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ییوراد تاعالطا  عماج  83کناب 

باتک 83تاصخشم 

ناریا یمسر  یهایگ  83ياهوراد 

ناسکال يا  هسیک  83ياچ 

سیلم يا  هسیک  84ياچ 

تاقرق يا  هسیک  84ياچ 

نایب نیریش  يا  هسیک  85ياچ 

زبس ياچ  يا  هسیک  86ياچ 

نابزواگ يا  هسیک  87ياچ 

هنایزار يا  هسیک  88ياچ 

هنوباب يا  هسیک  89ياچ 

Masoument 90تنموسام

موناکیرفآ 91مویجیپ 

ZINTOMA 93اموتنیز

VITAGNUS 93سونگاتیو

VALERIAN 94نیرلاو

VALERIC 95کیرلاو

URTAN 96ناتروا

TUSSIVIN 96نیویسوت

TUSSI-GOL 97لگیسوت

TUSSIAN 98نایسوت

THYMIAN 98نایمیت
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THYMEX 99سکمیت

THYMARTA اترآ 100میت 

TANAMIGRAIN نرگیم 101انات 

SUPERMINT تنیم 101رپوس 

SHIRAFZA ازفا 102ریش 

SHIRINOOSH شونی 103ریش 

SENALIN 104نیلانس

SENALIN 7.5 106نیلانس

SENAGOL 107لگانس

SENA_MED 108دمانس

SEDAMIN 110نیمادس

SANKOL 111لکنس

SAMILAX سکال 112یماس 

REGLISIDIN 113نیدیسیلگر

REGLIS MOATTAR رطعم 114سیلگر 

RASIN 115نیزار

PSYLLIUM 116مویلیسپ

دیئولیسوم 117مویلیسپ 

PROSTATAN 119ناتاتسورپ

PLANTAGEL 120لژاتنالپ

PHYTOCOLD دلک 121وتیف 

PERSICA 122اکیسرپ

PERFORAN 123ناروفرپ

PASIPAY یپ 124یساپ 
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OLEA-CRAT 125تارکائلوا

MYRTOPLEX 126سکلپوتریم

MYRTEX 126سکتریم

MUSYLIUM 127مویلیسوم

MENTHAZIN 128نیزاتنم

MENTHA 129اتنم

MELLISAN 130ناسیلم

MASUMINT 131تنموسام

LIQUID MENTHOL عیام 131لوتنم 

LICOPHAR 132رافوکیل

LAXARICIN 133نیسیرازگال

CAMIL 135لیماک

( ردوپ  ) كوراد ناریا  سوتپیلاکوا  135روخب 

یکاروخ ریغ  لولحم   - كوراد ناریا  سوتپیلاکوا  136روخب 

HYPIRAN 137ناریپیاه

HERBILAX سکال 138یبره 

GRIPE WATER رتاو 140پیارگ 

وراد لگ  سوتپیلاکوا  141روخب 

GOL _ GRIPE پیرگ 142لگ 

GINGITON نوت یج  142نج 

GENERAL TONIC کینوت 143لارنج 

GARSIN 144نیسراگ

GARLICAP پک 145یلراگ 

GARLIC 146کیلراگ
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GARLET 147تلراگ

ENOXOLONE 148نولوسکونا

DIURETIC 149کیتروید

( ردوپ  ) هنید 150روخب 

هنید سوتپیلاکوا  151روخب 

D-REGLIS سیلگر 152د -

CRATAGUS 153سوگاتارک

CARMINAT 154تنیمراک

CARMINATIF 155فیتانیمراک

CARWAY MIXTURE رچسکیم 156ياوراک 

CARAMIN 157نیماراک

CALENDULA 157الودنالاک

C_LAX سکال 158یس 

BRONCHO T.D 160يدیتوکنورب

BRAN 160نرب

BABOONEH 162هنوباب

AVIPECT تکپ 163يوآ 

APHRODIT 164تیدورفآ

ANTIMIGRAINE نرگیم 164یتنآ 

ANTI-DIABETIC کیتباید 165یتنآ 

ANETHUM 166موتنآ

ALTIB 167بیتلآ

ALTHADIN 168نیداتلآ

ALICOM 169موکیلآ
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ییوراد ناهایگ  لماک  170عجرم 

( صاجا  ) 170ولآ

یهوک 170ياچ 

( یناسارخ هرت   ) جور 172داب 

( خیطب  ) 172هزبرخ

173هشفنب

( ضیب  ) غرم 173مخت 

(ع) نیسح ماما  174تبرت 

( رمت  ) 175امرخ

مدآ 176اباب 

( نبج  ) 177رینپ

( كزیترت ریجرج -   ) 178یهاش

یگنرف 178هجوگ 

( ادوسلا هبح   ) هناد 179هایس 

( لمرح  ) 180جنپس

( هبلح  ) 180هلیلبنش

181انح

( لظنح ) لهجوبا 181هناودنه 

181سخ

181هکرس

( ابد  ) 182ودک

( مد  ) 183نوخ

( نهد  ) 183نغور

( نامر  ) 184رانا
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( بیبز  ) 185زیوم

186دعس

( لجرفس  ) 186هب

188رکش

( قلس  ) 188ردنغچ

( کمس  ) 189یهام

( هدادوب درآ   ) 192قیوس

( رتعص  ) 193نشیوآ

193سدع

194لسع

( بنع  ) 195روگنا

( اریبغ  ) 198دجنس

( حبق  ) 198کبک

( خفرف  ) 199هفرخ

( دیدق  ) هدش کشخ  201تشوگ 

201روفاک

( اندنگ ثارک -   ) 201هرت

( هرب زنک   ) 202زینشگ

 ( يرثمک 203یبالگ ( 

204ردنک

205ریش

( محل  ) 205تشوگ

( هقان  ) 205حاقل

( ءام  ) 206بآ

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1869زکرم  هحفص 10 

http://www.ghaemiyeh.com


206تسام

206شام

206رم

( حلم  ) 207کمن

( ذیبن  ) 207بارش

( تفاظن يوراد   ) 207هرون

( هسیره  ) 208میلح

( ابدنه  ) 208ینساک

( نیسرم سآ -   ) 208دروم

208رجآ

208مشیربا

( هروش  ) 209رقبا

( یهوک ورس   ) 209لهبا

 ( جنرت 209جرتا ( 

 ( زگ هروش  روشزگ -  209لثا ( 

( دمثا  ) همرس 210گنس 

( نیگرس  ) 210اثخا

( هلچک 210یقارازا ( 

( هکم هاک  210رخذا ( 

( ناوجرا 211ناوغرا ( 

211وج

212هتسپ

213جنفسا

( جادیفسا  ) علق بآ  213دیفس 
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( یتشد زابپ  لصنع -   ) 214لیقسا

( قشا  ) 214امک

214نانشا

( لالیرطا  ) غالک 214ياپ 

( وبشوخ ياهنخان   ) بیطلا 215رافظا 

215نومیتفا

215ایقاقا

215کشک

( هلمآ  ) 216جلما

( سیراب ربنا   ) 216کشرز

( هرجنا ) 217هنزگ

( تورزنع  ) 219تورزنا

( یمور نایداب  219نوسینا ( 

درز 219هلیله 

( یبآ قبنز  ینوگ  نامسآ  نسوس   ) 219اسریا

( لیا  ) یهوک 220زب 

یندعم رهز  220داب 

220دزراب

220قشاب

( یلاقاب  ) 221الاقاب

( وجنلاب وگنلاب ،  ) 221گنلاب

221دارکالاروخب

( زورفا ناتسب  ) 221یقناطرب

Achillea millefolium ای موصیق ) فساجنرب ،  ) 221نارداموب
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( طولب یلخاد  تسوپ  ) 222هسابسب

( قدنب  ) 222قدنف

223نمهب

223يرفعج

225ترذ

225ماداب

( هبرگ فلع   ) بیطلا 229لبنس 

230هبنا

232هنوباب

ینیمز 233ماداب 

235ناجمداب

( يدنه بونرخ   ) 236سولف

237نیچراد

( نابز واگ   ) نابز واگ  238لگ 

239جیوه

241له

242ناحیر

243وهاک

( یمتخ  ) یمتخ 244لگ 

246ریشکاخ

246رایخ

247ومیل

248دجنک

249ایبول
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هبوچ 250رام 

251زوم

252عانعن

254دوخن

255لیگران

سودوخ 257وطسا 

259زایپ

260لاقترپ

( نایداب  ) 262هنایزار

263سانور

( تفل  ) 264مغلش

265هلیلبنش

266دیوش

ینیمز 267بیس 

268بیس

( ایوس يایبول   ) 269ایوس

271ناتک

هچبرت 272برت و 

273نارفعز

( لیفجنز  ) 274لیبجنز

( افوز لگ   ) 275افوز

275نوتیز

277کشمت

دیفس 278توت 
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279سفرک

280چراق

281سانانآ

281ملک

یگنرف 282توت 

283يویک

284یگنران

نیریش 284ومیل 

( ياچ  ) زبس 285ياچ 

( زبس لفلف   ) 286لفلف

288مدنگ

مدنگ 289هناوج 

290شمشک

290رگنک

291سوتپیلاکا

( زوج  ) 291ودرگ

( جانافسا ) 293جانفسا

294کخیم

درز 296ربص 

نایب 297نیریش 

يدنه 298ربمت 

ولآ 299درز 

تورف 300پیرگ 

301ریس
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303هناودنه

304ونمس

يدنه 305زوج 

(jingseng  ) 307گنسنیج

ینیمز ماداب  311صاوخ 

311يرامزر

313نوراسا

315بیس

316لیگران

( ینیچ دنویر   ) 317دنوار

318ردنغچ

تشگنا 319جنپ 

320هیماب

شرت 323ومیل 

323امرخ

یلگ 324میرم 

325رانا

326قدنف

326کشرز

327افوز

( يرامزر ) یهوک 328لیلکا 

328بادس

329هیوبجنرداب

329ولآدرز
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330فنک

334ساویر

یگنرف 335هچوگ 

336يرفعج

وهآ 336تسوپ 

Hyssopus officinalis یملع مان  اب  افوز  337لگ 

لبجلا 342لیلکا 

ایازم تاکن و  صاوخ ، نوتیز -  342نغور 

344جانفسا

349يزیرجات

350القاب

یهاکب ینس  تلوهک  ضراوع  يزغم و  لیلحت  زا  قدنف  فرصم  350اب 

هایس 351لفلف 

352اشو

يزاریش 352همودق 

352هزرفسا

353کشمت

354قامس

هایس یگنرف  354روگنا 

355نابزواگ

358سوریپاپ

359مخلپ

359گشمگنلپ

شوم 359زایپ 
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360هشابت

360کشرت

361دبرت

362ایسفت

362ایسفاث

362هنکاک

363ربک

363هبابک

364هکیبک

364هلوچک

364ایورک

365یلیسک

365ثوشک

366زینشگ

میرم 367فک 

ایرد 367فک 

367تامک

368الینک

مدنگ 368روک 

368هنشوک

369ابرهک

ایوب 369نخان 

369سیقثرن

هجاوخ 370لقن 
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370کمن

ینیچ 371کمن 

اوح 371هنن 

371رداشون

372ین

373لین

373یلیفاطین

374هلاو

374جو

375سرو

375همسو

اوب 375لاه 

ناشوگ 375رازه 

هبوچ 376هوه 

377نیمسای

377ندال

377دروجال

378كال

378هیال

378بالبل

يربعم 379لعل 

ایبول 379عاونا 

380اثیمام

نیورپ 380هام 
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381هنادوهام

 ( گرب تفه   ) 381نویزام

381بلحم

381رم

382وشم

382کشم

ناپوچ 383کشم 

نیمز 383کشم 

ریشمارط 384کشم 

384یکطصم

384نالیغم

385موم

385ایموم

هایگ 386رهم 

نابز 386واگ 

387سرواگ

مشچ 387واگ 

ریش 387واگ 

کشک 388واگ 

388ودرگ

389زگ

كربتسا نیبگنا  390زگ 

390هنزگ

وزام 391زگ 
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هبرا 391لگ 

392گنسلگ

ینمرا 392لگ 

هدز رهم  393لگ 

یلومعم 393لگ 

زیلاج 394لگ 

یسلدنا ییایناپسا ،  394لگ 

كات 394لگ 

یندروخ 394لگ 

كانبسچ 395لگ 

اهرازتشک 395لگ 

روشرس 395لگ 

396یبالگ

یهوک 396ياندنگ 

هایگ 396روگ 

 ( تیربک  ) 397درگوگ

398تشوگ

شوم 399شوگ 

 ( عوتی  ) رادریش 400هایگ 

400ساف

400زیرف

401نویبرف

401سونیمالقف

402هجنلف
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402کلفلف

402قدنف

403وف

403هرهزیلف

403شوگلیف

404نجیف

405چراق

یتخرد 405چراق 

 ( يردوت  ) 406همودق

406امعموقورق

 ( كرتسا  ) كرطصا روخوب ـ  406هرق 

407نارطق

دوهیلا 407رفق 

سرخ شوگ  408سمولق ، 

408نیبقنق

408لدنص

409فدص

يدنه 410ربونص 

 ( يدنه قبن   ) 410رفسیلاط

410نویلوقیرط

410ساموحفرط

411نویغارط

 ( کلت  ) 411قلط

411سویرقوط

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1869زکرم  هحفص 22 

http://www.ghaemiyeh.com


411نواووقاقیط

سوماش 411نیط 

412نویلاع

412سیسولاع

412سدع

413نوقرع

413لسع

414بانع

414ربنع

414دوع

415روجنلادوع

415راغ

گنخان رسفا ـ  416هاش 

ینابایب كزیترت  مخت  هرت ـ  417هاش 

هرت 417هاش 

417کناباش

هریز 418هاش 

دنسپ 418هاش 

لهجوبا هناودنه  418گنرش ، 

419نیبرش

419سروقش

ریجنا 420اکلش 

420کملش

420مغلش
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421هلیلبنش

422فرگنش

422گنش

 ( یتفت خیب   ) 422نارکوش

422ریش

 ( تیتلح  ) نادگنا 424هریش 

هرهز لیف  425هریش 

426هشیش

426كرتیش

426هداس

 ( هلاخن  ) 426سوپس

 ( ردس هویم   = قبن  ) 427ردس

427ردس

رن 427سخرس 

428همرس

428شیرس

برطقلا 429جارس 

یهوک 429ورس 

429دنوارس

430هکرس

ریغص 431سس 

بآ 431دیفس 

432یناقس

432هنیبکس
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433قلس

434نوطوقموس

 ( نایب نیریش  کهم ،   ) 434سوس

یهوک 434نسوس 

435نوراسیس

 ( یبآ كزیترت   ) 435نویس

 ( مشاک  ) 435سویلاسیس

436بیس

436ریس

ینابایب 437ریس 

437نیچراد

ییاتخ 438نیچراد 

438هسیکراد

لودنق 438ناعشیشراد ، 

439شوراد

439هنمرد

440هنورد

441جارد

راغ 441تخرد 

441دند

441دود

442رسود

مرخ 442هحیذ و 

442هنایزار
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442هتر

443سانور

443نغور

445ناحیر

ینامیلس 445ناحیر 

یهوک 446ناحیر 

ینیچ 446دنویر 

447جاز

448ولآدرز

448هبوچدرز

448کشرز

449خینرز

449نارفعز

450تفز

451لیفجنز

ینابایب 451لیبجنز 

وراد 451یگنز 

452ارفوز

کشخ 452يافوز 

453هرهز

ساحنلا 453هرهز 

453نوتیز

454هریز

یتشد زایپ  یعون  455زیز ـ 
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455نیسبج

تلش 455وج و 

456وداجوج

456یمورزوج

بامیس 457هویج ، 

457شوقنالتاچ

ربونصلا 458بح 

نابلا 459بح 

لقلقلا 459بح 

460ءانح

يرصم 460راخ 

رمنلا 460قناخ 

رت 461يامرخ 

ییایرد 461گنچرخ 

کهوک هس  461کسخ ـ 

462یثنّخ

462ناجنلوخ

ربنچ 462رایخ 

ربنش 463رایخ 

463بآ

( نشیوآ هنایماع  نابز  هب  ) 465مشیوآ

465سآ

تخرد 466دازآ 

467کنآ
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467هلمآ

467نویرذآ

468قربا

468مشیربا

468كدرا

468لامرا

469دیربدترا

469یقابقدرا

469كرتسا

469دنفسا

470سودقوتسا

470جانفسا

470هشا

روخب هرق   ، 471كرطصا

471سوقیطارطا

472ینوگالغا

472نویفا

472سویفا

473نودیمیفا

ترک هریزج  لگ   ، 473سطیرقا

473ارککآ

473هیسوا

وراد لسع   ، 473یلامروا

474نولیطوبوا
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یمور 474نادجنا 

474ردنا

474ریگانا

475روگنا

475رانا

475ریجنا

476اولا

477ساملا

478هنوباب

ورس 479راب 

 ( هنق  ) 479دزراب

479هیوبگنرداب

480ناجنداب

480ماداب

یبآ 481گنهراب 

481القاب

ناجرم 483لدب 

483هلابرب

 ( يربانق  ) 483تسغرب

484جنرب

484یقیناطرب

یلباک 484گرب 

485کیاپسب

485ماشب
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486زینشگ

486لعب

486نومکب

486طولب

487لب

487هلیلب

487کنب

488كروب

488سنایوب

489نادیزوب

489نمهب

489هب

احوب شوم  490شیب 

490شیب

خاش شش  از ـ  490هویب 

ینابایب 491دیب 

یناوج يوداج  نایب ،  491نیریش 

كاندرد رگنامرد  498هنزگ ، 

یئوداج یهایگ  504سودوخوطسا ، 

ریبک 509ناریمام 

نآ ییوراد  صاوخ  یعار و  512لگ 

دنبتفه 520فلع 

یمور 523نایداب 

تیدورفآ یهایگ  صرق  526هرطق و 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1869زکرم  هحفص 30 

http://www.ghaemiyeh.com


یلومعم 526قامس 

یهوک 528هریز 

( سیم  ) 529هسابسب

یهوک 529نایداب 

هواج 530ياچ 

یهوک 531هنوپ 

یشحو 532برت 

ییاتخ 534لبنس 

( نوخ یبرچ  هدنهد  شهاک  ) تبش 535ياچ 

( روآ ءاهتشا  خفن و  دض  ) نوخرت 536ياچ 

یس نیماتیو  راشرس  عبنم  یگنرف  536هجوگ 

ندب يژرنا  هدننک  نیمأت  یگنرف  536هجوگ 

یهایگ یچیپ  537هخسن 

کش ندرکراک  رید  عوفدم -  یتفس  تسوبی -  لهسم -  537ياهوراد 

نیلم 538ياهوراد 

خفن دض  نکش و  داب  ياهورادو  جنلوق  541دض 

روآ اهتشا  هدعم و  يوقم  هدعم ،  كرحم  548ياهوراد 

لگنا مرک و  دض  552ياهوراد 

ناقری ییارفص و  ياهیرامیب  دض  ارفص و  ردم  555ياهوراد 

قرعت دض  قرعم و  562ياهوراد 

ردم 564ياهوراد 

هناثم هیلک و  ياهیرامیب  جلاعم  569ياهوراد 

يرامیب دض  مسآ و  دض  تیشنورب ،  دض  هفرس ،  دض  573ياهوراد 

يرامیب دض  مسآ و  دض  تیشنورب ،  دض  هفرس ،  دض  579ياهوراد 
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غارفتسا عوهت و  دض  583ياهوراد 

اهنادند هثل و  قلح ،  ناهد ،  ياهیرامیب  جلاعم  584ياهوراد 

هفرس دض  ياهوراد  ماکز و  اه ،  نیژنآ  تیزونیس و  587نامرد 

ندب زاسو  تخوس  ندرک  هفاضا  مسیلوباتم و  كرحم  589يوراد 

سیراو تهج  589وراد 

دایز یبرچ  یقاچ و  عفر  تهج  589وراد 

ینوخ مک  عفر  تهج  590وراد 

و گ نییارش -  بلصت  زورلکسا -  ویرترا  يرامیب  تهج  590وراد 

راردا يرایتخا  یب  تهج  590وراد 

هیرامیب لاحط و  دبک و  ياه  دادسنا  ندرکزاب  تهج  591وراد 

نانز ياهیرامیب  ضراوع و  صوصخم  593ياهوراد 

نوخ هدننک  فاص  596ياهوراد 

رب بت  بت و  دض  599ياهوراد 

باصعا بلق و  يوقم  شخب ،  مارآ  603ياهوراد 

درد دض  شخب و  مارآ  یبصع ،  ياهیرامیب  جلاعم  605ياهوراد 

دییورومه ای  ریساوب  جلاعم  611ياهوراد 

سرقن مسیتامر و  دض  614ياهوراد 

وم تسوپ و  ياهیرامیب  621ياهوراد 

لاهسا دض  626ياهوراد 

دنق ضرم  تباید -  دض  629ياهوراد 

یبلق ياهیرامیب  630ياهوراد 

نوخ راشف  هدنروآ  نییاپ  الاب و  نوخراشف  دض  632ياهوراد 

درد باهتلا و  دض  633ياهوراد 

هناثم هیلک و  ياهیرامیب  جلاعم  634ياهوراد 
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مشچ ياهیرامیب  جلاعم  638ياهوراد 

یگتخوس مخز و  جلاعم  639ياهوراد 

 - اهمادنا جوسن و  ندروآ  بآ  اقستسا و  جلاعم  641ياهوراد 

يزیرنوخ دض  ای  يزیرنوخ  هدنروآ  دنب  642ياهرواد 

کیتویب یتنآ  يرتکاب -  دض  هدننک و  ینوفع  دض  644ياهوراد 

روآ غارفتسا  644ياهوراد 

یتیوقت 645ياهوراد 

ردام ریش  هدننک  دایز  646ياهوراد 

ناطرس دض  647ياهوراد 

یسنج كرحم  ءاب -  هوق  يوقم  648ياهوراد 

یسنج لیم  هدننک  مک  649ياهوراد 

کسام هیهت  يارب  ییوراد  ناهایگ  زا  650هدافتسا 

دیوش صالخ  دوخ  ياهشوج  رش  زا  ناهایگ  زا  هدافتسا  650اب 

!؟ كاوسم ياج  هب  651بیس 

ندب رد  652امرخ 

اه تنوفع  يارب  شخب  حرف  يرگنامرد  652ومیل ،

دهد یم  شهاک  ار  یبلق  ياه  يرامیب  رطخ  653روگنا 

یبلق ياه  يرامیب  شهاک  رد  روگنا  بآ  654شقن 

دهد یم  شهاک  ار  هدور  هدعم و  ياه  ناطرس  ریس  654فرصم 

بیس هتخانشان  654دیاوف 

هویمبآ زیگنا  تفگش  صاوخ  655دیاوف و 

یتمالس يارب  یگنرف  هجوگ  دیاوف  657صاوخ و 

رانا 659صاوخ 

تایاور رظنم  زا  662جنرب 
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(Musa sapientum یملع مان  زوم ( هویم  662صاوخ 

مالسا رظنم  زا  نوتیز  663صاوخ 

(Strawberry  ) یگنرف توت  664صاوخ 

ییوراد ناهایگ  اب  یباوخ  یب  665نامرد 

تاجیزبس اب  ناطرس  هیلع  666گنج 

(TURNIP  ) 668مغلش

ناطرس دض  يزبس  668مغلش ، 

(clove) 671کخیم

اهیرامیب نامرد  ناهایگ و  اه ،  671هویم 

(Cardamom) 673له

673ریشکاخ

یگنرف هجوگ  674صاوخ 

(sesame  ) 674دجنک

لاهسا دض  ياهوراد  هخسن ؛  زا  674جراخ 

دیفم ياه  نادیسکا  یتنآ  عبنم  675لسع ،

ریس 676هزجعم 

رانا یسانش  هایگ  677تایلک 

سفن یگنت  نامرد  رد  رثوم  گنه  678راب 

678یبالگ

ترذ ینامرد  679صاوخ 

680كدصاق

دهد یم  شهاک  ار  نوخ  لورتسلک  ریس  681فرصم 

نوتیز نغور  رد  نکسم  تیصاخ  681فشک 

دنک یم  لرتنک  ار  ندب  نزو  تاج  682هیودا 
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دجنک نغور  682دجنک و 

وهاک ییوراد  683صاوخ 

جیوه 684صاوخ 

میسانشب رتشیب  ار  685عانعن 

خرس توقای  685نیا 

تسا ناحیر  نامه  686مغرپسا 

یلقن نامرد  کی  هچبرت ؛ 687برت و 

عانعن 688وهاک و 

یگنر ياه  688هویم 

تسا یبصع  ياهدردرس  نکسم  689انعن 

689عانعن

690هبوچدرز

690ناحیر

690کشرز

؟ تسا دیفم  بلق  يارب  ریس  691ارچ 

رطعم هناد  692له ،

درد دض  693ياهوراد 

696وج

697بیس

بیطلا 697لبنس 

698ینامردهویم

700ولآدرز

لیبجنز اب  رتشیب  701ییانشآ 

ریس یبط  702صاوخ 
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یئوراد ناهایگ  زا  یخرب  703صاوخ 

یئوراد ناهایگ  زا  یخرب  قرع  یئوراد  704صاوخ 

705نادرگباتفآ

شرت ومیل  ینامرد  706صاوخ 

باصعا هدنهد  نیکست  707ياچ 

هیلک گنس  يارب  ینامرد  لاقترپ  بآ  708فرصم 

وهاک ییوراد  709صاوخ 

ینوخ مک  دض  709یبالگ 

اهیگتخوس اهمخز و  رد  ینامرد  710هایگ 

 . تسا دیفم  همضاه  ءوس  عفر  رد  دیب  گرب  713هدناشوج 

هیلک گنس  يرامیب  نامرد  يریگشیپ و  رد  يویک  زوم و  713فرصم 

714ریشکاخ

ملک ییوراد  714صاوخ 

ییارحص 716عانعن 

تسارثوم سفن  یگنت  دردرس و  نیکست  رد  ناحیر  716فرصم 

(1  ) ناهایگ هرثؤم  داوم  اب  مامحتسا  ینامرد  717تارثا 

نایاپ یب  ياهدردرس  يارب  718یهایگ 

نوتیز ییوراد  718صاوخ 

بانع ییوراد  719صاوخ 

بیس ییوراد  720صاوخ 

ینیمز بیس  ییوراد  721صاوخ 

هنادهاش ییوراد  721صاوخ 

722شرتومیل

(2  ) ناهایگ هرثؤم  داوم  اب  مامحتسا  ینامرد  724تارثا 
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هنابش ياهسوباک  عفر  یباوخ و  یب  نامرد  يارب  726هنوباب 

لیبجنز اب  عوهت  727نامرد 

ریس ییوراد  727صاوخ 

مغلش ییوراد  729صاوخ 

قدنف ییوراد  730صاوخ 

نامرد هویش  نیرت  نهک  یهایگ ،  730بط 

زبس ياچ  هراب  رد  733یتاکن 

نآ تارضم  يویک و  ییوراد  734صاوخ 

سلم شرت و  هقاس  کی  ینامرد  736صاوخ 

ییوراد ناهایگ  اب  یسنج  ياهیرامیب  عاونا  736نامرد 

ناهایگ اب  هدعم  ياهیرامیب  737نامرد 

ینامرد 738هویم 

نآ یبط  صاوخ  739ریس و 

نوخ 742هدننکهیفصترایخ 

!! دینک نامرد  یتحار  هب  ار  743تسوبی 

ناهایگ کشزپ  745هنوباب ، 

ماداب یئوراد  751صاوخ 

رطعم هناد  له ؛ 755صاوخ 

نیچراد 757صاوخ 

نآ صاوخ  762ولآدرز و 

Tulsi ناحیر زیگنا  تفگش  765هایگ 

768هبوچرام

772کخیم

زوم 775صاوخ 
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778وداکووآ

بیطلا 781لبنس 

 ( ارو هئولآ  درز (  786ربص 

(Carrot  ) نآ ییوراد  صاوخ  789جیوه و 

یتشهب 793بیس 

ردنغچ 798دیاوف 

بانع دیاوف  803صاوخ و 

نشیوآ 813صاوخ 

لورتسلک نامردو  834ناهایگ 

845يزیرجات

846برت

خرس يالط  847نارفعز ، 

ندب نکزاب  هلول  858سانور ، 

يوقم ابیز و  864طولب ، 

ناهج یندیشون  نیرتبوبحم  869ياچ ، 

هیامرپ نوتیز  881نغور 

881نهآ

هنایزار ییوراد  882صاوخ 

نادرگباتفآ شخب  افش  ياه  887هخسن 

هناودنه شخبافش  ياه  887هخسن 

جیوه شخبافش  ياه  888هخسن 

وله شخب  افش  ياه  889هخسن 

سالیگ شخب  افش  ياه  889هخسن 

کشمت شخب  افش  ياه  889هخسن 
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ژاتساید زایپ  شخبافش  ياه  890هخسن 

هتسپ شخبافش  ياه  890هخسن 

هب شخب  افش  ياه  891هخسن 

ریجنا شخب  افش  ياه  891هخسن 

ریس شخب  افش  ياه  892هخسن 

یگنرف توت  شخبافش  ياه  892هخسن 

رانا شخب  افش  ياه  892هخسن 

روگنا شخب  افش  ياه  894هخسن 

کشخ يولآ  شخبافش  ياه  894هخسن 

ودک شخب  افش  ياه  894هخسن 

تورف پیرگ  شخب  افش  ياه  895هخسن 

یبالگ شخب  افش  ياه  895هخسن 

ودرگ شخب  افش  ياه  896هخسن 

بانع شخب  افش  ياه  896هخسن 

مغلش شخب  افش  ياه  897هخسن 

دجنس شخب  افش  ياه  898هخسن 

رایخ شخب  افش  ياه  898هخسن 

کشرز شخبافش  ياه  899هخسن 

گنلاب شخب  افش  ياه  899هخسن 

لسع شخبافش  ياه  899هخسن 

بیس شخب  افش  ياه  900هخسن 

نوتیز شخبافش  ياه  901هخسن 

لاقترپ شخب  افش  ياه  901هخسن 

توت شخب  افش  ياه  901هخسن 
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هزبرخ شخب  افش  ياه  902هخسن 

طولب شخب  افش  ياه  902هخسن 

خلت ماداب  شخب  افش  ياه  902هخسن 

هروغ شخب  افش  ياه  903هخسن 

هوهق شخبافش  ياه  903هخسن 

ومیل شخب  افش  ياه  904هخسن 

سانانآ شخب  افش  ياه  905هخسن 

تسام شخبافش  ياه  905هخسن 

زوم شخب  افش  ياه  905هخسن 

لیگران شخبافش  ياه  905هخسن 

( یتخرد هزبرخ   ) ایاپاپ شخب  افش  ياه  906هخسن 

دنک یم  يریگولج  هیلک  گنس  لیکشت  زا  906ودرگ 

سانانآ تسوپ  یگداتفادض  907مرک 

بیطلا لبنس  لیبجنز و  ومیل ، 907ياچ 

ناهایگ یبط  908دربراک 

! زمرق لفلف  زا  هدافتسا  اب  درد  910نیکست 

ریجنا ییوراد  911صاوخ 

گنرلگدربراک 913صاوخ و 

نیچراد دربراک  915صاوخ و 

هنایزار دربراک  922صاوخ و 

کخیم تخرد  دربراک  924صاوخ و 

لیناو دربراک  926صاوخ و 

ناینز دربراک  928صاوخ و 

هایس هریزدربراک  929صاوخ و 
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زبس هریزدربراک  931صاوخ و 

یهایگ يوراد  ییاذغ ،  هدام  932هبوچدرز ؛ 

وگنارودنک ضراوع  934صاوخ و 

يدنه ربمت  935صاوخ 

نوخ شدرگ  ظفح  يارب  936یناهایگ 

اسآ هزجعم  ناهایگ  اب  937نامرد 

خلت هدننکتیوقت  939هنوباب ؛ 

هناگجنپ ساوح  هدننک  تیوقت  نابزواگ ، 941لگ 

نآ زا  یلاصحتسا  دراوم  دجنک و  دیفم  942صاوخ 

هدعم ناطرس  نامرد  رد  ملک  هایگ  946ریثات 

نآ هرابرد  ياه  یندناوخ  ریس و  950صاوخ 

دیورب ناطرس  گنج  هب  ملک  955اب 

رادراب نانز  رب  لیبجنز  956ریثات 

هنوپ انعن ، انعن ، 956يآ 

نادند درد  ات  یقاچ  زا  958ریجنا ؛ 

قداص ياوشیپ  مالک  رد  هایگ  959صاوخ 6 

ع)  ) رقاب ماما  مالک  رد  اه  هویم  ّصاوخ  یهایگ و  962ّبط 

هنوپ ییوراد  968صاوخ 

يرفعج 970هرابرد 

ناوختسا یکوپ  زا  يریگولج  رد  ولآ  فرصم  ریثات  971فشک 

هتسپ فرصم  اب  یبلق  هتکس  زا  يریگ  972شیپ 

کشخ ياه  هویم  رگنامرد  972رثا 

اه يرامیب  نامرد  توارط و  یباداش ، لماع  973امرخ ،

ندب متسیس  لداعت  رد  نآ  ریثأت  اه و  هویم  975صاوخ 
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دراد شخب  ورین  يرثا  976القاب 

یگنشت عفر  رد  توت  977ریثات 

نکسم ياهوراد  ياج  هب  نوتیز  977فرصم 

تسا شخبافش  هنوباب  978ياچ 

978کسورخ

دننک یم  يریگولج  یگدروخامرس  زا  راد  غیت  979ياهلگ 

رگنامرد هویم  979ریجنا 

یفم ندب  نزو  شهاک  قورع و  بلق و  تمالس  يارب  تورف  980پیرگ 

یعیبط ياه  هویم  981بآ 

نادرم تمالس  يارب  دیفم  هویم  ود  یگنرف ، هجوگ  981یلکورب و 

؟ نپوکیل ای  میروخب  982هناودنه 

سوریو يرتکاب و  نمشد  983ریس ،

ینوخ مک  نمشد  983جیوه 

هناودنه 984بآ 

زیمآرحس يایبول  985ایوس ،

لسع 986صاوخ 

اه شآ  تنیز  کشک ، 990صاوخ 

يرادراب دض  صرق  شقن  رد  991ایوس 

هیلک یتحاران  دوبهب  رد  برت  992ریثأت 

رگ نامرد  هویم  993ریجنا 

وهاک صاوخ  993یناوارف 

994چراق

دیروخب ملک  ماخ ، 995هتخپ و 

اه يرامیب  زا  يریگولج  رد  نوتیز  نغور  996ریثات 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1869زکرم  هحفص 42 

http://www.ghaemiyeh.com


درادیم هگن  بولطم  دح  رد  ار  نوخ  راشف  حطس  998يراوخهایگ 

نوخ راشف  شهاک  رد  یگنرف  هجوگ  هراصع  999ریثات 

نییارش بلصت  يارب  یعنام  ، 999هویم

هیذغت ملع  هزجعم  1000لسع 

قامس ییوراد  1004صاوخ 

دهد یم  نیکست  ار  یبصع  ياهدرد   ، 1004یگنران

میدرک هیده  ناهج  هب  هک  يزبس  گرب  1004جانفسا ،

دهد یم  شهاک  ار  ییانیبان  رطخ  1005جانفسا 

دنراد يرتشیب  صاوخ  زمرق  ياه  1005هویم 

دهد یم  شهاک  ار  گرم  رطخ  زبس  ياچ  1006ندیشون 

یتمالس نماض  اه  هویم  1006تاجیزبس و 

نوخ هیفصت  لماع  نیرتهب  1007لاقترپ 

هفرس نامرد  رد  لسع  1008ریثات 

ياچ ییوراد  1008صاوخ 

تسا هداوناخ  یتمالس  نیمضت  ایوس  زا  1009هدافتسا 

هب هویم  زا  1010ییاهیتسناد 

تباید نامرد  يارب  1011هلیلبنش 

دوش یم  میسلک  بذج  عنام  1011يویک 

اهنا صاوخ  ياچ و  عاونا  اب  1011ییانشآ 

ربص نس و  لبمس  1014هکرس 

ییوراد ناهایگ  یمیلقا  1015تایصوصخ 

1015هجنوی

1016ماداب

1018درزربص
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1019بیس

1020ولآدرز

 ( یگنرف رگنک  1021وشیترآ ( 

1022هبوچرام

1022وداکووآ

1023زوم

1024کشرز

1025وج

1026ناحیر

1026ردنغچ

( هبرگ فلع   ) بیطلا 1027لبنس 

1028نابزواگ

مدآ 1028اباب 

1029له

1030جیوه

1031سولف

1032هنوباب

1033دوخن

1034نیچراد

1035کخیم

1036لیگران

1037هوهق

1038زینشگ

1039ترذ
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1039رایخ

( هیبارک  ) زبس 1040هریز 

1041كدصاق

1042امرخ

1042دیوش

1043ناجمداب

 ( یلوک وگنا  هایس (  1044یطقآ 

1045القاب

1046هنایزار

1047هلیلبنش

1048ریجنا

ناتک 1049مخت 

1050ریشکاخ

1050ریس

( نایسناژ  ) 1052داشوک

1052لیبجنز

1053روگنا

تورف 1055پیرگ 

ریبک 1056ناریمام 

1057قدنف

بسا 1057مد 

افوز 1058هایگ 

1059بانع

1059ایبول
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دنب تفه  1060فلع 

 ( ردناوال 1061سودوخوطسا ( 

شرت 1062ومیل 

1062سدع

1063وهاک

Liquorice نایب 1064نیریش 

1065سانور

1066هبنا

1066یمتخ

1067هنزگ

( طولب هریش   ) یفلع زگ  1068طولب - 

( فالوی  ) رسود 1069وج 

1069نوتیز

1070زایپ

1072لاقترپ

1073يرفعج

1073وله

ینیمز 1074ماداب 

1075یبالگ

1076عانعن

1077هتسپ

1078رانا

ینیمز 1079بیس 

هچبرت 1080برت و 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1869زکرم  هحفص 46 

http://www.ghaemiyeh.com


زمرق 1080ردبش 

1081جنرب

1083نارفعز

1084دجنک

ایوس 1084يایبول 

1086جانفسا

1087ودک

یهوک 1088ياچ 

يدنه 1089ربمت 

یگنرف 1089هجوگ 

1091هبوچدرز

1091مغلش

یشحو دنسپ  1092هاش 

1093ودرگ

1094هناودنه

( ناغ  ) 1095سوت

1095هسانیکا

1097لاتیژید

1097يویک

1098نشیوآ

زبس هزجعم  1098وهاک ؛

1099میرمراخ

1100گنهراب

یناریا 1100هلالآ 
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1100کساخراخ

1101هروتات

1101يرامزر

یتعاس 1102لگ 

1102هزوغنآ

1103دروم

یگنرف عون  زا  1103یتوت 

1105سفرک

1105جنرانراهب

1106ملک

هرت 1107هاش 

1107ردس

یلگ 1107میرم 

وبش 1108رواب 

1108هب

1109ولابلآ

1110دجنک

1111یهاش

1113چراق

ییاولح 1114ودک 

1116ینساک

1117ناشوایسرپ

تشگنا 1118جنپ 

1118هبنپ
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1119هنوپ

گرب 1120جنپ 

1120جنرت

1121نوخرت

1122لوبنت

1122بونت

1122توت

1123روفاک

1123هریجاک

1124کچرک

1124رگنک

1125ردنک

1126سگرن

1126نیرسن

1127هتساشن

1127رفولین

مشچ 1128رازه 

1128هلیله

دنب 1129تفه 

وراد 1129شام 

1129وزام

يدوخن 1130میرم 

1130شوگنزرم

1131ریسوم
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1131هنادواگ

یناموت دص  1132لگ 

مدنگ 1132لگ 

خرس 1133لگ 

دصاق 1134لگ 

1134اندنگ

اریتک 1135نوگ 

لیف 1135شوگ 

1135بلعث

1136هرخاف

1136ایناواف

زارد 1136لفلف 

1137ربونص

1137هقشع

1138لصنع

هناد 1138هاش 

1138ردبش

دیوش 1139تبش ـ 

1139ولاتفش

 ( هلال  ) 1140قیاقش

1140رکش

1141سخرس

1141رادخرس

1141ورس
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1142قامس

1143سوردنس

1143لبنس

1144ناجنروس

1144نسوس

1145ربنسوس

هناد 1146هایس 

1146سیر

1147ساویر

1147کلازلاز

 ( نارم  ) هتخا 1147لاغز 

 ( اسریا  ) 1148قبنز

1149انایطنج

1149رانچ

1150فشرح

يرتش 1150راخ 

1150هفرخ

1151هزبرخ

1152لدرخ

1153هرهزرخ

1153بونرخ

1153قبرخ

هایس 1154قبرخ 

1154یمطخ
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1155سونبآ

1155ولآ

 ( جنفسا  ) هدرم 1156ربا 

( بل بلغ  ) 1156كربتسا

1157هزرفسا

1157نانشا

1157نیتنسفا

1158ایقاقا

1159نادگنا

1159نوسینا

1160هسابسب

1160ردالب

1160هشفنب

1161کشمدیب

هراک همه  لگ  یمتخ ،  1161لگ 

یهوک 1166لیلکا 

وب 1168گرب 

ناهج یهایگ  هنوگ  نیرت  یمیدق  1170وکنیج ،

1171هزرم

1172كزیوم

ییوراد ناهایگ  زا  هدافتسا  رد  یلک  1173لوصا 

ریداقم اه و  1173هزادنا 

ییوراد ناهایگ  زا  هدافتسا  1173هچخیرات 

دیروخب يزبس  هویم و  دیناوت  یم  1176ات 
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ییارحص ياه  يزبس  اب  نامرد  1177هیذغت و 

وراد نیزگیاج  لماک  روط  هب  ناوت  یمن  ار  یهایگ  1180ياهوراد 

ییوراد 1181ياهدیدهت 

یتمالس نماض  اه ؛ هویم  1183تاجیزبس و 

ییوراد ناهایگ  اب  هیلوا  1184ياهکمک 

یهایگ ياهوراد  زا  نادنملاس  1186هدافتسا 

یهایگ ياهوراد  هابتشا  1186فرصم 

یهایگ ياهوراد  هیهت  1187زرط 

ك هزم -  جازم -  ساسا (  رب  یهایگ  ياهوراد  يدنب  1190هتسد 

یتنس بط  رد  مهم  عبانم  زا  یخرب  اب  1203ییانشآ 

تسوپ رب  یهایگ  ياهوراد  ضراوع  هب  1205یهاگن 

اهوراد لماک  1206عجرم 

ATENOLOL1206

AZITHROMYCIN1208

ASPIRIN1208

ACYCLOVIR1210

ALBUTEROL1211

ALPRAZOLAM1212

ALENDRONATE1213

AMPICILLIN1214

AMLODIPINE1214

AMOXICILLIN1216

AMOXICILLIN_CLAVULANATE1217

AMITRIPTYLINE1218
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ERYTHROMYCIN1219

ACEBUTOLOL1220

BECLOMETHASONE NASAL SPRAY1221

ACETAMINOPHEN1222

ESTRADIOL1224

ESTROGENS_CONJUGATED1225

OFLOXACIN1226

OXACILLIN1227

INSULIN REGULAR1228

IBUPROFEN1230

ETODOLAC1231

IMIPRAMINE1232

INDOMETHACIN1233

ISOSORBIDE1234

BECLOMETHASONE INHALATION1236

BUSPIRONE1237

PAROXETINE1238

PROPRANOLOL1239

PENTOXIFYLLINE1240

PENICILLIN - G1241

PENICILLIN - V1242

TAMOXIFEN1243

TRIAMTEREME HYDROCHLOROTIAZIDE1244

TIMOLOL1245
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GEMFIBROZIL1246

DOXYCYCLIN1247

DIAZEPAM1248

DIPHENHYDRAMINE1249

DICLOFENAC1250

DIGOXIN1251

DILTIAZEM1253

RANITIDINE1254

CIMETIDINE1256

SERTRALINE1256

CEFADROXIL1257

CEFACLOR1258

CEPHALEXIN1259

CEFUROXIME1260

CEFIXIME1261

CIPROFLOXACIN1262

CISAPRIDE1263

POTASSIUM CHLORIDE1263

FAMOTIDINE1264

FEXOFENADINE1265

FLUOXETINE1266

FLUCONAZOLE1267

FLUVASTATIN1267

PHENYTOIN1268
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CAPTOPRIL1271

CARBAMAZEPINE1272

KETOPROFEN1273

CLARITHROMYCIN1274

CHOLESTYRAMINE1275

CLOMIPRAMINE1276

CLONAZEPAM1277

LORAZEPAM1278

LEVOTHYROXINE1279

LOVSTATIN1280

LITIUM1280

METRONIDAZOLE1281

METFORMIN1282

METHYLPREDNISOLONE1283

METHYLPHENIDATE1284

CROMOLYN1285

NEFAZODONE1287

NITROGLYCERIN1288

NIFEDIPIN1290

HYDROCHLOROTHIAZIDE1291

VERAPAMILE1292

VALPRAIC ACID1294

ACETYLCYSTEINE1295

ACTIVATED CHARCOAL1295
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AMYL NITRITE1296

ATROPINE1297

CALCIUM DISODIUME EDTATE1299

DEFEROXAMINE1300

DICOBALT EDETATE1301

DIMERCAPROL1304

DISODIUM EDETATE1307

OBIDOXIME CHLORIDE1308

PENICILLAMINE1308

SODIUM THIOSULFATE1309

CHLORPHENIRAMINE1310

CINNARIZINE1311

CLEMASTINE1311

CYPROHEPTADINE HCI1312

DIMENHYDRINATE1313

DIPHENHYDRAMINE1314

DIPHENHYDRAMINE COMPOUND1315

HYDROXYZINE1316

PROMETHAZINE HCI1316

TERFENADINE1318

ACICLOVIR1319

CYCLOPHOSPHAMIDE1320

CYTARABINE1321

DACARBAZINE1322
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ISONIAZID1323

PYRAZINAMIDE1324

(RIFAMPIN (RIFAMPICIN1324

STREPTOMYCIN1326

AMINOGLYCOSIDES1327

AMIKACIN1328

GENTAMICIN1328

NEOMYCIN1330

PAROMOMYCIN1330

TOBRAMYCIN1331

ANTIFUNGAL DRUGS1331

AMPHOTERICIN B1332

CLOTRIMAZOLE1334

FLUCONAZOLE1334

FLUCYTOSINE1336

GRISEOFULVIN1337

KETOCONAZOLE1338

NYSTATIN1339

CEPHALOSPORINS1340

CEFAZOLIN1340

CEFOTAXIME1341

CEFTAZIDIME1342

CEFTIZOXIME1344

CEPHALEXIN1345
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CEPHALOTHIN1346

ANTILEPROTIC DRUGS1347

CLOFAZIMINE1347

DAPSONE1348

CHLORAMPHENICOL1349

CIPROFLOXACIN1350

CLINDAMYCIN1352

CO-TRIMOXAZOLE1353

ERYTHROMYCIN1354

FURAZOLIDONE1355

METRONIDAZOLE1356

NALIDIXIC ACID1358

NITROFURANTOIN1359

OFLOXACIN1360

NAFCILLIN SODIUM1361

PENICILLIN 6.3.31362

PENICILLIN G1363

PENICILLIN G BENZATHINE1363

PENICILLIN G1365

PENICILLIN V POTASSIUM1365

PIPERACILLIN1366

SPECTINOMYCIN1367

SPIRAMYCIN1368

SULFADIAZINE1368
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TETRACYCLINES1370

DOXYCYCLINE1370

TETRACYCLINE HCI1371

VANCOMYCIN1373

ZIDOVUDINE1374

ASPARAGINASE1375

BLEOMYCIN1376

BUSERELIN1377

BUSULFAN1377

CARBOPLATIN1378

CARMUSTINE1379

CHLORAMBUCIL1380

(CHLORMETHINE (NITROGEN MUSTARD1380

CISPLATIN1381

CLADRIBINE1382

CYCLOPHOSPHAMIDE1383

CYTARABINE1384

DACARBAZINE1385

DACTINOMYCIN1385

DAUNORUBICIN HCL1386

DOXORUBICIN HCI1387

EPIRUBICIN HCI1388

ESTRAMUSTINE1389

ETOPOSIDE1390
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FLUOROURACIL1390

HEXAMETHYLMELAMINE1392

HYDROXYUREA1393

IDARUBICIN1393

IFOSFAMIDE1394

(INTERFERONS (ALPHA1394

LEUCOVORIN1396

LOMUSTINE1397

MELPHALAN1398

MERCAPTOPURINE1398

MESNA1399

METHOTREXATE1400

MITOMYCIN1402

MITOTANE1403

MITOXANTRONE1404

OCTREOTIDE1405

PACLITAXEL1406

PREDNIMUSTINE1406

PROCARBAZINE1407

STREPTOZOCIN1407

TAMOXIFEN1408

THIOGUANINE1409

VINBLASTINE SULFATE1410

VINCRISTINE SULFATE1410
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VINDESIN SULFATE1411

ALBENDAZOLE1411

CHLOROQUINE1412

CROTAMITON1414

DEHYDROEMETINE HCI1414

DIETHYLCARBAMAZINE CITRATE1415

DILOXANIDE FUROATE1415

IODOQUINOL1416

LEVAMISOLE1416

LINDANE1418

MEBENDAZOLE1419

MEGLUMINE ANTIMONATE1419

NICLOSAMIDE1420

PIPERAZINE1421

PRAZIQUANTEL1422

PRIMAQUINE1423

PYRIMETHAMINE1423

PYRVINIUM1424

QUININE1425

STIBOGLUCONATE SODIUM1426

THIABENDAZOLE1427

CARBAMIDE PEROXIDE1429

CETYLPYRIDINIUM CHLORIDE1429

CHLORHEXIDINE GLUCONATE1430
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CHLOROXYLENOL1430

(GLUTARAL (GLUTARALDEHYDE1431

PARAFORMALDEHYDE1431

POVIDONE IODINE1431

DOPAMINE HCI1433

EPHEDRINE1434

EPINEPHRINE1435

ISOPROTERENOL HCI1436

METAPROTERENOL SULFATE1437

NEOSTIGMINE METHYLSULFATE1438

NOREPINEPHRINE BITARTRATE1439

PHENOXYBENZAMINE HCI1440

PHENTOLAMINE MESYLATE1441

PYRIDOSTIGMINE1442

TRIHEXYPHENIDYL1443

DESMOPRESSIN1443

DIPYRIDAMOLE1444

(ERYTHROPOETIN (EPOETIN1446

FACTOR IX COMPLEX1448

FIBRINOGEN1449

GELATIN MODIFIED1450

HEPARIN1450

PROTAMINE1452

THROMBOLYTIC AGENTS1452
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STREPTOKINASE1453

UROKINASE1454

TRANEXAMIC ACID1455

WARFARIN SODIUM1456

ACA1457

ACETAMINOPHEN1458

ALFENTANIL1459

ALPRAZOLAM1460

ANTICONVULSANT DRUGS1461

ACETAZOLAMIDE1462

CARBAMAZEPINE1463

ETHOSUXIMIDE1464

LAMOTRIGINE1465

PHENOBARBITAL1466

PHENYTOIN SODIUM1467

PRIMIDONE1468

VALPROATE SODIUM1469

ANTIDEPRESSANT DRUGS1470

AMITRIPTYLINE HCI1473

CLOMIPRAMINE HCI1474

DESIPRAMINE HCI1476

FLUOXETINE1477

IMIPRAMINE HCI1478

MAPROTILINE HCI1479
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NORTRIPTYLINE HCI1480

TRANYLCYPROMINE1481

TRAZODONE HCI1483

(ASA (Acetylsalicylic Acid1484

BUPIVACAINE1485

BUPRENORPHINE1486

CHLORDIAZEPOXIDE1487

CHLORPROMAZINE HCI1488

CITICOLINE1489

CLOBAZAM1489

CLONAZEPAM1490

CLOZAPINE1491

CODEINE PHOSPHATE1493

DIHYDROERGOTAMINE MESYLATE1493

DIHYDROERGOTOXINE MESYLATE1494

DROPERIDOL1495

ENFLURANE1496

ERGOTAMINE-C1497

ETHER1497

ETOMIDATE1498

FENTANYL1499

FLUMAZENIL1500

FLUPENTIXOL DECANOATE1500

FLUPHENAZINE1501
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FLURAZEPAM1503

HALOPERIDOL1503

HALOTHANE1505

IBUPROFEN1506

INDOMETHACIN1507

ISOFLURANE1508

KETAMINE1509

LEVODOPA1510

LEVODOPA-C1511

LIDOCAINE1512

LITHIUM CARBONATE1514

LORAZEPAM1516

MAGNESIUM SULFATE1517

MEFENAMIC ACID1518

MEPIVACAINE HCI1519

METHADONE HCI1519

MIDAZOLAM1520

MORPHINE SULFATE1521

NALOXONE HCI1522

NAPROXEN1523

NITROUS OXIDE1524

OXAZEPAM1525

PENTAZOCINE1525

PERPHENAZINE1526
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PETHIDINE HCI1527

PIROXICAM1528

PRILOCAINE-F1529

PROMETHAZINE HCI1530

PROPOFOL1532

SELEGILINE1533

SUFENTANIL1533

TETRACAINE HCI1534

THIOPENTAL SODIUM1535

THIORIDAZINE1537

THIOTHIXENE1538

TOLMETIN1539

TRIFLUOPERAZINE1540

AMIODARONE HCI1541

BETA - ADRENERGIC1543

ATENOLOL1544

PROPRANOLOL HCI1545

BRETYLIUM TOSYLATE1547

CALCIUM CHANNEL1548

DILTIAZEM HCI1549

NIFEDIPINE1550

VERAPAMIL HCI1551

CLOFIBRATE1553

CLONIDINE HCI1553
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(DIAZOXIDE (Parenteral1555

DIGOXIN1556

DISOPYRAMIDE1558

DIURETICS1559

AMILORIDE-H1560

CAPTOPRIL1561

CHLORTHALIDONE1562

ENALAPRIL MALEATE1563

ETHACRYNIC ACID1565

FUROSEMIDE1566

HYDROCHLOROTHIAZIDE1568

MANNITOL1569

SPIRONOLACTONE1570

TRIAMTERENE-H1571

GEMFIBROZIL1572

HYDRALAZINE HCI1573

ISOXSUPRINE1575

LIDOCAINE HCI1575

LOVASTATIN1576

METHYLDOPA1577

(MINOXIDIL (Systemic1578

NITRATES1579

ISOSORBIDE DINITRATE1579

NITROGLYCERIN1581
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NITROPRUSSIDE SODIUM1583

PRAZOSIN1584

PROCAINAMIDE HCI1585

PROPAFENONE HCI1586

RESERPINE1588

BENZOCAINE1589

BENZOYL PEROXIDE1589

(BETAMETHASONE (Topical1590

CALAMINE1591

CAPSICUM1591

CLOBETASOL PROPIONATE1592

COAL TAR1593

DEXPANTHENOL1594

DITHRANOL1594

FIBRINOLYSIN1595

FLUOCINOLONE ACETONIDE1596

HYDROCORTISONE ACETATE1596

HYDROQUINONE1597

ISOTRETINOIN1598

MENTHOL SALICYLATE1599

METHOXSALEN1600

METHYL SALICYLATE1602

MICONAZOLE NITRATE1602

(MINOXIDIL (Topical1603
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MUPIROCIN1604

NITROFURAZONE1605

PABA1605

(POTASSIUM PARA AMINOBENZOATE (PABA-K1605

PYRITHIONE ZINC1606

SALICYLIC ACID1606

SELENIUM SULFIDE1607

SILVER SULFADIAZINE1608

TOLNAFTATE1609

TRETINOIN1609

(TRIAMCINOLONE ACETONIDE (Topical1610

TRIAMCINOLONE NN1611

(VITAMIN A+D (Topical1612

ZINC OXIDE1612

APOMORPHINE HCl1612

BARIUM SULFATE1614

CORTICOTROPHIN1614

ETHIODIZED OIL1616

FLUORESCEIN SODIUM1617

IOHEXOL1618

MEGLUMINE COMPOUND1619

METRIZAMIDE1621

METYRAPONE1622

PENTAGASTRIN1624
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ALUMINIUM HYDROXIDE1624

ALUMINIUM Mg1626

ALUMINIUM MgS1626

ANTIHEMORRHOID1627

BELLADONNA Pb1628

BISMUTH SUBCITRATE1629

CHOLESTYRAMINE1629

CIMETIDINE1631

CISAPRIDE1632

CLIDINIUM - C1633

DICYCLOMINE1634

DIGESTIVE1635

DIMETHICONE1636

DIPHENOXYLATE1636

FAMOTIDINE1637

HYOSCINE-N-BUTYL BROMIDE1638

IPECAC1639

LAXATIVES1639

BISACODYL1641

GLYCERIN1642

LACTULOSE1642

MAGNESIUM HYDROXIDE1643

MINERAL OIL1644

SORBITOL1645
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MESALAZINE1645

METOCLOPRAMIDE1645

OMEPRAZOLE1647

PANCREATIN1647

PROPANTHELINE BROMIDE1648

RANITIDINE1649

SUCRALFATE1650

SULFASALAZINE1651

ALLOPURINOL1652

AMMONIUM CHLORIDE1653

FINASTERIDE1654

METHYLERGONOVINE1654

OXYBUTYNIN CHLORIDE1655

OXYTOCIN1656

PHENAZOPYRIDINE HCI1658

RITODRINE HCI1658

TRIPLE SULFA1659

BETAMETHASONE1660

BROMOCRIPTINE1662

CALCITONIN1663

CHLORPROPAMIDE1663

(CHORIONIC GONADOTROPHIN (HCG1665

CLOMIPHEN CITRATE1666

CONJUGATED ESTROGENS1667
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CONTRACEPTIVE HD1668

CONTRACEPTIVE LD1670

CONTRACEPTIVE TRIPHASIC1671

CYPROTERONE ACETATE1673

CYPROTERONE COMPOUND1673

DANAZOLE1674

DESOXYCORTICOSTERONE ACETATE1675

DEXAMETHASONE1676

(DIAZOXIDE (Oral1677

DYDROGESTERONE1678

ESTRADIOL1679

ETHINYLESTRADIOL1680

FLUDROCORTISONE ACETATE1682

FOSFESTROL1682

GLIBENCLAMIDE1683

GLUCAGON1684

GONADORELIN1685

HYDROCORTISONE1686

INSULIN1687

LEVONORGESTREL1688

LEVOTHYROXINE SODIUM1689

LIOTHYRONINE SODIUM1690

MEDROXYPROGESTERONE ACETATE1691

MEGESTROL ACETATE1692
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(MENOTROPINS (HMG1693

METFORMIN HCl1694

METHIMAZOLE1695

METHYL PREDNISOLONE1696

METHYLTESTOSTERONE1697

NANDROLONE1698

OXYMETHOLONE1699

PARATHORMON1699

PREDNISOLONE1700

PREDNISONE1701

PROGESTERONE1702

PROPYLTHIOURACIL1703

SOMATROPIN1704

TESTOSTERONE ENANTATE1705

TRIAMCINOLONE ACETONIDE1706

VASOPRESSIN1708

ANTITOXINS1708

ANTISCORPION VENOM SERUM1709

ANTISNAKE VENOM SERUM1710

BOTULISM ANTITOXIN1711

BOTULISM ANTITOXIN E MONOVALENT1712

DIPHTHERIA ANTITOXIN EQUINE1712

TETANUS ANTITOXIN EQUINE1713

IMMUNE GLOBULINES1714

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1869زکرم  هحفص 74 

http://www.ghaemiyeh.com


ANTI-D IMMUNE GLOBULIN1714

HEPATITIS B IMMUNE GLOBULIN1716

(IMMUNE GLOBULIN INTRAMUSCUALR (IG1717

(IMMUNE GLOBULIN INTRAVENOUS (IGIV1718

MEASLES IMMUNE GLOBULIN1718

RABIES IMMUNE GLOBULIN1719

TETANUS IMMUNE GLOBULIN1720

AZATHIOPRINE1721

CICLOSPORIN1722

INTERFERON BETA-1A1722

INTERFERON BETA-1B1723

INTERFERON GAMMA-1B1724

TOXOIDS1726

(VACCINE (DTP1726

(DIPHTHERIA & TETANUS TOXOID (DT1727

(DIPHTHERIA & TETANUS TOXOID (Td1728

(TETANUS TOXOID, ADSORBED(TT1729

TUBERCULIN PPD1730

VACCINES1731

BCG VACCINE1732

HEPATITIS B VACCINE1733

INACTIVATED POLIOVIRUS1734

INFLUENZA VACCINE1735

MEASLES VACCINE1736
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(MEASLES, MUMPS & RUBELLA VACCINE (MMR1737

MENINGOCOCCAL (A+C) VACCINE1738

MUMPS VIRUS VACCINE1739

PNEUMOCOCCAL POLYVALENT VACCINE1740

(POLIOVIRUS ORAL VACCINE (OPV1741

RABIES VACCINE, VERO1742

RUBELLA VACCINE1743

(TYPHOID VACCINE (ORAL1744

VARICELLA VIRUS VACCINE1745

YELLOW FEVER VACCINE1746

BALANCED SALT1748

(GLYCINE (AMINOACETIC ACID1748

HEMODIALYSIS CONCENTRATED1748

PERITONEAL DIALYSIS1749

SODIUM CHLORIDE1750

ATRACURIUM BESYLATE1750

BACLOFEN1752

DANTROLENE SODIUM1753

DIAZEPAM1754

DICLOFENAC SODIUM1756

GOLD SODIUM THIOMALATE1758

METHOCARBAMOLE1759

PANCURONIUM BROMIDE1759

SUCCINYLCHOLINE CHLORIDE1760
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ACETYLCHOLINE CHLORIDE1762

(ACICLOVIR (Ophthalmic1763

ARTIFICIAL TEAR1763

(ATROPINE SULFATE (Ophthalmic1764

BACITRACIN1765

(BETAMETHASONE (Ophthalmic1765

BETAXOLOL1766

(CHLORAMPHENICOL (Ophthalmic1766

(CIPROFLOXACIN (Ophthalmic1767

CYCLOPENTOLATE HCl1767

DEXAMETHASONE1768

DORZOLAMIDE HCI1768

ECHOTHIOPHATE IODIDE1769

(EPINEPHRINE (Ophthalmic1770

(ERYTHROMYCIN (Ophthalmic1771

(GENTAMICIN (Ophthalmic1771

HOMATROPINE HBr1771

HYDROCORTISONE ACETATE1772

IDOXURIDINE1773

NAPHAZOLINE1773

NAPHAZOLINE ANTAZOLINE1774

PHENYLEPHRINE1774

PHENYLEPHRINEZINC1775

PILOCARPINE1776
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POLYMYXIN-NH1776

PREDNISOLONE ACETATE1777

SULFACETAMIDE SODIUM1778

(TETRACYCLINE HCI (Ophthalmic1778

TIMOLOL1778

TRIFLURIDINE1779

TROPICAMIDE1779

ADULT COLD1780

AMINOPHYLLINE1781

ANTIHISTAMINE DECONGESTANT1782

BECLOMETHASONE DIPROPIONATE1783

BROMHEXINE HCI1783

CHILDREN COLD1784

CLOBUTINOL HCI1785

CROMOLYN SODIUM1785

DEXTROMETHORPHAN HBr1786

DEXTROMETHORPHAN - P1787

DOXAPRAM1788

EXPECTORANT1789

EXPECTORANT CODEINE1790

GUAIFENESIN1791

IPRATROPIUM BROMIDE1791

KETOTIFEN1792

METAPROTERENOL SULFATE1793
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PEDIATRIC GRIPE1794

PSEUDOEPHEDRINE HCI1795

SALBUTAMOL1796

TERBUTALINE SULFATE1797

THEOPHYLLINE1798

THEOPHYLLINE-G1800

AMINO ACID1801

ARGININE HCl1802

BETACAROTENE1803

CALCIUMPANTOTHENATE1803

CALCIUM SUPPLEMENTS1804

DEXTROSE1805

DEXTROSE AND ETHANOL1806

FLUORIDE1807

FOLIC ACID1808

HEMATINIC1809

FERROUS SULFATE1809

MULTIVITAMIN1810

MULTIVITAMIN PLUS IRON1811

MULTIVITAMIN PLUS MINERAL1811

MULTIVITAMIN THERAPEUTIC1812

NIACINAMIDE1813

NICOTINIC ACID1813

ORS1814
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PHOSPHATE1814

POTASSIUM CHLORIDE1815

RINGER1817

RINGER LACTATE1817

SACCHARIN SODIUM1817

SODIUM BICARBONATE1818

SODIUM CHLORIDE1819

VITAMIN A1820

(VITAMIN A + D (Oral1821

VITAMIN B COMPLEX1821

(VITAMIN B1 (THIAMINE HCI1822

(VITAMIN B12 (CYANOCOBALAMIN1822

(VITAMIN B6 (PYRIDOXINE HCI1823

(VITAMIN C (ASCORBIC ACID1824

VITAMIN D1825

CALCITRIOL1825

DIHYDROTACHYSTEROL1826

(VITAMIN D3 (CHOLECALCIFEROL1827

VITAMIN E1828

(VITAMIN K (PHYTONADIONE1829

ZINC SULFATE1830

ALTHADIN1831

ALTIB1832

ANETHUM1833
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ANTI-DIABETIC1833

ANTIMIGRAINE1834

BABOONEH1835

BRAN1836

.BRONCHO T.D1837

CALENDULA1837

CARMINATIVES1838

CRATAEGUS1841

DIURETIC1841

ENOXOLONE1842

EUCALYPTUS INHALERS1843

GARLIC PRODUCTS1845

HYPIRAN1846

KAMIL1847

LAXARICIN1847

LICOPHAR1848

LIQUID MENTHOL1849

LIQUORICE PRODUCTS1849

MASUMINT & MENTHAZIN1852

MELLISAN1852

MENTHA1853

MINTAGEL1853

MYRTOPLEX1854

OLEA-CRAT1854
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PASIPAY1855

PERSICA1855

PROSTATAN1856

PSYLLIUM PRODUCTS1857

RASIN1858

SANKOL1859

SENNA PRODUCTS1860

SHIRAFZA1862

TANAMIGRAIN1863

THYMIAN1863

VALERIAN PRODUCTS1864

VITAGNUS1865

ZINGIBER PRODUCTS1866

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  1866هرابرد 
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ییوراد تاعالطا  عماج  کناب 

باتک تاصخشم 

1390، ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  : هسانشرس
ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  تاقیقحت  دحاو  ییوراد / تاعالطا  عماج  کناب  : روآدیدپ مان  ناونع و 

ناهفصا 1390. هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  : ناهفصا : رشن تاصخشم 
هنایار هارمه و  نفلت  رازفا  مرن  : يرهاظ تاصخشم 

. اپیف تاعالطا  ساسارب  یسیونتسرهف  تشاددای :  یلبق  یسیونتسرهف  یسیون :  تسرهف  تیعضو 
یشزومآ يامنهار  یکشزپ --  عوضوم :  یسانششور  قیقحت --  یکشزپ --  عوضوم :  همانباتک  تشاددای : 

ناریا یمسر  یهایگ  ياهوراد 

ناسکال يا  هسیک  ياچ 

Cassia Angustifolia
: ییوراد لاکشا 

( يددع يأ 25  هسیک  ياچ  تروص  هب  هضرع   ) ردوپ
: فرصم دراوم 

. دوش یم  هدافتسا  یحارج  لامعا  زا  لبق  هدور  هیلخت  روظنم  هب  تسوبی و  نامرد  رد  نآ  زا  دشاب و  یم  نیلم  یلهسم و  تارثا  ياراد  انس 
: هدروارف يازجا 

. دشاب یم  ( Senna - Cassia Angustifolia انس (  گرب  مرگ  يواح 2  هسیک  ره 
: هتشذگ یکشزپ  رد  لامعتسا  دراوم 

. تسا هتفر  یم  راکب  ریساوب  نامرد  رد  رثوم  لهسم و  ناونع  هب  انس  هتشذگ  بط  رد 
: هرثوم داوم 

ياهدیزونـس آ و ب ار  نآ  هدمع  تمـسق  هک  دراد  نسارتنآ  یـسکوردیه  ياهدـیزوکیلگ  دـصرد  لقادـح 2  یناریا  يانـس  ياه  هچگرب 
. دنهد یم  لیکشت 

: کیژولوکامراف راثآ 
لاعف دازآ و  نونیکارتنآ  هدش و  زیلوردیه  مضه ،  زا  سپ  انس  ینونیک  ارتنآ  ياهدیزوکیلگ  دشاب ،  یم  كرحم  اهنیلم  هتـسد  زا  انـس  گرب 

 ، هدش بذج  کچوک  هدور  زا  انـس  ینونیکارتنآ  ياه  دیزوکیلگ  زا  یـشخب  هک  دوش  یم  ماجنا  تروص  نیدب  لمع  نیا  . دـیامن یم  داجیا 
. دوش یم  حشرت  نلوک  لخاد  هب  هلصاح  لاعف  نونیکارتنآ  دوش و  یم  زیلوردیه  دبک  رد 

: فرصم رادقم 
. دوش هدافتسا  گب  یت  ددع  ود  زا  لهسم  ناونع  هب  تسا و  رتهب  باوخ  زا  لبق  ياچ  نیا  فرصم 

: فرصم روتسد 
ار ناجنف  يوتحم  هدومن و  جراخ  ندرشف  زا  سپ  ار  هسیک  سپـس  دینک  ربص  هقیقد  هداد 10  رارق  شوج  بآ  ناجنف  کی  رد  ار  هسیک  کی 
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. دییامن لیم  دشاب  یم  ياچ  گنر  هب  یعیام  هک 
: یبناج ضراوع 

یم يزیوجت  نازیم  زا  شیب  ای  تدـم  ینالوط  فرـصم  ددرگ . پمارک  ای  جـنلوق  لثم  یفیفخ  یمکـش  ياهیتحاران  ببـس  تسا  نکمم  انس 
داجیا درکلمع  فعض  اب  نولوک  هضراع  نآ  تفرشیپ  اب  هدش و  میساتپ  هژیوب  اهتیلورتکلا  بآ و  نتفر  تسد  زا  اب  هارمه  لاهسا  ببس  دناوت 

. دوش
: فرصم عنم  دراوم 

دادسنا یمکش ،  داح  یحارج   ، تیسیدناپآ مئالع  رگید  ای  غارفتسا  عوهت ،   ، وراد هب  تبسن  تیساسح  رد  نینچمه  هدریـش و  ياه  مناخ  رد 
. ددرگ یمن  هیصوت  یمکش  صخشم  ریغ  درد  يدادسنا و  دراوم  ریاس  عوفدم و  ندش  تفس  زا  یشان  يأ  هدور 

سیلم يا  هسیک  ياچ 

Melissa Officinalis
: ییوراد لاکشا 

( يددع يأ 25  هسیک  ياچ  تروص  هب  هضرع   ) ردوپ
: فرصم دراوم 

اب یبلق  یـشراوگ و  تالالتخا  نامرد  رد  دشاب و  یم  سوریو  دض  يرتکاب و  دـض  مساپـسا ،  دـض  شخب ،  مارآ  تارثا  ياراد  هیوبجنرداب 
. دریگ یم  رارق  هدافتسا  دروم  بارطضا  یبصع و  اشنم 

: هتشذگ یکشزپ  رد  لامعتسا  دراوم 
. دوش یم  فرصم  بارطضا  یباوخ و  یب  عفر  رد  یتنس  تروص  هب  هایگ  نیا  هدرک  مد 

: هدروارف يازجا 
. دشاب یم  ( Melissa Officinalis  ) سیلم ردوپ  مرگ  يواح 5/2  هسیک  ره 

: هرثوم داوم 
هک تسا  ومیل  هیبش  عوبطم  ییوب  درز و  گنر  ياراد  هک  دـشاب  یم  هیوبجنرداب  گرب  رد  دوجوم  تاـبیکرت  هورگ  نیرتمهم  زا  رارف  نغور 

. دهد یم  لیکشت  ار  کشخ  نزو  دصرد  3/0  - 02/0
: کیژولوکامراف راثآ 

یلپ تابیکرت  دـبک ،  طسوت  ارفـص  هدزاب  شیازفا  لماع  الامتحا  تسا .  مساپـسا  دـض  يرتکاب و  دـض  شخبمارآ ،  راثآ  ياراد  هیوبجنرداب 
. تسا هایگ  رد  دوجوم  یلنف 

: فرصم رادقم 
زور رد  راب   3

: فرصم روتسد 
يوتحم هدومن  جراخ  ندرـشف  زا  سپ  ار  هسیک  سپـس  دینک  ربص  هقیقد  تدـم 5  هداد و  رارق  شوج  بآ  ناجنف  کی  لخاد  ار  هسیک  کـی 

. دییامن لیم  دنق  اب  ار  ناجنف 

تاقرق يا  هسیک  ياچ 
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Vaccinium Arctostaphylos
: ییوراد لاکشا 

( يددع يأ 25  هسیک  ياچ  تروص  هب  هضرع   ) ردوپ
: فرصم دراوم 

تالالتخا نامرد  رد  هدوب ،  قورع  ظفاحم  يوقم و  نآ  رد  دوجوم  ياهدیزونایسوتنآ  تسا و  رثوم  ( II عون تباید   ) نوخ دنق  شهاک  رد 
. دور یم  راک  هب  هیکبش  یباهتلا  ریغ  ياهیرامیب  یقورع و 

: هتشذگ یکشزپ  رد  لامعتسا  دراوم 
. دراد نوخ  راشف  نوخ و  دنق  شهاک  رد  يأ  هژیو  هاگیاج  هایگ  نیا  هویم  هدرک  مد  ناریا  یتنس  بط  رد 

: هدروارف يازجا 
. دشاب یم  ( Vaccinium Arctostaphylos  ) تاقرق هویم  مرگ  يواح 3  هسیک  ره 

: هرثوم داوم 
. دنهد یم  لیکشت  ار  هایگ  نیا  ياه  هویم  هرثوم  داوم  يدییونوالف ،  ینینایسوتنآ و  تابیکرت 

: کیژولوکامراف راثآ 
تفاب ییایمیشویب و  ياه  هداد  تسا .  هداد  ناشن  ار  اهدیپیلوفسف  زا  یضعب  اهدیزونیسوتنآ و  نیب  سکلپمک  لیکشت  ییایمیشویب  تادهاشم 

. دننک یم  تظافح  مسیناکم  ود  اب  یقورع  ياه  هراوید  تارییغت  زا  اهدیزونایسوتنآ  هک  دهد  یم  ناشن  یسانش 
: فرصم رادقم 

زور رد  راب   2
: فرصم روتسد 

هدومن جراخ  ندرشف  زا  سپ  ار  هسیک  سپس  دینک  ربص  هقیقد  هداد 5  رارق  شوج  بآ  ناجنف  کی  رد  اذغ  زا  لبق  تعاس  مین  ار  هسیک  کی 
. دییامن لیم  دشاب  یم  یعوبطم  معط  اب  گنر  یتروص  یعیام  هک  ار  ناجنف  يوتحم 

: هجوت لباق  هتکن 
. دزاس رهاظ  ار  رثا  نیرتشیب  ات  دوش  فرصم  اذغ  زا  لبق  تعاس  مین  دیاب  هشیمه  ياچ  نیا 

: یبناج ضراوع 
. تسا هدشن  شرازگ  یبناج  ضراوع 

نایب نیریش  يا  هسیک  ياچ 

Liquorice

: ییوراد لاکشا 
( يددع يأ 25  هسیک  ياچ  تروص  هب  هضرع   ) ردوپ

: فرصم دراوم 
یم هدافتـسا  هدـننک  نیریـش  هدـنهد و  معط  باهتلا ،  دـض  روآ ،  طلخ  ناونعب  نینچمه  هدـعم ،  مخز  باهتلا و  نامرد  رد  ناـیب  نیریـش  زا 

. ددرگ
: هتشذگ یکشزپ  رد  لامعتسا  دراوم 
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. تسا هتفرگ  یم  رارق  فرصم  دروم  هدعم  باهتلا  عفر  درد و  نیکست  هفرس ، نیکست  مخز ، مایتلا  رد  نایب  نیریش  هتشذگ  بط  رد 
: هدروارف يازجا 

. دشاب یم  ( Liquorice  ) نایب نیریش  هشیر  ردوپ  مرگ  يواح 2.5  هسیک  ره 
: هرثوم داوم 

یم کیمانیس  یسکوردیه  ياهدیـسا  اهنیراموک ،  نیزر ،  نیژاراپـسآ ،  دصرد ،) یلا 5   3  ) زوراکاس زکولگ و  ياراد  نایب  نیریـش  هشیر 
. دشاب

: کیژولوکامراف راثآ 
تارثا نیا  هدمع  تمسق  هک  تسا  هدش  تباث  نیماتسیه  راثآ  ندومن  یثنخ  نایب و  نیریش  هراصع  کیدومساپسا  یتنآ  تارثا  اهدییونوالف :

. دشاب یم  هراصع  ياهدییونوالف  هب  طوبرم  اهمخز  یتظافح  رثا  و 
نایب نیریش  هراصع  يروآ  طلخ  تیصاخ  هدش و  لمحت  یتحارب  یکاروخ  هار  زا  . تساراد ار  اهدیزونوپاس  صاوخ  هدام  نیا  نیزیریـسیلگ :

هب طوبرم  رما  نیا  . دوش یم  رهاظ  مدا  الومعم  هایگ  نیا  هراصع  هلیـسو  هب  هدـعم  مخز  ینـالوط  ناـمرد  رد  دـشاب .  یم  هداـم  نیا  هب  طوبرم 
 . دشاب یم  راردا  حشرت  شهاک  میساتپ و  ياهنوی  دیدش  فذح  رلک و  میدس و  ياهنوی  بآ و  سابتحا 

زور رد  راب   2 فرصم : رادقم 
: فرصم روتسد 

هک ار  ناجنف  يوتحم  هدومن  جراخ  ندرشف  زا  سپ  ار  هسیک  سپـس  دینک  ربص  هقیقد  هداد 5  رارق  شوج  بآ  ناجنف  کی  رد  ار  هسیک  کی 
. دییامن لیم  دشاب  یم  گنر  درز  یعیام 

: یبناج ضراوع 
.. تسا نآ  ضراوع  زا  راردا  شهاک  یقورع و  نوخ  راشف  شیازفا  هجیتن  رد  کمن و  بآ و  سابتحا 

: فرصم عنم  دراوم 
فرصم طایتحا  اب  دیاب  نوخ  راشف  هب  التبم  یقورع و   - یبلق تالالتخا  اب  نارامیب  رد  دریگ و  رارق  تدم  ینالوط  فرـصم  دروم  دناوت  یمن 

. ددرگ

زبس ياچ  يا  هسیک  ياچ 

Camellia Thea
: ییوراد لاکشا 

( يددع يأ 25  هسیک  ياچ  تروص  هب  هضرع   ) ردوپ
: فرصم دراوم 

يرت بیرخت  ثعاب  دیامن و  يریگولج   Catecholamin بیرخت زا  دنک و  راهم  ار  لورتسلک  بذـج  تسا  رداق  ياچ  ياه  لونف  یلپ 
ثعاب هک  تسا  هدـننک  کیرحت  یندـیماشآ  زبس  ياچ   . دوش یم  دـبای ، یم  شهاک  نزو  نآ  بجوم  هب  هک  یبرچ  تفاب  رد  اـه  دیریـسیلگ 
نییفاـک درک . هدافتـسا  ناـجیه )  بت (  ماـگنه  رد  ار  نآ  ناوت  یم  دـیامن و  یم  فرط  رب  ار  یناور  ینالـضع و  یگتـسخ  هدـش و  شمارآ 
شمارآ مضه و  يارب  یکمک  دور  یم  نامگ  نیاربانب  دـنک . یم  کیرحت  ار  عفد  دراد و  اه  هیلک  يور  رب  ییازراردا  رثا  ياـچ  رد  دوجوم 

. تسا اذغ  فرصم  زا  دعب  ياه  سرتسا  يارب 
ریـش و نودب  تسا . ینوخ  لاهـسا  يارب  ینامرد  دهد و  یم  ناشن  يرتکاب  يدادعت  يور  رب  ار  یلایرتکاب  یتنآ  تیلاعف  زبس  ياچ  هدرک  مد 
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. دنک یم  لمع  تسوبی ) دض   ) نیلم کی  تروص  هب  ياچ  رکش  ریش و  اب  هارمه  یلو  تسا  لاهسا  نامرد  يارب  دنمدوس  ياچ  رکش 
فرصم دنک و  یم  يریگولج  هدور  هدعم و  يرم ، ياهناطرس  رد  اه  روموت  دشر  زا  نینچمه  ( Epigallocatenin Gallat (EGCG

زتنـس اـه  نینتاـک  صوـصخ  هـب  اـهلونف ، یلپ  نیماـتیو C و  دــهد ، شهاـک  ار  نـیمآ  زورتـین  زتنــس  دــناوت  یم  زور  ره  رد  ياــچ  مرگ   5
. تسا نپاژ  رد  ناطرس  نییاپ  عویش  للع  زا  یکی  ياچ  رد  مینلس  يالاب  نازیم  . دننک یم  كولب  ار  اه  نیمآ  زورتین   Endogenous

. دشاب یم  نادند  یگدیسوپ  زا  يریگ  ولج  رد  دیارولف  تابیکرت  زا  رت  رثوم  رایسب  ياچ  هراصع  هک  تسا  هدش  شرازگ 
: هتشذگ یکشزپ  رد  لامعتسا  دراوم 

. دوش یم  فرصم  یقاچ  دض  نوخ و  یبرچ  شهاک  تهج  زبس  ياچ  هدرک  مد  ناریا  یتنس  بط  رد 
: هدروارف يازجا 

. دشاب یم  ( Camellia Thea  ) زبس ياچ  گرب  مرگ  يواح 2.5  هسیک  ره 
: هرثوم داوم 

نیا ياهگرب  هرثوم  داوم  دیـسا  کیبروکـسآ  کینتوتناپ ، کینتوکین ، نیوالفوبیر ، نتوراک ، نیروپ ، زاب  دییولاکلآ  اه ، لونف  یلپ  نییفاک ،
. دنهد یم  لیکشت  ار  هایگ 

: کیژولوکامراف راثآ 
دنداد و ناشن  اهاپ  رد  ار  شراخ  شزوس و  اب  هارمه  یتخرک  درد و  زا  ییاهر  دندوب  دـنق  لرتنک  تحت  هک  یتباید  نارامیب  زا  زا 70 % شیب 

داجیا یباداش  ندوب و  بوخ  ساسحا  نارامیب  نیا  ییاذغ  میژر  رد  زبس  ياچ  ندوزفا  دـشن و  هدـهاشم  اهنآ  باوخ  رد  لالتخا  هنوگ  چـیه 
دش . هتخانش  یبصع  تباید  نارامیب  رد  شزوس  یگتفوک و  سح  درد و  زا  زاس  اهر  کی  ناونع  هب  زبس  ياچ  هنوگ  نیدب  درک و 

زور رد  راب   3 فرصم : رادقم 
: فرصم روتسد 

لیم ار  ناجنف  يوتحم  هدومن  جراخ  ندرشف  زا  سپ  ار  هسیک  سپس  دینک  ربص  هقیقد  هداد 5  رارق  شوج  بآ  ناجنف  کی  رد  ار  هسیک  کی 
. دییامن

. تسا هدشن  شرازگ  یبناج  ضراوع  یبناج : ضراوع 

نابزواگ يا  هسیک  ياچ 

Echium Amoenum

: ییوراد لاکشا 
يددع يأ 25  هسیک  ياچ  تروص  هب  هضرع 

: فرصم دراوم 
يارب یبصع  تالکـشم  يرارقیب ،  نوچ :  يدراوم  نامرد  رد  هدوب و  مساپـسا  دـض  روآ و  باوخ  شخب ،  مارآ  راـثآ  ياراد  بیطلا  لـبنس 

. دریگ یم  رارق  هدافتسا  دروم  یشراوگ  ياه  کیلوک  یبصع و  راشف  ندیباوخ ، 
. دوش یم  هدافتسا  شخب  مارآ  ناونع  هب  نینچمه  یگدروخامرس و  مئالع  نامرد  رد  نابزواگ  لگ  زا 

: هتشذگ یکشزپ  رد  لامعتسا  دراوم 
. تسا هتشاد  دربراک  جنشت  عفر  روآ و  باوخ  شخبمارآ ،  ناونعب  بیطلا  لبنس  هتشذگ  بط  رد 

. دنا هدرک  یم  هدافتسا  یگدروخامرس  مئالع  هدننک  فرط  رب  ردم و  شخبمارآ ، روآ ، طاشن  ناونع  هب  نابزواگ  زا  هتشذگ  بط  رد 
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: هدروارف يازجا 
. دشاب یم  ( Echium Amoenum نابزواگ (  لگ  و  .( Valeriana Off  ) بیطلا لبنس  هشیر  ردوپ  مرگ  يواح 2  هسیک  ره 

: هرثوم داوم 
وزیا لانیردـلاب و  و  ( Valepotriates  ) اه تاـیرتوپلاو  ار  ( Valeriana  ) بیطلا لبنـس  رد  یـشخب  رثا  لوئـسم  تابیکرت  ای  بیکرت 

بیطلا لبنس  هشیر  .) دنتسه قوف  کیژولوکامراف  تارثا  زا  یـشخب  لوئـسم  تابیکرت ، فلتخم  ياههورگ  زا  کی  ره  هک  دنناد  یم  لارتلاو 
.( تسا کینایرلاو  دیسا  يواح 

هب و  نازیم 13.43 % هب  نیدینایس  نیدینیفلد و  نوکیلگآ  اب  نینایسوتنآ  و  دیئونوالف 0.15 % نازیم 3-5 ،%  هب  ژالیسوم  ياراد  نابزواگ  لگ 
. تسا نیدیزیلوریپ  هتسد  زا  دیئولاکلآ  زیچان  رادقم 

: کیژولوکامراف راثآ 
دارفا يور  رب  يروآ  باوخ  میالم  تیلاعف  نینچمه   . دنک یم  دیئات  ار  بیطلا  لبنس  یشخب  مارآ  تارثا  ناسنا  يور  رب  هدش  ماجنا  تاعلاطم 
نامز بیطلا  لبنـس  هک  دهد  یم  ناشن  هدـش  ماجنا  تاعلاطم  هوالع  هب  دـهد ، یم  ناشن  ار  یعیبط  ریغ  باوخ  اب  يدارفا  باوخ و  یب  یعیبط 

تیفیک باوخ و  لوط  رد  ررکم  ندش  رادیب  باوخ و  زا  دعب  يرادـیب  نامز  باوخ ،  یمظن  یب  نینچمه  دـنک . یم  هاتوک  ار  باوخ  عورش 
 . دنک یم  حالصا  ار  باوخ 

زور رد  راب  رثکادح 3  فرصم : رادقم 
: فرصم روتسد 

ناجنف يوتحم  هدومن  جراخ  ندرشف  زا  سپ  ار  هسیک  سپس  دینک  ربص  هقیقد  هداد 10  رارق  شوج  بآ  ناجنف  کی  رد  ار  هسیک  ود  ای  کی 
غارچ يور  ندرک  مد  شور  زا  ناوت  یم  هرثوم  داوم  لماک  ندش  جراخ  تهج  . دییامن لیم  دـنق  اب  دـشاب  یم  یعوبطم  يوب  اب  یعیام  هک  ار 

. درک هدافتسا 
: یبناج ضراوع 

. دوش هدافتسا  یهد  ریش  یگلماح و  عقوم  رد  دیابن 

هنایزار يا  هسیک  ياچ 

Foeniculum vulgare
: ییوراد لاکشا 

( يددع يأ 25  هسیک  ياچ  تروص  هب  هضرع   ) ردوپ
: فرصم دراوم 

ریش هدنهد  شیازفا  ردم و  روآ ،  طلخ  ناونع  هب  نینچمه  تالضع و  مساپسا  همضاه و  وس  خفن ،  نامرد  رد  یکاروخ  تروصب  هنایزار  زا 
. تسا هدش  هدافتسا  هثل )  باهتلا  نامرد  رد  هلمج  زا  بورکیم (  دض  ناونعب  زین  یعضوم  تروص  هب  ددرگ .  یم  هدافتسا 

: هدروارف يازجا 
. دشاب یم   ( Foeniculum vulgare هنایزار (  هایگ  هویم  مرگ  يواح 3  هسیک  ره 

: هتشذگ یکشزپ  رد  لامعتسا  دراوم 
یم رارق  هدافتـسا  دروم  ریـش  هدنهد  شیازفا  يراردا و  يراجم  ياهگنـس  هدـننک  عفد  ردـم ، خـفن ، دـض  ناونع  هب  هنایزار  هتـشذگ  بط  رد 

. تسا هتفرگ 
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: هرثوم داوم 
ياه سناسا  تسا .  سناسا  دـصرد  ات 6  دودح 1  یبرچ و  دـصرد  ات 18   12 اه ،  نیئتورپ  اهدـنق ،  يواح  هنایزار  ياـه  هویم  مرپسودـنآ 

. دشاب یم   , Anethol Cymene , Camphene , Carvone يواح هایگ  نیا  رد  دوجوم 
: کیژولوکامراف راثآ 

هنآ ندوب  اراد  لیلد  هب  هنایزار  سناسا  هویم و  . دوش یم  یقاچ  نزو و  شیازفا  ببس  هدوب و  کینژورتسا  رثا  یعون  ياراد  هنایزار  ياه  هویم 
مضه تیفیک  نتفر  الاب  هجیتن  رد  یـشراوگ و  ياه  هباریـش  حشرت  دیدشت  شراوگ و  هاگتـسد  ياه  مساپـسا  فقوت  ای  شهاک  بجوم  لوت 

هاگتـسد یکیزیف  تـالالتخا  رثا  رد  هک  اـهیباوخ  یب  زا  یخرب  نآ  عبت  هب  هدـش و  همـضاهءوس  عفر  ببـس  لاـمعا  نیا  هعوـمجم  ددرگ . یم 
راهم قیرط  زا  هنایزار  سناسا  کیدومس  اپـسا  یتنأ  رثا  هک  دنا  هداد  ناشن  رتقیقد  ياهیـسررب  دنبای .  یم  نامرد  دنا ،  هدش  ثداح  شراوگ 
نوخ راشف  تسا  رداق  هنایزار  ياهگرب  زا  هدـمأ  تسد  هب  یبأ  هراـصع   . دریگ یم  تروص  نیماتـسیه  نیلوک و  لـیتسا  زا  یـشان  تاـضابقنا 

. دهد شهاک  يریگمشچ  زرط  هب  دشاب &  هتشاد  ریثات  سفنت  ای  بلق  تانابرض  دادعترب  هکنأ  نودب  ار  یگرخرس 
: فرصم رادقم 

زور رد  راب   2
: هجوت لباق  هتکن 

. تشاد دهاوخ  یهشم  رثا  دوش  لیم  اذغ  زا  شیپ  هچنانچ 
: فرصم روتسد 

هدومن جراخ  ندرشف  زا  سپ  ار  هسیک  سپس  دینک  ربص  هقیقد  هداد 5  رارق  شوج  بآ  ناجنف  کی  رد  اذغ  زا  لبق  تعاس  مین  ار  هسیک  کی 
. دییامن لیم  دشاب  یم  یعوبطم  يوب  اب  گنر  زبس  یعیام  هک  ار  ناجنف  يوتحم 

: یبناج ضراوع 
هتـشاد و یعـضوم  كرحم  رثا  خـلت  هنایزار  رد  دوجوم  نچنف  دـشاب . یم  یمـس  ریغ  اتبـسن  هدوبن و  روآ  باهتلا  كرحم و  نیریـش  هناـیزار 

تالالتخا اه ،  هیر  باهتلا  ببـس  رتیل  یلیم  زا 1  شیب  هنایزار  سناـسا  نینچمه  . دوش تیـساسح  زورب  بجوم  دارفا  یخرب  رد  تسا  نکمم 
. دوش یم  جنشت  یسفنت و 

هنوباب يا  هسیک  ياچ 

Matricaria Chammomilla

: ییوراد لاکشا 
( يددع يأ 25  هسیک  ياچ  تروص  هب  هضرع  ) ردوپ

: فرصم دراوم 
ناونع هب  نینچمه  ددرگ . یم  فرصم  هدعم  مخز  نامرد  يریگـشیپ و  رد  , هدوب خفن  دض  مساپـسا و  دض  باهتلا , دض  تارثا  ياراد  هنوباب 

. دوش یم  هدافتسا  نیلم  شخب و  مارآ  چراق , دض  يرتکاب , دض 
: هتشذگ یکشزپ  رد  لامعتسا  دراوم 

مئالع نامرد  رد  نینچمه  هدش ، فرصم  يدلج  تاروثب  یناهد و  ياهمخز  هدننک  فرطرب  باهتلا ،  دض  ناونع  هب  هنوباب  هتشذگ  بط  رد 
. تسا هدوب  هدافتسا  دروم  دردرس  عفر  یگدروخامرس و 

: هدروارف يازجا 
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. دشاب یم  ( Matricaria Chammomilla - Chamomill هنوباب (  هایگ  لگ  مرگ  يواح 2.5  هسیک  ره 
: هرثوم داوم 

ياهنپرت ییوکزـس  نیراکیرتام ، لولیموماک ، نلوزآ ، ار  سناسا  هدمع  تمـسق  هک  دراد  سناسا  دصرد  لقادح 4/0  یناریا  هنوباب  ياهلگ 
. دنهد یم  لیکشت  نلوزاماک  و  لونلوتاپسا ) لوسنراف (  نسنراف ،  دیسکا ،  نولوبازیب  دیسکا ،  لولوبازیب 

: کیژولوکامراف راثآ 
يوق رثا  اب  لیفوردیه  داوم  یهورگ  ياراد  زین  دنراد و  یباهتلا  دـض  هتـسجرب  رثا  هک  دـشاب  یم  لیفوپیل  داوم  یهورگ  يواح  هنوباب  ياهلگ 

یم اهنیراموک  و  نینژ ) یپآ   ) اهدیئونوالف لماش  لیفوردیه  داوم  و  نلوزاماک ) ) اهنپرت ییوکزس  لماش  لیفوپیل  داوم  تسا . کتیلومـساپسا 
. دشاب

هدمع هک  هدوب  نآ  ياهدیـسکا  لولوبازیب و  نلوزاماک ، ) زاتـشیپ  ) نیـسیرتام تابیکرت  هطـساو  هب  رتشیب  هنوباب  هراصع  یباهتلا  دـض  تیلاعف 
اهنیدنالگاتـسورپ و راهم  يور  هچنآ  ریظن  اهنآ  نادیـسکا  یتنآ  رثا  هب  تیلاعف  نیا  دهد . یم  لیکـشت  ار  هراصع  رد  دوجوم  تابیکرت  نیرت 

رتیوق ربارب  نیرواپاپ & "92/3  هب "  تبـسن  نینژ " یپأ   " کیتیلومـساپسا رثا  تسا .  هدـش  هداد  تبـسن  دریگ ،  یم  ماجنا  اهنیرتوکول  زتنس 
. تسا

ار زانژیسکاوپیل  ریظن 12 - زانژیسکاولکیس  زانژیسکاوپیل و  تالوصحم 5 - لیکشت  نیماتـسیه  يزاس  دازأ  زا  يریگولجرب  هوالع  نینژ  یپأ 
. دشاب هتشاد  بارطضا  دض  رثا  دوش و  لصتم  نیپزایدوزنب "  " ياه هدنریگ  هب  دناوت  یم  نینژ  یپأ  هک  هدش  صخشم  انمض  دنک .  یم  راهم 

: یبناج ضراوع 
دوش یم  رجنم  ضامغا  لباق  تیمها و  یب  کیژرلآ  ياهشنکاو  داجیا  هب  هدوب  ردان  نآ  یبناج  ضراوع 

Masoument تنموسام

 : ییوراد لاکشا 
يددع ياه 100 و 20  هتسب  رد  یمرگ  یلیم  ياه 500  صرق 

 : فرصم دراوم 
عانعن و زا  یبیکرت  اب  هیوسام  نبا  تکرـش  تنموسام  صرق  تسا  جـیار  يرما  یهایگ  بط  رد  ییوراد  ناهایگ  زا  هدافتـسا  اب  هفرـس  نامرد 

 ( : Polyherbal formulation  ) یهایگ دـنچ  نویـسالومرف  هب  هجوت  اب  راد  حـشرت  کشخ و  ياه  هفرـس  عاونا  تهج  ناـیب  نیریش 
 . دوش یم  دیلوت  وراد  رثا  شیازفا  تهج 

 : هدروآرف ءازجا 
هب لیام  ای  شفنب  هب  لیام  زمرق  گـنر  هب  شوگراـهچ و  هقاـس  ياراد   Labiatae هریت زا   Mentha piperita یملع مان  اب  عاـنعن : 

 . تسا رادلگ  ياه  هخاشرس  ای  گرب و  نآ  هدافتسا  دروم  تمسق  تسا .  یناوغرا 
هشیر  ، papillionaceae ناراو هناورپ  هداوناخ  زا  ایاپ و  یفلع ،  تسا  یهایگ   glycyrrhiza glabra یملع مان  اب  نایب :  نیریش 

 . دریگ یم  رارق  هدافتسا  دروم  نآ 
 : هرثوم داوم 

نوتنم و…  لوتنم ،  عانعن : 
دیسا و…  کینیریس  یلگ  نیزیریس  یلگ  نایب :  نیریش 

 : رثا مسیناکم  کیژولوکامراف و  راثآ 
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تاباهتلا و ندرک  مرن  تهج  ( antiseptic  ) اه هدننک  ینوفع  دـض  و  ( demulcent  ) اه هدننک  مرن  راد  طلخ  ياه  هفرـس  نامرد  رد 
شهاـک تهج  یعـضوم  هدـننک  سح  یب  کـی  ناونعب  تسا  لوتنم  يواـح  هک  عاـنعن  سناـسا  دوـش .  یم  هدافتـسا  طـلخ  حـشرت  شهاـک 

یم هدافتـسا  یکیرحت  روآ  طلخ  کی  ناونعب  ًامومع  تسا و  فیفخ  یکیتپـس  یتنا  رثا  ياراد  يدودـح  ات  نینچمه  تسا  رثوم  تاـکیرحت 
تهج یکیتپـس  یتنآ  رثا  هدـننک و  تیوقت  وراد  هک  تسا  یتلاح  هب  هراـشا  ( Stimulant Expectorant  ) یکیرحت زا  روظنم  دوـش 

سکلفر رد  هک  هرجنح  رد  دوجوم  يامرـس  ياه  هدـنریگ  تیلاعف  رد  عانعن  سناسا  رد  دوجوم  لوتنم  دراد .  تاحـشرت  جورخ  يزاسزاب و 
 . دراد ریثات  هفرس  رب  ریز  مسیناکم  اب 4  لوتنم  هجیتن  رد  دراذگ  یم  ریثات  دنراد  شقن  هفرس 

هرجنح رد  دوجوم  امرس  هدنریگ  رب  رثا  یعضوم 3 . یسح  یب  یکیتپس 2 . یتنآ  رثا  . 1
یسفنت هاگتسد  یناقوف  ییاوه  ياههار  امرس  ياه  هدنریگ  کیرحت  قیرط  زا  یسفنت  راهم  . 4

دـض رثا  کی  ياراد  هک  دسر  یم  رظن  هب  نایب  نیریـش  تاقتـشم  اما  دـشاب  رثوم  هدـننک  مرن  ناونعب  یبسانم  قیرط  هب  دـناوت  یم  نایب  نیریش 
کیرحت یسوریو و  دض  رثا  کی  ياراد  نینچمه  دنک  یم  لمع  زین  روآ  طلخ  کی  ناونعب  نایب  نیریـش  دشاب  نیئدک  هباشم  يزکرم  هفرس 

A و 4 و 3 و 2و 1) . ) دشاب یم  ندب  ینمیا  متسیس  هدننک 
 : تنموسام صرق  فرصم  دراوم 
روآ طلخ  کشخ و  ياه  هفرس  . 1

یگدروخامرس یتمالع  نامرد  . 2
ناهد هدننک  ینوفع  دض  هدننک و  وبشوخ  . 3

ولگ شراخ  تیساسح و  شهاک  . 4
 : فرصمرادقم

دوش هدیکم  ای  هدیوج  تعاس  یلا 4  ره 3  صرق   2
 : طایتحا دراوم 

يا هدور  يا ـ  هدعم  سکلفر  هب  التبم  نارامیب  . 1
(5  ) ارفص هسیک  گنس  هب  نایالتبم  . 2

يویلک یبلق ،  يدبک ،  دیدش  ییاسران  هب  التبم  نارامیب  . 3
 : ییوراد لخادت 

يوراد اب  هجیتن  رد  دوش  یم  يا  هدور  يا ـ  هدعم  سکلفر  دـیدشت  يرم و  یناتحت  رتکنفـسا  راشف  شهاک  بجوم  صرق  رد  دوجوم  لوتنم 
دراد رثا  لخادت  دوش  یم  هدافتسا  سکلفر  نیا  نامرد  رد  هک   cisapride دیارپاسیس

 : یبناج ضراوع 
عانعن ینامرد  فرـصم  رد  یبناج  هضراع  چیه  دنک .  یم  يدیئوکیتروکولارنیم  هبـش  ضراوع  داجیا  نایب  نیریـش  تدـم  ینالوط  فرـصم 

. درادن دوجو 
 : یهدریشو یگلماح  رد  فرصم 

هدیجنس دیاب  نآ  راضم  ربارب  رد  نآ  عفانم  دوجو  نیا  اب  تسا  هدیسرن  تابثا  هب  یهد  ریشو  يرادراب  نارود  رد  هدروآرف  نیا  فرصم  ینمیا 
دوش

موناکیرفآ مویجیپ 
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Pygeum Africanum
 : ییوراد لاکشا 

يددع ياه 30  هبعج  رد  یمرگ  یلیم  مرن 50  ياه  لوسپک 
 : فرصم دراوم 

تاتسورپ ياهیرامیب  ریاس  رد BPH و  باختنا  نیلوا 
تاتسورپ میخ  شوخ  يزالپرپیه  هب  التبم  نارامیب  رد  يراردا  طسوتم  ات  فیفخ  ياه  لالتخا  نامرد 

: هرثوم داوم  هدروآرف و  ءازجا 
هسآ هزور  هریت  زا   Pygeum Africanum -African Plum تخرد تسوپ  صلاخ  هراصع  مرگ  یلیم  يواح 50  مرن  لوسپک  ره 

نآ هدـنهد  لیکـشت  يازجا  نیرتمهم  هدوب و  لکلا  تاقتـشم  اب  هتفاـی  دـنویپ  برچ  ياهدیـسا  تاـبیکرتزا  یطولخم  عقاو  رد  هک  دـشاب  یم 
دنشاب  یم   n-docosyl-ferulate کیلوسروا و دیسا  لورتسوتیساتب ؛ 

 : رثا مسیناکم  کیژولوکامراف و  راثآ 
.1

تلاخد تاتـسورپ  ياموندآ  زنژوتاپ  رد  دیآ  یم  رظن  هب  رـضاح  لاح  رد  هک  دـشر  ياهروتکاف  زا  یـشان  یتسالبوربیف  نویـسارفیلورپ  راهم 
دنراد

.2
زانژیسکاوپیل میزنآ  راهم  قیرط  زا  نآ  يارجم  تاتسورپ و  زیخ  باهتلا و  شهاک 

.3
روسرتد هلضع  يور  رب  رثا  ای  نس  شیازفا  زا  یشان  ياه  لالتخا  رد  هناثم  هتیسیتسالا  دوبهب  یضابفنا و  تردق  حالصا 

.4
ینومروه  تیلاعف  اب  لخادت  نودب  لایلتیپا  ءزج  یحشرت  تیلاعف  حالصا 

 : ییوراد لخادت 
راک هب   - BPH تاتـسورپ -  میخ  شوخ  یفورترپیه  رد  هک  ییاهوراد  ریاـس  هارمه  هب  تسا و  هدـشن  شرازگ  ییوراد  لخادـت  هنوگچیه 

تسا زیوجت  لباق  دنور  یم 
 : فرصمرادقم

ات هک  دـشاب  یم  هتفه  الومعم 6  نامرد  هرود  اذـغ .  زا  شیپ  اـحیجرت  یکاروخ و  تروص  هب  رـصعو  حبـص  یمرگ  یلیم  لوسپک 50  کی 
يدوبهب تارثا  یبرجت  روط  هب  ددرگ  یم  رارکت  مئـالع  هدوب  نمزم  بسحرب  موزل و  تروصرد  هرود  نیاو  هدوب  شیازفا  لـباق  هتفه  تشه 

ددرگ  یم  رهاط  هتفه  زا 6  سپ 
 : یبناج ضراوع 

درد لد  عوهت و  تسوبی  لاهـسا  یـشراوگ  ضراوع  نارامیبزا  دـصرد  هس  ات  ود  رد  اهنت  هدـش و  لمحت  رامیب  فرط  زا  یبوخ  هب  وراد  نیا 
تسا هدش  شرازگ 

 : هیصوت لباق  تاکن 
یمن فاعم  هطوبرم  یکشزپ  تراظن  تاتـسورپ و  يرامیب  رد  مزال  دراوم  يریگیپ  زا  ار  رامیب  يراردا ؛  ياه  لالتخارد  مویجیپ  فرـصم  .1

دنک
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دشاب یمن  موزل  تروص  رد  یحارج  نیزگیاج  وراد  نیا  فرصم  .2

ZINTOMA اموتنیز

 : ییوراد لاکشا 
یمرگ  یلیم  لوسپک 350 

 : فرصم دراوم 
 . دوش یم  فرصم  ترفاسم  يرامیب  زا  يریگشیپ  رد  هدروآرف  نیا 

 : هدروآرف ءازجا 
 . دشاب یم   Zingiber officinale لیبجنز هشیر  ردوپ  مرگ  یلیم  يواح 250  اموتنیز 

 : هرثوم داوم 
 . لاگوش لوریجنیج و  ياهگولومه  ریظن  ییاه  نیزروئلوا  نلوب  ازیب  اتب  نریبجنیز و  ریظن  رارف  ياه  نغور 

 : رثا مسیناکم  کیژولوکامراف و  راثآ 
دوخ رثا  یشراوگ  يراجم  رب  یعضوم  ریثات  اب  هک  دسر  یم  رظن  هب  تسین  صخشم  ترفاسم  يرامیب  زا  يریگـشیپرد  لیبجنز  رثا  مسیناکم 

دنک یم  لامعا  ار 
ییوراد لخادت 

اذـل دـشاب .  یم  نوخ  دـنق  هدـنورآ  نییاپ  یتکالپ و  تیلاعف  دـض  کینوتویدراک و  تارثا  ياراد  لیبجنز  تسا  هدـش  شرازگ  هک  اجنآ  زا 
 . دیامن لخادت  داقعنا  دض  نوخ و  دنق  هدنروآ  نییاپ  یبلق ،  ياهنامرد  اب  تسا  نکمم  هدروآرف  نیا  دایز  ریداقم  فرصم 

 : فرصمرادقم
فرصم لوسپک  رابکی 2  تعاس  ره 4  سپـس  ترفاسم و  عورـش  زا  لبق  تعاسمین  لوسپک   2 لاس :  يالاب 6  ناکدوک  نـالاسگرزب و  رد 

 . ذوش
یهدریشو یگلماح  رد  فرصم 

هدیجنـس دـیاب  نآ  راضم  ربارب  رد  نآ  عفانم  دوجو  نیا  اب  تسا  هدیـسرن  تابثا  هب  يرادراب  یهدریـش و  نارود  رد  وراد  نیا  فرـصم  ینمیا 
دوش

VITAGNUS سونگاتیو

 : ییوراد لاکشا 
يرتیل یلیم  هرطق 30 
 : فرصم دراوم 

 . دور یم  راکب  یگسئای  یگدعاق و  تالالتخا  عفر  تهج  سونگاتیو 
 : هدروآرف ءازجا 

دشاب یم   Vitex angnus -castus تشگنا جنپ  هایگ  کشخ  هراصع  مرگ  یلیم  يواح 80-90  سونگ  اتیو 
 : هرثوم داوم 

دیئودـیریا نیـسیتساک )   ) اهدـییونالف يواـح  هاـیگ  نیا  هراـصع  یلو  تسا  هدـیدرگن  نییعت  قـیقد  روـطب  تشگنا  جـنپ  هاـیگ  هرثوـم  داوـم 
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 . دشاب یم  رارف  ياه  نغور  و  دیزونگآ )  نیبوکآ و  دیزوکیلگ ( 
 : رثا مسیناکم  کیژولوکامراف و  راثآ 

دوخ رثا  زیفوپیه  سومالاتوپیه -  روحم  رب  رثا  اب  تشگنا  جنپ  هایگ  دسر  یم  رظن  هب  یلو  تسا  هدیـسرن  تابثا  هب  هدروآرف  نیا  رثا  مسیناکم 
 . ددرگ یم  زیفوپیه  زا  نیتکالورپ  ندش LH و  دازآ  شیازفا  ندش FSH و  دازآ  شهاک  ثعاب  هایگ  نیا  دنک .  یم  لامعا  ار 

 . دراذگ یمن  ریثات  اهنادمخت  يور  رب  امیقتسم  دشاب و  یمن  ینژورتسا  تابیکرت  يواح  تشگنا  جنپ  هایگ  هک  تسا  هداد  ناشن  تاعلاطم 
 : ییوراد لخادت 

 . دیامن لخادت  ینومروه  یکاروخ و  يرادراب  دض  ياهوراد  اب  تسا  نکمم  وراد  نیا 
 : فرصمرادقم

 . دوش فرصم  یلاخ  هدعم  اب  هناحبص  زا  لبق  تعاس  مین  هتخیر و  هویمبآ  ای  بآ  یمک  رد  ار  وراد  زا  هرطق  هنازور 40 
 : یبناج ضراوع 

زورب رب  ینبم  یتاشیارگ  ردان  تروصب  یلو  تسا  هدـیدرگن  هدـهاشم  وراد  نیا  فرـصم  اب  یبناج  ضراوع  هدـش  ماجنا  تاـعلاطم  رثکا  رد 
 . دراد دوجو  یگدعاق  نارود  رد  يزیرنوخ  شیازفا  دردرس و  کیژرلآ  ياهشنکاو 

 : یهدریشو یگلماح  رد  فرصم 
دراد فرصم  تیعونمم  يرادراب  نارود  رد  نآ  ینومروه  تارثا  هب  هجوت  اب  هدروآرف  نیا 

VALERIAN نیرلاو

 : ییوراد لاکشا 
یمرگ یلیم  لوسپک 350 

 : فرصم دراوم 
 . دور یم  راکب  یباوخ  یب  بارطضا و  یبصع ،  ياه  شنت  رد  نیرلاو 

 : هدروآرف ءازجا 
 . تسا هدش  هیهت   Valeriana officinalis بیطلا لبنس  موزیر  هشیر و  ردوپ  زا  نیرلاو  لوسپک 

 : هرثوم داوم 
اه تایرتوپلاو  دیسا ،  کینیرلاو 

 : رثا مسیناکم  کیژولوکامراف و  راثآ 
هدـشن هتخانـش  لماک  روطب  نآ  رثا  قیقد  مسیناکم  یلو  دـنک  یم  لمع   CNS يزکرم باصعا  متـسیس  فعـضم  يوراد  ناونع  هب  نیرلاو 

 . تسا
مـسیلوباتاک لوئـسم  یمیزنآ  متـسیس  رد  هفقو  ثعاب  ـالامتحا  بیطلا  لبنـس  دیـسا  کـینیرلاو  هک  تسا  هداد  ناـشن  ییایمیـشویب  تاـعلاطم 

کینیرلاو یـشخبمارآ  تارثا  زورب  يزکرم CNS و  باـصعا  متـسیس  تیلاـعف  شهاـک  بجوم  اـباگ  تظلغ  شیازفا  دوش .  یم   GABA
 . ددرگ یم  دیسا 
 : ییوراد لخادت 

 . دوش یم  شخبمارآ  ياهوراد  ریاس  رثا  دیدشت  بجوم  هدروآرف  نیا  فرصم 
 : فرصمرادقم
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لوسپک راب 1-2  ره  راب  يزور 3 
 : طایتحا دراوم 

يرایشوه هب  هک  يرازبا  اب  راک  ای  یگدننار  ماگنه  نیاربانب  دیامن .  یگدولآ  باوخ  داجیا  تاس  نکمم  هدروآرف  نیا  دایز  ریداقم  فرصم 
دوش طایتحا  دراد  زاین  لماک 

 : یهدریشو یگلماح  رد  فرصم 
هدیجنس دیاب  نآ  راضم  ربارب  رد  نآ  عفانم  دوجو  نیا  اب  تسا  هدیسرن  تابثا  هب  یهدریشو  يرادراب  نارود  رد  هدروآرف  نیا  فرـصم  ینمیا 

 . دوش

VALERIC کیرلاو

 : ییوراد لاکشا 
يرتیل یلیم  ياه 120  هشیش  رد  تبرش 

 : فرصم دراوم 
 . دور یم  راکب  یباوخ  یب  بارطضا و  یبصع ،  ياه  شنت  نامرد  رد  کیرلاو  تبرش 

 : هدروآرف ءازجا 
هیوبجنرداـب گرب  هراــصع  نازمی 25 % هـــب   Valeriana officinalis بـیطلا لبنــس  موزیر  هـشیر و  هراــصع  زا  کــیرلاو  تـبرش 

 . تسا هدش  هیهت  نازیم 5 % هب   Melissa officinalis
 : هرثوم داوم 

 . لالنورتیس لارتیس و  ریظن  رارف  ياه  نغور  اه  تایرتوپلاو  دیسا ،  کینیرلاو 
 : رثا مسیناکم  کیژولوکامراف و  راثآ 

هدشن هتخانـش  لماک  روطب  نآ  رثا  قیقد  مسیناکم  یلو  دـنک  یم  لمع   CNS يزکرم باصعا  متسیس  فعـضم  يوراد  ناونع  هب  کیرلاو 
 . تسا

مـسیلوباتاک لوئـسم  یمیزنآ  متـسیس  رد  هفقو  ثعاب  ـالامتحا  بیطلا  لبنـس  دیـسا  کـینیرلاو  هک  تسا  هداد  ناـشن  ییایمیـشویب  تاـعلاطم 
کینیرلاو یـشخبمارآ  تارثا  زورب  يزکرم CNS و  باـصعا  متـسیس  تیلاـعف  شهاـک  بجوم  اـباگ  تظلغ  شیازفا  دوش .  یم   GABA

 . ددرگ یم  دیسا 
 ( شوم رد   ) CNS يزکرم باصعا  متسیس  يور  شخبمارآ  تارثا  ياراد  هیوبجنرداب  یلکلاوردیه  هراصع  هدش  ماجنا  ياه  یسررب  قبط 

 . دشاب یم 
 : ییوراد لخادت 

 . دوش یم  شخبمارآ  ياهوراد  ریاس  رثا  دیدشت  بجوم  هدروآرف  نیا  فرصم 
 : فرصمرادقم

. دوش فرصم  زور  رد  هنامیپ  کی  موزل  تروص  رد  باوخ و  زا  لبق  تعاس  کی  رتیل )  یلیم   6-12 هنامیپ (  ود  ات  کی 
 : طایتحا دراوم 

يرایشوه هب  هک  يرازبا  اب  راک  ای  یگدننار  ماگنه  نیاربانب  دیامن .  یگدولآ  باوخ  داجیا  تاس  نکمم  هدروآرف  نیا  دایز  ریداقم  فرصم 
دوش طایتحا  دراد  زاین  لماک 
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 : یهدریشو یگلماح  رد  فرصم 
هدیجنس دیاب  نآ  راضم  ربارب  رد  نآ  عفانم  دوجو  نیا  اب  تسا  هدیسرن  تابثا  هب  یهدریشو  يرادراب  نارود  رد  هدروآرف  نیا  فرـصم  ینمیا 

 . دوش

URTAN ناتروا

 : ییوراد لاکشا 
يرتیل یلیم  هرطق 30 
 : فرصم دراوم 

ناوـنع هب  نینچمه  و 2 و  هجرد 1  ناتـسورپ  میخ  شوخ  يزیرـالپرپیاه  رد  راردا  عفد  تالکـشم  هدـننک  فرطرب  ناوـنع  هب  ناـتروا  هرطق 
 . دور یم  راکب  کیتروید 

 : هدروآرف ءازجا 
 ( زکولگ يانبم  رب  دنق  % 4 %- 5 کشخ (  هراصع  % 8 لداعم 9 -%  Urtica dioica هنزگ هایگ  یلکلا  وردیه  هراصع  يواح  ناتروا  هرطق 

 . دشاب یم 
 : هرثوم داوم 

اهنانگیل دیراکاس و  یلپ  نیتیسل  لورتسوتیساتب )  اه (  لورتسا   ، اهدییورتسا
 : رثا مسیناکم  کیژولوکامراف و  راثآ 

هایگ نیا  یبآ  هراصع  ددرگ .  یم   Residual urine شهاک راردا و  نایرج  مجح و  شیازفا  ثعاب  هنزگ  هدش  ماجنا  تاعلاطم  قبط  رب 
 . دوش یم  تاتـسورپ  ياهلولـس  هراوـید  ياـه  هدـنریگ  هب   sex Hormon-Binding globalin (SHBG لاصتا (  راـهم  ثعاـب 

یم تاتـسورپ  يزالپریپاه  هفقو  بجوم  تاتـسورپ  تفاب  رد  نورتسوتـست  ياه  هدـنریگ  هب  لاصتا  رد  تباقر  اب  هنزگ  رد  دوجو  نیتکلوزیا 
. ددرگ

 : فرصمرادقم
 . دینک لیم  اذغ  زا  دعب  درس  بآ  ناجنف  کی  در  هرطق  راب 40  ره  راب  يزور 3 

 : یبناج ضراوع 
 . دراد دوجو  کیژرلآ  ياهشنکاو  و  هدعم )  درد  ای  تیرتساگ و  لاهسا  یشراوگ (  تالالتخا  زورب  لامتحا  هدروآرف  نیا  فرصم  اب 

TUSSIVIN نیویسوت

 : ییوراد لاکشا 
يرتیل یلیم  هرطق 15 
 : فرصم دراوم 

دور یم  راکب  روآ  طلخ  هفرس و  دض  ناونع  هب  نیویسوت  هرطق 
 : هدروآرف ءازجا 

Foeniculum نیریــش هناـیزار  سناــسا  و  نازیم 1 % هـــب   Zataria multiflora يزاریــش  نـشیوآ  سناـسا  زا  نیویــسوت  هرطق 
 . تسا هدش  هیهت  نازیم 1 % هب   vulgare
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 : هرثوم داوم 
لوتنآ لورکاوراک و  لومیت و  ریظن  رارف  ياهنغور 

 : رثا مسیناکم  کیژولوکامراف و  راثآ 
. دشاب یم  لوتنآ )  لورکاوراک و  لومیت  نآ (  رارف  ياهنغور  هب  طوبرم  الامتحا  هدروآرف  نیا  روآ  طلخ  هفرس و  دض  تارثا 

 : فرصمرادقم
 . دوش لیم  ّبآ  ناکتسا  کی  اب  هارمه  زور  رد  راب  هرطق 3   20

 : طایتحا دراوم 
ددرگ یمن  هیصوت  لاس  زا 6  رتمک  ناکدوک  رد  هدروآرف  نیا  فرصم 

 : یبناج ضراوع 
ياهـشنکاو زورب  لاـمتحا  لوـتنآ  دوـجو  لـیلد  هب  ددرگ .  یطاـخم  اـشغ  کـیرحت  ثعاـب  تسا  نکمم  هدروآرف  نـیا  رد  دوـجوم  لوـمیت 

 . دراد دوجو  ساسح  دارفا  رد  یسامت )  تیتامرد  کیژرلآ ( 
 : یهدریشو یگلماح  رد  فرصم 

هدیجنس دیاب  نآ  راضم  ربارب  رد  نآ  عفانم  دوجو  نیا  اب  تسا  هدیسرن  تابثا  هب  یهد  ریشو  يرادراب  نارود  رد  هدروآرف  نیا  فرصم  ینمیا 
دوش

TUSSI-GOL لگیسوت

 : ییوراد لاکشا 
يرتیل یلیم  هرطق 30 
 : فرصم دراوم 

دور یم  راکب  روآ  طلخ  هفرس و  دض  ناونع  هب  لگیسوت  هرطق 
 : هدروآرف ءازجا 

IIIicium يا هراتــس  نوــسینا  سناــسا  مرگ و  یلیم  نازیم 50  هــب   Thymus vulgaris نـشیوآ هراـصع  يواـح  لگیـسوت  هرطق 
یلنف تابیکرت  مرگ  یلیم  لداعم 4/5  هدروآرف  رتیل  یلیم  ره 5  رد  مرگ  یلیم  نازیم 250  هب   verum

 . دشاب یم 
 : هرثوم داوم 

لوتنآ لورکاوراک و  لومیت و  ریظن  رارف  ياهنغور 
 : رثا مسیناکم  کیژولوکامراف و  راثآ 

. دشاب یم  لوتنآ )  لورکاوراک و  لومیت  نآ (  رارف  ياهنغور  هب  طوبرم  الامتحا  هدروآرف  نیا  روآ  طلخ  هفرس و  دض  تارثا 
 : فرصمرادقم

دوش لیم  بآ  یمک  اب  هارمه  هرطق  راب 20  ره  راب  يزور 3  لاس  زا 6  رتالاب  دارفا 
 : طایتحا دراوم 

ددرگ یمن  هیصوت  لاس  زا 6  رتمک  ناکدوک  رد  هدروآرف  نیا  فرصم 
 : یبناج ضراوع 

ییوراد تاعالطا  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1869زکرم  هحفص 97 

http://www.ghaemiyeh.com


ياهـشنکاو زورب  لاـمتحا  لوـتنآ  دوـجو  لـیلد  هب  ددرگ .  یطاـخم  اـشغ  کـیرحت  ثعاـب  تسا  نکمم  هدروآرف  نـیا  رد  دوـجوم  لوـمیت 
 . دراد دوجو  ساسح  دارفا  رد  یسامت )  تیتامرد  کیژرلآ ( 

 : یهدریشو یگلماح  رد  فرصم 
هدیجنس دیاب  نآ  راضم  ربارب  رد  نآ  عفانم  دوجو  نیا  اب  تسا  هدیسرن  تابثا  هب  یهد  ریشو  يرادراب  نارود  رد  هدروآرف  نیا  فرصم  ینمیا 

دوش

TUSSIAN نایسوت

 : ییوراد لاکشا 
يرتیل یلیم  تبرش 120 

 : فرصم دراوم 
 . دور یم  راکب  روآ  طلخ  هفرس و  دض  ناونع  هب  نایسوت  تبرش 

 : هدروآرف ءازجا 
در مرگ  یلیم  لداعم 55-65  رتیل  یلیم  ره 5  رد  مرگ  یلیم  نازیم 750  هب   Thymus vulgaris نشیوآ هراصع  يواح  نایسوت  تبرش 

 . دشاب یم  یلنف  تابیکرت  دص 
 : هرثوم داوم 

لورکاوراک لومیت و  ریظن  رارف  ياهنغور 
 : رثا مسیناکم  کیژولوکامراف و  راثآ 

 . دشاب یم  نآ  لورکا )  وراک  لومیت و  رارف (  ياهنغور  هب  طوبرم  الامتحا  نشیوآ  روآ  طلخ  هفرس و  دض  تارثا 
 : فرصمرادقم

زور رد  راب  يروخ 3  اذغ  قشاق   2 لاس :  زا 6  رتالاب  ناکدوک  نالاسگرزب و 
زور رد  راب  يروخ 3  ابرم  قشاق  کی  لاس :  ات 6  ناکدوک 

 : یبناج ضراوع 
ددرگ یطاخم  اشغ  کیرحت  ثعاب  تسا  نکمم  هدروآرف  نیا  رد  دوجوم  لومیت 

 : فرصم عنم  دراوم 
دوش فرصم  کیتباید  دارفا  رد  دیابن  زوراکاس  دوجو  لیلدب 

 : یهدریشو یگلماح  رد  فرصم 
هدیجنس دیاب  نآ  راضم  ربارب  رد  نآ  عفانم  دوجو  نیا  اب  تسا  هدیسرن  تابثا  هب  یهد  ریشو  يرادراب  نارود  رد  هدروآرف  نیا  فرصم  ینمیا 

دوش

THYMIAN نایمیت

 : ییوراد لاکشا 
يرتیل یلیم  ياه 120  هشیش  رد  تبرش 

 : فرصم دراوم 
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دور یم  راکب  روآ  طلخ  هفرس و  دض  ناونع  هب  نایمیت  تبرش 
 : هدروآرف ءازجا 

 : تسا هدش  هیهت  ریز  ناهایگ  یلکلا  وردیه  هراصع  زا  نایمیت  برش 
Thymus vulgaris نشیوآ 19 % گرب 

Eucalyptus globulus سوتپیلاکا 5 % گرب 
Satureja hortensis هزرم 7 % گرب 

Foenicuhum vulgare هنایزار 0/5 % هناد 
 : هرثوم داوم 

 . لورکا وراک  نوکنف و  لوتپیلاکا  لومیت ،  ریظن  رارف  ياه  نغور  اهدییونالف و 
 : رثا مسیناکم  کیژولوکامراف و  راثآ 

هب طوـبرم  نشیوآ  هفرـس  دـض  روآ و  طـلخ  تارثا  هک  تسا  هداد  ناـشن  تاـعلاطم  تسا  هدـشن  هتخانـش  هدروآرف  نیا  قـیقد  رثا  مسیناـکم 
 ) هنایزار لوتپیلاکا )   ) سوتپیلاکا رارف  ياه  نغور  يارب  نینچمه  دشاب .  یم  نآ  لورکا )  وراک  لومیت و  رارف (  ياه  نغور  اهدـییونالف و 

تسا هدش  شرازگ  هفرس  دض  روآ و  طلخ  تارثا  زین  لورکاوراک ) هزرم (  لوتنآ ، ) 
 : فرصمرادقم

يروخپوس قشاق   1-2 نالاسگرزب : 
يروخپوس قشاق  کی  ناکدوک : 

زور رد  راب  يروخابرم 3  قشاق  کی  لاس :  ریز 6  لافطا 
 : یبناج ضراوع 

 . ددرگ یطاخم  اشغ  کیرحت  ثعاب  تسا  نکمم  هدروآرف  نیا  رد  دوجوم  لومیت 
 . دراد دوجو  ساسح  دارفا  رد  یسامت  تیتامرد  دننام  کیژرلآ  ياهشنکاو  زورب  لامتحا  لوتنآ  دوجو  لیلد  هب 

 : فرصم عنم  دراوم 
 . دراد فرصم  تیعونمم  کیتباید  دارفا  رد  زوراکاس  دوجو  لیلدب 

 : یهدریشو یگلماح  رد  فرصم 
هدیجنس دیاب  نآ  راضم  ربارب  رد  نآ  عفانم  دوجو  نیا  اب  تسا  هدیسرن  تابثا  هب  یهد  ریشو  يرادراب  نارود  رد  هدروآرف  نیا  فرصم  ینمیا 

دوش

THYMEX سکمیت

 : ییوراد لاکشا 
يرتیل یلیم  تبرش 120 

 : فرصم دراوم 
دور یم  راکب  روآ  طلخ  هفرس و  دض  ناونع  هب  سکمیت  تبرش 

 : هدروآرف ءازجا 
هدش هیهت  لومیت  يواح 0/15 % دصرد ،  مرگ  نازیم 30-35  هب   Thymus vulgaris نشیوآ یلکلا  وردیه  هراصع  زا  اترآ  میت  هرطق 
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 . تسا
 : هرثوم داوم 

لورکاوراک لومیت و  ریظن  رارف  ياهنغور 
 : رثا مسیناکم  کیژولوکامراف و  راثآ 

. دشاب یم  لوتنآ )  لورکاوراک و  لومیت  نآ (  رارف  ياهنغور  هب  طوبرم  الامتحا  هدروآرف  نیا  روآ  طلخ  هفرس و  دض  تارثا 
 : فرصمرادقم

زور رد  راب  هس  يروخابرم  قشاق  کی  ات  فصن  لاس :  ریز 12  ناکدوک 
زور رد  راب  يروخابرم 5-6  قشاق  کی  نالاسگرزب : 

 : یبناج ضراوع 
 . ددرگ یطاخم  اشغ  کیرحت  ثعاب  تسا  نکمم  هدروآرف  نیا  رد  دوجوم  لومیت 

 : یهدریشو یگلماح  رد  فرصم 
هدیجنس دیاب  نآ  راضم  ربارب  رد  نآ  عفانم  دوجو  نیا  اب  تسا  هدیسرن  تابثا  هب  یهد  ریشو  يرادراب  نارود  رد  هدروآرف  نیا  فرصم  ینمیا 

دوش

THYMARTA اترآ میت 

 : ییوراد لاکشا 
يرتیل یلیم  هرطق 30 
 : فرصم دراوم 

دور یم  راکب  روآ  طلخ  هفرس و  دض  ناونع  هب  اترآ  میت  هرطق 
 : هدروآرف ءازجا 

 . تسا هدش  هیهت  دشاب  یم  لومیت  لقادح 0/6 % يواح  هک   Thymus vulgaris نشیوآ یلکلا  وردیه  هراصع  زا  اترآ  میت  هرطق 
 : هرثوم داوم 

لورکاوراک لومیت و  ریظن  رارف  ياهنغور 
 : رثا مسیناکم  کیژولوکامراف و  راثآ 

. دشاب یم  لوتنآ )  لورکاوراک و  لومیت  نآ (  رارف  ياهنغور  هب  طوبرم  الامتحا  هدروآرف  نیا  روآ  طلخ  هفرس و  دض  تارثا 
 : فرصمرادقم

یگدنز هام  ره  يازا  هب  هرطق  کی  لاس :  کی  ریز  ندازون 
زور رد  راب  هس  هرطق   7-10 لاس :  ناکدوک 1-6 

زور رد  راب  هس  هرطق   10-15 لاس :  ناکدوک 6-12 
زور رد  راب  هس  هرطق   15-20 نالاسگرزب : 

 : یبناج ضراوع 
 . ددرگ یطاخم  اشغ  کیرحت  ثعاب  تسا  نکمم  هدروآرف  نیا  رد  دوجوم  لومیت 

 : یهدریشو یگلماح  رد  فرصم 
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هدیجنس دیاب  نآ  راضم  ربارب  رد  نآ  عفانم  دوجو  نیا  اب  تسا  هدیسرن  تابثا  هب  یهد  ریشو  يرادراب  نارود  رد  هدروآرف  نیا  فرصم  ینمیا 
دوش

TANAMIGRAIN نرگیم انات 

 : ییوراد لاکشا 
یمرگ یلیم  لوسپک 125 

 : فرصم دراوم 
 . دور یم  راکب  ینرگیم  تالمح  هدننک  يریگشیپ  ناونع  هب  نرگیم  انات  لوسپک 

 : هدروآرف ءازجا 
 . دشاب یم  دیلونتراپ  لقادح 0/2 % لداعم  يدواد  هایگ  یعون  ردوپ  مرگ  یلیم  يواح 125  نرگیم  انات  لوسپک 

 : هرثوم داوم 
 ( دیلونتراپ هژیوب  اهنوتکال (  نپرت  ییوکزس 

 : رثا مسیناکم  کیژولوکامراف و  راثآ 
رثا نوخ  دیفـس  ياهلوبلگ  اهتکالپ و  زا  نینوتورـس  يواح  ياهلونارگ  يزاـس  دازآ  راـهم  قیرط  زا  ـالامتحا  هدروآرف  نیا  رد  دوجوم  هاـیگ 

اتـسورپ يزا  سدازآ  راـهم  بجوم  هاـیگ  نیا  هراـصع  هاگـشیامزآ  رد  تاـشیامزآ  رد  نینچمه  دزاـس .  یم  رهاـظ  ار  نرگیم  زا  يریگـشیپ 
. ددرگ یم  زانژیسکا )  وکیس  راهم  مسیناکم  زا  توافتم  یمزیناکم  اب  نیدنالگ ( 

 : فرصمرادقم
 ( ددرگ یم  رهاظ  فرصم  زا  دعب  هتفه  رواد 4-8  تبثم  تارثا  دوش (  فرصم  اذغ  زا  دعب  لوسپک  هنازور 1-2 

 : طایتحا دراوم 
 . ددرگ عطق  وراد  فرصم  یناهد  ياهمخز  زورب  تروص  رد  - 1

 ( کشزپ روتسد  اب  رگم  ددرگ (  فرصم  هام  زا 4  رتشیب  دیابن  هدروآرف  نیا  -2
 : یبناج ضراوع 

 . دراد دوجو  یسامت  تیتامرد  دننام  کیژرلآ  ياه  شنکاو  زورب  لامتحا  ساسح  دارفا  رد 
 : فرصم عنم  دراوم 

 . دوش فرصم  دیابن  دنراد  تیساسح  هنوباب  ریظن   Compositae ینساک هریت  ناهایگ  هب  هک  يدارفا  لاس و  ود  ریز  ناکدوک  رد 
 : یهدریشو یگلماح  رد  فرصم 

 . دراد فرصم  تیعونمم  یهدری  شو  یگلماح  رد  هدروآرف  نیا 
 : هیصوت لباق  تاکن 

ددرگ فرصم  لوسپک  کی  هنازور  بترم و  روط  هب  یتسیاب  دیامن  یم  لمع  کیتکالیفورپ  روط  هب  نرگیمانات  هکییاجنآ  زا 

SUPERMINT تنیم رپوس 

 : ییوراد لاکشا 
يرتیل یلیم  هرطق 15 
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 : فرصم دراوم 
 . ددرگ یم  فرصم  نآ  زا  یشان  درد  خفن و  همضاه  ءوس  ندومن  فرطرب  تهج  تنیم  رپوس 

 : هدروآرف ءازجا 
 . تسا هدیدرگ  هیهت  نازمی 2 % هب  عانعن  سناسا  زا  تنیم  رپوس 

 : هرثوم داوم 
. نووراک لوئنیس و  نوکنف ،  لوتنآ  ریظن  رارف  ياه  نغور  اهدییونالف ،  برچ ،  ياهدیسا  میساتپ ،  حالما 

 : رثا مسیناکم  کیژولوکامراف و  راثآ 
هدعم زا  زاگ  جورخ  لیهـست  بجوم  يرم  یناتحت  رتکنفـسا  سونوت  شهاک  مساپـسا و  دض  تارثا  نتـشاد  اب  تنیم  رپوس  رارف  ياه  نغور 

 . دوش یم  نولوک  رادج  فاص  تالضع  ندش  لش  بجوم  یتسینوگاتنآ  رثا  قیرط  زا  الامتحا  عانعن  رد  دوجوم  لوتنم  ددرگ .  یم 
 : فرصمرادقم

 . ددرگ لیم  هدش  لح  بآ  ناکتسا  کی  رد  هرطق   10-7
 : یبناج ضراوع 

 . دراد دوجو  یسامت  تیتامرد  دننام  کیژرلآ  ياهشنکاو  زورب  ناکما  ساسح  دارفا  رد 
 : یهدریشو یگلماح  رد  فرصم 

هدیجنس دیاب  نآ  راضم  ربارب  رد  نآ  عفانم  دوجو  نیا  اب  تسا  هدیسرن  تابثا  هب  یهدریش  يرادراب و  نارودرد  هدروآرف  نیا  فرـصم  ینمیا 
. دوش

SHIRAFZA ازفا ریش 

 : ییوراد لاکشا 
يرتیل یلیم  هرطق 30 
 : فرصم دراوم 

 . ددرگ یم  لفط  شمارآ  یشروگ و  تالالتخا  ندش  فرطرب  ثعاب  نینچمه  دور .  یم  راکب  ردام  ریش  شیازفا  يارب  ازفا  ریش  هرطق 
 : هدروآرف ءازجا 

 : تسا هدش  هیهت  ریز  یلکلا  وردیه  هراصع  زا  ازفا  ریش  هرطق 
Foeniculum vulgare هنایزار 50 % هناد  - 1
Cuminum cyminum زبس 20 % هریز  هناد  -2

Trigonella soenum - graecun هلیلبنش 20 % هناد  -3
Anethun graveolens دیوش 10 % ییاوه  مادنا  -4

 : هرثوم داوم 
 ( نمس اراپ -  نووراک  نوکنف  لوتنآ ،  ریظن :  رارف (  ياه  نغور  دیسا و  کینیتوکین  نیلنوگیرت ، 

 : رثا مسیناکم  کیژولوکامراف و  راثآ 
تسا هدشن  هتخانش  هدروآرف  نیا  ریش  هدنهد  شیازفا  قیقد  مسیناکم 

هفقو بجوم  نیماپود  دـنک (  یم  لمع  نیماپود  یتباقر  تسینوگاتنآ  ناونع  هب  ازفا  ریـش  رد  دوجوم  لوتنآ  هک  تسا  هداد  ناـشن  تاـعلاطم 
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 . دوش یم  ریش  حشرت  شیازفا  بجوم  و  ددرگ )  یم  نیتکالورپ  حشذت 
فرطرب ببس  هجیتن  رد  هدش و  هدعم  زا  اهزاگ  جورخ  لیهست  بجوم  فاص  تالضع  يور  رب  مساپسا  دض  تارثا  نشتاد  اب  ازفا  ریش  هرطق 

 . ددرگ یم  لفط  شمارآ  یشراوگ و  تالالتخا  ندش 
ییوراد لخادت 

لخادت نوخ  دنق  هدنروآ  نییاپ  ياهوراد  اب  هک  دراد  لامتحا  نیاربانب  ددرگ  یم  نوخ  دـنق  شهاک  ثعاب  هدروآرف  نیا  رد  دوجوم  هلیلبنش 
 . دیامن

 : فرصمرادقم
دوش لیم  اذغ  زا  دعب  دنق  یمک  اب  درس  ّآ  ناجنف  کی  هرطق ر   30 ات راب 20  ره  تبون ،  هنازور 3 

 : یبناج ضراوع 
 . دراد دوجو  کیژرلآ  ياهشنکاو  زورب  لامتحا  هدروآرف  نیا  فرصم  اب 

SHIRINOOSH شونی ریش 

 : ییوراد لاکشا 
یمرگ ياه 40  هتسب  رد  ردوپ 

 : فرصم دراوم 
دور یم  راکب  يژلارتساگ  تیرتساگ و  رشع  ینثا  هدعم و  مخز  رد  شونیریش 

 : هدروآرف ءازجا 
 : تسا هدش  لیکشت  ریز  ناهایگ  هعومجم  زا  شونیریش  ياهایگ  طولخم  ردوپ 

Glycyrrhiza glabra نایب 50 % نیریش  هشیر  - 1
Matricaria chamomilla هنوباب 33 % لگ  -2

Achillea millefolium نارداموب 17 % رادلگ  ياه  هخاشرس  -3
 : هرثوم داوم 

نیزیریـسیلگ نیراینره ، )  نیراموک (  تاقتـشم  نیتر و  یئوکیلونمار  نیتر و  یئوکیلوزیا  نیتر ،  یئوکیل  ریظن  ییاهدیزوکیلگ  دـییونالف 
 . نلوزاماک ریظن  رارف  ياه  نغور  نیئلیکآ و  دییولاکلآ  دیسا  کینیتیریسیلگ 

 : رثا مسیناکم  کیژولوکامراف و  راثآ 
رب ریثات  اب  الامتحا  هک  دشاب  یم  نایب  نیریش  هایگ  يدییونالف  تابیکرت  هب  طوبرم  هدروآرف  نا  رـشع  ینثا  هدعم و  مخز  هدننک  نامرد  تارثا 
اب هدوب و  نولوسکونبرک  هباشم  رثا  نیا  دسر  یم  رظن  هب  دـیامن .  یم  تیوقت  هدـعم  دیـسا  ریثات  هب  تبـسن  ار  یـسوکوم  هدـعم س  سوکوم 

 . ددرگ یم  یطاخم  نوخ  نایرج  سوکوم و  دیلوت  شیازفا  بجوم  هدعم  دیئوناتسورپ  زتنس  رد  لخادت 
تاعلاطم دـشاب .  یم  دـیدرت  دروم  نوزیتروکوردـیه  هب  نآ  ینامتخاس  تهابـش  دوجو  اب  کینیتیریـسیلگ  دیـسا  یمروت  دـض  رثا  مسیناکم 

يدـیوکیتروک و وـکولگ  ياهروتپـسر  لاـصتا  هب  یبـسن  لـیامت  دیـسا  کینیتیریـسیلگ  نیزیریـسیلگ و  هک  تـسا  هداد  ناـشن  هدـش  ماـجنا 
 . دنراذگ یم  ریثات  نژودنآ  ياهدییورتسا  تیلاعف  يور  اهروتپسر  نیا  رب  ریثات  اب  الامتحا  دنراد و  ار  يدییوکیتروکولارینم 

لوزیتروک لیدبت  زا  هیلک  دبک و  رد   Beta Hydroxy Steroid dehydrogenase-11 میزنآ راهم  اب  تابیکرت  نیا  نینچمه 
هفقو بجوم  نایب  نیریـش  هراصع  رد  دوجوم  تابیکرت  هک  تسا  هداد  ناـشن  ریخا  تاـقیقحت  دـننک .  یم  يریگولج  لاـعف  ریغ  نوزیتوک  هب 

ییوراد تاعالطا  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1869زکرم  هحفص 103 

http://www.ghaemiyeh.com


 . ددرگ یم  کینودیشارآ  دیسا  شهاک  زانژیسکا و  ولکیس  زانژیسکاوپیل ،  تیلاعف 
 . دنشاب یم  رثوم  رشع  ینثا  هدعم و  مخز  دوبهب  رد  یباهتلا  دض  تیصاخ  اب  هدروآرف  نیا  رد  دوجوم  نارداموب  هنوباب و  لگ 

ییوراد لخادت 
 ( ینژورتسا یتنآ  ینژورتسا و  تارثا  اب  ینومروه (  ياهوراد  اهدییورتسوکیتروک و  اب  نایب  نیریش  يواح  ياه  هدروآرف  نامزمه  فرصم 

 . دریگب تروص  طایتحا  اب  دیاب 
 : فرصمرادقم

فاـص زا  سپ  هدرک و  مد  هقیقد  تدـم 15  هب  هتخیر و  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  ار  دروپ  زا  يروخاـبرم  قشاـق  راب 1-2  ره  راب  يزور 3
 . دنیامن لیم  اذغ  زا  لبق  تعاس  مین  ندومن ، 

 : طایتحا دراوم 
 . دوش فرصم  طایتحا  اب  دیاب  يویلک  نارامیب  رد  هدروآرف  نیا 

 : یبناج ضراوع 
فرـصم ینالوط  تدم  ردو  دایز  رادقم  اب  هچنانچ  دنرادن .  یـضراوع  هدـش  هیـصوت  فرـصم  رادـقم  اب  نایب  نیریـش  يواح  ياه  هدروآرف 
سابتحا نوخ ،  میـساتپ  نازیم  شهاک  لماش  مسینورتسدـلآرپیاه  مئالع  زورب  ببـس  زور ) رد  مرگ  زا 50  شیب  هـتفه و  زا 6  شیب  دـنوش ( 

 . دوش یم  نوخ  راشف  شیازفا  نزو و  شیازفا  میدس ،  ّبآ و 
 : فرصم عنم  دراوم 

 . دراد فرصم  تیعونمم  يدییوکیتروک )  ولارنیم  تارثا  لیلد  هب  یقورع (  یبلق -  نارامیب  رد  هدروآرف  نیا 
 : یهدریشو یگلماح  رد  فرصم 

تیلاعف کیرحت  يرادراب و  نامز  رد  نوخ  راشف  شیازفا  ثعاب  هدوب و  يدـییورتسا  کینژورتسا و  تارثا  ياراد  نایب  نیریـش  ماـت  هراـصع 
 . ددرگ یمن  هیصوت  یهدریش  يرادراب و  نارود  رد  وراد  نیا  فرصم  نایربانب  ددرگ  یم  یهاگشیامآ  تاناویح  رد  محر 

SENALIN نیلانس

 : ییوراد لاکشا 
یمرگ  ياه 40  هتسب  رد  ردوپ 

 : فرصم دراوم 
دور یم  راکب  تسوبی  تدم  هاتوک  نتخاس  فرطرب  يارب  وراد  نیا 

 : هدروآرف ءازجا 
تسا هدش  لیکشت  ریز  ناهایگ  زا  نیلانس  ردوپ 

Cassia angustifolia انس 50 % گرب  - 1
Cwninum cyninum خرس 25 % هریز  هناد  -2

Rosa damascena خرس 25 % لگ  -3
 : هرثوم داوم 

لارتیس دیئدلانیموک و  ریظن  رارف  ساهسناسا  ( A,B دیزونس دیزوکیلگ (  نسارتنآ  یسکوردیه 
 : رثا مسیناکم  کیژولوکامراف و  راثآ 
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لاعف تاقتـشم  هب  لیدـبت  هدـش  زیلوباتم  گرزب  هدور  ياهیرتکاب  طسوت   A,B ياهدیزونـس هک  تسا  هداد  ناشن  هاگـشیامزآ  رد  تاعلاطم 
بذـج شهاک  هجیتن  رد  هدور و  کیتلاتـسیرپ  تاکرح  شیازفا  کـیرحت و  بجوم  تاـبیکرت  نیا  دـندرگ .  یم   Rhein-anthrone

 . دنهد یم  شیازفا  طاخم  دیارلک و  لاعف  حشرت  کیرحت  قیرط  زا  ار  گرزب  هدور  رد  تاعیام  حـشرت  نینچمه  هدـش و  اهتیلورتکلا  بآ و 
رارف ياهنغور  دنوش .  یم  داجیا  اه  نیدنالگ  اتـسورپ  يزاس  دازآ  زتنـس و  ویب  شیازفا  اب  الامتحا  قوف  تارثا  دوجوم ، تاشرازگ  ساسا  رب 

 . دندرگ یم  انس  فرصم  زا  یشان  پمارک  درد و  داجیا  عنام  کیدومساپسا  یتنآ  تارثا  نتشاد  تلعب  هریز  سناسا 
ییوراد لخادت 

نییعت راردا و  نژونیلیبوروا  نازیم  نییعت  دننام  یصیخشت (  ياهشیامزآ  اب  تسا  نکمم  راردا   PH شیازفا گنر و  رییغت  لیلد  هب  وراد  نیا 
يدیزایت ياهردم  دننام  نوخ  میساتپ  هدنروآ  نییاپ  ياهوراد  اب  انس  يواح  ياه  هدروآرف  دیامن .  لخادت  ربوک )  شور  هب  نژورتسا  نازیم 

 - یبصع یبلق و  تالالتخا  داـجیا  ـالامتحا  هتـشاد و  رثا  لخادـت  یبلق  ياهدـیزوکیلگ  ناـیب و  نیریـش  هشیر  اهدـییورتسوکیتروکونردآ  ، 
 . دیامن یم  ینالضع 

 : فرصمرادقم
هناحبـص زا  لبق  هدومن  فاص  ار  نآ  تعاس  مین  زا  سپ  هتخیر و  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  ار  نیلانـس  طولخم  زا  يروخ  اذـغ  قشاق  کـی 

. دومن فرصم  ناوت  یم  ار  قوف  رادقم  ربارب  ود  ات  اه  هدور  عیرس  هیلخت  جازم و  تباجا  يارب  دوش .  لیم 
 : طایتحا دراوم 

ددرگ یم   PH شیازفا اب  هارمه  زمرق )  هب  يا  هوهق  درز  راردا (  گنر  رییغت  بجوم  ینونیکارتنآ  تابیکرت  يویلک  عفد  - 1
دوش فرصم  دیابن  کشزپ  روتسد  اب  زجب  لاس  ات 6  نالاسدرخ  رد  اهنیلم  - 2

 : یبناج ضراوع 
یمن داجیا  ار  هضراع  نیا  الامتحا  هریز  سناسا  نتشاد  لیلدب  هدروآرف  نیا  یلو  دیامن  یم  یمکـش  پمارک  درد و  داجیا  انـس  فرـصم  - 1

 . دیامن
بآ و نداد  تـسد  زا  لاهـسا و  اـه ،  هدور  ییاراـک  نـتفر  نـیب  زا  بجوـم  هدروآرف  نـیا  يـالاب  ياـهزود  تدـم و  ینـالوط  فرـصم  - 2

 . ددرگ یم  يروتامه  يرونیموبلآ و  میساتپ )  هژیوب  اهتیلورتکلا ( 
دنک تیرفن  داجیا  تسا  نکمم  انس  دایز  ریداقم  -3

Melanosis هدور (  طاخم  کیتونالم  نویساتنامگیپ  دنا  هدومن  هدافتـسا  ینونیکارتنآ  ياه  نیلم  زا  ینالوط  تدم  هب  هک  يدارفا  رد  -4
تفر دهاوخ  نیب  زا  هضراع  نیا  وراد  فرصم  عطق  زا  سپ  هام  هتبلا 4-12 تسا .  هدش  هدهاشم  ( colic

 : فرصم عنم  دراوم 
اب موتکر  يزیرنوخ  هتخانـشان ،  یمکـش  ياهدرد  موئلیا ،  هدور و  دادسنا  یگنت و  هب  التبم  نارامیب  رد  اه  نیلم  ریاس  دننام  هدروآرف  نیا  -1

دراد فرصم  تیعونمم  تیسیدناپآ  هدور و  یباهتلا  ياهیرامیب  صخشمان  تلع 
دشاب .  یم  عونمم  اهنآ  تدم  ینالوط  فرصم  اذل  دیامن  یم  یگتسباو  داجیا  ینونیکارتنآ  ياه  نیلم  زا  ینالوط  هدافتسا  -2

یهدریشو یگلماح  رد  فرصم 
هدشن عقاورثوم  يربیف  ياه  نیلم  بسانم و  ییاذغ  میژر  هک  ددرگ  یم  هیـصوت  یماگنه  اهنت  يرادراب  نارود  رد  هدروآرف  نیا  فرـصم  -1

 . دنا
هیصوت یهدریش  نارود  رد  هدروآرف  نیا  فرصم  ردام  ریش  رد  نونیکارتنآ  تاقتشم  حشرت  لامتحا  تلع  هب  -2

 . ددرگ یمن 
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 : هیصوت لباق  تاکن 
دوش فرصم  باوخ  زا  لبق  هدروآرف  نیا  تسا  رتهب  ددرگ  یم  رهاظ  نآ  فرصم  زا  سپ  تعاس  انس 8-10  تارثا  هکنیا  هب  هجوت  اب  - 1

نیا تسا  يرورـض  رامیب  ندب  بآ  شهاک  زا  يریگولج  عوفدم و  ند  شمرن  هب  کمک  يارب  زور  رد  ّبآ  ناویل  لقادح 6-8  فرصم  -2
 . دراد تیمها  عوفدم  ای  بآ  زا  يدایز  مجح  جورخ  تلع  هب  رما 

SENALIN 7.5 نیلانس

 : ییوراد لاکشا 
یمرگ یلیم  رادشکور 500  صرق 

 : فرصم دراوم 
دور یم  راکب  تسوبی  تدم  هاتوک  نتخاس  فرطرب  يارب  وراد  نیا 

 : هدروآرف ءازجا 
Cassia angustifolina انس 34/2 %  هویم  گرب و  کشخ  هراصع  - 1

Rosa damascena خرس 15/1 % لگ  گربلگ  ردوپ  -2
Foeniculum vulgare هنایزار 0/45 % سناسا  -3

 : هرثوم داوم 
نوکنف لوتنآ و  لولانیل ،  ریظن  رارف  ياه  نغور  ( ، A,B دیزونس دیزوکیلگ (  نسارتنآ  یسکوردیه 

 : رثا مسیناکم  کیژولوکامراف و  راثآ 
لاعف تاقتـشم  هب  لیدـبت  هدـش  زیلوباتم  گرزب  هدور  ياهیرتکاب  طسوت   A,B ياهدیزونـس هک  تسا  هداد  ناشن  هاگـشیامزآ  رد  تاعلاطم 
بذـج شهاک  هجیتن  رد  هدور و  کیتلاتـسیرپ  تاکرح  شیازفا  کـیرحت و  بجوم  تاـبیکرت  نیا  دـندرگ .  یم   Rhein-anthrone

 . دنهد یم  شیازفا  طاخم  دیارلک و  لاعف  حشرت  کیرحت  قیرط  زا  ار  گرزب  هدور  رد  تاعیام  حـشرت  نینچمه  هدـش و  اهتیلورتکلا  بآ و 
رارف ياهنغور  دنوش .  یم  داجیا  اه  نیدنالگ  اتـسورپ  يزاس  دازآ  زتنـس و  ویب  شیازفا  اب  الامتحا  قوف  تارثا  دوجوم ، تاشرازگ  ساسا  رب 

 . دندرگ یم  انس  فرصم  زا  یشان  پمارک  درد و  داجیا  عنام  کیدومساپسا  یتنآ  تارثا  نتشاد  تلعب  هریز  سناسا 
ییوراد لخادت 

نییعت راردا و  نژونیلیبوروا  نازیم  نییعت  دننام  یصیخشت (  ياهشیامزآ  اب  تسا  نکمم  راردا   PH شیازفا گنر و  رییغت  لیلد  هب  وراد  نیا 
يدیزایت ياهردم  دننام  نوخ  میساتپ  هدنروآ  نییاپ  ياهوراد  اب  انس  يواح  ياه  هدروآرف  دیامن .  لخادت  ربوک )  شور  هب  نژورتسا  نازیم 

 - یبصع یبلق و  تالالتخا  داـجیا  ـالامتحا  هتـشاد و  رثا  لخادـت  یبلق  ياهدـیزوکیلگ  ناـیب و  نیریـش  هشیر  اهدـییورتسوکیتروکونردآ  ، 
 . دیامن یم  ینالضع 

 : فرصمرادقم
دنیامن فرصم  زور  رد  صرق   1-2 لاس ،  زا 6  رتالاب  ناکدوک  صرق و   1-4 نالاسگرزب : 

 : طایتحا دراوم 
ددرگ یم   PH شیازفا اب  هارمه  زمرق )  هب  يا  هوهق  درز  راردا (  گنر  رییغت  بجوم  ینونیکارتنآ  تابیکرت  يویلک  عفد  - 1

دوش فرصم  دیابن  کشزپ  روتسد  اب  زجب  لاس  ات 6  نالاسدرخ  رد  اهنیلم  - 2
 : یبناج ضراوع 
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یمن داجیا  ار  هضراع  نیا  الامتحا  هریز  سناسا  نتشاد  لیلدب  هدروآرف  نیا  یلو  دیامن  یم  یمکـش  پمارک  درد و  داجیا  انـس  فرـصم  - 1
 . دیامن

بآ و نداد  تـسد  زا  لاهـسا و  اـه ،  هدور  ییاراـک  نـتفر  نـیب  زا  بجوـم  هدروآرف  نـیا  يـالاب  ياـهزود  تدـم و  ینـالوط  فرـصم  - 2
 . ددرگ یم  يروتامه  يرونیموبلآ و  میساتپ )  هژیوب  اهتیلورتکلا ( 

دنک تیرفن  داجیا  تسا  نکمم  انس  دایز  ریداقم  -3
Melanosis هدور (  طاخم  کیتونالم  نویساتنامگیپ  دنا  هدومن  هدافتـسا  ینونیکارتنآ  ياه  نیلم  زا  ینالوط  تدم  هب  هک  يدارفا  رد  -4

تفر دهاوخ  نیب  زا  هضراع  نیا  وراد  فرصم  عطق  زا  سپ  هام  هتبلا 4-12 تسا .  هدش  هدهاشم  ( colic
 : فرصم عنم  دراوم 

اب موتکر  يزیرنوخ  هتخانـشان ،  یمکـش  ياهدرد  موئلیا ،  هدور و  دادسنا  یگنت و  هب  التبم  نارامیب  رد  اه  نیلم  ریاس  دننام  هدروآرف  نیا  -1
دراد فرصم  تیعونمم  تیسیدناپآ  هدور و  یباهتلا  ياهیرامیب  صخشمان  تلع 

 . دشاب یم  عونمم  اهنآ  تدم  ینالوط  فرصم  اذل  دیامن  یم  یگتسباو  داجیا  ینونیکارتنآ  ياه  نیلم  زا  ینالوط  هدافتسا  -2
یهدریشو یگلماح  رد  فرصم 

هدشن عقاورثوم  يربیف  ياه  نیلم  بسانم و  ییاذغ  میژر  هک  ددرگ  یم  هیـصوت  یماگنه  اهنت  يرادراب  نارود  رد  هدروآرف  نیا  فرـصم  -1
 . دنا

هیصوت یهدریش  نارود  رد  هدروآرف  نیا  فرصم  ردام  ریش  رد  نونیکارتنآ  تاقتشم  حشرت  لامتحا  تلع  هب  -2
 . ددرگ یمن 

 : هیصوت لباق  تاکن 
دوش فرصم  باوخ  زا  لبق  هدروآرف  نیا  تسا  رتهب  ددرگ  یم  رهاظ  نآ  فرصم  زا  سپ  تعاس  انس 8-10  تارثا  هکنیا  هب  هجوت  اب  - 1

نیا تسا  يرورـض  رامیب  ندب  بآ  شهاک  زا  يریگولج  عوفدم و  ند  شمرن  هب  کمک  يارب  زور  رد  ّبآ  ناویل  لقادح 6-8  فرصم  -2
 . دراد تیمها  عوفدم  ای  بآ  زا  يدایز  مجح  جورخ  تلع  هب  رما 

SENAGOL لگانس

 : ییوراد لاکشا 
يرتیل یلیم  تبرش 60 

 : فرصم دراوم 
دور یم  راکب  تسوبی  تدم  هاتوک  نامرد  يارب  وراد  نیا 

 : هدروآرف ءازجا 
 . دشاب یم   ( A,B دیزونس مرگ  یلیم  لداعم 8/8  رتیل  یلیم  ره 5   ) Cassia obovata انس گرب  هراصع  يواح  لگ  انس  تبرش 

 : هرثوم داوم 
 ( A,B دیزونس اه (  دیزوکیلگ  نسارتنآ  یسکوردیه 

 : رثا مسیناکم  کیژولوکامراف و  راثآ 
لاعف تاقتـشم  هب  لیدـبت  هدـش  زیلوباتم  گرزب  هدور  ياهیرتکاب  طسوت   A,B ياهدیزونـس هک  تسا  هداد  ناشن  هاگـشیامزآ  رد  تاعلاطم 
بذـج شهاک  هجیتن  رد  هدور و  کیتلاتـسیرپ  تاکرح  شیازفا  کـیرحت و  بجوم  تاـبیکرت  نیا  دـندرگ .  یم   Rhein-anthrone
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 . دنهد یم  شیازفا  طاخم  دیارلک و  لاعف  حشرت  کیرحت  قیرط  زا  ار  گرزب  هدور  رد  تاعیام  حـشرت  نینچمه  هدـش و  اهتیلورتکلا  بآ و 
 . دنوش یم  داجیا  اه  نیدنالگ  اتسورپ  يزاس  دازآ  زتنس و  ویب  شیازفا  اب  الامتحا  قوف  تارثا  دوجوم ، تاشرازگ  ساسا  رب 

ییوراد لخادت 
نییعت راردا و  نژونیلیبوروا  نازیم  نییعت  دننام  یصیخشت (  ياهشیامزآ  اب  تسا  نکمم  راردا   PH شیازفا گنر و  رییغت  لیلد  هب  وراد  نیا 

يدیزایت ياهردم  دننام  نوخ  میساتپ  هدنروآ  نییاپ  ياهوراد  اب  انس  يواح  ياه  هدروآرف  دیامن .  لخادت  ربوک )  شور  هب  نژورتسا  نازیم 
 - یبصع یبلق و  تالالتخا  داـجیا  ـالامتحا  هتـشاد و  رثا  لخادـت  یبلق  ياهدـیزوکیلگ  ناـیب و  نیریـش  هشیر  اهدـییورتسوکیتروکونردآ  ، 

 . دیامن یم  ینالضع 
 : فرصمرادقم

زور رد  رابود  رثکادح  ای  رابکی و  يروخ  ابرم  قشاق  راهچ  هس  ات  مود  کی  لاس :  ناکدوک 2-6 
 . زور رد  رابود  رثکادح  ای  رابکی و  يروخابرم  قشاق   1  - 1/5 لاس :  ناکدوک 6-12 

 : طایتحا دراوم 
. ددرگ یم   PH شیازفا اب  هارمه  زمرق )  هب  يا  هوهق  درز  راردا (  گنر  رییغت  بجوم  ینونیکارتنآ  تابیکرت  يویلک  عفد 

 : یبناج ضراوع 
دیامن یم  یمکش  پمارک  درد و  داجیا  انس  فرصم  - 1

بآ و نداد  تـسد  زا  لاهـسا و  اـه ،  هدور  ییاراـک  نـتفر  نـیب  زا  بجوـم  هدروآرف  نـیا  يـالاب  ياـهزود  تدـم و  ینـالوط  فرـصم  - 2
 . ددرگ یم  يروتامه  يرونیموبلآ و  میساتپ )  هژیوب  اهتیلورتکلا ( 

دنک تیرفن  داجیا  تسا  نکمم  انس  دایز  ریداقم  -3
Melanosis هدور (  طاخم  کیتونالم  نویساتنامگیپ  دنا  هدومن  هدافتـسا  ینونیکارتنآ  ياه  نیلم  زا  ینالوط  تدم  هب  هک  يدارفا  رد  -4

تفر دهاوخ  نیب  زا  هضراع  نیا  وراد  فرصم  عطق  زا  سپ  هام  هتبلا 4-12 تسا .  هدش  هدهاشم  ( colic
 : فرصم عنم  دراوم 

اب موتکر  يزیرنوخ  هتخانـشان ،  یمکـش  ياهدرد  موئلیا ،  هدور و  دادسنا  یگنت و  هب  التبم  نارامیب  رد  اه  نیلم  ریاس  دننام  هدروآرف  نیا  -1
دراد فرصم  تیعونمم  تیسیدناپآ  هدور و  یباهتلا  ياهیرامیب  صخشمان  تلع 

 . دشاب یم  عونمم  اهنآ  تدم  ینالوط  فرصم  اذل  دیامن  یم  یگتسباو  داجیا  ینونیکارتنآ  ياه  نیلم  زا  ینالوط  هدافتسا  -2
 : هیصوت لباق  تاکن 

دوش فرصم  باوخ  زا  لبق  هدروآرف  نیا  تسا  رتهب  ددرگ  یم  رهاظ  نآ  فرصم  زا  سپ  تعاس  انس 8-10  تارثا  هکنیا  هب  هجوت  اب  - 1
نیا تسا  يرورـض  رامیب  ندب  بآ  شهاک  زا  يریگولج  عوفدم و  ند  شمرن  هب  کمک  يارب  زور  رد  ّبآ  ناویل  لقادح 6-8  فرصم  -2

 . دراد تیمها  عوفدم  ای  بآ  زا  يدایز  مجح  جورخ  تلع  هب  رما 

SENA_MED دمانس

 : ییوراد لاکشا 
یمرگ یلیم  صرق 650 

 : فرصم دراوم 
دور یم  راکب  تسوبی  تدم  هاتوک  نتخاس  فرطرب  يارب  وراد  نیا 
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 : هدروآرف ءازجا 
 . تسا هدش  هیهت   ( A,B دیزونس مرگ  یلیم  لداعم 9   ) Cassia angustifolis انس گرب  هراصع  زا  دم  انس  صرق 

 : هرثوم داوم 
(A,B دیزونس دیزوکیلگ (  نسارتنآ  یسکوردیه 

 : رثا مسیناکم  کیژولوکامراف و  راثآ 
لاعف تاقتـشم  هب  لیدـبت  هدـش  زیلوباتم  گرزب  هدور  ياهیرتکاب  طسوت   A,B ياهدیزونـس هک  تسا  هداد  ناشن  هاگـشیامزآ  رد  تاعلاطم 
بذـج شهاک  هجیتن  رد  هدور و  کیتلاتـسیرپ  تاکرح  شیازفا  کـیرحت و  بجوم  تاـبیکرت  نیا  دـندرگ .  یم   Rhein-anthrone

 . دنهد یم  شیازفا  طاخم  دیارلک و  لاعف  حشرت  کیرحت  قیرط  زا  ار  گرزب  هدور  رد  تاعیام  حـشرت  نینچمه  هدـش و  اهتیلورتکلا  بآ و 
رارف ياهنغور  دنوش .  یم  داجیا  اه  نیدنالگ  اتـسورپ  يزاس  دازآ  زتنـس و  ویب  شیازفا  اب  الامتحا  قوف  تارثا  دوجوم ، تاشرازگ  ساسا  رب 

 . دندرگ یم  انس  فرصم  زا  یشان  پمارک  درد و  داجیا  عنام  کیدومساپسا  یتنآ  تارثا  نتشاد  تلعب  هریز  سناسا 
ییوراد لخادت 

نییعت راردا و  نژونیلیبوروا  نازیم  نییعت  دننام  یصیخشت (  ياهشیامزآ  اب  تسا  نکمم  راردا   PH شیازفا گنر و  رییغت  لیلد  هب  وراد  نیا 
يدیزایت ياهردم  دننام  نوخ  میساتپ  هدنروآ  نییاپ  ياهوراد  اب  انس  يواح  ياه  هدروآرف  دیامن .  لخادت  ربوک )  شور  هب  نژورتسا  نازیم 

 - یبصع یبلق و  تالالتخا  داـجیا  ـالامتحا  هتـشاد و  رثا  لخادـت  یبلق  ياهدـیزوکیلگ  ناـیب و  نیریـش  هشیر  اهدـییورتسوکیتروکونردآ  ، 
 . دیامن یم  ینالضع 

 : فرصمرادقم
 . دنیامن فرصم  باوخ  ماگنه  صرق  نالاسگرزب 1-2  صرق و  لاس 1  ناکدوک 6-12 

 : طایتحا دراوم 
ددرگ یم   PH شیازفا اب  هارمه  زمرق )  هب  يا  هوهق  درز  راردا (  گنر  رییغت  بجوم  ینونیکارتنآ  تابیکرت  يویلک  عفد  - 1

دوش فرصم  دیابن  کشزپ  روتسد  اب  زجب  لاس  ات 6  نالاسدرخ  رد  اهنیلم  - 2
 : یبناج ضراوع 

یمن داجیا  ار  هضراع  نیا  الامتحا  هریز  سناسا  نتشاد  لیلدب  هدروآرف  نیا  یلو  دیامن  یم  یمکـش  پمارک  درد و  داجیا  انـس  فرـصم  - 1
 . دیامن

بآ و نداد  تـسد  زا  لاهـسا و  اـه ،  هدور  ییاراـک  نـتفر  نـیب  زا  بجوـم  هدروآرف  نـیا  يـالاب  ياـهزود  تدـم و  ینـالوط  فرـصم  - 2
 . ددرگ یم  يروتامه  يرونیموبلآ و  میساتپ )  هژیوب  اهتیلورتکلا ( 

دنک تیرفن  داجیا  تسا  نکمم  انس  دایز  ریداقم  -3
Melanosis هدور (  طاخم  کیتونالم  نویساتنامگیپ  دنا  هدومن  هدافتـسا  ینونیکارتنآ  ياه  نیلم  زا  ینالوط  تدم  هب  هک  يدارفا  رد  -4

تفر دهاوخ  نیب  زا  هضراع  نیا  وراد  فرصم  عطق  زا  سپ  هام  هتبلا 4-12 تسا .  هدش  هدهاشم  ( colic
 : فرصم عنم  دراوم 

اب موتکر  يزیرنوخ  هتخانـشان ،  یمکـش  ياهدرد  موئلیا ،  هدور و  دادسنا  یگنت و  هب  التبم  نارامیب  رد  اه  نیلم  ریاس  دننام  هدروآرف  نیا  -1
دراد فرصم  تیعونمم  تیسیدناپآ  هدور و  یباهتلا  ياهیرامیب  صخشمان  تلع 

 . دشاب یم  عونمم  اهنآ  تدم  ینالوط  فرصم  اذل  دیامن  یم  یگتسباو  داجیا  ینونیکارتنآ  ياه  نیلم  زا  ینالوط  هدافتسا  -2
یهدریشو یگلماح  رد  فرصم 
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هدشن عقاورثوم  يربیف  ياه  نیلم  بسانم و  ییاذغ  میژر  هک  ددرگ  یم  هیـصوت  یماگنه  اهنت  يرادراب  نارود  رد  هدروآرف  نیا  فرـصم  -1
 . دنا

هیصوت یهدریش  نارود  رد  هدروآرف  نیا  فرصم  ردام  ریش  رد  نونیکارتنآ  تاقتشم  حشرت  لامتحا  تلع  هب  -2
 . ددرگ یمن 

 : هیصوت لباق  تاکن 
دوش فرصم  باوخ  زا  لبق  هدروآرف  نیا  تسا  رتهب  ددرگ  یم  رهاظ  نآ  فرصم  زا  سپ  تعاس  انس 8-10  تارثا  هکنیا  هب  هجوت  اب  - 1

نیا تسا  يرورـض  رامیب  ندب  بآ  شهاک  زا  يریگولج  عوفدم و  ند  شمرن  هب  کمک  يارب  زور  رد  ّبآ  ناویل  لقادح 6-8  فرصم  -2
 . دراد تیمها  عوفدم  ای  بآ  زا  يدایز  مجح  جورخ  تلع  هب  رما 

SEDAMIN نیمادس

 : ییوراد لاکشا 
یمرگ یلیم  لوسپک 530 

 : فرصم دراوم 
دور یم  راکب  یباوخ  یب  بارطضا و  یبصع  ياه  شنت  رد  نیمادس 

 : هدروآرف ءازجا 
 . تسا هدش  هیهت  رارف )  ياهنغور  لقادح 0/5 % يواح   ) Valeriana officinalis بیطلا لبنس  هشری  ردوپ  زا  نیمادس  لوسپک 

 : هرثوم داوم 
اهتایرتوپلاو دیسا  کینیرلاو 

 : رثا مسیناکم  کیژولوکامراف و  راثآ 
لماک روط  هب  نآ  رثا  قیقد  مسیناـکم  هاـگیاج و  یلو  دـنک  یم  لـمع   CNS يزکرم باصعا  متـسیس  فعـضم  يوراد  ناونع  هب  نیمادـس 

 . تسا هدنش  هتخانش 
 . دوش یم   GABA مسیلوباتاک لوئسم  یمیزنآ  متسیس  رد  هفقو  ثعاب  الامتحا  دیسا  کینیرلاو  هک  تسا  هداد  ناشن  ییامیـشویب  تاعلاطم 

. ددرگ یم  دیسا  کینیرلاو  یشخبمارآ  تارثا  زورب  يزکرم CNS و  باصعا  متسیس  تیلاعف  شهاک  بجوم  اباگ  تظلغ  شیازفا 
ییوراد لخادت 

 . ددرگ یم  شخبمارآ  ياهوراد  ریاس  رثا  دیدشت  بجوم  نیمادس  فرصم 
 : فرصمرادقم

دوش لیم  اذغ  اب  هارمه  باوخ  زا  لب  قتعاس  کی  لوسپک   2-1
 : طایتحا دراوم 

يرایوشه هب  هک  يرازبا  اب  راک  ای  یگدـننار  ماگنه  نیاربانب  دـیامن  یگدولآ  باوخ  داجیا  تسا  نکمم  هدروآرف  نیادایز  يداقم  فرـصم 
دوش طایتحا  دنراد  زاین  لماک 

یهدریشو یگلماح  رد  فرصم 
هدیجنس دیاب  نآ  راضم  ربارب  رد  نآ  عفانم  دوجو  نیا  اب  تسا  هدیسرن  تابثا  هب  یهدریش  يرادراب و  نارود  رد  هدروآرف  نیا  فرصم  ینمیا 

 . دوش
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SANKOL لکنس

 : ییوراد لاکشا 
يرتیل یلیم  هرطق 30 
 : فرصم دراوم 

 . دور یم  راکب  راردا  يراجم  ياهتنوفع  يولک و  ياهدرد  نیکست  راردا ،  يراجم  رتم  یلیم  رطق 7  ات  ياهگنس  عفد  تهج  لکنس  هرطق 
 : هدروآرف ءازجا 

 : تسا هدش  هیهت  ریز  ییوراد  ناهایگ  هراصع  زا  لکنس  هرطق 
Foeniculum vulgare هنایزار 25 % هناد  - 1

Cuminum cyminum زبس 12/5 % هریز  هناد  -2
Laurus nobilis وب 12/5 % گرب  3

Cerasus avium سالیگ 12/5 % مد  -4
Zea mays ترذ 12/5 % لکاک  -5

Tribulus terrestris کساخراخ 12/5 % هویم  -6
Cucumis melo هزبرخ 12/5 % مخت  -7

 : هرثوم داوم 
. نووراک لوئنیس و  نوکنف ،  لوتنآ  ریظن  رارف  ياه  نغور  اهدییونالف ،  برچ ،  ياهدیسا  میساتپ ،  حالما 

 : رثا مسیناکم  کیژولوکامراف و  راثآ 
لیهـست راردا و  يراجم  فاص  تالـضع  ندش  لش  ثعاب  مساپـسا  دض  ردـم و  تارثا  نشتاد  تلع  هب  هدروآرف  نیا  رد  دوجوم  هرثومداوم 

 . ددرگ یم  گنس  جورخ 
 : فرصمرادقم

دناوت یم  لکنس  اب  نامرد  داح ،  دراوم  رد  دوش .  لیم  اذغ  زا  دعب  درس  بآ  ناجنف  کی  رد  هرطق  راب 50-60  ره  راب  يزور 3  نالاسگرزب 
هرطق 2-3 فرصم 30  رادقم  گنس  ددجم  لیکشت  زا  يریگشیپ  روظنم  هب  يرامیب و  نمزم  تلاح  نامرد  رد  دبای .  همادا  هام  کی  تدم  ات 

 . دوش رارکت  هام  ره  دیاب  ینامرد  میژر  نیا  هک  ددرگ  یم  هیصوت  هتفه  کی  تدم  يارب  زور  رد  راب 
 : طایتحا دراوم 

 . ددرگ اهتیلورتکلا  بآ و  لالتخا  هب  رجنم  تسا  نکمم  هدروآرف  نیا  دایز  ریداقم  فرصم 
 : یبناج ضراوع 

 . دراد دوجو  ریهک  یسامت و  تیتامرد  دننام  کیژرلآ  ياهشنکاو  زورب  لامتحا  ترذ  لکاک  هب  ساسح  دارفا  رد 
یهدریشو یگلماح  رد  فرصم 

نارودرد هدروآرف  نیا  فرـصم  ینمیا  ددرگ  یم  شوگرخ  محر  ضابقنا  کیرحت و  ثعاب  ترذ  لـکاک  هک  تسا  هداد  ناـشن  تاـعلاطم 
. دوش هدیجنس  دیاب  نآ  راضم  ربارب  رد  نآ  عفانم  دوجو  نیا  اب  تسا  هدیسرن  تابثا  هب  یهدریش  يرادراب و 

 : هیصوت لباق  تاکن 
دوش یم  هیصوت  وراد  نیا  فرصم  اب  نامزمه  تاعیام  بآ و  دایز  ریداقم  ندیشون 
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دوش لیم  اذغ  زا  دعب  دیاب  یشراوگ  تالالتخا  زورب  تروص  رد 

SAMILAX سکال یماس 

 : ییوراد لاکشا 
یمرگ یلیم  صرق 750 

 : فرصم دراوم 
دور یم  راکب  تسوبی  تدم  هاتوک  نامرد  يارب  وراد  نیا 

 : هدروآرف ءازجا 
. دشاب یم  هریز  سناسا  و 1/8 %   ( B دیزونس مرگ  یلیم  لداعم 7/5  انس (  گرب  ردوپ  يواح 45/5 % سکال  یماس  صرق 

 : هرثوم داوم 
دییدلانیموک ریظن  رارف  نغور  و   ( A,B دیزونس اه (  دیزوکیلگ  نسارتنآ  یسکوردیه 

 : رثا مسیناکم  کیژولوکامراف و  راثآ 
لاعف تاقتـشم  هب  لیدـبت  هدـش  زیلوباتم  گرزب  هدور  ياهیرتکاب  طسوت   A,B ياهدیزونـس هک  تسا  هداد  ناشن  هاگـشیامزآ  رد  تاعلاطم 
بذـج شهاک  هجیتن  رد  هدور و  کیتلاتـسیرپ  تاکرح  شیازفا  کـیرحت و  بجوم  تاـبیکرت  نیا  دـندرگ .  یم   Rhein-anthrone

 . دنهد یم  شیازفا  طاخم  دیارلک و  لاعف  حشرت  کیرحت  قیرط  زا  ار  گرزب  هدور  رد  تاعیام  حـشرت  نینچمه  هدـش و  اهتیلورتکلا  بآ و 
رارف ياهنغور  دنوش .  یم  داجیا  اه  نیدنالگ  اتـسورپ  يزاس  دازآ  زتنـس و  ویب  شیازفا  اب  الامتحا  قوف  تارثا  دوجوم ، تاشرازگ  ساسا  رب 

 . دندرگ یم  انس  فرصم  زا  یشان  پمارک  درد و  داجیا  عنام  کیدومساپسا  یتنآ  تارثا  نتشاد  تلعب  هریز  سناسا 
ییوراد لخادت 

نییعت راردا و  نژونیلیبوروا  نازیم  نییعت  دننام  یصیخشت (  ياهشیامزآ  اب  تسا  نکمم  راردا   PH شیازفا گنر و  رییغت  لیلد  هب  وراد  نیا 
يدیزایت ياهردم  دننام  نوخ  میساتپ  هدنروآ  نییاپ  ياهوراد  اب  انس  يواح  ياه  هدروآرف  دیامن .  لخادت  ربوک )  شور  هب  نژورتسا  نازیم 

 - یبصع یبلق و  تالالتخا  داـجیا  ـالامتحا  هتـشاد و  رثا  لخادـت  یبلق  ياهدـیزوکیلگ  ناـیب و  نیریـش  هشیر  اهدـییورتسوکیتروکونردآ  ، 
 . دیامن یم  ینالضع 

 : فرصمرادقم
زور رد  صرق  نالاسگرزب 1-2  نیلم : 

دوش فرصم  باوخ  زا  لبق  نامزمه  روطب  صرق  ات 3   2 لهسم : 
دوش فرصم  کشزپ  روتسد  قبط  نالاسگرزب  زود  فصن  لاس :  زا 6  رتالاب  ناکدوک 

 : طایتحا دراوم 
ددرگ یم   PH شیازفا اب  هارمه  زمرق )  هب  يا  هوهق  درز  راردا (  گنر  رییغت  بجوم  ینونیکارتنآ  تابیکرت  يویلک  عفد  - 1

دوش فرصم  دیابن  کشزپ  روتسد  اب  زجب  لاس  ات 6  نالاسدرخ  رد  اهنیلم  - 2
 : یبناج ضراوع 

یمن داجیا  ار  هضراع  نیا  الامتحا  هریز  سناسا  نتشاد  لیلدب  هدروآرف  نیا  یلو  دیامن  یم  یمکـش  پمارک  درد و  داجیا  انـس  فرـصم  - 1
 . دیامن

بآ و نداد  تـسد  زا  لاهـسا و  اـه ،  هدور  ییاراـک  نـتفر  نـیب  زا  بجوـم  هدروآرف  نـیا  يـالاب  ياـهزود  تدـم و  ینـالوط  فرـصم  - 2
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 . ددرگ یم  يروتامه  يرونیموبلآ و  میساتپ )  هژیوب  اهتیلورتکلا ( 
دنک تیرفن  داجیا  تسا  نکمم  انس  دایز  ریداقم  -3

Melanosis هدور (  طاخم  کیتونالم  نویساتنامگیپ  دنا  هدومن  هدافتـسا  ینونیکارتنآ  ياه  نیلم  زا  ینالوط  تدم  هب  هک  يدارفا  رد  -4
تفر دهاوخ  نیب  زا  هضراع  نیا  وراد  فرصم  عطق  زا  سپ  هام  هتبلا 4-12 تسا .  هدش  هدهاشم  ( colic

 : فرصم عنم  دراوم 
اب موتکر  يزیرنوخ  هتخانـشان ،  یمکـش  ياهدرد  موئلیا ،  هدور و  دادسنا  یگنت و  هب  التبم  نارامیب  رد  اه  نیلم  ریاس  دننام  هدروآرف  نیا  -1

دراد فرصم  تیعونمم  تیسیدناپآ  هدور و  یباهتلا  ياهیرامیب  صخشمان  تلع 
 . دشاب یم  عونمم  اهنآ  تدم  ینالوط  فرصم  اذل  دیامن  یم  یگتسباو  داجیا  ینونیکارتنآ  ياه  نیلم  زا  ینالوط  هدافتسا  -2

یهدریشو یگلماح  رد  فرصم 
هدشن عقاورثوم  يربیف  ياه  نیلم  بسانم و  ییاذغ  میژر  هک  ددرگ  یم  هیـصوت  یماگنه  اهنت  يرادراب  نارود  رد  هدروآرف  نیا  فرـصم  -1

 . دنا
هیصوت یهدریش  نارود  رد  هدروآرف  نیا  فرصم  ردام  ریش  رد  نونیکارتنآ  تاقتشم  حشرت  لامتحا  تلع  هب  -2

 . ددرگ یمن 
 : هیصوت لباق  تاکن 

دوش فرصم  باوخ  زا  لبق  هدروآرف  نیا  تسا  رتهب  ددرگ  یم  رهاظ  نآ  فرصم  زا  سپ  تعاس  انس 8-10  تارثا  هکنیا  هب  هجوت  اب  - 1
نیا تسا  يرورـض  رامیب  ندب  بآ  شهاک  زا  يریگولج  عوفدم و  ند  شمرن  هب  کمک  يارب  زور  رد  ّبآ  ناویل  لقادح 6-8  فرصم  -2

 . دراد تیمها  عوفدم  ای  بآ  زا  يدایز  مجح  جورخ  تلع  هب  رما 

REGLISIDIN نیدیسیلگر

 : ییوراد لاکشا 
یمرگ یلیم  صرق 600 

 : فرصم دراوم 
 . دور یم  راکب  يژلارتساگ  تیرتساگ و  رشع  ینثا  هدعم و  خفن  رد  نیدیسیلگر 

 : هدروآرف ءازجا 
رتمک دح  ات  نآ  نیزیریـسیلگ  رادقم  هک   ) Glycyrrhiza glbara نایب نیریـش  هراصع  مرگ  یلیم  يواح 400  نیدیسیلگر  صرق  ره 
هشیر هراصع  مرگ  یلیم  و 50   ( Calendula officinalis  ) راهب هشیمه  لگ  هراصع  مرگ  یلیم   50 تسا )  هدش  هداد  شهاک  زا 3 %

 . دشاب یم   Althaea officinalis یمتخ
 : هرثوم داوم 

 ، دـییونالف نیراـینره )  نیراـموک (  تاقتـشم  نیتر و  یئوـکیل  وـنمار  نیتر و  یئوـکیلوزیا  نیتر  یئوـکیل  ریظن  ییاهدـیزوکیلگ  دـییونالف 
ژالیوسم لوتسوتیف و 

 : رثا مسیناکم  کیژولوکامراف و  راثآ 
ریثات اب  الامتحا  هک  دشاب  یم  نایب  نیریـش  هایگ  يدییونالف  تابیکرت  هب  طوبرم  هدروآرف  نیا  رـشع  ینثا  هدعم و  مخز  هدـننک  نامرد  تارثا 

اب هدوب و  نولوسکونبرک  هباشم  رثا  نیا  دسر  یم  رظن  هب  دیامن  یم  تیوقت  هدعم  دیـسا  ریثات  هب  تبـسن  ار  یـسوکوم  دس  هدـعم  سوکوم  رب 
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 . ددرگ یم  یطاخم  نوخ  نایرج  سوکوم و  دیلوت  شیازفا  بجوم  هدعم  دییوناتسورپ  زتنس  رد  لخادت 
باهتلا دض  تاکیرحت ،  هدنهد  شهاک  هدننک ف  مرن  تارثا  ياراد  هرثوم  داوم  ریاس  دـییونالف و  ژالیـسوم ،  نتـشاد  اب  یمتخ  الودـنالاک 

 . دنشاب یم  شخب  مایتلا  فیفخ و 
ییوراد لخادت 

 ( ینژورتسا یتنآ  ینژورتسا و  تارثا  اب  ینومروه (  ياهوراد  اهدییورتس و  وکیتروک  اب  نایب  نیریش  ویاح  ياه  هدروآرف  نامزمه  فرـصم 
 . دریگ تروص  طایتحا  اب  دیاب 

 : فرصمرادقم
دوش فرصم  اذغ  زا  لبق  زور  رد  راب  صرق 3  ات 2  ییاذغ 1  میژر  تیاعر  اب 

 : طایتحا دراوم 
ار میساتپ  عفد  هدش ،  میدس  بآ و  ریذپ  تشگرب  سابتحا  ببس  يدییوکیتروک  ولازیم  هبش  تارثا  نتشاد  تلع  هب  نایب  نیریـش  مات  هراصع 
هک يدارفا  رد  وراد  نیا  ددرگ  یم  هیـصوت  یلو  هتـشادن  ار  تارثا  نیا  الومعم  ناـیب  نیریـش  هنیزیریـسیلگ  هراـصع د -  دـهد .  یم  شیازفا 

 : یهدریشو یگلماح  رد  فرصم   . دوش فرصم  طایتحا  اب  دنراد  الاب  نوخ  راشف  ای  یقورع و  یبلق -  تالکشم 
کـینژورتسا و تارثا  اـیراد  ناـیب  نیریـش  ماـت  هراـصع  تسا  هدیـسرن  تاـبثا  هب  یهدریـش  يرادراـب و  نارود  رد  وراد  نیا  فرـصم  ینمیا 

نیا ددرگ  یم  یهاگـشیامزآ  تاـناویح  رد  محر  تیلاـعف  کـیرحت  يرادراـب و  ناـمز  رد  نوخ  راـشف  شیازفا  ثعاـب  هدوب و  يدـییورتسا 
دروم دیاب  یگلماح  نارود  رد  اهوراد  نیا  فرـصم  یلو  دـش  دـهاوخ  هدـهاشم  رتمک  هدـش  هنیزیریـسیلگ  ياه د -  هدورآرف  يارب  هضراع 

 . دریگ رارق  هجوت 

REGLIS MOATTAR رطعم سیلگر 

 : ییوراد لاکشا 
یمرگ ياه 70  هتسب  رد  ردوپ 

 : فرصم دراوم 
 . دور یم  راکب  يژلارتساگ  تیرتساگ و  رشع  ینثا  هدعم و  خفن  رد  رطعم  سیلگر 

 : هدروآرف ءازجا 
Glycyrrhiza glabra نایب 83/3 % نیریش  کشخ  هراصع  - 1

Glycyrrhiza glabra نایب 15/2 % نیریش  هشیر  ردوپ  -2
cuminum cyminum زبس 0/34 % هریز  -3
Foeniculum vulgare هنایزار 0/69 % -4
Althaea officinalis یمتخ 0/34 % لگ  -5

 : هرثوم داوم 
تاقتـشم نیتر و  یئوکیلونمار  نیتر و  یئوکیلوزیا  نیتر ،  یئوکیل  ریظن  ییاهدیزوکیلگ  دییونالف  دیـسا ،  کینیتیریـسیلگ  نیزیریـسیلگ و 

 ( دیئدلآ کینیموک  لوتنآ ،  رارف (  ياه  نغور  و  نیراینره )   ) نیراموک
 : رثا مسیناکم  کیژولوکامراف و  راثآ 

تاعلاطم دـشاب .  یم  دـیدرت  دروم  نوزیتروکوردـیه  هب  نآ  ینامتخاس  تهابـش  دوجو  اب  دیـسا  کینیتیریـسیلگ  یمروت  دـض  رثا  مسیناکم 
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يدـییوکیتروک و وکولگ  ياهروتپـسر  اب  لاصتا  هب  تبـسن  یلیامت  دیـسا  کینیتیریـسیلگ  نیزیریـسیلگ و  هک  تسا  هداد  ناشن  هدـش  ماجنا 
 . دنراذگ یم  ریثات  نژودنآ  ياهدییورتسا  تیلاعف  يور  اهروتپرس ،  نیا  رب  ریثات  اب  الامتحا  دنراد و  ار  يدییوکیتروک  ولازیم 

ریغ نوزیتروک  هب  لوزیتروک  لیدـبت  زا  هیلک  دـبک و  رد   Beta Hydroxy steroid-11 میزنآ لمع  هفقو  اب  تاـبیکرت  نیا  نینچمه 
وپیل تیلاـعف  هفقو  بجوم  ناـیب  نیریـش  هراـصع  رد  دوـجوم  تاـبیکرت  هک  تسا  هداد  ناـشن  ریخا  تاـقیقحت  دـننک .  یم  يریگوـلج  لاـعف 

 . ددرگ یم  کینودیشارآ  دیسا  تیلاعف  شهاک  زانژپسکا و 
هب دیامن  یم  تیوقت  هدعم  دیسا  ریثات  هب  تبسن  ار  یسوکوم  دس  هدعم  سوکوم  رب  ریثات  اب  الامتحا  نایب  نیریـش  هایگ  يدییونوالف  تابیکرت 

نوخ نایرج  سوکوم و  دیلوت  شیازفا  بجوم  هدعم  دییوناتـسورپ  زتنـس  رد  لخادـت  اب  هدوب و  نولوسکونبرک  هباشم  رثا  نیا  دـسر  یم  رظن 
 . ددرگ یم  یطاخم 

بجوم فاص  تالـضع  يور  رب  کیدومـساپسا  یتنآ  تارثا  نتـشاد  اـب  زین  هدروآرف  نیارد  دوجوم  تاـبیکرت  رارف و  ياـه  نغور  هوـالعب 
 . دوش یم  هدعم  زا  اهزاگ  جورخ  لیهست  هدور و  تاضابقنا  شهاک 

ییوراد لخادت 
 ( ینژورتسا یتنآ  ینژورتسا و  تارثا  اب  ینومروه (  ياهوراد  اهدییورتس و  وکیتروک  اب  نایب  نیریش  ویاح  ياه  هدروآرف  نامزمه  فرـصم 

 . دریگ تروص  طایتحا  اب  دیاب 
 : فرصمرادقم

 . دوش لیم  ندش  درس  زا  سپ  هتخیر و  شوج  بآ  ناجنف  کی  رد  ار  هدورآرف  زا  يروخیاچ  قشاق  کی  رابره  اذغ  از  لبق  اب  يزور 3 
 : طایتحا دراوم 

 . دوش فرصم  طایتحا  اب  دیاب  يویلک  نارامیب  رد  هدروآ  رف  نیا 
 : یبناج ضراوع 

میساتپ عفد  شیازفا  میدس  بآ و  سابتحا   ) يدییوکیتروکولازیم هبش  تارثا  زورب  ببس  تسا  نکمم  هدروآرف  نیا  تدم  ینالوط  فرـصم 
 . ددرگ ( 

 : یهدریشو یگلماح  رد  فرصم 
یم هدیجنـس  نآ  راضم  ربارب  رد  نآ  عفانم  دوجو  نیا  اب  تسا  هدیـسرن  تاـبثا  هب  یهدریـش  يرادراـب و  نارود  رد  وراد  نیا  فرـصم  ینمیا 

 . دوش

RASIN نیزار

 : ییوراد لاکشا 
مرگ یلیم  یندیکم 500  یندیوج -  صرق 

 : فرصم دراوم 
دور یم  راکب  ولگ  شراخ  تیساسح و  هفرس ،  هدعم ،  خفن  رد  نیزار 

 : هدروآرف ءازجا 
Glycyrrhiza glabra نیریـش ( هشیر  هراصع  و 5 %  ( Foenciculum vulgare هنایزار (  سناـسا  يواـح 0/5 % نیزار  صرق 

 . دشاب یم  نایب  (
 : هرثوم داوم 
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 . نیتر یئوکیلوزیا  نیتر و  یئوکیل  ياه  دیزوکیلگ  دییونالف  نزیریسیلگ  نوکنف ،  لوتنآ و  ریظن  رارف  ياه  نغور 
 : رثا مسیناکم  کیژولوکامراف و  راثآ 

زا اهزاگ  جورخ  لیهست  بجوم  فاص  تالـضع  يور  رب  کیدومـساپسا  یتنآ  تارثا  نتـشاد  اب  نیزار  صرق  رد  دوجوم  رارف  ياه  نغور 
 . دنشاب یم  روآ  طلخ  هدننک و  مرن  تارثا  ياراد  نایب ،  نیریش  رد  دوجوم  تابیکرت  نینچمه   . دوش یم  هدعم 

 : فرصمرادقم
دوش هدیوج  ای  هدیکم و  صرق  ود  ای  کی  تعاس  ات 3  ره 2 

 : طایتحا دراوم 
 . ددرگ یمن  هیصوت  يدییوکیتروکولاریم )  تارثا  لیلدب  یقورع (  یبلق -  نارمیب  رد  هدروآرف  نیا  دایز  ریداقم  فرصم 

 : یبناج ضراوع 
عفد شیازفا  میدـس  ّبآ و  ساـبتحا  يدـییوکیتروک (  وـلازیم  هبـش  تارثا  زورب  ببـس  تسا  نکمم  هدروآرف  نیا  تدـم  ینـالوط  فرـصم 

 . ددرگ میساتپ ) 
 : فرصم عنم  دراوم 

دراد تیعونمم  زوراکاس  نتشاد  لیلدب  کیتباید  دارفا  رد 
 : یهدریشو یگلماح  رد  فرصم 

یم هدیجنـس  نآ  راضم  ربارب  رد  نآ  عفانم  دوجو  نیا  اب  تسا  هدیـسرن  تاـبثا  هب  یهدریـش  يرادراـب و  نارود  رد  وراد  نیا  فرـصم  ینمیا 
دوش

PSYLLIUM مویلیسپ

 : ییوراد لاکشا 
یمرگ هشاس 7  یمرگ و  ياه 70  هتسب  رد  ردوپ 

 : فرصم دراوم 
دننام دنـشاب  راشف  تحت  دـیابن  جازم  تباـجا  نیح  رد  هک  یناراـمیب  رد  تسوبی  زا  يریگـشیپ  يارب  نمزم ،  ياهتـسوبی  ناـمرد  رد  مویلـسپ 

تـسوبی عفررد  لاتکرونآ و  یگنت  مگارفاید ،  قتف  يا  هنیرپ  هسبآ  اـب  قاقـش  كاـندرد  هزوبمورت  دـیئورومهف  جرف  شرب  مخز  اـب  ناراـمیب 
 . دوش یم  فرصم  ریذپ  کیرحت  نولوک  زا  یشان 

 : هدروآرف ءازجا 
 . تسا هدش  هیهت   Plantago psyllium هزرفسا هایگ  هناد  زا  مویلسپ 

 : هرثوم داوم 
ژالیسوم

 : رثا مسیناکم  کیژولوکامراف و  راثآ 
مجح ثعاب  بآ  بذج  قیرط  زا  الامتحا  ژالیسوم  ددرگ  یم  رهاظ  نآ  هناد  هتسوپ  رد  دوجوم  ژالیسوم  مروت  هطساوب  مویلیـسپ  ینامرد  رثا 

زا داوم  روبع  نامز  ندـش  هاتوک  يدود و  تاکرح  شیازفا  گرزب و  هدور  کیرحت  بجوم  مجح  شیازفا  نیا  هدـش و  عوفدـم  تبوطر  و 
 . ددرگ یم  عفد  تاعفد  شیازفا  هدور و 

 : ییوراد لخادت 
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یبلق و ياهدـیزوکیلگ   ، B12 نیماـتیو يورو )  سم  میزینم ،  میـسلک ،  ریظن  یندـعم (  داوـم  زا  یخرب  بذـج  شهاـک  ثعاـب  مویلیـسپ 
 . ددرگ یم  ینیراموک  تاقتشم 

. دوش یم  یشراوگ  يارجم  زا  اهنآ  بذج  هفقو  میتیل و  ییامسالپ  تظلغ  شهاک  بجوم  میتیل  ياهکمن  اب  مویلیسپ  نامزمه  فرصم 
. دوش نیپزامابراک  بذج  نازیم  تعرس و  شهاک  بجوم  تسا  نکمم  مویلیسپ 

 : فرصمرادقم
. دئیامن لیم  تعاس  دنچ  زا  سپ  هتخیر و  بآ  ناویل  کی  رد  ار  مویلیسپ  زا  هشاس  کی  اب  مرگ  دودح 10  يروخپوس  قشاق  کی 

 : طایتحا دراوم 
مئالع حیـضوت  هب  رداق  ناکدوک  نیا  هک  اجنآ  زا  دنوش  فرـصم  دیابن  کشزپ  روتـسد  اب  زج  هب  لاس )  نس 6  ات  نالاسدرخ (  رد  اـه  نیلم 
دنناـم يراـمیب  بقاوع  زا  ناوت  یم  قـیرط  نیا  هب  دراد  تیحجرا  اـهوراد  نیا  فرـصم  رب  يراـمیب  قـیقد  صیخـشت  دنتـسین  دوـخ  يراـمیب 

 . درک يریگولج  رت  دیدش  یبناج  ضراوع  زورب  ای  تیسیدناپآ 
 : یبناج ضراوع 

کیژرلآ ياهشنکاو  نینچمه  ددرگ .  یم  تاعیام )  مک  فرصم  لیلدب  الومعم  يرم (  هدور و  دادسنا  ثعاب  مویلیسپ  دایز  ریداقم  فرصم 
نامرد همادا  اب  هک  ددرگ  داجیا  نارامیب  رد  خـفن  ینیگنـس و  اتقوم  تسا  نکمم  ناـمرد  عورـش  رد  تسا .  هدـش  شرازگ  وراد  فرـصم  اـب 

 . دوش یم  فرطرب 
 : فرصم عنم  دراوم 

دراد فرصم  تیعونمم  ناکدوک  رد  هدروآرف  نیا 
 : هیصوت لباق  تاکن 

نیا تسا .  يرورض  رامیب  ندب  بآ  شهاک  زا  يریگولج  عوفدم و  ندش  مرن  هب  کمک  يارب  زور  رد  بآ  ناویل  لقادح 6-8  فرصم  - 1
 . دراد تیمها  عوفدم  اب  بآ  زا  يدایز  مجح  جورخ  لیلد  هب  رما 

اهوراد نیا  هب  اه  هدور  راک  ندش  هتـسباو  ثعاب  تسا  نکمم  دشاب  هدمآ  رد  تداع  تروص  هب  هک  اهوراد  نیا  تدـم  ینالوط  فرـصم  -2
 . دوش

ای کی  یط  جازم  تباجا  مدع  دننام  يرورـض (  ریغ  دراوم  رد  ای  کشزپ )  روتـسد  اب  رگم  هتفه (  کی  زا  رتشیب  دیابن  ار  نیلم  ياهوراد  -3
 . دومن فرصم  زور )  ود 

دوش يراددوخ  اهوراد  ریاس  فرصم  زا  دعب  تعاس  ود  ات  نیلم  ياهوراد  فرصم  زا  -4
هک يدارفا  تباید و  هب  التبم  نارامیبرد  عوضوم  نیا  دنتـسه  میدس  ای  دنق و  یهجوت  لباق  ریداقم  يواح  عوفدم  هدننک  میجح  ياهوراد  -5

 . دراد تیمها  دنراد  میدس  فرصم  تیدودحم 

دیئولیسوم مویلیسپ 

 PSYLLIUM MUCSILOID
 : ییوراد لاکشا 

یمرگ هشاس 7  یمرگ و  ياه 70  هتسب  رد  ردوپ 
 : فرصم دراوم 

دنـشاب راشف  تحت  دـیابن  جازم  تباجا  نیح  رد  هک  ینارامیب  رد  تسوبی  زا  يریگـشیپ  يارب  نمزم ،  ياهتـسوبی  ناـمرد  رد  مویلـسپ  هتـسوپ 
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عفررد لاـتکرونآ و  یگنت  مگارفاـید ،  قتف  يا  هنیرپ  هسبآ  اـب  قاقـش  كاـندرد  هزوـبمورت  دـیئورومهف  جرف  شرب  مخز  اـب  ناراـمیب  دـننام 
 . دوش یم  فرصم  ریذپ  کیرحت  نولوک  زا  یشان  تسوبی 

 : هدروآرف ءازجا 
 . تسا هدش  هیهت   Plantago psyllium هزرفسا هایگ  هناد  زا  مویلسپ 

 : هرثوم داوم 
ژالیسوم

 : رثا مسیناکم  کیژولوکامراف و  راثآ 
مجح ثعاب  بآ  بذج  قیرط  زا  الامتحا  ژالیسوم  ددرگ  یم  رهاظ  نآ  هناد  هتسوپ  رد  دوجوم  ژالیسوم  مروت  هطساوب  مویلیـسپ  ینامرد  رثا 

زا داوم  روبع  نامز  ندـش  هاتوک  يدود و  تاکرح  شیازفا  گرزب و  هدور  کیرحت  بجوم  مجح  شیازفا  نیا  هدـش و  عوفدـم  تبوطر  و 
 . ددرگ یم  عفد  تاعفد  شیازفا  هدور و 

 : ییوراد لخادت 
یبلق و ياهدیزوکیلگ   ، B12 نیماتیو يورو )  سم  میزینم ،  میسلک ،  ریظن  یندعم (  داوم  زا  یخرب  بذج  شهاک  ثعاب  مویلیسپ  هتـسوپ 

 . ددرگ یم  ینیراموک  تاقتشم 
. دوش یم  یشراوگ  يارجم  زا  اهنآ  بذج  هفقو  میتیل و  ییامسالپ  تظلغ  شهاک  بجوم  میتیل  ياهکمن  اب  مویلیسپ  نامزمه  فرصم 

. دوش نیپزامابراک  بذج  نازیم  تعرس و  شهاک  بجوم  تسا  نکمم  مویلیسپ  هتسوپ 
 : فرصمرادقم

 . دیئامن فرصم  هتخیر  بآ  ناویل  کی  رد  ار  هشاس  ود  ات  کی  رد  راب  ره  رد  راب   3-1
 : طایتحا دراوم 

مئالع حیـضوت  هب  رداق  ناکدوک  نیا  هک  اجنآ  زا  دنوش  فرـصم  دیابن  کشزپ  روتـسد  اب  زج  هب  لاس )  نس 6  ات  نالاسدرخ (  رد  اـه  نیلم 
دنناـم يراـمیب  بقاوع  زا  ناوت  یم  قـیرط  نیا  هب  دراد  تیحجرا  اـهوراد  نیا  فرـصم  رب  يراـمیب  قـیقد  صیخـشت  دنتـسین  دوـخ  يراـمیب 

 . درک يریگولج  رت  دیدش  یبناج  ضراوع  زورب  ای  تیسیدناپآ 
 : یبناج ضراوع 

ياهشنکاو نینچمه  ددرگ .  یم  تاعیام )  مک  فرـصم  لیلدب  الومعم  يرم (  هدور و  دادسنا  ثعاب  مویلیـسپ  هتـسوپ  دایز  ریداقم  فرـصم 
همادا اب  هک  ددرگ  داجیا  نارامیب  رد  خفن  ینیگنـس و  اتقوم  تسا  نکمم  نامرد  عورـش  رد  تسا .  هدش  شرازگ  وراد  فرـصم  اب  کیژرلآ 

 . دوش یم  فرطرب  نامرد 
 : هیصوت لباق  تاکن 

نیا تسا .  يرورض  رامیب  ندب  بآ  شهاک  زا  يریگولج  عوفدم و  ندش  مرن  هب  کمک  يارب  زور  رد  بآ  ناویل  لقادح 6-8  فرصم  - 1
 . دراد تیمها  عوفدم  اب  بآ  زا  يدایز  مجح  جورخ  لیلد  هب  رما 

اهوراد نیا  هب  اه  هدور  راک  ندش  هتـسباو  ثعاب  تسا  نکمم  دشاب  هدمآ  رد  تداع  تروص  هب  هک  اهوراد  نیا  تدـم  ینالوط  فرـصم  -2
 . دوش

ای کی  یط  جازم  تباجا  مدع  دننام  يرورـض (  ریغ  دراوم  رد  ای  کشزپ )  روتـسد  اب  رگم  هتفه (  کی  زا  رتشیب  دیابن  ار  نیلم  ياهوراد  -3
 . دومن فرصم  زور )  ود 

دوش يراددوخ  اهوراد  ریاس  فرصم  زا  دعب  تعاس  ود  ات  نیلم  ياهوراد  فرصم  زا  -4
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هک يدارفا  تباید و  هب  التبم  نارامیبرد  عوضوم  نیا  دنتـسه  میدس  ای  دنق و  یهجوت  لباق  ریداقم  يواح  عوفدم  هدننک  میجح  ياهوراد  -5
 . دراد تیمها  دنراد  میدس  فرصم  تیدودحم 

PROSTATAN ناتاتسورپ

 : ییوراد لاکشا 
يرتیل یلیم  هرطق 30 
 : فرصم دراوم 

 . دور یم  راکب  راردا  رارکت  شزوس و  تاتسورپ ،  نمزم  داح و  باهتلا  دراوم  رد  ناتاتسورپ  هرطق 
 : هدروآرف ءازجا 

 : تسا هدش  لیکشت  ریز  ناهایگ  یلکلاوردیه  هراصع  زا  ناتاتسورپ  هرطق 
Urtica dioica هنزگ 20 % هشیر 

Urtica dioica هنزگ 10 % ییاوه  مادنا 
Cucurbita pepo تسوپ 20 % نودب  يودک  مخت 

Matricaria chamomilla هنوباب 20 % لگ 
Tribulus terrestris کساخراخ 20 % هویم 

Pimpinella anisum نوسینا 10 % هویم 
 : هرثوم داوم 

 ) برچ ياهدیسا  رارف و  ياه  نغور  اهدییونالف ،  اهدیراکاس و  یلپ  نیتکلوزیا ،  ناپورپ ،  لینف  نیتلوپوکسا ،  لورتسویـس ، )  اهیئورتسا ( 
( کئیلونیل دیسا 

 : رثا مسیناکم  کیژولوکامراف و  راثآ 
لیدبت یلـصا  لماع  زاتکودر (  - افلآ میزنآ 5- راهم  اـب  هدروآرف  نیا  رد  دوجوم  لورتسوتیـس  هک  تسا  هداد  ناـشن  هدـش  ماـجنا  تاـعلاطم 
هجیتن رد  ددرگ و  یم  مرـس  رد  نورتسوتـست  وردـیه  يد  تظلغ  شهاـک  ثعاـب   ( DHT نورتسوتستوردیه يد  - افلآ هب 5- نورتسوتست 

 . دیامن یم  فقوتم  ار  تاتسورپ  هدغ  دشر 
یم تاتـسورپ  زیالرپیاه  هفقو  بحوم  تاتـسورپ  تفاب  رد  نورتسوتـست  ياه  هدـنریگ  هب  لاصتا  رد  تباقر  اـب  هنزگ  رد  دوجوم  نیتکل  وزیا 

 . ددرگ
فاص تالضع  سونوت  هدنهد  شهاک  ینمیا و  متسیس  كرحم  باهتلا ف  دض  تارثا  ياراد  هدروآرف  نیا  رد  دوجوم  تابیکرت  نینچمه 

 . ددرگ یم  رامیب  لاح  دوبهب  راردا و  نایرج  لیهست  بجوم  دشاب و  یم  تاتسورپ 
 : فرصمرادقم

ات تدم 6  يارب  ناوت  یم  ار  ناتاتسورپ  هرطق  دوش .  لیم  اذغ  زا  دعب  هتخیر و  درس  بآ  ناجنف  کی  رد  هرطق  ات 40  راب 30  ره  راب  يزور 3 
 . دومن فرصم  هام   12

 : طایتحا دراوم 
ددرگ يراددوخ  وراد  نیا  فرصم  زا  تیساسح  مئالع  زورب  تروص  رد 

 : یبناج ضراوع 
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 . دراد دوجو  کیژرلآ  ياهشنکاو  و  هدعم )  کیرحت   ) یشراوگ تالالتخا  زورب  لامتحا  هدروآرف  نیا  فرصم  اب 
 : فرصم عنم  دراوم 

دراد فرصم  تیعونمم  ناکدوک  رد  هدروآرف  نیا 

PLANTAGEL لژاتنالپ

 : ییوراد لاکشا 
یمرگ ياه 40  هبعج  رد  لونارگ 

 : فرصم دراوم 
 . دور یم  راک  هب  ینوفع  ریغ  ياه  لاهسا  نامرد  هب  کمک  رد  لژاتنالپ 

 : هدروآرف ءازجا 
 : تسا هدش  لیکشت  ریز  ناهایگ  زا  لژاتنالپ 

Plantago major گنهراب 40 % هناد  - 1
Mentha sp عانعن 5 % گرب  -2

 : هرثوم داوم 
 . عانعن سناسا  ژالیسوم ،  غمص ،  ننات ، 

 : رثا مسیناکم  کیژولوکامراف و  راثآ 
لخاد تایوتحم  بآ  بذـج  اب  لژاتنالپ  هک  تسا  هداد  ناشن  تاـعلاطم  نکیل  تسا  هدـشن  صخـشم  یتسردـب  هدروآرف  نیا  رثا  مسیناـکم 

 . دبای شیازفا  هدور  رد  اهنآ  فقوت  نامز  دوش  یم  بجوم  هدور 
 : ییوراد لخادت 

ددرگ فرصم  دیابن  اه )  هدور  دادسنا  ناکما  تلع  هب  تالیسکونفید (  دننام  لاهسا ،  دض  ياهوراد  اب  لژاتنالپ  لونارگ 
 : فرصمرادقم

زور رد  تبون  جنپ  ات  راهچ  شوج ،  بآ  ناکتسا  فصن  رد  يروخبرم  قشاق  کی  ناکدوک : 
 . زور رد  تبون  جنپ  ات  راهچ  شوج ،  بآ  ناکتسا  فصن  رد  يروخابرم  قشاق  ود  نالاسگرزب : 

 : طایتحا دراوم 
 . ددرگ یم  نوخ  راشف  شهاک  دیدش و  جازم  تنیل  بجوم  هدورآرف  نیا  ینامرد  رادقم  زا  شیب  دایز و  ریداقم  فرصم 

 : یبناج ضراوع 
 . دراد دوجو  یسامت  تیتامرد  دننام  کیژرلآ  ياه  شنکاو  زورب  لامتحا  ساسح  دارفا  رد 

 : فرصم عنم  دراوم 
 . دراد فرصم  عنم  ینوخ  لاهسا  رد  نینچمه  عانعن و  گنهراب و  هب  ساسح  دارفا  رد  هدروآرف  نیا 

 : یهدریشو یگلماح  رد  فرصم 
دیاـب نآ  راـضم  ربارب  رد  نآ  عفاـنم  دوـجو  نیا  اـب  تسا  هدیـسرن  تاـبثا  هب  یهدری  شو  يرادراـب  نارود  رد  هدروآرف  نیا  فرـصم  ینمیا 

 . دوش هدیجنس 

ییوراد تاعالطا  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1869زکرم  هحفص 120 

http://www.ghaemiyeh.com


PHYTOCOLD دلک وتیف 

 : ییوراد لاکشا 
یمرگ یلیم  رادشکور 600  صرق 

 : فرصم دراوم 
دور یم  راکب  روآ  طلخ  ناونع  هب  اهسونیس و  ینیب ،  یگتفرگ  یگدروخامرس ،  مئالع  عفر  تهج  یکمک  نامرد  رد 

 : هدروآرف ءازجا 
 : تسا هدش  لیکشت  ریز  ناهایگ  زا  دلکوتیف  صرق 
Althaea officinalis یمتخ 13/06 % هشیر 
Sambucus ebulus یطقآ 8/17 % لگ 

 Echinacea purpurea هسانیکا 12/25 % ییاوه  ياهمادنا 
 : هرثوم داوم 

 ... زونمار و دیسا  کینوروکولگ  دیسا ،  کینوروتکالاگ  ژالیسوم (  رارف  ياه  نغور  اه ،  نا  یلپ  اهدیماکلآ  اهدییونالف  اه  دیراکاس  یلپ 
 . هتساشن نیتکپ و  ( 

 : رثا مسیناکم  کیژولوکامراف و  راثآ 
یصاصتخا ریغ  رثا  ياراد  اهدیراکاس  یلپ  کیئفاک و  دیسا  تاقتشم  اهنیئتورپوکیلگ ،  اهدیماکلآ ،  هلمج  زا  هسانیکا  رد  دوجوم  تابیکرت 

یسفنت و تیلاعف  شیازفا  اهتسالبوربیف ،  کیرحت  زوتیسوگاف ،  ندرکلاعف  ياه  مسیناکم  اب  تارثا  نیا  دنشاب .  یم  رالولس  ینمیا  متسیس  رب 
 . ددرگ یم  داجیا  اه  تیسوکول  كرحت  شیازفا 

 ، باهتلا دض  زوتیسوگاف ،  کیرحت  ، Mucociliary تیلاعف راهم  یعـضوم ،  کیرحت  دوبهب  تارثا  ياراد  یمتخ  رد  دوجوم  تابیکرت 
 . دنشاب یم  ینمیا  كرحم  Anticomp;iment و 

ییوراد لخادت 
لخادت دنویپ  درد  دض  ياهوراد  نیروپـسولکیس و  ویـسرپاسونومیا ،  ياهوراد  اب  تسا  نکمم  هسانیکا  ینمیا  متـسیس  هدننک  کیرحت  رثا 

 . دیامن
 . دیامن لخادت  ناطرس  رد  اهدیئورتسوکیتروک  ینامرد  یمیش  تارثا  اب  تسا  نکمم  نینچمه 

 . دزادنا ریخات  هب  ار  دنوش  یم  فرصم  نامزمه  روطب  هک  رگید  ياهوراد  بذج  تسا  نکمم  یمتخ  نتشاد  لیلدب  هدورآرف  نیا 
 : فرصمرادقم

دوش لیم  اذغ  زا  لبق  بآ  یمک  اب  صرق  ود  راب  ره  راب  هس  يزور  نالاسگرزب : 
نالاسگرزب زود  فصن  لاس :  ناکدوک 5-12 

 : یبناج ضراوع 
هسانیکا يواح  ياه  هدروآرف  زیوجت  رد  نوخ  راشف  تفا  هجیگرـس و  یفنت  تالکـشم  تروص ف  مروت  یهاگ  شراخ ،  يدلج ،  تاروثب 

 . تسا هدش  هدهاشم 
 : فرصم عنم  دراوم 

ینمیا متـسیس  دـح  زا  شیب  ياهتیلاعف  رگید  نویمیاوتا و  تالمح  ندـش  لاعف  ثعاب  تسا  نکمم  هدروآرف  نیا  رد  هساـنیکا  دوجو  لیلدـب 
 . دراد تیعونمم  لس  ای  زدیا  نژالک ،  ياهیرامیب  سیزوکل  سیزورلکسا  لپیتلوم  رد  هدروآرف  نیا  ددرگ ، 
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 . ددرگ یمن  هیصوت  لاس  زا 5  رتمک  ناکدوک  رد  هدورآرف  نیا  فرصم 
 : یهدریشو یگلماح  رد  فرصم 

فرصم هدیدرگ ،  هدهاشم  یفنم  تارثا  اه  تیسووا  يور  هسانیکا  يالاب  ياهتظلغ  فرـصم  رد  یناویح ف  تاعلاطم  رد  هکنیا  هب  هجوت  اب 
 . دوش یمن  هیصوت  یهدری  شو  يرادراب  نارود  هدروآرف د ر  نیا 

 : هیصوت لباق  تاکن 
ددرگ یمن  هیصوت  مسآ  هب  نایالتبم  رد  هدروآرف  نیا  فرصم 

PERSICA اکیسرپ

 : ییوراد لاکشا 
يرتیل یلیم  ياه 30  هشیش  رد  هرطق 

 : فرصم دراوم 
 : دور یم  راکب  ریز  دراوم  رد  اکیسرپ  هرطق 

هثل ضارما  يزیرنوخ  و  اهنادند ،  یگدیسوپ  اهنادند ،  يور  مرج  شیازفا  زا  يریگشیپ 
ناهد هدننک  ینوفع  دض 

هثل نادند و  درد  نکسم 
 : هدروآرف ءازجا 

 : تسا هدش  لیکشت  ریز  ناهایگ  یلکلاوردیه  هراصع  زا  اکیسرپ  هرطق 
Salvadora persian كاوسم 30 % هایگ  - 1
Achillea millefolium نارداموب 25 % -2

Mentha spicata عانعن 45 % -3
 : هرثوم داوم 

نئلیکآ دییولاکلآ  و  نلوزآ )  لوتنم و  ریظن :   ) رارف ياه  نغور  ننات ،  تانایسویتوزیا ،  تابیکرت ،  دیارلک ،  دیارولف ،  میسلک ، 
 : رثا مسیناکم  کیژولوکامراف و  راثآ 

 ، نادند كالپ  لیکشت  شهاک  بجوم  دایرلک  يالاب  نازیم  لیلد  هب  كاوسم  هایگ  زا  موادم  هدافتـسا  هک  تسا  هداد  ناشن  ینیلاب  تاعلاطم 
یم ناهد  ياهیرتکاب  دشر  عنام  هایگ  نیارد  دوجوم  تانایسویتوزیا  تابیکرت  و  ددرگ .  یم  تیژوزنژ  اهنادند و  ندش  یگنر  زا  يریگولج 

 . دوش یم  نادند  ماکحتسا  نویسازیلازینم و  شیازفا  دوجوم  میسلک  يالاب  نازمی  هوالع  هب  دوش . 
 : ریظن ییاـیرتکاب (  دــض  تارثا  ياراد  نـلوزآ )  ) نوتکــال نـپرت  ییوکزــس  تاــبیکرت  نتــشاد  لــیلد  هـب  نارداــموب  یلوناــتا  هراــصع 

 . دشاب یم  سیلتباس و ) ...  سولیساب  سوئروا ،  سوکوکولیفاتسا 
دوجو لیلدـب  رثا  نیا  هدوب و  یباـهتلا  دـض  تارثا  ياراد  نارداـموب  یبآ  هراـصع  هک  تسا  هداد  ناـشن  هاگـشیامزآ  رد  تاـعلاطم  نینچمه 

يزیرنوخ رد  هدـش و  نوخ  داقعنا  نامز  شهاک  بجوم  نیئلیکآ  نتـشاد  لیلد  هب  نارداموب  هوالع  هب  تسا .  نارداـموب  سناـسا  رد  نلوزآ 
 . تسا هدروآرف  نیا  هدننک  ینوفع  دض  درد و  دض  رثا  داجیا  بجوم  لوتنم  نتشاد  لیلدب  عانعن  دشاب .  یم  رثوم  هثل 

 : فرصمرادقم
قشاق  2-3 بآ (  رتیل  یلیم  رد 15  ار  هرطق  راب 10-15  ره  تبون  ود  يزور  ناهد :  ياهیرامیب  نادـند و  یگدیـسوپ  زا  يریگولج  تهج  -
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 . دوش هتخیر  رود  سپس  هداد و  شدرگ  ناهد  رد  هیناث  تدم 20  هب  هتخیر و  يروخ )  اذغ 
بآ رتیل  یلیم  رد 15  ار  هرطق  راب 10-15  ره  تبون  ات 5  يزور 3  هثل :  يزیرنوه  زا  يریگولج  نادند و  ناهد و  ياه  یتحاران  نامرد  رد  - 

 . دوش هتخیر  رود  سپس  هداد و  شدرگ  ناهد  رد  هیناث  تدم 20  هب  هتخیر و  يروخاذغ )  قشاق  ات 3   2 ) 
راب 40- ره  تبون ،  زور 4-5  ره  زور ،  ات 4  تدم 2  هب  اه :  یحارج  نادند و  ندیـشک  زا  دعب  تنوفع  يزیرنوخ و  زا  يریگولج  تهج  - 

دوش هتخیر  رود  سپس  هداد و  شدرگ  ناهد  رد  هیناث  تدم 20  هب  هتخیر و  يروخاذغ )  قشاق  ات 3   2 بآ (  رتیل  یلیم  رد 15  ار  هرطق   30
.

 : یبناج ضراوع 
 . دراد دوجو  کیژرلآ  ياهشنکاو  زورب  لامتحا  نارداموب  عانعن و  هب  ساسح  دارفا  رد 

 : یهدریشو یگلماح  رد  فرصم 
هدیجنس دیاب  نآ  راضم  ربارب  رد  نآ  عفانم  دوجو  نیا  اب  تسا  هدیسرن  تابثا  هب  یهدریش  يرادراب و  ناورد  رد  هدروآرف  نیا  فرصم  ینمیا 

 . دوش

PERFORAN ناروفرپ

 : ییوراد لاکشا 
رادشکور هرطق 

 : فرصم دراوم 
 . دور یم  راکب  نرگیم  یگدعاق و  نارود  ياهدردرس  یبصع ،  ياهدردرس  بارطضا ،  یباوخ ،  یب  یگدرسفا ،  نامرد  رد  ناروفرپ 

 : هدروآرف ءازجا 
تسا هدش  هیهت  نیسیرپیاه )  مرگ  ورکیم  لداعم 270-330  مرگ (  یلیم  دودح 160  نازیم  هب  ياچ  فلع  هایگ  کشخ  هراصع  زا  ناروفرپ 

.
 : هرثوم داوم 

 . نیتور نیتسروک و  وزیا  نیرپیاه ،  ياهدییونالف  نیسیرپیاه و  دوزپ  نیسیرپیاه 
 : رثا مسیناکم  کیژولوکامراف و  راثآ 

مارآ تارثا  ياراد  اهدـییونالف  نیـسیرپیاه و  نتـشاد  لیلدـب  موکیرپیاه  هایگ  هک  تسا  هداد  ناـشن  ناـسنا  رد  هاگـشیامزآ و  رد  تاـعلاطم 
ونم میزنآ  راهم  قیرط  زا  هدام  نیا  هک  تسا  هداد  ناشن  نیسیرپیاه  يور  هدش  ماجنا  ياهسررب  دشاب .  یم  بارطضا  دض  نکـسم و  شخب ، 

. ددرگ یم  یگدرسفا  دض  تارثا  زورب  بجوم  زادیسکا  ونیمآ 
 . دهد شیازفا  ار  یلولس  نژیسکا  نازیم  دناوت  یم  موکیرپیاه  هایگ  هراصع  هک  تسا  هداد  ناشن  هدش  ماجنا  تاقیقحت  نیرخآ 

 : ییوراد لخادت 
رد ییامسالپ و  ياه  تظلغ  شهاک  هب  رجنم  هک  دشاب  یم   P450 مورک وتیس  متسیس  یمیزنآ  ياقلا  رثا  هب  طوبرم  هدروآرف  نیا  تالخادت 

 : دریگ رارق  هجوت  دروم  دیاب  لیذ  نارامیب  رد  هتکن  نیا  ددرگ .  یم  ییوراد  ياه  هدروآرف  زا  یخرب  ینامرد  تارثا  شهاک  هجیتن 
بجوم هدروآرف  ود  نیا  نامزمه  فرـصم  اریز  ریوانیدـنیا )  هژیوب  لاریو (  ورتر  یتنآ  ياـهوراد  اـب  ناـمدر  تحت  زدـیا  هب  ـالتبم  ناراـمیب 

 . ددرگ یم  زدیا  نامرد  یشخب  رثا  شهاک 
عوهت و يرارق  یب  ییوراد (  هتـساوخان  ضراوع  زورب  رطخ  ناـمزمه  فرـصم  اریز  یگدرـسفا  دـض  ياـه  وراد  اـب  ناـمرد  تحت  ناراـمیب 
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 . دهد یم  شیازفا  ار  یشراوگ )  تالالتخا 
 . دیامن لخادت  زادیسکا  ونیمآ  ونم  هدننک  راهم  ياهوراد  ریاس  اب  تسا  نکمم  ینامرد  زود  زا  شیب  ریداقم  فرصم 

ددرگ یم  يرادراب  زا  يریگولج  رد  اهوراد  نیا  یشخب  رثا  شهاک  بجوم  یکاروخ  ویتپسارتنکاب  نامزمه  فرصم 
نیسک وگید  نیروپس ،  ولکیس  صوصخ  هب  اهوراد (  یخرب  ینوخ  حطس  شیازفا  هب  رجنم  تسا  نکمم  هدورآر  نیا  ياهگان  فرصم  عطق 

 . ددرگ اهنآ  زا  یشان  تیمس  هجیتن  رد  و  نیرافراو )  نیلفوئت و 
 : فرصمرادقم

 . دوش لیم  ّآ ب  ناویل  کی  اب  هارمه  صرق  کی  راب  ره  راب  يزور 3 
 : یبناج ضراوع 

 . دراد دوجو  رون  هب  تیساسح  کیژرلآ و  ياهشنکاو  زورب  لامتحا  هدروآرف  نیا  فرصم  اب 
 : یهدریشو یگلماح  رد  فرصم 

دیاـب نآ  راـضم  ربارب  رد  نآ  عفاـنم  دوـجو  نیا  اـب  تسا  هدیـسرن  تاـبثا  هب  یهدری  شو  يرادراـب  نارود  رد  هدروآرف  نیا  فرـصم  ینمیا 
 . دوش هدیجنس 

 : هیصوت لباق  تاکن 
ددرگ يراددوخ  دیدش  باتفآ  ای  رون و  ضرعم  رد  دح  زا  شیب  نتفرگ  رارق  زا  وراد  فرصم  زا  سپ 

دوش فرصم  اذغ  زا  لبق  وراد  تسا  رتهب 
راهچ ات  ود  زا  سپ  رثکادح  هک  ددرگ  دردرس  دیدشت  ای  یشراوگ و  ياهیتحاران  داجیا  ثعاب  تسا  نکمم  لوا  ياهزور  رد  وراد  فرـصم 

دور یم  نیب  زا  هتفه 

PASIPAY یپ یساپ 

 : ییوراد لاکشا 
يرتیل یلیم  هرطق 30 
 : فرصم دراوم 

 . دور یم  راکب  یباوخ  یب  یبصع و  ياه  شنت  رد  روآ  باوخ  شخبمارآ و  ناونع  هب  یپ  یساپ  هرطق 
 : هدروآرف ءازجا 

 . تسا هدش  هیهت  نازیم 20 % هب   Passifilora incarnata یتعاس لگ  هایگ  یلکلاوردیه  هراصع  زا  یپ  یساپ 
 : هرثوم داوم 

نیسکتیو ریظن  ییاهدییونالف  لوتلام ،  لیتا  لوتلام و  نیلامراه ،  نومراه و  ياهدییواکلآ 
 : رثا مسیناکم  کیژولوکامراف و  راثآ 

دشاب یم   CNS يزکرم باصعا  متسیس  يور  یشخبمارآ  رثا  ياراد  الامتحا  یتعاس  لگ  لوتلام  لیتا  لوتلام و 
 : ییوراد لخادت 

زادیـسکا نیمآ  ونم  هدـننک  راهم  ياـهوراد  رثا  شیازفا  یگدولآ و  باوخ  داـجیا  ثعاـب  تسا  نکمم  هدروارف  نیا  داـیز  ریداـقم  فرـصم 
 . دوش  MAOI
 : فرصمرادقم
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باوخ ماگنه  هرطق  زور و 10  رد  راب  هس  هرطق   6 لاس :  ناکدوک 6-2  رد 
باوخ ماگنه  بش  هرطق  زور و 30-25  رد  راب  هرطق 3   10 لاس :  يالاب 6  ناکدوک  نالاسگرزب و 

داد شیازفا  جیردتب  ارنآ  رادقم  هدرک و  زاغآ  مک  ریداقم  زا  ار  وراد  فرصم  تسا  رتهب  لاس  يالاب 65  دارفا  رد 
 : یهدریشو یگلماح  رد  فرصم 

یتسیاب ساسا  نیا  رب  دنا .  هداد  ناشن  محر  تیلاعف  رد  یکیرحت  رثا  یتعاس  لگ  هایگ  رد  دوجوم  نیلامراه  نامراه و  یناویح  تاعلاطم  رد 
 . دوش بانتجا  یهدریش  يرادراب و  نارود  رد  وراد  دایز  ریداقم  فرصم  زا 

OLEA-CRAT تارکائلوا

 : ییوراد لاکشا 
یمرگ ياه 100  هتسب  رد  ردوپ 

 : فرصم دراوم 
دور یم  راکب  نوخ  راشف  يدایز  نامرد  رد  تارکائلوا 

 : هدروآرف ءازجا 
تسا هدش  لیکشت  ریز  ناهایگ  هعومجم  زا  تارکائلوا 
Olea europaea نوتیز 32/5 % گرب  - 1

Crataegus microphilla کیلو 32/5 % خرس  هویم  -2
Vaccinium arctostaphylos تاق 20 % هرق  هویم  -3

Zizyphus vulgaris بانع 10 % هویم  -4
Mentha pulegium هنوپ 5 % گرب  -5

 : هرثوم داوم 
نیئپوروئلوا اه  نیدینایسورپ  اهدییونالف ، 

 : رثا مسیناکم  کیژولوکامراف و  راثآ 
تسا هدش  هداد  تبسن  اه  نیدینایسورپ  صوصخب  نآ  سوگاتارک  رد  دوجوم  يدییونوالف  تابیکرت  هب  هدروآرف  نیا  یقورع  یبلق -  تارثا 

یطیحم نوخ  نایرج  شیازفا  رنورک ،  نوخ  نایرج  شیازفا  ثعاب  تارکائلوا  هک  تسا  هداد  ناشن  هاگـشیامزآ  رد  ناسنا و  رد  تاـعلاطم  . 
شهاک یطیحم و  تمواقم  شهاک  شراوگ )  هاگتسد  تسوپ و  رد  یطیحم (  نوخ  نایرج  شهاک  هیلک )  یتلکسا و  تالضع  رـس ،  رد  ) 

 . ددرگ یم  نوخ  رشاف 
 . ددرگ یم  نوخ  رشاف  شهاک  بجوم  ینوخ  قورع  عاستا  اب  الامتحا  تارکائلوا  هک  تسا  هداد  ناشن  هدش  ماجنا  ياه  یسررب 

 : فرصمرادقم
فاـص زا  سپ  هدرک  مد  هقیقد  تدـم 15  هب  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  ار  تارکائلوا  زا  يروخ  اذـغ  قشاق  کی  راب  ره  راـب  ات 3  يزور 2 

 . دنیامن لیم  ندومن 
 : طایتحا دراوم 

نیا فرـصم  نایربانب  دنـشاب .  یم  رت  ساسح  سوگاتارک  کـیژولوکومراف  تارثا  هب  یقورع  یبلق -  ياـهوراد  اـب  ناـمرد  تحت  ناراـمیب 
 . دریگ تروص  طایتحا  اب  دیاب  قوف  دراوم  رد  هدروآرف 
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 : یبناج ضراوع 
هدش شرازگ  تسوپ )  يور  يدـلج (  ياه  شار  قیرعت و  یگتـسخ  عوهت ،  ریظن  یـضراوع  سوگاتارک  يواح  ياه  هدروآرف  فرـصم  اب 

 . تسا
 . دوش یسفنت )  نویسرپد  يراکیدارب و  داجیا (  تیمومسم و  ثعاب  تسا  نکمم  هدروآرف  نیا  دایز  ریداقم  فرصم 

MYRTOPLEX سکلپوتریم

 : ییوراد لاکشا 
یمرگ دامپ 5 

 : فرصم دراوم 
فلتخم یحاون  تسوپ  ياهلاخبت  نامرد  رد  دـشاب و  یم  عون 1 و 2  سکلپمیـس  سپره  سوریو  دض  تیـصاخ  ياراد  سکلپوت  ریم  دامپ 

دور یم  راکب  نژاو  فارطا  ندب و 
 : هدروآرف ءازجا 

تسا نازیم 10 % هب   Myrtus communis دروم هایگ  سناسا  يواح  سکلبوت  ریم  دامپ 
 : هرثوم داوم 

اهدییونوالف لوئنیس و ...  لوت  ریم  ریظن  رارف  ياه  نغور  اهلنف  یلپ  ننات ، 
 : رثا مسیناکم  کیژولوکامراف و  راثآ 

فلتخم یحاون  ياهلاخبت  نامرد  رد  ار  هدروآرف  نیا  رثا  تاشیامزآ  تسا .  هدـشن  هتخانـش  نونک  ات  وراد  نیا  یـسوریو  دـض  رثا  مسیناکم 
 . تسا هدومن  دیئات  ندب  تسوپ 

 : فرصمرادقم
دوش هدیلام  هعیاض  يور  رب  دامپ  زا  یکزان  ششوپ  راب ،  يزور 3-5 

 : یهدریشو یگلماح  رد  فرصم 
هدیجنس دیاب  نآ  راضم  ربارب  رد  نآ  عفانم  دوجو  نیا  اب  تسا  هدیسرن  تابثا  هب  یهدریشو  يرادراب  نارود  رد  هدروآرف  نیا  فرـصم  ینمیا 

دوش

MYRTEX سکتریم

 : ییوراد لاکشا 
یمرگ یلیم  هرطق 15 

 : فرصم دراوم 
. دور یم  راکب  رونیم  ياهتفآ  نامرد  تهج  سکتریم  هرطق 

 : هدروآرف ءازجا 
یم لوئنیـس )  مرگ  یلیم  لقادـح 946  يواح  نازیم 57/7 ( % هـب   Myrtus communis دروم هایگ  سناـسا  يواـح  سکتریم  هرطق 

 . دشاب
 : هرثوم داوم 
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لوتریم ننومیل  لونتریم  ننیپ ،  افلآ  لوئنیس  دننام 1 و 8 - رارف  ياهنغور 
 : رثا مسیناکم  کیژولوکامراف و  راثآ 

 ، ییایرتکاب دض  تیـصاخ  ياراد  دروم  سناسا  رد  دوجوم  ياهنپرت  یئوکزـس  ونم و  تسا .  هدشن  هتخانـش  نونک  ات  وراد  نیا  رثا  مسیناکم 
 . دنشاب یم  تناتکفنازد  یچراق و  دض 

 : فرصمرادقم
 . دیهد رارق  تاعیاض  يور  هیناث  تدم 30  هب  هتخیر  فیطنت  يور  ار  لولحم  زا  هرطق  راب 10  ره  راب  يزور 5-6

 : طایتحا دراوم 
بجوم ناکدوک  تروص  يور  رب  دروم  سناسا  هک  یئاجنآ  زا  دراد .  دوجو  کیژرلآ  ياهـشنکاو  زورب  لامتحا  هدروآرف  نیا  فرـصم  اـب 

دیاب یم  قوف  دارفا  رد  هدروآرف  نیا  فرـصم  ناگنه  ددرگ  یم  یـسفنت  ییاـسران  یتح  مُسآ و  هبـش  تـالمح  شنورب ،  هرجنح و  مساپـسا 
 . دریگ تروص  مزال  طایتحا 

 : یبناج ضراوع 
ددرگ یم  لاهسا  غارفتسا و  عوهت  بجوم  ردان  دراوم  رد  دروم  یلخاد  فرصم  - 1

 . ددرگ یم  یسفنت  ییاسران  یتح  مسآ و  هبش  تالمح  شنورب ،  مساپسا  هرجنح ،  مساپسا  بجوم  ناکدوک  نادازون و  رد  - 2
 : فرصم عنم  دراوم 

تسا عونمم  هدروآرف  نیا  یلخاد  فرصم  يدبک  ياهیرامیب  یئارفص و  ای  یشراوگ  يراجم  باهتلا  دوجو  تروص  رد 
 : یهدریشو یگلماح  رد  فرصم 

هدیجنس دیاب  نآ  راضم  ربارب  رد  نآ  عفانم  دوجو  نیا  اب  تسا  هدیسرن  تابثا  هب  یهدریشو  يرادراب  نارود  رد  هدروآرف  نیا  فرـصم  ینمیا 
 . دوش

MUSYLIUM مویلیسوم

 : ییوراد لاکشا 
یمرگ هشاس 10 

 : فرصم دراوم 
دنـشاب راشف  تحت  دـیابن  جازم  تباجا  نیح  رد  هک  ینارامیب  تسوبی  زا  يریگـشیپ  يارب  نمزم ،  ياـه  تسوبی  ناـمرد  رد  مویلیـسپ  هتـسوپ 
تسوبی عفر  رد  لاتکرونآ و  یگنت  مگارفابد  يا ،  هنیرپ  هسبآ  ای  قاقـش  كاندرد ،  هزوبمورت  دیئورومه  جرف .  شرب  مخز  اب  نارامیب  دننام 

 . دوش یم  فرصم  ریذپ  کیرحت  نولوک  زا  یشان 
 : هدروآرف ءازجا 

تسا هدش  هیهت  تعاس  ره  رد  مرگ  نازیم 3/4  هب   Plantago Psyllium هزرفسا هایگ  هناد  هتسوپ  زا  مویلیسوم 
 : هرثوم داوم 

ژالیسوم
 : رثا مسیناکم  کیژولوکامراف و  راثآ 

شیازفا ثعاب  بآ  بذج  قیرط  زا  الامتحا  ژالیسوم  ددرگ .  یم  رهاظ  نآ  رد  دوجوم  ژالیسوم  مروت  هطساو  هب  مویلیسپ  هتسوپ  ینامرد  رثا 
داوم روبع  نامز  ندش  هاتوک  يدود و  تاکرح  شیازفا  گرزب و  هدور  کیرحت  بجو  مجح  شیازفا  نیا  هدش و  عوفدم  تبوطر  مجح و 
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 . ددرگ یم  عفد  تاعفد  شیازفا  هدور و  زا 
 : ییوراد لخادت 

یبلق و ياهدیزوکیلگ   B12 نیماتیو يور و  سم و  میزینم ،  میـسلک ،  ریظن  یندعم  داوم  زا  یهرب  بذـج  شهاک  ثعاب  مویلیـسپ  هتـسوپ 
. ددرگ یم  ینیراموک  تاقتشم 

دوش یم  یشراوگ  يارجم  زا  اهنآ  بذج  هفقو  میتیل و  ییامسالپ  تظلغ  شهاک  بجوم  میتیل  ياهکمن  اب  مویلیسپ  هتسوپ  نامزمه  فرصم 
.

 . دوش نیپزامابراک  بذج  نازیم  تعرس و  شهاک  بحوم  تسا  نکمم  مویلیسپ  هتسوپ 
 : فرصمرادقم

 . دوش فرصم  هتخیر و  بآ  ناویل  کی  رد  ار  هشاس  ود  ات  کی  راب  ره  زور  رد  راب   3-1
 : طایتحا دراوم 

دوخ مئالع  حیضوت  هب  رداق  ناکدوک  نیا  هک  اجنآ  زا  دنوش  فرـصم  دیابن  کشزپ  روتـسد  اب  زج  هب  لاس  نس 6  ات  نالاسدرخ  رد  اه  نیلم 
زورب ای  تیسیدناپآ  دننام  يرامیب  بقاوع  زا  ناوت  یم  قیرط  نیا  هب  دراد .  تیحجرا  اهوراد  نیا  فرصم  رب  يرامیب  قیقد  صیخشت  دنتسین 

درک يریگولج  رت  دیدش  یبناج  ضراوع 
 : یبناج ضراوع 

ياهـشنکاو نینچمه  ددرگ  یم  تاعیام  مک  فرـصم  لیلد  هب  الومعم  يرم  هدور و  دادـسنا  ثعاـب  مویلیـسپ  هتـسوپ  داـیز  ریداـقم  فرـصم 
همادا اب  هک  دوش  داجیا  نارامیب  رد  خـفن  ینیگنـس و  اتقوم  تسا  نکمم  نامرد  عورـش  رد  تسا  هدـش  شرازگ  وراد  فرـصم  اـب  کـیژرلآ 

 . ددرگ یم  فرطرب  نامرد 
 : فرصم عنم  دراوم 

دوجو تروص  در  تباـید و  هدور  ییاـسران  صخـشمان ،  تلع  اـب  موـتکر  يزیرنوـخ  نآ ،  ياـه  هناـشن  اـیو  تیـسیدناپآ  رد  هدروآرف  نیا 
. دوش فرصم  دیابن  علب  رد  لاکشا 

 : هیصوت لباق  تاکن 
نیا تسا .  يرورض  رامیب  ندب  بآ  شهاک  زا  يریگولج  عوفدم و  ندش  مرن  هب  کمک  يارب  زور  رد  بآ  ناویل  لقادح 6-8  فرصم  - 1

 . دراد تیمها  عوفدم  اب  بآ  زا  يدایز  مجح  جورخ  لیلد  هب  رما 
اهوراد نیا  هب  اه  هدور  راک  ندش  هتـسباو  ثعاب  تسا  نکمم  دشاب  هدمآ  رد  تداع  تروص  هب  هک  اهوراد  نیا  تدـم  ینالوط  فرـصم  -2

 . دوش
ای کی  یط  جازم  تباجا  مدع  دننام  يرورـض (  ریغ  دراوم  رد  ای  کشزپ )  روتـسد  اب  رگم  هتفه (  کی  زا  رتشیب  دیابن  ار  نیلم  ياهوراد  -3

 . دومن فرصم  زور )  ود 
دوش يراددوخ  اهوراد  ریاس  فرصم  زا  دعب  تعاس  ود  ات  نیلم  ياهوراد  فرصم  زا  -4

هک يدارفا  تباید و  هب  التبم  نارامیبرد  عوضوم  نیا  دنتـسه  میدس  ای  دنق و  یهجوت  لباق  ریداقم  يواح  عوفدم  هدننک  میجح  ياهوراد  -5
 . دراد تیمها  دنراد  میدس  فرصم  تیدودحم 

MENTHAZIN نیزاتنم

 : ییوراد لاکشا 
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یمرگ یلیم  یندیکم 500  یندیوج -  صرق 
 : فرصم دراوم 

 . دور یم  راکب  خفن  دض  ناونع  هب  هفرس و  ولگ ،  شراخ  تیساسح و  رد  نیزاتنم 
 : هدروآرف ءازجا 

 : دشاب یم  ریز  ياه  سناسا  اه و  هراصع  يواح  نیزاتنم  صرق 
Mentha Piperita عانعن 0/25 % سناسا 

Foeniculum vulgare هنایزار 0/25 % سناسا 
Glycyrrhiza glabra نایب 5 % نیریش  هراصع 

 : هرثوم داوم 
 . نیتر ییوکیلوزیا  نیتر و  ییوکیل  ياهدیزوکیلگ  دییونوالف  نیزیریسیلگ ،  نوکنف ،  نوتنم و  لوتنم و  ریظن  رارف  ياه  نغور 

 : رثا مسیناکم  کیژولوکامراف و  راثآ 
جورخ لیهست  بجوم  يرم  یناتحت  رتکنفـسا  سونوت  شهاک  مساپـسا و  دض  تارثا  نتـشاد  اب  نیزاتنم  صرق  رد  دوجوم  رارف  ياه  نغور 

 . دوش یم  هدعم  زا  اهزاگ 
ثعاب نیاربانب  هدرک  کیرحت  ار  امرـس  هب  طوبرم  یـسح  باصعا  ياهتنا  یباختنا  روطب  مک  ياهتظلغ  رد  عاـنعن  سناـسا  رد  دوجوم  لوتنم 

هفرس دض  ناونع  هب  نآ  فرـصم  تلع  دناوت  یم  رثا  نیا  دشاب .  یم  زین  یعـضوم  درد  دض  تارثا  ياراد  هوالع  هب  دوش  یم  امرـس  ساسحا 
 . دشاب

 . دنشاب یم  روآ  طلخ  هدننک و  مرن  تارثا  ياراد  نایب  نیریش  در  دوجوم  تابیکرت  نینچمه 
 : فرصمرادقم

 . دوش هدیکم  ای  هدیوج  صرق  ود  ای  کی  تعاس  ره 2-3
 : طایتحا دراوم 

یمن هیـصوت  نایب )  نیریـش  يدـییوکیتروک  ولارنیم  هبـش  تارثا  لیلد  هب  یقورع (  یبلق -  ناراـمیب  رد  هدروآرف  نیا  داـیز  ریداـقم  فرـصم 
 . ددرگ

 : یبناج ضراوع 
دراد دوجو  ساسح  دارفا  رد  کیژرلآ  ياهشنکاو  زورب  لامتحا  هدروآرف  نیا  رد  عانعن  سناسا  دوجو  لیلد  هب 

میدـس بآ و  سابتحا  نایب (  نیریـش  يدـییوکیتروک  ول  ارنیم  هبـش  تارثا  زورب  ببـس  تسا  نکمم  هدروآرف  نیا  تدـم  ینالوط  فرـصم 
 . ددرگ میساتپ )  عفد  شیازفا 

 : فرصم عنم  دراوم 
 . دراد فرصم  عنم  زوراکاس  نتشاد  تلع  هب  کیتباید  دارفا  رد 

 : یهدریشو یگلماح  رد  فرصم 
هدیجنس دیاب  نآ  راضم  ربارب  رد  نآ  عفانم  دوجو  نیا  اب  تسا  هدیسرن  تابثا  هب  یهدریش  يرادراب و  نارود  رد  هدروآرف  نیا  فرصم  ینمیا 

 . دوش

MENTHA اتنم
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 : ییوراد لاکشا 
یمرگ یلیم  یندیکم 700  یندیوج -  صرق 

 : فرصم دراوم 
 . دور یم  راکب  ناهد  هدننک  وبشوخ  ناونع  هب  هدعم و  خفن  شراوگ ،  هاگتسد  ياهمساپسا  رد  اتنم  صرق 

 : هدروآرف ءازجا 
 . تسا هدش  هیهت   Mentha piperita عانعن گرب  ردوپ  مرگیلیم  سناسا و 35  مرگ  یلیم  زا 2/5  اتنم  صرق  ره 

 : هرثوم داوم 
 . نوتنم لوتنم و  ریظن  رارف  ياه  نغور 
 : رثا مسیناکم  کیژولوکامراف و  راثآ 

هوالع هب  ددرگ .  یم  هدـعم  زا  اهزاگ  جورخ  لیهـست  بجوم  يرم  یناتحت  رتکنفـسا  سنوت  شهاک  مساپـسا و  دـض  تارثا  نتـشاد  اب  اـتنم 
 . دوش یم  نولوک  هرادج  فاص  تالضع  ندش  لش  بجوم  میسلک  یتسینوگاتنآ  رثا  قیرط  زا  الامتحا  هدروآرف  نیا  رد  دوجوم  لوتنم 

 : فرصمرادقم
دوش  هدیوج  صرق  کی  موزل  تروص  رد 

 : طایتحا دراوم 
 : یبناج ضراوع 

دراد دوجو  کیژرلآ  ياهشنکاو  زورب  ناکما  ساسح  دارفا  رد 
 : فرصم عنم  دراوم 

 . دراد فرصم  عنم  زوراکاس  نتشاد  تلع  هب  کیتباید  دارفا  رد 

MELLISAN ناسیلم

 : ییوراد لاکشا 
یمرگ یعضوم 5  لژ 

 : فرصم دراوم 
 . دور یمراکب  لاخبت  نامرد  رد  سوریو  دض  ناونع  هب  ناسیلم  لژ 

 : هدروآرف ءازجا 
 . دشاب یم   Melissa officinalis هیوبجنرداب کشخ  هراصع  يواح 1 % ناسیلم  لژ 

 : هرثوم داوم 
 ( کیئفاک دیسا  کینیرامزر و  دیسا  ریظن  اهلنف (  یلپ  لاینارژ )  لارتیس و  لالنورتیس ،  ریظن (  رارف  ياه  نغور 

 : رثا مسیناکم  کیژولوکامراف و  راثآ 
دشاب یم   Virustatic اهسوریو تیلاعف  هدننک  فقوتم  رثا  ياراد  هیوبجنرداب  هایگ 

 : ییوراد لخادت 
 : فرصمرادقم

دوش هدیلام  عضوم  هب  راب  يزور 4-3 
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 : یبناج ضراوع 
دراد دوجو  کیژرلآ  ياهشنکاو  زورب  لامتحا  هدروآرف  نیا  فرصم  اب 

MASUMINT تنموسام

 : ییوراد لاکشا 
یمرگ یلیم  یندیکم 500  یندیوج -  صرق 

 : فرصم دراوم 
 . دور یم  راکب  هدعم  خفن  هفرس و  ولگ ،  شراخ  تیساسح و  رد  تنموسام 

 : هدروآرف ءازجا 
 . دشاب یم   Glycyrrhiza glabra نایب نیریش  هراصع  عانعن Mentha piperita و 5 % سناسا  يواح 0/5 % تنموسام  صرق 

 : هرثوم داوم 
 . نیتر ییوکیلوزیا  نیتر و  ییوکیل  ياهدیزوکیلگ  دییونالف  نیزیریسیلگ ،  لوتنم  ریظن  رارف  ياه  نغور 

 : رثا مسیناکم  کیژولوکامراف و  راثآ 
جورخ لیهست  بجوم  يرم  یناتحت  رتکنفسا  سونوت  شهاک  مساپسا و  دض  تارثا  نتشاد  اب  تنموسام  صرق  رد  دوجوم  رارف  ياه  نغور 

ار امرـس  هب  طوبرم  یـسح  باصعا  ياهتنا  یباختنا  روطب  مک  ياه  تظلغ  رد  عاـنعن  سناـسا  رد  دوجوم  لوتنم  دوش .  یم  هدـعم  زا  اـهزاگ 
تلع دـناوت  یم  رثا  نیا  دـشاب .  یم  یعـضوم  درد  دـض  تارثا  ياراد  هوالع  هب  دوش .  یم  امرـس  ساسحا  ثعاـب  نیارباـنب  هدرک  کـیرحت 
دشاب یم  روآ  طلخ  هدننک و  مرن  تارثا  ياراد  نایب ،  نیریشرد  دوجوم  تابیکرت  نینچمه  دشاب .  هفرس  دض  يوراد  ناونع  هب  نآ  فرـصم 

.
 : ییوراد لخادت 

 : فرصمرادقم
 . دوش هدیکم  ای  هدیوج  صرق  کی  تعاس  یلا 3  ره 2 

 : طایتحا دراوم 
 . ددرگ یمن  هیصوت  نایب )  نیریش  يدییوکیتروک  ولارنیم  تارثا  لیلد  هب  یقورع (  یبلق -  نارامیب  رد  هدورآرف  نیا  دایز  ریداقم  فرصم 

 : یبناج ضراوع 
نیا تدم  ینالوط  فرصم  دراد .  دوجو  ساسح  دارفا  رد  کیژرلآ  ياهشنکاو  زورب  لامتحا  هدروآرف ، نیا  رد  عانعن  سناسا  دوجو  لیلدب 

 . ددرگ میساتپ )  عفد  شیازفا  میدس ،  بآ و  سابتحا  يدییوکیتروک (  ولا  رنیم  هبش  تارثا  زورب  ببس  تسا  نکمم  هدروآرف 
 : فرصم عنم  دراوم 

دوش فرصم  کیتباید  دارفا  رد  دیابن  زوراکاس  دوجو  لیلد  هب 
 : یهدریشو یگلماح  رد  فرصم 

هدیجنس دیاب  نآ  راضم  ربارب  رد  نآ  عفانم  دوجو  نیا  اب  تسا  هدیسرن  تابثا  هب  یهدریش  يرادراب و  نارود  رد  هدروآرف  نیا  فرصم  ینمیا 
 . دوش

LIQUID MENTHOL عیام لوتنم 
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 : ییوراد لاکشا 
يرتیل یلیم  ياه 15  هشیش  رد  هرطق 

 : فرصم دراوم 
 . دور یم  راکب  ندرگ  تروص و  رس ،  هیحان  رد  صوصخب  یعضوم  ياهدرد  نکیست  تهج  ینیب و  ناقتحا  دض  ناونع  هب  عیام  لوتنم 

 : هدروآرف ءازجا 
 . تسا هدش  هیهت  نازیم 5 % هب   Mentha spicata عانعن هایگ  سناسا  زا  عیام  لوتنم 

 : هرثوم داوم 
 . نووراک لوتنم و  ریظن  رارف  ياه  نغور 

 : رثا مسیناکم  کیژولوکامراف و  راثآ 
 . دوش یم  امرس  ساسحا  ثعاب  هدرک و  کیرحت  ار  امرس  هب  طوبرم  یسح  باصعا  ياهتنا  یباختنا  روطب  مک  ياه  تظلغ  رد  لوتنم 

درد امرگ و  سح  کیرحت  ثعاب  اهنت  هن  رثا  نیا  رب  هوالع  دایز  ياه  تظلغ  رد  لوتنم  دشاب .  یم  یعـضوم  درد  دـض  رثا  ياراد  وراد  نیا 
ساسحا داجیا  قورع و  ندـش  داشگ  ثعاب  تسوپ  يور  رب  وراد  فرـصم  دوشب  زین  یعـضوم  کـیرحت  ببـس  تسا  نکمم  هکلب  دوش  یم 

 . ددرگ یم  رهاظ  درد  دض  رثا  نآ  لابند  هب  دوشیم و  امرس 
 : فرصمرادقم

دوش هدیلام  بل  تشپ  رد  هرطق   2-3 ینیب :  ناقتحا  دض  ناونع  هب 
دوش هدیلام  عضوم  رد  هرطق   5-10 یعضوم :  درد  دض  ناونع  هب 

 : طایتحا دراوم 
 . دوش يروف  سپ  الک  ثعاب  تسا  نکمم  تسا و  كانرطخ  نادازون  ینیب  رد  هدروآرف  نیا  فرصم 

 : یبناج ضراوع 
 . دراد دوجو  ساسح  دارفا  رد  کیژرلآ  ياهشنکاو  زورب  لامتحا 

 : فرصم عنم  دراوم 
دراد فرصم  تیعومم  عانعن  هب  ساسح  دارفا  رد 

LICOPHAR رافوکیل

 : ییوراد لاکشا 
یمرگ یلیم  یندیکم 700  صرق 

 : فرصم دراوم 
 . دور یم  راکب  هفرس  دض  روآ و  طلخ  ولگ ،  باهتلا  دض  ناونع  هب  رافوکیل  یندیکم  صرق 

 : هدروآرف ءازجا 
 : دشاب یم  ریز  ياه  سناسا  هراصع و  يواح  رافوکیل  یندیکم  صرق 

Glycyrrhiza glabra مرگ یلیم  نایب 51/2  نیریش  کشخ  هراصع  - 1
Eucalyptus sp مرگ یلیم  سوتپیلاکا 1/07  سناسا  -2

Capsicun sp مرگ یلیم  زمرق 0/14  لفلف  -3
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Menthol مرگ یلیم  لوتنم 6/3  -4
 : هرثوم داوم 

 . نیس یسپاک  و  لوتپیلاکا )  لوتنم ،  ریظن  رارف (  ياه  نغور  دیسا  کینیتیریسیلگ  نیزیریسیلگ ، 
 : رثا مسیناکم  کیژولوکامراف و  راثآ 

تیلاعف يور  يدییوکیتروکوکولگ  ياه  هدنریگ  رب  ریثات  اب  الامتحا  نایب  نیریـش  هراصع  رد  دوجوم  دیـسا  کینیتیریـسیلگ  نیزیریـسیلگ و 
تابیکرت نینچمه  دننک .  یم  يریگولج  نوزیتروک  هب  لوزیتروک  لیدبت  زا  هیلک  دـبک و  رد  دـنراذگ و  یم  ریثات  نژودـنآ  ياهدـییورتسا 

 . دندرگ یم  کینودیشارآ  دیسا  تیلاعف  شهاک  زانژیسکا و  ولکیس  زانژیـسکاوپیل ،  هفقو  بجوم  الامتحا  نایب  نیریـش  هراصع  رد  دوجوم 
 . دنشاب یم  کیتپس  یتنآ  درد و  دض  هفرس ،  دض  تارثا  يراد  هدروآرف  رد  دوجوم  ياهسناسا 

 : ییوراد لخادت 
 ( نژورتسا یتنآ  ینژورتسا و  تارثا  اب  ینومروه (  ياهوراد  اهدییورتسوکیتروک و  اب  نایب  نیریش  يواح  ياه  هدروآرف  نامزمه  فرـصم 

 . دریگ تروص  طایتحا  اب  دیاب 
 : فرصمرادقم

دوش هدیکم  صرق  راب 1-2  ره  راب  يزور 3 
 : طایتحا دراوم 

 . ددرگ یمن  هیصوت  نایب )  نیریش  يدییوکیتروک  ولارنیم  تارثا  لیلد  هب  یقورع (  یبلق -  نارامیب  رد  هدورآرف  نیا  دایز  ریداقم  فرصم 
 : یبناج ضراوع 

میدس و بآ و  سابتحا  يدییوکیتروک (  ولارنیم  هبش  تارثا  زورب  ببـس  تسا  نکمم  هدورآرف  نیا  دایز  ریداقم  تدم و  ینالوط  فرـصم 
طاخم کیرحت  کیژرلآ و  ياهـشنکاو  زورب  لامتحا  هدروآرف  نیا  رد  موکیـسپاک  لوتنم و  دوجو  لـیلد  هب  ددرگ .  میـساتپ )  عفد  شیازفا 

 . دراد دوجو  ساسح  دارفا  رد 
 : فرصم عنم  دراوم 

دوش فرصم  کیتباید  دارفا  رد  دیابن  زوراکاس  دوجو  لیلد  هب 
 : یهدریشو یگلماح  رد  فرصم 

هدیجنس دیاب  نآ  راضم  ربارب  رد  نآ  عفانم  دوجو  نیا  اب  تسا  هدیسرن  تابثا  هب  یهدریش  يرادراب و  نارود  رد  هدروآرف  نیا  فرصم  ینمیا 
 . دوش

 : هیصوت لباق  تاکن 
اب هارمه  کشزپ  روتـسد  قبط  ددرگ  یم  هیـصوت  نیا  ربانب  دـشاب .  یمن  رثوم  ییاهنت  هب  ولگ  طاخم  تنوفع  زا  یـشان  ياهباهتلا  رد  رافوکیل 

 . دوش فرصم  کیتویب  یتنآ 

LAXARICIN نیسیرازگال

 : ییوراد لاکشا 
يرتیل یلیم  ياه 60  هشیش  رد  نویسلوما  هیهت  تهج  نغور 

 : فرصم دراوم 
یحارج لامعا  زا  لبق  یگدامآ  یفارگ و  ویدار  تاعلاطم  ماجنا  يارب  موتکر  نولوک و  يزاس  هداـمآ  تهج  لهـسم  ناونع  هب  نیـسیرازگال 
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 . دور یم  راکب 
 : هدروآرف ءازجا 

فلتخم ياهسناسا  اب  هک  دشاب  یم   Ricinius communis کچرک نغور  مرگ  يواح 4  نیسیرازگال  هشیش  ره 
 . تسا هدش  رطعم  نیلیناو )  لاقترپ و  سناسا  ) 

 : هرثوم داوم 
 . دیسا کیئلونیسیروزیا  دیسا و  کیئلونیسیر  دیریسیلگ ،  يرت 

 : رثا مسیناکم  کیژولوکامراف و  راثآ 
هب هدش و  زیلوردیه  زاپیل  ياه  میزنآ  طسوت  کچوک  هدور  رد  کچرک  نغور  تسین .  هدش  هتخانش  كرحم  ياه  نیلم  رثا  قیقد  مسیناکم 

تالضع يور  میقتسم  رثا  اب  کینوینآ  ياهتن  اتکفروس  ریاس  دننام  دیـسا  کیئلونیـسیر  دوش .  یم  لیدبت  دیـسا  کیئلونیـسیر  لورـسیلگ و 
زا یـشان  الامتحا  رثا  نیا  دوش .  یم  اـهتیلورتکلا  ّبآ و  بذـج  شهاـک  هدور و  يدود  تاـکرح  شیازفا  ثعاـب  کـچوک ،  هدور  فاـص 

 . دشاب یم  یلولس  هراوید  لخاد  یبصع  هکبش  تاکیرحت 
 : فرصمرادقم

 . دییامن لیم  ار  لصاح  گنر  يریش  نویسلوما  هداد و  ناکت  بوخ  هدرک  رپ  شوح  بآ  اب  ار  هشیش  يوتحم  ادتبا 
رتیل یلیم  ات 60   15 نالاسگرزب : 

رتیل یلیم  ات 15   5  : لاس ود  زا  رتالاب  ناکدوک و 
 : طایتحا دراوم 

دوش فرصم  طایتحا  اب  دیاب  یگدعاق  نارود  رد  نیسیرازگال  - 1
دوش فرصم  دیابن  کشزپ  روتسد  اب  زجب  یگلاس  نس 6  ات  نالاسدرخ  رد  اه  نیلم  - 2

 : یبناج ضراوع 
 : دنراد یکشزپ  هجوت  هب  زاین  تمحازم  ای  موادت و  تروص  رد  هک  یضراوع  - 

يدلج تاروثب  دعقم و  هیحان  فارطا  تسوپ  کیرحت  عوهت ،  ندز  غورآ  لاهسا ،  یمکش ،  پمارک 
 : دنراد یکشزپ  هجوت  هب  زاین  هک  یضراوع  -

اهتیلورتکلا لداعت  ندروخ  مهب  ببس  تسا  نکمم  اتردن  ینالوط  تدم  هب  دایز و  ریداقم  اب  کچرک  نغور  فرصم 
 . دوش يداع )  ریغ  یگتسخ  ای  فعض  ینالضع ،  ياهپمارک  بلق ،  مظنمان  نابرض  روعش ،  شاشتغا  ) 

 : فرصم عنم  دراوم 
عوهت نآ ،  ياـه  هناـشن  اـی  تیـسیدناپآ و  هدور ،  دادـسنا  صخـشمان ،  تلع  اـب  یمکـش  ياـهدرد  رد  اـه  نیلم  ریا  سدـننام  هدروآرف  نیا 

 . دراد فرصم  تیعونمم  کچرک  نغور  هب  تیساسح  غارفتسا و 
 : یهدریشو یگلماح  رد  فرصم 

عنم دوش  محر  یکیرحت  ياه  شنکاو  عورـش  ثعاب  تسا  نکمم  هک  نگل  هیحان  رد  ینوخرپ  داجیا  تلع  هب  يرادراب  یط  کچرک  نغور 
 . دراد فرصم 

 : هیصوت لباق  تاکن 
رما نیا  تسا  يرورـض  رامیب  ندب  بآ  شهاک  زا  يریگولج  عوفدم و  ندـش  مرن  هب  کمک  يارب  زور  رد  بآ  ناویل  لقادح 6-8  فرصم 

 . دراد تیمها  عوفدم  بآ  زا  يدایز  مجح  جورخ  تلع  هب 
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CAMIL لیماک

 : ییوراد لاکشا 
یمرگ مرک 30 

 : فرصم دراوم 
یم راک  هب  تسوپ  كرت  یکشخ و  یحطس ،  ياهیگدیرب  اهشارخ و  زا  یـشان  يدلج  ياهیگدرزآ  یتسوپ  تاباهتلا  نامرد  رد  لیماک  مرک 

 . دور
 : هدروآرف ءازجا 

 . دشاب یم   Matricaria chomomilla هنوباب سناسا  یبآ و 0/5 % هراصع  يواح 5 % لیماک  مرک 
 : هرثوم داوم 

 . نینژ یپآ  دییونالف  لولوبازیبافلآ و  نلوزاماک ،  ریظن  رارف  ياه  نغور 
 : رثا مسیناکم  کیژولوکامراف و  راثآ 

هدـمع هک  هدوب  نآ  ياهدیـسکا  لولوبازیب و  نلوزاماک )  زاتـشیپ  نیـسیرتام (  تابیکرت  هطـساوب  رتشیب  هنوباب  هراصع  یباهتلا  دـض  تیلاـعف 
رد تاعلاطم  تسا .  هدش  هداد  تبـسن  اهنآ  نادیـسکا  یتنآ  لمع  هب  تیلاعف  نیا  دـنهد .  یم  لیکـشت  ار  هراصع  رد  دوجوم  تابیکرت  نیرت 

اهنیدنالگاتـسورپ و دـیلوت  هجیتن  رد  هدـش  زانژیـسکاوپیل  زانژیـسکاولکیس و  هفقو  بجوم  هنوباب  هراـصع  هک  تسا  هداد  ناـشن  هاگـشیامزآ 
ولکیس زانژیسکا و  وپیل  تالوصحم 5 - داجیا  رد  هفقو  رب  هوالع  هنوباب  هراصع  در  دوجوم  نینژ  یپآ  دـیامن .  یم  فقوتم  ار  اـه  نیرتوکول 

 . ددرگ یم  زین  نیماتسیه  يزاس  دازآ  راهم  بجوم  زانژیسکاوپیل )  ریظن 12  زانژیسکا ( 
 : فرصمرادقم

 . دوش هدیلام  عضوم  رد  راب  ات 4  يزور 2 
 : یبناج ضراوع 

 . دراد دوجو  یسامت  تیتامرد  دننام  کیژرلآ  ياهشنکاو  زورب  لامتحا  ساسح  دارفا  رد 
 : فرصم عنم  دراوم 

دراد فرصم  عنم  هنوباب  هب  ساسح  دارفا  رد 
 : هیصوت لباق  تاکن 

 . وش د يراددوخ  طاخم  ریاس  مشچ و  اب  وراد  سامت  زا 

( ردوپ  ) كوراد ناریا  سوتپیلاکوا  روخب 

IRAN DARUK POWER EUCALYPTUS INHALER
 : ییوراد لاکشا 

یمرگ ياه 70  هتسب  رد  ردوپ 
 : فرصم دراوم 

 . دوریم راکب  ینیب  ناقتحا  یگدروخامرس و  ياه  هناشن  ندومن  فرطرب  يارب  بیکرت  نیا 
 : هدروآرف ءازجا 
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 : تسا هدش  لیکشت  ریز  ءازجا  زا  سوتپیلاکا  روخب  ردوپ 
Eucalyptus globulus سوتپیلاکا 55 % گرب  - 1

Myrtus communis دروم 10/7 % گرب  -2
Cymbopogon sp راتوپ 8/3 % گرب  -3

Ziziphora regia کیراب 13 % نشیوآ  گرب  -4
Thymus kotshyanus ریغص 13 % نشیوآ  گرب  -5

 : هرثوم داوم 
نیتسروک دییونالف  لومیت و  لولنورتیس ،  لوتپیلاکا ، )  ) لوئنیس ریظن  رارف  ياه  نغور 

 : رثا مسیناکم  کیژولوکامراف و  راثآ 
دض تارثا  دسر  یم  رظن  هب  دنشاب .  یم  هدننک  ینوفع  دض  روآ و  طلخ  باهتلا ف  دض  تارثا  ياراد  هدروآرف  نیا  رد  دوجوم  ياهـسناسا 
نآ هب  سیماـتولگ  سوـکوک  ورکیم  سیلیت و  باـس  سولیـساب  صوـصخب  هدوـب  رتـشیب  تبثم  مرگ  ياـهیرتکاب  يور  لوتپیلاـکا  یبورکیم 

سوریو دض  تارثا  سوتپیلاکا  رد  دوجوم  دـیزوریپاه  نیتسروک و  هک  تسا  هداد  ناشن  هاگـشیامزآ  رد  تاشیامزآ  دـشاب .  یم  رت  ساسح 
 . دنراد  A پیت ازنولفنآ 

 : فرصمرادقم
اهمشچ هک  یلاح  رد  هقیقد  تدم 5-10  هب  هتخیر و  غاد  بآ  بسانم  فرظ  رد  ار  ردوپ  زا  يروخپوس  قشاق  کی  راب  ره  راب  دـنچ  هنازور 

 . دوش هداد  روخب  تسا  هتسب 
 : یبناج ضراوع 

 . ددرگ یطاخم  اشغ  کیرحت  ثعاب  تسا  نکمم  هدروآرف  نیا  رد  دوجوم  لومیت 
 : فرصم عنم  دراوم 

دراد فرصم  تیعونمم  یسفنت  هاگتسد  يزیر  نوخ  موادم و  ياه  هفرس  الاب ،  بت  هب  التبم  نارامیب  رد  هدروآرف  نیا 
 : هیصوت لباق  تاکن 

دوش يراددوخ  ادیکا  نآ  ندروخ  زا  ودوش  فرصم  روخب  تروص  هب  دیاب  وراد  نیا 
دنشاب هتسب  دیاب  اهمشچ  نداد  روخب  لالخ  رد 

کشزپ هب  عطق و  ار  وراد  فرـصم  يرامیب  ياه  هناشن  موادت  تروص  رد  دشاب  يدج  يرامیب  کی  رگناشن  تسا  نکمم  موادم  ياه  هفرس 
 . دینک هعجارم 

یکاروخ ریغ  لولحم   - كوراد ناریا  سوتپیلاکوا  روخب 

IRAN DARUK LIQUID EUCALYPTUS INHALER
 : ییوراد لاکشا 

يرتیل یلیم  ياه 60  هشیش  رد  رلاهنیا )   ) یکاروخ ریغ  لولحم 
 : فرصم دراوم 

. دور یم  راکب  ینیب  قاقتحا  هفرس و  یگدروخامرس ،  ياه  هناشن  ندومن  فرطرب  يارب  هدروآرف  نیا 
 : هدروآرف ءازجا 
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 : تسا هدش  لیکشت  ریز  ءازجا  زا  سوتپیلاکا  روخب  ردوپ 
Eucalyptus globulus سوتپیلاکاروتنت 49 % - 1

Myrtus communis درومروتنتب 25 % -2
Cymbopogon sp راتوپروتنتب 25 % -3

Mentol لوتنم 1 % -4
 : هرثوم داوم 

نیتسروک دییونالف  لومیت و  لولنورتیس ،  لوتپیلاکا ، )  ) لوئنیس ریظن  رارف  ياه  نغور 
 : رثا مسیناکم  کیژولوکامراف و  راثآ 

دض تارثا  دسر  یم  رظن  هب  دنشاب .  یم  هدننک  ینوفع  دض  روآ و  طلخ  باهتلا ف  دض  تارثا  ياراد  هدروآرف  نیا  رد  دوجوم  ياهـسناسا 
نآ هب  سیماـتولگ  سوـکوک  ورکیم  سیلیت و  باـس  سولیـساب  صوـصخب  هدوـب  رتـشیب  تبثم  مرگ  ياـهیرتکاب  يور  لوتپیلاـکا  یبورکیم 

سوریو دض  تارثا  سوتپیلاکا  رد  دوجوم  دـیزوریپاه  نیتسروک و  هک  تسا  هداد  ناشن  هاگـشیامزآ  رد  تاشیامزآ  دـشاب .  یم  رت  ساسح 
 . دنراد  A پیت ازنولفنآ 

 : فرصمرادقم
اهمشچ هک  یلاح  رد  هقیقد  تدم 5-10  هب  هتخیر و  غاد  بآ  بسانم  فرظ  رد  ار  ردوپ  زا  يروخپوس  قشاق  کی  راب  ره  راب  دـنچ  هنازور 

 . دوش هداد  روخب  تسا  هتسب 
 : یبناج ضراوع 

 . ددرگ یطاخم  اشغ  کیرحت  ثعاب  تسا  نکمم  هدروآرف  نیا  رد  دوجوم  لومیت 
 : فرصم عنم  دراوم 

دراد فرصم  تیعونمم  یسفنت  هاگتسد  يزیر  نوخ  موادم و  ياه  هفرس  الاب ،  بت  هب  التبم  نارامیب  رد  هدروآرف  نیا 
 : هیصوت لباق  تاکن 

دوش يراددوخ  ادیکا  نآ  ندروخ  زا  ودوش  فرصم  روخب  تروص  هب  دیاب  وراد  نیا 
دنشاب هتسب  دیاب  اهمشچ  نداد  روخب  لالخ  رد 

کشزپ هب  عطق و  ار  وراد  فرـصم  يرامیب  ياه  هناشن  موادت  تروص  رد  دشاب  يدج  يرامیب  کی  رگناشن  تسا  نکمم  موادم  ياه  هفرس 
 . دینک هعجارم 

HYPIRAN ناریپیاه

 : ییوراد لاکشا 
يرتیل یلیم  هرطق 30 
 : فرصم دراوم 

دور یم  راکب  نرگیم  یگدعاق و  نارود  ياهدردرس  یبصع  ياهدردرس  بارطضا ،  یباوخ ،  یب  یگدرسفا  نامرد  رد  ناریپیاه 
 : هدروآرف ءازجا 

يواح %25 نآ  رتیل  یلیم  ره  هک  تسا  هدـش  هیهت   Hypericum perforatum ياچ فلع  هایگ  یلکلا  وردـیه  هراصع  زا  ناریپیاه 
دشاب یم  نیسیرپیاه  مرگ  یلیم 
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 : هرثوم داوم 
 . نیتور نیتسروکوزیا و  نیتسروک  نیریپیاه  ياهدییونالف  نیسیرپیاهودوزپ و  نیسیرپیاه ، 

 : رثا مسیناکم  کیژولوکامراف و  راثآ 
مارآ تارثا  ياراد  ياهدـییونالف  نیـسیرپیاه و  نتـشاد  لیلدـب  موکیرپیاه  هایگ  هک  تسا  هداد  ناشن  ناسنا  رد  هاگـشیامزآ و  رد  تاعلاطم 

ونم میزنآ  راهم  قیرط  زا  هدام  نیا  هک  تسا  هداد  ناشن  نیسیرپیاه  يور  هدش  ماجنا  ياهیسررب  دشاب  یم  بارطـضا  دض  نکـسم و  شخب ، 
 . ددرگ یم  یگدرسفا  دض  تارثا  يورب  بجوم  زادیسکا  ونیمآ 

 . دهد شیازفا  ار  یلولس  نژیسکا  نازیم  دناوت  یم  موکیرپیاه  هایگ  هراصع  هک  تسا  هداد  ناشن  هدش  ماجنا  تاقیقحت  نیرخآ 
 : ییوراد لخادت 

هجیتن رد  ییامـسالپ و  ياه  تظلغ  شهاک  هب  رجنم  هک  دشاب  یم   P450 مورکوتیس متـسیس  یمیزنآ  ياقلا  رثا  هب  هدروآرف  نیا  تالخادت 
 : دریگ رارق  هجوت  دروم  دیاب  لیذ  نارامیب  رد  هتکن  نیا  ددرگ .  یم  ییوراد  ياه  هدروآرف  زا  یخرب  ینامرد  تارثا  شهاک 

بجوم هدروآرف  ود  نیا  ناـمزمه  فرـصم  اریز  ریوانیدـنیا )  هژیوب  لاریوورتر (  یتنآ  ياـهوراد  اـب  ناـمرد  تحت  زدـیا  هب  ـالتبم  ناراـمیب 
 . ددرگ زدیا  نامرد  یشخب  رثا  شهاک 

عوهت و يرارق  یب  ییوراد ( هتـساوخان  ضراوع  زورب  رطخ  ناـمزمه  فرـصم  اریز  یگدرـسفا ،  دـض  ياـهوراد  اـب  ناـمرد  تحت  ناراـمیب 
 . دهد یم  شیازفا  ار  یشراوگ )  تالالتخا 

دیامن لخادت  زادیسکا  ونیمآ  ونم  هدننک  راهم  ياهوراد  ریاس  اب  تسا  نکمم  ینامرد  زود  زا  شیب  ریداقم  فرصم 
ددرگ یم  يرادراب  زا  يریگولج  رد  اهوراد  نیا  یشخب  رثا  شهاک  بجوم  یکاروخ  ياهویتپسارتنک  اب  نامزمه  فرصم 

نیسکوگید نیروپس  ولکیس  صوصخ  هب  اهوراد (  یخرب  ینوخ  حطـس  شیازفا  هب  رجنم  تسا  نکمم  هدروآرف  نیا  یناهگان  فرـصم  عطق 
 . ددرگ اهنآ  زا  یشان  تیمس  هجیتن  رد  و  نیرافراو )  نیلیفوئت 

 : فرصمرادقم
هرطق راب 20-0  ره  راب ،  يزور 2-3  نالاسگرزب 

هرطق راب 10-15 ره  راب ،  يزور 2  لاس :  هس  زا  رتالاب  ناکدوک 
دوش لیم  هتخیر و  هویم  ّبآ  ای  ّبآ و  ناویل  فصن  رد 

 : یبناج ضراوع 
دراد دوجو  رون  هب  تیساسح  کیژرلآ و  ياهشنکاو  زورب  لامتحا  هدروآرف  نیا  فرصم  اب 

 : یهدریشو یگلماح  رد  فرصم 
دوش هدیجنس  دیاب  نآ  راضم  ربارب  رد  نآ  عفانم  دوجو  نیا  اب  تسا  هدیسرن  تابثا  هب  یهدریش  يرادراب و  نارود  وراد ر  نیا  فرصم  ینمیا 

 : هیصوت لباق  تاکن 
دنک یم  رییغت  تیلالح  رییغت  تلع  هب  بآ  ندوزفا  زا  سپ  وراد  گنر 

ددرگ يراددوخ  دیدش  باتفآ  ای  رون و  ضرعم  رد  دح  زا  شیب  نتفگر  رارق  زا  وراد  فرصم  زا  سپ 
دوش فرصم  اذغ  زا  لبق  وراد  تسا  رتهب 

زا سپ  رثکادح  هک  ددرگ  دردرـس  دیدشت  ای  یـشراوگ و  ياه  یتحاران  داجیا  ثعاب  تسا  نکمم  لوا  ياهزور  رد  وراد  فرـصم  زا  سپ 
دور یم  نیب  زا  هتفه  راهچ  ات  ود 

HERBILAX سکال یبره 
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 : ییوراد لاکشا 
یمرگ یلیم  لوسپک 450 

 : فرصم دراوم 
دور یم  راکب  تسوبی  تدم  هاتوک  نتخاس  فرطرب  يارب  وراد  نیا 

 : هدروآرف ءازجا 
 . دشاب یم   ( A,B دیزونس لداعم 2/5 %  ) Cassia acutiflia انس گرب  ردوپ  مرگ  یلیم  يواح 450  سکال  یبره  لوسپک 

 : هرثوم داوم 
(A,B دیزونس دیزوکیلگ (  نسارتنآ  یسکوردیه 

 : رثا مسیناکم  کیژولوکامراف و  راثآ 
لاعف تاقتـشم  هب  لیدـبت  هدـش  زیلوباتم  گرزب  هدور  ياهیرتکاب  طسوت   A,B ياهدیزونـس هک  تسا  هداد  ناشن  هاگـشیامزآ  رد  تاعلاطم 
بذـج شهاک  هجیتن  رد  هدور و  کیتلاتـسیرپ  تاکرح  شیازفا  کـیرحت و  بجوم  تاـبیکرت  نیا  دـندرگ .  یم   Rhein-anthrone

 . دنهد یم  شیازفا  طاخم  دیارلک و  لاعف  حشرت  کیرحت  قیرط  زا  ار  گرزب  هدور  رد  تاعیام  حـشرت  نینچمه  هدـش و  اهتیلورتکلا  بآ و 
 . دنوش یم  داجیا  اه  نیدنالگ  اتسورپ  يزاس  دازآ  زتنس و  ویب  شیازفا  اب  الامتحا  قوف  تارثا  دوجوم ، تاشرازگ  ساسا  رب 

ییوراد لخادت 
نییعت راردا و  نژونیلیبوروا  نازیم  نییعت  دننام  یصیخشت (  ياهشیامزآ  اب  تسا  نکمم  راردا   PH شیازفا گنر و  رییغت  لیلد  هب  وراد  نیا 

يدیزایت ياهردم  دننام  نوخ  میساتپ  هدنروآ  نییاپ  ياهوراد  اب  انس  يواح  ياه  هدروآرف  دیامن .  لخادت  ربوک )  شور  هب  نژورتسا  نازیم 
 - یبصع یبلق و  تالالتخا  داـجیا  ـالامتحا  هتـشاد و  رثا  لخادـت  یبلق  ياهدـیزوکیلگ  ناـیب و  نیریـش  هشیر  اهدـییورتسوکیتروکونردآ  ، 

 . دیامن یم  ینالضع 
 : فرصمرادقم

اب اجکی  لوسپک  هدـعم 10  هیلخت  يارب  زور و  رد  لوسپک  لاس 1  زا 6  رتالاب  ناـکدوک  رد  زور  رد  لوسپک  نالاسگرزب 2  رد  نیلم  ناونعب 
 . دوش لیم  بآ  ناویل  ود 

 : طایتحا دراوم 
PH شیازفا اب  هارمه  زمرق )  هب  يا  هوهق  درز  راردا (  گنر  رییغت  بجوم  ینونیکارتنآ  تابیکرت  يویلک  حشرت  - 1

ددرگ یم 
دوش فرصم  دیابن  کشزپ  روتسد  اب  زجب  لاس  ات 6  نالاسدرخ  رد  اهنیلم  - 2

 : یبناج ضراوع 
یمن داجیا  ار  هضراع  نیا  الامتحا  هریز  سناسا  نتشاد  لیلدب  هدروآرف  نیا  یلو  دیامن  یم  یمکـش  پمارک  درد و  داجیا  انـس  فرـصم  - 1

 . دیامن
بآ و نداد  تـسد  زا  لاهـسا و  اـه ،  هدور  ییاراـک  نـتفر  نـیب  زا  بجوـم  هدروآرف  نـیا  يـالاب  ياـهزود  تدـم و  ینـالوط  فرـصم  - 2

 . ددرگ یم  يروتامه  يرونیموبلآ و  میساتپ )  هژیوب  اهتیلورتکلا ( 
دنک تیرفن  داجیا  تسا  نکمم  انس  دایز  ریداقم  -3

Melanosis هدور (  طاخم  کیتونالم  نویساتنامگیپ  دنا  هدومن  هدافتـسا  ینونیکارتنآ  ياه  نیلم  زا  ینالوط  تدم  هب  هک  يدارفا  رد  -4
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تفر دهاوخ  نیب  زا  هضراع  نیا  وراد  فرصم  عطق  زا  سپ  هام  هتبلا 4-12 تسا .  هدش  هدهاشم  ( colic
 : فرصم عنم  دراوم 

اب موتکر  يزیرنوخ  هتخانـشان ،  یمکـش  ياهدرد  موئلیا ،  هدور و  دادسنا  یگنت و  هب  التبم  نارامیب  رد  اه  نیلم  ریاس  دننام  هدروآرف  نیا  -1
دراد فرصم  تیعونمم  تیسیدناپآ  هدور و  یباهتلا  ياهیرامیب  صخشمان  تلع 

 . دشاب یم  عونمم  اهنآ  تدم  ینالوط  فرصم  اذل  دیامن  یم  یگتسباو  داجیا  ینونیکارتنآ  ياه  نیلم  زا  ینالوط  هدافتسا  -2
یهدریشو یگلماح  رد  فرصم 

هدشن عقاورثوم  يربیف  ياه  نیلم  بسانم و  ییاذغ  میژر  هک  ددرگ  یم  هیـصوت  یماگنه  اهنت  يرادراب  نارود  رد  هدروآرف  نیا  فرـصم  -1
 . دنا

هیصوت یهدریش  نارود  رد  هدروآرف  نیا  فرصم  ردام  ریش  رد  نونیکارتنآ  تاقتشم  حشرت  لامتحا  تلع  هب  -2
 . ددرگ یمن 

 : هیصوت لباق  تاکن 
دوش فرصم  باوخ  زا  لبق  هدروآرف  نیا  تسا  رتهب  ددرگ  یم  رهاظ  نآ  فرصم  زا  سپ  تعاس  انس 8-10  تارثا  هکنیا  هب  هجوت  اب  - 1

نیا تسا  يرورـض  رامیب  ندب  بآ  شهاک  زا  يریگولج  عوفدم و  ند  شمرن  هب  کمک  يارب  زور  رد  ّبآ  ناویل  لقادح 6-8  فرصم  -2
 . دراد تیمها  عوفدم  ای  بآ  زا  يدایز  مجح  جورخ  تلع  هب  رما 

GRIPE WATER رتاو پیارگ 

 : ییوراد لاکشا 
يرتیل یلیم  ياه 60 و 120  هشیش  رد  یکاروخ  لولحم 

 : فرصم دراوم 
 . ددرگ یم  فرصم  نآ  زا  یشان  درد  خفن و  همضاه  ءوس  ندومن  فرطرب  تهج  رتاو  پیارگ 

 : هدروآرف ءازجا 
تسا هدش  لیکشت  ریز  ناهایگ  یعیبط  سناسا  زا  رتاو  پیارگ 

Anethum graveolens دیوش 0/015 % سناسا  - 1
Foeniculum vulgare هنایزار 0/015 % هناد  سناسا  -2

Mentha Piperita عانعن 0/015 % گرب  سناسا  -3
 : هرثوم داوم 

نوتنم لوتنم و  نوکنف  لوتنآ  نورراک ،  دننام  رارف  ياه  نغور 
 : رثا مسیناکم  کیژولوکامراف و  راثآ 

جورخ لیهـست  بجوم  يرم ،  یناتحت  رتکنفـسا  سونوت  شهاک  مساپـسا و  دض  تارثا  نتـشاد  اب  رتاو  پیارگ  رد  دوجوم  رارف  ياه  نغور 
تالـضع ندش  لش  بجوم  یتسینوگاتنآ  میـسلک  رثا  قیرط  زا  الامتحا  هدروآرف  نیا  رد  دوجوم  لوتنم  هوالعب  ددرگ .  یم  هدـعم  زا  اهزاگ 

 . دوش یم  نولوک  هرادج  فاص 
 : فرصمرادقم

يروخیاچ قشاق  کی  نادازون : 
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يوخابرم قشاق  کی  ناکدوک : 
يروخپوس قشاق  کی  نالاسگرزب 

 . درک رارکت  زور  رد  ناوت  یم  راب  شش  ات  راهچ  موزل  تروص  رد 
 : یبناج ضراوع 

 . دراد دوجو  یسامت  تیتامدر  دننام  کیژرلآ  ياهشنکاو  زورب  ناکما  ساسح ،  دارفا  رد  هدروآرف  نیا  رد  عانعن  سناسا  دوجو  لیلد  هب 
 : فرصم عنم  دراوم 

 . دراد فرصم  تیعونمم  شراوگ  هاگتسد  داح  ياه  مخز  هب  التبم  دارفا  ریس و  هب  ساسح  دارفا  رد  هدورآرف  نیا 
 : یهدریشو یگلماح  رد  فرصم 

هدیجنس دیاب  نآ  راضم  ربارب  رد  نآ  عفانم  دوجو  نیا  اب  تسا  هدیسرن  تابثا  هب  یهدریش  يرادراب و  نارود  رد  هدروآرف  نیا  فرصم  ینمیا 
 . دوش

وراد لگ  سوتپیلاکوا  روخب 

GOLDARU EUCALYPTUS INHALER
 : ییوراد لاکشا 

يرتیل یلیم  ياه 60  هشیش  رد  لولحم 
 : فرصم دراوم 

. دور یم  راکب  ینیب  قاقتحا  هفرس و  یگدروخامرس ،  ياه  هناشن  ندومن  فرطرب  يارب  هدروآرف  نیا 
 : هدروآرف ءازجا 

 : تسا هدش  لیکشت  ریز  ءازجا  زا  سوتپیلاکا  روخب  ردوپ 
Eucalyptus globulus مرگ سوتپیلاکا 20  روتنت  - 1
Sryrax benzoin tincture مرگ نئوژنب 20  روتنت  -2

Menthol مرگ لوتنم 1  ردوپ  -3
 : هرثوم داوم 

نیتسروک دییونالف  لومیت و  لولنورتیس ،  لوتپیلاکا ، )  ) لوئنیس ریظن  رارف  ياه  نغور 
 : رثا مسیناکم  کیژولوکامراف و  راثآ 

دض تارثا  دسر  یم  رظن  هب  دنشاب .  یم  هدننک  ینوفع  دض  روآ و  طلخ  باهتلا ف  دض  تارثا  ياراد  هدروآرف  نیا  رد  دوجوم  ياهـسناسا 
نآ هب  سیماـتولگ  سوـکوک  ورکیم  سیلیت و  باـس  سولیـساب  صوـصخب  هدوـب  رتـشیب  تبثم  مرگ  ياـهیرتکاب  يور  لوتپیلاـکا  یبورکیم 

سوریو دض  تارثا  سوتپیلاکا  رد  دوجوم  دـیزوریپاه  نیتسروک و  هک  تسا  هداد  ناشن  هاگـشیامزآ  رد  تاشیامزآ  دـشاب .  یم  رت  ساسح 
 . دنراد  A پیت ازنولفنآ 

 : فرصمرادقم
اهمشچ هک  یلاح  رد  هقیقد  تدم 5-10  هب  هتخیر و  غاد  بآ  بسانم  فرظ  رد  ار  ردوپ  زا  يروخپوس  قشاق  کی  راب  ره  راب  دـنچ  هنازور 

 . دوش هداد  روخب  تسا  هتسب 
 : فرصم عنم  دراوم 
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دراد فرصم  تیعونمم  یسفنت  هاگتسد  يزیر  نوخ  موادم و  ياه  هفرس  الاب ،  بت  هب  التبم  نارامیب  رد  هدروآرف  نیا 
 : هیصوت لباق  تاکن 

دوش يراددوخ  ادیکا  نآ  ندروخ  زا  ودوش  فرصم  روخب  تروص  هب  دیاب  وراد  نیا 
دنشاب هتسب  دیاب  اهمشچ  نداد  روخب  لالخ  رد 

کشزپ هب  عطق و  ار  وراد  فرـصم  يرامیب  ياه  هناشن  موادت  تروص  رد  دشاب  يدج  يرامیب  کی  رگناشن  تسا  نکمم  موادم  ياه  هفرس 
 . دینک هعجارم 

GOL _ GRIPE پیرگ لگ 

 : ییوراد لاکشا 
يرتیل یلیم  ياه 120  هشیش  رد  یکاروخ  لولحم 

 : فرصم دراوم 
 . دور یم  راکب  ناکدوک  ندازون و  رد  نآ  زا  یشان  درد  خفن و  همضاه  ءوس  ندومن  فرطرب  تهج  پیرگ  لگ 

 : هدروآرف ءازجا 
 . دشاب یم  میدس 1/05 % تانبرکیب  دیوش Anethum graveolens 0/046% و  سناسا  يواح  پیرگ  لگ 

 : هرثوم داوم 
میدس تانبرکیب  ننومیل و  نورراک ،  دننام  رارف  ياه  نغور 

 : رثا مسیناکم  کیژولوکامراف و  راثآ 
دشاب یم  یشراوگ  يارجم  فاص  تالضع  يور  مساپسا  دض  تارثا  نتشاد  اب  پیرگ  لگرد  دوجوم  رارف  ياه  نغور 

 : فرصمرادقم
يوخابرم قشاق  کی  هام :  ات 6  ناکدوک 1 

يروخابرم قشاق  ود  ههام :  ات 12  ناکدوک 6 
يروخابرم قشاق  هس  لاس :  زا 2 رتالاب  ناکدوک 

 . دومن رارکت  ناوت  یم  زور  رد  راب  ات 6  ار  ریداقم  نیا  موزل  تروص  رد 
 : طایتحا دراوم 

 . دوش یمن  هیصوت  هام  زا 1  رتمک  نادازون  رد 
 : فرصم عنم  دراوم 

 . دوش یمن  هیصوت  نباراپ  لیپورپ  لیتم و  هب  ساسح  دارفا  هیلک و  ییاسران  هب  التبم  نارامیب  رد 

GINGITON نوت یج  نج 

 : ییوراد لاکشا 
یمرگ یلیم  لوسپک 365 

 : فرصم دراوم 
دوش یم  فرصم  ترفاسم  يرامیب  زا  يریگشیپ  رد  هدروآرف  نیا 
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 : هدروآرف ءازجا 
 . دشاب یم   Zingiber officinale لیبجنز هشری  ردوپ  مرگ  یلیم  يواح 365  هدروآرف  نیا 

 : هرثوم داوم 
 . لا اگوش  لورجنیج و  ياهگولومه  دننام  ییاه  نیزروئلوا  نلوبازیباتب و  نربیبجنیز و  دننام  رارف  ياه  نغور 

 : رثا مسیناکم  کیژولوکامراف و  راثآ 
رثا یـشراوگ  يراجم  رب  یعـضوم  ریثات  اب  هک  دـسر  یم  رظن  هب  تسین .  صخـشم  ترفاسم  يرامیب  زا  يریگـشیپ  رد  لیبجنز  رثا  مسیناـکم 

 . دنک یم  لامعا  ار  دوخ 
 : ییوراد لخادت 

اذـل دـشاب .  یم  نوخ  دـنق  هدـنروآ  نییاپو  یتکالپ  تیلاعف  دـض  کینوتویدراک و  تارثا  ياراد  لیبجنز  تشا  هدـش  شرازگ  هک  اـجنآ  زا 
 . دیامن لخادت  داقعنا  دض  نوخ و  دنق  هدنروآ  نییاپ  یبلق ،  ياهنامرد  اب  تسا  نکمم  هدروآرف  نیا  دایز  ریداقم  فرصم 

 : فرصمرادقم
دوش فرصم  لوسپک  رابکی 2  تعاس  ره 4  سپس  ترفاسم  عورش  زا  لبق  تعاسمین  لوسپک   2 لاس :  يالاب 6  ناکدوک  نالاسگرزب و  رد 

.
 : یهدریشو یگلماح  رد  فرصم 

هدیجنس دیاب  نآ  راضم  ربارب  رد  نآ  عفانم  دوجو  نیا  اب  تسا  هدیسرن  تابثا  هب  یهد  ریشو  يرادراب  نارود  رد  هدروآرف  نیا  فرصم  ینمیا 
دوش

GENERAL TONIC کینوت لارنج 

 : ییوراد لاکشا 
یمرگ یطوق 350  رد  ردوپ 

 : فرصم دراوم 
 . دور یم  راکب  ییاهتشا  یب  رد  ندب و  یمومع  هدننک  تیوقت  ناونع  هب  هدروآرف  نیا 

 : هدروآرف ءازجا 
 : تسا هدش  لیکشت  ریز  طولخم  زا  کینوت  لارنج 
Cichorium intybus ینساک 10 % هشیر  - 1

Trigonella foenum-graecum هلیلبنش 5 % هناد  -2
Daucus carota جیوه 10 % هشیر  -3

Hordeun vulgare وج 15 % هدز  وج  هناد  -4
Foeniculum vulgare هنایزار 1 % سناسا  -5

ایوس %11 هناد  -6
دوخن %8 هناد  -7

وئاکاک %5 -8
رکش %29 -9
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 : هرثوم داوم 
نیسکتیو نینژ  یپآ  نینیژرآ )...  نیدیتسیه ،  نافوتپیرت  نیزیل ،  دیسا (  ونیمآ  نیئتورپ  ژالیـسوم ،  دیـسا  کینورلکوزیا  دیـسا  کینژورلک 

 . نپوکیل اهدییونتراک و  نوکنف  لوتنآ ،  سنارت  اهدییونتوراک  نیتسروک ، 
 : فرصمرادقم

یم لیامت  تروص  رد  دوش و  لیم  زور  رد  راب  هدرک 2-3 طولخم  مرگ  بآ  ای  ریـش  ناویل  کی  اب  ار  کینوت  لارنج  ردوپ  هنامیپ  ود  ای  کی 
. دومن هفاضا  نآ  هب  لسع  ای  رکش  ناوت 

GARSIN نیسراگ

 : ییوراد لاکشا 
یمرگ یلیم  رادشکور 600  صرق 

 : فرصم دراوم 
 . دور یم  راکب  زوبمورت  زا  يریگشیپ  نیئارش و  بلصت  نوخ ،  یبرچ  يدایز  نوخ ،  راشف  يدایز  رد  نیسراگ 

 : هدروآرف ءازجا 
 . دشاب یم   ( نیئیلآ مرگ  یلیم  لداعم 9/8   ) Allium sativum ریس ردوپ  يواح 42/85 % نیسراگ  صرق 

 : هرثوم داوم 
 . دیافلوس يرت  لیللآ  يد  دیافلوس و  يد  لیللآ  يد  نیسیلآ  نیئیلآ  ریظن  اهنآ  تاقتشم  اهلیللآ و  ویت 

 : رثا مسیناکم  کیژولوکامراف و  راثآ 
هب ددرگ .  یم  یطیحم  قورع  نویسالیدوزاو  ثعاب  قورع  هراوید  فاص  تالضع  يور  میقتـسم  رثا  اب  ریـس  هک  تسا  هداد  ناشن  تاعلاطم 
دنا هدش  هتسب  میسلک  ياهلاناک  هکیلاح  رد  اشغ (  لیسناتپ  هدش  هزیرالپرپیه  بجوم  میساتپ  ياهلاناک  ندومن  زاب  اب  وراد  نیا  دسر  یم  رظن 

 . ددرگ یم  قورع  نویساتالیدوزاو  و  ( 
قیرط زا  ری  سهک  تسا  هداد  ناشن  هتفریذـپ  ماجنا  ریـسردوپ  ای  یلکلا و  هراصع  یبآ ،  هراـصع  اـب  هک  هاگـشیامزآ  رد  تاـعلاطم  نینچمه 
جیاتن نیا  ددرگ .  یم  نوخ  راشف  ندـمآ  نییاپ  هجیتن  رد  دـیاسکا و  کیرتین  دـیلوت  شیازفا  ثعاـب  زاتتنـس  دـیاسکا  کـیرتین  ندرک  لاـعف 

 . تسا هدیدرگ  دییات  زین  ناسنا  رد  طسوت 
برچ ياهدــیاس  لورتـسلک و  زتنــس  يدــیلک  ياـه  مـیزنآ  راـهم  قـیرط  زا  ـالامتحا  دیریــسیلگ  يرت  لورتـسلک و  شهاــک  رد  ریــس  رثا 

 . دوش یم  رهاظ  زالیسکوبرکآوک  لیتسا  میزنآوک A و  لیراتولگ  لیتم  یکسوردیهدننام 
HDL نازیم شیازفا  نازیم LDL و VLDL و  شهاک  بجوم  هدش و  یلولس  هراوید  امسالپ و  ياهدیپیلوفسف  میظنت  ثعاب  نینچمه  ریس 

 . ددرگ یم 
 . دیامن یم  يریگولج  هتخل  داجیا  زا  یتکالپ  عمجت  هفقو  داقعنا و  نامز  شیازفا  یکیتیلونیربیف  تیلاعف  شیازفا  اب  ریس 

 : ییوراد لخادت 
طایتحا اب  دنشاب  یم  نوخ  دنق  هدنروآ  نییاپ  ياهوراد  داقعنا و  دض  ياهوراد  ریاس  ای  دیسا و  کیلیسیلاس  اب  نامرد  تحت  هک  ینارامیب  رد 

 . دوش فرصم 
 : فرصمرادقم

 . دوش لیم  اذغ  زا  دعب  صرق  کی  راب  ره  راب  يزور 3 
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 : طایتحا دراوم 
 . ددرگ یحارج  زا  سپ  يزیرنوخ  ثعاب  تسا  نکمم  ریس  دایز  فرصم 

 : یبناج ضراوع 
تـسا نکمم  هدعم  ندوب  یلاخ  تروص  رد  ای  نآ و  دایز  ریداقم  فرـصم  یلو  هدشن  هدهاشم  یـضراوع  هدش  داهنـشیپ  فرـصم  رادـقم  اب 

 . دیامن داجیا  لاهسا  غارفتسا و  عوهت  هدعم ،  شزوس  ریظن  یشراوگ  تالالتخا 
 . تسا هدش  شرازگ  ریس  فرصم  اب  مسآ  تالمح  یسامت و  تیتامرد  دننام  کیژرلآ  ياه  شنکاو  ساسح  دارفا  رد  نینچمه 

 : فرصم عنم  دراوم 
 . دراد فرصم  تیعونمم  شراوگ  هاگتسد  داح  ياه  مخز  هب  التبم  دارفا  ریس و  هب  ساسح  دارفا  رد  هدورآرف  نیا 

 : یهدریشو یگلماح  رد  فرصم 
رد ینیلاب  یکینیلک و  تاعلاطم  هتبلا  ددرگ .  یم  یمحر  تاـضابقنا  بجوم  ریـس  هک  تسا  هداد  ناـشن  هاگـشیامزآ  رد  یکینیلک  تاـعلاطم 

 . تسا عونمم  هدریش  رادراب و  نانز  رد  ریس  فرصم  دوجو  نیا  اب  یلو  تسا  هتفریذپن  ماجنا  هنیمز  نیا 

GARLICAP پک یلراگ 

 : ییوراد لاکشا 
یمرگ  یلیم  لوسپک 330 

 : فرصم دراوم 
 . دور یم  راکب  زوبمورت  زا  يریگشیپ  نیئارش و  بلصت  نوخ ،  یبرچ  يدایز  نوخ ،  راشف  يدایز  رد  پک  یلراگ 

 : هدروآرف ءازجا 
 . دشاب یم   Allium sativum ریس ردوپ  مرگ  یلیم  يواح 330  پک  یلراگ  لوسپک 

 : هرثوم داوم 
 . دیافلوس يرت  لیللآ  يد  دیافلوس و  يد  لیللآ  يد  نیئوجآ  نیسیلآ ،  نیئیلآ  ریظن  اهنآ  تاقتشم  اهلیللآ و  ویت 

 : رثا مسیناکم  کیژولوکامراف و  راثآ 
هب ددرگ .  یم  یطیحم  قورع  نویسالیدوزاو  ثعاب  قورع  هراوید  فاص  تالضع  يور  میقتـسم  رثا  اب  ریـس  هک  تسا  هداد  ناشن  تاعلاطم 
دنا هدش  هتسب  میسلک  ياهلاناک  هکیلاح  رد  اشغ (  لیسناتپ  هدش  هزیرالپرپیه  بجوم  میساتپ  ياهلاناک  ندومن  زاب  اب  وراد  نیا  دسر  یم  رظن 

 . ددرگ یم  قورع  نویساتالیدوزاو  و  ( 
قیرط زا  ری  سهک  تسا  هداد  ناشن  هتفریذـپ  ماجنا  ریـسردوپ  ای  یلکلا و  هراصع  یبآ ،  هراـصع  اـب  هک  هاگـشیامزآ  رد  تاـعلاطم  نینچمه 
جیاتن نیا  ددرگ .  یم  نوخ  راشف  ندـمآ  نییاپ  هجیتن  رد  دـیاسکا و  کیرتین  دـیلوت  شیازفا  ثعاـب  زاتتنـس  دـیاسکا  کـیرتین  ندرک  لاـعف 

 . تسا هدیدرگ  دییات  زین  ناسنا  رد  طسوت 
برچ ياهدــیاس  لورتـسلک و  زتنــس  يدــیلک  ياـه  مـیزنآ  راـهم  قـیرط  زا  ـالامتحا  دیریــسیلگ  يرت  لورتـسلک و  شهاــک  رد  ریــس  رثا 

 . دوش یم  رهاظ  زالیسکوبرکآوک  لیتسا  میزنآوک A و  لیراتولگ  لیتم  یکسوردیهدننام 
HDL نازیم شیازفا  نازیم LDL و VLDL و  شهاک  بجوم  هدش و  یلولس  هراوید  امسالپ و  ياهدیپیلوفسف  میظنت  ثعاب  نینچمه  ریس 

 . ددرگ یم 
 . دیامن یم  يریگولج  هتخل  داجیا  زا  یتکالپ  عمجت  هفقو  داقعنا و  نامز  شیازفا  یکیتیلونیربیف  تیلاعف  شیازفا  اب  ریس 

ییوراد تاعالطا  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1869زکرم  هحفص 145 

http://www.ghaemiyeh.com


 : ییوراد لخادت 
طایتحا اب  دنشاب  یم  نوخ  دنق  هدنروآ  نییاپ  ياهوراد  داقعنا و  دض  ياهوراد  ریاس  ای  دیسا و  کیلیسیلاس  اب  نامرد  تحت  هک  ینارامیب  رد 

 . دوش فرصم 
 : فرصمرادقم

 . دوش لیم  اذغ  زا  دعب  ّبآ  ناویل  کی  اب  لوسپک  رابره 1-2  راب  يزور 3 
 : طایتحا دراوم 

 . ددرگ یحارج  زا  سپ  يزیرنوخ  ثعاب  تسا  نکمم  ریس  دایز  فرصم 
 : یبناج ضراوع 

تـسا نکمم  هدعم  ندوب  یلاخ  تروص  رد  ای  نآ و  دایز  ریداقم  فرـصم  یلو  هدشن  هدهاشم  یـضراوع  هدش  داهنـشیپ  فرـصم  رادـقم  اب 
 . دیامن داجیا  لاهسا  غارفتسا و  عوهت  هدعم ،  شزوس  ریظن  یشراوگ  تالالتخا 

 . تسا هدش  شرازگ  ریس  فرصم  اب  مسآ  تالمح  یسامت و  تیتامرد  دننام  کیژرلآ  ياه  شنکاو  ساسح  دارفا  رد  نینچمه 
 : فرصم عنم  دراوم 

 . دراد فرصم  تیعونمم  شراوگ  هاگتسد  داح  ياه  مخز  هب  التبم  دارفا  ریس و  هب  ساسح  دارفا  رد  هدورآرف  نیا 
 : یهدریشو یگلماح  رد  فرصم 

رد ینیلاب  یکینیلک و  تاعلاطم  هتبلا  ددرگ .  یم  یمحر  تاـضابقنا  بجوم  ریـس  هک  تسا  هداد  ناـشن  هاگـشیامزآ  رد  یکینیلک  تاـعلاطم 
 . تسا عونمم  هدریش  رادراب و  نانز  رد  ریس  فرصم  دوجو  نیا  اب  یلو  تسا  هتفریذپن  ماجنا  هنیمز  نیا 

GARLIC کیلراگ

 : ییوراد لاکشا 
يرتیل یلیم  هرطق 15 
 : فرصم دراوم 

 . دور یم  راکب  زوبمورت  زا  يریگشیپ  نیئارش و  بلصت  نوخ ،  یبرچ  يدایز  نوخ ،  راشف  يدایز  رد  کیلراگ 
 : هدروآرف ءازجا 

 . دشاب یم   Allium sativum ریس هراصع  مرگ  يواح 0/25  کیلراگ  هرطق  ره 10 
 : هرثوم داوم 

 . دیافلوس يرت  لیللآ  يد  دیافلوس و  يد  لیللآ  يد  نیئوجآ  نیسیلآ ،  نیئیلآ  ریظن  اهنآ  تاقتشم  اهلیللآ و  ویت 
 : رثا مسیناکم  کیژولوکامراف و  راثآ 

هب ددرگ .  یم  یطیحم  قورع  نویسالیدوزاو  ثعاب  قورع  هراوید  فاص  تالضع  يور  میقتـسم  رثا  اب  ریـس  هک  تسا  هداد  ناشن  تاعلاطم 
دنا هدش  هتسب  میسلک  ياهلاناک  هکیلاح  رد  اشغ (  لیسناتپ  هدش  هزیرالپرپیه  بجوم  میساتپ  ياهلاناک  ندومن  زاب  اب  وراد  نیا  دسر  یم  رظن 

 . ددرگ یم  قورع  نویساتالیدوزاو  و  ( 
قیرط زا  ری  سهک  تسا  هداد  ناشن  هتفریذـپ  ماجنا  ریـسردوپ  ای  یلکلا و  هراصع  یبآ ،  هراـصع  اـب  هک  هاگـشیامزآ  رد  تاـعلاطم  نینچمه 
جیاتن نیا  ددرگ .  یم  نوخ  راشف  ندـمآ  نییاپ  هجیتن  رد  دـیاسکا و  کیرتین  دـیلوت  شیازفا  ثعاـب  زاتتنـس  دـیاسکا  کـیرتین  ندرک  لاـعف 

 . تسا هدیدرگ  دییات  زین  ناسنا  رد  طسوت 
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برچ ياهدــیاس  لورتـسلک و  زتنــس  يدــیلک  ياـه  مـیزنآ  راـهم  قـیرط  زا  ـالامتحا  دیریــسیلگ  يرت  لورتـسلک و  شهاــک  رد  ریــس  رثا 
 . دوش یم  رهاظ  زالیسکوبرکآوک  لیتسا  میزنآوک A و  لیراتولگ  لیتم  یکسوردیهدننام 

HDL نازیم شیازفا  نازیم LDL و VLDL و  شهاک  بجوم  هدش و  یلولس  هراوید  امسالپ و  ياهدیپیلوفسف  میظنت  ثعاب  نینچمه  ریس 
 . ددرگ یم 

 . دیامن یم  يریگولج  هتخل  داجیا  زا  یتکالپ  عمجت  هفقو  داقعنا و  نامز  شیازفا  یکیتیلونیربیف  تیلاعف  شیازفا  اب  ریس 
 : ییوراد لخادت 

طایتحا اب  دنشاب  یم  نوخ  دنق  هدنروآ  نییاپ  ياهوراد  داقعنا و  دض  ياهوراد  ریاس  ای  دیسا و  کیلیسیلاس  اب  نامرد  تحت  هک  ینارامیب  رد 
 . دوش فرصم 

 : فرصمرادقم
 . دوش لیم  هویم  هویم  بآ  ای  اذغ  هارمه  هب  هرطق  راب 10  ره  راب  يزور 3-1 

 : طایتحا دراوم 
 . ددرگ یحارج  زا  سپ  يزیرنوخ  ثعاب  تسا  نکمم  ریس  دایز  فرصم 

 : یبناج ضراوع 
تـسا نکمم  هدعم  ندوب  یلاخ  تروص  رد  ای  نآ و  دایز  ریداقم  فرـصم  یلو  هدشن  هدهاشم  یـضراوع  هدش  داهنـشیپ  فرـصم  رادـقم  اب 

 . دیامن داجیا  لاهسا  غارفتسا و  عوهت  هدعم ،  شزوس  ریظن  یشراوگ  تالالتخا 
 . تسا هدش  شرازگ  ریس  فرصم  اب  مسآ  تالمح  یسامت و  تیتامرد  دننام  کیژرلآ  ياه  شنکاو  ساسح  دارفا  رد  نینچمه 

 : فرصم عنم  دراوم 
 . دراد فرصم  تیعونمم  شراوگ  هاگتسد  داح  ياه  مخز  هب  التبم  دارفا  ریس و  هب  ساسح  دارفا  رد  هدورآرف  نیا 

 : یهدریشو یگلماح  رد  فرصم 
رد ینیلاب  یکینیلک و  تاعلاطم  هتبلا  ددرگ .  یم  یمحر  تاـضابقنا  بجوم  ریـس  هک  تسا  هداد  ناـشن  هاگـشیامزآ  رد  یکینیلک  تاـعلاطم 

 . تسا عونمم  هدریش  رادراب و  نانز  رد  ریس  فرصم  دوجو  نیا  اب  یلو  تسا  هتفریذپن  ماجنا  هنیمز  نیا 

GARLET تلراگ

 : ییوراد لاکشا 
یمرگ یلیم  رادشکور 570  صرق 

 : فرصم دراوم 
 . دور یم  راکب  زوبمورت  زا  يریگشیپ  نیئارش و  بلصت  نوخ ،  یبرچ  يدایز  نوخ ،  راشف  يدایز  رد  تلراگ 

 : هدروآرف ءازجا 
لداعم 1000 صرق  ره  رد  نآ  نیسیلآ  نیئیلآ و  نازیم  دشاب و  یم   Allium sativum ریس ردوپ  مرگ  یلیم  يواح 400  تلراگ  صرق 

 . تسا مرگ  ورکیم 
 : هرثوم داوم 

 . دیافلوس يرت  لیللآ  يد  دیافلوس و  يد  لیللآ  يد  نیئوجآ  نیسیلآ ،  نیئیلآ  ریظن  اهنآ  تاقتشم  اهلیللآ و  ویت 
 : رثا مسیناکم  کیژولوکامراف و  راثآ 

ییوراد تاعالطا  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1869زکرم  هحفص 147 

http://www.ghaemiyeh.com


هب ددرگ .  یم  یطیحم  قورع  نویسالیدوزاو  ثعاب  قورع  هراوید  فاص  تالضع  يور  میقتـسم  رثا  اب  ریـس  هک  تسا  هداد  ناشن  تاعلاطم 
دنا هدش  هتسب  میسلک  ياهلاناک  هکیلاح  رد  اشغ (  لیسناتپ  هدش  هزیرالپرپیه  بجوم  میساتپ  ياهلاناک  ندومن  زاب  اب  وراد  نیا  دسر  یم  رظن 

 . ددرگ یم  قورع  نویساتالیدوزاو  و  ( 
قیرط زا  ری  سهک  تسا  هداد  ناشن  هتفریذـپ  ماجنا  ریـسردوپ  ای  یلکلا و  هراصع  یبآ ،  هراـصع  اـب  هک  هاگـشیامزآ  رد  تاـعلاطم  نینچمه 
جیاتن نیا  ددرگ .  یم  نوخ  راشف  ندـمآ  نییاپ  هجیتن  رد  دـیاسکا و  کیرتین  دـیلوت  شیازفا  ثعاـب  زاتتنـس  دـیاسکا  کـیرتین  ندرک  لاـعف 

 . تسا هدیدرگ  دییات  زین  ناسنا  رد  طسوت 
برچ ياهدــیاس  لورتـسلک و  زتنــس  يدــیلک  ياـه  مـیزنآ  راـهم  قـیرط  زا  ـالامتحا  دیریــسیلگ  يرت  لورتـسلک و  شهاــک  رد  ریــس  رثا 

 . دوش یم  رهاظ  زالیسکوبرکآوک  لیتسا  میزنآوک A و  لیراتولگ  لیتم  یکسوردیهدننام 
HDL نازیم شیازفا  نازیم LDL و VLDL و  شهاک  بجوم  هدش و  یلولس  هراوید  امسالپ و  ياهدیپیلوفسف  میظنت  ثعاب  نینچمه  ریس 

 . ددرگ یم 
 . دیامن یم  يریگولج  هتخل  داجیا  زا  یتکالپ  عمجت  هفقو  داقعنا و  نامز  شیازفا  یکیتیلونیربیف  تیلاعف  شیازفا  اب  ریس 

 : ییوراد لخادت 
طایتحا اب  دنشاب  یم  نوخ  دنق  هدنروآ  نییاپ  ياهوراد  داقعنا و  دض  ياهوراد  ریاس  ای  دیسا و  کیلیسیلاس  اب  نامرد  تحت  هک  ینارامیب  رد 

 . دوش فرصم 
 : فرصمرادقم

 . دوش لیم  اذغ  زا  دعب  صرق  راب 2-1  ره  راب  يزور 3 
 : طایتحا دراوم 

 . ددرگ یحارج  زا  سپ  يزیرنوخ  ثعاب  تسا  نکمم  ریس  دایز  فرصم 
 : یبناج ضراوع 

تـسا نکمم  هدعم  ندوب  یلاخ  تروص  رد  ای  نآ و  دایز  ریداقم  فرـصم  یلو  هدشن  هدهاشم  یـضراوع  هدش  داهنـشیپ  فرـصم  رادـقم  اب 
 . دیامن داجیا  لاهسا  غارفتسا و  عوهت  هدعم ،  شزوس  ریظن  یشراوگ  تالالتخا 

 . تسا هدش  شرازگ  ریس  فرصم  اب  مسآ  تالمح  یسامت و  تیتامرد  دننام  کیژرلآ  ياه  شنکاو  ساسح  دارفا  رد  نینچمه 
 : فرصم عنم  دراوم 

 . دراد فرصم  تیعونمم  شراوگ  هاگتسد  داح  ياه  مخز  هب  التبم  دارفا  ریس و  هب  ساسح  دارفا  رد  هدورآرف  نیا 
 : یهدریشو یگلماح  رد  فرصم 

رد ینیلاب  یکینیلک و  تاعلاطم  هتبلا  ددرگ .  یم  یمحر  تاـضابقنا  بجوم  ریـس  هک  تسا  هداد  ناـشن  هاگـشیامزآ  رد  یکینیلک  تاـعلاطم 
 . تسا عونمم  هدریش  رادراب و  نانز  رد  ریس  فرصم  دوجو  نیا  اب  یلو  تسا  هتفریذپن  ماجنا  هنیمز  نیا 

ENOXOLONE نولوسکونا

 : ییوراد لاکشا 
یمرگ يدلج 15  دامپ 

 : فرصم دراوم 
 : دور یم  راکب  ریز  دراوم  یتسوپ و  تاباهتلا  نامرد  رد  نولوسکونا 
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یگتخوس راردا  زا  یشان  نادازون  تسوپ  يزمرق  - 
یگتخوس باتفآ  رثا  رد  تسوپ  يزمرق  - 

ناهد فارطا  اهکلپ و  تروص  حطس  رد  میالم  ياهامزگا  - 
نانز رد  یلسانت  هاگتسد  شراخ  ای  یلگنا  ياه  شراخ  تارشح ،  شین  زا  یشان  شراخ  -

 : هدروآرف ءازجا 
 . دیآ یم  تسد  هب  نایب  نیریش  هایگ  زا  هک  دشاب  یم  کینیتیریسیلگ  دیسا  يواح 2 % نولوسکونا  دامپ 

 : هرثوم داوم 
 ( نولوسکونا کینیتیریسیلگ (  دیسا 

 : رثا مسیناکم  کیژولوکامراف و  راثآ 
تاعلاطم دشاب .  یم  دـیدرت  دروم  نوزیتروکوردـیه  بنآ ه  ینامتخاس  تهابـش  دوجو  اب  کینیتیریـسیلگ  دیـسا  یموروت  دـپ  رثا  مسیناکم 

ار يدییوکیتورولازیم  يدییوکیتروکولگ و  ياه  هدنریگ  اب  لاصتا  هب  یبسن  لیامت  دیـسا  کینیتیریـسیلگ  هک  تسا  هداد  ناشن  هدـش  ماجنا 
 . دیامن یم  ریثات  نژودنآ  ياهدییورتسا  تیلاعف  يور  اه ،  هدنریگ  نیا  رب  ریثات  اب  الامتحا  دراد و 

ریغ نوزیتروک  هب  لوزیتروک  لیدـبت  زا  هیلک  دـبک و  رد   Beta Hydroxy steroid-11 میزنآ لمع  هفقو  اب  تاـبیکرت  نیا  نینچمه 
شهاک زانژیـسکا و  ولکیـس  زانژیـسکاوپیل و  هفقو  بجوم  اـب  نیریـش  هراـصع  رد  دوجوم  تاـبیکرت  نینچمه  دـننک .  یم  يریگولج  لاـعف 

 . دندرگ یم  کینودیسارآ  دیسا  تیلاعف 
 : فرصمرادقم

دیلامب عضوم  يور  دامپ  زا  یکزان  هیال  راب  ات 4  يزور 2  تسوپ  ندرک  زیمت  زا  سپ 
 : طایتحا دراوم 

 . دوش یم  هدافتسا  تسوپ  زا  یعیسو  حطس  يور  ینالوط و  تدم  هب  وراد  نیا  اب  سامت  رثا  رد  تیساسح  داجیا  تلع  هب  - 1
دوشن هدافتسا  هدشن  لیکشت  نآ  یجراخ  هیال  زونه  هک  یتسوپ  طاخم و  يور  نادازون  تسوپ  دروم  رد  - 2

دوش يراددوخ  نآ  فارطا  مشچ و  رد  دامپ  لامعتسا  زا  -3
 : یبناج ضراوع 

دراد دوجو  يدییوکیتروکولازیم  مئالع  زورب  لامتحا  تسوپ  هدید  بیسُآ  عیسو و  حطس  رد  ینالوط و  تدم  هب  وراد  فرصم  تروص  رد 
.

DIURETIC کیتروید

 : ییوراد لاکشا 
یمرگ ياه 100  هتسب  رد  ردوپ 

 : فرصم دراوم 
ياهگنس عفد  هب  کمک  يراردا و  هاگتـسد  اهتنوفع  هیلک ،  يراک  مک  بلق و  یناقتحا  ییاسران  رد  زیخ  ياه  هناشن  فیفخت  رد  کیتروید 

. دور یم  راکب  نوخ  راشف  شیازفا  راردا و  يراجم 
 : هدروآرف ءازجا 

تسا هدش  لیکشت  ریز  ناهایگ  هعومجم  زا  کیتروید  یهایگ  طولخم  ردوپ 
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 Prunus cerasus ولابلآ 57/4 % مد  - 1
Zea mays ترذ 8/8 %  لکاک  -2

Tribulus terrestris کساخراخ 25 % هویم  -3
Mentha longifolia هنوپ 8/8 % گرب  -4

 : هرثوم داوم 
اهدییونالف رارف و  ياه  نغور  زولوول  زکولگ ،  میسلک ،  میساتپ ، 

 : رثا مسیناکم  کیژولوکامراف و  راثآ 
ببـس يزمـسا ،  ياهردـم  هباشم  بآ  رد  دوجوم  ياهدـن  قو  اهنوی  الامتحا  تسا .  هدـشن  هتخانـش  لماک  روطب  هدورآرف  نیا  رثا  مسیناکم 

 . ددرگ یم  حالما  بآ و  ددجم  بذج  راهم  بآ و  عفد  لیهست  اهلورمولگ و  رد  هدش  هیفصت  عیام  هتیرالومسا  شیازفا 
جورخ لیهـست  راردا و  يراجم  فاص  تالـضع  ندش  لش  بجوم  مساپـسا  دـض  تارثا  نتـشاد  تلع  هب  هنوپ  رد  دوجوم  رارف  ياه  نغور 

 . ددرگ یم  گنس 
 : فرصمرادقم

فاـص زا  سپ  هدومن  مد  هقیقد  تدـم 10  هب  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  ار  یهایگ  طولخم  زا  يروخاذـغ  قشاق  کی  راب  ره  راـب  يزور 2 
 . دنیامن لیم  ندرک 

 : یبناج ضراوع 
 . دراد دوجو  ریهک  یسامت و  تیتامرد  دننام  کیژرلآ  ياهشنکاو  زورب  لامتحا  ترذ  لکاک  هب  ساسح  دارفا  رد 

 : یهدریشو یگلماح  رد  فرصم 
یم هدیجنـس  نآ  راضم  ربارب  رد  نآ  عفانم  دوجو  نیا  اب  تسا  هدیـسرن  تاـبثا  هب  یهدریـش  يرادراـب و  نارود  رد  وراد  نیا  فرـصم  ینمیا 

 . دوش
 : هیصوت لباق  تاکن 

 . ددرگ اهتیلورتکلا  بآ و  لالتخا  هب  رجنم  تسا  نکمم  هدروآرف  نیا  دایز  ریداقم  فرصم 

( ردوپ  ) هنید روخب 

DINEH INHALER POWDER

 : ییوراد لاکشا 
یمرگ ياه 50  هتسب  رد  ردوپ 

 : فرصم دراوم 
لباق هنکآ  دوبهب  يارب  نینچمه  دور و  یم  راـکب  ینیب  قاـقتحا  هفرـس و  یگدروخامرـس ،  ياـه  هناـشن  ندومن  فرطرب  يارب  هدروآرف  نیا 

 . دشاب یم  هدافتسا 
 : هدروآرف ءازجا 

 : تسا هدش  لیکشت  ریز  ءازجا  هنید ز  روخب 
Foeniculum vulgare هنایزار 20 % هناد  -1
Myrtus communis دروم 30 % گرب  -2
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Eculiptus globulus سوتپیلاکا 30 % گرب  -3
Thymus sp نشیوآ 15 % گرب  -4

Matricaria chamomilla هنوباب 5 % لگ  -5
 : هرثوم داوم 

نیتسروک دییونالف  لومیت و  لولنورتیس ،  لوتپیلاکا ، )  ) لوئنیس ریظن  رارف  ياه  نغور 
 : رثا مسیناکم  کیژولوکامراف و  راثآ 

دض تارثا  دسر  یم  رظن  هب  دنشاب .  یم  هدننک  ینوفع  دض  روآ و  طلخ  باهتلا ف  دض  تارثا  ياراد  هدروآرف  نیا  رد  دوجوم  ياهـسناسا 
ساسح نآ  هب  سیماتولگ  سوکوک  ورکیم  سیلیتباس و  سولیـساب  صوصخب  هدوب  رتشیب  تبثم  مرگ  ياهیرتکاب  يور  لوتپیلاـکا  یبورکیم 
ازنولفنآ سوریو  دض  تارثا  سوتپیلاکا  رد  دوجوم  دیزوریپاه  نیتسروک و  هک  تسا  هداد  ناشن  هاگـشیامزآ  رد  تاشیامزآ  دـشاب .  یم  رت 

 . دنراد  A پیت
 : فرصمرادقم

 . دیهد روخب  هتخیر  شوج  بآ  رتیل  کی  رد  ار  هنید  روخب  زا  يروخپوس  قشاق  کی  روخب : 
فاص زا  سپ  ار  لصاح  هدـناشوج  سپـس  هتخیر  ناشوج  بآ  رتیل  کی  رد  ار  هدروآرف  زا  يروخپوس  قشاق  کـی  هنکآ :  یکمک  ناـمرد 

. دنیامن هدافتسا  تسوپ  يور  سرپمک  تروص  هب  ندومن 
 : یبناج ضراوع 

 . ددرگ یطاخم  اشغ  کیرحت  ثعاب  تسا  نکمم  هدروآرف  نیا  رد  دوجوم  لومیت 
دراد دوجو  ساسح  دارفا  رد  کیژرلآ  ياهشنکاو  زورب  لامتحا  هدروارف  نیا  رد  هنوباب  دوجو  لیلدب 

 : فرصم عنم  دراوم 
دراد فرصم  تیعونمم  یسفنت  هاگتسد  يزیر  نوخ  موادم و  ياه  هفرس  الاب ،  بت  هب  التبم  نارامیب  رد  هدروآرف  نیا 

 : هیصوت لباق  تاکن 
دوش يراددوخ  ادیکا  نآ  ندروخ  زا  ودوش  فرصم  روخب  تروص  هب  دیاب  وراد  نیا 

دنشاب هتسب  دیاب  اهمشچ  نداد  روخب  لالخ  رد 
کشزپ هب  عطق و  ار  وراد  فرـصم  يرامیب  ياه  هناشن  موادت  تروص  رد  دشاب  يدج  يرامیب  کی  رگناشن  تسا  نکمم  موادم  ياه  هفرس 

 . دینک هعجارم 

هنید سوتپیلاکوا  روخب 

DINEH EUCALYPTUS INHALER
 : ییوراد لاکشا 

يرتیل یلیم  ياه 60  هشیش  رد  لولحم 
 : فرصم دراوم 

. دور یم  راکب  ینیب  قاقتحا  هفرس و  یگدروخامرس ،  ياه  هناشن  ندومن  فرطرب  يارب  هدروآرف  نیا 
 : هدروآرف ءازجا 

 : تسا هدش  لیکشت  ریز  ءازجا  زا  سوتپیلاکا  روخب  ردوپ 
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Eucalyptus sp سوتپیلاکا 0/1 % سناسا  - 1
Thymus sp نشیوآ 0/1 % سناسا  -2

Foenicuhum vulgare هنایزار 0/1 % سناسا  -3
Mentha piperita عانعن 0/4 % سناسا  -4

Eucalyptus sp ات 100 % سوتپیلاکا  روتنت  -5
 : هرثوم داوم 

نیتسروک دییونالف  لومیت و  لولنورتیس ،  لوتپیلاکا ، )  ) لوئنیس ریظن  رارف  ياه  نغور 
 : رثا مسیناکم  کیژولوکامراف و  راثآ 

دض تارثا  دسر  یم  رظن  هب  دنشاب .  یم  هدننک  ینوفع  دض  روآ و  طلخ  باهتلا ف  دض  تارثا  ياراد  هدروآرف  نیا  رد  دوجوم  ياهـسناسا 
نآ هب  سیماـتولگ  سوـکوک  ورکیم  سیلیت و  باـس  سولیـساب  صوـصخب  هدوـب  رتـشیب  تبثم  مرگ  ياـهیرتکاب  يور  لوتپیلاـکا  یبورکیم 

سوریو دض  تارثا  سوتپیلاکا  رد  دوجوم  دـیزوریپاه  نیتسروک و  هک  تسا  هداد  ناشن  هاگـشیامزآ  رد  تاشیامزآ  دـشاب .  یم  رت  ساسح 
 . دنراد  A پیت ازنولفنآ 

 : فرصمرادقم
اهمشچ هک  یلاح  رد  هقیقد  تدم 5-10  هب  هتخیر و  غاد  بآ  بسانم  فرظ  رد  ار  ردوپ  زا  يروخپوس  قشاق  کی  راب  ره  راب  دـنچ  هنازور 

 . دوش هداد  روخب  تسا  هتسب 
 : یبناج ضراوع 

 . ددرگ یطاخم  اشغ  کیرحت  ثعاب  تسا  نکمم  هدروآرف  نیا  رد  دوجوم  لومیت 
 : فرصم عنم  دراوم 

دراد فرصم  تیعونمم  یسفنت  هاگتسد  يزیر  نوخ  موادم و  ياه  هفرس  الاب ،  بت  هب  التبم  نارامیب  رد  هدروآرف  نیا 
 : هیصوت لباق  تاکن 

دوش يراددوخ  ادیکا  نآ  ندروخ  زا  ودوش  فرصم  روخب  تروص  هب  دیاب  وراد  نیا 
دنشاب هتسب  دیاب  اهمشچ  نداد  روخب  لالخ  رد 

کشزپ هب  عطق و  ار  وراد  فرـصم  يرامیب  ياه  هناشن  موادت  تروص  رد  دشاب  يدج  يرامیب  کی  رگناشن  تسا  نکمم  موادم  ياه  هفرس 
 . دینک هعجارم 

D-REGLIS سیلگر د -

 : ییوراد لاکشا 
یمرگ یلیم  صرق 650 

 : فرصم دراوم 
 . دور یم  راکب  يژلارتساگ  تیرتساگ و  هدعم  رشع و  ینثا  مخز  رد  سیلگر  د - 

 : هدروآرف ءازجا 
ات نآ  نیزیریـسیلگ  رادقم  هک  دشاب  یم   Glycyrrhiza glabra نایب نیریـش  هراصع  مرگ  یلیم  يواـح 380  سیلگر  صرق د -  ره 

 . تسا هدش  هداد  شهاک  زا 3 % رتمک  دح 
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 : هرثوم داوم 
( نیراینره نیراموک (  تاقتشم  نیتر و  یئوکیلونمار  نیتر و  یئوکیلوزیا  نیتر  یئوکیل  ریظن  ییاهدیزوکیلگ  اهدییونالف 

 : رثا مسیناکم  کیژولوکامراف و  راثآ 
ریثات اب  الامتحا  هک  دشاب  یم  نایب  نیریـش  هایگ  يدییونالف  تابیکرت  هب  طوبرم  هدروآرف  نیا  رـشع  ینثا  هدعم و  مخز  هدـننک  نامرد  تارثا 

اب هدوب و  نولوسکونبرک  هباشم  رثا  نیا  دسر  یم  رظن  هب  دیامن .  یم  تیوقت  هدعم  دیسا  ریثات  هب  تبـسن  ار  یـسوکوم  دس  هدعم  سوکوم  رب 
 . ددرگ یم  یطاخم  نوخ  نایرج  سوکوم و  دیلوت  شیازفا  بجوم  هدعم  دییوناتسورپ  زتنس  رد  لخادت 

 : فرصمرادقم
دوش لیم  زور  رد  راب   3 صرق ،  هدعم 2 مخز  رد 

 . داد شیازفا  زور  رد  راب   6 صرق ،  ات 2  موزل  تروص  رد  ناوت  یم  ار  رادقم  نیا  رشع  ینثا  مخز  رد 
 : طایتحا دراوم 

ار میساتپ  عفد  هدش  میدس  بآ و  ریذپ  تشگرب  سابتحا  ببس  يدییوکیتروک  ولارنیم  هبـش  تارثا  نتـشاد  تلع  هب  نایب  نیریـش  مات  هراصع 
هک يدارفا  رد  وراد  نـیا  ددرگ  یم  هیـصوت  یلو  هتــشادن  ار  ارثا  نـیا  ـالومعم  ناـیب  نیریــش  هزیریــسیلگ  هراـصع د -  دـهد .  یم  شیازفا 

. دوش فرصم  طایتحا  اب  دنراد  الاب  نوخ  راشف  ای  یقورع و  یبلق -  تالکشم 
 : یهدریشو یگلماح  رد  فرصم 

تیلاعف کیرحت  يرادراب و  نامز  رد  نوخ  راشف  شیازفا  ثعاب  هدوب و  يدـییورتسا  کینژورتسا و  تارثا  ياراد  نایب  نیریـش  ماـت  هراـصع 
یلو دـش  دـهاوخ  هدـهاشم  رتمک  هدـش  هنیزریـسیلگ  ياه د - هدروآرف  يارب  هضراـع  نیا  هک  ددرگ  یم  یهاگـشیامزآ  تاـناویح  رد  محر 

 . دریگ رارق  هجوت  دروم  دیاب  یگلماح  نارود  رد  اهوراد  نیا  فرصم 

CRATAGUS سوگاتارک

 : ییوراد لاکشا 
يرتیل یلیم  هرطق 30 
 : فرصم دراوم 

یبلق فیفخ  ياهییاسران  نامرد  رد  نوخ  راشف  هدنروآ  نییاپ  رنورک و  قورع  هدـننک  داشگ  کینوتویدراک ،  تارثا  نتـشاد  اب  سوگاتارک 
 . دور یمراک  هب  نوخ  راشف  يدایز  و 

 : هدروآرف ءازجا 
نآ رتیل  یلیم  ره 100  هک  تسا  هدش  هیهت   Crataegus microphylla کیلو خرس  هایگ  یلکلاوردیه  هراصع  زا  سوگاتارک  هرطق 

 . دشاب یم  دییونالف  هرثوم  هدام  مرگ  يواح 0/2 
 : هرثوم داوم 

اه نیدینایس  وتنآورپ  اه و  نیدینایسورپ  اهدییونالف ، 
 : رثا مسیناکم  کیژولوکامراف و  راثآ 

 . تسا هدش  هداد  تبـسن  اه  نیدینایـسورپ  صوصخب  سوگاتارک ،  رد  دوجوم  يدییونالف  تابیکرت  هب  هدروآرف  نیا  یقورع  یبلق -  تارثا 
 ) یطیحم نوخ  نایرج  شیازفا  رنورک ،  نوخ  نایرج  شیازفا  ثعاب  سوگاتارک  هک  تسا  هداد  ناشن  هاگشیامزآ  رد  ناسنا و  رد  تاعلاطم 

شهاک یطیحم و  تمواقم  شهاک  شراوگ )  هاگتسد  تسوپ و  در  یطیحم (  نوخ  نایرج  شهاک  هیلک )  یتلکـسا و  تالـضع  رـس ،  رد 
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راشف شهاک  بجوم  ینوخ  قورع  عاتـسا  اب  الامتحا  سوگاتارک  هک  تسا  هداد  ناـشن  هدـش  ماـجنا  ياـه  یـسررب  ددرگ .  یم  نوخ  راـشف 
پورت ونورک  تارثا  ياراد  هایگ  نیا  نیدینایسوتنآورپ  يدییونالف و  تابیکرت  هاگشیامزآ  رد  تاعلاطم  قبط  رب  نینچمه  ددرگ .  یم  نوخ 

 . دشاب یم  تبثم  پورتونیا  یفنم و 
 : فرصمرادقم

زور تدم 3-4  هب  زور  رد  راب  هرطق 3   60-70 هیلوا :  فرصم  رادقم 
هرطق راب 25  ره  راب  يزور 3  هدنرادهگن :  فرصم  رادقم 

دوش فرصم  هدومن  قیقر  بآ  یمک  اب  ار  هرطق  تسا  رتهب 
 : طایتحا دراوم 

نیا فرـصم  نایربانب  دنـشاب .  یم  رت  ساسح  سوگاتارک  کـیژولوکومراف  تارثا  هب  یقورع  یبلق -  ياـهوراد  اـب  ناـمرد  تحت  ناراـمیب 
 . دریگ تروص  طایتحا  اب  دیاب  قوف  دارفا  رد  هدورآرف 

 : یبناج ضراوع 
شرازگ تسد  يور  الومعم  يدـلج  ياه  شار  قیرعت و  یگتـسخ ،  عوهت ،  ریظن  یـضراوع  سوگاتارک  يواح  ياه  هدروآرف  فرـصم  اـب 

. تسا هدش 
 . دیامن  ( یسفنت نویسرپد  يراکیدارب ،   ) تیمومسم داجیا  تسا  نکمم  هدروآرف  نیا  دایز  ریداقم  فرصم 

 : یهدریشو یگلماح  رد  فرصم 
هدیجنس دیاب  نآ  راضم  ربارب  رد  نآ  عفانم  دوجو  نیا  اب  تسا  هدیسرن  تابثا  هب  یهدریش  يرادراب و  نارودرد  هدروآرف  نیا  فرـصم  ینمیا 

. دوش

CARMINAT تنیمراک

 : ییوراد لاکشا 
يرتیل یلیم  ياه 30  هشیش  رد  هرطق 

 : فرصم دراوم 
ددرگ یم  فرصم  نآ  زا  یشان  درد  خفن و  همضاه  ءوس  ندومن  فرطرب  تهج  هدروآرف  نیا 

 : هدروآرف ءازجا 
تسا هدش  لیکشت  ریز  ناهایگ  یلکلا  وردیه  هراصع  زا  تنیمراک  هرطق 

Mentha piperita عانعن 50 % گرب  -1
 Melissa officinalis هیوبجنرداب 25 % گرب  -2
Coriandrum sativum زینشگ 25 % هناد  -3

 : هرثوم داوم 
لارتیس لوتنم .   ، لوکانیل دننام  رارف  ياه  نغور 

 : رثا مسیناکم  کیژولوکامراف و  راثآ 
لیهـست بجوم  يرم  یناـتحت  رتکنفـسا  سونوت  شهاـک  کیدومـساپسا و  یتنآ  تارثا  نتـشاد  اـب  تنیمراـک  رد  دوجوم  رارف  ياـه  نغور 

 . ددرگ یم  هدعم  زا  اهزاگ  جورخ 
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 . دوش یم  نولوک  هرادج  فاص  تلضع  ندش  لش  بجوم  میسلک  یتسینوگاتنآ  رثا  قیرط  زا  الامتحا  عانعن  رد  دوجوم  لوتنم  هوالعب 
 : فرصمرادقم

دوش لیم  اذغ  هدعو  ره  زا  دعب  هتخیر  ّبآ  ناکتسا  فصن  رد  هرطق   15 لاس :  ریز 12  ناکدوک  هرطق   30 نالاسگرزب : 
 : یبناج ضراوع 

دراد دوجو  ساسح  دارفا  رد  کیژرلآ  ياهشنکاو  زورب  لامتحا  هدروآرف  نیا  رد  عانعن  سناسا  دوجو  لیلدب 
 : یهدریشو یگلماح  رد  فرصم 

هدیجنس دیاب  نآ  راضم  ربارب  رد  نآ  عفانم  دوجو  نیا  اب  تسا  هدیسرن  تابثا  هب  یهدریش  يرادراب و  نارودرد  هدروآرف  نیا  فرـصم  ینمیا 
. دوش

CARMINATIF فیتانیمراک

 : ییوراد لاکشا 
یمرگ ياه 55  هتسب  رد  ردوپ 

 : فرصم دراوم 
ددرگ یم  فرصم  نآ  زا  یشان  درد  خفن و  همضاه  ءوس  ندومن  فرطرب  تهج  هدروآرف  نیا 

 : هدروآرف ءازجا 
تسا هدش  لیکشت  ریز  ناهایگ  هعومجم  زا  فیتانیمراک 

Carim carvi هایس 15 % هریز  هناد  - 1
Curninum cyminum زبس 10 % هریز  هناد  -2

Pimpinella anisun نوسینا 15 % هناد  -3
Mentha piperita عانعن 20 % گرب  -4

 Melissa officinalis هیوبجنرداب 5 % گرب  -5
Foeniculum vulgare هنایزار 20 % هناد  -6
Coriandrum sativum زینشگ 15 % هناد  -7

 : هرثوم داوم 
دیئدلانیموک لولانیل و  لارتیس ،  لوتنم .  نوکنف ،  لوتنآ ،  نووراک ،  دننام  رارف  ياه  نغور 

 : رثا مسیناکم  کیژولوکامراف و  راثآ 
لیهـست بجوم  يرم  یناتحت  رتکنفـسا  سونوت  شهاک  کیدومـساپسا و  یتنآ  تارثا  نتـشاد  اب  فیتانیمراک  رد  دوجوم  رارف  ياـه  نغور 

 . ددرگ یم  هدعم  زا  اهزاگ  جورخ 
 . دوش یم  نولوک  هرادج  فاص  تلضع  ندش  لش  بجوم  میسلک  یتسینوگاتنآ  رثا  قیرط  زا  الامتحا  عانعن  رد  دوجوم  لوتنم  هوالعب 

 : فرصمرادقم
 ( هدرک نیریـش  موزل  تروص  رد  هدرک (  طولخم  شوج  بآ  ناویل  فصن  اب  ار  فیتاـنیمراک  ردوپ  زا  يروخاـبرم  قشاـق  نالاسگرزب 1-2 

 . دومن لیم  هدوزفا  تسام  ای  اذغ  هب  امیقتسم  ناوت  یم  ار  فیتانیمراک  ردوپ  نینچمه  دنیامن .  لیم  اذغ  زا  سپ 
نالاسگرزب رادقم  فصن  لاس :  ریز 12  ناکدوک 
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 : یبناج ضراوع 
دراد دوجو  ساسح  دارفا  رد  کیژرلآ  ياهشنکاو  زورب  لامتحا  هدروآرف  نیا  رد  عانعن  سناسا  دوجو  لیلدب 

 : فرصم عنم  دراوم 
دیابن دـنراد  يزیرنوخ  اـی  هتـشاد و  یـشراوگ  متـسیس  یحارج  هک  یناراـمیب  رد  نینچمه  هدـعم و  مخز  یـشراوگ ،  دـیدش  تـالالتخا  رد 

 . دوش فرصم 
 : یهدریشو یگلماح  رد  فرصم 

هدیجنس دیاب  نآ  راضم  ربارب  رد  نآ  عفانم  دوجو  نیا  اب  تسا  هدیسرن  تابثا  هب  یهدریش  يرادراب و  نارودرد  هدروآرف  نیا  فرـصم  ینمیا 
. دوش

CARWAY MIXTURE رچسکیم ياوراک 

 : ییوراد لاکشا 
يرتیل یلیم  ياه 120  هشیش  رد  یکاروخ  لولحم 

 : فرصم دراوم 
 . دور یم  راکب  ناکدوک  نادازون و  رد  زا  یشان  درد  خفن و  همشاه  ءوس  ندومن  فرطرب  رد  رچسکیم  ياوراک 

 : هدروآرف ءازجا 
 : تسا هدش  لیکشت  ریز  ناهایگ  هعومجم  زا  رچسکیم  ياوراک 

Carum carvi هایس 33/32 % هریز  قرع  - 1
Foenciculum vulgare هنایزار 33/32 % قرع  -2

Mentha arvensis عانعن 8/43 % قرع  -3
Mentha longifolia هنوپ 8/33 % قرع  -4

 : هرثوم داوم 
 . لوتنم نوکنف ،  لوتنآ ،  نووراک ،  دننام  رارف  ياه  نغور 

 : رثا مسیناکم  کیژولوکامراف و  راثآ 
بجوم يرم  یناتحت  رتکنفـسا  سونوت  شهاـک  کیدومـساپسا و  یتنآ  تارثا  نتـشاد  اـب  رچـسکیم  ياوراـک  رد  دوجوم  رارف  ياـه  نغور 

 . ددرگ یم  هدعم  زا  اهزاگ  جورخ  لیهست 
 . دوش یم  نولوک  هرادج  فاص  تلضع  ندش  لش  بجوم  میسلک  یتسینوگاتنآ  رثا  قیرط  زا  الامتحا  عانعن  رد  دوجوم  لوتنم  هوالعب 

 : فرصمرادقم
يروخابرم قشاق  کی  هام :  ات 6  ناکدوک 

يروخابرم فشاق  ود  لاس :  ات 2 هام  ناکدوک 6 
يروخابرم قشاق  هس  لاس :  ود  زا  رتالاب  ناکدوک 

 . دومن رارکت  ناوت  یم  زور  رد  راب  ات 6  ار  ریداقم  نیا  موزل  تروص  رد 
 : یبناج ضراوع 

دراد دوجو  ساسح  دارفا  رد  کیژرلآ  ياهشنکاو  زورب  لامتحا  هدروآرف  نیا  رد  عانعن  سناسا  دوجو  لیلدب 
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CARAMIN نیماراک

 : ییوراد لاکشا 
یمرگ ياه 40  هتسب  رد  ردوپ 

 : فرصم دراوم 
دوش فرصم  نآ  زا  یشان  درد  خفن و  همضاه  ءوس  ندومن  فرطرب  رد  نیماراک 

 : هدروآرف ءازجا 
 : تسا هدش  لیکشت  ریز  ناهایگ  هعومجم  زا  نیماراک 

Pinpinella anisum نوسینا 20 % هناد  - 1
Foeniculun vulgare هنایزار 20 % هناد  -2

Carun carvi هایس 20 % هریز  هناد  -3
Matricaria chamomilla هنوباب 20 % لگ  -4

Mentha pipreita عانعن 20 % گرب  -5
 : هرثوم داوم 

نینژ یپآ  دییونالف  نلوزاماک و  لوتنم ،  نوکنف ،  لوتنآ ،  نووراک ،  دننام  رارف  ياه  نغور 
 : رثا مسیناکم  کیژولوکامراف و  راثآ 

جورخ لیهست  بجوم  يرم  یناتحت  رتکنفسا  سونوت  شهاک  کیدومساپسا و  یتنآ  تارثا  نتشاد  اب  نیماراک  رد  دوجوم  رارف  ياه  نغور 
 . ددرگ یم  هدعم  زا  اهزاگ 

تارثا دشاب (  یم  کیدومساپسا  یتنآ  تارثا  ياراد  هنوباب  لولوبازیب  يدییونالف و  تابیکرت  هک  تسا  هداد  ناشن  هاگشیامزآ  رد  تاعلاطم 
 .( تسا نیرواپاپ  زا  رتیوق  راب  هس  نینژ  یپآ  صوصخب  اهدییونالف  کیدومساپسا  یتنآ 

 . دوش یم  نولوک  هرادج  فاص  تلضع  ندش  لش  بجوم  میسلک  یتسینوگاتنآ  رثا  قیرط  زا  الامتحا  عانعن  رد  دوجوم  لوتنم  هوالعب 
 : فرصمرادقم

 . دنیامن لیم  اذغ  زا  دعب  تعاس  مین  هدرک  مد  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  ار  نیماراک  ردوپ  زا  يروخابرم  قشاق  راب 1-2  ره  راب  يزور 2 
 : یبناج ضراوع 

دراد دوجو  یسامت  تیتامرد  دننام  کیژرلآ  ياهشنکاو  زورب  ناکما  ساسح  دارفا  رد 
 : یهدریشو یگلماح  رد  فرصم 

هدیجنس دیاب  نآ  راضم  ربارب  رد  نآ  عفانم  دوجو  نیا  اب  تسا  هدیسرن  تابثا  هب  یهدریش  يرادراب و  نارودرد  هدروآرف  نیا  فرـصم  ینمیا 
. دوش

CALENDULA الودنالاک

 : ییوراد لاکشا 
یمرگ دامپ 15 

 : فرصم دراوم 
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کیژرلآ تیتام  رد  - 
راردا اب  سامت  رثا  رب  راوخریش  ندب  تسو  پکیرحت  باهتلا و  نیکست  يریگشیپ و  - 

یحطس ياه  یگدیرب  اه و  شارخ  زا  یشان  يدلج  ياه  یگدرزآ  - 
تسوپ كرت  یکشخ و  - 

یگتخوس باتفآ  نامرد  يریگشیپ و  -
تارشح یگدیزگ  زا  یشان  باهتلا  شراخ و  نیکست  - 

 : هدروآرف ءازجا 
تسا هدش  هیهت  نازیم 1/5 % هب   Calendula officinalis الودنالاک ياهلگ  مات  هراصع  زا  الودنالاک  دامپ 

 : هرثوم داوم 
 . نینوپاس اهییونتوراک و  اهلورتسا  نیتسروکوزیا ،  نیتسروک ،  ریظن  ییاهدییونالف 

 : رثا مسیناکم  کیژولوکامراف و  راثآ 
نیا يارب  نینچمه  دنیامن .  یم  يریگولج  اه  نیدنالگاتسورپ  دیلوت  نیماتسیه و  ندش  دازآ  زا  راهب  هشمه  لگ  رد  دوجوم  ياهدییونالف  - 

 . دنتسه لئاق  یگریوم  تمواقم  يریذپ و  ذوفن  رب  ریثات  یموزوزیل و  اشغ  تیبثت  ریظن  يرگید  تارثا  هایگ ،  داوم  زا  هتسد 
شهاک اب  هدرک و  يریگولج  کیتیلوئتورپ  ياهمیزنآ  زا  یـضعب  نینیک و  يدارب  نیماتـسیه  ندش  دازآ  زا  راهب  هشیمه  لگ  ياه  نینوپاس  -

 . دنهد یم  شهاک  باهتلا  لحم  هب  ار  دیفس  ياه  هچیوگ  ترجاهم  هدیدرگ و  اهتفاب  لخاد  هب  امسالپ  حشرت  عنام  اهگریوم ،  يریذپ  ذوفن 
 . دراد دوجو  داوم  نیا  طسوت  اهچراق  اهیرتکاب و  زا  یخرب  دشر  رد  هفقو  رب  ینبم  ییاهشرازگ  هوالعب 

اهدییونالف و شخب  مایتلا  باهتلا و  دض  تارثا  هب  هدوب و   A نیماتیو زاس  شیپ  نتوراکاتب  صوصخب  راهب ،  هشیمه  لگ  ياهدیئ  ونتوراک  -
 ، تسوپ يزمرق  تلاح  دوبهب  يریگـشیپ و  رد  هایگ  رد  دوجوم  ننات  اب  هارمه  نینچمه  اهیئونتوراک  دننک .  یم  کمک  نآ  ياهدـیزونرپاس 

 . دنا هدش  شرازگ  رثوم  دوش  یم  داجیا  شفنب  ءاروام  هعشا  رثا  رد  هک  یگتخوس  ياتفآ  زا  یشان  درد  مروت و 
 : فرصمرادقم

 . دوش هدیلام  عضوم  يور  دامپ  زا  یفاک  رادقم  هب  تسوپ ف  ندرک  زیمت  زا  سپ  راب  دنچ  يزور 
 : یهدریشو یگلماح  رد  فرصم 

هدیجنس دیاب  نآ  راضم  ربارب  رد  نآ  عفانم  دوجو  نیا  اب  تسا  هدیسرن  تابثا  هب  یهدریش  يرادراب و  نارودرد  هدروآرف  نیا  فرـصم  ینمیا 
. دوش

C_LAX سکال یس 

 : ییوراد لاکشا 
یمرگ یلیم  صرق 750 

 : فرصم دراوم 
دور یم  راکب  تسوبی  تدم  هاتوک  نتخاس  فرطرب  يارب  وراد  نیا 

 : هدروآرف ءازجا 
هناد مرگ  یلیم  و 100  ( B دیزونس مرگ  یلیم  لداعم 15   ) Cassia obovata انـس  گرب  مرگ  یلیم  يواح 600  سکال  یس  صرق 

. دشاب یم   Coriandrum sativum زینشگ
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 : هرثوم داوم 
. لوردنایروک لولانیل و  ریظن  رارف  ياه  نغور  ( ، A,B دیزونس دیزوکیلگ (  نسارتنآ  یسکوردیه 

 : رثا مسیناکم  کیژولوکامراف و  راثآ 
لاعف تاقتـشم  هب  لیدـبت  هدـش  زیلوباتم  گرزب  هدور  ياهیرتکاب  طسوت   A,B ياهدیزونـس هک  تسا  هداد  ناشن  هاگـشیامزآ  رد  تاعلاطم 
بذـج شهاک  هجیتن  رد  هدور و  کیتلاتـسیرپ  تاکرح  شیازفا  کـیرحت و  بجوم  تاـبیکرت  نیا  دـندرگ .  یم   Rhein-anthrone

 . دنهد یم  شیازفا  طاخم  دیارلک و  لاعف  حشرت  کیرحت  قیرط  زا  ار  گرزب  هدور  رد  تاعیام  حـشرت  نینچمه  هدـش و  اهتیلورتکلا  بآ و 
رارف ياهنغور  دنوش .  یم  داجیا  اه  نیدنالگ  اتـسورپ  يزاس  دازآ  زتنـس و  ویب  شیازفا  اب  الامتحا  قوف  تارثا  دوجوم ، تاشرازگ  ساسا  رب 

 . دندرگ یم  انس  فرصم  زا  یشان  پمارک  درد و  داجیا  عنام  کیدومساپسا  یتنآ  تارثا  نتشاد  تلعب  هریز  سناسا 
ییوراد لخادت 

نییعت راردا و  نژونیلیبوروا  نازیم  نییعت  دننام  یصیخشت (  ياهشیامزآ  اب  تسا  نکمم  راردا   PH شیازفا گنر و  رییغت  لیلد  هب  وراد  نیا 
يدیزایت ياهردم  دننام  نوخ  میساتپ  هدنروآ  نییاپ  ياهوراد  اب  انس  يواح  ياه  هدروآرف  دیامن .  لخادت  ربوک )  شور  هب  نژورتسا  نازیم 

 - یبصع یبلق و  تالالتخا  داـجیا  ـالامتحا  هتـشاد و  رثا  لخادـت  یبلق  ياهدـیزوکیلگ  ناـیب و  نیریـش  هشیر  اهدـییورتسوکیتروکونردآ  ، 
 . دیامن یم  ینالضع 

 : فرصمرادقم
زور رد  صرق  نالاسگرزب 1-2  نیلم : 

دوش فرصم  کشزپ  روتسد  قبط  صرق   0/5-1 لاس ،  زا 6  رتالاب  ناکدوک 
دوش فرصم  باوخ  زا  لبق  نامزمه  روطب  صق   2-3 لهسم : 

 : طایتحا دراوم 
ددرگ یم   PH شیازفا اب  هارمه  زمرق )  هب  يا  هوهق  درز  راردا (  گنر  رییغت  بجوم  ینونیکارتنآ  تابیکرت  يویلک  عفد  - 1

دوش فرصم  دیابن  کشزپ  روتسد  اب  زجب  لاس  ات 6  نالاسدرخ  رد  اهنیلم  - 2
 : یبناج ضراوع 

یمن داجیا  ار  هضراع  نیا  الامتحا  هریز  سناسا  نتشاد  لیلدب  هدروآرف  نیا  یلو  دیامن  یم  یمکـش  پمارک  درد و  داجیا  انـس  فرـصم  - 1
 . دیامن

بآ و نداد  تـسد  زا  لاهـسا و  اـه ،  هدور  ییاراـک  نـتفر  نـیب  زا  بجوـم  هدروآرف  نـیا  يـالاب  ياـهزود  تدـم و  ینـالوط  فرـصم  - 2
 . ددرگ یم  يروتامه  يرونیموبلآ و  میساتپ )  هژیوب  اهتیلورتکلا ( 

دنک تیرفن  داجیا  تسا  نکمم  انس  دایز  ریداقم  -3
Melanosis هدور (  طاخم  کیتونالم  نویساتنامگیپ  دنا  هدومن  هدافتـسا  ینونیکارتنآ  ياه  نیلم  زا  ینالوط  تدم  هب  هک  يدارفا  رد  -4

تفر دهاوخ  نیب  زا  هضراع  نیا  وراد  فرصم  عطق  زا  سپ  هام  هتبلا 4-12 تسا .  هدش  هدهاشم  ( colic
 : فرصم عنم  دراوم 

اب موتکر  يزیرنوخ  هتخانـشان ،  یمکـش  ياهدرد  موئلیا ،  هدور و  دادسنا  یگنت و  هب  التبم  نارامیب  رد  اه  نیلم  ریاس  دننام  هدروآرف  نیا  -1
دراد فرصم  تیعونمم  تیسیدناپآ  هدور و  یباهتلا  ياهیرامیب  صخشمان  تلع 

 . دشاب یم  عونمم  اهنآ  تدم  ینالوط  فرصم  اذل  دیامن  یم  یگتسباو  داجیا  ینونیکارتنآ  ياه  نیلم  زا  ینالوط  هدافتسا  -2
یهدریشو یگلماح  رد  فرصم 
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هدشن عقاورثوم  يربیف  ياه  نیلم  بسانم و  ییاذغ  میژر  هک  ددرگ  یم  هیـصوت  یماگنه  اهنت  يرادراب  نارود  رد  هدروآرف  نیا  فرـصم  -1
 . دنا

هیصوت یهدریش  نارود  رد  هدروآرف  نیا  فرصم  ردام  ریش  رد  نونیکارتنآ  تاقتشم  حشرت  لامتحا  تلع  هب  -2
 . ددرگ یمن 

 : هیصوت لباق  تاکن 
دوش فرصم  باوخ  زا  لبق  هدروآرف  نیا  تسا  رتهب  ددرگ  یم  رهاظ  نآ  فرصم  زا  سپ  تعاس  انس 8-10  تارثا  هکنیا  هب  هجوت  اب  - 1

نیا تسا  يرورـض  رامیب  ندب  بآ  شهاک  زا  يریگولج  عوفدم و  ند  شمرن  هب  کمک  يارب  زور  رد  ّبآ  ناویل  لقادح 6-8  فرصم  -2
 . دراد تیمها  عوفدم  ای  بآ  زا  يدایز  مجح  جورخ  تلع  هب  رما 

BRONCHO T.D يدیتوکنورب

 : ییوراد لاکشا 
يرتیل یلیم  تبرش 120 

 : فرصم دراوم 
دور یم  راکب  روآ  طلخ  هفرس و  دض  ناونع  هب  يدیتوکنورب  تبرش 

 : هدروآرف ءازجا 
. دشاب یم   Zataria multiflora يزاریش نشیوآ  یلکلاوردیه 20 % هراصع  مرگ  يواح 25  تبرش  رتیل  یلیم  ره 100 

 : هرثوم داوم 
لورکاوراک لومیت و  ریظن  رارف  ياه  نغور 

 : رثا مسیناکم  کیژولوکامراف و  راثآ 
 . دشاب یم  نآ  لورکاوراک ) لومیت و  رارف (  ياه  نغور  هب  طوبرم  الامتحا  يزاریش  نشیوآ  روآ  طلخ  هفرس و  دض  تارثا 

 : فرصمرادقم
زور رد  راب  ات 4  يروخاذغ 3  قشاق  کی  نالاسگرزب : 

زور رد  راب  ات 4  يروخابرم 3  قشاق  کی  ناکدوک : 
 : یبناج ضراوع 

ددرگ یم  یطاخم  اشغ  کیرحت  ثعاب  تسا  نکمم  هدروارف  نیا  رد  دوجوم  لومیت 
 : فرصم عنم  دراوم 

دوش فرصم  کیتباید  دارفا  رد  دیابن  زوراکاس  دوجو  لیلدب 
 : یهدریشو یگلماح  رد  فرصم 

هدیجنس دیاب  نآ  راضم  ربارب  رد  نآ  عفانم  دوجو  نیا  اب  تسا  هدیسرن  تابثا  هب  یهدریش  يرادراب و  نارود  رد  هدروارف  نیا  فرـصم  ینمیا 
 . دوش

BRAN نرب

 : ییوراد لاکشا 
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یمرگ ياه 250  هتسب  رد  ردوپ 
 : فرصم دراوم 

 . دور یم  راکب  ریذپ  کیرحت  هدور  مردنـس  گرزب و  هدور  رالوکیتروید  ياهیرامیب  تسوبی ،  ریظن  شراوگ  هاگتـسد  تالالتخا  نرب د ر 
ینارامیب دننام  دنـشاب  راشف  تحت  دیابن  جازم  تباجا  نیح  رد  هک  ینارامیب  رد  تسوبی  زا  يریگـشیپ  يارب  عوفدم  هدننک  میجح  ياه  نیلم 

یم فرـصم  لاتکرونآ  یگنت  مگارفاید و  قتف  يا ،  هنیرپ  هسبآ  اـی  قاقـش  كاـندرد ،  هزوبمورت  دـیئورومه ،  دـنراد ،  جرف  شرب  مخز  هک 
 . دوش

 : هدروآرف ءازجا 
تسا هدش  هیهت  مدنگ  یجراخ  هتسوپ  زا  نرب  ردوپ 

 : هرثوم داوم 
حالما یبرچ و  نیئتورپ ،  نیتکپ )  زلولس و  یمه  زلولس [   ) اهدیراکاس یلپ 

 : رثا مسیناکم  کیژولوکامراف و  راثآ 
هدور کیرحت  بجوم  مجح  شیازفا  نیا  هدـش و  عوفدـم  تبوطر  مجح و  شیازفا  ثعاب  بآ  يرادـهگن  بذـج و  قیرط  زا  ـالامتحا  نرب 

ددرگ یم  عفد  تاعفد  شیازفا  هدور و  زا  داوم  روبع  نامز  هدش  هاتوک  هجیتن  رد  يدود و  تاکرح  شیازفا  گرزب و 
 : ییوراد لخادت 

یبلق و ياهدیزوکیلگ   ، B12 نیماتیو يور ، )  سم و   ، میزینم ممیـسلک ،  ریظن  یندـعم (  داوم  زا  یخرب  بذـج  شهاک  ثعاب  نرب  ردوپ 
 . ددرگ یم  ینیراموک  تاقتشم 

 : فرصمرادقم
ات 30 هدرک 15  هفاضا  اهیندیـشون  ریاس  ای  ریـش و  هویم ،  بآ  ناویل  کی  رد  ار  نرب  ردوپ  زا  يروخاذـغ  قشاق  ود  ای  کی  راـب  هنازور 2-3 

 . دوش لیم  اذغ  زا  لبق  هقیقد 
 : طایتحا دراوم 

مئالع حیضوت  هب  رداق  ناکدوک  نیا  هک  اجنآ  زا  دنوش .  فرصم  دیابن  کشزپ  روتسد  اب  زج  هب  لاس )  نس 6  ات  ناکدوک (  رد  اه  نلیم  - 1
دنناـم يراـمیب  بقاوعزا  ناوت  یم  قیرط  ناـی  هب   . دراد تیحجرا  اـهوراد  نیا  فرـصم  رب  يراـمیب  قـیقد  صیخـشت  دنتـسین  دوـخ  يراـمیب 

. درک يریگولج  رتدیدش  یبناج  ضراوع  زورب  ای  تیسیدناپآ 
مکارت يرم و  دادسنا  زورب  لامتحا  تاعیام  یفاک  فرـصم  مدع  تروص  رد  اریز  دوش .  فرـصم  تاعیام  دایز  ریداقم  اب  دیاب  نرب  ردوپ  -2

 . دراد دوجو  هدور  رد  عوفدم 
 : یبناج ضراوع 

دایز ریداقم  فرصم  دوش .  یم  فرطرب  نامرد  همادا  اب  هک  ددرگ  داجیا  نارامیب  رد  یتقوم  خفن  ینیگنس و  تسا  نکمم  نامرد  عورـش  رد 
فرـصم اب  کیژرلآ  ياهـشنکاو  نینچمه  ددرگ .  یم  تاعیام )  مک  فرـصم  لیلدـب  الومعم  يرم ( هدور و  دادـسنا  ثعاـب  نرب ،  ردوپ  زا 

 . تسا هدش  شرازگ  وراد 
 : فرصم عنم  دراوم 

بلق یناقتحا  ییاسران  صخشمان ،  تلع  اب  موتکر  يزیرنوخ  نآ ،  ياه  هناشن  ای  تیـسیدناپآ و  رد  نیلم  ياهوراد  ریاس  دننام  هدروارف  نیا 
 . دنوش فرصم  دیابن  علب  رد  لاکشا  دوجو  تروص  رد  عوفدم  هدننک  میجح  نیلم  ياهوراد  دراد .  فرصم  تیعونمم  هدور  دادسنا  و 

 : هیصوت لباق  تاکن 
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نیا تسا .  يرورـض  رامیب  ندب  بآ  شهاک  زا  يریگولج  عوفدم .  ندش  مرن  هب  کمک  يارب  زور  رد  بآ  ناویل  لقادح 6-8  فرصم  - 1
 . دراد تیمها  عوفدم  اب  بآ  يدایز  مجح  جورخ  لیلد  هب  رما 

وراد نیا  هب  اه  هدور  راک  ندـش  هتـسباو  ثعاب  تسا  نکمم  دـشاب  هدـمآرد  تداـع  تروصب  هک  اـهوراد  نیا  تدـم  ینـالوط  فرـصم  -2
 . دوشاه

ود ای  کی  یط  جازم  تباجا  مدع  دننام  يرورض (  ریغ  دراوم  رد  ای  کشزپ )  روتـسد  اب  رگم  هتفه (  کی  زا  رتشیب  دیابن  نیلم  ياهوراد  -3
دوش فرصم  زور ) 

. دوش يراددوخ  اهوراد  ریاس  فرصم  زا  دعب  تعاس  ود  ات  نیلم  ياهوراد  فرصم  زا  -4

BABOONEH هنوباب

 : ییوراد لاکشا 
يرتیل یلیم  هرطق 15 
 : فرصم دراوم 

دـض تارثا  ياراد  نیا  رب  هوالع  دور  یم  راکب  شراوگ  هاگتـسد  ياهتمـسق  ریاسو  ناهد  یطاخم  تفاب  باـهتلا  ناـمرد  يارب  هنوباـب  هرطق 
 . دور یم  راکب  زین  ناهد  یطاخم  تاباهتلا  عفر  تخج  هیوشناهد  تروص  هب  هدروآرف  نیا  دشاب .  یم  خفن  دض  مساپسا و 

 : هدروآرف ءازجا 
يواح هرطق  زا  رتیل  یلیم  ره 100  هک  تسا  هدش  هیهت   Matrivaria chamomilla هنوباب هایگ  یلکلا  وردـیه  هراصع  زا  هنوباب  هرطق 

 . دشاب یم  نینژ  یپآ  مرگ  یلیم  لقادح 2  نلوزاماک و  مرگ  یلیم   10
 : هرثوم داوم 

نینژ یپآ  دییونالف  لولوبازیب و  نلوزاماک ،  ریظن  رارف  ياه  نغور 
 : رثا مسیناکم  کیژولوکامراف و  راثآ 

هدـمع هک  هدوب  نآ  ياهدیـسکا  لولوبازیب و  نلوزاماک ، )  زاشیپ   ) نیـسیرتام تابیکرت  هطـساوب  رتشیب  هنوباب  هراصع  یباـهتلا  دـض  تیلاـعف 
رد تاعلاطم  تسا .  هدش  هداد  تبـسن  اهنآ  نادیـسکا  یتنآ  لمع  هب  تیلاعف  نیا  دنهد و  یم  لیکـشت  ار  هراصع  رد  دوجوم  تابیکرت  نیرت 

اه و نیدنالگاتـسورپ  دیلوت  هجیتن  رد  هدـش  زانژیـسکاوپیل  زانژیـسکاولکیس و  هفقو  بجوم  هنوباب  هراصع  هک  تسا  هداد  ناشن  هاگـشیامزآ 
ولکیس زانژیسکا و  وپیل  تالوصحم 5 - داجیا  رد  هفقو  رب  هوالع  هنوباب  هراصع  رد  دوجوم  نینژ  یپآ  دـیامن و  یم  فقوتم  ار  اه  نیرتوکول 

نینژ یپآ  هب  هنوباب  کیدومساپسا  یتنآ  تارثا  ددرگ .  یم  زین  نیماتـسیه  يزاس  دازآ  راهم  بجوم  زانژیـسکا )  وپیل  ریظن 12 - زانژیسکا ( 
 . تسا رتیوق  ربارب  نیرواپاپ 3/92  هب  تبسن  رثا  نیا  نازمی  هک  دوشیم  هداد  تبسن 

 : فرصمرادقم
بآ ناجنف  کی  رد  هرطق  راب 10-20  ره  راب  يزور 3  لاـفطا  در  هرطق و  راب 30  ره  راب  يزور 3  نالاسگرزب  رد  یکاروخ  فرـصم  يارب 

 . دئیامن لیم  مرلو 
 . دوش هرغرغ  طولخم و  مرلو  بآ  ناویل  فصن  اب  هرطق  زا  يروخابرم  قشاق  کی  راب  ره  راب  هس  يزور  هیوشناهد :  ناونع  هب 

 : یبناج ضراوع 
 . دراد دوجو  یسکالیفانآ  تیتامرد و  دننام  کیژرلآ  ياهشنکاو  زورب  لامتحا  ساسح  دارفا  رد 

 : فرصم عنم  دراوم 

ییوراد تاعالطا  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1869زکرم  هحفص 162 

http://www.ghaemiyeh.com


 . دراد فرصنم  عنم  مسآ  هب  التبم  نارامیب  هنوباب و  هب  ساسح  دارفا  رد  هدروآرف  نیا 
 : یهدریشو یگلماح  رد  فرصم 

هدیجنـس دـیاب  راضم  ربارب  رد  نآ  عفانم  دوجو  نیا  اب  تسا  هدیـسرن  تابثا  هب  یهدریـش  يرادراب و  نارود  رد  هدروآرف  نیا  فرـصم  ینمیا 
 . دوش

 : هیصوت لباق  تاکن 
دوش فرصم  اذغ  زا  لبق  تعاس  مین  هدور  هدعم و  طاخم  شزوس  باهتلا و  دض  ناونع  هب  وراد  دربراک  رد 

دوش فرصم  اذغ  زا  دعب  تعاس  کی  وراد  دیاب  خفن  دض  مساپسا و  دض  ناونع  هب  و 

AVIPECT تکپ يوآ 

 : ییوراد لاکشا 
يرتیل یلیم  هرطق 30 
 : فرصم دراوم 

دور یم  راک  هب  روآ  طلخ  هفرس و  دض  ناونع  هب  تکپ  يوآ  هرطق 
 : هدروآرف ءازجا 

تسا هدش  هیهت  ریز  ناهایگ  یلکلا  ردیه و  هراصع  زا  تکپ  يوآ  هرطق 
Thymus Kotschyanus نشیوآ 50 % هخاشرس  -1
Eucalyptus globolus سوتپیلاکا 30 % گرب  -2

Foenivulum vulgare هنایزار 20 % هناد  -3
 : هرثوم داوم 

نوکنف نوتنآ و  لورکاوراک  لوتپیلاکا  لومیت ،  ریظن  رارف  ياه  نغور  اهدییونالف 
 : رثا مسیناکم  کیژولوکامراف و  راثآ 

اهدییونالف هب  طوبرم  نشیوآ  هفرـس  دض  روآ و  طلخ  تارثا  هک  تسا  هداد  ناشن  تاعلاطم  تسا  هدشن  هتخانـش  هدروآرف  نیا  رثا  مسیناکم 
هفرـس دـض  روآ و  طـلخ  تارثا  زین  سوپیلاـکا  رارف  اـه  نغور  يارب  نینچمه  دـشاب .  یم  نآ  لورکاوراـک ) لوـمیت و   ) رارف ياـه  نغور  و 

 . تسا هدش  شرازگ 
 : فرصمرادقم

. دیئامن لیم  دنق  بآ  یمک  اب  زور  رد  راب  هرطق 3-4  نالاسگرزب 30-20 
 : یبناج ضراوع 

ياـه شنکاو  زورب  لاـمتحا  لوتنآ  دوجو  لـیلد  هب  ددرگ .  یطاـخم  ءاـشغ  کـیرحت  ثعاـب  تسا  نکمم  هدروآرف  نیا  رد  دوجوم  لوـمیت 
 . دراد دوجو  ساسح  دارفا  رد  یسامت )  تیتامرد  کیژرلآ ( 

 : یهدریشو یگلماح  رد  فرصم 
هدیجنـس دـیاب  راضم  ربارب  رد  نآ  عفانم  دوجو  نیا  اب  تسا  هدیـسرن  تابثا  هب  یهدریـش  يرادراب و  نارود  رد  هدروآرف  نیا  فرـصم  ینمیا 

 . دوش
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APHRODIT تیدورفآ

 : ییوراد لاکشا 
يرتیل یلیم  هرطق 30 

یمرگ یلیم  رادشکور 380  صرق 
 : فرصم دراوم 

یسنج تالیامت  دوبمک  یناوتان و  زا  یشان  تالالتخا  هدننک  فرطرب 
 : هدروآرف ءازجا 

 : تسا هدش  لیکشت  ریز  ناهایگ  زا  دشاب و  یم  مات  دییونالف  مرگ  یلیم  يواح 0/48-0/32  تیدورفآ  هرطق 
Tribulus tertestris کساخراخ 65 % هراصع  - 1

Cinnanomum zeylanicum نیچراد 30 % هراصع  - 2
Zingiber officinale لیبجنز 4/5 % هراصع  -3
Crocus sativus نارفعز 0/5 % هلالک  هراصع  -4

 : تسا هدش  لیکشت  ریز  ناهایگ  زا  دشاب و  یم  مات  دییونالف  مرگ  یلیم  يواح 0/75-0/35  صرق 
Tribulus tertestris مرگ یلیم  کساخراخ 40  کشخ  هراصع  - 1

Cinnanomum zeylanicum مرگ یلیم  نیچراد 11  کشخ  هراصع  - 2
Zingiber officinale مرگ یلیم  لیبجنز 12/27  کشخ  هراصع  -3

 Crocus sativus مرگ یلیم  نارفعز 3  هلالک  -4
 : هژیو داوم 

نریبجنیز دیئدلانیموک ،  دیئدلآ ،  وزنب  ریطقت  رارف  ياه  نغور  نینژزوید و  یسکا  3-د- يدییورتسا ،  ياه  نینوپاس  اهدییونالف ، 
 : رثا مسیناکم  کیژولوکامراف و  راثآ 

ییاناوتان و زا  یـشان  تالالتخا  هدننک  فرطرب  تارثا  هدـش  ماجنا  ینیلاب  تاشیامزآ  تسا  هدـشن  هتخانـش  یتسردـب  وراد  نیا  رثا  مسیناکم 
کـساخراخ هایگ  هک  تسا  هدش  شرازگ  تر  يور  رب  هدـش  ماجنا  تاشیامزآ  ساسارب  نینچمه  هدرک  دـیئات  ار  یـسنج  تالیامت  دوبمک 

مرپسا و دیلوت  شیازفا  بجوم  یلوترس  ياهلولس  يور  رب  ریثات  اب  هدش و  زنژوتامرپسا  کیرحت  ثعاب  فلتخم  ياهدیئورتسا  نتـشاد  تلعب 
 . ددرگ یم  ءاب  هوق 

 : ییوراد لخادت 
اذـل دـشاب  یم  نوخ  دـنق  هدـنروآ  نیئاپ  یتکالپ و  تیلاعف  دـض  کینوتویدراک و  تارثا  ياراد  لـیبجنز  تسا  هدـش  شرازگ  هک  اـجنآ  زا 

 . دیامن لخادت  داقعنا  دض  نوخ و  دنق  هدنروآ  نیئاپ  یبلق  ياهوراد  اب  تسا  نکمم  هدروآرف  نیا  دایز  ریداقم  فرصم 
 : طایتحا دراوم 

 . دوش فرصم  طایتحا  اب  دنا  هدش  یبلق  هتکس  هب  التبم  اریخا  هکینارامیب  یبلق و  نارامیب  رد 

ANTIMIGRAINE نرگیم یتنآ 

 : ییوراد لاکشا 
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يرتیل یلیم  هرطق 30 
 : فرصم دراوم 

 . دور یم  راکب  یبصع  ءاشنم  اب  ياهدردرس  ینرگیم و  تالمح  هدننک  فرطرب  هدننک و  يریگشیپ  ناونع  هب  نرگیم  یتنآ  هرطق 
 : هدروآرف ءازجا 

 : دوش یم  هیهت  ریز  ناهایگ  یلکلاوردیه  هراصع  زا  نرگیم  یتنآ  هرطق 
[Foeniculum vulgare هنایزار 30 % هناد  - 1

Valeriana officinalis بیطلا 30 % لبنس  هشیر  -2
Salix alba دیب 20 % هقاس  تسوپ  -3

Melissa officinalis هیوبجنرداب 20 % گرب  -4
 : هرثوم داوم 

 . لانورتیس لارتیس و  لوتنآ  ریظن  رارف  ياه  نغور  نیسیلاس  اه ،  تایرتوپلاو  دیسا ،  کینیرلاو 
 : رثا مسیناکم  کیژولوکامراف و  راثآ 

هیوبجنرداب بیطلا و  لبنـس  نتـشاد  لیلد  هب  نرگیم  یتنآ  تسا .  هدـشن  هتخانـش  لماک  وطب  هدروآرف  نیا  ینرگیم  دـض  رثا  قیقد  میـسناکم 
یم داجیا  اه  تالیـسیلاس  هباشم  درد  دض  رثا  دیب  تسوپ  رد  دوجوم  نیـسیلاس  دشاب .  یم  يزکرم  باصعا  متـسیس  فعـضم  تارثا  ياراد 

 . دیامن
 : ییوراد لخادت 

 . دوش يراددوخ  اه  تالیسیلاس  يواح  ياهوراد  اب  هدروآرف  نیا  نامزمه  فرصم  زا  - 
 . دوش یم  شخبمارآ  ياهوراد  ریاس  رثا  دیدشت  بجوم  هدروآرف  نیا  فرصم  - 

 : فرصمرادقم
از دعب  ناوت  یم  موزل  تروص  رد  دوش .  لیم  هتخیر و  درس  بآ  ناجنف  کی  رد  هرطق  ات 40  ینرگیم 30  هلمح  راثآ  نیلوا  عورش  ضحم  هب 

 . دومن رارکت  ار  وراد  فرصم  تعاس  کی 
 : طایتحا دراوم 

هب هک  يرازبا  اب  راک  اـی  یگدـننار و  ماـگنه  نیارباـنب  دـیامن  یگدولآ  باوخ  داـجیا  تسا  نکمم  هدروآرف  نیا  داـیز  ریداـقم  فرـصم  - 1
 . دوش فرصم  طایتحا  اب  دراد  زاین  لماک  يرایشوه 

یمک يداـقعنا و  تـالالتخا  سرقن  یلیفوـمهف  یـشراوگ  داـح  ياـهمخز  مـسُآ ،  هـب  ـالتبم  دیــسا  کیلیــسیلاس  هـب  ساـسح  دارفا  رد  - 2
 . دوش فرصم  طایتحا  اب  نوخ  نیبمورتورپ 

 : یهدریشو یگلماح  رد  فرصم 
هدیجنس دیاب  راضم  ربارب  رد  نآ  عفانم  دوجو  نیا  اب  تسا  هدیسرن  تابثا  هب  یهدریـشو  يرادراب  نارود  رد  هدروارف  نیا  فرـصم  رد  ینمیا 

دوش

ANTI-DIABETIC کیتباید یتنآ 

 : ییوراد لاکشا 
یمرگ ياه 100  هتسب  رد  ردوپ 
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 : فرصم دراوم 
 . دور یم  راکب  نوخ  دنق  يدایز  نامرد  رد  کیتباید  یتنآ 

 : هدروآرف ءازجا 
تسا هدش  لیکشت  ریز  ناهایگ  هعومجم  زا  کیتباید  یتنآ 

Morus nigra هایس 20 % توت  گرب  - 1
Trigonella foenum -graecum هلیلبنش 60 % هناد  -2

Olea europea نوتیز 10 % گرب  -3
Glycyrrhiza glabre نایب 5 % نیریش  هشیر  -4

Mentha pulegium هنوپ 5 % -5
 : هرثوم داوم 

 . نیئپوروئلوا نیسیام و  يرجون  یسکا  دیسا د- کینیتوکین  نیراموک ف  نیلنوک ،  يرت 
 : رثا مسیناکم  کیژولوکامراف و  راثآ 

گرب رد  دوجوم  نیـسیام  يرجون  یـسکا  هک د - دهدیم  ناشن  هدـش  ماجنا  تاعلاطم  تسا  هدـشن  هتخانـش  هدروارف  نیا  قیقد  رثا  مسیناکم 
داجیا اب  نینچمه  دنک  یم  لاعف  ریغ  ار  اهنآ  هتفرگ و  رارق  اهمیزنآ  فرـصم  دروم  دـنق  ياجب  هدـش و  یمیزنآ  ياهـشنکاو  دراو  هایـس  توت 

 . دیامن يریگولج  اهدنق  هریجنز  ندش  هتسکش  زا  ناوت  یم  زادیزوکیلگ  میزنآ  لمع  رد  هفقو 
نیراموک و دیـسا  کینیتوکین  تلع  هب  تسا  نکمم  هلیلبنـش  هناد  نوخ  دـنق  هدـنروآ  نییاپ  تارثا  هک  تسا  هداد  ناشن  ناسنا  رد  تاعلاطم 

 . دشاب نآ  رد  دوجوم  نیلنوگیرت 
 : فرصمرادقم

دوش لیم  ندرک  فاص  زا  سپ  هدرک و  مد  شوج  بآ  ناویل  کی  اب  ار  هدروآرف  زا  يروخ  اذغ  قشاق  راب 2  ره  راب ،  يزور 2 
 : طایتحا دراوم 

هدـنهد هفقو  ینومروه و  ياهوراد  داقعنا ،  دـض  ياهوراد  نوخ  یبرچ  دـنق و  هدـنروآ  نییاپ  ياهوراد  اب  هدروآرف  نیا  ناـمزمه  فرـصم 
 . دریگ تروص  طایتحا  اب  دیاب   MAOI زادیسکا نیمآونم  ياه 

 : یهدریشو یگلماح  رد  فرصم 
 . دوش هدیجنس  دیاب  راضم  ربارب  رد  نآ  عفانم  دوجو  نیا  اب  تسا  هدیسرن  تابثا  هب  یهدریشو  رادراب  نانز  رد  هدروارف  نیا  فرصمرد  ینمیا 

 : هیصوت لباق  تاکن 
اهواد ریاس  بذج  زا  يریگولج  ثعاب  تسا  نکمم  يژالیسوم )  ياهربیف  نتشاد  لیلد  هب  کیتباید (  یتنآ  رد  دوجوم  هلیلبنـش  هک  اجنآ  زا 

 . ددرگ فرصم  اهوراد  ریاس  زا  بسانم  ینامز  هلصاف  اب  هدروآرف  نیا  دوش  یم  هیصوت  اذل  ددرگ . 

ANETHUM موتنآ

 : ییوراد لاکشا 
یمرگ یلیم  صرق 650 

یمرگ ياه 100  هتسب  رد  لونارگ 
 : فرصم دراوم 
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دور یم  راکب  يوارفص  ياهکیلوک  زورلکسا و  ویرترآ  نامرد  يریگشیپ و  اهدیرسیلگ )  يرت  لورتسلک و  نوخ (  یبرچ  يدایز  رد  موتنآ 
.

 : هدروآرف ءازجا 
تسا هدش  هیهت  ریز  ناهایگ  هراصع  زا  موتنآ 

Anethum graveolens دیوش 68 % گربو  هناد  - 1
 Cichorium intybus ینساک 5 % هشیر  - 2

Fumaria parviflora هرتهاش 5 % رادلگ  ياه  هخاشرس  -3
Citrus sp ینامع 4 % ومیل  -4

 : هرثوم داوم 
 . نیتسروک نیدیرپسیه و  نیپوتورپ ،  دییولاکلآ  نیرکیپوکوتکال و  خلت  دیزوکیلگ ،  ننومیل  نوراک ،  ریظن  رارف  ياه  نغور 

 : رثا مسیناکم  کیژولوکامراف و  راثآ 
دییات ار  هدروارف  نیا  نوخ  یبرچ  یگدنورآ  نیئاپ  تارثا  هدش  ماجنا  ینیلاب  تاشیامزآ  تسا  هدشن  هتخانش  نونک  ات  وراد  نیا  رثا  مسیناکم 

 . تسا هدومن 
راهم رثا  زین  هدروارف  نیا  رد  دوجوم  نیرکیپوکوتکال  نیتسروک و  ایرب  هدـش  ارفـص  تاحـشرت  شیازفا  بجوم  موتنآ  رد  دوجوم  تابیکرت 

ياهگنـس لیکـشت  عنام  هرتهاش  هراصع  هک  تسا  هداد  ناشن  هاگـشیامزآ  رد  تاشیامزآ  تسا .  هدش  شرازگ  زانژوپیل  ياهمیزنآ  یگدننک 
 . ددرگ یم  يوارفص 

 : فرصمرادقم
 . دوش لیم  هویم  ّآ ب  ای  بآ  اب  صرق  راب 2-3  ره  راب ،  يزور 3  صرق : 

 . دییامن لیم  هیققد  زا 10  سپ  هتخیر و  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  ار  لونارگ  زا  يروخابرم  قشاق  کی  راب  ره  راب ،  ات 3  يزور 2  لونارگ 
 : یهدریشو یگلماح  رد  فرصم 

 . دوش هدیجنس  دیاب  راضم  ربارب  رد  نآ  عفانم  دوجو  نیا  اب  تسا  هدیسرن  تابثا  هب  هدریشو  رادراب  نانز  رد  هدروارف  نیا  فرصم  در  ینمیا 

ALTIB بیتلآ

 : ییوراد لاکشا 
یمرگ ياه 40  هتسب  رد  ردوپ 

 : فرصم دراوم 
دور یم  راکب  یبصع  ءانشم  اب  ياهدردرس  یباوخ و  یب  بارطضا ،  نامرد  رد  بیتلآ 

 : هدروآرف ءازجا 
 : تسا هدش  لیکشت  ریز  ناهایگ  زا  يا  هعومجم  زا  بیتلآ  یهایگ  طولخم  ردوپ 

Valeriana officinalis بیطلا 32 % لینس  هشیر  موزیر و  - 1
Melissa officinalis هیوبجنرداب 17 % گرب  -2

Borage officinalis نابز 17 % واگ  رادلگ  ياه  هخاشرس  - 3
Matrivaria chamomoilla هنوباب 17 % ياهلگ  -4
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Lavandula stoechas سودوخوطسا 17 % گرب  - 5
 : هرثوم داوم 

لالنورتیس لارتیس و  تاتسا ،  لیلانیل  اه ،  تایرتوپلاو  دیسا ،  کینیرلاو  نلوزاماک 
 : رثا مسیناکم  کیژولوکامراف و  راثآ 

هدشن هتخانش  لماک  روطب  نآ  یققد  مسیناکم  یلو  دنک  یم  لمع   ( CNS  ) يزکرم یبصع  متسیس  فعضم  يوراد  ناونع  هب  هدروآرف  نیا 
 . تسا

لوئسم یمیزنآ  متسیس  در  هفقو  ثعاب  الامتحا  بیطلا  لبنس  هایگ  رد  دوجوم  دیـسا  کینیرلاو  هک  تسا  هداد  ناشن  ییایمیـش  ویب  تاعلاطم 
رثا زورب  و   ( CNS  ) يزکرم یبـصع  متـسیس  تیلاـعف  شهاـک  بجوـم   ( GABA  ) اـباگ تـظلغ  شیازفا  دوـش .  یم  اـباگ  مسیلواـتاک 

 . ددرگ یم  دیسا  کینیرلاو  شخبمارآ 
 ( شوم رد  ( ) CNS  ) يزکرم باصعا  متـسیس  يور  شخبمارآ  رثا  ياراد  هیوبجنرداب  یکیلوردیه  هراصع  هدش  ماجنا  ياه  یـسررب  قبط 

 . دوش یم 
 : ییوراد لخادت 

ددرگ شخب  مارآ  ياهوراد  ریاس  رثا  دیدشت  بجوم  دناوت  یم  وراد  نیا  فرصم 
 : فرصمرادقم

فاـص زا  سپ  هدرک و  مد  هیققد  تدـم 15  هب  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  ار  بیتلآ  ردوپ  زا  يروخ  اـبرم  قشاـق  راب 1-2  ره  راـب  يزور 2 
 . دوش لیم  ندرک 

 : طایتحا دراوم 
يرایـشوه هب  هک  يرازبا  اب  راک  ای  یگدـننار  ماگنه  نیاربانب  دـنک  یگدولآ  باوخ  داجیا  تسا  نکمم  هدروارف  نیا  دایز  ریداـقم  فرـصم 

 . دوش طایتحا  دراد  زاین  لماک 
 : یبناج ضراوع 

دوجو هایگ  نیا  هب  ساسح  دارفا  رد  یـسکالیفانآ )  تیتامرد ،   ) کیژرلآ ياهـشنکاو  زورب  ناکما  هدروآرف  نیا  رد  هنوباـب  دوجو  لـیلد  هب 
 . دراد

 : یهدریشو یگلماح  رد  فرصم 
هدیجنس دیاب  نآ  راضم  ربارب  رد  نآ  عفانم  دوجو  نیا  اب  تسا  هدیسرن  تابثا  هب  یهدریش  يرادراب و  نارود  رد  هدروآرف  نیا  فرصم  ینمیا 

 . دوش

ALTHADIN نیداتلآ

 : ییوراد لاکشا 
یمرگ یلیم  یندیکم 700  صرق 

 : فرصم دراوم 
شیازفا زا  یـشان  یکیرحت  ياه  هفرـس  رد  روآ  طلخ  ناونع  هب  نینچمه  دور  یم  راکب  ولگ  طاخم  کیرحت  باهتلا و  ناـمرد  رد  نیداـتلآ 

. دوش یم  هدافتسا  یناقوف  یسفنت  يراجم  تاحشرت 
 : هدروآرف ءازجا 
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دشاب .  یم  عانعن  سناسا  مرگ  یلیم  نایب و 2  نیریش  مات  هراصع  مرگ  یلیم   150 یمتخ ،  لگ  ردوپ  مرگ  یلیم  يواح 220  نیداتلآ  صرق 
 : هژیو داوم 

 . نیزیریسیلگ اهدییونوالف و  لوتنم ،  نیتیسل ،  نیژاراپسآ ،  نیتکپ ،  زونمار ) ...  دیسا ،  کینروکولگ  کینوروتکالاگ ،  ژالیسوم ( 
 : رثا مسیناکم  کیژولوکامراف و  راثآ 

ناهد طاخم  رد  فیفخ  تاباهتلا  تاکی و  رحت  هدنهد  شهاک  هدننک و  مرن  تیصاخ  ياراد  رثوم  داوم  ریاس  ژالیسوم و  نتـشاد  اب  نیداتلآ 
 . دوش یم  رهاظ  تاکیرحت  شرتسگ  زا  يریگولج  يارب  یکیزیف  عنام  اشغ و  کی  داجیا  اب  رثا  نیا  الامتحا  دشاب .  یم  ولگ  و 

 : فرصم رادقم 
 . دوش هدیکم  صرق  کی  تعاس  ات 3  ره 2  ای  کشزپ و  روتسد  قبط 

 : یهدریش یگلماح و  رد  فرصم 
هدیجنـس دـیاب  نآ  راضم  ربارب  رد  نآ  عفانم  دوجو  نیا  اب  تسا  هدیـسرن  تابثا  هب  یهدریـش  يرادراب و  نارود  رد  نیداـتلآ  فرـصم  ینمیا 

 . دوش

ALICOM موکیلآ

 : ییوراد لاکشا 
یمرگ یلیم  رادشکور 260  صرق 

 : فرصم دراوم 
 . دور یم  راکب  زوبمورت  زا  يریگشیپ  نیئارش و  بلصت  نوخ ،  یبرچ  نوخ ،  راشف  يدایز  رد  موکیلآ 

 : هدروآرف ءازجا 
 . دشاب یم   ( Allium sativum ریس (  ردوپ  مرگ  یلیم  يواح 100  موکیلآ  صرق 

 : هرثوم داوم 
دیافلوس يرت  لیللآ  يد  دیافلوس و  يد  لیللآ  يد  نیئوجآ  نیسیلآ  نیئیلآ  ریظن  اهنآ  تاقتمش  اه و  لیللآ  ویت 

 : رثا مسیناکم  کیژولوکامراف و  راثآ 
هب ددرگ  یم  یطیحم  قورع  نویساتالیدوزاو  ثعاب  قورع  هراوید  فاص  تالضع  يور  میقتسم  رثا  اب  ریـس  هک  تسا  هداد  ناشن  تاعلاطم 

 . ددرگ یم  قورع  نویساتالیدوزاو  اشغ و  لیسناتپ  نویس  هزیرالپ  رپیه  بجوم  میساتپ  ياهلاناک  نومن  زاب  اب  وراد  نیا  دسر  یم  رظن 
لاعف قیرطزا  ریس  هک  تسا  هداد  ناشن  هتفریذپ  ماجنا  ریـس  ردوپ  اب  یلکلا و  هراصع  یبآ ،  هراصع  اب  هک  هاگـشیامزآ  رد  تاعلاطم  نینچمه 

طـسوت جـیاتن  نیا  ددرگ  یم  نوخ  راشف  ندـمآ  نیئاپ  هجیتن  رد  دـیاسکا و  کیرتین  دـیلوت  شیازفا  ثعاب  زاتتنـس  دـیاسکا  کـیرتین  ندرک 
 . تسا هدیدرگ  دییات  زین  ناسنا  رد  تاشیامزآ 

دنناـم برج  ياـه  دیـسا  لورتـسلک و  زتنـس  يدـیلک  ياـه  میزنآ  راـهم  قیرط  زا  ـالامتحا  دریـسیلگ  يرت  لورتـسلک و  شهاـک  رد  ریـس  زا 
 . دوش یم  رهاظ  زالیسکوبرکآوک  لیتسا  میزنآوک A و  لیراتولگ  لیتم  یسکوردیه 

 . دنک یم  يریگولج  هتخل  داجیا  زا  یتکالپ  عمجت  هفقو و  داقعنا و  شیازفا  یکیتیل  ونیربیف  تیلاعف  شیازفا  اب  ریس 
 : ییوراد لخادت 

اب دنشاب  یم  نوخ  دنق  هدنروآ  نییاپ  ياهوراد  داقعنا و  دض  ياهوراد  ریاس  ای  دیـسا و  کیلیـسیلاس  لیتسا  اب  نامرد  تحت  هک  ینارامیب  رد 
 . دوش فرصم  طایتحا 
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 : فرصمرادقم
 . دوش لیم  اذغ  زا  دعب  صرق  راب 1-2  ره  راب ،  يزور 3 

 : طایتحا دراوم 
 . ددرگ یحارج  زا  سپ  يزیرنوخ  ثعاب  تسا  نکمم  ریس  دایز  فرصم 

 : یبناج ضراوع 
نکمم هدعم  ندوب  یلاخ  تروص  رد  ای  نآ و  دایز  ریداقم  فرـصم  یلو  تسا  هدشن  هدهاشم  یـضراوع  هدـش  داهنـشیپ  فرـصم  رادـقم  اب 

کیژرلآ ياه  شنکاو  ساسح  دارفا  رد  نینچمه  دیامن .  داجیا  لاهـسا  غارفتـسا و  عوهت  هدـعم ،  شزوس  ریظن  یـشراوگ  تالالتخا  تسا 
 . تسا هدش  شرازگ  ریس  فرصم  اب  مسآ  تالمح  یسامت و  تیتامرد  دننام 

 : فرصم عنم  دراوم 
 . دراد فرصم  تیعونمم  شراوگ  هاگتسد  داح  ياهمخز  هب  التیم  دارفا  ریس و  هب  ساسح  دارفا  رد  هدورآرف  نیا 

 : یهدریشو یگلماح  رد  فرصم 
يرادراـب و نارود  رد  نآ  فرـصم  ینمیا  ددرگ و  یم  یمحر  تاـضابقنا  بجوـم  ریـس  هـک  تـسا  هداد  ناـشن  هاگــشیامزآ  رد  تاـعلاطم 

 . ددرگن فرصم  نارود  نیا  رد  دوش  یم  هیصوت  اذل  تسا  هدیسرن  تابثا  هب  یهدریش 

ییوراد ناهایگ  لماک  عجرم 

( صاجا  ) ولآ

: فرصم هقیرط 
دشاب  اتشان  حبص  تسا  رتهب  یندروخ 

: تاحیضوت
دـشکیم نوریب  ار  ندـب  ياـهدرد  دـنکیم و  مارآ  ار  نوخ  شکـشخ  دـناشن و  یم  ورف  ار  ارفـص  دـنکیم و  شوماـخ  ار  ترارح  هزاـت  يولآ 

دنکیم  هیفصت  ار  نوخ  اتشان  دنروخب  ار  شدوخ  رگا  دشکیم -  مکش  رد  ار  اهمرک  هکرس  اب  شگرب  دامض  نینچمه 
یمالسا هعیش و  بتک  عجرم :

یهوک ياچ 

: فرصم هقیرط 
دوریم . راک  هب  اهمخز  محرم  يارب  تاقوا  زا  یهاگ  رد  هدرک و  مد  تروص  هب 

: تاحیضوت
St.johns Wort یهوک ياچ 

Hypericum perfratum یملع مان 
یسانش هایگ 

 . دوش یم  تفای  ترذ  مدنگ و  عرازم  نایم  رد  وردوخ  تروصب  الومعم  دـیای و  یم  شرورپ  اپورا  اکیرمآ و  رد  دایز  ردـقمب  یهوک  ياچ 
 . تسا هدش  فورعم  رایسب  هک  تسا  یتدم  دراد و  ترهش  زنوج  تنس  مانب  اکیرمآ  واپورا  رد  یهوک  ياچ 
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 . تسا هدوب  اه  مخز  يوراد  اهنت  ناتسلگنا  رد  نرق  هس  تدم  يارب  یهوک  ياچ  نغور  هک  دینادب  تسا  بلاج 
 . دیور یم  دایز  دح  هب  ناریا  برغ  ظاقن  ناردنزام و  سولاچ و  جرک  زربلا  ياههوک  هنماد  رد  ناریا  رد  یهوک  ياچ 

 . دنک یم  رت  معط  شوخ  رتهب و  ار  نان  هک  دننک  یم  هفاضا  رد  هب  ارنآ  زا  یمک  اریز  دنسانش  یم  بوخ  ار  هایگ  نیا  اهیئاونان  اپورا  رد 
ياراد رطعم و  یمک  اهلگ  نیا  دروخ .  یم  مشچب  عمتجم  تروصب  هقاس  يالاب  رد  هک  دنشاب  یم  درز  ای  دیفس  گنرب  یهوک  ياچ  ياهلگ 

 . تسا لوسپک  لکشب  یهوک  ياچ  هویم  دشاب .  یم  یصوصخم  يوب 
یئوراد : صاوخ 

اهگرب نداد  راشف  ابو  دراد  دوجو  یهوک  ياچ  ياهگرب  رد  هک  یگنر  زمرق  هدام  تسا .  کشخ  مرگ و  هاـیگ  نیا  ناریا  میدـق  بط  رظن  زا 
 . دور یم  راکب  اه  یگتخوس  نامرد  اه و  مخز  مایتلا  يارب  دوش  یم  جارختسا  نآ  زا 

شوج بآ  ناجنف  ود  رد  ار  هایگ  کشخ  لگ  گرب و  يروخیاچ  قشاـق  کـی  دودـح  دـیاب  هاـیگ  نیا  هدرک  مد  اـی  هدـناشوج و  هیهت  يارب 
 . دینک فرصم  ارنآ  سپس  دنامب  یقاب  ناجنف  کی  ات  دیناشوجب  ردقنآ  ارنآ  هتخیر و 

 : درک هراشا  ریز  دروم  هب  ناوت  یم  هصالخ  روطب 
. دشاب یم  هدور  هدعم و  مرک  دض  (1

 . تسا روآ  هدعاقو  روآ  راردا  (2
. تسا روآ  طلخ  دنک و  یم  زاب  ار  ادص  یگتفرگ  (3

. دور یم  راکب  زازک  ضرم  نامرد  يارب  (4
. دنک یم  بوخ  ار  اه  مخز  عون  نیا  دیشاپب  نفعتم  قیمع و  ياه  مخز  يور  دیروراد و  ردوپ  تروصب  ارنآ  گرب  رگا  (5

 . تسا ینوخ  لاهسا  لاهسا و  هدننک  نامرد  (6
 . تسا وراد  نیرتهب  هچلابند  درد  يارب  (7

 . دینک هدافتسا  وراد  نیا  زا  امتح  دراد  دوجو  يزغم  يزیرنوخ  لامتحا  ای  دیتسه و  يزغم  يزیرنوخ  هب  كوکشم  رگا  (8
. دنک یم  نامرد  ار  یسنج  فعض  (9

 . تسا تیژننم  يرامیب  هدننک  نامرد  (10
 . دور یم  راکب  جلف  نامرد  يارب  (11

. درب یم  نیب  زا  ار  هفرس  هایس  (12
 . دنک یم  نامرد  ار  ندرگ  یکشخ  ندرگ و  تشپ و  درد  (13

 . تسا دیفم  ینوخ  مک  يارب  (14
. داد دنرادن  اهتشا  هک  نسم  دارفا  اه و  هچب  هب  ارنآ  ناوت  یم  نیاربانب  دنک  یم  زاب  ار  اهتشا  یهوک  ياچ  (15

 . دشاب یم  یگدرسفا  دض  (16
 . تسا یباوخیب  هدننک  نامرد  (17

 . دنک یم  هزجعم  یگدروخمرس  نامرد  رد  (18
. دوریم راکب  تارشح  یمس  شین  رثا  بت و  نامرد  يارب  (19

یم یهوک  ياچ  هک  دنا  هتفایرد  دنا  هتفایرد  دـنا و  هداد  ماجنا  اسآ  هزجعم  هایگ  نیا  يور  نادنمـشناد  هک  يدـیدج  تاقیقحت  اب  هرخالاب  و 
هدافتسا هایگ  نیازا  زدیا  هب  التبم  نارامیب  هک  تسا  یتدم   . درد رثا  زین   AIDS يرامیب سوریو  يور  یتح  دربب و  نیب  زا  ار  اهسوریو  دناوت 

 . دهد یم  فیفخت  ار  يرامیبو  هدرک  تیوقت  ار  اهنآ  ندب  یعافد  متسیس  هک  دننکیم 
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یناشخرد جـیاتن  هب  دـنا و  هدرک  عورـشار  يرد  هنماد  تاقیقحت  نوخ  ناطرـس  ویر  رب  یهوک  ياـچ  رثا  يور  هک  تسا  یتدـم  نادنمـشناد 
 . دنا هتفای  تسد 

تـالاح دوش  هدافتـسا  وراد  نیا  زا  یلاوتم  هس  رگا  هتبلا  درد  یگدرـسفا  يور  رب  یبوـخ  رایـسب  رثا  وراد  نیا  دـش  هتفگ  لـبق  هکیروطناـمه 
دنبای .  یم  زاب  ار  دوخ  سفنب  دامتعا  نارامیب  دنک و  یم  اوادم  ار  یباوخیب  هدرب  نیب  زا  ار  یگدرسفا 

یتنس بط  بتک  عجرم :

( یناسارخ هرت   ) جور داب 

: فرصم هقیرط 
دوش  فرصم  تسا  هتسیاش  اذغ  رخآ  اذغ و  لوا  رد 

: تاحیضوت
نوریب ار  درد  تسا  اراوگ  دـننک  مامت  نآ  اب  رگا  روآ و  اهتـشا  دـننک  عورـش  نآ  اب  ار  اذـغ  رگا  دـنکیم و  وبـشوخ  ار  ناـهد  يوب  ولگ ، داـب 

ببس ز اما  دناشنیم  ورف  ار  اهدرد  مامت  تفرگ  اج  ناسنا  مکش )   ) فوج رد  هکنیمه  دشخبیم و  دوبهب  ار  لس  دشکیم 
دوشیم  اهمرک  ندش  دای 

یمالسا هعیش و  بتک  عجرم :

( خیطب  ) هزبرخ

: فرصم هقیرط 
یکاروخ 

: تاحیضوت
هتبلا هک  دوش  یم  زین  یبلاط  کمرگ و  عاونا  لماش  هزبرخ  هداوناـخ  یلکروط  هب  تسا . زلولـس  نیماتیو A,C و  يدایز  رادقم  ياراد  هزبرخ 
ناهد رد  یتحار  هب  هک  يروط  هب  تساـهنآ  نیرت  هلاـفت  مک  نیرت و  نیریـش  اـهنآ  عون  نیرتهب  و  دنتـسه . هزبرخ  زا  رت  بآ  مک  عون  ود  نیا 

تـسوبی ناقری و  يارب  کمرگ  دـنک و  یم  کمک  اذـغ  مضه  هب  نآ  ندروخ  زیوجت و  اه  يرامیب  بلغا  يارب  نیریـش  یبلاـط  دـنوش . بآ 
. تسا دیفم 

هدننکدیلوت هناثم و  گنـس  ینوخ و  مک  هدننک  عفد  راردا و  هدـنیازفا  اذـغ ، مضه  هب  هدـننک  کمک  تسوبی و  هدـننک  عفر  هزبرخ ـ  صاوخ 
. ندب رد  قرع 

يور دـینک و  هل  ار  هزبرخ  تشوگ  تروص ، ياـهکل  کـم و  کـک و  ناـمرد  يارب  یلخاد  ياـهمخز  هدـننک  عفد  هناـثم و  هدـننک  تیوـقت 
. دیلامب تروص 

زا لبق  يدایز  هلـصاف  اب  تسا  رتهب  دنروخ ، یم  رـسد  ناونع  هب  اذغ  زا  دعب  ای  اذـغ  اب  ار  هزبرخ  تسا و  موسرم  ناریا  رد  هک  هچنآ  سکعرب 
. دروخ ار  نآ  اذغ 

هنیـس يارب  هویم  نیا  دهد . شیازفا  ار  طلخ  دنک و  لاهـسا  دیلوت  تسا  نکمم  دنراد  فیعـض  يا  هدعم  هک  یناسک  رد  لاک  هزبرخ  ندروخ 
. دنک یم  یمرگ  دیلوت  مه  نآ  ندروخ  دایز  دوش . یم  يوارفص  ياه  بت  ثعاب  تسا و  رضم  رایسب  یگدروخامرس  درد و 

. دنک یم  هدور  مرو  دیلوت  هزبرخ  ندروخ  رد  طارفا  تسا . رضم  كانرطخ و  لسع  هارمه  هب  هزبرخ  ندروخ 
 : ثیداحا رظن  زا  هزبرخ  صاوخ 
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. تسا تشروخ  نان  هدننک و  وبشوخ  نانشا ،  وبشوخ ،  هایگ  هویم ، هباشون ، ماعط ، تسین  یتحاران  درد و  نآ  رد 
دنکیم . بوذ  ار  هناثم  گنس  هزبرخ  هدش  دراو  یتیاور  رد  دیوشیم  ار  هناثم  دیازفا  یم  هاب  رب 

یمالسا هعیش و  بتک  عجرم :

هشفنب

: فرصم هقیرط 
یندروخ  یندرک ،  دامض 

: تاحیضوت
تـسا مرگ  ناتـسمز  رد  درـس و  ناتـسبات  رد  دنکیم  مارآ  ار  درد  مشچ  دردرـس و  تساهنغور  نیرتهب  شنغور  دنکیم و  لدـتعم  ار  تعیبط 

اب اه  وربا  ندرک  برچ  دشکیم و  ار  بت  یمرگ  ینیب  رد  شندیشک  دنکیم و  نیگنس  ار  زغم  تسا  کشخ  نانمـشد  يارب  مرن و  هعیـش  يارب 
دربیم  نیب  زا  ار  دردرس  نآ 

یمالسا هعیش و  بتک  عجرم :

( ضیب  ) غرم مخت 

: فرصم هقیرط 
دش . دهاوخ  هراشا  نآ  هب  لیذ  رد  هک  دراد  مه  يرگید  فراصم  دشابیم و  یکاروخ 

: تاحیضوت
نآ ندروخ  هدوب و  نیلوسنا  هیبش  ینومره  یسنج و  ياهنومروه  ياراد  وم و  شزیر  عنام  نآ  ندروخ  هدوب و  دایز  نآ  رد  کنیتوتناپ  دیسا 

 . تسا بوخ  دنق  ضرم  هب  نایالتبم  يارب 
. دنک یم  يریگولج  کشخ  ياه  هفرس  زا  هدرک و  مرن  ار  هنیس 

 . دوش یم  هدعم  هنیس  زا  يزیرنوخ  زا  عنام 
دیفم هدـعم  يارب  دـنک و  یم  عمج  ار  مکـش  هکرـس  اب  غرم  مخت  هتخپ  هدـش  فعـض  راچد  هتفر و  اهنآ  زا  يدایز  نوخ  هک  هکیناـسک  يارب 

 . تسا
دشاب . یم  دنمدوس  کشخ  ياهوم  ًاصوصخم  وم  تیوقت  تهج  رس  رب  شیر و  ندمآ  رد  تهج  تروص  رب  هدیفس  هدرز و  ندیلام 

دیفم هنیـس  هدعم و  يزیرنوخ  زا  يریگولج  يارب  وج  درآ  اب  نآ  ندروخ  تسا و  مضه  رید  یمک  هتـشاد  يدایز  تییاذغ  غرم  مخت  هدیفس 
 . تسا

 . دوش یم  یگدزباتفآ  عنام  غرم  مخت  ندیلام 
یم دنب  ار  غامد  نوخ  دـیزیرب  ینیب  خاروس  رد  رگا  دـنک و  یم  ینوفع  دـض  ارنآ  دیـشاپب  مخز  يور  رب  هدـیبوک  رگا  ار  نآ  تخـس  تسوپ 

 . دروآ
نآ رد  ار  نآ  هتخیر و  ناویل  کی  رد  ار  کمن  بآ  دـصرد  هدزاود  لولحم  کی  تسا  یفاک  غرم  مخت  یگنهک  یگزاـت و  ییاسانـش  يارب 

درذگ یم  نآ  رمع  زا  زور  هسود  دنام  قلعم  لولحم  طسو  رگا  تسا  هزات  هدوب و  زور  غرم  مخت  داتـسیا  يدومع  ناویل  هت  رد  رگا  دیزادنیب 
تسا دساف  هنهک و  رایسب  داتفا  یقفا  لولحم  يور  رگا  درذگ و  یم  نآ  رمع  زا  زور  راهچ  زا  شیب  دمآ  الاب  رگا  و 

 . دهد یم  شهاک  ار  دیرسیلگ  يرت  لورتسلک و  نتیس 
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. دنک یم  فذح  لح و  دراوم  یخرب  رد  دنک و  یم  کچوک  ار  ارفص  هسیک  گنس 
 . دنک یم  کمک  ناناوج  رد  یتح  هدروخلاس و  صاخشا  رد  یشومارف  شهاک  هظفاح و  میمرت  يارب 

. تسا يدقم  رایسب  هتفرشیپ  لحارم  رد  یتح  نییارش  بلصت  نامرد  يارب 
 . دیامن یم  نامرد  ًالماک  دراوم  یخرب  رد  دنک و  یم  مارآ  ار  يردص  يژرنا 

 . دهد یم  شهاک  ار  طرفم  ياهیزیرنوخ 
 . دراد شخبافش  رثا  ینالضع  فعض  ینوخ و  مک  يارب 

تسا .  هداد  ناشن  يدیفم  رثا   M.S يرامیب رد 
 . تسا هداد  ناشن  تبثم  راثآ  ( Syndrome Gilles de tourette  ) یتحاران صرقرلا و  ءاد  هب  طوبرم  ياه  یتحاران  رد 

 . تسا دیفم  یطیحم  باصعا  لرتنک و  باصعا  تالالتخا  دروم  رد  زغم و  یبصع  تالالتخا  يارب 
شهاک يارب  نآ  ییاناوت  نیتیسل  تیصاخ  نیرت  دنمـشزرا  دراد .  دوجو  جارختـسا  لباق  نازیمب  غرم  مخت  هدرز  ایوس –  نغور  رد  نیتیـسل 

هب ا دوش .  یم  لح  نوخ  رد  کیئلونیل  دیـسا  نیتیـسل و  ترواجم  رد  ندوب  اب  اـهنت  لورتسلک  اریز  تسا   LDL نیمه لورتسلک  رضم  ءزج 
هب هتـسکش و  یبرچ  تشرد  ياـهلوکلوم  هک  دوش  یم  بجوم  دـنک  یم  لـمع  ریاـف  یـسلوما  کـی  دـننام  نوخ  رد  نیتیـسل  ینف  حـالطص 

تسا و رفـسف  زا  ینغور  هدام  کی  نیتیـسل  دـیامنن .  بوسر  دـنک و  روبع  اهگر  لخاد  زا  یناسآ  هب  دوش و  لیدـبت  زیر  یلیخ  ياهلوکلوم 
نینچمهو هظفاح  فعض  میمرت  هب  نتیـسل  تسا .  صاخ  هجوت  دروم  دراد   LDL لورتسلک دب  ءزج  شهاک  يارب  هک  ییاناوت  رظن  زا  رفـسف 

یم کمک  اهگر  رد  لورتسلک  نتخادنا  نایرج  هب  ندرک و  قیقر  هدروخلاس و  صاخـشا  رد  يرکف  ياوق  يریگدای و  تدـش  فعـض  يارب 
. دنک

 : ثیداحا رظن  زا  غرم  مخت  صاوخ 
جایتحا تسا  کبـس  دـننک  رافغتـسا  ندروخ  ماگنه  رد  دـنروخب و  زایپ  نآ  اب  رگا  صوصخب  تسا  دـنزرف  يدایز  ببـس  نآ  ندروخ  دایز 

کبـس و شا  هدرز  دنکیم  دایز  ار  ناسنا  لسن  تشوگ  اب  هارمه  درادن و  ار  تشوگ  ياهرـس  درد  دنکیم و  مک  ار  تشوگ  ندروخ  هب  دایز 
تسا . نیگنس  شاهدیفس 

یتنس بط  بتک  عجرم :

(ع) نیسح ماما  تبرت 

: فرصم هقیرط 
تبرت رگم  گرم  بجوم  تسا و  مارح  یکاخ  ره  ندروخ  با و  رد  لولحم  مک  یلیخ  یلیخ  رادـقم  هب  یندروخ  دـشاب  ناسنا  هارمه  دـیاب 

تسافش  نآ  رد  هک  ع )  ) نیسح ماما 
: تاحیضوت

يدرد ره  يافـش  تسا  هللادـبع  یبا  رـس  دزن  رد  هک  یخرـس  تبرت  تسا و  درفم  ياـهوراد  زا  سرت  ره  زا  نمیا  تسا و  درد  ره  زا  ياـفش 
ره يارب  گرزب  ییوراد  هدناسر و  وا  هب  يدوس  نآ  هلیـسو  هب  ادخ  هک  دـنیبیم  هکنیا  رگم  دروخ  یمن  نآ  زا  سکچیه  گرم و  رگم  تسا 
ربب راک  هب  زیچ  ره  زا  شیپ  ارنآ  دـنربیمن  نآ  زا  يدوس  دـنناوخن  ار  اعد  نآ  رگا  دراد و  ییاعد  دوش .  هدروخ  نآ  تین  هب  هک  تسا  يرامیب 

یـصولا قحب  کلاسا  اهنزخ و  يذـلا  یبنلا  قحب  کلاسا  اهـضبق و  يذـلا  کلملا  قحب  کلاسا  ینا  مهللا  وگب :  راذـگب و  مشچرب  ار  نآ  و 
نوچو ءوس  لک  نم  اظفح  فوخ و  لک  نم  اناما  ءاد و  لک  نم  اعفـش  یل  اهلعجت  نا  دمحم و  لآ  دمحم و  یلع  یلـصت  نا  اهیف  لح  يذلا 

هک یفرظ  رد  رگا  دننزب و  نآ  هب  هک  تسا  يرهم  مکح  رب  نیا  ناوخب و  نآ  رب  انلزنا ) انا   ) ردـق هروس  چـیپب و  يزیچ  رد  ارنآ  یتفگ  ار  اهنیا 
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رثا یب  دشاب  هتشادن  نیقی  هداد  رارق  نآ  رد  ادخ  هک  ییافش  هب  دروخیم  نآ  زا  هکیسک  هکنیا  ای  ددرگ و  طولخم  نآ  هب  يزیچ  تسا  نآ  رد 
ددرگیم 

یمالسا هعیش و  بتک  عجرم :

( رمت  ) امرخ

: فرصم هقیرط 
درک :  میهاوخ  هراشا  نآ  هب  لیذ  رد  هک  دنراد  یفراصم  مه  نآ  ياهتمسق  رگید  هناد و  دوشیم و  هدروخ  ماخ  هدیسر و  تروص  هب 

: تاحیضوت
 Date امرخ

 Phoenix dactylitera یملع مان 
یسانش هایگ 

رد طقف  ارنآ  تسا و  انشآان  يدح  ات  ییاکیرمآ  ییاپورا و  ياهروشک  مدرم  يارب  تیصاخرپ  هویم  نیا  تسا . یمیدق  رایـسب  يا  هویم  امرخ 
 . دور یم  راکب  یلصا  ياذغ  کی  ناونعب  یبرع  ياهروشک  رد  اصوصخم  هنایمرواخ و  رد  یلو  دننک  یم  فرصم  ینیریش  کیک و 

یئوراد : صاوخ 
لثملا برـض  کـی  درک و  هدافتـسا  ناوت  یم  تخرد  نیا  ياهتمـسق  ماـمت  زا  هک  تفگ  ناوت  یم  دراد و  يرامـشیب  صاوخ  اـمرخ  تخرد 

. تسا لاس  ياهزور  هزادناب  امرخ  تخرد  صاوخ  هک  دیوگ  یم  یبرع 
هویم اهنت  امرخ  میناد  یم  هک  روطنامه  لسع . امرخ  هویم  زا  نان و  نآ  هتسه  زا  دننک .  یم  هیهت  شرف  دبس و  امرخ  تخرد  هخاش  گرب و  زا 
دننک .  یم  عفر  نآ  زا  ار  دوخ  تاجایتحا  مامت  هک  تسا  هداد  ارحص  مدرم  هب  ار  تخرد  نیا  تعیبط  دراد و  دوجو  ارحص  رد  هک  تسیا 

اریز دننک  یم  هدافتسا  هوهق  ناونعب  نآ  زا  هداد و  وب  ار  هتسه  نیا  رد  ای  دنزپ  یم  نان  نآ  زا  هدرک و  رد  ار  امرخ  تخرد  هتسه  ارحص  مدرم 
یم دوخ  ياـهرتش  هب  يوقم  ياذـغ  ناونعب  هدرک و  سیخ  زور  دـنچ  يارب  بآ  رد  ار  رد  نیا  یتـح  اـی  تسا و  عوبطم  رایـسب  نآ  هدرک  مد 

تسا .  رت  يوقم  وج  مدنگ و  زا  اذغ  نیا  هک  دندقتعم  دنهد و 
اهنآ ندب  هب  امرخ  ندروخ  اب  يژرنا  نیا  دننک و  یم  هریخذ  دوخ  رد  هتفرگ و  ار  دیـشروخ  يژرنا  امرخ  هک  دنتـشاد  داقتعا  میدـق  زا  بارعا 

دوش .  یم  لقتنم 
لامعا هدـننک  تیوقت  زبس  يامرخ  هلمج  نم  دراد  يرایـسب  ینامرد  تارثا  هک  دـندقتعم  دـننک و  یم  هدافتـسا  زین  لاـک  ياـمرخ  زا  بارعا 

راکب یلسانت  تالآ  ياهمخز  يارب  هک  دننک  یم  هیهت  نآ  زا  يدامپ  هدرک و  رد  زین  ار  زبس  يامرخ  هتسه  یتح  دشابیم .  از  يژرنا  یسنج و 
 . دوریم

هدرک و تسرد  امرخ  هتـسه  رد  زا  يدامپ  روظنم  نیا  يارب  تسا  مشچ  ياه  کلپ  مروت  ندرب  نیب  زا  امرخ  هتـسه  ياـسآ  هزجعم  رگید  رثا 
 . تسا وراد  نیرتهب  زین  مشچ  ياه  هژم  دشر  يارب  دامپ  نیا  دنراذگ  یم  مشچ  يور  ارنآ 

امرخ موادم  ندروخ  شجالع  نیرتهب  درب  یم  نیب  زا  صاخشا  زا  یـضعب  رد  ار  یـسنج  لیم  هک  یناور  ياه  یتحاران  هلغـشمرپ و  یگدنز 
دـنا و هدرب  یم  راکب  يژرنا  تردـق و  يارب  ار  امرخ  هراومه  میدـق  ياهنامز  رد  دـنادرگ .  یم  زاب  صاخـشا  نیاب  ار  یـسنج  لیم  هک  تسا 

 . تسا یناوج  تردق  يژرنا و  نتفایزاب  يارب  هویم  نیرتهب  زونه 
 . دراد یلهسم  رثا  تسا و  خلت  امرخ  تخرد  ياهلگ  معط  دنراد .  ییوراد  تیصاخ  زین  امرخ  تخرد  ياهلگ 

 : ثیداحا رظن  زا  امرخ 
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زا سپ  بآ  ندیشون  اتشان و  سران  يامرخ  ندروخ  درک  زیهرپ  نآ  زا  دیاب  بت  ماگنه  رد  دشکیم و  مکش  رد  ار  اهمرک  نآ  ندروخ  اتـشان 
تساهدرد . يافش  نآ  رد  دنکیم و  رغال  دنشونن  بآ  رگا  هبرف و  ار  ندب  نآ 

یتنس بط  بتک  عجرم :

مدآ اباب 

: فرصم هقیرط 
دوشیم  فرصم  نآ  گرب  مخت و  هشیر ،

: تاحیضوت
Burdock مدآ اباب 

Arctium lappa یملع مان 
هایگ نیا  دسر .  یم  رتم  ات 1/5  نآ  هقاس  عافترا  هک  هلاسود  یفلع و  تسا  یهایگ  دوش  یم  هدیمان  زین  نوطیقارآ  شوگ و  لیف  هک  مدآ  اباب 

هدیـشوپ تسا  رام  تسوپ  هیبش  هک  نآ  هقاس  دیور .  یم  ایـسآ  اپورا و  رد  هیاس  بوطرم و  لدتعم و  یحاون  اه و  تشد  رد  یـشحو  تلاحب 
 . درد رارق  هقاس  يور  رب  هداتفا  تلاحب  نهپ  گرزب و  رایسب  نآ  ياهگرب  دشاب .  یم  ربز  نشخ و  ياهکرک  زا 

 . دوش یم  رت  هریت  میوش  یم  رت  کیدزن  گرب  ياهتنا  فرطب  هچ  ره  گنر و  مک  زبس  هقاس  هب  هدیبسچ  تمسق  رد  اهگرب  گنر 
 . تسا میساتپ  تارتین  میساتپ و  تانبرک  يدایز  ردقم  يارادو  هدوب  تسد  تشگنا  تماخضب  جیوه  دننام  لکش و  یکود  زارد  هایگ  هشیر 

درد .  يروآ  عوهت  يوب  یلو  تسا  نیریش  یمک  نآ  معط  دیفس و  نآ  زغم  یل ،  هوهق  مدآ  اباب  هشیر  تسوپ 
 . دوش یم  رهاظ  ییانح  درز  گنرب  حطس و  ای 4  اب 3  يا  هقدنف  تروصب  ندیسر  زا  سپ  نآ  هویم 

شخپ بجوم  دبـسچ و  یم  اهنآ  ياه  مشپ  هب  ناروناج  نادنفـسوگ و  روبع  عقوم  رد  هک  دراد  دوجو  یگنر  درز  ياهرات  هویم  ياـهتنا  رد 
دوش .  یم  رگید  قطانم  هب  هایگ  نیا  مخت 

اباب هشیر  ندرک  جراخ  زا  سپ  دیآ  یم  لمعب  یبط  هدافتسا  هایگ  نیا  هشیر  زا  دیور .  یم  یشحو  تلاحب  ناریا  طاقن  زا  یضعب  رد  مدآ  اباب 
ياـه هروـک  رد  اـی  دیـشروخ  ترارح  رثا  رد  هدرک و  میـسقت  يرتمیتناـس  هـس  کـچوک  تاـعطق  هـب  هتــسش و  یبوـخب  ارنآ  كاـخ  زا  مدآ 

 . دننک یم  کشخ  یصوصخم 
: یئوراد صاوخ 

تسا .  کشخ  درس و  مدآ  اباب  هشیر  ناریا  میدق  بط  رظن  زا 
 . دنک یم  جراخ  ندب  زا  ار  مومس  هدرک و  زیمت  ار  نوخ  تسا و  نوخ  هدننک  هیفصت  نیرتهب  ( 1

 . دنک یم  فرطرب  ار  كروک  تروص و  ياهشوج  (2
 . تسا قرعم  روآ و  راردا  (3

 . دنک یم  زیمت  ار  ندب  فنل  متسیس  (4
 . دنک یم  فرطرب  ار  اه  مخز  هژم و  لگ  امزگا ،  ریظن  یتسوپ  ياهیرامیب  (5

 . دربیم نیب  زا  ار  مروت  (6
 . تسا ندب  هدننک  تیوقت  ( 7

 . دنرب یم  راکب  مسیتامر  هجیگرس و  هجلاعم  رد  ار  مدآ  اباب  ياهگرب  هدناشوج  (8
دینک  هدافتسا  زور  رد  ناجنف  هس  ردقمب  مدآ  اباب  ياهگرب  هدناشوج  زا  دنق  يرامیب  هجلاعم  نوخ و  دنق  میظنت  يارب  (9
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 . دیهدب ضیرم  هب  دیناشوجب و  رکش  یمک  اب  ار  مدآ  اباب  ياهگرب  کخرس ،  هجلاعم  يارب  (10
 . تسا هدننک  ینوفع  دض  مدآ  اباب  مخت  هدناشوج  (11

 . تسا هدور  هدعم و  مرک  دض  مدآ  اباب  مخت  (12
 . دینک هدافتسا  مدآ  اباب  مخت  هدناشوج  زا  درد  ولگ  يویر و  ياه  یتحاران  رد  (13

 . دور یم  راکب  هیرلا  تاذ  هجلاعم  رد  (14
 . تسا رثوم  یگدروخامرس  ندرک  فرطرب  رد  مدآ  اباب  هشیر  (15

. دنک یم  فرطرب  ار  کلمخم  يرامیب  زا  لصاح  بت  (16
 . تسا رثوم  تسوبی  هجلاعم  رد  (17

. دوش یم  هدافتسا  یمس  ناروناج  ندز  شین  ماگنه  رد  مس  دض  ناونعب  (18
 . دیلامب رس  تسوپ  يور  هدرک و  مد  ار  مدآ  اباب  گرب  یلچک  هجلاعم  يارب  ( 19

اه و مخز  يور  هدرک و  طولخم  نوتیز  نغور  يواسم  ردـقم  اب  ار  مدآ  اباب  گرب  هدـناشوج  تاحارج ،  مایتلا  اه و  مخز  هجلاعم  يارب  (20
 . دیلامب تاحارج 

 . تسا نهآ  يدایز  ردقم  ياراد  اریز  تسا  یگدیرپ  گنر  ینوخ و  مک  جالع  مدآ  اباب  هشیر  ( 21
 . تسا دیفم  زورترآ  مسیتامر و  هجلاعم  يارب  (22

 . دنک یم  فرطرب  ار  سرقن  ( 23
 . تسا رثوم  ینوفع  ياهیرامیب  هجلاعم  رد  (24

 . دنک یم  مارآ  ار  کیتایس  درد  (25
 . تسا رثوم  درد  رمک  ندرک  فرطرب  رد  (26

 . دنک یم  نامرد  ار  ندب  ندروآ  بآ  (27
 . دنک یم  عیرست  ار  اذغ  مضه  ( 28

 . دنک یم  عفد  ار  هیلک  مرو  (29
دش دهاوخ  عفر  تداع  نیا  يدوزب  دیشونب  هایگ  نیا  هدرک  مد  زا  اتشان  حبص  رگا  دنراد  رکش  ینیریش و  ندروخب  يدایز  لیم  هکیئاهنآ  (30

.
. تسا دیفم  هوهق  كرت  يارب  (31

. دنک یم  فرطرب  ار  ریهک  (32
 . دنک فرطرب  ارنآ  ات  دیلامب  امزگا  ای  كروک و  يور  ارنآ  دیناشوجب و  ای  هدرک و  هل  ار  مدآ  اباب  هشیر  (33

 . دیلام رس  هب  ار  مدآ  اباب  هشیر  ظیلغ  هدناشوج  نآ  تیوقت  وم و  شزیر  زا  يریگولج  يارب  ( 34
دیلامب .  یگدیزگ  لحم  هب  هدرک و  هل  ار  مدآ  اباب  گرب  تارشح  اب  روبنز  یگدیزگ  درد  شزوس و  ندرک  فرطرب  يارب  (35

یتنس بط  بتک  عجرم :

( نبج  ) رینپ

: فرصم هقیرط 
یندروخ 
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: تاحیضوت
هک هدـش  تیاور  دـنکیم  وبـشوخ  هزمـشوخ و  ار  ناهد  دـنکیم و  دایز  ار  ینم )  تشپ (  بآ  تسا ،  دـنمدوس  بش  رد  روآ و  نایز  دادـماب 

ادـج رگا  تسا و  افـش  اهنیا  ود  ره  رد  دنـشاب  مه  اـب  ود  نیا  رگا  تسا و  ودرگ  نآ  هدـننک  حالـصا  تسا و  نآ  يور  هتـسوپ  رد  نآ  ناـیز 
دروآ  یم  یشومارف  دروآیم  يدرد  اهنآ  زا  کی  ره  دنشاب 

یمالسا هعیش و  بتک  عجرم :

( كزیترت ریجرج -   ) یهاش

: فرصم هقیرط 
یندروخ 

: تاحیضوت
تسا   ( هللا ۀنعل  هیما (  ینب  يزبس  دیسرت . دیاب  وا  رب  ماذج  زا  دروخب  ارنآ  ماش  زا  سپ  هکیسک 

یمالسا هعیش و  بتک  عجرم :

یگنرف هجوگ 

: فرصم هقیرط 
دوشیم  فرصم  اذغ  رد  فلتخم  ياه  هویش  هب 

: تاحیضوت
Tomato یگنرف هجوگ 

Lycopersicum esculentum یملع مان 
یسانش هایگ  تایلک 

رت تشرد  شرورپ  رثا  رد  مک  مک  تسا و  هدوب  سـالیگ  کـی  هزادـناب  هتبلا  یلو  تسا  هتـشاد  دوجو  شیپ  لاـس  نارازه  زا  یگنرف  هجوگ 
تسا .  هدش 

مهدفه نرق  رد  تسا .  هدـش  یم  تشک  دایز  ردـقم  هب  ورپ  روشک  رد  مهدزناش  نرقرد  تسا .  یبونج  ياکیرمآ  زا  هایگ  نیا  یلـصا  نطو 
بیس مانب  دننک و  هدافتسا  نآ  زا  دنتـسناوت  یم  دنمتورث  مدرم  طقف  دوب  نارگ  رایـسب  نوچ  تفای و  هار  دنله  ناتـسلگنا و  هب  یگنرف  هجوگ 

 . دش فورعم  قشع 
فلتخم عاونا  یگنرف  هجوگ  دراد  دوجو  لاس  لوصف  مامت  رد  ابیرقت  دوش و  یم  تشک  ایند  قطانم  مامت  رد  رـضاح  لاح  رد  یگنرف  هجوگ 

دسر .  یم  شورفب  رازاب  رد  نآ  عون  هدزناش  دودح  رد  دراد و 
دشاب  یمن  دیسا  ياراد  هک  تسا  دیفس  یگنرف  هجوگ  نآ  عون  کی 

ندـب يارب  تسا و  زبس  سران و  یگنرف  هجوگ  اریز  درک  فرـصم  دـیچ و  هتوب  زا  تسا  هدیـسر  ـالماک  هکیماـگنه  دـیاب  ار  یگنرف  هجوگ 
رابنا رد  ای  دسر و  یم  دصقم  هب  هکیماگنه  ات  دننیچ  یم  لاک  ار  یگنرف  هجوگ  یتعنص  ياهروشک  رد  هتبلا  تسا  رـضم  اه  هیلک  اصوصخم 

هک تسا  نیا  هناشن  دشاب  زبس  نآ  مخت  دننک  یم  زاب  ارنآ  هکیماگنه  یلو  دشاب  زمرق  الماک  یگنرف  هجوگ  رگا  دوش .  یم  زمرق  دـسر و  یم 
تسا .  هدیسر  ادعب  دنا و  هدیچ  لاک  ار  یگنرف  هجوگ 

دسر  یم  رتم  کی  دودح  ات  نآ  عافترا  هک  دایز  ياه  هخاش  ياراد  هلاسکی  تسا  یهایگ  یگنرف  هجوگ 
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زمرق ای  درز و  گنرب  یغرم و  مخت  ای  درگ و  نآ  هیوم  دـیآ .  یم  نوریب  نآ  هقاس  ای  اه و  هخاش  راـنک  زا  هک  تسا  گـنر  درز  نآ  ياـهلگ 
 . دوش یم  هدید 

یئوراد : صاوخ 
دنک  یم  ییایلق  ار  ندب  اما  تسا  کیرتیس  دیسا  ياراد  هچ  رگ  یگنرف  هجوگ 

تسا نوخ  هدننک  هیفصت  یلک  روطب  دنک  یم  کمک  نوخ  یمس  داوم  عفد  هب  هدرب و  الاب  ار  نوخ  ندوب  ییایلق  هجرد  یگنرف  هجوگ  (1
دنک  یم  کمک  کیروا  دیاس  عفد  هب  (2

تسا  نیلم  یگنرف  هجوگ  (3
تسا  دیفم  مشچ  همحتلم  مرو  نامرد  يارب  (4

دنک  یم  عفد  ار  هیلک  گنس  (5
دننک  همیب  تاتسورپ  ناطرس  لباقم  رد  ار  دوخ  دنناوت  یم  یگنرف  هجوگ  بترم  ندروخ  اب  نایاقآ  (6

دنک  یم  يریگولج  سیدناپآ  مرو  زا  یگنرف  هجوگ  (7
 . دینک هضمضم  ار  هدناشوج  نیا  دیناشوجب و  بآ  اب  ار  یگنرف  هجوگ  ياهگرب  هخاش  هشیر و  درد ،  نادند  عفر  يارب  (8

هزات گرب  مرگ  ولیک  کی  دیاب  روظنم  نیدـب  دـینک .  هدافتـسا  دـیناوت  یم  تارـشح  هتـش و  عفد  يارب  یگنرف  هجوگ  گرب  هدـناشوج  زا  (9
هداد رارق  غارچ  يور  ار  فرظ  دـیزیرب و  دراد  شوج  بآ  رتیل  هک 2  یفرظ  لخاد  رد  هدرک و  سیخ  هکرـس  رتیل  کی  رد  ار  یگنرف  هجوگ 

اب ارنآ  سپس  دیدنزب  مه  ارنآ  یهاگهاگ  دنامب و  زور  ود  تدم  ات  دیراذگب  هتـشادرب  غارچ  يور  زا  ار  فرظ  دیناشوجب  هقیقد  تدمبو 15 
دینک  فاص  راشف 

تسا  دیفم  مسیتامر  سرقن و  هب  نایالتبم  يارب  یگنرف  هجوگ  (10
دنک  یم  فرطرب  ار  لصافم  مرو  یگنرف  هجوگ  (11

تسا  دیفم  ضرم  نیا  يارب  نآ  فرصم  یتح  دنک و  یم  يریگولج  نیئارش  بلصت  زا  (12
دروآ  یم  نیئاپ  ار  نوخ  هروا  (13

دنک  یم  عفر  ار  هدور  طاخم  مرو  (14
هـس تدمب  اذـغ و  زا  لبق  زور  رد  ناجنف  هس  ردـقمب  يواسم و  تبـسن  هب  سفرک  یگنرف و  هجوگ  بآزا  دـیاب  نوخ  ندرک  زیمت  يارب  (15

 . دینک هدافتسا  هتفه 
دـیهد و شلام  نآ  اب  ار  رهوج  هکل  هدرب و  یگنرف  هجوگ  بآ  لخاد  رد  ار  هبنپ  هکت  کی  ساـبل  يور  رب  رهوج  هکل  ندرک  زیمت  يارب  (16

دیئوشب ارنآ  سپس 
درب  یم  نیب  زا  ار  اه  کم  کک و  مک  مک  دینک  زیمت  یگنرف  هجوگ  بآ  اب  ارنآ  زور  ره  درد  کم  کک و  امش  تسوپ  رگا  (17

یتنس بط  بتک  عجرم :

( ادوسلا هبح   ) هناد هایس 

: فرصم هقیرط 
تسا  دیفم  ندرک  برچ  دامض و  يارب  نآ  نغور  لسع و  اذغ و  نان و  اب  هارمه  ماخ  تروص  هب 

: تاحیضوت
 : یسانش هایگ 
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یتوا نمچ  لکرا  مدنگ ، هناد  هایس  گنچ ، فلع  کین ، لیگ  ادوس ، هبح  مدنگ ، همخت  هایس  ینابایب ، زینوش  هناد ، هایس 
Corncockle - Common corncokle – wild sawager – bastard nigella یسیلگنا : مان 

Agrostemma githago یملع : مان 
Caryophyllaceae هداوناخ :

یتعنـص و داوم  فلتخم ،  ياهدـنق  عوبطمان و  يوب  اب  سناسا  دـصرد  مینو  کی  اـت  ینغور و 0.5  هدام  دـصرد   40 ات يواح 30  هناد  هاـیس 
. تسا يدیئونوپاس 

تسا . یجنشت  دض  صاوخ  ياراد  يویلک  یسفنت و   ، یشراوگ ياهیرامیب  رد  ینامرد  صاوخرب  هوالع  هناد  هایس  هایگ  مرگ و  هناد  هایس 
تارثا ياراد  دوخ  رثا  ياراد  دوخ  ياـه  هناد  رد  نوتیک  ومیت  هب  موسوم  يا  هداـم  نتـشاد  لـیلد  هب  هناد  هایـس  هاـیگ  لد  هب  هناد  هایـس  هاـیگ 

جنشت و عورش  نامز  رد  ریخات  بجوم  دناوت  یم  هناد  هایس  هایگ  هک  داد  ناشن  هدمآ  لمع  هب  فلتخم  ياهشیامزآ  جیاتن   . تسا یجنـشتدض 
نآ یخفندض  رثا  تسا  نکمم  هدش و  هدهاشم  زین  يرتکابدـض  يروموتدـض و  رثا  نآ ، ياه  هناد  زا  نینچمه  دوش . جنـشت  تدـم  شهاک 

دشاب . ییایرتکابدض  رثا  نتشاد  هب  طوبرم 
اذـغ رد  يور  هدایز  بسانم و  ییاذـغ  میژر  ندرکن  تیاعر  یهجوت و  یب  لیلد  هب  هعماـج  مدرم  رتشیب  تسا  عیاـش  رایـسب  خـفن ،  يراـمیب 

. دنوش یم  نآ  راچد 
تاحـشرت هدننک  دایز  لهـسم و  مرک ،  دض  روآ ، هدعاق  رثا  هایگ  نیا  هناد  دوش  یم  جارختـسا  نولژین  مان  هب  يا  هدام  هناد ، هایـس  سناسا  زا 

دوش یم  هدافتسا  یسفنت  هاگتسد  يا  هلزن  ياه  يرامیب  هدعم و  ياهزاگ  عفد  روکذم و  فراصم  يارب  نآ  ياه  هناد  زا  دراد  ریش 
 : ثیداحا رظن  زا  هناد  هایس  صاوخ 

 : هک تسا  هدش  لقن  مالسلا ) هیلع   ) اضر ترضح  زا 
لسع اب  رگا  اصوصخ  مکش و  درد  و  مکش )  يادص  مکـش (  ياهرقرق  يارب  صوصخب  گرم . زج  هب  تسا  يدرد  ره  زا  يافـش  هناد  هایس 

هن ود  نیا  اریزدیروخب  هناد  هایـس  لسع و  قشاق  هس  هبلاغ  بت  نایمرد و  زور  کی  بت  يارب  هک  هدش  تیاور  تسا و  دنمدوس  دوش  هدروخ 
تساهنآ  رد  ود  نیا  يافش  و  نوخ )  مغلب و  ءادوس ،  ارفص ،  اهعبت ( هب  هن  تدورب و  هب  هن  دنلیام  ترارح  هب 

یمالسا هعیش و  بتک  عجرم :

( لمرح  ) جنپس

: فرصم هقیرط 
ندروخ  ندرک و  دود 

: تاحیضوت
ره هب  تسا و  نآ  رد  دنپـسا  هک  يا  هناخ  زج  هب  هناخ  داتفه  هب  دروآیم  ور  ناطیـش  تسا و  ماذـج  نآ  نیرتمک  هک  تسا  درد  داـتفه  ياـفش 
اب سپ  درد  ود  داتفه و  يافـش  شیاه  هخاش  رد  تسا و  هتفهن  يدـب  شیاه  هخاش  هشیر و  رد  اما  تسا  لکوم  يا  هتـشرف  شا  هناد  گرب و 

نک  نامرد  ار  دوخ  ردنک  نآ و 
یمالسا هعیش و  بتک  عجرم :

( هبلح  ) هلیلبنش

: فرصم هقیرط 
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نآ  هناد  هلیلبنش و  دوخ  ندروخ 
: تاحیضوت

دشابیم  دیفم  تسا  اهدنب  رد  هک  يدرس  ياهزیچ  ندروآ و  تشوگ  يارب  زین  هتفرگ و  رد  مکش  رد  هک  يداب  يارب 
یمالسا هعیش و  بتک  عجرم :

انح

: فرصم هقیرط 
دنیوشیم  یتدم  زا  دعب  دنراذگیم و  ندب  تسوپ  رس و  رب  هدرک  ریمخ  بآ  اب 

: تاحیضوت
رون رپ  ار  مشچ  انح  اب  باضخ  تسا ، دیفم  هرون  اب  هارمه  دمآ  دهاوخ  هک  روطنامه  یـسیپ )  کل و  قهب (  تسوپ و  دیفـس  ياه  هکل  يارب 

دنکیم  دایز  ار  یکیدرن )  هاب (  هوق  دیامنیم و  مارآ  ار  هجوز  دیامنیم و  شوخ  ار  وب  دنایور  یم  ار  وم  دنکیم 
یمالسا هعیش و  بتک  عجرم :

( لظنح ) لهجوبا هناودنه 

: فرصم هقیرط 
دنشابیم . خلت  رایسب  اما  دراد  یکاروخ  فرصم  نآ  هویم  نغور و 

: تاحیضوت
ناهد يزمرق  نابرـض و  دیآیم و  نادند  زا  هک  ینوخ  ناهد و  درد  يارب  هکرـس  اب  هارمهو  تسا  دیفم  نادند  یگدروخ  مرک  يارب  شنغور 

تسا . دنمدوس 
یمالسا هعیش و  بتک  عجرم :

سخ

: فرصم هقیرط 
تسا  یکاروخ 

: تاحیضوت
دنکیم  فاص  ار  نوخ 
یمالسا هعیش و  بتک  عجرم :

هکرس

: فرصم هقیرط 
تسا  هتسیاش  دوش  هدروخ  اذغ  زا  دعب  اذغ و  هارمه 

: تاحیضوت
بارش زا  هک  يا  هکرـس  دشکیم  ار  مکـش  تاناویح  دنکیم و  عطق  ار  انز  توهـش  دنکیم  مکحم  ار  لقع  هدنز و  ار  بلق  تسا  نکـش  ارفص 

ییوراد تاعالطا  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1869زکرم  هحفص 181 

http://www.ghaemiyeh.com


راوازـس دنتـسرفیم و  دورد  تسا  نآ  رد  کمن  هکرـس و  هک  يا  هرفـسرب  شا  هکئالم  دنوادخ و  دنکیم و  مکحم  ار  هثل  دشاب  هدمآ  تسدب 
دوش  هدروخ  تشروخ  نان  ناونع  هب  تسا  هتسیاش  دننک و  مامت  هکرس  اب  نآ  زا  سپ  عورش و  کمن  اب  ندروخ  زاغآ  رد  هک  تسا  نآ 

یمالسا هعیش و  بتک  عجرم :

( ابد  ) ودک

: فرصم هقیرط 
اذغ  ناونع  هب  یکاروخ 

: تاحیضوت
Squash ودک

Lagenaria vulgaris یملع مان 
یسانش هایگ 

تسا و گنر  درز  ياهلگ  دشاب .  یم  زیر  كرک  زا  هدیـشوپ  نهپ و  بلق و  لکـشب  نآ  ياهگرب  هک  هدـنزخ  هلاسکی و  تسا  یهایگ  ودـک 
يودک دننام  دراد  فلتخم  عاونا  ودک  تسا .  نیریـش  یمک  دـنلب ،  کیراب و  نآ  هشیر  دراد .  رارق  هیاپ  کی  يور  نآ  هدام  لگ  رن و  لگ 

زبس .  يودک  ای  یشروخ  يودک   ، درز يودک  ای  لبنت  يودک  ییاولح ، 
اـتابرم 60 نآ  نزو  یهاـگ  دوش و  یم  گرزب  رایـسب  هک  دـیور  یم  اـیند  طاـقن  یـضعب  اـکیرمآ و  اداـناک و  رد  ییاولح  يودـک  زا  یعون 

 . دننک یم  تسرد  کیک  ور  نآ  اب  دنربیم و  راکب  نیولاه  بش  يارب  ار  اهودک  نیا  اداناک  اکیرمآ و  رد  دسر .  یم  زین  مرگولیک 
یئوراد : صاوخ 

 : ودک مخت  ودک و  صاوخ 
ودک دنک .  یم  ییایلق  ار  ندب  ییایمیـش  ظاحل  زا  تسا و  هدننک  بوطرم  هدننک و  کنخ  ینعی  رت  درـس و  ناریا  میدق  بط  ظاحل  زا  ودـک 

دننک .  مک  نزو  دنهاوخ  یم  هک  تسا  یناسک  يارب  اذغ  نیرتمهم  نیاربانب  تسا  يرلاک  ياراد  نوچ  ناجمداب  دننام  مه 
ردقم دیاب  روظنم  نیا  يارب  دننک .  هدافتـسا  نآ  زا  دنناوت  یم  زین  لافطا  تسین  یمـس  نوچ  دراد و  هدور  مرک  عفد  رثا  ماخ  يودک  مخت  (1

کچرک نغور  دننام  لهسم  کی  تعاس  راهچ  زا  دعب  دیاب  دینک و  فرصم  هدومن و  طولخم  لسع  اب  هدرک و  ردوپ  ار  ودک  مخت  مرگ   50
دنک .  عفد  ار  اهمرک  هک  دیروخب 

دراد  ار  همضاه  ءوس  عفر  تسوبی و  عفر  ردم و  نیلم ،  رثا  ودک  (2
دروآ  یم  نیئاپ  ار  بت  دنهد  یم  ودک  دنراد  بت  هک  یصاخشا  هب  (3

تسا  یبوخ  ياذغ  يوارفص  جازم و  مرگ  صاخشا  يارب  ودک  (4
فرـصم تخپ و  نوتیز  نغور  رد  هکرـس  ای  هروغ و  بآ  اب  هارمه  ارنآ  دیاب  ودک  تیـصاخ  نیا  زا  هدافتـسا  يارب  تسا و  زاسنوخ  ودک  (5

دومن 
دینک هرقرق  ودک  بآ  درد  نادند  عفر  يارب  (6

دیناکچب  شوگ  رد  ودک  بآ  هرطق  دنچ  درد  شوگ  نامرد  يارب  (7
دیراذگب  ءاضعا  نیا  يور  ار  هتخپ  يودک  هیلک  دبک و  هدعم ،  باهتلا  ندرک  فرطرب  يارب  (8

تسا  هدور  هدعم و  يزیرنوخ  ریساوب و  نامرد  نآ  ندروخ  دینک  کشخ  ار  ودک  تسوپ  (9
تسا  نوخ  طالخا  هدننک  فرطرب  هفرس و  هدنننک  نامرد  ودک  مخت  (10
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دینک  فرصم  ودک  مخت  راردا  يارجم  شزوس  هناثم و  اه و  هدور  مخز  يارب  (11
تسا  دیفم  هچیپ  لد  بت و  عفر  يارب  ودک  مخت  نغور  (12

دنشاب  یم  دیفم  ناطرس  يریگشیپ  يارب  ود  ره  ودک  مخت  ودک و  (13
هدـغ الومعم  لهچ  نس  زا  رتالاب  ناردام  رد  دـشاب  یم  تاتـسورپ  مرو  هدـننک  فرطرب  تاتـسورپ و  ناطرـس  هدـننک  جـالع  ودـک  مخت  (14

 . دنروخب ودک  مخت  ای  ییاولح  ودک  هتفه  رد  زور  دنچ  دیاب  صاخشا  نیا  نیاربانب  دنک و  یم  ندش  گرزب  هب  عورش  تاتسورپ 
دننک یم  یگدنز  صاخشا  نیا  اب  هکیئاهنآ  یتح  يراگیس و  صاخشا  تسا و  رثوم  رایسب  هیر  ناطرس  يریگشیپ  رد  ودک  مخت  ودک و  (15

 . دننک هدافتسا  ودک  زا  دیاب  دنوشن  ضیرم  هکنیا  يارب  دنتسه  مود  تسد  يراگیس  حالطصاب  و 
 : ثیداحا رظن  زا  ودک  صاوخ 

تسا . دیفم  جنلوق  درد  يارب  دنکیم و  مکحم  ار  نیگمغ  بلق  دیازفا ،  یم  لقع  زغم و  رب 
یتنس بط  بتک  عجرم :

( مد  ) نوخ

: فرصم هقیرط 
دوش  فرصم  دیابن 

: تاحیضوت
ینابرهم و هدروآ و  بلق  تواسق  دنکیم  دـب  ار  قلخ  وبدـب و  ار  داب  راد و  راخب  ار  ناهد  تسا ، بآ  درز  ندـب و  داسف  ببـس  نوخ  ندروخ 

نوخ ندروخ  زا  دسریم  ناسنا  هب  هروخ  زا  هچنا  تسین و  رـسمه  ردام و  ردـپ و  دـنزرف و  نتـشک  زا  نمیا  هک  اجنآ  ات  دـنکیم  مک  ار  محرت 
هدیدرگ  دقعنم  نآ  رد  نوخ  اریز  تسا  مارح  هدرم )  ناویح  هتیم (  تشوگ  ارچ  هک  دوشیم  نشور  ثیدح  نیا  زا  تسا و 

یمالسا هعیش و  بتک  عجرم :

( نهد  ) نغور

: فرصم هقیرط 
دسریم . فرصم  هب  فلتخم  ياه  هنوگ  هب  دراد و  فلتخم  عاونا  نغور 

: تاحیضوت
دنکیم رهاظ  ار  يزاین  یب  شوخ و  ار  گنر  دروآ و  یم  تلوهس  بآ  يارجم  رد  دیازفا و  یم  زغم  رب  دنکیم ،  مرن  ار  تسوپ  دربیم  ار  يدب 

يرایبآ و ار  تسوپ  دـباییم و  نایرج  اهگر  رد  نوخ  بش ، رد  یلام  نغوراب  تسا و  هشفنب  نغور  اـهنغور  نیرتهب  دربیم  ار  یتسد  گـنت  و 
هعیش رب  تسا  مرن  مرگ و  ناتسمز  رد  درـس و  ناتـسبات  رد  دربیم و  ار  درد  مشچ  دردرـس و  هشفنب  نغور  اب  یلام  نغور  دنکیم  دیفـس  ار  ور 

نغور اب  اهوربا  ندرک  برچ  دنشکیم و  ار  بت  ترارح  هشفنب  ندیشک  ینیب  دنکیم و  نیگنـس  ار  زغم  تسا و  کشخ  نانمـشد  يارب  مرن و 
ناب تخرد  نغور  تسا  دیفم  اهاپ  اهتـسد و  یگتفاکـش )  قاقـش (  يارب  ناب  نغور  اب  فان  رب  یلام  نغور  دـنکیم ،  مارآ  ار  دردرـس  یلام 

يارب زینشگ )  نالجلج (  نغور  طوعسو  تسا  درد  داتفه  يافش  قبنز  نغور  دنکیم و  عفد  ار  ناطلس  ررـض  تسا و  الب  ره  زا  ناما  زرح و 
. تسا دیفم  رس 

یثیدـحردو تسا  افـش  واگ  نغور  یلو  تسین  بوخ  نادـنچ  ناگدروخلاس  يارب  هکنیا  رگم  دوشیمن  دراو  نغور  زا  رتهب  يزیچ  مکـش  هب 
رد دـناسرب  زور  هب  ار  بش  تسین  راوازـس  هتبلا  دـسرب  یگلاس  هاجنپ  هب  درم  هکنیمه  هک  هدـش  تیاور  ( ملـسو هلاو  هیلع  هللا  یلـص  ) ربمغیپزا
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دشابن . شمکش  رد  واگ  نغور  هکیلاح 
یمالسا هعیش و  بتک  عجرم :

( نامر  ) رانا

: فرصم هقیرط 
ماش  مه  تسا  دیفم  حبص  مه  رانا  ندروخ 

: تاحیضوت
Pomegranate رانا

Punica یملع مان 
رعاش رموه  تسا .  هدـش  رکذ  نآ  مان  راـب  نیدـنچ  سدـقم  بتک  رد  یتح  تسا  هتـشاد  دوجو  میدـق  زا  هک  تسا  ییاـه  هویم  زا  یکی  راـنا 

رانا ياـه  تخرد  زا  رپ  يرزب  غاـب  نامیلـس  ترـضح  هک  تیا  فورعم  تسا .  هدرب  ماـن  نآ  زا  هسیدوا )  دوخ (  باـتک  رد  ناـنوی  فورعم 
 . تسا هدیزرو  یم  قشع  نا  هب  هک  هتشاد 

بیس ینعم (  هب  هک  هدش  قتـشم  ینانوی  نابز  زا   Pomegranate یـسیلگنا هملک  تسا .  نآ  رواجم  قطانم  ناریا و  یموب  رانا  تخرد 
دشاب .  یم  دایز )  ياه  هتسه  اب 

ردـغیت و یمک  نآ  ياه  هخاـش  دـیور .  یم  يریـسمرگ  همین  قطاـنم  رد  دـسر و  یم  رتم  اـت 6  نآ  عاـفترا  هک  تسا  یکچوک  تخرد  راـنا 
تسا .  هداس  فافش و  لباقتم ،  نآ  ياهگرب 

درز ای  گنر و  زمرق  یتسوپ  ياراد  فلتخم  ياه  هزادـنا  اب  يورک  نآ  هویم  دـشاب .  یم  وب  یب  یلو  يرانا  زمرق  گنرب  تشرد  رانا  ياـهلگ 
دشاب .  یم  گنر 

تسا دوجوم  ایند  رد  رانا  فلتخم  عون  تسیب  دودح  رد  هتفرمهیور 
رانا هویم  صاوخ 

دشاب .  یم  ضباق  رایسب  کشخ و  درس و  رانا  تسوپ  رت و  درس و  رانا  بآ  تسا .  ضباق  رت و  درس ف  رانا  هویم  ناریا  میدق  بط  رظن  زا 
 . تسا رت  ضباق  تخرد  نیا  ياه  تمسق  هیقب  زا  رانا  تخرد  هشیر  تسوپ 

 ، تخرد تسوپ  گرب ،  لگ ،  زا  ییوراد  فراصم  يارب  تسا .  ضباـق  رایـسب  هک  دـشاب  یم  ناـت  ياراد  راـنا  تخرد  ياـه  تمـسق  هیلک 
 . دوش یم  هدافتسا  رانا  هناد  هشیر و  تسوپ 

 . تسا روآ  راردا  نیریش  رانا  (1
 . تسا جازم  نیلم  (2

 . تسا دیفم  راردا  يراجم  ياهیرامیب  يارب  نیریش  رانا  بآ  ( 3
. دنک یم  دایز  ار  ارفص  حشرت  (4

. دنک یم  فرطرب  ار  لاهسا  رانا  بآ  (5
 . دینک یم  يریگولج  ینیب  رد  پیلوپ  دشر  زا  دیناکچب  ینیب  رد  هرطق  دنچ  زور  ره  هدرک و  طولخم  لسع  اب  ار  رانا  ّآ  رگا  (6

 . تسا زاس  نوخ  ( 7
 . دنک یم  هیفصت  ار  نوخ  (8

 . تسا هیلک  تیوقت  يارب  وراد  نیرتهب  نادنملاس  يارب  (10
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 . تسا هدننک  کنخ  رانا  بآ  (11
 . دنک یم  باداش  ار  تروص  گنر  (12

 . دنک یم  فرطرب  ار  ادص  یگتفرگ  هدرک و  زاب  ار  ادص  (13
 . دیروخب رانا  ندرک  هفاضا  نزو  يارب  (14

 . تسا هدعم  بلق و  يوقم  رانا  بآ  (15
رانا  تخرد  ياه  تمسق  رگید  صاوخ 

 . درب یم  نیب  زا  ار  هدور  هدعم و  مرک  رانا  تخرد  هشیر  تسوپ  هدناشوج  . 1
 . دراد مرک  دض  رثا  زین  رانا  تخرد  تسوپ  هدناشوج  . 2

 . دننک هدافتسا  رانا  ياهگرب  هدناشوج  ای  رانا و  تسوپ  هدناشوج  زا  ولگ  مخز  درد و  ولگ  ندرک  فرطرب  يارب  . 3
. دننک هدافتسا  رانا  ياهگرب  هدناشوج  زا  دنناوت  یم  تسین  مظنم  ناش  هنایهام  تداع  هکیئاه  مناخ  .4

 . درب یم  نیب  زا  ار  شراخ  دیراذگب  تسوپ  يور  رگا  ار  رانا  هدش  هل  ياهگرب  .5
یگتخوس تمـسق  يور  ار  دامپ  نیا  دینک و  طولخم  دجنک  نغور  اب  هدرک و  هل  ار  رانا  ياهلگ  تسوپ ،  یگتخوس  ندرک  فرطرب  يارب  .6

 . دیلامب
 . تسا شک  مرک  رانا  تخرد  هشیر  تسوپ  تخرد و  تسوپ  هدناشوج  . 7

 . دنک یم  فرطرب  ار  نمزم  لاهسا  رانا  لگ  هدرک  مد  .8
 . دیربب راکب  ناهد  ياهمخز  ندرب  نیب  زا  يارب  هرغرغ  تروصب  ار  رانا  ياهلگ  هدرک  مد  .9

 . دینک هضمضم  ناهد  رد  ار  رانا  تخرد  هشیر  هدرک  مد  درد ،  نادند  ندرک  فرطرب  يارب  .10
 . دنک یم  دایز  ار  راردا   ( شوخیم  ) نیریش شرت و  رانا  .11

داد .  وشتسش  رانا  تسوپ  هدناشوج  اب  ار  دقعم  دیاب  ریساوب  ندرک  فرطرب  يارب  . 12
رانا تخرد  دود  تسا و  بوخ  مکـش  يارب  دشاب  سلم  رگا  دنکیم و  وکین  ار  هچب  دیازفا و  یم  ینم )  درم (  بآ  رب  دـشاب  نیریـش  رگا  .13

شندروخ دنکیم و  لدتعم  ار  تعیبط  یناروس  رانا  دروآیم . رد  تکرح  هب  ار  هلکآ  نآ  ياهخیس  اب  ندرک  لالخ  دنکیم و  رود  ار  تارـشح 
باوخ ماگنه  هب  سک  ره  دنکیم و  هدنز  ار  بلق  نشور و  ار  نآ  وبـشوخ و  ار  سفن  دیادزیم و  ار  راخب  نادـند و  یگدروخ  مرک  تسوپ  اب 
مضه ار  اذغ  دنکیم و  نامرد  ار  همخت  دنکیم و  یغابد  ار  هدعم  نآ  هیپ  اب  نیریش  رانا  تسا  ناما  رد  شدوخ  زا  دنک  حبص  ات  دروخب  يرانا 

درادیم و زاب  زور  لهچ  ات  وا  لد  ندنازوس  زا  ار  ناطیـش  دـنوادخ  دروخب  لماک  ار  يرانا  هک  یـسک  دـنکیم و  حـیبست  ندـب  رد  دـیامنیم و 
دنوادخ دروخب  لماک  رانا  هس  هک  یـسک  درادیم و  زاب  زور  دص  ات  وا  لد  ندنازوس  زا  ار  ناطیـش  دنوادخ  دروخب  لماک  رانا  ود  هک  یـسک 

زا يا  هناد  رانا  ره  رد  دوشیم و  تشهب  دراو  دـنکن  هانگ  لاس  کی  هک  یـسک  درادـیم و  زاـب  وا  لد  ندـنازوس  زا  لاـس  کـی  اـت  ار  ناـطیش 
تسا دنمدوس  زیچ  همه  يارب  دنروخب و  ییاهنت  هب  هعمج  هبنشجنپ و  رد  صوصخب  دنروخب و  اتشان  ار  رانا  هک  تسا  هتسیاش  تسا .  تشهب 

دناسریمن . نآ  هب  ینایز  زیچ  چیه  و 
یتنس بط  بتک  عجرم :

( بیبز  ) زیوم

: فرصم هقیرط 
دوشیم . هدروخ  هناد  اتشان 20  حبص  زور  ره 
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: تاحیضوت
دنکیم  عفد  ار  مغلب  دیادزیم و  ار  ادوس  گرم ، يرامیب  رگم  دوشیمن  رامیب  هللا  ءاشنا  دنک  حبص  زمرق  زیوم  هناد  تسیب  اب  هک  یسک 

یمالسا هعیش و  بتک  عجرم :

دعس

: فرصم هقیرط 
یندرک  دامض 

: تاحیضوت
وبـشوخ ار  نهد  تسا و  دیفم  ریـساوب  ياهداب  يارب  دننک  اجنتـسا  نآ  اب  رگا  تسا و  دیفم  ناهد  ياه  يرامیب  اهنادـند و  يارب  نآ  ندـیلام 

دنکیم  دایز  ار  یکیدزن  يورین  هدرک و 
یمالسا هعیش و  بتک  عجرم :

( لجرفس  ) هب

: فرصم هقیرط 
هب و ...  بآ  نآ و  يابرم  هزات و  یندروخ 

: تاحیضوت
Quince هب

Cydonia یملع مان 
یم یلامش  ياقیرفآ  ایسآ و  هنارتیدم ،  یحاون  اپورا ،  طاقن  رثکا  رد  هدوب و  ياه  وهق  نآ  هنت  هقاس و  تسوپ  هک  تسا  یکچوک  تخرد  هب 

 . دیور
هویم دـشاب .  یم  گربلگ  جـنپ  ياراد  یتروص و  ای  دیفـس و  گنرب  تشرد ،  نآ  ياهلگ  تسا .  فاص  كرک و  زا  هدیـشوپ  نآ  ياـهگرب 
شرت یمک  ای  نیریش و  عوبطم ،  یمعط  ایرد  هدوب و  كرک  زا  هدیشوپ  نآ  حطس  رد  تسا و  یبالگ  لکـشب  ای  درگ و  گنردرز ،  هدیـسر 

 . تسا
هب :  هویم  یئوراد  صاوخ 

 . تسا رت  درس و  هناد  هب  ضباق و  رت و  درس ،  هب  نغور  تسا .  کشخ  درس و  شرت و  رت و  مرگ و  میک  نیریش  هب  ناریا  میدق  بط  رظن  زا 
 . تسا بلق  هدنک  تیوقت  هب  (1

. تسا روآ  راردا  (2
 . تسا هنیس  هدننک  مرن  (3

 . تسا همضاه  هاگتسد  هدعم و  يوقم  (4
 . تسا ضباق  (5

 . دورآ یم  دنب  ار  يزیرنوخ  (6
 . تسا لهسم  شرت  هب  (7

 . تسا دیفم  سفن  یگنت  يارب  شرت  هب  (8
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 . دروآ یم  دنب  ار  غارفتسا  شرت  هب  (9
 . دنک یم  نامرد  ار  ینوخ  لاهسا  هداس و  ياه  لاهسا  (10

 . تسا نیلولسم  يارب  هویم  نیرت  دیفم  نیرتهب و  هب  (11
 . دنک یم  فقوتم  ار  محر  زا  يزیرنوخ  (12

 . درد ریساوب  يور  دیفم  رثا  (13
 . تسا دیفم  اذغ  مضه  يارب  (14

هناد  هب  صاوخ 
 . دوش اهنآ  عیرس  يافش  ثعاب  ات  دیراذگب  اه  یگتخوس  اه و  مخز  يور  ار  هناد  هب  باعل  - 1

 . تسا بت  دض  -2
 . دنک یم  نامرد  ار  هداس  ینوخ و  لاهسا  -3
 . تسا رثوم  ولگ  تاحارج  نامرد  يارب  - 4

دنک .  یم  فرطرب  ار  هفرس  -5
 . تسا دیفم  ندب  یلخاد  ياه  مروت  نامرد  يارب  - 6

 . دیلامب عضوم  يور  ار  هناد  هب  باعل  ریساوب  بل و  ناتسپ ،  كون  ندبو ،  تسد  تسوپ  كرت  مایتلا  يارب  -7
 . تسا دیفم  ناهد  نابز و  یکشخ  نامرد  يارب  -8

 . دینک نامرد  تسوپ  يور  رب  هناد  هب  باعل  ندیلام  اب  ار  یگدز  باتفآ  -9
 . تسا دیفم  یسنج  يورین  تیوقت  يارب  هناد  هب  ندیوج  -10

هب  هفوکش  لگ و  هدرک  مد  صاوخ 
. دنک یم  فرطرب  ار  دردرس  -1

 . تسا هدعم  يوقم  - 2
. دنک یم  تیوقت  فاص و  ار  هنیس  -3

 . دزاس یم  فرطرب  ار  ناکدوک  هفرس  -4
 . دیشونب باوختخر  هب  نتفر  زا  لبق  هدرک و  طولخم  جنران  راهب  ّبآ  اب  ار  لگ  هدرک  مد  یباوخ  یب  نامرد  يارب  -5

هب  نغور  صاوخ 
تسا  دیفم  شوگ  رد  ندز  گنز  ندرک  فرطرب  يارب  (1

دنک یم  فطرب  ار  هجیگرس  (2
 . تسا دیفم  ناهد  ياه  مخز  ياوادم  يارب  (3

 . دنک یم  نامرد  ار  يویر  يزیرنوخ  (4
. دنک یم  فرطرب  ار  نمزم  لاهسا  (5

 . دنک یم  عفر  ار  دبک  مور  تسا و  دبک  تسود  (6
 . دنک یم  نامرد  ار  اه  هدور  مخز  (7

هب  ياه  هخاشو  گرب  صاوخ 
 . دنک یم  اوادم  ار  مشچ  مرو  هب  تخرد  گرب  هدناشوج  (1
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 . دیئوشب هب  گرب  هدناشوج  اب  ار  اه  مخز  (2
 . تسا ضباق  (3

 . تسا دیفم  مشچ  مرو  يارب  هب  تخرد  گرب  دامض  (4
ثیداحا نآرق و  رظن  زا  هب  صاوخ 

یسک دنکیم و  وکین  ار  دنزرف  عاجـش و  ار  وسرت  دیازفا و  یم  لد  يورین  رب  دنکیم  زیمت  ار  هدعم  دنمورین و  ار  فیعـض  بلق  دایز ،  ار  لقع 
یـسک دنکیم و  هدنـشخب  ار  لیخب  دربیم  ار  ینارگن )  ّمه (  دنکیم و  يراج  وا  نابز  هب  ار  تمکح  زور  لهچ  ات  دـنوادخ  دروخب  ار  نآ  هک 

دیامنیم . ظفح  وا  نایرکشل  ناطیش و  دیک  زا  دیازفا و  یم  وا  ملع  ملح و  رب  دوشیم و  فاص  شنهذ  دروخب  ار  نآ  اتشان  زور  هس  هک 
یتنس بط  بتک  عجرم :

رکش

: فرصم هقیرط 
بش  زور و  رد  رکشین  ماخ و  رکش 

: تاحیضوت
تسا و دنمدوس  دـنروخب  رکـش  دـنوریم  باوختخر  هب  هک  یماگنه  رگا  دـسریمن و  وا  هب  ینایز  يزیچ  زا  تسا و  دـنمدوس  زیچ  همه  يارب 

دیفس رکش  هک  تسا  نیا  رامیب  هب  رکش  ندناروخ  شور  درادن  ررض  هاگچیه  رکشین  دروخیم و  ار  مغلب  نآ  صلاخ  تسا و  دیفم  بت  يارب 
رارق زین  ینیریش  رد  ار  نآ  هک  دناوتیم  هداد  رارق  افش  خلت  ياهزیچ  رد  هک  یسک  اریز  یناشونب  رامیب  هب  يزیرب و  درس  بآ  نآ  رب  یبوکب  ار 

دهدب 
یمالسا هعیش و  بتک  عجرم :

( قلس  ) ردنغچ

: فرصم هقیرط 
نآ  گرب  ندروخ  واگ و  تشوگ  هارمه  هب  مه  ییاهنت و  هب  مه  نا  هتخپ  ندروخ 

: تاحیضوت
 BEETS ردنغچ

Beta vulgaris یملع مان 
یسانش هایگ 

 . دنا هدرک  یم  هدافتسا  نآ  زا  هدوب و  انشَآ  نآ  ینامرد  صاوخب  دالیم  زا  لبق  نرق  راهچ  دودح  رد  یتح  دنتخانش و  میدق  زا  ار  ردنغچ 
دوش .  یم  تشک  ایند  طاقن  رتشیب  رد  رضاح  لاح  رد  تسا و  هتشاد  دوجو  اپورا  قرش  هنارتیدم و  هیحان  رد  یموب  روطب  ردنغچ 

گنرب تسا  دنق  ردـنغچ  نآ  رگید  عون  تسا و  زمرق  ای  هریت و  شفنب  گنرب  تسا  یلومعم  ردـنغچ  نآ  عون  کی  دـشاب  یم  عون  ود  دـنغچ 
 . دوش یم  تشک  نآ  رکش  زا  هدافتسا  يارب  ایند  فلتخم  طاقن  رد  دایز  رایسبردقمب  هک  دشاب  یم  نشور  درز 

دوش یم  تفـس  دشاب  هدیـسر  دایز  هک  يردنغچ  اریز  دشاب  ناوج  حالطـصاب  ای  دشاب و  هدنامن  كاخ  رد  دایز  هک  تسا  نآ  بوخ  ردنغچ 
 . دیآ یم  دوجوب  نآ  يور  ییاهرایش  درد و  کیراب  یندرگ  الومعم  ریپ  دنغچ  .

یئوراد : صاوخ 
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درد  يرایسب  ینامرد  صاوخ  ردنغچ  گرب 
دور یم  راکب  تسوبی  عفر  نیلم و  ناونعب  -1

تسا  هیلک  هدننک  تیوقت  -2
تسا  راردا  يراجم  باهتلا  هدننک  نامرد  -3

. دوش یم  فرصم  لوات  نامرد  مخز و  نامسناپ  يارب  یجراخ  فرصم  ناونعب  -4
 . تسه زین  ارفص  هسیک  گنس  هدننک  عفد  جیوه  اب آ ب  طولخم  ردنغچ 

تسا .  ندب  مومس  عفاد  ندب و  هدننک  تیوقت  هباشون و  نیرتهب  ردنغچ  تبرش 
 : ثیداحا رظن  زا  ردنغچ  صاوخ 

هک تسا  حـلاص  نآ  گرب  دـنایوریم و  تشوگ  دـنکیم و  تفلک  ار  ناوختـسا  تساهدرد  يافـش  نآ  رد  تسا و  هدـیئور  تشهب  لحاس  رب 
دنزیهرپب نآ  هشیر  زا  دیاب  اما  دنکیم  مارآ  رامیب  يارب  ار  باوخ  درادن  يرـسدرد  يدرد و  تسا و  افـش  نآ  رد  هک  اریز  دشاب  رامیب  ياذـغ 

دراد زجاح )  باجح  ياه  هدرپ  سامآ  ماسرب (  رامیب  مکـش  لخاد  يزیچ  دنک و  یم  نب  زا  ار  مازج  هشیر  ردنغچدنکیم  دایز  ار  ادوس  اریز 
تسا  دیفم  مشچ )  يدیفس  ارهاظ  يدیفس (  يارب  واگ  تشوگ  اب  هارمه  هدشن و 

یتنس بط  بتک  عجرم :

( کمس  ) یهام

: فرصم هقیرط 
نآ  هدش  خرس  مه  هدش  زیوجت  نان  اب  هارمه  هدش  هتخپ  مه 

: تاحیضوت
قورع بلق و  ياه  يرامیب  زا  يریگولج  رد  یهام  شقن 

؟ تسیچ رنورک  قورع  يرامیب 
هب زاـین  هفقو ، نودـب  شـالت  نیا  يارب  دوـش و  یمن  فـقوتم  شتیلاـعف  زگره  یگدـنز ، نارود  ماـمت  رد  هک  تسا  يا  هلـضع  ناـسنا ، بـلق 
یم نیمات  بلق  هلضع ي  يارب  ار  نژیسکا  هک  ییاه  گرخرس  دوش و  یم  لمح  یگرخرس  نوخ  نایرج  قیرط  زا  نژیـسکا  دراد . نژیـسکا 

. دنراد مان  رنورک " قورع  ، " دننک
نژیسکا دوجو  زا  بلق  هلـضع ي  هدش و  دودسم  یبرچ  تابوسر  عمجت  اب  روکذم  ياه  ياه  گرخرـس  رنورک ، قورع  دادسنا  يرامیب  رد 

هدش رتشیب  ینوخ  اه  گر  رادج  یبرچ  تابوسر  نس ، شیازفا  اب  جیردت  هب  تسا . یکدوک  زاغآ  زا  دنور  نیا  عورـش  هک  دنام  یم  مورحم 
ینوخ مک  هب  تیاهن  رد  دـنور  نیا  هک  دـننک  دودـسم  ار  اه  گر  دـنوش و  هدـمآرب  ینوخ  ياه  گر  لخاد  رد  تسا  نکمم  هک  ییاج  اـت 
رادقم هجیتن  رد  دش و  دهاوخ  رت  نوخ  مک  بلق ، هلضع ي  دشاب ، رتشیب  گر  دادسنا  هچ  ره  لاح  نیمهرد  دوش . یم  رجنم  بلق  هلـضع ي 

. تفای دهاوخ  شهاک  رایسب  دنک ، یم  تفایرد  هک  ینژیسکا 
لمع یتسیاب  بلق  لاح  نیا  رد  دبای . یم  شیازفا  نژیسکا  هب  دنتسه  تیلاعف  لوغـشم  هک  ییاهوضع  اه و  مادنا  زاین  یندب ، تیلاعف  ماجنا  اب 

هب دنـشاب ، هدـش  دودـسم  رنورک  قورع  رگا  اما  دزاس . مهارف  ار  لاعف  ياهوضع  زاین  دروم  نژیـسکا  دـناوتب  هک  دـنک  میظنت  يروط  ار  دوخ 
رد دوخ  تیلاعف  شیازفا  هب  رداق  اذل  دش ؛ دهاوخ  مک  دـنک ، یم  تفایرد  بلق  هک  ینژیـسکا  رادـقم  هلـضع ،  هب  نوخ  نایرج  شهاک  لیلد 

ساسحا ثعاب  تسا  نکمم  بلق  هلـضع  هب  نوخ  نایرج  شهاک  لاح ، نیع  رد  دوب . دهاوخن  یطیحم  ياه  مادنا  اهوضع و  زاین  عفر  تهج 
( تیلاعف ماگنه  هب  اه  تسد  رد  درد  سفن و  یگنت  اب  هنیس  هسفق  يور  دیدش  راشف  یگتفر ، باوخ  درد ، ساسحا   ) هنیـس هسفق  رد  یتحاران 
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. دورب نیب  زا  زین  بلق  هلضع ي  زا  یتمسق  دهد و  خر  یبلق  هلمح ي  دراد  لامتحا  دشاب ، هجوت  لباق  رنورک  قورع  دادسنا  رگا  دوش و  التبم 
. دوش یم  رجنم  يرامیب  هب  اه ، گر  هتفرـشیپ ي  دادـسنا  دوش و  یمن  ساـسحا  اـه  گرخرـس  رد  یبرچ  بوسر  هک  مینک  رکذ  تسا  مزـال 

. دوش یم  یبلق  دیدش  هلمح ي  کی  راچد  درف  ناهگان  درادن و  یتمالع  زین  هتفرشیپ  لحارم  رد  تاقوا  یهاگ  یتح 
التبم يرامیب  نیا  هب  رگا  ای  ریخ ؟ ای  تسه  يراـمیب  نیا  رطخ  ضرعم  رد  درف  اـیآ  دـهد ، ناـشن  هک  دراد  دوجو  ییاـه  شور  لاـح  نیع  رد 

؟ دراد رارق  نآ  تفرشیپ  زا  يا  هلحرم  هچ  رد  تسا ،
؟ دنوش یم  رنورک  قورع  يرامیب  رطخ  لامتحا  شیازفا  بجوم  یلماوع  هچ 

ود هب  یلک  روط  هب  لماوع  نیا  هک  دـنهد  یم  رارق  رنورک  قورع  يراـمیب  رطخ  ضرعم  رد  ار  درف  هک  دـنراد  دوجو  يددـعتم  رطخ  لـماوع 
: دنوش یم  میسقت  هتسد 

: دنتسه ریز  دراوم  لماش  درک و  حالصا  داد و  رییغت  ار  اهنآ  ناوت  یم  هک  یلماوع  - 1
( الاب دیریسیلگ  يرت  الاب ، لورتسلک  - LDL الاب ، لورتسلک  نوخ (  یبرچ  يالاب  حطس  * 

الاب نوخ  راشف  * 
تایناخد فرصم  * 

تباید * 
( کمن عابشا و  ياه  یبرچ  دح  زا  شیب  فرصم  بسانمان (  هیذغت  * 

یقاچ  نزو و  هفاضا  * 
یندب تیلاعف  كرحت و  یمک  * 

: زا دنترابع  لماوع  نیا  دنتسین . حالصا  ای  رییغت  لباق  هک  یلماوع  - 2
. دنراد مان  یکیتنژ  لماوع  هک  رهاوخ ) ردارب و  ردام ، ردپ ،  ) هداوناخ کیدزن  دارفا  رد  رنورک  قورع  يرامیب  هقباس  * 

. دوش یم  دایز  زین  رنورک  قورع  يرامیب  هب  التبا  لامتحا  نس ، شیازفا  اب  الاب ؛ نس  * 
اهدرم دنـسرب ، یگـسئای  هب  اه  نز  هک  ینامز  ات  لقادـح  دـنراد . رنورک  قورع  يرامیب  لباقم  رد  یتظافح  شقن  هک  هنانز  ياـه  نومروه  * 

. دنتسه رنورک  قورع  يرامیب  رطخ  ضرعم  رد  اه  نز  زا  شیب 
تفرـشیپ زا  دـناوت  یم  کی  هورگ  رطخ  لماوع  حالـصا  شهاک و  تهج  رد  شـالت  اـما  دنتـسین ، حالـصا  لـباق  رطخ  لـماوع  نیا  هچ  رگا 

. دنک مک  زین  مود  هورگ  دارفا  رد  رنورک  قورع  يرامیب 
بلق یتمالس  رد  یهام  شقن 

شیازفا ثعاب  جـیردت  هب  هک  تسا  بسانمان  هیذـغت  رنورک ، قورع  يراـمیب  زاـس  هنیمز  رطخ  لـماوع  زا  یکی  دـش ، هراـشا  هک  روط  ناـمه 
لماوع نیا  اب  هلباقم  ياه  شور  زا  یکی  سپ  دوش . یم  نوخ  راـشف  نزو و  هفاـضا  یقاـچ ، لورتسلک ،  - LDL، دیریسیلگ يرت  لورتسلک ،

. تسا هعماج  رد  نآ  جیورت  ییاذغ و  ياهوگلا  حالصا  رییغت و  رطخ ،
) دوش یم  هدـید  رتمک  راوناخ  دبـس  رد  تسا و  مک  رایـسب  اـم  هعماـج ي  رد  نآ  فرـصم  هک  تسا  یملاـس  ياهاذـغ  عاونا  زا  یکی  یهاـم 

جاور اب  هک  ( تسا مرگولیک  نپاژ 50  روشک  رد  نآ  هنارس ي  فرصم  هکیلاح  رد  تسا  مرگ  ولیک  ام 5  روشک  رد  یهام  هنارس ي  فرصم 
. درک کمک  هعماج  دارفا  تمالس  هب  ناوت  یم  شزرا ، اب  ینغ و  ییاذغ  هدام ي  نیا  فرصم  گنهرف 

. دراد هعماج  دارفا  یتمالس  ياقترا  ظفح و  رد  یمهم  شقن  نیروت  هنیمآ ي  دیسا  نیئتورپ و  "  ، 3- اگما  " عابشا ریغ  یبرچ  نتشاد  اب  یهام 
. تسا نیروت  هنیمآ ي  دیسا  -3 "و  اگما  " ینعی نآ  عابشا  ریغ  یبرچ  قیرط  زا  قورع  بلق و  متسیس  رب  یهام  ریثات  نیرتشیب 

هتبلا درب . مان  ناوت  یم  ار  دازآ ) یهام   ) نوملاس نیدراس و  نوت ، یهام  دـنراد ،  " 3- اگما  " یبرچ دایز ، رادـقم  هب  هک  ییاه  یهام  عاونا  زا 
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. دنتسه دیفم  عابشا  ریغ  یبرچ  نیا  يواح  زین  اه  یهام  رگید 
راـب 90 ره  هتفهرد و  راـب  ود  مرگ (  يا 180  هتفه  یتسیاب  دنتـسه  یبلق  ياه  يرامیب  ياراد  هک  يدارفا  اـکیرمآ  بلق  نمجنا  هیـصوت  قبط 

ياه هتکـس  هب  التبا  لامتحا  هدش و  نوخ  لورتسلک  شهاک  ثعاب   3- اگما برچ  ياهدیسا  نتشاد  تلع  هب  هک  دننک  فرـصم  یهام  مرگ )
. دهد یم  شهاک  ار  یبلق 
الاب نوخ  راشف  رب  یهامریثات 

ار یلوتـسیس  ای  ممیزکام  نوخ  راشف  دوش و  یم  الاب  نوخ  راشف  هب  التبم  دارفا  رد  نوخ  راشف  شهاـک  بجوم  " 3- اگما  " عابشا ریغ  یبرچ 
. تسا ریثات  یب  یعیبط  نوخ  راشف  يور  یلو  دهد  یم  شهاک  هویج  رتمیلیم  ات 8 

شیازفا ثعاب  يراجنهان  نیا  هک  تسا  نیا  رب  هدـیقع  دراد و  دوجو  نیلوسنا  هب  تمواقم  دنتـسه ، ـالاب  نوخ  راـشف  هب  ـالتبم  هک  يدارفا  رد 
. دروآ یم  نییاپ  ار  نوخ  راشف  قیرط  نیا  زا  دهد و  یم  شهاک  ار  نیلوسنا  هب  تمواقم  " 3- اگما  " عابشا ریغ  یبرچ  دوش . یم  نوخ  راشف 

نوخ ياه  یبرچ  رب  یهام  ریثات 
. دوش اه  مناخ  رد  هژیو  هب  رنورک  قورع  يرامیب  زاس  هنیمز  دناوت  یم  تسا ، نوخ  رد  دوجوم  ياه  یبرچ  عاونا  زا  یکی  هک  دیریسیلگ  يرت 

یم دهد . یم  شهاک  تسالاب ، رایسب  ناشنوخ  دیریسیلگ  يرت  هک  يدارفا  رد  ار  نوخ  دیریـسیلگ  يرت  حطـس  " 3- اگما  " عابشا ریغ  یبرچ 
يرت شهاـک  رد  ییوراد  لـمکم  ناونع  هب  دـناوت  یم  " 3- اـگما ، " تسا هدوبن  رثوـم  دارفا  نیا  رد  ییوراد  ياـه  ناـمرد  رگا  تفگ  ناوـت 

. دشاب رثوم  دیریسیلگ 
دناوت یم  دزاس ، یم  دودسم  ار  اه  نآ  رنورک ، قورع  رادج  رد  نآ  بوسر  تسا و  دـب  رایـسب  ياه  یبرچ  زا  هک  زین  الاب  لورتسلک  - LDL

. دهد یم  شهاک  تسا ، بولطمان  ياه  یبرچ  هلمج  زا  هک  زین  ار  لورتسلک  - VLDL رادقم " 3- اگما . " دبای شهاک  " 3- اگما  " طسوت
ياه یبرچ  فرـصم  هک  تسا  رثوم  رـضم  ياه  یبرچ  نیا  شهاـک  يور  رب  یناـمز  " 3- اگما  " هک تسا  يرورـض  هتکن  نیا  هب  هراشا  اـما 

. دشاب هدش  دودحم  درف  ییاذغ  همانرب  رد  برچ ) رپ  ياهاذغ  عیام ، دماج و  ياه  نغور   ) عابشا
( زوبمورت  ) نوخ ندش  هتخل  زا  يریگ  شیپ  نوخ و  داقعنا  يور  یهام  ریثات 

هتخل لیکشت  نوخ و  داقعنا  رد  يا  هدمع  شقن  دنناشوپ و  یم  ار  اه  گر  یلخاد  حطـس  هک  ییاه  لولـس  اه و  تکالپ  يور  رب  " 3- اگما "

حشرت زا  عنام  دنک و  یم  يریگشیپ  تسا ، هتخل  لیکـشت  ییادتبا  لحارم  زا  هک  اه  تکالپ  عمجت  زا  نینچمه  دراد . ییازـس  هب  ریثات  دنراد ،
. دوش یم  اه  تکالپ  زا  هدننک  دقعنم  داوم  یضعب 

ياه گر  دادسنا  زا  اریز  تسا ؛ دیفم  رایسب  دنا ، هدش  ( by pass) ساپ ياب  زاب و  بلق  یحارج  هک  یناسک  رد  " 3- اگما  " درکلمع نیا 
. دوش یم  دارفا  نیا  رد  دیدج  یبلق  ثداوح  زا  عنام  دنک و  یم  يریگشیپ  هدش  دنویپ 

زغم ياه  گر  رد  هتخل  زا  یشان  يزغم  ياه  هتکس  يور  یهام  فرصم  رثا 
ار بولطم  راثآ  نیا  هک  دنک  یم  مک  ار  يزغم  ياه  هتکس  لامتحا  دراد ، هتخل  لیکـشت  راهم  رد  هک  یـشقن  یهام و  رد  دوجوم  " 3- اگما "

يزغم هتکـس  لامتحا  دصرد  ات 7  دـننک ، یم  فرـصم  یهام  راب  کی  ياهتفه  هک  یناـسک  رد  . درک هدـهاشم  ناوت  یم  رتشیب  اـه  مناـخ  رد 
. تفایدهاوخ شهاک  زین  دصرد  ات 50  يزغم  هتکس ي  لامتحا  دسرب ، راب  يا 5  هتفه  هب  یهام  فرصم  تاعفد  رگا  دبای . یم  شهاک 

رنورک قورع  يرامیب  یهام و  فرصم 
يرت لورتسلک ، رادقم  هک  تسا  هدش  تباث  نوگانوگ  تاعلاطم  یط  دوش . یم  نیمات  ییایرد  ياهاذغ  زا  اهومیکـسا  هدـمع  ییاذـغ  میژر 
نوخ دیفم  ياه  یبرچ  زا  هک  لورتسلک  - HDL حطس تسا و  مک  اهومیکسا  نوخ  رد  لورتسلک  - VLDLلورتسلک و - LDL، دیریسیلگ

رنورک و قورع  يرامیب  راـچد  رتمک  اهومیکـسا  لـیلد  نیمه  هب  تسـالاب . تسا ، رنورک  قورع  يراـمیب  هدـننک ي  يریگـشیپ  لـماوع  زا  و 
. دنوش یم  يرامیب  نیا  زا  یشان  گرم 
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. دهد شهاک  ار  یبلق  ياه  هتکس  رنورک و  قورع  يرامیب  هب  التبا  رطخ  لامتحا  دناوت  یم  یهام  فرصم  هک  دهد  یم  ناشن  تاقیقحت  نیا 
روط هب  يزغم ، هتکـس  یبلق و  هتکـس ي  رطخ  زور  رد  یهاـم  رتـشیب  اـی  مرگ  فرـصم 35  اب  هک  تسا  هدـش  تباث  نوگانوگ  تاـعلاطم  یط 

. دنک یم  يریگ  شیپ  یبلق  تالمح  زا  دصرد  ات 44  هداد  ناشن  دراوم  یضعب  رد  دبای و  یم  شهاک  يریگمشچ 
، الاب نوخراشف  یقاچ ، ینعی  رنورک  قورع  يرامیب  زاس  هنیمز  لماوع  شهاک  اب  یهام  فرـصم  تاعفد  رادـقم و  نیب  سوکعم  طابترا  کی 

. تفای دنهاوخ  شهاک  رتشیب  روکذم  لماوع  دشاب ، رتشیب  یهام  فرصم  هچ  ره  ینعی  دراد ، دوجو  نوخ  تظلغ  الاب و  نوخ  یبرچ 
هب كانرطخ  ياه  یمتیرآ  نیا  زا  یکی  دنک . یم  يریگشیپ  یبلق ) یمتیرآ   ) یبلق مظنمان  ياه  نابرـض  زا  " 3- اگما  " نتشاد لیلد  هب  یهام 

. دنک یم  يریگولج  نآ  عوقوزا  " 3- اگما دوش و"  یم  یبلق  تسیا  بجوم  هک  تسا  ینطب " يدراکیکات  مان " 
دننک یم  فرصم  تایناخد  هک  يدارفا  رب  یهام  ریثات 

، دوش یم  هدیمان  لایلتودنا " دناشوپ و "  یم  ار  ینوخ  ياه  گر  یلخاد  حطس  هک  یلولس  هیال ي  درکلمع  هب  تایناخد  راگیس و  لامعتسا 
رورم هب  دـنوش و  داشگ  دـنناوت  یمن  اه  گر  يرورـض  عقاوم  رد  هجیتن  رد  دوش . یم  اهنآ  يریذـپ  فاـطعنا  زا  عناـم  دـناسر و  یم  بیـسآ 
تساه گر  رادج  رد  یبرچ  بوسر  تفرـشیپ  مئالع  نیرت  مهم  زا  یکی  یلولـس  هیال ي  نیا  درکلمع  لالتخا  دنوش . یم  تخـس  تفس و 

(. اه نایرش  بلصت  ای  زورلکساورتآ  )
. دننک كرت  ار  تایناخد  فرصم  ادتبا  هک  نآ  طرش  هب  دننک ، هلباقم  كانرطخ  تارییغت  نیا  اب  دنناوت  یم  یهام  فرصم  اب  يراگیس  دارفا 

عنام دشخب و  دوبهب  ار  اه  گر  لخاد  یلولس  هیال  درکلمع  دناوت  یم  دراد ، دوجو  اه  یهام  عاونا  رد  دایز  رادقم  هب  هک  نیروت  هنیمآ  دیسا 
. دهد یم  شهاک  ار  رنورک  قورع  يرامیب  لامتحا  تیاهن  رد  دوش و  اهنآ  بیسآ  زا 

اب دبای و  شرتسگ  نآ  فرـصم  گنهرف  دیاب  قورع ، بلق و  متـسیس  یتمالـس  رب  نآ  ریثات  یهام و  شزرا  اب  رامـش و  یب  دـیاوف  هب  هجوت  اب 
رد یبسانم  ياج  نآ  يارب  دراد ، دوجو  مهم  ییاذـغ  هدام ي  نیا  هب  اه  هداوناخ  یـسرتسد  ریـسم  رد  هک  ییاه  ییاسران  شهاـک  فذـح و 

. مینک زاب  یناریا  راوناخ  ییاذغ  هرفس ي  دبس و 
 : ثیداحا رظن  زا  یهام  صاوخ 

نآ زا  سپ  هک  یـسک  تسا و  اراوگ  نان  اب  شندروخ  دـنکیم  هنهک  ار  مسج  نیگنـس  ار  سَفن  دایز  ار  مغلب  بوذ و  ار  ندـب  یهام  ندروخ 
هزات یهام  نآ  زا  سپ  دیاب  دوشیم  ارفـص  راتفرگ  تماجح  زا  سپ  هک  یـسک  تسا  جلف  ضرعم  رد  حبـص  ات  دباوخب  نآ  رب  دروخن و  امرخ 

تسا . لس  شیادیپ  ببس  یهام  دایز  ندروخ  دنکیم و  بآ  ار  مشچ  هیپ  هزات  یهام  دروخب  کمن  بآ و  اب  هارمه  هدش  بابک 
یمالسا هعیش و  بتک  عجرم :

( هدادوب درآ   ) قیوس

: فرصم هقیرط 
ییاذغ  ياه  هدعو  اذغ و  تروصب 

: تاحیضوت
دیفم زجاح ) باجح  هدرپ  مرو   ) ماسرب يارب  دوش ، مضه  تیاذغ  ات  یشاب  ریس  رگا  نک  كاسما  اما  تسا  یگنسرگ  ماگنه  رد  اذغ  نیرتهب 

نآ زا  زور  لهچ  یـسک  رگا  دـنکیم و  مکحم  ار  ناوختـسا  دـنایوریم و  ار  تشوگ  دـشاب  راـمیب  ياذـغ  هک  تسا  نآ  يارب  حـلاص  تسا و 
دـنکیم و مضه  ار  تاناویح  زغم  دـنکیم و  عفد  ار  الب  عون  داتفه  دـنکیم و  هدـعم  زا  ار  مغلب  ادوس و  دوشیم  ورین  زا  رپ  شیاـه  هناـش  دروخب 

نآ زا  يزیچ  دناکـشخیم و  ار  مغلب  ادوس و  دـنروخب  اتـشان  حبـص  رگا  هداد  وب  درا  تسد  فک  هس   . هدروخ ار  نآ  هک  تسا  یـسک  ياـفش 
درا دربیم .  ار  بت  دوش  هتخیر  یفرظ  هب  یفرظ  زا  دوش و  هتسش  راب  هس  رگا  دوشیم  يوق  اهنا  هپب  دنروخب  ردام  ردپ و  رگا  دراذگیمن و  یقاب 
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دیازفا  یم  هاب  رب  كزان و  ار  تسوپ  تخس  ار  ناوختسا  دنایوریم و  ار  تشوگ  نوتیز  نغور  هارمه  هدادوب 
یمالسا هعیش و  بتک  عجرم :

( رتعص  ) نشیوآ

: فرصم هقیرط 
. دوشیم فرصم  هدناشوج  تروص  هب  تسا و  یکاروخ 

دشابیم . دیفم  یگدروخامرس  يارب  نآ  روخب 
: تاحیضوت

هک يروط  هب  دـشاب و  یم  عاجـش  يانعم  هب  ینانوی و  يا  هملک  سومیت  تسا .  يا  هیودا  ییوراد و  ناـهایگ  نیرت  یمیدـق  زا  یکی  نشیوآ 
تعاجش و ببس  نشیوآ  دندوب  دقتعم  اهنآ  اریز  دنتخود .  یم  دندوب  گنج  مزاع  هک  ناشنارهوش  سابل  هب  ار  هایگ  نیا  ناتساب  نانوی  نانز 
تسا و هدـش  شرازگ  هنارتیدـم  یجاون  نآ  أشنم  هلاس .  دـنچ  یبشخ و  تسا  یهایگ  نشیوآ  دوش .  یم  گنج  رد  اـهنآ  يزوریپ  هجیتن  رد 

نآ هفاس  دراد و  یناوارف  ياهباعـشنا  سبوچ و  شیب  مک و  میقتـسم ،  نشیوآ  هشیر   . دوش یم  تشک  یعیـسو  حوطـس  رد  اـپورا  بونج  رد 
هزین شیبو  مک  لباقتم و  کچوک ،  اهگرب  دشاب .  یم  رتم  یتناس  ات 50  نیب 20  توافتم و  هایگ  نیا  عافترا  تسا .  شوگ  راهچ  میقتـسم و 

عمتجم تروص  هب  کچوک و  اهلگ  دنتسه .  سناسا  يواح  گنر و  يرتسکاخ  ياهکرک  زا  هدیشوپ  گربمد ،  كون و  نودب  لکـش ،  يا 
گنر هب  رذب  راهچ  هویم  دنوش .  یم  رادـیدپ  عمتجم  ییاه  هخرچ  يور  دـنوش  یم  جراخ  اهگرب  لغب  زا  هک  ییاه  هقاس  یناقوف  تمـسق  رد 

تسا .  مرگ  ات 28/0  نآ 25/0  هناد  رازه  نزو  هدوب و  زیر  رایسب  نشیوآ  رذب  دراد .  دوجو  هریت  يا  هوهق 
ییوراد :  تمسق 

رادقم نیرتشیب  زا  یهدلگ  هلحرم  رد  یشیور  رکیپ  دشاب .  یم  عوبطم  ییوب  ياراد  ور  نیا  زا  تسا .  سناسا  يواح  نشیوآ  یـشیور  رکیپ 
تسا .  رادروخرب  سناسا 

ینامرد :  صاوخ 
هفرـس هجلاعم  يارب  نآ  را  تسا و  روآ  طـلخ  نشیوآ  رثوم  داوم  هعومجم  دراد .  یچراـق  دـض  يرتکاـب و  دـض  تیـصاخ  نشیوآ  سناـسا 

دوش .  یم  هدافتسا 
 : همئا رظن  زا  نشیوآ  صاوخ 

ياذغ زا  شیپ  نآ  فوفـس  هفیطق و  زرپ )  ) لمخ دننام  دروآ  یم  یلمخ  هدعم  يارب  نشیوآ  هک  دومرفیم  تسا و  ع )  ) نینموملا ریما  يوراد 
تسا  دیفم  تبوطر  يارب  حبص 

یمالسا هعیش و  بتک  عجرم :

سدع

: فرصم هقیرط 
دوشیم  هدروخ  نا  درا  مه  اذغ و  تروص  هب  مه 

: تاحیضوت
Lentil سدع

 Lens culinaris medic یملع مان 
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یتح سدع  هک  دـنراد  داقتعا  ناسانـش  هایگ  تسا .  هدـش  یم  تشک  ایند  طاقن  رثکا  رد  مایالا  میدـق  زا  هک  تسا  تابوبح  زا  یکی  سدـع 
سدع زا  رتشیب  ایوس  يایبول  طقف  ناهایگ  نیبرد  تسا و  ینغ  رایـسب  نیئتورپ  ردـقم  رظن  زا  سدـع  تسا .  هتـشاد  دوجو  زین  خـیرات  زا  لبق 

 . دراد نیئتورپ 
نآ ياهتنا  رد  هک  دشاب  یم  هچگرب  ات 14  ياراد 6  نآ  ياهگرب  تسین .  رتمیتناس  زا 30  شیب  نآ  عافترا  هک  هلاسکی  تسا  یهایگ  سدـع 
رد الومعم  تسا و  یکچوک  فالغ  نآ  هویم  تسا .  شفنب  گنر  هب  ییاه  هگر  ياراد  دیفـس و  گنر  سدـع  ياهلگ  دراد .  رارق  کـچیپ 

 . دراد دوجو  سدع  ات 3  فالغ 1  ره 
 : تسا عون  ود  سدع 

 . تسا درز  هب  لیام  زبس  نآ  گنر  تسا و  تشرد  اتبسن  درگ و  نآ  هناد  هک  یمسر  سدع 
 . دشاب یم  زمرق  گنر  هب  زیر و  نآ  ياه  هناد  هک  زمرق  سدع  ای  زیر  سدع 

یئوراد : صاوخ 
 . دشاب یم  رگیدکی  داضتم  تارثا  ياراد  نآ  هناد  تسوپ و  ناهایگ  رگید  دننام  تسا و  کشخ  لدـتعم و  ناریا  میدـق  بط  رظن  زا  سدـع 

دشاب .  یم  لاهسا  دض  نآ  زغم  نیلم و  نآ  تسوپ  رگید  ترابعب  تسا .  ضباق  سدع  دوخ  مرگ و  سدع  تسوپ  ینعی 
دنک .  یم  نیمات  ناسنا  يارب  یندب  ياهراک  يارب  ار  مزال  يژرنا  تسا و  لماک  ياذغ  کی  سدع 

تسا  ریز  صاوخ  ياراد  سدع 
 . دننک هدافتسا  نآ  زا  دیاب  امتح  هردیش  ناردام  تسا و  ریش  تاحشرت  هدننک  دایز  سدع  (1

 . دنک یم  فرطرب  ار  باهتلا  دیراذگب  بهتلم  تسوپ  يور  دینک و  رد  ار  سدع  (2
دینک .  هرغرغ  ارنآ  بآ  هتخپ و  ار  سدع  يرتفید  ولگ و  ناهد و  ياه  مخز  نامرد  يارب  (3

دینک .  لیم  هکرس  اب  ار  هتخپ  سدع  هدعم  زاگ  ندرک  فرطرب  هدعم و  تیوقت  يارب  (4
. تساذغ نیرتهب  تهاقن  نارود  يارب  ماداب  نغور  اب  سدع  شآ  (5

 . تسا دنمدوس  هدش  ضراع  امرس  تلعب  هک  اپ  تسد و  كرت  يارب  هکرس  اب  سدع  رد  دامپ  (6
 . تسا رثوم  زین  هدور  ياه  یتحاران  نامرد  رد  هک  تسا  يدایز  باعل  ياراد  نوچ  درک  فرصم  مه  لهسم  ناونعب  ناوت  یم  ار  سدع  (7

 . درب راکب  ناوت  یم  زین  مخز  يارب  مهرم  ناونعب  ار  هتخپ  سدع  (8
ار ترارح  دـناشنیم و  ورف  ار  نوخ  ناـجیه  شوماـخ و  ار  ارفـص  دـشخبیم  ورین  ار  هدـعم  دـنکیم ،  عـطق  ار  یگنـشت  هدادوـب  سدـع  درآ  (9

دوخن ع )  ) دّمحم لآ  درن  رد  سدع  دنکیم  دایز  ار  کشا  كزان و  ار  لد  تسا  كرابم  دنکیم ،  عطق  ار  یمئاد  یگدعاق  دـنکیم . شوماخ 
تسا  دیفم  تشپ  درد  ره  يارب  و 

یمالسا هعیش و  بتک  عجرم :

لسع

: فرصم هقیرط 
دش :  دهاوخ  هراشا  نآ  هب  ریز  رد  هک  دراد  يدایز  ینامرد  صاوخ  دشابیم و  یکاروخ 

: تاحیضوت
لسع 

؟ میناد یم  هچ  لسع  دیاوف  هرابرد 

ییوراد تاعالطا  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1869زکرم  هحفص 194 

http://www.ghaemiyeh.com


لسع رد  دوجوم  داوم  صاوخ و 
نوچ ییاهدنق  لماش  تسا و  هدرک  هدافتـسا  ناسنا  هک  تسا  ییاه  هدننک  نیریـش  نیتسخن  نیرت و  یمیدق  زا  لسع  دیناد  یم  هک  روطنامه 

نیماتیو هکنیا  نمض  رد  تسا . تافـسف  نهآ و  درگوگ ، میدسدیرلک ، میـسلک ، میـساتپ ، میزینم ، نوچمه  یندعم  داوم  زوتکورف ، زکولگ ،
. دوش یم  هدید  نآ  رد  توافتم  ياه  تبسن  هب  لسع  عون  تیفیک و  ساسارب  زین   C و B1 ، B2 ، B6 ، B3 ، B5 نوچمه ییاه 
تسا . یعیبط  هدننک  ینوفعدض  کی  لسع  دراد . دوجو  لسع  رد  زین  يور  دی و  سم ، یمک  دح  رد  هدش  رکذ  دراوم  رب  هوالع 

درف هب  رصحنم  یگژیو 
یتح تهج  نیمه  هب  دنوش ، لیدـبت  اهدـنق  ریاس  هب  یتحار  هب  دـنناوت  یم  نآ  رد  دوجوم  دـنق  ياه  لوکلوم  دوش : یم  مضه  یتحار  هب  _ 1

. دنک مضه  یگداس  هب  ار  نآ  دناوت  یم  زین  اه  هدعم  نیرت  ساسح 
. دراد یبلق  ياهیرامیب  نینچمه  ناطرس و  زا  يریگولج  رد  یگرزب  شقن  تسا : نادیسکا  یتنآ  زا  یبوخ  رایسب  عبنم  _ 2

نزو هب  اما  تسالاب ، رایـسب  نآ  يژرنا  دنچره  دراد ، يرلاک  رتمک   ?? يدـنق % داوم  ریاس  اب  هسیاقم  رد  تسا : نییاپ  نآ  يرلاک  حطـس  _ 3
. دنک یمن  هفاضا  صخش  ندب 

اب دوش و  یم  شخپ  نوخ  نایرج  رد  هقیقد  زا ?  سپ  دوش . طولخم  بآ  یبساـنم  نازیم  اـب  یتقو  دوش : یم  شخپ  نوخ  رد  تعرـس  هب  _ 4
یم یگتسخ  زورب  عنام  دنک و  یم  کمک  تسا ، ندب  رد  دنق  هدننک  فرـصم  نیرت  یلـصا  هکزغم  رتهب  درکلمع  هب  دنق  لوکلم  يزاسدازآ 

. دوش
دوش  یم  نوخ  ندش  زیمت  ثعاب  هوالع  هب  تسا : رثؤم  ینوخ  لماوع  تخاس  تمالس و  رد  _ 5

دوش . یم  نییارش  بلصت  یقورع و  تالکشم  زورب  عنام  دنک و  یم  ناسآ  میظنت و  ار  نوخ  نایرج  و 
رگید بلاج  یگژیو  دنچ 

. درک يرادهگن  ار  نآ  قاتا  يامد  رد  ناوت  یم  درادن و  لاچخی  هب  جایتحا  يرادهگن  تهج  دوش ، یمن  دساف  زگره  لسع  _ 1
. تسا دنق  زا  رت  نیریش   ?? زوتکورف % يالاب  نازیم  رطاخ  هب  _ 2

. تسا دیفم  رایسب  تسا ، هدمآ  تسد  هب  هقطنم  نامه  ياهلگ  زا  لسع  هک  یقطانم  نینکاس  يارب  یلصف  ياه  يژرلآ  نامرد  رد  _ 3
. دوش یمن  تعیبط  هخرچ  يدوبان  ثعاب  نآ  زا  هدافتسا  هک  تسا  ییاذغ  اهنت  _ 4

رثؤم هداس و  یگناخ  يوراد  دنچ  تخاس 
. دیشون درک و  طولخم  شرتومیل  ياچ و  اب  ار  نآ  ناوت  یم  دردولگ ، نامرد  يارب  _ 1

نوتیز نغور  يروخیاچ  قشاق  کی  اب  ار  لسع  يروخیاچ  قشاق  کی  مه  اپ  هنشاپ  جنرآ و  تسد ، تسوپ  یکـشخ  زا  يریگولج  يارب  _ 2
. دید دیهاوخ  يدوزب  ار  هجیتن  دیهد . رارق  رظن  دروم  لحم  يور  رب  هقیقد   ?? دینک و  بیکرت  ومیل  بآ  يروخیاچ  قشاق  مود  کی  و 

دوخ ناهد  دینک و  بیکرت  مرگ  بآ  ناجنف  کی  اب  ار  لسع  قشاق  کی  دینک : هدافتسا  مه  هیوش  ناهد  ناونع  هب  نآ  زا  دیناوت  یم  یتح  _3
دییوشب . نآ  اب  ار 

 : ثیداحا رظن  زا  لسع 
زا ناکـشزپ  بتک  رد  دنکیم و  بوذ  ار  مغلب  ردنک  ندـیوج  نآرق و  ندـناوخ  اب  هارمه  لسع  ندروخ  تسا  درد  ره  يافـش  لسع  ندروخ 

يارب دنا  هتفاین  نامرد  لسع  ندروخ  زا  رتهب  يزیچ  زا  مدرم  دنکیم و  دقعنم  هیام  رینپ  دننام  ار  هزات  ریـش  لسع  هک  هدش  لقن  اضر  ترـضح 
تسا  دیفم  هناد  هایس  هارمه  تسین و  نینچ  نیا  قفانم  يارب  تسا و  دنم  دوس  نموم  درد  لد 

یمالسا هعیش و  بتک  عجرم :

( بنع  ) روگنا
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: فرصم هقیرط 
تسا یندروخ 

: تاحیضوت
Grape (Vine روگنا ( 

Vitis یملع مان 
هرگ نآ  هقاس  دور .  یم  الاب  رواجم  ناتخرد  راوید و  زا  هک  هدـنور  الاب  تسا  يا  هچتخرد  دوشیم  هدـیمان  زین  وم  تخرد  هک  روگنا  تخرد 

 ، کچوک نآ  ياهلگ  دـشاب .  یم  هریت  زبس  گنرب  راد و  هنادـند  بول  جـنپ  ياراد  روگنا  ياـهگرب  تسا .  بواـنتم  ياـهگرب  ياراد  راد و 
 . تسا فلتخم  ياهگنرب  نیریش و  رادتشوگ و  روگنا ،  تخرد  هویم  دوش .  یم  رهاظ  هشوخ  تروصب  عمتجم و 

روگنا هویم  ینامرد  صاوخ 
 . تسا رت  مرگ و  ناریا  میدق  بط  قبط  رب  روگنا 

 . دنک یم  لداعتم  ار  ندب  طالخا  ( 1
 . تسا يذغم  يوقم و  رایسب  (2

 . دنک یم  هیفصت  ار  نوخ  (3
 . دنک یم  زیمت  فاص و  ار  هیر  هنیس و  (4

 . تسا تسوبی  هدننک  فرطرب  (5
 . تسا دیفم  هدور  هدعم و  مرو  نامرد  يارب  روگنا  (6

 . تسا رثوم  هفرس  هایس  يویر و  لس  نامرد  رد  (7
 . دوش یم  هدافتسا  روگنا  زا  ینوخ  لاهسا  نامرد  يارب  (8

 . تسا دیفم  رایسب  سرقن  نامرد  يارب  (9
خـفن و درد ،  لد  بجوم  تسا و  مضه  رید  نآ  تسوپ  اریز  دـنروخب  تسوپ  نودـب  ار  روگنا  دـیاب  دـنراد  فیعـض  هدـعم  هک  ییاهنآ  (10

 . ددرگ یم  رگید  ضراوع 
يوارفـص و ياـه  گنـس  کـیروا ،  دـیاس  زا  ار  دوخ  ندـب  دـنوش و  رغـال  دـنهاوخ  یم  هک  تسا  یناـسک  يارب  هوـیم  نیرتـهب  روـگنا  (11

روگنا بآ  طـقف  زور  تدمب 2  هتهف  ره  رد  دـیاب  صاخـشا  هنوگنیا  دـننک .  كاپ  هویج )  ای  برـس  زا  تیمومـسم   ) نمزم ياه  تیمومـسم 
هنازور فرـصم  ردـقم  دنـشونب .  هتفرگ و  ار  هزات  روگنا  بآ  رابکی  تعاـس  ود  ره  هک  بیترت  نیدـب  دـنریگب  روگنا  بآ  میژر  دـنروخب و 

 . دنشونب بآ  دنناوت  یم  طقف  دننک  فرصم  يرگید  ياذغ  دیابن  زور  ود  نیا  رد  تسا و  مرگ  ولیک  ابیرقت 2 
 . تسا دیفم  زین  ریساو  يویر و  لس  هب  نایالتبم  يارب  روگنا  بآ  میژر  (12

زا سپ  دیلامب و  تروصب  هبنپ  هکت  کی  اب  ار  هزات  روگنا  بآ  تسوپ ،  گنر  ندرک  نشور  نینچمه  تسوپ و  توارط  تیوقت و  يارب  (13
 . دیئوشب نیریش  شوج  یمک  يوتحم  مرگمین  بآ  اب  هقیقد  هد 

 . دنک یم  هیلک  گنس  داجیا  موادم  روطب  روگنا  ّبآ  فرصم  رد  يور  هدایز  (14
روگنا هتسه  نغور  یبط  صاوخ 

. دوش یم  هدافتسا  زین  نوباص  هیهت  یشاقن و  يارب  نآ  زا  دشاب .  یم  تسوبی  دض  نغور  نیا  تسا ،  ندب  هدننک  مرگ  روگنا  هتسه  نغور 
روگنا هتسه  یبط  صاوخ 

ییوراد تاعالطا  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1869زکرم  هحفص 196 

http://www.ghaemiyeh.com


 : تسا کشخ  درس و  ناریا  میدق  بط  رظن  زا  روگنا  هتسه 
 . تسا ضباق  نیاربانب  تسا  ننات  ياراد  (1

 . دنک یم  فرطرب  ار  لاهسا  ( 2
 . دنک یم  مک  ار  مرپسا  راردا و  حشرت  (3

 . دنهد یم  نیلولسم  هب  نامرد  يارب  ار  روگنا  هتسه  درگ  ( 4
 . تسا رضم  دنراد  فیعض  هیلک  هناثم و  هک  ییاهنآ  يارب  روگنا  هتسه  (5

روگنا تسوپ  یبط  صاوخ 
 : تسا کشخ  درس و  ناریا  میدق  بط  رظن  زا  روگنا  تسوپ 

 . دوش یم  هدافتسا  اه  مخز  رثکا  نامرد  يارب  ار  هدمآ  تسدب  رتسکاخ  دننازوس  یم  هدرک و  کشخ  ار  روگنا  تسوپ  - 1
 . دورآ نوریب  ارنآ  تسوپ  ندروخ  عقوم  رد  هک  تسا  رتهب  تسا و  مضه  رید  روگنا  تسوپ  - 2

هروغ یبط  صاوخ 
 : تسا ضباق  ودرس  ناریا  میدق  بط  رظن  زا  دوش  یم  هدیمان   Un-ripe grape یسیلگناب هک  هروغ 

 . تسا رثوم  اه  هثل  یمرن  ناهد و  طاخم  مرو  نامرد  رد  .1
 . تسا دیفم  طرفم  یقاچ  نامرد  يارب  هروغ  بآ  .2

 . دوش یم  نامرد  هروغ  بآ  اب  دشاب  یم  ندب  رد   C نیماتیو یمک  تلعب  هک  توبروکسا  يرامیب  .3
 . تسا دیفم  رایسب  داح  مسیتامر  کیتایس و  نامرد  يارب  تسا  میساتپ  تاراترات  ياراد  نوچ  هروغ  بآ  . 4

 . تسا رثوم  يدرز  عفد  رد  .5
 . دنک یم  زاب  ار  هدعاق  دزادنا و  یم  ولج  ار  نارتخد  غولب  هروغ  بآ  ندروخ  .6
 . دنک یم  ینوفع  دض  ار  اه  هدور  دنک و  یم  عفد  ار  ندب  يارفص  ترارح و  .7

 . تسا دبک  هدننک  تیوقت  هروغ  بآ  .8
 . دینک هرقرق  هروغ  بآ  ولگ  مرو  ندرک  فرطرب  يارب  .9

زا دیاب  تدمنیا  رد  هتبلا  دینک  فرصم  هایس  هریز  اب  هارمه  هروغ  بآ  شآ  زور  جنپ  تدمب  دیاب  هدعم  تیوقت  هدور و  مرک و  عفد  يارب  .10
 . دیئامن بانتجا  نیگنس  ياهاذغ  ندروخ 

زا هتبلا  دومن .  فرـصم  هروغ  بآ  شآ  زورهد  تدـمب  ناوتیم  هجلاعم  يارب  دـشاب .  یم  درد  رمک  درد و  اـپ  هدـننک  ناـمرد  هروغ  بآ  .11
 . درک بانتجا  تدمنیا  رد  نیگنس  ياهاذغ  ندروخ 

 . تسا کیتایس  مسیتامر و  هجلاعم  زین  هروغ  یشرت  .12
وم گرب  یبط  صاوخ 

 . تسا ضباق  وم  گرب  .1
 . دنک یم  فرطرب  ار  ینوخ  لاهسا  وم  ناوج  ياهگرب  هدرک  مد  .2

 . تسا دیفم  اهیزیرنوخ  يارب  .3
 . تسا رثوم  يدرز  سرقن و  عفر  رد  .4

 . دنک یم  فرطرب  ار  غارفتسا  .5
 . تسا رثوم  یگسئای  غولب و  هرود  هب  هطوبرم  نوخ  شدرگ  تالالتخا  عفر  رد  .6
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 . درد دیفم  رثا  نآ  هدرک  مد  ندروخ  تسا  بهتلم  دوش و  یم  زمرق  تروص  تسوپ  هکیماگنه  .7
 . درد ینیب  زا  ندمآ  نوخ  میحر و  ياهیزیرنوخ  عفر  رد  یبوخ  رثا  وم ،  هدش  کشخ  ناوج و  ياهگرب  درگ  .8

 . دیهد رارق  نآ  رد  هقیقد  تدمب 15  ار  اپ  تسد و  هدرک و  هیهت  ار  وم  گرب  هدناشوج  اپ  تسد و  یگدزامرس  ندرک  فرطرب  يارب  .9
 . دنامب هقیقد  دیراذگب 10  هتخیر و  شوج  بآ  رتیل  کی  رد  ار  وم  گرب  مرگ  ات 20  ردقم 15  وم ،  گرب  هدرک  مد  هیهت  يارب  .10

 . درک هدافتسا  همحتلم  مرو  دروم  رد  مشچ  يوشتسش  يارب  ناوت  یم  وم  گرب  هدرک  مد  زا  ( 11
 . تسا دیفم  سیراو  عفر  يارب  وم  گرب  هدرک  مد  .12

. تسا رتهب  نآ  هایس  صوصخب  دیادزیم  ار  هودنا  تسا و  رتاراوگ  نآ  ندروخ  هناد  هناد 
یتنس بط  بتک  عجرم :

( اریبغ  ) دجنس

: فرصم هقیرط 
یکاروخ

: تاحیضوت
رد فـلتخم  ياـهطیحم  اـب  نآ  يراـگزاس  لیلدـب  تخرد  نیا  هاگـشیور  تسا و  « Elaeagnusan gastifolial  » دجنـس یملع  مان 

سیورـس شرازگ  هب  تسا . یلامـش و ...  يزکرم و  يایـسآ  یبرغ ، یقرـش و  ياپورا  یلامـش ، ياـکیرمآ  هلمج  زا  نیمز  هرک  طاـقن  بلغا 
رافوپیه سونگاله و  عون  هک 2  دراد  دوجو  ایند  رد  دجنس  تخرد  عون  یلک 3  روط  هب  ناریا ، نایوجشناد  يرازگربخ  نامرد » تشادهب و  »
ایفروپیه دجنس  تخرد  هب  نهپ  ياهگرب  راخ و  نتشادن  دنلب ، تماق  هویم  یتشرد  لیلد  هب  سونگاله  دجنس  تخرد  تسدوجوم . ناریا  رد 

ییوراد و صاوخ  ياراد  نآ  هویم  تسوپ و  بوچ ، هشیر ، تسا و  هدش  رشتنم  نآ  ياهمادنا  مامت  رد  دجنـس  تخرد  صاوخ  دراد . يرترب 
. دوشیم جارختسا   N لیتم -  رومرآوردیهارتت -  مان  هب  مهم  ییوراد  ییایمیـش  هدام  کی  دجنـس  تخرد  تسوپ  زا  تسا  یتوافتم  یتعنص 
يزاسوراد و عیانص  رد  دجنس  لگ  سناسا  دراد . دربراک  يزاسوراد  عیانص  رد  هک  دوشیم  جارختـسا  دییوناکلآ  دجنـس  تخرد  گرب  زا 
رب نورد  و  لکش ) يدرآ   ) ربنایم گنر ،) ياهوهق  تسوپ   ) رب نورب  تمـسق  ياراد 3  دجنس  تخرد  دوریم . راکب  يزاسرطع  یـشیارآ و 
دنق عون  ربناـیم 2  تمـسق  رد  تسا . ناوارف  ییاذـغ  شزرا  ياراد  نآ  رب  نورد  ربناـیم و  تمـسق  هک  تسا  نآ ) تفـس  یبوـچ و  هتـسه  )

يرادـقم دیـساونیمآ و  عون  دجنـس 17  رب  نورد  تمـسق  رد  دراد . دوجو  هدـشن  عابـشا  هدـش و  عابـشا  یبرچ  عوـن   7 زوتکورف ، زکوـلگ و 
کی دجنـس  هویم  تفگ  ناوتیم  هک  يروطب  دـنراد  يدـیفم  رایـسب  ییوراد  صاوخ  اهدیـساونیمآ  نیا  زا  کی  ره  هک  دراد  دوجو  نیئتورپ 

رد لاهـسا و  هثل و  نادـند ، ياهیرامیب  هجلاعم  رد  نیارباـنب  تسا  ضباـق  نناـت  ناونع  هب  یتنـس  بط  رد  هویم  نیا  تسارفـص . ییوراد  هویم 
یکاروخ فرصم  دوش  بایسآ  مه  اب  دجنس  هویم  هتسه  درآ و  رگا  دنک . يریگولج  يزیرنوخ  زا  دناوتیم  تسا و  رثوم  هدعم  مخز  نامرد 

. دنکیم نامرد  ار  زورترآ  يرامیب  نآ 
 : ثیداحا رظن  زا  دجنس  صاوخ 

نمیا دنکیم و  یغابد  ار  هدعم  مرگ و  ار  اه  هیلک  تسا  روآ  تسوپ  شتسوپ  دنایوریم و  ناوختسا  شناوختسا  دروآ  یم  تشوگ  شتـشوگ 
. تسا دنمدوس  بت  يارب  دنکیم و  نک  هشیر  ار  ماذج  دشخبیم ،  ورین  ار  اهقاس  تسا . هرطق  هرطق  راردا  ریساوب و  زا 

یمالسا هعیش و  بتک  عجرم :

( حبق  ) کبک
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: فرصم هقیرط 
تسا يذیذل  ياذغ  کبک  تشوگ 

: تاحیضوت
دنکیم عطق  ار  بت  دهدیم و  توق  اهاپ  هب  اریز  دیهدب  کبک  تشوگ  دنراد  بت  هک  یصاخشا  هب  هدش  تیاور 

یمالسا هعیش و  بتک  عجرم :

( خفرف  ) هفرخ

: فرصم هقیرط 
. تسا هدوب  همطاف  ترضح  يزبس  اما  دراد  كاروخ  صاوخ  ناجیزبس  ریاس  دننام 

 : دش دهاوخ  هراشا  نآ  هب  لیذ  رد  هک  دراد  مه  ینامرد  ياه  هویش 
: تاحیضوت

ياهگرب اب  زمرق و  یمک  هدـیباوخ  ياه  هقاس  اب  هدـنزخ ، نآ  یـشحو  هک  هلاس  کی  تسا  یهایگ  دـشابیم ، كرچ  يزیرنوخ و  هدـننک  عطق 
هک گنر  خرس  یتشوگ  میخض  ياهگرب  اب  نآ  یـشرورپ  عون  دنوش . یم  رهاظ  نآ  گنر  درز  کچوک  ياهلگ  رود  هک  یتشوگ  يا  هریاد 
رد  ً الومعم نآ  یـشحو  کچوک . هایـس  نآ  مخت  هاتوک ، ياهکرک  اـب  تفلک  یتشوگ  نآ  ياـهگرب  تسا ، رتم  یتناـس   10 نآ 40 ـ  يدنلب 

. دیور یم  اه  هچایرد  هیشاح  اهناتسوب و  عرازم و  رد  بوطرم  راد  هیاس  یحاون  رد  اج و  همه  ایند  هلدتعم  قطانم 
، شرفت نارهت ، فارطا  ناجیهال ، تشر ، فارطا  رد  ناریا  یلامـش  قطاـنم  رد  زین  یـشحو  روط  هب  یلو  دوش ، یم  هتـشاک  ًـالومعم  ناریا  رد 
رد یلـصا  هعرزم  رد  میقتـسم  روط  هب  ار  نآ  رذب  دریگ و  یم  تروص  نآ  رذب  تشاک  قیرط  زا  نآ  ریثکت  دیور . یم  یحاون  ریاس  كارا و 

تروص ًابترم  دـیاب  نآ  يرایبآ  دراد  دایز  بآ  هب  جایتحا  نوچ  دـشاب و  ینغ  دـیاب  هعرزم  كاخ  دـنراک . یم  هامریت  ات  تشهبیدرا  ياه  هام 
. دریگ

هقاس گرب و  هک  دندقتعم  تسا و  ردم  تسا و  هضباق  يورین  ياراد  رت و  درس و  یلیخ  یتنـس  بط  يامکح  رظن  قبط  تعیبط  رظن  زا  هفرخ 
مرگ و ياهبت  تدح  نیکـست  يارب  دهد و  یم  نیکـست  ار  هدعم  دبک و  نوخ و  ترارح  دـنک و  یم  عمق  ار  نآ  تسا و  ارفـص  نکـسم  نآ 

يوضع ره  زا  يزیرنوخ  تسا و  دیفم  مرگ  ياه  دردرـس  عفر  تباید و  يرامیب  دروم  رد  راردا  حشرت  لرتنک  شطع و  نیکـست  يوارفص و 
دیفم لوب  حشرت  دایدزا  هناثم و  گنـس  ندرک  درخ  يارب  دنک و  یم  عطق  دیآ  هنیـس  زا  كرچ  هک  يدراوم  رد  نینچمه  دـنک و  یم  عطق  ار 

شزوس و محر و  ترارح  نیکـست  نینچمه  ریـساوب و  اه و  هدور  هناثم و  راردا و  يارجم  شزوس  هفرـس و  يارب  تسا و  ردـم  ینعی  تسا ،
. تسا دیفم  نآ  درد 

هتبلا تسا ، دیفم  رایـسب   c نیماتیو یمک  ياهیرامیب  دـبک و  ياـهیرامیب  يارب  نآ  گرب  هقاـس و  هراـصع  تسا و  ودـک  مرک  دـض  نآ  مخت 
يوروکسا هب  التبم  صاخـشا  ییاذغ  میژر  ناونع  هب  دراد و   c نیماتیو گرب  مرگ  رد 100  مرگ  دـح 25  ات  هفرخ  رد  اریز  یهاش . زا  رتمک 

. دوش یم  زیوجت 
. دوش یم  هدروخ  هدرک و  طولخم  رکش  ای  تابن  مرگ  اب 8  هک  مرگ  نآ 40  هقاس  گرب  بآ  زا  كاروخ  رادقم 

عفان رایـسب  مرگ  ياهبت  اه و  هدور  تیوقت  يوارفـص و  لاهـسا  عطق  يارب  دـنروخب  هدرک و  خرـس  نغور  زایپ و  یمک  اب  هتخپ و  ار  نآ  رگا 
. جازم مرگ  صاخشا  يارب  لاس و  مرگ  ياه  لصف  رد  صوصخ  هب  تسا 

. تسا عفان  رایسب  هیلک  درد  يارب  دنروخب  هکرس  اب  دالاس و  دننام  ار  نآ  هقاس  گرب و  رگا 
دایز )و  دـشاب هدـش  داجیا  يرگید  تلع  ای  شرت و  هویم  ندروخ  زا  هک  ) دـنک یم  عفر  ار  نادـند  يدـنک  مک ، رادـقم  هب  نآ  گرب  ندـیوج 
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. دنک یم  داجیا  نادند  يدنک  نآ  ندیوج 
. دوش یم  هدافتسا  بهتلم  لحم  رد  ندیلام  اب  مشچ  مرگ  ياهباهتلا  يارب  نآ  هراصع  زا 

عفان برج  يارب  وج  درآ  اب  تسا و  عفان  مرگ  ياـهمرو  مرگ و  ياهدردرـس  نیکـست  يارب  خرـس  لـگ  نغور  اـب  نآ  هقاـس  گرب و  داـمض 
يارب دنراذگ  دبک  هدعم و  رب  رگا  تسا و  دـیفم  شتآ  یگتخوس  اضعا و  ترارح  نیکـست  يارب  ییاهنت  هب  نآ  هقاس  گرب و  دامـض  . تسا

رد اپ  تسد و  ياه  یـسیپ  ترارح و  يارب  دوش  هدراذـگ  اپ  تسد و  فک  رب  دوش و  هیهت  انح  اب  رگا  تسا و  دـیفم  اـهنآ  ترارح  نیکـست 
. دوب دهاوخ  دیفم  رارکت  تروص 

یم ناصقن  ار  مشچ  رون  نآ  ندروخ  رد  فارـسا  دـهد و  یم  شهاک  ار  اهتـشا  تسا . هایگ  دامـض  زا  رت  يوق  لیگز  يارب  نآ  هشیر  دامض 
. تسا مرگ  ات 100  نآ  بآ  زا  كاروخ  رادقم  دشاب ، سفرک  عانعن و  اب  دیاب  دنروخب  دنهاوخب  رگا  جازم  درس  دارفا  لیبق  نیا  دهد .

تـسا عفان  نآ  ریاظن  ياهمخز  لافطا و  ناهد  ياهمخز  يارب  نآ  کشخ  هقاس  گرب و  درگ  تسا و  هفرخ  بآ  دننام  هفرخ  مخت  تیـصاخ 
. تسا رضم  جازم  درس  صاخشا  هدعم  لاحط و  يارب  نآ  درگ  و 

درگ كاروخ  رادقم  تسا ، عفان  رایسب  مرگ  ياه  هفرس  اهبت و  يارب  دنروخب  پلج  رکش و  اب  هدیبوک  ار  نآ  کشخ  گرب  مرگ  تسیب  رگا 
. تسا هزرفسا  قوف  دراوم  رثکا  رد  نآ  هباشم  تسا . مرگ  ات 20  نآ 

: تسا هدمآ  نینچ  نیمز  برغم  رد  هرشتنم  ینف  كرادم  رد  هفرخ  صاوخ  دروم  رد 
C و نیماتیو یمک  هدننک  ناربج  هدننک ، مرن  هدننک ، کنخ  ناونع  هب  هفرخ  زا  دراد . یعیـسو  ییوراد  فراصم  نیچودـنه  نیچ و  رد  هفرخ 

. دوش یم  هدافتسا  مرو  للحم  مخز و  هدنهد  مایتلا  شخبورین ،
: هک دهد  یم  ناشن  امکح  رت  قیقد  ياه  یسررب  یلو  تسا ، هدش  یفرعم  ردم  ناونع  هب  هفرخ  يدایز  كرادم  رد 

. دراد ردم  رثا  دنراد ، لامرن  هیلک  هک  یصاخشا  ملاس و  صاخشا  دروم  رد  1 ـ 
یل یپ  و  هیلک ) مرو  ای   ) سیت يرفن  دروم  رد  هلمج  زا  تسا  ردـم  يدودـح  ات  يدراوم  رد  زین  تحاران  ياه  هیلک  اب  صاخـشا  دروم  رد  2 ـ

. تسا ردم  يدودح  ات  هیلک ) سیلاک  مرو   ) سیت
. تسا عفان  ینوخ  هجلاعم  يارب  هفرخ  فرصم  هک  تسا  هدمآ  ربتعم  یتنس  بط  كرادم  زا  كردم  هد  رد 

ای یبیمآ  ینوخ  لاهسا  دروم  رد  یلو  تسا  دیفم  هدش  داجیا  يرتکاب  رثا  رد  هک  ینوخ  لاهـسا  عون  هس  يارب  هفرخ  هک  تسا  دقتعم  وی  یچ 
. تسا رثا  یب  يرتناسید  کیبومآ 

ای یلیساب  ینوخ  لاهسا  هجلاعم  يارب  دشاب  هدش  هتفرگ  نآ  بآ  هدش و  هتخپ  بوخًالماک  هک  هفرخ  هدناشوج  فرصم  هک  تسا  دقتعم  ویلا 
. تسا دیفم  یبناج  ضراوع  چیه  نودب  يرتناسید  يرلیساب 

: هفرخ یلخاد  لامعتسا  رگید  صاوخ 
اه هچب  يارب  تسا  میالم  لهـسم  تسا و  دیفم  دیفـس  ياهمرک  ای  سیرویـسکوا  هجلاعم  يارب  مرک  دض  ناونع  هب  تسا  دـیفم  لاهـسا  يارب 

. تسا مس  دض  رب و  بت  تسا ، نوخ  هدننک  هیفصت  تسا  لهسم 
: یجراخ لامعتسا  رد 

، هسبآ لـیلحت  یتـسوپ ، ياـهیرامیب  ریـساوب  یگتخوس ، دـیدش  ياـهمخز  ماـیتلا  روموت و  مرو و  لـیلحت  يارب  هاـیگ  هدـش  هل  اـی  هاـیگ  هریش 
. تسا دیفم  یگدیزگ  برقع  تارشح ، شین  یگدیزگ 

. دوش فرصم  دیابن  هلماح  نانز  دروم  رد  هتبلا  یلو  تسا  رثؤم  مه  نآ  یلخاد  فرصم  ناروناج  تارشح و  شین  دراوم  رد 
نامه نیا  دراد . دوجو  اگما 3  برچ  دیسا  مان  هب  بلاج  رایـسب  ییایمیـش  هدام  هفرخ  رد  هک  تسا  هداد  ناشن  نادنمـشناد  دیدج  تاقیقحت 

نیا هک  رظن  نیا  زا  تسا و  نوخ  راشف  لورتسلک و  شهاک  يارب  يرثؤم  لماع  دوش و  یم  تفای  یهاـم  نغور  رد  هک  تسا  یفورعم  یبرچ 
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c نیماتیو يا  هظحالم  لباق  رادقم  ياراد  هوالع  هب  دهد و  یم  رارق  نوخ  راشف  دض  ناطرـس و  دـض  دنمـشزرا  ناهایگ  فیدر  رد  ار  هایگ 
. تسا از  ناطرس  لماوع  دض  تسا و  اه  هدننک  دیسکا  دض  زا  مه  نآ  هک  تسا 

 : ثیداحا رظن  زا  هفرخ  صاوخ 
دنکیم دایز  ار  لقع  تسا و  ع )  ) همطاف ترضح  یندروخ  يزبس  تسین و  نآ  زا  رتفیرش  یندروخ  يزبس  نیمز  يور  رب 

یمالسا هعیش و  بتک  عجرم :

( دیدق  ) هدش کشخ  تشوگ 

: فرصم هقیرط 
هدش یهن  نآ  ندروخ  زا  دوش و  هدروخ  دیابن 

: تاحیضوت
کـشخ تشوگ  زیچ  ود  نآ  دننکیم و  دساف  ار  نآ  هک  نا  الا  دوشیمن  دراو  یتسردنت  مکـش  هب  هک  دنتـسه  دساف  زیچ  ود  هک  هدـش  تیاور 

رانا و ود  نآ  دننکیم و  حالصا  ار  نآ  هک  نآ  الا  دنوشیمن  دراو  دساف  مکش  هب  هک  دنتـسه  حلاص  زیچ  ود  تسا و  هدش  کشخ  رینپ  هدش و 
يدب تشوگ  نیا  دزیگنا و  یمرب  ار  يرامیب  دشکیم و  اسب  هچ  دنکیم و  مدهنم  رغال و  ار  ندب  هدـش  کشخ  تشوگ  تسا . مرگ  همین  بآ 

درادن هدیاف  شیارب  يزیچ  دناسریم و  نایز  زیچ  همه  هب  تسا و 
یمالسا هعیش و  بتک  عجرم :

روفاک

: فرصم هقیرط 
رگید فراصم  همرس و  يارب 

: تاحیضوت
ار يرطوقـس  ربص  یحایر و  روفاک  هدش  تیاور  تسا و  دیفم  مشچ  فعـض  يارب  دننکب  همرـس  يواسم  هزادنا  هب  روفاک  ُرم و  ربص ، زا  رگا 

ورف دـشاب  رـس  رد  هک  ار  يدرد  ره  هام  رد  همرـس  راب  کی  دـننکیم و  همرـس  دـنزیربیم و  يریرح  هچاپ  زا  دـنبوکیم و  مه  اب  هزادـنا  کی  هب 
دناریم نوریب  ندب  زا  ار  نآ  دناشنیم و 

یمالسا هعیش و  بتک  عجرم :

( اندنگ ثارک -   ) هرت

: فرصم هقیرط 
یکاروخ

: تاحیضوت
يارب دنکیم و  عطق  ار  ریـساوب  دناریم ،  ار  اهداب   ، دنکیم شوخ  ار  نهد  يوب  تسا و  دنمدوس  دنروخب  ار  نآ  زور  هس  رگا  لاحط  درد  يارب 
لاحط درد  هک  یـسک  هب  نک و  خرـس  بوخ  یبرع  نغور  اب  ار  نآ  هدـش  تیاور  تسا و  ماذـج  زا  ینمیا  دروخب  نآ  زا  هشیمه  هک  یـسک 

و (ص ) هللا لوسر  يزبس  تساهیزبس و  دیس  دننزب و  ار  شرس  دننک و  عطق  ار  شا  هشیر  دنیوشب  ار  نآ  تسا  هتسیاش  ناروخب  زور  هس  دراد 
. تسا دیفم  ریساوب  يارب  هدش  تیاور  دکچیم و  نآ  رب  تشهب  زا  هرطق  تفه 
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یمالسا هعیش و  بتک  عجرم :

( هرب زنک   ) زینشگ

: فرصم هقیرط 
دراد ییوراد  صاوخ  زین  نآ  مخت  دسریم و  فرصم  هب  یکاروخ  تروص  هب  نآ  يزبس 

: تاحیضوت
Coriander زینشگ

Coriangrum sativum یملع مان 
یسانش هایگ 

دروم یتح  هتشاد و  دوجو  میدق  ياهنامز  زا  دیور .  یم  زین  ناریا  طاقن  رتشیب  رد  تسا .  هنارتیدم  قطانم  اپورا و  بونج  یموب  هایگ  زینشگ 
 . تسا هدوب  اه  يرصم  فرصم 

اب ار  یسنج  فعـض  یطـسو  نورق  رد  تسا .  هدرک  یم  هدافتـسا  نآ  زا  فلتخم  ياهیرامیب  نامرد  يارب  هتخانـش و  یم  ار  هایگ  نیا  طارقب 
 . دندرک یم  نامرد  زینشگ 

دوش یم  رهاظ  لکـش  ود  هب  نآ  ياهگرب  دسر .  یم  زین  رتمیتناس  ات 80  نآ  عافترا  هک  زبس  گنرب  هلاسکی ،  یفلع و  تسا  یهایگ  زینـشگ 
 . دنشاب یم  لکش  یخن  کیراب و  هک  هقاس  لوط  رد  يرگید  راد و  هنادند  لکشب  دراد  دوجو  هقاس  هدعاق  رد  هک  یئاهنآ 

ابیرقت هدوبن و  عوبطم  نآ  هزات  يوب  دشاب .  یم  درز  گنرب  درگ و  زینشگ  هویم  تسا .  نآ  هویم  گرب و  هقاس و  هایگ  هدافتسا  دروم  تمسق 
هدش قتشم   Korio ینانوی تغل  زا  زینـشگ  نیتال  مان  یتح  دوش .  یم  وبـشوخ  هتفر و  نیب  زا  وب  نیا  ندـش  کشخ  رثا  رب  یلو  تسا  وب  دـب 

 . تسا وب  دب  ینعم  هب  هک 
زینشگ یبط  صاوخ 

تسا کشخ  درس و  ناریا  میدق  بط  رظن  زا  زینشگ  مخت  زینشگ و 
تسا ریز  رارق  زا  زینشگ  مخت  صاوخ 

تسا دیفم  رایسب  ندب  تیوقت  يارب  دینک  طولخم  لسع  ای  رکش و  اب  يواسم  تبسن  اب  هدرک و  ردوپ  ار  زینشگ  مخت  (1
دنک یم  تیوقت  ار  هدعم  (2

دنک یم  کمک  اذغ  مضه  هب  اذغ  اب  زینشگ  مخت  نذوخ  (3
تسا روآ  راردا  (4
تسا روآ  هدعاق  (5

درب یم  نیب  زا  ار  هدور  هدعم و  ياه  مرک  (6
تسا دیفم  دیئوفیت  بت  ندرک  فرطرب  يارب  (7

دنک یم  فرطرب  ار  هدور  ینوفع  ياهیرامیب  درد و  يرتکاب  دض  تیصاخ  (8
درب یم  نیب  زا  ار  يا  هبون  ياه  بت  (9

دینک هدافتسا  زینشگ  مخت  هدناشوج  زا  هنیس  ندرک  مرن  يارب  (10
تسا روآ  باوخ  زینشگ  مخت  هدناشوج  (11

دنک یم  فرطرب  ار  ماکز  (12
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دنک یم  دایز  هد  ریش  ناردام  رد  ار  ریش  زینشگ  مخت  (12
دیوجب زینشگ  مخت  نادند  درد  نیکست  يارب  (13

تسا بلق  هدننک  تیوقت  (14
دنک یم  فرطرب  ار  ینوخ  لاهسا  هدادوب  زینشگ  مخت  ندروخ  ای  زینشگ  مخت  هدناشوج  (15

زینشگ هقاسو  گرب  صاوخ 
تسا روآ  باوخ  زینشگ  ( 1

تسا هدننک  مارآ  نکسم و  (2
دنک یم  فرطرب  ار  ینیئتورپ  داوم  زا  هلصاح  ياه  تیمومسم  (3

دنک يریگولج  اذغ  ندش  شرت  زا  ات  دیروخب  زینشگ  اذغ  اب  (4
دنک یم  فرطرب  ار  یگنشت  (5

دنک یم  تیوقت  زیمت و  ار  لاحط  (6
تسا دیفم  قتف  يارب  (7

دیروخب زینشگ  پوس  ناهد  دب  بوب  ندرک  فرطرب  يارب  (8
دنک یم  فرطرب  ار  درد  لد  (9

: هدافتسا زرط 
درد نادند  ندرک  فرطرب  يارب 

رد دـینک و  درـس  یمک  ارنآ  دـسرب  رتیل  کی  هب  نآ  مجح  ات  دـشوجبدیراذگب  هتخیر و  بآ  رتیل  راهچ  رد  ار  زینگـش  مخت  مرگ  دودح 10 
دوش فرطرب  نادند  درد  ات  دینک  هضمضم  ناهد 

نادند ناهد و  نتسش  يارب 
ناهد نتـسش  يارب  ارنآ  سپـس  دینک  مد  هقیقد  تدـمب 5  هتخیر و  شوج  ّبآ  ناویل  کی  رد  ار  زینـشگ  مخت  ردوپ  يروخیاچ  قشاـق  کـی 

دینک هرغرغ  ولگ  نادند و 
یتنس بط  بتک  عجرم :

 ( يرثمک یبالگ ( 

: فرصم هقیرط 
هویم بآ  هویم و  تروص  هب  یندروخ 

: تاحیضوت
Pear یبالگ

Pirus communis یملع مان 
یسانش هایگ 

یموب تخرد  نیا  دویر .  یم  یناتـسهوک  ریـسدرس و  قطاـنم  رد  رتشیب  دـسر و  یم  رتم  دودـح 10  هب  نآ  يدـنلب  هک  تسا  یتخرد  یبالگ 
 . دشاب یم  رزخ  يایرد  یبونج  قطانم 

يا هشوخ  تروصب  یتروص و  هب  لیام  گنر  دیفـس  یبالگ  ياهلگدـشاب  یمراد  هنادـند  فاص و  نآ  ياـهگرب  تسا  قیمع  یبـالگ  هشیر 
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ياهگرب دننام  یبالگ  ياهتمسق  مامت  زا  تسا  درب  نیریش و  شرت و  ای  نیریش و  رادتشوگ ،  لکش ،  یطورخم  یبالگ  تخرد  هویم  تسا . 
 . دیآ یم  لمعب  یبط  هدافتسا  نآ  هویم  هقا  سو  تسوپ  ناوج 

یبالگ هویم  صاوخ 
تسا رت  مرگ و  ناریا  میدق  بط  رظن  زا  یبالگ 

دنک یم  عفد  ار  راردا  يراجم  گنس  یبالگ  (1
تسا رب  بت  شخب و  مارآ  (2

تسا رثوم  راردا  يارجم  تنوفع  عفر  رد  (3
تسا ندب  يوقم  (4

دنک یم  فرطرب  ار  یگنشت  (5
دنک یم  عفر  ار  راردا  يارجم  هناثم و  شزوس  (6

تسین رضم  اهنآ  يارب  دننک و  هدافتسا  نآ  زا  دنناوت  یم  دنتسه  دنق  ضرم  هب  التبم  هک  ییاهنآ  نیاربنب  تسا  زول )   ) یبالگ دنق  نوچ  (7
تسا رثوم  رایسب  ندب  مومس  عفد  يارب  (8

رظن تحت  دیاب  میژر  نیا  هتبلا  دیروخن .  رگید  ياذغ  دینک و  فرـصم  یبالگ  طقف  زور  دنچ  تدم  دـیاب  نوخ  راشف  ندروآ  نیئاپ  يارب  (9
دشاب صصختم  کشزپ  هزاجا  اب  دریگ و  ماجنا  رتکد 

یبالگ تخرد  ياه  تمسق  رگید  صاوخ 
تسا کشخ  درس و  ناریا  میدق  بط  رظن  زا  یبالگ  تخرد  هفوکشو  گرب 

دروآ یم  دنب  ار  لاهسا  يزیرنوخ و  تسا و  هدعم  يوقم  یبالگ  تخرد  هفوکش  -1
دینک هدافتسا  یبالگ  هفوکش  دامض  زا  مشچ  مرو  دروم  رد  -2

تسل هدور  هدعم و  مرک  دض  یبالگ  مخت  -3
تسا دیفم  لاهسا  عفر  يارب  یبالگ  گرب  هدرک  مد  -4

دینک و مد  هقیقد  تدمب 20  هتخیر و  شوج  بآ  رتیل  کی  رد  بیس  تسوپ  مرگ  اب 50  ار  یبالگ  گرب  مرگ  هیلک 50  گنس  عفد  يارب  -5
دیشونب جیردتب  ارنآ 

ارنآ سپـس  دشوجب و  هقیقد  دنچ  يراذگب  هتخیر و  بآ  رتیل  کی  رد  ار  یبالگ  تخرد  هقاس  تسوپ  مگر  اه 50  مخز  يوشتسش  يارب  -6
. دیشونب مک  مک 

 : ثیداحا رظن  زا  یبالگ  صاوخ 
اب هب  یبالگ و  دنکیم  یغابد  ار  هدعم  دناشنیم و  ورف  ار  نورد  ياهدرد  ادخ  نذا  هب  دهدیم و  الج  ار  لد  اریز  دیروخب  یبالگ  هدش  تیاور 

دروخب حبص  ياذغ  زا  لبق  اتشان و  دیاب  دسرب  وا  هب  شغ  ینیگنس و  هکیسک  دنتسه و  اتشان  زا  رتدیفم  يریس  ماگنه  رد  دنردارب و  مه 
یتنس بط  بتک  عجرم :

ردنک

: فرصم هقیرط 
ردنک فرصم  هار  نیرتهب 

. دییامن فرصم  هدرک و  لح  بآ  ناکتسا  کی  رد  ارنآ  زا  يروخ  ابرم  قشاق  کی  اتشان  حبص  زور  ره  هدیبوک و  ارنآ 
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. دشابیم خلت  یمک  اما  دییامن  هدافتسا  نآ  زا  سمادآ  تروص  هب  هتشاذگ و  ناهد  رد  ارنآ  دیناوتیم  نینچمه 
: تاحیضوت

زا مغلب  راردا و  عطق  نآرق و  ظفح  يارب  هدـش  تیاور  تسا و  دـیفم  هظفاح  ياربدـیادزیم  ار  ناهد  يوب  دـنکیم و  مکحم  ار  هثل  شندـیوج 
دنروخب نآ 

یمالسا هعیش و  بتک  عجرم :

ریش

: فرصم هقیرط 
یکاروخ

: تاحیضوت
 ) شتشپ بآ  رد  هک  یسک  دشابیم و  هایس  واگ  ریش  زا  رتهب  زمرق  واگ  ریش  اما  تسا  خرـس  نادنفـسوگ  ریـش  زا  رتهب  هایـس  نادنفـسوگ  ریش 

ریـش ندیـشک  رـس  ودنکیم  مکحم  ار  ناوختـسا  دنایوریم  ون  تشوگ  ریـش  تسا  دیفم  شیارب  لسع  هزات و  ریـش  دهد  خر  ینوگرگد  ینم ) 
دوشیمن و ریگ  ولگ  ریـش  ندیـشون  زا  سک  چیه  درادن و  ینایز  چیه  ریـش  مسق  ادـخب  هک  هدـش  تیاور  گرم و  الا  تسا  يدرد  ره  يافش 

. دشابیم دنفسوگ  ریش  زا  رتهب  واگ  ریش  لک  رد  دنیبیمن و  نایز  دماشایب  ص )  ) ادخ لوسر  قشع  هب  ار  ریش  هکیسک 
یمالسا هعیش و  بتک  عجرم :

( محل  ) تشوگ

: فرصم هقیرط 
یکاروخ

: تاحیضوت
رد دییوگب و  ناذا  شـشوگ  رد  دش  قلخ  دب  هکیـسک  دوشیم و  قلخ  دـب  دـنک  كرت  ارنآ  زور  لهچ  هکیـسک  دـنایوریم و  تشوگ  تشوگ 
نآ تشوگبا  نینچمه  تسا و  دیفم  مشچ  ندش  دیفـس  يرامیب  يارب  ردنغچ  اب  واگ  تشوگ  هدـش و  یهن  تشوگ  ندروخ  دایز  زا  تیاور 

تیاور تسا و  دـنم  دوس  یتسوپ ) دیفـس  ياه  هکل   ) حـضو يارب  واگ  تشوگ  ياب  روش  هدادوبدرَا و  هک  هدـش  تیاور  دربیم و  ار  يدـیفس 
دوشیم و فیعـض  شندب  هکنآ  رگم  دنکیمن  تداع  نآ  ندروخ  هب  یـسک  تسا و  نینچ  هدرم  تشوگ  تسا و  درد  واگ  تشوگ  هک  هدـش 
و یناهگان )  هأجف (  گرم  هب  رگم  دریمیمن  راوخ  هدرم  ددرگ و  یم  عطق  شلسن  دهدیم  تسد  زا  ار  شا  توق  ددرگ و  یم  ناوتان  شمسج 

هدـش تـیاور  تـسا و  دنفـسوگ  تشوـگ  اهتـشوگ  نیرتـهب  تـسا و  ترخآ  اـیند و  ياـهیندروخ  دیـس  تـشهب و  ياهاذـغ  دیـس  تشوـگ 
. تسا زاورپ  کیدزن  ای  هدمآ  رد  زاورپ  هب  هزات  هک  تسا  يا  هچب  رتوبک  تشوگ  اهتشوگ  نیرتبوغرم 

یمالسا هعیش و  بتک  عجرم :

( هقان  ) حاقل

: فرصم هقیرط 
رتش ریش 

: تاحیضوت
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شباشیپ دیوشیم و  بوخ  ارنآ  هدنار و  نوریب  ارنآ  هدـیدنگ  ياهزیچ  دـنکیم و  كاپ  ار  ندـب  تسا  دـسج  یتفا و  درد و  ره  يافـش  شریش 
تسا نداتسیا )  لاح  رد  سفن  یگنت  وبر (  يافش 

یمالسا هعیش و  بتک  عجرم :

( ءام  ) بآ

: فرصم هقیرط 
 .... یندیشون و
: تاحیضوت

هک يدرد  ره  يارب  مزمز  بآ  تسا و  درد  ره  هدام  بآ  ندیشون  دایز  میتفاین و  اعد  درس و  بآ  زا  رتهب  ییوراد  بت  يارب  هک  هدش  تیاور 
زیمت یفرظ  رد  ار  دسرب  نیمز  هب  هکنآ  زا  لبق  ار  ناراب  بآ  یـسک  رگا  تسا .  درد  ره  يافـش  هک  هدش  تیاور  تسا و  افـش  دوش  هدیـشون 

( سان قلف و  ياه  هروس   ) نیتذوعم هللا و  وه  لق  دـمحلا و  ياه  هروس  راب  داتفه  فرظ ) ره  يارب  روظنم  اره  اـظ   ) کـی ره  يارب  دـنک  عمج 
با دربیم . وا  ياهگر  و  خم ،  اهناوختسا ،  ندب ،  زا  ار  يرامیب  ره  دنوادخ  دماشایب  نآ  زا  ماج  کی  بش  ره  ماج و  کی  زور  ره  دناوخب و 

رد ندرک  راردا  دنیبیمن  نایز  يزیچ  زا  تسا و  دنم  دوس  زیچ  ره  يارب  مرگ  همین  با  دنکیم  عفد  ار  اهیرامیب  دنکیم و  ریهطت  ار  ندـب  ناراب 
بازیم هب  فورعم  هدـش و  بصن  لیعمـسا  رجح  يالاب  رد  هبعک  ماـب  رب  هک  ینادواـن  هبعک (  بازیم  بآ  دروآ و  یم  یـشومارف  دـکار  بآ 

. تسا ترخآ  ایند و  ياه  هباشون  دیس  با  تسا و  درد  داتفه  يافش  نمؤم  روخمین  با  تسا  افش  تسا ) تمحر 
یمالسا هعیش و  بتک  عجرم :

تسام

: فرصم هقیرط 
یکاروخ

: تاحیضوت
دزیرب نآ  رب  ناینز  ینعی  موضاه  دیاب  دناسرن  نایز  وا  هب  دروخب و  تسام  دهاوخیم  هک  یسک 

یمالسا هعیش و  بتک  عجرم :

شام

: فرصم هقیرط 
. دشابیم یکاروخ  دوش  هتخپ  نآ  رد  هک  یبآ  شام و  دوخ 

: تاحیضوت
دنزیریم شیاذغ  رد  ار  نآ  دوخ  دشونیم و  ار  شبآ  دشاب  یتسوپ )  ياه  هکل  قهب (  هب  التبم  هکیسک  دنزپیم و  ار  شام 

یمالسا هعیش و  بتک  عجرم :

رم

: فرصم هقیرط 
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دوشیم مشچ  هب  همرس 
: تاحیضوت

تسا دیفم  مشچ  يارب  روفاک  اب  رم  ندرک  همرس 
یمالسا هعیش و  بتک  عجرم :

( حلم  ) کمن

: فرصم هقیرط 
. دشابیم دیفم  اهیرامیب  يرایسب  زا  يریگشیپ  يارب  اذغ  ندروخ  زا  لبق  کمن  فرصم 

: تاحیضوت
 ، دردولگ صرب ،  ماذـج ،  نونج ،  دـنا :  هلمج  نآ  زا  هک  تسا . نآ  رد  درد  ود  داـتفه و  يافـش  اریز  نک  زاـغآ  کـمن  اـب  ار  دوخ  ياذـغ 

مدرم رگا  دـنهنیم و  عـضوم  رب  هدرک و  ریمخ  بآ  اـب  ارنآ  روـظنم  نیا  يارب  برقع و  شزگ  هرهچ و  سیپ  کـل و  درد ،  لد  درد ،  نادـند 
. دندرکیم هغلابم  قایرت  ناونعب  نآ  ندرب  راکب  رد  تسا  کمن  رد  زیچ  هچ  هک  دنتسنادیم 

یمالسا هعیش و  بتک  عجرم :

( ذیبن  ) بارش

: فرصم هقیرط 
. دوش فرصم  دیابن  تسا و  مارح 

: تاحیضوت
. درک هراشا  ناسنا  لقع  ندش  مک  هب  ناوتیم  هلمج  نآ  زا  هک  دراد  يرایسب  تارضم  نآ  فرصم  هدادن و  رارق  افش  مارح  رد  دنوادخ 

یمالسا هعیش و  بتک  عجرم :

( تفاظن يوراد   ) هرون

: فرصم هقیرط 
دشابیم یندرک  دامض 

: تاحیضوت
دیفـس ياهکل   ) حـضو دـنلامب  دوخرب  مامح  رد  دـننک و  طولخم  انح  اـب  ارنآ  رگا  دـنکیم و  هبرف  ار  ندـب  تسا و  وراد  ماـسقا  زا  یکی  هرون 

ینیب رس  رب  دیوبب و  درادرب و  ار  نا  تشگنا  اب  هک  یسک  تسا و  تراهط  هلیسو  ریونت  دیادزیم .  ار  یتسوپ )  هایس  ياهکل  قحب (  و  تسوپ ) 
دنکیم و دایز  ار  ینم )  ) بلص با  هرون   ، دنازوسمن ار  وا  دناوخب  ار  هرونلاب ) انرما  امک  دواد  نب  نامیلـس  محرا  مهلا  ياعد ( دراذگب و  دوخ 

ناتـسمز رد  نآ  ربارب  هد  زا  رتدیفم  ناتـسبات  رد  نآ  لامعتـسا  راب  کی  دنکیم و  هبرف  ار  ندب  دیازفا و  یم  هیلک  هیپ  رب  دهدیم و  ورین  ار  ندب 
ندیلام سپ  هک  یسک  دروآیم و  لس  فعـض و  دنکیم و  تسـس  ار  لصافم  دنکیم و  عطق  ار  تشپ  بآ  دش  دنلب  هک  نیمه  ندب  يوم  تسا 

تسا ناما  رد  هلکآ  صرب و  ماذج ، نونج ،  زا  دلامب  انح  ار  دوخ  مدق  ات  قرف  زا  اهنآ 
یمالسا هعیش و  بتک  عجرم :
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( هسیره  ) میلح

: فرصم هقیرط 
یکاروخ

: تاحیضوت
. دروخب میلح  هک  دومرف  رما  وا  هب  دنوادخ  درک  تیاکش  ادخ  هب  یکیدزن  يورین  یمک  فعض و  زا  ایبنا  زا  یکی 

یمالسا هعیش و  بتک  عجرم :

( ابدنه  ) ینساک

: فرصم هقیرط 
يزبس ناونع  هب  یکاروخ  یندرک و  مد 

: تاحیضوت
ییاه هرطق  حبص  زور  ره  دنکیم  دایز  ار  رسپ  تسا و  مرن  مرگ و  دنکیم  گنرـشوخ  ار  هراسخر  دنکیم و  دایز  ار  ینم  تسا  اه  يزبس  دیس 
تفه شمکش  رد  دباوخب و  بش  هک  یسک  دنهدن  ناکت  ار  نآ  دنروخیم  ینـساک  تقو  ره  هک  تسا  نآ  هتـسیاش  دکچیم  نآ  رب  تشهبزا 

رگم تسین  یمدآ  نودنا  رد  يدرد  تسا و  درد  رازه  يافـش  ینـساک  رد  تسا  ناما  رد  جنلوق  زا  هللاءاشنا  بش  نآ  رد  دشاب  ینـساک  هقاط 
هدش زیوجت  نآ  نغور  دردرس  بت و  يارب  دنکیم  نک  هشیر  ار  نآ  ینساک  هکنآ 

یمالسا هعیش و  بتک  عجرم :

( نیسرم سآ -   ) دروم

: فرصم هقیرط 
یندیلام یکاروخ و 

: تاحیضوت
. دشابیم دیفم  باصعا  تیوقت  نینچمه  نآ و  شزیر  زا  يریگولج  وم و  ندنایور  يارب 

یتنس بط  بتک  عجرم :

رجآ

: فرصم هقیرط 
مرگ رجآ  رب  نتسشن  نداد و  روخب 

: تاحیضوت
هنهک رسدرد  اه ،  هلزن  يزغم ،  درـس  داوم  عفد  يارب  دنهد  روخب  نآ  اب  ار  رـس  دنک و  راخب  ارنآ  ات  دنزادنیب  بآ  رد  دنزادگب و  رگا  ار  رجا 

 . تسا دیفم  ریساوب  درد  يداب و  درس  یتبوطر و  چیپ  لاهسا و  يارب  غاد  رجآ  رب  نتسشن  تسا ،  دیفم 
یتنس بط  بتک  عجرم :

مشیربا
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: فرصم هقیرط 
دوشیم هدروخ  لسع  اب  هارمه 

: تاحیضوت
تسا روآ  يداش  لسع  مهرد  هس  اب  دشاب  هدش  هکت  هکت  یچیق  اب  هک  نآ  زا  مهرد  کی 

یتنس بط  بتک  عجرم :

( هروش  ) رقبا

: فرصم هقیرط 
دوشیم هدروخ  رکش  اب 

: تاحیضوت
هبرجت هب  دـنروخیم و  رکـش  اب  ارنآ  زا  مهرد  ود  ات  عبر  تسا ،  دـیفم  باشیپ  ندـما  دـنب  رمک و  تشپ و  رد  یلاحط و  ياـه  یتحاراـن  يارب 

هدیسر
یتنس بط  بتک  عجرم :

( یهوک ورس   ) لهبا

: فرصم هقیرط 
دوش هایس  ات  دوشیم  هتخپ  نوتیز  نغور  اب 

: تاحیضوت
تسا دیفم  زین  ریساوب  وبر و  يارب  دشخبیم و  دوبهب  ار  بلعثلاءاد  هکرس  اب  هارمه  نآ  ندیلام  تسا و  دیفم  يرک  يارب  شروطق 

یتنس بط  بتک  عجرم :

 ( جنرت جرتا ( 

: فرصم هقیرط 
دوشیم هدروخ  شدوخ  مه  شمخت و  مه 

: تاحیضوت
اهمـس و قاـیرت  دـننک  لـح  شبا  رد  ار  دـیراورم  رگا  تسا و  رت  دـیفم  تیربکلا  قارت  زا  تاـناویح  مومـس  عفد  يارب  هبرجت  هب  اـنب  شمخت 

تسا دیدش  لاهسا  هسیئر و  ياه  مادنا  يرامیب 
یتنس بط  بتک  عجرم :

 ( زگ هروش  روشزگ -  لثا ( 

: فرصم هقیرط 
دوشیم فرصم  شا  هویم  مه  شبوچ و  مه 
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: تاحیضوت
رگا ار  یسراف  رانا  لگ  مهرد  مین  ود و  اب  شا  هویم  زا  مهرد  مین  ود و  تسا و  دیفم  ءاضعا  يزیرنوخ  زا  يریگ  ولج  يارب  شبوچ  رتسکاخ 

اه و هحرق  تسا و  ینیچ  بوچ  يا و  هویج  ياهبح  نیـشناج  رانا  وزام و  اب  هارمه  شا  هتخپ  دـنکیم  عطق  ار  لاهـسا  دـنروخب  راـب  هس  اـی  ود 
دشخبیم دوبهب  ار  دنزیم ) ندب  هب  هک  هناد  یعون  ) هلمن هلکآ و  سیلفس و  اهمخز 

یتنس بط  بتک  عجرم :

( دمثا  ) همرس گنس 

: فرصم هقیرط 
رگید فراصم  همرس و 

: تاحیضوت
يوراد زا  ار  یمدآ  مخز  ندروآ  مه  هب  يروآ و  تشوگ  رد  هبل  نسحاب  تسا و  دیفم  مشچ  برج  يزیرکشا و  يارب  قامس  ضـضح و  اب 

دنکیم زاین  یب  رگید 
یتنس بط  بتک  عجرم :

( نیگرس  ) اثخا

: فرصم هقیرط 
 ... دامض و

: تاحیضوت
( ندـب يوم  شزور  بلعثلاءادو (  رـس ) ياه  هحرق  یلچک و  هفعـس (  تسوپ ) تنوشخو  یـسیپ  گل   ) ابوق يارب  یتشد  زایپ  اب  واگ  نیگرس 

تسا دنمدوس  یگدیزگ  روبنز  مرو و  رب  شدامض  تسا و  دیفم 
یتنس بط  بتک  عجرم :

( هلچک یقارازا ( 

: فرصم هقیرط 
تسا لاقثم  ود  اب  کی  نوجعم  نیا  كاروخ 

: تاحیضوت
یب راردا  کیتایس ، )  ) اسنلا قرع  لصافم و  درد  دنکیم و  عطق  ار  كایرت  تداع  تسا  دیفم  درس  ياهدرد  یتسس و  جلف و  يارب  شنوجعم 

دشخبیم دوبهب  ار  رایتخا 
یتنس بط  بتک  عجرم :

( هکم هاک  رخذا ( 

: فرصم هقیرط 
دوشیم هدروخ  نیبجنکس  اب  هارمه 
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: تاحیضوت
تسا دنمدوس  عوهت  يارب  لفلف  اب  طولخم  تسا و  دیفم  یمغلب  ياه  بت  رخآ  ياهزور  رد  نیبجنکس  اب  هارمه 

یتنس بط  بتک  عجرم :

( ناوجرا ناوغرا ( 

: فرصم هقیرط 
دننکیم وربا  رب  دامض  شا  هتخوس  بوچ 

: تاحیضوت
تسا دیفم  وربا  يوم  ندرک  هایس  يارب 

یتنس بط  بتک  عجرم :

وج

: فرصم هقیرط 
یکاروخ

: تاحیضوت
Barley وج

Hordeum vulgare یملع مان 
یسانش هایگ 

زارد و کیراب و  بوانتم و  نآ  ياهگرب  دـسر .  یم  رتم  کی  ات  نآ  فلتخم  عاوناب  هتـسب  نآ  عافترا  هک  هلاسکی  یفلع و  تسا  یهایگ  وج 
 . دشاب یم  هریت  زبس  گنر  هب 

 . هزیئاپ وج  هراهب و  وج  دوش :  یم  میسقت  هتسد  ود  هب  تشاک  رظن  زا  وج 
زیئاپ رد  هزیئاپ  وج  هکیلاح  رد  دـهد  یم  هناد  ناتـسمز  زا  لبق  درادـن و  ناتـسمز  يامرـس  هب  جاـیتحا  دوش و  یم  تشک  راـهب  رد  هراـهب  وج 

 . تسا ناتسمز  يامرس  جاتحم  دوش و  یم  تشک 
: یئوراد صاوخ 

دوش یم  هضرع  رازاب  رد  تروص  هس  هب  الومعم  وج 
هدشن ادج  نآ  سوبس  زونه  هک  هدنکن  تسوپ  وج  ( 1
تسا هدش  هتفرگ  نآ  تسوپ  هک  هدنک  تسوپ  وج  (2

 . تسا فورعم  يدیراورم  وج  مانب  تسا و  هدش  هتفرگ  نآ  سوبسو  تسوپ  هک  دیفس  وج  3(
تسا کشخ  درس و  ناریا  میدق  بط  رظن  زا  وج 

 . تسا يوقم  رایسب  ییاذغ  (1
 . دراد هدننک  مرن  تیصاخ  (2

 . دندرک یم  هدافتسا  دایز  وج  زا  میدق  رد  (3
 . تسا دیفم  سرقن  يارب  (4
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 . تسا همضاه  ءوس  ینوخ و  مک  بت و  هب  نایالتبم  يارب  یبوخ  يوراد  وج  هدناشوج  (5
 . تسا دیفم  مرگ  دردرس  يویر و  ياه  مخز  لس  نامرد  يارب  ریعشلا  ءام  (6

. دوش یم  مضه  دوز  تسا و  زاس  نوخ  ریعشلا  ءام  (7
 . تسا دیفم  دردرس  يارب  هدیبوک  شاخشخ  اب  ار  ریعشلا  ءام  (8

 . دیراذگب كاندرد  ياه  تمسق  يور  رب  بآ  اب  ار  وج  رد  دامپ  سرقن  نامرد  يارب  (9
 . تسا لافطا  يارب  یبوخ  ياذغ  هدرک  طولخم  رکش  اب  ار  وج  ( 10

. درب یم  نیب  زا  ار  درد  مکش  خفن و  یتح  تسا و  تسوبی  نامرد  يارب  وراد  نیرتهب  وج  تیبوکسیب  (11
. دنروخب رکش  اب  ار  وج  دیاب  ناجازم  درس  (12

 . تسا دیفم  يوارفص  ياه  لاهسا  مرگ و  ياه  جازم  يارب  ریعشلا  کشک  (13
 . دینک هرقرق  ار  ریعشلا  کشک  ولگ  مرو  درد و  ولگ  ندرک  فرطرب  يارب  (14

 . دینک هدافتسا  وج  زا  لورتسلک  ندورآ  نیئاپ  يارب  (15
 . دنک یم  يریگولج  ناطرس  زا  نیاربانب  دشاب  یم  زائتورپ  ياراد  نوچ  وج  (16

یتنس بط  بتک  عجرم :

هتسپ

: فرصم هقیرط 
هراشا نآ  هب  لیذ  رد  هک  دنراد  ییوراد  دربراک  مه  هتسپ  ياهتمسق  رگید  دوشیم و  فرـصم  لیجآ  رد  دشابیم و  یکاروخ  نآ  زغم  هتـسپ و 

 : درک میهاوخ 
: تاحیضوت

Pistachio هتسپ
Pistaca یملع مان 

یسانش هایگ 
ناتسناغفا ناریا و  رد  وردوخ  تلاحب  دسر و  یم  رتم  جنپ  دودح  هب  نآ  عافترا  هک  تسا  يا  هیاپود  تخرد  هتسپ 

 . دیور یم 
ياهلگ دـشاب .  یم  نشور  زبس  گنربو  تسا  ییاهتنا  هچگرب  کی  اـب  زیت  كون  هچگرب  ای 3  زا 2  بکرم  بوانتم و  هتـسپ  تخرد  ياهگرب 

 . تسا گربلگ  دقاف  نآ  رن  لگ  تسا  يا  هشوخ  نآ 
: یئوراد صاوخ 

هتسپ زغم  صاوخ 
 . تسا کشخ  مرگ و  ناریا  میدق  بط  رظن  زا  هتسپ  زغم 

 . دنروخب هتسپ  ریادقم  هنازور  امتح  دیاب  دنتسه  ینوخ  مک  هب  التبم  هکیئاهنآ  تسا و  زاس  نوخ  نهآ  نتشاد  تلعب  هتسپ  زغم  (1
 . دنک یم  تیوقت  ار  یسنج  يورین  هتسپ  ندروخ  (2

 . دنک یم  تیوقت  ار  نهذ  زغم و  (3
 . تسا دیفم  باصعا  ندرک  مارآ  بلق و  شمارآ  يارب  (4
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 . دوش یم  هیصوت  هتسپ  فرصم  دبک  يراجم  ندرک  زاب  يارب  (5
 . دنک یم  تیوقت  ار  هدعم  هتسپ  (6
 . تسا دیفم  هفرس  نیکست  يارب  (7

 . دنک یم  نامرد  ار  ینوخ  لاهسا  یلومعم و  لاهسا  (8
 . تسا دیفم  نانز  یلسانت  ياضعا  شراخ  ندرک  فرطرب  يارب  هتسپ  تخرد  تسوپ  هدناشوج  (9

تسا دیفم  دعقم  شراخ  درد و  عفر  يارب  هتسپ  تخرد  گرب  تسوپ و  هدناشوج  (10
هتسپ زبس  تسوپ  صاوخ 

 : دشاب یم  ریز  صاوخ  ياراد  تسا و  کشخو  درس  ناریا  میدق  بط  رظن  زا  هزات  هتسپ  زبس  تسوپ 
. دور یم  راکب  يزرگنر  يارب  -1

 . تسا ناهد  دب  يوب  عفر  يار  وراد  نیرتهب  -2
. دوش یم  ناهد  لخاد  ياه  مخز  مایتلا  ثعاب  نآ  ندیوج  -3

 . دیوجب ای  دیلامب و  هثل  يور  ارنآ  هثل  ماکحتسا  يارب  -4
. درب یم  نیب  زا  ار  غارفتسا  یگدروخ و  مهب  لد  تلاح  هتسپ  زبس  تسوپ  هدرک  مد  -5

 . تسا دیفم  لاهسا  عفر  يارب  نآ  هدرک  مد  -6
 . دیشونب ارنآ  زا  ناجنف  کی  دینک و  مد  ار  هتسپ  زبس  تسوپ  هکسکس  عفر  يارب  -7

هتسپ دیفس  تسوپ  صاوخ 
دیناشوجب و بآ  رد  ار  هتسپ  دیفس  تسوپ  دیاب  يرامیب  نیا  نامرد  يارب  تسا .  دیفم  دعقم  ندز  نوریب  ریساوب و  يارب  هتسپ  دیفـس  تسوپ 

یم يرامیب  فیفخت  درد و  نیکست  ثعاب  دنیشنب .  نآ  رد  هقیقد  دنچ  يارب  دراد  ار  يرامیب  نیا  هک  ار  یصخش  دیزیرب و  ینگل  لخاد  ارنآ 
 . دوش

یتنس بط  بتک  عجرم :

جنفسا

: فرصم هقیرط 
دوشیم دامض 

: تاحیضوت
لح ار  اهنآ  دننک  دامض  يریزانخ  ياه  هدغ  رب  دننک و  مهرم  نوتیز  نغور  اب  دننازوسب و  ارنآ  رگا  دشخب و  یم  تعـسو  ار  مخز  شا  هلیتف 

دنکیم دروخ  ار  هناثم  گنس  تسا  نا  نایم  رد  هک  یگنس  دیامنیم و 
یتنس بط  بتک  عجرم :

( جادیفسا  ) علق بآ  دیفس 

: فرصم هقیرط 
دوشیم دامض 

: تاحیضوت
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رب بآ  اب  دـیاب  تسا و  دـیفم  مرگ  ياهمرو  خرـس و  داب  يارب  يدزی  بآ  دیفـس  مرگ و  لصافم  مرگ .  مرو  يارب  ریـش  اب  هارمه  نآ  داـمض 
دوش هدیلام  عضوم 

یتنس بط  بتک  عجرم :

( یتشد زابپ  لصنع -   ) لیقسا

: فرصم هقیرط 
تسا یکاروخ  شمخت  مه  شدوخ و  مه 

: تاحیضوت
يارب مامح  رد  شندیلام  دنیاسب  هکرـس  اب  ار  نآ  لخاد  رگا  تسا و  دیفم  دشاب  هدـمآ  دـیدپ  امرـس  زا  هک  یقاقـش  لیگز و  يارب  شدامض 

رد هک  يریجنا  رد  ارنآ  دـننک و  بح  دوخن  هزادـنا  اب  روگنا  هکرـس  اب  ارنآ  مخت  رگا  دـشابیم و  شخب  دوس  تسوپ ) يور  ياـه  هکل   ) قحب
دشخبیم دوبهب  ار  جنلوق  دنماشایب  مرگ  بآ  نآ  يور  رب  دنروخب و  دنراذگب و  دنا  هدناسیخ  هکرس 

یتنس بط  بتک  عجرم :

( قشا  ) امک

: فرصم هقیرط 
یندرک دامض 

: تاحیضوت
تسا دیفم  تشوگ  ندروآ  دیاز و  تشوگ  ندودز  يارب 

یتنس بط  بتک  عجرم :

نانشا

: فرصم هقیرط 
یکاروخ

: تاحیضوت
دشابیم دیفم  ءاقستسا  يارب  تسا و  یگدعاق  بجوم  تسا و  روآ  راردا  نآ  زا  مهرد  کی 

یتنس بط  بتک  عجرم :

( لالیرطا  ) غالک ياپ 

: فرصم هقیرط 
تسا توافتم  یبیکرت  ياهوراد  رد  لسع و  اب  هارمه 

: تاحیضوت
اب رامیب  هک  تسا  دیفم  یسیپ  يارب  رگید  ینوجعم  رد  تسا و  دیفم  هدور  بات  جنلوق و  يارب  تسا و  نکـش  داب  لسع  اب  نآ  زا  مهرد  کی 

يدرز بآ  دنزب و  لوات  سیپ  عضوم  ات  دهد  همادا  ار  راک  نیا  دیاب  زور  هس  دنک و  قرع  ات  دزیهرپب  بآ  زا  دنیـشنب و  باتفآ  رد  تسخن  دی 
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دیفم دروخب  نآ  زا  لسع  اـب  مهرد  هس  زور  ره  زور  هدزناـپ  رگا  نینچمه  دـلامب و  عضاوم  نا  رب  قوف  نوجعم  زا  سپـس  دـیآ  نوریب  نآ  زا 
تسا

یتنس بط  بتک  عجرم :

( وبشوخ ياهنخان   ) بیطلا رافظا 

: فرصم هقیرط 
نآ اب  نداد  روخب 

: تاحیضوت
تسا یگدعاق  بجوم  دیادزیم و  ار  عرص  نانز  نماد  ریز  رد  نآ  روخب 

یتنس بط  بتک  عجرم :

نومیتفا

: فرصم هقیرط 
دوریم راکب  نوجعم  رد 

: تاحیضوت
همادا هتفه  کی  ات  دـنروخیم  دـننکیم و  طولخم  نیبجنکـس  لاقثم  هدزناپ  اب  دـنراشفیم و  دـنناسیخیم و  ریـش  لطر  مینرد  نآ ر  زا  مهرد  هد 

تسا دیفم  جنشت  ایلوخیلام و  ییاهنت ،  زا  سرت  بلق و  شپت  يارب  دنهدیم 
یتنس بط  بتک  عجرم :

ایقاقا

: فرصم هقیرط 
یندروخ

: تاحیضوت
تسا دیفم  اه  هچب  لاهسا  عطق  يارب  خرس  لگ  نغور  ندال و  اب  هارمه 

یتنس بط  بتک  عجرم :

کشک

: فرصم هقیرط 
یندرک دامض 

: تاحیضوت
تسا دیفم  رس ) هروش   ) زازح يارب  يواسم  هزادنا  هب  هتخوس  وج  هتخوس و  مشپ  اب  هارمه 

یتنس بط  بتک  عجرم :
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( هلمآ  ) جلما

: فرصم هقیرط 
یندروخ

: تاحیضوت
هدـعم و فعـض  ریـصاون ،  ریـساوب و  هدام  هدور  شارخ  يارب  مرگ  همین  بآ  اب  مهرد  جـنپ  يزور  هزادـنا  هب  دـنق  شنزومه  اـب  نآ  فوفس 

يارب زور  ره  نآ  يابرم  ندروخ  دـنکیم  تیوقت  ار  هدـعم  دـنروخب  نیتنـسفا  اـب  هارمه  ارنآ  رگا  تسا و  دـنمدوس  مشچ  یکیراـت  ییاـنیب و 
تسا دیفم  ندب  هب  ندیشخب  لداعت 

یتنس بط  بتک  عجرم :

( سیراب ربنا   ) کشرز

: فرصم هقیرط 
تسا یندروخ  شتبرش  مه  شدوخ و  مه 

: تاحیضوت
Barberry کشرز
Berberis یملع مان 

یسانش هایگ 
گنر درز  ای  زمرق و  يا ،  هوهق  تخرد  نیا  بوچ  دسریم .  زین  رتم  ات 4  نآ  عافترا  هک  رادراخ  يا  هقاس  ياراد  تسا  يا  هچتخرد  کشرز 

تسا گنر  درز  يا و  هشوخ  نآ  ياهلگ  يا و  هرا  ياه  هنادند  اب  لکش  یضیب  نآ  ياهگرب  دشاب .  یم 
تسا شرت  یمعط  ياراد  لکش و  يوضیب  یتشوگ  گنر ،  زمرق  کشرز  هویم  دراد .  يدایز  غیت  کشرز  ياه  هخاش 

 . تسا نآ  هویم  لگ و  گرب  هقاس ،  هشر و  تسوپ  هشیر ،  هایگ  نیا  هدافتسا  دروم  تمسق 
: یئوراد صاوخ 

کشرز یبط  صاوخ 
: دراد ار  ریز  صاوخ  کشرز  هویم  تسا  کشخ  درس و  ناریا  میدق  بط  رظن  زا  کشرز 

تسا ضباق  (1
تسا دبک  بلق و  هدننک  تیوقت  (2

دنک یم  نامرد  ار  ینوخ  ریساوب  (3
دنک یم  فرطرب  ار  يزیرنوخ  (4

تسا دیفم  يدبک  ياهیرامیب  ندرک  فرطرب  يارب  (5
تسا رب  ارفص  (6

 . دینک هرغرغ  ناهد  ياه  یتحاران  ندرک  فرطرب  يارب  ار  کشرز  هدرک  مد  (7
هقاس تسوپ  هشیر و  صاوخ 

تسا لهسم  رب و  ارفص  (1
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دنک یم  تیوقت  كاپ و  ار  دبک  (2
دنک یم  مظنم  ار  شراوگ  هاگتسد  لامعا  (3

درب یم  نیب  زا  ار  همضاه  ءوس  (4
دنک یم  فرطرب  ار  ییاهتشا  یب  (5

تسا دیفم  تسوبی  عفر  يارب  (6
تسا رثوم  يدرز  ناقری و  نامرد  رد  (7

دنک یم  فرطرب  ار  مسیتامور  سرقن و  (8
 . دننک هدافتسا  کشرز  هقاس  هشیر و  زا  نآ  ندرک  فرطرب  يارب  دیاب  دنراد  يزیرنوخ  هنایهام  تداع  ود  نیب  هکیئاه  مناخ  (9

 . دنریگب کمک  هایگ  نیا  زا  هجلاعم  يارب  دنناوت  یم  دنتسه  لاحط  مرو  هب  التبم  هکیئاهنآ  (10
 . دنک یم  نامرد  ار  سیراو  (11

 . تسا عفان  ریساوب  هجلاعم  يارب  (12
 . تسا دیفم  راردا  شزوس  ندرک  فرطرب  يارب  (13

دروآ یم  نیئاپ  ار  نوخ  راشف  (14
 . دینک هدافتسا  کشرز  هقاس و  هشیر و  هدناشوج  زا  دیناوت  یم  مشچ  يوشو  تسش  يارب  (15

کشرز گرب  صاوخ 
 . دنک یم  فرطرب  ار  ندب  یگدروآ  بآ  -1

 . دنک یم  نامرد  ار  نمزم  ياه  لاهسا  -2
 . درد دیفم  رثا  توبروکسا  يرامیب  نامرد  رد  نیاربانب  دشاب  یم   C نیماتیو يدایز  رادقم  ياراد  کشرز  گرب  -3

 . دوش یم  نادند  هثل و  ندش  مکحم  ثعاب  کشرز  گرب  ندیوج  -4
 . دینک هرغرغ  ار  کشرز  گرب  هدرک  مد  درد ،  ولگ  نیژنآ و  عقوم  رد  -5

یتنس بط  بتک  عجرم :

( هرجنا ) هنزگ

: فرصم هقیرط 
. دسریم فرصم  هب  یندیلام  تروص  هب  يدراوم  رد  یندروخ و 

: تاحیضوت
Nettle هنزگ

Urtica dioica یملع مان 
یسانش هایگ  تایلک 

صاوخ زا  دـندرک و  یم  هدافتـسا  هیذـغت  يارب  نآ  زا  ناـمز  نآ  مدرم  هتـشاد و  دوجو  زین  خـیرات  لـبقام  نارود  زا  هک  تسا  یهاـیگ  هنزگ 
 . دنا هتشاد  عالطا  نآ  ینامرد 

تسا هدرب  یم  راکب  یسفنت  هاگتسد  يرامیب  یگدروخامرس و  عفر  يارب  ارنآ  هدرک  یم  یگدنز  يدالیم  مود  نرق  رد  هک  میکح  سونیلاج 
.
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اه هبارخ  رد  هایگ  نیا  ور د . یم  الاب  رتم  کی  عافترا  ات  مئاق  روطب  هدوب و  شوگ  راهچ  نآ  هقاس  هک  هلاس  دنچ  یفلع و  تسا  یهایگ  هنزگ 
زبس هک  يا  هیحان  رد  هدوب و  هدـنزخ  هایگ  نیا  هشیر  يور  یم  وردوخ  تلاحب  دـننک  یم  روبع  نآ  زا  نایاپراهچ  هک  بوطرم  طاقن  اهغاب و 

 . دریگ یم  ارف  ار  هقطنم  مامت  مک  مک  دوش  یم 
هک دزگ  یم  ار  تسوپ  دبسچ و  یم  تسدب  هقاس  ندرک  سمل  تروص  رد  هک  هدناشوپ  لکش  یطورخم  ياهرات  اهزرپ و  ار  هایگ  نیا  هقاس 

 . دنا هدیمان  هنزگ  ارنآ  لیلد  نیمهب  دیاش  دنک و  یم  شزوس  شراخ و  دیلوت 
 . تسا نآ  هناد  هریش و  هشیر  هزات ،  ياهگرب  هایگ  نیا  هدافتسا  دروم  تمسق  تسا  ناتک  مخت  دننام  گنر و  هریت  زیر و  مرن ،  نآ  مخت 

: یئوراد صاوخ 
تسا کشخ  مرگ و  ناریا  میدق  بط  رظن  زا  هنزگ 

يارب دـیور .  یم  هراـبود  رـس  يوم  دراوم  زا  یـضعب  رد  یتـح  دـنک ،  یم  يریگولج  رـس  يوم  شزیر  زا  هدرک و  تیوـقت  ار  وـم  هنزگ  ( 1
هتخیر شوجبآ  رتیل  کی  رد  یهوک  ياچ  مرگ  اب 30  ای  ییاهنتب و  ار  هنزگ  هشیر  اهگرب و  اه و  هخاش  رـس  مرگ  تیصاخ 6  نیا  زا  هدافتسا 

 . دیئوشب حبص  دیلامب و  رس  هب  ار  عیام  نیا  زا  يردقم  اهبش  دسرب .  فصن  هب  عیام  مجح  ات  دیناشوجب  ردقنآ  و 
يروخیاچ قشاق  کی  روظنم  نیدـب  دـیهد .  ژاسام  هنزگ  ياچ  اب  ار  اهوم  رـس  يوشتـسش  زا  دـعب  اهوم  هب  نداد  الج  ندـش و  قارب  يارب  (2

ار رـس  هروش  ياچ ،  نیا  اـب  نداد  ژاـسام  دـنامب .  دـیراذگب  تعاـسمین  تدـم  هتخیر و  شوج  بآ  ناویل  کـی  رد  ار  کـشخ  هنزگ  گرب 
. دنک یم  فرطرب 

دنک یم  تیوقت  ار  همضاه  هاگتسد  (3
دنک یم  دایز  ار  راردا  (4

دینک لیم  زور  رد  راب  هس  ار  هنزگ  ياچ  ناجنف  کی  روظنم  نیدب  تسا  دیفم  دنق  يرامیب  نامرد  يارب  (5
دنک یم  دایز  هدریش  نانز  رد  ار  ریش  حشرت  (6

دنک یم  فرطرب  ار  ینوخ  طالخا  (7
دنک یم  فرطرب  ار  یتسوپ  ياهیرامیب  (8

دینک هدافتسا  هنزگ  هناد  زا  هنایهام  تداع  ندرک  زاب  يارب  (9
دنک یم  دایز  ار  زمرق  ياهلوبلگ  دادعت  تسا و  رثوم  ینوخ  مک  نامرد  رد  (10

دنک یم  فرطرب  ارنآ  هنزگ  دشاب  هتشاد  دوجو  نوخ  راردا  رد  رگا  (11
تسا روآ  قرع  هنزگ  (12

تسا هدعم  هیر و  هنیس ،  طالخا  هدننک  كاپ  (13
دنک یم  تیوقت  ار  یسنج  يورین  (14

دنک یم  عفر  ار  يدبک  ياه  یگیتفرگ  (15
 . دیلامب لیگز  يور  ارنآ  هزات  ياهگرب  دامض  لیگز ،  ندرب  نیب  زا  يارب  (16

دیشونب دینک و  مد  نایب  نیریش  هشیر  اب  هارمه  ار  هنزگ  گرب  هناثم  زا  گنس  عفد  هناثم و  تنوفع  عفر  هناثم ،  ندرک  كاپ  يارب  (17
دینک هدافتسا  لسع  اب  طولخم  هنزگ  مخت  دامض  زا  یناطرس  ياه  مخز  اه و  مخز  مایتلا  يارب  (18

دیشونب زور  رد  ناجنف  هس  رادقمب  هنزگ  هدناشوج  زا  ریهک  ندرک  فرطرب  يارب  (19
دهد یم  شهاک  ار  سرقن  درد  (20

دینک هدافتسا  هنزگ  ياچ  زا  هنایهام  تداع  زا  لبق  هنانز  ياه  یتحاران  ندرک  فرطرب  يارب  (21
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دنک یم  فرطرب  ار  هیلک  ياه  یتحاران  (22
دنک یم  فرطرب  ار  ینالضع  درد  نآ  دامض  (23

دشک یم  ار  هدور  هدعم و  مرک  (24
تسا ریساوب  هدننک  نامرد  (25

 . دیلامب تسوپ  يور  ارنآ  هزات  ياهگرب  مسیتامر ،  درد  ندرک  فرطرب  يارب  (26
یتنس بط  بتک  عجرم :

( تورزنع  ) تورزنا

: فرصم هقیرط 
. دوشیم هدروخ  یگدروخ  امرس  يارب  مه  دوریم و  راک  هب  همرس  رد  مه 

: تاحیضوت
دیفم مشچ  یبارخ  يرامیب و  نیا  يارب  شیابرم  زین  مشچ و  ندش  دیفـس  يارب  يواسم  هزادنا  هب  دنق  هتخوس و  ناجرم  دـیراورم و  اب  هارمه 

. دنکیم نوریب  ار  سران  ياهطلخ  ار و  ارفص  مغلب و  مهرد ،  کی  تسا . 
یتنس بط  بتک  عجرم :

( یمور نایداب  نوسینا ( 

: فرصم هقیرط 
تسا یندروخ 

: تاحیضوت
قرع یگدـعاق و  بجوم  روآ ،  راردا  دربیم ، لیلحتب  ار  اهداب  نآ  ندروخ  همادا  تسا و  دـیفم  هنهک  هینرق ) نوخ  مرو   ) لبـس يراـمیب  يارب 

دشابیم دنمدوس  دبک  ياه  یگتفرگ  ندرک  زاب  اپ و  تسد و  ترارح  يارب  تسا و  روآ 
یمالسا هعیش و  بتک  عجرم :

درز هلیله 

: فرصم هقیرط 
دوریم راک  هب  مشچ  همرس  يارب  مه  یکاروخ و  مه 

: تاحیضوت
دنکیم تیوقت  ار  بلق  هدعم و  دنروخب  دنق  اب  ار  زا  مه  رد  کی  رگا  تسا و  دیفم  مشچ  يزیر  کشا  يارب  دوش  همرس  رگا 

یتنس بط  بتک  عجرم :

( یبآ قبنز  ینوگ  نامسآ  نسوس   ) اسریا

: فرصم هقیرط 
یندروخ
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: تاحیضوت
( تسا دیفم  دوشیم  ادیپ  نداتسیا  تلاح  رد  هک  سفن  یگنت  یعون   ) ابور سفن و  یگنت  يارب 

یتنس بط  بتک  عجرم :

( لیا  ) یهوک زب 

: فرصم هقیرط 
دوشیم هدافتسا  شخاش  زا 

: تاحیضوت
يزیر کشا  مشچ و  ياـه  هحرق  لاهـسا و  هنیـس ،  زا  ندـمآ  نوخو  هدـعم  مخز  يارب  نآ  هتخوس  تارـشح و  ندـنار  يارب  شخاـش  روخب 

تسادیفم همرس  یکاروخ و  تروص  هب  يروک  بش  برج و  شراخ ،  مشچ ، 
یتنس بط  بتک  عجرم :

یندعم رهز  داب 

: فرصم هقیرط 
یندروخ

: تاحیضوت
تسا دیفم  کشم  دیب  قرع  اب  هارمه  ناقفخ  ندودز  يارب 

یتنس بط  بتک  عجرم :

دزراب

ات دـننک  ربص  دـنراذگ و  تشپ  يورب  دـنلامب و  یمـشیربا  يا  هچراپ  رب  دـننک و  ظیلغ  هدرک و  لخ  شتآ  يور  رب  بالگ  رد  ار  دزراب  رگا 
تـشوگ تیـصاخ  زین  تسا و  دیفم  محر  ياهدرد  يارب  دندنبب  هناع  رب  ار  نآ  رگا  زین  تسا و  دیفم  تشپ  ياهدرد  يارب  دـنک  لو  ار  دوخ 

دراد يروآ 
: تاحیضوت

ندروا هزات  تشوگ  يارب  محر و  تشپ و  ياهدرد  يارب 
یتنس بط  بتک  عجرم :

قشاب

: فرصم هقیرط 
یندیلام

: تاحیضوت
تسا دیفم  یسیپ  کل و  نامرد  يارب  شا  هلضف  هک  تسا  يا  هدنرپ  مان  قشاب 

یتنس بط  بتک  عجرم :

ییوراد تاعالطا  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1869زکرم  هحفص 220 

http://www.ghaemiyeh.com


( یلاقاب  ) الاقاب

: فرصم هقیرط 
. دننکیم فرصم  هتخپ و  ار  نآ  هدش  کشخ  هزات و 

: تاحیضوت
اب ار  ـالاقاب  ینوریب  تسوپ  درا  زین  تسا و  دـیفم  یگتخوس  ناـمرد  يارب  دـنراذگ  شتآ  زا  یگتخوس  رب  ار  نا  گرب  ینورب و  تسوـپ  رگا 

. دوشیم زیوجت  ناتسپ  مرو  نامرد  يارب  دننکیم  طولخم  نیبجنکس 
 ! دوشیم ندش ) قمحا   ) یفرخ ثعاب  نآ  ندروخ  دایز  اما  دنکیم  یغابد  ار  هدعم  الاقاب  ندروخ 

یتنس بط  بتک  عجرم :

( وجنلاب وگنلاب ،  ) گنلاب

: فرصم هقیرط 
. دشابیم هزمشوخ  رایسب  نآ  يابرم  تسا و  یکاروخ 

: تاحیضوت
هدعم تسوبی  عفر  شخب ، مارآ  هدننک و  کنخ  دبک ، تیوقت  هثل ، يزیرنوخ  عفر 

تسا دنمدوس  يا  هدور  ياه  لاهسا  زین  ینوخ و  لاهسا  يارب  بالگ  اب  هارمه 
یتنس بط  بتک  عجرم :

دارکالاروخب

: فرصم هقیرط 
تسا روخب  یعون 

: تاحیضوت
. تسادیفمدرس ياهیرامیب  ياربودنکیم  مارآ  ار  رسدردودیادزیم  مارآ  ار  هنیس  ياهدردو  سفن  یگنت 

یتنس بط  بتک  عجرم :

( زورفا ناتسب  ) یقناطرب

: فرصم هقیرط 
هدشن دراو 

: تاحیضوت
تسادیفمدشاب هنهک  هکدنچره  اهمخز  مایتلا  يارب 

یتنس بط  بتک  عجرم :

Achillea millefolium ای موصیق ) فساجنرب ،  ) نارداموب
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: فرصم هقیرط 
دیدرگ دهاوخ  هراشا  نآ  هب  لیذ  رد  هک  دوشیم  فرصم  مه  رگید  قرط  هب  دسریم و  فرصم  هب  هدناشوج  تروص  هب  هک  دشابیم  یکاروخ 

:
: تاحیضوت

، سناـسا ياراد  رطعم  هاـیگ  نیا  دـنمان . یم  مه  گرب  رازه  فلع  ار  هاـیگ  نیا  دـشابیم   Achillea millefolium هایگ نیا  یملع  ماـن 
. دوش یم  هدافتسا  بت  عطق  يارب  وراد  ناونع  هب  ییاپورا  ياهروشک  رد  تسا و  ننات  یمک  نیلونیا و 

رد سپ  تسا ، دیفم  ماکز  نامرد  يارب  نآ  هدناشوج  روُخب و  تسا . دیفم  هنیس  درد  تهج  نآ  دامـض  تسا . ُرب  بت  صاخ  روطب  هایگ  نیا 
. تسا دیفم  رایسب  یگدروخامرس  نامز 

. تسا دیفم  هیلک  ياه  گنس  يارب  هجیتن  رد  دنک ، یم  دایز  ار  راردا 
. تسا نکش  داب 

یم يزیرنوخ  زا  يریگولج  درد و  نیکست  بجوم  مخز ،  لحم  يور  رب  نآ  هتخوس  نتشاذگ  ای  نارداموب  نغور  اب  درد  لحم  نداد  ژاسام 
. دوش

ای یلچک  لحم  يور  رب  هدوب ،  طولخم  يرـصم )  يالقاب  سمرت (  نغور  اـب  هک  ار  نآ  هزاـت  ياـه  گرب  ینعی  نارداـموب  دامـض  میدـق  رد 
. دنداد یم  رارق  وم  شیور  يارب  ناوج  نادرم  تروص  يور 

. تسا دیفم  یگدعاق  ياهدرد  عفر  يارب  نآ  رادلگ  هخاشرس  هدناشوج 
. دوش یم  هدافتسا  دردرس  عاونا  هنیس و  درد  يارب  نارداموب  دامض 

. دنکیم نوریبار  هدعم  ياهمرک  عاونا  لسعاب  نآ  ندروخ 
یتنس بط  بتک  عجرم :

( طولب یلخاد  تسوپ  ) هسابسب

: فرصم هقیرط 
یندرک دامض 

: تاحیضوت
. دیادزیم ار  لغب  ریز  يوب  دیامنیم و  عطق  ار  وبدب  قرع  هدرک ، مرنار  ندب  هکرس  هنسرک و  دروم و  اب  هارمه 

یتنس بط  بتک  عجرم :

( قدنب  ) قدنف

: فرصم هقیرط 
یکاروخ

دامض تروص  هب  دراوم  یخرب  رد 
. دشابیم دیفم  دراوم  زا  يرایسب  رد  نآ  نغور  نینچمه 

: تاحیضوت
Hazelnut قدنف
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Corylus avellana یملع مان 
یسانش هایگ 

 . دسر یم  زین  رتم  عافترا 6 ات  دعاسم  یحاون  رد  هک  رتم  ود  ابیرقت  عافترا  هب  تسا  يا  هچتخرد  قدنف 
تسا ریغص  يایسآ  اپورا و  یموب  قدنف  تخرد 

ياراد قدنف  دشاب  یم  رتمیتناس  کی  ابیرقت  لوطب  یگربمد  ای  زبس و  گنرب  هنادند ،  فیدر  ود  اب  زیت  كون  نهپ و  قدـنف  تخرد  ياهگرب 
 . دوش یم  رهاظ  زیئاپ  رد  هتخیوآ  هلبنس  تروصب  هک  تسا  هدام  رن و  لگ  عون  ود 

. ددرگ یم  ادج  نآ  زا  اجیردت  ندش  کشخ  زا  سپ  هک  هدوب  گنر  زبس  یششوپ  ياراد  تسا .  رتمیتناس  درگ 1/5-2/5  قدنف 
: یئوراد صاوخ 

تسا ضباق   ( نآ هشیر  تسوپ  اصوصخم   ) نآ تسو  پو  لگ  هفوکش  گرب و  تسا .  کشخ  مرگ و  ناریا  میدق  بط  رظن  زا  قدنف 
مویزینم رفـسف  میـساتپ ،  میـسلک  دننام  يدایز  یندعم  داوم  ياراد  انمـض  تسا  يا  هتـساشن  داوم  یمک  ردقم  ياراد  هکنیا  لیلدـب  قدـنف  (1

تسا دنق  يرامیب  هب  نایالتبم  ياب  یبوخ  رایسب  ياذغ  دشاب  یم  نهآ  میدس و 
 . تسا تهاقن  هرود  اصوصخم  ندب و  تیوقت  يارب  یبسانم  ياذغ  قدنف  (2

 . تسا هدعم  اه و  هدور  يوقم  قدنف  (3
دزاس یم  جراخ  ندب  زا  ار  مومس  قدنف  (4

درب یم  الاب  ار  نوخ  راشف  قدنف  (5
 . دنروخب قدنف  تسوپ  هدناشوج  دیاب  نآ  نامرد  يارب  دنراد  يزیرنوخ  هناهام  تداع  ود  نیب  رد  هکیئاه  مناخ  (6

 . تسا دیفم  هنیس  درد  هفرس و  ندرب  نیب  زا  يارب  قدنف  نغور  (7
تسا عفان  دبک  يارب  قدنف  نغور  (8

نآ اـب  هتخیر  وم  هک  ار  ییاـه  تمـسق  هدرک و  طولخم  هیپ  اـب  ارنآ  رتسکاـخ  دـینازوسبار و  قدـنف  تسوپ  وم  شزیر  زا  يریگوـلج  يارب  (9
 . دیهد ژاسام 

تسا دیفم  یسنج  يورین  تیوقت  راردا و  يارجم  شزوس  يارب  نوسینا  طولخم  هداد  وب  قدنف  (10
. دنک یم  تیوقت  ار  زغم  دایز  رفسف  نتشاد  لیلدب  اریز  دنروخب  قدنف  دیاب  دننک  یم  يرکف  ياهراک  هکیئاهنآ  (11

. دنکیم يریگولج  برقع  دنزگ  زا  هناخ  فارطارد  قدنف  ندراذگ  هک  هدش  دراو  ثیداحا  رد 
یتنس بط  بتک  عجرم :

نمهب

: فرصم هقیرط 
یکاروخ

: تاحیضوت
دنکیم تیوقتار  هابدنروخب  بیس  تبرشابارنآزا  يرادقم  حبص  زوررهرگا 

یتنس بط  بتک  عجرم :

يرفعج
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: فرصم هقیرط 
. دمآ دهاوخ  ریز  رد  هک  دراد  ینامرد  تیصاخ  مه  نآ  مخت  هشیر و  اما  دوشیم  بوسحم  يزبس  عون  کی  يرفعج 

: تاحیضوت
Parslery يرفعج

Petroselinum sativum یملع مان 
یسانش هایگ 

ياهیگدیرب ياراد  هریت و  زبس  گنرب  نآ  ياهگرب  دسر .  یم  رتمیتناس  ات 70  نآ  عافترا  هک  رطعم  هلاسود و  یفلع ،  تسا  یهایگ  يرفعج 
 . تسا یعفر  تامیسقت  اب  لکش  ثلثم  ای  يزول 

رتمیلیم و کـی  رطق  هب  رتمیلیم و  يازارد 2  هب  کچوک  نآ  هویم  دـشاب  می  رتچ  تروصب  زبس و  هب  لیام  گـنرب  کـچوک  يرفعج  ياـهلگ 
تسا رطعم  یئوب  ياراد 

: یئوراد صاوخ 
يرفعج مخت  صاوخ 

 . تسا کشخ  مرگ و  ناریا  میدق  بط  رظن  زا  يرفعج  مخت 
 . تسا مکش  خفن  دض  (1

 . دنک یم  زیمتار  اه  گر  اه و  نایرش  (2
 . تسا ورآ  هدعاق  روآ و  راردا  (3

 . دور یمراکب  هبون  بت  نامرد  يارب  (4
يرفعج هشیر  صاوخ 

 . تسا روآ  اهتشا  يرفعج  هشیر  (1
 . تسا روآ  هدعاق  روآ و  راردا  (2

 . دنک یم  عفد  ار  هیلک  گنس  (3
 . دینک هیقنت  هدرک و  مد  بآ  رتیل  کی  رد  ار  يرفعج  هشیر  مرگ  دیاب 20  لاهسا  نامرد  يارب  (4

. دور یم  راکب  سفن  یگنت  نامرد  يارب  يرفعج  هشیر  هدرک  مد  (5
 . تسا دیفم  کخرس  نامرد  يارب  (6

يرفعج هقاس  گرب و  صاوخ 
 . دیلامب تروص  تسوپ  يور  ار  يرفعج  هدرک  مد  تروص  ياه  شوج  اه و  هکل  عفر  يارب  - 1

نآ اب  ار  دوخ  تروص  بشو  حبص  دیناشوجب و  هقیقد  تدم 5  هب  بآ  رتیل  مین  رد  ار  يرفعج  يردقم  تسوپ  گنر  ندـش  نشور  يارب  -2
. دوش یم  نشور  امش  تروص  تسوپ  هتفه  کی  زا  دعب  دیئوشب 

 . تسا بت  دض  يرفعج  هدرک  مد  -3
 . تسا دیفم  هیلک  گنس  ریساوب و  يارب  يرفعج  گرب  هدرک  مد  -4

 . دنک یم  کمک  اذغ  مضه  هب  يرفعج  ياچ  ندروخ  -5
. دیوجب يرفعج  ناهد  يوب  ندرک  فرطرب  يارب  ریس  ندروخ  زا  دعب  -6

. دنک یم  وبشوخ  ار  سفن  يزفعج  -7
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 . دیراذگب هدید  برض  وضع  يور  ار  يرفعج  هقاس  گرب و  هدش  هل  یگردم  نوخ  یگدروخ و  برض  نامرد  يارب  -8
یتنس بط  بتک  عجرم :

ترذ

: فرصم هقیرط 
هدش هتخپ  تروص  هب  نآ  هویم  هدناشوج و  یندرک و  مد  تروص  هب  نآ  هشیر  لکاک و 

: تاحیضوت
 . تسا کشخ  درس و  ناریا  میدق  بط  رظن  زا  ترذ 

 : زا دنترابع  نآ  صاوخ  ریاس 
. دشاب یم  اه  مخز  هدننک  کشخ  ترذ  دامپ  - 

. تسا ناطرسزا  يریگشیپ  يارب  یبوخ  ياذغ  ترذ  - 
 . دنک یم  يریگولج  نادند  یگدیسوپزا  ترذ  زا  موادم  هدافتسا  - 

 . دروآ یم  نیئاپ  ار  نوخ  لورتسلک  ترذ  نغور  - 
. تسا دیفم  یتسوپ  ياه  يرامیب  امزگا و  نامرد  يارب  ترذ  نغور  - 

ترذ لکاک  ینامرد  صاوخ 
زا دعب  ترذ  لکاک  دننک .  یم  کشخ  تعرـس  هب  دننیچ و  یم  نآ  ندـش  هدرمژپ  زا  لبق  ینعی  هویم  لماک  ندیـسر  زا  لبق  ار  ترذ  لکاک 

 . دنک یم  ادیپ  يا  هوهق  گنر  ندش  کشخ 
شوج بآ  رتیل  کی  رد  ار  زا آ ن  مرگ  ردقم 30  ترذ  لکاک  هدرک  مد  ندرک  تسرد  يارب 

 . دینک مد  هقیقد  جنپ  تدم  هبو  هتخیر 
تسا و روآ  راردا  نآ  هدرک  مد  لیلد  نیمه  هب  تسا ، میساتپ  يدایز  رادقم  ياراد  ترذ  لکاک  - 

 . تسا يراردا  هاگتسد  هدننک  مارآ 
 . دهد یم  نیکست  ار  راردا  هاگتسد  ياه  یتحارانو  درد  - 

 . درب یم  نیب  زا  ار  هناثم  درد  باهتلا و  هناثم  گنس  - 
 . دنک یم  زیمت  ار  يراردا  هاگتسد  یلک  روطب  ترذ  لکاک  - 

 . دیآ یم  لمع  هب  یبط  هدافتسا  زین  لالب  هقاسو  هشیر  گرب ،  زا  ترذ  لکاک  زا  ریغ  هب 
. دروآ یم  دنب  ار  ینیب  يزیرنوخ  لالب  طسو  هقاس  هدناشوج  - 

 . دینک هدافتسا  ترذ  ياه  گرب  هدناشوج  زا  هناثم  گنس  عفد  يارب  - 
 . تسا دیفم  راردا  يراجم  شزوس  يارب  ترذ  هشیر  هدناشوج  - 

 . درب یم  نیب  زا  ار  هدعم  مکش و  درد  ترذ  طسو  هدناشوج  - 
 . دندرک یم  هدافتسا  لالب  هقاس  هدناشوج  زا  كازوس  هجلاعم  يارب  میدق  رد  - 

یتنس بط  بتک  عجرم :

ماداب
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: فرصم هقیرط 
رد ریمخ  تروصب  دـننک و  یم  درخ  ندرک  کشخ  ندرک و  زیمت  زا  سپ  ار  ماداـب  زغم  ماداـب ،  نغور  ندروآ  تسدـب  يارب  ماداـب :  نغور 

 . دنمان یم  لوا  راشف  ار  نغور  نیا  دننک .  یم  جارختسا  ار  نآ  نغور  هداد و  رارق  راشف  تحت  ارنآ  سپس  دنروآ و  یم 
لیلدـب دـنروآ .  یم  تسدـب  ار  مود  راشف  نغور  هداد و  رارق  ییایمیـش  داوم  ترارح و  رثا  تحت  هدـنامیقاب  لوا  راشف  زا  هک  ار  ماداب  هلاـفت 

ماب هدرک و  طولخم  وله  ولآدرز و  هتـسه  زغم  نغور  دـننام  رگید  ياه  نغور  اب  ارنآ  هدرک و  بلقت  الومعم  تسا  نارگ  ماداب  نغور  هکنیا 
 . دنشورف یم  ماداب  نغور 

دیلوت کیئوزنب  دیئدلآ  کیردینایس و  دیـسا  دنریگ  رارق  ّبآ  رثا  تحت  وله  ای  ولآدرز و  زغم  ای  خلت  ماداب  نغور  رگا  هتفگ د  هک  روطنامه 
 . درک هدافتسا  بآ  زا  دیابن  اه  هتسه  نیا  زا  نغور  نتفرگ  يارب  نیاربانب  تسا  یمس  هک  دوش  یم 

 ، يوق نآ  يوب  دـیآ .  یم  رد  گنرمک  درز  گنرب  ندـش  هنهک  رثا  رد  هک  تسا  گنریب  لالز و  یعیام  سناـسا  نیا  خـلت :  ماداـب  سناـسا 
هشیمه دیاب  نیاربانب  دوش .  یم  دیسکا  بیکرت و  اوه  نژیسکا  اب  تلوهسب  خلت  ماداب  سناسا  تسا .  یمس  رایسب  خلت و  هدننازوس و  شمعط 

 . دوش يردهاگن  درس  کیرات و  ياج  رد  هدوب و  هتسب  رد  رپ و  الماک  نآ  يوتحم 
 . دشاب یم  خلت  معط  یعوبطم و  يوب  ياراد  ماداب  تخرد  هفوکش  لگ و  ماداب :  لگ  هفوکش و 

کی رد  ار  نیریش  ماداب  تسوپ  مرگ  هک 50  تسا  تروص  نیا  هب  نآ  هیهت  زرط  دوش .  یم  فرصم  هدناشوج  تروصب  ماداب :  هویم  تسوپ 
 . دننک یم  فرصم  هدرک و  فاص  ارنآ  سپس  دنناشوج  یم  ارنآ  هقیقد  دنچ  تدم  هتخیر و  بآ  رتیل 

یم فاص  سپس  دنناشوج و  یم  بآ  رتیل  کی  رد  ار  تخرد  گرب  مرگ  ماداب 50  تخرد  گرب  هدناشوج  هیهت  يارب  ماداب : تخرد  گرب 
 . دننک

 . دوش یم  فرصم  هدادوب  ای  ماخ و  هدش و  کشخ  تروصب  الومعم  ماداب :  زغم 
هک هدرک  بایـسآ  ـالماک  ار  ماداـب  زغم  مرگ  نآ 50  هیهت  يارب  دـننک .  یم  هیهت  ماـخ  هدادـن و  وـب  ماداـب  زغم  زا  ار  ماداـب  ریـش  ماداـب :  ریش 

یـش دـننام  یعیام  دـننک  یم  طولخم  بآ  رتیل  کی  اب  هدرک و  هفاضا  نآ  هب  دـنق  اـی  رکـش  مرگ  ردقم 50  سپـس  دـیآ .  رد  ردوپ  تروصب 
 . دیآ یم  تسدب 

بیترت نیدب  دشاب  نآ  لمکم  ای  ردم و  ریش  نیشناج  دناوت  یم  تسا و  دیفم  رایسب  لافطا  راوخ و  ریش  ناکدوک  يارب  ماداب  ریـش  رگید  عون 
بایـسآ ارنآ  سپـس  دوش  هدنک  نآ  تسوپ  ات  دنهد  یم  رارق  مرگ  بآ  رد  هقیقد  دنچ  تدـمب  ار  ماداب  مرگ  ردقم 50  هک  دیآ  یم  تسدـب 

ریمخ سپـس  دـیآ  رد  ریمخ  لکـشب  اـت  دـننز  یم  مهب  دـننک و  یم  هفاـضا  ناـب  ار  بآ  یمک  ردـقم  دـنیآ و  یم  رد  ردوپ  تروصب  هدرک و 
زا ار  عیام  نیا  دوش .  لح  الماک  ات  دـننک  یم  هفاضا  نآب  لسع  مرگ  ردقم 50  سپـس  دننز و  یم  مهب  طولخم و  بآ  رتیل  کی  اب  ار  لصاح 

. دنامب یقاب  نآ  زا  ریش  دننام  یعیام  ات  دننارذگ  یم  لملم  هچراپ 
 . دوب دهاوخن  نآ  ندرک  فاص  هب  یجایتحا  دننک  هدافتسا  ماداب  ریش  زا  دنهاوخب  غلاب  صاخشا  رگا  هتبلا 

رکش ای  لسع  مرگ  بآ و 50  رتیل  کی  هدـنک  تسوپ  ماداب  مرگ  ردقم 50  هک  دشاب  یم  تروص  نیدـب  تسا  رت  ناسآ  هک  يرگید  هقیرط 
 . دیآ تسدب  ریش  دننام  یعیام  ات  دیزیرب و  یقرب  نک  طولخم  لخاد  رد  ار 

: تاحیضوت
 ، ناریا ناتسناغفا و  اصوصخم  ایـسآ  یبرغ  يزکرم و  یحاون  رد  میدق  ياهنامز  زا  هک  ابیز  تسا  یتخرد  دسر .  یم  رتم  هب 8  ماداب  تخرد 

. تسا هتفای  یم  شرورپ  نیطسلف  هیروس و 
، راد مید  ماداب ، هلاغچ  میاب ، نیچرا ، ورهک ، نیریـش ، ماداـب  تخرد  یجاـغآ ، ماداـب  زول ، ماداـب ، تخرد  یلومعم ، ماداـب  یـسراف : ياـهمان 

هتوب موراوگ 
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Almond – Sweet almond – Bitter almond یسیلگنا : مان 
(Amygdalus communis (syn.Prunus communis یملع : مان 

Rosaseae هداوناخ :
یمک زیت ، كون  کیراب ، یـضیب  هداس ، مآ  ياـهگرب  دـسر و  یم  رتم   8 ات هب 6 نآ  يدـنلب  تسا . ایـسآ  هنارتیدـم  هقطنم  یموب  ماداب  تخرد 

. دشاب یم  خلت  ماداب  نیریش و  ماداب  هک  دشاب  یم  یلصا  هتیراو  ود  ياراد  ماداب  تسا . گنر  یتروص  ياهلگ  راد و  جوم 
رد یلو  زیچان  رادقم  هب  نیریـش  ماداب  رد  دـیزوکیلگ  نیا  تسا . (Amygladin  ) نیلادگیمآ مان  هب  کینژونایـس  دیزوکیلگ  يواح  ماداب 

. دوش عقاو  ناسنا  ای  اهماد و  تیمومسم  ءاشنم  دناوت  یم  دراد و  روضح  دصرد  ات 3.5  کی  نازیم  هب  یمس و  دح  رد  خلت  ماداب 
. دنک یم  دیلوت  کیردینایس  دیسا  و  ( Gentobiose  ) زویبوتنج (، enzaldehyde  ) دیئدلازنی نیلادگیمآ ، زیلوردیه 

كون کیراب ،  یـضیب ،  نآ  ياهگرب   . دنک دـشر  زین  تبوطر  یمک  اب  یتح  دـناوت  یم  تخرد  نیا  تسا .  يوق  رایـسب  ماداب  تخرد  هشیر 
 . دوش یم  رهاظ  ماداب  ياه  هفوکش  راهب  لئاوا  رد  تسا .  یتروص  گنرب  ابیز و  رایسب  نآ  ياهلگ  دشاب .  یم  زبس  گنرب  زیت و 

 : دراد دوجو  ماداب  عون  ود  یلک  روطب 
Sweet Almond نیریش ماداب  - 1

Bitter Almond خلت ماداب  - 2
تـسوپ اب  ماداب  نآ  لخاد  رد  هک  تسا  كرک  زا  هدیـشوپ  گنر و  زبس  نآ  یجراخ  رـشق  هک  دشاب  یم  تفـش  تروصب  ماداب  تخرد  هویم 
یتسدرب زونه  تسا و  كرک  زا  هدیـشوپ  هک  تسا  رد  تشوگ  گنر و  زبس  یجراخ  شـشوپ  هویم  لیکـشت  يادتبا  رد  درددوجو .  تخس 

ششوپ جیردتب  ماداب  ندیسر  زا  سپ  دشاب .  یم  صوصخم  صاوخ  ياراد  هک  دنمان  یم   Amandon ماداب هلاغچ  ارنآ  هک  هدرکن  دشر 
یم هدافتـسا  هدامآ  هدرک و  دـشر  نآ  لخاد  رد  ماداب  زغم  دوش و  یم  تخـس  تفـس و  زین  نآ  تسوپ  هدـش و  کشخ  گنر  زبس  یجراـخ 

 . دوش
هک دشاب  یم  یگنر  يا  هوهق  كران  هتـسوپ  لخاد  رد  ماداب  زغم  تسا .  زیت  كون  نآ  فرطکی  هک  هدوب  حطـسم  لکـش و  یـضیب  ماداب  زغم 

 . تسا نآ  لخاد  رد  گنردیفس  ماداب  زغم  هک  درک  ادج  نآ  زا  مرگ  بآ  کمکب  ارنآ  ناوت  یم 
 . دوش یم  هداد  صیخشت  خلت  ماداب  زا  تلوهسب  درد و  يا  هزمشوخ  میالم و  معط  نیریش و  ماداب  زغم 

دوش یم  یبط  هدافتسا  نآ  هویم  گرب و  هفوکش ،  دننام  نیریش  ماداب  تخرد  ياه  تمسق  هیلک  زا 
: یئوراد صاوخ 

 . تسا رت  مرگ و  یمک  ناریا  میدق  بط  رظن  زا  نیریش  ماداب 
 . درک هدافتسا  اه  هچب  يارب  تسوبی  عفر  ناوت  یم  ماداب  نغور  زا  اصوصخم  تسا  تسوبی  دض  ماداب  نغور  هدوب و  نیلم  ماداب  ( 1

 . دنک یم  مرن  ار  هنیس  ماداب  (2
 . تسا روآ  طلخ  هدوب و  دیفم  سغفن  یگنت  هرجنح و  یتحاران  هفرس ،  عفر  يارب  ماداب  ریش  (3

 . تسا دیفم  لاهسا  هناثم و  اه و  هدور  مخز  نامرد  يارب  ماداب  ( 4
 . تسا ضباق  هدوب و  هدعم  يوقم  هداد  وب  ماداب  (5

 . دنک یم  دایز  ار  مرپسا  دیلوت  تسا و  یسنج  يورین  هدننک  تیوقت  ماداب  (6
 . تسا دیفم  هفرس  دبک و  درد  يارب  دینک  طولخم  لسع  اب  هدرک و  بایسآ  ار  ماداب  (7

 . دنک یم  تیوقت  ار  نادند  هشیر  هثل و  ماداب  هلاغچ  (8
 . تسا دیفم  ناهد  یکشخ  يارب  ماداب  هلاغچ  ( 9
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 . دینک هدافتسا  لافطا  يارب  لهسم  ناونعب  دینک و  مد  ار  ماداب  هفوکش  (10
رد مرگ  فرصم 5  ردقم   .) تسا یـسفنت  يراجم  باهتلا  درد و  نیکـست  يارب  وراد  نیرتهب  ماداب  زغم  گنر  يا  هوهق  تسوپ  هدرک  مد  (11

 ( بآ مرگ   100
 . تسا دیفم  ارفص  هسیک  دبک و  یئاسران  يارب  ماداب  تخرد  گرب  هدناشوج  (12

 . درب یم  نیب  زا  ار  یباوخیب  تسا و  روآ  باوخ  ماداب  نغور  (13
هدرک و طولخم  اریتک  رکـش و  اـب  ار  ماداـب  نغور  دـیاب  کـشخ  هفرـس  ندرب  نیب  زا  اـه و  هدور  ندـش  مرن  هنیـس و  ندرک  فاـص  يارب  (14

 . دیروخب
گنس طولخم  نیا  انمـض  دوب .  دهاوخ  اه  هچب  هچیپ  لد  لاهـسا و  عفر  يارب  یبوخ  يوراد  دینک  ولخم ط  مرگ  بآ  اب  ار  ماداب  نغور  (15

 . دنک یم  ناسآ  ار  ندرک  راردا  هدرک و  جراخ  ار  هناثم 
 . دینک برچ  ماداب  نغور  اب  ار  تشپ  ياه  هرهم  ناریپ ،  یگدیمخ  عفر  سرقن و  نامرد  يارب  (16

 . تسا مرک  دض  لهسم و  ماداب  تخرد  هزات  گرب  (17
. درب یم  نیب  زا  ار  لاهسا  هدوب و  ضباق  مادب  تخرد  هدش  کشخ  گرب  (18

. دور یم  راکب  اهدامپ  اه و  مرک  رد  باهتلا  دض  یگدننک و  مرن  تیصاخ  لیلدب  نیریش  ماداب  نغور  (19
ریمخ تروصب  هک  دـینک  طولخم  غرم  مخت  هدرز  کـی  لـسع و  نآ  نزومه  اـب  ار  نیریـش  ماداـب  نغور  هنیـس ،  ياـهیرامیب  عـفر  يارب  (20

 . دیروخب تعاس  هس  ره  هلصافب  ارنا  زا  يروخیاچ  قشاق  کی  هدرک و  هفاضا  یمتخ  لگ  هدناشوج  نآ  هب  سپس  دیاراد  یتخاونکی 
ار شراخ  دـیلامب  اهنآ  ندـب  حوطـس  مامت  رد  ار  ماداب  نغور  دـنراد  کـلمخم  کخرـس و  هک  هکیئاـه  هچب  تسوپ  شراـخ  عفر  يارب  (21

 . دهد یم  نیکست 
. دنک یم  نامرد  ار  یگتخوس  هدرک و  عفر  ار  باهتلا  تسوپ  يور  رب  ماداب  نغور  ندیلام  (22

 . دنک یم  عفر  ار  امزگا  ماداب  نغور  ( 23
خلت ماداب  صاوخ 

تسا کشخ  مرگ و  یلیخ  ناریا  میدق  بط  رظنزا  خلت  ماداب  زغم 
يارب مشچ  رود  رب  نآ  ندیلام  نینچمه  دـشاب  یم  درد  رـس  يارب  یبوخ  دامـض  دـینک  طولخم  هکرـس  اب  هدرک و  بایـسآ  ار  خـلت  ماداب  -1

 . تسا دیفم  ییانیب  تیوقت 
 . تسا دیفم  هیر  مرو  هفرس و  سفن ،  یگنت  يارب  خلت  ماداب  ندروخ  - 2

 . دنک یم  زیمت  ار  لاحط  دبک و  دیروخب  لسع  ابار  خلت  ماداب  -3
 . دیروخب عانعن  هتساشن و  اب  ار  خلت  ماداب  اه  هیلک  درد  عفر  يارب  -4

 . تسا دیفم  جنلوق  يارب  لسع  اب  ار  خلت  ماداب  - 5
 . دیروخب هدرک و  طولخم  روگنا  هریش  اب  ار  خلت  ماداب  هیلک ،  ياه  یتحاران  هیلک و  گنس  ندرب  نیب  زا  يارب  -6

 . تسا لبهم  رد  خلت  ماداب  فایش  نداد  رارق  نآ  نامرد  زرط  نیرتهب  دتفا  یم  بقع  اه  مناخ  هنایهام  تداع  رگا  -7
تسوپ يور  دینک و  تسرد  نآ  زا  يدامض  هدرک و  طولخم  هکرـس  اب  دینک و  ردوپ  ار  خلت  ماداب  تروص ،  ياه  هکل  ندرب  نیبزا  يارب  -8

 . دیلامب
 . دوریم راکب  کلمخم  شراخ و  هنهک  ياه  مخز  نامرد  يارب  خلت  ماداب  دامض  -9

 . تسا دیفم  اهدرد  عاونا  نامرد  يارب  خلت  ماداب  تخرد  هشیر  دامض  - 10
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 . دور یم  راکب  هدور  مرک  عفد  هیلک و  لاحط ،  ندرک  كاپ  يارب  ماداب  تخرد  هشیر  دامض  -11
 . دور یم  راکب  هدور  مرک  عفد  و  لاحط ،  ندرک  كاپ  يارب  خلت  ماداب  تخرد  هشیر  هدرک  مد  -12

 . درد یلهسم  تیصاخ  خلت  ماداب  نغور  -13
 . تسا دیفم  هناثم  گنس  ندرک  جراخ  هیلک و  درد  سفن ،  یگنت  يارب  خلت  ماداب  نغور  -14

 . دیزیرب شوگ  رد  ار  خلت  ماداب  نغور  زا  هرطق  کی  شوگ  رد  ادص  ندز و  گنز  عفر  يارب  -15
 . درب یم  نیب  زا  ار  كورچ  نیچ و  اه و  هکل  تروص ،  يور  خلت  ماداب  نغور  ندیلام  -16

 . درب یم  نیب  زا  هدش  داجیا  امرس  زا  هک  ار  اپ  تسد و  كرت  خلت  ماداب  نغر  -17
هب التبم  هک  یطاقن  نتـسش  يارب  نوباص  ياجب  نآ  زا  دـننک و  تسرد  يریمخ  خـلت  ماداـب  زا  رگا  دنتـسه  اـمزگا  هب  ـالتبم  هک  ییاـهنآ  -18

 . دنبای یم  دوبهب  يدوزب  دننک  هدافتسا  تسا  امزگا 
 . تسا دیفم  لغب  ریز  اپ و  دب  يوب  عفر  يارب  خلت  ماداب  ریمخ  -19

 . تسا دیفم  هفرس  هایس  نامرد  يارب  خلت  ماداب  نغور  -20
 : تارضم

دیابن دشاب  یم  مضهلا  لیقث  نیگنـس و  نوچ  یلو  تسا  یبوخ  رایـسب  ياذغ  نیاربانب  تسا  يرایـسب  يذـغم  داوم  ياراد  هکنیا  رظن  زا  ماداب 
تسین بوخ  درـس  فیعـض و  ياه  هدعم  يارب  نینچمه  ماداب  دشاب .  هناد  هد  زا  شیب  زور  رد  دیابن  نآ  ردقم  درک و  طارفا  نآ  ندروخ  رد 

دروخب رکش  اب  ار  ماداب  تسا  رتهب  دنراد  فیعض  هدعم  هک  یصاخشا  و 
یتنس بط  بتک  عجرم :

( هبرگ فلع   ) بیطلا لبنس 

: فرصم هقیرط 
دیشاپب دیناوتیم  ارنآ  درگ  هدرک و  مد  تروص  هب  ار  هایگ  دوخ 

: تاحیضوت
Valerian هبرگ ) فلع   ) بیطلا لبنس 
valeriana Officinalie یملع مان 

رد یـشحو  تروصب  هایگ  نیا  دور .  یم  الاب  رتم  ود  عافترا  ات  يدومع  روطب  نآ  هقاس  هک  هلاـس  دـنچ  یفلع و  تسا  یهاـیگ  بیطلا  لـبنس 
 . دیور یم  ناریا  ایسآ و  قطانم  رتشیب  رد  اه  لادوگ  اهرابیوج و  هیشاح  رد  تخرد ،  مک  ياه  لگنج 

هب نآ  فارطا  رد  دور و  می  نآ  فرطب  هداد  صیخـشت  رود  لـصاف  زا  ار  هاـیگ  نیا  يوـب  هبرگ  تسا و  عوـبطم  ییوـب  ياراد  بیطلا  لـبنس 
. دوش یم  تسم  نآ  يوب  زا  دزادرپ و  یم  زیخ  تسج و 

 . دشاب یم  يا  هشوخ  تروصب  یتروص و  ای  دیفس  گنرب  بیطلا  لبنس  ياهلگ 
 . دوش یم  هدافتسا  دراد  رمع  لاس  هس  زا  شیب  هک  یهایگ  هشیر  زا  الومعم  تسا و  نآ  هشیر  هایگ  نیا  هدافتسا  دروم  تمسق 

ندش کشخ  زا  سپ  نآ  رطع  تسا .  رطعم  وبـشوخ و  یلو  خلت  نآ  معط  دیآ .  یم  رد  يا  هوهق  گنرب  ندش  کشخ  زا  سپ  بیطلا  لبنس 
 . دوش یم  رتشیب 

: یئوراد صاوخ 
دشاب یم  ریز  حرش  هب  نآ  مهم  صاوخ  تسا  کشخ  مرگ و  ناریا  میدق  بطرظن  زا  بیطلا  لبنس  هشیر 
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دراد جنشت  دض  رثا  (1
تسا دیفم  يرتسیه  یبصع و  ياه  یتحاران  عفر  رد  (2

تسا شخب  مارآ  مساپسا و  دض  (3
تسا رب  بت  (4

دراد دیفم  رثا  عرص  هجلاعم  رد  (5
دنک یم  نامرد  ار  یباوخیب  (6
تسا هدور  هدعم و  مرک  دض  (7
درب یم  نیب  زا  ار  هدعم  زاگ  (8

تسا ناجیه  دض  (9
دنک یم  فرطرب  ار  نرگیم  (10

دنک یم  عفر  ار  لکلا  فرصم  ندیشک و  راگیس  زا  یشان  ياهرددرس  (11
تسا دیفم  ینارگن  شیوشت و  هرهلد ، ندرک  فرطرب  يارب  (12

دراد دیفم  رثا  ایلوخیلام  يرامیب  نامرد  رد  (13
تسا رثوم  کیتایس  درد  ندرک  فرطرب  رد  (14

دنک یم  فرطرب  ار  هدعم  درد  (15
درب یم  نیب  زا  ار  موادم  هکسکس  ( 16

تسا یسنج  يورین  هدننک  تیوقت  (17
دنک یم  دایز  ار  راردا  حشرت  (18

دنک یم  فرطرب  ار  هنیس  درد  (19
دنک یم  فرطرب  ار  غارفتسا  (20

دنک یم  وبشوخ  ار  ناهد  (21
تسا رثوم  دنق  ضرم  هجلاعم  رد  (22

 . دنبای مایتلا  دیشاپب  اه  مخز  يور  ار  بیطلا  لبنس  درگ  (23
یتنس بط  بتک  عجرم :

هبنا

: فرصم هقیرط 
دنراد یکاروخ  فراصم  نآ  هتسه  هویم و  لگ ، گرب ،

: تاحیضوت
Mango هبنا

Mangifera indica یملع مان 
ییاوتسا قانم  مامت  رد  نونکا  مه  یلو  دشاب  یم  همرب  يزلام و  دنه و  هبنا  اشنم  دسر .  یم  رتم  ات 10  نآ  عافترا  هک  ابیز  تسا  یتخرد  هبنا 

 . تسا هتشاد  دوجو  شیپ  لاس  زا 4000  هبنا  دوش .  یم  تشک  هراح  و 
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هدـیمان وگنم  ای  هبنا  هک  نآ  هویم  دراد .  دوجو  يا  هشوخ  تروصب  گنر و  زمرق  ای  درز  نآ  ياهلگ  لکـش ،  يا  هزین  تخرد  نیا  ياـهگرب 
ات دسر و  یم  یم  هام  لئاوا  رد  هبنا  تسا .  گرزب  اتبسن  يا  هتـسه  ياراد  هدوب و  نیریـشو  عوبطم  یمعط  ياراد  لکـش و  يوضیب  دوش  یم 

 . تسا دوجوم  ربماتپس  لئاوا 
یم ندب  رد  ادوس  مغلب و  هدننک  دـیلوت  سران  هبنا  تسا .  کشخ  درـس و  نآ  سران  کشخ و  مرگ و  ناریا  میدـق  بط  رظن  زا  هدیـسر  هبنا 

 . دشاب
 . تسا ندب  هدننک  تیوقت  هدوب و  يوقم  رایسب  هبنا  (1

 . تسا یسنج  ياوق  هدننک  تیوقت  هبنا  (2
 . دنک یم  ناشخرد  ار  تروص  گنر  (3

 . دنک یم  وبشوخ  ار  ناهد  (4
 . تسا روآ  راردا  (5

 . دنک یم  فرطرب  ار  تسوبی  (6
 . دنک یم  زیمت  ینوفع و  دض  ار  مضه  متسیس  نیاربنب  تسا .  کیلاگ  دیسا  يدایز  ردقم  ياراد  هبنا  (7

 . دشاب یم  نوخ  هدننک  زیمت  هبنا  (8
 . درب یم  نیب  زا  ار  ندب  دب  يوب  هبنا  ندروخ  (9

 . دورآ یم  نیئاپ  ار  بت  دهد و  یم  شهاک  ار  ندب  ترارح  هبنا  (10
 . تسا دیفم  لاهسا  عفر  يارب  (11

 . درب یم  نیب  زا  ار  هفرس  سفن و  یگنت  دردرس ،  هبنا ،  ندروخ  (12
 . تسا دیفم  ریساوب  نامرد  يارب  (13

. دنک یم  فرطرب  ار  شطع  (14
 . دنروخب نیبجنکس  اب  ارنآ  دیاب  صاخشا  نیا  تسین و  بسانم  ناجازم  مرگ  يارب  تسا  مرگ  نوچ  هبنا  (15

هبنا هتسه  زغم  صاوخ 
 . درک هدافتسا  تاج  ینیریش  رد  نآ  زا  ناوت  یم  ماداب  زغم  ياجب  هک  درد  رارق  نآ  زغم  نآ  طسو  رد  هک  تسا  یگرزب  هتسه  ياراد  هبنا 

 . تسا کشخ  درس و  ناریا  میدق  بط  رظن  زا  هبنا  هتسه  زغم 
 . دنک یم  فرطرب  ار  لاهسا  هتسه  زغم  ندروخ  -1

 . دوش یم  فرصم  یگدروخامرس  هجلاعم  يارب  -2
 . دنک یم  نامرد  ار  تخس  ياه  هفرس  -3

 . تسا ینوخ  ریساوب  هدننک  نامرد  -4
هدافتـسا هبنا  زغم  زا  دـیاب  نآ  عفر  يارب  دـنراد  يزیرنوخ  هنایهام  تداع  ود  نیب  ای  دنـشاب و  یم  محر  زا  يزیرنوخ  راچد  هکیئاـه  مناـخ  -5

 . دننک
 . تسا لاهسا  دض  شک و  مرک  هبنا  هتسه  زغم  -6
 . تسا دیفم  سفن  یگنت  مسآ و  نیکست  يارب  -7

 . تسا غارفتسا  دض  -8
هبنا تخرد  صاوخ  رگید 
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 . دنک یم  عفر  ار  لاهسا  تسا و  کشخ  درس و  هبنا  لگ  .1
 . دنک یم  هجلاعم  ار  لازنا  تعرس  دنروخب  رکش  مرگ  اب 10  ارنآ  مرگ  دودح 3  زور  ره  هدرک و  کشخ  ار  هبنا  تخرد  هفوکش  رگا  .2

 . تسا دیفم  تسوپ  ياه  یتحاران  يارب  دینک  طولخم  ومیلبآ  نغور و  اب  ار  هبنا  تخرد  غمص  .3
 . دیلامب رس  يور  ار  هبنا  تخرد  ياهگرب  بآ  وم ،  شزیر  ندرک  فرطرب  يارب  .4

 . دینک هضمضم  ار  هبنا  تخرد  گرب  هدرک  مد  هثل  نادند و  تیوقت  يارب  .5
 : تارضم

 . دیئامن لمد  شراخ و  داجیا  تسا  نکمم  تسا و  تخس  دارفا  زا  یضعب  يارب  هبنا  مضه 
 . دروخ لیبجنز  اب  ارنآ  دیاب  دنکب  خفن  داجیا  هبنا  نوخ  رگا 

یتنس بط  بتک  عجرم :

هنوباب

: فرصم هقیرط 
دشابیم دیفم  تسوپ  يارب  نآ  روخب  دوشیم و  فرصم  نآ  هدرک  مد 

: تاحیضوت
Chamomile هنوباب

Chamaemelum nobile یملع مان 
هقاس دیور .  یم  هدینـش  یـضارا  اهرازنمچ و  رد  هک  رطعم  یئوب  ياراد  رتمیتناس  ابیرقت 30  عافتراب  کچوک  یمئاد و  تسا  یهایگ  هنوباـب 

ياهلگ تسا .  كرک  زا  هدیـشوپ  مظنمان و  کیراب و  ياهیگدیرب  ياراد  بوانتم و  کچوک  نآ  ياهگرب  دیفـس ،  هب  لیام  زبس  گنرب  نآ 
فارطا و رد  دیفـس  ياهلگ  قبط  ره  رد  دوش .  یم  رهاظ  ناتـسبات  رد  هدنهد  لگ  هقاس  ياهتنا  رد  ردفنم  روطب  هک  قبط  کی  رد  عمتجم  نآ 

 . دنراد رارق  طسو  تمسق  رد  درز  ياهلگ 
: یئوراد صاوخ 

 . دیآ یم  باسحب  خلت  ياه  هدننک  تیوقت  زا  تسا و  کشخ  مرگ و  ناریا  میدق  بط  رظن  زا  هنوباب 
 . درب یم  راکب  يا  هبون  ياهزرل  بت و  نامرد  يارب  ارنآ  میکح  سونیلاج 

هکیئاهنآ دـنک و  یم  نامرد  ار  ضرم  نیا  یناسآب  هایگ  نیا  تسا و  هدـعم  مرو  هدـعم و  مخز  ناـمرد  هنوباـب  صاوخ  نیرتمهم  زا  یکی  ( 1
دننک یم  هدافتسا  هریغ  ریظن Lozac و Zantac و  تمیق  نارگ  فلتخم  ياه  صرق  زا  دنتسه و  نابیرگب  تسد  ضرم  نیا  اب  تساهلاس 

 . دنبایزاب ار  دوخ  یتمالس  نینچمه  دننک و  زادنا  سپ  ار  دوخ  يوراد  جرخ  هنوباب  زا  هدافتسا  اب  دنناوت  یم 
ياچ ات  راهچ  ای  شوجبآ و  ناویل  کی  رد  هنوباب  يروخیاچ  قشاـق   4  ) دینک تسرد  هنوباب  ظیلغ  ياچ  ناویل  کی  هدـعم  مخز  نامرد  يارب 
زارد تشپ  هب  باوختخر  رد  سپس  دیـشونب و  ار  ياچ  ناویل  نیا  دیتسه  اتـشان  حبـص  و  شوج )  بآ  ناویل  قشاق  کی  رد  هنوباب  يا  هسیک 
هتفه ود  تدمب  ار  لمع  نیا  دینک .  لیم  ار  دوخ  هناحبـص  دیناوت  یم  تعاس  عبرکی  زا  دـعب  هتبلا  دـیباوخب و  هقیقد  راهچ  زا  دـعب  دیـشکب و 

. دبای افش  یلکب  هدعم  مرو  مخز و  ات  دیهد  همادا 
 . دنکیم تیوقت  ار  یسنج  ياوق  باصعا و  هنوباب  ( 2

 . تسا زغم  يوقم  هنوباب  ( 3
 . تسا روآ  هدعاق  روآ و  راردا  هنوباب  (4
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 . دهد یم  شیازفا  هد  ریش  ناردام  رد  ار  ریش  حشرت  هایگ  نیا  (5
 . تسا نرگیم  دردرس و  هدننک  نامرد  (6

 . دنک یم  عفد  درخ و  ار  هناثم  گنس  هنوباب  زا  هدافتسا  (7
 . دوش نامرد  ات  دیهد  هنوباب  ياچ  وا  هب  دنک  یم  راردا  هرطق  هرطق  یسک  رگا  (8

 . تسا هنایهام  تداع  تاحشرت  یمک  هدننک  نامرد  هنوباب  (9
 . دیهد روخب  هتخیر و  هکرس  رد  ار  هنوباب  درد ،  مشچ  نامرد  يارب  (10

 . دیشونب هنوباب  ياچ  ینالضع  ياهدرد  نیکست  يارب  (11
 . تسا دیفم  نامرد  ياه  مخز  مایتلا  يارب  هنوباب  ندیوج  (12

 ( تسا هنوباب  لگ  زا  رت  کشخ  رت و  مرگ  هنوباب  هشیر  تسا (  یسنج  يورین  كرحم  قیقر  هکرس  اب  هنوباب  هشیر  مرگ  ندروخ 5  (13
 . تسا درد  هدنهد  نیکست  رب و  بت  هنوباب  (14

 . تسا هدعم  هدننک  تیوقت  هنوباب  (15
 . دیهدب هنوباب  ياچ  اهنآ  هب  اه ،  هچب  ندروآرد  نادند  ماگنه  رد  درد  نیکست  يارب  (16

ياچ ناجنف  کی  دـیورب  باوختخر  هب  هکنیا  زا  لـبق  هقیقد  هد  تسا  یفاـک  تحار ،  مارآ و  باوخ  کـی  نتـشاد  یباوخیب و  عفر  يارب  (17
 . دیشونب هنوباب 

 . تسا ییاهتشا  یب  هدننک  نامرد  هنوباب  (18
 . تسا رثوم  هدور  مرو  عفر  يارب  هنوباب  (19

 . تسا ینوخ  مک  هدننک  نامرد  هنوباب  ياچ  (20
 . دینک هدافتسا  هدور  هدعم و  مرک  عفر  يارب  هنوباب  زا  (21
 . تسا هنایهام  تداع  ياهدرد  هدنهد  نیکست  هنوباب  (22

 . تسا دیفم  يدرز  عفر  يارب  هنوباب  (23
زارد نآ  رد  تعاس  عبرکی  تدم  هتخیر  مامح  ناو  رد  ار  هنوباب  سناسا  هرطق  دنچ  روظنم  نیا  يارب  درد .  هدـنهد  ورین  رثا  هنوباب  مامح  (24

 . دیشکب
ار درد  دـیلامب  كاندرد  ياه  لحم  يور  هدرکطولخم و  ماداب  نغور  قشاق  کی  اـب  ار  هنوباـب  سناـسا  هرطق  دـنچ  درد ،  نیکـست  يارب  (25

 . دهد یم  فیفخت 
 . تسا دیفم  شراخ  ریهک و  امزگا ،  ریظن  یتسوپ  ياه  یتحاران  عفر  يارب  ماداب  نغور  اب  طولخم  هنوباب  سناسا  (26

 . دیناکچب شوگ  رد  ار  هنوباب  نغور  هرطق  کی  شوگ ،  ینیگنس  درد و  شوگ  عفر  يارب  (27
 . دوش یم  فرصم  ییاذغ  ياه  تیمومسم  دروم  رد  درد  روآ  یق  رثا  نوچ  هنوباب  سناسا  (28

 . دیلامب درد  لحم  يور  سرقن  لصافم و  درد  دردرمک ،  ندرب  نیب  زا  يارب  ار  هنوباب  نغور  (29
 . دنک یم  رت  فافش  رت و  نشور  ار  اهنآ  دیئوشب  ار  دنولب  ياهوم  رگا  هنوباب  ياچ  اب  (30

 . دنک یم  فرطرب  ار  یگسئای  تالالتخا  اریز  دنشونب  هنوباب  ياچ  هزور  همه  تسا  رتهب  دنا  هدش  هسئای  هکیئاهنآ  (31
 . تسا يژرلآ  دض  هنوباب  (32

یتنس بط  بتک  عجرم :

ینیمز ماداب 
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: فرصم هقیرط 
دوشیم فرصم  لیجآ  دننام 

: تاحیضوت
Peanut ینیمز ماداب 
Arachid یملع مان 

یم بسانم  هایگ  نیا  تشک  يارب  مرگ  ياوه  بآ و   . تسا هتفای  هار  اـیند  رگید  طاـقن  هب  اـجنآ  زا  هدوب و  لـیزرب  یموب  هاـیگ  ینیمز  ماداـب 
زا بکرم  نآ  ياهگرب  دشاب .  یم  رتمیتناس  دودح 30  رد  نآ  عافترا  هک  تسار  يا  هقاس  ياراد  هلاسکی  تسا  یهایگ  ینیمز  ماداب  دـشاب . 

دسر یم  كاخ  حطـس  هب  هدش و  مخ  لگ  مد  حیقلت ،  زا  سپ  هک  دشاب  یم  درز  گنرب  توافتم  عون  ود  نآ  ياهلگ  تسا  هچگرب  جوز  ود 
 . دوش یم  لیکشت  كاخ  لخاد  رد  هویم  هتفر و  ورف  كاخ  رد  جیردتب  سپس  و 

 . دشاب یم  درز  هب  لیام  يرتسکاخ  گنرب  هدننکش  هتسوپ  ایرد  تسا و  رتمیتناس  یبیرقت 4  لوطب  ینیمز  ماداب  هویم 
 . دهد یم  ناشن  ار  اه  هناد  لحم  کی  ره  هک  دوش  یم  هدهاشم  یگتسجرب  هس  ات  کی  هتسوپ  يور  رب 

گنرب هک  هدناشوپ  ار  هناد  یکزان  هتسوپ   . تسا لکش  یغرم  مخت  یلو  هدوب  درز  هب  لیام  دیفس  گنرب  قدنف  دننام  ابیرقت  ینیمز  ماداب  هناد 
 . تسا يا  هوهق  زمرق 

 . تسا فلتخم  ياه  نیماتیو  نیئتورپ و  یبرچ ،   ، Conarachin نیشارانوک  ، Arachin نیشارآ دننام  يداوم  ياراد  ینیمز  ماداب 
: یئوراد صاوخ 

 . تسا مهم  رایسب  ییاذغ  رظن  زا  نیاربانب  دشاب  یم  نیئتورپ  يرد  ینیمز  ماداب  نوچ  تسا .  لداعتم  ناریا  میدق  بط  رظن  زا  ینیمز  ماداب 
 . تسا دیفم  لاحط  هیر و  تیوقت  يارب  -1
 . درب یم  الاب  ار  نوخ  بوخ  لورتسلک  -2

 . درب یم  نیب  زا  ار  هدعم  درد  -3
 . تسا هنیس  هدننک  مرن  -4

 . دنک یم  فرطرب  ار  کشخ  هفرس  -5
. دنک یم  دایز  هد  ریش  ناردام  رد  ار  ریش  -6

 . تسا نیلم  -7
 . تسا وقم ي  رایسب  -8

 . تسا دیفم  یغامد  ياوق  تیوقت  يارب  -9
 . دنک یم  کمک  اذغ  مضه  هب  -10

 : تارضم
هدرب و الاب  ار  نوخ  لورتسلک  دشاب  یم  هدش  عابشا  ياه  نغور  ياراد  هکنیا  تلعب  تسا  یبوخ  يوقم و  رایسب  ياذغ  هکنیا  اب  ینیمز  ماداب 

نآ ندروخ  زا  دـیاب  تسا  ـالاب  ناـشنوخ  لورتـسلک  اـی  هدوب و  یبـلق  يراـمیب  ياراد  هکیئاـهنآ  نیاربـنب  دوش .  یم  نیئارـش  بلـصت  ثعاـب 
 . دننک يددروخ 

مدع رثا  رد  نآ  هرک  ای  ینیمز و  ماداب  داوم  یـضعب  رد  اریز  دشاب  نئمطم  هناخراک  زا  هزات و  هک  دـینک  تقد  دـیرخیم  ینیمز  ماداب  هرک  رگا 
 . دوش یم  دبک  ناطرس  ثعاب  هدوب و  از  ناطرس  هک  دوش  یم   Aflatoxin نیسکوتالفا یمس  چراق  هب  هدولآ  دیلوت ،  رد  تقد 
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یتنس بط  بتک  عجرم :

ناجمداب

: فرصم هقیرط 
. دریگیم رارق  هدافتسا  دروم  هدش  خرس  ای  هتخپ  تروص  هب 

: تاحیضوت
Eggplant ناجمداب

Solanum Melongena یملع مان 
ات 70 نآ  هقاس  عافترا   . كرک زا  هدیشوپ  میخض و  اتبسن  هقاس  ياراد  هلاسکی و  تسا  یهایگ  دوش  یم  هدیمان  ناجنداب  یبرعب  هک  هایگ  نیا 

درگ ای  کیراب و  زارد و  هایگ  نیا  هویم  تسا .  گنر  شفنب  نآ  ياهلگ  کیراب و  كون  اب  لکش  یـضیب  نآ  ياهگرب  دسر .  یم  رتمیتناس 
 . دوش یم  هدید  دیفس  درز و  هایس ،  شفنب ،  ياهگنرب  ، 

هار ناهج  رگید  طاقن  هب  اجنآ  زا  تسا و  هدش  یم  تشک  دـنه  رد  میدـق  رایـسب  ياهنامز  زا  تسا  ینیمز  بیـس  هداوناخ  هب  قلعتم  ناجمداب 
ردو هنیگ  زا  يدالیم  مهدفه  نرق  رد  ار  هایگ  نیا  یـسیلگنا  راجت  درک .  نآ  عرز  تشک و  هب  عورـش  يرجه  مهن  نرق  زا  نیچ  تسا .  هتفای 

 . دندیمانیم يا  هنیگ  يودک  مانب  ارنآ  دندرک و  ناتسلگنا 
اکیرمآ ناجمدب  لوصحم  رتشیب  یـسرجوین  انایزیول و  سازگت ،  ادیرولف ،  تالایا  اکیرمآ ،  رد  دراد و  دوجو  لاس  تدم  مامت  رد  ناجمداب 

 . دننک یم  تشک  ار 
: یئوراد صاوخ 

تـسا تیـصاخ  وب و  یب  هک  دـنراد  داقتعا  ماوع  هک  هچنآ  فـالخ  رب  ناـجمداب  تسا .  کـشخ  یلیخ  مرگ و  ناـجمداب  میدـق  بط  رظن  زا 
یم هک  تسا  یناـسک  يارب  یبوـخ  رایـسب  ياذـغ  هک  تسا  نآ  ندوـب  يرلاـک  مک  نآ  تیـصاخ  نیرتـمهم  تسا .  يداـیز  صاوـخ  ياراد 

 . دشاب یم  زین  یندعم  داوم  نیماتیو و  ياراد  اریز  دننک  مک  نزو  دنهاوخ 
ثعاب دنراد  تیـشنورب  مسآ و  هکیئاهنآ  رد  درد و  خـلت  معط  نآ  ماخ  اریز  درک  فرـصم  هدیـسر  الماک  تلاحب  دـیاب  امتح  ار  ناجمداب  (1

. دوش یم  اهیرامیب  نیا  کیرحت 
 . درد ردم  هدننک و  مرن  رثا  ناجمداب  (2

 . تسا يرثوم  يوراد  ینوخ  مک  عفر  رد  نهآ  ندوب  ارد  تلعب  ناجمداب  (3
 . تشاذگ بهتلم  وضع  يور  باهتلا  مرو و  ندرب  نیب  زا  يارب  ناوت  یم  ار  ناجمداب  (4

 . دنک یم  تسوبی  داجیا  ناجمداب  هناد  (5
نامرد يارب  نآ  رد  ناوت  یم  هدوب و  ضباق  تسارد و  ار  نوخ  هدنروآ  دنب  رثا  نآ  ياهگرب  هدش و  کشخ  ياه  هخاش  ناجمداب و  هشیر  (6

. درک هدافتسا  اهیزیرنوخ  عاونا  هناب و  مالتحا 
 . تسا یمس  چراق  ندروخ  زا  لصاح  ياه  تیمومسم  يارب  یبوخ  رهزداپ  ناجمداب  (7

 . درد یم  ظوفحم  یبلق  هتکس  رطخ  زا  ار  صخش  دنک و  یم  زاب  ار  اهگر  یگتفرگ  ناجمداب  ندروخ  (8
 . تسا تسوبی  هدننک  فرطرب  ناجمداب  (9

 . تسا ینوخ  لاهسا  نامرد  هدناشوج  نیا  دنناشوجب  رگا  ار  ناجمداب  هایس  تسوپ  اهگرب و  (10
. تسا مسآ  يرامیب  نامرد  ناجمداب  هشیر  هدناشوج  (11
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 . تسا هدعم  يوقم  ناجمداب  (12
وراد نیرتهب  اپ  تسد و  قرع  ندرک  کشخ  يارب  دوش  یم  جراخ  نآ  زا  ناجمداب  نتشاذگ  ندز و  کمن  عقوم  رد  هک  یگنردرز  بآ  (13

ضرم نیا  رـش  زا  ات  دنیوشب  زور  رد  راب  دنچ  نآ  اب  ار  دوخ  ياپ  تسد و  دیاب  دنک  یم  قرع  بترم  ناشیاپ  تسد و  هک  یـصاخشا  تسا و 
. دنوش هدوسآ 

 . دش دهاوخ  هدنک  لیگز  دنلامب  لیگز  هب  دننک و  ریمخ  هکرس  اب  ار  نآ  رتسکاخ  دننازوسب و  ار  ناجمداب  رگا  (14
دیاـب هک  قیرط  نیدـب  درک  هدافتـسا  هدروـخ  برـض  هتـسکش و  ناوختـسا  رد  نیکـست  يارب  نکـسم  ناوـنع  هب  ناوـت  یم  ناـجمداب  زا  ( 15

يا هوهق  رکـش  نآ  هب  بآ  ردقم  نیا  فصن  ردقمب  دـعب  دـیریگب و  راشف  اب  ارنآ  بآ  سپـس  دوش و  زپ  مین  هک  دـیراذگب  رف  رد  ار  ناجمداب 
دیشونب دینزب و  مه  ارنآ  دینک  هفاضا 

هک تسا  جنشت  دض  هدام  کی  ياراد  ناجمداب  هک  دنا  هتفرگ  هجیتن  هدش  ماجنا  یهاگـشیامزآ  ياهـشوم  يور  ادیدج  هک  یتاقیقحت  اب  (16
زا هک  تسا  رتهب  دنشاب  یم  يرامیب  نیا  هب  التبم  ای  دنراد و  جنـشت  هک  یـصاخشا  نیاربانب  درد .  یبوخ  رایـسب  رثا  عرـص  يرامیب  نامرد  رد 

. دننک هدافتسا  ناجمداب 
بسانم فیعـض  ياه  هدعم  يارب  هدش و  نیگنـس  نآ  هدش  خرـس  اریز  تسا  رف  رد  نتخپ  ای  ندرک و  زپ  بآ  ناجمداب  تخپ  هقیرط  نیرتهب 

 . تسین
 : تارضم

ار اهنآ  يرامیب  اریز  دریگ  رارق  دـنراد  مشچ  درد  ای  ریـساوب و  هکیـصاخشا  هدافتـسا  دروم  دـیابن  دـش  هتفگ  هک  یـصاوخ  همه  اب  ناـجمداب 
 . دنروخب دنزپب و  هکرس  ای  نغور و  تشوگ و  ابارنآ  تسا  رتهب  دنروخب  ناجمداب  دنهاوخ  یم  رگا  صاخشا  هنوگنیا  دنک .  یم  دیدشت 

یتنس بط  بتک  عجرم :

( يدنه بونرخ   ) سولف

: فرصم هقیرط 
. دوشیم فرصم  هدناشوج  تروص  هب 

دمآ دهاوخ  لیذ  رد  نآ  نتخاس  هویش  هک  دننکیم  هدافتسا  مه  نآ  يابرم  زا  قطانم  یخرب  رد  و 
: تاحیضوت

Cassia سولف
Cassia Fistula یملع مان 

یسانش هایگ  تایلک 
 . دـیور یم  بونج  دـنه و  اقیرفآ ،  دـننام  ایند  ریـسمرگ  طاـقن  رتشب  رد  وردوخ  تلاـح  هب  هک  رتم  عاـفترا 15-10  هب  تسا  یتخرد  سولف 

 . تسا فورعم  زین  ربنش  رایخ  يدنه و  بونرخ  مان  هب  ناریا  یحاون  زا  یضعب  رد  سولف 
رد ددعتم  ياه  هغیت  دوش  هتفاکـش  نآ  لوط  تمـسقرد  سولف  رگا  تسا .  رتمیتناس  رطق 2-3  هب  رتمیتناـس و  ات 50  لوط 30  هی  سولف  هویم 

دنک یم  میسقت  هناخ  ات 100  یهاگ  ددعتم  ياه  هناخ  هب  ار  سولف  هک  دوش  یم  هدید  نآ 
یلو نیریـش  یمک  عیام  نیا  معط  دوش .  یم  هدـیمان  ربنـش  رایخ  لـسع  هک  دراد  دوجو  یگنر  هریت  هدنبـسچ  عیاـم  اـه  هناـخ  نیا  لـخاد  رد 

نغور اب  لسع  نیا  الومعم  دوش .  جراخ  لـسع  اـت  دـننک  یم  مرگ  شتآ  يور  یمک  ارنآ  فـالغ  سولف  زا  هدافتـسا  يارب  تسا .  عوبطماـن 
ترارح هجرد  رد  هدرک و  طولخم  رکـش  ای  دـنق  اب  ار  سولف  زغم  ناوت  یم  هتبلا  دوش ، یم  هدافتـسا  لهـسم  ناونع  هب  هدـش و  طولخم  ماداـب 
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 . دنیوگ یم  هتخپ  سولف  نآ  هب  هک  تخپ  یلدتعم 
سولف ییوراد  روص 

نیا دـنهد .  یم  ضیرم  هب  دـننک و  یم  فاـص  ارنآ  هدرک و  طولخم  شوج  بآ  رتـیل  کـی  اـب  ار  سولف  لـسع  مرگ   10 سولف :  هدـناشوج 
رتـهب يارب  هـتبلا  داد .  شیازفا  ین  مرگ  ات 60  تخـس  ياهتـسوبی  دروم  ردناوت  یم  ار  سولف  لسع  ردـقم  تسا .  یبوخ  لهـسم  هدـناشوج 

 . درک هفاضا  نآ  هب  ریجنا  ای  سالیگ  تبرش  يردقم  ناوت  یم  نآ  معط  ندرک 
دینک هفاضا  نآ  هب  ار  هدیبوک  دـنق  مرگ  ردقم 125  سپـس  هدرک و  طولخم  رطقم  بآ  ردـقم  نامه  اب  ار  سولف  لسع  مرگ  سولف 5  يابرم 
یبوخ رایـسب  لهـسم  زین  ابرم  نیا  دوش .  ظیلغ  دـسرب و  مرگ  هب 100  نآ  نزو  دوش و  راخب  نآ  بآ  یمارآ  هب  اـت  دـیهد  ترارح  ارنآ  دـعب 

 . تسا زور  رد  مرگ  نآ 100-50  فرصم  ردقم  تسا 
: یئوراد صاوخ 

تسا رت  مرگ و  یمک  ناریا  میدق  بط  رظن  زا  سولف 
بـسانم لافطا  هلماح و  نانز  يارب  یتح  نیاربنب  درادن  یـضراوع  نآ  فرـصم  اریز  دشاب  یم  تسوبی  عفر  يارب  اهوراد  نیرتهب  زا  یکی  (1

تسین
دیلامبدرد عضوم  هب  ار  سولف  سرقن  لصافم و  درد  يارب  (2

دنوش یمن  هیلک  گنس  هب  التبم  نآ  زا  هدافتسا  تروصرد  تسا  زاس  گنس  ناش  هیلک  هک  ییاهنآ  اصوصخم  تسا  دیفم  اه  هیلک  يارب  (3
دنک یم  عفر  ار  ینوخ  لاهسا  سولف  تخرد  تسوپ  هدناشوج  (4

تسا هنیس  هدننک  مرن  (5
 . دیرب راکب  یمتخ  هشیر  اب  ولخم ط  ار  سولف  هچیپ ،  لد  هدور و  یگتفرگ  ندرک  زاب  يارب  (6

 . دنک هرغرغ  ات  دیهدب  رامیب  هب  هدرک و  طولخم  زینشگ  ّبآ  اب  ار  سولف  يرتفید ،  هجلاعم  يارب  (7
یتنس بط  بتک  عجرم :

نیچراد

: فرصم هقیرط 
. دراد یمهم  ياهدربراک  یهایگ  ياهوراد  زا  يرایسب  نتخاس  رد  دوشیم و  فرصم  ياچ  اب  هارمه  هدرک  مد  تروص  هب 

: تاحیضوت
Cinnamon نیچراد

Cinnamomum zelanicum یملع مان 
یسانش هایگ  تایلک 

فرـصم هفلتخم  ضارما  نامرد  يارب  رـصم  هثالث  مارها  نامتخاس  زا  لبق  یتح  رـصم  رد  تسا  هتفریم  راکب  ایند  رد  مایالا  میدـق  زا  نیچراد 
 . تسا هدش  یم 

 . تسا هتفر  یم  راکب  نایدوهی  یهذم  مسارم  رد  هدش و  قتشم   Kinnamon یبرع هملک  زا   Cinnamon نیچراد مسا 
تـسوپ دشاب .  یم  دیفـس  گنرب  ياهلگ  ياراد  ریـس و  زبس  تخرد  نیا  گرب  دنک  یم  هشیر  رتم  اـت 10  هک  تسا  یتخرد  تسوپ  نیچراد 

 . دننک یم  هدافتسا  نآ  زا  ياچ  ناونعب  ای  اذغ  رد  دننک و  یم  ردوپ  الومعم  هدنک و  ار  تخرد  نیا 
: یئوراد صاوخ 
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 . دراد یم  هگن  ناوج  تمالس  ار  ناسنا  نآ  هنازور  فرصم  تسا و  یناوج  زمر  نیچراد 
مک درب و  یم  نیبزاار  اهاپ  رمک و  فعـض  دـنک و  یم  مرگ  ار  هیلک  دور  یم  راکب  زین  یـسنج  يورین  نتفایزاب  ندـش و  دایز  يارب  نیچراد 

 . دنک یم  نامرد  ار  ینوخ 
نیچراد ياراد  هک  هدـمآ  رازابب  ییاه  مرک  اداناک  یلامـش و  ياکیرمآ  رد  ادـیدج  تسا و  ینالـضع  ياـهدرد  يارب  وراد  نیرتهب  نیچراد 

 . دور یم  راکب  درد  عفر  يارب  تسا و 
تیـصاخ نیا  دیتسه .  مارآ  ردقچ  دینیب و  یم  ابیز  ار  زیچ  همه  رد  نیچراد  تانود  کی  ندروخ  از  دعب  هک  دیا  هدش  هجوتم  لاحب  ات  امتح 

ناوت یم  تقیقح  رد  و  تسا .  رتهب  شخب  مارآ  ياـهوراد  زا  يرایـسب  زا  درد و  هدـننک  داـشو  هدـنک  مارآ  رثا  نیچراد  اریز  تسا  نیچراد 
مارآ رثا  ناـسنا  تاـناویح و  يور  هک   Cinnamodehyde ماـنب تسا  يا  هداـم  نیچراد  رد  اریز  تسا  یهاـیگ  مویلاو  نیچراد  تفگ 

 . درد شخب 
رب بت  ناونعب  هکدـنا  هدروآرد  لوسپک  صرق و  تروـصب  ار  نیچراد  هزورما  یتـح  دـشاب و  یم  بت  ندروآ  نیئاـپ  نیچراد  رگید  مهم  رثا 

 . دراد نوخ  شدرگ  رد  یبوخ  رثا  دنک و  یم  زاب  ار  اهگر  نیچراد  دور .  یم  راکب 
نیلیس ینپ  رثا  هک  تفگ  ناوت  یم  یتح  تسا و  ضارما  لباقم  رد  ندب  تینوصم  ندرک  يوق  نآ  دراد و  يرگید  بیجع  تیصاخ  نیچراد 

ار نیچراد  ياچ  دـیوش  ضیرم  تسا  نکمم  دـیا و  هدـش  فیعـض  هک  دـیدرک  سح  رگا  تسا .  اراد  يدایز  ردـقم  هب  ار  کیتویب  یتنآ  و 
 . تسا وراد  نیرتهب  نیچراد  ياچ  دیراد  دیدش  فعض  ای  دیا  هدروخ  امرس  رگا  یتح  دینکن و  شومارف 

نیاربانب دـنک .  یم  يوق  مارآ و  زیمت و  ار  هدـعم  نیچراد  هک  درک  اعدا  دومن  فیلات  مهن  نرق  هک  یباتک  رد  یـسیلگنا  نادنمـشناد  زا  یکی 
یلومعم ياچ  رگا  یتح  درد .  یبوخ  رایـسب  معط  صاوخ  همه  نیا  اب  نیچراد  دـینک  هدافتـسا  نیچراد  زا  امتح  دـیراد  هدـعم  یتحاران  رگا 

یئوراد تیـصاخ  معط و  زا  رتشیب  هکنیا  يارب  دـیناوتیم  دـنک و  رتهب  ارنآ  معط  هک  دـینزب  مهب  نیچراد  تسوپ  هعطق  کی  ابارنآ  دیـشون  یم 
. دشکب مد  ياچ  اب  هارمه  ات  دیزیرب  يروق  لخاد  رد  ار  نآ  تسوپ  زا  يرادقم  دیربب  هرهب  نیچراد 

! دنداد یم  نیچراد  ياچ  دوخ  ياهیرتشم  هب  دندوب  میدق  بط  ياهرتکد  تقیقح  رد  هک  اه  یناملس  هتشذگ  رد  هک  تسین  لیلد  یب 
مینکیم هیصوت  امش  هب  ار  نآ  فرصم  مه  ام 

یتنس بط  بتک  عجرم :

( نابز واگ   ) نابز واگ  لگ 

: فرصم هقیرط 
. دننکیم فرصم  نآ  اب  مه  قدنف  يرادقم  یخرب  دوشیم و  فرصم  هدرک  مد  تروص  هب 

: تاحیضوت
Borage نابزواگ

Borage officinalis یملع مان 
یسانش هایگ 

ياهگرب دشاب .  یم  رادراخ  راد و  رایـش  نآ  هقاس  دـسر  یم  رتمیتناس  ات 60  نآ  هقاس  عافترا  هک  هلاسکی  یفلع و  تسا  یهایگ  ناـبز  واـگ 
 . دشاب یم  شفنب  دیفس و  یبآ ،  گنرب  نآ  ياهلگ  تسا .  نشخ  ياهرات  زا  هدیشوپ  هداس و  هایگ  نیا 

زا ییاـه  تمـسق  اـقیرفآ و  لامـش  یحاوـن  هنارتیدـم ،  هقطنم  رد  هزورما  هتفاـی و  هار  رگید  یحاوـنب  اـقیرفآ  لامـش  زا  ـالامتحا  ناـبز  واـگ 
 . دسر یم  ییوراد  فرصمب  نآ  رادلگ  ياه  هخاشرس  گرب و  لگ ،  دیور .  یم  هنایمرواخ 
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: یئوراد صاوخ 
تسا درس  ناریا  میدق  بط  رظن  زا  نابز  واگ 

تسا نوخ  هدننک  هیفصت  ياه  گرب  نابز و  واگ  لگ  (1
تسا باصعا  هدننک  مارآ  (2

تسا روآ  قرع  (3
تسا روآ  راردا  (4

دنک یم  تیوقت  ار  اه  هیلک  (5
دنک یم  فرطرب  ار  یگدروخامرس  (6

دینک هدافتسا  نابز  واگ  لگ  هدرک  مد  زا  هفرس  ندرب  نیب  زا  يارب  (7
تسا رثوم  تیشنورب  نامرد  رد  (8

دنک یم  نامرد  ار  راردا  عفد  يرایتخا  یب  (9
دنک یم  نامرد  ار  هیلک  مرو  باهتلا و  (10

تسا دیفم  کلمخم  کخرس و  يرامیب  نامرد  رد  ( 11
تسا رثوم  مرو  عفر  يارب  نابز  واگ  ياه  گرب  دامض  (12

دینک هدافتسا  نآ  زا  جانفسا  دننام  دیزپب و  ار  ناب  زواگ  ياهگرب  (13
 . دنزیر یم  دالاس  لخاد  ارنآ  اهروشک  زا  یضعب  رد  دشاب و  یم   C نیماتیو يدایز  ردقم  ياراد  نابز  واگ  لگ  هزات  ياهگرب  (14

یتنس بط  بتک  عجرم :

جیوه

: فرصم هقیرط 
. دمآ دهاوخ  همادا  رد  هک  دسریم  فرصم  هب  فلتخم  ياه  هویش  هب 

: تاحیضوت
Carrot جیوه

Daucus carota یملع مان 
یسانش هایگ 

 . دوـش یم  تشک  نیمز  طاـقن  رثـکا  رد  نآ  هتفاـی  شرورپ  عوـن  هک  كرک  یب  هقاـس  تسار و  هشیر  ياراد  هلاـس  ود  تسا  یهاـیگ  جـیوه 
 . تسا نآ  مخت  هویم و  هشیر  جیوه  هایگ  هدافتسا  دروم  تمسق 

: یئوراد صاوخ 
يارب جیوه  هک  یمیدق  هدیقع  نیا  نیاربانب  دشاب  یم  ارد  ار  نوخ  دنق  هدـننک  مک  رثا  هک  دراد  دوجو  یهایگ  نیلوسنآ  عون  کی  جـیوه  رد 

نتـشاد اب  جیوه  دننک .  هدافتـسا  هایگ  نیا  زا  مک  ردقم  هب  دنناوت  یم  دنق  نارامیبو  تسا  طلغ  الماک  تسین  بوخ  دـنق  يرامیب  هب  نایالتبم 
ياـهیرامیب لـباقم  رد  ار  ندـب  تمواـقم  جـیوه  ندروخ  دـشاب .  یم  ندـب  يارب  نیرتدـیفم  نیرتمهم و  زا  یکی  اـه  نیماـتیو  يوقم و  داوم 

درب یم  الاب  ینوفع 
ياه هفرـس  یـسفنت ،  مضه و  يراجم  کیرحت  راردا  عفد  مدـع  ندـب ،  جاسنا  ندروآ  بآ  ياـهیرامیب  ندرک  فرطرب  رد  جـیوه  فرـصم 

ییوراد تاعالطا  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1869زکرم  هحفص 239 

http://www.ghaemiyeh.com


درد یئاسآ  هزجعم  رثا  مرک  عفد  ینوخ و  طالخا  مسآ  مواقم ، 
درک هدافتسا  ریز  دروم  رد  ناوت  یم  جیوه  زا 

اتـشان حبـص  دیآ  رد  هلژ  دننام  ات  دیناشوجب  تعاس  ود  بآ  يردقم  رد  دینک و  هدـنر  ار  جـیوه  ولیک  کی  تسوبی  ندرک  فرطرب  يارب  (1
دیروخب قشاق  دنچ 

کی نآ  يور  دیزیرب و  گید  رد  ار  هدش  هدنر  جیوه  مرگ  ادتبا 200  دنراد :  ساسح  هدعم  هک  راوخ  ریش  ناکدوک  يارب  جیوه  پوس  (2
رد هدرک و  طولخم  ریـشاب  يواسم  تبـسن  هب  هدرک و  فاص  ارنآ  سپـس  دو .  شهل  اه  جـیوه  الماک  ات  دـیناشوجب  دـینک و  هفاضا  بآ  رتیل 

 . دیهدب وا  هب  هتخیر و  هچب  ریش  هشیش 
رثا هدرک  مد  نیا  دـینک .  مد  هـقیقد  تدـمب 5  ارنآ  هتخیر و  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  يروخ  اذـغ  قشاق  کـی  ردـقم  هب  ار  جـیوه  مخت  (3

درد روآ  هدعاق  رثا  هد و  ریش  ياه  مناخ  ریش  هدننک  دایز  ردم ،  روآ ف  اهتشا  هدنهد ، يورین 
عفر يارب  ناوت  یم  هوالعب  تسا  رثوم  ناهد  نادند و  طاخم  هسبآ  يارب  دینک  هرغرغ  ار  هدناشوج  نیا  دیناشوجب  بآ  اب  ار  جـیوه  گرب  (4

درک هدافتسا  تسوپ  شارخ  كرت و 
 . دیهدب وا  هب  ندز  نادند  يارب  ار  کیراب  جیوه  هعطق  کی  دنک  یم  ندروآرد  نادند  هب  عورش  كدوک  هکیماگنه  (5

 . دوش یم  تروص  تسوپ  هولج  ندش و  نشور  ثعاب  دیشکب  تروص  يور  رگا  ار  جیوه  بآ  (6
دیروخب ماخ  جیوه  اذغ  اب  هزور  همه  دیوش  رغال  دیهاوخب  رگا  (7

دیروخب جیوه  بآ  دیاب  هناحبص  ناونعب  دیوش  قاچ  دیهاوخ  یم  رگا  (8
يویلک و ضارما  یبـصع  ياـهیرامیب  ناـمرد  يارب  يرثوـم  يوراد  دـینک  هفاـضا  وـمیل  بآ  نآ  هب  دـیناشوجب و  مه  اـب  ار  زاـییو  جـیوه  (9

دشاب یم  تسوپ  هدننک  ناوج  نینچمه 
تسا رثوم  ریساوب  ياهیرامیب  يارب  جیوه  ندروخ  (10

درد اسآ  هزجعم  رثا  جیوه  ارفص  هسیک  گنس  ندرک  جراخ  يارب  (11
دنک یم  نامرد  ار  تروص  ياهشوج  چیوه  ندروخ  (12

تسا يرثوم  يوراد  جیوه  اه  هدور  دبک و  کیرحت  یسنج و  ياوق  تیوقت  يارب  (13
هیهت روتـسد  دننک و  یم  هدافتـسا  جـیوه  پوس  زا  طقف  يدـبک  ياهیرامیب  نامرد  يارب  هک  دراد  دوجو  یفورعم  ناتـسرامیب  هسنارف  رد  (14

تسا ریز  حرشب  پوس  نیا 
نیریش شوج  يروخیاچ  قشاق  کی  ناب  سپـس  دیزیرب  درد  کمن  بآ  يردقم  هک  یفرظ  رد  ارنآ  دینک و  هدنر  ار  جیوه  مرگ  دودح 750

ار نآ  زا  باقـشب  کی  زور  ره  دوشراخب و  بآ  ات  دـیزپب  میالم  شتآ  اب  هدروآ و  شوجب  ارنآ  دـینک  هفاضا  هرک  يروخپوس  قلـشق  کی  و 
دینک لیم 

داـیز تشوگ  هک  ییاـهنآ  نیارباـنب  دـنک  یم  ناربج  ار  یتشوگ  ياهاذـغ  فاـیلا  دوبمک  دـنک و  یم  مظنم  ار  اـه  هدور  لاـمعا  جـیوه  (15
 . دنشاب هتشادن  تسوبی  لکشم  ات  دنروخب  جیوه  دیاب  امتح  دننک  یم  فرصم 

رد ارنآ  هدرک و  هدنر  ار  جیوه  مرگ  دیاب 500  روظنم  نیا  يارب  تسا .  جیوه  پوس  وراد  نیرتهب  اه  هچب  لاهـسا  ندرک  فرطرب  يارب  (16
دعب دیآ  رد  تبرـش  تروصب  هکنآ  ات  هتخیر  یقرب  بایـسآ  رد  ارنآ  سپـس  دوش  مرن  هتخپ و  الماک  جیوه  هکنآ  ات  دیناشوجب  بآ  رتیل  کی 

 . دوش رتیل  کی  نآ  مجح  هکنآ  ات  هدرک  هفاضا  ّآ  نآب 
هب ریـش  ياجب  زور  رد  راب  ود  ای  کی  ناوت  یم  هک  بیترت  نیدب  تسا  وراد  نیرتهب  جیوه  پوس  دـنراد  ساسح  هدـعم  هک  ییاه  هچب  يارب 

هدعو کی  ینعی  داد  لفط  هب  جیوه  پوس  بوانتم  روطب  ناوت  یم  دـنراد  هام  هس  زا  رتمک  هک  ییاه  هچب  يارب  یتح  داد  جـیوه  پوس  هچب 
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 . دوش یم  ریش  هدعو  ود  پوس و  هدعو  کی  هب  لیدبت  شور  نیا  یگهام  هس  زا  دعب  جیوه و  پوس  هدعو  کی  ریش و 
دنک یم  جراخ  نوخ  زا  ار  یمس  داوم  اتشان  حبص  رد  جیه  بآ  (17

دیروخب جیوه  بآ  دیرد  ادص  یگتفرگ  ای  مسآ  رگا  (18
دننک كاپ  جیوه  ّبآ  اب  ار  دوخ  ندگر  تروص و  تسوپ  دیاب  امتح  دنراد  ساسح  تسوپ  هک  ییاه  مناخ  (19

دنک یم  دایز  ار  اه  هدور  تیلاعف  هدرک و  جراخ  ار  هدعم  زاگ  جیوه  مخت  ندیوج  ای  جیوه و  مخت  هدرک  مد  (20
یتنس بط  بتک  عجرم :

له

: فرصم هقیرط 
 : دش دهاوخ  هراشا  نآ  هب  رتشیب  ریز  رد  هک  دراد  فرصم  اهیندیشون  اهاذغ و  رد  تسا و  ییوبشوخ  هیودا 

: تاحیضوت
Cardamom له

Elettaria cardamomum یملع مان 
یسانش هایگ 

ناتسودنه زا  ایند  له  فرـصم  دودـح 80 % دـشاب و  یم  ناتـسودنه  نآ  نطو  دـیور .  یم  مرگ  هراح و  قطانم  رد  هک  تسا  یهاـیگ  لـه 
دوش یم  ردص 

دوش یم  جراخ  رتم  عافترا 4  ات  یهاگ  هدیچیپ  مهب  گرب  دننام  یئاوه  ياه  هقاس  نآ  موزیر  هک  تسا  یفلع  ایاپ و  هایگ  نیا 
دشاب یم  نشور  زبس  ای  دیفس  گنرب  کچوک  ياه  لگ  ياراد  هک  دوش  یم  جراخ  یئاوه  ياه  هقاس  هدعاق  زا  هدنهد  لگ  هقاس  ود  ای  کی 

ياه وهق  گنرب  یعوبطم  رطعم و  ياـه  هناد  تسا .  رتمیتناـس  لوطب 2-1  نشور  زبس  ای  درز  گنرب  بلق و  دننام  لکـش ،  یـضیب  له  هویم 
دسر می  اهاذغ  تابورشم و  ندرک  وبشوخ  هیودا و  فرصم  هب  هک  دراد  دوجو  نآ  رد  زمرق  هب  يام 

: یئوراد صاوخ 
تسا کشخ  مرگ و  ناریا  میدق  بط  رظن  زا  له 

تسا بلق  هدنک  تیوقت  نیاربانب  دشاب  یم  بلق  لکشب  له  نوچ  (1
دزاس یم  جراخ  ار  هدور  هدعم و  زاگ  هدوب و  نکشداب  (2

تسا ندب  هدننک  تیوقت  (3
تسا روآ  راردا  (4
تسا روآ  هدعاق  (5

تسا مضه  متسیس  يوقم  (6
دوش یم  اذغ  مضه  ثعاب  (7

 . دینک هضمضم  ناهد  رد  ار  له  هدرک  مد  روظنم  نیدب  دنک  یم  فرطرب  ار  ناهد  ياه  مخز  (8
تسا ناهد  هدننک  وبشوخ  (9

دیزیرب شوگ  رد  ار  له  درگ  درد ،  شوگ  نیکست  يارب  (10
دینک هدافتسا  له  هدرک  مد  زا  عوهت  یگدروخ و  مهب  لد  ندرک  فرطرب  يارب  (11
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تسا روآ  اهتشا  (12
دروآ یم  نیئاپ  ار  بت  (13

تسا یگدروخامرس  جلاعم  (14
تسا دیفم  مسیتامر  درد  نیکست  يارب  (15

دنک یم  فرطرب  ار  هدعم  یشرت  (16
تسا تیمومسم  دض  (17

تسا دیفم  مشچ  ياهیرامیب  عفر  يارب  (18
یتنس بط  بتک  عجرم :

ناحیر

: فرصم هقیرط 
. دراد دربراک  مه  هدرک  مد  تروص  هب  تاقوا  زا  یهاگ  رد  دوریم و  راک  هب  تاجیزبس  رد 

: تاحیضوت
Basil ناحیر

Ocimum basilicum یملع مان 
یسانش هایگ 

كون يوضیب و  لباقتم  تروصب  نآ  ياهگرب  دـسر .  یم  رتمیتناس  ات 60  نآ  هقاس  عافترا  هک  رطعم  هلاسکی و  یفلع  تسا  یهایگ  ناـحیر 
 . دوش یم  هدهاشم  شفنب  یهاگ  زمرق و  دیفس ، ياهگنر  هب  کچوک  رطعم و  نآ  ياهلگ  دشاب .  یم  راد  هنادند  ياه  هرانک  اب  زیت 

وردوخ روطب  ناتسناغفا  ناریا و  رد  ناحیر  دسر  یم  هیذغت  فرصمب  نآ  ناوج  ياه  هخاشرس  ناحیر و  گرب  تسا .  زیر  هایـس و  نآ  مخت 
دوش یم  هتشاک  ایند  طاقن  رثکا  رد  دیور  یم 

: یئوراد صاوخ 
مرگ و یمک  ناریا  میدـق  ظاحل  زا  ناـحیر  دوش  یم  هدافتـسا  نآ  زا  اهاذـغ  نتخاـس  رطعم  يارب  نیارباـنب  تسا  رطعم  رایـسب  ناـحیر  نوچ 

 . تسا کشخ 
 . تسا ردم  يوقم و  درد  جنشت  دض  رثا  ناحیر  گرب  هدرک  مد  1(

 . تسا یبصع  نرگیم و  ياهدردرس  جلاعم  ناحیر  گرب  هدرک  مد  (2
 . دنک یم  تیوقتار  همضاه  هاگتسد  ناحیر  ندروخ  (3

 . دربیم نیب  زا  ار  هدعم  زاگ  خفن و  ناحیر  هدرک  مد  ناجنف  کی  ندیشون  (4
ژاسام ناحیر  گرب  اب  ار  تارشح  شزگ  لحم  هک  تسا  یفاک  تسا  تارشح  شین  زا  لصاح  ياه  یتحاران  هدننک  نامرد  ناحیر  گرب  (5

. دنک یم  فرطرب  ار  درد  شراخ و  دیهد 
 . تسا دیفم  ناهد  ياه  مخز  يارب  ناحیر  گرب  ندیوج  (6

 . تسا رب  بت  ناحیر  هدناشوج  (7
 . تسا نکسم  ناحیر  مخت  هدرک  مد  (8

 . تسا لاهسا  نامرد  يارب  یبوخ  يوراد  دینک  طولخم  یبرع  غمص  اب  دیبوکب و  ار  ناحیر  مخت  رگا  (9
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 . تسا دیفم  درد  لد  عفر  يارب  ناحیر  مخت  (10
 . دننک هدافتسا  هایگ  نیا  زا  دیاب  امتح  هد  ریش  ناردام  دراد و  ریش  هدننک  دایز  رثا  ناحیر  گرب  (11

 . دور یم  راکب  هنانز  تاحشرت  هیلک و  مرو  نامرد  يارب  ناحیر  هناد  هدرک  مد  (12
 . تسا هجیگرس  هدننک  نامرد  ناحیر  گرب  هدرک  مد  (13

 . تسا رثوم  اذغ  مضه  رد  دیروخب  اذغ  هارمه  ار  ناحیر  گرب  (14
 . دش دنهاوخن  هناخ  لخاد  اهنآ و  دهد و  یم  يرارف  ار  سگم  تارشح و  دیراذگب  هرجنپ  يولج  ار  ناحیر  نادلگ  رگا  (15

یتنس بط  بتک  عجرم :

وهاک

: فرصم هقیرط 
. درک فرصم  ذیذل  معط  تلع  هب  نیبجنکس  اب  هارمه  ارنآ  ناوتیم  دراد و  فرصم  اهاذغ  یضعب  اهدالاس و  رد  فلتخم  قرط  هب  وهاک 

: تاحیضوت
Lettuce وهاک

lactuca sativa یملع مان 
یسانش هایگ 

تـسدب هک  یکرادـم  قبط  وهاک  دـشاب .  یم  يزکرم  يایـسآ  ناتـسودنه و  رد  نآ  ءاشنم  تسا  ایند  تاجیزبس  نیرتیمیدـق  زا  یکی  وهاـک 
نایمور يارب  یمهم  ياذغ  هتفای و  هار  مور  هب  دالیم  زا  لبق  نرق  کی  تسا و  هدش  یم  فرـصم  ناریا  رد  دالیم  زا  لبق  نرق  شـش  زا  هدمآ 

تشک اماهاب  یتیئاه و  رد  وهاک  يدالیم  مهدزناپ  نرق  لئاوا  زا  هکیروطب  درب  دیدج  يایند  هب  ار  وهاک  مخت  بملک  فتسیرک  تسا .  هدوب 
 . نیریش یمک  معط  اب  دشاب و  یم  شور  زبس  زارد و  نهپ و  ياهگرب  ياراد  هک  هلاسکی  تسا  یهایگ  وهاک  تسا .  هدش  یم 

يور دراد ، دوجو  لاس  لوط  ماـمت  رد  هک  دـشاب  یم  عون  دودـح 16  دوش  یم  تشک  اکیرمآ  رد  رـضاح  لاح  رد  هک  وهاک  فلتخم  عاونا 
 : دراد دوجو  وهاک  هتسد  ود  هتفر  مه 

Romano یناریا يوهاــک  درگ Head Lettuce و  يوهاـک  هـک  دوـش  یم  هدافتـسا  دـالاس  رد  هـک  یلها  یـشرورپ و  يوهاـک  -1
 . تسا نآ  مهم  عاونا  زا   Lettuce

وردوخ يوهاک  ای  یشحو  يوهاک  - 2
يدایز ردـقم  ياراد  اریز  درادـن  ینادـنچ  ییاذـغ  شزرا  درگ  يوهاـک  تسا .  رتهب  درگ  يوهاـک  زا  ییاذـغ  داوم  رظن  زا  یناریا  يوهاـک 

 . دنک یم  هدعم  رد  خفن  زاگ و  دیلوت  هک  تسا  فایلا 
: یئوراد صاوخ 
وهاک هایگ  صاوخ 

تسا بوطرم  درس و  ناریا  میدق  بط  رظن  زا  وهاک 
تسا نوخ  هدننک  زیمت  وهاک  (1

تسا زاسنوخ  نهآ  نتشاد  تلعب  وهاک  (2
تسا مروت  دض  (3

تسا شخب  مارآ  روآ و  باوخ  وهاک  (4
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تسا دیفم  باصعا  فعض  يارب  وهاک  (5
تسا روآ  راردا  نیلم و  وهاک  ( 6

تسا دیفم  ایلوخیلام  يارب  وهاک  ندروخ  (7
دنک یم  نامرد  ار  هناثم  راردا و  يراجم  ياه  مخز  وهاک  (8

تسا روآ  اهتشا  دنروخب  هکرس  ای  نیبجنکس و  اب  ار  وهاک  رگا  (9
دراد جنشت  دض  رثا  وهاک  (10

دهد یم  نیکست  ار  هدعم  درد  (11
دنک یم  تیوقت  ار  یسنج  ياوق  وهاک  (12

دیروخب دیزپب و  ار  وهاک  هنیس  درد  ندرک  فرطرب  يارب  (13
دنروخب هتخپ  يوهاک  دیاب  دوش  دایز  ناشریش  هک  دنهاوخ  یم  رگا  هدریش  نانز  (14

دنک یم  فرطرب  ار  يوافنل  ددغ  مرو  (15
وهاک مخت  صاوخ 

تسا کشخ  درس و  ناریا  میدق  بط  رظن  زا  وهاک  مخت 
تسا روآ  باوخ  برخم و  وهاک  مخت  -1

دنک یم  فرطرب  ار  ماکز  وهاک  مخت  ندروخ  -2
تسا دیفم  هنیس  درد  يارب  وهاک  مخت  -3

دنروخب وهاک  مخت  دیاب  دننک  یم  راردا  هرطق  هرطق  هکیئاهنآ  تسا و  عفان  يراردا  هاگتسد  يارب  وهاک  مخت  ندروخ  -4
 . دوش فرطرب  ضرم  نیا  ات  هنازور )  مرگ  دودح 10  رد  ) 

یتنس بط  بتک  عجرم :

( یمتخ  ) یمتخ لگ 

: فرصم هقیرط 
اهنآ هراصع  ات  هداد  راشف  ارنآ  ياهلگ  هدرک و  فاص  ارنآ  سپـس  هدرک  سیخ  تعاس  یلا 6  تدم 5  هب  بآ  رد  دـیناوتیم  ار  شفنب  یمتخ 
عفر يارب  دراد و  يدایز  ینامرد  تیصاخ  هک  دینک  هدافتسا  نآ  تبرش  زا  هدرک و  هفاضا  نآ  هب  رکش  یمک  سپـس  دوش  تبرـش  لخاد  مه 

هار نیا  شفنب  یمتخ  صاوخ  نیرتشیب  زا  هدافتـسا  يارب  هار  نیرت  هداـس  نیرتـهب و  لـک  رد  هک  دـشابیم  رثوم  رگید  دراوم  ندـب و  ترارح 
. دشابیم

: تاحیضوت
Marshmallow یمتخ

Althaea officinalis یملع مان 
یسانش هایگ 

 . تسا هنارتیدم  قرش  قطانم  یموب  هایگ  یمتخ 
دـشاب یم  يرتسکاخ  گنر  هب  هک  زیر  ياـهکرک  زا  نآ  هقاـس  دـسر  یم  رتم  دودـح 2  هب  نآ  عافترا  هک  هلاس  دـنچ  یفلع و  تسا  یهاـیگ 

 . تسا هدش  هدیشوپ 
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تروصب هک  تسا  یناوغرا  ای  زمرق  هب  لیام  دیفـس  گنر  هب  تشرد  نآ  ياهلگ  دشاب .  یم  بلق  دننام  نهپ و  راد ،  هنادـند  یمتخ  ياهگرب 
 . دوش یم  رهاظ  ناتسبات  رخاوا  رد  ییات  هس  ياه  هتسد 

دراد یبط  هدافتسا  هایگ  نیا  ياهتمسق  مامت  دوش .  یم  هتشاک  اه  هچغاب  رد  یتنیز  هایگ  تروص  هب  ابیز  ياهلگ  نشتاد  تلع  هب  یمتخ 
 : دشاب یم  عون  دنچ  یمتخ 

شفنب یمتخ 
دیفس یمتخ 
هایس یمتخ 

 . دشابیم رتشیب  شفنب  یمتخ  صاوخ  هک 
: یئوراد صاوخ 

هناثم اه و  هیلک  هدعم ،  اه ،  هیر  اه ،  هدور  اصوصخم  ندب  ياضعا  مامت  يور  یلک  روطب  تسا و  رت  درـس و  ناریا  میدق  بط  رظن  زا  یمتخ 
 . تسا رثوم 

یمتخ لگ  صاوخ 
 . تسا تسوبی  هدننک  فرطرب  نیلم و  (1

. دنک یم  فرطرب  ار  یسفنت  ياهیرامیب  (2
 . درب یم  نیب  زا  ار  کشخ  ياه  هفرس  (3

 . دینک هرغرغ  ار  یمتخ  لگ  هدناشوج  درد  ولگ  عفر  يارب  (4
 . دنک یم  مظنم  ار  هنایهام  تداع  (5

یمتخ هشیر  صاوخ 
 . دزاس یم  مرن  ار  تسوپ  دنک و  یم  فرطرب  ار  یتسوپ  ياه  یتحاران  (1

. درب یم  نیب  زا  ار  کشخ  ياه  هفرس  (2
 . دورآ یم  نیئاپار  بت  (3

 . دشخب یم  افش  ار  ینوخ  لاهسا  (4
. دنک یم  دایز  ار  راردا  (5

. دنک یم  فرطرب  ار  هنایهام  تداع  تاحشرت  یمک  (6
. دنک یم  عفر  ار  مروت  (7

. دنک یم  فرطرب  ار  يراردا  هاگتسد  ياه  یتحاران  (8
. دنک یم  میظنت  ار  نوخ  دنق  (9

یمتخ گرب  صاوخ 
 . تسا رثوم  هدعم  مور  ناتسپ و  مرو  اه و  لمد  ندرک  فرطرب  رد  یمتخ  گرب  دامض  -1

 . دیراذگب یگتسکش  لحم  يور  هدروآرد و  دامض  تروصب  ار  یمتخ  گرب  اه ،  یگتسکش  مایتلا  يارب  -2
 . تسا دیفم  کیتایس  درد  ندرک  فرطرب  رد  یمتخ  گرب  دامض  -3

. دنک یم  فرطرب  ار  هشعر  -4
. دینک نامرد  یمتخ  گرب  دامض  اب  ار  شوگانب  مرو  -5
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یتنس بط  بتک  عجرم :

ریشکاخ

: فرصم هقیرط 
. درک هدافتسا  نآ  زا  ناوتیم  زین  شطع  عفر  يارب  دراد  یبوخ  رایسب  معط  هکنیا  رب  هوالع  ریشکاخ  تبرش 

. درک میهاوخ  هراشا  نآ  هب  ریز  رد  هک  دومن  هدافتسا  ناوتیم  مه  رگید  ياه  هویش  هب  هایگ  نیا  زا 
: تاحیضوت

FLixweld ریشکاخ
Descurainia sophia یملع مان 

یسانش هایگ 
هکیلاح رد  تسارد  كرک  هایگ  نیئاپ  دـسر .  یم  زین  رتم  کی  ات  نآ  هقاس  عاـفترا  هک  هلاـس  ود  اـی  هلاـسکی  یفلع  تسا  یهاـیگ  ریـشکاخ 

 . دشاب یم  كرک  نودب  نآ  يالاب 
خلت یمک  معط  ياراد  هک  زمرق  اهنآ  زا  یکی  دراد  دوجو  گنر  ود  هب  الومعم  زارد و  یمک  زیر و  تسا  ریـشکاخ  نامه  هک  هایگ  نیا  مخت 

 . دشاب یم  هریت  زمرق  گنرب  يرگید  تسا و 
: یئوراد صاوخ 

 . تسا رت  مرگ و  ناریا  میدق  بط  رظن  زا  ریشکاخ 
 . تسا تاحارج  مخز و  هدنهد  مایتلا  (1

 . تسا دیفم  یگنانز  تاحشرت  عفر  هداس و  ياه  لاهسا  عفر  يارب  ریشکاخ  هدناشوج  (2
 . تسا روآ  راردا  ریشکاخ  (3

 . تسا رب  بت  ریشکاخ  (4
 . تسا دیفم  مرک  عفد  يارب  (5

. دنک یم  فرطرب  ار  هیلک  باهتلا  (6
 . دنک یم  اود  ار  کلمخم  کخرس و  (7

 . دنک یم  زاب  ار  ادص  ریشکاخ  (8
 . دینک هدافتسا  ریشکاخ  زا  یتسوپ  تاباهتلا  ریهک و  ندرب  نیب  زا  يارب  (9

 . درک هدافتسا   C نیماتیو دوبمک  زا  یشان  يرامیب  عفر  يارب  ناوت  یم  هایگ  ياهگرب  اهلگ و  زا  (10
. دنک یم  عفد  ار  هیلک  گنس  (11

ار نیبجنرت  قشاق  کی  هدناشوج  دیاب  دوش  یم  داجیا  دایز  ینیریش  یبرچ و  ندروخ  تلعب  هک  تروص  ياهشوج  ندرک  فرطرب  يارب  (12
. دورب نیب  زا  اهشوج  ات  دینک  لیم  لیم  ارنآ  هتفه  ود  تدمب  اتشان  حبص  زور  ره  هدرک و  طولخم  ریشکاخ  يروخاذغ  قشاق  ود  اب 

یتنس بط  بتک  عجرم :

رایخ

: فرصم هقیرط 
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 : دمآ دهاوخ  لیذ  رد  هک  دننکیم  فرصم  مه  رگید  ياه  هویش  هب  نآ  زا  دوشیم و  فرصم  اه  هویم  رد  یکاروخ  تروص  هب 
: تاحیضوت

Cucumber رایخ
Cucumis sativus یملع مان 

یسانش هایگ 
زا میدق  نایرصم  حیسم  دالیم  زا  لبق  نرق  تسیب  دودح  تسا .  هتفای  هار  ناهج  رگید  طاقن  هب  اجنآ  زا  تسا و  ناتـسودنه  یموب  هایگ  رایخ 

 . دنا هدرک  یم  هدافتسا  نآ 
 . دنک یم  دیلوت  ار  اکیرمآ  لک  رایخ  وس م  کی  دودح  تسا و  اکیرمآ  رد  رایخ  هدننک  دیلوت  نیرتمهم  ادیرولف  تلایا 

هیواز و ياراد  گرزب و  نآ  ياهگرب  تسا .  نشخ  كزان و  ياهراخ  زا  هدیـشوپو  هدنزخ  هقاس  ياراد  هلاسکی  یفلع و  تسا  یهایگ  رایخ 
عون و هب  هتـسب  گنر و  زبس  نآ  هویم  دـنراد  رارق  هیاپ  کـی  يور  هداـم  رن و  تروص  ود  هب  هک  گـنر  درز  نآ  ياـهلگ  تسا .  راد  هنادـند 

 . دشاب زارد  ای  کچوک و  تسا  نکمم  فلتخم  ياهداژن 
: یئوراد صاوخ 

 . دنک یم  کمک  اذغ  مضه  هب  دشاب و  یم  ندب  هدننک  کنخ  تسا و  رت  درس و  ناریا  میدق  بط  رظن  زا  رایخ 
 . دنک یم  نامرد  ار  سرقن  ضرم  نیاربانب  تسا  کیروا  دیسا  تاروا و  هدننک  لح  رایخ  (1

 .. تسا روآ  راردا  رایخ  (2
. دنک یم  هیفصت  ار  نوخ  رایخ  (4

 . درب یم  نیب  زا  ار  لوبلا  سبح  رایخ  پوس  (5
 . دوش یم  فرصم  همضاه  زاهج  هاگتسد  تالالتخا  اه و  تیمومسم  رد  نیاربانب  دنک  یم  عوهت  داجیا  رایخ  هدش  هل  ياهگرب  هراصع  (6

 . دهد یم  نیکست  ار  شطع  رایخ  (7
 . تسا نیلم  رایخ  (8

. دنک یم  ناوج  ار  تروص  درب و  می  نیب  زا  ار  تروص  ياهکورچ  نیچ و  دیراذگب  تروص  تسوپ  يور  هدرک و  هقلح  هقلح  ار  رایخ  (9
 . دیهد وشتسش  ار  دوخ  تروص  بآ  نیا  اب  دیزپب و  رطقم  بآ  اب  ار  رایخ  تسا  برچ  امش  تسوپ  رگا  (10

یتنس بط  بتک  عجرم :

ومیل

: فرصم هقیرط 
دهاوخ هراشا  نآ  هب  لیذ  رد  هک  دراد  ییاه  فرصم  مه  ومیل  دوخ  دننکیم و  هدافتسا  ینـشاچ  هدنهد و  معط  ناونع  هب  اذغ  ردار  ومیل  بآ 

 : دش
: تاحیضوت

Lemon شرت ومیل 
Citrus limon یملع مان 

یسانش هایگ 
: یئوراد صاوخ 
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یم دیتسه و  كوکشم  یندیماشآ  بآ  هب  اهترفاسم  رد  رگا  یتح  تسا .  يوق  هدننک  ینوفع  دض  يدیسا  صاوخ  نتـشاد  تلعب  شرت  ومیل 
بآ رد  دوجوم  ياهبرکیم  هدرک و  هزیلرتسا  الماک  بآ ر ا  دیزیرب .  نآ  رد  ار  شرت  ومیل  بآ  هرطق  دنچ  تسا  یفاک  دیشونب  نآ  زا  دیسرت 

درب یم  نیب  زا  ار 
نآب لسع  یمک  ردـقم  دـننک و  طولخم  بآ  ناویل  کی  اب  ار  شرت  ومیل  بآ  اتـشان  حبـص  رگا  دـننک  رغال  ار  دوخ  دـنهاوخ  یم  هکیناـسک 

 . دش دنهاوخ  تحار  یفاضا  ياهیبرچ  رش  زا  بیترت  نیدب  دش و  دنهاوخن  هنسرگ  رهظ  ات  دنشونب  ارنآ  دنیامن و  هفاضا 
رد هتسش و  زیمت  ار  غرم  مخت  کی  یعیبط  میسلک  هیهت  يارب  دننک .  یم  هیهت  ومیل  بآ  غرم و  مخت  تسوپ  زا  هک  تسا  نآ  میـسلک  نیرتهب 
رد ار  غرم  مخت  سپـس  دیراذگب  یکنخ  ياج  رد  تعاس  هس  ود  تدم  ارنآ  دـیزیرب و  ار  شرت  ومیل  کی  نآ  يور  دـیراذگب و  ناویل  کی 
زا دیـشونب  هدرک  نیریـش  رکـش  ای  لسع  اب  ای  هتخیر و  دالاس  يور  دیناوت  یم  تسا  میـسلک  يدایز  ردـقم  ياراد  هک  ار  ومیل  بآ  هدروآ و 

 . دینک هدافتسا  زونه  دیناوت  یم  هدش  مرن  نآ  تسوپ  هک  مه  غرم  مخت 
مرو دینک  هرغرغ  نآ  اب  دیزیرب و  مرگ  مین  بآ  رد  ار  شرت  ومیل  بآ  يروخیاچ  قشاق  کی  تسا .  شرت  ومیل  وراد  نیرتهب  درد  ولگ  يارب 

 . درک دهاوخ  فطررب  ار  درد  ولگ  ولگ و 
يارب دـیناکچب .  ینیب  رد  هدرک و  طولخم  بآ  يروخیاچ  قشاق  کی  اب  ار  ومیل  بآ  هرطق  دـنچ  تسا  یفاـک  ماـکز  ینیب و  یگتفرگ  يارب 

هدک و طولخم  لسع  قشاق  کی  درس و  بآ  ناویل  کی  اب  ارنآ  دینک و  هل  هتـسه  تسوپ و  اب  ار  شرت  ومیل  کی  دیاب  هدور  هدعم و  مک  عفر 
 . دیشون باوخ  زا  لبق  تعاس  کی  تدمب 

ار غامد  نوخ  دـیراذگب  ینیب  خاروس  رد  هدرک و  ومیل  بآ  هب  هتـشغآ  ار  هبنپ  هکت  کی  هک  تسا  یفاـک  ینیب  يزیرنوخ  زا  يریگولج  يارب 
 . درک دهاوخ  فرطرب 

ومیل بآ  يرادقم  رد  هک  بیترت  نیدب  تسا .  کمن  ومیل و  بآ  اب  نآ  نامرد  دراد  دوجو  گنر  زمرق  شوج  هکل و  امـش  تروص  رد  رگا 
 . دنک یم  فرطرب  ار  اهشوج  اه و  هکل  دیلامب  دوخ  تروص  يور  هبنپ  اب  ارنآ  دینزب و  کمن 

دـینک و طولخم  يواسم  تبـسن  هب  ار  نیرـسیلگ  ومیل و  بآ  تسا .  ومیل  بآ  نیریـسیلگ و  طولخم  امـش  تسد  تسوپ  يارب  وراد  نیرتهب 
اب ار  دوخ  ياهتـسد  یگدز  امرـس  زا  يریگولج  يارب  ناتـسمز  رد  دوش .  یم  فاص  اهتـسد  تسوپ  ردقچ  هک  دینیبب  دیلامب  دوخ  ياهتـسدب 

 . دیهد ژاسام  ومیل  بآ 
یتنس بط  بتک  عجرم :

دجنک

: فرصم هقیرط 
هب ار  دـجنک  هناد  دـیهاوخب  رگا  درک ، میهاوخ  هراشا  نآ  هب  لیذ  رد  هک  دـنراد  یناـمرد  تیـصاخ  دـجنک  ياهـشخب  یماـمت  تفگ  ناوتیم 

. دییامن هدافتسا  سپس  دوش  ییالط  نآ  گنر  ات  هداد  فت  ار  نآ  ادتبا  دیاب  دیربب ، تذل  نآ  رتهب  هزم  زا  دینک و  فرصم  ماخ  تروص 
: تاحیضوت

Sesame دجنک
Sesamus indicum یملع مان 

یسانش هایگ 
کیراب یضبی ،  نآ  ياهگرب  تسا .  كرک  زا  هدیشوپ  نآ  هقاس  ییاهتنا  تمسق  هک  رتم  کی  دودح  عافترا  اب  هلاسکی  تسا  یهایگ  دجنک 

 . دوش یم  رهاظ  هقاس  ییاهتنا  تمسق  ياه  گرب  هرانک  رد  کت  کت  روطب  زمرق  ای  دیفس و  گنرب  نآ  ياهلگ  تسا .  زیت  كون  و 
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دروم تمـسق  دوش و  یم  هدـیمان  دـجنک  هناد  هک  تسا  يوضیب  حطـسم و  کچوک و  ياه  هناد  يوتحم  لوسپک و  تروصب  هایگ  نیا  هویم 
 . تسا هایگ  نیا  هدافتسا 

دجنک هدننک  دیلوت  نیرتگرزب  نیچ  رـضاح  لاح  رد  تسا .  هتفای  هار  ایند  رگید  طاقن  هب  اجنآ  زا  هک  تسا  ناتـسودنه  دـجنک  یلـصا  نطو 
هب نآ  رتشیب  هک  دوش  یم  دیلوت  دجنک  يردقم  زین  ناریا  رد  دنراد .  رارق  نیچ  زا  دعب  دیلوت  رظن  زا  هشبح  ناتـسودنه و  دـشاب .  یم  ایند  رد 

دسر یم  هدراولح  نغور و  هیهت  فرصم 
: یئوراد صاوخ 

یم راکب  تشوگ  نیـشناج  ناونعب  ریقف  ياهروشک  رثکا  رد  تسا و  يذغم  رایـسب  دجنک  تسا .  رت  مرگ و  دـجنک  ناریا  میدـق  بط  رظن  زا 
 . دور

تسا رثوم  یسنج  يورین  تیوقت  ندش و  قاچ  يارب  (1
هفاضا نآب  ار  هدنک  تسوپ  ماداب  زغم  دجنک ،  نزو  فصن  ردقمب  دینک و  طولخم  هکرـس  اب  هدرک و  بایـسآ  ار  دـجنک  جـنلوق  عفر  يارب  (2

 . دیروخب نآ  زا  يروخپوس  قشاق  کی  ردقمب  زور  ره  دینک و  ردوپ  ار  اهنآ  دینک 
 . درب یم  نیب  زا  ار  ادص  یگتفرگ  دجنک  ( 3

تسا هدور  هدعم و  هدننک  مرن  (4
 . تساه هچب  دشر  يارب  یبوخ  ياذغ  دشاب  یم  هرد  هیبش  تسا و  فورعم  یتیهات  مانب  اداناک  رد  هک  دجنک  هرک  (5

دوش یم  رس  يوم  یهایس  دشر و  ثعاب  دیلامب  رس  هب  رگا  ار  دجنک  گرب  (6
تساه هدور  هدعم و  هدننک  مرن  هرد  (7

دهد یم  شهاک  ار  نوخ  راشف  دجنک  (8
تسا مسیتامر  دض  دجنک  (9

تسا دیفم  ارفص  هسیک  یتحاران  عفر  يارب  (10
دنک یم  فرطرب  ار  ینوخ  لاهسا  دجنک  گرب  هدرک  مد  (11

تسا دیفم  هیر  مخز  کشخ و  هفرس  سفن و  یگنت  عفر  يارب  دجنک  نغور  (12
دنک یم  عفر  ار  راردا  شزوس  دجنک  نغور  (13

دینک هدافتسا  دالاس  رد  نوتیز  نغور  ياجب  دجنک  نغور  زا  (14
لـسع اب  ارنآ  دیاب  صاخـشا  هنوگنیا  تسا .  مضهلا  لیقث  اریز  تسین  بسانم  فیعـض  يا  هدعم  يارب  دراد  هک  یـصاوخ  همه  اب  دجنک  (15

 . دنروخب هکرسو 
یتنس بط  بتک  عجرم :

ایبول

: فرصم هقیرط 
 : دمآ دهاوخ  لیذ  رد  هک  دراد  مه  رگید  فراصم  دوشیم و  فرصم  اهتشروخ  عون  جنرب و  رد 

: تاحیضوت
Kidney bean ایبول

Phasaeolous vulgaris یملع مان 
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یسانش هایگ 
 ، نهپ گنر ،  زبس  نآ  ياهگرب  دـچیپ .  یم  رگید  ناهایگ  ای  ناتخرد و  رودـب  هک  هدـنور  الابو  یفلع  تالوقب ،  هریت  زا  تسا  یهایگ  ایبول 

 . دشاب یم  بلق  لکشب  هچگرب  هس  لماش  هک  تسا  زیت  كون  گرزب و 
 . دراد رارق  نآ  رد  ایبول  ياه  هناد  هک  تسا  دننام  فالغ  کیراب و  نآ  هویم  شفنب و  ای  درز  هب  لیام  دیفس  نآ  ياهلگ 

فلغ تسوپ  هکیماگنه  یلو  تسا  فورعم  زبس  يایبول  مانب  هک  دوش  یم  هدافتـسا  تسا  زبس  ایبول  هیکماـگنه  اـیبول  ياـه  هناد  تسوپ و  زا 
 . دریگ یم  رارق  ییاذغ  هدافتسا  دروم  دشاب  یم  دیفس  ای  زمرق  گنرب  هک  کشخ  يایبول  تروصب  نآ  لخاد  ياه  هناد  دوش  یم  تفس 

: یئوراد صاوخ 
تسا لدتعم  دیفس  يایبول  تسا و  رت  مرگ و  ناریا  میدق  بط  رظن  زا  زمرق  ایبول 

دنک یم  دایز  ار  راردا  مجح  تسا و  روآ  راردا  (1
تسا يراردا  هاگتسد  ياهیرامیب  هدننک  نامرد  (2

دنک یم  فرطرب  ار  هیلک  گنس  (3
دنک یم  مرن  ار  هیر  هنیس و  (4

دزاس یم  جراخ  ندب  زا  ار  بآ  (5
تسا بلق  يوقم  زبس  يایبول  (6

دنک یم  کیرحت  ار  یسنج  يورین  (7
تسا روآ  هدعاق  (8

دروآ یم  نیئاپ  ار  نوخ  لورتسلک  (9
تسا ناطرس  دض  (10

تسا دیفم  یبلق  ياهیرامیب  عفر  يارب  (11
دنک یم  زیمت  ار  اه  هدور  فایلا  يدایزردقم  نتشاد  لیلدب  (12

دروآ یم  نیئاپ  ار  نوخ  راشف  (13
دنک یم  فرطرب  ار  تسوبی  (14

 . دهد مایتلا  ار  اهنآ  ات  دیراذگب  امزگا  ياه  مخز  يور  هدرک و  ریمخ  ار  ایبول  یجراخ  لامعتسا  رد  (15
یتنس بط  بتک  عجرم :

هبوچ رام 

: فرصم هقیرط 
دوشیم فرصم  اذغ  رد 

: تاحیضوت
Asparagus هبوچرام

Asparagus officinalis یملع مان 
یسانش هایگ 

 . دشاب یم  فاص  یبوچ و  اتبسن  ياه  هخاش  ياراد  دسر و  یم  رتم  دنچ  ات  نآ  عافترا  هک  هلاس  دنچ  یفلع و  تسا  یهایگ  هبوچرام 
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زبس زارد و  کیراب و  ییاه  هخاش  اهنآ  رانک  زا  هک  هدوب  لکش  یسلف  نآ  ياهگرب  دیور  یم  ایند  طاقن  رثکا  رد  یـشحو  تروصب  هبوچرام 
 . دوش یم  جراخ  یئات  ات 8  ياه 3  هتسد  تروصب  گنر 

 . دننیچ یم  زیئاپ  لئاوا  رد  ار  هبوچ  رام  دنراک  یم  اه  هچغاب  رد  ینیئزت  تروصب  ار  هایگ  نیا  ندوب  ابیز  تلعب 
یم ناشن  ار  هبوچرام  هک  دراد  دوجو  ییاه  یـشاقن  رـصم  هثالث  مارها  رد  یتح  تسا و  هدوب  رـشب  هدافتـسا  دروم  مایالا  میدـق  زا  هاـیگ  نیا 

 . دهد
تخپ و گنز  دـض  ياه  فرظ  رد  مک  تارارح  بآ و  یمک  اب  ار  هبوچرام  دـیاب  درک .  فرـصم  فلتخم  تروصب  ناوت  یم  ار  هبوچراـم 
 . دـشاب یم  حالما  نیماتیو و  ياراد  اریز  دـینک  هدافتـسا  پوس  يارب  نآ  زا  دـیزیرن و  رود  ار  هبوچرام  بآ  تشادرب .  ارنآ  ماخ  همین  ابیرقت 

 . دشاب هزات  دینک  تقد  دیرخ  یم  هبوچرام  هکیتقو 
هایگ هک  تسا  نیا  هناشن  دشاب  زاب  نآ  كون  ياهـسلف  رگا  دشاب و  هدش  زاب  دـیابن  نآ  كون  هدوب و  مرن  تسار و  هزات  هبوچرام  ياه  هخاش 

 . تسا هدش  هنهک  هدنام و  يدایز  تدم 
: یئوراد صاوخ 

مرگ هک  ییاهنآ  دنروخب و  لسع  اب  ارنآ  دیاب  دنتسه  جازم  درـس  هک  ییاهنآ  نیاربانب  تسا  کشخ  مرگ و  هبوچرام  ناریا  میدق  بطرظن  زا 
 . دنروخب هکرس  اب  ارنآ  دیاب  دنتسه  جازم 

تسا يدایز  صاوخ  ياراد  روآ و  راردا  تسا  یهایگ  هبوچرام 
دنک یم  تیوقت  ار  مشچ  دید  نآ  ندروخ  (1

تسا دیفم  یسنج  يورین  تیوقت  يارب  (2
دنک یم  فرطرب  ار  هناثم  فعض  (3

تسا دیفم  بلق  تیوقت  يارب  (4
دنک یم  فرطرب  ار  تسوبی  تسا و  نیلم  (5

تسا رب  بت  (6
 . دننک هدافتسا  نآ  زا  دیاب  دنتسه  نوخ  مک  هکیناسک  تسا و  زاسنوخ  لیفورلک  نتشاد  تلعب  هبوچرام  (7

دنک یم  کمک  نوخ  زمرق  ياهلوبلگ  نتخاس  هب  هبوچرام  (8
یتنس بط  بتک  عجرم :

زوم

: فرصم هقیرط 
 : دمآ دهاوخ  ریز  رد  نآ  فرصم  ياه  هویشی  هک  دوشیم  فرصم  یکاروخ  تروص  هب 

: تاحیضوت
Banana زوم

Musa sapientum یملع مان 
یسانش هایگ 

عمتجم و نآ  ياهلگ  دـسر .  یم  رتم  ات 2  یهاگ  نهپ و  گرزب و  رایـسب  نآ  ياهگرب  تسا .  هچتخرد  دـننام  هک  یفلع  تسا  یهاـیگ  زوم 
 . دیآ یم  رد  درز  گنرب  ندیسر  زا  دعب  زبس و  ادتبا  نآ  هویم  تسا  هلبنس  تروصب 
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هب دـندرک و  ادـیپ  هنیگ  لحاوس  رد  ار  زوم  اـهیلاغترپ  لاس 1482  رد  تسا .  هدـش  یم  تشک  ناتـسودنه  رد  لبق  لاـس  رازه  راـهچ  زا  زوم 
ایند ریسمرگ  قطانم  مامت  رد  زوم  نونکا  دش و  هدرب  اکیرمآ  هراق  یحاون  هب  یلویناپسا  یبهذم  رنویسیم  هلیسوب  سپـس  دندرب و  يرانق  رئازج 

 . دوش یم  تشک 
 . دنناسر یم  ارنآ  نداد  امرگ  هلیسوب  اجنآ  رد  دنتسرف و  یم  فلتخم  قطانم  هب  دننیچ و  یم  تخرد  زا  تسا  زبس  زونه  هکیماگنه  ار  زوم 

 . دراد ینیریش  هزم  هک  تسا  زیر  یلیخ  مه  نآ  زا  یعون  تشرد و  رایسب  نآ  عون  کی  دراد  فلتخم  عاونا  زوم 
هقرو هقرو  ار  زوم  نیتال  ياکیرمآ  ياهروشک  رد  دـنروخ  یم  ایبول  جـنرب و  اب  هارمه  دـنزپ و  یم  ار  زوم  ـالومعم  ییاوتـسا  ياـهروشک  رد 

دننک یم  کشخ  باتفآ  رد  هدرک و 
هدیـسر زوم  هناشن  نیا  دـشاب و  هتـشاد  دوجو  هایـس  ياه  هکل  نآ  يور  تفـس و  درز و  نآ  تسوپ  دـیاب  دـینک  یم  باختنا  زوم  هکیماگنه 

 . تسا نیگنس  شمضه  دایز  هتساشن  نتشاد  لیلدب  سران  زوم  تسا . 
 . دراد دوجو  نیمالوچ  هتاک  نیماپود و  نیرفت ،  یپورون  نینوتورس ،  دننام  مهم  رایسب  ییایمیش  هدام  دنچ  زوم  رد 

: یئوراد صاوخ 
يارب یبوخ  ياذغ  تسه  مرن  نوچ  دراد و  يدایز  يژرنا  زوم  دـنک .  یم  ظیلغ  ار  نوخ  تسا و  رت  لدـتعم و  ناریا  میدـق  بط  رظن  زا  زوم 

دشاب یم  نسم  صاخشا  ناکدوک و 
دشاب یم  اه  هچیهام  يارب  یبوخ  ياذغ  هدوب و  ناطرس  دض  دایز  میساتپ  نتشاد  لیلدب  (1

تسا ینوخ  لاهسا  لاهسا و  نامرد  نینچمه  هدوب و  نیلم  زوم  (2
دنروخب زوم  دیاب  امتح  نوخ  مک  رغال و  صاخشا  نیاربانب  تسا  زاسنوخ  زوم  (3

تسا یسنج  يورین  هدعم و  هدننک  تیوقت  زوم  (4
دشاب یم  هدور  هدعم و  مخز  نامرد  زوم  (5

تسا لورتسلک  ندروآ  نیئاپ  يارب  یبوخ  يوراد  نینچمه  زوم  درگ  (6
تسا ینوخ  لاهسا  هدننک  نامرد  زوم  ياهلگ  هریش  (7

دراد يزیرنوخ  عطق  رثا  زوم  هدناشوج  (8
تسا دیفم  یگتخوس  نامرد و  يارب  زوم  تخرد  گرب  دامض  (9

تسا هدعم  مرک  هدننک  عفد  زوم  هشیر  (10
یمک زوم  زا  سپ  دیاب  هضراع  نیا  عفر  يارب  دنک  یم  هدعم  زاگ  دـیلوت  ناجازم  درـس  رد  اصوصخ  نآ  ندروخدایز  تسا و  خافن  زوم  (11

دروخ کمن 
. دراد باصعا  متسیس  لداعت  دشر و  نیمات  رد  یبوخ  ریثات  زوم  (12

دیروخب لسع  اب  ار  زوم  ندب  فعض  نامرد  يارب  (13
تسا ردم  زوم  (14

. دننک طارفا  نآ  ندروخ  رد  دیابن  تسا و  رضم  دنق  ضرم  هب  نایالتبم  يارب  دایز  دنق  ندوب  اراد  تلعب  زوم  (15
یتنس بط  بتک  عجرم :

عانعن

: فرصم هقیرط 
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. دش دهاوخ  هراشا  نآ  هب  لیذ  رد  هک  دوشیم  هدافتسا  نآ  زا  مه  اذغ و ...  رد  تاجیزبس  رب  هوالع 
: تاحیضوت

Peppermint عانعن
Mentha Piperita یملع مان 

یسانش هایگ 
 . تسه زین  ییاوه  هقاس  ياراد  دزاس  یم  رقتسم  كاخ  رد  ار  هایگ  هک  ینیمز  ریز  هقاس  رب  هوالع  هک  هلاس  دنچ  یفلع و  تسا  یهایگ  عانعن 

طقف امـش  رگا  نیاربانب  دـنک  یم  تسرد  ار  دـیدج  هقاس  هک  هدـش  جراخ  ياه  هشیر  تسا  نیمز  اب  سامت  رد  هک  هقاس  ياه  هرگ  لـحم  زت 
 . دوش یم  عانعن  زا  رپ  امش  هچغاب  مامت  يدوزب  دیراکب  دوخ  هچغاب  رد  عانعن  هقاس  کی 

 . دشاب دیفس  ای  یناوغرا  زمرق  تسا  نکمم  عانعن  عون  هب  هتسب  نآ  ياهلگ  دنشاب .  یم  راد  هنادند  زیت و  كون  لکش ،  یضیب  عانعن  ياهگرب 
 . دنک یم  دشر  یبوخب  ریگ  باتفآ  لدتعم و  قطانم  رد  عانعن 

زا بط  ملع  ردپ  طارقب  تسا  هتفر  راکب  شراوگ  هاگتـسد  ياه  یتحاران  يارب  روآ و  اهتـشا  رطعم و  هایگ  کی  ناونعب  مایالا  میدق  زا  عانعن 
یگدـیزگ درد  نامرد  اه و  مخز  مایتلا  يارب  اهیرامیب و  هجلاعم  رد  عانعن  زا  یطـسو  نورق  رد  تسا  هدرک  دای  دوخ  ياـه  هتـشون  رد  عاـنعن 

دوش یم  هدافتسا  راه  گس  روبنز و 
: یئوراد صاوخ 

روتنت نغور و  سناسا ،  عانعن  زا  تسا .  رت  يوق  هنوپ  زا  ییوراد  صاوخ  رظن  زا  تسا و  کشخ  مرگ و  اتبسن  ناریا  میدق  بط  رظن  زا  عانعن 
درد یفلتخم  یبط  فراصم  هک  دننک  یم  هیهت 

درب یم  نیب  زا  ار  هدور  هدعم و  زاگ  تسا و  نکش  داب  عانعن  (1
تسا ندبو  هدعم  هدننک  تیوقت  عانعن  (2

تسا هفرس  دض  جنشت و  دض  عانعن  (3
دنک یم  مارآ  ار  هنیس  عانعن  مرگ  ياچ  ناجنف  کی  (4

تسا روآ  هدعاق  شخب و  مارآ  نکسم  عانعن  (5
دنک یم  فرطرب  ار  مکش  درد  عانعن  زا  هدافتسا  (6
دشاب یم  ازناوفنآ  یگدروخامرس و  نامرد  عانعن  (7
دنک یم  فرطرب  ار  یبصع  ياه  یتحاران  عانعن  (8

دیوجب هتشاذگ و  ناهدرد  ار  عانعن  نادند  درد  نیکست  يارب  (9
دنک یم  عطق  ار  هنیس  يزیرنوخ  عانعن  عراصع  ای  عانعن و  ياچ  ندیماشآ  (10

درب یم  نیب  زا  ار  ولهپ  هنیس و  درد  عانعن  سرپمک  (11
دشک یم  ار  هدعم  هدور و  ياه  مرک  عانعن  (12

دیروخب شرت  رانا  اب  ار  عانعن  غارفتسا  یگدروخ و  مهب  لد  هکسکس و  ندرب  نیب  زا  يارب  (13
دنک یم  دایز  ار  راردا  عانعن  (14

دیشونب عانعن  ياچ  اذغ  ندشن  مضه  هدعم و  هدور  ياهدرد  حنلوق و  عفر  يارب  (15
دینک هرغرغ  عانعن  ياچ  درد  ولگ  ندرب  نیب  زا  يارب  (16

دروآ یم  نیئاپ  ار  بت  نیاربانب  تسا  قرعم  عانعن  (17
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دیئوشب عانعن  ياچ  اب  ار  ینیب  یگدروخامرس  ماگنه  رد  (18
شراخ لحم  رد  هدرک و  طولخم  مه  اـب  بوخ  هتخیر ،  نیلزاو  مرگ  رد 50  ار  عانعن  سناسا  مرگ  ردقم 2  درد  شراخ  امش  ندب  رگا  (19

دیلامب
نغور هرطق  هک 2  تسا  تروص  نیا  هب  نآ  زا  هدافتسا  زرط  دینک  هدافتسا  عانعن  نغور  زا  دیرب  یم  جنر  زورترآ  مسیتامر و  يرامیب  زا  رگا 

 . دیهد ژاسام  نآ  اب  ار  كاندرد  ياه  لحم  هدرک و  طولخم  ماداب  نغور  يروخپوس  قشاق  کی  اب  ار  عانعن 
رد هدرک و  طولخم  درس  بآ  ناویل  کی  اب  ار  عانعن  نغور  هرطق  هک 10 بیترت  نیدب  دینک  هدافتسا  عانعن  سرپمک  زا  دردرس  عفر  يارب  (20
اه هقیقـش  یناشیپ و  يور  دـیریگب و  ارنآ  یفاضا  بآ  هدرب  ورف  نآ  رد  دـشاب  یناشیپ  هزادـناب  هک  هچراپ  کـی  سپـس  دـیزیرب  هساـک  کـی 

. دوش فرطرب  دردرس  ات  دیراذگب 
دروم نیا  يارب   . دروآ یم  نیئاپ  ار  نوخ  لورتسلک  دنک و  یم  قیقر  ار  ارف  صو  هدرک  زیمت  ار  دـبک  تسا .  دـبک  تسود  نیرتهب  عانعن  (21

دیشونب اذغ  زا  لبق  ار  عانعن  ياچ 
ياچ ناجنف  هس  ات  ود  امـش  رگا  دـنک  یم  کیرحت  ار  یـشراوگ  متـسیس  دوش  فرـصمدایز  رگا  دـش  هتفگ  هک  یـصاوخ  مامت  اب  عانعن  (22

دینک عورش  هرابود  هدرک و  عطق  ارنآ  يزور  دنچ  هتفه  ود  زا  دعب  هک  تسا  رتهب  دیشونب  زور  رد  عانعن 
یتنس بط  بتک  عجرم :

دوخن

: فرصم هقیرط 
. دش دهاوخ  هراشا  نآ  هب  ریز  رد  هک  دراد  يدایز  ینامرد  صاوخ  دشابیم و  هتشر  شآ  رد  مهم  تابوبح  زا  یکی 

: تاحیضوت
Chickpea دوخن

Cicer arietinum یملع مان 
یسانش هایگ 

 . دسر یم  رتمیتناس  دودح 30  هب  نآ  هتوب  يدنلب  هک  تابوبح  هداوناخ  زا  هلاسکی و  تسا  یهایگ  دوخن 
ياهلگ دشاب .  یم  راد  هنادـند  کچوک و  هچگرب  ات 17  زا 13  بکرم  نآ  ياهگرب  تسا .  يا  هدـغ  ياهرات  زا  هدیـشوپ  پهایگ  نیا  هقاس 
كون مروتم و  کچوک  نآ  فالغ  ماین و  تروصب  نآ  هویم  درد .  رارق  هقاس  يور  رب  کت  کتروطب  یبآ  ای  زمرق  هب  لیام  گنر  دیفس  نآ 

 . دراد رارق  هایس  ای  يدوخن  گنر  هب  دوخن  هناد  کی  نآ  رد  هک  تسا  رتمیتناس  ات 3  لوطب 2  زیت 
تسا فرصم  رپ  از و  يژرنا  يذغم و  تابوبح  زا  یکی  دوخن 

: یئوراد صاوخ 
 . تسا یبوخ  رایسب  ياذغ  یندعم  داوم  اه و  نیماتیو  فلتخم  هنیمآ  ياه  دیسا  ندوب  اراد  تلعب  دوخن 

ندروخ رد  دـیابن  دـشاب و  یم  مضه  رید  خافن و  درد  هک  يرامـشیب  صاوخ  همه  اب  تسا و  کشخ  مرگ و  ناریا  میدـق  بط  رظن  زا  دوخن 
 . درک طارفا  نآ 

تسا نیلم  یمک  دوخن  (1
دراد روآ  هدعاق  روآ و  راردا  رثا  دوخن  (2

تسا شک  مرک  دوخن  (3
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 . دروخ ارنآ  دننام  هلژ  بآ  تخپ و  کمن  یمک  اب  ار  دوخن  ياب  هیر  هنیس و  درد  ندرک  فرطرب  يارب  (4
دیئوشب ار  وم  حبص  دیلامب و  رس  هب  ار  نآ  اه  بش  تسا  رثوم  وم  تیوقت  يارب  دوخن  نغور  (5

 . دهد یم  افش  ار  دردرس  دیلامب  رس  هب  رگا  ار  دوخن  نغور  (6
 . درک دهاوخ  فرطرب  ار  درد  دیلامب  دنک  یم  درد  هک  ینادند  يور  رب  ار  دوخن  نغور  (7

تسا رثوم  یسنج  يورین  تیوقت  يارب  دیلامب  مکشریز  هب  رگا  ار  دوخن  نغور  (8
دنک يریگولج  مکش  خفن  زا  ات  دنروخب  نیبجنکس  اب  ار  دوخن  دیاب  جازم  مرگ  دارفا  (9

درب راکب  يدرز  نامرد  يرد و  تابوسر  عفد  يارب  ناوت  یم  ار  دوخن  ( 10
تسا يویلک  ياه  جنلوق  هدننک  نامرد  دوخن  (11

دهد یم  ماتیلا  هدرک و  زاب  ار  اهنآ  دیراذگب  نیکرچ  ياه  مخر  يور  دیروآ و  رد  رد  تروصب  ار  دوخن  (12
ياهروشک رد  هک  دـشاب  یم  سومه  تسا  یندـعم  داوم  اه و  نیماتیو  یهایگ ،  ياه  نئیتورپ  زا  راشرـس  هک  يذـغم  ياهاذـغ  زا  یکی  (13

ینیهات هک  دجنک  هرک  هتخپ و  دوخن  زا  اذغ  نیا  دننک  یم  تشوگ  نیـشناج  ار  سومه  ناراوخ  هایگ   . تساهنآ یلـصا  ياهاذغ  وزج  یبرع 
دوش یم  تسرد  دوش  یم  هدیمان 

یتنس بط  بتک  عجرم :

لیگران

: فرصم هقیرط 
دش دهاوخ  هراشا  نآ  هب  لیذ  رد 

: تاحیضوت
Coconut لیگران

Cocos nucifera یملع مان 
یسانش هایگ 

یئاوتـسا قطانم  مامت  رد  لیگران  تخرد  رـضاح  لاح  رد  تسا .  هدش  یم  تشک  ایـسُآ  بونج  رد  شیپ  لاس  رازه  هس  دودـح  رد  لیگران 
 . دراد دوجو 

برض دنرب .  یم  هدافتـسا  تخرد  نیا  ياه  تمـسق  مامت  زا  دننک و  یم  فرـصم  یلـصا  ياذغ  کی  ناونعب  ار  لیگران  مارآ  سنایقا  مدرم 
فرظ ساـبل  شیاـه  هچب  يارب  شدوخ و  يارب  دراـک  یم  لـیگران  تخرد  هک  سک  ره  دـیوگ  یم  هک  دراد  دوجو  قطاـنم  نیا  رد  یلثملا 

 . دنک یم  تسرد  هناخ  اذغ و  هباشون 
یم دیلوت  ادـیرولف  رد  لیگران  یمک  رایـسب  ردـقم   . دوش یم  دراو  اداناک  هب  نیکینیمود  يروهمج  اماناپ و  سارودـنه ،  زا  الومعم  لیگران 

دسر یم  یلخاد  فرصم  هب  هک  دوش 
دسر یم  رتم  کی  ات  نآ  هنت  رطق  رتم و  هب 30  نآ  عافترا  دور .  یم  الاب  مئاق  روطب  هک  تسا  یتخرد  لیگران 

گنر دشاب .  یم  رتم  کی  دودـح  اه  هچگرب  لوط  تسا .  زارد  کیراب و  هچگرب  دـنچ  زا  بکرم  رتم و  ات 5  لوطب 4  زارد و  نآ  ياهگرب 
تسا نشور  زبس  اه 

 . تسا فلتخم  ياه  هزادنا  اب  لیگران  نیدنچ  لماش  هشوخ ،  دننام  لیگران  هویم 
یم تخس  فاص و  زین  نآ  لخاد  یتابن و  فایلا  زا  لکشتم  تفـس و  میخـض و  نآ  یجراخ  تمـسق  هک  تسا  لکـش  يورک  لیگران  هویم 
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ریش هک  لیگران  لخاد  عیام  زا  هدافتسا  يارب  دوش .  یم  هدیمان  لیگران  ياه  مشچ  هک  دوش  یم  هدید  خاروس  هس  لیگران  هدعاق  رد  دشاب . 
دینکشب ارنآ  شکچ  اب  سپس  دروآ .  نوریب  ارنآ  نوراد  عیام  درک و  زاب  يزیت  كون  مسج  اب  دیاب  ار  اهخاروس  نیا  دوش  یم  هدیمان  لیگران 

هجرد ترارح 350  هجرد  رد  رف  لخاد  رد  ار  لیگران  ریـش ،  ندیـشک  نوریب  زا  دعب  دیناوت  یم  هتبلا  دینک .  هدافتـسا  نآ  لخاد  تشوگ  و ا 
 . دنکشب ار  دوخ  لیگران  ات  دیهد  رارق  تعاسمین  تدمب  تیاهنراف 

هویم جیردتب  یلودرد  ریـش  يرتشبی  ردقم  تسا  سران  هکیماگنه  لیگران  دهد .  یم  لیگران  دع  هاجنپ  دودح  لاس  ره  رد  لیگران  تخرد 
 . دوش یم  رتمک  نآ  ریشردقم  دسر  یم 

اریز دیئونـشب  ارنآ  لخاد  ریـش  يادص  هک  دیهد  ناکت  ارنآ  انمـض  دشاب  نیگنـس  هک  دـینک  باختنا  ار  يا  هویم  هشیمه  لیگران  دـیرخ  يارب 
 . تسا هدش  بارخ  هدیشک و  اوه  هدمآ و  نوریب  شریش  هکنیا  ای  تسا و  هنهک  امتح  دشاب  ریش  نودب  رگا  لیگران 

: یئوراد صاوخ 
تسا بوطرم  مرگ و  یمک  لیگران  ریش  تسا و  کشخ  مرگ و  ناریا  میدق  بط  رظن  زا  لیگران  دیفس  تشوگ 

تسا هدننک  قاچ  يذغم  داوم  دایز و  یبرچ  نتشاد  لیلدب  لیگران  (1
دهد یم  شیازفا  ار  ندب  یلخاد  ترارح  (2

تسا دیفم  ناهد  ندرک  وبشوخ  يارب  (3
دنک یم  نامرد  ار  دبک  فعض  (4

تسا دیفم  ریساوب  ندرک  فرطرب  يارب  (5
دنک یم  دایز  ار  راردا  (6

دنک یم  عفر  ار  هناثم  درد  (7
دنک یم  اوادم  ار  ندب  ياه  مخز  (8

درب یم  نیب  زا  ار  ودک  مرک  اصوصخم  هدور ،  هدعم و  مرک  (9
تسا دیفم  همضاه  هاگتسد  تیوقت  يارب  (10

تسا روآ  راردا  بت و  دض  لیگران  تخرد  هشیر  (11
تسا دیفم  ناقری  دننام  يدبک  ياه  یتحاران  يارب  لیگران  تخرد  هشیر  (12

تسا دیفم  ینوخ  لاهسا  هجلاعم  يارب  لیگران  تخرد  هشیر  هدرک  مد  (13
دیشونب هدرک و  طولخم  انس  گرب  اب  ار  لیگران  ریش  هیلک  گنس  عفد  يارب  (14

لیگران ریش  صاوخ 
تسا لاهسا  دض  مه  نیلم و  مه  لیگران  ریش  -1

تسا دیفم  ینوخ  لاهسا  عفر  يارب  -2
دینک هدافتسا  لیگران  ریش  زا  ندب  یگدروآ  بآ  ندرک  فرطرب  يارب  -3

تسا مس  دض  لیگران  ریش  -4
تسا دیفم  بت  ندروآ  نیئاپ  يارب  -5

تسا دیفم  یتسوپ  ياهیرامیب  هجلاعم  يارب  -6
لیگران تشوگ  نغور  صاوخ 

دیآ یم  تسدب  لیگران  دیفس  تشوگ  ریطقت  زا  لیگران  نغور 
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دور یم  راکب  یتسوپ  ياهیرامیب  هجلاعم  يارب  -1
دنک یم  تیوقت  ار  شوه  هظفاح و  -2

دنک یم  عفر  ار  هناثم  درد  -3
دنک یم  عفد  ار  هدور  رگید  ياهمرک  ودک و  مرک  -4

تسا رثوم  درد  رمک  نامرد  رد  -5
تسا ریساوب  جلاعم  -6

تسا یسنج  يورین  كرحم  -7
یتنس بط  بتک  عجرم :

سودوخ وطسا 

: فرصم هقیرط 
 : دش دهاوخ  هراشا  نآ  هب  لیذ  رد  هک  هدرک  مد  تروص  هب  هلمج  زا  دوشیم  فرصم  فلتخم  ياه  هویش  هب 

: تاحیضوت
Lavander ردناوال )  سودوخوطسا ( 

Lavandula یملع مان 
یسانش هایگ 

دوجو دایز  ردقم  هب  وتنروت  رد  هنارتیدـم و  قطانم  هسنارف  بونج  رد  اصوصخم  دـیور  یم  دوخ  تلاحب  ایند  طاقن  رتشیب  رد  سودوخوطـسا 
 . دوش یم  رهاظ  هفلتخم  عاونا  هب  كاخ  طیحم و  طیارش  هب  هتسب  دراد و 

ياهکرک زا  هدیـشوپ  گنر و  زبس  زارد  کیراب ،  لباقتم ،  ياهگرب  اب  رتم  مین  دودح  عافترا  هب  هلاس  نیدـنچ  تسا  یهایگ  سودوخوطـسا 
 . دشاب یم  هلبنس  تروصب  شفنب و  گنرب  نآ  ياهلگ  يا .  هبنپ  دیفس 

تسا و خلت  نآ  معط  درد .  یعوبطم  رایسب  يوب  سودوخوطسا  تسا .  نآ  رادلگ  ياه  هخاشرس  اهلگ و  هایگ ،  نیا  هدافتسا  دروم  تمـسق 
 . دوش یم  فرصم  يزاس  رطع  رد  نآ  عوبطم  يوب  تلعب 

هک زبس  هب  لیام  درز  ای  گنردرز  تسا  یعیام  دیآ  یم  تسدب  هایگ  نیا  رادلگ  ياه  هخاشرس  لگ و  ریطقت  زا  هک  سودوخوطـسا  سناسا 
 . تسا یعوبطم  يوب  ياراد 

: یئوراد صاوخ 
 . تسا کشخ  مرگ و  ناریا  میدق  بط  رظن  زا  سودوخوطسا 

زارد نآ  رد  تعاـس  عبرکی  تدـم  يارب  هتخیر و  مرگ  بآ  ناو  رد  ار  سودوخوطـسا  نغور  هرطق  دـنچ  شمارآ  یگتـسخ و  عفر  يارب  (1
 . دیشکب

 . دنک یم  زاب  ار  اه  یگتفرگ  (2
 . تسا هدعم  يوقم  (3

 . دشاب یم  روآ  راردا  (4
 . دروآ یم  نیئاپ  ار  بت  تسا و  قرعم  (5

 . دنک یم  فرطرب  ار  يدبک  ياه  يرامیب  دزادنا و  یم  راکب  ار  دبک  هدوب و  رب  ارفص  (6
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 . تسا جنشت  دض  ( 7
 . تسا بوخ  ندب  یمومع  تیوقت  يارب  (8

 . درب یم  نیب  زا  ار  هدور  هدعم و  ياه  مرک  (9
 . دنک یم  فرطرب  ار  هفرس  هنیس و  ياه  يرامیب  (10

 . تسا رثوم  ماکز  هجلاعم  رد  (11
. درک هدافتسا  هدننک  زیمت  لهسم و  ناونعب  ناوت  یم  نآ  زا  (12

 . تسا دیفم  راردا  يراجم و  ياهیرامیب  عفر  يارب  (13
 . دیروخب بش  ره  هدرک و  طولخم  لسع  اب  ارنآ  ردوپ  زا  مرگ  دودح 5  هجیگرس  هشعر و  ندرک  فرطرب  يارب  (14

 . دینک هدافتسا  سودوخوطسا  هدرک  مد  زا  هظفاح  تیوقت  یشومارف و  عفر  يارب  (15
باوخ دـیهد  رارق  دوخ  شلاب  لـخاد  ارنآ  دـیناکچب و  هبنپ  هکت  کـی  يور  ار  سودوخوطـسا  نغور  زا  هرطق  کـی  یباوخیب  عفر  يارب  (16

 . دروآ یم  امش  يارب  یعوبطم 
 . دیشونب سودوخوطسا  هدرک  مد  زور  ره  هودنا  مغ و  ندرک  فرطرب  يارب  (17

 . دینک هدافتسا  هایگ  نیا  زا  دور  یم  باوخ  امش  ياپ  تسد و  رگا  (18
 . دیشونب سودوخوطسا  هدرک  مد  ندب  ندروآ  بآ  زا  يریگشیپ  يارب  (19

 . دنک یم  فرطرب  ار  يدرز  (20
 . تسا دیفم  هجیگرس  عوهت و  تلاح  عفر  يارب  (21

 . دنک یم  نامرد  ار  هفرطکی  ياهدردرس  دردرس و  (22
 . تسا دیفم  باصعا  فعض  هجلاعم  يارب  (23

 . درب یم  نیب  زا  ار  بلق  شپط  (24
 . دنک یم  فرطرب  ار  مسآ  ( 25

 . دینک هدافتسا  هایگ  نیا  زا  دیناوت  یم  هنانز  تاحشرت  عفر  يارب  (26
مد زا  ناـجنف  کـی  اـی  هتخیر و  مرگ  مین  بآ  ناویل  کـی  رد  ار  سودوخوطـسا  سناـسا  هرطق  کـی  همـضاه  ءوس  هدرک  فرطرب  يارب  (27

 . دیشونب ار  نآ  هدرک 
ای دیراذگب و  رظن  دروم  وضع  يور  رب  ارنآ  سرپمک  روظنم  نیا  يارب  تسا .  سرقن  زورترآ و  مسیتامر ،  هدنک  نامرد  سودوخوطـسا  (28

 . دیهد ژاسام  نآ  اب  ار  كاندرد  وضع  هدرک و  طولخم  نوتیز  نغور  ای  ماداب و  نغور  قشاق  کی  اب  ارنآ  نغور  هرطق  هکنیا 2 
 . دینک فرطرب  دیا  هدرک  لح  لکلا  رد  هک  سودوخوطسا  سناسا  ندیلام  اب  ار  هنهک  ياه  مخز  (29

طولخم نوتیز  نغور  ای  ماداب و  نغور  يروخ  اذغ  قشاق  کی  اب  ار  سودوخوطـسا  نغور  هرطق  ات 3  يویر 2  ياهیرامیب  نامرد  يارب  (30
 . دیهد ژاسام  ار  رامیب  تشپ  هنیس و  هدرک و 

 . دشخب یم  مایتلا  هدرک و  ینوفع  دض  ار  اه  مخز  سودوخوطسا  دامپ  ندیلام  ( 31
رطع دشوجب  یمارآ  هب  دیراذگب  هتخیر و  بآ  رد  ار  سودوخوطـسا  نغور  هرطق  دنچ  لزنم  رد  بسانتمان  ياهوب  ندرک  فرطرب  يارب  (32

 . دنک یم  شخپ  اوه  رد  ار  یعوبطم 
کی رد  هدرک و  طولخم  بیطلا  لبنس  ردوپ  يروخیاچ  قشاق  کی  اب  ار  سودوخوطسا  ردوپ  يروخیاچ  قشاق  کی  یباوخیب  عفر  يارب  (33
امـش یباوخیب  اـت  دـینک  لـیم  باوـختخرب  نتفر  زا  لـبق  تعاـسکی  ار  هدرک  مد  نیا  دـینک .  مد  هقیقد  تدـمب 10  هتخیر و  شوجبآ  ناوـیل 
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 . دوش فرطرب 
یتنس بط  بتک  عجرم :

زایپ

: فرصم هقیرط 
 : دش دهاوخ  هراشا  نآ  هب  رت  عماج  تروص  هب  ریز  رد  هک  دوشیم  فرصم  یکاروخ  تروص  هب 

: تاحیضوت
Onion زایپ

Allium cepa یملع مان 
یسانش هایگ 

يا و هناوتسا  مهنآ  هک  دسر  یم  مه  رتم  کی  عافترا  ات  زایپ  هقاس  لکش .  يا  هناوتسا  یلاخوت و  ياهگرب  ياراد  هلاس  ود  تسا  یهایگ  زایپ 
 . دوش یم  هدید  هقاس  ياهتنا  رد  رتچ  تروصب  شفنب  ای  دیفس  گنرب  زایپ  ياهلگ  تسا .  یلاخوت 
 . شفنب زمرق و  زا  یطولخم  ای  زمرق و  زایپ  شفنب ،  زایپ  دیفس  زایپ  دننام  دراد  فلتخم  عاونا  زایپ 

هب اجنآ  زا  تسا و  هدوب  ناتـسناغفا  ناریا و  زا  نآ  ءاشنم  هک  دوش  یم  هتفگ  یلو  دوش  یم  تشک  ایند  قطانم  مامت  رد  رـضاح  لاح  رد  زاـیپ 
 . تسا هتفای  هار  ایند  طاقن  رگید 

 . دنا هدرک  یم  هدافتسا  ناشیاهاذغ  رد  نآ  زا  رصم  مدرم  تسا .  هتشاد  دوجو  خیرات  لبقام  ياهنامز  زا  زایپ 
فرصم هتخانش و  یم  ارنآ  زین  نایمور  ناینانوی و  تسا .  هتشاد  یصاخ  مارتحا  هتفر و  یم  راکب  یبهذم  مسارم  رد  زایپ  رصم  رد  اصوصخم 

دنا هدرک  یم 
: یئوراد صاوخ 

 . دیناجنگ ناوت  یمن  هلاقم  کی  رد  هک  تسا  يرایسب  صاوخ  ياراد  تسا و  کشخ  مرگ و  ناریا  میدق  بط  رظن  زا  زایپ 
 . دنراد ار  رثا  نیا  ود  ره  نآ  هتخپ  ماخ و  تسا و  يوق  يروآ  راردا  زایپ  -1

فرصم هدرک و  لح  بآ  رد  دیاب  هک  تسا  هرطق  ات 15 نآ 10 فرصم  ردقم  درک .  هدافتاس  ناوت  یم  زایپ  روتنت  زا  هدعم  زاگ  عفر  يارب  -2
 . دومن

 : دوش یم  هیهت  تروص  نیا  هب  زایپ  تبرش  تسا  وراد  نیرتهب  زایپ  تبرش  یبصع  ياهدرد  عفر  يارب  -3
شوج هک  دیراذگب  دـیزیرب و  نآ  يور  دـنق  مرگ  سپـس 400  دوش  هل  ات  دـیزپب  هدرک و  طولخم  بآ  مرگ  اب 400  ار  ماخ  زاـیپ  مرگ   100

 . دیهد رارق  لاچخی  رد  دینک و  فاص  ارنآ  سپس  دوش  لح  دنق  ات  دنزب 
دنق ضرم  هب  التبم  نارامیب  دروآ .  یم  نیئاپ  ار  نوخ  دـنق  نآ  زا  هدافتـسا  تسا و  یهایگ  نیلوسنا  ياراد  زایپ  دـش  هتفگ  هک  رطوناـمه  - 4

 . دینک هدافتسا  نآ  زا  هزور  ره  امتح  دیاب 
 . دنک یم  زاب  ار  راردا  يدهد  رارق  تسا  يراردا  سابتحا  هب  التبم  هک  یصخش  مکش  ریز  رد  دینک و  هل  ار  زایپ  رگا  - 5

 . تسا رثوم  زین  اه  یگتخوس  يارب  زپ  مین  زایپ  -6
 . تسا بلق  كرحم  ماخ  زایپ  -7

 . تسا شک  يرتکاب  زایپ  -8
 . دیروخب هدرک و  زپ  بآ  ار  زایپ  روظنم  نیا  يارب   . تسا هنیس  هدننک  مرن  هدننک و  تیوقت  زایپ  -9
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 . دنک یم  درخ  ار  هیلک  گنس  زایپ  -10
 . تسا نیلم  هتخپ  زایپ  - 11

 . دیناکچب مشچ  رد  ار  زایپ  بآ  هرطق  دنچ  مشچ  شراخ  عفر  يارب  -12
 . دیناکچب شوگ  رد  ار  زایپ  بآ  شوگ  ینیگنس  نامرد  يارب  -13

 . دنک یم  ناشخرد  ار  تروص  گنر  دناشک و  یم  تروص  فرطب  ار  نوخ  تروص  يور  زایپ  کسام  -14
 . دوش یم  دردرس  یشومارف و  بجوم  نآ  ندروخ  رد  فارسا  تسا و  رضم  دنراد  مرگ  عبط  هکیناسک  يارب  تسا  مرگ  نوچ  زایپ  -15

 . دنک یم  مکحم  ار  اه  هثل  زایپ  -16
 . دنک یم  يریگولج  ناوختسا  یمرن  زا  دنک و  یم  تیوقت  ار  اهناوختسا  اهنادند و  درد  میسلک  زایپ  -17

 . دشاب یم  مسآ  پیرگ و  تیشنرب ،  ولگ ،  مرو  لیبق  زا  یسفنت  يراجم  ياهتنوفع  جلاعم  زایپ  -18
 . دوش یم  هیصوت  زایپ  ندب  مومس  عفر  يارب  -19

عقوم دیاب  دـننک  هدافتـسا  نآ  صاوخ  زا  دـنروخب و  ارنآ  دـنناوتب  دـنراد  ساسح  هدـعم  هک  ییاهنآ  دوش و  مضه  دوز  زایپ  هکنآ  يارب  - 20
 . درک دهاوخ  رت  ناسآ  ار  زایپ  مضه  لمع  نیا  دیزیرب و  نآ  يور  رکش  يرادقم  زایپ  نتخپ 

هقیقد هد  تدـم  هب  بآ  يردـقم  رد  دـیئوشب و  ار  زایپ  تسوپ  هک  تروص  نیدـب  دـینک  هدافتـسا  زاـیپ  تسوپ  زا  لاهـسا  ناـمرد  يارب  - 21
زور ي دینک و  نیریش  رکش  اب  ار  هریش  نیا  ادعب  دوش .  هتفرگ  نآ  هریش  ات  دیهد  راشف  هتخیر و  یلامتسد  لخاد  رد  ارنآ  سپـس  دیناشوجب ، 

 . دورب نیب  زا  الماک  لاهسا  ات  دیئوشب  ار  نآ  زا  ناجنف  دنچ 
 . دوش یم  تکاس  اروف  شراخ  درد و  دیراذگب  یگدیزگ  لحم  يور  هدیرب و  ار  زایپ  کی  اروف  دیزگ  ار  امش  روبنز  ای  هشپ  رگا  - 22

 . دننک یم  فرصم  اهتشا  ندش  دایز  هدور و  هدعم و  تیوقت  ناقری و  ندرب  نیب  زا  يارب  ار  یشرت  زایپ  - 23
هتخوس نان  ای  هتخپ و  يودرگ  ای  هتخپ و  القاب  نآ  يوب  عفر  يارب  زایپ  ندروخ  زا  دعب  دـیناوت  یم  دـیوش  یم  تحاران  زایپ  يوب  زا  رگا  -24

 . دیروخب
 . دوش یم  فرصم  یسنج  يورین  دایدزا  يارب  تسا و  کشخ  مرگ و  زایپ  مخت  -25

 . دنک یم  يریگولج  وم  نتخیر  زا  دیدنبب  رس  يور  دینک و  تسرد  يدامپ  زایپ  مخت  زا  زگا  -36
یئرمان بکرم  دنتشون و  یم  یئرمان  بکرم  اب  ار  اهنآ  دروآینرد  رس  یملع  رارـسا  زا  یـسک  هکنیا  يارب  میدق  رد  هک  دیا  هدینـش  امتح  -37

 . تسین زایپ  بآزا  ریغ  يزیچ 
تسوپ ریـش  بآ  ریز  ار  زایپ  دیناوت  یم  دوشن  يراج  امـش  نامـشچ  زا  کشا  دنکن و  تحاران  ار  امـش  زایپ  يوب  هکنیا  يارب  همتاخ  رد  -38

 . دینکب تسوپ  ارنآ  بآ  رد  دیهد و  رارق  بآ  گرزب  فرظ  لخاد  رد  ار  زایپ  هکنیا  ای  دیریگب 
یتنس بط  بتک  عجرم :

لاقترپ

: فرصم هقیرط 
یکاروخ

: تاحیضوت
Orange لاقترپ

Citrus sinensis یملع مان 
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یسانش هایگ 
عاوناب هتسب  نآ  هومی  فاصان و  یمک  گنر ،  یجنران  لاقترپ  تسوپ  دیفـس  ياهلگ  زبس و  ياهگرب  ياراد  تسا  یکچوک  تخرد  لاقترپ 

 . دشاب یم  زمرق  ای  گنر و  درز  شرت ،  نیریش و  فلتخم 
حیـسم دالیم  زا  لبق  لاـس  دودـح 500  رد  تسا و  هدرک  یم  هدافتـسا  نآ  زا  رـشب  هـک  تـسا  ییاـه  هوـیم  نـیرت  یمیدـق  زا  یکی  لاـقترپ 

 . تسا هدرب  مان  نآ  زا  سویسوفنک 
 . دنک یم  دیلوت  ار  ایند  لاقترپ  لوصحم  لک  فصن  اکیرمآ  دوش و  یم  تشک  اکیرمآ  رد  لاقترپ  عون  زا 200  رتشیب  رضاح  لاح  رد 

یفاـک دوک  رتهب و  عون  باـختنا  نینچمه  یکیتنژ و  یـسدنهم  تیبرت  رثا  رد  هک  تسا  هدوب  هتـسه  زا  رپ  خـلت و  کـچوک ،  هیلوا ،  لاـقترپ 
 . تسا هدش  رت  نیریش  رت و  تشرد 

 . تفای هار  ایندرگید  طاقن  هب  اجنآ  زا  سپس  هدش و  هدرب  ناتسودنه  هب  نیچ  زا  ادتبا  لاقترپ 
: یئوراد صاوخ 

رتمک اکیرمآ  رد  هدعم  ناطرس  هکنیا  تلع  هک  تفایرد  دایز  تاعلاطم  رثا  رد  شیپ  لاس  نیدنچ  اکیرمآ  ناطرس  يرامیب  اب  هزرابم  هسسوم 
رد  C نیماتیو دوجو  نآ  تلع  دیاش  هتبلا  دننک .  یم  فرـصم  لاقترپ  لاس  تدم  مامت  رد  اکیرمآ  مدرم  هک  تسا  نیا  تسا  رگید  طاقن  زا 

 . تسا لاقترپ 
 . دنک یم  يریگولج  هدعملازول  ناطرس  زا  لاقترپ  ندروخ  هک  دنا  هدرک  فشک  يدئوس  نادنمشناد  (1

 . دروآ یم  نیئاپ  ار  لورتسلک  لاقترپ  ندروخ  (2
 . تسا نوخ  لورتسلک  شهاک  يارب  وراد  نیرتهب  لاقترپ  لخاد  ياه  تمسق  نیب  كزان  ياه  هقرو  لاقترپ و  دیفس  تسوپ  (3

 . تسا یبرکیم  ياه  تنوفع  دض  لاقترپ  سناسا  (4
 . تسا هدعم  زاگ  دض  هدعم و  يوقم  لاقترپ  (5

 . تسا غارفتسا  دض  هنیس و  هدننک  مرن  روآ و  راردا  مس ،  دض  لاقترپ  (6
 . تسا دیفم  درد  شهاک  اه و  مرو  يوشو  تسش  يارب  لاقترپ  ياهگرب  هدناشوج  (7

 . تسا شخب  مارآ  مساپسا و  دض  لاقترپ  ندروخ  (8
 . دنرب یم  راکب  ندرک  ینوفع  دض  يارب  ار  لاقترپ  سناسا  (9

 . دنک یم  زیمت  ار  نوخ  لاقترپ  (10
بآ اب  هقیقد  زا 15  دعب  دیلامب و  تروص  يور  ار  لاقترپ  یکاروخ  تمـسق  نآ  یباداشو  تروص  كورچ  نیچ و  هدرک  فرطرب  يارب  (11

 . دیئوشب
شرتومیل ددع  لاقترپ و 3  ددع  کی  هک  تسا  تروص  نیدب  هدافتسا  زرط  دینک .  هدافتـسا  دیناوت  یم  نزو  ندرک  مک  يارب  لاقترپ  زا  (12

هقیقد تدـمب 10  دـینک و  هفاضا  بآ  رتیل  مین  ناب  هتخیر و  یگید  لـخاد  ارنآ  دـعب  دـینک  میـسقت  کـچوک  تاـعطق  هب  هدـنک و  تسوپ  ار 
رد ناجنف  تبرـش 3 نیا  زا  دینک .  فاص  ارنآ  دیناشوجب و  هقیقد  تدمب 5  اددجم  هدرک و  هفاضا  نآ  هب  لسع  قشاق  هس  سپـس  دیناشوجب . 

 . دیآ رد  لآ  هدیا  ردقمب  امش  نزو  ات  دیشونب .  زور 
يدیسا ناشندب  دننک و  یم  فرصم  دایز  تشوگ  هکیناسک  يارب  دهد و  یم  ندب  هب  ییایلق  یـصاخ  یلو  تسا  يدیـسا  هچرگ  لاقترپ  (13

 . تسا دیفم  تسا  هدش 
نآ لـخاد  ياـه  هرپ  دیفـس و  تسوپ  اـب  دـیریگب و  ارنآ  گـنردرز  تسوپ  هک  تسا  رتهب  لاـقترپ  ياذـغ  داوم  زا  رتـشیب  هدافتـسا  يارب  (14

 . دنک یم  یثنخ  ار  لاقترپ  رد  دوجوم  دیسا  رثا  هک  دراد  دوجو  يدایز  یندعم  داوم  نآ  دیفس  تسوپ  رد  اریز  دیروخب 
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ار صاوخ  نیا  اه  تکرام  رپوس  اههاگـشورف و  رد  دوجوم  لاقترپ  بآ  دشاب و  یم  هدیـسر  لاقترپ  هبرـصحنم  طقف  هدش  هتفگ  صاوخ  (15
 . دنرادن

یتنس بط  بتک  عجرم :

( نایداب  ) هنایزار

: فرصم هقیرط 
 : دش دهاوخ  هراشا  نآ  هب  ریز  رد  هک  هدناشوج  هدرک و  مد  کشخ ، تروص  هب 

: تاحیضوت
FENNEL هنایزار

Foeniculum vulgare یملع مان 
یسانش هایگ 

دـشاب یم  يزاوم  فیرد و  مه  ياهرایـش  ياراد  نآ  هقاس  دسر  یم  رتم  ات 2  نآ  عافترا  هک  هلاسود  یفلع و  رطعم ،  تسا  یهاـیگ  هناـیزار 
هناـیزار هویم  دوش .  یم  رهاـظ  هقاـس  ياـهتنا  رد  هشوخ  تروـصب  درز و  هناـیزار  ياـهلگ  تسا  دـیوش  دـننام  یخن  كزاـن و  نآ  ياـهگرب 

 . دشاب یم  نیریش  یمعط  رطعم و  یئوب  ياراد  هدوب و  رتمیلیم  ضرع 3  رتمیلیم و  دودح 8  لوطب  کچوک و 
یم دروخ  روطب  زربلا  ياههوک  ياه  هنماد  رد  روشک  یلامـش  قطانم  رد  ناریا  رد  دـنک و  یم  دـشر  یبوخب  يا  هنارتیدـم  قطانمرد  هنایزار 

 . دیور
 . تسا هایگ  ياه  تمسق  هیقب  زا  رتمرگ  هنایزار  هشیر  تسا .  کشخ  مرگ و  ناریا  میدق  بط  رظن  زا  هنایزار 

 . درک هدافتسا  هنایزار  هدرک  مد  زا  ناوت  یم  روظنم  نیدب  دراد و  هد  ریش  نانز  رد  ار  ریش  هدنک  دایز  رثا  هنایزار  ( 1
 . تسا يوقم  روآ و  اهتشا   ( 2

 . رب د یم  نیب  زاار  هدعم  زاگ  خفن و  (3
 . تسا روآ  هدعاق  (4

 . تسا روآ  راردا  هنایزار  ياهگرب  (5
 . تسا لهسم  نیلم  هنایزار  هشیر  هدناشوج  (6

 . دربیم نیب  زا  ار  هدور  مرک  هنایزار  مخت  نغور  (7
 . دنک یم  فرط  ربار  عوهت  تلاح  (8

 . دینک هدافتسا  زور  رد  ناجنف  هس  ردقمب  هنایزار  مخت  هدرک  مد  زا  سفن  یگنت  هفرس و  مسُآ ،  ندرک  فرطرب  يارب  (9
 . دیهدب ضیرم  هب  هدرک و  مد  يواسم  تبسن  هب  زبس  هریز  اب  ار  هنایزار  لاهسا  عفر  يارب  (10

 : درک هیهت  ریز  تروصب  خفن  دض  يوراد  هنایزار  زا  ناوتیم  (11
رتیل کی  رد  هدرک  طولخم  مه  اب  ار  هناـیزار  ردوپ  مرگ  زینشگ و 5  مخت  ردوپ  مرگ   5 نامرک ،  هریز  ردوپ  مرگ  نوسینا و 5  ردوپ  مرگ   5

 . دیشونب مک  مک  هدرک و  فاص  ارنآ  سپس  دینک  مد  هقیقد  تدمب 10  ارنآ  دیزیرب و  شوج  بآ 
 . دزادنا یم  ولج  ار  اهرتخد  دشر  هنانز  نومروه  نتشاد  تلعب  هنایزار  (12

 . دنک یم  لاعف  ار  زغم  هنایزار  (13
بلـصت هب  التبم  هک  ییاهنآ  نیاربانب  تسا  نوخ  هدننک  قیقر  هدام  نیا  نوچ  دشاب .  یم   Coumarin نیراموک ياراد  هنایزار  هشیر  (14
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 . دننک هدافتسا  هنایزار  هشیر  هدناشوج  زا  دنناوت  یم  دنسه  اهگر  دادسنا  ای  نیئارش 
 . دنک یم  فرطرب  ار  لصافم  ياهدرد  (15

 . دنک یم  دایز  ار  اهتشا  (16
 . دیلامب درد  لحم  رد  ار  هنایزار  نغور  زورترآ  درد  ندرب  نیب  زا  يارب  (17

یتنس بط  بتک  عجرم :

سانور

: فرصم هقیرط 
 : دمآ دهاوخ  لیذ  رد 

: تاحیضوت
Madder سانور

Rubia Tinctorum یملع مان 
یسانش هایگ 

زا هدیـشوپ  هایگ  نیا  هقاس  دـیور .  یم  ایـسآ  قطانم  یـضعب  اقیرفآ و  لامـش  رد  هنارتیدـم ،  قطانم  رد  وردوخ  تلاـح  هب  هک  تسا  یهاـیگ 
 . دسر یم  رتم  ود  دودح  ات  نآ  عافترا  دشاب و  یم  زیر  ياهراخ 

 . دور یم  الاب  دبسچ و  یم  ناتخرد  راوید و  هب  دراد  هک  يزیر  ياهراخ  زا  هدافتسا  اب  سانور 
هب یتوشگ و  نآ  هویم  دشاب .  یم  زبس  هب  لیام  درز  گنر  هب  کچوک و  سانور  ياهلگ  دشاب .  یم  زارد  زیت و  كون  یضیب ،  نآ  ياهگرب 

 . تسا هریت  گنر 
سگ خلت و  یمعط  ياراد  دشاب .  یم  يا  هناوتـسا  کیراب و  زارد ،  تروص  هب  هریت و  زمرق  گنر  هب  تسا  فورعم  سانور  مان  هب  نآ  هشیر 

 . دوش یم  بوسحم  یبط  رظن  زا  هایگ  نیا  مهم  تمسق  هدوب و 
 . تسا هدش  یم  هدافتسا  خن  هچراپ و  يزرگنر  يارب  میدق  رد  سانور  هشیر  زا 

: یئوراد صاوخ 
 . تسا کشخ  مرگ و  ناریا  میدق  بط  رظن  زا  سانور 

تسا ندب  رد  اه  یگتفرگ  هدننک  زاب  (1
 . دنک یم  نامرد  ار  لوبلا  سبح  تسا و  روآ  راردا  (2

 . دیهدب رامیب  هب  هدرک و  طولخم  لسع  اب  ارنآ  جلف  يرامیب  هجلاعم  يارب  (3
. دنک یم  دایز  ار  ریش  حشرت  (4

. دنک یم  عفر  ار  کیتایس  درد  (5
 . دنک یم  هجلاعم  ار  تخس  ياه  تسوبی  (6

. تسا روآ  اهتشا  (7
 . تسا روآ  هدعاق  (8

دـیزیرب و مامح  ناو  رد  ارنآ  هدـناشوج  هکنیا  اـی  درک و  هدافتـسا  دامـض  زا  ناوت  یم  روظنم  نیدـب  دـنک  یم  فرطرب  ار  تسوپ  شراـخ  (9
 . دینک تحارتسا  نآ  رد  یتدم 
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 . دروآ یم  نیئاپ  ار  نوخ  هروا  (10
 . دنک یم  عیرست  ار  هتسکش  ناوختسا  ندروخ  شوج  (11

 . درب یم  نیب  زا  ندب  رد  ار  مروت  (12
 . دینک هدافتسا  یتسوپ  ياهیرامیب  عفر  يارب  سانور  هدناشوج  سرپمک  زا   13

یتنس بط  بتک  عجرم :

( تفل  ) مغلش

: فرصم هقیرط 
 : دوشیم هدافتسا  نآ  زا  هتخپ  تروص  هب  رتشیب  اما  دروخ  ار  ماخ  مغلش  بآ  ناوتیم  دشابن  فیعض  هدعم  هک  یتروص  رد 

: تاحیضوت
TURNIP مغلش

Brassica Napus یملع مان 
یسانش هایگ 

هب زارد  ای  درگ و  ياه  لکـش  هب  يا و  هدـغ  نآ  هشیر  دیفـس .  زبس و  گنر  هب  دایز  ياهیگدـیرب  فاصان و  ياهگرب  اب  تسا  یهایگ  مغلش 
 . دشاب یم  شفنب  ياه  هکل  اب  دیفس  گنر 

دنک و یم  دشر  بوخ  رایسب  درس  ياوه  رد  مغلـش  دراد .  دوجو  هایـس  هناد  دنچ  نآ  رد  هک  تسا  زارد  کیراب و  یفالغ  دننام  مغلـش  هویم 
 . دور یم  راکب  یسفنت  ياهیرامیب  تسا و  دایز  امرس  لصف  رد  هک  ییاهیرامیب  نامرد  يارب  هک  دشاب  نآ  تلع  دیاش 

: یئوراد صاوخ 
تسا رت  مرگ و  ناریا  میدق  بط  رظن  زا  مغلش 

ردقچ هایگ  نیا  هک  دنتـسناد  یم  مدرم  رگا  تسا و  نامرد  يدرد  ره  يارب  هایگ  نیا  تفگ  ناوت  یم  هک  تسا  دایز  ردـقنآ  مغلـش  صاوخ 
 . دندرک یم  هدافتسا  نآ  زا  هزور  ره  دنتشاکیم و  مغلش  ار  دوخ  هناخ  ياه  هچغاب  مامت  درد  هدیاف 

تسا يوقم  مغلش  (1
تسا روآ  اهتشا  مغلش  (2

دنک یم  دایز  ار  مرپسا  هدرک و  نامرد  ار  یسنج  فعض  مغلش  (3
دهد یم  نیکست  ار  هفرس  مغلش  (4

تسا روآ  اهتشا  اه و  هدور  هدعم و  يوقم  اریز  تسا  یشرت  عون  نیرتهب  مغلش  یشرت  (5
دروآ یم  نیئاپ  ار  نوخ  دنق  مغلش  بآ  (6

تسا رثوم  یسنج  فعض  يارب  دیروخب  هدرک و  خرس  رگا  ار  مغلش  مخت  (7
دینک هرقرق  ار  مغلش  هتخپ  بآ  دیراد  درد  ولگ  رگا  (8

تسا تروص  شوج  هدننک  نامرد  مغلش  بآ  ندروخ  (9
دنک یم  تیوقت  ار  هظفاح  مغلش  هک  تسا  هدش  تباث  اریز  دنروخب  تبرش  دیاب  امتح  دنراد  فیعض  هظفاح  هک  ییاهنآ  (10

دنک یم  نامرد  ار  يروک  بش  مغلش  (11
تسا ینوخ  مک  جالع   B1 نیماتیو نتشاد  تلعب  مغلش  (12
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 . دننک هدافتسا  نآ  زا  دیاب  امتح  هدریشو  رادراب  نانز  نیاربانب  تسا  دیفم  اهناوختسا  ومن  دشر و  يارب  مغلش  (13
یم هار  رتدوز  یتح  دـنز و  یم  فرح  رتدوز  هدرک ،  دـشر  رتدوز  شا  هچب  دـشاب  هدروخ  مغلـش  يرادراب  تدـم  رد  هک  يا  هلماح  نز  (14

 . تشاد دهاوخ  يرتشیب  تمواقم  ضارما  لباقم  رد  دتفا و 
دیئوریت هدغ  تاحشرت  ناوارف  دی  نشتاد  تلعب  مغلـش  اریز  دنروخب  مغلـش  امتح  دیاب  دنک  یم  حشرت  مک  ناشدیئوریت  هدغ  هک  ییاهنآ  (15

 . دنک یم  میظنت  ار 
 . دنک یم  فقوتم  ار  ناطرس  شرتسگ  یتح  تسا و  ناطرس  دض  هایگ  نیرتمهم  مغلش  (16

تسا یتسوپ  ياهیرامیب  زا  يرایسب  نامرد  مغلش  (17
تسا تیشنورب  يارب  وراد  نیرتهب  هتخپ  مغلش  (18

دیروخب مغلش  هتفه  رد  راب  دنچ  القا  یسفنت  ياهیرامیب  یگدروخامرـس و  زا  يریگـشیپ  يارب  ناتـسمز  لصف  رد  هک  دینک  یعـس  هرخالاب  و 
مغلش بآ  دش  هتفگ  الاب  رد  هک  روطنامه   . دزاس یم  جراخ  ندبزا  ار  یمـس  داوم  هدرک و  زیمت  ار  ندب  تسا .  هناحبـص  نیرتهب  هتخپ  مغلش 

 . دنکن تحاران  ار  امش  هدعم  هک  یطرشب  دراد  هتخپ  مغلش  زا  يرتشیب  صاوخ  ماخ 
 : ثیداحا رظن  زا  مغلش  صاوخ 

ره هک  دیروخب  شلـصف  رد  ار  نآ  هک  هدـش  تیاور  دـنکیم و  بوذ  ارنآ  مغلـش  تسا و  وا  رد  ماذـج  زا  یگر  هکنآ  رگم  تسین  سکچیه 
دربیم امش  زا  ار  يدرد 

یتنس بط  بتک  عجرم :

هلیلبنش

: فرصم هقیرط 
 : دسریم یئوراد  فراصم  هب  شا  هناد  تاجیزبس و  رد  نآ  هایگ 

: تاحیضوت
Fenugreek هلیلبنش

Trigonella gracum یملع مان 
یسانش هایگ 

ایلاتیا و هریزجلا ،  دـنه و  فرـصم  ناریا ،  فلتخم  یحاون  رد  هاـیگ  نیا  تسا .  یناریا  عوبطم  ياذـغ  يزبس ،  همروق  یلـصا  يزبس  هلیلبنش 
 . دشاب یم  نیل  لنوگ  مانب  ياهدام  هرفسف و  داوم  هتزا ،  داوم  يا ،  هتساشن  داوم  برچ و  داوم  ياراد  هلیلبنش  دیور .  یم  ایناپسا 

: یئوراد صاوخ 
 . تسا رثوم  رایسب  لافطا  یناوختسا  لس  عفر  رد  هلیلبنش  هک  تفایرد  دراد  ماجنا  هیلیبنـش  يور  هک  يدایز  تاقیقحت  اب  نادنمـشناد  زا  یکی 

هدافتسا هلیلبنـش  هناد  زا  یتح  روظنم  نیا  يارب  تسا .  هدش  یم  فرـصم  اهیرامیب  زا  يرایـسب  يارب  ناریا  رد  هتـشذگ  نورق  یط  رد  هلیلبنش 
 . دنک یم  ادیپ  دوبهب  اعیرس  اهیرامیب  تسا و  هدش 

هاگتـسد نیارباـنب  دـشاب و  یم  زین  هدـعملازول  هدـننک  تیوقت  دـشاب  یم  فلتخم  ياهزاتـسای  هتزا و  نهآ  هرفـسف  داوم  ياراد  نوچ  هلیلبنش 
 . درب یم  نیب  زا  ار  طرفم  ياه  يرغال  هتخادنا و  راکب  ار  همضاه 

يویر و لس  دـنق و  ضرم  هب  ـالتبم  صاخـشا  رد  يدـیفم  تارثا  یتحو  تسا  یمـسج  یحور و  ياـهیرامیب  هدنهدافـش  یلک  روطب  هلیلبنش 
دنسپان يوب  ياراد  دیفم  صاوخ  همه  نیا  اب  هلیلبنش  هناد  تسا  هتفر  یم  راکب  دنق  يرامیب  ياوادم  يارب  هلیلبنش  میدق  رد  دراد .  یناوختـسا 
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 . دننک فرطرب  يا  هزادنا  ات  ار  نآ  دب  يوب  هک  دومن  طولخم  دیاب  رطعم  داوم  اب  ارنآ  هدش  ردوپ  هناد  نآ  زا  هدافتسا  يارب  نیاربانب  تسا 
یتنس بط  بتک  عجرم :

دیوش

: فرصم هقیرط 
 : دش دهاوخ  هراشا  نآ  هب  ریز  رد  هک  دراد  يدایز  صاوخ  نآ  مخت  دوشیم و  فرصم  تاجیزبس  رد  نآ  هایگ 

: تاحیضوت
Dill دیوش

Aniethum graveolens یملع مان 
یسانش هایگ 

 . تسا دیفـس  لکـش و  یطورخم  تسار و  نآ  هشیر  دسریم .  زین  رتم  کی  هب  نآ  عافترا  یهاگ  هک  هلاسود  ای  هلاسکی  تسا  یهایگ  دـیوش 
 . دوش یم  هداد  شرورپ  نیچ  اکیرمآ و  رصم  اپورا  بونج  ياهتمسق  هلمجنم  اند  طاقن  رثکا  رد  هایگ  نیا 

گنرب ییاهیگتسجرب  نآ  حطس  رد  نشور و  يا  هوهق  نآ  گنر  تسا .  رتمیلیم  ضرع 3  رتمیلیم و  لوط 4  بو  حطسم  يوضیب  دیوش  هویم 
 . دوش یم  هدید  نشور  درز  گنر  هب  يدننام  لاب  هبل  نآ  ياه  هرانک  رد  درز و 

: یئوراد صاوخ 
 . دور یم  راکب  هدعم  تیوقت  يارب  روآ و  راردا  مکش ،  خفن  درد ، دض  جنشت  دض  ناونعب  هلمجنم  دراد  يدایز  ینامرد  تارثا  دیوش  مخت 
یم تیوقت  ار  هدعم  هدرک  دایز  ار  اهتـشا  اریز  تسا  وراد  نیرتهب  دیوش  مخت  دنتـسه  رغال  دنرادن و  اذغ  هب  يدایز  ياهتـشا  هکیناسک  يارب 

هد ریـش  ياهمناخ  درب .  راکب  هدعم  زاگ  دض  یباوخ و  یب  هدعم ،  یتحاران  يارب  ناوت  یم  ار  دیوش  مخت  دهد .  یم  ندـب  هب  يژرنا  دـنک و 
روطب دننک  فرـصم  دوخ  ياذغ  رد  دنروخب و  دـیوش  مخت  رد  ای  دـیوش  مخت  هدرک  مد  راب  دـنچ  يور  امتح  دـیاب  تسا  مک  اهنآ  ریـش  هک 

 . دش دهاوخ  دایز  اهنآ  ریش  یئاسآ  هزجعم 
دندرک یم  هدافتـسا  دیوش  هدرک  مد  زا  هدعم  مرو  دیدش و  درد  دروم  رد  الثم  تسا  لئاق  دیوش  يارب  ار  يدایز  صاوخ  ناریا  یهایگ  بط 

 . دراد يروف  نیکست  رثا  هک 
زب دنفسوگ و  يارب  الثم  دندوب .  فقاو  عوضوم  نیا  هب  یبوخب  میدق  ناراد  مادو  دوش  یم  هدافتسا  زین  تاناویح  رد  درد  لد  يارب  دیوش  زا 

 . دننک تکاس  ار  درد  لد  خفن و  هک  داد  اهنآ  هب  دیوش  مخت  مرگ  ردقم 30  هک  تسا  یفاک 
نامرد نیرتهب  دنرادهاگن  دوخ  هدعم  رد  دنناوت  یمن  ار  بآ  یتح  ییاذـغ  چـیه  دنتـسه و  دـیدش  غارفتـسا  هب  التبم  هک  ینارامیب  دروم  رد 

 . دنشونب هتسهآ  هتسهآ  ار  دیوش  هدرک  مد  دیاب  نارامیب  عون  نیا  تسا .  دیوش 
 . دنربیم راکب  دشاب  ینالضع  ضابقنا  تلعب  هک  ییاهدردرمک  يارب  ار  دیوش  یتح  نیچ  رد 

دننک یم  هدافتسا  دیوش  مخت  زا  زین  قتف  داب  يارب  ینیچ  یمیدق  هخسن  کی 
هدافتسا اوحن  هک  دنیامن  هدافتـسا  يرامیب  نامرد  يارب  نآ  مخت  دیوش و  فلع  زا  دنـشابیم  نوخ  یبرچ  يرامیب  ياراد  هک  يدارفا  نینچمه 

راهن و زا  دعب  ناکتـسا  کی  دیوش  قرع  دنیامن و  فرـصم  ناکتـسا  ود  رادقم  هب  دیاب  هنازور  هک  دشابیم  هدناشوج  تروص  هب  دـیوش  مخت 
. ماش

یتنس بط  بتک  عجرم :
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ینیمز بیس 

: فرصم هقیرط 
 : دش دهاوخ  هراشا  نآ  هب  لیذ  رد  هک  دوشیم  فرصم  يدایز  ياه  هویش  هب  هتخپ  ماخ و  تروص  هب 

: تاحیضوت
POTATO ینیمز بیس 

Solanum tuberosum یملع مان 
یسانش هایگ 

 . دیور می  نیتناژرآ  یلیش و  رد  یشحو  تروصب  مه  زونه  تسا و  یبونج  ياکیرمآ  یموب  هایگ  ینیمز  بیس 
 . تسا يزبس  نیلوا  فرصم  رظن  زا  اکیرمآ  اپورا و  رد  نونکا  دش و  هدرب  اپورا  هب  اه  یلویناپسا  هلیسوب  مهدزناش  نرق  رد 

 . دراد دوجو  لاس  لوط  مامترد  ینیمز  بیس 
مدرم هاگچیه  دندرک  یم  هدافتسا  هایگ  نیا  زا  هکیئاهروشک  تسا و  تیبروکسا  يرامیب  دض   C نیماتیو رادقم  نتشاد  لیلدب  ینیمز  بیس 

 . دندش یمن  راچد  يرامیب  نیا  هب  اجنآ 
رتکچوک ییاه  هچگرب  زین  هچگرب  نیا  لصاوف  رد  تسا و  یلـصا  هچگرب  ات 12  زا 7  بکرم  ییاهیگدیرب  ياراد  ینیمز  بیس  ییاوه  هقاس 

 . دراد دوجو 
 . دوش یم  يدنب  میسقت  نآ  ینیمز  ریز  ياه  هدغ  تسوپ  لگ و  گنر  بسح  رب  ینیمز  بیس  فلتخم  عاونا 

 . تسا هزات  هایگ  ءاشنم  هک  تساه  هناوج  نیا  تسا و  هناوج  ياراد  هک  دراد  دوجو  یکچوک  ياهخاروس  ینیمز  بیس  تسوپ  يور  رد 
: یئوراد صاوخ 

رارق یلخاد  فرـصم  دروم  دیابن  ندوبن  یمـس  تلعب  یلو  تسا  شخب  مارآ  ردـخم و  نینالوس  مشتاد  تلعب  ینیمز  بیـس  هویم  گرب و  ( 1
 . دوش هدافتسا  یجراخ  لامعتسا  دامض و  ناونعب  طقف  دیاب  دریگ و 

 . دور یم  راکب  تیبروکسا  يرامیب  اب  هلباقم  يارب  دایز   C نیماتیو نتشاد  تلعب  ینیمز  بیس  (2
ارنآ هقیقد  دنچ  ره  دیراذگب و  یگتخوس  تمسق  يور  دامض  ناونع  هب  هدرک و  هدنر  ار  ماخ  ینیمز  بیس  اه ،  یگتخوس  نیکـست  يارب  ( 3

 . دیهد رارق  نآ  يور  هزات  دامض  دینک و  ضوع 
ریش زا  دروم  نیا  رد  ینیمز  بیس  اصوصخم  تسا  سوریو  دضو  ناطرس  دض  نیاربانب  دشاب  یم  هدننک  راهم  میزنآ  ياراد  ینیمز  بیـس  (4

 . تسا رت  يوق  ایوس  ای 
دوجوب زا  زین  اهلولـس و  ندش  ریپ  زا  نیاربانب  تسا  نادیـسکا  یتنآ  هدام  ياراد  تاجیزبسو  اه  هویم  تسوپ  هدـننام  ینیمز  بیـس  تسوپ  (5

 . دنک یم  يریگولج  یناطرس  ياهلولس  ندمآ 
هتخپ راخب  اب  تسوپ و  اب  ار  ینیمز  بیسدیاب  صاخشا  هنوگنیا  تسا و  يدیسا  ناشندب  هک  تسا  ییاهنآ  يارب  وراد  نیرتهب  ینیمز  بیس  (6

 . دنک یم  ندب  رد  دیسا  دیلوت  هدش  هتخپ  راخب  اب  ینیمز  بیس  سکعرب  هدش  خرسو  زپ  بآ  ینیمز  بیس  اریز  دنروخب  و 
دـیزادنایب و پوس  رد  هدرک و  هقبط  هقبط  ار  ینیمز  بیـس  روظنم  نیا  يارب  تسا .  مروت  ندرب  نیب  زا  يارب  یبوـخ  يوراد  ینیمز  بیـس  (7

 . دیروخبارنآ سپس  هدش و  زپ  مین  ابیرقت  دیراذگب 
 . دشاب یم  زین  دبک  هدننک  زیمت  دایز  میساتپ  ندوب  اراد  تلعب  ینیمز  بیس  (8

 . دنک یم  ناوج  ار  ندب  ینیمز  بیس  (9
 . دشاب یم  زین  بلق  ياهیرامیب  يوراد  ینیمز  بیس  (10
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هدـیرب و کـیراب  روـط  هبار  ینیمز  بیـس  روـظنم  نیا  يارب  دـشاب .  یم  كاـندرد  ینوـخ و  ریـساوب  هدـننک  ناـمرد  زمرق  ینیمز  بیـس  (11
نیا دیراذگب .  دقعم  لخادـب  تجاح  ياضق  زا  سپ  هدـیلام و  نیلزاو  ای  نیماتیو E و  نغور  یمک  نآ  يور  دیروآ و  رد  فایـش  تروصب 

 . دوش یم  فرطرب  ریساوب  دیهد  همادا  زور  دنچ  رگا  ار  لمع 
 . دوش یم  فقوتم  عیرس  لاهسا  دینک .  لیم  ارنآ  دیزپب و  ریش  اب  ار  ینیمز  بیس  پوس  لاهسا  نامرد  يارب  (12

یتنس بط  بتک  عجرم :

بیس

: فرصم هقیرط 
 : دش دهاوخ  هراشا  نآ  هب  لیذ  رد  هک  دوریم  راک  هب  مه  رگید  ياه  هویش  هب  نامدر  يارب  دوشیم و  فرصم  یکاروخ  تروص  هب 

: تاحیضوت
Apple بیس

Nigella Sativa یملع مان 
یسانش هایگ 

مدرم همه  دراد و  دوجو  ایند  ياج  ره  رد  تفگ  ناوت  یم  هک  تسیا  هویم  بیس  دوش و  یم  هداد  شرورپ  ایند  طاقن  رتشیب  رد  بیس  تخرد 
. دنسانش یم  ارنآ  ایند 

یـسه و بیـسآ ،  ارنآ  رـسدور  ناجیهال و  رد  دراد  دوجو  لامـش  ياه  لگنج  رد  یـشحو  تروصب  تخرد  نیا  ناریا  اـم  زیزع  روشک  رد 
 . دنیوگ یم  هس  نآ  هب  ناردنزام  رد  بیسه و 

 . دراد نیریش  شرت و  عون  بیس  دشاب .  یم  درب  تشرد و  نآ  هتفای  شرورپ  کچوک و  نآ  یشحو  عاونا  دراد .  فلتخم  عاونا  بیس 
: یئوراد صاوخ 

دزاس یم  جراخ  ار  ندب  یفاضا  بآ  دایز  نیتکپ  ندوب  اراد  تلعب  تسا و  ندب  هدننک  زیمت  تسا و  ییایلق  هویم  کی  بیس  (1
دومن هدافتـسا  درک و  هدنر  دـیاب  ار  بیـس  روظنم  نیدـب  درب .  راکب  ناکدوک  يارب  یتح  لاهـسا  ندرک  فرطرب  يارب  ناوت  یم  ار  بیـس  (2

هدافتسا نولفت  ای  یباعل  فرظزا  امتح  هتبلا  دیزپب  یمیالم  شتآ  يور  ار  نآ  دنراد  لبنت  هدور  هک  ییاهنآ  يارب  تخپ و  ناوت  یم  ار  بیس  .
. دوش یم  ظفح  نآ  ياه  نیماتیو  نیتکپ و  قیرط  نیا  هب  اریز  دینک 

تسوپ اب  هتسشار و  بیس  ولیک  کی  بیس  تبرـش  هیهت  يارب   . دشاب یم  ادص  یگتفرگ  هفرـس و  نامرد  يارب  وراد  نیرتهب  بیـس  تبرـش  (3
يور هرابود  دینک و  هفاضا  نآ  هب  دـنق  هکت  دـنچ  دـینک و  فاص  یکزان  هچراپ  اب  ارنآ  سپـس  دـیزپب  بآ  رتیل  کی  رد  دـینک و  هعطق  هعطق 

. دیشونب تبرش  نیا  زا  ناجنف  راهچ  ات  هس  يزور  دیرادرب  شتآ  يور  زا  ار  نآ  دیایب و  ماوق  ات  دیهد  رارق  میالم  شتآ 
. دنک بذج  زین  ار  رگید  ياهاذغ  میسلک  هک  دنک  یم  کمک  ندب  هب  بیس  میسلک  تسا و  میسلک  يدایز  ردقم  ياراد  بیس  (4

تسا دیفم  طرفم  یگتسخ  يارب  دنک و  یم  فرطرب  ار  تسوبی  بیس  ندروخ  (5
. دشابیم هناثم  هیلک و  باهتلا  هدننک  نامرد  تسا و  روآ  راردا  بیس  تخرد  گرب  هدرک  مد  (6

. تسا هفرس  ادص و  یگتفرگ  یگدروخامرس و  نامرد  يارب  يرثوم  يوراد  بیس  بآ  ندیشون  (7
. تسا روآ  اهتشا  دبک و  يوقم  بیس  (8

دراد ار  تیصاخ  نیا  زین  بیس  ندیئوب  یتح  تسا  دیفم  رایسب  سفن  یگنت  نامرد  يارب  بیس  (9
 . تسا ندب  مومس  ادوس و  هدننک  عفد  دبک و  هدعم و  هدننک  تیوقت  هتخپ  بیس  (10
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 . دزاس یم  جراخ  ندب  زا  ار  ترارح  بیس  (11
. دنک یم  فرطرب  ار  مشچ  درد  دیراذگب  مشچ  يور  دیچیپب و  لامتسد  رد  دینک و  هدنر  ار  بیس  (12

. درب یمن  الاب  ار  نوخ  دنق  نوچ  تسا  دیفم  دنراد  دنق  يرامیب  هک  ییاهنآ  يارب  یتح  بیس  ندروخ  (13
 . دنروخب تسوپ  اب  ار  بیس  دیاب  امتح  دنوش  رغال  دنهاوخ  یم  هکیناسک  (14

تسا یسفنت  يارجم  مروت  هفرس و  يوراد  بیس  لگ  هدرک  مد  (15
دشاب یم  اه  مخز  نامرد  يارب  یبوخ  يوراد  بیس  (16

دشاب یم  نیتکپ  يدایز  ردقم  ياراد  اریز  تسا  همضاه  ءوس  يارب  وراد  نیرتهب  بیس  (17
. تسا رثوم  رایسب  هدور  ياهیرامیب  يارب  هیقنت  نیا  درک .  هدافتسا  هیقنت  يارب  ناوت  یم  یتح  ار  بیس  بآ  (18

 . تسا هیلک  تسود  نیرتهب  ياچ  نیا  دیماشایب  دینک و  مد  ياچ  دننام  ار  بیس  تسوپ  (19
 . دهد یم  تسد  زا  ار  دوخ  ياه  میزنآ  ندنام  رثا  رد  اریز  دیشونب  ارنآ  اروف  دینک و  هیهت  لزنم  رد  يریگ  هویمبآ  اب  ار  بیس  بآ  (20

بآ روظنم  نیدب  تسا  رثوم  تسوپ  كورچ  نیچ و  ندرب  نیب  زا  يارب  صوصخب  دراد  يدایز  هدافتسا  تسوپ  ییابیز  يارب  بیس  بآ  (21
. دینک هدافتسا  هزات  بیس  بآ  هشیمه  هتبلا  دیهد  ژاسام  دیلامب و  تروص  ندرگ و  تسوپ  يور  بش  حبص و  ار  بیس 

ار طولخم  نیا  دینک و  طولخم  ریـش  اب  دـینک و  هل  سپـس  دـیزپبار و  بیـس  تسا  هتخپ  بیـس  تسوپ  تفاطل  يارب  بیـس  زا  رگید  هدافتـسا 
 . دیرادرب ارنآ  هقیقد  دنچ  زا  سپ  دیراذگب و  تسوپ  يور  مرگ  مین  تروصب 

شرت بیس  صاوخ 
. درب یم  نیب  زا  ار  یگدروخ  مهب  لد  غارفتسا و  تلاح  تسا و  ضباق  شرت  بیس  -1

تسا ینوخ  لاهسا  نامرد  دیزپب  ار  شرت  بیس  -2
دور یم  راکب  یگدروخ  مهب  لد  لاهسا و  نامرد  هدعم و  تیوقت  يارب  رانا  اب  طولخم  شرت  بیس  بآ  -3

تسا مغ  درد و  غارفتسا و  لاهسا ،  جالع  شرت  بیس  بر  -4
تسا دیفم  یسنج  يورین  دایدزا  هدعم و  فعض  يارب  بیس  هفوکش  يابرم  -5

دنروخب نیریش  بیس  دیاب  دنراد  درس  جازم  هکیئاهنآ  سکعلاب  تسا  دیفم  رایسب  دنراد  مرگ  جازم  هکیئاهنآ  يارب  شرت  بیس  -6
تسا هدوب  یبصع  ياهیرامیب  سرقن و  جلاعم  میدق  رد  بیس 

 : تارضم
بیـس دراد  دوجو  بیـس  تسوپ  رد  نیتکپ  يدایز  ردقم  اریز  دیروخب  تسوپ  اب  ار  بیـس  هشیمه  دینک  یعـس  دـش  هتفگ  البق  هک  روطنامه 
دـشاب یم  نآ  تظافح  يارب  یبرچ  هیال  کی  ياراد  نآ  يور  دـسر  یم  شورفب  اداناک  اکیرمآ و  ای  ناریا  لـخاد  ياـهرازاب  رد  هک  ییاـه 

اه و نیتکپ  هک  دنریگب  تسوپ  كزان  رایسب  ار  بیس  دیاب  دنتسه  فیعض  هدعم  ایرد  هکیئاهنآ  دیئوشب  تقدب  ار  اه  بیس  نیا  امتح  نیاربانب 
 . دورن نیب  زا  نآ  ياه  نیماتیو 

یتنس بط  بتک  عجرم :

( ایوس يایبول   ) ایوس

: فرصم هقیرط 
 : دمآ دهاوخ  لیذ  رد 

: تاحیضوت
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Soy bean ایوس يایبول 
Soja hispida Moench یملع مان 

یسانش هایگ  تایلک 
دننک یم  فرصم  دوخ  یلصا  ياذغ  ناونعب  جنرب  اب  هارمه  ار  نآ  ینیچ  تسا و  هدوب  نیچ  اصوصخم  ایسآ  مدرم  ياذغ  هک  تساهنرق  ایوس 
مانب ناریا  رد  ایوس  دنک .  یم  دیلوت  ار  ایند  لک  لوصحم  موس  ود  ابیرقت  دشاب و  یم  ایوس  هدننک  دیلوت  نیرتگرزب  اکیرمآ  هدـحتم  تالایا  . 

 . تسا فورعم  ایوس  هناد  ایوس و  ینیچ )  ایبول  ینغور ( )  ایبول  )
رد هک  تسا  ایبول  هیبش  نآ  هویم  دشاب .  یم  گنر  زبس  زیت و  كون  یـضیب ،  نآ  ياهگرب  هخاشرپ ،  هقاس  ياراد  هلاسکی  تسا  یهایگ  ایوس 
 ، درز ياهگنرب  تسا و  توافتم  فلتخم  عاونا  بسح  رب  ایوس  هناد  گنر  دراد .  دوجو  رگیدـکی  زا  ادـج  هناد  جـنپ  اـت  هس  نآ  فـالغ  ره 

 . دوش یم  هدید  رادلاخ  يرتسکاخ و  هایس ،  دیفس 
گنر درز  هناد  زا  یلو  دراد  فرـصم  یهایگ  بط  رد  رتشب  ایوس  هایـس  هناد  تسا .  درگ  حطـسم و  یمک  دوخن  کی  یگرزب  هب  اـیوس  هناد 

 . دور یم  راکب  ناسنا  هیذغت  رد  يذغم  داوم  نیئتورپ و  نتشاد  تلعب  ایوس  دننک .  یم  هدافتسا  يریگ  نغور  يارب  رتشیب  نآ 
 . دراد دوجو  روشک  نآ  رد  یشحو  روطب  تسا و  هتفای  هار  ایند  رگید  طاقن  هب  نیچ  زا  ایوس 

 . دهاوخ یم  ار  یصوصخم  ياوه  بآ و  مادک  ره  هک  دراد  فلتخم  عون  دودح 3500  رد  ایوس 
: یئوراد صاوخ 

تسا نکش  داب  يوقم و  ایوس  ( 
تسا مس  دض  رب و  بت  ردم ،  ایوس ،  هناد  (2

دننک یم  فرصم  مس  دض  ناونعب  ار  ایوس  هناد  نیچ  رد  (3
تسا ناکدوک  يارب  يدیفم  ياذغ  ایوس  ریش  (4

دنق هب  لیدبت  هک  يا  هتـساشن  داوم  ایناث  دراد  يدایز  ییاذغ  شزرا  الوا  اریز  تسا  بسانم  رایـسب  دنق  يرامیب  هب  نایالتبم  يارب  ایوس  نان  (5
تسا مک  نآ  رد  دوش  یم 

يارب نینچمه  تسا  دیفم  اه  مخز  ریاس  هلبآ و  ياه  مخز  يارب  دامض  نیا  دیروآ  رد  دامـض  تروصب  هدرک و  هل  ار  ایوس  زبس  ياه  هناد  (6
 . تسا دیفم  هدمآ  دوجوب  راردا  رثا  رد  هک  اه  هچب  ياپ  يزمرق  باهتلا و  عفر 

تسا دیفم  رایسب  هینبلا  فیعض  صاخشا  مسیتامور و  سرقن و  هب  نایالتبم  يارب  ایوس  (7
دور یم  راکب  اهتشا  کیرحت  يارب  ایوس  سس  (8

دنرب یم  راکب  تشوگ  يوب  ندرب  نیب  زا  يارب  ار  ایوس  سس  (9
دنک یم  یثنخ  ارنآ  مس  دینزب  دشاب  ملاس  دیراد  دیدرت  هک  ییاهاذغ  هب  ار  ایوس  سس  (10

تسا مس  دض  هدننک و  کنخ  نیلم ،  ایوس  سوس  (11
دیهدب ایوس  سوس  وا  هب  دشاب  نینج  طقس  رطخ  ضرعم  رد  هلماح  نز  رگا  (12

تسا نآ  نامرد  ایوس  سوس  تسا  هدولآ  نوخب  یسک  راردا  رگا  (13
تسا دیفم  تسوپ  یگتخوس  يارب  ایوس  سوس  (14

تسا دیفم  ناطرس  يریگشیپ  يارب  ایوس  ياه  هدروآرف  (15
دنک یم  کمک  مومس  مظنم  عفد  اه و  هدور  تیلاعف  هب  ایوس  (16

دروآ یم  نیئاپ  ار  نوخ  ردیسیلگ  يرت  رادقم  ایوس  (17
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ایوس زا  رگا  دنتـسه  یبلق  رطخ  ضرعم  رد  نیئارـش و  هب  ـالتبم  یتح  دـینک  هدافتـسا  اـیوس  ياـه  هدروآرف  زا  اهنایرـش  ندرک  زیمت  يارب  (18
 . دوب دهاوخ  ناوج  زیمت و  اهنآ  ياهنایرش  يدوزب  دننک  فذح  دوخ  ییاذغ  همانرب  زا  ار  تشوگ  دننک و  هدافتسا 

ارفص هسیک  گنس  امش  ندب  رد  دینک  هدافتـسا  ایوس  ياه  هدروآرف  زا  رگا  دزاس و  یم  جراخ  هتـسکش و  ار  ارفـص  هسیک  گنـس  ایوس  (19
دیهد رییغت  ایوس  هبار  دوخ  میژر  دیراد  ارفص  هسیک  گنس  رگا  دش  دهاوخن  دیلوت 

تسا دیفم  رایسب  دئاز  داوم  عفد  هیلخت و  میظنت  گرزب و  هدور  تمالس  يارب  ایوس  (20
تسا نولوک  ناطرس  نامرد  يارب  رثوم  ایوس  (21

دنک یم  يریگولج  هنیس  ناطرس  زا  ایوس  (22
رد اه  مناخ  سپ  دشاب .  یگسئای  نارود  رد  یعونصم  ياهنومروه  نیـشناج  ناوت  یم  نیاربانب  تسا  نژورتسا  نومروه  ینغ  عبنم  ایوس  (23

 . دننک هدافتسا  ایوس  ياه  هدروآرف  زا  تسا  رتهب  یگسئای  نارود 
یتنس بط  بتک  عجرم :

ناتک

: فرصم هقیرط 
 : دش دهاوخ  هراشا  لماک  روط  هب  لیذ  رد  هک  دوشیم  هدافتسا  اهوراد  رد  نآ  نغور  مخت و  زا  یگدنزود و  رد  نآ  فایلا  زا 

: تاحیضوت
FLAX SEED ناتک مخت 

Linum usitatissimum یملع مان 
یسانش هایگ 

نتفای يارب  نآ  فایلا  زا  دیآ .  یم  لمعب  يدایز  ياه  هدافتسا  هایگ  نیازا  دیور .  یم  ایسآ  اپورا و  زا  یعیـسو  هقطنم  رد  ناتک  هایگ  هزورما 
 . دور یم  رامشب  بسانم  یعون  ناتسبات  رد  اصوصخم  هسبلا  يارب  ناتک  هچراپ  دوش .  یم  هدافتسا  هچراپ 

دالیم زا  لبق  نرق  جـنپ  دودـح  رد  رـصم  رد  نآ  شرورپ  یتح  تسا .  هتفریم  راکب  هدـش و  هتخانـش  مایالا  میدـق  زا  هک  تسا  یهایگ  ناـتک 
 . تسا هدوب  لومعم  حیسم 

: یئوراد صاوخ 
قـشاق کـی  جاـیتحا (  زا  شیب  رادـقمب  رگا  یتـح  دـشاب و  یم  زین   E نیماـتیو ياراد   Omega-3 نتـشاد رب  هوـالع  ناـتک  مخت  نغور 

 . تشاد دهاوخن  یبناج  ضراوع  دوش  فرصم  زور )  رد  يروخیاچ 
یم نیب  زا  ار  كاندرد  هناهام  تاداع  هداد و  افـش  ار  كاندرد  ياهنرگیم  دـشاب .  یم  نآ  مروت  دـض  رثا  ناتک  نغور  رگید  مهم  تیـصاخ 

 . درب
نیا زا  هدافتـسا  دربب .  الاب  اهیرامیب  لباقم  رد  ار  ندـب  تینوصم  دـناوت  یم  یتح  ناـتک  مخت  نغور  هک  تسا  هداد  ناـشن  دـیدج  تاـعلاطم 

 . دنک یم  يریگولج  ناطرس  زا  نغور 
دیاب روظنم  نیدب  درک .  هدافتسا  نآ  زا  ناوت  یم  تسوبی  عفر  رد  تسا و  یبوخ  رایـسب  هدننک  مرن  دایز  ژالیـسوم  نتـشاد  تلعب  ناتک  مخت 
اتشان حبص  هدرک و  سیخ  بآ  رد  ار  ناتک  مخت  ناوت  یم  ای  دیعلب و  ندیوج  نودب  ارنآ  بآ  يردقم  اب  تخیر و  نابز  يور  ار  ناتک  مخت 

 . دروخ
هناثم مرو  تسوبی ،  هدور ،  مورو  هدـعم و  مخز  راردا ،  يراجم  ياهیرامیب  جالع  نآ  هدرک  مد  تسا .  رگ  هزجعم  زین  ناتک  مخت  هدرک  مد 
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 . دشاب یم  دنق  ضرم  یتح  دویرپ و  ياهدرد  هفرس ،  هیلک  گنس  ، 
شراخ دیـشک .  زارد  نآ  رد  تخیر و  مامح  ناو  لـخاد  رد  ارنآ  هدـناشوج  سپـس  دـیناشوج و  بآ  يرادـقم  اـب  ار  ناـتک  مخت  ناوت  یم 

 . درب یم  نیب  زا  اروف  ار  تسوپ 
یتنس بط  بتک  عجرم :

هچبرت برت و 

: فرصم هقیرط 
یکاروخ

: تاحیضوت
Radish هچبرت برت و 

Raphanus sativus یملع مان 
یسانش هایگ 

مظنمان ياهیگدـیرب  اب  راد و  كرک  فاصان ،  نهپ ،  نآ  ياهگرب  دـسر .  یم  رتم  کی  ات  نآ  هقاس  عافترا  هک  هلاـسکی  تسا  یهاـیگ  برت 
 . دوش یم  رهاظ  هخاش  ياهتنارد  هک  تسا  شفنب  نشور و  یبآ  نشور ،  درز  دیفس ،  گنرب  نآ  ياهلگ  دشاب .  یم 

 : دراد دوجو  برت  عون  ود  یلک  روطب 
 . دوش یم  تشادرب  زیئاپ  رد  الومعم  هک  هایس  برت  - 1

 . دراد دوجو  درگ  زارد و  ياه  تروصب  یتروصو و  زمرق و  فلتخم  ياهگنر  هب  هک  هچبرت  -2
: یئوراد صاوخ 

 . تسا هتفر  یم  راکب  اهیرامیب  زا  يرایسب  نامرد  يارب  میدق  رایسب  ياهنامز  زا  تسا و  کشخ  مرگ و  ناریا  میدق  بط  رظن  زا  برت 
 . تسا دیفم  يوارفص  ياهگنس  عفد  يارب  برت  (1

 . درب یم  نیب  زا  ار  خفن  زاگ و  نآ  مخت  دنک و  یم  غورآ  زاگ و  دیلوت  صاخشا  زا  یضعب  رد  برت  (2
 . تسا دیفم  مسیتامور  سرقن و  نامرد  يارب  برت  (3

 . دنک یم  کمک  اذغ  مضه  هب  دوش  هدروخ  اذغ  اب  رگا  برت  گرب  (4
 . تسا دیفم  مشچ  تیوقت  يارب  برت  گرب  بآ  (5

 . تسا دیفم  ناقری  نامرد  يارب  برت  (6
 . دهد یم  نیکست  ار  درد  برت  مخت  (7

یم كاپ  ار  هدعم  دوش و  یم  غارفتـسا  ثعاب  دیهدب  رامیب  هب  نیبجنکـس  اب  هارمه  ار  برت  مخت  يرادقم  ییاذغ  تیمومـسم  تروص  رد  (8
 . دنک

 . دیراذگب مخز  يور  هدرک و  هیهت  دامض  لسع  برت و  زا  ندب  ياه  مخز  ياوادم  يارب  (9
 . دور یم  راکب  لوبلا  سبح  نامرد  يارب  تسا و  روآ  راردا  برت  هدرک  مد  ( 10

 . تسا روآ  هدعاق  روآ و  راردا  برت  مخت  (11
سپـس دنازوسن  ار  تسد  هکیروطب  دوش  درـس  یمک  ات  دیراذگب  دیناشوجب و  ّبآ  رد  ار  برت  تسا  هدز  امرـس  امـش  ياپ  ای  تسد  رگا  (12

 . دیهد رارق  هدناشوج  نیا  رد  زور  رد  راب  دنچ  ار  هدز  امرس  وضع 
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 . تسا ندب  هدننک  تیوقت  برت  هشیر  هدرک  مد  (13
 : دینک هدافتسا  ریز  تروصب  برت  زا  روآ  جنشت  ياه  هفرس  ارفص و  هسیک  گنس  عفد  يارب  (14

جراخ نآ  زا  هرطق  هرطق  ّبآ  هکیروطب  دـیروآ  دوجوب  يزیر  خاروس  مهنآ  هت  رد  نینچمه  هدرک و  داـجیا  يا  هرفح  گرزب  برت  کـی  رد 
هرطق نآ  بآ  هک  دیهد  رارق  یناکتـسا  ای  هشیـش  هناهد  رد  ار  برت  دـینک و  رپ  بآ  اب  ارنآ  هتخیر و  هرفح  رد  رکـش  يرادـقم  سپـس  دوش . 

 . دیشونب زور  رد  راب  دنچ  ار  بآ  نیا  دوش .  رپ  ناکتسا  ای  هشیش  لخاد  رد  هدش و  جراخ  برت  هت  زیر  خاروس  زا  هرطق 
 . دنک یم  دایز  ار  ریش  حشرت  برت  مخت  ندروخ  (15

 . تسا دیفم  ینوخ  لاهسا  نامرد  يارب  برت  هدناشوج  (16
. تسا روآ  اهتشا  برت  مخت  (17

 . دیهدب رامیب  هب  هدرک و  مد  ار  برت  مخت  بت ، ندرب  نیب  زا  يارب  (18
 . دوش یم  هدافتسا  هدریش  ناردام  رد  ناتسپ  مرو  يارب  دامض  تروصب  برت  مخت  ( 19

یتنس بط  بتک  عجرم :

نارفعز

: فرصم هقیرط 
 : دراد مه  ینامرد  فراصم  دوریم و  راک  هب  یلاع  رایسب  هدنهد  گنر  هدنهد و  معط  ناونع  هب  اهاذغ  رد 

: تاحیضوت
Saffron نارفعز

Crocus sativus یملع مان 
یسانش هایگ 

زاـیپ ود  زا  نآ  ینیمز  ریز  هقاـس  تسا .  هرت  دـننام  زبـس  زارد و  ياـهگرب  ياراد  هـک  رتمیتناـس  ابیرقت 30  عافترا  اـب  تسا  یهاـیگ  نارفعز 
نارفعز ياهلگ  دـشاب .  یم  گنر  يا  هوهق  كزان  ياه  ءاـشغ  زا  هدیـشوپ  رادتـشوگ و  رودـم و  تخـس و  اـهزایپ  نیا  دوش .  یم  لیکـشت 

 . دوش یم  یهتنم  گربساک  گربلگ و  هس  هب  هک  تسا  زارد  يا  هلول  لماش  مظنم و  یناوغرا ، 
یم لیکـشت  ار  بوغرمان  ود و  هجرد  نارفعز  هماخ ،  هلیم  تسا و  هماخ  ییاهتنا  تمـسق  ینعی  لگ  هلـالک  تمـسق  بوغرم  یلیخ  نارفعز 

 . دهد
هتـسب سپـس  دوش و  کشخ  ات  دنهد  یم  رارق  ذغاک  نیب  دـنرادیم و  رب  ار  لگ  ره  هلالک  تمـسق  هک  تسا  بیترت  نیدـب  نارفعز  تشادرب 

0/277 زا رتشیب  نارفعز  فایلا  زا  ددع  دیاب 50  هک  دراد  یم  مالعا  تسا  هتفرگ  تروص  هسنارف  رد  هک  نارفعز  درادناتسا  دننک .  یم  يدنب 
روطب ار  بآ  بعکم  رتمیتناس  دناوتب 700  دیاب  نآ  مرگ  یلیم  ره  نینچمه  دشاب .  دصرد  نآ 13  تبوطر  دص  رد  دشاب و  هتشاد  نزو  مرگ 

 . دنک یگنر  سوسحم 
: یئوراد صاوخ 

نامرد تسا  هدش  یم  هدافتسا  نآ  زا  مایالا  میدق  زا  هک  نارفعز  تیصاخ  نیرتمهم  تسا .  کشخ  مرگ و  ناریا  میدق  بط  رظن  زا  نارفعز 
 : دیوگ یم  هک  تسا  یناقاخ  رعش  نآ  دهاش  تسا .  هتفای  ساکعنا  زین  نارعاش  رعش  رد  یتح  مهم  تیصاخ  نیا  دشاب .  یم  یگدرسفا 

يازف وگ  دیازف  دیاش  نارفعز  ار  یسک  رگ 
روخم سک  نارفعز  یتفرگ  وخ  مغ  اب  وت  نوچ 
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 : دشاب یم  خلت  معط  يوق و  ییوب  ياراد  نارفعز 
دوش یم  اذغ  مضه  ثعاب  نارفعز  ياچ  ندروخ  (1

دراد درد  نکسم  رثا  (2
 . تسا روآ  هدعاق  ( 3

دوش یم  باصعا  کیرحت  ثعاب  (4
دزاس یم  ناسآ  ار  نوخ  شدرگ  تسا و  زاس  نوخ  نارفعز  (5

 . درب یم  نیب  زا  ار  نامیاز  زا  دعب  ياهیزیرنوخ  نارفعز  فرصم  (6
دنک یم  تیوقت  ار  یسنج  ياوق  (7

دزاس یم  يوق  هیفصت و  ار  دبک  (8
دراد تیشنورب  نامرد  يور  دیفم  رثا  عفر و  ار  هفرس  (9

دنک یم  كاپ  ار  هناثم  هیلک و  (10
تسا روآ  باوخ  شخب و  مارآ  (11

تسا جنشت  دض  نارفعز  (12
دنک یم  فرطرب  ار  هدعم  زاگ  (13

تسا روآ  راردا  (14
دیروخب نارفعز  دیشاب  نادنخ  داش و  هشیمه  دیهاوخ  یم  هرخالاب  رگا  15)و 

یتنس بط  بتک  عجرم :

( لیفجنز  ) لیبجنز

: فرصم هقیرط 
 : دراد يدایز  یئوراد  ياهفرصم  نینچمه  و  ینشاچ ، ناونع  هب  اهاذغ  رد 

: تاحیضوت
Ginger لیبجنز

Zingibar officinale یملع مان 
: یئوراد صاوخ 

ادیدج ینیچ  ناکـشزپ  نینچمه  دور .  می  راکب  خفن  دض  نکـشداب و  ندب  هدعم و  هدـننک  تیوقت  ناونعب  رگید  ناهایگ  اب  هارمه  هایگ  نیا 
. دشاب یم  هدعم  مخز  هجلاعم  ياربوراد  نیرتهب  لیبجنز  تبرش  هک  دنا  هدرک  فشک 

ندب زا  قرع  تروصب  ار  ندب  دئاز  یمس و  داوم  هلیـسو  نیدب  هدرک و  دیلوت  امرگ  ندب  رد  لیبجنز  ياچ  اب  لیبجنز  تبرـش  هزات و  لیبجنز 
 . تسا هدش  زیوجت  دنتفا  یم  بقع  اهنآ  هنایهام  تداع  هکیئاه  مناخ  يارب  هایگ  نیا  دزاس .  یم  جراخ 

ياچ راب  دـنچ  دـیا  هدـش  یگدروخامرـس  راچد  دـیدرک  سح  هک  یماگنه  دـشابیم .  درد  ولگ  یگدروخامرـس و  يوراد  نیرتهب  لـیبجنز 
 . دینک هرقرق  زین  نآ  اب  دیئامن  یم  لیم  ارنآ  ياچ  هکنآ  رب  هوالع  دیراد  درد  ولگ  رگا  دیشونب و  لیبجنز 

هدافتسا لیبجنز  ياچ  ادتباروظنم  نیا  يارب  دزاس .  یم  جراخ  ار  ندب  مومس  هک  درک  هدافتـسا  ناوت  یم  زین  سرپمک  يارب  یتح  ار  لیبجنز 
 . دیراذگب درد  ای  مخز  لحم  رد  هداد  راشف  ارنآ  یفاضا  بآ  هتشغآ و  نآ  اب  ار  یلامتسد  دینک 

ییوراد تاعالطا  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1869زکرم  هحفص 274 

http://www.ghaemiyeh.com


ار تبرش  نیا  زا  يروخیاچ  قشاق  کی  اذغ  زا  لبق  زور  ره  دیاب  هدعم  مخز  هب  نایالتبم   . تسا دیفم  رایسب  هدعم  مخز  يارب  لیبجنز  تبرش 
تفای دهاوخ  مایتلا  یتدم  زا  سپاهنآ  هدعم  مخز  دیشونب  بآ  یمک  اب  هارمه 

یتنس بط  بتک  عجرم :

( افوز لگ   ) افوز

: فرصم هقیرط 
 : دش دهاوخ  هراشا  نآ  هب  ریز  رد  هک  دراد  مه  يرگید  صاوخ  دوشیم و  هدافتسا  یگدروخ  امرس  ياه  هدناشوج  رد 

: تاحیضوت
Hyssop افوز هایگ 

Hyssopus Officinalis یملع مان 
یسانش هایگ 

، اپورا بونج  یحاون  رد  وردوخ  تلاحب  هایگ  نیا  دـسر  یم  رتمیتناـس  ات 60  نآ  عافترا  هک  بعـشنم  ياه  هقاس  اب  تسا  يا  هچتخرد  اـفوز 
ياهلگ  . دشاب یم  رطعم  رایـسب  هک  تسا  گنرزبس  زیت و  كون  رد ،  طخ  کچوک ، نآ  ياهگرب  دیور .  یم  يوروش  هیکرت و   ، دنه ناریا ، 

 . دوش یم  رهاظ  هقاس  ياهتنا  رد  هک  دنا  دیفس  یهاگ  یبآ و  نآ 
: یئوراد صاوخ 

تسا کشخ  مرگ و  ناریا  میدق  بط  رظن  زا  افوز 
 . دنک یم  فرطرب  ار  يویر  ياه  یتحاران  هفرس و  (1

تسا هنیس  هدننک  مرن  (2
تسا روآ  طلخ  (3

دنک یم  تیوقت  ار  هدعم  (4
دنک یم  فرطرب  ار  مکش  خفن  (5

تسا روآ  راردا  (6
تسا مسآ  ياوادم  يارب  يدیفم  يوراد  (7

دنک یم  دایز  ار  اهتشا  (8
تسا دیفم  ینوخ  مک  عفر  يارب  (9

دنک یم  فرطرب  ار  یگدرسفا  (10
تسا دیفم  عرص  نامرد  يارب  (11

دیراذگب مخز  يور  هدرک و  هل  ار  افوز  ياهگرب  مخز  مایتلا  يارب  (12
 . دننک هدافتسا  افوز  هدرک  مد  زا  دیاب  دننز  یم  لاخ  بت  هکیناسک  تسا و  دیفم  لاخ  بت  نامرد  يارب  (13

. درک مارآ  افوز  سرپمک  اب  ناوت  یم  ار  یگتسکش  درد  (14
یتنس بط  بتک  عجرم :

نوتیز

ییوراد تاعالطا  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1869زکرم  هحفص 275 

http://www.ghaemiyeh.com


: فرصم هقیرط 
 : دش دهاوخ  هراشا  نآ  هب  ریز  رد  هک  دراد  يدایز  رایسب  صاوخ  ددرگیم و  هدافتسا  اذغ  نیشناج  دالاس و  ناونع  هب 

: تاحیضوت
Olive نوتیز

Olea europaea یملع مان 
یسانش هایگ 

هنت رطق  رتم و  دودح 12 نآ  عافترا  دبای  یم  شرورپ  دـعاسم  طیارـش  رد  هکیماگنه  یلو  رتم  هس  ابیرقت  عافترا  هب  تسا  يا  هچتخرد  نوتیز 
 . دسریم رتم  هب 3  شا 

نوتیز بوچ  زا  دراد .  دوجو  نآ  رد  گنر  يا  هوهق  یطوطخ  هک  تسا  درز  نآ  گنر  تسا .  مواقم  تخس و  رایسب  نوتیز  تخرد  بوچ 
رارق هقاس  يور  رب  رگیدـکی  لباقتم  عضوب  زارد و  يوضیب و  گنر ،  زبس  نآ  ياـهگرب  دوش .  یم  هدافتـسا  فیرظ  یبوچ  ءایـشا  هیهت  يارب 

 . دنا هتفرگ 
 . تسا هتفای  هار  ایند  رگید  طاقن  هب  اجنآ  زا  هدوب و  هنارتیدم  هقطنم  الامتحا  نوتیز  تخرد  ءاشنم 

یم رمث  هب  نآ  هویم  ناتـسبات  رخاوا  رد  دوش .  یم  رهاظ  مک  مک  نآ  هویم  دنک و  یم  نداد  لگ  هب  عورـش  ناتـسبات  لئاوا  رد  الومعم  نوتیز 
عقوم هک  زیئاپ  رخاوا  رد  هکیروطب  دوش  یم  هایـس  سپـس  يا و  هوهق  شفنب و  هب  لیدـبت  جـیردتب  تسا و  زبس  نوتیز  ماگنه  نیا  رد  دـسر . 

 . تسا هریت  یلکب  نآ  گنر  تسا  هویم  تشادرب 
: یئوراد صاوخ 

تسا کشخ  مرگ و  نوتیز  نغور  تسا و  کشخ  درس و  نوتیز  سران  هویم  تسا و  ضباق  مرگ و  ناریا  میدق  بط  رظن  زا  هدیـسر  نوتیز 
 . دشاب یم  کشخ  مرگ و  زین  نوتیز  تخرد  گرب  . 

لخاد 300 ار  نوتیز  گرب  ددع  دیاب 20  روظنم  نیدـب  دـشاب .  یم  نوخ  راشف  ندروآ  نیئاپ  يارب  یبوخ  يوراد  نوتیز  گرب  هدرک  مد  (1
دیشونب نآ  زا  زور  رد  رابود  ناجنف  کی  ردقمب  هدرک و  هفاضا  نآب  دنق  یمک  سپـس  دیناشوجب .  هقیقد  تدمب 15  ارنآ  هتخیر و  بآ  مرگ 

 . دیهد همادا  سپس  دینک و  عطق  ار  هدرک  مد  نیا  ندیشون  زور  تدمب 8  دیاب  هتفه  ود  زا  دعب  . 
 . تسا رب  ارفص  هدننک و  مرن  نوتیز  نغور  (2

 . درک فرصم  ومیلبآ  اب  ارنآ  دیاب  روظنم  نیا  يارب  تسا  ارفص  هسیک  گنس  هدننک  عفد  نوتیز  نغور  (3
 . تسا شک  مرک  نوتیز  نغور  (4

 . تسا دیفم  کشخ  ياه  هفرس  عفر  يارب  نوتیز  نغور  (5
 . دیلامب یگدیزگ  لحم  هب  ار  نوتیز  نغور  تارشح ،  یگدیزگ  شراخ  عفر  يارب  (6

دراد يدیفم  رثا  دیهد  ژاسام  نوتیز  نغور  اب  دنتسه  ینوخ  مک  ناوختسا و  یمرن  هب  التبم  هک  ار  ییاه  هچب  ندب  (7
 . دیلامب هثل  يور  رب  ار  نوتیز  نغور  هثل ،  یکشخ  عفر  يارب  (8

 . دیلامب تسوپ  يور  هدرک و  طولخم  مه  اب  يواسم  ردقمب  ار  نوتیز  نغور  نیریسیلگ و  تسوپ ،  كرت  شارخ و  ندرک  فرطرب  يارب  (9
 . تسا رب  بت  نوتیز  تخرد  گرب  هدرک  مد  (10

 . تسا مسیتامور  سرقن و  هدننک  فرطرب  نوتیز  تخرد  گرب  هدناشوج  (11
 . دیلامب كروک  ای  شوج  يور  هدرک و  هل  ار  نوتیز  اه  كروک  اهشوج و  ندرک  زابرس  يارب  (12

 . تسا ایرالام  هدننک  نامرد  رب و  بت  نوتیز  تخرد  تسوپ  هدناشوج  هدرک و  مد  (13
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تسا دیفم  یگتخوس  يارب  نوتیز  سران  هویم  دامپ  (14
تسا دیفم  ناهد  ياه  مخز  ندرب  نیب  زا  يارب  نوتیز  گرب  ندیوج  (15

طولخم هناد  هایس  مرگ  ردنک و 16  مرگ  اـب 14  ار  نوتیز  نغور  مرگ  دیاب 80  یـسنج  يورین  تیوقت  هوقل و  جلف و  یتسـس  عفر  يارب  (16
دیروخب نآ  زا  زور  هس  تدمب  هدرک و 

 . دنک یم  يریگولج  ناطرس  یبلق و  ضارما  زا  نوتیز  نغور  فرصم  (17
. دوش یمن  بارخ  تارارح  رثا  رد  اریز  دشاب  یم  زپ  تخپ و  يارب  نغور  نیرتهب  نوتیز  نغور  هرخالاب  18)و 

یتنس بط  بتک  عجرم :

کشمت

: فرصم هقیرط 
 : درک میهاوخ  هراشا  ریز  رد  هک  دراد  یکاروخ  فرصم  اه  هویم  ریاس  دننام 

: تاحیضوت
کشمت

هب هدوب و  هزم  شرت  کشمت  هویم  دوش . یم  تفاـی  هایـس  هب  لـیام  خرـس  اـی  درز  گـنر  هب  تسا و  یگنرف  توت  توت و  هاـش  هیبش  يا  هویم 
. دوش یم  هدروخ  توپمک و ...  تبرش ، هتخپ ، ای  ماخ  تروص 

توت کـشمت ، رگید  ياـهمان  دـنراک . یم  ار  نآ  یهاـگ  دـیور و  یم  اهارحـص  اـهلگنج و  رد  بوطرم ، مرگ و  قطاـنم  رد  کـشمت  هتوـب 
لکـش و یـضیب  توافتم و  نآ  ياهگرب  تسا . زارد  ياهراخ  ياراد  زمرق و  گنر  هب  مرن و  کشمت  ياه  هقاـس  تسا . یلگ  هس  یـشحو و 
رد هشوخ  تروص  هب  اـی  یتروص  دیفـس ، ياـهگنر  هب  کـشمت  ياـهلگ  تسا . يا  هرا  ياـه  هنادـند  لکـش  هب  هرگنک و  هرگنک  نآ  فارطا 

هناد و مخت ،  گرب ، هویم ،  زا :  دـنترابع  کشمت  هتوب  هدافتـسا  دروم  ياهتمـسق  دروآ . یم  ماود  رهم  ات  دوش و  یم  رادـیدپ  دادرم  ياههام 
 . لگ

صاوخ
. تسا دیفم  راردا  يراجم  دادسنا  نامرد  يارب  بآ  رتیل  کی  رد  کشمت  ياهگرب  زا  مرگ  هدناشوج 25  - 

. دشاب یم  توبروکسا  دض  هدننک و  مرن  کنخ ، صاوخ  ياراد  تسا و   K و C ياهنیماتیو زا  راشرس  کشمت  - 
. تسا دیفم  رایسب  دنتسه ، التبم  مسیتامور  هب  هک  یناسک  يارب  دنک و  یم  هیفصت  ار  نوخ  کشمت  - 

. دنک یم  هجلاعم  ار  جازم  تسوبی  کشمت  - 
. دشاب یم  کیلیسلاس  دیسا  ياراد  کشمت  اریز  تسا ، دنمدوس  درد  نیکست  يارب  کشمت  - 

. تسا دیفم  دنق  ضرم  هب  نایالتبم  يارب  نآ  دنق  دنک و  یم  یئایلق  ار  نوخ  کشمت  - 
. تسا هدش  زیوجت  کلمخم  کخرس و  هب  التبم  نارامیب  يارب  کشمت  تبرش  - 

یکـشخ تسوبی و  هجلاعمرد ي  دوش  هدروخ  یتقو  یلو  دوش ، یمن  درخ  زین  نادند  اب  بلغا  دراد ، دوجو  کشمترد  هک  يا  هناد  مخت و  - 
. ددرگ عفر  یلک  هب  تسوبی  هک  دوش  یم  ببس  تسا و  رثؤمرایسب  یعیبط  روط  هب  جازم 

. تسا هدش  زیوجت  بت  عفر  يارب  بآ  اب  طولخم  کشمت ، تبرش  - 
. تسا دیفم  نیژنآ )  درد ( ولگ  راردا ، يراجم  باهتلا  يوارفص ، ياهبت  تباید ،) دنق ( ضرم  هب  نایالتبم  يارب  کشمت  ندروخ  - 

. تسا هدننک  ینوفع  دض  تیصاخ  ياراد  کشمت  - 
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. تسا دیفم  نوخ  راشف  هروا و  يارب   K و C ياهنیماتیو ندوب  اراد  تلع  هب  کشمت  - 
. دیلامب تروص  يور  تعاس  کی  تدم  هب  کشمت  زا  یکزان  هقرو  سپس  دیئوشب و  بوخ  ار  تروص  ادتبا  کم ، کک و  هجلاعم  يارب  - 

. دورب نیب  زا  تروص  کم  کک و  ات  دینک  رارکت  راب  دنچ  ار  راک  نیا 
. دهد یم  مایتلا  ار  يرامیب  دنهد ، رارق  یتسوپ  ياهیرامیب  لحم  يور  دنزپب و  رگا  ار  کشمت  هزات  گرب  - 

درب یم  نیب  زا  ار  نوخ  یشرت  تسا و  یگنرف  توت  صاوخ  ياراد  کشمت ، هنادرپ  تشوگ  - 
. تسا تسوپ  ياهخاروس  شکهز  نیرتهب  اذل  تسا ؛ روآ  قرع  ، کشمت - 

مرو ولگ و  درد  هثل ، مرو  ناهد ، ياهمخز  نامرد  يارب  یجراخ  لامعتـسا  رد  دش ) هتفگ  هک  یـشور  هب  کشمت ( گرب  ای  لگ  هدناشوج  - 
. دیوش یم  ار  ناهد  هدناشوج  نیا  ندرک  هرغرغ  اب  رامیب  دور و  یم  راکب  اه  هزول 

کی رد  ار  کشمت  کـشخ  گرب  مرگ  ات 50  دیاب 40  روظنم  نیدب  دـنک ، یم  هجلاعم  ار  هدور  مرو  لاهـسا و  کشمت  گرب  هدـناشوج  - 
هـس يزور  ندرک ، فاص  زا  سپ  دـشکب . مد  هقیقد  دیراذگب 10  سپـس  هدـناشوج و  ار  نآ  هقیقد  تدم 10  هب  دیناسیخب و  درـس  بآ  رتیل 

. دیشونب یلصا  ياهاذغ  نیب  ار  نآ  ناجنف  کی  راب  ره  راب ،
. تسا رثؤم  هدعم  جنشت  مکش و  زاگ  خفن و  هدعم ، یشرت  دننام  دشاب  هک  عون  ره  زا  هدعم  درد  نیکست  يارب  قوف  هدناشوج  - 13

یتنس بط  بتک  عجرم :

دیفس توت 

: فرصم هقیرط 
یکاروخ

: تاحیضوت
دیفس توت 

 . تسا ذیذل  و  نیریش ،  زیر ،  رادبآ ،  يا  هویم 
ییاهتمسق دریگ . یم  رارق  هدافتـسا  دروم  مشیربا  ياهمرک  هیذغت  رد  هک  تسا  نهپ  ياهگرب  ياراد  دنمونت و  گرزب  دیفـس ،  توت  تخرد 

 : زا دنترابع  تسا  هدافتسا  دروم  یکشزپ  هیذغت و  رد  هک 
هویم
گرب

هریش
هزات ياه  هخاش  تسوپ 

ار دیفس  توت  یبرع  نابز  رد  دنروخ .  یم  شمشک  دننام  هدرک و  کشخ  ار  نآ  ناتسمز  فراصم  يارب  دنروخ و  یم  هزات  ار  دیفـس  توت 
. دنیوگ ضیبًالا »  توت  » 

 : صاوخ
. دشابیم یبرچ  داوم   C و A ياه نیماتیو  ننات ،   ، یندعم حالما  زا  راشرس  دیفس  توت 

 . تسا دیفم  جازم  تنیل  يارب  توت  تخرد  هزات  ناوج و  ياه  هخاش  کشخ  تسوپ  ًهدناشوج 
ینامز تسرد  ینعی  ) دوش هدروخ  ماش  رهظ و  ییاذغ  هلصاف  رد  رصع  ای  اتشان  حبـص  هک  دوشیم  ندب  بذج  یتقو  دیفـس  توت  ییاذغ  داوم 

دنق ياج  هب  ًابلاغ  نانآ  درادن و  ررض  دنشابیم  دنق  ضرم  هب  التبم  هک  یناسک  هب  دیفس  توت  رد  دوجوم  دنق  تسا .) یلاخ  اذغ  زا  مکـش  هک 
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 . دنروخیم کشخ  توت  اب  ار  ياچ  یعونصم ،  دیفس 
یتنس بط  بتک  عجرم :

سفرک

: فرصم هقیرط 
یکاروخ

: تاحیضوت
 . دراد بعشنم  يا  هقاس  هک  رتم  یتناس  ات 60  عافترا 20  هب  یفلع ، تسا  یهایگ  سفرک 

 . تسا نآ  گرب  هشیر و  هژیو  هب  نآ  فلتخم  ياهتمسق  يزبس  نیا  هدافتسا  دروم  تمسق 
. دیور یم  سابع  ردنب  يوخ و  ناتسیس ،  رد  هلمج  زا  ناریا  قطانم  زا  يرایسب  رد 

نیلم ناونع  هب  سفرک  هراصع 
قیرط نیا  زا  دوش .  فرصم  سفرک  هراصع  ناویل  کی  زور  ره  هک  دوش  یم  هیـصوت  دوش ،  کمک  ریپ  هتـسخ و  ياه  هدور  هب  هکنیا  يارب 

 ( دینک فرصم  هشیمه  ار  اهگرب  دوش (  یم  هیلخت  یعیبط  شور  هب  هدور 
دنک یم  عفد  ار  رضم  داوم  سفرک 

تسا نیلم  دنک و  یم  يریگولج  هناثم  هیلک و  گنس  دیلوت  زا  دنک .  یم  زیمت  ار  هناثم  هیلک و  سفرک 
ندرک زیمت  قیرط  زا  الاب  کیروا  دیـسا  راردا و  يراجم  تنوفع  يارب  تسا  ییاذغ  هدام  نیرتهب  سفرک  هک  دنا  هدـیقع  نیا  رب  نادنمـشناد 

. راردا يراجم  هیلک و 
 . دوش یم  درد  یبورکیم و  یگدولآ  ای  راردا و  يراجم  رد  هیلک  گنس  ندنام  عنام  هک  سفرک  رطعم  هدام  نیپرت 

دیفم یـسرقن  نارامیب  يارب  همهزا  شیب  دنک . یم  زیمت  ار  هناثم  هیلک و  کیرحت و  ار  راردا  نایرج  نآ  هنت  هدـغ و  رد  میـساتپ  نآ  رب  هوالع 
 . تسا

ندـش داشگ  ثعاـب  دراد  دوجو  سفرک  رد  هک  يرتا  نغور  دوش .  یم  هدـید  ًاـبلاغ  ـالاب  تظلغ  اـب  کـیروا  دیـسا  دارفا  نیا  نوخ  رد  اریز 
. ددرگیم عفد  رتهب  کیروا  دیسا  هکیروطب  دوش  یم  هیلک  يراجم 

زا ییاه  یتحاران  ریاس  هدش و  هدور  رتدیدش  کیرحت  ثعاب  سفرک  دور .  یم  نیب  زا  نیپرت  رثا  رد  زین  هدوررد  فیعض  یبرکیم  یگدولآ 
 . دنبای یم  دوبهب  سفرک  ندروخ  رثارد  لیبق  نیا 

درب یم  نیبزا  ار  ناهد  دب  يوب  سفرک 
. درب یم  نیب  زا  ار  ناهد  دب  يوب  راد  سفرک  اذغ ي  هدعو  کی  هک  تسا  هداد  ناشن  هبرجت 

نیلم ناونع  هب  سفرک  هراصع 
قیرط نیا  زا  دوش .  فرصم  سفرک  هراصع  ناویل  کی  زور  ره  هک  دوش  یم  هیـصوت  دوش ،  کمک  ریپ  هتـسخ و  ياه  هدور  هب  هکنیا  يارب 

 (. دینک فرصم  هشیمه  ار  اهگرب  دوش (  یم  هیلخت  یعیبط  شور  هب  هدور 
: درک هراشا  ریز  دراوم  هب  ناوت  یم  سفرک  صاوخ  رگید  زا 

هدعم هدننک  تیوقت  - 
باصعا هدننک  تیوقت  - 

 . تسادص یگتفرگ  يارب  یبوخ  نام  رد  ماخ  سفرک  بآ  -
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. دنک یم  فرطرب  ار  یسیپ  ماذج و  یگناوید ،  دنک و  یم  كاپ  ار  بلق  دایز و  ار  هظفاح  سفرک  ندروخ  - 
 . تسا رثؤم  شوه  دایدزا  رد  دایز ،  رفسف  ندوب  اراد  تلع  هب  سفرک  - 

 . تسا رثؤم  ردام  ریش  شیازفا  رد  سفرک  - 
یتنس بط  بتک  عجرم :

چراق

: فرصم هقیرط 
یکاروخ

: تاحیضوت
اه هزاغم  رثکا  رد  لاس  مامت  رد  دـیلوت و  یتعنـص  ياـه  هاـگراکرد  هزورما  دـندرک . یم  عمج  اـه  لـگنج  عتارم و  زا  ار  چراـق  هتـشذگ  رد 

. ددرگ یم  هضرع  اه  تکرامرپوسو 
تعیبط رد  ییاذغ  داوم  رثکا  دـنک ". یم  ناربج  ار   D نیماتیو دوبمکو  دنک  یم  عفر  ار  یگتسخ  دنک ، یم  تیوقت  ار  اه  ناوختـسا  چراق  "

. اهرینپ عونا  زا  یضعب  چراق و  یهام ، لثم  دنراد ؛  D نیماتیو یفاک  رادقم  هب 
ناوختـسا هب  رما  نیا  دنرب و  یم  جنر   D نیماتیو دوبمکزا  ًابلاغ  دنور ، یمن  نوریب  ًالوصا  ای  دنتـسه و  تخت  رد  ینالوط  تدـم  هک  يدارفا 

دوش یم  ثعاب   D نیماتیو دنز . یم  همدص  اهنآ  ياه 
. دور راکب  اهناوختسا  رد  هلصافالب  هدش و  بذج  هدور  رد  میسلک  هک 

یتسیاب اهنآ  دنتسه . التبم  ناوختسا )  یکوپ  ناوختسا ( ندش  کهآ  یب  ضرم  هب  ًابلاغ  نسم  دارفا 
نیمات ار   D نیماتیو هب  هنازور  زاین  مرگ )  200) چراق سرپ  کی  چراق . لثم  دشاب  یم   D نیماتیو ياراد  هک  دننک  هدافتـسا  یئاذغ  میژر  زا 

. دنک یم 
زا هتسد  کی  چراق  دشاب . یم   B هورگ ياه  نیماتیو  هب  زاین  دنوش ، بذج  تروص  نیرتهب  هب  یئاذغداوم  زا  يذـغم  داوم  مامت  هکنیا  يارب 

بسک يژرنا  دناوتب  ات  دراد  زاین  چراق  رد  دوجوم   B2 نیماتیو هب  ام  ندب  رد  لولس  ره  دنک . یم  نیمات  ار  زاس  تخوس و  ياه  نیماتیو  نیا 
. دنراد  B2 نیماتیو هب  زاین  مه  باصعا  دوشن ، هلصوح  مک  هتسخ و  دوز  ناسنا  هکنیا  يارب  دنک .

زاس تخوس و  رد  کـیلوف  دیـسا  دراد و  یم  هگن  هداـمآ  ار  يژرنا  هک  تسا  نیا  ندـب  زاـس  تخوس و  رد  چراـق  رد  دوجوم  نیتویب  هفیظو 
یم اراد  ار  هدش  هیـصوت   B2 نیماتیو رادـقم  طسوتم 90 % روطب  اه  مناـخ  دـنک . یم  يزاـب  ار  یمهم  شقن  اـه  نژ  یلـصا  داوم  نیئتورپ و 

یئاذغ میژر  رد  اهمناخ  یتسیاب  لکشم  نیا  لح  يارب  نیاربانب  دنک . یم  بذج  مزال  هزادنا  هب  ار  کیلوف  دیـسا  نز  کی  تردنب  دنـشاب و 
. دننک هدافتسا  چراق  زا  ًابلاغ  دوخ 

دنتسه يداوم  هب  هدولآ  اه  چراق  هک  نوچ  درک . لیم  هتخپ  تروصب  طقف  یتسیاب  ار  چراق  ًالومعم 
سپ یلکـشم  چیه  نودب  ناوت  یم  دنوش ، یم  دیلوت  یتعنـص  ياهدحاو  رد  هک  ار  ییاه  چراق  یلو  دنور . یم  نیب  زا  نتخپ  رثا  رد  طقف  هک 

. درک فرصم  ندرک  زیمت  زا 
 : ثیداحا رظن  زا  چراق  صاوخ 

. تسا مشچ  يافش  شبآ  دشابیم و  تشهب  زا  چراق 
یتنس بط  بتک  عجرم :
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سانانآ

: فرصم هقیرط 
 : دنراد یکاروخ  فراصم  زین  نآ  هویمبآ  هویم و 

: تاحیضوت
سانانآ

. تسا لکشم  یمک  شندروخ  هک  تسا  ییاهاذغ  هتسد  نآ  زا  سانانآ 
سانانآ بآ  ناویل  کی  ندروخ  زا  دیناوتب  دیرب ، یم  تالکـش  هعطق  کی  ندروخ  زا  هک  ار  یتذل  نامه  هک  میهد  یم  نیمـضت  امـش  هب  اما 

. دیربب مه 
لورتسلک مک  یبرچ و  مک  رایسب  اهنیا  رب  هوالع  تسا  نیماتیو ث  ربیف و  میساتپ ، میسلک ، لثم  يذغم  داوم  اه و  نیمأتیو  زا  راشرس  سانانآ 

. تسا
. دیروآ تسد  هب  سانانآ  بآ  یتح  ای  هدز  خی  هویم  نآ ، هزات  هویم  سانانآ ، توپمک  فرصم  زا  دیناوت  یم  ار  صاوخ  نیا 

. تسا اه  ناوختسا  ماکحتسا  ملاس و  ياه  ناوختسا  تخاس  هب  کمک  سانانآ  مهم  صاوخ  زا  یکی 
. تسا يرورض  اه  تفاب  طابترا  اه و  ناوختسا  تخاس  يارب  شدوجو  هک  تسا  يا  یندعم  هدام  میزینم  زا  ینغ  سانانآ 

. دوش یم  نارسپ  رد  اه  ناوختسا  ماکحتسا  ناناوج و  ندب  رد  اه  ناوختسا  دشر  ثعاب  سانانآ 
رد نآ  شقن  هب  ناوت  یم  سانانآ  صاوخ  رگید  زا  دنک ، یم  نیمأت  ار  ندب  هنازور  زاین  دروم  میزینم  دصرد   ?? دودح  سانانآ  ناجنف  کی 

دنروخ یم  رتشیب  لاقترپ  بآ  ای  نیمأتیو ث  یگدروخامرـس  ماگنه  دارفا  رثکا  درک . هراـشا  هفرـس  نازیم  شهاـک  یگدروخامرـس و  دوبهب 
. تسین اهنآ  زا  رتمک  زین  سانانآ  صاوخ  هک  نیا  زا  لفاغ 

ماگنه سپ  دوش . یم  ظاـحل  نازیم  شهاـک  دـیدش و  ياـه  هفرـس  فقوت  اـی  هفرـس  دـیدش  شهاـک  ثعاـب  ساـنانآ  رد  دوجوم  نیلمورب » »
. دینکن شومارف  ار  سانانآ  ندروخ  یگدروخامرس 

یتنس بط  بتک  عجرم :

ملک

: فرصم هقیرط 
. دشابیم فلتخم  نوگانوگ  قطانم  رد  نآ  فرصم  هک  دوشیم  فرصم  اهاذغ  یخرب  رد  اهدالاس و  رد  یکاروخ  تروص  هب 

: تاحیضوت
گرزب هدور  ناطرس  هژیو  هب  اهناطرـس  عاونا  اب  هک  تسا  يوق  ياه  ناطرـس  دض  زا  یکی  ملک  تسا .  E، C نیماتیو لیفورلک ، ياراد  ملک 
. تسا هدیسر  تابثا  هب  هدعم  مخز  تنوفع و  ناطرس ، يریگشیپ  هلمج  زا  اه  يرامیب  یضعب  نامرد  رد  ملک  صاوخ  دنک . یم  هزرابم 

. تسا هدناسر  تابثا  هب  هدعم  مخز  تنوفع و  ناطرس ، يریگشیپ  هلمج  زا  اه  يرامیب  یضعب  نامرد  رد  ار  ملک  صاوخ  دیدج  ملع 
يوق ناطرس  دض 

. دنک یم  هزرابم  گرزب  هدور  ناطرس  هژیو  هب  اهناطرس  عاونا  اب  هک  تسا  يوق  ياه  ناطرس  دض  زا  یکی  ملک 
زورب لامتحا  دصرد  دودح 66  هتفه  رد  رابکی  يارب  هکرس ، رد  زپبآ  ای  هتخپ و  ماخ ، تروص  هب  ملک  فرصم  هک  دهد  یم  ناشن  تاقیقحت 

 . دهد یم  شهاک  ار  گرزب  هدور  ناطرس 
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دازآ ياهلاکیدار  نیا  دنک . یم  لرتنک  ار  دازآ  ياهلاکیدار  هک  دـشاب  یم  لودـنیا   indole مان هب  ییایمیـش  هدام  کی  ياراد  يزبس  نیا 
. دنربب نیب  زا  ار  اهنآ  یتح  ای  هدادرییغت و  ار  اهلولس  راتخاس  دنناوت  یم  هدرک و  نویسادیسکا  يدنیارف  یط 

یتنس بط  بتک  عجرم :

یگنرف توت 

: فرصم هقیرط 
 : دش دهاوخ  هراشا  نآ  هب  لیذ  رد  هک  دنراد  ینامرد  صاوخ  نآ  فلتخم  ياهتمسق  دشابیم و  یکاروخ 

: تاحیضوت
. تسا عوبطم  شرت و  نآ  معط  زمرق و  شگنر  رت ، تشرد  یمک  یلو  تسا  توت  هیبش  يا  هویم  یگنرف ، توت 

. دناود یم  هشیر  دباوخ و  یم  نیمز  يور  هک  تسا  هدنزخ  کیراب و  ییاه  هقاس  تشرد و  ییاهگرب  ياراد  هاتوک و  شا  هتوب 
 . هشیر گرب و  هویم ،  زا : دنترابع  دنریگ ، یم  رارق  هدافتسا  دروم  یگنرف  توت  هتوب  زا  هک  ییاه  تمسق 

. ینتسب تبرش و  ابرم ، هدناشوج ، ماخ ، دریگ : یم  رارق  هدافتسا  دروم  نوگانوگ  ياه  تروص  هب  یگنرف  توت 
 : ناسنا یتمالس  رد  نآ  رثا  یگنرف و  توت  يا  هیذغت  صاوخ 

 . دشاب یم  اه  نادیسکا  یتنآ  میساتپ و  تالوف ، ، C نیماتیو ربیف ، زا  یبوخ  عبنم  یگنرف  توت 
عاونا هب  التبا  رطخ  شهاک  بلق ، تمالس  شیازفا  ثعاب  نیریـش ، نیزگیاج  کی  ناونعب  یگنرف  توت  دنوش  یم  ثعاب  يذغم  داوم  نیا  هک 

. دوش ندب  یتمالس  ءاقترا  لک  رد  ناطرس و 
اه و تالیسیلاس  فلتخم ، ياهدنق  ژالیسوم ، ننات ، ناوت  یم  نآ  مهم  رثوم  داوم  زا  دشاب . یم  رفسف  نهآ و  میسلک ، حالما  ياراد  نینچمه 

. درب مان  ار  هویم  ياهدیسا  صوصخ  هب 
. دراد یمک  يرلاک  تسا و  عابشا  یبرچ  دقاف  نیماتیو و  زا  راشرس  یگنرف  توت 

. دراد يژرنا  يرلاک  هک 50  تسا  ددع  لداعم 8  یگنرف  توت  دحاو  کی 
. تسا هناثم  هدور و  هدننک  كاپ  کشمت و ... دیفس ، توت  توت ، هاش  لثم  اه  توت  ریاس  دننام  یگنرف  توت 

زین هدش و  نوخ  تالوف  رادـقم  رد  یهجوت  لباق  شیازفا  ثعاب  یگنرف  توت  دـحاو  کی  هنازور  تفایرد  تسا ، هداد  ناشن  ریخا  تاقیقحت 
 . دهد یم  شهاک  ار  الاب  نوخ  راشف 

 : درک هراشا  ریز  دراوم  هب  ناوت  یم  یگنرف  توت  صاوخ  رگید  زا 
تیـصاخ ياراد  دـننک  یم  لامعا  ندـب  رب  ار  دوخ  تارثا  مادـک  ره  هک  بآ  حالما و  نیماتیو ، عاونا  دوجو  رب  هوـالع  هویم  نیا  فرـصم  - 

. دشاب یم  زین  هدننک  کنخ  نیلم و  هدننک ، تیوقت 
. دیامن یم  يریگولج  نیئارش  بلصت  زا  یگنرف  توت  - 

. دنک یم  دایز  ار  راردا  تسا و  روآ  اهتشا  یگنرف  توت  - 
. تسا دیفم  ناوناب  ریش  راردا و  ندرک  دایز  رد  یگنرف  توت  گرب  هدرک  مد  - 

. دنک هجلاعم  ار  هناثم  ياه  گنس  سرقن و  دناوت  یم  یگنرف  توت  هویم  ای  یگنرف  توت  گرب  هدرک  مد  - 
ضابقنا طاسبنا و  هب  ار  هدور  تالـضع  حالما  نیا  اریز  تسا ، هدیـشخب  نآ  هب  یلهـسم  تیـصاخ  یگنرف  توت  رد  دوجوم  یندعم  حالما  - 

. تسا رثؤم  تسوبی  نامرد  يارب  یگنرف  توت  تهج  نیمه  هب  دنک و  یم  راداو 
هارمه یباهتلا  ياهیرامیب  اب  هک  ییاه  بت  نامرد  يارب  هک  دیآ  یم  تسد  هب  يا  هباشون  دیزیرب ، بآ  رد  دـینک و  هل  ار  یگنرف  توت  رگا  - 
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. تسا دیفم  رایسب  دشاب ، یم 
. تسا رثؤم  ندب  يزاسنوخ  رد   C نیماتیو نهآ و  نتشاد  تلع  هب  یگنرف  توت  - 

میمرت اه و  نادـند  ماکحتـسا  ناـناوجون ،  ناـکدوک و  ومن  دـشر و  رد  رفـسف ، میـسلک و  یفاـک  ریداـقم  ندوباراد  تلع  هب  یگنرف  توت  - 
. تسا رثؤم  رایسب  اه  ناوختسا  یگتسکش 

هدرک يژرنا  دیلوت  ندب  رد  هدوب و  نبرک  تاردیه 2  نهآ و  يرادقم  میساتپ و  مزینم ، میسلک ، رفـسف ، نوچ  يداوم  يواح  یگنرف  توت  - 
. دنکیم فرطرب  ار  یگتسخ  و 

. دنکیم يدایز  کمک  اذغ  مضه  هب  هدوب و  رثؤم  هثل  يرامیب  نامرد  رد   ، C نیماتیو نتشاد  لیلد  هب  یگنرف  توت  - 
نیمات ثعاـب  هویم  نیا  ندروخ  هک  ارچ  دـننک  لـیم  یگنرف  توت  اـمتح  تسا  رتهب  دـننکیم ، يرکف  تاـنیرمت  هک  يدارفا  نایوجـشناد و  - 

. دوشیم ناشزغم  زاین  دروم  رفسف 
. تسرثؤم یتسس  ناجیه و  بارطضا ، يدومخ ، تینابصع ، سرت ، عفر  شهاک و  رد   B نیماتیو نتشاد  تلع  هب  یگنرف  توت  نینچمه ، - 

توت ندروخ  اهنیا  رب  هوـالع  تسرادروخرب . ياهدـننک  ینوفعدـض  تیـصاخ  زا  دراد و  ندـب  يزاـسنوخ  رد  یمهم  شقن  یگنرف  توت  - 
. تسا سرقن  هدننک  نامرد  زین  دوشیم و  یبرچ  کیروادیسا و  هروا ، لثم  دیاز  رضم و  داوم  زا  نوخ  ندش  كاپ  ثعاب  یگنرف 

. دوشیم مشچ  تیوقت  اهنخان و  دشر  ثعاب  توت  رد  دوجوم   A نیماتیو - 
یتباید نارامیب  يارب  اما  تسا  دـنق  ياراد  هکنآ  اب  دوش . یم  بت  عفر  ثعاب  نینچمه  تسا ،  دـیفم  سرقن  هناثم و  گنـس  ياـهیرامیب  يارب 

 ، میدس  ، میساتپ میزینم ،  ، کهآ رفسف ،   C، B ياهنیماتیو ياراد  دنک و  یم  يریگولج  هتکس  زا  دوش  یم  رمع  لوط  ثعاب  تسین ،  رـضم 
 . تسا دی و ... نهآ ،  دنق 

یتنس بط  بتک  عجرم :

يویک

: فرصم هقیرط 
یکاروخ

: تاحیضوت
يویک

ییاذغ شزرا 
هدش هقلح  يویک 

E نیماتیو  ، A نیماتیو ياراد  نینچمه  تسا . زوم  زا  رتمک  يدحات  ینزو  رظن  زا  نآ  میساتپ  رادقم  دشاب . یم  نیماتیو ث  زا  راشرس  يویک 
. دشاب یم  دیسا  کیلوف  نهآ و  میسلک ،  ، 

تـسا دیفم  تشوگ  ندرک  مرن  يارب  يراجت  رظنزا  هک  تسا  نییاپاپ  مان  هب  میـساتپ  هدننک  لح  میزنآ  يدایز  ریداقم  ياراد  زین  ماخ  يویک 
نیا هب  تیـساسح  دعتـسم  دنراد  تیـساسح  سانانآای  سایاپاپ  هب  هک  يدارفا  هژیوب  دـشاب . از  يژرلآ  دارفا  زا  یـضعب  يارب  دراد  لامتحا  اما 

. دنتسه مه  هویم 
ینبل لوـصحم  ره  اـی  ریـش  يواـح  ياهرـسد  رد  ار  ماـخ  يوـیک  زا  هدافتـسا  دور  یم  نیب  زا  تعرـس  هب  هوـیم  نتخپ  رثارب  هـک  مـیزنآ  نـیا 

یم ریش  نیئتورپ  ندرک  لح  هب  عورش  دیامن  یم  دیلوت  يدب  رایسب  يوب  هکیلاحرد  هقیقد  دنچ  ضرع  رد  میزنآ  نیا  . دنک یم  بسانمانرگید 
. دنک
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. دیامن یم  يریگولج  ناطرس  زورب  زا  دنک و  یم  تیوقت  ار  ندب  یتظافح  متسیس  يویک ، 
راگیس رهزداپ 

زا ار  اه  نیماتیو  راگیـس  دود  رد  دوجوم  دازآ  ياه  لاکیدار  ًاصوصخم  یمـس ،  داوم  اریز  دـنراد . يرتشیب   C نیماتیو هب  زاین  اه  يراـگیس 
. دننک فرصم  يرتشیب ،   C نیماتیو % 40 دیاب ،  ًادودح  اه  يراگیس  نیاربانب  درب .  یم  نیب 

. دوش یم  نیمأت  يویک  ددع  ود  ندروخ  اب  رادقم  نیا 
 . دراذگ یم  رایتخا  رد  ار  ناطرس  دض  یساسا  هدام  ود  هوهق ، دیسا  نیماتیو C و  نتشاد  اب  يویک 

دننک یم  هیزجت  ار  اه  نیئتورپ  هک  تسا  یئاهمیزنآ  ياراد  يویک 
. درادن يرثا  هدور  هدعم و  رد  هکیروط  دنور ، یم  نیب  زا  هدعم  دیسا  هلیسو  هب  هدعم  رد  اه  میزنآ  نیا  هنافسأتم 

یهاتوک تدم  دنناوت  یم  يویک  ياه  میزنآ  دوش و  یم  یثنخ  يرادـقم  دایز ، ینبل  یتشوگ و  ياهاذـغ  ندروخ  زا  دـعب  هدـعم  دیـسا  یلو 
مضه لمع  رما  نیا  دنوش و  هیزجت  يرتکچوک  تاعطق  هب  اه  میزنآ  نیا  هلیـسو  هب  ینیئتورپ  داوم  هک  تسا  یفاک  نامز  نیا  دننک و  تیلاعف 

. دنک یم  رتناسآ  ار  هدور  هدعم و  رد  نیگنس  ياهاذغ 
دوش یم  هیصوت  زور  رد  يویک  ندروخ  هبترم  راهچ 

هریخذ ار   C نیماتیو دناوت  یمن  ناسنا  ندب  نوچ  رـصع . و  رهظزادعب ، رهظ ، حبـص ، ًالثم  دینک . میـسقت  زور  لوط  رد  ار  يویک  ددـعراهچ 
 ! دیئامن لیم  يویک  تسا  رتهب  سپیچ  لثم  تالقنت  ندروخ  ياج  هب  نیاربانب  دنک ، 

یتنس بط  بتک  عجرم :

یگنران

: فرصم هقیرط 
یکاروخ

: تاحیضوت
یگنران

: يا هیذغت  شزرا 
. دشاب یم  میسلک  رفسف ، يدایز  رادقم  يواح  دنق ، یبرچ ،  نیئتورپ ،   A ، B1 ، B2 ،C ياه نیماتیو  ياراد  یگنران 

 : یتمالس رد  ریثات 
. دنک یم  دایز  هیفصت و  ار  نوخ  هویم  نیا 

. تسا رثوم  ندب  تلکسا  ناوختسا و  لیکشت  رد  هک  تسا  ییاه  هویم  زا  یکی  یگنران  الاب ، میسلک  رفسف و  رادقم  نتشاد  رطاخ  هب 
. تسا رثوم  یبصع  متسیس  شراوگ و  هاگتسد  ینالضع ، تیلاعف  رد  قیرط  نیا  زا  تسا و  میزینم  يدایز  رادقم  يواح 

 . تسا دبک  هدعم و  بیهل  هدنناشنورف  رب و  ارفص  ناقفخ ، عفار   ، بلق حرفم  رت ،  درس و 
 . تسا دیفم  نارامیب  هیلک  يارب  تسا و  باصعا  نکسم  یگنران 

 . دیروخب یگنران  هناد  دنچ  دیباوخب  تحار  بش  دیهاوخ  یم  رگا 
یتنس بط  بتک  عجرم :

نیریش ومیل 
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: فرصم هقیرط 
یکاروخ

: تاحیضوت
: يا هیذغت  صاوخ 

. تسا ییایلق  رصانع  زا  ینغ  -
. دشاب یم   C نیماتیو کیرتیسدیسا و  يدایز  رادقم  يواح  ومیل  - 

. دراد میسلک  میدس و  میساتپ ، میزینم ، رفسف ، يدایز  رادقم  - 
. دنک یم  ادیپ  یعوبطم  معط  دوش ، هتخیر  ياچ  رد  هک  یتروص  رد  هتشاد و  یگدننک  هزات  تلاح  - 

. دنک یم  يریگولج  هدعم  رد  ریمخت  زا  یعیبط  روط  هب  تسا و  ندب  هدننک  ینوفعدض  لماع  - 
. تسا ییایلق  ادیدش  هدام  کی  ومیل  - 

مس تیـصاخ  هویم  نیا  هک  ارچ  دوش . یم  هیـصوت  دنا ، هدش  يرامیب  زا  یـشان  بت  راچد  هک  يدارفا  ازناولفنآ و  رد  نیریـشومیل  فرـصم  - 
. تسا هداد  ناشن  دوخ  زا  ار  ندب  لخاد  ییادز 

. دوش یم  ندب  میسلک  ظفح  ثعاب  ومیل  -
. تسا رثوم  رایسب  دردولگ  ماکز و  نامز  رد  ومیل  فرصم  - 

هیـصوت رادبت  ناراـمیب  شطع  باـهتلا و  عفر  يارب  هک  دـننکیم  داـی  هدـننک  کـنخ  ياهویم  ناوـنع  هب  نیریـش  وـمیل  زا  یتنـس  بط  رد  - 
. دوشیم

. دراد نیلم  روط  نیمه  روآ و  راردا  تیصاخ  هویم  نیا  لیلد  نیمه  هب  دهدیم و  لیکشت  بآ  ار  نیریش  ومیل  زا  يدایز  مجح   ـ
. دنکیم فرط  رب  ار  هجیگرس  نیریشومیل ، هلمج  زا  تابکرم و  - 

یتنس بط  بتک  عجرم :

( ياچ  ) زبس ياچ 

: فرصم هقیرط 
ددرگیم فرصم  هدرک  مد  تروص  هب 

: تاحیضوت
دهدیم شهاک  ار  یبلق  گرم  رطخ  زبس  ياچ 

. دهدیم شهاک  دصرد  جنپ  تسیب و  زا  شیب  ار  یبلق  يرامیب  رثا  رد  گرم  رطخ  زبس  ياچ 
نازیم يوتحم  ياچ  دـنناد .  یم  بآ  زا  سپ  یندیـشون  نیرتهب  ار  ياچ  یتح  دوش و  یم  يدایز  ياه  تبحـص  زبس  ياـچ  رایـسب  دـیاوف  زا 

 . تسا نیئفاک و ...  لثم  اه ،  هنادگنر  زا  یمک 
. دنیآ یم  تسد  هب  يدحاو  هایگ  زا  ود  ره  زبس  ياچ  هایس و  ياچ 

ياچ هیهت  يارب  یلو  دنیامن .  یم  کشخ  ارنآ  سپـس  دننک و  یم  درگ  هداد ،  راخب  ار  اهگرب  زبس  ياچ  هیهت  يارب  هک  تسا  نیا  رد  توافت 
دنیآرف ینعی  دوش  یم  هتـشرب  ددرگیم و  هفاضا  نآ  هب  یئایمیـش  ياهگنر  داوم و  تاقوا  یخرب  رد  ، هدش ریمخت  هدش ،  کشخ  اهگرب ،  هایس 

. دریگ یم  تروص  ياچ  يور  هب  يرتشیب 
 . تسا هدش  هدـید  اهنآ  رد  فلتخم  ياه  ناطرـس  هب  التبا  شهاک  رثا  هک  دنـشاب  یم  ییاه  هنادـگنر  ياراد  زبس  ياچ  مه  هایـس و  ياچ  مه 
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مه نیئفاک  نودـب  ياچ  لاح  نیا  اب  تسا .  هوهق  ناجنف  کی  نیئفاک  زا  یمین  يوتحم  اهنت  دـشکب ،  مد  بسانم  یتظلغ  اب  ياـچ  هک  یناـمز 
 . دراد دوجو 

ياچ گرب  ییایمیش  بیکرت 
دیسا دنق ،  هتساشن ،  یموم ،  داوم  یبرچ ،  داوم  نیتکپ ،  نیرتسکد ،  یغمـص ،  داوم  يزلولـس ،  داوم  زا  دنترابع  ياچ  گرب  هلکـشتم  داوم 

. زاتساید هرخالاب  رطعم و  تابیکرت  نیئت ،  ای  نیئفاک  ننات ،  یندعم ،  داوم  فایلا ،  ینیئتورپ ،  داوم  نیتسروک ،  کیلازگا ،  دیسا  کیلاگ ، 
تیوقت ورین ، دـیدجت  ساسحا  یگدولآباوخ ، عفر  نوخ ، شدرگ  رد  تعرـس  یـسفنت ، تاکرح  عیرـست  ثعاب  ياـچ  هدرکمد ? فرـصم 

مـسآ یبلق و  ياهيرامیب  نرگیم ، یبصع ، فعـض  یگتـسخ ، ماگنه  ار  ياـچ  ورنیا  زا  دوشیم  قیرعت  اذـغ و  رتهب  شراوگ  يرکف ، يورین 
. دومن زیوجت  ناوتیم 

یضعب یبلق و  هلمح  هتکس ، لثم  هدمع  نمزم  ياهیرامیب  یخرب  رطخ  شهاک  رد  تسا  نکمم  ياچ  هدش  صخـشم  هزورما  ياهـشهوژپ  رد 
، دشاب دیفم  اهناطرس 

بآ زا  سپ  ياچ  نوچ  تسایند  مامت  مدرم  يارب  یبوخ  رایسب  رابخا  اهنیا  دنک ؛ يریگولج  اهنادند  یگدیـسوپ  زا  دناوتیم  ياچ  ندیـشون 
 . تسایند رد  یندیشون  نیرتفرصم  رپ 

دیفم یندیـشون  نیا  لداعتم  فرـصم  اب  سپ  دینک ، یمن  تفایرد  رگید  قیرط  هب  امـش  هک  تسا  ییاه  هنادگنر  هدننک  نیمأت  ياچ  فرـصم 
 . دیروآ مهارف  دوخرد  ار  یتمالس  ياه  هنیمز 

. دوشیم دیلوت  ناهج  رد  ياچ  مرگولیک  درایلیم  هس  هلاسره  تسا و  ناهج  رد  یندیشون  نیرت  فرصمرپ  ياچ  بآ ، زا  رظنفرص 
هـس هنازور  اهنآ  زا  یمین  زا  شیب  هک  يروط  هب  دنـشونیم  زبس  ياچ  نپاژ  مدرم  دـصرد  دودح 80  رد  دهدیم  ناشن  يرامآ  ياهیـسررب 

. دننک یم  فرصم  نآ  زا  رتشیب  ای  ناجنف 
. دوب رتشیب  نانز  يارب  ارهاظ  زبس  ياچ  دیاوف  دنتفایرد  تاعلاطم  نیا  زا  نینچمه  نارگشهوژپ 

دصرد دندرک 31  یم  فرصم  رتمک  ای  ناجنف  کی  هک  یناسک  اب  هسیاقم  رد  دندیـشونیم  زبس  ياچ  رتشیب  ای  ناجنف  جنپ  هنازور  هک  ینانز 
. دندوب وربور  یبلق  يرامیب  رثا  رد  گرم  رطخاب  رتمک 

دیازفایم ار  رمع  لوط  زبس  ياچ 
- یبلق ياهيرامیب  زا  یـشان  گرم  لامتحا  دیـشونب ، زبس  ياچ  بترم  روط  هب  رگا  هک  دهدیم  ناشن  نپاژ  رد  دـیدج  یـسررب  کی  جـیاتن 

. دنکیم ادیپ  شهاک  دصرد  یقورع 25 
ياچ هک  يدارفا  هب  تبسن  دندیشونیم  زبس  ياچ  رتشیب  ای  ناجنف  جنپ  هنازور  هک  يدارفا  هک  داد  ناشن  هدش  تبث  تاعالطا  لیلحت  هیزجت و 

، دشیم هتفرگ  رظن  رد  یبلق  يرامیب  تلع  هب  گرم  هک  یماگنه  دندوب . تلع  ره  هب  گرم  ضرعم  رد  رتمک  دصرد   16 دندیشونیمن ، زبس 
. تشادن يریثات  زبس  ياچ  ندیشون  ناطرس  زا  یشان  گرم  دروم  رد  اما  دادیم ، شهاک  ار  گرم  رطخ  دصرد  زبس 26  ياچ  ندیشون 

یتنس بط  بتک  عجرم :

( زبس لفلف   ) لفلف

: فرصم هقیرط 
 : دش دهاوخ  هراشا  نآ  هب  لیذ  رد  هک  دراد  مه  رگید  فراصم  ددرگیم و  هدتفتسا  نآ  زا  ینشاچ  ناونع  هب  اهاذغ  رد 

: تاحیضوت
. دیور یم  يریسمرگ  يریسمرگ و  همین  ياوه  بآ و  رد  هک  تسا  یهایگ  لفلف 
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. دیور یم  دریگ ، یم  دوخ  هب  درز  ای  یجنران  زمرق ، گنر  ندیسر ، تازاوم  هب  هک  دنلب  یفالغ  ياهششوپ  رد  نآ  هویم 
. دوشیم فرصم  ییوراد ، ییاذغ و  عیانص  رد  يردوپ  ینشاچ  بلاق  رد  ای  کشخ  هدش ، هتخپ  ماخ ، تروص  هب  هایگ  نیا  هویم 

هایگ تابیکرت 
. دشابیم لفلف  رد  دوجوم  رصنع  نیرتلاعف  ناونع  هب  نیساسپک  گنریب  دیسا  هک  تسا  هداد  ناشن  تاقیقحت 

دـض تیـصاخ  نینچمه  هداـم  نیا  دوشیم . ندـب  رد  درد  ياهلانگیـس  تدـش  شهاـک  نوخ و  لورتسلک  نازیم  شهاـک  ببـس  نیـساسپک ،
. دراد يرتکاب  دض  و  دنک ) یم  تظفاحم  ندید  بیسآ  زا  را  امش  ياهلولس  هک   ) يدیسکا

رد دوجوم  نیساسپک  اما  تسا ، مرگ  یهایگ  لفلف  هک  دنچ  ره  دوشیم . هایگ  نیا  ندوب  مرگ  ببس  هک  تسا  لفلف  رد  يا  هدام  نیساسپک " "

دایز فرـصم  هب  مرگ  ییاوه  بآ و  قطانم  مدرم  لیامت  یلـصا  لیالد  زا  یکی  هک  دوشیم  ندـب  ترارح  هجرد  شهاـک  ببـس  عقاو  رد  نآ 
. دوشیم بوسحم  لفلف 

، تیوقت ار  همضاه  متـسیس  کیرحت ، ار  یقورع  یبلق -  متـسیس  ات  دنک  یم  کمک  لفلف  ینامرد  صاوخ  زا  يرایـسب  هب  نینچمه  هدام  نیا 
. دنک یم  لمع  يرتکاب " دض  قاقتحا و  دض  يوراد   " هباثم هب  و  دشخب ، نیکست  ار  ندب  لصافم  ای  تسوپ  يور  دوجوم  درد 

. دوشیم نوخراشف  ندمآ  نییاپ  ثعاب  رما  نیا  هک  دروآ . یم  نییاپ  ار  نوخ  لورتسلک  نازیم  لفلف 
ریظن یبـلق  ياـهیرامیب  زا  يریگـشیپ  هب  لـفلف  صاوـخ  نیا  دـنک ، یم  يریگوـلج  ینوـخ  ياـهگر  رد  نوـخ  داـقعنا  زا  نینچمه  هاـیگ  نـیا 

. دنک یم  کمک  اهگر ) ندش  تخس   ) زورلکساورترآ
. تسا يوق  ینکسم  ًاعقاو  هایگ  نیا  اما  دوشیم ، نابز  شزوس  ببس  لفلف  دنچ  ره 

. دهد یم  شهاک  ندب  رد  ار  درد  میالع  تدش  سپس  اما  دوشیم ، درد  کیرحت  ببس  ادتبا  هایگ  نیا 
جیاتن هک  دشک  یم  لوط  زور  نیدنچ  نوچ  تسا  هدرک  رثؤم  یصاخ  زرط  هب  دنرب  یم  جنر  نمزم  درد  زا  هک  يدارفا  يارب  ارنآ  تلاح ، نیا 

. ددرگ مولعم  نآ  هجوت  لباق 
یم جـنر  یحارج  لمع  زا  سپ  ياهدرد  ریاس  و  یموتکتـسام )  ) ناتـسپ نتـشادرب  زا  سپ  درد  تباید ، زا  یـشان  درد  اـنوز ، زا  هک  ییاـهنآ 

. دنربب هرهب  تسا ، یسرتسد  لباق  هک  نیساسپک " ياهمرک   " عاونا ای  لفلف  عون  نیدنچ  زا  هژیو  هب  دنناوت  یم  دنرب ،
نیا زا  یـشان  مرو  نازیم  شهاـک  هب  هکلب  دـهد ، یم  نیکـست  ار  یمـسیتامور  تیرترآ  زورترآ و  درد  اـهنت  هن  لـفلفرد  دوجوم  نیـساسپک 

. دنک یم  کمک  دریگ ، رارق  هدافتسا  دروم  یعضوم  دامپ  ناونع  هب  هک  یتقو  تالاح 
یم تیوقت  ار  مضه  تردق  دنـشاب ، تنوفع  لماع  دنناوت  یم  هک  ییاهیرتکاب  يدوبان  هدـعم و  رد  همـضاه  تاعیام  دـیلوت  کیرحت  اب  لفلف 

. دنک
. دنک یم  يریگولج  تنوفع  زا  یشان  لاهسا  زا  نینچمه  لفلف  يرتکاب  دض  تیصاخ 

تفاب هایگ  نیا  هک  اجنآ  زا  دوشیم . اه  هیر  زا  نآ  ندش  جراخ  طلخ و  ندش  كزان  قیقر و  ببـس  ناقتحا ، دـض  يوراد  ناونع  هب  هایگ  نیا 
. تسا دیفم  زین  دنتسه  مزیفمآ  هب  التبم  هک  ییاهنآ  يارب  هجیتن  رد  دنک ، یم  تیوقت  ار  هیر 

دوجوم لاکشا 
هب ارنآ  ناوت  یم  هک  تسا  دوجوم  زین  کشخ  زمرق  لفلف  ردوپ  درک . فرـصم  هدـش  هتخپ  ای  ماخ  زمرق  لـفلف  ندروخ  اـب  ناوت  یم  ار  لـفلف 

. درک فرصم  ارنآ  لوسپک  ای  درک  طولخم  ریش  ای  ياچ  تاعیام ، رد  درک ، هفاضا  اذغ 
فرصم هوحن 

. دنک يریگـشیپ  یبلق  يرامیب  زا  دناوت  یم  نآ  لوسپک  فرـصم  ای  اذغ  هب  نا  بترم  ندرک  هفاضا  تسا ، دیفم  یلیخ  بلق  يارب  لفلف  نوچ 
روآ کیرحت  اه  مخز  بلغا  يارب  دـنک و  یم  کمک  ندـب  مضه  هب  ًاعقاو  هدام  نیا  اـما  دوش ، یم  بوسحم  ینـشاچ  کـی  لـفلف  دـنچ  ره 
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هدام نیا  زا  دـینک  یم  لـیم  اذـغ  اـب  يرادـقم  زا  رتشیب  هک  تسا  رتهب  اذـل  تسا ، يوق  زین  نییاـپ  فرـصم  نازیم  رد  یتح  هداـم  نیا  تسین .
. دینکن هدافتسا 

نمزم ياهدرد  عاونا  ریاس  سیزایروسپ و  تیرترآ ، انوز ، نادـند ، درد  نیکـست  رد  دـناوت  یم  نکـسم  یعون  ناونع  هب  لفلف  ردوپ  اـی  مرک 
نوچ دور . یم  نیب  زا  يدوز  هب  هضراع  نیا  اما  ددرگ ، یبسن  شراخ  ای  شزوس  ببس  هدام  نیا  فرـصم  تسا  نکمم  دنچ  ره  دشاب ، دیفم 

، دنک ادیپ  تدش  یمک  درد  تسا  نکمم  اذل  دوشیم ، عقاو  رثؤم  ندب  رد  درد  ياهلانگیـس  تدـش  شهاک  سپـس  کیرحت و  اب  ادـتبا  لفلف 
. دورب نیب  زا  يدایز  دح  ات  رثا  نیا  فرصم ، لوا  زور  دنچ  فرظ  دیاب  سپس 

یتنس بط  بتک  عجرم :

مدنگ

: فرصم هقیرط 
 : دیدرگ دهاوخ  هراشا  نآ  هب  لیذ  رد  هک  دراد  مه  يرگید  فراصم  دوشیم و  فرصم  نان  رد 

: تاحیضوت
ماداب رکـش و  اب  مدنگ  هریرح  . دیورب مدنگ  غارـس  هب  دـیتسه ، نوگانوگ  ياه  نیماتیو  بسک  بلاط  رگا  تسا . یندـعم  حالما  زا  رپ  مدـنگ 

. دریگیم ار  هدور  ناطرس  يولج  مدنگ ، . تسا دیفم  هنیس  يزیرنوخ  يارب 
ییایمیش تابیکرت 

طسوتم روطب  یلو  دنک ، یم  قرف  فلتخم  عاونا  رد  مدنگ  هلکشتم  داوم  دنچ  ره 
: دوش یم  هدید  ریز  داوم  مدنگ ، تمسق  دص  رد 

دصرد بآ 13.65  - 
دصرد زلولس 2.53  - 

دصرد نیرتسکد 66.77  هتساشن و  - 
دصرد يدنق 1.45  داوم  - 
دصرد رطعم 1.85  داوم  - 

دصرد نتولگ 12.58  يا و  هدیفس  داوم  - 
دصرد یبرچ 1.75  - 

 ، هیذغت فرـصم  رب  هوالع  تسا . یلماک  اتبـسن  ياذغ  ناسنا  يارب  هتـشاد و  نوگانوگ  ياه  نیماتیو  یندعم و  حالما  یفاک  رادقم  انمـض  - 
 . دشاب یم  رایسب  ینامرد  رثا  ياراد  مدنگ 

 ، باهتلا نیکـست  رد  ار  مدنگ  میدق  زا  روظنم ، نیمه  هب  ودرب  یم  نیب  زا  ارنآ  مرو  باهتلا و  دیهد ، شلام  تسوپ  يور  رب  مدـنگ  درآ  رگا 
 . دربب نیب  زا  زین  ارنآ  برکیم  ات  دندومن  یم  هارمه  هدننک  ینوفع  دض  داوم  يرادقم  اب  روظنم  نیا  يارب  دندرب و  یم  راکب  خرس  داب 

قاچ مدنگ  تسا -  ریظن  یب  راسخر  يالج  تهج  نغور  موم و  اب  مدنگ  هتخوس ي  دامـض  دنریگ . یم  هتـساشن  مدـنگ  درآ  زا  تعنـص  رد 
ماداب رکش و  اب  مدنگ  هتخپ  تسا ، رت  يوق  همه  زا  ونمس  دوش ، یم  هتخاس  مدنگ  اب  هک  ییاهاذغ  نیب  تسا و  یـسنج  زیارغ  يوقم  هدننک و 

 ، هریرح تروص  هب 
 . تسا هنیس  يزیرنوخ  نامرد  دوش ، هدروخ  مک  مک  هکنانچ 

تهج زینـشگ  بآ  اب  و  تسا ،  دـیفم  درـس  ياهمرو  تهج  زایپ  بآ  مرگ و  ياهمرو  ندربورف  تهج  نوتیز  نغور  اـب  مدـنگ  هتخپ  داـمض 
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 . تسا برجم  ددغ  ریزانخ و  مرگ و  ياهمرو  لیلحت 
. دشاب یم  دنمدوس  یکبآ  تاروثب  تهج  نیبجنکس  اب  مدنگ  هتخپ 

یبصع ءاشنم  هک  يدـلج  ياه  مخز   ) اـبوق عفر  تهج  دـیآ . یم  تسدـب  نوتیز  نغور  رد  مدـنگ  نتخپ  ندـناشوج و  زا  هک  مدـنگ  نغور 
 . تسا دیفم  تسوپ  یخاش  تاقبط  شزیر  یلچک و  هجلاعم  کم و  کک و  ندش  كاپ  نینچمه  لافطا و  يابوق  اصوصخم  دراد )

اذغ زا  دعب  دشاب ، هدش  نیریش  لسع  اب  هک  مدنگ  سوبـس  هدناشوج ي  تسا .  تخـس  ياه  ماکز  هفرـس و  نامرد  مدنگ  سوبـس  هدناشوج 
، درک هیهت  مه  هایـس  نان  ناوت  یم  مدنگ  سوبـس  زا  دنک . یم  نامرد  دـشاب  هدور  تاکیرحت  دـبک و  یلبنت  اهنآ  ءاشنم  هک  ار  ییاه  تسوبی 

دایز ار  هدعم  یشرت  هدوب  نیگنس  یلو 
. دنک یم 

. دنیامن زیهرپ  مدنگ  سوبس  زا  یتسیاب  سیدناپآ  همضاه و  هاگتسد  ناطرس   - هدعم مخز  هب  نایالتبم 
امتح دشاب  یم  ب و پ ))   )) ياه نیماتیو  سیلیس و  روئولف و  میـسلک -  حالما  ياراد  هک  مدنگ  پوس  زا  هک  دینک  هیـصوت  هلماح  نانز  هب 

. دننک هدافتسا 
یتنس بط  بتک  عجرم :

مدنگ هناوج 

: فرصم هقیرط 
. ددرگیم هدافتسا  نآ  کسام  زا  مه  دراد و  یکاروخ  فرصم  مه 

: تاحیضوت
. تسا  B هورگ ياه  نیماتیو  E و  نیماتیو زا  راشرس  شزرا و  رپ  ییاذغ  لمکم  کی  مدنگ  هناوج  ردوپ 

. دوش یم  یفرعم  یناوج  ریسکا  رگ و  هزجعم  ناونع  هب  زورما   E نیماتیو
ناصصختم زا  یخرب  داقتعا  هب  تسا . هدش  هتخانش  رثوم  ناطرـس  عاونا  هب  التبا  زا  يریگـشیپ  رد  مدنگ ،  هناوج  رد  دوجو  مویزینم  موینلس و 

تسا و رثوم  یتـسوپ  یتحاراـن  تروص و  شوج  عاونا  عفر  رـس و  هروش  عفر  وم ، شزیر  ناـمرد  رد  مدـنگ  هناوج  ییاـبیز ،  وم و  تسوپ ، 
يور هدرک و  ریمخ  هزات  تسام  اب  ار  مدنگ  هناوج  ردوپ  هک  تروص  نیا  هب  دیئامن  هدافتـسا  مدنگ  هناوج  کسام  زا  دـیناوتیم  روظنم  نیدـب 

. دیراذگب تروص  تسوپ 
ییاذـغ هدام  نیا  زا  دـیاب  دـنرب ، یم  جـنر  ینالـضع  ياـهدرد  ـالاب و  لورتسلک  یلاـح ،  یب  یگتـسخ و  تسوبی ،  زا  هک  یناـسک  نینچمه 

یم رگا  اذغ و  فرص  زا  لبق  هقیقد  وهاک 10  دالاس  ای  تسام  اب  هارمه  ار  مدنگ  هناوج  ردوپ  دیوش ، رغال  دیهاوخ  یم  رگا  دنریگب . کمک 
. دینک لیم  اذغ  زا  دعب  هقیقد  ار 10  نآ  دیوش ، قاچ  دیهاوخ 

رظن زا  الاب  ییاذـغ  شزرا  اب  مه  نآ  اـه ، يزبس  هورگ  رد  ناشدـیلوت ، دـشر و  یعیبط  دـنور  اـب  هک  دنتـسه  ییاذـغداوم  اـه  هناوج  عقاو  رد 
. دنوش یم  بوسحم  حالما  اه و  نیماتیو 

، میسلک حالما  کیلوف و  دیسا  ياه B6، A، B12 و  نیماتیو  نیئتورپ و  هب  نانز  زا  رتشیب  دـصرد  ات 30  نیب 10  نادرم  فلتخم ، نینس  رد 
رد یتح  هدش و  هتفرگ  رظن  رد  ییاذغ ، ياهزاین  نیرتالاب  هدریـش ، ياه  مناخ  رادراب و  نانز  صوصخ  رد  اما  دنراد . زاین  دی  يور و  رفـسف ،

تسا رتشیب  بتارم  هب  زین  نادرم  فرصم  رادقم  زا  يدراوم 
یم شیازفا  نیئتورپ  حالما و  اه ،  نیماتیو  هب  زاین  لـباقمرد  یلو  هدـش ، هتـساک  يژرنا  هب  ندـب  زاـین  رتمک ، كرحت  تلع  هب  ـالاب  نینـس  رد 

نیمات هک  عوضوم  نیا  هب  هجوت  دیناسرب . ندب  هب  ار   B ياه نیماتیو  زا  یهجوت  لباق  رادقم  دیناوت  یم  فلتخم  ياه  هناوج  فرصم  اب  دبای .
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راشف دناوت  یم  میزینم  نیمأت  زین  دنک و  يریگولج  ندب  رد  اه  یبرچ  نویسادیسکا  زا  دناوت  یم  موینلس  نتوراکاتب و  ، E و C ياه نیماتیو 
. میرب یم  یپ  رتشیب  هنازور  ییاذغ  همانرب  رد  اهنآ  ندناجنگ  اه و  هناوج  مهم  شقن  هب  دیامن ، لرتنک  ار  نوخ 

یتنس بط  بتک  عجرم :

شمشک

: فرصم هقیرط 
یکاروخ

: تاحیضوت
. تسا هداعلا  قوف  يژرنا  یعیبط  تیوقت  يارب  شمشک 

 . تسا هدنوش  هیصوت  مزال  داوم  زا %25 شیب  لماش  شمشک  مرگ  100
یم ار  میـساتپ  نآ  رانک  رد   . دـنک یم  کمک  اه  هدور  درکلمع  دوبهب  لورتسلک و  شهاک  هب  هک  دراد  دوجو  نآ  رد  يداـیز  ربیف  نینچمه 

هک دراد  دوجو  شمـشک  رد  موینلـس  نینچمه  دوش .  یم  ندـب  تاعیام  عفد  زا  يریگولج  نوخ و  راـشف  شهاـک  بجوم  هک  درب  ماـن  ناوت 
 . تسا یلاع  تسوپ  يارب 

. دوش یم  تفای   B نیماتیو یبسانم  ریداقم  نیماتیو A و  زا  یمک  ریداقم  شمشک  رد  هوالع  هب 
بسانم رایسب  دنتـسه  یبصع  تالکـشم  شیوشت و  هروشلد -   - یگدرـسفا هب  التبم  هک  یناسک  يارب  تسا ، يرلاک  زا  ینغ  هدام  نیا  نوچ 

 . تسا
یتنس بط  بتک  عجرم :

رگنک

: فرصم هقیرط 
یکاروخ

: تاحیضوت
رگنک

. دنیوگیم عبرخ  نیبلس ، بوکع ، هایگ  نیا  هب  یبرع  رد 
دیآیم لمع  هب  ناریا  ياهارحص  رد  هدوب و  ور  دوخ  هایگ  نیا 

دشابیم  A ,B ,E  , ياهنیماتیو ياراد  - 1
دیامنیم تیوقت  ار  هدغ  تاحشرت  هدوب و  یهایگ  ياهنومروه  ياراد  - 2

. دیامنیم رتشخبتذل  ارنآ  تسا و  توهش  كرحم  - 3
. تسا روآ  باشیپ  نکش و  داب  -4
. دیامنیم يریگولج  لاهسا  زا  - 5

. تسا دیفم  دنق  ضرم  نامرد  يارب  - 6
. تسا رثوم  اذغ  مضه  رد  - 7

. دنکیم مرگ  ار  هناثم  هیلک و  - 8
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. تسا دیفم  هدور  تاحارج  هیر و  مخز  يارب  - 9
. تسا هدش  هیصوت  ندب  قرع  ندرک  وبشوخ  تهج  نآ  دامض  - 10

. تسا هدش  هیصوت  یتسوپ  ياهشراخ  تخس و  ياهمرو  نامرد  يارب  نآ  مهرم  - 11
. دشابیم دیفم  بصع  یگدیچیپ  شتآ و  یگتخوس  يارب  نآ  هشیر  دامض  - 12

. دنکیم عفد  ار  ندب  یفاضا  يارفص  مغلب و  نآ  اب  هارمه  دنکیم و  یق  داجیا  نآ  هتوب ي  غمص  - 13
یتنس بط  بتک  عجرم :

سوتپیلاکا

: فرصم هقیرط 
 : دش دهاوخ  هراشا  نآ  هب  ریز  رد  هک  دراد  مه  يرگید  فراصم  دوش و  یم  هدافتسا  رس  ياهروخب  عاونا  يارب 

: تاحیضوت
ینابایب هقطنم  رد  رگا  دنتـسناد  یم  ایلارتسا  نامدرم  ددرگ . یم  هدافتـسا  بت  ندروآ  نییاپ  تاحارج و  نامرد  يارب  سوتپیلاکا  ياهگرب  زا 

نیمز زا  تسا ، بآ  زا  هدنکآ  هک  ار ، سوتپیلاکا  ياه  هشیر  دـنناوت  یم  دـنوش ، هجاوم  یبآ  یب  اب  ( Outpack"  ) کبتآ  " مان هب  ایلارتسا 
. دنروایب نوریب  یگنشت  عفر  يارب 

مسآ و قانخ ، هب  التبم  دارفا  یـسفنت  ياهیتحاران  عفر  اـهیرتکاب و  نتـشک  ببـس  دـننک  یم  دـیلوت  اـهنآ  هک  ینغور  سوتپیلاـکا و  ياـهگرب 
ندش كاپ  تسوپ و  يور  مهرم  زا  یشان  شزوس  ساسحا  یکنخ و  ًالامتحا  هاگنآ  دیراد ، سکیو  فرـصم  هقباس  رگا  دوشیم . تیـشنورب 
عاونا هب  سوتپیلاکا  تسا . سوتپیلاکا  لیـصا  نغور  تارثا  نیا  عقاو  رد  دروآ . دـیهاوخ  دای  هب  ار  رطعم  یعانعن و  ۀـحیار  رثا  رد  اه  سونیس 

هب هدافتـسا و  زین  تارـشح  عفد  لـماع  ناونع  هب  نینچمه  هاـیگ  نیا  زا  دوشیم . هفاـضا  اهیندیـشون  ییاذـغ و  داوم  زا  یخرب  نوباـص و  رطع ،
ندرک هفاضا  دیناوت  یم  دیراد ، يژرلآ  رابغ  درگ و  و  تارشح )  ) اه هریه  هب  رگا  دوشیم . هفاضا  زین  شک  هرشح  ياه  هناشفا  عمـش و  نغور 

هایگ نیا  هک  تسا  نیا  دیؤم  ریخا  تاقیقحت  دیهد . رارق  هجوت  دروم  ار  ناتیاهـسابل  يوشتـسش  عیام  هب  سوتپیلاکا  یلـصا  نغور  هرطق  دنچ 
. دنک یم  رتزاب  ار  امش  سفنت  هار  دهد و  یم  شهاک  يدایز  دح  ات  ار  كاخ  درگ و  )ي  تارشح  ) اه هریه  دادعت  ییوراد 

رد ار  اهنآ  نتشاذگ  سردنم و  ياهسابل  رب  سوتپیلاکا  لیـصا  نغور  هرطق  نیدنچ  ندرک  هفاضا  دیتسه ، کسوس  دهاش  دوخ  ۀناخ  رد  رگا 
نغور هک  دیشاب  هتشاد  رطاخ  هب  دیرادهگن .) رود  فورظ  ای  ییاذغ  داوم  زا  ار  روبزم  ياهسابل  دینک  تقد   ) دینک ناحتما  ناتیاهـسابل  دمک 

. دینک تقد  دیاب  نآ  فرصم  رد  تسا و  یمس  ناسنا  يارب  هداعلا  قوف  سوتپیلاکا 
یتنس بط  بتک  عجرم :

( زوج  ) ودرگ

: فرصم هقیرط 
 : دش دهاوخ  هراشا  نآ  هب  ریز  رد  هک  دوشیم  فرصم  فلتخم  قرط  هب 

: تاحیضوت
WALNUT ودرگ

Juglans regia یملع مان 
یسانش هایگ 
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یم شرورپ  دـشر و  ایند  لدـتعم  قطانم  رد  تخرد  نیا  دور .  یم  راکب  یتنیز  تخرد  ناونعب  هک  نکفا  هیاـس  اـبیز و  تسا  یتخرد  ودرگ 
 . دبای

رارق هخاش  يور  مئاق  عضوب  نآ  هدام  ياهلگ  یلو  تسا  هتخیوآ  تروصب  رن  ياهلگ  هلبنـس  دـنراد  رارق  هیاپ  کـی  يور  هداـم  رن و  ياـهلگ 
 . دراد

زبس تسا  ودرگ  زغم  يور  هک  يرشق  تسا .  هتفرگ  رارق  یکزان  ياه  هردپ  ياه  هلصاف  رد  دراد و  رارق  زغم  نورد  رد  درگ و  ودرگ ،  هویم 
دشاب یم  یتشوگ  یمک  گنر و 

یگلاس هاجنپ  نینس  رد  ار  دوخ  يروراب  نیرتالاب  دنک و  یم  نداد  هویم  هب  عورش  دسر  یم  یگلاس  تسیب  نس  هب  هکیماگنه  ودرگ  تخرد 
 . دراد

 . دیآ یم  لمع  هب  یبط  هدافتسا  ودرگ  تخرد  ياهتمسق  مامت  زا 
: یئوراد صاوخ 

ینغور تسا  دـش  یم  هدافتـسا  نآ  زا  اهاذـغ  نتخپ  يارب  میدـق  زا  هک  ودرگ  نغور  تسا  کـشخ  مرگ و  ناریا  میدـق  بـط  رظن  زا  ودرگ 
. دوش یم  هدیسکا )   ) دنت یناساب  تسا و  میالم  عوبطم و  معط  ياراد  هک  نشور  درز  گنر  هب  تسا 

تسا نوخ  هدننک  هیفصت  زاس و  نوخ  ودرگ  (1
تسا يویر  ياهیرامیب  هدننک  نامرد  ودرگ  (2

تسا هچیپ  لد  نکسم  ودرگ  (3
. تسا دیفم  یسنج  يورین  کیرحت  تیوقتو و  رغال  صاخشا  يارب  دینک  تسرد  ابرم  لسع و  ودرگ و  زا  رگا  (4

دنک یم  تیوقت  ار  سیدناپآ  هدوب و  نیلم  ودرگ  يابرم  (5
دنک یم  يریگولج  ارفص  هسیک  گنس  هیلک و  گنس  لیکشت  زا  ودرگ  ندروخ  (6

تسا ضباق  ودرگ  زبس  تسوپ  ودرگ و  تخرد  تسوپ  (7
تسا دیفم  یسنج  تیوقت  يارب  ودرگ  ندروخ  (8

تسا زغم  ساوح و  يوقم  دیروخب  زوم  ریجنا و  اب  ار  ودرگ  (9
دنک یم  تیوقت  ار  نادند  هثل و  دیلامب  هثل  نادند و  هب  ار  ودرگ  زات  تسوپ  رگا  (10

تسا دیفم  لصافم  مرو  نامرد  يارب  ودرگ  تخرد  گرب  هدرک  مد  (11
اه و مخز  يوش  تسـش و  يارب  هدـناشوج  نیا  دـیناشوجب  هیققد  دـنچ  تدـمب  هتخیر و  شوجبآ  رتیل  کی  رد  ار  ودرگ  گرب  مرگ   50(12

 . تسا دیفم  رایسب  اهنا  مایتلا 
تسا دیفم  لس  يرامیب  هنانز و  تاحشرت  نامرد  يارب  ودرگ  تخرد  گرب  هدرک  مد  ( 13

تسا یتسوپ  ياهیرامیب  یگدزامرس و  درد ،  رس  هدننک  نامرد  ودرگ  تخرد  گرب  هدناشوج  (14
درب یم  نیب  زا  ارنآ  دیلامب  لیگز  يور  راب  دنچ  رگا  ار  هویم  زبس  تمسق  هریش  (15

 . دهد یم  وم  هب  يا  وهق ه  گنر  دینک  گنر  نآ  اب  ار  دوخ  ياهوم  دیناشوجب و  بآ  اب  رگا  ار  ودرگ  هویم  هزات  زبس و  تمسق  (16
. درب یم  نیب  زا  ار  ساس  دیب و  دننام  يذوم  تارشح  ودرگ  تخرد  هزات  گرب  (17

درک دهاوخ  ظفح  ار  دوخ  ییابیز  شمکش  تسوپ  نامیاز  زا  سپ  دروخب  ودرگ  ددع  کی  يزور  هلماح  نز  رگا  (18
دنک یم  کمک  ندب  رد  نهآ  بذج  هب  نیاربانب  دشاب  یم  سم  ياراد  ودرگ  نوچ  (19

 : تارضم
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هزول و مرو  ثعاب  نآ  يور  هدایز  اریز  درک  فارسا  نآ  ندروخ  رد  دیابن  یلو  تسا  یبوخ  رایسب  ياذغ  دایز  يذغم  داوم  نتـشاد  اب  ودرگ 
ناهد ودرگ  ندروخ  زا  دـعب  دارفا  هنوگنیا  تسا  رتهب  الومعم  تسین و  بوخ  اه  جازم  مرگ  يارب  ودرگ  اـصوصخم  دوش .  یم  ناـهد  مخز 

نآ گنرو  دوش  یم  هنهک  ندنام  رثا  رد  تسا و  فیطل  ودرگ  زغم  دنروخب .  هکرس  ای  نیبجنکـس  یمک  ای  شرت و  رانا  ای  دنیوشب و  ار  دوخ 
 . دوش هدافتسا  نآ  زا  دیابن  دش و  دهاوخ  تیمومسم  ثعاب  دوش و  یم  دنت  شمعط  يا و  وهق ه  ای  درز 

یتنس بط  بتک  عجرم :

( جانافسا ) جانفسا

: فرصم هقیرط 
یکاروخ

: تاحیضوت
Spinach جانفسا

Spinacia oleracea یملع مان 
یسانش هایگ 

تـسا روطـسم  خـیرات  رد  هکیروطب  تفای .  هار  ایند  رگید  طاـقن  هب  مک  مک  يدـالیم  لوا  نرق  لـئاوا  زا  تسا و  ناریا  یموب  هاـیگ  جانفـسا 
 . دش عورش  اکیرمآ  رد  لاس 1806  رد  جانفسا  تشک  تسا .  هدشیم  تشک  ایناپسا  رد  مهدزاود  نرق  رد  نیچ و  رد  متفه  نرق  رد  جانفسا 

 . دـشاب یم  زبس  گنرب  لکـش  یثلثم  مرن  نهپ و  نآ  ياهگرب  هک  رتم  مین  عافترا  هب  تسار  يا  هقاـس  ياراد  هلاـسکی  تسا  یهاـیگ  جانفـسا 
 . تسا مواقم  ناتسمز  يامرس  هب  تبسن  جانفسا 

یسیلگنا جانفـسا  هب  دوش و  یم  هتـشاک  راهب  لصف  رد  هراهب  جانفـسا  دوش .  یم  هدیمان  هراهب  هزیئاپ و  مانب  هک  دراد  دوجو  جانفـسا  عون  ود 
یم گنرمک  زبس  گنرب  جانفـسا  ياهلگ  دوش .  یم  هتـشاک  زیئاپ  رد  دراد  جایتحا  ینغ  رایـسب  كاخ  هب  هک  نآ  هزیئاپ  عون  تسا .  فورعم 

 . دشاب
 . تسا لومعم  ایند  طاقن  مامت  رد  زورما  نآ  تشک  تسا  یناوارف  ییاذغ  داوم  ياراد  نوچ  جانفسا 

: یئوراد صاوخ 
 . مرگ هن  تسا و  درس  هن  ینعی  تسا  لداعتم  هک  دنراد  هدیقع  یخرب  تسا و  رت  درس و  یمک  ناریا  میدق  بط  رظن  زا  جانفسا  گرب 

 . دشاب یم  میساتپ  نهآ و  نیماتیو A ، B3 ، C و  ینغ  عبنم  جانفسا  گرب  ( 1
 . دنک یم  ییایلق  ار  ندب  ( 2

 . تسا دیفم  بت  ندروآ  نیئاپ  يارب  تسا و  هدننک  کنخ  ( 3
 . دنک یم  عفر  ار  کچوک  هدور  مرو  ( 4

 . تسا دیفم  هیر  مرو  يارب  (5
 . دنک یم  فرطرب  ار  تسوبی  تسا و  نیلم  (6

 . تسا دیفم  ندرک  مک  نزو  ندش و  رغال  يارب  (7
یم نآ  تاحشرت  دایدزا  هدعم و  کیرحت  ثعاب  هدام  نیا  دنک .  یم  عیرست  ار  اذغ  مضه  نیسانیپسا  مانب  يا  هدام  نتشاد  لیلدب  جانفسا  ( 8

 . دوش
 . تسا رثوم  یگنشت  عفر  رد  جانفسا  ندروخ  ( 9
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 . تسا دیفم  ولگ  درد  مرو و  ندرب  نیب  زا  يارب  (10
 . دیروخب دیزپب و  ماداب  نغور  هدنک و  تسوپ  وج  اب  ار  جانفسا  گرب  کشخ  ياه  هفرس  عفر  يارب  ( 11

 . دشاب یم  دیفم  تسا  یشراوگ  هاگتسد  لالتخا  همضاه و  ءوس  زا  یشان  هک  ییاهدردرس  يارب  زینشگ  اب  جانفسا  شآ  (12
 . دنک یم  فرطرب  ار  ارفص  هسیک  لالتخا  زا  یشان  ياهدردرس  دیروخب  هروغ  بآ  ای  قامس و  ومیل و  بآ  اب  ار  جانفسا  شآ  رگا  (13

 . دنراد تسد  راگیس  فرصم  هب  هک  يدارفا  رد  اصوصخم  دنک  یم  يریگولج  ناطرس  زا  جانفسا  ندروخ  ( 14
 . تسا رثوم  محر  هرجنح و  تاتسورپ  هدعم ،  گرزب ،  هدور  ناطرس  يریگشیپ  رد  جانفسا  هک  تسا  هداد  ناشن  نادنمشناد  تاقیقح  (15

 . دروآ یم  نیئاپ  ار  نوخ  لورتسلک  جانفسا  (16
 . دنتسه ینوخ  مک  هب  التبم  هک  تسا  یناسک  يارب  وراد  نیرتهب  (17

 . دنک یم  زیمت  ار  گرزب  هدور  وراج  دننام  جانفسا  ( 18
 . دهد یم  شیازفا  ار  هدعملازول  تاحشرت  (19

 . تسا باصعا  تیوقت  يارب  دیفم  يزبس  حانفسا  (20
 . تسا رثوم  رایسب  ادص  یگتفرگ  مسآ و  يرامیب  عفر  يارب  هتپ  جانفسا  (21

 . دنک یم  نامرد  ار  سرقن  مسیتامور و  (22
 . تسا رثوم  هد  ریش  ناردام  رد  ریش  ندرک  دایز  يارب  (23

 . دندرک یم  هدافتسا  نآ  زا  ینوخ  مک  اهیزیرنوخ و  هجلاعم  رد  هک  دش  هیهت  جانفسا  زا  تبرش  یعون  اقباس  ( 24
 . تسا هدننک  کنخ  نیلم و  جانفسا  مخت  ( 25

 . تسا دیفم  ناقری  دبک و  مرو  ندرک  فرطرب  يارب  جانفسا  مخت  (26
 . دهد یم  شیازفا  ار  نوخ  زمرق  ياهلوبلگ  دادعت  جانفسا  (27

 . دنک یم  ناسآ  ار  عوفدم  هیلخت  هدرک و  کیرحت  ار  هدور  تالضع  تسا  لیفورلک  ياراد  نوچ  جانفسا  ( 28
نامرد ار  یتحاران  نیا  جانفـسا  بآ  ناجنف  فصن  طولخم  اب  دناوت  یم  تسا  راردا  ندـمآ  دـنب  ینعی  لوبلا  سبح  هب  التبم  یـسک  رگا  ( 29

 . دیهدب واب  هدرک و  طولخم  نوتیز  نغور  ای  ماداب  نغور  ردقم  نامه  اب  دنک . 
 . دینک لیم  دیزیرب و  دوخ  دالاس  رد  ار  جانفسا  (30

یتنس بط  بتک  عجرم :

کخیم

: فرصم هقیرط 
 : دمآ دهاوخ  لیذ  رد 

: تاحیضوت
Clove کخیم

caryophillium aromaticus یملع مان 
یسانش هایگ 

یتنیز تخرد  ناونعب  انید  طاقن  رتشیب  رد  زورما  دراد  هک  یـصاخ  ییابیز  تلعب  تسا و  هیـسونایقا  يزنودنا و  رئازج  یموب  کخیم  تخرد 
يا هیودا  کخیم  مایالا  میدق  رد   . دوش یم  يرادـهگن  هناخ  مرگ  هناخلگ و  رد  هایگ  نیا  ریـسدرس  قطانم  رد  هتبلا  دوش .  یم  هداد  شرورپ 
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دننک هدافتسا  نآ  زا  دنتسناوت  یم  یکم  نادنمتورث  ناهاشداپ و  اهنت  هک  هدوب  تمیق  نارگ 
نیا عافترا  تسا .  زبس  لاس  لوط  مامت  ردو  دوش  یمن  درز  تقو  چیه  نآ  ياهگرب  هک  لکـش  یطورخم  کچوک و  تسا  یتخرد  کخیم 
یم یـصوصخم  ییابیز  تخرد  هب  تسا و  گنر  زمرق  نآ  ياـهگرب  مد  يوضیب و  زیت و  كون  نآ  ياـهگرب  دـسر .  یم  رتم  ات 10  تخرد 

دهد
 . دشاب یم  لگ  ات 25  لماش 10  ییاه  شوخ  تروصب  عمتجم  کچوک و  کخیم  ياهلگ 

خیم لکـشب  تسا  رتـم  یتناـس  کـی  لوطب  کـچوک و  هک  نآ  هدـش  کـشخ  ياـه  هچنغ  هک  تسا  لـیلد  نیدـب  تخرد  نیا  هیمـست  هجو 
 . دشاب یم  کچوک 

: یئوراد صاوخ 
میدـق بط  رظن  زا  کخیم  تسا .  هتفر  یم  راـکب  هیودا  ناوعب  شیپ  لاـس  رازه  ود  زا  کـخیم  تخرد  هچنغ  هدـش  کـشخ  ینعی  کـخیم 

 . تسا يرایسب  صاوخ  ياراد  تسا و  کشخ  مرگ و  یلیخ  ناریا 
 . دیناکچب شوگ  رد  ای  دیلامب و  نادند  يور  ارنآ  نغور  ای  کخیم و  سناسا  زا  هرطق  کی  درد  شوگ  درد و  نادند  عفر  يارب  (1

. دننک هدافتسا  کخیم  هدرک  مد  زا  دیاب  دنراد  فیعض  هظفاح  هکیناسک  دشاب و  یم  زغم  هدننک  تیوقت  کخیم  (2
 . دشاب یم  ناطرس  هدننک  نامرد  یتح  هدرک و  يریگولج  ناطرس  زا  کخیم  (3

تسا دیفم  دردرس  عفر  يارب  (4
تسا رثوم  هوقل  جلف و  ندرک  فرطرب  رد  (5

دنک یم  نامرد  ار  باصعا  فعض  (6
تسا دیفم  سفن  یگنت  عفر  يارب  (7

دنروخب کخیم  دیاب  نآ  نامرد  يارب  دنتسه  ساوسو  يرامیب  هب  التبم  هکیناسک  (8
تسا همضاه  زاهج  هدعم و  يوقم  (9
دنک یم  تیوقت  ار  هیلک  دبک و  (10

دنک یم  فرطرب  ار  هکسکس  (11
زور ره  هدرک و  طولخم  ریـش  اـب  ار  کـخیم  ردوپ  زا  مرگ  دیاب 2  روظنم  نیدب  تسا  دـیفم  ناجازم  درـس  یـسنج  يورین  تیوقت  يارب  (12

درک هدافتسا  نآ  زا  هتفه  کی  تدمب 
دنشونب کخیم  ياچ  دیاب  نآ  نامرد  يارب  دننک  یم  راردا  هرطق  هرطق  هکیناسک  (13

تسا ورآاهتشا  کخیم  (14
دنک یم  تیوقت  ار  ندب  (15

 . دیناکچب مشچ  رد  کخیم  یبآ  لولحم  زا  هرطق  دنچ  ناوت  یم  مشچ ،  رد  هکل  ندرک  فرطرب  مشچ و  هینرق  میمرت  يارب  (16
تسا رب  بت  کخیم  (17

دنشاب یم  کخیم  ياراد  شک  مرک  ياهوراد  تسا و  شک  مرک  کخیم  (18
تسا دیفم  بلق  نوخ و  شدرگ  يارب  (19

دنک یم  تیوقت  ار  درد  لد  لاهسا و  (20
 . دیشونب هدرک و  طولخم  ياچ  ای  مرگ و  بآ  اب  ار  کخیم  سناسا  هرطق  ود  ای  کخیم و  ياچ  دردرمک ،  نامرد  يارب  (21

درب یم  نیب  زا  ار  هدعم  درد  زاگ و  اذغ  زا  دعب  کخیم  ياچ  ناجنف  کی  ندیشون  (22
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درب یم  نیب  زا  ار  هلضع  یگتفرگ  کخیم  زا  هدافتسا  (23
یتنس بط  بتک  عجرم :

درز ربص 

: فرصم هقیرط 
 : دش دهاوخ  هراشا  نآ  هب  لیذرد 

: تاحیضوت
Aloe درزربص

Aloe vera یملع مان 
یسانش هایگ 

نآ اب  هزور  ره  ار  دوخ  تسوپ  رـصم  هکلم  ارتاپوئلک  تسا .  هدوب  مدرم  فرـصم  دروم  دالیم  زا  لبق  هک  تسا  یناـهایگ  زا  یکی  درز  ربص 
 . . دندرب یم  راکب  دوخ  ناگردم  یئایموم  يارب  ارنآ  نایرصم  یتحو  دشاب  ناما  رد  رصم  باتآ  رش  زا  هک  داد  یم  ژاسام 

ياهتنا رد  هک  دشاب  یم  درز  گنرب  هایگ  نیا  ياهلگ  دسر .  یم  رتمیتناس  عافترا 30  ات  زارد و  نآ  ياهگرب  یلو  هدوب  هقاس  دقاف  درز  ربص 
 . دیور یم  دوش  یم  جراخ  اهگرب  طسو  زا  هک  يا  هقاس 

: یئوراد صاوخ 
 . دسر یم  یبط  فرصم  هب  نآ  هباریش  تسا  کشخ  مرگ و  ناریا  میدق  بط  رظن  زا  درز  ربص 

تسا ندب  هدننک  تیوقت  (1
دنک یم  زیمت  ار  اه  هدور  دنک و  یم  فرطرب  ار  تسوبی  (2

تسا دیفم  مسآ  هجلاعم  يارب  (3
دنک یم  فرطرب  ار  همضاه  ءوس  (4

تسا دیفم  عرص  هجلاعم  رد  (5
دراد مرک  دض  رثا  (6

دنک یم  هیفصت  ار  نوخ  (7
دیلامب تسوپ  يور  ارنآ  هباریش  تارشح  یگدیزگ  زا  یشان  شراخ  ندرک  فرطرب  يارب  (8

دنک یم  نامرد  ار  امزگا  (9
تسا دیفم  ینوخ  لاهسا  هجلاعم  يارب  (10

دیهد ژاسام  نآ  اب  ار  اهوم  هدیلام و  رس  هب  ارنآ  هباریش  وم ،  شزیر  عفر  يارب  (11
دنک یم  فرطرب  ار  يدبک  یگتفرگ  (12

دیلامب مخز  يور  ارنآ  هباریش  اه  مخز  مایتلا  يارب  (13
دیلامب تسوپ  هب  ارنآ  هلژ  دینکشب و  ار  اهگرب  تسا  هدننک  بوطرم  مرک  نیرتهب  درز  ربص  (14

رایسب هایگ  نیا  هک  دیـشاب  هتـشاد  هجوت  دیاب  اما  دننک  لرتنک  ار  دوخ  نوخ  دنق  هایگ  نیا  فرـصم  اب  دنناوت  یم  دنق  يرامیب  هب  نایالتبم  (15
. دشابیم خلت 

دینک هدافتسا  هدرک و  طولخم  بآ  اب  ار  درز  ربص  هباریش  اه  مخز  مشچ و  نتسش  يارب  (16
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 : تارضم
نآ زا  دـیابن  هردیـش  نانز  انمـض  دوش  یم  ینوخ  لاهـسا  ثعاـب  نآ  داـیز  ردـقم  یلو  درادـن  يرطخ  دوش  فرـصم  هزادـناب  رگا  درز  ربص 

تسین بوخ  هلماح  نانز  يارب  زین  هایگ  نیا  دنک .  یم  لاهسا  داجیا  دوش و  یم  لفط  ندب  دراو  ریش  قیرط  زا  درز  ربص  اریز  دننک  هدافتـسا 
. دوش نینج  طقس  ثعاب  تسا  نکمم  اریز 

یتنس بط  بتک  عجرم :

نایب نیریش 

: فرصم هقیرط 
یکاروخ

: تاحیضوت
Liquorice - Licorice نایب نیریش 
Glycyrrhiza globra یملع مان 

یسانش هایگ 
ياراد هلاس و  دـنچ  تسا  یهایگ  نایب  نیریـش  دـیور .  یم  روشک  طاقن  رثکا  رد  ناریا  رد  تسا و  هنارتیدـم  قطان  یموب  هاـیگ  ناـیب  نیریش 

گنرزبس ردف و  ياه  هچگرب  يدادعت  زا  بکرم  نآ  ياهگرب  دـسر .  یم  رتم  ود  عافترا  ات  لدـتعم  یحاون  رد  هک  رتم  کی  لوطب  يا  هقاس 
 . دشاب یم  هناد  ات 6  يوتحم 5  ماین و  دننام  نآ  هویم  تسا  درز  دیفس .  شفنب ،  گنرب  نآ  ياهلگ  دشاب .  یم 

معط هدوب و  گنر  درز  هشیر  زغم  تسا .  هایـسو  ریـس  يا  هوهق  هشیر  تسوپ  دور .  یم  ورف  نیمز  رد  قیمع  یلیخ  روطب  نایب  نیریـش  هشیر 
 . تسا خلت  معط  ياراد  نانوی  نایب  نیریش  هکیلاح  رد  دراد  میالم  معط  ایناپسا  نایب  نیریش  الثم  دنک .  یم  رییغت  فلتخم  عاوناب  هتسب  نآ 

: یئوراد صاوخ 
 . تسا لدتعم  ناریا  میدق  بط  رظنم  زا  نایب  نیریش 

 . دنناسر یم  شورفب  رتمیتناس  لوط 1/5  رتمیتناس و  رطق 0/5  هب  کچوک  تاعطق  تروصب  ار  نایب  نیریش 
هدعم و مخز  هدننک  نامرد  دوش  یم  هدافتسا  اکیرمآ  اپورا و  ناملآ و  رد  تسا و  هدش  فشک  ادیدج  هک  نایب  نیرش  تیصاخ  نیرتمهم  (1

ضیرم هب  اذـغ  زا  لبق  يروخ  اذـغ  قشاق  کی  رادـقمب  زور  ره  هدرک و  هیهت  ار  نایب  نیریـش  تبرـش  روظنم  نیا  يارب  تسا  هدـعم  ناـطرس 
 . دش دهاوخ  هجلاعم  صخش  دینک  رارکت  هام  ات 4  ار  لمع  نیا  رگا  دیهدب و 

تسا دیفم  ندب  یمومع  تیوقت  يارب  (2
دنک یم  يریگولج  يریپ  زا  نآ  ندروخ  (3

تسا رثوم  هنیس  ندرک  مرن  يارب  (4
 . دوش بوخ  دوز  ات  دیهد  وشتسش  نایب  نیریش  ياچ  اب  ار  تسوپ  ياه  لوات  اه و  مخز  (5

دنک یم  مک  ار  تاضابقنا  هک  دننک  یم  طولخم  رگید  ناهایگ  اب  ارنآ  الومعم  تسا و  نیلم  (6
تسا روآ  قرع  ردم و  (7

 . دیکمب ار  نایب  نیریش  هشیر  ناهد  باهتلا  مخز و  ندرک  فرطرب  يارب  (8
دنک یم  فرطرب  ار  هفرس  (9

دنک یم  فرطرب  ار  هدعم  مرو  (10
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دهد یم  نیکست  ار  سفن  یگنت  (11
تسا دیفم  همضاه  ءوس  نامرد  يارب  (12

تسا دیفم  مکش  خفن  ندرب  نیب  زا  يارب  (13
 : دینک هدافتسا  ریز  لومرف  زا  وظنم  نیا  يارب  دنک  یم  دردرس  عفر  هدرک و  تیوقت  ار  مشچ  (14

زور ره  هدرک و  سیخ  بآ  رد  ارنآ  سپس  دینک  طولخم  هنایزار  مرگ  کی  رکش و  مرگ  کی  اب  هدرک و  ردوپ  ار  نایب  نیریش  هشیر  مرگ   2
. دیروخب

 . دیلامب رس  هب  ار  نایب  نیریش  ياچ  هروخوم  نامرد  يارب  (15
 . دیراذگب اه  تمسق  نیا  رد  هدرک و  تسرد  دامپ  نایب  نیریش  ياه  گرب  زا  اپ  لغب و  ریز  دب  يوب  عفر  يارب  (16

. تسا رثوم  يرغال  يارب  دینک  فرصم  اذغ  زا  لبق  رگا  ار  نایب  نیریش  (17
یتنس بط  بتک  عجرم :

يدنه ربمت 

: فرصم هقیرط 
یکاروخ

: تاحیضوت
Tamarind يدنه ربمت 

Tamarindus indica یملع مان 
یسانش هایگ 

دنه زا  نآ  اشنم  هک  دنلب  تسا  یتخرد  يدنه  ربمت  دشاب .  یم  يدنه  هویم  يانعم  هب  هدش و  قتشم   Tamaria Hindi زا هک  يدنه  ربمت 
 . دبای یم  شرورپ  ایند  ریسمرگ  قطانم  رتشیب  رد  هزورما  یلو  تسا  هدوب  یلامش  ياقیرفآ  و 

هب زمرق و  هب  لیام  درز  گنر  هب  نآ  ياـهلگ  تسا .  مهب  کـیدزن  هدرـشف و  هچگرب  تفج  ات 20  لماش 10  بکرم  بوانتم و  نآ  ياـهگرب 
 . دوش یم  رهاظ  هقاس  ياهتنا  رد  هشوخ  لکش 

ات 10 نیب 3  نآ  رد  هک  دشاب  یم  رتمیتناس  لوط 10  هب  فالغ  نیا  تسا .  یگدیمخ  یمک  اب  ماین و  فالغ و  لکـش  هب  القاب  هیبش  نآ  هویم 
 . دراد رارق  هناد 

 . دننک یم  کشخ  هدروآ و  نوریب  هتسه  اب  ار  اهنآ  رادتشوگ  تمسق  هتفاکش و  ار  اه  هویم  اه  يدنه  ربمت  هیهت  يارب 
فرظ رد  ارنآ  رادتـشوگ  تمـسق  لـیتنآ  ریازج  رد  ـالثم  دـنک .  یم  قرف  هـقطنم  ره  رد  دراد و  یفلتخم  قرط  يدـنه  ربـمت  ندرک  کـشخ 

 . دنک لح  ارنآ  هدرک و  ذوفن  هویم  ذفانم  رد  تبرش  ات  دننک  یم  دراو  تسا  شوج  لاح  رد  یظیلغ  تبرش  ياراد  هک  یگرزب 
: یئوراد صاوخ  . 

 . تسا کشخ  درس و  ناریا  میدق  بط  رظن  زا  يدنه  ربمت 
 . دوش یم  بت  ندمآ  نیئاپ  ثعاب  يدنه  ربمت  ندروخ  (1

 . دنک یم  کمک  اذغ  مضه  هب  ( 2
 . تسا ندب  هدننک  کنخ  يدنه  ربمت  (3

 . تسا دیفم  یگنشت  عفر  يارب  (4
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 . دنک یم  فرطرب  ار  عوهت  یگدروخ و  مهب  لد  (5
 . تسا لاهسا  هدننک  عفر  ضباق و  يدنه  ربمت  تسوپ  (6
 . تسا لاهسا  هدننک  عفر  ضباق و  يدنه  ربمت  تسوپ  (7

 . دیروخب تابن  اب  هدرک و  فاص  ارنآ  سپس  دینک و  سیخ  بآرد  ار  هدام  نیا  هک  تسا  نیا  يدنه  ربمت  زا  هدافتسا  هقیرط  نیرتهب  (8
هدرک طولخم  شوج  بآ  رتیل  مین  اب  ار  يدنه  ربمت  يروخ  اذغ  قشاق  کی  هدرک  مد  هیهت  يارب  دراد .  نیلم  رثا  زین  يدنه  ربمت  هدرک  مد  (9

 . دینک فرصم  زور  لوط  رد  ار  هدرک  مد  نیا  سپس  دنامب  دیراذگب  تعاس  کی  تدم  هب  و 
 . دیراذگب ندب  كاندرد  ياهتمسق  مرو و  يور  ار  دامض  نیا  دینک .  تسرد  نآ  زا  دامض  دیزپب و  ار  يدنه  ربمت  (10

 : تارضم
هنوگنیا دنک .  لاکـشا  دـیلوت  تسا  نکمم  دـنراد  فیعـض  لاحط  هیر و  هک  یـصاخشا  رد  تسین و  بوخ  لاحط  هیر و  يارب  يدـنه  ربمت 

 . دنروخب شاخشخ  ای  اریتک و  اب  ار  يدنه  ربمت  هک  تسا  رتهب  صاخشا 
یتنس بط  بتک  عجرم :

ولآ درز 

: فرصم هقیرط 
یکاروخ

: تاحیضوت
Apricot ولآدرز

Armeniaca bulgar یملع مان 
یسانش هایگ 

لوا نرق  لـئاوا  رد  تخرد  نیا  دـیور  یم  قطاـنم  نیا  رد  یـشحو  تروـصب  مه  زوـنه  دـشاب و  یم  نیچ  یحاوـن  یموـب  وـلآ  درز  تخرد 
 . تفای هار  اپورا  ایسآ و  هب  يدالیم 

ولآدرز ياهلگ  دشاب .  یم  درز  هب  لیام  نشور  زبس  گنرب  زیت و  كون  بلق  دـننام  نآ  ياهگرب  دـسر  یم  رتم  عافترا 6  ات  ولآدرز  تخرد 
 . تسا زمرق  هب  لیامتم  دیفس  گنرب  تشرد و 

. دسریم ناتسبات  طساوا  رد  هک  هدوب  نیریش  عوبطم و  یمعط  اب  گنر  درز  یتشوگ و  نآ  هویم 
 . دشاب یم  خلت  یهاگ  نیریش و  نآ  معط  هک  دراد  رارق  هتسه  لخاد  رد  نآ  زغم  تسا ، لکش  یضیب  ياه و  وهق  فاص ،  ولآدرز  هتسه 

: یئوراد صاوخ 
ولآدرز ینامرد  صاوخ 

تسا رت  درس و  ناریا  میدق  بط  رظن  زا  ولآدرز 
تسا نوخ  هدننک  هیفصت  (1

دنک یم  زاب  ار  قورع  (2
تسا نیلم  (3

دنک یم  عفر  ار  ناهد  دب  يوب  (4
تسا رب  بت  (5
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تسا دیفم  ینوخ  مک  يارب  تلابک  نتشاد  تلعب  (6
دنک یم  فرطرب  ار  لصافم  مرو  ( 7

تسا ناوختسا  یمرن  دض  ( 8
تسا دیفم  ندب  ندرک  ییایلق  يارب  (9

ولآدرز گربو  هتسه  ینامرد  صاوخ 
 . تسا کشخ  درس و  نآ  لگ  گرب و  کشخ و  مرگ و  ناریا  میدق  بط  رظن  زا  هتسه  زغم 

تسا یسنج  ياوق  هدننک  تیوقت  نآ  زغم  - 1
 . دنک یم  نامرد  ار  شوگ  ینیگنس  هدرب و  نیب  زا  ار  شوگ  ياهادص  دیناکچب  شوگ  رد  رگا  ار  ولآ  درز  هتسه  زغم  نغور  -2

تسا دیفم  تسوپ  ندرک  مرن  يارب  هتسه  زغم  نغور  -3
تسا هدور  هدعم و  مرک  هدنشک  دشاب  خلت  رگا  هتسه  زغم  نغور  -4

. دنک یم  درخ  ار  هناثم  گنس  هدرب و  نیب  زا  ار  دعقم  مرو  هتسه  خلت  نغور  -5
تسا دیفم  لاهسا  عطق  يارب  ولآدرز  گرب  هدرک  مد  -6

 . دیناکچب شوگ  رد  ار  ولآدرز  گرب  هدرک  مد  زا  هرطق  دنچ  درد  شوگ  نیکست  يارب  -7
 : تارضم

دیاب هشیمه  دـننک .  زارتحا  نآ  ندروخ  دایز  زا  دـیاب  ناکدوک  هدروخلاس و  صاخـشا  تسا .  خافن  لیقث و  مضه ،  رید  یلک  روطب  ولآدرز 
دزاس یم  ناسآ  نآ  ارنآ  مضه  هدوب و  خفن  دض  ولآدرز  هتسه  اریز  دومن  لوانت  زین  ارنآ  هتسه  نآ  اب  هارمه  دروخ و  اذغ  زا  لبق  ار  ولآدرز 

یتنس بط  بتک  عجرم :

تورف پیرگ 

: فرصم هقیرط 
یکاروخ

: تاحیضوت
تورف پیرگ 

. تسا میساتپ  و  ث ›› نیماتیو ‹‹  زا  راشرس  دیاوف : 
نیماتیو زاس  هنیمز  ینعی  نتوراک  زا  هتشابنا  نآ  یتروص  خرس و  عاونا  دشاب  یم  یندعم  داوم  ریاس  میـسلک و  نهآ ، تالوف ، زا  ینغ  یعبنم 

. تسا آ ›› ›› 
رد ناسنا  زا  هک  تسا  یهایگ  داوم  زا  رگید  يرامـش  دـیونوالفویب و  ياراد  تسا . یئزج  شا  يرلاـک  رادـقم  یلو  ناوارف  شا  یهاـیگ  ربیف 

. دننک یم  تبقارم  یبلق  ياه  يرامیب  ناطرس و  زورب  لباقم 
 . دنک یم  تیوقت  ار  اهتشا  تورف ،  پیرگ  هویم ي  - 

 . دشخب یم  تعرس  ار  ارفص  هسیک ي  حشرت  يدعم و  ریصع  نایرج  دنک و  یم  ناسآ  ار  مضه  لمع  تورف ،  پیرگ  - 
 . دنرثؤم ندب  قورع  بلق و  تمالس  ظفح  رد  نیماتیو  ود  نیا  تسا .  پ ››  و ‹‹  ث ››  ياه ‹‹  نیماتیو  ياراد  تورف  پیرگ   ـ

 . دنک یم  کمک  ندب  هاگتسد  یتایح  داوم  دنق و  دیلوت  هب  تورف  پیرگ   ـ
 . دنشون یم  بت  ماکز و  جنشت  عقوم  ار  نآ  هدرک ي  مد  دراد و  ار  زرل  جنشت و  دض  تیصاخ  تورف ،  پیرگ  ياه  لگ   ـ
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. دنک یم  جراخ  ندب  زا  ار  مومس  دوش و  یم  دایز  نآ  روآراردا  صاوخ  دنروخب ،  اتشان  حبص  ار  تورف  پیرگ  رگا   ـ
 . دزاس یم  كاپ  ار  دبک  هیلک و  دنک و  یم  هیفصت  ار  نوخ  تورف ،  پیرگ   ـ

 . تسا ریساوب  يزیر  نوخ  دض  تورف ،  پیرگ   ـ
 . دنک یم  عفر  ار  شطع  تسا و  کنخ  يا  هویم  تورف ،  پیرگ   ـ

 . دنک یم  نامرد  ار  یلصفم  تالالتخا  تورف ،  پیرگ   ـ
 . دوش یم  زیوجت  دنکش ،  یم  ناشرس  ياهوم  هک  یناسک  يارب  تورف ،  پیرگ   ـ

 . تسا دیفم  دنراد  زیخ  بت  يویر و  ياه  تنوفع  هک  یناسک  يارب  تورف ،  پیرگ   ـ
‹‹ ، 1 ـ  ب آ ‹‹ ،›› ياه ‹‹  نیماتیو  ياراد  میسلک )  نهآ و  یندعم (  داوم  رب  هوالع  تورف ،  پیرگ  - 

 . تسا پ پ ››  و ‹‹  ث ››  ‹‹ ، ›› 2 ـ  ب ›› 
. تسا يذغم  معط و  شوخ  رپوت ، يا  هویم  تورف ، پیرگ  - 

. دراد نهآ  مرگ  یلیم  میسلک و1  مرگ  یلیم   40 تالوف ، مرگورکیم   25 میساتپ ، مرگ  نینچ 325  مه  - 
‹‹. ث نیماتیو ‹‹  مرگ  یلیم  رادقم 95  هب  رکش ) نودب  هدشن ( نیریش  تورف  پیرگ  يواح  ناجنف  کی 

یلو دنا ، هدرک  یم  يراددوخ  نآ ، شرت  خلت و  هراصع ي  هرطاخ  هب  رکـش ، نودب  تورف  پیرگ  ندروخزا  مدرم ، زا  يرایـسب  هتـشذگرد ،
. دوش یم  لصاح  نیریش  هزم ي  دیفس ، اب  یتروص  ای  خرس  تورف  پیرگ  بآ  نتخیمآ  اب  لومعم  روط  هب 

. درادن ندرک  نیریش  هب  زاین  هک  دیآ  یم  دیدپ  یشخبورین  يا  هباشون  میزیمآ ، رد  مه  اب  ار  تورف  پیرگ  ای  لاقترپ  بآ  رگا 
. تسا رادروخرب  اه  یبرچ  ندرب  نیب  زا  ندنازوس و  يارب  يریظن  یب  تردق  زا  تورف  پیرگ  - 

نایم نمـض  رد  دریگب ، ار  نات  يروخرپ  يولج  ات  دیروخب  ار  نآ  یکاروخرهزا ، شیپ  هنازور  دیهاکب ، نات  نزو  زا  دـیهاوخ  یم  هچ  نانچ 
. دور یم  رامش  هب  یلآ  هدیا  هدعو ي 

. دنک یم  کمک  نوخ  لورتسلک  شهاک  هب  هک  تسا  یندش )  لح  یهایگ  فایلا   ) نیتکپ زا  راشرس  تورف  پیرگ  هک  نیا  بلاج 
هب هک  تسا  هدننک  دیـسکا  دـض  هدام ي  کی  هدام ، نیاو  دنتـسه  نپوکیل  زا  راشرـس  یتروصو ، خرـس  ياه  تورف  پیرگ  لاثم ، ناونع  هب 

. دهد یم  لیلقت  ار  تاتسورپ  ندش  گرزب  رطخ  دیآ  یم  رظن 
. دنک داجیا  از  تیساسح  شنکاو  تابکرم ، هب  ساسح  دارفا  رد  دراد  ناکما  تارضم : 

تسا نکمم  تلاح  نیا  دنهد .  یم  ناشن  تیـساسح  دوخ  زا  زین  تورف  پیرگ  ربارب  رد  الامتحا  دنراد ،  تیـساسح  تابکرم  هب  هک  يدارفا 
. دشاب نآ  تسوپ  رد  دوجوم  نغور  ای  هویم  دوخ  رطاخ  هب 

یتنس بط  بتک  عجرم :

ریس

: فرصم هقیرط 
یکاروخ

: تاحیضوت
Garlic ریس

Allium sativum یملع مان 
یسانش هایگ 
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ات 12 زا 5  بکرم  مروتم و  نآ  ینیمز  ریز  تمـسق  دـسر .  یم  زین  رتمیتناـس  عافترا 40  ات  نآ  هقاـس  هک  یمئاد  یفلع و  تسا  یهاـیگ  ریس 
گنرب لکـش  يراون  کیراب و  نآ  ياهگرب  دـشاب .  یم  دیفـس  هب  لیام  يرتسکاخ  گـنرب  فیرظ  كزاـن و  ياـهاشغ  رد  روصحم  هعطق و 

 . دوش یم  رهاظ  هقاس  ياهتنا  رد  رتچ  کی  تروصب  هک  گنر  یتروص  کچوک و  نآ  ياهلگ  هریت و  بس 
 . دشاب یم  اهنآ  دب  يوب  لیلدب  دیاش  هک  دنراد  مه  اب  کیدزن  يا  هطبار  زایپو  ریس 

دای نآ  زا  دوخ  ياه  هتشون  رد  ناتساب  رعش  رموه  تسا .  هتفر  یم  راکب  اهاذغ  ندرک  معط  شوخ  ناگردم و  یئایموم  يارب  میدق  رصم  رد 
 . تسا هدرب 

 . دندرک یم  هدافتسا  نآ  زا  دنتخانش و  یم  ارنآ  حیسم  دالیم  زا  لبق  زا  ایناپسا  اپورا و  رد  مدرم 
لئاق ریس  يارب  فلتخم  تیصاخ  میدق 61  نادنمشناد  زا  رگید  یکی  هدرک و  دای  نآ  صاوخ  زا  دوخ  ياه  هتـشون  رد  بط  ملع  ردپ  طارقب 

 . تسا هدش 
 : دراد دوجو  ریس  عون  هس 

 . تسا رت  يوق  رگید  عاونا  زا  هدوب و  دیفس  تسوپ  ياراد  ریس  عون  نیا  دوش .  یم  هدیمان   Greole مانب ییاکیرمآ  ریس  -1
 . دسر یم  رتمیتناس  هب 8  نآ  رطق  یهاگ  تسا و  رت  تشرد  هیقب  زا  هک  یتیهات  ریس  -2
 : دنیامرف یم  دنا و  هدش  لئاق  فلتخم  تیصاخ  ریس 70  يارب  ص )  ) دمحم ترضح 

مدرم هب  دیاین و  دجـسم  هب  هدروخ  زایپو  ریـس  هک  سکنآ  اما  تسا  درد  داتفه  ياود  ریـس  اریز  دـینک  هدافتـسا  دـیناوت  یم  ات  ریـس  يزبس  زا 
( ناهد دب  يوب  تلع  هب   .) دوشن کیدزن 

: یئوراد صاوخ 
اذـغ معط  رییغت  يارب  دوش  یم  لصاح  بآ  راخب  اب  ریـس  ریطقت  رثا  رد  هک  ریـس  سناسا  تسا  کـشخ  مرگ و  ناریا  میدـق  بط  رظن  زا  ریس 

 . دوش یم  فرصم 
 . تسا هدننک  ینوفع  دضو  نکشداب  ریس  (1

 . دهد یم  شیازفا  اهیرامیب  لباقم  رد  ار  ندب  تینوصم  ریس  ندروخ  (2
 . تسا شک  مرک  ریس  (3

 . تسا ندب  هدننک  تیوقت  كرحم و  ریس  (4
نیا رگا  دینک ، لیم  سپـس  دییامن  هفاضا  نآ  هب  ومیلبآ  يروخ  ابرم  قشاق  کی  هدرک و  هدنر  ار  ریـس  زا  هبح  کی  دیناوتیم  ولگ  درد  يارب  ، 

 . تسا ماکز  یگدروخامرس و  يوراد  ریس  دشابیم . يدیفم  يوراد  ولگ  درد  يارب  دیهد  ماجنا  راب  دنچ  ار  راک 
دراد لس  هجلاعم  رد  یبوخ  رثا  ریس  (6

دنک یم  قیقر  ار  نوخ  ریس  (7
دراد سفن  یگنت  رد  یبوخ  رثا  ریس  (8

 . درب یم  نیب  زا  ار  هشعر  هوقل و  ریس  موادم  ندروخ  (9
. دنک یم  بوخ  ار  لصافم  ياهدرد  درب و  یم  نیب  زا  ار  هدعم  تبوطر  نیاربانب  تسا  کشخ  مرگ و  نوچ  ریس  (10

 . دشاب یم  سرقن  کیتایس و  لصافم ،  ياهدرد  هدننک  نامرد  ریس  (11
 . تسا دیفم  رایسب  جازم  درس  صاخشا  رد  مرپسا  دیلوت  شیازفا  یسنج و  يورین  تیوقت  يارب  ریس  (12

 . دوش نامرد  اهنآ  يرامیب  ات  دنروخب  ریس  امتح  دیاب  دننک  یم  راردا  هرطق  هرطق  هک  یئاهنآ  (13
 . درب یم  نیب  زا  ار  هدعم  درد  هیر و  ياه  مخز  ریس  (14
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 . دزاس یم  جراخ  هتسکش و  ار  هیلک  ياه  گنس  ریس  (15
 . تسا دیفم  نادند  تیوقت  يارب  دیزپب  هریز  اب  ار  ریس  (16

 . دهد یم  نیکست  ار  نادند  درد  نادند ،  هب  هتخپ  ریس  ندیلام  (17
دیفم مشچ  کلپ  ریز  یگردم  نوخ  عفر  يارب  دامـض  نیا  دـینک  تسرد  نآ  زا  يدامـض  دـینک و  طولخم  لسع  ابو  دـینازوسب  ار  ریـس  (18

 . تسا
 . تسا دیفم  جاسنا  ندروآ  بآ  عفر  يارب  ندوب  ردم  تلعب  ریس  (19
 . دینک هدافتسا  ریس  دامض  زا  اپ  فک  هچخیم  ندرب  نیب  زا  يارب  (20

 . تسا رثوم  رایسب  ریس  دامض  یبصع  یسمیتامر و  ياهدرد  عفر  تهج  (21
 : دینک هدافتسا  ریس  تبرش  زا  هطوبرم  ياهیرامیب  ماگنه  رد  یسفنت  هاگتسد  ندرک  ینوفع  دض  تهج  (22

نیا يارب  فرـصم  ردقم  دوش .  هل  ات  دیناشوجب  ارنآ  هدرک و  طولخم  دـنق  ای  رکـش  مرگ  بآ و 200  مرگ  اب 200  ار  ریـس  مرگ  ردقم 100 
 . تسا زور  رد  يروخپوس  قشاق  هس  روظنم 

 . دننکیم هدافتسا  ریس  زا  ناتسرامیب  ياضف  ندرک  ینوفعدض  يارب  اکیرمآ  ياه  ناتسرامیب  زا  یکی  رد  ادیدج  (23
 . تسا هدرک  دیئات  ار  ریس  یشک  يرتکاب  رثا  داد و  ماجنا  ریس  يور  يدایز  تاشیامزآ  يوسنارف  فورعم  کشزپ  روتساپ  (24

 . تسا نوخ  ندش  هتخل  داقعنا و  دض  ریس  (25
شیپ لاسدنچرد  دور  یم  الاب  نآ  فرصم  دراد ، عویش  ازنالوفنآ  هکیماگنه  الومعم  تسا و  فورعم  نیلیس  ینپ  مانب  ریس  يوروش  رد  ( 26

 . دندرک فرصم  ریس  نت  يوروش 500  مدرم  درک  ادیپ  عویش  ازناولفنآ  هک 
 . درب یم  نیب  زا  ار  یناطرس  ياهلولس  ریس  ندروخ  (27

رثا زدیا  ضرم  يور  ریس  هک  تسا  دقتعم  دنک  یم  یققحت  زدیا  ضرم  يور  ادیرولف  هاگـشناد  رد  هک  ییاکیرمآ  نادنمـشناد  زا  یکی  (28
 . دراد تبثم 

روظنم 30 نیا  يارب  ریـس  فرـصم  ردقم  دهد .  یم  شهاک  ار   LDH رادقم دروآ .  یم  نیئاپ  ار  نوخ  لورتسلک  ردقم  ریـس  فرـصم  (29
هک تسا  تلع  نیدب  نیا  دور و  الاب  تسا  نکمم  لورتسلک  ردـقم  لوا  هام  دـنچ  رد  ریـس  فرـصم  اب  هک  تسا  بلاج  تسا .  زور  رد  مرگ 

دیاب دیـسر  لامرن  تلاحب  لورتسلک  هکنیا  زا  دـعب  ددرگ  عفد  اجنآ  زا  هک  دوش  یم  نوخ  لـخاد  هدـش و  جراـخ  جوسن  لـخاد  زا  لورتسلک 
گ درک .  فرصم  ماخ  ریس  فصن  يزور  نآ  يرادهگن  يارب 
 . دنک یم  يریگولج  همضاه  زاهج  ناطرس  زا  ریس  ندروخ  (30

 . دننک یم  هدافتسا  ریس  زا  نوخ  راشف  ندروآ  نیئاپ  يارب  هک  تساه  نرق  اه  ینیچ  (31
 : تارضم

فعض دردرس ،  بجوم  صاخشا  یضعب  رد  نآ  زا  دایز  هدافتـسا  اریز  دوش  فرـصم  لادتعا  دحب  دیاب  دراد  يرایـسب  صاوخ  هکنآ  اب  ریس 
 . تسا رضم  دنراد  لاهسا  هکیئاهنآ  يارب  ریس  دوش .  یم  ریساوب  ضراوع  مشچ و  فعض  یسنج ،  يورین 

 . دننک طارفا  ریس  ندروخ  رد  دیابن  تسا  فیعض  اهنآ  همضاه  متسیس  یلک  روطب  دنراد و  فیعض  هدعم  هکیئاهنآ 
هرک ای  ماداب  نغور  نآ  هب  یمک  هتخپ و  کمن  بآ و  اب  دیاب  ار  ریـس  نآ  تارـضم  عفر  يارب  دنروخب و  ریـس  دیابن  دنراد  تسوبی  هکیناسک 

 . دشابن رضم  ات  دینک  هفاضا 
یتنس بط  بتک  عجرم :

هناودنه
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: فرصم هقیرط 
یکاروخ

: تاحیضوت
Watermelon هناودنه

Citrullus vulgaris یملع مان 
یسانش هایگ 

نآ ياهلگ  دشاب .  یم  قیمع  ياهیگدیرب  اب  نهپ  نآ  ياهگرب  دراد و  کچیپ  هدنزخ و  نآ  هقاس  هیاپ  کی  هلاسکی و  تسا  یهایگ  هناودنه 
عاونا بسح  رب  هناودنه  همخت  دشاب .  یم  زمرق  نآ  لخاد  گنر و  زبس  نآ  تسوپ  زارد .  ای  رادـگر  نآ  هویم  تسا .  گنردرز  کچوک و 

 . دشاب درز  ای  دیفس و  زمرق ،  هایس ،  تسا  نکمم  نآ  فلتخم 
: یئوراد صاوخ 

 . تسا ناتسبات  هویم  نیرتهب  دنک و  یم  فرطرب  ار  امرگ  تسا .  رت  درس و  ناریا  میدق  بط  رظن  زا  هناودنه 
دنک یم  کمک  نوخ  راشف  ندروآ  نیئاپ  هب  تسا و  ردم  هناودنه  (1

دنک یم  تیوقت  ار  هدعم  هناودنه  (2
تسا رثوم  رایسب  ناهد  ولگ و  مخز  يارب  هناودنه  لخاد  دیفس  تسوپ  (3

درب یم  نیب  زا  ار  هدور  هدعم و  ياه  مرک  هناودنه  همخت  زغم  (4
تسا دیفم  هناثم  مرو  يارب  هناودنه  (5

دنک یم  باداش  هزات  ار  ندب  هناودنه  (6
تسا بوخ  رایسب  جازم  مرگ  صاخشا  يارب  هناودنه  (7

تسا هیلک  گنس  هدننک  عفد  ناقری و  هدننک  جالع  نیبجنکس  اب  طولخم  هناودنه  بآ  (8
دیروخب رکش  اب  ار  هناودنه  ناتسبات  مرگ  ياهزور  رد  ندب  ندرک  کنخ  يارب  (9

دیروخب تشخ  ریش  اب  ار  هناودنه  ندب  طالخا  بت و  ندرک  فرطرب  يارب  (10
دیروخب يدنه  ربمت  اب  ار  هناودنه  ندب  شراخ  عفر  يارب  (11

اذغ زا  دعب  هلـصافالب  رگا  اریز  اذغ .  زا  لبق  تعاسکی  اذغ و  زا  دعب  تعاس  هس  ابیرقت  ینعی  دروخ  اذغ  ود  نیب  هشیمه  دیاب  ار  هناودنه  (12
دنک یم  مکش  خفن  دیلوت  اریز  درک  طولخم  رگید  ياه  هویم  اب  ارنآ  دیابن  نینچمه  دنک  یم  داجیا  لالتخا  اذغ  مضه  رد  دوش  هدروخ 

یتنس بط  بتک  عجرم :

ونمس

: فرصم هقیرط 
یکاروخ

: تاحیضوت
نآ هب  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  تسا و  نیریـشو  هزمـشوخ  ونمـس  دننک . یم  هیهت  مدنگ  لماک  درآ  هزات و  مدـنگ  هناوج  هراصع  زا  ار  ونمس 
نآ هب  نیریـش  معط  هک  تسا  لماک  درآ  اب  مدنگ  هناوج  هراصع  بیکرت  نآ  ینیریـش  تلع  دننک . یمن  هفاضا  هدننک  نیریـش  هدام  عون  چیه 
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يا هراپ  زا  يریگشیپ  دارفا و  تمالـس  هب  ونمـس  دراد . یناوارف  ییاذغ  شزرا  نآ  هناوج  مدنگ و  رد  دوجوم  ياه  نیماتیو  داوم و  دهد . یم 
. دزادرپ یم  ناشن  هدش  هیفصت  درآ  اب  نآ  هسیاقم  هراصع و  درآ و  دیفم  داوم  یسررب  هب  ریز  لودج  دنک . یم  کمک  اهیرامیب  زا 

، يور مویمورک ، رفـسف ، دـننام : رگید  مهم  داوم  ياه B12,B8, B5, B3, B1 و  نیماـتیو  هورگ  ياه K-E-A و  نیماـتیو  ياراد  ونمس 
. تسا سم  نهآ و  موینلس ،

. تسا دیفم  رایسب  مادنا  شرورپ  ناراکشزرو  يارب  هژیوب  تسا و  از  يژرنا  يذغم و  ونمس 
يارب ندوب  يوقم  تلع  هب  مه  هدریش و  ناردام  يارب  مه  ور  نیا  زا  تسا  ازفاریش  ونمـس  تسا . باصعا  شمارآ  رمع و  لوط  يوراد  ونمس 

، ییازان همـضاهءوس ، نامرد  رد  نآ  شخبافـش  تارثا  هب  ناوت  یم  ونمـس  یناـمرد  دـیفم  دراوم  رگید  زا  تسا . دـیفم  رایـسب  رادراـب  ناـنز 
، تباید نوخدنق و  سیراو ، تسوبی ، يرغال ، وم ، شزیر  بلق ، نابرض  يدنک  درداپ ، ارفص ، لالتخا  ارفص و  هسیک  گنس  نامیاز ، یتخس 

يراکرپ یگدز ، تهب  ، S.M تهاقن ، هرود  نارامیب  هظفاح ، فعـض  لورتسلک ، نیئارـش و  بلـصت  مالتحا ، یبصع ، یباوخ  یب  دق ، دـشر 
مخز يدوبهب  تنوفع ، ربارب  رد  تمواقم  يزغم ، جـلف  اه ، مخز  میمرت  يراردا ، نوخ  راردا ، رد  تافـسف  زوکیاس ، اینرفوزیکـسا ، دـیئوریت ،

مرو سیزایروتـسیپ ، نمزم ، يازیروک  کـلمخم ، یعلباوه ، وکراـش ، يرب ، يرب  زولیـساب ، یلوک  ینیدورکا ، دوـنیر ، يراـمیب  هینرق ، ياـه 
اـپ و تیرترآ  راـب ، هارمه  ناـبز  مرو  زورترآ ، مورکوپیه ، ینوخ  مک  رپ ، ینم  ياـه  هجیگرـس  هارزیم ، مرو  یکفرب ، بت  یلـسانت ، هاگتـسد 

یگتـسکش میمرت  هب  کـمک  يدازون ، ناـقری  ناـقری ، تیتاـپه ، سولوفورکـسا ، ورپسا ، اروپروپ ، یگـسئای ، ضاروع  نوسنیکراـپ ، هکیبش ،
تفه هرفـس  شخب  نیئزت  هک  تشهب  ياذـغ  نیا  لخاد  رد  تسا . رثؤم  دـیفم و  ینامرد  کـمک  اذـغ و  ناونع  هب  ندوب ، میقع  ناوختـسا و 

، دننک یم  جراخ  ونمـس  زا  نتخپ  زا  سپ  ار  اه  ماداب  نیا  تسا . تکرب  هیام  دامن و  هک  دنزیر  یم  یگنـس )  ) نیریـش ياه  ماداب  تسا ، نیس 
. ددرگ تورث  لوپ و  یناوارف  ثعاب  ات  دنهد  یم  رارق  لوپ  فیک  لخاد  رد  لوپ  فیک  تکرب  ناونع  هب  ار  اهنآ  زا  يدادعت 

تسا یبرچ  هتزا و  داوم  دنق ، نهآ ، میدس ، درگوگ ، میسلک ، میزینم ، میـساتپ ، رفـسف ، زا  یناوارف  رادقم  و ?B و   E نیماتیو يواح  ماداب ،
هژیوب ندب  یمومع  تیوقت  ثعاب  ونمس  فرصم  ددرگ . یم  اذغ  نیا  رتشیب  ندش  يوقم  ثعاب  هدش و  نآ  بذج  ونمـس ، خبط  ماگنه  هب  هک 

. دوش یم  بوسحم  هسئای  هدریش و  هچب  رادراب ، نانز  هژیوب  نانز  يارب  يدیفم  رایسب  ياذغ  ددرگ و  یم  اه  ناوختسا 
یتنس بط  بتک  عجرم :

يدنه زوج 

: فرصم هقیرط 
یکاروخ

: تاحیضوت
. دور یم  رامش  هب  داصتقا  ياه  ه  ــــ یاپ زا  یکی  قطانم  نآ  رد  تسا و  كولم  ریازج  رد  دنه  قرش  يزنودنا و  قرـش  زا  زا  يدنه  زوج  اشنم 

کشخ هتسوپ ي  تفگ  دیاب  عقاو  رد  دوش . یم  هدافتـسا  اذغ  ینـشاچ  يارب  رتشیب  هدش و  کشخ  تروص  هب  قطانم  نیا  رد  يدنه  زوج  زا 
توخر و تلاح  داجیا  بجوم  نآ  دایز  ریداقم  هتبلا  هک  دور  یم  راک  هب  اذغ  يارب  ینـشاچ  نیرتذیذل  يدنه  زوج  رد  هناد  فارطا  هدش ي 

. دوش یم  نآ  يدیئولاکلآ  هدام ي  هب  دایتعا  سپس  یتسس و 
. دـیور یم  یـشحو  تروص  هب  كوـلم  رئازج  رد  هک  یمئاد  ياـهگرب  ياراد  رتـم و   10 ات عافترا 8  هب  هیاـپود ، تسا  یتخرد  يدـنه  زوج 
، رادـجوم لماک ، هداس ، بوانتم ، ییاهگرب  نآ  ددـعتم  ياه  هخاـش  يور  رب  اریز  تسین  جـنران  تخرد  هب  تهابـش  یب  نآ  يرهاـظ  لـکش 

هریت زبس  گنر  هب  گرب  کنهپ  یناقوف  حطـس  دـیآ . یم  دوجو  هب  جـنران  تخرد  گرب  هیبش  یمرچ  لوبیتسا و  نودـب  زیت ، كون  يوضیب ،
دوجو هب  هیاپ  ود  يور  رب  هدام  رن و  ياهلگ  نآ  ياه  هخاش  لوط  رد  تسا . دیفس  هب  لیام  زبس  گنر  هب  رت و  نشور  نآ  یناتحت  حطس  یلو 
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. دیآ یم 
. دنریگ یم  رارق  هخاش  يور  رب  عمتجم  تروص  هب  دنا و  زیت  كون  تمسق  هس  هب  مسقنم  رادتشوگ و  میخض ، یششوپ  ياراد  نآ  رن  ياهلگ 

هیبش هتـس  هویم ي  کی  نآ  حاقل  زا  هک  تسا  هناخ  کت  نادـمخت  کی  ياراد  ودراد  دوجو  رن  ياهلگ  هیبش  یـششوپ  زین  هداـم  ياـهلگ  رد 
. دوش یم  لیدبت  گنر  زمرق  یتشوگ و  ششوپ  کی  رد  روصحم  يوضیب  ياه  هناد  يوتحم  وله و 

یم عورش  هلاس  ياه 7  هیاپ  زا  ٌالومعم  تخرد  نیا  زا  يرادرب  هرهب  تسا . نآ  فارطا  ششوپ  هناد و  تخرد  نیا  هدافتسا ي  دروم  تمـسق 
ره رد  دراد  دوجو  تخرد  يور  رب  هویم  لاس  مامت  رد  نوچ  دیآ و  یم  تسد  هب  نآ  زا  هویم  رادقم  رثکادح  زین  یگلاس  نس 25  رد  دوش و 

هویم ي دنشاب . ندش  زاب  لاح  رد  اه  هویم  زونه  هک  تسا  ینامز  عقوم  نیرتهب  یلو  دروآ . لمع  هب  يرادرب  هرهب  تخرد  زا  ناوت  یم  یلصف 
هناد ي عضو  رد  تقد  دنـشاب . یم  هتفهن  زمرق  گنر  هب  يا  هظفحم  نورد  هک  دزاس  یم  جراخ  ییاه  هناد  ندش  زاب  زا  سپ  هایگ  هدیـسر ي 
هب یتخس  هتـسوپ ي  جراخ  زا  زین  ار  هناد  ره  تسا . نآ  هدعاق ي  هار  زا  ًارـصحنم  روکذم  هظفحم ي  اب  هناد  طابترا  هک  دهد  یم  ناشن  هایگ 

. دریگ یم  رب  رد  تسا ، هدعاق  زا  بعشنم  قیمع  ياهرایش  ياراد  هک  يا  هوهق  گنر 
هولج يرتسکاخ  گنر  هب  ًاعومجو  دراد و  هدروخ  نیچ  یحطس  هک  ددرگ  یم  رهاظ  نآ  زغم  دوش ، ادج  نآ  زا  هناد  تخـس  هتـسوپ ي  رگا 

. تسا عوبطم  رایسب  رطعم و  ینغور  دنت  شمعط  صوصخم و  نآ  يوب  دیامن . یم 
شـشوپ لـمع  نیا  اـب  هک  نآ  زا  سپ  دـنناسیخ و  یم  کـمن  بآ  رد  ار  یجراـخ  شـشوپ  رد  روصحم  ياـه  هناد  اـه  هویم  ندـیچ  زا  سپ 

دندرگ هیوهت  یبوخ  هب  هک  يوحن  هب  میالم  يامرگ  رثا  تحت  اه  یـساش  يور  رب  ار  اه  هناد  دیدرگ ، ادـج  نآ  زا  ( Macis  ) هناد یجراخ 
نآ هتـسوپ ي  زا  هناد  نورد  زغم  هام  ود  تدم  یط  رد  شور  نیا  اب  دننک . یم  ور  ریز و  ار  اهنآ  راب  کی  زور  ود  ره  ًابترم  دنهد و  یم  رارق 

هتسوپ ي يور  رب  میالم  تابرـض  ینزو  کبـس  بوچ  هعطق  اب  ماگنه  نیا  رد  بآ .) نداد  تسد  زا  ندش و  کشخ  رثا  رب   ) ددرگ یم  دازا 
. دنزاس یم  ادج  هتسوپ  زا  ار  هناد  زغم  دنروآ و  یم  دراو  نآ 

ات 40 رادقم 35  هب  دماج  برچ  داوم  يدیئونیموبلآ ، داوم  نودیمآ ، ياراد  دوش  یم  هدیمان  داکسوم  هک  هایگ  هناد ي  ییایمیـش - تابیکرت 
. تسا نیزر  دصرد و  ات 15  سناسا 8  دصرد ،

زا یطولخم  زین  نآ  بیکرت  رد  تسا . هدننازوس  مرگ و  معط  رطعم و  يوب  ياراد  يدرز  هب  لیامت  یمک  اب  گنریب  یعیام  داکـسوم  سناسا 
. دوش یم  تفای  نیتسیریم و ... نینارفاس ، لونژوا ، یمک  ینپرت ، ياهلکلا  نتناپید ، دصرد ،) 80  ) تسار نفماک  نینپ ،

ییوم لابرغ  يور  رب  هدروآ  رد  درگ  تروص  هب  ار  اـه  هناد  زغم  نآ  هیهت  يارب  هک  تسا  هاـیگ  هناد ي  زغم  برچ  هداـم ي  داکـسوم  ودروب 
تعرـس هب  ار  نآ  سپـس  دـیآ . رد  جارختـسا  لباق  عیام و  تلاح  هب  نآ  برچ  داوم  ات  دـنهد  یم  رارق  بآ  راخب  رثا  تحت  دـننارتسگ و  یم 

هدام ي نوچ  دـنهد . یم  رارق  تسا  هدـش  غاد  ًالماک  شوج  بآ  رد  نتفرگ  رارق  تلع  هب  ًـالبق  هک  دیفـس  ینهآ  تاحفـص  راـشف  رثا  تحت 
نغور زا  بآ  ندش  جراخ  يارب  دراد . هارمه  بآ  يرادـقم  دوش  یم  جراخ  هناد  درگ  زا  مرگ  ینهآ  تاحفـص  راشف  رثا  تحت  هک  ینغور 
ندرک فاص  دوش . یم  رـسیم  بآ  زا  نغور  ندش  ادج  هدش و  درـس  نآ  نورد  بآ  هک  يدح  هب  دـیامن  یم  کنخ  ار  اهنآ  يوتحم  فرظ 

. دریگ تروص  هجرد  يامد 100  رد  دیاب  زین  هدمآ  تسد  هب  نغور 
نآ فرـصم  همادا ي  یلو  تسا . رثؤم  كرحم و  داوم  زا  ( Masic  ) نآ یجراخ  شـشوپ  نینچمه  هایگ و  نیا  هناد ي  یناـمرد - صاوخ 

توخر و داـجیا  داکـسوم  سناـسا  هیور ي  یب  فرـصم  دوش . یم  تیمومـسم  بجوم  نآ  مرگ  ات 12  فرـصم 7  دـشاب و  یم  كانرطخ 
دراوم هب  هجوت  اـب  تسا . تاـناویح  زا  رتـشیب  ناـسنا  يارب  نآ  ندوـب  یمـس  دـنک . یم  اـه  سکلفر  لـمع  شهاـک  اـب  هارمه  قـیمع  باوـخ 

فرصم رگا  ًالوا  هک  دریگ  رارق  تقد  دروم  ناکن  نیا  هراومه  دیاب  دیآ ، یم  شیپ  نآ  سناسا  داکسوم و  فرـصم  زا  ًابلاغ  هک  تیمومـسم 
. تسا رطخ  یب  دنکن  ادیپ  همادا  ًایناث  دشابن و  ینامرد  ریداقم  زا  رتشیب  هیور و  یب  اهنآ 

نا زا  هوالع  هب  دوش و  یم  دراو  ییوراد  ياه  هدروارف  زا  يا  هدـع  لومرف  رد  ینامرد  فراصم  رب  هوالع  نآ  یجراـخ  شـشوپ  داکـسوم و 

ییوراد تاعالطا  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1869زکرم  هحفص 306 

http://www.ghaemiyeh.com


يور رب  ندیلام  تروص  هب  جراخ  لامعتسا  رد  داکسومودروب  دوش . یم  هدافتسا  هدننک  مضه  بلق و  يوقم  ياهروکیل  یـضعب  هیهت ي  رد 
. دور یم  راک  هب  مسیتامر  نامرد  يارب  وضع 

. دوش یم  دراو  یتناواروریف  يالکلا  سمراک و  هد  سیلم  بآ  نینچمه  سوراگ و  يالکلا  لومرف  رد  داکسوم  ییوراد - ياهلکش 
یم هدرب  راک  هب  مسیتامر  رد  وضع  يور  رب  نداد  شلام  يارب  صلاخ  روط  هب  ای  نزورود و  لامینیل  لاورن و  مب  هیهت ي  رد  داکـسومودروب 

. دوش
. دوش یم  هدافتسا  بارش  یعون  هیهت ي  يارب  نآ  زا  یلو  دسر  یمن  ینامرد  فراصم  هب  هناد  نوریب  هظفحم ي 

نآ رب  طورشم  دوش  یم  فرصم  مرگ  بآ  ناجنف  کی  رد  يروخیاچ  قشاق  فصن  ای  هرطق  رادقم 25  هب  يوقم و  ناونع  هب  داکسوم  یناسا 
. دورن راک  هب  موادم  روط  هب  هک 

دیلوت ندرک و  کشخ  هب  یـصاخ  هدع ي  لاس  مامت  رد  دوش و  یم  بوسحم  هفرح  کی  ناونع  هب  يزنودـنا  رد  يدـنه  زوج  هیودا  دـیلوت 
صوصخ هب  يریـسمرگ  ياـهروشک  رد  تسا و  رادروخرب  يذـیذل  رایـسب  معط  زا  يدـنه  زوج  دـش  هتفگ  هک  روـط  ناـمه  دنلوغـشم . نآ 

یمـسیتامور یلـصفم و  ياهدرد  هدنهد ي  نیکـست  صاخ  ياهدیئولاکلآ  ندوب  اراد  لیلد  هب  يدنه  زوج  دراد . ار  دوخ  صاخ  نارادفرط 
زا سپ  دـنک و  یم  کـیرحت  ار  نآ  عـقاو  رد  هتـشاذگ و  ریثأـت  زغم  رد  تاـساسحا  لـتنک  شخب  يور  رب  نآ  فرـصم  رد  طارفا  یلو  تسا 

. دراد صاخشا  عبط  هب  یگتسب  نا  فرصم  هتبلا  . دیآ یم  دیدپ  ناسنا  رد  توخر  یتسس و  هارمه  هب  تیاضر  طاشن و  ساسحا  نآ  فرـصم 
. دیریگب سامت  ام  اب  ییوراد  هویم  نیا  هیهت  يارب  .( . تسا دیفم  رایسب  جازم  درس  دارفا  يارب  )

یتنس بط  بتک  عجرم :

(jingseng  ) گنسنیج

: فرصم هقیرط 
یکاروخ

: تاحیضوت
 ، دـنا هتفر  راـک  هب  ندـب  زا  یـصاخ  ياـه  ناـگرا  تیوقت  هثیبخ و  حاورا  ندرک  رود  يژرنا ،  بسک  يارب  ناـهایگ  هک  تسا  لاـس  نارازه 

میرم يرامزر و  نوچ  یبرغ  ياـه  شخبورین  زا  ( Dang gui  ) ییوگ گناد  گنیـسنیج و  نوچ  قرـش  رد  جیار  ياه  شخبورین  هزورما 
هدـنهد شیازفا  ناونع  هب  دـنوش . يدـنب  هقبط  یتوافتم  ياـه  شور  هب  دـنناوت  یم  شخبورین  ناـهایگ  دنتـسه . رت  بوبحم  رت و  جـیار  یلگ 

دلو داز و  لثم و  دیلوت  يژرنا  عبنم  ییادورویا و  یکـشزپ  رد  طالخا  نیب  میظنت  یندب ،  تاعیام  ای  نوخ  هدننک  هیذغت  ( Qi  ) یک ای  يژرنا 
. دشاب یم 

ای یناوج  هاـیگ  ار  نآ  تسا  رتـهب  هک  دـشاب  یم  گنیـسنیج  دراد  ناـهج  رد  يداـیز  تیروهـشم  هک  يوـقم  شخبورین و  ناـهایگ  زا  یکی 
Asiatie و Ginseng یـسیلگنا يوسنارف و  هب  دنمان . یم  اسنج »  » و هسنج »  » ار هایگ  هشیر  یبرع  هب  یتنـس و  بتک  رد  میمانب . ورادشون 

نآ یملع  مان  هک  دـشاب  یم   Araliaceae هقـشع داوناخ ? زا  تسا  یهاـیگ  دوش . یم  هتفگ   Chinsese ginseng وginseng
. دشاب یم   Panax ginseng

هتخانـش يدالیم  مهن  نرق  برع  ناکـشزپ  يارب  دور . یم  راک  هب  نیچ  رد  تسا  لاـس  زا 5000  شیب  هـک   Panax ginseng هایگ نیا 
رادید مهدراهچ  یئولاب  مایس  هاشداپ  يوس  زا  یتئیه  هک  یماگنه   : » تسا هتشون  بایمک  تفگـش  هایگ  نیا  دروم  رد  ولوپوکرام  دوب . هدش 

یم هدافتـسا  گنیـسنیج  زا  یناوتان  یگتـسخ و  عفر  يارب  ییاـپورا  نادـنمتورث  سپ  نآ  زا  دـندرک . یفرعم  وا  هب  ار  گنیـسنیج  هاـیگ  درک 
سویلوفکنیک سکاناپ  هایگ  هک  دش  فشک  یتقو  ًاصوصخم  تفای ،  ترهـش  مه  اکیرمآ  رد  مهدجه ،  نرق  رد  هایگ  نیا  نینچمه  دندرک .
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. تسا یموب  هراق  نآ  رد  ( Panax quonquefolius)
 : تاصخشم

جراخ و هطقن  کـی  زا  دوخ  ياـه  گربمد  اـب  یهورگ  روط  هب  هک  هچگرب  ياراد 5-7  بکرم  نآ  ياه  گرب  هلاـس ،  دـنچ  تسا  یهاـیگ 
. دشاب یم  صخشم  ياه  گربلگ  اب  زیت و  كون  مظنم ،  راد  هنادند  رانک ? اب  یـضیب  هچگرب ،  ره  دنهد . یم  ار  بکرم  گرب  کی  لیکـشت 

نآ رطق  رتشیب و  رتم و  کی  نآ  لوط  هخاش ،  ود  بعشنم و  ای  هخاش  کی  میخـض  زارد ، دشاب  یم  نآ  لمعتـسم  تمـسق  رد  هک  هایگ  هشیر 
نیریش هشیر  زغم  هیبش  نیریـش ،  یمک  نآ  معط  درز ،  گنر  هب  هایگ  هشیر  یجراخ  تسوپ  دسر . یم  رتم  یتناس  ات 10  هایگ  هقی  هیحان  رد 

ياـهوراد زا  دـیور و  یم  يروچنم  نیچ و  ياـه  ناتـسهوک  رد  هاـیگ  نیا  دـشاب . یم  خـلت  یکدـنا  اـه  هنوـگ  یـضعب  رد  هتبلا  تسا . ناـیب 
. دوش یم  هضرع  اکیرمآ  اپورا و  ياه  یشورفوراد  بلغا  نیچ و  ياه  هناخوراد  مامت  رد  نونکا  مه  هک  تسا  ینیچ  فورعم  شخبافش 

 : ییایمیش تابیکرت 
هچنآ تسا و  هتفرگ  تروص  یعیسو  تاعلاطم  دوش ،  هدرب  یپ  هشیر  نیا  شخبافش  صاوخ  رارسا  هب  هکنیا  يارب  ییایمیش  تابیکرت  رظن  زا 

مان هب  نینوپاس  کـی  نولیکاـناپ ،  ماـن  هب  يدـیئورتسا  ياهدـیزوکولگ  ياراد  هاـیگ  نیا  هک  تسا  نیا  تسا  هدـش  شرازگ  لاـح  هب  اـت  هک 
تابیکرت  ، D نیماتیو نیماتیو B و  نومروه و  کی  نیساناپ و  مان  هب  رارف  ینغور  ساسا  کی  ینوباص ،  داوم  نیـسکاناپ ،  ای  دیزوسکاناپ 

. دشاب یم  گنیسنیج  مان  هب  دیزوکولگ  کی  ماجنارس  اه و  لورتسا  ینلیتسا ، 
دوجو هب  طوبرم  وراد  رثا  نیا  دنک و  یم  کیرحت  ار  سفنت  باصعا و  متـسیس  زکرم  تسا . يوقم  زاسزاب و  كرحم ،  کینوت ،  وراد  نیا 

نزو و بـسحرب  نیلوـک  دــصرد  هاـیگ 1-2  هـشیر  زا  دـنا . هدـش  ادـج  نآ  دیــسکوناپ ب  دیــسکوناپ آ و  ياـه  ماـن  هـب  دــیزوکولگ  ود 
. دوش یم  هدافتسا  دور  یم  راک  هب  ياهوراد  تابیکرت  رد  هک  یناوج  ياهوراد  یهت ? يارب  وراد  نیا  زا  دیآ . یم  تسد  هب  لورتسوتیساتب 

شخبافش زیگنا  تفگـش  رارـسا  نتفای  يارب  هایگ  مادنا  ياضعا  ریاس  هایگ و  نیا  هشیر  لاس 1974  رد  هک  تسا  هدـمآ  يرگید  شرازگ  زا 
نآ نیرت  هدمع  هلمج  نآ  زا  تسا ، هدش  ادـج  نآ  زا  کیژولویزیف  لماع  هدام  نیدـنچ  نونکات  دراد و  رارق  نادنمـشناد  یـسررب  تحت  نآ 

مسیلوباتم و هک  دیـسا  سکناپ  دـهد و  یم  شیازفا  اه  یتحاراـن  اـه و  یمظن  یب  ربارب  رد  ار  تالـضع  تمواـقم  هک  نیـسکناپ  زا  دـنترابع 
دراذگ و یم  رثا  نیرکودنآ  ای  یلخاد  هحـشرتم  ددغ  متـسیس  يور  هک  نولیو  سکناپ  ای  نیلوکاناپ  دنک و  یم  حالـصا  ار  یقورع  متـسیس 

. دراد تبثم  رثا  دنق  يرامیب  يارب  گنیسنیج  رخآ  رد  دنک و  یم  کیرحت  ار  باصعا  زکرم  هک  نساناپ 
: دربراک صاوخ و 

هجوت دروم  نآ  شخبافـش  راـثآ  هراوـمه  لاـح  اـت  خـیرات  نهک  نارود  زا  هک  دـشاب  ینیچ  ياـهوراد  نیرتـفورعم  دـیاش  گنیـسنیج  هشیر 
یم هدـننک  مرن  نکـشداب و  كرحم ،  يوقم ،  شخبورین ،  یلک ،  روـط  هب  صاوـخ  رظن  زا  دراد . تسا و  هتـشاد  رارق  یتنـس  بط  ياـمکح 
مک یبصع ،  ياه  یمظن  یب  یعطق  هجلاعم  دراوم  رد  نآ  شخبافش  رارسا  هب  هک  هدمآ  لمع  هب  هشیر  نیا  يور  يدایز  ياه  یسررب  دشاب .

همضاه ءوس  دیدش ،  یگتسخ  یسنج ،  یلیم  یب  موادم ،  یگنشت  نایسن ،  یشومارف و  سفنت ،  یمظن  یب  قرعت و  دوبمک  فعض ،  ینوخ ، 
مرج زا  ًامیقتـسم  ای  سناسا و  تروص  هب  ای  هراصع  ای  هدـناشوج  تروص  هب  نآ  ندروخ  دوش . هدرب  یپ  عوهت و ...  بلق و  هیحان  ياهدرد  ، 
یب يراـمیب ،  زا  سپ  تهاـقن  نارود  رد  اـت  دـنک  یم  داـجیا  ییاـناوت  ورین و  نآ  كاروخ  دریگ . یم  تروص  ماـخ  تروـص  هب  هشیر  درگ 

ياهتاردـیه اهدـنق و  مسیلوباتم  ددرگ . هداعا  اهنآ  هدنهدافـش  یعیبط و  راک  دور و  نیب  زا  باصعا  فعـض  ندـب و  ياه  هدـغ  ياـه  یمظن 
ندرک مارآ  يارب  دریگ و  ماـجنا  يداـع  موادـم و  روـط  هب  نژیـسکا  فرـصم  هـک  دوـش  یم  بجوـم  دـنک و  یم  مـظنم  ار  ندـب  رد  نـبرک 
رازاب رد   Panax زا عون  دنچ  دشاب . یم  زغم  يارب  رثوم  نکسم  عون  کی  تسا و  عفان  رایـسب  دنراد ،  یناور  ياه  یتحاران  هک  یـصاخشا 

. دنریگ یم  رارق  یتوافتم  ياه  فیدر  رد  تیبوغرم  صاوخ و  رظن  زا  هک  دوش  یم  هضرع  ایند 
 : گنیسنیج عاونا 
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( : Pnax ginseng) ینیچ ای  يا  هرک  گنیسنیج  - 1
هدناشوج زا  نپاژ  نیچ و  رد  دشاب . یم  هجوت  دروم  نآ  يا  هدغ  هشیر  رظن  زا  دوش و  یم  هتـشاک  نیچ  دنه و  یناتـسهوک  قطانم  یخرب  رد 
هدناشوج نیچودنه  رد  دوش . یم  هدافتسا  رب  بت  هدعم و  يوقم  ناونع  هب  هنیـس و  ندرک  مرن  يارب  نآ  کشخ  ینیمزریز  دغ ? هدرک  مد  ای 

هب وراد  نیا  دوش . یم  هداد  لمح  عضو  زا  سپ  ناـنز  ناراـمیب و  تهاـقن  هرود  رد  اوق  دـیدجت  تیوقت و  ناونع  هب  ینیمزریز  میخـض  هقاـس 
هرک ای  ینیچ  گنیـسنیج  درادن . صاخ  يرامیب  کی  هب  صاصتخا  دوش و  یم  زیوجت  اه  يرامیب  عاونا  يارب  قطانم  نآ  رد  ورادشون  ناونع 
ياه شهوژپ  هیر .  لاحط و  رد  ًاـصوصخم  يژرنا ،  هدـننک  دـیدجت  کـینوت  کـی  دـشاب . یم  ناـهایگ  نیرتنارگ  نیرترداـن و  زا  یکی  يا 

ینمیا و متسیس  تیوقت  ثعاب  هایگ  نیا  تسا . هداد  ناشن  نآ  رد  ار  ناسنا  یسنج  ياه  نومروه  هیبش  يدیئورتسا  تابیکرت  دوجو  دیدج ، 
ات 10 یمومع 3  کینوت  ناونع  هب  هدناشوج  رد  هک  دشاب  یم  روتنت  هدناشوج و  تروص  هب  فرـصم  هوحن  دوش . یم  مه  یگتـسخ  شهاک 

یم فرصم  شراوگ  هاگتسد  فعـض  زا  یـشان  لاهـسا  نامرد  رد  هک  روتنت  تلاح  رد  میناشوج و  یم  بآ  رتیل  یلیم  رد 500  ار  نآ  مرگ 
. دوش یم  هدافتسا  زین  نمزم  هفرس  مسآ و  نامرد  رد  نینچمه  دوش و 

. دومن هدافتسا  هدننک  تیوقت  ناونع  هب  زین  هشیر  ردوپ  زا  مرگ  ات 4  مرگ  یلیم  يواح 500  لوسپک  زا  ناوت  یم 
زا نوخراشف  ندوب  الاب  تروص  رد  ای  يرادراب  نارود  رد  دراد . مه  یبناج  ضراوع  اما  تسا  رطخ  یب  ًامومع  گنیـسنیج  سکاـناپ  هچرگا 

رادالوک ياه  هباشون  هوهق و  ياچ ،  دننام  اه  كرحم  ریاس  فرـصم  زا  نینچمه  درک . زیهرپ  دیاب  ینالوط  تدم  هب  ای  دایز  رادقم  فرـصم 
. دومن يراددوخ  دیاب  گنیسنیج  سکاناپ  اب  هارمه 

( : Panax noto ginsing  ) گنیسنیج وتون  سکاناپ  - 2
اب ندرک  فت  یلخاد ، ای  یجراخ  يزیرنوخ  يروآدنب  يزیرنوخ ،  زا  يریگولج  تیوقت و  يارب  تسا و  میخـض  ینیمزریز  هقاس  ياراد  هک 
زا يا  هدـع  دور . یم  راک  هب  عوفدـم  راردا و  رد  نوخ  دوجو  فراعتم و  دـح  زا  شیب  هنایهام  تاداع  ینیب ،  زا  يزیرنوخ  ینوخ ،  طـالخا 

يزیرنوخ و ندروآدنب  ندوب و  ضباق  رظن  زا  دنناد و  یم   Cynura pinnatifida Dc  . هایگ صاوخ  هیبش  ار  نآ  صاوخ  نادنمشناد 
. تسا رثؤم  رایـسب  تسوپ  ياـهمخز  نداد  شوج  يارب  هک  تسا  دـقتعم  تراوتـسا  دوـش . یم  یقلت  هاـیگ  نآ  دـننام  اـهمخز  نداد  شوـج 

هیبش هک  لاح  نیع  رد  لاح  ره  هب  یلو  تسا  هدرک  رکذ  اهنآ  ینیچ  ماـن  کـی  تحت  ار  هاـیگ  ود  نیا  ًـالوصا  ویچ  ماـن  هب  يرگید  دنمـشناد 
دیاب دیرخ  عقوم  رد  دشاب و  یم  یعقاو  يانعم  هب  ورادشون  هک  دـشاب  یم  هسنج  اهنآ  نیرترثؤم  دنـشاب و  یم  فلتخم  هایگ  ود  یلو  دنتـسه 
يارب درد و  دض  ناونع  هب  دوش  یم  هدـیمان  مه  بذاک  گنیـسنیج  هک  گنیـسنیج  نیا  ددرگ . يرادـیرخ  لیـصا  هایگ  هشیر  هک  درک  تقد 

يردـص نیژنآ  یبـلق و  یقورع و  ياـه  يراـمیب  هب  طوبرم  ياـهوراد  هب  نینچمه  دور . یم  راـک  هب  یجراـخ )  یلخاد و  يزیرنوخ (  عـطق 
یم هدافتـسا  هلولگ  ياه  مخز  يدوبهب  تعرـس  شیازفا  يارب  هایگ  نیا  زا  گنک  تیو  نازابرـس  مانتیو  گنج  نارود  رد  دوش . یم  هفاـضا 

یمرگ ياه 1-2  صرق  ای  اه و  لوسپک  رد  هک  دشاب  یم  ردوپ  تروصب  هک  دـشاب  یم  نآ  هشیر  هایگ  نیا  هدافتـسا  دروم  تمـسق  دـندرک .
یم طولخم  نوران  تخرد  تسوپ  اب  ار  نآ  هدـعم  مخز  زا  یـشان  درد  يارب  دور و  یم  راک  هب  درد  ای  اه و  يزیرنوخ  مخز و  ناـمرد  يارب 

. دشاب هتشاد  يدب  رثا  نینج  يور  تسا  نکمم  اریز  درک ،  هدافتسا  دیابن  گنیسنیج  وتون  سکاناپ  زا  يرادراب  نارود  رد  دننک .
( : Panax quinquefolius) سویلوفکنیک سکاناپ  - 3

هدش یم  هتـشاک  هدرب و  نیچ  هب  اجنآ  زا  ًاقباس  دشاب و  یم  یلامـش  ياکیرمآ  یموب  ًالوصا  هک  هنوگ  نیا  زین  یملع  كرادم  زا  يا  هدع  رد 
نیچ رد  هک  دشاب  یم  کینوت  کی  مه  ییاکیرمآ  گنیـسنیج  نیا  درادن . یتیفورعم  رازاب  رد  ًابیرقت  رـضاح  لاح  رد  هک  دوش  یم  هدرب  مان 

فعض زا  یـشان  ياه  هفرـس  نامرد  رد  نینچمه  دوریم و  راکب  لس  دننام  هدننک ،  رغال  نمزم  ياه  يرامیب  زا  یـشان  یگتـسخ  بت و  يارب 
ناونع هب  روتنت  رد  هک  دشاب  یم  ردوپ  روتنت و  تروص  ود  هب  هک  دـشاب  یم  هشیر  زین  هایگ  نیا  هدافتـسا  دروم  تمـسق  تسا . دـیفم  مه  هیر 
هـشیر ردوپ  دوش . یم  هدافتـسا  هیر  فعـض  نمزم و  هفرـس  يارب  توت  تخرد  تسوپ  یماـش و  لـیبجنز  لـثم  یناـهایگ  هارمه  اـی  کـینوت 
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. دوش یم  هدافتسا  یمرگ  ياهزود 1-2  رد  لوسپک  ای  صرق  تروص  هب  يژرنا  دوبمک  رد  سویلوفکنیک  سکاناپ 
( : Eleutherococcus Senticosus  ) يربیس گنیسنیج  - 4

تسا و دیئوتامور  دض  مساپسا و  دض  يوراد  ناونعب  و  گنیـسنیج ) ياه  هنوگ  هیقب  دننام   ) دشاب یم  هشیر  هایگ  نیا  هدافتـسا  دروم  شخب 
هب هک  یناسک  يارب  دشاب و  یم  يا  هرک  ینیچ و  گنیـسنیج  زا  رتمک  نآ  ییاز  ناجیه  دـهد و  یم  شیازفا  سرتسا  ربارب  رد  ار  ناسنا  ناوت 

هتبلا دشاب ،  یم  هشیر  ردوپ  مرگ  یلیم  يواح 500  لوسپک  ای  روتنت  تروص  هب  نآ  فرصم  شور  دنتـسه  يرت  يوق  هدننک  کیرحت  لابند 
. دراد دربراک  زین  ییوراد  ياه  صرق  تروصب 

 : گنیسنیج ینامرد  صاوخ  دروم  رد  یملع  دیدج  تاقیقحت  هب  يرظن 
رد یتاقیقحت  حرط  زا 400  شیب  یـسور  نادنمـشناد  اهنت  تسا . هدمآ  لمع  هب  ناهج  رد  يا  هدرتسگ  یملع  تاقیقحت  گنیـسنیج  هرابرد 

گنیـسنیج هدرک  مد  زا  هک  یـصاخشا  تسا  هداد  ناشن  تاقیقحت  مامت  جـیاتن  دـنا . هداد  ماـجنا  يربیـس  گنیـسنیج  شخبافـش  راـثآ  دروم 
يژرنا دـنهد ،  یم  ناشن  دوخ  زا  يرتشیب  تماقتـسا  یگدـنز  تامیالمان  اب  دروخرب  رد  دـنرتباداش و  رتملاس و  َـالومعم  دـننک  یم  هدافتـسا 

. تسا رتشیب  رتهب و  یلیخ  اهنآ  ساوح  زکرمت  دنراد و  راک  يارب  يرتشیب 
دروم رد  ار  اهسور  تایبرجت  تسا  ییوراد  ناهایگ  فورعم  نادنمشناد  زا  یکی  هک  ( Dr.Norman Franworth) تروسنارف رتکد 

. تسا نژوتپادآ  کی  گنیـسنیج  هک  تسا  نیا  گنیـسنیج  صاوخ  دروم  رد  تروسنارف  رتکد  هیرظن  دـیامن . یم  دـییأت  ًـالماک  گنیـسنیج 
(Dr.I.I.Berkhman  ) نامخرب مان  هب  یسور  فورعم  کشزپ  راب  نیلوا  ار  نآ  هک  دشاب  یم  یکشزپ  ینف و  حالطـصا  کی  نژوتپادآ 

. تسا هدرب  راک  هب  گنس  نیج  شخبافش  صاوخ  حیضوت  يارب  ار  بقل  نیا  تسا و  هدرک  فیرعت  يوروش ،  یملع  یمداکآ  زا  ، 
يزیچره دوش  یم  بجوم  ندب  هب  نژوتپادآ  دورو  ینعی  دراد ،  ار  ندب  رد  هدننک  لیدعت  شقن  هک  ررض  یب  تسا  يا  هدام  نژوتپادآ  کی 

ار نآ  يداع  دـح  ات  تسا  دایز  یلیخ  نوخراشف  رگا  ًالثم  دوش . لاـمرن  يداـع و  تسا  لاـمرن  ریغ  اـی  لداـعت  مدـع  تلاـح  رد  ندـب  رد  هک 
. دهد یم  شیازفا  ندب  ییژولویزیف  اب  بسانتم  یعیبط ،  يداع و  دح  ات  ار  نآ  تسا ؛  مک  هداتفا و  نییاپ  نوخراشف  رگا  دهد و  یم  شهاک 
. دراد اه  هدننکدیـسکادض  هیبش  يا  هدرتسگ  یکیژولویزیف  راثآ  ندـب  هب  نآ  دورو  ییاذـغ و  هدام  کی  رد  نژوتپادآ  دوجو  بیترت  نیا  هب 

. دنک یم  کیرحت  دیدشت و  ار  گنیسنیج  نژوتپادآ  دیفم  تیصاخ  هک  دراد  دوجو  زین  هدننکدیسکادض  داوم  گنیسنیج  رد  هتبلا 
دوجو زین  یکاروخ  داوم  بلغا  رد  هکلب  گنیـسنیج  رد  طقف  هن  ندرک  لیدعت  دـنیارف  هک  دـهد  یم  ناشن  يرگید  دـیدج  یملع  تاقیقحت 

زا تسا  مزال  ندـب  يارب  مک  یلیخ  رادـقم  هب  هک  مورک  رـصنع  هک  دـنا  هدرک  فشک  ًاریخا  اکیرمآ  يزرواشک  ترازو  ناققحم  ًالثم  دراد .
ندب یکیژولویزیف  ياه  لداعت  مدع  تالالتخا و  لیدعت  يارب  فلاخم  تهج  ود  رد  دراد و  يدـعب  ود  راثآ  دـشاب و  یم  نژوتپادآ  لماوع 

دح زا  رتمک  رگا  دهد و  یم  شهاک  لامرن  دح  ات  دشاب  لامرن  دحرب  دیاز  رگا  ینعی  دـنک ،  یم  لیدـعت  ار  نوخ  دـنق  ًالثم  دراذـگ . یم  رثا 
هک ندب  رد  یمیشویب  لداعت  يرارقرب  تیـصاخ  نیا  دسر  یم  رظن  هب  دهد . یم  شیازفا  ندب  یعیبط  لامرن و  دح  ات  ار  نآ  تسا  هدش  لامرن 

. دوش یم  تفای  یعیبط  یکاروخ  داوم  شخبافش و  ناهایگ  بلغا  رد  دروآ  یم  رطاخ  هب  ار  اه  ینیچ  فورعم   Yin-Yang لصا
گنیـسنیج 6 هشیر  درگ  زا  يروخ  ابرم  قشاق  هنازور 1-2/1  هک  دننک  یم  هیصوت  نادنمـشناد  زا  يا  هدع  فرـصم ،  تدم  رادقمرظن و  زا 

ردوپ زا  زور  ره  اه  تدم  ات  هک  دندقتعم  زین  يا  هدع  یلو  دوشن ،  هدروخ  نآ  زا  دعب  هام  ود  سپـس  دوش و  هدروخ  هام  کی  تدم  رد  هلاس 
ار گنیسنیج  درگ  يروخ  ابرم  قشاق  راک 2/1  نیا  يارب  دروخ . ناوت  یم  زین  هدناشوج  تروصب  ار  گنیسنیج  دروخ . ناوت  یم  گنیسنیج 

. دنروخب هدناشوج  نیا  زا  زور  رد  هنامیپ  دشوجب و 2  زیرزیر  هقیقد  دنراذگب 10  هتخیر و  مرگ )   220  ) شوج بآ  هنامیپ  کی  رد 
 : P.ginseng هنوگ زا  كاروخ  رادقم 

. دوش یم  هضرع  لوسپک  رد  ای  کچوک  ياه  هشیش  رد  یبآ  هراصع  تروصب  وراد  نیا 
زور و رد  راب  هس  هراصع  نیا  زا  دراد . دوجو  هاـیگ  هشیر  مرج  زا  مرگ  نآ 40  رد  هک  تسا  بعکم  رتم  یتناس  تیفرظ 50  هب  اه  هشیش  - 1
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. دروخ دیاب  هرطق  راب 10-20  ره  رد 
هدروخ دیاب  لوسپک  ود  راب و  کی  يزور  اه  لوسپک  نیا  زا  هک  دراد  دوجو  هایگ  هشیر  مرج  مرگ  یلیم  لوسپک 700  ره  رد  لوسپک ،  - 2

. دوش
رتم یتناس  هایگ 10  هشیر  مرج  عیاـم و  رظن  زا  لوپمآ  ره  تیفرظ  تسا و  دوجوم  هاـیگ  هشیر  مرج  زا  مرگ  لوپمآ 1-2  ره  رد  لوپمآ ،  - 3
مرگ یلیم  يواح 12000  هک  دوش  یم  هضرع  دـشاب ،  یم  لوپمآ  هتـسب 10  ره  رد  هک  ییاه  يدنب  هتـسب  رد  اه  لوپمآ  دشاب و  یم  بعکم 

هدروخ دیاب  طقف  تسین و  قیرزت  يارب  اه  لوپمآ  نیا   ) دروخ ددـع  کی  دـیاب  يزور  اه  لوپمآ  نیا  زا  تسا ،  گنیـسنیج  هایگ  هشیر  مرج 
(. دوش

تروص هب  ناوت  یم  قوف  دراوم  رب  هوـالع  هک  دـشاب  یم  زور  رد  مرگ  دودح 1-5/1  رد  هایگ  هشیر  مرج  زا  كاروخ  رادـقم  یلک  روط  هب 
. دروخ درک و  هیهت  زین  هدناشوج 

ثعاب تسا و  روآاهتشا  يدح  ات  نیریـش و  نآ  ياه  هنوگ  مامت  کنخ ،  مرگ ،  تسا  یهایگ  گنیـسنیج  هک  تفگ  ناوت  یم  یلک  روط  هب 
كرحم هدـننک و  تیوقت  نوخ ،  لورتسلک  نوخ و  دـنق  هدـنهاک  كرحم ،  هدـننک ،  تیوقت  ناونع  هب  دوش و  یم  یـشراوگ  هریـش  حـشرت 

هب ار  هیر  نمزم  ياه  يرامیب  تالکـشم و  دـشاب و  یم  اـه  هیر  يارب  یبوخ  يوراد  هاـیگ  نیا  دوش . یم  هدرب  راـک  هب  ندـب  ینمیا  هاگتـسد 
. دشخب یم  دوبهب  تعرس 

هب 5000 هایگ  نیا  زا  اه  ینیچ  هدافتسا  هقباس  دننک . یم  هدافتـسا  یتیوقت  يوراد  ناونع  هب  گنیـسنیج  زا  دنملاس  اه  ینیچ  هک  تساه  نرق 
عورـش مهدـجیه  نرق  زا  ار  نآ  عیـسو  هدافتـسا  اما  دنتخانـش ،  ولوپوکرام  نامز  رد  ار  گنیـسنیج  اـه  یبرغ  هچرگ  دـسر . یم  شیپ  لاـس 

. دننک یم  هدافتسا  یهایگ  یبیکرت  ياهوراد  زا  يرایسب  یلصا  شخب  ناونع  هب  گنیسنیج  زا  هزورما  دندرک .
یتنس بط  بتک  عجرم :

ینیمز ماداب  صاوخ 

: فرصم هقیرط 
یکاروخ

: تاحیضوت
 ) لورتاروزر تسا . زمرق  ایبول  سدـع و  لثم  تابوبح  هورگ  وزج  هکلب  تسین ، ودرگ  ای  ماداب  لثم  ینغور  هناد  کی  ینیمز  ماداـب  شمـسا ،
ره نوچ  . دوشیم تفاـی  زین  ینیمز  ماداـب  زمرق  تسوپ  رد  دراد ، دوجو  روـگنا  رد  هک  بلق  تمالـس  يارب  يدـیفم  هداـم  resveratrol(

ینیمز ماداـب  هدـعو  کـی  داد . رارق  ییاذـغ  میژر  رد  یبرچ  هورگ  وزج  ناوـتیم  ار  نآ  تسا ، یبرچ  مرگ  يواح 14 ینیمز  ماداـب  مرگ  30
رب هدـش  ماجنا  قیقحت  کـی  تسا . تـالوف  زا  یبوخ  عبنم  نینچمه  ینیمز  ماداـب  دـنکیم . نیمأـت  ار  E نیماتیو هنازور  زاـین  زا  20 دودـح % 

فـصن دـندرکیم ، فرـصم  هتفه  رد  راب  راهچ  ار  ینغور  ياههناد  رگید  ینیمز و  ماداب  هک  ییاهمناخ  هک  تسا  هداد  ناشن  مناخ  30/000
. دنتشاد دندرکیمن  فرصم  ار  ینغور  ياههناد  رگید  ینیمز و  ماداب  هک  ییاهمناخ  هب  تبسن  ار  یبلق  هتکس  هب  التبا  کسیر 

یتنس بط  بتک  عجرم :

يرامزر

: فرصم هقیرط 
دوش یم  هدیلام  نآ  نغور  تسا و  یکاروخ  نآ  هایگ 
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: تاحیضوت
(Lamiaceae  ) نایعانعن داوناـخ ? زا   Rosmarinus officinalis هایگ دـش ? کشخ  رادـلگ  ياههخاشرـس  گرب و  يراـمزر ،

(. 1و2  ) دشابیم رارف  نغور  نزو ) / مجح  ) دصرد ياراد 1  لقادح  هک  تسا 
: هایگ ياهمان 

Rosmarinus officinalis نیتال :
نرامور يرامزر ، یسراف :

ریسکا نابلاصح  نابلاصح ، لبجلا ، لیلکا  یبرع :
Rosemary, Common Rosemary, Moorwort, Herb of memory یسیلگنا :

Echter Rosmarin, Anthoskraut, krankrautblatter, kranzenkrautblatter یناملآ :
Romarin, Rose marine, Herbe aux couronnes, Feuilles de Rosmarin هسنارف :

كون نودب  یئاهتنا  اب  کیراب  اهگرب  دسریم . رتم  هب 2  نآ  عافترا  هک  هدنورالاب ، ياههخاش  اب  ایاپ ، ياهتوب و  رطعم  هایگ  یسانش : تخیر 
(. 6و5  ) دشابیم گنردیفس  ای  یتروص  تردن  هب  هریت و  زبس  گنر  هب  اهلگ  كزان ،)  ) لکشینزوس و 
(. 1و2  ) دهدیم لیکشت  ار  يرامزر  یئوراد  مادنا  هایگ ، رادلگ  ياههخاشرس  گرب و  یئوراد : مادنا 

يروآعمج ناتـسبات  راهب و  لوصف  رد  اهلگ و  ندـش  زاب  عورـش  ماـگنه  يراـمزر  هاـیگ  رادـلگ  ياههخاشرـس  گرب و  يروآعمج : ناـمز 
(. 7  ) ددرگیم

ایند رد  ار  يرامزر  هاـیگ  دـمع ? ناگدـنهدشرورپ  (. 1  ) دـشابیم لومعم  ناریا  یحاون  رتشیب  رد  يراـمزر  هاـیگ  شرورپ  راـشتنا : نماد ?
اکیرمآ يوالـسگوی و  ایلاتیا ، هسنارف ، ایناپـسا ، ًاصوصخ  اپورا  بونج  ياهروشک  سنوت و  شکارم و  ًاصوصخ  اـقیرفآ  لامـش  ياـهروشک 

. دنهدیم لیکشت 
ایناتیرب یهایگ  پوکامراف ? دـهدیم  لیکـشت  رارف  نغور  ار  يرامزر  هایگ  ياههخاشرـس  گرب و  یلـصا  لکـشتم ? داـم ? هلکـشتم : داوم 

ات 5/2 نیب 5/0  ایند  فلتخم  طاقن  رد  هاـیگ  نیا  رارف  نغور  نازیم  یلو  تسا ، هدرک  رکذ  نزو  رد  مجح  ار 1 % يرامزر  رارف  نغور  نازیم 
(. 2و8  ) تسا هدش  شرازگ  دصرد 

(، Campher  ) رفماک (، Borneol  ) لوئنروب (، cineol  - 1,8  ) لوئنیس ار 1و8 ـ  هایگ  رارف  نغور  رد  دوجوم  تابیکرت  نیرتهدـمع 
لحم یئایفارغج  طیارش  هب  هتـسب  هک  دنهدیم  لیکـشت  ننیپ   B –و ( pinene  ) ? ننیپاـفلآ -  (، Bornyl acetate  ) تاتسا لینروب 

(. 2و8  ) دشابیم ریغتم  داوم  نیا  زا  کیره  دصرد  نازیم و  هایگ ، تشک 
: دوشیم اههتسد  نیا  لماش  يرامزر  رادلگ  ياههخاشرس  گرب و  رد  دوجوم  یعیبط  تابیکرت  ریاس 

Rosmarinic  ) کینیرامزر دیـسا  دننام  یلنف  ياهدیـسا  (، Luteolin  ) نیلوـئتول و  ( Genkwanin  ) نیناوکنج دننام  اهدـیئونوالف 
. اهنیماتیو حالما و  یخرب  ربیف ، تاردیهوبرک ، یبرچ ، نیئتورپ ، نینوپاس ، نیزر ، خلت ، داوم  اهننات ، اهنپرتيرت ، اهنپرتيد ، (، acid

تروص هب  یئاهتـشایب و  خـفن و  نوخ ، راـشف  نرگیم ، دردرـس ، بارطـضا ، ناـمرد  رد  یکاروخ  تروص  هب  يراـمزر  زا  لامعتـسا : دراوم 
معط رطع و  تلعب  نینچمه  دوشیم . هدافتـسا  یمـسیتامور  ياهیرامیب  ینالـضع و  ياهدرد  نامرد  رد  یعـضوم  نکـسم  ناونعب  یعـضوم 

هحیار و رظن  زا  تسا و  كرحم  نغور  کـی  يراـمزر  نغور  2و9 .)  ) دریگیم رارق  هدافتسا  دروم  یتشادهب  یـشیارآ ـ  عیانـص  رد  بسانم 
بجوـم نوـچ  يراـمزر  فرـصم  تسا . هتـسجرب  رایـسب  يزکرم  باـصعا  متـسیس  يور  يراـمزر  كرحم  رثا  دـشابیم . ذـفان  مرگ و  رثا ،
فرـصم دنروآیم . لمعب  هدافتـسا  دبک  لامعا  یئاسران  ناقری و  ياهیرامیب  رد  نآ  زا  تهج  نیا  زا  دوشیم  ارفـص  عفد  حـشرت و  تلوهس 

. تسا هدش  هداد  صیخشت  دیفم  تهاقن  نارود  رد  رامیب  یلاحیب  طرفم و  یگتسخ  یمومع ، فعض  دراوم  رد  نرامور 
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، ساسح دارفا  زا  یخرب  رد  يرامزر  يواح  یتشادهب  یشیارآ ـ  ياههدروآرف  دربراک  ای  هایگ و  یعضوم  یئوراد  فرصم  یبناج : ضراوع 
(. 11و10  ) دنکیم داجیا  رون  هب  تیساسح  یتسوپ و  تیساسح  تیتامرد ، تسوپ ، يزمرق  داجیا  هاگهگ 

نغور 2و11 .)  ) دورن راکب  تسا  رتهب  ـالاب  نوخ  راـشف  یعرـص و  ناراـمیب  رد  یهدریـش و  يرادراـب ، نارود  رد  يراـمزر  طاـیتحا : دراوم 
. دوش دننامعرص  تاجنشت  بجوم  دناوتیم  دوش  فرصم  دایز  رادقم  هب  رگا  هک  دشابیم  روفاک  دصرد  ياراد 20ـ10  يرامزر 

یعـضوم تروص  هب  خـفندض و  ردـم و  ناونعب  یکاروخ  تروص  هب  يراـمزر  زا  هتـشذگ  بط  رد  هتـشذگ : یکـشزپ  رد  لامعتـسا  دراوـم 
(. 1  ) دناهدرکیم هدافتسا  درد  دض  باهتلا و  دض  ناونعب 

هدشهیهت يریطقت  بآ  یلصا  ءزج  نلکدا real و  ءازجا  زا  یکی  هدش و  هدافتـسا  وم  تسوپ و  زا  تبقارم  رد  يرامزر  زا  لاس  اهدـص  یط 
تیوقت و يزاسکاپ ، هب  دـشابیم و  بیـس  كرـس ? لماح  رد  یهاـیگ  ضباـق  طولخم  یعون  هک  تسا  يراـمزر  ياـهلگ  قیقر و  لـکلا  زا 
. تسا روهـشم  یناوج  داجیا  رد  هداـعلاقوف  تارثا  نتـشاد  هب  هدومن و  کـمک  هنکآ  دعتـسم  برچ و  ياـهتسوپ  هژیوب  تسوپ  یئادزمس 
زا يریگولج  اهوم و  تمالـس  نیمأت  يارب  هک  دریگیم  رارق  هدافتـسا  دروم  رـس  تسوپ  ندادشلام  هریت و  ياهوم  یـشکبآ  يارب  يراـمزر 

نامرد یتح  يرتسکاخ و  ياهوم  هب  گنر  ندنادرگرب  هب  يرامزر  تسا . دنمـشزرا  ًاعقاو  اهیرامیب  بقاعتم  هژیوب  اهنآ  دـح  زا  شیب  شزیر 
. تسا روهشم  یساط 

دییأت ریز  ياهبورکیم  هیلع  هایگ  نیا  هرثؤم  داوم  زا  يدادـعت  يراـمزر و  رارف  نغور  هاـیگ و  یبورکیم  دـض  راـثآ  یکیژولوکاـمراف : راـثآ 
(. 11  ) تسا هدیدرگ 

، سنـسرولف ساـنومودوسپ  سیورب ، سولیـسابوتکال  یلکایـشرشا ، ارلکویربـیو ، سوـبلآ ، سوکوکولیفاتـسا  سوـئروا ، سوکوکولیفاتـسا 
. ایرتکاب هنیروک  سینیتولگ ، الوروتودور 

یخرب رد  تسا . هدش  دییأت  یسررب و  ینتنورد  ینتنورب و  طیارـش  رد  زین  يرامزر  هایگ  زا  یفلتخم  ياهنویـسکارف  ینادیـسکایتنآ  راثآ 
و  Botylated Hydroxyanisole) BHA  ) ریظن ياهدــش  هتخانــش  ياهنادیــسکایتنآ  راــثآ  اــب  قوـف  راــثآ  دراوـم ، نـیا  زا 

(. 12و15  ) دیامنیم يربارب   Botylated Hydroxytoluene) BHT)
نغور رد  دوجوم  لوئنروب  هب  طوبرم  رثا  نیا  هک  دراد  يدـنه  هچکوخ  موئلیا  فاـص  لـضع ? يور  رب  یـصخشم  رثا  يراـمزر  رارف  نغور 

رثا يرگید  علاـطم ? رد  نـینچمه  دــیامنیم . لـمع  نیلوکلـیتسا  تسینوگاـتنآ  کـی  ناوـنعب  یهاگــشیامزآ  طیارــش  رد  هـک  هدوـب  رارف 
هدـش ضبقنم  نیفروم  اب  ًالبق  هک  يدـنه  چـکوخ ? ( oddis sphincter  ) يدوا رتکنفـسا  يور  رب  يراـمزر  رارف  نغور  یگدـننکلش 

هک کینیرامزر  دیـسا  کیپورتودانوگیتنآ  ینادیـسکایتنآ و  یناملپمک ، دـض  باهتلا ، دـض  راثآ  13و11 .)  ) تسا هدوب  دوهـشم  یبوخب 
(. 11و4  ) تسا هدیسر  تابثا  هب  زین  دشابیم  يرامزر  هایگ  یلصا  لکشتم ? داوم  زا  یکی 

هب ار  رثا  نیا  هک  تسا  هدش  هدید  روتوموکل  تیلاعف  کیرحت  شوم ، رد  يرامزر  هایگ  رارف  نغور  قاشنتـسا  ای  یکاروخ و  فرـصم  رثا  رب 
رد دوجوم  نیمسوید  دیئونوالف  رثا  زآ و  هروا  میزنآ  تیلاعف  هیلع  يرامزر  هایگ  راصع ? یگدننکراهم  رثا  دننادیم . طوبرم  لوئنیس  1و8 ـ 

(. 11  ) دنوشیم بوسحم  هایگ  کیژولوکامراف  مهم  تایصوصخ  ریاس  زا  یگریوم  یگدننکش  شهاک  رد  يرامزر 
: عجار ــ م

.71 6 ـ  ج 4 :)  ) 1369 هاگشناد ، تاراشتنا  نارهت ، یئوراد . ناهایگ  يرگرز ع . . 1
.158 هاگشناد 1373 :  تاراشتنا  نارهت : یهایگ . مانهژاو ? .ا . يدهاز . 3

.158  : 1375 رصاعم ، گنهرف  رشن  نارهت : ناریا . ناهایگ  ياهمان  گنهرف  نایرفظم و.ا . 4 ـ
یتنس بط  بتک  عجرم :

نوراسا
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: فرصم هقیرط 
 : دیدرگ دهاوخ  هراشا  نآ  هب  لیذ  رد 

: تاحیضوت
ریـش اب  دنبوکب و  ارنآ  رگا  تسا ،  یمور  لبنـس  خیب  دنیوگ  یـضعب  تسا و  جـبنلارذب  فالغ  دـننام  نآ  مخت  فالغ  هک  تسا  یهایگ  خـیب 

 (. ناهرب . ) درآ بجع  ظوعن  دنلامب  هیصخ  ریز  رب  دنزیمایب و  هزات 
رد دوب . هناد  کسخ  دـننام  يو  مخت  دوب و  گـنر  یناوغرا  يو  هفوکـش  رتدرُخ و  ندـال  تاـبن  گرب  دـننام  نآ  گرب  تسا  یهاـیگ  خـیب 
اما نیدران  لکـشبدوب  رایـسب  اه  هشیر  خـیب  کی  زا  قیقد و  ظیلغ و  دوب  عون  ود  نآ  دـشابیم و  زین  نادـمه  رد  رـصم و  رد  مور و  ياـههوک 

تعیبط دوب و  رتوکین  دوب  يربتـس  یکیراب و  نایم  رد  هچنآ  نوراسا  اما  ناریمام  دننام  دوب  درز  نیدرانگنر  دشابیم و  رتکیراب  نیدران  هشیر 
 . تسا فالخ  نیا  تسیمور و  لبنس  خیب  نوراسا  دنیوگ  میود و  هجرد  رد  تسا  کشخ  مرگ و  نآ 

. دوب نخسم  فطلم و  نوردنا و  ياهدرد  تهج  دوب  دنمدوس  نوراسا ،  تعفنم  اما  دوش . هتفگ  تسیمور و  لبنس  خیب  نیدران 
ضیح ءاقـستسا و  تهج  دوب  عفان  لسعلاءام  اب  دوب  لاقثم  هس  يو  زا  یتبرـش  دـهد و  دوس  ار  یغاـمد  ضارما  نایـسن و  دوب و  هدـعم  يوقم 

اب دنبوکب و  نوچ  هک  دنا  هدروآ  وا  صاوخ  رد  و  دنازیرب . هدرگ  گنـس  دهد و  توق  ار  هناثم  زرپس و  تبالـص  تهج  دوب  دنمدوس  دنارب و 
شـشب و تسا  رـضم  دنیوگ  تسبرجم و  دروآ و  مامت  یظاعنا  دـنازیگنارب و  ار  هاب  كرو ،  ود  ره  نایم  دـننک  دامـض  دنـشرسب و  هزات  ریش 

نزو کی  نآ  لدب  دنشاب . هدیناشوج  ماداب  نغور  رد  هک  تسا  زیوم  نآ  حلـصم  دنیوگ  تسا و  جزیوم  يو  حلـصم  دوب و  باصعا  ففجم 
 ( یعیدب تارایتخا   . ) تسا لیبجنز  نآ  لدب  دیوگ  سونیلاج  امامح و  نآ  نزو  یگناد  جو و  مین  و 

يدرز هب  لیام  دیفس  يدنت و  ۀیرطع و  كدنا  ابو  رتکیراب  هبوچدرز  زا  جک و  کیراب و  زارد و  هرگرپ و  تسا  یهایگ  خیب  ینایرـس  تغلب 
رتکچوک نآ  زا  بالبل و  لبن و  گرب  هب  هیبش  شگرب  نیمز و  يور  رب  طسبنم  وا  هایگ  اهلگنج و  وا  تبنم  يدرز و  هب  لـیام  ربغا  یـضعب  و 

زا یمـسق  تسوا و  زا  ترابع  مطرق  هک  هریجاک  مخت  لثم  شمخت  جـنب و  لگ  هب  هیبش  گرب  ریز  رد  شفنب و  شلگ  هرادتـسا و  هب  لیام  و 
لثم اهبعش  فارطا  رد  یضعب و  يالاب  رب  یضعب  هبعشرپ  قاس  ءالعا  قیقد و  نویروطنق  گرب  لثم  شگرب  رودم و  یعرذ و  ردقب  قاس  ارنآ 

لوا و مسق  لثم  گرب  ار  یمسق  معط و  شوخ  وبشوخ و  هرگ و  مک  رـصنخ و  يربطـسب  شخیب  یبغز و  يزیچ  نآ  فوج  رد  مدنگ و  هناد 
یمطخ و مخت  لثم  یمخت  وا  فوج  رد  ربک و  رمث  لثم  شرمث  شفنب و  گرزب و  شلگ  کیراب و  هدنکارپ و  وا  ياهخاش  بلـص و  ربغا و 
مومـس و عفر  رد  تسا  صوصخم  مسق  نیا  عاذل و  خلت و  هحیارلا و  يوق  هرگرپ و  ضرا و  تحت  رد  يراس  شخیب  دچیپ و  یم  راجـشا  رب 

درز هرگ و  یب  مرن و  شخیب  شفنب و  شلگ  نیمز و  يور  رب  طسبنم  وا  ياهخاش  رت و  هزیر  ماسقا  همه  زا  گرب  ار  یمـسق  اهرام و  ندیزگ 
کـشخ و مرگ و  مود  رخآ  رد  وا  عومجم  تسا و  هعبرا  ماـسقا  نیرت  فیعـض  مسق  نیا  هداـس و  ياـههوک  وا  تبنم  ۀـیرطع و  اـب  خـلت و  و 
زا هدرگ  زرپس و  رگج و  هدـعم و  یقنم  حـتفم و  ردـم و  للحم و  فطلم و  دزیخ و  ماش  هیقیرفا و  گنرف و  زا  هک  تسا  لوا  مسق  وا  نیرتهب 

سرقن ءاسنلاقرع و  لصافم و  كرو و  درد  ضیح و  سابتحا  لوب و  رـسع  ةاصح و  تهج  مغلب و  يوق  لهـسم  لسعلاءام  اب  هدراب و  طالخا 
ریـش اب  دشاب و  فصن  لطر و  راهچ  روگنا  بآ  وا  لاقثم  هس  ره  ءازا  هب  دـیاب  دنـشاب و  هدـیناسیخ  روگنا  بآ  رد  هام  ود  هک  ًاصوصخ  عفان ،
هیقنت رگج و  وخر  مرو  يددس و  ناقری  اقـستسا و  ینطاب و  ياهدرد  نیکـست  تهج  تسا و  بوطرم  دوربم و  يوق  یهبم  دنفـسوگ  رتش و 

نآ دود  هینرق و  هقبط  ضارما  تهج  وا  لاـحتکا  زرپس و  تبالـص  رگج و  هّدـس  یغاـمد و  هدراـب  ضارما  ۀـجزل و  تاـبوطر  زا  لوب  تـالآ 
ردق جزیوم و  شحلصم  هیر و  ّرضم  رثوم و  رایسب  ظوعن  تهج  راهز  تشپ  نار و  جنک  رب  هزات  ریش  اب  وا  دامض  برقع و  ندنازیرگ  تهج 

ار دـنه  يامکح  جو و  وا  فصن  ناجنلوخ و  وا  فصن  ای  تسا  لیبجنز  ای  وا  نزو  لثم  جو  شلدـب  لاقثم و  هس  ات  لاـقثم  کـی  زا  شتبرش 
 (. نموم میکح  هفحت  . ) دننادیم برجم  دیآرب و  مک  رایسب  هلبآ  دنشونب  جنرب  ذیبن  اب  ار  وا  مهرد  مین  هلبآ  زا  لبق  نوچ  هک  تسنآ  داقتعا 
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يریفرف اهنول  اهلوصا ، دنع  قرولا  نیب  رهز  اهل  ناسللاۀعاّذل و  ۀـحئارلاۀبیط ، لیثلا ،  هبـشی  ۀـجوعم  لوصالا  دـقع  ةریثک  روزب  تاذ  ۀشیـشح 
يوبـشوخ لیث ،  هب  هیبش  چیپ ،  چیپ  هرگرپ و  هشیر  اب  رایـسب  ياهمخت  اب  تسا  یهایگ  نوناق ص 157 س 2 .) تادرفم   . ) جنبلارهزب ۀـهیبش 

 . یفسلت حوطسلا .  فرح  یلباب .  فرح  يّرب .  نیدران  ءالضفلا .) دیوم  . ) رگت يدنهب  گنب ، لگ  هدننام  یناوغرا  شلگ  گنر  زگ ، نابز 
یتنس بط  بتک  عجرم :

بیس

: فرصم هقیرط 
. دمآ دهاوخ  ریز  رد  هدافتسا  هوحن 

: تاحیضوت
 " کیرات رات  کیلام " و " دیسا  دراد " . اه  هیر  رد  هدننک  کنخ  رثا  دیادز و  یم  ار  ترارح  بیس  هک  تسا  نیا  رب  داقتعا  ینیچ  بط  رد 

. دوش یم  شراوگ  هلول  رد  ازیرامیب  ياهیرتکاب  دشر  راهم  ببس  بیس  رد 
دوش و یم  ندب  رد  کیروا  دیسا  لیکشت  عنام  بیس  دشاب . یم  لوادتم  تسوبی ،  زا  يریگولج  يارب  بیـس  هویم  ندروخ  ناتـسودنه ،  رد 

بیس رگا  نیاربانب  دراد ،  رارق  نآ  تسوپ  رد  رتشیب  بیس ،  ياهنیماتیو  تسا . دیفم  اهنایرش  بلـصت  مسیتامور و  سرقن ، يارب  نآ  ندروخ 
رد تسا . رتدیفم  دنشاب ) هتشاد  ار  ماخ  بیس  تسوپ  ندروخ  هزاجا  هدعم ، عضو  ظاحل  زا  هک  یصاخشا  يارب  هتبلا   ) دوش هدروخ  تسوپ  اب 
. دزاس عوبطم  ارنآ  ات  دنزیر  یم  زین  هزات  ای  هدش  کشخ  تروص  هب  بیس  هویم  تسوپ  زا  بیس  گرب  ياه  هدناشوج  رد  رود  رواخ  قطانم 

. تسا دیفم  يا  هبصح  ياهبت  ینوخ و  لاهسا  لافطا ، هدور  داح  مرو  يارب  هزات  رادبآ  هدیسر  بیس  فرصم 
دوش یم  راردا  شهاک  هب  رجنم  هک  هیلک  ياهیتحاران  مسیتامور و  لصافم ، مرو  عفر  يارب  هدناشوج  تروص  هب  هدش  کشخ  بیـس  تسوپ 

 . دنک یم  میظنت  ار  شراوگ  هاگتسد  تیلاعف  هدومن و  لیهست  ار  کیروا  دیسا  عفد  هدوب و  ردم  اریز  تسا ،  دیفم  رایسب 
. دوش یم  فرصم  دوش ، هدیشوج  هقیقد  رد 15  هک  بآ  مرگ  يارب 100  تسوپ  مرگ  10 بیس ،  هویم  کشخ  تسوپ  هدناشوج  هیهت  يارب 

. تسا دیفم  اه  هثل  تیوقت  يارب  اذغ ، فرص  زا  سپ  بیس  ندروخ 
: هژیو فراصم  - 

دوبهب ببـس  بیـس ،  لیبق  زا  نیتسرئوک )  ) دایز ریداقم  يواح  ياهاذـغ  هک  تسا  هداد  ناشن  تاـعلاطم  زا  يداـیز  دادـعت  یبلق : يراـمیب  - 
تباث نینچمه  تاقیقحت  نیا  دندرگ . یم  نویـسادیسکا  تلع  هب   LDL لورتسلک بیرخت  نازیم  شهاک  نوخ و  ینادیـسکا  یتنآ  تیعلاف 

هب تادـهاشم  نیا  دـنراد . رارق  يزغم  هتکـس  یبلق و  يرامیب  هب  التبا  رطخ  رد  رتمک  نیتسرئوک ، يالاب  فرـصم  ياراد  دارفا  هک  دـنا  هدومن 
. تسا هدومن  حیرصت  بیس  نیتسرئوک  رد  نوخ  یگتخل  دض  نییارش و  بلصت  دض  تارثا 

ینعی تسا . لولحم  ياهربیف  هتـسد  زا  نیتکپ  تسا  نیتکپ )  ) مان هب  ربیف  یعون  زا  یبوخ  ریداقم  يواـح  بیـس  نوخ : لورتسک  ندوب  ـالاب  - 
میژر هب  نیتکپ  ندوزفا  هک  تسا  هداد  ناـشن  فلتخم  هدـش  لرتـنک  تاـعلاطم  ددرگ . یم  ظـیلغ  هدنبـسچ و  دوش ، یم  بوطرم  هک  یناـمز 

ياهدیـسا هب  بیـس  نیتکپ  نتفای  لاصتا  تسا  نکمم  رما  نیا  تلع  دوش . یم  نوخ  لورتسلک  حطـس  رد  یطـسوتم  شهاک  هب  رجنم  ییاذغ 
. دنک یم  کمک  نوخ  لورتسلک  شهاک  هب  هک  دشاب  يوارفص 

يداوم ریاس  اب  نیتکپ ، نتشاد  زا  رظن  فرص  بیـس  تسین و  بیـس  لورتسلک  شهاک  تردق  رگنایامن  نیتکپ  اهنت  هک  دوش  هجوت  دیاب  هتبلا 
یم جراخ  بیـس  کی  زا  هک  ینیتکپ  مامت  زا  نآ ،  ییادز  لورتسلک  يورین  یتح  تسا و  لورتسلک  دـنمورین  هدـنهاک  کـی  دوخ  دراد ، هک 

. تسا رتشیب  دوش 
دناوت یم  نیتسرئوک  دایز  اتبسن " ریداقم  هک  دنک  یم  داهنشیپ  نینچ  یناسنا  روموت  لولس  ياه  هنومن  يور  رب  یبرجت  تاعلاطم  ناطرـس : - 
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ربارب ار  هدام  نیا  زا  ینغ  ياهمیژر  یتظافح  ریثأت  نونکات  دوجو ،  نیا  اب  ایند ، رد  یتیعمج  تاعلاطم  دـیامن . فقوتم  ار  اهناطرـس  زا  یخرب 
دارفا يارب  دـناوت  یم  یـصاخ  روط  هب  نیتسرئوک  هک  دـهد  یم  ناشن  نینچ  تاقیقحت  یخرب  لاح ،  نیع  رد  تسا .  هدادـن  ناـشن  اـهناطرس 

یم یناطرـس  ياهلولـس  دشر  بجوم  بیترت  نیدب  دنوش و  یم  هناثم  هراوید  بیرخت  ببـس  وکابنت  ياز  ناطرـس  داوم  دشاب  دیفم  يراگیس 
بیـس رد  دوجوم  نیتسرئوک  هلمج  زا  اهدیئونوالف  يدایز  رادقم  هدننک  فرـصم  هک  يراگیـس  دارفا  هک  تسا  هدش  فشک  نینچ  دـندرگ .

 . دنوش یم  تظافح  وکابنت  زا  یشان  هناثم  هراوید  بیرخت  زا  دنتسه ، 
هب بیـس  رد  دوجوم  یعیبط  ياهدنق  دـیامن . تباث  روط  هب  نوخ  دـنق  حطـس  ظفح  هب  کمک  دـناوت  یم  بیـس  رد  دوجوم  نیتکپ  تباید : - 

. دهد یم  لژ  لیکشت  شراوگ  هاگتسد  رد  هک  دشاب  نیتکپ  ریثأت  زا  یشان  دناوت  یم  رما  نیا  زا  یشخب  دنوش ، یم  بذج  مضه و  یگتسهآ 
يارب نیاربانب  دراد . ینییاپ  کیمسیلگ " صخاش   " بیس هک  تسانعم  نیا  هب  بیس ،  فرصم  زا  سپ  نوخ  دنق  حوطـس  رد  هتـسهآ  شیازفا 

. تسا دیفم  صاخ  روط  هب  بیس  تباید ،  يرامیب  هب  التبم  دارفا 
یم الاب  یتعرـس  هچ  اب  نوخ  دنق  اذغ  ندروخ  زا  سپ  دنک ، یم  نییعت  هک  تسا  يا  هزادنا  کیمـسیلگ  صخاش  هک  تسا  حیـضوت  هب  مزال 

. دراذگ یمن  رثا  نوخ  دنق  عیرس  شیازفا  رد  بیس  ندروخ  بیس ، رد  یعیبط  دنق  دوجو  مغر  هب  هک  دهد  یم  ناشن  رما  نیا  دور .
یم ناشن  هدـمآ  لمع  هب  هنیمز  نیا  رد  هک  بلاج  یملع  تاعلاطم  زا  یکی  تسا .  رثوم  زین  نوخ  راشف  شهاک  رد  بیـس  الاب : نوخ  راشف  - 

. دهد یم  شهاک  ار  نوخ  راشف  زین  نآ  ندییوب  یتح  هک  دهد 
هسیاقم يارب  دننامب . هدنز  يدایز  تدم  بیس  هراصع  رد  دنناوت  یمن  اهـسوریو  هک  تسا  هداد  ناشن  یملع  ياهیـسررب  یگدروخامرـس : - 
ناکما نیرتیوق  ياراد  ياچ  روگنا و  بیس ، هراصع  هک  دش  مولعم  یشیامزآ  رد  رگید  هویم  عون  هراصع 18  اب  بیس  یشک  سوریو  تردق 

یگدروخامرـس و هب  رتمک  دنروخ ،  یم  بیـس  نارگید  زا  رتشیب  هک  یـصاخشا  دـنا  هدـش  هجوتم  نارگـشهوژپ  دنتـسه . اهـسوریو  يدوبان 
. دنوش یم  التبم  يان  هرجنح و  ینیب ، هب  طوبرم  ياهتنوفع  لماش  یسفنت  هاگتسد  یناقوف  تمسق  ياهیتحاران 

 ، لماک بیـس  ندروخ  زا  سپ  اذل  دراد ،  یم  هگن  الاب  یتدم  يارب  یگتـسهآ و  هب  ار  نوخ  دنق  حطـس  تسوپ ،  اب  بیـس  ندروخ  یقاچ : - 
 . دوش هدروخ  یعیبط  لماک و  روط  هب  بیس  دوخ  تسا  رتهب  نزو  شهاک  يارب  نیاربانب  دنک ،  یم  يرتشیب  يریس  ساسحا  صخش 

یتنس بط  بتک  عجرم :

لیگران

: فرصم هقیرط 
یکاروخ

: تاحیضوت
. تسا دیفم  رایسب  بت  ندروآ  نییاپ  يارب  دنکیم و  عفد  ار  هیلک  گنس  لیگران  ریش 

لاح رد  دـشیم  تشک  ایـسآ  بونج  رد  شیپ  لاس  رازه  هس  دودـح  رد  هک  تسا  یهاـیگ  ( Coeos nucifera  ) یملع مان  اب  لـیگران 
هدافتـسا تخرد  نیا  ياهتمـسق  مامت  زا  مارآ  سونایقا  مدرم  دراد . دوجو  ییاوتـسا  قطاـنم  ماـمت  رد  لـیگران  تخرد  تروص  هب  رـضاح 

. دننکیم فرصم  یلصا  ياذغ  کی  ناونع  هب  ار  نآ  دننکیم و 
. تسا تخس  فاص و  نآ  لخاد  یتابن و  فایلا  زا  لکـشتم  تفـس و  میخـض و  نآ  یجراخ  تمـسق  هک  تسا  لکـش  يورک  لیگران  هویم 
هک جیردت  هب  یلو  دراد  ریـش  يرتشیب  رادقم  تسا  سران  هک  یماگنه  لیگران  دهدیم . لیگران  ددع  هاجنپ  دودح  لاس  ره  رد  نآ  تخرد 

. دوش یم  رتمک  نآ  ریش  رادقم  دسریم  هویم 
. تسا دوجوم  فلتخم  هنیمآ  ياهدیسا  نآ  ریش  رد  تسا و  زالاتاک  زادیسکا و  نیترونا ، فلتخم  ياهمیزنآ  ياراد  هویم  نیا  تشوگ 
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. تسا بوطرم  مرگ و  یمک  نآ  ریش  تسا و  کشخ  مرگ و  ناریا  میدق  بط  رظن  زا  لیگران  دیفس  تشوگ 
وبـشوخ يارب  نینچمه  دـهدیم  شیازفا  ار  ندـب  یلخاد  ترارح  تسا و  هدـننک  قاچ  يذـغم  داوم  دایز و  یبرچ  نتـشاد  لیلد  هب  لیگران 

. تسا دیفم  زین  ناهد  ندرک 
. تسا ندب  ياهمخز  هدننک  اوادم  دنکیم و  عفر  ار  هناثم  درد  هدرک ، دایز  ار  راردا  دنکیم ، نامرد  ار  دبک  فعض  هویم  نیا 

. دزاسیم فرطرب  ار  ینوخ  لاهسا  نآ  هدرک  مد  تسا و  دیفم  ناقری  دننامه  يدبک  ياهیتحاران  يارب  لیگران  تخرد  هشیر 
. تسا دیفم  یتسوپ  هجلاعم  يارب  نینچمه  دوشیم  هدافتسا  نآ  زا  یگدروآ  بآ  ندرک  فرطرب  يارب  تسا و  مس  دض  هویم  نیا  ریش 

. تسا رثوم  زین  درد  رمک  نامرد  رد  دنکیم و  تیوقت  ار  شوه  هظفاح و  دیآیم  تسد  هب  نآ  دیفس  تشوگ  ریطقت  زا  هک  لیگران  نغور 
. دوش هدروخ  رکش  اب  تسا  رتهب  نیاربانب  دنکیم  طلخ  دیلوت  ندب  رد  تسا و  مضه  رید  لیگران 

، شرت ياههویم  اب  ار  نآ  دیاب  دارفا  هنوگ  نیا  رظن  نیا  زا  دنک  دیلوت  یتالاکـشا  ناجازم  مرگ  رد  تسا  نکمم  ندوب  مرگ  لیلد  هب  هویم  نیا 
دنکیمن دیلوت  یلاکشا  تسا و  دیفم  رایسب  نادنملاس  ناجازم و  درس  يارب  نآ  ندروخ  دنروخب ، هناودنه  ای  ومیل و 

یتنس بط  بتک  عجرم :

( ینیچ دنویر   ) دنوار

: فرصم هقیرط 
دراد یکاروخ  ییوراد و  فراصم 

: تاحیضوت
. دنیوگیم دنوار  ساویر  هایگ  ینیمز  ریز  هقاس  هب   . دیوریم ناتسبات  لیاوا  وراهب  لصف  رد  هک  تسا  یفلع  هایگ  کی 

ینیچ دـنویر  نآ  هب  تسا و  گـنر  درز  نآ  هناـیم  تسا و  زمرق  نآ  گـنر  دـنروآ و  یم  نیچ  روشک  زا  هک  تسا  نآ  ساویر  عون  نیرتـهب 
. دنیوگیم

: ییاذغ تابیکرت 
دوجو میـساتپ  میدس و   B و  A ياه نیماتیو  - میـسلک - تاردیه وبرک  - دـنق - نیئتورپ - بآ نآ  رد  هدوب   c نیماـتیو ربیف و  زا  ینغ  دـنویر 

. دراد
: ییوراد صاوخ 

تسا درس  نآ  تعیبط 
تسا شک  مرک  نیلم و  يوقم 

دنکیم مک  ار  نوخ  دنق  هدرک و  نیلوسنا  حشرت  هب  راداو  ار  هدعملا  زول 
تسا دیفم  ندب  شوج  عفر  يارب 

تسا عفان  يدبک  ياه  يرامیب  هدعم و  درد  - ییاهتشا یب  يارب 
تسا هدعم  تاکرح  تاحشرت و  هدننک  میظنت  هدش و  هدور  هدعم و  تیوقت  ثعاب 

تسا شخب  ترسم  دنکیم و  فرط  رب  ار  يرامخ  یتسس و 
تسا دیفم  لاهسا  ییابو و  ضارما  يارب 

دنکیم هیفصت  ار  نوخ 
ددرگیم مشچ  دیفس  ياه  هکل  نتفر  نیب  زاو  ییانیب  تیوقت  ببس  مشچ  رد  ساویر  هزات  بآ  ندناکچ 
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دوشیم کل  شوج و  نتفر  نیب  زا  ثعاب  تروص  هب  نآ  ندیلام  ومیلبآ و  اب  ساویر  بیکرت 
تسا عفان  رس  يوم  تیوقت  يارب 

دنکیم یبارش  ار  وم  گنر  دوش  طولخم  انح  اب  رگا 
دوشیم یموینیمولآ  فورظ  يزییمت  ثعاب  ساویر  ياه  گرب  هدناشوج 

دشاب یم  دیفم  اهیرامیب  زا  يرایسب  نامرد  رد  هک  دشاب  یم  هدوزفا  یتابیکرت  ياراد  هک  یعیبط  الماک  تبرش 
یتنس بط  بتک  عجرم :

ردنغچ

: فرصم هقیرط 
. دنروخ یم  دنیوگ و  یم  وبل  نآ  هتخپ  هب  هک  هتخپ  ار  نآ 

: تاحیضوت
هـشیر مه   ، تسا و نآ  گرب  مه  هایگ  نیا  یکاروخ  ياه  شخب  دنیوگ .  یم  وبل  ار  نآ  هتخپ ي  هک  رایـسب  دـیاوف  اب  تسا  یهایگ  ردـنغچ 

. تسا نیریش  ًالماک  دیروخب  ماخ  ار  نآ  گرب  رگا  رصع  ماگنه  دوش و  یم  دیلوت  دنق  زور  لوط  رد  هایگ  نیا  ياه  گرب  رد  نآ .
. دننادب ناسنا  نوخ  دننام  ار  نآ  هک  هدش  یم  بجوم  نآ  يابیز  گنر  تسا و  هتشاد  جاور  میدق  زا  زین  ردنغچ  هریش ي  فرصم 

لثم یبایمک  رایـسب  رـصانع  نینچمه  تسا و  سم  نهآ و  دی ،  درگوگ ،  میـسلک ،  رفـسف ،  میـساتپ ،  رـصنع  يدایز  رادقم  يواح  ردـنغچ 
نوچ B1 و ییاه  نیماتیو  نیئتورپ و  یمک  تاردیهوبرک ،  دراد . دوجو  نآ  رد  ( CAESIUM  ) مویساک و  ( RUBIDIUM  ) مویدیبور

. تسا دوجوم  نآ  رد   C و B6 ، B12 نیساین ،  ، B2
. تسا دیفم  سرقن  لصافم و  درد  يارب  نادیسکا  یتنآ  يدایز  رادقم  ندوب  راد  لیلد  هب  ردنغچ 

. دنک یم  کمک  ینمیا  متسیس  درکلمع  هب  دشخب و  یم  دوبهب  ار  نوخ  شدرگ  متسیس  ردنغچ  هریش ي 
 : ردنغچ هریش ي  رگید  صاوخ  هلمج  زا 

( تسا دیفم  دنرب  یم  جنر  ینوخ  مک  زا  هک  ینانز  يارب   ) نوخ زمرق  ياه  لوبلگ  دیلوت  نهآ و  بذج  هب  کمک  * 
اه لولس  تمالس  ظفح  هب  کمک  * 

نآ رد  دوجوم  ياه  نادیسکا  یتنآ  کمک  اب  ندب  لک  تمالس  ظفح  هب  کمک  * 
يذغم داوم  زا  يرایسب  رتهب  بذج  هب  کمک  * 

( تسارفص یلاع  هدننک ي  كاپ  ( ) 1) دبک تمالس  ظفح  هب  کمک  * 
يروراب شیازفا  * 

 : ردنغچ ییوراد  صاوخ 
. تسا شخب  مارآ  رایسب  دنک و  یم  هجلاعم  ار  هشعر  هتخپ  ردنغچ  ندروخ  ? 

. تسا دیفم  باصعا  زغم و  يارب  سپ  دراد ،  رفسف  دنک . یم  يریگولج  ماذج  يرامیب  زا  بایمک  رصانع  ندوب  اراد  تلع  هب  وبل  ? 
. تسا دیفم  اه  ناوختسا  ماکحتسا  يارب  ? 

باهتلا يارب  وبل  بآ  ور  نیا  زا  تسا .  رتشیب  نآ  گرب  رد  یکنخ  تیـصاخ  نیا  تسا و  کنخ  یلو  دراد ، دنق  دـصرد  هکنیا 17  اب  وبل  ? 
. تسا دیفم  تسوپ  ياه  يرامیب  تسوبی و  عفر  هناثم ،

. دوش هفاضا  نزو  مک  دارفا  دالاس  هب  هشیمه  تسا  رتهب  تسا و  روآ  اهتشا  ور  نیا  زا  دراد   C و A ، B ياه نیماتیو  وبل  ? 

ییوراد تاعالطا  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1869زکرم  هحفص 318 

http://www.ghaemiyeh.com


ماما ور  نیا  زا  درب . یم  نیب  زا  ار  دوش  یم  یـسیپ  ضرم  بجوم  هدـمآ و  دـیدپ  ندـب  تسوپ  رد  هک  يدیفـس  ياـه  هکل  ردـنغچ  فرـصم 
تیاکـش یـسوم  ترـضح  هب  دندرک ،  یم  هدهاشم  دوخ  ندب  رد  هک  يدیفـس  ياه  هکل  زا  لیئارـسا  ینب  موق  دندومرف :  ع )  رقاب (  دـمحم 

اب ار  واگ  تشوگ  ات  هد  نامرف  لیئارـسا  ینب  هب  هک  دـش  یحو  یـسوم  هب  درک . هضرع  دـنوادخ  هب  ار  بلطم  نیا  یـسوم  ترـضح  دـندومن .
. دنبای افش  ات  دنروخب  ردنغچ 

؛ هلمج نآ  زا  هک  دراد  يدایز  يرایسب  صاوخ  زین  ردنغچ  گرب  یتح 
. دوش یمن  خفن  بجوم  دوش  هتخپ  رگا  تسا و  کنخ  شخب و  مارآ  ردنغچ  ماخ  گرب  ? 

. دشخب یم  دوبهب  ار  لاحط  مرو  ردنغچ  ماخ  گرب  ? 
(. دراد نادیسکا  یتنآ  يدایز  رادقم  نوچ   ) تسا دنمدوس  سرقن  لصافم و  درد  تهج  ? 

. تسا شپش  دض  درب و  یم  نیب  زا  ار  وم  یبرچ  هروش و  ردنغچ  گرب  هدناشوج ي  اب  رس  يوشتسش  ? 
. دوش یم  هضراع  ندش  فرط  رب  بجوم  ردنغچ  گرب  هدش ي  مرگ  بآ  رد  هدروخ  كرت  ياپ  تسد و  نداد  رارق  ? 

کم و کک و  دض  وم ،  شزیر  دض  مرو ،  دض  شوج ،  دـض  تسا و  دـیفم  رایـسب  وم  تسوپ و  يارب  ًالک  ردـنغچ  گرب  هدـناشوج ي  ? 
. تسا باتفآ  اب  یگتخوس 

بجوم تسین و  نآ  رد  يررـض  تسافـش و  ردـنغچ  گرب  رد  اریز  دـیناروخب ،  ردـنغچ  گرب  دوخ  نارامیب  هب  دـندومرف :  ع )  اضر (  ماما 
. تسا شمارآ 

یتنس بط  بتک  عجرم :

تشگنا جنپ 

: فرصم هقیرط 
. دوش یم  فرصم  هدناشوج  تروص  هب 

: تاحیضوت
تلع هب  هک  تسا  مین  رتم و  کی  عافترا  هب  ییابیز  هچتخرد  دیور . یم  ناریا  قطانم  زا  يرایسب  رد  دنمان و  یم  زین  ینابایب  لفلف  ار  هایگ  نیا 

يا هجنپ  نآ  ياه  گرب  هک  دنیوگ  تشگنا  جنپ  نآ  هب  تلع  نیدب  دوش . یم  هتـشاک  ینیئزت  هایگ  ناونع  هب  هاگ  دراد  هک  ییابیز  ياه  لگ 
. دوش یم  لگ  هب  لیدبت  سپس  هک  تسا  زارد  يا  هلبنس  هیبش  یبآ و  گنرب  نآ  ياه  لگ  تسا . ییات  جنپ  و 

زا دنناوت  یم  دنشاب  قاقـش  ای  ریـساوب  راچد  هک  يدارفا  دنک . یم  کمک  شراوگ  هاگتـسد  درکلمع  دوبهب  هب  تسا و  ضباق  هایگ  نیا  هویم 
. دوش فرطرب  هضراع  ات  دننیشنب  هایگ  نیا  هدناشوج  رد  دنیوجب و  دوس  نآ  ینامرد  تارثا 

دـشخب یم  دوبهب  ار  یمحر  ياه  مرو  هایگ  نیا  گرب  دنک و  یم  میظنت  ار  یگدعاق  دراد . محر  يارب  يدایز  ینامرد  تارثا  هایگ  نیا  هویم 
یگدعاق و میظنت  يارب  هدافتـسادروم  یهایگ  ياه  صرق  رد  هایگ  نیا  زا  هک  تسا  دایز  يردق  هب  نآ  دـیاوف  دزاس . یم  كاپ  ار  تنوفع  و 

. دوش یم  هدافتسا  يزیرنوخ  شهاک 
رب توهـش  ات  دندرک  یم  شرف  دوخ  ریز  ار  هایگ  نیا  راهب  لصف  رد  نایاسراپ  میدق و  رد  دراد و  توهـش  رب  يا  هدنهاک  رثا  هایگ  نیا  گرب 

. دنکن هبلغ  اهنآ 
. تسا رضم  هیلک  يارب  نآ  دایز  رادقم  دهد و  یم  شیازفا  ار  راردا  نآ  گرب  هویم و  دامض 

. تسا دیفم  مه  درد  رس  نامرد  رد  هایگ  نیا 
تسا یگدعاق  تالالتخا  نامرد  يارب  يرثؤم  رایسب  هایگ  تشگنا ، جنپ 
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نیا کشخ  هراـصع  مرگ  یلیم   80 يواح 90 ـ  هک  دـنا  هدرک  هیهت   ( VITAGNUS سونگاتیو (  مان  هب  ییوراد  تشگنا ، چـنپ  هاـیگ  زا 
. دشابیم هایگ 

. دوریم راک  هب  یگسئای  یگدعاق و  تالالتخا  عفر  تهج  وراد  نیا 
رثا زیفوپیه  سومالاتوپیه ـ  روحم  رب  رثا  اب  تشگنا  جنپ  هایگ  دسریمرظن  هب  یلو  تسا ،  هدیـسرن  تابثا  هب  هدروآرف  نیا  قیقد  رثا  مسیناکم 

. ددرگیم زیفوپیه  زا  نیتکـالورپ  و  ** LH ندـش دازآ  شیازفا  و  * FSH ندـش دازآ  شهاک  ثعاب  هاـیگ  نیا  دـنکیم . لاـمعا  ار  دوخ 
. دنرثوم اه  مناخ  رد  يراذگ  کمخت  هرود  اه و  نادمخت  زا  هنانز )  یسنج  نومروه  نژورتسا (  دیلوت  رد   LH و FSH ياه نومروه 

. دراذگیمن ریثات  اه  نادمخت  يور  رب  ًامیقتسم  دشابیمن و  کینژورتسا  تابیکرت  يواح  تشگناجنپ  هایگ  هک  تسا  هداد  ناشن  تاعلاطم 
 . تسا عونمم  يرادراب  نارود  رد  نآ  فرصم  وراد ، نیا  ینومروه  تارثا  هب  هجوت  اب 

زورب رب  ینبم  یتاشرازگ  ردان  روط  هب  یلو  تسا  هدـیدرگن  هدـهاشم  یبناج  ضراوع  وراد  نیا  فرـصم  اـب  هدـش  ماـجنا  تاـعلاطم  رثکا  رد 
. دراد دوجو  یگدعاق  نارودرد  يزیرنوخ  شیازفا  دردرس و  کیژرلآ ،  ياه  شنکاو 
. دیامن لخادت  ینومروهو  یکاروخ  يرادراب  دض  ياهوراد  اب  تسا  نکمم  وراد  نیا 

 ( یلاـخ هدـعم  اـب  هناحبـص (  زا  لـبق  تعاـس  مین  دـیزیرب و  هویمبآ  اـی  بآ  یمک  رد  ار  نآ  زا  هرطق  هنازور 40  وراد ،  نـیا  فرـصم  يارب 
. دینک فرصم 

نآ هنارـسدوخ  فرـصم  زا  دـینک و  فرـصم  ناشیا  زیوجت  اب  کـشزپ و  رظن  تحت  دـیاب  ًاـمتح  ًاـمتح  ار  وراد  هک  منک  یم  يروآداـی  هتبلا 
. دینک يراددوخ 

یتنس بط  بتک  عجرم :

هیماب

: فرصم هقیرط 
یکاروخ

: تاحیضوت
ییاذغ ربیف  میساتپ و  مویزینم ،   ، B هورگ ياه  نیماتیو  زا  یبوخ  عبنم  نینچمه  تسا .  C و A ياه نیماتیو  کیلوف ، دیسا  زا  راشرس  هیماب 

. دشاب یم 
: هتخپ هیماب  ناویل  فصن  ییاذغ  شزرا 

. تسا يرلاک  مک  سپ  دراد ؛ يرلاک  25
. تسا ربیف  زا  یبوخ  عبنم  دراد ؛ ربیف  مرگ   2

. تسا  A نیماتیو زا  یبوخ  عبنم  دراد ؛  A نیماتیو دحاو   460
. دراد  C نیماتیو مرگ  یلیم   130

. تسا ناوختسا  یکوپ  دض  هک  میسلک  بوخ  عبنم  دراد ؛ میسلک  مرگ  یلیم   50
. تسا نوخ  راشف  دض  هک  دراد ؛ میساتپ  مرگ  یلیم  256

: ندب یتمالس  رب  هیماب  رد  دوجوم  يذغم  داوم  تارثا 
دارفا يارب  سپ  دهد ، یم  شهاک  ار  دـنق  بذـج  تعرـس  هک  بیترت  نیدـب  دـنک ؛ یم  کمک  نوخ  دـنق  ظفح  هب  هیماب  رد  دوجوم  ربیف  ( 1

. تسا دیفم  تباید  هب  التبم 
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زا مومـس  عفد  ثعاب  نینچمه  دهد . یم  شهاک  ارنآ  بذج  هدش و  لصتم  اذـغ  لورتسلک  هب  هیماب  رد  دوجوم  ربیف ) عون  کی  ) ژالیـسوم ( 2
هدـنهاک ياـهوراد  لـثم  اریز  تسا  يزبـس  نیا  دـیفم  رایـسب  تایـصوصخ  زا  یکی  نوخ ، لورتـسلک  شهاـکرد  هیماـب  رثا  دوـش . یم  ندـب 

. درادن یبناج  تارثا  لورتسلک 
زورب زا  یفاک ، بآ  بذـج  اب  هیماب  رد  دوجوم  ربیف  دـنوش . یم  عورـش  هدور  زا  اه  يرامیب  رتشیب  هک  دـندقتعم  ناصـصختم  زا  يرایـسب  ( 3

. دهد یم  شهاک  تدشب  ار  تیلوکیتروید * ریساوب و  نوچ  ییاه  يرامیب  هب  التبا  هدرک و  يریگولج  تسوبی 
. دنک ساسح  ار  هدور  هراوید  دراد  ناکما  هک  دوش  یم  هیـصوت  مدنگ  سوبـس  فرـصم  ، تسوبی عفر  عوفدم و  مجح  شیازفا  يارب  ًالومعم 

. دزاس یم  ناسآ  ار  عوفدم  جورخ  هدرک و  مرن  ار  هدور  هیماب  رد  دوجوم  ژالیسوم  یلو 
یتنآ زا  یکی  زین   C نیماتیو دنک . یم  دودسم  ار  ینوخ  ياهگر  هدام  نیا  هک  دوش  یم  نوخ  نیئتسیسومه  شهاک  ثعاب  کیلوف  دیسا  ( 4

يرامیب زا  يریگـشیپ  ثعاب  حالما  لولحم و  ياهربیف  زین  يذغم و  داوم  نیا  ندوب  اراد  تلع  هب  عومجم  رد  دشاب . یم  مهم  ياه  نادیـسکا 
. دوش یم  زین  یبلق  ياه 

. دوش هتخپ  میالم  راخب  اب  ای  مک  ترارح  اب  ینعی  دیزپب  مک  یلیخ  ار  نآ  دـیاب  نآ ، یمـضه  ياهمیزنآ  هیماب و  دـیفم  تارثا  ظفح  يارب  ( 5
يارب یهایگ  نغور  ای  نوتیز  نغور  یمک  رادقم  زا  دینک ، خرـس  ار  نآ  دـیتساوخ  رگا  یلو  دـننک . یم  فرـصم  ماخ  ار  هیماب  دارفا  یـضعب 

. دینک هدافتسا  نآ  ندرک  خرس 
اه يرتکاب  عمجت  رثا  رد  هک  تسا  گرزب ) هدور  طاخم  هراوید  رد  دـننام  قتف  درگ  ياه  هسیک  اه ( لوکیتروید  باـهتلا  تیلوکیتروید :  * 

. دوش یم  بت  لاهسا و  تسوبی ، عوهت ، خفن ، درد ، ثعاب  دوش و  یم  داجیا  اه  لوکیتروید  لخاد  ياه  كرحم  ریاس  و 
ییاذغ ربیف  میساتپ و  مویزینم ،   ، B هورگ ياه  نیماتیو  زا  یبوخ  عبنم  نینچمه  تسا .  C و A ياه نیماتیو  کیلوف ، دیسا  زا  راشرس  هیماب 

. دشاب یم 
: هتخپ هیماب  ناویل  فصن  ییاذغ  شزرا 

. تسا يرلاک  مک  سپ  دراد ؛ يرلاک  25
. تسا ربیف  زا  یبوخ  عبنم  دراد ؛ ربیف  مرگ   2

. تسا  A نیماتیو زا  یبوخ  عبنم  دراد ؛  A نیماتیو دحاو   460
. دراد  C نیماتیو مرگ  یلیم   130

. تسا ناوختسا  یکوپ  دض  هک  میسلک  بوخ  عبنم  دراد ؛ میسلک  مرگ  یلیم   50
. تسا نوخ  راشف  دض  هک  دراد ؛ میساتپ  مرگ  یلیم  256

: ندب یتمالس  رب  هیماب  رد  دوجوم  يذغم  داوم  تارثا 
دارفا يارب  سپ  دهد ، یم  شهاک  ار  دـنق  بذـج  تعرـس  هک  بیترت  نیدـب  دـنک ؛ یم  کمک  نوخ  دـنق  ظفح  هب  هیماب  رد  دوجوم  ربیف  ( 1

. تسا دیفم  تباید  هب  التبم 
زا مومـس  عفد  ثعاب  نینچمه  دهد . یم  شهاک  ارنآ  بذج  هدش و  لصتم  اذـغ  لورتسلک  هب  هیماب  رد  دوجوم  ربیف ) عون  کی  ) ژالیـسوم ( 2

هدـنهاک ياـهوراد  لـثم  اریز  تسا  يزبـس  نیا  دـیفم  رایـسب  تایـصوصخ  زا  یکی  نوخ ، لورتـسلک  شهاـکرد  هیماـب  رثا  دوـش . یم  ندـب 
. درادن یبناج  تارثا  لورتسلک 

زورب زا  یفاک ، بآ  بذـج  اب  هیماب  رد  دوجوم  ربیف  دـنوش . یم  عورـش  هدور  زا  اه  يرامیب  رتشیب  هک  دـندقتعم  ناصـصختم  زا  يرایـسب  ( 3
. دهد یم  شهاک  تدشب  ار  تیلوکیتروید * ریساوب و  نوچ  ییاه  يرامیب  هب  التبا  هدرک و  يریگولج  تسوبی 

. دنک ساسح  ار  هدور  هراوید  دراد  ناکما  هک  دوش  یم  هیـصوت  مدنگ  سوبـس  فرـصم  ، تسوبی عفر  عوفدم و  مجح  شیازفا  يارب  ًالومعم 
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. دزاس یم  ناسآ  ار  عوفدم  جورخ  هدرک و  مرن  ار  هدور  هیماب  رد  دوجوم  ژالیسوم  یلو 
یتنآ زا  یکی  زین   C نیماتیو دنک . یم  دودسم  ار  ینوخ  ياهگر  هدام  نیا  هک  دوش  یم  نوخ  نیئتسیسومه  شهاک  ثعاب  کیلوف  دیسا  ( 4

يرامیب زا  يریگـشیپ  ثعاب  حالما  لولحم و  ياهربیف  زین  يذغم و  داوم  نیا  ندوب  اراد  تلع  هب  عومجم  رد  دشاب . یم  مهم  ياه  نادیـسکا 
. دوش یم  زین  یبلق  ياه 

. دوش هتخپ  میالم  راخب  اب  ای  مک  ترارح  اب  ینعی  دیزپب  مک  یلیخ  ار  نآ  دـیاب  نآ ، یمـضه  ياهمیزنآ  هیماب و  دـیفم  تارثا  ظفح  يارب  ( 5
يارب یهایگ  نغور  ای  نوتیز  نغور  یمک  رادقم  زا  دینک ، خرـس  ار  نآ  دـیتساوخ  رگا  یلو  دـننک . یم  فرـصم  ماخ  ار  هیماب  دارفا  یـضعب 

. دینک هدافتسا  نآ  ندرک  خرس 
اه يرتکاب  عمجت  رثا  رد  هک  تسا  گرزب ) هدور  طاخم  هراوید  رد  دـننام  قتف  درگ  ياه  هسیک  اه ( لوکیتروید  باـهتلا  تیلوکیتروید :  * 

. دوش یم  بت  لاهسا و  تسوبی ، عوهت ، خفن ، درد ، ثعاب  دوش و  یم  داجیا  اه  لوکیتروید  لخاد  ياه  كرحم  ریاس  و 
ییاذغ ربیف  میساتپ و  مویزینم ،   ، B هورگ ياه  نیماتیو  زا  یبوخ  عبنم  نینچمه  تسا .  C و A ياه نیماتیو  کیلوف ، دیسا  زا  راشرس  هیماب 

. دشاب یم 
: هتخپ هیماب  ناویل  فصن  ییاذغ  شزرا 

. تسا يرلاک  مک  سپ  دراد ؛ يرلاک  25
. تسا ربیف  زا  یبوخ  عبنم  دراد ؛ ربیف  مرگ   2

. تسا  A نیماتیو زا  یبوخ  عبنم  دراد ؛  A نیماتیو دحاو   460
. دراد  C نیماتیو مرگ  یلیم   130

. تسا ناوختسا  یکوپ  دض  هک  میسلک  بوخ  عبنم  دراد ؛ میسلک  مرگ  یلیم   50
. تسا نوخ  راشف  دض  هک  دراد ؛ میساتپ  مرگ  یلیم  256

: ندب یتمالس  رب  هیماب  رد  دوجوم  يذغم  داوم  تارثا 
دارفا يارب  سپ  دهد ، یم  شهاک  ار  دـنق  بذـج  تعرـس  هک  بیترت  نیدـب  دـنک ؛ یم  کمک  نوخ  دـنق  ظفح  هب  هیماب  رد  دوجوم  ربیف  ( 1

. تسا دیفم  تباید  هب  التبم 
زا مومـس  عفد  ثعاب  نینچمه  دهد . یم  شهاک  ارنآ  بذج  هدش و  لصتم  اذـغ  لورتسلک  هب  هیماب  رد  دوجوم  ربیف ) عون  کی  ) ژالیـسوم ( 2

هدـنهاک ياـهوراد  لـثم  اریز  تسا  يزبـس  نیا  دـیفم  رایـسب  تایـصوصخ  زا  یکی  نوخ ، لورتـسلک  شهاـکرد  هیماـب  رثا  دوـش . یم  ندـب 
. درادن یبناج  تارثا  لورتسلک 

زورب زا  یفاک ، بآ  بذـج  اب  هیماب  رد  دوجوم  ربیف  دـنوش . یم  عورـش  هدور  زا  اه  يرامیب  رتشیب  هک  دـندقتعم  ناصـصختم  زا  يرایـسب  ( 3
. دهد یم  شهاک  تدشب  ار  تیلوکیتروید * ریساوب و  نوچ  ییاه  يرامیب  هب  التبا  هدرک و  يریگولج  تسوبی 

. دنک ساسح  ار  هدور  هراوید  دراد  ناکما  هک  دوش  یم  هیـصوت  مدنگ  سوبـس  فرـصم  ، تسوبی عفر  عوفدم و  مجح  شیازفا  يارب  ًالومعم 
. دزاس یم  ناسآ  ار  عوفدم  جورخ  هدرک و  مرن  ار  هدور  هیماب  رد  دوجوم  ژالیسوم  یلو 

یتنآ زا  یکی  زین   C نیماتیو دنک . یم  دودسم  ار  ینوخ  ياهگر  هدام  نیا  هک  دوش  یم  نوخ  نیئتسیسومه  شهاک  ثعاب  کیلوف  دیسا  ( 4
يرامیب زا  يریگـشیپ  ثعاب  حالما  لولحم و  ياهربیف  زین  يذغم و  داوم  نیا  ندوب  اراد  تلع  هب  عومجم  رد  دشاب . یم  مهم  ياه  نادیـسکا 

. دوش یم  زین  یبلق  ياه 
. دوش هتخپ  میالم  راخب  اب  ای  مک  ترارح  اب  ینعی  دیزپب  مک  یلیخ  ار  نآ  دـیاب  نآ ، یمـضه  ياهمیزنآ  هیماب و  دـیفم  تارثا  ظفح  يارب  ( 5

يارب یهایگ  نغور  ای  نوتیز  نغور  یمک  رادقم  زا  دینک ، خرـس  ار  نآ  دـیتساوخ  رگا  یلو  دـننک . یم  فرـصم  ماخ  ار  هیماب  دارفا  یـضعب 
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. دینک هدافتسا  نآ  ندرک  خرس 
اه يرتکاب  عمجت  رثا  رد  هک  تسا  گرزب ) هدور  طاخم  هراوید  رد  دـننام  قتف  درگ  ياه  هسیک  اه ( لوکیتروید  باـهتلا  تیلوکیتروید :  * 

. دوش یم  بت  لاهسا و  تسوبی ، عوهت ، خفن ، درد ، ثعاب  دوش و  یم  داجیا  اه  لوکیتروید  لخاد  ياه  كرحم  ریاس  و 
یتنس بط  بتک  عجرم :

شرت ومیل 

: فرصم هقیرط 
یکاروخ

: تاحیضوت
یم دیتسه و  كوکشم  یندیماشآ  بآ  هب  اهترفاسم  رد  رگا  یتح  تسا .  يوق  هدننک  ینوفع  دض  يدیسا  صاوخ  نتـشاد  تلعب  شرت  ومیل 
بآ رد  دوجوم  ياهبرکیم  هدرک و  هزیلرتسا  الماک  بآ ر ا  دیزیرب .  نآ  رد  ار  شرت  ومیل  بآ  هرطق  دنچ  تسا  یفاک  دیشونب  نآ  زا  دیسرت 

درب یم  نیب  زا  ار 
نآب لسع  یمک  ردـقم  دـننک و  طولخم  بآ  ناویل  کی  اب  ار  شرت  ومیل  بآ  اتـشان  حبـص  رگا  دـننک  رغال  ار  دوخ  دـنهاوخ  یم  هکیناـسک 

 . دش دنهاوخ  تحار  یفاضا  ياهیبرچ  رش  زا  بیترت  نیدب  دش و  دنهاوخن  هنسرگ  رهظ  ات  دنشونب  ارنآ  دنیامن و  هفاضا 
رد هتسش و  زیمت  ار  غرم  مخت  کی  یعیبط  میسلک  هیهت  يارب  دننک .  یم  هیهت  ومیل  بآ  غرم و  مخت  تسوپ  زا  هک  تسا  نآ  میـسلک  نیرتهب 
رد ار  غرم  مخت  سپـس  دیراذگب  یکنخ  ياج  رد  تعاس  هس  ود  تدم  ارنآ  دیزیرب و  ار  شرت  ومیل  کی  ّآ  نآ  يور  دیراذگب و  ناویل  کی 
زا دیـشونب  هدرک  نیریـش  رکـش  ای  لسع  اب  ای  هتخیر و  دالاس  يور  دیناوت  یم  تسا  میـسلک  يدایز  رادـقم  ياراد  هک  ار  ومیل  بآ  هدروآ و 

 . دینک هدافتسا  زونه  دیناوت  یم  هدش  مرن  نآ  تسوپ  هک  مه  غرم  مخت 
مرو دینک  هرغرغ  نآ  اب  دیزیرب و  مرگ  مین  بآ  رد  ار  شرت  ومیل  بآ  يروخیاچ  قشاق  کی  تسا .  شرت  ومیل  وراد  نیرتهب  درد  ولگ  يارب 

 . درک دهاوخ  فرط  رب  ار  درد  ولگ  ولگ و 
يارب دـیناکچب .  ینیب  رد  هدرک و  طولخم  بآ  يروخیاچ  قشاق  کی  اب  ار  ومیل  بآ  عرطق  دـنچ  تسا  یفاـک  ماـکز  ینیب و  یگتفرگ  يارب 

هدک و طولخم  لسع  قشاق  کی  درس و  بآ  ناویل  کی  اب  ارنآ  دینک و  هل  هتسه  تسوپ و  اب  ار  شرت  ومیل  کی  دیاب  هدور  هدعم و  مرو  عفر 
 . دیشون باوخ  زا  لبق  تعاس  کی  تدمب 

ار غامد  نوخ  دـیراذگب  ینیب  خاروس  رد  هدرک و  ومیل  هب آ ب  هتـشغآ  ار  هبنپ  هکت  کی  هک  تسا  یفاک  ینیب  يزیرنوخ  زا  يریگولج  يارب 
 . درک دهاوخ  فرطرب 

ومیل بآ  يرادقم  رد  هک  بیترت  نیدب  تسا .  کمن  ومیل و  بآ  اب  نآ  نامرد  دراد  دوجو  گنر  زمرق  شوج  هکل و  امـش  تروص  رد  رگا 
 . دنک یم  فرطرب  ار  اهشوج  اه و  هکل  دیلامب  دوخ  تروص  يور  هبنپ  اب  ارنآ  دینزب و  کمن 

دینک و طولخم  يواسم  تبـسن  هب  ار  نیرـسیلگ  ومیل و  بآ  تسا .  ومیل  نیریـسیلگ و آ ب  طولخم  امـش  تسد  تسوپ  يارب  وراد  نیرتهب 
اب آ ار  دوخ  ياهتسد  یگدز  امرس  زا  يریگولج  يارب  ناتسمز  رد  دوش .  یم  فاص  اهتـسد  تسوپ  ردقچ  هک  دینیبب  دیلابم  دوخ  ياهتـسدب 

. دنک یم  عفد  زین  ار  هیلک  ياهگنس  ومیل  بآ  ندروخ  دیهد .  ژاسام  ومیل  ب 
یتنس بط  بتک  عجرم :

امرخ
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: فرصم هقیرط 
یکاروخ

: تاحیضوت
. تسا رثوم  نهآ  رقف  يرامیب  زورب  زا  يریگشیپ  رد  امرخ  رد  دوجوم  نهآ  هیذغت ؛ سانشراک  کی  هتفگ  هب 

ندـب زاین  دروم  يذـغم  داوم  اهنیماتیو و  عاونا  زا  راشرـس  دراد و  رارق  اههویم  هورگ  رد  اـمرخ  دوزفا : بلطم ، نیا  ناـیب  اـب  ییاـیقن  فسوی 
. تسا

ار امرخ  هدنهد  لیکـشت  داوم  نیرتهدـمع  دوزفا : تسا ، يژرنا  يرلاکولیک  يواح 250  هزات  يامرخ  مرگ  دـصکی  ره  هک  نیا  ناـیب  اـب  يو 
زوتکورف زوراکاس و  هژیو  هب  اهتاردیهوبرک  ار  امرخ  هدنهد  لیکشت  يازجا  زا  دصرد  هک 67  يروط  هب  دنهدیم ؛ لیکشت  اهتاردیهوبرک 

. دهدیم لیکشت 
مرگیلیم  41 نتوراـکاتب ،  ، A نیماـتیو میـساتپ ، نهآ ، مرگیلیم  کـی  یکاروـخ ، ربـیف  مرگ   5/7 نیئتورپ ، دـصرد  نینچمه 5/2  ییاـیقن 

هجوت لباق  رادقم  نتـشاد  هب  هجوت  اب  امرخ  دش : روآدای  درک و  ناونع  امرخ  هدنهد  لیکـشت  يازجا  رگید  زا  ار  رفـسف  مرگیلیم   57 میسلک ،
. تسا رثوم  نوخ  ياهیبرچ  شهاک  زین  نولوک و  ناطرس  صوصخ  هب  شراوگ  هاگتسد  ياهناطرس  زا  يریگشیپ  رد  یکاروخ  ربیف 
دـصکی ره  رد  امرخ  رد  دوجوم  نهآ  نازیم  هک  ارچ  تسا ، هدش  هتخانـش  رثوم  نهآ  رقف  زا  يریگـشیپ  رد  امرخ  هزورما  درک : حیرـصت  يو 

. دوشیم بوسحم  یهجوت  لباق  رادقم  ییاذغ  داوم  ریاس  هب  تبسن  رادقم  نیا  هک  دسریم  مرگیلیم  کی  هب  مرگ 
دوبهب زین  ار  یقورع  - یبلق ياهيرامیب  اـمرخ ، فرـصم  لـیلد  نیمه  هب  درک : راـهظا  اـمرخ  رد  دوجوم  میـساتپ  رادـقم  هب  هراـشا  اـب  ییاـیقن 

. دشخبیم
زورب زا  اــمرخرد  دوـجوم   A نیماـتیو دوزفا : تـسا ، نتوراــکاتب  نیماـتیو A و  یهجوـت  لـباق  رادـقم  ياراد  اـمرخ  هک  نـیا  ناـیب  اـب  يو 

. دنکیم يریگشیپ  ینوفع  ياهيرامیب 
هام رد  راطفا  عورـش  ماگنه  ییاذـغ  هدام  نیرتهب  ار  امرخ  ییاذـغ ، هداـم  نیا  ییاذـغ  شزرا  رب  دـیکات  اـب  ناـیاپ  رد  هیذـغت  سانـشراک  نیا 

هیـصوت زین  ییاذـغ  هداـم  نیا  هیور  یب  فرـصم  تسا ، يداـیز  يرلاـک  ياراد  اـمرخ  هک  ییاـجنآ  زا  درک : ناـشنرطاخ  تـسناد و  ناـضمر 
دوش یقاچ  نزو و  شیازفا  هب  رجنم  دناوتیم  هک  ارچ  دوشیمن ،

یتنس بط  بتک  عجرم :

یلگ میرم 

: فرصم هقیرط 
. تسا هدمآ  نتم  رد  هدافتسا  هوحن 

: تاحیضوت
یم هدافتـسا  نآ  زا  هدرب و  یپ  هاـیگ  نیا  دوجو  هب  شیپ  لاـس   000 ? دودـح رد  تسا و  ینالوط  رایـسب  تمدـق  اب  یهایگ  یلگ  میرم  هایگ 

. تسا هدرک  نآ  فرصم  رب  دیکأت  هدرمشرب و  ار  نآ  صاوخ  هدرک و  هراشا  هایگ  نیا  هب  دوخ  ياهباتک  رد  انیس  یلعوبا  هلمج  زا  دنا  هدرک 
ياهلگ دراد . شیور  هلدـتعم  قطانم  مامت  رد  هایگ  نیا  دوش . یم  هدافتـسا  نوخ  دـنق  شهاـک  يارب  شخب و  شمارآ  درد ، دـض  هاـیگ  نیا 

. دراد یخلت  رایسب  معط  هک  تسا  وبشوخ  رطعم و  ناهایگ  ءزج  تسا و  يا  هشوخ  تروصب  دهد ، یم  ییابیز  دیفس 
هاـیگ نیا  هدـناشوج  زا  رگا  تسا . يوق  رایـسب  هدـننک  ینوفع  دـض  يوراد  کـی  نینچمه  تسا . باـصعا  يوـقم  شخب و  مارآ  هاـیگ  نیا 

. دنک یم  نامرد  ار  ناهد  تفآ  ًاضعب  ناهد و  لخاد  ياهشوج  دوش ، هدافتسا  هرقرق  تروصب 
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. تسا رثؤم  رایسب  دیآ  یم  دوجو  هب  سیراو  رثا  رب  هک  ییاهمخز  يارب  نینچمه 
. دوش یم  هدافتـسا  ندـب  ياهـشوج  دامـض و  يارب  هاـیگ  نیا  هدـناشوج  زا  دوش . یم  هدافتـسا  هاـیگ  نیا  زا  زین  درد  ولگ  عاوـنا  میژنآ و  رد 
. تسا رثؤم  دیفم و  رایسب  ناکدوک  مسیتیشار  یتح  مسیتامر و  یلصفم ، ياهدرد  يارب  دوش  طولخم  بآ  اب  رگا  هایگ  نیا  ظیلغ  هدناشوج 

یتنس بط  بتک  عجرم :

رانا

: فرصم هقیرط 
یکاروخ

: تاحیضوت
 . دروآ یم  مشخ  هب  ار  شیوخ  ناطیش  هاگپ  لهچ   ، دروخب رانا  کی  سک  ره  تساه و  هویم  همه  رتهم  رانا  (: ص"  ) ادخ ربمایپ 

 . " تسا رانا  اهنآ  همه  رتهم  تسا و  هنوگ  تسیبو  دص  هویم  (: ع"  ) قداص ماما 
رانا صاوخ 

 . دراد یم  ینارون  بش  لهچ  ار  وا  بلق  دنوادخ   ، دروخب لماک  ار  يرانا  سک  ره  (: ص "  ) ادخ ربمایپ 
دزاس یم  ینارون  ار  بلق  زور  لهچ  هک  نیا  رگم   ، دریگ یمن  ياج  هدـعم  رد  نآ  زا  يا  هناد  چـیه  اریز  دـیروخب  راـنا  (: ص "  ) ادـخ ربماـیپ 

 . دنار یم  نورب  ار  ناطیشو 
مان ساوسو  هک  ار  یناطیـش  تسا و  سفن  يارب  یغورف  بلق و  يارب  یتایح   ، دریگ یم  ياج  هدـعمرد  نوچ  رانا  هناد  رهرد  (: ع"  ) یلع ماما 

 . دنک یم  رامیب  بش  لهچ  دراد 
 . ینساک هشفنب و   ، هدش هتخپ  سران  يامرخ   ، یناروسرانا دشخب  یم  لادتعا  ار  عبط   ، زیچ راهچ  (: ع "  ) قداص ماما 

 . تسا ناما  رد  شناج  حبص  ات   ، دروخب رانا  کی  نتفخ  ماگنه  رد  سکره  (: ع"  ) قداص ماما 
یمن ار  نآ  يریس  چیه  تسا و  هدنسب  ار  يو  هک  نیا  رگم   ، دروخ یمن  ار  نآ  يا  هنـسرگ  چیه  هک  ارچ  ؛  رانا داب  امـشرب  ( : ع"  ) قداص ماما 

 . دزاس یم  اراوگ  يورب  ار  اذغ  هک  نیا  رگم   ، دروخ
چ دزاس .  یم  رود  وا  زا  ار  هسوسو  ناطیش  رانا  دروخب  رانا  سکره  (: ع "  ) قداص ماما 

 . دنک یم  ریگنیمز  زور  لهچ  ات  ار  هسوسو  ناطیش  هناد  کی  نآ   ، دروخب رانا  زا  هناد  کی  سک  ره  (: ع "  ) قداص ماما 
زور داتـشه  ات  دروخب  رانا  ود  رگا  دراد  یم  ینارون  هاگپ  لهچ  ات  اروا  لد   ، رانا نآ  دروخب  رانا  کی  هعمج  زور  سکره  (: ع "  ) مظاک ماما 

ار دنوادخ   ، دوش رودوا  زا  ناطیـش  هسوسو  سکره  دوش و  یم  رود  وازا  ناطیـش  هسوسو  زین  زور و  تسیب  دص و  ات  دروخب  رانا  هس  رگا  و 
 . دروآ یم  رد  تشهب  هب  اروا  يادخ  دنکن  ینامرفان  ار  دنوادخ  سک  ره  دنک و  یمن  ینامرفان 

نآ يدش و  هنسرگ  رگا   ، رانا دابوترب   : " دومرف يو  هب  هک  دوب  نیا   ، درک شرافس  شدنزرف  هب  مدآ  هک  ییاهزیچ  هلمج  زا  (: ع "  ) مظاک ماما 
 . " دزاس اراوگ  وتربار  اذغ  يدروخ  ار  نآ  يدوب  ریس  هک  یلاح  رد  رگا  دنک و  تا  هدنسب  يدروخب  ار 

نیریش رانا  صاوخ 
يا يرامیب  هک  نیا  رگم  دیآ  یمن  رد  ینمؤم  هدعم  هب  نآ  زا  يا  هناد  چیه  هک  ارچ  دیروخب  ار  نآ  نیریش  رانا  داب  امشرب  (: ع "  ) قداص ماما 

 . دزاس یم  رود  وا  زا  ار  هسوسو  ناطیش  دنک و  یم  نک  هشیر  نآ  زا 
 . دنک یم  هیفصت  نورد  رد  ارنآ  دناشن و  یم  ورف  ار  نوخ  هکارچ  روخب  رانا  (: ع "  ) يرکسع ماما 

( سلم  ) نیریشو شرت  رانا  صاوخ 
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 ". تسا رتراگزاس  مکش  رد  نیریش  شرت و   : " دومرف درک و  دای  نیریش  رانا  زا  قداص  ماما 
 . دزاس یم  هدنز  ار  نوخ  دهد و  یم  ورین  ار  ناسنا  هک  ارچ  ؛  کمب شرت  نیریش و  رانا  (: ع"  ) اضر ماما 

نآ هیپ  اب  رانا  ندروخ  صاوخ 
 . " تسا هدعم  هدنهد  وش  تسش و  هک  ارچ  ؛  دیروخب نآ  هیپ  اب  ار  رانا  (: ص"  ) ادخ ربمایپ 

هک نیا  رگم  دریگ  یمن  ياج  ناملـسم  ناسنا  هدعمر  يا د  هناد  چـیه  دـنک و  یم  كاپ  ار  هدـعم  هک  ارچ  روخب  هیپ  اب  اررانا  (: ع"  ) یلع ماما 
 . دزاس یم  رود  نآ  زا  ار  هسوسو  ناطیش و  هاگپ  لهچ  ات  دزاس و  یم  نشور  ار  نآ 

 . " دنک یم  كاپ  ار  ناسنا  درب و  یم  نیب  زا  ار  ناهد  ییوبدب  نادند و  یگدش  درز  هک  ارچ  روخب  شا  هیپابار  رانا  (: ع"  ) یلع ماما 
 . " دزاس یم  نوزفا  ار  نهذ  دنک و  یم  كاپ  ار  هدعم  هک  ارچ  روخب  شا  هیپ  اب  ار  رانا  (: ع "  ) قداص ماما 

یتنس بط  بتک  عجرم :

قدنف

: فرصم هقیرط 
یکاروخ

: تاحیضوت
سپ هک  هدوب  گنر  زبس  یـششوپ  ياراد  قدـنف  تسا . زیت  كون  نهپ و  نآ  ياه  گرب  هک  رتم  ًابرقت 2  عافترا  هب  تسا  يا  هچتخرد  قدـنف 

. ددرگ یم  ادج  نآ  زا  ًاجیردت  ندش  کشخ  زا 
. دشاب یم  یعوبطم  يوب  میالم و  معط  ياراد  هدوب و  نشور  دزر  گنر  هب  هک  دراد  نغور  دصرد  دودح 60  رد  قدنف  زغم 

. دراد رفسف  يدایز  رادقم  قدنف  زغم  دوش . یم  هدافتسا  یشاقن  يزاس و  رطع  هیذغت ، رد  قدنف  نغور  زا 
يارب تسا و  کشخ  مرگ و  قدنف  دشاب . یم  میـساتپ  رفـسف و  میـسلک ، برچ ، داوم  نیئتورپ ، ياراد  تسا و  يدایز  صاوخ  ياراد  قدـنف 

. تسا دیفم  دنق  يرامیب 
وم و شزیر  يارب  هدرک و  جراخ  ندب  زا  ار  مومس  تسا . دیفم  دبک  هنیـس و  درد  هفرـس ، هدعم ، هدور و  ندب ، تیوقت  يارب  ینغور  هناد  نیا 

. درب یم  الاب  ار  نوخ  راشف  یلو  دشاب  یم  دیفم  راردا  يراجم  شزوس 
هتشاد رطاخ  هب  یلو  دنک . یم  تیوقت  ار  امش  زغم  دایز  رفسف  لیلد  هب  نوچ  دیروخب  قدنف  تسا  رتهب  دیراد  يدایز  يرکف  تیلاعف  امش  رگا 

بآ و اب  ار  قدنف  تسا  رتهب  دیتسه  جازم  درس  رگا  دوش . یم  غارفتسا  مکش و  زاگ  خفن و  ثعاب  ینغور  هناد  نیا  ندروخ  رد  طارفا  دیشاب 
. دینک لیم  نیبجنکس  اب  دیجازم  مرگ  رگا  دیروخب و  لسع 

یتنس بط  بتک  عجرم :

کشرز

: فرصم هقیرط 
یکاروخ

: تاحیضوت
. دوش یم  هدافتسا  اه  يرامیب  یخرب  نامرد  يارب  مه  نآ  هشیر  تسوپ و  زا  نآ  هویم  رب  هوالع  هک  تسا  يا  هچتخرد  کشرز 

. درک فرصم  رگید  ياه  هویم  اب  هتخپ  تروص  هب  ای  هلژ  هارمه  ار  نآ  ناوت  یم  دراد و  يدایز  رایسب  دیاوف  کشرز 
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هدافتـسا اه  هثل  ماکحتـسا  يارب  هیوشناهد  ناونع  هب  هزات  کشرز  بآ  زا  تسا . رثؤم  ینوخ  لاهـسا  لاهـسا و  بت ، نامرد  رد  نآ  فرـصم 
مـضه هب  هدوب و  لهـسم  نیلم و  کشرز  تسا . رثؤم  يدبک  ياه  یتحاران  ارفـص و  عفد  رد  تسا و  هزم  خـلت  نآ  هشیر  تسوپ و  . دوش یم 

. تسا دیفم  زین  نوخ  راشف  يرامیب  يارب  دنک و  یم  فرطرب  ار  همضاه  ءوس  هدرک و  کمک  اذغ 
تکرح کیرحت  سفن و  یگنت  بلق ، نابرـض  شهاک  ثعاب  دراد و  ریثدـت  یمـسیتامر  ياه  یتحاران  لصافم و  مرو  ناـمرد  رد  کـشرز 

. تسا یتیشنورب  یتحارلن  يا و  هدور 
شراـخ هنکآ و  اهـشوج و  عاونا  اـه ، یگتخوس  اـه ، یگتفوک  اـهمخز ، ناـمرد  هب  هدرب و  نیب  زا  ار  تسوپ  حطـس  ياـه  يرتکاـب  کـشرز 

.( دینک يراددوخ  نآ  دایز  فرصم  زا  يرادراب  نارود  رد  هک  دیشاب  هتشاد  دای  هب  هتبلا   ) دنک یم  کمک 
یتنس بط  بتک  عجرم :

افوز

: فرصم هقیرط 
یکاروخ

: تاحیضوت
طوبرم ياهیرامیب  نامرد  يارب  هایگ  نیا  یشیور  رکیپ  هدرک  مد  زا  دور .  یم  رامش  هب  يا  هیودا  ییوراد و  ناهایگ  نیرتمهم  زا  یکی  افوز 

اذغ و مضه  نوخراشف ، شیازفا  ببس  هایگ  نیا  هرثوم  داوم  دوشیم . هدافتسا  مسآ  تیشنورب و  هفرس ، هایـس  هفرـس ، دننام  سفنت  هاگتـسد  هب 
دروم سـس  هیهت  رد  نینچمه  ییاذـغ و  داوم  هدـنهد  معط  ناونع  هب  یلو  تسا  هزم  خـلت  هچ  رگا  اـفوز  دوش . یم  مروـت  شهاـک  نینیچمه 

. درگیم رارق  هدافتسا 
 : افوز سناسا 

یتشادهب یشیارآ و  عیانص  رد  نینچمه  يزاس و  هباشون  يزاسورـسنک ،  عیانـص  رد  سناسا  نیا  دراد . ییایرتکاب  یچراق و  دض  تیـصاخ 
لـسع دراد . رارق  لسع  دـلوم  ناهایگ  فیدر  رد  دـیآ  یم  دوجو  هب  هایگ  نیا  ياهلگ  رد  هک  یناوارف  شون  تلع  هب  دراد . یناوارف  دربراـک 

. دراد یبولطم  رایسب  تیفیک  نآ  زا  هلصاح 
 : هایگ تاصخشم 

زکرم و رد  یعیـسو  حطـس  رد  افوز  نینچمه  هدـش و  هداد  شرازگ  ریغـص  يایـسآ  هایگ  نیا  اشنم  تسا . هلاس  دـنچ  یبشخ و  یهایگ  اـفوز 
يایرد ات  رزخ  يایرد  زاو  دوشیم . تشک  دنه  ریمشک و  هسنارف و  ایناپسا ، ایلاتیا و  ناتسراجم ، ناتسراغلب ، هیـسور ، رد  اتدمع  اپورا ، بونج 

. دیور یم  هنارتیدم  یحاون  ینش  قطانمرد  نینچمه  هایس 
( هقاس ياپ   ) یناتحت تمسق  تسا .  cm70- 50 نآ عافترا  میقتسم  شوگراهچ ، هقاس  دراد  یناوارف  تاباعشنا  تسا و  میقتـسم  افوز  هشیر 

دقاف فاص ، ياهگرب  دشاب . یم  گنر  زبس  مرن و  نآ  یناقوف  تمسق  یلو  تسا  رادروخرب  یناوارف  ياهباعشنا  زا  گنر و  يا  هوهق  یبوچ و 
. تسا نشور  زبس  نآ  گنر  لکش و  يا  هزین  شیب  مک و  هدیشک و  کیراب ، هنادند ،

 : ییوراد صاوخ 
مـسیتامر هب  التبم  دارفا  سفن ، یگنت  دیدش ، ياه  هفرـس  هب  هک  دنکیم  کمک  یناسک  هب  بادس  هایگ  لسع و  اب  هدیـشوج  يافوز  ندیـشون 

هدش هدیبوک  دشکیم و  ار  مکش  لخاد  ياهمرک  لسع  اب  هارمه  هایگ  نیا  دنکیم .  کمک  تسا  هارمه  سخ  سخ  اب  ناشـسفن  هک  یناسکو 
هفاضا نآ  هب  یهاش  ای  نسوس  ای  قبنز  لگ  رگا  دوش  یم  مهرتیوق  نآ  رثا  دـنکیم  کمک  جازم  ندـمآ  رد  یکـشخ  زا  هب  هزاـت  ریجنا  اـب  نآ 

دوش هداقتـسا  نآزا  هرغرغ  ناونع  هب  هک  تسا  یطیارـش  تحت  نیا  تسا و  ولگ  رد  هزول  سامآ  ای  مرو  يارب  یلاـع  ییوراد  هاـیگ  نیا  دوش 
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زا یـشان  تالکـشم  مامت  رد  تسا و  بسانم  رایـسب  طلخ  يرامیب  شهاک  يارب  هایگ  نیا  درب  یم  نیب  زا  ار  شپـش  رـس  هب  نآ  دامپ  ندیلام 
دوش هدافتسا  تبرش  لثم  هک  تسا  یماگنه  ریثات  نیا  تسا و  بسانم  هیر  ای  هنیس و  هسفق  ياهیرامیب  ای  امرس 

یتنس بط  بتک  عجرم :

( يرامزر ) یهوک لیلکا 

: فرصم هقیرط 
 . تسا هدمآ  ریز  رد  هدافتسا  هوحن 

: تاحیضوت
یم یبآ  ای  شفنب  یتروص ، دیفـس ، نوگانوگ  ياهگنر  رد  نآ  ياهلگ  تسا . هئوگوروا  روشک  هنارتیدم و  هقطنم ? یموب  یهوک  لیلکا 

. دنیور
يزپشآ رد  هدافتسا 

ياهکاروخ هیهت  رد  دالاس و  رد  ننات  نینچمه  رارف و  نغور  رطعم و  سناسا  دوجو  لیلد  هب  یهوک  لـیلکا  هدـش  درخ  هزاـت و  ياـهگرب  زا 
تهج ینشاچ  ناونع  هب  تاج  هیودا  ریاس  اب  هارمه  ای  ییاهنت  هب  یهوک  لیلکا  هدش  کشخ  ياهگرب  ردوپ  دوش . یم  هدافتـسا  یهام  غرم و 

. دور یم  راک  هب  دالاس  سس  صوصخ  هب  اهاذغ  ندومن  معط  شوخ 
ییوراد صاوخ 

یم شیازفا  یمکـش  ياهمادـنا  رد  ار  نوخ  نایرج  هتـشاد و  قرعم  هدـننک و  ینوفعدـض  رثا  یهوک  لـیلکا  ییوراد  یبط و  صاوخ  رظن  زا 
یتسس جلف ، مسیتامر ، هجلاعم  يارب  شخب  افش  هایگ  نیا  تسا . دیفم  رایسب  ارفص  یشراوگ و  ياه  هریـش  حشرت  نازیم  کیرحت  رد  دهد و 

رتمک ناریا  رد  يزبس  هایگ و  نیا  تسا . رثوم  دیفم و  ارفـص  هسیک  دبک و  ییاسران  نینچمه  یـسفنت و  یبصع و  تالالتخا  جنـشت ، ءاضعا ،
اهـسس و هیهت  رد  هتـشاد و  هناخزپشآ  رد  يزاتمم  هاگیاج  ییاپ  . ورا اهروشک  رد  یلو  هتفرگ  رارق  یناریا  زپشآ  ناوناب  ناخابط و  هجوت  دروم 

. تسا يرورض  نآ  دوجو  بابک  تشوگ  ندروخ  ماگنه 
. تسا دیفم  اهوم  شزیر  زا  يریگولج  يارب  نیاربانب  دوش و  یم  نوخ  شدرگ  تیوقت  اهگر و  يداشگ  ثعاب  یهوک  لیلکا  فرصم 

یتنس بط  بتک  عجرم :

بادس

: فرصم هقیرط 
یکاروخ

: تاحیضوت
بعـشنم و ياههقاس  اب  اـیاپ  یفلع  یهاـیگ  ( rutaceae ( ) نایبادُـس  ) تاـبکرم هریت  زا  ( Ruta graveolens یملع : مان   ) بادُـس

. تسا زرپ  یب  فاص و  یتمسق  هس  ات  ود  بوانتم  ياهگرب  یبوچ ،
. درک هراشا  ( wall rue  ) هنهک بادس  و  ( wild rue دنپسا ،  ) یهوک بادُس  هب  ناوتیم  بادس  ياههنوگ  زا 

دیاب تسا و  یمس  بادس  دایز  فرـصم  هک  تشاد  هجوت  دیاب  هتبلا   ) تسا توهـش  راشف  ندرک  مک  نآ  یلـصا  تیـصاخ  یئوراد : صاوخ 
یم عفد  ار  هدور  ياهلگنا  هدومن و  کیرحت  ار  ارفـص  حشرت  دردرـسدض . بلق . راک  هدننکمیظنت  نوخ . راشف  هدنروآ  نیئاپ  دوش ،) زیهرپ 

. دنک
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یتنس بط  بتک  عجرم :

هیوبجنرداب

: فرصم هقیرط 
. تسا هدمآ  نتم  رد  هدافتسا  هوحن 

: تاحیضوت
نآ فرـصم  نینچمه  دوشیم ؛ هدافتـسا  یقلخ  تالکـشم  نامرد  يارب  نیمز ، قرـشم  ناکـشزپ  طسوت  هک  تساهلاس  هیوبجنرداـب »  » هاـیگ

. تسدیفم یحور  یگتسخ  هظفاح و  فعض  یبصع ، ءاشنم  اب  دردرس  تهج 
لد عفر  لیبق  زا  یفراصم  يارب  ماوع  بط  رد  هیوبجنرداـب »  » اـی وب » گـنراو  : » دـیوگیم هاـیگ  نیا  دـیاوف  صوصخ  رد  يرگرز  یلع  رتکد 

بلق تیوقت  باصعا و  ندرک  مارآ  نآ ، صاخ  ياهیگژیو  یلـصا و  فراـصم  زا  دوریم و  راـک  هب  هدـعم  تیوقت  خـفن و  زا  یـشان  هچیپ 
. تسا

. دوش یم  هدافتـسا  هدرک  مد  سرپمک و  داـمپ ، نغور ، ینغور ، هراـصع  سناـسا ، لـیبق  زا  یفلتخم  لاکـشا  هب  هاـیگ  نیا  دـهدیم : همادا  وا 
، هفرط کـی  ياهدردرـس  بلق ، شپت  هدـعم ، رد  یگدز  گـنچ  ساـسحا  یبصع ، ءاـشنم  اـب  هدـعم  درد  ندرک  مارآ  رد  هاـیگ  نیا  سناـسا 

نارتخد رد  ییوخدنت  عفر  نادند و  یبصع  درد  ناوج ، نارتخد  ینوخ  مک  يرادراب ، نارود  ياهغارفتسا  یباوخیب ، تینابصع ، هجیگرس ،
. تسرثؤم رایسب  نانز  ناوج و 

، عوهت تهج  زین  نآ  هدرک  مد  دنکیم . ادیپ  هدعم  یتحاران  بارطـضاو  ینارگن  ماگنه  هک  تسا  یـسک  يارب  وراد  نیرتهب  هایگ ، نیا  گرب 
. تسدیفم یگدرسفا  یبصع و  یگتسخ  یگدروخامرس ، لوا  لحارم 

نبا نامز  زا  یبصع ، شنت  عفر  اهنآ و  شین  مخز  نامرد  تارـشح و  عفد  تهج  هایگ  نیا  زا  لصاح  نغور  داـمپ و  سرپمک ، تسا  ینتفگ 
. تسا هدش  زیوجت  انیس 

یتنس بط  بتک  عجرم :

ولآدرز

: فرصم هقیرط 
یکاروخ

: تاحیضوت
لوا نرق  لـیاوا  رد  تخرد  نیا  دـیور ، یم  قطاـنم  نیا  رد  یـشحو  تروص  هب  مه  زونه  دـشاب و  یم  نیچ  یحاون  یموـب  وـلآدرز  تخرد 

. تفای هار  اپورا  ایسآ و  هب  يدالیم 
. دسر یم  ناتسبات  طساوا  رد  هک  هدوب  نیریش  عوبطم و  یمعط  اب  گنر  درز  یتشوگ و  نآ  هویم 

خلت رگید  یخرب  نیریش و  نآ  زا  یخرب  معط  هک  دراد  رارق  نآ  زغم  هتسه  لخاد  رد  تسا . لکش  یـضیب  يا و  هوهق  فاص ، ولآدرز  هتـسه 
. تسا

یئوراد صاوخ 
ولآدرز ینامرد  صاوخ 

. تسا نوخ  هدننک  هیفصت  ( 1
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. دنک یم  زاب  ار  قورع  ( 2
. تسا نیلم  ( 3

. دنک یم  عفر  ار  ناهد  دب  يوب  ( 4
. تسا رب  بت  ( 5

. تسا دیفم  ینوخ  مک  يارب  تلابک  نتشاد  لیلد  هب  ( 6
. دنک یم  فرطرب  ار  لصافم  مرو  ( 7

. تسا ناوختسا  یمرن  دض  ( 8
. تسا دیفم  ندب  ندرک  ییایلق  يارب  ( 9

لآدرز تخرد  گرب  هتسه و  ینامرد  صاوخ 
. تسا کشخ  درس و  نآ  لگ  گرب و  کشخ و  مرگ و  ناریا  میدق  بط  رظن  زا  هتسه  زغمو 

. تسا یسنج  ياوق  هدننک  تیوقت  نآ  زغم  ( 1
. دنک یم  نامرد  ار  شوگ  ینیگنس  هدرب و  نیب  زا  ار  شوگ  ياهادص  دیناکچب  شوگ  رد  رگا  ار  هتسه  زغم  نغور  ( 2

. تسا دیفم  تسوپ  ندرک  مرن  يارب  هتسه  زغم  نغور  ( 3
تسا هدور  هدعم و  مرک  هدنشک  دشاب  خلت  رگا  هتسه  زغم  خلت  نغور  (4

یتنس بط  بتک  عجرم :

فنک

: فرصم هقیرط 
 : دیدرگ دهاوخ  هراشا  نآ  هب  لیذ  رد 

: تاحیضوت
نغور نآ  هناد  زا  تسا  هدـش  رکذ  اقیرفآ  فلتخم  یحاون  نآ  یلـصا  أشنم  تسا  راخ  زا  هدیـشوپ  ياـه  هقاـس  ياراد  دـننام و  هتوب  یهاـیگ 

. دوش یم  هیهت  یئاتچ و ...  ینوگ و  ذغاک  هلجنم  فلتخم  تالوصحم  نآ  فایلا  زا  جارختسا و  یکاروخ 
نودـب ًارثکا  یفلع و  ًاتبـسن  هایگ  نیا  هقاس  گـنر ،  دیفـس  قیمع و  مکارتم و  ياـه  هشیر  اـب  هلاـسکی  رادـلگ  هپل و  ود  تسا  یهاـیگ  فنک 

بواـنتم فنک  ياـهگرب  تسا . رتم  ات 6/3  نیب 4/2  فنک  هقاـس  طـسوتم  عاـفترا  دـنک . یم  رییغت  رتم  ات 4  کـی  زا  نآ  عاـفترا  باعـشنا و 
دوجو هتوب  کی  يور  تسا  نکمم  گرب  عون  ود  ره  هک  تسا  يا  هجنپ  اـی  هداـس  اـهگرب  يا و  هجنپ  ياـهگربگر  دـنلب ، ًاتبـسن  یگربمداـب 
ًاتبـسن درفنم  تروصب  لگ  دراد . دوجو  يزیر  ياهکرک  هقاـس  گرب و  حطـس  رد  هدوب و  راد  هنادـند  ياـه  هبل  ياراد  اـهگرب  دـشاب . هتـشاد 
هدعاق رد  هک  گربساک  زا 5  لگ  هساک  دـشابیم . مظنم  لماک و  فنک  لـگ  دراد . رارق  هقاـس  گرب و  نیب  هطقن  رد  هقاـس  يور  رد  گرزب 

لگ هساک  تسا . هتفای  لیکـشت  دنتـسه  هتـسویپ  هدعاق  رد  هک  نراقتم  ًابلاغ  گربلگ  زا 5  لگ  ماج  دنا و  هدـیبسچ  رگیدـکی  هب  شیب  مک و 
هساهگربلگ تسا و  گنر  شفنب  طسو  رد  یلو  درز  لگ  ماج  دنشابیم . بول  ياراد 8  ًالومعم  کیراب و  هک  یعرف ) هساک   ) هچساک ياراد 

لیکشت هتسویپ  هچرب  زا 5  یناقوف  یگدام  تسا . هتفای  لیکشت  مچرپ  يرایسب  دادعت  زا  هک  هفان  دشاب . یم  اهگربساک  زا  رتدنلب  ربارب  راهچات 
فنک هویم  دراد . رارق  پورتانآ )  ) نوگژاو کمخت  فیدر  ود  هناخ  ره  رد  ازجم و  يا  هناخ  نادمخت 5  تسا . يروحم  نآ  نکمت  هتفای و 
هچرب ياراد 5  لوسپک  ره  تسا . گربساک  فصن  ربارب  ًابیرقت  اهنآ  هزادنا  راد و  كرک  زیت  كون  لکش ، یغرم  مخت  دیسیلوکول ، لوسپک 

ات 20 دودـح 18  لوسپکره  لخاد  رد  يرتسکاخ و  هایـس و  گنر  هب  اه  هناد  دراد . دوجو  هناد  کی  لقادـح  هچرب  ره  لخاد  رد  هک  تسا .
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 : دشاب یم  ریز  رارق  هب  هتیراو  راهچ  ياراد  هنوگ  نیا  . دراد دوجو  هناد 
Hici var. Viridis (2) H.c.var.vulgaris ( 1)

H.c. var purpurea (4) H.c. var sinplox ( 3)
. درب مان  فیدا  رت  نادوس  نیزدور و  ادیرولف ،  دیالگروا ،  يرصم ،  ونابوک ،  ابوک 2032 ،  ابوک 108 و  زا  ناوت  یم  فنک  مهم  ماقرا  زا 

یکیژولوکا زاین 
امرـس ربارب  رد  فنک  ددرگ . تشک  يریـسمرگ  همین  مرگ و  قطانم  رد  دیاب  یفاک  رذب  فایلا  دـیلوت  ومن و  دـشر و  يارب  هایگ  اوه :  بآ و 
هناوج دـیلوت  يارب  ترارح  هجرد  لقادـح  تسا . نآ  دـشر  هناوج و  دـیلوت  تشاک ،  هدـننک  دودـحم  مهم  لماع  نادـنبخی  هدوب و  ساـسح 

یم دارگ  یتناـس  هجرد  ات 30  دـشر 25  هرود  لوط  رد  فنک  يارب  ترارح  هجرد  نیرتبـسانم  تسا  دارگ  یتناـس  هجرد  دودح 12  فنک 
رد بوطرم و  قطانم  رد  فنک  هاگ  ره  . دهد همادا  دوخ  دشر  هب  هدرک  لمحت  ار  هجرد  ات 40  يامرگ 35  دناوت  یم  ناتسبات  لصف  رد  دشاب 

. دنک یم  لمحت  ار  دصرد  ات 82  یبسن 68  تبوطر  دوش ، هتشاک  ایرد  یکیدزن  رد  هک  ییاه  نیمز 
تشک هدشن و  رور  اب  هدرکن  دشر  یبوخب  دراد ، دوجو  ییانـشور  تعاس  زا 5/12  رتمک  هنازور  هک  یقطانم  رد  دـنلب و  زور  یهایگ  فنک 
ثعاب عیرـس  ریخبت  رب  هوالع  دـیدش  داب  اریز  تسین  بسانم  فنک  دـشر  يارب  دـیدش  داب  شزرو  اـب  قطاـنم  دـشاب . یمن  زیمآ  تیقفوم  نآ 

يرتم عافترا 1250  اـت  اـیرد  حطـس  مه  ياـه  نیمز  رد  نآ  یـشحو  عاونا  صوصخب  فتک  تشک  دوشیم . اـه  هقاـس  سر ) و   ) یگدـیباوخ
. دشاب یم  رتم  دودح 600  ایرد  حطس  زا  فنک  هدش  حالصا  عاونا  يارب  عافترا  نیرت  بسانم  نکل  تسا  ریذپ  ناکما 

تشاک يارب  یسر  ياه  نیمز  نیمه  يارب  دشاب  زیخلصاح  ذوفن و  لباق  ًالماک  یفاک و  قمع  ياراد  دیاب  فنک  تشک  لحم  كاخ  كاخ : 
داوم اب  ینومل  ای  ینـش و  ینومل  یـسر  ینـش  ینـش ،  یـسر  ياه  نیمز  فنک  تشاـک  يارب  كاـخ  نیرتهب  . دنـشاب یمن  بساـنم  هاـیگ  نیا 

. دنشابیم یفاک  یکیناگرا 
ومن دشر و  تشاک و  يارب  یقالتاب  ياه  نیمز  نینچمه  دنـشاب و  هدشن  یـشک  هز  یبوخب  الاب و  اهنآ  ینیمزریز  بآ  هرفـس  هک  ییاه  نیمز 

. تسا مواقم  شیب  مک و  يروش  هب  تبسن  فنک  دنتسین . بسانم  فنک 
دشر رتهب  دشاب  رثکادح 7  ات 8/6 و  نیب 6  اهنآ   pH هک یئاـهکاخ  رد  نکیل  تسا  ات 8/7  نیب 7/4  فنک  لماک  دـشر  يارب  بسانم   pH

. دیامن یم 
هرفـسف هتزا و  هدام  هژیوب  ییاذغ  داوم  دوجو  زا  ار  نیمز  بذـج و  ار  يدایز  یئاذـغ  داوم  دـشر  هرود  رد  هک  تسا  یهایگ  فنک  بوانت : 
بجوم هدش و  يریم  هتوب  صوصخب  یهایگ  ياهیرامیب  زورب  ببس  نیمز  کی  رد  نآ  هلاس  دنچ  ای  موادم  تشاک  دیامن . یم  فیعض  ًاتبسن 

ياراد دنتـسه و  هریت  کی  زا  هایگ  ود  نیا  نوچ  دراد  جاور  هبنپ  فنک و  تشاک  هک  یقطانم  رد  اهنیا  رب  هوالع  دوش . یم  لوصحم  ناصقن 
ار ود  نیا  دیاب  رودقملا  یتح  هعرزم  کی  رد  یتح  داد و  رارق  مه  لابندب  بوانت  رد  ار  اهنآ  دـیابن  دنـشاب  یم  كرتشم  ياهیرامیب  تافآ و 

دیلوت ، دوش هتـشاک  تابوبح  هریت  ناهایگ  زا  دعب  فنک  یعارز  شدرگ  رد  هک  یتروص  رد  تشاک  رگیدکی  زا  رود  دایز و  ًاتبـسن  هلـصاف  اب 
. دوب دهاوخ  شخب  تیاضر  رذب  فایلا و 

هلاس هس  ای  ود  بوانت  هداد ، رارق  جنرب  یتح  ترذ و  مدنگ ،  ینیمز ،  ماداب  تابوبح ،  دننام  یناهایگ  اب  هارمه  بوانت  رد  ناوت  یم  ار  فنک 
: ددرگ یم  رارقرب  ریز  حرش  هلاس  هس  بوانت  بلغا  فنک  دیلوت  يارب  ناریا  لامش  رد  دومن . رارق  رب 

ترذ لوا : لاس 
تابوبح مود : لاس 

. فنک موس : لاس 
كاخ يزاس  هدامآ 
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دیاب دشاب  هدش  هتشاد  زبس  دوک  لبق  لاس  رد  نیمز  حالـصا  تیوقت و  يارب  رگا  اذل  دشاب . ینغ  یلآداوم  ظاحل  زا  دیاب  فنک  تشک  نیمز 
هفاضا اب  ای  دبای  شیازفا  سوموه )  ) نیمز یلآ  داوم  نآ  ندیـسوپ  زبس و  دوک  نتفر  كاخ  ریز  رثا  رد  ات  دز  مخـش  ار  نیمز  زیئاپ  طساوا  رد 

هب یگتـسب  مخـش  نیا  قمع  درب . كاخ  ریز  هب  قیمع  مخـش  اب  اهنآ  راـتکه  رد  نت  ات 30  رادـقم 20  هب  زیئاپ  رد  هدیـسوپ  یماد  دوک  ندرک 
ای یحطـس و  مخـش  ار  نیمز  دـیاب  امرـس  نادـنبخی و  زا  سپ  راـهب  رد  تسا  رتم  یتناـس  نآ 20  طـسوتم  دـح  دراد و  یتعارز  كاـخ  قمع 

لوصحم يایاقب  دوجو  تروص  رد  دـشاب  هزیئاپ  مخـش  رب  دومع  دـیاب  هراهب  کسید  ای  مخـش و  دـنوش  درخ  ًالماک  اه  خولک  ات  دز  کسید 
حیطست هب  سپـس  هدرک و  جراخ  نیمز  زا  يروآ و  عمج  ار  اهنآ  یتسیاب  نیمز  حطـس  رد  زره  ياه  فلع  ای  هقاس  هشیر و  لیبق  زا  لبق  لاس 

. دومن مادقا  نیمز 
. فنک زاین  دروم  ییاذغ  داوم 

ياـه دوک  زا  تسا  مزـال  دوش  یم  هتـشاک  هک  یعون  ییاوه و  بآ و  طیارـش  هب  هجوت  اـب  دـیامن  دـیلوت  یفاـک  لوصحم  فنک  هکنآ  يارب 
نیا تسا  رتهب  ساتپ  هرفـسف و  داوم  زا  هایگ  رتشیب  هدافتـسا  يارب  . دوش هدافتـسا  زاین  دروم  رادـقم  هب  ساـتپ  رفـسف و  تزا و  هژیوب  یئاـیمیش 

هب هلحرم و  ودرد  هروا )  ) هتزا دوـک  رگا  نکیل  . دادرارق كاـخ  يرتـم  یتناـس  ای 5  قمع 4  رد  کسید  هلیـسو  هب  تشاک و  لـبق  ار  هداـمود 
یفاـضا و ياـه  هتوب  ندرک  کـنت  اـب  ناـمزمه  هتزا  دوک  شخپ  لوا  هلحرم  دوب . دـهاوخ  رتهب  هجیتن  دوش  هفاـضا  نیمز  هب  كرـس  تروص 

هتزا هدام  زاین  دروم  دح  زا  شیب  فرـصم  دوش  هتـشاک  رذـب  دـیلوت  روظنم  هب  فنک  هاگ  ره  تسا . لوا  هلحرم  زا  دـعب  زور  مود 30  هلحرم 
تزا تسا  ریز  رارق  هب  یئایمیـش  دوک  نازیم  لامـش  رد  . دـنک یم  کمک  هقاس  سرو  هب  هدـیدرگ و  نآ  ندـش  یفلع  هایگ و  یـسرید  ببس 

. راتکه رد  مرگولیک  ساتپ 30  راتکه و  رد  مرگولیک  رفسف 60  راتکه ،  رد  مرگولیک   100
تشاک

هب ندیـسر  يارب  دشاب و  بسانم  رذب  شیور  تشاک و  يارب  رظن  ره  زا  كاخ  يوج و  طیارـش  هک  دوش  باختنا  يروط  دـیاب  تشاک  نامز 
ترارح هجرد  شیازفا  امرـس و  عفر  زا  سپ  اذل  دوب . دهاوخ  لوصحم  دیلوت  يارب  یمهم  لماع  زین  راتکه  رد  رذب  رادقم  نییعت  فدـه  نیا 

 : تسا ریز  يایازم  ياراد  عقوم  هب  تشاک  اریز  دوش  تشک  هب  مادقا  رتدوز  هچ  ره  راهب  رد  كاخ 
یم ماجنا  رتهب  نآ  هیلوا  دشر  جراخ و  رذب  زا  تعرس  هب  هناوج  يراهب  ياه  ناراب  شراب  عقوم  رد  هک  ددرگ  یم  ببـس  عقوم  هب  تشک  ( 1)

. دوش
يرتمک تیـساسح  رون  هب  تبـسن  هک  یماقرا  دروم  رد  دـبای  شیازفا  زین  لوصحم  رادـقم  هدـش و  لماک  تشادرب  نامز  اـت  هاـیگ  دـشر  ( 2)
دهاوخ ماجنا  رتدوز  زین  لوصحم  تشادرب  هجیتن  رد  ندیـسر و  لگ و  دـیلوت  هلحرم  دریگ  ماجنا  رتدوز  هچ  ره  اهنآ  تشاـک  ناـمز  دـنراد 

. دش
هناوج زور  رثکادح 8  ات 6 و  زا 5  سپ  هدش  هتـشاک  رذب  دـشاب  بسانم  طیارـش  یفاک و  كاخ  ترارح  تبوطر و  رذـب  تشاک  عقوم  رگا 

یم لوط  زور  ات 50  دودح 45  لماک  ندیسر  ات  نداد  لگ  زا  زور و  ات 105  دودح 90  لگ  نیلوا  روهظ  ات  هناوج  دیلوت  زا  دیامن  یم  دیلوت 
نیرتهب دنک . یم  رییغت  يوج  طیارـش  قباطم  تشهبیدرا  رخاوا  دودح  ات  نیدرورف  رخاوا  دودح  زا  ناردنزام  رد  فنک  تشاک  نامز  دشک .

. تسا هام  دنفسا  رخاوا  ات  نمهب  طساوا  زا  رهشناریا  رد  تشهبیدرا و  طساوا  ات  دنفسا  لیاوا  زا  لوفزد ) ناتـسزوخ (  رد  فنک  تشک  نامز 
. دشابیم هام  دادرخ  رخاوا  ات  تشهبیدرا  لیاوا  دودح  زا  تشاک  نامز  نیرت  بسانم  نیمارو  رد 

 : رذب رادقم 
هیهت  ) دـیلوت زا  فدـه  (، یبآ ای  یمید  ) تعارز عون  ، تشاک نامز  رد  طیحم  ترارح  هجرد  ریظن  یلماوع  عبات  راـتکه  ره  يارب  رذـب  رادـقم 

. دنک یم  رییغت  شاپتسد ) یترک  ای  یطخ   ) تشاک شور  نینچمه  و  فایلا ) ای  رذب 
اـت 25 دودـح 20  زاـین  دروم  رذـب  رادـقم  دوشیم  هتـشاک  نیـشام  اـب  هک  یطخ  ياـه  تعارز  رد  فاـیلا  هیهت  روظنم  هب  فنک  تشاـک  رد 
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زا روظنم  هاگره  دشاب  یم  رتم  یتناس  اه 5  هتوب  نیب  رتم و  یتناس  یهاگ 25  20 و  ات تشاک 15  طوطخ  هلصاف  تسا و  راتکه  رد  مرگولیک 
اه هتوب  هلصاف  رتم و  یتناس  ات 60  نیب 40  دیاب  ار  طوطخ  هلصاف  مرگولیک و  ات 15  یفرـصم 10  رذب  رادقم  دشاب  رذب  دیلوت  فنک  تشاک 

اـت 40 دودـح 35  یطخ و  ياهتعارز  زا  رتشیب  زاـین  دروم  رذـب  رادـقم  شاپتـسد  ياـهتعارز  رد  درک . باـختنا  رتم  یتناـس  اـت 7 نـیب 5  ار 
. تسا راتکه  رد  مرگولیک 

قمع دـنراکیم . تشاک  طوطخ  ياه  هرانک  ای  طسو و  رد  ار  رذـب  ًالومعم  دوشیم  ماجنا  شاپ  رذـب  هلیـسوب  تشاک  هک  یطخ  ياهتعارز  رد 
. تسا رتم  یتناس  ات 3  دودح 2  نآ  نیرت  بسانم  هدرک و  رییغت  رتم  یتناس  ات 3  نیب 1  فلتخم  طیارش  رد  فنک  رذب  تشاک 

ای کیمتـسیس و  مومـس  اب  ار  رذـب  تشاک  زا  لبق  تسا  رتهب  داز  رذـب  ياهیرامیب  زا  يا  هراپ  ندرب  نیب  زا  يریگـشیپ و  يارب  تشاک  ماگنه 
. دومن ینوفعدض   P.C.N.B يانبم رب  یمومس 

تشاد
. دشاب یم  تشغاد  تایرورض  زا  اهیرامیب  تافآ و  اب  هزرابم  نیجو و  ، ندرک کنت  يرایبآ  ، تشاد

 : يرایبآ
یبسن تبوطر  ترارح و  هجرد  كاخ ،  سنج  ، اه هتوب  مکارت  هب  یگتـسب  لماک  ندیـسر  ات  تشاک  ناـمز  زا  فنک  زاـین  دروم  بآ  رادـقم 

فنک مید  تعارز  ناوت  یم  دشاب  هتشاد  هنایلاس  یگدنراب  رتم  یلیم  ات 750  دودح 500  هک  یقطانم  رد  دراد  ناراب  شزیر  رادقم  طیحم و 
تروص هب  فنک  تشاک  زا  تسا  رتهب  اهنیمز  ندوب  روش  تلع  هب  ناریا  بونج  رد  تسا . یمازلا  يرایبآ  تروصنیا  ریغ  رد  دـهد  ماجنا  ار 

. درک تشک  یطخ  تروص  هب  ار  هایگ  نیا  هدرک و  بانتجا  یترک 
ياه هتوب  یتسیاب  دیدرگ . رتم  یتناس  ات 12  دودح 10  اه  هتوب  عافترا  دش و  لماک  فنک  هیلوا  دـشر  هکنآ  زا  سپ  نیجو :  ندرک و  کنت 
يور رد  اه  هتوب  هلـصاف  دـیاب  نآ  نایاپ  زا  سپ  دوشیم  ماجنا  تسد  اب  ًالومعم  ای  ندرک  کنت  لمع  دومن  جراخ  نیب  زا  کـنت و  ار  یفاـضا 
يارب . دشاب رتم  یتناس  ات 60  يرذب 40  فنک  دروم  رد  ات 30 و  یفیل 20  فنک  دروم  رد  طوطخ  لصاوف  رتم و  یتناـس  ات 7  نیب 5  طوطخ 

زا هدافتـسا  هزرابم  هلیـسو  نیرت  بسانم  درک . نیجو  ار  هعرزم  هبترم  رثکادح 4  ات 3 و  رد 2  تسا  مزال  زره  ياـهفلع  دـشر  زا  يریگولج 
. تسا روتاویتلوک 
 : اهیرامیب تافآ و 

 ، سپیرت يارب  فرـصم  دروم  مس  هک  هتـش .  سیتورگآ و  سپیرت ،  انیرداراک ،  رادراخ ،  مرک  تافآ  زا :  دـنترابع  فنک  تاـفآ  نیرتمهم 
راتکه رد  ولیک  تبـسن 2  هب  نیوس  مس  زا  ناوت  یم  سیتورگآ  انیرداراکو و  رادراخ  مرک  يارب  دشابیم و  رازه  رد  سکوتسیساتم 5/1  هتش 

تفآ دومن . هزرابم  نآ  اـب  ناوت  یم  نادویت  مس  اـب  هک  دـشابیم  ( Padagrica mentriesi  ) کلوپ رـس  تافآ  رگید  زا  درک . هدافتـسا 
دصرد نیدـنیل 25  اب  هزرابم و  زره  ياه  فلع  اب  دـیاب  نآ  اب  هزرابم  يارب  هک  ( Agrotis segetum  ) هناورپ ورال  اـی  هشیر  مرک  رگید 

. دومن یشاپ  همعط 
ریت و ياههام  رد  هعرزم  فارطا  زره  ياهفلع  ندنازوس  عطق و  اب  هک  دـشاب  یم   ( pyrausta nubilalis فنک ( هقاس  مرک  رگید  تفآ 

. دومن هزرابم  نآ  اب  ناوت  یم  دادرم 
 : زا دنت  رابع  فنک  مهم  ياهیرامیب  زا 

هزراـبم و يارب  هـک  دــشاب  یم  چراـق  نآ  لـماع  هـک  ( Fusarium bucharicum  ) فـنک هـشیر  هقوـط و  یگدیـسوپ  يراـمیب  ( 1)
: تسا يرورض  ریز  ياهراک  نآ  يریگشیپ 

ياراد هک  یئاـه  نیمزاـی  یقـالتاب و  ياـه  نیمز  رد  تشک  زا  يراد  دوخ  ( 3 . ) بوانت شیآ و  لوصا  تیاـعر  ( 2 ، ) مواقم ماـقرا  هیهت  ( 1)
. دشاب یم  لکشم  يدودح  ات  هک  یئایمیش  هزرابم  ( 4 . ) دنشاب یم  دایز  میسلک  حالما 
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فنک گرب  یناوغرا  هکل  يرامیب  - 2
فنک يدود  هکل  يرامیب  - 3

. دشاب یم  فنک  يرتسکاخ  یگدیسوپ  يرامیب  - 4
تشادرب

رد هام و  نابآ  رخاوا  ات  لیاوا  زا  سراف  ناتـسزوخ و  رد  رهم و  رخاوا  ات  رهم  لیاوا  دودـح  زا  ناردـنزام  نالیگ و  رد  فنک  تشادرب  نامز 
. دشاب یم  رذآ  طساوا  ات  نابآ  طساوا  نیمارو 

ادج هقاس  رادج  هب  فایلا  ندیبسچ  تلع  هب  تروصنیا  ریغ  رد  دنـشاب  هدشن  کشخ  ًالماک  هقاس  هک  دوش  ماجنا  دیاب  ینامز  فنک  تشادرب 
یم مادقا  فنک  تشادرب  هب  یعقوم  يزاسذـغاک  تاجناخراک  رد  فرـصم  تهج  دوش . یم  هتـساک  اهنآ  تیفیک  زا  لکـشم و  اهنآ  ندرک 

رخاوا رد  ناوت  یم  دـشاب  رذـب  هیهت  يارب  فنک  تشک  رگا  دـشاب . هدیـسر  اه  لوسپک  رثکادـح و  هقاس  کـشخ  لوصحم  رادـقم  هک  دوش 
هک اه  هناد  ندیـسر  نامز  ای  دومن و  رابنا  یبسانم  لحم  رد  ادـج و  هقاس  زا  ار  اهنآ  دنـسر  یم  اهلوسپک  هک  جـیردتب  فنک  یگدـنز  هلحرم 

ياه هتسد  رد  هدرک و  عطق  ساد  اب  يروتوم و  هرا  ای  نیشام  هلیـسو  هب  ار  اه  هقاس  دشاب  یم  هایگ  رد  لگ  نیلوا  روهظ  زا  سپ  هام  دودح 2 
اب ار  اهنآ  زور  رثکادح 7  ات 3 و  زا 2  سپ  دنوش  کشخ  ات  هداد  رارق  اوه  نایرج  ضرعم  رد  هعرزم  رد  يدنب و  هتسد  یمرگولیک  ات 25   20

تبوطر دوجو  مدع  دننک . یم  رابنا  هتخیر و  یفنک  ياه  ینوگ  لخاد  رد  هدرک و  ادـج  داوم  ریاس  زا  ار  اه  هناد  هدـیبوک و  فلتخم  لیاسو 
. دوش تیاعر  دیاب  رابنا  رد  اوه  بسانم  نتشاد  نایرج  و 

هقاس رادـج  هب  فایلا  ندـیبسچ  زا  لبق  دنـسرب و  لماک  روطب  اه  هقاس  هکنآ  زا  لبق  ًالومعم  دـشاب  فایلا  هیهت  فنک  تشاـک  زا  فدـه  رگا 
نیمز حطـس  کیدزن  زا  ار  اه  هقاس  هکیتروص  رد  دننک  یم  جراخ  نیمز  زا  هشیر  زا  ار  اه  هقاس  تشادرب  ماگنه  دریگ . ماجنا  دـیاب  تشادرب 
يارب تشادرب  زا  سپ  دـنوش . یمن  اه  هقاس  لخاد  هشیر  فارطا  يـال  لـگ و  اـه و  هشیر  دـشاب و  یم  رتهب  فاـیلا  تیفیک  . دـنیامن رب  فک 

یم رارق  هداتسیا  تلاح  هب  هعرزم  رد  یصاخ  لکـش  هب  کچوک  ياه  هتـسد  رد  ار  اه  هقاس  ، ریخبت تعرـس  شیازفا  هقاس و  تبوطر  شهاک 
رارق دراد  نایرج  بآ  اه  نآ  رد  هک  یئاه  هچضوح  نورد  ار  هقاس  ياه  هتـسد  زور  دنچ  زا  سپ  دنیوگ . یم  ندرک  همتاچ  نآ  هب  هک  دنهد 

طـسوت هقاس  تسوپ  ریمخت  لـمع  دـشاب . دارگ  یتناـس  هجرد  اـت 32  دودـح 30  دـیاب  اه  هچـضوح  لـخاد  بآ  ترارح  هجرد  دـنهدیم و 
. دریگ یم  تروص  بآ  رد  دوجوم  ياه  مسیناگراورکیم 

ندوب دـعاسمان  تروـص  رد  تسا و  زور  ات 20  نیب 10  دـعاسم  طیارـش  رد  هتـشاد و  بآ  ترارح  هجرد  هب  یگتـسب  ریمخت  ناـمز  تدـم 
فایلا اهنآ  ندرک  زیمت  نداد و  وشتـسش  فایلا و  ندرک  ادـج  ریمخت و  لمع  نایاپ  زا  سپ  دـنتفیب . قیوعت  هب  هام  ود  ات  تسا  نکمم  طیارش 

فنک هقاس  یلومعم  گنر  دـهد . یم  لیکـشت  کـشخ  فاـیلا  ار  اـه  هقاـس  نزو  متـسیب  کـی  دودـح  دـنوش . کـشخ  اـت  هدرک  نازیوآ  ار 
دهاوخ لصاح  فافش  دیفس و  فایلا  دوش  ماجنا  قیقد  اهنآ  يوشتسش  ریمخت و  هکیتروص  رد  هتـشادن و  فایلا  گنر  رد  يریثات  هنوگچیه 

. دش
راشتنا هنماد 

 – تشر هناتسآ ،  دورگنل  رون ،   ، دور خرس  یپدنب ،  دابآ ،  دومحم  لمآ ،  لباب ،  رهـش ، مئاق  ناردنزام :  نالیگ و  رد  فنک  تشاک  قطانم 
یلزنا ردنب 

 ، بانیم سابعردنب ،  رهشناریا ،  لوفزد  ناتسزوخ :  نیمارو . نارهت :  تفریج .  ناجنسفر و  مب ، نامرک :  نورزاک . باراد ،  سراف :  ناتـسا 
نارهم

یتنس بط  بتک  عجرم :

ساویر
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: فرصم هقیرط 
. تسا هدمآ  نتم  رد  هدافتسا  هوحن 

: تاحیضوت
. دنیوگیم دنوار  هایگ  نیا  ینیمز  ریز  هقاس  هب   . دیوریم ناتسبات  لیاوا  وراهب  لصف  رد  هک  تسا  یفلع  هایگ  کی  جاویر  ای  سابیر  ای  ساویر 

ینیچ دـنویر  نآ  هب  تسا و  گـنر  درز  نآ  هناـیم  تسا و  زمرق  نآ  گـنر  دـنروآ و  یم  نیچ  روشک  زا  هک  تسا  نآ  ساویر  عون  نیرتـهب 
. دنیوگیم

: ییاذغ تابیکرت 
دوجو میـساتپ  میدس و   B و  A ياه نیماتیو  - میـسلک - تاردیه وبرک  - دـنق - نیئتورپ - بآ نآ  رد  هدوب   c نیماـتیو ربـیف و  زا  ینغ  ساویر 

. دراد
: ییوراد صاوخ 

تسا درس  نآ  تعیبط 
تسا شک  مرک  نیلم و  يوقم 

دنکیم مک  ار  نوخ  دنق  هدرک و  نیلوسنا  حشرت  هب  راداو  ار  هدعملا  زول 
تسا دیفم  ندب  شوج  عفر  يارب 

تسا عفان  يدبک  ياه  يرامیب  هدعم و  درد  - ییاهتشا یب  يارب 
تسا هدعم  تاکرح  تاحشرت و  هدننک  میظنت  هدش و  هدور  هدعم و  تیوقت  ثعاب 

تسا شخب  ترسم  دنکیم و  فرط  رب  ار  يرامخ  یتسس و 
تسا دیفم  لاهسا  ییابو و  ضارما  يارب 

دنکیم هیفصت  ار  نوخ 
ددرگیم مشچ  دیفس  ياه  هکل  نتفر  نیب  زاو  ییانیب  تیوقت  ببس  مشچ  رد  ساویر  هزات  بآ  ندناکچ 

دوشیم کل  شوج و  نتفر  نیب  زا  ثعاب  تروص  هب  نآ  ندیلام  ومیلبآ و  اب  ساویر  بیکرت 
تسا عفان  رس  يوم  تیوقت  يارب 

دنکیم یبارش  ار  وم  گنر  دوش  طولخم  انح  اب  رگا 
دوشیم یموینیمولآ  فورظ  يزییمت  ثعاب  ساویر  ياه  گرب  هدناشوج 

یتنس بط  بتک  عجرم :

یگنرف هچوگ 

: فرصم هقیرط 
. تسا هدش  رکذ  هلاقم  رد  هدافتسا  هوحن 

: تاحیضوت
ار هیلک  گنـس  هدوب و  نیلم  یگنرف  هجوگ  يزکرم ، هقطنم  انـسیا ) ) ناریا نایوجـشناد  يرازگربخ  نامرد  تشادهب و  سیورـس  شرازگ  هب 

. دنکیم عفد 
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. دننک تظفاحم  تاتسورپ  ناطرس  لباقم  رد  ار  دوخ  یگنرف  هجوگ  موادم  ندروخ  اب  دنناوتیم  نادرم 
تارـشح هتـش و  عفد  يارب  ناوتیم  زین  یگنرف  هجوگ  گرب  هدـناشوج  زا  دـنکیم . يریگولج  سیدـناپآ  مرو  زا  یگنرف  هجوـگ  نینچمه 

. درک هدافتسا 
هدرک و يریگولج  نییارش  بلـصت  زا  نینچمه  دنکیم . فرطرب  ار  لصافم  مرو  دیفم و  مسیتامر  سرقن و  هب  نایالتبم  يارب  یگنرف  هجوگ 

. تسا دیفم  ضرم  نیا  يارب  نآ  فرصم  یتح 
هـس رادـقم  هب  يواسم و  تبـسن  هب  سفرک  یگنرف و  هجوگ  زا  دـیاب  نوخ  ندرک  زیمت  يارب  دروآ . یم  نییاپ  ار  نوخ  هروا  یگنرف ، هجوگ 

. درک هدافتسا  هتفه  هس  تدم  هب  اذغ و  زا  لبق  زور  رد  ناجنف 
دـیهد و شلاـم  نآ  اـب  ار  رهوج  هکل  هداد و  رارق  یگنرف  هجوگ  بآ  لـخاد  رد  ار  هبنپ  هکت  کـی  ساـبل ، يور  رب  رهوج  هکل  يزیمت  يارب 

. دییوشب ارنآ  سپس 
. درب یم  نیب  زا  ار  اهکم  کک و  مک  مک  دینک  زیمت  یگنرف  هجوگ  اب  ارنآ  زور  ره  دراد ، کم  کک و  امش  تسوپ  رگا 

ندروخ رد  دیابن  دنراد ، ساسح  هدعم  هک  یناسک  دریگ . یم  تروص  لاکشا  اب  یگنرف  هجوگ  مضه  صاخشا  زا  یضعب  رد  تسا ، ینتفگ 
. دننک طارفا  یگنرف  هجوگ 

. دنروخب یگنرف  هجوگ  دیابن  زین  دارفا  زا  عون  نیا  دنراد . تیساسح  یگنرف  هجوگ  هب  تبسن  دارفا  زا  یضعب  نینچمه 
یتنس بط  بتک  عجرم :

يرفعج

: فرصم هقیرط 
. تسا هدش  هدروآ  ریز  رد  هدافتسا  هوحن 

: تاحیضوت
. دنکیم زیمت  ار  اهگر  اهنایرش و  تسا و  مکش  خفن  دض  يرفعج 

. تسا دیفم  کخرس  نامرد  سفن و  یگنت  نامرد  يارب  يرفعج  هشیر  هدرک  مد 
يرادـقم تسوپ ، گـنر  ندـش  نشور  يارب  دـیلامب . تروص  تسوپ  يور  ار  يرفعج  هدرک  مد  تروص ، ياـهشوج  اـهکل و  عفر  يارب 

تروص تسوپ  هتفه  کی  زا  دعب  دیئوشب . نآ  اب  ار  دوخ  تروص  بش  حبـص و  دـیناشوجب و  هقیقد  تدـم 5  هب  بآ  رتیل  مین  رد  ار  يرفعج 
. دوشیم نشور  امش 

. تسا دیفم  هیلک  گنس  ریساوب و  يارب  هدوب و  بت  دض  يرفعج  هدرک  مد 
. دنکیم کمک  اذغ  مضه  هب  يرفعج  ياچ  ندروخ 

. دنکیم وبشوخ  زین  ار  سفن  يرفعج  دینک . هدافتسا  يرفعج  زا  دیناوتیم  ناهد  يوب  ندرک  فرطرب  يارب  ریس  ندروخ  زا  دعب 
. درک هدافتسا  هدید  بیسآ  وضع  دوبهب  يارب  يرفعج  هقاس  گرب و  زا  ناوتیم  یگدش  هل  یگدرم و  نوخ  نامرد  يارب  تسا ، رکذ  نایاش 

یتنس بط  بتک  عجرم :

وهآ تسوپ 

: فرصم هقیرط 
ینییزت
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: تاحیضوت
ابیز رایسب 

یتنس بط  بتک  عجرم :

Hyssopus officinalis یملع مان  اب  افوز  لگ 

: فرصم هقیرط 
دمآ دهاوخ  لیذ  رد 

: تاحیضوت
Hyssopus officinalis یملع مان  اب  افوز  لگ 

ندرک رطعم  يارب  هک  تسا  یهایگ  هنوگ   ??? نیرتمهم  زا  یکی  تسا و  هدـش  هتفرگ  سدـقم  هایگ  يانعم  هب  بوزآ  ینانوی  هملک  زا  افوز 
ياه هپوکامراف  رثکا  رد  دور .  یم  رامـش  هب  يا  هیودا  ییوراد و  ناهایگ  نیرتمهم  زا  یکی  اـفوز  دـندرب .  یم  راـکب  میدـق  رد  اـه  هباـشون 

 . تسا هدش  دای  وراد  ناونع  هب  يافوز  یشیور  رکیپ  زا  ربتعم 
هدافتسا مسآ  تیشنورب و  هفرس ،  هایس  هفرس ،  دننام  سفنت  هاگتـسد  هب  طوبرم  ياهیرامیب  نامرد  يارب  هایگ  نیا  یـشیور  رکیپ  هدرک  مد  زا 

هزم خـلت  یمک  هچ  رگا  افوز  دوش .  یم  مروت  شهاک  نینچمه  اذـغ و  مضه  نوخ ،  راـشف  شیازفا  ببـس  هاـیگ  نیا  ةرثوم  داوم  دوش .  یم 
 . دریگ یم  رارق  هدافتسا  دروم  سس  ۀیهت  هیهت  رد  نینچمه  ییاذغ و  داوم  ةدنهد  معط  ناونع  هب  یلو  تسا 

یشیارآ عیانص  رد  نینچمه  يزاس و  هباشون  يزاس ،  ورسنک  عیانص  رد  سناسا  نیا  دراد .  ییایرتکاب  یچراق و  دض  ّتیصاخ  افوز  سناسا 
رارق لسع  دـّلوم  ناهایگ  فیدر  رد  دـیآ  یم  دوجو  هب  هایگ  نیا  ياهلگ  رد  هک  یناوارف  شون  تلع  هب   . دراد یناوارف  دربراـک  یتشادـهب  و 

 . تسا رادروخرب  یبولطم  رایسب  تیفیک  نآ  زا  هلصاح  لسع  دراد . 
دنه ریمشک  رد  هسنارف و  ایناپسا ،  ایلاتیا ،  ناتسراجم ،  ناتـسراغلب ،  هیـسور ،  رد  ًاتدمع  اپورا  بونج  زکرم و  رد  یعیـسو  حوطـس  رد  افوز 
یم دـیفم  شزیربآ  مسآ و  يارب  بادـس  اـب  هارمه  ار  نآ  سدیروکـسوید  درک .  یم  زیوجت  يزپوـلپ  يارب  ار  نآ  طارقب  دوـش .  یم  تشک 

 . تسناد
یسانش هایگ  تاصخشم 

قطانم رد  نینچمه  هایس و  يایرد  ات  رزخ  يایرد  زا  هدش و  شرازگ  ریغـص  يایـسآ  هایگ  نیا  أشنم  تسا .  هلاس  دنچ  یبشخ و  یهایگ  افوز 
و  Officinalis هنوـگ ریز  اـهنآ  نیرتـمهم   . دراد هنوـگ  ریز  راـهچ   Hyssopus Officinalis دـیور .  یم  هنارتیدــم  یحاوـن  ینش 

 . دنشاب یم   Subsp. Canescens هنوگریز
Officnalis هنوگ ریز  ياه  هقاس  اهگرب و  حطـس  دـنیور .  یم  يزکرم  ياـپورا  رد  صوصخ  هب  ناـهج  طاـقن  رثکا  رد  هنوگریز  ود  نیا 

هوهق یبوچ و  یناتحت )  بمـسق  هقاس (  ياپ  تسا .  رتم  یتناس   ?? ات   ?? نیب  توافتم و  نآ  عافترا  میقتـسم ،  شوگراهچ ،  فاص  ًـالماک 
 . دشاب یم  گنر  زبس  مرن و  نآ  یناقوف  تمسق  یلو  تسا ،  رادروخرب  یناوارف  ياهباعشنا  زا  گنر و  يا 

یتناس ات ?  لوط ?  هب  اهگرب  تسا .  نشور  زبس  نآ  گنر  لکش و  يا  هزین  شیب  مک و  هدیشک و  کیراب ،  هنادند ،  دقاف  فاص ،  ياهگرب 
کنهپ فرط  ود  ره  دـنریگ . یم  رارق  بیلـص )  لکـش  هب  لـباقتم (  تروص  هب  هقاـس  لوـط  رد  هک  رتـم  یتناـس  اـت ?  ضرع ?/?  هب  رتـم و 

مرگ قطانم  ناهایگ  تایصوصخ  زا  هک  دنشاب  یم  یمیخض  ًاتبسن  لوکیتوک  يواح  ياهگرب  تسا .  سناسا  يوتحم  ياه  هرفح  زا  هدیشوپ 
 . تسا کشخ  و 

لگ هن  ات  تفه  زا  بکرم  هخرچ  ره  هک  عمتجم  ییاه  هخرچ  تروص  هب  رتم  یتناس   ?? ات   ?? لوط  هب  ییاه  هقاس  یناقوف  یحاون  رد  اـعلگ 
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هنوگ چیه  سناسا  ةدـنهد  لیکـشت  تابیکرت  رد  لگ  گنر  دنتـسه .  گنر  دیفـس  ای  یتروص  یبآ ،  اهلگ  دـنوش .  یم  لیکـشت  دـشاب  یم 
هب شیب  مک و  هویم  هدوب و  هتسجرب  یمک  نآ  ینایم  تمسق  هریت و  يا  هوهق  ای  هایس  نآ  گنر  یتمـسق و  راهچ  ۀقدنف  هویم ،  درادن .  يریثات 

 . تسا ثلثم  لکش 
 )) ار سناـسا  ةدـنهد  لیکـشت  تاـبیکرت  نیرتـمهم  دـشاب .  یم  دـصرد  اـت ?  نیب ?/?  تواـفتم و  اـفوز  یـشیور  رکیپ  رد  سناـسا  رادـقم 

ياهلکلاو نفماک ))  ننیپاتبو (( ، ))  افلآ  زا ((  ناوت  یم  سناسا  رگید  مهم  تابیکرت  زا  دهد ،  یم  لیکـشت  دـصرد )   (( ) ?? نفماکونیپ 
 . درب مان  نپرت  ییوکزس 

نیمزوید دننام ((  يرگید  داوم  و  دصرد )  ات ?  خلت ? (  داوم  دصرد )  ات ?  ننات ? (  دـیئونوالف ،  يواح  نینچمه  هایگ  نیا  یـشیور  رکیپ 
ياهکاخ رد  افوز  رذـب  شیور  تسا .  هدـننک  مرگ  یکدـنا  کشخ و  دـنت  خـلت ،  سناسا  تسا  يژالیـسوم  تاـبیکرت  و  نیپوسیه ))  (( )) 

 . دنوش یم  زبس  هتفه  هس  ات  ود  زا  سپ  دنوش  تشک  راهب  لیاوا  رد  اهرذب  رگا  تسا .  ریذپ  ناکما  بسانم  ترارح  هجرد  رد  بوطرم و 
نیا زا  يدادعت  دنوش .  یم  هدنکارپ  فارطا  هب  ادج و  هایگ  زا  ناتـسبات  لصف  رد  ندیـسر  زا  سپ  دنتـسه ،  کچوک  کبـس و  اهرذب  نوچ 

رادروخرب یناسکی  ومن  دـشر و  زا  ناهایگ  ور  نیا  زا  دـننک  دـشر  دـعب  لاس  راهب  لصف  رد  يدادـعت  زیئاپ و  لصف  رد  تسا  نکمم  اهرذـب 
 . دش دهاوخ  هجاوم  لکشم  اب  نیشام  طسوت  اهنآ  تشادرب  دوب و  دنهاوخن 

زا مود  لاس  زا  ناهایگ  دـنوش  یم  رهاظ  هام  ریت  لیاوا  دادرخ و  رخاوا  رد  اهلگ  نیلوا  شیور ،  لوا  لاس  رد  تسا .  دـنک  افوز  ۀـیلوا  دـشر 
 ) ناتـسبات رخاوا  رد  تسا  نکمم  ناـهایگ  دـشاب  بساـنم  یمیلقا  طیارـش  تشادرب ،  نیلوا  زا  سپ  رگا  دـنور .  یم  لـگ  هـب  دادرخ  لـیاوا 
یم همادا  هقاس  یناقوف  ياهتمـسق  فرط  هب  جیردت  هب  دنـسر و  یم  هایگ  یناتحت  تمـسق  ياه  هویم  ادـتبا   . دـنورب لگ  هب  ًاددـجم  رویرهش ) 

 . دنک یم  رمع  لاس  تفه  ات  جنپ  افوز  دنبای . 
jpg ?????????????????? .

ینامرد صاوخ 
اب هتـشذگ  رد  تسه و  مه  جنلوق  خفن و  دض  اما  دوش .  یم  فرـصم  مسآ  دیدش و  ياه  هفرـس  تیـشنورب ،  رد  روآ  طلخ  ناونع  هب  ًاتدمع 

 . دوش یم  يروآ  عمج  ناتسبات  رد  اه  لگ  تسا  یگدروخ  امرس  ازنولفنا و  رد  قیرعت  كرحم  تفر ،  یم  راکب  تسوبی  عفر  يارب  ریجنا 
ياه هفرـس  تیـشنورب و  رد  هتخیر و  نادرگباتفآ  ای  ماداب  نغور  رتیل  یلیم   ?? رد  هرطق   ?? رادقم  هنیـس  مهرم  ناونع  هب  ینغور  هراصع  زا 

تسا بیکرت  لباق  یبوخ  هب  سوتپیلاکا  نشیوآ و  اب  دنرب  یم  راکب  دیدش 
Txmus vulgaris? . 

Eucalyptus glo bulus? . 
دننک یم  هفاضا  ناو  بآ  هب  هرطق   ?? ات  دیدش ?  هودنا  ای  ایلوخیلام  ، یبصع یگتسخ  دراوم  رد  ار  افوز  نغور 
مسلاپسا دض   ، Hiv زدیا سوریو  دض  یعضوم ،  كرحم  یطیحم ،  قورع  هدنهد  لکش  خفن ،  دض  روآ ،  طلخ 

لالتخا یشراوگ و  ياه  یتحاران  يارب  دیـشونب ،  غاد  لولحم  ازناولفنآ  یگدروخامرـس و  هیلوا  لحارم  رد  افوز  ییاوه  شخب  هدرک  مد  زا 
 . تسا دیفم  هدعم  راک  یبصع 

یم فزصم  مواقم  ياه  هفرـس  تیـشنورب و  يارب  نویتنآ  یهاش و  لیجنز  نایب ،  نیریـش  دننام  روآ  طلخ  ناهایگ  ریاس  اب  هارمه  افوز  روتنت 
 . دوش

Glycyrrhiza?.
inula spp? . 

Pimpinella anisum?.
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لگ ای  نایب  نیریـش  اب  هیر  فعـض  مواقم و  ياه  هفرـس  يارب  دوش و  یم  هیهت  افوز  ياه  لگ  ای  ییاوه  تمـسق  زا  هفرـس  يارب  اـفوز  تبرش 
 . دننک یم  طولخم  روهام 

Ver bascum thpsus?.
یکیژولوکا ياهزاین 

رد یلو  تسا  مواقم  یکـشخ  هب  هایگ  نیا  دنـشاب .  یم  افوز  تشک  يارب  یبسانم  قطانم  اـه ،  هپت  یبونج  یحاون  مرگ و  کـشخ و  قطاـنم 
هب دـشاب  بسانم  یمیلقا  طبارـش  هچنانچ  تشادرب  نیلوا  زا  سپ  دراد .  زاـین  یفاـک  بآ  هب  تشادرب  نیلوا  زا  سپ  نینچمه  شیور و  زاـغآ 

 . دنور یم  لگ  هب  ًاددجم  ناهایگ  ناتسبات )  رخاوا  رد  دشاب (  هایگ  رایتخا  رد  یفاک  بآ  رگا  صوصخ 
 . دنک یم  دشر  ییاذغ  رصانع  داوم و  زا  یهت  ینش و  ياهکاخ  یتح  كاخ  عون  ره  رد  ًابیزقت  درادن و  زاین  یّصاخ  كاخ  هب  افوز 

تابیکرت يواح  هک  طسوتم  تفاب  اب  ییاهکاخ  زا  تشک  عیسو  حوطس  رد  درک .  هدافتـسا  ینابایب  قطانم  زا  ناوت  یم  هایگ  نیا  تشک  يارب 
 . دنتسین بسانم  افوز  تشک  يارب  بآ  زا  عابشا  ياهکاخ  و  يداب )  ياه  هسام  مرن (  رایسب  ياه  هسام  درک .  هدافتسا  دیاب  دنتسه  میسلک 

 . تسا بسانم  ات ?/?  نیب ?  افوز  يارب  كاخ   (( PH )) 
تشاک بوانت 

نیا زا  ددرگ .  فرطرب  دیاب  دوش  یم  تشک  نآ  رد  هک  ینیمز  طسوت  هایگ  ياهزاین  مامت  تدم  نیا  رد  دراد .  رمع  لاس  تفه  ات  جنپ  افوز 
 . دراد ترورض  هایگ  نیا  تشاک  يارب  بسانم  ینیمز  باختنا  ور 

هایگ شیور  لوط  رد  زره  ياهفلع  اـب  هزراـبم  دراذـگ .  یم  ياـج  رب  یفنم  ریثاـت  اـفوز  هّرثؤم  داوم  رادـقم  ّومن و  دـشر ،  رد  زره  ياـهفلع 
هب هک  ییاهنیمز  رد  هایگ  نیا  تشاک  درک .  تشک  بوانت  هب  ناوت  یم  تّرذ  لدرخ و  تالغ ،  دـننام  یناهایگ  اـب  ار  اـفوز  تسا .  يرورض 

 . تسین بسانم  تسا  هدش  هدافتسا  نیزایرت  ةرثؤم  هدام  ای  ياهشک  فلع  زا  يدایز  رادقم 
اب بوانت  نینچمه  … و  زینشگ )  هنایزار ،  دننام  دننک (  یم  شزیر  فارطا  هب  ندیـسر  زا  سپ  اهنآ  رذب  هک  یناهایگ  اب  افوز  تشک  بوانت 

 . دنرثؤم اهیرامیب  شرتسگ  رد  ناهایگ  نیا  اریز  تسین .  بسانم   … ردبش و )  هجنوی ،  دننام  يا (  هشیر  ناهایگ 
تـشک بوانت  هب  بسانم  ناهایگ  اب  دـیاب  تدـم  نیا  زا  سپ  درک .  تشک  نیمز  هعطق  کی  رد  یلاوتم  لاس  جـنپ  ات  راهچ  ناوت  یم  ار  افوز 

. دوش
زاین دروم  ییاذغ  رصانع  ّداوم و 

عیـسو و ساـیقم  رد  تشک  يارب  یلو  درک .  تشک  ییاذـغ  رـصانع  داوم و  زا  یهت  ياـهکاخ  یتـح  یکاـخ  عون  ره  رد  ناوـت  یم  ار  اـفوز 
یم تشک  افوز  هک  ییاهنیمز  هب  یناویح  ياـهدوک  ندوزفا  دراد .  ترورـض  كاـخ  رد  یفاـک  ییاذـغ  داوم  رـصانع و  هرثؤم  داوم  شیازفا 

تشاک و زا  لبق  دراد .  یناوارف  ریثات  هرثوم  داوم  دـیلوت  رد  بسانم ،  ریداقم  هب  ییایمیـش  ياهدوک  ياهدربرتک  یلو  تسین ،  بساـنم  دوش 
ساتپ دیسکا  راتکه  رد  مرگولیک   ?? ات   ، ?? رفسف  دیسکا  راتکه  رد  مرگولیک   ?? ات   ?? دوش  یم  هیـصوت  مخـش  اب  هارمه  زیئاپ  لصف  رد 

 . دوش هفاضا  كاخ  هب  دیاب  تزا  راتکه  رد  مرگولیک   ?? ات   ?? تشک  زا  لبق  راهب  لصف  دوش .  هفاضا  كاخ  هب 
دشر و دوبهب  ببـس  هلاس  دنچ  ناهایگ  كاخ  هب  تزا  ياهدوک  ندوزفا  هک  يروط  هب  دوش .  یم  دایز  تزا  هب  نآ  زاین  هایگ  نس  شیازفا  اب 
رد لاس  ره  ور  نیا  زا  دراد  یگتـسب  ناهایگ  شیور  یمیلقا  طیارـش  هب  تزا  رادـقم  دوش .  یم  اـفوز  ةرثؤم  داوم  ّتیفیک  ّتیمک و  شیازفا 

عیرست ببس  ییاذغ  ياهلولحم  دریگ .  رارق  ناهایگ  رایتخا  رد  كرـس  تروص  هب  دیاب  تزا  راتکه  ره  رد  مرگ  ولیک   ?? ات   ?? راهب  لصف 
. دنوش یم  افوز  ةرثؤم  داوم  شیازفا  و  یشیور ،  رکیپ  درکلمع  شیازفا  دشر ،  رد 

كاخ يزاس  هدامآ 
ياهدوک ندوزفا  زا  سپ  زیئاپ  لصف  درک .  يروآ  عمج  ار  اهنآ  يایاقب  دـیاب  دـنا  هدـش  تشک  بوانت  افوز  اب  هک  یناهایگ  تشادرب  زا  سپ 
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 . درک هدامآ  هایگ  تشک  يارب  دیاب  ار  كاخ  رتسب  راهب  لصف  رد  دوش .  هدز  یقیمع  مخش  دیاب  ییایمیش 
زا اریز  تسین  بسانم  راهب  لصف  رد  مخـش  تهج  نیدب  دشاب .  يدنلب  یتسپ و  هنوگره  دقاف  نیمز  بوطرم و  دـیاب  كاخ  تشاک ،  ماگنه 

 . دزاس یم  هجاوم  لکشم  اب  ناهایگ  شیور  دوش و  یم  هتساک  تدشب  كاخ  تبوطر 
تشاک لصاوف  خیرات و 

اهرذـب ینز  هناوج  شهاک  ببـس  تسین و  بسانم  تشاک  رد  ریخأت  تسافوز .  تشک  يارب  یبسانم  نامز  دنفـسا )  مود  همین  راهب (  لیاوا 
رتـم یتناـس   ?? اـت   ?? نیب  ًـالومعم  دراد و  یگتـسب  تشادرب  ياهنیـشام  عون  لوصحم و  تشادرب  شور  هب  اـهفیدر  نیب  هلـصاف  دوش .  یم 

 . تسا بسانم 
زبس اهرذـب  مامت  اهنت  هن  اریز  تسین ،  بسانم  رتشیب  قامعا  رد  تشک  دـشاب .  رتم  یتناس  ود  ات  کی  دـیاب  تشاک  عقوم  رد  اـفوز  رذـب  قمع 
رتم ره  رد  رذب  دادعت  دنک .  یم  هجاوم  لکـشم  اب  ار  هزیناکم  تشادرب  هتـشگ و  اهنآ  ینز  هناوج  رد  یناسکی  مدع  ببـس  هکلب  دـنوش  یمن 

 . تسا بسانم  مرگ  ولیک  جنپ  ات  هس  نیب  دراد و  یگتسب  نآ  تیفیک  هب  نیمز  راتکه  ره  يارب  رذب  رادقم  ددع و   ??? ات   ??? فیدر  لوط 
 . تسا راتکه  رد  هتوب  رازه   ?? بولطم  مکارت 

تشاک شور 
يارب اهروشک  رثکا  رد  هتشاد و  یبولطم  جیاتن  یلصا  نیمز  رد  میقتسم  تشک  دنراد ،  یبسانم  یـشیور  ةوق  افوز  ياهرذب  هک  ییاج  نآ  زا 

 ، تشاک زا  سپ  دریگ  یم  ماجنا  راک  فیدر  زا  هدافتـسا  اب  یفیدر و  تروص  هب  افوز  تشک  دوش .  یم  هدافتـسا  شور  نیا  زا  افوز  تشک 
 . درک يرایبآ  دیاب  ار  نیمز 

اهروشک زا  یخرب  رد  هتـشذگ  رد  دـشاب .  نیمز  بیـش  تهج  فالخرب  دـیاب  اهفیدر  تهج  دوش ،  یم  تشک  اهبیـش  رد  هایگ  نیا  هچناـنچ 
رثکا رد  رضاح  لاح  رد  یلو  تسا .  هتفرگ  یم  ماجنا  یشیور  شور  هب  یتح  ای  و  هنازخ )  رد  تشک  میقتسم (  ریغ  ياهـشور  هب  افوز  ریثکت 

 . دوش یم  هدافتسا  میقتسم  شور  زا  ریثکت ،  يارب  دوش  یم  تشک  هایگ  نیا  هک  ییاهروشک 
يرادهگن تبقارم و 

زا لبق  تسا .  بسانم  رایسب  اهـشک  فلع  زا  هدافتـسا  هارمه  هب  یکیناکم  نیجو  تسین و  یفاک  ییاهنت  هب  زره  ياهفلع  اب  ییایمیـش  هزرابم 
تروص هب  راتکه  رد  مرگولیک  راهچ  ات  هس  رادـقم  هب  نیزاکرم  شک  فلع  زا  ناوت  یم  رذـب  شیور  زا  لبق  تشاک و  زا  سپ  ای  تشاک و 

 . درب یم  نیب  زا  ار  نیمز  زره  ياهفلع  رثکا  هام  ود  زا  سپ  شک  فلع  نیا  درک .  هدافتسا  یشاپ  لولحم 
 . تشاد دـهاوخ  افوز  يور  یبسانمان  ریثات  تسین و  بسانم  نیزاکرم  شک  فلع  دربراک  دـشاب  ناراب  مک  مرگ و  اوه  راهب  لـصف  هچناـنچ 

هیلع یـشاپ  لولحم  تروص  هب  نوسکاـمارگ  اـی  نولگ و  دـصرد  کـی  شک  فـلع  زا  ناوـت  یم  ناـهایگ  شیور  زا  لـبق  تروـص  نیا  رد 
 . دومن هدافتسا  زره  ياهفلع 

 ?/? ات رادـقم ?  هب  نولاـفآ  شک  فلع  زا  ناوت  یم  دـسرب ،  رتم  یتناـس   ?? اـت   ?? هب  ناـهایگ  عاـفترا  هک  یماـگنه  شیور  لّوا  لاـس  رد 
 . درک هدافتسا  راتکه  رد  مرگولیک  ات ?  رادقم ?/?  هب  نیزاکرم  ای  راتکه  رد  مرگولیک 

فل زا  ناوت  یم  ناهایگ  ددـجم  شیور  زا  لبق  راهب ،  لیاوا  رد  دـعب )  هب  مود  لاس  زا  هلاس (  دـنچ  ناـهایگ  زره  ياـهفلع  اـب  هزراـبم  يارب 
 . دومن هدافتسا  راتکه  رد  مرگولیک  شش  ات  جنپ  رادقم  هب  نیزاکرم  شک 

هب راتکه  رد  مرگولیک  راهچ  ات  ود  رادـقم  هب  نیزاکرم  اـی  اـت ?/? و  رادـقم ?/?  هب  نولاـفآ  شک  فلع  زا  ناوت  یم  دـسر  یم  رتم  یتناـس 
 . درک هدافتسا  یشاپ  لولحم  تروص 

ياهفلع هیلع  راتکه  رد  مرگولیک  تفه  ات  جـنپ  رادـقم  هب  دراگاراک  ای  راـتکه  رد  مرگولیک   ?? رادـقم  هب   ?? سیـس  شک  فلع  دربراـک 
دشر تسا  نکمم  شک  فلع  نیا  زا  هدافتسا  زا  سپ  دراد .  لابند  هب  یبولطم  جیاتن  دنتـسه  هدغ  ای  زایپ  موزیر ،  ياراد  هک  هلاس  دنچ  زره 
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یم تشک  افوز  هک  ییاهنیمز  رد  دنهد .  یم  همادا  دوخ  يداع  بولطم و  دشر  هب  یتدم  زا  سپ  ناهایگ  یلو  دوش .  دنک  یمک  افوز  ومن  و 
 . تسا نکمم  دوش 

سناسا ّتیفیک  رب  هکلب  دنزاس  یم  لکـشم  راچد  ار  افوز  دـشر  اهنت  هن  ناهایگ  نیا  دنـشاب .  هتـشاد  دوجو  اهـشک  فلع  هب  مواقم  یناهایگ 
رب هوالع  ات  درک ،  نادرگرب  ار  ناهایگ  رودـقملا  یتح  اهفیدر و  نیب  لصاوف  كاـخ  تسا  مزـال  ور  نیا  زا  دراذـگ .  یم  یفنم  ریثاـت  اـفوز 

 . دوش یم  افوز  ومن  دشر و  رد  عیرست  ببس  لمع  نیا  دریگ .  ماجنا  زین  كاخ  هیوهت  مواقم ،  زره  ياهفلع  نیجو 
یم هدافتسا  دصرد  کی  نولگر  لولحم  زا  تشادرب  نیلوا  زا  سپ  دنا  هدش  مواقم  اهـشک  فلع  هب  هک  يزره  ياهفلع  اب  هزرابم  يارب  ًاریخا 

ناکما راهب  لصف  رد  نیزاکرم  زا  هدافتـسا  هچنانچ  دوش . )  یم  هدافتـسا  هلاس  دـنچ  ياهافوز  زره  ياهفلع  يارب  شک  فلع  نیا  زا  دوش ( 
یکیناکم نیجو  يار  بسانم  نامز  . درک هدافتـسا  راتکه  رد  مرگولیک   ?? رادقم  هب  لاتکاد  زا  ناوت  یم  هام  تشهبیدُرا  لیاوا  دـشابن  ریذـپ 

زا یکی  يردوپ  كدیفـس  دراد  هارمه  هب  یبولطم  جـیاتن  عـقاوم  یـضعب  رد  زین  زره  ياـهفلع  ندـنازوس  . تسا یهدـلگ  ماـیا  زره  ياـهفلع 
هک تساهگرب  حطس  ندش  دیفس  يرامیب  نیا  ياه  هناشن  زا  دنک .  یم  دراو  لوصحم  هب  ار  ینیگنـس  تراسخ  هک  تسا  یچراق  ياهیرامیب 

 . دوش یم  هایگ  گرم  هب  رجنم  تیاهن  رد 
شهاک اهگرب و  ندش  هدیکورچ  ببـس  اهتفآ  نیا  دنروآ .  دراو  هایگ  هب  ینیگنـس  ياه  همدص  تسا  نکمم  سپیرت )  دـننام  اهتفآ (  یخرب 

يد دـصرد ، )  سوفرلکید ?/? (  ار  اهنآ  ةرثؤم  ّداوم  هک  ییاهـشک  تفآ  زا  یهدـلگ  زا  لـبق  اـهنآ  اـب  هزراـبم  يارب  دـنوش .  یم  لوصحم 
 . دومن هدافتسا  ناوت  یم  دنهد  یم  لیکشت  دصرد )  سوفنیوم ? – ?/? (  ای  و  دصرد )  تاوتم ?/? ( 

لوصحم تشادرب 
جارختـسا روظنم  هب  رگا  دنوش .  تشادرب  دیاب  یهدلگ  لیاوا  دشاب ،  هیودا  يارب  نآ  یـشیور  رکیپ  زا  هدافتـسا  افوز  تشاک  زا  فدـه  رگا 

 . درک تشادرب  دیاب  ناتسبات )  لیاوا  لماک (  یهدلگ  ۀلحرم  رد  ار  ناهایگ  دنشاب ،  هدش  تشک  سناسا 
ياهتمـسق ریاس  اب  یبوچ  ياه  هقاس  هچنانچ  دریگ .  تروص  یبوچ  ياه  هقاـس  یناـقوف  هیحاـن  زا  دـیاب  هاـیگ  رظن  دروم  ياهمادـنا  تشادرب 

دیدـش باتفآ  دـشاب و  کشخ  اوه  تشادرب ،  ماگنه  رگا  دراد .  افوز  سناـسا  تیفیک  شهاـک  رد  يرثوم  شقن  دـنوش  طولخم  رظن  دروم 
لقتنم نک  کشخ  هب  ار  اهنآ  تبوطر ،  شهاک  زا  سپ  داد و  رارق  نیمز  يور  یتدم  يارب  ناوت  یم  ار  هدش  تشادرب  یـشیور  رکیپ  دباتن ، 

 . تسا دارگیتناـس  هجرد   ?? اـت   ?? یکیرتـکلا  ياـهنک  کـشخ  زا  هدافتـسا  اـب  یـشیور  رکیپ  ندرک  کـشخ  يارب  بساـنم  ياـمد  درک . 
 . درک رابنا  بسانم  ناکم  رد  يدنب و  هتسب  دیاب  ار  هدش  کشخ  ياهمادنا 

هب نآ  زا  هک  هایگ )  هزات  نزو  راـتکه (  رد  نت  هد  اـت  شـش  مود  لاـس  رد  راـتکه و  رد  نت  هس  اـت  ود  لوا  لاـس  رد  یـشیور  رکیپ  درکلمع 
سناسا مرگولیک   ?? ات  هدـش ?  تشک  يافوز  راتکه  ره  زا  دوش .  یم  لصاح  کشخ  یـشیور  رکیپ  نت  اـت ?  اـت ?/? و ?/?  بیترت ?/? 

 . دوش یم  لاصحتسا 
رذب يروآ  عمج 

تسافوز رذب  يروآ  عمج  يارب  یبسانم  نامز  دندیسر  اهرذب  دصرد   ?? ات   ?? زا  شیب  هک  یماگنه  رویرهش )  لیاوا  ناتـسبات (  رخاوا  رد 
 . دریگ ماجنا  تقد  اب  دیاب  یکیرتکلا  ياهنک  کشخ  زا  هدافتسا  اب  اهرذب  ندرک  کشخ  . 

اهرذب یـشیور  ةّوق  شهاک  ببـس  تدش  هب  نک )  کشخ  رد  يدایز  تدم  يارب  اهرذب  ندـنام  یقاب  ای  دایز  ترارح  ۀـجرد  تلفغ (  اریز 
هدرک و يدنب  هتسب  زیمت و  يراجوب ،  ار  اهرذب  سپـس  دنوش  کشخ  یـشیور  رکیپ  هارمه  هب  اهرذی  دوش  یم  هیـصوت  ور  نیا  زا  دوش .  یم 

 ) ?  (. دنوش يرادهگن  کنخ  کشخ و  ياج  رد 
. دشاب یم  راتکه  رد  نت  ات ?/?  نیب ?/?  هتشاد و  یگتسب  هایگ  شیور  لحم  یمیلقا  طیارش  هب  تسا و  توافتم  رذب  درکلمع 

یتنس بط  بتک  عجرم :
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لبجلا لیلکا 

: فرصم هقیرط 
یکاروخ هدناشوج  یجراخ ، لامعتسا 

: تاحیضوت
ءاقـستسا رـس )  همین  درد  نرگیم (  باصعا ،  فعـض  نامرد  يارب  همـضاه و  زاهج  يوقم  روآ و  هدـعاق  كرحم ،  يوقم ،  لـبجلا  لـیلکا 

زین نآ  هدناشوج  اب  رس  ژاسام  تسا .  عفان  رـس  هروش  عفر  يارب  نآ  روطنت  یجراخ  لامعتـسا  تسا .  دیفم  بلق  شپت  نیتیلک و  مرو  ناقری ، 
يوقم دهاک و  یم  ءاقـستسا  يرامیب  تدـش  زا  تسا .  روآ  اهتـشا  دـنک و  یم  كاپ  ار  هدـعم  نآ  هدـناشوج  تسا .  دـیفم  روظنم  نیا  يارب 

رـس تیوقت و  ار  باصعا  شا  هدناشوج  تسا و  ضباق  قرعم و  يوق  يوراد  لبجلا  لیلکا  یلک  روطب  تسا ،  نانز  ینوخ  مک  هدعم و  يارب 
 . دنک یم  فرطرب  ار  درد 

یتنس بط  بتک  عجرم :

ایازم تاکن و  صاوخ ، نوتیز -  نغور 

یقورع و یبلق -  ياهیرامیب  هب  التبا  کـسیر  هک  دوش  یم  بجوم  هنازورییاذـغ  میژر  رد  نآ  زا  هدافتـسا  صلاـخ و  نوتیز  نغور  باـختنا 
. دن اد کـ شها پـیـ يدا کـ ـ یز را  ـ یسب تبا تـا حـد  ـ ید

زا ـد  یا هشی بـ ـ مه هک  ـد  یشاب هتشاد  تقد  تسیابیم  هتبلا  دیامن . يریگولج  مک  ـ شندش هتـسجرب  زا  دناوت  یم  زین  نوتیز  نغور  یلداعتم  نازیم 
. دیریگب هرهب  یهایگ  ییاذغ  میژر  ران یـک  رد کـ نوت  ـ یز ـن  غور

يا  هنارتیدم  ییاذغ  میژر  رد  نوتیز  نغور  هاگیاج 
کمن و يدایز  رایـسب  رادـقم  زا  دوخ  ییاذـغ  میژر  رد  نانوی  نانکاس  هک  دـندرک  ادـیپ  تسد  هجیتن  نیا  هب  ناققحم  يدـالیم  ههد 70  رد 
رد هک  دندوب  يدارفا  ءزج  زین  اه  ینپاژ  نایم  نیا  رد  دنیامن . یم  هدافتـسا  روفو  هب  زین  ناهایگ  زا  لاح  نیع  رد  و  دننک ، یم  هدافتـسا  یبرچ 

نیا رمع  لوط  طسوتم  دـندوبن . لاعف  اه  ینانوی  دـننام  ناهایگ  یبرچ و  فرـصم  رد  اما  دـندرک ، یم  هدافتـسا  کمن  زا  دوخ  ییاذـغ  میژر 
دوب . رت  نییاپ  یلیخ  اه  ینانوی  اب  هسیاقم  رد  دارفا 

رایسب اه  ناطرس  ریاس  و  یبلق ، ياه  يرامیب  یمکـش ، ياه  ناطرـس  هتکـس ، نازیم  اهنآ  رد  هک  دوب  رتالاب  لیلد  نیا  هب  اه  ینانوی  رمع  لوط 
کت ياه  یبرچ  زا  هکنیا  اب  دـندرک ، یم  یگدـنز  هنارتیدـم  فارطا  رد  هک  ینامدرم  هک  دـندوب  بلطم  نیا  يایوگ  اه  شهوژپ  دوب . نییاپ 

هک دش  ثعاب  رما  نیا  دنتشاد . دارفا  ریاس  هب  تبسن  يرت  ینالوط  رمع  مه  زاب  اما  دندرک ، یم  هدافتسا  تدش  هب  نوتیز  نغور  دننام  یعابشا 
" يا هنارتیدم  میژر   " مان اب  هک  دـنیامن  میظنت  هیهت و  دارفا  زا  تسد  نیا  ییاذـغ  بادآ  دروم  رد  ار  مظنم  تایقحت  يرـس  کی  نادنمـشناد 

دشاب . یم  ییاذغ  میژر  هدنهد  لیکشت  تابیکرت  نیرتمهم  زا  یکی  ءزج  نوتیز " نغور   " ییاذغ میژر  عون  نیا  رد  درک . ادیپ  ترهش 
دنا  هدرک  تیبثت  ار  نوتیز  نغور  صاوخ  دععتم  تاقیقحت 

رما نیا  دهد . شهاک  يدایز  رایـسب  دح  ات  ار  نوخ  لورتسلک  هک  دراد  ار  تیلباق  نیا  نوتیز  نغور  هک  دنهد  یم  ناشن  ریخا  ياه  شهوژپ 
دنک . ادیپ  يدایز  رایسب  شهاک  نیئارش  دادسنا  يرامیب  هب  التبا  کسیر  هک  دوش  یم  ببس 

التبا کسیر  هک  دندرک  ادیپ  تسد  هجیتن  نیا  هب  ناققحم  دوب ، هداد  رارق  یـسررب  قیقحت و  دروم  ار  يا  هنارتیدم  میژر  هک  قیقحت  کی  رد 
دارفا نیا  درک . ادیپ  شهاک  فصن  هب  ییاذغ  میژر  نیا  زا  هدافتـسا  لاس  ود  ات  زا 1  سپ  اهنت  هعلاطم ، دروم  دارفا  رد  یبلق  ياه  يراـمیب  هب 

هداد شیازفا  دوخ  هنازور  ییاذـغ  میژر  رد  زین  ار  تاجیزبس  هویم و  فرـصم  نازیم  دـندرک و  یم  هدافتـسا  نوتیز  نغور  زا  بترم  روط  هب 
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دندوب .
رادقم هک  بیترت  نیا  هب  دشاب ؛ رثؤم  زین  ندـب  رد  یبرچ  عیزوت  هوحن  يور  رب  دـناوت  یم  نوتیز  نغور  هک  دـندقتعم  نارگـشهوژپ  زا  یخرب 

دنک . یم  شخپ  ندب  طاقن  مامت  رد  ارنآ  هدرک و  لرتنک  ار  مکش  فارطا  رد  هدش  هریخذ  یبرچ 
یمیژر  ياه  یبرچ 

نیا . ) یهورگ یکت و  هدشن ي  عابـشا  ياه  یبرچ  هدـش ، عابـشا  ياه  یبرچ  درک : میـسقت  هتـسد  هس  هب  ار  اه  یبرچ  ناوت  یم  یلک  روط  هب 
دوش ) یم  هداد  تبسن  اه  یبرچ  ياه  متا  نیب  دوجوم  ییایمیش  ياه  دنویپ  عون  هب  تارابع 

بیکرت هوحن  طقف  دـنا و  هدـش  هتخاس  نژوردـیه  نبرک و  زا  يا  هتـشر  زا  هک  دـشاب  یم  برچ  ياهدیـسا  يواح  اه  یبرچ  نیا  زا  کی  ره 
کمک ندب  لورتسلک  نازیم  شهاک  هب  دنناوت  یم  هدشن  عابشا  ياه  یبرچ  نایم  نیا  رد  تسا . توافتم  یبرچ  عون  ره  رد  رگیدکی  اب  اهنآ 

دننک .
یم تسدب  يرمق  ملک  زا  هک   ) الوناک نغور  وداکووآ ، رد  هدـشن  عابـشا  ياه  یبرچ  تسا . هدـشن  عابـشا  ياه  یبرچ  يواح  نوتیز  نغور 

دنراد . دوجو  زین  ینیمز  ماداب  و  دیآ )
نوتیز  نغور  فلتخم  عاونا 

، دوش یم  یط  هداـم  نیا  ندروآ  تسدـب  يارب  هک  یفلتخم  لـحارم  هب  هجوت  اـب  دـیآ . یم  تسدـب  نوتیز  ندرـشف  زا  نوـتیز  نغور  ًاـمومع 
درک : هراشا  ریز  دراوم  هب  ناوت  یم  نایم  نیا  رد  دیآ . یم  تسدب  یفلتخم  ياه  نغور 

دیآ . یم  تسدب  راب  نیلوا  يارب  نوتیز  ندرشف  زا  تسا و  نوتیز  نغور  عون  نیرتهب  صلاخ –  قوف  • 
دیآ . یم  تسدب  ندرشف  نیمود  زا  صلاخ –  • 

شیالاپ . هیفصت و  دننام  دراذگ ، یم  رس  تشپ  ار  یتعنص  هلحرم  نیدنچ  هدش –  هیفصت  • 
دهد . یم  ار  نوتیز  زا  یمیالم  رایسب  معط  کی  طقف  دنک و  یم  یط  ار  يدایز  رایسب  يایمیش  لحارم  قیقر –  • 

نیئارش  بلصت  لورتسلک و 
ياـه هراوید  هب  یتحار  هب  هک  تسا  نیا  مه  شلیلد  دـنوش . یم  هتخانـش  دـب "  " لورتسلک ناونع  هب  ( LDL  ) لاگچ مک  ياـه  نیئتورپ  وپیل 

 – یبلق يرامیب  هب  ـالتبا  کـسیر  شیازفا  ثعاـب  دوخ  هبون  هب  رما  نیا  دـنوش . یم  نیئارـش  دادـسنا  ببـس  دنبـسچ و  یم  ینوخ  ياـه  گر 
دوش . یم  زین  هتکس  یقورع و 

يدیلک لماوع  زا  یکی  دوخ  هبون  هب  زین  نویـسادیسکا  لمع  هک  دنا  هدرک  تابثا  دـنا ، هدـش  ماجنا   LDL لورتسلک يور  رب  هک  یتاـقیقحت 
رایسب دح  ات  ار   LDL ياه لورتسلک  نویسادیسکا  تیلباق  هدشن  عابـشا  ياه  یبرچ  هک  دسر  یم  رظن  هب  تسا . نیئارـش  بلـصت  داجیا  رد 

دیاب ایازم  نیا  همه ي  رب  هوالع  دـنک . حیرـشت  ار  نوتیز  نغور  هژیو  تیـصوصخ  دـناوت  یم  یتحار  هب  رما  نیا  دـنهد ؛ یم  شهاک  يداـیز 
هراـشا نآ  هب  زین  ًـالبق  هک  روطناـمه  دـشاب . یم  زین  هدنـسکا  دـض  لاـکیمک  وتیف  دودـح 40  يواـح  صلاـخ  قوف  نوـتیز  نغور  هک  تفگ 
تقیقح رد  دنروآ . لمعب  يریگولج  نآ  ندش  دیـسکا  زا  هداد و  شهاک  ار   LDL لورتسلک نازیم  دنناوت  یم  اه  نادیـسکا  یتنآ  میدرک ،

دشاب . یم  رادروخرب  ییالاب  رایسب  تیمها  زا  دارفا  تمالس  ظفح  رد  اه  لاکیمکوتیف  نیا  شقن 
نوخ  یبرچ 

HDL ای ریظن LDL و  یتابیکرت  هب  ار  اهنآ  دـبک  هک  دـشک  یم  لوط  تعاـس  ات 12   6 دوش ، یم  هدروخ  برچرپ  ياذـغ  کی  هک  یناـمز 
دنک . كاپ  نوخ  زا  ارنآ  تابیکرت  دنک و  لیدبت  لاگچ ) رپ  ياه  نیئتورپوپیل  )

عابـشا ياه  یبرچ  تسا . راروخرب  ییالاب  رایـسب  تیمها  زا  دارفا  تمالـس  نیمـضت  رد  تعاس  ات 12  نیا 6  هک  دـنهد  یم  ناشن  تاقیقحت 
اه گر  یگتفرگ  لاـمتحا  هک  دوش  یم  ببـس  رما  نیا  دـنوش . یم  كاـپ  نوخ  زا  رت  ناـسآ  رت و  عیرـس  یلیخ  نوتیز  نغور  دـننام  هدـشن ،
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ادیپ هدنبـسچ  تلاح  برچ  ياذغ  کی  فرـصم  زا  سپ  نوخ  هک  دنوش  یم  ثعاب  نینچمه  هدـشن  عابـشا  ياه  یبرچ  دـنک . ادـیپ  شیازفا 
دنیامن . یم  يریگولج  زین  كانرطخ  ياه  هتخل  داجیا  زا  دنکن و 

نزو  شهاک  يایازم 
زا مود  هورگ  دـندرک و  هدافتـسا  يا  هنارتیدـم  میژر  زا  لوا  هورگ  دـنتفرگ . رارق  یـسررب  دروم  فلتخم  ییاذـغ  میژر  ود  قیقحت  کـی  رد 
زا مه  نزو ، ولیک  ولیک  لوا ، هورگ  دارفا  هک  دوب  رما  نیا  زا  یکاح  جیاتن  الاب . ترادیهوبرک  دوب و  نییاپ  نآ  رد  یبرچ  فرصم  هک  یمیژر 

دنداد . تسد  ار  دوخ  ندب  ینییاپ  تمسق  زا  مه  ییالاب و  تمسق 
يرتشیب ياه  یبرچ  هکیدرفا  اب  هسیاقم  رد  بیـس ) لکـش   ) دوش یم  هریخذ  ار  اهنآ  رمک  مکـش و  رود  بلغا  هفاضا  ياه  یبرچ  هک  يدارفا 

دنراد . یبلق  ياه  يرامیب  هب  التبا  رد  يرتشیب  کسیر  لکش ،) یبالگ  دنراد (  دوخ  ياه  نار  نساب و  رود 
ایازم  ریاس 

یهاتوک هراشا  دراوم  نیا  هب  ناوت  یم  اهنآ  ناـیم  زا  هک  دـشاب  یم  مه  رگید  دـیاوف  يرـس  کـی  لـماش  نوتیز  نغور  هک  دـسر  یم  رظن  هب 
دـشر نتخادنا  قیوعت  هب  ًاتیاهن  و  تباید ، هب  التبا  رطخ  شهاک  هنیـس ، ناطرـس  دـننام  اه  ناطرـس  زا  یخرب  هب  التبا  کسیر  شهاک  تشاد :

دنشاب . یم  يرامیب  نیا  راچد  رضاح  لاح  رد  هکیدارفا  رد  تباید 
دیریگب : ییامنهار  یسک  هچ  زا 

صصختم  کشزپ  • 
هیذغت  صصختم  • 

دیشاب  هتشاد  رطاخ  هب  دیاب  هک  یتاکن 
دناوت یم  يزبس  هویم و  يدایز  ریداقم  زا  هدافتسا  نآ  رانک  رد  ییاذغ و  میژر  رد  یبرچ  یلـصا  عبنم  ناونع  هب  نوتیز  نغور  زا  هدافتـسا  • 

دنک . يریگشیپ  تباید  یبلق و  ياه  يرایمب  هب  التبا  زا  يدایز  رایسب  دح  ات 
مک مکـش  فارطا  رد  هژیو  هب  ندـب  یفاضا  ياه  یبرچ  نازیم  زا  دـناوت  یم  ملاس  ییاذـغ  میژر  کی  راـنک  رد  نوتیز  نغور  زا  هدافتـسا  • 

دنک .
. دشاب یم  رادروخرب  نوتیز  نغور  فلتخم  عاونا  هب  تبسن  يرتشیب  دیاوف  ایازم و  زا  صلاخ  ياه  نوتیز  نغور 

جانفسا

دنمرآ : هدنسیون
هچر گـ دراددوخ . رد  يذغم  داوم  رگید ، ییاذغ  هدام  زا هـر  رتشیب  یم  ـ شیزبس گنر  فیطل و  تفاب  اب  جانفسا  لثم  يراد  گرب  تاجیزبس 

. دشاب یم  زییاپ  نآ  لصف  نیرتهباما  تسا  دوجوم  لا  ــ لوص س ـه فـ مه رد  جا  ـ نفسا
یتمالس  رب  جانفسا  دیاوف 

اما درک  یم  لیدبت  ناهج  درم  نیرت  يو  ــ هب ق ار  دو  جانف خـ ـ ساندروخ اب  لبز  ناولم  روطچ  هک  میا  هدید  نویزیولت  رد  ام  هم  هـ
ریاس و  لصافم ، مرو  گرزب ، هدور  ناطرـس  یبلق ، ياه  يرامیب  ناوختـسایکوپ ، ربارب  رد  ار  دوخ  وا  نیا ، رب  هوالع  هک  دینادب  تسا  بلا  جـ

تسا . هدرک  یم  همیب  مه  اه  يرامیب  تالکشم و 
یتمالس  يارب  یهایگ  يذغم  هدام  دییونوالف ،

یم لمع  ناطرـس  دض  لماع  نادیـسکا و  یتنآ  ناونعب  هک  دـنا  هدرک  ادـیپ  چانفـسا  رد  ار  دـییونوالف  فلتخم  بیکرت  لقادح 13  ناققحم 
ییاه هراصع  ات  تشاد  نآ  رب  ار  ناققحم  هک  تسا  هدوب  هجوت  لباق  ردقنآ  جانفسا  ياهدییونوالف  نیا  یناطرس  دض  صاوخ  دیاوف و  دنک .
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میـسقت جانفـسا ، ياه  هراصع  نیا  هک  تسا  هداد  ناشن  تاقیقحت  دـننک . هدافتـسا  تاقیقحت  رد  نآ  زا  دـنناوتب  ات  دـننک  تسرد  جانفـسا  زا 
هک دش  صخشم  تفرگ  ماجنا  یهاگـشیامزآ  تاناویح  يور  هک  یقیقحت  رد  دنک و  یم  رتدنک  مکـش  رد  ار  یناطرـس  ياه  لولـس  یلولس 

داتشه ههد  رخاوا  رد  ناتـسلگنا  میقم  لاسگرزب  ياه  مناخ  يور  هک  یقیقحت  رد  دنهد . یم  شهاک  زین  ار  تسوپ  ناطرـس  اه ، هراصع  نیا 
دنک . یم  يریگولج  زین  هنیس  ناطرس  زورب  زا  جانفسا  فرصم  هک  دهد  یم  ناشن  زین  تفرگ  ماجنا 

دنک  یم  هلباقم  تاتسورپ  ناطرس  اب  جانفسا  ياهدییونیتوراک 
هب راد ، گرب  تاجیزبس  ریاس  جانفـسا و  رد  دوجوم  دیئونیتوراک  هک  دش  صخـشم  دیـسر ، پاچ  هب  هیذـغت  هلجم  رد  هک  یقیقحت  ساسارب 

دوخ هب  ار  تاتسورپ  یناطرس  ياه  لولس  اهنت  هن  دراد ، مان  نیتناسکوئن  هک  دییونیتوراک  نیا  دنک . یم  هلباقم  تاتسورپ  ناطرس  اب  قیرط  ود 
تلاح هب  ار  تاتـسورپ  یناطرـس  ياه  لولـس  هک  دوش  یم  لیدـبت  مورکوئن  مان  هب  یفاـضا  تاـبیکرت  هب  هدور  رد  هکلب  دراد  یم  او  یبیرخت 

دنک . یم  يریگولج  اهنآ  ندش  ریثکت  زا  دروآ و  یم  رد  نوکس 
دنک  یم  هلباقم  نادمخت  ناطرس  اب  جانفسا  ياهدیئونوالف 

، دندش یم  يرادهگن  سسرن  یتاقیقحت  زکرم  رد  ات 2002  ياهلاس 1984  نیب  هک  ییاه  مناخ  زا  یهورگ  دیئونوالف  فرصم  يور  قیقحت 
هک ییاه  مناخ  اـب  هسیاـقمرد  تسا ، هتـشاد  دوخ  رد  ار   kaempferol نازیم نیرتشیب  ناشییاذـغ  میژر  هک  ییاـه  مناـخ  هک  داد  ناـشن 
رب هوالع  دنتـشاد . رارق  نادـمخت  ناطرـس  هب  ـالتبا  رطخ  رد  رتمک   40  % ات دـندرک ، یم  هدافتـسا  دوخ  ییاذـغ  همانرب  رد  هداـم  نیا  زا  رتمک 
یم هتخا  لاغز  و  یلکورب ، ملک  یگنرف ، هرت  چـیپ ، ملک  زایپ ، یهایگریغ ،)  ) ياچ لـماش   kaempferol زا راشرس  ییاذغداوم  جانفسا ،

دشاب .
همانرب رد  ار  تابکرم ) رد  دوجوم   ) نیلوئتول نوالف  نازیم  نیرتشیب  هک  ییاـه  مناـخ  رد  نادـمخت  ناطرـس  هب  ـالتبا  شهاـک   34  % نینچمه

تسا . هدش  هدهاشم  دنا ، هتشاد  دوخ  ییاذغ 
اه  ناوختسا  تیوقت  هب  کمک 

رد هنازور  ییاذغ  شزرا  زا   1000  % زا شیب  هزات و  جانفسا  ناجنف  کی  رد  هنازور  شزرا  زا   200  % ًابیرقت — جانفسا رد  دوجوم   K نیماتیو
یلصا هک  دزاس  یم  لاعف  ار  نیسلاکوئتسوا  ، K1 نیماتیو دراد . يرایسب  تیمها  اهناوختسا  تمالس  رد  — هدشزپراخب جانفـسا  ناجنف  کی 
نودب ورنیا ، زا  دنکیم . مکحم  اهنوختسا  لخاد  رد  ار  میسلک  ياه  لوکلوم  نیساکوئتسوا ، تساهناوختـسا . رد  ینژالک  ریغ  نیئتورپ  نیرت 

جانفسا دوش . یم  صقان  ندب  زاین  دروم  یندعمداوم  نیمات  دوب و  دهاوخن  مزال  رادقم  هب  ندب  رد  نیسلاکوئتسوا  حطس  یفاک ،  K1 نیماتیو
دشاب . یم  میزینم  میسلک و  هلمجزا  زاس  ناوختسا  يذغمداوم  ریاس  زا  یبوخ  رایسب  عبنم  نینچمه 

یقورع  - یبلق تظفاحم  جانفسا و 
یعبنم جانفسا  دنتسه . هدننک  کمک  دیفم و  جانفسا  اب  هسیاقمرد  يدودعم  ییاذغداوم  یتباید ، یبلق  ياه  يرامیب  نایرـش و  بلـصت  يارب 
یتـنآ ییاذـغ  هداـم  ود  نیا  دریگ . یم  همـشچرس  نآ  رد  دوجوم  نیتوراـک  اـتب  زا  یمود  هک  دـشاب  یم   A نیماـتیو نیماتیو C و  زا  یلاـع 

ینادیسکا یتنآ  لکش  هب   C نیماتیو دنهدیم . شهاک  ار  ندب  رد  دوجوم  دازآ  ياه  لاکیدار  نازیم  هک  دنتسه  مهم  رایسب  ییاه  نادیـسکا 
هب بآ  رد  لولحم  ياـه  نادیـسکا  یتـنآ  هورگ  نیا  دـنک . یم  لـمع  یبرچ  رد  لولحم  ینادیـسکا  یتـنآ  نیتوراـک  اـتب  بآ و  رد  لوـلحم 
رد هدیبسچ و  ینوخ  ياه  گر  ياه  هراوید  هب  دناوت  یم  هدش  هدیـسکا  لورتسلک  دنک . یم  کمک  لورتسلک  ندش  هدیـسکا  زا  يریگولج 

نینچ زورب  زا  نیتوراـک  اـتب  نیماـتیو C و  زا  یفاـک  فرـصم  دوش . یم  هتکـس  یبلق و  هلمح  قورع ، دادـسنا  هب  رجنم  هک  دوش  عمج  اـجنآ 
زا هنازور  زاـین  زا   29.4  % نیماتیو A و زا  هنازور  زاـین  دروم  رادـقم  زا  % 294.8 هتخپ ، جانفـسا  ناجنف  کی  هدرک و  يریگولج  یتالکـشم 

دنک . یم  نیمات  ار   C نیماتیو
یم هدیمان  نیتسیکوموه  هک  كانرطخ  ییایمیـش  داوم  لیدـبت  هب  کمک  يارب  تالوف  دـشاب . یم  زین  تالوف  زا  یبوخ  رایـسب  عبنم  جانفـسا 
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يارب میخ  شوخ  ياه  لوکلوم  ریاس  هب  دوش ، هتکـس  ای  یبلق  هلمح  هب  رجنم  دـناوت  یم  ندـب  رد  نآ  رادـقم  نتفر  ـالاب  تروصرد  دـنوش و 
نوخ و راـشف  ندروآ  نییاـپ  هب  دـناوت  یم  هک  یندـعم  هداـم  تسا ، میزینم  زا  یلاـع  رایـسب  عبنم  جانفـسا  نیا ، رب  هوـالع  تسا . مزـال  ندـب 

هنازور زاین  زا   39.1  % تالوف و هنازور  زاین  زا   65.6 يواح %  هتخپ  جانفـسا  ناجنف  کی  دنک . کمک  یبلق  ياه  يرامیب  ربارب  رد  تظفاحم 
دنک . یم  نیمات  ار  میزینم 

ییاذغداوم یمیش  يزرواشک و  هلجم  رد  هک  یقیقحت  رد  بلق ، هدننک  تظفاحم  یندعمداوم  اه و  نیماتیو  زا  بوخ  رایسب  هریخذ  رب  هوالع 
— دزاس یم  یثنخ  ار  نیـسنتویژنآ  میزنآ  هک  دشاب  یم  هنیئتورپ ) تابیکرت   ) دیتپپ راهچ  يواح  جانفـسا  هک  دیدرگ  صخـشم  دـش ، رـشتنم 

نوخراـشف هک  یهاگـشیامزآ  تاـناویح  هب  یتقو  دوش . یم  یثنخ  نوخ ، راـشف  ندروآ  نییاـپ  يارب   ACE ياهوراد اـب  هک  یمیزنآ  ناـمه 
نیا هب  دـیاب  جانفـسا  رادـقم  هچ  اما  داد . شهاک  ار  نآ  هتـشاذگ و  ریثاـت  نوخراـشف  يور  تعاـس  ات 4  نیب 2  دش ، هداد  جانفـسا  دنتـشاد ،

رد دوب . یفاک  اهنآ  نزو  زا  مرگولیک  ره  يازا  هب  جانفسا  يوق  ياهدیتپپ  نیا  زا  مرگیلیم  ات 30  طقف 20  دنک ؟ رثا  ات  دش  یم  هداد  تاناویح 
یم ریثات  نوخ  راشف  يور  تعاس  ات 4  نیب 2  ماش  يارب  هتخپ  جانفـسا  هدعو  کی  ای  راهان  يارب  طسوتم  جانفـسا  دالاس  هدعو  کی  اهناسنا 

دراذگ .
دنک  یم  تیوقت  ار  هدور  هدعم و  تمالس  جانفسا 

تالوف و  دـنک . یم  تظفاحم  دازآ  ياه  لاکیدار  طسوت  بیرخت  زا  ار  هدور  ياـه  لولـس  جانفـسا  رد  دوجوم  نیتوراـک  اـتب  نیماتیو C و 
زین از  ناطرس  ییایمیشداوم  ضرعمرد  یتقو  یتح  هدور ، ياه  لولس  رد  رییغت  داجیا  بیرخت DNA و  زا  يریگولج  هب  جانفسا  رد  دوجوم 

ای نیتوراک ، اـتب  ، C نیماتیو زا  راشرـس  ياهاذـغ  زا  هکیدارفا  هک  دـهد  یم  ناشن  تاـعلاطم  تاـقیقحت و  دـنک . یم  کـمک  دـنریگب ، رارق 
دنشاب . یم  هدور  ناطرس  هب  التبا  رطخ  رد  رتمک  دننک ، یم  هدافتسا  تالوف 

باهتلا  دض  يذغمداوم 
مرو و مسآ ، لاثم ، يارب  دنک . کمک  زین  دراد  شقن  نآ  رد  باهتلا  هک  یتالکـشم  هب  دناوت  یم  نینچمه  جانفـسا  رد  دوجوم  يذـغمداوم 

یباهتلا دض  صاوخ   C نیماتیو نیتوراک و  اتب  هک  اجنآ  زا  دنتـسه . یباهتلا  ییاه  يرامیب  همه  مسیتاـمور  و  اهناوختـسا ، لـصافم  باـهتلا 
رد دوجوم  نیوالفوبیر  میزینم و  نیا ، رب  هوالع  دنـشاب . رمث  رمثم  نارامیب  یخرب  رد  تالکـشم  نیا  مئالع  شهاک  يارب  دنناوت  یم  دـنراد ،

دنک . کمک  ینرگیم  نارامیب  رد  نرگیم  تالمح  ددعت  شهاک  هب  دنناوتیم  هک  دنتسه  يذغم  هدام  ود  جانفسا 
زغم  تیوقت  جانفسا و 

یشیاسکا ياه  سرتسا  ربارب  رد  رغم  زا  تظفاحم  هب  دناوت  یم  جانفـسا  هک  دنا  هتفایرد  ناققحم  تاناویح ، يور  هتفرگ  ماجنا  تاقیقحت  رد 
یهاگشیامزآ تاناویح  هب  جانفسا  ندناروخ  هک  دنا  هتفایرد  ناققحم  دنک . کمک  نس ، نتفر  الاب  زا  یـشان  يرغم  لاوز  تاریثات  شهاک  و 

دوش . یم  اهنآ  یتکرح  ياه  تراهم  يریگدای و  تیفرظ  تیوقت  ثعاب  ریپ 
دنک  یم  يریگولج  زغم  درکلمع  ندش  دنک  زا   E نیماتیو زا  راشرس  تاجیزبس 

طقف 3 ندروخ  هک  دهد  یم  ناشن  وگاکیش  یتمالـس  يریپ و  هژورپ  جیاتن  اما  دبای ، یم  لاوز  نس  نتفر  الاب  اب  یعیبط  روط  هب  زغم  درکلمع 
نیا زا  زور  رد  هدعو  کی  زا  رتمک  هکیدارفا  اب  هسیاقمرد  دـهد . شهاک   40  % ات ار  زغم  لاوز  دناوتیم  زور  رد  رادگرب  تاجیزبس  زا  هدـعو 

ور هـبور  يزغم  درکلمع  لاوز  شهاـک   40  % اـت دـننک  یم  فرـصم  ار  نآ  زا  هدـعو  لقادح 2.8  هکیدارفا  دـننک ، یم  هدافتـسا  تاجیزبس 
دندوب .

- ییاقیرفا  60 ، % نز  62  )% هدننک تکرش  هب 3،718  طوبرم  یمیژر  تاعالطا  زا  تفرگ ، ماجنا  يریپ  یلم  هسـسوم  طـسوت  هک  قیقحت  نیا 
يادـتبا رد  رابکی  هک  دندیجنـس  فلتخم  درادناتـسا  تست  راـهچ  اـب  ار  يزغم  درکلمع  تسا . هدومن  هدافتـسا  طسوتم 74 ) نس  ییاـکیرما ،

تفرگ . ماجنا  قیقحت  تشگ  زا  لاس  شش  لاس و  هس  زا  دعب  رگید  راب  قیقحت و 

ییوراد تاعالطا  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1869زکرم  هحفص 346 

http://www.ghaemiyeh.com


- یبلق ياه  يرامیب  يازرطخ  لماوع  و  تالیـصحت ، نازیم  داژن ، تیـسنج ، نس ، لثم  یلامتحا  لیخد  ياـهریغتم  يارب  جـیاتن  میظنت  زا  سپ 
دهاوخ لابند  هب  ار  یتخانـش  لاوز  شهاـک   40 ، % زور رد  تاـجیزبس  نـیا  زا  هدـعو  طسوتم 2.8  فرـصم  هک  دـنتفایرد  ناققحم  یقورع ،

هدید تخانش  لاوز  هویم و  فرصم  نیب  مه  يا  هطبار  چیه  هدش و  هتخانـش  رترثوم  رادگرب  تاجیزبس  فلتخم ، تاجیزبس  نایمرد  تشاد .
نییاـپ هب  هک  دـشاب  یم   E نیماتیو يدایز  رایـسب  رادـقم  يواح  اـه ، هویم  هن  و  تاـجیزبس ، هک  دـشاب  لـیلد  نیا  هب  تسا  نکمم  نیا  دـشن .
نغور لثم  دـنوش ، یم  فرـصم  یبرچ  یمک  اب  ًالومعم  اه ، هویم  هن  و  تاجیزبس ، نینچمه  دـنک . یم  کـمک  تخانـش  لاوز  رطخ  ندروآ 

درب . یم  الاب  ار   E نیماتیو بذج  يارب  ندب  ییاناوت  هک  دالاس ، سس  ای  نوتیز 
ییانیب  تردق  تیوقت  جانفسا و 

یم داجیا  نس  نتفر  الاب  رثا  رد  هک  دیراورم  بآ  یمشچ و  ياه  هکل  لثم  یمشچ  ياه  يرامیب  ربارب  رد  ظفاحم  دیئونیتوراک  کی  نیئتول ،
نیئتول نازیم  هچرگ  غرم ، مخت  هدرز  اـما  دوش . یم  تفاـی  یلکورب  چـیپ و  ملک  نینچمه  جانفـسا و  هژیو  هب  رادـگرب  تاـجیزبس  رد  دوـش ،

یم ـالاب  ار  نوخ  رد  دوجوم  نیئتول  نازیم  جانفـسا ، زا  رتشیب  رایـسب  نوچ  تسا  يرتهب  رایـسب  عبنم  تسا ، جانفـسا  زا  رتـمک  نآ  رد  دوجوم 
لورتسلک و  ) غرم مخت  هدرز  رد  دوجوم  ياه  یبرچ  رطاـخ  هب  هلئـسم  نیا  ًـالامتحا  اـما  تسا  هدـشن  فشک  نآ  مسیناـکم  زونههچرگ  درب .

ندرب الاب  يارب  دوش . یمن  بذج  یبرچ  بایغ  رد  تسا و  یبرچ  رد  لولحم  اهدیئونیتوراک  ریاس  دننام  زین  نیئتول  نوچ  دـشاب  یم  نیلوک )
يارب زاین  دروم  یبرچ  ات  دینک  هدافتسا  غرم  مخت  یمک  هب  ای  نوتیز  نغور  یمک  هارمه  هب  ارنآ  دوش  یم  هیـصوت  جانفـسا ، زا  نیئتول  بذج 

دوش . مهارف  نیئتول  بذج 
يژرنا  يارب  نهآ 

دوبمک ضرعم  رد  رتشیبهک  یگدـعاق  هرود  رد  اه  مناخ  يارب  هژیو  هب  هک  یندـعم  هدام ي  تسا ، نهآ  زا  یبوخ  رایـسب  عبنم  هتخپ  جانفـسا 
اب هسیاقمرد  هکنیا  رطاـخ  هب  هژیو  هب  تسا ، یبوخ  رایـسب  هدـیا  جانفـسا  فرـصم  اـب  نهآ  هریخذ  ندرب  ـالاب  تسا . دـیفم  دـنراد ، رارق  نهآ 

تاـبیکرت نیرتـمهم  زا  یکی  نهآ  تـسا . یبرچ  دـقاف  رت و  يرلاـک  مـک  رایـسب  تـسا ، نـهآ  عباـنم  نیرتـمهم  زا  یکی  هـک  زمرق ، تشوـگ 
يژرنا و دیلوت  يارب  اه  میزنآ  متسیس  زا  یشخب  نینچمه  دناسر و  یم  ندب  ياه  لولس  همه  هب  اه  هیر  زا  ار  نژیسکا  هک  تسا  نیبولگومه 
هب زاین  زین  ناناوجون  دشر و  لاح  رد  ناکدوک  ودنربب  الاب  ار  ناشندب  نهآ  رادقم  دیاب  ًامتح  هدریـش  ای  رادراب  اه  مناخ  دشاب . یم  مسیلوباتم 

دراد . دوجو  نهآ  زا  هنازور  زاین  دروم  رادقم  زا   35.7 هتخپ % ، جانفسا  ناجنف  کی  رد  دنراد . يدایز  نهآ 
داد . دهاوخ  اقترا  ار  امش  یتمالس  اما  دیوشن ، دنمورین  يوق و  عقوم  نامه  جانفسا  ندروخ  اب  تسا  نکمم  هکیلاحرد  ورنیا ، زا 

فیصوت 
هزات جانفـسا  درک . یم  فرـصم  ورـسنک  لکـش  هب  ار  هدام  نیا  وا  هک  دـب  هچ  اما  دوب  لبز  ناولم  درک  فورعم  یلیخ  ار  جانفـسا  هک  یـسک 
یمک میالم و  یمعط  ماخ  جانفـسا  دـنک . یم  ظفح  دور ، یم  نیب  زا  يا  هناخراک  ياهدـنیارف  یط  هک  ار  نآ  یمـشی  گنر  تفاب و  تفاطل 

دوش . یم  رت  يوق  رت و  يدیسا  یمک  نآ  معط  دوش  یم  هتخپ  یتقو  اما  درک ، هدافتسا  دالاس  رد  نآ  زا  ناوتیم  دراد و  نیریش 
يرنف و نآ  تفاب  دراد و  یچیپ  چیپ  نیچ و  نیچ  هقلح ، هقلح  ییاه  گرب  هک  نآ  جیپ  چیپ  عون  دراد : دوجو  جانفـسا  عون  هس  یلک  روط  هب 

یچیپ چـیپ  عون  هب  هباشم  ًابیرقت  يرهاظ  هک  نآ  رگید  عون  و  دراد . لکـش  کیپ  مرن  فاص و  ییاه  گرب  نآ  عون  کی  تسا . عاجترا  لباق 
baby  ) جانفـسا یبـیب  نآ  هب  حالطـصا  هب  هک  کـچوک  ياـه  جانفـسا  تـسین . رادـبات  یچیپ و  چـیپ  نآ  هزادـنا  هـب  شیاـهگرب  اـما  دراد 

دراد . يرت  نیریش  معط  نوچ  تسا  یلاع  رایسب  دالاس  رد  هدافتسا  يارب  دنیوگ  یم  ( spinach
هچخیرات 

نیا هب  ار  دوخ  هار  داتسرف  نیچ  هب  هیده  ناونعب  ارنآ  لپان  هاشداپ  یتقو  متفه  نرق  رد  تسا . هدوب  ناریا  زا  جانفسا  ءادبم  هک  دوش  یم  هتفگ 
دش . هدروآ  اپورا  هب  مهدزای  نرق  رد  هایگ  نیا  تسا . رتمک  تاجیزبس  ریاس  هب  تبسن  اپورا  رد  جانفسا  هچخیرات  درک . زاب  روشک 
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هسنارف هاشداپ  اب  جاودزا  يارب  يو  یتقو  دوب . مهدزناش ، نرق  یخیرات  ياه  تیصحش  زا  یکی  یسیدم ، ود  نیرتاک  بوبحم  ياذغ  جانفسا 
تـشاد تسود  هک  تروص  ناـمه  هب  ار  جانفـسا  اـت  دروآ  اـجنآ  هب  دوخ  اـب  ار  شیاـهرپشآ  درک ، كرت  ار  اـیلاتیا  سنارولف  رد  دوخ  هناـخ 

دنزپب . شیارب 
یم ناهج  رد  جانفـسا  ياه  هدننکدیلوت  نیرتگرزب  ءزج  دنله  اکیرما و  هزورما ، دنک . یم  دشر  یبوخ  هب  لدـتعم  ياوه  بآ و  رد  جانفـسا 

دنشاب .
دیرخ  باختنا و  هوحن 

هزات رت و  دیاب  نآ  ياه  گرب  دشابن . نآ  رد  يدرز  هناشن  چیه  دشاب و  هتـشاد  توارطرپ  زبس و  ییاه  گرب  هک  دینک  باختنا  ار  یجانفـسا 
لـش ارنآ  رد  هدرک و  يدنب  هتـسب  یکیتسالپ  ياه  هسیک  رد  ار  هزات  جانفـسا  دشابن . هتفر  نیب  زا  هدیـسالپ و  هجو  چیه  هب  دنـشاب و  فیطل  و 

تـسا نکمم  تبوطر  نوچ  دییوشن  ار  نآ  يدنب  هتـسب  زا  لبق  دنام . یم  هزات  روطنامه  زور  ًادودح 5  هک  دیراد  هگن  لاچخی  رد  دـیدنبب و 
دنامن . بوخ  تسا  نکمم  نوچ  دینک  يراددوخ  هتخپ  چانفسا  ندرک  هریخذ  زا  دوش . نآ  ندش  بارخ  ثعاب 

جانفسا  هیهت  يارب  یتاکن 
هدرک و هاتوک  ار  نآ  ياه  هشیر  نتسش ، زا  لبق  دنک . یم  عمج  كاخ  نآ  هشیر  اه و  گرب  نوچ  دوش  وشتـسش  بوخ  یلیخ  دیاب  جانفـسا 

نآ رد  بوخ  ار  اه  گرب  دیزیرب .  مرلو  مرگ و  مین  بآ  نآ  يور  هتخیر و  گرزب  نگل  کی  رد  ار  اه  جافـسا  دینک . ادج  ارنآ  ياه  گرب 
بآ اب  هرابود  دینک و  یلاخ  ار  نگل  هدروآ و  نوریب  بآ  زا  ار  اه  گرب  دورب . نیب  زا  نآ  ياه  لگ  اه و  یفیثک  همه  ات  دیهد  وشتـسش  بآ 

زا دیهاوخ  یم  رگا  دوشن . فیثک  بآ  رگید  دورب و  نیب  زا  نآ  ياه  یگدولآ  یلک  هب  ات  دینک  رارکت  هرابود  ار  راک  نیمه  دـینک و  رپ  زیمت 
ار اهنآ  دیهاوخیم  رگا  اما  دینک . ناشدرخ  دـعب  دوش و  کشخ  اهنآ  بآ  ات  هدـناکت  ار  اه  نآ  دـیناوت  یم  دـینک  هدافتـسا  دالاس  رد  جانفـسا 

عیرس دوش  یم  هیصوت  هک  یتاجیزبس  هلمج  زا  جانفـسا  دنکیم . کمک  نآ  نتخپ  هب  هکلب  دنک  یمن  داجیا  یلاکـشا  اهنآ  ندوب  سیخ  دیزپب 
ارنآ هزم  هدرک و  کمک  نآ  رد  دوجوم  دیـسا  کیلاسکا  رادـقم  شهاـک  هب  نآ  ندـناشوج  هک  رطاـخ  نیا  هب  هقیقد ،) ًابیرقت 1   ) دیناشوجب

دنک . یم  رتنیریش 
هاتوک : هتکن  دنچ 

دیزیرب . نآ  يور  جانفسا  ياه  گرب  زا  مه  یمک  دینک  یم  تسرد  اینازال  هک  رگید  هعفد  • 
دیروخب . نوتیز  نغور  هزات و  يومیل  هدش ، هل  ریس  اب  ار  هدشزپراخب  جانفسا  یمک  • 

تسا . یبوخ  رایسب  ییاذغ  شیپ  جانفسا  دالاس  • 
تمالس 

جانفسا  هب  کیژرلآ  ياه  شنکاو 
تالکـشم هیقب  زا  رتشیب  اهاذغ  یخرب  هک  دـهدیم  ناشن  تاقیقحت  اما  دوش ، یم  داجیا  ییاذـغ  عون  ره  رباربرد  تیـساسح  يژرلآ و  هچرگ 

کیژرلآ شنکاو  هک  ییاذـغداوم  ریاس  تسا . ییاذـغداوم  نیا  زا  یکی  جانفـسا  هک  دـسر  یم  رظن  هب  روطنیا  دـننک . یم  داـجیا  کـیژرلآ 
، ینیمز ماداب  یگنرف ، هجوگ  یگنرف ، توت  غرم ، غرم ، مخت  تابکرم ،)  ) لاقترپ وگیم ، ایوس ، مدنگ ، واگ ، ریـش  زا : دنترابع  دنراد  يرتشیب 
زا هک  یتسام  ًالثم  دنهد . ناشن  تیـساسح  درف  رد  ات  دنوش  هدافتـسا  ییاهنت  هب  دیابن  ًامتح  اهاذغ  نیا  واگ . تشوگ  ترذ ، كوخ ، تشوگ 

. تسا یبوخ  هنومن  مه  دشاب  هدش  تسرد  واگ  ریش  زا  هک  ینتسب  دنک . داجیا  از  يژرلآ  شنکاو  دناوت  یم  مه  دشاب  هدش  تسرد  واگ  ریش 
شزوس شراخ و  ینیب ، شزیربآ  دردرـس ، یتسوپ ، ياه  شوج  ریهک ، امزگا ، زا : دنترابع  ییاذغ  ياه  يژرلآ  مئالع  نیرتلوادـتم  هلمج  زا 

یباوخیب . و  يراکنوزف ، یگدرسفا ، هدور ، هدعم و  تالالتخا  ندرک ، سخ  سخ  اه ، مشچ 
تیلاسکا  جانفسا و 
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، تاناویح ناهایگ ، رد  یعیبط  روط  هب  هک  يا  هدام  دراد ، دوخ  رد  تیلاسکا  یهجوت  لباق  رادقم  هک  تسا  ییاذغداوم  دودعم  ءزج  جانفسا 
یتمالس يارب  یتالکشم  هدش و  رولبتم  تسا  نکمم  دوش ، هزادنا  زا  شیب  ندب  تاعیام  رد  تیلاسکا  رادقم  یتقو  دوش . یم  تفای  اهناسنا  و 

. دـننک باـنتجا  جانفـسا  ندروـخ  زا  تسا  رتـهب  دنتـسه ، ـالتبم  ارفـص  هسیک  يوـیلک و  تالکـشم  هب  هکیدارفا  لـیلد ، نیا  هب  دـنک . داـجیا 
دوجو نیا  اب  اما  دـنک . داجیا  لالخا  زین  ندـب  طسوت  میـسلک  بذـج  رد  دـناوت  یم  تیلاسکا  هک  دـهد  یم  ناشن  یهاگـشیامزآ  تاقیقحت 

هاگتـسد رگا  دـشاب . یم  نییاـپ  رایـسب  میـسلک  بذـج  ندروآ  نییاـپ  يارب  تیلاـسکا  ییاـناوت  هک  دـهد  یم  ناـشن  تاـقیقحت  هـمه  جـیاتن 
دیسا يواح  هک  یمیسلک  زا  راشرس  ياهاذغ  زا  دیوج ، یم  ار  اهنآ  بوخ  اهاذغ  ندروخ  عقوم  درادن و  یلکـشم  تسا و  ملاس  ناتـشراوگ 

دیربب . هدیاف  یبوخ  هب  دیناوت  یم  دنتسه  مه  کیلاسکا 
ازرتاوگ  لماوع  جانفسا و 

لـالتخا دـیئوریت  هدـغ  درکلمع  رد  دراد و  دوجو  ییاذـغداوم  یخرب  رد  یعیبط  روط  هب  هک  يداوم  — تسا ازرتاوگ  داوم  يواـح  جانفـسا 
جانفسا نتخپ  دننک . يراددوخ  جانفسا  فرصم  زا  ناکما  دح  ات  تسا  رتهب  دنتـسه  يدیئوریت  تالکـشم  هب  التبم  هکیدرفا  دنک . یم  داجیا 

دور یم  نیب  زا  نتخپ  اب  داوم  نیا  زا  نازیم  هچ  هک  تسین  صخـشم  زونه  هتبلا  دنک . کمک  تابیکرت  داوم و  نیا  ندرب  نیب  زا  هب  دـناوت  یم 
دراد . رطخ  يدیئوریت  دارفا  يارب  ردقچ  نآ  فرصم  ای  و 

( Purine  ) نیروپ جانفسا و 
رد دوش . یم  تفای  اهناسناو  تاناویح  ناهایگ ، رد  ًالومعم  نیروپ  دنوش . یم  هدیمان  نیروپ  هک  تسا  يداوم  يواح  یعیبط  روط  هب  جانفسا 

یتمالس يارب  ار  یتالکشم  دناوت  یم  داوم  نیا  زا  هزادنا  زا  شیب  فرـصم  دنتـسه ، نیروپ  هب  طوبرم  تالکـشم  ضرعمرد  هک  دارفا  یخرب 
دیـسا نتفر  الاب  ثعاب  تسا  نکمم  نآ  هزادنا  زا  شیب  فرـصم  دوش ، هیزجت  هروا  دیـسا  هب  دناوت  یم  نیروپ  هک  اجنآ  زا  دـنک . داچیا  دارفا 

یم هک  تسا  یتالکـشم  زا  هنومن  ود  هروا  دیـسا  زا  هیلک  گنـس  يریگ  لکـش  دوش و  یم  هدـیمان  سرقن  هک  یلکـشم  دوش . ندـب  رد  هروا 
فرـصم تسا  رتهب  دنراد  سرقن  ای  يویلک  تالکـشم  هکیدارفا  ورنیا ، زا  دوش . داجیا  نیروپ  يواح  ییاذغدوم  دایز  فرـصم  رثا  رد  دناوت 

. دننک دودحم  ار  جانفسا  لثم  نیروپ  يواح  ییاذغداوم 

يزیرجات

یغرم مخت  اه  گرب  هدیباوخ . ای  هتـشارفا  ياه  هقاس  هداس و  ياهوم  اب  رتم  یتناس  ات 70 عافترا  هب  هلاس ، کی  رادـکرک  ًابیرقت  تسا  یهایگ 
، روحم لوط  رد  هدـنکارپ  اه  لگ  لـگ ، اب 5-10  نزرگ  نیذآ  لگ  یـسونیس ، يا  هنادـند  يا  هیـشاح  اب  لماک  يا  هزینرـس  اـت  لکـش  يزول 

زبس ای  ردک  هایس  گنر  هب  يا  هتس  هویم  گنردیفس ، لگ  ماج  هدیمخ . تروص  هب  یهد  هویم  نامز  رد  رت و  هاتوک  رایـسب  ًالومعم  اه  لگمد 
هدافتـسا دروم  هایگ  ییاوه  ياه  تمـسق  دـیور . یم  یعارز  اـی  هدروخ و  مخـش  ياـه  نیمز  يور  رب  هاـیگ  نیا  رتم . یلیم  ضرع 6-10  هب 

مـسوم تسا . زاجم  نآ  یعـضوم  فرـصم  طقف  تسا و  یمـس  ناهایگ  ءزج  هایگ  نیا  هک  تسا  رکذ  هب  مزـال  هتبلا  دریگ . یم  رارق  ییوراد 
رخاوا رد  هایگ  يروآ  عمج  اذـل  دوش  یم  هدیـسر  ًالماک  نآ  ياـه  هویم  زییاـپ  لـیاوا  رد  تسا و  هاـم  رویرهـش  اـت  دادرخ  زا  هاـیگ  یهدـلگ 

، نارهت فارطا  یحاوـن  ناوـت  یم  نآ  شیور  قطاـنم  هلمج  زا  دـیور و  یم  ناریا  یحاوـن  بلاـغ  رد  هاـیگ  نـیا  دوـش . یم  هیـصوت  ناتـسبات 
درب . مان  ار  ناسارخ  ناتسچولب و  سراف ، ناجیابرذآ ، ناهفصا ، ناجیهال ، نالیگ ، تشدرالک ، ناردنزام ، ناگرگ ،

. تسا دیسا  کیتیملاپ  کیئلونیل و  نتات ، نیتوردیئونوالف ، يواح  هایگ  نینچمه  تسا  فلتخم  يدیئورتسا  ياهدیئولاکلآ  ياراد  هایگ  نیا 
ياه هخاش  نپاژ  رد  نینچمه  دریگ . یم  رارق  هدافتـسا  دروم  امزگا  نامرد  رد  مونـالوس  سنج  ناـهایگ  یجراـخ  لامعتـسا  ياـه  هدروآرف 

فرصم تسا  یمـس  هایگ  هکنیا  هب  هجوت  اب  دراد . دربراک  سیزایروپـس  یتسوپ و  ياه  يرامیب  نامرد  رد  یعـضوم  مرف  هب  هایگ  نیا  ناوج 
هاـیگ نیا  هدـش  کـشخ  ییاوه  مادـنا  دوش . یم  هدافتـسا  ـالتبا  لـحم  رد  زور  رد  هبترم  هس  نآ  یعـضوم  ياـه  هدروآرف  درادـن . یکاروخ 
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. تسا نیدوسالس  دیئولاکلآ  دصرد  ياراد 0/1 لقادح 

القاب

سدق  همانزور  : عبنم
هچگرب ياراد  هک  تسا  بکرم  بوانتم و  نآ  ياـهگرب  دـسر . یم  رتمیتناـس  ات 80  نآ  عافترا  هک  هلاس  کـی  یفلع و  تسا  یهاـیگ  ـالقاب 

القاب نامه  هک  نآ  هویم  تسا . شفنب  ای  هایـس و  ياه  هکل  ياراد  هک  دیفـس  تشرد و  ـالقاب  ياـهلگ  دـشاب . یم  غرم  مخت  لکـش  هب  ییاـه 
هویم و رادلگ ، هخاش  لگ و  دراد . رارق  هناد  يدادـعت  فالغ  ره  رد  . تسا رتمیتناس  ابیرقت 12  لوطب  كرک  زا  هدیـشوپ  یفالغ  ياراد  تسا 

هدننک تیوقت  تسا و  يذغم  رایـسب  هک  دـشاب  یم  (( Phytine نیتیف مان  هب  يا  هدام  ياراد  القاب  ًانمـض  . دـنراد یبط  فراصم  ـالقاب  مخت 
تسا . تهاقن  نارود  يارب  یبوخ  ياذغ  القاب  دنک  یم  نیمأت  ار  ندب  میسلک  هدام  نیا  تسا . ندب 

: یئوراد صاوخ 
دشاب . یم  مرگ  نآ  لگ  تسا و  رت  درس و  ناریا  میدق  بط  رظن  زا  القاب 

. تسا روآ  راردا  جنشت و  دض  القاب  لگ  هدرک  مد  ( 1
. تسا دیفم  يویلک  ياهجنلوق  يارب  دنک و  یم  عفد  ار  هیلک  گنس  القاب  لگ  هدرک  مد  ( 2

. تسا دیفم  هناثم  مرو  يارب  القاب  هدناشوج  ( 3
. دراد مسیتامر  عفر  رد  یبوخ  رثا  القاب  هدناشوج  ( 4

. دینک هدافتسا  سرقن  نامرد  يارب  القاب  هدناشوج  زا  ( 5
. دنک یم  نامرد  ار  نمزم  لاهسا  دیروخب  تسوپ  اب  دیزپب و  بآ  هکرس و  اب  رگا  ار  القاب  ( 7

. دیروخب دینک و  طولخم  دنق  ماداب و  نغور  اب  ار  القاب  ادص  یگتفرگ  عفر  يارب  ( 8
. تسا دیفم  مشچ  ریز  شوگانب و  مرو  لمد و  ندرک  مرن  يارب  لسع  هلیلبنش و  اب  القاب  دامض  ( 9

. دنک یم  جراخ  ار  كرچ  دناسر و  یم  ار  كروک  شوج و  القاب  دامض  ( 10
. دینک هدافتسا  القاب  هشیر  هدناشوج  زا  راردا  ررکت  نامرد  يارب  ( 11

دوش درس  یمک  دیراذگب  دیناشوجب و  بآ  رتیل  مین  اب  ار  القاب  گرب  تشم  کی  دیاب  نخان  ناتـشگنا و  كون  درد  باهتلا و  عفر  يارب  ( 12
دوش . فرطرب  ات  دیهد  رارق  نآ  رد  تعاس  ود  تدم  هب  ار  دوخ  ناتشگنا  و 

تارضم :
هدنک و تسوپ  ار  القاب  ادتبا  دیاب  ضراوع  نیا  زا  يریگولج  يارب  دنک  یم  هدعم  رس و  ینیگنس  خفن و  دیلوت  صاخـشا  زا  یـضعب  رد  القاب 
نیچراد و دننام  مرگ  هیودا  ماداب و  نغور  اب  نتخپ  زا  دعب  هدرک و  هفاضا  بآ  يرادقم  نآ  هب  سپـس  دیزیرب . رود  ار  نآ  بآ  دـیناشوجب و 

نیاربانب دوش ، یم  گرم  بجوم  یهاگ  هک  دنک  دیدش  تیـساسح  تیمومـسم و  دـیلوت  تسا  نکمم  هزات  يالقاب  فرـصم  . دـیروخب لفلف 
صوصخم میزنآ  کی  دـقاف  دـنراد  تیـساسح  هزات  يالقاب  هب  هک  یـصاخشا  الومعم ً  دـینک . طایتحا  ماخ  هزات و  يـالقاب  ندروخ  رد  دـیاب 

دنتسه

یهاکب ینس  تلوهک  ضراوع  يزغم و  لیلحت  زا  قدنف  فرصم  اب 

 www.nioc.org: عبنم
، نس تلوهک  رگید  ضراوعزا  يزغم  یفورتآ  زا  يریگولج  رب  هوـالع  نسم ، دارفا  يارب  قدـنف  فرـصم  یتنـس ، بط  ققحم  کـی  هتفگ  هب 
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. دنکیم يریگولج 
corylus- " یملع ماـن  اـب  قدـنف  هاـیگ  تـشاد : راـهظا  انــسیا ، اـب  وـگوتفگ  رد  یتنــس  بـط  قـقحم  کـی  یتـفت  حـالف  یلع  نیــسح 

تباـث نغور  رفـسف ، زا  لکـشتم  قدـنف  دوزفا : يو  تسا . زغم  رهوـج  يهدـننک  تیوـقت  کـشخ و  مرگ و  تعیبـط  ياراد  " avellance
تسا . میساتپ  میدس و  نهآ ، میسلک ، نیئتورپ ، دیسا ، کیئوتنالآ  رطعم ،

زا يریگولج  دنور  رد  هک  تسا  ییاهاذغ  دودـعم  زا  قدـنف  یتنـس ، بط  يامکح  تارظن  هیاپ  رب  درک : ناشنرطاخ  یتنـس ، بط  ققحم  نیا 
رد یتح  هدوب و  رثوم  یهجوت  لباق  لکـش  هب  يزغم  ياوق  یتح  اهيژرنا و  اـهورین و  نتفر  لـیلحت  و  زغم ) ندـش  کـچوک   ) يزغم یفورتآ 

یفورتآ زا  يریگولج  يزغم و  ياوق  دـیدجت  رب  هوالع  نسم  دارفا  يارب  قدـنف  فرـصم  داد : همادا  يو  تسا . ریظنیب  ییوراد  نآ ، ناـمرد 
يروآ و طـلخ  تیـصاخ  نینچمه  صاـخ و  ياـهنغور  دوجو  تلع  هب  ار  زغم  رد  نس  تلوهک  زا  یـشان  ضراوع  رگید  رمیازلآ و  يزغم ،

ناکما یگداس  هب  نآ  هب  یـسرتسد  هک  تسناد  دـیفم  ییوراد  ياذـغ  ار  قدـنف  حالف ، دـهدیم . شهاک  ندوب ، يوقم  یگدـننک و  تیوقت 
دراد . زین  يداصتقا  يهفرص  هدوب و  ریذپ 

بآ ناکتـسا  کی  هارمه  هب  قدنف  زغم  ددع  ات 10   5 داد : حیـضوت  وراد ، کی  ناونع  هب  قدـنف  زا  هدافتـسا  بسانم  هوحن  صوصخ  رد  يو 
درک . فرصم  ناوتیم  ار  قدنف  ریش  ناونع  اب  لسع  يرادقم  شوج و 

: درک دیکات  تسناد و  دیفم  ار  ودرگ  هتسپ و  يدنه ، ماداب  هدش ، دیفس  ماداب  ریظن  اهزغم  رگید  اب  قدنف  ماوت  فرـصم  نایاپ ، رد  ققحم  نیا 
. دننک يریگولج  نآ  ضراوع  سردوز و  يریپ  زا  ظفح و  ار  دوخ  یناوج  یباداش و  دیناوتیم  روکذم  بیکرت  فرصم  اب 

هایس لفلف 

Piper nigrum یملع : مان 
Plantaginaceaepiperaceae هداوناخ :

دیلوت هشیر  شیاه  هرگ  لحم  رد  دـناوت  یم  هک  ناچیپ  هدـنورالاب و  رودـم و  يا  هقاس  اب  كرک  دـقاف  ـالماک  يا و  هچتخرد  تسا  یهاـیگ 
مخت لکش  هب  هریت  زبس  گنر  هب  یناتحت  حطـس  رد  تاقوا  یخرب  توافتم  يانهپ  اب  یمرچ  اه  گرب  تسا . مکحم  تاباعـشنا  ياراد  هدرک ،
هلبنس مرف  هب  نیذآ  لگ  تسا . صخشم  بوانتم و  گربگر  ياراد 95 نراقتمان  ای  نراقتم  یبلق  ای  درگ  الماک  يا  هدعاق  اب  یلیطتسم  یغرم 

اه هویم  هایگ  هدافتـسا  دروم  تمـسق  تسا . كزان  اـهنآ  يور  یتشوگ  هیـال  هدـش و  زمرق  ندیـسر  زا  دـعب  هک  تسا  يورک  اـه  هویم  تسا .
ياه هویم  تسا . يرتسکاخ  هب  لیام  هایس  ات  هریت  يا  هوهق  گنر  هب  هدیکورچ و  الماک  یحطس  اب  يورک  ابیرقت  هایس  لفلف  ياه  هویم  تسا .

ام هویم  گنر  ریمخت  یعون  لیلد  هب  بیترت  نیا  هب  دـننک  یم  کشخ  باتفآ  ربارب  رد  يروآ و  عمج  ار  لفلف  هتفاـی  دـشر  ـالماک  گـنرزبس 
لگ ریت  دادرخ و  ياه  هام  رد  شیور  زا  سپ  لاس  ود  لفلف  هدـنورالاب  هایگ  تسا . زیت  معط  رطعم و  يوب  ياراد  هایـس  لفلف  دوش . یم  هاـیس 
روط هب  هدوب و  دـنه  برغ  بونج  یموب  هایگ  نیا  دوش . یم  يروآ  عمج  نآ  هدیـسر  ابیرقت  زبس  ياـه  هویم  هشوخ  هاـمرذآ  رد  دـهد و  یم 
یمک ات  گنر  یب  سناسا  دصرد  ياراد 61/5  هایس  لفلف  ياه  هویم  دوش . یم  تشک  يا  هراح  ياوه  بآ و  اب  ییاهروشک  رد  يا  هدرتسگ 
ناونع هب  هایس  لفلف  زا  تسا . یندعم  داوم  ییزج  ریداقم  نیئتورپ و  هتـساشن و  يدیمآدیـسا و  دنت  تابیکرت  دصرد  ات 10  زبس و  هب  لیامتم 

هدش شرازگ  نآ  زا  هدننک  ینوفعدض  یبورکیمدـض و  تارثا  دوش و  یم  هدافتـسا  یعـضوم  نکـسم  باهتلادـض و  روآاهتـشا ، خـفندض ،
. تسا

هدش و هدافتسا  هفرس  همضاهءوس و  نامرد  رد  هایس  لفلف  زا  هتشذگ  بط  رد  دراد . یکاروخ  فرصم  دنت  ینـشاچ  کی  ناونع  هب  نینچمه 
یم هدافتسا  نآ  زا  وم  شیور  يارب  یعضوم  كرحم  ناونع  هب  یجراخ  لامعتـسا  رد  دنا . هدوب  لئاق  درددض  شخبمارآ و  تارثا  نآ  يارب 

. دنا هدرک 
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اشو

يزانهش  رحس  : هدنسیون
هب ادـتبا  رد  رتمیتناس   180 عافترا 250 - هب  هقاس  ناوارف . يا  هقوط  يا  هتـشر  ياه  گرب  ياراد  روطق . میخـض و  هقاس  نب  اـب  تسا  یهاـیگ 

نیلوا هدـیرب ، راب  هس  يا  هدـعاق  ياه  گرب  هیلک  دنتـسین . تفلک  مروتم و  اه  هرگ  ماف . يا  هوهق  گـنر  هب  سپـس  ماـفزبس و  یهاـک  گـنر 
رد شفنب ، يا - هوهق  گنر  هب  نهپ  یلیطتـسم  اه  هویم  يا ، هناشرابود  ياه  یگدـیرب  اب  تردـن  هب  يا  هناش  ياـه  یگدـیرب  ياراد  تاـعطق 

هقاس و یحشرت  يراجم  رد  تسا . گنردیفـس  زغم  ياراد  روکذم  ناهایگ  هلاس  هشیر 3-4 تسا . كرک  نودب  سپـس  دولآ و  كرک  ادتبا 
مخز و داجیا  اب  تارـشح و  شزگ  رثا  رب  دوش و  یم  بوسحم  نآ  ییوراد  هدروآرف  هک  دراد  نایرج  گـنر  يریـش  يا  هریـش  هاـیگ ، هشیر 

ناهایگ هقی  هیحان  ای  هقاس و  تسوپ  زا  صوصخم  ياهرازبا  طسوت  مخز  شارخ و  ندروآ  دراو  ای  یعیبط  فلتخم  لماوع  رثا  تحت  شارخ 
عمج ریت  دادرخ و  ياه  هام  یط  اشو  دوش . یم  هضرع  يا  هدوت  یکشا و  تروص  ود  هب  اشو  تراجت  رد  دوش . یم  حشرت  جراخ  هب  روکذم 
طلخ ناونع  هب  اشو  تسا . یبرع  غمـص  هباشم  یغمـص  نیزر و  دصرد   65 - 70 رارف ، نغور  دصرد   0/1 يواـح 0/3 - و  دوش . یم  يروآ 

، ریهک دـننام  یتسوپ  تیـساسح  ناـمرد  رد  یعـضوم  تروص  هب  اـشو  هتـشذگ  بط  رد  دریگ . یم  رارق  فرـصم  دروم  مساپـسادض  روآ و 
. تسا هدش  دیئات  هایگ  نیا  رارف  نغور  یبورکیمدض  تارثا  تسا . هتفرگ  یم  رارق  هدافتسا  دروم  باهتلادض  درددض و 

يزاریش همودق 

هتشارفا و تروص  هب  تاباعشنا  هدش و  بعشنم  هایگ  ینییاپ  تمـسق  زا  نآ  ياه  هخاش  رتم ، یتناس  يدنلب 5-10  هب  هلاس  کی  تسا  یهایگ 
رک زا  هدیشوپ  گربمد  گرب . ییالاب  هفصن  رد  هاتوک  ياه  هنادند  دنک ، كون  ياراد  یقشاق ، هدیشک - نآ  گرب  دنتـسه . هدننکـش  رایـسب 

ندیـسر تلاح  رد  لاب و  ياراد  كرک  نودـب  راد ، كون  نهپ  یغرم  مخت  کـنیجروخ ، عون  زا  هویم  تسا . يا  هراتـس  ياـهزرپ  اـه و  ك 
كزاـن شـشوپ  ياراد  دنتـسه  يرتسکاـخ  نهپ و  درگ ، اـه  هـناد  دـنهد . یم  لیکـشت  ار  هاـیگ  ییوراد  شخب  اـه  هـناد  تـسا . گـنرزمرق 

هب نآ  هتـسوپ  هک  هویم  ندیـسر  نامز  رد  تسا . دوهـشم  گنردیفـس  هاتوک و  لاب  تروص  هب  هناد  ياـه  هراـنک  رد  هک  دنتـسه  يژالیـسوم 
هب ًاتدمع  همودق  زا  دنتـسه . ژالیـسوم  دصرد  يواح 15  لقادـح  هاـیگ  نیا  ياـه  هناد  ددرگ . یم  يروآ  عمج  دوش  یم  هدـید  درز  گـنر 

باهتلادـض روآ و  طـلخ  ناونع  هب  همودـق  زا  هتـشذگ  بط  رد  دوش . یم  هدافتـسا  نیلم  هفرـس و  هدـننک  فرطرب  هنیـس ، هدـننک  مرن  ناوـنع 
راب هس  يزور  سپـس  دیناسیخب . تعاس  مین  تدـم  هب  هتخیر و  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  ار  همودـق  هناد  مرگ   6-9 دنا . هدرک  یم  هدافتسا 

همودـق يزاریـش و  همودـق  زا  تسا  ترابع  دوش  یم  هئارا  ناریا  ییوراد  رازاب  رد  همودـق  مان  تحت  هچنآ  دـینک . لیم  ناـجنف  کـی  راـب  ره 
اب يزاریـش  همودـق  ياه  هناد  ياج  هب  هک  تسا  وب  بش  هداوناخ  زا   Lepidium perfoliatum هایگ ياه  هناد  يرهـش  همودق  . يرهش

. دراد راشتنا  قارع  ناتسکاپ و  ناریا ، نیطسلف ، ناتسبرع ، رصم ، ياهروشک  رد  يزاریش  همودق  دوش . یم  هئارا  همودق  یمومع  مان 

هزرفسا

يزانهش  رحس  : هدنسیون
ات کیراب  هدیشک ، تزور  تلاح  هب  اه  گرب  مرن ، ياه  كرک  اب  هقاس و  نودب  رتم ، یتناس  يدنلب 5-10  هب  هلاسدنچ  یفلع ، تسا  یهایگ 

مخت راد ، بول  اه  گربلگ  تسا . رادکرک  هدیـشک و  ای  درگ  هلبنـس  تسا . ناوارف  شیب  مک و  ياه  كرک  زا  هدیـشوپ  زیت ، كون  يا ، هزین 
لیکشت ار  هایگ  نیا  ییوراد  مادنا  هناد ، تسوپ  اه و  هناد  تسا . کمخت  ود  ياراد  نادمخت  و  لکش - یقیاق  لکش ، یبلق  درگ -  ای  یغرم 

يروآ عمج  نامز  تسا . یتروص  میالم  گنر  هت  اب  يا  هوهق  هب  لیام  يرتسکاخ  گـنر  هب  لکـش  یقیاـق  یغرم و  مخت  اـه  هناد  دـهد . یم 
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، ژالیـسوم ياراد  هزرفـسا  ياه  هناد  تسا . يرانق  ریازج  ناریا و  باجنپ ، ناتـسودنه ، رد  هنوگ  نیا  یمومع  راشتنا  تسا . هامدادرم  اه  هناد 
رد رگید  تمسق  درس و  بآ  رد  تمـسق  کی  هک  تسا  شخب  ود  ياراد  نآ  زا  لصاح  ژالیـسوم  تسا . ننات  تباث و  نغور  دنق ، نیئتورپ ،

. دیآ یمرد  لژ  تلاح  هب  ندش  درس  زا  سپ  غاد  بآ  رد  لولحم  تمسق  تسا . لولحم  غاد  بآ 
زا دوش . یم  هدافتسا  ریذپ  کیرحت  هدور  موردنـس  نامرد  رد  نیلم و  شراوگ ، هاگتـسد  باهتلا  دض  هفرـسدض ، ناونع  هب  هزرفـسا  هناد  زا 

تـسوپ کـیرحت  عفر  رد  یعـضوم  تروص  هب  اـه  هناد  تسوپ  زا  هدـننک و  نویـسلوما  ناونع  هب  یـشیارآ  ياـه  هدروآرف  رد  نآ  ژالیـسوم 
یم هدافتسا  باهتلادض  ناونع  هب  یعضوم  تروص  هب  نیلم و  ناونع  هب  یکاروخ  تروص  هب  هتشذگ  بط  رد  هزرفسا  زا  دوش . یم  هدافتـسا 

ناهایگ هناد  اب  هایگ  نیا  ياه  هناد  درک . هراشا  مویلیسپ  ردوپ  مویلیسپ و  لونارگ  هب  ناوت  یم  رازاب  رد  دوجوم  ياه  هدروآرف  زا  تسا . هدش 
تروص هب  هناد  تسوپ  مرگ   3-5. دوش هابتشا  تسا  نکمم   Plantggo سنج ياه  هنوگ  ریاس  نایمدـنگ و  هریت  ياه  هویم  وب ، بش  هریت 

دناوت یم  بآ  يداـیز  رادـقم  اـب  هارمه  مرگ  بآ  رد  ندوـب  رو  هطوـغ  تعاـس  دـنچ  زا  سپ  هناد  مرگ  اـی 5-10  نیلم  ناونع  هب  یکاروـخ 
. دوش فرصم 

کشمت

قیلع یماـسا  هب  نم  زا  میدـق  بتک  رد  دـنیوگیم .  مه  ولت  لـگ و  هس  توـت  لـگ –  هس  سلت –  شیمت –  نم  هب  تسا .  کـشمت  نم  مسا 
یم زین  رادراخ  عاونا  ياراد  نم  دـنا .  هدرک  یفرعم  یگنرف  توت  ماقم  مئاق  ردارب و  ارم  اج  همه  رد  تسا و  هدـشدای  قیلعلا  توت  لـیجلا – 

شلاو و نباکنت  رد  ناگینروب  شومت و  نایمار  رد  هتود –  لمآ  در  شیمت  هرد  هایم  هاگ و  ریـش  رد  ملرون ،  رد  نم  رادراخ  عاونا  هب  مشاب ، 
 ، کشمت رسمار  رسدور و  رد  روب  هشیمت  شلاوط ،  رد  نجروب  نارایـسرارد ،  فیت  هرک  ناجیهال  رد  لدنه  اراتـسآ ،  رد  شولوج  شلو و 
 ، توت دـنق ،  ياه ث ،  نیماتیو  زا  راشرـس  کـلاپچ  نم  هویم  دـنمان .  كروت  ناتـسدرک  رد  شمت و  ناردـنزام  رد  اـنالود ،  درونجب  رد  و 

هدرک و ییاـیلق  ار  نوخ  داـیز ،  حـالما  نتـشاد  تلع  هب  و  دراد .  یعوبطم  شرت  معط  تهج  نیمه  هبو  تسا  بیـس  یـشرت  وـمیل و  رهوـج 
يزیرنوخ و زا  ددنب و  یم  قورع  هب  ار  اهبورکیم  دورو  هار  تسا و  ندب  تابوطر  دض  کنخ و  رایسب  نم  هویم  دربیم .  نیب  زا  ار  نآ  یشرت 

كاپ ارفـص و  نکـسم  دـنک .  یم  داـیز  ار  راردا  هدوب و  روآ  اهتـشا  نیلم و  دـنکیم .  ناـمرد  ار  نوخ  تقر  هدرک و  يریگولج  نوخ  داـسف 
یبوخ هویم  دنرب ،  یم  جنر  هدعم  درد  زا  هک  یناسک  يارب  تسا ،  نییارـش  بلـصت  مسیتامر و  نامرد  نیرتهب  تسا .  ءاعما  زا  ارفـص  هدننک 

ناسآ و ار  سفنت  نآ  ندروخ  تسا  اوادم  دیفم و  دنق  ضرم  هب  نایالتبم  يارب  شدنق  دیامن .  یم  يریگولج  يدـلج  تاکیرحت  زا  تسا و 
يارب نم  هدناشوج  هرغرغ  تسا .  دـیفم  رایـسب  کخرـس  ناغرم و  هلبآ  بت و  هب  نایالتبم  يارب  نم  تبرـش  دـنکیم .  نامرد  ار  سفن  گنت 
شخب دوس  دبک  ارفص و  باهتلا  ناقری و  عفر  يارب  هدوب و  هدننک  کنخ  نم  هویم  نیبجنکـس  دراد .  ناوارف  دوس  نیژنآ  ولگ و  درد  نامرد 

تسا . 
اب هدیبوک و  هدیچ و  هزات  هک  نم  هقاس  گرب و  هراصع  تسا .  دیفم  هقدح  زا  مشچ  یگدـمآ  رب  درـس و  ياه  مخز  تهج  نم  گرب  دامض 
 . دـشاب یم  دـیفم  مشچ  کلپ  مرو  هنخان و  کشا و  شزیر  کلپ و  شوج  اـصوصخم  مشچ  ضارما  تهج  دـنیامن ،  طولخم  غمـص  یمک 

یم فرطرب  ار  ناهد  دب  يوب  دربیم و  نیب  زا  ار  ناهد  ياهـشوج  دشاب .  یم  دـیفم  نآ  یـسح  یب  عفر  هثل و  مرو  تهج  نم  گرب  ندـیوج 
لاهـسا و ندمآ  دنب  يدعم و  يزیرنوخ  هدعم و  تیوقت  تهج  یبرع  غمـص  یمک  اب  دشاب  هزات  هک  نم  هقاس  گرب و  بآ  ندیـشون  دیامن . 

نم هویم ي  تسا .  عفان  ینوخ  ریـساوب  هکد  يور  رب  نم  گرب  دامـض  دروآ و  یم  دنب  ار  لاهـسا  زین  نم  لگ  تسا .  دـیفم  ریـساوب  هجلاعم 
دامض دنکیم .  درخ  ار  هناثم  هیلک و  گنس  لاهـسا ،  ندروآ  دنب  رب  هوالع  نم  هشیر  هدناشوج ي  ندیـشون  تسا ،  نم  ياضعا  نیرت  ضباق 

هویم ي هراصع  ندـیلام   . تسا يا  هروخ  ياه  مخز  ندـش  دایز  عنام  دـنکیمز و  اب  ار  لمد  كروک و  دـناشن و  یم  ورف  ار  اهمرو  نم  گرب 
ياه هقاس  گرب و  دامض  دراد .  ار  تیـصاخ  نیمه  زین  نم  لگ  دنکیم و  کشخ  ار  اهنآ  هدوب ،  عفان  یکرچ  رادبآ و  ياه  مخز  تهج  نم 
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دـنکیم و هایـس  ار  وـم  نم  هوـیم  گرب و  هتخپ  تسا .  عفاـن  دوـش  ضراـع  ییاـمیپ  هار  شزرو و  رثا  رد  هک  اـپ  یگتفوـک  تهج  نم  كزاـن 
نآ رد  هک  تسا  زنگنم  زلف  نتشاد  تلع  هب  تیصاخ  نیا  دشابیم و  وم  ندش  دیفس  عنام  نآ  زا  هدافتـسا  رد  تموادم  تسا و  یبوخ  باضخ 

تسا راد  خاش  یهام  رام  مس  دض  اصوصخم  تسا و  یناویح  مومس  رهزداپ  نم  هویم  دشاب  یم  ناسنا  ندب  يوم  یهایـس  ملاع  هدوب و  دایز 
تسا لاقثم  نم 9  لگ  هراصع و  كاروخ  رادقم  . 

قامس

دارفا رد  فلتخم  ياه  يرامیب  ضراوع و  ندمآ  دوجو  هب  لماوع  زا  یکی  اریز  تسا . دیفم  تباید  هب  نایالتبم  يارب  قامـس  بترم  ندروخ 
یم اهنیئتورپ  نیا  درکلمع  ییایمیـش و  راتخاس  رییغت  هب  هک  تسا  ندـب  یتایح  ياهنیئتورپ  ياـه  لوکلوم  اـب  زکولگ  ندـش  بیکرت  یتباـید 

. دنک یم  يریگولج  دنیارف  نیا  زورب  زا  دصرد  دودح 81  رد  قامس  هک  دهد  یم  ناشن  قامس  هایگ  يور  هدش  ماجنا  تاعلاطم  دماجنا .
تسا . روآ  راردا  نینچمه  قامس 

. دراد ییادز  بورکیم  تیصاخ  تسا و  دیفم  سرقن  مسیتامر و  بت و  ییاهتشا و  یب  عوهت و  ندش  فرطرب  يارب  قاس 
يارب ریـس  . تساز تیمومـسم  تاـقوا  یهاـگ  زین  نآ  داـیز  فرـصم  درک و  يرادـهگن  اوه  دیـشروخ و  رون  زا  رود  دـیاب  ار  قامـس  هجوت :

 . دراد یکیتویب  یتنآ  تیصاخ  شراوگ  هاگتسد 

هایس یگنرف  روگنا 

ینیسح دمحم  هنازرف  هدنسیون :
درز ياهلگ  دـشابیم ، هتـسجرب  نآ  ياهگرب  تشپ  هک  هدـیرب  ياهگرب  تسار و  ياـههخاش  اـب  تسا  ياهچتخرد  هایـس  یگنرف  روگنا 

عرازم رد  ای  اـهغاب  رد  هدوب و  ایـسآ  نآ  هیلوا  نطو  دـسریم . رتم  ات 2  نآ 1/5  عافترا  هک  دنوشیم  لدـبت  هایـس  ياههویم  هب  نآ  گنرمک 
یلو بوطرم  ـالماک  نیمز  دـیاب  نآ  شرورپ  يارب  دـباییم . شرورپ  ظـیلغ  كاـخ  رد  لدـتعم و  ياـهلحم  طاـقن و  رد  ددرگیم . تشک 

. دوش باختنا  دشاب  ریگبآ  هکنآیب 
کشخ دارگیتناس  هجرد 45  اب  نککـشخ  رد  اـی  اوه و  ناروک  رد  دبـس و  رد  يروآعمج و  ار  تفآ  نودـب  ملاـس و  ياـههخاش  گرب و 

لگ . هشیر و  هویم ، زا : دنترابع  هایگ  نیا  هدافتسا  دروم  داوم  رگید  دننکیم ،
. دوش کشخ  هدیچ و  دادرم  ریت و  ياههام  رد  نآ  ياهگرب  یتسیاب  دنکیم و  لگ  راهب  لصف  رد  هویم  نیا  لگ 

ياهدنق زا  دصرد  ات 13   10 نشور ، زبس  گنر  هب  ینغور  سناسا  کـی  نسیلوما  اـهننات ، ياراد  هویم  نیا  هچتخرد  ییایمیـش : تاـبیکرت 
هدننک ینوفعدـض  داوم  نیماتیو C و  کیرترات و  کینیو ، کیرتیـس  دیـسا  دننام  یلآ  ياهدیـسا  زا  دصرد  ات 3/70  نیتکپ 2/6  فلتخم ،

مرگ رد 100  مرگیلیم  ات 200  لداعم 150  اـههویم و  بلاـغ  زا  رتشیب  هک  دراد  دوجو   C نیماتیو يرادـقم  هویم  نیا  رد  دـشابیم  یهایگ 
داوم نیا  یمامت  تسا . هدننک  ینوفع  دض  یگنر  داوم  یندعم ، داوم  اهدـنق ، ياهنیماتیو B و A و  ياراد  هایـس  یگنرف  روگنا  تسا . هویم 

دشخبیم و دوبهب  ار  ندب  یلخاد  تالدابم  ندب  ندومن  کیرحت  رب  هوالع  یگنر  هدام  نیا  هتشاد ، یبوخ  رثا  ندب  رد  باصعا  متسیس  يور 
دننام يرـصانع  تهج  هب  دراد  هویم  نیا  هک  يرادم  تیـصاخ  دربیم ، الاب  اهتنوفع  زا  يرایـسب  لباقم  رد  ار  ندب  تمواقم  تلع  نیمه  هب 

اهگرب و زا  هدافتسا  هک  دهدیم  ناشن  یـسیلگنا  نادنمـشناد  طسوت  هدش  ماجنا  تاعلاطم  تسا . نآ  رد  دوجوم  کینیکدیـسا  زادیـسکا و 
، مرگ ات 87  بآ 80  تسا ؛ ریز  داوم  يواح  هایس  یگنرف  روگنا  دشابیم . اراد  ار  سرقن  دض  یمسیتامر و  دض  رثا  هویم  نیا  ياه  هخاشرس 
رتسکاخ 0/63 زلولس 2/71 ، مرگ ، ات 13/5  هنبرکوردیئ 6/8  داوم  مرگ ، دصرد  ات 53  دصرد  یبرچ 50  داوم  مرگ ، ات 1  هتزا 0/88  داوم 

تسا . نژیسکا  امرگ و  لباقم  رد  رگید  ياههویم  زا  رتشیب  هایگ  نیا  هویم  رد  دوجوم   C نیماتیو تمواقم  نمض  رد  مرگ ،
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. دراد زین  ضباق  يوقم و  رثا  هوالع  هب  تسا ، مسیتامر  دـض  قرعم و  ردـم ، رثا  ياراد  نآ  ياههخاشرـس  گرب و  هدرکمد  ینامرد : صاوخ 
راردا و يراجم  ياهیتحاران  هیلک و  گنـس  درد  زا  هک  یناسک  يارب  دوریم و  راک  هب  جوسن  ندروآ  بآ  لصافم و  مرو  رد  نآ  فرـصم 
، نیئارش بلـصت  نوخ ؛ راشف  نامرد  رد  دراد و  ار  کیروا  دیـسا  هروا و  هدننک  عفد  رثا  هویم  نیا  دوشیم . هیـصوت  زین  دنـشکیم  جنر  هناثم 

تـالدابم هاـیگ  نیا  ياـهگرب  دـنکیم . رهاـظ  يدـیفم  رثا  ناـقری  دـبک و  مروت  ناوناـب ، رد  یگـسئای  ناـمز  رد  نوخ  شدرگ  تـالالتخا 
نیا گرب  هدناشوج  فرصم  اب  دننک . هدافتـسا  هویم  نیا  زا  امتح  تسا  رتهب  دنتـسه  تسوبی  راچد  هک  یناسک  هدومن ، تیوقت  ار  یکیلوباتم 

زا دندرگیم . عفد  ندـب  زا  دنتـسه  هدـش  دای  ياهیرامیب  یلـصا  لماع  هک  کیروا  دیـسا  هروا و  يدایز  رادـقم  هتفای و  شیازفا  راردا  هویم ،
ياهدردرس رد  نآ  رب  هوالع  درک . هدافتسا  هدعم  درد  هداس و  ياهلاهـسا  نامرد  رد  ناوتیم  دراد  هک  یـضباق  رثا  تلع  هب  هایگ  نیا  گرب 

. دروآ لمع  هب  ار  مزال  ياههدافتسا  نآ  زا  ناوتیم  اههفرس  هایس  یجنشت و  ياههفرس  هفرط ، کی 
. درک هدافتسا  نآ  زا  اهرسوا  دوبهب  عیرست  اهمخز و  باهتلا  عفر  نامـسناپ و  رد  ناوتیم  نآ  ياهگرب  هدناشوج  زا  یجراخ  لامعتـسا  رد 
. دـیامنیم رهاظ  يدـیفم  تارثا  ادـص  یگتفرگ  نیتزول ، مرو  ولگ ، درد  ناهد ، دـننام  یطاـخم  ياـهیتحاران  عفر  يارب  مه  هدـناشوج  نیا 
رد ار  اههخاشرـس  گرب و  مرگ  ات 35  هدرکمد 30  ادتبا  دـشابیم ؛ ریز  حرـش  هب  دـیآیم  تسد  هب  هایگ  نیا  زا  هک  ياهدرکمد  هیهت  هقیرط 

تاباهتلا عفر  رد  هدرکمد  نیا  دینک  فرصم  ناجنف  یلا 4  تروص 3  هب  زور  رد  هدرک و  فاص  ندـناشوج  زا  سپ  هتخیر و  بآ  رتیل  کی 
یگنرف روگنا  هدش  کشخ  گرب  ادتبا  هدرک  هدافتسا  لمعلاروتـسد  نیا  زا  ناوتیم  سرقن  عفر  يارب  تسا  دیفم  رثوم و  رـشع  ینثا  هدعم و 

هب هناگادـج  تروـص  هب  ار  داوـم  همه  هدرک و  هـیهت  مرگ  جـنرب 50  ریـش  لگ  مرگ و  کـشجنگ 50  ناـبز  گرب  مرگ ، رادـقم 100  هب  ار 
ات رادقم 2  هب  سپس  دوش و  درس  یمک  دیهد  هزاجا  هدومن و  فاص  ندناشوج ، زا  دعب  دیناشوجب و  مهاب  ار  اهنآ  هدروآرد و  ردوپ  تروص 

: دینک فرصم  نآ  زا  زور  رد  ناجنف   3
نیا فرصم  هک  اریز  دینک  فرصم  دیتسین  ساسح  هدناشوج  هب  ای  دیرادن و  هدور  هدعم و  یتحاران  رگا  دینک  یعس  فرـصم  زا  لبق  هجوت :

تسا . روآنایز  رایسب  صاخشا  هنوگنیا  يارب  لولحم 
میشاب رادروخرب  يوق  ملاس و  یندب  زا  هشیمه  ات  مینکن  شومارف  ار  اهيزبس  اههویم و  ندروخ 

نابزواگ

 : همدقم
يدایز ینامرد  رثا  هک  تسا  ییوراد  هایگ  عون  نیدنچ  شرورپ  دراد ، دنوامد  نوچ  یمیظع  هلق  هک  زربلا  ياه  هوک  هلسلس  بیاجع  زا  یکی 

یکی زا  ناریا  دیارج  شیپ  يدنچ  تسین . اهنآ  زا  يرثا  رگید  ياه  هوک  رد  دـنیآ و  یم  لمع  هب  هوک  نیا  ياه  هنماد  رد  ًارـصحنم  دـنراد و 
رگید ياهروشک  هب  ار  هایگ  نیا  رذب  یجراخ  ناسانشراک  هک  دنتشون  دنتشاد و  نایب  ار  نآ  زیمآرحس  تارثا  هتفگ و  نخـس  ناهایگ  نیا  زا 

. دوش یم  زبس  دوخ  هیلوا  هاگداز  رد  طقف  هایگ  نیا  اریز  دنروآ ، لمع  هب  ار  نآ  دنا  هتسناوتن  ناوارف  ششوک  اب  یلو  دنا ، هدرب 
ات نآ  هقاس  عافترا  هک  هلاسکی  یفلع و  تسا  یهایگ  دـشابیم . هپل  ود  ناـهایگ  زا  یکی   borago officinalis یملع مان  اب  نابز  واـگ 
هب نآ  ياهلگ  تسا . نشخ  ياهرات  زا  هدیـشوپ  هداس و  هایگ  نیا  ياـهگرب  دـشابیم . رادراـخ  رادرایـش و  نآ  هقاـس  دـسریم  رتمیتناـس   60
 ، هنارتیدـم هقطنم  رد  هزورما  هتفای و  هار  رگید  یحاون  هب  اقیرفآ  لامـش  زا  الامتحا  نابز  واگ  دـشابیم . یبآ  شفنب و  دیفـس ،  یبآ ،  گنر 

 . دسریم ییوراد  فرصم  هب  نآ  رادلگ  ياههخاشرس  گرب و  لگ ،  دیوریم . هنایمرواخ  زا  ییاهتمسق  اقیرفآ و  لامش  یحاون 
هنارتیدـم هقطنم  یموب  دایز  لامتحا  هب  هایگ  نیا  دـهد . یم  لگ  رویرهـش  ات  تشهبیدرا  زا  هک  تسا  هلاس  کی  یفلع  هاـیگ  کـی  ناـبزواگ 

یطسو نورق  رد  ایناپـسا  بونج  رد  اهبرع  هلیـسوب  نابزواگ  راک  تشک و  تسا . هنایمرواخ  یموب  دنراد  هدیقع  نیققحم  یـضعب  یلو  تسا 
مل ياه  لحم  رد  یـشحو  تروصب  بلغا  دیور و  یم  یلامـش  ياکیرمآ  ایـسآ و  برغ  اپورا , قطانم  زا  يرایـسب  رد  هایگ  نیا  دش . یفرعم 
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. دوش یم  هدید  اه  هناخدور  هرانک  عرزی و 
، یناملآ یـسیلگنا ، يوسنارف ، مسا  درادن . يرگید  مان  عقاو  رد  یلو  دـنیوگ ، یم  روثلا " ناسل  نابزواگ "  لگ  هب  میدـق  بتک  رد  دـنچ  ره 

ناجیابرذآ رد  هک  يرگید  هایگ  اب  دیآ و  یمن  لمع  هب  زربلا  ياه  هوک  هنماد  زج  نیمز  زا  يا  هطقن  چیه  رد  نوچ  درادن ، مه  هریغ  یکرت و 
هک هابتشا  نیا  هکنیا  يارب  درادن . یتبـسن  تسا ، هدش  روهـشم  نابزواگ  هب  طلغ  هب  دیور و  یم  رگید  ياهروشک  ناریا و  رگید  ياهرهـش  و 
" نابزواگ هایگ   " ار يرگید  نابزواگ "و  لگ   " ار نیا  دورب  نیب  زا  تسا ، هدرک  هارمگ  ار  نازاس  وراد  ناکـشزپ و  تسا  نرق  دـنچ  دودـح 
اب یبط  عفانم  رظن  زا  دنرادن و  یکرتشم  صاوخ  هنوگچیه  تسا ، هیبش  مه  هب  یمک  ناشیاه  لگ  اهنت  دنتـسه ، توافتم  هایگ  ود  نیا  دیمانب .

. تسا نابزواگ " هایگ  " ياه لگ  زا  رت  تشرد  نابزواگ " لگ   " ياه لگ  دنشاب . یم  داضتم  مه 
زا يرایـسب  هجلاعم  رد  ناریا  یتنـس  ناکـشزپ  دـنراد . يدایز  ترهـش  اکیرما  اپورا و  رد  ناـبزواگ " هاـیگ  و"  ناریا ، رد  ناـبزواگ " لـگ  "

يارب دنتسناد و  یم  ار  نابزواگ " لگ   " صاوخ مه  دیدج  ناکـشزپ  دنتفرگ . یم  هجیتن  دندرک و  یم  هدافتـسا  نابزواگ " لگ   " زا ضارما 
ياج هب  ار  اهنآ  دندوبن ، لیاق  نابزواگ " هایگ  نابزواگ "و"  لگ   " نیب یقرف  ناراطع  نوچ  دندومن و  یم  زیوجت  ضارما  زا  رگید  يا  هتسد 

بجعت رد  تسا  هتفر  نیب  زا  هایگ  نیا  عفانم  صاوخ و  هکنیا  زا  نیققحم  داد و  یمن  هجیتن  اـهنآ  هجلاـعم  تهج  نیمه  هب  و  دـنداد ، یم  مه 
دندوب .

طقف نایناریا  ارچ  تسا : هدیسرپ  سپس  هداد ، تبـسن  نابزواگ " لگ   " هب هدرک و  همجرتار  نابزواگ " هایگ   " دیاوف مامت  نیمجرتم ، زا  یکی 
، نابزواگ لگ  هک  مییوگب  دـیاب  ناشیا  باوج  رد  دـنرادن ، یهجوت  نآ  ياه  هخاشرـس  گرب و  هب  دـننک ...؟ یم  هدافتـسا  نابزواگ  لـگ  زا 

. تسین نابزواگ  لگ  دنیوگ  یم  شاروب "  " وا هب  اه  یگنرف  هک  یهایگ  اریز  دراد ، یبط  دیاوف  شلگ  طقف 
يوقلح ریدتـسم ( نآ  مخت  هدوب و  رانا  لگ  هیبش  يدروجال و  نابزواگ  لگ  دسیون : یم  نینچ  نابزواگ  حرـش  رد  هفحت "  " باتک بحاص 

، دـالب زا  یـضعب  ناهفـصا و  رد  هک  يرگید  هاـیگ  دوش . یم  تفاـی  داـیز  رایـسب  زربـلا ) ) زرملاراد ياـه  هوـک  رد  تسا و  یباـعل  و  لـکش ) 
تـساقیرفا لامـش  نانکاس  زا  يا  هلیبق  مان  رم " . ) " تسا رودم  کچوک و  يدروجال و  نآ  لگ  هک  تسا  زوخامرم "  " دـنناد یم  نابزواگ 

بط رد  ار  اهنآ  لامعتـسا  داد و  شرورپ  اجنآ  رد  هدرب و  ایناپـسا  هب  تسا  نابز  واگ  هایگ  اـهنآ  زا  یکی  هک  ار  ییوراد  هاـیگ  دـنچ  رذـب  هک 
قیقحت اهنآ  صاوخ  هدـش و  دراو  میدـق  یبط  بتک  رد  ازامرم  سوهامرم ، سوتامرم ، فلتخم  یماـسا  هب  ناـهایگ  نیا  دـنا . هتـشاد  لومعم 

وبا نوناق  باتک  رد  نوچ  دنتـشاک و  اجنآ  رد  دندروآ و  اپورا  هب  ایناپـسا  زا  ار  نابزواگ  هایگ  یبیلـص  ياه  گنج  زا  دـعب  تسا ). هدـیدرگ 
تهج نیمه  هب  دوب ، اپورا  یکـشزپ  ناداتـسا  دانتـسا  لوبق و  دروم  رد  زین  باتک  نیا  دوب و  هدـش  فیرعت  دایز  نابزواگ  لـگ  زا  انیـس  یلع 

يرگید عفانم  ضوع  رد  هتـشادن و  ار  یلـصا  نابزواگ  لگ  صاوخ  زا  کی  چـیه  نابزواگ  هاـیگ  هنافـساتم  یلو  دـیدرگ ، عقاو  هجوت  دروم 
هروش يرادـقم  ياراد  هاـیگ  نیا  گرب  لـگ و  هخاشرـس ، هک  دـش  مولعم  هلمج  زا  دـندرب . یپ  نآ  هب  ییاـپورا  نیققحم  مک  مک  هک  تشاد 

یـصاوخ نینچ  دش ، یم  سیردت  اپورا  ياه  هاگـشناد  رد  هک  نایناریا  یبط  بتک  رد  هک  یتروص  رد  دـنک . یم  دایز  ار  رارداو  قرع  هدوب ،
. دندوب هدادن  تبسن  وا  هب  ار 

: میهد حرش  ار  اهنآ  عفانم  هدرک و  یفرعم  هناگادج  روط  هب  ار  هایگ  ود  نیا  دییامرف  هزاجا  لاح 
یلصا  نابزواگ  لگ 

تسین . تشک  لباق  هدشن و  یلها  نونکات  دیآ و  یم  لمع  هب  زربلا  ياه  هوک  هنماد ي  رد  ًارصحنم  وردوخ ، روط  هب  هایگ  نیا 
. دنک یم  تیوقت  ار  یمدآ  هناگ  هدجه  ساوح  میوگب ، رتهب  ای  هناگجنپ  ساوح  هدوب ، ندب  هسیئر  ياضعا  حور و  يوقم  - 

درب . یم  نیب  زا  ار  نآ  ضراوع  جراخ و  هدعم  زا  ار  يوادوس  هتخوس  طالخا  دنک ، یم  زاب  ار  ارفص  هسیک  مرن و  ار  مکش  - 
دیفم یترپ  ساوح  عفر  نونج و  ایلوخیلام ، زجاح ،) باجح  مرو  ) ماسرب تیژننم ،) ) ماسرـس تهج  رگید  ياهوراد  اب  هارمه  نآ  هدناشوج  - 

دشاب . یم 
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دنک . یم  زاب  ار  راسخر  گنر  هدوب ، روآ  طاشن  نآ  هدناشوج  - 
. دهد یم  افش  ار  ولگ  درد  سفن و  یگنت  دنک ، یم  مرن  ار  هنیس  - 

. دشاب یم  دنمدوس  دننز  یم  فرح  دوخ  اب  هک  یناسک  يارب  دنک و  یم  مک  ار  هصغ  مغ و  درب و  یم  نیب  زا  ار  تشحو  هرهلد و  - 
. تسا هدش  زیوجت  سفن  یگنت  تهج  لسع  اب  نآ  هدناشوج  - 

. تسا عفان  ناهد  ترارح  عفر  نادـند و  خـیب  یتسـس  کفرب ، لافطا ، ناهد  یکرچ  ياـه  شوج  ناـمرد  تهج  نآ  هزاـت  گرب  ندـیوج  - 
. دشاب یم  لاقثم  جنپ  ات  لاقثم  ود  نآ  لگ  كاروخ  رادقم 

تسا . دیفم  ناقفخ  ساوسو و  يوادوس ، ضارما  تهج  نابزواگ  لگ  قرع  - 
. دنک یم  يریگشیپ  ناطرس  زا  هدوب و  میزینم  ياراد  - 

لالتخا هب  ءالتبم  نارامیب  نامرد  يارب  رطخیب  رثؤم و  ییوراد  نابزواگ  لگ  یبآ  هراصع  هک  دنتسه  بلطم  نیا  رگنایب  دیدج  تاقیقحت  - 
. دشاب یم  يرابجا  یساوسو 

نازیم هب  نیدینایس  نیدینیفلد و  نوکیلگآ  اب  نینایسوتنآ  دصرد و  دیئونوالف 15/0 دصرد ، نازیم ?-?  هب  ژالیسوم  ياراد  نابزواگ  لگ  - 
. تسا نیدیزیلوریپ  هتسد  زا  دیئولاکلآ  زیچان  رادقم  هب  دصرد و   34/13

نیماتیو يدایز  رادقم  ياراد  نابزواگ  لگ  هزات  ياه  گرب  دـشاب . شفنب  ياه  گربلگ  دیفـس و  مد  ياراد  هک  تسا  یلگ  بوغرم  لگ  - 
. دشاب یم   C

دنک . یمن  دایز  ار  راردا  قرع و  تسین ، هروش  ياراد  هایگ  نیا  سپ  *
نابزواگ هایگ 

نآ هب  يوسنارف  نابز  رد  تسا . هدـش  هتـشاک  زیربت  فارطا  رد  هدـمآ و  ناریا  هب  عقوم  هچ  زا  تسین  مولعم  درادـن و  یـسراف  مسا  هاـیگ  نیا 
گرزب باتک  ود  هدمآ و  ریغص  يایسآ  هب  دعب  هدوب و  یـسلدنا  لصا  رد  هک  میدق  فورعم  سانـش  هایگ  راطیب " نبا  دنیوگ و"  یم  شاروب 

- ـالیحک قرعلاوبا ، روثلا ، ناـسل  یماـسا : هب  هتـسناد و  زوخاـمرم "  " یعون ار  نآ  دراد  یبرع  ناـبز  هب  ینغملا " عماـجلا "و"   " ياـه ماـن  هب 
. تسا هدرک  دای  صلغوب  محمح و  الحک ،

دنک . یم  دایز  ار  راردا  قرع و  تهج  نیمه  هب  تسا و  خلت  هدام  کی  یباعل و  داوم  هروش ، ياراد  نآ  گرب  هخاشرس و  لگ ، - 
درب . یم  نیب  زا  هدرک و  درخ  ار  هناثم  هیلک و  ياه  گنس  - 

. تسا دیفم  دیئوتامور  يارب  هک  دشاب  یم  دیسا  کینلونیل  دننام  اگما 6  برچ  ياهدیسا  ياراد  هایگ  نیا  - 
. تسا دیفم  یگدز  باتفآ  شتآ و  یگتخوس ، هجلاعم  يارب  دنک و  یم  زاب  ار  لمد  نآ  هدش  هلو  هزات  ياه  گرب  دامض  - 

يدایز تدم  یتسیاب  اقـستسا  هب  نایالتبم  راک ، نیا  يارب  دنا و  هتـسناد  دیفم  اقـستسا  هجلاعم  تهج  ار  زوخامرم "  " ناریا یتنـس  بط  رد  - 
. دنیامن لیم  اتشان  مرگ  ات 20  هنازور 15  ار  نآ  رذب  گرب و 

. تسین زیاج  ماسرب  ماسرس و  هب  نایالتبم  يارب  هایگ  نیا  زیوجت  سپ  *
یسانش  هایگ  تاصخشم 

هتخانـش هسنارف  رد  صوصخب  لبق  اهتدم  زا  یگدنهد  افـش  تیـصاخ  تلع  هب  هک  تسا  ینغور  ياراد  ییوراد و  ناهایگ  زا  نابز  واگ  لگ 
گرزب و اتبـسن  هایگ  نیا  ياهگرب  دـسریم . رتمیتناس  هب 50  نآ  عافترا  تسا و  رادـبآ  یلاخ و  وت  ياـههخاش  ياراد  هاـیگ  نیا  دوب . هدـش 

هاـیگ حطـس  ماـمت  دـنراد . رارق  هاـیگ  هقاـس  يور  رب  بواـنتم  روطب  هک  دـنازیت  كون  لکـش  یغرم  مخت  هریت و  زبس  گـنر  هب  هدروخ  نیچ 
هویم تسا . لکش  ياهراتـس  نشور و  گنر  هب  دراد و  رارق  هقاس  ياهتنا  رد  هایگ  نیا  ياهلگ  . تسا بعـشنم  دیفـس و  ياهکرک  زا  هدیـشوپ 

تسا . هایس  هب  لیام  ياهوهق  گنر  هب  کچوک و  قدنف  راهچ  لکش  هب  هایگ  نیا 
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ییایمیش  تابیکرت 
دیسا میزینم ،  زنگنم ،  میسلک ،  تالام  اهنیزر ،  میـساتپ ،  تارتین  ياراد  هایگ  نیا  تسا . ناوارف  باعل  ياراد  نآ  ياهگرب  نابز و  واگ  لگ 

. دشابیم نیئوتنالآ  کیرفسف و 
یئوراد : صاوخ 

تسا  درس  ناریا  میدق  بط  رظن  زا  نابز  واگ 
تسا  نوخ  هدننک  هیفصت  ياه  گرب  نابز و  واگ  لگ  (1

تسا  باصعا  هدننک  مارآ  (2
تسا  روآ  قرع  (3
تسا  روآ  راردا  (4

دنک  یم  تیوقت  ار  اه  هیلک  (5
دنک یم  فرطرب  ار  یگدروخامرس  (6

دینک  هدافتسا  نابز  واگ  لگ  هدرک  مد  زا  هفرس  ندرب  نیب  زا  يارب  (7
تسا  رثوم  تیشنورب  نامرد  رد  (8

دنک  یم  نامرد  ار  راردا  عفد  يرایتخا  یب  (9
دنک  یم  نامرد  ار  هیلک  مرو  باهتلا و  (10

تسا دیفم  کلمخم  کخرس و  يرامیب  نامرد  رد  ( 11
تسا  رثوم  مرو  عفر  يارب  نابز  واگ  ياه  گرب  دامض  (12

دینک  هدافتسا  نآ  زا  جانفسا  دننام  دیزپب و  ار  ناب  زواگ  ياهگرب  (13
 . دنزیر یم  دالاس  لخاد  ارنآ  اهروشک  زا  یضعب  رد  دشاب و  یم   C نیماتیو يدایز  ردقم  ياراد  نابز  واگ  لگ  هزات  ياهگرب  (14

تارضم : 
تسا . رضم  ناکدوک  هلماح و  نانز  يارب  دیئولاکلآ  نتشاد  تلعب  نابزواگ 

 : عبانم
http://daneshnameh.roshd.ir یئوراد »  » نابزواگ

www.aftab .ir نابزواگ لگ 
http://www.iranmania.com نابزواگ لگ 

http://www.parsiteb.com نابز ) واگ   ) نابز واگ  لگ 
Borage http://www.money58.netfirms.com نابزواگ

سوریپاپ

دنکشخ .  رایسب  ود  ره  هتخوس  تسه و  مه  ذغاک  توق  دنزاس و  یم  ذغاک  نآ  زا   ، تسا روهشم  سوریپاپ 
کشخ  درس و   : جازم

تسا .  فیزن  هدنرادزاب  شرتسکاخ   : تیصاخ
دروآ . یم  مهب  ار  مخز  دوش  هداهن  رت  ياه  مخز  رب  شرتسکاخ   : هحرق مخز و 
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دور .  یم  راکب  اه  مخز  یتیارس و  ياه  هحرق  همه  روصان و  ياوادم  رد   . دننک یم  کشخ  دنزیر و  یم  هکرس  رد  ار  نآ  یهاگ 
تسا .  ناهد  هروخ  يوراد  سوریپاپ  رتسکاخ   : رس

دنک .  یم  عطق  ار  ندروآرب  نوخ  شرتسکاخ   : یسفنت ياه  مادنا 
 . تسا دیفم  هک  دنراذگ  یم  ریساوبرب  هاگنآ  دکشخ و  یم  ات  دنراذگ  یم  دنچیپ و  یم  ناتک  رد  ار  نآ   : یعفد ياه  مادنا 

مخلپ

تسا .  روهشم  دنرب و  یم  راکب  ار  نآ  خیب  ًارثکا 
کشخ  مرگ و   : جتزم

ءادوس .  هرارم  مغلب و  هدننک  عطق  غارفتسا ،  ببسم  كانزوس ،  دنت ،  روآ ،  هحرق  هدننک ،  كاپ  هدنیادز ،   : تیصاخ
دیادز .  یم  ار  کهب  صرب و  هایس  دیفس و  ياه  هکل   : شیارآ

تسا .  یبوخ  رایسب  يوراد  يرگ  يارب   : شوج مرو و 
دنب تسا .  بوخ  ینیب  يارب   . دنک یم  هدنکارپ  ار  ینیب  خاروس  ياهداب  درب .  یم  نیب  زا  ار  شوگ  يدـیلپ  كرچ و  تسا .  روآ  هسطع   : رس

دنک .  یم  زاب  ار  هنولاپ  ندمآ 
تسا .  دیفم  دنشک  یم  مشچ  هب  دنزاس و  یم  هلیتف  نآ  زا   : مشچ

دزادگ .  یم  ار  لاحط  یتخس  تسا و  يوق  نداد  غارفتسا  رد   : اذغ ياه  مادنا 
تسا رثؤم  رایسب  گنس  ندرک  درخ  رد   . دنک یم  شزیر  ضیح  دنرادرب  ار  نآ  دنک ،  یم  لوب  راردا  تسا .  لهسم   : یعفد ياه  مادنا 

گشمگنلپ

تسا . رت  کشخ  رت و  ییاذغ   ( مامن ) ربنسیس شوگنزرم و  زا  یضعب  نامگ  هب 
ار ادوس  مغلب و  زا  یشان  بلق  ناقفخ  شندروخ   : هنیـس دنک . یمزاب  ار  زغم  ياه  نادنب  هار  شندیلام  ندرک و  وب  ندروخ و   : اذغ ياه  مادنا 

دنک .  یم  مارآ 
تسا دیفم  ریساوب  جالع  رد  شندیلام  ندروخ و   : هدننار ياه  مادنا 

شوم زایپ 

یم شهاک  ار  نآ  ییوراد  رثا  نتخپ  نتشرب و   . تسا لصنع  نامه  شوم  زایپ  دنیوگ  یم  یضعب   . هزم دنت  رایـسب  دشاب و  یم  شوم  هدنـشک 
رگید عاونازا  تسا  یخلت  يدنت و  ینیریـش و  زا  یطولخم  شا  هزم  دراد و  یگدنـشخرد  تسا ،  ناویح  خاش  گنرمه  هک  يا  هنوگ  دهد . 

تسا .  رتهب 
نآ هکرـس  دروآ و  یم  هحرق   . دنازوس یم  ار  دئاز  داوم  دناشک . یم  مادنا  حطـس  يوس  هب  ار  نوخ  تسا و  هدنرب  لیلحت   : ینامرد تیـصاخ 

تسا .  یتمالس  هیام  دنک و  یم  يوق  ار  فیعض  نت 
دنایور یم  زاب  ار  وم  نآ  اب  ژاسام  شلام و  نینچمه  دنک و  یم  رب  ار  نآ  دوش  هدیلام  لیگز  رب  رگا  انیتار  نوتیز و  نغور  اب  هارمه   : شیارآ

گنر نآ  هکرس  تسا .  رثؤم  رایسب  كرت  ندرب  نیب  زا  يارب  نآ  یطـسو  تمـسق  ماخ و  هژیو  هب   . دنک یم  بوخ  ار  اپ  هنـشاپ  ياه  كرت  و 
دشخب .  یم  ییابیز  ار 

تـسوپ نداد  شلام  دـناسر و  یم  نایز  ینورد  ياه  هحرق  هب  نآ  ندروخ  دناکـشخ .  یم  ار  تسوپ  يور  ياه  هحرق   : اه هحرق  اه و  مخز 
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دروآ .  یم  راب  هب  هحرق  شوم  زایپاب 
دناسر .  یم  نایز  باصعا  هب  یمک  نکیل  تسا .  دیفم  باصعا  يرامیب  رد  هژیو  هب  جلف و  لصافم ،  اه ،  یپ  درد  هجلاعم  رد  لصافم : 

تسا .  دیفم  ایلوخیلام  عرص و  ياوادم  رد   : رس ياه  مادنا 
دزاس .  یم  فرط  رب  ار  نهد  يوب  راوتسا و  ار  نادند  مکحم و  ار  هثل  شا  هکرس 

دنک .  یم  فرط  رب  ار  مشچ  شزیربآ  يوق و  ار  دید  شندروخ  مشچ : 
مکحم يوقم و  نآ  هکرس  دیامن .  یم  فرط  رب  ار  ادص  يربز  هنهک و  هفرس  تسا .  دیفم  رایسب  شش  جالع  رد  هنیس :  سفنت و  ياه  مادنا 

تسا .  دیفم  ولگ  يارب  هدننک و 
 . تسا دیفم  كاروخ  ندمآ  الاب  عفر  رد  دـیامن و  یم  تیوقت  ار  مضه  هدـعم و  دـنک ،  یم  فرط  رب  ار  لاحط  یتخـس   : هیذـغت ياه  مادـنا 

تسا .  دیفم  زین  ناقری  جالع  رد  درب و  یم  نیب  زا  ار  لاحط  يرامیب  دنروخب  زور  لهچ  رگا  ار  نآ  هکرس  هدیشوج و 
دنک .  یم  ار  راک  نیمه  زین  شا  هکرس  دزاس ،  یم  يراج  ار  راردا  ًادیدش   : یعفد ياه  مادنا 

 ( محر قانتخا  نادـهز (  یگفخ  جالع  رد  نآ  هکرـس  شومزایپ و  دـهد .  یم  نایرج  ار  ضیح  نوخ  تسا و  دـنب  شاش  جـلاعم  شومزاـیپ 
تسا .  دیفم 

یم نیب  زا  ار  محر  دعقم و  درد  هک  نیلم  تسا  ییوراد  دننک  طولخم  لسع  اب  دنزیرب و  یکـشخ  فرط  رد   ، دنبوکب ًالماک  رگا  ار  نآ  مخت 
تسا .  دیفم  رایسب  هدور  درد  مکش و  درد  نیکست  رد   ، درب

تسا .  رثؤم  نمزم  زرل  بت  ندرک  فرط  رب  رد  نآ  هکرس  بت : 
يوراد دنراذگب  رام  یگدیزگ  لحم  رب  دننک و  دامض  هکرس  اب  دنزپب و  ار  نآ  رگا  تسا .  شوم  هدنشک  یمـس و  تارـشح  رهزداپ   : مومس

تسا یبولطم 

هشابت

دنزوس و یم  ندییاس  مهم  رثا  زا  نارزیخ  ياه  هقاس  تخس  ياهداب  ندیزو  ماگنه  رد  دنیوگ  یم  تسا .  نارزیخ  بوچ  ياه  هقاس  هتخوس 
تسا .  ناتسودنه  دروآ  هر  نتخوس و  نیا  رتسکاخ  ریشابت 

کشخ  درس و  جازم : 
دراد .  یگدنزادگ  یمک  هدننک و  عفد  تسا و  ضبق  تیصاخ : 

مرگ و شپت  جالع  بلق و  تیوقت  رد  نآ  لولحم  شلام  زا  یـشان  ياهیرامیب  رد  ناـبز و  شوج  ناـهد و  ياـه  مخز  رد  رـس :  ياـه  مادـنا 
تسا .  دیفم  دهد  یم  خر  هدعم  يوس  هب  بادرز  شزیر  زا  هک  یندرک  شغ 

درب .  یم  نیب  زا  ار  هدعم  یناوتان  هدعم ،  باهتلا  غارفتسا ،  یگنشت ،  اذغ :  ياه  مادنا 
دنک .  یم  نامرد  ار  یگدرسفا  . دنک یم  يریگولج  هدعم  هب  ندیسر  زا  ار  بادرز 

تسا .  ییارفص  طلخ  هدنرادزاب  یعفد :  ياه  مادنا 
تسا دیدش  ياه  بت  عنام  اه :  بت 

کشرت

تسا :  عون  نیدنچ  کشرت  دیوگ  سودیروقسید 
دراد .  کیرابرس  زارد و  ياهگرب  دیور .  یم  دنراد  یهایس  هب  لیام  كاخ  هک  ییاه  نیمز  رد  کشرت  یعون  1 ـ 
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تسا .  هزمشوخ  دنزپب  رگا  دیور و  یم  اهراز  تشک  رد  هک  یکشرت  2 ـ 
تسا .  هنادند  یب  فاص و  شفارطا  تخس و  یگرب  دیور  یم  لگنج  رد  یمسق  3 ـ 

دنام .  یم  گنهراب  هب  ینابایب و  تسا و  مرن  هک  کشرت  یعون  4 ـ 
تسا هیقب  زا  رت  گرزب  عون  نیا  دراد .  هزم  دنت  گنرخرـس و  هزم ،  شرت  کچوک ،  ییاه  هخاش  تسا  هزرم  دننامه  شگرب  هک  یعون  5 ـ 

. 
کشخ .  درس و  جازم : 

تسا .  یگدنزادگ  یکدنا  ياراد  نآ  هزم  یب  عون   . تسا ضبق  تیصاخ : 
تسا .  رتهب  شیاذغ  تسین  هزم  شرت  رایسب  هکنآ  رت و  ضبق  نآ  هزم  شرت 

دروآ .  یم  دوجوب  راگزاس  بوخ و  طلخ  دنک و  یم  رب  ار  ارفص  نآ  عاونا  همه  تسا .  هیبش  ینساک  هب  عون  نیا 
تسا .  نخان  نتخادنا  تسوپ  يوراد  هکرس  اب  کشرت  خیب   : شیارآ

تسا .  یتسوپ  یسوریو  يرامیب  دیفس و  ياه  هکل  جالع  دوش  دامض  دزپب و  هنهک  روگنا  بآ  اب 
یم افـش  ریزانخ  زا  دـندنبب  دراد  ریزانخ  هک  يرامیب  ندرگ  هب  ار  نآ  خـیب  رگا  دـنیوگ  یم  تسا و  ریزانخ  يوراد  شدامـض   : شوجو مرو 

دبای . 
تسا .  ءابوق  نیکرچ و  يرگ  يوراد  هکرس  کشرت و  خیب  هحرق :  مخز و 

درب .  یم  نیب  زا  ار  تسوپ  شراخ  دنلامب  نت  هب  هبامرگ  رد  ار  کشرت  بآ  کشرت و  ای  مرگ  بآ  اب  زپ  بآ 
دبای . یم  نیکست  نادند  درد  دننادرگب  ناهد  رد  ار  شا  هرشفا  رس : 

درب .  یم  نیب  زا  ار  شوگ  نب  ياه  مرو  تسا و  درد  نادند  يوراد  دنزپب  هنهک  روگنا  بآ  رد 
درب .  یم  نیب  زا  ار  لاحط  مرو  دنراذگب  لاحط  رب  دننک و  دامض  دنزپب و  هکرس  اب  رگا 

نیلم دنروخب  دـنزپب و  رگا  ار  اهکـشرت  عاونا  همه  گرب  دـنیوگ  یم  شگرزب و  غرم  مخت  هژیو  هب  شمخت و  کشرت و  یعفد :  ياه  مادـنا 
تسا . 

تسا .  هدننازغل  نیلم و  کشرت  هتخپان  مخت  هک  دنیأر  نیا  رب  یضعب  تسا و  ضبق  شمخت 
هک اجنآ  زا   . دـنک یم  درخ  ار  هدرگ  گنـس  دنـشونب  ياه  بآشون  اب  رگا  تسا .  دـیفم  نادـهز  ياهتبوطر  جالع  رد  کشرت  هدـیبوک  خـیب 

داوم تسا  دـیفم  هدور  شارخ  عنم  رد  هکنیا  اب  دـنک و  یم  يریگولج  ویخ  ندـش  کشخ  هدور و  شارخ  زا  تسا  جزل  هدام  ياراد  کشرت 
یم نامرد  ار  نمزم  لاهـسا  هدور و  هحرق  دـنزاس  هزمـشوخ  دـننک و  طولخم  هنهک  روگنا  بآ  بآ و  اب  ار  کشرت  مخت   . دـنازغل یم  زین  ار 
هنهک روگنا  بآ  اب  رگا  دوش و  یم  عطق  دشاب  نمزم  دنچ  ره  نادهز  ياه  تبوطر  دنرادرب  نانز  دنیاسب و  دنبوکب و  ار  کشرت  مخت  دنک . 

دزاس .  یم  ناور  ار  ضیح  دنک و  یم  درخ  ار  هناثم  گنس  دنشونب  دنزپب و 
تسا .  مدژک  شین  رهزداپ  نآ  ینابایب  هژیو  هب  کشرت و   : اهرهز

دنک یمن  رثا  مدژک  تارشح و  شین  دنرب  راکب  ًالبق  ار  کشرت  مخت  رگا 

دبرت

مرک نکش و  دوز  فاص ،  ین و  کیراب ،  ياه  هلول  نوچ  هک  شا  هدیچیپ  گنر و  دیفـس   . دنروآ یم  دنه  زا  هک  دنربتـس  ياه  بوچ  هکت 
تسا .  ناوتان  شراد  خاروس  کبس و  تسا .  رتهب  دشاب  هدزن 

تسین .  بوخ  دنیچ  یم  رب  نت  زا  ار  كزان  ياه  تبوطر  نوچ  شندرک  لامعتسا  اهنت   : تیصاخ
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تسا .  دیفم  بصع  ياهیرامیب  جالع  رد   : لصافم
تسا .  رثؤم  رایسب  مغلب  ندنار  نوریب  رد  شا  هدیئاس  هدننار :  ياه  مادنا 

نیبجنرت 
دنیشن .  یم   ( جاح  ) هب موسرم  هایگ  رب  رتشیب  ام  روشک  رد  دیآ و  یم  تسدب  رهنلا  ءاروام  ناسارخ و  رد  ًارثکا  هک  تسا  یمنبش 

تسا .  بوخ  شدیفس  هزات و 
تسا .  یمرگ  هب  لیام  لدتعم و   : جازم

هدنیادز .  تسا و  نیلم   : تیصاخ
دنک .  یم  مرن  ار  هنیس  تسا و  هفرس  يوراد  هنیس : 

درب .  یم  نیب  زا  ار  یگنشت  اذغ :  ياه  مادنا 
دروآ یم  نوریب  ار  ارفص  تسا و  میالم  شلاهسا  هدننار :  ياه  مادنا 

ایسفت

تسا .  هدوهیب  درذگب  لاسکی  رگا  دیفم و  شا  هزات   . تسا یهوک  نجیف  هریش 
تسا .  هدنزوس  مرگ و  رایسب   : جازم

تسا .  هدنناکرت  هدنناسر و  لهسم ،  هدنیالاپ ،   : تیصاخ
صرب و کم و  کک و  هایـس و  ياه  هکل  ندودز  رد   . ریظن یب  هنیمز  نیا  رد  تسا و  بلعثلا  ءاد  يوراد   . دـنایور یم  زاـب  ار  يوم   : شیارآ

تسا .  دیفم  هریغ 
تسا .  بوخ  دوش  هنقح  باصعا  يرامیب  يارب  دنلام و  یم  نت  رب  درس  لصافم  سرقن و  درد  یتسس و  جالع  يارب  لصافم : 

یندیلام  . تسا بوخ  دشاب  هنهک  درد  ولهپ  رگا  هژیو  هب  درد و  ولهپ  ندیـشک ،  سفن  راوشد  جالع  رد  هنیـس و  زا  میر  نتخادنارب  رد   : هنیس
درادن .  یقرف  دننک  دامض  ای  دشاب 

تسه .  یلاهسا  هدام  شکشا  تسوپ و  گرب و  خیبرد و   : هدننار ياه  مادنا 
دوش یم  لامعتسا  ششوپ  اه  بت  جالع  رد  اه :  بت 

ایسفاث

دراد .  ییوراد  شزرا  شا  هزات  اهنت  تسا و  ینابایب  نجیف  غمص 
دهد .  یم  یکشخ  تسا و  هدنزوس  مرگ و  رایسب   : جازم
تسا .  هدنناکرت  هدنناسر و   ، لهسم هدنیالاپ ،   : تیصاخ

درادن .  ریظن  ییوم  مک  جالع  رد  دنایور و  یم  زاب  ار  وم   : شیارآ
تسا .  بوخ  هنهک  هزات و  درد  ولهپ  یسفن و  راوشد  جالع  هنیس و  زا  میرو  كرچ  ندروآرب  يارب   : شک سفن 

تسا دیفم  اه  بت  جالعرد   : اه بت  تسا . لهسم  نآ   ( کشا  ) شوارت بآ  تسوپ و  خیب و   : هدننار ياه  مادنا 

هنکاک

نآ .  گرب  توق  هژیو  هب  تسا و  کیدزن  يزیرجات  توف  هب  شتوق 
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کشخ  درس و   : جازم
تسا دنمدوس  روصان  هدش  هنهک  ياه  یتخس  ندرک  مرن  شوگ و  میر  كرچ و  ندرب  نایم  زا  مخز و  هجلاعم  رد  نآ  هرـشفا   : هحرق مخز و 

. 
تسا .  دیفم  یسفن  گنت  سفن و  فعض  تیشنورب و  جالع  رد   : یسفنت ياه  مادنا 

تسا .  دیفم  ناقری  جالع  رد   : اذغ ياه  مادنا 
 . دنک یم  اوادم  ار  لوب  يارجم  مخز 

ربک

تسا .  هیبش  رایخ  هب  هک  يرگید  یماش و  بونرخ  یکی  دراد  رمث  عون  ود 
ار هثل  دروآ و  یم  دیدپ  ناهد  رد  لوات  هک  تسا  دنت  يدح  هب  دنیوگ و  یم  زلق  ربک  ار  نآ  هک  تسه  ربک  یعون  تسا .  دنت  خلت و  نآ  خیب 

تسا .  رت  عفان  همه  زا  شخیب  تسوپ  ییوراد  هدافتسا  يارب  دهد .  یم  سامآ 
تسا .  کشخ  مرگ و  شعاونا  همه   : جازم

دنت و خلت و  شتـسوپ   . تسا نک  زاب  هدننک و  كاپ  شخب ،  تفاطل  هدـننک ،  هکت  شخیب  هدـننکزاب ،  هدـنیادز ،  هدـنرب ،  لیلحت   : تیـصاخ
تسا .  هدنریگ 

دنک .  یم  مرن  ار  اه  تخس  دزادگ و  یم  ار  ریزانخ  شگرب  خیب و   : شوج مرو و 
تسا .  جالع  نیرتهب  دنراذگب  نیکرچ  دیلپ و  ياه  مخز  رب  ار  شخیب  تسوپ   : هحرق مخز و 

تسا .  دیفم  هنیمز  نیا  رد  دننک  هنقح  ار  شبآ  تسا و  دیفم  نیرس  درد  باصعا و  يرامیب  جالع  رد  شخیب  تسوپ   : لصافم
مهب ار  اه  هچیهام  طسو  رـس و  یگتـسسگ  دـنک و  یم  مکحم  ار  اه  مادـنا  دراد ،  یگدـنریگ  نوچ   . تسا بوخ  ریدـخت  جـلف و  عفد  يارب 

دهد .  یم  شوج 
دبای .  یم  نیکست  درس  درد  رس  دنک و  یم  بذج  ار  رس  ياه  تبوطر  دنوجب  ار  شخیب  تسوپ  : رس

باداش تسوپ  رگا  هژیو  هب  دـنریگب و  زاگ  ار  شخیب  تسوپ  دـنمدرد  نادـند  اب   . دـشک یم  ار  شوگ  مرک  دـنناکچب  شوگ  رد  ار  نآ  بآ 
فرط رب  درد  دشاب 

دوش .  یم 
تسا .  تیشنرب  يوراد  شدوس  کمن   : هنیس

تسا .  لاحط  جالع  نیرتهب  نآ  خیب  تسوپ  هژیو  هب  و  دشاب ،  هریغ  وج و  درآ  اب  هک  شدامض  بآ ،  هارمه  شندروخ   : اذغ ياه  مادنا 
دنار یم  نوریب  هدور  زا  ار  تشرد  زیر و  ياه  مرک   . دزادـنا یم  هار  ار  ضیح  دـهد .  نوریب  ار  ظیلغ  هدیـسران و  طـلخ   : یعفد ياـه  مادـنا 

تسا .  ریساوب  يوراد  .
تسا نیلم  اذغ  زا  لبق  شدوس  کمن   . تسا زیگنا  توهش 

هبابک

تسا .  هیبش   ( هوف  ) سانور توق  هب  شتوق  نیچ و  دروآ  هر 
کشخ  مرگ و   : جازم

 . دهد ماجنا  ار  نیچراد  راک  هک  تسین  هزادنا  نآ  ات  اما  فیطل  تسا و  هدننک  زاب   : تیصاخ
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. تسا دیفم  رایسب  دشاب  مرن  مادنا  رد  هک  هدیدنگ  مخز  جالع  رد   : هحرق مخز و 
. تسا دنمدوس  ناهد  هدیدنگ  ساه  شوج  مخز و  ياوادم  رد  : رس

. دهد یم  افص  ار  ادص  دنریگ  ناهد  رد  : هنیس
. دنک یم  زاب  یبوخ  هب  ار  دبک  ياه  نادنب  هار   : اذغ ياه  مادنا 

نوریب  ار  یگیر  لوب  . دیامن یم  هیقنت  ار  لوب  يارجم  : یعفد ياه  مادنا 
درب یم  نیب  زا  ار  هناثم  هیلک و  گنس   . دزیر یم 

هکیبک

تسا :  عون  راهچ  دیوگ  سودیروقسید 
تسا .  رت  نهپ  نآ  زا  هیبش و  زینشگ  گرب  هب  شگرب  1 ـ 

تسا .  رتور  افرژ  شیاه  هشیر  رتگرزب و  یلوا  عون  زا  2 ـ 
تسا .  گنر  ییالط  کچوک و  رایسب  3 ـ 

تسا .  يریش  دیفس  شلگ  یلو  هیبش  موس  عون  هب  4 ـ 
کشخ  مرگ و   : جازم

تسا .  هدنزادگ  زگ و  تسوپ  نک ،  تسوپ  هدنیادز ،  روآ ،  مخز  دنت ،  مرگ ،  شعون  راهچ  ره   : تیصاخ
دنراد تبثم  رثا  دنرثؤم و  رایسب  ییوم  مک  نخان ،  يدیفـس  صرب و  ندودز  رد  دنوش  یم  کشخ  هکنآ  زا  لبق  شا  هخاش  گرب و  : شیارآ

. 
تسا .  یبوخ  يوراد  رایسب  امرس  زا  یشان  يا  هزیوآ  ياه  هدغ  و  یخیم ،  ياه  لیگز  ندنکرب  يرگ ،  نتخادنارب  رد   : شوج مرو و 

تسا .  دیفم  دنلام   ( هفعس  ) یخرس هب  لیام  هایس  ياه  هکل  رب  شمرگ  همین  زپ  بآ   : هحرق مخز و 
تسا .  يوق  ياهروآ  هسطع  زا  شا  هدیکشخ  خیب   : رس

 . تسا دیفم  دنلامب  یباهتلا  نادند  رب  ار  نآ  درگ 

هلوچک

زا هکنآ  زا  دعب  دیآ ،  یمن  ندروخ  راک  هب  هک  تسا  هزم  دـنت  نانچ   . تسا هدـیبسچ  ین  هب  هدـش و  دـماج  هک  تسا  ایرد  فک  زا  يا  هنوگ 
دنرب .  یم  راک  هب  یندیلام  مهرم  نوچ  ارنآ  دنهاک  یم  نآ  يدنت 

تسا .  مرگ  رایسب   : جازم
دشاب .  یجراخ  ندیلام  هار  زا  دیاب  اهنت  نآ  لامعتسا  دنادرگ و  یم  رب  یعیبط  تلاح  هب  ار  هابت  درس و  جازم   : تیصاخ

درب .  یم  نیب  زا  ار  اه  هکل   : شیارآ
دنک .  یم  نامرد  ار  يرش  ياه  شوج   : شوج لمد و 

تسا .  دیفم  امزگا  رت و  يرگ  ياوادم  رد   : هحرق مخز و 
 . تسا دنمدوس  باصعا  يرامیب  جالع  رد  شدامض   : لصافم

ایورک
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ینتـسر نیا  رمث  ایورک   . دوش یم  تفاـی  زین  هریغ  ناتـسودنه و  ناتـسبرع و  رد  تسا و  رایـسب   ( اـنیعامق  ) تکلمم ناتـسنمرا و  رد  شتخرد 
تسا . 

درادن شزرا  تروص  نیا  ریغ  رد  تسا و  بوخ  تسا  مکارتم  رپ و  تخسرس ،  ندیبوک  رد  تسا و  ناتسنمرا  ناتـسودنه و  دروآ  هر  هچنآ 
. 

تسا .  یخلت  هب  لیام  دنت  شا  هزم  دنکارپ و  یم  نوخ  يوب  ایورک  بوخ  مسق 
کشخ  مرگ و   : جازم

دشخب .  یم  ناوت  ار  ینورد  ياه  مادنا  تسا و  هدنزادگ  دروآ ،  یم  تسوپ  يوس  هب  نوخ  شخب ،  یمرگ   : تیصاخ
تسا .  یسوریو  يرامیب  يرگ و  جالع  دنلامب  تسوپ  رب  هکرس  اب   : هحرق مخز و 

تسا .  دیفم  هچیهام  یگتفرگ  جلف و  ياوادم  رد  مغلب ،  ندنار  نوریبرد   ، نیرس درد  بصع ،  درد  جالع  رد   : لصافم
تسا .  عرص  جالع  دنروخب  بآ  اب   : رس

دیالاپ .  یم  ار  هنیس  دنک و  یم  مارآ  ار  هفرس   : هنیس
تسا .  ودک  مرک  مرک و  دض  هدور و  چیپ  درد و  جالع   : هدننار ياه  مادنا 

تسا .  رگید  تارشح  مدژک و  شین  رهزداپ   : اهرهز
یکاخ  مرک  خرس ،  مرک 

ياوادم رد  دوشن  تخس  دهاکب و  شیگ  هدنزادگ  هدام  زا  دوش و  طولخم  غرم  مخت  هدرز  موم و  نوتیز و  نغور  اب  رگا   : یعفد ياه  مادنا 
تسا .  دیفم  ضیح  لوب و  راردا  هیلک ،  نادهز ،  درد 
تسا .  ریساوب  يوراد  دشاب  انام  درق  هایس  هریز  اب  رگا 

تسا .  زرل  بت و  جالع   : اه بت 
تسا يذوم  تارشح  رهزداپ   : اهرهز

یلیسک

تسا .  هریچ  نآ  رب  یهایس  سانور و   ( هوف  ) دننام تسا  ییاه  کبوچ 
تسا .  رت  مرگ و   : جازم

دهد .  یم  ماجنا  ار  یبرع  غمص  راک  مرگ  ياهوراد  ياهورین  نتسکش  رد  تسا و  هدنبسچ   : تیصاخ
 . دنک یم  ابیز  ار  تسوپ  هراسخر و  گنر  تسا و  شخب  یهبرف   : شیارآ

ثوشک

دچیپ .  یم  اه  تخرد  اهراخ و  رب  دنام و  یم  یکم  فیل  هب  فایلا و  لکش  هب 
تسا .  هریچ  یخلت  تسا و  سگ  خلت  شا  هزم   . دراد دیفس  کچوک و  ياهلگ  تسا و  گرب  یبآ 

کشخ  مرگ و   : جازم
ار اه  گر   . تسا ضبق  اریز  دنک ،  یم  ینیگنـس  هدعم  رب  دیامن .  یم  جراخ  اه  گر  زا  ار  فیطل  ياه  ینتخیر   . دـنک یم  هیقنت   : تیـصاخ

تسا .  فیطل  هدنیازفا و   . دروآ یم  نوریب  دشاب  يا  هدئاز  زه  دیالاپ و  یم 
تیوقت  ار  هدعم  شا  هدیشوج  نغور  رد  هژیو  هب  ثوشک و   : اذغ ياه  مادنا 
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دنک .  یم 
دیامن یم  تیوقت  ار  دبک  هدعم و  دیامن و  یم  زاب  ار  هدعم  دبک و  ياه  نادنب  هار   ، دهد یم  نیکست  ار  هکسکس  دنروخب  هکرـس  هارمه  رگا 

تسا .  دیفم  رایسب  ناقری  يرامیب  رد  نآ  بآ  . 
دشخب .  یم  ناوت  ار  ناوتان  هدعم  دنزیر  هنهک  روگنا  بآ  رد  دنیاسب و  رگا  ار  ینابایب  ثوشک  هرشفا 

دزادنا یم  هار  ار  ضیح  لوب و   . تسا اه  گر  هدننک  هیقنت  اریز  دنک ،  یم  هیقنت  نادـهز  رد  ار  هچب  مکـش  ياه  يدـیلپ   : یعفد ياه  مادـنا 
تسا .  دیفم  هدور  مکش و  درد  چیپ و  نیکست  رد  .

دروآ .  یم  دنب  ار  يزیرنوخ  دنرادرب و  ار  نآ 
كاپ  ار  نادهز  ياه  تبوطر  دهد و  یم  تیضوبق  شا  هدیشوج  نغور  رد 

دنک .  یم 
تسا هنهک  ياه  بت  جالع  نیرتهب  شبآ  مخت و  هک  تسا  هدش  شیامزآ   : اه بت 

زینشگ

یـسگ یمک  تسا و  مرگ  مین  یبآ  خلت و  یکاخ  اب  یگریچ  تسا  بکرم  یتوق  تسا  زینـشگ  کشخ  رت و  رد  هک  یتوق  دـیامرف  سونیلاج 
تسا .  هدش  هدنریگ  یمک  هک  دراد 

کشخ  مرگ و   : جازم
دهد .  یم  نیکست  ار  یتابرض  ره  ریش  اب  نآ  هرشفا  دراد .  ریدخت  یگدنریگ و   : تیصاخ

شتآ و  يرـش )   ) جالع نوتیز  نغور  لسع و  لـگ ،  نغور  هکرـس ،  هداـس ،  تشوگبآ  اـب  زینـشگ  تسا .  مرگ  مرو  جـالع   : شوج مرو و 
تسا .  یسراف 

دراد .  ار  ریثأت  نیمه  دشاب  شا  هرشفا  زینشگ  ياجب  رگا  درب .  یم  لیلحت  ار  ریزانخ  دوخن  درآ  تواق ،  ای  القاب ،  درآ  اب  هارمه  زینشگ 
دیامن یم  عفد  ار  رس  راخب  زینشگ  اریز   . تسا زینشگ  اب  شا  هراچ  دنشاب  هتفرگ  ءاشنم  یمغلب  ای  يا  هرارم  راخب  زا  هک  عرص  ای  هجیگرس   : رس

دنناروخ یم  يو  هب  دایز  دـنزیر و  یم  شکاروخ  رد  زینـشگ  تسا  هدـعم  راخب  زا  یـشان  شعرـص  یـسک  رگا  هک  تسا  ببـس  نیمه  هب  و 
شوشم ار  نهذ  کشخ  ای  رت  زینشگ  .

مخز شا  هرـشفا  اب  ندرک  هزمزم  ای  شا  هدیکـشخ  درگ  ندیـشاپ   . دروآ یم  دـنب  ار  غاـمد  نوخ  تسا و  روآ  باوخ  رت  زینـشگ   . دـیامن یم 
جالع  ار  ناهد  لخاد 

دنک .  یم 
ار مشچ  نابرض  شرپ و  دشاب  نز  ناتسپ  ریش  اب  هارمه  رگا  هژیو  هب  دنناکچب و  مشچ  رد  ار  شا  هرشفا   . دروآ یم  دیدپ  مشچ  یگریت   : مشچ

نیکست
دهد . یم 

دراد .  یم  ظوفحم  ینالیس  داوم  زا  ار  مشچ  مشچ ،  رب  شگرب  دامض 
دنک .  یم  عطق  ار  ندروآرب  نوخ  دنروخب  گنهراب  بآ  اب  زینشگ  تسا .  مرگ  ناقفح  جالع   : شک سفن 

تسا .  غارفتسا  عنام  شا  هدیشوج  نغور  رد  دشخب .  یم  ناوت  ار  راد  یمرگ  هدعم  تسا .  مضه  رید   : اذغ ياه  مادنا 
مرو نوتیز  نغور  لسع و  اب  رت  زینشگ  دروآ  یم  نوریب  ار  زارد  ياه  مرک  یکیساب  شمخت  دنیوگ   . تسا ضبق  دشوجب  نغور  رد  شمخت 

دناشن .  یم  ورف  ار  هضیب  ياه  گر  مرگ 
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دهد .  یم  شهاک  ار  عامج  توق  زینشگ  کشخ  رت و 
دوش یم  گرم  قد  دنک و  یم  شغ  هک  دزاس  یم  راچد  یمغ  نانچ  هب  ار  یمدآ  تسا .  هدنشک  نآ  دایز   : اهرهز

میرم فک 

دـشاب یم  يدـیپس  نودـب  گنر و  درگ  گنردرز و  رگید  یمـسق  دیفـس ،  درز و  گنر  ود  اب  یمـسق   . دـنام یم  تسد  فک  هب  نآ  لکش 
تسا .  رثؤم  رایسب  تخس ،  دئاوز  ندرک  بآ  رد  تسا .  نیریش  یمک  تخس و  .

تسا .  دنمدوس  یبصع  ياه  مادنا  هب  طوبرم  ياهیرامیب  جالع  رد   : لصافم
تسا یگناوید  نامرد  ًاصوصخم   : رس ياه  مادنا 

ایرد فک 

تسا :  عون  جنپ  ایرد  فک 
دوش .  یم  ادیپ  بآ  رانک  رد  تسا و  هیامرپ  عون  نیا  هک  دنام  یم  هدییاس  کشم  يوب  هب  شیوب  وبدنت و  لکش و  يربا  1 ـ 

دهد .  یم  ار  غزو  لج  يوب  تسا و  مرن  زارد و  کبس و  لکش و  يربا  2 ـ 
گنرلگ  3 ـ 

دنراد .  تهابش  نیکرچ  مشپ  هب  هیام و  مک  کبس و  عون  ود  نیا  هک  گنر  شفنب  4 ـ 
درادن .  ییوب  چیه  ربز و  ینوردنا  فرط  فاص و  شا  هیور  تسا و  چراق  لکش  هب  5 ـ 

کشخ  مرگ و  جازم : 
تسا .  رت  فیطل  نآ  عاونا  ریاس  زا  گنرلگ  يایرد  فک  تسا .  هدنزوسو  هدنیادز  دنک ،  یم  كاپ  ار  اه  يدیلپ  تیصاخ : 

وم و ندرتـس  يارب  ار  یچراـق  ياـیرد  فک  دـنیوگ  تسا .  ییوم  مک  يوراد  نآ  گـنرلگ  هتخوس  هژیو  هب  اـیرد و  فک  هتخوس   : شیارآ
دننک .  یم  لامعتسا  هایس  ياه  هکل  نامرد 

تسا .  رت  يراک  اه  نادند  نداد  الج  رد  نآ  فاص  دنک و  یم  راوتسا  ار  اه  نادند  ًامومع  ایرد  فک   : رس
تسا .  ریزانخ  يوراد  شگنرلگ  دنک و  جالع  ار  یخیم  ياه  مرو  فاص  يایرد  فک   : شوج لمد و 

دنتسه .  دیفم  یسوریو  يرامیب  عاونا  نیکرچ و  يرگ  جالع  رد  نآ  يربا  عون  ود  هژیو  هب  ًامومع و  ایرد  فک   : هحرق مخز و 
تسا .  سرقن  يوراد  دننک  طولخم  لگ  نغور  موم و  اب  ار  گنرلگ  فک  رگا  لصافم : 

تسا .  دنمدوس  ءاقستسا  لاحط و  يارب  شگنرلگ  اذغ :  ياه  مادنا 
 . دروآ یم  نوریب  ار  هناثم  گنس  تسا و  هدرگ  درد  لوب و  يراوشد  جالع  گنرلگ  فک  یعفد :  ياه  مادنا 

تامک

اسآ .  هبنپ  یکاخ  گنر  هب  گرب ،  یب  هقاس و  یب  درگ و  تسا  یخیب  دیوگ :  سودیروقسید 
تسا .  کشخ  زا  رتهب  نآ  رت  بوخ و  درادن  دب  يوب  تسا و  راز  گیر  ياه  نیمز  زا  هچنآ 

تسا .  ظیلغ  رایسب   : تیصاخ
دراد .  رطخ  جلف  يارب  لصافم : 

دراد .  رب  رد  هتکس  میب   : رس
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دهد .  یم  الج  ار  هدید  شبآ   : مشچ
تسا .  نیگنس  هدعم  رب  هدنهد و  رازآ  مضه و  رید   : اذغ ياه  مادنا 

 . دوش یم  راردا  يرایتخا  یب  جنلوق و  ببس   : یعفد ياه  مادنا 

الینک

تسا .  رتمک  سرو  یخرس  زا  هک  تسا  خرس  دننام و  گیر  شیاه  مخت 
کشخ  مرگ و   : جازم

تسا .  هدنریگ  رایسب   : تیصاخ
 . دروآ یم  نوریب  ار  ودک  مرک  مرک و  دنلامب  ای  دنروخب  هچ  دنیوگ  یم   : هدننار ياه  مادنا 

مدنگ روک 

تسا .  هیبش  نانشا  کبوچ  هب  نزو و  کبس  تسا  یلگ 
تسین .  بوخ  تسا  هقر  دروآ  هر  هچنآ  ره  دنروآ و  یم  ربرب  نیمزرس  زا  هک  تسا  نآ  شنیرتهب 

تسا .  درس  رت و   : جازم
دراد .  مه  یتبوطر  تسا و  هدنناکشخ   : تیصاخ

دروآ .  یم  دنب  ار  يزیرنوخ  دنیوگ 
 . دهد یم  یقاچ  رایسب  : شیارآ

هنشوک

هک تسا  دنه  زا  یمود  تسا .  يدرز  هب  لیام  يوبشوخ و  کبس ،  دیفس ،  هک  یبرع  یکی  تسه :  هنشوک  عون  هس   : دیوگ سودیروقسید 
تسا .  ربنچ  رایخ  لکش  هب  هایس و 

دنیوگ .   ( وب دنت   ) ار نآ  هک  تسا  هیبش  یبوچ  گنر  هب  شبوچ  گنر  تسا و  مس  هک  دیآ  هیروس  زا  یموس 
دشارتب .  دزگب و  ار  نابز  هک  تسا  هتخابن  گنر  تشرد و  هیامرپ ،  هزات ،   ، دیفس یبرع  هنشوک  شبوخ  مسق 

کشخ  مرگ و   : جازم
دروآ .  یم  مخز  هک  دراد  ترارح  يدنت و  یخلت و  ردقنآ   : تیصاخ

دراد .  یم  رب  ار  هایس  ياه  هکل  دنلامب  تسوپ  رب  لسع  بآ و  اب   : شیارآ
دناکشخ .  یم  ار  راد  حشرت  مخز  تسا  خلت  هچنآ  دروآ .  یم  مخز   : هحرق مخز و 

تسا .  دیفم   ( سغرثیل  ) يرامیب جالع  رد   : رس
تسا .  درد  هنیس  يوراد   : هنیس

دهد .  یم  شزیر  ار  ضیح  لوب و  شندیشک  رب  دود  فیق  هلیسوب ي  ای  شندروخ   : هدننار ياه  مادنا 
دننیـشنب شزپ  بآ  رد  ای  دنروخب  ای  دنرادرب  ار  نآ   . دـنک یم  تیوقت  ار  یـسنج  هزیرغ  دروآ .  یم  نوریب  ار  رگید  ياه  مرک  ودـک و  مرک 

دزاس .  یم  ناور  ار  مکش  دنروخب  هنهک  روگنا  بآ  اب  دنک و  یم  نامرد  ار  نادهز  درد 
تسا .  رثؤم  یسنج  تیوقت  رد  تسا  روآداب  دئاز و  یتبوطر  ياراد  هک  اجنآ  زا 
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تسا .  دیفم  زرل  بت  رد  دنلامب  نت  رب  دننک و  طولخم  نوتیز  نغور  اب   : اه بت 
تسا يذوم  تارشح  ریاس  رام و  شین  رهزداپ  دنشونب  هنهک  روگنا  بآ  هارمه  شوگاراخ  اب  ار  هنشوک   : اهرهز

ابرهک

هب لیام  هب  نآ  عون  یضعب  تسا و  يدیفس  يدرز و  هب  لیام  گنر  هب  شا  هتسکش  كزان و  نتـسکش  رد   . سوردنـس دننامه  تسا  یغمص 
تسا .  یگنرخرس 

دنا .  هدیمان  هاک  هدنیابر  ینعی  ابرهک  ار  نآ  ورنیا  زا  دناشک و  یم  دوخ  يوسب  ار  هایگ  هکشخ  هاک و 
کشخ  مرگ و   : جازم

دروآ .  یم  دنب  دشاب  اجک  ره  زا  ار  يزیرنوخ   : تیصاخ
تسا .  دنمدوس  دندنبب  مرگ  مرو  رب  ار  ابرهک  دنیوگ   : شوج مرو و 

دوش .  یم  عطق  ابرهک  اب  دوش  یم  ریزارس  هیر  يوس  هب  رس  زا  هک  یکبآ  هدام  دروآ .  یم  دنب  ار  غامد  نوخ   : رس
تسا .  مشچ  ياهوراد  زا   : مشچ

تسا .  ندروآرب  نوخ  جالع  نیرتهب  دشخب و  یم  مارآ  ار  بلق  شپت  دنروخب  درس  بآ  اب  ار  ابرهک  لاقثم  مین   : هنیس
دنک .  یم  تیوقت  ار  هدعم  دشاب  طولخم  یکطصم  اب   . دزاس یم  رود  هدعم  زا  ار  دب  داوم  تسا .  غارفتسا  هدنروآدنب   : اذغ ياه  مادنا 

 . درب یم  نیب  زا  ار  ییاهتشا  یب   . دنک یم  عطق  ار  دعقم  نادهز و  يزیرنوخ   : یعفد ياه  مادنا 

ایوب نخان 

دوش .  یم  هدافتسا  اوادم  رد  نآ  دود  زا  دراد و  رطعم  يوب  تسا ،  نخان  هیبش  بیطلا  رافظا  تاعطق 
دراد .  دوجو  مه  لبنس  هریزج  نیا  رد   . دیآ یم  دنه  يایرد  رد  عقاو  يا  هریزج  زا  تساه و  فدص  هدر  زا   : دیوگ سودیروقسید 

دنتسه .  رطعم  رایسب  مسق  ود  ره   . یلباب یمرلق و   : تسا عون  ود 
تسا .  زیر  گنر و  هایس  تسا  یلباب  عون  زا  رتهب  دوش و  یم  ادیپ  نیرحب  نمی و  دنه و  يایرد  رد  هک  نآ  گنر  دیپس  عون 

دوش .  یم  تفای  نادابآ  رد  هک  تسا  يا  هدج  یکم و  دعب   ، ینیرحب نآ  عون  نیرتهب  ناراطع  هتفگ ي  هب 
کشخ  مرگ و   : جازم

تسا .  هدننک  فیطل   : ینامرد صاوخ 
تسا .  دیفم  عرص  ياوادم  يارب  نآ  دود   : رس ياه  مادنا 

دور .  یم  راک  هب  نادهز  قانتخا  هجلاعم  رد  نآ  روخب   : یعفد ياه  مادنا 
 . درب یم  نیب  زا  ار  یتیضوبق  عون  ره  دنروخب  دنزیمایب و  هکرس  اب  ار  نآ  رگا 

سیقثرن

تسا .  روآ  قرع  دشاب  نوتیز  نغور  اب  رگا  تسه و  ضبق  رایسب  گنر و  زبس  هیپ  نآ  زغم  رد  مرگ و  تسا  ییوراد  هایگ  نیا 
دوش .  یم  عطق  غامد  نوخ  دنمدب  ینیب  خاروس  رد   : رس

دروآ .  یم  نوریب  هدمآ  درگ  هنیس  رد  هک  ار  ینوخ  ره  نآ  رت  زغم   : هنیس سفن و 
تسا .  جالع  ار  نمزم  لاهسا  شزغم 
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 . تسا رام  رهزداپ  دنروخب  هنهک  روگنا  بآ  اب   : اهرهز

هجاوخ لقن 

دسر .  یم  عارذ  کی  هب  شیدنلب  هک  يریوک  تسا  یتخرد 
دراد .  هریش  نغور و   ، لفلف هیبش  شرمث   . دیفس رایسب  هن  اما  گنر  دیفس  شگرب 

دراد .  من  تسا و  مرگ   : جازم
دنک .  یم  ابیز  هبرف و  : شیارآ

رایسب  ياذغ  دش  مضه  هاگره  تسا و  راگدنام  هدعم  رد   : اذغ ياه  مادنا 
دهد .  یم 

 . دزیگنا یم  رب  ار  توهش  دهد و  یم  ینوزف  ار  تشپ  بآ   : یعفد ياه  مادنا 

کمن

 ، یناک کمن  لخلختم ،  کبـس و   . تسا عون  نیدـنچ  کمن  تسا .  كروب  توق  هب  کیدزن  شتوق   . تسه یگدـنریگ  یخلت و  کمنرد 
تسا هایس  رهوگ  رد  تسین  یطفن  شهایس  گنر  هایس  يدنه  کمن  تسا  گنر  هایـس  ور  نیا  زا  یطفن و  کمن  تسا ،  يرولب  هک  یناراد 

تسین .  يزادگدوز  نیا  هب  یهوک  کمن  اما  دزادگ  یم  دید  بآ  هکنیمه  ایرد  کمن  .
کشخ  مرگ و   : جازم

ازداب .  رایسب  تسا و  هدنریگ  هدنرب و  لیلحت  هدنیادز ،   : تیصاخ
دروآ .  یم  لاح  رس  ار  ظیلغ  طلخ  تسا و  یگدیدنگ  عنام  تسا و  هدنزادگ  هدنناکشخ و  رایسب  هتخوس  کمن 

ياه هکل  دنلامب  تسوپ  رب  ار  کمن  دراد و  هگن  یگدروخ  مرک  زا  دنک و  یم  كاپ  ار  نادـند  دـنلامب  نادـند  رب  ار  هتخوس  کمن   : شیارآ
دشخب .  یم  ییابیز  ار  ور  گنر و  لادتعا  هب  ندربراک  هب  کمن   . دیادز یم  دشاب  ياج  ره  رد  ار  ینوخ  هایس 

دایز زا  ار  یگچروم  دـناشن و  یم  ورف  ار  یمغلب  مرو  لسع  هنوپ و  اب  کمن   . تسا اـه  لـمد  دامـض  زیوم  لـسع و  اـب  کـمن   : شوج مرو و 
دراد .  یم  زاب  ندش 

دنلام نت  رب  هکرس  نوتیز و  نغور  اب  ار  کمن   . تسا ابوق  نیکرچ و  يرگ  يوراد   . دروخ یم  ار  هزیوآ  دئاز و  ياه  تشوگ   : هحرق مخز و 
دبای .  یم  نیکست  یمغلب  شراخو  دننک  یم  قرع  دننیشنب  شتآ  يولهپ  و 

طولخم نوتیز  نغور  اـب  ار  کـمن   . تسا سرقن  يوراد  دـنک ،  یم  تسار  ار  بصع  شچیپ  دوش  دامـض  لـسع  درآ و  کـمن و   : لـصافم
دنک .  یم  رد  ار  یگتسخ  دنلامب  نت  رب  دننک و 

هب یندروخ و  کمن   . دـیازفا یم  ار  شوه  یناردـنا  کمن  دـنک .  نامرد  ار  اه  شوج  دـنلامب  رـس  رب  ار  لهجوبا  هناودـنه  هیپ  کمن و   : رس
دبای .  یم  نیکست  شوگ  درد  دنراذگب  شوگ  رب  دوش و  دامض  هکرس  کمن و   . دنک یم  مکحم  ار  هثل  یناردنا  کمن  صوصخ 

دراد یگژیو  مشچ  يدیفـس  مت و  جالع  رد  شناشخرد  فافـش و  تمـسق   . دیادز یم  ار  هنخان  دروخ و  یم  ار  کلپ  تشوگ  هدایز   : مشچ
درب .  یم  نیب  زا  ار  هکل  دنراذگب  مشچ  رب  دننک و  دامض  ار  لسع  نوتیز و  نغور  کمن و  دیآ  یم  دیدپ  مشچ  رد  هک  ینوخ  هایس  هکل  .

دنشاپ .  یم  مه  زا  هنیس  رد  ار  جزل  مغلب  اهکمن  ریاس  یطفن و  یناردنا و  کمن   : هنیس
تسا .  دیفم  ندرک  رخرخ  کچوک و  نابز  مرو  قانخ و  جالع  رد  دنلامب  ناهد  هب  هکرس  لسع و  اب  ار  یطفن  کمن  : یسفنت ياه  مادنا 

دنتسه .  کمک  غارفتسا  رد  یناردنا  یطفن و  کمن  هژیو  هب  یکمن و  ره   . دنک یم  نامرد  ار  درس  هدعم  درد  کمن   : اذغ ياه  مادنا 
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مغلب یطفن  کـمن   . دـننک یم  ناـسآ  ار  كاروخ  ندـش  ریزارـس  دـنزیر و  یم  نوریب  ار  يدرد  داوم  کـمن  عاوـنا  همه   : یعفد ياـه  مادـنا 
دور .  یم  راک  هب  هنقح  رد  دنک و  یم  هدنکارپ  ار  ادوس  يرارم و  یکبآ و  هدام  هدیدنگ و 

دنار .  یم  نوریب  ار  ادوس  مغلب و  تسین  یطفن  هک  هایس  رایسب  کمن 
تسا .  مدژک  شین  رهزداپ  دوش  دامض  ناتک  مخت  اب   : اهرهز

 . دنک یم  یثنخ  ار  یمس  چراق  نویفا و  دنزگ  نیبجنکس  کمن و   . تسا اهروبنز  اپرازه و  رهزداپ  لسع  هکرس و  اب 

ینیچ کمن 

دنمان .  یم  سویسا  لگ  ار  نآ  دنیشن و  یم  نآ  رب  کمن  هک  تسا  یگنس 
دیآ .  یم  دوجو  هب  دنیشن  یم  نآ  رب  هک  یمنبش  ایرد و  تبوطر  زا  روبزم  کمن  هک  دور  یم  نامگ 

یم بآ  ار  هدیدنگ  تشوگ  تسا و  هدننادنگ  یکدنا  تسا .  هدنهد  شوج  هدننکزاب و  سویـسآ  لگ  سویـسآ و  توق   : ینامرد تیـصاخ 
درادن .  یشزگ  دنک و 

درب .  یم  نیب  زا  ار  اه  تحارج  دننک  دامض  هنب  تخرد  زقس  اب  ار  سویسآ  رگا   : شوج لمد و 
تسا .  دنمدوس  قیمع  گرزب و  دیدش ،   ، راوشد ياه  مخز  ياوادم  رد   : هحرق مخز و 

تسا .  دیفم  دنراذگب  نآ  هتخپ  رد  ار  اپ  تسد و  یسرقن  رامیب  رگا   . دنراذگ یم  سرقن  ياج  رب  وج  درآ  اب  ار  نآ   : لصافم
دنک .  یم  هجلاعم  ار  شش  ياه  مخز  دنسیلب  لسع  اب  ار  نآ   : یسفنت مادنا 

 . تسا دنمدوس  دنلامب  لاحط  رب  هکرس  کهآ و  اب   : اذغ ياه  مادنا 

اوح هنن 

تسا .  رتدیفم  شیازجا  همه  زا  شمخت   . هزم دنت  تسا و  خلت  یمک 
تسا .  کشخ   : جازم

دنک .  یم  زاب  ار  اه  هدمآدنب  تسه .  مه  هدننک  مرن  تسا  هدنناکشخ  هکنیا  اب   : تیصاخ
لـسع اب  تسا .  دـیفم  صرب  سیپ و  کل و  ياه  هکل  نتـشادرب  ياهوراد  رد  دـنک .  یم  درز  ار  گـنر  نآ  یندـیلام  اـی  یندروخ   : شیارآ

دیادز .  یم  دشاب  اج  ره  رد  ار  ینوخ  هایس  ياه  هکل  دوش  نوجعم 
 . تسا دیفم  ندمآ  مهب  لد  هنیس و  ياه  يدیلپ  جالع  رد   : هنیس

تسا .  دیفم  درس  هدعم  دبک و  يارب   . دهد یم  نیکست  ار  عوهت  ندمآ و  مهب  لد  دنیچ ،  یم  رب  ار  هدعم  تبوطر   : اذغ ياه  مادنا 
ار هناثم  هدرگ و   . دروآ یم  نوریب  ار  گنـس  درب .  یم  نیب  زا  ار  راردا  يرایتخا  یب  دـهد .  یم  شزیر  ار  لوب  دـنروخب  هنهک  روگنا  بآ  اـب 

دیامن .  یم  كاپ  ار  نادهز  دوش  روخب  ربونص  غمص  اب  دهد .  یم  نیکست  ار  هدور  چیپ  درد و   . تسا نکشداب   . دیالاپ یم 
تسا .  نامرد  نیرتهب  هنهک  ياه  بت  جالع  رد   : اه بت 

 . دبای یم  نیکست  درد  دنشاپب  مدژک  شین  رب  تسا و  تارشح  رهزداپ  دنشونب  ار  شزپ  بآ   : اهرهز

رداشون

تسا .  يرولب  فاص و   ( یلاکیب  ) رداشون شنیرتهب 
تسا .  کشخ  مرگ و   : جازم
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تسا .  هدنزادگ  شخب و  تفاطل   : تیصاخ
تسا .  دیفم  مشچ  يدیفس  رد   : مشچ

 . تسا دیفم  قانخ  رد  درب و  یم  الاب  ار  هداتفا  هکچوک  نابز   : شک سفن 

ین

دراد :  عاونا 
دنزاس .  یم  نآ  زا  ریت  هک  رادوت  ین  1 ـ 

دوش .  یم  ینتخاون  ياه  يان  هنابز  هک  هدام  ین  2 ـ 
ددرگ .  یم  ملق  هک  دنب  دنب  ربتس و  ین  3 ـ 

دیور .  یم  اهرابیوج  رانک  رد  هک  یلاخوت  ربتس و  ین  4 ـ 
دنسانش .  یم  ار  نآ  خیب  مدرم  تیرثکا  تسا و  دیفس  کیراب و  هک  يراز  هروش  ین  5 ـ 

دنزاس .  یم  ریصح  نآ  زا  هک  یلاخوت  کیراب  رایسب  ین  6 ـ 
 (. نارزیخ  ) دننک یم  هزین  دنروآ و  دنه  زا  هک  نکش  رید  زارد و  ربتس و  رایسب  ین  7 ـ 

تسا .  مرگ  شرتسکاخ  درس و  رایسب   : جازم
تـشوگ يافرژ  زا  ار  ریت  يایاقب  ین و  ياه  هکت   . دـشک یم  رب  ناکیپ  راخ و  شدامـض   . تسا هدـنیادز  یمک  نآ  هشیر  گرب و   : تیـصاخ

دروآ .  یم  نوریب 
دیادز .  یم  ار  يدیلپ  تسا ،  ییوم  مک  يوراد  ین  هشیر  تسوپ و  : شیارآ

دنک .  یم  بذج  ار  ناکیپ  یتشد  زایپ  اب  ین  خیب 
تسا .  دیفم  دنراذگب  مرگ  مرو  خرس و  داب  رب  ار  شزبس  گرب   : شوج مرو و 

تسا .  هراچ  ار  بصع  شچیپ   : لصافم
ار رـس  یتسوپ  یـسوریو  يرامیب  هفعـس و  ین  هتخوس   . دنک یم  یتخـسرس  ندمآ  نوریب  رد  دراد و  هارمه  يرک  دـتفا  شوگ  رد  شلگ   : رس

دنک .  یم  جالع 
دهد .  یم  شزیر  ار  ضیح  لوب و   : هدننار ياه  مادنا 

تسا .  مدژک  شین  رهزداپ   : اهرهز
يدنواهن  ین 

نیدنچ ینکشب  نوچ  هلصاف و  مک  شیاهدنب  دشاب و  یتوقای  گنر  هب  هک  تسا  نآ  شبوخ  دیور .  یم  ناتـسودنه  رد  هک  تسا  ین  یعون 
دوش .  هچراپ 

کشخ  مرگ و   : جازم
تسا .  دنت  هدنریگ و  یمک  شخب ،  تفاطل   : تیصاخ

دیادز .  یم  ار  هدیکشخ  نوخ  یگنردب  شیارآ :
دنک .  یم  مرن  ار  مرو   : مرو

تسا .  هچیهام  رد  یگتسسگ  يوراد   : لصافم
تسا .  هدید  يالج   : مشچ
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تسا .  رتهب  دشاب  ماخ  زقس  اب  رگا  تسا و  هفرس  يوراد  دنشکرب  ار  شدود  فیق  هلیسوب ي   : هنیس
تسا .  ندش  هدنگ  مکش  عنام  هدعم و  دبک و  مرو  جالع  سفرک  مخت  لسع و  اب   : اذغ ياه  مادنا 

یم اود  ار  نادـهز  درد  نتـسشن  نآ  رد  ای  شزپ  بآ  ندروخ  تسا .  كزیمکچ  جالع  هدرگ و  عفن  هب  سفرک  مخت  اب   : هدـننار ياـه  مادـنا 
دنک . 

 . دناشن یم  ورف  ار  نادهز  مرو  دنروخب  سفرک  مخت  لسع و  اب 

لین

ینابایب .  ینتشاک و   : تسا عون  ود 
کشخ  مرگ و   : جازم

تسا .  شزگ  یب  يوق و  يا  هدنناکشخ  ینتشاک  لین   . دراد یم  زاب  ار  يزیرنوخ  تسا و  هدنریگ   : تیصاخ
دنک .  یم  بذج  افرژ  زا  ار  داوم  تسا و  رت  هدنناکشخ  ینتشاک  زا   ، تسه یجازم  دنت  ینابایب  لین  رد 

تسا .  دیفم  ییوم  مک  رد  دیادز و  یم  ار  سیپ  کل و  هایس و  ياه  هکل  شیارآ :
دنک .  یم  جالع  تخس  ياه  مادنا  رد  ار  دیلپ  ياه  مخز  دناشن .  یم  ورف  ار  یمادنا  تسس  یگتشهورف و  سامآ  لین   : شوج مرو و 
دنک .  یم  اوادم  ار  یگچروم  خرس و  داب  دننک  دامض  ار  وج  درآ  لین و  تسا .  لین  اب  شجالع  تسا  هتساخون  هک  یمرو  ره  ًامومع 

رد دراد و  یتدح  ینابایب  لین   . دنک یم  نامرد  ار  تخس  ياه  ندب  مرگ  ياه  مخز  تسا  هدنناکشخ  رایسب  هک  ینتـشاک  لین   : هحرق مخز و 
تسا .  رتهب  اه  مخز  جالع  يارب  تسا  میالم  دراد و  مک  تدح  هک  ینتشاک  لین   . دراد بیجع  يرثا  هدیدنگ  مخز  جالع 

راخ ندیشکرب  بذج و  رد  دشاب  کملش  درآ  اب  رگا  دنک و  یم  نامرد  ار  بصع  مخز  دیفم و  یگتخوس  رد  لسع  اب  ینتشاک  لین  هدیئاس 
تسا .  دنمدوس  ناکیپ  و 

نورد ییادوس  دـیدش  درد  شـش و  مخز  نامرد   . تسا دـیفم  هنیمز  نیا  رد  زین  شا  هرـشفا  تسا  جـالع  ار  ناـکدوک  روآ  یق  هفرـس   : هنیس
تسا . 

 . تسا لاحط  عفن  هب  ینابایب  لین  هژیو  هب  لین و   : ییاذغ ییاه  مادنا 

یلیفاطین

دنمان .  یم  گرب  جنپ  ار  نآ  هک  تسا  یهایگ  هریش 
شزوس .  شزگ و  هن  دراد و  يزیت  دنت و  هن  یلو  تسا  هدنناکشخ  رایسب   : تیصاخ

دنک .  یم  عطق  ار  يزیرنوخ  شدامض 
تسا .  يرگ  همدژک و  یمغلب ،  ياه  هدش  تخس  ریزانخ ،  جالع  شدامض   : شوج مرو و 

دناشن .  یم  ورف   ( هیلق  ) ار هضیب  یتبوطر  سامآ  دنروخب  ای  دننک  دامض  رگا  تسا و  باصعا  يرامیب  لصافم و  درد  يوراد   : لصافم
یـس هنهک  روگنا  بآ  اب  ار  شگرب   . دنک یم  بوخ  ار  ناهد  مخز   . دهد یم  نیکـست  ار  نادـند  درد  دـننکب  هزمزم  نآ  خـیب  زپ  بآ  اب   : رس

تسا .  عرص  جالع  دنروخب  زور 
تسا .  شش  درد  نامرد  شخیب  هرشفا   . دوش یم  فرطرب  ولگ  يربز  دننادرگب  ولگ  رد  ار  شزپ  بآ   : هنیس

 ، لاهـسا هدنراد  زاب  شخیب  زپ  بآ  خیب و   . تسا دیفم  دبک  درد  ناقری و  رد  دنروخب  يزور  دنچ  دنزیمایب و  لسع  کمن و  اب  ار  شا  هرـشفا 
تسا .  ریساوب  يوراد  هدور و  مخز  جالع 
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دنک .  یم  اود  ار  نایمردنا  هس  هبون و  بت  هنهک  روگنا  بآ  اب  ای  یلام  وردا  اب  شگرب   : اه بت 
 . تسا لتاق  مس  شخیب  هرشفا   : اهرهز

هلاو

دراد .  رطعم  يوب  دچیپ و  یم  ودرگ  ربونص و  طولب ،  تخرد  هقاس  رود  هک  تسا  یکزان  کیراب و  دننام  هتسوپ  هایگ 
هقاس رب  هک  تسا  نامه  هنشا  عون  نیرتهب   :» دیوگ سودیروقسید  تسا .  بولطمان  شگنر  هایس  عون  بولطم و  هایگ  نیا  گنر  دیفـس  عون 

زا یبآ  هب  لیام  گنر  دیپس  عون  تسا و  رتهب  دشاب  رتوبـشوخ  ردق  ره  دچیپ و  یم  ودرگ  هقاس  رب  هک  یعون  نآ  زا  دعب  دـچیپ و  یم  ربونص 
تسا . »  رت  بوغرم  هداس  دیپس 

تسا .  لدتعم  تیضوبق  ياراد  مرلو و  هب  لیام  درس  هنشا   : جازم
رب هک  یعون   . دراد لدتعم  یگدـنریگ  دـچیپ  یم  ربونـص  هقاس  رب  هک  یعون  تسا .  هدـننک  مرن  هدـنرب و  لیلحت  هدـنریگ ،   : ینامرد صاوخ 

دنادرگ .  یم  مکحم  ار  تسس  تشوگ  دنک و  یم  زاب  ار  اه  یگدمآ  دنب  دنیشن  یم  طولب  هقاس 
دنادرگ .  یم  مرن  ار  هدش  تفس  ياه  تمسق  دهد و  یم  نیکست  ار  مرن  تشوگ  ياه  مرو  مرگ و  ياه  لمد  هنشا  مهرم   : شوج لمد و 

درب .  یم  نیب  زا  ار  لصافم  یتخس  نآ  هدنناشوج  مهرم و  دنرب .  یم  راکب  یگتسخ  دض  ياه  مهرم  رد  ار  هنشا   : لصافم
دهد .  یم  الج  ار  مشچ   : مشچ

تسا .  دیفم  ناقفخ  هجلاعم  رد   : هنیس یسفنت و  ياه  مادنا 
اه یندیماشآ  رد  نآ  هدناسیخ  هژیو  هب   . درب یم  نیب  زا  ار  نآ  داب  دشخب و  یم  ناوت  ار  هدعم  دروآ ،  یم  دـنب  ار  یق   : يا هیذـغت  ياه  مادـنا 

دنک .  یم  عفر  ار  ناوتان  دبک  درد  دراد و  یگدنریگ  تیصاخ 
 . تسا دیفم  ضیح  نوخ  عفد  نادهز و  درد  نیکست  يارب  هنشا  بآ  رد  نتسشن   . دنک یم  زاب  ار  نادهز  دادسنا   : یعفد ياه  مادنا 

جو

یم يدیپس  هب  هک  تسا  یهرگ  دنچ  اه  هشیر  نیارب  دـیور و  یم  دـکار  ياه  بآ  رد  هک  سورپاپ  دـننام  تسا  یهایگ  هشیر  جو  زا  روظنم 
تسا .  زیت  دنت و  شا  هزم  دنراد و  شو  يوب  یمک  دب و  يوب  دننز و 

رپ و ناـیم  هیاـمرپ ،   ، گـنر دیفـس  هک  تسا  نآ  جو  نیرتهب  دـیوگ :  سودیروقـسید   . تسا رتوبـشوخ  رت و  مکارتم  رت و  هیاـمرپ  شنیرتهب 
تسین .  بوخ  هتشادرب  شارخ  لخلختم و  دشاب .  وبشوخ 

تسا .  کشخ  مرگ و   : جازم
دنک .  یم  زاب  تسا و  شزوس  یب  هدنیادز  دهد ،  یم  تفاطل   . دناشن یم  ورف  ار  هدرک  اب  دنک و  یم  هدنکارپ  ار  داب   : تیصاخ

هچ یندـیلام و  هـچ  شزپ  بآ  جو و   : لـصافم  . دـیادز یم  ار  صرب  دیفـس  هـکل  سیپ و  کـل و  دـهد .  یم  افـص  ار  ور  گـنر و   : شیارآ
تسا .  دنمدوس  هچیهام  یگتسسگ  یگدیجنرت و  جالع  رد  یندیشون 

تسا .  نابز  ینیگنس  جالع  نادند و  درد  نکسم   : رس
دزاس .  یم  فرط  رب  ار  مشچ  يدیفس  کیراب و  ار  هینرق  يربتس   : مشچ

تسا .  ولهپ  هنیس و  درد  جالع  شزپ  بآ   : هنیس
یم نیب  زا  ار  لاحط  یتخـس   . دشخب یم  ناوت  ار  هدعم  دنک و  یم  دبک  تیوقت  تسا .  دنمدوس  دبک  درـس  درد  ياوادم  رد   : اذغ ياه  مادنا 

دیامن .  یم  هیقنت  ار  هدعم   . دنادرگ یم  رغال  رایسب  ار  لاحط  درب . 
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 . دزادنا یم  هار  هب  ار  ضیح   . دنک یم  لوب  راردا   . دهد یم  نیکـست  ار  نادهز  درد  شزپ  بآ   . دنک یم  جالع  ار  قتف  مکـش و  درد  چـیپ و 
تسا .  كزیمکچ  يوراد 

دزیگنا .  یم  رب  ار  عامج  لیم  تسا و  زیگنا  توهش  دنیوگ  هکنانچ 
تسا .  جو  اب  شجالع  دشاب  امرس  زا  هک  هدور  شارخ  هدور و  درد 

تسا يذوم  تارشح  رهزداپ   : اهرهز

سرو

تسا .  یتخرد  هشارت  ایوگ  دنروآ و  یم  نمی  زا  ار  نآ   . تسا هدیئاس  نارفعز  هیبش  نوخ و  گنر  هب  خرس  تسا  يزیچ 
کشخ  مرگ و   : جازم
تسا .  ضبق   : تیصاخ

درب .  یم  نیب  زا  ار  دیفس  هکل  نآ  ندروخ  تسا و  دیفم  کم  کک و  هایس و  ياه  هکل  ندرب  نیب  زا  رد   : شیارآ
تسا .  اه  شوج  يوراد   : شوج لمد و 

 . تسا دنمدوس  یسوریو  يرامیب  هفعس و  شراخ ،  يرگ ،  جالع  رد   : هحرق مخز و 

همسو

تسا .  یناسارخ  شنیرتهب   . تسا لین  گرب 
تسا .  کشخ  مرگ و   : جازم

هدنیادز .  تسا و  ضبق   : تیصاخ
تسا .  وم  گنر   : شیارآ

میلو 
دنسانش .  یم  همه  هک  تسا  یشآ 

تسا .  دنمدوس  تسا  کشخ  شنت  هک  یسک  يارب  دهد و  یم  یهبرف   : شیارآ
 . تسا يذغم  رایسب  مضه و  رید   : اذغ ياه  مادنا 

اوب لاه 

تسا .  رت  فیطل  هلفاق ي  زا  اوبریخ و  نامه 
تسا .  کشخ  مرگ و   : جازم

 . تسا دیفم  رایسب  ماعط  مضه  يارب   . دشخب یم  ناوت  ار  درس  هدعم  دبک و   : اذغ ياه  مادنا 

ناشوگ رازه 

کشخ  مرگ و   : جازم
دهد .  یم  یمرگ  تمیالم  اب  تسا و  شخب  تفاطل  هدنناکشخ ،  هدنیادز ،  زیت ،  دنت و   : تیصاخ

يایاقب هک  ار  هایـس  تشز و  ياهرثا  اه و  هکل  دـنک و  یم  كاپ  فاص و  ار  ندـب  تسوپ  هلیلبنـش  هنادواگ و  اب  ناشوگ  رازه  خـیب   : شیارآ
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دیادز .  یم  دشاب  مخز 
دیادز .  یم  ار  مشچ  ریز  هدش  کشخ  نوخ  تشز و  ياه  هکل   ، دشاپب مه  زا  یلکب  ات  دزپب  نغور  اب  ناشوگ  رازه  رگا 

دنک .  یم  نک  هشیر  ار  يرش  ياه  شوج  اه و  لیگز  شخیب   : شوج مرو و 
تسا .  دیلپ  مخز  يوراد  کمن  اب  ناشوگرازه  خیب  دامض   : مخز

دنرب .  یم  راک  هب  راوخ  تشوگ  ياه  مهرم  رد  ار  ناشوگرازه 
دزادنا .  یم  تسوپ  تسا و  دیفم  دنلامب  کشخ  نیکرچ و  يرگ  رب  ار  نآ  رمث 

دروآ .  یم  نوریب  ار  اه  ناوختسا  هکت  دشاب  هنهک  روگنا  بآ  اب  هک  شخیب  دامض   : لصافم
تسا .  هچیهام  یگتسسگ  ياود  شندیلام  ندروخ و   . تسا جلف  جالع  دوش  هدروخ  نآ  زا  يرادقم  هزورره 

یهاگ اما  دهد .  یم  افش  ار  یگتشگرس  یـشوه و  مک  يرامیب  عرـص و  دوش  هدروخ  ناشوگ  رازه  رادقم  زور  ره  لاس  کی  تدم  هب   : رس
ددرگ .  یم  لقع  ندش  مهرد  ببس  هک  دوش  یم 

تسا .  دردولهپ  هفرس و  یسفن و  دب  قانخ و  يوراد  دنزاس  یندیسیل  لسع ،  ناشوگرازه و  زا   : هنیس
دبای .  یم  شیازفا  ناتسپ  ریش  دنروخب  هتخپن  مدنگ  اب  ار  شا  هرشفا 

دشاب .  یم  هدعم  دوس  هب  تسا ،  دنت  خلت و  یمک  هک  ناشوگ  رازه  هدمآ  ربون  ياه  هناوج  ندروخ   : دیامرف سونیلاج   : اذغ ياه  مادنا 
ناور ار  مکش   . دهد یم  شزیر  ار  لوب  دنروخب  هتخپ  ای  لماک  ندش  ادیپ  هلحرم  نیتسخن  رد  ار  ناشوگرازه   ( بلق  ) زغم  : هدننار ياه  مادنا 

دنک .  یم 
نغور رد  رگا  تسا و  یبوـخ  يوراد  لاـحط  يارب   . دروآ یم  نوریب  ار  مغلب  شا  هرـشفا   . دـنک یم  هیقنت  ار  نادـهز  دننیـشنب  شزپ  بآ  رد 

تسا .  يزیپ  ریساوب  يوراد  دنزپب 
دروآ .  یم  نوریب  ار  همیشم  درب و  یم  نیب  زا  ار  اه  مرو  دنزیرب  مرو  رب  ار  شزپ  بآ  ای  دننیشنب  ناشوگرازه  زپ  بآ  رد 

 . تسا يذوم  تارشح  ریاس  یگدیزگرام و  رهزداپ  شخیب  زا  یمک   : اهرهز

هبوچ هوه 

هایـس ربز و   . رادراخ كرک و  ياراد  تسا  یهایگ   . دنمان یم  مه  راجنـش  ار  نآ  هک  تسا   ( دصاق لگ   ) رامحلا نسح  نامه  دنیوگ  یـضعب 
دننزب تسد  نآ  هب  ناتـسبات  رد  رگا  تسا و  گنر  خرـس  رایـسب  تشگنا و  يربتـس  هب  نآ  خیب   . هدـیبسچ هقاس  هب  دایز و  شیاهگرب  گنر . 

دنک .  یم  گنر  ار  تسد 
تسا دیفم  رایسب  ندب  ندش  تسوپ  تسوپ  هجلاعم  رد  درب .  یم  نیب  زا  یلکب  ار  نآ  تسا و  دیفم  دنلامب  سیپ  کل و  رب  هکرس  اب   : شیارآ

تسا .  رتریثأت  مک  نآ  خیب  زا  شگرب  و 
درب .  یم  نیب  زا  ار  خرس  داب  کشک  درآ  اب  طولخم   : شوج لمد و 

تسا .  دنمدوس  رایسب  شتآ  یگتخوس  يارب  هژیو  هب  تسا و  دیفم  دنراذگ  یم  مخزرب  دننک و  یم  طولخم  موم  اب   : هحرق مخز و 
لاحط درد  ناقری و  ياوادـم  رد  دـنروخب  قیقر  بآ  لسع  اب  دـنناشوجب و  ار  نآ  دـنک .  یم  یغابد  ار  هدـعم  شا  هشیر   : اذـغ اـه ي  مادـنا 

تسا .  دنمدوس 
درب .  یم  نیب  زا  ار  هیلک  گنس  هیلک و  درد  دنروخب  بآ  لسع  اب  ای  دنناشوجب  بآ  لسع  رد  ار  نآ   : یعفد ياه  مادنا 

دنار .  یم  نوریب  دشک و  یم  ار  اه  مرک  لدرخ  افوز و  هارمه  گرب  نآ  درز  هشیر   . درب یم  لیلحت  ار  يرارم  ياه  طلخ 
درب .  یم  نیب  زا  ار  نمزم  ياه  بت  بآ  لسع  اب  هایگ  نیا  خیب  هتخپ   : اه بت 
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 . تسا دنمدوس  زین  یگدیزگرام  رد   . دشک یم  دننک  فت  يذوم  هرشح  رب  دنوجب و  ار  درز  گرب  خرس و  هویم  هتخپ   : اهرهز

نیمسای

تسا .  رت  مرگ  شگنر  یناوغرا  زا  نآ  درز  رت و  مرگ  درز  زا  نآ  دیفس 
کشخ  مرگ و   : جازم

تسا .  دنمدوس  ناریپ  يارب  شنغور  دنک و  یم  فیطل  ار  تبوطر   : تیصاخ
دور .  یم  نیب  زا  تسوپ  هایس  ياه  هکل  دنیوشب ،  نآ  کشخ  رت و  اب  ار  تروص  مامح  رد  رگا  : شیارآ

دنک .  یم  درز  ار  گنر  نیمسای  ندرک  وب  رایسب 
تسا .  دیفم  هداد  خر  ناریپ  باصعا و  يارب  هک  امرس  زا  یشان  ياهیرامیب  جالع  رد  نیمسای  نغور   : لصافم

درب .  یم  نیب  زا  هدش  ادیپ  جزل  مغلب  زا  هک  ار  يدردرس  دننک  وب  ار  نآ  رگا  همه  نیا  اب  دروآ و  یم  دردرس  شیوب   : رس
دوش یم  ناراد  یمرگ  غامد  نوخ  ببس  نیمسای  رطع  نیمسای ـ  صلاخ  نغور  ندرک  وب 

ندال

هدام زا  دریذـپ و  یم  ریثأت  تسا  هایگ  رد  هک  يا  هدام  زا  دنیـشن  یم  هایگ  نیا  رب  هک  یمنبـش   . دـشاب یم  سوساـق  شماـن  هک  تسا  یهاـیگ 
دراد .  شوخ  يوب  هک  دیآ  یم  دیدپ  يزیچ  منبش  یشوارت و 

مدرم دنبسچ و  یم  اهنآ  مشپو  وم  هب  هدام  نیا  دنیاس  یم  هایگ  هب  ندرگ  دنرچ و  یم  نآ  زا  دنسر و  یم  هایگ  نیا  هب  هاگارچ  رد  یتقو  اهزب 
هدیدن كاخ  درگ و  هدیبسچ و  ییالاب  ياهوم  هب  هک  تسا  یندال  نآ  صلاخ   . دـنمان یم  ندال  ار  هدـش  ادـج  نیا  دـننک و  یم  ادـج  ار  نآ 

رد تسا و  هدرکن  ذوفن  نآ  رد  گـیر  دراد و  شوخ  يوـب  هک  تسا  یـسربق  گـنر  دوز  نیگنـس و  برچ و  ندـال  شعوـن  نیرتـهب   . تسا
تسین .  بوخ  دننام  ریق  هایس  ندال  اما  دراذگ  یمن  اجب  يدرد  چیه  دزادگ و  یم  شمامت  نغور 

کشخ  مرگ و   : جازم
یمرگ هدننک و  بذج  ییورین   . درب یم  لیلحت  ار  اهنآ  لادتعا  هب  هک  مکارتم  ياه  تبوطر  هدنناسر  ضبق ،  یمک  فیطل ،  رایسب   : تیصاخ

تسا .  درد  نکسم  دنک و  یم  زاب  ار  اهگر  هناهد  هک  تسه  نآ  رد  شخب 
درب یم  لیلحت  ار  تسوپ  ریز  هابت  داوم  تساور  افرژ  هک  شتفاطل  زا  دـشاب  هنهک  روگنا  بآ  سآ و  نغور  اب  رگا  هژیو  هب  ندـال و  شیارآ :

شیور  ببس  دنک و  یم  كاپ  راوختشوگ  شیالآ  زا  ار  تسوپ  و 
ارب ي ندش و  ساط  لیاوا  رد   . دناشک یم  وم  هاگنتـسر  تسوپ و  يوس  هب  ار  وم  اب  راگزاس  هدام  اریز   . دوش یم  وم  مکارت  وم و  ینوزفا   ، وم

تسا .  دیفم  رایسب  رس  يوم  ندش  مک  شزیر و  زا  يریگولج 
دنک .  یم  بوخ  ار  جالعلا  بعص  میخو و  ياه  مخز   : هحرق مخز و 

دشاب .  یم  شپت  دردرس و  دض  ياهوراد  زا  دبای .  یم  نیکست  درد  دنناکچب ،  شوگ  رد  ار  لگ  نغور  اب  طولخم  ندال   : رس
تسا .  هفرس  يوراد  شندروخ   : شک سفن 

درب .  یم  نیب  زا  ار  مخز  مرو و  ندال  زا  هجزرف   : یعفد ياه  مادنا 
دهد یم  شزیر  ار  لوب  دروآ و  یم  دنب  ار  مکش  دوش  هدروخ  هنهک  ظیلغ  روگنا  بآ  اب  رگا 

دروجال
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تسا .  رت  فیعض  نآ  زا  یمک  ناردب و  هایگ  غمص  توق  نامه  شتوق 
کشخ  مرگ و   : جازم

دروآ .  یم  مخز  دنازوس و  یم  یگدنریگ .  یمک  يدنت و  هارمه  هدنیادز  هدننادنگ ،  هدنزگ ،   : تیصاخ
درب .  یم  نیب  زا  ار  اه  لیگز   : شیارآ

دنک .  یم  دایز  ار  هژم  يوم  دروآ .  یم  رد  تلاح  نیرتهب  هب  ار  هژم  يوم  هاگشیور   : مشچ
تسا .  یگتسخ  زا  یشان  یگدیرب  سفن  نامرد   : هنیس

 . تسا هدرگ  درد  يوراد  دهد ،  یم  لوب  هب  میالم  شزیر  دنرادرب  ای  دنروخب   : یعفد ياه  مادنا 

كال

دنشاب .  بظاوم  نآ  لامعتسا  رد  دیاب  دراد و  شوخ  يوب  كال   . تسا هیبش  رم  هب  هک  تسا  یهایگ  هریش 
تسا .  هدننک  رغال  رایسب   : شیارآ

تسا .  دیفم  بلق  شپت  رد   : شک سفن 
 . تسا دنمدوس  دبک  درد  اقستسا و  ناقری و  جالع  رد  دنک و  یم  دبک  تیوقت  اذغ :  ياه  مادنا 

هیال

ار نآ  دیاب   . تسا يوق  دنت و  رایسب  هکرس  يدرد  تسا .  هیبش  هچنآ  ره  سپس  هنهک و  ظیلغ و  روگنا  بآ  هیال  يدرد  نیرت  ملاس  نیرتهب و 
دزوسب ات  تشاذگ  گید  رد  ای  دودنا  لگ  هچراپ  رد  ار  نآ  دیاب  ینعی   . دنازوس ایرد  فک  ندنازوس  نوچ  هدییاس و  ندرک  کشخ  زا  دـعب 

. 
ددرگ .  فیطل  يدرگ  ددرگ و  گنر  دیفس  ات  دزوسب  ردق  نآ  دیاب 

تسا و هدش  مک  شتوق  زا  هنهک  يدرد  دوش .  هدرب  راک  هب  هاگنآ  دوش و  هدنازوس  دـیاب  ییوراد  عفن  يارب  دـشابن  هنهک  هک  يدرد  عون  ره 
یم وشتـسش  ایتوت  نوچمه  ار  يدرد  یهاگ  دنزن و  اوه  هک  دـننک  يرادـهاگن  هژیو  ياه  فرظ  رد  ار  يدرد  دـیاب  درادـن .  نتخوس  هب  زاین 

دنهد . 
دوجو نآ  رد  هک  يرگید  يورین  اب  تسا و  هدنزوس  نآ  هتخوس  تسا .  هدننک  عمج  هدنیادز و  يدرد ،  نیرت  يوق  هکرس  يدرد   : تیـصاخ

دنادنگ .  یم  دراد 
درب .  یم  نیب  زا  ار  نخان  يدیپس  ربونص  تخرد  غمص  اب  هتخوس  يدرد  : شیارآ

كرچ هک  ار  ییاه  شوج  دناشن و  ورف  ار  باهتلا  دـشاب  سآ  اب  رگا  تسا و  مرو  باهتلا  يوراد  ییاهنت  هب  هتخوسان  يدرد   : شوج لمد و 
دوش .  یم  عنام  هدعم  زا  ار  داوم  نالیس  هتخوسان  يدرد   : هنیس دیامن . یم  جالع  دنرادن 

 . دراد یم  زاب  ار  ضیح  فیزن  دنراذگب  محر  رب  جراخ  زا  دوش و  دامض  هتخوسان  يدرد 

بالبل

دراد .  یمرگ  هب  شیارگ  يا  هزادنا  ات  تسا و  ربارب  یمرگ  يدرس و  رد  ًابیرقت   : جازم
تسا .  هدننک  زاب  هدنزادگ و   : تیصاخ

تسا .  شک  شپش  درتس و  یم  ار  وم  گرزب  بالبل  ریش   : شیارآ
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تسا .  یگتخوس  يوراد  نیرتهب  دوش  مهرم  یطوریق )   ) لگ نغور  موم و  اب  رگا   : هحرق مخز و 
نمزم و ياه  تبوطر  بـالبل   . دـناشن یم  ورف  ار  شوگ  مرگ  مرو  دـهد و  یم  نیکـست  ار  شوگ  درد  شا  هرـشفا  ندـناکچ  شوگ  رد   : رس

تسا .  دیفم  نمزم  دردرس  يارب  نآ  هرشفا   . دنک یم  جالع  ار  شوگ  هدش  هنهک  ياه  مخز 
دنک .  یم  زاب  ار  دبک  نادنب  هار   : اذغ اه ي  مادنا  تسا . بوخ  شپش  هنیس و  يارب   ، دنک یم  هیقنت  ار  تیشنرب  یسفنت :  ياه  مادنا 

تسا رتهب  شا  هتخپان  دروآ و  یم  نوریب  ار  هدنزوس  بادرز  بالبل  بآ   : یعفد ياه  مادنا 

يربعم لعل 

تسا .  ناتسبرع  دروآ  هر  هک  هزمدب  تسا  یغمص 
دراد .  یگدنبسچ  یمک   : تیصاخ

دننیب .  یم  دوس  رایسب  دنروخب  بآ  ای  نیبجنکس  اب  ار  يرادقم  زور  ره  ندش  رغال  يارب  درب .  یم  نیب  زا  يدوزب  ار  مخز  رثا  : شیارآ
تسا .  دننام  یب  نادند  درد  نیکست  هثل و  تشوگ  نداتفا  جالع  رد   : رس

تسا .  هدید  يالج   : مشچ
دنرب .  یم  راک  هب  ناریگ  یتشک  تسا .  تیشنرب  يوراد  بآ  لسع  اب   : شک سفن 

دنک .  یم  رغال  رایسب  ار  لاحط  دنروخب  نیبجنکس  زور  هس   : اذغ ياه  مادنا 
دزادنا یم  هار  ار  ضیح  بالسع  اب   : هدننار ياه  مادنا 

ایبول عاونا 

تسا .  رت  جازم  مرگ  عونره  زا  خرس  يایبول  تسا و  مرگ  دنیوگ  یم  يا  هدع  یلو  تسا  کشخ  درس و  دنیوگ  جازم : 
دشاب .  یم  رتازداب  ایبول  زا  القاب  تسا و  رتروآ  داب  یلو  تسا  رت  مضه  دوز  شام  زا  ایبول   : تیصاخ

تسا .  بوخ  شش  هنیس و  يارب   : شک سفن 
تسا .  هزرم  لفلف و  کمن ،  هکرس و  لدرخ ،  اب  شدنزگ  عفد  دروآ و  یم  دیدپ  ظیلغ  طلخ   : اذغ ياه  مادنا 

دهد .  یم  شزیر  ار  ضیح  دشاب  لبنس  نغور  اب  رگا  خرس  يایبول  هژیو  هب  ایبول و   : یعفد ياه  مادنا 
يرصم  يایبول 

تسا .  یگرگ  ایبول  سمرت  دنا و  هدیمان  سمرت  ار  نآ  يور  نیا  زا  تسا و  هیبش  یگرگ  ایبول  هب  هک  تسا  یهایگ 
کشخ  مرگ و  : جازم

تسا .  هدنیادز  دناکشخ و  یم  لادتعا  تلاح  هب   : ینامرد تیصاخ 
درب .  یم  نیب  زا  لدتعم  یتلاح  هب  ار  تروص  هایس  ياه  هکل  : شیارآ

ور نیا  زا  هداد و  تاجن  ار  ینارامیب  تسا و  بوخ  رایـسب  راـه  گـس  دـنزگ  عفد  يارب  ًاـصوصخم  هاـیگ  نیا  دـیامرف :  سونیلاـج   : اـهرهز
يراه )  يافش   .) دنا هدیمان  نسولآ  ار  نآ  ناینانوی 

یگرگ  ایبول 
تسه .  ینابایب  ینتشاک و 

تسا .  رتکچوک  اما  رتشیب  شریثأت  ینابایب  سمرت 
کشخ  مرگ و   : جازم
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تسا .  رازآ  یب  هدنرب  لیلحت  هدنیادز و  شیخلت  تیصاخ : 
هکل ندودز  رد  دنلامب  تسوپ  رب  ار  نآ  بآ  دشاپب و  مه  زا  ات  دـنزپب  ناراب  بآ  رد  رگا  هژیو  هب  سمرت و  دـنک ،  یم  كزان  ار  وم   : شیارآ

دهد .  یم  الج  ار  هراسخر  تسا و  دیفم  رایسب  تروص  ياه  شوج  هدش و  کشخ  نوخ  ياه  هکل  صرب و  سیپ و  کل و  راسخر و  ياه 
هکرـس و اب  هک  یطرـش  هب  تسا  دـیفم  اه  یندـش  تخـس  ریزانخ و  مرگ و  مرو  مخز و  جـالع  رد  تروص  شوج  رب  هوـالع   : شوج مرو و 

تسا .  توافتم  یندب  ات  یندب  زا  شریثأت  لسع و 
جالع رد  دـهد و  یم  افـش  زین  ار  تاناویح  يرگ  یتح  تسا و  يرگ  يوراد  دوش  یم  دامـض  نوال  اماخ  خـیب  اـب  هک  سمرت   : هحرق مخز و 

تسا .  دیفم  دیلپ  دب و  مخز  کشخ ،  يرگ  هروخ ، 
تسا .  باصعا  يرامیب  يوراد  شدامض  لصافم : 

تسا .  رس  رت  مخز  جالع  شدرآ  رس : 
دنک یم  زاب  ار  لاحط  دبک و  ياه  نادنب  هار  دنزپب  لفلف  نجیف و  لسع و  اب  ای  دنزپب  لسع  هکرس و  اب  رگا  هژیو  هب  سمرت و   : اذغ ياه  مادنا 

. 
مرک مرک و  يوراد  دنروخب  هکرس  اب  ای  دنـسیلب  دننک و  طولخم  لسع  اب  ای  دنروخب  نآ  زا  دنلامب و  فان  رب  ار  شا  هتخپ   : هدننار ياه  مادنا 

دنرادرب دـننک و  طولخم  لسع  ورم  اب  ای  دـنرادرب  دـنروخب و  لفلف  نجیف و  اب  رگا  تسا .  دـیفم  باصعا  يراـمیب  درد  نیکـست  رد  ودـک و 
دزادنا .  یم  هار  ار  ضیح 

دروآ .  یم  نوریب  ار  اه  مرک  دنروخب  هکرس  لسع و  اب  رگا 
 . تسا ضبق  دهد و  یم  شزیر  ار  لوب 

اثیمام

دایز شا  یبآ  يدرس  دراد .  یکاخ  یبآ و  رهوگ  زا  یبیکرت  تسا و  خلت  نکشدوز .  یهایـس و  هب  لیام  گنر  درز  تسا  ییاهدننام  طولب 
تسا .  اهریگبآ  بآ  جازم  مه  تسین و 

تسا .  نارفعز  گنر  هب  شا  هرشفا  هزم و  خلت  وب ،  دنت  رایسب  شا  هشیر  دیور و  یم  اه  يدنلب  رد  ًارثکا  هایگ  نیا 
کشخ  درس و   : جازم

میالم .  یلو  هدنریگ   : تیصاخ
ياهندب هتسیاش  اما  دهد .  یم  افش  تخس  ياه  ندب  رد  ار  ناوتان  مک و  خرس  داب  تسا .  دیفم  هیام  رپ  مرگ و  مرو  جالع  رد   : شوج مرو و 

تسا .  هدنناکشخ  رایسب  اریز  تسین  مرن  کچوک و 
 . دهد یم  افش  دشاب  لوا  هلحرم  رد  هک  ار  یمشچ  درد  مشچ : 

نیورپ هام 

هاگنتـسر مه  شیب  اب  تسا .  رت  يوق  نآ  زا  دـنوارز و  دـننامه  یـضعب  ریثأت  رد  تسا .  رت  کـیراب  نآ  زا  دـنوارز و  هیبش  تسا  ییاـه  هکت 
دهد .  یم  تسد  زا  رایسب  ار  دوخ  توق  نآ  یگیاسمه  رد  شیب  تسا و 

تسا .  رت  ناوتان  هنورد  زا  هنورد و  هایگ  توق  نوچ  نیورپ  هام  توق   : دیوگ هیوجرسام 
 . هریغ شیب و  ات  هتفرگ  رام  زا  تسا .  اه  مس  همه  رهزداپ   : اهرهز
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هنادوهام

هک دننام  یم  زیر  ياه  یهام  هب  شیاه  گرب   . دنمان یم  ناتـسیس  ام ،  تکلمم  رد  ار  شتخرد  دـنیوگ .  یم  زین  كولملا  بح  ار  هنادوهام 
دنشاب .  تشگنا  کی  يازارد  هب 

کشخ  مرگ و   : جازم
تسا .  باصعا  يرامیب  سرقن و  لصافم و  درد  جالع  دهد  یم  هک  یلاهسا  زا  تسا و  لهسم   : لصافم

تسا دیفم  اقستسا  جالع  رد   : اذغ ياه  مادنا 

 ( گرب تفه   ) نویزام

رگا تسا و  رتهب  لوا  عون   . تسا ربتـس  کچوک و  يرگید  كزان و  گرزب و  شگرب  یکی   : عون ود  رب  تسا و  رادریـش  گرزب  ناهایگ  زا 
تسا .  لتاق  مک  دشاب  هایس  شعون 

رت .  فیطل  دنهیبش و  نوتیز  تخرد  گرب  هب  اه  گرب  دراد و  دایز  گرب  هک  تسا  نآ  شنیرتهب 
کشخ  مرگ و   : جازم

دنت .  رایسب  تسا و  نک  تسوپ  هدننک و  كاپ  هدنیادز ،   : تیصاخ
تـسوپ دیفـس  ياه  هکل  کم و  کک و  سیپ و  کل و  جالع  دـنلامب  تسوپ  رب  دـننک و  طولخم  درگوگ  اـب  هک  ار  نآ  زا  عون  ره  : شیارآ

تسا . 
دنک .  یم  نامرد  ار  دیلپ  مخز  یسوریو و  يرامیب  دنوش  طولخم  لسع  اب  هک  نآ  عاونا  همه   : هحرق مخز و 

نیجع موم  لفلف و  اب  ار  نویزام   . دبای یم  نیکست  نادند  درد  دننادرگب  ناهد  رد  نآ  گنرهایس  عون  زپ  بآ  صوصخب  نآ و  زپ  بآ  رس : 
 . دننیب یم  دوس  دننابسچب  دنمدرد  نادند  رب  نآ  زا  يا  هکت  دننک و 

تسا . دب  رایسب  دبک  يارب  نویرزام  : اذغ ياه  مادنا 
دهد .  یم  نوریب  ار  یکبآ  هدام  دنریگ  یم  تسا  نداد  لگ  تقو  رد  هک  شزبس  هایگ  زا  هچنآ  هژیو  هب  نویرزام و   : یعفد ياه  مادنا 

طولخم تواق  اب  رگا  تسا  لتاق  مس  هک  ار  هایـس  نویرزام  تسا .  تارـشح  رهزداـپ  دنـشونب  هنهک  روگنا  بآ  هارمه  ار  نویرزاـم   : اـهرهز
دشک .  یم  ار  كوخ  گس و  شوم و  دننک  نیجع  نوتیز  نغور  بآ و  هلیسو ي  هب  دننک و 

 . دریم یم  هدش و  دیدش  لاهسا  غارفتسا و  یگدرسفا و  راچد  یمدآ 

بلحم

تسا .  يدیراورم  فاص  گنر  دیفس  شنیرتهب  خلت ،  يولابولآ 
کشخ  مرگ و   : جازم

تسا .  درد  نکسم  هدنرب و  لیلحت  فیطل ،  هدنیادز ،   : تیصاخ
تسا .  یبوخ  يوراد  تشپ  درد  درد و  ولهپ  جالع  رد   : لصافم

 . تسا هناثم  گنس  هیلک و  گنس  جنلوق و  يوراد  تسا .  دنمدوس  ندرک  شغ  رد  دنروخب  بآ  لسع  اب   : یسفنت ياه  مادنا 

رم
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دنز .  یم  یخرس  یهایس و  هب  شگنر  هک  تسا  نآ  شنیرتهب  دراد  یبلقت  صلاخ و  هک  تسا  یغمص 
کشخ  مرگ و   : جازم

تسا .  هدننک  مرن  هدنبسچ و  هدنریگ ،  نکشداب ،  نک ،  زاب   : تیصاخ
ناهد رد  ار  رم  رگا  درب .  یم  نیب  زا  ار  مخز  رثا   . دـنادرگ یم  تشپرپ  يوق و  ار  وم  دـشاب  طولخم  ندال  سآ و  نغور  اـب  رم  رگا  شیارآ :

لسع و اب  رم   . دیادز یم  ار  لغب  ریز  دنگ  يوب  يرولب  جاز  اب  طولخم  رم  دیادز .  یم  ار  ناهد  دنگ   . دـنک یم  شوخ  ار  ناهد  يوب  دـنریگ 
تسا .  لیگز  يوراد  ییاتخ  نیچراد 

تسا .  یمغلب  مرو  جالع   : شوج مرو و 
دشخب یم  افش  ار  هدیدنگ  ياه  مخز  تسا و  ابوق  يوراد  هکرس  اب  دناشوپ .  یم  ار  تخل  ناوختسا  دروآ .  یم  مهب  ار  مخز   : هحرق مخز و 

. 
دهد .  یم  افش  دنلامب  هریغ  شوگ و  دننام  یکرک  ياه  مادنا  مخز  درد و  رب  دوش و  نوجعم  یکاروخ  هفدص  اب  رم   : لصافم

 ، دـنک یم  مکحم  دـنمورین و  ار  اه  نادـند  دـننادرگب  ناهد  رد  ار  نوتیز  نغور  هنهک و  روگنا  بآ  اب  طولخم  رم  دروآ .  یم  دردرـس   : رس
کـشخ ار  مخز  دنـشاپب  رـس  مخز  رب  ار  رم  درگ  دنیچ .  یم  رب  ار  هثل  تبوطر  دـنک .  یم  مکحم  ار  هثل  درب .  یم  نیب  زا  ار  یگدروخ  مرک 

دنک .  یم  عطق  ار  یگشیمه  ياه  يزیربآ  دنیادنیب  رم  اب  ار  ینیب  خاروس   . دنک یم 
كرچ و درب .  یم  نیب  زا  ار  کلپ  يرز   . دـیادز یم  ار  يدیفـس  دـنک ،  یم  رپ  ار  مشچ  مخز  درب ،  یم  نیب  زا  مشچ  رد  ار  مخز  رثا   : مشچ

درب .  یم  نیب  زا  يرازآ  چیه  نودب  ار  مشچ  میر 
هب اریز  تسا  دیفم  درد  ولهپ  یـسفن و  دنلب  یـسفن و  گنت   ، یگدروخامرـس بوطرم ،  نمزم و  هفرـس  هجلاعم  رد   : هنیـس سفن و  ياه  مادنا 

فرط رب  ار  ولگ  يربز  دـنهد  تروق  ار  بآ  دـنراذگب و  نابز  ریز   . دـنک یم  فاص  ار  ادـص   . دـنک یمن  ربز  دـیادز و  یم  میالم  تفاطل و 
دزاس . 

تسا .  دنمدوس  هدعم  ندرک  داب  درز و  بآ  هدعم ،  ندش  تسس  جالعرد  صلاخ  رم   : اذغ ياه  مادنا 
ببس تسا  نآ  رد  هک  یخلت   . دهد یم  شزیر  ار  ضیح  دوش ،  هنقح  یگرگ  ایبول  بآ  ای  شوگاراخ  بآ  ای  بادس  بآ  اب  رگا  هژیو  هب  رم 

دنک .  یم  مرن  ار  نادهز  هناهد  ندمآ  مهب   . دوش یم  ودک  مرک  مرک و  ندنار  نوریب 
تسا .  لاهسا  و  هدور ،  يزادنا  تسوپ  هدور ،  مخز  يوراد  دنروخب  رم  یلقاب  کی  هزادنا ي  هب 

درب .  یم  نیب  زا  دشاب  لیاوا  رد  هک  ار  زرل  بت  دوش ،  هدروخ  لفلف  اب  القاب  هناد  کی  هزادنا ي  هب   : اه بت 
تسا مدژک  رهزداپ  دوش  هدروخ  هنهک  روگنا  بآ  اب   : اهرهز

وشم

تسا .  رت  مضه  رید  سدع  زا  هیبش و  سدع  هب  ندوب  ییوراد  رد 
تسا .  یکشخ  هب  لیام  لدتعم و   : جازم

دوش .  یم  ادوس  ببس  تسا و  ضبق  سدع  نوچمه   : تیصاخ
دهد .  یم  افش  ار  كدوک  ندمآ  هضیب  رد  بآ  قتف و  نآ  دامض  تسا و  بوخ  لصافم  يارب   : لصافم

 . دروآ یم  تیضوبق   : یعفد ياه  مادنا 

کشم
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خاش ود  هب  دـنا و  هدـش  مخ  لخاد  يوس  هب  شنیـشیپ  نادـند  ود  هک  تسا  وهآ  زا  یعون  دوخ  ای  تسا  هیبش  وهآ  هب  هک  تسا  یناویح  هفاـن 
دنتسه .  هیبش 

تسا .  يدنه  يوهآ  کشم  مود  هجرد ي  رد  تسا و  لواریج  رج  نیچ و  يوهآ  کشم  دنیوگ  یم  تسا و  بوخ  تبت  يوهآ  کشم 
زا  . دشاب هدروخ  رم  نآ  يوهآ  هک  تسا  یکشم  مود  هجرد ي  رد  دروخب و  لبنس  نینمهب و  هایگ  زا  هک  تسا  بوخ  رایـسب  ییوهآ  کشم 

تسا .  نیرتهب  اسآ  هفوکش  درز  وب  گنر و  ثیح 
کشخ  مرگ و   : جازم

تسا .  شخب  ناوت  فیطل و   : تیصاخ
درب .  یم  ار  مشچ  كزان  يدیپس  درب و  یم  نیب  زا  ار  مشچ  ياه  تبوطر  دهد .  یم  ورین  ار  هدید   : مشچ

تسا .  سرت  يرامیب  شپت و  دض  تسا .  لد  شخب  ناوت  روآ و  يداش   : هنیس شک و  سفن 
 . دنک یم  یثنخ  ار   « شیب  » دنزگ هژیو  هب  تسا و  رهزداپ   : اهرهز

ناپوچ کشم 

کشخ  مرگ و   : جازم
تسا .  خلت  فیطل و   : تیصاخ

ندروآ رب  دوز  رد  تسا .  ییوم  مک  جالع ،  دـشاب  نوتیز  نغور  ای  برت  نغور  ای  کچرک  نغور  اب  هک  ناـپوچ  کـشم  هتخوس  شیارآ : 
دنک .  یم  مکحم  ار  تسس  هثل  تسا .  دیفم  شیر  يوم 

درب .  یم  لیلحت  ار  تخسرس  رایسب  مرو  دنزپب  هب  اب  رگا  دنک .  یم  مرن  ار  یمغلب  مرو   : شوج مرو و 
دراد .  شزوس  تسین و  بوخ  مخز  يارب  تسا  زبس  ات   : هحرق مخز و 

دهد .  افش  ار  هنهک  میخو و  ياسنلا  قرع  تسا و  هچیهام  رد  یگتسسگ  يوراد  شزپ  بآ  لصافم : 
هدرگ و گنس  دهد .  یم  شزیر  ار  ضیح   : هدننار ياه  مادنا  دیادز . یم  رس  زا  ار  يدرس  دنک و  یم  مرگ  ار  رـس  دزپب  نوتیز  نغور  اب   : رس

دنک .  یم  درخ  ار  نادبآ 
 . دنازیرگ یم  ار  تارشح  دشاب  زادنا  ریز  شرف  نوچ   : اهرهز

نیمز کشم 

يوب  . تسا رت  تفـس  رت و  كزان  رتدـنلب و  نآ  زا  نکیل  هیبش  اندـنگ  گنر  هب  شیاه  گرب  هک  تسا  یهاـیگ  نیب   : دـیوگ سودیروقـسید 
هک دشاب  هخاش  هاتوک  وبـشوخ و  تخـس ،  ندیبوک  رد  نیگنـس ،  مکارتم ،  هک  تسا  نآ  شنیرتهب   . دـنز یم  یگزم  خـلت  هب  دراد و  شوخ 

تسا .  دراو  اه  مهرم  رد  هزمدنت و  رایسب 
درتس .  یم  ار  وم  شا  يدنه  دنیوگ  یم  هکنانچ  دنک و  یم  شوخ  ار  ناهد  يوب  ابیز و  ار  گنر  : شیارآ

تسا .  دیفم  هروخ  یفایلا و  ياه  مرو  هجلاعم  رد  دنک ،  یم  جالع  ار  جالعلا  بعص  ياه  لمد   : شوج مرو و 
دروآ .  یم  ماذج  شندرب  راک  هب  دایز  دنک .  یم  مکحم  ار  تشپ  تسا و  درد  ولهپ  يوراد   ( زقس تخرد  هویم   ) نب هناد  نغور  اب   : لصافم
دنک یم  اوادم  ار  ناهد  يا  هروخ  ياه  مخز  تسا و  دیفم  هثل  یتسـس  ناهد و  ياه  شوج  مخز ،  ناهد ،  ینیب ،  یگدیدنگ  جالع  رد   : رس

. 
هناهد ندـمآ  مهب  ریـساوب و  جـالع  رد   . تسا دـنمدوس  كزیمکچ  رد  درب .  یم  نیب  زا  ار  گنـس  تسا .  بوخ  رایـسب  شوه  تیوقت  يارب 
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تسا .  دیفم  اقستسا  نادهز و 
تسا .  یبوخ  يوراد  هنهک  ياه  بت  رد   : اه بت 

 . تسا تارشح  برقع و  شین  رهزداپ   : اهرهز

ریشمارط کشم 

دعب نکیل   . تسین اهردـق  نآ  شیوب  درادـن و  يا  هزم  چـیه  تسخن  نآ  هدیکـشخ  تسا .  هیبش  زبس  ناحیر  هخاش  هب  هک  دراد  ییاه  هخاـش 
دوش .  یم  دنت  خلت و  نآ  هزم 

تسا .  رت  يوق  رایسب  هنوپ  زا  دهد و  یم  ماجنا  ار  هنوپ  راک  ینامرد  ریثأت  رد   . دوش یم  ینوخ  شراردا  درچب  هایگ  نیا  زا  هلگ  رگا 
کشخ  مرگ و   : جازم

دنار .  یم  نوریب  شش  هنیس و  زا  ار  جزل  ياه  تبوطر   : یسفنت ياه  مادنا 
تسا .  دنمدوس  یگدرسفا  ندرک و  شغ  رد  شندروخ   : اذغ ياه  مادنا 

دعب نوخ  هایگ  نیا  زا  تبرش   . دننک یم  راردا  نوخ  نآ  رثا  زا  یهاگ  تسا .  يراک  رایـسب  ضیح  لوب و  نداد  شزیر  رد   : یعفد ياه  مادنا 
 . دهد یم  نوریب  ار  نامیاز  زا 

یکطصم

هب هک  یطبن  یکطصم  گنر و  دیفس  هک  یمور  یکطـصم  تسا .  عون  ود  یکاخ و  رایـسب  یبآ و  یمک  زا  بکرم  جازم  یکطـصم  تخرد 
تسا .  لیام  یهایس 

تسا .  قارب  شیالآ و  یب  كاپ و  گنر  دیفس  شنیرتهب  تسا و  رتدنمدوس  رت و  فیطل  ردنک  زا  یکطصم 
کشخ  مرگ و   : جازم

تسا .  هدنریگ  رایسب  هک  دنریگ  یم  ینغور  تخرد  نیا  رمث  زا   . تسا هدنزادگ  هدنریگ و   : تیصاخ
تسا .  رتدیفم  یطبن  گنر  هایس  عون  تسا و  دنمدوس  ینورد  مرو  جالع  رد   : شوج مرو و 

دراد .  یم  زاب  تیارس  زا  ار  يراس  ياه  شوج  یکطصم  تخرد  گرب  زپ  بآ  هرشفا و   : هحرق مخز و 
دروآ .  یم  مهب  دنشاپب  ناوختسا  هتسکش  رب  دنایور .  یم  زاب  ار  تشوگ  دنلامب  مخز  رب  ار  نآ  گرب  هرشفا  زپ و  بآ 

دنک .  یم  مکحم  ار  هثل  شندینادرگ  ناهد  رد   . دنک یم  كاپ  مغلب  زا  ار  رس  یکطصم  ندیوج  : رس
دننابسچ .  یم  یکطصم  ار  هتشگرب  هژم   : مشچ

تسا .  دنمدوس  ندروآ  رب  نوخ  هفرس و  جالع  رد  شتخرد  تسوپ  خیب و  شزپ  بآ  هژیو  هب  یکطصم و   : یسفنت ياه  مادنا 
تسا .  رثا  دوز  رایسب  دبک  هدعم و  هب  ندیشخب  دوبهب  رد  دنک ،  یم  زاب  ار  اهتشا  دنک ،  یم  هدور  دبک و  تیوقت   : اذغ ياه  مادنا 

تسا .  هدور  دبک و  مرو  جالع   . دنک یم  مکحم  ار  هدور  دبک و   : یعفد ياه  مادنا 
ياهدرد نادـهز و  يزیرنوخ  جالع  شگرب  دوخ  گرب و  زپ  بآ   . دـنک یم  میظنت  ار  هنایهام  تداع  ندروخ  مهب  شتـسوپ  خـیب و  زپ  بآ 

تسا .  دعقم  نادهز و  یگدمآرب  نادهز و  ياه  تبوطر  نادهز و 
 . دنراد ار  ریثأت  نیمه  زین  شرمث  مخت  یکطصم و  تخرد  نغور 

نالیغم
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تسا .  روهشم  نابایب و  رادراخ  ياه  هچتخرد  هریت  زا 
کشخ  درس و   : جازم

دوش .  یم  مه  يزیرنوخ  عنام  دراد و  یم  زاب  ار  ینایرج  ره  تسا و  هدنریگ   : ینامرد تیصاخ 
دوش .  یم  نوخ  ندروآ  الاب  عنام   : یسفنت ياه  مادنا 

 . دیامن یم  عطق  ار  محر  نالیس   : یعفد ياه  مادنا 

موم

دراد .  یم  هگن  ار  لسع  دراذگ و  یم  مخت  نآ  رد  هک  تسا  لسع  روبنز  هناخ  راوید  زا  فاص  موم 
تسا .  لدتعم   : جازم

یضراع یکانمن  ددنب  یم  ار  اهخاروس  دبـسچ و  یم  هک  اجنآ  زا  دنک و  یم  كاپ  يدیلپ  كرچ و  زا  ار  مخز  دهد .  یم  شمرن   : تیـصاخ
تسا .  دیفم  هدنهد  یمرگ  شخب و  يدرس  ياه  مهرم  همه  رد  موم   . دهد یم 

تسا .  هدرک  بسک  رایسب  لسع  یگیاسمه  زا  ار  یگدنزادگ  یکدنا  یگدنناسر و  یمک  کش  نودب 
یمک تسا و  فیطل   . دـشکب نوریب  اـفرژزا  ار  اـهراخ  ناـکیپ و  دـناوت  یم  هک  دراد  يا  هبذاـج  توق  تسا  ودـنک  لاغـشا  هک  یهایـس  موم 

هدننک .  مرن  رایسب  هدنیالاپ و 
دنک .  یم  مرن  ار  تخس  مرو   : شوج مرو و 

دیامن .  یم  يدیلپ  زا  رپ  ار  مخز  دنک و  یم  مرن  ار  هربک   : مخز
دهد .  یم  شمرن  ار  اه  یپ   : لصافم

تسا .  روآ  هسطع  تسوا  رد  هک  ییوب  هلیسوب ي  هایس  موم   : رس
تسا .  رثؤم  رایسب  دوش  نوجعم  هشفنب  نغور  اب  رگا  هژیو  هب  دنک و  یم  مرن  ار  هنیس  دنسیلب  ای  دنلامب  هنیس  رب  : یسفنت ياه  مادنا 

دیاشگ .  یم  ار  هدریش  نانز  ناتسپ  رد  هدش  هرگ  هریش 
دنروخ .  یم  دننک و  یم  طولخم  جنرب  پوس  ای  سرواگ  پوس  رد  ار  نزرا  هد  هدور  مخز  جالع  رد   : یعفد ياه  مادنا 

 . درادن ربرد  ینایز  چیه  دنلام و  یم  دولآرهز  ياهریت  مخز  رب   . دشک یم  رب  ار  مس  دنیوگ   : اهرهز

ایموم

تسا .  ناسر  تعفنم  رایسب  یلو  دراد  طولخم  مه  اب  تفز  ریق و  توق  ایموم 
تسا .  مرگ   : جازم

هدنزادگ .  فیطل و   : تیصاخ
تسا .  یمغلب  مرو  يوراد   : شوج مرو و 

تسا .  یجک  نهد  جلف و  ندروخ و  هبرض  نداتفا و  تسکش و  یگدنکرب و  رد  نکسم  شندیلام  ای  ندروخ   : لصافم
درس و دردرس   ، یفصن دردرس  نیکست  رد  دننک  هسطع  دنشکب و  ینیب  هب  شوگنزرم  بآ  اب  ار  ایموم  هبح  کی  هزادنا ي  هب   : رـس ياه  مادنا 

لگ نغور  ایموم و  اب  ار  يا  هلیتف  دهد .  یم  نیکست  ار  شوگ  درد  هویج  اب  هبح  کی  رادقم  نآ  زا  هناد  کی  تسا  دیفم  هجیگرـس  عرص و 
دیامن .  یم  عطق  ار  شوگ  میر  كرچ و  دننک  ورف  شوگ  رد  دننک و  هتشغآ  هروغ  بآ  و 

دشخب .  یم  ناوت  ار  هدعم  هریز  هاش  اوح و  هنن  هریز و  بآ  رد  ایموم  طاریق  کی   : اذغ ياه  مادنا 
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لرتنک يارب  دنرادرب  دننک و  طولخم  درآ  اب  ار  ایموم  یمک  تسا .  نادبآ  رکذ و  مخز  يوراد  ریـش ، اب  ایموم  طاریق  کی   : یعفد ياه  مادنا 
تسا .  دیفم  راردا 

دـض صلاخ  هنهک  روگنا  بآ  اب  ایموم  طاریق  کی  نزو  تسا . تیمومـسم  جالع  نادـگنا  ههوک و  هس  زپ  بآ  اب  اـیموم  زا  هبح  ود   : اـهرهز
تسا .  مدژک 

 . دنک یم  اود  ار  مدژک  شین  درد  يواگ  نغور  اب  نآ  طاریق  کی 

هایگ رهم 

کشخ  درس و   : جازم
تسا .  ردخم   : تیصاخ

یم بوخ  ندرک  مخز  نودب  دنهد  ژاسام  نآ  باداش  زبس و  گرب  اب  هژیو  هب  نآ و  گرب  اب  هتفه  کی  تدـم  ار  تسوپ  هایـس  هکل  : شیارآ
دوش . 

دراد .  یم  رب  شزگ  شزوس و  نودب  ار  تسوپ  دیفس  هایس و  ياه  هکل  هایگ  رهم  هریش 
تسا .  ریزانخ  ینورد و  تخس و  ياه  لمد  جالع   : شوج مرو و 

دشاب .  دیفم  مه  سیراو  هجلاعم  رد  دیاش  درب و  یم  نیب  زا  ار  لصافم  درد  دوش  دامض  دشاب و  تواق  اب  هک  شخیب   : لصافم
یم دـننک  فایـش  دـعقم  رد  رگا   . تسا شخب  مارآ  رایـسب  دـنزیرب  هـنهک  روـگنا  بآ  رد  رگا   . تـسا روآ  باوـخ  تـسا و  روآ  ترچ   : رس

دنباوخ . 
دنیوگ .  یم  هنیرن  ار  نآ  هک  تسا  هقاس  یب  گرب  دیفس  عون  نآ  زا  تیصاخ  نیا   . تسا روآ  باوخ  شندرک  وب 

رتشیب ار  تیصاخ  نیا  تسا  دیفس  شگرب  هچنآ  هژیو  هب  دماجنیب و  ندرک  هتکس  هب  تسا  نکمم  هایگرهم  ندرک  وب  ندرک و  لامعتسا  دایز 
دراد . 

دبای .  نیکست  مشچ  درد  دنراذگب  مشچ  رب  ار  شگرب  دنک  یم  فرط  رب  ار  مشچ  هدنهد  رازآ  رایسب  درد  نآ  یشوارت  هرطق   : مشچ
نآ دایز  رادقم  یلو  دـهد  نوریب  ار  مغلب  هرارم و  دوش  هدروخ  فیفخ  بآ  لسع  اب  هایگ  رهم  یـشوارت  هرطق  زا  يرادـقم   : اذـغ ياه  مادـنا 

تسا .  مس 
دنک .  یم  لوب  راردا  نآ  فایش   : یعفد ياه  مادنا 

دیالاپ .  یم  ار  نادهز  دوش  هدروخ  نآ  مخت 
دوش .  یم  عطق  نادهز  يزیرنوخ  دوش  هجزرف  دننک و  طولخم  هدیدن  شتآ  هک  يدرگوگ  اب  ار  نآ  رگا 

دنار .  یم  نوریب  ار  هرارم  مغلب و  هایگ  رهم  هریش 
دریمب .  دیاش  هک  دوش  یم  راتفرگ  یلاهسا  غارفتسا و  نانچ  هب  دروخب  هایگ  رهم  ًاهابتشا  لاسدرخ  هچب  رگا 

تسا .  یمس  يزیرجات  رهزداپ  تسا  هیقب  زا  رتکچوک  دیفس و  شگرب  هک  یعون  هژیو  هب  شعاونا و  همه   : اهرهز
ادیپ وا  رد  نادهز  یگفخ  ضراوع  دوش  یم  مومسم  هایگرهم  زا  هک  یسک 

غارفتـسا رگا  تسا و  لسع  نغور و  شجالع  تلاح  نیا  رد   . دنک یم  داب  دیآ و  یم  الاب  شمـشچ  ددرگ و  یم  خرـس  شا  هنوگ  . دوش یم 
 . تسا دیفم  دنک  یم 

نابز واگ 
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تسا .  بوخ  یناسارخ  نابزواگ  ینامرد  روظنم  هب  ندرب  راکب  رد   . ورم دننامه  نهپ  گرب  تسا  یهایگ 
تسا .  نیتسار  نابزواگ  دنیامن  یم  ییوراد  هدافتسا  نآ  زا  نابیبط  دنرادنپ و  یم  نابزواگ  ام  تکلمم  رد  هک  ار  هچنآ  اما 

تسا .  مرگ   : جازم
تسا .  ناهد  نورد  تاباهتلا  هدناشنورف  ناکدوک و  ناهد  مخز  يوراد  شا  هتخوس   : تیصاخ

تسا .  رتهب  شا  هتخوس  یلو  تسا  بوخ  ناهد  ینورد  تاباهتلا  مخز و  جالع  يارب  زین  شا  هتخوسان 
 ، درب یم  نیب  زا  ار  بلق  شپت   . تسا سرت  يرامیب  جـالع  دـنک ،  یم  بلق  تیوقت   . تسا روآ  يداـش  هنهک  روگنا  بآ  هارمه   : شک سفن 

 . تسا ییادوس  ياهیرامیب  جالع 

سرواگ

تسا .  رت  يذغم  نآ  زا  جنرب  یلو  کیدزن  جنرب  توق  هب  شتوق  تسه و  سرواگ  عون  هس 
تسا .  رت  ضباق  سرواگ  زا  نزرا  رتهب و  نزرا  زا  تالاح  همه  رد  سرواگ 

تسا .  کشخ  درس و   : جازم
زا سرواگ   . دروآ یم  دیدپ  درـس  نوخ  دننکن  يریبدت  رگا  دهد .  یم  نیکـست  ار  درد   . شزگ یب  هدنناکـشخ و  تسا و  ضباق   : تیـصاخ

دراد .  تفاطل  یعون  هک  دنا  هتفگ  یناسک  تسا و  جزل  یمک  يذغم و  رتمک  دنوش  یم  نان  هک  ییاه  هناد  ریاس 
دننام .  یم  رایسب  هدعم  رد  دنرذگ و  یم  دنک  سرواگ  نان  سرواگ و  رهوگ   : اذغ ياه  مادنا 

تسا .  بوخ  دنراذگب  مکش  رب  هدور  مکش و  چیپ  درد و  يارب   : یعفد ياه  مادنا 
 . تسا روآراردا  سرواگ 

مشچ واگ 

تسا .  رت  قاچ  هنوباب  گرب  زا  درز و  گرب  خرس ،  هنایم  هک  دراد  یلگ  راهب 
تسا .  کشخ  مرگ و   : جازم

 . دنک یم  هدنکارپ  ار  رس  مکارتم  ياهداب  شندرک  وب   : رس

ریش واگ 

ریدتـسم عطقنم و  يازجا  هشوگ و  جـنپ  گـنر و  زبـس  رایـسب  هیبـش و  ریجنا  گرب  هب   . دوش یمن  رود  نیمز  زا  هک  تسا  يا  هچتخرد  گرب 
دراد . 

هقاس رـس  رب  تسا و  کچوک  رایـسب  شیاه  گرب   . تسا هیبش  درگ  هب  هک  دراد  یکرک  دوش و  یم  دنلب  ربنچ  رایخ  هزادنا  هب  هایگ  نیا  قاس 
دراد .  ییوبشوخ  گنر و  درز  لگ   . دنام یم  تبش  لگ  جات  هب  هک  تسه  یلگ  جات  شا 

دوش .  یم  سح  ینیگنس  شیوب  زا  دراد و  خلت  هزم  ربتس و  تسوپ  ریش  واگ   . دنریگ یم  هخاش  خیب  کی  زا  رایسب  ییاه  گر 
شا هیور  دوش  کشخ  نوچ  دنک و  یم  شوارت  نآ  زا  دیفس  يا  هریش  دنـشارخ ،  یم  دیآ  دیدپ  شقاس  هک  هلهو  نیلوا  رد  ار  ریـشواگ  خیب 

دنمان .  یم  ریشواگ  غمص  ار  نآ  دیآ و  یم  رد  ینارفعز  گنر  هب 
رب هک  تسا  نآ  ریش  واگ  هویم  نیرتهب  دهدب  رطع  يوب  دشاب و  هچراپکی  تسا و  زگ  نابز   ، گنر دیفس  هک  تسا  نآ  ریـش  واگ  خیب  نیرتهب 
 . تسا درت  گنر و  ینارفعز  نآ  نوریب  دیفس و  نورد  هزم ،  خلت  رایسب  هک  تسا  نآ  ریـش  واگ  هریـش  نیرتهب   . دراد رارق  هقاس  لباقم  طسو 
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دشاب .  هدش  هتخیمآ  موم  نار و  دیاب  هدش و  نآ  رد  بلقت  ًامتح  تسا  مرن  گنر و  هایس  هچنآ  دوش و  یم  لح  بآ  رد  دوز 
تسا .  مرگ   : جازم

تسا .  هدنیادز  نیلم و  نکشداب و   : تیصاخ
دهد .  یم  تنویل  ار  اه  شوج  شا  هفوکش  یمرن و  ار  اه  تخس   : شوج لمد و 

شا هفوکـش   . تسا یـسراپ  شتآ  نمزم و  مخز  جالع  دشاب  لسع  اب   . تسا دیفم  تخل  ناوختـسا  ياوادم  رد  ریـش  واگ  خیب   : هحرق مخز و 
تسا .  دیفم  دیلپ  ياه  مخز  جالع  رد  نآ  يازجا  مامت  ًامومع   . تسا شوج  مخز و  زاس  هراچ 

تسا .  دیفم  دنروخب  هنهک  روگنا  بآ  اب  ای  بالسع  اب  ریش  واگ  دشاب ،  هدش  تسس  ندروخ  هبرض  زا  یپ  رگا   : لصافم
تسا .  دنمدوس  زغم  ياقستسا  عرص و  دردرس و  جالع  رد   . دریگ یمن  درد  دننک  رپ  نآ  اب  ار  هدروخ  مرک  نادند   : رس

دنک .  یم  يوق  ار  دید  دنشکب  هدید  رد   : مشچ
تسا .  یبوخ  يوراد  هفرس  يارب  ریش  واگ  دهد  یم  نیکست  ار  ولهپ  درد  نآ  دامض   : هنیس ياه  مادنا 

تسا .  دیفم  لاحط  يارب  دنروخب  هکرس  اب  رگا  دنک و  یم  مرن  ار  لاحط  یتخس  شا  هرشفا  دامض   : اذغ ياه  مادنا 
رثؤم كزیمکچ  جالع  رد  نادهز و  یتخس  ندرک  مرن  رد   : یعفد ياه  مادنا 

دروآ .  یم  لاح  رس  ار  درس  نادهز  دنک و  یم  ضیح  لوب و  راردا  هدروخ  مرگ  بآ  اب  ریشواگ  قدنف  کی  هزادنا ي  هب   . تسا
شوگاراخ  هایگ  اب  رگا  هژیو  هب  دهد و  یم  تکرح  ار  ضیح  زین  ریش  واگ  هویم 

یم نوریب  ار  ماخ  مغلب  تسا و  جنلوق  يوراد   . تسا دیفم  نادهز  یتخـس  نادهز و  یگدرکداب  نادهز ،  یگفخ  جالع  رد  ریـشواگ  . دـشاب
درب .  یم  نیب  زا  ار  هناثم  شراخ  دهد و 

تسا .  بوخ  دنروخب  بالسع  هب  ار  ریش  واگ  هزور  ره  بت  زرل و  بت  رد   : اه بت 
دوش هدروخ  ریشواگ  هرشفا  ای  دنوارز  اب  طولخم  ریش  واگ  دننابـسچ . یمراه  گس  هدیزگرب  دننک و  یم  مهرم  ار  تفز  ریـش و  واگ   : اهرهز

 . تسا یمس  تارشح  شین  دض 

کشک واگ 

دشاب .  کیراب  شفایلا  هدیچیپ و  تسوپ  هیبش  یخرس  هب  لیام  کبس  هک  تسا  نآ  شبوخ  عون   . دیور یم  رازتشک  رد 
کشخ  مرگ و   : جازم

دننک .  یم  زیهرپ  نآ  لامعتسا  زا  ور  نیا  زا  دناکرت و  یم  ار  اهگر  هناهد  تسا و  دنت  هدنریگ و   : تیصاخ
دنک .  یم  کمک  نادند  ندیشک  رد  شریش   : رس

تسا .  دبک  هدعم و  نایز  هب   : اذغ ياه  مادنا 
دهد .  یم  لاهسا  ار  بآ  مغلب و  ادوس و   : هدننار ياه  مادنا 

 . تسا لتاق  مس   : اهرهز

ودرگ

شرورپ هکرس  رد  ار  ودرگ  دیاب  دنراد  فیعض  هدعم  هک  اهنآ  يارب  تسا و  نیبجنکـس  ناراد  یمرگ  يارب  نآ  نکـش  یمرگ  مرگ و  ودرگ 
دنهد . 

هتخوس  . دنتسه فیزن  هدنراد  زاب  ود  ره  ودرگ  تسوپ  گرب و  تسا و  ضباق  رایسب  هتخپ  نغور  رد  يودرگ  تسا .  کشخ  مرگ و   : جازم
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يوق نآ  هنهک  یگدنیادز   . تسا هنهک  نوتیز  نغور  ریثأت  نوچ  هنهک  يودرگ  نغور  ریثأت   . درادن شزگ  تسا و  هدنناکشخ  ودرگ  تسوپ 
تسا .  رت 

تسا .  دیفم  دنراذگب  هبرض  ياج  رب  ار  رت  يودرگ  دامض   : شیارآ
تسا .  یبوخ  يوراد  دنراذگب  نیکرچ  ییادوس  لمد  رب  دنوجب و  ار  ودرگ  زغم   : شوج لمد و 

تسا .  دنمدوس  دننک  مهرم  لخاد  ای  دنشاپب  مرگ  مخز  رب  دنبوکب و  ار  نآ  غمص   : هحرق مخز و 
تسا .  بصع  شچیپ  جالع  نجیف  لسع و  اب  طولخم  يودرگ   : لصافم

دنک .  یم  كاپ  ار  شوگ  میر  كرچ و  دنناکچب ،  شوگ  رد  مرگ  مین  تلاح  هب  ار  نآ  گرب  هرشفا  دروآ .  دردرس   : رس
تسا . مشچ  هشوگ  ياهروصان  یخرس و  هروخ ،  يوراد  ودرگ  نغور   : مشچ

همه دروآ .  یم  راب  هب  ولگ  درد  هنهک  يودرگ  نغور   . تسا دب  هفرـس  يارب  قانخ و  هدنرادزاب  ودرگ و  بر  هرـشفا و   : یـسفنت ياه  مادـنا 
درب .  یم  نیب  زا  ار  سامآ  دنراذگب  هدیسامآ  ناتسپ  رب  ار  گرزب  یکولم  يودرگ  هژیو  هب  ودرگ و  عاونا 

تسین دب  درس  هدعم  يارب  رت  يودرگ  و   ( ابرم  ) هتفای شرورپ  يودرگ  تسین .  بوخ  هدعم  يارب  تسا و  مضه  رید  ودرگ  اذغ :  ياه  مادنا 
درـس هدعم  يارب  دنهد  شرورپ  لسع  رد  هک  ییودرگ  دننکب .  ار  نآ  هتـسوپ  ود  ره  هک  یطرـش  هب   . دراد نایز  کشخ  يودرگ  زا  رتمک  و 

تسا .  دیفم 
نغور رد  هژیو  هب  دروآ و  یم  دـنب  ار  مکـش  دـهد ،  یم  نیکـست  ار  مکـش  چـیپ  درد و   . دروآ یم  دـیدپ  ار  اـه  شوـج   : یعفد ياـه  مادـنا 

رتسکاخ تسا ،  رـس  هدرگ  يوراد  نیرتهب  ودرگ  ياـبرم  دـنک .  یم  عطق  ار  ضیح  فیزن  ودرگ  تسوپ  تسا .  ضبق  رایـسب  شا  هدیـشوج 
مرک دض  دنار ،  یم  نوریب  ار  اه  مرک  دنروخب  هماکبآ  اب  ار  ودرگ  تسا .  ضیح  هدنرادزاب  دنرادرب  ای  دنروخب  دننک و  تبرـش  ار  شتـسوپ 

تسا .  دیفم  روک  هدور  رد  تسا و  ودک 
دوش دامـض  هریغ  راه و  گس  هدـیزگرب  رگا  کمن  زایپ و  اب  ودرگ  تسا .  یمـس  عون  ره  رهزداـپ  دـشاب  نجیف  ریجنا و  اـب  هک  ودرگ   : رهز

 . دیآ دنمدوس 

زگ

يانام شتیهام  دـنام و  یم  نآ  لگ  هب  شرمث  هک  دـیور  یم  دـکار  ياهبآ  یکیدزن  رد  یعون  تسه .  زگ  عون  ود   : دـیوگ سودیروقـسید 
تسا .  نانشا  کچوک 

تسا .  هیبش  ینابایب  زگ  هب  شرمث  زجب  تسا و  یناتسب )   ) ینتشاک دوش  یم  تفای  ماش  رصم و  رد  رتشیب  هک  یمود  عون 
راکب جوزام  ياجب  ناهد  مشچ و  ياهوراد  رد  دـیآ و  یم  راکب  نادـند  درد  يارب  تسا و  ریگ  ناـبز   . تسا هیبش  وزاـم  هب  یناتـسب  زگ  رمث 

دنرب .  یم 
تسا .  روآ  لاهسا  دراد و  یم  زاب  ار  ندروآرب  نوخ  شندروخ 

تسا .  هدنناکشخ  هدنیادز و  زگ  بآ  تسین .  هدنناکشخ  رایسب  تسا .  هدننک  كاپ  هدنیادز و  ضبق و   : تیصاخ
درب .  یم  نیب  زا  ار  شپش  دنشاپب  ار  نآ  زپ  بآ   : شیارآ

تسا .  مرن  ياه  لمد  يوراد  زگ  گرب  دامض   : شوج مرو و 
دنـشاپب رت  ياه  مخز  یگتخوس و  رثا  رب  ار  شرتسکاـخ  هدـیئاس و  دناکـشخ .  یم  ار  هلبآ  راد و  حـشرت  ياـه  مخز  زگ  دود   : هحرق مخز و 

تسا .  دیفم 
دروخ .  یم  ار  دئاز  تشوگ  دناکشخ و  یم  ار  میخدب  ياه  مخز  شرتسکاخ  رمث و 
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نیکـست ار  نادند  درد  دشاب  شرمث  گرب  ياجب  رگا  هژیو  هب  و  دننادرگب ،  ناهد  رد  دشاب و  هنهک  روگنا  بآ  اب  هک  زگ  گرب  زپ  بآ   : رس
دوش .  یم  یگدروخ  مرک  عنام  دهد و  یم 

دهد .  یم  ماجنا  ار  وزام  هره و  زلیف  هریش  راک  مشچ  ياه  يرامیب  رد   : مشچ
دنک .  یم  يریگولج  یگشیمه  ندروآرب  نوخ  زا  شرمث  هژیو  هب  زگ و   : یسفنت ياه  مادنا 

گرب و زپ  بآ  ندروخ   . تسا دیفم  دنراذگب  لاحط  رب  دننک و  دامـض  دوش ،  هدیـشاپ  مه  زا  هکرـس  رد  زگ  ياه  هخاش  اذـغ :  ياه  مادـنا 
تسا .  لاحط  ياه  يرامیب  جالع  زگ  هخاش 

دنیب .  یم  دوس  دروخب  بآ  اهنآ  زا  دراد  لاحط  يرامیب  هک  یسک  دنزاس و  یم  يروخبآ  ياه  هساک  زگ  بوچ  زا 
تسا .  نمزم  لاهسا  جالع   : یعفد ياه  مادنا 

دور .  یم  نیب  زا  نادهز  روجان  ياه  تبوطر  دننیشنب  زگ  زپ  بآ  رد  ای   . دننک فایش  ای  دنروخب  ار  شرمث 
 . تسا لیتر  شین  رهزداپ  تخرد  رمث   : اهرهز

كربتسا نیبگنا  زگ 

دنام .  یم  کمن  ياه  هکت  هب  دنیشن و  یم  كربتسا  رب  هک  تسا  ینیبگنا  زگ 
دوش .  یم  سح  نآ  رد  یخلت  یسگ و  یمک  تسا  نیریش  شا  هزم  هکنیا  اب 

دشاب .  یم  گنر  هایس  تسا  زاجح  دروآ  هر  هچنآ  تسا و  دیفس  نمی  كربتسا  زگ 
تسا .  هدنیادز  دراد  هک  یسگ  تلعب   : تیصاخ

دنک .  یم  يوق  ار  دید   : مشچ
تسا .  بوخ  شش  يارب   : هنیس

راگزاس دبک  هدعم و  اب  دروآ .  یم  یگنشت  رتمک  تسا  رت  نیریش  اهرکش  ریاس  زا  نوچ  تسا و  اقستسا  يوراد  رتش  ریش  اب   : اذغ ياه  مادنا 
تسا . 

 . تسا بوخ  نادبآ  هدرگ و  يارب 

هنزگ

دنک دروخرب  هک  ندـب  ياج  ره  هب  تسا .  رتهاتوک  هرت  مخت  زا  رت و  ناشخرد  رت و  درز و  نآ  زا  هرت و  مخت  گـنر  هیبش  هنزگ  مخت  گـنر 
دزگ .  یم  مه  ار  اه  هدور 

تسا .  دنمدوس  يوق و  هدنزادگ ،  روآ ،  مخز  هدننک ،  بذج   : ینامرد صاوخ 
رد يریثأت  دنزپب  تشوگ  اب  هچ  نانچ  دزگ و  یمن  ار  اه  مخز  هدنیادز و  رایـسب  تسا و  روآداب  تسین و  از  یمرگ  نادـنچ   : دـنیوگ یـضعب 

دنام .  یمن  نآ 
دیفم تخـس ،  مرو  ياوادـم  رد  دـناسر و  یم  دوس  دـناکرت و  یم  ار  ینورد  ياه  لمد  دـشاب  هکرـس  هارمه  هک  شدامـض  شوج :  لمد و 

تسا .  شخبدوس  یناطرس  مرو  رد  دننک  دامض  ار  نآ  مخت  اب  رتسکاخ  رگا   . تسا
تسا .  دیفم  یناطرس  دیلپ و  ياه  مخز  گس و  نادند  مخز  ياوادم  رد  کمن  اب  طولخم  هنزگ  رتسکاخ   : هحرق مخز و 

دیامن .  یم  فرط  رب  ار  لصافم  شچیپ  دشاب  کمن  اب  هک  شدامض   : لصافم
ار ندیـشک  نادند  شمخت  دامـض  دنک ،  یم  زاب  ار  اه  یگدمآدنب  شمخت  دنک ،  یم  عطق  ار  غامد  نوخ  شگرب  هدیبوک   : رـس ياه  مادـنا 
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تسا .  دنمدوس  دنراذگب  شوگ  تشپ  ياه  مرو  رب  دنک و  یم  ناسآ 
هیامرپ ياه  طلخ  دنک و  یم  هیقنت  ار  هنیس  دنروخب  دنزپب و  وج  هرشفا  رد  هک  ار  يا  هنزگ  ای  وج ،  هرشفا  هنزگ و   : یـسفنت ياه  مادنا  هنیس و 

دوش .  یم  جراخ  دشاب  هنیس  رد  هچ  ره  و 
دنک .  یم  فرط  رب  ار  رس  ياهیرامیب  رس  درد  یسفن و  گنت  تیشنورب و  وبر ،   ، تسا رت  يوق  شمخت 

تسا .  زیگنا  توهش  دنروخب  غرم  مخت  زایپ و  اب  هنزگ  مخت 
دنک .  یم  زاب  ار  محر  دزادنا و  یم  هارب  ار  ضیح  دنرادرب  دننک و  فایش  رم  اب  ار  مخت  ای  دنروخب ،  دنزپب و  رم  اب  ار  هنزگ  مخت 

یم نوریب  ار  اه  مغلب  ریاس  ماخ و  مغلب  یلاهـسا  توق  زا  هن  دراد  هک  یگدـنیادز  زا  هدـناشن ،  ورف  ار  محر  یگدـمآرب  نآ  زبس  گرب  دامض 
دهد . 

هناد زغم  دـشابن  دـیدش  لاهـسا  هک  دـنهاوخب  رگا  تسا  نیلم  فدـص  اب  هنزگ  گرب  هتخپ   . تسا رت  لهـسم  هریجاـک  نغور  زا  هنزگ  نغور 
دنشون .  یم  دنزیر و  یم  هنهک  روگنا  بآ  رد  دنیاس و  یم  تواق  اب  ار  هنزگ 

دننک و فایـش  لسع  اب  ار  هنزگ   . دزوسن شیولگ  هک  دـشونب  نآ  زا  دـعب  ار  لگ  نغور  زا  یمک  دـیاب  دـشون  یم  ار  لهـسم  نیا  هک  یـسک 
 . دوش یم  جراخ  دب  ياهطاخ  دنرادرب 

وزام زگ 

دنیوگ .  یم  كوزام  زگ  ار  نآ 
تسا .  لدتعم  شترارح   : جازم

دنک .  یم  عطق  ار  فیزن  تسا و  بوخ   : تیصاخ
دهد .  یم  نیکست  ار  نادند  درد  دننک  هزمزم  هکرس  اب   : رس

 . تسا لاحط  ندش  تخس  يوراد  نیرتهب  هکرس  اب  وزامزگ  زپ  بآ   : اذغ ياه  مادنا 

هبرا لگ 

هک تسا  ییاه  هخاش  زا  ترابع  هبرا  لگ   . تسا رت  خـلت  دـنت و  گرزب  زا  کـچوک  هبرا  لـگ   . دراد يدـنت  یمرگ و  یمت  هنمرد و  هریت  زا 
دهد .  یم  يدرز  هب  لیام  ای  دیفس  راد  كرک  یلگ 

نآ يوب  اـما  تسا  وبـشوخ  یمک   . دـنام یم  دـیپس  يوم  هب  هتفرگ و  ياـج  ناـیم  رد  يا  هرک  نوچ  شنادـمخت  تسا و  مخت  زا  رپ  نآ  لـگ 
تسا .  نیگنس 

تسا .  رتکچوک  عاونا  ریاس  زا  یهوک  عون   . دراد يدنت  يا  هزادنا  ات  هزم و  خلت  مه  نآ  تسا  رت  ریثأت  مک  کچوک  زا  گرزب  هبرا  لگ 
تسا .  کشخ  مرگ و  نآ  کچوک   : جازم

دراد .  یگژیو  ینورد  ياه  یگتسب  ندرک  زاب  رد  نآ  گرزب  تسا .  شخب  تفاطل  هدننکزاب و   : تیصاخ
تسا .  رترثؤم  نآ  گرزب  هراب  نیا  رد  دروآ و  یم  رتهب  ار  رت  ياه  مخز  نآ  باداش  رت و   : هحرق مخز و 

تسا .  رت  لاعف  هنیمز  نیا  رد  کچوک  دیلپ و  ياه  مخز  يوراد  دش  کشخ  نوچ 
دروآ .  یم  دردرس   : رس

هایس ناقری  يوراد  تسا .  راگزاسان  هدعم  اب   . درب یم  نیب  زا  ار  نآ  یتخـس  لاحط و  سامآ  دنلامب  لاحط  رب  هکرـس  هارمه   : اذغ ياه  مادنا 
تسین .  بوخ  هدعم  يارب  مومعلا  یلع  تسا و  دیفم  اقستسا  جالع  رد   . تسا رتدیفم  ناقری  هجلاعم  رد  نآ  زپ  بآ  گرزب  و 
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تسا .  ودک  مرک  جالع  نیرتهب  لهسم و  دنک ،  یم  ضیح  لوب و  راردا   : یعفد ياه  مادنا 
تسا .  نمزم  ياه  بت  يوراد   : اه بت 

ار تارشح  دنرتسگ  هناخ  رد  دننک و  دود  رگا   . تسا يذوم  تارشح  همه ي  رهزداپ  نآ  گرزب  زپ  بآ   . تسا مدژک  شین  رهزداپ   : اهرهز
رانلگ  دنار . یم 

دیآ .  یم  رد  یتروص  دیفس ،  خرس ،  فلتخم  ياهگنر  هب   . تسا یناریا  ای  يرصم  ینابایب  رانا  لگ 
تسا .  گنش  هایگ  شنک  نوچمه  رانا  لگ  شنگ 

کشخ  درس و   : جازم
دشاب .  یم  ادوس  هدنروآ  دیدپ  ناور و  - هدنور ره  هدنروآ  دنب  هدنبسچ ،   : تیصاخ

تسا .  دیفم  رایسب  نینوخ  هثل  ارب ي  : شیارآ
دنشاپ .  یم  مخز  رب  ار  نآ  درگ  هک  تسا  یگدیرب  یگتفوک و  زا  یشان  ياه  مخز  هحرق و  مخز و  يارب  یبوخ  يوراد   : هحرق مخز و 

رتسالپ )   ) دننک یم  تسرد  نابسچ  نآ  زا  ندرگ  درد  يارب   : لصافم
دیامن .  یم  مکحم  ار  قل  نادند   : رس

تسا .  دنمدوس  رایسب  یجالع  ندروآرب  نوخ  يارب   : هنیس
 . تسا دنمدوس  نادهز  نالیس  فیزن و  هدور ،  مخز  جالع  رد  تسا و  ضباق  یعفد :  ياه  مادنا 

گنسلگ

تسا .  هدنناکشخ  یکدنا  دراد و  هدننک  شوماخ  هدننک و  درس  یتوق   : دیوگ سلوپ   : جازم
دراد .  یم  زاب  ار  فیزن   : تیصاخ

دروآ .  یم  یهبرف   : شیارآ
دنک .  یم  بوخ  ار  امزگا   : هحرق مخز و 

 . تسا زیگنا  توهش   : یعفد ياه  مادنا 

ینمرا لگ 

 . یکاخ هب  لیام  خرس  گنر  هب  تسا  یلگ 
تسا .  کیدزن  ینمرا  لگ  هب  شریثأت  ینالآ  لگ   . دنرب یم  راک  هب  الط  نداد  گنر  رد  ار  نآ  نارگرز 

کشخ  درس و   : جازم
تسا .  يزیرنوخ  هدنروآ  دنب  ورنیا  زا  هدنناکشخ و  رایسب   : تیصاخ

تیارـس رگید  مادنا  هب  یمادنا  زا  تنوفع  دراذگ  یمن  تسا و  دیفم  دـنلامب  نت  رب  هچ  دـنروخب  هچ  ینوعاط  ياه  شوج  رد   : شوج مرو و 
دنک . 

تسا .  دیفم  رایسب  مخز  نداد  افش  رد   : هحرق مخز و 
دهد .  یم  افش  ار  ناهد  مخز  شوج و  تسا ،  هلزن  عنام   : رس ياه  مادنا 

تسا .  یبوخ  جالع  ندروآرب  نوخ  يارب  تسا .  دیفم  لس  ياوادم  رد  دناشکخ و  یم  ار  شش  مخز   : هنییس
تسا .  ینمرا  لگ  اب  شجالع  دشاب  یگدروخامرس  رثا  رد  هک  یسفن  گنت 
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تسا .  نادهز  يزیرنوخ  لاهسا و  هدور و  مخز  جالع   : یعفد ياه  مادنا 
دراد .  یگژیو  ییابو  یلس و  ياه  بت  جالع  رد   : اه بت 

دنتفای .  تاجن  كانرطخ  رایسب  ریگاو  يرامیب  زا  دنشونب  دنزاسب و  قیقر  تبرش  ینمرا  لگ  زا  دندوب  هدرک  تداع  هک  یموق 
تبرـش دیاب  دنناسرب و  بلق  هب  دـنک و  هقردـب  ار  نآ  ات  دـنروخب  ياه  بآشون  ًاروف  نآ  زا  دـعب  دـیاب  دـنروخب  ابو  عفد  يارب  ار  نآ  هاگ  ره 

 . دشاب طولخم  بالگ  اب  ههارداپ 

هدز رهم  لگ 

نابز هب  لگ  دیآ و  دنب  نوخ  دنیوشب  نآ  اب  ار  ناهد  دـیایب و  ناهد  زا  نوخ  رگا   . تسا نیرتهب  عون  دـهدب  تبـش  يوب  لگ  نیا  زا  هچنآ  ره 
دبسچ .  یم 

يدرس  . دیآ یم  راتفرگ  يربز  هب  دنک و  لمحت  ار  لگ  نیا  دناوت  یمن  دشاب  مرن  مادنا  رگا  تسا و  يزیرنوخ  هدنروآ  دنب  نیرتهب   : تیصاخ
دناشن .  یم  ورف  ار  هتساخون  مرگ  ياه  مرو   : شوج مرو و  تسا . هدنبسچ  شخب و 

دنک .  یم  نامرد  ار  راوشد  ياه  مخز   . درآ مهب  ار  رت  ياه  مخز  هحرق :  مخز و 
دهد .  یم  افش  ار  مخز  دنک و  كرچ  دراذگ  یمن  دنلامب  یگتخوس  رب 

دشاب .  یشان  نداتفا  زا  هک  تسا  اه  مادنا  یگتفوک  جالع   : لصافم
دراد .  یم  زاب  ار  هروخ  دنک .  یم  عنم  اپ  تسد و  يوسب  ار  داوم  شزیر   . دهد دنویپ  مهب  ار  یگتسکش 

دیامن .  یم  عطق  ار  هثل  ناهد و  ياه  نالیس  اه و  هلزن   : رس
تسا .  دیفم  لس  ياوادم  رد  دزاس .  یم  فرط  رب  ار  نداتفا  زا  نورد  ندید  بیسآ   : شک سفن 

تسا .  ندروآ  رب  نوخ  يوراد  دناکشخ و  یم  ار  شش  مخز 
دننک و هنقح  لسع  هدش  فاص  اب  ار  نآ  رگا  هژیو  هب   ، دنک یم  يریگولج  هدور  يزادـنا  تسوپ  شارخ و  زا  شندروخ   : یعفد ياه  مادـنا 

تسا .  دیفم  رایسب  دننک  هنقح  بآ  کمن  اب  دعب 
یم هزرابم  یمـس  تارـشح  هدیزگ  اه و  مس  اب  دـنزیمایب  هکرـس  اب  ای  دـنروخب  دـننک و  طولخم  هنهک  روگنا  بآ  اب  ار  هدز  رهم  لگ   : اهرهز

دنک . 
 . دزیر یم  نوریب  مس  دنک و  یم  غارفتسا  یپ  رد  یپ  دروخب  صلاخ  هدز  رهم  لگ  ندروخ  مس  زا  دعب  رگا  هدروخ  مس  هک  یسک 

یلومعم لگ 

درس   : جازم
 ، دشابن طولخم  نآ  اب  هتخوس  باتفآ  زا  ياهراوید  كاخ  لافـس و  دننام  يا  هدنزوس  داوم  رگا  هدز  باتفآ  دازآ  لگ  هدـنیادز .   : تیـصاخ
يا هزادـنا  اـت  درادـن و  هارمه  مه  يرازآ  شزوس و  دناکـشخ و  یم  ار  تشوگ  هتـشه  ورف  تسـس و  ياهندـب  هک  دراد  یگدنبـسچ  یعوـن 
دشاب .  یم  فیطل  لدتعم و  امرس  امرگ و  رد  هک  دوش  یم  يا  هدنناکشخ  دنیوشب  بآ  اب  رگید  راب  ار  لگ  رگا   . دراد مه  هدنزادگ  يورین 

دیامن .  یم  مکحم  ار  تسس  تشوگ   : شیارآ
درب .  یم  نیب  زا  ار  تابلصت  ریزانخ و  دوش  مهرم  لگ  نغور  عمش و  اب   : شوج مرو و 

 . دننیب یم  دوس  دنلام  ندب  رب  ار  هدز  باتفآ  لگ  دنرازآ  رد  دایز  تشوگ  زا  ای  دنراد  لاحط  درد  ای  اقستسا  هک  یناسک   : اذغ ياه  مادنا 
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زیلاج لگ 

رتزارد .  ای  رت  هاتوک  ای  تشگنا  کی  يزارد  هب  تشگنا و  کی  يربتس  هب  كورچ و  نیچ و  زا  رپ  تسا  ییاه  بوچ  هکت 
دنروآ .  یم  برع  يارحص  زا  ار  نآ  دنیوگ  رانا ،  لگ  توق  مه  هدنریگ ،  يا  هزم  یکاخ ،  شگنر 

دنک .  یم  دکار  اه  مادنا  همه  رد  ار  نوخ  شبنج  دنیوگ  تسا .  هدنریگ   : تیصاخ
دشخب .  یم  بات  ناوت و  ار  تسس  لصافم   : لصافم

تسا .  دیفم  دبک  هدعم و  یتسس  جالع  رد   : اذغ ياه  مادنا 
دنک .  یم  عطق  ار  يزیرنوخ  تسا .  هدنریگ   : یعفد ياه  مادنا 

 . تسا دیفم  هنانز  تداع  ندروخ  مهب  جالع  رد  دنروخب  دنزیرب و  زب  هدیشوج  ریش  رد  ار  نآ  رگا 

یسلدنا ییایناپسا ،  لگ 

تسا .  درس   : جازم
زا نآ  یگدنزادگ  دنیوشب  ار  نآ  رگا   . دزادگ یم  دشخب و  یم  يدرس   . دراد رب  رد  اه  تعفنم  تسا  شیالآ  یب  صلاخ و  نوچ   : تیـصاخ

تفر .  دهاوخ  نیب 
تسا .  هدعم  نییاپ  ياه  فرط  مرو  جالع  هکرس  اب  شوج :  مرو و 

نیکـست ًاروف  ار  اه  مخز  ریاس  یگتخوس و  هک  ددرگ  یم  یلولحم  دـننک  لـح  هکرـس  رد  رگا  ار  شفنب  دیفـس و  عون  ود  ره   : هحرق مخز و 
دننک .  لامعتسا  ندرک  سامآ  ندز و  لوات  زا  لبق  هک  یطرش  هب  دهد .  یم 

تسا .  شوگ  خیب  ياه  سامآ  نیتزول و  جالع  هکرس  رد  شا  هدش  لح   : رس
تسا .  دیفم  ندب  رد  یمرو  ره  يارب   : لصافم

 . دننادرگ یم  مرن  ار  اه  هضیب  ندش  تخس  شعون  ود  ره   : یعفد ياه  مادنا 

كات لگ 

زرا تخرد  زا  هک  دـنام  یم  لیطتـسم  ياهلاغز  هچراپ  هب  یعون  تسا .  عون  ود  دـنروآ و  یم  ماش  زا  ار  كات  لگ   : دـیوگ سودیروقـسید 
تسا .  هایس  شگنر  دنروآ و  یم  تسدب 

تسا .  رتهب  دشاب  رت  گنر  هایس  هچره   . دوش یم  لح  دوز  بآ  رد  دراد و  تهابش  باداش  لاهن  ياهبوچ  هعطق  هب  رگید  یمسق 
دراد .  یگدنزادگ  یکدنا  تسا و  شخب  يدرس  دناکشخ ،  یم  نداد  رازآ  نودب   : تیصاخ

دننک .  یم  گنر  ار  وربا  وم و  نآ  اب   . دنایور یم  زاب  ار  هژم  يوم  دننک  یم  همرس  لخاد   : شیارآ
دنشاب .  ظوفحم  بیسآ  زا  شیاه  هناوج  گرب و  دنزن و  مرک  ات  دنیالآ  یم  لگ  نیا  اب  ار  كات   : یعفد ياه  مادنا 

. دشک یم  ار  اه  هدور  تشرد  زیر و  ياه  مرک  دنروخب  ار  نآ  هدش  لح  بآ  رد  رگا 

یندروخ لگ 

درب یم  نیب  زا  ار  كاروخ  نایز  دیامن و  یم  تیوقت  ار  هدعم  هناهد  نکیل   . تسا جازم  هدننک  هابت  دنک و  یم  دادسنا  داجیا   : اذغ ياه  مادنا 
. 
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دراد .  یبیجع  تیصاخ  غارفتسا  نتشادزاب  رد 
زا دـنا و  هدرک  تداـع  نادـب  هک  تسا  یناـسک  هب  تبـسن  رثا  نیا  هک  دـننادب  دـیاب  تسا  زیگنا  طاـشن  شندروـخ  هک  دـنیوگ  یناـسک  رگا 

دنرب .  یم  تذل  شندروخ 
 . تساهنآ رد  ینخان  مخز  شیادیپ  تمالع  دنراد  ار  نآ  ندروخ  يوزرآ  رایسب  هک  ییاهنآ 

كانبسچ لگ 

دنروآ .  یم  دادغب  زا  دشاب و  هبئاش  یب  خرس و  رایسب  هک  تسا  نآ  شنیرتهب 
هدنناکشخ  ضبق و   : تیصاخ
دروآ .  مهب  ار  اه  مخز   : مخز

دروآ .  یم  دنب  ار  مکش  دنشونب  تشرب  مین  مخت  زا  دعب  ار  شلولحم  تسا و  شک  مرک   : یعفد ياه  مادنا 
یمور  نیط  ینامدوخ ،  یکتسم  لگ 

 . تسا مخز  هدنهد  شوج  تشوگ و  هدننایور  هدنیوش ،  هدنیادز ، 

اهرازتشک لگ 

ندرک و درـس  یـشخب ،  یمرن  یگدنریگ  شنک  ًامومع  دنوش  یم  لامعتـسا  ییوراد  روظنم  هب  هک  ییاهلگ  هیلک ي   : دیوگ سودیروقـسید 
دنراد .  ار  یکانبسچ 

تسین .  دوجوم  اهلگ  ریاس  هک  تسا  ییاه  یگژیو  ياراد  اهنآ  زا  کی  ره 
گنر  يرتسکاخ  دیفس و  تسا :  عون  ود  نارازتشک  لگ 

تسا .  ناحیر  گنرمه  هک  دیآ  یم  تسدب  یکرچ  میئاسب  نیسم  يا  هچراپ  رب  ار  نآ  رگا  تسا .  رتهب  رت و  مرن  دیفس  زا  گنر  يرتسکاخ 
دنهد .  یم  وشتسش  بادیفس  دننامه  ار  يرازتشک  لگ 

تسا .  شخب  یمرن  یمک  درس و  ضبق ،   : تیصاخ
 . دهد یم  شوج  ار  هزات  ياه  مخز  دنک و  یم  تشوگ  رپ  ار  اه  مخز   : هحرق مخز و 

روشرس لگ 

دنام .  یم  گنس  هب  هک  تسا  یلگ   : دیوگ سودیروقسید 
دراد .  يرتسکاخ  دیفس و  يرازتشک  لگ  دننام  مهنآ  دنرب .  یم  راکب  ندرک  راومه  نداد و  لقیص  رد  نارگرز 

درت نکشدوز و  رایـسب  تسا  دیفـس  رایـسب  هچنآ  ره  دوش .  یم  هدید  نوگانوگ  لاکـشا  هب  دشاب و  یم  یقرو  كزان و  شگنر  يرتسکاخ 
دوش .  یم  لح  گنرد  یب  دش  سیخ  هک  نیمه  تسا و 

دنلام .  یم  ندب  رب  نورطن  نانشا و  ياجب  ار  لگ  نیا  هبامرگ  رد 
تسا .  شخب  يدرس  هدنناکشخ و  هدنریگ ،   : تیصاخ

تسا .  رتهب  دشاب  يدیفس  هب  لیام  هچ  ره  مه  گنر  يرتسکاخ  عون  زا  تسا و  رتهب  دشاب  رتدیفس  هچ  ره  یلوا  عون  زا 
دهد .  یم  لقیص  ار  هراسخر  دنک و  یم  ابیز  دهد ،  یم  افص  ار  نت  : شیارآ

دیامن .  یم  رت  هیامرپ  ار  ساوح   : رس
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 . تسا مشچ  ياه  شوج  يدیفس و  جالع  دنناکچب  مشچ  رد  ریش  هارمه   : مشچ

یبالگ

تسا .  وبشوخ  رایسب  كزان و  شتسوپ   . تسا مامت  رودم  دورما  هاش   . دنیوگ یم  دورما  هاش  ار  نآ  هک  تسه  یبالگ  یعون  ام  تکلمم  رد 
تسا .  کشخ  درس و  ینیچ  یبالگ  جازم و  رت  لدتعم و  دورما  هاش   : جازم

دنرثؤم .  داوم  ندروآ  دنب  دامض  رد  دنراد و  یگدنریگ  یبالگ  عاونا  همه   : تیصاخ
تسا .  نیلم  رگید  ياهیبالگ  سکع  رب  دوش  یم  ادیپ  ناسارخ  رد  هک  يدورما  هاش 

دنک .  یم  بوخ  دهد و  یم  شوج  مهب  ار  اهمخز  هناهد  تسا  هدنناکشخ  رایسب  هک  یشحو  یبالگ  هژیو  هب  یبالگ و   : هحرق مخز و 
دهد یم  نیکست  ار  بادرز  دنک و  یم  عطق  ار  یگنـشت  دشخب ،  یم  ناوت  ار  هدعم  ینیچ  یبالگم  دهد .  یم  غابد  ار  هدعم   : اذغ ياه  مادنا 

. 
زا دـعب  هک  تسا  نآ  رتهب  دوش  یم  جـنلوق  ببـس  یبالگ  دروآ .  یم  دـنب  ار  مکـش  نآ  هدـش  کشخ  هژیو  هب  یبالگ و   : یعفد ياـه  مادـنا 

تسا .  دنمدوس  ییارفص  هرارم  يارب  یبالگ  يابرم   . دنروخب تاج  هیودا  اب  ار  بالسع  یبالگ  ندروخ 
اب ار  چراق  نیا  رگا  دنک و  یم  یثنخ  ار  چراق  دنزگ  شرتسکاخ  دننازوسب  دسر  یم  رید  تسا و  ضبق  رایسب  هک  ار  یبالگ  زا  یعون   : اهرهز

 . دراد نایز  رتمک  دنزپب  یبالگ 

یهوک ياندنگ 

تسا .  هزم  خلت  هایگ  نیا 
تسا .  هدننک  هکت  هدنزادگ و  هدننار ،  هدنیادز ،  هدننکزاب ،   : تیصاخ

درد  . دنک یم  زاب  ار  شوگ  هدـمآ  دـنب  ياهذـفنم  دـنک  یم  كاپ  كرچ  زا  ار  شوگ  تسا .  شوگ  یگـشیمه  درد  جالع  شا  هرـشفا   : رس
دنک .  یم  نامرد  ار  شوگ  هنهک 

دیامن .  یم  تیوقت  ار  دید  لسع  اب  شا  هرشفا   : مشچ
دیالاپ .  یم  ار  شش  هنیس و  ندروآرب  نوخ  هلیسوب ي   : هنیس

تسا .  دیفم  رایسب  لاحط  دبک و  ياه  یندمآ  دنب  ندرک  زاب  رد   : اذغ ياه  مادنا 
دیالاپ .  یم  ار  نادهز  دزیر و  یم  نوریب  ار  ضیح   : هدننار ياه  مادنا 

 . تسا راه  گس  رهزداپ  دوش  دامض  کمن  اب   : اهرهز

هایگ روگ 

تخس شکیراب  عون  تسا  ربتس  کیراب و  لکش  دب و  زاب  هک  یلگنج  دراد و  شوخ  يوب  هک  یبارعا   . دراد دوجو  عون  نیدنچ  هایگ  نیا  زا 
درادن .  ییوب  دشاب و  یم  ربتس  عون  زا  رت . 

تسا .  یگنر  هایس  هویم  ياراد  يرگید  هویم و  نودب  یکی  هک  دراد  دوجو  عون  ود   : دیوگ سودیروقسید 
 . دیآ یم  رد  شفنب  گنر  هب  نتفکش  زا  دعب  دنز و  یم  یخرس  هب  نآ  هفوکش  تسا .  وبـشوخ  گنر و  خرـس  یبارعا  هایگ  نیا  عون  نیرتهب 

تسا .  يدمحم  لگ  يوب  هباشم  نآ  يوب  تسا و  کیراب  شگرب 
هفوکـش رد  دعب  تسا و  نآ  لگ  رد  لوا  هلهو  رد  شا  هدیاف  دـسر .  یم  ماشم  هب  نآ  يوب  ینک  درخ  يراشفب و  تسد  رد  ار  هایگ  نیا  رگا 
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درب .)  یم   ) دهد یم  رازآ  ار  نآ  دراذگ و  یم  ریثأت  نابز  رد  هایگروگ  هزم  نآ .  هقاس  هشیر و  و 
هفوکش تسا .  رگید  ياه  شخب  زا  رت  هدنریگ  نآ  هقاس  تسا  درس  یلکب  جیرج  نبا  هدیقع  هب  دراد و  هدننک  درس  ییورین  شا  یلگنج  عون 

تسا .  یگدنهد  یمرگ  زا  رتمک  نآ  یگدنریگ  شخب و  یمرگ  یکدنا  شا 
هشیر تسه .  یگدنریگ  لیلحت و  نآ  نغور  رد   . دنک یم  يریگولج  يزیرنوخ  زا  شا  یگدنریگ  تلع  هب  شا  هفوکـش   : ینامرد تیـصاخ 

زاب ار  اهگر  رادج   . تسه زین  یگدننک  مرن  یگدنناسر و  هوق  ياراد  دروآ .  یم  دنب  ار  مکـش   . تسا رت  يوق  تاصاصتخا  نیا  ثیح  زا  نآ 
درب .  یم  نیب  زا  ار  داب  عاونا  زین  نادهز و  درد  هژیو  هب  ینورد و  ياهدرد  دراد و  یم  هگن 

درب .  یم  نیب  زا  ار  ناویح  ناسنا و  ندب  شراخ  نآ  نغور   : هحرق مخز و 
تسا .  دیفم  مرگ  ياه  لمد  ياوادم  رد  نآ  هتخپ   : شوج لمد و 

دیفم ینورد  درـس و  ياه  مرو  ياوادم  رد  دنک و  یم  فرط  رب  ار  ینورد  ياه  مادنا  یگدش  تفـس  نآ  دامـض  هتخپ و  هایگ  روگ  ندروخ 
تسا . 

زا ار  یگتسخ  نآ  نغور   . تسا دیفم   ( جنشت  ) یگدیجنرت ياوادم  اه و  هچیهام  يارب  لفلف  هارمه  نآ  لاقثم  مراهچ  کی  ندروخ   : لصافم
درب .  یم  نیب 

روآ باوخ  شربتـس  دروآ و  یم  دردرـس  شرت  کیراب  عون  تسا .  رـس  ینیگنـس  هیام  نآ  یلگنج  عون  هژیو  هب  نآ  عاونا   : رـس ياه  مادـنا 
دننک .  یم  عفر  ار  نآ  ياه  تبوطر  دنشخب و  یم  ماکحتسا  ار  هثل  شعاونا  مامت   . تسا ردخم  هایگ  نیا  مخت  تسا . 

دنک .  یم  يریگولج  یسفنت  هاگتسد  يزیرنوخ  زا  شا  هفوکش  تسا و  دیفم  شش  درد  هجلاعم  رد   : هنیس یسفنت و  ياه  مادنا 
کی هارمه  هایگ  روگ  هشیر  لاقثم  کی  هزادـنا  هب   . دزیگنا یم  رب  ار  اهتـشا  دـشخب و  یم  توق  ار  هدـعم  شا  هشیر   : يا هیذـغت  ياـه  مادـنا 

دهد .  یم  نیکست  ار  یگدروخ  مهب  لد  لفلف  لاقثم 
تسا .  دیفم  دبک  هدعم و  مرو  ياوادم  رد  هدعم و  نکسم  نآ  هفوکش 

يرادقم ای  دنیشنب  نآ  هدناشوج  رد  دراد  نادهز  مرگ  مرو  هک  يرامیب  رگا  تسا .  رثؤم  رایـسب  نادهز  درد  نیکـست  رد   : یعفد ياه  مادنا 
تسا .  دیفم  شیارب  دشونب  نآ  زا  ای  دناکچب و  نادهز  رد  ار  نآ  زا 

رد یلگنج  مسق  ود  دهد .  یم  یضبق  ار  مکش  دنک ،  یم  فرط  رب  ار  يراردا  هاگتسد  گنس  نآ  یبارعا  یلگنج و  مخت   : یعفد ياه  مادنا 
رتدیفم هنیمز  نیا 

دننک .  یم  عطق  ار  هنانز  يزیرنوخ  نآ  عون  ودره  . دنتسه
تسا .  دیفم  دعقم  ياه  مرو  جالع  رد  دنک و  یم  عفد  ار  هیلک  يزیرنوخ  هیلک و  ياهدرد  نآ  هفوکش 

 . تسا شخب  نیکست  دنراذگب  تارشح  یگدز  شین  ياج  رب  هچنانچ  دنا  هزات  رت و  هک  ینامز  ات  ار  نیریز  ياه  گرب   : اهرهز

 ( تیربک  ) درگوگ

کشخ  مرگ و   : جازم
تسا .  هدنیادز  رایسب  هدننک و  بذج  شخب ،  تفاطل   : تیصاخ

هکرـس اب   . دنک یم  رب  ار  نخان  يالاب  رثا  دـننک  طولخم  زقـس  اب  رگا  دـشاب .  هدـیدن  شتآ  رگا  هژیو  هب  تسا و  صرب  ياهوراد  زا   : شیارآ
هکرـس اب  ای  خلت  زقـس  اب  رگا  هژیو  هب  دـنک و  یم  جالع  ار  یـسوریو  يرامیب  تسا ،  نیکرچ  يرگ  جالع   : مخز  . تسا سیپ  کل و  يوراد 

تسا .  رتدیفم  رایسب  دشاب 
درب .  یم  نیب  زا  ار  ندب  شراخ  دنیوشب  نآ  اب  ار  نت  دشاب و  نورطن  هارمه  رگا 
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تسا .  دیفم  دنلامب  سرقن  رب  بآ  نورطن و  هارمه   : لصافم
 . تسا شوگ  ياه  كرت  يوراد  لسع  هکرس و  اب   . دروآ یم  دنب  ار  ماکز  شروخب   : رس

تشوگ

تیولوا :  بیترت  هب  تشوگ  عاونا 
دراد .  فیطل  يدنت  یعون  هک  دنفسوگ  تشوگ  1 ـ 

دهد .  یم  رت  فیطل  ياذغ  تسا و  رت  مضه  دوز  دشاب  رت  نس  مک  ات  هلاسوگ و  ناوج و  زب  2 ـ 
دراد .   ( لوضف  ) دئاوز هرب  زا  رتمک  هلاغزب  3 ـ 

تسبوخ .  دروخب  بوخ  ریش  هک  يراوخریش  ره  تشوگ  4 ـ 
تسین .  بوخ  رغال  ریپ و  دنفسوگ  تشوگ  5 ـ 

زا هدش  ادج  همرن  تشوگ  رن و  ناویح  تشوگ   . تسا رت  هزمشوخ  رت و  کبس  گنر  دیفـس  ناویح  تشوگ  زا  هایـس  گنر  ناویح  تشوگ 
تسا .  رت  کبس  رگید  تشوگ  زا  دیفس  برچ و  رایسب  تشوگ 

طـسو  . تسا پچ  فرط  تشوگ  زا  رتـهب  رت و  کبـس  تسار  فرط  تشوگ   . تسا اـه  ناوختـسا  هناـیم  رد  تشوگ  نیرتاراوگ  نیرتـهب و 
تسا .  تشوگ  نیرت  بیع  یب  هچیهام 

تسا .  هریغ  هچیهام و  تشوگ  ياذغ  اب  ربارب  نابز  تشوگ  ياذغ 
بیترت :  هب  هدنرپ  تشوگ  نیرتهب 

یگچب رد  دـشاب  جازم  کشخ  هک  یناویح  ره  تسا .  جارد  وهیت و  کـبک ،  تسین ،  رت  يذـغم  اـما  رت  فیطل  ورذـت  زا  هک  غرم ،  ورذـت ، 
تـشوگ  . تسا هدیدنـسپان  ناگدـنرد  تشوگ  تسا .  دـب  ًاقلطم  رن  زب  تشوگ   . تسا بوخ  رایـسب  هک  هلاـغزب  تشوگ  دـننام  تسا  بوخ 

داـیز ءادوس  هچ  ره  كراوخگنـس و  یتشد و  رتوبک  هربوه و  سواـط ،  تشوگ  دـنراد ،  زارد  ندرگ  هچنآ  ره  روانـش و  گرزب  ناگدـنرپ 
دنتسین .  بوخ  مادک  چیه  هریغ  کشجنگ و  هریت  دروآ و  دیدپ 

تسا .  رتهب  اه  تشوگ  ریاس  زا  تسا  ییادوس  هب  لیام  یمک  هکنیا  اب  وهآ  تشوگ  یشحو  تاناویح  زا 
زارت مضه  رید  کـشخ و  زب  تشوگ  زب  تشوگ  زا  رت  کـشخ  واـگ  تشوـگ   . تسا رت  کـشخ  اـپراچ  تشوـگ  زا  هدـنرپ  تشوـگ   : جازم

تسا .  دنفسوگ  تشوگ 
ظیلغ هربوه  زاغ و  گرزب و  ناگدـنرپ  تشوگ   . تسا کشخ  مرگ و  شوگرخ  تشوگ   . تسا مرگ  رایـسب  ظیلغ و  شیاذـغ  رتش  تشوگ 

دراد .  دنفسوگ  تشوگ  اب  ًابیرقت  تبوطر  تسا و  بوطرم  رایسب  اهروانش  رگید  كدرا و  تشوگ   . تسا
دراد .  رتشیب  یگدامآ  ندش  نوخ  هب  لیدبت  يارب  ییاذغ  ره  زا   ، دشخب ناوت  ار  ندب  هک  تسا  ییاذغ  تشوگ   : تیصاخ

زا هبند  تسا .  مضه  دوز  دوش و  یم  هرارم  يدود و  هدام  هب  لیدـبت  يدوز  هب  دـنک و  یم  مرن  ار  مکـش  تسا و  اذـغ  مک  یبرچرپ  تشوگ 
تسا .  هیپ  زا  رت  ظیلغ  مرگ و  تسا و  اذغ  دب  مضه و  رید  اریز  تسا  رتدب  تشوگ  هیپ  یبرچ و 

تـشوگ نیرتهب   . دروآ یم  دوجو  هب  ییادوس  ياه  يرامیب  تسین و  بوخ  شظیلغ  هایـس و  تشوگ  اما  تسا .  دایز  شیاذغ  واگ  تشوگ 
دسر .  یم  دشاپ و  یم  مه  زا  يدوز  هب  دنزپب  هزبرخ  تسوپ  اب  ار  واگ  تشوگ  تسا .  هلاسوگ  تشوگ  يواگ 

تسا .  ناتسبات  لیاوا  راهب و  لصف  واگ  تشوگ  ندروخ  يارب  تقو  نیرتهب 
تسا .  ییوم  مک  يوراد  هغابروق  تشوگ  هتخوس  دروآ .  یم  دیدپ  سیپ  کل و  واگ  تشوگ  شیارآ :

دنک .  یم  مرن  ار  تخس  ياه  مرو  دنروآ و  یم  دوجوب  یناطرس  ياه  شوج  ظیلغ  ياه  تشوگ  واگ و  تشوگ   : شوج مرو و 

ییوراد تاعالطا  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1869زکرم  هحفص 398 

http://www.ghaemiyeh.com


يرامیب رب  ار  هرب  تشوگ  هتخوس   . دنراد ار  رثا  نیمه  مه  ظیلغ  ياه  تشوگ  دزیخ و  یم  دب  يابوق  يرگ و  واگ  تشوگ  زا   : هحرق مخز و 
هبند هیپ و   . دـنراد لابند  هب  سیراو  رغاپ و  ماذـج و  ظیلغ  ياه  تشوگ  ریاـس  واـگ و  تشوگ   : لـصافم تسا . دـنمدوس  دـنلامب  یـسوریو 

رد لصافم  درد  رامیب   . دـنیب یم  دوس  دنیـشنب  شوگرخ  تشوگ  زپ  بآ  رد  سرقن  راـمیب   . دنتـسه هدیکـشخ  بصع  يارب  يدامـض  بوخ 
هنشوک نغور  اب  رخروگ  هیپ  تسا  لصافم  درد  يوراد  دننکب  دامـض  ار  وسار  تشوگ  دبای  یم  مارآ  دنیـشنب  هابور  ای  شوگرخ  تشوگبآ 

تسا .  مکارتم  ياهداب  تشپ و  درد  يوراد  دوش  مهرم 
تسا .  دنمدوس  ماذج  جالع  رد  یغیت  هجوج  تشوگ  ماذج و  يوراد  رام  تشوگ 

دنراد .  لابند  هب  ساوسو  ییادوس و  يرامیب  دنراد  یگدنناکشخ  هک  ظیلغ  ياه  تشوگ  ریاس  يواگ و  تشوگ   : رس
تسا .  دیفم  عرص  يارب  دنروخب  دوش و  طولخم  هنهک  روگنا  بآ  اب  وسار  تشوگ 

مـشچ يارب  دشخب و  یم  ناوت  ار  دـب  يراکـش  ناگدـنرپ  ناگدـنرد و  تشوگ  تسا .  مشچ  يدیفـس  يوراد  هرب  تشوگ  رتسکاخ   : مشچ
دنتسه .  دیفم 

دنکمب رگا  اما  دزیگنا  یم  رب  ار  یگفخ  غرم  هجوج  تشوگ  تسا .  بوخ  رایـسب  ناراد  لـس  يارب  يزبآ  گـنچرخ  یـسفنت :  ياـه  مادـنا 
درادن .  ینایز 

ياه ندمآدنب  اقـستسا ،  جازم ،  یهابت  جالع  رد  كراوخگنـس  تشوگ  دنک .  یم  گرزب  ار  لاحط  ظیلغ  تشوگ  عاونا   : اذـغ ياه  مادـنا 
تسا .  دیفم  هریغ  لاحط و  دبک و 

هدیکـشخ تشوگ   . دـنک یم  يریگولج  هدور  ياـه  مخز  زا  شوگرخ  هتـشرب  تشوگ  دـهد .  یم  هار  هدور  هب  ار  بادرز  يواـگ  تشوگ 
دیامن .  یم  فرط  رب  ار  هدرگ  درد  نیبجنکس  اب  یغیت  هجوج 

داب رثا  رد  هک  ار  يدرد  هنشوک  نغور  اب  هارمه  رخروگ  هیپ  تسا .  دیفم  ییادوس  ياهیرامیب  جنلوق و  يارب  ریپ  سورخ   ( پوس  ) تشوگبآ
دهد .  یم  نیکست  دوش  یم  سح  هدرگ  رد  مکارتم 

تسا .  ریساوب  يوراد  يراکش  ناگدنرپ  ناگدنرد و  تشوگ 
ناگدنرپ تشوگ  دنروآ .  یم  دنب  ار  مکش  دنوشن  ای  دنوش  نایرب  كواکچ  كراوخ و  گنس  وهیت ،  کبک ،  هژیو  هب  ناگدنرپ و  تشوگ 

دهد .  یم  شزیر  ار  لوب  دنزیرب  نآ  رب  نزوگ  تشوگبآ  دننک و  زپ  بآ  ار  هدربمان 
دنروآ .  یم  دوخ  اب  نایمردنا  هس  بت  گرزب  ناگدنرپ  تشوگ  ًامومع  لک و  نزوگ ،  واگ ،  تشوگ   : اه بت 

تسا .  تیمومسم  يوراد  دنروخب  دننک و  طولخم  هنهک  روگنا  بآ  اب  دننک و  کشخ  ار  وسار  تشوگ   : اهرهز
تسا .  راه  گس  رهزداپ  دشاب  هنهک  روگنا  بآ  رگا  دهد و  یم  نیکست  ار  مدژک  عاونا  شین  هدیزگ و  رام  درد  هرب  هتخوس  تشوگ 

تسا هدنزگ  تارشح  رهزداپ  هغابروق  تشوگ 

شوم شوگ 

دنهد .  یم  الج  نآ  اب  ار  هشیش  هک  تسا  یهایگ 
تسا .  هدنهد  شمرن  هدننک و  هیقنت  هدنبسچ ،  بوطرم ،  ضبق ،   : تیصاخ

تسا .  یمغلب  ياه  مرو  یگتخوس و  يوراد  دوش  هدروخ  شگرب  دنک ،  یم  مارآ  ار  مرو   : شوج مرو و 
تسا .  خرس  داب  یگچروم و  يوراد  برس  بادیفس  اب  شا  هرشفا 
تسا .  دیفم  دننک  یم  هرغرغ  نآ  اب  رگا  نیتزول  سامآ  جالع  رد 
تسا .  دنمدوس  دنراذگب  سرقن  رب  لگ  نغور  موم و  اب   : لصافم
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دنک .  یم  نامرد  ار  نیتزول  دنراذگب  ناهد  رد  ار  نآ  هرشفا  ای  شوم  شوگ  تسا .  شوگ  درد  يوراد  لگ  نغور  اب  شا  هرشفا   : رس
دنک .  یم  جالع  ار  نمزم  هفرس  دنشونب  ارنآ  هرشفا  پوس   : سفن

 . درب یم  نیب  زا  ار  ریساوب   : یعفد ياه  مادنا 

 ( عوتی  ) رادریش هایگ 

تـسا روهـشم  هنیمز  نیا  رد  هچنآ  دـشاب و  هدـنزوس  هدـننک ،  هکت  لهـسم ،  دـنت ،  اهنآ  هریـش  هک  دراد  یناـهایگ  رب  تلـالد  عوتی  هملک ي 
زا :  ترابع 

دنیوگ .  یم  مه  گرب  جنپ  ار  نآ  هک  تشگنا  جنپ  نویرزام و  هنادوهام ،  هنوبرذآ ،  كزیمشچ ،  مربش ،  گرب ،  تفه 
درک .  ینامرد  هدافتسا  ناوت  یم  هاهنآ  هریش  زا  اهنتو  دنتسه  هدنشک  اهنیا  همه 

رگید .  ناهایگ  هیقب  روط  نیمه  تسا  کشخ  مرگ و  كزیمشچ  ریش   : جازم
دنریم .  یم  اهیهام  دنزیرب  ضوح  رد  رگا  تسا و  مس  روآ و  مخز   : تیصاخ

دنلام و یم  تسوپ  رب  ار  شا  هریـش  وم  ندرب  نیب  زا  يارب  دنک . یم  رب  ار  نخان  فارطا  ياه  هدئاز  لاخ و  لیگز ،  دـئاز ،  تشوگ   : شیارآ
رتهب  . دیآ یمن  رب  وم  رگید  دننک  رارکت  ار  لمع  رگا  تسا و  فیعض  دیور  یم  هک  دعب  درتس و  یم  ار  وم   ، دننک یم  ار  راک  نیا  باتفآ  رد 

دشابن .  يرطخ  ات  دنربب  راکب  وم  ندرتس  يارب  دوش و  طولخم  نوتیز  نغور  اب  هک  تسا  نآ 
یم دوبهب  ار  هدیدنگ  مخز   . تسا یسوریو  يرامیب  يوراد  . درب یم  نایم  زا  ار  ریـساوب  نوماریپ  ياه  یتفـس  دشاب  هکرـس  اب  هحرق :  مخز و 

تسا .  یسراپ  شتآ  ییادوس و  يرگ  هروخ و  جالع  دوش  طولخم  لگ  نغور  و   ( موم مهرم  یطوریق (  اب  رگا  دشخب ، 
هجلاعم يارب  دهاک  یم  شتوق  زا  هک  دشاب  نارطق  اب  رگا  دتفا و  یم  دوش و  یم  درخ  نادند  دنراذگب  هدز  مرک  نادـند  رب  ار  شا  هریـش   : رس

هایگ خـیب  رگا   . دـنراذگب ار  وراد  نیا  هاگنآ  دـنناشوپب و  موم  یمک  اـب  ار  اـه  نادـند  ملاـس  مسق  هک  تسا  نآ  رتهب  تسا .  رتملاـس  نادـند 
دبای .  یم  نیکست  نادند  درد  دننک  هزمزم  دنناشوپب و  هکرس  اب  ار  هدربمان 

درب .  یم  نیب  زا  ار  هنخان  شریش   : مشچ
دوش و کشخ  ات  دنراذگب  دنزیرب و  ریجنا  رب  ار  شریش  هرطق  هس  ات  هرطق  ود  دزاس .  یم  جراخ  ار  یکبآ  داوم  مغلب  دنک ،  یم  رب  ار  ریساوب 

دهد .  یم  یفاک  یلاهسا  دنروخب 
هارمه هک  تسا  نآ  رتهب  دـنروخب  اهنت  ار  نآ  دـنهاوخب  رگا  اما   . تسا یبوخ  لهـسم  زاب  دوش  هدروخ  نآ  اب  ای  تواـق  اـب  رگا  رادـقم  نیمه 

 . دنکن راد  مخز  ار  ولگ  ناهد و  ات  دشاب  لسع  موم و  ای  یطوریق 

ساف

دراد .  هبل  ود  ربت  نوچمه  اریز  دنا  هتفگ  زین   ( ربت  ) ساف ار  نآ  هک  تسا  ییوراد 
دراد .  یسگ  یخلت و  تسا و  مرگ   : جازم

دنک .  یم  زاب  ار  ینورد  ياه  ندمآ  دنب   : ینامرد تیصاخ 
 . تسا دیفم  لصافم  درد  جالع  رد   : لصافم

زیرف

دنمان .  یم  شوآدنب  ار  نآ  ناتسربط  لها  تسا و   ( اتکدنی  ) نامه دنیوگ 
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کشخ  درس و   : جازم
دزگ .  یم  تسا و  هدنریگ   : تیصاخ

دنک .  یم  بوخ  دهد و  یم  شوج  ار  مخز  دنراذگب  رت  دب و  ياه  مخز  رب  دوش و  دامض  رگا  شخیب  هژیو  هب  هایگ و  نیا   : هحرق مخز و 
تسا .  يا  هلزن  ره  هدنرادزاب   : رس

تسا .  یبوخ  رایسب  يوراد  مشچ  يارب   : مشچ
دنبای .  هار  هدعم  هب  بابان  داوم  دنراذگ  یمن  دننک و  یم  عطق  ار  غارفتسا  شخیب  مخت و   : اذغ ياه  مادنا 

تسا .  دیفم  هناثم  مخز  جالع  رد  شمخت  شخیب و  زپ ،  بآ   : هدننار ياه  مادنا 
 . تسا دنمدوس  رایسب  هناثم  مخز  لوبلا و  رسع  راردا  يرایتخا  یب  هدور ،  شچیپ  درد و  جالع  رد  شزپ  بآ 

نویبرف

رد تسا و  عقاو  ددس )   ) نیمزرس رد  هک   ( يونیل  ) رد هیبش و  ربنچ  رایخ   ( ءاثق  ) هب هک  تسا  یهایگ  هریش ي   : دیامرف میکح  سودیروقـسید 
دیور .  یم  ایشروم )   ) تکلمم

تسا .  هزم  زیت  دنت و  مرگ و  هزادنا  زا  جراخ  شریش  هزم  تسا و  ریش  زا  رپ  هایگ  نیا 
دشاب .  هزم  دنت  رایسب  وبدنت و  گنر و  ینارفعز  ای  گنر  درز  فاص ،   : هک تسا  نآ  بوخ  نویبرف 

تسا .  هدنیادز  هدنزوس و  یتفاطل  هارمه  شیمرگ   : جازم
تسا .  دنمدوس  رایسب  دنلامب  هدش  ریدخت  جلف و  رب   : لصافم

يارب دوش و  یم  سح  مشچ  رد  شزوس  زور  مامت  اما   . درب یم  لیلحت  ار  مشچ  دوبک  بآ   . دهد یم  الج  ار  هدید  دنـشکب  مشچ  رد   : مشچ
دنشکب .  مشچ  رد  دننک و  طولخم  لسع  اب  دیاب  شزوس  نیا  زا  زیهرپ 

تسا .  دنمدوس  جنلوق  هدرگ و  يدرس  درز ،  بآ  جالع  رد   : هدننار ياه  مادنا 
دهد .  یمن  هار  نادهز  هب  ار  نتخادنا  هچب  ياهوراد  هک  دروآ  یم  مهب  نانچ  ار  نادهز  هناهد  نویبرف   : دنا هتفگ  نایزوخ 

دروآ .  یم  نوریب  تسا  راگدنام  هدور  تشپ و  نیرس و  رد  هک  ار  جزل  مغلب   : دنا هتفگ  ناشیا  مه 
دض ياهوراد  دنزیرب و  نآ  رد  هایگ  نیا  هدییاس  زا  هاگنآ  دوش  ادیپ  هنایهآ  ات  دنفاکـشب  ار  یـسک  رـس  تسوپ  رگا  دنیوگ :  یناسک   : اهرهز

دنیب .  یمن  ینایز  رگید  تارشح  رام و  ندیزگ  زا  دنراذگب ،  نآ  رب  ندیدنگ 
 . دشک یم  زور  هس  تدم  رد  ار  هدنروخ  دنک و  یم  نیکرچ  ار  اه  هدور  هدعم و  هایگ  نیا  زا  يرادقم  ندروخ 

سونیمالقف

دشاب .  یم  اثینطرع  زا  يا  هریت  هک  تسا  میرم  روخب  دنیوگ 
تسا .  شخب  هیقنت  هدنزادگ و  هدننکزاب ،  هدننک ،  هکت  هدنیادز ،   : تیصاخ

دراد .  لابندب  دایز  ندرک  قرع  دروآ و  یم  یشوه  مک  شخیب  ندروخ 
دنک و قرع  رایسب  ات  دناشوپب  رایسب  ياه  ششوپ  اب  ار  دوخ  دشکب و  زارد  دیاب  دروخب  ار  وراد  نیا  هک  یـسک  تسا .  ناقری  جالع  : شیارآ

دبای .  افش  ناقری  زا  ات  دهد ،  نوریب  بادرز  گنر  هب  قرع 
دنک .  یم  بوخ  ار  امرس  زا  یشان  ياه  كرت  شزپ  بآ  دیادز ،  یم  ار  هایس  ياه  هکل  دنک ،  یم  هیقنت  ار  تسوپ  هایگ  نیا  خیب 

ياه كرت  هک  تسا  ینغور  دوش ،  مرگ  ات  دـنراذگب  مرگ  رتسکاخ  رب  دـننک و  نوتیز  نغور  زا  رپ  دـننک ،  دوگ  دراک  اـب  ار  شخیب  طـسو 

ییوراد تاعالطا  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1869زکرم  هحفص 401 

http://www.ghaemiyeh.com


دنک .  یم  نامرد  تعرس  هب  ار  امرس  زا  یشان 
دنک .  یم  مرن  ار  تخس  مرو  شا  هرشفا  درب .  یم  نیب  زا  ار  اهشوج  شخیب   : شوج مرو و 

تسا .  جالع  ار  کشخ  يرگ  تسا و  مخز  ریزانخ و  يوراد  هایگ  نیا  کشخ  رت و   . دناشن یم  ورف  ار  لاحط  سامآ 
اب رگا  دهد .  یم  افـش  ندش  هنهک  زا  لبق  ار  اه  مخز  دنرب  راک  هب  دننک و  طولخم  لسع  هکرـس و  اب  ای  اهنت  ار  هایگ  نیا  خـیب   : هحرق مخز و 

دنک .  یم  نامرد  ار  رس  ياه  مخز  دنیوشب ،  ار  رس  شزپ  بآ 
تسا .  دیفم  سرقن  بصع و  شچیپ  جالع  رد  شنتشاذگ  دامض   : لصافم

دهد .  یم  نیکست  ار  درس  دردرس  افش و  ار  رس  ياه  مخز  دوش  هیوشرس  شزپ  بآ   . دیالاپ یم  ار  رس  دننک  ینیب  رد  ار  شبآ   : رس
تسا دیفم  دید  فعض  جالع  رد  دیآ و  دیدپ  مشچ  رد  هک  بآ  جالع  رد  دننک  ینیب  رد  ای  دنشک  مشچ  رد  دشاب  لسع  اب  هک  شبآ   : مشچ

. 
دنناروخ .  یم  رامیب  هب  دنناد و  یم  تیشنرب  جالع  ار  نآ  خیب  یضعب   : هنیس

دنراذگ .  یم  لاحط  رب  هکرس  اب   : اذغ ياه  مادنا 
تسا .  روآ  لاهسا  دنرادرب  مشپ  هلیسو ي  هب  دهد .  یم  شزیر  ار  ضیح  نآ  نتشادرب  ندروخ و   : هدننار ياه  مادنا 

هرشفا  . ددرگ یم  زاب  دوخ  ياج  هب  دنزیرب  هدمآ  رب  دعقم  رب  دنزیمایب و  هک  هکرس  اب  ار  هایگ  نیا  بآ   . تسا رت  يوق  هراب  نیا  رد  شا  هرـشفا 
تسا .  ضیح  نوخ  شزیر  ببس  شخیب  نتشادرب  ندروخ و  دیاشگ .  یم  ار  يزیپ  لخاد  ياهگر  هناهد  شا 

 . تسا ییایرد  شوگرخ  رهزداپ  هژیو  هب  یمس و  ياهوراد  رهزداپ   : اهرهز

هجنلف

تسا .  هزین  ینعم  هب  هک  دنا  هدیمان  هبرح  ار  نآ  نایرع  ور  نیا  زا  دنام و  یم  هزینرس  هب  هک  دراد  ثلثم  مخت  هایگ  نیا 
تسا .  مرگ  ینابایب  هبرح  ترارح و  مک  ینتشاک  هبرح   : جازم

دروآ .  یم  مهب  ار  اه  مخز  شیباداش  زبس و   : هحرق مخز و 
دنک .  یم  فرط  رب  ار  لاحط  درد  دنروخب  ار  نآ  هدیکشخ  گرب  ای  دنراذگب  لاحط  رب  هکرس  اب  ار  شتسوپ   : اذغ ياه  مادنا 

 . تسا هیبش   « نویردنقولوقسا گرب «  هب  هک  شگرب  هژیو  هب  دهد و  یم  راردا   : یعفد ياه  مادنا 

کلفلف

تسا .  رت  گنر  درز  نآ  زا  نکیل   . دنام یم  کشم  دیب  گرب  هب  شگرب   . تسا یبآ  لفلف  زا  ترابع  تسا و  روهشم  ياه  يزبس  زا 
دریم .  یم  دروخب  ار  نآ  گس  رگا   . تسا لیفجنز  هزم  شا  هزم  گنر و  خرس  شیاه  هخاش 

کشخ  مرگ و   : جازم
دیادز .  یم  ار  هنهک  کم  کک و  هایس و  ياه  هکل  لیبق  زا  تروص  ياه  هکل  دنبوکب  شمخت  اب  ار  زبس  کلفلف   : شیارآ

 . دناشن یم  ورف  ار  تخس  ياه  مرو  دوش  دامض  دنبوکب  شمخت  اب  ار  زبس  کلفلف   : شوج لمد و 

قدنف

رید رت و  یبرچ  مک  رت و  هیامرپ  ودرگ  زا  اریز   . تسا رت  يزغم  ودرگ  زا  رتشیب و  ودرگ  یکاخ  جازم  زا  قدـتف  یکاـخ  جازم   . تسا روهـشم 
دیارگ .  یم  یکشخ  یمرگ و  هب  رتشیب  تسا و  ییاوه   : جازم تسا . رت  مضه 
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دنک .  یم  داجیا  داب  مکش  ینییاپ  تمسق  رد  تسا و  روآداب  تسا .  رت  ضباق  ودرگ  زا  دوش .  یم  هرارم  شیادیپ  ببس   : تیصاخ
دنک .  یم  هایس  ار  وم  نآ  هتخوس   : شیارآ

دنادرگ .  یم  هتخپ  ار  ماکز  دنروخب  لفلف  یکدنا  اب  دننک و  خرس  نغور  رد  رگا  دروآ .  یم  درد  رس  : رس
دهد .  یم  شیازفا  ار  زغم  قدنف   : دیامرف طارقب 

دور .  یم  نیب  زا  مشچ  يدوبک  دنلامب  دوبک  مشچ  كدوک  خوفای )   ) هنادناج رب  ار  قدنف  رگا  هک  دنا  هتشادنپ  یهورگ   : مشچ
دراد .  یم  زاب  ار  ندروآرب  نوخ  تسا و  نمزم  هفرس  يوراد  دوش  هدروخ  بآ  لسع  اب   : یسفنت ياه  مادنا 

تسا .  رت  مضه  رید  ودرگ  زا  غارفتسا و  هدننک  کیرحت  مضه و  رید   : اذغ ياه  مادنا 
دروآ .  یم  دنب  ار  مکش  تسا و  ضباق  قدنف  تسوپ   : یعفد ياه  مادنا 

 . تسا مدژک  شین  رهزداپ  دشاب  بادس  ریجنا و  اب  رگا  هژیو  هب  تسا و  اه  یگدیزگ  رهزداپ   : اهرهز

وف

تسا .  رت  تشرد  نآ  زا  هیبش و  سفرک  گرب  هب  شگرب  هک  تسا  یهایگ 
دنیوگ .  یم  سطین )   ) ار نآ  هک  دیور  یم  ینیمزرس  رد  ًارثکا  هایگ  نیا 

تسا .  مرگ  شخیب   : تیصاخ
دنک .  یم  نامرد  ار  درد  ولهپ   : هنیس

رت لاعف  یمور  يدنه و  لبنـس  زا  راردا  رد   . دزادنا یم  هار  ار  ضیح  شکـشخ  زبس و  ندروخ  دهد و  یم  شزیر  ار  لوب   : هدننار ياه  مادنا 
 . دهد یم  ماجنا  ار  هشوج  یم  راک  تسا و 

هرهزیلف

دراد .  لفلف  نوچ  يرمث  تسا و  ضضح  تخرد  دنیوگ 
تسا .  کشرز  هریش  ای   . تسا نآ  هریش  ضضح 

دنک .  یم  تیوقت  ار  يوم  دنلامب  رس  رب  نوتیز  نغور  اب  ای  اهنت  : شیارآ
دنک .  یم  جالع  زین  ار  ناقری  تسا و  لاحط  يوراد  دنروخب  دنزپب و  هکرس  اب  ار  شیاه  هخاش  اذغ :  ياه  مادنا 

 . دروآ یم  نوریب  یلک  هب  ار  یمغلب  طلخ  دهد و  یم  شزیر  ار  ضیح  شگرب  خاش و  زپ  بآ   : هدننار ياه  مادنا 

شوگلیف

دنیوگ .  یم  رام  فول  ار  نآ  هک  تسا  عون  نآ  زا  رت  صلاخ  شا  هدیچیپ   . فاص يرگید  هدیچیپ و  یکی  تسا  عون  ود 
کشخ  مرگ و   : جازم

اهنیا همه ي  رد   . دراد یگدـنیادز  دـیامن و  یم  هکت  هکت  لادـتعا  هب  ار  جزل  هیامرپ و  ياه  طلخ  دـنک ،  یم  زاب  ار  اه  نادـنب  هار   : تیـصاخ
تسا .  رت  يوق  رادچیپ  تیصاخ 

هنهک روگنا  بآ  هارمه   . دیادز یم  ار  کم  کک و  دیفـس و  هایـس و  ياه  هکل  دشاب  لسع  اب  رگا  هژیو  هب  هدیچیپ و  شوگلیف  خیب   : شیارآ
تسا .  امرس  زا  یشان  ياه  كرت  يوراد 

تسا .  دیفم  دراد  ندودز  هب  زاین  هک  یمرو  ره  ياوادم  رد   : شوج مرو و 
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رت هچنآ   . تسا جالع  ار  دـیلپ  ياه  مخز  دوش  مهرم  دـننکن و  طولخم  ناـشوگ  رازه  اـب  ار  هدـیچیپ  شوگیلف  هژیو  هب  خـیب و   : هحرق مخز و 
دننک .  یم  تسرد  نآ  زا  ار  اهروصان  مخز و  هلیتف  دنبوک و  یم  ار  نآ  دش  کشخ  رگا  دیآ و  یم  راک  هب  اه  مخز  جالع  رد  تسا 

تسا .  اه  هچیهام  یتسس  سرقن و  يوراد  واگ  نیگرس  اب  شوگلیف   : لصافم
رگا  . درب یم  نیب  زا  ار  ینیب  ناطرس  هروخ و  دننک  ینیب  رد  لگ  نغور  اب  رگا  تسا و  شوگ  درد  نامرد  یناتـسب  شوگلیف  هشوخ  بآ   : رس

دور .  یم  نیب  زا  درد  دنزیرب  شوگ  رد  ار  نآ  زا  ییاه  هرطق  دنزیمایب و  نارطق  نوتیز و  نغور  اب  ار  يرام  فول  هشوخ  هرشفا 
نآ مخت   . تسا دـیفم  يرک  جالع  رد   . دـهد یم  افـش  ار  شوگ  مخز  درب و  یم  شوگ  زا  ار  كرچ  هک  تسا  ییاـهوراد  هلمج  زا  نآ  خـیب 

دننک .  دراو  ینیب  هب  ار  نآ  مشپ  هلیسوب ي  هک  تسا  نآ  رتهب  دشاب  یناطرس  رگا   . تسا ینیب  مخز  شوج و  عون  ره  جالع 
تسا .  دیفم  مشچ  مخز  رد  شخیب   : مشچ

نآ زا  سپ  دـبای و  شهاک  شیئوراد  توق  ات  دـنناشوجب  بآ  رد  راب  نیدـنچ  ار  نآ  یچیپ  عون  هژیو  هب  نآ و  خـیب  ای  شوگلیف   : شک سفن 
تسا .  دیفم  يدنلب ،  سفن  هنهک و  تیشنرب   ، ندروآرب نوخ  ياوادم  رد  دنروخب 

دروآ .  یم  دیدپ  ظیلغ  طلخ  شندروخ   : اذغ ياه  مادنا 
دهد .  یم  شزیر  ار  لوب  تسا .  ریساوب  جالع  دیالاپ ،  یم  ار  هدرگ   : یعفد ياه  مادنا 

 . دزگ یمن  رام  دنهدب  ژاسام  نآ  خیب  اب  ار  نت  رگا   : اهرهز

نجیف

یهوک .  ینابایب و  ینتشاک ،   : دراد عاونا  نجیف   : دیوگ سودیروقسید 
تسا .  ریجنا  تخرد  یگیاسمه  رد  هک  تسا  ینتشاک  نآ  عون  نیرتهب 

تسا .  کشخ  مرگ و  رت  نجیف   : جازم
تسا .  هدنریگ  روآ و  مخز  اه ،  گر  هدنیالاپ  نکشداب ،  رایسب  هدنزادگ ،  دننک ،  هکت   : تیصاخ

بلعثلا ءاد  يوراد  دیادز و  یم  ار  ریس  زایپ و  يوب  نجیف  تسا .  یتشوگ  ياه  هدایز  لیگز و  دیفس و  سیپ  کل و  جالع  نورطناب  : شیارآ
تسا . 

ندرگ و ریزانخ  رب  رگا   . دروآ یم  دوجو  هب  مرگ  مرو  دنراذگب  مادنا  رب  دننک و  دامـض  کمن  اب  دـنبوکب و  ار  ینابایب  نجیف   : شوج مرو و 
تسا .  رترثؤم  اهراک  نیا  رد  نجیف  غمص   . درب یم  لیلحت  دنراذگب  لغب  ریز 

تسا .  دیفم  دنلامب  ابوق  ربو  دننک  طولخم  لسع  نغور و  اب   : هحرق مخز و 
دننیب .  یم  هدیاف  دننابسچب  مخز  رب  دننک و  طولخم  رم  اب  رگا   . تسا هنهک  مخز  خرسداب و  یگچروم و  جالع  دشاب  بادیفس  هکرس و  اب 

تسا .  دنمدوس  لصافم  درد  باصعا و  يرامیب  جلف و  جالع  رد  دشاب  لسع  اب  هک  شدامض  ای   ، نجیف ندروخ   : لصافم
یم دنب  غامد  نوخ  دننک  ینیب  رد  هکرس  اب   . تسا یگـشیمه  دردرـس  يوراد  دوش  دامـض  تواق  اب   . درب یم  نیب  زا  ار  زایپ  ریـس و  يوب   : رس

دیآ . 
دیامن یم  شوماخ  ار  زوزو  اهادـص و  درد و  دـنک و  یم  كاـپ  ار  شوگ  دـنناکچب  شوگ  رد  دـننک و  مرگ  راـنا  تسوپ  رد  ار  شا  هرـشفا 

تسا .  یبوخ  يوراد  دنلامب  رس  مخز  رب  دروآ و  یم  نوریب  هدنز  ای  دشک  یم  ار  شوگ  مرک  .
دنک .  یم  تیوقت  ار  دید  دنروخب  ای  دنشکب  مشچ  هب  دننک و  طولخم  لسع  هنایزار و  هرشفا  اب  هک  شا  هرشفا  هژیو  هب  نجیف و   : مشچ

ورف ار  باهتلا  شپت و  دنراذگب  مشچ  رب  دننک و  دامض  تواق  اب  ار  نجیف 
. دناشن یم 
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درب .  یم  نیب  زا  ار  ییوس  مک  دنلامب  مشچ  نوماریپ  رب  دننک و  تسرد  مهرم  لسع  ورم  هنایزار و  نجیف و  زا  رگا 
يولهپ شش و  درد  تسا و  یسفنت  راوشد  يوراد  سفور  لوقب  تسا و  بوخ  درد  هنیس  جالع  رد  کشخ  تبـش  اب  رت  نجیف  زپ  بآ   : هنیس

دنک .  یم  فرط  رب  ار  اه  هدند  درد  هفرس و  و 
یگیخ ياقـستسا  یتشوگ و  ياقـستسا  جالع  رد  دننک  دامـض  ریجنا  اب  ای  دنروخب  دـنزپب و  هنهک  روگنا  بآ  رد  ار  نجیف   : اذـغ ياه  مادـنا 

تسا .  دیفم 
تسا .  دیفم  لاحط  جالع  رد   . دشخب یم  ناوت  ار  هدعم  دروآ و  یم  ءاهتشا  تسا ،  یشراوگ   ، دهد یم  نیکست  ار  یمغلب  هکسکس 

درب .  یم  نیب  زا  یلک  هب  ار  عامج  يوزرآ   . دنک یم  عطق  دناکشخ و  یم  ار  تشپ  بآ 
دبای .  یم  نیکست  جنلوق  درد  دننک  هنقح  نوتیز  نغور  نجیف و  اب   . تسا جالع  ار  هدور  چیپو  درد   . دنهد یم  تیضوبق  نآ  عون  ود  ره 
شعون ود  ره   . تسا مرک  يوراد  دـنروخب  دـنناشوجب و  نوتیز  نغور  رد  ار  نجیف   . دـهد یم  افـش  ار  هدـعم  مخز  دـننک  طولخم  لـسع  اـب 

دنهد .  یم  تیضوبق  ود  ره  دنزیر و  یم  نوریب  لوب  شزیر  هلیسو ي  هب  ار   ( اه ینتخیر  نوریب  نت (  ياه  هدئاز 
تسا .  دیفم  زرل  بت و  رد  شنغور  هب  ییادنا  نت  ای  نجیف  ندروخ   : اه بت 

. تسا لتاق  مس  ینابایب  نجیف  ندروخ  دایز  دنک  یم  تمواقم  اهرهز  اب   : اهرهز

چراق

تسه .  مه  یمس  چراق  تسه و  یندروخ  چراق  دیوگ :  سودیروقسید 
رد ای  هتسر  نفعتم  ياه  هچراپ  هنهک  یگیاسمه  رد  ای  هدیئور و  هدز  گنز  ياهخیم  یکیدزن  رد  ای  هک  تسا  نیا  چراق  ندش  یمـس  هزیگنا 

توبکنع رات  دننام  یکفک  ای  جزل  یتبوطر  ياه  چراق  رب   . تسا هدروآرب  رس  يذوم  تارشح  هنال  راوج 
دنیشن .  یم 

تسا .  رت  درس و   : جازم
نآ اب  ار  یهوک  هنوپ  کشخ و  رت و  یبالگ  دـناشوجب و  بآ  رد  ار  چراق  هک  تسا  نآ  رتهب   . دروآ دوجو  هب  دـب  ظـیلغ و  طـلخ   : تیـصاخ

دنشونب .  هیامرپ  يروگنا  هنهک  روگنا  بآ  شندروخ  زا  دعب  دننک و  طولخم 
دوش .  یم  هتکس  یخرک و  ببس   : رس

تسا .  هدنشک  هک  یمس  چراق  هب  دسر  هچ  ات  دوش  یم  قانخ  ببس  یندروخ  چراق   : سفن
دهد .  یم  رایسب  ياذغ  تسا و  مضه  رید  چراق   . ددرگ یم  غارفتسا  یق و  ببس  دنروخب  دح  زا  دایز  ار  بوخ  چراق  رگا   : اذغ ياه  مادنا 

دنیآ .  یم  راتفرگ  شغ  هب  دننک و  یم  درس  قرع  یمس  چراق  ندروخ  زا 
دروآ .  یم  لوبلا  رسع  هدننار :  ياه  مادنا 

کی تدم  رد  رثکادح  دیاش  هنرگ  و  تسا ،  لسع  ندروخ  ای  هکرس  اب  غرم  سورخ و  زوغلچ  ای  هنوپ  نیبجنکـس و  یمـس ،  رهزداپ   : اهرهز
 . دشکب زور 

یتخرد چراق 

دشاب .  فاص  رانک  مکارتم و  نکشدوز و  دیفس و  فاص و  هک  تسا  نآ  شبوخ 
کشخ  مرگ و   : جازم

تسا .  شخب  یمرن  اه و  نادنب  هار  نکزاب  هیامرپ ،  طلخ  هدننک ،  هکت  هدنرب ،  لیلحت   : تیصاخ
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اب دشاب  هتشاد  بت  رامیب  رگا   . تسا بسانم  بصع  هیقنت  نداتفا و  رد   . تسا دیفم  باصعا  يرامیب  جالع  رد  دنروخب  نیبجنکس  اب   : لصافم
تسا .  رتهب  دنروخب  لگ  تبرش  اب  بآ  لسع 

تسا .  دنمدوس  عرص  جالع  رد  دیالاپ و  یم  ار  زغم   : رس
هنیس زا  ندروآرب  نوخ  رد  دنروخب  بآ  اب  ار  نآ  رگا   . تسا شش  مخز  تیشنرب و  جالع  دنروخب  هیامرپ  هایـس و  هنهک  روگنا  بآ  اب   : هنیس

تسا .  دیفم 
اود ار  هدعم  درد  دنعلبب  ای  دنوجب  اهنت  ار  نآ  رگا  دناشن  یم  ورف  ار  لاحط  مرو  دنروخب  نیبجنکـس  اب   ، تسا ناقری  يوراد  اذغ :  ياه  مادنا 

دنک .  یم  نامرد  ار  دبک  درد  دنک و  یم 
دروآ .  یم  نوریب  ار  یمغلب  ییادوس و  هیامرپ  طلخ  عاونا  بالسع  اب  نآ  ندروخ   : هدننار ياه  مادنا 

نادـهز یگفخ  رد  نکـسم و  ار  هدرگ  درد  دـهد و  یم  شزیر  ار  ضیح  لوب و  تسا و  لاهـسا  کمک  دـشاب  یم  لهـسم  ياهوراد  اب  رگا 
تسا .  دیفم 

تسا .  دیفم  هنهک  ياه  بت  هزرل و  بت  جالع  رد   : اه بت 
 . تسا دیفم  دنراذگب  تارشح  شین  ياج  رب   : اهرهز

 ( يردوت  ) همودق

تسا .  یهوک  ياندنگ  گرب  هیبش  يردوت  گرب 
تسا .  رت  مرگ و   : جازم

تسا .  روآ  مخز  ینابایب و  كزیترت  مخت  دننام  یگزمدنت  رد   : تیصاخ
ار باهتلا  شدامض  دنک و  یم  مرن  ار  تفس  مرو  تسا .  دیفم  دنلامب  دنتـسین  رت  هک  یناطرـس  ياه  شوج  رب  لسع  بآ و  اب   : شوج مرو و 

دناشن .  یم  ورف 
دنک .  یم  مرن  ار  سرقن  یتفس  شدامض   : لصافم

دنک .  یم  نامرد  ار  شوگ  خیب  مرو   : رس
تسا .  مشچ  مخز  يوراد  دنشکب  مشچ  رد  لسع  اب   : مشچ

 . تسا زیگنا  توهش  يردوت   : هدننار ياه  مادنا 

امعموقورق

بآ رد  رگا  دشابن و  نآ  اب  یبوچ  چیه  گنر و  هایس  نیگنـس ،  وبـشوخ ،  هک  تسا  نآ  شبوخ   . تسا نارفعز  نغور  نیـشن  هت  دنیوگ  یم 
دشاب .  رادیاپ  شگنر  دنک و  گنر  ار  نادند  دنوجب  رگا  درآرد و  نارفعز  گنر  هب  ار  بآ  دننک  لح 

تسا .  هدنناسر  هدننک و  مرگ   : تیصاخ
دهد .  یم  الج  ار  هدید  درب و  یم  ار  مشچ  مت   : مشچ

 . دهد یم  شزیر  ار  لوب   : هدننار ياه  مادنا 

 ( كرتسا  ) كرطصا روخوب ـ  هرق 

تسا .  نوتیز  غمص  هک  دننآرب  یخرب  تسا و  تاعیام  زا  یعون  سودیروقسید  هتفگ ي  هب   : كرطصا روخوب ـ  هرق  كرتسا 
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تسا .  رتهب  دشاب  رتوبشوخ  هچره   . دهد یم  ماجنا  ار  ردنک  دود  راک  لاوحا  همه  رد  كرتسا  دود 
تسا . »  عون  نیرتهب  دنام  یم  ربونص  غمص  هب  تسا و  یبرچ  ياراد  هک  نآ  گنر  ینارفعز   :» دیوگ سودیروقسید 

ماود  اب  شوخ و  يوب  هک  تسا  دوجوم  گنر  دیفس  ياه  مرج  كرتسا  مرج  رد 
نادنچ تسا  سوبـس  دـننام  هک  هیام  یب  هایـس و  كرتسا  تسا .  نیبگنا  هیبش  هک  دـهد  یم  سپ  یمن  مییاسب  تسد  اب  ار  كرتسارگا   . دراد

درادن .  یشزرا 
تسا .  دیفم  هلزن  ماکز و  ياوادم  رد  دروآ ،  یم  باوخ  دردرس و  ینادرگرس ،   : رس ياه  مادنا 

دیامن .  یم  يریگولج  یگدیربادص  یگتفرگادص و  هفرس و  زا   : هنیس سفن و  ياه  مادنا 
تسا .  دنمدوس  ضیح  ندرک  يراج  ندرک و  زاب  نادهز و  یتخس  جالع  رد  نآ  نغور   : یعفد ياه  مادنا 

 . تسا نیلم  ار  مکش  دنروخب  هنب  رفش  يرادقم  اب  ار  نآ  رگا 

نارطق

دنیوگ .  یم  نیریش  ار  نآ  هک  تسا  یتخرد  هرشفا 
کشخ  مرگ و   : جازم

دنک .  یم  ظفح  ندیدنگ  زا  ار  هدرم  شال  تسا .  راذگ  غاد  دروآ ،  یم  تسوپ  یکیدزن  هب  ار  نوخ   : تیصاخ
دنک .  یم  نک  هشیر  ار  تاناویح  دازیمدآ و  کشر  شپش و   : شیارآ

تسا .  ناویح  یمدآ و  يرگ  جالع   . دنک یم  مکحم  ار  تسس  تشوگ   : هحرق مخز و 
رغاپ و يوراد  نآ  یندـیلام  یندیـسیل و   . تسا بوخ  اه  هچیهام  رد  میر  نوخ و  ندـمآ  عمجو  هچیهاـم  یگتـسسگ  هجلاـعم  رد   : لـصافم

تسا .  سیراو 
شوـگ رد  اـفوز  بآ  اـب  ار  نآ   . دـشک یم  ار  شوـگ  مرک  دـنناکچب  شوـگ  رد  تسا .  دردرـس  جـالع  نیرتـهب  ندـیلام  رـس  رب  نارطق   : رس

هدروخ  مرک  نادند  نادند و  درد  يوراد  افوز  بآ  اب  دنک  یم  شوماخ  ار  شوگ  زوزو  اهادص و  دنناکچب 
تسا . 

دیامن .  یم  تیوقت  ار  دید  كاپ و  ار  مشچ  ياه  مخز  رثا   : مشچ
تسا .  هنیرید  هفرس  يوراد  دنک .  یم  جالع  ار  نیتزول  ولگ و  درد  دنلامب ،  ولگ  رب   : هنیس

تسین .  راگزاس  هدعم  اب  نارطق  تخرد  هویم   : اذغ ياه  مادنا 
دنادرگ یم  هابت  ار  تشپ  بآ   . دـهد یم  شزیر  ار  ضیح  تسا .  مرک  عون  همه  ناـمرد  نآ  اـب  هنقح  هژیو  هب  نارطق و   : هدـننار ياـه  مادـنا 

تسا .  يرادراب  عنام  دننک  عامج  دننک و  رت  نارطق  اب  ار  رکذ  رگا  .
تسا .  كزیمکچ  يوراد 

تسا .  ییایرد  شوگرخ  زا  ندش  مومسم  رهزداپ  دنروخب  هیامرپ  هایس  هنهک  روگنا  بآ  اب   : اهرهز
 . دنزیرگ یم  يذوم  تارشح  دنلامب  نت  رب  ای  دنراذگب  رتش  هیپ  اب  ار  نارطق 

دوهیلا رفق 

رفق تسه  مه  لیسس  هریزج  رد   . دوش یم  ادیپ   ( شیرقا  ) رهش و  نولیـص )   ) رهـش رد  دنروآ و  یم  اقیرفآ  زا  ار  رفق   : دیوگ سودیروقـسید 
دشاب .  نیگنس  دنمورین و  هدنشخرد و  شفنب  هک  تسا  نآ  بوخ 
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کشخ  مرگ و   : جازم
دنک .  یم  نامرد  ار  مکش  رد  هدمآ  دنب  نوخ  شندروخ   . دنک یم  اناوت  ار  اه  مادنا  تسا و  تفز  توق  مه   : تیصاخ

دراد .  یم  رب  ار  دیفس  ياه  هکل  دنلامب  نخان  رب   : شیارآ
دناسر .  یم  ار  ریزانخ  شوج :  مرو و 

دناشن .  یم  ورف  ار  اه  مخز  سامآ  تسا و  یسوریو  يرامیب  جالع  دنلامب  تسوپ  رب   : هحرق مخز و 
باصعا يرامیب  جالع  شندیلام  ای  شندروخ  سرقن و  يوراد  شدامض   : لصافم

تسا . 
تسا .  دنمدوس  قانخ  نیتزول و  سامآ  هنیس ،  زا  میر  كرچ و  ندنار  نوریب  ندروآرب ،  نوخ  شش ،  مخز  هفرس ،  جالعرد   : هنیس

رگا دنک و  یم  نامرد  ار  نادهز  درد  یگدمآرب و  دنـشکرب  ار  شدود  ای  دنرادرب  ار  نآ   . دنک یم  مرن  ار  نادهز  یتفـس   : هدننار ياه  مادنا 
 . تسا يرتنازید  جالع  دوش  هنقح  وج  هرشفا  اب 

سرخ شوگ  سمولق ، 

تسا .  هدنیادز  لادتعا  هب  دراد و  گنر  ییالط  لگ  هچنآ  هژیو  هب  تسا و  هدنرب  لیلحت  ریصوب 
دنادرگ .  یم  خرس  ار  وم  نآ  ییالط  لگ   : شیارآ

تسا .  اه  مرو  يوراد  دنزپب  ار  شگرب   : شوج لمد و 
دنک .  یم  نامرد  ار  مخز  مخز و  دشاب  لسع  اب  هک  شدامض   : هحرق مخز و 

تسا .  دنمدوس  اه  هچیهام  یتسس  جالع  رد   : لصافم
دور .  یم  نیب  زا  نادند  درد  دننادرگب  ناهد  رد  ار  زپ  بآ  رگا   : رس

تسا .  مرگ  دمر  ياود   : مشچ
تسا .  دیفم  کشخ  هفرس  هجلاعم  رد   : یسفنت ياه  مادنا 

 . تسا نمزم  لاهسا  يوراد  هایس  گرب  دیفس و  گرب  ریصوب 

نیبقنق

تسا .  کچرک  نغور  دنیوگ 
تسا .  رس  مخز  يرگ و  يوراد  دنلامب  رسرب   : هحرق مخز و 

لاهـسا شندروخ   . تسا يزیپ  مرگ  مرو  جالع   . تسا دیفم  نادهز  هناهد  یگدمآ  مهب  جالع  رد  شندـیلام  ندروخ و   : هدـننار ياه  مادـنا 
 . تسا بوخ  رایسب  رایسب  هنیمز  نیا  رد  دنار و  یم  نوریب  ار  مکش  لخاد  ياه  مرک  دروآ و  یم 

لدنص

ار نآ  یـضعب  هک  يدـیپس  هب  لـیام  درز  خرـس ،  درز ،  تسا :  عوـن  هس  دـنروآ و  یم  نـیچ  تـکلمم  زرم  زا  هـک  تـسا  يربتـس  ياـهبوچ 
دنیوگ .  یم  يریصاقم 

تسا .  رت  شوخ  هیقب  يوب  زا  يریصاقم  يوب 
کشخ  درس و   : جازم
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ندب  تبوطر  شوارت  عنام  گنر  خرس  لدنص  هژیو  هب  لدنص و   : تیصاخ
تسا .  دیفم  دنلامب  خرس  داب  رب   . درب یم  لیلحت  ار  مرگ  مرو  شگنر  خرس  هژیو  هب  لدنص و   : مرو  . تسا

تسین .  دب  درد  رس  جالع  رد   : رس
تسا .  جالع  ار  اه  بت  زا  یشان  شپت  یندیلام  یندروخ و   : هنیس

دنک .  یم  فرطرب  ار  مرگ  هدعم  یناوتان  شندیلام  ندروخ و   : اذغ ياه  مادنا 
 . تسا دنمدوس  مرگ  ياهبت  جالع  رد  يریصاقم  گنر  دیفس  هژیو  هب  لدنص و   : اه بت 

فدص

 ، نکـشداب يریفرف  فدـص  هتخوس  تسا .  هدنناکـشخ  رایـسب  دـنلامب  نت  رب  دـنیاسب و  دـننک و  درخ  ار   ( نوزلح  ) یناـبایب فدـص  تشوگ 
یب هتـسرد و  هک  یطرـش  هب  دننک  یم  بذج  ار  راخ  ناوختـسا و  هزیر  ياه  فدص  عاونا  همه   . تسا هنوب  انعن و  قرع  توق  مه  هدـنیادز و 

 . دنوش لامعتسا  یتلاح  رییغت  چیه 
ياهناکیپ هتخوسان  ماخ و  فدص   . دنا سیپ  کل و  هدنیادز  دنزوس  یم  هک  یتقو  اه  فدص  هتـسوپ  یفدـص و  ياه  شـشوپ  همه   : شیارآ

بذج  ار  یناوختسا 
دنک .  یم  يریگولج  وم  شزیر  زا  دنلامب  وم  ياج  رب  دنزپب و  نوتیز  نغور  رد  ار   ( یناوغرا  ) يریفرف فدص  رگا  دنک . یم 

لـسع یگیامرپ  رب  ات  دننک  طولخم  رم  اولا و  وردـنک  اب  رگا  دـنیوگ  نوزلح  گنز  ار  نآ  تسا و  نوزلح  رب  هک  یجزل  هدام   : شوج مرو و 
دنیچ .  یم  رب  دشاب  هتشاد  افرژ  رد  یتبوطر  رگا  دنک و  یم  کشخ  ار  شوگانب  مرو  دیآ ،  رد 

تـسا یگتخوس  يوراد  کمن  اب  هتخوس  فدص  دشخب .  یم  يدوبهب  دنک و  یم  كاپ   ، دـیادز یم  ار  مخز  يریفرف  هتخوس   : هحرق مخز و 
تسا .  دیفم  هجلاعم  يارب  یفدص  ره  هتخوس   . دنک کشخ  ار  نآ  ات  دنشاپ  یم  هتخوس  رب  و 

دشاب مه  بایسآ  درگ  اب  رگا  دنراذگب و  وا  رب  رم  ردنک و  شتـشوگ و  هارمه  فدص  دشاب  بصع  رب  هک  یمخز  هژیو  هب  مخز و  جالع  رد 
دهد .  یم  افش  ار  مخز  تسا و  یبوخ  يوراد 

دناشن .  یم  ورف  ار  لصافم  مرو  تسا و  سرقن  لصافم و  درد  جالع  دننک  دامض  ار  فدص   : لصافم
غامد نوخ  دنزیمآ  هکرـس  اب  دنیاسب و  ار  فدص   . دهد یم  الج  ار  نادند  دوش  هتخوس  کمن  اب  رگا  هژیو  هب  يریفرف و  فدص  هتخوس   : رس

دیامن .  یم  عطق  ار 
زا ار  مت  يدیفـس و  دـناشن ،  یم  ورف  ار  کـلپ  ساـمآ  دنـشکب  مشچ  رد  دـنیوشب و  ار  هتخوس  دـننازوسب و  شتـشوگ  اـب  ار  فدـص   : مشچ

دیادز .  یم  کشچ 
وم شیور  عنام  دنلامب  کلپ  رب  دـنیاسب و  نارطق  اب  ار  نآ  هتخوس  دـننازوسب و  تسا  روهـشم  هنهک   ( سلیط  ) هب هک  ار  یفدـص  تشوگ  رگا 

دوش .  یم 
دنابسچ .  یم  ار  کلپ  هتشگرب  يوم  تسا  ینابایب  نوزلح  رب  هک  یجزل  هدام 

جالع دنروخب  هکرـس  اب  ار  يریفرف  فدص   . دهد یم  نیکـست  ار  هدعم  درد  دشابن  هتخپن  هتـشرب و  هک  یفدص  ره  تشوگ   : اذغ ياه  مادـنا 
رد هژیو  هب  و   . دـتفیب شدوخ  ات  دـنراذگب  دـیاب  و  دوش ،  یمن  ادـج  درواین  نییاپ  ات  دـنراذگب  ءاقـستسا  رب  ار  فدـص  دامـض  تسا .  لاحط 

تسا .  رترثؤم  اه  فدص  ریاس  زا  تسا  هدنناکشخ  رایسب  هک  ینابایب  فدص  ءاقستسا  جالع 
تسین .  نیلم  يریفرف  فدص  تشوگ   : هدننار ياه  مادنا 

ياهفدص تشوگبآ  نینچمه  تسا و  نیلم  شتـشوگبآ  هژیو  هب  تسا و  رتات  دنیوگ ،  یم   ( سیبلاط  ) ار نآ  ماش  مدرم  هک  یفدـص  تشوگ 
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تسا .  نیلم  کچوک 
دروآ .  یم  نوریب  ار  ناد  هچب  تسا و  نادهز  یگفخ  جالع  يریفرف  فدص  هتخوس  زا  ندیشک  رب  دود 

دروآ .  یم  شوه  هب  ار  ناگدز  عرص  تسا و  دیفم  نادهز  یگفخ  جالع  رد  یمزلق ،  یلباب ،  لیبق  زا  یلحاس  ياهیهام  شوگ  دود 
دهد .  یم  شزیر  ار  ضیح  دنرادرب  ار  فدص 

تسا راه  گس  رهزداپ  فدص  تشوگ   : اهرهز

يدنه ربونص 

دنیوگ .  یم  يدنه  ربونص  ار  نآ  تسا و  یهوک  ورس  هریت  زا 
تسا .  روآ  یگنشت  هزم و  دنت  مرگ و  شا  هریش  هزمدنت و  یمک  تسا  هیبش  دابنرز  بوچ  هب  شیاه  بوچ 

تسا .  مرگ  کشخ و   : جازم
تسا .  ضباق  دنازوس و  یم  هک  تسا  نانچ  نآ  ریش  یگزم  دنت   : تیصاخ

تسا .  جالع  نیرتهب  یجک  ناهد  جلف و  باصعا و  یتسس  ياوادم  رد   : لصافم
تسا .  دنمدوس  عرص  هتکس و  زغم و  درس  ياه  يرامیب  جالع  رد   : رس

تسا .  روآ  یگنشت  شریش   : اذغ ياه  مادنا 
بآ رد  هک  یطرش  هب  دنک  یم  فرط  رب  ار  دعقم  یتسس  دروآ .  یم  دنب  ار  مکـش  دنک .  یم  درخ  ار  هناثم  هیلک و  گنـس   : یعفد ياه  مادنا 

 . دننیشنب شزپ 

 ( يدنه قبن   ) رفسیلاط

وبشوخ  یمک  دنت و  ضبق و  ناتسودنه  دروآ  هر  تسا  يا  هتسوپ 
تسا .  دایز  نآ  رد  یکاخ  رهوگ  دراد و  تفاطل  یمک 

کشخ  مرگ و   : جازم
 . تسا دیفم  ریساوب  جالع  دعقم و  يزیرنوخ  نادهز و  يزیرنوخ  هدور و  ياه  مخز  و  هدعم )  داسف   ) برذ رد   : یعفد ياه  مادنا 

نویلوقیرط

يزبآ ناهایگ  زا  تسین و  بآ  رد  ششیور   . دسر یم  نآ  هب  ایرد  دم  دیور و  ایرد  ياه  هنارک  رد  هک  تسا  یهایگ   : دیوگ سودیروقسید 
دیآ .  یمن  رامش  هب 

دهد .  یم  گنر  رییغت  هبترم  هس  زور  رد  هایگ  نیا  لگ  دنیوگ 
دیآ . یمرد  ینوخ  خرس  گنر  هب  بورغ  کیدزن  شفنب و  زورمینرد  دیفس ،  ناهایگ 

دراد .  یمرگ  هب  شیارگ   : جازم
دهد .  یم  شزیر  ار  لوب  مکش و  یکبآ  داوم  دنشونب  ياه  بآشون  اب  ار  نآ  رگا   : یعفد ياه  مادنا 

 . دننک یم  لامعتسا  مس  دنزگ  عفد  يارب  ارنآ  اهرهزداپ  ریاس  زا  لبق   : اهرهز

ساموحفرط
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دنیوگ .  رابدا  ار  هایگ  نیا  یضعب   : دیوگ سودیروقسید 
 . دهد یم  ماجنا  ار  ناشوایسرپ  ياهراک  مامت  تسا و  ناشوایسرپ  هاگنتسر  هک  دوش  یم  ادیپ  ییاهاج  رد  هایگ  نیا 

نویغارط

تسا .  ترک  هریزج  ناهایگ  زا 
دیآ .  یم  نوریب  ریت  دزخب  هایگ  نیا  نایم  هب  زب  دریگب و  رارق  یهوکزب  نت  تشوگ  رد  يریت  رگا   : دیوگ سودیروقسید   : تیصاخ

دشک .  یم  نوریب  تشوگ  زا  ار  اه  هدیلخ  اهراخ و  ناکیپ و  دننک  دامض  ار  هایگ  نیا  رگا 
ار اه  هدور  مخز  دزادـنا و  یم  هار  ار  ضیح   . دـیامن یم  درخ  ار  هناثم  گنـس   . دـنک یم  عطق  ار  كزیمکچ  نآ  ندروخ   : یعفد ياه  مادـنا 

 . دنک یم  هجلاعم 

 ( کلت  ) قلط

دبسچ .  یم  هدعم  ياه  مخ  چیپ و  رانک و  هشوگ و  هب  اریز  تسا  كانرطخ  نآ  ندروخ  هک  دنا  هتفگ  یضعب 
دنزیر و یم  يا  هچراپ  رد  نش  هناد  دنچ  خی و  هعطق  دنچ  اب  ار  کلت   : تسا رارق  نیا  زا  کلت  ندیـشود   . دـنز یم  يرم  ولگ و  ردـنا  گنچ 

دوش .  لح  ات  دننز  یم  مهب 
کشخ .  درس و   : جازم

تسا .  نوخ  فیزن  هدنرادزاب   . تسا ضبق   : تیصاخ
دنک .  یم  نامرد  دشاب  شوگ  تسس  هک  ار  ییاج  ره  شوگ و  تشپ  نار ،  ود  نایم  ناتسپ ،  هتساوخرب  هزات  ياه  سامآ   : هنیس

دنک .  یم  عطق  ار  ندروآرب  نوخ  دشاب  گنهراب  بآ  اب   : یسفنت ياه  مادنا 
 . دراد ار  رثا  نیمه  زین  شلولحم  ندیلام  دنک  یم  عطق  ار  نادهز  دعقم و  يزیرنوخ  شا  هداد  وشتسش  ندروخ   : یعفد ياه  مادنا 

سویرقوط

درب یم  یلک  هب  ار  لاحط  سامآ  شزپ  بآ  ندروخ   . دراد یتسدبوچ  هب  هیبش  رایسب و  ياه  هخاش  هک  تسا  یهایگ   : دیوگ سودیروقـسید 
 . تسا دیفم  ییوراد  لاحط  يارب  مه  زاب  دنیامن  دامض  ریجنا  هکرس و  اب  ار  نآ  رگا  . 

نواووقاقیط

نادهز تسا .  رایسب  کچوک و  هایس و  شلگ   . دراد رایسب  ياه  هخاش   . دنام یم  يزیرجات  گرب  هب  هایگ  نیا  گرب   : دیوگ سودیروقسید 
دنیچ .  یم  رب  ار  ینالیس  داوم  دیالاپ و  یم  ار 

 . دنک یم  دایز  ار  ناتسپ  ریش  دنیوگ  یم  دنروخب  دننک و  يزیچ  هارمه  ار  نآ  رگا 

سوماش نیط 

کبـس رت و  ییاوه  هدز  رهم  زا  سوماش  هک  تسا  نیا  رد  توافت  تسا و  هدز  رهم  لگ  دننامه  اه  شنک  ریاس  ندروآ و  دـنب  رد   : تیـصاخ
تسا .  رت 

درادن .  وشتسش  هب  زاین   . تسا هدنبسچ  جزل و  رادشک ،   : جازم
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تسا .  هدننک  مارآ  رایسب  شخب و  يدرس 
تسا و رازآ  یب  ناسر ،  عفن  سوماش   . تسا رت  يراـک  اـهلگ  ریاـس  زا  هنیمز  نیا  رد  دراد ،  یم  زاـب  ار  هتـساوخون  مرگ  مرو   : شوج مرو و 

دشاب .  هتشاد  هارمه  هدنهد  دازآ  يربز  هک  تسین  هدز  رهم  لگ  نوچ 
دهاک .  یم  شا  هدیاف  زا  تسا و  رایسب  شیراد  شک  اریز  تسا .  هدز  رهم  زا  رتمک  اه  یگتخوس  جالع  رد   : هحرق مخز و 

تسا .  دیفم  روهظون  سرقن  جالع  رد   : لصافم
دیامن .  یم  هجلاعم  ار  هینرق  ياه  لوات   : مشچ

تسا .  دیفم  شوگ  تشپ  لمد  ناتسپ و  مرو  جالع  رد   : هنیس رس و 
 . دراد یم  زاب  ار  نادهز  يزیرنوخ  دزاس و  یم  يداع  ار  هناهام  تداع  ندروخ  مهب   : یعفد ياه  مادنا 

نویلاع

دنادنب .  یم  ار  ریش  هیام  رینپ  نوچمه  اریز   . تسا دنبریش  ینعم  هب  همه  دنیوگ و  یم   ( نویرالاع  ) یهورگ نویلاغ و  ار  هایگ  نیا  یضعب 
تسا .   ( نانیرح  ) هخاش گرب و  هیبش  هایگ  نیا  هخاش  گرب و 

تسا .  دیفم  يزیرنوخ  رد  دوش  دامض  شلگ   : تیصاخ
تسا .  یگتخوس  يوراد  شگرب  لگ و   : مخز

تسا .  یگتسخ  زا  یشان  درد  جالع  یگتسخ و  يوراد  دوش  دیفس  ات  دننزب  کمن  دننک و  طولخم  لگ  نغور  موم و  اب  ار  نآ   : لصافم
 . تسا زیگنا  توهش  شخیب   : هدننار ياه  مادنا 

سیسولاع

دنیوگ .  یم   ( مهبرب  ) ناتسربط رد  ار  هایگ  نیا  دنیوگ  یضعب 
یم دـب  رایـسب  ییوب  یهد  راشف  تسد  رد  رگا  تسا و  رت  فاـص  هنزگ  گرب  زا  شگرب  نکیل   . دـنام یم  هنزگ  هب  ًاـمامت  هک  تسا  یهاـیگ 

دنکارپ . 
دنک .  یم  مرن  ار  اه  یتفس   : تیصاخ

تسا .  دیفم  هروخ  دیلپ و  مخز  جالع  رد   : مخز
دنک .  یم  جالع  ار  اه  مرو  ریاس  ریزانخ و  یناطرس و  ياه  مرو  دنراذگب  مرو  رب  راب  ود  يزور  مرگ  مین  دننک و  دامض   : مرو

 . تسا دیفم  نیتزول  شوگ و  تشپ  مرو  جالع  رد  دوش  دامض  شیاه  هخاش  گرب و   : رس

سدع

دشاب .  یم  هخلت  سدع  يرگید  تسین و  بوخ  ینابایب  عون  دراد و  ینابایب  ینتشاک و  هک  یندروخ   . دنتسه سدع  مان  هب  هایگ  ود 
دنکن .  گنر  هایس  ار  بآ  دنزیر  یم  بآ  رد  رگا  دزپب و  دوز  هک  تسا  نآ  یندروخ  سدع  نیرتهب 

دراد .  لدتعم  یکشخ  مرگ و   : جازم
یم هیامرپ  ار  نوخ   . دنیب یم  ناشیرپ  ياه  باوخ  دروخ  یم  سدع  هک  یـسک  تسازداب  هدـنیادز و  هدـنریگ و  ياوق  زا  یبیکرت   : تیـصاخ

دهد .  یم  شهاک  ار  ضیح  لوب و   . تسین ناور  اه  گر  رد  دنادرگ و 
ار كرچ  میر و  اما  تسا  هدنرادزاب  هکنیا  اب  سدع   . تسا تفس  ياه  سامآ  ریزانخ و  جالع  دننک  دامض  دنزپب و  هکرـس  اب  ار  سدع   : مرو
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دوش .  یم  تفس  ياه  مرو  ناطرس و  ثعاب  نآ  ندروخ  دایز  دنک .  یم  عمج 
دنک .  یم  رب  ار  دیلپ  مخز  دنک و  یم  رپ  تشوگ  زا  ار  دوگ  مخز  دنزپب  هکرس  اب  ار  سدع   : هحرق مخز و 

اب رگا  دـنراذگب و  مخز  رب  هریغ  رانا و  تسوپ  لیبق  سدـع  زا  رت  ضبق  اب  ار  هتخپ  هکرـس  رد  سدـع  دـشاب  گرزب  رایـسب   ( مخز  ) لمد رگا 
دشاب .  یم  امرس  زا  یشان  ياه  كرت  یگچروم و  خرس و  داب  هروخ و  جالع  دننک  طولخم  ایرد  بآ 

تسا .  دیفم  دنراذگب  سرقن  رب  دننک و  دامض  ار  تواق  سدع و  تسین .  بوخ  باصعا  يارب   : لصافم
دروآ .  یم  ماذج  سدع  ندروخ  دایز 

دیآ .  یم  راتفرگ  مشچ  یگریت  هب  دروخب  سدع  دایز  هک  یسک  دراد  یکشخ  رایسب  نوچ   : مشچ
دنیشن .  یم  ورف  مشچ  مرگ  سامآ  دنراذگ  مشچ  رب  دنزاس و  دامض  هب  لگ و  نغور  رسفا ،  هاش  سدع ،  زا 

دور .  یم  نیب  زا  دشاب  ریش  ای  نوخ  ندش  عمج  زا  یشان  هک  ناتسپ  سامآ  دننک  دامض  دنزپب و  ایرد  بآ  رد  ار  سدع   : هنیس
دنروخب ار  هدنک  تسوپ  سدع  هناد  یس  دنیوگ  یم  تسا .  نیگنـس  روآداب و  تسین .  راگزاس  هدعم  اب  تسا و  مضه  رید   : اذغ ياه  مادنا 

دهد .  یم  يور  دبک  رد  نادنب  هار  هن  رگ  دنروخب و  ینیریش  سدع  اب  دیابن   . درب یم  نیب  زا  ار  هدعم  یتسس 
سدع هک  ینابایب  سدع   . دنیـشن یم  ورف  دنراذگب  دعقم  مرو  رب  دننک و  دامـض  ار  لگ  نغور  هب  هرـشفا و  هاش  سدع و   : هدننار ياه  مادـنا 

دروآ .  یم  نوریب  ار  نوخ  تسا  خلت 
دروآ یم  ریزارس  ار  ضیح  لوب و  سکع  رب  هخلت  سدع  اما  ددرگ .  یم  ضیح  لوب و  شهاک  ببس  دنادرگ  یم  ظیلغ  ار  نوخ  هک  سدع 

 . دهد یم  شزیر  و 

نوقرع

تفـس و لکـش و  يا  هلوـل  شخیب  تسا  هیبـش  هلـالآ  گرب  هب  دراد و  همین  ود  زارد و  گرب  هک  تسا  یهاـیگ  سودیروقـسید  هدـیقع  هـب 
تسا .  یندروخ 

 . تسا جالع  ار  نادهز  مرو 

لسع

لـسع دنیوگ  یم   . لصتم مهب  دـشاب و  هیام  رپ  دـنزب و  یخرـس  هب  شگنر  وبـشوخ و  هزم ،  نیریـش  ًالماک  هک  تسا  نآ  بوخ  رایـسب  لسع 
تسین .  بوخ  یناتسبات 
کشخ  مرگ و   : جازم

ددرگ .  یم  یگدیدنگ  یهابت و  عنام  درب و  یم  نیب  زا  ار  تبوطر  دنک ،  یم  زاب  ار  اهگر  هناهد  تسا ،  هدنیادز   : تیصاخ
رگا یتح  ار  هرهچ  هایـس  ياه  هکل  دـنلامب  تسوپ  رب  دـشاب و  طولخم  هنـشوک  اب  درب  یم  نیب  زا  ار  کشر  شپـش و  دـنلامب  نت  هب   : شیارآ

نیب  زا  دشاب  مه  هنهک 
 ، دـنک یم  كاپ  ار  افرژ  ياه  مخز   : مخز . دـیادز یم  ار  ندروخ  هبرـضزا  یـشان  گنر  یناجمداب  ياه  هکل  مه  اب  کمن  لـسع و   . درب یم 
یم افـش  ار   ( ابوق دنلامب (  تسوپ  رب  ار  تبـش  لسع و  دروآ .  یم  مهب  ار  هزات  ياه  مخز  دوش ،  ظیلغ  ات  دنراذگب  شتآ  رب  ردقنآ  ار  لسع 

دهد . 
ار شوگ  لخاد  ياه  مخز   ، دـیادز یم  شوگ  زا  ار  كرچ  دـنناکچب  شوگ  رد  مرگ  همین  دـننک و  طولخم  لسع  اب  ار  یناردـنا  کمن   : رس

شندروخ .  هب  دسر  هچ  ات  درپ و  یم  رس  زا  لقع  دننک  وب  ار  یمس  هزم و  دنت  لسع  دهد .  یم  ورین  ار  ییاونش  سح  دناکشخ و  یم 
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درب .  یم  نیب  زا  ار  مشچ  مت  لسع ،   : مشچ
تسا .  نیتزول  قانخ و  جالع  ندیلام  ناهد  هب  لسع  لسع و  اب  ندرک  هرغرغ   : هنیس سفن و 

تسا .  هدعم  شخب  ناوت  دزیگنا و  یم  رب  ار  اهتشا  بالسع   : اذغ ياه  مادنا 
تسین .  نیلم   ( ربط  ) لسع یلو  تسا  نیلم  رکشین  لسع   : هدننار ياه  مادنا 

يذوم تارـشح  شین  یگدروخ و  نویفا  رهزداپ  دنروخب  یمرگ  هب  دوش و  مرگ  ات  دنراذگب  شتآ  رب  دـنزیمآ و  نغور  اب  ار  لسع  اهرهز : 
دوش .  یم  یثنخ  مس  رثا  دنک و  یم  یق  دروخب  لسع  هدروخ  مس  هک  یسک   . تسا یمس  چراق  راه و  گس  رهزداپ  لسع  ندیسیل   . تسا

هک تسا  نآ  شجالع  دنیـشن و  یم  ندب  رب  درـس  قرع  دنک و  یم  ردب  رـس  زا  ار  لقع  هرابکی  تسا  روآ  هسطع  هزم و  دـنت  لسع  ندرک  وب 
 . دنک یق  دعب  دروخب و  روش  یهام 

بانع

بانع یلو  تسه  مه  رگید  ياهاج  رد  دوش .  یم  هدید  ناگرگ  رد  ًارثکا  دسانـش و  یم  همه  ار  نآ  تخرد  هویم و  هک  تسا  یتخرد  هویم 
تسا .  رت  تشرد  همه  زا  ناگرگ 

تسا .  رتهب  دشاب  رت  گنر  خرس  رتابیز و  رت و  تشرد  ات 
تسا .  تبوطر  يوس  هب  یمک  لدتعم و  ًابیرقت  شتبوطر  یکشخ و  درس ،  : جازم

تسا .  مضه  رید  اذغ و  مک   : تیصاخ
تسا .  راگزاس  شش  هنیس و  اب   : هنیس

دوش .  یم  مضه  يراوشد  هب  تسا و  هدعم  نایز  هب   : ییاذغ ياه  مادنا 
 . تسا بوخ  نادبآ  هدرگ و  يارب  یضعب  هدیقع  هب   : هدننار ياه  مادنا 

ربنع

تسا یناویح  نیگرـس  هک  دننآرب  یهورگ  تسا و  ایرد  فک  دنیوگ  یم  یـضعب  دشوج  یم  ایرد  نایم  رد  يا  همـشچ  زا  ربنع  هک  دنرادنپ 
دنک .  یم  یگدنز  ام  زا  رود  ياهنیمزرس  رد  هک 

دشاب .  یم  يوق  رایسب  هک  تسا  گنر  يرتسکاخ  ربنع  شبوخ  عون 
هکنآ زا  دـعب  هدـیعلب و  ار  نآ  ًارثکا  هک  تسا  یهایـس  ربنع  شنیرتدـب  تسا و  بوخ  درز  ربـنع  موس  هجرد  دوبک و  ربـنع  مود  هجرد ي  رد 

دنیوگ .  یم   « هدنم  » ار نآ  دنا و  هدروآ  نوریب  شمکش  زا  تسا  هدرم 
کشخ  مرگ و   : جازم

تسا . راگزاس  ناریپ  جازم  اب  ور  نیا  زا  دشخب و  یم  فیطل  يامرگ   : تیصاخ
اه هدـیرپ  گنر  ندادزاـب  گـنر  رد  ار  نآ  تسا  نکمم  دـنک و  یم  هایـس  ار  تسد  هک  تسا  یعون  تسا  هایـس  ربنع  هک  هدـنم  زا   : شیارآ

درب .  راک  هب   ( دنا هتخاب  گنر  هک  هدش  گنر  ییاهوم  )
تسا .  دیفم  ساوح  زغم و  يارب   : رس
 . تسا بوخ  رایسب  بلق  يارب   : هنیس

دوع
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یگنس نواه  هتسد  هب  یفاص  یتخس و  رد   . دنروآ یم  ناتسبرع  ناتـسودنه و  نیچ و  زا  هک  تسا  یتخرد  ياه  گر  بوچ و  زا  ییاه  هکت 
دنبوک .  یم  نآ  اب  ار  اهوراد  هک  دنام  یم 

دیآ .  یم  ناراسهوک  زا  هک  تسا  يدنه  دوع  مود  عون  دنروآ .  یم  ناتسودنه  زا  هک  دوش  یم  هدیمان  یلدنم  دوع  نیرتهب 
کشخ  مرگ و   : جازم

دراد .  رایسب  یتبوطر  اریز  تسا  نکشداب  اه و  هدمآ  دنب  هدننکزاب  فیطل ،   : تیصاخ
دیامن .  یم  وبشوخ  رایسب  ار  ناهد  شندیوج   : شیارآ

دنک . یم  تیوقت  ار  باصعا  دنلامب  باصعا  رب  رگا  دراد  فیطل  یجزل   : لصافم
تسا .  دیفم  رایسب  ساوح  تیوقت  زغم و  يارب  دوع  : رس

تسا .  شخب  ناوت  روآ و  يداش  بلق  يارب   : هنیس
دنک .  یم  اناوت  ار  دبک  هدعم و  دنیچ و  یم  رب  ار  هدعم  هدیدنگ  ياه  تبوطر   : اذغ ياه  مادنا 

 . تسا ضبق   : هدننار ياه  مادنا 

روجنلادوع

دنرب .  یم  راک  هب  ار  نآ  اهرطع  رد  دراد و  رطعم  يوب  گنراگنر و  هتسوپ  هک  تسا  یبوچ 
دراد .  یخلت  یمک  هدنریگ و  شا  هزم 

دنک .  یم  وبشوخ  ار  ناهد   : رس ياه  مادنا 
تسا .  دنمدوس  درد  ولهپ  ياوادم  رد   : یسفنت ياه  مادنا 

دنک .  یم  فرط  رب  ار  نآ  یناوتان  هدعم و  یجزل  نآ  زا  لاقثم  کی  دنک .  یم  نامرد  ار  دبک  درد   : اذغ ياه  مادنا 
 . تسا مکش  مرگ  شچیپ  درد و  هدور و  مخز  جالع  بآ  اب  شندروخ   : یعفد ياه  مادنا 

راغ

تسا .  کچوک  قدنف  لکش  هب  راغ  رمث 
تسا .  مرگ  رتمک  شرمث  تسوپ  مرگ و  شا  هناد   : جازم

تسا .  رت  هدنناکشخ  رتاز و  یمرگ  رت و  مرگ  هناد  زا  گرب   . تسه یمرگ  شیازجا  همه  رد   : تیصاخ
دروآ .  یتسس  شا  هناد 

تسا .  دیفم  دنلامب  سیپ  کل و  رب  هنهک  روگنا  اب  : شیارآ
تسا .  دنمدوس  دنراذگب  مرگ  مرو  رب  دنناسیخب و  تواق  نان و  اب   : شوج مرو و 

دروآ .  یم  رد  ار  یگتسخ  شنغور   . تسا دیفم  بصع  درد  جالع  رد  شیازجا  همه   : لصافم
یم ار  شوگ  ياهادص   . دنادرگ یم  زاب  ار  ییاونش  دنک ،  یم  اود  ار  شوگ  درس  درد  راغ  نغور   . تسا دردرـس  جالع  شنغور  راغ و   : رس

دنک .  یم  عطق  ار  اه  هلزن  دناباوخ . 
دیامن یم  ظفح  یتبوطر  ياه  هدئاز  زا  ار  شش  تسا و  یسفن  دنلب  یسفن و  گنت  جالع  دنروخب  لسع  اب  ای  هایس  هنهک  روگنا  بآ  اب   : هنیس

. 
تسا .  دیفم  یسفن  دنلب  شش و  مخز  جالع  رد  دنسیلب  لسع  اب  ار  شا  هناد  هژیو  هب  راغ و 
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 . دنک یم  اود  ار  دبک  درد  دشاب  یناحیر  هنهک  روگنا  بآ  اب  نآ  تسوپ  ای  دوش ،  هدروخ  هنهک  روگنا  بآ  اب  راغ  نغور   : اذـغ ياه  مادـنا 
دنوش .  یم  غارفتسا  ببس  دهد و  یم  یتسس  ار  هدعم  راغ  هناد  نغور و  اما 

دهد .  یم  شزیر  ار  ضیح  وب و  تسا ،  زیگنا  یق  دروآ و  یم  مهب  لد  راغ  نغور   : هدننار ياه  مادنا 
تسا . دیفم  نادهز  نادبآ و  درد  جالع  رد  دننیشنب  نآ  رد  ای  دنروخب  ار  راغ  زپ  بآ 

تسا .  لاهسا  يوراد  دنروخ  یم  نیبجنکس  ای  بالسع  اب  ار  نآ  زا  يرادقم 
تسا .  رثؤم  گنس  ندرک  درخ  رد  مه  راغ  هناد  دنک .  یم  درخ  ار  گنس  شندروخ 

دنک .  یم  يریگولج  هزرل  زا  دنلامب  نت  رب  ار  شنغور   : اه بت 
تسا .  مدژک  شین  رهزداپ  دنروخب  هنهک  روگنا  بآ  اب   : اهرهز

 . تسا بوخ  ندش  مومسم  تالاح  زا  یتلاح  ره  يارب  ًامومع  راغ   . تسا دیفم  دنراذگب  يروبنز  ره  شین  ياج  رب  ار  شزبس 

گنخان رسفا ـ  هاش 

یهاگ دیپس و  گنر  هب  یهاگ   . تسا تخس  يا  هزادنا  ات  دراد  هک  یلخلخت  دوجو  اب  ون )  هام   ) یلاله لکش  هب  هاک  گنر  هب  تسا  یهایگ 
تسا .  گنر  درز 

دنمان .  یم  نوفیقسیا »   » ار هایگ  نیا  اه  یضعب  دیوگ :  سودیروقسید 
تخرد گرب  هیبش  هایگ  نیا  گرب   . دنوش یم  مخ  دننز و  یم  يدـیپس  هب  هک  شوگ  راهچ  دایز و  ياه  هخاش  ياراد  کشخ  تسا  یهایگ 

یم نشخ  ربز و  ياهاج  رد  تسا و  لـیامتم  يدـیپس  هب  شگنر  رادـکرک و  تسا و  ربز  یمک   . تسا نآ  زا  رتزارد  یکدـنا  نکیل  تسا  هب 
دنت شیوب  رت و  خلت  شا  هزم  دیارگ  یم  يدیپس  هب  یمک  شگنر  تسا  رت  تخس  هک  تسا  يا  هنوگ  شا  هدافتـسا  دروم  عون  نیرتهب   . دیور

تسا .  راکشآ  و 
دشاب .  یم  رت  يوق  يوب  ياراد  هک  تسا  نارفعز  گنر  هب  نآ  عون  نیرتهب   : دیوگ سودیروقسید 

تسا .  هدنرب  لیلحت  ضباق و 
تسا .  کشخ  مرگ و   : جازم

تسا .  دیفم  تخس  مرگ و  ياه  لمد  جالع  رد  دوخ  هب  دوخ  هایگ  نیا   : شوج لمد و 
لگ وزام ،  لیبق  زا  هدننک  کشخ  ياهوراد  اب  ار  هایگ  هکنیا  ای  دنیوش  یم  نادب  ار  مخز  دننک و  یم  لح  بآ  رد  ار  هایگ   : رت هحرق  مخز و 

دننک .  یم  طولخم  سدع  کشخ و 
درد دنناکچب  شوگ  رد  ار  نآ  هرشفا  رگا   . درب یم  نیب  زا  ار  شوگ  درد  دناشن و  یم  ورف  ار  اه  شوگ  مرو  هایگ  نیا  دامض   : رس ياه  مادنا 

دنک .  یم  هراچ  شدامض  زا  رتهب  ار  شوگ 
درب .  یم  نیب  زا  ار  دردرس  دننک  لح  بآ  رد  ار  نآ  رگا 

تسا .  مشچ  مرو  زاس  هراچ  هدش  رکذ  ياهوراد  اب  شدامض   : مشچ
دنناشوجب شیاه  گرب  اب  ار  نآ  ياه  هقاس  رگا   . دناشن یم  ورف  ار  اه  هضیب  دعقم و  مرو  هدربمان  ياهوراد  اب  نآ  دامـض   : یعفد ياه  مادـنا 

دزاس .  یم  ناور  ار  ضیح  تسا ،  روآراردا  دنشونب  ار  نآ  و 
ورف  ار  اه  هضیب  شراخ  دنهد  وشتسش  ار  دوخ  نآ  هدناشوج  بآ  اب  رگا 

. دناشن یم 
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ینابایب كزیترت  مخت  هرت ـ  هاش 

تسا .  برت  مخت  لدرخ و  توق  فیدر  مه  شتوق  هک  دیور  یم  لباب  نیمزرس  رد  كزیترت  نیرتهب   : دیوگ سودیروقسید 
کشخ  مرگ و   : جازم

دیامن .  یم  کشخ  ار  يرگ  كرچ  میر و  تسا و  هدنهد  شمرن  هدنناسر و   ، رب لیلحت  شخب ،  یمرگ   : تیصاخ
دراد .  یم  زاب  شزیر  زا  ار  وم  نآ  ندیلام  ای  ندروخ   : شیارآ

دشخب .  یم  افش  ار  اه  لمد  دوش  دامض  کمن  بآ و  اب   . تسا یمغلب  مرو  يوراد   : شوج لمد و 
درب یم  نیب  زا  ار  یلسع  شوج  دشاب  هارمه  لسع  اب  تسا .  دیفم  یـسوریو ) يرامیب  یعون  ) ءابوق نیکرچ و  يرگ  جالع  رد   : هحرق مخز و 

دزادنا .  یم  رب  ار  یسراف  شتآ  يدیلپ  و 
تسا .  باصعا  يرامیب  يوراد  دشاب  وج  تواق  هکرس و  هارمه  هک  شدامض  شندروخ و   : لصافم

لوپمآ و  ، فایش دننام  ندرک  دراو  ) هنقح ار  وراد  نیا  دوش  هدید  عوفدم  رد  نوخ  هک  دشاب  یلاهـسا  اب  هارمه  باصعا  يرامیب  يرامیب  رگا 
تسا .  دنمدوس  رایسب  اه  یپ  همه  ندوب  تسس  جالع  رد   . تسا دیفم  دننک  ...( 

تسا .  تیشنرب  ياهوراد  زا  زین  كزیترت  مخت  تسا .  تیشنرب  يوراد  دنک ،  یم  هیقنت  ار  شش  هنیس : 
تسا .  بوخ  رایسب  تیشنرب  يارب  دننک  طولخم  پوس  اب  ار  نآ  تسا  هدنهد  شمرن  هدننک و  عطق  توق  ياراد  هک  اجنآ  زا 

دوش .  دامض  لسع  اب  رگا  هژیو  هب  درب و  یم  نیب  زا  ار  لاحط  يربتس   . دهد یم  یمرگ  ار  دبک  هدعم و   : اذغ ياه  مادنا 
رگا هژیو  هب  تسا و  مکش  روآدنب  شا  هدیـشوج  نغور  رد   . دزاس یم  ناور  ار  ضیح   . تسا شک  مرک  زیگنا و  توهـش   : یعفد ياه  مادنا 

تسا .  دیفم  جنلوق  جالع  رد   . درب یم  نیب  زا  ار  نآ  یجزل  ندیئاس  نوچ  دشاب ،  هدیبوکن 
تسا .  اه  هدور  نکشداب  لهسم و  دنشونب  مرگ  بآ  اب  ار  نآ  هدیبوک  رگا 

 . دننازیرگ شدود  زا  تارشح  دننازوسب  رگا  تسا و  تارشح  رهزداپ  لسع  اب  شدامض  ای  نآ  ندروخ   : اهرهز

هرت هاش 

تسا .  بوخ  شا  هزم  خلت  باداش و  زبس و 
کشخ  درس و   : جازم

تسا .  رتشیب  یمرگ  زا  نآ  يدرس  تسا و  مرگ  شا  یگزم  خلت  زا  تسا و  درس  دراد  هک  هدنریگ  هزم  تلع  هب   : تیصاخ
تسا .  يرگ  شراخ و  يوراد  شندروخ   : مخز

دنک .  یم  مکحم  ار  هثل   : رس
 . دیاشگ یم  ار  دبک  ياه  هدمآ  دنب  دشخب و  یم  ناوت  ار  هدعم   : اذغ ياه  مادنا 

کناباش

کشخ  مرگ و   : جازم
دیفم باوخ  تقو  رد  نهد  بآ  نایرج  جالع  رد  دنراذگب  كدوک  شلاب  ریز  رگا  تسا .  شخب  تفاطل  رایـسب  هدـنرب و  لیلحت   : تیـصاخ

تسا . 
تسا .  جلف  جالع  دنروخ  هنهک  روگنا  بآ  اب  ای  دنشک ،  ینیب  هب  ای  دنلامب ،  نت  رب   : لصافم
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دیفم  ینهد  جک  جالع  رد  دیالاپ و  یم  ار  زغم  دنشک  ینیب  هب  ار  شبآ   : رس
تسا .  دنمدوس  عرص  رد  دنروخ  هنهک  روگنا  بآ  اب   . تسا

دنیچ .  یم  رب  ار  هدعم  ياه  تبوطر   : اذغ ياه  مادنا 
 . درب یم  نیب  زا  ار  نادهز  ياهداب   : هدننار ياه  مادنا 

هریز هاش 

کشخ  مرگ و   : جازم
 . تسین هریز  تفاطل  هب  یلو  دناکشخ  یم  تسا و  نکشداب   : تیصاخ

دیامن .  یم  کمک  ماعط  مضه  هب  مرگ و  ار  هدعم  دروآ .  یم  دنب  ار  غارفتسا  شندروخ   : اذغ ياه  مادنا 
دروآ .  یم  رابب  ییوس  مک  دنروخب  دایز  رگا  یلو  تسا  مشچ  ياهوراد  زا   : مشچ

تسا .  ناقفخ  هکسکس و  شخب  شمارآ   : هنیس
دنهد .  یم  لوب  راردا  دنوش  هدروخ  شمخت  زپ و  بآ   : یعفد ياه  مادنا 

دنهد .  یم  نیکست  ار  هدور  درد  چیپ و 
دوش .  یم  فرط  رب  نادهز  درد  دننیشنب  شزپ  بآ  رد  نانز 

دنک .  یم  رب  ار  ریساوب  دننک  دامض  دننازوسب و  ار  شمخت 
 . تسا مرک  يوراد  دنروخب  ار  نآ  مخت  هناد و 

دنسپ هاش 

دنام .  یم  سآ  هناد  هب  ًابیرقت  هایگ  نیا  هناد 
تسا .  رت  مرگ و   : جازم

دوش .  دامض  هکرس  اب  هک  یطرش  هب  دراد  یم  زاب  تیارس  زا  ار  دیلپ  مخز   . دروآ یم  مهب  ار  مخز   : هحرق مخز و 
دنک .  یم  مرن  ار  یمغلب  مرو   : شوج مرو و 

دنک .  یم  هایس  ار  وم  شزپ  بآ   : شیارآ
 . دهد یم  نیکست  ار  تروع  شراخ  دنیوشب  نآ  اب  ار  دوخ  رگا   . دزادنا یم  هار  ار  ضیح  لوب و  شا  هخاش  زپ  بآ   : هدننار ياه  مادنا 

لهجوبا هناودنه  گنرش ، 

هدام  رن و   : تسا عون  ود  رب  گنرش 
دیاب تسا و  دب  شهایس   . تسا بوخ  رایسب  مرن  دیفس و  رایسب  دیفس   . تسا مرن  گنر و  دیفـس  تسـس و  هدام  گنرـش  یفایلا و  رن  گنرش 

دنرواین .  نوریب  ًاروف  ار  شهیپ  دننیچ  یم  ار  نآ  یتقو 
کشخ .  مرگ و   : جازم

دروآ .  یم  دنب  ار  غامد  نوخ  نآ  زبس  گرب  بذاج ،  رایسب  هدننک ،  هکت  هدنزادگ ،   : تیصاخ
تسا .  دیفم  دنلامب  تسوپ  رب  رغاپ ،  سیراو ،  ماذج و  ياوادم  رد  شیارآ :

درب .  یم  لیلحت  دناسر و  یم  ار  اه  مرو  شباداش  گرب   : شوج لمد و 
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تسا .  دیفم  رایسب  درس  سرقن  باصعا و  يرامیب  لصافم و  یپ و  درد  جالع  رد   : لصافم
دنناشوجب و نوتیز  نغور  رد  ار  گنرش   . دناشن یم  ورف  ار  نادند  درد  دننک  هزمزم  دنزپب و  هکرس  اب  ار  گنرـش  خیب  دیالاپ  یم  ار  زغم   : رس

دنک .  یم  ناسآ  ار  نادند  ندیشک  درب .  یم  نیب  زا  ار  شوگ  يادص  دنناکچب  شوگ  رد  ار  نآ 
تسا .  بوخ  رایسب  دننک  یق  نادب  یسفن  دنلب  جالع  رد   : هنیس شک و  سفن 

زا ظیلغ  هیامرپ و  مغلب  ندنار  نوریب  رد  دـشاب .  یم  راگزاسان  هدـعم  اب  یلو  تسا  بوخ  اقـستسا  جالع  رد  گنرـش  خـیب   : اذـغ ياه  مادـنا 
دراد .  یگژیو  اه  یپ  لصافم و 

دروآ .  نوریب  مه  ار  نوخ  دیاش  دنمدوس و  رایسب  تسا  ییوراد  يداب  رت و  جنلوق  جالع  يارب  دزاس و  یم  ناور  ار  بادرز 
هدرگ ياه  يرامیب  ياوادم  رد   . درادن هدور  رب  يریگمـشچ  ریثأت  شا  یخلت  تسا  رذگدوز  رایـسب  تسین و  راگدنام  هدور  رد  هک  اجنآ  زا 

تسا .  دیفم  نادبآ  و 
دیاشو دهد  یمرازآ  اررامیب  . تسا روآ  یق  مزال  دایز  لهـسم و  هزادنا  زا  دایز  هدش  هدـیچ  تسا و  زبس  گنر  هب  زونه  هک  یگنرـش   : اهرهز

دیفم رایـسب  نآ  زپ  بآ  ندیـشاپ  ندروخ و  تسا  رهزداپ  نیرتهب  مدژک  مس  ندرک  یثنخ  رد   . تسا رام  رهزداپ  گنرـش  خی  دشاب . هدنـشک 
 . تسا

نیبرش

تخرد زا  هاـگره  دـشاب و  وبدـب  دـنمورین و  فاـص و  هیاـمرپ و  شنارطق  هک  تسا  نآ  شرتهب   . دـنریگ یم  نارطق  نآ  زا  هک  تسا  یتخرد 
دشاپن .  مه  زا  دنام و  دوخ  لاحب  شنارطق  دیوارت 

تسا .  رادهگن  ار  هدرم  نت  ندیدنگ و  دض   . دنیوگ یم  سروا  یسراف  نابز  رد  ار  تخرد  نیا 
دراد .  یگدنریگ  سروا  تسوپ   : تیصاخ

یم مرگ  دردرس  راچد  تسوا  تیصاخ  هک  هدعم  ندیزگ  زا  دایز و  ندیـشخب  یمرگ  زا  دروخب  تخرد  نیا  هویم  رب  زا  دایز  هک  یـسک   : رس
دبای .  یم  نیکست  نادند  درد  دننک  هزمزم  نادب  دنزپب و  هکرس  رد  ار  شگرب   . دوش

تسا .  هفرس  يوراد  شرمث   : هنیس
تسا .  راگزاس  دبک  هدعم و  اب  دزگ .  یم  ار  هدعم  شرمث   : اذغ ياه  مادنا 

دیآ و یم  دنب  مکـش  دوش  هدروخ  شتـسوپ   . دهد شزیر  ار  لوب  دنروخب  لفلف  اب  تسا .  رتدیفم  كزیمکچ  زا  شرمث   : هدـننار ياه  مادـنا 
مه  ار  لوب  دیاش 

دروآ .  دنب 
ییایرد شوگرخ  زا  تیمومس  رهزداپ  هنهک  روگنا  بآ  اب  شرمث   : اهرهز

 . دنزیرگ یم  نآ  زا  تارشح  دنلامب  نت  هب  دننک و  طولخم  رتش  هیپ  اب  ار  شرمث   . تسا

سروقش

دنروخ .  یم  اهدرد  جالع  رد  ار  شا  هرشفا  تسا و  مرگ   : تیصاخ
تسا .  سیپ  کل و  جالع  دنلامب  تسوپ  رب  هنهک  روگنا  بآ  اب  ار  شزبس  : شیارآ

تسا .  دیفم  دنشاپب  دئاز  تشوگ  رب  ار  شدرگ  دنابسچ و  یم  مهب  ار  نمزم  مخز   : مخز
تسا .  دیفم  دنلامب  سرقن  رب  هکرس  اب  لصافم : 
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تسا .  هفرس  يوراد  دنسیلب  اه  ینیریش  اب   : هنیس
دهد .  یم  نیکست  ار  هدعم  شزوس  دنروخب  یلاموردا  اب  ار  يرادقم   : اذغ ياه  مادنا 

 . تسا میالم  ضیح  شزیر  رد  دنرادرب  نانز  رگا   : هدننار ياه  مادنا 

ریجنا اکلش 

توت و گرب  هیبش  شگرب   . دراد رایـسب  هریـش  دنام و  یم  ریجنا  تخرد  هب  دنمونت ،  تسا  یتخرد   : دـیوگ دوخ  باتک  رد  سودیروقـسید 
هکلب دوش ،  یم  هدید  ریجنا  تخرد  رد  هک  نانچ  دنز ،  یمن  رب  رـس  اه  هخاش  هناوج  زا  شا  هویم  دـهد .  یم  هویم  راب  راهچ  یلا  هس  هنایلاس 

تسا .  هیبش  ینابایب  ریجنا  هب  اه و  هخاش  هقاس  زا  نآ  هویم 
ریجنا هناد  یگرزب  هب  شیاه  هناد  رت و  نیریش  هدیسران  ریجنا  زا  شا  هزم 

تسا .  رت  مرگ و  جازم :   . دنتسین
هدنزادگ رایسب  تسا و  نیلم  هک  دوش  یم  لوپمآ و )...   ، فایش دننام  ندرک  دراو  ) هنقح دنزاس و  یم  صرق  نآ  تخرد  هریش  زا   : تیصاخ

. 
تسا .  راگزاسان  هدعم  اب   : اذغ ياه  مادنا 

دنک .  یم  مرن  ار  تخس  ياه  سامآ   : شوج لمد و  دنک . یم  نامرد  ار  راوشد  ياه  مخز  تسا و  هدنبسچ  نآ  هریش   : هحرق مخز و 
تسا .  لهسم   : یعفد ياه  مادنا 

تسا .  دیفم  زرل  بت  جالع  رد  نآ  تخرد  هریش   : اه بت 
 . تسا تارشح  رهزداپ  دنلامب  شین  ياج  رب  ار  نآ  هریش   : اهرهز

کملش

دیور .  یم  راز  مدنگ  نایم  رد  هک  تسا  یهایگ 
کشخ  مرگ و  جازم : 

هدنرب .  لیلحت  هدنیادز ،  فیطل ،   : تیصاخ
تسا .  دیفم  دنلامب  سیپ  کل و  رب  درگوگ  اب  ار  نآ  طولخم   : شیارآ
دنک .  یم  مرن  دنراذگب  ریزانخ  مرو و  رب  ناتک  مخت  اب   : شوج مرو و 

یعون ) ءابوق يوراد  شندیلام   . تسا دیفم  دنـشاپب  مخز  رب  دنیاسب و  ای  دنلامب  مخز  رب  رگا  هدیئور  مدـنگ  اب  هک  ار  یکملـش   : هحرق مخز و 
تسا .  دیفم  دنراذگب  مخز  رب  برت  تسوپ  اب  تسا  یسوریو ) يرامیب 

تسا .  باصعا  يرامیب  جالع  دننک  دامض  دنزپب و  بآ  لسع  رد   : لصافم
دروآ .  یم  یشوهیب  یتسم و   : رس

 . دیامن یم  کمک  نز  ندش  رادراب  هب  دنشکرب  ار  شدود  دننازوسب و  ار  وج  تواق  اب  هژیو  هب  کملش و   : هدننار ياه  مادنا 

مغلش

تسا .  ینتشاک  ینابایب و 
دنتسه .  رت  مرگ و  عون  ود  ره   : جازم
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دنزپب .  برچ  تشوگ  اب  هک  تسا  نآ  شرتهب  دهد و  یم  مکارتم  رایسب  ییاذغ  نآ  هتخپ   : تیصاخ
ییوم مک  جالع  دراذگب  موم  ات  دـنراذگب  مرگ  رتسکاخ  رب  دـنزیرب و  نآ  طسو  رد  لگ  نغور  موم و  دـننازوسب و  ار  یمغلـش  رگا  : شیارآ

تسا .  هنهک 
تسا .  دیفم  امرس  زا  یشان  نیکرچ  ياه  كرت  رد  راک  نیمه   : مخز

دنک .  یم  مرن  ار  ولگ  هنیس و  برچ ،  تشوگ  اب  هتخپ  مغلش   : هنیس
تسا .  راگدنام  هدعم  رد  دایز   : اذغ ياه  مادنا 

تسا .  دنمدوس  رایسب  دنشاپب  سرقن  رب  ار  شزپ  بآ   : لصافم
تسا .  دیفم  مشچ  يارب  شندروخ   : مشچ

 . تسا زیگنا  توهش  دهد و  یم  راردا  ار  لوب  شبآ   : هدننار ياه  مادنا 

هلیلبنش

دراد .  هناگیب  یتبوطر  کشخ و  مرگ و   : جازم
تسا .  شخب  یمرن  هدنناسر و   : تیصاخ

درب .  یم  نیب  زا  ار  مخز  رثا   . تسا دیفم  وم  يارب  سآ  هارمه  شنغور  شیارآ :
دنک .  یم  نامرد  ار  امرس  زا  یشان  ياه  كرت  دشاب  لگ  نغور  اب  رگا  هژیو  هب  هلیلبنش و  مخت  یباعل  هدام 

تسا .  دیفم  قرع  نت و  دب  يوب  ناهد و  يوب  ینوگرگد  گنر و  ندش  ابیز  هراسخر و  هایس  ياه  هکل  ياهوراد  رد 
درب .  یم  نیب  زا  ار  تخس  یمغلب و  ياه  مرو   : شوج مرو و 

ینوردنا ياه  مرو   . دنشاب تخس  يا  هزادنا  ات  هدرکن و  باهتلا  هک  یطرش  هب  دهد ،  یم  افش  ار  دیدپان  دیدپ و  مرگ  ياه  مرو  هلیلبنش  درآ 
دناسر .  یم  دیامن و  یم  مرن  ار 

دشاب .  یم  مخز  يوراد  لگ  نغور  اب   : مخز
رگا تسا و  بوخ  هدعم  يارب  هماکبآ  اما  دـشاب  هماکبآ  اب  رگا  هژیو  هب  دروآ و  یم  دردرـس  درب .  یم  نیب  زا  ار  هروش  دـننک  هیوشرـس   : رس

دهاک .  یم  هدعم  هب  شدنزگ  زا  دشاب  هلیلبنش  هارمه 
یم نیب  زا  دنوش  یم  مشچ  سامآ  ببـس  هک  ار  ظیلغ  داوم  دنلامب  مشچ  رب  دنک .  یم  فرط  رب  ار  مشچ  خرـس  هطقن  هلیلبنـش  زپ  بآ   : مشچ

درب . 
هژیو هب  دهد و  یم  نیکست  ار  تیشنرب  هفرس و  دنک .  یم  مرن  ار  ولگ  هنیس و  دهد .  یم  شش  هب  اذغ  یمک  دنک ،  یم  فاص  ار  ادص   : هنیس

تسا .  دیفم  دننیشنب  شزپ  بآ  رد  نادهز  ندمآ  مهب  درد و  سامآ و  جالع  رد   . دنزپب امرخ  ای  ریجنا  ای  لسع  اب  رگا 
شزپ بآ   . تسا هدعم  مخز  يوراد  دنشکب  رس  نآ  رب  هکرس  دنروخب و  ار  زبس  هلیلبنـش  تسا .  هدور  مخز  يوراد  هک  هکرـس  اب  شزپ  بآ 

تسا .  لاهسا  جالع  بآ  هارمه 
بآ  . دنک یم  فرط  رب  ار  مکش  درد  شچیپ و  شا  لوپمآ و )...   ، فایـش دننام  ندرک  دراو  ) هنقح  . دناشن یم  ورف  ار  دعقم  سامآ  شنغور 

دنک .  یم  ریزارس  هدعم  زا  ار  هیامرپ  ياه  تبوطر  لسع  اب  نآ  زپ 
هلیلبنـش و هجزرف  دنراد  کشخ  نادهز  دنروآ و  یم  هچب  يراوشد  هب  دنراد و  تخـس  نادـهز  هک  ینانز   . دزاس یم  ناور  ار  ضیح  لوب و 

 . تسا دیفم  دنهد  ماجنا  دنراد  ریساوب  هک  یناسک  ار  نیمه  دنزاسب و  كدرا  هیپ 
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فرگنش

تسا .  ربارب  هناد  هاش  ای  توق  رد  هک  دندقتعم  یخرب  تسا و  بادیفس  توق  مه  فرگنش  دنیوگ  اه  یضعب 
تسا .  کشخ  مرگ و   : جازم

دراد .  یگدنشک  زا  شیب  یگدنریگ   : تیصاخ
دروآ .  یم  رب  اه  مخز  رد  ار  تشوگ  دروآ .  یم  مهب  ار  اهمخز   : هحرق مخز و 

تسا .  کشخ  برج  یگتخوس و  يوراد 
 . دنک یم  فرط  رب  ار  اه  نادند  هروخ   : رس

گنش

تسا .  مرلو  تفگ  ناوت  یم  دراد و  يدرس  ترارح و  یمک   : جازم
دنک .  یم  مکحم  ار  اه  مادنا  دنزیرب  اهرهزداپ  رد  ار  گنش  خیب   . دراد یگدنریگ  رتشیب  شخیب  هدنریگ و  يا  هزادنا  ات   : تیصاخ

 . تسا رت  يراک  شلگ  هنیمز  نیا  رد  تسا و  دیفم  هنهک  ياه  مخز  جالع  رد  دروآ و  یم  مهب  ار  مخز  شا  هدیکشخ  گرب   : هحرق مخز و 
تسا .  ندروآرب  نوخ  يوراد  شش و  مخز  جالع  دنروخب  وج  هرشفا  اب  ار  مادک  ره  شلگ ،  خیب و  گرب ،   : رس

دراد .  یم  زاب  هدعم  زا  ار  داوم  شزیر  دشخب و  یم  ناوت  ار  هدعم  شبآ  هژیو  هب  گنش و   : اذغ ياه  مادنا 
گنش دامض  تسا .  هدور  مخز  جالع  نیرتهب  دنروخب  هنهک  روگنا  بآ  اب  ار  شا  هرشفا  ای  گنش  لگ  هژیو  هب  گنـش و   : یعفد ياه  مادنا 

 . دنک یم  عطق  ار  نادهز  يزیرنوخ  شندروخ  و 

 ( یتفت خیب   ) نارکوش

دنناوخ .  یم   ( طوب  ) ار نآ  ناگرگ  مدرم  هک  تسا  یهایگ   : دیوگ سودیروقسید 
کشخ  درس و   : جازم

دروآ .  یم  دنب  ار  يزیرنوخ   : تیصاخ
دوش .  یمن  گرزب  دنلامب  ناتسپ  رب   . دوش یم  وم  ندیئورزاب  عنام  دنلامب  هدیچ  يوم  ياج  رب  رگا  دراد  هک  دایز  يدرس  تلع  هب   : شیارآ

تسا .  یگچروم  هرمج و  يوراد  شا  هرشفا   : مرو
تسا .  دیفم  دنلامب  مرگ  سرقن  رب   : لصافم

درب .  یم  نیب  زا  ار  شوگ  ياه  تبوطر  شا  هرشفا  دنیوگ   : رس
تسا .  درد  مشچ  يوراد   : مشچ

دوارت .  یمن  نآ  زا  ریش  هدارا  یب  دوش و  یمن  گرزب  دنراذگب  ناتسپ  رب   : هنیس
تسا .  نادهز  درد  يوراد  دروآ .  یم  دنب  ار  يزیرنوخ   : هدننار ياه  مادنا 

دوش .  یمن  گرزب  دنراذگب  هضیب  رب 
 . تسا لتاق  مس   : اهرهز

ریش
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واگ ریش  زا  شا  يرینپ  یبرچ و  قیقر و  رایسب  رتش  ریش   . تسا دایز  یبرچ  واگ  ریش  رد   . یبرچ يرینپ و  یبآ و  زا  تسا  یبیکرت  ریـش  رهوگ 
تسا .  رتمک 

دنامب .  یقاب  دزغلن و  نخان  رب  شا  هرطق  لدتعم و  شماوق  دیفس ،  رایسب  شگنر  هک  تسا  نآ  بوخ  رایسب  ریش 
تسا .  کشخ  درس و   ( تسام  ) شرت ریش   . دراد یمرگ  هب  شیارگ  یمک  تسا و  لدتعم  نآ  یبرچ  مک و  ریش  یکبآ  داوم   : جازم

درادن .  یگدنزگ  تسا و  هدنیوش  شخب و  تفاطل  دراد  هک  یبآ  رهوگ  ببس  هب   : تیصاخ
دهد .  یم  زغم  هب  دایز  هیذغت  نز  ناتسپ  ریش  هژیو  هب  يریش و  ره   : اذغ ياه  مادنا 

دشاب .  نینچ  دیاب  تسا و  مضه  دوز  ریش 
تسا .  هدش  لاح  مه  دنا  هدیسر  شیالاپ  اهراب  هب  هدید و  اه  مضه  هک  ییاهاذغ  ریاس  هک  تسا  هدش  ییاذغ  یتقو  ریش 

ياذغ دیابن  دیباوخ و  ًاروف  ندیشون  ریش  زا  دعب  دیابن  اما  دشرتب .  ددرگ و  هابت  ریش  ادابم  هک  دریگب  مارآ  ًادعب  دیاب  دشون  یم  ریش  هک  یسک 
دروخ .  يرگید 

دیفس ياه  هکل  یهاگ  اما  تسا  دیفم  رایسب  گنر  ییابیز  يارب  ریش  ندیشون  دوش .  یم  لدتعم  دشوجب  نوچ  تسا و  ازداب  هدیشوجان  ریش 
دنرب .  یم  هرهب  نآ  زا  نانز  هژیو  هب  دنک و  یم  ابیز  رایسب  ار  گنر  دنروخب  رکش  اب  ار  ریش   . دروآ یم  دوجو  هب  هراسخر  رد 

دنـشونب و رینپ  بآ  دـنراد  کـشخ  مرگ و  جازم  هک  ییاـهنآ  رگا  هک  ناـنچ  دـهد  یم  یهبرف  مه  رینپ  بآ  یتـح  تسا و  هدـننک  هـبرف  ریش 
ندش  قاچ  لیلد  دنوش  لاهسا 

تساهنآ . 
دراد .  ار  رثا  نیمه  مه  دنروخب  رگا  درب و  یم  نیب  زا  ار  اهرثا  اه و  هکل  دنلام  هراسخر  رب  ار  رینپ  بآ 

یم نیب  زا  شراخ  يرگ و  تسوپ و  ندش  خرس  یگدرکداب و  هابت و  ياه  سامآ  دب و  ياه  لمد  ندیـشون  ریـش  رثا  زا  ًارثکا   : شوج مرو و 
دننک .  زیهرپ  ریش  ندروخ  زا  هک  تسا  نآ  رتهب  دنراد  ینورد  ياه  مرو  هک  یناسک  دور . 

دناشوپ . یم  دنک و  یم  كاپ  دیوش و  یم  ار  ادیپان  ياه  مخز  ریش   : هحرق مخز و 
تسین .  بوخ  دشاب  یمغلب  درس و  هک  يرامیب  نآ  هژیو  هب  بصع و  نارامیب  يارب  تسا و  روجان  باصعا  اب  ًامومع  ریش   : لصافم

مغ و کـشخ و  یـشومارف  ریـش   . تسا وـلگ  مخز  يوراد  دـنک . یم  میـالم  ار  نآ  يدـنت  . دروآ یم  دـنب  ار  یماـکز  ینیب  بآ  زب  ریـش   : رس
درب .  یم  نیب  زا  ار  هسوسو 

ار هثل  دـشاب .  جازم  درـس  ناسنا  نادـند  رگا  هژیو  هب  دـنک و  یم  درخ  دروخ ،  یم  دواک ،  یم  ار  اهنادـند  تسین ،  بوخ  نادـند  يارب  ریش 
هزمزم  نیبجنکس  هنهک و  روگنا  بآ  لسع و  اب  ندیشون  ریش  زا  دعب  هک  تسا  نآ  رتهب  دنک .  یم  تسس 

دننک .
ندروخ ریش  زا  دعب  دیابن   . تسین بوخ  دننک  یم   ( نینط  ) بیرغ ياهادص  ساسحا  هک  یناسک  هجیگرس و  دردرس و  ياهیرامیب  يارب  ریش 

تسا .  دب  دنراد  رس  فعض  هک  یناسک  يارب  ًامومع  ریش  دیباوخ . 
مـشچ هب  هک  راگزاسان  مرگ و  داوم  دـنزگ  عفد  دـمر و  ياوادـم  يارب  دنـشودب  مشچ  رد  اما   . دوش یم  مشچ  هدرپ  مت و  ببـس  ریـش   : مشچ

درب .  یم  نیب  زا  ار  يربز  تسا و  دیفم  دنیآرد 
مـشچ رب  دـننک و  طولخم  لگ  ماـخ  نغور  غرم و  مخت  هدیفـس  اـب  ریـش  رگا  نینچمه  تسا و  دـیفم   ( هفرط  ) ینوخ هطقن  ندرب  نیب  زا  يارب 

تسا .  دنمدوس  رایسب  دنراذگ  دنمدرد 
تسا .  بوخ  ندروآرب  نوخ  لس و  هفرس و  يارب  زب  هدیشود  هزات  ریش   : یسفنت ياه  مادنا 

کچوک و نابز  سامآ  هیردـص و  هحبذ  اه و  یگفخ  يوراد  ریـش  ندرک  هرغرغ  ندـینادرگ و  ناهد  رد   . تسا اهنآ  زا  رتهب  دنفـسوگ  ریش 

ییوراد تاعالطا  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1869زکرم  هحفص 423 

http://www.ghaemiyeh.com


تسا .  نیتزول 
تسا .  اه  مادنا  فعض  تیشنرب و  جالع  رتش  ریش  تسین .  بوخ  دنراد  یمغلب  ای  ینوخ  رت  ناقفخ  هک  ینارامیب  يارب 

تسا .  دیفم  ناقری  جالع  رد  رینپ  بآ   . دوش یم  دبک  هناثم و  رد  اه  یندمآدنب  ببس  ریش   : اذغ ياه  مادنا 
یم دوجو  هب  گنـس  ریـش   . دـنار یم  نوریب  ار  هتخوس  يادوس  نومیتـفا  اـب  طولخم  رینپ  بآ   . دـهد یم  شزیر  ار  هتخوـس  بادرز  رینپ  بآ 

دروآ . 
 . دشخب یم  ناماس  رس و  ار  هناهام  تداع  ندروخ  مهب  دروآ و  یم  دنب  ار  مکـش  دوش ،  جراخ  نآ  زا  بآ  هدام  ات  دنناشوجب  ردقنآ  ار  ریش 

دزادنا .  یم  هار  ار  ضیح  رتش  ریش 
تسا .  بوخ  هرارم  نداد  نوریب  يارب  يواگ  غود 

دیفم نادبآ  مخز  يارب  زب  ریش   . دیامن یم  جالع  ار  نادهز  ياه  مخز  دننک  لوپمآ و )...   ، فایش دننام  ندرک  دراو  ) هنقح هدیـشود  ریـش  اب 
تسا . 

دایز ار  عامج  يوزرآ  تسا  ازداب  رت و  هک   ( تسام  ) شرت ریـش  یتح  ریـش و  ره   . تسا زیگنا  توهـش  دنک و  یم  ناربج  ار  عامج  نایز  ریش 
دنک .  یم 

یم دیدپ  گنـس  دـنازیگنا و  یم  رب  ار  جـنلوق  تسا  هیامرپ  رایـسب  هک  زوغآ  هژیو  هب  دـشاب و  هیامرپ  هک  يریـش  ره   . تسا هدور  نکداب  ریش 
ریساوب يوراد  رتش  ریش   . دروآ یم  دنب  ار  يزیرنوخ  یبادرز و  لاهسا  هتخپ  شرت و  ریش   . تسا دیفم  نتخادنا  هتـسوپ  جالع  رد  ریـش   . دروآ

دهد .  یم  نیکست  ار  درد  دنیادنیب  ریش  اب  رگا  ار  راهز  ياه  مخز   ، راهز ياه  مرو  دعقم ،  ياه  مخز  دعقم ،  فارطا  ياه  سامآ   . تسا
قد بت  ًارثکا  دنامب  یبرچ  یلو  دنریگب  ار  شیبرچ  یبوخ  هب  رگا  شرت  ریش  تسا .  دیفم  قد  يرامیب  يارب  زب  زا  هدیشود  هزات  ریش   : اه بت 

زا دیاب  ناراد  بت  دنوش و  یم  بت  ًارثکا   ( ظیلغ هیامرپ (  ریـش  عاونا   . دنروخب ار  نآ  اهتـشا  اب  هک  دشاب  یتلاح  رد  دیاب  اما  دنک .  یم  عطق  ار 
دننک .  زیهرپ  نآ 

 . تسا دیفم  دشونب  ریش  تسا  هدش  مومسم  هدروخ و  مس  هک  یسک   : اهرهز

 ( تیتلح  ) نادگنا هریش 

لیام شگنر  هک  تسا  نآ  شنیرتهب   . تسا هریش  نآ  هدش  کشخ  تیتلح  دنریگ .  یم  ار  نآ  هریش  دننز و  یم  رتشن  ار  نادگنا  هقاس  خیب و 
یمن زبس  شگنر  تسین و  هیبـش  اندـنگ  يوب  هب  شیوب  دراد و  يدـنت  يوب  دـنیوگ .  یم   « رم  » ار نآ  تسا و  نشور  فاـص و  یخرـس و  هب 

تسا .  دیفس  شگنر  دوش  بآ  هاگ  ره  دزادگ و  یم  یناسآ  هب  تسین و  هزمدب  شندیشچ  دشاب و 
کشخ  مرگ و   : جازم

هدـش هتخل  نوخ  تسا و  هدـننک  عطق   . تسا ازداب  دوخ  همه  نیا  اـب  درب و  یم  نیب  زا  ار  داـب  دراد  هک  یگدـنزادگ  زا   . نکـشداب  : تیـصاخ
درب .  یم  لیلحت  ار  ینورد 

رب ار  یخیم  ياه  لیگز  دنک و  یم  ابیز  ار  گنر  دننک  طولخم  اذـغ  اب  رگا  تسا  ییوم  مک  يوراد  دوش  لولحم  لفلف  هکرـس و  اب   : شیارآ
دنک .  یم 

ریغ سوسحم و  ياه  لمد  جالع  رد   . تسا دنمدوس  دنلامب  نآ  رد  تیتلح  دننک و  زاب  رتشین  اب  ار  هدنـشک  دـیلپ و  مرو  رگا  شوج :  لمد و 
تسا .  بوخ  سوسحم 

تسا .  یسوریو ) يرامیب  یعون  ) ءابوق يوراد   : هحرق مخز و 
تسا .  هچیهام  رد  یگتسسگ  يوراد  دنشونب  رانا  بآ  اب  ار  تیتلح   : لصافم
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لیبق زا  ار  اه  یپ  درد  دنروخب  هنهک  روگنا  بآ  نجیف و  لفلف و  اب  ای  دـنهد  تروق  دـننک و  طولخم  موم  اب  ار  نآ  زا  يرادـقم  رگا  دـنیوگ 
دیامن .  یم  هجلاعم  جلف  یگدیشک و 

دبای .  یم  نیکست  درد  دنراذگب  دنمدرد  نادند  رب  ای  دشاب  یم  هدروخ  مرک  نادند  هنگا  ردنک  اب  طولخم  تیتلح  اب  تیتلح  اهنت   : رس
دنک .  یم  رب  ولگ  زا  ار  مرک  دننک  هرغرغ  نآ  اب  رگا  دراد .  ار  ایناواف  شنک  نامه  عرص  هجلاعم  رد 

تسا .  بوخ  دنشکب  مشچ  هب  لسع  اب  ندروآ  بآ  زاغآرس  رد   : مشچ
دنک .  یم  فاص  ار  ادص  ًاروف  دنشونب  دوش و  لح  بآ  رد   : هنیس

نابز مرو  جالع  رد  تسا و  زجاح  باجح  مرو  اپرید و  هفرـس  يوراد  دـنروخب  غرم  مخت  اب  رگا   . دـهد یم  افـش  ار  ولگ  ياـپ  هنیرید  يربز 
دراد .  يرولب  جاز  ریثأت  کچوک 

تسا .  ناقری  يوراد  دنرب  راکب  کشخ  ریجنا  اب  رگا   : اذغ ياه  مادنا 
دناسر .  یم  نایز  ود  نآ  هب  تسا و  راگزاسان  دبک  هدعم و  اب  تیتلح 

جالع رد  دـنک .  یم  نامرد  ار  هدور  مخز   . دزاس یم  ناور  ار  ضیح  لوب و   . تسا ریـساوب  يوراد   . تسا زیگنا  توهـش   : یعفد ياه  مادـنا 
تسا .  دنمدوس  هنهک  درس و  لاهسا 

تسا .  وراد  نیرتهب  هنایم  رد  هس  بت  جالع  رد   : اه بت 
 . تسا لیتر  مدژک و  شین  هژیو  هب  تارشح و  شین  هدیزگرام و  رهزداپ  نوتیز  نغور  اب  شلولحم  ندیشاپ  ندروخ و  دامض ،   : اهرهز

هرهز لیف  هریش 

 . یکم يدنه و   . تسا عون  ود 
تسا .  رتدیفم  يدنه  زا  اه  مرو  هجلاعم  رد  یکم  رتهب و  یکم  زا  وم  اب  نتشاد  راک  رس و  رد  يدنه 

تسا .  کشخ  دراد و  لدتعم  يدرس  یمرگ و   : جازم
تسا .  دیفم  یفیزن  ره  جالع  رد  یگدنریگ و  یکدنا  تسه و  یگدنزادگ  نآ  يدنه  رد   : تیصاخ

تسا .  یکم  زارت  يوق  يدنه  هژیو  هب  دنادرگ و  یم  خرس  ار  وم  گنر  دنک و  یم  مکحم  ار  وم   : شیارآ
تسا .  همدژک  يوراد  نآ  عون  همه  دیادز و  یم  ار  تروص  هایس  ياه  هکل 

تسا .  یگچروم  تسس و  ياه  مرو  يوراد   : شوج مرو و 
دنک .  یم  نامرد  ار  دیلپ  مخز   : هحرق مخز و 

دشخب .  یم  ماکحتسا  ار  لصافم   : لصافم
ناهد و شوج  دنلامب  ناهد  هب  ار  نآ  رگا  دـنمدوس و  رایـسب  هثل  يرامیب  هثل و  مخز  شوگ ،  مخز  شوگ ،  میر  كرچ و  ياوادـم  رد   : رس

بوخ ار  نابز 
دنک .  یم 

تسا .  مشچ  يرگ  يافش   . درب یم  نیب  زا  ار  مشچ  مت  دهد .  یم  الج  ار  هینرق  تسا .  دمر  ياود   : مشچ
تسا .  هفرس  ندروآرب و  نوخ  جالع  شا  يدنه  ندروخ   : هنیس

هنیمز و نیا  رد  زین  نآ  تخرد  تسا و  دنمدوس  لاحط  هایـس و  ناقری  جالع  رد  ندب  رب  نآ  يدنه  عون  ندیلام  ای  ندروخ   : اذـغ ياه  مادـنا 
. تسا دیفم  هدعم  لاهسارد 

تسا رثؤم   ، دشاب هدعم  یناوتان  زا  هک  یلاهسا  نمزم  لاهسا  جالع  رد  دنرادرب  ای  دنروخب   . تسا دعقم  ياه  كرت  يوراد  : یعفد ياه  مادنا 
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دزادنا .  یم  هار  ار  ضیح  نوخ  و 
تسا .  دنمدوس  ریساوب  جالع  هنانز و  يزیرنوخ  نتشادزاب  دعقم و  ياه  مخز  نداد  افش  یبآ و  مغلب  ندنار  نوریب  رد  شرت  هزات و  هویم 

 . دزاس یم  یثنخ  ار  هدیزگرام  دنزگ  دنروخب  ار  نآ  يدنه  دنک و  یم  تمواقم  هدنشک  ياه  مس  لباقم  رد  شا  هویم   : اهرهز

هشیش

تسا .  کشخ  مرگ و   : جازم
یم جالع  ار  ینزوس  ياه  شوج  دنیوشب  نآ  اب  ار  رـس  رگا  دـنایور و  یم  زاب  ار  وم  دـشاب  لگ  نغور  اب  رگا   . دـهد یم  الج  ار  نادـند  رس 

دنک . 
دنروخب بآ  اـب  ار  شا  هتخوس  هدـیئاس  رگا   . تسا رتدـیفم  شا  هتخوـس  دـنک و  یم  فرط  رب  ار  يدیفـس  دـهد ،  یم  ـالج  ار  هدـید   : مشچ

 . تسا هناثم  هدرگ و  گنس  يوراد  نیرتهب 

كرتیش

تسا .  هایس  خرس و  هنایم  شگنر  ینکشب  رگا  نیچراد و  هیبش  تسا  یتسوپ  ياراد  کیراب و  کچوک و  ياهبوچ  هعطق  يدنه  كرتیش 
. تسا صرب  سیپ و  کل و  جالع  دنلامب  تسوپ  رب  هکرس  اب   : جازم
دنک .  یم  نامرد  ار  يرگ  نتخادنا  تسوپرب  هکرس  اب  : مخز مخز و 

تسا .  لصافم  درد  جالع  نیرتهب  دوش  هدروخ  رگا   : لصافم
دنک .  یم  شرغال  دنلامب  لاحط  رب   : اذغ ياه  مادنا 

 . دبای یم  نیکست  هناثم  درد  دنزیوآ  شوگ  هب  ار  شخیب  دنیوگ  یم   : هدننار ياه  مادنا 

هداس

دیور . یم  لگ  هایس  ياهنیمزرس  ياه  بآدرمرد   . تسا ناتسودنه  هایگ  نیازکرم 
دنکارپب .  ار  نیدران  يوب  دوشن  درخ  دوز  دشاب ،  يدیفس  هب  لیام  شگنر  رت و  هزات و  هک  تسا  نآ  نیرتهب 

دشابن .  هدرمژپ  تسس و  هزمروش و  یتنوفع و 
تسا .  کشخ  درس و  جازم : 

دنک .  یم  ظفح  دیب  زا  ار  اهسابل  دشاب  سابل  اب  دنیوگ   : تیصاخ
دوش .  بارخ  نادند  دراذگ  یمن  دنک و  یم  شوخ  ار  ناهد  يوب  دنراذگب  نابز  ریز   : شیارآ

تسا .  دیفم  رایسب  مرگ  مرو  جالع  رد  دنزاس  یم  دامض  دنزپ و  یم  بالگ  رد  دنیاس ،  یم  ار  هداس  گرب   : شوج مرو و 
 . تسا دیفم  مشچ  مرگ  مرو  جالع  رد   : اذغ ياه  مادنا 

 ( هلاخن  ) سوپس

تسا .  کشخ  مرگ و   : جازم
یم ار  اهداب  درب و  یم  لیلحت  ار  مغلب   . دسر یمن  هنادواگ  هب  هیقنت  رد  زاب  یلو  تسا  هدننک  هیقنت  رایـسب  هدـننک و  مرن  هدـنیادز ،   : تیـصاخ

دنکارپ . 
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دناشن .  یم  ورف  ار  هتساخون  ياه  مرو  هکرس  اب  طولخم  سوپس   : شوج مرو و 
تسا .  جالع  ار  یگدرکداب  یمغلب و  مرو 

تسا .  دیفم  رایسب  دنراذگب  نیکرچ  يرگ  رب  تسا  مرگ  ات  دننک و  دامض  دنت  رایسب  هکرس  اب  ار  سوپس   : هحرق مخز و 
مرو رب  دوش و  طولخم  هنهک  روگنا  بآ  اب   . دنک یم  مرن  ار  هنیس  دنروخب  ماداب  نغور  رکش و  اب  ار  شزپ  بآ  رگا  هژیو  هب  سوپـس و   : هنیس

تسا .  دیفم  دنراذگب  ناتسپ 
دوش .  یم  مرن  مکش  دنروخب  ار  سوپس  پوس  دزیر .  یم  نوریب  ار  تایوتحم  دنک و  یم  کیرحت  ار  هدور   : یعفد ياه  مادنا 

 . تسا هدیزگرام  مدژک و  رهزداپ  سوپس  دامض   : اهرهز

 ( ردس هویم   = قبن  ) ردس

تخرد نیا   . دنروخ یم  ار  نآ  هک  قدنف  هزادنا ي  هب  هزمشوخ و  گنرخرـس ،  دهد  یم  يا  هویم   . رادراخ روانت و  گرزب و  تسا  یتخرد 
دنیوگ .  یم  رانک  ار  تخرد  نیا  مدرم  زا  یخرب   . دراد نوگانوگ  ياهمان  اهناماس  نآ  رد  دیور و  یم  اهریسمرگ  رد  ًارثکا 

تسا .  هدنریگ  رایسب  رانک  تخرد  دود   . دراد ار  شنک  نیا  تخرد  ءازجا  مامت  دشخب و  یم  تفاطل  دناکشخ ،  یم  شکشخ  رت و  جازم : 
تسا .  ضبق  رایسب  شتواق  هژیو  هب  قبن و   : تیصاخ

رس هسوپس  درب ،  یم  نیب  زا  ار  ینزوس  سوج  ردس  مگنا  دنک .  یم  مرن  دیامن و  یم  تیوقت  دنلب و  دراد ،  یم  زاب  شزیر  زا  ار  وم   : شیارآ
دنک .  یم  خرس  ار  وم  دیادز و  یم  ار 

درب .  یم  لیلحت  دنک و  یم  مرن  ار  مرو  رانک  گرب   : شوج مرو و 
دهد .  یم  چیپ  ار  وم  دنک و  یم  هزیکاپ  ار  رس  دیادز ،  یم  ار  هروش  هسوپس و  دوش  هیوشرس  ردس  مگنا   : رس

تسا .  شش  ياهیرامیب  تیشنرب و  يوراد  شگرب   : هنیس
دروآ .  یم  دنب  ار  ضیح  يزیرنوخ  شتوق  هژیو  هب  قبن و   . تسا مکش  روآدنب  دشخب .  یم  ناوت  ار  هدعم   : اذغ ياه  مادنا 

نیمه دنشونب  ای  دننک  هنقح  رانک  زپ  بآ  اب  رگا   . دروآ یم  دنب  دشاب  هدعم  فعض  زا  یـشان  هک  ار  لاهـسا  دنک و  یم  جالع  ار  هدور  هحرق 
دراد .  ار  تاریثأت 

یم دنب  ار  مکـش  دـنروخب  لادـتعا  هب  ینعی  تسا  یبالگ  بیـس و  کلازلاز ،  هب ،  راکمه  هزات  رت و  قبن   . دـنک یم  جالع  ار  نادـهز  نالیس 
 . دراد لابندب  دیدش  لاهسا  یق و  دنک  ادیپ  ترفن  نآ  زا  جازم  دوشن و  مضه  دنروخب ،  دایز  رگا  دروآ و 

ردس

تسا .  هدرک  رییغت  نآ  هزم  اجنآ  رد  تسا و  هدش  هداد  لاقتنا  رصم  هب  دنلب و  دنمونت ،  ياه  تخرد  زا  جنل   . تسا ردس  جنل  دنیوگ 
دیدپ تخرد  نیا  رد  لیتر  زا  یعون  یهاگ  تسا .  یندروخ  شا  هویم  دیور و  یم  رـصم  رد  هک  تسا  یتخرد  جنل   : دـیوگ سودیروقـسید 

هیعص .  فارطا  ياه  جنل  رد  هژیو  هب  دیآ و  یم 
هدش نوگرگد  شا  هزم  هداد ،  جازم  رییغت  هدش  لقتنم  رـصم  هب  هکنآ  زا  دـعب  هدوب ،  مس  ناریا و  رد  لوا  تخرد  نیا  هک  دـنرادنپ  یهورگ 

درادن .  ینایز  دنروخ و  یم  ،
 . دروآ یم  دنب  ار  فیزن  دنراذگ  یم  دراد  يزیرنوخ  هک  ییاج  ای  یمادنا  رب  ار  جنل  هدیبوک  گرب   : ینامرد تیصاخ 

رن سخرس 
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هـشیر  . تسا رتزرپ  مک  رتکچوک و  يداع  سخرـس  زا  دچیپ و  یم  طولب  لاسنهک  ياه  تخرد  رب  دـنام ،  یم  سخرـس  هب  هک  تسا  يزیچ 
نآ رد  هدننادنگ  یتوق  دوش و  یم  سح  یگدنریگ  یخلت و  يدنت ،  اب  هارمه  ینیریـش  يا  هزادنا  ات  شا  هزم  رد  هک  دراد  مه  هدمآرد  ياه 

تسه . 
تسا .  کشخ  مرگ و  رایسب   : جازم

دنت .  مه  تسا و  ینوفع  مه  اریز  درب  یم  نیب  زا  درتس و  یم  دنادرگ ،  یم  کیراب  ار  يوم  شیارآ :
 . تسا دیفم  یجک  نهد  جلف و  جالع  رد  هک  دنراد  هدیقع  یهورگ   : لصافم

همرس

دنکش .  یم  دوز  رایسب   . تسا شیالآ  یب  صلاخ و  دراد ،  یگدنشخرد  نآ  ياه  هدرخ  هک  تسا  یقرو  همرس  مسق  نیرتهب 
طولخم ار  هزات  هیپ  همرس و  یگتخوس  جالع  يارب   . دروآ یم  مهب  ار  مخز  درب .  یم  نیب  زا  ار  دئاز  تشوگ  تسا ،  دیفم  هحرق  ياوادم  رد 
تسا .  نآ  هراچ  نادیپسا  موم و  اب  طولخم  همرس  دوشب  هحرق  رگا  دوش و  هحرق  دکرتب و  دراذگ  یمن  دنیامن ،  یم  دامض  دننک و  یم 

دیآ .  یم  دنب  همرس  اب  دشاب  زغم  هدرپ  زا  هک  يزغم  يزیرنوخ   : رس
 . دیامن یم  فقوتم  ار  نادهز  فیزن  نآ  هجزرف  درب . یم  نیب  زا  ار  مشچ  ياه  مخز  كرچ  دراد و  یم  هگن  ملاس  ار  مشچ  مشچ : 

شیرس

دنریگ .  یم  نآ  زا  ار  روهشم  بسچ  نوچ  دنا  هدیمان  شیرس  ار  هایگ  نیا  ور  نیا  زا  مدرم  زا  یضعب   : دیوگ سودیروقسید 
دراد .  فاص  هقاس   . دنام یم  یماش  ياندنگ  گرب  هب  شیرس  گرب 

تسا .  مرگ  جازم : 
دهد .  یم  یمرگ  تیصاخ : 

دناشن .  یمورف  ار  مرگ  هتساخون  مرو  دوش  طولخم  تواق  اب   : شوج مرو و 
تسا .  دنمدوس  شتآ  زا  یگتخوس  نیکرچ ،  ياه  لمد  مخز و  دیلپ ،  میخدب و  هحرق  جالع  رد  شیرس  دامض   : هحرق

ار وم  دراذگب  نآ  رب  شیرس  رتسکاخ  دامض  دهد و  ژاسام  نیمـشپ  هچراپ  اب  ار  هتخیر  ياهوم  ياج  هتفرگ ،  بلعثلا  ءاد  رامیب  رگا   : شیارآ
دنایور .  یم  زاب 

دور .  یم  نیب  زا  هکل  دنلامب  نآ  رب  هکرس  اب  ار  شیرس  خیب  دنهد و  ژاسام  يا  هچراپ  اب  باتفآ  رد  ار  کهب  دیفس  هکل  رگا 
سکع رب  هک  دنناکچب  یشوگ  رد  مرگ  همین  دنزپب و  رم  هنهک و  روگنا  بآ  لسع ،  ردنک ،  اب  طولخم  شیرس  ای  ییاهنت  هب  ار  شیرـس   : رس

دبای .  یم  نیکست  نادند  درد  تسا  كاندرد  نادند  فرط 
تسا .  شوگ  درد  يوراد  دنزپب  رم  اب  نیریش و  یمیدق و  هنهک  روگنا  بآ  اب  ار  شیرس  خیب  بآ 

تسا .  دیفم  مشچ  ياهیرامیب  همه  رد  دنلامب  مشچ  رب  دش  رکذ  شوگ  درد  يارب  هک  ییوراد  نیمه   : مشچ
تسا دیفم  اه  هچیهام  یتسـس  هفرـس و   ، نینج درد  جالع  رد  دنروخب  يروگنا  هیامرپ  هایـس  هنهک  روگنا  بآ  اب  ار  شیرـس  لاقثم  ود   : هنیس

دهد .  یم  شزیر  ار  ضیح  لوب و  ،
تسا .  بوخ  رایسب  دنراذگب  ناتسپ  سامآ  رب  دنزپب و  هنهک  روگنا  بآ  درد  اب  ار  شیرس  خیب 

تسا .  دیفم  دنراذگب  تارشح  شین  ياج  رب  ار  شیرس  شگرب  تسا .  يذوم  تارشح  رهزداپ  اهرهز : 
مدژک  شین  جالع  نیرتهب  دنروخب  هنهک  روگنا  بآ  اب  ار  شیرس  لگ  رمث و  رگا 
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 . تسا

برطقلا جارس 

دیآ .  یم  راکب  شمخت  اهنت  تسا .  کیدزن  افوز  هب  هک  تسا  یهایگ 
تسا .  کشخ  مرگ و   : جازم

دروآ .  یم  دنب  دشاب  اجک  ره  زا  ار  يزیرنوخ   . دراد یگریچ  شجازم  رد  یگدنریگ  تسا و  هدننکزاب   : تیصاخ
تسا .  مخز  جالع  نیرتهب   : هحرق

دنک .  یم  عطق  ار  غامد  نوخ  شدامض   : رس
تسا .  هدور  هحرق  جالع  دننک  هنقح  نادب  دروآ .  یم  دنب  ار  ندروآرب  نوخ   : شک سفن 

تسا .  برقع  شین  رهزداپ  دوش  هدروخ  هنهک  روگنا  بآ  اب  شمخت   : اهرهز
 . دنز یمن  شین  دوش و  یم  ریدخت  مدژک  دنراذگ  مدژک  رب  ار  ینابایب  عون  مخت  دنیوگ  یم  یضعب 

یهوک ورس 

تسا .  کشخ  مرگ و  زین  شرمث  دراد و  یکشخ  یمرگ و  هب  شیارگ   : جازم
تسین .  تخرد  ءازجا  ریاس  رد  هک  تسا  یتیضوبق  شرمث  رد  تسا .  نکشداب  فیطل و  شخب ،  یمرگ   : تیصاخ

تسا .  دنمدوس  هچیهام  یگتسسگ  جالع  رد   : لصافم
تسا .  هفرس  هنیس و  درد  يوراد  هنیس : 

تسا .  جالع  ار  هدعم  خفن  راگزاس و  هدعم  اب   . دیامن یم  زاب  ار  اه  نادنب  هار  تسا و  هدننک  هیقنت   : اذغ ياه  مادنا 
تسا .  نادهز  درد  یگفخ و  جالع  دهد .  یم  شزیر  ار  ضیح  لوب و 

 . دنازیرگ یم  ار  سگم  تارشح و  شگرب  رمث و  بوچ ،  دود  دیامن .  یم  عفد  ار  يذوم  تارشح  دنزگ   : اهرهز

دنوارس

هملک تسا و  دمارس  ینعم  هب  هک  دنا  هتفگ   « نطسرا  » ار نآ  یضعب  مان  نیا  زا  دعب  یمیدق و  تسا  یمان  دنوارز  مان   : دیوگ سودیروقـسید 
دشاب .  یم  هدیئاز  هزات  نز  يارب  وراد  نیرت  هدیافاب  ینعم  هب  تسا و  هدیئاز  هزات  نز  ینعم  هب  هک  دنا  هدوزفا  نادب  ار   « سوخول »

تسا .  کشخ  مرگ و  شعاونا  همه   : جازم
رد شزارد  عون   . دـنک یم  بذـج  ار  اه  ناکیپ  راخ و  تسا .  شـشک  اب  هدـننک و  كزان  هدـننکزاب ،  شخب ،  تفاطل  هدـنیادز ،   : تیـصاخ

رتشیب همه  زا  شریثأت  هحرق  هب  ندیشخب  يدوبهب  تشوگ و  ندینایور  زاب  رد  ور  نیا  زا  تسا و  لوا  ماقم  ياراد  ندیشخب  یمرگ  ندودز و 
رتدیفم  نآ  ناتلغ  اه  شنک  هیقب  رد  اما  تسا و 

تسا .  رتمک  یکدنا  ای  ربارب  زارد  عون  اب  ندیشخب  یمرگ  رد  تسا و  زات  هکی  ندومن  مرن  ندرک و  زاب  رد  اریز   . تسا
زا نآ  ناتلغ  نادند  يارب  دشخب ،  یم  قنور  ار  گنر  درب ،  یم  نادند  زا  ار  كرچ  دهد .  یم  الج  ار  نادند  دیادز ،  یم  ار  کهب   : شیارآ

تسا .  رتهب  همه 
نآ زارد  عون  تشوگ  ندروآ  زاب  يارب   . دـنایور یم  تشوگ  دـنک و  یم  هیقنت  ار  زادـنا  تسوپ  میخدـب و  دـیلپ ،  ياه  هحرق   : هحرق مخز و 

تسا .  نیریاس  زا  رتهب 
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دنک .  یم  ملاس  تشوگ  زا  رپ  ار  يدوگ  درب و  یم  نیب  زا  ار  میر  كرچ و  دنراذگب  هدیدنگ  دوگ و  ياه  هحرق  رب  قبنز  اب  ار  دنوارز  رگا 
یگتـسسگ زا  دـنلامب و  نآ  اب  ار  سرقن  ياج   . تسا دـیفم  هچیهام  یگتـسسگ  جالع  رد  نآ  ناـتلغ  هژیو  هب  دـنوارز و  عاونا  همه   : لـصافم

دنک .  یم  يریگولج  هچیهام 
تسا .  دیفم  دنروخب  سرقن  نارامیب  رگا 

دیآ دیدپ  شوگ  رد  لمد  دراذگ  یمن  دیامن و  یم  تیوقت  ار  ییاونش  كاپ و  ار  شوگ  كرچ  دنناکچب  شوگ  رد  لسع  اب  ار  دنوارز   : رس
. 

دننک .  یم  جراخ  ار  زغم  ياه  ینتخیر  دنشاب  مه  اب  هک  لفلف  دنوارز و 
دنمدوس دنروخب  دوش و  طولخم  بآ  اب  رگا  درد  ولهپ  نداد  نیکست  رد  هنیس ،  هیقنت  رد  تیشنرب ،  ياوادم  رد  نآ  ناتلغ  هژیو  هب  دنوارز و 

تسا . 
تسا .  لاحط  جالع  نیبجنکس  هارمه  هکسکس و  يوراد   : اذغ ياه  مادنا 

تسا .  رت  يوق  همه  زا  نآ  ناتلغ  اه  جالع  نیا  رد  تسا و  دیفم  رایسب  دنلامب  لاحط  رب  هکرس  اب  ار  دنوارز  یهاگ 
لفلف ورم  اب  ناتلغ  ای  زارد  دـنوارز  رگا   . دـناسر یم  هدـیاف  دـعقم  هب  دـنار و  یم  نوریب  ار  يرارم  یمغلب و  ياـه  طـلخ   : یعفد ياـه  مادـنا 

تسا .  دیفم  ضیح  نوخ  نتخاس  ناور  هدیئاز ،  هزات  نوخ  ندش  كاپ   ، نادهز ياه  هدئاز  هیقنت  رد  دوش  هدروخ  دوش و  طولخم 
تسا .  زرل  بت  يوراد   : اه بت 

تسا .  رتشیب  شا  هرهزداپ  نآ  زارد  مسق  هژیو  هب  تسا و  مدژک  شین  رهزداپ   : اهرهز
 . دنک یم  عفد  ار  اهرهز  تارشح و  دنراذگب  شین  ياج  رب  دننک و  دامض  ار  نآ  ای  دنشونب  ییاه  هباشون  اب  ار  نآ  رگا 

هکرس

دراد .  یگریچ  نآ  يدرس  دنفیطل و  ود  ره  هک  تسا  درس  مرگ و  رهوگ  زا  یبیکرت  هکرس  جازم : 
دوش .  یم  يزیرنوخ  عنام  دنشاپ  یم  ندمآرب  نوخ  ياج  رب  دنروخ و  یم  هکرس  يزیرنوخ  تالاح  رد  تسا .  هدنناکشخ  رایسب   : تیصاخ

دنک .  یم  يریگولج  سامآ  زا  هکرس 
نایئادوس .  نایز  هب  دنراد و  ییارفص  جازم  هک  تساهنآ  عفن  هب  تسا .  مغلب  دض   . تسا مضه  کمن  هکرس 

ندش دایز  زا  ار  مرو   . دنلامب هچ  دنروخب  هچ  تسا  خرس  داب  يافـش  دنک ،  یم  یثنخ  ار  انیرغناغ  تیارـس   . تسا سامآ  هدنرادزاب   : شیارآ
دنوش سامآ  ببس  هرمج  یگچروم و  دراذگ  یمن  دنلامب  تسوپ  رب  تسا و  هرمج  یگچروم و  جالع   . تسا همدژک  يوراد  دراد .  یم  زاب 

. 
درب .  یم  نیب  زا  ار  ءابوق  يرگ و  ریگاو و  هحرق  تیارس  دنک .  یمن  مرو  دنراذگب  مخز  رب  دننک و  رت  هکرس  زا  ار  مشپ   : هحرق مخز و 

تسا .  رترثا  دوز  يزیچ  ره  زا  یگتخوس  جالع  رد 
تسا .  دیفم  دنلامب  سرقن  رب  ار  درگوگ  هکرس و   . تسین بوخ  بصع  يارب  لصافم : 

دردرس دنراذگ  رـس  رب  دننک و  رت  نادب  ار  هتـسشان  مشپ  دننزب و  مه  هب  بوخ  دننک و  طولخم  لگ  نغور  ای  نوتیز  نغور  اب  ار  هکرـس   : رس
دبای .  یم  نیکست  مرگ 

رد دـشاب و  هدـش  لح  يرولب  جاز  اب  هکرـس  رگا  هژیو  هب  تسا و  بوخ  هثل  يارب  نآ  یندـیلام  ای  یندروخ  دـنک .  یم  تیوقت  ار  هثل  هکرس 
دنک .  یم  جالع  ار  ندمآ  هثل  زا  نوخ  دنک و  مکحم  ار  قل  نادند  هثل  تیوقت  رب  هوالع  دننادرگب  ناهد 

دناباوخ .  یم  ار  شوگ  ياهادص  درب و  یم  نیب  زا  ار  ییاونش  مک  دنک ،  یم  تیوقت  ار  ییاونش  سح  هکرس  راخب 
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دنک .  یم  ناوتان  ار  دید  ندروخ  هکرس  رایسب  یلو  تسا  دیفم  دنلامب  مشچ  ریز  گنردب  ياه  هکل  رب  ار  لسع  هکرس و   : مشچ
دوش .  یم  ولگ  هب  طلخ  ندش  ریزارس  عنام  هکرس  ندینادرگ  ولگ  رد   . تسا کچوک  نابز  عفن  هب   : هنیس

تسا .  کچوک  نابز  نداتفا  جالع 
تسا .  دیفم  رایسب  ولاز  یسفن و  دنلب  نمزم ،  هفرس  جالع  رد  هدرک  مرگ  هکرس  ندیشون 

لیلحت ار  اقستسا  هکرس  راخب  دهد و  یم  غابد  ار  هدعم   . تسا مضه  کمک  روآاهتشا و  تسا .  راگزاس  رت  مرگ و  هدعم  اب   : اذغ ياه  مادنا 
دوش .  اقستسا  ببس  تسا  نکمم  شندروخ  هشیمه  اما   . درب یم 

ار هدور  ریگاو  مخز  دننک   ( لوپمآ فایش و  لثم  یتلاح   ) هنقح کمن  هدرک و  مرگ  هکرس  اب  دنک .  یم  کنخ  ار  نادهز   : هدننار ياه  مادنا 
دوش .  لصاح  مکش  تنویل  دیآ و  لمعب  مرن  هنقح  ًالبق  دیاب  اما  تسا  جالع 

یـشحو روگنا  زا  هک  يا  هکرـس   . تسا دیفم  دنروخب  نارکوش  نویفا و  دنزگ  عفد  يارب  تسا .  دیفم  دنزیر  تارـشح  شین  ياجرب   : اهرهز
تسا .  دیفم  هریغ  راه و  گس  هدیزگ  رد  کمن  اب  دنریگ  یم 

 . تسا دنمدوس  هدرک  مرگ  هکرس  ندروخ  یندش  مومسم  ره  رد 

ریغص سس 

یخرس رد  هچ  ره   . تسا هزمدنت  زیت و  رایـسب  هک  خرـس  گنر  هب  تسا  ییاه  مخت  لگ و  ياراد  نکـشدوز  درت و  يا  هقاس  اب  تسا  یهایگ 
تسا .  رت  بوغرم  رتدنت ،  وب  رد  دشاب و  رت  هریت 

راگزاس .  ناریپون  ناریپ و  جازم  اب  تسا و  نکشداب   : ینامرد تیصاخ 
درب .  یم  نیب  زا  ار  ادوس  ياه  يرامیب 

تسا .  یگدیجنرت  جالع   : لصافم
تسا .  دنمدوس  عرص  ایلوخیلام و  هجلاعم  رد   : رس

دروآ .  یم  یگنشت  تسا و  روآ  یق  اهنآ  يارب  دهد و  یم  رازآ  ار  ناجازم  ییارفص   : اذغ ياه  مادنا 
 . تسا رثؤم  مغلب  ندروآ  نوریب  رد   : یعفد ياه  مادنا 

بآ دیفس 

یم رت  فیطل  جنرـس و  رتسکاخ  نآ  دوش  طارفا  نتخوس  رد  رگا  دنمان و  بآ  دیفـس  دیآ  یم  تسدب  هک  يرتسکاخ  دـننازوس  یم  ار  کنآ 
ددرگ . 

دنروآ .  یم  تسد  هب  تسا  هدمآ  یبط  ياه  باتک  رد  هک  ییاهزیچ  ریاس  اهکمن و  هکرس و  هلیسوب  ار  بآ  دیفس 
تسا .  رت  هدنور  فرژ و  رتشیب و  شتفاطل  يا  هکرس  بآدیفس  تسا .  کشخ  درس و   : جازم

دشخب .  یم  یمرن  ار  درس  تخس و  ياه  مرو   : شوج لمد و 
تشوگ جنرس ،  هژیو  هب  بآدیفـس و   . دنایور یم  ار  تشوگ  دنک و  یم  رپ  ار  هحرق  مخز  دنزیمآ  یم  مهرم  اب  ار  بآدیفـس   : هحرق مخز و 

تسا .  رتهب  بآدیفس  زا  نآ  تشوگ  ندروآ  زاب  دروخ و  یم  ار  دب 
تسا .  دنمدوس  مشچ  ياه  شوج  جالع  رد   : مشچ

تسا .  دنمدوس  رایسب  دعقم و  كرت  ياهوراد  ءزج   : یعفد ياه  مادنا 
 . تسا مس  بآدیفس   : اهرهز
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یناقس

دشاب .  لاغیت  رکش  تسا  نکمم 
درادن .  ریظن  هیلک  هیقنت  رد   : یعفد ياه  مادنا 
تسا .  راه  گس  یگدیزگ  زاسراک   : اهرهز

هدومحم )   ) اینومقس
دوش یم  درخ  تسد  رد  دوز   . دـشاب فاص  فدـص  گنرمه  يدـیپس و  هب  لـیام  گـنردوبک  شیـالآ ،  یب  هک  تسا  نآ  هدومحم  نیرتهب 

نایرب شتآ  رب  بیـس  لخاد  رد  ار  نآ  هک  تسا  نآ  رتهب  شندرب  راکب  يارب  دزاس و  یم  ریـش  گنرمه  ار  بآ  دـش  لح  بآ  رد  هک  نیمه 
دشاب .  هتشادن  رب  رد  يرطخ  چیه  ات  دنزیمایب  سفرک  بآ  اب  دننک و 

تسا .  رتشیب  یکشخ  زا  نآ  یمرگ  تسا و  کشخ  مرگ و   : جازم
تسا .  دبک  هدعم و  نمشد  هدنزادگ و  هدنیادز و   : تیصاخ

دیادز .  یم  ار  تروص  هایس  ياه  هکل  صرب و  سیپ و  کل و  شیارآ : 
تسا .  دیفم  دنراذگب  مخز  رب  دننک و  دامض  دنزپب و  نوتیز  نغور  لسع و  اب   : هحرق مخز و 

دوش .  یم  بوخ  دنلامب  نیکرچ  يرگ  رب  هکرس  اب   : شوج
تسا .  دیفم  باصعا  يرامیب  جالع  رد  درب و  یم  نیب  زا  ار  نیرس  لصافم و  درد  دوش  دامض  نسوس  هکرس و  اب   : لصافم

یناشیپ رب  دننک و  طولخم  لگ  نغور  هکرـس و  اب  ار  هدومحم  دنک .  یم  اود  ار  دردرـس  لگ  نغور  هکرـس و  اب  نآ  هرـشفا  هایگ و  خیب   : رس
دوش .  یم  بوخ  دندنبب  دراد  یگشیمه  دردرس  هک  یسک 

درازآ .  یم  ار  بلق   : هنیس
رد نایز  رایسب  تسین و  راگزاس  چیه  دبک  هدعم و  اب   : اذغ ياه  مادنا 

دراد . رب 
تسا .  نوسینا  سفرک و  مخت  ربارب  کی  اب  شحالصا   . دراد لابند  هب  ییاهتشا  یب  یگنشت و  ندروخ و  مهب  لد   . دروآ یم  یگدرسفا 

دراد .  قرف  ییاوه  هب  ییاوه  زا  یتکلمم و  رد  شرثا  اما   . تسا لاعف  رایسب  بادرز  نداد  لاهسارد 
کمن یگرگ و  ایبول  اب  ای  اولا  اب  رگا  دهد و  یمن  لاهـسا  یلو  دهد  یم  شزیر  ار  لوب  دوش  هدروخ  هنهک  هدومحم  زا  مک  هزادنا ي  هب  رگا 

دنک .  یم  ار  راک  نیمه  نآ  مک  رایسب  وبشوخ  ياه  مخت  و 
 . تسا مدژک  شین  رهزداپ  مادنا  رب  شندیلام  ای  شندروخ   : اهرهز

هنیبکس

تسا .  نآ  مگنا  رد  تسه  هچ  ره  درادن و  يا  هرهب  شدوخ  هنیبکس  تخرد 
بآ رد  رتدوز  دشاب و  یخرـس  هب  لیام  دیفـس  شا  ینورد  گنر  يدیفـس و  هب  لیام  خرـس  شا  هیور  گنر  دـشاب و  رت  فاص  مکارتم و  ات 

تسا .  بوخ  رایسب  دنروآ  ناهفصا  زا  هچنآ  ره  تسا و  رتهب  دوش  لح 
تسا .  دب  دشاب  هدش  طولخم  درز  اب  ای  تسا و  هیبش  دیفس  درز  اب  هک  یعون  اما 

تسا .  کشخ  مرگ و  جازم : 
تسا .  هدنیادز  شخب و  یمرگ  نکشداب ،  شخب ،  تفاطل  هدنزادگ ،  تیصاخ : 

ییوراد تاعالطا  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1869زکرم  هحفص 432 

http://www.ghaemiyeh.com


دنک .  یم  ابیز  ار  گنر  دنزیرب  كاروخ  رد  ار  هنیبکس   : شیارآ
تسا .  دیفم  هچیهام  نایم  ياهرتو  هچیهام و  یگتسسگ  جلف و  جالع  رد   : لصافم

دنک .  یم  اود  ار  لصافم  درس  درد  دهد و  یم  لاهسا  ار  نیرس  رد  راگدنام  داوم  دننک  هنقح  ای  دنروخب  ار  هنیبکس 
دشخب .  یم  نیکست  ار  داب  زا  یشان  درس و  دردرس  تسا و  عرص  يوراد   : رس

رد بآ  جالع  رد   . دیادز یم  ار  مشچ  لخاد  ياه  هکل  دناشن و  یم  ورف  ار  کلپ  سامآ  دنار ،  یم  مشچ  زا  ار  مت  دنـشکب  مشچ  رد   : مشچ
تسا .  وراد  نیرتهب  ندمآ  مشچ 

دنک .  نامرد  ار  مشچ  ياه  هحرق  دور و  یم  نیب  زا  دنراذگب  کلپ  هدننام  وج  مرو  رب  دنیاسب و  هکرس  رد  ار  هنیبکس 
طلخ زا  ار  هنیس  تسا و  دیفم  یسفنتدب  یگشیمه و  هفرس  دردولهپ ،  درد ،  هنیـس  جالع  رد  دنروخب  هدرـشف  نجیف  بآ  اب  ار  هنیبکـس   : هنیس

دنادرگ .  یم  كاپ  هدیسران  ياه 
اب ار  نجیف  خـلت ،  ماداب  ياج  هب  ای  خـلت  ماداب  هنیبکـس و  زا  دزیر .  یم  نوریب  ار  درز  بآ   . تسا بوخ  اقـستسا  جالع  رد   : اذـغ ياه  مادـنا 

ندرب نیب  زا  هدور و  شچیپ  درد و  جنلوق ،  جالع  رد  دننک  هنقح  ای  دنروخب   . درب یم  نیب  زا  ار  دـبک  درد  دـنزاس  دامـض  مرگ  نان  ای  لسع 
تسا .  دیفم  هناثم  هدرگ و  گنس 

يارب دزیر و  یم  نوریب  ار  درز  بآ  جزل و  طلخ  . دنک یم  مرن  میالم و  ار  مکـش  دـهد .  یم  شزیر  ار  ضیح   . تسا زیگنا  توهـش  هنیبکس 
تسا .  دیفم  نادهز 

تسا .  دنمدوس  هزور  ره  ياه  بت  رد   : اه بت 
 . تسا رترثؤم  رایسب  دزراب  زا  هنیمز  نیا  رد  تسا و  یگدروخ  مس  دض  تارشح و  شین  رهزداپ  دنلامب  تسوپ  رب   : اهرهز

قلس

هایس .  یکی  دیفس و  یکی  تسه  عون  ود   : دیوگ سودیروقسید 
رت رد  اما  تسا  بکرم  شجازم  هک  تسا  نیا  تسرد  یلو  تسا .  درس  دنیوگ  یم  یـضعب  تسا و  مرگ  کشخ و  یـضعب  هدیقع  هب   : جازم

تسین .  یفالتخا  شخیب  یجازم 
تسا .  رت  يوق  نسوس  زا  اه  هدمآدنب  ندرک  زاب  رد  تسا و  هدنزادگ  شخب و  تفاطل  دراد ،  يا  هروب  هدام   : تیصاخ

تسا .  ضبق  دشاب  سدع  اب  رگا  هژیو  هب  هایس  قلس   . تسا شخب  یمرن 
تسا .  اذغ  مک  نآ  عاونا  همه   . تسا هدنریگ  شا  یکاخ  هدنزادگ و  شا  هروب  هدام 

دنک .  یم  اود  ار  امرس  زا  یشان  ياه  كرت  شگرب  زپ  بآ  نآ و  هرشفا   : شیارآ
دوس دنراذگ  نآ  رب  قلس  گرب  دعب  دنیوشب و  نورطن  هلیـسوب ي  لوا  ار  تروص  هایـس  ياه  هکل  رگا  تسا .  دنمدوس  بلعثلا  ءاد  جالع  رد 

تسا .  شپش  لتاق  دنک .  یم  رب  ار  اه  لیگز  قلس  هرشفا  دننیب .  یم 
هتخپ درب و  یم  لیلحت  دنراذگب  مرو  رب  ار  هدیشوج  بآ  رد  قلس   : مرو

تسا دیفم  دنراذگب  مرگ  مرو  رب  ار  نسوس  قلس و  دامض  تسا .  دیفم  دنراذگب  اه  تشوگ  هدایز  رب  تسه  هک  نانچ  ار  قلس   . دنادرگ یم 
. 

یـسوریو يراـمیب   ) جـالع دـنلامب  تسوپ  رب  دوشب و  طولخم  لـسع  اـب  رگا  تسا و  یگتخوس  يوراد  قلـس  هدیـشوج  نآ  رد  گرب   : هحرق
دشخب .  یم  يدوبهب  یلکب  ار  یکرچ  مخز  شدامض  تسا و   ( یتسوپ

درب .  یم  نیب  زا  ار  ینیب  مخز  دنک و  یم  بوخ  ار  ینهد  جک  دننک  ینیب  رد  گنلک  هرهز  اب  ار  قلس  بآ   : رس
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دربب .  نیب  زا  ار  هسوپس  دننک  هیوشرس  ار  قلس  بآ   . دبای یم  نیکست  درد  دنناکچب  شوگ  رد  ار  قلس  مرگ  مین  بآ 
هب قلـس  زا  دشاب  يوق  دنچ  ره  يا  هدعم  ره  تسا .  دب  رایـسب  هدـعم  يارب  تسا  دایز  نآ  رد  يا  هروب  هدام  هک  قلـس  خـیب   : اذـغ ياه  مادـنا 

دنک .  یم  سح  شزوس  دتفا و  یم  زکزک 
تسا .  دیفم  لاحط  دبک و  ياه  هدمآدنب  ندرک  زاب  رد  دشاب  هکرس  لدرخ و  اب  رگا  هژیو  هب  ییاهنت و  هب  تسا و  اذغ  مک  قلس 

یم تیضوبق  دشاپب  مه  زا  ات  دشوجب  ردقنآ  ثآ  رد  قلس  رگا  کش  یب  تسا .  مکـش  هدنروآدنب  دشاب  سدع  اب  رگا  هژیو  هب  هایـس و  قلس 
دزیر .  یم  نوریب  ار  درد  یبوسر  دننک  هنقح  شبآ  اب  دروآ . 

 . تسا دیفم  جنلوق  رد  دوش  هدروخ  اذغ  اب  قلس  رگا  اما  دراد .  لابندب  مکش  درد  شچیپ و  دوش و  یم  رقرق  داب و  ببس  قلس  زا  یعون  ره 

نوطوقموس

تسا .  هایگ  رهم  هریت  زا  راهب و  هشیمه  دنیوگ  یم 
زا شا  یگدنزادگ  هک  دراد  ار  یتشد  زایپ  یجزل   . تسا هدننک  هکت  فیطل و  دراد و  هرارحلا  لدتعم  یتبوطر  تسا ،  کشخ  درس و   : جازم

نیریـش نادنچ  هن  دراد و  وب  هن   . دراد یگریچ  شجازم  رد  یکـشخ  يدرـس و  نکیل  تسا  هدنریگ  هدننک و  عمج  يا  هزادـنا  ات  تسا و  نآ 
تسا .  هدش  هچراپکی  ییوگ  هک  دروآ  یم  مهب  نانچ  گید  رد  ار  تشوگ  يازجا  دروآ و  یم  درگ  ار  ناهد  بآ  تسا . 

 . دهد یم  شوج  مهب  ار  اه  كانمن  تسا و  اه  هچیهام  ياه  هرانک  اه و  هچیهام  ياه  طسو   ، یپ رد  یگتسسگ  يوراد  شزپ  بآ   : لصافم
تسوپ هدور ،  هحرق  جالع  رد   . دیالاپ یم  ار  شش  دشاب  بالسع  اب  دروآ .  یم  دنب  ار  ندروآرب  نوخ  درب .  یم  نیب  زا  ار  ولگ  يربز   : هنیس

 . دروآ یم  دنب  ار  ضیح  يزیرنوخ  دنیوگ  یم  تسا و  دنمدوس  هدرگ ،  درد   ، هدور یبآ  قتف   ( جحس هدور (  يزادنا 

 ( نایب نیریش  کهم ،   ) سوس

تسا .  تبوطر  ترارح و  هب  ور  دنک  ادیپ  شیارگ  یفرط  هب  رگا  تسا و  لدتعم  شجازم  کهم  خیب   : جازم
دنشاب .  یم  همدژک  يوراد  شخیب  هرشفا و   : مرو

تسا .  دیفم  تسین و  دب  اهمخز  يارب  شا  هرشفا   : هحرق
تسا .  رترثؤم  شا  هرشفا  هنخان و  يوراد  شا  هرشفا  کهم و  خیب   : مشچ

دنک .  یم  فاص  ار  ادص  تسا و  ولگ  شش و  عفن  هب  دیالاپ ،  یم  ار  هیر  دنک .  یم  مرن  ار  هیرلا  هبصف   : هنیس
تسا .  یبوخ  يوراد  هدعم  باهتلا  يارب  دناشن و  یم  ورف  ار  یگنشت  شبآ   : اذغ ياه  مادنا 

تسا .  هناثم  يرگ  هناثم و  هدرگ و  هحرق  یلوب ،  شزوس  جالع 
 . تسا دیفم  هنهک  ياه  بت  رد   : اه بت 

یهوک نسوس 

تسا .  کشخ  مرگ و   : جازم
تسا .  دیفم  یگدرکداب  داب و  درس و  ياهدرد  مرو و  جالع  رد  تسا ،  يوق  هدنیادز  دناشک ،  یم  تسوپ  ریز  هب  ار  نوخ   : تیصاخ
دنک .  یم  نامرد  ار  هچیهام  یگتسسگ  لصافم و  درس  درد  دنمدوس و  لصافم  درد  ءاسنلا و  قرع  رد  شگرب  خیب و  دامض   : لصافم

تسا .  کمک  ندروآرب  نوخ  جالع  رد  دنسیلب  دشاب و  لسع  اب   : هنیس
دروآ .  یم  دردرس   : رس
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دهد .  یم  شزیر  ار  ضیح  لوب و  شتبرش  هژیو  هب  شخیب و  زپ  بآ   : هدننار ياه  مادنا 
يذوم  تارشح  رهزداپ  نآ  يرصم  عون  هژیو  هب  یهوک و  نسوس   : اهرهز

 . تسا

نوراسیس

دراد .  یگدنریگ  یخلت و  تسا و  هناد  هایس  هایگ  بوچ 
تسا .  کشخ  مرگ و   : جازم

تسا .  ضبق  یکدنا  هدنزادگ و   : تیصاخ
تسا .  دیفم  هدعم  يارب  شخیب  زپ  بآ   : اذغ ياه  مادنا 

 . دهد یم  شزیر  ار  لوب  شخیب  زپ  بآ 

 ( یبآ كزیترت   ) نویس

جـالع رد  شا  هتخپ  ماـخ و   . دراد شوخ  يوب  یعون  تسا و  ادـیپ  دـکار  ياـه  بآ  رد  هک  تسا  یهاـیگ   . تسا نیعلا  ترق  ناـمه  نوـیس 
 . تسا دنمدوس  گنس 

 ( مشاک  ) سویلاسیس

تسا .  رتربز  شا  هقاس  رتربتس و  هنایزار  گرب  زا  دنام و  یم  هنایزار  گرب  هب  شگرب 
تسا .  کشخ  مرگ و   : جازم

یم ار  هدمآ  دنب  مغلب   . دهد یم  نیکـست  ار  ادیپان  ياهدرد  تسا .  نکـشداب  شخب و  تفاطل  هدنزادگ ،  شمخت  خیب و  مشاک و   : تیـصاخ
امرـس يارب  دشاب  لفلف  اب  رگا  تسا و  امرـس  دـض  دـنروخب  هنهک  روگنا  بآ  اب   . دـهد یم  رایـسب  هرهب  دـنروخب  نآ  زا  نایاپراهچ   . دزادـگ

دناسر .  یم  نایز  ار  کلپ  اما  تسا  بوخ 
تسا .  بوخ  تشپ  درد  يارب   : لصافم

ینهذ )  دنک   .) تسا یلقع  کبس  عرص و  يوراد  نیرتهب   : رس
 . تسا دیفم  رایسب   ، نمزم هفرس  يدنلب و  سفن  سفن ،  يراوشد  تیشنرب ،  جالع  رد  دنشاب  مه  اب  هک  شمخت  خیب و  هژیو  هب  مشاک و   : هنیس

دیامن .  یم  كاپ  جزل  ياه  تبوطر  زا  ار  هنیس  دنسیلب  دوش و  نوجعم  دنزیمآرد  لسع  اب  ار  مشاک  خیب  رگا 
هدعم اب  دنک .  یم  کمک  اذغ  مضه  رد  شخیب  هژیو  هب  مشاک و  دـنک .  یم  نامرد  ار  ینورد  ياهدرد  تسا .  نکـشداب   : اذـغ ياه  مادـنا 

تسا .  مشاک  اب  شجالع  دشاب  یگدرکداب  زا  یشان  هک  هدور  درد  شچیپ و  تسا .  راگزاس 
دیفم ینورد  ياهدرد  نادهز و  یگفخ  نادهز و  درد  ياوادم  رد  تسا .  لوب  رـسع  يوراد  دـنک .  یم  ناسآ  ار  تاناویح  ناسنا و  نامیاز 

تسا . 
دوش .  یم  فرط  رب  هدرگ  درد  دنشونب  دنزیرب و  یکیس  رد  ار  شمخت  هایگ و  نیا  هقاس  هرشفا  زور  ره  زور  هد  تدم  هب  رگا 

تسا .  دیفم  ادیپان  ياهدرد  رد  دهد و  یم  شزیر  ار  ضیح  تسا ،  كزیمکچ  جالع  شندروخ   . تسا بوخ  هدرگ  يارب  ًامومع  مشاک 
 . تسین دب  یمغلب  بت  ياوادم  يارب  دنیوگ   : اه بت 
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بیس

تسا .  یماش  بیس  رت  لدتعم  همه  زا 
دراد .  رتشیب  يرت  يدرس و  هزم  یب  بیس   : جازم

تسا .  اه  هدئاز  هدنرادزاب  شگرب  هژیو  هب  بیس و   : تیصاخ
تسا .  یگچروم  هتساخون و  مرگ  مرو  جالع  نآ  هرشفا  گرب و   : شوج مرو و 

دروآ .  یم  مهب  ار  هحرق  هدنریگ  نآ  هرشفا  بیس و  فایلا  گرب و   : هحرق
دراد .  یپ  رد  بصع  درد  نآ  يراهب  هژیو  هب  بیس  ندروخ  هب  ندرک  تداع  ندروخ و  هشیمه   : لصافم

دننک .  یم  اناوت  ار  بلق  نآ  شرت  وبشوخ و  نیریش ،  یماش و  يوبشوخ  بیس  هژیو  هب  بیس و   : هنیس
دنک .  یم  نامرد  ار  هدعم  فعض   : اذغ ياه  مادنا 

 . دوش یم  بت  ببس  سران  بیس   : اه بت 

ریس

تسا .  اندنگ  ریس و  توق  زا  بکرم  شتوق  هک  ییاندنگ   . تسا روهشم  هک  ینتشاک   : تسا عون  نیدنچ 
دنیوگ .  یم  مه  رام  ریس  ار  نآ  تسا و  هدنریگ  خلت و  ینابایب  ریس 

کشخ  مرگ و   : جازم
تسوپ .  روآ  مخز  نکشداب ،  رایسب  نیلم ،   : تیصاخ

طولخم لسع  اب  ار  ریـس  رتسکاخ   . دنک یم  نک  هشیر  ار  کشر  شپـش و  دـنلامب  نت  رب  دـنروخب و  یهوک  هنوپ  زپ  بآ  اب  ار  ریـس   : شیارآ
تسا .  هدمآ  مهب  نفعتم  داوم  زا  هک  تسا  وم  ندوب  مک  يوراد  دیادز و  یم  ار  کلپ  ریز  ینوخ  کل  کهب و   . دننک

تسا .  اه  شوج  يوراد  شرتسکاخ  دنک .  یم  زاب  ار  دیدپان  ینطاب و  ياه  لمد  ریس   : شوج
میخدب مخز  رب  تسا  رت  ات  ار  ینابایب  ریـس   . تسا رت  يرگ  ءابوق و  يوراد  لسع  اب  ریـس  رتسکاخ  دـهد .  یم  مخز  ار  تسوپ   : هحرق مخز و 

دروآ .  یم  مهب  ار  مخز  دنراذگب 
تسا .  دیفم  باصعا  يرامیب  جالع  رد  ریس  فایش  لوپمآ و  دننام  ندرک  لخاد   : لصافم

نادـند درد  دـننادرگ  ناهد  رد  ار  ریـس  زپ  بآ  تسا .  درد  نادـند  يوراد  هتخپ  بآ  رد  هدـیفک و  ریـس   . دوش یم  دردرـس  هیاـم  ریـس   : رس
دشاب .  طولخم  ردنک  اب  رگا  هژیو  هب  دبای ،  یم  نیکست 

دوش .  یم  مشچ  لخاد  ياه  شوج  ببس  دنک و  یم  ناوتان  ار  دید   : مشچ
دروآ یم  نوریب  ولگ  زا  ار  ولاز  دنک و  یم  اود  ار  يدرس  هنیس و  درد  تسا .  نمزم  هفرس  يوراد  دنک و  یم  فاص  ار  ولگ  هتخپ  ریس   : هنیس

. 
تسا .  یبوخ  رایسب  يوراد  یگدنگ  مکش  جالع  رد  دنزپب  مه  اب  ار  جیوه  نوتیز و  ریس و   : اذغ ياه  مادنا 

ار شزپ  بآ  رگا  دـیآ و  یم  نوریب  ناد  هچب  دـبای و  یم  شزیر  ضیح  لوب و  دننیـشنب  ریـس  هقاـس  گرب و  زپ  بآ  رد   : هدـننار ياـه  مادـنا 
ار مغلب  دنروخب  بالـسع  اب  دـنبوکب و  ار  ریـس   . دراد ار  تاریثأت  نیمه  زاب  دـننک ) فایـش  لوپمآ و  دـننام  ندرک  لخاد   ) نادـب ای  دـنروخب 
اما دشابن ،  بوخ  یـسنج  هزیرغ  يارب  دیاش  تسا  هدنناکـشخ  هدنزادگ و  هکنیا  تلع  هب  ریـس   . نیلم تسا و  مرک  يوراد   . دروآ یم  نوریب 
رد ار  یمغلب  داوم  دناکشخب و  دنامب و  كدنا  یمرگ  شا  هدنامیقاب  رد  دیاش  دورب  نیب  زا  شیدنت  ات  دنناشوجب  بآ  رد  نادنچ  ار  ریـس  رگا 
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دنک .  نوگرگد  ار  یسنج  هزیرغ  دزاس و  لدبم  داب  هب  یمغلب  جازم 
دیفم هدـیزگ  راه  گس  رد  نینچمه  تسا و  رام  شین  رهزداپ  تارـشح و  شین  رهزداپ  دـنروخب  هنهک  روگنا  بآ  اـب  ار  ریـس  رگا   : اـهرهز

 . تسا

ینابایب ریس 

تسا .  رادیدپ  گنر  دیفس  یلگ  هقاس  رب  هک  دراد  يا  هقاس  گرب و   . تسا رتزیر  رایسب  ینتشاک  ریس  زا 
تسا .  کشخ  مرگ و   : جازم

تسا .  هدننک  زاب  هدنیادز و  فیطل و   : تیصاخ
دنک .  یم  بوخ  ار  دیلپ  گرزب و  ياه  مخز  هحرق :  مخز و 
 . تسا یبوخ  يوراد  هچیهام  یگتسسگ  جالع  رد   : لصافم

نیچراد

دیفس و نیچراد   (. ظیلغ  ) تسا ربتس  یهوک و  دنز ،  یم  یهایس  هب  هک  بوخ  نیچراد   . دراد ددعتم  ياه  مان  تسه و  نیچراد  عون  نیدنچ 
دراد .  هرگ  رتمک  تسا و  فاص  گنر و  هایس   ، هدیشاپ مه  زا  شا  هشیر  هک  تسس 

هک تسا  خرس  گنر  هب  هیبش و  نآ  تسوپ  هب  شتـسوپ   (، ییاتخ نیچراد  هخیلـس ،   ) هزم نامه  شا  هزم  لیام و  زبس  گنر  هب  هک  ینیچراد 
ددرگ .  صرق  یلولحم  هلیسوب  دوش و  هدیبوک  رگا  هژیو  هب  دنام و  یم  شتوق  اهتدم  ات  عون  نیا 

تسا .  هزیمآ  نودب  فاص و  شگنر  درازاین .  ار  نابز  تسا و  هزم  دنت  دراد و  شوخ  يوب  هک  تسا  نآ  شنیرتهب 
تسا .  کشخ  مرگ و   : جازم

 ، هابت ياهورین  همه  جالع  دنتـسه و  هدننک  بذج  فیطل ،  رایـسب  تنوفع ،  هدـنیادز  نک ،  زاب  شخب ،  یمرگ  اه  نیچراد  همه   : تیـصاخ
دنشاب .  یم  دساف  يراگنز و  ياه  طلخ 

تسا .  هدنرب  لیلحت  مرگ و  رایسب   ، هدنزادگ نیچراد  نغور 
تسا .  يرش  ياه  شوج  جالع  هکرس  اب  دنلام و  یم  یسدع  ياه  هطقن  اه و  هکل  رب  ار  نآ  لولحم  : شیارآ

تسا .  دیفم  اه  مخزو  امزگا  ياوادم  رد   : هحرق مخز و 
دراد .  بیجع  يریثأت  نیچراد  نغور  هزرل  جالع  رد   : لصافم

شوگ درد  نکسم  دنیچ .  یم  رب  ار  غامد  ياه  تبوطر  دیالاپ و  یم  ار  غامد  دروآ .  یم  ینارگرـس  شنغور   . تسا بوخ  ماکز  يارب   : رس
تسا . 

دیادز .  یم  ار  مشچ  ظیلغ  تبوطر  درب و  یم  ار  مشچ  یگریت  مت و  شندیشک  مشچ  هب  ندروخ و   : مشچ
یم ناوت  ار  دـبک  دـنک و  یم  زاب  ار  دـبک  ياه  یندـمآدنب  دـبک ،  دـناسر . یم  ار  اه  مرو  دـیالاپ .  یم  ار  هنیـس  تسا .  هفرـس  يوراد   : هنیس

دشخب . 
تسا .  اقستسا  يوراد  دنک و  یم  يوق  ار  هدعم  دنیچ ،  یم  رب  ار  هدعم  تبوطر   : اذغ ياه  مادنا 

رگا دنک .  یم  اود  ار  هیلک  نادهز و  مرو  درد و  دننک  طولخم  غرم  مخت  هدرزو  موم  نوتیز ،  نغور  یمک  اب  ار  نیچراد   : یعفد ياه  مادـنا 
دروآ .  یم  راب  هب  یتفس  دراد و  مزالزا  شیب  یتوق  دشاب  اهنت 

تسا .  ریساوب  جالع  دشاب  هایس  هریز  اب  رگا  دزادنا .  یم  هارب  ار  ضیح  لوب و  نیچراد 
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تسا .  رتهب  دنلامب  نت  هب  ار  شنغور  رگا  هژیو  هب  دیفم و  زرل  بت و  يارب   : اه بت 
تسا .  يذوم  تارشح  دض  اهرهز : 
 . تسا مدژک  رهزداپ  دشاب  رم  اب  رگا 

ییاتخ نیچراد 

تسا .  هزمشوخ  وبشوخ و  گنرخرس ،  یعون   : تسه یئاتخ  نیچراد  عون  نیدنچ 
یتـسوپ  ، وبدـب  ، گـنر هایـس  مراـهچ  عون  . دـهد یم  يروس  لـگ  يوب  تسا و  شفنب  هب  لـیام  موس  عون   . تسا نجیف  هزم  شا  هزم  مود  عون 

دهد .  یم  اندنگ  يوب  يدیفس ،  هب  لیام  شگنر  مجنپ  عون  دراد . هدیکرت  كزان و 
دراد .  یلاخوت  کیراب و  ياه  هلول  مشش  عون 

 ، گـنت شا  هلول  ناـیم  خاروس  ربتـس ،  شا  هلول  لیطتـسم ،  شبوچ  راومه ،  فاـص و  نشور ،  خرـس  شگنر  هک  تسا  نآ  شعون  نیرتهب 
زا نکیل  درب  راکب  ار  نآ  فایلا  تسا  نکمم  تسا و  دب  نآ  هایـس  عون  دنک .  عمج  ار  نابز   . دشاب زگ  نابز  وبـشوخ و  هیامرپ ،  نکـشدوز ، 

دیآ .  یمن  تسد  هب  يا  هرهب  شبوچ 
تسا .  کشخ  مرگ و   : جازم

زا  . دنک یم  هکت  هکت  ار  يدنت  تسا و  فیطل  رایـسب  تسا ،  دنت  دایز   . دراد تیـضوبق  یکدـنا  دـنکارپ ،  یم  ار  مکارتم  ياهداب   : تیـصاخ
تفاطل یگدـنریگ و  هدـنزادگ و  نوچ  تسا و  یلاهـسا  داوم  کمک  تسوا  رد  هک  یلیلحت  زا  هدـنریگ و  داوم  کمک  دراد  هک  یتیـضوبق 

دیامن .  یم  تیوقت  ار  اه  مادنا  دراد 
دزادگ . یم  ار  ینورد  مرگ  درس و  ياه  مرو   : مرو

تسا .  دیفم  دنلامب  مرن  هحرق  رب  لسع  اب   : هحرق
تسا .  دمآراک  مشچ  ياهوراد  رد  تسا  هدنرب  لیلحت  هدنریگ و  يورین  ياراد  هک  اجنآ  زا   : مشچ

تسا .  راگزاس  هنیس  اب   : هنیس
تسا .  بوخ  هدعم  دبک و  يارب  هدش  هتخیمآ  ییاتخ  نیچراد  اب  هک  يا  هنهک  روگنا  بآ  ای  یباتخ  نیچراد  تبرش   : اذغ ياه  مادنا 

یم نیکـست  ار  نادبآ  هدرگ و  درد   . تسا رایـسب  شریثأت  دشاب  ظیلغ  طلخ  ندمآ  دنب  ببـس  رگا  هژیو  هب  دـهد  یم  شزیر  ار  ضیح  لوب و 
رد زین  نآ  زپ  بآ  ندروخ  ییاتخ و  نیچراد  دود   . تسا دیفم  نادهز  ندیزغل  نادهز و  ندش  خارف  جالع  رد  دننیـشن  شزپ  بآ  رد   . دـهد

تسا .  دنمدوس  دش  رکذ  هک  نادهز  ياهیرامیب  جالع 
 . دنروخ یم  رام  شین  زا  دنزگ  عفد  يارب  اهرهز : 

هسیکراد

تسا .  ضباق   : تیصاخ تسا . ضباقرایسب  دنروآ و  یم  ناتسودنهزا  هک  تسا  یتخرد  تسوپزا  ترابع 
دنک .  یم  فاص  ار  ادص  تسا و  دیفم  ولهپ  هنیس  ندروآرب ،  نوخ  جالع  رد  هنیس :  ياه  مادنا 

 . تسا هدور  ياه  مخز  جالع   : یعفد ياه  مادنا 

لودنق ناعشیشراد ، 

ظیلغ یبوچ  هک  تسا  یتخرد  دنمان .  یم  ناعـشیشراد  نایناریا  و   ( نیبسکابو  ) اهنایرـس و   ( نناعـسف  ) ار نآ  یخرب   : دـیوگ سودیروقـسید 
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دنرب .  یم  راکب  اه  مهرم  زا  یخرب  رد  ار  ناعشیشراد  ناراطع  دراد .  رایسب  ياهراخ   . دنا هتخانش  ربز  ار  نآ  تظلغ  نیا  زا  دراد و 
دراد .  شوخ  هزم  وب و  دیامن و  یم  شفنب  هب  لیام  خرس  گنر  هب  يریگب  تسوپ  ار  نآ  رگا  هک  تسا  ینزو  نیگنس  شنیرتهب 

تسین .  بوخ  تسا  وب  یب  دیفس و  هچنآ 
تسا .  کشخ  مرگ و   : جازم

دیادز .  یم  ار  دنگ  دروآ و  یم  دنب  ار  تبوطر  نوخ و  شزیر  تسا ،  نکشداب  دریگ ،  یم  دزادگ ،  یم   : تیصاخ
تسا .  هدیدنگ  يراس و  ياه  مخز  يوراد   : هحرق مخز و 
تسا .  دیفم  رایسب  اه  یپ  ندش  تسس  جالع  رد   : لصافم

دنک و یم  بوخ  ار  ناهد  نورد  ياه  شوج  نآ  زپ  بآ  اب  هزمزم  درب .  یم  نیب  زا  ار  ینیب  دب  يوب  ناعشیشراد  زا  يا  هلیتف   : رـس ياه  مادنا 
دراد .  یم  هاگن  ار  اه  نادند 

دوش .  یم  ندروآرب  نوخ  عنام  نآ  زپ  بآ   : هنیس
درب .  یم  نیب  زا  ار  هدعم  داب   : اذغ ياه  مادنا 

تسا .  راردا  يرایتخا  یب  جالع  درب و  یم  ار  اه  هدور  داب  دروآ و  یم  دنب  ار  مکش  نآ  زپ  بآ   : یعفد ياه  مادنا 
 . دنک یم  يریگولج  اهنآ  تیارس  زا  مرن و  ار  اهنآ  یتفس  دنشاپب  هضیب  دعقم و  نایم  ياه  هحرق  رب  ار  نآ  رگا 

شوراد

دنبسچ .  یم  تسدب  دننکشب  رگا  هک  دراد  ییاه  نیچ   . تسین ریدتسم  ًامامت  تسا .  هایس  دوخن  شا  هویم  تسا .  فورعم 
دوش .  یم  یبالگ  بیس و  طولب و  ناتخرد  لگنا  شوراد  هایگ 

تسا .  رایسب  رایسب  نآ  رد  ییاوه  یبآ و  توق 
دنزپ .  یم  دنیوش و  یم  دنبوک ،  یم  . دشاب گنرزبس  نوریب  هریت و  گنر  هب  نآ  نورد  هک  تسا  فاص  باداش و  شرتهب 

کشخ .  مرگ و   : جازم
دهد .  یم  یمرن  دزادگ و  یم   ، دیامن یم  بذج  افرژ  زا  ار  هیامرپ  ياه  تبوطر  تسا ،  هدنرب  لیلحت   : تیصاخ

دنک .  یم  رب  ار  نآ  دنراذگب  هابت  نخان  رس  رب  خینرز  اب  رگا   : شیارآ
دشاب .  یم  یهاگنابش  یشراخ و  ياه  شوج  درس و  ياه  مرو  يوراد  دشاب  کهآ  اب  رگا  هژیو  هب  اهنت و   : شوج لمد و 

دنک .  یم  مرن  ار  دب  ياه  مخز  هنهک و  ياه  هحرق   : هحرق مخز و 
دهد .  یم  شمرن  ار  لصافم  دشاب  موم  هزادنا  نامه  هنایزار و  دوخ  نزو  مه  اب  رگا   : لصافم

تسا .  شوگ  تشپ  درس  ياه  مرو  يوراد  موم  هنایزار و  اب  نآ  طولخم   : رس
 . درب یم  نیب  زا  ار  لاحط  مرو  دنراذگب  لاحط  رب  دشاب و  کهآ  لیبق  زا  يوق  ياهزیچ  اب  رگا   : اذغ ياه  مادنا 

هنمرد

تسا .  ینمرا  هنمرد  شنیرتهب  ینمرا .  یکرت و  یمور ،   : تسه هنمرد  عون  هس 
کشخ .  مرگ و   : جازم

تسا .  هدنریگ  نکشداب و  هدننک ،  هکت  شعاونا  همه   : تیصاخ
دنایور .  یم  دوز  ار  شیر  يوم  شنغور   . تسا دیفم  وم  ندوب  مک  رد  ماداب  نغور  ای  نوتیز  نغور  اب  طولخم  شرتسکاخ   : شیارآ
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دهد .  یم  نیکست  ار  لمد  مرو و  شوج :  مرو و 
دوش .  یم  عنام  ار  ادوس  هروخ و   : هحرق

تسا .  دردرس  هیام   : رس
تسا .  دمر  جالع  شبآ   : مشچ

تسا .  یسفن  راوشد  جالع   : سفن ياه  مادنا 
دهد .  یم  شزیر  ار  ضیح  لوب و  تسا .  ودک  مرک  مرک و  يوراد   : هدننار ياه  مادنا 

هشپ  تخرد  رادرد ، 
تسا .  درس  جازم : 

تسه .  تبوطر  شا  هویم  فالغ  رد  تسا و  ضبق  دیادز ،  یم  تیصاخ : 
دهد .  یم  الج  دنک و  یم  ابیز  ار  تروص   : شیارآ

نیکرچ يرگ  رب  ار  نآ  درگ  دـنیاسب و  رگا  ار  نآ  تخرد  تسوـپ  هژیو  هب  رادرد و  هدـنیادز  تسا و  ضبق  هک  ور  نـیا  زا  هـحرق :  مـخر و 
دروآ .  یم  مهب  ار  اه  مخز   . تسا دیفم  دنراذگب  اه  مخز  رب  ای   ، دنشاپب

تسا .  دنمدوس  دنلامب  هتسکش  ناوختسا  رب  دنزپب و  ار  نآ  گرب  هشیر و 
دنک .  یم  جراخ  ار  مغلب  دنروخب  یناحیر  هنهک  روگنا  بآ  ای  درس  بآ  اب  لاقثم  کی  ار  نآ  ربتس  تسوپ   : یعفد ياه  مادنا 

دنمان .  یم  هشپ  تخرد  قارع  لها  ورادرد و  ار  نآ  ماش  لها   . تسا دننام  دیب  یتخرد  رادرد   : دیوگ سودیروقسید 
یم نوریب  هشپ  دنفاکـشب  ار  نآ  هاگ  ره   . نیرفآ هشپ  تبوطر  نآ  تسه و  یتبوطر  اهنآ  رد  هک  دروآ  یم  نوریب  دـننام  رانا  هدرک  داب  هزوغ 

تسا .  هشپ  هب  هیبش  هک  دروآ  یم  دوجوب  يروناج  دوش  کشخ  هاگره  هک  تسه  تخرد  نآ  تسوپ  رد  یتبوطر  نینچمه   . دیآ
تسا .  یندروخ  دنزپب  رگا  ار  رادرد  زبس  گرب 

دراد .  ار  تیصاخ  نیمه  ًابیرقت  زین  شخیب  تسوپ و  هدنیادز .  تسا و  ضبق   : تیصاخ
درب .  یم  نیب  زا  ار  صرب  هکرس  اب  شتسوپ   . دهد یم  الج  ار  تروص  رادرد  هزوغ  تبوطر  شیارآ : 

تسا .  دنمدوس  دندنبب  اه  مخز  رب  هبرض و  ياج  رب  ار  رادرد  تسوپ   : هحرق مخز 
اه مخز  يارب  مه  نآ  هک  دوش  یم  هدنکارپ  شا  هتـسوپ  زا  دننام  درآ  يزیچ  تساه .  مخز  يوراد  شا  هفوکـش  تسوپ و  گرب ،  نینچمه 

رب  هوالع  دزیخ  یم  رب  شتسوپ  زا  هک  يدرگ  نآ  تسوپ و  هدییاس  تسا ،  بسانم 
 . تسا رترثؤم  رایسب  دوش  نوجعم  هتخپ  نوسینا  دوخ  نزو  مه  اب  رگا  هژیو  هب  دوش ،  یم  دیلپ  ياه  مخز  تیارس  عنام   ، مخز ندروآ  مه  هب 

تسا .  دیفم  دنلامب  هتسکش  ناوختسا  رب  ار  شگرب  خیب و  زپ  بآ   : لصافم
 . دروآ یم  نوریب  ار  مغلب  دنروخب  درس  بآ  اب  ای  هتخپ  ار  نآ  تسوپ  یعفد :  ياه  مادنا 

هنورد

تخـس و هک  گنر  یکاخ  نوریبو  دیفـس  نورد  اب  رت ،  کچوک  تشگنا و  ياهدـنب  هزادـنا  هب  يا  هشیر  یبوچ و  تاعطق  زا  تسا  ترابع 
تسا .  نیگنس 

کشخ  مرگ و   : جازم
دنک .  یم  هدنکارپ  ار  داب   : تیصاخ

تسا .  ناقفخ  يوراد  نیرتهب  دشخب و  یم  ناوت  ار  بلق  هنیس : 
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درب .  یم  نیب  زا  ار  نادهز  ياهداب  یعفد :  ياه  مادنا 
 . تساه مس  ریاس  لیتر ،  مدژک و  رهزداپ  دوش  دامض  ریجنا  اب  ای  شندروخ   : اهرهز

جارد

رت و کشخ  رت ،  فیطل  رت ،  لدتعم  ورذت  تشوگ  زا  تسا .  رتهب  رتوبک  عاونا  کبک و  تشوگ  زا  جارد  تشوگ   . روهـشم تسا  يا  هدنرپ 
تسا .  رتمک  شا  یمرگ  نآ  زا 

دشخب .  یم  ینوزف  ار  شوه  دهد و  یم  شیازفا  ار  زغم  جارد  تشوگ  رس : 
 . تسا رثؤم  رایسب  تشپ  بآ  ندومن  دایز  رد  جارد  تشوگ  یعفد :  ياه  مادنا 

راغ تخرد 

تسا .  رت  ییوراد  نآ  ءازجا  همه  زا  شا  هناد  دور .  یم  راکب  ییوراد  روظنم  هب  راغ  هناد  گرب و 
کشخ .  مرگ و   : جازم

تسا .  دیفم  یجک  ناهد  جلف و  یپ و  یتسس  جالع  رد   : لصافم
تسا .  روآ  هسطع  شا  هدییاس   : رس

تسا .  لاحط  دبک و  ياه  مرو  يوراد   : اذغ ياه  مادنا 
 . تسا دنمدوس  جنلوق  جالع  رد 

دند

دراد .  هایس  ياه  هطقن  خرس  کچرک  دننام  یبآ  رانک  دند  هتسپ و  دننام  ینیچ  دند 
تسا .  يدرز  هب  لیام  گنر  درگ  شزغم  تسا .  رت  گرزب  یلحاس  زا  رت و  کچوک  ینیچ  دند  زا  يدنه  دند 

دوش .  دوبان  یلک  هب  ات  دبای  یم  شهاک  جیردتب  تبرغ  رد  یلو  دنام  یم  یقاب  دوخ  هاگنتسر  رد  دند  زغم   . دراد یبیجع  تیصاخ 
درد و مکـش  یگدرـسفا و  تسا ،  دـنک  ریثأت  رد  دـب و  یلحاس  دـند  تسا .  مود  هجرد  رد  نآ  يدـنه  عون  رت و  يوق  رتهب ،  نآ  ینیچ  عون 

دوجوب صرب  دننام  يدیفس  هکل  درب و  یم  ار  بل  گنر  نوچ  دز  بل  نآ  رب  دیابن  تسکش و  نهآ  اب  ار  دند  دیاب  دروآ .  یم  هدور  شچیپ 
ار زغم  تخادنا و  ار  هنابز  کتسوپ  نآ  دیاب  هبح ،  مین  نزو  هب  کیراب  دیآ  یم  دیدپ  يا  هنابز  دنتسکش  ار  تسوپ  هکنآ  زا  دعب   . دروآ یم 

مرگ  رایسب   : جازم  . دروآ تسدب 
دراد .  یم  هگن  ار  وم  یهایس  دننک  غارفتسا  بآ  نآ  اب  دوش و  مرن  ات  دننک  سیخ  بآ  رد  ار  دند  رگا   : شیارآ

 . دروآ یم  نوریب  ار  لصافم  لخاد  مغلب  ادوس و  تبوطر و  يوق و  رایسب  تسا  یلهسم 

دود

یـشتآ رهوگ  یکدـنا  مه  دـنهد و  یم  یکـشخ  مه  دـنکاخ  رهوگ  زا  نوچ  دـنتوافتم ،  رهوگ  رد  اهدود   . فیطل یکاـخ و  تسا  يرهوگ 
دنراد . 

زقس .  تخرد  رب  دود  ردنک و  دود  رم ،  دود  كرتسا ،  هعیم =  دود  رتریق ،  دود  نارطق ،  دود  تیولوا :  بیترت  هب  اهدود  نیرت  يوق 
هدنرب .  لیلحت  هدنناسر و  تیصاخ : 
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ار کلپ  ندش  خرس  سامآ و   . دیآرد مشچ  زا  وم  دنراذگ  یمن  دنمـشچ و  كرچ  ياهوراد  زا  زقـس  تخرد  رمث  دود  ردنک و  دود   : مشچ
دننک .  یم  جالع 

دشابن .  دمر  اب  هک  تسا  ییاه  تبوطر  مشچ و  هروخ  يوراد 
 . دننک یم  اوادم  ار  زیر  کشا  نیکرچ  ياه  شوج 

رسود

تسا .  رت  مرن  مدنگ  گرب  زا  نکیل  تسا ،  هیبش  مدنگ  گرب  هب  شگرب  هایگ  نیا 
تسه .  نآ  رب  دننام  وم  يزیچ  دراد .  هدرپ  هس  ای  ود  شمخت 

تسا .  رتهب  هایگ  دوخ  زا  هک  دنراد  یم  هاگن  دنریگ و  یم  هرشفا  شمخت  زا 
کشخ  مرگ و  جازم : 

تسا .  هدنناکشخ  هدنزادگ و  تیصاخ : 
دراد .  یم  زاب  ندش  تفس  زا  دنک و  یم  مرن  دنتسه  ندش  تخس  هار  رد  هک  ار  ییاه  مرو   : شوج لمد و 

دهد .  یم  افش  اروم  ندوب  مک   : شیارآ
 . تسا برغ )   ) يوراد  : مشچ

مرخ هحیذ و 

دنیوگ .  مرخ  هحیذ و  ار  نآ  یناریا و  تسا  ییوراد 
تسا دنمدوس  شوه  نهذ و  هظفاح ،  يارب   : رس ياه  مادنا 

هنایزار

دنام .  یم  سفرک  مخت  هب  شمخت 
تسا .  نآ  ینتشاک  زا  رت  کشخ  مرگ و  رایسب  ینابایب  هنایزار   : جازم

دنک .  یم  زاب  ار  هدمآ  دنب   : تیصاخ
دنک .  یم  يوق  ار  دید  شا  هریش  هژیو  هب  هنایزار و   : مشچ

دهد .  یم  شیازفا  ار  ناتسپ  ریش  نیبجنرت  اب  ینتشاک  هژیو  هب  زبس و  هنایزار   : هنیس
تسا .  دیفم  ار  هدعم  باهتلا  ندمآ و  مهب  لد  يارب  دنروخب  درس  بآ  اب   : اذغ ياه  مادنا 

دنک .  یم  درخ  ار  گنس  شا  ینابایب  هژیو  هب  هنایزار و   : هدننار ياه  مادنا 
تسا .  دیفم  نمزم  ياه  بت  جالع  رد   : اه بت 

تسا .  تارشح  شین  رهزداپ   : اهرهز
 . تسا دیفم  دنلامب  راه  گس  هدیزگرب  دنبوکب و  ار  شخیب 

هتر

قدنف .  یگرزب  هب  دراد  يرمث  تسا و  يدنه  قدنف 
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کشخ  مرگ و   : جازم
تسا .  دیفم  دنلامب  ریزانخ  رب  هکرس  اب   : مرو

تسا .  شراخ  يرگ و  يوراد   : هحرق
درب .  یم  نیب  زا  ار  تشپ  هدنهد ي  رازآداب   : لصافم

دنشکب .  ینیب  هب  ار  نآ  دیاب   . تسا دنمدوس  ایلوخیلام  یگناوید و  عرص ،  یجیگ ،  یشوهیب ،  دردرس ،  جالع  رد   : رس
تسا .  دیفم  مشچ  بآ  جالع  رد  دنشکب ،  مشچ  رد  ار  شکچوک  مسق  هرشفا  هژیو  هب  هرشفا و   : مشچ

بوخ چول  يارب  دنـشکب  مشچ  هب  همرـس  اب   . دـنک یم  جالع  ار  مشچ  یگریت  و   ( لبـس  ) درد مشچ  دنـشکب  ینیب  هب  شوگنزرم  بآ  اـب  رگا 
تسا . 

دراد .  یگدنریگ  یعون  اریز  تسا ،  دیفم  ندروآرب  نوخ  نمزم و  هفرس  تیشنرب ،  درس ،  بنجلا  تاذ  هجلاعم  رد   : هنیس
دروآ .  یم  لاح  رس  ار  درس  هدعم  تسا و  دیفم  دیدش  لاهسا  یق و  یجالع  رد   : اذغ ياه  مادنا 

دهد .  یم  شزیر  ار  ضیح  دنرادرب  شلولحم  زا  دنک .  یم  نامرد  ار  نادهز  درد  شندروخ   : هدننار ياه  مادنا 
ندب زا  یلکب  يراشف  چیه  نودب  ار  ارفـص  یکبآ و  داوم  مغلب و  ییادوس و  هرارم  ضیح  نتخادنا  هار  رب  هوالع  دـنروخب  ار  شا  هرـشفا  رگا 

درب .  یم  لیلحت  ار  جنلوق  دهد و  یم  افش  زین  ار  هریغ  تسوپ و  هایس  ياه  هکل  ناقری و  صرب و  هک  تسا  يدح  ات  دزیر و  یم  نوریب 
تسا .  دیفم  اه  بت  جالع  رد   : اه بت 

 . تسا لیتر  مدژک و  شین  رهزداپ  اهرهز : 

سانور

دیادز .  یم  تمیالم  اب  تسا و  خلت 
دیادز .  یم  ار  تسوپ  تشز  راثآ  دیفس و  سیپ  کل و  یسوریو  يرامیب  دنلامب  تسوپ  هب  دشاب و  طولخم  هکرس  اب   : شیارآ

تسا .  دیفم  هدیناسر  سح  هب  نایز  هک  یجلف  باصعا و  يرامیب  جالع  رد  دنروخب  بالسع  اب  لصافم : 
دنک .  یم  تیوقت  ار  دبک  لاحط  دیالاپ و  یم  ار  دبک  تسا ،  لاحط  مرو  جالع  دنروخ  نیبجنکسا  اب  ار  شرمث  اذغ :  ياه  مادنا 

نت هزور  ره  دیاب  دروخ  یم  ار  وراد  نیا  هک  یـسک  . دزیرب نوریب  لوب  اب  نوخ  دیاش  هک  تسا  يوق  نانچ  لوب  راردا  رد   : هدـننار ياه  مادـنا 
 . دهد وشتسش  اردوخ 

دهد .  یم  شزیر  ار  ضیح  دنرادرب  ار  سانور 
 . تسا يذوم  تارشح  رهزداپ  شگرب  خاش و   : اهرهز

نغور

رت يوق  برت  نغور  زا  کچرک  نغور   . دنتسه هدنزادگ  ود  ره  دنراد و  ریثأت  کی  برت  نغورو  کچرک  نغور  درادن .  فیرعت  هب  يزاین 
تسا .  هنهک  نوتیز  نغور  هیبش  رت و  مرگ  کچرک  نغور  زا  برت  نغور  و 

تسا .  کشخ  مرگ و  برت  نغور   : جازم
دنتسه .  کشخ  مرگ و  نمسای  نسوس و  نغور 

دنتسه .  رت  مرگ و  سگرن  هریجاک و  هنزگ ،  نغور 
دنتسه .  رت  خلت  ماداب  نابلا و  بح  يریه ،  نغور 
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دراد .  ار  لاح  نیمه  مه  هب  نغور  دنکیدزن و  مهب  یضبق  یناسر و  يدرس  رد  بیسو  لگ  نغور  كات و  هخاش  نغور 
تسا . رت  مرگ  تسا و  نآ  هیبش  تبش  نغور  دراد و  لدتعم  ترارح  هنوباب  نغور 

دراد .  تبش  نغور  يوب  زا  رتدنت  ییوب  نکیل  تسا  تبش  نغور  هیبش  یشخب  رثا  رد  سگرن  نغور 
تسین .  راگزاس  رس  اب  تبش  نغور 

تسا .  درس  یمک  یلو   . درادن تیضوبق  هشفنب  نغور 
تسا .  هدنزادگ  بادس  نغور 

تسا .  هدننک  زاب  خلت  ماداب  هژیو  هب  ماداب و  نغور   : تیصاخ
دنشخب .  يدرس  مه  ضبق و  مه  هب  بیس و  نغور 

تسا .  راخب  هدنرب  لیلحت  مکارت و  تظلغ ،  هدنرب  درد ،  نکسم  هنوباب  نغور 
دنک یم  مکحم  ار  اه  مادنا  سآ  نغور   . دهد یم  نیکست  ار  درد  تسا و  هدنناسر  دشخب ،  یم  ناوت  ار  اه  مادنا   . تسا نیلم  نسوس  نغور 

دراد .  یم  زاب  ار  هدنوارت  ياه  هدام  تسا و  رت  شخب  يدرس  هب »   » نغور زا  ، 
دنتسه درد  نکسم  نکشداب و  نغور  ود  ره  تسا و  رتمرگ  راغ  نغور  زا  درب ،  یم  نیب  زا  یلک  هب  ار  داب  راغ  نغور  دننامه  بادس  نغور 

. 
دننادرگ .  یم  شوخ  ار  اوه  کید و  يوب  دیفم و  ییابو  تلاح  نداد  رییغت  رد  هنشوک  نغور 

تسا .  وم  ندوب  مک  جالع  راغ  نغور   : شیارآ
دنادرگ .  یم  هایس  دهد و  یم  تیوقت  دنک و  یم  مکحم  ار  وم  هشیر  سآ  نغور 

دراد .  یم  هگن  ار  وم  یناوج  هنشوک  نغور 
هریغ دیفس و  هایس و  ياه  هکل  كورچ و  نیچ و  هتخادگ  موم  نسوس و  خیب  هارمه  دشاب ،  لسع  اب  هک  خلت  ماداب  ًاصوصخم  ماداب و  نغور 

دنک .  یم  نامردار 
دنک .  یم  جالع  ار  سوبس  هروش و  دنلامب  رس  رب  ار  ماداب  نغور  هتخپ  رگا 

دنک .  یم  اوادم  ار  هایس  دیفس و  ياه  هکل  کچرک  نغور 
دیآ .  دیدپ  مشچ  نوماریپ  رد  رگا  هژیو  هب  تسا و  یگنر  دب  جالع  هلیلبنش  نغور 

درب .  یم  نیب  زا  دزادگ و  یم  ار  هنهک  ياه  هدش  تخس  نسوس  نغور  كاندرد و  سامآ  جالع  ماداب  نغور  شوج :  لمد و 
تسا .  يرگ  ظیلغ و  ياه  شوج  جالع  کچرک  نغور   : هحرق مخز و 

درب .  یم  نیب  زا  ار  هفعس  هلیلبنش  نغور 
تسا .  دیفم  مخز  ياوادم  رد  سآ  نغور 

دزاس .  یم  فرط  رب  ار  شراخ  يرگ و  تقو  نیرتمک  رد  هنشوک  نغور 
تسا .  دیفم  شزوس  درد و  ساسحا  رد  ماداب  نغور   : لصافم

دنک .  یم  یگتسخ  عفر  هنوباب  نغور 
دندیفم .  یگدزامرس  رد  مه  دننک و  یم  یگتسخ  عفر  مه  تبش  نغور  نسوس و  نغور 

تسا .  شوگ  لخاد  توس  زوزو و  شپت و  دردرس ،  يوراد  ماداب  نغور   : رس
تسا .  شوگ  زوزو  یگتفرگ و  ياوادم  رد  شا  هدیاف  رثکا  تسا .  فیطل  رایسب  دراد و  رایسب  ياه  هدیاف  خلت  ماداب  نغور 

 ، دـنک یم  زغم  تیوقت  دراد .  یم  زاب  دنتـسه  شیادـیپ  لاح  رد  هک  ار  ییاه  مرو  تسا .  رثؤم  رایـسب  غامد  باـهتلا  جـالع  رد  لـگ  نغور 
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تسا .  لدتعم  هب  کیدزن  شجازم  دهد و  یم  شیازفا  ار  شوه 
دنرب .  یم  نیب  زا  ار  نمزم  دردرس  بادس  نغور  راغ و  نغور 

دنک .  یم  نامرد  ار  رس  هروش  هلیلبنش  نغور 
تسا .  دیفم  شوگ  درد  رس و  ياه  مرو  رس ،  هحرق  جالع  رد  کچرک  نغور 

دنک .  یم  نیگنس  ار  هدعم  اریز  تسین ،  بوخ  هدعم  يارب  تسا و  بوخ  لاحط  يارب  ماداب  نغور   : اذغ ياه  مادنا 
دنزاس .  یم  ناور  ار  مکش  هریجاک  نغور  هنزگ و  نغور   : یعفد ياه  مادنا 

تسا .  ضبق  يا  هرارم  لاهسا  تلاح  رد  تسا و  لهسم  دشاب  هتشاد  ندینازغل  هب  زاین  هک  دنک  دروخرب  يا  هدام  اب  رگا  لگ  نغور 
دروآ .  یم  نوریب  ار  ودک  مرک  تسا و  لهسم  کچرک  نغور 

تسا .  دنمدوس  نادهز  یگفخ  نادهز و  هناثم ،  درد  گنس و  لوب ،  ندمآ  دنب  هدرگ ،  درد  هجلاعم  رد  ماداب  نغور 
تالاح نیا  همه  رد  دـیامن و  یم  فرط  رب  ار  نادـهز  درد  ( لوپمآ ) دـننام ندرک  دراو  ای  ندروخ   . دـنک یم  ناـسآ  ار  شیاز  نسوس  نغور 

یم ناسآ  ار  تخـس  نامیاز  درب و  یم  نیب  زا  زین  ار  نآ  ینورد  ياه  مخز  نادـهز  یتخـس  رب  هوالع  دراد و  ار  ریثأت  ناـمه  هلیلبنـش  نغور 
دنک . 

تسا .  دنمدوس  نآ  ندش  هتشگرب  نادهز و  ندمآ  مه  هب   ، دعقم ياه  مرو  جالع  رد  کچرک  نغور 
رتدیفم لگ  نغور  زا  تدم  زارد  ياه  بت  جالع  رد  هنوباب  نغور   : اه بت 

تسا .  بوخ  رایسب  هزرل  بت  ياوادم  رد  تبش  نغور   . تسا
دهد .  یم  ماجنا  ار  هرک  ياهراک  ریاس  تسا و  رت  يوق  هرک  زا  نداد ،  یتسس   ، ندرک مرن  ندیناسر  رد  نغور 

تسا .  رت  مرگ و  جازم : 
ياه مرو  دراد .  یگدنزادگ  یگدـنناسر و  یتفـس  یمرن و  رد  طسوتم  مرن و  ياه  ندـب  رد  تسا و  رثا  یب  تخـس  ياه  نت  رد   : تیـصاخ

دزاس .  یم  مرن  ار  شوگ  خیب 
تسا .  جالع  ار  اه  مادنا  كزان  تشپ  مرو   : رس

ار هنیس  دروآ و  یم  نوریب  ار  هنیس  راگزاسان  داوم  مغلب و  دشاب ،  هارمه  خلت  ماداب  رکـش و  لسع و  اب  رگا  هژیو  هب  ییاهنت و  هب  نغور   : هنیس
دراد .  یم  هگن  مرن 

دشاب .  نیلم  تسا  نکمم  دروآ و  یضبق  تسا  نکمم  تسا .  نیلم  دنروخب  نغور  اب  رگا  دراد  تیضوبق  یعون  هک  ار  ماداب 
 . تسا دیفم  یگدروخ  مس  دنزگ  عفر  رد  نغور  ندروخ  اهرهز : 

ناحیر

دراد .  عون  ود  روهشم و  تسا  یهایگ 
تسا .  دیفم  هدعم  یگدرکداب  رد  ناحیر   : هدننار ياه  مادنا 

 . تسا دیفم  دنلامب  ریساوب  رب  دننک و  مهرم  نغور  دنریگب ،  ار  شنغور  دنبوکب ،  ار  ناحیر 

ینامیلس ناحیر 

تسا .  زبس  تبش  هب  هیبش  دوش و  یم  ادیپ  ناهفصا  ياههوک  رد  هایگ  نیا 
تسا .  هدنناکشخ  فیطل و   : تیصاخ
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تسا .  یمغلب  مرو  يوراد  زین  شنغور  گرب و  دنلام و  یم  یمغلب  مرو  خرس و  داب  رب  هکرس  اب   : مرو
تسا .  دیفم  دنلامب  يراس  هحرق  رب  هکرس  اب   : هحرق

تسا .  دنمدوس  دنلامب  سرقن  رب   : لصافم
تسا .  دیفم  ینهد  جک  جالع  رد   : رس

دبای .  یم  نیکست  نادهز  درد  دنرادرب  لگ  نغور  اب   : هدننار ياه  مادنا 
 . تسا بوخ  دنلامب  مدژک  شین  رب   : اهرهز

یهوک ناحیر 

تسا رت  فیعض  شوگنزرم  زا  نکیل  دنتسه ،  هباشم  يورین  ياراد  شوگنزرم  نغور  یهوک و  ناحیر  نغور   . تسا روهـشم  كوح  نامه 
تسه .  فلاخم  ياهورین  نآ  رد  و 

تسا .  کشخ  مرگ و  جازم : 
ندـمآ نوریب  يارب  هک  دروخ  یم  رب  یطلخ  اـب  یهاـگ  نکیل  تسا  ضباـق  دوـخ  هب  دوـخ  اریز  لهـسم ،  مه  تسا و  ضباـق  مه  تیـصاخ : 

دب طلخ  ددنگ و  یم  دوز  تسا .  ازداب  هدنناسر و   ، هدنزادگ  . دشاب لهسم  دیاب  تروص  نیا  رد  هک  دنار  یم  نوریب  ار  طلخ  دراد  یگدامآ 
تسا .  ادوس  يوراد  جورداب  مخت  دروآ .  یم  دوجو  هب  ییادوس  و 

تسادیفم . دنلامب  مرگ  ياه  مرو  رب  لگ  نغورو  هکرس  هارمه  رگا  : شوج لمد و 
هلیتف روفاـک  هنهک و  روگنا  بآ  هکرـس  نآ و  هرـشفا  زا  رگا  هژیو  هب  دـنک .  یم  فقوتم  ار  غاـمد  نوخ  ینیب  رد  شا  هرـشفا  ندـیناکچ   : رس

تسا .  دیفم  شوگ  ینیگنس  يارب  غامد  نوخ  جالع  رد  رب  هوالع  دنزاسب 
تسا .  هسطع  نکسم  یخرب  رد  روآ و  هسطع  اه  جازم  زا  یضعب  رد 

ندیشک مشچ  رد  ریخبت و  تسا .  بوطرم  اریز  دروآ ،  یم  مشچ  مت  نآ  ندروخ  درب .  یم  نیب  زا  ار  مشچ  کلپ  ندیرپ  نآ  دامـض   : مشچ
دنک .  یم  تیوقت  ار  دید  شا  هرشفا 

هار هب  ار  ریش  تسا و  بوخ  ییوراد  ندروآرب  نوخ  تلاح  رد  دناکشخ .  یم  ار  هنیس  شش و  تسا .  بلق  یشخب  ناوت   : یسفنت ياه  مادنا 
دزادنا .  یم 

تسا .  دب  هدعم  يارب  ددنگ ،  یم  دوز  تسا ،  مضه  رید  اذغ :  ياه  مادنا 
 ، تسا هدعم  رـضم  تسا .  لوب  ردم   . تسا طلخ  لهـسم  دشاب  هتـشاد  ندمآ  نوریب  یگدامآ  هک  دنک  دروخرب  یطلخ  اب  رگا  تسا و  ضباق 

تسا .  راردا  يرایتخا  یب  يوراد  شمخت 
 . تسا رهزداپ  دنراذگب  مدژک  روبنز و  شین  ياج  رب   : اهرهز

ینیچ دنویر 

دیآ .  یم  ام  تکلمم  هب  تسا و  نیچ  دروآ  هر  نمهب و  خیب  دنویر  یضعب  هدیقع  هب 
دراد .  خلت  یکاخ  یمک  ییاوه و  یبآ و  زا  یبیکرت  شتخرد  رهوگ   : تیصاخ

هکل هدنروآ  دوجوب  هدام  دیادز و  یم  ار  تسوپ  رب  راگدنام  ياهرثا  هایـس و  ياه  هکل  دنلامب  تسوپ  رب  دـنزیمایب و  هکرـس  اب  رگا   : شیارآ
دهد .  یم  نوریب  ار  اه 

تسا .  دیفم  دنراذگب  مرگ  مرو  رب  دوش و  دامض  رت  ياهوراد  زا  یضعب  اب   : مرو

ییوراد تاعالطا  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1869زکرم  هحفص 446 

http://www.ghaemiyeh.com


تسا .  یسوریو  يرامیب  يوراد  دنلامب  تسوپ  رب  دوش و  طولخم  هکرس  اب   : هحرق
تسا .  دیفم  رایسب  ندروخ  هبرض  نداتفا و  رد   : لصافم

تسا .  دیفم  هکسکس  ینطاب و  درد  هدعم ،  دبک ،  یناوتان  درد و  جالع  رد   : اذغ ياه  مادنا 
تسا .  يزیرنوخ  نادهز و  نادبآ و  دبک ،  درد  يرتنازید و  هدور ،  درد  شچیپ و  هدعم ،  داسف  جالع   : هدننار ياه  مادنا 

تسا .  دیفم  یتبون  میاد و  ياه  بت  جالع  رد   : اه بت 
 . تسا تارشح  شین  رهزداپ   : اهرهز

جاز

تسا .  درز  جاز  زا  هک  راطقلق  يروس ،  جاز  دنقلق ،  سیدقلق ،  درز ،  زبس ،  خرس ،  دیفس ،   : دنعون دنچ  رب 
تسا .  رت  يوق  یسربق  زا  يرصم  زبس  جاز 

تسا .  کشخ  مرگ و  جازم : 
 . دنروآ یم  دوجوب  هشیر  کشخ  دنتسه و  هدنزوس  اه  جاز  همه  تیصاخ : 
تسا . دیفم  يرسم  ياه  مرو  خرس و  داب  جالع  رد  درز  جاز  : شوج لمد و 

فرط رب  ار  شزوس  درد و  دـنرب  ورف  روصان  رد  دـنزاسب و  هلیتف  اهنآ  زا  دـندیفم .  هفعـس  رت و  يرگ  جالع  رد  شعاونا  همه   : هحرق مخز و 
دنک .  یم 

تسا .  باصعا  يرامیب  جالع  دننک  هنقح  رمخ  يزوس و  جاز  اب   : لصافم
تسا .  غامد  نوخ  هدنرادزاب  نآ  درز  هژیو  هب  ًامومع و  جاز   : رس

ورف یمیرو  نیکرچ  شوگ  رد  دـنلامب و  لسع  هب  دـننک ،  هتـشغآ  جاز  هب  ار  هلیتف   . دنتـسه هثل  دـب  ياـه  مرو  هروخ و  يوراد  شعاونا  همه 
دش .  دهاوخ  عقاو  دیفم  زاب  دننک  توف  شوگ  رد  ار  جاز  درگ  رگا  دوش . یم  بوخ  شوگ  دننک 

دزاس .  یم  فقوتم  ار  نادند  هروخ  جاز  درگ 
دنک .  یم  مکحم  ار  قل  ياه  نادند  تسا  روهشم  يروس  هب  هک  خرس  جاز 

درب .  یم  نیب  زا  ار  ینیب  ناهد و  كرچ  ینیب و  ناهد و  هروخ  دشاب  خرس  جاز  اب  هژیو  هب  جاز و  اب  هک  یمهرم 
دنک .  یم  نامرد  ار  مشچ  کلپ  يربز  یتخس و  درز  جاز  صوصخب  ًامومع و  جاز   : مشچ

ار نآ  ناوت  یم  دناکشخ  یم  ار  هیر  هک  اجنآ  زا   : اهرهز دنک . كاله  ار  ناسنا  هک  تسین  دیعب  دناکشخ و  یم  ار  شش   : یسفنت ياه  مادنا 
درمش .  مومس  زا 

زبس  جاز 
کشخ  مرگ و   : جازم

دراد .  یگدنزوس  یگدنریگ و   . تسا هدنروخ  دنک و  یم  مکارتم  ار  ندب  تسا .  هدننک  تفس  هدنناکشخ و   : تیصاخ
تسا .  ینیب  روصان  يوراد   : هحرق مخز و 

دنک یم  رـس  هیقنت  دـنناکچب  ینیب  رد  هرطق  کـی  لولحم  نیا  زا  دـننک و  لـح  بآ  رد  ار  زبس  جاز  رگا  دـنک ،  یم  عطق  ار  غاـمد  نوخ   : رس
دشک .  یم  ار  شوگ  مرک  دنک و  یم  نامرد  ار  شوگ  درس  درد  تسا و  شوگ  شیالاپ  بوخ  ياهوراد  زا  یکی  زبس  جاز  .

درب .  یم  نیب  زا  ار  ودک  مرک  مرک و  دنروخب  لسع  اب   : هدننار ياه  مادنا 
تسا .  یمس  چراق  رهزداپ   : اهرهز
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درز  جاز 
کشخ  مرگ و  جازم : 

رایسب هدنریگ و  رایسب  رترازآ ،  مک  رت ،  هدنناکشخ  شا  هتخوس  تسا .  اه  يزیرنوخ  هدنروآ  دنب  هدنناکشخ و  هدنزوس ،  رایسب  تیـصاخ : 
تسا .  مرگ 

دنک .  یم  نامرد  ار  خرس  داب  یگچروم و  دنلامب  تسوپ  رب  ار  زینشگ  بآ  درز و  جاز  طولخم   : شوج مرو و 
دراذگ .  یم  مخز  رب  هربک  دنازوس و  یم  ار  دئاز  تشوگ  تسا .  دیفم  دنشاپب  يراس  دیلپ و  هحرق  رب  ار  درز  جاز 

تسا .  دیفم  هثل  مرو  جالع  رد  تسا .  غامد  نوخ  يوراد   : رس
دنک .  یم  قیقر  ار  کلپ  رد  هدش  عمج  طلخ  دهد و  یم  الج  ار  هدید  دنزیر  یم  همرس  رد   : مشچ

دنک .  یم  عطق  ار  نادهز  يزیرنوخ   : هدننار ياه  مادنا 
يرولب  جاز 

ناتلغ .  اسآ ،  يوگ  رت ،  هراپ ،  هراپ   : دراد رایسب  عاونا 
کشخ  مرگ و   : جازم

دروآ .  یم  دنب  ار  يزیرنوخ  تالاح  همه  هدنناکشخ و  هدنرادزاب ،   : تیصاخ
تسا .  لغب  ریز  ناهد و  دنگ  يوب  شپش ،  رس ،  هروش  يوراد  تفز  بآ  اب   : شیارآ

تسا .  هدز  هروخ  میخ و  هحرق و  جالع  هحرق :  مخز و 
دهد یم  نیکست  ار  نادند  درد  دنلامب  نادند  رب   : رس

ولآدرز

تسا .  کشخ  مرگ و  شا  هتسه  نغور  تسا .  رت  مرگ و  جازم : 
ددنگ .  یم  دوز  ولآدرز  طلخ  تیصاخ : 

تسا .  رتهب  هدعم  يارب  ولاتفش  زا  ولآدرز  دنک .  یم  یگنشت  عفر  ولآدرز  توپمک  اذغ :  ياه  مادنا 
تسا .  ریساوب  يوراد  ولآدرز  هتسه   : یعفد ياه  مادنا 

مرگ ياـه  بت  رد  هدیکـشخ  يوـلآدرز  باـشوخ  نکیل  دراد .  لاـبند  هب  اـه  بت  دوـش  یم  دـساف  هدـعم  رد  يدوزب  هک  اـجنآ  زا  اـه :  بت 
 . تسا دنمدوس 

هبوچدرز

کشخ  مرگ و   : جازم
تسا .  هدنیادز  رایسب   : تیصاخ

دنک .  یم  مارآ  ار  نادند  درد  شندیلام   : رس
تسا .  دیفم  رثؤم و  رایسب  دید  تیوقت  رد  دیادز و  یم  ار  مشچ  ولج  يدیفس  بآ و  شا  هرشفا   : مشچ

 . تسا ناقری  يوراد   : اذغ ياه  مادنا 

کشرز
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هایس . دشاب یم  لیطتسم  گرهایـس و  هک  یهوک  ای  یگیر  يرگید  تسا و  گنرخرـس  درگ و  هک  يا  هگلج  یعون  تسا :  کشرز  عون  ود 
تسا .  دیفم  رایسب  ارفص  ندنکرب  رد  نآ  تبرش  کشخ و  درس و  تسا . رت  يوق  خرس  زا 

تسا .  دیفم  رایسب  نتشاذگ  مرگ  ياه  لمد  رب  ار  شدامض   : شوج لمد و 
تسا .  دیفم  رایسب  یگنشت  عفر  رد  دهد و  یم  ورین  ار  دبک  هدعم و  اذغ :  ياه  مادنا 

محر نمزم  ياه  تبوطر  نالیـس  عطق  يارب  شندیـشون  دنک ،  یم  يریگولج  هدور  شارخ  زا  دروآ ،  یم  دنب  ار  مکـش  یعفد :  ياه  مادـنا 
تسا .  رثؤم  رایسب 

دنک .  یم  نینج  طقس  دناشوپب  کشرز  اب  ار  مکش  ای  دنزب ،  مکش  هب  راب  هس  ار  کشرز  بوچ  رادراب  نز  رگا  دنیوگ  یم 
 . دنک یم  يریگولج  نیریز  ياه  يزیرنوخ  زا 

خینرز

دوش .  یم  تفای  خرس  درز و  زبس و  ياهگنر  هب  هک  یناک  تسا  يرهوگ 
تسا .  نآ  عون  نیرتهب  دهد  تیربک  يوب  ددرگ و  هدیئاس  یناسآ  هب  تسا و  شیالآ  یب  فاص و  هچنآ  ره 

کشخ  مرگ و  جازم : 
تسا .  رتهب  دنمان  یم  نویدقلق  هک  یخینرز  زا  گنر  خرس  خینرز  یلو  دنتسه .  هدنزوس  خینرز  عاونا  همه  تیصاخ : 

دنزیمآ .  یم  ربونص  غمص  اب  ییوم  مک  ياوادم  رد  ار  نآ  درتس .  یم  ار  وم   : شیارآ
دنراذگ .  یم  اه  مخز  رب  هیپ  اب  ار  خینرز   : هحرق مخز و 

دنازوس .  یم  ار  تسوپ  تسا و  یگیدنگ  رت و  هفعس  يرگ ،  يوراد  یبرچ  هیپ و  اب  هتخیمآ  خینرز   : شوج لمد و 
دنازوس .  یم  ار  تسوپ  تسا و  یگیدنگ  رت و  هفعس  يرگ ،  يوراد  یبرچ  هیپ و  اب  هتخیمآ  خینرز  رگا 

رد دشاب  تفز  اب  رگا  درب و  یم  نیب  زا  ار  ینوخ  ياه  هکل  دنک ،  یم  نک  هشیر  ار  شپـش  دنلامب  نت  رب  دننک و  طولخم  رّم  اب  ار  خینرز  رگا 
درب .  یم  نیب  زا  ار  اه  نخان  رثا  تسا ،  دیفم  شپش  عفد 

دهد .  یم  افش  ار  ناهد  ینیب و  مخز  هروخ و  دشاب  خرس  خینرز  زا  رگا  هژیو  هب  دنزاس و  یم  نآ  زا  هک  یمهرم   : رس
دیادز .  یم  ار  ندب  میر  كرچ و  دنشونب  یلومعم  بآ  لسع  ای  هدیناشوج  بآ  لسع  اب   : شک سفن 

راکب تیشنورب  دض  بوبح  رد  ار  خینرز  یهاگ  تسا .  دیفم  میر  كرچ و  ندروآ  رب  نمزم و  هفرـس  رد  دننک  ریخبت  ربونـص  غمـص  اب  رگا 
دنرب .  یم 

دهد .  یم  افش  ار  دعقم  ریساوب  شوج و  دوش  طولخم  لگ  نغور  اب   : یعفد ياه  مادنا 
 . تسا مس  ترارح  هلیسوب ي  نآ  هدمآ  الاب  اهرهز : 

نارفعز

هیام و رپ  دشاب .  يدیپس  یکدنا  نآ  گرب  يوم  رب  دشاب و  شوخ  دنت و  يوب  ياراد  گنرشوخ و  هزات و  رت و  هک  تسا  ینارفعز  شنیرتهب 
دشاب .  هتشگن  درخ  دشابن و  هدنبسچ  دهد ،  گنر  دوز  دشاب ،  تسرد 

مرگ  کشخ و   : جازم
ار تنوفع  تسا .  هدننک  زاب  دراد و  لدتعم  يامرگ  تسا .  هدنبسچ  هدننازپ و  دراد  هک  یتیـضوبق  ببـس  هب  و  هدنزادگ ،  ضبق ،   : تیـصاخ

دنک .  یم  تیوقت  ار  نورد  دیادز و  یم 
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دهد .  یم  افص  ار  ور  گنر و  نارفعز  ندروخ   : شیارآ
تسا .  دیفم  دنلامب  خرس  داب  رب  دزادگ ،  یم  ار  مرو  شوج :  لمد و 

تسا .  شوگ  لخاد  مرگ  مرو  يوراد  دناسر ،  یم  نایز  رس  هب  دروآ ،  یم  دردرس  رس : 
دنک .  یم  فرط  رب  ار  مشچ  یگریت  عنم و  ار  يزیر  کشا  دهد ،  یم  الج  ار  هدید  مشچ : 

دوش .  یم  جالع  هدش  ادیپ  اهیرامیب  زا  هک  مشچ  يدوبک  شندیشک  مشچ  هب  اب 
ار نآ  نغور  ای  نارفعز  دنرب  یم  جـنر  مکـش  شچیپ  زجاح و  باجح  باهتلا  زا  هک  ینارامیب  تسا .  بلق  شخب  ناوت  ازفا و  يداش  هنیس : 

دشخب .  یم  ورین  ار  یسفنت  رازبا  دوش و  یم  ناور  سفن   . دنور یم  باوخ  هب  دننک  وب 
یم نیب  زا  ار  اهتـشا  نارفعز  ور  نیا  زا  دزیگنا و  یم  رب  هدعم  رد  ار  اهتـشا  هک  تسا  یـشرت  فلاخم  تسا .  روآ  مهب  لد  اذغ :  ياه  مادـنا 

تسا .  بوخ  لاحط  يارب  دنادرگ .  یم  ضبق  دهد و  یم  غابد  ار  هدعم  دنک .  یم  تیوقت  ار  هدعم  دبک و  درب . 
رد دننک  طولخم  نوتیز  نغور  نادنچ  ود  غرم و  مخت  هدرز  ای  موم  اب  ار  نارفعز  دنک .  لوب  راردا  تسا .  زیگنا  توهش  یعفد :  ياه  مادنا 

تسا .  دیفم  نادهز  دیلپ  ياه  هحرق  نآ و  هناهد ي  ندمآ  مهب  نادهز و  ندش  تخس  جالع 
دنک .  یم  ناسآ  ار  نامیاز 

 . دنریم یم  دننک و  یم  هتکس  يداش  زا  دنروخب  هبترم  کی  ار  لاقثم  هس  رگا   : اهرهز

تفز

دور .  یم  راکب  اه  مهرم  رد  تسا و  ریق  هریت  زا  هک  عیام  هایس و  یبآ ،  یکی  تسا :  عون  ود  تفز 
دشاب .  یم  يربونص  ياهتخرد  ریاس  توبنی و  تخرد  هریش  تسا و  یهوک  ینابایب و  يرگید 

دوش .  یم  کشخ  دنزپ  یم  هک  دعب  تسا و  رت  لوا  هریش  نیا 
تسا .  نارطق  دننام  ًابیرقت  تفز  نغور  دنناوخ .  یم  مه   ( شیرق مضق   ) ار نآ  هک  دیآ  یم  تسد  هب  توبنی  تخرد  زا  یتابن  تفز  رثکا  اما 
رد تسا و  هدنناکـشخ  رتشیب  شکـشخ  هدـنناسر و  رتشیب  شرت  تسا .  شخب  یمرگ  هدـنیادز و   . دـنازپ یم  ار  ظیلغ  ياه  طلخ   : تیـصاخ

دور .  یم  راکب  اه  مهرم 
ررکم رگا  هژیو  هب  دهد و  یم  یهبرف  ار  اه  مادنا  دیامن ،  یم  بذج  اه  مادـنا  يوس  هب  ار  نوخ  دـیادز .  یم  ار  اه  نخان  يدیفـس  شیارآ : 

دننک .  رب  ار  نآ  روزب  هعفد و  کی  هکیراب  ره  دننابسچب و  مادنا  رب  ار  نآ 
ددرگ .  یم  وم  شیور  هیام  ییوم  مک  رد  شدامض   . دنرب یم  راکب  اه  كرت  ریاس  اپ و  كرت  جالع  يارب  ار  تفز 

دنک .  یم  مرن  ار  تخس  مرو  رت  تفز  هژیو  هب  تفز و  شوج :  لمد و 
یم زاب  ار  هچروم  هضراع  تیارـس  دـننک  طولخم  توبنی  تخرد  تسوپ  ای  تیربک  اب  ار  تفز  تسا .  دـیفم  دـنراذگ  ریزانخ  رب  وج  درآ  اب 

تسا .  دیفم  اه  هدغ  جالع  رد  دراد و 
ندـنایور زاب  رد  دـشاب  لسع  ردـنک و  هدـیبوک  اب  رگا  هژیو  هب  دروآ ،  یم  رب  تشوگ  دوگ  ياه  مخز  زا  تسا .  ءابوق  جالع   : هحرق مخز و 

تسا .  رترثؤم  تشوگ 
تسا .  رترثؤم  کشخ  تفز  اهمخز  ندیناکشخ  يارب  دنراد .  رثا  هحرق  دیلپ  ياهکرچ  هیقنت  رد  ود  ره  کشخ  تفز  رت و  تفز 

تسا .  دنمدوس  هچیهام  مرو  ياوادم  رد  لصافم : 
مخز دـهد .  یم  افـش  ار  هعمد )   ) يرامیب دـیامن و  یم  کمک  هژم  شیور  رد  دـنک  یم  راوتـسا  ار  اه  هژم  هاگـشیور  شرت  کـشخ و  رس : 

دنک .  یم  تیوقت  ار  دید  دزاس و  یم  فرط  رب  ار  مشچ 
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دیفم نوخ  ندروآرب  هیرلا و  تاذ  ولهپ ،  هنیـس  کشخ ،  درـس و  هفرـس  هجلاـعم  رد  دـشاب  رکـش  ماداـب و  هارمه  رگا  هژیو  هب  تفز و  هنیس : 
تسا . 

دوش .  رت  هدننادرگ  هتخپ  دشاب  ماداب  نغور  اب  رگا  تسا و  هدنناسر  تفز 
- لوپمآ ) ندـب هب  ندرک  دراو  اـه  هضیب  نادـهز و  هدور ،  تخـس  مرگ و  مرو  جـالع  رد   . لهـسم شداـیز  تسا و  نیلم   : یعفد ياـه  مادـنا 

دیآ .  یم  رامش  هب  هناثم  هناهد  مخز  ياهوراد  زا   . تسا دنمدوس  نآ  اب  فایش ) ...
دوش .  یم  بوخ  دنلامب  تفز  ار  دعقم  رانک  ياه  كرت 

 . تسا دیفم  دنلام  هدیزگرام  رب  دنک و  یم  تمواقم  اهرهز  ربارب  رد   : اهرهز

لیفجنز

تـسا یهایگ  هشیر  لیفجنز   . دراد شوخ  يوب  دنام و  یم  لفلف  هزم  هب  شا  هزم  تسا ،  يدیپس  هب  لیام  نآ  گنر   : دـیوگ سودیروقـسید 
دنناکشخ .  یم  ار  نآ  هک 

دوش .  یم  تشپ  بآ  ندش  دایز  ببس  هک  دراد  دئاز  یتبوطر  تسا و  کشخ  مرگ و   : جازم
تسا .  نکشداب  هدننک و  مرن  نیلم ،  يوق ،  شخب  یمرگ  دراد ،  دایز  يامرگ  تیصاخ : 

دیادز .  یم  ار  ولگ  رس و  فارطا  ياه  تبوطر  دنک ،  یم  دایز  ار  هظفاح  شوه و   : رس
دنک .  یم  نامردار  مشچ  یگریت  نآ  ندیشک  مشچ  رد  ای  ندروخ   : مشچ

دروآ .  یم  لاح  رس  ار  هدعم  دبک و  يامرس  تسا و  مضاه   : اذغ ياه  مادنا 
تسا .  میالم  نیلم و  زیگنا ،  توهش 

 . تسا يذوم  تارشح  رهزداپ   : اهرهز

ینابایب لیبجنز 

یکاخ شگنر  رتوب و  مک   ، رت تفلک  نیمز  کـشم  زا  نکیل  دـیآ .  یم  نیچ  نیمزرـس  زا  نیچ و  نیمز  کـشم  هب  هیبش  تسا  یهاـیگ  خـیب 
تسا . 

تسا .  کشخ  مرگ و  جازم : 
تسا .  نکشداب  تیصاخ : 

درب .  یم  ینیب  زا  ار  زایپ  ریس و  هنهک و  روگنا  بآ  يوب  دروآ .  یم  یقاچ  شیارآ : 
تسا .  بلق  هدننک  داش   : هنیس

دراد .  یم  زاب  ار  غارفتسا   : اذغ ياه  مادنا 
تسا .  محر  داب  هدنرب  نیب  زا  و  مکش ،  هدنروآدنب ي 

 . تسا دیفم  رایسب  هنیمز  نیا  رد  يذوم و  تارشح  رهزداپ   : اهرهز

وراد یگنز 

دیور .  یم  یباتفآ  مک  ياه  خالگنس  رد  هک  تسا  یهایگ  دنیوگ 
تسا .  کشخ  مرگ و  جازم : 
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تسا .  هدنرب  لیلحت  فیطل و  تیصاخ : 
هب ار  لاحط  درد  دنروخب  نیبجنکـس  اب  زور  لهچ  تدم  دنزپب و  هکرـس  رد  ار  نآ  گرب  تسا .  دیفم  رایـسب  لاحط  يارب  اذغ :  ياه  مادـنا 

تسا .  دنمدوس  ناقری  جالع  هکسکس و  نیکست  رد  وراد  یگنز  درب .  یم  نیب  زا  یلک 
دزیر .  یم  نوریب  دنک و  یم  درخ  ار  نادبآ  هدرگ و  گنس 

 . دوش یم  يرادراب  عنام  دندنبب  دوخ  هب  ار  وراد  یگنز  نانز ،  رگا  دنیوگ 

ارفوز

تسا رـصم  تکلمم  کیدزن  هوک  نیا  هک   « سیباق  » مان هب  یهوک  رد   « ابروفنل  » تکلمم رد  هک  تسا  یتخرد  ارفوز   : دیوگ سودیروقـسید 
 . تسا رت  مرن  نآ  زا  كرپسا و  گرب  هیبش  شگرب  تسا .  راد  هرگ  تبـش و  هقاس  هب  هیبش  کیراب و  هاتوک و  شیاه  هقاس  دوش . یم  تفاـی 

يزارد هب  لیام  یکواک ،  هایس ،  یمخت  فالغ  هک  تسا  یجات  يا  هخاش  ره  رـس  رب  هدنکارپ ،  کیراب و  شا  هقاس  رـس  دراد .  شوخ  يوب 
دراد .  ینیرطع  دنت و  هزم  هیبش و  هنایزار  مخت  هب  و 

دراد .  یعوبطم  يوب  تسا و  هیبش  ریش  واگ  خیب  هب  دیفس و  شخیب 
تسا .  کشخ  مرگ و   : جازم

تسا .  شخب  یمرگ  نکشداب و  تیصاخ : 
تسا .  دیفم  هدعم  داب  هدعم و  یمغلب  ياه  مرو  جالع  رد  كاروخ و  مضاه   : اذغ ياه  مادنا 

دنرب .  یم  نیب  زا  ار  مشچ  یگریت  دنهد و  یم  الج  ار  مشچ  نآ  هشیر  مخت و   : مشچ
تسا .  شراخ  يرگ و  درد  جالع   : هحرق مخز و 

هجزرف ار  نآ  خـیب  نز  رگا  . دزاس ناور  ار  ضیح  لوب و  دوش  هدروخ  رگا  دراد و  ار  نجیف  ریثأت  تشپ  بآ  ندیناکـشخ  رد  شمخت  خـیب و 
تسا يذوم  تارشح  مدژک و  رهزداپ  دشاب  یندیلام  ای  دوش  هدروخ   : اهرهز دوش . یم  ناور  ضیح  دنک 

کشخ يافوز 

تسا .  ینتشاک  ای  یهوکافوز  هایگ 
کشخ  مرگ و   : جازم

تسا .  فیطل  هزرم  نوچمه  تیصاخ : 
دنک .  یم  جالع  ار  تروص  ياه  هکل  شندیلام  دنک .  یم  ابیز  ار  گنر  شندروخ  شیارآ : 

دهد .  یم  نیکست  ار  نادند  درد  هکرس  اب  شزپ  بآ  : رس دناشن . یم  ورف  ار  تخس  ياه  مرو  دوش  هدروخ  نآ  تبرش  رگا  شوج :  لمد و 
دناباوخ .  یم  ار  شوگ  يادص  دنزیرب  شوگ  رد  ار  ریجنا  اب  نآ  هتخپ  راخب 

دنک .  یم  جالع  ار  کلپ  ریز  هدیکشخ  نوخ  و  مشچ )  ینوخ  هطقن   ) هفرط  . دننک یم  دامض  مشچ  رب  دنزپ و  یم   : مشچ
تسا .  دیفم  یسفن  دنلب  تخس و  ياه  مرو  نمزم ،  هفرس ،  تیشنرب ،  هنیس ،  يرامیب  رد  لسع  ریجنا و  اب  شزپ  بآ  افوز و   : هنیس

تسا .  دیفم  مکش  یگفخ  جالع  رد  افوز  زپ  بآ  اب  ندومن  هرغرغ 
تسا .  لاحط  يوراد  دشاب  هروب  ریجنا و  اب  هک  شدامض  اذغ :  ياه  مادنا 

تسا .  دیفم  اقستسا  لاحط و  يارب  افوز  تبرش  ندروخ 
 . تسا لهسم  رایسب  دشاب  قبنز  ایورک و  اب  رگا  دروآ .  یم  نوریب  ار  ودک  مرک  اه و  مرک  مغلب و   : یعفد ياه  مادنا 
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هرهز

تسا .  گرب  مک  ایاپ و  شیاه  هخاش  یسدع و  شیاهگرب  هک  تسا  یهایگ 
هک تسه  هایگ  نیا  زا  رگید  یعون   . دوش یم  ساسحا  يروش  شا  هزم  رد  دیور و  یم  یباتفآ  مرگ و  ياهراز  هروش  رد   . دراد کیراب  خـیب 

تسا .  رت  گنر  شوخ  يرگید  نآ  زا  یناوغرا و  شگنر  هیبش ،  راهب  هشیمه  هب 
 . تسا عرص  يوراد  دوش  هدروخ  نیبجنکس  اب  یمود  هرهز  دیامن .  یم  مرن  ار  اه  ینتخیر  نوریب  دروآ و  یم  مهب  ار  مخز  یلوا  هرهز 

ساحنلا هرهز 

تسا .  شزوس  اب  هدنروخ و  تیصاخ : 
دروخ .  یم  ار  دئاز  تشوگ   : هحرق مخز و 

ياه مرو  جالع  رد   . درب یم  نیب  زا  ار  هنهک  يرک  دنمد ،  شوگ  رد  دنیاسب و  ار  نآ  دیفـس   . تسا شوگ  هحرق  هدـننک  کشخ  وراد و   : رس
تسا .  دیفم  کچوک  نابز  ناهد و  يالاب 

 . دنا هدروآ  رامشب  دعقم  ياه  مخز  ریساوب و  هدننک  کشخ  ياهوراد  هلمج  زا  ار  وراد  نیا 

نوتیز

دنریگ .  یم  نغور  نوتیز  زا  دیور .  یم  اهنیمزرس  زا  یخرب  رد  هک  دنمونت  تسا  یتخرد 
تیز دیآ  یم  تسد  هب  هدیسران  هدیـسر و  هنایم  هدیـسر و  نوتیز  زا  هچنآ  تسا و  قافنا  تیز  شمان  دنریگ  هدیـسران  نوتیز  زا  هک  ینغور 

دنریگ .  یم  یشحو  نوتیز  زا  ینتشاک و  نوتیز  زا  ار  نغور   . سب تسا و 
تسا رت  جازم  مرگ  اهنآ  زا  نکیل   . دراد هناد  هایـس  نغور  برت و  نغور  کچرک و  نغور  ریثأت  اهدامـض  رد  دشاب  هنهک  رگا  نوتیز  نغور 

تساهنآ .  ًابیرقت  ششنک  و 
تسا . هدیسران  نوتیز  نغور  دشاب  دیفم  ناتسردنت  يارب  هک  نوتیز  نغور  نیرتهب 

تسا .  کشخ  درس و  هدیسران  نوتیز  نغور   : جازم
تسا .  هدنیالاپ  دنک و  یم  دایز  ار  شبنج  دشخب ،  یم  ناوت  ار  نت  نوتیز  نغور  زا  عون  همه   : تیصاخ

زا يرایسب  رد  یشحو  نوتیز  نغور  تسا .  قرع  هدنرادزاب  دنلامب  نت  رب  تسا و  یبوخ  يوراد  همدژک  يارب  یشحو  نوتیز  گرب   : شیارآ
زور ره  هک  یطرـش  هب  اما  دوش  دیفـس  دوز  دراذـگ  یمن  دراد و  یم  هگن  ار  وم  یـشحو  نوتیز  نغور   . تسا ربارب  لگ  نغور  اـب  اـه  شنک 

دوش .  لامعتسا 
دیفم  يرامیب  خرس و  داب  جالع  رد  یشحو  نوتیز  دامض   : شوج لمد و 

تسا .  ءابوق  يرگ و  يوراد  دوارت  یم  نآ  زا  هک  ییاه  بآنوخ   ، دننزب شتآ  ار  نوتیز  رت  بوچ   . دزادگ یم  ار  مرگ  مرو  . تسا
تسا .  دیفم  يرگ  و  کشخ ،  هحرق  رت ،  هحرق  جالع  رد  یشحو  هدیسران  نوتیز  نغور   : هحرق مخز و 

تسا .  يرش  نیکرچ و  ياه  شوج  دیلپ ،  ياه  شوج  يرسم ،  ياه  شوج  هچروم ،  يرامیب  خرس ،  داب  يوراد  یشحو  نوتیز  گرب 
دیادز .  یم  ار  دیلپ  كرچ  و  دنز ،  یمن  لوات  دننک  دامض  بآ  کمن  رد  هتفای  شرورپ  نوتیز  اب  ار  یگتخوس 

تسا .  باصعا  يرامیب  يوراد  روش ـ  نوتیز  درس ـ  کمن  نوتیز  بآ  اب  هنقح  لصافم : 
تسا .  باصعا  يرامیب  یپ  درد  يوراد  هتسش  نوتیز  نغور 
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تسا .  دیفم  دنلامب  ار  سرقن  ياج  هنهک  نوتیز  نغور  اب  دنراد  سرقن  هک  یناسک 
دنک .  یم  رب  ار  نادند  دنراذگب  هدروخ  مرک  نادند  رب  دوش ،  لسع  نوچ  یگیامرپ  رد  ات  دنناشوجب  هروغ  بآ  رد  ار  نوتیز  گرب  رس : 

تسا .  لگ  نغور  دننامه  درد  رس  جالع  رد  یشحو  نوتیز  نغور 
دنک .  یم  نامرد  ار  شوگ  ياه  تبوطر  دیراد ،  یم  هگن  دنزاس و  یم  صرق  نآ  زا  دننک ،  یم  کشخ  ار  یشحو  نوتیز  هرشفا 

دزاس .  یم  راوتسا  ار  قل  ياهنادند  دراد و  یم  زاب  ار  هثل  يزیرنوخ  یشحو  نوتیز  نغور  اب  ندرک  هزمزم 
تسا .  دیفم  دننک  هدروخ  مرک  نادند  هنگا  ار  یشحو  نوتیز  مگنا 

تسا .  شوگ  درد  جلاعم  نیرتهب  نوتیز  نغور 
تسا .  دیفم  ناهد  نابز و  ياهشوج  ندرب  نیب  زا  يارب  هدییاس  نوتیز  گرب 

مشچ ياهوراد  نمض  نآ  یبوسر  هدش  ظیلغ   . دور یم  نیب  زا  مشچ  یگریت  دنـشکب  مشچ  رد   ( ار هلاس  شـش   ) هنهک نوتیز  نغور  مشچ : 
تسا . 

تسا .  شش  ياهیرامیب  تییشنرب و  جالع  شا  هتسه  هارمه  هایس  نوتیز  ندرک  روخب   : هنیس
دیفم دنلامب  یقستسم  مکش  رب  ار  نوتیز  نغور  یبوسر   : اذغ ياه  مادنا 

دوجوب ضبق  سومکر  دـشاب و  یم  هدـعم  شخب  ناوت  روآاهتـشا ،  هدرورپ  کمن  تشرد  نوتیز   . تسا مضه  رید  اهنت  ياهنت  نوتیز   . تسا
دروآ .  یم 

هدور و شچیپ  جالع  دـنزپب  نجیف  اب  ار  نوتیز   ( تسا نیلم  ددرگ (  مرن  مکـش  دـنروخ  هماکبآ  اب  ار  نوتیز  اذـغ  زا  لبق   : یعفد ياه  مادـنا 
دننک .  یم  هنقح  نادب  يدرد  جنلوق  جالع  يارب  دیفم و  یمرو  جنلوق  رد  تسا .  مرک 

دنک . یم  عطق  ار  نادهز  ياه  تبوطر  فیزن و  دننک  هجزرف  ار  نوتیز  هرشفا 
دنک .  یم  هراچ  ار  نمزم  لاهسا  دندنبب  وج  درآ  نوتیز و  دامض  اب  ار  مکش 

تسا .  دنمدوس  نادهز  دعقم و  ینورد  هحرق  جالع  رد  دننک  هنقح  رگا  ار  هروغ  بآ  اب  هنهک  نوتیز  نغور  هدروآرف 
دنک .  یم  ضیح  راردا  شمگنا  هزرپ  لوب و  راردا  مگنا  اب  هنقح 

مگنا دـنیوگ  یم   . دـهاک یم  مس  توق  زا  یلو  دروخ  یم  مهب  شلد  هکنیا  اب  دروخب  مرگ  بآ  اب  ار  تیز  نغور  رگا  هدروخ  رهز   : اـهرهز
 . هدنشک تسا  يرهز  یشحو  نوتیز 

هریز

یطبن هریز  تسا و  رت  يوق  یطبن  یماـش و  هریز  زا  یـسراف  یطبن .  یماـش و  هریز  درز ،  یـسراف  هیـس ،  یناـمرک  دراد :  عوـن  نیدـنچ  هریز 
دیآ .  تسدب  اجک  ره  رد  هک  تسا  نامه 

تسا .  رتهب  عاونا  ریاس  زا  یسراف  نآ  زا  دعب  نیرتهب و  ینامرک  هریز 
کشخ  مرگ و  جازم : 

تسه .  مه  ضبق  دنیوگ  هک  نانچ   . تسا هدنزادگ  و  هدنناکشخ ،  هدننک ،  هکت  ادزداب ،  نکشداب ،  شخب ،  یمرگ  تیصاخ : 
دهد .  یم  افص  ار  ور  گنر و  شندرب  راکب  ندروخ و   . دوش ابیز  دنیوشب  هریز  اب  ار  تروص  شیارآ : 

سامآ ددرگ  مهرم  لسع  نوتیز و  نغور  اب  ای  نوتیز ،  نغور  اب  اهنت  اـی   ، ـالقاب درآ  نوتیز و  نغور  لـگ و  نغور  موم و  اـب   : شوج مرو و 
دناشن .  یم  ورف  ار  هضیب  ياه  گر 

تسا .  دنمدوس  رایسب  ندیشخب  يدوبهب  اه و  مخز  هجلاعم  يارب  نآ  پوس  هحرق :  مخز و 
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 . دوش یم  عطق  غامد  نوخ  دننک  ینیب  خاروس  رد  ار  هریز  هب  هدییالآ  هلیتف  هکنیا  ای  دنیوبب ،  دننک و  طولخم  هکرس  اب  دنیاسب ،  ار  هریز  رس : 
دنناکچب مشچ  ریز  ینوخ  هایـس  ياه  هکلرب  . درب یم  نیب  زا  ار  هنخان  دنناکچب  مشچ  رد  دنزیمایب و  نوتیز  نغور  اب  دنیاسب ،  ار  هریز  مشچ : 

گنت  يوراد  دنروخب  بآ  اب  هتخیمآ  هکرس  اب  رگا   : یسفنت ياه  مادنا   . تسا دیفم  رایسب 
تسا .  یسفن 

ندرک درخ  هضیب ،  سامآ  ندناشن  ورف  يارب  القاب  درآ  نوتیز و  نغور  اب  ای  لگ  نغور  موم ،  اب  ای  نوتیز  نغور  اب  هریز  یعفد :  ياه  مادنا 
هدور و درد  چـیپ و  يراردا و  نوـخ  كزیمکچ و  هجلاـعم  رد  رکذــلا  قوـف  دــئاوف  رب  هوـالع  دــشاب  یناـبایب  هریز  رگا  هژیو  هـب  گـنس و 

تسا .  دیفم  یگدرکداب 
دزاس .  یم  ناور  ار  مکش  لسع  بآ  اب  ینابایب  هریز  هرشفا 

دنک .  یم  ریزارس  لوب  اب  ار  هرارم  ینابایب  هریز  هایگ   . تسا ضبق  ینامرک  هریز  اما  دروآ  یم  لاهسا   ( یطبن  ) زبس هریز   : دیوگ سفور 
 . تسا یمس  تارشح  رهزداپ  دوش ،  هدروخ  تسا  نسوس  مخت  هیبش  شمخت  هک  ینابایب  هریز  نآ  هژیو  هب  هریز و  عونره   : اهرهز

یتشد زایپ  یعون  زیز ـ 

تسا .  رت  فیعض  نآ  زا  و  دوش ،  یم  هدافتسا  شوم  زایپ  ياجب   ، دراد شوم  زایپ  هزم  توق و 
تسا و لیتر  مدژک و  شین  رهزداپ  دنروخب  ار  نآ  ای  دوش  دامض  دوش و  طولخم  ریجنا  اب  رگا  دهد ،  یم  نیکست  ار  نادهز  درـس  ياهدرد 

 . تسا يرهز  ره  دض 

نیسبج

کشخ .  درس و   : جازم ددرگ . یم  رت  فیطل  دزوسب  نوچ  دنیوگ و  یم  نیسبج  ار  فافش  یقرو و  چگ  گنس 
یم زاب  ار  فیزن  تسا  جزل  هدنروآ و  عمج  هدنریگ ،   ، هدنبسچ هک  ببس  نادب  دنراذگب  فیزن  ياج  فارطا  رب  تسا .  هدنبـسچ   : تیـصاخ

دوش .  یم  رتشیب  شندیناکشخ  ددرگ و  یم  فیطل  دزوسب  رگا  دنراد و 
دروآ .  یم  دنب  ار  غامد  نوخ  دنلامب  یناشیپ  ربرگا  : رس

تسا .  دیفم  دنراذگب  ینوخ  دمر  رب  دوشن و  تخس  ات  دننک  طولخم  غرم  مخت  هدیفس  اب  ار  نیسبج   : مشچ
دشاب یم  هدنشک  رایسب  هدننک و  هفخ  ياهرهز  هلمج  زا  نیسبج   : رهز

تلش وج و 

دراد .  ار  وج  ياه  شنک  نامه  درادن و  تسوپ  هک  تسا  وج  یعون  تلش  تسا و  روهشم  هک  وج 
کشخ .  درس و   : جازم

طالخا تدش  يدنت و  شتواق  وج و  درآ   . تسارت يوق  وج  تواق  زا  وج  هرـشفا   . تسا مدنگ  زا  رتمک  شیئاذغ  هدام  هدنیادز و  تیـصاخ : 
تسا .  دیفم  وج  هرشفا  عون  ره  دنهد . یم  شهاک  ار 

تسا .  دیفم  دنلامب  هایس  ياه  هکل  رب  یمرگ  هب  ار  وج  هرشفا  : شیارآ
ار مرو  دنراذگ  یم  تفـس  مرو  رب  دننک و  یم  طولخم  هنایزار  تفز و  اب  دوش و  یم  پوس  دـننام  دـنزپ  یم  بآ  رد  ار  نآ  شوج :  مرو و 

دنک .  یم  مرن 
تسا .  مرگ  ياه  مرو  يوراد  شا  هیام  رپ  بآ  وج و  ای  وج  هتخپ  بآ  رد 
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دهد .  یم  افش  دنراذگب  نیکرچ  يرگ  رب  دنزپب و  هیام  رپ  دنت و  رایسب  هکرس  رد   : هحرق
تسا .  دیفم  دنراذگب  سرقن  رب  دننک و  دامض  ار  هکرس  هب و   ، وج  : لصافم

دراد .  یم  زاب  لصافم  زا  ار  روجان  داوم  شزیر 
هدعم يارب  وج  درآ  دهد .  یم  ینوزفا  ار  ناتسپ  ریش  دنروخب  هنایزار  مخت  اب  ار  وج  هرشفا   . تسا هنیـس  ياهیرامیب  يوراد  وج  هرـشفا   : هنیس

تسین .  بوخ 
دهد .  یم  تیضوبق  وج  تواق  زپ  بآ  تواق و   : هدننار ياه  مادنا 

 . دشخب یم  تبوطر  ار  اه  بت  دهد و  یم  يدرس  وج  بآ   : اه بت 

وداجوج

تسا .  رت  کیراب  رتزارد و  وج  زا  شلگ  لیام و  یخرس  هب  یمک  شگنر   . وج هب  هیبش  هزم و  خلت  تسا  يا  هناد 
تسا .  کشخ  مرگ و   : جازم

دروآ .  یم  دنب  ار  مکش  تسا و  ضبق   : تیصاخ
دنک .  یم  مرن  ار  اه  تخس   : شوج لمد و 

دروآ .  یم  دوجوب  نادنب  هار   : رس
هدش درخ  ندروخ   . تسا دیفم  رایسب  دعقم  یتسس  درد و  جالع  رد  دننیشنب  نآ  زپ  بآ  رد  رگا  دروآ .  یم  دنب  ار  مکـش   : یعفد ياه  مادنا 

تسا .  دیفم  ریساوب  جالع  رد  نوتیز  نغور  اب  طولخم  نآ 
 . تسا رهزداپ   : اهرهز

یمورزوج

نیا هریـش  دـنک .  یم  اـمن  وشن و   « سونادـنریل  » ماـن هب  يا  هناـخدور  راـنک  رد  یمور  زوـج  تخرد  دـنیوگ  دـنمان .  یم  زین  سوریکا  ار  نآ 
ددنب .  یم  هناخدور  بآ  رد  دوارت  یم  هکنآ  زا  دعب  تخرد 

تسا .  رتشیب  نآ  زا  نآ  لگ  یمرگ  یمرگ و  ياهتنم  رد  شغمص  تسا .  هدنناکشخ  شخب و  یمرگ  رایسب   : جازم
تسا .  عرص  يوراد  دنروخب  هکرس  اب  ار  نآ  هویم  رگا   : رس ياه  مادنا 

دهد .  یم  نیکست  ار  سرقن  زا  یشان  شپت  دننک  دامض  هکرس  اب  ار  نآ  گرب   : لصافم
دنک .  یم  يرادهاگن  راگزاسان  تبوطر  زا  ار  هدعم  نآ  غمص  ندروخ   : اذغ ياه  مادنا 

دنوش .  ناور  هدور  يوسب  بولطمان  ياه  تبوطر  دراذگ  یمن  نآ  غمص  ندروخ   : یعفد ياه  مادنا 
دنرب .  یم  راکب  اه  مهرم  رد  ار  مگنا  نیا 

فالوی   ، رسود وج 
وج .  مدنگ و  هنایم  تسا  يزیچ  تقیقح  رد  وج و  توق  نامه  شا  هناد  توق 

تسا .  رت  ضبق  وج  هدیبوک  مین  تواق و  زا  شا  هدیبوک  مین  تواق و 
تسا .  تبوطر  هب  لیام  لدتعم و   : جازم

 . دراد تیضوبق  یگدنزادگ و  دنک و  یم  کشخ  شزوس  نودب   : تیصاخ
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بامیس هویج ، 

هویج جارختسا   . دوش یم  هیهت  تسا  هویج  ندعمرد  هک  یگنس  زا  هکنیا  ای   . دیآ یم  تسدب  عبنم  زا  ًاسار  ای  دنروآ  یم  تسدب  هقیرط  ود  هب 
دوش .  یم  ادج  ندعم  زا  ترارح  راشف  اب  هک  دراد  ار  هرقن  الط و  جارختسا  تایلمع  نامه  هویج  گنس  زا 

فرگنش میئوگب  رت  حیحص  ای  فرگنش  گنرمه  دشابن ،  نآ  رد  يرگید  گنس  كاخ و  زا  يا  هزیمآ  دشاب و  شیالآ  یب  رگا  هویج  گنس 
دسر .  یمن  نآ  هب  زاب  تسا و  نآ  گنرمه 

تسا .  رت  مرگ و   : جازم
تسا .  ضباق  هدنرب و  الاب   : تیصاخ

درب .  یم  نیب  زا  ار  شپش  کشر  شپش و   ، لگ نغور  اب  هدرم  هویج  : شیارآ
تسا .  دنمدوس  یکرچ  مخز  ياوادم  رد  يرگ و  جالع  يرگ  دض  ياهوراد  اب  لگ و  نغور  اب  هدرم  هویج   : هحرق مخز 

دروآ .  یم  دوخ  اب  ار  اه  یکشخ  دوش و  یم  شزوس  جلف و  ثعاب  هویج  راخب   : لصافم
دنک .  یم  وبدب  ار  ناهد  درب و  یم  نیب  زا  ار  ییاونش  هویج  دود   : رس

دوش .  یم  مشچ  يروک  ثعاب  هویج  دود   : مشچ
شوم هویج   . تسا ندرک  غارفتسا  ریش و  ندیـشون  نآ  جالع  لتاق و  مومـس  زا   ، هدننک عطق  رایـسب  ترارح  راشف  زا  هویج  هدمآ  الاب   : اهرهز

 . دننازیرگ شدود  زا  اهرام  تارشح و  تسا و  شک 

شوقنالتاچ

تسا .  روهشم  رایسب  ریسدرس  ياه  نیمزرسرد  تخرد  نیا   . هنبایزقس تخرد  رمث 
کشخ .  مرگ و   : جازم

هریش رد  تسا .  رترثؤم  یگدنزادگ  رد  رت و  خلت  یکطـصم  هریـش  زا  نآ  هریـش  ضبق و  هدنیالاپ ،  شخب ،  یمرن   ، شخب یمرگ   : تیـصاخ
تسا .  یبوخ  هدننکزاب  هدنیادز و  رایسب  تسه و  یضبق  یکدنا  شا 

دشک .  یم  دوخ  يوسب  نت  ياهافرژ  زا  ار  داوم  دنک و  یم  مرن   ، دناسر یم 
تسا .  رازآ  یب  ردنک  نوچمه  هنبرمث  دود   . دهد یم  ماجنا  ار  یکطصم  راک  تالاحرثکا  رد 

تسا .  یبوخ  يوراد  تروص  ياه  كرت  يارب  یتخردزقس  درب .  یم  نیب  زا  ار  هایس  ياه  هکل  دهد .  یم  الج  ار  تروص   : شیارآ
دناسر .  یم  دنک و  یم  مرن  ار  تخس  ياه  مرو  شا  هریش   : شوج مرو و 

درب .  یم  نیب  زا  ار  تسوپ  یسوریو  ياهیرامیب  يرگ و   : هحرق مخز و 
هیور ياه  مخز  . دور یم  راـکب  دـنزاس  یم  كرچ  میر و  ندـینادرگ  کـشخ  اـه و  مخز  ندرک  كاـپ  يارب  هک  ییاـه  مهرمرد  شا  هریش 

تسا .  دنمدوس  یمغلب  ياه  شوج  یمغلب و  يرگ  نیکرچ ،  يرگ   ، هحرق شراخ  جالعرد   ، دشخب یم  دوبهب  ار  تسوپ 
ياه تبوطر  نوتیز  نغور  لسع و  هرمه  شا  هریـش  : رـس  . تسا یجک  ناهد  جلف و   ، یگتـسخ دـض  ياه  مهرم  زا  یئزج  شنغور   : لصافم

درب .  یم  نیب  زا  ار  شوگ 
دنک .  یم  يریگولج  هژم  شزیر  زا  جالع و  ار  اه  کلپ  هروخ  دیآ  مشچ  هب  شدود   : مشچ

تسا .  دیفم  درد  ولهپ  ياوادم  رد  نآ  دامض  ای  ندیلام   : هنیس
دنک .  یم  فرط  رب  ار  نمزم  هفرس  شش و  هحرق  دنسیلب  ینیریش  هارمه  ای  اهنت  ار  شا  هریش 
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یم نیب  زا  ار  ماعط  ياهتشا  نکیل  دنک  یم  هیقنت  ار  هنیس   . تسا لاحط  يوراد  شا  هناد  نغور  هژیو  هب  زقـس و  تخرد  هویم   : اذغ ياه  مادنا 
درب . 

دروآ .  یم  راردا  زین  شا  هریش  دهد .  یم  راردا  ار  لوب  تسا و  زیگنا  ناجیه  هنبرمث   : یعفد ياه  مادنا 
هزوغلچ  . تسا لیتر  رهزداپ  دنشون  هنهکروگنا  بآ  هارمه  ار  شرمث  هریش و   : اهرهز

تسا .  رت  مضه  رید  یلو  دشاب  یم  رت  يذغم  ودرگ  زا  تسا و  ربونص  تخرد  تشرد  راب 
دراد .  یمرگ  یکدنا  تسا و  لدتعم   : جازم

اب ناجازمدرـس  رگا   . تسا مضه  رید   . درب یم  نیب  زا  ار  هدور  هابت  ياـه  تبوطر  دـهد  یم  شخبورین  بوخ و  هیاـمرپ و  هیذـغت   : تیـصاخ
دهد .  یم  رتشیب  هیذغت  مه  دوش و  یم  مضه  بوخ  مه  دنروخب  تابن  اب  ناجازم  مرگ  لسع و 

درخ و ياه  هناد  یتح   . دوش یم  رت  هدـنهد  هیذـغت  رایـسب  دـهد و  یم  تسد  زا  ار  دوخ  يزگ  ناـبز  يزیت و  دـنت و  دـنناسیخب  بآ  رد  رگا 
لیدبت ندوب  ییاذغ  هب  ندوب  ییوراد  زا  دنوش  سیخ  بآ  رد  رگا  دنرادن  رب  رد  ییاذغ  داوم  هک  نآ  کچوک 

تسه .  ییاج  ره  رد  هدش و  هتخانش  ربونص  درخ  ياه  هناد  دنوش . یم 
تسا .  دیفم  ندوب  تسس  ساسحا  باصعا و  يرامیب  درد ،  تشپ  بصع ،  درد  جالعرد   : لصافم

دروآ .  یم  نوریب  تسا  مکارتم  طلخ  كرچ و  هچ  ره   . درادن ریظن  شش  هیقنت  رد   : یسفنت ياه  مادنا 
دنک .  یم  اوادم  ار  هناثم  گنس  كرچ و  تسا .  رتزیگنا  توهش  نآ  يابرم  هژیو  هب  زیگنا و  توهش   : یعفد ياه  مادنا 

 . تسا مدژک  شین  رهزداپ  امرخ  ریجنا و  هارمه   : اهرهز

ربونصلا بح 

هزمشوخ برچ و  نآ و  گنر  دیفس  يذغم و  نآ  گنر  خرس   . دراد نکـشدوز  كزان و  تسوپ  تسا و  رتکیراب  هتـسپ  زا  تخرد  نیا  هناد 
تسا . 

تسا .  ییوراد  دشاب  ییاذغ  هکنآ  زا  رتشیب  کچوک  ربونصلا  بح 
تسا .  کشخ  مرگ و  کچوک  ربونص  هناد   . دراد یکانمن  یمرگ و  يوس  هب  شیارگ  تسا و  لدتعم  گرزب  ربونص  هناد   : جازم

یگدنزگ دنناسیخب  بآ  رد  ار  ربونص  هناد  تسا .  رتشیب  شا  هدیکـشخان  یگدنزگ  هدنزگ و  هدنزادگ ،  هدننک ،  مرن  هدنناسر ،   : تیـصاخ
دور .  یم  نیب  زا  شا 

تسا .  هدننک  قاچ   : شیارآ
یم دـنیچ و  یم  رب  نت  زا  ار  هابت  ياه  تبوطر  دـنک و  یم  جـالع  ار  نت  یناوتاـن  یتسـس و  دوش  هدروخ  گرزب  ربونـص  هناد  رگا   : لـصافم

دناکشخ . 
یم نامرد  ار  شـش  هدـیدنگ  تبوطر  دوش  هدروخ  خـلت  هزات  روگنا  بآ  اب  رگا  هژیو  هب  ییاهنت و  هب  گرزب  کچوک و  ربونـص  هناد   : هنیس

تسا .  دیفم  هفرس  ندروآرب و  نوخ  رد   . دنار یم  نوریب  ار  هنیس  میر  كرچ و  دنک . 
دنک .  یم  كاپ  میر  كرچ و  زا  ار  شش  دنروخب  دنزپب و  نیریش  روگنا  بآ  اب  ار  ربونص  هناد 

ياذغ تسا و  مضه  رید  ربونـص  هناد  دشخب .  یم  ناوت  ار  هدعم  دنراذگب  هدعم  رب  دننک و  دامـض  شوگ  اراخ  هایگ  هارمه   : اذغ ياه  مادنا 
درـس دنروخب و  دز  ربت  اب  ار  ربونـص  هناد  دیاب  ناراد  یمرگ   . تسا زگ  هدـعم  دـنناسیخن  مرگ  بآ  رد  رگا  اما  دـهد .  یم  دـنمورین  رایـسب و 

دشاب .  دیفم  هدعم  يارب  مه  بوخ و  ياذغ  مه   ، مضه دوز  مه  هک  لسع  اب  ناجازم 
دایز نآ و  ندروخ  دایز   . دـهد یم  ینوزف  رایـسب  ار  تشپ  بآ  دـنروخب  لسع  اـب  اـی  دزربت  دـجنک و  اـب  ار  ربونـص  هناد   : یعفد ياـه  مادـنا 
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دروآ یم  مکش  درد  چیپ و  یهوک  هزرم  ندروخ 

نابلا بح 

دراد .  ینغور  مرن و  يزغم  تسا و  يدیفس  هب  لیام   ، دوخن زا  رت  گرزب  شیاه  هناد  هک  تسا  یتخرد 
تسا .  کشخ  مرگ و   : جازم

اجنآ زا  دوش  هدروخ  بآ  هکرس و  اب  رگا   . درب یم  ار  ظیلغ  داوم  تسا و  هدننک  هیقنت  نآ  زغم  هژیو  هب  نابلا و  بح  دوخ   : ینامرد تیـصاخ 
تسا .  زادگ  غاد  دنک و  یم  زاب  ار  ینورد  ياهدادسنا  دراد  یگدنریگ  یخلت و  هک 

تسا .  هدنرب  هدنیادز و  ٌامومع  تسین و  تیضباق  زا  یلاخ  زین  شنغور  ضباق و  رتشیب  شا  هتسوپ 
درب .  یم  نیب  زا  ار  اهمخز  رثا  فرط و  رب  ار  تروص  هایس  خرس و  دیفس و  ياه  هکل  اه و  هطقن  نآ  نغور  ناب و  هناد   : شیارآ

تسا .  رثؤم  رایسب  لیگز  تخس و  ياه  لمد  جالعرد  مهرم  اب  هارمه  ناب  هناد   : شوج لمد و 
يدلج يرامیب   ) هفعـس يرـش و  ياه  شوج  نیکرچ ،  برج  زادنا ،  هتـسوپ  برج  ياوادـم  رد  دـشاب  هکرـس  اب  هک  ناب  هناد   : هحرق مخز و 

تسا .  دنمدوس  دننام )  یلچک 
دیامن .  یم  مرن  ار  یگدیجنرت  یپ و  ياه  یتفس  دهد و  یم  یمرگ  ار  یپ  نآ  نغور  هژیو  هب  ناب  هناد   : لصافم

یم نیب  زا  ار  شوگ  ياهادص  درد و  دشاب  كدرا  هیپ  اب  رگا  هژیو  هب  ناب و  نغور  دروآ .  یم  دنب  تیضوبق  ببس  هب  ار  ینیب  يزیرنوخ  : رس
درب . 

دبای .  یم  نیکست  نادند  درد  هدننک  هزمزم  ار  ناب  هشیر  هدیشوج 
تسا .  دیفم  لاحط  دبک و  تابلصت  تاجلاعم  رد  هکرس  اب   : اذغ ياه  مادنا 

یم لاحط  رب  ار  نآ  دامـض  دـننک و  یم  طولخم  نسوس  درآ  ای  هنادواگ ،  درآ  ای  بآ  لسع  کملـش و  درآ  نان و  اب  ار  ناـبلا  بح  یهاـگ 
دنراذگ . 

دننک و یم  یق  تدش  هب  دـنروخب  لسع  اب  ار  نآ  هویم  ای  ناب  زا  لاقثم  کی  رگا   . دـنز یم  مهب  ار  لد  تسین و  راگزاس  هدـعم  اب  نابلا  بح 
تسا .  روآ  لاهسا 

مغلب دنرادرب  دنیادنیب و  ناب  نغور  اب  ار  هلیتف  رگا  دوش و  یم  جراخ  ماخ  مغلب  دنروخب  لسع  اب  ار  ناب  هناد  زا  لاقثم  کی   : یعفد ياه  مادنا 
نوریب ار  ماخ 

. دنار یم 

لقلقلا بح 

تسین .  ریدتسم  ًامامت   . تسا هریجاک  زا  رت  گرزب  شدیفس 
تسا .  ینابایب  رانا  هناد  دنیوگ  یضعب   . هزمشوخ برچ و  دراد  يزغم 

دشخب .  یم  ناوت  ار  تسس  ياه  نت   : لصافم
تسا .  رت  کبس  شا  هدیشوج  نغور  رد   : تیصاخ

دروآ .  یم  یهبرف   : شیارآ
دننک .  هنهک  ظیلغ  روگنا  بآ  هزم  ار  نآ  رگا  هژیو  هب  دروآ و  یم  دردرس   : رس

دراد .  لابندب  لاهسا  یق و   ، دروآ یم  التما  شندروخ  دایز   : اذغ ياه  مادنا 
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تسا .  رت  مضه  دوز  دنروخب  لسع  رکش و  دز و  ربت  ابرگا 
. دهد یم  هدعم  هب  رایسب  شزوس  شزیر  هناد   . تسا رتهب  شا  هدیشوج  نغوررد 

ءانح

زا نکیل  دـنراد .  تهابـش  نوتیز  گرب  هب  هتفرگ و  رارق  اه  هخاش  يـالاب  شیاـهگرب  هک  تسا  يا  هچتخرد  ءاـمح   : دـیوگ سودیروقـسید 
تسا .  رت  گنرزبس  رت و  مرن  رتهب و  نوتیز  گرب 

دراد .  شوخ  يوب  دنام و  یم  هنشا  لگ  هب   ، تسا دیپس  ءانح  لگ 
دنناوخ .  یم  دوبک  سای  ار  نآ  هک  تسا  یهایگ  مخت  هب  هیبش  هایس و  ءانح  مخت 

کشخ  درس و   : جازم
هناهد تسا و  نکشداب   . درب یم  لیلحت  دناسر و  یمن  رازآ  یلو  دنک  یم  کشخ  تسا .  یگدنریگ  یگدنزادگ و  یعون  ياراد   : تیصاخ

زاب  ار  اه  گر 
تسا .  هدننک  مرن  شخب و  یمرگ  رایسب  انح  نغور  . دنک یم 

دنک .  یم  گنر  خرس  ار  وم  دنلامب  وم  رب  ار  سدنک  بآ  انح و   : شیارآ
دناکشخ .  یم  تسا و  دیفم  ینیب  هرپ  مرو  یمغلب و  مرگ ،  مرو  جالع  رد  انح  زپ  بآ   : شوج لمد و 

تسا .  دیفم  دنشاپب  یگتخوس  رب  ار  انح  زپ  بآ   : هحرق مخز و 
تسا .  دیفم  یگدیشک  جلف و  مهرم  رد  دهد .  یم  نیکست  ار  اه  یپ  درد   : لصافم

تسا .  دیفم  ناوختسا  یگتسکش  رد  دشخب و  یم  شمرن  ار  اه  یپ  درب .  یم  نیب  زا  ار  یگتسخ  انح  نغور 
دبای .  یم  نیکست  دردرس  دنلام  یناشیپ  رب  ار  هکرس  انح و   : رس

نابز نوماریپ  نابز و  ياه  شوج  ناهد و  مخز  جالع  رد  هکرس  انح و 
تسا .  دراو  قانخ  مهرم  رد  باجح و  یلخاد  مرو  يوراد   : هنیس  . تسا دیفم 

 . دنک یم  نامرد  ار  نادهز  درد   : یعفد ياه  مادنا 

يرصم راخ 

کشخ  درس و   : جازم
دنک .  یم  عطق  ار  اه  هلزن  تسا و  هدنناکشخ   : تیصاخ

تسارثؤم .  رایسب  اه  مخز  ياوادم  رد  شمخت  هژیو  هب  نآ و  خیب   : هحرق مخز و 
تسا .  دیفم  ولگ  مرو  يارب   : هنیس

 . تسا دنمدوس  هدعم  مرو  يارب   : اذغ ياه  مادنا 

رمنلا قناخ 

رت و مرن  نآ  زا  بالبل و  گرب  هیبش  شگرب  دنوش و  یم  هدیبوک  تمحز  هب  دنلب و  کیراب و  هایگ  نیا  ياه  هخاش   : دـیوگ سودیروقـسید 
دراد .  نارگ  يوب  تسا و  رتزیت  كون 

تـسد زا  ار  دوخ  يورین  ًاروف  دنروخب  نان  نیا  زا  هابور  گس و  گرگ و  دـنزپب  نان  اب  دـننک و  طولخم  هیپ  اب  ار  هایگ  نیا  گرب   : تیـصاخ
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دنریم .  یم  دنهد و  یم 
درب .  راکب  نت  نورد  نوریب و  رد  ار  وراد  نیا  دیابن 

 . دریم یم  دنربب  مدژک  کیدزن  رگا  دنیوگ   . تسا لتاق  مس   : اهرهز

رت يامرخ 

تسا .  رت  مرگ و   : جازم
لبق دیاب  تسا و  نیبگنلگ  ماداب و  اب  شجالع  تسا و  دب   ، دور یم  شندیدنگ  دوز  میب   . دیآ یم  دوجوب  رت  يامرخ  زا  هک  ینوخ  : تیصاخ

دنشونب .  نیبجنکس  هکرس و  شندروخ  زا  دعب  دنروخ و  وهاک  بطر  ندروخ  زا 
تسا .  راگزاس  درس  هدعم  اب   : اذغ ياه  مادنا 

تسا .  ادص  هرجنح و  نایز  هب   : سفن
 . دهد یم  ینوزف  ار  تشپ  بآ  رهوگ  تسا و  نیلم   : هدننار ياه  مادنا 

ییایرد گنچرخ 

تسا .  رت  فیطل  رگید  هتخوس  ره  زا  شا  هتخوس   : تیصاخ
دیادز .  یم  هراسخر  زا  ار  کم  کک و  هایس و  ياه  هکل  دراد و  یم  هگن  هزیکاپ  ار  نادند  شا  هتخوس   : شیارآ

تسا .  دنمدوس  يرگ  رد  دنک و  یم  کشخ  ار  نیکرچ  مخز  شا  هتخوس   : هحرق
درب .  یم  نیب  زا  ار  هنخان  دنیاسب  کمن  هارمه  تسا و  عنام  ار  کشا   : مشچ

 . تسا دنمدوس  رایسب  مشچ  نداد  الج  رد  درب و  یم  نیب  زا  ار  کلپ  يرگ  دنلامب  کلپ  رب  دنزاسب و  نآ  زا  هلیتف 

کهوک هس  کسخ ـ 

رانک بوطرم و  ياهاج  رد  هک  تسا  كانمن  یمود  رت و  کـیراب  نآ  زا  دـنام و  یم  هفرخ  گرب  هب  شگرب  یلوا  تسه .  کـسخ  عون  ود 
دیور .  یم  اه  بآ 

دنکشخ .  درس و  کسخ  راخ  عون  ود  ره   : جازم
دراد .  یم  زاب  ار  داوم  شزیر  تسا  هدنهد  شمرن  هدنناسر و  هدنریگ و  هک  اجنآ  زا   : تیصاخ

تسا .  یبوخ  يوراد  ولگ  ياه  مرو  يارب  تسا و  داوم  شزیر  مرگ و  مرو  عنام   : شوج لمد و 
تسا .  دنمدوس  تشوگ  ندینایورزاب  هدیدنگ و  مخز  جالع  رد  لسع  اب  هتخیمآ  کسخ   : هحرق مخز و 

تسا .  دیفم  هثل  هدیدنگ  ياه  هحرق  جالع  رد   : رس
تسا .  بوخ  دنناکچب  مشچ  رد  ار  شبآ   : مشچ

دیامن .  یم  هجلاعم  ار  ولگ  هچیهام  ریگ  نوماریپ  ياه  مرو   : یسفنت ياه  مادنا 
تسا .  نادبآ  هدرگ و  گنس  هدننک  درخ  زیگنا ،  توهش 

تسا .  دیفم  جنلوق  لوبلارسع و  جالع  رد   ، دراد ار  وا  دوخ  ریثأت  شا  هرشفا 
درب یم  نیب  زا  ار  کک  شزپ  بآ   . تسا هدنشک  ياه  مس  هدیزگرام و  رهزداپ   : اهرهز
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یثنّخ

تسا .  هزم  دنت  طولب و  نوچ  لیطتسم  زارد و  شرمث  تسا و  لگ  هقاس  رس  رب  فاص و  شا  هقاس  یماش و  ياندنگ  گرب  نوچمه  شگرب 
کشخ  مرگ و   : جازم

تسا .  هدنزادگ  هدنیادز و  شخیب  هژیو  هب  یثنخ و   : تیصاخ
رد دـنلامب و  کـهبرب  ار  شرتسکاـخ  رگا  دـشاب و  یم  ینوخ  يراـمیب  ییوـم و  مک  يوراد  شخیب  رتسکاـخ  هژیو  هب  هاـیگ و  نیا   : شیارآ

تسا .  دیفم  دننیشنب  باتفآ 
تسا .  دیفم  میخدب  نیکرچ و  هحرق  جالع  رد  دشاب  هنهک  روگنا  بآ  درد  اب  هک  شخیب  دامض   : شوج مرو و 

تسا .  ناوختسا  درد  هچیهام و  یتسس  يوراد   : لصافم
سکع شوگ  رد  رگا  دـیادز و  یم  شوگ  زا  ار  میر  كرچ و  دـننک  طولخم  رم  هنهک و  روگنا  بآ  لسع و  اـب  اـی  اـهنت  ار  شا  هرـشفا   : رس

دبای .  یم  نیکست  نادند  درد  دنناکچب  دنمدرد  نادند  فرط 
تسا .  دیفم  مشچ  يارب  شخیب  هرشفا   : مشچ

تسا .  دیفم  هفرس  درد و  ولهپ  جالع  رد   : شک سفن 
تسا .  دنمدوس  دنراذگب  هدرک  مرو  ناتسپ  رب  هنهک  روگنا  بآ  اب  هک  ار  شخیب 

تسین .  دب  ناقری  جالعرد   : اذغ ياه  مادنا 
رب نآ  درد  اب  ار  شخیب   . تسا لهـسم  دـنروخب  هنهک  روگنا  بآ  اب  ار  شلگ  رمث و   . دـهد یم  شزیر  ار  ضیح  لوب و   : هدـننار ياـه  مادـنا 

تسا .  دیفم  دنراذگب  هضیب  مرو 
تسا .  تارشح  شین  رهزداپ   : اهرهز

 . تسا دیفم  رایسب  اپ  رازه  مدژک و  شین  رد  دنروخب  هنهک  روگنا  بآ  اب  ار  شلگ  رمث و 

ناجنلوخ

تسا .  نیچ  دروآ  هر  نزو و  کبس  وبشوخ ،  هزم ،  دنت  هایس ،  خرس و  گنر  هب  هدیچیپ ،  ییاه  هکت 
تسا .  یکی  ورادورسخ  ناجنلوخ و  دیوگ :  هیوجرسام 

کشخ .  مرگ  جازم : 
تسا .  نکشداب  فیطل و  تیصاخ : 
دنک .  یم  وبشوخ  ار  ناهد  شیارآ : 

دنک .  یم  مضه  ار  كاروخ  تسا و  راگزاس  هدعم  اب  اذغ :  ياه  مادنا 
 . دنک یم  کمک  یسنج  هزیرغ  رد  دیفم و  هدرگ  درد  جنلوق و  جالعرد   : هدننار ياه  مادنا 

ربنچ رایخ 

تسا .  رتهب  رت و  فیطل  دشاب  رت  هدیسران  رتهب و  رایخ  مخت  زا  شمخت 
رت .  درس و   : جازم

دنک .  یم  شوماخ  ار  یمرگ  ارفص و  تیصاخ : 
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تسا .  دیفم  دنراذگب  یمغلب  يرش )   ) ياه شوج  رب  دنزادنیب و  لسع  اب  ار  نآ  گرب   : شوج مرو و 
دریگ .  یم  رس  زا  طاشن  دیآ و  یم  شوه  هب  دیوبب  ار  نآ  جازم  مرگ  هدرک  شغ   : شک سفن 

دوش .  یم  مضه  یبوخ  هب  رتمک  اما  دنک  یم  عفد  ار  یگنشت  تسا و  بوخ  هدعم  يارب   : اذغ ياه  مادنا 
راگزاس نادبآ  اب  دهد .  یم  نیکـست  ار  اه  نار  نایم  رکذ و  فارطا  درد  دنک .  مرن  ار  مکـش  دهد .  یم  شزیر  ار  لوب   : هدـننار ياه  مادـنا 

تسا . 
 . تسا دیفم  هدیزگ  راه  گس  جالع  رد  شگرب  اهرهز : 

ربنش رایخ 

یئارصب .  یمود  یلباک و  یکی  تسه  ربنش  رایخ  عون  ود 
تسا .  رت  برچ  هدنشخرد و  دیآ و  یم  تسد  هب  ین  زا  هک  تسا  نآ  شنیرتهب 

دراد .  لدتعم  يدرس  ترارح و  تسا و  رت   : جازم
تسا .  شخب  شمرن  رب و  لیلحت  تیصاخ : 

دنلامب تخـس  مرو  رب   . دـناشن یم  ورف  ار  ولگ  سامآ  دـننک  هرغرغ  نادـب  يزیرجات  بآ  اب  رگا  تسا و  نورد  مرگ  ياـه  مرو  جـالع   : مرو
تسا .  دیفم 

درب .  یم  نیب  زا  ار  لصافم  سرقن و  درد  تسوپ  رب  شندیلام   : لصافم
تسا .  دیفم  قانخ  جالع  رد  دننک  هرغرغ  نادب  دنلامب و  هنیس  ندرگ و  رب  هزرفسا  باعل  رت و  زینشگ  بآ  اب  رگا   : هنیس

تسا .  دنمدوس  دبک  درد  ناقری و  جالع  رد  دنک ،  یم  دبک  هیقنت  اذغ :  ياه  مادنا 
 . دهد یم  رازآ  یب  یلاهسا  دروآ و  یم  نوریب  ار  هتخوس  هرارم  تسا .  نیلم   : هدننار ياه  مادنا 

بآ

ییاه بآ  نزو ،  نیگنـس  هیامرپ و  هریت ،  ياه  بآ  ، وبدب هزم و  دب  ياهبآ  اه ،  بادرم  ياهبآ  دکار ،  ياهبآ   : زا دنترابع  دنـسپان  ياه  بآ 
دننیب .  یم  نآ  رب  ار  هناگیب  ییاهزیچ  تسا و  رادومن  نآ  رب  يا  هدرپ  هک  ییاه  بآ  دنوش ،  یم  گنس  دوز  هک 

ماخ دجنـس   ، نآ دـننامه  یناـحیر و  قیقر  هنهک  روگنا  بآ  و  هتـساشن ،  هنهک ،  روگنا ،  بآ  ریـش ،   : هلیـسوب ي يا  هروب  ياـه  بآ  دـنزگ 
دوش .  یم  عفد  يراردا  شخب و  تفاطل  ياهیزبس  هدیسران ،  رایخ  ،

نآ اب  ای  دنـشونب  هنهک  روگنا  بآ  نآ  زا  دـعب  رگا  تسا و  اندـنگ  زایپ ، ریـس ،  : نوچ ییاه  شخب  تفاطل  اب  گنر  هریت  هیامرپ و  بآ  هراـچ 
تسین .  ناسر  بیسآ  دننک  طولخم 

وشتسش ماگنه  رد  هک  ار  یبآ  مه  یهاگ  تسا و  هدنیادز  رایـسب  بآ  ای  هیام  رپ  ظیلغ  بآ  نآ  زا  روظنم  دنیوگ  ربز  بآ  ار  بآ  هک  یهاگ 
دومن .  حالصا  اه  ینیریش  هلیسو ي  هب  ناوت  یم  ار  خلت  بآ   . دنناوخ یم  ربز  تسا  هدننک  كاپ  رایسب 

هلیـسوب ي ناوت  یم  ار  میخدـب  بآ  ًامومع   . دور یم  راکب  تواق  دازآ و  لگ  کلازلاز ،  سآ ،  هناد  یماش ،  بونرخ  روش ،  بآ  عفد  يارب 
. درک حالصا  هکرس 

دنبوخ .  نورد  يارب  ینهآ  یسم و  بآ  تسا .  کشخ  مرگ و  يا  هروب  بآ  تسا .  زیت  دنت و  ایرد  بآ   : جازم
ندمآ دنب  يارب  دنراد و  لخلختم  مسج  هک  یناسک  يارب  نکیل  تسا .  روآ  نایز  دنراد  اه  هدمآ  هنب  هک  یناسک  يارب  درس  بآ   : تیـصاخ

تسا .  بوخ  دنوش  یم  يرامیب  ببس  هک  يداوم  فیزن  نالیس و  عون  ره 
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ریز رد  هدمآ  دنب  نوخ   ، تسا شک  شپـش   . دنـشاب هدشن  نیکرچ  هک  یطرـشب  تسا  امرـس  زا  یـشان  ياه  كرت  يوراد  ایرد  بآ   : شیارآ
دندیفم .  صرب  کهب و  جالع  رد  يدرگوگ  ياهبآ  دهد . یم  لیلحت  ار  تسوپ 

دنتسه .  يراک  زیوآ  ياه  لیگز  ندنکرب  اه و  هدش  تخس  ندرک  مرن  لصافم و  مرو  ندناشن  ورف  رد  يدرگوگ  ياهبآ   : شوج مرو و 
درک .  کیدزن  هحرق  هب  ار  نآ  دیابن  دیازفا . یم  تبوطرو  تسین  راگزاس  هحرق  اب  لالز  فاص و  بآ   : هحرق مخز و 

تسا دیفم  هفعس  ياه  شوج  يرگ و  ءابوق ، جالع  رد  يدرگوگ  بآ  اب  نت  يوشتـسش  تسا .  دیفم  ءابوق  يرگ و   ، شراخ يارب  ایرد  بآ 
. 

ندش ریدخت  جلف ،  شزرل ،  دننام  بصع  ياهیرامیب  رد  دنهد  وشتـسش  نآ  رد  ار  نت  رگا  تسوا  جازم  مه  هک  یبآره  ایرد و  بآ   : لصافم
تسا .  دیفم  هریغ  و 

تسا .  دیفم  بصع  رس و  درد  لصافم ،  درد  نیکسترد  ایرد و  بآ  نوچمه  زین  يدرگوگ  بآ 
يارب یسم  بآ   . درب یم  نیب  زا  ار  درس  دردرس  ایرد  راخب  دننیب . یم  نایز  مرگ  بآ  زا  تسا و  بوخ  ناراد  عرص  يارب  مرگ  همین  بآ  : رس

تسا  دنمدوس  شوگ  ناهد و 
تسا .  دب  مشچ  يارب  يریوک  بآ   : مشچ

تسا .  دیفم  هنیس  کچوک و  نابز   ، ولگ ياه  مرو  جالع  رد  مرگ  همین  بآ   . تسین هنیس  عفن  هب  درس  رایسب  بآ   : یسفنت ياه  مادنا 
ندروآرب نوخ  رد  يرولب  جاز  بآ   . دشاب بوخ  شـش  يارب  دـیاش  يا  هروب  بآ   . دـهاک یم  نآ  سامآ  زا  دنـشاپب  ناتـسپ  رب  ار  ایرد  بآ 

تسا .  دیفم 
هک ینارامیب  يارب  ًاصوصخم  درـس  رایـسب  بآ   . تسا نینچ  ًابیرقت  یـسم  بآ  تسا و  راگزاس  هدعم  لاحط و  اب  ینهآ  بآ   : اذغ ياهمادـنا 

دراد .  ررض  دنراد  اه  یندمآدنب 
بوخ بوطرم  هدعم  يارب  دیاش  يا  هروب  بآ   . تسا دیفم  اقـستسا  جالع  رد  ایرد  بآ  راخب   . تسا روجان  هدـعم  اب  شدـننامه  ایرد و  بآ 

دشاب . 
عنم رد  يور  نیا  زا  هدنریگ و  دـیآ  یم  رب  هایـس  لگ  زا  هک  یبآ   . دراد بوخ  رثا  هراب  نیا  رد  تسا و  غارفتـسا  هدـنرادزاب  يرولب  جاز  بآ 

تسا .  رثؤم  غارفتسا 
دنراد .  رثا  لاحط  دبک و  درد   ، مرو جالع  رد  يدرگوگ  ياه  بآ 

اما دـهد ،  یم  لاهـسا  دـنروخب  ار  ایرد  بآ   . دـبای یم  نیکـست  هدور  چـیپ  درد و  دـندنبب  راـکب  هنقح  رد  ار  اـیرد  بآ   : یعفد ياـه  مادـنا 
دنروخب .  غرم  پوس  شندیشون  لابندب  تسا  رتهب  دراد و  یگدیزگ 

تسا .  ضیح  شزیر  هچب و  طقس  دض  يرولب  جاز  ياه  بآ 
دروآ .  یم  دنب  ار  مکش   . تسین بوخ  یسنج  هزیرغ  يارب  درس  رایسب  بآ   . دندنمدوس نادهز  درد  عفد  يارب  يدرگوگ  ياه  بآ 

دروآ .  یم  دنب  ار  مکش  تسوا  رد  هک  یکشخ  هلیسوب ي  دعب  دهد و  یم  لاهسا  لوا  روش  بآ 
دنتسه .  ندروآ  هچب  ضیح و  لوب و  شزیر  عنام  ًامومع  یندعم  ياه  بآ 

یم جنلوق  یهاگ  تسا و  مکش  هدنروآ  دنب  يرولب  جاز  بآ  ًالثم   . دنروآ یم  یکشخ  دنهد و  یم  لاهـسا  ار  مکـش  یندعم  ياه  بآ  رثکا 
دروآ . 

دندیفم .  جنلوق  جالع  رد  بوخ و  رایسب  هدرگ  يارب  یسم  ینهآ و  ياه  بآ 
تسا .  ندروآرب  نوخ  يوراد  دنراذگب  نآ  رد  ار  هتفت  نهآ  هک  یبآ   . دنروآ یم  دیدپ  هناثم  هیلک و  گنس  هریت  ياه  بآ 

دروآ .  یم  نایم  رد  هس  بت  ظیلغ  بآ  دنوش . یم  بت  ببس  اه  بآدرم  دکار  بآ  دولآ و  لگ  يدرگوگ و  ياه  بآ  : اه بت 
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 . تسا هدنشک  ياه  هدنزگ  ریاس  رهزداپ  جالع  نیا  دنیب و  یم  دوس  دنیشنب  ایرد  بآ  رد  هدیزگرام   : اهرهز

( نشیوآ هنایماع  نابز  هب  ) مشیوآ

دنسانش .  یم  ار  نآ  مدرم  رتشیب  هک  تسا  یهایگ 
تسا .  کشخ  مرگ و   : جازم

تسا .  هدننک  عطق  هدنزادگ و   : تیصاخ
درب .  یم  نیب  زا  ار  اه  لیگز   : شیارآ

تسا .  یمغلب  ياه  مرو  يوراد  هکرس  اب  شدامض   : شوج مرو و 
شندیشون  . دشاب یم  ءاسنلا  قرع  جالع  هنهک  روگنا  بآ  تواق و  اب  شدامـض   . تسا بوخ  اه  یپ  یناوتان  جالع  رد  نآ  ندروخ   : لصافم

درب .  یم  نیب  زا  ار  اه  هدند  ياهتنا  درد 
درب .  یم  نیب  زا  ار  ییوس  مک  دراد و  یم  هگن  ار  مشچ  توق  دننک  هارمه  اذغ  اب  ار  مشیوآ  رگا   : مشچ

تسا .  ندروآ  رب  نوخ  جالع  دیالاپ و  یم  ار  ششو  هنیس   : هنیس
یم زاب  ار  ندروآرب  نوخ  دراد  هک  يا  هدنکشخ  توق  زا  دنسیلب .  دشاب و  لسع  اب  هک  یطرشب  تساه  هدند  ياهتنا  درد  نکـسم  نآزپ  بآ 

دراد . 
 . دنیآ یم  اهتشا  هب  دنتسه  اهتشا  مک  رایسب  هک  یناسک   . درب یم  نیب  زا  ار  همضاه  ءوس  نآ  تبرش   . تسا کمک  مضه  رد   : اذغ ياه  مادنا 

دنار یم  نوریب  ار  مرک   . دزادنا یم  هار  ار  ضیح  لوب و   : یعفد ياه  مادنا 

سآ

تسا .  هدش  نآ  يدرس  ببس  نآ  یسگ  دراد و  ینیریش  یسگ و  اب  هتخیمآ  خلت  هزم 
رت يوق  سآ  رگید  شخب  زا  اه  یگتـسجرب  نیا  . تسا هقاـس  گـنرمه  تسد و  فک  هزادـنا ي  هب  هک  تسا  ییاـه  یگتـسجرب  نآ  هقاـسرب 

تسا . 
یمک یکاخ و  رهوگ  ياراد  اـه  یگتـسجرب  نیا  دریگ .  یم  نوگـشین  ار  ناـبز  هک  تسا  سوسحم  ردـقنآ  ندـیکم  ماـگنه  رد  نآ  یـسگ 

تسا .  فیطل  رهوگ 
یم ناراسهوک  رد  هک   « یناورسخ سآ   » هژیو هب   ، دنز یم  یهایس  هب  شگنر  هک  تسا  يا  هنوگ  ینامرد  هدافتـسا  روظنم  هب  نآ  عون  نیرتهب 

دیور . 
تسا .  گنر  دیپس  ياهلگ  یبط  رظن  زا  نآ  لگ  عون  نیرتهب 

دنیشن .  یم  نآ  رب  کفک  ددرگ و  یم  ناوتان  دوش  هنهک  شا  هرشفا  هچنانچ  تسا .  ینامرد  هدام  نیرتهب  سآ  هویم  گرب و  هرشفا ي 
تسا .  يدرس  زا  رتشیب  نآ  یگدنریگ  بلاغ و  نآ  رب  يدرس  فیطل و  یمرگ  ياراد   : جازم

سآ اب  هبامرگ  رد  ار  نت  رگا  دروآ .  یم  دـنب  اه  مادـنا  يوسب  ار  ینالیـس  عون  ره  يزیرنوخ و  عون  ره  قرع و  لاهـسا ،   : ینامرد تیـصاخ 
دنک .  یم  رب  ار  تسوپ  دایز  ياه  تبوطر  دشخب و  یم  ناوت  ار  نت  دنهد  شلام 

دهد .  یم  شوج  مه  هب  ار  هتسکش  ناوختسا  نآ  هتخپ 
درب .  راکب  ندب  ندرک  وبشوخ  رد  ایتوت  ياج  هب  ناوت  یم  ار  نآ  هتخوس 

تسا .  دیفم   ( فیزن يزیرنوخ (  عون  زا  يریگولج  يارب  سآ  هویم  بر  تبرش و  دامض ،   ، مهرم
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تسا .  نآ  یشخب  يدرس  زا  رت  يوق  سآ  یگدنریگ 
تسا .  كدنا  نآ  ییاذغ  شزرا 

درادن .  دوجو  سآ  نوچ  یتبرش  هفرس ،  شش و  درد   ، مکش ندروآ  دنب  تهج  ییوراد  ياه  تبرش  نیب  رد 
يدـنلب و ببـس  دراد و  یم  زاـب  شزیر  زا   ، دـنک یم  تیوـقت  ار  اـهوم  هشیر  سآ  هناد  هژیو  هب  سآ و  هدـش  هتخپ  هرـشفا ،   ، نغور  : شیارآ

ددرگ .  یم  وم  یهایس 
لغب و ریز  دب  يوب  سآ  هدیکشخ  گرب   . دنک یم  حالصا  ار  قرع  زا  یـشان  شارخ  تسا و  قرع  هدنرادزاب  دنزپب  هرک  رد  رگا  ار  سآ  هناد 

درب .  یم  نیب  زا  ار  ندب  ياه  مخ  چیپ و 
دیادز .  یم  ار  کم  کک و  هکل و  دنک و  یم  ار  ایتوت  راک  سآ  رتسکاخ 

شتآ اب  یگتخوس  عاونا  دیآ و  تسد  فک  رب  هک  یمخز  عون  ره  اهمخز و  شوج و  هچروم و  خرس و  داب  مرگ و  ياه  مرو   : شوج مرو و 
تسا .  نوتیز  نغور  اب  طولخم  سآ  ناش  هراچ 

درب .  یم  نیب  زا  ار  لصافم  یتسس  دننک  دامض  دنزپب و  هنهک  روگنا  بآ  رد  ار  سآ  هویم  رگا   : لصافم
هحرق هک  یشوگ  رد  ار  سآ  بآ  رگا  دناکشخ .  یم  ار  رس  ياهمخز  دیادز و  یم  ار  هسوبس  دروآ .  یم  دنب  ار  غامد  نوخ   : رس ياه  مادنا 

درب .  یم  نیب  زا  ار  هثل  یتسس  سآ  تبرش  دوش .  یم  بوخ  دنناکچب  تسا  نیکرچ  ای  دراد 
تسا .  مشچ  یگدمآرب  درد و  جالع   : مشچ ياه  مادنا 

تسا و هفرـس  جالع  دراد  هک  یتبرـش  هلیـسوب ي  نآ  هویم  . درب یم  نیب  زا  ار  ناقفخ  دشخب و  یم  ناوت  ار  بلق  : هنیـس یـسفنت و  ياه  مادـنا 
تسا .  دیفم  اه  يزیرنوخ  رد  شا  هویم  بر  هویم و  دراد . یم  زاب  ار  لاهسا 

تسا .  هناثم  شزوس  لوب و  يارجم  رد  شزوس  عنام   : هیذغت ياه  مادنا 
تسا .  دیفم  ضیح  نوخ  دایز  شزیر  زا  يریگولج  رد  دهد و  یم  شزیر  ار  لوب  نآ  هویم  هرشفا 

دروآ .  یم  دنب  ار  مکش  سآ  بآ 
دوش .  یم  ییادوس  يرارم و  لاهسا  عنام  سآ  بآ  اب  نت  ندرک  هتشغآ 

دراد .  یم  زاب  نایرج  زا  ار  نادهز  ياه  تبوطر  دوش  هتخپ  شا  هویم  رگا 
تسا .  دیفم  اه  هضیب  سامآ  ریساوب و  جالع  يارب  نآ  دامض 

دنک .  یم  يریگولج  نادهز  دعقم و  ندمآ  نوریب  زا  هدش  هتخپ  سآ 
 . تسا دیفم  لیتر  مدژک و  شین  جالع  يارب  دنشونب  هنهک  روگنا  بآ  اب  رگا  ار  نآ  هویم  سآ و   : اهرهز

تخرد دازآ 

کحاطب ار  نآ  ناتسربط  رد  دنمان و  رانک  هلیله و  تخرد  ار  نآ  ير  رد   . تسا هیبش   ( قبن  ) هب هک  دراد  يرمث  تسا و  فورعم  تخرد  نیا 
دنمونت .  گرزب و  تسا  یتخرد  دنناوخ . 

کشخ .  مرگ و   : جازم
تسا .  اهدادسنا  هدننک  زاب  نآ  هفوکش   : ینامرد صاوخ 

دنک .  یم  دنلب  ار  وم  تسا و  شک  شپش  دشاب  هنهک  روگنا  بآ  اب  طولخم  هک  نآ  گرب  هژیو  هب  گرب و  بآ   : شیارآ
دنک .  یم  زاب  ار  زغم  دادسنا  شا  هفوکش   : رس ياه  مادنا 

تسا .  هدنشک  روآ و  نایز  رایسب  هنیس  يارب  نآ  رمث   : یسفنت ياه  مادنا 
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دهد .  یم  تمحز  ار  هدعم  تسا و  دب  هدعم  يارب  نآ  رمث   : اذغ ياه  مادنا 
دشخب .  یم  دوبهب  یلکب  ار  یمغلب  ياه  بت  دنروخب  دنزپب و  هلیله  هرت و  هاش  اب  ار  نآ  فایلا  رگا  دنیوگ   : اه بت 

دوشب .  هدنشک  مس  دیاش  شا  هویم   . تسا یمس  ره  رهزداپ  دوشب  طولخم  لسع  اب  هک  نآ  كزان  ياه  هخاش  هرفشا   : اهرهز
 . درب راکب  ردس  سآ و  هنادهاش و  گرب   ، تخرد دازآ  گرب  ياج  هب  ناوت  یم  رس  يوم  ندش  دنلب  يارب 

کنآ

تسا .  هدمآ  دنب  امرس  زا  هک  دراد  رایسب  یبآ  رهوگ  هایس  برس   . تسا هایس  برس  اهنت  مان  نیا  زا  روظنم 
تسا .  رت  درس و   : جازم

یم تسدب  نآ  زا  هک  یهایس  كرچ و  دنیاس  یم  وراد  ندیئاس  صوصخم  گنس  ود  نایم  رد  اهنغور  زا  یضعب  اب  ار  کنآ   : شوج لمد و 
دنادرگ .  یم  درس  ار  نآ  تسا  دیفم  مرگ  ياه  لمد  ياوادم  رد  دیآ 

دوش .  یم  لماش  مه  ار  یناطرس  ياه  هحرق  هک  تسا  دیلپ  ياهمخز  جالع 
تسا .  لاعف  رایسب  یگدنزادگ  رد  اریز   . تسا بوخ  رایسب  دندنبب  دنراذگب و  لصافم  هحرق  هدغ و   ، ریزانخ رب  ار  برس  هگرب 

دنمدوس لصافم  یناطرس و   ، دیلپ یکرچ  ياهمخزجالع  رد  نآ  هتـسش  هژیو  هب  برـس  هدیبوک  هدربمان و  هقیرطب  نآ  هدیئاس   : هحرق مخز و 
تسا . 

يدوبهب دندنبب  دنراذگب و  هدیچیپ  لصافم  و  لصافم ،  هدـغ  رب  رگا  دـنک و  یم  هراچ  ار  لصافم  هحرق  برـس  هدـیبوک  هدـیئاس و   : لصافم
تسا .  شخب 

دنک .  یم  هجلاعم  ار  مشچ  ياه  هحرق  کشخ و  دمر  نآ  هداد  وشتسش  هژیو  هب  برس و  هتخوس   : مشچ
تسا .  دنمدوس  هنیس  ياه  هحرق  ياوادم  رد  برس  هدیبوک  هدیئاس و   ، هتخوس  : هنیس یسفنت و  ياه  مادنا 

یم فرط  رب  ار  ناشیرپ  ياه  باوخ  نآ  ياه  گرب  نتـسب  رمک  رب  تسا .  ریـساوب  جالع  نآ  هدـیبوک  هدربمان و  هدـیئاس   : یعفد ياه  مادـنا 
 . دشاب یم  دنمدوس  اه  هضیب  رکذ و  ياه  هحرق  ياهمخز  جالع  رد  دناشن و  یم  ورف  ار  عامج  توهش   ، دنک

هلمآ

دروآ .  یم  رد  هایس  گنر  هب  ار  وم  دنادرگ و  یم  يوق  ار  اهوم  هشیر   . دناشن یم  ورف  ار  نوخ  يامرگ 
تسا .  دیفم  لصافم  اه و  یپ  يارب   : لصافم

دنک .  یم  تیوقت  ار  دید   : مشچ
دوش .  یم  تواکذ  شوه و  شیازفا  هیام  دهد و  یم  افص  توق و  ار  بلق   : هنیس سفن و 

تسا .  زیگنااهتشا  دناشن و  یم  ورف  ار  یگنشت  دراد ،  یم  زاب  ار  یق   . دیامن یم  یغابد  تیوقت و  ار  هدعم   : اذغ ياه  مادنا 
تسا .  مکش  هدنروآدنب ي  هک  دننآرب  یخرب  تسا .  زیگنا  توهش  دشخب و  یم  ورین  ار  هدعم   : یعفد ياه  مادنا 

 . تسا دیفم  ریساوب  جالع  رد  دهد و  یمن  تمحز  چیه  تسا ، نیلم  نآ  يابرم 

نویرذآ

تسا .  ییوم  مک  جالع  هکرس  اب  شا  هدیبوک  کشخ  مرگ و   : جازم
تسا .  دیفم  ءاسنلا  قرع  رد  هکرس  اب  شرتسکاخ 
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دنک . »  یم  نینج  طقس  ًاروف  دنک  لامعتسا  ار  نآ  ای  دنزب  تسد  نویرذآ  هب  نز  رگا   :» دیوگ سودیروقسید 
 . هدننک مومسم  ياه  شین  هژیو  هب  تسا و  اه  مس  همه  رهزداپ 

قربا

 . تسا دیفم  شوه  لقع و  تیوقت  رد  ناریا و  زا  تسا  ییوراد 

مشیربا

دنک .  یم  داش  ار  بلق  هک  تسا  ییاهزیچ  زا  تساریرح و  نامه 
دنرب .  یم  راکب  دنشاب  هدرکن  گنر  هک  ار  نآ  هدش  هتخپ  یهاگ  تسا و  هتخوس  مشیربا  زا  رتهب  تسا  هلیپ  ات  ماخ  مشیربا 

تسا .  روآ  يداش  دکم و  یم  ار  تبوطر  دهد ،  یم  تفاطل   : ینامرد تیصاخ 
کـشخ فیطل و  هک  اجنآ  زا  تسا و  دوجوم  نداد  یغاـبد  هداـم  تسه  مشیربا  رد  هک  یغاـبد  تیـصاخ  یخلت و  تلعب   : اذـغ ياـه  مادـنا 

نیا رد  مشیربا  زا  عون  ره  تسا و  دنمدوس  رایـسب  يویر  تابلـصت  ندرک  فرط  رب  يارب  دراد  لدتعم  یکـشخ  تسا و  شزوس  یب  هدننک و 
دیآ .  یم  راکب  هنیمز 

مـشچ اـب  دـنادرگ و  یم  کـشخ  ار  اـهمخز  دراد ،  یم  زاـب  ار  يزیر  کـشا  تسا .  دـیفم  مشچ  يارب  دـننک  همرـس  رگا  ار  مشیربا   : مـشچ
تسا .  راگزاس 

دیامن .  یم  لدتعم  کشخ و  دراد  هک  یجازم  لادتعا  زا  تسا و  روآ  یقاچ  مشیربا 
 . دیامن یم  کمک  اذغ  مضه  رد  دنک و  یم  حور  تیوقت  مشیربا 

كدرا

تسا .  غرم  یعون 
دیامن .  یم  راتفرگ  بت  هب  ار  هدروخامرگ  دنک و  یم  مرگ  ار  هدزامرس  تسا .  رت  جازم  مرگ  اهنایکام  همه  زا  كدرا   : جازم

كدرا تشوگ   . تسا دـیفم  ندـب  ياهافرژ  رد  شزوس  ساسحا  درد و  نیکـست  يارب  رتهب و  ناگدـنرپ  ریاـس  هیپ  زا  كدرا  هیپ   : تیـصاخ
تسا .  ذغم  رایسب  شا  هنیچ  ازداب و 

دهد .  یم  افص  ار  ور  گنر و  شا  هیپ  دروآ و  یم  یهبرف  شتشوگ   : شیارآ
دنک .  یم  فاص  ار  ادص   : یسفنت ياه  مادنا 

 . تسا رت  نیگنـس  نآ  زا  زاغ  تشوگ   . دوش یم  هدـعم  ندـش  نیگنـس  ببـس  دـنام و  یم  دایز  هدـعم  رد  كدرا  تشوگ   : اذـغ ياه  مادـنا 
يذغم ناگدنرپ  ریاس  تشوگ  زا  دوش  مضه  رگا  روانش  ناغرم  تشوگ   . تسا كدرا  لاب  هدعم  رب  كدرا  تشوگ  نیرت  کبـس  نیرتهب و 

تسا .  رت 
 . دهد یم  ینوزف  ار  تشپ  بآ  تسا و  زیگنا  توهش   : یعفد ياه  مادنا 

لامرا

تسا .  هفرق  گنر  هب  شگنر  وبشوخ و  تسا  یبوچ 
دنک .  یم  وبشوخ  ار  ناهد   : شیارآ
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تسا .  دیفم  مرگ  ياه  مرو  جالع  رد  شدامض   : شوج لمد و 
دراذـگ یمن  دزگ و  یمن  هک  تسا  يا  هدنناکـشخ  اریز  دناکـشخ  یم   ، درب یم  نیب  زا  ار  كرچ  عنام و  مخز  ندـش  دایز  زا   : هحرق مخز و 

. دنوش نفعتم  اه  مادنا 
تسا .  ناهد  ياه  يرامیب  دض  دنک و  یم  مکحم  ار  هثل   ، دشخب یم  ناوت  ار  زغم  : رس ياه  مادنا 

تسا .  رثؤم  دمر  جالع  رد  نآ  ندروخ   : مشچ
دیامن .  یم  تیوقت  ار  نورد  دیاش  بلق و   : هنیس شک و  سفن 

 . دهد یم  تیضوبق  ار  مکش  ًامومع 

دیربدترا

 . تسادیفمریساوب جالعرد  هک  هیبش  هدش  همین  ود  زایپ  هب  تسا  ییوراد  دیربدترا 

یقابقدرا

دشک .  یم  تسا و  دنت  رایسب  شیوب  تسا .  فالغ  لخاد  شا  هویم   (. یماش بونرخ   ) ربک هیبش  تسا  یتخرد 
تسا .  رت  يوق  هنکاک  يزیر و  جات  زا  نآ  ریثأت   : جازم

درب .  یم  نیب  زا  دشاب  یتلاح  ره  رد  ار  مرو  دنلامب  یجراخ  مرگ  ياه  مرو  رب  رگا  دیامن و  یم  هجلاعم  ار  ینورد  ياه  مرو   : شوج لمد و 
 . دبای یم  نیکست  ًاروف  دنلامب  روبنز  شین  ياجرب   : اهرهز

كرتسا

تسا گنر  درز  دوخ  هب  دوخ  هچنآ   . دنریگ یم  ار  شفحص  نتخپ  هلیسوب ي  یهاگ  دوارت و  یم  هریـش  دوخب  دوخ  باداش  كرتسا  دنیوگ 
دراد .  دایز  شزرا  عون  نیا  دنز و  یم  ییالط  گنر  هب  دش  هنهک  هاگره  و 

هدنناکشخ  هدنریگ و   : تیصاخ
دیالاپ .  یم  ار  زغم  دشک و  یم  ار  زغم  ياهتبوطر  تسا و  کشخ  مرگ و  دنا  هتفگ  یضعب  : رس

 . دروآ دنب  ار  مکش  کشخ  كرتسا   . دنیچ یم  رب  ار  هدعم  تبوطر  کشخ  هیپ   : اذغ ياه  مادنا 

دنفسا

درادن .  یفرعم  هب  زاین 
دهد .  یم  شمرن  دنک و  یم  عیطقت   : تیصاخ

درب .  یم  نیب  زا  ار  لصافم  درد  دنلامب  لصافمرب  ار  نآ  لولحم   : لصافم
دننک طولخم  هنایزار  بآ  یگناخ و  غرم  هرهز  ای  کبک  هرهز  هنهک و  روگنا  بآ  لسع و  اب  ار  نآ  هدیئاس   : دـیوگ سودیروقـسید   : مشچ

درب . یم  نیبزا  ار  یئوس  مک 
دراد .  لابند  هب  ندروخ  مهب  لد   : اذغ ياه  مادنا 

 . تسا دیفم  جنلوق  جالع  رد  دنک و  یم  ضیح  لوب و  راردا  دنلامب  ار  شلولحم  ای  دنروخب   : یعفد ياه  مادنا 
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سودقوتسا

شیاهبوچ تسا و  رتزارد  وج  گرب  زا  شیاهگرب  . تسا هیبش  وج  هشوخزرپ  هب  هک  گـنر  خرـس  کـیراب و  ياـهزرپ  ياراد  تسا  یهاـیگ 
دنز .  یم  یخلت  هب  تسا و  دنت  شا  هزم   . تسا لگ  یب  نومیتفا  نوچمه  گنر و  یکاخ 

تسا .  شخب  تفاطل  هدنزادگ و  دراد  دوجو  نآ  رد  هک  یخلت  هلیسوب ي   : ینامرد تیصاخ 
تنوـفع زا  دـهد و  یم  ناوـت  ار  نورد  ندـب و  هـک  دراد  تیــضوبق  یکدـنا  دـیادز و  یم  دـنک ،  یم  زاـب  ار  اـه  یگدـمآدنب  نآ  ندروـخ 

دیامن .  یم  يریگولج 
دهد .  یم  نیکست  ار  اه  هدند  یپ و  ياهدرد  نآ  زپ  بآ   : لصافم

هب امرـس  زا  ای  دـنراد  باصعا  فعـض  هک  یناسک  تسا  مزال  سپ  تسا .  وراد  نیرتهب  بصع  درـس  ياـه  يراـمیب  ياوادـم  رد  نآ  تبرش 
دنهد .  همادا  ار  وراد  نیا  دنراچد  بصع  يرامیب 

تسا .  دنمدوس  عرص  ایلوخیلام و  جالعرد   : رس
تسا .  روآ  یگنشت  وراد  نیا   : اذغ ياه  مادنا 

 . دنار یم  نوریب  ار  ادوس  مغلب و   . دشخب یم  ماکحتسا  ار  لوب  يراجم   : یعفد ياه  مادنا 

جانفسا

درادن .  یفرعم  هبزاین 
تسا .  رت  درس و   : جازم

تسا .  رتشیب  هملس  زا  نآ  ییاذغ  شزرا  تسا و  نیلم   : ینامرد تیصاخ 
هیفـصت هک  تسا  نآ  رتهب  سپ  دیاین ،  شوخ  ار  هدعم  نآ  گرب  دیاش   . دـنک یم  رب  ار  ارفـص  هدـنیوش و  هدـنیادز ،  تسا  یتوق  جانفـسارد 

دنروخب .  هراگنآ  دوش و 
دشاب .  یم  دنمدوس  مرگ و  هیر  هنیس و  يارب  جانفسا  ندودنا  ندروخ و   : هنیس یسفنت و  ياه  مادنا 

تسا .  تشپ  نینوخ  ياهدرد  جالع   : لصافم
 . تسا مکش  نیلم   : یعفد ياه  مادنا 

هشا

یم تنیز  يزیمآ و  گنر  نآ  ییالط  گنر  اب  ار  رتفد  ذـغاک و  هچ  دـنمان ،  یم  ییالط  هدنبـسچ  ار  نآ  یخرب  تسا و  ثوثرط  هایگ  غمص 
مه یگدننک  کشخ  یگدننک و  مرن  يورین   . دزاس ناور  اهگر  هناهد  زا  نوخ  دـناوت  یم  هک  تسا  يدـحب  شریثأت  ندرک ،  زاب  رد   . دـنهد

دراد . 
تسا .  دیفم  یگدیکرت  اه و  یگدش  تخس  ریزانخ ، ياوادم  رد  دشاب  خرس  هروب  هکرس و  هارمه  هک  هشادامض  لولحم و   : شوج لمد و 

تسا .  دنمدوس  دیلپ  ياه  مخز  جالع  رد  دنایور و  یم  ملاس  تشوگ   ، دروخ یم  ار  دساف  تشوگ   : هحرق مخز و 
تسا .  لصافم  درد  درد و  ولهپ  ( ، کیتایس ) باصعا يرامیب  درد  نکسم  وج  هرشفا  اب  ای  لسع  اب  هتخیمآ  هشا   : لصافم

رب ار  یگتسخ  دننک  طولخم  انح  نغورو  هروب  هکرس و  اب  رگا   . درب یم  نیب  زا  ار  لصافم  یتخـس  دننک  دامـض  دشاب و  تفز  لسع و  اب  رگا 
دنک .  یم  فرط 

ییوراد تاعالطا  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1869زکرم  هحفص 470 

http://www.ghaemiyeh.com


تسا .  دنمدوس  مشچ  ياه  تبوطر  دروم  رد   . دهد یم  الج  يدیپس و  شمرن و  ار  اهکلپ  يرگ  يربز و   : مشچ
دنروخب .  وج  هرشفا  اب  ای  دنسیلب  لسع  اب  دیاب  تسا و  دیفم  یسفن  دنت  سفن و  یگنت   « وبر  » هجلاعمرد  : هنیس شک و  سفن 

دشخب .  یم  ییاهر  هایس  هرهز  مغلب و  یگفخزا ،   ، دیامن یم  هیقنت  ار  باجح  هحرق 
 . دنادرگ یم  ناور  ار  ضیح   . تسا ودک  مرک  دض   . تسا لهسم  دیآ ،  یم  نوخ  لوب  اب  هک  تسا  رثؤم  نادنچ  راردا  رد   : یعفد ياه  مادنا 

دنروآ .  یم  تسدب  ار  یعیبط  شمرن  دنلامب  هکرس  هشا و  اب  دنوش  راچد  یتخس  هب  هک  ار  اه  هضیب 
 . تسا تارشح  لتاق  دننک  طولخم  نوتیز  نغور  نیمز و  کشم  اب  ار  هشا  رگا   : اهرهز

روخب هرق   ، كرطصا

هب تخرد  دننام  یتخرد  زا  هک  ییاه  هرطق  زا  تسترابع  هریـش  نیا  هک  دـنیوگ  یم  روخب  هرق  ینبل و  لسع  ار  نآ  هریـش  تسا و  هعیم  نامه 
دنک .  یم  شوارت 

يدرز هب  شگنر  يوبـشوخ و   ، موم یب  لسع  نوچ  شمکارت  تسا و  لیاسو  ناور  هلیـسو  نودـب  هک  تسا  نآ  لـیاس  هعیم  زا  عون  نیرتهب 
تسا .  لیام 

تسین .  بوخ  عون  دشاب  گنر  يرتسکاخ  ای  گنر  هایس  رگا 
کشخ  مرگ و   : جازم

دراد مه  ریدخت  یعون  تسا و  ردنک  دود  دـننامه  شدود  تسا .  هدـنرب  لیلحت  شخب و  یمرگ  هدـننک ،  مرن  رایـسب  هدـنناسر ،   : تیـصاخ
تسا .  يوق  ینیلم  هک  دنریگ  یم  نآ  زا  نغور  ماشرد  .

دنک .  یم  مرن  ار  تشوگ  ياه  یتخس   : شوج مرو و 
تسا .  یبوخ  رایسب  يوراد  دوش  هدیلام  کشخ  رت و  يرگرب   : هحرق مخز و 

یگتـسخ عفر  ياهوراد  زا  یکی   . دنک یم  بوخ  ار  لصافم  ندیجنرت  دشاب  یندیلام  ای  یندروخ   ، دـشخب یم  ناوت  ار  ياه  مادـنا   : لصافم
تسا . 

تسا .  ماکز  جالع  نیرتهبو  دنک  یم  عطق  ار  اه  هلزن  نآ  کشخ  رت و  راخب  : رس
تسا .   ( نارگ باوخ   ) هدننک شوهیب  يورین  شنغور  رد  هژیو  هب  هعیمرد و 

دنک .  یم  مرن  رایسب  ار  ولگ  درب و  یم  نیب  زا  ار  یگتفرگادص   . تسا دیفم  درد  ولگ  مغلب و  یگشیمه و  هفرس  رد   : هنیس
دنک .  یم  کمک  اذغ  مضه  هب   : اذغ ياه  مادنا 

دیامن .  یم  مرن  ار  نادهز  یتخس  دزادنا و  یم  هار  ار  ضیح  لوب و  دنرادرب  ای  دوش  ندروخ   . تسا مکش  نیلم   : یعفد ياه  مادنا 
 . تسا ضبق  کشخ و  هعیم 

سوقیطارطا

تسا .  هتفرگ  مان  یبلاح  هک  تسا  ییوراد 
تسین .  ضباق  چیه  درادن و  يدرس  نیرتمک   : جازم

تسا .  هدننک  درس  هدنرب و  لیلحت   : ینامرد تیصاخ 
دناشن یم  ورف  ار  ناتسپ  ياهگر  مرو  نآ  مهرم  دامض و   : شوج لمد و 
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ینوگالغا

راگن . شقن و  رپ  دراد  یتسوپ  وبشوخ و   ، رادلاخ تخس و  تسا  یبوچ 
 ، دنـشاپ یم  نت  همه  رب  دنزاس و  یم  درگ  نوجالغا  زا  دنک . یم  وبـشوخ  ار  ناهد  ندینادرگ ،  ناهد  رد  ار  نآ  زپ  بآ  ندیکم و   : شیارآ

درک .  دود  ناوت  یم  ردنک  ياج  هب  ار  نآ  یهاگ  دنک . یم  وبشوخ  ار  نت 
دروآ .  یم  لادتعا  هب  ار  جزل  هدعم  نوجالغا  بوچ  زا  لاقثم  کی  ندروخ   : اذغ ياه  مادنا 

دنک .  یم  نامرد  ار  ولهپ  درد  دبک و  درد  روآ و  یتسم  شریش   . تسا دنمدوس  شمهرم 
 . درب یم  نیب  زا  ار  هدور  مکش و  درد  اه و  هدور  ياهمخز 

نویفا

تسا ردخم  مهنآ  دنریگ و  یم  نویفا  زین  ینابایب  يوهاک  زا  یهاگ  تسا .  روآ  باوخ  يرصم  نویفا  ندرک  وب   . تسا هایس  شاخـشخ  هریش 
درت وب و  دنت  نیگنس و  نویفا   . دوش خرس  شگنر  ات  دننک  یم  نایرب  شتآ  رد  هدش  خرـس  ینهآ  رب  ار  نویفا   . فیعـض تسا  يردخم  نکیل 

دهدن یکیرات  ار  غارچ  دنراذگب  هلعش  رب  نوچ  دوش و  مرن  دیـشروخ  شبات  زا   ، دوش هتخادگ  ای  دوش  لح  رتدوز  بآ  رد  هک   ( نکـشدوز )
نیرتهب  ،

یغیت شاخـشخ  زا  صلاـخان و  تسا  ینویفا  تسا  نشور  نآ  گـنر  وب و  مک  ربز و  دـنک و  یم  گـنر  ار  بآ  هک  درز  نوـیفا   . تسا عوـن 
دراد .  یناشن 

تسین و یلـصا  نویفا  هک  دننک  طولخم  یبرع  غمـص  اب  ار  نویفا  دیاش  دراد و  وب  رتمک  هک  دنزاس  یم  نویفا  لدب  ینابایب  يوهاک  زا  یهاگ 
تسا .  ناشخرد  نشور و  رایسب  ینویفا  نینچ 

کشخ  درس و   : جازم
سدـع هناد  کـی  هزادـنا  نویفا  یکاروخ  رادـقم   . تسا اـهدرد  همه  شخب  مارآ  نآ  ندروـخ  ندـیلام و  تسا .  ردـخم   : یناـمرد صاوـخ 

تسا .  تشرد 
تسا .  مرگ  ياه  لمد  هدنرادزاب   : شوج لمد و 

دناکشخ .  یم  ار  هحرق   : هحرق مخز و 
تسا .  درد  نکسم  دنلامب  سرقن  ياج  رب  ار  ریش  اب  طولخم  نویفا  هژیو  هب  هتشرب و  غرم  مخت  هدرز  اب  طولخم  نویفا  رگا  لصافم : 

نارفعز رم و  لگ و  نغور  اب  طولخم  نویفا  هتخادگ  رگا   . تسا روآ  باوخ  هلیتف  نودب  ای  هلیتف  اب  نآ  نتـشادرب  ای  ندروخ  : رـس ياه  مادـنا 
یم نایز  مشچ  هب  دنتفگ  یمو  دندرب  یمن  راکب  دمر  ياوادـم  ار  نآ  ناینیـشیپ  اما   ، دوش یم  فرط  رب  درد  دـنناکچب  دـنمدرد  شوگ  رد  ار 

دناسر . 
دهد .  یم  نیکست  ار  دیدش  تخس و  هفرس   : هنیس یسفنت و  ياه  مادنا 

دروآ .  یم  عمج  دنک و  یم  یغابد  ار  نآ  نویفا  ددرگ  تسس  هدعم  تبوطر ،  امرگ و  زا  رگا   : اذغ ياه  مادنا 
 . دنک یم  يریگولج  هدور  هحرق  یگدیشارخ و  زا  تسا و  لاهسا  هدنروآ  دنب   : یعفد ياه  مادنا 

سویفا

دنام .  یم  مشچ  هرک  هب  هک  تسا  يزیچ  یقدح  سویفا 

ییوراد تاعالطا  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1869زکرم  هحفص 472 

http://www.ghaemiyeh.com


تسا .  کشخ  درس و  سونیلاج  هتفگ ي  هب  انب   : جازم
دزادنا .  یم  ریخأت  هب  ار  وم  ندمآ  رب  دنلامب  كدوک  راهز  رب  رگا   : ینامرد تیصاخ 

 . تسا دنمدوس  ناقری  ياوادم  رد  نآ  هویم   : اذغ نامدنا 

نودیمیفا

دراد .  دوخ  اب  دایز  یبآ  تبوطر  دهد و  یم  يدرس  تدشب   : ینامرد تیصاخ 
دنک .  یم  ظفح  ار  ناتسپ  یگتسجرب   : هنیس ياه  مادنا 

 . دوش یم  میقع  دروخب  سک  ره  دنیوگ   : یعفد ياه  مادنا 

ترک هریزج  لگ   ، سطیرقا

دنک .  یم  ناوتان  ار  ساوح   . تسا شزوس  یب  هدنیادز  تسا . رت  ناوت  مک  اهنآ  زا  شنک و  مه  اهلگ  ریاس  اب   . دراد رایسب  ییاوه  يرهوگ 
تسا .  اهکلپ  شراخ  یخرس و  شوج و  جالع   : مشچ

 . تسا نینج  رادهگن  دندنبب  مکش  رب  رگا  نارادراب  دنک و  یم  ناسآ  ار  شیاز  دنیوگ   : یعفد ياه  مادنا 

ارککآ

دنرب .  یم  راکب  ییوراد  روظنم  هب  ار  شخیب  ًارثکا 
دشاب .  زوس  نابز  رایسب  تشگنا و  يربتس  هب  هک  تسا  یگر  شنیرتهب 

تسا .  کشخ  مرگ و  هک  یتروص  رد  تسا  فیطل  درس و  دنیوگ  یم  دنتسین  رواب  ياج  هک  یناسک   : جازم
ار ندب  قرع  تسوا  رد  هک  یمرگ  زا  دنلامب  نآ  اب  ار  ندب  دشاب و  طولخم  نوتیز  نغور  اب  رگا   . دنک یم  بذج  ار  مغلب  دـنوجب   : تیـصاخ

دهد .  یم  شزیر 
تسا .  زیر  قرع  نوتیز  نغور  اب   : شیارآ

زاب ار  زازک  تسا و  دـیفم  بصع  یخرک   ، یگـشیمه یبصع  تسـس  جالع  رد   ، دـنلامب شنغور  اب  ای  نآ  زپ  بآ  اب  ای  نآ  اب  ار  نت   : لصافم
دراد . 

تـسا نادند  درـس  درد  جالع  هژیو  هب  نادـند و  درد  يوراد  شزپ  بآ   ، دـنک یم  زاب  یبوخ  هب  ار  ینیب  هاگـشیالاپ و  ياه  یندـمآدنب   : رس
دنک .  یم  راوتسا  ار  قل  نادند  دننادرگب  ناهد  رد  دنناشوجب و  هکرس  رد  ار  شخیب  .

هک دنرادنپ  یم  یهورگ  دوش و  یم  هزرل  بت  عنام  دنلامب  ندب  رب  دننک  طولخم  نوتیز  نغور  اب  ار  نآ  خیب  زرل  بت  ندمآ  زا  لبقم   : اه بت 
 . تسا یشزرل  ره  دض 

هیسوا

دراد کشخ  مرگ و  یجازم  تسا و  يدنه  رفولین  یعون 

وراد لسع   ، یلامروا

هب دیور  یم  رمدت  رد  هک  یتخرد  هقاس  زا  هک  تسا  يا  هریـش  لصا  رد   . رت ظیلغ  لسع  زا  لسع و  نوچ  هیام  رپ  مرگ و  رایـسب  تسا  ینغور 
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مه لسع  نغور  یلامروا و  ار  نآ  دننک و  یم  طولخم  تخرد  نآ  لگ  نغور  اب  ار  نآ   ، دنریگ یم  نغور  هریـش  نآ  زا   ، دـنروآ یم  تسد 
تسا .  رتهب  دشاب  رت  هنهک  رت و  هیام  رپ  رت و  فاص  هچ  ره   . دنمان یم 

تسا .  رتشیب  نآ  یمرگ  رت و  مرگ و   : جازم
دنک .  یم  نامرد  ار  نیکرچ  يرگ  نآ  ندیلام  مه  دامض و  مه   : هحرق مخز و 

دنک .  یم  فرط  رب  ار  لصافم  درد   : لصافم
تسا .  روآ  باوخ  از و  یتسس  : رس ياه  مادنا 

درب .  یم  نیب  زا  ار  مشچ  یکیرات  دنشکب  مشچ  رد   : مشچ
 . دور باوخ  هب  دیابن  راک  ماجرف  ات  دروخ  یم  لاهسا  دصق  هب  ار  نآ  هک  یسک   : یعفد ياه  مادنا 

نولیطوبوا

دنام .  یمودک  هب  هک  تسا  یهایگ 
 . دهد یم  شوج  دروآ و  یم  مهب  ار  اه  مخز  شمحرم  تسا .  وراد  نیرتهب  رت  ياه  مخز  هجلاعم  رد  دنیوگ   : هحرق مخز و 

یمور نادجنا 

تسا .  کشخ  مرگ و  شخیب  مخت و   : جازم
تسا .  هدنرب  لیلحت  نکشداب و  نکزاب و   : تیصاخ

دنک .  یم  تیوقت  ار  هدعم  درب و  یم  نیب  زا  ار  هدعم  داب  هژیو  هب  اهداب و   . تسا مضاه  هدنناسر و   : اذغ ياه  مادنا 
تسا .  رثؤم  رایسب  ضیح  لوب و  نداد  شزیر  رد  شمخت   . درب یم  نیب  زا  ار  ودک  مرک  مرک و   : یعفد ياهمادنا 

 . تسا یشین  ره  رهزداپ   : اهرهز

ردنا

 . دهد یم  شیازفا  ار  تواکذ  شوه و   ، ینامرک تسا  ییوراد 

ریگانا

تسا .  گنر  ینامسآ  شلگ  رگید  دهد و  یم  درز  لگ  تسا  عون  ود 
مخز راشتنا  زا  دنـشک .  یم  نوریب  ار  اه  ناکیپ  راخ و   . دندیفم ندیـسامآ  زا  نتـشاد  زاب  تاحارج و  ياوادم  رد  عون  ود  ره   : هحرق مخز و 

نیکـست نادند  درد  دوش و  یم  ریزارـس  رـس  ياه  مغلب  دنـشکب ،  ینیب  هب  ای  دننک  هرغرغ  نآ  زا  یعون  ره  بآ  اب  رگا   . دننک یم  يریگولج 
دبای .  یم 

دزاس .  یم  فرط  رب  ار  هیلک  درد  دوش  هدروخ  هنهک  روگنا  بآ  اب   : یعفد ياه  مادنا 
یگدمآرب دهد  یم  خرس  لگ  هچنآ  دیامن و  یم  هجلاعم  ار  دعقم  فارطا  ياه  یگدمآرب  تسا  گنر  دوبک  شلگ  هچنآ  یـضعب  هدیقع  هب 

دهد .  یم  شیازفا  ار  هدربمان  ياه 
 . تسا رام  رهزداپ  دوش  هدروخ  هنهک  روگنا  بآ  اب   : اهرهز
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روگنا

تسا .  رتهب  هتشذگ  شندیچ  زا  زور  هس  ای  زور  ود  هدش و  هدیچ  هک  يروگنا  رت و  هدنزرا  دیفس  روگنا 
تسا .  کشخ  درس و  شا  هناد  رت و  مرگ و  شزغم  تسا .  مضه  رید  کشخ و  درس و  روگنا  هتسوپ   : جازم

ناوت ار  هدعم  دهد و  یم  بوخ  ياذغ  دوش  هدرمژپ  بوخ  شتسوپ  ات  دننک  نازیوآ  ار  نآ  رگا   . تسا روآداب  هدیچ  هزات  روگنا  تیـصاخ : 
هدـعم دـبک و  تسود  زیوم  تسا  رتشیب  روگنا  زا  ریجنا  ياذـغ  دـنچ  ره  تسا  ربارب  ریجنا  اب  ینایز  مک  رد  بوخ و  هیذـغت  رد  دـشخب .  یم 

تسا . 
 . تسا هدور  ياهدرد  يوراد  هناد  هارمه  زیوم  روگنا و   : اذغ ياه  مادنا 

رانا

تسا .  کشخ  درس و  شرت  رانا  رت و  درس و  نیریش  رانا 
دهد .  یمن  هار  نورد  هب  ار  اه  هدئاز  نایرج   . دنک یم  رب  ار  ارفص  شرت  رانا   : تیصاخ

تسا .  دیفم  دنلامب  همدژک  رب  ار  لسع  هناد و  رانا   : مرو
تسا .  دیفم  دیلامب  ربز  دیلپ و  هحرق  رب  ار  لسع  رانا و  هناد   : هحرق مخز و 

دننابسچ .  یم  مهب  ار  مخز  دنراد  هک  یمرگ  زا  رانلگ  نآ و  هتخوس  هژیو  هب  رانا و  گربساک 
تسا .  هنخان  يوراد  لسع  اب  شرت  رانا  هرشفا   : مشچ

دهد .  یم  الج  ار  بلق  تسا و  دیفم  بلق  شپت  جالع  رد  يراناره   . دزاس یم  ربز  ار  ولگ  هنیس و  شرت  رانا   : هنیس
رانا  . دناشن یم  ورف  ار  هدعم  باهتلا  تسا و  رتهب  همه  زا  هدعم  يارب  شوخیم  رانا  دنراد و  بوخ  سومیک  رانا  عاونا  همه   : اذـغ ياه  مادـنا 

تسا .  راگزاس  هدعم  اب  نیریش 
دنهد .  یم  شزیر  ار  لوب  ود  ره  نیریش  شرت و  رانا   : هدننار ياه  مادنا 

دناسر یم  نایز  ار  مرگ  ناراد  بت  ًارثکا  نیریش  رانا  تسا .  دیفم  تاباهتلا  اه و  بت  رد  شوخیم  رانا   : اه بت 

ریجنا

تسا .  هایس  دعب  خرس و  دعب  دیفس و  لوا  هجردرد  بوخ  ریجنا 
بوخ دـیِآ  یم  دوجو  هب  نآ  زا  هک  ینوخ  نکیل  دراد و  بوخ  شنک  کـشخ  ریجنا   . تسا ناـیز  مک  بوخ و  رایـسب  هدیـسر  بوخ  ریجنا 

دهد .  یم  بوخ  سومیک  دنروخب  ماداب  ای  ودرگ و  اب  رگا  اما  دنک .  یم  دایز  شپش  شندروخ  اهنت  هک  تسا  تلع  نیا  هب  تسین و 
تسا .  شخب  يدرس  هدنیادز و  سران  ریجنا   . تسا یکبآ  رت و  رایسب  مرگ و  رتریجنا   : جازم

تسا .  فیطل  مرگ و  کشخ  ریجنا 
تسا و هدـنناسر  رتـشیب  تشوـگ  رپ  ریجنا   . تسا هدـنزادگ  هدـنناسر و  هدـنیادز ،  رایـسب  نآ  هزم  دـنت  هژیو  هـب  کـشخ و  ریجنا   : تیـصاخ

دراد .  مه  یشخب  تفاطل  یگدننک و  هکت  یگدنبسچ و 
 . تسا ازداب  زیجنا   . تسا رت  يوق  رت و  هزم  دنت  یغاب  ریجنا  زا  یشحو  ریجنا 

مرو يوراد   . تسا دـیفم  سیپ  کل و  اهدـننام و  لیگز  اه ،  لاخ  جالع  رد  دوش ،  دامـض  اـی  دـنلامب  تسوپ  رب  ار  هدیـسران  ریجنا   : شیارآ
تسا .  مدژک  يوراد  دشاب  رانا  تسوپ  کهآ و  اب  ای  نورطن  قبنز و  اب  رگا  هژیو  هب  دناسر و  یم  ار  لمد  تسا .  تسس  مرگ و 
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دنک .  یم  مرن  ار  تخس  مرو  دننک  دامض  دنزپب و  وج  درآ  اب  ار  ریجنا   : شوج مرو و 
درب .  یم  نیب  زا  ار  ولگ  مرو   ( هرغرغ  ) دننادرگ ولگ  رد  دننک و  زپ  بآ  ار  ریجنا 

تسا .  شوگانب  مرو  يوراد  رانا  تسوپ  هتخپ و  ریجنا 
تسا .  روآ  نایز  لاحط  دبک و  مرو  يارب  نیریش  کشخ و  ریجنا  تسا .  همدژک  جالع  ذیناپ  ریجنا و 

يوراد ریجنا  گرب   . تسا دـیفم  دـنلامب  شراـخ  رب  لدرخ  فـک  اـب  ار  ریجنا  زپ  بآ   . تسا روآ  مـخز  ریجنا  گرب  هرـشفا   : هـحرق مـخز و 
تسا .  جالع  ار   ( يرش ياه (  شوج  یتسوپ و  یسوریو  اهیرامیب ي 

تسا .  دیفم  دنراذگب  ناوختسا  تسوپ  رب  دننک و  دامض  مه  اب  ار  شاخشخ  گرب  ریجنا و  گرب  هدیسران و  ریجنا   : لصافم
یم ار  شوگ  ياهادص  دنناکچب  شوگ  رد  دـننک و  طولخم  لدرخ  فک  اب  ار  ریجنا  زپ  بآ   . تسا دـیفم  عرـص  رد  کشخ  رت و  ریجنا   : رس

دناباوخ . 
تسا .  دنمدوس  هدروخ  مرک  نادند  رب  ریجنا  هریش  ای  دنزب  رس  نآ  زا  گرب  هکنآ  زا  لبق  ریجنا  هخاش  هرشفا 

دننیب .  دوس  دنشاپ  رس  هحرق  رب  ار  شدرگ  دنبوکب و  دوش و  کشخ  هدیسران  ریجنا   . دنک یم  جالع  ار  شوگانب  مرو  ریجنا  دامض 
تسا .  دیفم  مشچ  تاقبط  ندش  تفلک  ندمآ و  مشچ  هب  بآ  لوا   ، بوطرم مشچ  یگریت  ياوادم  رد  لسع  اب  طولخم  ریجنا  هریش   : مشچ

درب .  یم  نیب  زا  ار  کلپ  يرگ  يربز و  ریجنا  گرب  اب  مشچ  کلپ  نداد  ژاسام 
مرو ياوادم  رد  تسا و  جالع  ار  نمزم  هفرس   ، دهد یم  شزیر  ار  ناتسپ  ریش  ریجنا   . دنرب یم  نیب  زا  ار  ولگ  يربز  کشخ  رتریجنا و   : هنیس

تسا .  دیفم  ین  كزان  شش و 
دیاشگ .  یم  ار  لاحط  دبک و  ياه  نادنب  هار  ریجنا   : اذغ ياه  مادنا 

ياهتـشا تسا و  هدـعم  عـفن  هب  ریجنا  تبرـش  ندروـخ  تسا . اقـستسا  يوراد  دـشاب  شوگاراـخ  اـب  رگا  . تسا روآ  یگنـشت  کـشخ  ریجنا 
دهد .  یم  شهاک  ار  كاروخ 

دراد .  نایز  هدرک  سامآ  لاحط  دبک و  يارب  دراد  یگدنیادز  هک  کشخ  ریجنا 
یمک نیلم و  رت  ریجنا  دنک .  یم  زاب  ار  يزیپ  ياهگر  هناهد  ریجنا  گرب  هرـشفا   . دنوش یهار  هدور  يوس  هب  روجان  داوم  دراذگ  یمن  ریجنا 

غرم مخت  هدرز  اب  ار  ریجنا  هریـش  . دنک یم  مرن  ار  نادهز  یتفـس  تسا و  میالم  یلهـسم  دنروخ  هدـیبوک  ماداب  ابرگا  هژیو  هب  تسا .  لهـسم 
اب  . دروآ یم  عمج  دنک و  یم  تیوقت  ار  نادهز  هلیلبنـش  ای  ریجنا  ندروخ   . دزادنا یم  هار  ار  لوب  ضیح و  دیالاپ ،  یم  ار  نادـهز  دـنرادرب 

دروآ .  یم  نوریب  هدرگ  زا  ار  گیر  دنک و  یم  نامرد  ار  هدور  درد  چیپ و  دننک  هنقح  شریش  اب  هژیو  هب  ریجنا و  نجیف و 
تسا .  دیفم  دنلامب  لیتر  مدژک و  شین  رب  ار  شریش   : اهرهز

تسا .  دیفم  دنراذگب  راه  گس  هدیزگ  رب  ار  ریجنا  زبس  گرب  ای  هدیسران  ریجنا 
تسا .  وسار  نادند  رهزداپ  دشاب  هنادواگ  اب  هک  شدامض 

 . تسا لیتر  شین  رهزداپ  دشاب  یندیلام  ای  دوش  هدروخ  ریجنا  بوچ  ررکم  بآ  رتسکاخ 

اولا

شهایگ دنیوگ  یضعب  یناگنمس .  یبرع و   ، يرطوقسا دراد : عون  نیدنچ  ینارفعز و  یخرس و  هنایم  گنر  هب  تسا  يا  هدش  دقعنم  هرشفا 
 ، هدنـشخرد  . دراد رم  يوـب  نارفعز و  بآ  نوـچ  شبآ  هک  تسا  يرطوقـسا  شنیرتـهب  تسا .  هابتـشا  هک  تسا  یماـش  لـیفجنز  نوـچمه 

دشاب .  گیر  نودب  نکشدوز و 
مرگ .  کشخ و   : جازم
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تسا .  روآ  باوخ  ندب و  هدنناکشخ  هدنریگ و   : تیصاخ
تسا .  نیکرچ  همدژک  شخب  افش  هبرض و  رثا  جالع  لسع  اولا و   : شیارآ
دنک .  یم  يریگولج  وم  شزیر  زا  دنلامب  رسرب  ار  هنهک  روگنا  بآ  اولا و 

رایـسب نابز  ریگولهپ  ياه  هچیهام  مرو  )و  رکذ دـعقم و   ) شیپ سپ و  مرو  جالع  رد  دـشاب  لسع  ای  هنهک  روگنا  بآ  اب  رگا   : شوج مرو و 
تسا .  دیفم 

دنشاب .  روصان  ای  ناهد   ، ینیب دنک  یم  اود  ار  تخس  رس  ياه  هحرق   : هحرق مخز و 
تسا .  لصافم  درد  يوراد   : لصافم

رد لگ  نغور  اولا و   . درب یم  نیب  زا  ار  دردرـس  دنلامب  هاگجیگ  یناشیپ و  رب  ار  نغور  اولا و   . دیالاپ یم  ییارفـص  ياه  هدـئاز  ار  رـس   : رس
لسع ای  هنهک  روگنا  بآ  اب  هک  یطرـش  هب  تسا .  بوخ  نابز  نوماریپ  ياه  هچیهام  سامآ  شوگ و  یگتفوک  ناهد و  ینیب و  هحرق  جالع 

دنلامب .  تسوپ  رب  دشاب و 
تسا .  دیفم  رایسب  مشچ  تبوطر  ندیناکشخ  رد  مشچ و  هشوگ  شراخ  مشچ و  درد  يرگ و  هحرق و  جالع  رد  اولا   : مشچ

نیغورد هابت و  ياهتشا  هدرک و  كاپ  ییارفـص  یمغلب و  ياه  هدئاز  زا  ار  هدعم  مرلو  ای  درـس  بآ  اب  اولا  قشاق  ود  ندروخ   : اذغ ياه  مادنا 
دنک .  یم  در  ار 

تسا .  اولا  اب  شا  هراچ  دشاب  هدعم  بادرز  یمرگ  زا  یشان  هک  کچوک  نابز  باهتلا  شزوس و 
تسا .  ناقری  يوراد  دهد  یم  هک  یلاهسا  زا  تسا و  دبک  نایز  هب  نکیل  دنک  یم  زاب  ار  دبک  ياه  هدمآدنب 

ره اب  اولا   . دروآ یم  نوریب  ار  ارفـص  مغلب و  دـنروخب  لـسع  بآ  اـب  رگا  دروآ .  یم  لاهـسا  مرگ  بآ  اـب  نآ  ندروخ   : هدـننار ياـه  مادـنا 
نیرت  ملاس  نیرتهب و  دنک .  یم  ظفح  نایز  زا  ار  هدعم  دشاب  یلهسم  يوراد 

شلاهسا دهاک و  یم  شتوق  زا  دشاب  هک  لسع  اب  تسارتروآدوس  هدعم  يارب  اما  تسا  یلاهسا  رتمک  هتسش  ياولا   . تسا هدعم  يارب  لهسم 
هدعم هب  دوش و  یمن  جراخ  دـبک  زا  شرثا  دوش  هدروخ  هک  صلاخ   . دروآ یم  نوریب  دـنک  دروخرب  هچ  ره  اب  هکلب  تسین  ندرک  بذـج  زا 

كانرطخ اولا  ندروخ  درس  ياهزور  رد   . دراد لابند  هب  لاهـسا  هدور و  چیپ  درد و   ، دروآ یم  یگدرـسفا  یبرع  ياولا  ندروخ   . دسر یمن 
دیفم دـنراذگب  يزیپ  هبل  ياـه  كرت  هدروآرب و  ریـساوب  رب  نیریـش  هنهک  روگنا  بآ  اـب  ار  نآ  طولخم   . دـهدب ینوخ  لاهـسا  دـیاش   . تسا
لـسع هنهک و  روگنا  بآ  اب  هک  یطرـش  هب  تسا  رکذ  مرو  يافـش   . دـنک یم  نامرد  ار  دـعقم  مرو   . دـنک یم  عطق  ار  يزیپ  يزیرنوخ  . تسا

 . دنلامب مرو  رب  دشاب و 

ساملا

تسا .  کشخ  مرگ و  هک  دنا  هدیقع  نیا  رب  نارگید  تسا و  کشخ  درس و  دنیوگ  یضعب 
تسا .  روآ  تنوفع  هدنزوس و  سودیروقسید  هدیقع  هب  تسا و  هدنیادز  رایسب   : ینامرد تیصاخ 

تسا .  لاعف  رایسب  نادند  نداد  الج  رد   : شیارآ
تیصاخ دنیوگ   . دنراد يأر  ود  هنیمز  نیا  رد  و  دنکش ،  یم  ار  اهنادند  ناهد  رد  ساملا  نتشاذگ  هک  دنراد  هدیقع  یضعب   : رـس ياه  مادنا 

تسا .  رایسب  یمس  ياهرام  تسه  ساملا  هک  ییاج  رد  هکنیا  ای   ، تسا ینکش  نادند  ساملا 
هناثم هب  دـننک و  باترپ  دننابـسچب و  یمور  زقـس  هلیـسوب ي  یپمپ  رـس  رب  ار  ساملا  زا  يا  هناد  رگا  دـنا :  هتفگ  یـضعب   : یعفد ياـه  مادـنا 

دسر .  یم  رظنب  دیعب  يا  هیرظن  هک  دنک  یم  درخ  ار  هناثم  گنس  دنناسرب 
تسا لتاق  مس  ساملا   : اهرهز
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هنوباب

هدش .  هتخانش  روهشم و  تسا  یهایگ  دوش و  یم  تفای  یناوغرا  دیفس و   ، درز ياهگنر  هب  شیاهلگ  هک  تسا  یهایگ 
ياه هرانک  هب  کیدزن  نشخ و  ياهنیمز  رد  ًارثکا  دـنراد . یم  هاگن  دنناکـشخ و  یم  ار  نآ  هقاس  دـنزاس و  یم  صرق  هنوباب  لگ  گربزا و 

دوش .  یم  يروآ  عمج  هدنک و  راهب  رد   . دیور یم  نیمز 
تسا .  کشخ  مرگ و   : جازم

تسین .  بذاج  ًالصا  ای  بذج  یمک  اب  تسا  هدنزادگ  دروآ ،  یم  یتسس   ، دیامن یم  فیطل  ار  ظیلغ  تسا ،  هدننک  زاب   : ینامرد تیصاخ 
یم مرن  ار  مک  تابلصت  دناشن و  ورف  ار  مرگ  ياه  مرو  تسا  دوجوم  نآ  رد  هک  لیلحت  یگدننک و  تسـس  توق  هلیـسوب ي   : شوج لمد و 

تسا .  دیفم  یلخاد  تخس  مرو  ياوادم  رد  نآ  ندروخ  . دنک
 ، تسا رتدنمدوس  ییوراد  ره  زا  یگتسخ  عفر  يارب  دیامن و  یم  تیوقت  ار  یبصع  ياه  مادنا  همه   . دهد یم  یتسس  ار  یگدیشک   : لصافم

دنام .  یم  رادناج  ترارح  هب  هنوباب  ترارح  اریز 
مخز  . دنک یمن  بذج  دزادگ و  یم  اریز   . تسا رثؤم  راگزاسان  داوم  زا  رس  هیلخت  رس ،  درد  رـس  ياوادم  رد   ، دنک یم  تیوقت  ار  زغم   : رس

دشخب .  یم  دوبهب  ار  ناهد  ياه 
دنمدوس مشچ  برح  شراخ و  شوج و  یگریت و  دمر و  ياوادم  رد  دـهد و  یم  افـش  ار   ( برغ  ) مشچ هدـیکرت  شوج  نآ  دامـض   : مشچ

تسا . 
دروآ .  یم  رب  دنک و  یم  كاپ  هنیسزا  ار  نوخ   : هنیس

درب .  یم  نیب  زا  ار  ناقری   : اذغ ياه  مادنا 
جالع رد   . تسا رثؤم  گنـس  ندروآ  نوریب  لوب و  راردا  رد  دراد  یناوغرا  لگ  هک  يا  هنوباـب  هژیو  هب  هنوباـب  زا  عونره   : یعفد ياـه  مادـنا 

دندنب .  یم  هناثم  رب  ار  هنوباب  هناثم  مرگ  درس و  ياهدرد 
رایـسب ياه  بت  رد  اما  تسا .  دـنمدوس  دنـشاب  هدیـسرن  لماک  روط  هب  زونه  هک  ینورد  مرگ  ياـه  مرو  کبـس و  ياـه  بت  يارب   : اـه بت 

درادن .  يرثا  هدیسر  یمامت  مرگ  ياه  مرو  رد  دیدش و 
ناوحقا  ای  واگ  مشچ  هنوباب 

دنمان .  یم  نومسقزا  یهورگ  نوبنیروق و  یخرب  نویراما ،  ار  ناوحقا  مدرم ،  زا  یخرب   : سودیروقسید لوق  هب 
تسا .  رت  يوق  شدیفس  عون   . دیفس یخرس و  هب  لیام  درز   : دراد تفص  ود  ناوحقا 

لگ ، دنز یم  یخلت  هب  شا  هزم  دراد و  نیگنس  ییوب  تسا .  درز  شطسو  رودم و  دیفس و  نآ  لگ  تسا ،  كزان  ياهبوچ  ياراد  نآ  هایگ 
تسا .  وب  دنت  هزم و  دنت  دنام . یم  ورم  لگ  هب  ناوحقا 

درب یم  لیلحت  تسا .  نالیـس  عنام  ضباق و  نآ  گنر  خرـس  عون  تسا و  دادـسنا  عاونا  جالع  هدـنناسر  شخب ،  یمرگ   : ینامرد تیـصاخ 
تسا .  رت  يوق  یگدنزادگ  زا  ندیناکشخ  یگدنریگ و  رد  نکیل 

دروآ .  یم  قرع  دنلامب  مادنا  رب  ار  شنغور  رگا  تسا و  روآ  قرع  ناوحقا 
دنک .  یم  زاب  ار  اهگر  همه  تسا و  شخب  تفاطل  هدنرب و  لیلحت 

دنک .  یم  نامردار  شوگ  درد  ناوحقا  نغور  دوش . یم  ندیباوخ  ببس  نآ  هزات  ندرک  وب  تسا و  روآ  باوخ  : رس ياه  مادنا 
تسا .  دیفم  دنراذگ  یم  كاندرد  ياج  رب  دنناسیخ و  یم  هدش  زپ  بآ  ناوحقا  رد  ار  یمشپ  هچراپ  یپ ،  شچیپ ،  ياوادم  رد   : لصافم

تسا .  دیفم  زین  درس  ياه  مرو  جالع  رد  درب و  یم  نیب  زا  ار  هدعم  رد  هدمآ  دنب  نوخ  هدعم و  مرگ  مرو   : شوج لمد و 
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تسا .  دیفم  یپ  ياه  مخز  جالع  هشیر و  کشخ  ندنکرب  دیلپ و  ياه  هحرق  روصان و  ياوادم  رد   : یکرچ ياه  مخز  مخز و 
تسا .  دیفم   « وبر  » جالع رد  دنروخب  کمن  نیبجنکس و  اب  ار  نآ  هدش  کشخ  رگا   : هنیس سفنت و  ياه  مادنا 

یم درب و  یم  لیلحت  دـنیآ  یم  هدـعم  يوسب  تسا و  راگزاس  هدـعم  اب  هک  ار  ییاهزیچ  نکیل  تسا  دـب  هدـعملا  مف  يارب   : اذـغ ياـه  مادـنا 
دنک .  یم  بآ  ار  هدعم  لخاد  هدمآ  دنب  نوخ  دناکشخ و 

بآ لسع  اب  رگا  ناوحقا  لگ  دنک .  یم  لح  ار  هناثم  رد  دـقعنم  نوخ  دـشاب  بآ  لسع  اب  رگا   . تسا روآ  راردا  ًادـیدش   : یعفد ياه  مادـنا 
دیامن .  یم  درخ  ار  هناثم  گنس  دوش  هدروخ 

یتفـس تسا و  ردـم  زین  ناوحقا  نغور  لامعتـسا   . دـهد یم  شزیر  ار  ضیح  لوـب و  ناـنز  دزن  رد  نآ  نغور  لامعتـسا  ناوـحقا و  هفوـکش 
دنک .  یم  زاب  ار  نآ  درب و  یم  نیب  زا  ار  نادهز 

بآ ياه  كرت  جالع  رد  تسا .  دیفم  ریـساوب  ندناکرت  دعقم و  هبل  مرگ  ياه  مرو  جالع  رد  دهد و  یم  نوریب  ار  مغلب  ادوس و  نآ  نغور 
 . تسا دیفم  لاحط  یتفس  هناثم و  درد  جنلوق و  زیر و 

ورس راب 

 . تسا دنمدوس  اه  مرو  قتف و  جالع  رد  نآ  دامض 

 ( هنق  ) دزراب

نویناـکم  ) ار نآ  یـضعب  . دـیور یم  ماـش  رد  ینعی  اـیروس  رد  دـنام و  یم  نارزیخ  هب  هک  تسا  یهاـیگ  مگنا  هـنق   : دـیوگ سودیروقـسید 
دوش .  یم  درخ  تسد  اب  تسا و  هیبشردنک  هب  هک  تسا  رت  مکارتم  رتهب  عون   . دنیوگ (

تسا .  هدنناکشخ  مرگ و   : جازم
هابت ار  تشوگ  دـیاش  هک  تساهوراد  نآ  زا  تسا و  بذاج  یباهتلا و  شخب و  یمرگ  نکـشداب ،  هدـنرب ،  لیلحت  شخب ،  یمرن   : تیـصاخ

دزاس . 
دنک .  یم  عطق  ار  یسدع  ياه  شوج   : شیارآ

تسا .  ریزانخ  ياراد   : مرو
تسا .  بوخ  دنلامب  يریش  ياهمخز  رب  هکرس  اب   : هحرق

تسا .  دیفم  هچیهام  ندیجنرت  زازک و  یگتسخ و  جالع  رد   : لصافم
مرک نادـند  درد و  نادـند  يوراد  تسا .  یـشوهیب  یجیگ و  جالع  دـیآ .  شوهب  دـنک  وب  ار  نآ  راد  یعرـص  تسا .  دردرـس  يوراد   : رس

دنک .  یم  نامرد  ار  شوگ  درس  درد  تسا .  هدروخ 
درادن .  يرازآ  چیه  دیآ و  یم  دنمدوس  ار  شوگ  درد  مرو و  دنناکچب  شوگ  رد  مرگ  همین  دشاب و  نسوس  نغور  اب  رگا 

تسا .  یگشیمه  هفرس  تیشنرب و  جالع   : هنیس
دنک .  یم  هجلاعم  ار  نادهز  یگفخ  دنرادرب  رگا  تسا .  يوق  رایسب  ضیح  نداد  شزیر  رد   : هدننار ياه  مادنا 

 . دنک یم  رام  رات و  ار  يذوم  تارشح  شدود  تسا .  مدژک  رام و  مس  و  دولآرهز ،  ریت  رهزداپ   : اهرهز

هیوبگنرداب

تسا .  کشخ  مرگ و   : جازم
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تسا .  دیفم  ییادوس  یمغلب و  ياهیرامیب  همه  جالع  رد   : تیصاخ
تسا .  رثؤم  رایسب  ناهد  ندرک  وبشوخ  رد   : شیارآ

تسا .  ییادوس  یمرگ  يوراد   : هحرق مخز و 
درب .  یم  نیب  زا  ار  ناهد  دنگ  يوب  دنک و  یم  زاب  ار  غامد  هب  هار  ياه  هدمآدنب   : رس

تسا .  ناقفخ  جالع  بلق ،  شخب  ناوت  روآ ،  يداش  هنیس : 
 . دشاب یم  هکسکس  يوراد  تسا و  اذغ  مضه  کمک  اذغ :  ياه  مادنا 

ناجنداب

دراد .  ار  ایلق  جازم  هزم و  تسا و  دب  شا  هنهک  تسا و  رت  ملاس  شرت  هزات  درادن .  یفرعم  هب  زاین 
بلاـغ مود  هجرد  رد  یکـشخ  یمرگ و  دراد  يدـنت  یخلت و  نوـچ  تقیقح  رد  نکیل  تسا .  جازم  درـس  هیوجرـسام  نبا  هدـیقع  هب   : جازم

تسا .  هدمآ 
دوش .  یم  دادسنا  ادوس و  ببس   : تیصاخ

تروص هایس  ياه  هکل  تسا و  تسوپ  همه  کچوک  ناجنداب  دنادرگ .  یم  درز  ار  گنر  دنک .  یم  هایـس  گنر و  دب  ار  تسوپ  شیارآ : 
دوش .  یم  ببس  ار 

تسا .  ماذج  تخس و  یناطرس و  ياه  مرو  هدنروآ  دیدپ   : شوج لمد و 
دروآ .  یم  دوجوب  ار  ناهد  ياهشوج  دردرس و  دادسنا ،  رس :  ياه  مادنا 

دنک .  یم  زاب  ار  دبک  یگتفرگ  دنزپب  هکرس  اب  ار  نآ  رگا  اما  دراد .  رب  رد  لاحط  دبک و  يارب  ییاه  یگتفرگ  اذغ :  ياه  مادنا 
ناجنداب تسا .  بوخ  ریساوب  عفد  يارب  دننک  کشخ  هیاس  رد  ار  ناجنداب  ياه  هلابند  رگا  نکیلو  تسا ،  ریساوب  ثعاب  یعفد :  ياه  مادنا 

 . تسا ضباق  دنزپب  هکرس  اب  رگا  هدننک و  ناور  دنزپب  نغور  رد  رگا  اما   . درادن يراک  مکش  یضبق  یناور و  هب 

ماداب

تسا .  رت  مضه  دوز  ماداب  زا  ودرگ  اما  تسا  رت  نغور  مک  ودرگ  زا  ماداب   . درادن یفرعم  هب  زاین 
دیارگ .  یم  يرت  يوس  یمک  تسا و  لدتعم  يرت  یمرگ و  رد  ًابیرقت  نیریش  ماداب   : جازم

تسا .  کشخ  مرگ و  خلت  ماداب 
خلت ماداب  نکیل  تسه .  هدننکداب  هدننک و  كاپ  هدنیادز و  ًامومع  ماداب  تسا .  شخب  یمرگ  هدنریگ و  خلت  ماداب  تخرد  مگنا   : تیـصاخ

تسا  نیریش  ماداب  زا  رت  يوق  ندرک  زاب  رد  ورنیا  زا  دراد و  رتشیب  یگدنیادز  تسا و  شخب  تفاطل 
دشاب .  یم  اه  یگدز  یمرگ  اهرثا و  کم ،  کک و   ، هایس ياه  هکل  جالع  خلت  ماداب   : شیارآ

نیریـش ماداب  ندروخ   . تسا دیفم  رایـسب  دنراذگب  هایـس  ياه  هکل  رب  دنزپب و  ار  خلت  ماداب  خیب  . دروآ یم  لاح  رـس  ار  هراسخر  یگدیجنرت 
دروآ .  یم  یهبرف 

هدنهد .)  رازآ  خرس و  ياهزیر  هلبآ   ) تسا يرش  جالع  هنهک  روگنا  بآ  اب  خلت  ماداب   : شوج مرو و 
يوراد هنهک  روگنا  بآ  اـی  هکرـس  اـب   . دـنک یم  جـالع  ار  یگچروم )  زا  رت  زیر   ) هیعاـس یگچروـم و  دـنلامب  تسوـپ  رب  لـسع  اـب   : هحرق

تسا .  رت  يراک  نیریش  زا  خلت  و  نتخادنا )  تسوپ  ) ای یتسوپ  یسوریو  ياهیرامیب 
دنیوشب ار  رـس  هنهک  روگنا  بآ  ماداب و  اب   . تسا شوگزوزو  اهادـص و  شوگ و  درد  يوراد  هدـیئاس  هدـیبوک و  خـلت  هژیو  هب  ماداب و   : رس
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دروآ .  یم  باوخ  دراد و  یم  رب  نایم  زا  ار  هروش  هسوپس و  تبوطر و 
یم نیب  زا  دردرـس  دندنبب  یناشیپ  رب  دننک و  طولخم  لگ  نغور  هکرـس و  اب  هاگنآ  دوش ، مرن  مامت  ات  دـنبوکب  ار  خـلت  ماداب  تخرد  بوچ 

 . تسا دردرس  يوراد  مه  خلت  ماداب  نغور   . دور
دنک .  یم  دید  تیوقت  : مشچ

تسا .  دیفم  بنجلا  تاذ  تیشنرب و  نمزم و  هفرس  جالع  رد  تسا و  ندروآ  رب  نوخ  يوراد  مدنگ  هتساشن  اب  خلت  ماداب   : هنیس
تسا .  دیفم  ندروآرب  نوخ  هفرس و  جالع  رد  ماداب  تواق  نیریش و  ماداب  نغور 

دنک .  یم  زاب  ار  لاحط  دبک و  ياه  نادنب  هار  خلت  ماداب  هژیو  هب  ماداب و   : اذغ ياه  مادنا 
دیامن .  یم  زاب  ار  هتسب  ناهد  ياهگر  هناهد  خلت  ماداب 

تسا .  بوخ  شطلخو  تساذغ  مک   ، تسا مضهرید  دشاب  تسوپ  اب  هک  ماداب  هلاغچ 
دوش .  یم  ریزارس  دوز  دنروخب  رکش  هارمه  رگا  و   . دنیچ یم  رب  ار  هدعم  تبوطر  دنروخب  تسوپ  اب  ار  هلاغچ 

دروآ .  یم  دوجوب  ار  بادرز  تسا و  نارگ  هدعم  رب  نیریش  ماداب  تواق 
گنس دنروخب  قبنز  اب  رگا  تسا و  هناثم  هیلک و  هدننک  هیقنت  خلت  ماداب  نغور   ، دنک یم  زاب  ار  هدرگ  نادنب  هار  خلت  ماداب   : یعفد ياه  مادنا 

دنک .  یم  درخ  ار 
ندش هفخ  ندش و  تخس   ، مرگ مرو   ، درد يوراد  خلت  ماداب  تسا .  دیفم  هیلک  يارب  دننک  دامـض  ار  لگ  نغور  قبنز و  نغور  خلت و  ماداب 

تسا .  نادهز 
دهد .  یم  شزیر  ار  ضیح  دنرادرب  ار  خلت  ماداب   . تسا هدرگ  درد  راردا و  يریتخا  یب  جالع 

دنتسه .  یبوخ  يوراد  جنلوق  يارب  ود  ره  تسا و  رت  هدنیادز  نآ  زا  هک  خلت  ماداب  دراد و  یگدنیادز  هک  نیریش  ماداب 
دوش .  یم  رت  کبس  رت و  فیطل  دوش  ادج  ماداب  زا  هک  ماداب  نغور 

 . تسا دیفم  راه  گس  هدیزگ  يارب   : اهرهز

یبآ گنهراب 

تسا .  کشخ  مرگ و   : جازم
دناشن .  یم  ورف  ار  ناجیه  دنیوگ   : تیصاخ

جالع رد  دنک و  یم  ضیح  لوب و  راردا  دنمدوس و  نادهز ،  درد  هدور ،  درد  شچیپ و  هدور ،  مخز  ياوادم  رد  دنیوگ   : یعفد ياه  مادنا 
تسا .  رثؤم  قتف 

تسا هریغ  نویفا و  یبآ و  شوگرخ  رهزداپ   : اهرهز

القاب

تسا .  يدنه  یطبن و  يرصم ،  يالقاب  میسانش ،  یم  ام  هچنآ   : تسا عون  نیدنچالقاب 
تسا .  رت  یتبوطر  همه  زا  يرصم  رت و  ضباق  همه  زا  یطبن  يالقاب 

هک ینوخ  زا  دیآ  یم  دیدپ  القاب  زا  هک  ینوخ  هکلب  دوب  یمن  رتمک  وج  هرـشفا  زا  بوخ  ییاذغ  ظاحل  زا  دوبن ،  خافن  مضه و  ریدالقاب  رگا 
تسا .  رت  يوق  رت و  هیام  رپ  دیآ  یم  ظیلغ  وج  هرشفا  زا 

دشابن .  هدز  مرک  هک  تسا  قاچ  دیفس و  يالقاب  شنیرتهب 

ییوراد تاعالطا  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1869زکرم  هحفص 481 

http://www.ghaemiyeh.com


هریـش ي کمن و  لفلف و  هارمه  ار  نآ  دـنزپب و  بوخ  دوش و  سیخ  بآ  رد  داـیز  هک  تسا  نآ  رتهب  تسا و  رت  هزاـت و  يـالقاب  شنیرتدـب 
دنروخب .  رگید  ياه  نغور  رتعسو و  نادگنا 

دور .  یم  راکب  مکش  نتخاس  ناور  غارفتسا و  ياهوراد  رد  اهنت  هژیو  يا  هزادنا  رد  يدنه  يالقاب  اما 
زا شیب  رت  يالقاب  صوصخب  تسا و  موزل  زا  شیب  یتبوطر  ياراد   . دراد یکـشخ  يدرـس و  يوس  هب  شیارگ  تسا و  لدتعم  ًابیرقت   : جازم

تسا .  جازم  رت  نآ  کشخ 
مود هجرد  رد  القاب  يدرس  دنرادنپ  یم  هک  ییاهنآ  و  دشاب .  هدنشک  دناوت  یم  تسه  نآ  رد  هک  يدرـس  اب  دراد و  هک  یتبوطرابرت  يالقاب 

دنا .  هدرک  يور  هدایز  تسا 
ار نآ  بآ  راب  نیدنچ  نتخپ  تقو  رد  دشاب و  وج  هرشفا  نوچمه  هن  یلو  دنزپب  بوخ  رگا  تسا .  خافن  رایسب  هدنیادز و  یکدنا   : تیـصاخ

دهد .  یم  تسد  زا  ار  ییازداب  تلاح  دننک  ضوع 
دبای .  یم  شهاک  نآ  ییازداب  دنهدن  تکرح  دنیاسب و  گید  رد  ار  شزغم  دننکب و  تسوپ  ار  القاب  رگا 

تسه .  مه  رت  مضه  رید  نکیلو  تسا  داب  مک  هدیشوج  نغور  رد  يالقاب 
ضباق شیازجا  همه  زا  شتـسوپ  تسا و  ضباق  یطبن  يالقاب  دشاب .  رتداب  مک  نآ  درآ  دـیاش  تسا و  رایـسب  شداب  تسوپ ،  اب  القاب  هتخپن 

تسین .  هدنیادز  تسا و  رت 
یلو دـنیرفآ .  یم  ظیلغ  ياه  طلخ  دـنک و  یم  داجیا  تسـس  تشوگ  تسا و  رت  هدـنیادز  رت و  ضبق  اـهلقاب  عاونا  همه  زا  يرـصم  يـالقاب 

دناد .  یم  يدوبهب  هیام  ار  نآ  هدوتس و  هیذغت  یبوخ  هب  ار  يرصم  يالقاب  طارقب 
دیآ .  یم  دنب  نوخ  میراذگب  فیزن  ياج  رب  مینک و  مین  ود  هب  ار  القاب  رگا 

دنیب .  یم  ناشیرپ  ياهباوخ  دروخب  ار  غرم  نآ  مخت  یسک  دنک و  هیذغت  القاب  زا  یغرم  رگا 
تسا .  روآ  شراخ  رایسب  زبس  يالقاب  هژیو  هب  دروآ  یم  دوخ  اب  شراخالقاب 

دوش .  یم  كزان  مرن و  دنراذگب  وم  رب  ار  القاب  تسوپ   : شیارآ
گنر و درب و  یم  نیب  زا  ار  اه  هطقن  هایـس و  ياـه  هکل  دـیادز و  یم  تروص  زا  ار  سیپ  کـلکهب و  دـشاب  تسوپ  اـب  رگا  هژیو  هب  ـالقاب و 

دنک .  یم  ابیز  ار  يور 
دناشن .  یم  ورف  ار  هضیب  سامآ  هنهک  روگنا  بآ  اب  القاب  دامض   : شوج لمد و 

تسا .  دیفم  هچیهام  هحرق  جالعرد   : هحرق مخز و 
تسا .  دنمدوس  سرقن  رد  كوخ  هیپ  اب  شزپ  بآ  دامض  هچیهام و  ندیجنرت  ياوادم  رد   : لصافم

دنیب .  یم  نایز  القاب  ندروخ  زا  تسا  التبم  دردرس  هب  سک  ره  دروآ و  یم  دردرس   : رس
دنمدرد شوگ  رد  دننک و  طولخم  لگ  نغور  اب  دـنبوکب و  ار  نآ  رگا  تسا  هزم  خـلت  هک  تسه  يرـصم  يالقاب  نوردـنا  رد  زبس  يا  هدام 

دور .  یم  نیب  زا  درد  دنناکچب 
تسا .  دیفم  مشچ  لخاد  خرس  هطقن  مشچ و  یگدرمژپ  يارب  دنراذگب  مشچ  رب  دننک و  دامض  هلیلبنش  لسع و  اب  ار  القاب   : مشچ

هدمآرب مشچ  هرک  رگا  هژیو  هب  تسا و  مشچ  یگدمآرب  يوراد  دوش  دامـض  غرم  مخت  هدیفـس  هدکیـشخ و  يدمحم  لگ  ردـنک و  اب  القاب 
دشاب . 

سامآ دننک  طولخم  هلیلبنش  درآ  لسع و  اب  ار  القاب  رگا   . تسا هفرس  ندروآرب و  نوخ  يوراد   . تسا بوخ  هنیس  يارب   : یـسفنت ياه  مادنا 
دناشن .  یم  ورف  ار  نیتزول  ولگ و 

تسا .  یبوخ  يوراد  ناتسپ  رد  ریش  ندش  رینپ  ناتسپ و  سامآ  يارب  شدامض 
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هدنکن تسوپ  يالقاب   . دوش یم  دادسنا  ببس  نیا  رب  هوالع   . دور یم  نوریب  دوز  دوش و  یم  ریزارس  دوز  تسا ،  مضه  رید   : اذغ ياه  مادنا 
دنزپب بآ  هکرس و  اب  ار  القاب   : یعفد ياه  مادنا  تسا . ندرک  یق  لماع  نیرترثؤم  يدنه  يالقاب   . دوش یم  غارفتسا  عنام  دنزپب  هکرس  رد  ار 

تسا .  نمزم  لاهسا  يوراد  دشاب  تسوپ  اب  رگا 
تـسه هکنانچ  تواق   . دراد ار  شنک  نیمه  مه  نآ  تواق  تسا و  رثؤم  رتشیب  یطبن  يالقاب  هژیو  هب  تسا و  دیفم  هدور  شارخ  ياوادـم  رد 

دنک .  یمن  یقرف  دوش  ابروش  ای 
دوش هدروخ  يدـنه  يالقاب  رادـقم  نیرتمک  دـنزپب  هنهک  روگنا  بآ  اب  رگا  هژیو  هب  دـناشن و  یمورف  ار  هضیب  ياه  گر  مرو  ـالقاب  داـمض 

 . دروآ یم  لاهسا 

ناجرم لدب 

دوش .  یم  تفای  دیفس  هایس و  خرس ،  ياهگنر  هب  دنروآ و  یم  نوریب  ایرد  زا  هک  تسا  یگنس   . تسا روهشم 
تسا .  کشخ  درس و   : جازم

تسا .  هدنناکشخ  رایسب  یگدنریگ و  زا  رتشیب  نآ  یگدنکشخ   . دراد یم  زابار  فیزن  تسا و  هدنریگ   : تیصاخ
درب .  یم  نیب  زا  ار  يدایز  تشوگ   : هحرق مخز و 

یم رب  ار  مشچ  ياه  تبوطر   . تسا رترثؤم  دـنهد  وشتـسش  ار  نآ  هتخوس  رگا  هژیو  هب  دـنک و  یم  تیوقت  دـهد و  یم  الج  ار  مشچ   : مشچ
تسا .  دیفم   ( هعمد  ) ياوادم رد  درب و  یم  نیب  زا  ار  مشچ  ياه  هحرق  رثا  دکم و 

هب و   . دراد ار  ریثأت  نامه  نآ  لایـس  هراب  نیا  رد  تسا و  رثؤم  نوخ  ندنار  نوریب  رد  ندروآ و  رب  نوخ  نتـشاد  زاب  رد   : یـسفنت ياه  مادـنا 
جالع رد  نآ  لولحم  اذغ :  ياه  مادنا  دیآ . یم  رامـشب  بلق  ناقفخ  نیکـست  بلق و  تیوقت  ياهوراد  هلمجزا  هک  نآ  هتـسش  هتخوس  هژیو 

تسا .  دیفم  لاحط  سامآ 
 . تسا هدور  ياهمخز  يوراد   : یعفد ياه  مادنا 

هلابرب

رد هایگ  نیا  دراخ .  یم  ار  نابز  تسا و  وبشوخ   . دراد يدایز  مخت  تسا .  زیرف  هیبش  فاصان و  راد و  هرگ  گرزب و  هقاس  ياراد  هایگ  نیا 
هقاس  . تسا رتهب  دـشاب  رتوبـشوخ  هچره  تسا  گنب  لگ  هیبش  هک  دـنک  یم  دـیلوت  یگنر  شفنب  ياه  لگ  هقاس  کیدزن  شیاهگرب و  نایم 

تسا .  رت  يوق  رخذا  زا  ربارب و  درز  نسوس  توق  اب  نآ  توق   . دنرتدیفم شرگید  يازجا  زا  نآ  ياه 
تسا .  یکشخ  زا  رتشیب  نآ  یمرگ  هک  دراد  ترهش  تسا و  کشخ  مرگ و  هایگ  نیا   : جازم

 . نآ هدناسیخ  هژیو  هب  تسا  دیفم  ینورد  ياهدرد  نیکست  ندرک و  زاب  رد  هایگ  نیا  يازجا  یمامت   : ینامرد صاوخ 
تسا .  رثؤم  رایسب  نیرس  نمزم  درد  کیتایس ) ) باصعا يرامیب  دروم  رد  نآ  هدناسیخ  هژیو  هب  نوراسا و   : لصافم

تسا .  دیفم  هینرق  يربتس  هجلاعم  رد  هایگ  نیا   : مشچ
تسا .  دیفم  زین  ناقری  ياوادم  رد  دیفم و  رایسب  وضع  نیا  ندش  تخس  دبک و  ياه  یگدمآ  دنب  هجلاعم  رد  هلاب  رب  هیذغت :  ياه  مادنا 

 . تسا لهسم  تیصاخ  ياراد  دنک .  یم  کمک  لوب  عفد  هب  هیلک  هناثم و  تیوقت  اب  هلابرب  یعفد :  ياه  مادنا 

 ( يربانق  ) تسغرب

تسا .  مرگ   : جازم
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هدننک  هکت  هدنیادز ،   ، فیطل  : تیصاخ
تروص دیپس  ياه  هکل   ) حضو هدنرب  نیرتهب  شنتشاذگ  دامض  ای  شندروخ  کش  نودب  دیادز و  یم  ار  کهب  هایـس و  ياه  هکل   : شیارآ

دنسانش .  یم  اه  برع  ار  وراد  نیا   . دنک یم  ار  راک  نیا  زور  دنچ  فرظ  رد  هک  تسا ،  (
تسا .  جالع  ار  ناتسپ  یکرچ  ياهمخز  شگرب  دامض   : هحرق مخز و 

دنک .  یم  جالع  ار  ظیلغ  ياه  تبوطر  دنشکب  ینیب  هب  ار  شبآ   : رس
دنک .  یم  زاب  ار  اه  نادنب  هار  دیالاپ و  یم  ار  شش   : شک سفن 
دیامن .  یم  زاب  ار  لاحط  دبک و  ياه  نادنب  هار   : اذغ ياه  مادنا 

یم مرن  ار  نادهز  یتفس  دراد و  یم  زاب  ار  هدور  شچیپ  درد و  ریساوب و  تسغرب  دامض   ، دزاس یم  ناور  ار  مکش  شبآ   : هدننار ياه  مادنا 
دنار .  یم  نوریب  ار  ظیلغ  ياه  سومیک  دنک و 

 . تسا يذوم  تارشح  همه  رهزداپ  تسغرب   : اهرهز

جنرب

روهشم .  تسا  يا  هناد 
تسا .  رتمرگ  مدنگ  زا  دنیوگ  یخرب  تسا ،  کشخ  مرگ و   : جازم

رتشیب و نآ  ییاذغ  يورین  دنزپب  ماداب  نغور  ریـش و  اب  ار  جنرب  رگا   . لیام یکـشخ  هب  یمک  تسا و  یبوخ  ياذغ  جنرب   : ینامرد تیـصاخ 
دنناسیخب .  سوبس  بآ  رد  یبش  ار  جنرب  رگا  هژیو  هب  تسین  هدنروآ  دنب  هدنناکشخ و  رگید  ددرگ و  یم  رتهب 

تسا .  بوخ  نداد  الج  يارب  دهد و  یم  يدرس  يدنک  هب  جنرب 
رد ار  نآ  هکنآ  رگم   . درادن تیضوبق  دنک و  یم  دایز  ار  تشپ  بآ  جنرب  ریـش   . تسا هدننک  ضبق  يدح  ات  زپ  بآ  جنرب   : یعفد ياه  مادنا 

دهد یم  تسد  زا  یلک  هب  ار  تیضوبق  نیا  دنناسیخب  سوبس  بآ  رد  ار  جنرب  رگا   . دننک راخب  ار  نآ  بآ  دنناشوجب و  رایسب  هتسوپ 

یقیناطرب

تسا رتهب  کشرت  زا  نیا  یلو  دنام  یم  یهوک  کشرت  گرب  هب  شگرب  تسا و  نآریغ  دنیوگ  یمسق  تسا و  زورفا  ناتـسب  دنیوگ  یخرب 
تسا .  ماف  هیس  ًابیرقت  و 

 . تسا ضباق  رایسب  نآ  گرب   : تیصاخ
دروآ . یم  مهب  ار  اه  مخز  مخز و   : هحرق مخز و 

رایـسب هک  دوش  لامعتـسا  نآ  بر  ناهد  ياه  شوج  ياوادـم  رد  دـیاب  تسا و  ناـهد  هنهک  ياـه  مخز  ینورد و  ياـه  شوج  يوراد   : رس
 . تسا دنمدوس 

یلباک گرب 

زا رتهب  نآ  کچوک   . هخاشرپ گرزب و   ، هخاش مک  کچوک و   : دـشاب یم  عون  ود  تسا  يدـنه  يا  هناد  زا  ترابع  هک  یلباـک  گرب  هاـیگ 
تسا .  نآ  گرزب 

دنروآ .  یم  دنس  ای  ناتسودنه  زا  ار  یلباک  گرب  هناد 
تسا .  بوخ  رایسب  مغلب  ندنکربرد   : لصافم
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 . تسا رثؤم  رایسب  اه  مرک  ریاس  ودک و  مرک  هدور ،  مغلب  ندنار  يارب   : یعفد ياه  مادنا 

کیاپسب

تسا .  زبس  هب  لیام  ای  دنز  یم  یخرس  یهایس و  هب  یمک  راد و  هرگ  گنر ،  یکاخ  کیراب ،  تسا  یبوچ  زا  ترابع  کیاپسب 
تسا .  سگ  نیریش و  يا  هزادنا  ات  شا  هزم  دنراد .  رایسب  ياهاپ  هک  ییاه  مرک  هب  هیبش  دراد  ییاه  هخاش 

هک تسا  نآ  شنیرتهب  دنک .  یم  ومن  اه  گنس  رب  دنیوگ  یم  يا  هراپ  و  دیور .  یم  اه  بآدرم  رد  یتخرد  يور  کیاپـسب   : دنیوگ یخرب 
یمک هک  درت  باداـش و  هیاـمرپ و  درز  عون  مود  هجرد  رد  دـشاب و  یخرـس  هب  لـیام  شگنر  کـچوک و  تشگنا  هزادـنا ي  هب  نآ  يربتس 

تسا .  بوخ   ، دراد یتهابش  کخیم  هزم ي  هب  شا  هزم  دراد و  یسگ  هارمه  ییاراوگ  یخلت و 
تسا .  کشخ  مرگ و   : جازم

تسا .  تبوطر  هدننار  نکشداب و  هدنناسر ،  هدنزادگ ،   : تیصاخ
تسا .  دنمدوس  بصع  شچیپ  رد  شدامض   : لصافم

رد ار  کیاپـسب  جنلوق  ياوادم  رد  دنار .  یم  نوریب  ار  یبآ  سومیک  مغلب و  دنک ،  یم  ناور  ار  مکـش  نداد  درد  نودـب   : یعفد ياه  مادـنا 
دننک .  یم  لخاد  تابوبح  شآ  ای  یهام  ای  سورخ  تشوگبآ 

 . دروآ یم  نوریب  ار  مغلب  هرارم و  دنروخب  نآ  زا  دننک و  طولخم  کبس  بالسع  اب  ار  نآ  درگ  دنبوکب و  ار  کیاپسب  خیب 

ماشب

تخرد هنت  هب  ناسلب  تخرد  هنت  تسا .  رتدیپس  ناسلب  گرب  نکیل  تسا .  هیبش  نجیف  يوب  گرب و  هب  شگرب  وب و   ، يرـصم تسا  یتخرد 
تسا .  رت  يوق  شبوچ  زا  شا  هناد  هناد و  زا  شنغور  ینامرد  ریثأت  ثیح  زا   . دنام یم   ( هرهزیلف ضضح ( 

یم شوارت  نآ  زا  هک  يا  هریـش  ره  دننک و  یم  خاروس  ار  نآ  هنت  رتشین  اب   . دنریگ یم  رهاوخ  ود  هراتـس  عولط  زا  دـعب  ار  نآ  هریـش   : نغور
دوش .  یمن  عمج  یلطر  دنچ  زا  رتشیب  هلاس  ره  دنراد و  یم  رب  هناد  هبنپ  هلیسوب ي  دنک 

کشخ  مرگ و   : جازم
تسا .  دنمدوس  ینورد  ياه  يرامیب  رد  دنک و  یم  زاب  ار  دادسنا   : ینامرد تیصاخ 

دشک .  یم  نوریب  ار  ناوختسا  هتسوپ  دنک و  یم  هیقنت  ار  مخز  دشاب  قبنز  اب  رگا  هژیو  هب  ماشب و   : هحرق مخز و 
تسا .  دیفم  یگدیجنرت  جالع  رد  نآ  هدش  هتخپ  لوانت  باصعا و  يرامی  ياوادم  يارب  شندروخ   : لصافم

تسا .  دنمدوس  هجیگرس  عرص و  ياوادم  رد  دنک ،  یم  هیقنت  ار  رس  ياه  مخز  رس و   : رس ياه  مادنا 
دیامن .  یم  تیوقت  ار  دید  دهد و  یم  الج  ار  مشچ  دنک  یم  فرط  رب  ار  مشچ  مت  شا  هریش  ماشب و  مشچ :  ياه  مادنا 

دنتسه .  شش  رسدرد و  یگنت ،  سفن  دیدش ،  تیشنورب  درد ،  ولهپ  نامرد  شا  هناد  بوچ و   : هنیس یسفنت و  ياه  مادنا 
تسا .  دنمدوس  مکش  ییالاب  ینورد  تمسق  يارب  نآ  ءازجا  همه  دشاب .  یم  هفرس  و  درس ،  هیرلا  تاذ  نامرد  نآ  هناد  هریش و 

 . دهد یم  توق  ار  دبک  دنک و  یم  هیقنت  ار  هدعم  درب و  یم  نیب  زا  ار  مضه  ءوس  نآ  هتخپ  تسا .  دیفم  همضاه  فعض  رد   : اذغ ياه  مادنا 
تسا .  لوب  ردم   : یعفد ياه  مادنا 

يدرـس زاس  هراـچ  دـنک و  یم  کـشخ  ار  نآ  دـیامن و  یم  عفد  ار  نادـهز  تبوطر  نآ  روخب  تسا .  ناـمرد  ار   ( صغم  ) هدور چـیپو  درد 
لگ نغور  اب  رگا  دنک .  یم  زاب  ار  محر  هناهد  شا  هتخپ  درب .  یم  نیب  زا  ار  نادهز  ياهدرد  هیلک  دنشکرب  ار  نآ  دود  رگا  تسا .  نادهز 

تسا .  دنمدوس  راردا  يرایتخا  یب  رد  دنک و  یم  فرطرب  ار  محر  يدرس  دوش  مهرم  موم  و 
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تسا .  جالع  ار  زرل  بت  شا  هریش   : اه بت 
تارـشح مومـس  ره  هژیو  هب  نارکوش و  رهزداپ  دنـشونب  ناویح  ریـش  اب  ار  نآ  هریـش  رگا  تسا و  هدـیزگرام  نامرد  مومـس و  دـض   : اهرهز

 . تسا يذوم 

زینشگ

نیا زا  شیاه  هخاش  هک  تسه  نآ  زا  رگید  یعون   . دراد هدنبـسچ  یتبوطر  تسا و  زبس  گنر  هب  نیا  یلو  شوگاراخ ،  هیبش  تسا  یهاـیگ 
دوش . یم  ادیپ  ناتسبات  وراهب  رد  درز  دیپس و  ياه  گنر  هب  کیراب و  زیر و  نآ  گرب  تسارت . نهپ  شگرب  رتهاتوک و 

دراد .  یم  زاب  مادنا  يوس  هب  شزیر  زا  ار  لوضف  نآ  دامض  هدننکزاب ،  رایسب  شخب ،  تفاطل   : تیصاخ
ماکز جالع  دنک و  یم  يریگولج  ینیب  ندمآ  دـنب  زا   ، تسا رتملاس  شزپ  بآ  لولحم و   . دـنک یم  نامرد  ار  درـس  دردرـس  شدامـض   : رس

دشاب .  یم 
دنک یم  كاپ  ار  نادـهز  ياه  هحرق  دزاس و  یم  ناور  ار  ضیح  دننیـشنب  شزپ  بآرد   . دـنک یم  درخ  ار  هیلک  گنـس   : یعفد ياـه  مادـنا 

 . درب یم  نیب  زا  ار  نادهز  یتخس  دنک و  یم  زاب  ار  هدمآ  مهب  نادهز  نآ  دامض  ندروخ و  ،

لعب

دنام .  یم  ردبش  هجنوی و  هب  دیور و  یم  بآ  رد  ناراهب  رد  هک  تسا  یهایگ 
تسا .  چیوه  مخت  دننامه  شمخت  رایسب و  شیاه  هخاش 

تسا .  مرگ   : جازم
تسا .  بوخ  رایسب  لاحط  يارب   : اذغ ياه  مادنا 

 . تسا لوب  ردم   : یعفد ياه  مادنا 

نومکب

 . تسا روآ  لاهسا  نیشتآ و  نارادریش  ریاس  نوچ  نآ  مخت  نارادریش و  هدر  زا  ینابایب و  جفرع  نامه 

طولب

تسا .  رتمک  طولب  هاش  تیضوبق  تسا و  ضباق  طولب   . تسا فورعم 
تسا .  طولب  یلخاد  هتسوپ  هک  تسا  نآ  تفج  زا  طولب  تیضوبق  رتشیب 

رد رت و  ضباـق  طولب  زا  طوـلب  گرب   . دراد رب  رد  یمرگ  یمک  تسا  رادروـخرب  ینیریـش  زا  هک  طوـلب  هاـش   . تسا کـشخ  درـس و   : جازم
تسا .  طولب  زا  رتمک  ندیناکشخ 

دراد یم  زاب  ار  اه  فیزن  دنک و  یم  داب  رپ  ار  مکش  ياه  نییاپ  تسه .  تیضوبق  طولب  عاونا  همه  رد  یگدنیادز و  طولب  هاش  رد   : تیصاخ
دراد .  شنک  رتشیب  همه  زا  شگرب  هنیمز  نیا  رد  و 

نآ ییاذغ  يورین  دنزیمآ  رکـش  اب  رگا  . دراد رتشیب  ییاذغ  يورین  تسا و  مضه  رید  طولب  هاش   . دشاب یم  اه  مادنا  شخبورین  شعاونا  همه 
دبای . یم  شیازفا 

زا تسا  نیریـش  هک  طولب  هاش   . تسا رت  يذغم  تابوبح  ریاس  زا  دسر و  یم  مدنگ  هب  ندوب  ییاذغ  ثیح  زا  ًابیرقت  طولب   : دیامرف سونیلاج 
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تسین .  بوخ  رایسب  دازیمدآ  يارب  شیاذغ  ًامومع  نکیل  تسارت . يذغم  طولب 
دناسر .  یمن  ینایز  دوش و  یم  رتملاس  دنزپ  یم  نان  نآ  زا  نوچ  یلو  دنا  هدرک  تداع  طولب  ندروخ  هب  نامدرم  زا  یخرب 

تسا .  دیفم  قورع  یگتفرگ  يارب  دوس  دمن  كوخ  هلاغزب و  هیپ  اب  طولخم  طولب   : شوج لمد و 
تسا .  دیفم  دنشاب  دیدپ  ون  هک  مرگ  ياه  مرو  ياوادم  رد  طولب  رمث 

گرب دـیاب  تلاح  نیا  رد  هک  دـشاب ،  یم   ( هیعاس  ) ریگارف ياه  مخز   ( ناهد مخز   ،) يراـس ياـه  شوج  ندـش  داـیز  عناـم   : هحرق مخز و 
تسا .  دیفم  رایسب  اه  مخز  ندروآ  مهب  رد  هک  دنشاپب  مخز  رب  ای  دنراذگب  مخز  رب  ار  نآ  هدیئاس  دننازوسب و  ار  طولب 

تسا .  لاعف  زین  مکش  ندروآ  دنب  رد  دروآ و  یم  دردرس  تسا  راخب  هدنرادزاب  نوچ   : رس
تسا .  ندروآ  رب  نوخ  يوراد   : یسفنت ياه  مادنا 

تسا .  دیفم  هدعم  تبوطر  جالع  رد   : اذغ ياه  مادنا 
دهد .  یم  ینوزف  ار  لوب  تسا و  رثؤم  نوخ  فیزن  هدور و  هحرق  شارخ و  ياوادم  رد  تسا ،  ضبق   : یعفد ياه  مادنا 

يرهز ره  يارب  طولب  هاشزغم   . تسا  ( ینمرا ماهـس   ) رهزداـپ واـگ و  ریـش  اـب  طولب  تسوپ  زپ  بآ   . تسا يذوم  تارـشح  رهزداـپ   : اـهرهز
تسا یبوخ  رهزداپ 

لب

تسا .  لیفجنز  هزم  دننام  خلت و  شا  هزم   . دنام یم  ربک  رایخ  هب  تسا و  يدنه  رایخ  دنیوگ 
تسا .  کشخ  مرگ و   : جازم

دشخب .  یم  ناوت  ار  نورد  تسا و  ضبق   : تیصاخ
تسا .  یشراوگ  ياهوراد  زا  یکی  تسا و  دنمدوس  یق  جالع  رد   ، دنز یم  نماد  ار  هدعم  شتآ   : اذغ ياه  مادنا 

دنک یم  هدنکارپ  ار  داب  دروآ و  یم  دنب  ار  مکش   : یعفد ياه  مادنا 

هلیلب

تسا .  قدنف  نوچ  ًابیرقت  نیریش و  شزغم  هلمآ و  جازم  مه  ًابیرقت 
تسا .  کشخ  درس و   : جازم

ضباق .  مه  تسا و  هدننک  مرن  هدنیادز و  مه   : تیصاخ
یمن هلیلب  هب  هدعم  یغابد  رد  ییوراد  چیه  درب ،  یم  نیب  زا  ار  هدعم  تبوطر  یتسـس و  دنک ،  یم  عمج  یغابد و  ار  هدعم   : اذـغ ياه  مادـنا 

دراد .  رایسب  دیاوف  دسر و 
سب .  تسا و  نیلم  اهنت  دنیوگ  یضعب   . دروآ دنب  ار  مکش  دیاش   : یعفد ياه  مادنا 

 . تسا دنمدوس  رایسب  دعقم  میقتسم و  هدور  يارب  هلیلب 

کنب

تسا .  نالیغم  راخ  هشارت  دنیوگ   . دنروآ یم  نمی  دنه و  زا  هک  تسا  يزیچ 
تسا .  دب  نآ  نیگنس  دیفس و  تسا و  بوخ  شیوبشوخ  کبس و  درز و 

تسا .  کشخ  مرگ و   : جازم

ییوراد تاعالطا  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1869زکرم  هحفص 487 

http://www.ghaemiyeh.com


دنک .  یم  تیوقت  ار  اه  مادنا   : تیصاخ
دنک .  یم  وبشوخ  ار  ندب  دکم .  یم  ار  تسوپ  ریز  ياه  تبوطر   . دنک یم  كاپ  ار  تسوپ   : شیارآ

تسا .  بوخ  هدعم  يارب   : اذغ ياه  مادنا 
تسا .  راگزاسان  شوه  لقع و  اب   : رس

دنک .  یم  تیوقت  ار  اه  مادنا   : تیصاخ
دنک .  یم  وبشوخ  ار  ندب  دکم .  یم  ار  تسوپ  ریز  ياه  تبوطر   . دنک یم  كاپ  ار  تسوپ   : شیارآ

 . تسا بوخ  هدعم  يارب   : اذغ ياه  مادنا 

كروب

تسین .  ضباق  تسا و  کمن  زا  رت  يوق  كروب  هک  تسا  نیا  توافت  تسا و  کمن  دننام  یشخب  ریثأترد  كروب 
دننک .  یم  نایرب  شتآ  رب  ینیلافس  رد  ار  نآ  یهاگ 

درب .  یم  ار  ظیلغ  ياه  طلخ  دیامن و  یم  هیقنت   ، تسا زادنارشق  هدنیوش و   ، هدنیادزرایسب  : ینامرد تیصاخ 
دوش یم  ابیز  هراسخر  گنر  دناشک و  یم  ندب  حطس  هب  ار  نوخ  كروب  دامض  . دنک یم  كزان  ار  وم  دنشاپب  ومرب  رگا  ار  كروب   : شیارآ

دنادرگ .  یم  هایس  ار  گنر  دنروخب  دایز  رگا  نکیل   . دنک یم  جالع  ار  يرغال  كروب  .
تسا .  برج  جالع  هکرس  كروب و  تسا .  شراخ  يوراد  رثؤم و  كرچ  ندودز  رد   : هحرق مخز و 

درب و یم  نیب  زا  ار  کبـس  جلف  هژیو  هب  دزادـنا و  یم  ریخأت  هب  ار  جـلف  يرامیب  هک  دـنزاس  یم  مهرم  رگید  ياهوراد  كروب و  زا   : لصافم
تسا .  اه  یپ  شچیپ  يوراد 

جالع يارب  ورثؤم  شوگ  ندرک  زاب  ندومن و  كاپ  رد  دـنناکچب  شوگ  رد  لسع  اب  ار  كروب  فک   . تسا دـیفم  رـس  هروش  جـالعرد   : رس
دب هدعم  يارب   : اذغ ياه  مادنا  درب . یم  نیبزا  ار  شوگ  ياهادص  افوز  تبرـش  ای  هنهکروگنا  بآ  اب  طولخم  كروب  تسا . دـنمدوس  يرک 

دناشن .  یم  ورف  ار  اقستسا  ریجنا  اب  كروب  دامض   . دنادرگ یم  هابت  ار  هدعم  تسا و 
دنروخب تبش  نجیف و  هتخپ  ای  هریز  هنهک و  روگنا  بآ  اب  ار  كروب  دزاس .  یم  ناور  ار  مکش  كروب   ( هنقح  ) نتـشادرب  : یعفد ياه  مادنا 

تسا .  رترثؤم  کمن  زا  ًامومع  مکش  درد  عفر  رد   . درب یم  نیب  زا  ار   ( صغم  ) هدور شچیپ  درد و 
کیدزن دـننک و  حـسم  نآ  اب  ار  فان  مکـش و  نینچمه  دروآ .  نوریب  ار  اه  مرک   ، دنـشون یم  مرک  دـض  ياـهوراد  زا  یخرب  اـب  ار  كروب 

تسا .  رتهب  کمن  زا  زین  هنیمز  نیا  رد  دشک و  یم  ار  اه  مرک  دننیشنب  شتآ 
تسا .  یمس  چراق  رهزداپ  نیرتهب  زین  كروب  فک  هتخوسان و  هتخوس و  ییاقیرفآ  كروب  هژیو  هب  یکروبره و   : اهرهز

 . دنراذگ یم  مخز  رب  دننک و  یم  یطاق  كوخ  غالا و  هیپ  اب  ار  كروبراه  گس  هدیزگ  جالع  رد 

سنایوب

تسا .  رت  يوق  هریش  زا  مگنا  هک  دراد  مه  يا  هریش  مگنا و  دنرب .  یم  راکب  ار  نآ  خیب  ًارثکا 
دوش رت  هیامرپ  هچره  دوش و  ظیلغ  اـت  دـننز  یم  مهب  دـننک و  یم  طولخم  هنهک  روگنا  بآ  یمک  هماـکبآ ،  نوتیز ،  نغور  اـب  ار  سناـیوب 

تسا .  رت  دیفم 
تسا .  کشخ  مرگ و   : جازم

تسا .  هدنرب  لیلحت   : تیصاخ
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درب .  یم  نیب  زا  ار  مخز  كرچ  دنک و  یم  ادج  ار  هدش  دساف  ناوختسا  هتسوپ  تسا  نآ  رد  هک  یگدننک  کشخ  تدش  زا   : هحرق مخز و 
تسا .  راگزاسان  رایسب  باصعا  اب   : لصافم

هیر يوراد  نآ  دامضو  ندروخ  تسا و  بوخ  شـش  يارب  دروآ .  یم  نوریب  دنـشاب  هنیـس  رد  هک  ار  ظیلغ  ياه  هدئاز   : یـسفنت ياه  مادنا 
لاحط یتخـس  دنلامب  لاحط  رب  دننک و  لح  مرگ  بآ  رد  ار  نآ  ای  دنلامب  لاحط  رب  ار  سنایوب  رگا   : اذغ ياه  مادنا  تسا . هیر  ياه  مخزو 

 . درب یم  نیب  زا  ار 

نادیزوب

تسا .  کیدزن  نمهب  ریثأت  هب  شریثأت  ناتسودنه و  دروآ  هر  تسا  یبوچ 
هبعل  ) هلیسوب ي ار  نآ  یهاگ   . تسین بوخ  دشاب  مک  نآ  يدیفـس  هک  شراومه  کیراب و   . تسا ربز  هار و  هار  ربتـس و  دیفـس و  شنیرتهب 

دنیامن .  یم  شغ   ( يربرب
تسا .  کشخ  مرگ و   : جازم

شخب .  تفاطل  تسا و  هدننک  مرن   : تیصاخ
تسا .  دیفم  سرقن  لصافم و  درد  ياوادم  رد   : لصافم

تسا .  زیگنا  توهش   : یعفد ياه  مادنا 
 . تسا رهزداپ   : اهرهز

نمهب

دنا .  گنر  خرس  یخرب  دیفس و  یخرب  راومهان و  هدیجنرت و  کشخ و  ياه  هشیر  زا  دنترابع  هک  تسا  یبوچ  تاعطق 
کشخ .  مرگ و   : جازم

هدننک .  هبرف   : شیارآ
تسا .  دیفم  ناقفخ  جالع  رد  بوخ و  رایسب  بلق  توق  يارب   : هنیس ياه  مادنا 

 . تسا رثؤم  رایسب  تشپ  بآ  شیازفا  رد   : یعفد ياه  مادنا 

هب

تسا .  کشخ  درس و   : جازم
هب دـئاز  داوم  ناـیرج  زا  هناد  هب  تسا .  نیلم  تسین و  ضبق  هناد  هب   . تسا ضبق  رتـمک  نیریـش  هب  دنـضبق و  هب  نغر  لـگ و  هب و   : تیـصاخ

تسا .  شخب  ناوت  ًامومع  هب   . دنک یم  يریگولج  نورد 
تسا .  امرس  زا  یشان  ياه  كرت  يوراد  هب  نغور   . تسا قرع  هدنرادزاب   : شیارآ

تسا .  یگچروم  يوراد  نیرتهب  هب  نغور   : شوج مرو و 
تسا .  دیفم  یکرچ  ياه  مخز  جالع  رد  هب  نغور   : هحرق

دراد .  لابندب  باصعا  درد  هب  ندروخ  دایز   : لصافم
تسا .  دنمدوس  دنراذگب  مشچ  مرگ  سامآ  رب  ار  شا  هتشرب   : مشچ

تسا .  دیفم  ندروآرب  نوخ  تیشنرب و  يدنلب  سفن  جالع  رد  هب  هرشفا   : هنیس
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دنادرگ .  رت  ار  هیرلا  هتبصق  یکشخ  زین  هب  باعل  دهد .  یم  شمرن  ار  هیر  یگتفرگ   ، دنک یم  فرط  رب  ار  ولگ  يربز  هناد  هب 
دهد .  یم  نیکست  ار  یگنشت  دیادز ،  یم  ار  رامخ   ، دنک یم  يریگولج  غارفتسا  زا   : اذغ ياه  مادنا 

هدعم تیوقت  لاک  هب   . دنیب یم  هدیاف  دنادرگ  یم  يوق  ار  هدعم  هک  هب  ندروخ  زا  دراد  یگدامآ  هدئاز  شریذپ  يارب  شا  هدـعم  یـسک  رگا 
تسا .  یغلب  غارفتسا  عنام  دنک و  یم 

تسین .  تعفنم  یب  شتیضوبق  دروآ و  یم  دنب  ار  مکش  تسا .  دروآ  يور  شتیصاخ  نیا  دنیوگ   . دهد یم  شزیر  ار  لوب 
شچیپ درد و  جـنلوق و  ببـس  یهاگ   . دروایب لاهـسا  تیـضوبق  ياجب  تسا  نکمم  اما  دـهد  یم  شزیر  ار  لوب  رتشیب  دـنزپب  لسع  اـب  ار  هب 
دشخب .  یم  افش  ار  لوب  يارجم  شزوس  دنناکچب  رکذ  رد  ار  هب  نغور  ای  هب  هرشفا   . دروآ یم  دنب  ار  ضیح  يزیرنوخ  دوش .  یم  هدور 

تسا .  نادبآ  هدرگ و  عفن  هب  هب  نغور 
 . دزیر یم  نوریب  ندش  مضه  زا  لبق  ار  كاروخ  دنروخب  دایز  رگا  دهد و  یم  لاهسا  دنروخب  هب  اذغ  اب  رگا 

 . دنک یم  فرط  رب  ار  نادهز  دعقم و  ياه  یگدمآرب  دننک  هنقح  هب  زپ  بآ  اب 

احوب شوم  شیب 

دهد .  یمن  رمث  دیورب  احوب  کیدزن  یشیب  ره  دیور و  یم  شیب  هاگنتسر  ياه  نیمز  رد  هک  تسا  یهایگ  احوب 
دشاب .  یم  شیب  خیب  یکیدزن  رد  شخاروس  شوم و  هیبش  تسا  يروناج  شوم  شیب  اما   . تسا شیب  رهزداپ  نیرتهب  احوب 

و  ، دنمدوس ماذـج  ياوادـم  رد  تسا و  صرب  يوراد  زین  شوم  شیب  دراد . مه   « احوب  » دراد ماذـج  صرب و  جالع  رد   « شیب  » هک هدـیاف  ره 
 . تسا اه  مس  ریاس  یعفا و  رهزداپ 

شیب

هدنشک  تسا  یمس 
تسا .  یکشخ  یمرگ و  ياهتنم  رد   : جازم

تسا .  دنمدوس  زین  ماذج  ياوادم  رد  درب و  یم  نیب  زا  ار  صرب  دنروخب   ( یلجرزب  ) نوجعم اب  ای  دنلامب  صرب  رب  رگا   : شیارآ
هیذغت شیب  هایگ  زا  هک  تسا  شوم  یعون  نآ  تسا و  رتشیب  شوم  شیب  رهزداپ   . دنادنگ یم  ار  مسج  هک  يروف   ، هدنشک تسا  یمـس  : رهز

دریم .  یم  دروخ و  یم  شیب  زا  مه  نیچردلب  دیامن .  یم 
 . تسا لخاد  مه  کسم  دننک  یم  تسرد  شیب  مس  زا  يریگولج  روظنم  هب  هک  ییاه  نوجعم  اب 

خاش شش  از ـ  هویب 

تسا .  مرگ   : جازم
هدنرب .  لیلحت  فیطل و   : تیصاخ

تسا .  دیفم  زازک  جالع  رد   : لصافم
یم ماجنا  ار  اهراک  نیمه  زین  شیاه  هشیر  تسا و  دیفم  هلزن  عون  ره  جالع  رد  نادند و  درد  يوراد  دـننادرگب  ناهد  رد  ار  شزپ  بآ   : رس

دهد . 
تسا .  دیفم  هنیس  زا  نوخ  ندنار  نوریب  رد   : سفن

تسا .  یپ  رد  یپ  غارفتسا  جالع  شخیب   : اذغ ياه  مادنا 
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 . تسا دیفم  نادهز  یگشیمه  ياه  تبوطر  شوارت  جالع  رد  شخیب   : هدننار ياه  مادنا 

ینابایب دیب 

دهد .  یم  يوق  هریش  دننک  هراپ  ار  شگرب 
دننک دامـض  ار  رت  دـیب   . تسا هدنناکـشخ  رایـسب  شرتسکاخ  دناکـشخ .  یم  یفاک  دـح  هب   . دـنرازآ یب  هدـنریگ  شگرب  رمث و   : تیـصاخ

دروآ .  یم  دنب  ار  يزیرنوخ 
تسا .  هدننک  مرن  هدنیادز و  رایسب  هک  دهد  یم  يریش  دننک  هراپ  ار  شگرب 

دنک .  یم  رب  ار  نآ  دنلامب  لیگز  رب  هکرس  اب  ار  شرتسکاخ   : شیارآ
تـسوپ رب  هکرـس  اب  ار  شرتسکاخ   ، تسا جالع  ار  ناوختـسا  ناـیم  مخز  دوش  دامـض  شگرب  رمث و  هژیو  هب  یناـبایب و  دـیب   : هحرق مخز و 

درب .  یم  نیب  زا  ار  یگچروم  دنلامب 
تسا .  ریظن  یب  شوگ  كرچ  میر و  ندودز  رد  شگرب  هرشفا   . دنتسه دردرس  نکسم  شبآ  هفوکش و   : رس

تسا . دیفم  رایسب  دنراذگ  هدروخ  هبرض  مشچ  هساک  رب  ار  شبآ  ورمث   : مشچ
تسا .  یبوخ  يوراد  وس  مک  مشچ  يارب  شا  هریش 

ار هناهام  نوخ  ندروخ  مهب  شرمث   : هدننار ياه  مادنا  تسا . دیفم  ناقری  يرامیبو  دبک  ياه  هدمآ  دنب  جالع  يارب  شبآ   : اذـغ ياه  مادـنا 
 . دروآ یم  لادتعا  هب 

یناوج يوداج  نایب ،  نیریش 

يراکم دیجم  هدننک :  هیهت 
نوخسار عبنم : 

ياههشیر دراد . یگرب  خاشرپ و  ياهشیر  متسیس  دسریم و  اپ  ان 7  هب 3  نآ  لوط  هک  تسا  ماود  اب  هایگ  یعون  ( Licorice  ) نایب نیریش 
دـشر نیمزریز  رد  یقفا  روط  هب  تسا و  لکـش  يردنلیـس  دـنلب و  یفایلا  راد و  كورچ  نیچ و  بوچ  میقتـسم  ياـهشخب  رب  لمتـشم  نآ 

تسا . درز  گنر  هب  كاخ  ریز  رد  ياهوهق و  گنر  هب  نیمز  زا  نوریب  رد  هایگ  نیا  ياههشیر  دنکیم .
" نیزیریـس یلگ  . " دـیوریم ایـسآ  اـپورا و  طاـقن  زا  یخرب  رد  وردوخ  تروـص  هب  ( Glycyrrhiza glabra  ) ییایناپـسا نایب  نیریش 

تسا . رتنیریش  رکش  زا  ربارب  هاجنپ  نایب  نیریش  هشیر  رد  لاعف  ياهدام  ناونع  هب  ( Glycyrrhizin)
یلگ دیـسا  نیزیریـس و  یلگ  تسا . میـسلک  میـساتپ و  ياـهکمن  اـب  طولخم  کیزیریـس " یلگ  دیـسا   " ماـن هب  یبیکرت  يواـح  هداـم  نیا 

مهارف هایگ  ینیمزریز  ياههقاس  اههشیر و  زا  نایب  نیریش  زا  هلصاح  ياههدروآرف  تسا . دیفم  یـشراوگ  ياهمخز  نامرد  يارب  کیزیریس 
دنتسه . هایگ  نیا  رد  دوجوم  داوم  نیرتمهم  کیزیریس  یلگ  دیسا  نیزیریس و  یلگ  دنیآیم .

زین اههفرـس و  عاونا  نامرد  يارب  نایب  نیریـش  زا  تسه . زین  یهایگ  لورتسا  رارف و  ياهنغور  نوالف ، نیراموک ، يواح  هایگ  نیا  ياههشیر 
يرایسب دوشیم . هدافتسا  نیلم  ناونع  هب  لصافم و  مور  مسیتامور و  تیشنورب ، مروت ، مساپسا و  تسوپ ، رد  نکسم  يوراد  کی  ناونع  هب 
تیرتساگ  ) دننکیم زیوجت  نمزم  هدعم  باهتلا  یـشراوگ و  مخز  نامرد  يارب  ار  هایگ  نیا  ۀـشیر  زا  هدـش  هیهت  ياههدروآرف  ناکـشزپ  زا 

نمزم .)
. درک فرـصم  طایتحا  اب  ار  نایب  نیریـش  دـیاب  هشیمه  هتبلا  دـننکیم . زیوجت  هیلک  قوف  هیلوا  ییاسران  يارب  ار  هایگ  نیا  هشیر  رگید  یخرب 

دناسر . بیسآ  هیلک  قوف  ددغ  هب  دناوتیم  نآ  رد  دوجوم  کیزیریس  یلگ  دیسا  نیزیریس و  یلگ  هدام  نوچ 
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نآ ياه  گرب  دسر . یم  رتم  ات 2  هب 1  اهاگ  نآ  عافترا  هک   Fabaceae تالوقب هداوناخ ي  زا  هلاسدـنچ و  تسا  یهایگ  نایب  نیریش 
ای یبآ  ياه  گنر  هب  نایب  نیریـش  ياه  لگ  دنتـسه . یکانبـسچ  تلاح  ياراد  نآ  ياه  هچگرب  هک  دنـشاب  یم  درف  بکرم  يا  هناش  مرف  هب 

هناد ي ددع  ات 6  ياراد 3  هویم  ره  الومعم  هک  تسا  ماین  عون  زا  هایگ  نیا  هویم ي  دـنوش . یم  هدـید  درز  اهاگ  یناوغرا و  هب  لـیامتم  یبآ 
هتـسوپ ي نیا  ندرک  ادـج  زا  سپ  هک  دنتـسه  گنر  يا  هوهق  یتسوپ  ياراد  هایگ  نیا  ياـه  موزیر  اـه و  هشیر  دـشاب . یم  لکـش  ییاـیبول 

. دنشاب یم  ینیریش  معط  ياراد  دنوش و  یم  هدید  درز  گنر  هب  هک  میسر  یم  هشیر  ياه  تمسق  ریاس  هب  یجراخ 
دراد . لوط  رتمیتناس  ات 200  زا 30  هکیروطب  دشاب  یم  لیوط  هدوب و  روطق  ًاتبسن  نایب  نیریش  هشیر  تسا . ناتسبات  لیاوا  اهلگ  روهظ  نامز 

دنتسه : ریز  حرش  هب  هک  دراد  یفلتخم  عاونا  نایب  نیریش 
دشاب . یم  رتمیلیم  ات 18  رطق 6  هب  يا و  هاوهق  اهموزیر  كرک و  نودب  اص و  نآ  هویم  هک  " G. typical " ییایناپسا هتیراو  - 1

تسوپ رتم ، یتماس  تماخض 5  هب  ددعتم  ياه  هشیر  ياراد  كانبسچ و  نآ  یشیور  هرکیپ  هک  " G. glandulifera " یسور هتیراو  - 2
دشاب . یم  میالم  ینیریش  ياراد  گنر و  يا  هوهق  راد و  سلف  هشیر 

تسا . رتم  یتناس  دودح 8  نآ  هشیر  تماخض  هک  " G. pallida " یکرت هتیراو  - 3
. تسا میخض  رایسب  زین  نآ  ياه  هشیر  هک  " G. violacca " یناریا هتیراو  - 4

یئوراد : صاوخ 
تسا .  لدتعم  ناریا  میدق  بط  رظن  زا  نایب  نیریش 

دنناسر .  یم  شورفب  رتمیتناس  لوط 1/5  رتمیتناس و  رطق 0/5  هب  کچوک  تاعطق  تروصب  ار  نایب  نیریش 
هدعم مخز  هدننک  نامرد  دوش  یم  هدافتاس  اکیرمآ  اپورا و  ناملآ و  رد  تسا و  هدش  فشک  ادیدج  هک  نایب  نیرـش  تیـصاخ  نیرتمهم  (1

ضیرم هب  اذغ  زا  لبق  يروخ  اذغ  قشاق  کی  ردـقمب  زور  ره  هدرک و  هیهت  ار  نایب  نیریـش  تبرـش  روظنم  نیا  يارب  تسا  هدـعم  ناطرـس  و 
دش .  دهاوخ  هجلاعم  صخش  دینک  رارکت  هام  ات 4  ار  لمع  نیا  رگا  دیهدب و 

تسا  دیفم  ندب  یمومع  تیوقت  يارب  (2
دنک  یم  يریگولج  يریپ  زا  نآ  ندروخ  (3

تسا  رثوم  هنیس  ندرک  مرن  يارب  (4
دوش .  بوخ  دوز  ات  دیهد  وشتسش  نایب  نیریش  ياچ  اب  ار  تسوپ  ياه  لوات  اه و  مخز  (5

دنک  یم  مک  ار  تاضابقنا  هک  دننک  یم  طولخم  رگید  ناهایگ  اب  ارنآ  الومعم  تسا و  نیلم  (6
تسا  روآ  قرع  ردم و  (7

دیکمب .  ار  نایب  نیریش  هشیر  ناهد  باهتلا  مخز و  ندرک  فرطرب  يارب  (8
دنک  یم  فرطرب  ار  هفرس  (9

دنک  یم  فرطرب  ار  هدعم  مرو  (10
دهد  یم  نیکست  ار  سفن  یگنت  (11

تسا  دیفم  همضاه  ءوس  نامرد  يارب  (12
تسا  دیفم  مکش  خفن  ندرب  نیب  زا  يارب  (13

دینک :  هدافتساریز  لومرف  زا  وظنم  نیا  يارب  دنک  یم  دردرس  عفر  هدرک و  تیوقت  ار  مشچ  (14
زور ره  هدرک و  سیخ  بآ  رد  ارنآ  سپس  دینک  طولخم  هنایزار  مرگ  کی  رکش و  مرگ  کی  اب  هدرک و  ردوپ  ار  نایب  نیریش  هشیر  مرگ   2

دیروخب .
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دیلامب .  رس  هب  ار  نایب  نیریش  ياچ  هروخوم  نامرد  يارب  (15
 . دیراذگب اه  تمسق  نیا  رد  هدرک و  تسرد  دامپ  نایب  نیریش  ياه  گرب  زا  اپ  لغب و  ریز  دب  يوب  عفر  يارب  (16

هدافتسا : زرط 
دیراذـگب دـیزیرب و  شوج  بآ  رتیل  کی  رد  هدرک و  بایـسآ  ار  نایب  نیریـش  تسوپ  نودـب  هشیر  مرگ  ردـقم 50 نایب :  نیریـش  هدرک  مد 

دشکب .  مد  هقیقد  تدم 10 
ود هک  دیناشوجب  ردـقنآ  هتخیر و  بآ  مرگ  رد 100  هدرک و  بایسآ  ار  تسوپ  نودب  نایب  نیریـش  هشیر  مرگ   20 نایب :  نیریش  هدناشوج 

دنامب .  یقاب  نآ  موس 
دوش  ظیلغ  ات  دیناشوجب  ردقنآ  هدرک و  طولخم  بآ  اب  هدرک و  بایسآ  ار  تسو  پنودب  نایب  نیریش  هشیر  نایب :  نیریش  تبرش 

 . دیکمب هتشاذگ و  ناهد  رد  دیناوت  یم  تابن  بآ  دننام  نایب :  نیریش  ياه  هکت 
تارضم : 

ینالوط تدم  يارب  يرامیب و  ندرک  فرطرب  يارب  نایب  نیریش  زا  دیهاوخ  یم  رگا  تسا و  رضم  لاحط  يارب  نایب  نیریش  زا  دایز  هدافتـسا 
 . دیروخب اریتک  اب  ارنآ  تسا  رتهب  دینک  هدافتسا 

یکیژولوکا ياهزاین  شنکارپ و 
رد هایگ  نیا  دیور . یم  نیمز  یلامش  هرکمین  رد  هجرد  ییایفارغج 30 و 45  ضرع  ود  نایم  صوصخب  ناهج  قطانم  رثکا  رد  ناـیب  نیریش 

، ناجنز یبرغ ، یقرـش و  ناجیابرذآ  يوضر ،) یلامـش و   ) ناسارخ نوچ  ییاـه  ناتـسا  رد  دراد و  یعیـسو  رایـسب  شنکارپ  زین  ناـمروشک 
هب شیور  لوط  رد  هک  تسا  دنسپرون  یهایگ  یلک  روطب  نایب  نیریش  دوش . یم  هدهاشم  نارهت و ...  ناهفصا ، سراف ، ناتسدرک ، ناتسلگ ،

. دراد زاین  طسوتم  تبوطر  مرگ و  ياوه 
تشادرب تشاد و  تشاک ،

دومن ریثکت  ناوت  یم  زین  رذب  هلیسوب ي  ار  هایگ  نیا  اما  دشاب  یم  نایب  نیریش  ریثکت  يراجت  شور  هشیر ) موزیر و  میـسقت   ) یـشیور ریثکت 
هب كاخ  زا  جورخ  زا  سپ  ار  هلاس  ات 4  ناهایگ 3  موزیر  هام ) نابآ   ) زیئاپ لصف  رد  میزادرپ . یم  هایگ  نیا  یـشیور  ریثکت  هب  اـجنیا  رد  هک 

ات 40 هلصاف ي30  اب  رتم و  یتناس  ات 80  هلصاف ي 60  اب  ییاه  فیدر  رد  ار  تاعطق  نیا  دننک . یم  میـسقت  يرتم  یتناس  ات 25  تاعطق 15 
ییوراد ناهایگ  زا  یکی  نایب  نیریـش  دریگب . تروص  يرایبآ  تعرـس  هب  تسیاب  تشاک  زا  سپ  دنیامن . یم  تشک  رگیدکی  زا  رتم  یتناس 

هک تسا  بلاج  دریگ و  یم  رارق  راک  تشک و  دروم  رتمک  دـسر و  یم  فرـصم  رازاب  هب  تعیبط  زا  يرادرب  هرهب  تروصب  رتشیب  هک  تسا 
تـسا ییوراد  ناهایگ  شخب  رد  نامروشک  یتارداص  مالقا  نیرتمهم  زا  یکی  هراصع ، ای  هدش  کشخ  تروصب  هایگ  نیا  هشیر ي  مینادـب 

دریگ . یم  رارق  عیسو  تشک  دروم  هسنارف و ...  کیژلب ، سیلگنا ، ریظن  ییاپورا  ياهروشک  زا  يرایسب  رد  و 
رد لیب و  زا  هدافتسا  اب  کچوک  حوطـس  رد  لمع  نیا  دریگ . یم  تروص  مراهچ  ای  موس  لاس  زیئاپ  لصف  رد  هایگ  نیا  ياه  هشیر  تشادرب 

. دوش یم  ماجنا  صوصخم  ياه  نیشام  طسوت  عیسو  حوطس 
يروآرف

ياه هشیر  رد  دوجوم  بیکرت  نیرتمهم  دنشاب . یم  یفلتخم  تابیکرت  ياراد  هک  دنتسه  هایگ  نیا  ياه  هشیر  نیا  هدافتسا ي  دروم  تمـسق 
نیب 5 هایگ  هتیراو ي  یطیحم و  طیارش  هب  هجوت  اب  نآ  رادقم  دشاب و  یم  رت  نیریش  رکش  زا  راب  هک 50  تسا  کیزیرسیلگ  دیسا  هایگ  نیا 

. دشاب یم  دصرد  ات 20 
هایگ نیا  اب  طبترم  تالاقم  زا  يدادعت 

Matricaria  ) هنوباب لـگ  و  ( Glycyrrhiza glabra  ) نایب نیریـش  موزیر  هراصع  یگدـنرادزاب  یتیـسیسکوتوتیاس و  رثا  یـسررب 
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یلولـس تشک  رد  يدـیئورتسا  ریغ  يدـیئورتسا و  تابیکرت  اـب  هسیاـقم  رد  ( MMPs  ) اهزانیئتورپولاتم سکیرتاـم  تیلاـعف  رب  ( aurea
امورکاسوربیف

هیزجت رد  هک  دنتسه  يور  میسلک و  هب  هتسباو  کیتیلوئتورپ  ياه  میزنآ  گرزب  هداوناخ  (، MMPs  ) زانیئتورپولاتم سکیرتام  ياه  میزنآ 
تیرترآ  ) یباهتلا ياه  يراـمیب  شرتسگ  تفرـشیپ و  رد  اـه  میزنآ  نیا  شقن  دـنراد . شقن  یلولـس  جراـخ  سکیرتاـم  فلتخم  تاـبیکرت 
تابیکرت يراهم  رثا  رب  لاد  هدش  ماجنا  تاعلاطم  تسا . هدش  هتخانش  الماک  یناطرـس  ياهروموت  یقورع و  یبلق  ياه  يرامیب  دیئوتامور ،)

. تسا اهزانیئتورپولاتم  سکیرتام  يور  رب  نوزاتمازگد )  ) يدیئورتسا و  ( NSAIDs  ) يدیئورتسا ریغ  باهتلا  دض 
ياهوراد اب  هسیاقم  رد  هنوباب  نایب و  نیریـش  ناهایگ  یلکلاوردیه  هراصع  یلولـس  تیمـس  يراهم و  رثا  قیقحت  نیا  رد  راک : شور  داوم و 

نیتالژ شور  یلولـس و  تیمـس  یـسررب  يارب  ( Wehi 164  ) اموکراسوربیف نیال  لـس  يریگراـک  هب  اـب  يدـیئورتسا  ریغ  يدـیئورتسا و 
. دش یسررب  اهزانیئتورپولاتم  سکیرتام  تیلاعف  رب  یگدننکراهم  رثا  نازیم  شجنس  يارب  یفارگومیاز 

هب یلولس  تیمـس  و 933.33 و   9500mg/ml لداعم بیترت ، هب  هنوباب ، نایب و  نیریـش  یگدـننکراهم  رثا  هک  داد  ناشن  جـیاتن  اـه : هتفاـی 
. دوب لداعم 326.67mg/ml و 3450  بیترت ، هب  ناهایگ ، نیا  يارب  هدمآ  تسد 

يدیئورتسا و ياهوراد  هب  تبسن  يرت  فیعـض  يراهم  رثا  یلو  يرتمک  رایـسب  یلولـس  تیمـس  نایب  نیریـش  هنوباب و  ناهایگ  يریگ : هجیتن 
یلولس تیمس  هنوباب 0.1  یلولس  تیمـس  هک  تسا  هدش  صخـشم  نینچمه  دنداد . ناشن  دوخ  زا  قیقحت  نیا  رد  هتفر  راکب  يدیئورتسا  ریغ 

. تسا نایب  نیریش 
تروـئآ رد  کیتورلکــساورتآ  ياـهکالپ  داـجیا  رب  ( Glycyrrhiza glabra L  ). ناـیب نیریـش  یلکلاوردـیه  هراـصع  رثا  یــسررب 

کیملورتسلکرپیه ياهشوگرخ 
. دـشاب یم  یقورع  یبلق  ياهیرامیب  داجیا  رد  یلـصا  لـماوع  زا  یکی  قاـفتا  طـسوتم  گرزب و  ياهگرخرـس  رد  اـساسا  هک  زورلکـساورتآ 

هلمج زا  یقورع و  یبـلق  ياـهیرامیب  دـننک  یم  هدافتـسا  ییوراد  ناـهایگ  زا  هک  یعماوج  رد  دـنهد ، یم  ناـشن  کیژولویمدـیپا  تاـعلاطم 
ياـهبیکرت دوجو  هک  تسا  دوـخن  هداوناـخ  زا  یهاـیگ  ( Glycyrrhiza glabra  ) ناـیب نیریـش  دوش . یم  هدـید  رتمک  زورلکـساورتآ 

تارثا یـسررب  قیقحت  نیا  فدـه  تسا . هدیـسر  تابثا  هب  هایگ  نیا  رد  يوق  نادیـسکا  یتنآ  تیلاـعف  اـب  ياهدـیئونوالف  کیمدـیپیلوپیه و 
قیقحت نیا  رد  دشاب . یم  لورتسلک  رپ  میژر  اب  هدش  هیذغت  ياه  شوگرخ  رد  زورلکساورتآ  داجیا  مرس و  ياهدیپیل  رب  نایب  نیریش  هراصع 

رپ هورگ  و  لورتسلک ) % 1  ) لورتسلک رپ  لرتنک  یلومعم ، میژر  هورگ  دندش . میسقت  هورگ  هس  هب  یفداصت  تروص  هب  رن  شوگرخ  رـس   15
مات لورتسلک  تظلغ  . mg/kg body weight 50  ) نازیم اب  نایب  نیریش  هراصع  نایم  رد  زور  کی  فرصم   ) نایب نیریش  لورتسلک + 
هدش نییعت  اه  شوگرخ  رد  مود  هام  نایاپ  لوا و  هام  نایاپ  شیامزآ ، عورش  نامز  رد  مرس  لورتسلک   TG)، LDL  ) دیرسیلگ يرت  (، TC)

هتشادرب کیتورلکساورتآ  تاعیاض  تدش  نییعت  يارب  اهنآ  تروئآ  هتـشک و  مرفورلک  يالاب  نازیم  اب  اه  شوگرخ  هعلاطم  نایاپ  رد  تسا .
ببس دهد و  یم  شیازفا  ار  لورتسلک   HDL حطس شهاک و  ار  لورتسلک   LDL و TC، TG حطس راد  ینعم  روط  هب  نایب  نیریـش  دش .
يارب نایب  نیریـش  هراـصع  هک  تسا  نآ  رگناـیب  جـیاتن  (. p-value<0.05  ) دوش یم  تروئآ  رد  کیتورلکـساورتآ  تاـعیاض  شهاـک 
ناسنا رد  تارثا  نیا  یسررب  تهج  هدرتسگ  تاعلاطم  نیاربانب  دشاب . یم  رثوم  شوگرخ  رد  زورلکساورتآ  يرامیب  تفرـشیپ  زا  يریگولج 

. تسا زاین  دروم  زورلکساورتآ  نامرد  يریگشیپ و  رد  نایب  نیریش  فرصم  روظنم  هب 
(Glycyrrhiza glabra L  ). نایب نیریش  هایگ  ینیمز  يالاب  دشر  رب  موزیر  هزادنا  تشاک و  قمع  رثا  یسررب 

یتاقیقحت هناخلگ  رد  یـشیامزآ  نایب  نیریـش  هایگ  ینیمز  يـالاب  تمـسق  دـشر  رب  موزیر  هزادـنا  تشاـک و  قمع  تارثا  یـسررب  روظنم  هب 
20 و ، 10  ) حطس هس  رد  تشاک  قمع  لماع  ود  اب  لیروتکاف و  تروص  هب  شیامزآ  دش . ماجنا  لاس 1380  رد  دهشم  يزرواشک  هدکشناد 

شیازفا اب  دـش . ماجنا  رارکت  ود  اب  یفداـصت و  ـالماک  حرط  بلاـق  رد  يا ) هناوج  2،1 و 3   ) حطـس هس  رد  موزیر  هزادـنا  و  رتم ) یتناس   40
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اب یلو  شهاـک  نییاـپ  ياـه  قمع  رد  هقاـس  کـشخ  نزو  تفاـی . شیازفا  نآ  کـشخ  نزو  گرب و  حطـس  موزیر  هزادـنا  تشاـک و  قمع 
کیدزن رایسب  هک  دمآ  تسدب  رتم  یتناس  قمع 20  رد  لک  کشخ  نزو  نیرتالاب  تفای . شیازفا  نآ  کشخ  نزو  موزیر ، هزادـنا  شیازفا 

نیا دومن  دـیلوت  ار  لک  کشخ  نزو  نیرتالاب  رگید ، موزیر  ود  هب  تبـسن  يا  هناوج  هس  موزیر  دوب و  رتم  یتناـس  قمع 40  کشخ  نزو  هب 
. دوش یم  نایب  نیریش  دشر  جییهت  ببس  يرتم  یتناس  قمع 20  رد  يا  هناوج  هس  ياه  موزیر  نتفرگ  رارق  هک  دسر  یم  رظن  هب  روط 

(Glycyrrhiza glabra L  ). نایب نیریش  زره  هایگ  ینیمز  نییاپ  دشر  رب  موزیر  هزادنا  تشاک و  قمع  رثا  یسررب 
یتاقیقحت هناـخلگ  رد  یـشیامزآ  ناـیب ، نیریـش  هاـیگ  ینیمز  نییاـپ  تمـسق  دـشر  رب  موزیر  هزادـنا  تشاـک و  قمع  رثا  یـسررب  روظنم  هب 

20 ، 10  ) حطس هس  رد  تشاک  قمع  لماع  ود  اب  لیروتکاف و  تروص  هب  شیامزآ  دش . ماجنا  لاس 1380  رد  دهشم و  يزرواشک  هدکشناد 
. دـش ماجنا  رارکت  ود  اب  یفداصت و  الماک  ياـهکولب  حرط  بلاـق  رد  يا ) هناوج  2 و 3  ، 1  ) حطـس هس  رد  موزیر  هزادـنا  و  رتمیتناس ) و 40 
رد بیترت  هب  کشخ  نزو  نیرتمک  نیرتشیب و  دـنتفرگ . رارق  شیاپ  دروم  هاـیگ  دـشر  لـصف  یط  رد  يرداـم  موزیر  هشیر و  کـشخ  نزو 

یلو دوب ، رادروخرب  يدـنک  رایـسب  هشیر  زا  هشیر  کشخ  نزو  تشاک ، زا  سپ  زور  دودح 100  ات  دش . هدـهاشم  رتمیتناس  قمع 20 و 40 
ار هشیر  کشخ  نزو  نیرتشیب  دـنتفرگ ، رارق  رتمیتناس  قمع 20  رد  یتقو  فلتخم ، ياه  هزادـنا  اب  ياـه  موزیر  تفاـی . شیازفا  نآ  زا  سپ 

دودح ات  دندرک . دـیلوت  ار  هشیر  کشخ  نزو  نیرتمک  يا ، هناوج  کت  ياه  موزیر  رثکادـح و  يا ، هناوج  هس  ياه  موزیر  دـندرک . دـیلوت 
يردام موزیر  کـشخ  نزو  مجنپ ، داـتفه و  زور  زا  دـعب  تفاـی . شهاـک  يرداـم  ياـه  موزیر  رد  کـشخ  نزو  تشاـک ، زا  سپ  زور   60

، يرتمیتناس قمع 20  رد  دوجوم  ياه  موزیر  هک  يوحن  هب  دـندومن ، يردام  ياه  موزیر  ندرکرپ  هب  عورـش  اـه  هتوب  هیلک  تفاـی و  شیازفا 
هناوج هس  کت و  ياه  موزیر  دندرک . هیلخت  هب  عورـش  اددجم  اه  موزیر  تشاک ، زا  سپ  ما  زور 160 رد  دنتشاد . ار  کشخ  نزو  نیرتالاب 

. دنداد ناشن  دشر  لصف  یط  ار  يردام  ياه  موزیر  کشخ  نزو  نیرتالاب  نیرتمک و  بیترت  هب  يا 
(Glycyrrhiza glabra  ) نایب نیریش  زره  فلع  موزیر  کیژولویزیفوکا  ياه  هبنج  یخرب  یسررب 

ياـه 1381-83 لاـس  رد  هک  شهوژپ  نیا  رد  تسا . راوشد  رایـسب  هدرتسگ  ینیمزریز  متـسیس  لیلدـب  هلاـس  دـنچ  زره  ياـه  فلع  لرتنک 
ياه شیامزآ  تروصب  نایب  نیریش  زره  فلع  موزیر  ینز  هناوج  شهاک  ینز و  هناوج  رب  رثوم  یکیژولویزیفوکا  لماوع  تفرگ ، تروص 
دارگ یتناس  هجرد  زا 6  رت  نییاپ  يامد  رد  اـه  موزیر  هک  داد  ناـشن  جـیاتن  تفرگ . رارق  یـسررب  دروم  هاگـشیامزآ  هنازخ و  رد  هناگادـج 

ات ینز  هناوج  دـصرد  زا 50  زین  لک  یترارح  زاـین  دنتـشاد . زاـین  زور  هجرد - لقادـح 154  هب  ینز  هناوج  يارب  اـه  موزیر  دـندزن و  هناوج 
 - 5 و ، - 3 ، - دامجنا 0 يامد  حطـس  راهچ  رد  بآ  خی  هلیـسوب  ینز  هناوج  لرتنک  شیامزآ  جیاتن  دش . نییعت  زور  هجرد -  تشادرب 3549 

يامد 5 رد  باقرغ  هک  داد  ناـشن  رارکت  رد 4  کشخ  باقرغ و  یعارز ، تیفرظ  حطـس  هس  رد  كاـخ  تبوطر  دارگ و  یتناـس  هجرد   10
حوطـس یمامت  رد  نآ  زا  رت  نییاـپ  دارگ و  یتناـس  هجرد   3  - يامد رد  اـه  موزیر  دـش و  ینز  هناوج  شهاـک  هب  رجنم  دارگ  یتناـس  هجرد 

هجرد ياهامد 25  رد  زور  هک 10  ییاه  موزیر  یهاگشیامزآ ، طیارش  رد  یگدش  کشخ  شنت  شیامزآ  رد  دندزن . هناوج  كاخ  تبوطر 
اب نایب  نیریـش  موزیر  ینز  هناوج  لرتنک  ناکما  هک  داد  ناشن  شهوژپ  نیا  جیاتن  لک  رد  دـندزن . هناوج  دـنتفرگ ، رارق  رتالاب  دارگ و  یتناس 

دراد . دوجو  یهاگشیامزآ  تروصب  یکیزیف  ياه  شور  زا  هدافتسا 
امد هب  شنکاو  رد  ( Glycyrrhiza glabra L  ). نایب نیریش  ینز  هناوج  یکیژولویزیفوکا  ياه  هبنج 

. دوـش یم  هتخانـش  روـشک  تاـغاب  مـید و  عرازم  هدـمع  زره  فـلع  ناوـنعب  ناریا  رد  هـک  تـسا  ییوراد  یتعنـص و  یهاـیگ  ناـیب  نـیریش 
،25 ، 20 ، 15 ، 10 ، 3 ، 0  ) تباث ياهامد  رامیت  تحت  سراف  هاشنامرک و  زا  نایب  نیریـش  هدش  يروآ  عمج  روذـب  ینز  هناوج  تایـصوصخ 

يامد رد  بیترت  هب  سراف  هاشنامرک و  روذـب  رد  ینز  هناوج  دـصرد  نیرتشیب  تفرگ . رارق  یـسررب  دروم  دارگیتناس ) هجرد  35 و 40  ، 30
دارگیتناس هجرد  يامد 40  رد  دوب . هاشنامرک  زا  رتشیب  سراف  روذـب  ینز  هناوج  ییاهن  دـصرد  دـش و  هدـهاشم  دارگیتناس  هجرد  و 20   25

ار یهباشم  دنور  زین  ینز  هناوج  تعرـس  دمآ . تسدب  دـصرد  بیترت 27 و 43  هب  سراف  هاشنامرک و  روذـب  رد  ینز  هناوج  ییاهن  دـصرد 
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ره يارب  دارگیتناس  ات 30  هدودحم 20  رد  ینز  هناوج  دصرد  50 و 90  هب 10 ، ندیـسر  نامز  نیرت  هاتوک  تیعمج ، ود  ره  يارب  دوب . اراد 
يارب دارگیتناس   45.3 ، 29.1 بیترت 2.2 ، هب  ینز  هناوج  هنیـشیب  هنیهب و  هنیمک ، ترارح  هجرد  دـش . لصاح  نامز  نیرتهاـتوک  تیعمج  ود 

. دوب سراف  زا  هدش  يروآ  عمج  روذب  يارب  دارگیتناس  هجرد   44 ، 29.2 هاشنامرک و 2.4 ، زا  هدش  يروآ  عمج  روذب 
Pleurotus sajor-caju چراق اب  هدش  يروآرف  ( Glycyrrhiza glabra L  ). نایب نیریش  هلافت  يریذپ  شراوگ 

ناـیب نیریـش  هلاـفت  يریذـپ  شراوگ  رب   Pleurotus sajor-caju چراـق اـب  يروآرف  ریثاـت  یـسررب  شهوژپ ، نـیا  ماـجنا  زا  فدـه 
هتفه ود  زا  سپ  دـش و  هداد  تشک  هدـش ، نورتس  مدـنگ  ياه  هناد  يور   P.sajor-caju چراق دوب . .( Glycyrrhiza giabra L)
یتناس هجرد  يامد 25  رد  ، ) هتفه ود  زا  سپ  دـش . هدوزفا  ییولیک ، ود  یکیتسالپ  ياه  هسیک  نورد  نورتس  ناـیب  نیریـش  هلاـفت  هب  دـشر ،
يریگ هزادنا  لزق  چوق  رد 12  يریذپ  شراوگ  بیارض  دنتفرگ . رارق  هدافتسا  دروم  دندرک و  دشر  هلافت  يور  چراق ، ياه  مویلـسیم  دارگ )

. دش
یلو دش  ( NFE  ) نژورتین نودـب  هراصع  و  ( CP  ) ماخ نییتورپ  کشخ ، هدام  نازیم  شیازفا  بجوم  چراق  اب  ناـیب  نیریـش  هلاـفت  يروآرف 

(ADF  ) زلولس یمه  نودب  یلولـس  هراوید  ماخ و  ربیف  دصرد  تفای . شهاک  ( ADL  ) نینگیل و  ( NDF  ) یلولس هراوید  رتسکاخ ، دصرد 
یفرـصم و کشخ  هدام  نیگنایم  دش . هدید  دـصرد ) حطـس 0.08   ) ماخ یبرچ  دـصرد  رد  یکدـنا  شهاک  دادـن . ناشن  يراد  ینعم  رییغت 
. دوب دهاش  هورگ  زا  رتشیب  يراد  ینعم  هنوگ  هب  هدـش ، يروآرف  نایب  نیریـش  هلافت  اب  هدـش  هیذـغت  هورگ  رد  کشخ  هدام  يریذـپ  شراوگ 

نودـب یلولـس  هراوید  یلولـس ، هراوید  نژورتین ، نودـب  هراصع  ماخ ، یبرچ  یلآ ، هدام  ماخ ، ربیف  ماـخ ، نیئتورپ  يریذـپ  شراوگ  بیارض 
دهاش هورگ  زا  رتشیب  يراد  ینعم  روط  هب  هدش ، يروآرف  هلافت  يارب  (، TDN  ) ریذپ شراوگ  ییاذغ  داوم  عومجم  نینگیل و  زلولس و  یمه 
ینعم روط  هب  ار  نایب  نیریـش  هلاـفت  يریذـپ  شراوگ  ییاذـغ و  شزرا  تیفیک ، ، P.sajor-caju چراـق اـب  يروآرف  یلک ، روط  هب  دوب .

یم لکشم  اب  هدرتسگ  حطـس  رد  شور  نیا  دربراک  هدشن ، نورتس  هلافت  يور  چراق  شرورپ  لکـشم  یلو ، ( p<0.05  ) داد شیازفا  يراد 
. دنک

نیزیریسیلگ نآ  هرثوم  بیکرت  و  ( Glycyrrhiza glabra L  ). نایب نیریش  هایگ  یسوریودض  تارثا  رب  يرورم 
اه نوکلاچ  اهدییونوالف ، ینینوپاس ، ياه  نپرت  يرت  لماش  هایگ  نیا  هرثوم  داوم  زا  يدادعت  تسا . هسانیموگل  هداوناخ  زا  نایب  نیریش  هایگ 

. تسا کیزیرسیلگ  دیسا  نایب ، نیریش  هایگ  رد  دوجوم  هدام  نیرت  مهم  تسا . اه  نوالفوزیا  و 
نآ هرثوـم  بیکرت  ناـیب و  نیریـش  هاـیگ  یـسوریو  دـض  تارثا  هنیمز  رد  هدـش  ماـجنا  ياـه  یـسررب  زا  يرورم  هلاـقم  کـی  هـیارا  فدـه :

. دوب نیزیریسیلگ 
رد ریظن MEDLINE و  یتنرتنیا  یتاعالطا  هاگیاپ  زا  هدافتـسا  اب  نایب  نیریـش  هایگ  دروم  رد  هدـش  هیارا  تالاقم  یـسررب  یـسررب : شور 

. تفرگ تروص  ياه 1980-2005  لاس  هدودحم 
رتسوز السیراو  (، HSV-1  ) سکلپمیـس سپره  دننام  اه  سوریو  زا  یعیـسو  فیط  ربارب  رد  نایب  نیریـش  هایگ  هشیر  ياه  هراصع  جـیاتن :
متسیس هدننک  فیعضت  سوریو  سراس و  ازنآولفنآ ، سوریو  ، A، B، C تیتاپه سوریو  (، CMV  ) سوریوولاگموتیاس (، VZV  ) سوریو

هب التبم  نارامیب  نامرد  رد  دیسا  کیزیریسیلگ  هزورما  هک  يروط  هب  تسا . هداد  ناشن  ار  یلاعف  یسوریودض  رثا  (، HIV-1  ) ناسنا ینمیا 
مایپ ریسم  نینچمه  دروآ و  یم  لمع  هب  يریگولج  اه  سوریو  ریثکت  زا  هدام  نیا  هک  دیآ  یم  رظن  هب  دوش . یم  هدافتسا  نمزم  لاعف  تیتاپه 

. دهد یم  رارق  ریثات  تحت  ژافورکام  رد  ار  دیسکا  کیرتین  دیلوت  ییاقلا و  زاتنیس  دیسکا  کیرتین  ینژ ، نایب  یلولس ، لخاد  یناسر 
، دیسا کیزیریسیلگ  ینعی  نآ  هرثوم  هدام  هایگ و  نیا  زا  هدافتسا  روظنم  هب  ینیلاب  رت  عیـسو  ياه  شهوژپ  هک  دیآ  یم  رظن  هب  يریگ : هجیتن 

. تسا مزال  یسوریو  ياه  تنوفع  ریاس  نامرد  رد 
مرک رد  يراـجت  ياـه  نادیــسکا  یتـنآ  اــب  ( Glycyrrhiza glabra L  ) ناـیب نیریـش  هراـصع  ینادیــسکا  یتـنآ  تیلاـعف  هسیاـقم 
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دصرد نونیکوردیه 2 
يور رب  تاـقیقحت  ریخا ، ياـه  لاـس  رد  يراـجت ، ياـه  نادیـسکا  یتـنآ  زا  هدـش  شرازگ  فلتخم  ضراوع  هب  هجوت  اـب  فدـه : هقباـس و 

هک تسا  هدـننک  نشور  هدام  کی  نونیکوردـیه ، تسا . هدـش  زکرمتم  یعیبط ، عبانم  زا  رترثوم  رتملاس و  ياه  نادیـسکا  یتنآ  هب  یبایتسد 
رثا رب  دوشیم و  رادـیاپ  یتخـس  هب  ییایمیـش  هدام  نیا  دور . یم  راکب  یـشیارآ  ياه  هدروآرف  رد  هتناـمگیپرپیه  یحاون  ندومن  نشور  يارب 

رد نایب  نیریـش  یلوناتم  هراصع  ینادیـسکا  یتنآ  رثا  شهوژپ  نیا  رد  ددرگ . یم  گنر  يا  هوهق  اوه  ضرعمرد  تعرـس  هب  نویـسادیسکا ،
تسا . هتفرگرارق  یسررب  دروم  يراجت  ياه  نادیسکا  یتنآ  اب  هسیاقم 

یتنآ اب  هسیاقم  رد  هراصع  ینادیـسکا  یتنآ  تیلاعف  دـش . يریگ  هراصع  لوناتم  اب  نایب  نیریـش  هدـش  کشخ  هشیر  ردوپ  اه : شور  داوم و 
رد ینزو ) / ینزو  ) دصرد 1 و2  ، 0.5 ياه 0.1 ، تظلغ  رد  نثولوت ) یـسکوردیه  لیتوب  تیفلوس و  یباتم  میدس  يراجت (  ياه  نادیـسکا 

يامد 0.5±25 رد  هام  هس  تدم  هب  قوف  هراصع  اه و  نادیسکا  یتنآ  سیواح  ياه  هدروآرف  دیدرگ . یسررب  دصرد  نونیکوردیه 2  مرک 
سپ هدنامیقاب  نونیکوردیه  دصرد  یکیزیف و  يرادیاپ  دندش . يرادـهگن  رون  زا  رود  هب  دارگیتناس و  هجرد  دارگیتناس و 0.5±45  هجرد 
جوم لوط  يرتموتفورتکپسا UV و  شور  زا  هدنامیقاب  نونیکوردیه  نازیم  يریگ  هزادنا  تهج  دیدرگ . یـسررب  هام  2 و 3  ، 1 هتفه ، زا 2 

. دش هدافتسا  رتمونان   294
دـصرد شیازفا  ببـس  نادیـسکا  یتنآ  تظلغ  شیازفا  دوب . امد  شیازفا  اب  نونیکوردیه  بیرخت  عیرـست  زا  یکاح  هعلاطم  جـیاتن  اه : هتفای 
تیفلوس یب  اتم  میدس  دروم  رد  هژیو  هب  يراجت  ياه  نادیـسکا  یتنآ  دصرد  شیازفا  اما  دیدرگ . یم  هدروآرف  رد  هدنامیقاب  نونیکوردـیه 

يامد 25 ود  ره  رد  موس ، هام  رد  دیدرگ . هدروارف  یکیزیف  يرادیاپ  شهاک  ببـس  دصرد ، ود  نئولوت  یـسکوردیه  لیتوب  دصرد و  کی 
ناشن يراجت  اه  نادیـسکا  یتنآ  اب  هسیاقم  رد  ار  يرتشیب  ینادیـسکا  یتنآ  تیلاعف  اه  تظلغ  یمامت  رد  هراصع  دارگ ، یتناـس  هجرد  و 45 
رادـقم اـب  ار  یبساـنم  یکیزیف  يرادـیاپ  هراـصع  دـصرد  و 2   1 ، 0.5 يواـح 0.1 ، ياـه  هدروآرف  موـس ، ياــمد  رد  (. P<0.001  ) داد

و 63  60 ، 55 دارگ و 51 ، یتناـس  هـجرد  ياـمد 25  رد  تظلغ ) شیازفا  بیترت  هـب   ) دـصرد و 81   78 ، 76 هدنامیقاب 72 ، نونیکوردـیه 
داد . ناشن  دارگ ، یتناس  هجرد  يامد 45  رد  دصرد 

یعیبط نادیـسکا  یتنآ  کی  ناونع  هب  دـصرد ، ياه 0.5 و 1  تظلغ  اب  ار  نایب  نیریـش  هراصع  ناوت  یم  جـیاتن  نیا  زا  هدافتـسا  اب  جانتـسا :
. دومن داهنشیپ  نویسادیسکا  هب  ساسح  داوم  يارب  رثوم 

ییاراک اب  عیام  یفارگوتامورک  هاگتـسد  طسوت  ( Glycyrrhiza glabra L  ). نایب نیریـش  هایگ  هشیر  رد  نیزیریـسیلگ  يریگ  هزادنا 
(HPLC  ) الاب

شیب هدننک و  نیریـش  لماع  ناونع  هب  هک  دوشیم  هدـیمان  سیروکیل  ماع  روط  هب  .( Glycyrrhiza glabra L  ) نایب نیریش  هایگ  هشیر 
نیا تسا . کینیزیریـسیلگ  دیـسا  ماـن  هب  نپرتـیرت  نینوپاـس  هقلح  جـنپ  ياراد  سیروـکیل  تسا . هتـشاد  ییوراد  دربراـک  لاـس  رازه  ود  زا 

، باهتلا دـض  لماع  ناونع  هب  نآ  نیریـش  هزم  رطاخ  هب  ناـیب  نیریـش  دـشاب . یم  ( b-amyrin) نیریمآ اـتب -  تاقتـشم  هب  قلعتم  بیکرت 
زا نآ  زا  لصاح  ياه  هراصع  نایب و  نیریش  هایگ  هشیر  رد  نیزیریسیلگ  رادقم  یبایزرا  تهج  نونکات  تسا . هدش  هتخانـش  مخز  يژرلآ و 

دنشاب . یم  میقتسم  ریغ  ياهشور  هب  یکتم  یصاصتخا و  ریغ  امامت  هک  تسا ، هدش  هدافتسا  یفلتخم  ياهشور 
زا هدافتسا  اب  ینعی  هدام ) زیلوردیه  نودب   ) شور زا  نایب ، نیریش  هشیر  ياه  هنومن  رد  نیزیریـسیلگ  رادقم  صیخـشت  تهج  قیقحت  نیا  رد 

يازجا رگید  زا  نیزیریـسیلگ  يزاسادـج  شور  نـیا  رد  تـسا . هـتفرگ  تروـص  ( HPLC  ) الاب ییاراک  اب  عیاـم  یفارگوتاـمورک  هاگتـسد 
هـشیر دنـشاب . یم  رارکت  لباق  شخب و  تیاضر  جـیاتن  هک  تفرگ ، تروص  سوکعم  هلحرم  زا  هدافتـسا  اب  هاـیگ  هشیر  هراـصع  رد  دوجوم 

لالح و طسوت  هراصع  جارختـسا  هب  مادـقا  سپـس  دـیدرگ . يروآ  عمج  ناریا ، یلم  یـسانش  هایگ  غاب  رد  ییوراد  ناهایگ  هعرزم  زا  هاـیگ 
شور نیا  دیدرگ . نییعت  دصرد  هنومن 1.5  رد  بیکرت  رادقم  میدومن . ( HPLC  ) هاگتسد طسوت  کینیزیریسیلگ  دیسا  بیکرت  ییاسانش 
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. تسا هدرک  عفد  ار  یلبق  ياهشور  رد  تالکشم 
یناطرس ياه  روموت  دیدج  نامرد  نایب ، نیریش  هایگ 

ندب رد  یناطرس  ياه  لولس  عویش  زا  دناوت  یم  نایب  نیریش  هایگ  زا  لکشتم  بیکرت  یعون  تسا  هداد  ناشن  نادنمشناد  ریخا  ياه  یسررب 
دنک . يریگولج 

یم تسا ، نیریـسیلگ  دیـسا  يواح  هک  نایب  نیریـش  هایگ  تابیکرت  دـهد  یم  ناشن  كرویوین  هاگـشناد  ناققحم  زا  هدـمآ  تسد  هب  جـیاتن 
مروت روموت و  داجیا  ثعاب  اه  تنوفع  نیا  دنک . يریگولج  دراد  لابند  هب  ار  ندب  يدنویپ  ياه  تفاب  تنوفع  لولـس  یعون  راشتنا  زا  دناوت 

دوش . یم  تسوپ  ریز  رد  اه  نآ 
ضرعم رد  نارگید  زا  رتشیب  تسا ، هدش  لالتخا  راچد  اه  نآ  ندب  یعافد  متسیس  هک  يدارفا  تسا  نآ  زا  یکاح  نادنمـشناد  ياه  شواک 

تسا . هدش  رشتنم  ینیلاب  تاقیقحت  هیرشن  رد  اه  یسررب  نیا  جیاتن  دنریگ . یم  رارق  هضراع  نیا  هب  التبا 
يو ندـب  رد  رامیب  هجوت  نودـب  ینالوط  ياه  تدـم  يارب  دـنوش ، یم  نایامن  لاخبت  تروص  هب  هک  اه  مروت  زا  يرایـسب  هداد  ناشن  هبرجت 

دنراد . دوجو 
دنک یم  نامرد  ار  هروخوم  نایب  نیریش 

ای تسوپ  اب  تروص  هب  هک  هاـیگ  موزیر  هشیر و  تسا  رت  نیریـش  رکـش  زا  تسا  دوجوم  هاـیگ  هشیر  رد  ناـیب  نیریـش  رثوم  هداـم  نیرتمهم 
نیریش . دسر یم  شورف  هب  اه  يراطع  رد  يا  هناوتسا  تاعطق  رد  هک  تسا  هایگ  هدافتسا  دروم  تمسق  دراد ، ییوراد  فرصم  تسوپ  نودب 
ناطرـس هدعم و  مخز  هدـننک  نامرد  هلمج  زا  دراد  يرایـسب  ینامرد  صاوخ  تسا  فورعم  ییوراد  ناهایگ  گرزبردـپ  ناونع  هب  هک  نایب 

نیا . دوش هداد  ضیرم  هب  اذـغ  زا  لبق  يروخاذـغ  قشاق  کی  رادـقم  هب  هنازور  هیهت و  ار  هایگ  نیا  تبرـش  روظنم  نیا  يارب  هک  تسا  هدـعم 
باـهتلا مخز و  ندرک  فرطرب  يارب  نینچمه  دـنک . یم  يریگولج  يریپ  زا  نآ  ندروخ  تسا و  دـیفم  ندـب  یموـمع  تیوـقت  يارب  هاـیگ 

همضاه ءوس  نامرد  يارب  دهد و  یم  نیکـست  ار  سفن  یگنت  دنک و  یم  فرطرب  ار  هفرـس  نایب  نیریـش  . دیکمب ار  نایب  نیریـش  هشیر  ناهد 
، هثل ياه  تنوفع  مخز و  ینوخ ، مک  ادـص ، یگتفرگ  هفرـس و  نامرد  يارب  نایب  نیریـش  قرع  . دـنک یم  تیوقت  زین  ار  مشچ  تسا و  دـیفم 

. دوش یم  بوسحم  هایگ  نیا  تارضم  نوخ  میساتپ  ندروآ  نییاپ  نوخراشف و  ندرب  الاب  . تسا دیفم  اهتشا  ناهد و  ییوبدب 
 : عبانم

http://www.sabziran.ir یناطرس ياه  روموت  دیدج  نامرد  نایب ، نیریش  هایگ 
http://daneshnameh.roshd.ir یئوراد »  » نایب نیریش 

http://www.parsiteb.com نایب نیریش 
http://aftab.ir دنک یم  نامرد  ار  هروخوم  نایب  نیریش 

http://www.centralclubs.com نایب نیریش 
Glycyrrhiza glabra http://www.mdplant.blogfa.com نایب نیریش  ییوراد  هایگ 

http://www.iranmania.com نایب نیریش 

كاندرد رگنامرد  هنزگ ، 

یسانش  هایگ  تایلک 
صاوخ زا  دـندرکیم و  هدافتـسا  هیذـغت  يارب  نآ  زا  ناـمز  نآ  مدرم  هتـشاد و  دوـجو  زین  خـیرات  لـبقام  نارود  زا  هک  تسا  یهاـیگ  هنزگ 

ياهیرامیب یگدروخامرـس و  عفر  يارب  ارنآ  هدرکیم  یگدـنز  يدـالیم  مود  نرق  رد  هک  میکح  سونیلاـج  دناهتـشاد . عـالطا  نآ  یناـمرد 
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رتم کی  عافترا  ات  مئاق  روطب  هدوب و  شوگ  راهچ  نآ  هقاس  هک  هلاس  دنچ  یفلع و  تسا  یهایگ  هنزگ  تسا . هدربیم  راکب  یسفنت  هاگتـسد 
دوریم . الاب 

هدوب هدنزخ  هایگ  نیا  هشیر  دیوریم  وردوخ  تلاح  هب  دـننکیم  روبع  نآ  زا  نایاپراهچ  هک  بوطرم  طاقن  اهغاب و  اههبارخ ،  رد  هایگ  نیا 
رد هک  هدـناشوپ  لکـش  یطورخم  ياهرات  اهزرپ و  ار  هایگ  نیا  هقاـس  دریگیم . ارف  ار  هقطنم  ماـمت  مکمک  دوشیم  زبس  هک  ياهیحاـن  رد  و 

هنزگ ارنآ  لیلد  نیمه  هب  دیاش  دـنکیم و  شزوس  شراخ و  دـیلوت  هک  دزگیم  ار  تسوپ  دبـسچیم و  تسدـب  هقاس  ندرک  سمل  تروص 
هناد هریـش و  هشیر ،  هزات ،  ياهگرب  هایگ  نیا  هدافتـسا  دروم  تمـسق  تسا . ناتک  مخت  دننام  گنر و  هریت  زیر و  مرن ،  نآ  مخت  دـناهدیمان .

. تسا نآ 
 Urticaeae هنزگ هریت  تاصخشم 

لکـش يرپ  ياهگربگر  اب  راد  كراوشوگ  اهنآ  ياهگرب  دنتـسه . یتخرد  هچتخرد و  تروص  هب  تردـنب  یفلع ،  امومع  هریت  نیا  ناهایگ 
هب نیذآ  لگ  هنزگ  هریت  رد  دنتسه . اهگربساک  اب  لباقتم  مچرپ  گربساک و 4  ياراد 5  سنج و  کت  اهلگ  الومعم  دنتسه . لباقتم  ای  درفنم 

کمخت کی  اب  هچرب  کی  لماش  یگدام  دـیآیم . دوجوب  مکارتم  ياهنزرگ  لبنـس  اـهنآ  عومجم  زا  هک  تسا  یعمتجم  ياـهنزرگ  لـکش 
. تسا هقدنف  کی  تروص  هب  هشیمه  ابیرقت  هویم  تسا . هداتسیا  میقتسم و 

یبوچ شیب  مک و  ربیف  هقلح  کی  نتشاد  يرگید  هرشب و  ياههتخای  رد  تیلوتسیس  دوجو  یکی  هریت  نیا  ناهایگ  یحیرشت  تاصاصتخا  زا 
نیا ياهسنج  زا  یخرب  مهم  تافص  زا  رگید  یکی  زین  هقاس  ای  گرب  حطس  رد  هدنزگ  ياهکرک  نتشاد  تسا . هیطیحم  هریاد  هقطنم  رد  هدش 

رد سنج و  ياراد 40  هنزگ  هریت  . تسا هریت  نیا  یفنم  تافص  زا  رگید  یکی  اههنوگ  مامت  رد  ياهباریـش  ياههلول  نادقف  ابیرقت  تسا . هریت 
رایـسب هریت  نیا  ياههنوگ  اپورا  اقیرفآ و  رد  دنیوریم . ياهراح  یحاون  يزلام و  دنه ،  اکیرمآ ،  رد  اهنآ  رثکا  هک  تسا  هنوگ  دودح 500 

تسا . ردان 
ناریا  رد  هنزگ  هریت 

هنزگ  ای  اکیتروا  سنج 
اکیتروا یکی  دراد . هنوـگ  هس  ناریا  رد  تسا و  هدـش  هدیـشوپ  هدـنزگ  ياـهکرک  زا  اـهنآ  هقاـس  گرب و  حطـس  هریت  نیا  هدـنزگ  هورگ  رد 

هک انیباناک  اکیتروا  يرگید  تسا . رادهنادـند  هداـس و  ياـهگرب  ياراد  دـیوریم و  بوطرم  طاـقن  رد  رتشیب  هک  هیاـپود  هنزگ  اـی  اـکیئوید 
هفالک يورک و  مکارتم ،  نیذآ  لگ  هک  تسا  ارف  یلولیپ  اکیتروا  یکی  هنزگ  رگید  عاونا  زا  تسا . هدـش  میـسقت  کنهپ  اب  ییاهگرب  ياراد 

دراد . رارق  هقاس  فرط  ود  رد  نآ  دننام 
ایرات  هیراپ  سنج 

ياههراوید فاکـش  تاعافترا و  صوصخم  هک  تسا  اکیادوژ  ایرات  هیراپ  ود ،  نآ  زا  یکی  تسا . هدنزگ  ریغ  هنوگ  جنپ  ياراد  سنج  نیا 
تسا . یلامش  بوطرم  قطانم  ياهلگنج  فک  صوصخم  هک  سیلانیس  یفا  ایرات  هیراپ  يرگید  تساههوک و  یگنس 

هل آ  هاک  سروف  سنج 
یگرب مادنا  ات 6  لماش 4  هک  رادکرک  نابیرگ  زا  یششوپ  رد  دنتـسه و  سنج  کت  نآ  ياهلگ  دراد . هنوگ  کی  طقف  ناریا  رد  سنج  نیا 
یگرب شوپلگ  کی  نینچمه  دـنراد . رارق  ناـبیرگ  فارطا  رد  ـالومعم  مچرپ و  کـی  ياراد  رن  ياـهلگ  دـنراد . رارق  داـیز  دادـعت  هب  تسا 
طـسو رد  رن  ياهلگ  فالخرب  هدام  ياهلگ  تسا . هبل  کـی  لـماش  اـبیرقت  ـالاب  رد  تسا و  دـننام  هلول  نییاـپ  تمـسق  رد  هک  دـنراد  لـکش 

هاک سروف  سنج  نیا  درف  هب  رصحنم  هنوگ  دنتسه . دازآ  كراوشوگ  ود  ياراد  نیفرطر  بوانتم و د  اهگرب  دنراد . رارق  یگرب  ود  نابیرگ 
دیوریم . سراف  جیلخ  لحاوس  رد  تسا و  ایسیسانت  هل آ 

هنزگ  هریت  ياه  هفیاط 
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. تسا اکیتروا  مان  هب  سنج  کی  هدنزگ و  ياهکرک  ياراد  هرروا : هفیاط  • 
. دراد هداعلاقوف  يرطق  ومن و  یتسوپ  هقطنم  ربیف  هتسویپ و  مهب  ابیرقت  شوپلگ  هدام  لگ  رد  هدنزگ ،  ياهکرک  دقاف  هیرم : ههوب  هفیاط  • 

لکـش يورک  ياهنزرگ  ياهگرب  رانک  رد  هدام  رن و  ياهلگ  ازجم ،  شوپلگ  هدام  ياهلگ  رد  هدنزگ ،  ياهکرک  دقاف  هیرات : هیراپ  هفیاط  • 
دنهدیم . لیکشت  ار 

هنزگ 
تسا . ( Urticaceae  ) هنزگ داوناخ ? زا  . Urtica dioica L هایگ دش ? کشخ  ياهگرب 

 : هایگ ياهمان 
. Urtica dioica L نیتال :

ریبک  هنزگ  هیاپود ، هنزگ  هنزگ ، یسراف :
هرجنا  قیرح ، صیرق ، یبرع :

 Stinging nettle, Great nettle, Large nettle, Common nettle یسیلگنا :
 Brennesselkraut, Honfnesselkraut, Haarnesselkraut, Grosse nessel یناملآ :

 Herbed'ortie, ortie mechante, Grand ortie, Ortie dioique هسنارف :
? قاس دـسریم  رتمیتناس  هب 120ـ50  نآ  عافترا  هک  هدـنزگ  ياهکرک  ياراد  هداتـسیا  زبس ، یفلع ، هیاپود ، اـیاپ ، یهاـیگ  یـسانش : تخیر 

اهگرب تسا . هدـنزگ  ياهکرک  زا  هدیـشوپ  بعـشنم ، مک  یلیخ  اـی  هداـس و  میخـض ، ًاـبیرقت  ولهپ و  راـهچ  رادهیواز ، یمک  تسار ، ددـعتم 
کچوک ياههدوت  رد  عمتجم  ماخ و  زبس  زیر ، رایـسب  سنج ، کت  لـگ  هدـنزگ ، كرک  زا  هدیـشوپ  حطـس  ود  رد  نشور  زبس  رادـگربمد ،

 . دشابیم يورک 
دنهدیم . لیکشت  ار  هایگ  نیا  یئوراد  شخب  اهگرب  یئوراد : مادنا 

 . دشابیم هامرویرهش  ات  هامتشهبیدرا  زا  هایگ  نیا  ياهگرب  يروآعمج  تشادرب و  نامز  نیرتهب  يروآعمج : نامز 
، دورهاش ناهفـصا ، دـننام  يزکرم  یبرغ و  یلامـش ، یحاون  ًاصوصخ  ناریا ، بوطرم  طاقن  رد  هنزگ  هاـیگ  یمومع  راـشتنا  راـشتنا : نماد ?

 . تسا يرتم  تاعافترا 3000  ناشاک و  هوک  ماطسب ،
زا يرتــمک  نازیم  هــب  لونوــالف  نوــالف ، نیدینایـــسوتنآوکول ، لــیفوتنازگ ، نتوراــک ، لــیفورلک ، هــنزگ ، گرب  رد  هلکـــشتم : داوــم 

 . تسا دوجوم  هایگ  رد  لورتسوتیساتب  لماش  اهلورتسا  اهنپرتيرت ، تسا .  هایگ  نیا  رد  نیدینایسوتنآوکول 
لیفورلک دصرد  ياراد 5/1  روطنیمه  دـشابیم ، نیترکـس  يواـح  هنزگ  هزاـت  ياـهگرب  دراد .  دوـجو  هنزگ  گرب  رد  زین  کـیمرف  دیـسا 

، دیسا کیلورف  دیـسا ، کیئفاک  لماش  هک  دراد  دوجو  هایگ  نیا  رد  زین  یلنف  داوم  دراد . لیفورلک  هنزگ 5/7 % کشخ  گرب  تسا . صلاخ 
یگدننکزمرق رثا  اب  دیزوکیلگ  یعون  ژالیسوم و  ننات ، دشابیم . دیسا  کینژورلک  دیسا و  کیلام  لیئوئفاک  نیتلوکسا و  دیـسا ، کیپانیس 

. تسا دوـجوم  هنزگ  رد  زین  ( Scopoletin  ) نیتلوپوکـسا دیئولاکلآ  نینچمه  و  ( Urticin  ) نیـسیتروا مان  هب  یگنر  داـم ? تسوپ و 
نیتآز نیتآز ، لماش  هنزگ  هدمع  ياهنیکوتیـس  (. 1  ) تسا هدش  ادج  هایگ  نیا  زا  یفلتخم  ياهدیپیلوفسف  دیرـسیلگيد و  دیرـسیلگيرت ،

یلودنیا تابیکرت  نینچمه  دـشابیم .  نیتآزوردـیهيد  دـیتوئلکون و  نیندآ  لیتنپوزیا  نیزوندآ ، لیتنپوزیا  نیندآ ، لیتنپوزیا  دـیتوئلکون ،
یهایگ و ياهنومروه  دیسا و  کینیـسیلاس  دیـسا ، کیبروکـسآ  هلمج  زا  یئاهدیـسا  نیماتیپرت و  یـسکوردیه  نیماتـسیه و 5 ـ  اب  هارمه 
، مویزینم میـساتپ ، رفـسف ، درگوگ ، تزا ، دـننام  يرـصانع  هنزگ  زات ? ياهگرب  رد  تسا . هنزگ  تابیکرت  زج  زین  يرورـض  هنیمآ  ياهدیـسا 

تسا . دوجوم  سم  ندبیلوم و  يور ، نهآ ، دننام  ردان  رصانع  میسلک و 
نامرد رد  یعـضوم  تروص  هب  کیروا و  دیـسا  دنق و  دنروآ ? نیئاپ  ردم ، ناونعب  یکاروخ  تروص  هب  هنزگ  هنزگ : هایگ  ینامرد  صاوخ 
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 . دریگیم رارق  هدافتسا  دروم  وم ، شزیر  نامرد  رد  یتح  یباهتلا و  ياهیرامیب  امزگا ، هلمج  زا  وم  تسوپ و  ياهیرامیب  زا  یخرب 
هب دریگیم . رارق  هدافتسا  دروم  هاب  هوق  يوقم  باهتلا و  دض  ردم ، ناونعب  هنزگ  زا  هتـشذگ  بط  رد  هتـشذگ : یکـشزپ  رد  لامعتـسا  دراوم 

کینوـت و  ( Styptic  ) يزیرنوـخ دـننک ? فـقوتم  (، diuretic  ) ردـم (، blood purifier  ) نوـخ دننکهیفـصت ? هنزگ  یتنـس  روـط 
تسا . هتفر  راک  هب  یتسوپ  نمزم  تاروثب  نولوک و  نمزم  ياهیرامیب  يرتناسید و  لاهسا  نامرد  يارب  تسا و  هدش  هتفرگ  رظن  رد  كرحم 

(Sinapic acid  ) دیـسا کیپانیـس  دیـسا ، کیلورف  دیـسا ، کیئفاک  لماش  هک  هنزگ  رد  دوجوم  یلنف  تابیکرت  یکیژولوکاـمراف : راـثآ 
رثا سانومودوسپ  الیـسبلک و  سیراـگلو ، سوئتورپ  یلکایـشیرشا ، لـثم  یئاـهيرتکاب  يور  رب  دـشابیم . نیتسریم  و  ( Fisetin  ) نیتسیف

، رمخم نیدـنچ  دـشر  رد  هفقو  ثعاب  نینچمه  تسا . رثؤم  کیتویبیتنآ  هب  مواقم  سوئتورپ  النوملاس و  يور  رب  هاگ  نیا  راـصع ? دراد و 
رثا ياراد  هنزگ  تسا .  هدـش  دـییأت  زین  هنزگ  رد  دوجوم  تابیکرت  زا  یـضعب  یچراق  دـض  تارثا  تسا .  هدـش  يرتکاـب  چراـق و  کـپک و 

بجوم هاـیگ  نیا  زور ? فرـصم 14  تسا  هدـش  تباث  تسا و  هارمه  هروا  رلک و  عفد  شیازفا  اب  هاـیگ  نیا  کـیتروید  رثا  تسا و  يردـم 
 . ددرگیم کیلوتسیس  راشف  شهاک  ندب و  نزو  شهاک 

تیلاعف تاتسورپ و  میخشوخ  کیتسالپرپیاه  تفاب  رد  یلولس  نویسارفیلورپ  هنزگ  هشیر  ددرگیم . باهتلا  شهاک  هب  رجنم  هنزگ ، گرب 
دض تیلاعف  هنزگ  گرب  یبآ  ییایلق  هراصع   in-vitro طیارش رد  دنکیم . راهم  ار  یـسنج  نومروه  هب  هدنوش  لصتم  نیلوبولگ  یلاصتا 

دهدیم . شهاک  تظلغ 5/62  رد  ار  ازوروپسا  تظلغ 500 و  رد  ار  اهكوکولیفاتسا  دشر  هراصع  نیا  تسا . هداد  ناشن  يرتکاب 
بیترت 1.92 هب  دیدرگ  قیرزت  اهشوم  هب  يدیرو  لخاد  تروص  هب  هک  هنزگ  گرب  دناشوج ? هنزگ و  گرب  درکمد ? يارب  LD50 ریداقم
اب ربارب  دـش  هداد  هنزگ  گرب  درکمد ? ژاواگ ، قیرط  زا  اـهنآ  هب  هک  یئاـهتر  رد  نمزم  تاـشیامزآ  رد  LD50 دوب . g/kg 1.72 وg/kg

 . دوب g/kg 1.31
ییایمیش  تابیکرت 

دیزوکولگ یعون  نیماتیو c و  ياراد  دراد و  نهآ  تابیکرت  تسا ، میسلک  میساتپ و  تارتین  کیمرف ،  دیـسا  نیتیـسل ،  ننات ،  ياراد  هنزگ 
. دوشیم جارختسا  نیسیتروا  مان  هب  یگنر  زمرق  هدام  هایگ  نیا  ياههخاشرس  زا  دنکیم . زمرق  ار  تسوپ  هک  تسا 

یئوراد  صاوخ 
زا هدافتسا  يارب  دیوریم . هرابود  رس  يوم  دراوم  زا  یضعب  رد  یتح  دنکیم ، يریگولج  رس  يوم  شزیر  زا  هدرک و  تیوقت  ار  وم  هنزگ  • 

ردـقنآ هتخیر و  شوجبآ  رتیل  کی  رد  یهوک  ياـچ  مرگ  اب 30  ای  ییاهنتب و  ار  هنزگ  هشیر  اـهگرب و  اـههخاش و  رـس  مرگ  تیصاخ 6  نیا 
دیئوشب . حبص  دیلامب و  رس  هب  ار  عیام  نیا  زا  يرادقم  اهبش  دسرب . فصن  هب  عیام  مجح  ات  دیناشوجب 

يروخیاچ قشاق  کی  روظنم  نیدـب  دـیهد . ژاسام  هنزگ  ياچ  اب  ار  اهوم  رـس  يوشتـسش  زا  دـعب  اهوم  هب  نداد  ـالج  ندـش و  قارب  يارب  • 
ار رـس  هروش  ياچ ،  نیا  اـب  نداد  ژاـسام  دـنامب . دـیراذگب  تعاـس  مین  تدـم  هتخیر و  شوج  بآ  ناویل  کـی  رد  ار  کـشخ  هنزگ  گرب 

دنکیم . فرطرب 
دنکیم . تیوقت  ار  همضاه  هاگتسد  • 

دنکیم . دایز  ار  راردا  • 
دینک . لیم  زور  رد  راب  هس  ار  هنزگ  ياچ  ناجنف  کی  روظنم  نیدب  تسا  دیفم  دنق  يرامیب  نامرد  يارب  • 

دنکیم . دایز  هدریش  نانز  رد  ار  ریش  حشرت  • 
دنکیم . فرطرب  ار  ینوخ  طالخا  • 

دنکیم . فرطرب  ار  یتسوپ  ياهیرامیب  • 
دینک . هدافتسا  هنزگ  هناد  زا  هنایهام  تداع  ندرک  زاب  يارب  • 
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دنکیم . دایز  ار  زمرق  ياهلوبلگ  دادعت  تسا و  رثوم  ینوخمک  نامرد  رد  • 
دنکیم . فرطرب  ارنآ  هنزگ  دشاب  هتشاد  دوجو  نوخ  راردا  رد  رگا  • 

تسا . روآقرع  هنزگ  • 
تسا . هدعم  هیر و  هنیس ،  طالخا  هدننک  كاپ  • 

دنکیم . تیوقت  ار  یسنج  يورین  • 
دنکیم . عفر  ار  يدبک  ياهیگتفرگ  • 

دیلامب . لیگز  يور  ارنآ  هزات  ياهگرب  دامض  لیگز ،  ندرب  نیب  زا  يارب  • 
دیشونب . دینک و  مد  نایب  نیریش  هشیر  اب  هارمه  ار  هنزگ  گرب  هناثم ،  زا  گنس  عفد  هناثم و  تنوفع  عفر  هناثم ،  ندرک  كاپ  يارب  • 

دینک . هدافتسا  لسع  اب  طولخم  هنزگ  مخت  دامض  زا  یناطرس  ياهمخز  اهمخز و  مایتلا  يارب  • 
دیشونب . زور  رد  ناجنف  هس  رادقم  هب  هنزگ  هدناشوج  زا  ریهک  ندرک  فرطرب  يارب  • 

دهدیم . شهاک  ار  سرقن  درد  • 
دینک . هدافتسا  هنزگ  ياچ  زا  هنایهام  تداع  زا  لبق  هنانز  ياهیتحاران  ندرک  فرطرب  يارب  • 

دنکیم . فرطرب  ار  هیلک  ياهیتحاران  • 
دنکیم . فرطرب  ار  ینالضع  درد  نآ  دامض  • 

دشکیم . ار  هدور  هدعم و  مرک  • 
تسا . ریساوب  هدننک  نامرد  • 

دیلامب . تسوپ  يور  ارنآ  هزات  ياهگرب  مسیتامر ،  درد  ندرک  فرطرب  يارب  • 
هدافتسا : زرط 

هس نآ  فرـصم  ردقم  دینک .  مد  هقیقد  تدـمب 10  هتخیر و  شوجبآ  رتیل  کـی  رد  ار  هنزگ  گرب  مرگ  ردـقم 40  هنزگ :  هدرک  مد  - 1• 
 . تساذغ زا  دعب  زور  رد  ناجنف 

هیفـصت يارب  هدناشوج  نیا  دیناشوجب .  ارنآ  هقیقد  تدـمب 10  هتخیر و  بآ  رتیل  کـی  رد  ار  هنزگ  مرگ  ردقم 30  هنزگ :  هدـناشوج  - 2• 
 . تسا زور  رد  اهاذغ  نیب  ناجنف  کی  نآ  فرصم  ردقم  تسا .  دیفم  نوخ 

دـیزیرب و هتـسب  رد  هشیـش  لخاد  رد  هدرک و  طولخم  یبط  هجرد  لکلا 50  تمـسق  جـنپ  اب  ار  هنزگ  گرب  تمـسق  کی  هنزگ  روطنت  -3• 
نآ 15- فرصم  ردقم  دینک .  يردهاگن  هتـسبرد  هشیـش  رد  هدرک و  فاص  ارنآ  تدمنیا  زا  دعب  دیهد  ناکت  ارنآ  زور  ره  زور  تدمب 15 

 . دشاب یم  زور  رد  راب  هس  هرطق   10
تارضم : 

هدروخ اریتک  یبرع و  غمص  اب  تسا  رتهب  نیاربانب  دشاب  رضم  اه  هیلک  اه و  هدور  يارب  تسا  نکمم  دوش  هدافتـسا  دح  زا  شیب  رگا  هنزگ  • 
دوش 

نآ فرـصم  زا  دـیاب  ناـکدوک  رادراـب و  ناـنز  دوـش .  راردا  ندـمآ  دـنب  ثعاـب  تسا  نکمم  زور  رد  مرگ  زا 10  شیب  فرـصم  ردـقم  • 
 . دننک يددروخ 

دنک یم  يریگولج  رس  يوم  شزیر  زا  هنزگ  ناهایگ 
اب ار  اهوم  رـس  يوش  تسـش و  زا  دعب  ناوت  یم  وم  هب  نداد  الج  ندـش و  قارب  يارب  تسا و  کشخ  مرگ و  ناریا  میدـق  بط  رظن  زا  هنزگ 

. داد ژاسام  هنزگ  ياچ 
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راب هس  ار  هنزگ  ياچ  ناجنف  کی  ناوت  یم  روظنم  نیدب  تسا  دیفم  دنق  يرامیب  نامرد  يارب  هدرک و  تیوقت  ار  همضاه  هاگتـسد  هایگ  نیا 
. درک هدافتسا  زور  رد 

. دنک یم  دایز  ار  زمرق  ياهلوبلگ  دادعت  هدوب و  رثوم  ینوخ  مک  نامرد  رد  تسا و  دیفم  یتسوپ  ياهیرامیب  ندرک  فرطرب  رد  هایگ  نیا 
. دنک یم  عفر  ار  يدبک  ياه  یگتفرگ  تسا و  هدعم  هیر و  هنیس ، طالخا  هدننک  كاپ  روآ ، قرع  هنزگ 

يارب نینچمه  تسا . دیفم  لیگز  ندرب  نیب  زا  ینالضع و  ياهدرد  نامرد  رد  نآ  دامـض  هدرک و  فرطرب  ار  هیلک  ياه  یتحاران  هایگ  نیا 
. دیلام تسوپ  يور  ار  نآ  هزات  ياهگرب  ناوت  یم  مسیتامر ، درد  ندرک  فرطرب 

. دشاب رضم  اه  هیلک  اه و  هدور  يارب  تسا  نکمم  دوش  هدافتسا  دح  زا  شیب  رگا  هنزگ 
تسا رثوم  تباید  نامرد  رد  هنزگ  هایگ  گرب  هراصع 

تسا . رثوم  تباید  يرامیب  نامرد  رد  هنزگ  هایگ  گرب  هراصع  هک  دندرک  تباث  یملع  هعلاطم  کی  رد  زیربت  هاگشناد  ناققحم 
يور هنزگ  هایگ  گرب  ریثات  یسررب  اب  هاگشناد  نیا  يزاس  وراد - هدکشناد  ناققحم  زا  یهورگ  زیربت ، هاگـشناد  همانربخ  هیرـشن  هتـشون  هب 

دهد . شهاک  یهجوت  لباق  تروص  هب  ار  نوخ  دنق  نازیم  دناوتیم  هایگ  نیا  گرب  هراصع  هک  دنتفایرد  یهاگشیامزآ  تاناویح 
اب داجیا و  تباید  یهاگشیامزآ ، تاناویح  رد  یعونصم  تروصهب  دنکیم  بیرخت  ار  هدعملازول  هک  ییاهوراد  زا  هدافتسا  اب  حرط ، نیارد 

دش . رت  صخشم  هایگ  نیا  هراصع  تبثم  ریثات  اهنآ ، رد  هنزگ  هایگ  گرب  هراصع  یسررب 
يور رب  يرثا  هنوگ  چیه  دنرادن  تباید  هک  يدارفا  رد  هنزگ  هایگ  زا  هدافتـسا  ناگمه  روصت  فالخرب  دنتفایرد ، نینچمه  يزیربت  ناققحم 

درادن . نوخ  دنق  نازیم 
هاگشناد زا  سپ  وجشناد  رفن   ? ???? رازه و  ? ??? یملع و تایه  وضع  رفن   ? ???? نتـشاد هقباس و  نرق  مین  زا  شیب  اب  زیربت  هاگـشناد 

دوریم . رامش  هب  روشک  یتاقیقحت  یملع و  زکرم  نیرتمهم  نیرتگرزب و  نارهت 
روشک حطس  رد  بطق  ناونع  هب  یصصخت  یملع و  شیارگ  هتشر و  شش  رد  یشهوژپو  یملع  يالاب  ياهيدنمناوت  لیلد  هب  هاگـشناد  نیا 

دراد . تیلاعف 
فرصم هوحن 

زا هدش  هیهت  ییوراد  یه  هدروآرف  اپود و  هنزگ  زا  ناوت  یم  هیلک  ياهگنس  نامرد  زا  يریگشیپ  راردا و  يارجم  یئزج  باهتلا  نامرد  يارب 
رثا رد  رگا  دـنک . یم  يزاـب  ار  ازباـشیپ  يوراد  کـی  شقن  دـینک  فرـصم  یفاـک  بآ  اـب  مأوـت  رگا  ار  هنزگ  درک . یم  هدافتـسا  نآ  گرب 
عقاو دـیفم  هنیمز  نیا  رد  دـناوت  یم  هنزگ  هشیر  زا  هدـش  هیهت  ییوراد  هدروآرف  دـیتسه ، هجاوم  يراردا  لکـشم  اب  هدـش  گرزب  تاتـسورپ 

. دوش
هنازور  ) دایز بآ  اب  مأوت  ار  هایگ  نیا  گرب  ياـچ  مرگ  ات 12  نازیم 8  هب  هیلک  ياهگنـس  عاونا  راردا و  يارجم  یئزج  باهتلا  نامرد  يارب 

فرصم زا  لبق  دینک . هدافتسا  مرگ  ات 6  هنازور 4  رادقم  هب  هشیر  روتنت  زا  هدش  گرزب  تاتـسورپ  نامرد  يارب  دینک . یم  رتیل ) ود  لقادح 
دینک . تروشم  دوخ  جلاعم  کشزپ  اب   BPH نامرد يارب  هیاپ  ود  هنزگ  هشیر 

یطایتحا تاکن 
هایگ نیا  ییاجباج  ترورـض  تروص  رد  اما  تسا . يرطخ  یب  ییوراد  هاـیگ  دوش ، فرـصم  طوبرم  لمعلاروتـسد  قبطرگا  هیاـپ  ود  هنزگ 

دهاوخ امـش  ندب  تسوپ  شروس  ببـس  هک  دینک  ادـیپ  ریهک  تسا  نکمم  دریگ ، سامت  امـش  تسوپ  اب  هایگ  نیا  رگا  دـینک . تقد  هشیمه 
، فیفخ يا  هدور  يا -  هدعم  یتحاران  ریظن  یبناج  ضراوع  يا  هراپ  اب  تسا  نکمم  دینک ، یم  هدافتسا  هیاپ  ود  هنزگ  ۀشیر  زا  رگا  اما  دش .

. دیوش هجاوم  راردا  مک  عفد  ای  یفاضا  تاعیام 
هنزگ دیزیهرپب . هایگ  نیا  فرصم  زا  دیهد  یم  ریـش  رگا  دیزرو . بانتجا  هنزگ  زا  لصاح  هدروآرف  عون  ره  فرـصم  زا  دیتسه ، رادراب  رگا 
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دوخ جلاعم  کشزپ  اب  هراب  نیا  رد  ار  دوخ  ياهینارگن  تالاؤس و  هراومه  دهد . رییغت  ار  یگدعاق  هرود  لکیـس  دـناوت  یم  نینچمه  هیاپود 
. دیراذگب نایم  رد 

یلامتحا ياه  لخادت 
زا دینک ، یم  فرصم  نییاپ  نوخ  دنق  ای  الاب  نوخ  دنق  نازیم  تباید ، دض  ياهوراد  ای  يزکرم  یبصع  متـسیس  یگدرـسفا  دض  يوراد  رگا 

. دیزرو بانتجا  هیاپود  هنزگ  يالاب  نازیم  فرصم 
 : عبانم

http://aftab.ir هنزگ
http://daneshnameh.roshd.ir هنزگ هریت 

http://aftab.ir دنک یم  يریگولج  رس  يوم  شزیر  زا  هنزگ  ناهایگ 
http://www.parsiteb.com هرجنا ) ) هنزگ

Nettle http://www.money58.netfirms.com هنزگ
http://www.roham.ws هنز ــ گ

Nettle http://www.irteb.com هنزگ
http://daneshnameh.roshd.ir یئوراد »  » هنزگ

یئوداج یهایگ  سودوخوطسا ، 

ياهكرک زا  هدیـشوپ  گنر و  زبس  زارد  کیراب  لباقتم  ياهگرب  اب  رتممین  دودح  عافترا  هب  هلاس  نیدـنچ  تسا  یهایگ  سودوخوطـسا 
دشابیم  هلبنس  تروصهب  شفنب و  گنر  هب  نآ  ياهلگ  ياهبنپ  دیفس 

دایز رادـقم  هب  وتنروت  رد  هنارتیدـم و  قطانم  هسنارف  بونج  رد  ًاصوصخم  دـیوریم  وردوخ  تلاح  هب  اـیند  طاـقن  رتشیب  رد  سودوخوطـسا 
دودح عافترا  هب  هلاس  نیدنچ  تسا  یهایگ  سودوخوطـسا   . دوشیم رهاظ  هفلتخم  عاونا  هب  كاخ  طیحم و  طیارـش  هب  هتـسب  دراد و  دوجو 

هلبنس تروصهب  شفنب و  گنر  هب  نآ  ياهلگ  ياهبنپ  دیفس  ياهكرک  زا  هدیشوپ  گنر و  زبس  زارد  کیراب  لباقتم  ياهگرب  اب  رتم  مین 
خلت نآ  معط  دراد  یعوبطم  رایسب  يوب  سودوخوطسا  تسا  نآ  رادلگ  ياههخاشرـس  اهلگ و  هایگ  نیا  هدافتـسا  دروم  تمـسق  دشابیم 
هایگ نیا  رادلگ  ياههخاشرس  لگ و  ریطقت  زا  هک  سودوخوطسا  سناسا  دوشیم  فرصم  يزاسرطع  رد  نآ  عوبطم  يوب  تلعهب  تسا و 

. تسا یعوبطم  يوب  ياراد  هک  زبس  هب  لیام  درز  ای  گنر  درز  تسا  یعیام  دیآیم  تسدهب 
هژاو زا  دایز  لامتحا  هب  هایگ  نیا  زا  يرایسب  عاونا  یملع  مان  نیتال و  مان  تسا . یتنس  بط  ناهایگ  نیرتفورعم  زا  یکی  سودوخوطسا  هایگ 

یبوـخب نآ  رطعم  يوـب  زا  ار  سودوخوطــسا  ناناملــسم ، ناـیمور و  ناتــساب ، ناـینانوی  تـسا . هدــش  هـتفرگ  نتــسش »  » ياـنعم هـب  نیتـال 
. تسا هتفرگیم  رارق  مومع  هدافتـسا  دروم  یندـناشوج ، یـشیارآ و  هایگ  کی  ناونع  هب  مهدزاود  نرق  لـیاوا  زا  هاـیگ  نیا  دناهتخانـشیم .
هک تسا  يرارف  نغور  يواح  سودوخوطـسا  ياهلگ  تسا . هدـش  لوادـتم  مهدزناش  نرق  طساوا  زا  دـعب  ناتـسلگنا  رد  هاـیگ  نیا  تشک 

هدیلام هاگجیگ  ای  هقیقـش  يور  رب  ددرگیم و  قیقر  بآ  رد  ای  دوشیم و  هدافتـسا  نآ  روخب  زا  رـس  نارود  فعـض و  هجیگرـس ، عفر  يارب 
 . دوشیم

اب ار  دوخ  نارامیب  هک  یناسک  دوشیم . فرـصم  شنت  یبصع و  ياهدردرـس  ماگنه  تسا و  درد  نکـسم  هدـنهد و  شمارآ  نینچمه  هایگ 
دـض کی  نینچمه  سودوخوطـسا  نغور  دنیامن . یم  زیوجت  ار  سودوخوطـسا  نغور  یباوخیب ، عفر  يارب  دننکیم ، اوادـم  یهایگ  داوم 

اهمخز و يور  ار  هایگ  بورکیم  دض  نویـسول  دربیم . نیب  زا  ار  سوفیت  يرتفید و  يرامیب  لماح  ياهيرتکاب  دـشابیم و  يوق  بورکیم 
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تسا هدشیم  هدافتسا  نویسول  نیا  زا  اهمخز ، ندش  ینوفع  زا  يریگـشیپ  يارب  لوا ، یناهج  گنج  نامز  ات  عقاو  رد  دنلامیم ؛ اهیگدیرب 
.

يور رب  میقتـسم  روط  هب  ار  هایگ  دوخ  رگا  دـننکیم . زیوجت  شوجبآ  اب  یگتخوس  صوصخ  هب  یگتخوس و  ماگنه  هب  ار  سودوخوطـسا 
ياـهلگ ناـییاپورا  دنتـسه . يذوـم  تارـشح  عـفاد  هاـیگ ، نغور  مـه  اـهلگ و  مـه  دـنزیمن . لواـت  تسوـپ  دوـش ، هداد  رارق  یگتخوـس 

اهنآ یگدزدـیب  زا  مـه  اـت  دـناهدادیم  رارق  ساـبل  دـمک  رد  اـههفحلم  اـهسابل و  ناـیم  رد  هـتخیریم و  ییاـههسیک  رد  ار  سودوخوطـسا 
 . دوشیمن کیدزن  ناسنا  هب  هشپ  دیلامب ، تسوپ  يور  ار  نآ  نغور  رگا  دنوش . وبشخ  مه  دوش و  يریگولج 

 : یعیبط هاگتسیز 
نآ تشک  ریز  اکیرمآ  بونج  رد  هتبلا  تسا ؛ هدنکارپ  اپورا  هراق  بونج  رساترس  رد  دشابیم و  هنارتیدم  هزوح  یموب  هایگ  سودوخوطـسا 

دـشر دـشاب ، ریگباتفآ  زین  لحم  دـنوشب و  يرایبآ  یبوخب  هک  هسام  نش و  اب  طولخم  ياـهكاخ  رد  سودوخوطـسا  دـناهدرک . لوادـتم  ار 
ار سودوخوطسا  ناوتیم  مه  لزنم  هچغاب  رد  نینچمه  دننکیم . تشک  هوبنا  تروص  هب  ار  هایگ  نیا  ایناتیرب  هسنارف و  بونج  رد  دیامنیم 

 . درب هرهب  نآ  نساحم  زا  تشاک و  ینییزت  هایگ  کی  لکش  هب 
 : يرهاظ تاصخشم 

ياهگرب يور  دسریم . رتمیتناس  داتـشه  هب  رثکادـح  نآ  هاتوک  ياههقاس  لوط  تسا . رطعم  ياهتوب و  ماوداب  ناهایگ  زا  سودوخوطـسا 
لگ هقلح  هد  ات  شش  زییاپ  لیاوا  ات  ناتسبات  طساوا  زا  تسا . هدیناشوپ  یمرن  ياهكرک  ار  هایگ  نیا  ياهرقن  زبس  ای  يرتسکاخ  زبس  وکیراب 

دنوشیم .  رهاظ  هایگ  دنلب  ياههقاس  زا  کی  ره  ياهتنا  رد  هلبنس  کی  رد  گنر  شفنب  ای  ییافق 
ییایمیش  تابیکرت 

کینویپورپ و دیسا  کیریتوب ،  دیسا  ریظن  یتابیکرت  نآ  رد  نینچمه  تسا  لیلانیل  تاتسا  دصرد  دودح 40  ياراد  سودوخوطسا  سناسا 
. دراد دوجو  لوبمارژ  دازآ و  لولانیل  کیرلاو ،  دیسا 

یهایگ :  تایصوصخ 
 . تسا هدش  ییاسانش  سودوخ  وطسا  زا  هنوگ  دودح 48  نونک  ات  دنتسه .  هلاس  دنچ  یبشخ  یناهایگ  سودوخوطـسا  فلتخم  ياه  هنوگ 

اپورا بونج  نآ  أشنم  هک  يا  هنارتیدـم  تسا  یهایگ  تسا )  مان  مه  ارو  سیلانیـسیفا و  اکیپسا ،  ياـه  هنوگ  اـب  يوسنارف (  سودوخوطـسا 
هب ایرد  حطس  زا  يرتم  تاعافترا 1700  رد  ینـش و  کبـس  ياهکاخ  رد  ایناپـسا  هسنارف و  بونج  ایلاتیا ،  بونج  رد  تسا و  هدش  شرازگ 

هرکمین هیبش  هلاس  دـنچ  هایگ  رد  نآ  يرهاظ  لکـش  تسا .  رتم  یتناس  ات 60  نیب 40  توافتم و  هایگ  نیا  عاـفترا  دـیور .  یم  وردوخ  روط 
یم رارق  هقاس  يور  لباقتم  روط  هب  لکـش و  يا  هزین  هریت ،  زبس  گنر  هب  اهگرب  دـسر .  یم  رتم  یتناس  ات 120  هب 80  نآ  رطق  هک  تسا  يا 

 . تسا سناسا  يواح  ياه  هرفح  كرک و  زا  هدیشوپ  اهگرب  تسا .  رتم  یتناس  ات 5/0  نآ 2/0  صرع  جنپ و  ات  هس  اهگرب  نیا  لوط  دریگ . 
 ، يوسنارف سودوخ  وطـسا  هدـنهد  لگ  ياه  هقاس  دـنریگ .  یم  رارق  هدـنهدلگ  ياه  هقاس  ياهتنا  رد  عمتجم  ياه  هشوخ  تروص  هب  اهلگ 

لیوط و هایگ  نیا  یلـصا  هشیر  دنتـسه و  شفنب  هب  لـیامتم  یبآ  گـنر  هب  اـهلگ  تسا .  رتم  یتناـس  ات 40  اهنآ 20  عافترا  بعـشنم و  ریغ 
 . تسا نیمز  يرتم  راـهچ  قاـمعا  زا  تبوطر  بذـج  هب  رداـق  هشیر  نیا  تسا .  رادروخرب  یناوارف  مکارتـم و  ياهباعـشنا  زا  تسا و  یبوچ 

رازه نزو  تسا .  قارب  هریت و  يا  هوهق  نآ  گـنر  رتم و  یلیم  ات 2/2  نآ 8/1  لوط  هدوب و  لکش  یغرم  مخت  هقدنف و  سودوخوطـسا  هویم 
 . تسا مرگ  ات 1/1  زین 85/0  هناد 

ییوراد :  تمسق 
دنشاب .  یم  ییوراد  هرثوم  داوم  يواح  ناوج )  ياه  هخاشرس  اهگرب و  نآ (  یشیور  رکیپ  سودوخوطسا و  ياهلگ 

رثوم :  داوم 
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 . دوش یم  هریخذ  هتخاس و  صوصخم  ياه  هرفح  رد  سناسا  نیا  تسا .  سناـسا  يواـح  يوسنارف  سودوخ  وطـسا  یـشیور  رکیپ  اـهلگ و 
ات 5/1 نیب 5/0 سناسا  رادقم  دنرادروخرب .  يرت  بسانم  تیفیک  زا  یـشیور  رکیپ  اهگرب و  سناسا  اب  هسیاقم  رد  هایگ  نیا  ياهلگ  سناسا 

 . دشاب یم  لوینارگ  روفماک و  لیلانیل ،  تاتسا ،  لیلانیل  نآ  هدنهد  لیکشت  تابیکرت  نیرتمهم  هدوب و  دصرد 
یئوراد : صاوخ 

تسا . کشخ  مرگ و  ناریا  میدق  بط  رظن  زا  سودوخوطسا 
زارد نآ  رد  تعاس  عبرکی  تدم  يارب  هتخیر و  مرگ  بآ  ناو  رد  ار  سودوخوطـسا  نغور  هرطق  دنچ  شمارآ  یگتـسخ و  عفر  يارب  ? ( 

دیشکب .
دنکیم . زاب  ار  اهیگتفرگ  ? ( 

تسا . هدعم  يوقم  ? ( 
دشابیم . روآراردا  ? ( 

دروآیم . نیئاپ  ار  بت  تسا و  قرعم  ? ( 
دنکیم . فرطرب  ار  يدبک  ياهيرامیب  دزادنایم و  راکهب  ار  دبک  هدوب و  رب  ارفص  ? ( 

تسا . جنشت  دض  ? ( 
تسا  بوخ  ندب  یمومع  تیوقت  يارب  ? ( 

دربیم  نیب  زا  ار  هدور  هدعم و  ياهمرک  ? ( 
دنکیم . فرطرب  ار  هفرس  هنیس و  ياهيرامیب  ?? ( 

تسا  رثؤم  ماکز  هجلاعم  رد  ?? ( 
درک . هدافتسا  هدننک  زیمت  لهسم و  ناونعهب  ناوتیم  نآ  زا  ?? ( 

تسا . دیفم  راردا  يراجم و  ياهيرامیب  عفر  يارب  ?? ( 
دیروخب . بش  ره  هدرک و  طولخم  لسع  اب  ار  نآ  ردوپ  زا  مرگ  دودح ?  هجیگرس  هشعر و  ندرک  فرطرب  يارب  ?? ( 

دینک . هدافتسا  سودوخوطسا  هدرکمد  زا  هظفاح  تیوقت  یشومارف و  عفر  يارب  ?? ( 
باوخ دیهد  رارق  دوخ  شلاب  لخاد  ار  نآ  دیناکچب و  هبنپ  هکت  کی  يور  ار  سودوخوطسا  نغور  زا  هرطق  کی  یباوخیب  عفر  يارب  ?? ( 

دروآیم . امش  يارب  یعوبطم 
دیشونب . سودوخوطسا  هدرکمد  زور  ره  هودنا  مغ و  ندرک  فرطرب  يارب  ?? ( 

دینک . هدافتسا  هایگ  نیا  زا  دوریم  باوخ  امش  ياپ  تسد و  رگا  ?? ( 
دیشونب . سودوخوطسا  هدرکمد  ندب  ندروآ  بآ  زا  يریگشیپ  يارب  ?? ( 

دنکیم . فرطرب  ار  يدرز  ?? ( 
تسا . دیفم  هجیگرس  عوهت و  تلاح  عفر  يارب  ?? ( 

دنکیم . نامرد  ار  هفرطکی  ياهدردرس  دردرس و  ?? ( 
تسا . دیفم  باصعا  فعض  هجلاعم  يارب  ?? ( 

دربیم . نیب  زا  ار  بلق  شپط  ?? ( 
دنکیم . فرطرب  ار  مسآ  ?? ( 

دینک . هدافتسا  هایگ  نیا  زا  دیناوتیم  هنانز  تاحشرت  عفر  يارب  ?? ( 
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زا ناـجنف  کـی  اـی  هتخیر و  مرگمـین  بآ  ناوـیل  کـی  رد  ار  سودوخوطـسا  سناـسا  هرطق  کـی  همـضاه  ءوـس  ندرک  فرطرب  يارب  ?? ( 
دیشونب . ار  نآ  هدرکمد 

ای دیراذگب و  رظن  دروم  وضع  يور  رب  ار  نآ  سرپمک  روظنم  نیا  يارب  تسا  سرقن  زورترآ و  مسیتامر  هدننک  نامرد  سودوخوطـسا  ?? ( 
دیهد . ژاسام  نآ  اب  ار  كاندرد  وضع  هدرک و  طولخم  نوتیز  نغور  ای  ماداب و  نغور  قشاق  کی  اب  ار  نآ  نغور  هرطق  هکنیا ? 

دینک . فرطرب  دیاهدرک  لح  لکلا  رد  هک  سودوخوطسا  سناسا  ندیلام  اب  ار  هنهک  ياهمخز  ?? ( 
نوتیز نغور  اـی  ماداـب و  نغور  يروخ  اذـغ  قشاـق  کـی  اـب  ار  سودوخوطـسا  نغور  هرطق  اـت ?  يویر ?  ياـهيرامیب  ناـمرد  يارب  ?? ( 

دیهد . ژاسام  ار  رامیب  تشپ  هنیس و  هدرک و  طولخم 
دشخبیم . مایتلا  هدرک و  ینوفع  دض  ار  اهمخز  سودوخوطسا  دامپ  ندیلام  ?? ( 

رطع دشوجب  یمارآ  هب  دیراذگب  هتخیر و  بآ  رد  ار  سودوخوطسا  نغور  هرطق  دنچ  لزنم  رد  بسانتمان  ياهوب  ندرک  فرطرب  يارب  ?? ( 
دنکیم . شخپ  اوه  رد  ار  یعوبطم 

رد هدرک و  طولخم  بیطلالبنـس  ردوپ  يروخیاچ  قشاق  کی  اب  ار  سودوخوطـسا  ردوپ  يروخیاـچ  قشاـق  کـی  یباوخیب  عفر  يارب  ?? ( 
یباوخیب ات  دینک  لیم  باوختخ  رد  نتفر  زا  لبق  تعاس  کی  ار  هدرک  مد  نیا  دینک . مد  هقیقد   ?? تدـم  هب  هتخیر و  شوجبآ  ناویل  کی 

دوش . فرطرب  امش 
ییاذغ :  رصانع  داوم و 

زا دوش .  هدافتـسا  زیخلـصاح  ینغ و  ياهنیمز  زا  دیاب  تشک  عیـسو  حوطـس  رد  یلو  دیور  یم  ریقف  ياه  نیمز  رد  سودوخوطـسا  هچ  رگا 
هک یکاخ  طسوت  دیاب  تدم  نیا  رد  نآ  ییاذغ  ياهزاین  مامت  ور  نیا  زا  دنام ،  یم  یقاب  ناکم  کی  رد  لاس   20 ات هایگ 15  نیا  هکیئاجنآ 

2/0 تزا ،  مرگولیک  ناهایگ 8/0  لگ ،  مرگولیک  دصکی  ره  دیلوت  يارب  دـهد  یم  ناشن  تاقیقحت  ددرگ .  نیمأت  دوش  یم  تشک  نآ  رد 
رد يا  هدـمع  شقن  یناویح  هدیـسوپ  ًالماک  ياهدوک  دـننک .  یم  بذـج  كاخ  زا  ساتپ  دیـسکا  مرگولیک  رقسق و 8/0  دیـسکا  مرگولیک 

یناویح ياهدوک  راـتکه  رد  نت  ات 50   35 نیمز ،  نتخاس  هداـمآ  ماـگنه  زییاـپ  لـصف  دوش  یم  هیـصوت  ور  نیا  زا  دراد .  درکلمع  شیازفا 
رد مرگولیک  ات 120  رفسف و 100  دیسکا  راتکه  رد  مرگولیک  ات 80  دیاب 70  زییاپ  لصف  رد  نینچمه  دوش .  هفاضا  نیمز  هب  هدیـسوپ  ًالماک 

دوش .  هفاضا  كاخ  هب  هیاپ  ریداقم  ناونع  هب  ساتپ  دیسکا  راتکه 
اب دریگ .  رارق  ناهایگ  راـیتخا  رد  كرـس  تروص  هب  دـیاب  تزا  راـتکه  رد  مرگولیک  ات 80  زین 70  راـهب  رخاوا  رد  شیور و  لوا  لاـس  رد 

هجوت اب  دریگ و  رارق  هیزجت  دروم  كاخ  هایگ ،  نیا  شیور  لوط  رد  دوش  یم  هیصوت  سودوخوطـسا  شیور  هرود  ندوب  ینالوط  هب  هجوت 
دومن .  نیمز  یهددوک  هب  مادقا  يرورض  رصانع  دتوم و  رظن  زا  كاخ  تیعضو  هب 

يراگزاس : 
زاین مک  تبوطر  مرگ و  ياوه  ناوارف و  رون  شباـت  هب  شیور  لوط  رد  تسا .  کـشخ  همین  کـشخ و  قطاـنم  ناـهایگ  زا  سودوخوطـسا 

تاقیقحت دـبای .  یم  شیازفا  نآ  تیفیک  نینچمه  سناسا و  رادـقم  لگ ،  درکلمع  دـنک  دـشر  یطیارـش  نینچ  رد  هایگ  نیا  هچنانچ   . دراد
رون ياراد  هک  یقطانم  رد  سودوخوطـسا  هچنانچ  هک  يروط  هب  دراد  میقتـسم  هطبار  رون  اب  سناـسا  تیفیک  رادـقم و  هک  دـهد  یم  ناـشن 

دبای و یم  شهاک  زین  نآ  تاتـسا )  لیلانیل  يرتسا (  تابیکرت  هکلب  دوش  هتـساک  اهلگ  سناسا  رادقن  زا  اهنت  هن  دوش ،  تشک  دـشابن  یفاک 
ات 41 بیترت 55  هب  اهنآ  يرتسا  تابیکرت  سناسا و  باتفآ ،  رد  هدش  تشک  ناهایگ  اب  هسیاقم  رد  دـنوش  یم  تشک  هیاس  رد  هک  یناهایگ 

تابیکرت يواح  کبـس  ياهکاخ  یلو  تسا .  شیور  هب  رداق  یکاخ  عون  ره  رد  يوسنارف  سودوخوطـسا  دهد .  یم  ناشن  شهاک  دصرد 
هب اجنآ  رد  اوه  هیوهت  هک  نیگنـس  ياهکاخ  تسا .  هایگ  نیا  هوبنا  دـیلوت  يارب  یبسانم  ياهکاخ  ییاذـغ  رـصانع  داوم و  زا  ینغ  میـسلک و 

دنتسین .  بسانم  هایگ  نیا  تشک  يارب  دنوش  یم  ییاتسیا  بآ  ببس  نینچمه  دریگ و  یم  ماجنا  یتخش 
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كاخ :  يزاس  هدامآ 
هک هدرک  لقتنم  نیمز  رتم  یتناـس  ات 40  قمع 35  هب  ار  اهدوک  نیا  یبسانم  مخـش  اب  تسیاـب  یم  نیمز  هب  یناویح  ياـهدوک  نوزفا  زا  سپ 
اب هدرک و  كاخ  هب  ساتپ )  رقـسق و  دـننام  هایگ (  زاین  دروم  ییایمیـش  ياهدوک  نوزفا  هب  مادـقا  دـیاب  زین  تشک  زا  لبق  هام  ات 2  هتبلا 5/1 

اهگنس و يروآ  عمج  اه ،  هلس  نتسکش  زا  سپ  ناتـسمز  رخاوا  دومن .  لقتنم  نیمز  يرتم  یتناس  ات 20  قمع 18  هب  ار  اهنآ  یطسوتم  مخش 
دوش .  یم  هدامآ  ًالماک  تشاک  يارب  نیمز  حیطست ،  اهگنس و  هولق 

تشاک : 
دریگ و یم  ماجنا  میقتـسم  ریغ  شور  هب  رذـب  طسوت  تشاک  تسا .  ریذـپ  ناکما  یـشیور  قیرط  زا  رذـب و  طسوت  سودوخوطـسا  تشاـک 

هلـصاف تروص  نیا  رد  تسا .  دازآ  ياوه  هنازخ  رد  رذب  تشک  يارب  یبسانم  نامز  دنفـسا )  مود  همین  راهب (  لیاوا  ای  رذآ )  زییاپ (  لصف 
یم رتم  یتناس  ات 29  زین 15  هنازخ  کچوک  حطـس  رد  رتم و  یتناس   40 ات هنازخ 35  عیسو  حطـس  رد  رگیدکی  زا  تشاک  ياهفیدر  بسانم 

ات 5/1 دـنوش 1  تشک  راهب  لصف  رد  رگا  رتم و  یتناس  ات 1  رذب 5/0  تشاک  بسانم  قمع  دنوش  تشک  زییاپ  لصف  رد  اهرذب  رگا  دـشاب . 
هام رهم  لیاوا  ات  رویرهـش  رخاوا  تسا .  زاین  ولطم ب ) تیفیک  اـب  رذـب (  مرگولیک  ات 9  هب 7  نیمز  راتکه  ره  يارب  دـشاب .  یم  رتم  یتناـس 

ات 20 هب 18  هنازخ  رد  ناهایگ  عافترا  روکذـم  نامز  تدـم  رد  تسا و  یلـصا  نیمز  هب  اه  ءاشن  لاقتنا  يارب  یبسانم  ياه  نامز  دـعب  لاـس 
نیا درک .  سره  نیمز  حطس  يرتم  یتناس  ات 10  هلصاف 8  زا  دیاب  ار  اهنآ  هقاس  یلـصا  نیمز  هب  اهءاشن  لاقتنا  ماگنه  دسر .  یم  رتم  یتناس 

يرتم یتناس  جنپ  هلصاف  زا  اه  ءاشن  یلصا ،  نیمز  هب  اشن  لاقتنا  ماگنه  رد  دوش  یم  هیصوت  دوش .  یم  ددعتم  ياه  هخاش  دیلوت  ببـس  لمع 
تسا .  زاین  هتوب  رازه  هب 20  نیمز  راتکه  ره  يارب  نمض  رد  دنوش  تشک  كاخ  رد  هقی  يالاب 

یشیور :  ریثکت 
یلـصا نیمز  هب  اهنآ  لاقتنا  یبشخ و  ياه  هقاس  ای  ناوج  زبس و  ياه  هقاـس  ندرک  راد  هشیر  قیرط  زا  يوسنارف  ودوخوطـسا  یـشیور  ریثکت 

هب یبشخ  ياه  هقاس  هلاس  جـنپ  ات  راهچ  يردام  ياه  هیاپ  زا  زبس و  ياه  هقاس  هلاس  کی  يرداـم  ياـه  هیاـپ  زا  رویرهـش  لـیاوا  دـشاب .  یم 
نیا دنیامن .  یم  کیتسالپ )  ریز  ای  دازآ  ياوه  هنازخ  زا  معا  هنازخ (  رد  اهنآ  تشاک  هب  مادقا  سپس  هدرک  ادج  رتم  یتناس  ات 20  لوط 12 

تشک رتم  یتناس  ات 3  رگیدکی 2 زا  هملق  ود  هلـصاف  رتم و  یتناس  ات 10  هلـصاف 6  هب  ییاهفیدر  رد  يرتم و  یتناس  ات 5  قمع 4  رد  اه  هملق 
ندش راد  هشیر  رد  عیرـست  ببـس  اه  هملق  يور  نابیاس  داجیا  درک .  تشک  هملق  ات 800  هنازخ 600  حطـس  زا  عبرم  رتم  ره  رد  دنوش .  یم 

رد اه  هتوب  یلـصا  نیمز  هب  هدش  راد  هشیر  ياه  هملق  لاقتنا  يارب  تسا  یبسانم  نامز  دعب  لاس  زییاپ  ای  تشهبیدرا )  راهب (  دوش .  یم  اهنآ 
دنوش .  یم  تشک  یلصا  نیمز  رد  رتم )  یتناس  ات 80  فیدر 50  لوط  رد  هتوب  ود  هلصاف  رتم (  ینتاس  هلصاف 100  هب  ییاهفیدر 

يرادهگن :  تبقارم و 
نیا زا  دنبای .  هعسوت  تعرس  هب  تباقر و  نودب  دنناوت  یم  زره  ياهفلع  تسا و  دنک  رایسب  شیور  لوا  لاس  رد  سودوخوطـسا  هیلوا  دشر 
ياه هخاـش  دـیلوت  روظنم  هب  شیور  لوا  لاـس  رد  دراد .  ترورـض  زره  فلع  دـقاف  رتسب  هیهت  تشاـک و  زا  لـبق  زره  ياـهفلع  لرتنک  ور 
دوش یم  هقاس  لوط  بسانمان  دـشر  عنام  اهنت  هن  سره  نیا  درک .  سره  رتم  یتناس   10 ات لوط 8  هب  ار  ناهایگ  ییاوه  تمسق  دیاب  ددعتم ، 

ات تنـسق 15  زا  ار  ییاوه  مادنا  سره  لمع  زین  شیور  مود  لاس   . دوش یم  اه  هتوب  ندش  تشپرپ  ببـس  ددـعتم  ياه  هخاش  دـیلوت  اب  هکلب 
سره صوصخم  ياهنیـشام  اب  دیاب  تسین و  ریذپ  ناکما  تسد  اب  سره  لمع  تشک ،  عیـسو  حوطـس  رد  درک .  رارکت  دیاب  رتم  یتناس   18

لاس زا  دـنوش .  رادروخرب  یناسکی  لوط  زا  هدـنهد  لگ  ياه  هقاس  ات  دوش  یم  ببـس  شیور  مود  لاـس  رد  یناـهایگ  سره  دریگ .  ماـجنا 
يارب یبسانم  نامز  زین  شیور  لوا  لاس  رخاوا  دنـسر . یم  تسا  هرکمین  هک  دوخ  تباث  لکـش  هب  ناهایگ  اریز  تسین  سره  هب  يزاین  موس 

هکیئاجنآ زا  تسا .  يرورـض  ناهایگ  شیور  لوط  رد  زره  ياهفلع  نیجو  تسا .  هدـش  کشخ  ياـه  هتوب  ندرک  ینیزگیاـج  يراـکاو و 
دیاب لاس  شـش  ات  راهچ  ره  اذل  دریگ .  یم  ماجنا  یتخـش  هب  اوه  هیوهت  لمع  هدش و  مکارتم  اهفیدر  نیب  كاخ  تشک ،  زا  سپ  لاس  دـنچ 
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درک .  نادرگرب  يرتم  یتناس  ات 60  قمع 40  ات  ار  اهفیدر  نیب  كاخ 
تشادرب : 

ناهایگ هک  ییاجنآ  زا  دـنرادروخرب .  سناسا  رادـقم  نیرتشیب  زا  هدـش  زاب  ياـهلگ  هدـش و  رادـیدپ  راـهب  رخاوا  زا  سدوخوطـسا  ياـهلگ 
 . درادن دوجو  هاتوک  تدم  نیا  رد  اهنآ  تشادرب  ناکما  تشک  عیسو  حوطـس  رد  دنتـسه ،  یهدلگ  هلحرم  رد  زور  تشه  ات  تفه  ًالومعم 

ببـس دـنوش  عطق  همین  زا  اه  هقاـس  اـهلگ ،  تشادرب  ماـگنه  درک .  تشادرب  ار  اـهنآ  تسیاـب  یم  اـهلگ  ندـش  زاـب  ودـب  زا  رطاـخ  نیمه  هب 
جارختـسا تهج  هلـصافالب  هتخیر و  گرزب  ياه  هسیک  رد  ار  اهنآ  اهلگ ،  تشادرب  دنوش و  یم  دـعب  ياهلاس  رد  اهلگ  ومن  رد  یگنهامهان 

لحم یملیقا  طیارـش  هایگ و  عون  هب  تسا و  توافتم  لگ  درکلمع  رادـقم  دـننک .  یم  لقتنم  طوبرم  ياـه  هناـخراک  هب  ار  اـهلگ  سناـسا ، 
رد راتکه ،  رد  نت  ات 2  مود 5/1  لاس  رد  راتکه ،  رد  نت  ات 7/0  شیور 4/0  لوا  لاس  رد  هزات  لگ  درکلمع  دراد .  یگتـسب  هایگ  شیور 

کی هزات  مرگولیک  ات 10  ره 8  زا  ًالومعم  دـشاب .  یم  راـتکه  رد  نت  ات 4  دـعب 5/3  هب  راهچ  لاس  زا  راـتکه و  رد  نت  ات 5/3  موس 3  لاس 
لاس مرگولیک ،  شش  ات  هس  شیور  مود  لاس  رد  هک  يروط  هب  تسا  توافتم  زین  سناسا  رادقم  دیآ .  یم  تسد  هب  کشخ  لگ  مرگولیک 
یم لاصحتسا  نیمز  راتکه  ره  زا  سناسا  مرگولیک  ات 26  دعب 20  ياهلاس  رد  مرگولیک و  ات 20  مراهچ 15  لاس  مرگولیک ،  ات 16  موس 8 

دوش . 
هدافتسا : زرط 

مد هقیقد   ?? تدم  هب  هتخیر و  شوجبآ  رتیل  کی  رد  ار  هایگ  نیا  لگ  ای  رادلگ و  هخاشرـس  مرگ  دودـح ?  سودوخوطـسا : هدرک  مد  ? ( 
تسا  زور  رد  ناجنف  هدرکمد ?-?  نیا  فرصم  رادقم  دینک .

مد هقیقد   ?? تدـم  هب  هدرک و  طولخم  شوجبآ  رتیل  کی  اب  ار  هایگ  نیا  رادلگ  هخاشرـس  ای  لگ و  مرگ   ?? سودوخوطـسا  سرپمک  ? ( 
دینک 

کی فرصم  يارب  دینک  هیهت  اههناخوراد  زا  یخرب  ای  یئوراد و  ناهایگ  ياههاگشورف  زا  دیناوتیم  ار  سودوخوطسا  نغور  سناسا و  ? ( 
کی يور  ار  نآ  هرطق  کی  ای  دـینک و  هدافتـسا  ژاسام  يارب  هدرک و  طولخم  نوتیز  نغور  ای  ماداب و  نغور  قشاـق  کـی  اـب  ار  نآ  زا  هرطق 

دیروخب  هدرک  طولخم  لسع  قشاق  کی  ای  دنق و  هبح 
تارضم 

ثعاب تسن و  بوخ  جازم  يوارفـص  صاخـشا  يارب  طقف  دننک  هدافتـسا  نآ  زا  دـنناوتیم  همه  هک  ررـضیب  تسا  یهایگ  سودوخوطـسا 
دنروخب  اریتک  ای  نیبجنکس  اب  ار  نآ  دیاب  صاخشا  هنوگنیا  دوشیم  یگتفشآ 

 : عبانم
http://daneshnameh.roshd.ir یئوراد »  » سودوخوطسا

Lavander http://aftab.ir ردناوال )  ) سودوخوطسا
Lavander http://www.irteb.com ردناوال )  سودوخوطسا ( 

http://www.balashahr.com سودوخوطسا
http://www.ashpazonline.com سودوخوطسا »  » هایگ دیاوف 

http://www.sabziran.ir سودوخوطسا

ریبک ناریمام 

زا دـنوش . یم  يروآ  عمج  نداد  لگ  ماگنه  رد  هک  تسا  هایگ  ییاوه  تمـسق  ناریمام  ییوراد  مادـنا  دنتـسه . گـنر  هایـس  نآ  ياـه  هناد 
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هدافتسا لیگز  نامرد  رد  یعضوم  تروص  هب  ردم و  و  فیعض )  ) نکـسم مساپـسادض ، روآارفـص ، ناونع  هب  یکاروخ  تروص  هب  ناریمام 
، صرب هژیو  هب  یتسوپ  ياه  یتحاران  نامرد  رد  نآ  هشیر  هباریـش و  هژیو  هب  ناریمام  هایگ  ياه  تمـسق  مامت  زا  هتـشذگ  بط  رد  دوش . یم 

یتح تسا  نکمم  یلخاد  فراصم  رد  نآ  دایز  رادقم  تسا و  یمـس  هایگ  نیا  دندرک . یم  هدافتـسا  روآارفـص  ناونع  هب  زین  نادند و  درد 
شیب اب  دیئولاکلآ  دصرد  ياراد ?/?-?  ناریمام  ییاوه  هخاشرس  تسا . عونمم  يرادراب  نارود  رد  هایگ  نیا  فرصم  دوش . گرم  بجوم 

یلامش و يایـسآ  اپورا و  رد  یعیـسو  تروص  هب  دنک و  یم  دشر  وردوخ  تروص  هب  ریاب  ياه  نیمز  رد  هایگ  نیا  تسا . دیئولاکلآ   ?? زا 
دیور . یم  يزکرم 

ناونع هب  یکاروخ  تروص  هب  ناریمام  زا  دنوش . یم  يروآ  عمج  نداد  لگ  ماگنه  رد  هک  تسا  هایگ  ییاوه  تمسق  ناریمام  ییوراد  مادنا 
مامت زا  هتـشذگ  بط  رد  دوش . یم  هدافتـسا  لیگز  ناـمرد  رد  یعـضوم  تروص  هب  ردـم و  و  فیعـض )  ) نکـسم مساپـسادض ، روآارفص ،

روآارفص ناونع  هب  زین  نادند و  درد  صرب ، هژیو  هب  یتسوپ  ياه  یتحاران  نامرد  رد  نآ  هشیر  هباریش و  هژیو  هب  ناریمام  هایگ  ياه  تمسق 
هایگ نیا  فرصم  دوش . گرم  بجوم  یتح  تسا  نکمم  یلخاد  فراصم  رد  نآ  دایز  رادقم  تسا و  یمس  هایگ  نیا  دندرک . یم  هدافتـسا 

تسا . دیئولاکلآ   ?? زا  شیب  اب  دیئولاکلآ  دصرد  ياراد ?/?-?  ناریمام  ییاوه  هخاشرس  تسا . عونمم  يرادراب  نارود  رد 
: ییایمیش تابیکرت 

دوش .  یم  جنشت  ثعاب  نآ  زا  دایز  هدافتسا  تسا و  یمس  هایگ  نیا 
نیربره و نیپوـت ،  يرکیلآ  نیپوـتورپ ،  نیتـیرلک ،  نینودـیلچومیه ،  نینودـیلچ ،  دـننام  یفلتخم  ياـه  دـیئولاکلآ  ياراد  ریبـک  ناریماـم 

 . تسا دوجوم  ژالیسوم  ینیزر و  داوم  میونیملآ ،  مویزینم و  میسلک ،  ياه  کمن  نینچمه  ریبک  ناریمام  رد  دشاب .  یم  نیئتراپسا 
: یئوراد صاوخ 

تسا  نآ  ياه  تمسق  هیقب  زا  رت  يوق  نآ  هشیر  هتبلا  دنراد  ییوراد  فرصم  نآ  هریش  هایگ و  نیا  ياه  تمسق  مامت 
دور  یم  راکب  هدعم  ناطرس  نامرد  يارب  ناریمام  هدرک  مد  ای  هدناشوج و  (1

درد دیفم  رثا  مسآ  هجلاعم  رد   ( 2
دنک  یم  فرطرب  ار  جنشت  ( 3

دروآ  یم  نیئاپ  ار  نوخ  راشف  (4
تسا نیلم  روآ و  راردا  (5

تسا نیئارش  بلصت  هدننک  نامرد  (6
دنک  یم  تکاس  ار  یناطرس  ياهدرد  (7

دننک یم  هدافتسا  نآ  زا  نیرتاوپد  نیژنآ  هجلاعم  يارب  (8
تسا دیفم  ندب  ندروآ  بآ  نامرد  يارب  (9

دنک یم  عفد  هدرک و  درخ  ار  هیلک  گنس  (10
تسا دیفم  سرقن  هجلاعم  يارب  (11

تسا يدبک  ياهیرامیب  ندرک  فرطرب  يارب  یبوخ  يوراد  (12
دیراذگب  اه  مخز  هنوگنیا  يور  دامض  دننام  ار  ناریمام  هدش  هل  هشیر  نیکرچ ،  اه ي  مخز  نامرد  يارب  ( 13

طولخم 0 يواسم  تبنس  هب  نیرسیلگ  اب  ار  هریش  نیا  تسا .  هچخیم  ای  لیگز و  ندرب  نیب  زا  يارب  يرثوم  يوراد  ناریمام  هریش  (14
 : هایگ نیا  صاوخ  رگید 

Chelidonium" نآ یملع  ماـن  هـک  تـسا  " Papaveraceae شاخـشخ  " هریت زا  یئوراد  یهاـیگ  ریبـک " نازیماـم   " اـی ناریماـم 
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: دشاب یم  ریز  حرش  هب  ینامرد  تیصاخ  ياراد  ، ناریمام دوشیم . هدیمان  زیم  وتسرپ "  هایگ   ، ناریمام "  . دشاب یم  "Majus

یقورعو یبلق  تالالتخا 
. دیامن یم  يریگولج  یبلق  هتکس  زورب  زا  هدومن و  نامرد  ار  نوخ  راشفو  نیئارش  بلصت   ، ناریمام هشیر  هدناشوج 

یبصع تالالتخا 
. تسا شخب  مارآو  روآ  باوخ   ، یبصع ياهدرد  هدنهد  نیکست  ، ناریمام هشیر  هدناشوج 

یتسوپ تالالتخا 
. دزاس یم  فرطرب  ار  یتسوپ  تالالتخا  رگید  لیگز و  یتشوگ و  دئاوز   ، اهمخز  ، ناریمام هراصع 

يویلک تالالتخا 
راردا يراجمو  هناثم  هیلک و  ياهتنوفع  هدننک  نامرد  ندب و  مومـس  هدننک  عفد  ، راردا مجح  هدنهد  ینوزف  ، هیلک كرحم  ، ناریمام هدـناشوج 

. تسا
یمشچ تالالتخا 

دشخبیم مایتلا  ار  مشچ  ياهتنوفع  مرو و  درد و   ، ناریمام قرع  اب  مشچ  يوش  تسش و 
ناریمام . تسا یمـشچ  يویلک و  یتس  . پلایریبصع ، یقورع یبلق و  تالالتخا  هدننک  نامرد  ردخم و  ردـم و  یهایگ  ، ناریمام هکنآ  هصالخ 

تسا ریساوب  مسآ و   ، سفن یگنت   ، یسیلیفس ياهتنوفع  هدننک  نامرد  نوخ  هدننک  هیفصت 
. تسا عونمم  کشزپ  زیوجت  نودب  ، ناریمامفرصم هک  تسناد  دیاب 

هدافتسا : زرط 
 : هدناشوج

 . تسا زور  رد  راب  هس  ناجنف  کی  نآ  فرصم  ردقم  دینک .  لح  بآ  رتیل  کی  رد  ار  ناریمام  هشیر  ای  کشخ و  گرب  مرگ  ردقم 20 
 : ناریمام هدرک  مد 

هدرک و فاـص  سپـس  دـشکب .  مد  هقیقد  هد  تدـم  يارب  دـیراذگب  هتخیر و  شوج  بآ  رتیل  کـی  رد  ار  ناریماـم  کـشخ  گرب  مرگ   30
 . دینک فرصم 

 : ناریمام روطنت 
گرب مرگ  ردقم 100  هکنیا  ای  دـینک و  يردـیرخ  اه  هناخوراد  زا  یخرب  ای  ییوراد و  ناهایگ  ياههاگـشورف  زا  دـیناوت  یم  ار  روطنت  نیا 

دیهد ناکت  ارنآ  زور  ره  هتبلا  دـنامب .  هتفه  ود  تدـم  يارب  دـیراذگب  هدرک  سیخ  دیفـس  لکلا  مرگ  رد 500  ار  ناریمام  هشیر  ای  کـشخ 
 . تسا زور  رد  راب  هس  هرطق  نآ 15-10  فرصم  ردقم  دینک .  يردهاگن  تسبرد  هشیش  رد  هدرک و  فاص  ارنآ  تدم  نیا  زا  سپ 

 : ناریمام هریش 
 . دینک هدافتسا  هدرک و  طولخم  لسع  اب  ارنآ  ناریمام  هریش  زا  هدافتسا  يارب 

 : تارضم
نآ دایز  هدافتسا  یتح  دنک و  یم  تیمومسم  دیلوت  ریبک  ناریمام  دایز  فرصم  دش  هتفگ  هک  روطنامه 

 . دوش یم  ندب  بذج  تسوپ  هار  زا  اریز  درا  ار د  رطخ  نیمه  زین  اه  مخر  يور  هدش  هل  تروصب 
. دوش فرصم  صصختم  رظن  تحت  دشاب و  هدش  هتفگ  دح  رد  نآ  فرصم  دیاب  نیاربانب 

هایگ  شرورپ 
. دشاب هدیسوپ  كاخ  اب  مرن  يا و  هسام  بوطرم , ًاتبـسن  راد و  هیاس  دیاب  یتعارز  نیمز  دریگ و  یم  تروص  هناد  قیرط  زا  هایگ  نیا  شرورپ 

ییوراد تاعالطا  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1869زکرم  هحفص 511 

http://www.ghaemiyeh.com


یم هام  نیدرورف  لوط  رد  رتم  یتناس  ضرع 50  هب  ییاهفیدر  رد  هدروخ  مخش  نیمز  رد  ًامیقتسم  ای  دنفسا و  لیوا  رد  هناخلگ  رد  ارنآ  رذب 
دشاب . یم  راتکهر  مرگ د  ولیک  یلصا 2  نیمز  رد  نآ  نازیم  مرگ و  راتکه 200  ره  هناخلگ  زاین  دروم  رذب  نازیم  دنراک 

مرگ ولیک  ات 75  رادـقم 150  نیمز  تیوقت  تهج  . دـننک یم  ءاشن  رتم  یتناس  ياهترک 20*50  رد  ار  اـهلاهن  دادرخ  تشهبیدرا و  ياـههام 
کگنچ رابود  ات  کی  زره  ياهفلع  اب  هزرابم  يارب  دننک . یم  هفاضا  راتکه  ره  رد  دینایس )  میـسلک  موینومآ و  تارتین  صلاخ (  تزا  دوک 

دوش . یم  هدز  ینیشام  کسید  اب 
تشادرب 

یم يرادرب  لوصحم  ندز  هناوج  زا  لبق  نیدرورف  ات  دنفسا  ای  نابآ  ات  رهم  زا  ار  اه  هشیر  رویرهش و  ات  نیدرورف  رد  ار  هایگ  ییاوه  تمسق 
ار اه  هشیر  نیچ و  فلع  اب  رهم  ای  رویرهـش  رد  ارنآ  مود  نیچ  نیدرورف و  دنفـسا و  هام  رد  ار  هایگ  لوا  نیچ  تشک  لاس  نیمود  زا  دننک ( 
ترارح 50 رد  ار  ییاوه  تمسق  نآ  ندرک  زیمت  لوصحم و  تشادرب  زا  سپ  (. دنیامن یم  تشادرب  نیدرورف  ای  دنفـسا و  نابآ و  رهم و  رد 

راتکه ره  یهدزاب  رکذلا  قوف  طیارش  اب  دنیامن . یم  کشخ  دارگ  یتناس  هجرد  ات 80  ترارح 60 رد  ار  هشیر  دارگ و  یتناس  هجرد  ات 60 
تسا . هشیر  نت  لماک و 8/2  هایگ  تروص  هب  کشخ  لوصحم  نت   6/3

راشتنا  هنماد 
. ناردنزام زگ , ردنب  ناگرگ : نیچ , )  درز  كاچ و  رتوبک  ولرامع (  رابدور , تشر , فارطا  نالیگ : دننام  ناریا  لامش  یحاون 

 : عبانم
http://aftab.ir ناریمام

Greater celandine http://www.farstak.com ناریمام
http://www.golestantalk.com ریبک ناریمام   Greater celandine

http://daneshnameh.roshd.ir ناریمام هایگ 
Greater celandine http://www.aghlam.com ناریمام

http://www.mprn.ir ناریمام ییوراد  صاوخ 

نآ ییوراد  صاوخ  یعار و  لگ 

یبیلص ياه  گنج  نیدایمرد  نآزا  هک  تسا  هتفرگ  ناج  تنس  ياه  هیلاوش  مان  زااردوخ  یـسیلگنا  مان  یعار  لگ  هایگ  هک  دوش  یم  هتفگ 
هبراداو ار  ناگناوید  لیلد  نیمه  هبو  تسا  ثیبخ  حاورا  عفاد  هایگ  نیا  هک  تشاد  دوجو  رواب  نیا  . دندرک یم  هدافتـسا  مخز  ياوادم  يارب 

یم راک  هب  يرتسیهو  ناقری  نامرد  ياربو  دنتـسناد  یم  يوارفـص  جازم  قفاوم  ار  نآ  درز  گنر  لیلد  هب  . دـندرک یم  نآ  هدرکمد  ندروخ 
. دندرب

. تسا يذفان  سناسا  ياراد  زین  نآ  راد  لگ  ياه  هخاش  رس   ، تسا ینغ  رایسب  ییوراد  صاوخ  رظن  زا  هک  نیا  رب  هوالع  هایگ  نیا 
Hypericum perforatum یملع : مان 

 St Johns Wort یسیلگنا : مان 
زانهش لگ  ، نوقیرافوه ، یعار لگ  ، ياچ فلع  یسراف : مان 

: هایگ یسانش  تخیر 
ياهگرب . دوش یم  نییعت  یطیحم  طیارش  هب  هتـسب  هایگ  عافترا  یبوچ ، نییاپ  رد  هداتـسیا ، هقاس  اب  ، یبوچ هیاپ  ، كرکدقاف  ، ایاپ تسا  یهایگ 

هسیک عقاورد  هک  ناوارف  دادعت  هبو  هایس  يا  هیشاح  ابدننام  خاروس  فافش  طاقن  لماش  ، گنر مک  نیریز  حطـس  رد  نهپ ، ، زارد ، یغرم مخت 
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. دنتسه سناسازا  ولمم  یحشرتیاه 
طاقن اهگربلگ  رد  . دـشاب یم  گربلگ  جـنپ  ياراد  یلوکیناپ ، عیـسو  نیذآ  لگ  رد  عمتجم  گرزب و  ًاتبـسن   ، ناشخرددرز گنر  هب  اه  لگ 

. دوش یم  هدید  يا  هوهق  هب  لیام  زمرق  هریش  يوتحم  یحشرت  ياه  هدغ  زا  دنترابع  هک  هریت  طوطخ  ای  زیر 
(1 .) دشاب یم  رتم  یتناس  لوط 70 هب  هشیرو  رتم  یلیم   5 -./ 1 داعبا هب  لوسپک  تروص  هب  هویم 

: شیور لحم 
. دیور یم  یکهآ  ياه  كاخ  يور  رب  صوصخ  هب  روفو  هب  ایناتیرب  رد  . دیور یم  ریگ  باتفآ  عتارمواهرازغرم  ، کشخ طاقن  رد  هایگ  نیا 

. تسا ییاچ  عرازم  یصاصتخا  زره  فلع  یلودیور  یم  اه  هداج  هیشاح  وریلب  ياه  نیمز  رد  هچ  رگا  یعار  لگ 
دنولا هوک  ، درجورب ، ناریا برغم  ، ناسارخ ، شلاط ، ناجیهال ، نالیگ ، ناریا لامش  ، سولاچ هار  ، جرک ، زربلا فلتخم  یحاون  رد  هایگ  نیا  ناریا :

(2 .) دیور یم  دنواهنو 
: یهدلگ نامز 

هامرهم رخاوا  ات  تشهبیدرا  رخاوا 
هام ریت  ات  دادرخ  اه : هخاش  رس  تشادرب  نامز 

: هدافتسا دروم  تمسق 
هایگ هدش  کشخ  ای  هزات  رادلگ  ياه  هخاشرس 

. تسا روش  میالمروط  هبو  ضباق  یمک   ، خلت نآ  معط  ماگنه  نیا  رد  . دیچ هایگ  زا  یهدلگ  نامز  رددیاب  ار  اه  هخاشرس 
هایگزا ینامزدـیابار  لـگ  یناـمرد  ياـهروظنم  يارب  . دوش یم  مامـشتسا  نآزا  ینیزرو  رطعم  يوب   ، دوش هلو  هدرـشف  ناتـشگنا  نیب  رد  رگا 

(1 .) دنشاب ندش  هدیسالپزا  لبق  ینعی  توارط  لاح  رد  هکدرکادج 
 : ییایمیش ياه  بیکرت 

صوصخب نیسرپیاه  مانب  زمرق  هدام  کی  نیرپیاه و  مانب  دیزوکولگ  عون  کی  زا  دصرد  ./ 5 ./-. دودح 7 رد  رارف و  ینغور  سناسا  ياراد 
رد اهگرب  رد  دراد  دوجو  نآ  ياهگرب  رد  ياچ  ننات  هب  هیبش  ننات  عون  کی  زا  يا  هظحالم  لباق  رادقم  هوالعب  هدـش  صخـشم  نآرذـب  رد 

دصرد هایگ 8/3  ناوج  ياـه  هقاـس  رد  نناـت  رادـقم  دراد  دوجو  نیتسرئوک  نیتور و1 /.  /. اـهلگ 95 رد  دراد .  دوـجو  نـیتور  دودح 2 /.
رثا  دشابیم  دصرد  اهلگردو 16 / دصرد  4/12 اهگربرد ،

(10 .) دشاب یم  دیسا  کینیتوکین  ،و  ننات ، نیلوک ، نیسرپیاه ، سناسا دوجو  هب  طوبرم  هایگ  یکیژولویزیف 
Hypericum androsaemum.1 هریت :  نیا  رگید  ياه  هنوگ 

Hypericum lanceolatum.2 دوش . یم  هدافتسا  هناثم  هیلک و  ياه  يرامیب  ردو  تسا  لهسم  ینامرد  رثا  ياراد 
هب لیام  درز  گنر  هب  نیزر  مگ  یعون  هایگ  نیا  هقاس  تسوپ  زا  . دوش یم  هدافتـسا  يوقم  رثا  اب  هدـنهد  مایتلا  ییوراد  هاـیگ  کـی  ناونع  هب 

دشاب . یم  عوبطم  ان  ییوب  اب  مان Baumeda fleursjaunes و  اب  هدام  نیا  . دیآ یم  تسد  هب  زبس 
Vismia guianensis.3

. تسا لهسم  رثا  هک  دیآ  یم  تسد  هب  ینیزر  هریش  یعون  نآ  زا  هک  نوخ  تخرد 
Vismia acuminate.4

 . دیور یم  یبونج  ياکیرمآ  رد 
Harongama dagascariensis.5

دوش . یم  هدافتسا  ینامیاز  ياه  تنوفع  نامرد  تهج  شیور  لحم  یحاون  رد  نآ  زا  هک  دیآ  یم  تسد  هب  نآ  زا  ینیزر  هدام  یعون 
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Vismia guianensis.3
. تسا لهسم  رثا  هک  دیآ  یم  تسد  هب  ینیزر  هریش  یعون  نآ  زا  هک  نوخ  تخرد 

Vismia acuminate.4
 . دیور یم  یبونج  ياکیرمآ  رد 

Harongama dagascariensis.5
( 1 .) دوش یم  هدافتسا  ینامیاز  ياه  تنوفع  نامرد  تهج  شیور  لحم  یحاون  رد  نآ  زا  هک  دیآ  یم  تسد  هب  نآ  زا  ینیزر  هدام  یعون 

ناریا رد  . دوش یم  هدافتـسا  نآ  زا  یتعنـص  سایقم  رد  وراد  دیلوت  تهج  هک  تسا  اپورا  رد  یعار  لگ  ماقرا  نیرتفورعم  زا  یکی  زاپوت  مقر 
رب نامروشک  یمیلقا  طیارش  رثا  نینچمه  يراگزاس و  يور  رب  هک  يددعتم  تاعلاطم  زاپوت و  مقر  رذب  هیهت  اب  دنبدرز  ییوراد  تکرـش  زین 

(13 .) داد رارق  هدافتسا  دروم  وراد  دیلوت  تهج  عیسو  سایقم  رد  ناوت  یم  ار  زاپوت  مقر  هک  هدیسر  هجیتن  نیا  هب  هداد و  ماجنا  نآ  يور 
: یگدرسفا دض  يوراد  ناونع  هب  یعار  لگ 

هنافساتم  . دوش رتشیب  دارفا  نایم  رد  یگدرسفا  زور  هب  زور  هک  هدش  ثعاب  ینیشام  يایند  لئاسمو  تالکشم 
دناوت یم  یگدرسفا  . دوش یم  هدید  زین  ناناوج  زا  يرایسب  ردو  لاس  نایمو  نسم  دارفا  رد  دیدش  ایو  طسوتم  ، فیفخ تروص  هب  هدیدپ  نیا 
مـسج تمالــس  ، كرحت  ، بوـخ تارکفت  یگدـنز  ياـه  تذـل  ، كاروـخ  ، هـنازور ياـه  تیلاـعف  هـلمج  زا  یگدـنز  لـماوع  زا  يرایــسب 

هک يروط  هب  ، دوش دنم  هرهب  دوخ  یگدنز  زا  یبوخ  هب  دـناوت  یمن  هدرـسفا  درف  هجیتنردو  دـهد  رارق  ریثات  تحت  ار  ... تالیـصحت و ، ناورو
شزیر ، تسوپ تالکشم  ، يرغال ، یقاچ  ، یگدعاق تالکشم  ، سر دوز  یگـسئای  ثعاب  ینومروه  تالالتخا  قیرط  زا  دناوت  یم  یگدرـسفا 
تروص هبو  هدش  نامرد  ییوراد  ریغ  ییوراد و  ياه  نامرد  اب  دناوت  یم  صخـش  هدوب و  نامرد  لباق  یگدرـسفا  هناتخبـشوخ  . دوش وم و ...

. دیآرد تخب  شوخو  لاعف  ، یعیبط يدرف 
نامرد نوچ  یلو  دوش  یم  هدافتـسا  ییایمیـش  یگدرـسفا  دـض  ياه  وراد  عاونا  زا  هک  تسا  يزارد  نایلاس   ، یگدرـسفا عاونا  ناـمرد  يارب 

یـضاران نآ  ضراوع  زا  هشیمه  اهوراد  نیا  ناگدـننک  فرـصم  نیاربانب  ، دـشک یم  لوط  لاس  نیدـنچ  ایو  هام  نیدـنچ  یهاگ  یگدرـسفا 
دـضو شخب  مارآ   ، یگدرـسفا دـض  ییوراد  ناهایگ  يور  رب  یعیـسو  تاـقیقحت  هتـشذگ  ههد  هس  ود  رد  لـیلد  نیمه  هب  ؛ دنتـسه نارگنو 

يرایسب رد  دناوت  یم  هک  تسا  هدش  هضرع  یناهج  ياه  رازاب  هب  یبناج  تارثا  لقا  دح  يارادو  رثوم  يوراد  يدادعتو  هتفرگ  تروصدرد 
(12 .) دوش یگدرسفا  دض  ییایمیش  ياه  وراد  نیزگیاج  ، دراوم زا 

دـشاب یم  زین  يرگید  هدـنزرا  صاوخ  ییوراد و  تیـصاخ  ياراد  هک  یگدرـسفا  دـض  یهایگ  ياه  وراد  نیرتهب  زا  یکی  رـضاح  لاح  رد 
. دیآ یم  تسد  هب  یعار  لگ  هایگ  هراصع  زا  هک  تسا  ییوراد 

یبصع ياه  يرامیب  يوراد  نیرتهب  ناونع  هب  ناهج  للمو  ماوقا  رتشیب  دزن  تسا و  شیپ  لاس  رازه  ود  زا  شیب   ، هاـیگ نیا  فرـصم  تمدـق 
هس دودح  رد  سپـسو  هدش  هیهت  یتعنـص  هدروارف  نآ  زا  ناملآ  رد  راب  نیلوا  يارب   ، شیپ نرق  کی  دودح  رد  هکنیا  ات  هدوب  هدافتـسا  دروم 

يزاس وراد  هناخ  راک   50 زا شیب  رـضاح  لاح  رد  . دـمآ رازاب  هب  نآ  زا  يدایز  تالوصحم  اکیرماو  ییاپورا  ياهروشک  رتشیب  زا  لـبق  ههد 
. دننک یم  هیهت  یگدرسفا  فلتخم د  ياه  وراد  ، ياچ فلع  هایگ  زا  ناهج 

اب یناهج و  درادناتـسا  اب  قبطنم  ، ناریپیاه مان  اب  هرطق و  لکـش  هب  ییوراد  هایگ  نیا  هراـصع  زا  لاس 1378  رد  راـب  نیلوا  يارب  زین  ناریا  رد 
. دش هتخانش  ناریا  یمسر  يوراد  ناونع  هب  هیهت و  یجراخ  عاونا  اب  ربارب  یتیفیک 

لگ اذـل  ، دنـشاب یم  یـصاخ  تیبوغرم  ياراد  ناریا  ییوراد  ناهایگ  ، ییاوه بآ و  طیارـش  تلع  هب  یـساسا و  روط  هب  هک  نیا  هب  هجوت  اـب 
(12 .) تسا رادروخ  رب  ییالاب  درادناتسا  تیفیک و  زا  زین  نآ  زا  هدش  هتخاس  يوراد  هدوب و  تیفیک  نیرتهب  ياراد  ناریا  یعار 

: یگدرسفا نامرد  رد  هایگ  نیا  رثا  مسیناکم 
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هیزجت . دوش یم  یبصع  ياه  سیپانیـس  لحم  رد  نیلان  ردآ  رون  نیلاـنردآ و  ياـهنومروه  هیزجت  ببـس  زادیـسکا  ونیمآ  ونوم  میزنآ  دوجو 
هلیسو نیا  هبو  دوش  یم  میزنآ  نیا  راهم  ببس  نیسرپیه  . دوش یم  دارفا  رد  ( Depression) یگدرسفا داجیا  ببسروکذم  ياه  نومروه 

. دنک یم  نامرد  ار  یگدرسفا 
دروم هایگ  نیا  یگدرـسفا  دض  رثا   E نویسیمکو , Basic and clinical, Martindale, PDR ریظن ربتعم  یملع  عجارم  رثـکا  رد 

(13 .) تسا هتفرگ  رارق  دیئات 
MAO ماـن هب  ياـهدام  تیلاـعف  داـعبا  رد  تسا  نکمم  یعار  لـگ  رد  دوـجوم  نیـسرپیاه  ییایمیـش  هداـم  هک  دـهد  یم  ناـشن  تاـقیقحت 

. دنک لیدبت  MAO ياه هدننک  راهم  هب  ار  نآ  هدرک و  تلاخد  ( (Monoamine Oxidase
هب نز  رفن  هدزناپ  هک  ناملآ  رد  کچوک  شهوژپ  کی  رد   . دنـشاب یم  یگدرـسفا  دض  ياهوراد  زا  یمهم  هورگ   MAO ياه هدننک  راهم 

دنتفاـی دوبهب  سوسحم  روط  هب  دـش  هداد  یعار  لـگ  اـه  نآ  هب  هک  نیا  زا  سپ   ، دـنا هتف  رگ  رارق  هجلاـعم  تحت  یگدرـسفا  ناـمرد  روظنم 
. دش بوخ  اه  نآ  باوخ  دنتفای و  زاب  ار  دوخ  سفن  هب  دامتعا   ، دندش دنم  هقالع  رایسب  یگدنز  هب  ، دش دایز  اه  نآ  ياهتشا  ،

(6 .) دشکب لوط  هام  دیاش 3-2  تسین و  یگدرسفا  يارب  يروف  نامرد  هایگ  نیا  هک  تشاد  هجوت  دیاب  اما 
: زدیا نامرد  يارب  یعار  لگ 

اه سوریو  طسوت  هدش  داجیا  ياه  يرامیب  نامرد  رد  نیسرپیه  ریثات  صوصخ  رد  ینیلاب  تاشیامزآ  ههد 90  لیاوا  زا 
. تسا هدش  دای  زدیا  يرامیب  لرتنک  يارب  بسانم  يادیدناک  کی  ناونع  هب  هایگ  نیا  زا  هجیتن  ردو  تفریذپ  تروص 

نیارد . دراد  HIV هباشم ياه  سوریو  دـض  رب  يا  هظحالم  لباق  راثآ   ، مک تیمـس  اب  هاـیگ  هک  دـهد  یم  ناـشن  هنیمز  نیا  رد  تاـشیامزآ 
هراصع زا  قیرزت  کی  سپـس  هدش و  قیرزت  دننک  یم  امیکول  يرامیب  داجیا  هک  ییاه  سوریو  اب  یهاگـشیامزآ  ياه  شوم  ادتبا  شیامزآ 

. درک يریگ  ولج  شوم  رد  يرامیب  زورب  زا  دص  رد  دص  قیرزت  نیا  دش و  ماجنا  یعهر  لگ 
. دش هدید  بلاج  راثآ  نیمه  زین  دش  هداد  شوم  هب  ناهد  هار  زا  هراصع  هک  ییاه  شیامزآ  رد  نینچمه 

اریز . تسا مهم  رایـسب  زدـیا  نامرد  يارب  تیـصاخ  نیا  هک  دـنک  یم  روبع  زغم  ینوخ  دـس  زا  هایگ  هراصع  هک  دـهد  یم  ناشن  اه  شهوژپ 
. دنک یم  هلمح  زغم  هب  بلغا  زدیا  سوریو 

هدش رـشتنم  زدیا  نامرد  رابخا  هیرـشن  رد  هک  اه  شهوژپ  هیلوا  جیاتنو  تسا  هدش  هدافتـسا  زین  زدیا  هب  التبم  ياه  ناسنا  يور  رب  شور  نیا 
تیلاعف هک  ینعم  نیا  هب  ؛ دنا هتفای  یـسوسحم  يدوبهب  نارامیب  هدش و  هدید  زدیا  سوریو  دض  رب  یتبثم  راثآ  لاح  هب  ات  هک  دـهد  یم  ناشن 

(6 .) دنا هتفای  يرتشیب  يژرناو  هدش  دایز  اه  نآ  نزو   ، هتفای شیازفا  اه  نآ  یعافد  متسیس 
: یگدعاق زا  شیپ  مردنس  نامرد  رد  یعار  لگ  ریثات  یسررب 

ناگدننک تکرش  ، دش ماجنا  دندوب  یگدعاق  زا  شیپ  مردنس  هب  التبم  هک  نارهت  هاگـشناد  نایوجـشناد  زا  رفن  يور 70  رب  هـک  یقیقحت  رد 
هورگ ود  هب  یفداصت  روط  هب  یناورو  یمسج  تمالس  دیئات  زا  سپو  دندرک  لیمکت  ار  هنازور  تیعـضو  تبث  مرف  یلاوتم  لکیـس  ود  يارب 
نامرد تحت  یگدعاق  زا  لبق  زور  تفه  لقادـح  زور  رد  راب  ود  ناریپیاه  هرطق  اب 30  یلاوتم  لکیس  ود  تدم  هبو  دندش  میـسقت  يرفن   35

. دنتفرگ رارق 
(17 .) دوب دصرد  ناریپیاه 45/46  فرصم  زا  دعب  یگدعاق  زا  شیپ  مردنس  میالع  تدش  شهاک  نازیم 

: تسوپ تشادهب 
. دوش هدافتسا  برچ  ياه  تسوپ  ضراوع  نامرد  رد  نآ  زا  هک  هدیدرگ  بجوم  هایگ  هدننک  ینوفع  دضو  ضباق  رثا 

یقاب ، دنراد هدش  زاب  تلاح  هک  تسوپ  ذفانم  رد  نآ  يایاقب  یـشیارآ  داوم  زا  ندرک  كاپ  زا  سپ  ، دـشاب برچ  رگا  تروص  تسوپًالومعم 
مرگ  هدناشوج 50   ، اه تسوپ  هنوگ  نیا  لماک  تفاظن  يارب  . دنک یم  دودسم  ار  اه  نآو  دنام  یم 
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. دننک یم  كاپ  ار  نآ  ودنهد  یم  رثا  تروص  تسوپ  يور  رب  هدرک و  هیهت  بآ  رتیل  کی  ردار  هایگ  اه ي  هخاش  رس 
(1 .) دوش یم  نآ  توارط  ثعابودیامن  یم  يریگولج  تروص  تسوپ  رد  نیچ  شیادیپ  زا  روکذم  هدناشوج 

: یعار لگ  زا  هدش  هیهت  ياه  وراد 
 Perforan coated tablet: ناروفرپ صرق  .1

مرگ ورکیم  لداعم 300  نوقیرافوه و  ای  ياچ  فلع  هایگ  کشخ  هراـصع  مرگ  یلیم  دودح 160  يواح  صرق  ره  هک  راد  شکور  صرق 
. دشاب یم  نیسیرپیاه 

دیسا  ، اه نوتنازگ  ، دیئونوالف  : زا دنترابع  نآ  رد  دوجوم  داوم  ریاس  . تسا نیسیرپیه  ودوسپ  نیسیرپیه  نآ  هرثوم  هدام  نیرتمهم  هرثوم : داوم 
. کیلونف ، کیلیسک وبرک  ياه 

: يژولوک امراف  راثآ 
راهم ار  ( MAO) زادیسکا ونیمآ  ونوم  میزنآ   A,B میزنآ وزیا  عاونا  ياچ  فلع  هایگ  هراصع  هک  تسا  هدـش  هداد  ناشن  هیلوا  تاعلاطم  رد 
رتهب بجوم   ، هتفای شیازفا  يزغم  ياه  هتسه  رد  نیماپود  ونیرفن  یپارون  ، نینتورس ییایمیش  ياه  هطـساو  نازیم  رثا  نیا  هجیتن  رد  . دیامن یم 

. دوش یم  یگدرسفا  ندش  فرط  رب  قلخ و  ندش 
تـشگرب هفقو  نیکول و  رتنیا  تیلاعف  لیدعت   : زا دنترابع  هک  تسا  هدش  داهنـشیپ  یعار  لگ  یگدرـسفا  دض  رثا  يارب  مسیناکم  ود  لقادـح 

. بصع هب  نینوتورس 
: ینیلاب تاعلاطم 

دش هتفرگ  راک  هب  دوب  هدش  درادناتسا  نازیم 14 %./ هک  ياچ  فلع  هراصع  لاس  هدرسفا 65-55  نز  شـش  يور  رب  ینیلاب  هعلاطم  کی  رد 
. دهد یم  شیازفا  ار  نامرد  تحت  نارامیب  راردا  نیماپود  نیلانردآ و  رون  ياه  تیلوباتم  نازیم  هراصع  نیا  هک  دش  مولعم  و 

یسکوتم  ، اه نیم  وکتاک ال  ياه  تیلوباتم  نازیم  رد  يا  هظحالم  لباق  شیازفا  هک  دنا  هتفایرد  ناققحم  نینچمه 
. تسا هدش  تفای  نارامیب  نیا  راردا  رد  تسا  یگدرسفا  دض  نامرد  رد  یشخب  رثا  هدننک  صخشم  لماع  هک  لوکیلگ  لینف  یسکوردیه 

يا  هظحالم  لباق  روط  هب  ياچ  فلع  هراصع  هک  داد  ناشن  رگید  رامیب  يور 22  رب  نیققحم  نیمه  راد  همادا  تاعلاطم 
راثآًانمـضو دـنک  یم  فرط  رب  ار  یگدرـسفاویتکرح  تیلاعف  يدـنک  ، ییاهتـشا یب  ، یباوخ یب  ، دابز باوخ   ، یتواـفت یب  ، بارطـضا مئـالع 

. دیدرگن هدهاشم  یبناج 
: هیصوت لباق  تاکنو  فرصم  عنم  دراوم 

. دوش یمن  هیصوت  ییوراد  ناهایگ  هب  ساسح  نارامیب  رد 
: یبناج ضراوع 

. تسا هدش  شرازگ  نارامیب  یضعب  رد  تیتامرد  وتفو  کیژرلآ  ضراوع 
: لامعتسا هوحنو  فرصم  رادقم 

. دوش لیم  بآ  ناویل  کی  اب  صرق  کی  راب  ره  هبترم  هس  يزور 
: یهد ریش  یگلماح و  رد  فرصم 

(7 .) دوش یمن  هیصوت  یهد  ریشو  یگلماح  دراوم  رد 
: ناریپیاه هرطق  . 2

. تسا دوجوم  اه  هناخ  وراد  رد  هرطق  لکش  هب  دیآ و  یم  تسد  هب  ياچ  فلع  هایگ  یلکلا  وردیه  هراصع  زا  هدروآرف  نیا 
: ینامرد تارثا 
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بـش ، هرهلدو سرت  ، یگدـعاق نارود  ياهدرد  تالکـشم و  ، یباوخرپ ، نرگیم ياه  يرامیبرد  دـیفم  بارطـضا ، دـض  ، نکـسم ، شخب مارآ 
. دهد یم  شیازفا  ار  یلولس  نژیسکا  نازیم  دناوت  یم  هایگ  نیا  هراصع  . دشاب یم  ناکدوک  يراردا 

دردرـسو مساپـسا  ، درد لد  ، رمک هیحان  ياهدرد  ، وخو قلخ  نوچ  یتاـناسون  ، ینومروه تارییغت  زورب  لـیلد  هب  یگدـعاق  زا  لـبق  نارود  رد 
. تسا ضراوع  نیا  هدننک  دیدشت  لماوع  هلمج  زا  بارطضا  سرتسا و  . دنک یم  زورب 

. تسوخ قلخ و  تارییغت  یحور و  تاناجیه  شهاک  يارب  یبسانم  يوراد  ناریپیاه  یهایگ  تبرش 
زا سپ  هـتفه  لقادـح 3-2  هک  تسا  نیا  تشاد  رظن  رد  دـیاب  یهاـیگ  ياـه  وراد  رثـکاو  وراد  نیا  لآ  هدـیا  تارثا  دروـم  رد  هـک  یتاـکن 

هبودوش یم  رهاظ  هاـم  کـی  زا  سپ  یلوصا  روط  هب  اـه  نآ  رثا  هدوب و  رثا  رید  یهاـیگ  ياـه  وراد  نوچ  تشاد  رثا  راـظتنا  دـیابن  فرـصم 
نینچمهودوش تیاعر  تقد  هب  دیاب   ، یهایگ ياهوراد  يامنهار  رد  هدـش  هتـشون  فرـصم  ریداقم  هوالع  هب  ، دـسر یم  رثکادـح  هب  جـیردت 

هک  ارچ  ، درک فرصم  بترم  مظنم و  روط  هب  دیاب  ار  یهایگ  ياهوراد 
. تسا یهایگ  ياهوراد  یشخب  رثا  یلصا  طیارش  زا  وراد  فرصم  رد  مظن  فرصم و  تدم  ، رادقم هلئسم 

هتشاذگ ياج  هب  تبثمو  لآ  هدیا  تارثا  دصرد  زا 90  شیب   ، ناریپیاه حیحص  فرصم  تیاعر  هک  هداد  ناشن  یکینیلک  تاقیقحت  ياهرامآ 
ردو هتفرگ  رارق  هخسن ) هب  جایتحا  نودب  )OTC ياهوراد تسیل  رد  وراد  نیا  نآ  هباشم  ياهورادو  ناریپیاه  يررـض  یب  هب  هجوت  اب  . تسا

. درک يرادیرخ  اه  هناخوراد  زا  ار  نآ  ناوت  یم  ایند  ياج  همه 
(16 .) تسا لکشم  نودب  ناریپیاه  ینالوط  فرصم  نینچمه 

: موتاروفرپ موکیرپیه  مرک  دامپ و  . 3
لوناتم  لالحو  هلسکوس  هاگتسد  زا  هدافتسا  ابو  هدش  ردوپ  هدش و  کشخ  لگ  هخاشرس  زا  یعار  لگ  هایگ  هراصع 

. دوش یم  هیهت 
صخـشم زا  سپو  باختنا  دـصرد  هراصع 3-5  تظلغ  ذاـب  ییاـهدامپ   ، شخب ماـیتلاو  باـهتلا  دـض  ناونع  هب  داـمپ  نیا  رثا  یـسررب  يارب 

هدام  شوم  دادعت 20  نآ  رثا  یسررب  تهج  اه  هدروآرف  رد  هراصع  رادقم  نییعت  شور  ندومن 
هب اه  هنومن  نیا  . دش هدیـشارت  اه  هنومن  تشپ  هیحان  يوم  یگتخوس  داجیا  زا  شیپ  زور  ود   . دش باختنا  مرگ  ینزو 200-250  هدودحم  اب 

. دندش میسقت  يوضع  جنپ  هورگ  راهچ 
هب مراهچ  هورگ  روبیسالپ  اب  نامرد  تحت  دهاش  ناونع  هب  موس  هورگ  دصرد  دامپ 5  مود  هورگ  دصرد  دامپ 3  اب  نامرد  تحت  لوا  هورگ 

هدیـشارت هیحان  یـشوهیب  زا  سپ  یگتخوس  داجیا  تهج  . دنتفرگ رارق  دـصرد  نیئوت 1 ینف  مرک  اب  ناـمرد  تحت  درادناتـسا  هسیاـقم  ناونع 
رهو هرود  ود  رد  نامرد  . دش هس  هجرد  یگتخوس  داجیا  ثعاب  هک  تفرگ  رارق  قلعم  تروص  هب  هجرد  شوج 965  بآ  رد  هیناث  جنپ  هدش 

. تفرگ تروص  هتفه  کی  رد  کی 
شیازفا ياراد  دـهاش  ياـه  هنومن  . دـندرک تفاـیرد  وراد  تبون  کـی  رد  مود  هتفه  ردو  تبوـن  ود  رد  اـه  هنوـمن  زور  ره  تسخن  هتفه  رد 

هب تیاهنرد  . دندوبتنوفعو هدید  بیسآ  قطانم  ندش  هدرتسگ  ، یتکرح یب  ، ناوارف شطع  ، دیدش ندش  رغال  ، زورکن  ، باهتلا تدش  یجیردت 
. دش رجنم  مهدزاود  زور  رد  اه  نا  گرم 

هک دش  هداد  ناشن  شهوژپ  نیا  رد  . دـندرک یط  ار  يدوبهب  ریـس   ، هدـید بیـسآ  قطانم  مایتلاو  باهتلا  شهاک  اب  جـیردت  هب  اه  هنومن  ریاس 
رایـسب تیمها  ياراد  يداصتقا  رظن  زا  رما  نیا  هک  ؛ دنک یم  لمع  دـصرد  تظلغ 5  زا  رتهب  يدودح  ات  دـصرد  تظلغ 3 اب  یعار  لگ  داـمپ 

. تسا
(14 .) دشن هدید  نیئوت  ینف  دصرد  مرکو 1  دصرد  دامپ 3  شخب  مایتلا  تارثا  نیب  يراد  ینعم  فالتخا  نینچمه 

 : تاروف رپیاه  .4
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لکلا 96 لیتاو  دیـسا  کیلیـسلاس  لیتسا  زا  لصاح  یبرجت  هدـعم  مخز  شهاک  رد  لوناتمو  ناتم  ورلک  يد  رد  هدـش  ظـیلغت  نیـسرپیاهرثا 
. ییارحص شوم  هدعم  رد  هجرد 

یناث ردو  دریگ  یم  ار  نیساتم  ودنیا  طسوت  مخز  داجیا  يولج  زود  هب  هتسباو  تروص  هب  فلتخم  ریداقم  اب  نیسیرپیاه 
ات دش  یم  نیـساتم  ودنیا  طسوت  یـشراوگ  مخز  داجیا  هب  مادقا  اه  نآ  رد  سپـسو  دندش  اوادم  شیپ  هدام  نیا  طسوتًالبق  هک  یتاناویح  رد 

. دنداد یم  ناشن  تمواقم  یشراوگ  مخز  ربارب  رد  یهجوت  لباق  دح 
نکمم نینچمه  . دهد یم  ماجنا  يدعم  سوکوم  حشرت  شیازفا  اب  ار  راک  نیا  ودریگ  یم  ار  نیساتم  ودنیا  ییاز  مخز  يولج  هدام  نیا  سپ 

(14 .) دشاب هتشاد  یتاریثات  هدعم  طاخم  نویسالوکریسورکیم  اه و  نیسوتالگ  اتسورپ  زتنس  يور  وراد  نیا  تسا 
: يروآرف

: یعار لگ  سناسا 
. تسا يا  هوهق  هب  لیام  گنر  زمرق  هریش  زا  ولمم  هک  دراد  دوجو  ییاه  هدغ  گرب  نشور  ياه  هطقن  رد 

اه نآ  تسوپ  هک  ندـب  زا  هک  ییاه  تمـسق  هب  ندـیلامو  یگتخوس   ، اـه مخز  ماـیتلا  يارب  وراد  نیرترثوم  ناونع  هب  هریـش  نیا  زا  اـپورا  رد 
(15 دوش (. یم  هدافتسا  تسا  هدش  هدنک 

: یعار لگ  نغور 
ابو نوتیز  نغور  ای  ودرگ و  نغور  ، نادرگ باتفآ  نغور  رد  رد  لگ  نداد  رارق  زا  دـشاب  یم  گنر  زمرق  نغور  کی  هک  یعار  لگ  نغور 

دیآ . یم  تسد  هب  هتفه  دنچ  تدم  هب  باتفآ  ربارب  رد  نداد  رارق 
( 8 . ) درب راک  هب  يژلارون  نامرد  يارب  دیلام و  دنبمه  تفابو  ینالضع  ، یتسوپ تاباهتلا  ، یگتخوس يور  ناوت  یم  ار  نغور  نیا 

: ندرک کشخ 
هب ار  اه  هخاش  رس  هکنیا  ای  . تخیوآ بانط  يور  رب  سپـسو  دروآ  رد  ازجم  ياه  هتـسد  تروص  هب  ار  اه  نآ  دیاب  هایگ  ندرک  کشخ  يارب 

تقد اب  ندرک  کشخ  لمع  رگا  . دنوش کشخ  ندش  دساف  نودب  ات  دنارتسگ  یکشخ  لحم  رد  نیمز  حطـس  يور  رب  یکزان  رـشق  تروص 
(11 . ) دننک یم  ظفح  ار  دوخ  معطو  ابیز  گنر  ، اه لگ   ، دوش ماجنا  تعرسو 

رادقم دناوت  یم  رون  تعاس  دنچ  یتح  .) دوش یم  ماجنا  لماک  یکیرات  ردو  هجرد  رثکادح 55  يامد  رد  یعار  لگ  یتعنص  ندرک  کشخ 
(3 .) دهد یم  شهاک  ار  لاعف  ییایمیش  هدام 

 : فرصم رادقم 
مخز يور  ار  هایگ  هدـش  هل  هزات  ياـه  لـگو  اـه  گرب  دـش  زییمت  ًـالماک  نوباـص  بآ و  اـب  مخز  لـحم  هک  نیا  زا  سپ  مخز  ماـیتلا  يارب 

. دیراذگب
کی رد  ار  کشخ  هایگ  يروخ  ابرم  قشاق  ود  ات  کی  ندب  یعافد  متـسیس  کیرحت  ًالامتحا  یگدرـسفا و  هجلاعم  يارب  هدرکمد  هیهت  يارب 

. تسا ضباقو  خلت  سپسو  نیریش  یمک  ادتبا  نآ  معط  . دیروخب زور  رد  هنامیپ  هس  اتودینک  سیخ  هقیقد  شوج 10-15  بآ  ناویل 
. درک هفاضا  جیردت  هب  ودرک  عورش  مک  رادقم  زا  دیاب  لاس  يالاب 65  دارفاو  ناکدوک  يارب 

 : ینمیا ياه  روتکاف 
نآ مئـالعو  دربـب  ـالاب  ار  نوـخ  راـشف  یکاـنرطخ  داـعبا  رد  تسا  نـکمم  اـه  یکاروـخ  یـضعب  اـب  کـیرت  رد   MAO ياه هدـننک  راـهم 
ياه هدننک  راهم  تردق  هب  زاجم  رادـقم  رد  هایگ  ریثات  تردـق  هتبلا  . دـشاب یم  ندـب  تسوپ  يدرـس  یقو  یگتفـشآ  ، ندرگ یتفـس  ، دردرس

ياه Amphetaminesو وراد  زا  دـیابن  دـننک  یم  هدافتـسا  هایگ  نیا  زا  هک  یـصاخشا  دوش  یم  هیـصوت  یلو  تسین  يراـجت  ییوراد 
یگدروخ امرس  ياهوراد  ، مسآ دض  ياه  روخب  يراد  راب  دض  ياه  صرقو   Tryptophan,Tyrosine هنیمآ ياهدیسا  زاو  ، اهردخم
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. دننکن هدافتسا 
یم عمج  ماد  تسوپ  ریز  نیـسیرپیاه  ییایمیـش  هداـم  دوش  یم  هداد  اـه  ماد  هب  ییوراد  هفوـلع  ناوـنع  هب  هب  یهوـک  ياـچ  هک  يدراوـم  رد 
هدام دایز  رادـقم  هب  یهاگـشیامزآ  ناروناـج  هب  هک  يدراوم  رد  یتح  . دـیامن یم  لواـتو  یگتخوس  داـجیا  باـتفآ  هعـشا  شباـت  ریزودوش 

 ، دنا هدش  هداد  رارق  باتفآ  هعشا  شبات  ریزو  هدش  قیرزت  نیسیریپیاه  ییایمیش 
دوش فرصم   ، هدش هیصوت  زاجم  دح  رد  هکیتروص  رد  ناسنا  يارب  هایگ  نیا  فرصم  دهد  یم  ناشن  نادنمـشناد  تاقیقحت  یلو  دنا . هدرم 

هدافتسا هایگ  نیا  زا  هک  یـصاخشا  لیلد  نیمه  هب  . دنـشاب ساسح  ياه  تسوپ  ياراد  هک  يدارفا  رد  رگم  ، دنک یمن  یتسوپ  ضراوع  داجیا 
( 6 . ) دنشاب باتفآ  هعشا  شبات  زا  رود  ناکمالا  یتح  دیاب  دننک  یم  هدافتسا  نیلکیاس  ارتت  کیتویب  یتنآ  زا  هک  یصاخشا  هب  هبش  ، دننک یم 

: فرصم طایتحا 
. دوش تیتامرد  هب  رجنم  تسا  نکمم   ، هایگ نیا  یکاروخ  فرصم  زا  سپ  باتفآ  ضرعم  رد  تسوپ  نتفرگ  رارق 

. دوش یم  یسامت  تیتام  رد  ثعاب  لگو  گرب  ندیچ  هایگ و  ندرک  سره  یباتفآ  بوطرم و  ياوه  رد 
: ییوراد تالخادت 

شنزاو دض  ياه  وراد  يارب HIV و  زائتورپ  ياه  هدننک  راهم  دننام  یتایح  ياه  وراد  تیلاعف  دناوت  یم  هایگ  نیا  تدم  ینالوط  هدافتـسا 
. دیامن كولب   ، دریگ یم  رارق  هدافتسا  دروم  اضعا  دنویپ  زا  دعب  هک  ار  دنویپ 

دندش روبجم  نارامیب  ریاس  داد و  خر  دنویپ  شنزاو  نارامیب  زا  یخرب  رد   ، یعار لگ  تفای  رد  زا  دـعب   ، رامیب يور 86  رب  هعلاطم  کی  رد 
( 9 .) دنهد شیازفا  ار  تمیق  نارگ  يوراد  نیا  زود 

: یعار لگ  رد  دوجوم  ياه  بیکرت 
تابیکرت

هرامش
a-mujene

1
a-pinen

2
sammene

3
B-pomene

4
myrsen

5
a-terpenin

6
Limonene

7
ocimene
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8
y-terpinene

9
terpinene

10
B-curpinene

11
: عبانم

. نارهت هاگشناد  تاراشتنا  ، لوا دلج  . ییوراد ناهایگ  .ع،1362، يرگرز .1
زوررکف تاراشتنا  ، ییوراد ناهایگ  يروآرفو  دیلوت  ياهتفایهر  .ر،1374 ، یگیب دیما  .2
یهاگشناد  داهج  ، ییوراد ناهایگ  تشادربو  تشاد  تشاک  .د،138 ، ینادزی . 3

عتارمو اه  لگنج  تاقیقحت  هسسوم  تاراشتنا  ،11 دلج ، ناریارطعمو ییوراد  ناهایگ  تاقیقحت  .ا،1380، یفیرش .م، یچسابل .4
داــهج یعیبـط  ياــه  هدروآرفو  ییوراد  ناــهایگ  هدکــشهوژپ  ،11 هرامـش ، ییوراد ناـهایگ  همانلـصف  .ع،1383، ییایـض .ح، يدابآ دقن  .5

يزرواشک
یمالسا رشن  تاراشتنا  ، موس دلج  ، یهایگ فراعم  .ح،1375، ردیح ریم  .6

وراد لگ  يزاسوراد  روتاربال  .7
سونقق تاراشتنا  .س،1374، نامز همجرت  .و، الودوتسا .ژ، گالو .8

هرامش 6 ،1381، سناسا جیراب  هعسوتو  قیقحت  دحاو  .9
، لوا دلج  ، رطعمو ییوراد  ناهایگ  تاقیقحت  .م،1377، ازریم .ف، نک دیفس  .10

عتارمو اه  لگنج  تاراشتنا 
ینام تاراشتنا  ، ییوراد ناهایگ  ریثکتو  شرورپ  .ه،1382، تعیرش ماصمص  .11

www.zard band.html.12
www.doc.ir. 13

رابیوج دازآ  هاگشناد  تیاس  14
www.sabziran.ir.15

www.Medicinal plant.com.16

دنبتفه فلع 

زیر نآ  ياهگرب  دسریم . رتمیتناس  هب 50  نآ  لوط  هک  هدیباوخ  هقاس  ياراد  هلاسکی و  تسا  یهایگ  ( polygonome  ) دنبتفه فلع 
دـیوریم و اکیرمآ  اقیرفآ و  اپورا و  ایـسآ ،  یحاون  رثکا  رد  هایگ  نیا  تسا . یتروص  گنر  هب  کچوک و  زیر و  نآ  ياهلگ  زیت و  كون  ، 
 ، اهرازنمچ رد  دنب  تفه  فلع  دوریمن . نیب  زا  مه  زاب  دوش  لامدگل  رگا  یتح  هک  يروطب  تسا . مواقم  رایـسب  یجراخ  لماوع  لباقم  رد 

. دراد دوجو  زین  ناریا  طاقن  رثکا  رد  هایگ  نیا  دیوریم . اهگنس  هتخت  نیب  رد و  هیاس  قطانم  اههبارخ ،  كورتم و  یضارا  اههداج ،  رانک 
نیا ناهایگ  صاصتخا  تسا . دـنب  تفه  فلع  ای  هسانوگ  یلپ  هریت  مان  هب  هریت  کی  ياراد  طـقف   Polyganales دنب تفه  فلع  هتسار 
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ناهایگ هویم  تسا . هداتـسیا  کمخت  کی  يوتحم  هدش و  تسرد  هناخ  کی  یلو  ياهچرب  هس  نادمخت  زا  هک  تساهنآ  یگدام  رد  هتـسار 
تسا . ياهتساشن  میجح  نموبلآ  اب  ياهناد  يوتحم  شوگ و  هس  یثلثم ،  ياهقدنف  تروص  هب  هتسار  نیا 

دنب  تفه  فلع  هریت  تاصخشم 
رد دـننام  گربلگ  ای  یگربساک  شوپلگ  ياراد  لگ  دنتـسه . ییاشغ  یماین  ای  فالغ  كراوشوگ و  اب  بواـنتم  ياـهگرب  ياراد  یناـهایگ 

نتفر لیلحت  ای  ندـش  فعاـضم  تلع  هب  هک  تسا  ییاـتهس  هخرچ  ود  رد  مچرپ  لماش 6  لصا  رد  هفان  تسا . ییات  جـنپ  ای  هس  ياـههخرچ 
تسار و کمخت  کی  اب  هناخ  کی  ینادـمخت  تروص  هب  هچرب  هس  ای  ود  ياراد  یگدام  دـنک . ادـیپ  رییغت  تسا  نکمم  اـهمچرپ  زا  یخرب 

. تسا ياهتساشن  نموبلآ  لماش  هناد  تسا . هداتسیا 
مونوگ یلپ  سنج  رد  سنج   180 کشرت ،  سنج  رد  نآ  هنوگ  هک 100  تسا  هنوگ  دودح 600  رد  سنج و  ياراد 30  هسانوگ  یلپ  هریت 

درـس و لدـتعم  قطانم  رد  هریت  نیا  یلک  راشتنا  دـنراد . رارق  ابولوکوک  سنج  رد  هنوگ  مونوگویرا و 125  سنج  رد  هنوـگ  دودح 12  رد 
. دنراد راشتنا  هدنکارپ  روطب  ناریا  تالف  یمامت  رد  ابیرقت  هنوگ  زا 77  شیب  سنج و  هریت 9  نیا  زا  تسا . یلامش  هرکمین  درس 

ییایمیش : تابیکرت 
 . دشاب یم  ژالیسوم  يدنق و  داوم  ینیزر ،  داوم  سناسا ،  دیسونیبارآ ،  کیلازگا ،  دیسا  کینولیگوپ ،  دیسا  ایرد  دنب  تفه  فلع 

: یئوراد صاوخ 
تسا  کشخ  مرگ و  ناریا  میدق  بط  رظن  زا  دنب  تفه  هایگ 

دور  یم  راکب  ینوخ  لاهسا  لاهسا و  عفر  يارب  تسا و  ضباق  ( 1
تسا  دیفم  يزیرنوخ  ندروآ  دنب  رد  (2
دنک  یم  نامرد  ار  تیشنورب  مسآ و  (3

دروآ  یم  نیئاپ  ار  بت  (4
دور  یم  راکب  امزگا  ندرک  فرطرب  يارب  (5

دنک  یم  فرطرب  ار  گرزب  هدور  مرو  (6
تسا  دیمف  هنانز  تاحشرت  عفر  يارب  (7

دننک  لرتنک  ار  دوخ  نوخ  دنق  دنناوت  یم  هایگ  نیا  زا  هدافتسا  اب  دنتسه  التبم  دنق  يرامیب  هب  هکیئاهنآ  (8
دزاس  یم  جراخ  ار  هناثم  هیلک و  گنس  (9
تسا  دیفم  هدعم  ياهدرد  عفر  يارب  (10

تسا  دیفم  ءاقستسا  نامرد  يارب  (11
تسا  رثوم  نرگیم  هجلاعم  رد  (12

دنک  یم  فرطرب  ار  رمک  درد  کیتایس و  درد  (13
دنک  یم  لیهست  ار  اذغ  مضه  هدرک و  فرطرب  ار  خفن  (14

دینک  هجلاعم  هایگ  نیا  سرپمک  اب  ار  یگتخوس  لوات و  (15
دینک  هدافتسا  هایگ  نیا  سرپمک  زا  مستامر  سرقن و  ياهدرد  نیکست  يارب  (16

دیزیرب اه  مخز  يور  ار  هایگ  نیا  درگ  یکرچ ،  ياه  مخز  نامرد  يارب  (17
هدافتسا : زرط 

هدرک فاص  ارنآ  سپـس  دشوجب  دیراذگب  هقیقد  تدـمب 10  هتخیر و  شوج  بآ  رتیل  کی  رد  ار  کشخ  هایگ  مرگ  ردقم 30  هدناشوج : 
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 . تسا زور  رد  راب  هس  ناجنف  کی  هدناشوج  نیا  فرصم  ردقم  دینک .  طولخم  لسع  ای  رکشاب و 
فرصم ردقم  دینک .  فاص  ارنآ  سپـس  دشوجب و  یمارآب  دیراذگب  هتخیر و  بارـش  رتیل  کی  رد  ار  کشخ  هایگ  مرگ  ردقم 40  بارش : 

 . تسا زور  رد  راب  هس  ناجنف  فصن  نآ 
یشیور  هاگتسد  تافص 

اهنآ زا  ياهدع  یلو  ایاپ  الومعم  دننام  هدغ  ینیمز و  ریز  مادـنا  نتـشاد  تلع  هب  دنتـسه و  هداتـسیا  ییاهفلع  ابلاغ  هسانوگ  یلپ  هریت  ناهایگ 
دنوشیم . اجبان  هشیر  ياراد  یلصا  هشیر  نداد  تسد  زا  اب  ابلاغ  دنتسه و  هلاسکی  زین 

لگ  ای  یشیاز  هاگتسد  تافص 
ار یبذاک  ياههخرچ  لیکـشت  اهگرب  رانک  رد  کشرت  دـننام  یهاگ  لگ و  مک  هفرط  کی  ای  یبناجود  ياـهنزرگ  تروص  هب  اـهنیذآ  لـگ 

ینابیرگ اشنم  زا  یـششوپ  اب  هارمه  زین  یهاگ  ییاهتنا و  ياههلبنـس  تروص  هب  ای  هشوخ  اـی  لوکیناـپ  تروص  هب  تسا  نکمم  اـی  دـنهدیم 
. تسا توافتم  پیت  ود  ياراد  اهنآ  رد  هفان  شوپلگ و  یلو  یگدام  ياراد  هشیمه  مظنم ،  هدام ،  رن  اهلگ  دشاب . مونوگیرا  نیذآ  لگ  دننام 

ناهایگ بلاغ  رد  یناشفا  هدرگ  تسا . صخشم  هتـسجرب و  رایـسب  ابلاغ  ياههیواز  ياراد  ای  اههشوگ  اب  شوگ  هس  هقدنف ،  تروص  هب  هویم 
دوشیم . ماجنا  تارشح  ای  داب  هلیسوب  میقتسم و  ریغ  هریت  نیا 

ناریا  رد  هسانوگ  یلپ  ياهسنج  حرش 
لیبنکسا  ای  مونوگیلاک  سنج 

دنب كزان و  مرن ،  ياهکخاش  تروص  هب  يوناث  تامیـسقت  اب  هوبنا  مهرد و  ياههخاش  مکحم و  ناوارف  ياههقاس  ياراد  یبوچ ،  یناهایگ 
سنج نیا  ناریا  رد  تسا . رعقم  ای  حطسم  یخرچ ،  دننام ،  گربلگ  شوپلگ  هدامرن ،  یلصفم ،  لگمد  ياراد  كدنا ،  اهلگ  دنتسه . يدنب 

دیوریم . کشخ  ینابایب و  یحاون  رد  تسا و  هنوگ  ياراد 8 
شکناوراک  ای  موریپورتپ  سنج 

یطخ ياهتسد ،  ابیرقت  ای  بوانتم  اهگرب  دنتسه . ناوارف  ياههخاش  ای  تاباعشنا  اب  هداتسیا و  راخ ،  دقاف  ناوارف ،  ياههقاس  اب  ییاههچتخرد 
 ، هدامرن اهلگ  تسا . راد  لصفم  طسو  رد  كزان و  کیراب و  لگمد  ياراد  عمتجم  ياهتـسد  تروص  هب  يرانک ،  اهلگ  دنتـسه . کـیراب  و 

تسا . هنوگ  ياراد 3  ناریا  رد  سنج  نیا  تسا . دننام  گربلگ  ابیرقت  یخرچ و  شوپلگ 
ساویر  سنج 

کـشخ تامیـسقت  گنر و  زبس  هساک  هدامرن ،  اهلگ  دنتـسه . ياهجنپ  ياهگربگر  نهپ و  ياهگرب  اب  میخـض  هشیر  ياراد  اـیاپ ،  ناـهایگ 
ياهحفـص دننام و  کسید  ياههلالک  هاتوک و  هماخ  هس  اب  شوگ  هس  دازآ ،  نادمخت  ددع ،  اهمچرپ 9  دنامیم . یقاب  هویم  يور  نآ  هدش 

تسا . هنوگ  ياراد 2  ناریا  رد  سنج  نیا  تسا . دننام  هلاب  هتسجرب و  هیواز  ای  ولهپ  هس  ياراد  هقدنف  هویم  تسا .
ایر  یسکوا  سنج 

تامیـسقت لباقم  رد  ددع و  اهمچرپ 6  تسا . گـنر  زبس  میـسقت  ياراد 4  نآ  هساک  هدام ،  رن  اهلگ  دنتـسه . یناتـسهوک  اـیاپ ،  یناـهایگ 
یسکوا هنوگ  ياراد  طقف  سنج  نیا  تسا . لکش  یـسدع  هقدنف  تسا . هلیم  نودب  هلالک  ياراد 2  هدرشف  نادمخت  دنراد . رارق  گربساک 

دیوریم . ناجیابرذآ  دنهس  تاعافترا  زربلا و  تاعافترا  رد  هک  تسا  انیژیدایر 
سکموا  سنج 

لماک یفلع و  بوانتم ،  اهگرب  دنتسه . ناوارف  ياهیگدیرب  ياراد  ياهخاشود و  ابیرقت  تاباعشنا  ياراد  فیرظ  هلاسکی ،  یفلع ،  یناهایگ 
طقف سنج  نیا  دنتسه . هیاپ  کی  ماگ و  یلپ  اهلگ  دنراد . رارق  ياهخرچ  تروص  هب  ابیرقت  ای  يروحم  ای  يرانک  گنر و  زبس  لگ  دنتـسه .

دیوریم . رهشوب  دننام  ناریا  یبونج  یحاون  رد  هک  دراد  ناریا  رد  سوسونیپسا  سکما  هنوگ  کی 
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سکمور  ای  کشرت  سنج 
ماگ یلپ  هدامرن ،  اهلگ  دنتـسه . لوکیناپ  ای  هشوخ  رد  عمتجم  ياهلگ  بوانتم و  ياهگرب  اب  ایاپ  هلاس و  دـنچ  ای  هلاسود ،  هلاسکی ،  ناهایگ 

ياـهاج ناـجیابرذآ و  سرگاز و  زربـلا و  تاـعافترا  یبرغ ،  یحاون  رد  هک  دراد  هنوگ  زا 24  شیب  ناریا  رد  سنج  نیا  تسا . هیاـپود  اـی 
دوشیم . هدید  رگید 

دنب  تفه  فلع  ای  مونوگ  یلپ  سنج 
ياراد مک  یلیخ  ای  لماک  اهگرب  دنتـسه . فیعـض  كزان و  ابلاغ  رادگرب و  شیب  مک و  هقاس  اب  یبوچ  تردـنب  ایاپ ،  ای  هلاـسکی  ناـهایگ 

يزبآ و اـهنآ  زا  یخرب  هک  تسا  هنوگ  ياراد 33  ناریا  رد  سنج  نیا  دنتـسه . ماگ  یلپ  تردنب  هدامرن و  اهلگ  دنتـسه . ياهرا  ياههنادند 
. دنراد راشتنا  ناریا  طاقن  مامت  رد  ابیرقت  هتفای و  شزاس  یکشخ  اب  زین  ياهدع  دنیوریم و  اهرابیوج  رانک  رد  رگید  یخرب 

تارضم 
. دوش جنشت  ثعاب  نآ  زا  دایز  هدافتسا  تسا  نکمم  هدوب و  باصعا  هلسلس  كرحم  هایگ  نیا 

 : عبانم
http://daneshnameh.roshd.ir یئوراد »  » دنب تفه  فلع 

http://www.babylon.com دنب تفه  فلع 
Knotgrass http://www.irteb.com دنب تفه  فلع 
http://daneshnameh.roshd.ir دنب تفه  فلع  هریت 

Knotgrass http://www.farstak.com دنب تفه  فلع 

یمور نایداب 

جنایزار « ،» یمور جـنایزارلا  یبرع « هب  و  یمور » هریز  «،» ناینز «،«» نابنز «،» نوسینا ،» زبس سینا  ياهمان  اب  رازاب  رد  یتنـس و  بط  ياـهباتک  رد 
Anis و يوسنارف هب  هک  Pimpinella سنج زا   Umbelliferae هداوناخ زا  تسلا  یهاـیگ  . دوش یم  هدرب  ماـن  هولحلا  بح  یماـش ،»

یملع ماـن  . دــنمان یم   Anise seed ار نآ  مـــــخت  anise True و  و  Anise و  Spanish یــسیلگنا هـب  Anise vert و 
. دشاب یم  نآ  .Pimpinella anisum L

تاصخشم
یفالغ رد  نآ  مخت  دیفـس و  نآ  ياهلگ  شوگ و  راهچ  نآ  هقاس  وبـشوخ و  کیراب و  نا  ياهگ  رب   ، رتم کی  يدـنلب  هب  هلاسکی  هاـیگ  نیا 

نا تسوپ  يور  هک  لکش  یثلثم  یمک  يدیفس و  هب  لیام  رت و  زبس  رتکچوک و  هنایزار  مخت  زا  رتم و  یلیم  داعبا 5/1-4  هب  لیوط  فیرظ و 
. دوش هابتشا  دوش  مخت  اب  تسا  نکمم  . دراد دوجو  هریت  یلوط  طخ   5

رذب ولیک  دودح 10-12  رد  دـنراک . یم  یلـصا  نیمز  رد  امیقتـسم  راهب  لیاوا  رد  هک  تسا  نآ  مخت  تشاک  قیرط  زا  یمور  نایداب  ریثکت 
هدامآ هدیسر و  نآ  هویم  زین  دعب  هام  کی  دودح  دوش و  یم  رهاظ  نا  دیفـس  ياه  هفوکـش  هام  دودـح 3  زا  سپ  تسا  یفاک  راتکه  ره  رد 

ره زا  الومعم  دـنیامن . یم  يراد  هگن  یکـشخ  رابنا  رد  يدـنب و  هتـسب  يراجرب و  هدومن  کشخ  هیاس  رد  ار  اـهمخت   . دوب دـهاوخ  تشادرب 
دشابن و داب  ضرعم  رد  دـشاب و  ریگباتفآ  دـیاب  زبس  سینا  هعرزم  نیمز  دوش . یم  تشادرب  یمور  نایداب  مخت  مرگ  ولیک  راتکه 500-800 

لحم رد  دیاب  دور  یم  تسد  زا  شا  هیمان  هوق  عیرـس  یلیخ  نوچ  زبس  سینا  مخت  دشاب . هدش  هدامآ  هدروخ و  مخـش  دـیاب  بوخ  نا  كاخ 
ناتسدرک رد  ناریا  برغ  قطانم  رد  ناریا  رد  . تسا نانوی  ریازج  رصم و  ریغـص و  يایـسآ  ناریا و  یموب  زبس  سینا  . دوش يرادهگن  کشخ 

ایند لدتعم  قطانم  ياه  روشک  ریاس  ناریا و  ، ایلاتیا ، هیکرت ، ناملآ ، يوروش ، ایناپـسا  ، کیزکم رد  رـضاح  لاح  رد  دیور و  یم  ناجیاب  ردآ  و 
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. دوش یم  دیلوت  هتشاک و  عیسو  تروص  هب  شورف  رازاب  دوجو  هب  رظن  یبونج  ياکیرمآ  دنه و  رد  یتح 
ییایمیش تابیکرت 

نزو دصرد  دودح 2-3  رد  يرطعم  رایـسب  رارف  ینغور  سناسا  ریطقت  زا  سپ  سینا  ای  یمور  نایداب  مخت  زا  یییایمیـش و  تابیکرت  رظن  زا 
يا هدام  لوتنآ  . دـهد یم  گنرمک  درز  گنر   ، سناسا هب  هک  تسا  لونتآ  مان  هب  یلماـع  هداـم  ياراد  سناـسا  نیا  . دـیآ یم  تسد  هب  مخت 

- یپ لماش  سناسا  هیقب  دهد و  یم  لیکـشت  ار  یمور  نایداب  سناسا  دصرد  زا 50-90 شیبو  ماخ   C1 .H12 O ییایمیش لومرف  اب  تسا 
. دشاب یم  لوکیواچ  نوتسآ و   ، لینف یسکوتم 

نایب نیریـش  هراـصع  يوب  هیبش  دـنت  رطعم  ییوب  ياراد  نآ  مخت  زبس و  سناـسا   . تسا دوجوم  هناـیزار  زبس و  سینا  رد  لوتنآ  لـماع  هداـم 
مراهچ دراودا  تنطلـس  نارود  رد  مهدزیـس  نرق  رد  ناتـسلگنا  رد  . درادن نایب  نیریـش  اب  یگداوناخ  طابترا  هنوگ  چـیه  هک  یلاح  رد  تسا 

رد ضراوع  نآ  یتفایرد  لحم  زا  هدومن و  عضو  نآ  شورف  يارب  یـضراوع  سیلگنا  تلود  هک  تشاد  جاور  نانچ  یمور  نایداب  فرـصم 
. تسا هدش  ریمعت  ندنل  فورعم  لپ  يدالیم  لاس 1305 

دربراک صاوخ و 
ریـش حشرت  هدنهد  شیازفا  و  فوهپا ]  ] رطعم كرحم  قرعم و  [، ادلاووب  ] نکـشداب ناونع  هب  [، ویل ] تسا دیفم  هدـعم  تیوقت  يارب  زبس  سینا 
هداد جنلوق  درد و  لد  عفر  يارب  اهوراد  ریاس  اب  یبیکرت  رد  زبس  سیناایالام  هریزج  هبش  رد  [. سودام  ] دراد یعیسو  فراصم  نیچ  رد  نانز 

[. یلدیر لیکرب و  دیاف  ] دنهد یم  هچب  دلوت  زا  سپ  ناردام  کینوت  ناونع  هب  و  فیناه ] لیکرب و   ] دوش یم 
هار زا  ناریا  زا  زبس  سینا  هک  دنک  یم  هدیقع  راهظا  هتشون  نایرتچ  هداوناخ  ناهایگ  هرابرد  فورعم  دنمشناد  ادلاووب ]  ] ياقآ هک  یباتک  رد 

سینا ارهاظ  یلو  ، دهد یم  هئارا  ار  زبس  سینا  يارب  یعیـسو  یلیخ  فرـصم  دراوم  شباتک  رد  سودام ] .] دوش یم  دراو  نیچ  هب  ناتـسودنه 
مارآ هرطق  هیهت  يارب  خـفن و  دـض  يوراد  ناونع  هب  زبس  سینا  سناسا  یلک  روط  هب   ، تسا هدوب  اـپورا  زا  هدراو  سینا  زا   ، وا رظن  دروم  زبس 
مرگ ات 2  ياهلوسپک  رد  درگ  تروص  هب  زبس  سینا  فرصم  . دراد دربراک  روآ  مغلب  روآ و  طلخ  يوراد  ناونع  هب  نینچمه  هفرـس و  هدننک 

نیکـست يارب  بآ  مرگ  رازه  رد  مرگ  تبـسن 10-15  هب  هدرک  مد  تروص  هب  نینچمه  لسع و  طولخم  اـی  صلاـخ  روط  هب  لوسپک  ره  رد 
 . تسا هجوت  دروم  همـضاه  تیوقت  يارب  یلک  روط  هب  دـنوش و  یم  هدور  هدـعم و  ضابقنا  ثعاب  یبصع  اشنم  اب  هک  ییاهدرد  هچیپ و  لد 
زین ار  هچیپ  لد  درد و  رظن  زا  كدوک  ياه  یتحاران  انمض  دوش و  یم  ریش  حشرت  دایدزا  بجوم  هدریـش  ناردام  طسوت  زبس  سینا  ندروخ 

. دنک یم  عفر  دراذگ  یم  ریش  رد  هک  يرثا  قیرط  زا 
ناونع هب  نآ  هدرک  مد  هک  دندقتعم  صاوخ  رظن  زا  تسا و  کشخ  مرگ و  یمور  نایداب  یتنس  بط  يامکح  رظن  قبط  تعیبط  رظن  زا  اما  و 

رثوم دـیفم و  راسخر  گنر  نتخاس  نشور  ندـب و  قرع  ریـشو و  ضیح  راردا و  حـشرت  ندرک  دایز  دردرـس و  يدـعم و  ياهدرد  نکـسم 
دنروخب هدـیناشوج و  ار  نآ  درگ  ای  دـنروخب و  دـنق  لگ  اب  ار  نآ  درگ  دـنروآ و  رد  درگ  تروص  هب  هدـیبوک  ار  یمور  ناـیداب  رگا  تسا 

اهنادند هب  كاوسم  اب  ار  نآ  درگرگاو  تسا  عفان  سوباک  يارب  دـنماشایب  لسع  اب  ار  نآ  هدرک  مد  رگا  تسا .  دـیفم  رایـسب  ایلوخیلام  يارب 
يراجم یگتفرگ  ندرک  زاب  درـس و  ياهدردرـس  يارب  زبس  سینا  ندیوج  تسا .  دـیفم  ناهد  ییوب  دـب  عفر  نادـند و  يالج  يارب  دـنلامب 
دنماشایب هیهت و  نایب  منیریـش  هشیر  اب  ار  نآ  هدرک  مد  بآرگا  تسا .  دیفم  هدـعم  هناهد  تیوقت  سفن و  یگنت  هنیـس و  درد  عفر  یـسفنت و 

تیوقت هناثم و  گنـس  ندرک  درخ  اسقتـسا و  عفر  و  محر ، ، هناثم  ، هیلک ، لاحط ، دـبک ياه  یگتفرگ  ندرک  زاـب  هنیـس و  ياـه  يراـمیب  يارب 
نیکـست يارب  دوش  هدـیناکچ  شوگ  رد  دوش و  تسرد  يا  هرطق  خرـس  لگ  نغور  اب  طولخم  نآدرگ  اب  رگا  تسا و  دـیفم  یـسنج  يورین 

. تسا دیفم  دشاب  هدش  ثداح  هبرض  زا  هک  ییاونش  ینیگنس  يرک و  عفر  شوگ و  درد 
هدروخ گرزب  قشاق  هنازور 15-20  هک  دوش  یم  هیصوت  بآ  مرگ  رد 100 زبس  سینا  غرم  مخت  مرگ  هدرک 20-30  مد   ، ریش دایدزا  يارب 

هدرک مد  رد  ار  یمور  نایداب  مخت  يروخ  هوهق  قشاق  کی  راک  نیا  يارب   ، تسا دـیفم  هدـعم  تیوقت  ندرک و  یق  زا  يریگولج  يارب  . دوش
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يزور 2-3 یق  عفر  يارب  . دوش یم  مد  شوج  بآ  رتـیل  کـی  رد  هناـیزار  مخت  مرگ  هنایزار 5-10  هدرک  مد  هیهت  يارب  . دـنزیر یم  هنایزار 
. دنروخ یم  طولحم  نیا  زا  ناجنف 

تسا  رثوم  یلیخ  اذغ  مضه  تالالتخا  همضاه و  هب  کمک  يارب  ، دنیوگ ار  نآ  هک  دوش  یم  تسرد  يا  هباشون  زبس  سینا  اب 
یم ادـج  ار  نآ  یجراخ  ماسجا  هدومن و  كاـپ  زیمت و  ـالماک  هتفرگ و  رظن  دروم  رادـقم  هب  ار  زبس  سینا  مخت   : زبس سینا  درگ  هیهت  شور 

هلاخن نودب  يزاسوراد  1 هرمنکلازاو هدـیبوک  مرن  نواـه  رد  دنناکـشخ و  یم  ترارح  دارگ  یتناـس  هجرد  رد 25  هناـخ  مرگ  رد  دـنیامن و 
. دوش یم  لامغتسا  همضاه  هدعم و  تیوقت  يارب  مرگ  رادقم 2/0-2 هب  درگ  نیا  زا  دننک . یم  نوریب 

. تسا یعوبطم  كرحم  هدناشوج  نیا  دنیامن . فاص  هدناشوج و  مرگ  1000 بآ ، مرگ نوسینا 10  : زبس سینا  هدناشوج 
دنراذگب هدرک و  مد  هدرک و  طولخم  شوج  بآ  رتیل  کی  اب  ار  نایب  نیریـش  هشیر  مرگ  زبس و 10  سینا  مخت  مرگ   5: زبس سینا  هدرک  مد 
جیردـتب ار  نآ  زور  ضرع  رد  دوش و  فرـصم  هداس  تبرـش  مرگ  تسا 50  نکمم  نایب  نیریـش  هشیر  ياج  هب  دـننک  فاـص  دوش و  درس 

. دنیامن فرصم 
هاگ ودنناسیخب  لکلا  رد  ار  بوک  مین  نوسینا  زور  هد  تدم  دحاو ، هجرد 5  لکلا 80  ، دوش بوک  مین  هک  دحاو  کینوسینا  : نوسینا روطنت 

عفرو هدعم  تیوقت  کیرحت و  يارب  روطتن  نیا  زا  جیردتب  مرگ  ندروخ 2-20  دننک . فاص  ذغاک  اب  هدینارذگ و  هچراپ  زا  دننزب و  هب  هاگ 
. تسا رثوم  خفن  داب و  ياهجنلوق 

. دننک یم  تسرد  شور  نیمه  هب  زین  ار  زبس  هریز  ینامرک و  هریز  هنایزار و  مخت  زینشگ و  مخت  روطتن 
یم فاص  ذغاک  اب  دننک و  یم  لح  قرع  رد  يدس  تلاح  رد  ار  دنق  ، دحا هدش 180. درخ  دیفس  دنق  ، دحاو نوسیناقرع 100 نوسینا : تبرش 

. تسا رثوم  هدعم  تیوقت  کیرحت و  رد  تبرش  نیا  زا  مرگ   60-150 دنیامن
دیآ تسد  هب  دحاو   4 اعمج ات  دننک  ریطقت  يرگید  هلیسو  اب  هیرام  امامح  رد  طولخم و  بآ  يرادقم  اب  ار  نوسینا  دحاو  کی  : نوسینا قرع 

. دننک فرصم  و 
طوـلخم ار  یفلف  اــنعن  قرع  مرگ   250  ، لـیبجنز روـطنت  مرگ   8  ، دیفـس دـنق  مرگ   4، نوسینا سناـسا  هرطق   12: نوسینا نکشداب  نویـسوپ 

. تسا رثوم  خفن  ياهجنلوق  عفر  يارب  نویسوپ  نیا  زا  مرگ   15-60 دننک
تاصخشم 

راد و هنادـند  هچگرب  ياراد 9  هقاس  نییاپ  ياـهگرب  . تسا زبس  بکرم و  نآ  ياـهگرب  . لکـش یک  ود  يوق  يا  هشیر  اـب  اـیاپ  تسا  یهاـیگ 
. تسا زیت  دنت و  نآ  معط  ودراد  یعوبطمان  يوب  هایگ  هشیر   . تسا هدمآرد  راون  تروص  هب  دایز  یگدیرب  اب  هقاس  يالاب  ياهگرب 

وشاراز و وس و  روطق  نیب  راشفا و  ناجیابرذآ  رد  ناریا  رد  دـیور . یموردوخ  روط  هب  اهلگنج  هیـشاح  بوطرم و  ياهرازنمچ  رد  هایگ  نیا 
نیلن یپ  میپ  خلت  هدام  دوجو  نآ  هشیررد  . تسا خلت  هدام  سناسا و  ياراد  ییایمیـش  تابیکرت  رظن  زا  . دوش یم  هدـید  شاماد  رد  نالیگ  رد 

. تسا هدش  دییات 
دربراک صاوخ و 

یم لیکشت  ندب  فلتخم  ياضعا  رد  هک  ییاهگنس  ندرک  لح  يارب  کیتپ  يرت  نوتیل  ناونع  هب  اپورا  رد  هدنزگ و  سگ  خلت و  هایگ  هشیر 
نکشداب و رطعم و  هایگ  ياه  هخاشرس  هشیر و  دشاب . یم  زین  روآ  هدعاق  کینوت و  يوقم و  روآ و  اهتشا  نمض  رد  دور ،  یم  راک  هب  . دوش

لامعتـسا رد  دوش . یم  هدروخ   ، ددرگ یم  داـجیا  همـضاهوس  رثا  رد  هک  ییاـهزاگ  خـفن و  يارب  هاـیگ  هدـناشوج  [ ویل ] تسا هدـعم  کـینوت 
دوش یم  هدافتسا  ناهد  ینوفع  دض  درد و  ولگ  عفر  يارب  هرغرغ  روط  هب  نآ  هایگ  هدناشوج  زا  یجراخ 

اب هایگ  مرگ  دوش و 40  یم  فرـصم  نآ  هشیر  اب  رادلگ  هخاش  رـس  هدناشوج  هیهت  يارب  مرگ و  کی  ات  هشیر  درگ  زا  نآ  كاروخ  رادـقم 
هلماح نانز  رد  محر  ضابقنا  يارب  نا  هدناشوج  ، دنروخ یم  جیردتب  رکـش  اب  هدرک و  فاص  دـنناشوج و  یم  بآ  مرگ  رد 1000  ار  هشیر 
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 . تسا دیفم 
یفلع ( رتم یتناس   10-15  ) تسا یکچوک  یلیخ  هایگ  دـشاب . یم  نآ  یملع  مان  دـسور  یم  ناتـسچولب  رد  هک  سنج  نیا  زا  يرگید  هنوگ 

. تسا دیفس  رات  زا  هدیشوپ  یغرم  مخت  هویم  ياراد  دیفس و  نآ  ياهلگ  . هلاسکی
. دنروخ یم  درد  لد  نیکست  يارب  طولخم و  بآ  اب  هدرک  هل  ار  نآ  ياه  هناد  ناتسودنه  رد  صاوخ  رظن  زا 

www.taamasrar.com عبنم :

تیدورفآ یهایگ  صرق  هرطق و 

عفر يارب  ناهایگ  نیا  رثا  يور  یعیسو  تاعلاطم  دشاب  یم  لیبجنز  نارفعز و  کساخراخ  نیچراد  لماش  هایگ  نیدنچ  يوتحم  تیدورفآ 
نیا رد  دوجوم  ياهدـییورتسا  اهـسناسا و  نینوپاس و  صوصخب  یهایگ  هرثوم  داوم  تسا  هدـش  ماجنا  ناهج  حطـس  رد  یـسنج  تـالالتخا 

ظوعن بجوم  هدرک و  دایز  وضع  نیا  رد  ار  نوخ  عمجت  تلآ  قورع  عاستا  اب  دشاب و  یم  رثوم  یسنج  یناوتان  ندومن  فرطرب  رد  ناهایگ 
لمع کـی  روهظ  بجوم  هدومن و  يریگوـلج  صقاـنو  سردوز  ياـهلازنا  زا  دـهد و  یم  شیازفا  ار  یـسنج  تـالیامت  نینچمه  ددرگ  یم 

 . دنوش یم  شخب  تیاضر  یسنج 
راچد مرپسا  دوبمک  تلعب  هک  ینارامیب  رد  دناوت  یم  هدـش و  مرپسا  دادـعت  شیازفا  بجوم  تیدورفآ  هک  دـنهد  یم  ناشن  ینیلاب  تاعلاطم 

یناوتان زا  یـشان  تالالتخا  يور  کساخراخ  زا  هدـشادج  نینوپاس  رثا  ینیلاـب  تاـعلاطمرد  دوش ،  عقاو  رثوم  دنتـسه  یمیقع  زا  یتاـجرد 
 . تسا هدیسر  تابثا  هب  نآ  یشخب  رثا  تسا و  هتفرگ  رارق  یبایزرا  دروم  یسنج  ياه 

یم داجیا  یماوداب  ظوعن  دارفا  نیا  دصرد  داتشه  رد  لقادح  هک  هدیدرگ  مولعم  هدش و  یسرب  هعلاطم  تحت  دارفا  رد  تیدورفآ  یـشخبرثا 
زا هدـش  ازجم  نینوپاـس  هک  تسا  هجوـت  بلاـج  دـهدیم  شیازفا  ار  مرپـسا  دادـعت  تـیدورفآ  هـک  تـسا  هدـش  هداد  ناـشن  نـینچمه  ددرگ 

دنویپ نینوپاس  دوش  یم  مرپسا  دادعت  شیازفا  ثعاب  دوخ  هک  دنک  یم  دایز  ار  زیفوپیه  زا  نومروه  تیلومیتسا  لوکیلوف  دیلوت  کساخراخ 
 . دنک یم  دایز  ار  نومروه  تیلومیتسا  لوکیلوف  دیلوت  یفنم  درون  سپ  شنکاو  قیرط  زا  هدش و  سومالاتوپیه  رد  نژورتسا  ياهروتپسر 
نیا ندرک  فرطرب  هب  رداق  تیدورفآ  تسا  یسنج  لمع  یهد  ماجنا  یناوتان  زا  یشان  بارطضا  اب  هارمه  یسنج  تالالتخا  دارفا  یضعب  رد 

دوش یم  سفن  هب  دامتعا  شمارآ و  بجوم  هدوب  بارطضا 
 : فرصم عنمو  طایتحا  دراوم 

 . دننک طایتحا  دیاب  وراد  نیا  فرصم  رد  دنا  هدش  یبلق  هتکس  هب  التبم  اریخا  هک  ینارامیب  یبلق  نارامیب 
 : یبناج ضراوع 

نارامیب دصرد  کی  زا  رتمک  رد  دننک  فرـصم  طایتحا  اب  ار  وراد  نیا  دیاب  دـنراد  تیـساسح  یهایگ  ياه  سناسا  هب  تبـسن  هک  ینارامیب 
تسا هدش  شرازگ  تروص  یگتخورفارب  رصتخم و  دردرس  یشراوگ  لمحت  مدع 

 ? صرق کی  نازیم  هب  صرق  دوش ،  لیم  اذغ  زا  دعب  دنق  بآ  ناجنف  کی  رد  زور  رد  راب  هرطق ?  ?? ات   ?? نازیم  هب  هرطق  فرـصم  رادـقم 
دومن فرصم  رمتسم  رتهب  هجیتن  لوصح  يارب  ناوت  یم  ار  تیدورفآ  دوش  لیم  اذغ  زا  دعب  زور  رد  راب 

http://www.academist.ir: عبنم

یلومعم قامس 

یـسیلگنا هبو  Corroyere يوـسنارف هب  . تسا هدـمآ  « نیغابدـلا قامـس  »و« مـتمت «،» لیقامـس «،» قامـس  » ياـهمان اـب  یتنـس  بـط  بـتک  رد 
نآ . Rhus coriaria L یملع مان  هداوناـخ Anacardiaceaeو  زا  تسا  يا  هچتخرد  . دوش یم  هتفگ  Currier s sumaach

ییوراد تاعالطا  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1869زکرم  هحفص 526 

http://www.ghaemiyeh.com


. دشابیم
تاصخشم

تسا و يا  هناش  قامس  گرب  . تسا هدیناشوپربز  ياهوم  ار  نآ  ياهگربمد  ناوج و  ياه  هخاش  . رتم عافترا 3-4  هب  کچوک  تسا  یتخرد 
یلمخم یـضیب و  رتـم  یتناـس  لوـظ 4-6  هب  راد  هنادـند  اـه  هچگرب  . دـشاب یم  هـچگرب  ياراد 15  ـالومعم  رتـم و  یتناـس  اـت 15  نآ  لوـط 

. دوش یم  ییانح  گنر و  خرس  زییپا  رد  نشور و  گرب  رزی  تام  زبس  گرب  يور  ، تسا
هب لیام  ياهاوهق  رادـکرک  تفـش  نآ  هویم  . دراد لوط  رتم  یتناـس  دودـح 10  رد  تسا و  گـنر  ییاـنح  مکارتم و  يا  هشوخ  نآ  ياـهلگ 

. تسا ضباق  شرت و  هویم  تشوگ  تسا و  یناوغرا 
ناجیابرذآ و ردة  سرگاز  زربلا و  ياههوک  یپتـسا  قطانمر  ناریا د  رد  . تسا لیـسیس  لحاوس  صوصخب  ياهنارتیدـم  قطانم  یموب  قامس 
، زیربت  ، مق  ، تاناریمـش نارهت  فارطا  عاـفترا و  رتم  رد 1000-1700  زاره  جرک و  هرد  رد   ، زربـلا یبونج  ياـه  هنماد  سراـف و  ناـسارخ و 

. دیور یم  ناریا  قطانم  بلغا  رد  ابیرقت  شرفت و 
لقتنم یلصا  نیمز  هب  ندش  هلاس  زا 1-2  سپ  دوش و  یم  ماجنا  نآ  ياهـشوجاپ  قیرط  زا  ای  ناتـسلاهن و  رد  نآ  رذب  تشک  قیرط  زا  ریثکت 

. درادن جایتحا  یصاخ  تبقارم   ، دوشیم
دربراک صاوخ و 

ننات دصرد  نیب 15-30  نا  کـشخ  ياـهگرب  رد   . تسادوجوم یناوارف  نناـت  قامـس  ياـهگرب  رد  هوـیم و  رد  ییایمیـش  تاـبیکرت  رظن  زا 
کیرتیـس ياهـضحالم  لباق  رادقم  ننات  رب  هوالع  نا  هویم  رد  . دوش یم  تفای  نیتسیریم  مان  هب  درز  نیگنر  هدام  کی  هوالع  هب  دراد  دوجو 

. دهد یم  نآ  هب  ار  ضباق  شرت و  هزم  هک  .... ودیسا کیلام   ، دیسا کینیو   ، دیسا
زا يریگولج  ینوخ و  لاهـسا  عفر  يارب  ردـم و  کـینوتو و  يوـقم  ناوـنع  هب  دـشاب و  یم  يورنوـخ  هدـنروآ  دـنب  تسا و  ضباـق  قاـمس 

. تسا دیفم  هفرس  اب  هارمه  هیر  زا  ینوخ  طالخا  يورنوخ و 
. تسا نآ  هویم  زا  رتمک  نآ  گرب  يدرس  تسا و  کشخ  درس و  یتنس  بط  يامکح  رظن  قبط  تعیبط  رظن  زا 

یم اراد  نا  صاوخ  یلصا  شقن  هک  تسا  هویم  يور  تسوپ  نیا  الوصا  تسا و  ضباق  شرت و  قامـس  يور  تسوپ  یتنـس  يابطا  هدیقع  هب 
. دشاب

نمزمو و يوارفـص  لاهـسا  یگتفـشا و  یق و  زا  . دـشاب یم  مکـش  لخاد  تالآ  هدـعم و  يوقم  تسا و  ضباـق  هک  دـندقتعم  صاوخرظن  زا 
یمی ریگولج  راردا  داـیز  حـشرت  زا  دروآ و  یم  دـنب  ار  يزیرنوخ  ودـیامن  یم  يریگوـلج  هنیـس  زا  ینوـخ  طـلخ  ندـمآ  ینوـخ و  لاهـسا 
نایرج درـس  بآ  اب  نآ  هدییاس  ندروخ  دنکیم  يریگولج  ودنک  یم  عطق  ار  نوخ  نالیـس  نایرج و  درـس  بآ  اب  نا  هدـییاس  ندروخ  . دـنک

دیفم دنام  یمن  شا  هدعم  رد  ماعط  دنک و  یم  یق  هشیمه  هک  یسک  يارب  درـس  بآ  هریز و  اب  نا  هتفوک  مین  ودنک  یم  عطق  ار  نوخ  نالیس 
یتح دروآ و  یم  دنب  ار  لاهسا  کشخ  زینـشگو  غرم  مخت  هدرز  اب  جازم و  مرگ  صاخـشا  رد  صوصخب  ، دنک یم  کیرحت  ار  اهتـشا  . تسا

محر و زا  يورنوخ  لاهـسا و  ایرب  ضباق و   ، قیقر هکرـس  اب  دوش و  یم  لاهـسا  عناـم  ضباـق و  زین  ، دوش هتخـش  نا  رد  هک  یغرم  مخت  هدرز 
تسا و درس  دبک  هدعم و  رضم  قامس  . تسا ضباق  رتشیب  ، دوش خرس  نایرب و   ، قامس رگا  . تسا عفان  اردا  لومعم  ریغ  دایز و  خشرت  شهاک 

. تسا هکرس  نآ  نیشناج   ، مرگ ات 20  نآ  كاروخ  رادقم  . دنروخب نوسینا  یکطصم و  اب  دیاب  جازم  درس  صاخشا  رظن  نیا  زا 
نایرج نمزملاهـسا و  عطق  يارب  ،و  خـلت یمک  وتـسا  ضباـق  رایـسب   ، دـنمان یم  قامـس  كاـخ  ار  نآ  تسا و  هویم  يور  هک  يدرگ  ندروخ 

عفان هدروخ  مکر  نادند  درد  دب و  ياهمخز  هثل و  ماکحتـسا  تیوقت و  يارب  نادند  هب  قامـس  ندـیلام  . تسا دـیفم  محر  دیفـس  ياهتبوطر 
اب ودنناسیخب  بآرد  ار  قامـس  درگ  رگا  . تسا دـیفم  اه  هثل  تیوقت  ناهد و  مخز  يارب  زین  بآ  رد  ار  قامـس  هدرک  سیخ  هضمـضم  وتـسا 

هفرخ سپس  دنناشوجب و  بآ  مرگ  رد 200  ار  قامس  مرگ  رگاو 30  تسا  عفان  دنناکچب  مشچ  رد  درد  مشچ  عورـش  نامز  رد  اریتک  یمک 
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يزیرنوخ دنزادنیب  یناشیپ  هب  نآ  زا  رگاو  تسا  دیفم  کلپ  ياه  یتحاران  تدش  نیکـست  برج و  يارب  ، دـنزادنا مشچرب  هدرک  رت  نا  اب  ار 
ودروآ یم  لمعب  يریگولج  شوگ  كرچ  نایرج  زا  شوگ  رد  نآ  هرطق  دـنچ  نتخیر  . دوش یم  عفر  کلپ  شراخ  دوش و  یم  عطق  ینیب  زا 

هنقح رـس و  يوم  ندرک  هایـس  يارب  نآ  گرب  هدرک  مد  . دـیامن یم  يریگولج  هدروخ  هبرـض  وـضع  مرو  زا  نآ  هدرک  مد  بآ  اـب  سرپـمک 
بآ اـب  نآ  هتخپ  گرب  لولحم  ندـیلامو  تسا  دـیفم  درد  لد  ینوـخ و  لاهـسا  اـه و  هدور  مخز  يارب  نآ  گرب  هدرک  مد  هیقنت  اـی  هلاـما  ،

اـضعا یتسـس  لوبلا و  سلـس  زا  يریگولج  يارب  درم  یلـسانت  تلآ  خب  ردو  تارقف  نوتـس  يور  نا  دامـض  دب و  ياه  مخز  يارب  گنهراب 
. دیامن یم  تیوقت  ارا  مکش  لخاد  تالآ  دنک و  یم  عطق  ار  لاهسا  لافطا  هدعم  رب  نآ  گرب  دامض  . تسا دیفم 

زا هدروخ  مرک  نادند  درد  نیکـست  تاحارج و  ندروآ  مه  هب  يارب  تسا و  للحم  هدـننک و  کشخ  و   ، سبای یلیخ  قامـس  تخرد  غمص 
نآ کشخ  دیاب  هشیمه  دنک و  یم  تیمومـسم  داجیا  اریز  دوش  فرـصم  هزات  دیابن  قامـس  هویم  . تسا دـیفم  نادـند  يور  ندراذـگ  قیرط 

. دوش فرصم  هدییاس و 
www.taamasrar.com: عبنم

یهوک هریز 

ردیحریم  هدنسیون :
هب . دنمان یلبج  سفرک  ار  نآ  مخت  رـصمرد  تسا و  هدمآ  « یمور دادجنا  و« مشاک » «،» نشاک «،» یهوک هریز   » ياهمان اب  یتنـس  بط  بتک  رد 

یملع مان  Umberlliferae هداوناخ زا  تسا  یهایگ  . دوش یم  هتفگ  Lovage یسیلگنا هب   Lkevistique officinale يوسنارف
. دشابیم .Ligusticum levisticum L نآ فدارتم  Levisticum و  نا

تاصخشم
یتشوگ  ، میخض نآ  ياهگرب  . تسا رتم  ات 2  يدنلب  هب  ياهناوتسا  ، رتم یتناس  رطق 2-3  هب  میخض  هقاس  ياراد  یفلع  هلاس  دنچ  تسا  یهایگ 

یغرم مخت  نآ  هویم  . تسا بکرم  رتچ  تروص  هب  گنر  درز  کچوک  نآ  ياهلگ  . دشاب یم  قارب  هریت و  زبس  گنر  هب  هچگرب  دنچ  ياراد 
رد هک  يروظ  هب  دـشاب و  یم  رپ  لـگ  يوب  ریـشن  نا  يوب  ، رطعم رایـسب  يا  هوهق  هب  لـیام  درز  گـنر  هب  رتم  یتناـس  کـی  زا  رتـمک  لوط  هب 

. تسا يرگید  تابن  لگ  هک  یتروص  رد  تسا  رپ  لگ  نامه  نآ  مخت  تسا  هدمآ  نزخم 
زا یشرازگ  نونکات  یلو  هدش  رکذ  هایگ  نیا  هاگشیور  ناونع  هب  زین  ناریا   ، عبانم یضعب  رد  دیور و  یم  ایـسآ  فلتخم  قطانم  رد  هایگ  نیا 

. تسا هدشن  هدید  ناریارد  هایگ  نیا  ییاسانش  دوجو و  دییات  هرابرد  ناسانش  هایگ 
نامرک نیبرازه  هوک  رد  ناـمرکرد  .Levisticum persicum Fregn.et Bornm یملع مان  هب  هاـیگ  نیا  زا  هنوگ  کـی  طـقف 

. تسا هدش  ییاسانش  عافترا  رتم  رد 3400 سابع  دنبو 
ییایمیش تابیکرت 

یسناسا هایگ  نیا  هناد  هویمرد و  . دراد دوجو   Malic acid اهدنق زا  یعاونا  سناسا و  ، نیزر هایگ  نیا  هشیررد  ییایمیش  تابیکرت  رظن  زا 
. تسا هدافتسا  دروم  نآ  مخت  هشیر و  یتنس  بط  رد  . دوش یم  تفای  هشیر  سناسا  دننام  ییایمیش  بیکرت  اب 

دربراک صاوخ و 
بجوم نا  ندروخ  تسا و  کشخ  مرگ و  یلیخ  تغیبط  رظنزا  هک  تسا  هدمآ  نینچ  یناریا  میدق  یتنس  بط  بتک  رد  نآ  صاوخ  هرابرد 

اذغ مضه  هب  کمک  دشاب و  یم  هدعم  يوقم  ، تسا دیفم  سفن  یگنت  درـس و  هفرـس  يارب  . تسا خفن  دض  دـبک و  ياه  یگتفرگ  ندـش  زاب 
. تسا دیفم  یمس  ناروناج  شزگ  درس و  مومس  رثا  عفر  يارب  نآ  ندروخوتسا  روآ  هدعاق  ردمو و  هدرک  دایز  ار  راردا  حشرت  دنکیم و 

درومرد تسا  ردم  نوچ  تسا و  عفان  درس  ياهیرامیب  ریاس  کیتایس و  تشپ و  رد  جلف و  يارب  یجراخ  لامعتـسا  رد  عضوم  هب  نآ  ندیلام 
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ردـم و ناونع  هب  هک  تسا  بآ  مرگ  رازه  رد  هایگ  هشیر  مرگ  هدناشوج 15-20  ای  هدرک  مد  رد  نآ  كاروخ  رادقم  . تسادیفم زین  اقستسا 
. تسا نکشداب  دنروخب  اذغ  ره  زا  دعب  هدرک و  مد  بآ  مرگ  رد 400 ار  نآ  مخت  مرگ  رگاو 15  دوش  یم  هدروخ  روآ  هدعاق 
. دوش یم  هدافتسا  بآ  مرگ  رازه  رد  هشیر  مرگ  هدناشوج 50  زا  سرپمک  تروص  هب  درد  دض  نوانع  هب  جراخ  لامعتسا  رد 

سپ هکنیا  ای  دننک و  هدافتسا  هکرس  رد  هشیر  هدناسیخ  زا  دنناوت  یم  صاخشا  لیبق  نیا  تسا و  رـضم  جازم  مرگ  صاخـشا  يارب  هایگ  نیا 
هدروخ رایخ  مخت  هنایزار و  اب  دیاب  دراوم  لیبق  نیا  رد  تسا و  رـضم  هناثم  يارب  هوالع  هب  . دنماشایب نآ  يور  هکرـس  یمک  وراد  ندروخ  زا 

ریش هب  یبوخ  رطع  ، دننک یم  هفاضا  يریش  ياهماد  هفولع  هب  ار  هایگ  نیا  اپورا  رد  . دنام یم  لاس  ات 3  رثکادح  هشیر  یب  ییوراد  تردق  . دو
دهد . یم 
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( سیم  ) هسابسب

رظن زا  . دراد هضباـق  يورین  تسا و  کـشخ  مرگ و  تعیبـط  رظن  زا  هسابـسب  هک  دـندقتعم  یتنـس  بط  ياـمکح   ، هسابـسب صاوخ  دروم  رد 
اذغ مضه  رد  ناجازم  درس  رد  اصوصخ   . دنک یم  دایز  ار  مرپسا  ، تسا ظعنم  تسا و  دبک  هدعم و  يوقم   ، تسا روآ  حرف  دندقتعم  صاوخ 
خفن اهزاگ و  دنک و  یم  کشخ  ار  اهتبوطر   . تسا قورع  دادسنا  اه و  یگتفرگ  هدننک  زاب  دیامن و  یم  وبـشوخ  ار  ناهد  دـنک  یم  کمک 

اه و هدور  مخز  هنیس و  زا  يورنوخ  هدعم و  درد  دوش و  یم  لصاح  تدروب  تبوطر و  رثا  رد  هک  راردا  ررکت  دروم  رد   . درب یم  لیلحت  ار 
تشپ هب  مامح  رد  لسع  اب  نآ  طولخم  رگا  تسا . عفان  محر  ییوبشوخ  هنهک و  لاهسا  ندروآ  دنب  هیر و  هنیس و  ياهتبوطر  ندرک  کشخ 
ندـش هلماـح  يارب  یکیدزن  زا  لـبق  لـبهم  رد  نآ  فایـش  تسا و  عفاـن  نز  تشپ  درد  نیکـست  يارب   ، دوش هدـیلام  هدرک  لـمح  عـضو  نز 

هب نیمز  برغم  رد  هسابسب  ینعی  نآ  یمود  رادج  تمسق  ای  گم و  تان  شزغم  زا  معا  ایوب  زوج  رضاح  لاح  ردالومعم  دیامن . یم  کمک 
ياه اذغ  هب  ندرک  وبـشوخ  يارب  دور و  یم  شورف  عیـسو  روط  هب  رازاب  رد  دوش و  یم  فرـصم  اذغ  رد  دودـحم  رادـقم  هب  هیودا و  ناونع 

یبالگ ددـع  هس  ریـش و  ناجنف  هس  اب  هک  مرگ ) 100) دـح رد  ومیل  گنیدوپ  کی  هیهت  يارب  ـالثم  . دوش یم  هدز  تاـج  ینیریـش  یتشوگ و 
. دوش یم  فرصم  هدیبوک  گم  تان  يرذوخیاچ  قشاق  فصن  دودح  رد  ، دوش یم  تسرد  داوم  ریاس  هتخپ و 

www.taamasrar.com: عبنم

یهوک نایداب 

رطف  » وتشپ يدنه و  هب  . دشاب یم  نآ  .Prangos pubularia Lindl یملع مان  ،Umbelliferae نایرتچ هداوناخ  زا  تسا  یهایگ 
سفرک  » هـب فورعم  سفرک  زا  یعوــن  يارب  ناریا  یتنــس  بــط  بــتک  رد  تــسا  یماــن  نویلاــسا » رطف   » دوــش و یم  هــتفگ  نویلاــسا »

. دوش یم  هتفگ  « هفحت «،» یلبج سفرک   » ایو « نزخم «،» يرخص
تاصخشم

هب تـسا  ررکم  تامیـسقت  ياراد  هـک  رتـم  یتناـس  لوـط 30-50  هـب  گرزب  نآ  ياـهگرب  رتـم . 20/1-5/1 نآ يدـنلب  یفلع  تسا  یهاـیگ 
ياهمخت نآ  رد  هک  رادـجوم  کچوک و  ياهلاب  ياراد  هاتوک  هدـیمخ  نآ  هویم  ، گنر درز  نآ  ياهلگ  . دوش یم  یهتنم  کیراب  تامیـسقت 

. دنراد رارق  نآ 
. دوش یم  هدید  سیقداب  راد  هیاس  ياهاج  رد  ناریا  رد  . دیور یم  ناریا  ناتسناغفا و  ، ریمشک ناتسودنه ، رد  هایگ  نیا 

ییایمیش تابیکرت 
دوجو دصرد  دودح 2  رد  هزات  هایگ  رد  دوش . یم  تفای  رتسا  دیسا  کیرلاو  دیئولاکلآ و  رطعم و  هایگ  هویم  رد  ییایمیـش  تابیکرت  رظن  زا 
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يد هدـنام  یقاـب  دـصرد   5/17، لوـئنروب نفماـک و  یمک  رادـقم  ، ننیپافلآدـصرد  4  ، نـسریم دـصرد  لـماش 48  سناـسا  نـیا  هـک  دراد 
. دشاب یم  ینیزر  داوم  هدنام  یقاب  دصرد  دیئدلآ و 28  یمک  رادقم   ، تاتسا لکش  هب  ای  دازآ  لکش  هب  لونیموکوردیاه 

. تسا نیلاموک  دصرد  نیرپ و 4/0  يوآ  دصرد  لماش 1  هک  دوش  یم  هتفرگ  نیراموک  نآ  هشیر  زا  هک  تسا  هدمآ  يرگید  شرازگ  رد 
نتپاـگرب و 18/0 دـصرد   32/0، نیروتاروپمیا دـصرد   50/0، نیروتارپمیاوزیا دـصرد   20/0، لوتـسوا دصرد  نآ 18/0  ياـهلگ  رتـج  رد 

. دراد دوجو  نینلکره  دصرد 
دربراک صاوخ و 

هدعم يوقم  هایگ  ياه  هناد  . دنک یم  عیرست  کیرحت و  ار  نینج  جورخ  تسا . روآ  هدعاق  ردم و  ، هدعم يوقم   ، نکـشداب ، جرحم هایگ  هویم 
هدننک مرگ  تعیبط  رظن  زا  دوش . یم  فرصم  روآ  هدعاق  ردم و  ناونع  هب  شراخ و  عفر  يارب  ار  نآ  هشیر  تسا . یـسنج  يورین  كرحم  و 

. دشاب یم 
ییوراد ناهایگ  تسیل  رد  نوچ  هک  دـنیور  یم  ناریا  فلتخم  قطاـنم  رد  هاـیگ  نیا  زا  قطاـنم  رد  هاـیگ  نیا  زا  يرگید  ددـعتم  ياـه  هنوگ 

. دوش یم  يراد  دوخ  اهنآ  رکذ  زا  دنرادن  ياج 
www.taamasrar.com عبنم :

هواج ياچ 

java tea یسیلگنا هب  the de java و  يوسنارف هب  هک  تسا  يا  هچتخرد  گرب  . دوش یم  هتفگ  یناملآ  ياچ  هسمن و  ياچ  ناریا  رد 
نآ یملع  ماــن  ،labiatae هداوناــخ زا  تـسا  یهاــیگ  . دوــش یم  لامعتــسا  هـچتخرد  يارب  گرب و  يارب  اــهمان  نـیا  . دوــش یم  هـتفگ 

. دشاب یم  نآ  . orthosiphon stamineus Benth فدارتم orthosiphon grandiflorus Boldingh.و 
. دننک یم  رکذ  نآ  ياهفدارتم  ار  الاب  هنوگود  رد   orthosiphon aristatus (BI.) Miq ار هایگ  مان  ییاکیرمآ  كرادم  رد 

تاصخشم
نآ يوب  رطعم و  راد  هنادند  كرک  زا  هدیـشوپ  نآ  فرط  ودره  گرزبنآ و  ياهگرب  . تسارتم کی  دودح  نآ  يدنلب  هک  تسا  يا  هچخرد 

. دوش یم  گنر  یبآ  يدنچ  زا  سپ  دیفس .  ادتبا  نآ  ياهلگ  . تسا یلومعم  ياچ  يوب  هیبش 
. تسا ایلارتسا  اکیرمآ و  هراح و  قطانم  یم  .ب. دیور یماه  رختسا  رانکو  بوطرم  ياهاج  رد  هایگ  نیا 

ییایمیش تابیکرت 
دهد یم  ناشن  يرگید  یسررب  . تسا  orthosiphonin مان هب  يدیزوکولگ  رارف و  ینغور  اراد  نآ  ياهگرب  ییایمیـش  تابیکرت  رظن  زا 
هدام کـی  نآ  سناـسا  رد  . تسا Tannin , phytosterol , saponin سناـسا و  دـصرد  دـیزوک و 65/0  ولگ  کـی  اـهگرب  هک 
کی و   Linoleic acid , linoleic acid , sito-sterol داوـم گرب  هراـصع  رارف  ریغ  تمـسق  رد  . تسا هدـش  صخـشمرولبتم 

. دراد دوجو  میساتپ  حالما  هایگرد  هوالع  هبودوش  یم  تفای  دیئولاکلآ 
میـساتپ يدایز  رادـقم  نآهخاشرـس  ياهگرب  رد  مان و  هب  دـیزوکولگ  کـی  هاـیگرد  هک  تسا  هدـمآ  يرگید  ییایمیـش  هیزجت  شرازگ  رد 

[G.I.M.P .] دراد دوجوو 
دربراک صاوخ و 

قطانم مامت  رد  ابیرفت  هکدـیوگ  یم  Van der sleesein دوش . یم  هدافتـسا  ردـم  نوانع  هب  هچتخرد  ياهگرب  هدرک  مد  زا  ناویاـت  رد 
. دنیامن یم  فرصم  دننک و  یم  مد  ياچ  دننام  نیپیلف  رد  رتمک  يزنودنا و 

سیتیرفن و اـی  هیلک  باـهتلا  ریظن  یفلتخم  ياـهیرامیب  ياربو  [. لـیکرب ] دوش یم  هدافتـسا  هناـثم  هلزن  دراوم  رد  نآ  زا  اـیالم  هریزج  هبـش  رد 
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ای نییارش  بلـصت  هناثم و  گنـسو  نآ  يراجم  دادسنا  تلع  هب  هیلک  رد  راردا  ای  نیروا  عمجت  سیزایت و  یلوزفن  ای  هیلک  رد  گنـس  دوجو 
زین دنق  يرامیب  ارفص و  هسیک  گنس  يارب  [. هباکوا ] تسا دیفم  رایـسب  مسیتامور  ماجنارـس  سرقن و  اهنایرـش و  ندش  تفـس  ندش و  میخض 

[. یلودنتآ  ] تسا روآ  عوهت  الومعم  هزات  ياهگرب  فرصم  [. غیتسرو - گرب نپولک   ] تسا دیفم 
یم دراو  ناریا  هب  هدش و  يدنب  هتـسب  ناملآ  رد  ياچ  نیا  اقباس  هک  دشاب  لیلد  نیا  هب  دیاش  دنیوگ  یم  زین  یناملآ  ياچ  ار  نآ  هکنیا  تلع 

. دوش یم  دراو  ناریا  هب  ایوات  اب  يدنب  زا  امیقتسم   ، دشاب دازآ  نآ  تادراو  هک  یعقاوم  رد  رضاح  لاح  رد  یلو  . تسا هدش 
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یهوک هنوپ 

ردیح ریم  داتسا  : هدنسیون
. دوش یم  هدرب  مان  « یلبج جندوف   » مان اب  یتنس  بط  بتک  رد  و  یهوک » هنوپ   » یسراف هب 

origan communو  origan vulgaireوorigan يوـسنارف هب  . تسا هدرب  ماـن  يزاریـش » نشیوآ   » ماـن اـب  ار  هاـیگ  نـیا  رمیلش 
یملع مان  هداوناخ labiataeو  زا  تسا  یهاـیگ  دوش . یم  هتفگ   wild marjoram , oregano یسیلگنا هبو   marjolaineو

. دشاب یم  . origanum loureiroi kostel نآ فدارتم  یملع  ياهمان   origanum و .. origanum vulgare L نآ
: حیضوت

هایگ ود  marjoram , oregano ییوراد ،  ناـهایگ  هیودا و  گـنهرف  رد  هیودا و  گـنهرف  رد  هیودا و  حالطـصا  رد  یلک  روـط  هـب 
یگرب هیودا  کی  sweet marjoram ای شوگنزرم  دوش .  یم  هتفک  يرگید  ياج  هب  ار  یکی  مسا  رطن  زا  یهاگ  هک  دنتسه  توافتم 

رظن زا  دوش . یم  هدیمان  pizza herb مان اب  هک  دـشاب  یم  ازتیپ  صوصخم  دـنت  زیت و  هیودا  کی   oregano یلو  ، تسا یمیالم  اتبسن 
هایگ نرق  نیدـنچ  دـیاش  ياـهلاس و  یط  تسا و  هتـشاد  دوجو  هاـیگ  ود  نیا  يراذـگمان  رظن  زا  یماـهبا  يداـمتم  نورق  یط  یـسانش  هاـیگ 
يا هدع  رظاح  لاح  رد  . دنتسناد یم  شوگنزرم  ای   origanum marjoronal یملع مان  هب  هایگ  کی  هب  طوبرم  ار  مان  ود  ره  ناسانش 

majorana یملع مان  هب  هایگ  کـی  هب  طوبرم  ار   marjoram , oregano ینعی ار  هدـشدای  مان  ود  ره  مه  زاب  ناسانـش  هایگ  زا 
ینعی نآ  راد  هرگ  نیریـش و  عوـن  هب  طوـبرم   majorana هک : دنراد  هدیقع  يرگید  هدـع  یلو  ، دـنناد یم  .hortensis moench

شوـگنزرم ماـن  هـب  ناریا  رد  يا و  هنارتیدـم  قطاـنم  یموـب  هداوناـخ labiatae و  زا  تسا  یهاـیگ  هک  تـسا  sweet marjoram

ینعی نآ  عون  ود  رـضاح  لاـح  رد  تسا  هدوب  فورعم   wild marjoram ای  organy ماـن هب  هک   oregano دـشاب و یم  فورعم 
. دشاب یم  هجوت  دروم  یکیزکم  عون  ییاپورا و  عون 

مان سنج lippiaو   verbenaceae هداوناخ زا  تسا  یهایگ   ، تسا یبرغ  هرکمین  مرگ  قطانم  یموب  هک  نآ  زیت  دنت و  یکیزکم  عون 
نیب رازاب  رد  هیودا  هایگ  نیا  دوش . یم  يا  هتوب  رطعم و  یهایگ   ، دـنت یکیزکم  عون  . دـشاب یم   lippia graveolens HBK نآ یملع 

. تسا فورعم   Mexican oregano مان هب  یللملا 
نامه دشابیم و  نآ  . oreganum vulgare L یملع مان  هداوناخ labiataeو  زا  تسا  یهایگ  oregano ای ییاپورا  میالم  عون 

. دیور یم  ناریا  ردو  هدش  حرطم  یهوک  هنوپ  ای  یلبج  جندوف  مان  اب  شخب  نیا  رد  هک  تسا  یهایگ 
ار نآ  هک  . origanum dictamus L یملع مان  هب  دـیور  یم  تکید  هوک  ياـه  هنماد  رد  ترک  هریزج  رد  هک  هاـیگ  نیا  زا  یتمـسق 

. تسا  O.vuglre تاصخشم دننام  انیع  تاصخشم ‹  هک  دشاب  یم  دنیوگ  یم  زین  .origanum cretium L
تاصخشم

عافترا هب  زمرق  هب  لیام  زبس  گنر  هب  كرک  زا  هدیـشوپ  تخـس  ياه  هقاس  هخاش و  اب  هلاس  دنچ  تسا  یهایگ  یهوک  هنوپ  ای  یلبج  جـندوف 
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هریت زبس  گـنر  هب  كرک و  زا  هدیـشوپ  نآ  ياـهگرب  تسا . شوگنزرم  زا  رتـشیب  نآ  عاـفترا  لاـح  ره  هب  یل  رتـم و  یتناـس  دودح 70  رد 
طساوا ات  لیاوا  رد  هگک  یناوغرا  نآ  ياهلگ  تسا . گربمد  نودب  زیت و  كون  یـضیب  اهگرب  لکـش   . تسا شوگن  زرم  زا  رتگزی  رتتهپو و 

زارتلمحتم رتمواقم و  امرـس  لباقم  رد  یلبج  جـندوف  دوش . یم  رهاظ  یهورگ  عمتجم و  روط  هب  هدـنهد  لگ  ياه  هخاش  ياـهتنارد  ناتـسبات 
. دشاب یم  شوگنزرم 

ناوج ياه  هخاشرـس  اهگرب و  تشادرب  نیلوا  دریگ . یم  ماجنا  نآ  هملق  قیرط  زا  ای  راهب و  رد  نآ  رذب  تشاک  قیرط  زا  یهوک  هنوپ  ریثکت 
هدـنام یقاب  هیاپ  . دوش یم  عطق  نیمز  يرتم  یتناس  زا 7-8  هایگ  دوش و  یم  عورـش  راهب  رخاوا  ینعی  اهلگ  روهظ  زاـغآ  رد  یهوک  هنوپ  زبس 
نکمم یهوک  هنوپ  هعرزم  دوش . ماجنا  لاس  کی  رد  زین  رگید  تشادرب  کی  تسا  نکمم  هک  يروط  هب  دهد  یم  همادا  دوخ  دشر  هب  هایگ 

ياهگرب  ، تشادرب زا  سپ  دوش . دـیدجت  هعرزم  دـیاب  نآ  زا  سپ  یلو   ، دریگ رارق  يرادرب  هرهب  دروم  یفاـک  لوصحم  اـب  لاـس  تسا 4-5 
ياـهلگنج اـههوک و  هنماد  اـهایرد و  لـحاوس  رد  تسا و  رطعم  ییوپ  ياراد  یهوک  هنوپ  . دوش کـشخ  نهپ و  هدـش و  زیمت  تقد  اـب  دـیاب 

. دوش یم  هداد  شرورپ  دیور و  یم  ناریا  ایسآو و  اپورا  فلتخم  قطانم 
. دوش یم  هدید  وردوخ  روط  هب  اراتسآ  شلاز و   ، ناجیهال ناریا  لامش  قطانم  رد  ناریا  رد 

ییایمیش تابیکرت 
ياه یـسررب  تسا .  هدش  دییات  یلبج  جـندوف  رد  دـصرد  رادـقم 45/0-525/0  هب  رارف  ینغور  سناسا  دوجو  ییایمیـش  تاـبیکرت  رظن  زا 

سناسا بیکرت  هوالع  هب  تسا  لومیت  لماش  دـصرد  دودـح 50  رد  یلبج  جـندوف  رد  دوجوم  ینغور  سناسا  هک  دـهد  یم  ناشن  يرگید 
. دشاب یم  نپرت  یکسس  کیلکیس  يرت  نپرت و  یکسس  کیلکیس  یب  يرادقم   ، لولانیل  ، نتنپ يد  ننیپ  لا - يد  ياراد  نآ  رارف  ینغور 

دربراک صاوخ – 
رد ضیح  نایرج  هک  یعقاوم  رد  تسا و  روآ  هدـعاق  نآ  مرگ  هدـناشوج  تسا . کشخ  مرگ و  یتنـس  بط  ياـمکح  رظن  قبط  نآ  تعیبط 

عطق يارب  يوقم و  كرحم و  رطعم  نآ  سناسا  تسا  رثوم  رایـسب  نآ  دایدزا  نتخاس و  یعیبط  يارب   ، دـشاب هدـش  زیچاـن  یئطب و  امرـس  رثا 
دراد دیفم  رثا  اقستسا  ولگ و  درد  ، هفرس ناقری ،  ، ماکز يارب  نآ  هدرک  مد  تسا  عفان  مکش  مه  رس  تشپ  داح و  ياه  درد  نیکست  لاهـسا و 

. تسا ردم  اریز 
انمض دوش و  یم  هدافتسا  یعیسو  حطس  رد  اهاذغ  عاونا  سیـسوس و  ندرک  رطعم  يارب  یهوک  هنوپ  سناسا  زا  رـضاح  لاح  رد  اکیرمآ  رد 

ياهگرب زا  ددرگ و  یم  هدافتـسا  اهروکیل  یـضعب  اهنوباص و  زا  یعاونا  ندرک  رطعم  يارب  عوبطم  رطعم و  زبس  هب  لیام  درز  سناسا  نیا  زا 
هدرک مد  تروص  هب  یهوک  هنوپ  كاروخ  رادـقم  ددرگ  یم  فرـصم  اه  پوس  یتشوگ و  ياهاذـغ  عاونا  رد  هیودا  نوانع  هب  نآ  کـشخ 
هنوپ زا  مرگ  دودـح 50  رد  هک  تسا  نیا  نآ  رگید  عون  تسا  یفاک  هدرک  مد  ناجنف  هیهت 3-4  يارب  هایگ  راد  لگ  هخاشرس  مرگ   10-20

یم ار  نآ  زا  کجوک  نویل  کی  اذغ  ره  زا  دعب  نآ  زا  سپ  دـننک و  یم  سیخ  هتفه  کی  تدـم  زمرق  روگنا  هکری  مرگ  رد 1000  یهوک 
مسیتامور و نیکـست  يارب  هوـالعب  دوش  یم  هدافتـسا  اـه  مخز  ندرک  ینوفع  دـض  يارب  داـمپ  تروص  هب  یهوک  هنوپ  سناـسا  زا  دـنروخ 

يارب دشاب  هدش  هتخپ  گنه  راب  هایگ  اب  هک  ار  هایگ  هدناشوج  نیچ  رد  دراد  فرـصم  نآ  یعـضوم  لامعتـسا  زین  درد  شوگ  درد و  نادـند 
لس و هجلاـعم  يارب  و  [، ناـسنالد دوکوف و   ] جـیهم کـینت و  نواـنع  هب  هاـیگ  زا  نیچ  دـنه و  رد  وه .] ] دـنروخ یم  یگدز  باـتفآ  هجلاـعم 

[. فرد نگارد  .] دوش یم  فرصم  ندوب  میقع  طرفم و  فعض  دبک  ياه  یتحاران 
www.taamasrar.com: عبنم

یشحو برت 

ردیح ریم  : هدنسیون
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هب ، تسا هدـش  هدرب  مان  « يرب لجف  »و« یتشد برت  مان 3 اـب  یتنـس  بط  بتک  رد  و  یهوک » برت  «،» یـشحو برت  «،» لدرخ هشیر   » یـسراف هب 
Horse یسیلگنا يوسنارف و moutarde des capucinsهب  یلحم  ياه  حالطصا  رد  rave sauvage , raifort يوسنارف

نآ فدارتــــم  نآ cochlearia armoracia و  یملع  ماـــــن   cruciferae هداوناــخ زا  یهاــیگ  . دوــش یم  هدــیمان   radish
. تسا هدش  يراذگمان  فلتخم  ناسانش  هایگ  طسو  .Armoracia lappatifolia Gibb

تاصخشم
نوانع هب  هدرک و  هدنر  ارنآ  تسا  یفایلا  دیفس و  نآ  زغم  تشوگ  هک  میجح  دنلب  رایـسب  هشیر  ياراد  هلاس  دنچ  تسا  یهایگ  یهوک  برت 

راد هدند  نآ  هرانک  زیت و  كون  نآ  رس  ود   ، کیراب یـضیب  قارب  زارد ،  نآ  ياهگرب  دنرب .  یم  راکب  هناخزپشآ  رد  لدرخ  دننام  دنت  هیودا 
لگ هخاش  ياهتنا  رد  يا  هشوخ  یهورگ  روط  هب  دیفـس  نا  ياهلگ   ، رتم نآ 60/0-75/0  عافترا  تسا  راد  رایـش  فوجم و  میاق  نآ  هقاس  . 

يارب تسا  نآ  هشیر  زا  يا  هعطق  تشاک  قیرط  زا  هایگ  نیا  ریثکت   . تسا کجوک  رایـسب  میقع  بلغا  نیجروخ و  نآ  هویم  دنتـسه  هدـنهد 
يور هدـیرب  ار  هایگ  روطق  ینیمز  ریز  وضع  زا  رتم  یتناس  لوط 10  هب  یتاعطق  ینعی  رتم  یتناس  لوط 10  هب  هشیر  زا  ییاه  تمـسق  راک  نیا 

هایگ ینیمز  ریز  تمسقرد  هشیر  تشادرب  . دنراک یم  ، دشاب رتم  یتناس  طوطخ 25- يور  اه  هتوب  هلطاف  هک  رتم  یتناس   70 هلصاف هب  یطوطخ 
ياهکـشیر تشاک  قیرط  زا  دریگ و  یم  ماجنا  دشاب  هدیـسر  تسد  تشم  کی  مجح  هب  هشیر  هک  موس  لاس  زا  ییوراد  هدافتـسا  روظنم  هب 

. دوش یم  ماجنا  نآ  ریثکت   ، هزات كوپ و  كاخ  زین  هایگ 
ایسا اپورا و  ياهناتشهوک  لامش  هب  ور  ياه  هنماد   ، بآ ياهنایرج  رانک  ، اهلادوگ  ، بوطرم ياهناتـسهوک  رد  یهوک  برت  ای  یـشحو  برت 

. دراد ناکما  نآ  شرورپ  یلو  تسا .  هدشن  یشرازگ  لاح  هب  ات  ناریا  رد  هایگ  نیا  دوجو  زا  دیور . یم  ناتسودنه  رد  و 
یم دعاصتم  نآ  زا  يدنت  رایسب  هدنزگ  يوب  دننکـشب  ار  نا  هک  دسرب  تسا  نکمم  مه  رتم  ات 1  لوط  هب  هدننکش  درت و  یشحو  برت  هشیر 

یـشحو برت  هشیر  نوچ  دوش . یم  هدافتـسا  نآ  هزاـت  هشیر  زا  یبـط  فراـصم  رد  ـالومعم  دـنک و  یم  کـیرحت  ار  مشچ  ینیب و  هک  دوش 
رظن زا  هشیر  تشادرب  اذـل  دوش ، یم  داجیا  امرـس  اب  دروخ  رب  اب  زین  نا  يدـنت  رثکادـح  هوالع  هب  دراد و  زییاپ  لصف  رد  ار  شیور  رثکادـح 

. دریگ ماجنا  زییاپ  رخاوا  رد  دیاب  هیودا 
ییایمیش تابیکرت 

رد نآ  یگدنزگ  يدنت و  . دراد دوجو  هدنهد  شارخ  زیت و  دنت و  يوباب  رارف  ینغور  سناسا  کی  هایگ  هشیر  رد  ییایمیـش  تابیکرت  رظن  زا 
يور هدنراد  زای  ریثات  تانایـس  ویت  وزیا  هدام  نتـشاد  رثا  رد  هایگ  هدش  هل  تسا  نآ  رد  نیزوریام  میزنآ  نیرگینیـس و  دیزوکیلگ  دوجو  رثا 

. تسا  C نیماتیو ینغ  عبنم  هایگ  هشیر   . دراد اهمسیناگرا  ورکیم  دشر 
. دراد ار  هدور  هبصح  هبش  هبصح و  هورگ  یفنم  مارگ  ياهمرج  يور  دشر  هدنرادزاب  تیصاخ  هایگ  هک  تسا  هدمآ  يرگید  شرازگ  رد 

: دراد دوجو  ریز  داوم  ماخ  یشحو  برت  هشیر  مرگ  دص  کیره  رد 
رفـسف 64  ، مرگ یلیم  میسلک 14  ، مرگ نبرک 19  ياهتاردـیه  مرگ ، برچ 3/0  داوم  ، يرلاـک يژرنا 87  ، مرگ نیئتورپۀمرگ 2/3  بآ 74 

. مرگ یلیم   C81 نیماتیو و   ، مرگ یلیم  نیمایت 07/0   ، مرگ یلیم  میساتپ 564   ، مرگ یلیم  میدس 8   ، مرگ یلیم   4/1 نهآ ، مرگ یلیم 
: درب راک  صاوخ و 

یم ردـمو  قرعم   ، كرحم یلک  روط  هب  هایگ  ناوج  ياه  هقاس  اهگرب و  تسا  کشخ  مرگ و  یتنـس  بط  ياـمکح  رظن  قبط  یـشحو  برت 
دراوم رد  هایگ  هشیر  دوش . یم  لامعتـسا  وگاـبمول  رد  رثوم  يوراد  نواـنع  هب  یجراـخ  لامعتـسا  رد  دـنک و  یم  مکم  همـضاه  هب  دـشاب و 

هدرک 15-30 سیخ  ای  نآ و  بآ  مرگ  رازه  رد  مرگ  هدرک 15-30  مد  زا  دوش و  یم  فرصم   C نیماتیو دوبمک  زا  لصاح  ياه  یتحاران 
بآ ، سرقن ، نمزم مسیتاـمور   ، هیلک گنـس   ، هیلک مرو   ، اقـستسا جـلاعم  ردـم و  ناوـنع  هب  قـیقر  هکرـس  مرگ  رازه  رد  نآ  هدـش  هدـنر  مرگ 

. دوش یم  هدافتسا  ناقری  يدرز و   ، فعض  ، بوطرم مسآ   ، اه هیر  ندروآ 
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زمرق مرگ و  ار  تسوپ  هقیقد  دنچ  زا  سپ  تسوپ  يور  نآ  هدش  هل  هشیر  دامـض  دراد و  هدننک  زمرق  رثا  لدرخ  هیبش  هایگ  هدش  هدـنر  هشیر 
ياه درد  يارب  نآ  هشیر  دامـض  زا  نیارباـنب   ، دـنک یم  داـجیا  تسوپ  رد  لواـت  یگتخوس و  شزوس و   ، هقیقد زا 20-30  سپ  دـنک و  یم 

. دوش یم  هدافتسا  وگابمول  یعضوم و  ياه  جلف   ، یمسیتامور ياهدرد   ، تالضع نتفرگ   ، کیتایس  ، یبصع
هچراپ هشیر  هراصع  اب  طولخم  ینیریـش  عیام  دـنزیرب  رکـش  نآ  يور  هدرک  نهپ  يزیمت  كزاـن  هچراـپ  يور  ار  نآ  هشیر  هدـش  هدـنر  رگا 

یمک يارب  دوش  هدروخ  تبرش  نیا  زا  يروخ  پوس  قشاق  يزور 1-2  رگا  دنیوگ و  یشحو  برت  هشیر  تبرش  ار  نا  هک  دوش  یم  جراخ 
. تسا عفان  برجم و   C نیماتیو

تـسا يوق  رایـسب  لـلحم  تسا و  ناـسلب  نغور  هنهک و  نوتیز  نغور  نیـشناج  ضارما  رثـکا  رد  تسا و  مرگ  رایـسب  یـشحو  برت  نغور 
ياهداب لیلحت  يارب  شوگ  رد  نآ  هرطق  تسا و  عفاـن  ناگدـنزگ  ریاـس  برقعو و  شزگ  مس  یتحاراـن  عفر  ، هوقل  ، جـلف يارب  نآ  ندروخ  ،

. تسا عفان  اضعا  یتسس  هوقل و   ، جلف يارب  زین  وضع  هب  نآ  ندیلامو  تسا  دیفم  نآ  درد  عفر  شوگ و 
هدـیچ مخت  هب  لگ  لیدـبت  نتـسب و  مخت  زاغآ  رد  ار  یـشحو  برت  گرب  هک  دوش  یم  لمع  بیترت  نیا  هب  یـشحو  برت  نغور  هیهت  يارب 

دورب و نآ  با  ات  دنزپب  میالم  شتآ  اب  هزات  دـجنک  نغور  ای  نوتیز  نغور  شنزو  ربارب  ود  اب  هتفرگ و  برت  مخت  بآاب  ار  گرب  نآ  بآو 
. دزوسن هک  درک  تقد  دیاب  هتبلا   ، دنامب نغور 

هزات هشیر  زا  هک  موسرم  تسا و  دنت  هیودا  ناونع  هب  نآ  فرصم   ، اکیرمآو اپورا  رد  یشحو  برت  هشیر  فرصم  نیرتمهم  رضاح  لاح  رد 
دوش و یم  هدافتـسا  نآ  هکرـس  یـشرت  زا  ای  دـنیامن و  یم  فرـصم  نابز  یهام و   ، زمرق تشوگ  ریظن  یتشوگ  ياهاذـغ  اب  نآ  هدرک  هدـنر 

هکرس یمک  اب  هدرک  هدنر  هتفرگ  ار  یشحو  برت  هشیر  تسا  لومعم  هسنارفرد  دهد . یم  لدرخ  هب  یـصاخ  عوبطم  يوب  لدرخ  اب  طولخم 
یم ادج  ار  ریـش  هدش  دقعنم  تمـسق  زا  هدش  ادج  بآ  دش  دقعنم  ریـش  هک  نیمه  دنزیر . یم  نآ  يور  هدیـشوج  ریـش  دننک و  یم  طولخم 

. دشاب یم  عفان  رایسب  مسیتامور  درد  نیکست  يارب  تسا و  ردم  هک  دنروخ  یم  نآ  زا  ناویل  يزور 1-2  دننک و 
زا دـعب  ياـه  هفرـس  عطق  ادـص و  تنوشخ  هجلاـعم  يارب  هنیـس و  يوراد  ناوـنع  هب  یـشحو  برت  تبرـش  زا  هک  تسا  موـسرم  سیلگنا  رد 

. دوش یم  زیوجت  ازناولفنآ 
www.taamasrar.com: عبنم

ییاتخ لبنس 

Angelica یسیلگنا هب  يوسنارف Angelique و  هب  . تسا هدمآ  کئالملا » هشیـشح   » و ییاتخ » لبنـس   « ياهمان اب  یتنـس  بط  بتک  رد 
فدارتـم نآ L. archangelica Angelicaو  یملع  ماــــــن   Umbelliferae هداوناــخ زا  تـسا  یهاــیگ  دوــش . یم  هــتفگ 

دشاب . یم  Archangelica officinalis Hoffm نآ
تاصخشم :

يدنب میـسقت  یگدیرب و  ياراد  گرزب  ياهگرب  اب  رطعم  . تسا رتم  کی  زا  زواجتم  نآ  عافترا   ، دـنلب هلاس  ود  یفلع  تسا  یهایگ  کیلژنآ 
نآ ياهلگ  زمرق .  هب  لیام  زبس  گنر  هب  يا  هناوتـسا  راد  رایـش  نآ  هقاس  دشاب . یم  راد  هنادند  زیت  كون  گرب  تامیـسفت  زا  کی  ره   ، هدش

دوش . یم  هدافتسا  بط  رد  نآ  هشیر  هقاس و  گرب و  زا  . دوش یم  رهاظ  هدنهد  لگ  هخاش  ياهتنا  رد  رتچ  تروص  هب  دیفس 
رد ناتسودنه  رد  دراد . راشتنا  هنایم  هیسورات  اپورا  يزکرم  ياهناتـسهوک  يوانیدناکـسا و  هریزج  هبـش   ، اپورا یلامـش  قطانم  رد  هایگ  نیا 
هب ار  نآ  ياه  هشیر  دوش و  یم  هتـشاک  تسا و  هجوت  هدافتـسا و  دروم  یکاروخ  يزبس  هایگ  ناونع  هب  اپورا  لامـش  رد  . دـیور یم  ریمـشک 
یم هدافتسا  يدانق  رد  زین  نآ  ندوب  وبـشوخ  تیـصاخ  زا  ندوب  یکاروخ  رب  هوالع  اپورا  قطانم  ریاس  رد   . دنروخ یم  هتخپ  ای  ماخ  تروص 

حطس رد  نآ  یبط  صاوخ  هوالع  هب  . دوش یم  هدافتسا   Ratafia d,Angelique مان هب  هباشون  عون  کـی  هیهت  يارب  نآ  هویم  زا  دوش و 
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دراددربراک . تسا و  هجوت  دروم  یعیسو 
یساش هانپ  رد  زییاپ  رد  ای  دازآ و  ياوه  رد  راهب  رد  ار  نآ  رذب  هک  بیترت  نیا  هبدریگ  یم  تروص  نآ  رذب  تشک  قیرط  زا  کیلژنآ  ریثکت 

یم لاقتنا  هدامآ  اهلاهن  تشاک  زا  سپ  هام  دـنچ  الومعم  . دـنراک یم  هدرک و  لقتنم  هعرزم  هب  ار  ناوج  ياه  لاهن  نآ  زا  سپ  دـنراک و  یم 
ددرگ . یم  لقتنم  راهب  رد  هزییاپ  تشک  دوش و  یم  لقتنم  هعرزم  هب  زییاپ  رد  هراهب  تشک  نیاربانب  دنوش 

ییایمیش  تابیکرت 
دراد و رارف  ینغور  سناسا  دصرد  دودح 35/0 رد  کیلژنآ  کشخ  ینیمز  ریز  تمـسق  هشیر و   ، هلماع داوم  ییایمیـش و  تابیکرت  رظن  زا 
رد هوالع  هب  نردـنالف و  اتب  زا  دـنترابع  کیلژنآ  سناسا  رد  دوجوم  هدـمع  داوم  دوش . یم  تفای  سناـسا  دـصرد  (2/1-3/1  ) نآ هوـیم  رد 

لیتم - افلآ دیـسا و  کیئوناکداتنپ  یـسکوردیاه  ننیپ و  - افلآ ، نردنالف - افلا داوم د- دشاب  هدـش  کشخ  اوه  رد  هک  کیلژنآ  هشیر  سناسا 
دوش . یم  تفای  دیسا  کیریتوب 

دنچ نینرپ و  یلبموا  هوالع  هب  دراد و  دوجو  ... نیـسکوتوتنازک و ، نتپاگرب ، نیـسیلژنآ ریظن  نیراماکورف  دـنچ  کـیلژنآ  رمث  اـه و  هشیر  رد 
(. G.I.M.P  ) تسا هدش  صخشم  نآ  رد  زین  لنف 

رهدراد طابترا  نآ  یعیبط  شیور  لحم  یمیلقا  طیارـش  اب  کیلژنآ  سناسا  تیفیک  هک  دـهد  یم  ناشن  يرتدـیدج  ییامیـش  ياه  یـسررب 
دهد . یم  يرتهب  تیفیک  اب  رتشیب و  رطع   ، دشاب رتشیب  نآ  یعیبط  شیور  لحم  يایرد  حطس  زا  عافترا  ردقچ 

هدـش صخـشم  نآ  رد  نیـس  یکرآ  ماـن  هـب  دـیدج  نیراـموک  کـی  هـلمج  زا  تـسا  هدـشادج  نیراـموک  هداـم  عوـن  کـیلژنآ 9  هاـیگ  زا 
(. S.G.I.M.P .) تسا

دربراک  صاوخ و 
رد دریگ و  یم  ماجنا  مود  لاس  رد  هشیر  تشادرب  هدرکن  یفاک  دـشر  نآ  هشیر  نوچ  یلو  دـهد  یم  لـگ  لوا  لاـس  رد  ـالومعم  کـیلژنآ 

عطق ياه  هقاس  زا  دیامنب و  شفاک  دشر  هک  دنام  یم  یقاب  یلـصا  هقاس  طقف  دننک و  یم  عطق  ار  لوا  لاس  یعرف  ياه  هقاس  مود  لاس  زاغآ 
الومعم هک  دیـسر  الماک  یتقو  هایگ  هویم  دوش . یم  هدافتـسا  ندرک  کشخ  زا  سپ  زین  هدش  عطق  لوا  لاس  لالخ  رد  هک  ییاهگرب  هدـش و 

دوش . یم  تشادرب  هدامآ   ، تسا ناتسبات  رخوا  رد 
دـــض  ، يوــقم صوــصخب  نآ  هــشیر  تــسا و  قرعم  هنیـــس و  هدـــننک  مرن  كرحم و  نآ  هوـــیم  کـــیلژنآ و  هــشیر  صاوـــخرظن  زا 

دشاب . یم  قرعم  روآ و  هدعاق  ، روآ طلخ  ، نکشداب ، جنشت
کی رد  کـشخ  هشیر  مرگ   2-10 تبـسن هب  کیلژنآ  هشیر  هدرک  مد  زا  هک  تسا  هدوب  موسرم  راـید  نآ  یتنـس  بط  عجارم  رد  هسنارف  رد 

زین نآ  هویم  هدرک  مد  زا  دننک و  یم  هدافتسا  مضاه  هدنهد و . ورین  ناونع  هب  مرگ  2-10 کیلژنآ هشیر  یلکلا  روطنت  زا  اب  شوج و  بآ  رتیل 
دوش . یم  لابقتسا  یلیخ  هدنهد  ورین  حرفم و  ناونع  هب 

رتم و یتناس  ات 150 يدنلب  هب  ایاپ  تسا  یهایگ  دنمان . یم  ییاتخ  لینس  مان  هب  دانسا  یضعب  رد  زین  ار  . Angelica sylvestris L هنوگ
دیور . یم  ایسآ  رد  لاپن  ات  نیچ  یبرغ  بونج  زا  اپورا و  رد  هایگ  نیا  رطعم 

ندـب ياضعا  رد  یگتفرگ  عفر   ، باصعا یـسح  یب  عفر  يارب  نا  هدـناشوج   ، دوش یم  فرـصم  وراد  ناونع  هب  هایگ  نیا  هشیر  مرن  تمـسق 
دور . یم  راک  هب  اهاپ  رد  مروت  یگدروخامرس و  زا  یشان  هجیگرس  ، دردرس [ ، ویچ  ] مسیتامور و ،

www.taamasrar.com: عبنم

( نوخ یبرچ  هدنهد  شهاک  ) تبش ياچ 

. تسا هدیسر  دییأت  هب  نآ  صاوخ  ایند  یملع  ربتعم  عبانم  رثکا  رد  هک  تسا  ( تبش ) دیوش هایگ  هناد  گرب و  لماش  ياچ  نیا 
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ریـش حشرت  هدـنیازفا  نکـشداب و  هدـعم ، درد  (، لورتسلکو دیرـسیلگ  يرت  ) نوخ یبرچ  شهاک  هلمج  زا  يددـعتم  صاوخ  ياراد  هایگ  نیا 
. دور یم  راک  هب  زین  نادازون  هدعم  جنلوق  نامرد  رد  هدوب و  ناردام 

. دوش یمن  هیصوت  نآ  دح  زا  شیب  فرصم  لاح  نیا  اب  ، تسا هدشن  شرازگ  هایگ  نیا  يارب  یصاخ  یبناج  ضراوع  : یبناج ضراوع 
مد هقیقد  ات 15  تدـم 10  هب  شوجبآ  ناجنف  کی  رد  ار  هایگ  نیا  کـشخ  هناد  ردوپ  زا  يروخیاـچ  قشاـق  فصن  : فرـصم نازیم  هوحن و 

. دینک لیم  هدعو  ود  رد  هنازور  هدرک و 
س  / هرامش 15 ، ایناس زاناس  : عبنم

( روآ ءاهتشا  خفن و  دض  ) نوخرت ياچ 

. تسا هدیسر  دییأت  هب  نآ  صاوخ   ، ایند یملع  ربتعم  عبانم  رثکا  رد  هک  تسا  نوخرت  هایگ  رادلگ  ياه  هخاشرس  گرب و  لماش  ياچ  نیا 
نآ زا  زین  كاـندرد  ياـه  یگدـعاق  ناـمرد  رد  هدوب و  روآءاهتـشا  نکـشداب و  هدـعم ، يوقم  هلمج  زا  يددـعتم  صاوخ  ياراد  هاـیگ  نیا 

. دوش یم  هدافتسا 
. دوش یمن  هیصوت  نآ  دح  زا  شیب  فرصم  لاح  نیا  اب  تسا  هدشن  رکذ  هایگ  نیا  يارب  صاخ  یبناج  ضراوع  : یبناج ضراوع 

هدرک و مد  هقیقد  ات 15  تدم 10  هب  شوجبآ  ناجنف  کی  رد  ار  هایگ  هدش  کشخ  ردوپ  زا  يروخیاچ  قشاق  کی   : فرـصم نازیم  هوحن و 
. دینک لیم  هدعو  هس  ات  ود  هنازور 

س  / هرامش 15 ، ایناس زاناس  : عبنم

یس نیماتیو  راشرس  عبنم  یگنرف  هجوگ 

ندب تیوقت  يژرنا و  نیمات  رد  نهآ  رفسف و  میسلک ، ریظن  یندعم  داوم  آ و  یب ، یـس ، اک ، ياه  نیماتیو  ندوب  اراد  تلع  هب  یگنرف  هجوگ 
دنک . یم  ءافیا  يرثوم  شقن 

یتمالـس تیوـقت و  ییاـنیب ، تیوـقت  رد  اذـل  تسا . نیماـتیو  عباـنم  نیرت  مهم  زا  یکی  یگنرف  هجوـگ  يزکرم ، هقطنم  انـسیا )  ) شرازگ هب 
ور نیا  زا  تسا  ود  کی و  یب  ياه  نیماتیو  زا  راشرـس  یگنرف  هجوگ  تسا . اه  ناوختـسا  ومن  دشر و  ینیب ،) ناهد و   ) اه طاخم  تسوپ و 

، یگنرف هجوگ  دوش . یم  زیوجت  ناهد  مروت  ردام و  ریـش  حشرت  ناصقن  تسوبی ، نامرد  ییاهتـشا و  یب  عفر  یبصع ، ياهدرد  نیکـست  رد 
مضه هب  زین  نآ  ياه  هناد  تسوپ و  دشخب . یم  طاشن  ورین و  نآ  فرصم  دنک و  یم  ظفح  ینوفع  ياه  يرامیب  ضارما و  ربارب  رد  ار  ندب 

یگنرف هجوگ  بآ  زا  دیاب  نوخ  ندرک  زیمت  يارب  تسا . دیفم  ردم و  یگنرف  هجوگ  بآ  دـنک . یم  كاپ  ار  اه  هدور  هدرک و  کمک  اذـغ 
درک . هدافتسا  هتفه  هس  تدم  هب  اذغ و  زا  لبق  زور ، رد  ناجنف  هس  رادقم  هب  يواسم و  تبسن  هب  سفرک  و 

دننک . یم  فرصم  هتخپ  تابوبح  اب  تسرد و  سس  نآ  زا  تهج  نیمه  هب  دنک . یم  ناسآ  ار  يا  هتساشن  داوم  مضه  یگنرف  هجوگ 
، شرتومیل زا  دعب  یگنرف  هجوگ  دوش . یم  زیوجت  دنتسه ، دبک  هناثم و  هیلک و  گنـس  هب  التبم  هک  یـصاخشا  يارب  یگنرف  هجوگ  فرـصم 

. دراد میسلک  سیلیس و  نهآ ، رفسف ، يدایز  رادقم  یس و  نیماتیو  اه  هویم  ریاس  زا  شیب 

ندب يژرنا  هدننک  نیمأت  یگنرف  هجوگ 

ناهیک  همانزور  : عبنم
شقن ندب  تیوقت  يژرنا و  نیمأت  رد  نهآ  رفسف و  میسلک ، دننام  یندعم  داوم  A.B.C.K و  ياه نیماتیو  ندوب  اراد  تلع  هب  یگنرف  هجوگ 

. دنک یم  افیا  يرثوم 
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( ینیب ناهد و   ) اه طاخم  تسوپ و  یتمالـس  تیوقت و  ییانیب ، تیوقت  رد  اذل  دشاب ، یم   A نیماتیو عبانم  نیرتمهم  زا  یکی  یگنرف  هجوگ 
ياـهدرد نیکـسترد  ور  نیا  زا  دـشاب ؛ یم   B2 و  B1 ياه نیماـتیو  زا  راشرـس  یگنرف  هجوگ  . تسا يرورـض  اـه  ناوختـسا  ومن  دـشر و 

ضارما و ربارب  رد  ار  ندـب  هویم  نیا  . دوش یم  زیوجت  ناهد  مروت  ردامریـش و  حـشرت  ناـصقن  تسوبی ، ناـمرد  ییاهتـشا و  یب  عفر  یبصع ،
اه هدور  هدرک و  کمک  اذغ  مضه  هب  زین  نآ  ياه  هناد  تسوپ و  دشخب . یم  طاشن  ورین و  نآ  فرصم  هدرک و  ظفح  ینوفع  ياه  يرامیب 

. دنک یم  كاپ  ار 
رادـقم 3 هب  يواـسم و  تبـسن  هب  سفرک  یگنرف و  هجوگ  بآ  زا  دـیاب  نوخ  ندرک  زیمت  يارب  تسا . دـیفم  روآرادا و  یگنرف  هجوگ  بآ 
زا تهج  نیمه  هب  دنک . یم  ناسآ  ار  يا  هتـساشن  داوم  مضه  یگنرف  هجوگ  . درک هدافتـسا  هتفه  تدم 3  هب  اذـغ و  زا  لبق  زور ، رد  ناجنف 

، دنتسه دبک  هناثم و  هیلک و  گنس  هب  التبم  هک  یصاخشا  يارب  نآ  فرـصم  . دننک یم  فرـصم  هتخپ  تابوبح  اب  و  هدش ، تسرد  سـس  نآ 
. دراد میسلک  سیلیس و  نهآ ، رفسف ، يدایز  رادقم  نیماتیو C و  اه  هویم  ریاس  زا  شیب  شرتومیل ، زادعب  یگنرف  هجوگ  . دوش یم  زیوجت 
ابیرقت زوراکاس و  زوتکورف ، زکولگ ، هدیسر ، یگنرف  هجوگ  هویمرد  هک  دهد  یم  ناشن  یگنرف  هجوگرد  دوجوم  داوم  تابیکرت و  یـسررب 

. تسا کیرتیس  دیسا  یگنرف ، هجوگ  رد  دوجوم  هدمع  یلـصا و  یلآ  دیـسا  . دراد دوجو  نافوتپرت  يانثتـسا  هب  یلـصا  ياهدیـساونیمآ  مامت 
ندرک ضوع  گنر  ندشزمرق و  هک  تسا  یعقوم  نآ ، رثکادـح  شیازفا و  ندـش  زمرق  فرط  هب  يزبس  هلحرم  زا  جـیردت  هب  هویم  هتیدیـسا 

نپوکیل نتوراکاتب و  دیئونتوراک ، یگنرف  هجوگ  هدـمع  یلـصا و  یگنر  هدام  دراذـگ . یم  شهاک  هب  ور  نآ  زا  سپ  دوش و  یم  زاغآ  نآ 
مان هب  یمس  يا  هدام  . دنک یم  دشر  رون  میقتـسم  شبات  ریز  رد  یگنرف  هجوگ  هک  تسا  یتلاح  رد  اهدیئونتوراک  رادقم  رثکادح  دشاب . یم 

کمدرم ندـشزابو  لاهـسا  هچیپ ، لد  هدـش و  تیمومـسم  بجوم  نآ  ندروخ  هک  دراد  دوجو  سراـن  زبـس و  یگنرف  هجوـگ  رد  نینـالوس 
زاجم رادقم  هب  لادتعا و  دحرد  دیاب  دوش ، یم  زیوجت  يدراوم  رد  وراد  ناونع  هب  هک  نآ  گرب  ندروخ  هوالع  هب  دنک . یم  داجیا  ار  مشچ 

. تسا یمس  مه  نآ  گرب  اریز  دوش ، فرصم  هدرک  نییعت  کشزپ  هک  يدحرد  دودحم ، و 
ياـه بت  لـس ،) يراـمیب  هب  ناـیالتیم   ) نیلولـسم تیوقت  يارب  دوش و  یم  هدافتـسا  نیلم  ناونع  هب  یگنرف  هجوگ  هوـیم  زا  نیچ  دـنه و  رد 

هب نایالتبم  يارب  یگنرف  هجوگ  فرـصم  . دوش یم  زیوجت  هیلک  گنـس  عفد  و  تیتوا )  ) شوگ ساـمآ  مشچ ، همحتلم  مرو  عفر  يا ، هبـصح 
دشر يارب  نآ  بآ  تسا و  روآاهتشا  کنخ و  یگنرف ، هجوگ  . تسا دیفم  مسیتامور  سرقن و  هب  نایالتبم  يارب  هدش و  زیوجت  لصافم  درد 

یم يرارف  ار  اه  هچروم  هایگ  نیا  يوب  دـیراذگب ، یگنرف  هجوگ  گرب  ددـع  دـنچ  اه  هچروم  لـحمرد  رگا  . تسا رثوم  لاـفطا  رتهب  ومن  و 
. دهد

ار نآ  سپـس  دیلامب . رهوج  هکل  يور  هدربورف و  یگنرف  هجوگ  بآ  رد  ار  هبنپ  هکت  کی  سابل ، يور  رب  رهوج  ياه  هکل  ندرکزیمت  يارب 
. دییوشب

یهایگ یچیپ  هخسن 

کش ندرکراک  رید  عوفدم -  یتفس  تسوبی -  لهسم -  ياهوراد 

ییوراد کت  ياه  هخسن 
هرامش 1 هخسن 

 ( Rheum officinale ینیچ (  دنویر  مزیر  هشیر و  وراد : 
مرگ ات 4   1 فرصم :  ردقم 

دـشکب مد  ات  دـیراذگب  یقاب  تعاس  کی  تدـم  هتخیر  شوج  بآ  ناجنف  کی  رد  تسا  هدـش  هدـیبوک  البق  هک  ار  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 
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 . دینک لیم  اذغ  زا  دعب  تعاس  کی  ناجنف  کی  راب  ره  بش  حبص و  هدرک  فاص  ارنآ  سپس 
 . دوش فرصم  دیابن  دنراد  يراردا  هاگتسد  ای  هناثم  رد  گنس  هکیدارفا  رد  هلماح و  نانز  رد  وراد  نیا  هجوت : 

هرامش 2 هخسن 
 ( Aleo species اورادچ ( )  ) درز ربص  ياهگرب  هدش  کشخ  هباریش  وراد : 

 . لهسم ناونعب  مرگ  یلیم  ات 1000   300 میالم ،  لهسم  ناونعب  مرگ  یلیم  ات 200   60 فرصم :  ردقم 
 . دینک لیم  دنق  تبرش  یمک  اب  هیهت :  زرط 

 . ددرگن فرصم  یشراوگ  یتحاران  دوجو  ماگنه  رد  یگدعاق و  نامز  یگلماح ،  نارود  رد  وراد  نیا  هجوت : 
هرامش 3 هخسن 

 ( Cassia angustifolia انس (  گرب  وراد : 
نیلم ناونعب  مرگ  ات 1   0/5 فرصم :  ردقم 

میالم لهسم  ناونعب  مرگ  ات 3   1
يوق لهسم  ناونعب  مرگ  ات 8   4

دیراذگب یقاب  تعاس  مین  تدم  هتخیر  شوجبآ  ناجنف  کی  رد  دشاب  هدش  هدـیبوک  البق  هک  ار  انـس  گرب  زا  رظن  دروم  ریداقم  هیهت :  زرط 
 . دینک لیم  اذغ  زا  دعب  تعاس  کی  ناجنف  کی  راب  ره  بش  حبص و  هدرک  فاص  ارنآ  سپس  دشکب  مد  ات 

 . دوش یم  عورش  هدور  هیلخت  وراد  فرصم  زا  دعب  تعاس  ات 8  تدم 6  هجوت : 
 4 هرامش هخسن 

(Plantago psylium هزرفسا (  وراد : 
 . ددرگ فرصم  راب  هس  يزور  مرگ  ریش  ای  مرلو  بآ  یمک  اب  رپ  يرو  اذغ  قشاق  کی  ای  مرگ  ردقم 10  نالاسگرزب  يارب  فرصم :  ردقم 

 . دینک لیم  مرگ  ریش  ای  مرگ  بآ  یمک  اب  راب  هس  يزور  مگر  کی  ردقم  لافطا : 
هرامش 5  هخسن 

 ( Rhamnus frangula هسوت (  ایس  تسوپ  وراد : 
هایگ ردوپ  زا  مرگ  ات 3   1 فرصم :  ردقم 

 . دینک لیم  هیهت و  لوسپک  تروصب  فرصم :  هیهت و  زرط 
 . دومن فرصم  هیهت و  ناوت  یم  زین  هدناشوج  تروصب  بآ  ناویل  کی  رد  ار  وراد  نیا  مرگ  ات 6  ردقم 2  هجوت : 

هرامش 6  هخسن 
(Cassia fistula سولف (  هویم  زغم  وراد : 

بسح رب  مرگ  ردقم 3  هب  لافطا  لهسم ،  ناونعب  مگر  ات 60  ردقم 30  هب  نیلم و  ناونعب  مرگ  ات 8  ردقم 4  هب  نالاسگرزب  فرصم :  ردقم 
 . لهسم ناونعب  رمع  نینس  زا  کی  ره 

مد ات  دـیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدـم  هتخیر  شوج  بآ  ناجنف  کی  رد  ار  قوف  هاـیگ  ردوپ  زا  هدـش  رکذ  ریداـقم  فرـصم :  هیهت و  زرط 
 . دینک لیم  اذغ  زا  دعب  تعاس  کی  ناجنف  کی  راب  ره  بش  حبص و  هدرک  فاص  ارنآ  سپس  دشکب 

نیلم ياهوراد 

بکرم ياه  هخسن  === 
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 ( یبصع یمساپسا (  ياهتسوبی  تهج  وراد  هرامش 1 - هخسن 
رتیل یلیم  هسوت 19/7  ایس  هراصع 

رتیل یلیم  ندالب 0/3  هراصع 
 : فرصم ردقم 

 . دوش لیم  لح و  دنق  بآ  ناکتسا  کی  رد  قوف  يوراد  زا  هرطق  باوخ 30  زا  لبق  بشو  حبص 
 ( درد اب  هارمه  تسوبی  ندرک  فرطرب  تهج  نیلم (  يوراد  هرامش 2 - هخسن 

مرگ هنوباب 20 
مرگ نارداموب 20 

مرگ هبوبجندرب 10 
مرگ عانعن 5 

مرگ انس 5 
مرگ هسوت 5  ایس 

 : فرصم ردقم  هیهت و  زط 
یقاب هقیقد  تدـم 30  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کـی  رد  دـشاب  هدـش  مرن  هدـیبوک و  ـالبق  هک  ار  قوف  طولخم  زا  يروخ  اذـغ  قشاـق  کـی 

 . دینک لیم  اذغ  زا  دعب  تعاس  کی  ناجنف  کی  بش  حبص و  هدرک  فاص  ارنآ  سپس  دشکب  مد  ات  دیراذگب 
نیلم يوراد  هرامش 3 - هخسن 

مرگ نایب 30  نیریش  هشیر 
مرگ نیبجنرت 60 

 : فرصم ردقم  هیهت و  زرط 
هدرک فاص  ار  نآ  سپس  دشکب  مد  ات  دیراذگب  هیققد  تدم 30  هتخیر  شوجبآ  ناجنف  کی  رد  ار  هدش  ردوپ  نایب  نیریـش  هشیر  هشفنب و 

 . دینک لیم  تبون  کی  رد  ار  طولخم  همتاخ  رد  دوش ،  لح  ات  دننک  یم  هفاضا  نآ  اب  ار  نیبجنرت  و 
نیلم يوراد  هرامش 4 - هخسن 

ددع هدزناپ  ولآدرز 
ددع هدزناپ  ولآ 

ددع هس  رفولین  لگ 
مرگ هشفنب 15  لگ 

مرگ هدنک 10  تسوپ  سدع 
مرگ کشخ 10  زینشگ 

مرگ هدیبوک 5  مین  ینساک  مخت 
 : فرصم ردقم  هیهت و  زرط 

تسوبی و عفر  تهج  تبون  کی  رد  هدش  فاص  طولخم  دننک .  یم  فاص  دـعب  هدـناسیخ و  بآ  رد  زور  کی  تدـم  هب  ار  قوف  ياهوراد 
 . دنا هدرک  هیصوت  مرگ  قطانم  رد  یمرگ  هبلغ  ترارح و 

دننک  یم  هفاضا  نیبجنرت  مرگ  نآ 50  هب  دشاب  هتشاد  ینیلم  تیصاخ  هدش  هیهت  هدناسیخ  هکنیا  يارب  هجوت : 
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ییوراد کت  ياه  هخسن  ===
هرامش 1  هخسن 

 ( Quercus infectoria یفلع (  زگ  وراد : 
 ( رامیب نس  بسح  رب  مرگ (  ات 60   20 فرصم :  ردقم 
 . دینک لیم  هدومن و  لح  بآ  یمک  رد  فرصم :  زرط 

هرامش 2  هخسن 
 ( Astragalus adscendens نیبگنازگ ( )  يراسنوخ (  زگ  وراد : 

 ( رامیب نس  بسح  رب  مرگ (  ات 60   20 فرصم :  ردقم 
 . دینک لیم  هدومن و  لح  بآ  یمک  رد  فرصم :  زرط 

هرامش 3 هخسن 
 ( Alhagi camelorum نیبجنرت (  وراد : 

 ( رامیب نس  بسح  رب  مرگ (  ات 70   10 فرصم :  ردقم 
 . دینک لیم  بآ  یمک  اب  فرصم :  زرط 

هرامش 4 هخسن 
(Cotoneaster numularia تشخ (  ریش  وراد : 

 ( رامیب نس  بسح  رب  مرگ (  ات 100  فرصم :  ردقم 
 . دینک لیم  بآ  یمک  اب  فرصم :  زرط 

هرامش 5 هخسن 
 ( Saccharum offcinarum خرس (  رکش  وراد : 

 ( رامیب نس  بسح  رب  مرگ (  ات 100  فرصم :  ردقم 
 . دینک لیم  بآ  یمک  اب  فرصم :  زرط 

هرامش 6 هخسن 
(Echinops cephalotes لاغیت (  رکش  وراد : 

مرگ ات 15  فرصم :  ردقم 
هدرک مد  تروصب  فرصم :  زرط 

هرامش 7 هخسن 
(Salix excelsa تشخ (  دیب  وراد : 

 ( رامیب نس  بسح  رب  مرگ (  ات 60   20 فرصم :  ردقم 
 . دینک لیم  بآ  یمک  اب  فرصم :  زرط 

هرامش 8 هخسن 
(Sisymbrium sophia یشکاخ (  هناد  وراد : 

مرگ ات 8   4 فرصم :  ردقم 
 . دینک لیم  درس  بآ  یمک  اب  فرصم :  زرط 
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هرامش 9 هخسن 
 ( Ficus carica  ) ریجنا هویم  وراد : 

مرگ ات 15   10 فرصم :  ردقم 
 . دینک لیم  ریش  رد  ای  مرگ  بآ  رد  هدناسیخ  تروصب  فرصم :  زرط 

 ( يوق نیلم  هرامش 10 (  هخسن 
(Ricinus communis oil کچرک (  نغور  وراد : 

 . رامیب یندب  عضو  نس و  بسح  رب  يروخ  اذغ  قشاق  کی  ات  يروخ  ابرم  قشاق  کی  فرصم :  ردقم 
 . تسا بسانم  مه  ناکدوک  يارب  تساهنیلم و  نیرت  نئمطم  نیرتبسانم و  نیرتهب و  وراد  نیا  هجوت : 

هرامش 11 هخسن 
(Prunus amygdalus oil ماداب (  نغور  وراد : 

 ( رامیب نس  بسح  رب  مرگ (  ات 60   15 فرصم :  ردقم 
هرامش 12 هخسن 

(Cocos nucifera oil لیگران (  نغور  وراد : 
 ( رامیب نس  بسح  رب  مرگ (  ات 40   10 فرصم :  ردقم 

هرامش 13 هخسن 
(Gossypium hearbaceum oil هناد (  هبنپ  نغور  وراد : 

 ( رامیب نس  بسح  رب  مرگ (  ات 30   10 فرصم :  ردقم 
هرامش 14 هخسن 

(Sesamum indicum oil دجنک (  نغور  وراد : 
 ( رامیب نس  بسح  رب  مرگ (  ات 60   40 فرصم :  ردقم 

هرامش 15 هخسن 
(Zea mays or corn oil ترذ (  نغور  وراد : 
 ( رامیب نس  بسح  رب  مرگ (  ات 60   40 فرصم :  ردقم 

هرامش 16 هخسن 
 ( Juglans regia oil ودرگ (  زغم  نغور  وراد : 

 ( رامیب نس  بسح  رب  مرگ (  ات 15   10 فرصم :  ردقم 

خفن دض  نکش و  داب  ياهورادو  جنلوق  دض 

شراوگ  هدعم و  ياهیرامیب  تالکشم و  هدعم و  مخز  هدعم و  مرو  خفن و  تیرتساگ و  دض  ياهوراد  - 
بکرم ياه  هخسن  === 

 ( خفن دض  نکش (  داب  يوراد  هرامش 1 - هخسن 
تمسق کی  هریز  هناد 

تمسق کی  هنوباب  لگ 
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تمسق کی  عانعن  گرب 
تمسق کی  نوسینا  هناد 

 : فرصم ردقم  هیهت و  زرط 
مد هقیقد  دیراذگب 20  یقاب  هتخیرـشوج و  بآ  ناویل  کی  رد  دشاب  هدش  مرن  هدیبوک و  البق  هک  ار  قوف  طولخم  زا  يروخ  اذغ  قشاق  کی 

 . دننک یم  لیم  اذغ  زا  لبق  ناجنف  کی  راب  ره  بش  حبص و  هدرک  فاص  ارنآ  سپس  دشکب . 
يوق نکشداب  يوراد  هرامش 2 - هخسن 

تمسق  کی  هنوباب  لگ 
تمسق کی  هیوبجنرداب  گرب 

تمسق کی  هنایزار  هویم 
تمسق کی  نوسینا  هویم 

تمسق کی  هریز  هویم 
 : فرصم ردقم  هیهت و  زرط 

هقیقد دیراذگب 20  یقاب  هتخیر و  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دشاب  هدـش  مرن  هدـیبوک و  البق  هک  ار  قوف  طولخم  زا  يروخ  اذـغ  قشاق  کی 
 . دینک لیم  اذغ  زا  لبق  ناجنف  کی  راب  ره  بش  حبص و  هدرک  فاص  ارنآ  سپس  دشکب .  كد 

خفن دض  درد و  دض  يوراد  هرامش 3 - هخسن 
مرگ عانعن 250 

مرگ هنوباب 250  لگ 
مرگ هنایزار 100 

مرگ نایب 200  نیریش  هشیر 
مرگ یمتخ 200  هشیر 

 : فرصم ردقم  هیهت و  زرط 
مد هقیقد  دیراذگب 30  یقاب  هتخیر و  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دشاب  هدش  مرن  درخ و  البق  هک  ار  قوف  طولخم  زایروخ  اذ  قشاق  ود  ردـقم 

 . دینک لیم  اذغ  زا  لبق  تعاس  مین  ناجنف  کی  هعفد  ره  بش  حبص و  هدرک  فاص  ارنآ  سپس  دشکب . 
 ( کیلوک جنلوق (  دض  يوراد  هرامش 4 - هخسن 

تمسق کی  هنوباب  لگ 
تمسق کی  هیوبجنرداب  گرب 

تمسق کی  بیطلا  لبنس  هشیر 
 : فرصم ردقم  هیهت و  زرط 

یقاب هیققد  تدـم 20  هب  هتخیر و  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دـشاب  هدـش  مرن  هدـیبوک و  البق  هک  ار  قوف  طولخم  يروخ ا  اذـغ  قشاق  کی 
 . دینک لیم  اذغ  زا  لبق  تعاس  مین  ناجنف  کی  راب  ره  بش  حبص و  هدرک  فاص  ارنآ  سپس  دشکب  مد  ات  دیراذگب 

هدعم درد  لد  جنشت و  دض  يوراد  هرامش 5 - هخسن 
مرگ عانعن 10 
مرگ هنوباب 10 
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مرگ نوسینا 5 
مرگ نارداموب 5 

 : فرصم ردقم  هیهت و  زرط 
هقیقد تدم 20  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دـشاب  هدـش  مرن  هدـیبوک و  البق  هک  ار  قوف  طولخم  زا  يروخ  اذـغ  قشاق  کی  ردـقم 

 . دینک لیم  اذغ  زا  لبق  تعاس  مین  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  يزور  هدرک  فاص  انرآ  سپس  دشکب  مد  ات  دیراذگب  یقاب 
خفن دض  تیرتساگ و  دض  يوراد  هرامش 6 - هخسن 

تمسق کی  سودوخ  وطسا 
تمسق هد  هریز  هناد 

تمسق هد  هنایزار  هناد 
تمسق هد  نوسینا  هناد 

تمسق هد  هنوباب  لگ 
تمسق تسیب  نارداموب  هایگ 

تمسق هدزیس  عانعن  گرب 
تمسق جنپ  بیطلا  لبنس  هشیر 

 : فرصم ردقم  هیهت و  زرط 
یقاب هقیقد  تدم 20  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دشاب  هدش  مرن  هدیبوک و  البق  هک  ار  قوف  طولخم  زا  يروخ  اذـغ  قشاق  کی  ردـقم 

 . دینک لیم  اذغ  زا  لبق  تعاس  مین  ناجنف  کی  راب  ره  راب  ود  يزور  هدرک  فاص  ارنآ  سپس  دشکب  ود  ات  دیراذگب 
خفن دض  يوراد  هرامش 7 - هخسن 

تمسق کی  هریز  هناد 
تمسق هس  هنوباب  لگ 

تمسق هس  عانعن  گرب 
تمسق هس  بیطلا  لبنس  هشیر 

 : فرصم ردقم  هیهت و  زرط 
دوخ لاب  هقیقد  تدم 20  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دشاب ،  هدش  هدیبوک  البق  هک  ار  قوف  طولخم  زا  يروخ  اذـغ  قشاق  کی  ردـقم 

 . دینک لیم  اذغ  زا  لبق  تعاس  مین  ناجنف  کی  راب  ره  راب  ود  يور  هدرک  فاص  ارنآ  سپس  دشکب .  مد  ات  دیراذگب  یقاب 
خفن دض  يوراد  هرامش 8 - هخسن 

مرگ هریز 10 
مرگ هنایزار 10 
مرگ نوسینا 5 

 : فرصم ردقم  هیهت و  زرط 
یقاب هقیقد  تدم 20 هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دشاب  هدش  مرن  هدـیبوک و  البق  هک  ار  قوف  طولخم  زا  يروخ  اذـغ  قشاق  کی  ردـقم 

دینک لیم  اذغ  زا  دعب  تعاس  مین  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  يزور  سپس  دشکب  مد  ات  دیراذگب 
درد لد  دض  خفن و  دض  يوراد  هرامش 9 - هخسن 
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مرگ عانعن 10 
مرگ هیوبجنرداب 10 

مرگ یگنرف 10  توت  گرب 
 : فرصم ردقم  هیهت و  زرط 

هقیقد تدم 20  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دـشاب  هدـش  مرن  هدـیبوک و  البق  هک  ار  قوف  طولخم  زا  يروخ  اذـغ  قشاق  کی  ردـقم 
 . دینک لیم  اذغ  زا  دعب  تعاس  مین  ناجنف ،  کی  راب  ره  راب  هس  يزور  هدرک  فاص  ارنآ  سپس  دشکب  مد  ات  دیراذگب  یقاب 

درد اب  هارمه  مکش  شچیپ  نامرد  تهج  وراد  هرامش 10 - هخسن 
مرگ عانعن 20 
مرگ هنوباب 10 

مرگ هیوبجنرداب 10 
مرگ نوسینا 5 

 : فرصم ردقم  هیهت و  زرط 
هیققد تدم 20  هب  هتخیر  شوج  بآ  اویل ن  کی  رد  دشاب  هدـش  مرن  وهدـیبوک  البق  هک  ار  قوف  طولخم  زا  يروخ  اذـغ  قشاق  کی  ردـقم 

 . دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  بش  حبص و  هدرک  فاص  ارنآ  سپس  دشکب  مد  ات  دیراذگب  یقاب 
همضاه تالالتخا  عفر  تهج  وراد  هرامش 11 - هخسن 

تمسق کی  نوسینا  گرب 
تمسق کی  ناحیر  گرب 

تمسق کی  عانعن  گرب 
تمسق هد  هزرم  گرب 

 : فرصم ردقم  هیهت و  زرط 
هقیقد تدـم 20  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناجنف  کی  رد  دـشاب  هدـش  مرن  هدـیبو و  البق  هک  ار  قوف  طولخم  زا  يروخ  اذـغ  قشاق  کی  ردـقم 

دینک .  لیم  بش  ره  هتفه  کی  تدم  هدرک  فاص  ارنآ  سپس  دشکب  مد  ات  دیراذگب  یقاب 
ییوراد کت  ياه  هخسن  === 

 ( Foeniculum vulgare هنایزار (  هایگ  مامت  ای  هویم  وراد :  درد  لد  دض  يوراد  هرامش 1 - هخسن 
مرگ ات 1  نس 0/5  بسح  رب  لافطا  مرگ ،  ات 4  نالاسگرزب 2  فرصم :  ردقم 

دـشکب مد  ات  دـیراذگب  یقاب  تعاـس  مین  تدـم  هتخیر  شوج  بآ  ناـجنف  کـی  رد  ار  هدـش  بوک  مین  يوراد  زا  قوف  ریداـقم  هیهت :  زرط 
 . دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  يزور  سپس 

(Carum carvi هریز (  هویم  وراد :  درد  لد  دض  نکشداب و  يوراد  هرامش 2 - هخسن 
مرگ ات 1  لافطا 2  مرگ -  ات 12  نالاسگرزب 4  فرصم :  ردقم 

دـشکب مد  ات  دـیراذگب  یقاب  تعاـس  مین  تدـم  هتخیر  شوج  بآ  ناـجنف  کـی  رد  ار  هدـش  بوک  مین  يوراد  زا  قوف  ریداـقم  هیهت :  زرط 
 . دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  يزور  هدرک  فاص  ارنآ  سپس 

 ( Matricaria chamomilla یلصا (  هنوباب  لگ  وراد :  نکشداب  جنلوق و  دض  يوراد  هرامش 3 - هخسن 
( رامیب نس  بسح  رب   ) مرگ ات 8   2 فرصم :  ردقم 
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دـشکب مد  ات  دـیراذگب  یقاب  تعاـس  مین  تدـم  هتخیر  شوج  بآ  ناـجنف  کـی  رد  ار  هدـش  بوک  مین  يوراد  زا  قوف  ریداـقم  هیهت :  زرط 
 . دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  يزور  هدرک  فاص  ارنآ  سپس 

 ( Origanum majorana شوجنزرم (  هایگ  مامت  وراد :  نکشداب  جنلوق و  دض  يوراد  هرامش 4 - هخسن 
مرگ ات 4   2 فرصم :  ردقم 

دـشکب مد  ات  دـیراذگب  یقاب  تعاـس  مین  تدـم  هتخیر  شوج  بآ  ناـجنف  کـی  رد  ار  هدـش  بوک  مین  يوراد  زا  قوف  ریداـقم  هیهت :  زرط 
 . دینک لیم  ناجنف  ود  يزور  هدرک  فاص  ارنآ  سپس 

 ( Melissa officinalis هیوبجنرداب (  هایگ  گرب  وراد :  نکشداب  جنلوق و  دض  يوراد  هرامش 5 - هخسن 
مرگ ات 4   2 فرصم :  ردقم 

دـشکب مد  ات  دیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدـم  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  ار  تسا  هدـش  هدـیبوک  البق  هک  ار  قوف  ریداقم  هیهت :  زرط 
 . دینک لیم  ناجنف  ود  يزور  هدرک  فاص  ارنآ  سپس 

 ( Thymus serpyllum يزاریش (  نشیوآ  هایگ  مامت  وراد :  نکشداب  يوراد  هرامش 6 - هخسن 
مرگ ات 4   2 فرصم :  ردقم 

مد ات  دـیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدـم  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  ار  تسا  هدـش  هدـیبوک  البق  هک  ار  قوف  هاـیگ  ریداـقم  هیهت :  زرط 
 . دینک لیم  ناجنف  ود  يزور  هدرک  فاص  ارنآ  سپس  دشکب 

(Mentha pulegium هندوپ (  هایگ  مامت  وراد :  نکشداب  يوراد  هرامش 7 - هخسن 
مرگ ات 4   1 فرصم :  ردقم 

مد ات  دـیراذگب  یقاب  تعاس  کی  تدـم  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  ار  تسا  هدـش  هدـیبوک  البق  هک  ار  قوف  هایگ  ریداقم  هیهت :  زرط 
 . دینک لیم  ناجنف  کیراب  ره  راب  ود  يزور  هدرک  فاص  ارنآ  سپس  دشکب 

 . دوش یمن  هیصوت  هلماح  نانز  رد  وراد  نیا  فرصم  هجوت : 
 ( Lavandula officinalis سودوخ (  وطسا  وراد :  نکشداب  يوراد  هرامش 8 - هخسن 

مرگ ات 4   2 فرصم :  ردقم 
مد ات  دـیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدـم  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  ار  تسا  هدـش  هدـیبوک  البق  هک  ار  قوف  هاـیگ  ریداـقم  هیهت :  زرط 

 . دینک لیم  ناجنف  کیراب  ره  راب  ود  يزور  هدرک  فاص  ارنآ  سپس  دشکب 
 ( Mentha piperita عانعن (  گرب  وراد :  نکشداب  جنشت و  دض  يوراد  هرامش 9 - هخسن 

مرگ ات 4   2 فرصم :  ردقم 
مد ات  دـیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدـم  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  ار  تسا  هدـش  هدـیبوک  البق  هک  ار  قوف  هاـیگ  ریداـقم  هیهت :  زرط 

 . دینک لیم  ناجنف  کیراب  ره  راب  ود  يزور  هدرک  فاص  ارنآ  سپس  دشکب 
(Coriandrum sativum زینشگ (  هایگ  مخت  وراد :  نکشداب  يوراد  هرامش 10 - هخسن 

مرگ ات 4   2 فرصم :  ردقم 
مد ات  دـیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدـم  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  ار  تسا  هدـش  هدـیبوک  البق  هک  ار  قوف  هاـیگ  ریداـقم  هیهت :  زرط 

 . دینک لیم  ناجنف  کیراب  ره  راب  ود  يزور  هدرک  فاص  ارنآ  سپس  دشکب 
 ( Allium sativum ریس (  وراد :  مساپسا  دض  يوراد  هرامش 11 - هخسن 

 ( نآ زایپ  هناد  ای 4-3  هدش  کشخ  ردوپ  مرگ (  ات 4   2 فرصم :  ردقم 
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 . دینک لیم  اذغ  اب  هارمه  فرصم :  زرط 
 ( Hyoscyamus niger مایکسوژ ( )  جنبلا (  رذب  گرب  وراد :  مساپسا  دض  يوراد  هرامش 12 - هخسن 

مرگ یلیم  ات 320   130 فرصم :  ردقم 
ارنآ سپـس  دشکب  مد  ات  دیراذگب  یقاب  تعاس  مینتدم  هتخبر  شوجبآ  ناویل  کی  رد  دشاب  هدش  هدیبوک  البق  هک  ار  قوف  ردقم  هیهت :  زرط 

 . دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  ود  يزور  هدرک  فاص 
 . ددرگ زیوجن  کشزپ  طسوت  دیاب  ندوب  رثالا  دیدش  تلع  هب  وراد  نیا  هجوت : 

(Ferula assa-foetida هزوقنا (  ندش  کشخ  هباریش  وراد :  مساپسا  دض  يوراد  هرامش 13 - هخسن 
مرگ ات 1   0/3 فرصم :  ردقم 

دینک لیم  لح و  مرلو  بآ  یمک  رد  هیهت :  زرط 
 ( Atropa belladonna كزیبهاش (  هایگ  گرب  ای  هشیر  وراد :  مساپسا  جنشت  دض  يوراد  هرامش 14 - هخسن 

مرگ ات 100   30 فرصم :  ردقم 
مد ات  دیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دـشاب  هدـش  هدـیبوک  البق  هک  ار  قوف  يوراد  ردـقم  هیهت :  زرط 

 . دینک لیم  ناجنف  کی  هعفد  ره  راب  ود  يزور  هدرک  فاص  ارنآ  سپس  دشکب 
 . ددرگ زیوجت  کشزپ  طسوت  طقف  تسا و  یمس  وراد  نیا  هجوت : 

 ( Thymus serpyllum يزاریش (  نشیوآ  رادلگ  هایگ  مامت  وراد :  نکشداب  يوراد  هرامش 15 - هخسن 
مرگ ات 4   2 فرصم :  ردقم 

مد ات  دیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دـشاب  هدـش  هدـیبوک  البق  هک  ار  قوف  يوراد  ردـقم  هیهت :  زرط 
 . دینک لیم  ناجنف  هعفد  کی  ره  راب  ود  يزور  هدرک  فاص  ارنآ  سپس  دشکب 

 ( Nigella sativa هناد (  هایس  هایگ  هناد  وراد :  نکشداب  يوراد  هرامش 16 - هخسن 
مرگ ات 4   2 فرصم :  ردقم 

مد ات  دیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دـشاب  هدـش  هدـیبوک  البق  هک  ار  قوف  يوراد  ردـقم  هیهت :  زرط 
 . دینک لیم  ناجنف  هعفد  کی  ره  راب  هس  يزور  هدرک  فاص  ارنآ  سپس  دشکب 
 ( Piper cubeba هبابک (  هویم  وراد :  نکشداب  يوراد  هرامش 17 - هخسن 

مرگ ات 3   1 فرصم :  ردقم 
ارنآ سپس  دشکب  مد  ات  دیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  هدرک  بوک  مین  هک  ار  قوف  ردقم  هیهت :  زرط 

 . دینک لیم  مرگ  مرگ  هدرک و  فاص 
 ( Pimpinella anisum  ) نایداب هویم  وراد :  نکشداب  هدعم و  درد  دض  يوراد  هرامش 18 - هخسن 

مرگ ات 2   0/5 فرصم :  ردقم 
ارنآ سپس  دشکب  مد  ات  دیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  هدرک  بوک  مین  هک  ار  قوف  ردقم  هیهت :  زرط 

 . دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  يزور  هدرک  فاص 
 ( Anethum graveolnce دیوش (  هایگ  مامت  وراد :  نکشداب  يوراد  هرامش 19 - هخسن 

مرگ ات 2   0/5 فرصم :  ردقم 
ارنآ سپس  دشکب  مد  ات  دیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  هدرک  بوک  مین  هک  ار  قوف  ردقم  هیهت :  زرط 
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 . دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  يزور  هدرک  فاص 
 ( Satureia hortensis هزرم (  هایگ  مامت  وراد :  نکشداب  هدعم و  درد  دض  يوراد  هرامش 20 - هخسن 

مرگ ات 10   5 فرصم :  ردقم 
ارنآ سپس  دشکب  مد  ات  دیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  هدرک  بوک  مین  هک  ار  قوف  ردقم  هیهت :  زرط 

 . دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  يزور  هدرک  فاص 
 ( Gentiana Iuteas نیسناژ ( )  انایطنج (  مزیر  هشیر و  وراد :  هدعم  يوقم  يوراد  هرامش 21 - هخسن 

مرگ ات 3   2 فرصم :  اردقم 
دـشکب مد  ات  دیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دـشاب  هدـش  هدـیبوک  البق  هک  ار  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 

. دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  يزور  هدرک  فاص  ارنآ  سپس 
 . دنیامن فرصم  ار  وراد  نیا  دیابن  دنوش  یم  یبصع  تلاح  ای  دردرس  هب  التبم  تعرس  هب  هک  يدارفا  هجوت : 

 ( Pimpinella anisum نوسینا (  هناد )  هویم (  وراد :  هدعم  يوقم  يوراد  هرامش 22 - هخسن 
مرگ ات 4   2 فرصم :  اردقم 

دـشکب مد  ات  دیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دـشاب  هدـش  هدـیبوک  البق  هک  ار  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 
. دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  يزور  هدرک  فاص  ارنآ  سپس 

 ( Mentha piperita عانعن (  گرب  وراد :  هدعم  مرو  هدننک  فرطرب  هدعم و  يوقم  يوراد  هرامش 24 - هخسن 
مرگ ات 4   2 فرصم :  اردقم 

دـشکب مد  ات  دیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دـشاب  هدـش  هدـیبوک  البق  هک  ار  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 
. دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  يزور  هدرک  فاص  ارنآ  سپس 

 ( Foeniculum vulgare هنایز (  ار  هناد )  هویم (  وراد :  هدعم  يوقم  يوراد  هرامش 23 - هخسن 
مرگ ات 4  نالاسگرزب 2  فرصم :  اردقم 

دـشکب مد  ات  دیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دـشاب  هدـش  هدـیبوک  البق  هک  ار  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 
. دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  يزور  هدرک  فاص  ارنآ  سپس 

 ( Mentha piperita عانعن (  گرب  وراد :  هدعم  مرو  هدننک  فرطرب  هدعم و  يوقم  يوراد  هرامش 24 - هخسن 
مرگ ات 4   2 فرصم :  اردقم 

دـشکب مد  ات  دیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دـشاب  هدـش  هدـیبوک  البق  هک  ار  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 
. دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  يزور  هدرک  فاص  ارنآ  سپس 
هدعم جنلوق  هدننک  فرطرب  نکشداب و  يوقم  يوراد  هرامش 25 - هخسن 

 ( Anethum graveolence تبش ( )  دیوش (  مخت  وراد : 
مرگ ات 4   2 فرصم :  اردقم 

دـشکب مد  ات  دیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دـشاب  هدـش  هدـیبوک  البق  هک  ار  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 
. دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  يزور  هدرک  فاص  ارنآ  سپس 

Zingiber officinalis لیبجنز (  وراد :  هدور  هدعم و  درد  نامرد  تهجوراد  هرامش 26 - هخسن 
يروخ ابرم  قشاق  کی  ای  مرگ  ات 4   2 فرصم :  اردقم 
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 . دینک لیم  بش  حبص و  هیهت :  زرط 
 ( Mentha pulegium هندوپ ( )   ) هنوپ گرب  وراد :  هدعم  يوقم  يوراد  هرامش 27 - هخسن 

مرگ ات 4   2 فرصم :  اردقم 
دـشکب مد  ات  دیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دـشاب  هدـش  هدـیبوک  البق  هک  ار  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 

. دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  يزور  هدرک  فاص  ارنآ  سپس 
 ( Viola odorata هشفنب (  لگ  وراد :  هدعم  يزیرنوخ  ندرک  فرطرب  تهج  وراد  هرامش 28 - هخسن 

مرگ ات 20   10 فرصم :  اردقم 
دـشکب مد  ات  دیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دـشاب  هدـش  هدـیبوک  البق  هک  ار  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 

. دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  يزور  هدرک  فاص  ارنآ  سپس 
 ( Larus nobilis وب (  گرب  هایگ  گرب  ای  هویم  وراد :  هدعم  يوقم  يوراد  هرامش 29 - هخسن 

مرگ ات 8   4 فرصم :  اردقم 
دـشکب مد  ات  دیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دـشاب  هدـش  هدـیبوک  البق  هک  ار  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 

. دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  يزور  هدرک  فاص  ارنآ  سپس 
(Curcuma longa هبوچدرز (  موزیر  وراد :  هدعم  يوقم  يوراد  هرامش 30 - هخسن 

مرگ ات 4   2 فرصم :  اردقم 
دـشکب مد  ات  دیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دـشاب  هدـش  هدـیبوک  البق  هک  ار  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 

. دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  يزور  هدرک  فاص  ارنآ  سپس 
 ( Portulaca oleracea هفرخ (  وراد :  هدعم  مخز  مرو و  نامرد  نامرد  تهج  وراد  هرامش 31 - هخسن 

 . دینک لیم  اذغ  هارمه  هزات  هفرخ  مرگ  دودح 3  رد  هعفد  ره  بش  رهظ و  حبص و  فرصم :  ردقم 
 ( Satureia hortensis هزرم (  وراد :  هدور  هدعم و  باهتلا  تهج  وراد  هرامش 32 - هخسن 

مرگ ات 4   2 فرصم :  اردقم 
دـشکب مد  ات  دیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دـشاب  هدـش  هدـیبوک  البق  هک  ار  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 

ینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  يزور  هدرک  فاص  ارنآ  سپس 
 ( Glycyrrhiza glabra وجم ( )  نایب (  نیریش  هشیر  وراد :  رشع  ینثا  هدعم و  مخز  تهج  وراد  هرامش 33 - هخسن 

مرگ ات 4   2 فرصم :  اردقم 
دـشکب مد  ات  دیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دـشاب  هدـش  هدـیبوک  البق  هک  ار  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 

. دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  يزور  هدرک  فاص  ارنآ  سپس 
نارداموب هایگ  مامت  ای  لگ  وراد :   ( CAchillea mille Folium هدعم (  مخز  تهج  وراد  هرامش 34 - هخسن 

مرگ ات 4   2 فرصم :  اردقم 
دـشکب مد  ات  دیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دـشاب  هدـش  هدـیبوک  البق  هک  ار  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 

دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  يزور  هدرک  فاص  ارنآ  سپس 

روآ اهتشا  هدعم و  يوقم  هدعم ،  كرحم  ياهوراد 
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بکرم ياه  هخسن  === 
هدعم كرحم  يوراد  هرامش 1 - هخسن 

تمسق کی  هنایزار  هویم 
تمسق کی  هایس  هریز 

تمسق کی  زینشگ  مخت 
تمسق کی  نوسینا  هویم 

تمسق کی  زبس  هریز 
 : فرصم ردقم  هیهت و  زرط 

ات دیراذگب  یقاب  هقیقد  هتخیر 20  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دشاب  هدش  مرن  هدـیبوک و  البق  هک  ار  قوف  طولخم  زا  يروخ  اذـغ  قشاق  کی 
 . دینک لیم  اذغ  زا  دعب  ماش  رهظ و  هدرک  فاص  ارنآ  سپس  دشکب  مد 

هدعم يوقم  يوراد  هرامش 2 - هخسن 
تمسق کی  نوسینا  هویم 
تمسق کی  دیوش  هویم 

تمسق کی  هنایزار  هویم 
تمسق کی  هایس  هریز  هویم 

تمسق کی  هدش  کشخ  عانعن  گرب 
 : فرصم ردقم  هیهت و  زرط 

ات دیراذگب  یقاب  هقیقد  هتخیر 20  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دشاب  هدش  مرن  هدیبوک و  البق  هک  ار  قوف  طولخم  زاا  يروخ  اذـغ  قشاق  کی 
 . دینک لیم  اذغ  زا  دعب  ماشو  رهظ  هدرک  فاص  ارنآ  سپس  دشکب  مد 

هدعم يوقم  يوراد  هرامش 3 - هخسن 
مرگ نیطنسفا 200 

مرگ ریغص 200  نویروطنق 
مرگ یبآ 50  ردبش 

مرگ نایسناژ 50  هشیر 
 : فرصم ردقم  هیهت و  زرط 

یقاب هقیقد  تدم 30  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دشاب  هدش  منر  هدـیبوک و  البق  هک  ار  قوف  طولخم  زا  يروخ  اذـغ  قشاق  ود  ردـقم 
 . دینک لیم  اذغ  زا  لبق  تعاس  مین  شو ب  حبص  هدرک  فاص  ارنآ  سپس  دشکب  مد  ات  دیراذگب 

درد اب  هارمه  هدعم  یتحاران  تهج  وراد  هرامش 4 - هخسن 
مرگ عانعن 20 
مرگ هنوباب 10 

مرگ هیوبجنرداب 10 
مرگ نوسینا 5 

 : فرصم ردقم  هیهت و  زرط 
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یقاب هقیقد  هتخیر 20  شوج  بآ  ناویل  کـی  رد  دـشاب  هدـش  مرن  هدـیبوک و  ـالبق  هک  ار  قوف  طولخم  زا  يروخ  اذـغ  قشاـق  کـی  ردـقم 
 . دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  يزور  هدرک  فاص  ارنآ  سپس  دشکب  مد  ات  دیراذگب 

روآ اهتشا  يوراد  هرامش 5- هخسن 
تمسق کی  هجنوی  ای  ردبش  گرب 

تمسق کی  نویروطنق  هایگ 
تمسق کی  نیطنسفا 

 : فرصم ردقم  هیهت و  زرط 
دیراذگب یقاب  هیققد  تدم 30  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دشاب  هدش  درخ  البق  هک  ار  قوف  طولخم  زا  يروخ  اذغ  قشاق  کی  ردـقم 

 . دینکب لیم  اذغ  زا  لبق  تعاس  مین  ناجنف  کی  راب  ره  راب  ود  يزور  هدرک و  فاص  ارنآ  سپس  دشکب  مد  ات 
هدعم هریش  دوبمک  دض  يوراد  - 6 هرامش هخسن 

تمسق ود  نیطنسفا  هایگ 
تمسق ود  هریز  هناد 

تمسق ود  هنوباب  لگ 
تمسق راهچ  عانعن  گرب 

 : فرصم ردقم  هیهت و  زرط 
یقاب هقیقد  تدـم 20  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کـی  رد  دـشاب  هدـش  درخ  ـالبق  هک  ار  قوف  طولخم  زا  يروخ  اذـغ  قشاـق  کـی  ردـقم 

 . دینک لیم  اذغ  زا  لبق  تعاس  مین  ناجنف  کی  راب  ره  راب  ود  يزور  هدرک  فاص  ارنآ  سپس  دشکب  مد  ات  دیراذگب 
هدعم مخز  مایتلا  تهج  يوراد  هرامش 7 - هخسن 

مرگ هنوباب 30 
مرگ هریز 10 
مرگ عانعن 3 

مرگ انس 3 
 : فرصم ردقم  هیهت و  زرط 

دیراذگب ا یقاب  هقیقد  تدم 20  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  هدرک و  طولخم  مه  اب  دشاب  هدـش  هدـیبوک  البق  هک  ار  قوف  ياهوراد 
 . دینک لیم  اذغ  زا  دعب  تعاس  مین  ناجنف  کی  هعفد  ره  هبترم  هس  يزور  هدرک  فاص  ارنآ  سپس  دشکب .  مد 

هدعم هریش  دوبمک  دض  ياه  وراد  هرامش 8 - هخسن 
تمسق ود  نیطنسفا  هایگ 

تمسق ود  هریز  هناد 
تمسق ود  هنوباب  لگ 

تمسق راهچ  عانعن  گرب 
 : فرصم ردقم  هیهت و  زرط 

ات دیراذگب  یقاب  هقیقد  تدم 30  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دشاب  هدش  رخ  البق  هک  ار  قوف  طولخم  زا  يروخ  اذغ  قشاق  کی  ردقم 
 . دینک لیم  اذغ  زا  لبق  تعاس  مین  ناجنف  کی  راب  ره  راب  ود  يزور  هدرک  فاص  ارنآ  سپس  دشکب  مد 
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هدعم مخز  مایتلا  تهج  يوراد  هرامش 9 - هخسن 
مرگ هنوباب 30 
مرگ هریز 10 
مرگ عانعن 3 

مرگ انس 3 
 : فرصم ردقم  هیهت و  زرط 

دیراذگب یقاب  هقیقد  تدم 20  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  هدرک و  طولخم  مه  اب  ار  دشاب  هدش  هدـیبوک  البق  هک  ار  قوف  ياهوراد 
 . دینک لیم  اذغ  زا  دعب  تعاس  مین  ناجنف  کی  هعفد  ره  هبتمر  هس  يزور  هدرک  فاص  ارنآ  سپس  دشکب .  مد  ات 

روآاهتشا يوراد  هرامش 10 - هخسن 
تمسق هجنوی 8  گرب 

تمسق مدآ 2 اباب 
تمسق نیچرد 1 

تمسق نایب 1 نیریش 
 : فرصم ردقم  هیهت و  زرط 

مد ات  دیراذگب  یقاب  هیققد  تدـم 30  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دـشاب  هدـش  درخ  البق  هک  ار  قوف  طولخم  زا  يروخ  اذ  قشاق  کی 
 . دینک لیم  اذغ  زا  لبق  تعاس  مین  ناجنف  کی  هعفد  ره  راب  يزور 2  هدرک  فاص  ارنآ  سپس  دشکب 

لاهسا اب  هارمه  درد  لد  يوراد  هرامش 11 - هخسن 
مرگ طولب 20  تسوپ 

مرگ عانعن 10 
مرگ هنوباب 10 

 : فرصم ردقم  هیهت و  زرط 
مد ات  دیراذگب  یقاب  هقیقد  تدم 30  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  شاب  هدـش  درخ  البق  هک  ار  قوف  طولخم  زا  يروخ  اذـغ  قشاق  کی 

دینک  لیم  اذغ  زا  لبق  تعاس  مین  ناجنف  کی  هعفد  ره  راب  يزور 3  هدرک  فاص  ارنآ  سپس  دشکب 
ییوراد کت  ياه  هخسن  === 

 ( Cinnamomum zeylanicm نیچرد (  تسوپ  وراد :  هرامش 1 - هخسن 
مرگ ات 10   0/5 فرصم :  ردقم 

دـشکب مد  ات  دیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دـشاب  هدـش  هدـیبوک  البق  هک  ار  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 
 . دینک لیم  اذغ  زا  لبق  تعاس  مین  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  يزور  هدرک  فاص  ارنآ  سپس 

 ( Zingiber officinalis لیبجنز (  هشیر  وراد :  هرامش 2 - هخسن 
مرگ ات 10   0/25 فرصم :  ردقم 

دـشکب مد  ات  دیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دـشاب  هدـش  هدـیبوک  البق  هک  ار  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 
 . دینک لیم  اذغ  زا  لبق  تعاس  مین  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  يزور  هدرک  فاص  ارنآ  سپس 

. ( Elletaria cardamomum or Anomum C له (  هناد )   ) هویم وراد :  هرامش 3 - هخسن 
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مرگ ات 2   1 فرصم :  ردقم 
دـشکب مد  ات  دیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دـشاب  هدـش  هدـیبوک  البق  هک  ار  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 

 . دینک لیم  اذغ  زا  لبق  تعاس  مین  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  يزور  هدرک  فاص  ارنآ  سپس 
 ( Piper nigrum هایس (  لفلف  هویم  وراد :  هرامش 4 - هخسن 

مرگ ات 2   1 فرصم :  ردقم 
دـشکب مد  ات  دیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دـشاب  هدـش  هدـیبوک  البق  هک  ار  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 

 . دینک لیم  اذغ  زا  لبق  لسع  ای  رکش  یمک  اب  ناجنف  کی  راب  ره  راب  ود  يزور  هدرک  فاص  ارنآ  سپس 
 ( Trigonella foenum - graecum هلیلبنش (  هایگ  هناد  وراد :  هرامش 5 - هخسن 

مرگ ات 10   4 فرصم :  ردقم 
دـشکب مد  ات  دیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دـشاب  هدـش  هدـیبوک  البق  هک  ار  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 

 . دینک لیم  اذغ  زا  لبق  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  يزور  هدرک  فاص  ارنآ  سپس 
 ( Archangelica officinalis یئاتخ (  لبنس  هناد  ای  هشیر  ای  گرب  وراد :  هرامش 6 - هخسن 

مرگ ات 2  هشیر 1  مرگ -  ات 3  گرب 1  فرصم :  ردقم 
دـشکب مد  ات  دیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دـشاب  هدـش  هدـیبوک  البق  هک  ار  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 

 . دینک لیم  اذغ  زا  لبق  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  يزور  هدرک  فاص  ارنآ  سپس 
 ( Pimpinella anisum نوسینا (  هویم  وراد :  هرامش 7 - هخسن 

مرگ ات 4   2 فرصم :  ردقم 
دـشکب مد  ات  دیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دـشاب  هدـش  هدـیبوک  البق  هک  ار  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 

 . دینک لیم  اذغ  زا  لبق  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  يزور  هدرک  فاص  ارنآ  سپس 
 ( Foeniculum vulgare هنایزار (  هناد )  هویم (  وراد :  هرامش 8 - هخسن 

مرگ ات 4  نالاسگرزب 2  فرصم :  ردقم 
دـشکب مد  ات  دیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دـشاب  هدـش  هدـیبوک  البق  هک  ار  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 

 . دینک لیم  اذغ  زا  لبق  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  يزور  هدرک  فاص  ارنآ  سپس 
 ( Allium sativum ریس (  هایگ  زایپ  وراد :  هرامش 9 - هخسن 

راب دنچ  يزور  سپس  دنامب  یقاب  دنراذگ  یم  تعاس  ات 8  هدرک 6  هل  درس  بآ  رتیل  رد 1/8  ار  ریس  ددع  جنپ  فرصم :  اردقم  هیهت و  زرط 
 . دینک لیم  يروخ  اذغ  قشاق  کی  هبترم  ره 

لگنا مرک و  دض  ياهوراد 

بکرم ياه  هخسن  ===
کمرک عفر  تهج  وراد  هرامش 1 - هخسن 

مرگ ات 1  درز 0/5  ربص 
ددع غرم 1  مخت  هدرز 

مرگ ات 100  مرگ 50  مین  بآ 
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 : فرصم ردقم  هیهت و  زرط 
 . دوش هیقنت  طولخم و  قوف  ياهوراد 

سیراکسآ ياهمرک  عفر  تهج  وراد  هرامش 2 - هخسن 
تمسق  کی  رانا  هشیر 

تمسق کی  تخرد ) دازآ   ) لاش هشیر  تسوپ 
تمسق کی  سخرس 

تمسق کی  لفوف 
 : فرصم ردقم  هیهت و  زرط 

یقاب تعاس  مین  تدـم  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دـشاب  هدـش  مرن  هدـیبوک و  البق  هک  ار  قوف  طولخم  زا  يرو  اذـغ  قشاـق  ردقم 2 
 . دینک لیم  اتشان  حبص  هدرک  فاص  ارنآ  سپس  دشکب  مد  ات  دیراذگب 

ودک مرک  نامرد  تهج  وراد  هرامش 3 - هخسن 
مرگ ودک 15  مخت 

مرگ یلباک 15  کنرب 
هناد کی  لفوف 

مرگ یهوک 30  چراق 
 : فرصم ردقم  هیهت و  زرط 

ارنآ دشکب  مد  ات  دیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دـشاب  هدـش  مرن  هدـیبوک و  البق  هک  ار  قوف  طولخم 
 . دینک لیم  اتشان  حبص  هدرک  فاص 

زارد ياهمرک  عفر  تهج  وراد  هرامش 4- هخسن 
مرگ یلباک 25  کنرب 

مرگ درز 25  هلیله  تسوپ 
مرگ یقنم 25 هلمآ 

مرگ دیفس 15  دبرت 
مرگ خرس 100  رکش 

 : فرصم ردقم  هیهت و  زرط 
 . دینک لیم  مرگ  بآ  اب  مرگ  ردقم 20  هب  هدروآرد و  بح  تروصب  طولخم و  خرس  رکش  اب  هدرک و  کلا  هدیبوک و  ار  اهوراد 

اهمرک عاونا  عفد  تهج  وراد  هرامش 5 - هخسن 
مرگ درز 15  هلیله  تسوپ 

مرگ یلباک 15  کنرب 
مرگ دیفس 30  دبرت 
مرگ خرس 60  رکش 

 : فرصم ردقم  هیهت و  زرط 
 . دینک لیم  بآ  یمک  اب  مرگ  راب 30  ره  هدرک و  طولخم  کلا و  مرن و  ار  اهوراد 
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ودک مرک  نامرد  تهج  وراد  هرامش 6 - هخسن 
مرگ سخرس 10  هشیر 

مرگ دبرت 10 
مرگ یلباک 25  کنرب 
مرگ یکرت 25  هنمرد 

مرگ يرصم 15  يالقاب 
 : فرصم ردقم  هیهت و  زرط 

یقاـب تعاـس  مین  تدـم  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کـی  رد  دـشاب  هدـش  مرن  هدـیبوک و  ـالبق  هک  ار  قوف  طولخم  زا  يروخ  اذـغ  قشاـق  ود 
دینک .  لیم  بش  حبص و  زور  تدم 5  يارب  راب  ود  يزور  هدرک  فاص  ارنآ  سپس  دشکب  مد  ات  دیراذگب 

ییوراد کت  ياه  هخسن  ===
(Artemisia Spp ایزیمترآ (  فلتخم  ياه  هنوگ  نیطنسفا (  هایگ  هخاشرس  گرب و  وراد :  هرامش 1 - هخسن 

مرگ ات 4   2 فرصم :  ردقم 
 . دشکب مد  ات  دیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دشاب  هدـش  هدـیبوک  البق  هک  ار  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 

دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  یلاوتم  زور  تدم 5  هب  هدرک  فاص  ارنآ  سپس 
 . دنک یم  تیمومسم  داجیا  نوچ  ددرگ  بانتجا  وراد  نیا  دایز  ریداقم  زا  هجوت : 

(Punica granaum رانا (  هشیر  تسوپ  وراد :  هرامش 2 - هخسن 
مرگ ات 15   4 فرصم :  ردقم 

 . دشکب مد  ات  دیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دشاب  هدـش  هدـیبوک  البق  هک  ار  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 
 . دینک لیم  ناجنف  کی  هعفد  ره  بش  حبص و 

(Allium sativum ریس (  وراد :  هرامش 3 - هخسن 
مرگ ات 6   3 فرصم :  ردقم 

دـشکب مد  ات  دیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دـشاب  هدـش  هدـیبوک  البق  هک  ار  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 
 . دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  يزور 

(Cucurbita maxima and C.pepo ودک (  مخت  وراد :  هرامش 4 - هخسن 
مرگ ات 100  لافطا 50  مرگ -  ات 250  نالاسگرزب 200  فرصم :  ردقم 

دـشکب مد  ات  دیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دـشاب  هدـش  هدـیبوک  البق  هک  ار  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 
 . دینک لیم  نوتیز  ای  کچرک  نغور  يروخ  اذغ  قشاق  ود  تعاس  دنچ  زا  سپ  دینک و  لیم  هدرک  فاص  ارنآ  سپس 

(Poypodium vulgare جیافسب (  هشیر  وراد :  هرامش 6 - هخسن 
مرگ ات 4   2 فرصم :  ردقم 

دـشکب مد  ات  دیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دـشاب  هدـش  هدـیبوک  البق  هک  ار  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 
 . دینک لیم  هدرک  فاص  ارنآ  سپس 

 ( Aspidium filix - mas رن (  سخرس  هشیر  وراد :  هرامش 5 - هخسن 
مرگ  5 فرصم :  ردقم 
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دـشکب مد  ات  دیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دـشاب  هدـش  هدـیبوک  البق  هک  ار  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 
 . دینک لیم  هدرک  فاص  ارنآ  سپس 

 . ددرگ یمن  هیصوت  زین  هلماح  نانز  یبلق و  نارامیب  دروم  رد  دوش و  زی  . جت کشزپ  رظن  ریز  دیاب  هدوب و  یمس  هایگ  نیا  هجوت : 
(Pleurotus enyngii یهوک (  چراق  وراد :  هرامش 7 - هخسن 

مرگ ات 6   3 فرصم :  ردقم 
 . دینک لیم  بآ  یمک  اب  هیهت :  زرط 

(Delphinium consolida افق (  رد  نابز  لگ  وراد :  هرامش 8 - هخسن 
مرگ ات 4   2 فرصم :  ردقم 

دـشکب مد  ات  دیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دـشاب  هدـش  هدـیبوک  البق  هک  ار  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 
دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  يزور  هدرک  فاص  ارنآ  سپس 

(Ruta graveolence بادس (  هایگ  ییاوه  تست  وراد :  هرامش 9 - هخسن 
مرگ ات 1   0/5 فرصم :  ردقم 

دـشکب مد  ات  دیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دـشاب  هدـش  هدـیبوک  البق  هک  ار  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 
 . دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  يزور  هدرک  فاص  ارنآ  سپس 

(Faraxinus excelsior کشجنگ (  نابز  تسوپ  گرب و  وراد :  هرامش 10 - هخسن 
مرگ ات 6   3 فرصم :  ردقم 

دـشکب مد  ات  دیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دـشاب  هدـش  هدـیبوک  البق  هک  ار  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 
 . دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  يزور  هدرک  فاص  ارنآ  سپس 

(Faraxinus excelsior کشجنگ (  نابز  تسوپ  گرب و  وراد :  هرامش 11 - هخسن 
مرگ ات 6   3 فرصم :  ردقم 

دـشکب مد  ات  دیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دـشاب  هدـش  هدـیبوک  البق  هک  ار  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 
 . دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  يزور  هدرک  فاص  ارنآ  سپس 

ناقری ییارفص و  ياهیرامیب  دض  ارفص و  ردم  ياهوراد 

بکرم ياه  هخسن  === 
روآ ارفص  يوراد  هرامش 1 - هخسن 

تمسق کی  نارداموب  هایگ 
تمسق کی  هشفنب  هایگ 

تمسق کی  سدقم  راخ  هایگ 
تمسق کی  هسوت  هایس  تسوپ 

 : فرصم ردقم  هیهت و  زرط 
یقاـب تعاـس  مین  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کـی  رد  دـشاب  هدـمآرد  ردوپ  تروصب  ـالبق  هک  ار  قوف  طوـلخم  زا  يروـخ  اذـغ  قشاـق  کـی 

 . دینک لیم  راب  هس  يزور  هدرک  فاص  ارنآ  سپس  دشکب  مد  ات  دیراذگب 
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ارفص گنس  دض  يوراد  هرامش 2 - هخسن 
تمسق کی  سدقم  راخ  هایگ 

تمسق کی  كرینپ  گرب 
تمسق کی  راهب  هشیمه  لگ 
تمسق کی  گنر  هس  هشفب 

تمسق کی  هسوت  هایس  تسوپ 
تمسق کی  نارداموب 

 : فرصم ردقم  هیهت و  زرط 
تعاس مین  تدم  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دشاب  هدـمآرد  ردوپ  تروصب  البق  هک  ار  قوف  طولخم  زا  يروخ  اذـغ  قشاق  ود  ات  کی 

 . دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  يزور  هدرک  فاص  ارنآ  سپس  دشکب  مد  ات  دیراذگب  یقاب 
روآ ارفص  يوراد  هرامش 3 - هخسن 

تمسق  ود  نیطنسفا  هایگ 
تمسق ود  سدقم  راخ  هایگ 

تمسق ود  عانعن  گرب 
تمسق کی  دنویر  موزیر 

تمسق کی  هریز  هناد 
تمسق ود  سدقم  راخ  هویم 

 : فرصم ردقم  هیهت و  زرط 
یقاب تعاس  مین  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دشاب  هدـمآرد  ردوپ  تروصب  البق  هک  ار  قوف  طولخم  زا  يروخ  اذـغ  قشاق  کی  ردـقم 

 . دینک لیم  اذغ  زا  دعب  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  يزور  هدرک  فاص  ارنآ  سپس  دشکب  مد  ات  دیراذگب 
دبک يوقم  روآ و  ارفص  يوراد  هرامش 4 - هخسن 

تمسق کی  راهب  هشیمه  لگ 
تمسق کی  مدنگ  هایگ  لگ 

تمسق تسیب  عانعن  گرب 
تمسق یس  نایب  نیریش  هشیر 

تمسق جنپ  نایسناژ  هشیر 
تمسق هد  هسوت  هایس  تسوپ 

تمسق جنپ  هریز  هویم 
تمسق جنپ  هنایزار  هویم 
تمسق هدزیس  هنوباب  لگ 
تمسق هد  ناریمام  هایگ 

 : فرصم ردقم  هیهت و  زرط 
سپـس دشکب  مد  ات  دـیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدـم  هدرک  طولخم  شوج  بآ  رتیل  مین  اب  قوف  طولخم  زا  يروخ  اذـغ  قشاق  کی  ردـقم 
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 . دینک لیم  اذغ  زا  دعب  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  يزور  هدرک  فاص  ارنآ 
ارفص تهج  وراد  هرامش 5 - هخسن 

ددع ولآ 30  درز  هگرب )  رپ ( 
ددع بانع 15 

ددع گرزب 10  يولآ 
مرگ يدنه 30  رمت 

مرگ رفولین 5  لگ 
مرگ هشفب 15  لگ 

یفاک ردقم  بآ 
 : فرصم ردقم  هیهت و  زرط 

 . دینک لیم  تبون  کی  رد  ار  لصاح  هدناسیخ و  تعاس  تدم 12  هب  درس  بآ  رد  ار  قوف  ياهوراد 
ارفص عفد  تهج  وراد  هرامش 6 - هخسن 

ددع ولآ 30  درز  هگرب )  رپ ( 
ددع بانع 15 

ددع هایس 10  يولآ 
مرگ يدنه 1  رمت 

مرگ رفولین 10  لگ 
مرگ هشفنب 10  لگ 

مرگ کشرز 10 
رتیل مین  بآ 

 : فرصم ردقم  هیهت و  زرط 
 . دوش لیم  تبون  کی  رد  یفاص  لصاح  هدومن و  فاص  حبص  هدناسیخ و  شرد ب  ار  اهوراد 

اه هیلک  ارفص و  يوقم  يوراد  هرامش 7- هخسن 
تمسق کی  یهوک  ورس  هویم 

تمسق کی  یمتخ  هشیر 
تمسق مراهچ  کی  لیبجنز 

 : فرصم ردقم  هیهت و  زرط 
یقاـب تعاـس  مین  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کـی  رد  دـشاب  هدـش  هدـیبوک  تروصب  ـالبق  هک  ار  قوف  طوـلخم  زا  يروـخ  اذـغ  قشاـق  کـی 

 . دینک لیم  اذغ  زا  دعب  بش  حبص و  ناجنف  ود  يزور  هدرک  فاص  ارنآ  سپس  دشکب  مد  ات  دیراذگب 
يوارفص ياهگنس  عفد  تهج  ورا  هرامش 8 - هخسن 

مرگ بای 25  هشیر 
مرگ یهوک 50  ياندنک  ياه  هخاش  رس  گرب و 

مرگ سینونوا 25  هشیر 
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مرگ  50 ثفاغ )   ) ایشام ياه  هخاش  رس  گرب و 
 : فرصم ردقم  هیهت و  زرط 

ات دیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدم  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دشاب  هدش  هدیبوک  البق  هک  ار  قوف  طولخم  زا  يروخ  اذغ  قشاق  کی 
 . دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  ود  يزور  هدرک  فاص  ارنآ  سپس  دشکب  مد 

روآ ارفص  يوراد  هرامش 9 - هخسن 
مرگ یماش 150  لیبجنز  هشیر 

مرگ دنویر 150  موزیر 
مرگ سینونوا 150  هشیر 

مرگ ثفاغ 400  گرب 
مرگ یهوک 150  ياندنک  گرب 

مرگ کشمت 50  گرب 
 : فرصم ردقم  هیهت و  زرط 

مد ات  دـیراذگب  یقاب  تعاس  مین  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دـشاب  هدـش  هدـیبوک  البق  هک  ار  قوف  طولخم  زا  يروخ  اذـغ  قشاـق  ود 
دینک .  لیم  ناجنف  کی  بش  حبص و  راب  ود  يزور  هدرک  فاص  ارنآ  سپس  دشکب 

ییوراد کت  ياه  هخسن  ===
 ( Curcuma longa هبوچدرز (  موزیر  وراد :  ارفص  حشرت  كرحم  روآ و  ارفص  يوراد  هرامش 1 - هخسن 

ارنآ سپس  دشوجب  ات  دیراذگب  هقیقد  تدم 5  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناجنف  کی  رد  دشاب  هدش  هدـیبوک  البق  هک  ار  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 
 . دینک لیم  هدرک و  فاص 

(Fumaria species هرتهاش (  هایگ  مامت  وراد :  روآ  ارفص  ناقری و  جلاعم  يوراد  هرامش 2 - هخسن 
مرگ ات 4   2 فرصم :  ردقم 

دـشکب مد  ات  دیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناجنف  کی  رد  دشاب  هدـش  هدـیبوک  البق  هک  ار  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 
 . دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  يزور  هدرک  فاص  ارنآ  سپس 

نیاربانب دوش  یم  یسفنت  هاگتـسد  فاص و  تالـضع  جلف  ثعاب  دایز  ردقم  هب  نآ  زا  هدافتـسا  هدوب و  یمـس  يا  هزادنا  ات  هایگ  نیا  هجوت : 
 . دشاب کشزپ  رظن  ریز  یتسیاب  نآ  فرصم 

ناقری جلاعم  يوراد  هرامش 3 - هخسن 
(Carthamus tinctorius هشفاک ( )  گنر (  لگ  هایگ  مامت  وراد : 

مرگ ات 4   2 فرصم :  ردقم 
دـشکب مد  ات  دیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناجنف  کی  رد  دشاب  هدـش  هدـیبوک  البق  هک  ار  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 

 . دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  يزور  هدرک  فاص  ارنآ  سپس 
ناقری جلاعم  يوراد  هرامش 4 - هخسن 

(NIgella sativa هناد (  هایس  هایگ  هناد  وراد : 
مرگ ات 4   2 فرصم :  ردقم 

دـشکب مد  ات  دیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناجنف  کی  رد  دشاب  هدـش  هدـیبوک  البق  هک  ار  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 
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 . دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  يزور  هدرک  فاص  ارنآ  سپس 
روآ ارفص  يوراد  هرامش 5 - هخسن 

(Cichorium intybus ینساک (  هشیر  وراد : 
مرگ ات 4   2 فرصم :  ردقم 

دـشکب مد  ات  دیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناجنف  کی  رد  دشاب  هدـش  هدـیبوک  البق  هک  ار  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 
 . دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  يزور  هدرک  فاص  ارنآ  سپس 

 . ردیگ یم  رارق  هدافتسا  دروم  مه  يوارفص  ياهدرد  تهج  نیا  رب  هوالع  وراد  نیا  هجوت : 
روآ ارفص  يوراد  هرامش 6 - هخسن 

(Aretmisia absinthium ریبک (  نیطنسفا  هایگ  مامت  وراد : 
مرگ ات 4   2 فرصم :  ردقم 

دـشکب مد  ات  دیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناجنف  کی  رد  دشاب  هدـش  هدـیبوک  البق  هک  ار  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 
 . دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  يزور  هدرک  فاص  ارنآ  سپس 

 . ردیگ یم  رارق  هدافتسا  دروم  مه  يوارفص  ياهدرد  تهج  نیا  رب  هوالع  وراد  نیا  هجوت : 
ناقری دض  يوراد  هرامش 7 - هخسن 

(Berberis vulgaris کشرز (  هایگ  هشیر  تسوپ  ای  هویم  وراد : 
مرگ ات 6   3 فرصم :  ردقم 

يزور هدرک  فاص  ارنآ  سپـس  دشکب  مد  ات  دـیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدـم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 
 . دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس 

ارفص تالالتخا  جلاعم  ارفص و  ردم  يوراد  هرامش 8 - هخسن 
(Taraxacum officinalis درز ( )  ینساک  لامریش ،  دصاق (  لگ  هایگ  مامت  ای  هشیر  وراد : 

مرگ ات 8   4 فرصم :  ردقم 
يزور هدرک  فاص  ارنآ  سپـس  دشکب  مد  ات  دـیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدـم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 

 . دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس 
روآ ارفص  يوراد  هرامش 9 - هخسن 

 ( Anagalis arrensis  ( ) لمجلا نیع  سیلاکانآ (  هایگ  مامت  وراد : 
مرگ ات 8   4 فرصم :  ردقم 

يزور هدرک  فاص  ارنآ  سپـس  دشکب  مد  ات  دـیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدـم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 
 . دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس 

روآ ارفص  ناقری و  دض  يوراد  هرامش 10 - هخسن 
(Agrimonia eupatoria  ) فثاع هایگ  مامت  وراد : 

مرگ ات 4   2 فرصم :  ردقم 
يزور هدرک  فاص  ارنآ  سپـس  دشکب  مد  ات  دـیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدـم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 

 . دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس 
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ارفص حشرت  كرحم  روآ و  ارفص  يوراد  هرامش 11 - هخسن 
(Allium sativum ریس (  هایگ  زایپ  وراد : 

مرگ ات 4   2 فرصم :  ردقم 
يزور هدرک  فاص  ارنآ  سپـس  دشکب  مد  ات  دـیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدـم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 

 . دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس 
يوارفص ياهیرامیب  هجلاعم  تهج  وراد  هرامش 12 - هخسن 

(Ruta graveolens بادس (  هایگ  مامت  وراد : 
مرگ ات 4   2 فرصم :  ردقم 

يزور هدرک  فاص  ارنآ  سپـس  دشکب  مد  ات  دـیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدـم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 
 . دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس 

روآ ارفص  وراد ي  هرامش 13 - هخسن 
(Portulaca oleracea هفرخ (  هایگ  مامت  وراد : 

کشخ تروصب  مرگ  ات 10  هزات و 5  تروصب  مرگ  ات 100   50 فرصم :  ردقم 
يزور هدرک  فاص  ارنآ  سپـس  دشکب  مد  ات  دـیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدـم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 

 . دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس 
روآ ارفص  يوراد  هرامش 14 - هخسن 

 ( یهوک لیلکا  لبجلا (  لیلکا  هایگ  رادلگ  ياه  هخاش  رس  گرب و  وراد : 
 ( Rosmarinus officinalis ) 

مرگ ات 10  یتح  ات 4 و  2 فرصم :  ردقم 
يزور هدرک  فاص  ارنآ  سپـس  دشکب  مد  ات  دـیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدـم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 

 . دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس 
ارفص ردم  وراد ي  هرامش 15 - هخسن 

(Tamarindus indica يدنه (  رمت  هویم  وراد : 
مرگ ات 45   10 فرصم :  ردقم 

دنق يردقم  اب  ارنآ  سپـس  دوش  هدـناسیخ  ات  دـیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدـم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 
 . دینک لیم 

ارفص ردم  وراد ي  هرامش 16 - هخسن 
(Olea europea نوتیز (  تسوپ  گرب و  نوتیز ،  نغور  وراد : 

مرگ ات 40   20 فرصم :  ردقم 
قباـطم هدرک  مد  تروصب  مرگ  تسوپ 8-4  گرب و  فرـصم  ردـقم  دـینک  لیم  دالاس  اب  هارمه  هبترم  ود  يزور  ار  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 

 . ددرگ یم  هیصوت  الاب  ياهشور 
روآ ارفص  يوراد  هرامش 17 - هخسن 

(Calendula officinalis راهب (  هشیمه  لگ  وراد : 

ییوراد تاعالطا  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1869زکرم  هحفص 560 

http://www.ghaemiyeh.com


مرگ ات 6  3 فرصم :  ردقم 
يزور هدرک  فاص  ارنآ  سپـس  دشکب  مد  ات  دـیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدـم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 

 . دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس 
روآ ارفص  يوراد  هرامش 18 - هخسن 

 ( Mentha piperita عانعن (  گرب  وراد : 
مرگ ات 4  2 فرصم :  ردقم 

يزور هدرک  فاص  ارنآ  سپـس  دشکب  مد  ات  دـیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدـم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 
 . دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس 

روآ ارفص  يوراد  هرامش 19 - هخسن 
 ( یهوک لیلکا  لبجلا (  لیلکا  هایگ  رادلگ  ياه  هخاش  رس  گرب و  وراد : 

 ( Rosmarinus officinalis ) 
مرگ ات 10  یتح  ات 4 و  2 فرصم :  ردقم 

يزور هدرک  فاص  ارنآ  سپـس  دشکب  مد  ات  دـیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدـم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 
 . دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس 

ارفص هسیک  حشرت  كرحم  يوراد  هرامش 20 - هخسن 
 ( Calendula offcinalis راهب (  هشیمه  لگ  وراد : 

مرگ ات 6   3 فرصم :  اردقم 
دـشکب مد  ات  دیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دـشاب  هدـش  هدـیبوک  البق  هک  ار  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 

. دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  يزور  هدرک  فاص  ارنآ  سپس 
اه شنورب  حشرت  كرحم  يوراد  هرامش 21 - هخسن 

 ( Plantago lanceolata يا (  هزینرس  گنهراب  گرب  وراد : 
مرگ ات 10   5 فرصم :  اردقم 

دـشکب مد  ات  دیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دـشاب  هدـش  هدـیبوک  البق  هک  ار  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 
. دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  يزور  هدرک  فاص  ارنآ  سپس 

ارفص حشرت  كرحم  يوراد  هرامش 22 - هخسن 
 ( Cichorium intybus ینساک (  لگ  گرب  ای  هشیر  وراد : 

مرگ ات 6  3 فرصم :  اردقم 
دـشکب مد  ات  دیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دـشاب  هدـش  هدـیبوک  البق  هک  ار  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 

. دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  يزور  هدرک  فاص  ارنآ  سپس 
 ( ارفص هدعم و  حشرت  هدعم (  یحشرت  ددغ  كرحم  يوراد  هرامش 23 - هخسن 

 ( Artemisia absinthium نیطنسفا (  هایگ  مامت  وراد : 
مرگ ات 4  2 فرصم :  اردقم 

دـشکب مد  ات  دیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دـشاب  هدـش  هدـیبوک  البق  هک  ار  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 

ییوراد تاعالطا  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1869زکرم  هحفص 561 

http://www.ghaemiyeh.com


. دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  يزور  هدرک  فاص  ارنآ  سپس 
هدور هدعم و  ددغ  حشرت  كرحم  يوراد  هرامش 24 - هخسن 

 ( Allium cepa زایپ (  وراد : 
 . دینک لیم  اذغ  ره  اب  ماخ  زایپ  ددع  کی  هنازور  فرصم :  ردقم 

يدبک زوریس  يدرز و  ناقری ،  ندرک  فرطرب  تهج  وراد  هرامش 25 -  هخسن 
 ( Berberis vulgaris کشرز (  هویم  وراد : 

مرگ ات 6  2 فرصم :  ردقم 
 . دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  ود  يزور  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  ار  قوف  ردقم  هیهت :  زرط 

ددغ حشرت  رد  تالالتخا  تهج  وراد  هرامش 26 - هخسن 
 ( Levisticum officinalis یمور (  نادجنا  هشیر  وراد : 

مرگ ات 4   2 فرصم :  ردقم 
دـشکب مد  ات  دیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دـشاب  هدـش  هدـیبوک  البق  هک  ار  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 

. دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  يزور  هدرک  فاص  ارنآ  سپس 

قرعت دض  قرعم و  ياهوراد 

بکرم ياه  هخسن  === 
قرعم يوراد  هرامش 1 - هخسن 

تمسق کی  نوف  ریز  لگ 
تمسق کی  یطقآ  لگ 
تمسق کی  روهام  لگ 
تمسق کی  هنوباب  لگ 

 : فرصم ردقم  هیهت و  زرط 
مدات دیراذگب  تعاس  مین  تدـم  هتخیر و  شوجبآ  ناویل  کی  رد  دـشاب  هدـش  هدـیبوک  البق  هک  ار  قوف  يوراد  زا  يروخ  اذـغ  قشاق  کی 

 . دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  يزور  هدرک  فاص  ارنآ  سپس  دشکب 
دایز قرع  زا  يریگولج  تهج  وراد  هرامش 2 - هخسن 

تمسق کی  یلگ  میرم  گرب 
تمسق کی  افوز  گرب 

تمسق کی  ودرگ  هویم  تسوپ 
 : فرصم ردقم  هیهت و  زرط 

مدات دیراذگب  تعاس  مین  تدم  هتخیر و  شوجبآ  ناویل  کی  رد  دشاب  هدش  هدیبوک  البق  هک  ار  قوف  يوراد  زا  يروخ  اذغ  قشاق  ود  ردقم 
 . دینک لیم  باوخ  زا  لبق  تعاس  کی  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  يزور  هدرک  فاص  ارنآ  سپس  دشکب 

دایز قرع  زا  يریگولج  تهج  وراد  هرامش 3 - هخسن 
مرگ کشخ 25  زینشگ 
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مرگ قامس 25 
مرگ دیفس 25  جنرب 

مرگ بآ 250 
 : فرصم ردقم  هیهت و  زرط 

دینک  لیم  مرگ  يزور 100  هدومن و  فاص  ارنآ  سپس  دسرب .  موس  کی  هب  لصاح  مجح  ات  دیناشوجب  بآ  رد  ار  اهوراد 
ییوراد کت  ياه  هخسن  === 

(Salvia officinalis یلگ (  میرم  گرب  وراد :  نیلولسم  دایز  قرعت  دض  هنابش و  قرعت  دض  يوراد  هرامش 1 - هخسن 
مرگ ات 4   2  : فرصم ردقم 

دـشکب مد  ات  دیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دـشاب  هدـش  هدـیبوک  البق  هک  ار  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 
 . دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  يزور  هدرک  فاص  ارنآ  سپس 

(Valeriana officinalis بیطلا (  لبنس  وراد :  نیلولسم  هنابش  قرعت  دض  يوراد  هرامش 2 - هخسن 
مرگ ات 4   2  : فرصم ردقم 

دـشکب مد  ات  دیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دـشاب  هدـش  هدـیبوک  البق  هک  ار  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 
 . دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  يزور  هدرک  فاص  ارنآ  سپس 
(Hyssopus officinalis افوز (  لگ  وراد :  هرامش 3 - هخسن 

مرگ ات 4   2  : فرصم ردقم 
دـشکب مد  ات  دیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دـشاب  هدـش  هدـیبوک  البق  هک  ار  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 

 . دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  يزور  هدرک  فاص  ارنآ  سپس 
(Mentha piperita or M.pulegium هنوپ (  ای  عانعن  گرب  وراد :  قرعم )  ) قرع داجیا  يارب  وراد  هرامش 1 -  هخسن 

مرگ ات 4   2  : فرصم ردقم 
دـشکب مد  ات  دیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دـشاب  هدـش  هدـیبوک  البق  هک  ار  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 

 . دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  يزور  هدرک  فاص  ارنآ  سپس 
(Arctium lappa مدآ (  اباب  هشیر  وراد :  قرعم )  ) قرع داجیا  يارب  وراد  هرامش 2 -  هخسن 

مرگ ات 4   2  : فرصم ردقم 
دـشکب مد  ات  دیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دـشاب  هدـش  هدـیبوک  البق  هک  ار  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 

 . دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  يزور  هدرک  فاص  ارنآ  سپس 
(Ocimum basilicum ناحیر (  هایگ  مامت  وراد :  قرعم )  ) قرع داجیا  يارب  وراد  هرامش 3 -  هخسن 

مرگ ات 4   2  : فرصم ردقم 
دـشکب مد  ات  دیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دـشاب  هدـش  هدـیبوک  البق  هک  ار  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 

 . دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  يزور  هدرک  فاص  ارنآ  سپس 
(Achilea millsolium نارداموب (  هایگ  مامت  لگ  وراد :  قرعم )  ) قرع داجیا  يارب  وراد  هرامش 4 -  هخسن 

مرگ ات 4   2  : فرصم ردقم 
دـشکب مد  ات  دیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دـشاب  هدـش  هدـیبوک  البق  هک  ار  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 
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 . دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  يزور  هدرک  فاص  ارنآ  سپس 
(Ephedra species زب ( )  شیر  ادارفا (  وراد :  قرعم )  ) قرع داجیا  يارب  وراد  هرامش 5 -  هخسن 

مرگ ات 4   2  : فرصم ردقم 
دـشکب مد  ات  دیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دـشاب  هدـش  هدـیبوک  البق  هک  ار  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 

 . دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  يزور  هدرک  فاص  ارنآ  سپس 
(Lepidium sativum یهاش ( )  كزیت (  هرت  وراد :  قرعم )  ) قرع داجیا  يارب  وراد  هرامش 6 -  هخسن 

مرگ ات 4   2  : فرصم ردقم 
دـشکب مد  ات  دیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دـشاب  هدـش  هدـیبوک  البق  هک  ار  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 

 . دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  يزور  هدرک  فاص  ارنآ  سپس 
(Matricaria chamomilla هنوباب (  لگ  وراد :  قرعم )  ) قرع داجیا  يارب  وراد  هرامش 7 -  هخسن 

مرگ ات 4   2  : فرصم ردقم 
دـشکب مد  ات  دیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دـشاب  هدـش  هدـیبوک  البق  هک  ار  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 

 . دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  يزور  هدرک  فاص  ارنآ  سپس 
(Fumaria species هرتهاش (  وراد :  قرعم )  ) قرع داجیا  يارب  وراد  هرامش 8 - هخسن 

مرگ ات 4   2  : فرصم ردقم 
دـشکب مد  ات  دیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دـشاب  هدـش  هدـیبوک  البق  هک  ار  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 

 . دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  يزور  هدرک  فاص  ارنآ  سپس 
(Thymus species نشیوآ (  زا  ییاه  هنوگ  رادلگ  هایگ  مامت  وراد :  قرعم )  ) قرع داجیا  يارب  وراد  هرامش 9 - هخسن 

مرگ ات 4   2  : فرصم ردقم 
دـشکب مد  ات  دیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دـشاب  هدـش  هدـیبوک  البق  هک  ار  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 

 . دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  يزور  هدرک  فاص  ارنآ  سپس 
(Agropyrum repens ( ) غرم  ) هایگ دیب  مزیر  وراد :  قرعم )  ) قرع داجیا  يارب  وراد  هرامش 10 - هخسن 

مرگ ات 4   2  : فرصم ردقم 
دـشکب مد  ات  دیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دـشاب  هدـش  هدـیبوک  البق  هک  ار  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 

 . دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  يزور  هدرک  فاص  ارنآ  سپس 

ردم ياهوراد 

بکرم ياه  هخسن  === 
ردم يوراد  هرامش 1 - هخسن 
تمسق کی  یئاطخ  لبنس  هشیر 

تمسق کی  یمور  نادجنا  هشیر 
تمسق کی  نایب  نیریش  هشیر 
تمسق کی  یهوک  ورس  هویم 
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 : فرصم ردقم  هیهت و  زرط 
دـشکب مد  ات  دیراذگب  یقاب  تعاس  مین  هتخیر  شوجبآ  ناویل  کی  رد  دشاب  هدش  بوک  مین  البق  هک  ار  ناهایگ  زا  يروخ  اذـغ  قشاق  کی 

 . دینک لیم  بش  حبص و  راب  ود  يزور  هدرک  فاص  ارنآ  سپس 
ردم يوراد  هرامش 2 - هخسن 

تمسق کی  ترذ  لکاک 
تمسق کی  سالیگ  مد 

تمسق کی  بسا  مد 
 : فرصم ردقم  هیهت و  زرط 

دـشکب مد  ات  دیراذگب  یقاب  تعاس  مین  هتخیر  شوجبآ  ناویل  کی  رد  دـشاب  هدـش  هدـیبوک  البق  هک  ار  ناهایگ  زا  يروخ  اذـغ  قشاق  کی 
 . دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  ود  يزور  هدرک  فاص  ارنآ  سپس 

هناثم باهتلا  رب  رثوم  ردم و  يوراد  هرامش 3 - هخسن 
تمسق کی  ترذ  لکاک 

تمسق کی  غرم ) هایگ (  دیب 
تمسق کی  يرفعج  مخت 

 : فرصم ردقم  هیهت و  زرط 
یقاب تعاس  مین  تدـم  هب  هتخیر  شوجبآ  ناویل  کی  رد  دـشاب  هدـش  مرن  هدـیبوک و  ـالبق  هک  ار  قوف  طولخم  زا  يروخ  اذـغ  قشاـق  کـی 

 . دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  ود  يزور  هدرک  فاص  ارنآ  سپس  دشکب  مد  ات  دیراذگب 
ردم يوراد  هرامش 4 - هخسن 

تمسق کی  لهبا  هویم 
تمسق کی  یمور  نادجنا  هشیر 

تمسق کی  هریز  هویم 
تمسق کی  نایب  نیریش  هشیر 

 : فرصم ردقم  هیهت و  زرط 
یقاب تعاس  مین  تدـم  هب  هتخیر  شوجبآ  ناویل  کی  رد  دـشاب  هدـش  مرن  هدـیبوک و  ـالبق  هک  ار  قوف  طولخم  زا  يروخ  اذـغ  قشاـق  کـی 

 . دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  يزور  هدرک  فاص  ارنآ  سپس  دشکب  مد  ات  دیراذگب 
ردم يوراد  هرامش 5 - هخسن 

مرگ يرفعج 350  هشیر 
مرگ بسا 200  مد  گرب  هخاش و 

مرگ کشمت 200  گرب 
مرگ ناغ 250  تخرد  گرب 
 : فرصم ردقم  هیهت و  زرط 

یقاب تعاس  مین  تدـم  هب  هتخیر  شوجبآ  ناویل  کی  رد  دـشاب  هدـش  مرن  هدـیبوک و  ـالبق  هک  ار  قوف  طولخم  زا  يروخ  اذـغ  قشاـق  کـی 
 . دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  ود  يزور  هدرک  فاص  ارنآ  سپس  دشکب  مد  ات  دیراذگب 
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ردم يوراد  هرامش 7 - هخسن 
مرگ ناغ 25  تخرد  گرب 

مرگ يرفعج 25  هشیر 
مرگ سالیگ 25  مد 

مرگ هنزگ 5  هایگ 
مرگ هایس 5  یطقآ  هایگ 

مرگ نارداموب 5  هایگ 
 : فرصم ردقم  هیهت و  زرط 

یقاب تعاس  مین  تدـم  هب  هتخیر  شوجبآ  ناویل  کی  رد  دـشاب  هدـش  مرن  هدـیبوک و  ـالبق  هک  ار  قوف  طولخم  زا  يروخ  اذـغ  قشاـق  کـی 
 . دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  ود  يزور  هدرک  فاص  ارنآ  سپس  دشکب  مد  ات  دیراذگب 

ییوراد کت  ياه  هخسن  === 
(Agropyron repence غرم ( )  هایگ (  دیب  موزیر  وراد :  هرامش 1 - هخسن 

مرگ ات 6   3 فرصم :  ردقم 
دـشکب مد  ات  دیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دـشاب  هدـش  هدـیبوک  البق  هک  ار  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 

. دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  يزور  هدرک  فاص  ارنآ  سپس 
(Asparagus officinalis نویله ( )  هبوچرام (  موزیر  وراد :  هرامش 2 - هخسن 

مرگ ات 4   2 فرصم :  ردقم 
دـشکب مد  ات  دیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دـشاب  هدـش  هدـیبوک  البق  هک  ار  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 

. دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  يزور  هدرک  فاص  ارنآ  سپس 
(Heliantus annus نادرگ (  باتفآ  لگ  هناد  وراد :  هرامش 3 - هخسن 

مرگ ات 8  4 فرصم :  ردقم 
دـشکب مد  ات  دیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دـشاب  هدـش  هدـیبوک  البق  هک  ار  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 

. دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  يزور  هدرک  فاص  ارنآ  سپس 
(Vitis vinifers L روگنا (  گرب  وراد :  هرامش 4 - هخسن 

مرگ ات 60   40 فرصم :  ردقم 
دـشکب مد  ات  دیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دـشاب  هدـش  هدـیبوک  البق  هک  ار  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 

. دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  يزور  هدرک  فاص  ارنآ  سپس 
(IIex aquifolium جار ( )  شاخ ،  ساخ (  هایگ  گرب  وراد :  هرامش 5 - هخسن 

مرگ ات 12   6 فرصم :  ردقم 
دـشکب مد  ات  دیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دـشاب  هدـش  هدـیبوک  البق  هک  ار  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 

. دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  يزور  هدرک  فاص  ارنآ  سپس 
هرامش 6- هخس 

(Taraxacum officinalis دصاق (  لگ  گرب  ای  هشیر  وراد : 
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مرگ ات 12   6 فرصم :  ردقم 
دـشکب مد  ات  دیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دـشاب  هدـش  هدـیبوک  البق  هک  ار  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 

. دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  يزور  هدرک  فاص  ارنآ  سپس 
(Tilia cordata Mill نوف (  ریز  لگ  وراد :  هرامش 7 - هخسن 

مرگ ات 12   6 فرصم :  ردقم 
دـشکب مد  ات  دیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دـشاب  هدـش  هدـیبوک  البق  هک  ار  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 

. دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  يزور  هدرک  فاص  ارنآ  سپس 
(Cerasus avium L ) ( Cherry Tail سالیگ (  مد  وراد :  هرامش 8 - هخسن 

مرگ ات 4   2 فرصم :  ردقم 
دـشکب مد  ات  دیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دـشاب  هدـش  هدـیبوک  البق  هک  ار  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 

. دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  يزور  هدرک  فاص  ارنآ  سپس 
سرقن مسیتامر و  هجلاعم  يارب  صوصخب  ردم  يوراد  هرامش 9 - هخسن 

(Sambucus nigra یطقآ (  هشیر  تسوپ و  لگ ،  وراد : 
مرگ ات 4   2 فرصم :  ردقم 

دـشکب مد  ات  دیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دـشاب  هدـش  هدـیبوک  البق  هک  ار  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 
. دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  يزور  هدرک  فاص  ارنآ  سپس 

ءاقستسا هجلاعم  يارب  صوصخب  ردم  يوراد  هرامش 10 - هخسن 
(Artemisia dracunculus نوخرت (  گرب  مامت  وراد : 

مرگ ات 4   2 فرصم :  ردقم 
دـشکب مد  ات  دیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دـشاب  هدـش  هدـیبوک  البق  هک  ار  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 

. دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  يزور  هدرک  فاص  ارنآ  سپس 
 ( Angallis arvensis لمجلا ( )  نیع  سیلاگانآ (  هایگ  مامت  وراد :  هرامش 11 - هخسن 

مرگ ات 4   2 فرصم :  ردقم 
دـشکب مد  ات  دیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دـشاب  هدـش  هدـیبوک  البق  هک  ار  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 

. دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  يزور  هدرک  فاص  ارنآ  سپس 
(Petroselinum crispum يرفعج (  هناد  ای  هایگ  مامت  وراد :  هرامش 12 - هخسن 

مرگ ات 4   2 فرصم :  ردقم 
دـشکب مد  ات  دیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دـشاب  هدـش  هدـیبوک  البق  هک  ار  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 

. دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  يزور  هدرک  فاص  ارنآ  سپس 
(Rosa canina یشحو ( )  خرس  لگ  نرتسن (  هایگ  هدش  کشخ  هویم  وراد :  هرامش 13 - هخسن 

مرگ ات 4   2 فرصم :  ردقم 
دـشکب مد  ات  دیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دـشاب  هدـش  هدـیبوک  البق  هک  ار  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 

. دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  يزور  هدرک  فاص  ارنآ  سپس 
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(Rhaphanus sativus هایس (  برت  مخت  وراد :  هرامش 14 - هخسن 
مرگ ات 4   2 فرصم :  ردقم 

دـشکب مد  ات  دیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دـشاب  هدـش  هدـیبوک  البق  هک  ار  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 
 . ردک لیم  اذغ  هارمه  راب  ره  ناوت  یم  مرگ  ات 100  زین  ار  نآ  هویم  دینک . لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  يزور  هدرک  فاص  ارنآ  سپس 

(Apium graveolence سفرک (  مخت  وراد :  هرامش 15 - هخسن 
مرگ ات 4   2 فرصم :  ردقم 

 . دشکب مد  ات  دیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دشاب  هدـش  هدـیبوک  البق  هک  ار  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 
 . دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  يزور  ندرک  فاص  نودب  سپس 

(Plantago lanceolata يا (  هزینرس  گنهراب  گرب  وراد :  هرامش 16 - هخسن 
مرگ ات 4   2 فرصم :  ردقم 

 . دشکب مد  ات  دیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دشاب  هدـش  هدـیبوک  البق  هک  ار  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 
دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  يزور  هدرک  فاص  ارنآ  سپس 

(Saponaria officinalis لوساغ ( )  ینوباص (  هشیر  وراد :  هرامش 17 - هخسن 
مرگ ات 4   2 فرصم :  ردقم 

 . دشکب مد  ات  دیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دشاب  هدـش  هدـیبوک  البق  هک  ار  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 
دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  يزور  هدرک  فاص  ارنآ  سپس 

(Matricarira chamomilla یلصا (  هنوباب  لگ  وراد :  هرامش 18 - هخسن 
مرگ ات 4   2 فرصم :  ردقم 

 . دشکب مد  ات  دیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دشاب  هدـش  هدـیبوک  البق  هک  ار  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 
دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  يزور  هدرک  فاص  ارنآ  سپس 

(Delphinium consolida افق ( )  سپ  نابز  افق (  رد  نابز  لگ  وراد :  هرامش 20 - هخسن 
مرگ ات 4   2 فرصم :  ردقم 

 . دشکب مد  ات  دیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دشاب  هدـش  هدـیبوک  البق  هک  ار  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 
دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  يزور  هدرک  فاص  ارنآ  سپس 

 ( Zea mays corn sille ترذ (  لکاک  وراد :  هرامش 21 - هخسن 
مرگ ات 6   2 فرصم :  ردقم 

 . دشکب مد  ات  دیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دشاب  هدـش  هدـیبوک  البق  هک  ار  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 
دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  يزور  هدرک  فاص  ارنآ  سپس 

(Centaurea cyamus L نویرطنق ( )  مدنگ (  هایگ  لگ  وراد :  هرامش 22 - هخسن 
مرگ ات 4   2 فرصم :  ردقم 

 . دشکب مد  ات  دیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دشاب  هدـش  هدـیبوک  البق  هک  ار  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 
دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  يزور  هدرک  فاص  ارنآ  سپس 

(Nigela sativa هناد (  هایس  هایگ  هناد  وراد :  هرامش 23 - هخسن 
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مرگ ات 4   2 فرصم :  ردقم 
 . دشکب مد  ات  دیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دشاب  هدـش  هدـیبوک  البق  هک  ار  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 

دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  يزور  هدرک  فاص  ارنآ  سپس 
(Faraxinus excelsiot کشجنگ (  نابز  هقاس  تسوپ  گرب و  وراد :  هرامش 24 - هخسن 

مرگ ات 6   3 فرصم :  ردقم 
 . دشکب مد  ات  دیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دشاب  هدـش  هدـیبوک  البق  هک  ار  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 

دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  يزور  هدرک  فاص  ارنآ  سپس 
 ( Sambucus ebulus نوش ( )  نویلغ (  هایگ  هویم  ای  هشیر  وراد :  هرامش 25 - هخسن 

هویم زا  مرگ  ات 4  ای 2  هشیر  زا  مرگ  ات 2   1 فرصم :  ردقم 
 . دشکب مد  ات  دیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دشاب  هدـش  هدـیبوک  البق  هک  ار  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 

دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  يزور  هدرک  فاص  ارنآ  سپس 
(Thymus serpyllum يزاریش (  نشیوآ  رادلگ  هایگ  مامت  وراد :  هرامش 26 - هخسن 

مرگ ات 4   2 فرصم :  ردقم 
 . دشکب مد  ات  دیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دشاب  هدـش  هدـیبوک  البق  هک  ار  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 

دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  يزور  هدرک  فاص  ارنآ  سپس 

هناثم هیلک و  ياهیرامیب  جلاعم  ياهوراد 

بکرم ياه  هخسن  === 
هناثم هلزن  تهج  وراد  هرامش 1 - هخسن 

تمسق کی  یئاطخ  لبنس  هشیر 
تمسق کی  يرفعج  مخت 

تمسق ود  سرخ  روگنا  گرب 
 : فرصم ردقم  هیهت و  زرط 

هقیقد تدم 30  هب  دیراذگب  یقاب  هتخیر و  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دشاب  هدـش  هدـیبوک  البق  هک  ار  قوف  يودرز  يروخ  اذـغ  قشاق  کی 
 . دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  ود  يزور  هدرک و  فاص  ارنآ  سپس  دشکب  مد  ات  دیراذگب  یقاب 

هناثم ياهدرد  دض  يوراد  هرامش 2 - هخسن 
تمسق کی  یئاطخ  لبنس  هشیر 

تمسق کی  نایب  نیریش  هشیر 
تمسق کی  بسا  مد  هایگ 

تمسق کی  هشفنب  هایگ 
 : فرصم ردقم  هیهت و  زرط 

دیراذگب یقاب  هقیقد  تدم 30  هب  هتخیر و  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دشاب  هدش  هدـیبوک  البق  هک  ار  قوف  يودرز  يروخ  اذـغ  قشاق  کی 
 . دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  ود  يزور  هدرک و  فاص  ارنآ  سپس  دشکب  مد  ات 
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هیلک هناثم و  درد  دض  يوراد  هرامش 3 - هخسن 
تمسق جنپ  ناغ  گرب 

تمسق ود  يرفعج  مخت 
تمسق تشه  سرخ  روگنا  گرب 

تمسق تفه  نایب  نیریش  هشیر 
 : فرصم ردقم  هیهت و  زرط 

هقیقد تدم 30  هب  دیراذگب  یقاب  هتخیر و  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دشاب  هدـش  هدـیبوک  البق  هک  ار  قوف  يودرز  يروخ  اذـغ  قشاق  کی 
 . دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  ود  يزور  هدرک و  فاص  ارنآ  سپس  دشکب  مد  ات  دیراذگب  یقاب 

هیلک هناثم و  درد  دض  يوراد  هرامش 4 - هخسن 
تمسق هس  ناغ  گر 

تمسق تفه  سرخ  وگنا  گرب 
تمسق تفه  نایب  نیریش  هشیر 

تمسق هس  جنبلا  رذب  گرب 
 : فرصم ردقم  هیهت و  زرط 

هقیقد تدم 30  هب  دیراذگب  یقاب  هتخیر و  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دشاب  هدـش  هدـیبوک  البق  هک  ار  قوف  يودرز  يروخ  اذـغ  قشاق  کی 
 . دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  ود  يزور  هدرک و  فاص  ارنآ  سپس  دشکب  مد  ات  دیراذگب  یقاب 

هناثم هیلک و  ياهیرامیب  هجلاعم  تهج  وراد  هرامش 5 - هخسن 
مرگ کشجنگ 20  نابز  گرب 

مرگ سرخ 20  روگنا  گرب 
مرگ نایب 20  نیریش  هشیر 

مرگ مدآ 10  اباب  تسوپ 
 : فرصم ردقم  هیهت و  زرط 

دیراذگب یقاب  تعاس  مین  تدم  هب  هتخیر و  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دشاب  هدش  هدیبوک  البق  هک  ار  قوف  يودرز  يروخ  اذـغ  قشاق  کی 
 . دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  يزور  هدرک و  فاص  ارنآ  سپس  دشکب  مد  ات 

هناثم هیلک و  گنس  تهج  وراد  هرامش 6 - هخسن 
مرگ رایخ 30  مخت 
مرگ هزبرخ 60 مخت 

مرگ کساخراخ 40 
مرگ بالبل 40  هشیر 

 : فرصم ردقم  هیهت و  زرط 
دیراذگب یقاب  تعاس  مین  تدم  هب  هتخیر و  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دشاب  هدش  هدیبوک  البق  هک  ار  قوف  يودرز  يروخ  اذـغ  قشاق  کی 

 . دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  يزور  هدرک و  فاص  ارنآ  سپس  دشکب  مد  ات 
ییوراد کت  ياه  هخسن  === 
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هناثم هیلک و  نمزم  داح و  باهتلا  عفر  تهج  وراد   - 1 هرامش هخسن 
(Rosa canina یشحو ( )  خرس  لگ  نرتسن (  هایگ  هدش  کشخ  هویم  وراد : 

مرگ ات 4   2 فرصم :  ردقم 
يزور هدرک  فاص  ارنآ  سپـس  دشکب  مد  ات  دـیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدـم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 

 . دینک لیم  اذغ  زا  دعب  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس 
دروم زین  اهنآ  ندرک  لح  تهج  هناثم  هیلک و  گنس  لیکشت  عورش  دروم  قوف  رد  روکذم  فرـصم  ردقم  اب  نیا  رب  هوالع  وراد  نیا  هجوت : 

 . ردیگ یم  رارق  هدافتسا 
يراردا يراجم  ياهیرامیب  تهج  وراد   - 2 هرامش هخسن 
(Rubia tinctorum سانور (  هشیر  وراد : 

مرگ ات 4   2 فرصم :  ردقم 
يزور هدرک  فاص  ارنآ  سپـس  دشکب  مد  ات  دـیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدـم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 

 . دینک لیم  اذغ  زا  دعب  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس 
 . دشاب یم  زین  هناثم  ياهگنس  یگدننک  لح  تیصاخ  يارد  نیا  رب  هوالع  وراد  نیا  هجوت : 

هناثم هیلک و  گنس  ياهدرد  دض  يوراد   - 3 هرامش هخسن 
(Allium porrum هرت (  مخت  وراد : 

مرگ ات 2   1 فرصم :  ردقم 
يزور هدرک  فاص  ارنآ  سپـس  دشکب  مد  ات  دـیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدـم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 

 . دینک لیم  اذغ  زا  دعب  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس 
هیلک ياهدرد  دض  يوراد   - 4 هرامش هخسن 

(Anethum graveolense دیوش (  مخت  وراد : 
مرگ ات 3   1 فرصم :  ردقم 

يزور هدرک  فاص  ارنآ  سپـس  دشکب  مد  ات  دـیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدـم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 
 . دینک لیم  اذغ  زا  دعب  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس 
يارد يراجم  باهتلا  دض  يوراد   - 5 هرامش هخسن 

(Viola odorata هشفنب (  لگ  وراد : 
مرگ ات 4   2 فرصم :  ردقم 

يزور هدرک  فاص  ارنآ  سپـس  دشکب  مد  ات  دـیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدـم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 
 . دینک لیم  اذغ  زا  دعب  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس 

هناثم فعض  راردا و  سابتحا  عفر  تهج  وراد   - 6 هرامش هخسن 
(Apium petroselinum يرفعج (  مخت  هژیو  هب  هایگ  ياهتمسق  مامت  وراد : 

مرگ ات 4   2 فرصم :  ردقم 
يزور هدرک  فاص  ارنآ  سپـس  دشکب  مد  ات  دـیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدـم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 

 . دینک لیم  اذغ  زا  دعب  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس 
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هناثم ياهدرد  دض  وراد ي   - 7 هرامش هخسن 
(Physalis alkekengi هردپ ( )  تشپ  کسورع  جنکاک (  هویم  وراد : 

هویم ددع  ات 10   5 فرصم :  ردقم 
يزور هدرک  فاص  ارنآ  سپـس  دشکب  مد  ات  دـیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدـم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 

 . دینک لیم  اذغ  زا  دعب  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس 
 . دوش یم  مه  اهتاروا ،  عفد  بجوم  نیا  رب  هوالع  وراد  نیا  هجوت : 

هیلک هلزن  جلاعم  وراد ي   - 8 هرامش هخسن 
(Ocimum basilicum ناحیر (  هایگ  مامت  وراد : 

مرگ  ات 4   2 فرصم :  ردقم 
يزور هدرک  فاص  ارنآ  سپـس  دشکب  مد  ات  دـیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدـم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 

 . دینک لیم  اذغ  زا  دعب  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس 
هناثم هیلک و  ضراوع  جلاعم  وراد ي   - 9 هرامش هخسن 

(Berberis vulgaris کشرز (  هایگ  هشیر  تسوپ  ای  هویم  وراد : 
مرگ  ات 4  3 فرصم :  ردقم 

يزور هدرک  فاص  ارنآ  سپـس  دشکب  مد  ات  دـیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدـم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 
 . دینک لیم  اذغ  زا  دعب  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس 

هناثم هیلک و  ضراوع  جلاعم  وراد ي   - 9 هرامش هخسن 
(Berberis vulgaris کشرز (  هایگ  هشیر  تسوپ  ای  هویم  وراد : 

مرگ  ات 4  3 فرصم :  ردقم 
يزور هدرک  فاص  ارنآ  سپـس  دشکب  مد  ات  دـیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدـم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 

 . دینک لیم  اذغ  زا  دعب  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس 
هیلک تاباهتلا  عفر  تهج  وراد ي  هرامش 11 -  هخسن 

(Betula alba سوت ( )  ناق ،  ناغ (  هقاس  هتسوپ  ای  بوچ  ای  گرب  وراد : 
مرگ ات 8   4 فرصم :  ردقم 

يزور هدرک  فاص  ارنآ  سپـس  دشکب  مد  ات  دـیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدـم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 
 . دینک لیم  اذغ  زا  دعب  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس 

 . دوش یم  دنک  کیرحت  ار  هیلک  تفاب  هکنیا  نودب  ندب  بآ  جورخ  ثعاب  وراد  نیا  هجوت : 
يراردا يراجم  ياهیرامیب  تهج  وراد  هرامش 12 -  هخسن 

(Coriandrum sativum زینشگ (  مخت  وراد : 
مرگ ات 4   2 فرصم :  ردقم 

يزور هدرک  فاص  ارنآ  سپـس  دشکب  مد  ات  دـیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدـم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 
 . دینک لیم  اذغ  زا  دعب  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس 

يراردا يراجم  تنوفع  عفر  تهج  وراد  هرامش 13 - هخسن 
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(Tribulus terresteris کساخراخ (  هویم  وراد : 
مرگ ات 4   2 فرصم :  ردقم 

يزور هدرک  فاص  ارنآ  سپـس  دشکب  مد  ات  دـیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدـم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 
 . دینک لیم  اذغ  زا  دعب  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس 

يرامیب دض  مسآ و  دض  تیشنورب ،  دض  هفرس ،  دض  ياهوراد 

بکرم ياه  هخسن  === 
هفرس دض  يوراد  هرامش 1 - هخسن 
هفرس دض  يوراد  هرامش 1 - هخسن 

تمسق کی  كرینپ  لگ 
تمسق کی  یمتخ  گرب 

تمسق ود  یمتخ  هشیر 
تمسق کی  يرزخاپ  گرب 

تمسق کی  روهام  لگ 
تمسق ود  نایب  نیریش  هشیر 

تمسق کی  نشیوآ 
تمسق کی  نوسینا  هناد 

 : فرصم ردقم  هیهت و  زرط 
هقیقد تدم 20  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دشاب  هدمآرد  ردوپ  تروصب  البق  هک  ار  قوف  طولخم  زا  يروخ  اذغ  قشاق  کی  ردقم 

 . دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  يزور  هدرک  فاص  ارنآ  سپس  دشکب .  مد  ات  دیراذگب  یقاب 
هفرس دض  يوراد  هرامش 2 - هخسن 

تمسق کی  يدنلسیا  گنسلگ 
تمسق کی  نایب  نیریش  هشیر 
تمسق مین  ود و  یمتخ  هشیر 

تمسق کی  هنایزار  هناد 
تمسق هس  نشیوآ 

تمسق مین  کی و  گنهراب 
 : فرصم ردقم  هیهت و  زرط 

هقیقد تدم 20  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دشاب  هدمآرد  ردوپ  تروصب  البق  هک  ار  قوف  طولخم  زا  يروخ  اذغ  قشاق  کی  ردقم 
 . دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  يزور  هدرک  فاص  ارنآ  سپس  دشکب  مد  ات  دیراذگب  یقاب 

هفرس دض  يوراد  هرامش 3 - هخسن 
تمسق مین  مدنگ  لگ  هایگ  لگ 

تمسق کی  كرینپ  لگ 
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تمسق ود  يرخاپ  لگ 
تمسق مین  کی و  روهام  لگ 
تمسق کی  ریش  فلع  هشیر 

تمسق مین  کی و  نایب  نیریش  هشیر 
تمسق کی  يا  هراتس  نوسینا  هناد 

تمسق مین  کی و  نشیوآ  هایگ 
 : فرصم ردقم  هیهت و  زرط 

هقیقد تدم 20  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دشاب  هدمآرد  ردوپ  تروصب  البق  هک  ار  قوف  طولخم  زا  يروخ  اذغ  قشاق  کی  ردقم 
 . دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  يزور  هدرک  فاص  ارنآ  سپس  دشکب .  مد  ات  دیراذگب  یقاب 

هفرس دض  يوراد  هرامش 4 - هخسن 
تمسق مین  قبنز  موزیر 

تمسق راهچ  یمتخ  هشیر 
تمسق ود  يرخاپ  گرب 

تمسق کی  ناغ  لگ 
تمسق مین  کی و  نایب  نیریش  هشیر 

تمسق کی  نوسینا  هویم 
 : فرصم ردقم  هیهت و  زرط 

هقیقد تدم 20  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دشاب  هدمآرد  ردوپ  تروصب  البق  هک  ار  قوف  طولخم  زا  يروخ  اذغ  قشاق  کی  ردقم 
 . دینک لیم  ناجنف  کی  راب  راب ر  هس  يزور  هدرک  فاص  ارنآ  سپس  دشکب  مد  ات  دیراذگب  یقاب 

اه شنرب  ینوفع  ياهیرامیب  ریاس  هفرس و  هایس  يوراد  هرامش 5 - هخسن 
مرگ نشیوآ 20 

مرگ روهام 10  لگ 
مرگ يرخاپ 10  گرب 

 : فرصم ردقم  هیهت و  زرط 
یقاب هقیقد  تدم 20  هب  هتخیر و  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دشاب  هدش  هدـیبوک  البق  هک  ار  قوف  طولخم  زا  يروخ  اذـغ  قشاق  کی  ردـقم 

 . دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  بش )  حبص و  رابود (  يزور  هدرک  فاص  ارنآ  سپس  دشکب  مد  ات  دیراذگب 
اهشنرب ینوفع  ياهیرامیب  ریاس  هفرس و  هایس  تهج  وراد  - 6 هرامش هخسن 

تمسق مین  کی و  ناتک  هناد 
تمسق کی  نوسینا  هویم 
تمسق کی  هنایزار  هویم 

تمسق مین  کی و  نشیوآ  هایگ 
 : فرصم ردقم  هیهت و  زرط 

تدـم 20 هب  هتخیر و  شوچ  بآ  ناویل  کی  رد  دـشاب  هدـمآرد  ردوپ  تروصب  البق  هک  ار  قوف  طولخم  زا  يروخ  اذـغ  قشاق  کی  ردـقم 
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 . دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  اهبش  اهحبص و  هدرک  فاص  ارنآ  سپس  دشکب  مد  ات  دیراذگب  یقاب  هقیقد 
تیشنورب تهج  وراد  هرامش 7 - هخسن 

تمسق کی  یمتخ  گرب 
تمسق کی  كرینپ  لگ 

تمسق کی  نایب  نیریش  هشیر 
تمسق ود  ناتک  هناد 

 : فرصم ردقم  هیهت و  زرط 
هقیقد تدم 30  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دشاب  هدمآرد  ردوپ  تروصب  البق  هک  ار  قوف  طولخم  زا  يروخ  اذغ  قشاق  کی  ردقم 

 . دینک لیم  مرگ  تروصب  ناجنف  کی  راب  ره  راب  ات 3  يزور 2  هدرک  فاص  ارنآ  سپس  دشکب .  مد  ات  دیراذگب  یقاب 
تیشنورب تهج  وراد  هرامش 8 - هخسن 

تمسق کی  نوسینا  هویم 
تمسق کی  نایب  نیریش  هشیر 

تمسق کی  یمتخ  گرب 
تمسق کی  هنایزار  هویم 

تمسق کی  يرخاپ  گرب 
 : فرصم ردقم  هیهت و  زرط 

هقیقد تدم 20  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دشاب  هدمآرد  ردوپ  تورصب  البق  هک  ار  قوف  طولخم  زا  يروخ  اذغ  قشاق  کی  ردقم 
 . دینک لیم  مرگ  تروصب  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  يزور  هدرک  فاص  ارنآ  سپس  دشکب .  مد  ات  دیراذگب  یقاب 

تیشنورب تهج  وراد  هرامش 9 - هخسن 
تمسق کی  كرینپ  لگ  گرب و 
تمسق کی  روهام  لگ  گرب و 

تمسق کی  یمتخ  هشیر 
تمسق کی  یمتخ  هایگ 

تمسق کی  يرخاپ  گرب 
 : فرصم ردقم  هیهت و  زرط 

یقاب هقیقد  تدم 20  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دشاب  هدمآرد  ردوپ  تروصب  البق  هک  ار  قوف  طولخم  زا  يروخ  اذـغ  قشاق  کی 
 . دینک لیم  مرگ  تروصب  ناجنف  کی  راب  ره  راهچ  ای  هس  هدرک  فاص  ارنآ  سپس  دشکب .  مد  ات  دیراذگب 

تیشنورب تهج  وراد  هرامش 10 - هخسن 
مرگ نشیوآ 20 

مرگ هنایزار 10  هویم 
مرگ نوسینا 10  هویم 

مرگ يرخاپ 10  گرب 
 : فرصم ردقم  هیهت و  زرط 
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یقاب هقیقد  تدـم 20  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دـشاب  هدـش  هدـیبوک  البق  هک  ار  قوف  طولخم  زا  يروخ  اذـغ  قشاق  کی  ردـقم 
 . دینک لیم  مرگ  تروصب  ناجنف  کی  راب  ره  بش  حبص و  راب  ود  زور ي  هرک  فاص  ارنآ  سپس  دشکب  مد  ات  دیراذگب 

هرجنح هلزن  تهج  وراد  هرامش 11 - هخسن 
تمسق کی  كرینپ  گرب 
تمسق کی  یمتخ  هشیر 

تمسق کی  نایب  نیریش  هشیر 
تمسق کی  روهام  لگ 

تمسق کی  يرخاپ  هایگ 
 : فرصم ردقم  هیهت و  زرط 

یقاب هقیقد  تدـم 20  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دـشاب  هدـش  هدـیبوک  البق  هک  ار  قوف  طولخم  زا  يروخ  اذـغ  قشاق  کی  ردـقم 
 . دینک لیم  مرگ  تروصب  ناجنف  کی  راب  ره  راب  ود  يزور  هدرک  فاص  ارنآ  سپس  دشکب .  مد  ات  دیراذگب 

کشخ ياه  هفرس  تهج  وراد  هرامش 12 - هخسن 
مرگ یمتخ 20  هشیر 

مرگ دنلسیا 10  گنسلگ 
مرگ يرخاپ 10  گرب 
مرگ هنایزار 10  هویم 

 : فرصم ردقم  هیهت و  زرط 
یقاب هقیقد  تدـم 20  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دـشاب  هدـش  هدـیبوک  البق  هک  ار  قوف  طولخم  زا  يروخ  اذـغ  قشاق  کی  ردـقم 

دینک لیم  يروخ  اذغ  قشاق  ود  راب  کی  یتعاس  ره 3-2  هدرک  فاص  ارنآ  سپس  دشکب  مد  ات  دیراذگب 
اه شنرب  ياه  یتحاران  هفرس و  دض  يوراد  هرامش 13 - هخسن 

مرگ کلازلاز 20  لگ 
مرگ نوسینا 10  هویم 

مرگ يرخاپ 10  گرب 
مرگ هنایزار 10 هویم 

 : فرصم ردقم  هیهت و  زرط 
یقاب هقیقد  تدم 0  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دشاب  هدش  مرن  هدـیبوک و  البق  هک  ار  قوف  طولخم  زا  يرو  اذـغ  قشاق  کی  ردـقم 

 . دینک لیم  يروخ  اذغ  قشاق  کی  راب  کی  تعاس  ود  یلا  ره 1  هدرک  فاص  ارنآ  سپس  دشکب  مد  ات  دیراذگب 
هفرس هایس  دض  ویرد  هرامش 14 - هخسن 

تمسق نیطنسفا 5 
تمسق لفوف 5 لگ 

تمسق قیاقش 15  لگ 
تمسق سگرن 15  لگ 
تمسق وله 15  هفوکش 
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تمسق بیطلا 15  لبنس  هشیر 
 : فرصم ردقم  هیهت و  زرط 

ات دیراذگب  یقاب  هقیقد  هتخیر 20  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دشاب  هدش  درخ  البق  هک  ار  قوف  ياهوراد  طولخم  زا  يروخ  اذـغ  قشاق  کی 
 . دینک فرصم  راب  هس  يزور  يروخ  پوس  قشاق  هلاس 3  ات 10  لافطا  راوخ و  ریش  ناکدوک  تهج  هدرک  فا  صارنآ  سپس  دشکب  مد 

 ( ینومونپوکنرب هیرلا (  تاذ  تهج  وراد  هرامش 15 - هخسن 
تمسق کی  نایب  نیریش 
تمسق کی  ناتک  مخت 

تمسق لسع 6 
 : فرصم ردقم  هیهت و  زرط 

لـسع اـب  فاـص و  ارنآ  سپـس  هدـناسیخ  شوج  بآ  رد  تعاـس  مین  تدـم  ناویل  کـی  رد  هدرک  درخ  ادـتبا  ار  ناـتک  مخت  ناـیب و  نیریش 
 . دینک فرصم  ناکدوک  تهج  راب  ات 3  يزور 2 هدومن  طولخم 

مسآ عفر  تهج  وراد  هرامش 16 - هخسن 
مرگ  5 نزودالب )   ) كزیبهاش

مرگ اروتاد 5  گرب 
مرگ جنبلارذب 5  گرب 

 : فرصم ردقم  هیهت و  زرط 
 . دینکب قاشنتسا  ارنآ  دود  هدناروس و  يرورض  دروم  رد  ارنآ  زا  يروخابرم  قشاق  کی  اب  قوف  ياهوراد  ندرک  طولخم  زا  سپ 

هفرس دض  يوراد  هرامش 17 - هخسن 
مرگ جنبلا 5  رذب  هراصع 
مرگ كایرت 0/2  هراصع 

 : فرصم ردقم  هیهت و  زرط 
 . دوش لیم  بح  ات 4  يزور 1  هدروآرد و  بح  کی  تروصب  ار  قوف  ياهوراد 

 . دشاب یم  فرصم  هیهت و  لباق  زاجم  ياه  هناخوراد  کشزپ و  روتسد  اب  طقف  وراد  نیا  هجوت : 
بنجلا تاذ  تهج  وراد  هرامش 18- هخسن 

مرگ نایب 30  نیریش  هراصع 
مرگ هشفنب 30  هایگ 

مرگ هتساشن 10 
مرگ اریتک 10 

مرگ یمتخ 10  مخت 
مرگ هنایزار 10  هویم 

مرگ ناتک 30  هناد  باعل 
 : فرصم ردقم  هیهت و  زرط 

ار نآ  زا  مرگ  تبون 10  ره  رد  هدروآرد و  بح  تروصب  طولخم و  ناتک  هناد  باعل  اب  سپـس  هدومن و  کلا  هدـیبوک و  ار  قوف  ياهوراد 
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 . دینک لیم  هداس  نبرش  اب 
سفن یگنت  مسآ و  تهج  وراد  هرامش 19 - هخسن 

مرگ  20 يرخاپ )  هرفرف (  لگ  گرب 
مرگ گنهراب 10  گرب 

 : فرصم ردقم  هیهت و  زرط 
یقاب هقیقد  تدم 20  هتخیر و  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دـشاب  هدـش  هدـیبوک  البق  هک  ار  قوف  ياهوراد  زا  يروخ  اذـغ  قشاق  کی  ردـقم 

دینک لیم  يروخ  اذغ  قشاق  کی  تعاس  ود  یلا  کیره  هدرک  فاص  ارنآ  سپس  دشکب  مد  ات  دیراذگب 
هرغرغ تهج  وراد  هرامش 20 - هخسن 

مرگ یمتخ 550  گرب 
مرگ یمتخ 250  هشیر 

مرگ هدنک 150  تسوپ  نایب  نیریش  هشیر 
مرگ كرینپ 50  لگ 

 : فرصم ردقم  هیهت و  زرط 
یقاب تعاس  مین  تدم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دشاب  هدش  هدـیبوک  البق  هک  ار  قوف  طولخم  زا  يروخ  اذـغ  قشاق  راهچ  ردـقم 

 . دینک هرغرغ  بترم  هدرک و  فاص  ارنآ  سپس  دشکب  مد  ات  دیراذگب 
هفرس تهج  وراد  هرامش 21 - هخسن 

مرگ اریتک 10 
مرگ یبرع 10  غمص 

مرگ هناد 10  هب 
مرگ نایب 2  نیریش  هراصع 

مرگ هتساشن 2 
مرگ شاخشخ 2  مخت 

مرگ ماداب 4  نغور 
مرگ دیفس 60  دنق 

 : فرصم ردقم  هیهت و  زرط 
. دینکب لیم  مرگ  راب 10  ره  راب  هس  يزور  سپس  دینکب  طولخم  دنق  ماداب و  نغور  اب  هدرک و  کلا  هدیبوک و  البق  هک  ار  قوف  ياهوراد 

هفرس درد و  هنیس  یسفنت و  ياهیتحاران  عف  تهج  وراد  هرامش 22 - هخسن 
مرگ لاچماپ 40  لگ 
مرگ روهام 40  لگ 

مرگ  100 نخیل )  ) گنسلگ
مرگ هنایزار 50 هویم 

مرگ نایب 100  نیریش  هشیر 
مرگ عانعن 100  گرب 
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مرگ گنهراب 15  گرب 
مرگ یمتخ 200  هشیر 

 : فرصم ردقم  هیهت و  زرط 
تعاس مین  تدم  هب  هتخیر و  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دشاب  هدش  مرن  هدـیبوک و  البق  هک  ار  قوف  طولخم  زا  يروخ  اذـغ  قشاق  ود  ردـقم 

 . دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  يزور  هدرک  فاص  ارنآ  سپس  دشکب  مد  ات  دیراذگب  یقاب 

يرامیب دض  مسآ و  دض  تیشنورب ،  دض  هفرس ،  دض  ياهوراد 

ییوراد کت  ياه  هخسن 
روآ طلخ  يوراد  هرامش 1 - هخسن 

 ( Adiantum capillus- veneris شوایس (  رپ  هایگ  مامت  وراد : 
مرگ ات 6   3 فرصم :  ردقم 

دـشکب مد  ات  دیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دـشاب  هدـش  هدـیبوک  البق  هک  ار  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 
. دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  يزور  هدرک  فاص  ارنآ  سپس 

روآ طلخ  يوراد  هرامش 2 - هخسن 
 ( Verbascum thapsus روهام (  فلع  لگ  وراد : 

مرگ ات 5   2 فرصم :  ردقم 
دـشکب مد  ات  دیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دـشاب  هدـش  هدـیبوک  البق  هک  ار  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 

. دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  يزور  هدرک  فاص  ارنآ  سپس 
روآ طلخ  يوراد  هرامش 3 - هخسن 

 ( Iris germanica قبنز (  هشیر  وراد : 
مرگ ات 4   2 فرصم :  ردقم 

دـشکب مد  ات  دیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دـشاب  هدـش  هدـیبوک  البق  هک  ار  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 
. دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  يزور  هدرک  فاص  ارنآ  سپس 

روآ طلخ  يوراد  هرامش 4 - هخسن 
 ( Polygonum aviculare دنب (  تفه  فلع  هایگ  مامت  وراد : 

مرگ ات 4   2 فرصم :  ردقم 
دـشکب مد  ات  دیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دـشاب  هدـش  هدـیبوک  البق  هک  ار  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 

. دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  يزور  هدرک  فاص  ارنآ  سپس 
مسآ دض  يوراد  هرامش 5 - هخسن 

 ( Ephedra SPP ادارفا ( )  کمروا (  هایگ  مامت  وراد : 
مرگ ات 4   2 فرصم :  ردقم 

دـشکب مد  ات  دیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دـشاب  هدـش  هدـیبوک  البق  هک  ار  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 
. دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  يزور  هدرک  فاص  ارنآ  سپس 
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میالم روآ  طلخ  يوراد  هرامش 6 - هخسن 
 ( Viola odorata رطعم ( )  هشفنب  هشفنب (  هایگ  مامت  ای  لگ  وراد : 

مرگ ات 4   2 فرصم :  ردقم 
دـشکب مد  ات  دیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دـشاب  هدـش  هدـیبوک  البق  هک  ار  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 

. دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  يزور  هدرک  فاص  ارنآ  سپس 
هنیس هدننک  مارآ  روآ و  طلخ  يوراد  هرامش 7 - هخسن 

 ( Malva sylvestris كرینپ (  هایگ  گرب  لگ و  وراد : 
مرگ ات 4   2 فرصم :  ردقم 

دـشکب مد  ات  دیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دـشاب  هدـش  هدـیبوک  البق  هک  ار  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 
. دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  يزور  هدرک  فاص  ارنآ  سپس 

هفرس دض  يوراد  هرامش 8 - هخسن 
 ( Althaea officinalis یمتخ (  هشیر  وراد : 

مرگ ات 8  نالاسگرزب 4  فرصم :  ردقم 
دـشکب مد  ات  دیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دـشاب  هدـش  هدـیبوک  البق  هک  ار  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 

. دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  يزور  هدرک  فاص  ارنآ  سپس 
هفرس دض  هفرس  تاکیرحت  هدننک  مک  يوراد  هرامش 9 - هخسن 

 ( Althaea officinalis یمتخ (  هایگ  مامت  ای  لگ  وراد : 
مرگ ات 4   2 فرصم :  ردقم 

دـشکب مد  ات  دیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دـشاب  هدـش  هدـیبوک  البق  هک  ار  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 
. دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  يزور  هدرک  فاص  ارنآ  سپس 

هفرس دض  يوراد  هرامش 10 - هخسن 
 ( Trifolium pratense ردبش (  لگ  وراد : 

مرگ ات 4   2 فرصم :  ردقم 
دـشکب مد  ات  دیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دـشاب  هدـش  هدـیبوک  البق  هک  ار  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 

. دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  يزور  هدرک  فاص  ارنآ  سپس 
هفرس دض  يوراد  هرامش 11 - هخسن 

 ( Linum usitatissium ناتک (  مخت  وراد : 
مرگ ات 6   3 فرصم :  ردقم 

دـشکب مد  ات  دیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دـشاب  هدـش  هدـیبوک  البق  هک  ار  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 
. دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  يزور  هدرک  فاص  ارنآ  سپس 

درد هنیس  هفرس و  دض  يوراد  هرامش 12 - هخسن 
 ( Malva sylvestris كرینپ (  لگ  وراد : 

مرگ ات 4   2 فرصم :  ردقم 
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دـشکب مد  ات  دیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دـشاب  هدـش  هدـیبوک  البق  هک  ار  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 
. دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  يزور  هدرک  فاص  ارنآ  سپس 

کشخ ینوخ و  هفرس  تهج  وراد  دض  يوراد  هرامش 13 - هخسن 
 ( Alyssum homolocarpum يردوت ( )  همودق (  وراد : 

مرگ ات 9   6 فرصم :  ردقم 
دـشکب مد  ات  دیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دـشاب  هدـش  هدـیبوک  البق  هک  ار  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 

. دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  يزور  هدرک  فاص  ارنآ  سپس 
نیلولسم دایز  قرع  هفرس و  هجلاعم  تهج  يوراد  هرامش 14 - هخسن 

 ( Salvia officinalis یلگ (  میرم  گرب  وراد : 
مرگ ات 1/5   0/5 فرصم :  ردقم 

دـشکب مد  ات  دیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دـشاب  هدـش  هدـیبوک  البق  هک  ار  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 
. دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  يزور  هدرک  فاص  ارنآ  سپس 

نمزم تیشنورب  دض  يوراد  هرامش 15 - هخسن 
 ( Eucalyptus globulus سوتپیلاکوا (  لگ  ای  گرب  وراد : 

مرگ ات 4   2 فرصم :  ردقم 
دـشکب مد  ات  دیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دـشاب  هدـش  هدـیبوک  البق  هک  ار  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 

. دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  يزور  هدرک  فاص  ارنآ  سپس 
مسآ دض  يوراد  هرامش 16 - هخسن 

 ( Hyssopus officinalis افوز (  هایگ  مامت  وراد : 
مرگ ات 4   2 فرصم :  ردقم 

دـشکب مد  ات  دیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دـشاب  هدـش  هدـیبوک  البق  هک  ار  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 
. دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  يزور  هدرک  فاص  ارنآ  سپس 

مسآ دض  يوراد  هرامش 17 - هخسن 
 ( Datura stramonium هروتاد ( )  هروتات (  گرب  وراد : 

مرگ ات 4   2 فرصم :  ردقم 
دـشکب مد  ات  دیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دـشاب  هدـش  هدـیبوک  البق  هک  ار  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 

. دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  يزور  هدرک  فاص  ارنآ  سپس 
 . دوش یم  هیزجت  کشزپ  طسوت  طقف  تسا و  یمس  وراد  نیا  هجوت : 

مسآ دض  يوراد  هرامش 18 - هخسن 
 ( Atropa belladona كزیبهاش (  گرب  ای  هشیر  وراد : 

مرگ یلیم  ات 100   30 فرصم :  ردقم 
دـشکب مد  ات  دیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دـشاب  هدـش  هدـیبوک  البق  هک  ار  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 

. دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  يزور  هدرک  فاص  ارنآ  سپس 
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مسآ دض  يوراد  هرامش 19 - هخسن 
 ( Hyoscyamus niger ماکیسوژ ( )  جنبلا (  رذب  گرب  وراد : 

مرگ یلیم  ات 320   130 فرصم :  ردقم 
دـشکب مد  ات  دیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دـشاب  هدـش  هدـیبوک  البق  هک  ار  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 

. دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  يزور  هدرک  فاص  ارنآ  سپس 
 ( روآ طلخ  نمزم ،  تیشنورب  هیر (  ولگ و  درد  دض  يوراد  هرامش 20 - هخسن 

 ( Dorema ammoniacum امک ( )  قشوا (  غمص  وراد : 
 . دینک لیم  عانعن  سناسا  طسوت  هدش  رطعم  ياهنویسلوما  ای  بح  تروصب  هیهت :  زرط 

هنیس هدننک  مرن  يوراد  هرامش 21 - هخسن 
 ( Ziziphus vulgaris بانع (  وراد : 

ددع ات 50  مرگ  ات 5   3 فرصم :  ردقم 
دـشکب مد  ات  دیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دـشاب  هدـش  هدـیبوک  البق  هک  ار  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 

. دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  يزور  هدرک  فاص  ارنآ  سپس 
هنیس هدننک  مرن  يوراد  هرامش 22 - هخسن 

 ( Cordia myxa ناتسپس (  هویم  وراد : 
مرگ ات 90  ددع  زا 30  فرصم :  ردقم 

دـشکب مد  ات  دیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دـشاب  هدـش  هدـیبوک  البق  هک  ار  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 
. دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  ود  يزور  هدرک  فاص  ارنآ  سپس 

یگدروخمرس دض  يوراد  هرامش 23 - هخسن 
(Adianthum cappilus -veneris شوایس (  رپ  هایگ  مامت  وراد : 

مرگ ات 4   2  : فرصم ردقم 
يزور هدرک  فاص  ارنآ  سپـس  دشکب  مد  ات  دـیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدـم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 

 . دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس 
یگدروخمرس دض  يوراد  هرامش 24 - هخسن 

 ( Allium sativum ریس (  وراد : 
مرگ ات 4   2  : فرصم ردقم 

يزور هدرک  فاص  ارنآ  سپـس  دشکب  مد  ات  دـیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدـم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 
 . دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس 

یگدروخمرس  دض  يوراد  هرامش 25 - هخسن 
(Melissa officinal هیوبجنرداب (  گرب  وراد : 

مرگ ات 4   2  : فرصم ردقم 
يزور هدرک  فاص  ارنآ  سپـس  دشکب  مد  ات  دـیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدـم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 

 . دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس 
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ینیب یگتفرگ  ندرک  زاب  تهج  وراد  هرامش 26 - هخسن 
(Origanum majorna شوجنزرم (  هایگ  سناسا  هایگ و  مامت  وراد : 

 . دوش هدناکچ  ینیب  رد  موزل  عقوم  رد  نآ  سناسا  لامعتسا :  شور  ردقم و 
سپـس دشکب  مد  ات  دیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدـم  هتخیر  شوجآ  ناویل  کی  رد  دـشاب  هدـش  هدـیبوک  لبق  هک  ار  نآ  مرگ   4-2 گرب : 

 . دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  يزور  هدرک  فاص  ارنآ 
یگدروخمرس دض  يوراد  هرامش 27 - هخسن 

 ( Althaea officinalis یمتخ (  هشیر  لگ و  وراد : 
مرگ ات 4   2  : فرصم ردقم 

يزور هدرک  فاص  ارنآ  سپـس  دشکب  مد  ات  دـیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدـم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 
 . دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس 

یگدروخمرس دض  يوراد  هرامش 28 - هخسن 
 ( Fumaria spccies هرتهاش (  هایگ  مامت  وراد : 

مرگ ات 4   2  : فرصم ردقم 
يزور هدرک  فاص  ارنآ  سپـس  دشکب  مد  ات  دـیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدـم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 

 . دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس 

غارفتسا عوهت و  دض  ياهوراد 

بکرم ياه  هخسن 
غارفتسا عفر  يارب  اهوراد  هرامش 1 - هخسن 

مرگ ات 0/2 لوتنام 0/05 
مرگ نیریش 10  ماداب  نغور 

مرگ یبرع 10  غمص 
مرگ جنران 30  راهب  بآ 
رتیل یلیم  رطقم 150  بآ 

 : فرصم ردقم  هیهت و  زرط 
 . دینک لیم  تعاس  ره  رد  يروخپوس  قشاق  کی  ردقم  هدرک و  طولخم  مه  اب  ار  اهوراد 

غارفتسا عفر  يارب  وراد  هرامش 2 - هخسن 
مرگ لیبجنز 25 

مرگ له 50 
مرگ کمن 5 

 : فرصم ردقم  هیهت و  زرط 
دیراذگب یقاب  تعاس  مین  تدم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دشاب  هدش  هدیبوک  البق  هک  ار  قوف  طولخم  زا  يروخ  اذغ  قشاق  کی 

 . دینک لیم  اذغ  زا  دعب  تعاس  مین  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  ات  ود  يزور  هدرک  فاص  ارنآ  سپس  دشکب .  مد  ات 
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ینوخ غارفتسا  نامرد  تهج  وراد  هرامش 3 - هخسن 
مرگ هناد 10 هایس 

مرگ زینشگ 10  ردوپ 
 : فرصم ردقم  هیهت و  زرط 

دینک لیم  تعاس  هلصاف 3-2  هب  يروخابرم  قشاق  کی  هعفد  ره  هدرک  طولخم  مه  اب  ار  قوف  ياهوراد 

اهنادند هثل و  قلح ،  ناهد ،  ياهیرامیب  جلاعم  ياهوراد 

بکرم ياه  هخسن  ===
هثل میمرت )  ندینایور (  تهج  وراد  هرامش 1 - هخسن 

تمسق کی  شوایس )  نوخ  نیوخالا (  مد 
تمسق کی  جوزامزگ 
تمسق کی  ورس  هویم 

تمسق کی  ردنک 
تمسق کی  ایقاقا 

تمسق کی  خرس  لگ 
تمسق هس  رانلگ 

 : لامعتسا شور  هیهت و  زرط 
 . دیهد شلام  بوخ  كاوسم  هلیسوب  نآ  اب  ار  اهنادند  هثل و  باوخ  تقو  رد  هدرک و  کلا  هدیبوک و  ار  اهوراد 

. دوش یم  هیصوت  زنی  ناهد  ییوبدب  عفر  نادند و  نب  تشوگ  ندینایور  تهج  نیا  رب  هوالع  هدروآرف  نیا  هجوت : 
هثل نادند و  درد  دض  يوراد  هرامش 2 - هخسن 

تمسق کی  یفوک  دعس 
تمسق کی  خرس  لگ 
تمسق کی  دروم  هویم 

تمسق کی  رانلگ 
تمسق هس  قامس 

 : لامعتسا شور  هیهت و  زرط 
 . دیهد شلام  بوخ  كاوسم  هلیسوب  نآ  اب  ار  اهنادند  هثل و  باوخ  تقو  رد  هدرک و  کلا  هدیبوک و  ار  اهوراد 

ناهد ياهمخز  هثل و  تشوگ  ندـینایور  هثل و  ناهد و  يزیرنوخ  عفر  درد و  نیکـست  رد  هدوب و  اـهجازم  رثکا  قفاوم  نیا  رب  هوـالع  هجوت : 
 . دشاب یم  دیفم  زین 

نادند ندرک  مکحم  تهج  يوراد  هرامش 3 - هخسن 
تمسق کی  درز  هلیله 

تمسق کی  هلیلب 
تمسق کی  هلمآ 
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تمسق کی  خرس  لگ 
تمسق هس  ایقاقا 

تمسق کی  رانلگ 
تمسق کی  احرق  رقاع 

 : لامعتسا شور  هیهت و  زرط 
 . دیهد شلام  بوخ  كاوسم  هلیسوب  نآ  اب  ار  اهنادند  هثل و  باوخ  تقو  رد  هدرک و  کلا  هدیبوک و  ار  اهوراد 

تسا هدش  هیصوت  زین  ناهد  ندرک  وبشوخ  هثل و  یبیرنوخ  زا  يریگولج  اهنادند و  ندرک  مکحم  تهج  نیا  رب  هوالع  هدروآرف  نیا  هجوت : 
.

 ( هریغ کفرب و  ناهد (  ندز  شوج  تهج  وراد  هرامش 4- هخسن 
تمسق کی  سولف 

تمسق کی  زینشگ  مخت 
 : لامعتسا شور  هیهت و  زرط 

هزمزم و تروصب  هدرک  فاـص  ارنآ  سپـس  دـیناشوجب  هقیقد  تدـم 5  هب  شوج  بآ  ناوـیل  کـی  رد  هدرک و  کـلا  هدـیبوک و  ار  اـهوراد 
 . دیئامن هرغرغ  ناهد  لخاد  رد  ندیناخرچ 
ناهد شوج  عفر  يارب  وراد  هرامش 5 - هخسن 

تمسق کی  کشخ  ریجنا 
تمسق کی  بیس 

تمسق کی  کلملا  لیلکا 
تمسق کی  هنوباب 
یفاک ردقم  بآ 

 : لامعتسا شور  هیهت و  زرط 
 . دینک فرصم  ناهد )  لخاد  رد  ندیناخرچ  هزمزم (  تروصب  هدیناشوج  بآ  رد  ار  اهوراد 

اهنادند ندرک  مکحم  تهج  وراد  هرامش 6- هخسن 
تمسق کی  بیطلا  لبنس 

تمسق کی  ورس  هویم 
تمسق کی  احرقرقاع 

تمسق کی  جوزام 
یفاک ردقم  بآ 

 : لامعتسا شور  هیهت و  زرط 
 . دینک فرصم  هزمزم  تروصب  هدیناشوج  بآ  رد  ار  اهوراد 

اهنادند درد  نیکست  تهج  وراد  هرامش 7 - هخسن 
تمسق کی  دیفس  قیرخ 

تمسق کی  احرقرقاع 
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تمسق کی  عانعن 
یفاک ردقم  بآ 

 : لامعتسا شور  هیهت و  زرط 
 . دینک فرصم  هزمزم  مرگ  مین  تروصب  هدرک و  فاص  هدیناشوج  بآ  رد  ار  اهوراد 

نادند رد د  نیکست  تهج  وراد  هرامش 8 - هخسن 
تمسق کی  احرق  رقاع 

تمسق کی  عانعن  گرب 
تمسق کی  رانلگ 

یفاک ردقم  هکرس 
 : لامعتسا شور  هیهت و  زرط 

 . دینک فرصم  هزمزم  فاص و  ار  لصاح  سپس  هدیناشوج و  هکرس  رد  ار  اهوراد 
ولگ تاباهتلا  ناهد و  درد  عفر  تهج  وراد  هرامش 9 - هخسن 

تمسق کی  رانلگ 
تمسق کی  خرس  لگ  هچنغ 

تمسق کی  یلگ  میرم  گرب 
تمسق کی  نایب  نیریش  هراصع 

یفاک ردقم  بآ 
 : لامعتسا شور  هیهت و  زرط 

فاص هدناشوج  رد  ار  نایب  نیریـش  هراصع  سپـس  دینک .  فاص  هدیناشوج و  بآ  رد  مه  اب  نایب )  نیریـش  هشیر  هراصع  زجب  ار (  اهوراد 
 . دینک لامعتسا  هرغرغ  تروصب  ار  لصاح  هدرک و  لح  هدش 

ییوراد کت  ياه  هخسن  === 
(Coriandrum sativum زینشگ (  مخت  وراد :  درد  نادند  تهج  وراد  هرامش 1 -  هخسن 

مرگ ات 1   0/5  : فرصم ردقم 
دـشکب مد  ات  دیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دـشاب  هدـش  هدـیبوک  البق  هک  ار  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 

 . دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  يزور  هدرک  فاص  ارنآ  سپس 
ناهد طاخم  سامآ  و  تفآ )  ناهد (  ياهشوج  نامرد  تهج  وراد  هرامش 2 -  هخسن 

 ( Morus nigra هایس (  توت  وراد : 
هقیقد دنچ  تدم  يارب  ناهد  رد  هبترم  دنچ  يزور  ارنآ  هریش  هزات  ای  هدش  کشخ  تروصب  ای  ار  هایس  توت  هریش  فرـصم :  ردقم  شور و 

 . دیرد هاگن 
 ( Juglance regia ودرگ (  گرب  وراد :  تفآ )  ناهد (  ياهشوج  نامرد  تهج  وراد  هرامش 3 -  هخسن 

سپـس دشکب  مد  ات  دیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدم  هتخیر ،  شوجبآ  ناجنف  کی  رد  ار  ودرگ  گرب  مرگ  جـنپ  فرـصم :  ردـقم  شور و 
 . دیئوشب نآ  اب  ار  ناهد  راب  يزور 3  هدرک و  فاص  ارنآ 

(Zingiber officinalis لیفجنز (  مزیر  هشیر و  وراد :  ناهد  دب  يوب  عفر  تهج  وراد  هرامش 4 -  هخسن 
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مرگ ات 5   3  : فرصم ردقم 
مد ات  دیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دشاب  هدش  هدیبوک  البق  هک  ار  قوف  ردقم  لامعتسا :  هیهت و  زرط 

 . دیئوشب نآ  اب  ار  ناهد  راب  هس  يزور  هدرک  فاص  ارنآ  سپس  دشکب 
(Melissa officinalis هیوبجنرداب (  گرب  وراد :  ناهد  دب  يوب  عفر  تهج  وراد  هرامش 5 -  هخسن 

دـشکب مد  ات  دیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدم  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  ار  هیوبجنرداب  گرب  مرگ  هد  ردقم  لامعتـسا :  هیهت و  زرط 
 . دیئوشب نآ  اب  ار  ناهد  راب  هس  يزور  هدرک  فاص  سپس 

(Olea europea نوتیز (  گرب  وراد :  هثل  تیوقت  هثل و  يزیرنوخ  تهج  وراد  هرامش 6 -  هخسن 
سپس دشکب  مد  ات  دیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدم  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  ار  نوتیز  گرب  مرگ  هد  ردقم  لامعتسا :  هیهت و  زرط 

دینک هدافتـسا  ناهد  رد  شلام  تروصب  راب  دنچ  يزور  نوتیز  نغور  زا  نیا  رب  هوالع  دیئوشب .  نآ  اب  ار  ناهد  راب  هس  يزور  هدرک  فاص 
.

(Allium sativum ریس (  وراد :  نادند  هسبآ  نامرد  تهج  وراد  هرامش 7 -  هخسن 
 . دیهد رارق  هسبآ  لحم  رب  هبترم  ات 3  يزور 2  دیروراد و  ریمخ  تروصب  هدوم و  طولخم  ریش  اب  ار  هتخپ  ریس  یمک  لامعتسا :  هیهت و  زرط 

 ( Matricaria chamomilla یلصا (  هنوباب  لگ  وراد :  ناهد  دب  يوب  عفر  تهج  وراد  هرامش 8 -  هخسن 
مرگ ات 4   2  : فرصم ردقم 

دـشکب مد  ات  دیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دـشاب  هدـش  هدـیبوک  البق  هک  ار  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 
 . دیهد وشتسش  نآ  اب  ار  ناهد  راب  هس  يزور  هدرک  فاص  ارنآ  سپس 

(Black piper هایس (  لفلف  وراد :  نادند  یگدیسوپ  تفرشیپ  زا  يریگشیپ  تهج  وراد  هرامش 9 -  هخسن 
 . دیلامب اهنادند  یگدیسوپ  لحم  هب  ار  لفلف  ردوپ  زا  یمک  فرصم :  شور 

هفرس دض  ياهوراد  ماکز و  اه ،  نیژنآ  تیزونیس و  نامرد 

بکرم ياه  هخسن  === 
یگدروخ  امرس  دض  يوراد  هرامش 1 - هخسن 

تمسق هس  ناغ  لگ 
تمسق راهچ  نوف  ریز  لگ 

تمسق ود  دیب  تسوپ 
تمسق شش  نابزواگ  لگ 

 : فرصم ردقم  هیهت و  زرط 
تـسیب تدم  هب  هتخیر و  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دشاب  هدمآرد  ردوپ  تروصب  البق  هک  ار  قوف  طولخم  زا  يروخ  اذغ  قشاق  کی  ردقم 

 . دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  يزور  هدرک و  فاص  ارنآ  سپس  دشکب  مد  ات  دیراذگب  هقیقد 
یگدروخ  امرس  دض  يوراد  هرامش 2 - هخسن 

تمسق تفه  ناغ  ل 
تمسق جنپ  نوف  ربز  لگ 

تمسق ود  نایب  نیریش  هشیر 
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تمسق شش  نرتسن )   ) یشحو خرس  لگ  هویم 
 : فرصم ردقم  هیهت و  زرط 

هقیقد تسیب  تدـم  هب  هتخیر و  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دـشاب  هدـش  هدـیبوک  البق  هک  ار  قوف  طولخم  زا  يروخ  اذـغ  قشاق  کـی  ردـقم 
 . دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  يزور  هدرک و  فاص  ارنآ  سپس  دشکب  مد  ات  دیراذگب 

یگدروخ  امرس  دض  يوراد  هرامش 3 - هخسن 
تمسق شش  ناغ  لگ 

تمسق جنپ  نوف  ریز  لگ 
تمسق راهچ  دیب  تسوپ 

تمسق ود  نایب  نیریش  هشیر 
تمسق هس  هنایزار  هویم 

 : فرصم ردقم  هیهت و  زرط 
هقیقد تسیب  تدـم  هب  هتخیر و  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دـشاب  هدـش  هدـیبوک  البق  هک  ار  قوف  طولخم  زا  يروخ  اذـغ  قشاق  کـی  ردـقم 

 . دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  يزور  هدرک و  فاص  ارنآ  سپس  دشکب  مد  ات  دیراذگب 
( پیرگ  ) یگدروخ امرس  دض  يوراد  هرامش 4 - هخسن 

مرگ هنوباب 20  لگ 
مرگ يزاریش 10  نشیوآ 

مرگ یلگ 10  میرم  گرب 
 : فرصم ردقم  هیهت و  زرط 

تـسیب تدـم  هب  هتخیر و  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دـشاب  هدـش  مرن  هدـیبوک و  البق  هک  ار  قوف  طولخم  زا  يروخ  اذـغ  قشاق  کی  ردـقم 
 . دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  يزور  هدرک و  فاص  ارنآ  سپس  دشکب  مد  ات  دیراذگب  هقیقد 

( پیرگ  ) یگدروخ امرس  دض  يوراد  هرامش 5 - هخسن 
مرگ هناد 3  هب 
هناد بانع 5 

هناد ناتسپس 9 
 : فرصم ردقم  هیهت و  زرط 

هب هناد (  هب  از  هدش  جارختـسا  ژالیـسوم  هب  هدرک و  فاص  ارنآ  سپـس  دیناشوجب  هقیقد  جنپ  ار  دشاب  هدش  درخ  یمک  هک  ناتـسپس  بانع و 
يزور هدومن و  هفاضا  رکـش  یمک  لصاح  يوراد  هب  همتاخ  رد  دییامن  هفاضا  دینک )  فاص  ارنآ  هدناسیخ و  رتیل  یلیم  رد 120  البق  ار  هناد 

دینک لیم  راب  ود 
ماکز یگدروخ و  امرس  اه ،  نیژنآ  تیزونیس ،  نامرد  نداد -  روخب  تهج  وراد  هرامش 6 - هخسن 

تمسق کی  سوتپیلاکوا  گرب 
تمسق کی  سودوخوطسا 

تمسق کی  شوجنزرم 
 : فرصم ردقم  هیهت و  زرط 
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 . دیهد روخب  هیققد  تدم 5  میالم  هلعش  يور  هتخیر  شوجبآ  رتیل  کی  رد  دشاب  هدش  هدیبوک  البق  هک  ار  قوف  ياهوراد  زا  قشاق  کی 

ندب زاسو  تخوس  ندرک  هفاضا  مسیلوباتم و  كرحم  يوراد 

بکرم ياه  هخسن 
مسیلوباتم كرحم  يوراد  هرامش 7 - هخسن 

تمسق ود  انس  گرب 
تمسق ود  نایب  نیریش  هشیر 

تمسق هس  دصاق  لگ  هشیر  گرب و 
تمسق هس  هشفنب  گرب 

 : فرصم ردقم  هیهت و  زرط 
یقاب تعاس  هس  تدم  هب  هدرک و  طولخم  درـس  بآ  رتیل  مین  اب  دشاب  هدش  هدیبوک  البق  هک  ار  قوف  يوراد  زا  يروخ  اذغ  قشاق  کی  ردقم 

 . دینک لیم  هدومن و  فاص  ار  لصاح  سپس  دشکب  مد  هقیقد  هدزناپ  تدم  هب  دیراذگب  هدیناشوج و  ارنآ  دعب  دیراذگب . 

سیراو تهج  وراد 

بکرم ياه  هخسن 
سیراو تهج  وراد  هرامش 1 - هخسن 

تمسق کی  یکرت  ریگا  هشیر 
تمسق کی  طولب  هاش  هویم  گرب و 

تمسق کی  هنزگ  گرب 
تمسق کی  يزاریش  نشیوآ  گرب 

 : لامعتسا شور  هیهت و  زرط 
هتخیر و وناز  ریز  ات  ناو  بآ  هب  هدیناشوج و  بآ  رتیل  ود  اب  دشاب  هدـش  هدـیبوک  البق  هک  ار  قوف  يوراد  زا  يروخ  اذـغ  قشاق  کی  ردـقم 

 . دینک هفاضا  نآ  هب  مه  کمن  يروخابرم  قشاق  فصن 

دایز یبرچ  یقاچ و  عفر  تهج  وراد 

بکرم ياه  هخسن 
دایز یبرچ  یقاچ و  عفر  تهج  وراد  هرامش 1 - هخسن 

تمسق کی  دصاق  لگ  هشیر  گرب و 
تمسق تفه  عانعن  گرب 
تمسق تسیب  انس  گرب 

 : فرصم ردقم  هیهت و  زرط 
مین تدـم  هب  هدرک و  طولخم  شوج  بآ  رتـیل  یلیم  اب 250  دشاب  هدـش  هدـیبوک  البق  هک  ار  قوف  يوراد  زا  يروخ  اذـغ  قشاق  کی  ردـقم 

 . دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  يزور  هدرک  فاص  ارنآ  سپس  دشکب .  مد  ات  دیراذگب  یقاب  تعاس 
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ینوخ مک  عفر  تهج  وراد 

بکرم ياه  هخسن 
ینوخ مک  عفر  تهج  وراد  هرامش 4- هخسن 

تمسق  کی  هنزگ  گرب 
تمسق کی  نویروطنق 

تمسق کی  نیطنسفا 
تمسق کی  یشحو  خرس  لگ  هویم 

 : فرصم ردقم  هیهت و  زرط 
هـس تدـم  هب  هدرک و  طولخم  درـس  بآ  رتیل  یلیم  اب 250  دـشاب  هدـش  هدـیبوک  البق  هک  ار  قوف  يوراد  زا  يروخ  اذـغ  قشاق  کی  ردـقم 

ار لصاح  همتاخ  رد  دشکب .  مد  دیراذگب  هقیقد  هد  تدـم  هب  هرابود  هدـیناشوج و  یهاتوک  تدـم  هب  ارنآ  سپـس  دـیراذگب .  یقاب  تعاس 
 . دننک یم  لیم  هعرج  هعرج  زور  لوط  رد  هدومن و  نیریش  لسع  اب  هدرک و  فاص 

و گ نییارش -  بلصت  زورلکسا -  ویرترا  يرامیب  تهج  وراد 

بکرم ياه  هخسن 
زورلکسا ویرترا  يرامیب  تهج  وراد  هرامش 1 - هخسن 

تمسق کی  بیطلا  لبنس  هشیر 
تمسق کی  بسا  مد  گرب 
تمسق راهچ  شاوراد  هایگ 

 : فرصم ردقم  هیهت و  زرط 
ناجنف کی  راب  ره  راب  هس  يزور  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دشاب  هدـش  هدـیبوک  البق  هک  ار  قوف  يوراد  زا  يروخ  اذـغ  قشاق  کی 

 . دینک لیم 

راردا يرایتخا  یب  تهج  وراد 

بکرم ياه  هخسن 
راردا يرایتخا  یب  تهج  وراد  هرامش 1 - هخسن 

تمسق کی  یفوک  دعس 
تمسق کی  بیطلا  لبنس 

تمسق کی  سودوخ  وطسا 
تمسق کی  ردنک 
تمسق کی  طولب 

تمسق کی  ینامرک  نومک 
تمسق هدجه  لسع 
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 : فرصم ردقم  هیهت و  زرط 
 . دینک لیم  بآ  یمک  اب  مرگ  يزور 5  هدومن  طولخم  لسع  اب  سپس  هدومن  کلا  سپس  هدیبوک  ار  اهوراد 

هیرامیب لاحط و  دبک و  ياه  دادسنا  ندرکزاب  تهج  وراد 

بکرم ياه  هخسن  ===
لاحط دبک و  ياه  دادسنا  ندرکزاب  تهج  وراد  هرامش 1 - هخسن 

مرگ دیفس 7  ریش  ابط 
مرگ ینیچ 7  دنویر 

مرگ ربک 7  هشیر  تسوپ 
مرگ ثفاغ 10  هراصع 

مرگ کشرز 10 
مرگ قبنز 3 

 : فرصم ردقم  هیهت و  زرط 
دینک  لیم  نیبجنکس  یمک  اب  مرگ  ردقم 7  هب  تبون  ره  هدومن و  کلا  سپس  هدیبوک  ار  قوف  ياهوراد 

ییوراد کت  ياه  هخسن  === 
يدبک جنلوق  دض  يوراد  هرامش 1 - هخسن 

(Hypericum perforatum نوقیرافوه ( )  ياچ (  فلع  هایگ  مامت  وراد : 
مرگ ات 4  2 فرصم :  ردقم 

يزور هدرک  فاص  ارنآ  سپـس  دشکب  مد  ات  دـیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدـم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 
 . دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس 

دشاب ارفص  حشرت  مجح  ندشدایز  اب  هارمه  هک  دبک  باهتلا  دض  يوراد  هرامش 2 - هخسن 
(Chelidonium majus ناریمام (  هایگ  مامت  وراد : 

مرگ ات 0/75  / 05 فرصم :  ردقم 
يزور هدرک  فاص  ارنآ  سپـس  دشکب  مد  ات  دـیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدـم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 

 . دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس 
 . دوش یم  زیوجت  کشزپ  طسوت  طقف  تسا و  یمس  وراد  نیا  هجوت : 

دبک يوقم  يوراد  هرامش 3 - هخسن 
(Centaurium erythraea ریغص (  نویروطنق  هایگ  مامت  وراد : 

مرگ ات 4   2  : فرصم ردقم 
يزور هدرک  فاص  ارنآ  سپـس  دشکب  مد  ات  دـیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدـم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 

 . دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس 
 . دوش یم  زیوجت  کشزپ  طسوت  طقف  تسا و  یمس  وراد  نیا  هجوت : 

يدبک ياهدرد  دض  دبک و  يوقم  يوراد  هرامش 4 - هخسن 
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(Cichorium intybus ینساک (  گرب  لگ  ای  هشیر  وراد : 
مرگ ات 4   2  : فرصم ردقم 

يزور هدرک  فاص  ارنآ  سپـس  دشکب  مد  ات  دـیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدـم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 
 . دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس 

يدبک ضراوع  جلاعم  يوراد  هرامش 5 - هخسن 
(Fumaria species هرتهاش (  هایگ  مامت  وراد : 

مرگ ات 2   0/5  : فرصم ردقم 
يزور هدرک  فاص  ارنآ  سپـس  دشکب  مد  ات  دـیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدـم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 

 . دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس 
یتسیاب یم  اذل  دوش  یم  یسفنت  هاگتسد  فاص و  تالضع  جلف  ثعاب  نآ  دایز  ریداقم  فرـصم  هدوب  یمـس  يا  هزادنا  ات  هایگ  نیا  هجوت : 

 . دوش فرصم  کشزپ  رظن  ریز 
دبک درد  دض  يوراد  هرامش 6 - هخسن 

(Artmisia absinthium نیطنسفا (  هایگ  مامت  وراد : 
مرگ ات 4   2  : فرصم ردقم 

يزور هدرک  فاص  ارنآ  سپـس  دشکب  مد  ات  دـیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدـم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 
 . دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس 

يدبک  ضراوع  جلاعم  يوراد  هرامش 7 - هخسن 
(Berberis vulgaris کشرز (  هایگ  تسوپ  ای  هویم  وراد : 

مرگ ات 8   4  : فرصم ردقم 
يزور هدرک  فاص  ارنآ  سپـس  دشکب  مد  ات  دـیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدـم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 

 . دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس 
يدبک  ضراوع  جلاعم  يوراد  هرامش 8 - هخسن 

(Taraxacum officinalis درز ( )  ینساک  لام ،  ریش  دصاق (  لگ  هایگ  مامت  ای  هشیر  وراد : 
مرگ ات 4   2  : فرصم ردقم 

يزور هدرک  فاص  ارنآ  سپـس  دشکب  مد  ات  دـیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدـم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 
 . دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس 

يدبک  ضراوع  جلاعم  يوراد  هرامش 9 - هخسن 
Eucalyptus سوتپیلاکوا (  گرب  وراد : 

مرگ ات 6   3  : فرصم ردقم 
يزور هدرک  فاص  ارنآ  سپـس  دشکب  مد  ات  دـیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدـم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 

 . دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس 
دبک هدننک  كاپ  يوراد  هرامش 10 - هخسن 

(Salvia officinalis یلگ (  میرم  گرب  وراد : 
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مرگ ات 4   2  : فرصم ردقم 
يزور هدرک  فاص  ارنآ  سپـس  دشکب  مد  ات  دـیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدـم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 

 . دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس 

نانز ياهیرامیب  ضراوع و  صوصخم  ياهوراد 

بکرم ياه  هخسن  === 
ناوناب هنایهام  ياهدرد  تهج  وراد  هرامش 1 - هخسن 

تمسق کی  یهوک )  لیلکا  لبجلا (  لیلکا  هایگ 
تمسق کی  شیشک  هسیک  هایگ 

تمسق ود  دیب  تسوپ 
 : فرصم ردقم  هیهت و  زرط 

ات دیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دشاب  هدش  درخ  البق  هک  ار  قوف  طولخم  زا  يروخ  اذغ  قشاق  کی 
 . دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  ود  يزور  هدرک  فاص  ارنآ  سپس  دشکب .  مد 

روآ هدعاق  يوراد  هرامش 2 - هخسن 
مرگ بادس 0/1 

مرگ درز 0/05  ربص 
مرگ نارفعز 0/1 

مرگ نیطنسفا 0/1 
 : فرصم ردقم  هیهت و  زرط 

تدم 4 هب  تعاس  رد 24  هشاک  هس  ات  ود  سپس  هدروآرد  هشاک  کی  تروصب  هدرک و  طولخم  مه  اب  ندرک  مرن  زا  سپ  ار  قوف  ياهوراد 
 . دوش لیم  یگ  هدعاق  ندش  زاب  ات  زور  ات 5 

یگدعاق ياهدرد  تهج  وراد  هرامش 3 - هخسن 
مرگ هنوباب 20  لگ 

مرگ هیوبجنرداب 10 
 : فرصم ردقم  هیهت و  زرط 

ات دیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دشاب  هدش  درخ  البق  هک  ار  قوف  طولخم  زا  يروخ  اذغ  قشاق  کی 
 . دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  ود  يزور  هدرک  فاص  ارنآ  سپس  دشکب .  مد 

 ( تسوبی اب  هارمه  یگدعاق (  ياهدرد  تهج  وراد  هرامش 4 - هخسن 
مرگ هنوباب 20 

مرگ هیوبجنرداب 10 
مرگ انس 10  گرب 

مرگ هنایزار 10 
 : فرصم ردقم  هیهت و  زرط 
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ات دیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دشاب  هدش  درخ  البق  هک  ار  قوف  طولخم  زا  يروخ  اذغ  قشاق  کی 
 . دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  ود  يزور  هدرک  فاص  ارنآ  سپس  دشکب .  مد 

 ( درد اب  هارمه  روآ (  هدعاق  يوراد  هرامش 5 - هخسن 
مرگ نارداموب 20 
مرگ نارفعز 0/1 

مرگ هنوباب 20 
مرگ هیوبجنرداب 10 

 : فرصم ردقم  هیهت و  زرط 
ات دیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دشاب  هدش  درخ  البق  هک  ار  قوف  طولخم  زا  يروخ  اذغ  قشاق  کی 

 . دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  ود  يزور  هدرک  فاص  ارنآ  سپس  دشکب .  مد 
 ( تسوبی اب  هارمه  روآ (  هدعاق  ياهوراد  هرامش 6 - هخسن 

مرگ هنوباب 20 
مرگ نارداموب 20 

مرگ هیوبجنرداب 10 
مرگ عانعن 5 
مرگ انس 25 

 : فرصم ردقم  هیهت و  زرط 
ات دیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دشاب  هدش  درخ  البق  هک  ار  قوف  طولخم  زا  يروخ  اذغ  قشاق  کی 

دینک .  لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  ود  يزور  هدرک  فاص  ارنآ  سپس  دشکب .  مد 
ییوراد کت  ياه  هخسن  === 

یگسئای ضراوع  تهج  وراد  هرامش 1 - هخسن 
(Valeriana species بیطلا (  لبنس  هشیر  وراد : 

مرگ ات 4   2  : فرصم ردقم 
دـشکب مد  ات  دیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دـشاب  هدـش  هدـیبوک  البق  هک  ار  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 

 . دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  يزور  هدرک  فاص  ارنآ  سپس 
یگدعاق ياهدرد  دض  يوراد  هرامش 2 - هخسن 

(Hyperiarm perforatom نوقیراقوه ( )  ياچ (  فلع  هایگ  مامت  وراد : 
مرگ ات 4   2  : فرصم ردقم 

دـشکب مد  ات  دیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دـشاب  هدـش  هدـیبوک  البق  هک  ار  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 
 . دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  يزور  هدرک  فاص  ارنآ  سپس 

یگدعاق  يوراد  هرامش 3 - هخسن 
(Melissa officinalis هیوبجنرداب (  گرب  وراد : 

مرگ ات 4   2  : فرصم ردقم 
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دـشکب مد  ات  دیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دـشاب  هدـش  هدـیبوک  البق  هک  ار  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 
 . دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  يزور  هدرک  فاص  ارنآ  سپس 

نمزم یگدعاق  تالالتخا  تهج  يوراد  هرامش 4 - هخسن 
(Artemisia vulgaris الیوش ( )  فساجنرب (  وراد : 

مرگ ات 4   2  : فرصم ردقم 
دـشکب مد  ات  دیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دـشاب  هدـش  هدـیبوک  البق  هک  ار  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 

 . دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  يزور  هدرک  فاص  ارنآ  سپس 
هنانز ضراوع  تهج  وراد  هرامش 5 - هخسن 

(Terminulia chebyla یلباک (  هلیله  وراد : 
مرگ ات 4   2  : فرصم ردقم 

دـشکب مد  ات  دیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دـشاب  هدـش  هدـیبوک  البق  هک  ار  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 
 . دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  يزور  هدرک  فاص  ارنآ  سپس 

روآ هدعاق  وراد ي  هرامش 6 - هخسن 
(Centaurea cyamus مدنگ (  لگ  هایگ  لگ  وراد : 

مد ات  دیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دشاب  هدش  هدیبوک  البق  هک  ار  قوف  ردقم  لامعتسا :  هیهت و  زرط 
 . دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  يزور  هدرک  فاص  ارنآ  سپس  دشکب 

یگدعاق ياهدرد  تهج  وراد  هرامش 7 - هخسن 
(Allium sativum ریس (  وراد : 

مرگ ات 4   2  : فرصم ردقم 
 . دینک لیم  اذغ  هارمه  ار  نآ  زایپ  یلا 4  ای 3  دینک  لیم  اذغ  هارمه  دشاب  هدش  هدیبوک  البق  هک  ار  قوف  ردقم  هیهت :  زرط 

یگدعاق ياهدرد  تهج  وراد  هرامش 8 - هخسن 
(Trigonella foenum - graecum هلیلبنش (  هناد  وراد : 

مرگ ات 4   2  : فرصم ردقم 
دـشکب مد  ات  دیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دـشاب  هدـش  هدـیبوک  البق  هک  ار  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 

 . دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  يزور  هدرک  فاص  ارنآ  سپس 
یگدعاق ياهدرد  تهج  وراد  هرامش 9 - هخسن 

 ( Achillea species نارداموب (  هایگ  مامت  ای  لگ  وراد : 
مرگ ات 4   2  : فرصم ردقم 

دـشکب مد  ات  دیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دـشاب  هدـش  هدـیبوک  البق  هک  ار  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 
 . دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  يزور  هدرک  فاص  ارنآ  سپس 

 . ردیگ یم  رارق  هدافتسا  دروم  یگدعاق  ياهیزیرنوخ  دض  ناونع  هب  نیا  رب  هوالع  وراد  نیا  هجوت : 
یگدعاق نامز  ندش  دایز  دروم  رد  دیفم  يوراد  هرامش 10 - هخسن 

(Urtica dioica هنزگ (  هایگ  مامت  هناد  ای  هشیر  ای  گرب  وراد : 
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مرگ ات 4   2  : فرصم ردقم 
دـشکب مد  ات  دیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دـشاب  هدـش  هدـیبوک  البق  هک  ار  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 

 . دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  يزور  هدرک  فاص  ارنآ  سپس 
روآ هدعاق  يوراد  هرامش 11 - هخسن 

(Apium petroselinum يرفعج (  وراد : 
مرگ ات 4   2  : فرصم ردقم 

دـشکب مد  ات  دیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دـشاب  هدـش  هدـیبوک  البق  هک  ار  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 
 . دینک لیم  ار  نآ  هزات  هایگ  یگدعاق  زا  لبق  زور  دنچ  اذغ  هارمه  ای  دینک .  لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  يزور  هدرک  فاص  ارنآ  سپس 

روآ هدعاق  يوراد  هرامش 12 - هخسن 
 ( Lepidium sativum یهاش (  وراد : 

 . دینک لیم  هزات  یهاش  يردقم  اذغ  هارمه  یگدعاق  خیرات  زا  لبق  زور  دنچ  فرصم :  ردقم  شور و 
یگدعاق تالالتخا  دض  يوراد  هرامش 13 -  هخسن 
(Saturea hortensis هزرم (  وراد : 

مرگ ات 4   2  : فرصم ردقم 
دـشکب مد  ات  دیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دـشاب  هدـش  هدـیبوک  البق  هک  ار  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 

 . دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  يزور  هدرک  فاص  ارنآ  سپس 
روآ هدعاق  يوراد  هرامش 14 -  هخسن 

 ( Foeniculum vulgaris هنایزار (  هایگ  مامت  ای  هویم  وراد : 
مرگ ات 4   2  : فرصم ردقم 

دـشکب مد  ات  دیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دـشاب  هدـش  هدـیبوک  البق  هک  ار  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 
 . دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  يزور  هدرک  فاص  ارنآ  سپس 

 . دوش یم  هدافتسا  زین  نامیاز  لمع  هدننک  تحار  ناونعب  نیا  رب  هوالع  وراد  نیا  هجوت : 
روآ هدعاق  يوراد  هرامش 15 -  هخسن 

(Ruta graveolens بادس (  هایگ  مامت  وراد : 
مرگ ات 1   0/5  : فرصم ردقم 

دـشکب مد  ات  دیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دـشاب  هدـش  هدـیبوک  البق  هک  ار  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 
 . دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  يزور  هدرک  فاص  ارنآ  سپس 

دشاب یم  ارد  زین  ار  یمحر  ياهیزیرنوخ  دض  تیصاخ  نیا  رب  هوالع  وراد  نیا  هجوت : 

نوخ هدننک  فاص  ياهوراد 

بکرم ياه  هخسن  === 
نوخ هدننک  فاص  يوراد  هرامش 1 - هخسن 

تمسق کی  نوسینا  هویم 
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تمسق راهچ  هنوباب  ياهلگ 
تمسق راهچ  هریز  هویم 
تمسق تشه  انس  گرب 

 : فرصم ردقم  هیهت و  زرط 
مد ات  دـیراذگب  یقاب  تعاس  مین  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کـی  رد  دـشاب  هدـش  درخ  ـالبق  هک  ار  قوف  طولخم  زا  يروخ  اذـغ  قشاـق  کـی 

 . دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  ود  يزور  هدرک  فاص  ارنآ  سپس  دشکب 
نوخ هدننک  فاص  يوراد  هرامش 2 - هخسن 

تمسق کی  لامریش  گرب  هشیر و 
تمسق کی  انس  گرب 
تمسق کی  هنوباب  لگ 

 : فرصم ردقم  هیهت و  زرط 
دـشکب مد  ات  دـیراذگب  یقاب  تعاس  مین  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دـشاب  هدـش  درخ  البق  هک  ارقوف  طولخم  زا  يروخ  اذ  قشاق  کی 

 . دینک لیم  هدش  هیهت  هزات  يوراد  زا  ناجنف  کی  راب  ره  بش  حبص و  هدرک  فاص  ارنآ  سپس 
نوخ هدننک  فاص  يوراد  هرامش 3 - هخسن 

تمسق کی  نیطنسفا  هایگ 
تمسق ود  نارداموب  هایگ 

تمسق ود  نویروطنق  هایگ 
تمسق راهچ  عانعن  گرب 
تمسق راهچ  هشفنب  گرب 

 : فرصم ردقم  هیهت و  زرط 
ات دیراذگب  یقاب  تعاس  مین  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دشاب  هدـش  درخ  البق  هک  ار  قوف  طولخم  يوراد  زا  يروخ  اذـغ  قشاق  کی 

 . دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  ود  يزور  هدرک  فاص  ارنآ  سپس  دشکب  مد 
نوخ هدننک  فاص  يوراد  هرامش 4 - هخسن 

تمسق کی  انس  گرب 
تمسق کی  نارداموب  هایگ 

تمسق کی  هنوباب  لگ 
تمسق کی  لامریش  گرب 

 : فرصم ردقم  هیهت و  زرط 
ات دیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدـم  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دـشاب  هدـش  درخ  البق  هک  ار  قوف  طولخم  زا  يروخ  اذـغ  قشاق  کی 

 . دینک لیم  ناجنف  کی  هنازور  هدرک و  فاص  ارنآ  سپس  دشکب  مد 
نوخ هدننک  فاص  يوراد  هرامش 5 - هخسن 

مرگ مدآ 30  اباب  هشیر 
مرگ نایب 30  نیریش  هشیر 
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مرگ يزیرجات 30  هشیر 
 : فرصم ردقم  هیهت و  زرط 

زور رد  ارنآ  رتشیب  ای  فصن  ردـقم  هدرک و  مد  شوج  بآ  رتیل  کـی  رد  هقیقد  تسیب  تدـم  هب  دـشاب  هدـش  درخ  ـالبق  هک  ار  قوف  طولخم 
دینکب .  فرصم 

ییوراد کت  ياه  هخسن  === 
هرامش 1 - هخسن 

 ( Fumaria parviolora هرتهاش (  هایگ  مامت  وراد : 
مرگ ات 4   2 فرصم :  ردقم 

دـشکب مد  ات  دیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دـشاب  هدـش  هدـیبوک  البق  هک  ار  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 
. دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  يزور  هدرک  فاص  ارنآ  سپس 

هرامش 2 - هخسن 
(Viola tricolor هشفنب (  رادلگ  هایگ  مامت  وراد : 

مرگ ات 4   2 فرصم :  ردقم 
دـشکب مد  ات  دیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دـشاب  هدـش  هدـیبوک  البق  هک  ار  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 

. دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  يزور  هدرک  فاص  ارنآ  سپس 
هرامش 3 - هخسن 

(Betula alba سوت ( )  ناق ،  ناغ (  هقاس  تسوپ  ای  بوچ  ای  گرب  وراد : 
مرگ ات 6   4 فرصم :  ردقم 

دـشکب مد  ات  دیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دـشاب  هدـش  هدـیبوک  البق  هک  ار  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 
. دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  يزور  هدرک  فاص  ارنآ  سپس 

هرامش 4 - هخسن 
(Sambucus nigra یطقآ (  هویم  ای  گرب  وراد : 

مرگ ات 6   4 فرصم :  ردقم 
دـشکب مد  ات  دیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دـشاب  هدـش  هدـیبوک  البق  هک  ار  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 

. دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  يزور  هدرک  فاص  ارنآ  سپس 
هرامش 5 - هخسن 

(Berberis vulgaris کشرز (  هایگ  فلتخم  ياهمادنا  وراد : 
مرگ ات 16   8 فرصم :  ردقم 

يزور هدرک  فصا  ارنآ  سپـس  دشکب  مد  ات  دـیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدـم  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  ار  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 
 . دینک لیم  راب  ود 
هرامش 6 - هخسن 

(Taraxacum officinalis كدصاق (  لگ  هایگ  لگ  گرب و  وراد : 
مرگ ات 6   3 فرصم :  ردقم 
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دـشکب مد  ات  دیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دـشاب  هدـش  هدـیبوک  البق  هک  ار  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 
. دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  يزور  هدرک  فاص  ارنآ  سپس 

هرامش 7 - هخسن 
(Urtica dioica هنزگ (  هایگ  مامت  وراد : 

مرگ ات 4   2 فرصم :  ردقم 
دـشکب مد  ات  دیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دـشاب  هدـش  هدـیبوک  البق  هک  ار  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 

. دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  يزور  هدرک  فاص  ارنآ  سپس 
هرامش 8 - هخسن 

(Ziziphus vulgaris بانع (  هویم  وراد : 
هناد ات 20   10 فرصم :  ردقم 

دـشکب مد  ات  دیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دـشاب  هدـش  هدـیبوک  البق  هک  ار  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 
. دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  يزور  هدرک  فاص  ارنآ  سپس 

هرامش 9 - هخسن 
 ( Portulaca oleracea هفرخ (  هایگ  مامت  وراد : 

مرگ ات 10   5 فرصم :  ردقم 
دـشکب مد  ات  دیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دـشاب  هدـش  هدـیبوک  البق  هک  ار  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 

. دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  يزور  هدرک  فاص  ارنآ  سپس 

رب بت  بت و  دض  ياهوراد 

بکرم ياه  هخسن  === 
رب بت  يوراد  هرامش 1 - هخسن 

مرگ مدآ 30  اباب  هشیر 
مرگ ياچ 20  فلع  هایگ 

مرگ نایب 15  نیریش  هشیر 
مرگ یتوکاک 10  گرب 

مرگ انس 10  گرب 
مرگ نایزواگ 10  گرب 

 : فرصم ردقم  هیهت و  زرط 
مد ات  دیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدم  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دشاب  هدـش  درخ  البق  هک  ار  قوف  طولخم  زا  يروخ  اذـغ  قشاق  ود 

 . دینک لیم  ناجنف  کی  ماش  راهان و  زا  لبق  تعاس  مین  هدرک  فاص  ارنآ  سپس  دشکب 
رب بت  يوراد  هرامش 2 - هخسن 

تمسق کی  دیب  تسوپ 
تمسق کی  ینساک  هشیر 
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تمسق کی  هناورا  لگ 
تمسق کی  هیوبجنرداب  گرب 

تمسق کی  کنخان  هویم 
 : فرصم ردقم  هیهت و  زرط 

مد ات  دیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدم  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دشاب  هدـش  درخ  البق  هک  ار  قوف  طولخم  زا  يروخ  اذـغ  قشاق  ود 
 . دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  يزور  هدرک  فاص  ارنآ  سپس  دشکب 

رب بت  يوراد  هرامش 3- هخسن 
مرگ رایخ 30  زغم 

مرگ ودک 30  مخت  زغم 
مرگ ینساک 30  مخت 

مرگ نایب 10  نیریش  هراصع 
مرگ هتساشن 10 

مرگ اریتک 10 
یفاک ردقم  هب  وهاک  بآ 

 : فرصم ردقم  هیهت و  زرط 
مرگ ات 6  راب  ره  هدروآرد و  بح  تروص  هب  طولخم و  هزرفـسا  باعل  ای  وهاک  بآ  يردـقم  اب  سپـس  هدرک و  کلا  هدـیبوک و  ار  اهوراد 

 . دوش فرصم 
 . درد روآ  باوخ  تیصاخ  هدرک و  عفر  ار  یگنشت  نینچمه  هدوب و  دیفم  زغم )  مرو  ماسرس (  دردرس و  بت و  تهج  قوف  هخسن  هجوت : 

هدننک کنخ  بت و  دض  يوراد  هرامش 4 - هخسن 
تمسق کی  هزرفسا 

تمسق کی  یتبرش  مخت 
تمسق کی  ناحیر  مخت 

تمسق کی  سودوخ  وطسا 
تمسق کی  وگنلاب 

تمسق کی  گنهراب 
تمسق کی  هناد  هب 

تمسق کی  یمتخ  هشیر 
 : فرصم ردقم  هیهت و  زرط 

مین تدـم  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کـی  رد  ار  دـشاب )  هدـش  هدـیبوک  ـالبق  یمتخ  هشیر  قوف (  يوراد  طولخم  زا  يروخ  اذـغ  قشاـق  ود 
دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  يزور  هدرک  فاص  ارنآ  سپس  دشکب  مد  ات  دیراذگب  یقاب  تعاس 

رب بت  يوراد  هرامش 5 - هخسن 
تمسق کی  ینساک  مخت 
تمسق کی  کساخراخ 
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تمسق کی  کنخان 
تمسق کی  كرینپ  لگ 
تمسق کی  دیب  تسوپ 

 : فرصم ردقم  هیهت و  زرط 
مد ات  دـیراذگب  یقاب  تعاس  مین  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دـشاب  هدـش  بوک  مین  البق  هک  ار  قوف  يوراد  زا  يروخ  اذـغ  قشاق  ود 

 . دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  يزور  هدرک  فاص  ارنآ  سپس  دشکب 
رب بت  يوراد  هرامش 6 - هخسن 

مرگ ولآ 50  درز 
مرگ بانع 50 

مرگ هایس 50  يولآ 
مرگ دیب 50  تسوپ 

مرگ هشفنب 10 
مرگ رفولین 10 

مرگ زینشگ 10 
مرگ ینساک 5  مخت 

 : فرصم ردقم  هیهت و  زرط 
فاص ارنآ  سپـس  هدناسیخ و  تعاس  تدـم 8  يارب  بآ  رتیل  کی  رد  اهوراد  ریاـس  اـب  هارمه  هدرک و  مرن  هدـیبوک و  ار  دـیب  تسوپ  ادـتبا 

 . دینک لیم  تبون  کی  رد  هدرک و 
 ( مخت راهچ  رب (  بت  يوراد  هرامش 7 - هخسن 

تمسق کی  رایخ  مخت 
تمسق کی  ربنچ  رایخ  مخت 

تمسق کی  هناودنه  مخت 
تمسق کی  ودک  مخت 

 : فرصم ردقم  هیهت و  زرط 
 . دینک لیم  بآ  یمک  اب  مرگ  هد  راب  ره  راب  هس  يزور  سپس  دنبوک  یم  هدرک و  طولخم  رگیدکی  اب  ار  قوف  يوراد 

 ( مخت شش  رب (  بت  يوراد  هرامش 8 - هخسن 
تمسق کی  رایخ  مخت 
تمسق کی  ودک  مخت 

تمسق کی  ربنچ  رایخ  مخت 
تمسق کی  هناودنه  مخت 
تمسق کی  کمرگ  مخت 

تمسق کی  وهاک  مخت 
 : فرصم ردقم  هیهت و  زرط 
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دننک یم  لیم  بآ  یمک  اب  مرگ  هد  هبترم  ره  راب  هس  يزور  سپس  دنبوک  یم  هدرک و  طولخم  رگیدکی  اب  ار  قوف  يوراد 
ییوراد کت  ياه  هخسن  === 

 ( Salix alba دیب (  تخرد  گرب  ای  تسوپ  وراد :  هرامش 1 - هخسن 
مرگ ات 4   2 فرصم :  ردقم 

دـشکب مد  ات  دیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دـشاب  هدـش  هدـیبوک  البق  هک  ار  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 
. دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  يزور  هدرک  فاص  ارنآ  سپس 

 ( Salvia hydrangea هناورا (  لگ  وراد :  هرامش 2 - هخسن 
مرگ ات 4   2 فرصم :  ردقم 

دـشکب مد  ات  دیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دـشاب  هدـش  هدـیبوک  البق  هک  ار  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 
. دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  يزور  هدرک  فاص  ارنآ  سپس 

 ( Verbena officinalis یبط (  دنسپ  هاش  لگ  وراد :  هرامش 3 - هخسن 
مرگ ات 4   2 فرصم :  ردقم 

دـشکب مد  ات  دیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دـشاب  هدـش  هدـیبوک  البق  هک  ار  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 
. دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  يزور  هدرک  فاص  ارنآ  سپس 

 ( Fraxinus excelcior کشجنگ (  نابز  هایگ  هقاس  تسوپ  گرب و  وراد :  هرامش 4 - هخسن 
مرگ ات 4   2 فرصم :  ردقم 

دـشکب مد  ات  دیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دـشاب  هدـش  هدـیبوک  البق  هک  ار  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 
. دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  يزور  هدرک  فاص  ارنآ  سپس 

 ( Betula alba سوت ( )  ناق ،  ناغ (  هقاس  تسوپ  ای  بوچ  ای  گرب  وراد :  هرامش 5 - هخسن 
مرگ ات 10   5 فرصم :  ردقم 

دـشکب مد  ات  دیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دـشاب  هدـش  هدـیبوک  البق  هک  ار  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 
. دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  يزور  هدرک  فاص  ارنآ  سپس 

(Arnica montana یهوک ( )  يوکابنت  یهوک (  راهب  هشیمه  هایگ  مامت  اب  مزیر  وراد :  هرامش 6 - هخسن 
مرگ ات 1   0/5 فرصم :  ردقم 

دـشکب مد  ات  دیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دـشاب  هدـش  هدـیبوک  البق  هک  ار  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 
. دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  يزور  هدرک  فاص  ارنآ  سپس 
(Cichorium intybus ینساک (  هشیر  وراد :  هرامش 7 - هخسن 

مرگ ات 15  5 فرصم :  ردقم 
دـشکب مد  ات  دیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دـشاب  هدـش  هدـیبوک  البق  هک  ار  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 

. دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  يزور  هدرک  فاص  ارنآ  سپس 
 ( Populus alba ردیپس (  هدوبک و  تسوپ  وراد :  هرامش 8 - هخسن 

مرگ ات 8   4 فرصم :  ردقم 
دـشکب مد  ات  دیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دـشاب  هدـش  هدـیبوک  البق  هک  ار  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 
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دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  يزور  هدرک  فاص  ارنآ  سپس 
 ( Viola ordorata هشفنب (  هایگ  مامت  وراد :  هرامش 9 - هخسن 

مرگ ات 10   5 فرصم :  ردقم 
دـشکب مد  ات  دیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دـشاب  هدـش  هدـیبوک  البق  هک  ار  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 

. دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  يزور  هدرک  فاص  ارنآ  سپس 
(Portulaca oleracea هفرخ (  مخت  وراد :  هرامش 10 - هخسن 

مرگ ات 10   5 فرصم :  ردقم 
دـشکب مد  ات  دیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دـشاب  هدـش  هدـیبوک  البق  هک  ار  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 

. دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  يزور  هدرک  فاص  ارنآ  سپس 
(Plantago Lantceolata گنهراب (  گرب  وراد :  هرامش 11 - هخسن 

مرگ ات 4   2 فرصم :  ردقم 
دـشکب مد  ات  دیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دـشاب  هدـش  هدـیبوک  البق  هک  ار  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 

. دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  يزور  هدرک  فاص  ارنآ  سپس 
(Allium cepa زایپ (  وراد :  هرامش 12 - هخسن 

 . دینک لیم  اذغ  اب  هارمه  زایپ  ات 3  يزور 2  فرصم :  ردقم  هیهت و  زرط 
(Ocimum basilicum ناحیر (  وراد :  هرامش 13 - هخسن 

مرگ ات 15   5 فرصم :  ردقم 
دـشکب مد  ات  دیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دـشاب  هدـش  هدـیبوک  البق  هک  ار  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 

. دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  يزور  هدرک  فاص  ارنآ  سپس 
(Vicia sativa شام (  وراد :  هرامش 14 - هخسن 

مرگ ات 60   30 فرصم :  ردقم 
 . دینک لیم  هتخپ  تروصب  هیهت :  زرط 

(Melissa officinalis هیوبجنرداب (  وراد :  هرامش 15 - هخسن 
مرگ ات 4   2 فرصم :  ردقم 

دـشکب مد  ات  دیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دـشاب  هدـش  هدـیبوک  البق  هک  ار  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 
. دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  يزور  هدرک  فاص  ارنآ  سپس 

(Aesculus hipocastanum يدنه (  طولب  هاش  هایگ  لگ  وراد :  هرامش 16 - هخسن 
مرگ ات 8  4 فرصم :  ردقم 

دـشکب مد  ات  دیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دـشاب  هدـش  هدـیبوک  البق  هک  ار  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 
. دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  يزور  هدرک  فاص  ارنآ  سپس 

باصعا بلق و  يوقم  شخب ،  مارآ  ياهوراد 

بکرم ياه  هخسن  === 
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بلق يوقم  يوراد  هرامش 1 - هخسن 
تمسق کی  بیطلا  لبنس 

تمسق کی  نابز  واگ  لگ 
تمسق کی  هیوبجنرداب 

 : فرصم ردقم  هیهت و  زرط 
ات دیراذگب  یقاب  هقیقد  تدم 15  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دشاب  هدش  هدـیبوک  البق  هک  ار  قوف  طولخم  زا  يروخ  اذـغ  قشاق  کی 

 . دینک لیم  اذغ  زا  دعب  تعاس  مین  بش  حبص و  ناجنف  کی  راب  ره  راب  يزور 2  هدرک  فاص  ارنآ  سپس  دشکب  مد 
بلق يوقم  يوراد  هرامش 2 - هخسن 

مرگ کلازلاز 30  لگ 
مرگ هیوبجنرداب 10 
مرگ بیطلا 5  لبنس 

 : فرصم ردقم  هیهت و  زرط 
مد ات  دـیراذگب  یقاب  هقیقد  هتخیر 20  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دـشاب  هدـش  هدـیبوک  البق  هک  ار  قوف  طولخم  زا  يروخ  اذـغ  قشاق  کـی 

 . دینک لیم  اذغ  زا  دعب  تعاس  مین  بشو  حبص  ناجنف  کی  راب  ره  راب  ود  يزور  هدرک  فاص  ارنآ  سپس  دشکب 
بلق يوقم  يوراد  هرامش 3 - هخسن 

مرگ کلازلاز 30  لگ 
مرگ هیوبجنرداب 10 

مرگ هنوباب 10 
مرگ هریز 10 

 : فرصم ردقم  هیهت و  زرط 
مد ات  دـیراذگب  یقاب  هقیقد  هتخیر 20  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دـشاب  هدـش  هدـیبوک  البق  هک  ار  قوف  طولخم  زا  يروخ  اذـغ  قشاق  کـی 

 . دینک لیم  اذغ  زا  دعب  تعاس  مین  بشو  حبص  ناجنف  کی  راب  ره  راب  ود  يزور  هدرک  فاص  ارنآ  سپس  دشکب 
بلق يوقم  يوراد  هرامش 4 - هخسن 

مرگ کلازلاز 30  لگ 
مرگ ياچ 30  فلع  هایگ 

مرگ هیوبجنرداب 20 
مرگ راهب 10  هشیمه  لگ 

 : فرصم ردقم  هیهت و  زرط 
مد ات  دـیراذگب  یقاب  هقیقد  هتخیر 20  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دـشاب  هدـش  هدـیبوک  البق  هک  ار  قوف  طولخم  زا  يروخ  اذـغ  قشاق  کـی 

 . دینک لیم  اذغ  زا  دعب  تعاس  مین  بشو  حبص  ناجنف  کی  راب  ره  راب  ود  يزور  هدرک  فاص  ارنآ  سپس  دشکب 
بلق يوقم  يوراد  هرامش 5 - هخسن 

مرگ کلازلاز 30  لگ 
مرگ شاوراد 20 
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مرگ هیوبجنرداب 10 
 : فرصم ردقم  هیهت و  زرط 

مد ات  دیراذگب  یقاب  هقیقد  هتخیر 20  شوج  بآ  ناویل  کی  راردا  دشاب  هدش  بوکمین  البق  هک  ار  قوف  طولخم  زا  يروخ  اذغ  قشاق  کی 
 . دینک لیم  اذغ  زا  دعب  تعاس  مین  بشو  حبص  ناجنف  کی  راب  ره  راب  ود  يزور  هدرک  فاص  ارنآ  سپس  دشکب 

بلق يوقم  يوراد  هرامش 6 - هخسن 
مرگ یهوک 20  لیلکا 

مرگ هیوبجنرداب 20 
مرگ نرتسن 10  هویم 

 : فرصم ردقم  هیهت و  زرط 
مد ات  دیراذگب  یقاب  هقیقد  هتخیر 20  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دـشاب  هدـش  بوکمین  البق  هک  ار  قوف  طولخم  زا  يروخ  اذـغ  قشاق  کی 

 . دینک لیم  بشو  حبص  ناجنف  کی  راب  ره  راب  ود  يزور  هدرک  فاص  ارنآ  سپس  دشکب 
بلق عیرس  شپط  عفر  يوراد  هرامش 7 - هخسن 

مرگ ناحیر 12  مخت 
مرگ بالگ 125 

مرگ رکش 25 
 : فرصم ردقم  هیهت و  زرط 

دعب تعاس  مین  بش  حبص و  راب  ود  يزور  هدومن  هفاضا  نآ  هب  ار  رکـش  سپـس  هدناسیخ  بالگ  رد  تعاس  کی  تدم  رد  ار  ناحیر  مخت 
 . دینک لیم  اذغ  زا 

بلق عیرس  شپط  عفر  يوراد  هرامش 8 - هخسن 
مرگ رفولین 6  لگ 

مرگ لدنص 6  بوچ 
مرگ زینشگ 6  مخت 

 : فرصم ردقم  هیهت و  زرط 
هدرک هفاضا  نآ  هب  رکش  یمک  هدومن  فاص  ارنآ  سپس  هدناسیخ  بش  کی  تدم  هب  بآ  ناویل  رد 2  هدرک و  بوک  مین  ار  قوف  ياهوراد 

 . دینک لیم  اذغ  زا  دعب  تعاس  مین  حبص  بش و  راب  ود  يزور 

درد دض  شخب و  مارآ  یبصع ،  ياهیرامیب  جلاعم  ياهوراد 

بکرم ياه  هخسن  === 
شخب مارآ  يوراد  هرامش 1 - هخسن 

تمسق  کی  هنوباب  لگ 
تمسق کی  سودوخ  وطسا  هایگ 

تمسق کی  عانعن  گرب 
تمسق ود  بیطلا  لبنس  هشیر 
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تمسق هس  هنایزار  هویم 
تمسق هس  يرخاپ  گرب  لگ و 

 : فرصم ردقم  هیهت و  زرط 
دیراذگب یقاب  هقیقد  تدم 20  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دشاب  هدـش  بوک  مین  البق  هک  ار  قوف  طولخم  زا  يروخ  اذـغ  قشاق  کی 

 . دینک لیم  بش  حبص و  ناجنف  کی  راب  ره  راب  يرور 2  هدرک  فاص  ارنآ  سپس  دشکب  مد  ات 
باصعا شخب  مارآ  يوراد  هرامش 2 - هخسن 

تمسق هس  بیطلا  لبنس  هشیر 
تمسق هس  عانعن  گرب 

تمسق هس  سودوخوطسا  هایگ 
 : فرصم ردقم  هیهت و  زرط 

دیراذگب یقاب  تعاس  مین  تدم  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دشاب  هدش  بوک  مین  البق  هک  ار  قوف  طولخم  زا  يروخ  اذغ  قشاق  کی 
 . دینک لیم  بش  حبص و  راب  يرور 2  هدرک  فاص  ارنآ  سپس  دشکب  مد  ات 

باصعا شخب  مارآ  يوراد  هرامش 3 - هخسن 
تمسق کی  بیطلا  لبنس  هشیر 

تمسق کی  كزار  لگ 
تمسق کی  سودوخوطسا  هایگ 

تمسق کی  کشمجنرف  هایگ 
تمسق کی  هنوباب  لگ 

تمسق کی  نوسینا  هویم 
 : فرصم ردقم  هیهت و  زرط 

دیراذگب یقاب  تعاس  مین  تدم  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دشاب  هدش  بوک  مین  البق  هک  ار  قوف  طولخم  زا  يروخ  اذغ  قشاق  کی 
 . دینک لیم  بش  حبص و  راب  يرور 2  هدرک  فاص  ارنآ  سپس  دشکب  مد  ات 

یباوخ یب  عفر  تهج  وراد  هرامش 4 - هخسن 
تمسق کی  بیطلا  لبنس  هشیر 

تمسق کی  کشمجنرف  هایگ 
تمسق کی  سودوخوطسا  هایگ 

تمسق کی  يرخاپ  هایگ 
 : فرصم ردقم  هیهت و  زرط 

دیراذگب یقاب  تعاس  مین  تدم  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دشاب  هدش  بوک  مین  البق  هک  ار  قوف  طولخم  زا  يروخ  اذغ  قشاق  کی 
 . دینک لیم  بش  حبص و  راب  يرور 2  هدرک  فاص  ارنآ  سپس  دشکب  مد  ات 

یباوخیب عفر  تهج  وراد  هرامش 5 - هخسن 
مرگ هیوبجنرداب 15 

مرگ هنایزار 10 
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مرگ هنوباب 5 
مرگ عانعن 5 

مرگ بیطلا 5  لبنس 
مرگ ياچ 5  فلع 

 : فرصم ردقم  هیهت و  زرط 
دیراذگب یقاب  تعاس  مین  تدم  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دشاب  هدش  بوک  مین  البق  هک  ار  قوف  طولخم  زا  يروخ  اذغ  قشاق  کی 

 . دینک لیم  بش  حبص و  راب  يرور 2  هدرک  فاص  ارنآ  سپس  دشکب  مد  ات 
یبصع ياهدرد  عفر  تهج  وراد  هرامش 6 - هخسن 

مرگ بیطلا 10  لبنس 
مرگ هیوبجنرداب 10 

مرگ له 10 
مرگ ياچ 20  فلع 

 : فرصم ردقم  هیهت و  زرط 
دیراذگب یقاب  هقیقد  تدم 20  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دشاب  هدـش  بوک  مین  البق  هک  ار  قوف  طولخم  زا  يروخ  اذـغ  قشاق  کی 

 . دینک لیم  بش  حبص و  راب  يرور 2  هدرک  فاص  ارنآ  سپس  دشکب  مد  ات 
یبصع جلاعم  يوراد  هرامش 7 - هخسن 

مرگ هیوبجنرداب 25 
مرگ جنران 10  راهب  لگ 

مرگ نرتسن 10  هویم 
 : فرصم ردقم  هیهت و  زرط 

دیراذگب یقاب  تعاس  مین  تدم  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دشاب  هدش  بوک  مین  البق  هک  ار  قوف  طولخم  زا  يروخ  اذغ  قشاق  کی 
 . دینک لیم  اذغ  زا  دعب  تعاس  مین  ناجنف  کی  راب  ره  راب  يرور 2  هدرک  فاص  ارنآ  سپس  دشکب  مد  ات 

دردرس عفر  تهج  وراد  هرامش 8 - هخسن 
تمسق کی  بیطلا  لبنس 

تمسق کی  یهوک  لیلکا 
تمسق کی  هنوباب 
تمسق کی  عانعن 

 : فرصم ردقم  هیهت و  زرط 
دیراذگب یقاب  هقیقد  تدم 20  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دشاب  هدـش  بوک  مین  البق  هک  ار  قوف  طولخم  زا  يروخ  اذـغ  قشاق  کی 

 . دینک لیم  بش  حبص و  راب  يرور 2  هدرک  فاص  ارنآ  سپس  دشکب  مد  ات 
یبصع ياهیرامیب  جلاعم  يوراد  هرامش 9 - هخسن 

مرگ بیطلا 20  لبنس 
مرگ ياچ 20  فلع 
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مرگ هیوبجنرداب 10 
 : فرصم ردقم  هیهت و  زرط 

دیراذگب یقاب  هقیقد  تدم 20  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دشاب  هدـش  بوک  مین  البق  هک  ار  قوف  طولخم  زا  يروخ  اذـغ  قشاق  کی 
 . دینک لیم  بش  حبص و  راب  يرور 2  هدرک  فاص  ارنآ  سپس  دشکب  مد  ات 

شخب مارآ  یبصع و  يرامیب  جلاعم  يوراد  هرامش 10 - هخسن 
مرگ هیوبجنرداب 20 
مرگ ياچ 20  فلع 

مرگ كزار 5 
 : فرصم ردقم  هیهت و  زرط 

دیراذگب یقاب  هقیقد  تدم 20  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دشاب  هدـش  بوک  مین  البق  هک  ار  قوف  طولخم  زا  يروخ  اذـغ  قشاق  کی 
 . دینک لیم  بش  حبص و  راب  يرور 2  هدرک  فاص  ارنآ  سپس  دشکب  مد  ات 

دردرس يوراد  هرامش 11 - هخسن 
مرگ سودوخ 3  وطسا 

مرگ زینشگ 3  مخت 
هناد هایس 5  لفلف 

 : فرصم ردقم  هیهت و  زرط 
دیراذگب یقاب  هقیقد  تدم 30  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دشاب  هدـش  بوک  مین  البق  هک  ار  قوف  طولخم  زا  يروخ  اذـغ  قشاق  کی 

 . دینک لیم  اذغ  زا  دعب  تعاس  مین  ناجنف  کی  راب  ره  راب  يرور 2  هدرک  فاص  ارنآ  سپس  دشکب  مد  ات 
دردرس عفر  تهج  وراد  هرامش 12 - هخسن 

مرگ یبرع 10  غمص 
مرگ زینشگ 10  مخت 

مرگ ودک 10  مخت 
 : فرصم ردقم  هیهت و  زرط 

یقاب تعاس  مین  تدـم  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دـشاب  هدـش  مرن  هدـیبوک و  ـالبق  هک  ار  قوف  طولخم  زا  يروخ  اذـغ  قشاـق  کـی 
 . دینک لیم  اذغ  زا  لبق  تعاس  کی  ناجنف  کی  راب  ره  راب  يرور 2  هدرک  فاص  ارنآ  سپس  دشکب  مد  ات  دیراذگب 

یبصع ياهدردرس  جلاعم  يوراد  هرامش 13 - هخسن 
مرگ هیوبجنرداب 10  گرب 

مرگ جنران 10  راهب  لگ 
مرگ سودوخوطسا 10 

مرگ نرتسن 10  هویم 
مرگ هنایزار 10  هویم 

 : فرصم ردقم  هیهت و  زرط 
ات دیراذگب  یقاب  هقیقد  تدم 20  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دشاب  هدش  مرن  هدیبوک و  البق  هک  ار  ناهایگ  زا  يروخ  اذـغ  قشاق  کی 
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 . دینک لیم  مرگ  مرگ  هدرک و  فاص  ارنآ  سپس  دشکب  مد 
لافطا رد  عرص  یعون  تهج  وراد  هرامش 14- هخسن 

مرگ گربساک 30  نودب  خرس  لگ 
مرگ بیطلا 20  لبنس 
مرگ ینساک 20  مخت 

مرگ نایب 20  نیریش  هشیر 
مرگ هنوباب 5 

یفاک ردقم  هناد  هب  باعل 
 : فرصم ردقم  هیهت و  زرط 

مرگ ات 3 نیغلاـب و 2  تهج  مرگ  ردـقم 5  هب  سپـس  دـنروراد  بح  تروصب  طولخم و  هناد  هب  باعل  اب  هدرک  کلا  هدـیبوک و  ار  اـهوراد 
 . دوش فرصم  لافطا  تهج 

ییوراد کت  ياه  هخسن  === 
باصعا شخبمارآ  يوراد  هرامش 1 - هخسن 

(Valeriana officinalis بیطلا (  لبنس  هشیر  وراد : 
مرگ ات 4   2 فرصم :  ردقم 

دـشکب مد  ات  دیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دـشاب  هدـش  هدـیبوک  البق  هک  ار  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 
. دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  يزور  هدرک  فاص  ارنآ  سپس 

 : دشاب یم  مه  ریز  صاوخ  يارد  رکذلا  قوف  ردقم  اب  نیا  رب  هوالع  وراد  نیا  هجوت : 
 . دنوش یم  یباوخیب  راچد  روآ  سرت  باوخ  رثا  رد  هکیماگنه  رد  روآ  باوخ  شخب و  باوخ  - 

یبلق تیبصع  جلاعم  - 
دایز يرکف  ياهراک  رد  شخبمارآ  - 

يرتسیه دض  - 
ناجیه یگدش و  جیهت  دض  - 
یبصع تالاح  هیلک  جلاعم  - 
سرت یبصع  تلاح  جلاعم  - 

یبصع ياه  جنشت  دض  - 
یبصع ياه  هجیگرس  دض  - 

یبصع ياه  هفرس  دض  - 
یبصع مسآ  دض  - 

یبصع ياهیمارآان  جلاعم  - 
لافطا هنابش  سرت  دض  - 

باصعا متسیس  يوقم  يوراد  هرامش 2 - هخسن 
 ( Lavandula anagustifolia سودوخ (  وطسا  هایگ  مامت  وراد : 
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مرگ ات 5   2 فرصم :  ردقم 
دـشکب مد  ات  دیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دـشاب  هدـش  هدـیبوک  البق  هک  ار  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 

. دینک لیم  اذغ  زا  دعب  تعاس  کی  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  يزور  هدرک  فاص  ارنآ  سپس 
باصعا شخبمارآ  يوراد  هرامش 3 - هخسن 

 ( Hypericum perforatum نوقیرافوه ( )  ياچ (  فلع  هایگ  مامت  وراد : 
مرگ ات 4   2 فرصم :  ردقم 

دـشکب مد  ات  دیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دـشاب  هدـش  هدـیبوک  البق  هک  ار  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 
. دینک لیم  اذغ  زا  دعب  تعاس  کی  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  يزور  هدرک  فاص  ارنآ  سپس 

شخبمارآ يوراد  هرامش 4 - هخسن 
(papaver rhoeas قیاقش (  گربلگ  وراد : 

مرگ ات 10   5 فرصم :  ردقم 
دـشکب مد  ات  دیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دـشاب  هدـش  هدـیبوک  البق  هک  ار  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 

کی هعفد  ره  هبترم  هس  يزور  لافطا  تهج  دینک . لیم  اذغ  زا  دـعب  تعاس  کی  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  يزور  هدرک  فاص  ارنآ  سپس 
 . دوش هداد  قوف  هدرک  مد  زا  يروخ  ابرم  قشاق 

شخبمارآ يوراد  هرامش 5 - هخسن 
(Ocimum basilicum ناحیر (  هایگ  مامت  وراد : 

مرگ ات 4   2 فرصم :  ردقم 
دـشکب مد  ات  دیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دـشاب  هدـش  هدـیبوک  البق  هک  ار  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 

. دینک لیم  اذغ  زا  دعب  تعاس  کی  ناجنف  کی  راب  ره  راب  ود  يزور  هدرک  فاص  ارنآ  سپس 
باصعا كرحم  يوراد  هرامش 6 - هخسن 

(Mentha species عانعن (  گرب  وراد : 
مرگ ات 4   2 فرصم :  ردقم 

دـشکب مد  ات  دیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دـشاب  هدـش  هدـیبوک  البق  هک  ار  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 
. دینک لیم  اذغ  زا  دعب  تعاس  کی  ناجنف  کی  راب  ره  راب  ود  يزور  هدرک  فاص  ارنآ  سپس 

باصعا يوقم  يوراد  هرامش 7 - هخسن 
(Citrus aurantium جنران (  گرب  وراد : 

مرگ ات 4   2 فرصم :  ردقم 
دـشکب مد  ات  دیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دـشاب  هدـش  هدـیبوک  البق  هک  ار  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 

. دینک لیم  اذغ  زا  دعب  تعاس  کی  ناجنف  کی  راب  ره  راب  ود  يزور  هدرک  فاص  ارنآ  سپس 
میالم شخبمارآ  يوراد  هرامش 8 - هخسن 

(Ferula assa foetida هزوقنا (  هدش  کشخ  هباریش  وراد : 
مرگ ات 4   2 فرصم :  ردقم 

 . دینک لیم  دنق  تبرش  یمک  اب  هیهت :  زرط 
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دوشیم فرصم  مه  يرتسیه  جلاعم  ناونعب  نیا  رب  هوالع  وراد  نیا  هجوت : 
شخبمارآ يوراد  هرامش 9 - هخسن 

(Matricaria chamomilla یلصا (  هنوباب  لگ  وراد : 
مرگ ات 4   2 فرصم :  ردقم 

دـشکب مد  ات  دیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دـشاب  هدـش  هدـیبوک  البق  هک  ار  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 
. دینک لیم  اذغ  زا  دعب  تعاس  کی  ناجنف  کی  راب  ره  راب  ود  يزور  هدرک  فاص  ارنآ  سپس 

شخبمارآ يوراد  هرامش 10 - هخسن 
 ( Salvia officinalis یلگ (  میرم  گرب  وراد : 

مرگ ات 2   1 فرصم :  ردقم 
دـشکب مد  ات  دیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دـشاب  هدـش  هدـیبوک  البق  هک  ار  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 

. دینک لیم  اذغ  زا  دعب  تعاس  کی  ناجنف  کی  راب  ره  راب  ود  يزور  هدرک  فاص  ارنآ  سپس 
يرتسیه جلاعم  يوراد  هرامش 11 - هخسن 

(Melissa of ficinalis هیوبجنرداب (  گرب  وراد : 
مرگ ات 4   2 فرصم :  ردقم 

دـشکب مد  ات  دیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دـشاب  هدـش  هدـیبوک  البق  هک  ار  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 
. دینک لیم  اذغ  زا  دعب  تعاس  کی  ناجنف  کی  راب  ره  راب  ود  يزور  هدرک  فاص  ارنآ  سپس 

يرتسیه جلاعم  يوراد  هرامش 12 - هخسن 
(Ruta graveolens  ) بادس هایگ  مامت  وراد : 

مرگ ات 2   1 فرصم :  ردقم 
دـشکب مد  ات  دیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دـشاب  هدـش  هدـیبوک  البق  هک  ار  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 

. دینک لیم  اذغ  زا  دعب  تعاس  کی  ناجنف  کی  راب  ره  راب  ود  يزور  هدرک  فاص  ارنآ  سپس 
يرتسیه جلاعم  يوراد  هرامش 13 - هخسن 

(Crocus sativus نارفعز (  هلالک  وراد : 
مرگ ات 0/5   0/2 فرصم :  ردقم 

دـشکب مد  ات  دیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دـشاب  هدـش  هدـیبوک  البق  هک  ار  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 
 ( دومن فرصم  ناوت  یم  زین  اذغ  هارمه  دینک ( . لیم  اذغ  زا  دعب  تعاس  کی  ناجنف  کی  راب  ره  راب  ود  يزور  هدرک  فاص  ارنآ  سپس 

دییورومه ای  ریساوب  جلاعم  ياهوراد 

بکرم ياه  هخسن 
ریساو تهج  وراد  هرامش 1 - هخسن 

تمسق کی  هسوت  ایس  تسوپ 
تمسق کی  نارداموب  هایگ 

تمسق کی  نایب  نیریش  هشیر 
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تمسق کی  هنایزار  هویم 
 : فرصم ردقم  هیهت و  زرط 

دیراذگب یقاب  تعاس  مین  تدم  هب  هتخیر و  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دشاب  هدش  هدیبوک  البق  هک  ار  قوف  يودرز  يروخ  اذـغ  قشاق  کی 
 . دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  ود  يزور  هدرک و  فاص  ارنآ  سپس  دشکب  مد  ات 

ریساوب تهج  وراد  هرامش 2 - هخسن 
تمسق هس  کشمجنرف  هایگ 

تمسق هس  نارداموب  هایگ 
تمسق جنپ  راهب  هشیمه  لگ 

تمسق هد  انس  گرب 
 : فرصم ردقم  هیهت و  زرط 

دیراذگب یقاب  تعاس  مین  تدم  هب  هتخیر و  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دشاب  هدش  هدیبوک  البق  هک  ار  قوف  يودرز  يروخ  اذـغ  قشاق  کی 
 . دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  يزور  هدرک و  فاص  ارنآ  سپس  دشکب  مد  ات 

ریساوب تهج  وراد  هرامش 3 - هخسن 
تمسق ود  كدصاق  لگ  هشیر 

تمسق کی  ینساک  هشیر 
تمسق ود  کشرز  هشیر 

تمسق جنپ  نایب  نیریش  هشیر 
 : فرصم ردقم  هیهت و  زرط 

دیراذگب یقاب  تعاس  مین  تدم  هب  هتخیر و  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دشاب  هدش  هدیبوک  البق  هک  ار  قوف  يودرز  يروخ  اذـغ  قشاق  کی 
 . دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  ود  يزور  هدرک و  فاص  ارنآ  سپس  دشکب  مد  ات 

ریساوب تهج  وراد  هرامش 4 - هخسن 
مرگ یلباک 30  هلیله 

مرگ هایس 30  هلیله 
مرگ هلیلب 30 
مرگ هلمآ 30 

مرگ قزرا 30  لقم 
مرگ لسع 650 

 : فرصم ردقم  هیهت و  زرط 
تعاس کی  بح  ود  راـب  ره  بح  يزور 6  دـیروراد  دوخن )  کی  هزادـنا  هب  بح (  تروصب  هدرک و  طولخم  لسع  اب  هدـیبوک  ار  اه  هناد 

 . دینک لیم  اذغ  زا  دعب 
ریساوب تهج  وراد  هرامش 5 - هخسن 

مرگ یلباک 30  هلیله 
مرگ هلیلب 30 
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مرگ قزرا 100  لقم 
مرگ لسع 500 

مرگ نیریش 100  ماداب  نغور 
 : فرصم ردقم  هیهت و  زرط 

ماداب نغور  طسوت  هدرک و  کلا  هدـیبوک و  ار  رگید  ياهوراد  سپـس  دـینک .  طولخم  لـسع  اـب  هدرک و  لـح  مرگ  بآ  رد  ار  قزرا  لـقم 
 . دینک لیم  مرگ  هنازور 15  هدرک و  طولخم  قزرا  لقم  لسع و  اب  همتاخ  رد  هدومن و  برچ  نیریش 

ریساوب تهج  وراد  هرامش 6 - هخسن 
مرگ قزرا 100  لقم 

مرگ ربنش 100  رایخ  سولف 
مرگ یلباک 50 هلیله 

مرگ هلیلب 30 
مرگ هلمآ 30

مرگ نومیتفا 30 
مرگ سودوخوطسا 30 

مرگ لسع 1000 
 : فرصم ردقم  هیهت و  زرط 

برچ نیریـش  ماداب  نغور  اب  هدرک و  کلا  هدـیبوک و  ار  اهوراد  هیقب  سپـس  هدرک و  لح  مرگ  بآ  رد  ار  ربنـش  رایخ  سولف  قزرا و  لـقم 
 . دینک لیم  مرگ  ات 15  ردقم 10 هب  هنازور  هدرک و  طولخم  لسع  اب  ار  اهوراد  یمامت  همتاخ  رد  هدومن و 

يزیرنوخ دض  يوراد  هرامش 7 - هخسن 
تمسق کی  یکمرم )   ) رم

تمسق کی  ایقاقا 
تمسق کی  جنبلارذب 

تمسق کی  یبرع  غمص 
تمسق کی  هدش  هدادوب  جنرب 

یفاک ردقم  دروم  گرب  بآ 
 : لامعتسا شور  هیهت و  زرط 

ریساوب و زا  هاوخ  هک  دعقم  نوخ  عطق  تهج  ار  فایـش  نیا  سپـس  هدروآرد  فایـش  تروصب  طولخم و  دروم  بآ  اب  هدیبوک و  ار  اهوراد 
 . دنهد یم  رارق  هدافتسا  دروم  دشاب  لاهسا  زا  هاوخ 

ییوراد کت  ياه  هخسن 
ریساوب ياهدرد  دض  وراد ي  هرامش 1 - هخسن 

(Plantago major گنهراب (  گرب  وراد : 
 . دوش لامعتسا  عضوم  رد  دامض  تروصب  فرصم :  ردقم 

هرامش 2- هخسن 
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(Terminalia chebula یلباک (  هلیله  وراد : 
 ( يروخ ابرم  قشاق  کی  مرگ (   5 فرصم :  ردقم 

 . دینک لیم  ریش  ای  مرگ  بآ  يردقم  اب  هبترم  يزور 2  دشاب  هدش  هدیبوک  البق  هک  ار  قوف  ردقم  هیهت :  زرط 
ریساوب جلاعم  دض  يوراد  هرامش 3 - هخسن 

(Olea europea نوتیز (  نغور  وراد : 
 . دینک لیم  اذغ  ره  زا  دعب  يروخ  اذغ  قشاق  ود  هبترم  ره  هبترم  هس  يزور  مرگ   50 فرصم :  شور  ردقم و 

هرامش 4- هخسن 
(Fumaria species هرتهاش (  هایگ  مامت  وراد : 

 . دوش لامعتسا  عضوم  رد  دامض  تروصب  فرصم :  شور  ردقم و 
هرامش 5- هخسن 

(Trigonella foenum - graecum هلیلبنش (  مخت  وراد : 
ارنآ هقیقد  تدم 5  هتخیر ،  شوج  بآ  ناویل  جنپ  ات  راهچ  رد  ار  هلیلبنش  بوکمین  مخت  مرگ  ات 120  ردقم 60  هب  فرصم :  شور  ردقم و 

 . دینک هیقنت  رامیب  هب  ارنآ  ندش  مرلو  ندرک و  فاص  زا  سپ  دیناشوجب و 

سرقن مسیتامر و  دض  ياهوراد 

بکرم ياه  هخسن  === 
مسیتامر دض  وراد ي  هرامش 1- هخسن 

تمسق هد  دیب  تسوپ 
تمسق هس  نارداموب  هایگ 

تمسق جنپ  تسودرد )   ) بالبل ياهگرب 
تمسق ود  هسوت  ایس  تسوپ 

 : فرصم ردقم  هیهت و  زرط 
تعاس مین  تدم  هب  هدرک و  لح  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دشاب  هدش  هدـیبوک  البق  هک  ار  قوف  طولخم  زا  يروخ  اذـغ  قشاق  کی  ردـقم 

 . دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  يزور  درس  تروصب  ندرک  فاص  زا  سپ  دشکب  مد  ات  دیراذگب  رانک  ارنآ 
مسیتامور دض  يوراد  هرامش 2 - هخسن 

تمسق هس  دیب  تسوپ 
تمسق ود  هنوباب  لگ 

تمسق کی  نایب  نیریش  هشیر 
تمسق ود  یبسا  مد  هایگ 
تمسق ود  ایبول  هناد  زغم 

 : فرصم ردقم  هیهت و  زرط 
تعاس مین  تدم  هب  هدرک و  لح  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دشاب  هدش  هدـیبوک  البق  هک  ار  قوف  طولخم  زا  يروخ  اذـغ  قشاق  کی  ردـقم 

 . دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  يزور  درس  تروصب  ندرک  فاص  زا  سپ  دشکب  مد  ات  دیراذگب  رانک  ارنآ 
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مسیتامور دض  يوراد  هرامش 2 - هخسن 
تمسق راهچ  دیب  تسوپ 

تمسق هس  نایب  نیریش  هشیر 
تمسق راهچ  هنوباب  لگ 
تمسق کی  لهبا  هویم 
تمسق کی  انس  گرب 
تمسق هس  هشفنب  هایگ 

 : فرصم ردقم  هیهت و  زرط 
هقیقد تدم 30  هب  هدرک و  لح  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دـشاب  هدـش  هدـیبوک  البق  هک  ار  قوف  طولخم  زا  يروخ  اذـغ  قشاق  کی  ردـقم 

 . دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  يزور  هدرک و  فاص  ارنآ  سپس  دشکب  مد  ات  دیراذگب  یقاب 
سرقن مسیتامر و  تهج  وراد  هرامش 4 - هخسن 

مرگ نیطنسفا 10 
مرگ بسا 10  مد 
مرگ  هنزگ 10 

مرگ  10 درز ) ینساک   ) كدصاق هشیر 
 : فرصم ردقم  هیهت و  زرط 

هقیقد تدم 30  هب  هدرک و  لح  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دـشاب  هدـش  هدـیبوک  البق  هک  ار  قوف  طولخم  زا  يروخ  اذـغ  قشاق  کی  ردـقم 
 . دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  ود  يزور  هدرک و  فاص  ارنآ  سپس  دشکب  مد  ات  دیراذگب  یقاب 

مسیتامر سرقن و  دض  يوراد  هرامش 5 - هخسن 
مرگ  10 وریپ )   ) یهوک ورس  هویم 

مرگ هنزگ 10 
مرگ ناغ 10 گرب 

مرگ نرتسن 10  هویم 
مرگ عانعن 10 

 : فرصم ردقم  هیهت و  زرط 
تعاس مین  تدم  هب  هدرک و  لح  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دشاب  هدش  هدـیبوک  البق  هک  ار  قوف  طولخم  زا  يروخ  اذـغ  قشاق  کی  ردـقم 

 . دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  ود  يزور  هدرک و  فاص  ارنآ  سپس  دشکب  مد  ات  دیراذگب  یقاب 
لصافم ياهدرد  سرقن و  دض  يوراد  هرامش 6 - هخسن 

مرگ نارداموب 10 
مرگ بسا 10  مد 

مرگ دیب 10  تسوپ 
مرگ ناغ 10  گرب 

مرگ  10 درز ) ینساک   ) كدصاق هشیر 
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 : فرصم ردقم  هیهت و  زرط 
تعاس مین  تدم  هب  هدرک و  لح  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دشاب  هدـش  هدـیبوک  البق  هک  ار  قوف  يوراد  زا  يروخ  اذـغ  قشاق  کی  ردـقم 

 . دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  ود  يزور  هدومن و  فاص  ارنآ  سپس  دشکب  مد  ات  دیراذگب  یقاب 
لصافم ياهدرد  سرقن و  دض  يوراد  هرامش 7 - هخسن 

مرگ ناتسپس 50 
مرگ نایداب 30  هشیر 

مرگ ینساک 30  هشیر 
مرگ هنایزار 15  هویم 

مرگ ناجنروس 10 
 : فرصم ردقم  هیهت و  زرط 

تعاس مین  تدم  هب  هدرک و  لح  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دشاب  هدش  هدیبوک  البق  هک  ار  قوف  ياهوراد  زا  يروخ  اذغ  قشاق  کی  ردـقم 
 . دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  يزور  هدرک و  فاص  ارنآ  سپس  دشکب  مد  ات  دیراذگب  یقاب 

لصافم ياهدرد  تهج  وراد  هرامش 8 - هخسن 
مرگ درز 10  هلیله 
مرگ هایس 10  هلیله 
مرگ قزرا 10  لقم 

مرگ بیطلا 20  لبنس 
مرگ سفرک 10  مخت 

 : فرصم ردقم  هیهت و  زرط 
 ( دوخن کی  هزادـنا  بح (  تروصب  ابرم  ای  لسع  اب  ار  قوف  طولخم  زا  يزردـقم  هدرک  طولخم  مه  اب  ندـیبوک  زا  سپ  ار  قوف  ياـهوراد 

 . دینک لیم  بح  راب 2  ره  بح  يزور 6  هدروآرد و 
لصافم ياهدرد  تهج  وراد  هرامش 9 - هخسن 

مرگ لیبجنز 30 
مرگ هریز 30 

مرگ ناجنروس 30 
 : فرصم ردقم  هیهت و  زرط 

 . دینک لیم  بآ  اب  ارنآ  يروخاذغ  قشاق  کی  راب  هر  راب  ود  يزور  هدروآرد و  مرن  ردوپ  تروص  هب  ار  قوف  ياهوراد 
لصافم ياهدرد  تهج  وراد  هرامش 10 - هخسن 

مرگ جنبلا 25  رذب 
مرگ خرس 25  لگ 

مرگ لیبجنز 25 
مرگ ناجنروس 25 

مرگ دجنک 300  نغور 
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 : فرصم ردقم  هیهت و  زرط 
يرطب کـی  رد  ارنآ  سپـس  دوش  تفـس  اـت  دـیناشوجب  سپـس  طولخم و  دـجنک  نغور  اـب  هدروآرد و  ردوـپ  تروـصب  ار  قوـف  ياـهوراد 

دیهد .  ژاسام  نآ  اب  ار  كاندرد  لصفم  رابود  يزور  دیردهگن و 
ییوراد کت  ياه  هخسن  === 

Allium sativum ریس وراد :  یمسیتامور  ياهدرد  دض  يوراد  هرامش 1 - هخسن 
مرگ ات 4   2 فرصم :  ردقم 

 . دینک لیم  اذغ  هارمه  راب  هس  يزور  دشاب  هدش  هدیبوک  البق  هک  ار  قوف  ردقم  هیهت :  زرط 
Allium cepa زایپ وراد :  یمسیتامور  ضراوع  عفر  تهج  وراد  هرامش 2 - هخسن 

مرگ ات 80   40 فرصم :  ردقم 
 . دینک لیم  اذغ  هارمه  راب  هس  يزور  ار  قوف  ردقم  هیهت :  زرط 

(Salix specied دیب (  هایگ  گرب  ای  تسوپ  وراد :  نمزمو  داح  یلصفم  ياهدرد  دض  وراد ي  هرامش 3 - هخسن 
مرگ ات 6   3  : فرصم ردقم 

يزور هدرک  فاص  ارنآ  سپـس  دشکب  مد  ات  دـیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدـم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 
 . دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس 

یمسیتامور ياهدرد  دض  يوراد  هرامش 4 - هخسن 
(Melilotus officinalis کنخان ( )  کلملا (  لیلکا  وراد : 

مرگ ات 4   2  : فرصم ردقم 
يزور هدرک  فاص  ارنآ  سپـس  دشکب  مد  ات  دـیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدـم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 

 . دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس 
یمسیتامور ياهدرد  دض  يوراد  هرامش 5 - هخسن 

(Agropyrum repence نادنیش ( )  غرم (  وراد : 
مرگ ات 4   2  : فرصم ردقم 

يزور هدرک  فاص  ارنآ  سپـس  دشکب  مد  ات  دـیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدـم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 
 . دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس 

یمسیتامور ياهدرد  دض  يوراد  هرامش 6 - هخسن 
(Fraxinus excelsior کشجنگ (  نابز  هایگ  هقاس  تسوپ  گرب و  وراد : 

مرگ ات 6   3 فرصم :  ردقم 
يزور هدرک  فاص  ارنآ  سپـس  دشکب  مد  ات  دـیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدـم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 

 . دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس 
یسرقن یمسیتامور و  ياهدرد  دض  يوراد  هرامش 7 - هخسن 

(Brassica nigra and alba دیفس (  هایس و  لدرخ  ياه  هناد  وراد : 
 . دینک فرصم  یندیلام  ياهلولحم  عمشم و  دامض و  لکش  هب  جراخ  زا  فرصم :  هیهت و  زرط 

یمسیتامور ياهدرد  دض  يوراد  هرامش 8 - هخسن 
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(Populus nigar ردیپس (  ياه  هناوج  تسوپ و  وراد : 
مرگ ات 4   2  : فرصم ردقم 

يزور هدرک  فاص  ارنآ  سپـس  دشکب  مد  ات  دـیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدـم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 
 . دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس 

یمسیتامور ياهدرد  دض  يوراد  هرامش 9 - هخسن 
(Matricaria chamomilla یلصا (  هنوباب  هایگ  مامت  وراد : 

مرگ ات 4   2  : فرصم ردقم 
يزور هدرک  فاص  ارنآ  سپـس  دشکب  مد  ات  دـیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدـم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 

 . دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس 
یمسیتامور ياهدرد  دض  يوراد  هرامش 10- هخسن 

 ( Aesculus hippocastanum يدنه (  طولب  هاش  وراد : 
مرگ ات 4   2  : فرصم ردقم 

يزور هدرک  فاص  ارنآ  سپـس  دشکب  مد  ات  دـیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدـم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 
 . دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس 

(Laurus nobilis وب (  گرب  هویم  گرب و  وراد :  یمسیتامور  ياهدرد  دض  يوراد  هرامش 11 - هخسن 
مرگ ات 6   3 فرصم :  ردقم 

يزور هدرک  فاص  ارنآ  سپـس  دشکب  مد  ات  دـیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدـم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 
 . دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس 

 ( Ricinus communis کچرک (  نغور  هشیر و  وراد :  یمسیتامور  ياهدرد  دض  يوراد  هرامش 12 - هخسن 
مرگ ات 4   2 فرصم :  ردقم 

يزور هدرک  فاص  ارنآ  سپـس  دشکب  مد  ات  دـیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدـم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 
 . دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس 

 . دوش هدیلام  كاندرد  عضوم  هب  راب  دنچ  يزور  نآ  زا  یفاک  ردقم  هب  کچرک  نغور  زا  هدافتسا  تهج 
یمسیتامور ياهدرد  دض  يوراد  هرامش 13 - هخسن 

 ( Rumex patientia یجانفسا (  کشرت  هایگ  مامت  وراد : 
مرگ ات 4   2 فرصم :  ردقم 

يزور هدرک  فاص  ارنآ  سپـس  دشکب  مد  ات  دـیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدـم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 
 . دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس 

 ( Ulmus campestris زمرق (  نوران  هایگ  تسوپ  وراد :  یمسیتامور  ياهدرد  دض  يوراد  هرامش 14 - هخسن 
مرگ ات 4   2 فرصم :  ردقم 

يزور هدرک  فاص  ارنآ  سپـس  دشکب  مد  ات  دـیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدـم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 
 . دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس 

یمسیتامور ياهدرد  دض  يوراد  هرامش 15 - هخسن 
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 ( Betula alba سوت ( )  ناق ،  ناغ (  هقاس  تسوپ  ای  بوچ  ای  گرب  وراد : 
مرگ ات 4   2 فرصم :  ردقم 

يزور هدرک  فاص  ارنآ  سپـس  دشکب  مد  ات  دـیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدـم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 
 . دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس 

یمسیتامور ياهدرد  دض  يوراد  هرامش 16 - هخسن 
 ( Rosmarinus officinalis یهوک (  لیلکا  رادلگ  هایگ  مامت  وراد : 

مرگ ات 4   2 فرصم :  ردقم 
يزور هدرک  فاص  ارنآ  سپـس  دشکب  مد  ات  دـیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدـم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 

 . دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس 
(Colchicum luteum ناجنروس (  هناد  زایپ و  وراد :  سرقن  دض  يوراد  -1 7 هرامش هخسن 

مرگ ات 4   2 فرصم :  ردقم 
يزور هدرک  فاص  ارنآ  سپـس  دشکب  مد  ات  دـیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدـم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 

 . دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس 
 ( Allium porrum هرت (  وراد :  سرقن  دض  يوراد  هرامش 18- هخس 

مرگ ات 4   2 فرصم :  ردقم 
يزور هدرک  فاص  ارنآ  سپـس  دشکب  مد  ات  دـیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدـم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 

 . دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس 
 ( Salix species دیب (  تسوپ  وراد :  سرقن  دض  يوراد  -19 هرامش هخسن 

مرگ ات 4   2 فرصم :  ردقم 
يزور هدرک  فاص  ارنآ  سپـس  دشکب  مد  ات  دـیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدـم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 

 . دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس 
 ( Arctium lappa L مدآ (  اباب  هشیر  وراد :  سرقن  دض  يوراد  هرامش 21- هخسن 

مرگ ات 4   2 فرصم :  ردقم 
يزور هدرک  فاص  ارنآ  سپـس  دشکب  مد  ات  دـیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدـم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 

 . دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس 
 ( Taraxacum officinalis كدصاق ( )  دصاق (  لگ  هشیر  وراد :  سرقن  دض  يوراد  هرامش 22- هخسن 

مرگ ات 4   2 فرصم :  ردقم 
يزور هدرک  فاص  ارنآ  سپـس  دشکب  مد  ات  دـیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدـم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 

 . دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس 
 ( Mentha pulegium هنوپ (  هایگ  مامت  وراد :  سرقن  دض  يوراد  هرامش 23- هخسن 

مرگ ات 2   1 فرصم :  ردقم 
يزور هدرک  فاص  ارنآ  سپـس  دشکب  مد  ات  دـیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدـم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 

 . دینک لیم  اذغ  زا  دعب  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس 
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 . دوش یم  هیزجت  کشزپ  طسوت  طقف  تسا و  یمس  یمک  وراد  نیا  هجوت : 
 ( Oriza sativa جنرب (  سوبس  هناد  وراد :  سرقن  دض  يوراد  -24 هرامش هخسن 

مرگ ات 4   2 فرصم :  ردقم 
يزور هدرک  فاص  ارنآ  سپـس  دشکب  مد  ات  دـیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدـم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 

 . دینک لیم  اذغ  زا  دعب  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس 
 ( Fraxinus excelsior کشجنگ (  نابز  هایگ  هقاس  تسوپ  گرب و  وراد :  سرقن  دض  يوراد  هرامش 25- هخسن 

مرگ ات 6   3 فرصم :  ردقم 
يزور هدرک  فاص  ارنآ  سپـس  دشکب  مد  ات  دـیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدـم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 

 . دینک لیم  اذغ  زا  دعب  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس 
 ( Phasaeolus vulgaris ایبول (  هناد  تسوپ  وراد :  سرقن  دض  يوراد  هرامش 26- هخسن 

زور رد  مرگ  ات 25   7 فرصم :  ردقم 
يزور هدرک  فاص  ارنآ  سپـس  دشکب  مد  ات  دـیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدـم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 

 . دینک لیم  اذغ  زا  دعب  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس 
 ( Chelidonium majus ناریمام (  هایگ  مامت  وراد :  سرقن  دض  يوراد  هرامش 27- هخسن 

مرگ  ات 4   2 فرصم :  ردقم 
يزور هدرک  فاص  ارنآ  سپـس  دشکب  مد  ات  دـیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدـم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 

 . دینک لیم  اذغ  زا  دعب  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس 
(Physalis alkekengi هردپ ( )  تشپ  کسورع  جنکاک (  هویم  وراد :  سرقن  دض  يوراد  هرامش 28 - هخسن 

ددع ات 10   5 فرصم :  ردقم 
يزور هدرک  فاص  ارنآ  سپـس  دشکب  مد  ات  دـیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدـم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 

 . دینک لیم  اذغ  زا  دعب  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس 
سرقن دض  يوراد  هرامش 29- هخسن 

 ( Arnica montana یهوک ( )  يوکابنت  یهوک (  راهب  هشیمه  هایگ  مامت  ای  مزیر  وراد : 
رارق درد  لحم  رد  هدـیلام و  هچراپ  يور  رب  هدـش  هدـیبوک  خـلت  ماداب  هارمه  هب  مرگ  ردـقم 0/4  هب  مهرم  تروصب  لامعتـسا :  هیهت و  زرط 

 . دوش ماجنا  زور  ره  لمع  نیا  دیهد 
 ( Melissa officinalis هیوبجنرداب (  گرب  وراد :  سرقن  دض  يوراد   - 30 هرامش هخسن 

مرگ ات 4   2 فرصم :  ردقم 
يزور هدرک  فاص  ارنآ  سپـس  دشکب  مد  ات  دـیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدـم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 

 . دینک لیم  اذغ  زا  دعب  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس 
(Betula alba سوت ( )  ناق ،  ناغ (  هقاس  هتسوپ  بوچ  ای  گرب  وراد :  سرقن  دض  يوراد  هرامش 31- هخسن 

مرگ ات 8   4 فرصم :  ردقم 
يزور هدرک  فاص  ارنآ  سپـس  دشکب  مد  ات  دـیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدـم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 

 . دینک لیم  اذغ  زا  دعب  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس 
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وم تسوپ و  ياهیرامیب  ياهوراد 

بکرم ياه  هخسن  === 
وم شزیر  زا  يریگولج  تهج  وراد  هرامش 1 - هخسن 

مرگ هنزگ 1  گرب 
مرگ هدش 1  کشخ  زایپ 

مرگ دصرد 100  لکلا 70 
 : فرصم ردقم  هیهت و  زرط 

 . دنهد ژاسام  ار  رس  یفاص  لصاح  اب  هدرک و  فاص  ارنآ  سپس  هتشاذگ و  رانک  زور  دنچ  هدرک و  طولخم  مه  اب  ار  قوف  داوم 
وم شزیر  زا  يریگولج  تهج  وراد  هرامش 2 - هخسن 

مرگ همشچ 100  فلع  هزات  هریش 
مرگ هجرد 100  لکلا 90 

هرطق موینارژ 10  سناسا 
 : لامعتسا شور  هیهت و  زرط 

 . دیهد ژاسام  نآ  اب  ار  تسوپ  هدرک و  طولخم  مه  اب  ار  قوف  ياهوراد 
ناتسپ ای  هنیس  ای  تسد  كرت  عفر  تهج  وراد  هرامش 3 - هخسن 

مرگ وئاکاک 70  هرک 
مرگ نیریش 5  ماداب  نغور 
مرگ گنزود 0/1  دیسکا 

مرگ دوسود 0/1  تارب 
هرطق توماگرب 8 سناسا 

 : لامعتسا شور  هیهت و  زرط 
. دوش هدیلام  عضوم  هب  ناتسپ  ای  تسد و  كرت  عفر  تهج  هدرک و  طولخم  مه  اب  ار  قوف  ياهوراد 

شراخ دض  يوراد  هرامش 4 - هخسن 
مرگ ات 6  نیریش 4  ماداب 

مرگ ات 6  خلت 4  ماداب 
مرگ دنق 60 

مرگ بآ 500 
 : لامعتسا شور  هیهت و  زرط 

یط رد  هک  دیآ  یم  تسدب  نویـسلوما  تروصب  ماداب  ریـش  یعون  هجیتن  رد  دوش .  طولخم  بآ  اب  لصاح  هدیئاس و  دـنق  اب  ار  ماداب  ود  زغم 
 . دوش لامعتسا  نانز  یلسانت  هاگتسد  ياه  شراخ  عفر  تهج  ای  هدیلام و  شراخ  عضوم  هب  تعاس   24

شراخ برج و  ياهیرامیب  تهج  وراد  هرامش 5 - هخسن 
تمسق کی  اولح  لگ 
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تمسق کی  رابجنا  هشیر 
تمسق کی  هنمرد 

 : فرصم ردقم  هیهت و  زرط 
یم عضوم  هب  راـب  یلا 3  يزور 2  ندـش  درـس  زا  سپ  ار  یفاص  لصاح  هدومن و  فاـص  هدـیناشوج و  هقیقد  تدـم 5  هب  ار  قوف  ياهوراد 

 . دنلام
شراخ برج و  تهج  وراد  هرامش 6 - هخسن 

تمسق  کی  انس  گرب 
تمسق کی  درز  هلیله  تسوپ 

تمسق کی  گنسردم 
تمسق کی  یعلق  بادیفس 

هرطق خرس 20  لگ  نغور 
هرطق هشفنب 20  نغور 

 : لامعتسا شور  هیهت و  زرط 
. دوش هداد  رارق  عضوم  رب  هدروآرد و  دامض  تروصب  طولخم و  اه  نغور  اب  هدیبوک و  اهنغور )  زجب  ار (  اهوراد 

اهمخز اهلمد و  تهج  وراد  هرامش 7 - هخسن 
تمسق کی  اریتک 

تمسق کی  ورم  مخت 
تمسق کی  ناتک  مخت 
تمسق کی  هنوباب  لگ 

تمسق کی  یمطخ  لگ 
رتیل ردقم 2  ریش 

 : لامعتسا شور  هیهت و  زرط 
 . دوش هدیلام  عضوم  هب  تبون  دنچ  لصاح  هتخپ و  ریش  اب  هدیبوک و  اراهوراد 

ییوراد کت  ياه  هخسن  === 
هرامش 1 - هخسن 

(Fumaris parvifora هرتهاش (  هایگ  مامت  وراد : 
مرگ ات 2   0/5 فرصم :  ردقم 

دـشکب مد  ات  دیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دـشاب  هدـش  هدـیبوک  البق  هک  ار  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 
 . دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  يزور  هدرک  فاص  ارنآ  سپس 

 : هجوت
نیاربانب دوش  یـسفنت  هاگتـسد  فاص و  تالـضع  جلف  ثعاب  دناوت  یم  دایز  ردقم  هب  نآ  فرـصم  هدوب و  یمـس  هایگ  نیا  دایز  ردـقم  - 1

 . دشاب کشزپ  رظن  ریز  دیاب  نآ  فرصم 
 . دنا هدومن  هیصوت  يدلج  ياه  شراخ  تهج  ارنآ  هراصع  یجراخ  فرصم  رد  - 2
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یتسوپ ياهیرامیب  هیلک  تروص و  ياهشوج  امزگا و  عفر  تهج  وراد  هرامش 2 - هخسن 
(Viola tricolor گنر (  هس  هشفنب  رادلگ  هایگ  مامت  وراد : 

مرگ ات 4   2 فرصم :  ردقم 
دـشکب مد  ات  دیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دـشاب  هدـش  هدـیبوک  البق  هک  ار  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 

 . دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  يزور  هدرک  فاص  ارنآ  سپس 
 . ردک هدافتسا  زین  یتسوپ  ياه  یتحاران  ینوفع و  ياهمخز  ندرک  كاپ  تهج  ناوت  یم  نآ  هدرک  مد  زا  یجراخ  فرصم  رد  هجوت : 

یتسوپ ياه  یتحاران  اپ و  هنشاپ  فاکش  هجلاعم  تهج  وراد  هرامش 3 - هخسن 
(Matricharia chamomilla یلصا (  هنوباب  لگ  سناسا و  وراد : 

مرگ ات 4   2 فرصم :  ردقم 
دـشکب مد  ات  دیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دـشاب  هدـش  هدـیبوک  البق  هک  ار  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 

 . دوش هدیلام  یتسوپ  ياه  یتحاران  لحم  هب  هدرک و  فاص  ارنآ  سپس 
 . ردک هدافتسا  ناوت  یم  دنوش  یم  نامرد  یتخس  هب  هک  ییاهمخز  يارب  مامح  تروصب  نیا  رب  هوالع  هجوت : 

شراخ دض  وراد ي  هرامش 4 - هخسن 
(Larus nobilis وب (  گرب  هایگ  گرب  سناسا  وراد : 

 . دوش هدیلام  عضوم  هب  لامعتسا :  زرط 
یتسوپ ياهمخز  اهامزگا و  هجلاعم  تهج  وراد  هرامش 5 - هخسن 

(Quercus Spp طولب (  تسوپ  وراد : 
مرگ ات 4   2 فرصم :  ردقم 

دـشکب مد  ات  دیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دـشاب  هدـش  هدـیبوک  البق  هک  ار  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 
 . دیهد وشتسش  نآ  اب  ار  رظن  دروم  عضوم  هدرک و  فاص  ارنآ  سپس 
شراخ هدننک  فرطرب  یتسوپ و  ياهچراق  دض  وراد ي  هرامش 6 - هخسن 

(Trigonella foenum-graecum هلیلبنش (  مخت  وراد : 
 . دینک فرصم  یتسوپ  ياه  یتحاران  لحم  رد  هدروآرد  دامض  تروصب  بآ  اب  هدرک  درخ  ار  اه  هناد  زا  يردقم  لامعتسا :  زرط 

تسوپ  مرو  اه و  شوج  دض  ادوس و  دض  وراد ي  هرامش 7 - هخسن 
(Inula helenicum یماش (  لیبجنز  هشیر  وراد : 

مرگ  100 فرصم :  ردقم 
دـشکب مد  ات  دیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دـشاب  هدـش  هدـیبوک  البق  هک  ار  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 

 . دینک لامعتسا  مرگ  سرپمک  ای  نویسول  تروصب  هدرک  فاص  ارنآ  سپس 
تسوپ شراخ  هدننک  فرطرب  وراد ي  هرامش 8 - هخسن 

 ( Lavandula angustifolia سودوخ (  وطسا  نغور  وراد : 
 . دوش هدیلام  شراخ  عضوم  هب  لامعتسا :  شور 

شراخ دض  وراد ي  هرامش 9 - هخسن 
(Mentha piperita عانعن (  سناسا  وراد : 

ییوراد تاعالطا  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1869زکرم  هحفص 623 

http://www.ghaemiyeh.com


 . دوش هدیلام  شراخ  عضوم  هب  لامعتسا :  شور 
یتسوپ  ياهچراق  دض  وراد ي  هرامش 10 - هخسن 

(Allium sativum ریس (  وراد : 
 . دوش هدیلام  عضوم  هب  سپس  هدرک و  هیهت  ار  ریس  هریش  لامعتساو :  هیهت  زرط 

لمعب هدافتسا  زین  اهمخز  مایتلا  نینچمه  نیکرچ و  ياهمخز  عفر  ییایارقناق و  ياهمخز  نامسناپ  رد  نآ  هدش  هل  ای  ریس و  هریـش  زا  هجوت : 
 . دیآ یم 

یتسوپ  چراق  دض  وراد ي  هرامش 11 - هخسن 
(Lawsonia inermis انح (  وراد : 

مرگ ات 20   10 لامعتسا : ردقم 
عـضوم هب  ندرک  فاص  نودب  ارنآ  سپـس  دـیراذگب  یقاب  هقیقد  تدـم 30  هدرک  لـح  وشج  بآ  ناوـیل  ود  رد  ار  قوـف  ردـقم  هیهت :  زرط 

 . دیهد وشتسش  مرگ  بآ  اب  ار  عضوم  همتاخ  رد  دیراذگب و  یقاب  تسوپ  يور  هب  تعاس  مین  تدم  هدیلام و  تسوپ  یچراق 
نآ یگدننکش  عفر  تسوپ و  تظفاحم  تهج  وراد  هرامش 12 - هخسن 
(Calendula officinalis راهب (  هشیمه  لگ  هزات  هریش  وراد : 

مرگ ات 6   4 لامعتسا : ردقم 
. دوش هدیلام  عضوم  هب  سپس  هدرک و  طولخم  رگید  یبرچ  ایهرک  مرگ  اب 600  ار  هزات  هریش  لامعتسا :  هیهت و  زرط 

هریغ اموزگا و  یتسوپ ،  ياه  هناد  عفر  یگدزامرـس ،  یگتخوس ،  ندـب ،  یحطـس  ياـهمخز  ماـیتلا  تهج  نیا  رب  هوـالع  وراد  نیا  هجوت : 
 . تسا هدش  هیصوت 

تسوپ یکیژرلآ  تاکیرحت  عفر  تهج  وراد  هرامش 13 - هخسن 
(Prunus amygdalus ماداب (  زغم  نغور  وراد : 

مرگ ات 5   3 لامعتسا : ردقم 
 . دوش هدیلام  عضوم  هب  سپس  هدش و  هیهت  نویسلوما  تروصب  لامعتسا :  هیهت و  زرط 

تروص ياهشوج  عفر  تهج  وراد  هرامش 14 - هخسن 
(Allium cepa رایپ (  وراد : 

مرگ  200 لامعتسا : ردقم 
 . دوش هدیلام  عضوم  هب  سپس  هیهت و  هدناشوج  تروصب  لامعتسا :  هیهت و  زرط 

 . دیآ یم  لمعب  هدافتسا  زین  نیکرچ  ياهمخز  نامسناپ  تهج  نیا  رب  هوالع  زایپ  هدناشوج  زا  هجوت : 
رس هروش  عفر  تهج  وراد  هرامش 15 - هخسن 

(Ricinus communis کچرک (  نغور  وراد : 
 . دوش هدیلام  هیهت و  نویسول  ای  دامپ  تروصب  لامعتسا :  هیهت و  زرط 

تسوپ مایتلا  یگتفوک و  عفر  تهج  وراد  هرامش 16 - هخسن 
(Arnica montana یهوک (  راهب  هشیمه  وراد : 

مرگ ات 10   5 لامعتسا :  ردقم 
ات دیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناجنف  کی  رد  دشاب  هدش  هدـیبوک  البق  هک  ار  قوف  ردـقم  لامعتـسا :  هیهت و  زرط 
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 . دیلامب رظن  دروم  عضوم  هب  هدرک و  فاص  ارنآ  سپس  دشکب  مد 
لصافم درد  یتسوپ و  ياهمخز  تهج  وراد  هرامش 17 - هخسن 

Symphytum officinale یبط )  دوسنک  نوتیفمس (  هشیر  وراد : 
مرگ ات 10   5 لامعتسا :  ردقم 

ات دیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناجنف  کی  رد  دشاب  هدش  هدـیبوک  البق  هک  ار  قوف  ردـقم  لامعتـسا :  هیهت و  زرط 
 . دیلامب رظن  دروم  عضوم  هب  هدرک و  فاص  ارنآ  سپس  دشکب  مد 

نمزم یتسوپ  ياه  شوج  دض  يوراد  هرامش 19 - هخسن 
(Saponaria officinalis لوساغ ( )   ) ینوباص هشیر  وراد : 

مرگ  10 لامعتسا :  ردقم 
 . دوش هدیلام  شراخ  لحم  هب  سپسو  هیهت  هدناسیخ  تروصب  لامعتسا :  هیهت و  زرط 

یحطس ياهمخز  هدنهد  دوبهب  وراد  هرامش 18 - هخسن 
(Chelidonium majus ناریمام (  هایگ  هزات  هریش  وراد : 

 . دوش هدیلام  عضوم  رد  لامعتسا :  ردقم 
 . ددرگ یم  هیصوت  کشزپ  رظن  اب  طقف  نآ  فرصم  تسا و  یمس  وراد  نیا  هجوت : 

یتسوپ ياموزگا  هجلاعم  تهج  يوراد  هرامش 20 - هخسن 
 ( Ulmus campestris دمس ( )  اجوا ،  زمرق (  نوران  هایگ  تسوپ  وراد : 

مرگ  50 لامعتسا :  ردقم 
یلاوتم هبترم  ای 3  رد 2  تعاس  مین  تدـم  هب  طولخم و  موم  مرگ  یهایگ و 50  نغور  مرگ  اب 150  ار  تسوپ  درگ  لامعتـسا :  هیهت و  زرط 

درـس زا  سپ  دـننارذگ و  یم  ندرک  فاص  روظنم  هب  كزان  هچراپ  کی  زا  مرگ  تلاح  هب  سپـس  دـنهد و  یم  رارق  دایز  يامرگ  رثا  تحت 
 . دنلام یم  عضوم  هب  ندش 

زین نمزم  یتسوپ  ياـه  یتحاراـن  رگید  زیراـنخ و  سرقن و  ياـهیرامیب  زا  یـشان  ياـهمخز  اـه و  هناد  زورب  ادوس ،  تهج  وراد  نیا  هجوت : 
. دوش یم  لامعتسا 

اموزگا یتسوپ و  ياهمخز  نامرد  تهج  يوراد  هرامش 21 - هخسن 
(Nasturtium officinale همشچ (  فلع  هزات  هایگ  مامت  وراد : 

 . دوش لامعتسا  عضوم  يور  رب  دامض  تروصب  هدرک و  هل  ار  هایگ  لامعتسا :  ردقم 
دوش یم  لامعتسا  زین  نیکرچ  ياهمخز  نامرد  تهج  نیا  رب  هوالع  وراد  نیا  هجوت : 

تسوپ هدننک  مرن  هدنهد و  مایتلا  يوراد  هرامش 22 - هخسن 
(Prunus amygdalus var.dulcis نیریش (  ماداب  نغور  وراد : 

 . دوش هدیلام  عضوم  هب  لامعتسا :  شور 
 : دوش یم  لامعتسا  مه  ریز  دروم  رد  نیا  رب  هوالع  وراد  نیا  هجوت : 

ندب یحطس  ياهباهتلا  تهج  - 
اهیگتخوس رد  - 

خرس داب  رد  - 
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کلمخم کخرس و  رد  شراخ  دض  - 
امزگا رد  هدنهد  نیکست  ناونعب  - 

ادوس اشنم  اب  یتسوپ  ياه  شراخ  دض  يوراد  هرامش 23 - هخسن 
 ( Prunus Amygdalus var.amara خلت (  ماداب  وراد : 

 . دوش هدیلام  عضوم  رد  سپس  هدرک و  هیهت  نویسلوما  تروصب  لامعتسا :  هیهت و  زرط 
ياج هب  ار  خـلت  ماداب  ریمخ  یفرط  زا  دوش .  یم  لامعتـسا  نز  یلـسانت  هاگتـسد  ياـه  شراـخ  عفر  تهج  نینچمه  قوف  نویـسلوما  هجوت : 

 . درد رارق  هدافتسا  دروم  زین  لغب  ریز  اپ و  دب  يوب  يدلج ،  ياه  هناد  عفر  رد  نینچمه  امزگا و  رد  ناوت  یم  نوباص 

لاهسا دض  ياهوراد 

بکرم ياه  هخسن  ===
 ( ضباق لاهسا (  عفر  تهج  وراد  هرامش 1- هخسن 

مرگ دروم 320  مخت 
مرگ رابجنا 200  هشیر 

مرگ یشحو 200  یگنرف  توت  گرب 
مرگ هنوباب 70  لگ 

مرگ یلگ 70  میرم  گرب 
مرگ عانعن 70  گرب 

مرگ نایب 70  نیریش  هشیر 
 : فرصم ردقم  هیهت و  زرط 

تعاس مین  تدم  هب  هتخیر و  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دشاب  هدش  مرن  هدیبوک و  البق  هک  ار  قوف  طولخم  زا  يروخ  اذغ  قشاق  کی  ردقم 
 . دینک لیم  اذغ  زا  دعب  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  يزور  هدرک  فاص  ارنآ  سپس  دشکب  مد  ات  دیراذگب  یقاب 

یلومعم لاهسا  عفر  تهج  وراد  هرامش 2- هخسن 
مرگ هناد 15  هب 

مرگ عانعن 10  گرب 
مرگ کشمجنرف 10  گرب 

مرگ دنب 30  تفه  هشیر 
 : فرصم ردقم  هیهت و  زرط 

یقاـب تعاـس  مین  تدـم  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کـی  رد  دـشاب  هدـش  مرن  هدـیبوک و  ـالبق  هک  ار  قوف  يوراد  زا  يروـخ  اذـغ  قشاـق  ود 
 . دینک لیم  اذغ  زا  دعب  ناجنف  کی  راب  ره  راب  ود  يزور  هدرک  فاص  ارنآ  سپس  دشکب  مد  ات  دیراذگب 

لاهسا عفر  تهج  وراد  هرامش 3 - هخسن 
تمسق کی  دجنس  هویم 

تمسق کی  زبس  هریز 
 : فرصم ردقم  هیهت و  زرط 
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مد ات  دیراذگب  یقاب  تعاس  مین  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دـشاب  هدـش  هدـیبوک  البق  هک  ار  قوف  طولخم  زا  يروخ  اذـغ  قشاق  کی 
 . دینک لیم  ناجنف  کی  هعفد  ره  هبترم  يزور 2  هدرک  فاص  ارنآ  سپس  دشکب 

لاهسا عفر  تهج  وراد  هرامش 4 - هخسن 
مرگ یمتخ 15  مخت 

مرگ يزابخ 15  مخت 
مرگ هتساشن 5 

مرگ یبرع 5  غمص 
 : فرصم ردقم  هیهت و  زرط 

دینکب .  لیم  هداس  تبرش  اب  مرگ  تبون 10  ره  دنهد و  یم  وب  یکدنا  هدیبوک و  ار  اه  وراد 
ییوراد کت  ياه  هخسن  === 

 ( ینوخ لاهسا  نمزم (  لاهسا  تهج  وراد  هرامش 1 - هخسن 
 ( Quercus petraea يدنه (  طولب  هاش  هایگ  تسوپ  وراد : 

مرگ ات 2   0/5 فرصم :  ردقم 
دـشکب مد  ات  دیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دـشاب  هدـش  هدـیبوک  البق  هک  ار  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 

. دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  يزور  هدرک  فاص  ارنآ  سپس 
هرامش 2- هخسن 

 ( Punica grantum رانا (  لگ  وراد : 
مرگ ات 4  2 فرصم :  ردقم 

دـشکب مد  ات  دیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دـشاب  هدـش  هدـیبوک  البق  هک  ار  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 
. دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  يزور  هدرک  فاص  ارنآ  سپس 

هرامش 3- هخسن 
 ( Polygonum aviculare دنب (  تفه  فلع  هایگ  مامت  وراد : 

مرگ ات 4  2 فرصم :  ردقم 
دـشکب مد  ات  دیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دـشاب  هدـش  هدـیبوک  البق  هک  ار  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 

. دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  يزور  هدرک  فاص  ارنآ  سپس 
هرامش 4- هخسن 

(Punica grantaum رانا (  هویم  تسوپ  وراد : 
مرگ ات 4  2 فرصم :  ردقم 

دـشکب مد  ات  دیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دـشاب  هدـش  هدـیبوک  البق  هک  ار  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 
. دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  يزور  هدرک  فاص  ارنآ  سپس 

هرامش 5- هخسن 
 ( Plantago psylium هزرفسا (  هناد  وراد : 

مرگ ات 10  5 فرصم :  ردقم 
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رکش یمک  اب  ارنآ  سپس  دوش  هدروخ  سیخ  ات  دیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدم  هتخیر  مرگ  بآ  ناجنف  کی  رد  ار  قوف  ردقم  هیهت :  زرط 
 . دینک لیم 

 ( اه هچب  صوصخم  لاهسا (  دض  يوراد  هرامش 6 - هخسن 
 ( Daucus carota جیوه (  هویم  وراد : 

مرگ ات 100   50 فرصم :  ردقم 
 . دوش هداد  هچب  هب  مک  مک  هدرک  فاص  ارنآ  سپس  هتخپ  بآ  یمک  اب  ار  قوف  ردقم  هیهت :  زرط 

هرامش 7 - هخسن 
 ( Myrtus communis دروم (  گرب  وراد : 

مرگ ات 4   2 فرصم :  ردقم 
دـشکب مد  ات  دیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دـشاب  هدـش  هدـیبوک  البق  هک  ار  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 

. دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  يزور  هدرک  فاص  ارنآ  سپس 
 ( ینوخ لاهسا  لاهسا (  دض  يوراد  هرامش 8 - هخس 

 ( Oriza sativa هدرک (  كاپ  جنرب  وراد : 
مرگ ات 20   10 فرصم :  ردقم 

دـشکب مد  ات  دیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دـشاب  هدـش  هدـیبوک  البق  هک  ار  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 
. دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  ود  يزور  هدرک  فاص  ارنآ  سپس 

هرامش 9- هخسن 
 ( Althaca officinalis یمتخ (  هشیر  وراد : 

مرگ ات 6   3 فرصم :  ردقم 
دـشکب مد  ات  دیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دـشاب  هدـش  هدـیبوک  البق  هک  ار  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 

. دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  يزور  هدرک  فاص  ارنآ  سپس 
 ( اه هچب  صوصخم  لاهسا (  دض  يوراد  هرامش 10 - هخسن 

 ( Pirus malus یتخرد (  بیس  وراد : 
ددع ات 2   1 فرصم :  ردقم 

 . دیناروخب هچب  هب  رکش  یمک  اب  هدروآرد و  هریرح  تروصب  بآ  يردقم  اب  هدرک و  هدنر  ار  قوف  ردقم  هیهت :  زرط 
هرامش 11- هخسن 

 ( Cydonia vulgaris هب (  هناد  هویم و  وراد : 
مرگ ات 50   40 فرصم :  ردقم 

مرگ بآ  ناجنف  کی  رد  ار  هناد  دـینک .  لیم  رکـش  یمک  اـب  هدروآرد  هریرح  تروصب  بآ  يردـقم  اـب  هدرک و  هدـنر  ار  هویم  هیهت :  زرط 
 . دینک لیم  رکش  یمک  ردقم  اب  سپس  دوش و  هدناسیخ  بوخ  ات  دیراذگب  یقاب  هقیقد  تدم 20  هب  هتخیر و 

هرامش 12- هخسن 
 ( Ulmus comperstris نوران (  هایگ  تسوپ  وراد : 

مرگ ات 50   40 فرصم :  ردقم 
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دـشکب مد  ات  دیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دـشاب  هدـش  هدـیبوک  البق  هک  ار  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 
. دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  يزور  هدرک  فاص  ارنآ  سپس 

دنق ضرم  تباید -  دض  ياهوراد 

ییوراد کت  ياه  هخسن 
هرامش 1 - هخسن 

 ( Trigonella foenum - graecum هلیلبنش (  هایگ  مامت  ای  مخت  وراد : 
مرگ ات 2   1 فرصم :  ردقم 

دـشکب مد  ات  دیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دـشاب  هدـش  هدـیبوک  البق  هک  ار  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 
. دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  يزور  هدرک  فاص  ارنآ  سپس 

هرامش 2 - هخسن 
 ( Agropyron repens غرم ( )   ) هایگ دیب  مزیر  وراد : 

مرگ ات 10   5 فرصم :  ردقم 
دـشکب مد  ات  دیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دـشاب  هدـش  هدـیبوک  البق  هک  ار  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 

. دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  يزور  هدرک  فاص  ارنآ  سپس 
هرامش 3 - هخسن 

 ( Morus nigra هایس (  توت  گرب  وراد : 
مرگ ات 6   3 فرصم :  ردقم 

دـشکب مد  ات  دیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دـشاب  هدـش  هدـیبوک  البق  هک  ار  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 
. دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  يزور  هدرک  فاص  ارنآ  سپس 

هرامش 4 - هخسن 
 ( Eucalyptus globulus سوتپیلاکوا (  گرب  وراد : 

مرگ ات 10   5 فرصم :  ردقم 
دـشکب مد  ات  دیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دـشاب  هدـش  هدـیبوک  البق  هک  ار  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 

. دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  يزور  هدرک  فاص  ارنآ  سپس 
هرامش 5 - هخسن 

 ( Phasseolus vulgaris ایبول (  هناد  تسوپ  وراد : 
مرگ ات 250   7 فرصم :  ردقم 

دـشکب مد  ات  دیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دـشاب  هدـش  هدـیبوک  البق  هک  ار  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 
. دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  يزور  هدرک  فاص  ارنآ  سپس 

هرامش 6- هخسن 
 ( Juglans regia ودرگ (  تخرد  گرب  وراد : 

مرگ ات 7  3 فرصم :  ردقم 
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دـشکب مد  ات  دیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دـشاب  هدـش  هدـیبوک  البق  هک  ار  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 
. دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  يزور  هدرک  فاص  ارنآ  سپس 

هرامش 7- هخسن 
 ( Allium sativum ریس (   : وراد

 . دینک لیم  اذغ  اب  هارمه  ار  هزات  ریس  ددع  ای 6   3 فرصم :  ردقم 
سپـس دشکب  مد  ات  دیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدم  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  ار  هدـش  کشخ  ریـس  زا  مرگ  ات 18   12 هیهت :  زرط 

 . دینک لیم  اذغ  هارمه  هدرک و  فاص  ارنآ 
هرامش 8- هخسن 

(Allium cepa زایپ (   : وراد
 . دینک لیم  اذغ  هارمه  مرگ   150 فرصم :  ردقم 

 - 9 هرامش هخسن 
 ( Arctium lappa مدآ (  اباب  هشیر  وراد : 

مرگ ات 10  هنازور 5  فرصم :  ردقم 
دـشکب مد  ات  دیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دـشاب  هدـش  هدـیبوک  البق  هک  ار  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 

. دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  يزور  هدرک  فاص  ارنآ  سپس 
-10 هرامش هخسن 

 ( Urtica urens هنزگ (  گرب  وراد : 
مرگ ات 10  هنازور 5  فرصم :  ردقم 

دـشکب مد  ات  دیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دـشاب  هدـش  هدـیبوک  البق  هک  ار  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 
. دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  يزور  هدرک  فاص  ارنآ  سپس 

یبلق ياهیرامیب  ياهوراد 

ییوراد کت  ياه  هخسن 
بلق شپط  تهج  وراد  هرامش 1 - هخسن 

(Valeriana officinalis بیطلا (  لبنس  هشیر  وراد : 
مرگ ات 4   2 فرصم :  ردقم 

دـشکب مد  ات  دیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دـشاب  هدـش  هدـیبوک  البق  هک  ار  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 
. دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  يزور  هدرک  فاص  ارنآ  سپس 

یبصع اشنم  اب  بلق  شپط  تهج  وراد  هرامش 2 - هخسن 
(Borago officinalis نابز (  واگ  لگ  هایگ  گرب و  وراد : 

مرگ ات 4   2 فرصم :  ردقم 
دـشکب مد  ات  دیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دـشاب  هدـش  هدـیبوک  البق  هک  ار  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 

. دینک لیم  اذغ  زا  لبق  تعاس  کی  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  يزور  هدرک  فاص  ارنآ  سپس 
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بلق فعض  تهج  وراد  هرامش 3 - هخسن 
(Melissa officinalis هیوبجنرداب (  گرب  وراد : 

مرگ ات 4   2 فرصم :  ردقم 
دـشکب مد  ات  دیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دـشاب  هدـش  هدـیبوک  البق  هک  ار  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 

. دینک لیم  اذغ  زا  لبق  تعاس  کی  ناجنف  کی  راب  ره  راب  ود  يزور  هدرک  فاص  ارنآ  سپس 
بلق يوقم  وراد ي  هرامش 4 - هخسن 

(Lavandula angustifolia سودوخوطسا (  هایگ  مامت  وراد : 
مرگ ات 10   5 فرصم :  ردقم 

دـشکب مد  ات  دیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دـشاب  هدـش  هدـیبوک  البق  هک  ار  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 
. دینک لیم  اذغ  زا  لبق  تعاس  کی  ناجنف  کی  راب  ره  راب  ود  يزور  هدرک  فاص  ارنآ  سپس 

بلق يوقم  وراد ي  هرامش 5 - هخسن 
(Crataegus monogyna کلازلاز (  لگ  وراد : 

مرگ ات 3   2 فرصم :  ردقم 
دـشکب مد  ات  دیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دـشاب  هدـش  هدـیبوک  البق  هک  ار  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 

. دینک لیم  اذغ  زا  لبق  تعاس  کی  ناجنف  کی  راب  ره  راب  ود  يزور  هدرک  فاص  ارنآ  سپس 
 : دشاب یم  ریز  ياهدربراک  يارد  قوف  فرصم  ردقم  اب  نیا  رب  هوالع  وراد  نیا  هجوت : 

فیفخ )  هجرد  رنورک (  قورع  بلصت  تهج  - 
ینوفع ياهیرامیب  زا  دعب  ردک  ویم  فعض  تهج  - 

نیلاتی ژید  هب  لمحت  مدع  دروم  رد  - 
بلق متیر  رد  لالتخا  تهج  - 

یبلق مسآ  تهج  - 
بلق يوقم  وراد ي  هرامش 6 - هخسن 

(Lavandula angustifolia سودوخوطسا (  هایگ  مامت  وراد : 
مرگ ات 10   5 فرصم :  ردقم 

دـشکب مد  ات  دیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دـشاب  هدـش  هدـیبوک  البق  هک  ار  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 
. دینک لیم  اذغ  زا  لبق  تعاس  کی  ناجنف  کی  راب  ره  راب  ود  يزور  هدرک  فاص  ارنآ  سپس 

یبلق ياهدرد  جلاعم  تهج  وراد  هرامش 7 - هخسن 
(Levisticum officinalis یمور (  نادجنا  هشیر  وراد : 

مرگ ات 4   2 فرصم :  ردقم 
دـشکب مد  ات  دیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دـشاب  هدـش  هدـیبوک  البق  هک  ار  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 

. دینک لیم  اذغ  زا  لبق  تعاس  کی  ناجنف  کی  راب  ره  راب  ود  يزور  هدرک  فاص  ارنآ  سپس 
بلق درد  ناقفخ و  تهج  وراد  هرامش 8 - هخسن 

(Origanum majorana شوجنزرم (  هایگ  مامت  وراد : 
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مرگ ات 6   3 فرصم :  ردقم 
دـشکب مد  ات  دیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دـشاب  هدـش  هدـیبوک  البق  هک  ار  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 

. دینک لیم  اذغ  زا  لبق  تعاس  کی  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  يزور  هدرک  فاص  ارنآ  سپس 
بلق جیهم  وراد ي  هرامش 9 - هخسن 

(Mentha piperita عانعن (  گرب  وراد : 
مرگ ات 4   2 فرصم :  ردقم 

دـشکب مد  ات  دیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دـشاب  هدـش  هدـیبوک  البق  هک  ار  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 
. دینک لیم  اذغ  زا  لبق  تعاس  کی  ناجنف  کی  راب  ره  راب  ود  يزور  هدرک  فاص  ارنآ  سپس 

نوخ راشف  هدنروآ  نییاپ  الاب و  نوخراشف  دض  ياهوراد 

ییوراد کت  ياه  هخسن 
هرامش 1 - هخسن 

(Crataegus monogyna کلازلاز (  لگ  لگ و  گرب  وراد : 
مرگ ات 4   2 فرصم :  ردقم 

دـشکب مد  ات  دیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دـشاب  هدـش  هدـیبوک  البق  هک  ار  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 
. دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  يزور  هدرک  فاص  ارنآ  سپس 

هرامش 2 - هخسن 
(Trigonella foenum -graecum هلیلبنش (  گرب  هناد و  وراد : 

مرگ ات 10  یتح  مرگ و  ات 5   2 فرصم :  ردقم 
دـشکب مد  ات  دیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دـشاب  هدـش  هدـیبوک  البق  هک  ار  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 

. دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  يزور  هدرک  فاص  ارنآ  سپس 
هرامش 3 - هخسن 

(Allium sativa ریس (  هایگ  زایپ  وراد : 
مرگ ات 4   2 فرصم :  ردقم 

دـشکب مد  ات  دیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دـشاب  هدـش  هدـیبوک  البق  هک  ار  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 
 ( دینک لیم  اذغ  هارمه  ار  زایپ  ددع  ات 4  زور 3 ای  دینک ( . لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  يزور  هدرک  فاص  ارنآ  سپس 

هرامش 4 - هخسن 
 ( Viscum album شاوراد (  هایگ  هقاس  گرب و  وراد : 

مرگ ات 4   2 فرصم :  ردقم 
دـشکب مد  ات  دیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دـشاب  هدـش  هدـیبوک  البق  هک  ار  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 

. دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  يزور  هدرک  فاص  ارنآ  سپس 
هرامش 5 - هخسن 

(Apium petroselinum يرفعج (  گرب  هقاس و  وراد : 
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مرگ ات 4   2 فرصم :  ردقم 
دـشکب مد  ات  دیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دـشاب  هدـش  هدـیبوک  البق  هک  ار  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 

. دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  يزور  هدرک  فاص  ارنآ  سپس 
هرامش 6 - هخسن 

(Apium graveolens سفرک (  مخت  وراد : 
مرگ ات 4   2 فرصم :  ردقم 

دـشکب مد  ات  دیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دـشاب  هدـش  هدـیبوک  البق  هک  ار  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 
. دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  يزور  هدرک  فاص  ارنآ  سپس 

هرامش 7 - هخسن 
(Olea europea L نوتیز (  تخرد  گرب  وراد : 

مرگ ات 5   3 فرصم :  ردقم 
دـشکب مد  ات  دیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دـشاب  هدـش  هدـیبوک  البق  هک  ار  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 

. دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  يزور  هدرک  فاص  ارنآ  سپس 

درد باهتلا و  دض  ياهوراد 

ییوراد کت  ياه  هخسن 
(Trigonella foenum-graceum هلیلبنش (  هایگ  مخت و  وراد :  هرامش 1 - هخسن 

مرگ ات 4   2  : فرصم ردقم 
يزور هدرک  فاص  ارنآ  سپـس  دشکب  مد  ات  دـیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدـم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 

 . دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس 
(Salvia species یلگ (  میرم  گرب  وراد :  یسفنت  مادنا  ناهد و  باهتلا  عفر  تهج  وراد  هرامش 2 - هخسن 

مرگ ات 4   2  : فرصم ردقم 
يزور هدرک  فاص  ارنآ  سپـس  دشکب  مد  ات  دـیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدـم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 

 . دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس 
(Glycyrrhiza glabra وجم ( )  هشیر  نایب (  نیریش  هشیر  وراد :  هرامش 3 - هخسن 

مرگ ات 4   2  : فرصم ردقم 
يزور هدرک  فاص  ارنآ  سپـس  دشکب  مد  ات  دـیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدـم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 

 . دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس 
 ( Dracocephalum kotschyi هایگ (  نیرز  هایگ  مامت  وراد :  باهتلا  دض  يوراد  هرامش 4 - هخسن 

مرگ ات 4   2  : فرصم ردقم 
يزور هدرک  فاص  ارنآ  سپـس  دشکب  مد  ات  دـیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدـم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 

 . دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس 
 ( Agropyrum repence نادنیش (  غرَم  وراد :  هرامش 5 - هخسن 
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مرگ ات 4   2  : فرصم ردقم 
يزور هدرک  فاص  ارنآ  سپـس  دشکب  مد  ات  دـیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدـم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 

 . دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس 
(Vitis vinifera روگنا (  هویم  گرب و  وراد :  هرامش 6 - هخسن 

مرگ ات 10   4  : فرصم ردقم 
يزور هدرک  فاص  ارنآ  سپـس  دشکب  مد  ات  دـیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدـم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 

 . دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس 
(Althaea officinalis یمتخ (  هشیر  وراد :  هرامش 7 - هخسن 

مرگ ات 5   3  : فرصم ردقم 
يزور هدرک  فاص  ارنآ  سپـس  دشکب  مد  ات  دـیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدـم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 

 . دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس 
(Matricaria chamomilla هنوباب (  هایگ  مامت  وراد :  هرامش 8 - هخسن 

مرگ ات 5   3  : فرصم ردقم 
يزور هدرک  فاص  ارنآ  سپـس  دشکب  مد  ات  دـیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدـم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 

 . دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس 
(Salix species دیب (  تسوپ  وراد :  هرامش 9 - هخسن 

مرگ ات 5   3  : فرصم ردقم 
يزور هدرک  فاص  ارنآ  سپـس  دشکب  مد  ات  دـیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدـم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 

 . دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس 
 ( Melilotus officinalis کنخان ( )  کلملا (  لیلکا  رادلگ  هایگ  مامت  ای  لگ  وراد :  هرامش 10 - هخسن 

مرگ ات 4   2 فرصم :  ردقم 
يزور هدرک  فاص  ارنآ  سپـس  دشکب  مد  ات  دـیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدـم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 

 . دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس 
(Teucerium chamaedrys يدوخن (  میرم  هایگ  مامت  وراد :  هرامش 11 - هخسن 

مرگ ات 5   3 فرصم :  ردقم 
يزور هدرک  فاص  ارنآ  سپـس  دشکب  مد  ات  دـیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدـم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 

 . دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس 

هناثم هیلک و  ياهیرامیب  جلاعم  ياهوراد 

بکرم ياه  هخسن  === 
هناثم هلزن  تهج  وراد  هرامش 1 - هخسن 

تمسق کی  یئاطخ  لبنس  هشیر 
تمسق کی  يرفعج  مخت 
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تمسق ود  سرخ  روگنا  گرب 
 : فرصم ردقم  هیهت و  زرط 

هقیقد تدم 30  هب  دیراذگب  یقاب  هتخیر و  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دشاب  هدـش  هدـیبوک  البق  هک  ار  قوف  يودرز  يروخ  اذـغ  قشاق  کی 
 . دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  ود  يزور  هدرک و  فاص  ارنآ  سپس  دشکب  مد  ات  دیراذگب  یقاب 

هناثم ياهدرد  دض  يوراد  هرامش 2 - هخسن 
تمسق کی  یئاطخ  لبنس  هشیر 

تمسق کی  نایب  نیریش  هشیر 
تمسق کی  بسا  مد  هایگ 

تمسق کی  هشفنب  هایگ 
 : فرصم ردقم  هیهت و  زرط 

دیراذگب یقاب  هقیقد  تدم 30  هب  هتخیر و  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دشاب  هدش  هدـیبوک  البق  هک  ار  قوف  يودرز  يروخ  اذـغ  قشاق  کی 
 . دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  ود  يزور  هدرک و  فاص  ارنآ  سپس  دشکب  مد  ات 

هیلک هناثم و  درد  دض  يوراد  هرامش 3 - هخسن 
تمسق جنپ  ناغ  گرب 

تمسق ود  يرفعج  مخت 
تمسق تشه  سرخ  روگنا  گرب 

تمسق تفه  نایب  نیریش  هشیر 
 : فرصم ردقم  هیهت و  زرط 

هقیقد تدم 30  هب  دیراذگب  یقاب  هتخیر و  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دشاب  هدـش  هدـیبوک  البق  هک  ار  قوف  يودرز  يروخ  اذـغ  قشاق  کی 
 . دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  ود  يزور  هدرک و  فاص  ارنآ  سپس  دشکب  مد  ات  دیراذگب  یقاب 

هیلک هناثم و  درد  دض  يوراد  هرامش 4 - هخسن 
تمسق هس  ناغ  گر 

تمسق تفه  سرخ  وگنا  گرب 
تمسق تفه  نایب  نیریش  هشیر 

تمسق هس  جنبلا  رذب  گرب 
 : فرصم ردقم  هیهت و  زرط 

هقیقد تدم 30  هب  دیراذگب  یقاب  هتخیر و  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دشاب  هدـش  هدـیبوک  البق  هک  ار  قوف  يودرز  يروخ  اذـغ  قشاق  کی 
 . دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  ود  يزور  هدرک و  فاص  ارنآ  سپس  دشکب  مد  ات  دیراذگب  یقاب 

هناثم هیلک و  ياهیرامیب  هجلاعم  تهج  وراد  هرامش 5 - هخسن 
مرگ کشجنگ 20  نابز  گرب 

مرگ سرخ 20  روگنا  گرب 
مرگ نایب 20  نیریش  هشیر 

مرگ مدآ 10  اباب  تسوپ 
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 : فرصم ردقم  هیهت و  زرط 
دیراذگب یقاب  تعاس  مین  تدم  هب  هتخیر و  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دشاب  هدش  هدیبوک  البق  هک  ار  قوف  يودرز  يروخ  اذـغ  قشاق  کی 

 . دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  يزور  هدرک و  فاص  ارنآ  سپس  دشکب  مد  ات 
هناثم هیلک و  گنس  تهج  وراد  هرامش 6 - هخسن 

مرگ رایخ 30  مخت 
مرگ هزبرخ 60 مخت 

مرگ کساخراخ 40 
مرگ بالبل 40  هشیر 

 : فرصم ردقم  هیهت و  زرط 
دیراذگب یقاب  تعاس  مین  تدم  هب  هتخیر و  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دشاب  هدش  هدیبوک  البق  هک  ار  قوف  يودرز  يروخ  اذـغ  قشاق  کی 

 . دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  يزور  هدرک و  فاص  ارنآ  سپس  دشکب  مد  ات 
ییوراد کت  ياه  هخسن  === 

هناثم هیلک و  نمزم  داح و  باهتلا  عفر  تهج  وراد   - 1 هرامش هخسن 
(Rosa canina یشحو ( )  خرس  لگ  نرتسن (  هایگ  هدش  کشخ  هویم  وراد : 

مرگ ات 4   2 فرصم :  ردقم 
يزور هدرک  فاص  ارنآ  سپـس  دشکب  مد  ات  دـیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدـم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 

 . دینک لیم  اذغ  زا  دعب  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس 
دروم زین  اهنآ  ندرک  لح  تهج  هناثم  هیلک و  گنس  لیکشت  عورش  دروم  قوف  رد  روکذم  فرـصم  ردقم  اب  نیا  رب  هوالع  وراد  نیا  هجوت : 

 . ردیگ یم  رارق  هدافتسا 
يراردا يراجم  ياهیرامیب  تهج  وراد   - 2 هرامش هخسن 
(Rubia tinctorum سانور (  هشیر  وراد : 

مرگ ات 4   2 فرصم :  ردقم 
يزور هدرک  فاص  ارنآ  سپـس  دشکب  مد  ات  دـیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدـم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 

 . دینک لیم  اذغ  زا  دعب  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس 
 . دشاب یم  زین  هناثم  ياهگنس  یگدننک  لح  تیصاخ  يارد  نیا  رب  هوالع  وراد  نیا  هجوت : 

هناثم هیلک و  گنس  ياهدرد  دض  يوراد   - 3 هرامش هخسن 
(Allium porrum هرت (  مخت  وراد : 

مرگ ات 2   1 فرصم :  ردقم 
يزور هدرک  فاص  ارنآ  سپـس  دشکب  مد  ات  دـیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدـم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 

 . دینک لیم  اذغ  زا  دعب  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس 
هیلک ياهدرد  دض  يوراد   - 4 هرامش هخسن 

(Anethum graveolense دیوش (  مخت  وراد : 
مرگ ات 3   1 فرصم :  ردقم 
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يزور هدرک  فاص  ارنآ  سپـس  دشکب  مد  ات  دـیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدـم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 
 . دینک لیم  اذغ  زا  دعب  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس 
يارد يراجم  باهتلا  دض  يوراد   - 5 هرامش هخسن 

(Viola odorata هشفنب (  لگ  وراد : 
مرگ ات 4   2 فرصم :  ردقم 

يزور هدرک  فاص  ارنآ  سپـس  دشکب  مد  ات  دـیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدـم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 
 . دینک لیم  اذغ  زا  دعب  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس 

هناثم فعض  راردا و  سابتحا  عفر  تهج  وراد   - 6 هرامش هخسن 
(Apium petroselinum يرفعج (  مخت  هژیو  هب  هایگ  ياهتمسق  مامت  وراد : 

مرگ ات 4   2 فرصم :  ردقم 
يزور هدرک  فاص  ارنآ  سپـس  دشکب  مد  ات  دـیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدـم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 

 . دینک لیم  اذغ  زا  دعب  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس 
هناثم ياهدرد  دض  وراد ي   - 7 هرامش هخسن 

(Physalis alkekengi هردپ ( )  تشپ  کسورع  جنکاک (  هویم  وراد : 
هویم ددع  ات 10   5 فرصم :  ردقم 

يزور هدرک  فاص  ارنآ  سپـس  دشکب  مد  ات  دـیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدـم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 
 . دینک لیم  اذغ  زا  دعب  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس 

 . دوش یم  مه  اهتاروا ،  عفد  بجوم  نیا  رب  هوالع  وراد  نیا  هجوت : 
هیلک هلزن  جلاعم  وراد ي   - 8 هرامش هخسن 

(Ocimum basilicum ناحیر (  هایگ  مامت  وراد : 
مرگ  ات 4   2 فرصم :  ردقم 

يزور هدرک  فاص  ارنآ  سپـس  دشکب  مد  ات  دـیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدـم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 
 . دینک لیم  اذغ  زا  دعب  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس 

هناثم هیلک و  ضراوع  جلاعم  وراد ي   - 9 هرامش هخسن 
(Berberis vulgaris کشرز (  هایگ  هشیر  تسوپ  ای  هویم  وراد : 

مرگ  ات 4  3 فرصم :  ردقم 
يزور هدرک  فاص  ارنآ  سپـس  دشکب  مد  ات  دـیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدـم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 

 . دینک لیم  اذغ  زا  دعب  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس 
هناثم هیلک و  ضراوع  جلاعم  وراد ي   - 9 هرامش هخسن 

(Berberis vulgaris کشرز (  هایگ  هشیر  تسوپ  ای  هویم  وراد : 
مرگ  ات 4  3 فرصم :  ردقم 

يزور هدرک  فاص  ارنآ  سپـس  دشکب  مد  ات  دـیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدـم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 
 . دینک لیم  اذغ  زا  دعب  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس 
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هیلک تاباهتلا  عفر  تهج  وراد ي  هرامش 11 -  هخسن 
(Betula alba سوت ( )  ناق ،  ناغ (  هقاس  هتسوپ  ای  بوچ  ای  گرب  وراد : 

مرگ ات 8   4 فرصم :  ردقم 
يزور هدرک  فاص  ارنآ  سپـس  دشکب  مد  ات  دـیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدـم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 

 . دینک لیم  اذغ  زا  دعب  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس 
 . دوش یم  دنک  کیرحت  ار  هیلک  تفاب  هکنیا  نودب  ندب  بآ  جورخ  ثعاب  وراد  نیا  هجوت : 

يراردا يراجم  ياهیرامیب  تهج  وراد  هرامش 12 -  هخسن 
(Coriandrum sativum زینشگ (  مخت  وراد : 

مرگ ات 4   2 فرصم :  ردقم 
يزور هدرک  فاص  ارنآ  سپـس  دشکب  مد  ات  دـیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدـم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 

 . دینک لیم  اذغ  زا  دعب  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس 
يراردا يراجم  تنوفع  عفر  تهج  وراد  هرامش 13 - هخسن 

(Tribulus terresteris کساخراخ (  هویم  وراد : 
مرگ ات 4   2 فرصم :  ردقم 

يزور هدرک  فاص  ارنآ  سپـس  دشکب  مد  ات  دـیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدـم  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 
 . دینک لیم  اذغ  زا  دعب  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس 

مشچ ياهیرامیب  جلاعم  ياهوراد 

ییوراد کت  ياه  هخسن 
مشچ مسآ  تاکیرحت و  نامرد  تهج  هرامش 1 - هخسن 

(Thea sinensisnalis ياچ (  وراد : 
 . دیهد وشتسش  نآ  اب  ار  مشچ  هبترم  ات 3  يزور 2  ندرک  فاص  زا  سپ  هدرک  مد  ار  ياچ  يردقم  فرصم :  ردقمو  هیهت  زرط 

مشچ يزمرق  ییانیب و  تیوقت  مشچ ،  شراخ  اب  کشا  شزیر  تهج  وراد  هرامش 2 - هخسن 
(Olea europea نوتیز (  نغور  وراد : 

 . دیناکچب مشچ  رد  ار  نوتیز  نغور  هرطق  ود  هعفد  ره  هبترم  هس  يزور  فرصم :  ردقمو  شور 
مشچ ییوس  مک  عفر  ای  ییانیب  تیوقت  تهج  وراد  هرامش 3 - هخسن 

(Pyrus malus یتخرد (  بیس  وراد : 
هدش هیصوت  مشچ  ییانیب  تیوقت  يارب   C و B و A ياه نیماتیو  ندوب  ارد  تلعب  بیس  ددع  دنچ  يزور  فرصم  فرـصم :  ردقمو  شور 

 . تسا
مشچ يوشتسش  تهج  وراد  هرامش 4 - هخسن 

(Matricaria chamomilla یلصا (  هنوباب  وراد : 
سپـس دشکب  مد  ات  دـیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدـم  هتخیر  شوجبآ  ناجنف  کی  رد  ار  هنوباب  لگ  مرگ  ردقم 5  فرـصم :  ردقمو  شور 

 . دیهد وشتسش  نآ  اب  ار  مشچ  هدرک  فاص  ارنآ 
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مشچ تیوقت  يروک و  بش  نامرد  تهج  وراد  هرامش 5 - هخسن 
(Daucus carota جیوه (  وراد : 

 . دینک فرصم  هنازور  ار  ماخ  جیوه  بآ  ناویل  کی  ردقم  فرصم :  ردقمو  شور 
مشچ تیوقت  تهج  وراد  هرامش 6 - هخسن 

(Crocus sativum نارفعز (  وراد : 
 . دینک لیم  اذغ  هارمه  مرگ  ات 0.5   0.2 فرصم :  ردقمو  شور 

یگتخوس مخز و  جلاعم  ياهوراد 

ییوراد کت  ياه  هخسن 
شتآ اب  یگتخوس  نامرد  تهج  وراد  هرامش 1 - هخسن 

(Plantanus orientalis رانچ (  تخرد  هدش  کشخ  گرب  وراد : 
 . دوش هدیشاپ  عضوم  يور  هدیئاس و  ار  اهگرب  لامعتسا :  هیهت و  زرط 

 . ردیگ یم  رارق  هدافتسا  دروم  اهمخز  ندرک  کشخ  تهج  یلک  روطب  وراد  نیا  هجوت : 
شتآ اب  یگتخوس  نامرد  تهج  وراد  هرامش 2 - هخسن 
(Olea euroepea نوتیز (  سران  هویم  وراد : 

 . دینک لامعتسا  عضوم  رد  دامض  تروصب  هدرک  هل  ار  اه  هویم  لامعتسا :  هیهت و  زرط 
شتآ اب  یگتخوس  نامرد  تهج  وراد  هرامش 3 - هخسن 

(Sesamum indicum دجنک (  نغور  وراد : 
 . دیلامب یگتخوس  لحم  هب  یگتخوس  زا  دعب  هلصافالب  ار  دجنک  نغور  فرصم :  ردقم  شور و 

اهمخز اهیگتخوس و  نامرد  تهج  وراد  هرامش 4 - هخسن 
(Hypericum perforatum  ( ) نوقیرافوه  ) ياچ فلع  هایگ  گرب  ای  رادلگ  اه  هخاشرس  وراد : 

 . دوش لامعتسا  عضوم  رد  دامپ  تروصب  لامعتسا :  هیهت و  زرط 
گرزب ياهمخز  شتآ و  اب  یگتخوس  نامرد  تهج  وراد  هرامش 5 - هخسن 

 ( Hedra helix هقشع ( )  بالبل (  هزات  گرب  وراد : 
 . دوش لامعتسا  عضوم  رد  دامپ  تروصب  لامعتسا :  هیهت و  زرط 

شتآ اب  اهیگتخوس  جلاعم  وراد  هرامش 6 - هخسن 
(Linum usitatissimum  ) ناتک مخت  نغور  وراد : 

 . دوش لامعتسا  عضوم  رد  لامعتسا :  شور 
قیمع ياهمخز  جالع و  رید  ياهمخز  هژیوب  اهمخز  جلاعم  وراد  هرامش 7 - هخسن 

(Matricaria chamomilla یلصا (  هنوباب  سناسا  وراد : 
 . دوش هدیلام  عضوم  رد  لامعتسا :  شور 

 . دوش یم  لامعتسا  زین  اهیگتخوس  نار و  خیب  ياهمخز  هجلاعم  تهج  نینچمه  وراد  نیا  هجوت : 
اهمخز مایتلا  سامآ و  عفر  تهج  وراد  هرامش 8 - هخسن 
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(Althaea officinalis یمطخ (  لگ  هایگ  مامت  ای  هشیر  ای  گرب  وراد : 
 . دینک لامعتسا  عضوم  رد  دامض  تروص  هب  لامعتسا :  هیهت و  زرط 

یگدز باتفآ  ای  شتآ  رثا  رد  هتخوس  تسوپ  هدننک  کنخ  هدننک و  مارآ  يوراد  هرامش 9 - هخسن 
(Olea europea نوتیز (  نغور  وراد : 

 . دوش هدیلام  یگدز  باتفآ  ای  یگتخوس  عضوم  رد  لامعتسا :  هیهت و  زرط 
یعضوم تروصب  جوسن  ندروآ  بآ  اقستسا و  نامرد  نینچمه  تارشح و  شزگ  یگدیزگرام و  دروم  رد  نیا  رب  هوالع  وراد  نیا  هجوت : 

 . ردیگ یم  رارق  لامعتسا  دروم 
هرامش 10 - هخسن 

(Malva silvestris كرینپ (  هایگ  مامت  ای  هشیر  ای  گرب  وراد : 
مرگ ات 50   30 لامعتسا :  ردقم 

 . دینک لامعتسا  اهمخز  يوشتسش  تهج  سپس  هیهت و  بآ  رتیل  کی  رد  هدناشوج  تروصب  لامعتسا :  هیهت و  زرط 
اهیگدیرب اهمخز و  هجلاعم  تهج  وراد  هرامش 11 - هخسن 

(Arnica montana یهوک ( )  يوکابنت  یهوک (  راهب  هشیمه  هایگ  مامت  ای  موزیر  روتنت  وراد : 
 . دوش لامعتسا  اهیگدیرب  اهمخز و  يوشتسش  تهج  سپس  هدرک و  قیقر  هب 3  ای 1  هب 2  تبسن 1  هب  بآ  اب  ار  روتنت  لامعتسا :  هیهت و  زرط 

اهمخز جلاعم  هدنهد و  مایتلا  وراد ي  هرامش 12 - هخسن 
(Calendula officinalis راهب (  هشیمه  لگ  رونت  وراد : 

 . دینک وشتسش  نآ  اب  ار  مخز  هدرک و  قیقر  رطقم  بآ  يردقم  اب  لامعتسا :  هیهت و  زرط 
هداس ياهیگتخوس  هجلاعم  تهج  وراد  هرامش 13 - هخسن 

(Allium cepa زایپ (  وراد : 
 . دیهد رارق  عضوم  يور  هدرک  هل  ار  زایپ  لامعتسا :  هیهت و  زرط 

اهمخز جلاعم  وراد ي  هرامش 14 - هخسن 
(Aesculus hipocastanum يدنه (  طولب  هاش  هایگ  لگ  وراد : 

مرگ  20 لامعتسا :  ردقم 
 . دوش لامعتسا  اهمخز  يوشتسش  تهج  هیهت و  بآ  رتیل  کی  رد  هدرک  مد  تروصب  لامعتسا :  هیهت و  زرط 

اهمخز هدنهد  مایتلا  وراد ي  هرامش 15 - هخسن 
(Juglans regia  ( ) یجراخ هتسوپ  ودرگ (  هویم  رادتشوگ  تمسق  وراد : 

مرگ  50 لامعتسا :  ردقم 
 . دینک لامعتسا  اهمخز  يوشتسش  تهج  هیهت و  بآ  رتیل  کی  رد  هدناشوج  تروصب  لامعتسا :  هیهت و  زرط 

اهمخز جلاعم  وراد ي  هرامش 16 - هخسن 
(Trigonella foenum-graecum هلیلبنش (  مخت  وراد : 

 . دینک لامعتسا  اهمخز  يوشتسش  تهج  هیهت و  هدناشوج  تروصب  لامعتسا :  هیهت و  زرط 
اهمخز نامرد  تهج  وراد ي  هرامش 17 - هخسن 

(Hedra helix هقشع ( )   ) تسودرد گرب  وراد : 
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مرگ  15 لامعتسا :  ردقم 
 . دینک لامعتسا  اهمخز  يوشتسش  تهج  بآ و  رتیل  کی  رد  هدرک  مد  تروصب  هیهت :  زرط 

شوج رید  ياهمخز  جلاعم  وراد ي  هرامش 18 - هخسن 
(Iris florentia قبنز (  هشیر  وراد : 

 . دیشاپب اهمخز  يور  سپس  هدروآرد و  ردوپ  تروصب  ار  زیمت  ياه  هشیر  لامعتسا :  هیهت و  زرط 
اهمخز جلاعم  وراد ي  هرامش 19 - هخسن 

(Verbascum thapsus روهام (  فلع  هایگ  لگ  وراد : 
 . دنا هدومن  هیصوت  اهمخز  يوشتسش  تهج  هیهت و  هدرک  مد  تروصب  لامعتسا :  هیهت و  زرط 

اهمخز هدنهد  مایتلا  هدننک و  ینوفع  دض  يوراد  هرامش 20 - هخسن 
(Fraxinus excelsior کشجنگ (  نابز  هایگ  گرب  وراد : 

مرگ ات 5   3 لامعتسا :  ردقم 
 . دینک لامعتسا  هیهت و  دامض  تروصب  لامعتسا :  هیهت و  زرط 

اهمخز هدنهد  مایتلا  هدننک و  ینوفع  دض  يوراد  هرامش 20 - هخسن 
(Populus euphratica هدپ (  هایگ  گرب  وراد : 

مرگ ات 5   3 لامعتسا :  ردقم 
 . دینک لامعتسا  هیهت و  وشتسش  بآ  ای  دامض  تروصب  لامعتسا :  هیهت و  زرط 

 - اهمادنا جوسن و  ندروآ  بآ  اقستسا و  جلاعم  ياهوراد 

ییوراد کت  ياه  هخسن 
جاسنا ندروآ  بآ  جلاعم  يوراد  هرامش 1 - هخسن 
(Betula pendula ناغ (  تسوپ  وراد : 

مرگ ات 6   3 فرصمردقم : 
هدرک فاص  سپـس  دشکب  مد  ات  دیراذگب  یقاب  تعاس  مین  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  هدش  هدیبوک  البق  هک  ار  قوف  ردقم  هیهت  زرط 

 . دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  زور 
هرامش 2 - هخسن 

(Asparagus officinalis هبوچرام (  موزیر  هشیر  وراد : 
مرگ ات 4   2 فرصم :  ردقم 

فاص سپـس  دـشکب  مد  ات  دـیراذگب  یقاب  تعاس  مین  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  هدـش  هدـیبوک  ـالبق  هک  ار  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 
 . دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  زور  هدرک 

هرامش 3 - هخسن 
 ( Sambucus ebulus  ( ) نوش نویلغ (  موزیر  وراد : 

مرگ ات 4   2 فرصما :  ردقم 
فاص سپـس  دـشکب  مد  ات  دـیراذگب  یقاب  تعاس  مین  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  هدـش  هدـیبوک  ـالبق  هک  ار  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 
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 . دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  زور  هدرک 
هرامش 4 - هخسن 

(Laurus nobilis L وب (  گرب  هویم و  وراد : 
مرگ ات 4   2 فرصم : ردقم 

فاص سپـس  دـشکب  مد  ات  دـیراذگب  یقاب  تعاس  مین  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  هدـش  هدـیبوک  ـالبق  هک  ار  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 
 . دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  زور  هدرک 

هرامش 5 - هخسن 
(Lactuca virosa خلت (  يوهاک  ياه  هخاشرس  وراد : 

مرگ ات 4   2 فرصما :  ردقم 
هدرک فاص  سپـس  دشکب  مد  ات  دیراذگب  یقاب  تعاس  مین  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  هدش  هدیبوک  البق  هک  ار  قوف  ردقم  هیهت  زرط 

 . دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  زور 
هرامش 6 - هخسن 

(Sambucus racemosa خرس (  یطقآ  گرب  ای  هویم  وراد : 
مرگ ات 6   3 فرصم :  ردقم 

فاص سپـس  دـشکب  مد  ات  دـیراذگب  یقاب  تعاس  مین  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  هدـش  هدـیبوک  ـالبق  هک  ار  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 
 . دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  زور  هدرک 

هرامش 7 - هخسن 
(Apium graveolence سفرک (  ياهتمسق  مامت  وراد : 

مرگ ات 6   3 فرصم :  ردقم 
فاص سپـس  دـشکب  مد  ات  دـیراذگب  یقاب  تعاس  مین  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  هدـش  هدـیبوک  ـالبق  هک  ار  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 

 . دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  زور  هدرک 
هرامش 8 - هخسن 

 ( Taraxacum officinalis درز ( )  ینساک  لام ،  ریش  دصاق (  لگ  هایگ  مامت  ای  هشیر  وراد : 
مرگ ات 4   2 فرصما :  ردقم 

فاص سپـس  دـشکب  مد  ات  دـیراذگب  یقاب  تعاس  مین  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  هدـش  هدـیبوک  ـالبق  هک  ار  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 
 . دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  زور  هدرک 

يزیرنوخ دض  ای  يزیرنوخ  هدنروآ  دنب  ياهرواد 

ییوراد کت  ياه  هخسن 
يزیرنوخ دض  يوراد  هرامش 1 - هخسن 

(Acacia arabica یبرع (  غمص  وراد : 
مرگ ات 4   2 فرصما :  ردقم 

فاص سپـس  دـشکب  مد  ات  دـیراذگب  یقاب  تعاس  مین  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  هدـش  هدـیبوک  ـالبق  هک  ار  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 
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 . دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  زور  هدرک 
ندب یلخاد  ياضعا  ياه  يزیرنوخ  دض  يوراد  هرامش 2 - هخسن 

(Ajuca reptance اکوژآ (  هایگ  مامت  وراد : 
مرگ ات 6   3 فرصما :  ردقم 

فاص سپـس  دـشکب  مد  ات  دـیراذگب  یقاب  تعاس  مین  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  هدـش  هدـیبوک  ـالبق  هک  ار  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 
 . دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  زور  هدرک 

هیر هنیس و  يزیرنوخ  دض  هژیوب  ندب  ياضعا  مامت  يزیرنوخ  دض  يوراد  هرامش 3 - هخسن 
(Polygonum bistorta رابجنا (  هشیر  وراد : 

مرگ ات 4   2 فرصما :  ردقم 
فاص سپـس  دـشکب  مد  ات  دـیراذگب  یقاب  تعاس  مین  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  هدـش  هدـیبوک  ـالبق  هک  ار  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 

 . دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  زور  هدرک 
ینیب يزیرنوخ  زا  يریگولج  تهج  وراد  هرامش 4 - هخسن 

(Platanus orientalis رانچ (  تخرد  هدش  کشخ  لگ  وراد : 
 . دوش هتخیر  ینیب  رد  هیهت و  ردوپ  تروص  هب  لامعتسا :  هیهت و  زرط 

يزیرنوخ زا  يریگولج  تهج  هرامش 5 - هخسن 
(Castanea sativa طولب (  هاش  هایگ  تسوپ  وراد : 

مرگ ات 2   0/5 فرصما :  ردقم 
فاص سپـس  دـشکب  مد  ات  دـیراذگب  یقاب  تعاس  مین  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  هدـش  هدـیبوک  ـالبق  هک  ار  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 

 . دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  زور  هدرک 
یلخاد ياه  يزیرنوخ  زا  يریگولج  تهج  هرامش 6 - هخسن 

(Urtica unrens هنزگ (  هایگ  مامت  هناد  ای  هشیر  ای  گرب  وراد : 
مرگ ات 4   2 فرصما :  ردقم 

فاص سپـس  دـشکب  مد  ات  دـیراذگب  یقاب  تعاس  مین  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  هدـش  هدـیبوک  ـالبق  هک  ار  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 
 . دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  زور  هدرک 

یلخاد ياه  يزیرنوخ  زا  يریگولج  تهج  هرامش 7 - هخسن 
(Potentilla anserina يا (  هرقن  فلع  هایگ  مامت  وراد : 

مرگ ات 4   2 فرصما :  ردقم 
فاص سپـس  دـشکب  مد  ات  دـیراذگب  یقاب  تعاس  مین  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  هدـش  هدـیبوک  ـالبق  هک  ار  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 

 . دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  زور  هدرک 
اه يزیرنوخ  جلاعم  يوراد  هرامش 8 - هخسن 

(Myrtus commnis دروم (  گرب  وراد : 
مرگ ات 4   2 فرصما :  ردقم 

فاص سپـس  دـشکب  مد  ات  دـیراذگب  یقاب  تعاس  مین  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  هدـش  هدـیبوک  ـالبق  هک  ار  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 
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 . دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  زور  هدرک 

کیتویب یتنآ  يرتکاب -  دض  هدننک و  ینوفع  دض  ياهوراد 

ییوراد کت  ياه  هخسن 
یسفنت مادنا  تهج  هژیوب  هدننک  ینوفع  دض  يوراد  هرامش 1 - هخسن 

(Thymus serpyllum يزاریش (  نشیوآ  هایگ  مامت  وراد : 
مرگ ات 4   2 فرصم :  ردقم 

فاص سپـس  دـشکب  مد  ات  دـیراذگب  یقاب  تعاس  مین  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  هدـش  هدـیبوک  ـالبق  هک  ار  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 
 . دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  زور  هدرک 

(Allium sativum ریس (  هایگ  زایپ  وراد :  هدور  هدننک  ینوفع  دض  يرتکاب و  دض  يوراد  هرامش 2 - هخسن 
مرگ ات 50   20 فرصم :  ردقم 

 . دینک لیم  اذغ  هارمه  هیهت :  زرط 
(Allium Cepa زایپ (  وراد :  هدننک  ینوفع  دض  يوراد  هرامش 3 - هخسن 

مرگ ات 100   50 فرصم :  ردقم 
 . دینک لیم  اذغ  هارمه  هیهت :  زرط 

(Artemisia absinthium نیطنسفا (  هایگ  مامت  وراد :  هدننک  ینوفع  دض  يوراد  هرامش 4 - هخسن 
مرگ ات 4   2 فرصم :  ردقم 

فاص سپـس  دـشکب  مد  ات  دـیراذگب  یقاب  تعاس  مین  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  هدـش  هدـیبوک  ـالبق  هک  ار  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 
 . دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  زور  هدرک 

(Salvia officinalis یلگ (  میرم  ییاوه  تمسق  وراد :  نادند  ناهد و  هدننک  ینوفع  دض  يوراد  هرامش 5 - هخسن 
مرگ ات 4   2 فرصم :  ردقم 

فاص سپـس  دـشکب  مد  ات  دـیراذگب  یقاب  تعاس  مین  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  هدـش  هدـیبوک  ـالبق  هک  ار  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 
 . دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  زور  هدرک 

(Calendula officinalis راهب (  هشیمه  لگ  وراد :  اه  مخز  هدننک  ینوفع  دض  يوراد  هرامش 5 - هخسن 
مرگ ات 4  2 فرصم :  ردقم 

 . دینک فرصم  دامپ  ای  دامض  تروصب  هیهت :  زرط 

روآ غارفتسا  ياهوراد 

ییوراد کت  ياه  هخسن 
هرامش 1 - هخسن 

 ( Viola odorata رطعم ( )  هشفنب  هشفنب (  هایگ  مامت  وراد : 
مرگ ات 6   3 فرصم :  ردقم 

سپس دشکب  مد  ات  دیراذگب  یقاب  تعاس  مین  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  هدش  هدیبوک  البق  هک  ار  قوف  ردقم  لامعتـسا :  هیهت و  زرط 
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 . دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  زور  هدرک  فاص 
هرامش 2 - هخسن 

(Iris florenting قبنز (  هشیر  وراد : 
مرگ ات 1   0/5 فرصم :  ردقم 

فاص سپـس  دـشکب  مد  ات  دـیراذگب  یقاب  تعاس  مین  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  هدـش  هدـیبوک  ـالبق  هک  ار  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 
 . دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  زور  هدرک 

هرامش 3 - هخسن 
 ( Acorus calamus یکرت (  ریگا  موزیر  وراد : 

مرگ ات 4   2 فرصم :  ردقم 
فاص سپـس  دـشکب  مد  ات  دـیراذگب  یقاب  تعاس  مین  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  هدـش  هدـیبوک  ـالبق  هک  ار  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 

 . دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  زور  هدرک 
هرامش 4 - هخسن 

 ( Matricaria chamomilla هنوباب (  رادلگ  ياه  هخاشرس  وراد : 
مرگ ات 4   2 فرصم :  ردقم 

فاص سپـس  دـشکب  مد  ات  دـیراذگب  یقاب  تعاس  مین  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  هدـش  هدـیبوک  ـالبق  هک  ار  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 
 . دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  زور  هدرک 

یتیوقت ياهوراد 

ییوراد کت  ياه  هخسن 
هرامش 1 - هخسن 

(Fumaria species هرتهاش (  هایگ  مامت  وراد : 
مرگ ات 3   1 فرصم :  ردقم 

فاص سپـس  دـشکب  مد  ات  دـیراذگب  یقاب  تعاس  مین  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  هدـش  هدـیبوک  ـالبق  هک  ار  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 
 . دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  زور  هدرک 

 . دشاب هتشاد  هدننک  تحاران  رثا  تسا  نکمم  وراد  نیا  دایز  ریداقم  فرصم  هجوت : 
هرامش 2 - هخسن 

(Melissa officinalis هیوبجنرداب (  گرب  وراد : 
مرگ ات 8   4 فرصم :  ردقم 

فاص سپـس  دـشکب  مد  ات  دـیراذگب  یقاب  تعاس  مین  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  هدـش  هدـیبوک  ـالبق  هک  ار  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 
 . دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  زور  هدرک 

هرامش 3 - هخسن 
(Trigonella foenum-graecum هلیلبنش (  مخت  وراد : 

مرگ ات 1/25   0/25 فرصم :  ردقم 
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فاص سپـس  دـشکب  مد  ات  دـیراذگب  یقاب  تعاس  مین  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  هدـش  هدـیبوک  ـالبق  هک  ار  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 
 . دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  زور  هدرک 

هرامش 4 - هخسن 
(Crocus sativus نارفعز (  وراد : 

مرگ ات 2   1 فرصم :  ردقم 
فاص سپـس  دـشکب  مد  ات  دـیراذگب  یقاب  تعاس  مین  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  هدـش  هدـیبوک  ـالبق  هک  ار  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 

 . دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  زور  هدرک 
هرامش 5 - هخسن 

(Cinnamomuni zeylanicum نیچرد (  تسوپ  وراد : 
مرگ ات 4   2 فرصم :  ردقم 

فاص سپـس  دـشکب  مد  ات  دـیراذگب  یقاب  تعاس  مین  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  هدـش  هدـیبوک  ـالبق  هک  ار  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 
 . دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  زور  هدرک 

هرامش 6 - هخسن 
 ( Achillea millefolium نارداموب (  هایگ  مامت  ای  لگ  وراد : 

مرگ ات 4   2 فرصم :  ردقم 
فاص سپـس  دـشکب  مد  ات  دـیراذگب  یقاب  تعاس  مین  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  هدـش  هدـیبوک  ـالبق  هک  ار  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 

 . دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  زور  هدرک 
هرامش 7 - هخسن 

(Salvia officinalis یلگ (  میرم  گرب  وراد : 
مرگ ات 2  1 فرصم :  ردقم 

فاص سپـس  دـشکب  مد  ات  دـیراذگب  یقاب  تعاس  مین  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  هدـش  هدـیبوک  ـالبق  هک  ار  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 
 . دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  زور  هدرک 

هرامش 8 - هخسن 
(Origanum vulgare شوجنزرم (  هایگ  مامت  وراد : 

مرگ ات 4  2 فرصم :  ردقم 
فاص سپـس  دـشکب  مد  ات  دـیراذگب  یقاب  تعاس  مین  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  هدـش  هدـیبوک  ـالبق  هک  ار  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 

 . دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  زور  هدرک 
هرامش 9 - هخسن 

 ( Lippa citriodora نوروای (  ومیل  هب  وراد : 
مرگ ات 4  2 فرصم :  ردقم 

فاص سپـس  دـشکب  مد  ات  دـیراذگب  یقاب  تعاس  مین  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  هدـش  هدـیبوک  ـالبق  هک  ار  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 
 . دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  زور  هدرک 

ردام ریش  هدننک  دایز  ياهوراد 
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ییوراد کت  ياه  هخسن 
هرامش 1 - هخسن 

(Cuminum cyminum هریز (  هویم  وراد : 
مرگ ات 6  4 فرصم :  ردقم 

فاص سپـس  دـشکب  مد  ات  دـیراذگب  یقاب  تعاس  مین  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  هدـش  هدـیبوک  ـالبق  هک  ار  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 
 . دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  زور  هدرک 

هرامش 2 - هخسن 
(Pimpincella anisum نوسینا (  هویم  وراد : 

مرگ ات 4  2 فرصم :  ردقم 
فاص سپـس  دـشکب  مد  ات  دـیراذگب  یقاب  تعاس  مین  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  هدـش  هدـیبوک  ـالبق  هک  ار  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 

 . دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  زور  هدرک 
هرامش 3 - هخسن 

(Apium petroselinum يرفعج (  مخت  وراد : 
مرگ ات 4  2 فرصم :  ردقم 

فاص سپـس  دـشکب  مد  ات  دـیراذگب  یقاب  تعاس  مین  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  هدـش  هدـیبوک  ـالبق  هک  ار  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 
دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  زور  هدرک 

هرامش 4 - هخسن 
(Anethum graveolens دیوش (  هایگ  مامت  وراد : 

مرگ ات 4  2 فرصم :  ردقم 
فاص سپـس  دـشکب  مد  ات  دـیراذگب  یقاب  تعاس  مین  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  هدـش  هدـیبوک  ـالبق  هک  ار  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 

 . دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  زور  هدرک 
هرامش 5 - هخسن 

(Trigonella foenum -graecum هلیلبنش (  مخت  وراد : 
مرگ ات 4  2 فرصم :  ردقم 

فاص سپـس  دـشکب  مد  ات  دـیراذگب  یقاب  تعاس  مین  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  هدـش  هدـیبوک  ـالبق  هک  ار  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 
 . دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  زور  هدرک 

هرامش 6 - هخسن 
(Foeniculum vulgar هنایزار (  هویم  وراد : 

مرگ ات 4  2 فرصم :  ردقم 
فاص سپـس  دـشکب  مد  ات  دـیراذگب  یقاب  تعاس  مین  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  هدـش  هدـیبوک  ـالبق  هک  ار  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 

 . دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  زور  هدرک 

ناطرس دض  ياهوراد 
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ییوراد کت  ياه  هخسن 
یناطرس نوخ  ندش  هیزجت  زا  هدننک  يریگولج  يوراد  هرامش 1 - هخسن 

(Calendula officinalis راهب (  هشیمه  لگ  وراد : 
مرگ ات 4  2 فرصم :  ردقم 

فاص سپـس  دـشکب  مد  ات  دـیراذگب  یقاب  تعاس  مین  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  هدـش  هدـیبوک  ـالبق  هک  ار  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 
 . دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  زور  هدرک 

 . دنا هدومن  هیصوت  یتسوپ  ياه  ناطرس  تهج  ار  راهب  هشیمه  لگ  هدش  کشخ  ای  هزات  گرب  هجوت : 
(Brassica napus مغلش (  وراد :  ناطرس  يریگشیپ  يوراد  هرامش 2 - هخسن 

 . دینک فرصم  ماخ  ای  هتخپ  تروصب  مرگ  ات 200   100 فرصم :  ردقم 
(Fumaria species هرتهاش (  وراد :  شراوگ  هاگتسد  تسوپ و  ناطرس  تهج  وراد  هرامش 3 - هخسن 

مرگ ات 20   10 فرصم :  ردقم 
فاص سپـس  دـشکب  مد  ات  دـیراذگب  یقاب  تعاس  مین  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  هدـش  هدـیبوک  ـالبق  هک  ار  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 

 . دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  زور  هدرک 
(Achillea millefolium نارداموب (  وراد :  شراوگ  هاگتسد  ياهناطرس  نامرد  تهج  وراد  هرامش 4 - هخسن 

مرگ ات 10   5 فرصم :  ردقم 
فاص سپـس  دـشکب  مد  ات  دـیراذگب  یقاب  تعاس  مین  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  هدـش  هدـیبوک  ـالبق  هک  ار  قوف  ردـقم  هیهت :  زرط 

 . دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  زور  هدرک 
Canstanea dentata C.sativa طولب (  تسوپ  وراد :  تسوپ  ناطرس  تهج  وراد  هرامش 5 - هخسن 

مرگ ات 4   2 فرصم :  ردقم 
فاص ارنآ  سپـس  دشکب  مد  ات  دیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدـم  هتخیر  شوج  بآ  رتیل  رد 1  ار  طولب  تسوـپ  مرگ  ردقم 50  هیهت :  زرط 

 . دیهد وشتسش  ار  اهمخز  هبترم  يزور 2  هدرک 
(Allium sativa and cepa زایپ (  ریس و  وراد :  ناطرس  زورب  زا  يریگشیپ  وراد ي  هرامش 6 - هخسن 

دینک لیم  اذغ  هارمه  زایپ  ای  ریس  مرگ  ات 100  مرگ  يزور 50  فرصم :  ردقم 

یسنج كرحم  ءاب -  هوق  يوقم  ياهوراد 

ییوراد کت  ياه  هخسن 
(Allium cepa زایپ (  وراد :  هرامش 1 - هخسن 

مرگ ات 100  50 فرصم :  ردقم 
 . دینک لیم  اذغ  هارمه  هبترم  يزور 2  ار  قوف  ردقم  لامعتسا :  هیهت و  زرط 

(Crocus sativus نارفعز (  وراد :  هرامش 2 - هخسن 
مرگ ات 1   0/5 فرصم :  ردقم 

 . دینک لیم  اذغ  هارمه  ار  قوف  ردقم  لامعتسا :  هیهت و  زرط 
(Apium graveolens سفرک (  هایگ  مامت  وراد :  هرامش 3 - هخسن 
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 . دینک فرصم  ماخ  تروصب  اذغ  هارمه  مرگ  ات 5   2 فرصم :  ردقم 
(Allium porrum 0 هرت مخت  وراد :  هرامش 4 - هخسن 

مرگ ات 2   1 فرصم :  ردقم 
 . دینک لیم  یلاوتم  زور  دنچ  ریش  ناویل  کی  اب  ار  قوف  ردقم 

(Allium ascalonicum ریسوم (  وراد :  هرامش 5 - هخسن 
مرگ ات 20   10 فرصم :  ردقم 

دینک لیم  اذغ  هارمه  فرصم :  زرط 
 ( Cinnamomum zeylanicum نیچرد (  تسوپ  وراد :  هرامش 6 - هخسن 

مرگ ات 5   2 فرصم :  ردقم 
سپـس دشکب  مد  ات  دیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدم  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دشاب  هدش  هدیبوک  البق  هک  ار  قوف  ردقم  هیهت : زرط 

 . دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  يزور  هدرک  فاص  ارنآ 
 . دینک لیم  اذغ  هارمه  دیناوت  یم  ار  قوف  ردقم 

(Asparagus officinalis هبوچرام (  هایگ  مامت  وراد :  هرامش 7 - هخسن 
مرگ ات 4   2 فرصم :  ردقم 

سپس دشکب  مد  ات  دیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدم  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دشاب  هدش  هدیبوک  البق  هک  ار  قوف  ردقم  هیهت :  زرط 
 . دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  يزور  هدرک  فاص  ارنآ 

 . دوش یم  هدرب  راکب  هاب  هوق  تهج  تسین  ناریا  یموب  هک  بلعث  لیناو و  ینیچرد  ینیچ ،  بوچ  لیبجنز ،  ناهایگ  انمض  هجوت : 

یسنج لیم  هدننک  مک  ياهوراد 

ییوراد کت  ياه  هخسن 
(Ruta graveolence بادس (  مخت  وراد :  هرامش 1 - هخسن 

مرگ ات 1   0/5 فرصم :  ردقم 
سپس دشکب  مد  ات  دیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدم  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دشاب  هدش  هدیبوک  البق  هک  ار  قوف  ردقم  هیهت :  زرط 

 . دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  يزور  هدرک  فاص  ارنآ 
 . دوش بانتجا  دیاب  تسا و  یمس  بادس  دایز  ریداقم  فرصم  هجوت : 

(Vitex agnus - castus تشگنا (  جنپ  هویم  ای  مخت  وراد :  هرامش 2 - هخسن 
مرگ ات 4   2 فرصم :  ردقم 

سپس دشکب  مد  ات  دیراذگب  یقاب  تعاس  مین  تدم  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  دشاب  هدش  هدیبوک  البق  هک  ار  قوف  ردقم  هیهت :  زرط 
دینک لیم  ناجنف  کی  راب  ره  راب  هس  يزور  هدرک  فاص  ارنآ 

(Punica grantaum شرت (  رانا  وراد :  هرامش 3 - هخسن 
 . دینک لیم  رانا  بآ  ناجنف  ود  یلا  کی  راب  ره  رای  هس  يزور  فرصم :  ردقم 

 ( Citrus medica گنلاب ( )  جنرت (  وراد :  هرامش 4 - هخسن 
 . دینک لیم  جنرت  بآ  ناجنف  کی  راب  ره  رای  هس  يزور  فرصم :  ردقم 
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(Lens esculenta سدع (  وراد :  هرامش 5 - هخسن 
 . دینک لیم  اذغ  هارمه  ار  هتخپ  سدع  يردقم  رابکی  يزور  لقاال  فرصم :  ردقم 

کسام هیهت  يارب  ییوراد  ناهایگ  زا  هدافتسا 

ره رد  دریگ . یم  رارق  هدافتـسا  دروم  اه  يرامیب  نامردرد  رگید ، ییوراد  هایگ  دـنچ  ای  ود  هارمه  ای  ییاهنت و  هب  ـالومعم  ییوراد  ناـهایگ 
ناهایگ هیلک  تسا  رتهب  دوش . نایامن  اـهنآ  يراذـگ  ریثاـت  اـت  تسا  يرورـض  ییوراد  ناـهایگ  زا  هدافتـسا  رد  دـنچ  یتاـکن  تیاـعر  لاـح 

رثوم و داوم  هدرک و  ذوفن  یهایگ  ياهلولـس  رد  دناوتب  دشاب ، یم  بآ  الومعم  هک  رظن  دروم  لالح  ات  دـنوش  درخ  هدافتـسا  زا  لبق  ییوراد 
ندرک درخ  نودب  هزرفـسا ، هناد  دننام  ییوراد  ياه  هناد  زا  یخرب  . دـیامن نامرد  يارب  هدافتـسا  لباق  هدرک و  لح  دوخ  رد  ار  هایگ  ینامرد 

هک تسا  نآ  رتهب  دنوش ، یم  هیهت  هدـناسیخ  ای  هدرک و  مد  هدـناشوج ، تروص  هب  یهایگ  ياهوراد  نوچ  رگید ، يوس  زا  دوشیم . فرـصم 
ياج رد  درک و  هیهت  ار  زور  کی  یفرصم  ناوت  یم  اما  دنریگ . رارق  هدافتـسا  دروم  راب  هس  ات  ود  هنازور  دنوش و  هیهت  فرـصم  رابکی  يارب 
اهنآ هیهت  رد  هک  تسا  رتهب  ددرگ ، یم  زیوجت  سناسا  اـی  روطنت  هراـصع ، تروص  هب  وراد  فرـصم  هک  یناـمز  دومن و  يرادـهگن  کـنخ 
يارب هک  ییاهوراد  هیلک  . دـشاب یم  رتشیب  تقد  ربص و  نتـشاد  مزلتـسم  اهوراد  نیا  هیهت  اریز  دریگ . تروص  درف  طـسوت  يرتشیب  رظن  تقد 

ربتعم و ياه  لحم  زا  دـیاب  هدـیدرگ ، زیوجت  یجراخ  لامعتـسا  يارب  یلک  روط  هب  یتسوپ و  ياه  یتحاران  اه ، یگتخوس  اه ، مخز  ناـمرد 
ظاـحل زا  هک  دـنریگ  رارق  هدافتـسا  دروم  یناـهایگ  هراومه  هک  دوش  یعـس  دـیاب  وراد  زیوجت  هیهت و  رد  دـشاب و  هدـش  هیهت  هدـش  هتخاـنش 

يور رب  قیقحت  هدـمع  تلع  ددرگ . لـماک  ناـمرد ، هک  ددرگ  زیوـجت  يدـح  رد  دنـشاب و  هدیـسر  تبث  هب  اـهنآ  یناـمرد  صاوـخ  یبرجت ،
تابثا هب  يداـمتم  ياـهلاس  لوط  رد  هک  دـشاب ، یم  اـهنآ  يررـض  یب  یناـمرد و  تارثا  تسا  هتفرگ  تروص  شیپ  اـه  نرق  زا  هک  ناـهایگ 

رثوم داوم  هاـیگ  رد  ناـمرد ، یلـصا  رثوم  هداـم  اـب  هارمه  هک  تسا  نیا  رد  ناـهایگ ،  نیا  نادـنچود  تیمها  رگید  يوـس  زا  تسا . هدیـسر 
مومـس و زا  دراوم  زا  يرایـسب  رد  یتح  هدومن و  دـیدشت  ار  هجلاـعم  رثا  هک  دراد ، دوجو  زین  دنـشاب  یم  یناـمرد  تارثا  ياراد  هک  يرگید 
زا يرایسب  زورب  زا  دناوت  یم  هدش  هبرجت  یلمع  لماع  کی  ناونع  هب  ییوراد  ناهایگ  زا  هدافتسا  . دیامن یم  يریگولج  نآ  هتساوخان  تارثا 

بط رد  هک  هچنآ  دشاب . هجوت  دروم  ررض ، یب  یعیبط و  ینامرد  لماع  کی  ناونع  هب  دهاکب و  نآ  میخو  بقاوع  شرتسگ و  اه و  يرامیب 
تقد دروم  نیا  رد  نازیزع  امـش  مراودیما  هک  تسا . ناهایگ  زا  اجب  قیقد و  حیحـص و  هدافتـسا  دـشاب  یم  رظن  دروم  ینامرد  هایگ  یتنس و 

. دینامب تمالس  ملاس و  هشیمه  هکلب  دوش  نامرد  يرامیب  اهنت  هن  ات  دیروایب  لمع  هب  ار  مزال 

دیوش صالخ  دوخ  ياهشوج  رش  زا  ناهایگ  زا  هدافتسا  اب 

هب طقف  اهراک  نیا  دینکن  يراکتـسد  ار  اهنا  دیهدن  راشف  ار  اه  شوج  زگره  تروص 1 -  شوج  اب  هلباقم  يارب  هداس  راـک  هار   7 هصالخ : 
رگید رد  دـنا  هدـش  اه  شوج  نیا  داجیا  ثعاـب  هک  ییاـه  یبرچ  اـه و  يرتکاـب  دـنوش و  یم  یهتنم  اـه  شوج  ندـش  رت  بهتلم  رت و  زمرق 

. دنوش یم  رجنم  اه  شوج  فارا  هیحان  ندش  مخز  هب  اه  يراکتسد  نیا  عقاوم  یـضعب  نینچمه  دنوش .  یم  شخپ  ناتتروص  ياه  تمـسق 
مروت شهاک  ثعاب  لمع  نیا  دیراد  هگن  هقیقد  ود  دودح  ار  نا  دیهد و  رارق  اه  شوج  يور  ار  خی  هسیک  کی  راب  کی  هقیقد  یس  ره   - 2

. دینک هدافتـسا  هدنناشوپ  ياهردوپ  مرک  زا  ناوناب )  هژیو   - ) 3 درب . یم  نیب  زا  نآ  زا  یـشان  درد  دوش و  یم  اه  شوج  یخرـس  باـهتلا و 
تـسوپ گنر  هدنناشوپ  ردوپ  مرک  یکدنا  رادقم  هناخ  زا  ندش  جراخ  زا  لبق  دیناوت  یم  دیـشاب  رـضاح  ییاج  رد  دـیاب  هلجع  اب  هک  ینامز 

يا هولج  دـنناشوپ و  یم  ار  تسوپ  قارب  ياه  تمـس  يور  اه  ردوپ  مرک  عون  نیا  نینچمه  دـنیاین . مشچ  هب  دایز  ات  دـیلامب  اه  شوج  يور 
میالم و ینوباص  تروص و  ياه  شوج  صوصخم  هدـننک  يزاس  كاپ  لولحم  عون  کـی  اـب   - 4 دنهد یم  تروص  هب  تسدـکی  یعیبط و 

دیهد شلام  ار  ناتتروص  تسوپ  کچوک  هلوح  ای  فیل  کی  اب  تمیالم  اب  یمارآ و  هب  دییوشب / ار  ناتتروص  هبترم  هس  ات  ود  يزور  وب  یب 
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شوج ندـما  دوجو  هب  زا  یعیبط  تروص  هب  هک  ناتتروص  تسوپ  یعیبط  یبرچ  هنرگ  دـیهدن و  ماجنا  تنـشوخ  اب  ار  لمع  نیا  زگره  یلو 
اه دامپ  زا  يرایسب  کیلیسیلاس (  دیسا  ای  لیئوزنب  دیسکورپ  يواح  دامپ  ای  مرک  عون  کی   - 5 درب دیهاوخ  نیب  زا  ار  دنک  یم  يریگولج  اه 

تروص تسوپ  يور  دنـشاب ) یم  تابیکرت  هنوگ  نیا  يواح  دنتـسه  دوجوم  اه  هناخوراد  رد  هک  اه  شوج  نامرد  صوصخم  ياه  مرک  و 
ار تسوپ  نتفرگ  رارق  دـح  زا  شیب  هدافتـسا  دروم  تروص  رد  تابیکرت  نیا  هک  دیـشاب  هتـشاد  هجوت  دـیلامب . اه  شوج  فارطا  یحاون  اـی 
یشیارا و داوم  زا  ناکما  تروص  رد   - 6 دوش . یمن  هیصوت  امش  يارب  اهنآ  زا  هدافتـسا  دیراد  ساسح  یتسوپ  رگا  سپ  دننک . یم  کشخ 
اه هرفح  اه و  خاروس  نیا  دوش ( یمن  تسوپ  رد  خاروس  هرفح و  داجیا  ثعاب  تالوصحم  عون  نیا  دینک  هدافتسا  یبرچ  زا  يراع  یتشادهب 
ات شوج  ذدـض  یلولحم  ای  دامپ  اـب  دـین  كاـپ  ار  ناـتتروص  شیارآ  باوخ  زا  لـبق  بش  ره  دوش . كروک  شوج و  هب  لیدـبت  دـنناوت  یم 

ياـه شوـج  فارطا  یحاوـن  يور  نادـند  ریمخ  یکدـنا  رادـقم  بش  رد   - 7 دـیآ . نوریب  ناـتتروص  تسوپ  قـمع  زا  یگدوـلآ  یبرچ و 
هکت کی  اب  بوطرم  ياچ  هسیک  کی  مروت  باهتلا و  شهاک  يارب  نینچمه  دوش .  رتکم  نآ  یخرـس  مروت و  اهتلا و  اـت  دـیلامب  ناـتتروص 
نیا ندربراـک  هب  تروـص  رد  دـیهد . رارق  ناـتتروص  ياـه  شوـج  يور  هـقیقد  جـنپ  تدـم  هـب  ار  شرت  وـمیل  هرطق  دـنچ  هـب  هتـشغآ  هـبنپ 

هرابود هک  یتروص  رد  درک  دـیهاوخ  هدـهاشم  ار  هظحالم  لباق  ریگمـشچ و  یتواـفت  یهاـتوک  تدـم  فرظ  رثوم ،  هداـس و  ياـهراکهار 
زیوجت ناتتـسوپ  عون  بسانم  هدننک  يزاسکاپ  لولحم  ناتیارب  ات  دـییامن  هعجارم  تسوپ  صختم  کی  هب  تسا  مزال  دـندرک  دوع  اه  شوج 

شوج زا  يریگ  شیپ  هب  با  فرـصم  شیازفا  ییاذغ و  همانرب  رد  رییغت  تسوپ  ياه  کسام  زا  هدافتـسا  لثم  تدم  دنلب  ياه  نامرد  دنک .
. دننک کمک  تروص  ياه 

!؟ كاوسم ياج  هب  بیس 

كاوسم ار  اه  نادند  امتح  دیاب  اه  نآ  تشادهب  ظفح  اه و  نادند  يزیمت  يارب  دوش ؛ كاوسم  نیزگیاج  دـناوت  یمن  زگره  ندروخ  بیس 
درک . هدافتسا  نادند  خن  زا  دز و 

یم زین  یتالکـشم  زورب  بجوم  دراوم  يرایـسب  رد  هک  دـنیامن  یم  یلاـمعا  ماـجنا  هب  مادـقا  دوخ ، ندزن  كاوسم  هیجوت  يارب  مدرم  یخرب 
رد دـننک ، یم  هیـصوت  زین  نارگید  هب  ار  دروم  نیا  یخرب  تسا . بیـس  ندروخ  اـب  كاوسم  ندرک  نیزگیاـج  دراوـم ، نیا  هلمج  زا  دوـش . 

هلیسو هب  نادند  حطس  یندعم  داوم  نداد  تسد  زا  اب  هک  تسا  نادند  هدنور  شیپ  یعضوم و  بیـسآ  کی  نادند  یگدیـسوپ  هک  یتروص 
. دوش یم  زاغآ  یلآ  ياهدیسا 

نیرت مهم  زا  یکی  دوش . یم  دیلوت  نادند  ناهد و  رد  رقتسم  ياه  بورکیم  هلیسو  هب  هک  تسا  کیتکال  دیسا  رثؤم ، یلآ  دیـسا  نیرت  مهم 
مسیناکم اب  بیـس -  رد  دوجوم  دنق  تسا و  اهدنق  هلمج  زا  اه ؛ تاردیهوبرک  لثم : ریمخت  لباق  داوم  ریمخت  کیتکال  دیـسا  دیلوت  ياه  هار 

. دهد یم  شیازفا  ار  نادند  یگدیسوپ  لامتحا  قوف -
لمع نیا  هک  تساه  نادند  ندرک  زیمت  يارب  تیربک  بوچ  ای  نادند  لالخ  زا  هدافتسا  دراد  يرتشیب  جاور  مدرم  نیب  رد  هک  يرگید  لمع 

. دوش یم  هثل  رازآ  کیرحت و  بجوم  دنک ، کمک  نادند  ناهد و  تشادهب  هب  هک  نآ  زا  شیب 
اه نادـند  هک  تسا  مزال  دوش و  یم  نآ  یگدیـسوپ  هب  رجنم  هک  اه  نادـند  نیب  ياضف  رد  اذـغ  تارذ  ندـنام  زا  بانتجا  يارب  لاح  ره  هب 

دندرگ . زیمت  نادند  خن  كاوسم و  زا  هدافتسا  اب  بش  باوخ  زا  لبق  هژیو  هب  اذغ  هدعو  ره  زا  سپ 
لحم رد  هثل  تسوپ  یخاش  هیال  شیازفا  هثل و  تیوقت  بجوم  میالم  ددـعتم و  تاکیرحت  ندرک  دراو  اب  ندز  كاوسم  هک  نیا  بلاج  هتکن 

(1 .) دش دهاوخ  نادند  هب  نآ  ندیبسچ 
: تشون یپ 

.1386/8/10 ناهیک ، همانزور 
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ندب رد  امرخ 

مضه و يارب  دوش و  یم  مضه  دوز  رایـسب  امرخ  دهد . یمن  ناشن  یـشنکاو  نآ  ربارب  رد  دریذپ و  یم  بوخ  ياذغ  ناونع  هب  ار  امرخ  ندب 
ندش مضه  يارب  دنک . یمن  داجیا  یگتـسخ  دناسر و  یمن  رازآ  ناسنا  هب  لیلد  نیمه  هب  دـنک و  یم  فرـصم  یمک  رایـسب  يژرنا  بذـج ،
ندب يارب  بذـج  ظاحل  زا  یعنام  امرخ  دـشاب . یم  اه  نیماتیو  عاونا  ياراد  دوخ  اریز  دـنک  یمن  تشادرب  ندـب  زا  ینیماتیو  هنوگ  چـیهزین 
ياذغ رگا  یفرط  زا  دیامن  یمن  یشرت  داجیا  هاگ  چیه  دوش و  یمن  ندب  رد   A نیماتیو لمع  عنام  شرت  ياهاذغ  دننام  دیامن و  یمن  داجیا 

. تشاد دهاوخنربرد  ار  یلکشم  نینچ  امرخ  فرصم  اما  دور  یم  نیب  زا  نیماتیو ب و ث  يدایز  رادقم  ترارح ، رثا  رد  میزپب  ار  یفرصم 
روط هب  ار  شزاین  دروم  داوم  ندب  دنسرب و  ندب  هدنز  ياه  لولس  فرصم  هب  يا  هدنز  ياه  لولس  هک  دوش  یم  ثعاب  هزات  يامرخ  ندروخ 

ار دوخ  یگزات  ندنام ، رثارب  اریز  تسا » هتشاد  عونمم  ار  ییاذغ  داوم  راکتحا  مالسا   » هک تسا  لیلد  نیمه  هب  دیاش  دراد . تفایرد  میقتسم 
شرت و هچنانچ  دوش  رت  هنهک  هچ  ره  ندنام  رثارب  شمـشک  ای  امرخ  ؛  دهد یم  تسد  زا  ار  دوخ  دـیفم  صاوخ  زا  يرایـسب  هداد و  تسد  زا 

. ددرگ یم  لیدبت  رتشیب  دنق  هب  اه  نآ  لکلادیسا  دوشن ، دساف 
مینیب یم  اه  یبرچ  يدنق و  داوم  زاس  تخوس و  نازیم  نییعت  يارب  یسفنت  بیرض  هبساحم  رد  تسا ؛ یهجوت  لباق  يدنق  داوم  ياراد  امرخ 

هک تسا  یلمع  ًابیرقت  نیا  تساه و  تاردیهوبرک  هب  رصحنم  هدش  هژیلوباتم  ياذغ  یمامت  ًابیرقت  اذغ  فرـص  زا  سپ  ینامز  كدنا  رد  هک 
ینامز ار  دوش  یم  فرـصم  هیزجت و  راچان  هب  هنازور  یعیبط  روط  هب  هک  مرگ   ?? يانثتـسا  هب  لک  رد  ینیئتورپ  داوم  دهد . یم  ماجنا  ندـب 

امرخ فرـصم  اب  دنـسر . یم  يژرنا  داجیا  فرـصم  هب  داوم  نیمه  یلک  روط  هب  ًابیرقت  دـنراد  رارق  سرتسد  رد  اه  یبرچ  يدـنق و  داوم  هک 
. دوش یم  رتشیب  رایسب  هریخذ  نیا  رادقم 

زکولگ زاس  تخوس و  نیب  هک  تسا  هدش  مولعم  یگزات  هب  دنک . یم  افیا  ار  يرثوم  شقن  زین  ندب  یعافد  تردـق  ندرب  الاب  ظاحل  زا  امرخ 
نیلوسنا روضح  نودـب  زکولگ  هک  اج  نآ  زا  دراد و  دوجو  یکیدزن  طاـبترا  یثنخ  یبرچ  اـی  دیرـسیلگ  يرت  برچ و  ياهدیـسا  بیکرت  و 
نیاربانب دـشاب . یمن  ریذـپ  ناکما  تسین  یفاک  اه  تفاب  رد  نیلوسنا  تظلغ  هکینامز  رد  یقاچ  ور  نیا  زا  تسین  هدافتـسا  لباق  اـه  تفاـبرد 

رد دراد  زنژوپیل  هب  زکولگ  میـسلوباتم  ناـیرج  لیدـبت  رد  يا  هداـعلا  قوف  ریثأـت  يا ) هتـساشن  يدـنق - داوـم   ) تاردـیهوبرک داـیز  فرـصم 
شراوگ هاگتـسد  هدننک  كاپ  امرخ  . دناسر یم  نکمم  لقادح  هب  ندب  رد  ار  یبرچ  عمجت  تاردیهوبرک ، ندرک  فرـصم  مک  هک  یتروص 

نیا مود  دنک و  یم  كاپ  ار  اه  هدور  دوخ  مجح  اب  دروآ و  یمرد  عیام  تلاح  زا  ار  عوفدم  هک  نیا  لوا  تسا  ندب  مومـس  هدـنرب  نیب  زا  و 
هویم دصرد  جنپ  تسا . جازم  هدننک  حالـصا  امرخ  نینچمه  دزاس . یم  لقتنم  نوریب  هب  دوخ  اب  بذج و  ار  اه  هدور  مومـس  زا  يرایـسب  هک 

. دنک یم  يریگولج  تسوبی  داجیا  زا  هدوب و  اه  نیلم  نیرت  يوق  نیرتهب و  لیلد  نیمه  هب  تسا  زلولس  یبیرقت  روط  هب  اه 

اه تنوفع  يارب  شخب  حرف  يرگنامرد  ومیل ،

یمیلس  هدیپس  هدنسیون :
ومیل دریگ . یم  رارق  يرادرب  هرهب  دروم  تسا و  هدـش  هتخانـش  ییوراد  نینچمه  ییاذـغ و  هدام  کی  ناونع  هب  ومیل  هک  تسا  لاس  نارازه 
ریخات هب  نوگانوگ ، ياه  يرامیب  دوبهب  عیرست  رد  هویم  نیا  دوش  یم  بجوم  نآ  نادیسکا  یتنآ  تیـصاخ  هک  تسا   C نیماتیو زا  راشرس 

دشاب . زاسراک  دیفم و  رایسب  اه  ناطرس  ربارب  رد  ندب  يزاس  مواقم  يریپ و  دنور  نتخادنا 
لیلد هب  زیچ  ره  زا  شیب  هتشذگ  رد  ومیل  ترهش  اما  دندرک  یم  هدافتسا  مومـس  يارب  يرهزداپ  ناونع  هب  ومیل  زا  شیپ  اه  نرق  زا  اه  یمور 

، شخبورین ومیل  تسا . ناوارف  صاوخ  ياراد  وـمیل  . تسا هدوـب  يربروکـسا  يراـمیب  رد  نآ  ریثاـت  نآ و  رد   C نیماتیو هجوت  لـباق  نازیم 
هب هک  تسا  اه  لاس  تسا  همرب  دنه و  نآ  هیلوا  یلـصا و  هاگداز  هک  ومیل  . تسا يوق  ینادیـسکا  یتنآ  ضباق و  ردـم ، هدـننک ، ینوفعدـض 
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اب تسا و  ندـب  ینمیا  هاگتـسد  كرحم  يوق و  هدـننک  ینوفعدـض  کـی  ومیل  بآ  تسا . هتفاـی  یناـهج  ترهـش  شرایـسب  صاوـخ  ببس 
دزاس . یم  كاپ  مومس  زا  ار  ندب  قیرعت ، کیرحت  اب  هدام  نیا  دراد . بت  اه و  تنوفع  يور  رب  يدیفم  ینامرد  رثا  قیرعت  شیازفا 

رادقم هدش و  هیزجت  شراوگ  هاگتسد  رد  مضه  ماگنه  يدیسا  رهاظ  هب  هویم  نیا  اما  میـسانش  یم  يدیـسا  يا  هدام  ناونع  هب  ار  ومیل  بلغا 
ندناسر لداعت  هب  هدعم و  رد  یفاضا  دیسا  يزاس  یثنخ  اب  هک  تسا  يا  هدام  میساتپ  تانبرک  دنک . یم  دیلوت  میساتپ  تانبرک  یهجوت  لباق 

تالکـشم زا  يرایـسب  يارب  ومیل  دوش  یم  بجوم  یگژیو  نیا  دـنک . یم  تظفاـحم  نآ  هراوـید  زا  شراوـگ  هاگتـسد  تاـیوتحم  هتیدیـسا 
هدننک تیوقت  ناونع  هب  ومیل  دشاب . دیفم  یلگنا  ياه  مرک  تسوبی و  عوهت ، تلاح  هدعم ، رـس  شزوس  موادم ، هکـسکس  لیبق  زا  یـشراوگ 

یم کیرحت  ار  ارفص  دیلوت  دینک  فرص  هناحبـص  زا  شیپ  تعاس  کی  ار  غاد  بآ  اب  ومیل  بآ  زا  یطولخم  هچنانچ  دنک و  یم  لمع  دبک 
ومیل بآ  ندروخ  دنک . لح  ار  ارفص  هسیک  گنـس  دناوت  یم  نوتیز  نغور  اب  ومیل  بآ  زا  یطولخم  هنازور  فرـصم  دندقتعم  یخرب  دنک .

. دـنک یم  تیوقت  ار  ندـب  ینمیا  هاگتـسد  هک  تسا  يوق  يا  هدـننک  ینوفعدـض  ومیل  بآ  دوش . یم  کیروا  دیـسا  ندـمآ  نییاـپ  بجوم 
اه هزول  مرو  دردولگ و  ومیل  بآ  اب  هرقرق  دوش . یم  بجوم  ار  بت  شهاک  هدوب و  اه  تنوفع  عاونا  يارب  رثوم  ینامرد  ومیل  بآ  فرـصم 
یم مسآ  نیکـست  بجوم  اذغ  هدعو  ره  زا  لبق  تعاس  مین  بآ ، یمک  رد  ومیل  بآ  يروخپوس  قشاق  کی  فرـصم  دهد . یم  نیکـست  ار 

دوش .
مک ناربج  يارب  ومیل  ندروخ  دزاس . یم  ناهد  کفرب  نامرد  يارب  دیفم  يا  هدام  ار  نآ  هک  تسا  چراقدض  تیصاخ  ياراد  نینچمه  ومیل 
غاد بآ  رد  کخیم  هناد  هس  لسع و  یمک  اب  هزات  يومیل  بآ  زا  یطولخم  . تسا هدش  هتخانـش  دیفم  زین  مسیتامر  زورترآ و  نیکـست  یبآ ،

تسا . هفرس  هژیو  هب  ازنآولفنآ و  یگدروخامرس ، يارب  اسآ  هزجعم  ینامرد 
فقوت بجوم  هتـشاد و  ضباق  تیـصاخ  ومیل  بآ  دندرب . یم  هرهب  ایرالام  نرگیم و  نامرد  يارب  هوهق  اب  ومیل  بآ  طولخم  زا  هتـشذگ  رد 

هب ار  يا  هبنپ  درک . هدافتـسا  ینیب  زا  يزیرنوخ  دـننام  ییاـه  يزیرنوخ  نتخاـس  فقوتم  يارب  ناوت  یم  یگژیو  نیا  زا  دوش . یم  يزیرنوـخ 
ژاسام ومیل  بآ  اب  ار  اه  هثل  بش  حبـص و  ره  زین  هثل  زا  يزیرنوخ  ناـمرد  يارب  دـیراشفب . ینیب  ياـه  خاروس  هب  دـینک و  هتـشغآ  ومیل  بآ 

دزاس . یم  دیفم  لاهسا  اه و  يزیرنوخ  نیکست  رد  ار  نآ  ومیل  تیضباق  تیصاخ  دیهد .
نیریـسیلگ اب  کی  هب  کـی  تبـسن  اـب  ار  ومیل  بآ  رگا  تسا . یگتخوس  باـتفآ  زا  يریگولج  يارب  بساـنم  ینویـسول  نینچمه  ومیل  بآ 

هک دـیآ  یم  تسد  هب  تروص  تسوپ  يارب  بوخ  يا  هدـننک  كاپ  نینچمه  اه و  بل  كرت  نامرد  يارب  بسانم  ینویـسول  دـینک  طولخم 
تسوپ  . دشخب یم  لداعت  ار  تسوپ  یبرچ 

ببـسم اهابرم و  هیهت  رد  دـیفم  مزال و  داوم  زا  یکی  هک  تسا  نیتکپ  مان  هب  يا  هدام  يواح  تسا و  رادروخرب  يا  هژیو  صاوخ  زا  زین  ومیل 
رتهب دراد . ناوارف  دربراک  یتشادـهب  ییاذـغ و  عیانـص  يزپ و  ینیریـش  رد  سناسا  ناونع  هب  زین  نآ  شوخ  رطع  تسا . اـهنآ  ندـش  يا  هلژ 

. دینک یم  هظحالم  ار  نآ  تسوپ  اب  ومیل  فرصم  يارب  يداهنشیپ  دربراک  اجنیا  رد  دینک . فرصم  زین  ار  ومیل  تسوپ  تسا 

دهد یم  شهاک  ار  یبلق  ياه  يرامیب  رطخ  روگنا 

ياهیرامیب زورب  رطخ  شهاک  هدش و  قورع  یلخاد  رادـج  رب  ریثأت  ببـس  دـناوت  یم  روگنا  فرـصم  هک  دـنیوگ  یم  هیذـغت  مولع  ناققحم 
. دشاب هتشاد  هارمه  هب  ار  یقورع  یبلق 

نیا یلو  تسا  هدش  هتشادرب  یقورع  یبلق  ياهیرامیب  نامرد  رد  يرثؤم  ياهماگ  هک  نیا  اب  تنرتنیا ، رد  زیاو  زوین  يربخ  هاگیاپ  شرازگ  هب 
زا رتالاب  نانز  لاس و  زا 45  رتالاب  نادرم  رد  ار  گرم  تلع  يرامآ  مقر  نیرتالاب  دنشاب و  یم  رـشب  کی  هرامـش  نمـشد  نانچمه  اهیرامیب 

قورع بـلق و  یحارج  ياهـشور  اـب  ناـمرد  رب  ریخا  هـهد  ود  یط  یناـمرد  ياـههار  رتـشیب  لاـح  نـیمه  رد  دـنهد . یم  لیکـشت  لاـس   65
هیهت لکلا  نودـب  روگنا  بآ  بلاق  رد  هک  روگنا  ریثأت  یـسررب  اب  اکیرمآ  بملک  ناکدوک  تاقیقحت  هسـسؤم  ناققحم  تسا . هدوبزکرمتم 
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شرازگ نیا  دشاب . هتـشاد  قورع  یلخاد  رادج  ای  مویلتودنا  تفاب  رب  یتبثم  ریثأت  دناوت  یم  هویم  نیا  هک  دـنتفایرد  ناسنا  ندـب  رب  دوب  هدـش 
ضرعم رد  درف  دوش ، هفاضا  نانآ  رطق  رب  یبرچ  عمجت  ببس  هب  ای  دنوش و  لکشم  راچد  نییارـش  یلخاد  رادج  هک  یطیارـش  رد  دیازفا : یم 

رثا زین  ًالبق  هک  دسر  یم  رمث  هب  یلاح  رد  اهیسررب  نیا  دریگ . یمرارق  یبلق  تالکـشم  زین  يزغم و  ياه  هتکـس  ریظن  ییاهیرامیب  زورب  رطخ 
. دوب هدش  تباث  نوخ  راشف  يرامیب  زورب  شهاک  زین  نوخ و  لورتسلک  شهاک  رب  روگنا  تبثم 

یبلق ياه  يرامیب  شهاک  رد  روگنا  بآ  شقن 

رد ار  باهتلا  ياهـصخاش  شیازفا و  دایز  رادـقم  هب  ار  ندـب  نوخ  یبرچ  اـی  لا  يد  چا  رادـقم  روگنا  بآ  فرـصم  دـنیوگ ، یم  ناـققحم 
. دهدیم شهاک  یبلق  نارامیب 

چا شیازفا  رب  هوالع  روگنا  بآ  دش ، رشتنم  اکیرمآ  رد  قورع  یسانش  تسیز  زوبمورت و  زورلکـساورتا ، هیرـشن  رد  هک  يا  هلاقم  ساسا  رب 
هب اه  تکالپ  زا  داوم  هنوگ  نیا  ندـش  اهر  دـندقتعم  ناققحم  دـهد . یم  شهاـک  زین  ار  باـهتلا  صخاـش  دازآ و  لاـکیدار  دـیلوت  لا  يد 

ياهلاکیدار دیلوت  نازیم  روگنا  بآ  هک  دوب  هدش  صخـشم  رت  شیپ  هچرگ  دنک ، یم  کمک  قورع  باهتلا  قورع و  ندش  تخـس  هدـیدپ 
لکلا اب  یطابترا  روگنا  بآ  صاوخ  نیا  تسا  ینتفگ  دوب . هتخانـشان  اه  تکالپ  یباهتلا  صاوخ  رب  نآ  ریثات  اما  دـهد  یم  شهاک  ار  دازآ 

. دنراد شقن  یقورع  یبلق ، ضراوع  شهاک  رد  روگنا  بآ  رد  دوجوم  کیلنف  یلپ  تابیکرت  ًالامتحا  لکلا و  ياوس  يرگید  داوم  درادن و 

دهد یم  شهاک  ار  هدور  هدعم و  ياه  ناطرس  ریس  فرصم 

یشخبرثا نیا  هک  دنک  يریگولج  ندب  رد  از  ناطرس  داوم  لیکشت  زا  دناوت  یم  ریس  رد  دیفم  تابیکرت  هک  دهد  یم  ناشن  دیدج  تاقیقحت 
تسا . رتشیب  هدور  هدعم و  يور  رب 

هدعم ناطرس  هب  رتمک  دننک  یم  هدافتسا  ریس  زا  بترم  روط  هب  هک  یناسک  دهد  یم  ناشن  ایناولیـسنپ  هاگـشناد  زا  زلیم  ناج  رتکد  تاقیقحت 
هتفه رد  هتخپ  ای  ماخ  ریس  زا  کچوک  هعطق  ات 5  لداعم 2  ریس  مرگ  ات 18  فرـصم 5  قیقحت  نیا  ساسارب  دنوش . یم  التبم  گرزب  هدور  و 
نازیم دنناوت  یم  ریس  رد  دوجوم  تابیکرت  تسا ، دیفم  زین  بلق  تمالس  يارب  ریس  فرصم  نینچمه  تسا . رثؤم  ناطرس  زا  يریگشیپ  يارب 

هب دـننک و  یم  يریگولج  اه  نایرـش  رد  نوخ  هتخل  لیکـشت  زا  تابیکرت  نیا  دـنهد . شهاک  ار  دـب  لورتسلک  هژیو  هب  نوخ  لورتسلک  لک 
تابیکرت زا  هدافتـسا  هار  نیرتهب  هزات  ریـس  فرـصم  قیقحت  نیا  جیاتن  ساسارب  دنهد . یم  شهاک  زین  ار  یبلق  ياه  هتکـس  رطخ  بیترت  نیا 

. دوش یم  بوسحم  هایگ  نیا  دیفم 

بیس هتخانشان  دیاوف 

دنمرآ : هدنسیون
یناطر ـد سـ ضصاو ناد خـ ـ نمـشناد میروخ . ـب بـ یـس ددع  کی  يزور  دیاب  هکتـسین   C نیماتیو رطاخ  هب  طقف  ناـق ، ــ قحم تاـقیقحت  ـق  بط
رتالاب رایسب  یتاریثات  ییایمیشداوم  نیا  هک  دنا  هتفایرد  و  دندر . یسرر کـ ار بـ ـب  یـس تسو  ـ پو رد مـغـز  دو  ـ جوم فل  ـ تخم ییای  ـ میـش داو  مـ

یتنآ صاوخ  تسا ، هدش  رشتنم  تعیبط  هلجم  رد  هکیقیقحت  دشابیم و  لونف  یل  دیئوناوالف و پـ ییایمیـش ، داومنیا  دراد .  C نیماتیو طقف  زا 
دنک . یم  یسررب  ار  نآ  هنادیسکا 

يراـمیب نیا  زا  دـنوش ، یم  ناطرـس  هب  رجنم  دنتـسه و  اهلولـس  بیرخت  لوئـسم  هـک  ییاـه  لوـکلوم  ندرب  نـیب  زا  اـب  اـه  نادیـسکا  یتـنآ 
یتنآ صاوخ  زور ، رد  بیـس  مرگ  ندروخ 100  هک  دـنا  هتفایرد  كرویوین ، رد  لنروک  هاگـشناد  ناققحم  دروآ . یم  لـمع  هب  يریگولج 

دشاب . یم   C نیماتیو مرگیلیم  ندروخ 1500  هل  لداعم  هک  دنک  یم  نیمات  ندب  يارب  يا  هنادیسکا 
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، دـنیآ یم  باسح  هب  زین  يژرلآ  دـض  ییایمیـش  داوم  زا  یخرب  ، " دـیوگ یم  قیقحت ، نیا  ناققحم  زا  یکی  یل ، گـنوی  گـنوک  روسفورپ 
مییوگب تیعطق  اب  هک  دراد  دوجو  كردم  دنس و  یفاک  هزادنا  هب  رگید  نالا  دنتسه . یسوریو  دض  و  باهتلا ، دض  ناطرس ، دض  مه  یخرب 

دیورب ". رتکد  دزن  تسین  يزاین  رگید  زور  رد  بیس  ددع  کی  ندروخ  اب 
،، دوب هدرک  دـشر  هاگـشیامزآ  رد  هک  هدور  یناطرـس  ياـه  لولـس  زا  ناـققحم  بیـس ، رد  دوجوم  یناطرـس  دـض  صاوخ  شیاـمزآ  يارب 

دندرک . هدافتسا 
ات ار  یناطرس  ياه  لولس  نیا  ریثکت  دیلوت و  تسا ، هدش  هتفرگ  بیـس  تسوپ  زا  هک  ییایمیـش ، داوم  نیا  زا  مرگیلیم  هک 50  دنتفایرد  اهنآ 
زا یکی  تسا . هدرک  يریگولج  یناطرـس  ياـه  لولـس  دـشر  زا   29  % اـت هوـیم ، نیا  رغم  زا  هدـش  هتفرگ  هراـصع  تسا . هداد  شهاـک   43%

. دندرک ناحتما  دـبک  یناطرـس  ياه  لولـس  يور  رب  ار  ییایمیـش  داوم  نیا  زا  یخرب  هک  دـش  فشک  تسا  ینامز  نآ  رت  صخـشم  تاریثات 
زا رتالاب  يا  هنادیـسکا  یتنآ  ریثات  هزات  بیـس  هک  دـهد  یم  ناشن  قیقحت  نیا  ، " دـیوگ یم  ناطرـس  هب  طوبرم  تاقیقحت  نمجنا  يوگنخس 

ًاعطق زونه  نینچمه  تسا و  هدشن  صخشم  زونه  تاجیزبس  اه و  هویم  یتظافح  صاوخ  مسیناکم  دراد . نآ  رد  دوجوم   C نیماتیو يوتحم 
هتـشاد یلداعتم  ییاذـغ  میژر  دـیاب  دارفا  هک  دـنک  یم  هیـصوت  وا  تسا ". رت  هدـیافرپ  رگید  تاجیزبس  اه و  هویم  زا  بیـس  هک  هدـشن  تباث 

دننک . هدافتسا  تاج  هویم  تاجیزبس و  زا  یفاک  نازیم  هب  نآ  زد  هک  دنشاب 
بیس : دیاوف 

دنک . یم  کمک  اهنآ  يرامیب  نامرد  هب  نوچ  دنروخب  بیس  بترم  روط  هب  دیاب  دنرب ، یم  جنر  مسیتامر  سرقن و  زا  هکیدارفا  . 1
دهد . یم  شهاک   10  % ات ار  ناتنوخ  لورتسلک  حطس  زور  رد  بیس  ددع  ود  ندروخ  . 2
دنک . یم  يریگولج  ندب  سوریو د ر  داجیا  زا  زور ، رد  راب  هس  بیس ، بآ  ندیشون  . 3

بیس ًامتح  اذغ  زا  لبق  دیتسه ، یشراوگ  تالکـشم  راچد  رگا  دنراد . هدعم  لکـشم  هک  تسا  يدارفا  يارب  بیـس  دیاوف  زا  رگید  یکی  . 4
دیروخب .

تسا . دیفم  لاهسا  نیب  زا  يارب  تسام  اب  طولخم  هدش  هدنر  بیس  . 5
تاکن :

هدیـسر دـح  زا  شیب  ور  دـنچ  یط  هویم  نیا  نوچ  دـینکن  يرادـیرخ  ار  تسا  هدـشن  يرادـهگن  کنخ  ياج  رد  هک  ار  یبیـس  هاـگچیه  . 1
دش . دهاوخ 

دینک . يراددوخ  نآ  دیرخ  زا  دوش ، داجیا  یگتفروت  نآ  يور  تشگنا  نداد  راشف  اب  رگا  دشاب . تفس  دیاب  بیس  . 2
دش . دهاوخ  بارخ  دوز  یلیخ  تروصنیا  ریغرد  دینک . يرادهگن  لاچخی  رد  ار  بیس  . 3

دیلامب . ومیلبآ  یمک  نآ  هدش  هدیرب  ياه  تمسق  يور  بیس ، ندش  يا  هوهق  زا  يریگولج  يارب  . 4
، تسا زمرق  بیـس  نامه  هک  بیـس ، یمیدق  عون  هک  دـنا  هتفایرد  دـندرکیم ، قیقحت  بیـس  فلتخم  عون  يور 8  هک  ییاداناک  ناـققحم  . 5

. دشاب یم  دوخ  زغم  تسوپ و  رد  نادیسکا  یتنآ  رتشیب  رادقم  يواح 

هویمبآ زیگنا  تفگش  صاوخ  دیاوف و 

بآ زا  اه ، هویمبآ  ماسقا  عاونا  دنور و  یم  راب  هب  دوخ  راک  سابل  نامه  رد  هک  دینیب  یم  ار  نادرم  نانز و  بش  همه  فلتخم ، ياهرهش  رد 
، ردـنقچ بآ  سفرک ، بآ  رایخ ، بآ  ملک ، بآ  دـنهد : یم  شرافـس  ار  تاجیزبس  اه و  هویم  عاونا  زا  یفلتخم  تابیکرت  اـت  هتفرگ  جـیوه 

بیس . بآ  و  تورف ، پیرگ  بآ  هناودنه ، بآ  سانانآ ، بآ  هبنا ، بآ  يرفعج ، بآ  وهاک ، بآ 
یشورف هویمبآ  رد  دنهاوخب  هک  ار  يا  هویمبآ  عون  ره  تحار  یلیخ  مدرم  تسین و  قباس  يراوشد  هب  رگید  هویمبآ  هب  یـسرتسد  اهزور  نیا 

ییوراد تاعالطا  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1869زکرم  هحفص 655 

http://www.ghaemiyeh.com


هناخ رد  همه  رگید  اهزور  نیا  دننک . یم  تسرد  ناشدوخ  ار  ناش  هقالع  دروم  هویمبآ  مه  دارفا  زا  یلیخ  دننک . یم  ادـیپ  اهناروتـسر  اه و 
دینک . هیهت  هناخ  رد  ار  ناتهاوخلد  هویمبآ  دیناوتیم  راکتشپ  ربص و  تقو ، یمک  فرص  اب  دنراد و  يریگ  هویمبآ  هاگتسد  کی  ناش 

زور ره  هک  دوش  یم  هیـصوت  هراومه  دـنک . یم  شالت  رتشیب  تاجیزبس  هویم و  فرـصم  هب  مدرم  بیغرت  يارب  ناطرـس  یلم  هسـسوم  ًاریخا 
زا تاجیزبس  هویم و  زا  راشرـس  ییاذـغ  میژر  تسا : هداس  یلیخ  نآ  لـیلد  دـینک و  هدافتـسا  تاـجیزبس  هدـعو  هویم و 3  هدـعو  لقادح 5 

داوم لابند  هب  نادنمشناد  دعقم . نادمخت و  هیر ، هدعم ، يرم ، هدور ، هنیس ، ناطرس  دنک ؛ یم  يریگولج  تالکشم  اه و  يرامیب  زا  يرایسب 
یمیشوتیف هک  یهایگ  ییایمیش  داوم  نیا  دنک . یم  يریگولج  اه  یتحاران  تالـشم و  نیا  زورب  زا  هک  دنتـسه  ناهایگ  رد  دوجوم  ییایمیش 

ناطرس لثم  هدنشک  ياه  يرامیب  يرایـسب  زا  يریگـشیپ  زمر  نوچ  دنا  هتفرگ  رارق  ییاذغ  تاعلاطم  تاقیقحت و  سار  رد  دنوش  یم  هدیمان 
دنا . هدش  هتخانش  يژرلآ  لصافم و  مرو  مسآ ، لثم  لوادتم  ياه  يرامیب  یبلق و  ياه  يرامیب  و 

هک فلتخم  ياه  تیعمج  رد  ار  ییاذغ  میژر  اه و  يرامیب  فلتخم  ياه  تیعضو  هک  یسانش  ریگ  همه  تاعلاطم  تاقیقحت و  لاس  نایلاس 
، اقیرفآ رد  هک  تاعلاطم  هنوگنیا  تسا . هدرک  هسیاقم  رگیدکی  اب  دنرادن ، دوخ  ییاذـغ  همانرب  رد  تاجیزبس  هویم و  نداد  رارق  هب  يداقتعا 
هویم و زا  دارفا  ییاذـغ  میژر  هک  ییاه  گنهرف  رد  هک  تسا  هداد  ناشن  هتفرگ ، ماجنا  طاـقن  ریاـس  هیـسور و  هنارتیدـم ، ياـهروشک  نیچ ،
ار یلامش  ياکیرما  مدرم  هک  ییاه  يرامیب  يرایسب  دنک ، یم  ربیف  تاردیهوبرک و  زا  راشرس  ارنآ  هک  تسا ، هدش  لیکـشت  هزات  تاجیزبس 

لثم یتالکـشم  اب  ناونع  چیه  هب  دـندرک ، یم  راک  اقیرفآ  رد  یـسیلگنا  ناققحم  هک  یلاس  یط 30  رد  ًالثم  درادـن . دوجو  دـنک ، یم  التبم 
دشاب . اهنآ  ییاذغ  میژر  عونت  دناوت  یم  نآ  لیلد  اهنت  دندشن . ور  هبور  تاتسورپ  ناطرس  ای  هدور  ناطرس  قتف ،

نیا هک  تسا  ییاذغ  میژر  نیا  هک  دـننک  یمن  تباث  ًاقیقد  تسا ) هتفرگ  ماجنا  ریخا  لاس  رد 10  دروم  زا 150  شیب  هک   ) تاقیقحت نیا  اما 
ًالثم دنشاب ، راذگریثات  یتمالس  رب  دنناوت  یم  هک  دنتسه  مه  يرگید  دایز  رایسب  لماوع  دنکیم . داجیا  ار  دارفا  یتمالس  تیعضو  رد  توافت 
رگا دنک ؟ یم  یگدنز  رتمک  ياوه  یگدولآ  اب  یطیحم  رد  هک  تسا  رطاخ  نیا  هب  ای  تسا  درف  ییاذغ  میژر  رطاخ  هب  يرامیب  دوبن  نیا  ایآ 

تسا ؟ هدرک  داجیا  ار  توافت  نیا  اهنآ  ییاذغ  میژر  زا  تمسق  مادک  تسا ، ییاذغ  میژر  رطاخ  هب 
رباربرد دناوت  یم  يداوم  هچ  دننیبب  ات  هتشاداو  ییاذغداوم  رد  صاخ  تابیکرت  یخرب  یسررب  هب  ار  يرایسب  ناققحم  هک  هدوب  تالاوس  نیا 

،C نیماتیو هارمه  هب  یگنرف ، هجوگ  دـندرک : ادـیپ  ار  ییاذـغ  هدام  دـنچ  ناققحم  هار ، نیا  رد  دـنک . یم  تظفاحم  اه  يرامیب  نیا  هب  التبا 
دراد . دوخ  رد  رگید  ییایمیش  هدام  رازه  اه  هد  هک  یندعمداوم  یخرب  نیماتیو A و 

، لاثم يارب  تاج . هویم  تاجیزبس و  هژیو  هب  دراذگ ، یم  رثا  اهاذغ  درومرد  ام  روصت  رب  دـندرک ، ادـیپ  ناققحم  هک  یهایگ  ییایمیـش  داوم 
رد يداوم  تابکرم  دنک . کمک  نآ  نامرد  هب  یتح  ای  هدرک  يریگولج  هنیس  ناطرـس  زورب  زا  دناوت  یم  هک  تسا  يا  هدام  يواح  یلکورب 
هک تسا  هدام  يواح  روگنا  دهد . یم  شهاک  ار  ناطرس  هب  التبا  لامتحا  هجیتنرد  دنک و  یم  لیهست  ندب  زا  ار  مومـس  عفد  هک  دنراد  دوخ 
هک دنتـسه  یهایگ  ییایمـش  داوم  يواح  زبس  تاجیزبس  زا  يدایز  دادعت  قیرط ، نیمه  هب  دـنک . یم  يریگولج  اهلولـس   DNA بیرخت زا 

، لفلف زمرق ، ردنغچ  مغلش ، ریس ، زایپ ، يرمق ، ملک  چیپ ، ملک  جیوه ، ملک ، لگ  ملک ، یلکورب ، دننک . یم  تظفاحم  ندب  زا  ناطرس  رباربرد 
دنراد . یناطرس  دض  صاوخ  هک  دنتسه  یتاجیزبس  هلمج  زا   ... هچزایپ و یگنرف ، هرت 

ًالثم میوش . دـنم  هرهب  نآ  دـیاوف  زا  میناوتب  ات  مینک  یمن  هدافتـسا  تاجیزبس  هویم و  زا  یفاک  هزادـنا  هب  اـم  رثکا  هک  تساـجنیا  لکـشم  اـما 
تیعقاو مینک ، هدافتسا  تاجیزبس  زا  زور  رد  هدعو  تاج و 3  هویم  زا  زور  رد  هدعو  لقادح 5  دیاب  هک  میونـش  یم  هناسر  زا  مادم  هکنیااب 

مینک . یمن  هدافتسا  تاج  هویم  تاجیزبس و  زا  هدعو  ود  ات  کی  زا  رتشیب  طسوتم  روط  هب  هک  تسا  نیا 
دنک . نیمات  تاجیزبس  تاج و  هویم  هب  ار  ام  ییاذغ  ياهزاین  دناوتب  دیاش  هویمبآ  فرصم  هک  تسا  رطاخ  نیمه  هب 

، لاثم يارب  تسا ؟ هدنام  رود  هب  ناققحم  مشچ  زا  نونکات  هک  دراد  يرگید  دـیاوف  هچ  ینامرد  هویمبآ  هک  دوش  یم  حرطم  لاوس  نیا  لاح 
، دوشیم تفای  تاجیزبس  رد  روفو  هب  هک  تسا  يا  هدام  هک  لیفورلک  دوش . یم  هیـصوت  ًالومعم  هک  ییاذـغ  میژر  هب  لیفورلک  ندرک  هفاضا 
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هک دـنتفایرد  ناـققحم  لـهچ  ههد  رد  تسا . نژیـسکا  لاـقتنا  لوئـسم  هک  نوخ  رد  دوجوم  هداـم  — دراد نیبوـلگومه  هب  هیبـش  يراـتخاس 
نآ زا  تفرگ . دهاوخ  تروص  رتهب  نژیـسکا  لاقتنا  هجیتنرد  دنک  یم  تیوقت  نیبولگومه  دـیلوت  يارب  ار  ندـب  ییاناوت  لیفورلک  فرـصم 

تسا . هتفرگن  ماجنا  لیفورلک  دیاوف  فشک  يارب  ینادنچ  هعلاطم  رگید  نونکات ، نامز 
راک يورین  اه  میزنآ  دیریگب . رظن  رداه  میزنآ  لثم  ندـب  رد  مهم  يذـغم  داوم  زا  يرگید  هورگ  لاقتنا  يارب  ار  هزات  هویمبآ  تردـق  ًالثم  ای 
اوم بذـج  شراوگ و  يارب  دـننک ، یم  لمع  روزیلاـتاک  ناونعب  ندـب  ییایمیـش  شنکاو  رازه  اهدـص  رد  هک  داوم  نیا  دنتـسه . امـش  ندـب 

اه میزنآ  دوجو  عقاو ، رد  دنراد . يدایز  رایـسب  تیمها  یلولـس  حطـس  رد  يژرنا  دیلوت  و  ندب ، ياه  تفاب  هب  ییاذغ  داوم  لیدـبت  ییاذـغ ،
تسا . يرورض  دوش ، یم  ماجنا  ندب  رد  هک  کیلوباتم  ياه  تیلاعف  رثکا  يارب 

رثا رد  اه  میزنآ  نوچ  تسا  نآ  یلـصا  تایـصوصخ  زا  یکی  هویمبآ  یگزاـت  عقاو  رد  تساـه . میزنآ  زا  يا  هداـعلا  قوف  عبنم  هزاـت  هویمبآ 
يامد رد  اذغ  نیا  رگا  تاجیزبس ، اه و  هویم  هچ  دشاب ، تابوبح  هچ  دیروخ ، یم  هدـش  هتخپ  ياهاذـغ  امـش  یتقو  دـنور . یم  نیب  زا  امرگ 

ماـخ تروص  هب  تاـجیزبس  اـه و  هویم  هک  اـجنآ  زا  دـنا . هتفر  نیب  زا  اـمرگ  رثا  رد  نآ  ياـه  میزنآ  دـشا ، هدـش  هتخپ  هجرد  زا 114  رتالاب 
دنور . یمن  نیب  زا  نآ  ياه  میزنآ  دنوش ، یم  يریگبآ 

دنشابیم يداوم  تاقوا  ياهاگ  ای  دنتسه  میزنآ  ای  تسا  هدرک  بلج  دوخ  هب  ار  ناققحم  هجوت  هک  یهایگ  ییایمیش  داوم  زا  يرایسب  ًافداصت 
دننک . یم  کمک  اه  میزنآ  ندرک  لاعف  ای  نتخاس  هب  هک 

( لیبق نیا  زا  لاقترپ و  تورف ، پیرگ   ) تابکرم دنیآ . یم  باسح  هب  يذـغم  داوم  زا  یبوخ  رایـسب  عبانم  تاجیزبس  اه و  هویم  بآ  هوالعب ،
زا يدایز  دادعت  تسا . نیتوراک  اتب  لکـش  هب   A نیماتیو يدایز  رادقم  يواح  جیوه  بآ  دـنراد . دوخ  رد   C نیماتیو يدایز  رایسب  نازیم 

و دی ، میدس ، میساتپ ، سم ، نهآ ، لثم  مزال  یندعم  داوم  زا  یبوخ  رایسب  عبنم  اه  هویمبآ  دنتسه .  E نیماتیو زا  راشرس  زبس  تاجیزبس  بآ 
دنشاب . یم  میزینم 

يارب هویمبآ  بلاق  رد  يرتشیب  رایـسب  نازیم  هب  يذـغم  داوم  نیا  دوش ، یم  هتفرگ  هویمبآ  رد  مضه  لباقریغ  ربیف  هک  اجنآ  زا  نیا ، رب  هوـالع 
کی امش  یتقو  دنتسه ، ربیف  يواح  يذغمداوم  زا  يرایـسب  هک  رطاخ  نیا  هب  لاثم ، يارب  یعیبط . ياه  هویم  بلاق  رد  ات  دوش  یم  مهارف  ندب 

فرـصم هویمبآ  تروص  هب  ار  جیوه  یتقو  اما  دینک . تفایرد  ار  نآ  رد  دوجوم  نیتوراک  اتب  زا   1  % دیناوت یم  طقف  دیروخ  یم  ماخ  جیوه 
دوش . یم  ندب  بذج  نآ  رد  دوجوم  نیتوراک  اتب  زا   100  % ًابیرقت دوشیم ، هتفرگ  نآ  ربیف  ینعی  دینک ، یم 

. بآ — تسا زاین  دروم  ًادـیدش  یتمالـس  ظفح  يارب  هک  دـنراد  دوخ  رد  مه  يرگید  هدام  کی  تاجیزبس  اـه و  هویم  هکنیا  رخآ  مـالک  و 

. تسا هدش  لیکشت  با  زا  اهلولـس   80 ، % زغم ًالثم  اه  تفاب  یخرب  رد  تسا و  هدش  لیکـشت  بآ  زا  ناسنا  ندـب  ياهلولـس  زا   65  % زا شیب 
هک یتاعیام  رتشیب  نیا  رب  هوالع  دنشون . یمن  بآ  یفاک  هزادنا  هب  دارفا  رثکا  هنافساتم  اما  تسا  یمازلا  ندب  یتمالس  ظفح  يارب  بآ  دوجو 

هویم بآ  تسا . بآ  ربارب  دـنچ  هب  زاین  نآ  عفد  يارب  هک  تسا  يداوم  يواح  هک  دوش  یم  نیمات  هباشون  ياچ و  زا  دوش  یم  ام  ندـب  دراو 
تسا . ملاس  صلاخ و  بآ  اهنآ  با  دنتسه و  داوم  نیا  زا  يراع  تاجیزبس  اه و 

، ناطرـس هب  التبا  ربارب  رد  ندـب  زا  تظفاحم  لـثم  دـش ، ناونع  هلاـقم  نیا  رد  تاـجیزبس  اـه و  هویم  بآ  يارب  هک  يدـیاوف  هب  هجوتاـب  سپ 
هویمبآ زا  يرتشیب  رادـقم  هب  هدرک و  داجیا  ناتییاذـغ  میژر  رد  يرییغت  دـیابن  ارچ  رگید ، ياه  يرامیب  و  لصافم ، مرو  یبلق ، ياه  يراـمیب 

؟ دینک هدافتسا  زور  رد 

یتمالس يارب  یگنرف  هجوگ  دیاوف  صاوخ و 

يدایز رایسب  دیاوف  صاوخ و  دیآ ، یم  باسح  هب  تاجیزبس  ءزج  رتشیب  هک  هویم  نیا  تسا . یبوخ  رایسب  راک  دایز  یگنرف  هجوگ  ندروخ 
. دراد یتمالس  يارب 
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مینکیم : هراشا  دنک ، یم  بجاو  امش  يارب  ار  یگنرف  هجوگ  ندروخ  هک  لیلد  هب 10  اجنیا  رد 
صاوخ اهدـیئونیتراک  نیا  زا  کیره  نپوکیل . و  نیئتول ، اتب ، افلآ و  دـیئونیتراک  دـشاب : یم  دـیئونیتراک  راهچ  ره  يواح  یگنرف  هجوگ  . 1

دننک . یم  داجیا  ار  يدیاوف  زین  رگیدکی  رانک  رد  اما  دنراد  ار  دوخ  صاخ 
نیب رد  ار  هنادیـسکا  یتنآ  تیلاعف  نیرتالاب  دوشیم  هتفگ  هک  تسا  نپوکیل  يدایز  رایـسب  رادـقم  يواـح  یگنرف  هجوگ  صاـخ ، روط  هب  . 2

تساراد . اهدیئونیتراک 
قیقحت کی  رد  دنهد . یم  شهاک  ار  تاتسورپ  ناطرس  هب  التبا  لامتحا  دنتـسه و  هدیافرپ  رایـسب  مه  رانک  رد  یلکورب  یگنرف و  هجوگ  . 3

اهنآ هب  هک  ییاهـشوم  هب  تبـسن  دوب ، هدـش  هداد  یلکورب  ملک  یگنرف و  هجوـگ  اـهنآ  هب  هک  یئارحـص  ياـه  شوـم  رد  هک  دـش  صخـشم 
تاتـسورپ ياهرموت  دوب ، هدش  هداد  اهنآ  هب  هناگادج  یلکورب  ملک  یگنرف و  هجوگ  ای  دوب  هدـش  هداد  ییاذـغ  لمکم  کی  ناونعب  نپوکیل 

دنکیم . دشر  رتدنک  رایسب 
لامتحا شهاک  هب  یگنرف ، هجوگ  زا  راشرـس  ییاذـغ  ياه  میژر  دـش  صخـشم  تفرگ ، ماـجنا  لآرتنوم  هاگـشناد  رد  هک  یقیقحت  قبط  . 4

هدعملازول ناطرس  لامتحا   31  % ات دناوت  یم  نپوکیل  هک  دنتفایرد  ناققحم  قیقحت  نیا  رد  دنک . یم  کمک  زین  هدعملازول  ناطرـس  هب  التبا 
دهد . شهاک  دیئونیتراک ، نیا  زا  فرصم  رادقم  نیرت  نییاپ  نیرتالاب و  اب  نایاقآ  نایم  رد  ار 

و ، E نیماـتیو دراد ،) ندـب  رد  ار   A نیماتیو تیلاـعف  هک   ) نئیتوراـک - اـتب تسا : مهم  رایـسب  نادیـسکا  یتنآ  يواـح 3  یگنرف  هجوـگ  . 5
. C نیماتیو

يواح 543 یگنرف  هجوگ  بآ  ناویل  کی  میتسه . هجاوم  نآ  دوبمک  اب  ام  رثکا  هک  یندعم  هدام  تسا ، میساتپ  زا  راشرس  یگنرف  هجوگ  . 6
تسا . هدام  نیا  زا  مرگیلیم  يواح 454  یگنرف  هجوگ  سس  ناجنف  هدوب و ½  میساتپ  مرگیلیم 

ییایمیـشایگ ياهدیئونیتراک  بذج  دوش ، فرـصم  نوتیز ، نغور  ای  وداکوآ  لثم  دیفم  ياه  یبرچ  ریاس  اب  هارمه  یگنرف  هجوگ  یتقو  . 7
دوشیم . رتشیب  هبترم  ات 15   2 یگنرف ، هجوگ  رد 

هجوگ زا  يا  هنارتیدـم  ياهاذـغ  زا  يرایـسب  رد  دـهد . یم  لیکـشت  ار  يا  هنارتیدـم  ییاذـغ  ياـه  میژر  زا  یمهم  شخب  یگنرف  هجوگ  . 8
، دننک یم  هدافتسا  يا  هنارتیدم  ياه  میژر  زا  ًالومعم  هکیدارفا  هک  دهد  یم  ناشن  تاقیقحت  یخرب  دوش . یم  هدافتـسا  نآ  سـس  ای  یگنرف 

دنراپس . یم  ناج  ناطرس  یبلق و  تالکشم  رطاخ  هب  نیریاس  زا  رتمک 
رتهب دروم ، نیا  رد  دـبای . یم  شیازفا  ناشریـش  نپوکیل  تظلغ  دـننک ، هدافتـسا  یگنرف  هجوگ  تالوصحم  زا  هدریـش  ياـه  مناـخ  یتقو  . 9

ندروخ زا  رتشیب  هجوگ  سـس  لثم  یگنرف  هجوگ  تالوصحم  ندروخ  هک  دنا  هتفایرد  نینچمه  ناققحم  دـشاب . هتخپ  یگنرف  هجوگ  تسا 
دهد . یم  شیازفا  ردام  ریش  رد  ار  نپوکیل  تظلغ  هزات ، یگنرف  هجوگ 

رد ناسنا  هدور  ياه  لولس  طسوت  دیئونیتراک  بذج  رادقم  دنتسه . دیئونیتراک  ییالاب  رایـسب  تظلغ  يواح  یگنرف  هجوگ  ياه  شرب  . 10
رتـالاب يارب  سپ  تسا . یگنرف  هجوگ  تسوپ  دـقاف  بر  عون  زا  رتشیب  رایـسب  دـشاب ، یگنرف  هجوگ  تسوپ  يواـح  هک  یگنرف  هجوگ  بر 

دینک . يراددوخ  نآ  ندنک  تسوپ  زا  یگنرف ، هجوگ  ییاذغ  دیاوف  ندرب 
یگنرف  هجوگ  اب  یلاع  ياهاذغروتسد 

دیرخ رد  دوخ  ياـه  تویلوا  زا  یکی  ار  نآ  اـم  مدرم  تسا و  رادروـخرب  يداـیز  تیبوـبحم  زا  یگنرف  هجوـگ  اـم  روـشک  رد  هناتخبـشوخ 
نیمه زا  ات  مینک  یم  هراشا  تسا ، هدش  هدافتـسا  یگنرف  هجوگ  زا  نآ  رد  هک  یلاع  ياذغ  روتـسد  ود  هب  ریز  رد  دنهد . یم  رارق  تاجیزبس 

دینک : هدافتسا  دیفم  ییاذغ  هدام  نیا  زا  رتشیب  زورما 
زایپ  ریس و  اتساپ  سس 

اتساپ يارب  يریذپلد  هزمشوخ و  رایسب  سس  رخآ  رد  دینک و  یم  عورش  یگنرف ) هجوگ  سـس   ) ارانیرام سـس  زا  ورـسنک  ای  يرطب  کی  اب 
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تشاددیهاوخ .
نوتیز  نغور  يروخیاچ  قشاق   2

نیریش  زایپ  ناجنف   3/2
هدش  درخ  یجنران  ای  درز  زمرق ، لفلف  ناجنف  ½ 

هدش  درخ  ریس  يروخیاچ  قشاق   2
هایس  لفلف  یمک 

هدش  درخ  هزات  ناحیر  ناجنف  ¼ 
ارانیرام  سس  ناجنف   2

زمرق  روگنا  بآ  ¼ 
ياه لفلف  زایپ و  دـش ، غاد  بوخ  نغور  یتقو  دـیهد . رارق  دایز  - طسوتم هلعـش  يور  هتخیر و  کچوک  هباتیهام  کـی  رد  ار  نوتیز  نغور 

ار هایـس  لفلف  هدش و  درخ  ریـس  لاح  ودیروایب  نییاپ  میالم  دـح  ات  ار  هعـش  هقیقد .)  4  ) دـنزپب هکینامز  ات  دـینک  هفاضا  نآ  هب  ار  هدـش  درخ 
یتقو ات  دیهدب  هزاجا  دـینک و  هفاضا  ار  زمرق  روگنا  بآ  و  ارانیرام ، سـس  هزات ، ناحیر  دزپب . رتشیب  يا  هقیقد  دـیهدب  هزاجا  دـینک و  هفاضا 

دینک . لیم  یهام  غرم و  اتساپ ، اب  دیناوت  یم  ار  سس  نیا  رتشیب .) هقیقد  ود  ای  کی  . ) دشوجب دوش ، غاد  هدش و  تسرد  بوخ  سس  هک  هک 
ناجنف ) کی  ات  ناجنف  مادکره 4/3  رفن  يارب 4  )

مرگ  1.4 عابشاریغ ، یبرچ  مرگ   3.8 عابشا ، یبرچ  مرگ   0.9 یبرچ ، مرگ   6 تاردیهوبرک ، مرگ   17 نیئتورپ ، مرگ   3 يرلاک ،  32 ورس : ره 
 41 : % اه یبرچ  يرلاک  میذس ، مرگیلیم  دودح 500  ربیف ، مرگ   3 لورتسلک ، مرگیلیم   0 یلپ ، عابشاریغ  یبرچ 

اه  يزبس  یگنرف و  هجوگ  هداس  دالاس 
عیرس یلیخ  مه  نآ  تاجیزبس  ندرک  هدامآ  درخ و  دوشیم . هدافتسا  هدامآ  ياه  سس  زا  نآ  سس  يارب  نوچ  تسا  هداس  ًابیرقت  دالاس  نیا 

دریگ . یم  ماجنا 
هزات  یگنرف  هجوگ  طسوتم ) ددع  ًادودح 6   ) ولیک  1.25

دشاب  هدش  هقلح  هقلح  درخ و  کیراب  هک  زمرق  زایپ  ناجنف  ½ 
دشاب  هدش  درخ  کیراب  ریسوم ، ددع   2

دیراد  تسود  هک  یسس  ره  ای  برچ  مک  زنویام  سس  يروخاذغ  قشاق   6
نوخرت  و  يرفعج ، ناحیر ، لثم  هدش  زیر  هزات  ياه  يزبس  ناجنف   3/1

. دیـشاپب نآ  يور  زین  ار  هدش  درخ  ياه  يزبس  زایپ و  دینیچب . دوگ  یفرظ  رد  ار  اهنآ  دـیربب و  یتناس   3 ياه 2 ، شرب  ار  اـه  یگنرف  هجوگ 
. دینک هدافتسا  دعب  دیهد  رارق  لاچخی  رد  هقیقد  ات 30  تدم 20  هب  هدیشک و  ار  فرظ  يو  دینزب . نآ  يور  سس  یمک  لاح 

رانا صاوخ 

رطق 3 اب  زمرق  ياه  لگ  کیراب ، هدیشک و  قارب ، ياهگرب  اب  رتم ، لوط 8-5  هب  هچتخرد  کی  ( punica granatum) یملع مان  اب  رانا 
رانا دـشابیم . ناوارف  ياه  هناد  یمرچ و  درز ، ای  زمرق و  تسوپ  اب  رتم  یتناـس  رطق 12-7  هب  يورک  شوگ و  شـش  ییاه  هویم  رتم و  یتناس 

هب اجنآ  زاو  دـنه ، هب  ناریا  زا  رانا  فرـصم  . تسا هتفرگیم  رارق  هدافتـسا  دروم  زین  دالیم  زا  لبق  لاس  زا 4000  دشابیم و  دـنه  ناریا و  یموب 
هب ینانوی  ناـبز  زا  ( pomergranate) رانا یـسیلگنا  هژاو  تسا . تفای  شرتسگ  اکیرما  اپورا و  هب  سپـس  نیچ و  یلامـش و  ياـقیرفآ 

تسا . هدش  هتفرگرب  هتسهرپ " بیس   " ینعم
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ددرگیم . تشک  ناریا  دزی  هواس و  ناشاک ، رد  ناهج  رانا  نیرت  بوغرم  -1
. دزاسیم ریذپان  تسکش  ار  اهنآ  راکیپ  زا  لبق  رانا  ياه  هناد  ندروخ  دنتشاد  داقتعا  اه  یلباب  دندشیم . نفد  رانا  اب  هارمه  ناتساب  نایرصم  -2

تسا . هدیدرگ  دای  رانا  زا  زین  نانوی  ياه  هروطسا  رد  تسا . هدش  رکذ  رانا  مان  هبترم  نآرق 3  رد  -3
دنشابیم . اکیرما  ایناپسا و  ناتسقازق ، ناریا ، بیترت  هب  رانا  ناگدننک  دیلوت  نیرتگرزب  -4

تسا . ریغتم  شرت  ات  سلمو  نیریش  زا  نآ  ندوب  هدیسر  هجرد  عون و  هب  هتسب  رانا  معط  -5
ددرگیم . هضرع  رانا  بر  رانا و  هرتناسنک  رانا ، بآ  هزات ، هویم  تروصب  رانا  -6

دنهدیم . لیکشت  ار  رانا  هویم  لک  نزو  دصرد  رانا 52  ياه  هناد  -7
دنکیم . دیلوت  رانا  بآ  ناجنف  رانا و 1/2  هناد  ناجنف  رادقم 3/4  هب  طسوتم  رانا  کی  -8

دنشابیم . عفر  لباق  هدننک  دیفس  اب  اهنت  هدش  داجیا  ياه  کل  ددرگیم . سابل  ندش  راد  هکل  ثعاب  رانا  بآ  -9
دوشیم . هتفرگ  راکب  کیتتنس  ریغ  فایلا  يارب  یعیبط  گنر  کی  ناونع  هب  رانا  بآ  -10

مرگ : نزو 107  هب  طسوتم  رانا  کی  يا  هیذغت  شزرا 
يرلاک 80 

مرگ  یبرچ 0.5 
مرگ  بآ 85 
لورتسلک 0 

مرگ  تاردیهوبرک 15 
مرگ  نیئتورپ 1 

مرگ  یلیم  میدس 4 
مرگ  یلیم  میساتپ 260 

مرگ  ربیف 1 
مرگ  یلیم   C 4 نیماتیو

مرگ  یلیم  نهآ 0.5 
مرگ  یلیم   B 0.3 ياه نیماتیو 

مرگ  یلیم  میسلک 7 
رانا : دیرخ  باختنا و 

تسا . رتهب  دشاب  رت  نیگنس  رانا  هویم  ردقره  دینک . ساسحا  ار  ناشنزو  دینک و  دنلب  ار  اهرانا  دیرخ  ماگنه  -1
دشاب . یگدروخ  كرت  دقاف  قارب و  تفس ، كزان ، دیاب  رانا  تسوپ  -2

رانا : يرادهگن 
لباق هتفه  ات 2  لاچخی  نورد  هدروخ  چاق  رانا  . تسا يرادـهگن  لباق  هتفه  کی  ات  کنخ ) کیرات و  لـحم  رد   ) قاـتا ياـمد  رد  هزاـت  راـنا 

درک . يرادهگن  رزیرف  نورد  هام  ات 6  رادرد  فرظ  کی  نورد  ناوتیم  ار  رانا  ياه  هناد  . تسا يرادهگن 
رانا : ندرک  ناد  هوحن 

دینک . ادج  ار  رانا  ییاهتنا  جات  -1
دیهدب . يرطق  شرب  نیدنچ  ار  رانا  تسوپ  یمارآ  هب  -2
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دیناسیخب . هقیقد  تدم 5  هب  بآ  هساک  کی  نورد  ار  رانا  -3
اه هدرپ  تسوپ و  و  هتفر ، فرظ  هت  هب  اه  هناد  دـینک . ادـج  گنر  دیفـس  ياه  هدرپ  تسوپ و  زا  ار  اه  هناد  هتـشاد و  هگن  بآ  ریز  ار  رانا  -4

دش . دنهاوخ  روانش  بآ  يور 
دیراد . رب  بآ  حطس  يور  زا  ار  اه  هدرپ  تسوپ و  -5

دینک . کشخ  ار  اهنآ  زیمت  لامتسد  کی  اب  سپس  دیریگب . ار  اهنآ  بآ  هتخیر و  شکبآ  ای  یفاص و  نورد  ار  اه  هناد  -6
یتمالس : يارب  رانا  دیاوف 

(TANNINS)،(PUNICALAGINS) نناــت (، POLYPHENOL) کـــیلونف یلپ  يوـــق  ياهنادیـــسکا  یتـــنآ  زا  ینغ  راـــنا  -1
دشابیم . ( ANTHOCYANINS)و

دزاسیم . دنک  ار  یناطرس  ياهروموت  دشر  هدرک و  يریگولج  ناطرس  زورب  زارانا  رد  دوجوم   ELLAGIC ACID دیسا کیژالا  -2
زا يریگـشیپ  ریمازلآ و  سردوز و  يریپ  زا  يریگولج  اـه ، هتکـس  اهنایرـش و  بلـصت  زا  يریگوـلج  قورع ، بلق و  یتمالـس  يارب  راـنا  -3

تسا . دیفم  تاتسورپ  ناطرس  هژیوب  اهناطرس 
دراد . یگدننک  ینوفع  ذض  یشک و  بورکیم  تیصاخ  رانا  بآ  -4

نهآ میساتپ و  کیلوف ، دیسا  زا  یبوخ  عبنم  رانا  نینچمه  دنکیم . نیمات  ار   C نیماتیو هب  ندب  هنازور  زاین  دصرد  یلومعم 40  رانا  کی  -5
دشابیم .

دشابیم . رانا  صاوخ  رگید  زا  زین  دب  لورتسلک  نوخ و  کیلوتسیس  راشف  شهاک  -6
تسا . زمرق  بارش  زبس و  ياچ  رد  دوجوم  ياهنادیسکا  یتنآ  نازیم  ربارب  رانا 3  رد  دوجوم  ياه  نادیسکا  یتنآ  - 7

دهدیم . شیازفا  زین  ار  ندب  دیاسکا  کیرتین  نازیم  رانا  . دهدیم شهاک  دصرد  ات 30  ار  قورع  كالپ  لیکشت  رانا  -8
تسا . نوخ  هدننک  هیفصت  زاس و  نوخ  رانا  -9

تسا . هدننک  کنخ  هدرک و  فرطرب  ار  شطعرانا  -10
تسا . دیفم  ریساوب  يدرز و  ، تیرترآ ، لاهسا نامرد  يارب  رانا  -11

تسا . روآ  اهتشا  رانا  -12
تسا . دیفم  رثوم و  ندب  يژرنا  شیازفا  ینوخ و  مک  نامرد  رد  رانا  -13

دشابیم . اه  هیلک  دبک و  هدننک  تیوقت  رانا  -14
رانا : رگید  صاوخ 

دهدیم . نیکست  ار  دردولگ  رانا  تسوپ  هدرک  مد  -1
تسا . دیفم  هدعم  باهتلا  يارب  رانا  -2

نآ . هویم  تسوپ  تخرد و  هشیر  تسوپ  هژیوب  تسا  ضباق  رانا  -3

دزاسیم . دوبان  ار  هدعم  مرک  رانا  تخرد  هشیر  تسوپ  هدناشوج  -4
تسا . روآ  راردا  رانا  -5

دینک . لیم  کنخ  تروصب  دیناشوجب و  بآ  ناویل  کی  رد  نیچراد  مرگ  اب 3  ار  رانا  تسوپ  مرگ  لاهسا 30  نامرد  يارب  -6
دینک . هرغرغ  هدناشوج و  دیفس  جاز  مرگ  هارمه 2  هب  ار  رانا  تسوپ  مرگ  ادص 30  یگتفرگ  عفر  يارب  -7

دینک . لیم  ار  نآو  هدز  لفلف  کمن و  رانا  ياه  هناد  يور  درد  لد  عفر  يارب  -8
دینک . لیم  نارفعز  یکدنا  هارمه  هب  ار  رانا  بآ  ناویل  کی  بت  عفر  يارب  -9
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هدرک و طولخم  کمن  هایـس و  لفلف  یکدنا  اب  ار  نآ  سپـس  دـینک . ردوپ  هب  لیدـبت  هدرک و  کشخ  باتفآ  رون  ریز  رد  ار  رانا  تسوپ  -10
دیفم زین  اه  هثل  یتمالس  يارب  هدش و  اهنادند  ندش  ناشخرد  دیفـس و  ثعاب  طولخم  نیا  دینزب . كاوسم  ار  اهنادند  نادند ، ریمخ  اب  هارمه 

تسا .
دراد . زین  مرک  دض  تیصاخ  نینچمه  هدوب و  دیفم  ولگ  باهتلا  دردولگ و  يارب  رانا  تسوپ  هدناشوج  -11

. تسا دیفم  هناثم  هیلک و  گنس  ندرک  لح  يارب  رانا  هناد  -12

تایاور رظنم  زا  جنرب 

 . تسا موق  نایم  رد  سیئر )   ) رتهم ناس  هب   ، اه یکاروخ  نایم  رد  جنرب  ص :)  ) ادخ ربمایپ  هصالخ : 
 . تسا موق  نایم  رد  سیئر )   ) رتهم ناس  هب   ، اه یکاروخ  نایم  رد  جنرب  ص :)  ) ادخ ربمایپ 

 . تسا جنرب  سپس  تشوگ و   ، يارس نآ  يارس و  نیا  نانکاس  ياه  یکاروخ  همه  رتهم  ص : )  ) ادخ ربمایپ 
جنرب صاوخ 

 . يرامیب ره  زا  رانکرب  ملاس و  تسا و  درس  تسا :  ییوراد  وکین  جنرب ،  ص : )  ) ادخ ربمایپ 
 . میراد یم  هگن  دوخ  يرامیب  يارب  ارنآ  ام  تسا .  ییاذغ  وکین   ، جنرب ع " : )  ) قداص ماما 

مدوب جنر  رد  تخس  يدرد  زا  رابکی  نم  دیآ .  یمن  ام  يارب  هشفنب  جنرب و  زا  رت  ینتشاد  تسود  يزیچ  امـش ،  بناج  زا  ع : )  ) قداص ماما 
 . درب نایم  زاار  مدرد  نا   / اب دنوادخ  سپ  دنروآ ،.....  مهارف  ار  نآ  هک  متفگ  مروخب .  جنرب  هک  دش  ماهلا  نم  هب  ماگنه  نیارد  و 

(Musa sapientum یملع مان  زوم ( هویم  صاوخ 

عمتجم و نآ  ایهلگ  دـسر .  یم  رتم  ات ?  یهاـگ  نهپ و  گرزب و  رایـسب  نآ  ياـهگرب  تسا .  هچتخرد  دـننام  هک  یفلع  تسا  یهاـیگ  زوم 
 . دیآ یم  رد  درز  گنرب  ندیسر  زا  دعب  زبس و  ادتبا  نآ  هویم  تسا  هلبنس  تروصب 

دندرب يرانق  رئازج  هب  دندرک و  ادیپ  هنیگ  لحاوس  رد  ار  زوم  اهیلاغترپ  تسا .  هدش  یم  تشک  ناتـسودنه  رد  لبق  لاس  رازه  راهچ  زا  زوم 
 . دوش یم  تشک  ایند  ریسمرگ  قطانم  مامت  رد  زوم  نونکا  دش و  هدرب  اکیرمآ  هراح  یحاون  هب  یلویناپسا  یبهذم  رنویسیم  هلیسوب  سپس  و 
 . دنناسر یم  ارنآ  نداد  امرگ  هلیسوب  اجنآ  رد  دنتسرف و  یم  فلتخم  قطانم  هب  دننیچ و  یم  تخرد  زا  تسا  زبس  زونه  هکیماگنه  ار  زوم 

 . درد ینیریش  هزم  هک  تسا  زیر  یلیخ  مه  نآ  زا  یعون  تشرد و  رایسب  نآ  عون  کی  درد  فلتخم  عاونا  زوم 
هقرو هقرو  ار  زوم  نیتال  ياکیرمآ  ياهروشک  رد  دـنروخ  یم  ایبول  جـنرب و  اب  هارمه  دـنزپ و  یم  ار  زوم  ـالومعم  ییاوتـسا  ياـهروشک  رد 

دننک یم  کشخ  باتفآ  رد  هدرک و 
هدیـسر زوم  هناشن  نیا  دـشاب و  هتـشاد  دوجو  هایـس  ياه  هکل  نآ  يور  تفـس و  درز و  نآ  تسوپ  دـیاب  دـینک  یم  باختنا  زوم  هکیماگنه 

 . تسا نیگنس  شمضه  دایز  هتساشن  نتشاد  لیلدب  سران  زوم  تسا . 
: ییایمیش تابیکرت 

تسا بذج  لباق  تعرسب  دراد  دوجو  زوم  رد  هک  يدنق 
تسا دوجوم  ریز  داوم  زوم  مرگ  دص  رد 

يرلاک  ??? يژرنا 
مرگ  ?? بآ 

مرگ نیئتورپ ?/? 
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مرگ یبرچ ?/? 
مرگ دنق ?/? 

مرگ یلیم  میسلک ? 
مرگ یلیم   ?? رفسف 
مرگ یلیم  نهآ ?/? 
مرگ یلیم  میدس ? 

مرگ یلیم   ??? میساتپ 
دحاو  ??? نیماتیو آ 

مرگ یلیم  ? ?/ ?? نیماتیو ب 
مرگ یلیم   ? ?/ ?? نیماتیو ب 
مرگ یلیم   ? ?/ ?? نیماتیو ب 

مرگ یلیم   ?? نیماتیو ث 
 . دراد دوجو  نیمالوچ  هتاک  نیماپود و  نیرفت ،  یپورون  نینوتورس ،  دننام  مهم  رایسب  ییایمیش  هدام  دنچ  زوم  رد 

: یئوراد صاوخ 
يارب یبوخ  ياذـغ  تسه  مرن  نوچ  درد و  يدایز  يژرنا  زوم  دـنک .  یم  ظیلغ  ار  نوخ  تسا و  رت  لدـتعم و  ناریا  میدـق  بط  رظن  زا  زوم 

دشاب یم  نسم  صاخشا  ناکدوک و 
دشاب یم  اه  هچیهام  يارب  یبوخ  ياذغ  هدوب و  ناطرس  دض  دایز  میساتپ  نتشاد  لیلدب  ?(

تسا ینوخ  لاهسا  لاهسا و  نامرد  نینچمه  هدوب و  نیلم  زوم  ?(
دنروخب زوم  دیاب  امتح  نوخ  مک  رغال و  صاخشا  نیاربانب  تسا  زاسنوخ  زوم  ?(

تسا یسنج  يورین  هدعم و  هدننک  تیوقت  زوم  ?(
دشاب یم  هدور  هدعم و  مخز  نامرد  زوم  ?(

تسا لورتسلک  ندروآ  نیئاپ  يارب  یبوخ  يوراد  نینچمه  زوم  درگ  ?(
تسا ینوخ  لاهسا  هدننک  نامرد  زوم  ياهلگ  هریش  ?(

تسا دیفم  یگتخوس  نامرد و  يارب  زوم  تخرد  گرب  دامض  ?(
تسا هدعم  مرک  هدننک  عفد  زوم  هشیر  ?? (

یمک زوم  زا  سپ  دیاب  هضراع  نیا  عفر  يارب  دنک  یم  هدعم  زاگ  دـیلوت  ناجازم  درـس  رد  اصوصخ  نآ  ندروخدایز  تسا و  خافن  زوم  ?? (
دروخ کمن 

. درد باصعا  متسیس  لداعت  دشر و  نیمات  رد  یبوخ  ریثات  زوم  ?? (
دیروخب لسع  اب  ار  زوم  ندب  فعض  نامرد  يارب  ?? (

. دننک طارفا  نآ  ندروخ  رد  دیابن  تسا و  رضم  دنق  ضرم  هب  نایالتبم  يارب  دایز  دنق  ندوب  ارد  تلعب  زوم  ?? (

مالسا رظنم  زا  نوتیز  صاوخ 

درب یم  ار  نادـند  مرج   ، دـنک یم  وب  شوخ  ار  ناهد  هتـسجخ !  یتخرد  زا   ، نوتیز تسا  یکاوسم  وکین  هچ  (: ص "  ) ادـخ ربمایپ  هصالخ : 
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 . تسا نیشیپ  ناربمایپ  نم و  كاوسمو 
كاوسمو درب  یم  ار  نادند  مرج   ، دـنک یم  وب  شوخ  ار  ناهد  هتـسجخ !  یتخرد  زا   ، نوتیز تسا  یکاوسم  وکین  هچ  (: ص "  ) ادـخ ربمایپ 

 . تسا نیشیپ  ناربمایپ  نم و 
 . " دنک یم  رود  ندب  زاار  اهداب  نوتیز  (: (ع" قداص ماما 

 . " تسا هتسجخ  یتخرد  هکارچ  روخب  نوتیز   " هک دوب  نیا  تخومآ  دوخ  دنزرف  هب  مدآ  هک  ییاهزیچ  زا  یکی  (: ع"  ) مظاک ماما 
نوتیز نغور  صاوخ 

 . " تسا هتسجخ  یتخرد  زا  نآ  هک  ارچ  ؛  دینک برچ  نوتیز  نغور  اب  ار  دوخ  دیروخب و  نوتیز  نغور  ص " :) ادخ ( ربمایپ 
زا هک  ارچ  دـیلامب  شیوـخرب  نآ  نغور  زا  دـیزاسب و  شروـخ  نآ  زا   . تسا هتـسجخ  هک  ارچ  دـیروخب  نوـتیز  نغور  (: ص"  ) ادـخ ربماـیپ 

 . " دیا یم  نوریب  هتسجخ  یتخرد 
 . " تساهنآ هلمج  زا  مازج  هک  تسا  درد  داتفه  نامرد  نآ  رد  اریز  دینک  برچ  نآ  اب  ار  دوخ  دیروخب و  نوتیز  نغور  (: (ص " ادخ ربمایپ 
یم تشپ  هک  هاگ  نادب  زین  دنک و  یم  يور  هک  هاگ  نادب   ، نآ رد   . تسا ناکین  شروخ  ناکاپ و  نغور   ، نوتیز نغور  (: ص "  ) ادخ ربمایپ 

 . " تسا هدش  رو  هطوغ  یکاپ  رابود  تسا و  هدش  هداهن  تکرب  دنک 
رابود تسا  ناگدـیزگرب  شروخ  ناکین و  نغور  هک  ارچ  دـیزاسب  شروخ  نآ  اب  دـینک و  برچ  ار  ندـب  نوتیز  نغور  اب  (: ع "  ) یلع ماـما 

چیه نآ  دوجو  اب  تسا و  هدش  هداهن  تکرب  دنک  یم  يور  هک  ماگنه  نادبودنک  تشپ  هک  ماگنه  نادب  نآرد  هدـش و  هدوس  نآ  رد  یکاپ 
 . " دناز یمن  نایز  يا  يرامیب 

دـنک و یم  كزان  ار  تسوپ   ، دـشخب یم  ماکحتـسا  ار  ناوختـسا   ، دـنایور یم  تشوگ  نوتیز  نغور  اب  قیوس  ندروخ  (: ع "  ) قداص ماـما 
 . " دیازفا یم  یسنج  ناوترب 

 . دنک نامرد  یناویح  نغور  ای  نوتیز  نغور  ابو  ددنبب  ار  نآ   ، دز نوریب  يا  هسامآ  ای  شوج  امش  زا  یـسک  ندب  زا  رگا  (: ع "  ) قداص ماما 
"

(Strawberry  ) یگنرف توت  صاوخ 

هب مظنم و  نآ  ياهلگ  دراد  هدـیباوخ  تسار و  هقاس  عون  ود  هک  خرـس  لگ  هداوناخ  زا   Fragaria Vesca یملع مان  اب  تسا  یهایگ 
هب هدـش و  گرزب  جـیردت  هب  هک  تسا  نآ  لـگ  جـنهن  تقیقح  رد  یگنرف  توت  یکاروخ  هدافتـسا  دروـم  تمـسق  دـشابیم  دیفـس  گـنر 

تسا  فورعم  یگنرف  توت  هویم  ناونع  هب  حالطصا 
روط هب  ار  نآ  هویم  یمعط  شوخ  لـیلد  هب  تاـقوا  یـضعب  دراد و  دوجو  ناریا  یلامـش  یحاون  یـضعب  رد  وردوخ  تلاـح  هب  یگنرف  توـت 

رادقم يواح  هک  نآ  هشیر  گرب و  زا  تسا و  هتـشاد  ییوراد  فرـصم  هایگ  نیا  ياهتمـسق  همه  زابرید  زا  دـنهدیم  شرورپ  یعونـصم 
یمک یلو  تسا  توت  هیبش  يا  هویم  یگنرف ، توت  تسا  هدـشیم  هدافتـسا  روآراردا  لاهـسا و  دـض  ناونع  هب  تسا  ننات  ياهظحالم  لـباق 

تـسا هدنزخ  کیراب و  ییاه  هقاس  تشرد و  ییاهگرب  ياراد  هاتوک و  شا  هتوب  تسا . عوبطم  شرت و  نآ  معط  زمرق و  شگنر  رت ، تشرد 
. دناود یم  هشیر  دباوخ و  یم  نیمز  يور  هک 

نیا ياه  تمـسق  همه  زاب  رید  زا   . هشیر گرب و  هویم ،  زا : دنترابع  دنریگ ، یم  رارق  هدافتـسا  دروم  یگنرف  توت  هتوب  زا  هک  ییاه  تمـسق 
روآرارداو لاهسا  دض  ناونع  هب  تسا  ننات  يا  هظحالم  لباق  رادقم  يواح  هک  نآ  هشیر  گرب و  زا  تسا و  هتـشاد  ییوراد  فرـصم  هایگ 

. ینتسب تبرش و  ابرم ، هدناشوج ، ماخ ، دریگ : یم  رارق  هدافتسا  دروم  نوگانوگ  ياه  تروص  هب  یگنرف  توت  . تسا هدش  یم  هدافتسا 
 : ناسنا یتمالس  رد  نآ  رثا  یگنرف و  توت  يا  هیذغت  صاوخ 
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توت دنوش  یم  ثعاب  يذـغم  داوم  نیا  هک  دـشاب  یم  اه  نادیـسکا  یتنآ  میـساتپ و  تالوف ، ، C نیماـتیو ربیف ، زا  یبوخ  عبنم  یگنرف  توت 
ندـب یتمالـس  ءاقترا  لک  رد  ناطرـس و  عاونا  هب  التبا  رطخ  شهاک  بلق ، تمالـس  شیازفا  ثعاب  نیریـش ، نیزگیاج  کـی  ناونعب  یگنرف 

، فـلتخم ياهدـنق  ژالیـسوم ، نناـت ، ناوـت  یم  نآ  مـهم  رثوـم  داوـم  زا  دـشاب . یم  رفـسف  نـهآ و  میـسلک ، حـالما  ياراد  نـینچمه  دوـش .
یمک يرلاـک  تسا و  عابـشا  یبرچ  دـقاف  نیماـتیو و  زا  راشرـس  یگنرف  توـت  . درب ماـن  ار  هوـیم  ياهدیـسا  صوـصخ  هب  اـه و  تالیـسیلاس 
توت توت ، هاش  لثم  اه  توت  ریاس  دـننام  یگنرف  توت  دراد . يژرنا  يرلاـک   ?? هک  تسا  ددـع  لداـعم ?  یگنرف  توت  دـحاو  کـی  . دراد

. تسا هناثم  هدور و  هدننک  كاپ  کشمت و … دیفس ،
زین هدش و  نوخ  تالوف  رادـقم  رد  یهجوت  لباق  شیازفا  ثعاب  یگنرف  توت  دـحاو  کی  هنازور  تفایرد  تسا ، هداد  ناشن  ریخا  تاقیقحت 

رد هک  تسا  يا  هنیمآ  دیـسا  نیئتسیـسومه  دهد . یم  شهاک  ار  نوخ  نیئتسیـسومه  رادـقم  تالوف ، دـهد .  یم  شهاک  ار  الاب  نوخ  راشف 
کیژالا لثم  اه  نادیـسکا  یتنآ  زا  ییالاب  ریداقم  ياراد  یگنرف  توت  نینچمه  . دوش یم  ینوخ  ياهگر  ندـش  دودـسم  ثعاب  دایز  ریداقم 

رد ار  یگنرف  توت  فرصم  تیمها  تاعلاطم  نیا  . دنرثوم یبلق  ياه  يرامیب  زا  يریگشیپ  رد  هک  تسا  زمرق ) هنادگنر  ) نینایسوتنآ دیـسا و 
دوبهب ثعاب  هک  دوب  هداد  ناشن  یلبق  تاعلاطم  نینچمه  دـهد . یم  ناشن  یقورع  - یبلق متـسیس  درکلمع  دوبهب  لماع  ناونعب  ییاذـغ  همانرب 

درک هراشا  ریز  دراوم  هب  ناوت  یم  یگنرف  توت  صاوخ  رگید  زا  دوش . یم  لصافم ) باهتلا  دیئوتامور ( تیرترآ  لرتنک  هظفاح و  درکلمع 
تیـصاخ ياراد  دـننک  یم  لامعا  ندـب  رب  ار  دوخ  تارثا  مادـک  ره  هک  بآ  حالما و  نیماتیو ، عاونا  دوجو  رب  هوالع  هویم  نیا  فرـصم  :- 

تسا روآ  اهتشا  یگنرف  توت  دیامن -. یم  يریگولج  نیئارش  بلـصت  زا  یگنرف  توت  دشاب -. یم  زین  هدننک  کنخ  نیلم و  هدننک ، تیوقت 
ای یگنرف  توت  گرب  هدرک  مد  تسا -. دیفم  ناوناب  ریـش  راردا و  ندرک  دایز  رد  یگنرف  توت  گرب  هدرک  مد  دـنک -. یم  دایز  ار  راردا  و 
نآ هب  یلهسم  تیـصاخ  یگنرف  توت  رد  دوجوم  یندعم  حالما  دنک - . هجلاعم  ار  هناثم  ياه  گنـس  سرقن و  دناوت  یم  یگنرف  توت  هویم 

تسوبی نامرد  يارب  یگنرف  توت  تهج  نیمه  هب  دنک و  یم  راداو  ضابقنا  طاسبنا و  هب  ار  هدور  تالضع  حالما  نیا  اریز  تسا ، هدیـشخب 
ياهیرامیب اب  هک  ییاه  بت  ناـمرد  يارب  هک  دـیآ  یم  تسد  هب  يا  هباـشون  دـیزیرب ، بآ  رد  دـینک و  هل  ار  یگنرف  توت  رگا  تسا - . رثؤم 

توت تسا - . رثؤم  ندـب  يزاـسنوخ  رد   C نیماتیو نهآ و  نتـشاد  تلع  هب  یگنرف  توت  تسا - . دـیفم  رایـسب  دـشاب ، یم  هارمه  یباـهتلا 
یگتـسکش میمرت  اه و  نادند  ماکحتـسا  ناناوجون ،  ناکدوک و  ومن  دـشر و  رد  رفـسف ، میـسلک و  یفاک  ریداقم  ندوباراد  تلع  هب  یگنرف 

هدوب نبرک  تاردیه ?  نهآ و  يرادقم  میساتپ و  مزینم ، میسلک ، رفسف ، نوچ  يداوم  يواح  یگنرف  توت  تسا - . رثؤم  رایسب  اه  ناوختسا 
هدوب رثؤم  هثل  يرامیب  نامرد  رد  ، C نیماتیو نتشاد  لیلد  هب  یگنرف  توت  دنکیم -. فرطرب  ار  یگتـسخ  هدرک و  يژرنا  دیلوت  ندب  رد  و 

ارچ دننک  لیم  یگنرف  توت  امتح  تسا  رتهب  دننکیم ، يرکف  تانیرمت  هک  يدارفا  نایوجـشناد و  دنکیم -. يدایز  کمک  اذغ  مضه  هب  و 
عفر شهاک و  رد   B نیماتیو نتشاد  تلع  هب  یگنرف  توت  نینچمه ، دوشیم -. ناشزغم  زاین  دروم  رفـسف  نیمات  ثعاب  هویم  نیا  ندروخ  هک 

تیـصاخ زا  دراد و  ندـب  يزاـسنوخ  رد  یمهم  شقن  یگنرف  توت  تسرثؤم -. یتسـس  ناـجیه و  بارطـضا ، يدومخ ، تینابـصع ، سرت ،
، هروا لـثم  دـیاز  رـضم و  داوم  زا  نوخ  ندـش  كاـپ  ثعاـب  یگنرف  توت  ندروـخ  اـهنیا  رب  هوـالع  تسرادروـخرب . ياهدـننک  ینوفعدـض 

مـشچ تیوقت  اـهنخان و  دـشر  ثعاـب  توت  رد  دوـجوم   A نیماـتیو تـسا -. سرقن  هدـننک  ناـمرد  زین  دوـشیم و  یبرچ  کیروادیـسا و 
فرـصم دـهد  یم  ناشن  دـیدج  تاعلاطم  . دـهد یم  شهاک  ار  ناطرـس  هب  ءالتبا  لامتحا  يزبس ، هویم و  دـحاو  هنازور ?  فرـصمدوشیم 

. تسا رثؤم  رایسب  الاب  نوخ  راشف  شهاک  رد  برچ ، مک  تاینبل  دحاو  هارمه ?  هب  يزبس  هویم و  دحاو   ?? ای  هنازور ? 

ییوراد ناهایگ  اب  یباوخ  یب  نامرد 

ییوراد  ناهایگ 
 : یباوخ یب 
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 . دنک یم  رییغت  تعاس  تشهات  شش  نیب  امومع  درف  يراک  طیارشو  نس  هب  یگتسب  باوخ  تدم 
: درک هراشا  ریز  دراوم  هب  ناوت  یم  هک  دراد  ینوگانوگ  ياه  تلع  یباوخ  یب 

بارطضاو  ینارگن  - 1
دایز هوهقو  ياچ  ندیشون  - 2

راگیس ندیشک  - 3
... باصعا و ياه  یتحاران  - 4

یباوخ  یب  نامرد  - 
ناگدنناوخزا هتسد  نآ  دیاش  ات  مینک  یم  هراشا  اهنآزا  یخرب  هب  اجنیارد  ام  هکدراد  دوجو  ینوگانوگ  ياهروتسد  یباوخ  یب  نامرد  يارب 

 . دننک تحارتسا  بارطضا  نودب  ار  یتاعاس  اهروتسد  نیا  نداد  ماجنازا  سپ  دنناوتب  دنا .  هتشادن  یتحار  باوخ  زورما  هب  ات  هک  ، 
 : لواروتسد - 

. تسا رثومرایسب  یباوخ  یب  نامرد  رد  زینشگ   . دینک لیمو  دیزپب  زینشگ  اذغ  اب  یباوخ  یب  عفر  يارب 
: مودروتسد - 

. تسا رثوم  رایسب  یباوخ  یب  عفر  يارب  تسا و  نکسم  ریش  اب  هارمه  ودک  مخت  هریشو  تسا   A نیماتیوزا راشرس  لبنتودک 
 : موس روتسد  - 

دوز تساراد . ار  سمو  يور  دی ، زنگنم ،  ، میزینم رفسف ،   ، میـسلک نهآ ،  دننام  یندعم  داومو  دشاب  یم   A، B،C نیماتیو زا  راشرس  وهاک 
. تسا رثوم  یباوخ  یب  عفر  ردو  دنک  یم  تیوقتار  اه  هدورو  تسا  مضه 

 : مراهچروتسد - 
. دنک یم  دایزار  باوخو  مارآ  ار  باصعا  دینک .  لیم  ناجنف  هس  ، ود يزور  ار  کشمدیب  لگ  هدرک  مد 

 : مجنپروتسد - 
. تسارثوم باصعا  یتحار  یباوخ و  یب  عفر  يارب  بآرتیل  کی  رد  مرگ  رادقم 25  هب  هفرخ  هدرک  مد 

تاجیزبس اب  ناطرس  هیلع  گنج 

یلیکو دنز  هلحار  مجرتم :
ای دننک  يریگولج  اه  ناطرـس  عاونا  زورب  زا  دـنناوت  یم  ریـس  و  ینزبداب ) ياه  گرب  اب  کچوک  یتخرد  ) ابولیب وگنیج  ملک ، یلکورب ، ملک 

ناشن هدش ، ماجنا   DNA اه و لولـس  نورد  تالاعفنا  لعف و  اذغ و  ریثأت  رب  هک  يددـعتم  تاقیقحت  دـنریگب . ار  اهروموت  تفرـشیپ  يولج 
. دنک يریگولج  اه  يرامیب  تفرشیپ  ای  زورب  زا  يدایز  دح  ات  دناوت  یم  ییاذغ  بسانم  میژر  هک  دهد  یم 

تسا : هدش  ماجنا  رومیتلاب  رد  اکیرمآ  ناطرس  تاقیقحت  نامزاس  رد  هک  تسا  یتاقیقحت  زا  هتفرگرب  دیناوخ  یم  ریز  رد  هک  یبلاطم 
یلکورب ملک  زا  ینغ  میژر  هک  رفن  رد 20  هک  دنتفایرد  نپاژ  يابوکوست  هاگـشناد  زا  شناراکمه  اکانای و  يرونیکآ  رتکد  لوا ، هلحرم  رد 

هتفای شهاک  تدـش  هب  دوش ، یم  هدـعم  ناطرـس  مخز و  هدـعم ، هراوید  مرو  زورب  ثعاـب  هک  يرولیپ  رتکاـبوکیله  تنوفع  نازیم  دنتـشاد ،
تسا .

نازیم شهاک  لرتنک و  یلو  میربب ، نیب  زا  لماک  روط  هب  ار  يرولیپ  رتکاب  وکیله  میا  هتـسناوتن  زونه  هکنیا  دوجو  اب  دیوگ : یم  اکانای  رتکد 
لثم هداس  يا  هلیـسو  اـب  مه  نآ  دوش ، یم  هدـعم  هراوید  ناطرـس  صوصخ  هب  هدـعم  ياـه  يراـمیب  دـشر  فقوت  اـی  يدـنک  ثعاـب  هک  نآ 

دراد . يراودیما  ياج  تسا و  یشخب  ترسم  رایسب  ربخ  نارامیب  يارب  نیا  تسا . ریذپ  ناکما  یلکورب  ملک  ندروخ 
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اه  نادیسکا  یتنآ  اه و  نافاروفلوس 
تردق هدام  نیا  دراد . یناطرـس  دض  رثؤم  يوق و  رایـسب  تیـصاخ  هک  تسا  یلکورب  ملک  رد  دوجوم  ییایمیـش  داوم  زا  یکی  نافاروفلوس 

درب . یم  الاب  ار  از  ناطرس  لماوع  ربارب  رد  اه  لولس  یعافد 
ناطرس زا  يریگشیپ  رد  رثؤم  هجیتن  رد  اه و  لولس  هدنـشک  هدنرب DNA و  نیب  زا  یمس  ياه  لوکلوم  هدننک  لاعفریغ  اه  نادیـسکا  یتنآ 

. دنتسه
شوـم تسوـپ  يور  یلکورب  مـلک  زا  يرادــقم  یتــقو  دــش ، صخــشم  تـفرگ  تروـص  یلکورب  مـلک  يور  رب  هـک  يرگید  قـیقحت  رد 

زا یکی  داد . ناشن  دوخ  زا  تسا  تسوپ  ناطرـس  یلـصا  لماع  هک  ( UV) شفنب ءاروام  هعشا  هدننک  یثنخ  ریثأت  دش ، هدیلام  یهاگـشیامزآ 
هب عورـش  میدومن ، عطق  ار  شوم  رب   ، UV شبات هکنیا  ضحم  هب  دـیوگ : یم  اوتـسکاووئکنید  یتانبلآ  مان  هب  قیقحت  نیا  رد  لاعف  نیققحم 
رد شوم  ياهروموت  یمجاهت  تلاـح  دـیدهت و  نازیم  زا  دـصرد   50 هک میدـش  هجوتم  میدرک و  شتـسوپ  رب  یلکورب  ياه  هکت  نتـشاذگ 
یم نیا  دش . هتـساک  دـندرکن ، تفایرد  ار  یلکورب  کسام  دـنتفرگ و  رارق   UV شبات دروم  طیارـش  نامه  رد  هک  ییاه  شوم  اـب  هسیاـقم 

یلکورب ریثأت  نازیم  یسررب  لاح  رد  میت  نیا  دشاب . نآ  زورب  زا  يریگولج  ای  تسوپ  ناطرس  تفرـشیپ  شهاک  يارب  یبسانم  لح  هار  دناوت 
تیاضر ياه  باوج  هب  هدعم  ناطرـس  دـننام  زین  ناسنا  تسوپ  ناطرـس  دروم  رد  هک  دـنراودیما  رایـسب  دنتـسه و  ناسنا  تسوپ  ناطرـس  رب 

دنسرب . یشخب 
. دشاب نانز  رد  هنیس  ناطرس  زورب  زا  يریگولج  رد  رثؤم  لماع  دناوت  یم  نآ  یشرت  ملک و  هک  دنتفایرد  ناققحم  تاعلاطم ، موس  هلحرم  رد 

ناطرـس هب  التبا  رطخ  يدایز  دح  ات  دـناوت  یم  ملک  ندروخ  اکیرمآ ، نانز  تمالـس  نامزاس  طسوت  هدـش  يروآ  عمج  تاعالطا  ساسا  رب 
دوخ ییاذغ  ياه  هدعو  هب  ار  ملک  غولب ، نینـس  لیاوا  رد  هک  ینانز  هک  دـهد  یم  ناشن  تاقیقحت  نینچمه  دـهد . شهاک  نانز  رد  ار  هنیس 

رد يرت  مواقم  رایـسب  ندـب  دـنداد ، همادا  زین  یلاسگرزب  ات  ار  دـنور  نیا  هدرک و  تفایرد  ار  نآ  زا  یهجوت  لـباق  نازیم  هنازور  دـندوزفا و 
. تسا یشرت  ملک  ای  ماخ  ملک  زا  رت  دیفم  رایسب  زپ  مین  ای  هتخپ  ملک  هتبلا  دنراد . هنیس  ناطرس  ربارب 

لکش رییغت  نتفر DNA و  نیب  زا  يریگولج  لولـس و  يزاس  مواقم  اب  ملک  رد  دوجوم  ياه  تالونیـسوکولگ  هک  داد  ناشن  تاقیقحت  نیا 
رد دزاس و  یم  لرتنک  یبوخ  هب  ار  یناطرس  ياه  لولس  تفرشیپ  هیلوا ، لحارم  رد  دوش و  یم  ناطرـس  دلوم  هدام  شهاک  ثعاب  اه ، لولس 

میخو ناطرـس و  تفرـشیپ  زا  اه ، لولـس  نیا  ندرب  نیب  زا  یناطرـس و  مجاهم  ياه  لولـس  تفرـشیپ  دنیآرف  ندرک  نکاس  اب  يدـعب  لحارم 
. دنک یم  يریگشیپ  زین  ملاس  ياه  لولس  نتفای  لکش  رییغت  زا  نینچمه  هدرک و  يریگولج  نآ  ندش 

. دش شیامزآ  اه  مناخ  رد  نادمخت  ناطرس  تفرشیپ  زورب و  زا  يریگولج  رب  ابولیب  وگنیج  هایگ  ریثأت  قیقحت  زا  يرگید  شخب  رد 
ناطرس هب  دندرک ، یم  هدافتسا  ابولیب  وگنیج  هایگ  زا  هک  ینانز  هک  دش  صخشم  نوتسوب ، نانز  ناتسرامیب  رد  هدمآ  لمع  هب  تاقیقحت  یط 

دش . عورش  زین  ناطرس  هب  التبم  نانز  يور  قیقحت  بیترت  نیدب  دندوب و  هدشن  راچد  نادمخت 
هاگآ ناطرـس  رب  تاجیزبس  ناهایگ و  ریثأت  زا  اـت  میداد  ماـجنا  یتیعمج  تاـعلاطم  دـیوگ : یم  حرط  نیا  ناـققحم  زا  یکی  هی " نیب   " رتکد

هدش التبم  نادمخت  ناطرـس  هب  دـندرک ، یم  فرـصم  وگنیج  هایگ  زا  هک  ینانز  زا  دـصرد  اهنت 6/1  هک  میدـش  هجوتم  تیاـهن  رد  میوش و 
ياه لولس  تفرشیپ  زا  دصرد  ات 80  دراد و  ناطرـس  زا  يریگولج  رد  يوق  رایـسب  ریثأت  هایگ  نیا  هک  میدرب  یپ  تاقیقحت  نیا  رد  دـندوب .

شقن یهاگشیامزآ ، یتیعمج و  تاقیقحت  رامآ  تاعالطا و  قیفلت  اب  درب . یم  نیب  زا  ار  مجاهم  ياه  لولـس  دنک و  یم  يریگولج  یناطرس 
دیدرگ . تباث  یناطرس  ياه  لولس  رب  هایگ  نیا  هدنرب  نیب  زا  هدنرادزاب و 

دیلوت  PHIP مان هب  ییایمیـش  هدام  دایز ، ترارح  اب  هدـش  هتخپ  غرم  مخت  تشوگ و  هک ، دـنتفایرد  ناققحم  قیقحت ، نیا  ییاهن  هلحرم  رد 
درک . یثنخ  ار  هدام  نیا  ناوت  یم  ییاذغ  داوم  نیا  اب  ریس  ندرک  هارمه  اب  دوش و  یم  ناطرس  ثعاب  هک  دنک  یم 

ندوب الاب  دـننام  یلماوع  دـنوش و  یم  راچد  هنیـس  ناطرـس  هب  رتشیب  دـنروخ ، یم  تشوگ  رتشیب  هک  ینانز  هک  تسا  هداد  ناـشن  تاـقیقحت 
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دنهد . یم  شیازفا  ار  ناطرس  نیا  هب  التبا  اه  نومروه  ندوب  لداعتمان  ییاذغ و  ياه  هدعو  رد  یبرچ  دایز  تفایرد  نوخ و  یبرچ 
داجیا ندرب DNA و  نـیب  زا  اـب   PHIP ددرگ . یم   PHIP ندـش یثنخ  ثعاـب  ریـس  رد  دوجوم  داوم  هک  دـش  تباـث  تاـقیقحت  نیا  رد 

دارفا رد  رطخ  نیا  دوش و  یم  ناطرـس  زورب  ای  دـیدشت  ثعاب  یمیزنآ  حـشرت  اب  هدام  نیا  دوش . یم  ناطرـس  زورب  ثعاب  ندـب  رد  یتارییغت 
. تسا رتشیب  لاس  يالاب 40 

DAS دبای . یم  شیازفا  رایسب  ناطرس  هب  التبا  رطخ  نآ  ندروخ  اب  دنک و  یم  حشرت  ار  هدام  نیا  دوش ، یم  هتخپ  ای  خرس  دایز  هک  یتشوگ 
درک . یثنخ  ار  رطخ  نیا  ناوت  یم  تشوگ  هب  نآ  ندرک  هفاضا  اب  تساهروموت و  تفرشیپ  زورب و  زا  يریگشیپ  لماع  ریس  رد  دوجوم 
فـشک ار  ییاپیلچ  ناهایگ  یناطرـس  دـض  راثآ  ینـشور  هب  ام  دـیوگ : یم  هسنارف  نویل  ناطرـس  تاقیقحت  زکرم  ققحم  رـس  ناـنرب " لـپ  "

رایـسب دح  ات  ناوت  یم  ملک  عاونا  هنازور  تفایرد  اب  لاثم  يارب  دنتـسه . تاجیزبس  یناطرـس  دض  راثآ  دیؤم  تاقیقحت  نیا  یمامت  میدرک .
میظنت میهد و  رییغت  يروط  ار  دوخ  هنازور  ییاذغ  همانرب  تسیاب  یم  بیترت  نیدب  درک . يریگولج  هیر  ناطرس  تفرـشیپ  زورب و  زا  يدایز 

. مینک يریگولج  یگداس  نیمه  هب  ناطرس  هب  التبا  زا  ات  مینک  تفایرد  تاجیزبس  هژیو  هب  هویم و  یهجوت  لباق  نازیم  هک  مینک 

(TURNIP  ) مغلش

یم رارق  اه  گرب  زا  هلـصافاب  دـنوش و  یم  رهاظ  نا  رب  اه  لگ  هک  يروحم  یگدـیرب و  ییاراد  نا  ياه  گرب  وب  بش  هداوناـخ  زا  یهاـیگ 
شرورپ عرازم  بلاغ  رد  هک  یعارز  تسا  یهایگ  مغلش  دسر . یم  فرـصم  هب  هک  تسا  يا  هتخودنا  داوم  يواح  مروتم و  نا  هشیر  دنریگ 

. دوشیم هداد 
یم تیوقت  ار  باصعا  وزغم  نا  رفـسف  دـنک و  یم  مکحم  ار  تلکـسا  تهج  نیمه  زا  دـشاب و  یم  دایز  میزینم  یعیبط و  دـنق  ياراد  مغلش 

هدعم هک  یناسک  يارب  مغلش  اما  دوشیم  رتاوگ  جنشت و  نامرد  ثعاب  مغلش   . دیامن یم  تیوقت  دهدیم و  نیکست  تسا و  زغم  كاروخ  . دنک
تسا نیگنس  یمک  تسا و  زلولـس  يرادقم  ياراد  نوچدننک  خفن  دوش  ثعاب  هک  تسا  نکمم  نا  ندش  مضه  رید  تلع  هب  دنراد  فیعض 

یلامتحا ياه  نایز  ندرک  یثنخ  يارب  امود  دـننک  هدافتـسا  رت  فیطل  رتکچوک و  ياـه  مغلـش  زا  ـالوا  تسا  رتهب  صاخـشا  نیا  يارب  اذـل  .
. دوب دهاوخ  دیفم  دینک  هدافتسا  ینیریش  لفلف و  هریز و  زا  نا  هارمه 

ناطرس دض  يزبس  مغلش ، 

هدوب و دمآرـس  مه  ییاذغ  ریغ  ياه  یگژیو  ریاس  رظن  زا  هکلب  تسا ،  هدنزرا  شا  یندـعم  صاوخ  نیماتیو و  نتـشاد  رظن  زا  اهنت  هن  مغلش 
 . دوش یم  هدرمش  مهم  ياه  يزبس  هرمز ي  رد 

ملک دننامه  اهنآ  اریز  دـنیآ ،  یم  رامـش  هب  ناطرـس  زا  يریگـشیپ  هدـمع ي  لماوع  زین ،  زبس )  ناهایگ  یفیل (  ياه  يزبس  زایپ ،  رب  هوالع 
 . دـنزاس یم  فقوتم  ناروناج  رد  ار  ناطرـس  دـشر  هک  دـنرادروخرب  يداوم  زا  ناهایگ ،)  زا  هورگ  کی  ییاپیلچ (  ناـهایگ  ریاـس  چـیپ و 

 . تسا یناطرس  دض  داوم  ياراد  تسا ،  گنردرز  گرزب و  یمغلش  هک  بادنم )  ینغور (  مغلش  نینچمه 
. دنراد مان  اه »  تیلونیسوکولگ  دراد « ، دوجو  مغلش  رد  هک  ناطرس  دض  داوم  نیا  زا  یکی 

يزبس نیا  هک  یتیعمج  نیب  رد  هدش ،  هدهاشم  دنا و  گرب  رپ  زبس و  ناهایگ  نیا  ءزج  جانفسا ،  یگرب و  ملک  لیبق  زا  یمغلـش  ياه  يزبس 
تسا .  هدوب  مک  هیر  ناطرس  هژیو  هب  اه  ناطرس  عاونا  هب  نانآ  يالتبا  نازیم  تسا ،  ناشفرصم  دروم  ییاذغ  داوم  نیرتشیب  ءزج  اه 

ناطرس یضعب  زا  هدننک  يریگولج  لماوع  اهنت  دیاش  گربرپ  دنت و  زبس ،  ناهایگ  هک  دنا  هتـشاد  نیا  زا  تیاکح  هتـسویپ  یناهج  تاعلاطم 
 ، داوم نیا  يود  ره  دنتـسه .  راشرـس  تسا ،  لیفورلک  نتوراکاتب و  لماش  هک  اهدـیئونتوراک  زا  ییاه  يزبس  نینچ  نمـض  رد  دنـشاب .  اـه 

 . دنراد یناطرس  دض  تیصاخ 
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دیفم  تاکن 
 « تیلونیسوکولگ نتفر «  نیب  زا  ببس  نتخپ ،  هک  ارچ  دیروخب .  ماخ  تروص  هب  ار  بادنم )  ینغور (  مغلش  یلومعم و  مغلش  زا  يرادقم 

 . دوش یم  اهنآ  رد 
هدید شا  هرگ  رود  هب  یتروص  هقوط ي  هدوب و  دیفس  هشیر  ياراد  دیفس  مغلش  هک  تسا  نیا  دیفس  مغلش  زا  ینغور  مغلـش  صیخـشت  زرط 

تسا .  دیفس  مغلش  زا  رت  دیفس  رت و  گرزب  هدوب و  رادوخرب  یتروص  هب  لیام  درز  هشیر  زا  ینغور  مغلش  دوش .  یم 
دننام يدیفم  حالما  زا  ندوب  راشرـس  يدنق و  داوم  دصرد  هد  ندوب  اراد  ببـس  هب  هک  تسا  يذـغم  يوقم و  رایـسب  تالوقب  زا  یکی  مغلش 
نانچ هدوب و  نوخ  ياه  هدنزاس  اه و  هدننک  كاپ  زا  یکی  مغلـش  دیآ .  یم  باسح  هب  شزرا  اب  رایـسب  ییاذغ  داوم  ءزج  میزینم  میـسلک و 

 . دوش یم  ناطرس  دننام  یکانرطخ  ياه  يرامیب  هب  التبا  زا  يریگولج  بجوم  نآ  رد  دوجوم  میزینم  میسلک و  حالما   ، دش هتفگ  هک 
یبرچ مغلش ، رد  دوجوم  میـساتپ  دوش .  یم  ینوفع  ياهیرامیب  ربارب  رد  ندب  زا  عافد  نوخ و  هیفـصت  ثعاب  نآرد  دوجوم  هروش  نینچ  مه 
مغلش رد  دوجوم  رفسف  یفرط  زا  دراد . میقتسم  تلاخد  نوخ  زمرق  دیفـس و  ياه  لوبلگ  لیکـشت  رد  رد  نآ  کینـسرا  دنک و  یم  یثنخ  ار 
هاـیگ نیا  نآ ،  رب  هوـالع  هکلب  دراد  دوجو  میـسلک  يداـیز  رادـقم  مغلـش  گرب  رد  اـهنت  هن  دوش . یم  یبصع  ياـه  هتخاـی  تیوقت  بجوم 

رت هریت  مغلـش  گرب  گنر  هزادنا  ره  هب  دوش . یم  نیبولگومه  هژیو  هب  نوخ  دایدزا  ببـس  هک  تسه  زین  سم  نهآ و  يدایز  رادقم  يواح 
نآ مهم  رثوم و  شقن  رگناشن  یبوخ  هب  نآ  هشیر  گرب و  رد   ، A , B , C ياه نیماتیو  دوجو  نینچمه  تسه . نآ  رد  يرتشیب  دی  دشاب ، 

گنـس عفد  مغلـش  هراصع  هک  تسا  هدرک  تباث  هلوترب "  رتکد "  تسا .  نآ  هیذـغت ي  لداـعت  رد  صوصخ  هب  یبصع و  لداـعت  ظـفح  رد 
دنک .  یم  لیهست  دراد ،  کیروا  دیسا  يور  رب  هک  یگدننک  لح  تیصاخ  تلع  هب  ار  يویلک  ياه 

یم روط  نیمه  دوش .  یم  هدافتـسا  نآ  شآ  ای  پوس  زا  روظنم  نیا  يارب  دراد . یـسفنت  ياه  يراـمیب  ناـمرد  رد  يرثوم  دـیفم و  رثا  مغلش 
ترارح تمیالم  هب  دنزیر و  یم  بآ  یمک  رد  يواسم  نزو  هب  خرس  رکش  اب  ار  مغلـش  راک  نیا  يارب  دروآ .  تسد  هب  ار  نآ  هراصع  ناوت 

دنزپ یم  دننک و  یم  رپ  دنزیر و  یم  نآ  نورد  خرس  رکش  هدرک و  یلاخ  ار  یگرزب  مغلـش  طسو  هک  تسا  نآ  رگید  هقیرط ي  دنهد .  یم 
مغلش و تاقبط  سپس  دنروآ .  یم  رد  لکش  نیمه  هب  زین  ار  زایپ  هدیرب و  درگ  ياه  هقلح  لکش  هب  ار  مغلش  هک  تسا  نآ  زین  موس  لکش  . 

يارب تبرش  نیا  دوش .  یم  ادج  نآ  تبرش  جیردت  هب  دوش  یم  مرگ  هک  یماگنه  دنراذگ و  یم  ترارح  يور  رب  يدرگ  فرظ  رد  ار  زایپ 
هدرب راک  هب  درد  ولگ  دراوم  رد  هک  درک  هدافتسا  زین  هرقرق  ناونع  هب  ناوت  یم  نآ  زا  تسا و  عفان  رایسب  درد  ولگ  یگدروخ و  امرس  نامرد 

دوش .  یم 
دنراذگ .  یم  عضوم  يور  رب  هدش و  هدافتسا  هدش  هتخپ  دامض  زا  یکرچ  ای  یمروت  یباهتلا و  نوناک  عون  ره  كروک و  لمد ، دراوم  رد 

ار ماخ  مغلش  ایس ه و  برت  هک  تسا  نآ  رتهب  تسه .  مه  رت  ینغ  عقاوم  یضعب  رد  یتح  هدوب و  اراد  ار  مغلـش  صاوخ  هیلک  مه  هایـس  برت 
هب زین  رگید  ياه  يزبس  هارمه  ود  نیا  زا  ناوت  یم  دـنریگ .  هرهب  لماک  روط  هب  نآ  صاوخ  زا  ات  دـننک  لـیم  ماـخ  لکـش  هب  هدرک و  هدـنر 

درک .  هدافتسا  دالاس  تروص 
مغلش  دیاوف  ریاس 

زا يریگولج  رد  درگوگ  کـمک  اـب  رـصنع  ود  نیا  تسا . میدـیبور  کینـسرا و  ياراد  هک  تسا  يرداـن  ياـه  يزبس  عاونا  زا  يزبـس  نیا 
دنراد . یمهم  شقن  ماذج  ضرم 

تسا :  ریز  رارق  هب  مغلش  رگید  دیاوف 
تسا . هفرس  هدننک  فرطرب  مغلش  - 1

تسا . هدور  هدعم و  هنیس ، هدننک  مرن  مغلش  - 2
 . دنک یم  کیرحت  ار  اهتشا  مغلش  - 3
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دنک . یم  دایز  ار  راردا  و  درخ ، ار  دبک  هیلک و  هناثم ،  ياه  گنس  مغلش  - 4
دیازفا . یم  ییانیب  تردق  مشچ و  رون  رب   ، A , B , C ياه نیماتیو  نتشاد  تلع  هب  مغلش  - 5

هدافتـسا دروم  لسع ،  اب  طولخم  ظیلغ و  ياه  هدناشوج  تروص  هب  مسآ  هفرـس و  هایـس  عفر  رد  دراد و  یگدـننک  مرن  رثا  مغلـش  هشیر  - 6
. دریگ یم  رارق 

. دور یم  راک  هب  هریغ  یگدزامرس و  اه ،  هسبآ  سرقن ،  یلصفم ،  ياهدرد  نیکست  رد  مهرم ،  ملکش  هب  مغلش  ظیلغ  هدناشوج ي  - 7
يدایز رایسب  ریثات  ینوفع  ياه  يرامیب  یگدروخامرـس و  نامرد  رد  تهج  نیمه  هب  تسا و  يوق  ینوفع  دض  هدام  کی  ياراد  مغلـش  - 8

. دراد
. دوش یم  ندب  یمومع  تیوقت  یسنج و  يورین  شیازفا  ببس  تسا و  B , C ياه نیماتیو  نهآ و  میسلک ،  رفسف ،  يواح  مغلش  - 9

. تسا دیفم  رایسب  يدنب  ناوختسا  ماکحتسا  دشر و  يارب  مغلش   - 10
دیفم راردا  یتخـس  يارب  دوش ،  طولخم  لسع  اب  سپـس  هدـش و  هدـییاس  کـشخ و  مغلـش ،  يور  کـیراب  كزاـن و  ياـه  هشیر  رگا  - 11

. دنک یم  نامرد  ار  راردا  يراجم  ضارما  زا  يرایسب  دوب و  دهاوخ 
. درک هرقرق  یگدروخامرس  ضراوع  صوصخ  هب  اهدردولگ و  عاونا  رد  ناوت  یم  ار  هتخپ  مغلش  بآ  - 12

اهتشا ندش  دایز  ثعاب  دوش ،  یمن  جراخ  نآ  ياه  سناسا  بآ و  نوچ  دیزپب ،  ریمخ  نورد  ای  هتـسبرس  فورظ  رد  ار  مغلـش  هچنانچ  - 13
. دوش یم 

. تسا دیفم  هناثم  گنس  دنق و  ضرم  نامرد  يارب  دیفم  ياه  نیماتیو  یهایگ و  نیلوسنا  نتشاد  ببس  هب  مغلش  بآ  - 14
. تسا شخب  دوس  رایسب  رورغ )  تروص (  شوج  هژیو  هب  یتسوپ  ياه  یتحاران  زا  يریگولج  يارب  مغلش   – 15

دوش و یم  يزیرنوخ  زا  عنام  نیماتیو ،  نیمه  دوجو  تلع  هب  هدرک و  يریگولج  نوخ  ندش  قیقر  نیماتیو Cزا  نتشاد  تلع  هب  مغلش  - 16
. دنک یم  فرطرب  ار  یگتسخ 

هتسش و زیمت  ار  مغلش  کیراب  ياه  هشیر  دیاب  روظنم  نیدب  دنک ، یم  فرطرب  ار  راردا  شزوس  لاحط و  مرو  مغلش  كزان  ياه  هشیر  - 17
دینک . لیم  لسع  یمک  اب  هارمه  دییاسب و  ندرک  کشخ  زا  سپ 

تسا . خفن  یب  روآ و  اهتشا  ءاشحا ،  يوقم  مغلش ، یشرت  - 18
تروص هب  كَرت  هجلاعم  سرقن و  یگدروخ ،  امرـس  یلـصفم ،  ياهدرد  شراـخ و  نیکـست  يارب   A نیماتیو نتشاد  ببس  هب  مغلـش  - 19

دیهد . رارقرظن  دروم  لحمرد  مهرم  تروص  هب  هتخپ و  بآ  یمک  رادقم  رد  ار  مغلش  دیاب  روظنم  نیا  يارب  تسا .  دیفم  یجراخ  لامعتسا 
یمهرم دننام  سپس  دیروآرد ، ینرف  لکـش  هب  دینک و  زیر  زیر  ار  نآ  هتخپ و  ار  مغلـش  ددع  کی  لصافم ،  درد  سرقن و  يرامیب  رد  - 20

دیراذگب . دنک ،  یم  درد  هک  یلصافم  يور 
رد هک  تسا  هنوگ  نیا  هب  زین  نآ  فرصم  رادقم  هویش و  تسا . رت  يوق  ورتدیفم  مغلـش  زا  لامعا ،  صاوخ و  مامت  رظن  زا  مغلـش  مخت  - 21

دنروخ . یم  هدش  دای  ضارما  هجلاعم  يارب  تبرش ، ای  لسع  اب  هارمه  ار  نآ  مرگ  دودح 25/6  هقیقد  ره 
تسا . رثوم  رایسب  نوخ ،  زمرق  ياه  لوبلگ  شیازفا  رد  اریز  تسا ،  هدش  زیوجت  ینوخ ،  مک  نامرد  رد  مغلش  فرصم  - 22

درک . هدافتسا  مغلش  تبرش  زا  ناوت  یم  درد  ولگ  دیدش و  نیژنآ  اه و  هزول  مرو  یگدروخ ،  امرس  هجلاعم  يارب  - 23
درادن . اه  هچب  يارب  يررض  چیه  تبرش  نیا  فرصم  تسا و  دیفم  اه  هچب  هفرس ي  هایس  هجلاعم  يارب  مغلش  تبرش  - 24

مغلش  تبرش 
زا سپ  دنزیر .  یم  رکـش  یمک  نآ  رد  دننک و  یم  یلاخ  ار  مغلـش  کی  طسو  ادتبا  هک :  تسا  بیترت  نیا  هب  مغلـش  تبرـش  هیهت ي  شور 

دننک . یم  فرصم  هتشادرب و  قشاق  اب  ار  بآ  دوش .  یم  عمج  نآ  رد  بآ  یتدم 
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دننک يراددوخ  مغلش  فرصم  زا  دیاب  دنراد ،  یفیرظ  ياه  هدور  ای  دنتسه و  لاکشا  راچد  هدعم  ای  اذغ  مضه  رظن  زا  هک  یناسک  رادشه : 
. 

بوخ مغلش  ياه  هناشن 
: دراد تمالع  هس  بوخ  مغلش 

فرـصمو هتخپ  هچنانچ  تسا و  هدنام  هدیـسالپ و  دورب ، ورف  تشگنا  راشف  اب  دشاب و  لش  نآ  طسو  رگا  نیاربانب  دشاب .  رپ  دیاب  مغلـش  - 1
دنک .  یم  خفن  دیلوت  دوش ،

دشاب .  فافش  قارب و  دیاب  مغلش  یجراخ  تسوپ  - 2
 . دشاب فافش  نشور و  شنورد  دیدیرب ،  ار  نآ  طسو  یتقو  دشاب و  نیگنس  دیاب  مغلش  - 3

2/0 دنق ،  مرگ   7 نیئتورپ ،  مرگ   1 يژرنا ،  يرلاـک  ولیک  ياراد 35  مغلش  مرگ  دص  ره  نادنمـشناد ، ياه  یـسررب  تاقیقحت و  ساسا  رب 
، تسا  C نیماتیو مرگ  یلیم   36 میـسلک ،  مرگ  یلیم   60 میـساتپ ،  مرگ  یلیم   280 درگوگ ، مرگ  یلیم   45 ربیف ،  مرگ   1/1 یبرچ ،  مرگ 
55 ربیف ، مرگ   2/1 دـنق ،  مرگ   5/5 یبرچ ،  مرگ   4/0 نـیئتورپ ،  مرگ   3 يژرنا ، يرلاـک  ولیک  ياراد 36  مغلـش  گرب  مرگ  دص  نینچمه 
نهآ و مرگ  یلیم   4/2 میدس ،  مرگ  یلیم   9 رفسف ، مرگ  یلیم   60 میسلک ،  مرگ  یلیم   260 میساتپ ،  مرگ  یلیم   375 درگوگ ،  مرگ  یلیم 

. تسا  C نیماتیو مرگ  یلیم   40

(clove) کخیم

تسا و هیـسونایقا  رد  " كولم  " ریازج نا  هیلوا  هاـگداز  هک  دـشاب  یم  یگرزب  تخرد  هچنغو  هدوـب  ییوراد  ییاذـغ و  ياـه  هیودا  زا  یکی 
نیا هب  دراد  خیم  هب  هیبش  يا  هندب  هیق و  کی  ندش  کشخ  زا  سپ  نوچ  دـنراک و  یم  ار  نا  لیتنا  ریازج  راکـساگادام و  رابگنز  رد  نونکا 

هابتـشا دراد  دوجو  اه  یـشورف  لگ  رد  اهزور  نیا  هک  کخیم  ینادلگ  لگ  اب  ار  هایگ  نیا  دیابن  . دنیوگ یم  کخیم  نا  هب  سراف  رد  تهج 
هدوب و يا  هشوخ  هک  تسا  یلگ  مان  لفنرق   . تسا نا  يوب  هیبش  یمک  اهنا  لگ  يوب  طقف  درادن  نا  هب  یتهابـش  تبـسن و  هنوگچیه   . تفرگ

مه وردوخو  یـشحو  عون  کی  دنیوگ و  یم  مه  رعاش  لفنرق  یغاب و  لفنرق  فسوی  نسح  نا  هب  دشاب  یم  کخیم  لگ  زا  رتهاتوک  نا  دـق 
ره ینادلگ و  کخیم  لگ  اب  ییوراد  کخیم  هک  دش  هداد  نیا  يارب  طقف  تاحیضوت  نیا  يراب   . تسا نا  یناتـسب  عون  کشمجنرف  دراد و 

. تسا کشخ  مرگ و  تعیبط  رد  خلتو  يوق  تیرطع  اب  دنت  هایس و  لفنرق  ای  کخیم   . دییامرفن هابتشا  لفنرق  لگ  اب  ار  اه  نا  يود 
هتکس جلف و  نامرد  يارب   . تسا دیفم  درد  رس  عفر  يارب  دنکیم و  دایز  ار  شوه  دشاب  یم  باصعا  نکسم  هظفاح و  لقع و  يوقم  کخیم 

. دنک یم  يریگولج  يزغم  هتکس  زا  دنیوگ  یم  هدش و  زیوجت  صقان 

اهیرامیب نامرد  ناهایگ و  اه ،  هویم 

 : ملک مخت  ملک و 
ملک دنتـسه . اـهملک  عاونا  زا  همه  یلکورب  ملک  لـسکورب و  ملک  ملک ، لـگ  ياهملد ، ملک  ینیچ ، ملک  چـیپ ، ملک  زمرق ، ملک  زبـس و  ملک 

، دشابیم کینسرا  یمک  مویزینم و  میساتپ ، دی ، رلک ، میسلک ، درگوگ ، یندعم  داوم  ياراد  تسا و   A، B، B?، C ياهنیماتیو زا  راشرس 
اراد لیلد  هب  ملک  دنکیم . کمک  ندب  یمومع  دشر  هب  تسا و  نیلم  دـیآیم . باسح  هب  بوخ  ياههدـننک  كاپ  زا  یکی  تهج  نیمه  هب 

. تسا رثؤم  ياهدـعم  ياهدور و  ياهمخز  نامرد  رد  دزاسیم و  مرن  ار  تسوپ  تسا ، دـیفم  اهنخان  اهوم و  يارب  درگوگ  میـسلک و  ندوب 
ملک اهنیا  رب  هوـالع  دـناهدیمان . « U  » وـی نیماـتیو  دـنکیم ، میمرت  ار  هدور  هدـعم و  مخز  تسا و  ملک  رد  هـک  ار  یلاـعف  هداـم  نادنمـشناد 

رد دوجوم  کینسرا  دنتخانـشیم . یناوج  شخبافـش و  يوراد  ناونع  هب  ار  ملک  میدق  نانوی  رد  دربیم . نیب  زا  ار  هناثم  هیلک و  ياهگنس 
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رد دوجوم  درگوگ  دـنکیم . يریگولج  زین  ماذـج  يراـمیب  هب  ـالتبا  زا  دربیم و  نیب  زا  ار  هشعر  دوشیم و  باـصعا  تیوقت  بجوـم  ملک 
هایگ نیا  زبس  رذب  دزاسیم . مرن  ار  دیاز  داوم  عفد  ریـسم  دیامنیم و  زاگ  داجیا  دهدیم و  ماجنا  شنکاو  اههدور  نورد  ياهیرتکاب  اب  ملک 
مرو دـنکیم ، زاب  ار  ادـص  تسا ، دـیفم  ییاـنیب  هوق  يارب  ملک  دراد . ار  ملک  صاوخ  ناـمه  هک  دومن  هدافتـسا  هتفرگ و  بآ  ناوتیم  زین  ار 

رد هک  تـسا  اـهمیزنآ  هـب  طوـبرم  زمرق  مـلک  رد  ییوراد  لـماع  نـیا  تـسا ، روآباوـخ  یمک  مـلک  دـنکیم . هجلاـعم  ار  هدور  لاـحط و 
ندیلام تسا . دیفم  هنیـس  يارب  زمرق  ملک  بآ  دوش . یم  تفای  رتشیب  ملک  رد  اما  دراد . دوجو  زین  مغلـش  جـیوه و  ینیمزریز ، ياههقاسرثکا 

، ناشیرپ ياهباوخ  ندـید  ثعاب  ملک  عاونا  ندروخ  رد  طارفا  تسا . دـیفم  دراد ، سرقن  ای  مسیتاـمور  هک  ندـب  زا  ییاـج  يور  ملک  بآ 
. تسا دـیفم  جازم  درـس  صاخـشا  يارب  تسا و  مرگ  ًاتعیبط  ملک  دوشیم . نوخراشف  نتفر  الاب  نوخ و  ندـش  ظیلغ  هرخالاب  خـفن و  دـیلوت 
اهگرب و بآ  تسا . بسانم  لافطا  دـشر  تهج  دراد . يدایز  یـشخبورین  تیـصاخ  ملک  تسین . دـنمدوس  نادـنچ  جازم  مرگ  دارفا  يارب 
هب رگا  یقاـچ  اـب  هزراـبم  تهج  زمرق  ملک  بآ  تسا . رثؤم  رایـسب  ناـکدوک  هدـعم  مرک  عفد  تهج  تسا و  شکمرک  ملک  هناوـج  هقاـس و 
ملک گرب  ود  ای  کی  تسا  رتهب  يویر  تالالتخا  ادص و  یگتفرگ  عفر  يارب  دراد . ناوارف  ریثأت  دوش ، فرصم  جنران  ای  لاقترپ  بآ  هارمه 

شیازفا بجوم  نآ  لـیفورلک  دراد .  A نیماـتیو لـیفورلک و  میـسلک ، ملک  دوش . لـیم  هدـناشوج و  بآ  رتـیل  مین  رد  هدرک و  درخ  ار  زمرق 
هزم دراد و  ظیلغ  دنت و  یمعط  زین  يرمق  ملک  دـنکیم . تیوقت  ار  یلولـس  سفنت  نوخ و  شدرگ  دوشیم و  نوخ  زمرق  ياهلوبلگ  دادـعت 

لـیفورلک و تاردـیهوبرک و  نآ  داوم  رگید  تسا و  نهآ  میـسلک و  ياراد  يرمق  ملک  تسا . مغلـش  هچبرت و  چـیپ ، ملک  نیباـم  يزیچ  نآ 
دراد . یبوخ  معط  تاجیزبس  ای  تاجهویم  رگید  بآ  هارمه  هب  يرمق  ملک  بآ  تسا .  C نیماتیو

 : زایپ
، دی میدس ، میـساتپ ، رفـسف ، کهآ ، نهآ ، درگوگ ، لیبق  زا  یندعم  حالما  و B و   A ياهنیماتیو ناوارف و  ث »  » نیماتیو ياراد  ماخ  زاـیپ 

. تسا موم  غمص و  تارتین ، میسلک ، سیلیس ،
، ولگ مرو  مسآ ، ندرک  فرطرب  اهـشش ، نوخ و  ندرک  ینوفع  دـض  تهج  زاـیپ  رد  دوـجوم  درگوـگ  دربیم . ـالاب  ار  رکفت  تردـق  رفـسف 

دوجوم سیلیس  . دراد ناوارف  ریثأت  تسوپ  ریز  ياهـشوج  هسبآ و  رتاوگ ، نامرد  رد  تسا و  دی  ياراد  زایپ  تسا . رثؤم  پیرگ  تیـشنورب و 
، یکشا ددغ  تیوقت  بجوم  هک  تسا  زاتساید  نومروه و  يرادقم  يواح  زایپ  تسا . يرورض  اهگر  اهناوختـسا و  يرادهگن  رد  زایپ  رد 

. دنکیم ینوفع  دض  ار  یسفنت " ياهیرامیب  نوخ و"  هک  تسا  کیتویب  یتنآ  ياراد  دوشیم و  یسنج  یشراوگ و 
ياهیگدروخامرـس عفر  رد  دنکیم و  يریگولج  یلـصفم  مسیتامر  تاتـسورپ و  اهقاس ، مرو  هناثم ، يویلک ، " يدنق ،  " ياهیرامیب زا  زایپ 

رد ریخأت  تالکـشم  دـنکیم و  يریگولج  یبلق  يزغم و  هتکـس  اـهگر و  رد  نوخ  ندـش  هتخل  زا  نینچمه  تسا  دـیفم  نرگیم  فیفخ و 
. دزاسیم فرطرب  ار  یگدعاق  نارود 

موسوم یهایگ  نیلوسنا  تافـسف و  یمک  رادقم  ياراد  زایپ  تسا . يرتفید  دض  باصعا و  بلق و  يوقم  ندـب و  یمومع  كرحم  زایپ  بآ 
كرحم لیلادروفلوس  دشابیم . لیلادروفلوس  مانب  رارف  سناسا  نیـسیلآ و  یلونف ، یلپ  تابیکرت  يرادقم  زوراکاس و  دـنق  نینیلوکولگ ، هب 

عفد هلمج  زا  زین  يرگید  صاوخ  ياراد  زایپ  بآ  دوریم . نیب  زا  ترارح  رثا  رب  سناسا  نیا  دوشیم . کـشا  شزیر  بجوم  تسا و  مشچ 
نوخراـشف و دـنق و  نتـساک  يروآاهتـشا ، شراوگ و  هاگتـسد  کـیرحت  ددـغ  لاـمعا  لداـعت  ياهدور ، ياـهریمخت  ياهدور و  ياـهلگنا 

نامرد یگتـسخ ، عفر  نیگنـس ، ياهاذغ  مضه  اهوم ، دشر  طلخ ، عفد  هنیـس و  ندرک  مرن  توبروکـسا ، نامرد  مکـش ، خـفن  ياهیتحاران 
عفر شوگ ، ياهیتحاران  عفر  تسوبی ، عفر  کشخ ، ياههفرس  عفر  راردا ، عفد  دبک ، ناطرـس  زا  يریگولج  مکـش ، ندروآ  بآ  مسیلکلا ،

. یسنج یناوتان  نامرد  یقاچ و  عفر  يرکف ، ياهیگتسخ  عفر  یلاحیب ،
یتسوپ ياهیتحاران  ای  دنراد  فیعض  هدور  هدعم و  هک  یناسک  يارب  هلمج  زا  دوشیمن ، هیصوت  زایپ  بآ  زایپ و  دایز  فرصم  يدراوم  رد 

زایپ ینورد  كزان  ياههیال  دـننزیم . غورآ  دایز  هک  يدارفا  دنتـسه ، تیلوک  هب  التبم  اـی  دـنراد و  هدـعم  يزیرنوخ  هقباـس  اـی  يدـبک و  و 
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تفرگ ار  زایپ  بآ  ناوتیم  تسا . رضم  دنراد ، همضاه  وس  هک  یناسک  يارب  دنکیم و  دایز  ار  هدعم  هریش  هتیدیسا  زایپ  دنتـسه . مضهرید 
. ددرگیم دساف  نوچ  دوش ، فرصم  تسیابیم  ًاعیرس  زایپ  بآ  دومن . فرصم  درک و  طولخم  رگید  تاجیزبس  بآ  اب  و 

(Cardamom) له

ات تخرد 30 عافترا  . دیور یم  ناتخرد  هیاس  رد  یناتسهوک و  قطانم  رد  یـشرورپ  یـشحو و  تروص  هب  لیبجنز  هداوناخ  زا  تسا  یتخرد 
زیر ياه  لگ  اب  زیت  كون  بوانتم  ياـه  گرب  ییاوه و  ياـه  هخاـش  عاـفترا و  رتم  ات 3  یبوچ  ءاضعا  ياراد  اـه  یـصعب  رتم و  یتناـس   50
له . دشاب یم  ددعتم  ياه  هناد  گنر و  هریت  تسوپ  اب  تشگنا  دنب  ردقب  راد )  هنیـشوپ   ) افوکـشان کچوک  نا  هویم  القاب و  لگ  دننام  دیفس 

هدوب رطعم  دنت و  نا  زبس  عون  کشخ و  مرگ و  اه  نا  همه  تعیبط  هک   . یمسر له  زبس و  له  هایس و  له  دیفـس و  له   : دراد یفلتخم  عاونا 
اهاذغ نتخاس  رطعم  نامرد و  يارب  شتـسوپ  زغم و  زا  دراد  عوبطم  یمعط  يوق و  ییوب  له  ياه  هناد  . تسا رت  بوغرم  رگید  عون  ود  زا  و 

. دوش یم  هدافتسا  ینیریش  نتخپ  و 
نآ صاوخ 

جازم تبوطر  دـض  درد و  رـس  وءاشحا  نونج و  عرـص  ياه  يراـمیب  نکـشداب و  فیطل و  هدـعم  لد و  يوقم  حرفم  نا  هدرک  مد  فرـصم 
. تسا

ینیب شوخ  هیحور  دهاک و  یم  ناسنا  تشحو  سرت و  زا  دروا  یم  لاح  رـس  ار  ناسنا  دشاب  یم  سناسا  ياراد  هک  له  یناورو  یحور  رثا 
دیاب دراد و  ررض  مرگ  ياه  جازم  رد  هیر و  یبلق و  ياه  يرامیب  يارب  دهدیم و  شیازفا  ار  بلق  شپت  نا  دایز  فرصم  هتبلا  . دنکیم ءاقلا  ار 

 . دوش هدروخ  رکش  اب 
. دوشن رتشیب  لاقثم  کی  زا  دیاب  فرصم  رادقم  هک  دینک  هجوت 

ریشکاخ

قرش ویشرآ  عبنم :
یعارزریغ نکاما  اه و  هداج  رانک  رد  وردوخ  روط  هب  هک  رتم  یتناس  عافترا 80 ات  هلاسود  ای  هلاس  کی  یفلع ، تسا  یهایگ  يزانهش : رحس 

هدیشک ای  زارد  ياه  بل  زا  يا  هقاس  ياه  گرب  تسا . بعشنم  رتالاب  ياه  تمسق  زا  ای  نیمز و  حطس  زا  هقاس  دیور . یم  بوطرم  ًاتبـسن  و 
يا هقاس  ياه  گرب  مسقنم ، زارد ، ياه  گربمد  ياراد  يا  هقوط  ياه  گرب  تسا . يدایز  ياه  یگدیرب  ياراد  نیاربانب  هدـش و  لیکـشت 

دنتسه . نشور  درز  گنر  هب  کچوک و  اه  لگ  تسا . هدیشک  ای  یطخ  ياه  بل  هاتوک و  ياه  گربمد  اب 
یحطـس هک  تسا  نشور  يا  هوهق  ای  هریت  درز  گـنر  هب  زیر و  یـشکاخ  هناد  دراد . رارق  کـیراب  نیجروخ و  ياـه  هویم  رد  یـشکاخ  هناد 

ار یـشکاخ  ياه  هناد  تسا . فافـش  گنر و  يا  هوهق  يا  هقلح  ياراد  هدیرب و  نآ  سأر  کی  هک  دراد  هدیـشک  یـضیب  لکـش  هب  فاصان 
، کیتیملاپ برچ  ياهدیسا  يواح  یشکاخ  هناد  دننک . یم  يرادرب  لوصحم  هامرویرهـش  دادرم و  رد  ًامومع  هایگ  نتـسشن  هویم  هب  زا  سپ 
اب طولخم  تروص  هب  ندـب  يامد  هدـنهد  شهاک  نیلم و  ناونع  هب  هدـمع  روط  هب  یـشکاخ  هناد  تسا . کـیرائتسا  کـیئلوا و  کـینلونیل ،

نامرد رد  نیلم و  بتدض و  هدعم ، يوقم  روآاهتـشا ، ناونع  هب  یـشکاخ  هتـشذگ  بط  رد  دریگ . یم  رارق  هدافتـسا  دروم  درـس  بآ  یمک 
نیا دوش . يرادهگن  هتـسب  فورظ  رد  بوطرمریغ و  کنخ ، ياج  رد  رون ، زا  رود  دیاب  تسا . هتفرگ  یم  رارق  فرـصم  دروم  همـضاهءوس 

رد ناریا  رد  دیور . یم  مه  ناریا  یحاون  بلغا  اقیرفآ و  اپورا ، رـسارس  ایلامیه ، لدتعم  قطانم  رد  یلو  تسا  یلامـش  ياکیرمآ  یموب  هایگ 
. دیور یم  ناهفصا و ... دزی ، نارهت ، زاریش ، نامرک ، جدننس ، زیربت ، لمآ ، زاره ، یحاون 
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یگنرف هجوگ  صاوخ 

. دنک یم  تظفاحم  ندب  ياهگر  زا  یگنرف  هجوگ  رد  دوجوم  نپولیک  دندقتعم  هیذغت  ناسانشراک 
راچد دارفا  ریاس  زا  رتمک  دننک ، یم  فرصم  یگنرف  هجوگ  دوخ  ییاذغ  ياه  هدعو  رد  زورره  هک  ینانز  هتناس  يوسنارف  هیرـشن  هتـشون  هب 

یط رد  ییاکیرمآ  نز  رازه  يور 40  رب  هک  دراوراه  هاگـشناد  رد  هدش  ماجنا  ياه  شهوژپ  ساسارب  دنوش . یم  یبلق  ای  يزغم  ياه  هلمح 
ياه يرامیب  هب  التبا  رطخ  دنا ، هدرک  فرصم  یگنرف  هجوگ  يواح  ياهاذغ  هتفه  رد  راب  تفه  هک  ینانز  تسا  هتفرگ  تروص  لاس  تفه 
تسا یکاح  دیدج  ياه  یسررب  دنا . هدروخ  یگنرف  هجوگ  هتفه  ره  رد  رابکی  هک  تسا  يدارفا  زا  رتمک  دصرد  اهنآ 30  رد  یقورع  یبلق 
هجوگ هناریگشیپ  صاوخ  زا  دننک  یم  فرصم  یگنرف  هجوگ  سس  یتح  یگنرف و  هجوگ  اب  هدش  هیهت  ياهاذغ  رابود  هتفه  رد  هک  يدارفا 
گنر ندـشزمرق  بجوم  هک  تساهدـیئونتوراک  هداوناخ  زا  يا  هنادـگنر  نپولیک ، نارگـشهوژپ  هتفگ  هب  دـش . دـنهاوخ  دـنم  هرهب  یگنرف 

نیا زا  مادـک  ره  هک  تسا  يا  یـس و  نیماتیو  زا  راشرـس  یگنرف  هجوگ  تسا . نادیـسکا  یتنآ  تیـصاخ  ياراد  دوش و  یم  یگنرف  هجوگ 
ناطرـس رطخ  یگنرف  هجوگ  موادم  فرـصم  هک  دنا  هداد  ناشن  نینچمه  ریخا  ياه  شهوژپ  دـنراد . نادیـسکا  یتنآ  تیـصاخ  اه  نیماتیو 
فرصم تروص  رد  هیر  هدعم و  ياه  ناطرس  رطخ  شهاک  زا  یکاح  رگید  تاقیقحت  دهد . یم  شهاک  دصرد   30 نادرم رد  ار  تاتسورپ 

اهگر يارب  یتظفاحم  شقن  دوخ  هک  نوتیز  نغور  اب  هدیسر  ياه  یگنرف  هجوگ  دننک  یم  هیصوت  هیذغت  ناسانشراک  تسا . یگنرف  هجوگ 
. ددرگ فرصم  سپس  دوش و  هتخپ  یمک  دراد 

(sesame  ) دجنک

هب ییاـه  گرب  ياراد   . دـسر یم  مه  رتم  کـی  اـت  نا  لوط  رتم و  یتناـس  اـت ?/?  عاـفترا ?/?  هب  ناـیئاپیلچ  هریت  زا  هلاـسکی  تسا  یهاـیگ 
گنر هب  زیر  ياه  هناد  يوتحم  لوسپک و  هیبش  نا  هویم  خرـس  ای  دیفـس  گنر  هب  درفنم  ياه  لگ  هقاس و  ياهتنا  تمـس  رد  لباقتم  تروص 

. تسا هایس  ای  ياهوهق  دیفس و 
 . تسا يوقم  رایسب  دنزیر و  یم  مه  نان  يور  دنروخ و  یم  ماخ  ای  هداد  وب  تروص  هب  ار  دجنک  ياه  هناد 

یندـعم داوم  ياراد  دـجنک  هناد   . دور یم  راک  هب  ینیریـش  اذـغ و  نتخپ  رد  تسا و  نیریـش  نا  معط  دوش  یم  هتفرگ  دـجنک  زا  هک  ینغور 
)و نستـسیل  ) یتابن نومروه  نیزیل و  مهم  ینیئتورپ  هدام  لکین و  رفـسف  نها  سیلیـس  میدسرورلک  مرک  مونیمولا  میـسلک  میزینم  سم  دننام 

یناسک يارب  اذغ  نیرتهب  نینچمه  دهد و  شهاک  ار  يرکف  یگتـسخ  دناوتیم  دیفم  رایـسب  هایگ  نیا  . دـشاب یم  نغور  دـصرد   ?? یبرچ و 
لیم هداد  وب  دجنک  یتشم  تسا  یفاک  دـیدرک  یگتـسخ  ساسحا  باتک  ندـناوخ  ماگنه  رگا  دنـشاب . یم  يرکف  ياهراک  ياراد  هک  تسا 
دیفم رایـسب  ریـسکا  نیا  زا  ناحتما  ياـه  بش  رد  دـنناوت  یم  نایوجـشناد  نازوما و  شناد  نینچمه  دوش  فرطرب  امـش  یگتـسخ  اـت  دـینک 

زغم و دراد و  ار  ترورض  تیاهن  جوسن  باصعا و  يارب  نا  دوجو  هک  تسا  رفسف  يواح  یبرچ  عون  کی  هایگ  نیا  نیتسیل  . دنیامن هدافتسا 
لیکـشت نیتسیل  ار  زغم  دـصرد   ?? دراد  هدام  نیا  هب  يدایز  زاین  زین  ناسنا  هظفاح  تیوقت  یتح  دـنراد  نا  هب  يدایز  زاین  ناسنا  ندـب  ددـغ 

هک . تسا نیتسیل  نیمه  نوهرم  اهتفرـشیپ  ندمت و  رد  رـشب  تیقفوم  رـس  اذـل  دراد  هدام  نیا  زا  تاناویح  ریاس  زا  شیب  ناسنا  زغم  دـهدیم و 
. تسا زیما  نیسحت  نا  لمع  رکفت  لیهست  رد   . دشخبیم ناسنا  هب  جازم  تحص  یناوج و  توق 

رد طارفا  تسا و  مضه  رید  اریز  دوش  يور  هدایز  دیابن  نا  ندروخ  رد  هتبلا  . تسا مرگ   ?? یلومعم  رفن  ره  يارب  نا  یبط  كاروخ  رادـقم 
ندروخ زا  لبق  نا  نداد  وب  ای  لسع و  نا  یلامتحا  ياه  نایز  هدننک  یثنخ   . دردرـس ناهد و  یئوب  دب  دـلوم  اضعا و  شراخ  ثعاب  ندروخ 

. تسا

لاهسا دض  ياهوراد  هخسن ؛  زا  جراخ 
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سدق  همانزور  : عبنم
خفن دض  لاهسا - دض  ییوراد : هتسد 

. دشاب یم  زاجم  کشزپ  میقتسم  تراظن  تحت  اهنت  رهزداپ  ناونع  هب  لاعف  لاغز  زا  هدافتسا  هجوت :
( نویسناپسوس هیهت  يارب  ردوپ   ) هلف هخسن : زا  جراخ  ییوراد  لاکشا 

زور ) رد  مرگ  رثکادح 4   ) تعاس کی  ات  مین  ره  مرگ ، مین  لاس - زا 3  رتالاب  ناکدوک  نالاسگرزب و  فرصم : رادقم 
کشزپ زیوجت  قبط  لاس - ریز 3  ناکدوک 

اذغ هدعو  ره  زا  سپ  هلصافالب  مرگ ، ات 4  لاس 1  زا 12  رتالاب  ناکدوک  نالاسگرزب و  يارب  خفن : دض  ناونع  هب 
. دییامن لیم  هدرک ، هدنکارپ  هویم  بآ  ای  بآ  یبسانتم  رادقم  رد  ار  ردوپ  زا  هدش  نییعت  رادقم  فرصم : هوحن 

رامیب لماک  يرایشوه  مدع  هدننازوس - هدنروخ و  داوم  اب  تیمومسم  فرصم : عنم  دراوم 
گنرهایس عوفدم  تسوبی - دایز -) ریداقم  فرصم  تروص  رد  ًالومعم   ) غارفتسا یبناج : ضراوع 

درادن یعنم  يرادراب : رد  فرصم 
درادن یعنم  یهدریش : رد  فرصم 

: وراد فرصم  زا  لبق  هجوت  لباق  تاکن 
. دیهد عالطا  کشزپ  هب  دنامب ، یقاب  وراد  فرصم  زا  سپ  هتفه  کی  زا  شیب  خفن  ای  بت  زور و  ود  زا  شیب  لاهسا  رگا  - 

. دییامن تاعارم  ار  هتعاس  ینامز 2  هلصاف  اهوراد  ریاس  وراد و  نیا  فرصم  نایم  - 
. دوش یم  هتساک  نآ  رثا  زا  اریز  دینکن ، فرصم  تاینبل  اب  هارمه  ار  وراد  نیا  - 

. تسین ینارگن  ياج  هک  دنک  یم  هایس  ار  عوفدم  گنر  وراد  نیا  - 
. دینک يرادهگن  يزلف  ای  يا  هشیش  هتسبرد  فورظ  رد  ار  وراد  - 

(O.R.S  ) سا - رآ ُا- (2
هتفر تسد  زا  حالما  بآ و  هدننک  نیزگیاج  ییوراد : هتسد 

ردوپ هتسب  ره  رد  زورتسکد  مرگ   20 تارتیس +  میدس  يرت  مرگ   2/9 دیارلک + میساتپ  مرگ   1/5 دیارلک + میدس  مرگ   3/5 تابیکرت :
یمرگ ياه  هتسب  رد  هدش  يدنب  هتسب  ردوپ  هخسن : زا  جراخ  ییوراد  لاکشا 

زاین بسحرب  لاس  زا 3  رتالاب  ناکدوک  نالاسگرزب و  فرصم : رادقم 
هدش هدامآ  لولحم  زا  رتیل  يزور 3  ات  لاس  زا 12  رت  نییاپ  ناکدوک 

هدش هدامآ  لولحم  زا  رتیل  کی  يزور  ات  ناراوخریش 
يرادهگن لاچخی  رد  رتهب ، معط  يارب  هدومن ، لح  هدش  درس  هدیشوج  بآ  ناویل ) راهچ   ) رتیل کی  رد  ار  ردوپ  زا  هتسب  ره  فرـصم : هوحن 

. دییامن فرصم  هیهت ، زا  سپ  هلصافالب  دینک و 
درادن یعنم  فرصم : عنم  دراوم 

دیفم ياه  نادیسکا  یتنآ  عبنم  لسع ،

ناهیک  همانزور  : عبنم
تاحـشرت دـنزاس  یم  ار  اهنآ  هک  ییاهروبنز  هک  ارچ  دـینک  باختنا  ار  رت  هریت  ياـهلگ  دهـش  عاونا  دـیتسه  لـسع  عون  نیرتهب  یپ  رد  رگا 

کی جـیاتن  يد ، ثله  شرازگ  هب  . دـننک یم  يروآ  عمج  ار  اهلگ  دهـش  نامه  ینعی  دـنراذگ  یم  ياجرب  ناهایگ  رب  تارـشح  هک  ینیریش 
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يرتالاب حوطس  دنزاس  یم  راتکن  زا  اهروبنز  هک  یلسع  اب  هسیاقم  رد  لگ  دهش  لسع  تسا  هداد  ناشن  ییایناپسا  ياه  هتیراو  دیدج  هعلاطم 
هک یشزرا  رب  هوالع  لسع  دندیفم . تمالس  يارب  نآ  عون  هب  هجوت  نودب  لسع  عاونا  همه  دنیوگ  یم  ناصصختم  اما  دراد  نادیـسکا  یتنآ 

. دنراد ییایرتکابدض  تیلاعف  هک  تسا  يدیفم  ياه  نادیسکا  یتنآ  يواح  دراد  هدننک  نیریش  کی  ناونع  هب 
یتنآ يالاب  ياوتحم  یبرکیمدـض و  تردـق  هک  یتاقیقحت  هیاس  رد  هژیو  هب  ملاس  ییاذـغ  هداـم  ناونع  هب  لـسع  هاـگیاج  ریخا  ياـهلاس  رد 

رد نادیـسکا  یتنآ  حوطـس  دـنتفایرد  یبایزرا  کی  یط  ناققحم  لاس 2004  رد  تسا . هدـش  تباث  دـنا  هداد  ناشن  ار  نآ  ياـه  نادیـسکا 
نیرتشیب عاونا  مادـک  دوبن  صخـشم  نامز  نآ  رد  اما  دوب . رتشیب  دـنروخ  یم  زور  رد  لسع  يروخیاـچ  قشاـق  ات 10  راـهچ  نیب  هک  يدارفا 

دهش لسع  راتکن و  ای  اه  لگ  هفوکش  دهش  زا  هدش  هتخاس  لسع  لماش  لسع  عون  ود  دیدج  قیقحت  رد  . دنتـشاد ار  ینادیـسکا  یتنآ  ریداقم 
دروم ار  دوش  یم  دیلوت  دننک  یم  یگدنز  هایگ  يور  هک  یتارشح  طسوت  هحـشرتم  كانبـسچ  نیریـش و  هدام  کی  زا  هک  وید  یناه  ای  لگ 

. دنداد رارق  یسررب 
یناه ياه  لسع  دنتفایرد  ناققحم  نینچمه  دراد . نادیسکا  یتنآ  يرتشیب  حوطس  وید  یناه  ای  لگ  دهش  لسع  یسررب  نیا  جیاتن  ساسا  رب 
لـسع دح  زا  شیب  دیابن  دنـشاب  هتـشاد  هجوت  دیاب  مدرم  اما  دنتـسه . يراتکن  عون  زا  رت  يدیـسا  دـنراد و  يرت  هریت  گنر  ییایناپـسا  يوید 

يریگولج رد  لسع  نوتیز و  نغور  هزات ، تاجیزبس  هویم ، لماش  یعیبط  ياه  نادیسکا  یتنآ  زا  ینغ  ییاذغ  میژر  عقاو  رد  دننک . فرصم 
دودح دنـشاب و  هتـشاد  هجوت  دیاب  ناگدننک  فرـصم  نیاربانب  تسا  تاردیهوبرک  زا  راشرـس  لسع  یفرط  زا  . دنرثوم اه  يرامیب  هب  التبا  هب 

. دوش هدیناجنگ  ییاذغ  همانرب  رد  مزال  دح  زا  شیب  هن  یفاک و  نازیم  هب  دیاب  نیاربانب  تسا  دنق  نآ  دصرد   80

ریس هزجعم 

هعطق ات 12 زا 5 بکرم  مروتم و  نآ  ینیمز  ریز  تمـسق  دسر . یم  زین  رتمیتناس  عافترا 40 ات  نآ  هقاس  هک  یمئاد  یفلع و  تسا  یهاـیگ  ریس 
هریت و گنر  هب  لکش  يراون  کیراب و  نآ  ياه  گرب  تسا . دیفـس  هب  لیام  يرتسکاخ  گنر  هب  فیرظ  كزان و  ياهاشغ  رد  روصحم  و 

کیدزن يا  هطبار  مه  اب  زایپ  ریـس و  . دوش یم  رهاظ  هقاـس  ياـهتنا  رد  رتچ  کـی  تروص  هب  هک  گـنر  یتروص  کـچوک و  نآ  ياـه  لـگ 
معط شوخ  ناگدرم و  ییایموم  يارب  میدق  رـصم  رد  تسا و  هدمآ  سدقم  باتک  رد  ریـس  مان  تسا . اهنآ  دب  يوب  لیلد  هب  دیاش  هک  دنراد 
لبق زا  ایناپسا  اپورا و  رد  مدرم  . تسا هدرک  دای  نآ  زا  دوخ  ياه  هتـشون  رد  ناتـساب  رـصع  رعاش  رموه  تسا . هتفر  یم  راک  هب  اهاذغ  ندرک 

هدرک و دای  نآ  صاوخ  زا  دوخ  ياه  هتشون  رد  بط  ملع  ردپ  طارقب  دندرک . یم  هدافتسا  نآ  زا  دنتخانش و  یم  ار  نآ  (ع ) حیـسم دالیم  زا 
. تسا هدش  لئاق  ریس  يارب  فلتخم  تیصاخ  میدق 61 نادنمشناد  زا  رگید  یکی 

ياود ریس  اریز  دینک  هدافتسا  دیناوت  یم  ات  ریس  يزبس  زا  دنیامرف :  یمو  دنا  هدش  لئاق  فلتخم  تیصاخ  70 ریس يارب  ص )  ) دمحم ترضح 
دوشن . کیدزن  مدرم  هب  دیاین و  دجسم  هب  هدروخ  زایپو  ریس  هک  یسک  اما  تسا  درد  داتفه 

ییایمیش تابیکرت 
نینچمه ریـس  دهد . یم  هایگ  نیا  هب  یـشک  مرج  یـشک و  برکیم  هدننک  ینوفع  دـض  تیـصاخ  هک  تسا  يدرگوگ  تابیکرت  ياراد  ریس 

. درب یم  نیب  زا  ار  دیئوفیتاراپ »  » هبصح و ياه  برکیم  هک  تسا  نیتاسیلآ  نیسیلآ و  مان  هب  يداوم  ياراد 
، ??? میـسلک مرگ  یلیم  ، ?? یبرچ  مرگ  یلیم  يا ? ، هتـساشن  داوـم  مرگ  ، ?? يژرنا  يرلاـک  بآ ? ، مرگ  ، ?? ماـخ  ریـس  مرگ   ??? رد 
 ، نیماتیو ب? مرگ  یلیم  ، ?? نیماتیو آ  دحاو  ، ?? میدس  مرگ  یلیم  ، ?? نهآ مرگ  یلیم  میساتپ ?/? ، مرگ  یلیم  ، ??? رفسف  مرگ  یلیم 

دراد . دوجو  نیماتیو ث  مرگ  یلیم  ?? نیماتیو ب ? و  مرگ  یلیم  ? 
ییوراد صاوخ 

اه يرامیب  لباقم  رد  ار  ندـب  تینوصم  ریـس  ندروخ  تسا . هدـننک  ینوفع  دـضو  نکـشداب  کـشخ ، مرگ و  ناریا  میدـق  بط  رظن  زا  ریس 
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لـس هجلاعم  رد  یبوخ  رثا  ریـس  تسا . ماکز  یگدروخامرـس و  يوراد  ندب ، هدـننک  تیوقت  كرحم و  شک ، مرک  ریـس  . دـهد یم  شیازفا 
هدعم تبوطر  هشعر و  هوقل ، ریس  موادم  ندروخ  دراد . سفن  یگنت  رد  یبوخ  رثا  ریـس  دنک و  یم  قیقر  ار  نوخ  ریـس  هک  نآ  نمـض  دراد .

هک نآ  نمـض  تسا . سرقن  کیتایـس و  لصافم ،  ياهدرد  هدـننک  نامرد  ریـس  . دـنک یم  نامرد  ار  لـصافم  ياـهدرد  درب و  یم  نیب  زا  ار 
دیاب دننک  یم  راردا  هرطق  هرطق  هک  ییاهنآ  تسا . دیفم  رایسب  جازم  درـس  صاخـشا  رد  مرپسا  دیلوت  شیازفا  یـسنج و  يورین  تیوقت  يارب 
جراخ هتسکش و  ار  هیلک  ياه  گنس  هدرب ، نیب  زا  ار  هدعم  درد  هیر و  ياه  مخز  هایگ  نیا  دوش . نامرد  ناش  يرامیب  ات  دنروخب  ریس  امتح 

دزاس . یم 
ار ریـس  رگا  دهد . یم  نیکـست  ار  نادند  درد  نادند ،  هب  هتخپ  ریـس  ندـیلام  تسا . دـیفم  نادـند  تیوقت  يارب  دوش  هتخپ  هریز  اب  ریـس  رگا 
هب ریـس  تسا . دیفم  مشچ  کلپ  ریز  یگدرم  نوخ  عفر  يارب  دامـض  نیا  دینک  تسرد  نآ  زا  يدامـض  دینک و  طولخم  لسع  ابو  دینازوسب 
عفر يارب  دوش . یم  هدافتسا  نآ  دامـض  زا  زین  اپ  فک  هچخیم  ندرب  نیب  زا  يارب  تسا . دیفم  جاسنا  ندروآ  بآ  عفر  يارب  ندوب  ردم  تلع 

يرامیب ماگنه  رد  یسفنت  هاگتسد  ندرک  ینوفع  دض  يارب  دوش  یم  هیصوت  تسا . رثؤم  رایـسب  ریـس  دامـض  یبصع  یمـسیتامر و  ياهدرد 
زا ناتسرامیب  ياضف  ندرک  ینوفعدض  يارب  اکیرمآ  ياه  ناتسرامیب  زا  یکی  رد  زین  یگزات  هب  دوش . هدافتسا  ریـس  تبرـش  زا  هطوبرم  ياه 

ار ریس  یشک  يرتکاب  رثا  داد و  ماجنا  ریس  يور  يدایز  ياه  شیامزآ  زین  يوسنارف  فورعم  کشزپ  روتـساپ  ییول  دننک . یم  هدافتـسا  ریس 
تسا . هدرک  دییأت 

زا یکی  درب . یم  نیب  زا  ار  یناطرـس  ياـه  لولـس  لاـح  نیع  رد  ریـس  ندروـخ  تسا . نوـخ  ندـش  هتخل  داـقعنا و  دـض  لاـح  نیع  رد  ریس 
تبثم رثا  زدیا  ضرم  نامرد  يور  ریس  تسا  دقتعم  دنک ، یم  قیقحت  زدیا  ضرم  يور  ادیرولف  هاگشناد  رد  هک  مه  ییاکیرمآ  نادنمـشناد 
نیئاپ يارب  تساه  نرق  اه  ینیچ  دنک . یم  يریگولج  مه  همـضاه  زاهج  ناطرـس  زا  هدروآ و  نیئاپ  ار  نوخ  لورتسلک  ریـس  فرـصم  دراد .

دننک . یم  هدافتسا  ریس  زا  نوخ  راشف  ندروآ 
تارضم 

 ، دردرس بجوم  صاخشا  یضعب  رد  نآ  زا  دایز  هدافتسا  هک  ارچ  دوش ، فرـصم  لادتعا  دحرد  دیاب  دراد  يرایـسب  صاوخ  هک  نآ  اب  ریس 
هدعم هک  مه  يدارفا  تسا . رضم  دنراد ، لاهسا  هک  ییاهنآ  يارب  ریـس  دوش . یم  ریـساوب  ضراوع  مشچ و  فعـض  یـسنج ،  يورین  فعض 

ریس دیابن  دنراد  تسوبی  هک  یناسک  دننک . طارفا  ریس  ندروخ  رد  دیابن  تسا  فیعـض  اهنآ  همـضاه  متـسیس  یلک  روط  هب  دنراد و  فیعض 
. دـشابن رـضم  اـت  دـینک  هفاـضا  هرک  اـی  ماداـب  نغور  نآ  هب  یمک  هتخپ و  کـمن  بآ و  اـب  دـیاب  ار  ریـس  نآ  تارـضم  عفر  يارب  دـنروخب و 

یشرت ریس  زا  ای  دنزپب  ار  ریس  دیاب  یناریا ، میکح  انیس ، نبا  هیصوت  ساسارب  دنروخب  ریس  دنهاوخ  یم  رگا  دنتسه  جازم  مرگ  هک  یـصاخشا 
دیابن زین  دنراد  نیئاپ  نوخ  راشف  هک  یصاخشا  دیهد . راخب  هقیقد  هس  تدم  هب  ار  نآ  ندنک  تسوپ  زا  سپ  ریس  نتخپ  يارب  دننک . هدافتـسا 

. دننک هدافتسا  ریس  زا  دیابن  دنراد  يژرلآ  هک  یناسک  روط  نیمه  دنروخب و  ریس 

رانا یسانش  هایگ  تایلک 

ناوج  همانزور  : عبنم
اب بیس   ) ینعم هب  هک  هدش  قتـشم  ینانوی  نابز  زا  Pomegranate یـسیلگنا هملک  تسا . نآ  رواجم  قطانم  ناریا و  یموب  رانا  تخرد 

ياراد فلتخم  ياه  هزادنا  اب  يورک  نآ  هویم  دشاب . یم  وب  یب  یلو  يرانا  زمرق  گنر  هب  تشرد  رانا  ياه  لگ  . دشاب یم  دایز ) ياه  هتسه 
فلتخم ياه  تمـسق  تسا . دوجوم  ایند  رد  رانا  فلتخم  عون  تسیب  دودح  رد  هتفر  مه  يور  . دشاب یم  گنر  درز  ای  گنر و  زمرق  یتسوپ 

کیناــتوک ینوــپ  دیـــسا  نناــت و  دــصرد   ?? دودــح  رد  يرادـــقم  ياراد  راــنا  هقاــس  هــشیر و  تسوــپ  اــصوصخم  راــنا  تــخرد 
ناریا میدق  بط  رظن  زا  . تسا Pelletierin نیتر هیت  هلپ  مان  هب  يدیئولاکلا  ياراد  رانا  تخرد  تسوپ  دشاب . یم  Punicotanivacid
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زا رانا  تخرد  هشیر  تسوپ  دشاب . یم  ضباق  رایسب  کشخ و  درـس و  رانا  تسوپ  رت و  درـس و  رانا  بآ  تسا . ضباق  رت و  درـس ، رانا  هویم 
فراصم يارب  تسا . ضباق  رایـسب  هک  دشاب  یم  ننات  ياراد  رانا  تخرد  ياه  تمـسق  هیلک  . تسا رت  ضباق  تخرد  نیا  ياه  تمـسق  هیقب 

رانا بآ  تسا ، جازم  نیلم  تسا ، روآ  راردا  نیریش  رانا  . دوش یم  هدافتسا  رانا  هناد  هشیر و  تسوپ  تخرد ، تسوپ  گرب ، لگ ، زا  ییوراد 
ار رانا  بآ  رگا  دنک ، یم  فرطرب  ار  لاهـسا  رانا  بآ  دنک ، یم  دایز  ار  ارفـص  حشرت  تسا ، دیفم  راردا  يراجم  ياه  يرامیب  يارب  نیریش 
ار نوخ  تسا ، زاـس  نوخ  دـنک ، یم  يریگولج  ینیب  رد  پیلوپ  دـشر  زا  دـیناکچب  ینیب  رد  هرطق  دـنچ  زور  ره  هدرک و  طوـلخم  لـسع  اـب 
، دنک یم  باداش  ار  تروص  گنر  تسا ، هدننک  کنخ  رانا  بآ  تسا ، هیلک  تیوقت  يارب  وراد  نیرتهب  نادنملاس  يارب  دـنک ، یم  هیفـصت 
، تسا هدـعم  بـلق و  يوـقم  راـنا  بآ  دـیروخب ، راـنا  ندرک  هفاـضا  نزو  يارب  دـنک ، یم  فرطرب  ار  ادـص  یگتفرگ  هدرک و  زاـب  ار  ادـص 

يارب دراد ، مرک  دـض  رثا  زین  راـنا  تخرد  تسوـپ  هدـناشوج  درب ، یم  نیب  زا  ار  هدور  هدـعم و  مرک  راـنا  تخرد  هشیر  تسوـپ  هدـناشوج 
هنایهام تداع  هک  ییاه  مناخ  دـینک ، هدافتـسا  رانا  ياهگرب  هدـناشوج  ای  رانا و  تسوپ  هدـناشوج  زا  ولگ  مخز  درد و  ولگ  ندرک  فرطرب 

نیب زا  ار  شراخ  دیراذگب  تسوپ  يور  رگا  ار  رانا  هدش  هل  ياهگرب  دننک ، هدافتسا  رانا  ياهگرب  هدناشوج  زا  دنناوت  یم  تسین  مظنم  ناش 
تمـسق يور  ار  دامپ  نیا  دـینک و  طولخم  دـجنک  نغور  اب  هدرک و  هل  ار  رانا  ياـه  لـگ  تسوپ ، یگتخوس  ندرک  فرطرب  يارب  درب ، یم 

. دیلامب یگتخوس 

سفن یگنت  نامرد  رد  رثوم  گنه  راب 

ناوج  همانزور  : عبنم
هراصع ندروخ  دشاب . یم  کشخ  درـس و  گنهراب  جازم  دیور . یم  ناریا  طاقن  رثکا  رد  هک  كرک  زا  هدیـشوپ  هلاس و  دنچ  تسا  یهایگ 

هتشاد و هدننک  مرن  تارثا  هایگ  نیا  هناد  گرب و  ، هشیر تسا . رثوم  دیفم و  سفن  یگنت  هیر و  هحرق  هنیس و  يزیرنوخ  لس و  يارب  گنهراب 
نهپ زیمت  هچراپ  کی  يور  هتسش  بوخ  هتفرگ . ار  گنهراب  يارب  هفرس  هنیس و  ياه  يرامیب  يارب  تسا .  دیفم  بوطرم  مسآ  نامرد  يارب 

. دننک یم  مد  هقیقد   ?? تدم  هدرک  هفاضا  لسع  نآ  نزو  مه  دنریگ و  یم  ار  نآ  هریش  هدرک و  درخ  ار  نآ  دعب  دوش ، کشخ  ات  دننک  یم 
. تسا دیفم  رایسب  هنیس  ياه  يرامیب  يارب  هدرک  مد  نیا  فرصم 

یبالگ

سدق  همانزور  : عبنم
یسانش  هایگ  تایلک 

یموب تخرد  نیا  دـیور . یم  یناتـسهوک  ریـسدرس و  قطانم  رد  رتشیب  دـسر و  یم  رتم  دودـح 10  هب  نآ  يدـنلب  هک  تسا  یتخرد  یبالگ 
گنر دیفـس  یبالگ  ياهلگ  دـشاب . یم  راد  هنادـند  فاص و  نآ  ياهگرب  تسا ، قیمع  یبالگ  هشیر  . دـشاب یم  رزخ  يایرد  یبونج  قطانم 

ياهتمسق مامت  زا  تسا . شرت  ای  نیریش  رادتشوگ ، لکـش ، یطورخم  یبالگ  تخرد  هویم  تسا . يا  هشوخ  تروص  هب  یتروص و  هب  لیام 
دوش . یم  یبط  هدافتسا  نآ  هقاس  تسوپ و  ناوج ، ياهگرب  دننام  یبالگ 

: ییوراد صاوخ 
تسا  مرگ  ناریا  میدق  بط  رظن  زا  یبالگ 

دنک . یم  عفد  ار  راردا  يراجم  گنس  یبالگ ، ( 1
تسا . رب  بت  شخب و  مارآ  (2

تسا . رثؤم  راردا  يارجم  تنوفع  عفر  رد  (3
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تسا . ندب  يوقم  (4
دنک . یم  فرطرب  ار  یگنشت  (5

دنک . یم  عفر  ار  راردا  يارجم  هناثم و  شزوس  (6
. تسین رضم  ناشیارب  نآ  دنق  دننک و  هدافتسا  یبالگ  زا  دنناوت  یم  دنیالتبم  دنق  ضرم  هب  هک  ینانآ  ( 7

تسا . رثؤم  رایسب  ندب  مومس  عفد  يارب  (8
رتکد رظن  ریز  دیاب  میژر  نیا  هتبلا  دـیروخن . رگید  ياذـغ  دـینک و  فرـصم  یبالگ  طقف  زور  دـنچ  دـیاب  نوخ  راشف  ندروآ  نییاپ  يارب  (9

دشاب . صصختم  کشزپ  هزاجا  اب  دوش و  ماجنا 
یبالگ  تخرد  ياهتمسق  رگید  صاوخ 

تسا  کشخ  درس و  ناریا  میدق  بط  رظن  زا  یبالگ  تخرد  هفوکش  گرب و 
دروآ . یم  دنب  ار  لاهسا  يزیرنوخ و  تسا و  هدعم  يوقم  یبالگ  تخرد  هفوکش  - 1

دینک . هدافتسا  یبالگ  هفوکش  دامض  زا  مشچ  مرو  دروم  رد  -2
تسا . هدور  هدعم و  مرک  دض  یبالگ  مخت  -3

. تسا دیفم  لاهسا  عفر  يارب  یبالگ  گرب  هدرک  مد  -4
دینک مد  هقیقد  تدم 20  هب  هتخیر و  شوج  بآ  رتیل  کی  رد  بیس  تسوپ  مرگ  اب 50  ار  یبالگ  گرب  مرگ  هیلک 50  گنس  عفد  يارب  -5

. دیشونب جیردتب  ار  نآ  و 
ار نآ  سپس  دشوجب و  هقیقد  دنچ  دیراذگب  هتخیر و  بآ  رتیل  کی  رد  ار  یبالگ  تخرد  هقاس  تسوپ  مرگ  اهمخز 50  يوشتسش  يارب  -6

. دیشونب مک  مک 

ترذ ینامرد  صاوخ 

سدق  همانزور  : عبنم
يارب نیاربانب  درادـن . ار  نان  هیهت  تیلباق  مدـنگ ) بسچ  هدام   ) نتولگ نتـشادن  تلع  هب  نآ  رد  تسا ، یناوارف  ییاذـغ  شزرا  ياراد  ترذ 

دننک . یم  طولخم  تالغ  ریاس  اب  ار  نآ  ترذ ، نان  هیهت 
. تسا کشخ  درس و  ناریا  میدق  بط  رظن  زا  ترذ 

. دشاب یم  اهمخز  هدننک  کشخ  ترذ  دامپ  ( 1
. تسا ناطرس  يریگشیپ  يارب  یبوخ  ياذغ  ترذ  ( 2

. دنک یم  يریگولج  نادند  یگدروخ  مرک  زا  ترذ  زا  موادم  هدافتسا  ( 3
. دروآ یم  نییاپ  ار  نوخ  لورتسلک  ترذ  نغور  ( 4

تسا . دیفم  یتسوپ  ياهیرامیب  امزگا و  نامرد  يارب  ترذ  نغور  ( 5
ترذ  لکاک  ینامرد  صاوخ 

زا دـعب  ترذ  لکاک  دـننک . یم  کشخ  تعرـس  هب  دـننیچ و  یم  ندـش  هدرمژپ  زا  لبق  ینعی  هویم  لـماک  ندیـسر  زا  لـبق  ار  ترذ  لـکاک 
شوج بآ  رتیل  کی  رد  ار  نآ  زا  مرگ  رادقم 30  ترذ ، لکاک  هدرک  مد  ندرک  تسرد  يارب  . دنک یم  ادیپ  يا  هوهق  گنر  ندـش  کشخ 

. دننک یم  مد  هقیقد  جنپ  تدم  هب  هتخیر و 
. تسا يراردا  هاگتسد  هدننک  مارآ  تسا و  روآ  راردا  ترذ  لکاک  هدرک  مد  - 1

ییوراد تاعالطا  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1869زکرم  هحفص 679 

http://www.ghaemiyeh.com


. دهد یم  نیکست  ار  يراردا  هاگتسد  ياهیتحاران  درد و  - 2
. درب یم  نیب  زا  ار  هناثم  درد  هناثم و  مرو  باهتلا ، هناثم ، گنس  - 3

دنک . یم  زیمت  ار  يراردا  هاگتسد  یلک  روط  هب  ترذ  لکاک  - 4
دیآ یم  لمعب  یبط  هدافتسا  زین  لالب  هقاسو  هشیر  گرب و  زا  ترذ  لکاک  زا  ریغب 

. دروآ یم  دنب  ار  ینیب  يزیرنوخ  لالب  طسو  هقاس  هدناشوج  ( 1
. دینک هدافتسا  لالب  ياهگرب  هدناشوج  زا  هناثم  گنس  عفد  يارب  ( 2
. تسا دیفم  يراردا  يراجم  شزوس  يارب  ترذ  هشیر  هدناشوج  ( 3

. درب یم  نیب  زا  ار  هدعم  مکش و  درد  لالب  طسو  هدناشوج  ( 4
. دندرک یم  هدافتسا  لالب  هقاس  هدناشوج  زا  كازوس  هجلاعم  يارب  میدق  رد  ( 5

كدصاق

سدق  همانزور  : عبنم
یسانش هایگ  تایلک 

عافترا هب  نآ  هقاس  هک  یمئاد  یفلع و  تسا  یهایگ  تسا ، فورعم  زین  يرب  ینـساک  روآربخ و  يرباب ، دـنه  ياهمان  هب  هک  كدـصاق  لـگ 
ياهتنا رد  دشاب . یم  گنر  دیفس  هباریش  زا  رپ  هک  درز  هب  لیام  يا  وهق ه  گنر  هب  تسا  يا  هتشر  ياراد  هایگ  نیا  . دسر یم  رتم  یتناس   40

نیمز حطس  يور  رب  دراد و  زیت  كون  لکـش و  ثلثم  ياه  یگدیرب  دنتـسه و  گنر  زبس  كدصاق  لگ  ياهگرب  دراد . رارق  نآ  لگ  هقاس ،
هک یماگنه  دیور  یم  اج  همه  رد  یلک  روطب  ریاب و  یـضارا  اه و  هداج  رانک  راز ، هروش  هیـشاح  نمچ ، طسو  رد  كدصاق  لگ  دشاب . یم 

دودح 15 رد  كدصاق  لگ  . دروآ یم  نوریب  كاخ  زا  رـس  يدنچ  زا  دعب  هرابود  دـیرب ، یم  نیب  زا  ییایمیـش  یکیناکم و  لئاسو  اب  ار  نآ 
ار كدصاق  لگ  ناوج  ياهگرب  دروآ . یم  تسد  هب  نآ  زا  يدایز  دهش  دراد و  تسود  رایـسب  ار  هایگ  نیا  لسع  روبنز  دراد . فلتخم  عون 
، هشیر دننام  هایگ  فلتخم  ياهتمسق  زا  درک . فرـصم  ومیلبآ  ای  یـشرت  اب  ار  نآ  دیاب  تسا  خلت  یلیخ  نوچ  دنروخ و  یم  دالاس  اب  ًالومعم 

دوش . یم  هدافتسا  بط  رد  نآ  هباریش  گرب و 
: ییایمیش تابیکرت 

فلتخم و ياهدـنق  نینوپاس ، ياراد  هایگ  نیا  ًانمـض  تسا ، نیـسکارات »  » مان هب  خـلت  رولبتم  هدام  کی  هب  طوبرم  هایگ  نیا  ياـهگرب  یخلت 
تسا . میساتپ  يدایز  رادقم  ياراد  نینچمه  تسا و  اراد  ناهایگ  نیب  رد  ار  آ »  » نیماتیو دح  نیرتالاب  هایگ  نیا  . تسا برچ  ياهدیسا 

: ییوراد صاوخ 
. تسا هتفر  یم  راک  هب  يدبک  ياه  يرامیب  نامرد  يارب  مایالا  میدق  زا  تسا و  کشخ  درس و  ناریا  میدق  بطرظن  زا  هایگ  نیا 

. تسا هدعم  يوقم  ضباق و  ( 1
. دنک یم  فقوتم  ار  هنیس  يزیرنوخ  نآ  ندروخ  ( 2

. تسا روآ  هدعاق  ( 3
. دنروخب دالاس  اب  ار  نآ  زا  يرادقم  دیاب  دنهد  یم  ریش  ار  ناشدازون  هک  ییاهمناخ  تسا و  عفان  ریش  دایدزا  يارب  ( 4

. دوش یم  قیرعت  ثعاب  هدننک و  کنخ  ( 5
. دنک یم  دایز  ار  ارفص  حشرت  ( 6

. دنک یم  هیفصت  ار  نوخ  ( 7
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. تسا دیفم  تیمومسم  عفر  يارب  نوتیز  نغور  اب  طولخم  هایگ  نیا  بآ  ندروخ  ( 8
. تسا دیفم  رایسب  هک  دنراذگ  یم  رام  ای  روبنز و  ای  برقع  شین  لحم  رد  ار  نآ  هشیر  دامض  ( 9

. دنک یم  عفر  ار  هروا  ( 10
. دهد یم  شهاک  ار  نوخ  لورتسلک  ( 11

تسا یتسوپ  ياهیرامیب  امزگا و  هدننک  نامرد  ( 12
. تسا ینوخ  مک  هدننک  نامرد  ( 13

. دنک یم  نامرد  ار  سرقن  مسیتامر و  ( 14
. تسا زور  رد  راب  راهچ  ای  هس  ناجنف و  کی  نآ  فرصم  رادقم  دنرب . یم  راک  هب  دبک  ندرک  زیمت  يارب  زین  ار  هایگ  نیا  هدرک  مد  ( 15

هدافتسا : شور 
نآ سپس  دنامب و  دیراذگب  هقیقد  تدم 5  هب  هتخیر و  شوجبآ  رتیل  کی  رد  ار  هدـش  کشخ  هایگ  مرگ  دیاب 50  هدرک  مد  نیا  هیهت  يارب 

دینک . هدافتسا  هدرک و  فاص  ار 
تارضم :

. تسا هدشن  نایب  نآ  يارب  یصاخ  تارضم 

دهد یم  شهاک  ار  نوخ  لورتسلک  ریس  فرصم 

زا رفن  هس  دوش . یم  نوخ  لورتسلک  شهاک  بجوم  ریـس  هایگ  فرـصم  دـهد ، یم  ناـشن  يراـیتخب  لاـحمراهچ و  رد  یملع  قیقحت  کـی 
تیوقتریـس هایگ  دـندرب ، یپ  دوخ  هلاسکی  یکـشزپو  یملع  تاقیقحت  رد  يرایتخب  لاـحمراهچ و  یکـشزپ  مولع  ناصـصختم  ناکـشزپ و 

تاقیقحت زکرمرد  هک  ناکـشزپ  نیا  هتفای  ساسارب  دراد . یناطرـس  دـض  نوخ و  لورتسلک  هدـنروآ  نییاـپ  تیـصاخ  هدوب و  هدـعم  هدـننک 
هراصع هکدش  صخـشم  ، تفرگ تروص  ییارحـص  ياهـشوم  يور  رب  يرایتخب  لاحمراهچ و  یکـشزپ  مولع  هاگـشناد  یلوکلوم  یلولس و 
دمحم  » ار تاـیققحت  نیا  اـنریا ، شرازگ  هب  دـهد . یم  شیازفا  يا  هظحـالم  لـباق  روـط  هبار  هدـعم  نیـسپپودیسا  حـشرت  نازیم  ریـس  هاـیگ 

لاحمراهچ یکشزپ  مولع  هاگشناد  یملع  تایه  ياضعا  ناکشزپ و  ناصصختم و  زا  ینارهش » دادرهم   » و دازریـش » هللا   - تیاده «، » نایعیفر
. دنداد ماجنا  يرایتخب  و 

نوتیز نغور  رد  نکسم  تیصاخ  فشک 

هب دنک . یم  راک  نکـسم  يوراد  کی  دننام  هک  تسا  یعیبط  ییایمیـش  هدام  کی  ياراد  نوتیز  نغور  بوغرم  عون  هک  دـنتفایرد  ناققحم 
زود کی  مهد  کـی  لداـعم  ، هدـشن يروآرف  نوتیز  نغور  مرگ   ?? هک  تسا  نیا  زا  یکاـح  تاـقیقحت  نیا  هجیتن  یـس ، یب . یب . شرازگ 

نآ زا  درد  رـس  نیکـست  يارب  هک  تسین  يوق  دـح  نآ  ات  هدام  نیا  هک  یلاـح  رد  دـنیوگ  یم  نارگـشهوژپ  نیا  . دراد رثا  نفورپوبیا  يوراد 
رد نآرادقم  هک  ثحب  دروم  رثوم  هدام  تسا . هنارتیدم  يایرد  هزوح  ياهروشک  ییاذغ  ياه  میژر  عفانم  هدنهد  ناشن  یلو  دوش ، هدافتـسا 

ریثات دـنوش  یم  مروت  باهتلا و  بجوم  هک  ییاه  میزنآ  تیلاعف  رد  باهتلا  دـض  ياهوراد  ریاس  نفورپوبیا و  دـننام  تسارتشیب  ، هزات نوتیز 
دـض ياهوراد  هب  یهباشم  عفانم  تسا . هدـش  هداد  طابترا  ناطرـس  یبلق و  يرامیب  هلمج  زا  فلتخم  لماوع  هب  باهتلا  هضراع  دراذـگ . یم 

نوتیز نغور  هزات  ياه  تیصاخ  هجوتم  یماگنه  نارگشهوژپ  تسا . هدش  هداد  تبسن  نفورپوبیا ، نیرپسآ و  دننام  باهتلا  دض  دیورتسا و 
نوتیز نغور  دوش . یم  ولگ  بقع  تمـسق  رد  یتحاران  بجوم  نفورپوبیا ، هویـش  نامه  هب  هدشن  يروآرف  نوتیز  نغور  دـندید  هک  دـندش 

یعوضوم دراد ، ییوراد  رثا  نوتیز  نغور  مییوگب  هک  نیا  یلو  تسا  هلمج  نآ  زا  ندوـب  نادیـسکا  دـض  هک  تسا  یـصاوخ  هتـشر  ياراد 
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. دوش فرصم  دیاب  لادتعا  دح  رد  اهنت  تسا و  دایز  نوتیز  نغور  یبرچ  رادقم  تسا . دنمزاین  يرتشیب  تاقیقحت  هب  هک  تسا 

دنک یم  لرتنک  ار  ندب  نزو  تاج  هیودا 

ناهیک  همانزور  : عبنم
دوخ تمالـس  رب  اهنآ  دایز  ياه  هدیاف  زا  دـیناوت  یم  ییاذـغ  میژر  هب  يرامزر  و  يراک ، انعن ، نشیوآ ، ریـس ، دـننام  یتاج  هیودا  ندوزفا  اب 

ناهایگ و نیا  ندوزفا  دـیوگ  یم  ناگیـشیم ، هاگـشناد  رد  یتاپویموه  ققحم  کی  کیز ، اـنازوس  يد ، ثله  شرازگ  هب  دـیوش . دـنم  هرهب 
راشف شهاک  ناطرـس ، عاونا  یخرب  هب  التبا  زا  يریگولج  رد  هکنیا  رب  هوـالع  دـنک . یم  کـمک  ملاـس  نزو  ظـفح  هب  اذـغ  هب  تاـج  هیودا 

. دنرثوم زین  قورع  بلق و  تمالس  دوبهب  نوخ و  دنق  لرتنک  نوخ ،
. دناد یم  رثوم  تمالس  دوبهب  رد  یفلع  ناهایگ  اه و  هیودا  نیا  اب  ار  یبرچ  کمن و  دنق ، دننام  يرضم  داوم  ندرک  نیزگیاج  يو 

. دوش هدافتسا  یهوک ) لیلکا   ) يرامزر يرفعج ، ریس ، نشیوآ ، دننام  ییاه  هیودا  زا  کمن  ياج  هب  دنک  یم  هیصوت  يو 
تدم هب  هک  يریس  ای  کشخ و  ریس  . دناد یم  دیفم  لورتسلک  نوخ و  راشف  هدنهد  شهاک  کی  ناونع  هب  ار  هزات  ریـس  زا  هدافتـسا  نینچمه 

هب هدومن و  تیوقت  ار  هظفاح  ارهاظ  هک  تسا  نادیـسکا  یتنآ  کی  يرامزر  . تسا هداد  تسد  زا  ار  دوخ  دیفم  دـئاوف  دـشاب  هدـنام  ینالوط 
یگدروخامرـس اب  هلباقم  يارب  دـنراد  هک  يرورـض  ياه  نغور  ظاحل  هب  يرامزر  و  انعن ، نشیوآ ، . دـنک یم  کمک  ناطرـس  زا  يریگولج 

هفرـس نامرد  يارب  هیودا  نیا  زا  زین  یتنـس  روط  هب  نیا  زا  شیپ  تسا . دـیفم  زین  نمزم  ياه  هفرـس  ناـمرد  يارب  نشیوآ  . دـنوش یم  هیـصوت 
دنا هتفایرد  ناققحم  هرخالاب  .و  دـندیفم نوخ  راشف  شهاک  يارب  لفلف  و  نیچراد ، زوج ، لیبجنز ، لماش  مرگ  ياه  هیودا  . دـش یم  هدافتـسا 

تسا هدش  هتخانش  دیفم  دردرمک  شهاک  يارب  دراد و  یباهتلادض  صاوخ  هک  دراد  دوجو  هبوچدرز  رد  يداوم 

دجنک نغور  دجنک و 

ینکسم يدهم  : هدنسیون
ناوج  همانزور  : عبنم

هدش فورعم  یـشاخشخ »  » هب هرواحم  رد  طلغ  هب  دیاش  هک  ینان  میا ، هدروخ  ار  هدز  دجنک  کگنـس  ای  يربرب و  نان  اهراب  اهراب و  ام  همه 
دجنک هدننک  دیلوت  نیرت  گرزب  نیچ  نونکا  تسا . هتفای  هار  ناهج  طاقن  ریاس  هب  اجنآ  زا  هک  تسا  ناتـسودنه  دـجنک  یلـصا  نطو  . تسا

. هدرا اولح  هیهت  دراد و  دربراک  نغور  هیهت  رد  رتشیب  دوش  یم  هتشاک  ام  روشک  رد  هک  يدجنک  رادقم  تسا . ایند  رد 
دصرد دراد و 70  نغور  دصرد  دجنک 50  تسا .  B و F، E،D ياه نیماتیو  نیئتورپ ، يواح  يذغم  هناد  نیا  دجنک : ییایمیـش  تابیکرت 

هکلب دهد ، یمن  شیازفا  ار  نوخ  لورتسلک  اهنت  هن  نغور  نیا  اریز  تسا  دیفم  ندب  یتمالس  يارب  رایـسب  هک  هدشن  عابـشا  برچ  ياهدیـسا 
. دهد یم  زین  شهاک  ار  نآ 

بایـسآ ار  اه  هناد  سپـس  دورب . نیب  زا  نآ  يور  گنر  اـت  دـنیوش  یم  ار  هناد  ـالومعم  دـجنک  نغور  هیهت  يارب  درـس : نغور  مرگ ، نغور 
. دـننک یم  ریمخ  دـنزیر و  یم  شوج  بآ  رد  هدرک و  کشخ  ار  اه  هناد  دـعب  دـیایب . بآ  يور  اهنآ  تسوپ  ات  دـنزیر  یم  بآ  رد  هدرک و 

فورعم مرگ  نغور  مان  هب  هک  دیآ  یم  تسد  هب  ینغور  امرگ  راشف و  رثا  تحت  هدـنامیقاب  هلافت  زا  دـنمان و  یم  درـس  نغور  ار  نغور  نیا 
ياهواگ هژیو  هب  ماد  يارب  هتبلا  دراد  ییاذـغ  فرـصم  ناـنچ  مه  زین  هدـنامیقاب  هلاـفت  درادـن . ار  درـس  نغور  ییاذـغ  شزرا  هتبلا  هک  تسا 

هدریش !
هب هک  ینغور  دییامن ؛ هدافتسا  ار  درس  نغور  عون  ًاحیجرت  دینک  هدافتسا  دجنک  نغور  زا  دیهاوخ  یم  رگا  میروخب : درـس  نغور  تسا  رتهب 

. دهد یم  تسد  زا  ار  دوخ  صاوخ  دجنک  نغور  نداد  ترارح  رثا  رد  اریز  تسا ، فورعم   First cold pressed مان
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يارب هنیزگ  نیتـسخن  ریقف  ياـهروشک  رتـشیب  رد  هک  يذـغم  رایـسب  تسا و  مرگ  دـجنک  ناریا ، میدـق  بـط  رظن  زا  دـجنک : دـیفم  صاوـخ 
: تسا حرش  نیا  هب  دجنک  دیفم  صاوخ  تسا . تمیقنارگ  تشوگ  ندش  نیشناج 

. دیروخب دجنک  دیوش ، قاچ  دیهاوخ  یم  دیرغال و  رگا  - 1
هدعم دیتسه و  دجنک  نغور  ندروخ  هب  لیام  رگا  اما  تسا  هدور  نیلم  هدـعم و  هدـننک  مرن  درب و  یم  نیب  زا  ار  ادـص  یگتفرگ  دـجنک  - 2

. تسا نیگنس  نآ  مضه  اریز  دییامن ، لیم  هکرس  لسع و  اب  امتح  دیراد  یفیعض 
 . دینک نوتیز  نغور  نیزگیاج  ار  دجنک  نغور  دیناوت  یم  راب  نیا  دیا ، هدرک  تسرد  دالاس  هچنانچ  - 3

وهاک ییوراد  صاوخ 

هک یکرادم  قبط  وهاک  تسا . يزکرم  يایسآ  ناتسودنه و  رد  نآ  أشنم  هک  دور  یم  رامـش  هب  ایند  تاجیزبس  نیرت  یمیدق  زا  یکی  وهاک 
يارب یمهم  ياذـغ  هتفای و  هار  مور  هب  دالیم  زا  لبق  نرق  کی  تسا و  هدـش  یم  فرـصم  ناریا  رد  دالیم  زا  لـبق  نرق  زا ?  هدـمآ  تسد  هب 

. تسا هدوب  نایمور 
. دـش تشک  اماهاب  یتیئاه و  رد  وهاک  يدالیم  مهدزناپ  نرق  لیاوا  زا  هک  يروط  هب  درب ، دـیدج  يایند  هب  ار  وهاـک  مخت  بملک  فتـسیرک 

رـضاح لاح  رد  هک  وهاک  فلتخم  عاونا  . تسا نیریـش  یمک  معط  اب  زبس  زارد و  نهپ و  ياه  گرب  ياراد  هک  هلاسکی  تسا  یهایگ  وهاـک 
دوش یم  هدافتـسا  دالاس  رد  یلها  یـشرورپ و  يوهاک  . دراد دوجو  لاس  لوط  مامت  رد  تسا و  عون   ?? دودح  دوش ، یم  تشک  اکیرمآ  رد 
رظن زا  یناریا  يوهاـک  . تـسا نآ  مـهم  عاوـنا  زا  ( Romano Lettuce  ) یناریا يوهاــک  و  ( Head Lettuce  ) درگ يوهاــک  و 

زاگ دیلوت  هک  تسا  فایلا  يدایز  رادقم  ياراد  اریز  درادن ، ینادنچ  ییاذـغ  شزرا  درگ  يوهاک  تسا . رتهب  درگ  يوهاک  زا  ییاذـغداوم 
دنک . یم  هدعم  رد  خفن  و 

ییایمیش تابیکرت 
یلیم ، ?? میـسلک  مرگ  یلیم  ، ?? يا  هتـساشن  داوم  مرگ  ?/? نیئتورپ ، مرگ  يژرنا ?/? ، يرلاک  ، ?? بآ  مرگ   ?? ياراد  یناریا  يوهاـک 

، ??? میدس مرگ  یلیم  ، ?? میـسلک  مرگ  یلیم   ?? ياراد  نینچمه  يزبس  نیا  . تسا یبرچ  مرگ  نهآ و ?/?  مرگ  یلیم  رفـسف ?/? ، مرگ 
 ?  ، نیماتیو ب مرگ  یلیم  ? نیماتیو ب ?/? ،  مرگ  یلیم   ? نیماتیو ب ?/? ،  مرگ  یلیم  نیماتیو آ ?/? ، دـحاو  ، ??? میـساتپ  مرگ  یلیم 
، لـکین دـننام  یندـعم  داوم  زا  وهاـک  . تسا کـیلارگآ  دیـسا  مرگ  یلیم   ?/? ?? کینـسرا و  مرگ  یلیم  نیماـتیو ث ?/? ، مرگ  یلیم  ??  
( ردخم تسا  يا  هدام  هک  ( ) Lactucarum  ) موراکوتکال زا : دنترابع  وهاک  ییایمیش  داوم  . تسا رادروخرب  زین  سم  روفلوس و  تلابک ،

روآ باوخ  يوراد  ناونع  هب  موراک  وتکال  زا  . تسا نکسم  روآ و  باوخ  موراک  وتکال  دیسا . کین  یسکوس  دیـسا و  کیلام  نیزر ، موم ،
سادـیرت ماـن  هـب  يا  هداـم  نـینچمه  وهاـک  زا  . دوـش یم  هدافتـسا  مـشچ  کـمدرم  ندرکداـشگ  يارب  یکـشزپ  مـشچ  رد  زین  نکــسم و  و 

اب ار  نآ  هریـش  هدرک ، هکت  هکت  ار  هدیـسر  وهاک  هقاـس  سادـیرت  هیهت  يارب  تسا . درددـض  نکـسم و  هک  دوش  یم  هتفرگ  ( Thridace)
هب فاص  یعیام  هجیتن ، رد  دوش . دقعنم  نآ  ینیمولآ  داوم  ترارح  رثا  رد  ات  دنهد  یم  ترارح  سپس  ار  هریـش  نیا  دنزاس . یم  جراخ  راشف 

کشخ ناوت  یم  ار  عیام  نیا  دیآ . تسد  هب  سادیرت  ات  دنهد  یم  ترارح  ألخ  رد  مک و  ترارح  هجرد  تحت  ار  عیام  نیا  دیآ . یم  تسد 
دروآرد . ردوپ  تروص  هب  درک و 

ییوراد صاوخ 
تسا . بوطرم  درس و  ناریا  میدق  بط  رظن  زا  وهاک 

فعض  يارب  يزبس  نیا  تسا . شخب  مارآ  روآ و  باوخ  مروت ، دض  زاسنوخ و  نوخ ، هدننک  زیمت  وهاک 
تسا . روآراردا  نیلم و  دیفم و  باصعا 
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تسا . دیفم  زین  ایلوخیلام  يارب  وهاک  ندروخ 
دنک . یم  نامرد  ار  هناثم  راردا و  يراجم  ياه  مخز  وهاک 

دراد . مه  جنشتدض  رثا  هک  نآ  نمض  دوش . یم  روآاهتشا  دنروخب ، هکرس  ای  نیبجنکس  اب  ار  وهاک  رگا 
دنک . یم  تیوقت  مه  ار  یسنج  ياوق  هداد ، نیکست  ار  هدعم  درد  وهاک 

دوش . فرصم  هتخپ  تروص  هب  وهاک  هنیس ، درد  ندرک  فرطرب  يارب  هدش  هیصوت 
دنروخب . هتخپ  يوهاک  دنناوت  یم  ناشریش  ندشدایز  يارب  مه  هدریش  نانز 

دنک . یم  فرطرب  زین  ار  يوافنل  ددغ  مرو  وهاک 
وهاک مخت  صاوخ 

تسا . کشخ  درس و  ناریا  میدق  بط  رظن  زا  وهاک  مخت 
تسا . دیفم  زین  هنیس  درد  يارب  دنک و  یم  فرطرب  ار  ماکز  نآ  مخت  ندروخ  تسا و  روآ  باوخ  وهاک  مخت 

 ?? دودـح رد   ) دـنروخب وهاک  مخت  دـیاب  دـننک ، یم  راردا  هرطق  هرطق  هک  ییاهنآ  تسا و  عفان  يراردا  هاگتـسد  يارب  وهاک  مخت  ندروخ 
. دوش فرطرب  ضرم  نیا  ات  هنازور ) مرگ 

تارضم
، یـسنج تردـق  ندـش  مک  ثعاب  وهاک  ندروخ  رد  يور  هدایز  تسین . رـضم  هجو  چـیه  هب  هایگ  نیا  دوشن ، طارفا  وهاـک  ندروخ  رد  رگا 

دوش . یم  مکش  خفن  مشچ و  دید  فعض  هظفاح ، ندش  مک  یشومارف و 
. دروخ هریز  سفرک و  عانعن ، اب  ار  وهاک  ناوت  یم  ضراوع  نیا  ندرک  فرطرب  يارب 

جیوه صاوخ 

ناریا  همانزور  : عبنم
ییوراد : صاوخ  * 

يارب جـیوه  هک  یمیدـق  رواـب  نیا  رطاـخ  نیمه  هب  دراد . نوخ  دـنق  هدـننک  مک  رثا  هک  دراد  دوجو  یهاـیگ  نیلوسنا  عوـن  کـی  جـیوه  رد 
نتشاد اب  جیوه  دننک . هدافتـسا  هایگ  نیا  زا  مک  ردقم  هب  دنناوت  یم  يدنق  نارامیبو  تسا  طلغ  ًالماک  تسین  بوخ  دنق  يرامیب  هب  نایالتبم 

يرامیب لباقم  رد  ار  ندـب  تمواقم  جـیوه  ندروخ  تسا . ندـب  يارب  تاجیزبس  نیرتدـیفم  نیرت و  مهم  زا  یکی  اه  نیماتیو  يوقم و  داوم 
کیرحت راردا ، ندـش  دـنب  ندـب ، جاسنا  ندروآ  بآ  لیبق  زا  ییاه  يراـمیب  ندرک  فرطرب  رد  جـیوه  فرـصم  . درب یم  ـالاب  ینوفع  ياـه 

. دراد ییاسآ  هزجعم  رثا  مرک  عفد  ینوخ و  ياه  طلخ  مسآ ، مواقم ، ياه  هفرس  یسفنت ، یشراوگ و  يراجم 
اه يرامیب  رد  جیوه  فرصم  دراوم 

اتـشان حبـص  دیآ  رد  هلژ  دننام  ات  دیناشوجب  تعاس  ود  بآ  يرادقم  رد  دینک و  هدنر  ار  جـیوه  ولیک  کی  تسوبی  ندرک  فرطرب  يارب  * 
دیروخب  قشاق  دنچ 

ار هدش  هدنر  جیوه  مرگ   ??? ادتبا  پوس  نیا  هیهت  يارب  تسا . دیفم  دـنراد  ساسح  هدـعم  هک  راوخ  ریـش  ناکدوک  يارب  جـیوه  پوس  * 
تبـسن هب  هدرک و  فاص  ار  نآ  سپـس  دوش . هل  اه  جـیوه  ًـالماک  اـت  دـیناشوجب  هدرک و  هفاـضا  بآ  رتیل  کـی  نآ  هب  دـیزیرب و  هملباـق  رد 

. دیهدب وا  هب  هتخیر و  هچب  ریش  هشیش  رد  هدرک و  طولخم  ریشاب  يواسم 
. دوش یم  تسوپ  هولج  ندش و  نشور  بجوم  دیشکب  تروص  يور  رگا  ار  جیوه  بآ  *

دیروخب  ماخ  جیوه  اذغ  اب  هزور  همه  دیوش  رغال  دیهاوخب  رگا  * 
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دیروخب  جیوه  بآ  دیاب  هناحبص  ناونعب  دیوش  قاچ  دیهاوخ  یم  رگا  * 
يویلک و ضارما  یبصع  ياـه  يراـمیب  ناـمرد  يارب  يرثؤم  يوراد  دـینک  هفاـضا  ومیل  بآ  نآ  هب  دـیناشوجب و  مه  اـب  ار  زاـیپو  جـیوه  * 

. تسا تسوپ  هدننک  ناوج  نینچمه 
تارضم 

دننک یم  فرـصم  دایز  جـیوه  هک  ییاهنآ  هدـش  هدـید  درک  يور  هدایز  دـیابن  نآ  فرـصم  رد  دراد  جـیوه  هک  یـصاوخ  همه  نیا  اب  هتبلا 
هب مشچ  تسوپ و  هرابود  دـننکن ، فرـصم  جـیوه  زور  دـنچ  رگا  نوچ  درادـن  يرطخ  هتبلا  هک  دوش  یم  درز  ناـش  مشچ  تسوپ و  گـنر 

. ددرگ یم  رب  دوخ  یعیبط  گنر 

میسانشب رتشیب  ار  عانعن 

قالخا شوخ  هفطاع  : هدنسیون
ناوج  همانزور  : عبنم

؟ تسا مادک  نآ  تارضم  دراد و  یصاوخ  هچ  درس ؟ ای  تسا  مرگ  يزبس  نیا  تعیبط  دیسانش ؟ یم  ار  انعن  هایگ  ردق  هچ 
کی رد  يدرـس  ای  یمرگ  صاوخ  نتفای  هچرگ  هن ! تسا  بیجع  یمک  هدـننک ، کنخ  درـس و  شخب ، امرگ  یتعیبط  اـب  تسا  یهاـیگ  اـنعن 

تروص هب  هچ  نانچ  دراد ، یگتـسب  نآ  زا  هدافتـسا  هوحن  هب  انعن  یگدـننک  کنخ  ای  یـشخبامرگ  رثا  اـما  تسا  روآ  بجعت  ناـمأوت  هاـیگ 
يربع ناینانوی و  . دوش یم  فرصم  هک  تساه  نرق  انعن  دشخب . یم  دوبهب  ار  نوخ  شدرگ  دراد و  شخب  امرگ  رثا  دوش  فرـصم  یکاروخ 

یم تسرد  یبهذـم  مسارم  يارب  ییاـه  جاـت  اـنعن  گرب  زا  ناتـساب  مور  رد  دـنتخاس و  یم  رطع  نآ  شخب  یگزاـت  کـنخ و  هحیار  زا  اـه 
تبحم یتسود و  هناشن  ناونع  هب  زین  برع  نادرم  دـندرب و  یم  هرهب  ناهد  دـب  يوب  عفر  يارب  انعن  لسع و  طولخم  زا  یمور  ناـنز  دـندرک .

. دندیشون یم  انعن  ياچ 
هدش و بلق  شپت  نیکست  ببس  تسا و  هتشاد  ترهـش  بلق  هدننک  تیوقت  ناونع  هب  رود  ياه  هتـشذگ  زا  يزبس  نیا  انعن : رامـشیب  صاوخ 

لد رامش : نآ  زا  دنهارمه  درد  مساپسا و  اب  هک  تسا  ییاه  یتحاران  همه  يارب  يدیفم  کمک  دشخب . یم  دوبهب  ار  نوخ  شدرگ  هاگتسد 
دبک و كرحم  نآ  يدنت  لاهسا ، يا و  هدور  تالکشم  یباوخیب ، نرگیم ، هکسکس ، همضاه ، ءوس  هدعم ، رس  شزوس  خفن ، تیلوک ، درد ،

یم مامح  ناو  بآ  هب  شخبورین  ینغور  ناونع  هب  ار  انعن  نغور  هتشذگ  رد  تسا . رثؤم  ارفص  هسیک  گنـس  نامرد  رد  تسارفـص و  هسیک 
ناریا رد  انعن  فرصم  دوش . یم  هتخاس  یسفنت  ياه  تنوفع  یگدروخامرس و  يارب  يدیفم  یقاشنتسا  ياهوراد  انعن  زا  نینچ  مه  دندوزفا .

. تسا لوادتم  نانچ  مه  شآ ، سفرک و  ریظن  ییاهاذغ  خبط  رد  نآ  زا  هدافتسا  اذغ و  هارمه  هب  ندروخ  يزبس  ناونع  هب  یتنـس  تروص  هب 
. دوش یم  هدافتسا  بلق  تیوقت  درد و  لد  نیکست  يارب  قرع  نیا  زا  مییانشآ ، انعن  قرع  اب  ام  همه 

خرس توقای  نیا 

روپ بارت  هحیلم  : هدنسیون
سدق  همانزور  : عبنم

مسارم نیا  ییاریذپ  لفاحم  شخب  تنیز  اه  هویم  ریاس  رانک  رد  هک  تسادلی  بش  رادفرطرپ  ياه  هویم  زا  یکی  رانا ، نامه  ای  خرـس  توقای 
تـشهب ود  نآ  رد  : » دـیامرف یم  نمحرلا  هروس  هیآ 68  رد  دـنوادخ  هک  يروط  هب  هدـش ، رکذ  راب  هس  نآرق  رد  راـنا  هویم  ماـن  . تسا یتنس 

یمرچ تسوپ  رگا  هک  يروط  هب  تسا ، نآ  یلخاد  راتخاس  رانا  ياهیگژیو  نیرت  بلاج  زا  یکی  «. تسا رایـسب  رانا  اـمرخ و  هویم و  هنوگره 
ییاه هسیک  لخاد  هک  دوش  یم  نایامن  دنیاشوخ  نیریش و  یمعط  اب  رادبآ  دننام  لولس  رهوگ  اهدص  دوش ، هتشادرب  هرابکی  هب  نآ  يابیز  و 
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يا هویم  رانا  تسا . رایـسب  هدش ، رکذ  نآرق  رد  هک  نوتیز ) امرخ و   ) رگید هویم  ود  دننام  زین  رانا  ییاذغ  شزرا  . دنراد رارق  دـننام  يا  هکبش 
. دوش یم  بوسحم  میدـس  زا  ینغ  یعبنم  ناونع  هب  اما  تسا ، زیچان  نآ  یبرچ  نیئتورپ و  رادـقم  هکنیا  اب  دـشاب و  یم  يرلاک 65  اب  يذغم 

دشاب . یم  رفسف  میسلک و  نیماتیو ث ، زا  يدایز  ریداقم  يواح  رانا  نینچمه 
رانا بآ  صاوخ 

ندرک تسرد  يارب  نینچمه  دریگ . یم  رارق  هدافتسا  دروم  هنایمرواخ  ياهروشک  زا  يرایسب  رد  ریذپلد  رایسب  یندیشون  ناونع  هب  رانا  بآ 
یناوارف تلع  هب  شرت  ياهرانا  هکنیا  هجوت  بلاج  هتکن  دراد . ناوارف  ياهدربراک  رانا  تبرـش  ییاذغ و  ياه  ینـشاچ  رانا ، بر  هلژ ، عاونا 

ربارب رد  ندـب  زا  هک  دور  یم  رامـش  هب  يوـق  نادیـسکا  یتـنآ  کـی  نـینچمه  راـنا ، بآ  دـنبوغرم . رایـسب  بر  هـیهت  يارب  یلآ  ياهدیـسا 
دنک . یم  تظفاحم  دوش ، یم  رجنم  ناطرس  سردوز و  يریپ  یبلق و  ياهیرامیب  داجیا  هب  هک  رضم  ياهلوکلوم  دازآ و  ياهلاکیدار 

یتنس بط  رد  رانا 
دربراک نوگانوگ  ضارما  هجلاعم  يارب  ینانوی  بط  رد  ًاتدـمع  هک  دراد  يرایـسب  یکـشزپ  ییوراد  دـیاوف  ییاذـغ ، شزرا  رب  هوـالع  راـنا 
دروـم همـضاه  ءوـس  هثل و  نادـند و  ياـهیتحاران  بت و  ییاـنیب ، فعـض  درد ، شوـگ  لاهـسا ، ناـمرد  يارب  ییوراد  رظن  زا  دراد و  ناوارف 

هب نیا  دراد و  ییازـسب  شقن  زین  نوخ  هیفـصت  رد  دـنک ، یم  نامرد  ار  ینوخ  مک  هکنیا  رب  هوالع  راـنا  هکنیا  رگید  . دریگ یم  رارق  هدافتـسا 
لورتسلک عفر  رد  هدوب و  رثؤم  دبک  ناقتحا  رد  دنک  یم  دایز  ار  دبک  ياهلولـس  تیلاعف  نوچ  تسا و  نآ  رد  میزینم  میـساتپ و  دوجو  لیلد 

دراد . یمهم  شقن  نوخ  صوصخب  ندب  تاعیام  لداعت  مومس و  عفد  هروا و  و 
تسوپ یباداش  رانا و  فرصم  هطبار 

نیمه رد  (ع ) اضر ماما  هک  درب  یم  نیب  زا  ار  اهنادـند  يدرز  ناهد و  دـب  يوب  تسا و  رثؤم  رایـسب  زین  نآ  یباداش  تسوپ و  ییابیز  رد  رانا 
.« دوش یم  كدوک  راسخر  ییوکین  ثعاب  رانا  ندروخ  : » دنیامرف یم  طابترا 

هفوکـش تیـشنورب ، لاهـسا و  هجلاعم  روظنم  هب  دننک ، یم  هدافتـسا  فلتخم  ضارما  نامرد  يارب  یهایگ  بط  زا  هک  زین  اکنالیرـس  نایموب 
درد نداد  یلـست  شهاک و  يارب  رانا  يابیز  ياهلگ  اه و  هفوکـش  . دـننک یم  فرـصم  ار  نآ  هدرک و  مد  ياـچ ، تروص  هب  ار  راـنا  تخرد 

ولگ و مرو  هجلاعم  يارب  هرغرغ  تروص  هب  نآ  زا  هدافتـسا  رانا و  لـگ  هدـناشوج  نینچمه  تسا ، رثؤم  رایـسب  زین  نآ  ياـهیتحاران  مشچ و 
رد دوجوم  ياه  هویم  نایم  رد  نآ  یناوارف  ناتـسمز و  لصف  ندیـسر  ارف  اب  نیاربانب ، دوب . دـهاوخ  دـیفم  رایـسب  هثل  يزیرنوخ  زا  يریگولج 

 . دیربن دای  زا  ار  رانا  فرصم  دوخ ، یباداش  تمالس و  ظفح  يارب  رازاب ،

تسا ناحیر  نامه  مغرپسا 

ناوج  همانزور  : عبنم
هچ دینک  یم  لیم  ناتبابک  اب  مغرپسا »  » ایآ دنـسرپب  امـش  زا  دـینک  یم  ناج  شون  ار  يا  هزمـشوخ  هدـیبوک  بابک  هک  یلاح  رد  يزور  رگا 

« مغرپسا  » ياج یبرع  ناـحیر »  » هژاو هک  دـش  هچ  اـما  تسا ، ناـحیر  يزبس و  ناـمه  مغرپسا  هک  دـناد  یم  یـسک  رتمک  تفگ !؟ دـیهاوخ 
ناونع هب  ناهج  رد  يزپشآ  خیرات  زا  یهاتوک  عطقم  کی  رد  يدوز  هب  تسا و  هدـمآ  ناتـسودنه  زا  ناحیر  هایگ  . دـنامب تفرگ  ار  یـسراف 

نینچ فلتخم  للم  گنهرف  زا  ! دش هدیبوک  بابک  تباث  ياپ  مه  ام  روشک  رد  تفرگ و  رارق  هدافتسا  دروم  هدنهد  رطع  هدنهد و  معط  کی 
تـساجرب اپ  مه  زونه  هک  دراد  دوجو  یمـسر  يوادلوم  روشک  رد  ای  دنراک و  یم  ناگدرم  نفد  لحم  رد  ار  ناحیر  يزلام  رد  هک  هدمآرب 

يارب ینامرد  رثا  یتخس  هب  میدق  ناکشزپ  دنک . یم  باختنا  وا  زا  ناحیر  يا  هتـسد  لوبق  اب  ار  شا  هقالع  دروم  نز  درم  کی  هک  نیا  نآ  و 
دنتسناد . یم  كانرطخ  یمس و  ار  هایگ  نیا  دندوب و  لیاق  ناحیر 

میروخب ناحیر  هشیمه 
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ار باصعا  ناحیر  اذـغ . هب  نداد  معط  يارب  تسا  يرطعم  يزبس  مه  دراد و  ییوراد  صاوخ  مه  ناحیر  هک  تسا  مولعم  رتیت  ناـیم  نیا  اـب 
هقاس زا  مرگ   ?? ات   ?? تسا  یفاک  دینک . ناحتما  ار  نآ  هدناشوج  دیناوت  یم  تسا  رثوم  رایـسب  یبصع  ياهدردرـس  يارب  دنک و  یم  مارآ 

ره زا  سپ  دـینک و  در  یفاص  زا  سپـس  دـییامن و  مد  هقیقد   ?? دـیزیرب و  شوج  بآ  رتیل  کـی  رد  تسا  لـگ  گرب و  ياراد  هک  ناـحیر 
هدـعم هچنانچ  تسا  خـفن  هچیپ و  لد  دـض  ناحیر  دـش ! دـهاوخ  رود  امـش  زا  زین  هودـنا  مغ و  دـیدرت  یب  دیـشونب . ناجنف  کی  اذـغ  تبون 

. تسا غارفتسا  عوهتدض و  دشک و  یم  ار  ابو  لاهسا و  بورکیم  ناحیر  دیروخب . ناحیر  اذغ  اب  ًامتح  دیراد ، یفیعض 
اذغ : ?- دراد دوجو  نآ  رد  تیصاخ  تفه  هک  دینادب  تسا و  ناربمایپ  يزبس  ناحیر  دومرف : (ع ) قداص ماما  هک  تسا  ثیدح  رد  نینچمه 
نیب زا  ار  يرامیب  . ? دهد - یم  شیازفا  اذغ  هب  ار  اهتشا  . ? دزاس - یم  وبـشوخ  ار  ناهد   ? دنک - یم  زاب  ار  اهذفنم  . ? دنک - یم  اراوگ  ار 

. دزاس یم  لیاز  ار  مغ  هودنا و  . ? دنادرگ - یم  نمیا  ماذج  يرامیب  زا  ار  صخش  تسا ، لس  ضرم  عفاد  . ? درب - یم 

یلقن نامرد  کی  هچبرت ؛ برت و 

سدق  همانزور  : عبنم
یسانش هایگ  تایلک 

مظنمان ياه  یگدیرب  اب  راد و  كرک  فاصان ، نهپ ، نآ  ياهگرب  دـسر . یم  رتم  کی  ات  نآ  هقاس  عافترا  هک  هلاس  کی  تسا  یهایگ  برت 
. دوش یم  رهاظ  هخاش  ياهتنا  رد  هک  تسا  شفنب  نشور و  یبآ  نشور ، درز  دیفس ، گنر  هب  نآ  ياهلگ  دشاب . یم 

: دراد دوجو  برت  عون  ود  یلک  روط  هب 
. دوش یم  تشادرب  زییاپ  رد  ًالومعم  هک  هایس  برت  - 1

دشاب . یم  درگ  ای  زارد  هک  یتروص  زمرق و  فلتخم  ياهگنر  هب  هک  هچبرت  - 2
: یئوراد صاوخ 

. تسا هتفر  یم  راک  هب  اه  يرامیب  زا  يرایسب  نامرد  يارب  میدق  رایسب  ياهنامز  زا  تسا و  کشخ  مرگ و  ناریا  میدق  بط  رظن  زا  برت 
. تسا دیفم  يوارفص  ياهگنس  عفد  يارب  برت  ( 1

. درب یم  نیب  زا  ار  خفن  زاگ و  نآ  مخت  دنک و  یم  غورآ  زاگ و  دیلوت  صاخشا  زا  یضعب  رد  برت  ( 2
. تسا دیفم  مسیتامر  سرقن و  نامرد  يارب  برت  ( 3

. دنک یم  کمک  نآ  مضه  هب  دوش ، هدروخ  اذغ  اب  رگا  برت  گرب  ( 4
. تسا دیفم  مشچ  تیوقت  يارب  برت  گرب  بآ  ( 5

. تسا دیفم  ناقری  نامرد  يارب  برت  ( 6
. دهد یم  نیکست  ار  درد  برت  مخت  ( 7

كاپ ار  هدعم  دوش و  یم  غارفتسا  ثعاب  اریز  دیهدب ؛ رامیب  هب  نیبجنکس  اب  هارمه  ار  برت  مخت  يرادقم  ییاذغ  تیمومسم  تروص  رد  ( 8
. دنک یم 

. دیراذگب مخز  يور  هدرک و  هیهت  دامض  لسع  برت و  زا  ندب  ياهمخز  ياوادم  يارب  ( 9
. تسا روآ  راردا  برت  هدرک  مد  ( 10

. تسا روآ  هدعاق  روآ و  راردا  برت  مخت  ( 11
دنازوسن ار  تسد  هک  يروط  هب  دوش ، درـس  یمک  ات  دـیراذگب  دـیناشوجب و  بآ  رد  ار  برت  تسا ، هدزامرـس  امـش  ياپ  ای  تسد  رگا  ( 12

. دیهد رارق  هدناشوج  نیا  رد  زور  رد  راب  دنچ  ار  هدزامرس  وضع  سپس 
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. تسا ندب  هدننک  تیوقت  برت  هشیر  هدرک  مد  ( 13
 : دینک هدافتسا  ریز  تروص  هب  برت  زا  روآ  جنشت  ياه  هفرس  ارفص و  هسیک  گنس  عفد  يارب  ( 14

جراخ نآ  زا  هرطق  هرطق  بآ  هک  يروط  هب  دـیروآ ، دوجو  هب  يزیر  خاروس  هت  رد  نینچمه  هدرک و  داجیا  يا  هرفح  گرزب  برت  کـی  رد 
هرطق نآ  بآ  هک  دیهد  رارق  یناکتـسا  ای  هشیـش  هناهد  رد  ار  برت  دینک و  رپ  بآ  اب  ار  نآ  هتخیر و  هرفح  رد  رکـش  يرادقم  سپـس  دوش .

. دیشونب زور  رد  راب  دنچ  ار  بآ  نیا  دیزیرب و  ناکتسا  ای  هشیش  لخاد  رد  هدش و  جراخ  برت  هت  زیر  خاروس  زا  هرطق 
. دنک یم  دایز  ار  ریش  حشرت  برت  مخت  ندروخ  ( 15

. دنک یم  زاب  ار  هرهچ  گنر  برت  ندروخ  ( 16
. تسا دیفم  ینوخ  لاهسا  نامرد  يارب  برت  هدناشوج  ( 17

عانعن وهاک و 

ناوج  همانزور  : عبنم
عانعن 

ياه هخاش  گرب و  نآ  هدافتـسا  لـباق  تمـسق  دراد . ث »  » و آ »  » نیماـتیو يداـیز  رادـقم  عاـنعن  تسا . یندروخ  رادرطع و  ياـه  يزبس  زا 
نیب زا  ار  اه  تنوفع  دنک و  یم  مک  ار  هدعم  تاحـشرت  تسا . دیفم  شخبورین و  عانعن  قرع  . دنریگ یم  عانعن  قرع  نآ  زا  هک  تسا  رادـلگ 

. دور یم  راک  هب  غود  تسام و  ندرک  وبـشوخ  يارب  نآ  هدرک  کشخ  ياه  گرب  دروآ . یم  نییاـپ  ار  نوخ  لورتسلک »  » نینچمه درب . یم 
مـس دـض  هدـننک و  ینوفعدـض  عانعن  . دوش یم  فرـصم  اه  شآ  نییزت  ندـش و  وبـشوخ  يارب  هک  تسا  غاد  عانعن  نآ  کشخ  هدرک  خرس 
دوش . یم  ولگ  شراخ  ثعاب  نآ  ندروخ  دایز  هک  دوشن  شومارف  هتبلا  تسا . دیفم  باصعا  تیوقت  يارب  رینپ  نان و  اب  نآ  ندروخ  . تسا

وهاک
نامرد ثعاب  دـنک و  یم  دایز  ار  نوخ  وهاک  ندروخ  تسا . میـسلک  نهآ و  يدایز  رادـقم  و  ث » «، » ب «، » آ  » ياـه نیماـتیو  ياراد  وهاـک 
شمارآ ثعاـب  وهاـک  ندروخ  دـنک . یم  هجلاـعم  ار  ناـقری  دـنک و  یم  فرطرب  ار  یگنـشت  وهاـک  نینچمه  دوش . یم  ینوخ  مک  يراـمیب 

. تسا یبوخ  روآراردا  يزبس  نیا  دـنروخب . وهاک  دایز  تسا  رتهب  دـنراد  نوخ  راـشف  هک  يدارفا  دوش . یم  هرهلد  نتفر  نیب  زا  باـصعا و 
. دنک یم  نامرد  ار  تسوبی  تسا و  اذغ  هدننک  مضه  نیرتهب  وهاک 

یگنر ياه  هویم 

سدق  همانزور  : عبنم
ياهلاکیدار زورب  رد  هدننک  هلباقم  دراوم   ) نادیـسکا یتنآ  يواح  دنتـسه  ناوارف  ناتـسبات  لصف  رد  هژیو  هب  هک  اه  هویم  رتشیب  مینادـب  دـیاب 

. دنوش یم  اهنآ  بیرخت  زا  عنام  هدرک و  کمک  اهلولس  ياشغ  هب  یناوغرا  ياه  هناد  گنر  عاونا  نتشاد  ببس  هب  هدوب و  ندب ) رد  دازآ 
: بیس

زورب زا  يزلولـس  فاـیلا  نتـشاد  اـب  تسا و  ینییتورپ  داوم  هنیمآ ، ياهدیـسا  يور ، سم ، میـسلک ، نهآ ، اـهنیماتیو ، عاونا  يواـح  هویم  نیا 
هدنروآ نییاپ  لاهـسا و  نامرد  دبک ، بلق و  باصعا ، هلـسلس  رکف ، تیوقت  هدـعم ، ندرک  كاپ  ثعاب  بیـس  دـنک . یم  يریگولج  ناطرس 

ره دنناوت  یم  دنتـسه ، یپ  رد  یپ  ياهیباوخ  یب  راچد  هک  يدارفا  . تسا دـنمدوس  رایـسب  سفن  یگنت  عفر  يارب  زین  نآ  ندـییوب  هدوب و  بت 
صاوخ نآ  رب  هوالع  . دشاب یم  دیفم  رایسب  دیئوریت  هدغ  تیوقت  يارب  دی "  " نتـشاد تلع  هب  هویم  نیا  دنروخب و  بیـس  باوخ  زا  لبق  بش 
تـسوپ ندرگ و  يور  ياـهکورچ  نیچ و  بیـس ، بآ  ندیـشون  اـب  بش  حبـص و  دـنناوت  یم  مدرم  هدوـب و  هزجعم  کـی  ییاـبیز  رد  بیس 
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نتخپ زا  سپ  دنناوت  یم  نینچمه  . دننک هدافتسا  ریش  رد  هتخپ  بیـس  کسام  زا  هتفه  ره  هدرک و  عفر  اهنآ  مارآ  ژاسام  هارمه  هب  ار  تروص 
هژیو هب  دارفا  طسوت  بیـس  ددع  کی  هنازور  ندروخ  . دـنهد ژاسام  دوخ  تسوپ  يور  ندـش  مرلو  زا  سپ  هدرک و  هل  ار  نآ  ریـش ، رد  بیس 

. دراد هارمه  هب  ار  رتهب  ياذغ  مضه  تحار و  باوخ  باصعا ، شمارآ  نادنملاس ،
: سالیگ

رثؤم نوخ  ياهیبرچ  لرتنک  ظفح و  رد  دـناوت  یم  ناطرـس ، ربارب  رد  هلباقم  رب  هوالع  یناوغرا ، ياـه  هناد  گـنر  نتـشاد  اـب  سـالیگ  هویم 
. دشاب

: یبلاط هزبرخ و 
. دننک مهارف  ار  ناکدوک  زغم  ياهلولس  زاین  دروم  زکولگ  یندعم  داوم  بآ و  نیماتیو ، دنناوت  یم  اه  هویم  نیا 

تسا یبصع  ياهدردرس  نکسم  انعن 

دردرـس و  " صوصخ رد  انـسیا  اب  وگ  تفگ و  رد  ناریا  یکـشزپ  مولع  هاگـشناد  یملع  تأیه  وضع  زاسوراد و  " روپ ، قداص  دـیما  " رتکد
قورعراشف یگتفرگ و  تالـضع و  تدـم  ینـالوط  تاـضابقنا  تلع  هب  هک  یناراـمیب  تفگ : نآرب " رثؤم  یهاـیگ  ییوراد  ياـه  هدروآرف 

انعن هلیـسو  هب  دنتـسه ، راچد  روکذم  تالالتخا  زا  یـشان  یـشنت  ياهدردرـس  هب  یبصع  تالکـشم  سرتسا و  دوجو  نینچمه  نآ ، فارطا 
یسونیس ياهدردرس  نامرد  رد  ار  نایب " نیریش  هایگ "  نینچمه  لمکم ، بط  یکشزپ و  خیرات  تاعلاطم  هسسؤم  وضع  دنبای . یم  نیکست 
یناشیپ مشچ و  فارطا  رد  يدیدش  ياهدردرـس  بجوم  تروص  یناشیپ و  ینیب ، ياهـسونیس  تنوفع  اب  تیزونیـس  دوزفا : تسناد و  رثؤم 

ناونع هب  هسان  یکا  نایب و  نیریـش  هایگ  لومعم ، تروص  هب  کـیتویب  یتنآ  هدافتـسا  رب  هوـالع  نآ  تنوفع  ندرب  نیب  زا  يارب  هک  دوش  یم 
تسا رثؤم  ندب  ینمیا  يورین  تیوقت  سوریو و  دض 

عانعن

يزانهش  رحس  : هدنسیون
 sharghnewspaper.ir: عبنم

30 عافترا 80 - هب  هداس  بعـشنم و  تسار  هقاس  يا ، هزینرـس  ای  یغرم  مخت  ياه  گرب  هدنزخ ، ياه  موزیر  ياراد  هلاسدـنچ  تسا  یهایگ 
، یناوغرا ای  خرـس  گنر  هب  لگ  ماج  تسا . هدـش  هدیـشوپ  گنردیفـس  ياه  كرک  اب  یناقوف  شخب  رد  هک  شوگراهچ  ابلاغ  رتم و  یتناس 

یغرم مخت  ییالاب  بولو  تسا  اه  گربلگ  ریاس  دـننامه  شیباـمک  نیریز  بول  تسا . كرک  زا  يراـع  لـخاد  رد  رادـکرک و  جراـخ  رد 
لکش دنهد . یم  لیکشت  ار  هایگ  نیا  ییوراد  شخب  اه  گرب  تسا . دولآ  كرک  درگ و  كون  ياراد  تسا و  یغرم  مخت  هبش  هویم  تسا .
تسا یهدلگ  عقوم  هایگ  يروآ  عمج  نامز  نیرتهب  دنتسه . هاتوک  گربمد  ياراد  ای  گربمد  نودب  ارثکا  عونتم و  رایسب  اه  گرب  هزادنا  و 

ار نآ  هدمع  تمسق  هک  تسا  سناسا  دصرد  ياراد 1  هایگ  نیا  دیور . یم  ناریا  یحاون  رثکا  رد  هایگ  نیا  تسا . دادرم  ریت و  ياه  هام  هک 
ناـمرد رد  هدوب و  یبورکیمدـض  خـفندض و  مساپـسادض ، تارثا  ياراد  عاـنعن  دـهد . یم  لیکـشت  لوتنم  نوراکوردـیه و  يد  نوراـک و 
فرطرب نکسم و  خفندض ، ناونع  هب  عانعن  زا  هتشذگ  بط  رد  دوش . یم  هدافتسا  شخب  مارآ  ناونع  هب  نینچمه  یشراوگ و  ياه  یتحاران 

. تسا کیتپـس  یتنآ  تیـصاخ  ياراد  اذـل  تسا  سناسا  زا  ییالاب  دـصرد  ياراد  هاـیگ  نیا  تسا . هدـش  یم  هدافتـسا  همـضاهءوس  هدـننک 
یم رازاب  رد  دوجوم  ياه  هدروآرف  زا  تسا . نکشداب  تیـصاخ  ياراد  نوراک  يالاب  دصرد  اصوصخ  سناسا و  نتـشاد  تلع  هب  نینچمه 

مد تروص  هب  مرگ  ات ?  نازیم ?  هب  هایگ  نیا  فرـصم  رادـقم  . درک هراـشا  رچـسکیم  پیرگ  تبرـش  واـتنم  صرق  نیداـتلآ ، صرق  هب  ناوت 
. تسا زور  رد  هبترم  هس  هدرک 
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هبوچدرز

يزانهش  رحس  : هدنسیون
تاصخشم زا  دوش . یم  جراخ  ییاوه  هقاس  نیدنچ  نآ  زا  هک  یمروتم  موزیر  ياراد  رتم و  ات 1/5  کی  عافترا  هب  ایاپ  یفلع ، تسا  یهایگ 

گرب نآ  یناقوف  تمسق  رد  یلو  صخشم  فالغ  اب  زوم  گرب  هیبش  نشور  زبس  گربمد  نودب  ياه  گرب  هایگ  هقاس  هدعاق  رد  هکنیا  نآ 
گنر هایـس  زیر و  یلیخ  نآ  مخت  تسا . درز  هب  لیام  زبس  گنر  هب  هلبنـس و  تروص  هب  عمتجم  نآ  ياه  لگ  دوش . یم  رهاظ  لـماک  ياـه 

اب هتخاس  ادـج  ار  نآ  یبناج  ياه  هشیر  نیمز  زا  ندرک  جراخ  زا  سپ  هک  تسا  نآ  موزیر  هایگ  نیا  ییوراد  هدافتـسا  دروم  تمـسق  تسا .
دننک . یم  کشخ  زور  دنچ  تدم  هب  دیشروخ  يامرگ  رد  ندرک  جراخ  زا  سپ  هداد  رارق  شوج  بآ  رد  سپس  دنیوش  یم  بآ 

. تسا تشاک  زا  سپ  هاـم  10 ًالومعم 12 - نآ  تشادرب  نامز  دـننک . یم  تراجت  رازاـب  دراو  تروص  ود  هب  ار  هدـش  کـشخ  ياـه  موزیر 
رثوم هدام  دـنهد . یم  تشک  یبونج  ياکیرمآ  اقیرفآ و  نیچ ، بونج  يزنودـنا ، ناتـسکاپ ، ناتـسودنه ، ياهروشک  رد  ار  هبوچدرز  هاـیگ 

خفن و دض  روآ ، ارفص  ناونع  هب  هبوچدرز  تسا . نپرت  ییوکزس  يوتحم  دصرد )  1/3 _ 5/5  ) رارف نغور  هدوب  رارف  ياه  نغور  ءزج  نآ 
یخرب ناـمرد  رد  یعـضوم  تروص  هب  دوش . یم  فرـصم  یکاروخ  تروـص  هب  هیودا  ناوـنع  هب  زین  یمـسیتامور و  ياـهدرد  نیکـست  رد 

هب تسا و  هدـش  یم  هدافتـسا  روآ  ارفـص  ناونع  هب  یکاروخ  تروص  هب  هبوچدرز  زا  هتـشذگ  بط  رد  دوش . یم  هدافتـسا  یتسوپ  تاباهتلا 
. دوش يرادهگن  هتسب  ًالماک  فرظ  رد  رون و  زا  رود  دیاب  تسا . هتشاد  فرصم  دروم  سیزایروپس  نامرد  رد  یعضوم  تروص 

ناحیر

ای هاتوک  ياه  كرک  ياراد  رتم  کی  ات  رتم  یتناس  عافترا 15  هب  بعشنم  هتشارفا و  تروص  هب  شوگراهچ  هقاس  اب  هلاس  کی  تسا  یهایگ 
گرب گر  يور  رب  یناتحت  حطس  رد  فاص و  مرن و  یناقوف  حطس  رد  هک  لباقتم  يا و  هزین  رـس  ات  یغرم  مخت  شیاه  گرب  كرک . نودب 

رد یعقاو  ياه  گرب  دوش . یم  شفنب  ًادـیدش  یهاگ  زبس و  گرب  گـنر  هدوب و  راد  هنادـند  یمک  هیـشاح  رد  اـه  گرب  دراد . كرک  اـه 
. دنتسه گنر  شفنب  بلغا  اه و  گربساک  يدنلب  هب  نشخ و  زیت ، كون  لکش  یغرم  مخت  نهپ و  هتکارب و  لکـش  هب  رادلگ  ياه  هخاشرس 

يوضیب کچوک  یلیخ  هنادراهچ  يواح  يورک  ًابیرقت  کچوک  هقدنف  تروص  هب  هویم  دنتسه . گنر  دنچ  ای  یتروص  ای  دیفس  اه  گربلگ 
یتاعطق اب  هارمه  هدروخ  چیپ  ًابلاغ  هتسکش و  ای  لماک  ياه  گرب  تروص  هب  ناحیر  هدافتسا  دروم  تمسق  تسا . هایس  ات  يا  هوهق  گنر  هب 

دعوم دـشاب . هتفر  لگ  هب  هایگ  هک  تسا  یماگنه  ناحیر  يروآ  عمج  نامز  تسا . اه  هویم  رادـلگ و  ياه  هخاشرـس  شوگراهچ ، هقاـس  زا 
ناهج ياهروشک  يرایـسب  رد  هزورما  یلو  هدوب  ایـسآ  زا  ًالامتحا  هایگ  هیلوا  ءاشنم  تسا . ناتـسبات  راهب و  لصف  ناحیر  ياـه  لـگ  نتفکش 

. تسا لومعم  هناخلگ  زاب و  طیحم  رد  ناریا  یحاون  بلغا  رد  هایگ  نیا  شرورپ  دوش . یم  هتشاک  هنارتیدم  یحاون  ياهروشک  رد  ًاصوصخ 
ات نیب 0/04 هدـش  يروآ  عمج  سناسا  رادـقم  يروآ ، عمج  ناـمز  هاـیگ و  ءاـشنم  پیاـتومک ، هتیراو و  ساـسارب  ناـحیر  ییاوه  مادـنا  رد 

. تسا هدش  شرازگ  دصرد  0/7
ازفاریـش ردـم و  شخب ، مارآ  روآاهتـشا ، خـفن ، دـض  مساپـسا ، دـض  ناونع  هب  ناحیر  زا  تسا . زبس  هب  لیام  درز  گنر  هب  هلـصاح  سناسا 

- یـشیارآ يزاسورـسنک و  عیانـص  رد  ناـحیر  سناـسا  زا  تسا . فرـصم  دروم  هیودا  يزبس و  ناونع  هب  نآ  رب  هوـالع  دوش . یم  هدافتـسا 
هایگ و تسا . هدش  یم  هدافتسا  لاهـسا  دض  روآاهتـشا و  باهتلا ، دض  ناونع  هب  ناحیر  زا  هتـشذگ  بط  رد  دنیامن . یم  هدافتـسا  یتشادهب 

گرب زا  يا  هدروآرف  نونکات  درک و  يرادهگن  دیاب  يا  هشیش  ای  يزلف  فورظ  رد  تبوطر  رون و  زا  رود  کنخ و  یلحم  رد  ار  نآ  سناسا 
. تسا هدشن  دراو  ناریا  ییوراد  یمسر  رازاب  هب  ناحیر 

کشرز
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ياه گرب  يا ، هوهق  هب  لیام  زمرق  گنر  هب  هدننکـش  ياه  هخاـش  اـب  رتم  ات 6  عاـفترا 3  هب  تسا  يا  هچتخرد  لوصحم  یکاروخ  کـشرز 
لکـش هب  گنر  زمرق  کچوک  ياه  هویم  تسا . لگ  ات 40  یهاگ  ات 25و  ياراد 20 هک  عـمتجم  ینیذآ  یلگ  نهپ و  یغرم ، مـخت  یمرچ ،

ینینایــسوتنآ و ياـه  هنادـگنر  رب  هوـالع  هدوـب و  یلوـنف  تاـبیکرت  یلآ و  ياـه  دیــسا  ياراد  کـشرز  هوـیم  دـنا . هـتخیوآ  ياـه  هشوـخ 
یسک نیتسخن  يزار  يایرکذ  هک  دسر  یم  رظن  هب  دهاوش  قبط  تسا . زادیزوکیلگ  زالونف و  یلپ  زالونف ، ياه  میزنآ  ياراد  يدیئونتوراک 
ناریا رد  تسا . هدرک  هیـصوت  باـهتلا  شطع و  بت ، ناـمرد  يارب  ار  کـشرز  بآ  ندروخ  هتخانـش و  ار  هاـیگ  نیا  یبط  صاوخ  هک  هدوب 

. دننک یم  هدافتسا  یلـسع  ناهوس  یکلوپ و  تبرـش ، کشاول ، یـشرت ، ابرم ، اذغ ، هیهت  رد  نآ  هویم  زا  دنـشون و  یم  ار  کشرز  بآ  مدرم 
، هلژ سـس ، هباشون ، دـننام  یفلتخم  ياه  هدروآرف  هیهت  هرابرد  يدایز  تاقیقحت  کشرز  زا  یتعنـص  هدافتـسا  روظنم  هب  ریخا  ياه  لاس  رد 

دراد هک  یکـشخ  درـس و  تعیبط  لیلد  هب  کشرز  هویم  تسا . هدش  ماجنا  کشرز  هویم  زا  یکاروخ و ... یگنر  ردوپ  لیتساپ ، تابن ، بآ 
نیماتیو C و دوبمک  زا  یـشان  ضراوع  رد  زین  کـشرز  گرب  زا  ریـساوب و  نوخ  هدـنروآ  دـنب  هدـعم و  نکـسم  بلق ، دـبک ، تیوقت  يارب 

صاوخ رتـشیب  تاـعلاطم  ساـسارب  دوش . یم  هدافتـسا  توبروکـسا  ناـمرد  اـه و  تفاـب  یگدروآ  بآ  لاهـسا و  عفر  هدـعم ، مخز  ناـمرد 
. تسا هایگ  نیا  فلتخم  ياه  مادنا  رد  فلتخم  ياهدیئولاکلآ  هب  طوبرم  کشرز  ییوراد 

دـصرد  ?? ًابیرقت  دـنروشک و  رد  کشرز  دـیلوت  قطاـنم  نیرت  مهم  دـنجریب  نئاـق و  ياـه  ناتـسرهش  ًاتدـمع  ناـسارخ و  ناتـسا  ناریا  رد 
شرتسگ مه  سودرف  دابانگ و  ياه  ناتسرهش  هب  لوصحم  نیا  تشک  ریخا  ياه  لاس  رد  دوش . یم  دیلوت  رهـش  ود  نیا  رد  روشک  کشرز 

. تسا هتفای 

؟ تسا دیفم  بلق  يارب  ریس  ارچ 

 news.bbc.co.uk: عبنم
(allicin  ) نیسیلآ مان  هب  يا  هدام  دوجو  رما  نیا  لیلد  دنا . هدرک  فشک  ار  بلق  تمالـس  ریـس و  ندروخ  هطبار  يامعم  دیلک  نادنمـشناد 

دنکیم . داجیا  سفن  ناهد و  رد  یبولطمان  يوب  درگوگ ، يواح  بکرم  داوم  هب  ندش  هتسکش  اب  هک  تسیا  هدام  نامه  نیا  تسا .
لـش دازآ و  ار  ینوخ  ياهگر  هدام  نیا  دـنکیم . دـیلوت  نژوردـیه  دـیفلوس  هداد و  ناشن  شنکاو  نوخ  زمرق  ياهلوبلگ  اب  بکرم  داوم  نیا 

ناسانـشراک لاح ، نیا  اب  دوشیم . نوخ  راـشف  تفا  بجوم  ریـس  ندروخ  هک  تسا  لـیلد  نیمه  هب  دـنکیم . ناـسآ  ار  نوخ  شدرگ  هدرک و 
ییوب نژوردیه  دیفلوس  دشاب . هتـشاد  یبناج  ضراوع  دناوتیم  ریـس  زا  هدش  هیهت  ییاذغ  کمک  داوم  فرـصم  هک  دنراد  هدـیقع  یـسیلگنا 

نایم تاطابترا  تیوقت  رد  یتایح  یـشقن  كدـنا  ریداقم  رد  اما  دوریم . راک  هب  نفعتم  ياـهبمب  دـیلوت  رد  دراد و  هدـیدنگ  غرم  مخت  دـننام 
اهگر هجیتن  رد  دنکیم و  مارآ  لش و  ار  اهنآ  هتخادرپ و  گر  رادج  ياهلولـس  کیرحت  هب  ینوخ  ياهگر  نورد  رد  هدام  نیا  دراد . یلولس 

نیا هب  دناسرب و  یلصا  ياهمادنا  هب  يرتشیب  نژیسکا  دناوتیم  نوخ  تسا و  نوخ  راشف  شهاک  رما ، نیا  عوقو  هجیتن  دنوشیم . داشگ  یگدنا 
هل ریـس  هراصع  يواح  يا  هدام  رد  ار  شوم  ینوخ  ياهگر  امابالآ ، هاگـشناد  رد  نیققحم  میت  دش . دهاوخ  هتـساک  زین  بلق  راشف  زا  بیترت 

دنداد . وشتسش  هدش 
روآ باجعا  هجیتن 

دندش هجوتم  نینچمه  نیققحم  تفای . شهاک  دصرد  ات 72  گر  ضابقنا  یتفـس و  تشاد و  هارمه  هب  يروآ  باجعا  جیاتن  شیامزآ  نیا 
هداد و ناشن  شنکاو  هلصافالب  دوب ، هدش  هتفرگ  یلومعم  ریس  زا  هک  يریس  هراصع  زا  یکدنا  رادقم  اب  سامت  رد  نوخ  زمرق  ياهلوبلگ  هک 

ياهلولس حطس  يور  رب  اساسا  اهـشنکاو  نیا  هک  داد  ناشن  رتقیقد  رتشیب و  ياهـشیامزآ  دندرک . نژوردیه  دیفلوس  ندومن  رـشتنم  هب  عورش 
نازیم يزاس  درادناتسا  يارب  دناوتیم  نوخ  زمرق  ياهلوبلگ  رد  نژوردیه  دیفلوس  دیلوت  هک  دنراد  رظن  نینچ  نیققحم  دریگیم . ماجنا  ینوخ 
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دوش . عقاو  دیفم  رایسب  ریس ، زا  هدش  دیلوت  ییاذغ  کمک  داوم  هنازور  تفایرد 
همانرب رد  ریـس  روضح  هک  دهدیم  ناشن  ام  تاقیقحت   : روکذم " تاقیقحت  تسرپرـس  ( David Kraus  ) سوارک دـیوید  رتکد  هتفگ  هب 

" تسا . بوخ  رایسب  هنازور  ییاذغ 
مک رایـسب  یقورع  / یبلق ياهیرامیب  عوقو  تسالاب ، ریـس  فرـصم  هک  هنارتیدـم  یحاون  رود و  قرـش  دـننام  یقطاـنم  رد  هک  تسین  یکـش  "

تسا ".
هک دهدیم  ناشن  بلاج  قیقحت  نیا  دیوگیم " : ایناتیرب  بلق  داینب  رد  یبلق  ياهیرامیب  راتسرپ  ( Judy O"Sullivan  ) ناویلاس وا  يدوج 

دشاب ". هتشاد  بلق  تمالس  يارب  يددعتم  يایازم  دناوتیم  ریس 
ياهیرامیب هب  التبا  رطخ  شهاک  يارب  وراد و  ناونع  هب  ریس  فرصم  ایآ  هک  تسا  هدشن  صخشم  دص  رد  دص  روط  هب  زونه  لاح ، نیا  اب  " 

ریخ ". ای  تسه  یلمع  یفاک و  یبلق  تالکشم  ای  قورع  دادسنا 
یلخاد يزیرنوخ  رطخ  هدرک و  لخادت  هدننک  قیقر  ياهوراد  اب  دنناوتیم  ییاذغ  کمک  داوم  دایز  ریداقم  هک  دراد  تیما  رایسب  هتکن  نیا  " 

. دنهد شیازفا  ار 

رطعم هناد  له ،

یمیلس  هدیپس  : هدنسیون
یتح ینیریـش و  رـسد ، یندیـشون ، عاونا  يارب  اه  هدـنهد  معط  نیرتهب  زا  یکی  ار  هناد  نیا  لـه  روآاهتـشا  شخباـمرگ و  رثا  شوخ و  رطع 

ینیریش اه و  کیک  نان ، يراک ، عاونا  هیهت  يارب  ینغور  هیودا  نیا  نیتال  ياکیرمآ  اپورا و  هنایمرواخ ، ناتـسودنه ، رد  دزاس . یم  اهورال 
هدافتسا هدش  بایسآ  ای  هدیبوک  له  زا  زین  یناریا  یتنس  ياهرسد  اه و  ینیریش  زا  يرایـسب  رد  دور . یم  راک  هب  هوهق  ياچ و  نینچمه  اه و 

نرق رد  دوش . یم  هتـشاد  یمارگ  ادوروـیآ  بط  رد  نآ  هژیو  شزرا  ببـس  هب  هک  ییاـج  ددرگ ؛ یمزاـب  دـنه  هب  لـه  هناد  ءاـشنم  . دوـش یم 
ناش سفن  ندرک  رطعم  اذـغ و  مضه  هب  کمک  يارب  ار  اهنآ  دـندرک و  یم  لمح  بیج  رد  ار  له  ياه  هناد  ناوناـب  ناتـسلگنا  رد  مهدزون 

ار زایپ  ریس و  عوبطمان  يوب  دناوت  یم  اذغ  رتهب  شراوگ  مضه و  هب  کمک  نمض  اذغ  فرـص  زا  سپ  له  ياه  هناد  ندیوج  دندیوج . یم 
. دنک یثنخ  زین 

دوبهب ار  مضه  لمع  دنک و  یم  کیرحت  ار  اهتـشا  له  دننک . یم  تیوقت  ار  اه  هدور  هدـعم و  هتـشاد و  یـشخبامرگ  صاوخ  له  ياه  هناد 
دایز حشرت  عنام  هدش و  یلاح  یب  عوهت و  تلاح  خـفن ، داب  همـضاهءوس ، تیلوک ، نیکـست  بجوم  نآ  غاد  هدرک  مد  هدیـشون  دـشخب . یم 

ار نآ  ناوت  یم  ور  نیا  زا  تسا . ولگ  رد  طلخ  لیکشت  زا  نآ  يریگولج  له  دنمشزرا  رایسب  هژیو و  صاوخ  زا  یکی  دوش . یم  هدعم  دیسا 
کمک زین  نآ  مضه  هب  هدرک و  یثنخ  دوش  یم  ولگ  رد  طلخ  لیکـشت  بجوم  هک  ار  ریـش  رثا  ات  دوزفا  اه  گـنیدوپ  ینبل و  تـالوصحم  هب 

. دنک
له . دننک یم  كاپ  یفاضا  تاحشرت  طلخ و  زا  ار  هنیس  ینیب و  اه ، شنورب  اه و  سونیس  هتـشاد و  تناروتکپـسکا  تیـصاخ  له  ياه  هناد 
یم کـمک  هتفر  تسد  زا  ناوت  يژرنا و  یباـیزاب  هیحور و  دوبهب  هب  ور  نیا  زا  دراد  از  يژرنا  شخباـمرگ و  صاوـخ  دـش  رکذ  هک  ناـنچ 
دوش یم  هتفگ  دنک و  یم  تیوقت  ار  اه  هیلک  نینچمه  له  تسا . رثوم  یگدرسفا  عفر  رد  دهد و  یم  شهاک  ار  ینارگن  بارطـضا و  دنک ،

. تسا دیفم  ناکدوک  يراردا  بش  نامرد  يارب 
هعطق کی  کخیم ، هناد  ددع  4 هایس ، لفلف  هناد  ددع  اب 4  هارمه  ار  له  هناد  ددع  معط 4 شوخ  شخب و  مارآ  رطعم ، ياچ  کی  هیهت  يارب 

رارق میالم  ترارح  يور  تعاس  مین  تدـم  هب  ار  نآ  دـیزیرب . بآ  رتیل  یلیم  رد 600  هزات  لیبجنز  كزان  هقلح  دـنچ  هدـیبوکن و  نیچراد 
ینامرد زور  رد  رابود  ياچ  نیا  ندیشون  دیشونب . لسع  ای  ریش  یمک  اب  هارمه  غاد  دینک و  فاص  ار  ياچ  دشوجن . دیشاب  بظاوم  اما  دیهد 
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 . تسا یگدروخامرس  هفرس و  يارب  هداعلا  قوف 

درد دض  ياهوراد 

يدیئورتسا : ریغ  باهتلا  دض  ياهوراد 
( ACETYLSALICYLIC ACID=ASA) دیسا کیلیسیلاس  لیتسا  ای  و  ( ASPIRIN) نیرپسآ -1

( DICLOFENAC) كانفولکید -2
( IBUPROFEN) نفورپوبیا -3

( MEFENAMIC ACID) دیسا کیمانفم  -4
( NAPROXEN) نسکورپان -5

( KETOPROFEN) نفورپوتک -6
( SULINDAC) كادنیلوس -7

( PIROXICAM) ماکیسکوریپ -8
( MELOXICAM) ماکیسکولم -9

( TOLMETIN) نیتملوت -10
( NABUMETONE) نوتموبان -11

( INDOMETHACIN) نیساتمودنیا -12
( ETODOLAC) كالودوتا -13

( OXAPROZIN) نیزورپازگا -14
( PHENYLBUTAZONE) نوزاتوب لینف  -15

( CELECOXIB) بیسکوکلس -16
( FLURBIPROFEN) نفورپیب رولف  -17

( NIMESULIDE) دیالوسمین -18
( MECLOFENAMATE) تامانفولکم -19

وزج هتـشاد و  یکدنا  رایـسب  یباهتلا  دـض  رثا  ( PARACETAMOL) لوماتـساراپ ای  و  ( ACETAMINOPHEN) نفونیماتسا هتکن :
رب نفونیماتسا  درک . هدافتـسا  رب  بت  درد و  دض  کی  ناونع  هب  ناوتیم  ار  نفونیماتـسا  دریگ . یمن  رارق  يدیئورتسا  ریغ  ياهدرد  دض  هتـسد 

یمن زین  یـشراوگ  کیرحت  ثعاب  نینچمه  هتـشادن و  يرثا  نوخ  داقعنا  درکلمع  يورب  يدـیئورتسا  ریغ  باـهتلا  دـض  ياـهوراد  فـالخ 
دوشیم . دبک  هب  بیسآ  ثعاب  نآ  هیور  یب  فرصم  اما  ددرگ ،

: رثا مسیناکم 
زتنـس ( COX-2  ) ژانژیـــــسکاولکس 2 و  ( CYCLOOXYGENASE- 1)(COX-1  ) زانژیــسکاولکیس 1 ياـهمیزنآ  راــهم  اــب 

کینودــــــــــــــیکارآ زا  ( THROMBOXANE) ناــــــــــــــسکابمورت و  ( PROSTAGLANDINS) اـــه نیدنالگاتــــسورپ 
داجیا هلمج  زا  دـنراد ، ندـب  رد  یتواـفتم  ياـهدرکراک  اـه  نیدنالگاتـسورپ  دزاـسیم . فقوتم  ار  ( ARACHIDONIC ACID) دیسا

هریغ . اه و  هیلک  یعیبط  نوخ  نایرج  - هدعم ششوپ  زا  تظفاحم  - نوخ ياه  تکالپ  درکلمع  زا  تیامح  - بت درد و  باهتلا ،
: فرصم دراوم 
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بت . باهتلا و  درد ، شهاک  يارب 
تیرترآو . زورترآ  -1
نرگیم . دردرس و  -2

كاندرد . یگدعاق  -3
لصافم . اهناوختسا و  درد  -4

درد . لرتنک  -5
نفونیماتسا ) نسکورپان و  نفورپوبیا ، هژیو  هب   ) بت -6

تالضع . یگدیشک  یگدش و  گر  هب  گر  -7
درد . رمک  درد و  نادند  -8

هیلک . گنس  زا  یشان  درد  نیکست  -9
داح . سرقن  -10

نیرپسآ )  ) ددجم هتکس  زا  يریگشیپ  -11
: فرصم عنم  دراوم 

اهوراد . نیا  زا  کی  ره  هب  تیساسح  هقباس  تروص  رد  -1
ازنآولفنآ و هب  التبا  ضرعمرد  هک  یناـکدوک  هکارچ  دـشابیم . عونمم  لاـس  زا 16  رت  نییاپ  ناناوجون  ناـکدوک و  رد  نیرپسآ  فرـصم  -2

گرم يزغم و  بیـسآ  بجوم  هعیاض  نیا  دـندرگ . ( REYE) ير ناگناشن  راچد  تسا  نکمم  نیرپسآ  فرـصم  اب  دنـشابیم  ناـغرم  هلبآ 
ددرگیم .

تسا ) زاجم  نفونیماتسا  فرصم  اما   ) دندرگ فرصم  یتسیابن  یهدریش  يرادراب و  نارود  رد  -3
دنربیم . جنر  يداقعنا  متسیس  صقن  هدعم و  مخز  زا  هک  يدارفا  -4

دندرگ . فرصم  دیابن  نوخ  داقعنا  دض  ياهوراد  اب  هارمه  -5
دریگ : تروص  کشزپ  رظن  تحت  دیاب  فرصم 

مسآ . هب  نایالتبم  -1
يویلک . يدبک و  ، یبلق تالالتحا  هب  نایالتبم  -2

ییوراد : تالخادت 
نوخ . راشف  ياهوراد  -1

نوخ . داقعنا  ياهوراد  -2
روآ . راردا  ياهوراد  -3

: ییوراد لاکشا 
مرک . لژ و  - فایش - لوپمآ - صرق - لوسپک

یبناج : ضراوع 
تسوبی . لاهسا و  هدعم ، يزیرنوخ  مخز و  همضاه ، ءوس  غارفتسا ، عوهت ، یشراوگ : کیرحت  -1

دـض ياهوراد  اب  هارمهای  هیور و  یب  تروصب  هچنانچ  ) اه هیلک  ییاسران  ، نوخ راشف  شیازفا  ، کمن عیام و  سابتحا  اـه : هیلک  هب  بیـسآ  -2
دندرگ ) فرصم  اهروآ  راردا  نوخراشف و 
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ماکیسکوریپ ) كانفولکید و  هژیو  هب   ) دبای یم  شیازفا  یگتخوس  باتفآ  رون : هب  تیساسح  شیازفا  -3
نفونیماتسا ) يانثتسا  هب  . ) دندرگ فرصم  یهدریش  يراداب و  نارود  رد  دیابن  دازون : نینج و  هب  بیسآ  -4

یتیساسح . كوش  سفن و  یگنت  يدلج ، تاروثب  : یتیساسح شنکاو  -5
يدبک . ياه  میزنآ  شیازفا  یگدولآ و  باوخ  اهتشا ، شهاک  هجیگ ، رس  دردرس ، ضراوع : ریاس  -6

هک يدارفا  نیاربانب  دـننکیم . يریگولج  نوخ  داقعنا  اه و  تکالپ  عمجت  زا  نیرپسآ ) هژیو  هب   ) يدـیئورتسا ریغ  باـهتلا  دـض  ياـهوراد  -7
دننک . يراددوخ  اهنآ  فرصم  زا  دیاب  دننکیم  هدافتسا  يداقعنا  دض  ياهوراد  زا  ای  دنشابیم و  ینوخ  تالالتحا  راچد 

یم شیازفا  اهنآ  رد  فرصم  زا  یشان  ضراوع  دننکیم ، فرـصم  لکلا  هک  يدارفا  : هتکن دنکیم . دیدشت  ار  مسآ  مالع  نیرپسآ  فرـصم  -8
دبای .

راردا یناـهگان  شهاـک  اـهاپ و  تروـص و  مرو  یجیگ ، نسم  دارفا  رد  دـشابرت . دـیدش  تسا  نکمم  هدروخلاـس  دارفا  رد  ضراوـع  هتکن :
دهد . يور  دناوتیم 

دوش . هدافتسا  اهنآزازور  زا 10-7  شیب  دیابن  ددریگیم ، هدافتسا  درد  لرتنک  يارب  اهوراد  هنوگنیازا  هچنانچ  : هتکن
هدرکروبع و هدعم  زارییغت  نودب  نیرپسآ  ددرگیم  ثعاب  شکور  دشابیم . ( ENTERIC) کیرتنا شکور  ياراد  رادشکور  نیرپسآ  : هتکن

یم ریخات  هب  ار  نیرپسآ  رثا  عورـش  شکور  اما  . ددرگیم يریگولج  هدعم  رد  یـشراوگ  کیرحت  زا  نیاربانب  دیدرگ . لح  کچوک  هدوررد 
دزادنا .

: فرصم هوحن 
زا هدـنام و  سقاب  مئاق  تلاـح  هب  هقیقد  ات 30-15  فرـصم  زا  سپ  دـینک . فرـصم  بآ  زا  رپ  ناویل  کی  اب  هارمه  ار  یکاروخ  لاکـشا  -1

دبای . شهاک  یشراوگ  کیرحت  ات  دینک  يراددوخ  ندیشک  زارد 
درک . فرصم  هدعم  دیسا  دض  ياهوراد  ای  اذغ و  اب  هارمه  ار  اهنآ  ناوتیم  یشراوگ  کیرحت  شهاک  يارب  -2

دیهدن . شیازفا  ار  يزیوجت  زود  نازیم  هاگچیه  -3
( : OPIOIDS)(NARCOTIC) ردخم ای  ینویفا و  هیبش  ياهدرد  دض 

یعانص یعانص و  همین  ، یعیبط عاونا  هب  ردخم  ياهدرد  دض  . دنشابیم يردخم  ریغ  ياهدرد  دض  هب  تبسن  رتعیرـس  رت و  يوق  تارثا  ياراد 
دندرگیم . يدنب  میسقت 

: ردخم ياهدرد  دض 
( MORPHINE) نیفروم -1

( CODEINE) نیئدک -2
( FENTANYL) لیناتنف -3

( METHADONE) نوداتم -4
( PETHIDINE) نیدیتپ -5

( TRAMADOL) لودامارت -6
( MEPERDINE) نیدرپم -7

( PENTAZOCINE) نیسوزاتنپ -8
( OXYCODONE) نودک یسکا  -9

( BUPRENORPHINE) نیفرونرپوب -10
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( PROPOXYPHEN) نفیسکوپورپ -11
( OXYMORPHONE) نوفروم یسکا  -12
( PROPOXYPHENE) نفیسکوپورپ -13

( LEVORPHANOL) لونافروول -14
( HYDROMORPHONE) نوفروموردیاه -15

( DIAMORPHINE) نیفروماید -16
: رثا هوحن 

عقاو رد  دـننکیم . يریگولج  زغم  هب  درد  ياه  مایپ  لاسرا  زا  هدـعم  هدور و  يراجم  عاخن و  زغم ، رد  دویپوا  ياـه  هدـنریگ  هب  لاـصتا  اـب  -1
دننکیم . لمع  اه  نیفرودنآ  هب  موسوم  ندب  یعیبط  ردخم  ياهدرد  دض  هیبش 

زغم . رد  تذل  زکرم  کیرحت  -2
ییوراد : لاکشا 

لوپمآ . لوسپک و  صرق ،
: ییوراد تالخادت 

اه . تاروتیبراب  - اه نیپزایدوزنب  - اهنیماتسیه یتنآ  - لکلا
یبناج : ضراوع 

دایتعا . یگتسباو و  -1
یشوخرس . یگدولآ و  باوخ  -2

یجیگ . -3
ناهد . یکشخ  عوهت و  ، راردا شهاک  تسوبی و  -4

بلق . شپت  -5
مهوت . -6
امک . -7

 : یکمک ياهدرددض 
لصاح کیتاپورون =  ياهدرد  شهاک  . ) دنوشیم درد  شهاک  ثعاب  صاخ  طیارش  یخرب  رد  اما  دنتسین  درد  نکسم  اهوراد  زا  هتـسد  نیا 

یبصع ) بیسآ  زا 
( DESIPRAMINE) نیمارپیسد و  ( FLUXITINE) نیتیسکولف دننام  یگدرسفا : دض  ياهوراد  - 1

( CLONAZEPAM) ماپزانولک و  ( PHENITOIN) نیئوتینف (، GABAPENTIN) نیتنپاباگ دننام  جنشت : دض  ياهوراد  - 2
( . CAPSAICIN) نیسیاسپاک و  ( LIDOCAINE  ) نیئاکودیل ریظن  یعضوم : ياه  هدننک  سح  یب  - 3

وج

هداز  مظاک  روصنم  : هدنسیون
يرایسب هجوت  دروم  شخبافش  ییاذغ  تابیکرت  زا  یکی  ناونع  هب  نهک ، ناراگزور  زا  هک   Gramineae هداوناخ زا  تسا  یهایگ  وج :

هدش هتخانش  یعیبط   LDL دض کی  ناونع  هب  وج  ًاریخا  تسا . هدش  نآ  رب  یناوارف  تاراشا  زین  یمالسا  بط  رد  هتفرگ و  رارق  ناکشزپ  زا 
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رتشیب  LDL لورتـسلک نازیم  هچ  ره  هک  اـجنآ  زا  دوـش و  یم  ( LDL  ) دـب لورتسلک  شهاک  ثعاـب  هک  تسا  یتاـبیکرت  ياراد  وج  تسا .
شراوگ تالالتخا  زورب  شهاک  رد  وج  دوش . یم  هیصوت  رایـسب  وج  فرـصم  دبای ، یم  شیازفا  زین  یبلق  ياه  يرامیب  هب  التبا  رطخ  دشاب ،

هب درب و  یم  نیب  زا  ار  تروص  شوج  وج ، درک . هراشا  ییابیز  رب  نآ  ریثات  هب  ناوت  یم  نآ  دـیاوف  رگید  زا  تسا . رثوم  رایـسب  يژرلآ  زین  و 
زا راشرـس  عبانم  دـهد ، یم  ناشن  تاعلاطم  دـنک . یم  افیا  نزو  شهاک  رد  یهجوت  لباق  شقن  یهایگ ، ربیف  يدایز  ریداقم  ندوب  اراد  لیلد 

. دهاک یم  تسوبی  زورب  زا  هدور  درکلمع  میظنت  اب  دوش و  یم  لورتسلک  نوخراشف و  نوخدنق ، نتفر  الاب  عنام  ربیف 
B1، نیماتیو یناوارف  ریداقم  يواح  هک  تسا  وج  تلام  وج ، ياه  هدروآرف  نیرتهب  زا  یکی  دوش . یم  تفاـی  یفلتخم  ياـه  تروص  هب  وج 

وج دراد . نادازون  هدریش و  ناردام  تمالـس  رد  يدیفم  شقن  دراذگ ، یم  ریـش  تیفیک  نازیم و  رب  هک  يریثات  لیلد  هب  هدوب و   B12 و B2
ییاه يرامیب  زا  یتسوپ  ضارما  تسوپ و  دیدش  شراخ  مسیتامور ، سرقن ، تسا . وج  ياه  هدروآرف  نیرت  يوقم  زا  رگید  یکی  زین  رسود 

یکشخ ندرب  نیب  زا  يارب  یعیبط  نویسلوما  کی  رسود  وج  هدناشوج  دوب . ناما  رد  اهنآ  زورب  زا  ناوت  یم  رسود  وج  فرـصم  اب  هک  تسا 
هتخیر بآ  رتیل  جنپ  راهچ  رد  ار  هایگ  نیا  هاک  زا  ولیک  کی  تسا  یفاک  وج  هدناشوج  هیهت  يارب  تسا . ناکدوک  نالاسگرزب و  رد  تسوپ 

. دـیلامب ناتندـب  ربز  کشخ و  یحاون  رد  کسام  نوچمه  هدرک و  فاـص  ار  نآ  سپـس  دـیناشوجب . مینو  تعاـس  کـی  تدـم  هب  ار  نآ  و 
هیحان درد  یگدعاق و  ياهدرد  شهاک  نوخ ، ندش  هتخل  زا  يریگولج  ناوت  یم  نایم  نآ  زا  هک  دراد  يرگید  صاوخ  وج  اهنیا ، رب  هوالع 

وج فرصم  هب  یمالـسا  بط  رد  هک  یتاشرافـس  نینچمه  قوف و  صاوخ  هب  هجوت  اب  درب . مان  ار  مسآ  تالمح  زورب  زا  يریگـشیپ  مکش و 
. دنوش هدناجنگ  اه  هداوناخ  ییاذغ  میژر  رد  وج  ًامتح  دوش  یم  هیصوت  تسا ، هدش 

بیس

ییاطع ناگژم  همجرت :
 sharghnewspaper.ir: عبنم

ًاریخا يوش . زاین  یب  کشزپ  هب  هعجارم  زا  هک  دوش  یم  ثعاب  زور  ره  رد  بیـس  کی  ندروخ  هک  دیوگ  یم  یـسیلگنا  لثملا  برـض  کی 
ار یبلق  ياه  يرامیب  هب  التبا  رطخ  دـنک ، کـمک  نزو  لرتنک  هب  دـناوت  یم  اریز  بیـس  عاونا  فرـصم  هب  دـننک  یم  داهنـشیپ  نارگـشهوژپ 

شهاک ار  نوخ  لورتسلک  دراد ، هگن  باداش  ملاس و  ار  تسوپ  دـنک ، کمک  مضه  متـسیس  هب  دـنک ، هلباقم  اه  ناطرـس  اب  دـهد ، شهاـک 
هتکن نیا  نتـسناد  زا  نینچمه  دـنریگ  یم  ییاذـغ  ياه  میژر  هک  يدارفا  دـهد . شهاـک  ار  یبلق  ياـه  يراـمیب  یبلق و  هلمح  رطخ  دـهد و 

ار امش  هک  تسا  لماک  ییاذغ  هدعو  نایم  کی  بیس  دراد . ار  اهتشا  ندرک  مک  یگدننک و  ریس  تیـصاخ  بیـس  هک  دنوش  یم  لاحـشوخ 
ياه هرهب  بیـس  فرـصم  زا  زین  امـش  ندب  دیراد و  تسود  ار  بیـس  ندروخ  زین  دوخ  امـش  دنک . یم  زاین  یب  اه  سپیچ  عاونا  فرـصم  زا 

ياراد بیس  دهد . یم  لیکشت  اوه  ار  نآ  مجح  زا  دصرد   ? هک میبای  یمرد  مینک  رو  هطوغ  بآ  رد  ار  هزات  بیـس  ام  رگا  درب . یم  یناوارف 
. دراد دوخ  رد  ار  اـم  ییاذـغ  هنازور  تاـجایتحا  زا  دـصرد   ?? دودـح  رد  تسا و  ربیف  مرگ  ياراد ?  بیـس  ره  تسا . ربیف  يداـیز  رادـقم 

ياه هناد  تسا . دوجوم  بیـس  تسوپ  رد  اه  نادیـسکا  یتنآ  ربیف و  زا  يدایز  تمـسق  اریز  تسا  شتـسوپ  اب  بیـس  ندروخ  قیرط  نیرتهب 
زا یعیبط  هیال  کی  اب  بیـس  دـهد . یم  هدـش  هتـشاک  ياه  هناد  زا  ار  بیـس  ینوگانوگ  عاونا  بیـس  هناد  ره  دنتـسه . اه  ناسنا  دـننام  بیس 

. تسا هزمشوخ  درت و  هشیمه  هزات  بیس  نیاربانب  دنک ، تظفاحم  شنورد  بآ  دایز  ریداقم  زا  ات  هدش  هدیشوپ  سکاو 

بیطلا لبنس 

يزانهش  رحس  : هدنسیون
هتفرگ رارق  يا  هناوتـسا  کیراب و  ییاه  هشیر  نآ  يور  رب  هدـیرب و  ییاهتنا  اـب  يا  هناوتـسا  ياـه  موزیر  اـب  هلاسدـنچ  یفلع ، تسا  یهاـیگ 
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هناش ياه  یگدیرب  اب  كرک  نودب  يا  هدـعاق  اه  گرب  . رادرایـش لوط 15  رد  ابیرقت  رتم و  یتناـس  عافترا 60  هب  هتـشارفا و  اه  هقاس  تسا .
. تسا هقدـنف  عون  زا  نآ  هویم  هام و  تشهبیدرا  رد  یهدـلگ  مسوم  تسا . مظنم  ابیرقت  لگ  ماج  دیفـس ، اـی  یتروص  گـنر  هب  اـه  لـگ  يا .
هایگ و ییاوه  مادنا  تیلاعف  مامتا  زا  دعب  زییاپ  رد  هایگ  يروآ  عمج  نامز  دنهد . یم  لیکشت  ار  هایگ  ییوراد  مادنا  يا  هناوتسا  ياه  موزیر 

لبنـس دراد . شیور  زین  قارع  ناتـسنمکرت و  ناتـسناغفا ، رد  نیا  رب  هوالع  تسا و  هنایم  يایـسآ  یموب  هاـیگ  نیا  تسا . نآ  ندـش  کـشخ 
، ندـیباوخ يارب  یبصع  تالکـشم  يرارق ، یب  نوچ  يدراوم  نامرد  رد  هدوب و  مساپـسادض  روآ و  باوخ  شخبمارآ ، راثآ  ياراد  بیطلا 
روآ و باوخ  شخبمارآ ، ناونع  هب  بیطلا  لبنـس  هتـشذگ  بط  رد  دریگ . یم  رارق  هدافتـسا  دروم  یـشراوگ  ياه  کیلوک  یبصع و  راشف 

هراشا نایرلاوروتنت  نرگیم و  یتنآ  هرطق  رولف ، یلاو  صرق  هب  ناوت  یم  رازاب  رد  دوجوم  ياه  هدروآرف  زا  تسا . هتـشاد  دربراک  جنـشت  عفر 
. درک

اتب نلونیپرت ، ننیپاـتب ، ننیپ ، اـفلآ  لوئنروب ، زا : دـنترابع  دـنا  هتفرگ  رارق  ییاسانـش  دروم  رارف  نغور  رد  نونکاـت  هک  تاـبیکرت  زا  یهورگ 
هایگ رد  زین  اهنآ  هیزجت  زا  لصاح  تابیکرت  اـه و  تاـیرتوپلاو  ریظن  يرگید  تاـبیکرت  رارف  نغور  رب  هوـالع  کینرلاودیـسا و ... نلوبازیب ،

. دراد دوجو 

ینامردهویم

ینیسح  دمحم  هنازرف  : هدنسیون
تلاسر  همانزور  : عبنم

یعیبط هناخوراد  بیس ؛
رارق هدافتـسا  دروـم  هک  یتمـسق  ددرگیم . تشک  یناـبغاب  رد  بیـس  ناوـنع  هب  هدـش و  حالـصا  ياـهداژن  اـهمرف و  ياراد  بیـس  تـخرد 

. تسا نآ  هویم  یجراخ و  تسوپ  گرب ، هقاس ، دریگیم 
: ییایمیش تابیکرت 

مانب يدیزکولگ  ياراد  نآ  هشیر  تسوپ و  بیس ؛ تخرد  گرب  تسا ؛ ریز  حرـش  هب  یتابیکرت  ياراد  بیـس  تخرد  فلتخم  ياهتمـسق 
هب یفلتخم  داوـم  یلک  روـط  هب  یلو  تسا . فـلتخم  ياـهداژن  بـسحرب  تواـفتم  ییایمیـش  بـیکرت  ياراد  بیـس  هوـیم  تـسا . نیزیروـلف 
زا نینگیل  دـصرد   4 زلولـس ، دصرد   19 يدـنق ، داوم  دـصرد  اـت 16   6 بآ ، دـصرد  اـت 86  82 ؛  دوـشیم تفاـی  نآ  رد  ریز  ياهتبـسن 
C، PP،1A هلمج : زا  ییاهنیماتیو  نهآ و  میساتپ ، میزینم ، رفسف ، میسلک ، ياراد  يدیئونیموبلآ و  داوم  برچ ، داوم  دازآ ، یلآ  ياهدیسا 

رتشیب بیس  ياهنیماتیو  دراد ، دوجو   C نیماتیو مرگ  نیماتیو B و 20  مرگ   A، 15 نیماتیو مرگ  بیس 25  مرگ  ره 100  رد   ، 2A، .A
ات 27 ياراد 24  بیـس  هناد  دنکیم . داجیا  يژرنا  يرلاک  بیس 128  مرگ  ره 100  دشیم . تفای  نآ  گنرزمرق  هرشب  بیـس و  تسوپ  رد 

دوجو نس ) هنراف  افلآ -   ) مان هب  ياهدام  بیـس  تسوپ  رد  تسا ، زاتکپ  زادیـسکا و  دننام  فلتخم  ياهمیزنآ  نیلادگیمآ و  نغور  دـصرد 
. دراد

: بیس ینامرد  صاوخ 
رببت رثا  نیزیرولف  ندوب  اراد  تلع  هب  بیس  تخرد  تسوپ  دشابیم ؛ حرـش  نیا  هب  تسا  ینامرد  صاوخ  ياراد  هک  یفلتخم  ياهتمـسق 

رثا هشیر  تسوپ و  يارب  دراد و  ار  هقاس  ینعی  بیـس  تخرد  تسوپ  صاوخ  رثا  نامه  بیـس ، تخرد  هشیر  تسوپ و  دراد ، میالم  وحن  هب 
، لصافم مرو  سرقن ، هلمج  زا  اـهيرامیب  زا  يرایـسب  ناـمرد  رد  بیـس  هدـش  کـشخ  تسوپ  دـنلئاق ، هقاـس  تسوپ و  زا  رتیعطق  یناـمرد 
هب هدرک  مد  تلاح  هب  الومعم  دراد . هویم  یجراخ  تسوپ  هب  هیبش  يرثا  بیـس  تخرد  گرب  تسا  دـیفم  يویلک  ياـهیتحاران  مسیتاـمر و 

نیزیرولف نینچمه  دوریم و  راک  هب  هناـثم  هیلک و  باـهتلا  عفد  راردا و  رادـقم  شیازفا  رد  هویم  نیا  تخرد  گرب  هدرک  مد  دوریم ، راـک 
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. دشابیم زین  مسیتامر  دض  بت و  نتفر  نیب  زا  ثعاب  بیس  تخرد  هزات  تسوپ  رد  دوجوم 
اـصوصخم تسا  نیلم  هتخپ  بیـس  دراد . هدننک  مارآ  ردم و  لاهـسا و  دض  نیلم و  رثا  دشاب  هدیـسر  الماک  هک  یتروص  رد  بیـس  ندروخ 

هچ ماخ و  تروص  هب  هچ  بیـس  ندروخ  . دهدیم تسد  ناسنا  هب  مارآ  باوخ  عفر و  یباوخیب  هویم  نیا  فرـصم  اب  . دوش هتخپ  هرک  اب  رگا 
ياهامزگا هلمج  زا  ییاهیتحاران  راچد  هک  یناراـمیب  زا  هتـسد  نآ  يارب  دوشیم و  ندـب  رد  کیروادیـسا  لیکـشت  عناـم  هتخپ  تروص  هب 

يریگولج اهيرامیب  زا  يرایسب  زا  بیس  هریش  ددرگیم . هیصوت  دنتسه  ریساوب  نیئارش و  بلـصت  یگتخورفارب ، یقاچ ، هب  نایالتبم  نمزم ،
رثوم هریغ  یبصع و  تالاح  هنیـس ، ياهيرامیب  اهشنورب و  هفرـس ، ادـص ، یگتفرگ  اهیگدروخامرـس ، رد  لاثم  روط  هب  دروآیم  لمع  هب 

فرصم اب  هک  دهدیم  ناشن  هنیمز  نیا  رد  تاقیقحت  دراد . يدایز  رایسب  ینامرد  رثا  هداس  ياهلاهسا  عفر  رد  یشحو  بیس  فرصم  تسا .
لافطا فرـصم  هب  دـناوتیمن  هویم  نیا  دایز  ریداقم  هکنیا  بیـس و  ینامرد  رثا  هب  هجوتاب  دـباییم . شهاک  هدور  نمزم  اـی  داـح  مرو  بیس 
کـشخ بیـسدرگ  زا  نآ  ياج  هب  دنروآ و  لمع  هب  تبابط  رد  ار  هدافتـسا  رثکادح  دیفم  هویم  نیا  زا  هک  تشاد  نآ  رب  ار  ياهدـع  دـسرب ،

. دشابیم لح  لباق  یعیام  ره  رد  درگ  نیا  دنروآ ، لمع  هب  هدافتسا  لافطا  ینامرد  فراصم  يارب  انوپلآ  مان  تحت  هدش 
نازیم هب  ار  نوخ  لورتسلک  بیـس ، مرگ  ات 400  هنازور 300  فرصم  دوشیم ، نوخ  لورتسلک  ندمآ  نییاپ  ثعاب  بیـس  رد  یفاک  نیتکپ 

، دنکیمن ادـیپ  هار  هناخ  هب  کشزپ  زور  رد  بیـس  کی  فرـصم  اب  هک  دـندقتعم  ناتـسلگنا  مدرم  یتح  دروآیم ، نییاپ  دـصرد  ات 20   10
هدور هدعم و  تکرح  ثعاب  دراد  دوجو  یگنرفهرت  بیـس و  رد  هک  یمیزینم  . تسا دنمدوس  رایـسب  اههیلک  تیلاعف  تردق و  ظفحرد  بیس 

هک ییاهيرامیب  ینوفع و  ياهيرامیب  ربارب  رد  ار  ناسنا  ندب  تمواقم  نینچمه  دنکیم و  ناسآ  ار  مضه  لمع  ببس  نیمه  هب  دوشیم و 
یغابد ار  هدعم  هک  دیروخب  بیـس  : دنیامرفیم هراب  نیا  رد  (ع ) یلع ترـضح  دـنکیم . دایز  ناطرـس )  ) دـننام تسین  اهنآ  دوبهب  هب  يدـیما 

رتدنمدوس يزیچ  تسا و  دنمدوس  رایـسب  هویم  نیا  هک  دیناروخب  بیـس  بت  هب  التبم  نارامیب  هب  هک : دنیامرفیم  (ع ) قداص ماما  و  دـنکیم ،
يرادراب نارود  هک  ییاهمناخ  يارب  مه  تلع  نیمه  هب  دراد . يرکف  ياهراک  رد  شخبتایح  نوخ و  هدننک  هیفصت  رثا  بیس  تسین . نآ  زا 

بیس هریش  زا  دشابیم . دیفم  رایـسب  ناراکـشزرو  يارب  صوصخب  ینامـسج  ياهیگتـسخ  عفر  رد  مه  دشابیم و  دیفم  دننکیم  يرپس  ار 
. دومن لصاح  ار  بولطم  هجیتن  درک و  هدافتسا  نیژنآ  عفر  رد  هرغرغ  تروص  هب  ناوتیم  هتخپ 

دیسا ییایلق  داوم  نتـشاد  تلع  هب  مه  دراد و  ییاذغ  تردق  مه  هویم  نیا  دراد ، ار  اههدور  هدعم و  مومـس  ندرک  كاپ  تیـصاخ  هویم  نیا 
هنیـس راردا و  يراجم  يدبک ، ياهيرامیب  يارب  هویم  نیا  دزاسیم . لداعتم  دـعاسم و  ار  هدـعم  قازب و  ددـغ  تاحـشرت  لح و  ار  کیروا 

، نوخ يارب  بیس  رد  دوجوم  نهآ  دنکیم . تیوقت  ار  زغم  باصعا و  رفسف ، يریداقم  نتشاد  تلع  هب  هویم  نیا  دشابیم . دیفم  رایـسب  درد 
يرایـسب کمک  اذغ  بذج  مضه و  هب  ییاذغ  ياههدعو  زا  دعب  بیـس  ندروخ  دـشابیم . مدآ  بیـس  تیوقت  يارب  دـی  بلق و  يارب  ساتپ 

دنراد يدب  سفن  يوب  یکرچ و  اهنآ  نادند  ناهد و  هک  یناسک  . تسا ررـض  نودب  دیفم و  هناخوراد  کی  یلک  روط  هب  هویم  نیا  دـنکیم .
نآ ندیوج  زا  دعب  دنوجب و  بوخ  ار  بیس  ددع  کی  دعب  دنزیرب و  نوریب  هب  ار  نآ  هلافت  دعب  دنوجب و  ناهد  رد  ار  يرفعج  يرادقم  ادتبا 

دوشیم و تسرد  بیـس  زا  هک  ياهدـناشوج  هیهت  زرط  دـنوش . اـهر  ناـهد  دـب  يوب  زا  دوشیم  ثعاـب  هک  تسا  قیرط  نیا  زا  دـنروخب . ار 
ار بیس  کشخ  تسوپ  يروخپوس  قشاق  کی  ادتبا  دشابیم ؛ ریز  حرـش  هب  درگیم  دوخ  یفاضا  لورتسلک  ندروآ  نییاپ  ثعاب  شفرـصم 

درس زا  دعب  ار  نآ  سپس  دشکب . مد  هقیقد  تدم 15  هب  ات  دـیراذگب  شتآ  يور  هتخیر و  شوجبآ  گرزب  ناجنف  کی  رد  هدرک  زیر  زیر 
امش نوخ  لورتسلک  روتسد ، نیا  اب  اعطق  هدرک ، لیم  ماش  هناحبـص و  زا  دعب  ناجنف  يزور 2  هدناشوج  نیا  زا  دیشونب . دینک و  فاص  ندش 

هب بیـس  هریـش  طولخم  ای  بیـس  هریـش  رد  هدش  هتخپ  بیـس  ناوتیم  دنکیم  ادیپ  دوبهب  رید  یلیخ  هک  ییاهمخز  يارب  دش و  دـهاوخ  مک 
. ددرگ لصاح  یبولطم  هجیتن  ات  هتشاذگ  اهمخز  يور  رب  ار  نوتیز  نغور  اب  يواسم  تبسن 

هزات تلاح  هب  هکنآ  رب  طورشم  دشاب  هتشاد  ییازسب  شقن  تروص  تسوپ  تیوقت  تمالس و  یناوج ، رد  دناوتیم  بیـس  هکنیا  رخآ  مالک 
دور . راک  هب 
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. میهدب هیده  دوخ  ندب  هب  ار  یتمالس  اهيزبس  اههویم و  رتشیب  هچره  فرصم  اب 

ولآدرز

ینیسحدمحم هنازرف  : هدنسیون
زغم هدافتسادروم : ياهتمسق  دباییم . شرورپ  ناریا  فلتخم  یحاون  رد  دسریم و  رتم  هب 6  شعافترا  هک  تسا  یتخرد  یسیق  ای  ولآدرز 

1/5 دنق ، دصرد  ات 12   8 بآ ، دصرد  ات 84  ياراد 81  طسوتم  روطهب  هویم  رادتشوگ  تمسق  ییایمیش : تابیکرت  نآ . هویم  هتـسه و  نورد 
دصرد ات 0/49   0/43 نبرک ، ياهتاردیه  دـصرد   6/35 کیلیـسیلاس ، کینیو ، کیلام ، کیرتیـس ، دیـسا  دننام  دازآ  ياهدیـسا  دصرد 
هدیسر هزات و  يولآدرز  زغم  دشابیم . سم  میسلک و  رفسف ، نهآ ، نیماتیو A و  ياراد  نینچمه  تسا و  برچ  داوم  دصرد  نیموبلآ و 12 

رد دوجوم   A نیماتیو دصرد  رادـقم  دراد . دوجو   PP و  A، 1B، 2B، C ياهنیماتیو نآ  رد  تسا و  فلتخم  ياـهنیماتیو  زا  راـشرس 
اب هارمه  جارختـسا  لباق  نغور  دـصرد  ياراد 41  وـلآدرز  زغم  تسا . ناـسنا  هنازور  زاـیندروم   A نیماتیو دـصرد  لداـعم 45  مرگ   100

دصرد ات 80   60 ولآدرز ، زغم  خلت  عون  رد  دشابیم . رفسف  اب  یهایگ  نیئزاک  ژالیـسوم ، دننام  فلتخم  ياهدنق  نیژاراپـسآ و  ریظن  يداوم 
دیسا دلوم  يدیزکولگ  ياراد  ولآدرز  گرب  هدیدرگ ، هیزجت  نسیلوما  تحت  بآ  ترواجم  رد  دیزکولگ  نیا  دراد ، دوجو  زین  نیلادگیمآ 

رادقم 38 هک  تسا  هدننکایحا  ياهدنق  زا  دصرد  ياراد 66  یهاک و  درز  گنر  هب  هویم  نیا  تخرد  زا  هحشرتم  غمص  تسا . کیردینایس 
جارختـسا ياهدام  جنرب  سوبـس  ولآدرز و  هتـسه  زغم  زا  دهدیم . لیکـشت  زوتکالاگ  ار  اهنآ  دـصرد  زونیبارآ و 15  اهدـنق  نیا  زا  دـصرد 

رگج رن و  واگ  نوخ  وجبآ ، رمخم  ناهایگ و  هناد  رد  هدام  نیا  تسا . هدش  هدیمان   B15 نیماتیو ای  کیماگناپ  دیسا  توافت  هب  هک  هدیدرگ 
ندب و تیوقت  يارب  هک  تسا  نهآ  میـساتپ و  رفـسف ، میـسلک  سم ، هلمج : زا  یندـعم  داوم  عاونا  ياراد  ولآدرز  هویم  دوشیم . تفای  بسا 

تسا . دیفم  نوخ  راشف  شیازفا 
مرو هب  التبم  هک  یناسک  هب  تسا . هداس  ياهلاهسا  هدننک  عفر  ضباق و  ینامرد  رثا  هدیـسر  هزات و  تلاح  هب  ولآدرز  هویم  ینامرد : صاوخ 
عفر رد  وـلآدرز  هـک  دـهدیم  ناـشن  هدــش  ماـجنا  ياهیــسررب  دوـشیم . هیــصوت  دنتــسه  اـهيزیرنوخ  زا  یــشان  ینوـخمک  لـصافم و 

ای وـلآدرز  هگرب  مرگ  زور 50  ره  ندروخ  انیـسنبا  دـنکیم . رهاظ  ياهدـنزرا  ینامرد  رثا  یلاوتم ، ياهيزیرنوخ  زا  یـشان  ياهینوخمک 
ناوختسا و دشر  رد  هک  دراد  دوجو   D نیماتیو يریداقم  ولآدرز  گرب  رد  تسا . هتسناد  دیفم  ینوخمک  باصعا و  تیوقت  ياربار  یسیق 
. هدرک هیصوت  زور  تدـم 7  هب  مرگ  رادـقم 50  هب  ودرگ  زغم  اب  ار  ولآدرز  ياههگرب  ندروخ  يزار  يایرکز  تسا . رثوم  رایـسب  اهنادـند 

تسا . هدور  مرو  هدعملازول و  يارب  یبوخ  رایسب  يوراد  نیا 
. ندب مومـس  عفد  اههیلک و  هدننکلاعف  هروا ، يدایز  هدننک  عفد  هدـعم ، یـشرت  هدـننکعفد  نوخ ، راشف  هدـننکمیظنت  ولآدرز : رگید  صاوخ 

لیم لسع  مرگ و  بآ  نآ  رـس  تشپ  دنک و  لیم  تسا  بت  هب  التبم  هک  یـصخش  رگا  ار  نآ  هدشسیخ  تسارفـص . هدننکعفد  نآ  ینیریش 
. تسا یسنج  يورین  هدننکتیوقت  ولآدرز  هتسه  نیریش  زغم  ندروخ  هدوب  روآاهتـشا  هویم  نیا  دوشیم . بت  عطق  ثعاب  یقار و  دساف  دنک 

نیلادـگیمآ نتـشاد  تلع  هب  نآ  خـلت  ياـههناد  زغم  یلو  دوشیم  فرـصم  ماداـب  زغم  دـننام  معطشوخ و  ولآدرز  نیریـش  ياههتـسه  زغم 
تـسا رونایـس  هدننک  دازآ  دـیزکولگ و  هدـننکزیلوردیه  میزنآ  کی  هک  نآ  رد  دوجوم  نسیلوما  هدام  نیا  رب  هوالع  نوچ  تسا  كانرطخ 

دیاب طقف  فرصم  نیا  هتبلا  تسا . مرک  هدنشک  ولآدرز  خلت  هتسه  زغم  نغور  مرگ  فرصم 4  ددرگ . دیدش  تیمومسم  ثعاب  تسا  نکمم 
هدعم باهتلا  هدننک  فرطرب  هویم  نیا  دنهدیم . حیجرت  نآ  هزات  زا  رتهب  ار  کشخ  يولآدرز  اهیضعب  دوش ، ماجنا  جلاعم  کشزپ  رظنریز 

رارق دوشیم . مک  یتحاراـن  نیا  دـیناکچب  شوگ  رد  ار  ولآدرز  نغور  هرطق  دـنچ  شوـگ  يادـص  درد و  نتفر  نیب  زا  يارب  رگا  دـشابیم .
رد اصوصخم  دراد  کشخ  ياهتسوپ  يور  رب  يدـیفم  یگدـننکمرن  رثا  تروص ، تسوپ  يور  رب  هویم  نیا  رادتـشوگ  ياهتمـسق  نداد 
هب ناتسدرک  ناتسا  رد  شور  نیا  هب  هک  دننکیم  هدافتسا  یـشور  زا  ولآدرز  خلت  هتـسه  ندرک  نیریـش  يارب  ناتـسدرک  رد  ناتـسبات . لصف 
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نآ يور  هزاـت  بآ  ضوع و  ار  نآ  بآ  راـب  دـنچ  دـننک و  یم  سیخ  کـمن  بآ  رد  ار  ولآدرز  هتـسه  ادـتبا  دـنیوگ ؛ وناد )  ) یلحم ناـبز 
هدـش هدـیبوک  درک . فرـصم  رکـش  اب  ار  نآ  ناوتیم  دـشابیم و  هدافتـسا  لباق  زور  دـنچ  زا  سپ  هدـش و  فرطرب  نآ  تیمـس  دـنزیریم .

بآ ندروخ  تسا . ندـب  یجراـخ  ياـهيزیرنوخ  هدـننک  عطق  نآ  دامـض  یلخاد و  ياـهيزیرنوخ  عطق  ناـمرد و  يارب  وـلآدرز  هفوـکش 
نآ ولآدرز  فرصم  داد ؛ رارق  هجوتدروم  ار  یتاکن  دیاب  ولآدرز  ندروخ  رد  هدافتسا  ماگنه  طقف  دوشیم . طاشن  یباداش و  ثعاب  ولآدرز 
هب التبم  هک  یناسک  تسا ، رضم ، تیاغ  هب  نآ  يور  رب  بآ  ندیماشآ  اذغ و  يور  رب  ولآدرز  فرصم  تسا . مضهرید  سران  تلاح  هب  مه 

خفن راچد  ولآدرز  ندروخ  زا  دعب  هک  يدارفا  ای  دنیامن و  فرصم  توپمک  تروص  هب  ار  نآ  تسا  رتهب  دنتسه  همـضاه  زاهج  ياهيرامیب 
ولآدرز و رادیاپ  فرـصم  دش . دـهاوخ  عفر  اهنآ  یتحاران  راک  نیا  اب  دـننک . فرـصم  نآ  نیریـش  هتـسه  زا  هک  تسا  رتهب  دـنوشیم  مکش 

هدعم ياهیتحاران  خفن و  لیبق  زا  ییاهیتحاران  داجیا  اریز  دوش  بانتجا  دیاب  رگیدـکی  زا  دـعب  ای  نامزمه و  روطهب  غود  دـننام  یندیـشون 
ادج هویم  نیا  فرصم  زا  دنتـسه  يدبک  ياهیتحاران  هدعم و  شزوس  دننام  ییاهیتحاران  راچد  هک  یـصاخشا  هکنیا  رخآ  مالک  دنکیم .

میشاب رادروخرب  ملاس  ینت  باداش و  یتسوپ  زا  هزات  ياهيزبس  هویم و  فرصم  اب  دننک . يراددوخ 

لیبجنز اب  رتشیب  ییانشآ 

تسا . رگید  عوهت  دض  ياهوراد  رضم  یبناج  ضراوع  دقاف  اریز  تسا  رادراب  نانز  يارب  یلاع  شور  کی  لیبجنز  زا  هدافتسا 
اهتکرام رپوس  راب و  هرت  هویم و  ياه  هاگـشورف  هکلب  ییوراد ، ناهایگ  ياه  هزاغم  اهنت  هن  ریخا ، هام  دنچ  رد  هک  دیـشاب  هدـش  هجوتم  دـیاش 
یناهایگ هتـسد  نآ  زا  لیبجنز  دراد . مان  لیفجنز  ای  لیبجنز  هک  دـننکیم  هضرع  ار  انـشآ  اـن  يا  هدـع  يارب  يا و  هشیر  لوصحم  یعون  زین ،

. تسا یبوخ " زیچ   " هک میراد  نانیمطا  ابیرقت  میا و  هدینش  ار  شمان  میسانشب ، ارنآ  اعقاو  هکنآ  زا  رتشیب  هک  تسا 
درذـگیم و هدرک  زیوجت  اضعا  مرو  عوهت و  يوراد  ناونع  هب  ار  لیبجنز  هماع ، گنهرف  هک  ینامز  زا  لاس   ???? زا  شیب  تشذـگ  زا  سپ 

اما دـنکیم  رد  هب  نادـیم  زا  ار  تارج  مک  دارفا  هاـیگ  نیا  رادـیاپ  دـیدش و  معط  دـنچره  دـنا . هتفگ  یمن  هاریب  اهیمیدـق  هک  مینادـیم  نونکا 
رد مهم  رـصانع  زا  یکی  تسا و  دیفم  هجیگرـس  عوهت و  تلاح  ندناشنورف  يارب  اعقاو  لیبجنز  هک  دنا  هدرک  تباث  ینیلاب  ددعتم  تاقیقحت 

. دوریم رامش  هب  شراوگ  هاگتسد  مرو  ندومن  فرطرب 
ابو و ات  نرگیم  زا  اهیرامیب  زا  یعیـسو  فیط  نامرد  يارب  هشیر  نیا  ییوراد  صاوخ  زا  نانوی  نپاژ و  دـنه ، نیچ ، يامکح  اـهنرق ، یط  رد 
رد دوجوم  ياه  هخـسن  تسا و  هدـش  زاغآ  یقرـش  بونج  يایـسآ  زا  هیودا  نیا  زا  هدافتـسا  جـیار ، هدـیقع  ربانب  دـنا . هدرک  دای  هدور ، مرو 

هدش دیکات  مظنمان  نوخ  نایرج  تالکـشم  ندومن  فرطرب  رد  لیبجنز  دـیاوف  نینچمه  شخبمارآ و  صاوخ  رب  ییوراد  بتک  نیرتیمیدـق 
دننام یـسیلگنا  یتنـس  ياهیندروخ  زا  يرایـسب  رد  لیبجنز  نونکا  دندرب و  ناتـسلگنا  هب  ار  هشیر  نیا  یقرـش  راجت  اطـسو ، نورق  رد  تسا .

دوشیم . تفای  تابنبآ  یلیبجنز و  نان  اهسس ،
لیبجنز تسا ، هدش  يدامتم  نورق  یط  رد  هشیر  نیا  تیبوبحم  بجوم  هک  یلیالد  نتفای  يارب  نارگـشهوژپ  ناوارف  قیقحت  ددم  هب  هزورما ،

عوهت زا  عوهت  تـالاح  عاونا  ناـمرد  رد  لـیبجنز  ییاـناوت  هراـبرد  دوـجوم  كرادـم  رتـشیب  تسا . هتفاـیزاب  بط  ملع  رد  ار  دوـخ  هاـگیاج 
تسا . یشوهیب  زا  سپ  ياه  هجیگرس  ینامرد و  یمیش  یبناج  ضراوع  ات  هتفرگ  يرادراب  نارود  رد  یهاگحبص 

: " دـیوگیم ( American Dietetic  ) نـمجنا يوگنخـس  هیذـغت و  صـصختم  ( Christine Gerbstadp  ) داتـسبرج نیتسیرک 
." تسا رگید  عوهت  دض  ياهوراد  رضم  یبناج  ضراوع  دقاف  اریز  تسا  رادراب  نانز  يارب  یلاع  شور  کی  لیبجنز  زا  هدافتسا 

رثا رد  عوهت  هجیگرـس و  لماش  رفـس  يرامیب  يارب  زور و  رد  لیبجنز  مرگ  اـت ?  رادـقم ?  یهاگحبـص  عوهت  زا  يریگولج  يارب  ناکـشزپ 
. دنا هدرک  زیوجت  ترفاسم  عورش  زا  لبق  تعاس  مین  ار  رادقم  نیمه  زین  هیلقن ، هلیسو  تکرح 

. تسا دـیفم  رایـسب  زورترآ  نوچ  ییاهیرامیب  هب  التبم  دارفا  يارب  باهتلا  دـض  هدام  کی  ناونع  هب  لیبجنز  هک  تسا  هداد  ناـشن  تاـقیقحت 
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هرابرد ار  هیلوا  شناد  ام  دیوگیم ": انوزیرآ  هاگـشناد  زا  ( Low Dog  ) گاد ول  رتکد  دننادیم . شخبدیما  رایـسب  ار  جیاتن  نیا  ناکـشزپ 
. میداد ماجنا  ینیلاب  قیقحت  یکدنا  دادعت  يروناج و  قیقحت  دنچ  ام  میتشاد ، لیبجنز  درکلمع  یگنوگچ 

ياراد لیبجنز  نیققحم ، داقتعا  هب  انب  .. تسا " نآ  فرـصم  يارب  شور  نیرتهب  ییوراد و  رادـقم  نیرتهب  هب  ندیـسر  ام  یلـصا  فدـه  اـما 
. دوش یبلق  ياهیتحاران  تباید و  ناطرس ، نوچ  ینمزم  ياهیرامیب  زا  يریگولج  بجوم  دناوتیم  هک  تسه  زین  نادیسکا  یتنآ  رصانع 

هجیتن دالاس  ای  زپراخب  تاجیزبس  زا  یبیکرت  ره  هب  هیودا  نیا  ندوزفا  دنراد . دوجو  لیبجنز  فرـصم  يارب  یمعط  شوخ  هداس و  ياهـشور 
امـش هنابـش  شخب  مارآ  یندیـشون  هب  یگداس  هب  دـناوتیم  لسع  هدـش و  هدـنر  لیبجنز  اب  هارمه  شوج  بآ  ناـجنف  کـی  دراد و  یلاـع  يا 

. تسا دوجوم  رازاب  رد  لیبجنز  ردوپ  زا  هدش  رپ  ياهلوسپک  مه ، دنرادن  تسود  ار  لیبجنز  يوق  معط  هک  یناسک  يارب  دوش . لیدبت 
لیبجنز فرصم  هب  کشزپ  اب  هرواشم  نودب  دیابن  دننکیم  فرصم  نوخ  هدننک  قیقر  يوراد  هک  يدارفا  دوشیمن . زیوجت  همه  يارب  لیبجنز 

نآ فرصم  رد  لیبجنز ، يوق  رایسب  معط  هب  هجوت  اب  نینچمه  درک . دهاوخ  لخادت  روکذم  ياهوراد  اب  نآ  رد  دوجوم  داوم  اریز  دنزادرپب 
. دینکن يور  هدایز 

زا یکی  هتکن  نیمه   : گاد " ول  هتفگ  هب  دوش . هدـعم  یتحاران  بجوم  دـناوتیم  تاج  هیودا  ریاس  دـننام  مه  لیبجنز  دـح  زا  شیب  فرـصم 
." دوشن هدعم  تالکشم  بجوم  نانآ  رد  هک  مبهدب  دارفا  هب  يا  هزادنا  رد  ار  لیبجنز  هنوگچ  تسام : قیقحت  ياهشخب 

کی ناونع  هب  شهاـگیاج  مهزاـب  دـنکن ، لیدـبت  مهم  ییوراد  هداـم  کـی  هب  ار  نآ  لـیبجنز  ییوراد  صاوـخ  رگا  یتـح  رگید ، فرط  زا 
. دنام دهاوخ  یقاب  معط  شوخ  یکاروخ 

ریس یبط  صاوخ 

يارب ریخا  ياـهلاس  رد  نآ  هدافتـسا  دروم  نیرتشیب  تسا و  هتفرگ  رارق  هدافتـسا  دروم  یکـشزپ  ياـهدربراک  يارب  شیپ ، اهتدـم  زا  ریس 
تسا . هدوب  نآ  یبورکیم  دض  تیصاخ  یقورع و  یبلق -  دراوم 

مئالع اما  مهم  تاریثات  هدـنهد  ناشن  تاعلاطم  تسا . ریـس  هایگ  زایپ  هشیر  رد  یلاعف  تابیکرت  تارهاظ  نیـسیلآ ، لماش  روفلوس  تاـبیکرت 
تسا . لوادتم  ریغ  فیفخریس و  فرصم  یبناج  تارثا  الومعم  دنتسه . یتکالپ  دض  تیلاعف  یبرچ و  هدنهد  شهاک 

طایتحا ریـس  فرـصم  رد  دیاب  دننکیم ، هدافتـسا  داقعنا  دـض  ياهوراد  زا  هک  ینارامیب  اما  درادـن ، اهوراد  مسیلوباتم  رب  يریثات  ارهاظ  ریس 
ناـمز ریـس  هک  ارچ  دـننک  يراددوخ  ریـس  ندروخ  زا  یحارج  زا  شیپ  زور  ات 10  دـیاب 7  دـننکیم  یحارج  هک  يدارفا  ور  نیا  زا  دـننک .

دنکیم . رتینالوط  ار  يزیرنوخ 
تسا . هتشاد  دربراک  نیچ  بط  رد  لاس  لقادح 3000  هایگ  نیا  تسا . هتشاد  هدافتسا  دروم  یکشزپ  فادها  يارب  لاس  نارازه  ریس 

ریس زا  زین  مود  لوا و  یناهج  ياهگنج  رد  دناهدرکیم . هدافتسا  شخبافـش  دراوم  يارب  ریـس  زا  اهیمور  اهینانوی و  اهیلباب ، نایرـصم ،
دوشیم . هدافتسا  ایراقناق  زا  يریگشیپ  يارب  هدننک  ینوفع  دض  هدام  ناونعب 

هدش هدافتسا  اهیگدیزگرام  اهتنوفع و  الاب ، نوخ  راشف  لماش  فلتخم  ياهیتحاران  نامرد  يارب  ایند  رساترس  رد  ریـس  خیرات ، لوط  رد 
دندرکیم . هدافتسا  یناطیش  حاورا  عفد  يارب  نآ  زا  اهگنهرف  یخرب  و 

صاوخ زا  يدـنم  هرهب  يارب  زین  یقورع و  یبلق -  ياهيرامیب  زورب  رطخ  شهاک  لورتسلک و  نازیم  شهاک  يارب  ریـس  زا  رـضاح  لاح  رد 
دوشیم . هدافتسا  نآ  یبورکیم  دض 

هک اجنآ  زا  درک . هدافتـسا  هدـش  هتفرگ  نغور  ای  کشخ و  هزات ، تروص  هب  ناوتیم  نآ  زا  دراد . یکـشزپ  فرـصم  ریـس  هایگ  هشیر  زاـیپ 
دراد . يرتمک  یبط  تردق  هتخپ  ریس  اذل  دنوشیم ، لاعف  ریغ  هدید  ترارح  رثا  رد  هایگ  نیا  رد  دیفم  تابیکرت  یخرب 

کیژولویمدـیپا ياهیـسررب  رد  شیامزآ و  هلول  رد  ناسنا و  تاناویح و  يور  رب  ینیلاب  ياهشیامزآ  رد  یعیـسو  حطـس  رد  نونکات  ریس 
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ار هسیاقم  هک  تسا  هدوب  توافتم  ناسنا  يور  رب  اهشیامزآ  تیفیک  تسا . هتفرگ  رارق  هعلاطم  دروم  نآ  یکـشزپ  هناگدـنچ  صاوخ  يارب 
تسا . هدرک  راوشد  فلتخم  ياهشیامزآ  رد 

تسا . هدش  هعلاطم  یبرچ )  ) دیپیل حطس  يوررب  ریس  تاریثات  یقافتا  عونتم و  یکینیلک  ياهشیامزآ  زا  يرایسب  رد 
شقن نوخ  لورتسلک  حطـس  شهاـک  رد  ریـس  فرـصم  هک  دـش  صخـشم  تفرگ ، تروص  اـت 1994  ياـهلاس 1993  رد  یتاـشیامزآ  رد 

نوخ یبرچ  شهاک  رد  تدم  هاتوک  فیفخ و  ریثات  ریس  هک  دوشیم  هتفگ  نارامیب  هب  یکینیلک ، مهم  ياههیـصوت  ساسا  رب  دراد . یـساسا 
دراد .

كدنا ریثات  دناوتیم  ریـس  هک  دننادب  دیاب  دنراد  ار  بلق ) ای  قورع  رد  ینوخ  هتخل  لیکـشت   ) سوبمورت يرامیب  هب  التبا  هقباس  هک  ینارامیب 
ناطرس هب  التبا  رطخ  شهاک  تیـصاخ  هایگ  نیا  هک  دوش  هیـصوت  نارامیب  هب  دیاب  هوالع  هب  دشاب . هتـشاد  اهتکالپ  عمجت  يور  هب  مهم  اما 

. دراد ار  هدور  هدعم و  ناطرس  هژیوب 

یئوراد ناهایگ  زا  یخرب  صاوخ 

: نارداموب . 1
تروصب ياه  ریـساوب  يور  رب  هدننک  لمعو  مخز  هدننک  عمج  دناوتیم  دراد و  تحـص  دـنا  هداد  تبـسن  هلیـشا )  ) هب نوخ  صاوخ  زا  هچنآ 

. تسا هدوب  رثوم  تاحارجو  مخز  دوبهب  رد  هک  تسا  هتشاد  يدنب  مخز  ترهش  میدق  نامدرم  دزن   . دشاب زور  رد  رابکی  فرصم 
دنادیم تاحارج  هدنهد  دوبهب  ار  هایگ  نیا  ، تسا ناوارف  بتک  بحاص  هتسیز و  یم  نورن  نامز  رد  هک  روهشم  ینانوی  بیبط  دیروکـسوید 

. دیدج هاوخ  دشاب  هنهک  مخز  هاوخ 
(bourrache :) نابزواگ لگ  . 2

دض تروص  هب  یگدرک و  مرو  اب  هارمه  تیرفن  هجلاعم  رد  . تسا ساتپود  تارتین  يوتحم  . تسا یلاع  رایسب  هفرـس  دضو  _ روآ قرع  _ ردم
کـشخ تقد  هب  رگا  دراد  تقد  هبزاین  نآ  ندرک  کشخ  . پیرگ رد  روآ  قرع  هرخ  الابو  یـسفنت  تاکیرحت  مامت  رد  هدـننک  مارآو  هفرس 

. دهد یم  تسد  زا  ار  دوخ  صاوخو  دریگ  یم  دوخ  هب  يا  هوهق  ای  هایس  گنر  دوشن 
(camomille :) هنوباب . 3

کی يواح  دور . یم  راک  هب  يدعم  تاجنـشتو  یمـضه  ياه  یتحاران  ياربو  . دش یم  ادـیپ  يا  هناخ  ره  رد  هک  دوب  يراگزور  هک  یهایگ 
يراجم ياه  گنـس  لکـشم  مضه  ؛ هدعم جنـشت  دض  ؛ روآ هدعاق  ؛ ادز لگنا  ارنآ  . دراد يژرلا  دض  تیـصاخ  هک  تسا  نلوزا  مان  هب  سناسا 

... بوانتم و ياه  بتو  مسآ  یبصع  ياهدرد  ؛ یمومع یگتسخ  ؛ فعض ؛ ییاهتشا یب  ؛ يراردا
 ( capillaire  :) شوایس رپ  . 4

. دراد یبوخ  تارثا  - تیشنوربو پیرگ  - ماکز  - هفرس اب  هزرابم  رد  نآ  تبرـش  - تسا راکنا  لباق  ریغ  نآ  يویر  ياه  یتحاران  دض  صاوخ 
. تسا ردم  یکدناو  هدننک  مرن  روآ  طلخ 

(chicoree :) ینساک . 5
هب زور  ره  : دـیوگ یم  يدالیم  یفرـصم 1837 ناهایگ  باتک  رد  ROGUES ) ) كور . دـمان یم  دـبک  تسود  ار  هایگ  نیا  مان  سونیلاـج 

مامت یلو  . دوش یمن  عقاو  رثوم  نآ  دروم  رد  دیدش  تاجلاعم  هک  يربز  ؛ یکرچ ياهـشوج  ؛ هربک نوچ  میروخ  یم  رب  یتسوپ  ياه  یتحاران 
یم بوسحم  اذـغ  اه  یتحاران  نیا  يارب  ندوب  وراد  نیع  رد  دـصاق  لـگو  وهاـکو  یـشحو  ینـساک  دوخ  نوچ  ینـساک  هداوناـخ  ناـهایگ 

یتشز عفر  ؛ ردـم ؛ روآ ارفـص  ؛ هدـننک هیفـصت  نآ  لـمع  . دوب هجیتن  رظتنم  یتدـم  زا  سپ  دـیاب  دوش و  یمن  رهاـظ  يدوزب  ینـساک  رثا  . دـنوش
.... تسوپ
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(CORIANDRE) زینشگ . 6
دـض ياهوراد  رد  ار  وراد  نیا  زا  یخـسن  رگا  تسین  بیجعو  دـنناوخ  یم  دردرـس  دـض  ؛  نکـشداب ؛  يدـعم ياـهوراد  زج  ار  زینـشگ  هناد 

مینیب یم  هظفاح  فعض  هرخ  الابو  نمزم  ماکز  دیراورم ؛ بآ  عورش  یشراوگ ؛ ياه  هچیگرس  یمضه ؛ ياه  یتحاران  هدعم  فعض 
.1765 یکشزپ تادرفم  باتک  رد  رزوتراک  ((. J.F.R.CARTHEUSER: زا لقن 

یبصع ياه  یـشوخان  ؛ اـه شغ  رد  ارنآ  اـصاصتخا  طارقبو  یلک  روطب  اـهینانوی  . دـنناد یم  یـسنج  يورین  هدـنزیگنارب  ار  يزبس  نیا  یخرب 
.. دنا هدرک  یم  زیوجت  یمحر  ياهدرد  ؛

(EGLANTIER) نرتسن . 7
يراجمو هیلک  ياه  گنس  لاهسا ؛ دراوم  مامت  ردو  ضباق  ردم  اه  هویم  . دهد یم  خرس  لگ  صاوخ  هب  تهابـش  شـصاوخ  توافت  یمک  اب 

. تسا يوقمو  هتشاد  لهسم  تلاح  يرصتخم  اهگربلگ  سکعرب  . دوشیم فرصم  هدننک  هیفصت  تروص  هبو  يراردا 
(EPINE-VINETTE) کشرز . 8

نیماـتیو یلا و  ياـه  دیـسا  يرادـقمو  نیتـکپ  دـیزوکیلگ  يوتحم  نآ  یندروخ  هوـیم  تسا و  یفلتخم  ياهدـییولاکلا  يواـح  دوـخ  هاـیگ 
شدرگ ياه  یتحاران  بلغا  رد  . تسا يا  هجوت  لباق  روآ  ارفصو  ردم  يوقم  كرحم  کشرز  تسا . C

. دنا هدرک  دیکات  ناقری  اصوصخو  ارفص  هسیکو  دبک  ياه  یتحاران  رد  ار  نآ  رثاو  . درک هیصوت  ار  نا  تدم  دنلب  فرصم  ناوت  یم  ینوخ 
 ( ESTRAGON) ناخرت . 9

اذغ هب  لیم  هدنزیگناو  نکـش  خفن  راردا  قرعمو  روا  اهتـشاو  هدنیوشو  هدـنرب  يدـعم  یبلق  تسا  یهایگ  . دوش فرـصم  هزات  دـیاب  هایگ  نیا 
. دوش یم  هیصوت  یمسیتامور  ياهدرد  رد  تسا 

(FRAISIER) یگنرف توت  . 10
اب دـنک و  یم  ییایلق  ار  نوخ  یگنرف  توت  هک  ییاجنا  زا  دـنهد . یم  ياج  اهدـنب  مخزو  نایهـشم ؛ اـه ؛ هدـننک  حرفم  هدر  رد  ار  هاـیگ  نیا 

. دراد زین  لاهسا  دضو  ضباق  صاوخ  دنناد . یم  دیفم  اه  یمسیتامور  اه و  یسرقن  يارب  ارنا  دگنج  یم  هتیدیسا 
 ( GUIMAUVE  ) یمتخ . 11

رطاـخ هب  پیرگو  یگدروخ  امرـس  ياـنو  هیر  ياـه  یتحاراـن  رد  ار  نا  ناوـت  یم  . تسا هدـنزاس  میـالمو  هدـننک  مرن  یمتخ  لوا  هجرد  رد 
درب . راکب  يوضع  تاکیرحت  زا  یشان  ياه  هفرس  نتخاس  فقوتم 

(LIN) ناتک . 12
مرن نا  زا  لـصاح  ژالیـسوم  هچدوش  یم  فرـصم  تسوبیو  هدور  یلبنت  دروم  رد  هدروـخ  سیخ  اـیو  هدرک  مد  تروـصب  ناـتک  ياـه  هناد 

. تسا هدننک  اوادم  مه  يراردا  يراجم  یشراوگ و  هاگتسد  تاکیرحت  رد  روطنیمه  دوش . یم  بوسحم  لهسم  هدننک و 
امرخ  . 13

یم امرخ  دوخ  تانیرمت  ماجنا  زا  لبق  ناراک  شزرو  دراد  یمـسج  ناوت  شیازفا  رد  يداـیز  شقن  نا  موادـم  فرـصمو  تسازورین  رایـسب 
دنروخ

تـسا يالاب  يرلاک  يارادو  دـهد  یم  لیکـشت  دـنق  ار  هویم  نیا   ?? اـت ?   ?? دودـح  دراد  رارق  ییاذـغ  داوم  نیرت  لـماک  ئزج  هویم  نیا 
. دراد نها  مرگ  یلیم   ?? دودح رد  امرخ  مرگ  ره  تسا  یلاب  رادقم  ییاذغ  داوم  زا  يرایسب  هب  تبسن  نا  نها  رادقم 

؟ ارچ ازورین  داوم  زا  هدافتسا  يدادادخ  تمعن  نیا  دوجو  اب 

یئوراد ناهایگ  زا  یخرب  قرع  یئوراد  صاوخ 
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روآ  طلخ   ، هدعم يوقم   ، لاهسا دض   ، یشراوگ ياه  یتحارانرد  مساپسا  دض  هدننک ، ینوفع  دض  یتوکاک : قرع 
خفن  دض  شخب ،  مارآ  بلق ،  باصعا و  يوقم  رطعم ،  چنران :  راهب 

ناردام  ریش  هدننک  دایز  اذغ ،  مضه  نکش ،  داب  سفن ،  یگنت  یبرچ ،  یقاچ ،  دض  زبس :  هریز 
لاهسا  هیلک و  گنس  هدعم ،  درد  هدور ،  مرک  عفد  يدرس ،  عفر  باصعا ،  بلق و  تیوقت  نرتسن : 

هدعم . یشرت  عفر  مساپسا ، دض   ، مرک دض  ردم ، روآ ، طلخ   ، عوهت دض  همضاه ، ءوس  نامرد   ، خفن دض  : نانیز قرع 
ریش . هدنهد  شیازفا   ، روآاهتشا همضاه ، ئوس  نامرد  هدعم ، يوقم   ، خفن دض  هدنهد ، ورین  : هریز طولخم  قرع 

تسا  رتهب  نآ  هراصع  ردوپ و  زا  نایب  نیریش  قرع  فرصم  زرط  معط و  نایب :  نیریش 
بت  ، بلق هیحان  درد  عفر   ، درد لدو  همضاه  ياه  یتحاران  عفر  شراوگ ، هاگتسد  لمع  فعـض  نامرد  دردرـس ، عفر   ، يوقم : هروپلک قرع 

رب .
هدعم  هدننک  تیوقت  سفن ،  یگنت  مکش ،  درد  سفرک : 

ردم .  ، هفرس هدنهد  شهاک   ، لاهساو خفن  هدنرب  نیبزا  میالم ، روآ  باوخ   ، شخب مارآ   ، يوقم رطعم ، : سودوخ وطسا  قرع 
ریش . هدنهد  شیازفاروآ  طلخ  همضاه  ءوس  نامرد  هدعم  يوقم  بلق  يوقم  خفن ، دض   ، تالضع مساهپسا  دض  ردم ،  : هنایزار قرع 

هناهام  تداع  درددض  هسیئر ،  ياوق  كرحم  اذغ ،  مضاه  نشیوآ : 
مولیت  یپا  ءاشن  اب  یناطلس  ددغ  یخرب  رب  ارفص  روآ ، اهتشا  شراخ ،  دض  شخب ، مارآ   ، تسوپ هدننک  تیوقت  يوقم ،  يدرس ،  هرتاش : 

بیس  هکرس ي  صاوخ  ياراد  یگدز ، امرگو  شطع  عفر  : نیبجنکس تبرش 
نوخ . دنق  هدنهد  شهاک   ، تباید دض   ، ینوخ مک  عفر  هدنهد ، ورین  : هلیلبنش قرع 

ءوس نامرد  ریـش ، هدنهد  شیازفا  هدـعم ، يوقم  هدـننک ، مضه   ، هدـنهد ورین  رطعم ، هدـنهد ، معط  اذـغ  مضه  ندـب -  یبرچ  عا  ونا  دـیوش : 
نوخ . یبرچ  هدنهد  شهاک   ، ردم  ، نکسم  ، غارفتسا عفر   ، ناکدوک هژیو  هب  همضاه 

. هدننک ینوفعدض  توبروکسادض ،  ، نیماتیو ث زاراشرس  ینشاچ ،  : ومیلبآ

نادرگباتفآ

 . دیشونب ياچ  نیا  زا  ناجنف  هس  يزور  دینک و  مد  یئاچ  دننام  هتخیر و  شوج  بآ  رد  ار  نادرگ  باتفآ  هقاس  زغم  شوگ :  ندز  گنز  ( 1
دیشونب .  زور  رد  ناجنف  هس  دینک و  مد  ار  نادرگ  باتفآ  کشخ  ياهگرب  مرگ   30 نوخ :  راشف  ندروآ  نیئاپ  هدعم و  تیوقت  ( 2

دینک و مد  شوج  بآ  رد  ار  نادرگ  باتفآ  کشخ  ياهلگ  زا  مرگ   20 نامیاز :  عیرست  ندب و  ندروآ  بآ  تروص ،  مرو  هجیگرس و  ( 3
دیشونب .  ار  هدرک  مد  نیا  زا  ناجنف  هس  يزور 

هقیقد تدم 5  هتخیر و  وشج  بآ  رد  ار  نادرگ  باتفآ  هدش  کشخ  هشیر  مرگ   30 تسوبی :  يراردا ،  هاگتسد  ياهیرامیب  هدعم ،  درد  ( 4
دیشونب .  زور  رد  راب  هس  ارنآ  زا  ناجنف  کی  دشوجب  دیراذگب 

هدرک و ادج  ار  تسا ) یباقشب  دننام  هک  لگ  نیئاپ  تمـسق  لگ (  قبط  دهد  یم  لگ  نادرگ  باتفآ  هکیماگنه  ناتـسپ :  مرو  زورترآ و  ( 5
دیهد ژاسام  دیلامب و  كاندرد  ياه  لصفم  يور  ار  هریش  نیا  سپـس  دنامب و  یقاب  یکانبـسچ  هریـش  هک  دیناشوجب  ردقنآ  هتخادنا  با  رد 

ریز رد  دینک و  ادج  تسا  هداد  هناد  لگ  هگیماگنه  ار  لگ  قبط  هد  ریـش  نانز  رد  ناتـسپ  مرو  نامرد  يارب  دوش .  یم  فرطرب  زورترآ  درد 
ردوپ تروصب  هدرک  دروخ  ارنآ  دعب  دوش و  يا  هوهق  الماک  هک  دیهد .  دینک )  خرس  وب (  هدرک و  هکت  هکت  سپـس  هدرک و  کشخ  باتفآ 

دبای .  افشات  دیهدب  ضیرم  هب  ار  تبرش  نیا  هتخیر و  دیا  هدرک  هفاضا  نآ  هب  رکش  یمک  هک  شوج  بآ  رد  ار  ردوپ  نیا  دیروا و  رد 
ترارح اب  تعاس  کی  دودح  هتخیر و  بآ  رد  مرگ )  رادقم 30  هب  ار (  نادرگ  باتفآ  مخت  ینوخ  لاهسا  نامرد  يارب  ینوخ :  لاهسا  ( 6
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دیهدب .  ضیرم  هب  هدرک و  نیریش  دنق  ای  تابن  اب  ارنآ  سپس  دیزپب  میالم 
ناویل فصن  ات  دـشوجب  دـیراذگب  هتخیر و  ناویل  ود  رد  ار  نادرگ  باتفآ  مخت  مرگ   30 تسا :  یگدروخامرس  اب  هارمه  هک  يدردرـس  ( 7

دیشونب .  زور  رد  رابود  ار  هدناشوج  نیا  دنامب و  یقاب  نآ 
دیشونب .  زور  رد  راب  هس  ار  هدناشوج  نا  ای  دیناشوجب و  يا  هوهق  رکش  بآ و  اب  ار  نادرگ  باتفآ  هزات  هشیر  مرگ   30 قتف :  يرامیب  ( 8

نآ ردقم  ات  دشوجب  تمیالمب  هتسهآ  دیراذگب  هتخیر و  بآ  ناویل  ود  رد  ار  نادرگ  باتفآ  هقاس  زغم  زا  رتم  کی  دودح  هیلک :  گنـس  ( 9
دیوش .  تحار  هیلک  گنس  رش  زا  ات  دیشونب  ارنآ  رابکی  يزور  هتفه و  کی  تدمب  هاگنآ  دبای  لیلقت  ناویل  فصن  هب 

دنب ار  يزیرنوخ  هک  تشاذگ  تحارج  مخز  يور  دامپ  دننام  ردک و  هل  دیاب  ار  نادرگ  باتفآ  هقاس  زغم  تحارج :  یگدیرب و  مخز ،  ( 10
دینک هدافتسا  نآ  ینامرد  صاوخ  زا  دیراکب و  دوخ  طایح  رد  ار  نادرگ  باتفآ  هایگ  دینک  یعس  دنک .  یم  عیرست  ار  يدوبهب  دروآ و  یم 

شرت ومیل  ینامرد  صاوخ 

رد تسا . روهـشم  نآ  ندوب  از  يژرنا  هطـساو  هب  ومیل  سناـسا  تسا . دـیفم  رایـسب  حور  نهذ و  ندـب ، يارب  نآ  سناـسا  شرت و  ومیل  بآ 
. دـننکیم رـشتنم  اضف  رد  نادـنمراک  ندرکراک  ماـگنه  هب  ار  نآ  سناـسا ، نیا  شخب  حرف  هدـننک و  باداـش  تارثا  هطـساو  هب  نپاژ  روشک 

ثعاب راـک  نیا  تخیر . ماـمح  ناو  رد  ار  نآزا  يرادـقم  اـی  درک ، هدافتـسا  روخب  ناونع  هب  ومیل  سناـسا  زا  هرطق  دـنچ  زا  ناوتیم  نینچمه 
زورب ثعاـب  اریز  درب  راـکب  تسوپ  يوررب  ندرک  قیقر  نودـب  ار  ومیل  سناـسا  رگره  دـیابن  هتبلا  دوشیم . ندـب  اـضعا  هیلک  ندـش  لاـحرس 

دوشیم . یتسوپ  تالکشم 
يرادقم اب  ار  ومیل  ددع  کی  حبص  زور  ره  اضرف " دینک . هدافتسا  ومیل  بآ  زا  ناتیاه  یندیشون  رد  دینک  یعـس  اهمـشچ :  هدننک  ناشخرد 
ندیـشون رثا  رد  نینچمه  دیـشاب . هتـشاد  يرتملاس  ندب  امـش  دوشیم  ثعاب  ياچ  ندیـشون  ياج  هب  عیام  نیا  ندیـشون  دینک . لیم  مرگ  بآ 

ندرک رتهب  يارب  لیامت  تروص  رد  تشاد . دیهاوخ  لبق  زا  رت  لاحرس  یتسوپ  هدش و  رتناشخرد  امش  ياهمـشچ  ومیل ، بآ  يواح  تاعیام 
دینک . هدافتسا  لسع  ای  رکش  زا  دیناوتیم  نآ  معط 

هدافتـسا دردولگ  نامرد  يارب  نآ  زا  ناوتیم  تهج  نیدب  تسا و  ضباق  هدننک و  ینوفع  دض  تارثا  ياراد  ومیل  دردولگ :  هدنهد  نیکـست 
يارب دوشیم . ندب  ینمیا  متسیس  تمواقم  شیازفا  ثعاب  نآ  فرـصم  ومیل ، رد  دوجوم  " ث " نیماتیو دایز  رایـسب  رادقم  هب  هجوت  اب  دومن .

تسا . دیفم  رایسب  مرگ  بآ  ناویل  کی  رد  لسع  اب  هزات  ومیل  بآ  زا  یطولخم  فرصم  یگدروخامرس  ازنولفنآ و  هب  التبم  درف 
ای وـمیل  سناـسا  زا  هرطق  دـنچ  رگا  لاـثم  ناوـنع  هب  دوـشیم . راـمیب  دارفا  رد  بت  شهاـک  ثعاـب  وـمیل  بآ  فرـصم  رب :  بت  شخب و  ورین 

ثعاب راک  نیا  دیهد ، رارق  راد  بت  یناشیپ  يور  ار  نآ  لامتسد  کی  زا  هدافتـسا  اب  سپـس  دینک ، هفاضا  درـس  بآ  هب  ارومیل  بآ  يرادقم 
رارق زا  دـیاب  باتفآ  رون  لباقم  رد  نتفرگ  رارق  زا  لـبق  هک  تسا  يرورـض  هتکن  نیا  رکذ  دـش . دـهاوخ  ندـب  يورین  تیوقتو  بت  شهاـک 

ددرگ . یتسوپ  ياهتیساسح  زورب  ثعاب  تسا  نکمم  اریزدوش  يراددوخ  تسوپ  يوررب  میقتسم  تروص  هب  ومیل  سناسا  نداد 
ومیل سناسا  هرطق  ناوتیم 5  روظنم  نیا  يارب  دوشیم . ینرگیم  ياهدردرس  یلومعم و  ياهدردرس  نیکست  ثعاب  ومیل  درد :  هدنهد  نیکست 
هیحان يوررب  یناتک  لامتـسد  کی  زا  هدافتـسا  اب  ارنآ  درک و  طولخم  ماداب ) نغور  دننام   ) بسانم لماح  نغور  کی  زا  رتیل  یلیم   25 رد ار 

داد . ژاسام  درد  هب  التبم 
کی هک  بیترت  نیا  هب  دـینک . زیمت  تسا  ضباق  هدام  کـی  هک  ومیل  اـب  ارنآ  دـیناوتیم  تسا  برچ  امـش  تسوپ  رگا  تسوپ :  هدـننک  كاـپ 
ثعاب راک  نیا  دـینک . كاپ  نآ  اب  ار  دوخ  تروص  زیمت  هبنپ  کی  اـب  دـیزیرب و  رطقم  بآ  ناـجنف  ود  رد  ار  ومیل  بآ  يروخ  ياـچ  قشاـق 

يریگولج يارب  نویسول  نیا  زا  هدافتـسا  تروص  رد  دنکیم . يریگولج  تروص  ياهـشوج  ندمآ  دیدپ  زا  دوشیم و  تسوپ  یبرچ  شهاک 
يارب دوشیم و  تسوپ  ندـش  کـشخ  ثعاـب  لولحم  نیا  فرـصم  دـینک . تسرد  هزاـت  لولحم  کـی  زورره  تسا  رتهب  اـهیرتکاب  دـشر  زا 
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دینک . يراددوخ  نآ  فرصم  زا  کشخ  تسوپ  نتشاد  تروص  رد  اما  تسا . دیفم  رایسب  برچ  ياهتسوپ 
هراصع دهدیم . شهاک  ار  رـس  هروش  تسا و  دـیفم  رایـسب  رـس  تسوپ  يارب  ومیل  بآ  رـس :  تسوپ  شراخ  هدـننک  فرط  رب  هروش و  دـض 

. دـیئوشب لماک  روط  هب  بآ  اب  ار  نآ  سپـس  ودـیهد  شلاـم  رـس  تسوپ  يوررب  هقیقد  دودـح 10  ار  هزات  يومیل  کی  يریگبآ  زا  لـصاح 
دوش . هدافتسا  رس  تسوپ  يوررب  ژاسام  تروص  هب  شراخ ، دضو  وم  هدننک  تیوقت  کی  ناونع  هب  دناوتیم  ومیل  بآ  نینچمه 

. تسا دیفم  رایـسب  دیدش  یگدروخامرـس  يارب  نآ  فرـصم  نینچمه  دشابیم و  یلاع  سوریو  دض  کی  ومیل  بآ  یگدروخامرـس :  دـض 
سپـس درک و  قیقر  بآ  رد  ار  هدش  هتفرگ  هراصع  ناوتیم  لیامت  تروص  رد  دینک . لیم  کمن  يرادقم  اب  ار  ومیل  ددع  کی  روظنم  نیدـب 

دومن . فرصم 
نیا هب  دوشیم . نآ  یبرچ  شهاک  ثعاـب  ومیل  بآ  زا  هدافتـسا  اـب  برچ  يوم  يوشتـسش  هوـالعب  اـهوم :  يارب  بوخ  هدـنهد  تلاـح  کـی 
نیا دییوشب . لولحم  نیا  اب  ار  ناتیاهوم  دیهد و  رارق  هدافتـسا  دروم  بآ  رتیل  کی  رد  ومیلددـع  ود  يریگبا  زا  لصاح  هراصع  هک  تروص 

دنوش . رتنشور  گنر  ییالط  ياهوم  دوشیم  ثعاب  نآ  فرصم  نینچمه  دوشیم . اهوم  عاونا  ندش  باداش  ناشخرد و  ثعاب  شور 
ومیل شرب  کـی  يوررب  هقیقد  دودـح 10  ار  ناتجنرآ  جـنرآ ، هیحان  ربز  تسوپ  ندرک  مرن  يارب  جـنرآ :  تسوپ  يارب  بسانم  هدـننک  مرن 

دیهد . راشف  شرت 
قاشنتسا ینیب  قیرط  زا  هتخیر و  لامتسد  کی  يور  ار  ومیل  سناسا  زا  هرطق  دنچ  تسا . هظفاح  هدننک  تیوقت  ومیل  هظفاح :  هدننک  تیوقت 

يورین ومیل  سناسا  قاشنتـسا  اب  امـش  زغم  دیروایب . دای  هبار  يزیچ  دـیهاوخیم  هک  داد  ماجنا  یعقاوم  رد  ار  راک  نیا  ناوتیم  نینچمه  دـینک .
دروآ . دهاوخ  تسدب  يا  هزات 

یط رد  وـمیل  رطعم  هحیار  مامـشتسا  تساـهدوب . حرطم  حور  هدـنهد  نیکـست  هداـم  کـی  ناوـنع  هب  هراوـمه  وـمیل  حور :  هدـنهد  شمارآ 
کی هب  ار  ومیل  سناسا  زا  هرطق  هس  هک  تسا  یفاـک  راـک  نیا  ماـجنا  يارب  تسا . دـیفم  رایـسب  نشیتیدـم )  ) حور قمعت  زکرمت و  تاـنیرمت 

بولطم شمارآ  کی  هب  ومیل  رطعم  هحیار  مامشتسا  لوط  رد  بیترت  نیا  هب  دیهد . رارق  قاتا  ياوه  رد  ارنآ  دوزفا و  مرگ  بآ  يواح  هساک 
تفای دیهاوخ  تسد  یحور  يرکف و 

باصعا هدنهد  نیکست  ياچ 

دشاب . دیفم  هنازور  ياهسرتسا  نیکست  رد  دناوت  یم  ياچ  مظنم  ندیشون  هک  دنتسه  دقتعم  نادنمشناد 
ياچ ندومن  نیزگیاج  تسا و  هنازور  ياه  سرتسا  نیکـست  رد  يرثوم  لماع  ياچ  مظنم  ندیـشون  هداد  ناشن  نادنمـشناد  ریخا  تاعلاطم 

. ددرگ یم  نوخ  رد  سرتسا  نومروه  شهاک  ببس  هایس ، ياچ  اب  یهایگ  ياه  یندیشون  رگید  زبس و 
تعرـس اب  دـنیامن ، یم  هدافتـسا  نیزگیاج  ياه  یندیـشون  زا  هک  نانآ  اب  هسیاقم  رد  دنـشون  یم  ياچ  مظنم  روط  هب  هک  دارفا  زا  هتـسد  نآ 

. دننک یم  هبلغ  دوخ  سرتسا  رب  يرتشیب 
هتفه شش  تدم  هب  هدومن ، میسقت  هورگ  ود  هب  دنا ، هتشاد  ياچ  مظنم  ندیشون  هب  تداع  هک  ار  ینادرم  زا  رفن   ?? دادعت  تاقیقحت  نیا  رد 

. دنتفرگ لرتنک  تحت  هداد و  رییغت  ار  اهنآ  یندیشون  تاداع 
يواح لومعم  ياه  یندیـشون  رگید  هورگ  دندیـشون و  فلتخم  ياـه  معط  اـب  هایـس  ياـچ  زا  یطولخم  اـهنت  هورگ  کـی  هک  بیترت  نیدـب 

دوب هدش  یعس  دنتشاد ، ياچ  ندیشون  هب  تداع  هورگ  دارفا  هیلک  هکیئاجنآ  زا  دندومن . فرـصم  دندوبن ، اراد  ار  ياچ  تابیکرت  هک  نیئفاک 
. دنشاب اراد  زین  ار  یهباشم  يوب  معط و  یتح  دنیآ و  رد  ياچ  گنر  هب  اه  یندیشون  هیلک  ات 

سرتسا و زا  رپ  هباـشم و  ياـهراک  اـت  دـش  تساوخرد  اـهنآ  زا  دـشاب  ناـسکی  هورگ  ود  ره  یناور  راـشف  سرتـسا و  هجرد  هکنیا  روظنم  هب 
شیازفا دارفا  بلق  نابرـض  نوخ و  راشف  ات  دش  ثعاب  هورگ  ود  ره  رد  یبصع  ياه  شنت  دنناسرب . ماجنا  هب  یفلتخم  لحارم  یط  ار  لاجنج 
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. دبای
رد دصرد و   ?? لوزیتروک  نومروه  شهاک  نازیم  دندوب ، هدیـشون  یعقاو  هایـس  ياچ  هک  یهورگ  رد  هقیقد ،  ?? تشذگ  زا  سپ  تسرد 

رتمک یبلق  هلمح  زورب  رطخ  لوا  هورگ  رد  هوالع  هب  دش . هدهاشم  دصرد   27 دندوب ، هدومن  فرصم  هباشم  ياه  یندیشون  هک  رگید  هورگ 
. دندروآ تسد  هب  يرتشیب  شمارآ  سرتسا ، ندش  فرطرب  زا  سپ  دوب و  رگید  هورگ  زا 

هایـس ياچ  شخب  شمارآ  صاوخ  تابثا  تهج  یفاک  دـهاوش  هب  هنیمز  نیا  رد  زونه  نادنمـشناد  قوف ، تاـشیامزآ  مغریلع  بیترت ، ره  هب 
یتیـصاخ نینچ  زورب  ءاشنم  دـناوت  یم  هایگ  نیا  رد  دوجوم  تابیکرت  زا  کی  مادـک  هک  دنتـسین  نئمطم  دـص  رد  دـص  دـنا و  هتفاـین  تسد 

. دشاب
یم تعرـس  ار  شمارآ  هب  یبایتسد  سرتسا و  عفر  ياچ  ندیـشون  هک  دـناسر  هجیتن  نیا  هب  ار  ناققحم  هدـش ، ماجنا  تاعلاطم  لاـح  نیا  اـب 
نیا اما  ، دوش سرتسا  شهاک  بجوم  دناوتب  ياچ  رد  دوجوم  تابیکرت  دسر  یمن  رظن  هب  دنچ  ره  نیققحم ، زا  یکی  تاراهظا  هب  انب  دشخب .

دنادرگزاب لامرن  تلاح  هب  ار  سرتسا  نومروه  نازیم  هدام  نیا  هک  دراد  دوجو  ناکما 

هیلک گنس  يارب  ینامرد  لاقترپ  بآ  فرصم 

ود میسلک  تالاسکا  هروا و  دیسا  ندش  هزیلاتسیرک  زا  هداد و  شیازفا  راردا  رد  ار  میساتپ  تارتیس  نازیم  لاقترپ  بآ  هک  دنتفایرد  نیققحم 
دنکیم . يریگولج  هیلک  گنس  هدنهد  لیکشت  یلصا  هدام 

رد لاقترپ  بآ  ناویل  کی  فرصم  هک  دنا  هتفایرد  ( UT Southwestern Medical  ) نرتسو تواس  یکشزپ  هاگشناد  نادنمشناد 
. دنکیم يریگولج  ندب  رد  هیلک  گنس  لیکشت  زا  زور 

. دـشابیم رترثوم  هیلک  گنـس  هرابود  لیکـشت  زا  تعنامم  يارب  تابکرم  ریاس  زا  لاـقترپ  بآ  هک  دـنهد  یم  ناـشن  هدـش  ماـجنا  تاـقیقحت 
. دنرادن ار  يرامیب  نیا  اب  هزرابم  يارب  لاقترپ  بآ  تارثا  تیصاخ و  تابکرم  هیقب  هک  دنیوگیم  نیققحم 

نارامیب نیا  یگدـنز  شور  هیذـغت و  رد  دـیاب  دوش  ماجنا  یکـشزپ  قیرط  زا  هیلک  گنـس  يرامیب  هجلاعم  رگا  نادنمـشناد  هتفگ  ساـسا  رب 
. دوش هداد  یساسا  تارییغت 

رد هدام  نیا  داد  ناشن  جـیاتن  دـش  هدوزفا  زین  میـساتپ  تارتیـس  دـش  هتفرگ  رظن  رد  ناراـمیب  عون  نیا  يارب  هک  یتاـجلاعم  رد  ساـسا  نیا  رب 
. دراد یئازسب  شقن  نارامیب  رد  هیلک  گنس  ددجم  لیکشت  زا  تعنامم 

نیا زا  دیایم  دیدپ  اهنآ  يارب  میـساتپ  تارتیـس  فرـصم  رثا  رد  هک  همـضاه  زاهج  تالکـشم  تلعب  دنناوت  یمن  نارامیب  رتشیب  هکیئاجنآ  زا 
داهنـشیپ نانآ  يارب  بسانم  نیزگیاج  کی  ناونع  هب  تسا  هدام  نیا  يواح  هک  لاقترپ  بآ  فرـصم  نیاربانب  دننک  هدافتـسا  اهوراد  هتـسد 

. دوشیم
اب هزرابم  يارب  رثوم  رایسب  هنیزگ  کی  لاقترپ  بآ  هک  دنهدیم  ناشن  تاقیقحت  ( Clarita Odvina  ) انیوا اتیرالک  رتکد  هتفگ  ساسا  رب 

. تسا يرامیب  نیا 
زا دعب  دننک و  دیلوت  ار  یئاهلاتـسیرک  هیلک  رد  دوجوم  یئاییمـش  یندعم و  داوم  هک  دوشیم  ببـس  تسا  ظیلغ  دح  زا  شیب  راردا  هک  ینامز 

. ددرگیم لیکشت  هیلک  رد  گنس  اهنآ  نتسویپ  مهب  زا  یتدم 
ود میسلک  تالاسکا  هروا و  دیسا  ندش  هزیلاتسیرک  زا  هداد و  شیازفا  راردا  رد  ار  میساتپ  تارتیس  نازیم  لاقترپ  بآ  هک  دنتفایرد  نیققحم 

. دنکیم يریگولج  هیلک  گنس  هدنهد  لیکشت  یلصا  هدام 
یم رامش  هب  هیلک  گنس  لیکشت  رد  یثنخ  هدام  کی  هک  راردا  میساتپ  تارتیـس  نازیم  ومیل  بآ  فرـصم  هک  دش  صخـشم  قیقحت  نیا  رد 

. تسا رثوم  رایسب  یعیبط و  ینامرد  هویش  کی  هک  دوشیم  تفای  لاقترپ  بآ  رد  طقف  تیصاخ  نیا  دهدیمن و  شیازفا  ار  دیآ 
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وهاک ییوراد  صاوخ 

حطس رد  ار  نآ  زا  یشان  يزمرق  هدوب ، دیفم  یگنخوس  باتفآ  يارب  دراد و  هدننک  کنخ  تیصاخ  تسا . نهآ  نیماتیو و  زا  راشرـس  وهاک 
زا راشرـس  يزبس  نیا  تسا . زاسنوخ  دراد و  ث )  ) و ب )  ) و آ )  ) ياه نیماتیو  وهاک  هک  دـنیوگ  یم  ناصـصختم  . دـهد یم  شهاک  تسوپ 

يریگولج وم  شزیر  ندش و  دیفـس  زا  يور  زنگنم و  هژیو  هب  حالما  نیا  تسا . سم  میدـس و  يور ، زنگنم ، میزینم ، میـسلک ، نهآ ، حالما 
. دنک یم 

یتح تسا و  باصعا  نکسم  وهاک  دنک . یم  نامرد  ار  ناقری  دنک و  یم  فرطرب  ار  یگنشت  تسا و  کنخ  وهاک  هک  دنیوگ  یم  ناکشزپ 
. تسا یبصع  نارامیب  يارب  وراد  نیرتهب  درب و  یم  نیب  زا  ار  هرهلد  ینارگن و  شیوشت و 

هیودا هکرـس و  یمک  اب  وهاک  ندروخ  دـنک . یم  کیرحت  ار  اهتـشا  وهاک  تسا . رثؤم  تسوبی  نامرد  رد  دـنک و  یم  میظنت  ار  نوخ  راـشف 
دنک . یم  کمک  اذغ  مضه  هب  هدعم ـ  دیسا  حشرت  شراوگ و  هاگتسد  ددغ  کیرحت  اب  اذغ ـ  زا  شیپ 

. تسا دیفم  سفن  یگنت  نامرد  يارب  وهاک  زغم  ندروخ  اما  تسین  بوخ  دایز  دنراد  سفن  یگنت  هک  یناسک  يارب  وهاک 
: دهد یم  شیازفا  ار  یسنج  ناوت  وهاک   ـ

هایگ  ) وهاک هب  میدـق  نایرـصم  دـنک . یم  نامرد  ار  ییازان  درب و  یم  الاب  ار  یـسنج  ناوت  دوب ـ  فورعم  میدـق  زا  هک  هنوگ  ناـمه  وهاـک ـ 
. دنتفگ یم  روراب )

. دوش یم  هدافتسا  یشیارآ  مزاول  رد  داب ، دیشروخ و  ترارح  ربارب  رد  تسوپ  یگدننک  بوطرم  تظفاحم و  يارب  وهاک  هراصع  زا 
يذغم ياهمرک  رد  ببس  نیا  هب  دراد و  یگدننک  زیمت  تیـصاخ  نیماتیو  نیا  تسا  راشرـس   H نیماتیو هژیو  هب  اه  نیماتیو  عاونا  زا  وهاـک 

. دور یم  راک  هب  تروص  هدننک  زیمت  تسوپ و 
باصعا و شمارآ  يارب  تسا و  مک  نهآ  میـسلک و  رفـسف ، زنگنم ، میـساتپ ، دننام  نآ  یندعم  حالما  تسا و  دایز  وهاک  يدنق  داوم  نازیم 

. تسا دیفم  یباوخ  یب  یگتسخ و  عفر 
دننک یم  شرافس  دنراد  گر  یگتفرگ  هک  یناسک  نسم و  دارفا  هب  ار  نآ  ندروخ  ناکشزپ  تسا و  نیلم  وهاک 

ینوخ مک  دض  یبالگ 

تسا .  زنگنم  ًاصوصخم  یندعم و  حالما  ياراد  هویم  نیا  دهد  یم  لیکشت  بآ  ار  یبالگ  تشوگ  دصرد  زا 83  شیب 
ندب بذج  مضه و  یناسآ  هب  اریز  دننک  هدافتـسا  نآ  زا  دنناوت  یم  دنق  ضرم  هب  التبم  صاخـشا  یتح  هک  تسا  يدنق  نیرتهب  یبالگ  دـنق 

رد هکنآ  رطاـخ  هب  یبـالگ  تسوپ  دوش  یم  اـه  هدور  ندرک  كاـپ  بجوم  نینچمه  تسا و  ینغ  نناـت  رظن  زا  یبـالگ  تسوپ  دوـش .  یم 
دنناوت یم  کچوک  ياه  هچب  یتح  همه  تسا  رت  ینغ  نآ  تشوگ  زا  زاتـساید  اـه و  نیماـتیو  رظن  زا  دریگ  یم  رارق  دیـشروخ  رون  ضرعم 

مه ییاه  یبالگ  دنراد و  هدننک  کیرحت  داوم  دنشاب  هدیسرن  ًالماک  هک  ییاه  یبالگ  دشاب  هدیـسر  ًالماک  هکنآ  طرـش  هب  دنروخب  یبالگ 
دنناوت یم  دنروخب  ماخ  ياه  هویم  دنناوت  یمن  هک  یناسک  دنهد .  یم  تسد  زا  ار  دوخ  ییاذغ  صاوخ  زا  یتمـسق  دنـشاب  هدیـسر  دایز  هک 

دراد .  دوخ  رد  ار  هویم  نیا  ییاذغ  صاوخ  مامت  یبالگ  هویم ي  لثم  زین  یبالگ  توپمک  اریز  دنروخب  یبالگ  توپمک 
زا :  دنا  ترابع  یبالگ  ینامرد  تارثا 

دش دهاوخ  هدهاشم  تدم  نیا  یط  زا  سپ  دوشب  فرصم  یبالگ  مرگ  ات 250  طقف 200  زور  تدم 4  هب  هچنانچ  رگا  نوخ ؛  راشف  نامرد 
تسا .  هدمآ  نییاپ  نوخ  راشف  هک 

دیشونب .  ار  نآ  زا  ناجنف  کی  دش  زاغآ  نرگیم  درد  عقوم  ره  تسا  نرگیم  يارب  یبوخ  نکسم  یبالگ  گرب  هدرکمد  نرگیم ؛  نامرد 
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 . دوش یم  تینابصع  شهاک  بجوم  یبالگ  گرب  هدرک  مد  زا  ناجنف  کی  هنازور ي  فرصم  تیبصع ؛  نامرد 

اهیگتخوس اهمخز و  رد  ینامرد  هایگ 

هصالخ
اهنآ یـشخبرثا  دـییأت  فلتخم و  تاقیقحت  ماـجنا  اـب  یگتخوس  مخز و  دـننام  یتسوپ  ياهبیـسآ  ناـمرد  رد  یهاـیگ  ياـهوراد  زا  هدافتـسا 

رد ار  اهنآ  دربراک  اهیگتخوس  اـهمخز و  دوبهب  رد  دـناوال و ...  راـهب ، هشیمه  هئولآ ، دـننام  یناـهایگ  دـیفم  تارثا  تسا . هدـیدرگ  موسرم 
تسا . هدومن  دییأت  نیون  تبابط 

همدقم
دروم هدش و  موسرم  دنتسه ، یتنـس  ینامرد  ياهـشور  لابندب  هک  ینارامیب  نایم  رد  ياهدنیازف  روط  هب  یهایگ  ياهنامرد  زا  هدافتـسا  ًاریخا 

شیازفا لاح  رد  تعرس  هب  اکیرمآ  رد  یتنس  بط  ناکشزپ  طسوت  هدش  ماجنا  ياهتیزیو  دادعت  تسا . هتفرگ  رارق  ناکشزپ  نارامیب و  دنسپ 
نیا رد  . دشابیم رتارف  هیلوا  ياهتبقارم  ناکشزپ  ياهتیزیو  لک  دادعت  زا  هک  دوب  دروم  نویلیم  ًابیرقت 629  اهتیزیو  نیا  دادعت  رد 1997  تسا .

ینیمخت روطب  دشابیم . یهایگ  ياهنامرد  هب  طوبرم  نآ  رالد  نویلیب  هدش و 24/3  هنیزه  یتنس  ياهنامرد  يارب  رالد  نویلیب  ًابیرقت 27  لاس 
. دنیوگیمن دوخ  کشزپ  هب  ار  عوضوم  نیا  نارامیب  زا  يرایسب  دنهدیم و  رارق  هدافتـسا  دروم  ار  یتنـس  بط  زا  یعاونا  مدرم  زا  ًابیرقت 50 %

هدافتسا دراوم  ینیلاب و  یشخبرثا  تیفیک ، ماجنا و  ار  عیاش  ناهایگ  هدرتسگ  یـسررب   E نویـسیمک مانب  هدننک  میظنت  عجرم  کی  ناملآ  رد 
رـضاح لاح  رد  تسا . هدش  رجنم  یهایگ  ياهنامرد  ندـش  درادناتـسا  هب  اهیـسررب  نیا  هداد و  رارق  یبایزرا  دروم  ار  یهایگ  هدروآرف   300

روط هب  یهایگ  ياهنامرد  لاس  نارازه  یط  ایـسآ  اپورا و  رد  دیامنیم . لامعا  یهایگ  ياههدروآرف  دروم  رد  یتخـس  نیناوق  هدحتم  تالایا 
. دنریگیم رارق  شهوژپ  دروم  یملع  تروصب  اهنامرد  نیا  نونکا  دناهتفر . راک  هب  یتسوپ  تالالتخا  نامرد  رد  يزیمآتیقفوم 

لباق یملع  دهاوش  اهنآ  زا  یضعب  تسا و  ماجنا  لاح  رد  کیژولوتامرد  ياهتیعضو  يارب  یهایگ  ياهنامرد  زا  يدادعت  یشخبرثا  یـسررب 
هضرع شورف  تهج  تسوپ  ياهیرامیب  هلمج  زا  فلتخم  ياهیرامیب  يارب  يدایز  یهایگ  تابیکرت  دناهداد . ناشن  ار  یـشخبرثا  زا  یهجوت 
تارثا یهایگ ، ياهنامرد  هب  طوبرم  تاعالطا  هک  تسا  مهم  دراد ، دوجو  ایند  رساترس  ناکشزپ  نیب  هتفرشیپ  تاطابترا  هک  نونکا  دنوشیم .

يارب هلاقم  نیا  دـشاب . ریذـپناکما  نامنارامیب  هب  یتنـس  ینامرد  ياههار  هئارا  ات  میناسرب  رگیدـکی  عـالطا  هب  ار  یئوراد  تالخادـت  اـهنآ و 
رثکا تسا  نکمم  دنـشاب  هدش  فیلأت  یلمع  شور  کی  اب  هک  یتاعالطا  تسا . هدش  هتـشون  ینامرد  ياهـشلاچ  نیا  زا  هدافتـسا  شزومآ و 

رارق  هدافتسا  دروم  ناهج  رساترس  رد  نونکا  هک  اهنامرد  نیا  زا  دنزاس  رداق  ار  نارامیب 
نامرد رد  هک  جیار  ناهایگ  زین  ینیلاب و  یـشخبرثا  رب  ینتبم  یملع  دهاوش  ياراد  یهایگ  ياهوراد  راتـشون  نیا  رد  دـنربب . دوس  دـنریگیم ،

ياهنامرد دشاب  رداق  کشزپ  ات  تسا  هدش  صخـشم  هایگ  ره  ندوب  رطخیب  دنا . هتفرگ  رارق  یـسررب  دروم  دناهدوب  دیفم  یتسوپ  تالالتخا 
ياهوراد عیاش  ضراوع  ییوراد و  تالخادت  نینچمه  دسانـشب . رتهب  دـهد ، رارق  هدافتـسا  دروم  ینیلاب  راک  رد  تسا  نکمم  هک  ار  یهایگ 

. تسا هدش  نایب  یتسوپ  ياهیرامیب  هنیمز  رد  یهایگ 
Aloe vera

ار گرب  هدـنامیقاب  دـینک و  ادـج  ار  نآ  تسوپ  ای  دـیهد ، رارق  تسوپ  يور  ار  نآ  زا  لصاح  لژ  هداد و  شرب  ار  هئولآ  زا  هزات  گرب  کـی 
گرب یلخاد  تمـسق  زا  ار  لژ  دننکیم . دـیلوت  سکتال  ای  هریـش  کی  لژ و  هدام ؛  2 درزربص ،)  ) هئولآ هایگ  ياهگرب  دـیلامب . تسوپ  يور 
تسا گنر  درز  خلت  عیام  کی  سکتال  ای  هریش  دناهدرب . راک  هب  اهیگتخوس  اهمخز و  یعـضوم  نامرد  يارب  اهنرق  یط  دنروآیم و  تسدب 

. دراد يوق  رایسب  نیلم  تارثا  دوشیم و  هتخورف  ردوپ  تروصب  ًالومعم  دننکیم و  جارختسا  گرب  یلخاد  هتسوپ  زا  ياهژیو  ياهشخب  زا  هک 
ار هعـشا  زا  یـشان  تیتامرد  اب  هارمه  راکـسا  شراخ و  شزوس ، هئولآ  هک  هداد  ناـشن  تاـناویح  يور  هعلاـطم  يدروم و  شرازگ  نیدـنچ 
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رد رثا  مزیناکم  دـیامنیم . عیرـست  ار  ءاضعا  یگدزامرـس  یحارج و  زا  یـشان  ياهمخز  اپ ، نمزم  ياهمخز  دوبهب  نینچمه  دـهدیم . شهاک 
. تسا هدش  هعلاطم  یناویح   in vivo تاعلاطم

رظنبو دـهدیم  شهاـک  دـنوشیم ، یتکـالپ  عمجت  یقورع و  ضاـبقنا  بجوم  هک  ار  نیدنالگاتـسورپ 2 ? و B2 و   A2 ناـسکوبمورت هئولآ 
هک دناهداد  ناشن   in vitro تاعلاطم دهدیم . شهاک  ار  یمکـسیا  تلعب  تفاب  نتفر  تسد  زا  رطخ  شیازفا و  ار  یتسوپ  نژویفرپ  دسریم 

لحم رد  درد  ًالامتحا  دـنکیم ، لاعفریغ  ار  داح ) باهتلا  رد  درد  هدـننک  داجیا  دـنمتردق  لماع  ) نینیک يدارب  هک  زادـیتپپ  یـسکوبرک  کی 
لمع باهتلا  دضو  نکسم  کی  ناونعب  نیدنالگاتسورپ  دیلوت  راهم  اب  دراد و  دوجو  هئولآ  رد  دیسا  کیلیسیلاس  دهدیم . شهاک  ار  نامرد 

دنکیم ).
دنکیم لرتنک   Mast cells رد ار  نیماتسیه  هب  نیدیتسیه  لیدبت  هک  زالیسکوبرکد  نیدیتسیه  راهم  اب  هئولآ  رد  دوجوم  مویزینم  تاتکال 

Immunomodulatory صاوـخ تـلعب  باـهتلا  ندـش  فرطرب  دـسریم  رظن  هـب  نـینچمه  دراد . ریثأـت  شراـخ  دــض  کـی  ناوـنعب 
هـضراع دراد . چراق  دـض  دیـسیرتکاب و  تیلاـعف  هئولآ   in vitro رد دـشاب .  Acetylated mannas هژیو هـب  لژ  ياهدـیراکاسیلپ 
نیرازـس ای  یموتاراپال  زا  دـعب  میمرت  ریخأت  نینچمه  تسا . کیژرلآ  یـسامت  تیتامرد  هئولآ ، لژ  زا  یعـضوم  هدافتـسا  رد  هدـمع  یبناج 

تسا . نئمطم  رایسب  هئولآ  یکاروخ  فرصم  تسرد ، هدافتسا  تروص  رد  تسا . هدش  شرازگ 
: Honey

Decubitus  ) رتـسب مخز  اـهیگتخوس ، ناـمرد  رد  هدـش و  هدافتـسا  اـهمخز  دوبهب  عیرـست  يارب  لـسع  یعـضوم  فرـصم  زا  اـهنرق  یط 
ياراد یحارج ، ياهمخز  هدـننک  ینوفع  عیاش  ياهمزیناگرا  ربارب  رد  لسع   in vitro رد تسا . هدوب  دـیفم  ینوفع  ياهمخز  و  ( ulcer
تشک اب  زاب  گرزب و  مخز  تنوفع  هب  التبم  راوخریش   9 یکچوک ، هعلاطم  یط  رد 1998  تسا . هدوب  چراق  دض  لایرتکاب و  یتنآ  تیلاعف 

اب نتــسش  يدــیرو و  لـخاد  بساـنم  کـیتویب  یتـنآ  زور  زا 14  شیب   ) درادناتــسا ناـمرد  اـهنآ  رد  هـک  یحارج  لــمع  بقاــعتم  تـبثم 
رییغت هزات  لـسع  رتیلیلیم  ات 10  اب 5  زور  رد  راـب  اهمخز 2  نیا  دنتفرگ . رارق  یـسررب  دروم  دوب ، هدـش  هجاوم  تسکـش  اب  نیدـیزگهرلک )
زاغآ زا  سپ  مکی  تسیب و  زور  رد  هدـهاشم و  یهجوت  لباق  ینیلاب  دوبهب  ناـمرد  عورـش  زا  سپ  زور   5 دـنتفرگ ، رارق  نامرد  تحت  هتفاین ،
هقرو کی  اب  لسع  هب  هتـشغآ  زاگ  هدـش ، لرتنک  یفداصت  ییامزآراک  رگید  رد  دـندوب . لیرتسا  زیمت و  هتـسب ، ًالماک  اهمخز  یمامت  نامرد 

نامرد لسع  اب  هک  ییاهمخز  يرامآ  رظن  زا  هسیاقم و  ( Partial-thickness  ) یبسن تماخض  اب  ياهیگتخوس  رد   Polyurethan
لباقم رد  زور  طسوتم 8/10  روط  هب   ) مایتلا رتدوز  دـنتفرگ ، رارق  نامرد  تحت  ناتروا  یلپ  هقرو  اـب  هک  ییاـهمخز  هب  تبـسن  دـندوب  هدـش 

، دسریم رظنب  دندوب . ناسکی  ( Contracture  ) مخز ضابقنا  دح و  زا  شیب  نویسالونارگ  تنوفع ، دننام  ضراوع  رظن  زا  و  زور )  3/15
تبوطر بذج  رد  لسع  تیـصاخ  زا  یـشان  مدا  بذـج  زالاتاک ، میزنآ  هدـننک  دـیربد  ياهیگژیو  تلع  هب  اهمخز  میمرت  رد  لسع  صاوخ 

. دـشاب نآ  لاـیبورکیم  یتنآ  صاوخ  مخز و  ياـههبل  زا  نویـسازیلتیپا  نویـسالونارگ و  شرتـسگ  يارب  نآ  ییاـناوت  (، Hygroscopic)
تسا . هدشن  شرازگ  یمهم  یبناج  ضراوع  اما  دراد  دوجو  لسع  زا  یشان  یسامت  تیتامرد  اب  طابترا  رد  ییاهشرازگ  هچرگا 

: Marigold
رارق هدافتـسا  دروم  یعـضوم  تروصب  مایالامیدق  زا  تسا ، فورعم  راهبهـشیمه  لگ  مان  هب  رتشیب  هک   Calendula officinalis هایگ
هایگ تسا . هتفرگ  رارق  دییأت  دروم  ناملآ   E نویسیمک طسوت  مخز  هدنهد  میمرت  کیتپس و  یتنآ  کی  ناونعب  رـضاح  لاح  رد  هتفرگیم و 

انوز و تسوپ ، كرت  یکـشخ و  يدـلج ، تاروثب  اهلوات ، اـهیگتخوس ، اـهمخز ، يارب  ار  راـهب  هشیمه  یعـضوم  هدروآرف  رـصاعم  ناـشورف 
اب راهب  هشیمه  مرک  ای  دامپ  تسا . موسرم  قلح  هیحان  ناهد و  باهتلا  عفر  يارب  زین  نآ  هیوشناهد  مرف  زا  هدافتـسا  دـننکیم . هیـصوت  سیراو 

ات 2 نتخیمآ 1  اب  نآ  نویسول  هیوشناهد و  مرف  دوریم . راک  هب  زور  رد  رابدنچ  دامپ  مرگ  اب 100  نآ  ياهلگ  زا  مرگ  ات 5  ندرک 2  طولخم 
. دوشیم هیهت  بآ  رتیل  ات 5/0  اب 25/0  راهب  هشیمه  روطنت  رتیلیلیم ) 5-10  ) يروخیاچ قشاق 
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یعـضوم و فراصم  يارب  تسا و  هدـشن  شرازگ  یکانرطخ  یبناج  هضراع  چـیه  تسا . کیژرلآ  یـسامت  تیتامرد  مهم  یبناـج  هضراـع 
دشابیم رطخیب  یکاروخ 

کیرحت و ار  نویـسالونارگ  راهب  هشیمه  تاناویح ، يور  رب  هعلاطم  رد  دشاب . اهدـیئونپرت  يرت  تلعب  نآ  یباهتلا  دـض  تارثا  دـسریم  رظنب 
. تسا ینمیا  هدننک  لیدعت  لایبورکیم و  یتنآ  صاوخ  ياراد   invitro رد ودهدیم  شیازفا  اهمخز  رد  ار  نژالک  اهنیئتورپوکیلگ و 

: Tannins
زا دـننکیم . کمک  هدـنهد  يزیرنوخ  هحـشرتم و  ياهمخز  ندـش  کشخ  هب  ضباق  کی  ناونعب  هک  دنتـسه  نینات  ياراد  يرایـسب  ناهایگ 

سودخوطـسا ، Goldenrod)، Labrador tea  ) بـهذ بیــضق  ، یــسیلگنا يودرگ  گرب  هــب  ناوــتیم  ناــهایگ  نــیا  هــلمج 
(St John's wort  ) یعار لگ  (، Chinese rhubard  ) ینیچ دـنویر  طولب ، تسوپ  (، Mullein  ) روهام لگ  (، Lavender)

. دومن هراشا  ( Yellow dock  ) کشرت و 
يور رب  اهنینات  تسا . هدش  هدافتسا  هجرد 3  ياهیگتخوس  دیئورومه و  اهمخز ، رادحشرت ، زاب  تاعیاض  رد  یعـضوم  تروص  هب  اهنینات  زا 

بجوم داـقعنا  نازیم  شیازفا  ًـالامتحا  یعـضوم و  یقورع  ضاـبقنا  تلعب  ار  کیتاتـسومه  اـی  ضباـق  رثا  کـی  هدـنهد  يزیرنوـخ  حوـطس 
( نیئتورپ نینات ـ شنکاو  زا  یـشان  ًالامتحا   ) یعونـصم هتخل  لیکـشت  یقورع و  ضابقنا  تلعب  نینات  يوتحم  ناـهایگ  یبآ  هراـصع  دـنوشیم .

قورع زا  يزیرنوخ  ندومن  فـقوتم  يارب  یکیناـکم  ( Plug  ) یپوت کی  داجیا  هب  رجنم  هک  دـنهدیم  ناشن  ار  دوخ  کیتاتـسومه  تیلاـعف 
دشاب . دیفم  زین  یلخاد  فیفخ  ياهیزیرنوخ  يارب  دناوتیم  رثا  نیا  دوشیم .  کچوک  ینوخ 

لیاوا رد  تسا . یـسوریو  ياهتنوفع  حشرت و  اب  هارمه  يامزگا  اهیگتخوس ، رد  بولطم  تارثا  دجاو  تسوپ  يور  اهنینات  یعـضوم  دربراک 
ـ  نینات هعومجم  دنتفرگ . رارق  هدافتسا  دروم  دیدش  ياهیگتخوس  رد  هدش  هداد  حیجرت  نامرد  ناونعب  نینات  يوتحم  ياهیرپسا  متـسیب ، نرق 
هک دیسا  کینات  یمس  حوطـس  داجیا  تلعب  اما  دنکیم  لمع   eschar مانب اوارت  همین  یعونصم  ياشغ  کی  ناونعب  هدش  لیکـشت  نیئتورپ 

دیدرگ . كورتم  شور  نیا  دشیم ، بذج  هدید  بیسآ  تسوپ  قیرط  زا  تاقوا  یهاگ 
نیچ رد  لاحنیا  اب  ددرگیم . یعیسو  راکسا  لیکشت  ببـس  هدناسر و  بیـسآ  لایلتیپا  ( Stem Cells  ) ياهشیر ياهلولس  هب  دیـسا  کینات 

هدافتـسا دنکیمن ، بیرخت  ار  يزاسزاب  لاح  رد  مردیپا  هتـشاد و  يرتمک  تیمـس  هک  مکارتم  ياهنینات  زا  هدافتـسا  اب  شور  نیا  زا  مه  زونه 
. دوشیم

Potentilla يا هرقن  ف  ــــ لع یعوـــن  (، Hamamelis (witchhazel یلیجنا هاـیگ  زا :  دــنترابع  نیناـت  يوـتحم  ناـهایگ  ریاـس 
كراــبم فـلع  (، Agrimonia (agrimony ث ــ فا ـــ غ (، Quercus (oak طو ـــــ لب (، tormentilla (tormentil

Carduus يراـــتات (، Geranium (Cranesbill یــشحو ینادعمـــش  (، Geum(avens)، Krameria (rhatany
Bidens (bur- نادـــــند ود  (، Acacia catechu (catechu یبرع غمـــــص  (، benedicta (blessed thistle
(Polygonun (bistort رابجناو ( Alchemilla (ladies mantle ریش ياپ  (، marigold)، Sanguisorba (burnet

اهیگتخوس : رد  یئوراد  ياه  مرف  ریاس  زا  هدافتسا 
، ینامرد هایگ  زا  هدافتـسا  زا  لبق  هک  تسنآ  مهم  تسا ، ندـب  ياهمتـسیس  تیوقت  يارب  نئمطم  هار  کی  ناهایگ  زا  هدافتـسا  لومعم  روطب 

ياـههراصع  ) اهتیریــسیلگ ياـچ ،) اـهردوپ و  اـهلوسپک ،  ) کـشخ ياـههراصع  تروـصب  ناوـتیم  ناـهایگ  زا  ددرگ . لجــسم  صیخــشت 
قـشاق کی  نتخیر  اب  ار  ياچ  دـشابن ، رظندـم  يرگید  روتـسد  هکیتروص  رد  درک . هدافتـسا  یلکلا ) ياههراصع   ) اهروطنت ای  ینیرـسیلگ ،)

هایگ هشیر  هقیقد  ات 20  لگ و 10  ای  گرب  هقیقد  ات 10   5 هدرک ، مد  هیهت  يارب  دومن . هیهت  ناوتیم  غاد  بآ  ناجنف  کی  رد  هایگ  يروخیاچ 
درب . راک  هب  ناهایگ  ریاس  اب  بیکرت  رد  ای  ییاهنت  هب  دیاب  ار  اهروطنت  دوشیم . هدیشون  زور  رد  ناجنف  دننکیم و 2-4  مد  ار 

ياـهروطنت زا  يواسمیاهتمـسق  زا  هرطق  يراـمیب 30-60  داـح  زاـف  یطرد  تنوـفع  رطخ  شهاـک  ینمیا و  متــسیس  ندرک  لاـعف  يارب  ? - 
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( ، goldenseal (Hydrastis Canadensis یبهذ متخ  و  ، Echinaceae purpura) cone flower  ) یهوک بکوک 
دیرب راک  هب  رابکی  تعاس  ره 3-4 ار 

. تسا هتفر  راـک  هب  و 3  هجرد 2  ياـهیگتخوس  رد  رایـسب  تیقفوم  اـب  ( Gotu kola (Centella asiatica یباقـشب بآ  هاـیگ  ? - 
نینچمه دـیامنیم . يریگولج  راکـسا  لیکـشت  زا  دودـحم و  ار  نآ  ای  يریگـشیپ  تسوپ  مروت  یگدـیکورچ و  زا  هنازور  یعـضوم  دربراک 

دنکیم . مک  ار  زوربیف  دایز و  ار  يدوبهب 
دیاز داوـم  هدوـمن و  لیهـست  ار  تسوـپ  هب  ییاذـغ  داوـم  لـیوحت  دـنناوتیم  دنـشخبیم  دوـبهب  ار  تسوـپ  هب  نوـخ  ناـیرج  هک  یناـهایگ  -? 

روطنت ای  زور ) رد  راـب  ات 6  ناجنف 4  کی   ) ياچ تروصب  ار  ریز  ناـهایگ  زا  يواـسم  ياهتمـسق  زا  یبیکرت  دـنهد . شهاـکار  یکیلوباـتم 
دییامن . هیهت  زور ) رد  راب  ات 4  هرطق 3  60 ات 30)
(Yarrow (Archillea millefolium

خار  یتیب  ( Cleavers (Gallium aparine
(. Prickly ash bark (xanthoxyllum clava herculis

راهب هشیمه  ( Marigold (Calendula officinalis
لیبجنز (Ginger root (Zingiberofficinalis

 . تسا دیفم  همضاه  ءوس  عفر  رد  دیب  گرب  هدناشوج 

تسا . دیفم  ماکز  نمزم و  داح و  مسیتامر  همضاه ، وس  عفر  يارب  دیب  گرب  هدناشوج 
ریظن يداوم  دیزوکولگ ، رب  هوالع  دـیب  تخرد  تسوپ  رد  يوضر ، ناسارخ  یعیبط  عبانم  يزرواشک و  تاقیقحت  زکرم  تاعلاطم  ساسا  رب 

دوشیم . تفای  زین  نفات  میسلک و  تالاسکا  نیزر ، غمص ، موم ،
زا لصاح  جیاتن  تسا و  هتفرگ  رارق  یسررب  دروم  ناسارخ  ناتسا  رد  دیب  هنوگ  ییوراد  ياههدروارف  شنکارپ  دیلوت و  هوحن  قیقحت  نیا  رد 

. تسا دیفم  ماکز  نمزم و  داح و  مسیتامر  همضاه ، وس  عفر  يارب  دیب  لگ  گرب  هدناشوج  هک  دهدیم  ناشن  نآ 
ياهدرد رب  نکـسم  رثا  تسا و  نسیلاس  اهدـیزوکولاس و  دـیزوکولگ ، ياراد  دـیب  تخرد  تسوپ  هکنیا  نایب  اـب  شهوژپ  نیا  رد  نینچمه 

دـض تیـصاخ  هب  هجوت  اـب  دوـشیم و  وـم  دـشر  ثعاـب  یجراـخ  فرـصم  تروـص  هب  دـیب  هراـصع  فرـصم  تسا : هدـمآ  دراد ، یلـسانت 
دریگ . رارق  هدافتسا  دروم  يدنب  مخز  ياهراون  رد  دناوتیم  نآ  یگدننکینوفع 

ياههنوگ ناسارخ و  ياهناتـسرهش  هیلک  رد  ( s. Acmophylla  ) یهوک دیب  و  ( s.alba  ) دیفـس دیب  ياههنوگ  شنکارپ  یگدرتسگ 
تسا هیردیح  تبرت  دهشم و  رد  ( s.acophylla  ) یهوک دیب  و  ( s.purpurea  ) خرس دیب 

هیلک گنس  يرامیب  نامرد  يریگشیپ و  رد  يویک  زوم و  فرصم 

رایخ و ، هناودنه ، جیوه بآ  ، هنایزار ، زینـشگ ، هریز ، دجنک ، ترذ ، وج ، ياهوهق جنرب  تابوبح ، هچبرت ، ینیمز ، بیـس  هزات ، تاجهویم  فرـصم 
دراد . يرثوم  شقن  يرامیب  نیا  نامرد  يریگشیپ و  يارب  سالیگ 

یمئـالعاب هک  دوشیم  هتفگ  نآ  ندـش  هزیلاتـسیرک  ندـش و  تفـس  يراردا و  ياـههلول  رد  یندـعم  داوم  ندـش  نیـشنهت  هب  هیلک  گنـس  "

تسا " هارمه  راردا  رد  يزیرنوخ  هاگ  نگل و  ینییاپ  یحاون  رمک و  ولهپ ، یحاون  دیدش  درد  نوچمه 
هیلک گنس  يرامیب  زورب  رد  هک  تسایلماوعزا  کیتنژ  اهوراد و  ، اهتنوفع هیلک  گنس  يرامیب  زورب  رد  رثوم  لماوعهب  هراشا  اب  نینچمه 

تسا . رثوم  درف  رد 
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دراد و دوجو  نآ  تابیکرت  رد  ییاذغ  داوم  هچ  هدوب و  یعون  هچ  زا  گنـس  دنکیم  صخـشم  هیلک  گنـس  يور  رب  هدـشماجنا  تاشیامزآ 
شیازفا ببس  نیئتورپ  دح  زا  شیب  فرصم  ای  دیئوریتاراپ  هدغ  تالالتخا  تسا و  تالازگا  میسلک و  سنج  زا  هیلک  ياهگنس  نیرتهدمع 

دهدیم . شیازفا  ار  هیلک  گنس  هب  التبا  لامتحا  هدش و  راردا  رد  میسلک  حشرت 
زور رد  غرم  یهاـم و  زمرق ، تشوـگ  نوـچمه  نیئتورپ  مرگ   ? ???? اـت  ? ???? زا شیب  فرـصم  زا  هک  دوـشیم  هیـصوت  ساـسا  نیا  رب 

دوش . يراددوخ 
، سوبـس ياچ ، تالکـش ، ردـنغچ ، ساویر ، جانفـسا ،  نوچمه  ییاذـغ  داوم  اهنیئتورپ و  رد  نآ  رادـقم  هک  تسا  ياهداـم  تـالازگا ،  " 

تسا ". رتشیب  یگنهرف  توت  ماداب و  لیجآ ،
رد لیلد  نیمه  هب  دـهدیم و  شیازفا  ار  هیلک  گنـس  هب  التبا  نازیم  هدـش و  راردا  رد  میـسلک  حـشرت  ببـس  هوهق  روش و  داوم  ، ماعط کمن 

دوشیم . هیلک  ياهگنس  دیلوت  شیازفا  ثعاب  هک  ارچ  درک  دودحم  دیابن  ار  میسلک  فرصم  ییاذغ  ياهمیژر 
تفگ : دیاب  هیلک  گنس  يریگلکش  رد  مسیلک  ریثات  هرابرد  نینچمه 

شهاک راردا  رد  ار  نآ  نازیم  هجیتن  رد  هدش و  نوخ  رد  تالازگا  بذج  زا  يریگولج  ببس  هدش و  بیکرت  تالازگا  اب  هدور  رد  میـسلک 
دهدیم . شهاک  زین  ار  هیلک  گنس  هب  التبا  ناکما  هداد و 

نیا هب  نایالتبم  رد  گنـس  رتتحار  رتعیرـس و  عفد  راردا و  رد  حالما  ندش  قیقر  ببـس  تعاس  ره  رد  هدیـشوج  بآ  ناویل  کی  فرـصم 
دوشیم . يرامیب 

هب هدـییور و  ناتـسودنه  روشک  رد  هک  انعن  یعون  ) اواج ياـچ  ، رادراـخ هنزگ  نوچمه  یهاـیگ  ياـهوراد  ?? B ?، نیماتیو میزینم  فرـصم 
تسا رثوم  يرامیب  نیا  نامرد  رد  ( يراردا يراجم  هدننکلش   ) الخ هایگ  و  دوشیم ) فرصم  هدرک  مد  تروص 

ریشکاخ

ریـشکاخ رد  نینچمه  تسا ، کیرائتسا  دیـسا  کیتملاپ و  کـیئلوا ، ، کـینلونیل کـیئونیل ، دیـسا  دـننام  برچ  ياهدیـسا  ياراد  ریـشکاخ 
دنکیم . عفد  ار  هیلک  گنس  تسا و  تانایسوزیا  لیزنب و  داوم  ياراد  هک  دراد  دوجو  يرارف  نغور  سناسا 
دروخ . اتشان  حبص  هدرک و  طولخم  مه  اب  ار  نیبجنرت  ریشکاخ و  رتشراخ ، ناوت  یم  هیلک  گنس  عفد  يارب 

تسا . رب  بت  روآ و  راردا  نینچمه  تاحارج ، مخز و  هدنهد  مایتلا  ریشکاخ 
دنک .  یم  زاب  ار  ادص  هدرک و  فرطرب  ار  هیلک  باهتلا  ریشکاخ 

دینک . هدافتسا  ریشکاخ  زا  یتسوپ  تاباهتلا  ریهک و  ندرب  نیب  زا  يارب 
درک .  هدافتسا   C نیماتیو دوبمک  زا  یشان  يرامیب  عفر  يارب  ناوت  یم  هایگ  ياهگرب  اهلگ و  زا 

اب ار  نیبجنرت  قشاق  کی  هدناشوج  دیاب  دوش  یم  داجیا  دایز  ینیریش  یبرچ و  ندروخ  تلع  هب  هک  تروص  ياهشوج  ندرک  فرطرب  يارب 
دورب . نیب  زا  اهشوج  ات  دینک  لیم  ارنآ  هتفه  ود  تدم  هب  اتشان  حبص  زور  ره  هدرک و  طولخم  ریشکاخ  يروخاذغ  قشاق  ود 

اریتک اب  هارمه  ار  ریـشکاخ  دیاب  دارفا  نیا  دـنریگب ، دردرـس  تسا  نکمم  دـنروخ  یم  ریـشکاخ  هک  یماگنه  دارفا  زا  یـضعب  تسا ، ینتفگ 
. دننک فرصم 

ملک ییوراد  صاوخ 

ياه گنر  هب  دراد و  یفلتخم  ماسقا  ملک  دراد . نهک  یخیرات  هک  تسا  یکاروخ  فورعم  ياـه  يزبس  زا  یکی  ملک  ، نوخ هدـننک  هیفـصت 
. يرمق ملک  زمرق ، ملک  زبس ، ملک  دننام :  تسا . نوگانوگ 
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: ملک دیاوف 
. تسا یبوخ  رایسب  روآ  باوخ  ملک  دزاس . یم  وکین  دهد و  یم  الج  ار  راسخر  ملک ،

. دنک یم  فاص  ار  ادص  ملک ، فرصم  دنادرگ . یم  ناسآ  ار  اپ  ون  ناکدوک  تکرح  ملک ،
تسا . رثوم  وناز  رمک و  درد  هنهک و  هفرص  نامرد  رد  هتخپ  ملک  دنک . یم  كاپ  دایز  قرع  دساف و  طالخا  زا  ار  ندب  هتخپ ، ملک 

. دهد یم  نیکست  ار  دردرس  هتخپ ، ملک 
تسا . یبوخ  رایسب  هدننک  کشخ  اه و  نادند  يدرز  هدننک  كاپ  نیرتهب  هتخوس ، ملک  گرب 

یم شیازفا  ار  مشچ  رون  ییانیب و  هوق  تسا و  ینوخ  مک  دض  ملک  مخت  تسا . شراوگ  هاگتسد  مرک  دض  هثل و  يزیرنوخ  دض  ملک ، مخت 
دهد .

يارب يدرگوگ  داوم  ندوب  اراد  تلع  هب  ملک  دش . دـهاوخ  یلـسانت  يراردا و  ياه  گنـس  نتفر  نیب  زا  ثعاب  ملک ، ندروخ  رد  تموادـم 
هروفلـس سناسا  کی  ياراد  ملک  کتـسا  نوخ  هدننک  هیفـصت  ملک  تسا . یبوخ  رایـسب  يوراد  راد ، هروش  رـس  يوم  يوشتـسش  شراخ و 

دور . یم  راک  هب  ءاعما  مرک  هجلاعم  يارب  هک  تسا 
تسا . دیفم  وج  درآ  اب  ملک  گرب  دامپ  یناطرس ، ياه  مخز  قیمع و  ياه  مخز  نامرد  يارب 

ملک هتخوس  دـیاب  روظنم  نیا  يارب  تسا . رثؤم  وم  شزیر  زا  يریگولج  نادـند و  يدرز  عفر  ناهد ، ياه  شوج  ناـمرد  يارب  ملک  هتخوس 
دشخبب . ار  دوخ  رثا  ات  دننک  رارکت  ار  راک  نیا  دنلامب و  رظن  دروم  لحم  رد  ار 

دنک . یم  فرطرب  ار  یتسوپ  ياه  هکل  دشاب ، هدش  هتخپ  بآ  اب  هک  ملک  مخت  مرگ  ندروخ 6/25 
ار اه  هدور  هدـعم و  یطاخم  ياهاشغ  ماخ ، ملک  هریـش  تسا . دـیفم  دـنراد  نهآ  دوبمک  هک  یـصاخشا  نوخ  تیوقت  يارب  ماخ ، ملک  هریش 

دنک . یم  هزیکاپ 
. تسا رثؤم  یتسوپ  ياه  یتحاران  ینامرد  يارب  هدش ، هل  ملک  گرب 

ماود ملک  لباقم  رد  هک  تسین  يدرد  چیه  دننک و  یم  هدافتـسا  نآ  زا  ندب  ياضعا  مامت  تساهدرد و  همه  ياود  هک  تسا  يریـسکا  ملک 
. دنک یم  نامرد  ار  شوگ  ینیگنس  ملک  دهد . یم  مایتلا  ار  ریساوب  ياه  مخز  ملک  دروآ .

هک دراد  درگوگ  میـسلک و  يدایز  رادـقم  ملک  ياهگرب  اریز  دـیروخب . دالاس  تروص  هب  اذـغ  زا  لبق  ار  زمرق  ای  زبس  ملک  ماخ  ياه  گرب 
. تسا ینوخ  مک  نامرد  نیرتهب  ملک ، ماخ  گرب  دالاس  تسا و  دیفم  هزادنا  یب  نوخ  تیوقت  يارب 

( يدرز  ) ناقری دبک و  ضارما  هجلاعم  رد  زمرق  ای  دیفس  ملک  گرب  تسا . دیفم  دیدش  هفرس  تیشنورب و  هجلاعم  يارب  ملک  پوس  فرـصم 
. دراد يرثؤم  جیاتن 

نآ هب  هرک  لفلف و  دیزپب و  بآ  اب  ار  ملک  لگ  ای  ملک  گرب  دـیاب  روظنم  نیا  يارب  تسا ، لاهـسا  هجلاعم  يارب  یعیبط  يوراد  نیرتهب  ملک 
. دینک فرصم  اذغ  ناونع  هب  هتشرب  نان  هرک و  اب  دینک و  ینشاچ 

. دنک یم  نامرد  ار  هیلک ) یکرچ  مرو   ) تیرفن يرامیب  ملک ، فرصم 
. دوش یم  درد  نیکست  بجوم  مومس  عفد  ببس  هب  تیرفن  هب  نایالتبم  يارب  ملک  فرصم 

دیراذگب دنک  یم  درد  ندب  رد  هک  ییاهاج  يور  هدروآ و  رد  دامپ  تروص  هب  نآ  يور  غاد  يوطا  ندراذـگ  هلیـسو  هب  ار  ملک  گرب  رگا 
. تسا رثؤم  کیتایس  مسیتامر و  باصعا و  درد  نیکست  يارب  دامض )  ) مهرم نیا 

. دنک یم  عفد  ار  ندب  ياه  مرک  مامت  يروخ  هوهق  قشاق  کی  راب  ره  قشاق و  هس  هنازور  ملک ، تبرش  فرصم 
مک لس و  ناوختسا ، یتسس  نامرد  يارب  تسا و  دیفم  یلاع و  رایـسب  ياهاذغ  زا  یکی  دی ، کینـسرا و  دایز ، کهآ  نتـشاد  تلع  هب  ملک 

. درادن ریظن  ینوخ 
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. دراد دوجو  درگوگ ) سناسا   ) درگوگ نهآ و  ياهدیسکا  ساتپود ، تارتین  تافلوس ، حالما  ملک  رد 
. تسا رضم  دنتسه  التبم  ندب  شراخ  هب  هک  يدارفا  دنتسه و  ریساوب  رتاوگ و  هب  التبم  هک  ینارامیب  يارب  ملک  ندروخ  رکذت :

: فرصم هقیرط 
. تسا عفان  ذیذل و  رایسب  دالاس ، تروص  هب  ملک  فرصم 

جیوه بآ  ناوت  یم  روظنم  نیا  يارب  دیاین . شوخ  مدرم  زا  يرایسب  هقئاذ  هب  تسا  نکمم  اما  تسا  ملک  فرـصم  يارب  یهار  زین  ملک  بآ 
. درک فرصم  سپس  درک و  هفاضا  نآ  هب  ومیل  بآ  هرطق  دنچ  ماخ و 

نآ : يرادهگن  شور  ملک و  نیرتهب 
زونه شا  یجراخ  ياه  گرب  مکحم و  نیگنـس و  نآ  رـس  دشاب و  هدیبسچ  مکحم و  شیاه  گرب  دیاب  دینک ، یم  باختنا  ار  یملک  یتقو 

دینک يرادهگن  لاچخی  رد  دیچیپب و  يا  هچراپ  رد  ار  نآ  دوش ، ظفح  ملک  یگزات  هکنیا  يارب  دشاب . نآ  يور 

ییارحص عانعن 

ریغص يایـسآ  اقیرفآ و  بونج  اپورا ,  مامت  رد  یبسا ,  دننام  عانعن  هداوناخ  زا  يرگید  ءاضعا  دشاب .  یم  دنمـشزرا  ناهایگ  زا  رگید  یکی 
 . دنوش یم  تفای 

ییارحـص عانعن  تسا .  هدش  هدرب  مان  اهنآ  زا  اه  باتک  رد  هدش و  بوسحم  یلم  یموب و  ناهایگ  ءزج  خیرات  لوط  رد  هشیمه  ناهایگ  نیا 
سونایقا یبرغ  لامش  رد  لوصحم  نیا  هدمع  تمسق  دوش .  یم  تشک  ایسآ  زا  ییاه  تمسق  اپورا و  اکیرمآ ,  لامش  رد  یتراجت  لکش  هب 

رطعم و اـه  گرب  نیا  دراد .  شوگراـهچ  ییاـه  گرب  هدوب و  ینـالوط  رمع  لوط  ياراد  هاـیگ  نیا  دوش  یم  تفاـی  هناـیم  رواـخ  سلطا و 
 , ناسکب زا :  دنترابع  عانعن  هداوناخ  مه  رگید  ناهایگ  دنک .  یم  حشرت  نغور  زین  نآ  هقاس  دنتـسه  یبرچ  هدننک  دـیلوت  ياه  تفاب  ياراد 

يارب ییارحـص  عانعن  رگید .  هایگدـنچ  نیچقرع و  هایگ  رپلگ ,  نیـشوآ ,  شوگن ,  زوم  اـفوز ,  نینت ,  هیوب ,  جـنرداب  یهوک ,  ياـن  رذـگ 
یکـشزپ و فراصم  ياراد  هایگ  نیا  نینچمه  دـشاب  یم  هداـم  نرتهب  سـس  هلژ و  هیهت  اـه ,  یندیـشون  ندرک  معط  شوخ  لـثم  یفراـصم 

ریاس رد  هک  دـنراد  دوجو  زین  يرگید  ناهایگ  دراد .  تسوبی  یبصع و  ياه  دردرـس  جـنلوق ,  لاهـسا ,  ناـمرد  لـیبق :  زا  یناوارف  ییوراد 
ینونک طیارـش  رد  هک  دوب  یناهایگ  دروم  رد  ثحب  لصف  نیا  رد  یلو  دوش  یم  داـی  اـهنآ  زا  بیجع  ییانثتـسا و  ناـهایگ  ناونع  هب  لوصف 

دنشاب یم  دیفم  رشب  یتسدنت  تهج 

تسارثوم سفن  یگنت  دردرس و  نیکست  رد  ناحیر  فرصم 

تسارثوم . سفن  یگنت  هفرس و  نامرد  رد  زین  نرگیم و  دردرس و  نیکست  رد  ناحیر  فرصم 
كون یضیب  لکش  هب  نشور و  زبس و  نآ  ناوج  ياهگرب  دسر و  یمرتم  یتناس  تصـش  ات  نآ  يدنلب  هک  هلاسکی  تسا  یهایگ  زبس  ناحیر 

تسارطعم . زیر و  ياه  هنادند  اب  زیت 
هوالع دنک ، یم  کمک  همـضاه  هب  تسا و  نکـشداب  كرحم و  يوقم ، نآ  ینامرد  صاوخ  دـشاب و  یم  کشخ  مرگ و  هایگ  نیا  تعیبط 

تسا . مساپسا  دض  هدننک و  مارآ  رب ، بت  نیارب 
یم فرطرب  ار  نادند  يدنک  هدرب و  نیب  زا  ار  ناهد  ياهمخز  نینچمه  دوش . یم  زایپ  ریـس و  ندروخزا  یـشان  دـب  يوب  عفر  ثعاب  ناحیر 

دنک .
هکـسکس و ندرک و  یق  يارب  دـهد . یم  نیکـست  ار  نرگیم  دردرـس و  عاونا  و  عفر ، ار  باـصعا  فعـض  هدـعم و  فعـض  رگید ، يوـس  زا 

دنک . یم  نامرد  زین  ار  سفن  یگنت  هفرس و  هنیس ، درد  هدوب و  دیفم  ینیب  ياهپیلوپ 
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هدرک مد  نامرد و  ار  هدنروخ  ياهمخز  كازوس و  ینوخ و  لاهسا  دوش . یم  فرـصم  لاهـسا  عطق  يارب  مهو  تسا  نیلم  مه  ناحیر  مخت 
دهد یم  شهاک  ار  ندب  يالاب  ترارح  هجرد  نآ  مخت 

(1  ) ناهایگ هرثؤم  داوم  اب  مامحتسا  ینامرد  تارثا 

يوب ياراد  ًالومعم  ناهایگ  نیا  دناهتفرگ . رارق  ینامرد  یـشیارآ و  هدافتـسا  دروم  مامحتـسا  تهج  يدامتم  ياهنرق  يارب  ییوراد  ناهایگ 
اهنآ زا  رتشیب  هچره  هدافتـسا  بجوم  لزنم  رد  ندوب  سرتسد  رد  یفرط  زا  دـناهدوب . نوگاـنوگ  ییوراد  صاوخ  اـی  هاوخلد  گـنر  عوبطم ،

. تسا هدش 
اب هسیاقم  رد  دنوشیم . تسوپ  کیرحت  بجوم  يدایز  نازیم  هب  مامح  ناو  هب  هدش  هدوزفا  یهایگ  ياههدروآرف  هک  هدـش  صخـشم  هزورما 

تسا . هدش  دیفس  ياهلوبلگ  دادعت  رد  يرتشیب  شیازفا  بجوم  ( pine bath  ) جاک اب  مامحتسا  لرتنک ، هورگ 
قیرط زا  مامح  ناو  هب  ندش  هفاضا  اب  ناهایگ  زا  هدش  هیهت  ییوراد  تابیکرت  زا  يدایز  دادعت  هک  درادن  دوجو  یکش  چیه  رـضاح  لاح  رد 

دوجوم هب  اهنآ  ییوراد  تارثا  دئاوف  دننکیم و  دایز  ار  تسوپ  کیدزن  یتفاب  ياههیال  هب  یناسرنوخ  تابیکرت  نیا  دوشیم . بذـج  تسوپ 
دسریم . هدنز 

نینچمه دشابیم  دوخ  هیلوا  لحارم  رد  یهایگ  ياههدروآرف  اب  مامحتسا  هلیـسوب  نامرد  هرابرد  یملع  تاقیقحت  هک  درک  ناشنرطاخ  دیاب 
تروصب هک  مامحتـسا  ياهکمن  اهـصرق و  دراد . دوجو  مامحتـسا  يارب  هدافتـسا  دروم  ياههدروآرف  عون  هرابرد  یهجوت  لباق  ياهثحب 

. دنراد یشیارآ  هبنج  رتشیب  هتشادن و  ياهدیاف  ینامرد  فراصم  يارب  دنسریم  شورفب  هخسن ) نودب   ) OTC
هراصع کش  نودب  دنشاب . هتشاد  ار  مزال  ياهدرادناتسا  تسا  نکمم  نویسلوما  لاکشا  زین  تیفیک و  اب  صلاخ  ياهنغور  رگید  فرط  زا 

زجب يرثا  هک  اجره  اذل  دننکیم  ردک  ار  بآ  هتـشاد و  تبرـش  هیبش  تفـس  ماوق  اریز  دـنراد  يرتمک  تیمومع  اما  دـنرثؤم  زین  ناهایگ  مات 
. بسا مد  هایگ  اب  مامحتسا  ًالثم  دنریگیم  رارق  هدافتسا  دروم  دشاب  رظندم  هدروآرف  بذج  زا  لصاح  تارثا 

یلاعف يازجا  راّرف  ياـهنغور  اریز  دـنوشیم  هداد  حـیجرت  ییوراد  ناـهایگ  ياهتمـسق  لـک  زا  یبیکرت  هب  یهاـیگ  مامحتـسا  ياـهنغور  - 
. دنراد یتسوپ  بذج  يراکشآ  روط  هب  دنتسه و 

کی رد  یهایگ  يوراد  زا  مزال  رادـقم  ای  دوشیم  هدوزفا  مامحتـسا  بآ  هب  هیهت و  طولب  تسوپ  اـی  بسا  مد  هاـیگ  ظـیلغ  هدـناشوج  یهاـگ 
اما دوشیمن  هدافتـسا  لماک  مامحتـسا  يارب  اهـشور  نیا  زا  دـنهدیم . رارق  مامحتـسا  بآ  رد  ار  روبزم  هسیک  هدـش و  هتـشاذگ  یناتک  هسیک 

دنتسه . بسانم  بوطرم  سرپمک  یبسن و  مامحتسا  يارب  نانچمه 
رگیدـکی اب  اهنآ  تارثا  اریز  تسا  یلکـشم  راـک  اـهنآ  لاـعف  ءازجا  ساـسا  رب  مامحتـسا  رد  هدافتـسا  يارب  ییوراد  ناـهایگ  يدـنب  هقبط  - 

، مامحتـسا رد  هدافتـسا  دروم  ییوراد  ناهایگ  نیرتمهم  لیذ  رد  دهدیم . هئارا  ار  ریوصت  نیرتحـضاو  يدـنب  هقبط  نیا  اما  دراد . یناشوپمه 
دناهتفرگ . رارق  ثحب  دروم 

(Pine Baths  ) جاک اب  مامحتسا 
مامحتـسا عون  نیا  هک  هدـش  صخـشم  تسا . هتفرگ  رارق  قیقحت  دروم  یعیـسو  روط  هب  هتفر و  راکب  ياهدرتسگ  روط  هب  جاـک  اـب  مامحتـسا 

رتشیب يژورن  ربونـص  دـشابیم . لرتنک  لباق  یناـسآ  هب  هک  تسا  زود  هب  هتـسباو  یـصاصتخا  ریغ  یـشزوس )  ) یکیرحت كرحم و  رثا  ياراد 
دراوم دـنراد . يرتشیب  لاـعف  يازجا  اریز  دـنوشیم  هداد  حـیجرت  هلاـس  ناـتخرد 60-80  زا  ناوـج  ياـههخاش  هتفرگ و  رارق  هدافتـسا  دروـم 

اب مامحتسا  زا  دعب  تحارتسا  تعاس  مین  لقادح  تسا . یبصع  ياهدرد  یمسیتامور و  یبصع ، ياهیرامیب  يارب  مامحتـسا  عون  نیا  ینامرد 
تسا . مهم  مامحتسا  دوخ  هزادناب  جاک 

(Oak Bark Bath  ) طولب تسوپ  اب  مامحتسا 
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زا دـنکیم  رثا  یعـضوم  تروص  هب  ًاتدـمع  هدوب و  رتشیب  جاک  هب  تبـسن  طسوتم  روط  هب  هک  تسا  نینات  يوتحم  طقف  سناسا و  دـقاف  طولب 
يارب نآ  سرپـمک  مرف  دـئاوف  دوشیم . هدافتـسا  اـهنیا  دـننامه  اـپ و  تیوقت  تسوپ ، نمزم  ياـهیرامب  ناـمرد  رد  ًاتدـمع  مامحتـسا  عون  نیا 
مجح ات  دنناشوجیم  بآ  رتیل  کی  رد  ار  طولب  تسوپ  زا  یمک  رادقم  ادتبا  تسا . یسررب  تحت  یمـشچ  ياهیرامیب  رادحشرت و  يامزگا 

دنیازفایم . اپ  ای  تسد  مامح  هب  ار  هدناشوج  نیا  دسرب و  فصن  هب  بآ 
(Bran Bath  ) مدنگ سوبس  اب  مامحتسا 

راک هب  ساسح  ياهتـسوپ  يارب  ًالومعم  یتسوپ و  داح  ياهیرامیب  يارب  تسا و  تسوپ  يور  هدـنهد  نیکـست  رثا  ياراد  مامحتـسا  عون  نیا 
دننکیمن لمحت  ار  نوباص  هک  دوریم 

نایاپ یب  ياهدردرس  يارب  یهایگ 

الامتحا هک  نردم  یعونـصم  ییایمیـش  ياهوراد  دح  رد  نرگیم  لرتنک  يریگـشیپ و  يارب  دـیفم ، ییوراد  هایگ  نیا  اریز  لیبجنز  نرگیم و 
. تسا رثوم  دنتسه ، زین  یبناج  ضراوع  ياراد 

ناهج فلتخم  ياهروشک  رد  يدامتم  ياـه  لاـس  يارب  هک  لـیبجنز  كراـمناد ، نسندوا  هاگـشناد  زا  اواتـساویرس  انـشیرک  رتکد  رظن  قبط 
زا قوف  ياه  یتحاران  لرتنک  يارب  هک  دراد  يریثاـت  تسا  هتفرگ  یم  رارق  هدافتـسا  دروم  یبصع  تـالالتخا  عوهت و  دردرـس ، ناـمرد  يارب 

. دسر یم  رظن  هب  یقطنم  يژولویزیف  شناد  رظن 
لماـش یباـهتلا  ياـه  لـمعلا  سکع  لرتنک  يارب  نرگیمدـض  رگید  ياـهوراد  ریاـس  زا  یخرب  نیرپـسآ و  دـننام  لـیبجنز  دـیوگ : یم  يو 

دنک . یم  کمک  درد  نیماتسیه و 
500 دودح 600 ـ  ینعی  دروخ ؛ لیبجنز  تسا  نرگیم  هلمح  عورش  تمالع  نیلوا  الومعم  هک  دید  لالتخا  ساسحا  اب  هک  دوش  یم  داهنشیپ 

. دروخ هتخیر و  هداس  بآ  رد  ار  لیبجنز  ردوپ  تسا  يروخابرم  قشاق  دودح 3/1  رد  هک  مرگ  یلیم 
هلمح ره  تدـش  رارکت و  رظن  زا  دـنهد ، رارق  دوخ  ییاذـغ  میژر  همانرب  رد  ار  هزات  لیبجنز  هشیر  فرـصم  نرگیم  هب  التبم  نارامیب  رگا  اما 

. درک دنهاوخ  هدهاشم  ار  يا  هظحالم  لباق  فیفخت 
تالکش ندروخ  زا  دعتسم ، دارفا  تسا  رتهب  تسا و  رت  عیاش  اه  نز  رد  دهد ، یم  لیکـشت  ار  تیعمج  دصرد  هک 10  ینرگیم  ياهدردرس 

ياذغ صوصخم  هیودا  يواح  ياهاذغ  اهورسنک و  لکلا ، فرصم  نینچمه  دوش و  یم  ینرگیم  ياهدردرس  عورش  ثعاب  هک  هنهک  رینپ  و 
. دننک زیهرپ  دنک ، یم  داجیا  تشوگ  هیبش  یمعط  هک  تاماتولگ ) میدسونوم   ) ینیچ

نوتیز ییوراد  صاوخ 

روش نوتیز  تسا  رتهب  دنوش  رغال  دنهاوخ  یم  هک  یناسک  دهد . یم  شیازفا  ار  اهتشا  نوتیز  هک  دنیوگ  یم  هیذغت  ناصصختم  ناکـشزپ و 
. دهد یم  نیکست  ار  نادند  درد  نآ  گرب  هدناشوج  دهد و  یم  شهاک  ار  نوخ  راشف  نوتیز  گرب  . دنروخب

ندـش گنت  اـهگر و  نورد  لورتسلک  بوسر  عناـم  یقورع ، ضراوع  شیادـیپ  زا  يریگولج  لورتسلک و  شهاـک  رب  هوـالع  نوتیز  نغور 
دوش . یم  اهنآ 

. دینک یم  نیمضت  ار  دوخ  تمالس  دیروخب  نوتیز  نغور  قشاق  ود  يزور  رگا  هک  دنیوگ  یم  ناکشزپ 
دنک . یم  کمک  محر  رد  نینج  دشر  هب  الاب  ییاذغ  شزرا  نتشاد  ببس  هب  نوتیز  شهوژپ ، نیدنچ  جیاتن  ساسا  رب 

بلق و ياه  يرامیب  هدـعم و  مخز  ناـمرد  هک  تسا  هدـشن  عابـشا  برچ  ياهدیـسا  زا  راشرـس  نوتیز  نغور  هک  دـنیوگ  یم  نارگـشهوژپ 
تسا . رثؤم  ناکدوک  ناوختسا  لیکشت  نییارش و  بلصت 
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. دراد یناطرس  دض  تیصاخ  دنک و  یم  میظنت  ار  نوخ  دنق  نازیم  نآ  نغور  نوتیز و 

بانع ییوراد  صاوخ 

زبس گنر  هب  کچوک و  ياهلگ  هایگ  نیا  تسا . راد  هنادـند  کچوک و  نآ  ياهگرب  دـنک . یم  دـشر  ریـسمرگ  قطاـنم  رد  باـنع  تخرد 
صاوخ تسا و  درـس  یمک  هویم  نیا  دراد . نیریـش  هتـسه  کـی  تسا . غرم  مخت  هیبـش  گـنر و  زمرق  باـنع  دوخ  اـما  دراد . درز  هب  لـیام 

باصعا هدننک  مارآ  دنک و  یم  دایز  ار  راردا  هدوب و  نیلم  تسا .  هنیـس  هدننک  مرن  دایز  باعل  نتـشاد  لیلد  هب  بانع  دراد . يدایز  ییوراد 
دـض يوراد  ناونع  هب  تخرد  نیا  تسوپ  هدـناشوج  . دـنک یم  فرطرب  ار  یباوـخ  یب  تسا ، هفرـس  دـض  دـنک و  یم  زیمت  ار  نوـخ  تسا .

دوش . یم  فرصم  لاهسا 
ار رس  يوم  دشر  فرطرب ، ار  دیدش  یگتـسخ  هویم  نیا  دشخب . یم  مایتلا  ار  هنهک  ياه  مخز  تسا و  دیفم  سفن  یگنت  مسآ و  يارب  بانع 

. دنک یم  فرطرب  ار  ییاهتشا  مک  نینچمه  تیوقت و  ار  همضاه  هاگتسد  بانع  تسا . دیفم  مشچ  مرو  يارب  دنک و  یم  دایز 
. تسا رثؤم  ناطرس  نامرد  رد  وهاک  اب  بانع  بآ 

یم امـش  ياهبل  هب  دـنخبل  یندیـشون  نیا  دـینک  لیم  ار  بانع  هدرک  مد  ناجنف  کی  تسا  رتهب  داد  تسد  امـش  هب  ینیگمغ  ساسحا  هاگره 
. دروآ

: هدافتسا زرط 
. دینک لیم  دیناشوجب و  بآ  رتیل  کی  رد  ار  بانع  مرگ  دیناوت 50  یم 

ار نآ  لالز  بآ  دوش و  نیـشن  هت  لولحم  دـیراذگب  دـیناشوجب و  بآ  رتیل  رد 2  هدـنک  تسوپ  وج  مرگ  اب 25  ار  باـنع  هناد  نینچمه 14 
. دیشونب

: فرصم رگید  هقیرط 
دینک سیخ  بآ  رتیل  مین  رد  هشفنب  رادلگ  هخاش  مرگ  ناتسپس و 17  هناد  هتفرگ و 30  هناد  زیوم  هناد  اب 30  ار  بانع  هناد  هک 20  تسا  نیا 

دوش و لح  ًالماک  ات  دـینک  طولخم  نیبجنرت  مرگ  تشخ و 50  ریش  مرگ  اب 50  دینک و  فاص  ار  نآ  سپـس  دنامب ، دیراذگب  تعاس  و 24 
. دیشونب دینک و  هفاضا  نآ  هب  بالگ  يردق 

. دنروخب زیوم  رکـش و  اب  ار  بانع  دیاب  دارفا  نیا  دوش . یم  هدـعم  خـفن  زاگ و  ثعاب  جازم  درـس  دارفا  رد  بانع  دیـشاب  هتـشاد  هجوت  هتبلا   ـ
. دوش لیم  لسع  دننام  كرحم  ياهاذغ  اب  هویم  نیا  تسا  رتهب 

سدع 
. دننک یم  دشر  ظفاحم  يا  هتسوپ  نورد  هک  دنتسه  ییاه  هناد  تابوبح  تسا . تابوبح  هداوناخ  زا  سدع 

: سدع يذغم  داوم 
ییاه مناخ  دنک  یم  هیـصوت  اکیرما  تمالـس  تشادهب و  هرادا  تسا . سدع  رد  دوجوم  مهم و  رایـسب  يذغم  داوم  زا  یکی  کیلوف ـ  دیـسا 

. دننک تفایرد  کیلوف  دیسا  مرگ  یلیم  هنازور 400  دیاب  تسا  کیدزن  ناشنامیاز  هک 
. دنک یم  نیمأت  ار  زاین  دروم  کیلوف  دیسا  دصرد  هتخپ 90  سدع  ناویل  کی 

هارمه هب  سدـع  فرـصم  دراد ، نهآ  هب  يرتـشیب  زاـین  ناشندـب  هک  ییاـه  مناـخ  يارب  هژیو  هب  تسا ؛ نهآ  زا  یبوـخ  عـبنم  سدـع  نـهآ ـ 
دوش . یم  ندب  رد  نهآ  رترثؤم  رتهب و  بذج  ببس  ث )  ) نیماتیو يواح  ياهاذغ 

. اه هویمبآ  تابکرم ، یلکورب ، ملک  زبس ، لفلف  یگنرف ، هجوگ  زا : دنترابع  ث )  ) نیماتیو عبانم 
ياـه هناد  لـیجآ و  غرم ، مخت  تـالغ ، فرـصم  تسا .  مک  نآ  نینوـتیم )  ) هنیمآ دیـسا  طـقف  تسا . نیئتورپ  زا  راشرـس  سدـع  نیئتورپ ـ 
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. دهد یم  لیکشت  ار  یلماک  ینغ و  ینیئتورپ  عبنم  سدع  هارمه  هب  تاینبل ، تشوگ ، رگید ، یکاروخ 
و دنق ) زکولگ (  ربیف ، عون  نیا  دننک . یم  زیمت  ار  شراوگ  هاگتسد  ربز ، ییوراج  دننام  هک  دراد  یلولحم  ياهربیف  سدع  لولحم ـ  ياهربیف 

. دنک یم  مک  یتباید  دارفا  رد  ار  نیلوسنا  هب  زاین  دهد و  یم  شهاک  ار  مرس  لورتسلک 
. ایبول عاونا  اه ، هویم  وج ، سوبس  وج ، رس ، ود  يوج  تاجیزبس ، لولحم : ربیف  يواح  ییاذغ  داوم 

بیس ییوراد  صاوخ 

عاونا بیـس  . دنـسانش یم  ار  نآ  ایند  مدرم  مامت  دراد د  دوجو  ایند  ياج  ره  رد  دوش و  یم  هداد  شرورپ  ایند  طاـقن  رثکا  رد  بیـس  تخرد 
لثملا برـض  کی  هک  تسین  تبـسانم  یب  تسا و  يدایز  يذغم  داوم  نیماتیو و  ياراد  نآ  عون  ود  ره  هک  نیریـش . شرت و  دراد : فلتخم 

دنک ). یم  زاین  یب  کشزپ  دزن  نتفر  زا  ار  امش  زور  رد  بیس  کی  ندروخ  : ) دیوگ یم  یسیلگنا 
دشاب . یم   C نیماتیو A و  B1 ـ  B2 ـ  ياه B3 ـ  نیماتیو  عاونا  نهآ و  رفسف ، مسیلک ، نیئتورپ ، يرلاک ، ياراد  بیس 

دیناوت یم  امـش  رگا  نیاربانب  دراد ، رارق  نآ  تسوپ  ریز  بیـس و  تسوپ  رد  رتشیب  بیـس  رد  دوجوم  ياه  نیماـتیو  هک  دـینادب  ار  نیا  هتبتلا 
ار بیـس  هک  تسا  رتهب  دـینکب  ار  نآ  تسوپ  دـیهاوخ  یم  رگا  دـینک و  لیم  تسوپ  اـب  ار  نآ  هک  تسا  رتهب  دـینک ، مضه  ار  بیـس  تسوپ 

. دیریگب تسوپ  كزان  یلیخ 
. دزاس یم  جراخ  ار  ندب  یفاضا  بآ  دنک و  یم  زیمت  ار  ندب  هک  تسا  ییایلق  هویم  کی  دراد  يرایـسب  دیاوف  هک  تسا  ییاه  هویم  زا  بیس 
هب ار  هویم  نیا  هک  تسا  رتهب  دنراد  هدور  هدعم و  ياه  یتحاران  هک  یناسک  هتبلا  درب . راک  هب  لاهسا  ندرک  فرطرب  يارب  ناوت  یم  ار  بیس 

. دننک فرصم  هتخپ  تروص 
روآ اهتـشا  بیـس  تسا . رثؤم  هناثم  هیلک و  باهتلا  نامرد  رد  دنک و  یم  فرطرب  ار  ادص  یگتفرگ  تسا و  دیفم  هفرـس  يارب  بیـس  تبرش 

 . دزاس یم  جراخ  ار  ندب  ترارح  دنک و  یم  تیوقت  ار  دبک  هدعم و  هتخپ  بیس  تسا . دیفم  یگدروخامرس  نامرد  يارب  هدوب و 
ندرگ و تسوپ  يور  بش  حبص و  ار  بیس  بآ  تسا  رتهب  تسا . رثؤم  نآ  كورچ  نیچ و  ندرب  نیب  زا  تسوپ و  ییابیز  يارب  بیس  بآ 

. دیهد ژاسام  دیلامب و  تروص 
دییوشب . ار  ناتتسوپ  دعب  دیراذگب ، تسوپ  يور  مرگ  مین  تروص  هب  دینک و  طولخم  ریش  اب  ار  هتخپ  بیس  دیناوت  یم  نینچمه 

یم نآ  تظافح  يارب  یبرچ  هیال  کی  ياراد  اه  بیس  یخرب  تسوپ  دینک  لیم  تسوپ  اب  ار  بیس  دیهاوخ  یم  رگا  هک  دیشاب  هتشاد  هجوت 
. دییوشب بوخ  ار  اه  بیس  نیا  تسوپ  فرصم  زا  لبق  هک  دشاب 

نیا زا  دهد  یم  شهاک  ار  راگیـس  دود  یگدولآ و  یفنم  ریثأت  دراد و  نویـسادیسکا  دض  تیـصاخ  اریز  تسا  دیفم  رایـسب  هیر  يارب  بیس 
. دیروخب بیس  يا 5  هتفه  لقادح  بیس و  کی  يزور  ور 

. دینک یمن  ادیپ  کشزپ  نادند  هب  یجایتحا  رگید  دیروخب  بیس  ددع  کی  يزور  رگا  دینادب  تسا  بوخ 
تسا . یعیبط  نیلیس  ینپ  یعون  عقاو  رد  درب و  یم  نیب  زا  ار  اهتنوفع  بیس   ـ

رییغت شگنر  ات  دنامب  تعاس  دنچ  ات  دنراذگب  دننک و  هدنر  ار  بیس  دیاب  دنراد  لاهـسا  هک  يدارفا  دنک . یم  نامرد  ار  لاهـسا  تسوبی و   ـ
. دنروخب ار  نآ  دعب  و  دوش ) دیسکا  نآ  رد  دوجوم  نیتکپ  ینعی  دوش (  هریت  دنک و 

. تسا دیفم  یلیخ  لافطا  يارب  دنک و  یم  عفد  ار  ندب  مومس  هزات  بیس  بآ   ـ
. دشخب یم  دوبهب  ار  درد  هنیسو  درد  ولگ  دروآ و  یم  نییاپ  ار  بت  هجرد   ـ

. تسا دیفم  رایسب  مسیتامر  زورترآ و  سرقن و  يرامیب  نامرد  يارب  کیروا ، دیسا  عفد  تیصاخ  ببس  هب   ـ
. دهد یم  شهاک  ار  یبلق  ياه  يرامیب  ای  گرم  رطخ  زور  رد  بیس  ددع  لقادح 3  فرصم   ـ
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. دهد شهاک  دصرد  ات 14  ار  ندب  ياهگر  یگتفرگ  رثا  رب  گرم  رطخ  هک  تسا  رداق  بیس  یهایگ  تفاب   ـ

. دهد شهاک  دصرد  ات 14  ار  ندب  ياهگر  یگتفرگ  رثا  رب  گرم  رطخ  هک  تسا  رداق  بیس  یهایگ  تفاب   ـ
. دنک یم  کمک  نآ  دوبهب  هب  روبنز  ای  برقع  شین  یگدیزگ  لحم  يور  بیس  يرادقم  ندیلام   ـ

: یبصع ياهیرامیب  زا  يریگشیپ  بیس و 
يدوبان زا  دـهد و  یم  شهاک  ار  ناطرـس  هب  التبا  رطخ  بیـس  ددـع  کی  هنازور  ندروخ  اـکیرما ، رد  دـیدج  یـشهوژپ  جـیاتن  ساـسا  رب   ـ

هب هتـسب  هک  تسا  هدـمآ  شهوژپ  نیا  رد  دـنک . یم  يریگولج  نوسنیکراپ  رمیازلآ و  دـننام  یبصع  ياه  يرامیب  هب  ـالتبا  زغم و  ياـهلولس 
شقن یلیلحت  یبصع  ياهیرامیب  تالکشم و  رطخ  شهاک  رد  هک  دنبای  یم  شیازفا  مهم  لاعف و  یتایح و  تابیکرت  بیـس ، فرـصم  نازیم 

. دنراد یمهم 
: دنک یم  يریگولج  ناطرس  هب  التبا  زا  بیس  تسوپ 

. دنک یم  يریگولج  ناطرس  هب  التبا  زا  ث )  ) نیماتیو دراد  یناطرس  دض  تیصاخ  بیس  تسوپ  رد  دوجوم  ییاذغ  داوم 
. تسا رتشیب  زین  ث )  ) نیماتیو زا  بیس  تسوپ  رد  دوجوم  یهایگ  داوم  یناطرس  دض  تیصاخ 

ار هدـید  بیـسآ  ياهلولـس  دراد و  ینادیـسکا  دـض  تیـصاخ  هویم  نیا  تسا و  لونوفالف )  ) نیماتیو زا  راشرـس  ياه  هویم  زا  یکی  بیـس   ـ
. دنک یم  میمرت 

: هنیس ناطرس  بیس و 
. دهد یم  شهاک  نانز  رد  ار  هنیس  ناطرس  هب  التبا  رطخ  زور  رد  بیس  ددع  کی  ندروخ  اکیرما ، رد  دیدج  یشهوژپ  جیاتن  ساسا  رب 

بش رد  بیس  ندروخ  دهد . یم  شیازفا  ار  هدعم  دیسا  تاحشرت  تسا و  دیفم  رایسب  ارفـص  هسیک  هدعملازول و  دبک ، يارب  بیـس  ندروخ 
تشاد دهاوخ  هارمه  هب  ار  یشوخ  باوخ  دنک و  یم  کمک  اذغ  مضه  هب 

ینیمز بیس  ییوراد  صاوخ 

بیـس ددـع  کی  دـیناوت  یم  دراد  فپ  امـش  مشچ  زا  یحاون  رگا  تسا .  دـیفم  تسوپ  يارب  هک  تسا  ییاه  یفیـص  هلمج  زا  ینیمز  بیس 
بیـس دـش . دـهاوخ  فرطرب  ناتیاهمـشچ  فارطا  فپ  دـیراذگب . ناتیاهمـشچ  يور  دـینک و  میـسقت  کچوک  ياه  هکت  هب  ار  ماخ  ینیمز 

: یگدرسفا نامرد  زپ و  بآ  ینیمز 
نامرد هب  یتخبشوخ ) ساسحا  نومروه   ) نینوتورس نومروه  حشرت  شیازفا  اب  زپ ، بآ  ینیمز  بیس  اکیرما ، رد  یـشهوژپ  جیاتن  ساسا  رب 
هیذغت یعامتجا ، بوخ  طباور  دیـشروخ ) يوترپ  ، ) راک طیحم  هناخ و  رد  یفاک  رون  شزرو ، . ) دـنک یم  کمک  یجازم  دـب  یگدرـسفا و 

دنراذگب ). رانک  ار  یگدرسفا  ياهوراد  هشیمه  يارب  هک  دنک  یم  کمک  هدرسفا  دارفا  هب  بسانم 
نادند : یگدیسوپ  هدش و  خرس  ینیمز  بیس 

تظفاحم شقن  هک  ناهد ـ  باعل  راک  رد  هدش ، خرس  ینیمز  بیس  دننام : ییاهیکاروخ  ندروخ  هب  تداع  دیدج ، یشهوژپ  جیاتن  ساسا  رب 
تاردـیهوبرک يواح  ياهیکراوخ  هک  تسا  هدـمآ  شهوژپ  نیا  رد  دروآ . یم  دوجو  هب  لالتخا  دراد ـ  ار  یگدیـسوپ  ربارب  رد  اهنادـند  زا 

یندعم داوم  دنک و  یم  راومه  نادـند  یگدیـسوپ  لماع  ياهبورکیم  دـشر  يارب  ار  هنیمز  ددرگ و  یم  ناهد  باعل  ندـش  يدیـسا  بجوم 
. دهد یم  شهاک  ار  نادند  يانیم 

هنادهاش ییوراد  صاوخ 

دنلب و 2 هقاس  يدومع و  هشیر  ياراد  تسا . يا  هیاپ  ود  تسا و  یفیل  هلاس و  کی  ناهایگ  زا  هنادهاش   ، هدعم لگنا  روناج و  دض  هنادهاش 
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. عافترا رتم  ات 4 
: هنادهاش صاوخ 

هایگ فلتخم  ياهتمـسق  ماـمت  نیچ  رد  هک  دـسیون  یم  تراوتـسا  تسا . نیچودـنه  نیچ و  رد  هنادـهاش  دربراـک  نیرتشیب  رود  قطاـنم  رد 
. دراد دربراک  وراد  ناونع  هب  نیچ  یتنس و  بط  رد  هنادهاش 

یم هدافتـسا  ردخم  هدعم و  لگنا  روناج ، دض  نکـسم ، ردم ، هدـننک ، مرن  نیلم ، لهـسم و  شخبورین ، کینوت ، ناونع  هب  هنادـهاش  مخت  زا 
كانرطخ نآ  ندروخ  رد  فارـسا  لومعم ، قبط  هک  تسا  ییاه  نکـسم  زا  ینعی  تسا . كانرطخ  نآ  زاـجم  دـح  ری  دـیاز  فرـصم  دوش .

. تسا
يور یجراخ ، لامعتـسا  رد  دوش و  یم  فرـصم  دـیدش  غارفتـسا  یق و  نامیاز و  زا  سپ  ياه  یتحاراـن  ماـکز و  دراوم  رد  هنادـهاش  مخت 

. دنزادنا یم  یلچک  رس و  مخز  یلک  روط  هب  اه و  مخز  اه و  لوات 
درد يارب  يرثؤم  یعقاو و  نکـسم  هنادهاش  هایگ  دراد . زازک  هجلاعم  يارب  يدایز  شزرا  هنادـهاش  هایگ  هک  دـنیوگ  یم  دـلابوئت  نوسام و 

يژلارون و نرگیم و  هجلاعم  يارب  هوالع  هب  دراد  شخب  افش  رثا  اه  مخز  اه و  ناطرـس  يارب  درد و  میالع  اب  همـضاه  ءوس  هجلاعم  مکش و 
. تسا دیفم  باصعا  درد  مسیتامر و 

هب لمح و  عضو  هب  کـمک  محر و  یگداـتفا  نییاـپ  يارب  دـش  هداـمآ  وراد  تروص  هب  هیهت و  یـصاخ  بیترت  هب  هکنیا  زا  سپ  نآ  مخت  زا 
. دوش یم  هدافتسا  رب  بت  ناونع 

. تسا توافتم  نآ  فلتخم  ياه  تمسق  تعیبط ، رظن  زا  یتنس ، بط  يامکح  رظن  قبط  هنادهاش 
گرب ندوب  يوقلا  بکرم  تلع  هب  هک  دندقتعم  صاوخ  رظن  زا  تسا و  کشخ  درـس و  نآ  تسوپ  تسا . کشخ  مرگ و  یلیخ  نآ  مخت   ـ

زا دعب  دروآ . یم  یتسـس  نآ  زا  سپ  تسه و  زین  ردـخم  دروآ ، یم  راسخر  گنر  هب  ییوکین  طاشن و  رورـس ، حرف ، هک  لاح  نیع  رد  نآ 
زا ار  اذغ  ياهتشا  دوش و  یم  رهاظ  تسا  یتسـس  ریدخت و  هک  نآ  درـس  تمـسق  راثآ  دش  لیاز  تسا  طاشن  نآ  مرگ  تمـسق  راثآ  هک  نآ 

دوش . یم  اقستسا  رایسب و  سرت  ایلوخیلام ، نونج ، مشچ ، دید  یکیرات  ردکت ، مغ ، بجوم  ًاتیاهن  درب و  یم  نیب 
عفان شوگ  درد  نیکست  يارب  شوگ  رد  نآ  نغور  گرب و  هراصع  زا  هرطق  دنچ  نتخیر  رس و  شپـش  ندرب  نیب  زا  يارب  نآ  گرب  هراصع 

. دنک یم  دایز  ار  راردا  حـشرت  دـنک و  یم  ضبقو  ددـنب  یم  ار  مکـش  دـنک و  یم  کشخ  ار  هدـعم  ياه  تبوطر  نآ  گرب  ندروخ  تسا .
ندروخ رد  فارسا  مرگ و  ات 4  نآ  كاروخ  رادقم  تسا . دیفم  یبصع  ياهدرد  نیکست  مرگ و  ياه  مرو  لیلحت  يارب  نآ  گرب  دامض و 

. تسا كانرطخ  رضم و  نآ 
هک تسا  نیا  نآ  راضم  تسا . ضباق  دنک و  یم  هدـنکارپ  ار  اهداب  دـهد و  یم  نیکـست  ار  لد  ندروخ  مه  هب  لاح و  یگتفـشآ  نآ  مخت   ـ

دروخ . ار  نآ  هدرک  خرس  دیاب  ضراوع  نیا  زا  زارتحا  يارب  تسا . هدعم  رضم  دنک و  یم  مک  ار  مشچ  دید  دروآ ، یم  دردرس 
هرطق دنچ  تسا . عفان  محر  یتفس  ندرک  مرن  تفس و  ياه  مرو  لیلحت  باصعا ، شوگ ، درد  يارب  تسا و  کشخ  مرگ و  هنادهاش  نغور 

. دوش هدیلام  مرو  اضعا و  ریاس  يور  ای  دوش و  هتخیر  شوگ  رد 
: هنادهاش هایگ  هراصع  هیهت  شور 

هراصع نآ  زا  لومعم  شور  قبط  هتفرگ و  دـحاو  رطقم 1  بآ  دحاو ، دصرد 6  لکلا 60  دحاو ، يدنه 1  هنادهاش  رادـلگ  ياه  هخاشرس 
ياهدرد دـیدش و  ياـه  تیـساسح  عفر  رد  دروم  بسح  رب  مرگ  یـسد  ات 5  مرگ  یتناـس  هراصع 5  نیا  كاروخ  رادـقم  دـننک . یم  هیهت 

دوش یم  فرصم  یمسیتامر 

شرتومیل
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ینیسحدمحم هنازرف  هدنسیون :
لاقترپ جنران و  زا  رتکیراب  ياهلاب  اب  یگربمد  هک  تسا  تسا  نیا  نآ  رگید  تاصخشم  زا  رتم . ات 5  عافترا 4  هب  تسا  یتخرد  شرتومیل 

رد رتـشیب  نیریـشومیل ، شرتومیل و  ناـتخرد  دـشابیم . یعوـبطم  هزم  معط و  ياراد  نشور  درز  گـنر  هب  ندیـسر  زا  سپ  شاهوـیم  دراد .
دنباییم . شرورپ  ناریا  یبونج  یلامش و  یحاون 

: شرتومیل ینامرد  صاوخ 
رثا کیتاپمـس ، یبصع و  متـسیس  بلق و  يوقم  دشابیم . ندب  زا  عافد  رد  نوخ  دیفـس  ياهلوبلگ  تیلاعف  هدننکدایز  رثا  ياراد  شرتومیل 

، هدننکهیفـصت نوخ  هدننک  قیقر   ) رد نوخ  یگدنبـسچ  هدننکمک  توبروکـسادض ، هدـننکمارآ و  نینچمه  سرقن و  مسیتامردـض و  ردـم 
ینوفعدـض كاـپ و  ار  طاـخم  هیفـصت و  ار  نوخ  هویم  نیا  تساـههویم . ماـمت  رهوگ  شرتومیل  تسه . زین  نوـخ  هدـنروآدنب  مسآدـض و 

هیذـغت ار  هنیئوم  ياـهگر  هدوب و  جوسن  تیوـقت  لـماع  وـمیل  رد  دوـجوم   C نیماتیو دـشابیم . زین  بورکیم  هدنـشک  نمـض  رد  دـنکیم .
هدننک ینوفعدض  رثا  ياراد   1 -؛ دوشیم هداد  ناشن  ریز  تروص  هب  هک  دنکیم  رهاظ  يدیفم  رایـسب  تارثا  شرتومیل  هزات  بآ  دـیامنیم .

؛ دینک هدافتسا  دیناوتیم  روتـسد  نیا  زا  دیـشونب  هدش  ینوفعدض  الماک  هزیلرتسا و  بآ  دیهاوخب  رگا  تسا ، كوکـشم  یندیماشآ  ياهبآ 
زیمت كاـپ و  ـالماک  یبآ  دـیناوتیم  قـیرط  نیا  زا  دـیزیرب ، دیـشونب  دـیهاوخیم  هک  یبآ  ناوـیل  رد  ار  شرت  يوـمیل  هزاـت  بآ  هرطق  دـنچ 
دیراد دـیدرت  یهاـم  تشوـگ و  تمالـس  هب  رگا   2 . - دوـشیم هدافتـسا  ناـملآ  هـلمج  زا  اـهروشک  زا  يرایـسب  رد  شور  نـیا  زا  دیـشونب .

شرتومیل بآ  زا  هرطق  دنچ  دیناوتیم  هن  ای  تسا  هدیرب  ریـش  دیوش  نئمطم  هکنیا  يارب   3 . - دینک هدافتسا  شرتومیل  هزات  بآ  زا  دیناوتیم 
هیهت يارب   4 . - تسین هدافتسا  لباق  تسا و  هدیرب  هک  تسا  مولعم  درک ، ادیپ  هناد  هناد  تلاح  ریش  رگا  دینزب . مه  هب  دعب  دیناکچب و  ریش  رد 
سپ دیهد . ناکت  ار  نآ  راب ، زور 2  ره  هدرک و  دراو  بآ  رتیل  يوتحم 5  يرطب  لخاد  رد  ار  شرتومیل  کی  تشرد  تاعطق  دانومیل  تبرش 

هدرک و يرادـهگن  هدـیباوخ  تلاح  هب  هتـشاذگ و  ار  نآ  برد  هتخیر و  يرگید  يرطب  رد  هدرک و  فاص  یفاـص  اـب  ار  عیاـم  زور  نایاپ 8 
یبوخ رایسب  هباشون  ندش ، درـس  زا  سپ  بآ  رتیل  کی  رد  تسوپ  اب  ومیل  ددع  ای 3  هدرک 2  مد  زا   5 . - دینک هدافتسا  نآ  زا  فرصم  عقوم 
دیـسا ساتپ و  يرادـقم  ياراد  شرتومیل  اریز  دراد ، ار  هدـعم  هتیدیـسادض  هدـننک و  ییایلق  رثا  شرتومیل  هزاـت  بآ   6 . - دـیآیم تسد  هب 

زا کینبرک  دیـسا  لوکلوم  ود  هجیتن  رد  دنکیم  دیلوت  هدش  هیزجت  میـسلک  دوشیم و  ندـب  دراو  دیـسا  نیا  هک  یماگنه  تسا و  کیرتیس 
ماجنا تاعلاطم  دوریم . نیب  زا  نوخ  یـشرت  زا  يداـیز  رادـقم  بیترت  نیدـب  دراد . ییازـسب  شقن  نوخ  ندرک  ییاـیلق  رد  هک  دوریم  نیب 

هب طوبرم  شرتومیل  معط  اریز  دراد  يدیـسا  تلاح  زین  اهلولـس  يارب  هدام  نیا  هک  دـهدیم  ناشن  هنیمز  نیا  رد  نادنمـشناد  طـسوت  هدـش 
میساتپ تانبرک  ندمآ  دوجو  هب  ثعاب  شرتومیل  ینالوط  فرـصم  دنامیمن . یقاب  يدیـسا  تلاح  هب  اهلولـس  رد  هک  تسا  یلآ  ياهدیـسا 

هدش قیقر  هریش  فرصم  اب  هدعم  یـشرت  يدایز  هک  تسا  لیلد  نیمه  هب  دنکیم  مک  ار  ندب  تاعیام  هتیدیـسا  تدش  هک  دوشیم  اضعا  رد 
دیلوت یتارییغت  زا  سپ  دوشیم و  هدیـسکا  بذـج و  یعیبـط  کیرتیـس  دیـسا  عـقاو  رد  دـیامنیم . یثـنخ  ار  تلاـح  نیا  بآ  اـب  شرتوـمیل 

تروص و هکل  عفر  يارب  ددرگیم . نوخ  نتشادهگن  ییایلق  ثعاب  دوخ  هک  دیامنیم  هریغ  میـساتپ و  میـسلک و  ياهتانبرکیب  تانبرک و 
رایسب دریگب  رارق  هدافتسا  دروم  تروص  نویـسول  ناونعهب  دشاب  هدش  هدوزفا  نآ  هب  کمن  یمک  هک  شرتومیل  هزات  بآ  رگا  کم  کک و 

دروآیم . دیدپ  تسوپ  يور  يرتهب  رثا  دوش  هدیلام  تسوپ  هب  هتفه  رد  هعفد  ود  نویسول  نیا  زا  تسا . رثوم 
رثوم رایـسب  دینزب  كاوسم  شرتومیل  هزات  بآ  اب  ار  اهنادند  راب  کی  هتفه  ره  رگا  تسا  نیا  اهنادـند  تیفافـش  يارب  رگید  يارب  روتـسد 

تیوقت يارب  دیامنیم . کمک  نآ  ياهیتحاران  عفر  نامرد و  رد  هک  دـیهد  شلام  شرتومیل  هعطق  کی  اب  ار  تارـشح  شزگ  لحم  تسا .
رگا اهتسد  تیوقت  یباداش و  يارب  دوشیم . اهنآ  ماکحتـساو  تیوقت  ثعاب  دیلامب  اههثل  يور  رب  ار  هزات  شرتومیل  زا  شرب  کی  رگا  اههثل 

رد شرت  ومیل  تسوپ  سناسا  فرـصم  دوشیم . اهتـسد  تیفافـش  تمالـس و  ثعاب  دـیهد  شلام  هتخیر و  اهتـسد  فک  هب  ار  هزاتومیل  بآ 
هعفد دنچ  يارب  نآ  رارکت  ینیب و  رد  شرتومیل  هزات  بآ  هرطق  دنچ  ندـناکچ  ای  لسع و  اب  طولخم  هرطق  ات 10  نازیم 5  هب  يرورض  دراوم 
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تاباهتلا اهتفآ و  نتفر  نیب  زا  ثعاب  ناـهد  رد  لـسع  اـب  طولخم  شرتومیل  بآ  ددرگیم . عقاو  رثوم  ماـکز  ياـهیتحاران  عفر  رد  زور  رد 
هیحان يور  رب  هزات  شرتومیل  هریـش  سرپمک  تسا . رثوم  اهنیژنآ  عفر  يارب  شرتومیل  بآ  ندرک  هرقرق  نینچمه  دوشیم . یناـهد  طاـخم 

رد دـهدیم . نیکـست  ار  درد  هدوب و  رثوم  رایـسب  نرگیم  ياهیتحاران  درد و  روظنم  هب  كزان  ياهشرب  تروص  هب  ای  هقیقـش و  یناشیپ و 
يور هب  هبنپ  اب  هدومن و  هتـشغآ  هزات  بآ  اب  هتفه  کی  تدـم  هب  بش  حبـص و  ار  اهنخان  دـنراد ، یگدننکـش  تلاح  اهنخان  هک  يدراوم 
دیاب دنتـسه  برچ  تسوپ  ياراد  هک  يدارفا  دوشیم . تفـس  مکحم و  اهنخان  دوریم و  نیب  زا  هشیمه  يارب  تلاح  نیا  دـیلامب . اـهنخان 

دنهد و وشتـسش  مرلو  بآ  اب  دعب  هدرک ، ربص  هقیقد  تدم 20  هب  دنلامب و  تروص  تسوپ  هب  بش  حبـص و  ار  شرتومیل  زا  لصاح  نیـسول 
نتفر نیب  زا  ثعاب  هک  دـنکیم  رهاظ  ار  يدـیفم  تارثا  اـهيرامیب  زا  يرایـسب  رد  شرتومیل  دـننک . هدافتـسا  هدـننکبوطرم  مرک  زا  سپس 

تابوسر عفد  سرقن ، مسیتامر و  مکـش ، ندروآ  بآ  ییاهتـشایب ، ایرالام ، هدور ، هب  طوبرم  يویر  هلمج : زا  فلتخم  ینوفع  ياـهيرامیب 
دوشیم . غارفتسا  ناقری و  یقاچ ، سیراو ، مضهءوس ، يوارفص ، يراردا و 

، یلیفوـمه نوـخ ، راـشف  ندوـب  ـالاب  هدـعملازول ، دـبک و  لاـمعا  ییاـسران  هـلمج  زا  اـهيرامیب  زا  يرایــسب  رد  يدــیفم  تارثا  شرتوـمیل 
يارجم باهتلا  نیژنآ ، تیزونیـس ، عفر  رد  نآ  یجراـخ  لامعتـسا  دراد . يژناتـسید  راردا ، رد  نوخ  دوجو  هدور ، هدـعم و  ياـهيزیرنوخ 

کی تسا . رثوم  ینوفع  ياهمخز  دوبهب  رد  زین  دوشیم و  لصاح  اپ  هنشاپ  ناتشگنا و  رد  رتشیب  هک  یگدزامرس  زا  یشان  تاعیاض  شوگ ،
رگا ای  ینرگیم  ياهدردرس  يارب  تسا  يوقم  رایـسب  نکـسم  دیـشونب ، دیزادنیب و  ظیلغ  غاد  هوهق  ناجنف  کی  لخاد  رد  هزات  يومیل  شرب 

لد مکـش ، خـفن  نتفر  نیب  زا  يارب  دـینک ، هدافتـسا  سرپمک  تروص  هب  هدومن و  طولخم  مرگ  بآ  ناویل  کی  اـب  ار  ومیل  ددـع  کـی  بآ 
نآ هتـسه  تشوگ و  تسوپ و  اب  ار  شرتومیل  ددع  کی  رگا  تسا . دـیفم  هدـعم  یـشرت  عفر  همـضاه و  تالالتخا  ریاس  یگدروخ و  مههب 

هدرـشف بآ  دیراشفب و  دیروایب و  نوریب  ار  نآ  سپـس  دنامب ، تعاس  کی  تدم  هب  هک  دـیزادنیب  غاد  بآ  رتیل  مین  رد  دـینک و  شرب  شرب 
يومیل بآ  دش . دهاوخ  روکذم  تالاح  ندش  عفر  ثعاب  نآ  ناویل  کی  يزور  دـینک و  لیم  لسع  اب  لیامت  تروص  رد  ای  دـنق و  اب  ار  نآ 

دوب . دهاوخ  رثوم  رایسب  رادبت  نارامیب  يارب  هک  تسا  یحرفم  رایسب  هباشون  لسع ، یمک  بآ و  ناویل  فصن  اب  طولخم  هزات 
لخاد مرو  کفرب و  عفر  يارب  دوب . دهاوخ  عفان  رایسب  کمرک  عفر  رد  اتشان  حبص  رد  لسع  اب  طولخم  شرتومیل  هدش  هل  ياههناد  فرصم 

رد ار  نآ  دعب  دـینک و  فاص  هدـناشوج و  مرگ  هزادنا 100  هب  مادـک  ره  زا  ار  قامـس  ومیل و  دـییامن . لمع  قیرط  نیا  هب  دـیناوتیم  ناهد 
رثا ومیل  تسوـپ  دـیوشیم . اـهر  ینینچ  نیا  یتحاراـن  زا  هشیمه  يارب  روتـسد  نیا  فرـصم  اـب  دـیزیرب و  نوریب  دـعب  هدرک و  هزمزم  ناـهد 

زا يرایـسب  ناـمرد  رد  شرتومیل  هویم  دـینک ، هدافتـسا  نآ  بآ  زا  هوـیم  نیا  زا  هدافتـسا  يارب  تسا  رتـهب  دراد . هدـعمزاگدض  نکـشداب و 
شطعدـض شرتومیل  تسا . رثوم  دـیفم و  هناثم  گنـس  يویلک و  ياهگنـس  دردرمک ، اهیگدروخامرـس ، تیـشنورب ، هلمج  زا  اهيرامیب 

، باداش یتسوپ  زا  مینک  هدافتـسا  هزات  ياهيزبس  اههویم و  زا  رتشیب  هچره  دـهدیم . شیازفا  امرگ  لصف  رد  ار  ندـب  تمواـقم  دـشابیم و 
. میوشیم رادروخرب  رتداش  یحور  ملاس و  ینت 

(2  ) ناهایگ هرثؤم  داوم  اب  مامحتسا  ینامرد  تارثا 

رطعم  ناهایگ  اب  مامحتسا 
نآ یعـضوم  رثا  دنتـسه و  یمومع  یعـضوم و  تارثا  ياراد  اذـل  دـنوشیم  بذـج  تسوپ  قیرط  زا  هدوـب و  سناـسا  يوـتحم  اـهمامح  نیا 

دنریگیم . رارق  هدافتسا  دروم  رطعم  ياهمامح  رد  ياهدرتسگ  تروصب  ریز  ناهایگ  تسا . هتسجرب 
( Valerian  ) بیطلا لبنس 

دیاـب تاـقوا  یهاـگ  دریگیم . رارق  هدافتـسا  دروـم  بش  رد  ًاـحیجرت  نیارباـنب  تسا . روآ  باوـخ  شخبمارآ و  ياـهیگژیو  ياراد  نیرلاو 
ناو هب  نآ  روطنت  مرگ  ای 250  نیرلاو  هشیر  مرگ  هدرک 100  مد  دنکن . طوقـس  ناو  رد  دورن و  باوخب  درف  مامحتـسا  نیح  ات  دوب  بظاوم 
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دومن . هیصوت  ار  هایگ  مات  هراصع  ناوتیم  دوشیم . هدوزفا 
(Melissa  ) هیوبجنر داب 

تالکـشم یمومع و  يرارقیب  یبصع ، ءاشنم  اب  یبلق  ياهیرامیب  يارب  ًاتدـمع  تسا و  هدـننک  لـش  شخبمارآ و  تارثا  ياراد  هیوبجنرداـب 
نغور زا  يروخاذغ  قشاق  ود  ات  کی  ناوتیم  نآ  ياجب  دریگ . رارق  هدافتـسا  دروم  هایگ  مات  هراصع  تسا  رتهب  دوریم . راک  هب  نتفر  باوخب 

دوزفا . ناو  بآ  هب  ار  هیوبجنرداب  صلاخ 
(Calamus  ) یکرت ریکا 

، ینوخ مک  تهاـقن ، نارود  یموـمع  یگتـسخو  فعـض  يارب  نآ  اـب  مامحتـسا  اذـل  تسا . یموـمع  کـینوت  ياـهیگژیو  دـجاو  هاـیگ  نیا 
دریگ رارق  هدافتـسا  دروم  حبـص  ماگنهب  تسا  رتهب  اذل  تسا  هدننک  کیرحت  یکرت  ریکا  تسا . دیفم  رایـسب  تباید  کیلوباتم و  ياهیرامیب 

هبنشکی هبنش و  حبص  ارنآ  اب  مامحتسا  دنناوتیم  هباشم ، ياهیرامیب  هب Neurovegetative dystonia و  التبم  نارامیب  بش . رد  هن 
دنیامن . تحارتسا  رتسب  رد  تعاس  کی  نآ  لابندب  دنهد و  ماجنا 

(Rosemary  ) یهوک لیلکا 
دراوم دوشیم . بذـج  تسوپ  قیرط  زا  دراذـگیم و  ریثأت  باصعا  نوخ و  شدرگ  متـسیس  يور  هک  تسا  ( camphor  ) روفاک يوتحم 

یگتفوک یمسیتامور ، درد  یسیراو و  ياهدیرو  یطیحم ، قورع  تالالتخا  نوخ ، راشف  تفا  زا :  دنترابع  يرامزر  اب  رطعم  مامح  فرصم 
يرامزر مات  هراصع  دوشیم . هدوزفا  لماک  ناو  کی  هب  بآ  رتیل  مین  رد  يراـمزر  گرب  مرگ  زا 50  لصاح  هدرک  مد  اهطابر . یگدیشک  و 
بقاعتم و  یکرت ) ریکا  اب  مامحتسا  دننامه   ) حبص رد  هجو  نیرتهب  هب  يرامزر  اب  مامحتـسا  نآ ، کینوت  ياهیگژیو  تلعب  تسا . دوجوم  زین 

دریگیم . تروص  رتسب  رد  یفاک  تحارتسا  نآ 
(Thyme  ) نشیوآ

روخب غاد  بآ  زا  هدـش  ریخبت  سناسا  نینچمه  دوشیم . عفد  اههیر  قیرط  زا  يدایز  رادـقمب  بذـج و  یـسوسحم  تروصب  نشیوآ  سناسا 
مساپـسا و هدننک  فرطرب  کی  ناونعب  لاثم  يارب  تسا . دـیفم  زین  نآ  اب  مامحتـسا  نشیوآ  یمومع  فرـصم  دراوم  یمامت  رد  دوشیم . هداد 

دراد . دربراک  یکسورخ  هفرس  هب  التبم  ناکدوک  مزیفمآ و  نمزم ، ياههفرس  رد  اهشنورب ؛ هدننک  داشگ 
(Chamomile  ) هنوباب

ار نمزم  يامزگا  زا  یشان  شزوس  کیرحت و  دیئورومه و  اب  طبترم  مساپسا  عیرـست و  ار  مخز  میمرت  ًاتدمع  هنوباب  یعـضوم ، فرـصم  رد 
دوجوم ياههراصع  زا  یکی  ای  لماک  مامحتـسا  يارب  مامحتـسا ) فراـصم  يارب   ) هنوباـب ياـهلگ  زا  مرگ  هدرک 100  مد  دـنکیم . فرطرب 
هتخانش ًالماک  موسرم و  شور  کی  تسا . هتفرگ  رارق  هدافتسا  دروم  سرپمک  یبسن و  مامحتسا  يارب  رتشیب  هنوباب  تسا . هتفر  راک  هب  هنوباب 

لطـس و کی  لخاد  تسد ) فک  کی  هزادناب  ) هنوباب ياهلگ  نداد  رارق  شور ، نیرتهداس  تسا . دیئورومه  يارب  هنوباب  اب  مامحتـسا  هدـش 
وتپ کی  طسوت  هکنآ  نمض  دیامنیم  يریگزرد  ارنآ  ًالماک  هتسشن و  لطس  يور  رامیب  هاگنآ  تسا . نآ  هب  شوج  بآ  رتیل  ای 3  ندوزفا 2 

تسا . هدش  هدیشوپ  لماک  روط  هب 
(Yarrow  ) نارداموب

يارب ًاتدمع  نارداموب  دشابیم . نینات  کینوت و  خلت  داوم  ياراد  نینچمه  تسا . مساپـسا  دـض  باهتلا و  دـض  ًاتدـمع  هنوباب و  هیبش  نآ  رثا 
کیتساپسا ياهیرامیب  يارب  همه  زا  شیب  هدش و  هیصوت  دشاب  هتـشادن  دوجو  يزیرنوخ  هنانز و  تاحـشرت  هک  يدراوم  رد  نانز  تالکـشم 

فرـصم دـشابیم . ثحب  دروم  روـظنم  نیا  يارب  نآ  یلخاد  فرـصم  رـضاح  لاـح  رد  دوـشیم و  فرـصم  محر  مویرتماراـپ  هدـننک  ریگرد 
يارب دوجوم  ياههراصع  زا  ناوتیم  نینچمه  تسا . لـماک  ماـمح  ناو  زین  و  ( Sitz baths  ) هتـسشن مامح  ناو  يارب  ًاتدمع  نآ  یجراخ 

درک . هدافتسا  مامحتسا 
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(Lavander  ) سودخوطسا
يارب بساـنم  ناـمرد  دـناوال  اـب  مامحتـسا  تسا . یبـصع  متـسیس  يور  یمومع  كرحم  کـینوت و  تارثا  ياراد  دـناوال )  ) سودخوطـسا
طقف يرامزر  هیوبجنرداب ، دناوال ، ناهایگ  سناسا  رطعم  هحیار  هک  هدـش  صخـشم  هزورما  تسا .  Neurovegetative dystonia

کیرحت تلعب  دناوال  ینامرد  رثا  دنامب . رود  رظن  زا  یتسیابن  هک  تسا  ینامرد  ياهیگژیو  دـجاو  هکلب  درادـن  یـشیارآ  عوبطم و  رثا  کی 
دهدیم . رارق  ریثأت  تحت  ار  ینایم  زغم  رد  مونوتا  زکارم  ًاتدمع  هتفای  لاقتنا  زغم  هب  هک  تسا  ییایوب  باصعا 

 ( Silica Baths سیلیس ( اب  مامحتسا 
يدلج و ریز  یلولـس  تفاب  تسوپ ، مسیلوباتم  يور  یـصاصتخا  رثا  کی  دـسریم  رظن  هب  تسا و  یعـضوم  كرحم  صاوخ  ياراد  سیلیس 
مد هایگ  تسا . هدشن  هتخانـش  لماک  روط  هب  نآ  تایئزج  اما  دشاب . هتـشاد  اپ  چـم  ياهیگتـسکش  زا  دـعب  لاثم  يارب  اهنودـنات  اهنامگیل و 

نمزم و يامزگا  یبصع ، یمـسیتامور و  ياهیرامیب  زا :  دنترابع  فرـصم  دراوم  تسا . هتفرگ  رارق  هدافتـسا  دروم  رـس  ود  وج  هاک  ای  بسا 
زوبمورت . زا  دعب  مروت  یگدزامرس و  یطیحم ، قورع  یعضوم  تالالتخا  نینچمه  یبصع ، تیتامرد 

Hayseed ياههسیک اب Hayseed و  مامحتسا 
ياهیرامیب نامرد  يارب  ًاتدمع  نآ  اب  مامحتسا  هتفرگ و  رارق  یسررب  دروم  مسیتامور  نامرد  يارب   Flores graminis) Hayseed)

مات ياههراصع  دوشیم . هفاضا  لماک  مامحتسا  هب  بآ  رتیل  رد 4-5  نآ  زا  مرگ  هدناشوج 500  تسا . هتفر  راک  هب  کیلوباتم  یمسیتامور و 
دندیفم رایسب  زین 

هنابش ياهسوباک  عفر  یباوخ و  یب  نامرد  يارب  هنوباب 

دشابیم . تیساسح  دض  ییوراد  صاوخ  ياراد  هک  تسا  رطعم  یهایگ  هنوباب  هایگ 
زبس گنر  هب  نآ  هقاس  دنکیم . دشر  رتمیتناس  ات 60  ًاهاگ  رتمیتناس و   40 ات دودـح 30  عافترا  هب  هک  تسا  ماوداب  رطعم و  یهایگ  هنوباب 

عمتجم نآ  ياهلگ  تسا . كرک  زا  هدیـشوپ  مظنمان و  کیراب و  ياهیگدـیرب  ياراد  بوانتم و  کچوک  نآ  ياهگرب  دیفـس ، هب  لیام 
فارطا و رد  دیفـس  ياهلگ  قبط  ره  رد  دوشیم . رهاظ  ناتـسبات  رد  هدـنهد  لـگ  هقاـس  ياـهتنا  رد  درفنم  روط  هب  هک  تسا  قبط  کـی  رد 

دنراد . رارق  طسو  تمسق  رد  درز  ياهلگ 
هب نآ  زا  تسا ، هدـشیم  تشک  اپورا  ياههاگرذـگ  اهغاب و  اهكراپ ، رد  ناوارف  رطع  لـیلد  هب  شیپ  اـهنرق  زا  هاـیگ  نیا  هک  یئاـجنآ  زا 

دوشیم . دای  زین  ییاپورا  هنوباب 
رطع ببـسم  دـیآیم و  تسد  هب  نآ  لگ  زا  هک  تسا  گنر  یبآ  فیطل و  رارف و  ینغور  هنوباب  هدـنهد  لیکـشت  یلـصا  تاـبیکرت  زا  یکی 

میمرت دراد و  یتسوپ  ياهباهتلا  ندرک  فرطرب  ینوفعدـض و  رد  ییازـسب  ریثاـت  نغور ، نیا  يدـلج  فرـصم  تسا . هنوباـب  لـگ  صاـخ 
تسا . کیتایس  ياهدرد  يارب  رثوم  ینکسم  هایگ  نیا  نغور  اب  ژاسام  نینچمه  دنکیم . عیرست  ار  تسوپ  یحطس  ياهبیسآ 

یب نامرد  رد  نآ  هظحالم  لباق  شقن  هتشاد و  شراوگ  هاگتـسد  نینچمه  یبصع و  متـسیس  يور  رب  یفرگـش  شخب  مارآ  ریثات  هنوباب  لگ 
دراد . ترهش  هنابش  ياهسوباک  عفر  یباوخ و 

تیوقت نینچمه  درد و  هدنهد  نیکست  شخب و  مارآ  تاریثات  تیـساسحدض ، هدننک ، ینوفعدض  خفن ، دض  مساپـسا ، دض  باهتلا ، دضرثا 
تسا . هنوباب  صاوخ  نیرتمهم  زا  همضاه  هاگتسد 

ياهيژرلآ مسآ ، نیکـست  تهج  ناوتیم  نآ  روخب  يژرلآدـض  تارثا  زا  تسا و  یعیبط  تیـساسحدض  هداـم  کـی  هنوباـب  تسا ، ینتفگ 
درب . دوس  تیزونیس  ماکز و  یلصف ، یسفنت 

تسا . هدش  هیصوت  زین  تروص  ياهشوج  هنکآ و  دوبهب  تهج  هنوباب  لگ  روخب 
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، ییوراد هایگ  نیا  هدش  هتخانـش  صاوخ  لیلد  هب  تسا و  یبصع  ياهدرد  درد و  نادند  نرگیم ، دردرـس ، يارب  هداعلا  قوف  ینکـسم  هنوباب 
. تسا دوجوم  رازاب  رد  هزورما  زین  ياهسیک  ياچ  تروص  هب 

لیبجنز اب  عوهت  نامرد 

موزیر زا  هک  لـیبجنز ) هداوناـخ   ) Zingiber aceae هداوناـخ زا   Zingiber officinalis یملع مان  اـب  تسا  یهاـیگ  لـیبجنز "
هزات ي دننک . یم  هدافتسا  ردوپ  ای  هزات  تروص  هب  ندنک  تسوپ  زا  سپ  هدومن و  جراخ  نیمز  زا  ار  اههشیر  دوش . یم  هدافتسا  نآ  هشیر ) )

دوش . یم  کشخ  نامز  تشذگ  رثا  رد  هک  تسا  تبوطر  يدایز  رادقم  ياراد  نآ 
يذفان رایسب  يوب  ياراد  هک  دراد  دوجو  تسا ) گنر  دیفس  ًابیرقت  هک   ) موزیر کشخ  ياههکت  ناریا ، هلمج  زا  ناهج  ياهرازاب  رتشیب  رد 

زا یکی  هیودا ، هدـننکرطعم و  ناونع  هب  لـیبجنز  دوـش . یم  دراو  رگید  طاـقن  اـی  ناتـسودنه  زا  درادـن و  دوـجو  ناریا  رد  هاـیگ  نیا  تسا .
تسا . ناهج  ییوراد  یکاروخ و  ناهایگ  نیرت  فرصمرپ 

تساهنیرتيوق . ءزج  ناهایگ  نیب  رد  هک  تسا  ندوب  عوهت  دض  نآ  مهم  صاوخ  زا  یکی  اما  تسا  يددعتم  صاوخ  ياراد  لیبجنز 
تسا . عیاش  رایسب  ناهج  دارفا  نیب  يرادراب  نارود  عوهت  ترفاسم و  زا  یشان  عوهت  نامز  رد  لیبجنز  فرصم 

مین دنناوت  یم  تلاح  نیا  زا  يریگولج  يارب  هک  دنوش  یم  عوهت  راچد  رگید  هیلقن  لیاسو  ای  نیشام  هب  ندش  راوس  زا  دعب  دارفا  زا  يرایسب 
دنیامن . فرصم  ار  لیبجنز  ردوپ  مرگ  کی  ات  مین  ندش  راوس  زا  لبق  تعاس  کی  ات 

فرصم دنکن . تحاران  ار  اهنآ  یگلماح ، زا  یشان  عوهت  ات  دننک  فرصم  حبـص  لوا  ار  نازیم  نیمه  دنناوت  یم  هلماح  ياهمناخ  نینچمه 
دشاب . یم  نآ  یکاروخ  فرصم  دح  رد  ررض و  یب  ًالماک  هزور ، ره  نازیم  نیا 

لیبجنز هتبلا  درک . فرـصم  دومن و  لح  ياچ  لثم  یندیـشون  کی  رد  ای  تخیر  اذـغ  يور  هب  ار  لیبجنز  ردوپ  ناوت  یم  نآ  ندروخ  يارب 
رد ار  نآ  ردوپ  ناوت  یم  لیلد  نیمه  هب  دنشابن ، نآ  میقتسم  ندروخ  هب  رداق  یـضعب  تسا  نکمم  تسا و  رادروخرب  يزیت  دنت و  هزم ي  زا 

یلیم ياههزادـنا 250  رد  یلاخ  ياهلوسپک  درک . فرـصم  هدومن و  رپ  دنـشاب  یم  دوجوم  اههناخوراد  رد  هک  ینیتالژ  یلاخ  ياهلوسپک 
دنتسه . یکاروخ  ًالماک  ینیتالژ و  اهنآ  سنج  هدوب و  دوجوم  اههناخوراد  رد  یمرگمین )  ) مرگ یلیم  و 500  مرگ ) مراهچ  کی   ) مرگ

. دنراد دوجو  اههناخوراد  رتشیب  رد  مه  لیبجنز  هدامآ ي  ياهلوسپک  هتبلا 

ریس ییوراد  صاوخ 

تشک لحم  دوب . هتخانش  حیسم  دالیم  زا  لبق  نرق  جنپ  ار  هایگ  نیا  ینامرد  صاوخ  ناسنا  دراد . نهک  یخیرات  هک  تسا  ییاهیزبس  زا  ریس 
کشخ ًالماک  كاخ  رد  ار  ریس  کچوک  ياه  زایپ  زا  کی  ره  نیدرورف  هام  رد  دوش . یم  هداد  تشک  یعیسو  نازیم  هک  تسا  قرـش  ریس ،

. دوش یم  يروآ  عمج  دوش ، هدرمژپ  اه  گرب  هک  دادرم ، ریت و  ياه  هام  نیب  دنراک و  یم  رتم  یتناس  ات 20  هلصاف 15  هب 
دبای . یم  شرورپ  هدرتسگ  روط  هب  روشک  لامش  رد  صوصخ  هب  ناریا  فلتخم  یحاون  رد  هایگ  نیا 

هجلاعم نآب  ار  دوخ  دیروخب و  ریـس  دندومرف : (ص ) ادخ لوسر  ور  نیا  زا  تسا ، هجوت  دروم  یمالـسا  ثیداحا  رد  ریـس  صاوخ  تیمها و 
. تسا يرامیب  ضرم و  داتفه  يدوبهب  افشریس و  رد  اریز  دینک 

ریس : دیاوف 
: زا دنترابع  دنا  هدرمش  رب  ریس  يارب  دیدج ) میدق و  بط   ) نادنمشناد هک  یصاوخ 

درک . فرصم  دایز  ار  نآ  دیابن  یلو  دراد ، هدعم  ندرک  ینوفع  دض  رد  ییوکین  رثا  ریس 
التبم مسیتامر  هب  ای  دنا و  هتفرگ  سرقن  دـنراد ، لصافم  درد  هک  یناسک  هب  ریـس  فرـصم  ور  نیا  زا  دـنک . یم  لح  ار  نوخ  تابوسر  ریس ،
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. دروآ یم  نییاپ  ار  نوخ  راشف  دنک و  یم  دایز  ار  راردا  ریس  دوش . یم  هیصوت  دنا  هدش 
. درب یم  نیب  زا  ار  نهذ  ترودک  ریس  ندروخ  تسا ، نایسن  یشومارف و  يارب  نامرد  نیرتهب  ریس ،

نیا هلیسو  هب  دروآ و  یم  طاشن  هب  ار  بلق  تالـضع  ریـس  ندروخ  دراد . وکین  ریثأت  زغم  يور  تسا و  زغم  زایپ  هدننک  تیوقت  نیرتهب  ریس ،
. دهاک یم  سفن  یگنت  زا  هلیسو  نیا  هب  دنک و  یم  كاپ  ار  نوخو  سفنت  يراجم  ریس  فرصم  دوش . یم  مظنم  نوخ  شدرگ 

تیـشنورب و لاهـسا و  هجلاعم  يارب  ریـس ، دـشاب . جوزمم  ریـش  اب  هک  یتقو  صوصخ  هب  دـنک  یم  هجلاعم  ار  يویر  لس  عاونا  زا  یخرب  ریس 
. تسا دنمدوس  هجیگرس  هظفاح و  فعض  نمزم و  ماکز  دردرس و 

اه تنوفع  زا  ار  اه  هدور  خرـس و  ار  اه  هنوگ  گنرـشوخ و  ار  ندـب  تسوپ  ریـس ، تسا . مواـقم  بت ، دـننام  يرایـسب  ضارما  ربارب  رد  ریس 
. دنک یم  تظفاحم  يرتفید  دیئوفیت و  يرامیب  لباقم  رد  ار  ناسنا  تیصاخ  نیا  اب  و  لافطا ) رد  صوصخ  هب  دنک (  یم  كاپ 

. دنک یم  دوبان  ار  لافطا  مکش  كزان  ياه  مرک  درب و  یم  نیب  زا  ار  هیلک  گنس  ریس ،
. تسا دیفم  یلیخ  یباوخ  یب  ایرالام و  دروم  رد  دنک و  یم  هجلاعم  ار  هشعر  جلف و  ریس ،

ار نآ  دـنچ  ره  دـنامب و  روطنامه  ات  دـیراذگب ، لیگز  هچخیم و  يور  مهرم  تروص  هب  مرن و  ار  ریـس  دـیاب  لیگز  هچخیم و  ناـمرد  يارب 
. دور یم  نیب  زا  لیگز  هچخیم و  یلک  روط  هب  ات  دینک  رارکت 

دنک . ادیپ  نیکست  نآ  درد  شزوس و  ات  دیلامب  ریس  اب  ار  یگدز  شین  لحم  يروف  دیزگ ، ار  امش  يا  رشح ه  یتقو 
. دش دهاوخ  اه  شوم  رارف  ثعاب  دینک ، شخپ  نآ  يور  ای  دینک و  نازیوآ  تالغ  رابنا  رد  ار  ریس  هتسب  کی  رگا 

. درک هراشا  یگدروخامرس  دض  یناطرس و  دض  تیصاخ  نتشاد  ندب و  یعافد  هاگتسد  تیوقت  هب  ناوت  یم  ریس  صاوخ  رگید  زا 
. دهاک یم  ار  نوخ  دنق  هتشاد و  شخب  افش  رثا  تباید )  ) دنق ضرم  هب  التبم  نارامیب  يارب  ریس  فرصم 

راچد نیتوکین  تلع  هب  راگیس  هب  ناداتعم  هچنانچ  اریز  دنک . یم  فرطرب  ار  دوش  یم  لصاح  راگیـس  دود  زا  هک  ینیتوکین  یمـس  رثا  ریس ،
. دننک یم  يدوبهب  ساسحا  ریس  فرصم  اب  دنشاب ، هدش  بلق  همضاه و  ياه  یتحاران 

. تسا دیفم  جلف  اه و  مادنا  هشعر  نامرد  يارب  ریس  ندروخ 
تـسوپ يوم و  رب  هچنانچ  ار  هتخپ  ریـس  دوش . یم  هایـس  يوم  ندییور  دیفـس و  يوم  نتخیر  ثعاب  جـیردت  هب  ریـس  فرـصم  رد  تموادـم 

تسا . شپش  هدنشک  دنلامب 
یتح هسبآ و  عون  ره  ندوشگ  يارب  دنهد  رارق  لمد )  ) هسبآ لحم  رد  دـننک و  هیهت  مهرم  نآ  زا  هدرک و  طولخم  ریـش  اب  ار  هتخپ  ریـس  رگا 

. داد دهاوخ  نیکست  ار  یتحاران  درد و  دنلامب ، جنلوق  لصافم و  ياهدرد  لحم  رد  ار  هدروآرف  نیا  رگا  تسا . دیفم  نادند  هسبآ 
. دنک یم  فرطرب  ار  اضعا  مرو  دنلامب  تسوپ  رب  ار  هکرس  اب  ریس  طولخم  رگا 

، دراد یبورکیم ) دـض   ) یکیتویب یتنآ  تیـصاخ  شراوگ  هاگتـسد  يارب  هک  دراد  يدـنت  يوب  يدرگوگ ، سناـسا  يواـح  هدـش  درخ  ریس 
. دوش یم  عفد  تسوپ  هیر و  هار  زا  دوش و  یم  هدنکارپ  ندب  مامت  رد  نآ  رارف  سناسا 

. دوش یم  فرصم  اه  شنورب  طاخم  باهتلا  رد  هدروآ  طلخ  ناونع  هب  تسا و  یتسوپ  كرحم  کی  ریس ،
. دور یم  راک  هب  نییارش  بلصت  يرامیب  نامرد  يارب  تسا و  فیعض  مرک  دض  يوراد  کی  ریس ،

بلـصت نوخ ، راشف  شیازفا  نامرد  يارب  لمع  نیا  دینک . لح  ریـش  رد  درخ و  ار  نآ  لماک  روط  هب  تسا  رتهب  ریـس  عوبطمان  يوب  رطاخ  هب 
، طیحم یگدولآ  ای  وراد و  دایز  فرصم  دوش . هدروخ  اه  شنورب  طاخم  باهتلا  و  هدورعاستا ) لاهسا ـ   ) یـشراوگ ياه  یتحاران  نییارش ،

دنک . یم  تظفاحم  مومس  نیا  ربارب  رد  دبک  زا  هزات ، ریس  هنازور  فرصم  دوش . یم  دبک  رد  ییایمیش  مومس  عمجت  ببس 
نیا زا  يریگولج  يارب  دوش . یم  ییانیب  فعض  دردرس و  بجوم  ریس ، فرصم  رد  يور  هدایز   ( Rey  ) مان هب  يدنمشناد  تاقیقحت  رب  انب 

تسا : هدش  داهنشیپ  هار  دنچ  تارضم 
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. نآ هب  ماداب  نغور  ای  هرک  ای  کمن  یمک  ندرک  هفاضا  بآ و  رد  ریس  نتخپ  فلا )
. ریس فرصم  زا  دعب  ای  ریس  فرصم  هارمه  هب  زینشیگ  لامعتسا  ب )

هاگتـسد يارب  دوش ، يور  هدایز  نآ  فرـصم  رد  ماخ  تلاح  هب  ًاصوصخم  دوشن ، لصف  جازم و  نس ، تاـعارم  ریـس ، فرـصم  رد  هچناـنچ 
. تسا رضم  ریساوب  يرامیب  سفنت و 

یم عفد  ار  ریـس  اه  يزبس  نیا  رد  دوجوم  لـیفورلک  اریز  تسا ، وهاـک  يزبس و  ندروخ  ریـس  يوب  ندرک  فرطرب  يارب  هار  نیرتهب  رکذـت :
دنک

مغلش ییوراد  صاوخ 

هدوب و دمآرـس  مه  ییاذغ  ریغ  ياه  یگژیو  ریاس  ثیح  زا  هکلب  تسا ، هدنزرا  شا  یندعم  صاوخ  نیماتیو و  نتـشاد  رظن  زا  اهنت  هن  مغلش 
رامش هب  ناطرـس  زا  يریگـشیپ  هدمع  لماوع  زین  زبس ) ناهایگ   ) یفیل ياه  يزبسزایپرب  هوالع  دوش . یم  هدرمـش  مهم  ياه  يزبس  هرمز  رد 

رد ار  ناطرـس  دشر  هک  دنرادروخرب  داوم  زا  یهاگـشیامزآ  تاقیقحت  قبط  ییاپیلچ  ناهایگ  ریاس  چیپ و  ملک  دـننامه  اهنآ  اریز  دـنیآ . یم 
تسا . یناطرس  دض  داوم  ياراد  تسا ، گنر  درز  گرزب و  یمغلش  هک  بادنم )  ) ینغور مغلش  نینچمه  دنزاس . یم  فقوتم  ناروناج 

: دیفم تاکن 
دننام يدیفم  حالما  زا  ندوب  راشرـس  يدـنق و  داوم  دـصرد  هد  ندوب  اراد  ببـس  هب  هک  تسا  يذـغم  يوق و  رایـسب  تالوقب  زا  یکی  مغلش 

دیآ . یم  باسح  هب  شزرا  اب  رایسب  ییاذغ  داوم  وزج  میزینم  میسلک و 
يریگولج بجوم  نآ  رد  دوجوم  میزینم  میـسلک و  حالما  دش ، هتفگ  هک  نانچ  هدوب و  نوخ  ياه  هدنزاس  اه و  هدننک  كاپ  زا  یکی  مغلش 

. دوش یم  ناطرس  دننام  یکانرطخ  ياه  يرامیب  هب  التبا  زا 
. تسا ینوفع  ياه  يرامیب  ربارب  رد  ندب  عافد  نوخ و  هیفصت  ثعاب  نآ  رد  يوتحم  ةروش  نینچ  مه 

زا دراد . میقتسم  تلاخد  نوخ  زمرق  دیفس و  ياه  هچیوگ  لیکشت  رد  نآ  کینسرآ  دنک و  یم  یثنخ  ار  یبرچ  مغلـش ، رد  دوجوم  میـساتپ 
. دوش یم  یبصع  ياه  هتخای  تیوقت  بجوم  مغلش ، رد  دوجوم  رفسف  رگید  فرط 

اهنت هن  دوش . هدافتسا  رگید  ياه  كراوخ  ای  دالاس و  ای  پوس  رد  ماخ  ای  هتخپ  تروص  هب  هاوخ  مغلش  گرب  زا  تسا  مزال  هک  تسناد  دیاب 
ببـس هک  تسه  زین  سم  نهآ و  يدایز  ریداقم  يواح  هایگ  نیا  نآ ، رب  هوـالع  هکلب  دراد  دوجو  میـسلک  يداـیز  رادـقم  مغلـش  گرب  رد 
دوجو نینچمه  تسه . نآ  رد  يرتشیب  دـی  دـشاب ، رت  هریت  مغلـش  گرب  گـنر  هزادـنا  ره  هب  دوش . یم  نیبولگومه  هژیو  هب  نوخ و  داـیدزا 
هیذغت لداعت  رد  صوصخ  هب  یبصع و  لداعت  ظفح  رد  نآ  مهم  رثؤم و  شقن  رگناشن  یبوخ  هب  نآ ، هشیر  گرب و  رد  ب و ث  نیماتیو آ ،

. تسا رثؤم  نآ 
دیـسا يور  رب  هک  یگدـننک  لح  تیـصاخ  تلع  هب  ار  يویلک  ياه  گنـس  عفد  لح و  مغلـش ، هراـصع  هک  تسا  هدرک  تباـث  هلوترب  رتکد 

. دنک یم  لیهست  دراد ، کیروا 
روط نیمه  دوش . یم  هدافتسا  نآ  پوس  شآ و  زا  روظنم  نیا  يارب  دراد . یسفنت  هاگتسد  ياه  يرامیب  نامرد  رد  يرثؤم  دیفم و  رثا  مغلش 

تمیالم هب  دـنزیر و  یم  بآ  یمک  رد  يواـسم  نزو  هب  خرـس  رکـش  اـب  ار  مغلـش  راـک  نیا  يارب  دروآ . تسد  هب  ار  نآ  هراـصع  ناوت  یم 
دننک و یم  رپ  دیزیر و  یم  نآ  نورد  ار  خرـس  رکـس  هدرک و  یلاخ  ار  یگرزب  مغلـش  طسو  هک  تسا  نآ  رگید  هقیرط  دنهد . یم  ترارح 

مغلش تاقبط  سپس  دنروآ  یم  رد  لکش  نیمه  هب  زین  ار  زایپ  هدیرب و  درگ  ياه  هقلح  هب  ار  مغلـش  هک  تسا  نآ  زین  موس  لکـش  دنزپ . یم 
تبرـش نیا  دوش . یم  ادـج  نآ  تبرـش  جـیردت  هب  دوش  یم  مرگ  هک  یماگنه  دـنراذگ و  یم  ترارح  يور  رب  يدرگ  فرظ  رد  ار  زاـیپ  و 

راک هب  دردولگ  دراوم  رد  هک  درک  هدافتسا  زین  هرغرغ  ناونع  هب  ناوت  یم  نآ  زا  تسا و  عفان  رایسب  دردولگ  یگدروخامرـس و  نامرد  يارب 
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. دوش یم  هدرب 
. دنراذگ یم  عضوم  يور  رب  هدش و  هدافتسا  هتخپ  مغلش  دامض  زا  یکرچ  ای  یمروت  یباهتلا و  نوناک  عون  ره  كروک و  لمدرد ،

ار ماخ  مغلـش  هایـس و  برت  هک  تسا  نآ  رتهب  تسه . مه  رت  ینغ  عقاوم  یخرب  رد  یتح  هدوب و  اراد  ار  مغلـش  صاوخ  هیلک  مه  هایـس  برت 
دنریگ هرهب  لماک  روط  هب  اهنآ  صاوخ  زا  ات  دننک  لیم  ماخ  لکش  هب  هدرک و  هدنر 

. درک هدافتسا  دالاس  تروص  هب  زین  رگید  ياه  يزبس  اب  ود  نیا  زا  ناوت  یم 
. دراد دی  میزینم و  درگوگ ، میسلک ، رفسف ، دننام  يرصانع  و  ث )  ) و ب )  ) و آ )  ) ياهنیماتیو مغلش 

. دشاب یم  ازورین  ببس  نیا  هب  تسا و  زلولس  نیئتورپ و  هتساشن و  يواح  مغلش 
تیـصاخ مغلـش  درک . هدافتـسا  یهاـیگ  نیلوسنا  ناونع  هب  ناوـت  یم  نآ  ماـخ  زا  تسا و  دـیفم  دـنق  يراـمیب  هب  ـالتبم  ناراـمیب  يارب  مغلش 

یگدروخامرـس نامرد  يریگـشیپ و  رد  تسا ، روآ  طلخ  دنک ، یم  نامرد  ار  کشخ  ياه  هفرـس  دراد . یـسوریو  دـض  یـشک و  بورکیم 
. دهد یم  شیازفا  ار  ندب  تمواقم  تسا ، دیفم  رایسب 

. دیوش همیب  اهیرامیب  ربارب  رد  لاس  همه  رد  ات  دیروخب ،  مغلش  ناتسمز  لصف  رد 

قدنف ییوراد  صاوخ 

سپ هک  هدوب  گنر  زبس  یـششوپ  ياراد  قدـنف  تسا . زیت  كون  نهپ و  نآ  ياه  گرب  هک  رتم  ًابرقت 2  عافترا  هب  تسا  يا  هچتخرد  قدـنف 
معط ياراد  هدوب و  نشور  دزر  گنر  هب  هک  دراد  نغور  دـصرد  دودح 60  رد  قدنف  زغم  . ددرگ یم  ادج  نآ  زا  ًاجیردت  ندـش  کشخ  زا 

. دشاب یم  یعوبطم  يوب  میالم و 
. دراد رفسف  يدایز  رادقم  قدنف  زغم  دوش . یم  هدافتسا  یشاقن  يزاس و  رطع  هیذغت ، رد  قدنف  نغور  زا 

يارب تسا و  کشخ  مرگ و  قدنف  دشاب . یم  میـساتپ  رفـسف و  میـسلک ، برچ ، داوم  نیئتورپ ، ياراد  تسا و  يدایز  صاوخ  ياراد  قدـنف 
. تسا دیفم  دنق  يرامیب 

وم و شزیر  يارب  هدرک و  جراخ  ندب  زا  ار  مومس  تسا . دیفم  دبک  هنیـس و  درد  هفرـس ، هدعم ، هدور و  ندب ، تیوقت  يارب  ینغور  هناد  نیا 
. درب یم  الاب  ار  نوخ  راشف  یلو  دشاب  یم  دیفم  راردا  يراجم  شزوس 

هتشاد رطاخ  هب  یلو  دنک . یم  تیوقت  ار  امش  زغم  دایز  رفسف  لیلد  هب  نوچ  دیروخب  قدنف  تسا  رتهب  دیراد  يدایز  يرکف  تیلاعف  امش  رگا 
بآ و اب  ار  قدنف  تسا  رتهب  دیتسه  جازم  درس  رگا  دوش . یم  غارفتسا  مکش و  زاگ  خفن و  ثعاب  ینغور  هناد  نیا  ندروخ  رد  طارفا  دیشاب 

. دینک لیم  نیبجنکس  اب  دیجازم  مرگ  رگا  دیروخب و  لسع 

نامرد هویش  نیرت  نهک  یهایگ ،  بط 

زا هدافتسا  تسا . هتفرگ  یم  رارق  هدافتـسا  دروم  زابرید  زا  هدش و  هتخانـش  رـشب  يوس  زا  هک  تسا  نامرد  لکـش  نیرت  یمیدق  یهایگ  بط 
دور . یم  رامش  هب  جیار  یکشزپ  ملع  تفرشیپ  رد  مهم  زج  کی  دراد و  هقباس  اه  ندمت  یمامت  رد  ینامرد  شور  نیا 

تـسا يا  هناهب  ناهج  يزاسوراد  ربتعم  ياهتکرـش  يوس  زا  اه  هدروآرف  نیا  نوزفازور  دیلوت  یهایگ و  ياهوراد  هب  مدرم  ددـجم  شیارگ 
. یهایگ ياه  نامرد  هب  رتشیب  هجوت  يارب 

هتشاد رارق  یتنس  بط  ناصصختم  هجوت  دروم  نهک  ناراگزور  زا  اه  يرامیب  نامرد  يریگـشیپ و  يارب  وراد  ناونع  هب  ناهایگ  زا  هدافتـسا 
. تسا هتفر  یم  رامش  هب  اه  يرامیب  نامرد  يارب  شور  نیرتربتعم  مهدزناش  نرق  يادتبا  ات  و 

. تسا هتخادرپ  ناهایگ  ینامرد  صاوخ  یملع  یسررب  حرش و  هب  نوناق  باتک  رد  هک  تسا  ینادنمشناد  نیتسخن  زا  انیس  یلعوبا 
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ناونع هب  اهنرق  هدوب و  یهایگ  بط  دنمـشزرا  عبانم  دـمآرد ، ریرحت  هتـشر  هب  يزار  يوس  زا  هک  يواحلا  باـتک  اـب  هارمه  انیـس  نبا  نوناـق 
. دوب هارمه  یکشزپ  ملع  رد  نیون  ياه  شرگن  زاغآ  اب  مهدزناش  نرق  دنا . هدوب  یبرغ  نادنمشناد  هدافتسا  دروم  عجرم  باتک 

ياهوراد زا  هدافتسا  دش و  هدراذگ  رانک  ناهایگ  اب  اه  يرامیب  نامرد  ياهـشور  مک  مک  نامرد ،  دیدج  ياه  هاگدید  نیا  روهظ  هجیتن  رد 
. تشاد ار  دوخ  صاخ  تالکشم  مه  هزات  ياهوراد  اما  دش ؛ ینامرد  هایگ  نیشناج  ییایمیش 

تفرـشیپ ریخا  نرق  رد  دـش . یهایگ  بط  هب  مدرم  ددـجم  شیارگ  بجوم  اهنآ  ینارگ  ییایمیـش و  ياهوراد  دایز  رایـسب  یبناـج  ضراوع 
نیا تارثا  یـسررب  يارب  ناـهج  رـسارس  رد  زهجم  ياـه  هاگـشیامزآ  تسا و  هدـش  لـصاح  ییوراد  ناـهایگ  زا  يریگ  هرهب  رد  يا  هدـمع 

. دنلوغشم تیلاعف  راک و  هب  اهوراد 
ددجت  رصع  رد  یتنس  بط 

يور رب  قیقحت  لصاح  گنراگنر  ياه  يدنب  هتسب  رد  ییایمیـش  ياهوراد  عاونا  دوجو  هک  دشابن  روصت  لباق  مدرم  زا  يرایـسب  يارب  دیاش 
هدـحتم تالایا  رد  ناکـشزپ  يوس  زا  هدـش  زیوجت  ياهوراد  زا  دـصرد  دودـح 25  دـینادب  تسین  دـب  تسا . ییوراد  ناهایگ  رثوم  يازجا 

. دنتسه ناهایگ  زا  قتشم  وزج  کی  لماش  لقادح 
رامآ دـنوش . یم  هتخاس  یهایگ  ئاـشنم  اـب  ییایمیـش  تاـبیکرت  زا  رگید  یهورگ  هدـش و  هیهت  ناـهایگ  هراـصع  زا  اـهوراد  نیا  زا  یـضعب 

. تسا هجوت  لباق  ریخا  ياهلاس  رد  یهایگ  ياهوراد  زا  هدافتسا 
رد یهاـیگ  بط  زا  رفن  دراـیلیم  دودح 4  ینعی  ناهج  تیعمج  دـصرد  رـضاح 80 لاح  رد  هک  دـنز  یم  نیمخت  یناهج  تشادـهب  نامزاس 

. دننک یم  هدافتسا  اه  يرامیب  نامرد 
دروم یتنـس  بط  رد  اهنآ  دربراـک  دـننامه  اـقیقد  نآ  دروم  دودـح 74 یهایگ  يوراد  دودـح 119 زا  هک  دزاـس  یم  ناـشنرطاخ   WHO

. دریگ یم  رارق  ناکشزپ  هدافتسا 
ناـهایگ یناـمرد  صاوخ  يور  يزاـسوراد  ياهتکرـش  يوس  زا  يا  هدرتـسگ  تاـقیقحت  نونکا  مه  هک  تسا  هدـش  بجوم  عوضوم  نیمه 

. دریگ ماجنا  ناهج  فلتخم  قطانم 
نوخ راشف  یبلق ،  يرامیب  نامرد  يارب  ییاهوراد  نینچ  دـنراد . يزاسوراد  تعنـص  رد  يا  هدـمع  شقن  ناهایگ  زا  قتـشم  داوم  نونکا  مه 

. دور یم  راک  هب  اه  يرامیب  رگید  مسآ و  نمزم ،  ياهدرد  عاونا  الاب ،
هدوب هدافتـسا  دروم  یـسفنت  ياه  يرامیب  نامرد  يارب  لاـس  رازه  زا 2 شیب  ینیچ  یتنـس  بط  رد  هک  تسا  یهاـیگ  اردـفا  لاـثم  ناوـنع  هب 

تسا .
هاـیگ رگید  لاـثم  تفر . یم  راـک  هب  مسآ  نیکـست  يارب  ییاـهوراد  هیهت  رد  اـقباس  تـسا . یهاـیگ  يوراد  نـیا  لاـعف  وزج  هـک  نیئردـفاو 

. تسا هناتشگنا ) لگ   Foxglove)
ناونع هب  هایگ  نیا  گرب  ردوپ  جـیار  بط  رد  دراد . یناوارف  هدافتـسا  یهایگ  بط  رد  هدـش و  هتخاـنش  لاس 1775 زا  نآ  یناـمرد  صاوخ 

دوش . یم  زیوجت  رامیب  اه  نویلیم  يارب  یبلق  يوراد 
تعیبط  هناخوراد 

یکی دنک . یم  لدب  راوشد  لاح  نیع  رد  مهم و  يراک  هب  ار  اهنآ  یملع  يدنب  هتـسد  هک  تسا  يدـح  هب  تعیبط  رد  ییوراد  ناهایگ  عونت 
. مینک یم  هراشا  نآ  هب  راصتخا  روط  هب  هک  تساهنآ  صاوخ  ساسارب  ییوراد  ناهایگ  يدنب  هقبط  ياهشور  زا 

: يوقم ناهایگ  -1
. درک هراشا  داح  يرامیب  زا  سپ  تهاقن  نارود  هب  ناوت  یم  اتدمع  هک  دوش  یم  زیوجت  رامیب  تیوقت  يارب  یصاخ  طیارش  رد  ناهایگ  نیا 

يرامیب بقاعتم  ندب  زاین  دروم  يژرنا  نیمات  رد  هک  دنتـسه  يدنق  تابیکرت  یندعم و  داوم  اه ، نیماتیو  عاونا  يواح  ناهایگ  نیا  زا  یخرب 
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. دنراد يا  هدمع  شقن  اهمادنا  درکلمع  رد  لداعت  يرارقرب  و 
: ردم ناهایگ  -2

هیر و بلق ،  درکلمع  لالتخا  هنیمز  نیا  رد  حـضاو  لاثم  دوش . یم  رییغت  راچد  نوگانوگ  لماوع  ریثات  تحت  اهتفاب  رد  دوجوم  بآ  رادـقم 
. دراد هارمه  هب  ار  مدا  تاعیام و  عمجت  اه ، مناخ  رد  هنایهام  تداع  لثم  يدراوم  نیا  رب  هوالع  تسا . اه  هیلک 

بجوم هک  تسا  ردم  ناهایگ  زا  هدافتـسا  ندـب  فلتخم  ياهتفاب  یلولـس و  نیب  ياضف  رد  دوجوم  بآ  لیدـعت  ياههار  نیرترثوم  زا  یکی 
. دوش یم  اه  يرامیب  نیا  زا  یشان  ضراوع  نیکست 

: نیلم لهسم و  ناهایگ  -3
فرطرب بجوم  فلتخم  قیرط  زا  لهـسم  ناهایگ  دـنوش . یم  هتفرگ  راک  هب  مومـس  عفد  لیهـست  تسوبی و  عفر  يارب  ناهایگ  زا  هورگ  نیا 

. دنوش یم  تسوبی  ندش 
دـنهد و یم  ماجنا  ار  راک  نیا  هدور  يدود  تاـکرح  کـیرحت  ارفـص و  حـشرت  شیازفا  قرط  زا  دـنویر  هشیر  ریظن  ناـهایگ  نیا  زا  یخرب 

دنوش . یم  تسوبی  ندش  فرطرب  بجوم  هدور  رادج  کیرحت  اب  نوتیز  نغور  نایب و  نیریش  هشیر  لثم  رگید  یضعب 
یق عوهم و  ناهایگ  اهبت و  یگدروخامرـس و  تهج  روآ  قرع  ناهایگ  اه ، شخب  مارآ  هب  دـیاب  ییوراد  ناهایگ  ياـههورگ  ریاـس  هراـبرد 

دنوش . یم  هدافتسا  زیوجت و  کشزپ  رظن  تحت  تروشم و  اب  یگمه  هک  درک  هراشا  هدعم  تایوتحم  عیرس  هیلخت  يارب  روآ 
تسا  رضم  یهاگ  مه  یعیبط  يوراد 

ندوب یعیبط  نارامیب ،  زا  يرایـسب  تسا . جیار  مدرم  زا  یهورگ  نیب  هابتـشا  هب  هک  تسا  يروصت  دوش  دـیکات  نآ  رب  دـیاب  هک  یمهم  هتکن 
دنناد . یم  نآ  ندوب  ررض  یب  يارب  یلیلد  ار  وراد 

. دنتسه یبناج  ضراوع  دقاف  ررض و  یب  ییوراد  ناهایگ  زا  لصاح  ياه  هدروآرف  یهایگ و  ياهوراد  یمامت  رکفت  نیا  قباطم 
سکع دناوت  یم  رامیب  هدافتـسا  دروم  ياهوراد  ریاس  اب  هارمه  یهایگ  ياهوراد  فرـصم  هک  دـننک  یم  يروآدای  يزاسوراد  ناصـصختم 

. دشاب هتشاد  هارمه  هب  ار  یکانرطخ  یبناج  ضراوع  لمعلا و 
ياهوراد زا  یـضعب  دـینک . تروشم  هراب  نیا  رد  دوخ  کشزپ  اب  یهایگ  ياهوراد  زا  هدافتـسا  زا  لبق  هراومه و  دوش  یم  هیـصوت  نیارباـنب 

بجوم روکذم  ياهوراد  زا  يرگید  عاونا  هک  یلاح  رد  دنوش ، یم  ندب  زایندروم  ییاذـغداوم  بذـج  تردـق  رد  لخادـت  بجوم  یهایگ 
. دنوش یم  صاخ  يوراد  کی  ریثات  شهاک  ای  شیازفا 

ياچ رد  هک  تسا  نیتنازگ  يواح  وراد  نیا  دوش . یم  هدافتسا  مسآ  نامرد  يارب  هک  درک  هراشا  نیلیفوئت  يوراد  هب  ناوت  یم  هنیمز  نیا  رد 
تیمومـسم داجیا  بجوم  تسا  نکمم  نیلیفوئت  اب  هارمه  دایز  رادـقم  هب  ییاذـغداوم  نیا  فرـصم  دوش . یم  تفاـی  زین  تالکـش  هوهق و  ، 

. دوش ییوراد 
رگید جانفـسا و  یلکورب ،  ملک  داـیز  رادـقم  ـالثم  دـنهد ؛ یم  رارق  ریثاـت  تـحت  ار  اـهوراد  رثا  مـه  یندـعمداوم  اـه و  نیماـتیو  زا  یـضعب 

فرـصم ماگنه  تاکن  نیا  دراد . لابند  هب  ار  نیرافراو  نیراپه و  لـثم  يداقعنادـض  ياـهوراد  رثا  شهاـک  ، K نیماتیو يواح  تاـجیزبس 
. دریگ رارق  هجوتدروم  تقدب  دیاب  اهوراد 

دـننک و یم  هدافتـسا  میاد  روط  هب  ار  وراد  دـنچ  اـی  ود  ـالومعم  هک  نمزم  ياـه  يراـمیب  هب  ـالتبم  ناراـمیب  نادـنملاس و  صوـصخ  نیا  رد 
امتح یهایگ  ياهوراد  زا  هدافتسا  هرابرد  دیاب  هک  دنتسه  ینارامیب  هلمج  زا  یبلق  نارامیب  یگدرسفا و  الاب ، نوخراشف  تباید ،  هب  نایالتبم 

. دننک تروشم  دوخ  کشزپ  اب 
زا هک  یتابیکرت  اه و  هدـناشوج  ای  یهایگ  ياـهوراد  رادـقم  تسین و  ندوب  ررـض  یب  ياـنعم  هب  ندوب  یعیبط  هک  مینک  یم  دـیکات  مه  زاـب 

. دوش فرصم  نییعت و  کشزپ  رظن  تحت  قیقد و  روط  هب  دیاب  امتح  دوش ، یم  هیهت  ییوراد  ناهایگ 
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زبس ياچ  هراب  رد  یتاکن 

هاگتساخ دنلیات  همرب و  نیچ ، دنه ، هک  دنهدیم  ناشن  یـسانشهایگ  دهاوش  دسریم . لبق  لاس  زا 500000  شیب  هب  ياچ  زا  هدافتسا  تمدق 
ینیچ حالطصا  دشاب . هدش  هتفرگ  ''  t'e '' ینیچ هملک  ای  ''  teh '' یئاکالام هملک  زا   Tea یسیلگنا هملک  دسریم  رظن  هب  دنشابیم . ياچ 

ًالامتحا دندوب  ياچ  یلـصا  ياههدننک  دراو  نیلوا  هک  اهیلاغترپ  اهيدـنله و  دـشابیم . اهنابز  ریاس  رد  ياچ  يراذـگمان  ءاشنم  ''  Ch'a ''
دندومن . یفرعم  هنایمرواخ  ییاپورا و  ياهروشک  هب  ار  اهمان  نیا 

اب ياچ  دـیآیم  تسدـب  دـشر  لاح  رد  ياههفوکـش  هوالعب  لوا  گرب  هس  اـی  ود  لـماش  هزاـت  ياـههناوج  زا  تیفیک  نیرتهب  ياراد  ياـچ 
. دوشیم لصاح  هقاس  نیئاپ  ياهگرب  زا  دوریم  راک  هب   brick tea يروف و ياچ  هیهت  رد  هک  نیئاپ  تیفیک 

: تسا هدش  هتخانش  ياچ  یلصا  عون   3
يرادـهگن ندـش و  کشخ  لحارم  یط  رد  ندـش ، هدـیچ  زا  سپ  یهاتوک  هلـصاف  هب  هک  هدوب  ياچ  يراجت  عون  نیرتشیب  هایـس ، ياـچ  - 1

دوشیم . ریمخت )  ) یمیزنآ نویسادیسکا  راچد 
نیوالفوئت و مانب  يزمرق  ای  ياهوهق  تابیکرت  هب  لیدـبت  ياچ  ياـهگرب  رد  دوجوم  ياـهلونف  یلپ  و  ( Catechin  ) نیشتاک مانب  يداوم 

دیآرد . هایس  گنر  هب  هدرک  مد  ياچ  دنوشیم  بجوم  هک  دنوشیم  نیجیبوروئت 
دیآیم . تسدب  یبسن  ریمخت  اب  تسا و  درز  ای  زمرق  گنر  هب  هک  ( Olang  ) گنالا ياچ  - 2

ياچ ینامرد  دئاوف  رثکا  هک  دوشیم  تظفاحم  نیشتاک  نویسادیسکا  زا  ندیچ  زا  دعب  هلصافالب  دوشیمن و  ریمخت  راچد  هک  زبس  ياچ  - 3
دنهدیم . تبسن  نآ  هب  ار 

هدننک تیوقت  ضباق ، ناونعب  نیچ  یتنـس  بط  رد  ضباق و  ردم و  كرحم  فیعـض ، روآطاشن  ناونع  هب  دـنه  یتنـس  بط  رد  زبس  ياچ  زا 
، ندب ترارح  هجرد  میظنت  خفن ، نامرد  رد  نآ  یتنس  ياهدربراک  ریاس  تسا . هدش  هدافتـسا  ردم  يزکرم و  یبصع  متـسیس  كرحم  بلق ،

تسا . هدوب  رکفت  ياهدنور  دوبهب  مضه و  عیرست 
ینیلاب  تاعلاطم  جیاتن 

يداوم دراد . دوجو  يوق  تبثم  طاـبترا  یبلق  يراـمیب  رطخ  شهاـک  ییاذـغ و  میژر  دـیئونوالف  يوتحم  نیب  یقورع : یبـلق - ياـهیرامیب  *
دنراد . يرتمک  یلوتسیس  نوخ  راشف  هایس  ياچ  ناگدننک  فرصم  نینچمه  دنتسه . دیئونوالف  يواح  بیس  زایپ و  ياچ ، دننام 

هتشاد یتظفاحم  رثا  کی  يزغم  تالالتخا  رد  تسا  نکمم  زبس  ياچ  ياهلونف  یلپ  نویسادیسکا  دض  تیـصاخ  يزغم :  درکلمع  لالتخا  *
دشاب .

تسا . هدشن  لصاح  یناسکی  جیاتن  تاعلاطم  همه  رد  اما  دوشیم  نوخ  ياهیبرچ  شهاک  بجوم  ًالومعم  ياچ  یبرچ : تالالتخا  *
دنشخبیم . دوبهب  هیلک  نمزم  ییاسران  هب  التبم  نارامیب  رد  ار  هیلک  درکلمع  زبس  ياچ  رد  دوجوم  ياهلونف  یلپ  يویلک : تالالتخا  *
یفلتخم تاعلاطم  نینچمه  تسا . هدوب  هارمه  هدـعم  ناطرـس  رطخ  شهاک  اب  زور  رد  ياچ  ناجنف  لقادح 10  ندروخ  نپاژ  رد  ناطرس : *

تسا . هدش  ماجنا  محر  هیر و  گرزب ، هدور  هدعملازول ، ناطرس  زا  يریگشیپ  رد  ياچ  تبثم  ریثأت  اب  طابترا  رد 
دنکیم . يریگولج  نادند  یگدیسوپ  كالپ و  داجیا  زا  تسا و  یبورکیم  دض  تارثا  ياراد  زبس  ياچ  گرب  هراصع  نادند : یگدیسوپ  *

ياچ هک  دـینادب  تسا  بلاج  دـنکیم . راهم  ار  اهدـنق ) هدـننک  هیزجت  میزنآ  ) قازب زالیمآ  تیلاعف  زبس  ياچ  ياهلونف  یلپ  نزو : شهاک  * 
هب نایالتبم  نوخ  دیرسیلگ  يرت  رمک و  رود  هزادنا  نزو ، شهاک  بجوم  دناوتیم  نزو  هدنهاک  ياهوراد  كانرطخ  ضراوع  نتشاد  نودب 

دوش . یقاچ 
: فرصم عنم  دراوم 

ییوراد تاعالطا  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1869زکرم  هحفص 733 

http://www.ghaemiyeh.com


هدافتـسا نآ  لونف  یلپ  تابیکرت  ای  زبس  ياچ  زا  دـیابن  ناراوخریـش  رد  نهآ و  ياههدروآرف  تفاـیرد  زا  دـعب  لـبق و  هک  تسنآ  رب  داـقتعا 
مک بجوم  هدومن و  لخادـت  نهآ  زاـس  تخوس و  اـب  زور  رد  رتیل  یلیم  زا 250  شیب  ریداقم  هک  تسنآ  زا  یکاـح  دوجوم  دـهاوش  دومن .
رد زبس  ياچ  فرـصم  دومن . تروشم  کشزپ  اب  دیاب  لاحنیا  اب  درادن  دوجو  یگلماح  رد  فرـصم  عنم  رب  ینبم  يدـهاوش  دوشیم . ینوخ 

دوشیمن . هیصوت  یهدریش  نارود 
: ییوراد تالخادت 

ياهوراد ریاس  نیریپسآ و  رثا  دیدشت  نیلیس ، ینپ  لیزنب  نیلیس و  یتم  رثا  شیازفا 
(. دیامن لمع  نیرافراو  تارثا  دض  رب  دناوتیم  زبس  ياچ  رد  دوجوم   K نیماتیو  ) نیرافراو دننام  داقعنا  دض 

ضراوع :
، تینابصع دننام  یمئالع  ثعاب  دارفا  زا  یضعب  رد  دراد  دوجو  نآ  ياه  هراصع  زا  یضعب  زبس و  ياچ  رد  هک  نیئفاک  دح  زا  شیب  فرصم 

. دوشیم يرارقیب  یباوخیب و 
: هژیو تاهجوت 

فرـصم یتسیاب  ینایاپ  هلحرم  يویلک  يرامیب  هب  التبم  نارامیب  هک  اجنآ  زا  تسا و  میـساتپ  يدایز  رادقم  میدس و  مک  ریداقم  ياراد  ياچ 
رد مسآ  زورب  کیرحت  بجوم  تسا  نکمم  ياچ  عاونا  نیا  رب  هوالع  دنیامن . هجوت  هلئـسم  نیا  هب  یتسیاب  دنیامن ، دودحم  ار  دوخ  میـساتپ 

دنوش ساسح  دارفا 

نآ تارضم  يویک و  ییوراد  صاوخ 

نیماــتیو ياراد  نـینچمه  تـسا . زوـم  زا  رتــمک  يدــح  اــت  ینزو  رظن  زا  نآ  میــساتپ  رادــقم  دــشاب . یم   C نیماـتیو زا  راشرـس  يوـیک 
. دراد يژرنا  يرلاک   ?? طسوتم  يویک  ددع  کی  دشاب . یم  کیلوف  دیسا  نهآ و  ’ میسلک ’A‘E

اما تسا  دـیفم  تشوگ  ندرک  مرن  يارب  يراجت  رظن  زا  هک  تسا  نییاـپاپ  ماـن  هب  میـساتپ  هدـننک  لـح  میزنآ  يداـیز  ریداـقم  ياراد  يویک 
. دنتـسه زین  هویم  نیا  هب  تیـساسح  دعتـسم  دنراد  تیـساسح  سانانآ  هب  هک  يدارفا  هژیوب  دـشاب . از  يژرلآ  دارفا  یخرب  يارب  دراد  لامتحا 

. دور یم  نیب  زا  تعرس  هب  هویم  نتخپ  اب  میزنآ  نیا 
دنچ ضرع  رد  میزنآ  نیا  اریز  تسا  بسانمان  رگید  ینبل  هدروارف  ره  اـی  ریـش  يواـح  ياهرـسد  رد  ماـخ  يویک  زا  هدافتـسا  بیترت  نیا  هب 

. دیامن یم  ریش  نیئتورپ  ندرک  لح  هب  عورش  دنک  یم  دیلوت  يدب  رایسب  يوب  هکیلاح  رد  هقیقد 
’ دایز ینبل  یتشوگ و  ياهاذغ  ندروخ  زا  دعب  هدعم  دیـسا  اما  دور . یم  نیب  زا  هدعم  دیـسا  هلیـسو  هب  هدـعم  رد  يویک  ياهمیزنآ  هنافـسأتم 

نیا رثا  رد  ینیئتورپ  داوم  ات  تسا  یفاک  نامز  نیا  دننک و  تیلاعف  یهاتوک  تدم  دـنناوت  یم  يویک  ياهمیزنآ  دوش و  یم  یثنخ  يرادـقم 
. دنک یم  رتناسآ  هدور  هدعم و  رد  ار  نیگنس  ياهاذغ  مضه  لمع  رما  نیا  دنوش و  هیزجت  يرتکچوک  تاعطق  هب  اهمیزنآ 

تیـصاخ لـیلد  هب  هویم  نیا  دـنک . یم  يریگولج  نوخ  رد  كـالپ  داـجیا  زا  هدـش  نوخ  ندـش  قیقر  بجوم  نیرپـسآ  صرق  دـننام  يویک 
یم يریگولج  اه  هتکـس  عاونا  زورب  قورع و  ندش  گنت  زا  دهاک و  یم  نوخ  تظلغ  زا  دراد "  دیریـسیلگ  يرت  حطـس  رب  هک  یگدـنهاک 

. دنک
? ات  ? هتفه رد  هک  یناکدوک  هداد  ناشن  تاعلاطم  تسا و  رثوم  رایـسب  مسآ  يرامیب  مئالع  شهاـک  رد   C نیماتیو هک  دـینادب  تسا  بلاج 

. دننک یم  لیم  ددع  طقف ?  هتفه  رد  هک  دنتسه  یناکدوک  هب  تبسن  يرتمک  یسفنت  مئالع  ياراد  دننک  یم  فرصم  هویم  نیا  زا  ددع 
. دیامن یم  يریگولج  ناطرس  زورب  زا  دنک و  یم  تیوقت  ار  ندب  یتظافح  متسیس  يویک 

. دراذگ یم  رایتخا  رد  ناطرس  دض  یساستا  هدام  ود  هوهق "  دیسا  C و  نیماتیو نتشاد  اب  يویک 
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راگیس رهزداپ  يویک 
یم نیب  زا  ار  اهنیماتیو  راگیس  دود  رد  دوجوم  دازآ  یلهلاکیدار  ًاصوصخم  یمس  داوم  اریز  ودنراد  زاین  يرتشیب   C نیماتیو هب  اه  يراگیس 

. دوش یم  بسک  يویک  ددع  ندروخ ?  اب  رادقم  نیا  دننک . فرصم   C نیماتیو رتشیب   ?? دودح % دیاب  اهیراگیس  نیاربانب  درب .
: سرتسا هیلع  یبمب  يویک 

يویک ددـع  زور ?  رد  دـیاب  دوشن  راـچد  عضو  نیا  هب  دـهاوخ  یم  سکره  دراذـگ . یم  رثا  ناـسنا  ندـب  يور  باوخ  دوـبمک  سرتـسا و 
هریخذ ار   C نیماتیو دناوت  یمن  ناسنا  ندب  نوچ  رصع . ورهظزادعب  رهظ ’ حبص ’ ًالثم  دینک . میسقت  زور  لوط  رد  ار  يویک  ددع  دروخب ? .

. دنک
: دراد دوجو  ندروخ  يویک  يارب  لیلد  ? 

. دیامن یم  کمک  نیلوسنا  لرتنک  هب  دنک و  یم  ير  ـ یگولج ناطرس  زا  هداد  شهاک  ار  لور  ـ تسلک هک  دراد  ـر  بیف مرگ  ? - ? 
. دراد يرتشیب   C نیماتیو دوخ "  هزادنا  مه  لاقترپ  ددع  کی  اب  هسیاقم  رد  ? - 

یم دـیفم  دازآ  ياهلاکیدار  اب  هزراـبم  يارب  هک   ( EوA نیماتیو تسا ( یبرچ  رد  لولحم  نادیـسکا  یتنآ  یهجوت  لباق  ریداـقم  يواـح  ? - 
. دشاب

هب طوـبرم  ياهبیـسآ  زا  ار   DNA هک هداد  ناشن  تاـقیقحت  هک  تسا  دـیئونووالف  دـیئونتوراک و  هلمج  زا  ییاـه  تفیرتاـنوتیف  يواـح  ? - 
. دنک یم  تظفاحم  نژیسکا 

 ( . مرگ یلیم   ??? دودح  تساراد (  ار  هنازور  يداهنشیپ  میساتپ  زا   ?? دودح % ? - 
يریگ لکـش  يارب  دـنک و  یم  تظفاحم  هریغ  ناطرـس و  یبلق "  ياهیرامیب  لباقم  رد  ار  ندـب  هک  تسا  تالوف  يدایز  ریداقم  يواـح  ? - 

. تسا يرورض  نژیسکا  لماح  نیبولگومه 
: تارضم

دعتـسم دارفای  راب  لیلد  نیمه  هب  دوش . یم  ارفـص  هسیک  هیلک و  رد  گنـس  لیکـشت  بجوم  هک  تسا  تالازگا  يدایز  رادقم  ياراد  يویک 
. تسا رضم  ارفص  گنس  هیلک و  گنس 

: يرادهگن شور  نیرتهب 
ساسحا دوخ  ناتـسد  ریز  یمرن  یئزج "  راشف  رثا  رب  هک  یتروص  رد  دـیهد و  رارق  دوخ  ناتـشگنا  ناـیم  رد  ار  نآ  هویم  نیا  دـیرخ  ماـگنه 

. دینک هریخذ  زور  دنچ  تدم  هب  هدرک و  يرادهگن  قاتا  يامد  رد  دیناوت  یم  ار  هویم  نیا  دینک . رظنفرص  نآ  دیرخ  زا  دیدرک 
شیب ندیسر  بجوم  هک  دوش  یم  دعاصتم  يزاگ  اه  هویم  نیا  زا  اریز  دیهدن  رارق  ینیمز  بیس  یبالگ و  بیـس "  رانک  ار  هویم  نیا  زگره 

هب زگره  . دوش عیرست  ندیسر  دنیارف  ات  داد  رارق  هدش  رکذ  ياه  هویم  رانک  رد  ار  نا  ناوت  یم  دشاب  سران  رگا  اما  . دوش یم  هویم  نیا  دح  زا 
. دراد يرتشیب  يا  هیذغت  شزرا  رتگرزب  هویم  دینکن  روصت  دینکن و  هجوت  هویم  هزادنا 

: يویک اب  رسد  هیهت  زرط 
: مزال داوم 
ددع يویک ? 
ددع بیس ? 

هاوخلد نازیم  هب  هزات  عانعن 
مزال نازیم  هب  خی 

خی نا  هب  هتخیر  رظن  دروم  ناویل  اـی  فرظ  رد  ار  نآ  سپـس  دـیروآرد . هروپ  تروص  هب  نک  طوـلخم  رد  هدرک و  درخ  ار  بیـس  يوـیک و 
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. دینک ورس  نییزت و  يویک  بیس و  ياه  هکت  هزات و  يانعن  اب  هدرک و  هفاضا 

سلم شرت و  هقاس  کی  ینامرد  صاوخ 

یناهبهب  هرخاف  : هدنسیون
هدافتـسا نآ  زا  ابرم  توپمک و  هیهت  يارب  رتشیب  هک  تسا  شرت  معط  رادـبآ و  فیطل ، ياههقاس  ياراد  هک  تسا  یفلع  هاـیگ  کـی  ساویر 

نیرتهب تسا . میـسلک  میـساتپ و  میدس ، یندـعمداوم  نیماـتیو A، B، C و  دـنق ، تاردـیهوبرک ، نیئتورپ ، ربـیف ، زا  ینغ  ساویر  دوشیم .
نیلم و کـنخ ، ساویر ، ياـبرم  توپمک و  دـننادیم . يرگج  هب  لـیام  زمرق  ینیچ و  ساوـیر  ياهدـع  دیفـس و  یناریا  ساوـیر  ار  ساوـیر 

. دراد يژرنا  يرلاکولیک   385 ساویر ، تبرش  ناویل  کی  تسا . شکمرک 
لیلد هب  نینچمه  دـننکیم . فرـصم  ناکدوک  يارب  اصوصخ  ار  نآ  هراصع  تسوبی  دـض  يوراد  ناونع  هب  تسا و  لهـسم  نیلم و  ساویر 

. مییامنیم هیصوت  ار  نآ  هناثم  هیلک و  گنس  هب  نایالتبم  هب  ندوب  ردم  تیصاخ 
، اذل دهدیم  شهاک  ار  نوخدنق  هدرک و  نیلوسنا  حشرت  هب  راداو  ار  هدعملازول  هک  تسا  نآ  ساویر  ياهگرب  صاوخ  نیرتمهم  زا  یکی 

. تسا دنمدوس  نوخدنق  هب  نایالتبم  يارب 
هدـش و دـبک  هدور و  هدـعم ، تیوقت  ثعاـب  دـننک . مضه  ار  نآ  دـنناوتیم  مه  اـههچب  یتـح  دزاـسیم و  ياهدـعم  ره  هب  ساویر  توـپمک 

يارب نینچمه  دنکیم  عفر  ار  هدعم  يدایز  تبوطر  هدومن و  فرطرب  ار  مکـش  خفن  انمـض  تسا . هدعم  تاکرح  تاحـشرت و  هدـننکمیظنت 
. تسا دیفم  زین  نوخ  هیفصت 

. تسا رثوم  محر  هیلک و  درد  ناقری و  دردرس ، ناقفخ ، تهج 
. تسا یبوخ  هدـننکتیوقت  هدوب و  بسانم  نهآ  يرادـقم  دوجو  لـیلد  هب  ییاهتـشایب  ینوخمک و  ناـمرد  يارب  ساویر  تبرـش  ندیـشون 

تسا . بسانم  نارامیب  فعض  تیوقت و  يارب  یتح 
هیصوت  دنچ 

دننکیم . دمجنم  ار  اهنآ  رتینالوط  يرادهگن  يارب  دوشیم و  يرادهگن  زور  ات 2  ساویر 1 
دوش . هتخپ  یسم  فورظ  رد  دیابن  تسا و  تالازگا  میساتپ  يدایز  رادقم  ياراد  ساویر 

دوشیم . مک  نآ  ییوراد  رثا  جیردتب  لاس  کی  تشذگ  زا  سپ  هکارچ  دینک  فرصم  هزات  تسا  رتهب  ار  ساویر 
دوشیم . جنلوق  ثعاب  ناجازم  درس  رد  دنکیم و  فیعض  ار  باصعا  نآ  ندروخ  رد  يورهدایز 

گنـس هب  نایالتبم  دیابن  ار  وراد  نیا  تهج  نیا  زا  دراد  دوجو  تالازگا  يدایز  رادقم  ساویر  رد  نوچ  هک  دـندقتعم  ناکـشزپ  زا  یـضعب 
دنیامن . فرصم  یتالازگا  هیلک 

نآ ندروخ  زا  دـیاب  هفرـس  هنیـس و  درد  هب  نایالتبم  نینچمه  دراد  نایز  دـنراد  یفیعـض  هینب  هک  یـصاخشا  لافطا و  يارب  ساویر  ندروخ 
ناقتحا هک  نیا  تلع  هب  دنراد  ریـساوب  هک  يدارفا  رد  نینچمه  دنتـسه  مضهءوس  هب  التبم  دننکیم و  شرت  ار  اذغ  هک  ییاهنآ  دننک . زیهرپ 

دننک . زیهرپ  نآ  ندروخ  زا  دیاب  دروآیم ، نوخ 
دوش . فرصم  طایتحااب  کشزپ و  رظن  تحت  دیاب  هدریش  نتسبآ و  نانز  رد  ساویر 

رد دایز  تالازگا  میساتپ  دوجو  مه  شتلع  دنوش ، مومسم  دنشاب و  هتشاد  تیساسح  ساویر  ياهگرب  هب  تبـسن  تسا  نکمم  دارفا  یخرب 
. دنکیمن داجیا  ندوب  یمس  ظاحل  زا  یلکشم  تسا و  نآ  ياهگرب  زا  رتنییاپ  هایگ  نیا  ياههقاس  رد  تالازگا  حطس  هتبلا  تسا . نآ 

ییوراد ناهایگ  اب  یسنج  ياهیرامیب  عاونا  نامرد 
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نامرد ياه  شور 
ره يارب  لیبجنز  فرـصم  دوشیم . عقاو  رثوم  لیبجنز  لسع و  ظوعن و )...... یتسـس  يدـنک و   ) یـسنج ياه  یناوتان  عاونا  ناـمرد  رد  : فلا

. دوش فرصم  يروخ  ابرم  قشاق  هس  يزور  ددرگ و  طولخم  لسع  ناکتسا  کی  اب  دیاب  هک  تسا  يروخیاچ ) قشاق  کی   ) مرگ هدعو 5 
ابرم قشاق  هس  يزور  دـینک و  طولخم  نارفعز  مرگ  کی  لسع و  مرگ  اب 250  هدییاس و  مرن  مرگ  مادـک 10  ره  زا  لفلف . دوع . لفنرق . ب :

. تسا عفان  رمک  یتسس  ندش و  لازنا  رید  يارب  دییامن . لیم  يروخ 
ود يزور  دییامن و  طولخم  لسع  مرگ  اب 250  دیبوکب و  بوخ  ار  همه  مرگ .  ماداب 100  ای  ودرگ  زغم  مرگ . هریز 10  مرگ .  نارفعز 1 ج:

. تسا دیفم  رایسب  یسنج  تردق  لیامت و  شیازفا  یسنج و  یناوتان  عفر  يارب  دییامن . لیم  ماش  هناحبص و  زا  دعب  يروخاذغ  قشاق 
قـشاق هس  هنازور  هدومن و  طولخم  لسع  مرگ  اب 250  هدـیبوک  ار  همه   . مرگ مادـک 50  ره  زایپ  یهاش و  مخت  مرگ .  يزاریش 15  همادق  د:

. تسا توهش  هدننک  دایز  دییامن . لیم  يروخ  ابرم 
لسع مرگ  رد 40  ار  ییاـیموم  وج  رادقم 2  هب  رگا  دنتـسه  ظوعن  مدع  ای  لازنا و  تعرـس  یلـسانت .  تردق  فعـض  هب  التبم  هک  یناسک  ه :

. دش دنهاوخ  تیوقت  تباب  نیا  زا  العا  دح  هب  دنهد  همادا  زور  هس  دنیامن و  لیم  هدرک و  لح 
تسد هب  سراف  ناتـسا  ياههوک  زا  هک  تسا  نآ  ییایموم  عون  نیرتهب  رثالا .  عیرـس  اوادم  رد  تمیقیذ و  بایمک و  تسا  ییوراد  ییایموم 

. دوریم راک  هب  دامض  تروص  هب  مه  تسا و  یکاروخ  مه  دیایم 
هـس يزور  زور  هس  هدومن .  طولخم  مرگ  مادـک 75  ره  زا  لسع  اب  ار  قیتع  نوتیز  نغور  دنتـسه .  التبم  هاـب  هوق  فعـض  هب  هک  نسم  دارفا 
ابرم قشاق  کی  اب  ره  راب  هس  يزور  لسع  ناکتـسا  کی  اب  ار  یهاش  مخت  ردوپ  يروخ  ياـچ  قشاـق  کـی  اـی  دـنروخب  يروخ  اـبرم  قشاـق 

. دنیامن لیم  يروخ 
یسنج یگتسخ  نامرد 

تـسد زا  يژرنا  زا  يرادـقم  دوشیم و  عقاو  رثوم  رایـسب  درم  نز و  يارب  یـسنج  شزیمآ  ره  زا  سپ  لسع  اب  ومیل  بآ  ناویل  کـی  ندروخ 
. دنکیم ناربج  ار  هتفر 

مرپسا تیوقت 
رد زور  کی  زایپ ) + غرم مخت  + لسع ریـش +  ) ریز نوجعم  زا  دنناوتیم  دنوشیمن  راد  هچب  تسا و  فیعـض  یلیخ  اهنآ  مرپسا  هک  یناسک  فلا :

. درادن ررض  دنننیبب . ار  شا  هجیتن  دننک و  هدافتسا  هام  کی  تدم  هب  نایم و 
هاب و هوق  كرحم  يوراد  نیرتهب  دـنیامن . لیم  باوخ  زا  لبق  هدرک و  لح  ریـش  ناویل  کی  رد  ار  لسع  قشاق  ود  زاـیپ .  بآ  قشاـق  ود  ب :

. تسا دیئوزوتامرپسا  دایدزا 

ناهایگ اب  هدعم  ياهیرامیب  نامرد 

نامرد ياه  شور 
. دییامن لیم  هدومن و  تسرد  اولح  نارفعز  لسع و  مدنگ و  درآ  اب  فلا :

زا دعب  يروخ  ابرم  قشاق  کی  هدعو  ره  راب  هس  يزور  هدومن و  طولخم  لسع  یفاک  رادقم  اب  هدـیبوک و  ار  سفرک  هزات  گرب  هشیر و  ب :
 . دییامن لیم  اذغ 

عیرس اهنآ  هدعم  رد  ریش  دنهاوخیم  رگا  دوشیم  هیصوت  نادنملاس  هب  دنکیم . مرن  ار  اه  هدور  تسا و  عفان  رایسب  هدعم  يارب  لسع  ریـش و  ج :
. دنیامن لیم  لسع  اب  دوش  مضه  رت 

هدعم مخز  نامرد 
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نامرد ياه  شور 
. تسا عفان  رایسب  دییامن  لیم  هدومن و  طولخم  يواسم  تبسن  هب  ار  لسع  ریجنا و  فلا :

. دییامن لیم  ناجنف  ود  اتشان  حبص  لسع  اب  ار  نآ  هدرک  فاص  دیناشوجب و  بآ  رتیل  کی  رد  ار  ینساک  هشیر  گرب و  مرگ   20 ب :
. دییامن لیم  لسع  يروخاذغ  قشاق  کی  اتشان  حبص  زور  ره  ج :

هدعم درد  نامرد 
." دنکیم فرطرب  ار  هدعم  درد  مرگ  بآ  اب  لسع  ندروخ  تسا " هدومرف  ع )  ) قداص ماما 

. دنا هتسناد  دیفم  هدعم  ياهدرد  نامرد  يارب  ار  لسع  فلتخم  ياهلاس  رد  دوخ  ياهشواک  رد  زیور  شیرنه و 
هدعم خفن  نامرد 

" تسا دیفم  هدعم ) خفن   ) مکش ياهزاگ  عفر  تهج  هناد  هایس  اب  لسع  ندروخ  ع" )  ) قداص ماما 
نامرد ياهشور 

. تسا دیفم  هدعم  خفن  يارب  لسع  هرک و  فلا :
لیم يروخ  ياچ  قشاق  کی  اذـغ  هدـعو  ره  زا  دـعب  هدومن و  طولخم  لسع  ناکتـسا  کی  اب  ار  ناینز  ردوپ  يروخ  ياـچ  قشاـق  کـی  ب :

. دییامن
يزور دییامن و  طولخم  لسع  مرگ  اب 250  هدیبوک و  مرن  ار  همه  مرگ .  ناینز 10  مرگ .   10 هنایزار )  ) نایداب مرگ .  سفرک 15  مخت  ج :

. دییامن لیم  اذغ  زا  دعب  يروخ  ابرم  قشاق  هس 
هدعم ندرک  شرت  نامرد 

تهج تسا  هدـعم  يدرـس  میالع  زا  هک  ندـش  يراج  ناـهد  زا  بآ  هدارا  نودـب  و  ندز )  غورآ   ) ولگ داـب  هدـعم و  ندرک  شرت  عقوم  رد 
. دییامن لیم  لسع  يروخ  ابرم  قشاق  کی  نازیم  هب  اتشان  حبص  لماک  يدوبهب  ات  دیاب  هجلاعم 

( هکسکس  ) ندز غورآ  نامرد 
نامرد ياه  شور 

لسع ناکتـسا  کی  اب  هدیبوک و  مرن  ار  همه  لاقثم .  کی  ینمرا  لگ  لاقثم .  کی  بارـس  لاقثم . مین  لیبجنز  لاقثم . مین  هایـس  لفلف  فلا :
. دییامن لیم  يروخ  ياچ  قشاق  هس  يزور  طولخم و 

. دینک عطق  ار  فرصم  يدوبهب  زا  سپ  دییامن و  لیم  يروخ  ياچ  قشاق  کی  يزور 
هدعم مرو  نامرد 

ناکتـسا هس  هنازور  طولخم  لسع  مرگ  اب 250  ار  نآ  هدرک  فاـص  هدرک و  مد  بآ  رتیل  کـی  رد  ار  ناـحیر  ردوپ  يروخاذـغ  قشاـق  هس 
. تسا تسوبی  هدور و  هدعم .  مرو  هدننک  نامرد  دینک  فرصم 

ینامرد هویم 

ینیسحدمحم هنازرف  : هدنسیون
تشوگولیک کی  زوم = ددع  کی 

ياه لگ  دسر . یم  رتم  ات 2  لوط 1/20  هب  هک  نهپ  گرزب و  رایـسب  ياه  گرب  اب  دـننام  هچتخرد  يرهاظ  ياراد  یفلع  تسا  یهایگ  زوم 
زاغآ رد  شوگ ، هس  هدـیمخ و  زارد و  کیراب و  رادتـشوگ ، شا  هویم  دراد . رتم  کی  هب  کیدزن  لوط  هب  گرزب  هلبنـس  تروص  هب  عمتجم 
هراح یحاون  بلاغ  رد  دراد  هک  یعوبطم  هویم  تلع  هب  هزورما  نآ  شرورپ  دوش . یم  درز  هب  لیام  ندیسر  زا  سپ  یلو  تسا  زبس  گنر  هب 
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ار زوم  دراد . مان  حـلط  یبرع  نابز  رد  هاـیگ  نیا  دـبای . یم  شرورپ  ناتـسچولب  رد  نآ  عاونا  تسا . لومعم  ناریا  بونج  رد  نینچمه  يا و 
دنیوگ . مه  نانب 

: ییایمیش تابیکرت 
هویم نودیمآ 12/06 ، سران : هویم   67/78 هدیسر : هویم  بآ 7/92 ، سران : هویم  دشاب . یم  ریز  حرش  هب  سران  زوم  هدنزاس  یلـصا و  داوم 

/، 4 56: هدیـسر هویم  زوراـکاس 1/34 ، سراـن : هویم   20/47 هدیـسر : هویم  دصرد ، ریمخت 8 لباق  دـنق  سراـن : هویم  یئزج . رایـسب  هدیـسر :
دصرد  28 رفسف ، دصرد   31 میسلک ، دصرد  ياراد 9 زوـم  تسا .  0/95 هدیـسر : هویم  رد  ، 1/04 سران : زوم  رد  نآ  زا  لـصاح  رتسکاـخ 

A، B، 1B، زا دـنترابع  زوم  رد  دوجوم  ياه  نیماتیو  تسا . نناـت  يور و  میدـس ، نهآ و  دـصرد   0/006 میساتپ ، دصرد   4/01 میزینم ،
تلاح نیا  دروآ . دـنهاوخرد  هریت  يا  هوهق  گنر  هب  ار  زوم  ابیرقت  دراد  دوجو  زوم  تسوپ  يور  رب  هک  ییاه  لاخ   E 2 وB، 6B، C، PP
دـشاب هدشن  يرادهگن  يدایز  تدم  يارب  رگا  نآ  معط  دـبای و  شیازفا  ینالوط  يراگدـنام  رثا  رد  نآ  رد  دـنق  رادـقم  هک  دوش  یم  ثعاب 

یم تشوگ  ینیمز و  بیـس  زا  رت  يذغم  ار  نآ  یتح  هک  يروط  هب  دراد  يدایز  شزرا  ییاذغ  رظن  زا  زوم  دوش . یم  رت  عوبطم  رت و  نیریش 
ییاذغ شزرا  تشوگ  ولیک  کی  هزادنا  هب  هدیسر  هزات و  زوم  ددع  کی  هک  دهد  یم  ناشن  نادنمشناد  طسوت  هدش  ماجنا  تاعلاطم  دنناد .

یبرچ و طقف  دـشاب . یم  تشوگ  ربارب  نآ  ییاذـغ  شزراو  تسا  يژرنارپ  مرگ و  يا  هویم  زوم  هک  هدـمآ  رگید  عباـنم  زا  یـضعب  رد  دراد .
هدیـسرالماک و هک  درک  فرـصم  ینامز  دیاب  ار  زوم  دنک . یم  داجیا  يژرنا  يرلاک  لداعم 100  زوم  مرگ  ره 100  دراد . يرتمک  میـسلک 

لمع نیا  هکنآ  رب  طورـشم  دریگ ، یم  تروص  تلوهـس  هب  دشاب  هدیـسر  تلاح  هب  رگا  نآ  مضه  دشاب . هدمآرد  درز  گنر  هب  نآ  تسوپ 
یم هدامآ  ندب  رد  ندش  بذج  يارب  یهجو  نیرتهب  هب  زوم  رد  دوجوم   C و A ياه نیماتیو  تظلغ  دشاب . هتفرگن  ماجنا  یعونصم  روط  هب 
رثا باصعا  تیوقت  رد  تسا و  دنمدوس  رایـسب  نآ  زا  دعب  لمع و  زا  لبق  ندب  تمواقم  دایدزا  يارب  زوم  دیوج . بوخ  دـیاب  ار  زوم  دـشاب .

هیـصوت دنملاس  دارفا  ناکدوک و  هب  زین  دنراد و  يرکف  ياهراک  نینچمه  یندـب و  ياهراک  هک  یناسک  هب  نآ  ندروخ  دراد . يدایز  رایـسب 
ياذـغ دـنهاوخ  یم  هک  یناـسک  دـشاب . یم  تسوبی  همـضاهءوس و  رد  نیلم  هدوب ، دیفمرایـسب  مه  هظفاـح  شوه و  شیازفا  رد  دوـش . یم 

ياذغ رایسب  دنا  هتساخرب  یضیرم  رتسب  زا  هزات  هک  یصاخشا  لافطا و  يارب  شا  هدیـسر  هزات و  هویم  نیا  دنیامن ، لیم  زوم  دنروخن  یناویح 
زا هدافتـسا  ياج  هب  اه  هچب  رگا  تسا . رایـسب  نآ  ییاذغ  تردق  نمـض  رد  درادن و  يدایز  تمحز  هدـعم  يارب  زوم  ندروخ  تسا . یبوخ 

ندب ندنام  ملاس  هب  دننک  هدافتـسا  بوغرم  رایـسب  هویم  نیا  زا  دنناوتب  يذوم  یکاروخ  داوم  مجحرپ و  يرلاک و  مک  تالقنت  اه و  ینیریش 
دننک . یم  يرایسب  کمک  دوخ 

ینامرد : صاوخ 
يرارقرب ومن و  دشر و  نیمات  رد  يدیفم  رثا  عوبطم  معط  اب  هدوب و  روآاهتشا  يوقم و  هویم  نیا  دراد . مرکدض  رثا  سگ و  معط  زوم  هیـشر 

رثوم اه  هیلک  دبک و  تمالس  وشتسش و  رد  هدش و  هیصوت  لسع  اب  طولخم  اوق  فعـض  نامرد  رد  نآ  هنازور  فرـصم  دراد . یبصع  لداعت 
اب طولخم  ناوج  هایگ  زا  لصاح  غمص  دشاب . یم  ناوناب  رد  مه  نادرم و  رد  مه  یلـسانت  هاگتـسد  هدنهدورین  هویم  نیا  تسا . هدش  هتـسناد 

عرـص و يرتسیه ، دننام  یبصع  ياه  یتحاران  عفد  تهج  یحاون  یـضعب  رد  هایگ  نیا  هریـش  زا  دـشاب . یم  دـیفم  لاهـسا  نامرد  يارب  بآ 
هدیلام هدش  مخز  وضع  يور  رب  اه  یگتخوس  نامرد  تهج  ار  هایگ  هقاس  هدش  هل  نینچمه  لگ و  گرب  هدـناشوج  دوش . یم  هدافتـسا  هریغ 

تسا . لومعم  مدرم  نیب  ءاقستسا  نامرد  يارب  ندوب  ردم  تلع  هب  نآ  فرصم  دوش . یم  مایتلا  ثعاب  هک  اریز  تسا  عفان  رایسبدوش 
دنـشاب یم  تباید )  ) دنق يرامیب  راچد  هک  یناسک  يارب  زوم  ندروخ  نبرک ، ياه  تاردیه  دنق و  يدایز  رادـقم  ندوب  اراد  تلع  هب  هجوت :

. میناجنگب نام  هداوناخ  دوخ و  ییاذغ  دبس  رد  ار  اه  هویم  اه و  يزبس  مییایب  تسا . رضم  دنتسه ، قاچ  هک  یناسک  و 

نآ یبط  صاوخ  ریس و 
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Allium sativum یملع : مان 
ات 12 زا 5  بکرم  مروتم و  نآ  ینیمز  ریز  تمـسق  دـسر .  یم  زین  رتمیتناـس  عافترا 40  ات  نآ  هقاـس  هک  یمئاد  یفلع و  تسا  یهاـیگ  ریس 

گنرب لکـش  يراون  کیراب و  نآ  ياهگرب  دـشاب .  یم  دیفـس  هب  لیام  يرتسکاخ  گـنرب  فیرظ  كزاـن و  ياـهاشغ  رد  روصحم  هعطق و 
اب کیدزن  يا  هطبار  زایپو  ریـس  دوش .  یم  رهاظ  هقاس  ياهتنا  رد  رتچ  کی  تروصب  هک  گنر  یتروص  کچوک و  نآ  ياهلگ  هریت و  بس 

دشاب .  یم  اهنآ  دب  يوب  لیلدب  دیاش  هک  دنراد  مه 
دای نآ  زا  دوخ  ياه  هتشون  رد  ناتساب  رعش  رموه  تسا .  هتفر  یم  راکب  اهاذغ  ندرک  معط  شوخ  ناگردم و  یئایموم  يارب  میدق  رصم  رد 

 . تسا هدرب 
دوخ ياه  هتشون  رد  بط  ملع  ردپ  طارقب  دندرک .  یم  هدافتسا  نآ  زا  دنتخانش و  یم  ارنآ  حیـسم  دالیم  زا  لبق  زا  ایناپـسا  اپورا و  رد  مدرم 

 . تسا هدش  لئاق  ریس  يارب  فلتخم  تیصاخ  میدق 61  نادنمشناد  زا  رگید  یکی  هدرک و  دای  نآ  صاوخ  زا 
 : دراد دوجو  ریس  عون  هس 

یتیهات ریس  تسا 2- رت  يوق  رگید  عاونا  زا  هدوب و  دیفـس  تسوپ  ياراد  ریـس  عون  نیا  دوش .  یم  هدیمان   Greole مانب ییاکیرمآ  ریس  -1
 . دسر یم  رتمیتناس  هب 8  نآ  رطق  یهاگ  تسا و  رت  تشرد  هیقب  زا  هک 

دنیامرف :  یم  دنا و  هدش  لئاق  فلتخم  تیصاخ  ریس 70  يارب  هلاو ) هیلع  هللا  یلص   ) دمحم ترضح 
مدرم هب  دیاین و  دجـسم  هب  هدروخ  زایپو  ریـس  هک  سکنآ  اما  تسا  درد  داتفه  ياود  ریـس  اریز  دـینک  هدافتـسا  دـیناوت  یم  ات  ریـس  يزبس  زا 

( ناهد يوب  تلع  هب   .) دوشن کیدزن 
یئوراد : صاوخ 

اذـغ معط  رییغت  يارب  دوش  یم  لصاح  بآ  راخب  اب  ریـس  ریطقت  رثا  رد  هک  ریـس  سناسا  تسا  کـشخ  مرگ و  ناریا  میدـق  بط  رظن  زا  ریس 
 . دوش یم  فرصم 

 . تسا هدننک  ینوفع  دضو  نکشداب  ریس  (1
 . دهد یم  شیازفا  اهیرامیب  لباقم  رد  ار  ندب  تینوصم  ریس  ندروخ  (2

 . تسا شک  مرک  ریس  (3
 . تسا ندب  هدننک  تیوقت  كرحم و  ریس  (4

نیا رگا  دینک ، لیم  سپـس  دییامن  هفاضا  نآ  هب  ومیلبآ  يروخ  ابرم  قشاق  کی  هدرک و  هدنر  ار  ریـس  زا  هبح  کی  دیناوتیم  ولگ  درد  يارب  ، 
هجلاعم رد  یبوخ  رثا  ریس  تسا 6) ماکز  یگدروخامرس و  يوراد  ریـس  دشابیم . يدیفم  يوراد  ولگ  درد  يارب  دیهد  ماجنا  راب  دنچ  ار  راک 

دراد  لس 
دنک  یم  قیقر  ار  نوخ  ریس  (7

دراد سفن  یگنت  رد  یبوخ  رثا  ریس  (8
 . درب یم  نیب  زا  ار  هشعر  هوقل و  ریس  موادم  ندروخ  (9

. دنک یم  بوخ  ار  لصافم  ياهدرد  درب و  یم  نیب  زا  ار  هدعم  تبوطر  نیاربانب  تسا  کشخ  مرگ و  نوچ  ریس  (10
 . دشاب یم  سرقن  کیتایس و  لصافم ،  ياهدرد  هدننک  نامرد  ریس  (11

تسا .  دیفم  رایسب  جازم  درس  صاخشا  رد  مرپسا  دیلوت  شیازفا  یسنج و  يورین  تیوقت  يارب  ریس  (12
دوش .  نامرد  اهنآ  يرامیب  ات  دنروخب  ریس  امتح  دیاب  دننک  یم  راردا  هرطق  هرطق  هک  یئاهنآ  (13

 . درب یم  نیب  زا  ار  هدعم  درد  هیر و  ياه  مخز  ریس  (14
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دزاس .  یم  جراخ  هتسکش و  ار  هیلک  ياه  گنس  ریس  (15
تسا .  دیفم  نادند  تیوقت  يارب  دیزپب  هریز  اب  ار  ریس  (16

دهد .  یم  نیکست  ار  نادند  درد  نادند ،  هب  هتخپ  ریس  ندیلام  (17
دیفم مشچ  کلپ  ریز  یگردم  نوخ  عفر  يارب  دامـض  نیا  دـینک  تسرد  نآ  زا  يدامـض  دـینک و  طولخم  لسع  ابو  دـینازوسب  ار  ریـس  (18

تسا . 
تسا .  دیفم  جاسنا  ندروآ  بآ  عفر  يارب  ندوب  ردم  تلعب  ریس  (19
دینک .  هدافتسا  ریس  دامض  زا  اپ  فک  هچخیم  ندرب  نیب  زا  يارب  (20

تسا .  رثوم  رایسب  ریس  دامض  یبصع  یسمیتامر و  ياهدرد  عفر  تهج  (21
 : دینک هدافتسا  ریس  تبرش  زا  هطوبرم  ياهیرامیب  ماگنه  رد  یسفنت  هاگتسد  ندرک  ینوفع  دض  تهج  (22

نیا يارب  فرـصم  ردقم  دوش .  هل  ات  دیناشوجب  ارنآ  هدرک و  طولخم  دـنق  ای  رکـش  مرگ  بآ و 200  مرگ  اب 200  ار  ریـس  مرگ  ردقم 100 
تسا .  زور  رد  يروخپوس  قشاق  هس  روظنم 

دننکیم .  هدافتسا  ریس  زا  ناتسرامیب  ياضف  ندرک  ینوفعدض  يارب  اکیرمآ  ياه  ناتسرامیب  زا  یکی  رد  ادیدج  (23
دض ریس  تسا 25) هدرک  دیئات  ار  ریس  یـشک  يرتکاب  رثا  داد و  ماجنا  ریـس  يور  يدایز  تاشیامزآ  يوسنارف  فورعم  کشزپ  روتـساپ  (24

تسا .  نوخ  ندش  هتخل  داقعنا و 
شیپ لاسدنچرد  دور  یم  الاب  نآ  فرصم  دراد ، عویش  ازنالوفنآ  هکیماگنه  الومعم  تسا و  فورعم  نیلیس  ینپ  مانب  ریس  يوروش  رد  ( 26

دندرک .  فرصم  ریس  نت  يوروش 500  مدرم  درک  ادیپ  عویش  ازناولفنآ  هک 
درب .  یم  نیب  زا  ار  یناطرس  ياهلولس  ریس  ندروخ  (27

رثا زدیا  ضرم  يور  ریس  هک  تسا  دقتعم  دنک  یم  یققحت  زدیا  ضرم  يور  ادیرولف  هاگـشناد  رد  هک  ییاکیرمآ  نادنمـشناد  زا  یکی  (28
دراد .  تبثم 

روظنم 30 نیا  يارب  ریـس  فرـصم  ردقم  دهد .  یم  شهاک  ار   LDH رادقم دروآ .  یم  نیئاپ  ار  نوخ  لورتسلک  ردقم  ریـس  فرـصم  (29
هک تسا  تلع  نیدب  نیا  دور و  الاب  تسا  نکمم  لورتسلک  ردـقم  لوا  هام  دـنچ  رد  ریـس  فرـصم  اب  هک  تسا  بلاج  تسا .  زور  رد  مرگ 

دیاب دیـسر  لامرن  تلاحب  لورتسلک  هکنیا  زا  دـعب  ددرگ  عفد  اجنآ  زا  هک  دوش  یم  نوخ  لـخاد  هدـش و  جراـخ  جوسن  لـخاد  زا  لورتسلک 
گ درک .  فرصم  ماخ  ریس  فصن  يزور  نآ  يرادهگن  يارب 
 . دنک یم  يریگولج  همضاه  زاهج  ناطرس  زا  ریس  ندروخ  (30

 . دننک یم  هدافتسا  ریس  زا  نوخ  راشف  ندروآ  نیئاپ  يارب  هک  تساه  نرق  اه  ینیچ  (31
تارضم : 

فعض دردرس ،  بجوم  صاخشا  یضعب  رد  نآ  زا  دایز  هدافتـسا  اریز  دوش  فرـصم  لادتعا  دحب  دیاب  دراد  يرایـسب  صاوخ  هکنآ  اب  ریس 
تسا .  رضم  دنراد  لاهسا  هکیئاهنآ  يارب  ریس  دوش .  یم  ریساوب  ضراوع  مشچ و  فعض  یسنج ،  يورین 

دننک .  طارفا  ریس  ندروخ  رد  دیابن  تسا  فیعض  اهنآ  همضاه  متسیس  یلک  روطب  دنراد و  فیعض  هدعم  هکیئاهنآ 
هرک ای  ماداب  نغور  نآ  هب  یمک  هتخپ و  کمن  بآ و  اب  دیاب  ار  ریـس  نآ  تارـضم  عفر  يارب  دنروخب و  ریـس  دیابن  دنراد  تسوبی  هکیناسک 

 . دشابن رضم  ات  دینک  هفاضا 
ریس :  یبط  صاوخ 

يارب ریخا  ياـهلاس  رد  نآ  هدافتـسا  دروم  نیرتشیب  تسا و  هتفرگ  رارق  هدافتـسا  دروم  یکـشزپ  ياـهدربراک  يارب  شیپ ، اهتدـم  زا  ریس 
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زایپ هشیر  رد  یلاعف  تابیکرت  تارهاظ  نیـسیلآ ، لماش  روفلوس  تابیکرت  تسا . هدوب  نآ  یبورکیم  دض  تیـصاخ  یقورع و  یبلق -  دراوم 
یبناج تارثا  الومعم  دنتسه . یتکالپ  دض  تیلاعف  یبرچ و  هدنهد  شهاک  مئالع  اما  مهم  تاریثات  هدنهد  ناشن  تاعلاطم  تسا . ریـس  هایگ 

هدافتسا داقعنا  دض  ياهوراد  زا  هک  ینارامیب  اما  درادن ، اهوراد  مسیلوباتم  رب  يریثات  ارهاظ  ریس  تسا . لوادتم  ریغ  فیفخریـس و  فرـصم 
ریـس ندروخ  زا  یحارج  زا  شیپ  زور  ات 10  دیاب 7  دننکیم  یحارج  هک  يدارفا  ور  نیا  زا  دننک . طایتحا  ریـس  فرـصم  رد  دیاب  دننکیم ،

. تسا هتشاد  هدافتـسا  دروم  یکـشزپ  فادها  يارب  لاس  نارازه  ریـس  دنکیم . رتینالوط  ار  يزیرنوخ  نامز  ریـس  هک  ارچ  دننک  يراددوخ 
شخبافـش دراوم  يارب  ریـس  زا  اهیمور  اهینانوی و  اهیلباب ، نایرـصم ، تسا . هتـشاد  دربراک  نیچ  بط  رد  لاـس  لقادـح 3000  هایگ  نیا 

هدافتـسا ایراقناق  زا  يریگـشیپ  يارب  هدـننک  ینوفع  دـض  هدام  ناونعب  ریـس  زا  زین  مود  لوا و  یناهج  ياهگنج  رد  دـناهدرکیم . هدافتـسا 
اهیگدـیزگرام اهتنوفع و  الاب ، نوخ  راشف  لماش  فلتخم  ياـهیتحاران  ناـمرد  يارب  اـیند  رـساترس  رد  ریـس  خـیرات ، لوط  رد  دوشیم .

لورتسلک نازیم  شهاک  يارب  ریس  زا  رضاح  لاح  رد  دندرکیم . هدافتسا  یناطیش  حاورا  عفد  يارب  نآ  زا  اهگنهرف  یخرب  هدش و  هدافتسا 
هایگ هشیر  زایپ  دوشیم . هدافتـسا  نآ  یبورکیم  دـض  صاوخ  زا  يدـنم  هرهب  يارب  زین  یقورع و  یبلق -  ياهيرامیب  زورب  رطخ  شهاـک  و 

تابیکرت یخرب  هک  اجنآ  زا  درک . هدافتـسا  هدـش  هتفرگ  نغور  ای  کشخ و  هزاـت ، تروص  هب  ناوتیم  نآ  زا  دراد . یکـشزپ  فرـصم  ریس 
رد یعیـسو  حطـس  رد  نونکات  ریـس  دراد . يرتمک  یبط  تردق  هتخپ  ریـس  اذل  دنوشیم ، لاعف  ریغ  هدید  ترارح  رثا  رد  هایگ  نیا  رد  دـیفم 
نآ یکشزپ  هناگدنچ  صاوخ  يارب  کیژولویمدیپا  ياهیـسررب  رد  شیامزآ و  هلول  رد  ناسنا و  تاناویح و  يور  رب  ینیلاب  ياهشیامزآ 

راوشد فلتخم  ياـهشیامزآ  رد  ار  هسیاـقم  هک  تسا  هدوب  تواـفتم  ناـسنا  يور  رب  اـهشیامزآ  تیفیک  تسا . هتفرگ  رارق  هعلاـطم  دروم 
رد تسا . هدـش  هعلاـطم  یبرچ )  ) دـیپیل حطـس  يوررب  ریـس  تاریثاـت  یقاـفتا  عوـنتم و  یکینیلک  ياـهشیامزآ  زا  يرایـسب  رد  تسا . هدرک 

یساسا شقن  نوخ  لورتسلک  حطس  شهاک  رد  ریس  فرـصم  هک  دش  صخـشم  تفرگ ، تروص  ات 1994  ياهلاس 1993  رد  یتاشیامزآ 
. دراد نوخ  یبرچ  شهاک  رد  تدـم  هاتوک  فیفخ و  ریثات  ریـس  هک  دوشیم  هتفگ  نارامیب  هب  یکینیلک ، مهم  ياههیـصوت  ساـسا  رب  دراد .

كدنا ریثات  دناوتیم  ریـس  هک  دننادب  دیاب  دنراد  ار  بلق ) ای  قورع  رد  ینوخ  هتخل  لیکـشت   ) سوبمورت يرامیب  هب  التبا  هقباس  هک  ینارامیب 
ناطرس هب  التبا  رطخ  شهاک  تیـصاخ  هایگ  نیا  هک  دوش  هیـصوت  نارامیب  هب  دیاب  هوالع  هب  دشاب . هتـشاد  اهتکالپ  عمجت  يور  هب  مهم  اما 

. دراد ار  هدور  هدعم و  ناطرس  هژیوب 

نوخ هدننکهیفصترایخ 

رایخ هتوب  دـشابیم ، رادهنادـند  رادهیواز و  گرزب و  ياـهگرب  نشخ و  ياـهرات  زا  هدیـشوپ  هدـیباوخ  هقاـس  ياراد  یفلع  یهاـیگ  راـیخ 
بـسانت هب  گـنرزبس و  شاهویم  تسا ، راوس  هیاـپ  کـی  يور  رب  عـقاو  هداـم  رن و  عوـن  ود  رب  تشرد  گـنر  درز  ياـه  لـگ  رادکـچیپ و 
شرورپ یحاون  همه  رد  رایخ  یلک  روط  هب  دـشاب . رتممین  لوط  هب  گرزب و  یلیخ  ای  کیراب و  ای  کچوک  تسا  نکمم  فلتخم  ياـهداژن 

. دباییم
: ییایمیش تابیکرت 

ياهدیـسا ياراد  رایخ  هناد  نغور  تسا ، رلک  میدـس و  میـساتپ ، میـسلک ، تانبرک  زنگنم ، نینچمه  ياهنیماتیو A، B، C و  ياراد  راـیخ 
دصرد کیئلوا 5/58  دیسا  دننام : هدشن  عابـشا  ياهدیـسا  دصرد و  کیتیملاپ 8/6  دیسا  دصرد ، کیرائتسا 7/3  دیسا  هدش  عابـشا  برچ 

جارختـسا زا  سپ  نآ  هتـسوپ  زا  يراع  هناد  دوشیم و  هدافتـسا  يزاسنوباص  فراـصم  رد  راـیخ  هناد  نغور  تسا . دـصرد  کیئیلونیل 31 
. دراد دایز  ییاذغ  شزرا  دصرد  رادقم 50  هب  ینیئتورپ  داوم  نتشاد  تلع  هب  دسریم و  تاناویح  هیذغت  فراصم  هب  نغور 

: ینامرد صاوخ 
ندرک قیقر  بآ و  یمک  رادقم  رد  رایخ  هناد  زغم  ندیئاس  اب  تسا . کیروا  دیـسا  هدننک  لح  نوخ و  هدننک  هیفـصت  ردـم  رثا  ياراد  رایخ 
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هناد دننک ، هدافتسا  رتمک  هویم  نیا  زا  دیاب  دنتسه  فیعض  هدعم  ياراد  هک  یناسک  دراد و  هدننک  مارآ  رثا  هک  دوشیم  هیهت  ینویسلوما  نآ 
تـسارتهب كزان  سران و  رایخ  فرـصم  تسا . دیفم  رایـسب  ناقری  عفر  نامرد و  يارب  رایخ  بآ  صوصخب  دراد ، زین  ار  مرک  دض  رثا  رایخ 

نامرد ار  يوارفـص  ياهبت  مه  دربیم و  الاب  ار  تیئایلق  هجرد  مه  تسا و  دـیفم  دنتـسه  دـنق  ضرم  هب  التبم  هک  یناراـمیب  يارب  مه  اریز 
. دشابیم زین  دبک  تسود  نمض  رد  دنکیم .

رد تسا . دـیفم  رایـسب  هناثم  گنـس  یلخاد و  ترارح  باهتلا  نوخ ، راـشف  ارفـص ، ياـهيرامیب  ندرک  فرطرب  يارب  ربنچ  راـیخ  اـی  راـیخ 
بلق هلضع  تیوقت  ثعاب  نینچمه  نوخ و  دایدزا  ثعاب  شفرـصم  هک  دراد  دوجو   C نیماتیو لیفورلک و  یناوارف  رادـقم  هویم  نیا  تسوپ 

هن رایخ  بآ  دوش . هدروخ  تسوپ  اب  ناکما  تروص  رد  دوش و  هدافتـسا  رتکزان  رتکچوک و  ياـهرایخ  زا  تسا  رتهب  نیمه  يارب  ددرگیم .
بآ مرگ  رادقم 250  رگا  دـنکیم ، کمک  تسوپ  یباداش  ظفح  هب  هکلب  تسا ، دـیفم  دـنوشیم  شراخ  راچد  هک  ییاهتسوپ  يارب  اهنت 

مه ارفـص و  هدننک  فرطرب  مه  رایخ ، مخت  دربیم . نیب  زا  یلک  هب  ندب  رد  ار  ارفـص  رثا  دیـشونب ، ار  نآ  دینک و  نیریـش  رکـش ، اب  ار  رایخ 
. درک هدافتـسا  تروص  تسوپ  تشادـهب  تظافح و  يارب  رایخ  بآ  زا  ناوتیم  یجراخ  لامعتـسا  رد  تسا . مرگ  ياهبت  هدـننک  ناـمرد 

طولخم ار  هزبرخ  هریـش  نینچمه  هزات و  ریـش  رطقم ، بآ  هدرک  هدافتـسا  روتـسد  نیا  زا  دـیاب  يواسم  رادـقم  هب  دـشاب  کشخ  تسوپ  رگا 
دنـسپان رهاظ  زاب و  ذـفانم  اهنآ  تروص  تسوپ  هک  یناسک  يارب  دـنهد . شلام  تمیالم  هب  نآ  اب  ار  تروص  باوخ  زا  لبق  بش  ره  هدومن 

روط هب  ار  کی  ره  دننک و  رایتخا  يواسم  رادقم  هب  ار  ودک  هزبرخ و  رایخ ، هناد  دننک ؛ لمع  نادب  ریز  روتـسد  قبط  دنناوتیم  دنکیم  ادیپ 
تخاونکی روط  هب  هدرک و  دراو  هداس  مرک  رد  ای  ریش  رد  هناگادج  کیره  زا  يروخپوس  قشاق  کی  اب  سپـس  دنیامن ، بایـسآ  هناگادج 

يور رب  تعاـسمین  دودـح  کـسام  نیمه  رگا  هک  دـننکیم  هیهت  تروص  کـسام  یعون  مهاـب  اـهنآ  ندرک  طوـلخم  زا  سپ  دـنروآرد و 
یباداش تیوقت و  تفاطل و  ثعاب  دـننک  كاپ  دـشاب  هتـشاد  میالم  يامرگ  هک  یبالگ  اب  تعاس  مین  زا  دـعب  دـنامب و  یقاب  تروص  تسوپ 

. میروایب ناغمرا  هب  دوخ  يارب  ار  یتمالس  تاجهویم ، تاجیزبس و  کمک  اب  مییایب  دوشیم . تسوپ  رتشیب  هچره 

!! دینک نامرد  یتحار  هب  ار  تسوبی 

یناوضر اضر  دمحم  رتکد  : هدنسیون
يریگشیپ انس و 

زا يریگشیپ  رد  انـس  تسا  نآ  حیحـص  فرـصم  زا  رتعیاش  رایـسب  نآ  زا  فرـصم  ءوس  هک  تسا  یهایگ  ياهوراد  نیرتفورعم  زا  یکی  انس 
زورب

تسوبی * 
یلصف  يامزگا  * 

مسیتامر  * 
. دشاب یم  رثوم 

: هداوناخ
Caesalpinaceous

: یگدنکارپ
. تسا دنهیموب   angustifolia عون یلامش و  ياقیرفآ   aculifolia یموب عون 

: هدافتسا دروم  ياهشخب 
. تسا رترثوم  نآ  گرب  هک  هویم  گرب و 
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: ییایمیش تابیکرت 
کمنو  Anthraquinone glycoside نولونیکارتنا دیزوکیلگ  ( Sennoside A,B دیازونس  ) Anthranoids اهدییونارتنآ

 ( ژالیسوم  ) Tartaric acid salts دیسا کیراترات  ياه 
: صاوخ

مجح بآ  بذجزاب  زا  يریگولج  و  اهتیلورتکلا ) هدور  رد  یندعم  حالما  نازیم  شیازفا  اب  : هدور زا  حالما  بآ و  بذجزاب  زا  يریگولج  * 
. دوشیم لاهسا  هب  رجنم  هتفای و  شیازفا  عوفدم 

. دوشیم یحشرت  لاهسا  هب  رجنم  رلک  حشرت  شیازفا  هدور : لخاد  هب  رلک  حشرت  شیازفا  * 
هدور تاکرح  شیازفا  * 

: فرصم دراوم 
يریگشیپ

 ( قاقش ریساوب و  لثم   ) دنشاب هتشاد  مرن  جازم  تباجا  دیاب  تدم  هاتوک  هک  يدارفا  رد  تسوبی : زورب  زا  * 
نامرد

{ یکمکو لداعم  یکاروخ ) . }) دوشیم رهاظ  شرثا  تعاس  7 ات ضرع 5 رد  یکاروخ  تروصب  هک  تسا  ییاهلهسمزا  تسوبی : * 
{ یکمک یکاروخ ) .}) دوشیم هدافتسا  ءوس  هدافتسا و  هایگ  نیا  زا  يرغال  ياهمیژر  رد  یقاچ : * 

دروم تدـم  هاـتوک  ياـههرود  رد  رگید  ياـهوراد  اـب  هارمه  دـیاز  داوم  زا  ندـب  هدـننکكاپ  ناونعب  مسیتاـمر  ياـهنامرد  رد  مسیتاـمر : * 
{ یکمک یکاروخ )   }) Anti dyscratic therapy. دراد فرصم 

{ یکمک یکاروخ ) . }) ددرگیم هدافتسا  تدم  هاتوک  رد  دیاز  داوم  زا  ندب  هدننکكاپ  ناونعب  امزگا :  * 
 : فرصم عنمو  طایتحا  دراوم 

. دراد فرصم  عنم  هدور  دادسنا  رد  * 
. تسا عونمم  ریذپکیرحت  هدور  هدور ، مرو  هدعم ، مرو  لثم  شراوگ  هاگتسد  باهتلا  رد  * 

یگدزنوریب هب  رجنم  هدور  دـیدش  کیرحت  هک  ارچ  تسا  زاجم  طایتحا  اـب  مک و  زد  اـب  انـس  فرـصم  ریـساوب  دـعقم و  یگدزنوریب  رد  * 
. دوشیم ریساوب  نداتفا  ریگ  ای  دعقم و  رتشیب 

. ددرگیم حالما  بآ و  تالالتخا  هب  رجنم  زور  زا 10-8  شیب  فرصم  * 
. دوش هدافتسا  رگید  ياهلهسم  زا  تسا  رتهب  هدوب و  رتشیب  حالما  بآ و  لالتخا  لامتحا  لاس  ریز 12  ياه  هچب  رد  * 

رتتدم و هاتوک  دیاب  اذل  ددرگیم  حالما  بآ و  تالالتخا  دیدشت  ثعاب  ماوت  ییاذغ  ياهتیدودـحم  هب  هجوت  اب  يرغال  ياهمیژر  رد  * 
. ددرگ فرصم  طایتحا  اب 

زین تدم  هاتوک  ياههرود  رد  یتح  انس  دنراد  يرتشیب  تییساسح  بآ  حالما و  تارییغت  هب  هیقب  هب  تبسن  هک  يویلک  یبلق و  نارامیب  رد  * 
. دوشیمن هیصوت 

یباهتلا مرو  هقباس  اب  ینارامیب  رد  ًاـصوصخم  دـشابیم  رتشیب  یبسن  دادـسنا  دوجو  لاـمتحا  تسا و  رتفیعـض  هدور  رادـج  نسم  دارفا  رد  * 
رجنم دناوتیم  هک  ارچ  دراد  قلطم  فرصم  عنم  ( Crohn Disease نورک يرامیب   Ulcerative Colitis زورسلوا تیلوک  هدور ( 
رادج هک  هدور  زا  ياهطقن  رد  مجح  شیازفا  هطـساوب  هک  ددرگ   Toxic Mega Colon یمـس هدش و  گرزب  نولوک  يرامیب  زورب  هب 

. ددرگ گرم  یتح  مکش و  هرفح  تنوفع  هدور  یگراپ  هب  رجنم  دناوتیمو  دنکیم  زورب  فیعض  نآ 
: ییوراد تالخادت 
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صوصخب اهنآ  ماوت  فرصم  زا  اذل  دنیامن  دیدشت  ار  اهنآ  زا  یشان  یبآمک  اهنکسم و  زا  یشان  يویلک  بیسآ  تسا  نکمم  اهدیازونس  * 
. درک بانتجا  دیاب  يویلک  نارامیب  رد 

. دنکیم يریگولج  اهنآ   ْ لماک بذج  زا  هدور  رد  اهوراد  روضح  نامز  ندومن  هاتوک  اب  انس  * 
بانتجا دراد  وراد  تیمس  لامتحا  ای  درکلمع  رد  يدایز  ریثات  میـساتپ  تارییغت  هک  ییاهوراد  اب  نآ  ماوت  فرـصم  زا  میـساتپ  عفد  لیلدب  * 

{ بلق نابرض  لالتخا  دض  ياهوراد  نیسگوگید و  لثم  . } درک دیاب 
) پوــل ردــم  ًاــصوصخمو   Hydrochlorothiaside) دـــیزایتورلکوردیه يدـــیزایت (  ياـــهروآ  راردا  اـــب  ماوـــت  فرـــصم  * 

. ددرگیم ندب  بآ  حالما و  رگید  میساتپ و  دوبمک  لامتحا  شیازفا  ثعاب  ( Foresmide دیامسروف
. دوشیم وراد  درکلمع  لالتخا  هب  رجنم  نژورتسا  حطس  شهاک  اب  دننکیم  فرصم  يرادراب  زا  يریگولج  ياهوراد  هک  یناسک  رد  * 

. دباییم شهاک  هایگ  رثا   Indomethacen نیساتمودنیا اب  ماوت  فرصم  رد  * 
. ددرگیم راهم  انس  رثا  یمیسلک  ياهلاناک  ندوب  هتسب  تلعب   Nifedipine نیپیدفین روضح  رد  * 

. ددرگیم نیرافراو  روضح  رد  يزیرنوخ  لامتحا  شیازفا  هب  رجنم  یتکالپ  عمجت  رد  لالتخا  اب  * 
: يرادراب نارود  رد  فرصم 

رثا یمحر و  تاضابقنا  هدـنهد  نیکـست  تارثا  یفرط  زا  یکیتنژ و  ياهیراجنهان  داجیا  لامتحا  محر و  تفاـب  یکیرحت  تارثا  هب  هجوت  اـب 
. تسا زاجم  کشزپ  رظن  ریز  نآ  فرصم  دراد  رادراب  نانز  يارب  هک  یبسانم  ینیلم 

: یهدریش نارود  رد  فرصم 
. دراد راوخریش  رب  ینیلم  تارثا  دوش  هدافتسا  دح  زا  شیب  هک  يدراوم  رد 

Anti dyscratic therapy
کیرحت سپـس  دیاز و  داوم  زا  ندب  يزاسکاپ  دوشیم  هتفرگ  رظن  رد  ینامرد  هایگ  رد  تیتامرد  مسیتامر و  نامرد  يارب  هک  ییاهمیژر  رد 

. دوشیم هدافتسا  نامرد  رد  رصنع  هس  زا  هار  نیا  رد  دشابیم  رظن  دم  ندب  یعیبط  مسیلوباتم  میظنت  و 
 .... كدصاق لگ  هنزگ ، ، Anti dyscratic کیتارکسید یتنآ  ( 1

 ..... دنویر انس ،  ، Laxative لهسم ( 2
هیوبجنرداب هنایزار ،  ، Carminative هدننک لدتعم  ( 3

غرمیس تمالس  هورگ  عبنم :

ناهایگ کشزپ  هنوباب ، 

يراکم رصان  هدننک :  هیهت 
نوخسار  عبنم : 

نآ هقاس  دیور .  یم  ینش  یضارا  اهرازنمچ و  رد  هک  رطعم  یئوب  ياراد  رتمیتناس  ابیرقت 30  عافتراب  کچوک  یمئاد و  تسا  یهایگ  هنوباب 
مظنمان و  کیراب و  ياهیگدیرب  ياراد  بوانتم و  کچوک  نآ  ياهگرب  دیفس ،  هب  لیام  زبس  گنرب 

ره رد  دوش .  یم  رهاظ  ناتسبات  رد  هدنهد  لگ  هقاس  ياهتنا  رد  ردفنم  روطب  هک  قبط  کی  رد  عمتجم  نآ  ياهلگ  تسا .  كرک  زا  هدیشوپ 
دنراد .  رارق  طسو  تمسق  رد  درز  ياهلگ  فارطا و  رد  دیفس  ياهلگ  قبط 

کیم هتنآ  دیـسا  ماـنب  خـلت  يا  هداـم  نینچمه  لورتـسوتیف و  نناـت ،  ( Anthemine نیم (  هـتنآ  ینغور  سناـسا  ياراد  هنوباـب  ياـهلگ 
تسا .  Anthemique Acid
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هدننک تیوقت  زا  تسا و  کشخ  مرگ و  ناریا  میدـق  بط  رظن  زا  هنوباب  يزکرم ، هقطنم  انـسیا )  ) ناریا نایوجـشناد  يرازگربخ  شرازگ  هب 
درب .  یم  راکب  يا  هبون  ياهزرل  بت و  نامرد  يارب  ارنآ  میکح  سونیلاج  دیآ .  یم  باسح  هب  خلت  ياه 

هک ییاهنآ  دـنک و  یم  نامرد  ار  ضرم  نیا  یناسآ  هب  هایگ  نیا  تسا و  هدـعم  مرو  هدـعم و  مخز  نامرد  هنوباـب  صاوخ  نیرتمهم  زا  یکی 
یم هدافتسا  هریغ  و Zantac و   Lozac ریظن تمیق  نارگ  فلتخم  ياه  صرق  زا  دنتـسه و  ناـبیرگ  هب  تسد  ضرم  نیا  اـب  تساـهلاس 

دنبایزاب .  ار  دوخ  یتمالس  هنوباب  زا  هدافتسا  اب  دنناوت  یم  دننک 
ياچ ات  راهچ  ای  شوجبآ و  ناویل  کی  رد  هنوباب  يروخیاچ  قشاـق   4  ) دینک تسرد  هنوباب  ظیلغ  ياچ  ناویل  کی  هدـعم  مخز  نامرد  يارب 
زارد تشپ  هب  باوختخر  رد  سپس  دیـشونب و  ار  ياچ  ناویل  نیا  دیتسه  اتـشان  حبـص  و  شوج )  بآ  ناویل  قشاق  کی  رد  هنوباب  يا  هسیک 
هتفه ود  تدم  هب  ار  لمع  نیا  دینک .  لیم  ار  دوخ  هناحبص  دیناوت  یم  تعاس  عبر  کی  زا  دعب  هتبلا  دیباوخب و  هقیقد  راهچ  زا  دعب  دیشکب و 

دبای . افش  یلک  هب  هدعم  مرو  مخز و  ات  دیهد  همادا 
، تسا نرگیم  دردرـس و  هدـننک  نامرد  دـهد ، یم  شیازفا  هد  ریـش  نارداـم  رد  ار  ریـش  حـشرت  هاـیگ  نیا  نینچمه  ، تسا زغم  يوقم  هنوباـب 

تسا .  دیفم  اه  مخز  مایتلا  يارب  هنوباب  ندیوج  دنک ، یم  عفد  درخ و  ار  هناثم  گنس  هنوباب  زا  هدافتسا 
ياچ اهنآ  هب  اه ،  هچب  ندروآرد  نادـند  ماگنه  رد  درد  نیکـست  يارب  ، تسا هدـعم  هدـننک  تیوقت  درد و  هدـنهد  نیکـست  رب و  بت  هنوباـب 

دیهدب .  هنوباب 
ناجنف کی  دـیورب  باوختخر  هب  هکنیا  زا  لبق  هقیقد   ?? تسا یفاک  تحار ،  مارآ و  باوخ  کی  نتـشاد  یباوخ و  یب  عفر  يارب  نینچمه 

دیشونب .  هنوباب  ياچ 
تسا .  رثوم  هدور  مرو  عفر  يارب  ییاهتشا و  یب  هدننک  نامرد  هنوباب 

دینک .  هدافتسا  هدور  هدعم و  مرک  عفر  يارب  تسا و  ینوخ  مک  هدننک  نامرد  هنوباب  ياچ 
ریهک و امزگا ،  ریظن  یتسوپ  ياه  یتحاران  عفر  يارب  ماداب  نغور  اب  طولخم  هنوباـب  سناـسا   ، تسا دـیفم  يدرز  عفر  يارب  هنوباـب  نینچمه 

تسا . دیفم  شراخ 
دیناکچب .  شوگ  رد  ار  هنوباب  نغور  هرطق  کی  شوگ ،  ینیگنس  درد و  شوگ  عفر  يارب 

 . دیلامب درد  لحم  يور  سرقن  لصافم و  درد  دردرمک ،  ندرب  نیب  زا  يارب  ار  هنوباب  نغور  تسا  ینتفگ 
: زورب زا  يریگشیپ  رد  هایگ  نیا  دننادیم . ناهایگ  کشزپ  ار  هنوباب 

هدور باهتلاو  هدور  خفن  رشع ، ینثاو  هدعم  مخز  * 
كاندرد هنایهام  تداع  * 

راوخریش هچب  هنهک  هیحان  تاباهتلا  * 
. دشابیم رثوم  هثل  تاباهتلاو  اهنادند  يوررب  یبرکیم  ياهکالپ  * 

: یگدرتسگ
هیولیکهک و ناتـسزوخ  ناتـسرل  ياهناتـسا  رد  ناریارد  دراد . ییـالاب  فرـصم  ناـملآ  رد  ًاـصوصخم  دراد و  يداـیز  یگدرتسگ  اـپورا  رد 

دوشیم . تفای  نارهت  دمحاریوب و 
: ییایمیش تابیکرت 

volatile oil هورگزا  Bisabolol لولوباسیب Chamazolen نلوزاماک
Flavonoids هورگ زا   Luteolin نیلویتول  Apigenin  , نینزیپا

Mucilage هورگ زا   Uronic acid دیسا کینوروی 
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: صاوخ
هدور هدعم و  مساپسادض  ( 1

سرتساو لکلا  اهورادزا ، یشان  رشع  ینثا  هدعم و  مخز  باهتلا و  زوربزا  يریگشیپ  تظفاحم و  ( 2
نایب نیریش  رثا  هباشم  رشع : ینثاو  هدعم  مخز  هدننک  میمرت  ( 3

چراق يرتکاب و  دشر  هدننک  راهم  ( 4
يرتکاب دشر  شهاک  یلولس و  میمرت  شیازفا  اب  یعضوم : یطاخم و  باهتلادض  ( 5

فرصم : دراوم 
: يریگشیپ

. دشابیم دایز  اهنآ  رد  هدعم  دیسا  حشرت  هک  يدارفارد  هدننک  تظفاحم  باهتلادض و  ناونعب  ( 1
. كاندرد دویرپ  هنایهام و  تداع  تالالتخا  شهاک  ( 2

راردا زا  یشان  ناراوخریش  هچب  هنهک  لحم  تاباهتلا  زورب  زا  يریگولج  ( 3
اهنادند يوررب  یبرکیم  ياهکالپ  لیکشت  هدنهاکو  هثل  باهتلا  دض  ناونعب  ( 4

: نامرد
({. یکمک ) هرقرق .} دربیم الاب  ار  يدوبهب  تعرس  باهتلا  شهاک  اب  هثل  ولگ و  ياهتنوفعرد  ( 1

({ یکمک ) یکاروخ روخب و  .} ددرگیم یسفنت  يراجم  باهتلا  شهاک  هب  رجنم  یسفنت  ياهتنوفعرد  ( 2
. دوشیم يدوبهب  نتفاـی  تعرـس  کـیتویب و  یتـنآ  هب  زاـین  شهاـک  ثعاـب  ییاـیرتکاب  دـض  تارثا  باـهتلا و  شهاـک  اـب  تیزونیـسرد  ( 3

({ یکمک ) روخب }
({ لداعمو یکمک  ) یکاروخ .} ددرگیم يدوبهب  ندش  رتعیرس  هب  رجنم  هدید  بیسا  ياهتفاب  میمرتو  باهتلا  شهاک  اب  ( 4

({ یکمک ) یکاروخ .} ددرگیم هدور  یبصع  یباهتلا و  ياهیرامیبرد  مکش  خفن  شهاک  ثعاب  ( 5
هدیدرگ هدور  یبرکیم  رولف  دوبهب  ثعابو  هدرک  هاتوکار  لاهسا  هرود  یسوریو  ًاصوصخم  داح  لاهسارد  ( 6

({ یکمکو لداعم  ) یکاروخ .} دنکیم مک  ار  باهتلا  و 
({ یکمک ) سرپمکو مامحو  هییقنت  .} دهدیم شهاک  ار  ریساوب  گرزب و  هدور  ياهتنا  باهتلا  ( 7

( یکمک ) هییقنتو مامح  . } تسا رثوم  نژاو  باهتلا  عفررد  ( 8
یعضوم یکاروخ و  .} ددرگیم دویرپ  نیح  درد  شهاک  هب  رجنم  هنایهام  تداع  تالالتخا  رد  نآ  فرصم  ( 9

({ یکمک ) مکش تسوپ  قیرط  زا 
. دوشیم مخز  یلکش  دب  زورب  ندش  مکو  يدوبهب  تعرس  ثعاب  اپ  قاس  صوصخب  نمزم  ياهمخز  رد  ( 10

({ یکمک ) سرپمکو یعضوم  }
لحارم رد  لداعمو  یکمک  ) سرپمک .} ددرگیم میالعرتعیرس  ندرک  شکورف  هب  رجنم  داح  تیتامرد  رد  ( 11

({ هیلوا
: فرصم عنمدراوم 

. درک دیاب  زیهرپ  مشچ  فارطارد  نآ  ياه  هدروآرف  هنوباب و  فرصمزا  ( 1
. ددرگ عورش  نامرد  مکرادقم  اب  یعضوم  تروصب  هدافتسارد  تیساسح  ردان  دراوم  تلعب  ( 2

: ییوراد تالخادت 
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. دهدیم شیازفا  ار  يداقعنادض  ياهورادرثا 
: يرادراب رد  فرصم 

ياههام رد  نآ  دایز  ریداقم  فرصم  دشابیم  هایگ  رگید  ءازجا  رطاخ  هب  هتبلا  هک  يروآ  طقس  تارثا  تلعب 
. تسا عونمم  يرادراب  لوا 

: یهدریشرد فرصم 
دشابیم زاجم  ینامردریغ  لومعمریداقمرد و 

: هنوباب ینامرد  صاوخ 
. دیآ یم  باسح  هب  خلت  ياه  هدننک  تیوقت  زا  تسا و  کشخ  مرگ و  ناریا  میدق  بط  رظن  زا  هنوباب 

ياه لاس  هک  يدارفا  دـنک . یم  نامرد  ار  ضرم  نیا  یناسآ  هب  هک  تسا  هدـعم  مرو  مخز و  نامرد  هنوباـب ، صاوخ  نیرت  مهم  زا  یکی  ( 1
، دننک یم  هدافتـسا  و Zantac و ...   Lozac ریظن تمیق  نارگ  فلتخم  ياه  صرق  زا  دنتـسه و  نابیرگ  هب  تسد  يرامیب  نیا  اـب  لاـس 

دنبایزاب . زین  ار  دوخ  یتمالس  دننک و  زادنا  سپ  ار  دوخ  يوراد  لوپ  هنوباب ، زا  هدافتسا  اب  دنناوت  یم 
شوج بآ  ناویل  کی  رد  ار  کشخ  هنوباب  يروخ  ياچ  قشاق   4  ) دینک تسرد  هنوباب  ظیلغ  هدرک  مد  ناویل  کی  هدعم  مخز  نامرد  يارب 

زارد تشپ  هب  باوختخر  رد  سپـس  دیـشونب . ار  نآ  اتـشان  حبـص  و  شوج )  بآ  ناویل  قشاق  کی  رد  هنوباب  يا  هسیک  ياچ  ات  راـهچ  اـی  و 
هتفه ود  تدم  هب  ار  لمع  نیا  دینک .  لیم  ار  دوخ  هناحبص  دیناوت  یم  تعاس  عبر  کی  زا  دعب  هتبلا  دیباوخب . هقیقد  راهچ  زا  دعب  دیـشکب و 

. دنک ادیپ  افش  یلک  هب  هدعم  مرو  مخز و  ات  دیهد  همادا 
. دنک یم  تیوقت  ار  یسنج  ياوق  باصعا و  هنوباب  ( 2

. تسا زغم  هدننک  تیوقت  هنوباب  ( 3
. تسا روآ  هدعاق  روآراردا و  هنوباب  ( 4

. دهد یم  شیازفا  هدریش  ناردام  رد  ار  ریش  حشرت  هایگ  نیا  ( 5
. تسا نرگیم  دردرس و  هدننک  نامرد  ( 6

. دنک یم  عفد  درخ و  ار  هناثم  گنس  هنوباب  زا  هدافتسا  ( 7
. دوش نامرد  ات  دیهد  هنوباب  هدرک  مد  وا  هب  دنک ، یم  راردا  هرطق  هرطق  یسک  رگا  ( 8

. تسا هنایهام  تداع  تاحشرت  یمک  هدننک  نامرد  هنوباب  ( 9
. دیهد روُخب  هتخیر و  هکرس  رد  ار  هنوباب  درد ، مشچ  نامرد  يارب  ( 10

. دیشونب هنوباب  هدرک  مد  ینالضع  ياهدرد  نیکست  يارب  ( 11
. تسا دیفم  ناهد  ياه  مخز  مایتلا  يارب  هنوباب  ندیوج  ( 12

(. تسا هنوباب  لگ  زا  رت  کشخ  رت و  مرگ  هنوباب  هشیر   ) تسا یسنج  يورین  كرحم  قیقر  هکرس ي  اب  هنوباب  هشیر  مرگ  ندروخ 5  ( 13
. تسا درد  هدنهد  نیکست  ُرب و  بت  هنوباب  ( 14

. تسا هدعم  هدننک  تیوقت  هنوباب  ( 15
. دیهدب هنوباب  هدرک  مد  اهنآ  هب  اه ، هچب  ندروآرد  نادند  ماگنه  رد  درد  نیکست  يارب  ( 16

هدرک مد  ناجنف  کی  باوختخر ، هب  نتفر  زا  لـبق  هقیقد  تسا 10  یفاک  تحار ، مارآ و  باوخ  کـی  نتـشاد  یباوخ و  یب  عفر  يارب  ( 17
. دیشونب هنوباب 

. تسا ییاهتشا  یب  هدننک  نامرد  هنوباب  ( 18
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. تسا رثوم  هدور  مرو  عفر  يارب  هنوباب  ( 19
. تسا ینوخ  مک  هدننک  نامرد  هنوباب  هدرک  مد  ( 20

. دینک هدافتسا  هدور  هدعم و  مرک  عفر  يارب  هنوباب  زا  ( 21
. تسا هنایهام  تداع  ياهدرد  هدنهد  نیکست  هنوباب  ( 22

. تسا دیفم  يدرز  عفر  يارب  هنوباب  ( 23
زارد نآ  رد  عبر  کی  تدـم  هتخیر ، مامح  ناو  رد  ار  هنوباب  سناـسا  هرطق  دـنچ  روظنم  نیا  يارب  دراد . هدـنهد  ورین  رثا  هنوباـب  ماـمح  ( 24

. دیشکب
ار درد  ات  دیلامب  كاندرد  ياه  لحم  يور  هدرک و  طولخم  ماداب  نغور  قشاق  کی  اب  ار  هنوباب  سناسا  هرطق  دنچ  درد ، نیکـست  يارب  ( 25

. دهد یم  فیفخت 
. تسا دیفم  شراخ  ریهک و  امزگا ،  ریظن  یتسوپ  ياه  یتحاران  عفر  يارب  ماداب  نغور  اب  طولخم  هنوباب  سناسا  ( 26

. دیناکچب شوگ  رد  ار  هنوباب  نغور  هرطق  کی  شوگ ، ینیگنس  درد و  شوگ  عفر  يارب  ( 27
. دوش یم  فرصم  ییاذغ  ياه  تیمومسم  رد  دراد ، روآ  عوهت  رثا  نوچ  هنوباب  سناسا  ( 28

. دیلامب درد  لحم  يور  سرقن  لصافم و  درد  دردرمک ، ندرب  نیب  زا  يارب  ار  هنوباب  نغور  ( 29
. دنک یم  رت  فافش  رت و  نشور  ار  اهنآ  دییوشب  ار  دنولب  ياهوم  رگا  هنوباب  هدرک  مد  اب  ( 30

. دنک یم  فرطرب  ار  یگسئای  تالالتخا  اریز  دنشونب ، هنوباب  هدرک  مد  هزور  همه  تسا  رتهب  دنا ، هدش  هسئای  هک  ییاه  مناخ  ( 31
 . تسا يژرلآ  دض  هنوباب  ( 32

یبصع  متسیس  هدنهد  نیکست  هنوباب ،  ياچ 
هاگتسد یبصع و  متسیس  هدنهد  نیکست  رثا  هنوباب  لگ  . دینک فرصم  هنوباب  دیراد ، درد  نادند  نرگیم و   ، یگدروخامرـس  ، هدعم مرو  رگا 
شرازگ هـب  دـنراد . ندــب  رد  یبوـلطم  تاریثاـت  اـهنآ  یگمه  هـک  دوـش  یم  هـیهت  زین  ياـچ  هرطق و   ، نـغور  ، هنوباـب زا   . دراد ار  شراوـگ 

اه و رـصق  ياضف  ندرک  ینوفعدـض  يارب  هنوباب  روخب  زا  زین  یطـسو  نورق  رد  . تسا کشخ  مرگ و  میدـق  بط  رظن  زا  هنوباب  زویناکـسیا ،
ياهدرد هدنهد  نیکـست  یـشخب و  مارآ  تیـساسحدض و  باهتلادض ، هدننک ، ینوفعدـض  رثا  هنوباب  دـش . یم  هدافتـسا  گرزب  ياه  نلاس 
نیکـست رب ، بت  زغم ، يوقم  نینچمه  . تسا هدعم  مرو  هدعم و  مخز  نامرد  هنوباب  صاوخ  نیرتمهم  زا  یکی  دنک . یم  افیا  ندـب  رد  یبصع 

رثوم زین  هدور  هدعم و  مرک  مرو و  عفر  رد  تسا و  ییاهتـشا  یب  هدننک  فرطرب  هنوباب  تسا . باصعاو  هدعم  هدـننک  تیوقت  درد و  هدـنهد 
هد تسا  یفاک  تحار ، مارآ و  باوخ  کی  نتـشاد  یباوخ و  یب  عفر  يارب  . دیـشونب هنوباـب  ياـچ  ینالـضع  ياـهدرد  نیکـست  يارب  تسا .

دشاب . یم  زین  ینوخ  مک  هدننک  نامرد  هنوباب  ياچ  . دیشونب هنوباب  ياچ  ناجنف  کی  باوخ  زا  لبق  هقیقد 
دهد  یم  شهاک  ار  دایتعا  كرت  ضراوع  ث »  » نیماتیو و  هنوباب »  » هراصع

یم شهاک  ار  دایتعا  كرت  راثآ  ضراوع و  ث »  » نیماتیو و  هنوباب »  » هایگ هراصع  فرصم  تفگ : نیوزق  یکـشزپ  مولع  هاگـشناد  رایداتـسا 
، یبصع دـیدش  يریذـپ  کیرحت  ینالـضع ، ياهدرد  ریظن  دایتعا  كرت  ضراوع  تشاد : راـهظا  اـنریا ، اـب  وگو  تفگ  رد  ققحم  نیا  . دـهد
اب يو  . دنروآیم يور  ردـخمداوم  فرـصم  هب  هرابود  ناداتعم  دراوم  زا  يرایـسب  رد  هک  تسا  لمحت  لباقریغ  يردـق  هب  بارطـضا  جنـشت و 

، دراد ینیپزایدوزنب  هبـش  تیـصاخ  هایگ  نیا  دـهد  یم  ناشن  تاعلاطم  دوزفا : دوش ، یم  بارطـضا  درد و  شهاک  بجوم  هنوباب  هکنیا  نایب 
ییازـس هب  ریثات  هنوباب  نیاربانب  دور ، یم  راک  هب  یباوخ  یب  بارطـضا و  نامرد  يارب  هدرتسگ  روط  هب  هک  تسا  ییاهوراد  اه  نیپزاـیدوزنب 

، نییاپ  » زد هس  ره  رد  هنوباب  هراصع  فرـصم  ام ، تاقیقحت  ساسارب  درک : ناشنرطاخ  ققحم  نیا  . دراد دایتعا  كرت  راثآ  درد و  شهاک  رد 
: داد همادا  يو  . دوش یم  دایتعا  كرت  زا  یـشان  ياهدرد  شهاک  بجوم  كایرت )  ) نیفرم نمزم  داح و  فرـصم  تلاـحرد  ـالاب » طـسوتم و 
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الاب زد  فرـصم  سکعرب  هدـش و  کـیژرنیماپود »  » و کـیژرنیماتولگ »  » يزغم هناـماس  ود  تیوقت  بجوم  نییاـپ  زد  رد  زین  ث »  » نیماـتیو
، تسا دایتعا  دنور  لیمکت  ای  دایتعا  كرت  راثآ  شهاک  يارب  ییوراد  نامرد  نیرتهب  نیماتیو  نیا  . دوش یم  هناماس  ود  نیا  فیعضت  بجوم 

. دنک یم  لتخم  ار  يزغم  هناماس  ود  نیا  تیلاعف  الاب  زد  رد  ث »  » نیماتیو فرصم  تاعلاطم  ساسارب  اریز 
تسا رثوم  هنابش  ياهسوباک  عفر  یباوخ و  یب  نامرد  رد  هنوباب 

رطع ببـسم  دـیآ و  یم  تسد  هب  نآ  لگ  زا  هک  تسا  گنر  یبآ  فیطل و  رارف ،  ینغور  هنوباب  هدـنهد  لیکـشت  یلـصا  تابیکرت  زا  یکی 
میمرت دراد و  یتسوپ  ياه  باهتلا  ندرک  فرطرب  ینوفعدـضرد و  ییازـسب  ریثاـت  نغور ، نیا  يدـلج  فرـصم  تسا . هنوباـب  لـگ  صاـخ 

. تسا کیتایس  ياهدرد  يارب  رثوم  ینکسم  هایگ  نیا  نغور  اب  ژاسام  نینچمه  دنک . یم  عیرست  ار  تسوپ  یحطس  ياه  بیسآ 
یب نامرد  رد  نآ  هظحالم  لباق  شقن  دراد و  شراوگ  هاگتـسد  نینچمه  یبصع و  متـسیس  يور  رب  یفرگـش  شخب  مارآ  ریثات  هنوباـب  لـگ 

. دراد ترهش  هنابش  ياه  سوباک  عفر  یباوخ و 
تیوقت نینچمه  درد و  هدنهد  نیکست  شخب و  مارآ  تاریثات  تیساسح ، دض  هدننک ، ینوفعدض  خفن ، دض  مساپـسا ، دض  باهتلادض ، رثا 

. تسا هنوباب  صاوخ  نیرتمهم  زا  همضاه  هاگتسد 
ياه يژرلآ  مسآ ، نیکـست  تهج  ناوت  یم  نآ  روخب  يژرلآدـض  تارثا  زا  تسا و  یعیبط  تیـساسحدض  هدام  کی  هنوباـب  تسا ، ینتفگ 

. درب دوس  تیزونیس  ماکز و  یلصف ، یسفنت 
. تسا هدش  هیصوت  زین  تروص  ياه  شوج  هنکآ و  دوبهب  تهج  هنوباب  لگ  روخب 

، ییوراد هایگ  نیا  هدش  هتخانـش  صاوخ  لیلد  هب  تسا و  یبصع  ياهدرد  درد و  نادند  نرگیم ، دردرـس ، يارب  هداعلا  قوف  ینکـسم  هنوباب 
. تسا دوجوم  رازاب  رد  هزورما  زین  يا  هسیک  ياچ  تروص  هب 

 : هنوباب سناسا 
نـشور یبآ  سناسا  نیا  گنر  دیآ .  یم  تسدب  بآ  راخب  اب  ریطقت  هلیـسوب  هک  دراد  دوجو  هایگ  نیا  رد  سناسا  دـصرد  ات 1  دودح 0.8 

 . تسا هدنازوس  رطعم و  نآ  معط  يوق و  رایـسب  سناسا  نیا  يوب  دیآ .  یم  رد  يا  هوهق  هب  لیام  درز  گنرب  ندـش  هنهک  رثا  رد  یلو  تسا 
 . دور یم  راکب  اهاذغ  ندرک  رطعم  يارب  يزاس و  رطع  رد  هنوباب  سناسا 

نوتیز  نغور  اب  هنوباب  نغور 
هاگ هاگ  و  دشوجب )  دـیابن  دـشکب (  مد  اتدـیراذگب  میالم  شتآ  يور  هدرک و  طولخم  نوتیز  نغور  شنزو  ربارب  اب  ار  هنوباب  کشخ  لگ 
رد راشف  اب  یفاص  زا  ارنآ  سپـس  دـنامب .  دوخ  لاحب  تعاـس  تدم 24  ات  دیراذگب  دـیرادرب و  شتآ  يور  زا  ارنآ  سپـس  دـینزب .  مه  ارنآ 

 ( دیلامب مکش  يور  ارنآ  جنلوق  مکش و  خفن  يارب  دینک (  يردهگن  تسبرد  يا  هشیش  رد  هدرک و 
هنوباب  نغور  • 

لگ ربارب  ود  هزادناب  سپـس  هدرک و  طولخم  دجنک  نغور  نآ  نزو  ربارب  راهچ  اب  ار  هنوباب  کشخ  لگ  زا  يردقم  هنوباب  نغور  هیهت  يارب 
دنامب یقاب  نغور  طقف  دوش و  ریخبت  یلکب  نآ  بآ  هکنیا  ات  دـشوجب  دـیراذگب  هتـشاذگ و  غارچ  يور  ارنآ  دـینک .  هفاضا  بآ  نآب  هنوباب 

 . دزوسن نغور  هک  درک  تقد  دیاب  هتبلا 
 : تارضم

. دوش دیدش  تیساسح  ثعاب  ایسوربمآ »  » هایگ هب  ساسح  دارفا  رد  تسا  نکمم  هنوباب  هدناشوج 
 : عبانم

http://www.iranmania.com هنوباب
http://noorportal.net هنوباب صاوخ 
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http://www.mprn.ir هدعم مرو  مخز و  نامرد  هنوباب 
http://rtp.ir هنوباب ینامرد  صاوخ 
www.irteb.com هنوباب صاوخ 

http://www.persianv.com هنوباب صاوخ 
Chamomile http://www.money58.netfirms.com هنوباب

ماداب یئوراد  صاوخ 

يراکم رصان  هدننک :  هیهت 
نوخسار عبنم : 

یسانش هایگ  تایلک 
ناتـسناغفا و اصوصخم  ایـسآ  یبرغ  يزکرم و  یحاون  رد  میدق  ياهنامز  زا  هک  ابیز  تسا  یتخرد  دسر .  یم  رتم  يدنلب 8  هب  ماداب  تخرد 

زین تبوطر  یمک  اب  یتح  دـناوت  یم  تخرد  نیا  تسا .  يوق  رایـسب  ماداـب  تخرد  هشیر   . تسا هتفاـییم  شرورپ  نیطـسلف  هیروس و  ناریا ، 
لئاوا رد  تسا .  یتروص  گنرب  ابیز و  رایـسب  نآ  ياهلگ  دـشاب .  یم  زبس  گنرب  زیت و  كون  کیراب ،  یـضیب ،  نآ  ياهگرب   . دـنک دـشر 

 . دوش یم  رهاظ  ماداب  ياه  هفوکش  راهب 
دراد :  دوجو  ماداب  عون  ود  یلک  روطب 
Sweet Almond نیریش ماداب  - 1

Bitter Almond خلت ماداب  - 2
تـسوپ اب  ماداب  نآ  لخاد  رد  هک  تسا  كرک  زا  هدیـشوپ  گنر و  زبس  نآ  یجراخ  رـشق  هک  دشاب  یم  تفـش  تروصب  ماداب  تخرد  هویم 
یتسدرب زونه  تسا و  كرک  زا  هدیـشوپ  هک  تسا  رد  تشوگ  گنر و  زبس  یجراخ  شـشوپ  هویم  لیکـشت  يادتبا  رد  درددوجو .  تخس 

ششوپ جیردتب  ماداب  ندیسر  زا  سپ  دشاب .  یم  صوصخم  صاوخ  ياراد  هک  دنمان  یم   Amandon ماداب هلاغچ  ارنآ  هک  هدرکن  دشر 
یم هدافتـسا  هدامآ  هدرک و  دـشر  نآ  لخاد  رد  ماداب  زغم  دوش و  یم  تخـس  تفـس و  زین  نآ  تسوپ  هدـش و  کشخ  گنر  زبس  یجراـخ 

 . دوش
هک دشاب  یم  یگنر  يا  هوهق  كران  هتـسوپ  لخاد  رد  ماداب  زغم  تسا .  زیت  كون  نآ  فرطکی  هک  هدوب  حطـسم  لکـش و  یـضیب  ماداب  زغم 

 . تسا نآ  لخاد  رد  گنردیفس  ماداب  زغم  هک  درک  ادج  نآ  زا  مرگ  بآ  کمکب  ارنآ  ناوت  یم 
 . دوش یم  هداد  صیخشت  خلت  ماداب  زا  تلوهسب  درد و  يا  هزمشوخ  میالم و  معط  نیریش و  ماداب  زغم 

 . دوش یم  یبط  هدافتسا  نآ  هویم  گرب و  هفوکش ،  دننام  نیریش  ماداب  تخرد  ياه  تمسق  هیلک  زا 
ییایمیش : تابیکرت 

هدیفس داوم  دصرد  ياراد 25  نینچمه  ماداب  دشاب .  یم  نغور  دصرد  ات 45  ياراد 40  خلت  ماداب  دصرد و  ات 55  ياراد 50  نیریش  ماداب 
دشاب  یم  یندعم  داوم  ژالیسوم و  غمص ،  دنق ،  ( ، Emulsine  ) نیسلوما مانب  يزاتساید  يا و 

دیـسا هدام  نیا  يور  رب  بآ  رثا  زا  هک  دـشاب  یم   ( Amygdlin  ) نیلادگیمآ مانب  دـصرد )  ات 3   1 یـصوصخم (  هدام  ياراد  خلت  ماداب 
 . دوش یم  لصاح  زکولگ  و  ( Aldehyde benzoic  ) کیئوزنب دیئدلآ  کیردینایس و 

تسرد  Malachite تیـشالام مانب  يزبس  گنر  نآ  زا  نینچمه  دور و  یم  راکب  يزاس  رطع  رد  کیئوزنب )  دیئدلآ   ) خلت ماداب  سناسا 
 . دننک یم 
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خلت 0/000025 ماداب  رد  کیردینایـس  دیـسا  ردقم   . دشاب یم  خلت  یمک  تسا  کیردینایـس  دیـسا  ياراد  هکنیا  لیلدـب  خـلت  ماداب  سناسا 
 . تسا دصرد 

 : دوش یم  تفای  ریز  داوم  هدش  کشخ  نیریش  ماداب  زغم  مرگ  دص  رد 
مرگ  بآ 4/7 

يرلاک  يژرنا 598 
مرگ نیئتورپ 18/6 

مرگ  هدشن 54/2  عابشا  ياه  نغور 
مرگ  هتساشن 19/5 

مرگ  یلیم  میسلک 320 
مرگ  یلیم  رفسف 500 
مرگ  یلیم  نهآ 4/7 

مرگ  یلیم  میساتپ 770 
مرگ  یلیم  نیماتیو ب 1 0/25 

مرگ  یلیم  نیماتیو ب 2 0/9 
مرگ  یلیم  نیماتیو ب 3 3/5 

ماداب یئوراد  صاوخ 
 . تسا رت  مرگ و  یمک  ناریا  میدق  بط  رظن  زا  نیریش  ماداب 

درک .  هدافتسا  اه  هچب  يارب  تسوبی  عفر  ناوت  یم  ماداب  نغور  زا  اصوصخم  تسا  تسوبی  دض  ماداب  نغور  هدوب و  نیلم  ماداب  ( 1
 . دنک یم  مرن  ار  هنیس  ماداب  (2

 . تسا روآ  طلخ  هدوب و  دیفم  سغفن  یگنت  هرجنح و  یتحاران  هفرس ،  عفر  يارب  ماداب  ریش  (3
 . تسا دیفم  لاهسا  هناثم و  اه و  هدور  مخز  نامرد  يارب  ماداب  ( 4

 . تسا ضباق  هدوب و  هدعم  يوقم  هداد  وب  ماداب  (5
 . دنک یم  دایز  ار  مرپسا  دیلوت  تسا و  یسنج  يورین  هدننک  تیوقت  ماداب  (6

 . تسا دیفم  هفرس  دبک و  درد  يارب  دینک  طولخم  لسع  اب  هدرک و  بایسآ  ار  ماداب  (7
 . دنک یم  تیوقت  ار  نادند  هشیر  هثل و  ماداب  هلاغچ  (8

 . تسا دیفم  ناهد  یکشخ  يارب  ماداب  هلاغچ  ( 9
 . دینک هدافتسا  لافطا  يارب  لهسم  ناونعب  دینک و  مد  ار  ماداب  هفوکش  (10

رد مرگ  فرصم 5  ردقم   .) تسا یـسفنت  يراجم  باهتلا  درد و  نیکـست  يارب  وراد  نیرتهب  ماداب  زغم  گنر  يا  هوهق  تسوپ  هدرک  مد  (11
 ( بآ مرگ   100

 . تسا دیفم  ارفص  هسیک  دبک و  یئاسران  يارب  ماداب  تخرد  گرب  هدناشوج  (12
 . درب یم  نیب  زا  ار  یباوخیب  تسا و  روآ  باوخ  ماداب  نغور  (13

هدرک و طولخم  اریتک  رکـش و  اـب  ار  ماداـب  نغور  دـیاب  کـشخ  هفرـس  ندرب  نیب  زا  اـه و  هدور  ندـش  مرن  هنیـس و  ندرک  فاـص  يارب  (14
 . دیروخب
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گنس طولخم  نیا  انمـض  دوب .  دهاوخ  اه  هچب  هچیپ  لد  لاهـسا و  عفر  يارب  یبوخ  يوراد  دینک  ولخم ط  مرگ  بآ  اب  ار  ماداب  نغور  (15
 . دنک یم  ناسآ  ار  ندرک  راردا  هدرک و  جراخ  ار  هناثم 

 . دینک برچ  ماداب  نغور  اب  ار  تشپ  ياه  هرهم  ناریپ ،  یگدیمخ  عفر  سرقن و  نامرد  يارب  (16
 . تسا مرک  دض  لهسم و  ماداب  تخرد  هزات  گرب  (17

. درب یم  نیب  زا  ار  لاهسا  هدوب و  ضباق  مادب  تخرد  هدش  کشخ  گرب  (18
. دور یم  راکب  اهدامپ  اه و  مرک  رد  باهتلا  دض  یگدننک و  مرن  تیصاخ  لیلدب  نیریش  ماداب  نغور  (19

ریمخ تروصب  هک  دـینک  طولخم  غرم  مخت  هدرز  کـی  لـسع و  نآ  نزومه  اـب  ار  نیریـش  ماداـب  نغور  هنیـس ،  ياـهیرامیب  عـفر  يارب  (20
 . دیروخب تعاس  هس  ره  هلصافب  ارنا  زا  يروخیاچ  قشاق  کی  هدرک و  هفاضا  یمتخ  لگ  هدناشوج  نآ  هب  سپس  دیاراد  یتخاونکی 

ار شراخ  دـیلامب  اهنآ  ندـب  حوطـس  مامت  رد  ار  ماداب  نغور  دـنراد  کـلمخم  کخرـس و  هک  هکیئاـه  هچب  تسوپ  شراـخ  عفر  يارب  (21
 . دهد یم  نیکست 

. دنک یم  نامرد  ار  یگتخوس  هدرک و  عفر  ار  باهتلا  تسوپ  يور  رب  ماداب  نغور  ندیلام  (22
 . دنک یم  عفر  ار  امزگا  ماداب  نغور  ( 23

خلت ماداب  صاوخ 
 . دروآ لمعب  ار  تقد  تیاهن  دیاب  نآ  فرصم  رد  تسا  کیردینایس  دیسا  ياراد  خلت  ماداب  نوچ 

تسا  کشخ  مرگ و  یلیخ  ناریا  میدق  بط  رظنزا  خلت  ماداب  زغم 
يارب مشچ  رود  رب  نآ  ندیلام  نینچمه  دـشاب  یم  درد  رـس  يارب  یبوخ  دامـض  دـینک  طولخم  هکرـس  اب  هدرک و  بایـسآ  ار  خـلت  ماداب  -1

 . تسا دیفم  ییانیب  تیوقت 
 . تسا دیفم  هیر  مرو  هفرس و  سفن ،  یگنت  يارب  خلت  ماداب  ندروخ  - 2

 . دنک یم  زیمت  ار  لاحط  دبک و  دیروخب  لسع  ابار  خلت  ماداب  -3
 . دیروخب عانعن  هتساشن و  اب  ار  خلت  ماداب  اه  هیلک  درد  عفر  يارب  -4

 . تسا دیفم  جنلوق  يارب  لسع  اب  ار  خلت  ماداب  - 5
 . دیروخب هدرک و  طولخم  روگنا  هریش  اب  ار  خلت  ماداب  هیلک ،  ياه  یتحاران  هیلک و  گنس  ندرب  نیب  زا  يارب  -6

 . تسا لبهم  رد  خلت  ماداب  فایش  نداد  رارق  نآ  نامرد  زرط  نیرتهب  دتفا  یم  بقع  اه  مناخ  هنایهام  تداع  رگا  -7
تسوپ يور  دینک و  تسرد  نآ  زا  يدامض  هدرک و  طولخم  هکرـس  اب  دینک و  ردوپ  ار  خلت  ماداب  تروص ،  ياه  هکل  ندرب  نیبزا  يارب  -8

 . دیلامب
 . دوریم راکب  کلمخم  شراخ و  هنهک  ياه  مخز  نامرد  يارب  خلت  ماداب  دامض  -9

 . تسا دیفم  اهدرد  عاونا  نامرد  يارب  خلت  ماداب  تخرد  هشیر  دامض  - 10
 . دور یم  راکب  هدور  مرک  عفد  هیلک و  لاحط ،  ندرک  كاپ  يارب  ماداب  تخرد  هشیر  دامض  -11

 . دور یم  راکب  هدور  مرک  عفد  و  لاحط ،  ندرک  كاپ  يارب  خلت  ماداب  تخرد  هشیر  هدرک  مد  -12
 . درد یلهسم  تیصاخ  خلت  ماداب  نغور  -13

 . تسا دیفم  هناثم  گنس  ندرک  جراخ  هیلک و  درد  سفن ،  یگنت  يارب  خلت  ماداب  نغور  -14
 . دیزیرب شوگ  رد  ار  خلت  ماداب  نغور  زا  هرطق  کی  شوگ  رد  ادص  ندز و  گنز  عفر  يارب  -15

 . درب یم  نیب  زا  ار  كورچ  نیچ و  اه و  هکل  تروص ،  يور  خلت  ماداب  نغور  ندیلام  -16
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 . درب یم  نیب  زا  هدش  داجیا  امرس  زا  هک  ار  اپ  تسد و  كرت  خلت  ماداب  نغر  -17
هب التبم  هک  یطاقن  نتـسش  يارب  نوباص  ياجب  نآ  زا  دـننک و  تسرد  يریمخ  خـلت  ماداـب  زا  رگا  دنتـسه  اـمزگا  هب  ـالتبم  هک  ییاـهنآ  -18

 . دنبای یم  دوبهب  يدوزب  دننک  هدافتسا  تسا  امزگا 
 . تسا دیفم  لغب  ریز  اپ و  دب  يوب  عفر  يارب  خلت  ماداب  ریمخ  -19

 . تسا دیفم  هفرس  هایس  نامرد  يارب  خلت  ماداب  نغور  -20
هدافتسا : زرط 

رد ریمخ  تروصب  دـننک و  یم  درخ  ندرک  کشخ  ندرک و  زیمت  زا  سپ  ار  ماداـب  زغم  ماداـب ،  نغور  ندروآ  تسدـب  يارب  ماداـب :  نغور 
 . دنمان یم  لوا  راشف  ار  نغور  نیا  دننک .  یم  جارختسا  ار  نآ  نغور  هداد و  رارق  راشف  تحت  ارنآ  سپس  دنروآ و  یم 

لیلدـب دـنروآ .  یم  تسدـب  ار  مود  راشف  نفور  هداد و  رارق  ییایمیـش  داوم  ترارح و  رثا  تحت  هدـنامیقاب  لوا  راشف  زا  هک  ار  ماداـب  هلاـفت 
ماب هدرک و  طولخم  وله  ولآدرز و  هتـسه  زغم  نغور  دـننام  رگید  ياه  نغور  اب  ارنآ  هدرک و  بلقت  الومعم  تسا  نارگ  ماداب  نغور  هکنیا 

 . دنشورف یم  ماداب  نغور 
دیلوت کیئوزنب  دیئدلآ  کیردینایس و  دیـسا  دنریگ  رارق  ّبآ  رثا  تحت  وله  ای  ولآدرز و  زغم  ای  خلت  ماداب  نغور  رگا  هتفگ د  هک  روطنامه 

 . درک هدافتسا  بآ  زا  دیابن  اه  هتسه  نیا  زا  نغور  نتفرگ  يارب  نیاربانب  تسا  یمس  هک  دوش  یم 
 ، يوق نآ  يوب  دـیآ .  یم  رد  گنرمک  درز  گنرب  ندـش  هنهک  رثا  رد  هک  تسا  گنریب  لالز و  یعیام  سناـسا  نیا  خـلت :  ماداـب  سناـسا 

هشیمه دیاب  نیاربانب  دوش .  یم  دیسکا  بیکرت و  اوه  نژیسکا  اب  تلوهسب  خلت  ماداب  سناسا  تسا .  یمس  رایسب  خلت و  هدننازوس و  شمعط 
 . دوش يردهاگن  درس  کیرات و  ياج  رد  هدوب و  هتسب  رد  رپ و  الماک  نآ  يوتحم 

 . دشاب یم  خلت  معط  یعوبطم و  يوب  ياراد  ماداب  تخرد  هفوکش  لگ و  ماداب :  لگ  هفوکش و 
کی رد  ار  نیریش  ماداب  تسوپ  مرگ  هک 50  تسا  تروص  نیا  هب  نآ  هیهت  زرط  دوش .  یم  فرصم  هدناشوج  تروصب  ماداب :  هویم  تسوپ 

 . دننک یم  فرصم  هدرک و  فاص  ارنآ  سپس  دنناشوج  یم  ارنآ  هقیقد  دنچ  تدم  هتخیر و  بآ  رتیل 
یم فاص  سپس  دنناشوج و  یم  بآ  رتیل  کی  رد  ار  تخرد  گرب  مرگ  ماداب 50  تخرد  گرب  هدناشوج  هیهت  يارب  ماداب : تخرد  گرب 

 . دننک
 . دوش یم  فرصم  هدادوب  ای  ماخ و  هدش و  کشخ  تروصب  الومعم  ماداب :  زغم 

هک هدرک  بایـسآ  ـالماک  ار  ماداـب  زغم  مرگ  نآ 50  هیهت  يارب  دـننک .  یم  هیهت  ماـخ  هدادـن و  وـب  ماداـب  زغم  زا  ار  ماداـب  ریـش  ماداـب :  ریش 
یـش دـننام  یعیام  دـننک  یم  طولخم  بآ  رتیل  کی  اب  هدرک و  هفاضا  نآ  هب  دـنق  اـی  رکـش  مرگ  ردقم 50  سپـس  دـیآ .  رد  ردوپ  تروصب 

 . دیآ یم  تسدب 
بیترت نیدب  دشاب  نآ  لمکم  ای  ردم و  ریش  نیشناج  دناوت  یم  تسا و  دیفم  رایسب  لافطا  راوخ و  ریش  ناکدوک  يارب  ماداب  ریـش  رگید  عون 
بایـسآ ارنآ  سپـس  دوش  هدنک  نآ  تسوپ  ات  دنهد  یم  رارق  مرگ  بآ  رد  هقیقد  دنچ  تدـمب  ار  ماداب  مرگ  ردقم 50  هک  دیآ  یم  تسدـب 

ریمخ سپـس  دـیآ  رد  ریمخ  لکـشب  اـت  دـننز  یم  مهب  دـننک و  یم  هفاـضا  ناـب  ار  بآ  یمک  ردـقم  دـنیآ و  یم  رد  ردوپ  تروصب  هدرک و 
زا ار  عیام  نیا  دوش .  لح  الماک  ات  دـننک  یم  هفاضا  نآب  لسع  مرگ  ردقم 50  سپـس  دننز و  یم  مهب  طولخم و  بآ  رتیل  کی  اب  ار  لصاح 

. دنامب یقاب  نآ  زا  ریش  دننام  یعیام  ات  دننارذگ  یم  لملم  هچراپ 
 . دوب دهاوخن  نآ  ندرک  فاص  هب  یجایتحا  دننک  هدافتسا  ماداب  ریش  زا  دنهاوخب  غلاب  صاخشا  رگا  هتبلا 

رکش ای  لسع  مرگ  بآ و 50  رتیل  کی  هدـنک  تسوپ  ماداب  مرگ  ردقم 50  هک  دشاب  یم  تروص  نیدـب  تسا  رت  ناسآ  هک  يرگید  هقیرط 
 . دیآ تسدب  ریش  دننام  یعیام  ات  دیزیرب و  یقرب  نک  طولخم  لخاد  رد  ار 

ییوراد تاعالطا  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1869زکرم  هحفص 754 

http://www.ghaemiyeh.com


 : تارضم
دیابن دشاب  یم  مضهلا  لیقث  نیگنـس و  نوچ  یلو  تسا  یبوخ  رایـسب  ياذغ  نیاربانب  تسا  يرایـسب  يذـغم  داوم  ياراد  هکنیا  رظن  زا  ماداب 
تسین بوخ  درس  فیعـض و  ياه  هدعم  يارب  نینچمه  ماداب  دشاب .  هناد  هد  زا  شیب  زور  رد  دیابن  نآ  رادقم  درک و  طارفا  نآ  ندروخ  رد 

. دروخب رکش  اب  ار  ماداب  تسا  رتهب  دنراد  فیعض  هدعم  هک  یصاخشا  و 
 : عبانم

http://aftab.ir خلت ماداب  یئوراد  صاوخ 
http://www.aghlam.com ماداب ییوراد  صاوخ 

http://www.parsiteb.com ماداب
Almond http://www.money58.netfirms.com ماداب

رطعم هناد  له ؛ صاوخ 

يراکم رصان  هدننک :  هیهت 
نوخسار عبنم : 

ناتسودنه زا  ایند  یفرصم  له  دصرد  دودح 80  دشاب و  یم  ناتسودنه  نآ  نطو  دیور .  یم  مرگ  هراح و  قطانم  رد  هک  تسا  یهایگ  له 
دوش . یم  نیمات 

دوجو نآ  هویم ي  رد  يا  هوهق  گنر  هب  یعوبطم  رطعم و  ياه  هناد  تسا . هایـس  ای  زبس  درز ، ياه  گنر  هب  لکـش و  یـضیب  لـه ، هویم ي 
. دسر یم  فرصم  هب  اهاذغ  اه و  یندیشون  ندرک  وبشوخ  يارب  هیودا و  ناونع  هب  هک  دراد 

لیدبت ینیریش  رسد و  یندیـشون ، عاونا  يارب  اه  هدنهد  معط  نیرتهب  زا  یکی  هب  ار  هناد  نیا  له ، روآاهتـشا  شخبامرگ و  رثا  شوخ و  رطع 
نینچمه اه و  ینیریـش  کیک و  نان ،  عاونا  هیهت  يارب  ینغور  هیودا  نیا  نیتال ، ياکیرمآ  اـپورا و  هناـیمرواخ ، ناتـسودنه ، رد  دزاـس . یم 

دور . یم  راک  هب  هوهق  ياچ و 
. دوش یم  هدافتسا  هدش  بایسآ  ای  هدیبوک  له  زا  زین  یناریا  یتنس  ياهرسد  اه و  ینیریش  زا  يرایسب  رد 

. دنتسه ناهج  رد  له  ياههدننک  فرصم  نیرتشیب  اهیناتسکاپ  اهيدنه و  هسیاقم ، ماقم  رد  هتبلا 
عون هک  تسا  زبس  له  دیفس و  له  هایس ، له  لماش  نآ  فلتخم  عاونا  تساهلیبجنز و  هریت  زا  یهایگ  هویم  له ، دینادب  دشاب  بلاج  دیاش 

. دراد يرتدنت  رطع  نآ  زبس 
دیفس له 

رارق هدافتـسا  دروم  ار  له  گنر  هایـس  ياههناد  هدرک و  زاب  ار  نآ  فالغ  تسین  مزال  امتح  ابرم ، ای  ینیریـش  اذـغ ، ندرک  نیگآرطع  يارب 
ناتناهد رد  له  ياههناد  ندیوج  معط  هکنآ  رگم  دنک ؛ یم  معط  شوخ  ار  اهاذغ  یفاک  هزادنا  هب  زین  فالغ  نامه  اب  له  هویم  هکلب  دیهد ،

. دیشاب هتشاد  تسود  ار 
مد ار  نآ  ياچ ، اب  هارمه  دنزادنا و  یم  يروق  رد  ار  له  هویم  ددع  کی  ای  له  هناد  دـنچ  ياچ ، ندرک  مد  ماگنه  اهیـضعب  نیا ، رب  هوالع 

. دراد ینامرد  تیصاخ  مه  دوش و  یم  رتمعطشوخ  مه  ياچ ، نیا  دننک . یم 
: ییایمیش تابیکرت 

تسا زین  یبرچ  ینیزر و  داوم  ياراد  هایگ  نیا  انمض  دشاب  یم  دودح 4 % رد  يرطعم  رارف و  سناسا  ياراد  له 
نامرد  صاوخ 
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تسا . کشخ  مرگ و  ناریا  میدق  بط  رظن  زا  له 
ریـس و يوب  لثم  ) ناهد عوبطمان  يوب  دناوت  یم  اذـغ ، رتهب  شراوگ  مضه و  هب  کمک  نمـض  اذـغ  فرـص  زا  سپ  له  ياه  هناد  ندـیوج 

. دنک یثنخ  زین  ار  زایپ )
دننک . یم  تیوقت  ار  اه  هدور  هدعم و  هتشاد و  یشخبامرگ  صاوخ  له  ياه  هناد 

دشخب . یم  دوبهب  ار  اذغ  مضه  لمع  دنک و  یم  کیرحت  ار  اهتشا  له 
هدعم دیسا  دایز  حشرت  عنام  هدش و  یلاح  یب  عوهت و  تلاح  خفن ، داب  همضاهءوس ، تیلوک ، نیکست  بجوم  نآ  غاد  هدرک ي  مد  ندیشون 

دوش . یم 
ینبل و تالوصحم  هب  ار  نآ  ناوت  یم  ور  نیا  زا  تسا . ولگ  رد  طلخ  لیکـشت  زا  يریگولج  له ، دنمـشزرا  رایـسب  هژیو و  صاوخ  زا  یکی 

. دنک کمک  زین  نآ  مضه  هب  هدرک و  یثنخ  دوش  یم  ولگ  رد  طلخ  لیکشت  بجوم  هک  ار  ریش  رثا  ات  دوزفا  اه  گنیدوپ 
یم كاپ  یفاضا  تاحشرت  طلخ و  زا  ار  هنیـس  ینیب و  اه ، شنورب  اه و  سونیـس  دراد و  ار  تناروتکپـسکا  يوراد  تیـصاخ  له  ياه  هناد 

. دننک
یم کمک  هتفر  تسد  زا  ناوت  يژرنا و  یبایزاب  هیحور و  دوبهب  هب  ور  نیا  زا  دراد  از  يژرنا  شخبامرگ و  صاوخ  دـش  رکذ  هک  نانچ  له 

تسا . رثوم  یگدرسفا  عفر  رد  دهد و  یم  شهاک  ار  ینارگن  بارطضا و  دنک ،
. تسا دیفم  ناکدوک  يراردا  بش  نامرد  يارب  دوش  یم  هتفگ  دنک و  یم  تیوقت  ار  اه  هیلک  نینچمه  له 

: زا دنترابع  له  صاوخ  رگید 
تسا . بلق  هدنک  تیوقت  - 

دزاس . یم  جراخ  ندب  زا  ار  هدور  هدعم و  زاگ  هدوب و  نکشداب  - 
تسا . ندب  هدننک  تیوقت  - 

تسا . روآ  راردا  - 
دنک . یم  زاب  ار  یگدعاق  - 

. دینک هرقرق  ناهد  رد  ار  له  هدرک  مد  روظنم  نیدب  دنک ، یم  فرطرب  ار  ناهد  ياه  مخز  - 
تسا . ناهد  هدننک  وبشوخ  - 

. دیزیرب شوگ  رد  ار  له  درگ  شوگ ،  درد  نیکست  يارب  - 
دروآ . یم  نییاپ  ار  بت  - 

تسا . یگدروخامرس  جلاعم  - 
تسا . دیفم  مسیتامور  درد  نیکست  يارب  - 

. تسا تیمومسم  دض  - 
. تسا دیفم  مشچ  ياه  يرامیب  عفر  يارب  - 

له : هدرک  مد  هیهت 
هدرک و فاص  ار  نآ  سپـس  دـشکب . مد  هقیقد  تدـم 10  هب  دـیراذگب  هتخیر و  شوج  بآ  رتیل  کی  رد  ار  هدـیبوک  لـه  مرگ  رادقم 30 

درک . هفاضا  نآ  هب  ياچ ، ندرک  مد  عقوم  ناوت  یم  نینچمه  ار  له  دیشونب .
: له اب  ییوراد  هدرک  مد  کی  هیهت 

هناد ددع  4 هایس ، لفلف  هناد  ددع  اب 4  هارمه  ار  له  هناد  ددـع   4 معط ، شوخ  شخب و  مارآ  رطعم و  یهاـیگ  هدرک ي  مد  کـی  هیهت  يارب 
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يور تعاس  مین  تدـم  هب  ار  نآ  دـیزیرب . بآ  رتیل  یلیم  رد 600  هزات  لیبجنز  كزان  هقلح  دـنچ  هدـیبوکن و  نیچراد  هعطق  کی  کخیم ،
دشوجن . دیشاب  بظاوم  اما  دیهد ، رارق  میالم  ترارح 

دیشونب . لسع  ای  ریش  یمک  اب  هارمه  غاد  تروص  هب  دینک و  فاص  ار  هدرک  مد 
تسا . یگدروخامرس  هفرس و  يارب  هداعلا  قوف  ینامرد  زور ، رد  راب  ود  هدرک  مد  نیا  ندیشون 

له : دایز  فرصم  تارضم 
دروخ اریتک  اب  دیاب  ار  نآ  لکشم ، نیا  عفر  يارب  تسا . رضم  اه  هدور  يارب  له  دایز  فرصم 

 : عبانم
http://www.parsiteb.com له صاوخ 

http://daneshnameh.roshd.ir یئوراد »  » له
http://iran-world.com رطعم هناد  له ؛ صاوخ 

Cardamom http://www.money58.netfirms.com له

نیچراد صاوخ 

دوش . یم  مامشتسا  عوبطم  ییوب  نآ  ياه  تمسق  مامت  زا  هک  رتم  ات 7  عافترا 5  هب  زبس ، هشیمه  کچوک ، تسا  یتخرد  نیچراد 
دیفـس گنر  هب  ییاه  لگ  ياراد  هریت و  زبس  تخرد  نیا  گرب  دوش . یم  رهاظ  نیدرورف  لیاوا  ات  نمهب  ياه  هام  هلـصاف  رد  نآ  ياه  لـگ 

. تسا
. دشابیم  Cinnamomum zeylanicum هایگ نیا  یملع  مان 

بآ اب  نآ  ریطقت  زا  دراد و  دوجو  روکذم  تخرد  تسوپ  رد  دـصرد  کی  رادـقم  هب  تسا  نیچراد  مهم  تمـسق  اهنت  هک  نیچراد  سناسا 
دوشیم . لصاح  زین 

ییالط و درز  ياه  گنر  هب  ندـش  هدیـسکا  تلع  هب  نامز و  رورم  هب  یلو  تسا ، نشور  درز  گنر  هب  ندوب  هزات  تروص  رد  سناـسا  نیا 
. دیآیمرد زمرق  هب  لیام  ياهوهق  سپس 

. دندرک هدافتسا  اهاذغ  رتهب  معط  يارب  دنتخانش و  ار  ینشاچ  نیا  ایند  مامت  نآ ، زا  دعب  دش و  تفای  اکناليرس  رد  راب  نیلوا  نیچراد 
C ياه نیماتیو  يدایز  رادقم  ربیف و  مرگ  زا 1  رتشیب  نهآ و  مرگ  یلیم   1 میسلک ، مرگ  یلیم  يواح 28  نیچراد ، يروخ  ياچ  قشاق  کی 

. دراد تاردیهوبرک  مرگ  رادقم 2/1  نینچمه  تسا . زنگنم  و K و 
. دراد هیودا  ناونع  هب  یناوارف  دربراک  نآ  هچتخرد  تسوپ  تسا و  دنه  بونج  اکناليرس و  یموب  نیچراد 

دننک . یم  هدافتسا  نآ  زا  ياچ  ای  اذغ  رد  دننک و  یم  ردوپ  الومعم  هدرک و  ادج  ار  هچتخرد  نیا  تسوپ  نیچراد ، هیهت  يارب 
فرـصم هفلتخم  ضارما  نامرد  يارب  رـصم  هثالث  مارها  نامتخاس  زا  لبق  یتح  رـصم  رد  تسا  هتفریم  راکب  ایند  رد  مایالا  میدـق  زا  نیچراد 

تسا .  هدش  یم 
یهذم مسارم  رد  تسا و  هدش  هراشا  نآ  هب  سدقم  باتک  رد  هدش و  قتـشم   Kinnamon یبرع هملک  زا   Cinnamon نیچراد مسا 

 . تسا هتفر  یم  راکب  نایدوهی 
هب نوخ  شدرگ  نایرج  مضه و  لامعا  هدـننک ،  تیوقت  ناونع  هب  تسا و  ضباق  كرحم و  ننات ،  سناسا و  نتـشاد  تلع  هب  نیچراد  هایگ 

دور و  یم  راک 
نتـشاد تلع  هب  نینچمه  . دوش یم  هدافتـسا  نکـشداب  ناونع  هب  دشاب ، هارمه  خـفن  اب  هک  يدراوم  رد  هژیوب  همـضاهءوس ،  عفر  يارب  نآ  زا 
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دور . یم  راک  هب  روتنت  درگ و  دننام  وراد ، تروص  هب  دوش و  یم  فرصم  نوخ  داقعنا  ندب و  یمومع  فعض  لاهسا ،  عفر  رد  ننات 
دون هناد  هایـس  هک  يدارفا  دصرد   60: داد ناشن  دمآ ، تسد  هب  هک  یجیاتن  هدـعم ،  خـفن  يور  رب  هناد  هایـس  نیچراد و  هایگ   2 رثا یسررب  اب 

دـصرد رگید  فرط  زا  دنتفای  دوبهب  دـندرک ، هدافتـسا  نیچراد  هک  يدارفا  دـصرد  هناد و10  هایـس  نیچراد و  طوـلخم  هک  يدارفا  دـصرد 
طولخم يوراد  اب  ناگتفای  دوبهب  دـصرد  هک  تسا  رکذ  هب  مزال  تسا  هدوب  ناـسکی  نادرم  ناـنز و  رد  طولخم ، يوراد  اـب  ناـگتفای  دوبهب 
. تسا وبیسالپ  دننامه  نارامیب ،  يور  رب  نیچراد  ریثات  هدوب و  ییاهنت  هب  نیچراد  هناد و  هایس  يوراد  زا  رتشیب  هناد ،  هایس  نیچراد و 

رکـش اب  ار  نآ  ناوتیم  یتح  هک  دهدیم  اذغ  هب  ینیریـش  معط  مینکیم  هفاضا  اذـغ  هب  ار  نآ  هکیماگنه  تسا . صاخ  هیودا  کی  نیچراد 
یکی دراد . ندب  يارب  تمالس  ظاحل  زا  يرایسب  صاوخ  نیچراد  هوالع ، هب  درادن . زین  ار  رکش  ياهررض  لاح  نیع  رد  یلو  تفرگ . هابتشا 

نومروه نیا  هب  يرتمک  زاین  ندـب  هجیتن  رد  دوشیم و  ندـب  رد  نیلوسنا  نومروه  ییاراک  شیازفا  ثعاب  هک  تسا  نیا  نیچراد  صاوخ  زا 
هبوچدرز دنکیم . ربارب  ود  ار  نیلوسنا  رثا  یلگ  میرم  هیودا  هک  دهدیم  ناشن  تاناویح  رب  تاقیقحت  دنکیم . ادـیپ  نوخ  دـنق  لرتنک  يارب 

دارفا زا  يرایسب  تسا . اراد  نوخ  نیلوسنا  رب  ار  هدش  رکذ  ياههیودا  زا  يرتشیب  رثا  یتح  نیچراد  یلو  هدرک  ربارب  هس  ار  رثا  نیا  کخیم  و 
. تسا هتشاد  ناشنوخ  دنق  رب  یتبثم  رایسب  ریثأت  هنازور  نیچراد  يروخیاچ  قشاق  کی  فرصم  هک  دناهداد  شرازگ  تباید  هب  التبم 

تسا هدوب  نوخ  راشف  شهاک  رد  نیچراد  تبثم  ریثأت  هدنهد  ناشن  تاقیقحت  یخرب  نینچمه 
هیذغت نیچراد و 

نیماتیو يدایز  رادقم  ربیف و  مرگ  زا 1  رتشیب  نهآ و  مرگ   1 میسلک ، مرگ  يواح 28  نیچراد ، يروخ  ياچ  قشاق  کی  دیناد  یم  امش  ایآ 
. تسا زنگنم  ياه C و K و 

. دراد تاردیهوبرک  مرگ  رادقم 2/1  نینچمه 
نیچراد دیاوف 

ءوس لیبق  زا  یـشراوگ  تـالالتخا  يارب  یمیدـق  يوراد  نیا  دـش . یم  هدافتـسا  میدـق  رد  هک  تسا  ییاـهوراد  زا  هتـسد  نآ  وزج  نیچراد 
. تفر یم  راک  هب  لاهسا  هدعم و  ياهدرد  هدعم ، خفن  همضاه ،

دنیاشوخان و ياهراتفر  تینابصع و  زا  يریگولج  شمارآ و  يارب  یشراوگ ، تالالتخا  نامرد  زا  ریغ  نیچراد ، هک  هدش  صخـشم  هزورما 
. دوش یم  هدافتسا  یبورکیم  داسف  اذغ و  داسف  زا  يریگولج  يارب  نینچمه  دور . یم  راک  هب  رتهب  مامشتسا  يارب  روطنیمه 

. دشاب یم  نوخ  لورتسلک  دنق و  رب  ینشاچ  نیا  رثا  دراد ، رتشیب  هجوت  هب  زاین  هک  نیچراد  دیاوف  زا  رگید  یکی 
 : نیلوسنا لمحت  مدع  روطنیمه  عون 2 و  تباید  يرامیب  يدوبهب  رد  نیچراد  رثا 

، دوش یم  لرتنک  ناشنوخ  دنق  دـننک ، یم  هدافتـسا  نیچراد  يروخ  ياچ  قشاق  هنازور 2/1  هک  يدارفا  هک  تسا  نآ  زا  یکاـح  تاـقیقحت 
دارفا نیا  رد  یبلق  يرامیب  شیادـیپ  لامتحا  روطنیمه  دـننام و  یم  نوصم  نزو  هفاضا  زا  دـبای ، یم  دوبهب  اهنآ  رد  نیلوسنا  هب  لمحت  مدـع 

. دیآ یم  نییاپ 
لورتسلک يور  رب  هزادـنا  نامه  هب  دـنک ، یم  لرتنک  ار  تباـید  يراـمیب  هک  هنوگناـمه  نیچراد  هک  دـنا  هدیـسر  هجیتن  نیا  هب  ناصـصختم 

. دراذگ یم  رثا  دب ) لورتسلک   ) LDL بوخ و
دراد .  یم  هگن  ناوج  تمالس  ار  ناسنا  نآ  هنازور  فرصم  تسا و  یناوج  زمر  نیچراد 

مک درب و  یم  نیبزاار  اهاپ  رمک و  فعـض  دـنک و  یم  مرگ  ار  هیلک  دور  یم  راکب  زین  یـسنج  يورین  نتفایزاب  ندـش و  دایز  يارب  نیچراد 
 . دنک یم  نامرد  ار  ینوخ 

نیچراد ياراد  هک  هدـمآ  رازابب  ییاه  مرک  اداناک  یلامـش و  ياکیرمآ  رد  ادـیدج  تسا و  ینالـضع  ياـهدرد  يارب  وراد  نیرتهب  نیچراد 
 . دور یم  راکب  درد  عفر  يارب  تسا و 
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تیـصاخ نیا  دیتسه .  مارآ  ردقچ  دینیب و  یم  ابیز  ار  زیچ  همه  رد  نیچراد  تانود  کی  ندروخ  از  دعب  هک  دیا  هدش  هجوتم  لاحب  ات  امتح 
ناوت یم  تقیقح  رد  و  تسا .  رتهب  شخب  مارآ  ياـهوراد  زا  يرایـسب  زا  درد و  هدـننک  داـشو  هدـنک  مارآ  رثا  نیچراد  اریز  تسا  نیچراد 
مارآ رثا  ناـسنا  تاـناویح و  يور  هک   Cinnamodehyde ماـنب تسا  يا  هداـم  نیچراد  رد  اریز  تسا  یهاـیگ  مویلاو  نیچراد  تفگ 

درد .  شخب 
رب بت  ناونعب  هکدـنا  هدروآرد  لوسپک  صرق و  تروـصب  ار  نیچراد  هزورما  یتـح  دـشاب و  یم  بت  ندروآ  نیئاـپ  نیچراد  رگید  مهم  رثا 

دراد .  نوخ  شدرگ  رد  یبوخ  رثا  دنک و  یم  زاب  ار  اهگر  نیچراد  دور .  یم  راکب 
نیلیس ینپ  رثا  هک  تفگ  ناوت  یم  یتح  تسا و  ضارما  لباقم  رد  ندب  تینوصم  ندرک  يوق  نآ  دراد و  يرگید  بیجع  تیصاخ  نیچراد 

ار نیچراد  ياچ  دـیوش  ضیرم  تسا  نکمم  دـیا و  هدـش  فیعـض  هک  دـیدرک  سح  رگا  تسا .  اراد  يدایز  ردـقم  هب  ار  کیتویب  یتنآ  و 
تسا .  وراد  نیرتهب  نیچراد  ياچ  دیراد  دیدش  فعض  ای  دیا  هدروخ  امرس  رگا  یتح  دینکن و  شومارف 

نیاربانب دـنک .  یم  يوق  مارآ و  زیمت و  ار  هدـعم  نیچراد  هک  درک  اعدا  دومن  فیلات  مهن  نرق  هک  یباتک  رد  یـسیلگنا  نادنمـشناد  زا  یکی 
یلومعم ياچ  رگا  یتح  درد .  یبوخ  رایـسب  معط  صاوخ  همه  نیا  اب  نیچراد  دـینک  هدافتـسا  نیچراد  زا  امتح  دـیراد  هدـعم  یتحاران  رگا 

یئوراد تیـصاخ  معط و  زا  رتشیب  هکنیا  يارب  دـیناوتیم  دـنک و  رتهب  ارنآ  معط  هک  دـینزب  مهب  نیچراد  تسوپ  هعطق  کی  ابارنآ  دیـشون  یم 
دشکب . مد  ياچ  اب  هارمه  ات  دیزیرب  يروق  لخاد  رد  ار  نآ  تسوپ  زا  يرادقم  دیربب  هرهب  نیچراد 

! دنداد یم  نیچراد  ياچ  دوخ  ياهیرتشم  هب  دندوب  میدق  بط  ياهرتکد  تقیقح  رد  هک  اه  یناملس  هتشذگ  رد  هک  تسین  لیلد  یب 
. تسا هدوب  نوخ  راشف  شهاک  رد  نیچراد  تبثم  ریثات  هدنهد  ناشن  تاقیقحت  یخرب  نینچمه 

هباشم يرثا  هک  تفگ  ناوت  یم  یتح  تساه و  يرامیب  لباقم  رد  ندب  ینمیا  متسیس  تیوقت  نآ  دراد و  يرگید  بیجع  تیـصاخ  نیچراد 
دراد . کیتویب  یتنآ  نیلیس و  ینپ 

ای دیا  هدروخ  امرـس  رگا  یتح  دینکن و  شومارف  ار  ینیچراد  ياچ  دیوش ، ضیرم  تسا  نکمم  دیا و  هدـش  فیعـض  هک  دـیدرک  سح  رگا 
تسوراد . نیرتهب  نیچراد  ياچ  دیراد ، دیدش  فعض 

هب نوخ  شدرگ  نایرج  اذـغ و  مضه  لمع  هدـننک ي  تیوقت  ناونع  هب  تسا و  ضباق  كرحم و  ننات ، سناـسا و  نتـشاد  تلع  هب  نیچراد 
. دوش یم  هدافتسا  نکشداب  ناونع  هب  دشاب ، هارمه  خفن  اب  هک  يدراوم  رد  هژیو  هب  همضاهءوس ، عفر  يارب  نآ  زا  دور و  یم  راک 

روتنت درگ و  دننام  وراد ، تروص  هب  دوش و  یم  فرصم  نوخ  داقعنا  ندب و  یمومع  فعض  لاهسا ،  عفر  رد  ننات  نتشاد  تلع  هب  نینچمه 
دور . یم  راک  هب 

نیاربانب دـنک .  یم  يوق  مارآ و  زیمت و  ار  هدـعم  نیچراد  هک  درک  اعدا  دومن  فیلات  مهن  نرق  هک  یباتک  رد  یـسیلگنا  نادنمـشناد  زا  یکی 
دینک . هدافتسا  نیچراد  زا  امتح  دیراد  هدعم  یتحاران  رگا 

یم دـیربب ، هرهب  نیچراد  یناـمرد  تیـصاخ  معط و  زا  رتـشیب  هکنیا  يارب  دراد . زین  یبوخ  رایـسب  معط  صاوخ ، همه  نیارب  هوـالع  نیچراد 
. دشکب مد  ياچ  اب  هارمه  ات  دیزیرب  يروق  لخاد  رد  ار  نآ  تسوپ  زا  يرادقم  ياچ ، ندرک  مد  عقوم  دیناوت 

نآ صاوخ  لسع و  نیچراد و 
دیروخب  مهاب  ار  لسع  نیچراد و  . 1

. دشاب یم  لاح  میدق و  نامز  رد  اه  يرامیب  زا  يرایسب  هدننک  نامرد  نیچراد  لسع و  طولخم  . 2
يارب یتـح  دوش  فرـصم  نیعم  رادـقم  رد  رگا  اـما  تسا ، نیریـش  هک  يدوجو  اـب  لـسع  هک  دنتـسه  هدـیقع  نیا  رب  نادنمـشناد  هزورما  . 3

. دشاب یمن  رضم  مه  یتباید  نارامیب 
هدرب مان  ار  دـنا  هدـش  نامرد  نیچراد  لسع و  طسوت  هک  يراـمیب  عون  دادعت 95   Weekly World مان  هب  اداـناک  رد  یفورعم  هلجم  . 4
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. تسا
. میوش یم  انشآ  اه  يرامیب  زا  يرایسب  هدننک  نامرد  نیچراد ، لسع و  اب  هلاقم  نیا  رد  . 5

لصافم مرو  . 6
يور ار  هلـصاح  ریمخ  دییازفایب . نیچراد  ردوپ  يروخ  ياچ  قشاق  نآ 1  هب  هدرک و  لح  مرگ  بآ  تمـسق  رد 2  ار  لسع  تمـسق  کی  - 

. تفر دهاوخ  نیب  زا  هقیقد  زا 15  دعب  درد  دیلامب . یمارآ  هب  درد  لحم 
طولخم نیچراد  ردوپ  يروخ  ياچ  قشاـق  لسع و 1  قشاق  اب 2  ار  غاد  بآ  ناـجنف   1 دـنناوت ، یم  لصافم  مرو  راچد  ناراـمیب  نینچمه  - 

. دوش هجلاعم  ناش  يرامیب  ات  دنهد  ماجنا  دیاب  زور  ره  ار  لمع  نیا  دنشونب . هدرک و 
اب 4/1 لسع  يروخاذغ  قشاق  طولخم 1  هناحبـص  زا  لبق  نارامیب  نیا  رگا  هک ، تسا  هداد  ناشن  نارامیب  نیا  يور  هدـش  ماجنا  تاعلاطم  - 

دنورب هار  دتسناوت  یمن  هعلاطم  دروم  نارامیب  تفر . دهاوخ  نیب  زا  هام  زا 1  دعب  اهنآ  درد  دننک ، لیم  ار  نیچراد  ردوپ  يروخ  ياچ  قشاق 
دننک . درد  نودب  نتفر  هار  هب  عورش  یتحار  هب  دنتسناوت  شور ، نیا  زا  هدافتسا  زا  دعب  اما 

وم شزیر  زا  يریگولج  . 7
دیلامب و دوخ  رس  يور  هدرک و  طولخم  نیچراد  ردوپ  يروخ  ياچ  قشاق  اب 1  هارمه  هب  لسع  يروخاذغ  قشاق   1 ندرک ، مامح  زا  لبق  - 

. دیئوشب ار  دوخ  ياهوم  سپس  دینک و  ربص  هقیقد   15-5
هناثم تنوفع  . 8

نیا دیـشونب . ار  نآ  هدرک و  لـح  مرگ  بآ  ناوـیل  رد 1  ار  نیچراد  ردوپ  يروخ  ياـچ  قشاـق  اب 1  هارمه  هب  لسع  يروخاذـغ  قشاـق   2 - 
. دورب نیب  زا  ار  هناثم  ياه  بورکیم  هک  دوش  یم  ثعاب  شور 

نادند درد  . 9
. دیلامب بارخ  نادـند  يور  ار  هلـصاح  ریمخ  هدرک و  طولخم  نیچراد  ردوپ  يروخ  ياچ  قشاق  اب 1  هارمه  هب  لسع  يروخیاچ  قشاـق   5 - 

. دوش نامرد  كاندرد  بارخ و  نادند  ات  دیهد  ماجنا  زور  رد  راب  ار 3  لمع  نیا 
لورتسلک . 10

. دیشونب ار  نآ  هدرک و  لح  ياچ  ناویل  ربارب 2  يرادقم  رد  ار  نیچراد  ردوپ  يروخ  ياچ  قشاق  اب 3  هارمه  هب  لسع  يروخاذغ  قشاق   2 - 
. دیآ یم  نییاپ  دصرد  هزادنا 10 هب  نوخ  لورتسلک  تعاس  زا 2  دعب  هلیسو  نیدب 

. تسا دیفم  رایسب  لورتسلک  هب  التبم  نارامیب  نامرد  رد  صلاخ  لسع  فرصم  هک  تسا  هداد  ناشن  ریخا  تاقیقحت  - 
یگدروخامرس . 11

نامرد يارب  شور  نیا  دینک . هدافتسا  نیچراد  ردوپ  يروخیاچ  قشاق  اب 4/1  مرگ  لسع  يروخاذغ  قشاق  طولخم 1  زا  زور  تدم 3  هب  - 
. دور یم  راک  هب  تیزونیس  یگدروخامرس و  نمزم ، هفرس 

يرورابان . 12
. دوش فرطرب  لکشم  نیا  ات  دننک  لیم  باوخ  زا  لبق  ار  لسع  يروخاذغ  قشاق  نادرم 2  - 

. دننک هدافتسا  ندش  رادراب  يارب  نیچراد  ردوپ  زا  دنناوت  یم  نانز  - 
ناهد ای  هثل  يور  زور  رد  بترم  روط  هب  ار  نآ  هدرک و  طولخم  لسع  يروخ  ياچ  قشاـق  اب 2/1 ار  نیچراد  ردوپ  يرادقم  رورابان  نانز  - 

. دوش ندب  دراو  قازب  قیرط  زا  لصاح  طولخم  هک  دوش  یم  ثعاب  راک  نیا  دنهد . رارق  دوخ 
لسع و ندروخ  هب  عورـش  نادرم  نانز و  هکنیا  ات  دـش . یمن  دـلوتم  يدازون  چـیه  لاس  تدم 14  يارب  اکیرمآ ) رد  يرهـش   ) دـنلیرم رد  - 

. دندش رادراب  نانز  یهاتوک  تدم  زا  دعب  دندرک و  نیچراد 
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درد هدعم  . 13
. دشاب یم  خفن  هدعم و  مخز  هدعم ، درد  هدننک  نامرد  نیچراد ،  ردوپ  لسع و  طولخم  - 

یبلق يرامیب  . 14
هناحبـص ناونع  هب  بترم  روط  هب  ار  شور  نیا  دـیهد . رارق  ابرم  ياج  هب  نان  يور  رب  ار  نآ  دـینک و  هیهت  ار  نیچراد  ردوپ  لسع و  ریمخ  - 

. دینک لیم 
زا يریگولج  نوخ و  ناـیرج  ندـش  رتهب  ندیـشک ، سفن  یتـحار  هب  بلق ، نابرـض  شهاـک  لورتـسلک ، ندروآ  نییاـپ  ثعاـب  شور  نیا  - 

. دوش یم  یبلق  يرامیب 
ینمیا متسیس  دوبهب  . 15

. دوش یم  سوریو  يرتکاب و  زا  ندب  تظافح  ثعاب  نیچراد  لسع و  زا  هنازور  هدافتسا  - 
. دنک یم  مواقم  ار  ندب  دشاب و  یم  نهآ  نیماتیو و  يدایز  رادقم  يوتحم  لسع ، - 

هدش دراو  ياه  يرتکاب  اه و  سوریو  اب  رتهب  هجیتنرد  دوش و  یم  نوخ  دیفس  ياه  لوبلگ  رتهب  درکلمع  ثعاب  لسع ، زا  هنازور  هدافتـسا  - 
. دگنج یم  ندب  هب 

همضاه ءوس  . 16
دوش و حشرت  هدعم  دیـسا  هک  دوش  یم  ثعاب  راک  نیا  دیزیرب . لسع  يروخاذـغ  قشاق  يور 2  ار  نیچراد  ردوپ  اذـغ ، هدـعو  ره  زا  لبق  - 

. دنک يریگولج  همضاه  ءوس  زا  دنک و  مضه  ار  هدعم  هب  هدراو  ياذغ 
ازنآولفنآ . 17

. دنک یم  يریگولج  یگدروخامرس  ازنآولفنآ و  زا  بیترت  نیا  هب  تسا و  یعیبط  دیفم  داوم  يوتحم  لسع  - 
رمع لوط  شیازفا  . 18

. دوش یم  سردوز  يریپ  هدنرب  نیب  زا  نیچراد  ردوپ  لسع و  اب  ياچ  ندیشون  - 
زور رد  راب   3-4 دینک . لیم  ياچ  دننام  دیناشوجب و  هدرک و  لح  بآ  ناجنف  رد 3  ار  نیچراد  ردوپ  قشاق  لسع و 1  يروخاذغ  قشاق   4 - 

. دیشاب هتشاد  مرن  فیطل و  یتسوپ  ات  دیشونب  ناجنف  رادقم 4/1  هب 
لوات . 19

طولخم حبـص  دـیراذگب و  لوات  يور  باوخ ، زا  لبق  هدرک و  طولخم  نیچراد  ردوپ  يروخاذـغ  قشاـق  اب 1  لسع  يروخاذـغ  قشاق   3 - 
دیهاوخ نیب  زا  هشیر  زا  ار  لوات  دـیهد ، ماجنا  زور  ره  هتفه  تدم 2  هب  ار  راک  نیا  رگا  دییوشب . مرگ  بآ  اب  ار  لوات  يور  رب  هدش  هدـیلام 

. درب
یتسوپ تنوفع  . 20

. دنوش یم  نامرد  نیچراد  ردوپ  لسع و  زا  هدافتسا  اب  امزگا  یتسوپ و  ياه  تنوفع  مامت  - 
نزو شهاک  . 21

. دیشونب یلاخ  هدعم  اب  هناحبص  زا  لبق  زور و  ره  ار  نیچراد  ردوپ  لسع و  ، بآ ناجنف   1 - 
. ددرگ یم  نزو  شهاک  ثعاب  هدرک و  يریگولج  ندب  رد  یبرچ  عمجت  زا  دیشونب ، زور  ره  ار  هدش  هتفگ  طولخم  رگا  - 

ناطرس . 22
. تسا هدش  هتخانش  ناوختسا  هدعم و  ياه  ناطرس  هدننک  نامرد  نیچراد ، لسع و  - 

فرـصم ناطرـس  زا  يریگولج  يارب  ار  نیچراد  ردوپ  يروخ  ياچ  قشاـق  اب 1  لسع  يروخاذـغ  قشاق   1 زور ، رد  راـب  هام و 3  يارب 1  - 
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. دینک
یگنسرگ . 23

. دشاب یم  دیفم  رایسب  هکلب  تسین ، رضم  اهنت  هن  لسع  رکش  هک  تسا  نیا  هدنهد  ناشن  ریخا  تاعلاطم  - 
. دریگ یم  ار  یگنسرگ  يولج  نیچراد  لسع و  زا  يواسم  رادقم  - 

. دیشاب رتشیب  يژرنا  ياراد  رت و  هدنزرس  هک  دوش  یم  ثعاب  نیچراد ، ردوپ  یمک  رادقم  بآ و  ناویل  رد 1  لسع  يروخاذغ  قشاق   2/1 - 
دب سفنت  . 24

یم ندیـشک  سفن  تحار  ثعاب  شور  نیا  دیـشونب . هدرک و  طولخم  مرگ  بآ  اـب  ار  نیچراد  لـسع و  يروخ  ياـچ  قشاـق  اه 1  حبـص  - 
. دوش

ییاونش مک  . 25
. دوش یم  ییاونش  دوبهب  ثعاب  نیچراد  لسع و  يواسم ، رادقم  فرصم  - 

رـساترس رد  یعیبط  ياذغ  ود  نیا  هکنیا  هب  هجوت  اب  دوب . نیچراد  لسع و  یعیبط ، ییاذغ  هدام  ود  زا  یمک  رایـسب  صاوخ  بلاطم  نیا  . 26
مییامن نیمضت  ار  دوخ  یتمالس  ات  مینک  هدافتسا  اهنآ  زا  تسا  رتهب  سپ  دوش ، یم  تفای  ایند 

نیچراد دایز  هدافتسا  تارطخ 
نیا اما  دوش . یمن  يژرلآ  دیدشت  بجوم  نیچراد  اریز  دننک ، زیهرپ  دوخ  ياهاذغ  رد  نیچراد  فرصم  زا  دیابن  دنراد ، يژرلآ  هک  يدارفا 

. دیریذپب ار  نآ  دب  تارثا  دیاب  دینک ، هدافتسا  نیچراد  زا  دایز  رایسب  امش  رگا  هک  دینکن  شومارف  ار  هتکن 
شزوس روطنیمه  ناهد و  هشوگ  ياه  كرت  اه و  مخز  تسوپ ، ندرک  مرو  ای  باهتلا  زا : تسا  ترابع  نیچراد  دایز  فرصم  رـضم  تارثا 

. هدعم
هب دوش ، یم  نوخ  شدرگ  ینوخ و  تالکـشم  زورب  ثعاـب  نوـخ  رد  نآ  يداـیز  اـما  دـنک ، یم  يریگوـلج  نوـخ  ندـش  هتخل  زا  نیچراد 

. دنک یم  ربارب  ود  ار  تالکشم  دوش ، فرصم  نیریپسآ ) دننام  ) دوش یم  نوخ  ندش  قیقر  بجوم  هک  ییاهوراد  اب  رگا  صوصخ 
یلک روط  هب  دینک و  ناج  شون  رینپ  اب  ای  دیشاپب و  تسام  يور  ای  دیزیرب  دوخ  هوهق  ای  ياچ  رد  ار  نیچراد  دیناوت  یم  مرتحم  هدنناوخ  امش 

... . همیق و شروخ  درز ،  هلش  میلح ،  لثم  ، درک راد  معط  نیچراد  اب  ار  ییاذغ  هدام  اهدص  ناوت  یم 
. دینک ار  هدافتسا  نیرتهب  دنوادخ  رامش  یب  تامعن  زا  دیرادرب و  مدق  دوخ  یتمالس  يارب  زورما  نیمه  زا  امش  مراودیما 

تارضم : 
 . تسا هدشن  نایب  نآ  يارب  یصاخ  تارضم 

 : عبانم
http://www.centralclubs.com نیچراد

http://www.parsiteb.com نیچراد
http://aftab.ir نیچراد صاوخ 

http://gigapars.com تسیچ ؟ نیچراد  صاوخ 
http://www.iranmania.com نیچراد

http://farhan.forumb.biz لسع نیچراد و  صاوخ 
Cinnamon http://www.money58.netfirms.com نیچراد

نآ صاوخ  ولآدرز و 
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يدالیم لوا  نرق  لیاوا  رد  تخرد  نیا  دـیور . یم  قطانم  نیا  رد  یـشحو  تروص  هب  مه  زونه  تسا و  نیچ  یحاون  یموب  ولآدرز  تخرد 
لیام نشور  زبس  گنر  هب  زیت و  كون  بلق  دننام  نآ  ياه  گرب  دسر .  یم  مه  رتم  ات 6  ولآدرز  تخرد  عافترا  تفای . هار  اپورا  ایسآ و  هب 

عوبطم و یمعط  اب  گنر ،  درز  یتشوگ و  نآ  هویم  تسا .  زمرق  هب  لیامتم  دیفـس  گنر  هب  تشرد و  ولآدرز  ياه  لگ  دـشاب .  یم  درز  هب 
هک درد  رارق  نآ  زغم  هتسه  لخاد  رد  تسا . لکش  یضیب  يا و  هوهق  فاص ،  ولآدرز  هتسه  دسر . یم  ناتـسبات  طساوا  رد  هک  هدوب  نیریش 

. دشاب یم  خلت  یهاگ  نیریش و  یهاگ  نآ  معط 
یعیبط شیور  لحم  رد  ولآدرز  دنراد . یمک  يراگزاس  یطیحم  تارییغت  هب  تبسن  هتـشاد و  یـصاخ  ییاوه  بآ و  ياهزاین  ولآدرز  ماقرا 

رتم ات 1500  عافترا 700  یلامش و  ضرع  هجرد  نیب 35و43  هیحان  نیا  دنک . یم  دشر  یبوخ  هب  دراد  رارق  نیچ  یبرغ  لامـش  رد  هک  شا 
نیرتهب تسا . دارگیتناس  هجرد  ناتـسمز 33 - رد  امد  قلطم  لقادـح  هدوب و  رتم  یلیم  دودح 500  نآ  هنایلاس  یگدنراب  رادـقم  دراد . رارق 

. دشاب هتشاد  مرگ  یناتسبات  هدوب و  مک  ناتسمز  يامد  تارییغت  نآ  رد  هک  تسا  ییاوه  بآ و  ولآدرز ، يارب  میلقا 
ولآدرز يور  رب  نآ  رثا  دراد  تلاخد  هویم  لماکت  دـشر و  نادـنبخی و  همدـص  باوخ ، امرـس ، هب  تمواقم  رد  ًامیقتـسم  امد  هک  ییاجنآ  زا 

باوخ دـسر . یم  نایاپ  هب  هام  دنفـسا  لیاوا  ات  نمهب  طـساوا  رد  هدـش و  عورـش  هاـم  ناـبآ  مود  همین  زا  قیمع  باوخ  تسا . هدـیچیپ  یلیخ 
هجرد  لقادح  دوش . یم  صخشم  زین  ل  ــ ياه گ هناوج  نزو  عیر  شیازفا سـ هلیسوب  قیمع 

. تسا ریغتم  دارگیتناس  هجرد  ات 19  زا 15  ندیسر  يارب  دارگیتناس و  هجرد  ات 6  زا 5  ماقرا  هیلک  لگ  مامت  هلحرم  يارب  زاـین  دروم  ترارح 
ماـقرا رد  ات 1245 و  دودـح 1155  سردوز  ماـقرا  رد  ( c 10 زا رتـالاب   ) هویم ندیـسر  يارب  زاـین  دروم  هنازور  ياـهترارح  هجرد  عومجم 
يامرـس نودـب  مرگ و  راهب  نآ  لابندـب  ینالوط و  درـس  ناتـسمز  ولآدرز ، یهدراب  يارب  تسا .  دارگیتناس  هجرد  ات 2186  سررید 1725 
عوضوم نیا  هک  دزیرب  لگ  ياه  هناوج  تسا  نکمم  دشاب  الاب  ینالوط  تدـم  هب  امد  یناتـسمز  باوخ  تدـم  رد  رگا  تسا . بولطم  هراهب 
نادنبخی امرس و  زورب  درک  دشر  هب  عورش  هناتسمز  باوخ  نایاپ  رد  لگ  هناوج  هک  ینامز  هوالعب  تسا . يدج  لکشم  کی  مرگ  قطانم  رد 

امرـس هب  لمحت  تیلباق  دوش . یم  لگ  ياقب  ندش و  هدنز  بجوم  امرـس  هب  تمواقم  باوخ  لصف  نایاپ  رد  نیاربانب  دنز . یم  همدص  نآ  هب 
طیارـش تحت  ولآدرز  ناتخرد  دراد . یگتـسب  لـگ  لـماکت  دـشر و  هلحرم  ود  هب  نیا  تسا و  تواـفتم  فلتخم  ماـقرا  رد  باوخ  هرود  رد 

رثـکا رد  وـلآدرز  تسا . رتـهب  وـلآدرز  تشاـک  يارب  یبرغ  لامـش  تهج  یهدـلگ  دوز  تلع  هب  دـننک . یم  دـشر  رتـهب  اوـه  مک  تبوـطر 
هکیتروص رد  دشاب . هتشاد  قمع  رتم  دیاب 3  ولآدرز  لحم  كاخ  دشاب  یم  دشر  هب  رداق  دنـشاب  هدش  شکهز  یبوخ  هب  هک  قیمع  ياهکاخ 

نس 4 رد  ولآدرز  تخرد  تشاد . دهاوخن  تخرد  دشر  يور  رب  يریثأت  كاخ  رد  کهآ  دایز  رادقم  دـشاب  هتـشاد  یبوخ  شکهز  كاخ 
ات 80 دودح 50  تخرد  ره  عقوم  نیا  رد  دسر  یم  یهدراب  رثکادح  هب  یگلاس  ات 10  نس 8  رد  دنک و  یم  یهدراب  هب  عورش  یگلاس  ات 5 

. تسا لاس  ات 40  ولآدرز 30  تخرد  یهدراب  رمع  دنک . یم  دیلوت  هویم  مرگولیک 
 : اهنآ دیفم  تارثا  ولآدرز و  رد  دوجوم  يذغم  داوم 

ربـیف دـننک و  یم  تظاـفح  بلق  اـه و  مشچزا  ولآدرز  رد  دوجوم  يذـغم  داوـم  تسا . نهآ  و C و   A ياه نیماـتیو  زا  راشرـس  هویم  نیا 
گنر هک  ییاـهولآدرز  تسا .  ( A نیماتیو زاس  شیپ   ) نتوراکاتب ینغ  عبنم  ولآدرز  دـنک . یم  هزرابم  اـه  يراـمیب  هیلع  رب  نآ  رد  دوجوم 
هتکس یبلق ، ياه  يرامیب  زورب  رطخ  شهاک  ثعاب  نتوراکاتب  يواح  ییاذغ  داوم  دنتـسه . يرتشیب  نتوراکاتب  يواح  دنراد ، هریت  یجنران 

دنوش . یم  اه  ناطرس  یضعب  دیراورم و  بآ  ، 
ناونعب هدام  ود  نیا  دـشاب . بلق  یتمالـس  ظفح  يارب  يدـیفم  ياذـغ  دوش  یم  ثعاب  ولآدرز  دوجوم  نپوکیل  نتوراکاتب و  يـالاب  ریداـقم 

دننک . یم  يریگولج  یبلق  يرامیب  زورب  لورتسلک و  - LDL نویسادیسکا زا  نادیسکا ، یتنآ 
مشچ ییانیب  ظفح  رد  هک  تسا   A نیماـتیو ینغ  عبنم  ولآدرز  تفگ  ناوت  یم  سپ  دوش .  یم  لیدـبت   A نیماتیو هب  ندـب ،  رد  نتوراکاتب 
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، دازآ ياه  لاکیدار  دریگ . یم  ار  دازآ  ياـه  لاـکیدار  طـسوت  اـه  لولـس  بیرخت  يولج  يوق  نادیـسکا  یتنآ  کـی  ناونعب  تسا و  رثوم 
ثعاـب هدرب و  نیب  زا  ار  اـه  مشچ  ینوـخ  هریخذ ي  هکنیا  اـی  دـنوش  یم  دـیراورم  بآ  زورب  ثعاـب  دـننک و  یم  بیرخت  ار  مـشچ  یـسدع 

دنوش . یم  مشچ  تفاب  بیرخت 
یعیبط رادقم  رد  نوخ  دنق  ظفح  ثعاب  لولحم  ياهربیف  فرـصم  دـهد  یم  ناشن  تاعلاطم  تسا . بآ  رد  لولحم  ياهربیف  يواح  ولآدرز 

دنک . یم  يریگولج  يا  هدور  ياه  يرامیب  تسوبی و  زورب  زا  ولآدرز  رد  دوجوم  ربیف  دوش . یم  نوخ  لورتسلک  شهاک  و 
ندوب اراد  تلع  هب  هدیسر  يولآدرز  دوش . یم  نوخراشف  میظنت  ثعاب  میساتپ  زا  ینغ  داوم  فرصم  تسا . میساتپ  زا  راشرس  ولآدرز  هگرب 

تسا . دیفم  یشومارف و ...  یجیگ ، دیدش ، یگتسخ  یباوخ ، یب  یحور ،  یبصع و  ياه  يرامیب  نامرد  يارب   B هورگ ياه  نیماتیو 
هثل يزیرنوخ  زا  يریگولج  ناکدوک ، دشر  رد  لالتخا  عفر  ندب ، تیوقت  يارب   C نیماتیو ندوب  اراد  تلع  هب  ولآدرز  نیریش  هتسه  هویم و 

. تسا رثوم  يزاس  نوخ  رد  نهآ  نتشاد  تلع  هب  تسا . رثوم 
یئوراد : صاوخ 

ولآدرز  ینامرد  صاوخ 
تسا  رت  درس و  ناریا  میدق  بط  رظن  زا  ولآدرز 

تسا  نوخ  هدننک  هیفصت  (1
دنک  یم  زاب  ار  قورع  (2

تسا  نیلم  (3
دنک یم  عفر  ار  ناهد  دب  يوب  (4

تسا  رب  بت  (5
تسا  دیفم  ینوخ  مک  يارب  تلابک  نتشاد  تلعب  (6

دنک یم  فرطرب  ار  لصافم  مور  ( 7
تسا  ناوختسا  یمرن  دض  ( 8

تسا  دیفم  ندب  ندرک  ییایلق  يارب  (9
ولآدرز گربو  هتسه  ینامرد  صاوخ 

 . تسا کشخ  درس و  نآ  لگ  گرب و  کشخ و  مرگ و  ناریا  میدق  بط  رظن  زا  هتسه  زغم 
تسا  یسنج  ياوق  هدننک  تیوقت  نآ  زغم  - 1

 . دنک یم  نامرد  ار  شوگ  ینیگنس  هدرب و  نیب  زا  ار  شوگ  ياهادص  دیناکچب  شوگ  رد  رگا  ار  هتسه  زغم  نغو  -2
تسا  دیفم  تسوپ  ندرک  مرن  يارب  هتسه  زغم  نغور  -3

تسا  هدور  هدعم و  مرک  هدنشک  دشاب  خلت  رگا  هتسه  زغم  نغور  -4
. دنک یم  درخ  ار  هناثم  گنس  هدرب و  نیب  زا  ار  دقعم  مرو  هتسه  خلت  نغور  -5

تسا  دیفم  لاهسا  عطق  يارب  ولآدرز  گرب  هدرک  مد  -6
 . دیناکچب شوگ  رد  ار  ولآدرز  گرب  هدرک  مد  زا  هرطق  دنچ  درد  شوگ  نیکست  يارب  -7

نتوراک  اتب  عبنم  ولآدرز 
هزادـنا نیا  هب  يرگید  هویم  چـیه  تسا . هنوگنیا  ولآدرز  اه ،  هویم  نیبردو  دراد  ار  نتوراک  اتب  رادـقم  نیرتشیب  جـیوه  تاـجیزبس ، نیبرد 

یتـنآ کـی  ناوـنع  هب  نینچمه  تسا .  ندـبرد   A نیماتیو زاـس  شیپ  اهدـیئونتوراک و  هتـسد  زا  نتوراـک  اـتب  تسین . نتوراـک  اـتب  ياراد 
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دنک . یم  ظفح  دازآ  ياه  لاکیدار  تامدص  زا  ار  ندب  نادیسکا ،
 . دراد دوجو  ولآدرز  رد  کیلیسیلاس  دیـسا  يدایز  ریداقمو  نیتسروک  لثم  رگید  ياهدیئونتوراک  يدایز  دادعت  هک  تسا  هدش  تباث  ًاریخا 

يزاسون ار  یطاخم  ءاشغ  دنزاسب و  ینامرد  داوم  ییاذـغ ،  داوم  زا  دـنناوت  یمو  دنتـسه  ویتکاویب  داوم  زا  یگرزب  هورگ  هب  قلعتم  داوم  نیا 
. دننکب

ولآدرز  ندروخ  اب  تسوپ  ندرک  ناوج 
ای دیفـسو  هدـش  هتـسوپ  هتـسوپ  ندـب ،  تسوپ  یتـقو  دوش . یم  تسوپ  ندـش  کـشخو  نتـسب  هنیپ  عناـم  ولآ  درز  رد  دوجوم  نتوراـک  اـتب 

. دنک یم  رثا  لخاد  زا  یعیبط  تسوپ  کی  لثم  نتوراک  اتب  تسا . نتوراک  اتب  دوبمک  هناشن  دوش  یم  گنر  يرتسکاخ 
دیشروخ شفنب  ءارو  ام  هعشا  زا  یشان  تامدص  لباقمرد  یظفاحم  ولآ  درز 

نتوراک تبـسن  نامه  هب  دشابرتدیدش ، شفنب  ءاروام  هعـشا  ردق  ره  دوش و  یم  مک  تسوپرد  دوجوم  ظفاحم  نتوراک  رادـقم  ناتـسباترد 
دروآ .  یم  دوجو  هب  دازآ  ياه  لاکیدار  لباقم  رد  ظفاحم  ششوپ  کی  ندبرد  نتوراک  اتب  دوش . یم  فرصم  ندب  رد  يرتشیب 

ییاناوت نیا  نتوراک  اتب  دنوش . یم  ندبرد  كانرطخ  دازآ  ياه  لاکیدار  دیلوت  ببس  رضم ،  داومو  سرتسا  راگیس ، نیتوکین  باتفآ ،  رون 
. دنک مکار  اهنآ  یبیرخت  يژرناو  دزیخرب  اه  لاکیدار  نیا  اب  هلباقم  هب  هک  دراد  ار 

هدافتـسا مه  باتفآ  دـض  ياهمرک  زا  رگا  دـنک . یم  لمع  شفنب  ءاروام  هعـشا  لباقمرد  ظفاحم  کی  ناونع  هب  تسوپ  رد  دوجوم  نتوراک 
. دنک یم  يریگولج  تسوپ  نتخوسو  خرس  زاو  لیهستار  تسوپ  ندش  يا  هوهق  دشاب ، هدشن 

ولآ درز  نیریش  هتسه  زغم  نغور 
تـسا دیفم  ریـساوب  هب  نایالتبم  يارب  نا  ندیلامو  ندروخو  تسا  ساما  ولادرز  خلت  هتـسه  زغم  نغورو  تسا  دیفم  هدننک  مرن  هدعم و  نیلم 

دوش . یم  درد  نیکست  ثعاب  شوگ  رد  نا  زا  هرطق  دنچ  نتخیرو 
دض نا  تخرد  هفوکش  دنک .  یم  دایز  ار  راردا  درب و  یم  نیب  زا  ار  لگنا )  عون  کی   ) هدعم مرک  ولا  درز  کشخ  تخرد  گرب  هدناشوج 

رایـسب ار  نا  ياسا  هزجعم  رثا  دـیناکچب  غامد  نوخ  هب  ناـیالتبم  ینیب  رد  رطق  دـنچ  هدرک و  هیهت  نا  زا  يا  هدـناشوج  رگاو  تسا  يزیرنوخ 
دوش یم  هدهاشم  عیرس 

.
 : عبانم
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Tulsi ناحیر زیگنا  تفگش  هایگ 

كون يوضیب و  لباقتم  تروصب  نآ  ياهگرب  دـسر . یم  رتمیتناس  ات 60  نآ  هقاس  عافترا  هک  رطعم  هلاسکی و  یفلع  تسا  یهاـیگ  ناـحیر 
نآ مخت  دوش .  یم  هدهاشم  شفنب  یهاگ  زمرق و  دیفـس ، ياهگنر  هب  کچوک  رطعم و  نآ  ياهلگ  دشاب .  یم  ردـهنادند  ياه  هرانک  اب  زیت 

دیور یم  وردوخ  روطب  ناتسناغفا  ناریا و  رد  ناحیر  دسر  یم  هیذغت  فرصمب  نآ  ناوج  ياه  هخاشرس  ناحیر و  گرب  تسا .  زیر  هایس و 
دوش .  یم  هتشاک  ایند  طاقن  رثکا  رد 

، دیفـس گنر  هب  کچوک  رطعم و  نآ  ياهلگ  تسا و  راد  هنادـند  ياه  هرانک  اب  زیت  كون  يوضیب ، لـباقتم  تروص  هب  هاـیگ  نیا  ياـهگرب 
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دوش . یم  هدهاشم  شفنب  یهاگ  زمرق و 
نانیشیپ و میدق ، ياهنامز  زا  دوش . یم  هدافتسا  اهیرامیب  زا  يرایسب  رد  دشاب و  یم  هناگدنچ  صاوخ  ياراد  هک  تسا  یسدقم  هایگ  ناحیر 

دنا . هتشاد  نآ  ییوراد  صاوخ  تسدق و  هب  داقتعا  ام  دادجا 
دوش . یم  هتشاک  ایند  طاقن  رثکا  رد  دیور و  یم  وردوخ  تروص  هب  ناتسناغفا  ناریا و  رد  ناحیر 

مرگ یمک  ناریا  میدق  مدرم  ظاحل  زا  ناحیر  دوش . یم  هیهت  تسا  فورعم  رایـسب  هک  ناحیر  نغور  ای  کیلیزاب  مانب  یـسناسا  هایگ  نیا  زا 
دوش . یم  هدافتسا  نآ  زا  اذغ  نتخاس  رطعم  يارب  تسا  رطعم  رایسب  نوچ  تسا و  کشخ  و 

، مشچ یگتـسخ  دردرـس ، هفرـس ، یگدروخ ، امرـس  دـننام  ییاهیرامیب  ناـمرد  ثعاـب  ینیعم ،  تدـم  یط  ناـحیر  فرـصم  دوش  یم  هتفگ 
ياهدرد هناثم و  ياهگنـس  يویلک ، تالکـشم  تسوبی ، هدـعم ، یـشرت  یقاچ ، یبلق ، تالکـشم  نییاپ ، ای  الاب  نوخ  راـشف  لاهـسا ، فعض ،

دوش . یم  یسرقن 
يا هدمع  شقن  دنتـسه ،  C وA ياه نیماـتیو  دوبمک  هجیتن  رد  هک  اـهیرامیب  ربارب  رد  ندـب  ماکحتـسا  تمواـقم و  شیازفا  يارب  هاـیگ  نیا 

. دراد
بت یتسوپ و  تالکـشم  نانز ، ياهیرامیب  رد  نینچ  مه  دوش . تروص  تسد و  ياهکورچ  نیچ و  دوبهب  ثعاب  دناوت  یم  ناحیر  فرـصم 

دوش . یم  هیصوت  هایگ  نیا  فرصم  زین  ناطرس  هب  التبم  نارامیب  يارب  دراد . دربراک  زین 
دراد . جنشتدض  رثا  تسا و  یبصع  نرگیم و  ياهدردرس  جلاعم  ناحیر  گرب  هدرک  مد 

تسا . تارشح  شین  زا  لصاح  ياه  یتحاران  هدننک  نامرد  ناحیر  گرب 
تسا . لاهسا  نامرد  يارب  یبوخ  يوراد  دینک  طولخم  یبرع  غمص  اب  دیبوکب و  ار  نآ  رگا  تسا و  دیفم  درد  لد  عفر  يارب  ناحیر  مخت 

دنک . یم  کمک  مضه  هب  اذغ  هارمه  هب  نآ  ندروخ  دراد و  ریش  هدننکدایز  رثا  ناحیر  گرب 
یکیژولوکا  زاین 

یتناس هجرد  ات 20  رذـب 18  ینز  هناوج  يارب  بولطم  ترارح  هجرد  دراد . زاین  یفاـک  رون  شباـت  مرگ  ياوه  هب  شیور  لوط  رد  ناـحیر 
ياهکاخ ناحیر  تشاک  يارب  بسانم  كاخ  دراد . زاین  یفاک  بآ  هب  شیور  لوط  رد  تسا . ساسح  رایسب  امرـس  هب  هایگ  نیا  تسا . دارگ 

هدمع شقن  ساتپ  تسا  دایز  رایسب  ساتپ  هب  ناحیر  زاین  تسا . یسوهوم  تابیکرت  ناوارف  ریداقم  ای  ینـش  مول  ياهکاخ  ای  طسوتم  تفاب  اب 
دراد . سناسا  درکلمع  شیازفا  نینچمه  یشیور و  رکیپ  درکلمع  شیازفا  رد  يا 

ییایمیش : تابیکرت 
سناسا درد .  یفلتخم  ینامرد  فراصم  تسا و  فورعم  هک  ناـحیر  نغور  اـی  کـیلیزاب  سناـسا  ماـنب  دوش  یم  هیهت  یـسناسا  ناـحیر  زا 

 . درد ناور  یتلاح  هک  تسا  ینغو  هدام ر  ياراد  ناحیر  هناد  درد .  نم  سواو  لوگارتسا  دننام  يداوم  لماش  ناحیر 
یئوراد : صاوخ 

مرگ و یمک  ناریا  میدـق  ظاـحل  زا  ناـحیر  دوش  یم  هدافتـسا  نآ  زا  اهاذـغ  نتخاـس  رطعم  يارب  نیاربـنب  تسا  رطعم  رایـسب  ناـحیر  نوچ 
 . تسا کشخ 

 . تسا ردم  يوقم و  درد  جنشت  دض  رثا  ناحیر  گرب  هدرک  مد  1(
 . تسا یبصع  نرگیم و  ياهدردرس  جلاعم  ناحیر  گرب  هدرک  مد  (2

 . دنک یم  تیوقتار  همضاه  هاگتسد  ناحیر  ندروخ  (3
دربیم .  نیب  زا  ار  هدعم  زاگ  خفن و  ناحیر  هدرک  مد  ناجنف  کی  ندیشون  (4

ژاسام ناحیر  گرب  اب  ار  تارشح  شزگ  لحم  هک  تسا  یفاک  تسا  تارشح  شین  زا  لصاح  ياه  یتحاران  هدننک  نامرد  ناحیر  گرب  (5
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. دنک یم  فرطرب  ار  درد  شراخ و  دیهد 
 . تسا دیفم  ناهد  ياه  مخز  يارب  ناحیر  گرب  ندیوج  (6

 . تسا رب  بت  ناحیر  هدناشوج  (7
 . تسا نکسم  ناحیر  مخت  هدرک  مد  (8

 . تسا لاهسا  نامرد  يارب  یبوخ  يوراد  دینک  طولخم  یبرع  غمص  اب  دیبوکب و  ار  ناحیر  مخت  رگا  (9
 . تسا دیفم  درد  لد  عفر  يارب  ناحیر  مخت  (10

 . دننک هدافتسا  هایگ  نیا  زا  دیاب  امتح  هد  ریش  ناردام  ودرد  ریش  هدننک  ایز  رثا  ناحیر  گرب  (11
 . دور یم  راکب  هنانز  تاحشرت  هیلک و  مرو  نامرد  يارب  ناحیر  هناد  هدرک  مد  (12

 . تسا هجیگرس  هدننک  نامرد  ناحیر  گرب  هدرک  مد  (13
تسا .  رثوم  اذغ  مضه  رد  دیروخب  اذغ  هارمه  ار  ناحیر  گرب  (14

 . دش دنهاوخن  هناخ  دراو  اهنآ  دهد و  یم  يرارف  ار  سگم  تارشح و  دیراذگب  هرجنپ  يولج  ار  ناحیر  نادلگ  رگا  (15
ناحیر دروم  رد  ناگرزب  رظن 

: دراد دوجو  نآ  رد  تیصاخ  تشه  هک  دینادب  تسا و  ناربمایپ  يزبس  ناحیر  دومرف : ع )  قداص (  ماما  هک  تسا  ثیدح  رد 
. دنک یم  اراوگ  ار  اذغ  - 1
. دنک یم  زاب  ار  اهذفنم  - 2

دزاس . یم  وبشوخ  ار  ولگ  داب  ناهد و  3 و 4 -
دهد . یم  شیازفا  اذغ  هب  ار  اهتشا  - 5

. درب یم  نیب  زا  ار  ضرم  - 6
يرامیب  زا  ار  صخش  - 7
دنادرگ . یم  نمیا  ماذج 

. دزاس یم  نک  هشیر  ار  ضارما  همه ي  دریگ ، رارق  یمدآ  مکش  رد  ناحیر  یتقو  - 8
. درب یم  نیب  زا  ار  لس  ضرم  ناحیر  دومرف :  ع )  مظاک (  ماما  رگید ، ثیدح  رد 

هدافتسا : زرط 
Essential Oil مانب سناسا  نیا  دینک  يردیرخ   Helath Food ای ییوراد و  ناهایگ  ياههاگشورف  زا  دیناوت  یم  ار  ناحیر  سناسا 

دیاب مه  هشیمه  دینک و  فرصم  ارنآ  هرطق  ات 3  زا 2  شیب  دیابن  تسا و  يوق  رایسب  سناسا  نیا  هک  دینک  تقد  افطل  تسا  فورعم   Basil
 . دینک قیقر  بآ  اب  ارنآ 

تارضم : 
تسا .  هدشن  هتفگ  یصاخ  تارضم 

 : عبانم
http://www.hemheme.com ناحیر هایگ  صاوخ 

Tulsi http://aftab.ir ناحیر زیگنا  تفگش  هایگ 
http://www.iranmania.com ناحیر

http://daneshnameh.roshd.ir ناحیر هایگ 
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Basil http://www.irteb.com ناحیر
http://www.money58.netfirms.com ناحیر

هبوچرام

 . دـشاب یم  فاص  یبوچ و  اتبـسن  ياه  هخاش  ياراد  دـسر و  یم  رتم  دـنچ  اـت  نآ  عاـفترا  هک  هلاـس  دـنچ  یفلع و  تسا  یهاـیگ  هبوچراـم 
زبس زارد و  کیراب و  ییاه  هخاش  اهنآ  رانک  زا  هک  هدوب  لکش  یسلف  نآ  ياهگرب  دیور  یم  ایند  طاقن  رثکا  رد  یـشحو  تروصب  هبوچرام 
هبوچ رام  دـنراک  یم  اه  هچغاب  رد  ینیئزت  تروصب  ار  هایگ  نیا  ندوب  ابیز  تلعب  دوش .  یم  جراخ  یئاـت  ات 8  ياه 3  هتسد  تروصب  گنر 
دراد دوجو  ییاه  یشاقن  رصم  هثالث  مارها  رد  یتح  تسا و  هدوب  رـشب  هدافتـسا  دروم  مایالا  میدق  زا  هایگ  نیا   . دننیچ یم  زیئاپ  لئاوا  رد  ار 

رد مک  تارارح  بآ و  یمک  اب  ار  هبوچرام  دـیاب  درک .  فرـصم  فلتخم  تروصب  ناوت  یم  ار  هبوچرام   . دـهد یم  ناشن  ار  هبوچراـم  هک 
ياراد اریز  دینک  هدافتسا  پوس  يارب  نآ  زا  دیزیرن و  رود  ار  هبوچرام  بآ  تشادرب .  ارنآ  ماخ  همین  ابیرقت  تخپ و  گنز  دض  ياه  فرظ 

نآ كون  هدوب و  مرن  تسار و  هزات  هبوچرام  ياه  هخاش  دشاب .  هزات  دـینک  تقد  دـیرخ  یم  هبوچرام  هکیتقو  دـشاب .  یم  حالما  نیماتیو و 
 . تسا هدش  هنهک  هدنام و  يدایز  تدم  هایگ  هک  تسا  نیا  هناشن  دشاب  زاب  نآ  كون  ياهسلف  رگا  دشاب و  هدش  زاب  دیابن 

همانسانش
هریت   : Liliaceae هلال

نیتال  مان  . : Asparagus officinalis L
یسیلگنا  مان   : Asparagus – Sparrow grass

یسراف  مان   : هبوچرام
یبرع  مان   : راملا کشک  نویله – 

هایگ  حرش 
ياراد نآ  ياهلگ  دنراد  رارق  هدام  رن و  ياه  هیاپ  يور  رد  نآ  کچوک  رایـسب  ياهلگ  تسا و  هیاپ  ود  هلاس ، دـنچ  یفلع  یهایگ  هبوچرام 

هدام ياهلگ  زا  ًالماک  هدوب ، زبس  هب  لیام  درز  گنر  هب  رن  ياهلگ  تسا  يا  هچرب  هس  یگدام  کـی  مچرپ و  گربلگ و 6  گربساک و 6   6
هب دوش و  یم  رهاظ  زیئاپ  رد  دیآ  یم  رد  زمرق  گنر  هب  هک  هبوچرام  هویم  دنشاب  یم  صیخـشت  لباق  دنیآ  یم  رد  زمرق  گنر  هب  ًالومعم  هک 

هب 4 ات  دیاش  هک  تسا  ییات  دنچ  تروص  هب  نآ  ياهلگ  دشاب . یم  رذب  دنچ  ای  کی  ياراد  هک  تسا  يا  هرجح  هس  کچوک  هتـس  تروص 
ياه هیاپ  مرن  ياه  هیاپ  زا  نآ  هدرگ  هناد  لاقتنا  رد  لسع  روبنز  صوصخب  تارشح  دنوشیم  رهاظ  لحم  کی  رد  اهنآ  هک  دنـسرب ، زین  ددع 

دنراد و هدهعب  ار  ییاذغ  داوم  بآ و  بذج  هک  یلومعم  ياه  هشیر  یکی  تسا  هشیر  عون  ود  ياراد  هبوچرام  دنراد  ياهدـمع  شقن  هدام 
یتشوگ ياـه  هشیر  رطق  دوش  یم  هریخذ  زورکوس  اـهنآ  رد  دنتـسه و  ییاذـغ  داوم  هریخذ  زا  رپ  هک  یتشوگ  مروتم و  ياـه  هشیر  يرگید 

دنیآ یم  دوجوب  يا  هریخذ  ياه  هشیر  ناوج  ياهتمسق  زا  یلومعم  ياه  هشیر  دنشاب . رت  میخـض  یمک  ای  دادم  کی  هزادنا  هب  تسا  نکمم 
Asparagus  ) هبوچرام جات  ار  هبوچرام  يدـنب  هشیر  متـسیس  دـننک . دـشر  كاخ  رد  رتم  قمع 5/1  ات  دـناوت  یم  هبوچرام  ياـه  هشیر 

هقاس لوا  تسا  هقاس  عون  ود  ياراد  هبوچرام  دریگ . یم  رارق  هدافتـسا  دروم  یـسنج  ریغ  ریثکت  يارب  هبوچرام  جات  دنیوگ . یم  ( Crown
. دـسر یم  زین  رتم  هب 5  تاقوا  یهاـگ  نآ  عاـفترا  دـیآ و  یم  دوجوب  ناوج  ياـه  هقاـس  تشادرب  زا  دـعب  هک  زبس  گـنر  هب  كزاـن  ییاوه 
دنوش و یم  رهاظ  موزیر  يور  زا  اه  هقاس  نیا  دهد  یم  لیکشت  ار  اه  هبوچرام  هدافتـسا  لباق  ياهتمـسق  هک  تسا  ناوج  ياههقاس  يرگید 
رد اهگرب  ییاوه و  ياه  هقاس  . تسا ریغتم  رتمیتناس  ات 25  نیب 15  اه  هقاس  نیا  لوط  دندرگ  عطق  دیاب  دـنوش  جراخ  كاخ  زا  هکنیا  زا  لبق 

. دنوش یم  کشخ  ناتسمز  يامرس  رثا 
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ییایمیش : تابیکرت 
نآ هناد  دشاب  یم  کین  یـسکوس  دیـسا  و  زوگاراپـسآ ، کیلاگ ،  يدسا  ننات ،  تیزونیا ،  نیرف ،  ینوک  نیژاراپـسآ ف  ياراد  هبوچرام 

تسا .  زمرق  هب  لیام  درز  نغور  نیا  دشاب  یم  ینغور  داوم  دصرد  ياراد 15 
 : تسا ریز  تروصب  هبوچرام  رد  دوجوم  داوم  دصرد 

مرگ  90 بآ :
مرگ   2/5 نیئتورپ :

مرگ   0/2 یبرچ :
مرگ   4/2 يا : هتساشن  داوم 

مرگ یلیم   22 میسلک :
مرگ  یلیم   60 رفسف :
مرگ  یلیم   1/1 نهآ :
مرگ  یلیم   2 میدس :

مرگ  یلیم   275 میساتپ :
دحاو   900 نیماتیو آ :

مرگ  یلیم   0/2 نیماتیو ب 1 :
مرگ  یلیم   0/2 نیماتیو ب 2 :
مرگ  یلیم   1/5 نیماتیو ب 3 :

مرگ  یلیم   35 نیماتیو ث :
یئوراد : صاوخ 

مرگ هک  ییاهنآ  دنروخب و  لسع  اب  ارنآ  دیاب  دنتسه  جازم  درـس  هک  ییاهنآ  نیاربانب  تسا  کشخ  مرگ و  هبوچرام  ناریا  میدق  بطرظن  زا 
تسا . يدایز  صاوخ  ياراد  روآ و  راردا  تسا  یهایگ  هبوچرام   . دنروخب هکرس  اب  ارنآ  دیاب  دنتسه  جازم 

دنک . یم  تیوقت  ار  مشچ  دید  نآ  ندروخ  . 1
تسا . دیفم  یسنج  يورین  تیوقت  يارب  . 2

دنک . یم  فرطرب  ار  هناثم  فعض  . 3
تسا . دیفم  بلق  تیوقت  يارب  . 4

دنک . یم  فرطرب  ار  تسوبی  تسا و  نیلم  . 5
تسا . رب  بت  . 6

دننک .  هدافتسا  نآ  زا  دیاب  دنتسه  نوخ  مک  هکیناسک  تسا و  زاسنوخ  لیفورلک  نتشاد  تلعب  هبوچرام  . 7
دنک . یم  کمک  نوخ  زمرق  ياهلوبلگ  نتخاس  هب  هبوچرام  . 8

یکیژولوکا  زاین 
دیلوت ییاوه  بآ و  رد  بوخ  تیفیک  رظن  زا  ار  لوصحم  نیرتالاب  دـشر و  نیرتهب  هبوچرام  دـشاب . یم  کنخ  لصف  يزبس  کی  هبوچراـم 
تیفیک زا  لوصحم  دوش  یم  مرگ  اوه  ناتـسبات )  ) دشر لصف  لوط  رد  هک  یقطانم  رد  دـنزب  خـی  یمک  هبوچرام  يواح  نیمز  هک  دـنک  یم 

وش درس و  ردقنآ  اوه  . تسارتهب ناتسمز  رد  دندرگ  یمن  هتخودنا  نآ  يا  هریخذ  ياه  هشیر  رد  ییاذغ  داوم  نوچ  تسین  رادروخرب  یبوخ 
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ياراد دنرادن و  نادنبخی  ناتـسمز  هک  ناتـسزوخ  ناتـسا  رد  لوفزد  دننام  یقطانم  رد  دننک . نازخ  اهگرب ) هقاس و   ) ییاوه ياهتمـسق  هکد 
كاخ حطس  يرتم  یتناس  ات 20  هلصاف 10  زا  ناتسمز  لصف  ندیسر  ارف  زا  لبق  ییاوه  ياهتمسق  هک  دوش  یم  هیصوت  دنتسه  میالم  يامرس 
يارب  pH نیرت بسانم  دـشاب . یم  دارگ  یتناـس  هجرد  ات 24  نیب 16  هبوچرام  يارب  هتوب  دـشر  تدـم  لوط  رد  امد  نیرتهب  دـندرگ . عطق 

ماه تلآ  نتگنیشاو و  اترام  تلآژ  گنیدر  نتگنـشاو ،  يرم  زا :  دنترابع  هبوچرام  ماقرا  زا   : رکذت دشاب . یم  ات 7/6  نیب 6  هبوچرام  دشر 
گنر ياراد  لوا  هتسد  دنوش  یم  میسقت  هتسد  ود  هب  یکاروخ  ياه  هناوج  گنر  ساسارب  هبوچرام  ماقرا  دشاب . یم  گنیکیو  نتگنیشاو و 

تسا . دیفس  هب  لیام  ای  نشور  زبس  مود  هتسد  زبس و 
كاخ  يزاس  هدامآ 

ياهکاخ رد  هبوچرام  دهد  یم  بوخ  یـشکهز  اب  يوق و  ریگباتفآ ،  کنخ ،  زیخلـصاح ،  قیمع ،  كاخ  رد  ار  لوصحم  نیرتهب  هبوچرام 
یمول یمول و  ینـش  یتش و  ياهکاخ  صاصتخا  روطب  یلو  دهد  یم  لوصحم  دنک و  یم  دشر  دنـشاب  ینغ  یلآ  داوم  ثیح  زا  هک  فلتخم 

هکنآ رگم  دـنک  دـشر  دـناوت  یمن  يدیـسا  ياهکاخ  رد  هبوچرام  دنتـسه  بسانم  رایـسب  دـنوش  تیوقت  سوموه  یلآ و  داوم  اب  هک  یتلیس 
دنشاب ییایلق  یمک  هک  ییاهکاخ  رد  دشاب . یم  ات 7/6  نیب 6  هبوچرام  دشر  يارب   pH نیرت بسانم  دنوش  حالصا  کهآ  هلیسو  هب  اهکاخ 

یقاب نیمز  رد  لاس  ات 20  دـناوت 10  یم  تسا و  هلاس  دـنچ  يزبس  کی  هبوچرام  دـهد  یم  لوصحم  دوش و  یم  ماـجنا  تیقفوم  اـب  تشک 
دیاب دوش  ریثکت  رذب  هلیـسو  هب  هایگ  نیا  هک  دشاب  نآ  فده  هچنانچ  صوصخب  ددرگ . لوذـبم  یفاک  تقد  دـیاب  نیمز  هیهت  رد  اذـل  دـنامب 
نیمز دنوش و  مرن  هنادند  ای  کسید  هلیـسو  هب  اه  خولک  نآ  زا  دـعب  دوش و  هدز  قیمع  مخـش  دـشاب . هاک  خولک و  نودـب  مرن  فاص ، نیمز 

زا لبق  اذـل  دـهد  یم  ناشن  تبثم  شنکاو  یناویح  ياهدوک  هب  تبـسن  دراد و  زاین  داـیز  یلآ  داوم  سوموه و  هب  هبوچراـم  ددرگ . حیطـست 
كاخ رد  دوجوم  ییاذغ  داوم  رادقم  هب  هجوت  اب  زین  ییایمیـش  ياه  دوک  رادقم  داد . نیمز  هب  ار  یناویح  ياهدوک  ناوتیم  هبوچرام  تشاک 

رادـقم 50 هب  ار  هتزا  دوک  دوش  یم  هتفرگ  رظن  رد  راتکه  ره  يارب   K2O مرگولیک  P2O5 ، 300 مرگولیک  80 تزا ،  ولیک  دودح 200 
دنهد یم  نیمز  هب  ناتـسبات  رد  ار  هیقب  دصرد  و 50  لوصحم ) تشادرب  نایاپ  زا  لـبق  زور  دودح 10   ) اه هتـشپ  ثادحا  ماگنه  رد  دصرد 

دنهد . یم  اه  هتشپ  ثادحا  زا  لبق  ار  هساتپ  هتافسف  ياهدوک 
تشاک  لصاوف  خیرات و 

نیمز رد  دشاب  یم  رتم  یتناس  ات 60  رایش 40  ود  هلصاف  رتم  یتناس  ات 25  هنازخ 20  رد  رایـش  قمع  دـشاب  یم  راهب  لیاوا  ءاشن  لاقتنا  عقوم 
دنوشیم  هتشاک  رگیدکی  زا  رتم  یتناس  ات 150  نیب 90  ییاهفیدر  رد  رتم  یتناس  ات 50  هلصاف 40  هب  اه  هتوب  یلصا 

تشاک 
هتـشپ يوج و  هب  نیمز  نیمز ،  ندرک  هدامآ  زا  دعب  میقتـسم  تشک  رد  دریگ . یم  تروص  یـسنج  یـشیور و  شور  ود  هب  هبوچرام  دایدزا 

هب تسا  رتهب  دـنوش . یم  هتـشاک  يوج  هت  رد  روذـب  سپـس  دوش  یم  هتفرگ  رظن  رد  مین  کی و  ات  کی  نیب  هتـشپ  ضرع  ددرگ  یم  لیدـبت 
قمع هب  ییاهرایـش  هاگنآ  دنوش  هدـناسیخ  بآ  رد  تعاس  تدم 24  هب  تشاک  زا  لبق  روذب  رذـب ، ندـش  زبس  هب  ندیـشخب  تعرـس  روظنم 

یم ار  اهنآ  بوطرم  کبس و  كاخ  هلیسو  هب  میراکیم و  اهنآ  ياهرایـش  رد  ار  روذب  مینک و  یم  داجیا  اهیوج  فک  رد  رتمک  یتناس  کی 
رذـب ندز  هناوج  تدـم  دریگ . تروص  یناراب  شور  هب  دـیاب  يرایبآ  دـنوش  یم  هتـشاد  هگن  بوطرم  اهبوچ  رذـب و  ندـش  زبس  ات  میناشوپ .

هلـصاف 10 رد  اه  هتوب  دـشاب . ریغتم  زور  ات 40  نیب 15  دـیاش  دراد و  یگتـسب  كاخ  تبوطر  امد و  لـثم  یلماوع  هب  دـشاب و  یم  ینـالوط 
یم هداد  هدیـسوپ  یناویح  دوک  اب  هارمه  مرن  كاخ  نآ  فارطا  هتوب و  يور  دـنکیم  دـشر  هایگ  هک  جـیردتب  دـنوش  یم  کنت  يرتم  یتناس 

میقتـسم تشک  رد  زاین  دروم  روذب  نازیم  دش . دهاوخن  تشادرب  یلوصحم  دـیامن و  یم  لماک  دـشر  هتوب  لوا  لاس  رد  بیترت  نیدـب  دوش 
لحم هب  هلاسکی  ياه  هتوب  لاقتنا  هنازخ و  هیهت  هبوچرام  تشک  لوادـتم  موسرم و  شور  دـشاب . یم  راـتکه  رد  مرگ  ولیک  ود  اـت  کـی  نیب 
هنازخ هیهت  ماگنه  رد  . دسرن همدص  اه  هشیر  هب  یلصا  لحم  هب  اه  هتوب  لاقتنا  ماگنه  رد  هک  دوش  یعس  دیاب  شور  نیا  رد  دشاب . یم  یلصا 

ییوراد تاعالطا  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1869زکرم  هحفص 770 

http://www.ghaemiyeh.com


ات رایش 20  قمع  دوش  یم  لیدبت  رایش  هب  نیمز  دشاب  هدش  تیوقت  ییایمیش  یناویح و  ياهدوک  اب  هدامآ و  ًالماک  نیمز  هک  دوش  تقد  دیاب 
اهنآ يور  اه  هتوب  دشر  اب  دنوش  یم  هتشاک  رایـش  هت  رد  روذب  دوشیم ، هتفرگ  رظن  رد  رتم  یتناس  ات 60  رایش 40  ود  هلصاف  رتم و  یتناس   25

. دشاب یم  راهب  لیاوا  ءاشن  لاقتنا  عقوم  دندرگ  یم  یلـصا  یلحم  هب  لاقتنا  هدامآ  مود  لاس  رد  اه  هتوب  بیترت  نیدـب  دوش . یم  هداد  كاخ 
يوررد رگیدـکی  زا  رتم  یتناس  ات 50  هلـصاف 40  هب  اه  هتوب  سپـس  دوش . یم  لیدبت  هتـشپ  يوج و  هب  یلـصا  نیمز  ادـتبا  لاقتنا  ماگنه  رد 

یم ( Crown  ) جات ار  هنازخ  رد  هدش  هدامآ  ياه  هتوب  دنوش  یم  هتشاک  دنراد  هلصاف  رگیدکی  زا  رتم  یتناس  ات 150  هک 90  ییاه  فیدر 
هسام و اب  هارمه  هدیـسوپ  یناویح  دوک  اهیوج  هت  رد  راهب  لـیاوا  رد  هک  دـشابیم  بیترت  نیدـب  یلـصا  یلحم  هب  جاـت  لاـقتنا  هوحن  دـنیوگ .
هک دنوش  یم  هداد  رارق  يروط  هدیسوپ  دوک  يور  اهیوج  هترد  هلاسکی  ياهجات  سپـس  دوش . یم  هتخیر  یتناس  ات 7  قمع 5  هب  مرن  كاخ 
هب اه  هشیر  يور  سپـس  دـندرگ  یم  شخپ  مرن  كاخ  يور  هتوب  ياه  هشیر  دـشاب . رتم  یتناـس  ات 50  دودح 30  رگیدکی  زا  اهنآ  هلـصاف 

دوش یم  هداد  رارق  دوک  كاخ و  اهنآ  يور  اه و  هتوب  فارطا  دنکیم  دشر  هب  عورش  جات  هک  جیردتب  دوشیم . هدیشوپ  دوک  كاخ و  هلیـسو 
هنوگ چیه  هدرک  یفاک  دشر  لوا ، لاس  رد  هبوچرام  هتوب . بیترت  نیدب  دندرگ  یم  رپ  دوک  كاخ و  زا  اهیوج  دـشر  لصف  رخآ  ات  نیاربانب 
لباق هدوب و  میخض  ًاتبسن  هک  ییاوه  ياه  هقاس   Spear  ) ری یپسا  یمک  دادعت  مود  لاس  رد  دیاش  دریگ . یمن  تروص  لوصحم  تشادرب 
راتکه کی  زا  هدش  هدامآ  جات  رادقم  ًالومعم  ددرگ . یم  عورـش  موس  لاس  زا  یلـصا  تشادرب  دوش . تشادرب  دیلوت و  دنـشاب ) یم  ندروخ 

ياهجات هک  دوش  تقد  دـیاب  هلاسکی  ياه  جات  لاـقتنا  ماـگنه  رد  دـنک . یم  تیاـفک  یلـصا  نیمز  راـتکه  دودـح 10  تشاـک  يارب  هنازخ 
دنتسین . بسانم  لاقتنا  يارب  هلاس  هس  ای  هلاس و  ود  ياهجات  دنهد  یم  يرتمک  لوصحم  اریز  دوش  فذح  فیعض 

تشاد 
رد بلطم  نیا  دوش . هزرابم  دـیاب  تدـشب  زره  ياهفلع  اب  دراد . مزال  هژیو  ياهتبقارم  نیاربانب  تسا  هلاس  دـنچ  يزبس  کی  هبوچراـم  نوچ 

داـجیا رذـب ،  هدـغ و  موزیر ،  هشیر ، فلتخم  قرط  هب  زره  ياـهفلع  تروـص  نیا  ریغ  رد  تسا  رت  يدـج  هلاـس  دـنچ  زره  ياـهفلع  دروـم 
هیصوت اهشک  فلع  عاونا  زا  هدافتـسا  نیمز ، ندرک  هدامآ  ماگنه  اذل  دشاب  یم  نیگنـس  هنیزه  مزلتـسم  اهنآ  اب  هزرابم  دننک و  یم  تمحازم 

رد تهج  نیدـب  دریگ . ماجنا  دـیاب  هبوچرام  هعرزم  دروم  رد  هک  تسا  ییاـهراک  زا  رگید  یکی  راـهب  لـیاوا  رد  نیمز  ندرک  مرن  دوش  یم 
بیترت نیدـب  دوش . یم  هدز  کسید  نیمز  کبـس ، کسید  اـب  كاـخ  حطـس  ندرک  مرن  زره و  ياـهفلع  اـب  هزراـبم  روظنم  هب  راـهب  لـیاوا 
میهدب نیمز  هب  ییایمیش  دوک  میهاوخ  یم  هچنانچ  تفر . دنهاوخ  نیب  زا  دنشاب ، هدنام  یقاب  لبق  لاس  زا  اه  هتوب  ییاوه  ياهتمـسق  هچنانچ 

. دوشیم هیصوت  لماک  ياهدوک  زا  راتکه  رد  مرگولیک  رادقم 200  روظنم  نیا  يارب  دریگ . تروص  ندز  کسید  ماگنه  رد  راک  نیا  دـیاب 
رد راک  نیا  دوش . یم  هدیشوپ  مرن  كاخ  هدیسوپ و  دوک  اب  نآ  يور  هتوب و  ياپ  راهب  لیاوا  رد  هبوچرام  ياه  هقاس  ندرک  دیفس  روظنم  هب 

طولخم و كاخ  اب  ارنآ  تسا  رتهب  دوش  یم  هداد  ییایمیـش  وک  نیمز  هب  لصف  رخآ  رد  رگا  دریگ . یم  ماجنا  تالآ  نیـشام  اب  عیـسو  حطس 
قطانم رد  هلئـسم  نیا  دریگ  تروص  بترم  دـیاب  يرایبآ  ور  نیا  زا  دـشاب  راد  من  بوطرم و  دـیاب  هبوچرام  هعرزم  درک . شخپ  اهفیدر  نیب 

هتوب صوصخم  کـسوس  اـهنآ  نیرتـمهم  زا  دریگ  یم  رارق  يداـیز  تارـشح  هلمح  دروـم  هبوچراـم  هتوـب  دراد . يرتـشیب  تیمها  کـشخ 
يروآ عمج  دومن  هدافتـسا  مواقم  ماقرا  زا  دـیاب  هزرابم  يارب  هک  تسا  هبوچرام  گنز  يرامیب  هبوچرام  ياهیرامیب  زا  دـشاب  یم  هبوچراـم 

تسا . نآ  اب  هزرابم  يارب  رگید  هار  ندنازوس  هدولآ و  ياه  هتوب 
تشادرب 

تشاد و تشاـک ، رگا  یلـصا  لـحم  هب  نآ  جاـت  لاـقتنا  زا  دـعب  لاـس  ود  ینعی  دوش  یم  عورـش  موـس  لاـس  زا  هبوچراـم  تشادرب  ًـالومعم 
مود لاس  رد  تسا  رتهب  یلو  دنـشاب  تشادرب  لباق  ناهری  یپسا  زا  یمک  دادعت  مود  لاس  رد  دـیاش  دریگ ، ماجنا  یبوخب  هعرزم  يرادـهگن 
نیا یط  رد  ددرگ و  یم  هریخذ  جات  ینیمز  ریز  ياـه  مادـنا  رد  ییاذـغ  داوم  هدـش و  يوق  اـه  هتوب  تروصنیا  رد  . دوشن تشادرب  لوصحم 

. دوش یم  يرادرب  هرهب  هدامآ  موس  لاس  يارب  هتوب  بیترت  نیا  هب  ددرگ و  لماک  شیاه  هشیر  دشر  هکدوش  یم  هداد  تصرف  هتوب  هب  تدم 
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. دشاب رتم  یتناس  ات 25  نیب 15  اه  ری  یپسا  لوط  هک  دوش  یم  عورـش  یتقو  تشادرب  ددرگ  یم  زاغآ  موس  لاـس  راـهب  زا  تشادرب  ًاتدـعاق 
هب هک  هدوش  ماجنا  تقد  اب  دـیاب  راک  نیا  دومن . عطق  كاخ  ریز  يرتم  یتناس  ات 5  زا 2  ای  كاخ و  حطـس  يور  زا  ناوت  یم  ار  اه  ری  یپسا 
یم لوط  هب  هتفه  یلا 8  عورـش 6  راهب  لیاوا  زا  هبوچرام  تشادرب  دوشن  دراو  يا  همدص  دـنا ، هدـشن  جراخ  كاخ  زا  زونه  هک  ییاه  هقاس 

یقاب فیعـض  هدنیآ  لاس  يارب  هتوب  دوش و  یمن  هریخذ  مروتم  ياه  هشیر  رد  ییاذغ  داوم  دبای  همادا  رتشیب  تشادرب  لمع  هچنانچ  دـماجنا 
ناوت یم  تشادرب  ماـگنه  دوش . هدـناشوپ  كاـخ  هلیـسو  هب  هقاـس  يور  راـهب  لـیاوا  رد  دـیاب  اـه  ری  یپسا  ندرک  دیفـس  روظنم  هب  و  دـنام .
رارق هدافتـسا  دروم  هلـصافالب  هبوچرام  تشادرب  زا  دـعب  تسا  رتهب  درک . مادـقا  تشادرب  هب  سپـس  دز  بقع  ار  ری  یپسا  فارطا  ياـهکاخ 
هدش هتخپ  ای  زپ  بآ  تروص  هب  دننک و  یم  عطق  رتم  یتناس  کی  زا  رتمک  هزادنا  هب  ار  هقاس  فرط  ود  هتـسش ، ار  اهنآ  راک  نیا  يارب  دریگ .

ار هبوچرام  ناوت  یم  دـصرد  ات 80  یبسن 70  تبوطر  اـب  دارگ و  یتناـس  هجرد  ات 4  يامد 3  بسانم  طیارـش  رد  دنناسر . یم  فرـصم  هب 
درک . يرادهگن  هام  دنچ  يارب 

هدافتسا : زرط 
 . دربیم نیب  زا  ارنآ  یکشخ  امرگ و  اریز  دیهد  رارق  لاچخی  رد  دیدنبب و  بوطرم  ياه  هچراپ  رد  ارنآ  هبوچرام  يردهاگن  يارب 

درک .  هیهت  پوس  نآ  زا  ای  تخیر و  دالاس  رد  ناوت  یم  زین  ار  هبوچرام 
 . تسا نآ  هدرک  مد  تروصب  نآ  نتخپ  زا  ریغ  هبوچرام  زا  هدافتسا  رگید  دروم 

 : دینک هیهت  تروص  نیا  هب  ار  هبوچرام  هدرک  مد 
جنپ تدـم  دـیراذگب  دـینک و  هفاضا  نآ  هب  يرفعج  هنایزار و  مه  يردـقم  دـیزیرب و  شوجبآ  رتیل  کی  لخاد  رد  ار  هبوچرام  هخاش  دـنچ 

 . دینک هدافتسا  بلق  شمارآ  نیکست و  يارب  زور  رد  ناجنف  هس  ات  ود  ردقمب  هدرک  مد  نیا  زا  دشکب .  مد  هقیقد 
يارب نینچمه  هبوچرام  دننک .  فرـصم  یبصع  صاخـشا  ای  دنتـسه و  راردا  يراجم  مرو  هب  التبم  هک  ییاهنآ  دیابن  ار  هبوچرام  تارـضم : 

 . تسین بوخ  هیلک  گنس  مسیتامر و  هب  نایالتبم 
 : عبانم

http://www.iranmania.com هبوچرام
http://daneshnameh.roshd.ir هبوچرام هایگ 

http://www.sabziran.ir دینادیم ؟ هچ  هبوچرام  زا 
http://daneshnameh.roshd.ir یئوراد »  » هبوچرام

کخیم

یتنیز تخرد  ناونعب  انید  طاقن  رتشیب  رد  زورما  درد  هک  یـصاخ  ییابیز  تلعب  تسا و  هیـسونایقا  يزنودـنا و  رئازج  یموب  کخیم  تخرد 
يا هیودا  کخیم  مایالا  میدـق  رد   . دوش یم  يردـهگن  هناخ  مرگ  هناخلگ و  رد  هایگ  نیا  ریـسدرس  قطانم  رد  هتبلا  دوش .  یم  هداد  شرورپ 

دننک  هدافتسا  نآ  زا  دنتسناوت  یکم  نادنمتورث  ناهاشداپ و  اهنت  هک  هدوب  تمیق  نارگ 
نیا عافترا  تسا .  زبس  لاس  لوط  مامت  ردو  دوش  یمن  درز  تقو  چیه  نآ  ياهگرب  هک  لکـش  یطورخم  کچوک و  تسا  یتخرد  کخیم 
یم یـصوصخم  ییابیز  تخرد  هب  تسا و  گنر  زمرق  نآ  ياـهگرب  مد  يوضیب و  زیت و  كون  نآ  ياـهگرب  دـسر .  یم  رتم  ات 10  تخرد 

دهد 
دشاب .  یم  لگ  ات 25  لماش 10  ییاه  هشوخ  تروصب  عمتجم  کچوک و  کخیم  ياهلگ 

خیم لکـشب  تسا  رتـم  یتناـس  کـی  لوطب  کـچوک و  هک  نآ  هدـش  کـشخ  ياـه  هچنغ  هک  تسا  لـیلد  نیدـب  تخرد  نیا  هیمـست  هجو 
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 . دشاب یم  کچوک 
ییایمیش  تابیکرت 

کشخ هدیچ و  دیاب  دوش  زمرق  هب  لیدبت  نآ  یناوغرا  يرتسکاخ و  گنر  هکنیا  زا  لبق  ینعی  ندش  زاب  زا  سپ  کخیم  تخرد  ياه  هچنغ 
دشاب .  یم  اه  هچنغ  نیا  ردوپ  دور  یم  راکب  وراد  هیودا و  ناونعب  هک  کخیم  دومن . 

ریطقت زا  هک  دشاب  یم  ینغور  سناسا  دصرد  ياراد 2  نآ  ياهگرب  دصرد و  دودح 5  رد  تخرد  ياه  هقاس  دصرد و  ياراد 16  کخیم 
دیآ .  یم  تسدب  اه  تمسق  نیا 

گنر دریگ  رارق  اوه  ترواجم  رد  رگا  هک  هدوب  گنر  دیفـس  سناسا  نیا   . دشاب یم  هدـننازوس  یمعطو  يوق  یئوب  ياراد  کخیم  سناسا 
دوش .  یم  ظیلغ  هریت و  نآ 

دشاب .  یم  نلیتا  لووفروف و  لیتم ،  ود  تاوزنب  کیلیزنب ،  لکلا  نیلیف ،  وبراک  لونژوا  ياراد  کخیم  سناسا 
نادند درد  ندرک  مارآ  يارب  یکـشزپنادند  رد  نآ  زا  تسا و  هدننک  ینوفع  دض  هدننک و  مارآ  دـشاب  یم  کخیم  یلـصا  هدام  هک  لونژوا 

 . دوش یم  هدافتسا 
کخیم  ینامرد  صاوخ 

لاس  ) ?? ددرگیمرب  نیچ  رد  ناه  يروطارپما  نارود  هب  کخیم  تخرد  تخانـش  ياههناشن  نیلوا  نیچ  یتنـس  بط  كرادم  دانـسا و  رد 
تاقیقحت قبط  دوشیم . هدافتسا  يزاسرطع  تعنـص  رد  کخیم  سانـساتسا  هدش  هدرب  مان  هجوج  نابز  هیودا  مان  ای  و  حیـسم ) دالیم  زا  لبق 

تسا . رثوم  یباهتلا  ياهيرامیب  رد  زانژسکاولکیس  ياهریسم  راهم  اب  کخیم  نغور  هدش  ماجنا 
نآ زا  یکشزپنادند  درد  دض  تابیکرت  رد  لیلد  نیمه  هب  دراد  یبسانم  يدرد  دض  صاوخ  دشابیم  کخیم  یلصا  هرثوم  هدام  هک  لونژوا 

دشابیم . لونژوا  زا  یشان  میدرک  هبرجت  ار  نآ  ام  یگمه  هک  هدروآرف  نیا  صاخ  هزم  هک  دننکیم  هدافتسا 
ياهيرتکاب دشر  دراد و  نیلیـسینپ  ماقم  یئالط  كوکولیفاتـسا  هیلع  رب  یبورکیم  دـض  تارثا  ياراد  کخیم  یلوناتا  یبآ و  ياههراصع 

دنکیم . يریگولج  زین  نادند  یگدیسوپ  هدننکداجیا 
زراب تاکن  زا  دـشابیم  سپره  سوریو  زا  یـشان  یتسوپ  ياـهمخز  رد  نآ  یبآ  هراـصع  یـسوریودض  تارثا  کـخیم  بلاـج  صاوخ  زا 

باهتلا درد و  نامرد  رد  کـخیم  یناـمرد  صاوخ  هدـش  ماـجنا  ینیلاـب  تاـقیقحت  رد  دـشابیم  نآ  يدـبک  تظاـفح  رثا  لونژوا  یناـمرد 
تسا . هدش  تباث  نارامیب  دردرس  شهاک  زین  نادند و  ناهد و  ياهيرامیب 

تـسا هدرک  دییأت  ار  قلح  ناهد و  باهتلا  عفر  درد و  نادند  رد  نآ  يدرددض  تارثا  زین  ( E نویسیمک  ) ناملآ ینامرد  هایگ  یملع  عجرم 
راکهب زین  مشچ  ياهيرامیب  یتح  هدعم و  تالکشم  یمکـش و  ياهدرد  خفن ، ناهد ، یئوبدب  عفر  يارب  ار  کخیم  زین  دنه  یتنـس  بط  رد 

دندربیم .
ناریا  یتنس  بط  رد  کخیم  ? 

نآ يارب  رهزداپ  صاخ  هتـسنادیم ، کشخ  مرگ و  موس  رد  ار  نآ  تعیبط  دـندرکیم  دای  رقنرق  ناونعهب  ار  کـخیم  ناریا  یتنـس  بط  رد 
( يزغم هتکس   ) جلاف یمغلب و  دردرس ) ، ) ادص عفر  رکف و  نهذ  تیوقت  تهج  دشابیم و  هسیئر  ءاضعا  حاورا و  يوقم  کخیم  دندوب . لئاق 

کخیم زا  تسا . هتـشاد  دربراک  ناهد  يوبدب  عفر  دراب و  نادـند  درد  هثل و  تیوقت  تهج  رد  ناریا  یتنـس  بط  رد  دـندربیم . هرهب  ? ن  زا
. دوشیم لامعتسا  هفرس  دننام  یسفنت  ياهيرامیب  محر و  ياهيرامیب  و  غورآ )  ) ءاشجو هکسکس )  ) قاوف دننام  یشراوگ  ياهيرامیب  رد 

: کخیم لگ  یعیبط  صاوخ 
مرگ و یلیخ  کخیم  ناریا  میدـق  بط  رظن  زا  تسا . هتفر  یم  راـک  هب  هیودا  ناونع  هب  شیب  لاـس  رازه  ود  زا  تخرد  هچنغ  هدـش  کـشخ 

. تسا يرایسب  صاوخ  ياراد  تسا و  کشخ 
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. دیناکچب شوگ  رد  ای  دیلامب و  نادند  يور  ار  نآ  نغور  ای  کخیم و  سناسا  زا  هرطق  کی  درد  شوگ  درد و  نادند  عفر  يارب   ـ
. دننک هدافتسا  کخیم  هدرک  مد  زا  دیاب  دنراد  فیعض  هظفاح  هک  یناسک  دشاب و  یم  زغم  هدننک  تیوقت  کخیم   ـ

. دشاب یم  ناطرس  هدننک  نامرد  یتح  هدرک و  يریگولج  ناطرس  زا  کخیم   ـ
زا ای  دیـشون و  تخیر و  ناویل  کی  رد  ار  کخیم  سناسا  زا  هرطق  ناوت 2  یم  روظنم  نیدب  دنک ، یم  فرطرب  ار  غارفتـسا  عوهت و  تلاح   ـ

. درک هدافتسا  کخیم  هدرک  مد  ناجنف  کی 
یئوراد : صاوخ 

میدـق بط  رظن  زا  کخیم  تسا .  هتفر  یم  راـکب  هیودا  ناوعب  شیپ  لاـس  رازه  ود  زا  کـخیم  تخرد  هچنغ  هدـش  کـشخ  ینعی  کـخیم 
 . تسا يرایسب  صاوخ  ياراد  تسا و  کشخ  مرگ و  یلیخ  ناریا 

 . دیناکچب شوگ  رد  ای  دیلامب و  نادند  يور  ارنآ  نغور  ای  کخیم و  سناسا  زا  هرطق  کی  درد  شوگ  درد و  نادند  عفر  يارب  (1
. دننک هدافتسا  کخیم  هدرک  مد  زا  دیاب  دنراد  فیعض  هظفاح  هکیناسک  دشاب و  یم  زغم  هدننک  تیوقت  کخیم  (2

 . دشاب یم  ناطرس  هدننک  نامرد  یتح  هدرک و  يریگولج  ناطرس  زا  کخیم  (3
تسا دیفم  دردرس  عفر  يارب  (4

تسا  رثوم  هوقل  جلف و  ندرک  فرطرب  رد  (5
دنک  یم  نامرد  ار  باصعا  فعض  (6
تسا  دیفم  سفن  یگنت  عفر  يارب  (7

دنروخب  کخیم  دیاب  نآ  نامرد  يارب  دنتسه  ساوسو  يرامیب  هب  التبم  هکیناسک  (8
تسا  همضاه  زاهج  هدعم و  يوقم  (9

دنک  یم  تیوقت  ار  هیلک  دبک و  (10
دنک  یم  فرطرب  ار  هکسکس  (11

زور ره  هدرک و  طولخم  ریـش  اـب  ار  کـخیم  ردوپ  زا  مرگ  دیاب 2  روظنم  نیدب  تسا  دـیفم  ناجازم  درـس  یـسنج  يورین  تیوقت  يارب  (12
درک  هدافتسا  نآ  زا  هتفه  کی  تدمب 

دنشونب  کخیم  ياچ  دیاب  نآ  نامرد  يارب  دننک  یم  راردا  هرطق  هرطق  هکیناسک  (13
تسا  ورآاهتشا  کخیم  (14
دنک  یم  تیوقت  ار  ندب  (15

 . دیناکچب مشچ  رد  کخیم  یبآ  لولحم  زا  هرطق  دنچ  ناوت  یم  مشچ ،  رد  هکل  ندرک  فرطرب  مشچ و  هینرق  میمرت  يارب  (16
تسا  رب  بت  کخیم  (17

دنشاب  یم  کخیم  ياراد  شک  مرک  ياهوراد  تسا و  شک  مرک  کخیم  (18
تسا دیفم  بلق  نوخ و  شدرگ  يارب  (19

دنک  یم  تیوقت  ار  درد  لد  لاهسا و  (20
 . دیشونب هدرک و  طولخم  ياچ  ای  مرگ و  بآ  اب  ار  کخیم  سناسا  هرطق  ود  ای  کخیم و  ياچ  دردرمک ،  نامرد  يارب  (21

درب  یم  نیب  زا  ار  هدعم  درد  زاگ و  اذغ  زا  دعب  کخیم  ياچ  ناجنف  کی  ندیشون  (22
درب یم  نیب  زا  ار  هلضع  یگتفرگ  کخیم  زا  هدافتسا  (23

 : هدافتسا زرط 
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. دینک مد  هیققد  تدمب 5  هدرک و  طولخم  شوج  بآ  رتیل  کی  اب  ار  کخیم  مرگ  ردقم 10  کخیم  هدرک  مد  ای  ییاچ  هیهت  يارب 
: کخیم تارضم 

هدور هیلک و  یتحاران  ثعاب  تسا  نکمم  تسین و  بسانم  ناجازم  مرگ  يارب  نیاربانب  تسا ، مرگ  رایـسب  کخیم  دـش  هتفگ  هک  روطناـمه 
. دنروخب هدرک و  طولخم  یبرع  غمص  اب  ار  کخیم  دیاب  دارفا  هنوگ  نیا  دوش . اه 

 : عبانم
http://www.parsiteb.com کخیم

http://www.persianv.com کخیم لگ  ییوراد  صاوخ 
http://aftab.ir کخیم صاوخ  هب  یهاگن 

http://daneshnameh.roshd.ir یئوراد »  » کخیم
http://www.aghlam.com کخیم لگ  ییوراد  صاوخ 

http://www.aghlam.com کخیم صاوخ 
Clove http://www.money58.netfirms.com کخیم

زوم صاوخ 

 . دوش یم  هداد  شرورپ  زین  ناریا  رد  نازرواشک ,  رمتـسم  شالت  اب  ًاریخا  هک  تسا  يریـسمرگ  ییاوتـسا و  قطاـنم  صوصخم  زوم  هویم ي 
دیآ یم  باسح  هب  یفلع  ناهایگ  وزج  دوش  یم  رتم  یتناس   ?? نآ  ضرع  رتم و  هس  هب  نآ  تماق  یهاگ  هک  گرزب  يا  هنت  اـب  زوم  تخرد 

 - دراد عوبطم  يرطع  ندوب  هدیـسر  تروص  رد  زوم  تسا .  هتـسه  ياراد  نآ  بوغرم  ان  عون  کی  دشاب و  یم  یماسقا  عاونا و  ياراد  زوم 
یم میدس  ساتپ و  رفـسف و  نهآ و  ياراد  زین  دشاب و  یم  دنق  دـصرد  داتـشه  ب و ث و  نیماتیو آ ,  ياراد  تسا و  نیریـش  معط و  شوخ 
یم ندش  قاچ  يارب  تسا  زاس  نوخ  هویم  کی  زوم  دننک - فرصم  ار  نآ  دیابن  زین  تسوبی  هب  نایالتبم  تسین و  بوخ  نآ  دنق  یلو  دشاب 

هتفهن يرایـسب  صاوخ  نآ  تسوپ  رد  دینک .  باختنا  ار  زوم  دیناوت  یم  دیتسه  رـس  هروش ي  هب  التبم  رگا  دـینک و  هدافتـسا  زوم  زا  دـیناوت 
ینیمز بیس  ياذغ  زا  نآ  ياذغ  تردق  تسا و  يزغم  رایـسب  مرن و  نآ  هویم  تسا .  دیفم  يزیرنوخ  ندروآ  دنب  يارب  نآ  رتسکاخ  تسا . 

 . . . زلولس و میسلک ,  نوچ  یبرچ  رطن  زا  یلو  تسا  يور  میدس و  میـساتپ ,  يزینم ,  رفـسف ,  نهآ ,  دننام  یتازلف  يارادزوم  تسا .  رتشیب 
تسا .  ریقف 

هدیفـس داوـم  دـقاف  نوـچ  و  دـنیامن .  لـیم  رگید  بساـنم  ياذـغ  هارمه  ار  زوـم  دـنناوت  یم  دنتـسه  نیموـبلآ  يراـمیب  هب  ـالتبم  هک  يدارفا 
رتشیب دننکن .  هدافتـسا  زوم  زا  تسا  رتهب  دنتـسه  دنق  ضرم  يرامیب  هب  التبم  هک  يدارفا  دشاب و  یم  دـیفم  اه  نآ  يارب  تسا  نیموبلآ ) ) يا

زوم ندروخ  زا  سپ  هک  دوش  یم  هیـصوت  صاخـشا  نیا  هب  دـنز  یم  شوج  مرو و  اه  نآ  نابز  و  دـنراد .  تیـساسح  زوم  ندروخ  زا  دارفا 
دوش ..  یم  هرهچ  ییابیز  ثعاب  تسا و  زاس  نوخ  دیفم و  ياه  هویم  زا  یکی  زوم  دنیامن .  لیم  هویم  بآ  شرت ,  هویم ي  کی  هلصافالب 

دروخب .  زوم  دوش  قاچ  دهاوخب  هک  یسک 
عمتجم و نآ  ياهلگ  دـسر .  یم  رتم  ات 2  یهاگ  نهپ و  گرزب و  رایـسب  نآ  ياهگرب  تسا .  هچتخرد  دـننام  هک  یفلع  تسا  یهاـیگ  زوم 

 . دیآ یم  رد  درز  گنرب  ندیسر  زا  دعب  زبس و  ادتبا  نآ  هویم  تسا  هلبنس  تروصب 
هب دـندرک و  ادـیپ  هنیگ  لحاوس  رد  ار  زوم  اـهیلاغترپ  لاس 1482  رد  تسا .  هدـش  یم  تشک  ناتـسودنه  رد  لبق  لاـس  رازه  راـهچ  زا  زوم 
ایند ریسمرگ  قطانم  مامت  رد  زوم  نونکا  دش و  هدرب  اکیرمآ  هراق  یحاون  هب  یلویناپسا  یبهذم  رنویسیم  هلیسوب  سپـس  دندرب و  يرانق  رئازج 

 . دوش یم  تشک 
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 . دنناسر یم  ارنآ  نداد  امرگ  هلیسوب  اجنآ  رد  دنتسرف و  یم  فلتخم  قطانم  هب  دننیچ و  یم  تخرد  زا  تسا  زبس  زونه  هکیماگنه  ار  زوم 
 . دراد ینیریش  هزم  هک  تسا  زیر  یلیخ  مه  نآ  زا  یعون  تشرد و  رایسب  نآ  عون  کی  دراد  فلتخم  عاونا  زوم 

هقرو هقرو  ار  زوم  نیتال  ياکیرمآ  ياهروشک  رد  دـنروخ  یم  ایبول  جـنرب و  اب  هارمه  دـنزپ و  یم  ار  زوم  ـالومعم  ییاوتـسا  ياـهروشک  رد 
دننک یم  کشخ  باتفآ  رد  هدرک و 

هدیـسر زوم  هناشن  نیا  دـشاب و  هتـشاد  دوجو  هایـس  ياه  هکل  نآ  يور  تفـس و  درز و  نآ  تسوپ  دـیاب  دـینک  یم  باختنا  زوم  هکیماگنه 
 . تسا نیگنس  شمضه  دایز  هتساشن  نتشاد  لیلدب  سران  زوم  تسا . 

 . دراد دوجو  نیمالوچ  هتاک  نیماپود و  نیرفت ،  یپورون  نینوتورس ،  دننام  مهم  رایسب  ییایمیش  هدام  دنچ  زوم  رد 
ییایمیش : تابیکرت 

تسا .  دوجوم  ریز  داوم  زوم  مرگ  دص  ردتسا  بذج  لباق  تعرسب  دراد  دوجو  زوم  رد  هک  يدنق 
يرلاک  يژرنا 100 

مرگ  بآ 70 
مرگ  نیئتورپ 0/8 

مرگ  یبرچ 0/2 
مرگ  دنق 6/5 

مرگ  یلیم  میسلک 8 
مرگ  یلیم  رفسف 25 
مرگ  یلیم  نهآ 0/7 
مرگ  یلیم  میدس 1 

مرگ  یلیم  میساتپ 370 
دحاو  نیماتیو آ 190 

مرگ  یلیم  نیماتیو ب1 0/05 
مرگ  یلیم  نیماتیو ب 2 0/06 
مرگ  یلیم  نیماتیو ب 3 0/07 

مرگ  یلیم  نیماتیو ث 10 
دراد .  دوجو  نیمالوچ  هتاک  نیماپود و  نیرفت ،  یپورون  نینوتورس ،  دننام  مهم  رایسب  ییایمیش  هدام  دنچ  زوم  رد 

یئوراد : صاوخ 
يارب یبوخ  ياذـغ  تسه  مرن  نوچ  درد و  يدایز  يژرنا  زوم  دـنک .  یم  ظیلغ  ار  نوخ  تسا و  رت  لدـتعم و  ناریا  میدـق  بط  رظن  زا  زوم 

دشاب . یم  نسم  صاخشا  ناکدوک و 
دشاب . یم  اه  هچیهام  يارب  یبوخ  ياذغ  هدوب و  ناطرس  دض  دایز  میساتپ  نتشاد  لیلدب 

تسا . ینوخ  لاهسا  لاهسا و  نامرد  نینچمه  هدوب و  نیلم  زوم 
دنروخب . زوم  دیاب  امتح  نوخ  مک  رغال و  صاخشا  نیاربانب  تسا  زاسنوخ  زوم 

تسا . یسنج  يورین  هدعم و  هدننک  تیوقت  زوم 
دشاب . یم  هدور  هدعم و  مخز  نامرد  زوم 
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تسا . لورتسلک  ندروآ  نیئاپ  يارب  یبوخ  يوراد  نینچمه  زوم  درگ 
تسا . ینوخ  لاهسا  هدننک  نامرد  زوم  ياهلگ  هریش 

دراد . يزیرنوخ  عطق  رثا  زوم  هدناشوج 
تسا . دیفم  یگتخوس  نامرد و  يارب  زوم  تخرد  گرب  دامض 

تسا . هدعم  مرک  هدننک  عفد  زوم  هشیر 
یمک زوم  زا  سپ  دـیاب  هضراع  نیا  عفر  يارب  دـنک  یم  هدـعم  زاگ  دـیلوت  ناجازم  درـس  رد  اصوصخ  نآ  ندروخداـیز  تسا و  خاـفن  زوم 

دروخ . کمن 
دراد . باصعا  متسیس  لداعت  دشر و  نیمات  رد  یبوخ  ریثات  زوم 

دیروخب . لسع  اب  ار  زوم  ندب  فعض  نامرد  يارب 
تسا . ردم  زوم 

. دننک طارفا  نآ  ندروخ  رد  دیابن  تسا و  رضم  دنق  ضرم  هب  نایالتبم  يارب  دایز  دنق  ندوب  ارد  تلعب  زوم 
هدنهد دوبهب  زوم  دـهد . یم  شهاک  ار  یبلق  تالمح  رطخ  نینچمه  دـنک  یم  کمک  دنتـسه  ییالاب  نوخ  راشف  ياراد  هک  يدارفا  هب  زوم 

دنک یم  میظنت  ار  نوخ  شدرگ  متـسیس  زوم  رد  هک  دوجوم  اـسآ  هزجعم  هداـم  دـشاب . یم  لورتـسلک  هدـنهد  شهاـک  هدـعم و  نمزم  مخز 
ناتسلگنا جیربمک  هاگشناد  اینرفیلاک و   Sandiago هاگشناد هلیـسو  هب  هک  نز  درم و  رفن  هعلاطم 859  رد  لاثم  ناونع  هب  تسا . میـساتپ 

رتمک زوم 40 % لثم  دـننک  یم  هدفتـسا  دنتـسه  ییالاب  میـساتپ  ياراد  هک  ییاذـغ  زا  هنازور  هک  يدارفا  هک  داد  ناشن  تاقیقحت  دـش  ماجنا 
دنراد .  ار  یبلق  هلمح  هب  التبا  رطخ 

یبـلق تـالمح  زا  هکنیا  نمـض  دـننک  یم  هفاـضا  میـساتپ  دوخ  ییاذـغ  هریج  هب  هنازور  روط  هب  هک  یناـسک  هک  داد  ناـشن  يرگید  قـیقحت 
. ددرگ یم  زین  نوخ  شهاک  ثعاب  هکلب  دوش . یم  يریگولج 

یتقو دوش و  یم  نوخ  راشف  ندمآ  نییاپ  ثعاب  دارفا  هنازور  ياذغ  هب  میساتپ  ندوزفا  دنیوگ  یم  نادنمـشناد  تسا  يوق  یلیخ  میـساتپ  رثا 
. دور یم  الاب  نوخ  راشف  دنیامن  یم  فذح  ییاذغ  هریج  زا  ار  میساتپ  هک 

رتـالاب نوخ  راـشف  هک  رفن  ياذـغ 12  زا  میـساتپ  فذـح  هک  دـهد  یم  ناشن  دـش  ماجنا  ایفلد  الیف   Temple هاگـشناد رد  هک  یتاقیقحت 
ایلاتیا  Naples هاگـشناد رد  هک  یـسررب  دوزفا ؟  اذغ  هب  دیاب  میـساتپ  رادقم  هچ  تسا . هتفر  رتالاب  ناشنوخ  راشف  زور  زا 10  دعب  دنتشاد 

زوم لثم  دنراد  الاب  میـساتپ  هک  ییاذـغ  هریج  یلا 6  زا 3  رگا  دـنراد  ییـالاب  نوخ  راـشف  هک  يدارفا  هک 81 %  دهد  یم  ناشن  هدـش  ماجنا 
. تسا هدیدرگ  عطق  الماک  اه  یضعب  رد  فصن و  هب  اهنآ  ینامرد  وراد  نازیم  دننک  هدافتسا 

هدعم مخز  یعیبط  نامرد 
زیوجت  کشزپ  هلیسو  هب  هک  تسا  تمیق  نارگ  ياهوراد  زا  رتشیب  مخز  يور  رب  زوم  رثا  هک  دهد  یم  ناشن  تاقیقحت 

دنچ ره  دـشاب . یم  هدـننک  تظافح  هدام  کـی  زوم  هک  دـهد  یم  ناـشن  تاـناویح  يور  یـسررب  یهاگـشیامزآ و  ياـه  یـسررب  . دوش یم 
دنه  Kastuba جلاک رد  هدش  ماجنا  تاقیقحت  درب . یپ  همضاه  متـسیس  رد  زوم  هکت  کی  لمع  هب  ات  دشاب  یم  مزال  يرتلماک  تاقیقحت 

. دـنک یم  فقوتم  ار  رـسلوا  لماع  يرتکاب  اـعقاو   Protease Inhibitor مان هب  زوم  رد  دوجوم  ییایمیـش  لـماع  هک  دـهد  یم  ناـشن 
يروط نامه  دیامن  یم  يریگولج  رـسلوا  تشگرب  زا  زوم  هک  دهد  یم  ناشن  ایلارتسا  رد   New England هاگشناد رد  رگید  نیققحم 

درادن . زین  یبناج  ضراوع  دهد  یم  ماجنا  ار  راک  نیا  تمیق  نارگ  ياهوراد  هک 
هیال ناـمه  هک  دـنک  یم  دـیلوت  يا  هداـم  زوم  هلحرم  نیا  رد  دـندوب  يا  هوهق  هدیـسر و  ـالماک  اـهزوم  نیا  هک  دوب  نیا  تاـقیقحت  نیا  زمر 

. دنک یم  ادیپ  شهاک  هدعم  دیسا  رثا  رب  هک  تسا  هدعم  رد  هدش  دیلوت  یششوپ 
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Kerala هاگـشناد رد  تاناویح  يور  رب  هک  یقیقحت  رد  دـنا . هدومن  لابند  زین  ار  زوم  رگید  یناـمرد  تارثا  نیققحم  تدـم  نیا  لوط  رد 
عون لورتسلک  عون  نیا  هک  دـهد  یم  شهاـک  ار  لروتـسلک   LDL حطـس هدش  کشخ  هدیـسرن  زوم  هک  دیدرگ  مولعم  دـش  ماجنا  دـنه  رد 

يرامیب لماع  دـناوت  یم  دوخ  هک  بلق  تالـضع  نیب  ییایمیـش  تارییغت  زا  دوش و  یم  اهگر  دادـسنا  ثعاب  هک  دـشاب  یم  لورتسلک  رـضم 
دناوت یم  هدش  کشخ  زوم  ردوپ  هک  دـهد  یم  ناشن   New Dehli رد يرگید  قیقحت  دـنک . يریگولج  ددرگ   Cardio Vascular

. دهد شهاک  ار  درد 
تارضم : 

 . تسا هدشن  هتفگ  یصاخ  تارضم 
 : عبانم

http://daneshnameh.roshd.ir یئوراد »  » زوم
http://www.iranmania.com زوم

Banana http://www.money58.netfirms.com زوم
http://www.parsiteb.com زوم
http://aftab.ir زوم ياه  تیصاخ 

وداکووآ

رد تسا . ندب  يارب  زاین  دروم  برچ  ياهدیسا  يذغم و  داوم  زا  راشرس  يزبس  کی  هکلب  تسین ، هویم  کی  وداکووآ  ماع ، رواب  فالخ  رب 
(. تسا یبرچ  مرگ  دودح 30  يواح  طسوتم  يوداکووآ  کی   ) تسا برچ  يزبس  عون  کی  وداکووآ  عقاو 

. دراد مرگ  دح 900 رد  ینزو  دراد و  یمک  یبرچ  تسا و  قارب  زبس و  نآ  عون  کی  تسا ، یفلتخم  عاونا  ياراد  وداکووآ 
ندب زاین  دروم  يرورض  برچ  دیـسا  هدنراد  ینعی   ) تسا نوتیز  هب  هیبش  رایـسب  نغور  عون  رظن  زا  دنتـسه  لکـش  یبالگ  نآ  طسوتم  عاونا 

(. دوش تفایرد  ییاذغ  عبانم  زا  دیاب  تسین و  نآ  تخاس  هب  رداق  ندب  هک 
. دوش یم  زین  نوخ  لورتسلک  نازیم  شهاک  ثعاب  هکلب  درادن ، ندب  لورتسلک  شیازفا  رد  يریثات  اهنت  هن  هک  تسا  دیفم  عون  زا  یبرچ  نیا 
. تسا هدوب  هارمه  اهنآ ، نوخ  لورتسلک  نازیم  رد  يریگمشچ  شهاک  اب  دارفا  رد  وداکووآ  فرصم  هک  تسا  نآ  رگناشن  ینیلاب  تاقیقحت 
. دنک یم  يزاب  نوخ  راشف  شهاک  رد  يا  هدـنزرا  رایـسب  شقن  میـساتپ  فرـصم  هک  تسا  میـساتپ  يدایز  نازیم  يواح  وداکووآ  نینچمه 

. تساه یحارج  زا  سپ  اه ) يدوبک   ) تسوپریز ياه  یگدرم  نوخ  دوبهب  رد  راذگریثات  رایسب  لماوع  زا  یکی  نینچمه 
هدام نیا  دوبمک  هدننک  ناربج  دناوت  یم  يزبس  نیا  فرصم  تسا و  ینوخ ) مک  زا  یعاونا  رگ  نامرد  لماع   ) کیلوفدیسا يواح  نینچمه 

. دشاب يذغم 
. درک هراشا   B5 و B6 ياه نیماتیو  ياه A، C، E و  نیماتیو  هب  ناوت  یم  وداکووآ  رد  دوجوم  يذغم  داوم  ریاس  زا 

هتـسوپ هزادـنا و  زا  شیب  یکـشخ  عناـم  دراد ، یـصاخ  رثا  نآ  یباداـش  توارط و  تسوپ و  رب  نآ  رد  دوجوم   B5 نیماتیو منک  رکذ  دـیاب 
. دنک یم  عیرست  یحارج ، زا  دعب  ًاصوصخم  ار  مخز  يدوبهب  تسا و  تسوپ  ندش  هتسوپ 

. دراد ترورض  اهنآ  گنر  ظفح  وم و  اه و  نخان  ماکحتسا  يارب  هک  تسا  سم  يواح  نینچمه 
یم هیـصوت  رایـسب  رامـش  یب  يذغم  داوم  ندوب  اراد  لیلد  هب  نآ  زا  هدافتـسا  اما  تسا ، نییاپ  رایـسب  ام  روشک  رد  وداکووآ  فرـصم  نازیم 

. دوش
ناریا رد  وداکووآ  راـب  نیلوا  هک  دـیآ  یم  رظن  هب  دریگ . یم  دوخ  هب  یخلت  هزم  نتخپ  زا  سپ  اریز  درک ، فرـصم  ماـخ  دـیاب  ار  وداـکووآ 
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. تسا هدش  هدرب  ناهج  طاقن  رگید  هب  سپس  تسا و  هدش  یم  هداد  تشک  یبونج  ياکیرمآ  زورما و 
دنتـسه امرـس  دـقاف  اتبـسن  هک  یقطانم  رد  انثتـسا ،  يدادـعت  اب  هک  دنـشابیم  ییاوتـسا  همین  ییاوتـسا و  یحاون  هب  قلعتم  وداـکوآ  ناـتخرد 
نیمود هک  اکیرمآ  رد  هویم  نیا  يراجت  دیلوت  دوشیم . بوسحم  ناهج  رد  وداکوآ  هدـننک  دـیلوت  نیرتگرزب  کیزکم  دـنوشیم . راگزاس 

سازگت رد  هویم  نیا  زا  یمک  يرایسب  رداقم  نینچمه  دوشیم . دودحم  اینرفیلاک  ادیرولف و  هب  ابیرقت  دشابیم  هویم  نیا  هدمع  هدننک  دیلوت 
لاس مامت  رد  ابیرقت  ات  هدـش  ثعاب  اینرفیلاک  ادـیرولف و  رد  هویم  نیا  فلتخم  ياههنوگ  شیور  بواـنتم  لوصف  دوشیم . دـیلوت  ییاواـه  و 

دسریم .  دوخ  دح  نیرتنییاپ  هب  ناتسبات  ياههام  رد  نآ  تمیق  میشاب و  هتشاد  ار  هویم  نیا 
يرادهگن شنیزگ و 

وداکوآ هک  ینامز  تسا . رتمک  اهنآ  یبارخ  داسف و  لامتحا  نوچ  دنتـسه  هدیـسرن  تفـس و  دـینیبیم  رازاب  رد  امـش  هک  ییوداـکوآ  رتشیب 
هویم نیا  ندرشف  رگا  تسا .  هتخپ  دور ، ورف  راشف  یمک  اب  هک  ییوداکوآ  اما  دراد  زاین  نامز  زور  دنچ  هب  ندیسر  يارب  تسا  تفـس  یلیخ 

بـسانم اروپ  يارب  تروص  نیا  رد  هک  تسا  هوـیم  دـح  زا  شیب  ندوـب  هتخپ  هدـنهدناشن  دـیامن  داـجیا  نآ  حطـس  رد  یگرزب  ياـهلادوگ 
 . تسا زاین  نامز  زور  شـش  ات  هس  هب  ندیـسر  يارب  ـالومعم  دوش و  يرادـهگن  قاـتا  ياـمدرد  دـیاب  هتخپن  تفـس و  يوداـکوآ  دـشابیم .

نلیتا زاگ  دـیلوت  اههویم  نیا  دـیراذگب  يذـغاک  تکاـپ  لـخاد  یبـالگ  اـی  یگنرف  هجوگ  زوم ،  بیـس ،  ددـع  کـی  هارمه  هب  ار  وداـکوآ 
هدیـسر زگره  راک  نیا  اب  اریز  دیراذگن  لاچخی  لخاد  ار  وداکوآ  زگره  دـنکیم . عیرـست  ار  وداکوآ  ندـش  هدیـسر  دـنیآرف  هک  دـننکیم 

يدایز رادقم  تسا و  تشرد  بوخ  يوداکوآ  دوش . يرادهگن  لاچخی  رد  هتفه  کی  تدم  رثکادح  دـیاب  هدیـسر  يوداکوآ  دـنوشیمن .
 . دید دهاوخن  بیسآ  هویم  دوخ  دنوشن  هتسکش  نآ  تسوپ  رگا  دراد . تبوطر 

وداکووآ ياه  هنوگ 
ياراد اهنآ  زا  یضعب  هک  دنتسه  هایـس  ات  نشور  زبس  تسوپ  ياراد  هک  دنکیم  دشر  وداکوآ  زا  یفلتخم  ياههنوگ  اینرفیلاک  ادیرولف و  رد 

هب اینرفیلاک  ياههنوگ  یبرچ  رادقم  تسا . توافتم  دنوپ  نیدنچ  ات  سنوا  دنچ  زا  اهنآ  هزادنا  دنشابیم و  ربز  رگید  یـضعب  فاص و  تفاب 
یبرچ بآ ،  يوتحم  هک  دنتـسه  ادـیرولف  تشرد  ياهوداکوآ  زا  رتمعط  شوخ  رتياهماخ و  نیاربانب  هدوب و  رتشیب  ياهظحالم  لباق  نازیم 

 . دنشابیم يرتهزمیب  معط  اذل  رتمک و 
اینرفیلاک ياه  هنوگ 

 . دنشابیم درز  زبس - یتشوگ  مرن و  زبس و  كزان ،  یتسوپ  ياراد  یضیب و  اهنآ  لکش  دنراد  طسوتم  هزادنا   : Bacon ياهوداکوآ
نـشور زبس  گـنر  هب  ياهماـخ  یتشوگ  اـب  یبـالگ  هیبش  اـهنآ  لکـش  دـنراد و  هریت  زبس  مرن و  كزاـن ،  یتسوپ   : Fuerte ياهوداکوآ

 . دنوشیم هدید  دنوپ  کی  نزو  ات  هک  دشابیم 
نامز رد  اهنآ  تسوپ  گنر  تسا . رتگرزب  اهنآ  هزادنا  طقف  دنتسه   Hass عاونا هیبش  تفاب  رهاظ و  معط ،  رظن  زا   : Gwen ياهوداکوآ

 . دنراد یئالط  زبس –  گنر  هب  فاطعنا  لباق  ياهماخ و  یتشوگ  اما  تسا  میخض  ربز و  زبس ،  تسوپ  دنامیم . یقاب  زبس  زین  ندیسر 
هایـس هدیـسر  نامز  رد  اهنآ  تسوپ  دنراد . دوجو  لاس  لوط  رد  هک  دوشیم  بوسحم  اینرفیلاک  هنوگ  نیرتفورعم   : Hass ياهوداکوآ

. تسا تشرد  ات  طسوتم  زا  اهنآ  هزادنا  یضیب و  اهنآ  لکش  دنراد .  نزو  دنوپ  کی  تسا و  ربز  و 
هک تسا  طسوتم  یتماخض  اب  گنر  زبس  اهنآ  تسوپ  تسا  زارد  یبالگ  دننام  اهنآ  لکش  دنتـسه و  تشرد   : Pinkerton ياهوداکوآ

. تسا نشور  زبس  گنر  هب  دننام  هماخ  نآ  تشوگ  دنتسه .  ربز  يردق 
وداکوآ زا  هنوگ  نیا  تشوگ  دنـشابیم .  ربز  يدحات  هریت و  زبس  گنر  هب  یتسوپ  ياراد  دنتـسه و  درگ  تشرد و   : Reed ياهوداکوآ

. تسا ینغور 
هب یتشوگ  هک  تسا  یبالگ  دـننام  اهنآ  لکـش  دـنراد و  یئالط  زبس - گـنر  هب  یلقیـص  یتسوپ  هدوب و  تشرد   : Zutano ياهوداکوآ
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دشابیم .  اراد  مرن  تفاب  گنرمک و  زبس  گنر 
ادیرولف ياه  هنوگ 

رظن زا  اهنآ  نیرتمهم  دنتسه .  دنه  برغ  يدنویپ Guatemalan و  ای  دنه  برغ  عاونا  زا  دنوش  یم  تشک  ادـیرولف  رد  هک  ییاههنوگ 
ات زیر   Lula ياهوداکوآ دنشابیم .   Simmonds و Booth8 ، Choquette ، Hall, Lula, Monroe, Pollock يراجت
هب لیام  درز  ات  گنرمک  یتشوگ  مرن و  ابیرقت  اهنآ  تسوپ  دنتـسه .  هدرگ  کی  ياراد  تاقوا  یهاـگ  هک  دنتـسه  یبـالگ  هیبش  طـسوتم و 

 . دنراد زبس 
ییایمیش  تابیکرت 

ماجنا هک  يدیدج  تاقیقحت  رد  دشابیم . نیزوریت  و  نافوتپیرت ،  نیتسیس ،  دننام  فلتخم  هنیمآ  ياهدیـسا  ياراد  تسا و  برچ  وداکووآ 
تفس و ظیلغ و  نغور  نیا  تسا . نغور  یمک  رادقم  ياراد  هایگ  هناد  تسا . هدش  تباث  وداکووآ  رد  کیتویب  یتنآ  عون  دنچ  دوجو  هدش 

هدش عابشا  ياهنغور  دصرد  دودـح 7  ياراد  وداکووآ  هناد  نغور  تسا . عوبطم  یمعط  وب و  يارد  هک  هدوب  زبس  هب  لـیام  درز  گـنر  هب 
کیتسیریم دیـسا   ، Arachidic Acid کیدیشارآ دیـسا   Steraric Acid کـیرائتسا دیـسا  کیتملاپ Palmitic و  دیـسا  دننام 

Linoleic کیئلونیل دیـسا  کیئلوا Oleic Acid و  دیـسا  دننام  هدـشن  عابـشا  ياهنغور  دـصرد  دودــح 80  رد  Myristic Acid و 
. دشابیم  Acid

 : تسا دوجوم  ریز  داوم  وداکووآ  مرگ  دصکی  رد 
مرگ  ?? بآ 

يرلاک  ??? يژرنا 
مرگ نیئتورپ ?/? 

مرگ  ?? یبرچ 
مرگ يا ?  هتساشن  داوم 

مرگ یلیم  میسلک ? 
مرگ یلیم   ?? رفسف 
مرگ یلیم  نهآ ?/? 

مرگ یلیم   ??? میساتپ 
دحاو  ??? نیماتیو آ 

مرگ یلیم   ? ?/ ?? نیماتیو ب 
مرگ یلیم   ? ?/ ?? نیماتیو ب 

مرگ یلیم  نیماتیو ب ?/? ?
مرگ یلیم   ?? نیماتیو ث 

یئوراد  صاوخ 
تسا . روآ  هدعاق  وداکووآ  ياهگرب  هدناشوج  • 

تسا . هدعم  هدننک  تیوقت  وداکووآ  • 
دربیم . نیب  زا  ار  هدعم  زاگ  خفن و  • 

تسا . دیفم  ناقری  نامرد  يارب  • 
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دنکیم . فرطرب  ار  ینوخ  لاهسا  وداکووآ  ياهگرب  هدناشوج  • 
تسا . ندب  هدننک  تیوقت  وداکووآ  • 

تسا . يرایسب  یندعم  داوم  ياراد  اریز  دزادنایم  ولج  ار  اههچب  دشر  وداکووآ  • 
دننک . هدافتسا  وداکووآ  زا  دیاب  دنتسه  ینوخ  مک  هب  التبم  هک  ییاهنآ  تسا و  زاس  نوخ  وداکووآ  • 

دنکیم . زیمت  هدرک و  ییایلق  ار  ندب  وداکووآ  • 
تسا . بسانم  زین  دنراد  دنق  يرامیب  هک  ییاهنآ  يارب  دراد  یمک  ياهتساشن  داوم  رکش و  وداکووآ  نوچ  • 

دنکیم . فرطرب  ار  یمومع  فعض  دیهدب . وداکووآ  ضیرم  هب  تهاقن  هرود  يارب  • 
دنکیم . فرطرب  ار  یگتسخ  • 

دنکیم . هجلاعم  ار  هدعم  هدور و  یتحاران  • 
دیروخب . وداکووآ  دوخ  ماش  اب  امتح  دیتسه  راچد  ینوخ  مک  هب  رگا  تسا . نافوتپیرت  ياراد  اریز  دنکیم  نامرد  ار  یباوخیب  • 

دینک . هدافتسا  وداکووآ  زا  دالاس  سس  ندرک  تسرد  يارب  • 
دراد . يدایز  ییاذغ  شزرا  نیاربانب  دشابیم .  C ، K ، H ، E، D ، B ، A دننام فلتخم  ياهنیماتیو  ياراد  وداکووآ  نغور  • 

دیهد . ژاسام  وداکووآ  نغور  اب  ارنآ  دنکیم  درد  امش  لصافم  رگا  تسا و  مسیتامر  دض  وداکووآ  نغور  • 
دیئوشب . حبص  دیلامب و  رس  هب  ار  وداکووآ  نغور  زا  يرادقم  بش  ره  وم ،  شزیر  زا  يریگولج  يارب  • 

دربیم . نیب  زا  ار  رس  هروش  • 
دیلامب . اهوم  هب  ار  وداکووآ  هرطق  دنچ  رس  يوشتسش  زا  دعب  اهوم ،  هدش  قارب  يارب  • 

دهدیم . یباداش  تسوپ  هب  دنکیم و  ذوفن  تسوپ  رد  یناسآ  هب  اریز  تسا  تسوپ  يارب  مرک  نیرتهب  وداکووآ  نغور  • 
وداکووآ روظنم  نیا  يارب  تسا . نآ  شیادیپ  زا  يریگولج  تروص و  ياهکورچ  نیچ و  هدرک  فرطرب  يارب  کسام  نیرتهب  وداکووآ  • 

دیئوشب . تعاس  مین  زا  دعب  دیراذگب و  ندرگ  تروص و  يور  رب  کسام  تروص  هب  دینک و  هل  هدنک و  تسوپ  ار 
تارضم : 

 . تسا هدشن  هتفگ  یصاخ  تارضم 
 : عبانم

http://www.mprn.ir وداکووآ
http://daneshnameh.roshd.ir یئوراد »  » وداکووآ

Avocado http://www.irteb.com وداکووآ
http://orkidekhademian.blogfa.com وداکووآ

http://omomi.mihanblog.com لورتسلک دض  برچ  يزبس  وداکووآ ، 
http://www.afghanpen.com وداکووآ

بیطلا لبنس 

رد یـشحو  تروصب  هایگ  نیا  دور .  یم  الاب  رتم  ود  عافترا  ات  يدومع  روطب  نآ  هقاس  هک  هلاـس  دـنچ  یفلع و  تسا  یهاـیگ  بیطلا  لـبنس 
 . دیور یم  ناریا  ایسآ و  قطانم  رتشیب  رد  اه  لادوگ  اهرابیوج و  هیشاح  رد  تخرد ،  مک  ياه  لگنج 

هب نآ  فارطا  رد  دور و  می  نآ  فرطب  هداد  صیخـشت  رود  لـصاف  زا  ار  هاـیگ  نیا  يوـب  هبرگ  تسا و  عوـبطم  ییوـب  ياراد  بیطلا  لـبنس 
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. دوش یم  تسم  نآ  يوب  زا  دزادرپ و  یم  زیخ  تسج و 
 . دشاب یم  يا  هشوخ  تروصب  یتروص و  ای  دیفس  گنرب  بیطلا  لبنس  ياهلگ 

 . دوش یم  هدافتسا  دراد  رمع  لاس  هس  زا  شیب  هک  یهایگ  هشیر  زا  الومعم  تسا و  نآ  هشیر  هایگ  نیا  هدافتسا  دروم  تمسق 
ندش کشخ  زا  سپ  نآ  رطع  تسا .  رطعم  وبـشوخ و  یلو  خلت  نآ  معط  دیآ .  یم  رد  يا  هوهق  گنرب  ندش  کشخ  زا  سپ  بیطلا  لبنس 

 . دوش یم  رتشیب 
بیطلا  لبنس  یسراف :  مان   o

 Valeriana officinalis یملع :  مان   o
 Valerian یسیلگن :  مان   o

Valerianaceae هداوناخ :   o
هلاس دنچ  یگدنز :  لکیس   o

لاس  2 يداصتقا :  يراگدنام   o
هتوب  میسقت  رذب ،  ریثکت :  ياهشور   o

هشیر هدافتسا :  دروم  مادنا   o
زییاپ تشادرب :  خیرات   o

رتمیتناس  25×50 تشاک :  لصاوف   o
هام  دادرخ  لیاوا  یهدلگ :  خیرات   o

( هقطنم بسحرب   ) رتمیتناس  60 عافترا 150 ـ  هایگ :  یبیرقت  عافترا   o
بارطضا  دض  شخب ،  مارآ  یئوراد :  هدمع  صاوخ   o

ییایمیش : تابیکرت 
سناسا رادقم  دوش  یم  کشخ  هشیر  هک  جـیردت  هب  تسا و  رتشیب  هزات  هشیررد  سناسا  نیا  تسا .  سناسا  يواح 1 % بیطلا  لبنس  هشیر 

دوشیم .  ظیلغ  ندنام  رثا  رد  یلو  تسا  درز  هب  لیام  زبس  گنرب  هزات  سناسا  دوش .  یم  رت  يوق  نآ  يوب  یلو  هتفای  شهاک  نآ 
رثا مامت  الاب  ترارح  رد  دوش و  کشخ  مک  ترارح  رد  دـیاب  بیطلا  لبنـس  تسا .  نآ  هدـش  کشخ  ربارب  هس  نآ  هزات  هشیر  ییوراد  راثآ 

دور .  یم  نیب  زا  نآ  ییوراد 
یئوراد : صاوخ 

دشاب  یم  ریز  حرش  هب  نآ  مهم  صاوخ  تسا  کشخ  مرگ و  ناریا  میدق  بطرظن  زا  بیطلا  لبنس  هشیر 
دراد جنشت  دض  رثا  (1

تسا  دیفم  يرتسیه  یبصع و  ياه  یتحاران  عفر  رد  (2
تسا  شخب  مارآ  مساپسا و  دض  (3

تسا  رب  بت  (4
دراد دیفم  رثا  عرص  هجلاعم  رد  (5
دنک  یم  نامرد  ار  یباوخیب  (6

تسا  هدور  هدعم و  مرک  دض  (7
درب  یم  نیب  زا  ار  هدعم  زاگ  (8
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تسا  ناجیه  دض  (9
دنک  یم  فرطرب  ار  نرگیم  (10

دنک  یم  عفر  ار  لکلا  فرصم  ندیشک و  راگیس  زا  یشان  ياهرددرس  (11
تسا  دیفم  ینارگن  شیوشت و  هرهلد ف  ندرک  فرطرب  يارب  (12

دراد دیفم  رثا  ایلوخیلام  يرامیب  نامرد  رد  (13
تسا  رثوم  کیتایس  درد  ندرک  فرطرب  رد  (14

دنک  یم  فرطرب  ار  هدعم  درد  (15
درب  یم  نیب  زا  ار  موادم  هکسکس  ( 16
تسا  یسنج  يورین  هدننک  تیوقت  (17

دنک  یم  دایز  ار  راردا  حشرت  (18
دنک  یم  فرطرب  ار  هنیس  درد  (19

دنک  یم  فرطرب  ار  غارفتسا  (20
دنک  یم  وبشوخ  ار  ناهد  (21

تسا  رثوم  دنق  ضرم  هجلاعم  رد  (22
دنبای مایتلا  دیشاپب ا  اه  مخز  يور  ار  بیطلا  لبنس  درگ  (23

تسا دیفم  هنایهام  تداع  یگسئای و  تالالتخا  يارب  (24
دوش . یم  هدافتسا  نآ  زا  وم  يدیفس  نامرد  يارب  هک  زنگنم  نتشاد  (25

 : فرصم نامز  رادقم و 
دودح يزیچ  ییوراد ، ناهایگ  هرابرد  یملع  فلتخم  عبانم  رد  اما  تسا ، یلکشم  راک  هایگ ، نیا  فرصم  يارب  صخشم  رادقم  کی  نییعت 

تسا . مرگ  ات 10   1
لقادـح 5/0 ياراد  دراد و  دوجو  اه  لوسپک  اه و  صرق  رد  لومعم  روط  هب  هچ  نآ  ) بیطلا لبنـس  هایگ  هشیر  هدـش  ظیلغت  هراـصع  زا  رگا 

باوخ زا  لـبق  هقیقد  ات 60  دودـح 30  ار  نآ  دـیاب  دـینک ، یم  هدافتـسا  یباوخ  یب  يرامیب  ناـمرد  يارب  تسا ) راّرف  ياـه  نغور  دـصرد 
دییامن . فرصم 

دنوش . فرصم  باوخ  زا  لبق  هقیقد  ات 60  دیاب 30  زین  دنتسه ، یمرگ  ات 2  تروص 5/1  هب  هک  هایگ  نیا  هشیر  هدش  کشخ  ياه  هدروآرف 
. دـننک یم  فرـصم  هدرک و  بیکرت  دراد ) دربراک  ینیچ  بط  رد  ) پَکلاکـسا تعاس و  لگ  كزار ، هیوبجنرداب ، اب  ار  هایگ  نیا  زین  یخرب 

تسا . نآ  کشخ  هشیر  فرصم  زا  رترثوم  رتهب و  هایگ  نیا  هزات  فرصم 
 : یبناج تارثا 

فلتخم تالآ  نیـشام  اب  راک  یگدننار و  يارب  دارفا  ییاناوت  يور  یبرخم  رثا  هنوگ  چـیه  هایگ  نیا  هک  دـهد  یم  ناشن  فلتخم  تاقیقحت 
هیصوت رادقم  ربارب  ات 20  نازیم 5  هب  بیطلا  لبنـس  زا  زارد  نایلاس  هک  دوب  يدرم  رد  دـیدش  یبلق  هلمح  هدـش ، شرازگ  دروم  اهنت  درادـن .

دوب . هتشاذگ  رانک  یناهگان  روط  هب  ار  نآ  تسا و  هدرک  یم  فرصم  هدش 
دش . دهاوخن  نآ  هب  یگتسباو  دایتعا و  هب  رجنم  دوش ، فرصم  هدش  هیصوت  رادقم  ساسا  رب  بیطلا  لبنس  هک  یماگنه  لاح ، ره  هب 

زا دندوب  ترابع  هدش  شرازگ  مئالع  اهنت  دش ، هدـهاشم  تشاد  یـشکدوخ  دـصق  هک  هلاس  يوجـشناد 18  کـی  رد  هک  يرگید  دروم  رد 
دوب هدرک  هدافتسا  بیطلا  لبنس  هشیر  مرگ  یلیم  زا 000/20  درف  نیا  اهاپ . اه و  تسد  رد  شزرل  هشعر و  یمکش ، درد  طرفم ،  یگتـسخ 
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تسا . هدش  هیصوت  رادقم  ربارب  ات 50  دودح 40  رد  يزیچ  هک 
دوش . حبص  رد  درف  زکرمت  يرایشوه و  رد  لکشم  داجیا  بجوم  باوخ  زا  لبق  بیطلا  لبنس  فرصم  هک  دسر  یمن  رظن  هب 

نآ ندوب  رطخ  یب  اما  تسا ، هدشن  شرازگ  یهدریش  يرادراب و  رد  هایگ  نیا  فرصم  عنم  يارب  يا  هدش  هتخانش  لیالد  نونک  ات  هک  نیا  اب 
درک . طایتحا  نآ  فرصم  رد  دیاب  نیاربانب  تسا . هدیسرن  تابثا  هب  زین 

 : ییوراد لخادت 
. تسا هدشن  رکذ  هایگ  نیا  یلومعم  فرصم  يارب  يا  هدش  هتخانش  ییوراد  لخادت  زونه 

هدافتسا : زرط 
زیر کلا  زا  دینک و  بایـسآ  ارنآ  سپـس  دینک .  کشخ  هجرد  ترارح 40  رد  هدرک و  درخ  ار  بیطلا  لبنـس  هشیر  بیطلا :  لبنـس  درگ  (1

تسا .  زرو  رد  مرگ  نآ 10-5  فرصم  رادقم  دور .  یم  راکب  جنشت  دض  ناونعب  درگ  نای  دینک .  رد 
راهچ ار  طولخم  نیا  دینک  طولخم  هدیئاس و  دنق  مرگ  هنایزار و 4  مرگ  اب 4  ار  بیطلا  لبنس  هشیر  درگ  مرگ   4 بیطلا :  لبنس  طولخم  ( 2

دیروخب .  يواسم  لصاوفب  زور  لوط  رد  هدرک و  تمسق 
دنچ زرو  ره  دنامب .  دیراذگب  دیزیرب و  هجرد  یبط 60  لکلا  رتیل  مین  رد  هدرک و  درخ  ار  بیطلا  لبنس  هشیر  مرگ   100 نایرلاو :  روطنت  (3
دشاب . یم  هرطق  نآ 30-10  فرصم  رادقم   . دینک يرادهگن  تسبرد  هشیش  رد  هدرک و  فاص  ارنآ  زور  از 15  سپ  دینزب و  مهب  ارنا  راب 

تارضم : 
 . دروخ اریتک  اب  ارنآ  دیاب  تسا  رضم  هیلک  يارب  بیطلا  لبنس  نوچ 

 : دینکهعلاطم ار  شخب  نیا  دیراد  هایگ  نیا  شرورپ  هب  لیامت  هک  یتروص  رد 
یکیزولوکا  زاین 

ات 700 نیب 600  هنالاس  یگدنراب  اب  یقطانم  رد  ار  هایگ  نیا  دراد . زاین  يدایز  اتبـسن  بآ  لدتعم و  ياوه  هب  شیور  لوط  رد  بیطلا  لبنس 
. دـنزیم هناوج  یفاک  تبوطر  رون و  روضح  رد  دارگ و  یتناس  هجرد  ات 20  يامد 18  رد  بیطلا  لبنـس  رذب  درک . تشک  ناوت  یم  رتم  یلیم 
یسوموه و داوم  تابیکرت و  زا  ینغ  زیخلصاح و  طسوتم ، تفاب  اب  ییاهکاخ  رد  ار  بیطلا  لبنـس  دوش . یم  هایگ  رذب  شیور  عنام  یکیرات 

یم نآ  درکلمع  شیازفا  ببـس  زین  هشیر و  هعـسوت  شرتسگ و  ببـس  ضرالا  حطـس  دایز  تماخـض  درک . تشک  دیاب  بسانم  یـشک  هزاب 
رایسب نیگنس و  ياهکاخ  دوش . یم  نآ  هرثوم  داوم  هشیر و  درکلمع  شهاک  ببس  تسین و  بسانم  بیطلا  لبنس  يارب  یئاتـسیا  بآ  دوش .

تسین . بسانم  هایگ  تشک  يارب  بوطرم 
كاخ  يزاس  هدامآ 

تشادرب زا  سپ  دیاب  دوش  تشک  زیئاپ  لصف  رد  هایگ  نیا  هچنانچ  دراد . یگتسب  بیطلا  لبنس  تشک  شور  نامز و  هب  كاخ  يزاس  هدامآ 
هدز طسوتم  مخـش  هدومن ، هفاضا  نیمز  هب  هدیـسوپ  ًالماک  یناویح  دوک  راتکه  رد  نت  ات 20  كاخ 15  يزاس  هدامآ  ماگنه  لـبق  لوصحم 

اـت 40 ساـتپ و 30  دیـسکا  مرگولیک  اـت 30   20 رفـسف ، دیـسکا  راـتکه  رد  مرگولیک  اـت 50  ندرک 40  هفاـضا  اـب  موزل  تروـص  رد  دوـش .
تـشک يارب  حیطـست و  نیمز  سپـس  دوش و  هدز  اه  هخولک  نتـسکش  روظنم  هب  یبسانم  کسید  دـیاب  كاخ  هب  تزا  راـتکه  رد  مرگولیک 

يراددوخ دیاب  دوش  كاخ  تبوطر  شهاک  ببس  هک  یلامعا  ماجنا  زا  دوش  تشک  راهب  لصف  رد  بیطلا  لبنس  هچنانچ  ددرگ . هدامآ  هایگ 
دومن .

تشاک  لصاوف  خیرات و 
نیمز هب  بیطلا  لبنـس  ياه  ءاشن  لاقتنا  هب  زیئاـپ  لـصف  رد  هچناـنچ  نکیل  دومن  تشک  ناوت  یم  بواـنت  هب  یهاـیگ  ره  اـب  ار  بیطلا  لـبنس 
لاقتنا هب  راهب  لصف  رد  رگا  یلو  ددرگ  تشک  بوانت  هب  تاجیزبس  دوخن و  لدرخ ، تالغ ، دننام  یناهایگ  اب  تسا  رتهب  دوش ، مادقا  یلصا 
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ساسح رایـسب  نیمز  کی  رد  موادـم  تشگ  هب  تبـسن  بیطلا  لبنـس  دوش . تشک  بوانت  هب  ینیجو  ناهایگ  اب  تسا  رتهب  دوش  مادـقا  ءاـشن 
شیور لحم  یئاوه  بآ و  طیارش  هب  هایگ  تشک  خیرات  تسا . ریذپ  ناکما  لاس  هس  ات  ود  زا  سپ  نیمز  کی  رد  نآ  تشک  رارکت  تسا و 
هلصاف هب  ياهفیدر  رد  یلصا و  نیمز  رد  ًامیقتسم  اهرذب  تروصنیا  رد  تسا  راهب  لیاوا  میقتـسم  تشک  يارب  بسانم  نامز  دراد . یگتـسب 

میقتـسم ریغ  تشک  رد  دـشاب . یم  یبسانم  ناـمز  ریت ) مود  همین   ) ناتـسبات طـساوا  میقتـسم  ریغ  تشک  يارب  دوشیم . تشک  رتم  یتناـس   40
تماخـض 1/0 هب  گرب  كاخ  اـب  دـیاب  ار  اـهنآ  يور  و  دـنوش . یم  تشک  هنازخ  رد  رتم  یتناـس  ات 20  هلـصاف 15  هب  ییاهفیدر  رد  اهرذـب 
هک یماگنه  هام  مین  ود و  ات  ود  زا  سپ  دوش . یم  هدز  یبسانم  کتلغ  كاـخ  یحطـس  رتسب  رد  مکارت  داـجیا  روظنمب  دـناشوپ . رتم  یتناـس 

یتناس ات 50  هلصاف 40  هب  ییاهفیدر  رد  یلصا  نیمز  هب  دیاب  ار  اهنآ  رهم ) رویرهش –  رخاوا   ) دیسر رتم  یتناس  ات 17  هب 15  اه  ءاشن  عافترا 
. درک لقتنم  یلصا  نیمز  هب  ار  اه  ءاشن  ناوت  یم  زین  راهب  لیاوا  رد  دومن . لقتنم  رتم  یتناس  ات 25  یلوط 20  رتم  ره  رد  هتوب  ود  هلصاف  رتم و 
زا دیابن  اه  فیدر  هلـصاف  دریگ  ماجنا  نیـشام  اب  اه  ءاشن  لاقتنا  هچنانچ  تسا . بیطلا  لبنـس  یـشیور  ریثکت  يارب  یبسانم  نامز  زیئاپ  لصف 

دشاب . رتمک  رتم  یتناس   50
تشاک 

راک فیدر  زا  هدافتسا  اب  میقتسم :  تشاک  دریگ . یم  تروص  میقتسم  ریغ  میقتسم و  شور  ود  هب  رذب  طسوت  بیطلا  لبنس  ریثکت  تشاک و 
عیرـست و ببـس  بسانم  کتلغ  ماجنا  تشک  زا  سپ  دـنوش . یم  تشک  رتم  یتناس  هلـصاف 40  هب  ییاهفیدر  رد  یحطـس  تروص  هب  اهرذب 

هدامآ هک  يا  هنازخ  ار  اهرذـب  ریت ) مود  همین   ) ناتـسبات طساوا  رد  میقتـسم :  ریغ  تشاک  دوشیم . رذـب  شیور  ندز و  هناوج  رد  یگنهاـمه 
. دوش یم  هدز  یبسانم  کتلغ  سپـس  دـنناشوپ . یم  گرب  كاخ  اـب  رتم  یتناـس  رثکادح 1/0  ار  اهرذـب  يور  دـننک  یم  تشک  تسا  هدـش 
هب دیاب  ندش  زبس  زا  سپ  دنناشوپ  یم  یبسانم  ياهششوپ  اب  ار  هنازخ  حطس  دوش  یم  رذب  ینز  هناوج  رد  عیرست  ببـس  تبوطر  رون و  نوچ 

مرگ و کـی  هب  عبرم  رتم  ره  رد  تسا  زاـین  هنازخ  عبرم  رتم  ات 700  هب 500  نیمز  راتکه  ره  يارب  دومن . مادقا  روکذم  ياهـششوپ  ندـیچرب 
یتناس ات 17  نیب 15  اهنآ  عافترا  هک  رهم  لیاوا  ات  رویرهـش  رخاوا  رد  اه  ءاشن  تسا و  زاین  رذب  مرگ  ات 700  هب 500  نیمز  راتکه  ره  يارب 

رثا رب  ناهایگ  یئاوه  مادنا  دوش و  یم  هتـساک  ناهایگ  ومن  دشر و  زا  امرـس  لصف  زاغآ  اب  دنوش . لقتنم  یلـصا  نیمز  هب  دیاب  دـسر  یم  رتم 
رادروخرب یعیرـس  دـشر  زا  ناهایگ  دـعب  لاس  راهب  لیاوا  دـنرادروخرب  یفیفخ  تیلاعف  زا  هدـنز و  اه  هشیر  یلو  ددرگ  یم  کـشخ  اـمرس 

هـشیر درکلمع  نکیل  درک  لقتنم  یلـصا  نیمز  هب  ناوت  یم  ار  اه  ءاشن  زین  راهب  لـیاوا  رکذـت :  دوشیم . رهاـظ  هدـنهد  لـگ  هقاـس  هتـشگ و 
لگ هب  تعرسب  ناهایگ  یـشیور  ریثکترد  دریگ . یم  تروص  هتوب  میـسقت  قیرط  زا  یـشیور  ریثکت  یـشیور :  ریثکت  دنک . یم  ادیپ  شهاک 

دوشیم . هدافتسا  شور  نیا  زا  تردنب  ور  نیا  زا  دبای . یمن  هعسوت  هشیر  هتفر و 
تشاد 

دیاب راهب  لیاوا  ورنیا  زا  دننک  دشر  كاخ  زا  نوریب  هب  تسا  نکمم  اهنآ  هشیر  ، دنوش لقتنم  یلـصا  نیمز  هب  زیئاپ  لصف  رد  اه  ءاشن  هچنانچ 
هب كرـس  تروص  هب  تزا  راـتکه  رد  مرگولیک  ات 50  دـیاب 40  راهب ) طساوا   ) راهب لصف  رد  دوش . هدز  ناـهایگ  يور  رب  یبساـنم  کـتلغ 

كاخ ندرک  نادرگرب  دراد . هشیر  درکلمع  شیازفا  رد  سیا  هدمع  شقن  هایگ  شیور  لوط  رد  زره  ياهفلع  اب  هزرابم  دوش . هفاضا  كاخ 
اذـل تسا . رثوم  رایـسب  زره  ياـهفلع  ندرب  نیب  زارد  هکلب  دوش  یم  هشیر  درکلمع  شیازفا  كاـخ و  هیوهت  ببـس  اـهنت  هن  اـه  فـیدر  نیب 

لقتنم یلـصا  نیمز  هب  راهب  لصف  رد  اه  ءاشن  هچنانچ  دراد . ترورـض  زیناهنآ  یکیناکم  نیجو  زره  ياه  فلع  اـب  ییایمیـش  هزراـبم  هارمه 
راهب لیاوا  دنشاب  هدش  لقتنم  زیئاپ  لصف  رد  اه  ءاشن  هچنانچ  راتکهرد و  مرگولیک  ات 5/3  رادقم 5/2  هب  نیزرآ  شک  فلع  زا  دنشاب  هدش 

زا زین  شیور  مود  لاـس  رد  دومن . هدافتـسا  ناوت  یم  راـتکه  رد  مرگولیک  ات 5/4  رادـقم 5/3  هب  شک  فلع  نیمه  زا  هایگ  شیور  زا  لـبق 
زا دنترابع  بیطلا  لبنس  یچراق  ياهیرامیب  دومن . هدافتـسا  ناوت  یم  راتکه  رد  مرگولیک  ات 5  رادقم 4  هب  ( Aresin  ) نیزرآ شک  فلع 

یغورد و كدیفـس  یچراق  ياهیرامیب  رگید  زا  دومن . هدافتـسا  راد  درگوگ  مومـس  زا  ناوت  یم  نآ  اب  هزرابم  يارب  هک  یحطـس  كدـیفس 

ییوراد تاعالطا  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1869زکرم  هحفص 785 

http://www.ghaemiyeh.com


زا هدافتـسا  بسانم ، تشک  بوانت  دروآ . دراو  ناهایگ  هب  يدایز  تامدـص  دـناوت  یم  تارـشح  یخرب  رال و  دـشاب . یم  یگرب  هکل  چراـق 
دراد . اهنآ  لرتنک  رد  يا  هدمع  شقن  ( Dimethoate  ) تاوتم يد  دننام  ییاهشک  تفآ 

تشادرب 
. تسا رادروخرب  هرثوم  هدام  رادقم  يرتشیب  زا  ناتـسمز ) ای  زیئاپ   ) شیور رخاوا  رد  هرثوم ، هدام  يواح  هشیر  ره  دـننام  بیطلا  لبنـس  هشیر 
رد اه  ءاشن  رگا  دنوش . تشادرب  دـعب  لاس  نابآ ) رهم –   ) زیئاپ لصف  رد  دـیاب  دنـشاب  هدـش  لقتنم  یلـصا  نیمز  هب  زیئاپ  رد  اه  ءاشن  هچنانچ 

هشیر دوش  یم  هیصوت  زین  تروصنیا  رد  دنوشیم . تشادرب  لاس  نامه  زیئاپ  لصف  رد  تردنب  دنـشاب  هدش  لقتنم  یلـصا  نیمز  هب  راهب  لصف 
ياه مادنا  دـیاب  ادـتبا  هشیر  تشادرب  زا  لبق  تسین  بسانم  موس  لاس  زیئاپ  لصف  رد  هشیر  تشادرب  دـنوش  تشادرب  دـعب  زیئاپ  لصف  رد  اه 

رد یلو  دوشیم . هشیر  تشادرب  هب  مادقا  خاش  راهچ  ای  لیب  اب  نیمز ، يرایبآ  زا  سپ  تشک  مک  حوطس  رد  درک . تشادرب  ار  ناهایگ  ییاوه 
اهنآ هشیر  تشادرب  زا  سپ  درک . تشادرب  دیاب  ار  هشیر  لوصحم  ینیمز ) بیس  تشادرب  ینیشام  دننام  ) نیشام زا  هدافتسا  اب  عیـسو  حوطس 

ات 2 کشخ 5/1  هشیر  درکلمع  شیور  مود  لاس  رد  دومن . کـشخ  دارگ  یتناـس  ات 50  يامد 40  رد  هلصافالب  هتـسش و  يراج  بآ  اب  ار 
رخاوا زا  بـیطلا  لبنـس  ياهرذـب  دـشاب . رذـب  يروآعـمج  فدـه  رگا  دوـشیم . هتــساک  نآ  درکلمع  زا  موـس  لاـس  رد  راـتکه و  رد  نـت 

رد اذـل  دـنوش . یم  هدـنکارپ  فارطا  هب  تلوهـس  هب  اهـسوپاپ  کمک  هب  ادـج و  هاـیگ  زا  هدیـسر  ياهرذـب  دنـسر . یم  جـیردتب  تشهبیدرا 
حوطس رد  رذب  يروآ  عمج  يارب  يرگید  ياهشور  يا  هلحرم  ود  اب  يا  هلحرم  کی  ياهـشور  دورن . رده  ات  دومن  تقد  دیاب  رذب  تشادرب 
سپـس ادج و  دـیاب  ار  هدـنهد  لگ  ياه  هقاس  دنـسر  یم  اهرذـب  مظعا  تمـسق  هکیماگنه  يا  هلحرم  کی  شور  رد  دنتـسه . تشک  عیـسو 

ود شور  رد  دومن . يرادـهگن  دـیاب  بسانم  ناکم  رد  هدرک  يروآ  عمج  زیمت و  يراجوب  ار  اهرذـب  ندرک  کـشخ  زا  سپ  درک . کـشخ 
هلحرم رد  دنسرب  ًالماک  ات  هدنهد  یم  رارق  نیمز  يور  یتدم  يارب  هدرک و  ادج  ار  هدنهد  لگ  هقاس  اهرذب  لماک  ندیسر  زا  لبق  يا  هلحرم 

ات نیب 30  دراد و  یگتـسب  اهنآ  تشادرب  شور  هب  رذـب  درکلمع  رادـقم  . دوش یم  مادـقا  نآ  ندرک  زیمت  ندرک ،  کشخ  تشادرب ، هب  مود 
تسا . راتکه  رد  مرگولیک   200

راشتنا  هنماد 
هوک ) نالاد  وماک و  قطانم   ) ناهفصا فارطا  غادوشیم ، دننام  روشک  یبرغ  لامش  یحاون 

 : عبانم
http://www.parsiteb.com هبرگ ) فلع   ) بیطلا لبنس 

http://www.centralclubs.com هبرگ ) فلع   ) بیطلا لبنس 
http://forum.iranled.com هبرگ ) فلع   ) بیطلا لبنس 

Valerian http://www.maximumtechnic.com هبرگ ) فلع   ) بیطلا لبنس 
Valerian http://njavan.ir هبرگ ) فلع   ) بیطلا لبنس 
http://daneshnameh.roshd.ir بیطلا لبنس  هایگ 

Valerian http://www.money58.netfirms.com هبرگ ) فلع   ) بیطلا لبنس 

 ( ارو هئولآ  درز (  ربص 

نآ اب  هزور  ره  ار  دوخ  تسوپ  رـصم  هکلم  ارتاپوئلک  تسا .  هدوب  مدرم  فرـصم  دروم  دالیم  زا  لبق  هک  تسا  یناـهایگ  زا  یکی  درز  ربص 
سدقم باتک  رد  دندرب .  یم  راکب  دوخ  ناگردم  یئایموم  يارب  ارنآ  نایرصم  یتحو  دشاب  ناما  رد  رـصم  باتآ  رـش  زا  هک  داد  یم  ژاسام 

هایگ نیا  ياهلگ  دسر .  یم  رتمیتناس  عافترا 30  ات  زارد و  نآ  ياهگرب  یل  هدوب و  هقاس  دـقاف  درز  ربص  تسا .  هدـمآ  تارکب  هایگ  نیا  ما 
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دیور .  یم  دوش  یم  جراخ  اهگرب  طسو  زا  هک  يا  هقاس  ياهتنا  رد  هک  دشاب  یم  درز  گنرب 
هچخیرات

انب دالیم  زا  لبق  مراهچ  هرازه  رد  دباعم  نیا  تسا . هدش  هدید  يرصم  دباعم  ياهراوید  ياهيراکهدنک  يور  رب  درز ، ربص  زا  ییاهیـشاقن 
دندروآیم . هیده  هنعارف  يارب  يراپس ، كاخ  ماگنه  هب  دوب ، هتفرگ  مان  یگنادواج " هایگ   " هک ار  درز  ربص  تسا . هدش 

، اهتنوفع نامرد  رد  درز  ربص  دربراک  زا  حیـسم ) دالیم  زا  لبق  لاـس   The Egyptian Book of Remedies" (1500  " باتک
ار درز  ربـص  دـالیم ، زا  سپ  لاس 74  رد  ینانوی ،) نادکـیزیف  ") دیروکـسید . " تسا هتفگ  نخـس  نیلم  ياـهوراد  هیهت  تسوپ و  هجلاـعم 

تسناد . دیفم  دیئرومه ، هجلاعم  و  یلسانت ، هاگتسد  ياهمخز  نامرد  وم ،  شزیر  زا  يریگولج  مخز ، مایتلا  تهج 
هب هنارتیدم  هقطنم  زا  مهدزناش ، نرق  رد  ار  نآ  اهییایناپسا  و  دندروآ ، ایـسآ  هب  ار  هایگ  نیا  دالیم ، زا  دعب  مشـش  نرق  رد  برع ، ناناگرزاب 

هعشا زا  یشان  تسوپ  باهتلا  نامرد  روظنم  هب  درز  ربص  یکینیلک  فرـصم  ( 1930  ) دیدج رصع  رد  دندرب . ( World New  ) دیدج ّرب 
. دش زاغآ  سکیا 

مهم تابیکرت 
زا نومورک  تاقتـشم  تابیکرت و  لک  دصرد  25 نازیم 40 - هب   BوA2 ياهنیئولآ هلمج  زا  نسارتنآ  یسکوردیه  تاقتـشم  يواح  هایگ ،

. تسا  C2 وA، B نیزر هئولآ  هلمج 
نینچمه زـالاتاک ، زـالیمآ و  زادیـسکا ، هلمج : زا  اـهمیزنآ  زلولـس ، زوناـم و  زکوـلگ ، هلمج : زا  اهدـنق  لـماش  هئوـلآ  رگید  مهم  تاـبیکرت 

. دنشابیم مورک  سم و  يور ، میزینم ، میدس ، مسیلک ، دننام : یندعم  داوم  کیلوف و  دیسا  B1، B2، B6، C، E و  ریظن : ییاهنیماتیو 
دیراکاس یلپ  يواح  نینچمه  دـنک و  یم  عیرـست  ار  دوبهب  دـنور  يریگولج و  درد  مروت و  زا  هک  تسا  نیئتورپوکیلگ  يواـح   Aloe لژ

نیا دـنک . یم  لمع  رثؤم  لهـسم  ناونع  هب   Aloe ةریـش رد  دوجوم  نیئوکارتنآ " . " دـنک یم  کـیرحت  ار  تسوپ  میمرت  دـشر و  هک  تسا 
. دننک يریگولج  هیلک  گنس  لیکشت  زا  دنناوت  یم  مک ، ریداقم  رد  ییایمیش  داوم 

زا یتسوپ  تاحارج  زا  يرایـسب  نامرد  دنور  هدام  نیا  درک . هدافتـسا  دـناوت  یم  زین  ینوریب  ینورد و  ياهمخز  نامرد  يارب   Aloe لژ زا 
یگتفرگ ببـس  دـناوت  یم  نوچ  اما  تسا ، يدـیفم  لهـسم  هایگ  نیا  ةریـش  دـنک . یم  عیرـست  ار  یگدز  خـی  اـهیگتخوس و  اـهمخز ، هلمج 

گنس ةزادنا  ای  يریگشیپ  هیلک  گنـس  زا  دناوت  یم   Aloe ةریش رتمک ، فرصم  نازیم  اب  دوشیمن . هدافتسا  ًابلاغ  دوش ، تالـضع  كاندرد 
. تسا يدیفم  هدام  دنتسه  ریساوبو  هب  التبم  هک  يدارفا  رد  هژیو  هب  عوفدم  عفد  هدننک  لیهست  ناونع  هب  هدام  نیا  دنک . رتکچوک  ار 

ناـمرد يارب  نآ  زا  تسا ، یبورکیم  دـض  صاوـخ  ياراد  نوـچ  دراد و  یلخاد  فراـصم  هک  تـسا  هاـیگ  نـیا  لژ  لکـش   Aloe ةراصع
اهمخز دـیدشت  ببـس  هک  ار  هدـعم  ياهدیـسا  هدام  نیا  نوچ  درک . هافتـسا  ناوت  یم  زین  يا  هدور  - يا هدـعم  يراجم  یبورکیم  ياـهتنوفع 

. تسا رثؤم  زین  هدعم  ياهمخز  نامرد  يارب  دهد  یم  شهاک  دوشیم 
. تسا زدـیا  سوریو  دـض  ینامرد  صاوخ  ياراد  یـسوریو ، دـض  بیکرت  کـی  ناونع  هب  هلیتسا " زوناـم   " هک هداد  ناـشن  ریخا  تاـقیقحت 

تنوفع ناـمرد  رد  رثؤم  يوراد  کـی   ) ار  AZT ریثأـت نازیم  هکنیا ، رتمهم  اـما  دـهد  یم  رارق  هلمح  دروم  ار  سوریو  دوخ  هلیتـسا  روناـم 
یم ار   HIV يارب هدافتسا  دروم   AZT نازیم دوش ، فرصم   Aloe اب ییوراد  بیکرت  نیا  رگا  دربریم . الاب  يدایز  دح  ات  ( HIV سوریو

. تساک دهاوخ  يدایز  دح  ات   AZT یبناج ضراوع  اه و  هنیزه  زا  رما  نیا  هک  داد  لیلقت  ات 90 % ناوت 
دوجوم لاکشا 

تباث هلژ  لکـش  رد  يراجت  تروص  هب  هدام  نیا  اما  تسا ، هداـم  نیرتهب  دـشاب  هدـش  هتفرگ   Aloe هایگ زا  هک  هزاـت  لکـش  هب   Aloe لژ
Aloe هراصع تسا . دوجوم  لهسم  يوراد  ناونع  هب  یمرگ  یلیم  ياهلوسپک 500  لکش  هب  زین   Aloe ةریش ردوپ  تسا . دوجوم  زین  هدش 

. تسا لژ  عیام  لکش  عقاو  رد 
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ییایمیش : تابیکرت 
 . دشاب یم  غمص  دصرد  دودح 12  رد  يردقم  نیئولابرابوزیا و   ، نویک ارتنآ  نیدوماف ،  نیئولآ  ریظن  يداوم  درز  ربص 

یئوراد : صاوخ 
دسر .  یم  یبط  فرصم  هب  نآ  هباریش  تسا  کشخ  مرگ و  ناریا  میدق  بط  رظن  زا  درز  ربص 

تسا  ندب  هدننک  تیوقت  (1
دنک  یم  زیمت  ار  اه  هدور  دنک و  یم  فرطرب  ار  تسوبی  (2

تسا  دیفم  مسآ  هجلاعم  يارب  (3
دنک  یم  فرطرب  ار  همضاه  ءوس  (4

تسا  دیفم  عرص  هجلاعم  رد  (5
دراد  مرک  دض  رثا  (6

دنک  یم  هیفصت  ار  نوخ  (7
دیلامب  تسوپ  يور  ارنآ  هباریش  تارشح  یگدیزگ  زا  یشان  شراخ  ندرک  فرطرب  يارب  (8

دنک  یم  نامرد  ار  امزگا  (9
تسا  دیفم  ینوخ  لاهسا  هجلاعم  يارب  (10

دیهد  ژاسام  نآ  اب  ار  اهوم  هدیلام و  رس  هب  ارنآ  هباریش  وم ،  شزیر  عفر  يارب  (11
دنک  یم  فرطرب  ار  يدبک  یگتفرگ  (12

دیلامب  مخز  يور  ارنآ  هباریش  اه  مخز  مایتلا  يارب  (13
دیلامب  تسوپ  هب  ارنآ  هلژ  دینکشب و  ار  اهگرب  تسا  هدننک  بوطرم  مرک  نیرتهب  درز  ربص  (14

رایسب هایگ  نیا  هک  دیـشاب  هتـشاد  هجوت  دیاب  اما  دننک  لرتنک  ار  دوخ  نوخ  دنق  هایگ  نیا  فرـصم  اب  دنناوت  یم  دنق  يرامیب  هب  نایالتبم  (15
دشابیم . خلت 

دینک هدافتسا  هدرک و  طولخم  بآ  اب  ار  درز  ربص  هباریش  اه  مخز  مشچ و  نتسش  يارب  (16
فرصم هوحن 

اـهیگتخوس و ناـمرد  يارب  ار  هاـیگ  نـیا  دارفا  زا  يرایـسب  دـشاب . هدـش  هـتفرگ  هاـیگ  زا  هزاـت  هـک  تـسا  یلکـش   Aloe لژ عوـن  نیرتـهب 
. دوش عقاو  رثؤم  دناوت  یم  زین  یمس  کچیپ  ریهک و  نامرد  يارب  هایگ  نیا  دنراد . یم  هگن  دوخ  هناخزپشآ  رد  یئزج  ياهیگدیرب 

دازآ تروص  هب  ارنآ  سپـس  دـیزاس . جراـخ  ارنآ  لـخاد  لژ  دـیهد و  شرب  یلوط  تروص  هب  ارنآ  گرب  ، Aloe لژ زا  هدافتـسا  روظنم  هب 
. دیلامب هدید  بیسآ  تمسق  يور 

زورب ببس  هدام  نیا  نوچ  درادن . ینادنچ  فرصم  هدحتم  تالایا  رد  اما  تسا ، هدوب  هدافتـسا  دروم  لهـسم  ناونع  هب  میدق  زا   Aloe هریش
. دوشیم هیصوت  سولف " اراکساک و   " ریظن یهایگ  ياه  لهسم  ریاس  فرصم  ادتبا  اذل  ددرگ ، یم  تالضع  كاندرد  ياهیگتفرگ 

فرصم تسا ، یسرتسد  لباق  مرگ  ات 0/2  ياه 0/05  هزادنا  رد  هک  ار  کشخ   Aloe ةریش لهسم  ناونع  هب  هیلک و  ياهگنس  نامرد  يارب 
ات مین  اب  ربارب  روبزم ، ةدام  زا  نازیم  نیا  دینک . فرصم  هلیتسا  زونام  مرگ  یلیم  یلا 1600  نازیم 800  هب  هنازور  ، HIV نامرد يارب  دینک .

. دشاب توافتم  فلتخم  ياه  هدروآرف  رد  دناوت  یم  هلیتسا  زونام  نازیم  دنچ  ره  تسا ،  Aloe بآ رتیل  کی 
یطایتحا تاکن 

کیرحت امش  تسوپ  رگا  دوشیم . کیژرلآ  شنکاو  ببس  يردان  دراوم  رد  اما  تسا ، يرطخ  یب  ةدام  یجراخ  لامعتـسا  يارب   Aloe لژ
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. دیهدن همادا  ارنآ  فرصم  دوش  یم 
ای رادراب  نانز  ددرگ ، دیدش  يا  هدور  لاهسا  ای  یگتفرگ  ببـس  دناوت  یم  نآ  ةریـش  تسین . رثؤم  قیمع  ياهمخز  نامرد  يارب   Aloe لژ

لهسم فرصم  دنک . کیرحت  ار  نینج  طقس  هدیدرگ و  یمحر  ياهضابقنا  ببس  تسا  نکمم  اریز  دننک  فرصم  ار  هدام  نیا  دیابن  هدریش 
نکمم هدام  نیا  دوشیم . زیوجت  مهبم  هدـعم  درد  اـی  تیـسیدناپآ  يا ، هدور  دادـسنا  يا ، هدور  يا - هدـعم  ياـهیرامیب  ناـمرد  يارب   Aloe

. ددرگ ( IBS  ) ریذپ کیرحت  هدور  مردنس  ای  تیلوک  لوکیتروید ، باهتلا  زولوکیتروید ، ریساوب ، اهرسلوا ، دیدشت  ببس  تسا 
رییغت ببس  تسا  نکمم  هدام  نیا  دزاس . یم  لتخم  ار  یتیلورتکلا  لداعت  ای  دوشیم  نآ  هب  یگتسباو  ببس  هدام  نیا  تدم  ینالوط  فرـصم 

. دننک فرصم   Aloe هایگ دیابن  لاس  ریز 12  ناکدوک  ددرگ . ررض  یب  زمرق  گنر  هب  راردا  گنر 
: لماش دناهدش  هئارا  رازاب  هب  هک  هئولآ  فلتخم  تالوصحم 

. تساهگرب زا  لژ ) تظلغ  رییغت  نودب  ) یعیبط لوصحم  هئولآ : لژ  - 1
. دناهدرک جراخ  ار  نآ  بآ  هک  تسا  هئولآ  لژ  هئولآهرتناسنک : - 2

. تسا هئولآ  لژ  دصرد  مک 50 تسد  يواح  هئولآ : هراصع  - 3
. تسا نیئولآ  يواح  دیآیم و  تسد  هب  لکیسرپ  ياهلول  تسوپ  زا  هک  یگنر  درز  خلت  عیام  هئولآ : سکتال  - 4

. دیآیم لمع  هب   Aloe Vera هنوگ اب  یهباشم  ياههدافتسا   AC و AB دـننام درز  ربص  رگید  ياههنوگ  زا  ناهج  فلتخم  طاقن  رد  - 
. دنشابیم روهشم  « Aloe  » یمومع مان  اب  زین  ناهایگ  نیا 

تارضم : 
نآ زا  دـیابن  هردیـش  نانز  انمـض  دوش  یم  ینوخ  لاهـسا  ثعاـب  نآ  داـیز  ردـقم  یلو  درادـن  يرطخ  دوش  فرـصم  هزادـناب  رگا  درز  ربص 

تسین بوخ  هلماح  نانز  يارب  زین  هایگ  نیا  دنک .  یم  لاهسا  داجیا  دوش و  یم  لفط  ندب  دراو  ریش  قیرط  زا  درز  ربص  اریز  دننک  هدافتـسا 
. دوش نینج  طقس  ثعاب  تسا  نکمم  اریز 

 : عبانم
http://www.sabziran.ir درز ربص  ییوراد  هایگ  صاوخ 

http://www.parsiteb.com درز ربص 
www.irteb.com ییوراد ناهایگ  صاوخ 

http://www.money58.netfirms.com ارو هئولآ  درز  ربص 

(Carrot  ) نآ ییوراد  صاوخ  جیوه و 

نیمز طاقن  رثکا  رد  نآ  هتفای  شرورپ  عون  هک  كرک  یب  هقاـس  تسار و  هشیر  ياراد  ناـیرتچ . هداوناـخ  زا  هلاـس  ود  تسا  یهاـیگ  جـیوه 
 . تسا نآ  مخت  هویم و  هشیر  جیوه  هایگ  هدافتسا  دروم  تمسق  دوش .  یم  تشک 

هقوط يور  زا  تزور و  لکـش  هب  هک  نآ  ياهگرب  طسو  زا  مود  لاس  رد  هدرک و  ییاذغ  هدافتـسا  لباق  میخـض و  هشیر  دیلوت  لوا  لاس  رد 
هلیـسوب هک  حـیقلت  زا  سپ  دـنکیم و  دـشر  رتمیتناس  اـت 90  عافترا 60  ات  هخاـش  نیا  دوشیم . رهاـظ  هدـنهد  لـگ  هخاـش  دـنیوریم  هشیر 

. دنکیم رذب  دیلوت  دریگیم  ماجنا  تارشح 
. دوشیم تفای  یبونج  یلامش و  ياکیرمآ  رد  نآ  عاونا  زا  ياهراپ  دشابیم و  ایسآ  اقیرفآ و  لامش  اپورا و  رد  جیوه  یلصا  نطوم 

هدرگ هناد  هک  میقع  رن  ياهداژن  یلو  تسا  دوجوم  ود  ره  هدام  رن و  ياهمادـنا  لگ  کی  رد  ینعی  دنتـسه . لماک  الومعم  هایگ  نیا  ياهلگ 
. دنشابیم هدنزرا  رایسب  نآ  حالصا  رذب و  هیهت  رظن  زا  اهداژن  نیا  دوشیم . هدهاشم  زین  دنتسین  کمخت  حیقلت  هب  رداق  اهنآ 
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ینومیل ياهکاخ  رد  رتشیب  ار  جـیوه  یتراجت  رظن  زا  دـشابیم و  ینومیل  مرن  قیمع و  كاـخ  بلط  ياهشیر  ياـهیزبس  بلغا  دـننام  جـیوه 
تیبوغرم مهم  لماع  هک  هشیر  لکـش  دایز و  لوصحم  رادقم  اهکاخ  لیبق  نیا  رد  اریز  دـنراکیم . کبـس  یـسوموه  ياهکاخ  ای  کبس و 
دنشابیم تشرد  ياهگنـس  ياراد  هک  ییاهکاخ  رد  ای  نیگنـس و  یلیخ  ياهنیمز  رد  هک  یتروص  رد  دوشیم . مظنم  فاص و  دشابیم  نآ 

. ددرگیم هخاش  دنچ  ای  ود  بلغا  جک و  هشیر  دوش  هتشاک 
یلآ داوم  یفاک  رادقم  ياراد  دیاب  كاخ  نآ  رب  هوالع  تسا و  مزال  ساتپ  رفـسف و  تزا ،  سنج  زا  ناوارف  دوک  جـیوه  عیرـس  دـشر  يارب 

یتروص رد  تسا . مزال  امتح  یضارا  عون  نیا  ندرک  كوپ  يارب  نیگنـس  ياهنیمز  رد  زبس  دوک  ای  یماد  دوک  دوجو  دشاب . سوموه  ینعی 
ساتپ رفسف و  تزا و  نیب  لداعت  داجیا  يارب  دوش  هداد  لوصحم  هب  نیمز  تیوقت  ياهزادنا  ات  حالـصا و  يارب  یماد  دوک  نت  ات 30  هک 20 

. داد نیمز  هب  زین  ییایمیش  دوک  يرادقم  دیاب  جیوه  زاین  دروم 
یلو درک . تردابم  جیوه  رذب  تشک  هب  تسا  نکمم  ناریا  بونج  طاقن  زا  ياهراپ  دننام  دراد  لدـتعم  ناتـسمز  هک  مرگ  اتبـسن  یحاون  رد 

هتـشاد یفلتخم  للع  تسا  نکمم  جـیوه  هشیر  ندـش  گنر  مک  نیا  دوشیم . بوغرمان  نیاربانب  گنر و  مک  جـیوه  هشیر  یحاون  نیا  رد 
اوه يامرگ  نازیم  یلو  دایز . تبوطر  هرخـالاب  ییانـشور و  تدـش  یمک  ترارح ،  هجرد  یمک  ناتـسمز ،  رد  زور  یهاـتوک  دـننام  دـشاب 

تسا . رثوم  جیوه  یگنرمک  رد  لماوع  ریاس  زا  شیب 
ییایمیش :  تابیکرت 

 ، بآ ? ?? % 
 ، هتزا داوم  ? ?/? 
 ، یبرچ ? ?/ ??  % 

 ، يدیسولگ داوم  ? ? % 
زلولس   ?/? دودح % ? 

 . دشاب یم   A,B,C,D,E ياه نیماتیو  فلتخم و  ياهزاتساید  و   ( A نیماتیو  ) نتوراک یگنر  هدام  يرادقم  ? 
 : ییوراد صاوخ 

يارب جیوه  هک  یمیدق  هدیقع  نیا  نیاربانب  دشاب  یم  اراد  ار  نوخ  دنق  هدننک  مک  رثا  هک  دراد  دوجو  یهایگ  نیلوسنآ  عون  کی  جـیوه  رد 
دننک .  هدافتسا  هایگ  نیا  زا  مک  رادقم  هب  دنناوت  یم  دنق  نارامیبو  تسا  طلغ  الماک  تسین  بوخ  دنق  يرامیب  هب  نایالتبم 

لباقم رد  ار  ندب  تمواقم  جیوه  ندروخ  دـشاب  یم  ندـب  يارب  نیرتدـیفم  نیرتمهم و  زا  یکی  اه  نیماتیو  يوقم و  داوم  نتـشاد  اب  جـیوه 
درب . یم  الاب  ینوفع  ياهیرامیب 

ياه هفرـس  یـسفنت ،  مضه و  يراجم  کیرحت  راردا  عفد  مدـع  ندـب ،  جاسنا  ندروآ  بآ  ياـهیرامیب  ندرک  فرطرب  رد  جـیوه  فرـصم 
دراد یئاسآ  هزجعم  رثا  مرک  عفد  ینوخ و  طالخا  مسآ  مواقم ، 

درک هدافتسا  ریز  دروم  رد  ناوت  یم  جیوه  زا 
اتـشان حبـص  دیآ  رد  هلژ  دننام  ات  دیناشوجب  تعاس  ود  بآ  يردقم  رد  دینک و  هدـنر  ار  جـیوه  ولیک  کی  تسوبی  ندرک  فرطرب  يارب  (1

دیروخب  قشاق  دنچ 
کی نآ  يور  دیزیرب و  گید  رد  ار  هدش  هدنر  جیوه  مرگ  ادتبا 200  دنراد :  ساسح  هدعم  هک  راوخ  ریش  ناکدوک  يارب  جیوه  پوس  (2

رد هدرک و  طولخم  ریـشاب  يواسم  تبـسن  هب  هدرک و  فاص  ارنآ  سپـس  دو .  شهل  اه  جـیوه  الماک  ات  دـیناشوجب  دـینک و  هفاضا  بآ  رتیل 
 . دیهدب وا  هب  هتخیر و  هچب  ریش  هشیش 

رثا هدرک  مد  نیا  دـینک .  مد  هـقیقد  تدـمب 5  ارنآ  هتخیر و  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  يروخ  اذـغ  قشاق  کـی  ردـقم  هب  ار  جـیوه  مخت  (3
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درد  روآ  هدعاق  رثا  هد و  ریش  ياه  مناخ  ریش  هدننک  دایز  ردم ،  روآ ف  اهتشا  هدنهد ، يورین 
عفر يارب  ناوت  یم  هوالعب  تسا  رثوم  ناهد  نادند و  طاخم  هسبآ  يارب  دینک  هرغرغ  ار  هدناشوج  نیا  دیناشوجب  بآ  اب  ار  جـیوه  گرب  (4

درک  هدافتسا  تسوپ  شارخ  كرت و 
دیهدب .  وا  هب  ندز  نادند  يارب  ار  کیراب  جیوه  هعطق  کی  دنک  یم  ندروآرد  نادند  هب  عورش  كدوک  هکیماگنه  (5

 . دوش یم  تروص  تسوپ  هولج  ندش و  نشور  ثعاب  دیشکب  تروص  يور  رگا  ار  جیوه  بآ  (6
دیروخب  ماخ  جیوه  اذغ  اب  هزور  همه  دیوش  رغال  دیهاوخب  رگا  (7

دیروخب  جیوه  بآ  دیاب  هناحبص  ناونعب  دیوش  قاچ  دیهاوخ  یم  رگا  (8
يویلک و ضارما  یبـصع  ياـهیرامیب  ناـمرد  يارب  يرثوـم  يوراد  دـینک  هفاـضا  وـمیل  بآ  نآ  هب  دـیناشوجب و  مه  اـب  ار  زاـییو  جـیوه  (9

دشاب  یم  تسوپ  هدننک  ناوج  نینچمه 
تسا  رثوم  ریساوب  ياهیرامیب  يارب  جیوه  ندروخ  (10

درد  اسآ  هزجعم  رثا  جیوه  ارفص  هسیک  گنس  ندرک  جراخ  يارب  (11
دنک  یم  نامرد  ار  تروص  ياهشوج  چیوه  ندروخ  (12

تسا يرثوم  يوراد  جیوه  اه  هدور  دبک و  کیرحت  یسنج و  ياوق  تیوقت  يارب  (13
هیهت روتـسد  دننک و  یم  هدافتـسا  جـیوه  پوس  زا  طقف  يدـبک  ياهیرامیب  نامرد  يارب  هک  دراد  دوجو  یفورعم  ناتـسرامیب  هسنارف  رد  (14

تسا  ریز  حرشب  پوس  نیا 
نیریش شوج  يروخیاچ  قشاق  کی  ناب  سپـس  دیزیرب  درد  کمن  بآ  يردقم  هک  یفرظ  رد  ارنآ  دینک و  هدنر  ار  جیوه  مرگ  دودح 750

ار نآ  زا  باقـشب  کی  زور  ره  دوشراخب و  بآ  ات  دـیزپب  میالم  شتآ  اب  هدروآ و  شوجب  ارنآ  دـینک  هفاضا  هرک  يروخپوس  قلـشق  کی  و 
دینک  لیم 

داـیز تشوگ  هک  ییاـهنآ  نیارباـنب  دـنک  یم  ناربج  ار  یتشوگ  ياهاذـغ  فاـیلا  دوبمک  دـنک و  یم  مظنم  ار  اـه  هدور  لاـمعا  جـیوه  (15
 . دنشاب هتشادن  تسوبی  لکشم  ات  دنروخب  جیوه  دیاب  امتح  دننک  یم  فرصم 

رد ارنآ  هدرک و  هدنر  ار  جیوه  مرگ  دیاب 500  روظنم  نیا  يارب  تسا .  جیوه  پوس  وراد  نیرتهب  اه  هچب  لاهـسا  ندرک  فرطرب  يارب  (16
دعب دیآ  رد  تبرـش  تروصب  هکنآ  ات  هتخیر  یقرب  بایـسآ  رد  ارنآ  سپـس  دوش  مرن  هتخپ و  الماک  جیوه  هکنآ  ات  دیناشوجب  بآ  رتیل  کی 

 . دوش رتیل  کی  نآ  مجح  هکنآ  ات  هدرک  هفاضا  ّآ  نآب 
هب ریـش  ياجب  زور  رد  راب  ود  ای  کی  ناوت  یم  هک  بیترت  نیدب  تسا  وراد  نیرتهب  جیوه  پوس  دـنراد  ساسح  هدـعم  هک  ییاه  هچب  يارب 

هدعو کی  ینعی  داد  لفط  هب  جیوه  پوس  بوانتم  روطب  ناوت  یم  دـنراد  هام  هس  زا  رتمک  هک  ییاه  هچب  يارب  یتح  داد  جـیوه  پوس  هچب 
 . دوش یم  ریش  هدعو  ود  پوس و  هدعو  کی  هب  لیدبت  شور  نیا  یگهام  هس  زا  دعب  جیوه و  پوس  هدعو  کی  ریش و 

دنک  یم  جراخ  نوخ  زا  ار  یمس  داوم  اتشان  حبص  رد  جیه  بآ  (17
دیروخب  جیوه  بآ  دیرد  ادص  یگتفرگ  ای  مسآ  رگا  (18

دننک  كاپ  جیوه  ّبآ  اب  ار  دوخ  ندگر  تروص و  تسوپ  دیاب  امتح  دنراد  ساسح  تسوپ  هک  ییاه  مناخ  (19
دنک یم  دایز  ار  اه  هدور  تیلاعف  هدرک و  جراخ  ار  هدعم  زاگ  جیوه  مخت  ندیوج  ای  جیوه و  مخت  هدرک  مد  (20

هدافتسا :  زرط 
فرـصم تسـش و  سرب  اب  ارنآ  دیاب  هکلب  دهد  یم  تسد  زا  ار  دوخ  ياه  نیماتیو  يذغم و  داوم  اریز  دنک  تسوپ  هاگچیه  دیابن  ار  جـیوه 

درک .
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 : تارضم ? 
گنر دننک  یم  فرـصم  دایز  جیوه  هکیئاهنآ  هدش  هدید  درک  يور  هدایز  دیابن  نآ  فرـصم  دراد  جـیوه  هک  يدایز  صاوخ  مامت  اب  هتبلا 
گنر هب  مشچ  تسوپ و  هراـبود  دـننکن  فرـصم  جـیوه  زور  دـنچ  رگا  نوچ  درادـن  يرطخ  هتبلا  هک  دوش  یم  درز  اـهنآ  مشچ  تسوـپ و 

درگ یمرب  دوخ  یعیبط 
دیئامن هجوت  بلطم  نیا  همادا  هب  تاعالطا  شیازفا  تهج  دیتسه ،  دنمقالع  جیوه  شرورپ  اصوصخم  يزرواشک  هتـشر  هب  هک  یتروص  رد 

:
جیوه  ياهلگ 

هدرگ هناد  هک  میقع  رن  ياهداژن  یلو  تسا  دوجوم  ود  ره  هدام  رن و  ياهمادـنا  لگ  کی  رد  ینعی  دنتـسه . لماک  الومعم  هایگ  نیا  ياهلگ 
دنشابیم . هدنزرا  رایسب  نآ  حالصا  رذب و  هیهت  رظن  زا  اهداژن  نیا  دوشیم . هدهاشم  زین  دنتسین  کمخت  حیقلت  هب  رداق  اهنآ 

چیوه  بولطم  كاخ 
ینومیل ياهکاخ  رد  رتشیب  ار  جـیوه  یتراجت  رظن  زا  دـشابیم و  ینومیل  مرن  قیمع و  كاـخ  بلط  ياهشیر  ياـهیزبس  بلغا  دـننام  جـیوه 

تیبوغرم مهم  لماع  هک  هشیر  لکـش  دایز و  لوصحم  رادقم  اهکاخ  لیبق  نیا  رد  اریز  دـنراکیم . کبـس  یـسوموه  ياهکاخ  ای  کبس و 
دنشابیم تشرد  ياهگنـس  ياراد  هک  ییاهکاخ  رد  ای  نیگنـس و  یلیخ  ياهنیمز  رد  هک  یتروص  رد  دوشیم . مظنم  فاص و  دشابیم  نآ 

ددرگیم . هخاش  دنچ  ای  ود  بلغا  جک و  هشیر  دوش  هتشاک 
جیوه  رد  هدافتسا  دروم  دوک 

یلآ داوم  یفاک  رادقم  ياراد  دیاب  كاخ  نآ  رب  هوالع  تسا و  مزال  ساتپ  رفـسف و  تزا ،  سنج  زا  ناوارف  دوک  جـیوه  عیرـس  دـشر  يارب 
یتروص رد  تسا . مزال  امتح  یضارا  عون  نیا  ندرک  كوپ  يارب  نیگنـس  ياهنیمز  رد  زبس  دوک  ای  یماد  دوک  دوجو  دشاب . سوموه  ینعی 

ساتپ رفسف و  تزا و  نیب  لداعت  داجیا  يارب  دوش  هداد  لوصحم  هب  نیمز  تیوقت  ياهزادنا  ات  حالـصا و  يارب  یماد  دوک  نت  ات 30  هک 20 
داد . نیمز  هب  زین  ییایمیش  دوک  يرادقم  دیاب  جیوه  زاین  دروم 

جیوه  هشیر  گنر  دشر و  رد  طیحم  ریثات 
یلو درک . تردابم  جیوه  رذب  تشک  هب  تسا  نکمم  ناریا  بونج  طاقن  زا  ياهراپ  دننام  دراد  لدـتعم  ناتـسمز  هک  مرگ  اتبـسن  یحاون  رد 

هتـشاد یفلتخم  للع  تسا  نکمم  جـیوه  هشیر  ندـش  گنر  مک  نیا  دوشیم . بوغرمان  نیاربانب  گنر و  مک  جـیوه  هشیر  یحاون  نیا  رد 
اوه يامرگ  نازیم  یلو  دایز . تبوطر  هرخـالاب  ییانـشور و  تدـش  یمک  ترارح ،  هجرد  یمک  ناتـسمز ،  رد  زور  یهاـتوک  دـننام  دـشاب 

تسا . رثوم  جیوه  یگنرمک  رد  لماوع  ریاس  زا  شیب 
جیوه  تشاک 

ياهناتـسمز ياراد  هک  ریـس  درـس  طاقن  رد  رذب  تشاک  عقوم  دنراکیم . یلـصا  لحم  رد  ياهشیر  ياهیزبس  ریاس  رذب  دننام  ار  جیوه  رذـب 
رذب درادن  دوجو  نادنبخی  رطخ  هک  لدـتعم  مرگ  یحاون  رد  دـشابیم و  نادـنبخی  رطخ  ندـش  فرطرب  زا  سپ  راهب  لصف  رد  تسا  تخس 

نیرخآ تشاک و  جیردت  هب  ار  نآ  رذب  دیاب  فیطل  هزات و  جیوه  ندروآ  تسدـب  يارب  تشاک . ناتـسمز  ای  زییاپ و  رد  ناوتیم  ار  هایگ  نیا 
یطخ روطب  ار  جـیوه  رذـب  دریگیم . ماجنا  نادـنبخی  دـیدش و  يامرـس  ندیـسر  زا  لبق  هام  القا 2  سردوز و  عاونا  رذـب  زا  دـیاب  تشاـک 

دنکیم . رییغت  كاخ  عون  اوه و  بآ و  هب  تبسن  رتمیتناس  ات 45  زا 40  طوطخ  هلصاف  دنراکیم .
جیوه  لوصحم  تشادرب 

لوصحم دنسریم  شورف  هب  ناتسبات  لیاوا  راهب و  رخاوا  رد  هک  ییاهجیوه  یلو  دوشیم  تفای  رازاب  رد  جیوه  لاس  لوصف  مامت  رد  ابیرقت 
جیوه دـناهدمآ . لمع  هب  سر  رید  جـیوه  عاونا  زا  دـنوشیم  هضرع  رازاب  هب  ناتـسمز  زییاپ و  رد  هک  ییاـهجیوه  دنتـسه و  سر  دوز  عاونا 
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دننکیم . نیمز  زا  نهآ  واگ  هلیسوب  ار  لصف  رخآ  ای  هزییاپ 
جیوه  ندرک  رابنا 

یبسن تبوطر  نازیم  دشاب . تبوطر  ترارح و  ياراد  دیاب  دـشابیم  ناتـسمز  لصف  رد  ردـنغچ  يرادـهاگن  هیبش  الماک  جـیوه  ندرک  رابنا 
یبوغرم ثیح  زا  دوشیم و  نآ  دنق  رادقم  ندش  مک  ثعاب  رابنا  رد  ینالوط  تدم  يارب  جـیوه  ندـنام  دـشاب . دـصرد  نیب 93 و 98  رابنا 

. دنیبیم همطل 
عبانم : 

http://aftab.ir جیوه یئوراد  صاوخ 
http://www.parsiteb.com جیوه

Carrot) http://forum.shadism.com  ) نآ ییوراد  صاوخ  جیوه و 
http://daneshnameh.roshd.ir جیوه

Daucus carota http://www.money58.netfirms.com یملع مان   Carrot جیوه

یتشهب بیس 

لوط رد  و  ایـسازور ) هدوب (  نایخرـس  لگ  هداوناخ  زا  يوضع  هک  تسا   Malus هقبطزا یتخرد  هویم  رادتفـش ) هویم  کی  اقیقد " بیس ( 
دنراد . قلعت  نآ  ياهیدنویپ  ای  M. domestica هنوگ هب  اهبیس  هورگ  رتشیب  تسا .  هدش  یم  تشک  خیرات 

تفای ناتـسقازق  رد  مه  زونه  هک  دوب  تسا ) یناگمه  مسا  دقاف  هک   ) Malus sieversii مان هب  یتخرد  الامتحا " اهبیس  یـشحو  دادجا 
کی دنناوتب  ات  دنشاب  یم  تسا  مواقم  تافآ  اهیرامیب و  زا  يرایـسب  ربارب  رد  هک   M. sieversii يور هعلاطم  لاح  رد  ناققحم  . دوش یم 

دنروآ . دوجوب  امرسربارب  رد  رت  مواقم  بیس 
ه  ـــــ چخیرات

( تابکرم زجب  الامتحا " یتخرد (  ياه  هویمریاس  هب  تبـسن  تسا .  هدوب  یمهم  رایـسب  ياذغ  بیـس  کنخ ،  ییاوه  بآ و  قطانم  هیلک  رد 
زییاپ رخاوا  رد  هک  یناتـسمز  ياهبیـس  دنک . یم  ظفح  ار  دوخ  ییاذـغ  شزرا  نانچمه  هکیلاحرد  دومن  رابنا  اههام  يارب  ناوت  یم  ار  بیس 

هب اکیرمآ  اپورا و  رد  یمهم  ياذـغ  لاس 1800  زا  دننک  یم  يرادهگن  بیـس  قاتا  ای  هناخدرـس  رد  دامجنا  يالاب  يامد  رد  هدش و  هدـیچ 
تسا .  هتفر  یم  رامش 

بیس  ياه  هنوگ 
ناتخرد نوچ  دنراد . دوجو  لدتعم  هراح و  همین  یناگلامـشارف ،  طاقن  رد  اه  هنوگ  نیا  تسا .  هدش  ییاسانـش  بیـس  هنوگ  زا 7500  شیب 

. دنهد یمن  لگ  ییاوتسا  ياوه  بآ و  رد  دنرادزاین  ( chilling requirement هدننک ( کنخ  طیارش  هب  بیس 
 – ایناتیرب  » cox یجنران بیس  دنلیزوین ، ) ) Braeburn درک هراشا  دراوم  نیا  هب  ناوت  یم  بیس  يراجت  ياه  هنوگ  نیرت  جیار  نیب  رد 

( ، اپورا اکیرمآ ،  یئـالط ( بیـس  دـنلیزوین ، ) ـالاگ ( اـیلارتسا ، ) ایـسآ ، یجوف (  درادـن ، ) ار  هتـشذگ  تیبوبحم  هزورما  هک  یمیدـق  هنوگ 
و اکیرمآ ) ـز ( مرق بیس  ادا ، ) ــ ناک شا (  ــ نیکم ت اکیرمآ ، ) نا (  ــــ تانوج اکیرمآ ، ) دلگ ( انوج  اینرفیلاک ، ) ایلارتسا و  تیمـسا (  ینارگ 

مدرم زا  یضعب  تسا و  شرت  تیمسا  ینارگ  دنتسه . نیگنر  نیریـش و  رخآ  عون  زجب  اهبیـس  نیا  یمامت  اکیرمآ .) یناتـسمز (  بیـس  یعون 
يارب بیـس  هنوگ  نیا  تسا .  رادـلاخ  نشور  زبس  نآ  تسوپ  دنتـسه . بولطم  مه  يزپشآ  يارب  نمـض  رد  دـنروخ  یم  هزات  تروصب  ارنآ 
شیور بسانمان  قطانم  رد  رت  بوغرمان  ياه  هویم  هچرگا  دراد  یتدم  ینالوط  دشر  لصف  هدوب و  مرگ  ییاوه  بآ و  دنمزاین  لماک  دـشر 

هک هنارت  هدـنزاس  تکرـش  کی  دراد ) دوجو   Apple Records مرآ يور  رب  تیمـسا  ینارگ  بیـس  زا  یفورعم  ریوـصت  دـننک ] . یم 
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دنک .  یم  رشتنم  ار  Beatles هورگ ياهگنهآ 
ا  ـــــــ هبیس معط 

ترهـش زمرق  بیـس  تشک  هب  اکیرمآ ) نتگنـشاو (  رهـش  الثم " دـنک . یم  رییغت  نامز  لوط  رد  تسا و  توافتم  صاخـشا  يارب  اهبیـس  هزم 
ان یبیـس  ناونعب  ار  زمرق  بیـس  اـکیرمآ  مدرم  زا  یـضعب  تسا ؛  هتفاـی  تیبوـبحم  زینرگید  ياـه  هنوـگ  تشکریخا  ياـهلاس  رد  اـما  تشاد 

. دنا هتفای  لیامت  الاگ  یجوف و  لثم  درت  ياهبیس  هب  دارفا  نیا  دنروآ . یم  باسح  هب  مرن  يراتخاس  میالم و  رایسب  یمعط  اب  بوغرم 
اما دـنراد  سلم  نیریـش و  یمعط  اپورا  یلامـش و  ياکیرمآ  ياهبیـس  رتشیب  دنتـسه . یمیدـق  عاونا  زا  رت  نیریـش  دـیدج  ياهبیـس  الومعم "

ياهبیـس هنوگ  یمامت  دنراد . تیبوبحم  ایـسآ  رد  شرت  مک  معط  اب  نیریـش  یلیخ  ياهبیـس  دنراد . یکدـنا  رایـسب  نارادـفرط  شرت  ياهبیس 
یتحار يا ،  هوهق  گنر  دوجو  مدع  نیگنر ،  تسوپ  زا  تسا  ترابع  بیس  شرورپ  رد  زاین  دروم  دراوم  ریاس  دنتسه . درت  یلو  مرن  دیدج 
اهـشک تفآ  ات  دـنلب ( هقاس  نتگنـشاو ،  زمرق  بیـس  لکـش  هنومن  اهیرامیب ، ربارب  رد  تمواقم  ناوارف ،  لوصحم  رابنا ، ناکما  لقنو ،  لـمح 
ياراد شرت ،  بلغا  یمیدـق  ياه  هنوگ  دارفا . نیگنایم  يارب  لوبق  لباق  یمعط  و  دنـشاب ) هتـشاد  ار  هویم  ياهتمـسق  یمامت  هب  ذوفن  ناـکما 

رد یمیدـق  ياه  هنوگ  زا  یمک  رایـسب  دادـعت  هزورما  دنـشاب . یم  نوگانوگ  راتخاسو  گنر  ياراد  دنتـسه و  يا  هوهق  وراجنهبان  ياهلکش 
ياهرازاب رد  ار  ناشلوصحم  امیقتسم " هک  ینازرواشک  یگناخ و  نارادغاب  طسوت  اه  هنوگ  نیازا  يرایـسب  اما  دوش  یم  دیلوت  نالک  حطس 

ناشدرف هب  رـصحنم  رهاظ  معط و  اب  مهم ،  یموبرظن  زا  هداعلا و  قراـخ  ياـه  هنوگ  زا  يرایـسب  . دـنیآ یم  لـمع  هب  دـننک  یم  هضرع  یلحم 
دوش . يریگولج  یموب  ثاریم  نینچ  ضارقنازا  ات  هدش  زاغآ  ناهج  رسارس  رد  بیس  ظفح  يارب  یتازرابم  دنراد ؛  دوجو  فشک  يارب 
هدننزو شرت  رایسب  ندروخ  يارب  اعطق " يریگ  بآ  ياهبیـس  دننک .  یم  تشک  بیـس  بآ  دیلوت  يارب  صوصخب  ار  بیـس  زا  ییاه  هنوگ 

. دومن هیهت  ناوت  یمن  یلومعم  یکاروخ  ياهبیس  اب  هک  دوش  یم  دیلوت  یمعط  شوخ  یندیشون  کی  اهنآ  اب  اما  دنتسه 
ییایمیش : تابیکرت 

بیس کی  ندروخ  هک  دیوگ  یم  یـسیلگنا  لثملا  برـض  کی  هک  تسین  تبـسانم  یب  تسا و  يدایز  يذغم  داوم  نیماتیو و  ياراد  بیس 
. دنک یم  زاین  یب  رتکد  دزن  نتفر  زا  ار  امش  زور  رد 

 : تسا ریز  حرشب  دراد  دوجو  طسوتم  بیس  کی  رد  هک  يداوم 
يرلاک   258 يژرنا : 
مرگ   1/2 نیئتورپ : 

مرگ   1/6 یبرچ : 
مرگ   59/6 يا :  هتساشن  داوم 

مرگ  یلیم   24 میسلک : 
مرگ  یلیم   10 رفسف : 
مرگ  یلیم   1/2 نهآ : 

دحاو  360 نیماتیو آ : 
مرگ یلیم   0/15 نیماتیو ب 1 : 
مرگ یلیم   0/08 نیماتیو ب 2 : 

مرگ یلیم   0/1 نیماتیو ب 3 : 
مرگ یلیم   18 نیماتیو ث : 

تـسوپ دنناوت  یم  هک  ییاهنآ  نیاربانب  درد  رارق  نآ  تسوپ  ریزو  بیـس  تسوپ  رد  رتشیب  بیـس  رد  دوجو  ياه  نیماتیو  هک  دـنامن  هتفگان 
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كزان یلیخ  ار  بیـس  هک  تسا  رتهب  دـینکب  ارنآ  تسوپ  دـیهاوخ  یم  رگا  دـینک و  لیم  تسوپ  اب  ارنآ  هک  تسا  رتهب  دـننک  مضه  ار  بیس 
دبنک تسوپ 

یئوراد : صاوخ 
دزاس یم  جراخ  ار  ندب  یفاضا  بآ  دایز  نیتکپ  ندوب  ارد  تلعب  تسا و  ندب  هدننک  زیمت  تسا و  ییایلق  هویم  کی  بیس  (1

دومن هدافتـسا  درک و  هدنر  دـیاب  ار  بیـس  روظنم  نیدـب  درب .  راکب  ناکدوک  يارب  یتح  لاهـسا  ندرک  فرطرب  يارب  ناوت  یم  ار  بیـس  (2
هدافتسا نالفت  ای  یباعل  فرظزا  امتح  هتبلا  دیزپب  یمیالم  شتآ  يور  ار  نآ  دنراد  لبنت  هدور  هک  ییاهنآ  يارب  تخپ و  ناوت  یم  ار  بیس  .

. دوش یم  ظفح  نآ  ياه  نیماتیو  نیتکپ و  قیرط  نیا  هب  اریز  دینک 
تسوپ اب  هتسشار و  بیس  ولیک  کی  بیس  تبرـش  هیهت  يارب   . دشاب یم  ادص  یگتفرگ  هفرـس و  نامرد  يارب  وراد  نیرتهب  بیـس  تبرـش  (3

يور هرابود  دینک و  هفاضا  نآ  هب  دـنق  هکت  دـنچ  دـینک و  فاص  یکزان  هچراپ  اب  ارنآ  سپـس  دـیزپب  بآ  رتیل  کی  رد  دـینک و  هعطق  هعطق 
. دیشونب تبرش  نیا  زا  ناجنف  راهچ  ات  هس  يزور  دیرادرب  شتآ  يور  زا  ار  نآ  دیایب و  ماوق  ات  دیهد  رارق  میالم  شتآ 

. دنک بذج  زین  ار  رگید  ياهاذغ  میسلک  هک  دنک  یم  کمک  ندب  هب  بیس  میسلک  تسا و  میسلک  يدایز  ردقم  ياراد  بیس  (4
تسا دیفم  طرفم  یگتسخ  يارب  دنک و  یم  فرطرب  ار  تسوبی  بیس  ندروخ  (5

. دشابیم هناثم  هیلک و  باهتلا  هدننک  نامرد  تسا و  روآ  راردا  بیس  تخرد  گرب  هدرک  مد  (6
. تسا هفرس  ادص و  یگتفرگ  یگدروخمرس و  نامرد  يارب  يرثوم  يوراد  بیس  بآ  ندیشون  (7

. تسا روآ  اهتشا  دبک و  يوقم  بیس  (8
درد ار  تیصاخ  نیا  زین  بیس  ندیئوب  یتح  تسا  دیفم  رایسب  سفن  یگنت  نامرد  يارب  بیس  (9

 . تسا ندب  مومس  ادوس و  هدننک  عفد  دبک و  هدعم و  هدننک  تیوقت  هتخپ  بیس  (10
 . دزاس یم  جراخ  ندب  زا  ار  ترارح  بیس  (11

. دنک یم  فرطرب  ار  مشچ  درد  دیراذگب  مشچ  يور  دیچیپب و  لامتسد  رد  دینک و  هدنر  ار  بیس  (12
. درب یمن  الاب  ار  نوخ  دنق  نوچ  تسا  دیفم  دنراد  دنق  يرامیب  هک  ییاهنآ  يارب  یتح  بیس  ندروخ  (13

 . دنروخب تسوپ  اب  ار  بیس  دیاب  امتح  دنوش  رغال  دنهاوخ  یم  هکیناسک  (14
تسا یسفنت  يارجم  مروت  هفرس و  يوراد  بیس  لگ  هدرک  مد  (15

دشاب یم  اه  مخز  نامرد  يارب  یبوخ  يوراد  بیس  (16
دشاب یم  نیتکپ  يدایز  ردقم  ياراد  اریز  تسا  همضاه  ءوس  يارب  وراد  نیرتهب  بیس  (17

. تسا رثوم  رایسب  هدور  ياهیرامیب  يارب  هیقنت  نیا  درک .  هدافتسا  هیقنت  يارب  ناوت  یم  یتح  ار  بیس  بآ  (18
 . تسا هیلک  تسود  نیرتهب  یئچا  نیا  دیماشایب  دینک و  مد  یئاچ  دننام  ار  بیس  تسوپ  (19

 . دهد یم  تسد  زا  ار  دوخ  يا  میزنآ  ندنام  رثا  رد  اریز  دیشونب  ارنآ  اروف  دینک و  هیهت  لزنم  رد  يریگ  هویمبا  اب  ار  بیس  بآ  (20
بآ روظنم  نیدب  تسا  رثوم  تسوپ  كورچ  نیچ و  ندرب  نیب  زا  يارب  صوصخب  درد  يدایز  هدافتسا  تسوپ  ییابیز  يارب  بیـس  بآ  (21

. دینک هدافتسا  هزات  بیس  بآ  هشیمه  هتبلا  دیهد  ژاسام  دیلامب و  تروص  ندرگ و  تسوپ  يور  بش  حبص و  ار  بیس 
ار طولخم  نیا  دینک و  طولخم  ریـش  اب  دـینک و  هل  سپـس  دـیزپبار و  بیـس  تسا  هتخپ  بیـس  تسوپ  تفاطل  يارب  بیـس  زا  رگید  هدافتـسا 

 . دیرادرب ارنآ  هقیقد  دنچ  زا  سپ  دیراذگب و  تسوپ  يور  مرگ  مین  تروصب 
بیس  شرورپ 

تاقوا یهاگ  يرذب  ياهبیـس  دنوش . یم  ریثکت  دنویپ  قیرط  زاو  یـسنج  ریغ  حاقل  تروصب  الومعم " هلاس  دـنچ  ناهایگ  رتشیب  دـننام  اهبیس 
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دنا هدرک  دشر  یسناش  ای  هک  دنراد  يرذب  همـشچرس  تروصب  بیـس  دیدج  ياه  هنوگ  رتشیب  دنراد . توافتردام  تخرد  اب  یـساسا  روطب 
دوجو بیـس  هنوگ  نان  رد  هک  مخت  بیـس و  هناد  يرذب ،  تاحالطـصا  دنا . هتفای  شرورپ  هیتآرپ  ياه  هنوگ  يدـمع  يروراب  قیرط  زا  ایو 
هخاش کی  يور  رب  ییاهشهج  دنروآ ( دوجوب  يداعریغ  ییاه  هناوج  دنناوت  یم  اهبیس  نینچمه  دشاب . یم  بیـس  يرذب  ءاشنم  رگنایب  دراد 

تخرد زا  يردـق  هب  اهنآ  زا  یـضعب  دـنوش . یم  ناشیردام  ياه  هنوگ  زا  رتهب  ییاهلـسن  هب  رجنم  يداعریغ  ياـه  هناوج  زا  یـضعب  ازجم . )
دنیآ . یم  باسح  هب  دیدج  ییاه  هنوگ  رگید  هک  دنوش  یم  توافتم  ردام 

مواقم ياه  هنوگ  ات  دننز  یم  دنویپ  امرس  ربارب  رد  مواقم  يداع  ریغ  ياهبیس  ای  هچبیس  اب  ار  یلومعم  ياهبیـس  ناگدنهد  شرورپ  زا  یـضعب 
ياهبیس رد  ار  یمئاد  تفرشیپ  نیسناکسیو  اتوس و  هنیم  هاگشناد  رد   Excelsior تاشیامزآ زکرم  ههد 40  زا  الثم " دنروآ . دوجوب  يرت 

 . دنا هدرک  داجیا  نیـسناکسیو  اتوس و  هنیم  رـسارس  رد  دنراد  يا  هدرتسگ  دشر  یگناخ  يرادـغاب  مه  يراجت و  رظن  زا  مه  هک  مهم  مواقم 
و  Wealthy،Honeygold اـــتوس ،  هــنیم  رد  هدـــش  تــشک  بیـــس  نــیرت  ناوارف   Haralson لـماش اــهنآ  عادــبا  نیرتـمهم 

اتوس هنیم  نارادغاب  هک  تسا  ناگدننک  فرـصم  هقالع  دروم  يردـق  هب   Honeycrisp راتخاس ینیریـش و  دشاب . یم   Honeycrisp
دوب . هدشن  ماجنا  نونکات  هک  یلمع  دننک –  ثادحا  رابنا  بیس  عون  نیا  يارب  ات  دننک  یم  عطق  ار  دوخ  رابرپ  هتفرگاپ و  ناتخرد 

غاب  ثادحا  هب  عورش 
اب ار  ناتخرد  اجنآ  رد  هک  هناخلگ  زا  الومعم " کچوک  ناتخرد  نیا  دننک . یم  ثادحا  هلاس  هس  ای  ود  ناتخرد  تشاک  اب  ار  بیس  ياهغاب 

يرذب تروصب  يدنویپ  هایگ  کی  هخاش  ندیناباوخ  ای  تفاب  تشک  زا  هدافتـسا  اب  ادتبا  دوش . یم  هیهت  دننک  یم  دـیلوت  هناوج  دـنویپ  شور 
 ) غلاب تخرد  کی  هخاش  زا  یکچوک  شخب  سپـس  تسا .  مزال  تقو  لاس  کـی  نآ ،  دـشر  يارب  هک  دـنروآ  یم  لـمعب  هدـش  نولک  اـی 
ای رید  دنهد . یم  رارق  ار  هملق  نآ  ياج  هب  هدـیرب و  ار  يدـنویپ  هایگ  ياه  هخاش  ییالاب و  هقاس  دـننک . یم  هیهت  اررظن  دروم  هنوگ  زا  هملق )

دنروآ . یم  دوجوب  ار  یملاس  تخرد  هدرک و  دشر  مه  اب  تمسق  ود  نیا  دوز 
دنتسه يدایز  يدنویپ  ناهایگ  ياراد   ، ناگدنهد شرورپ  يارب  يرایـسب  هکیلاح  رد  دنراد .  ریثات  تخرد  ییاهن  هزادنارد  يدنویپ  ناهایگ 

هایگ دنراد :  لیامت  فلتخم  هنوگ  ود  ای  کی  زا  تخرد  دنچ  نتـشاد  هب  طقف  هک  دوش  یم  هتخورف  هناخ  نابحاص  هب  يدنویپ  ناهایگ  نیا  ، 
یم راب  هبرتکچوک  يدـحات  تخرد  هک  هاتوک  همین  يدـنویپ  هاـیگ  اـی  دروآ  یم  دوجوب  لـماک  تخرد  کـی  هک  یلومعم  يرذـب  يدـنویپ 

هلیسوب بلغا  لماک  هاتوک  ناتخرد  دنتسهرتریذپ . بیـسآ  داب  امرـس و  زا  یـشان  ياهبیـسآ  ربارب  رد  امومع " هاتوک  يدنویپ  ناهایگ  دروآ .
زا دحاو  ره  يزیخلصاح  هدوب و و  رتناسآ  تشک  يارب  تاغاب  نیا  دنوش  یم  هتـشاک  الاب  یلاگچ  ياهغاب  رد  هدش و  تیبثت  تسبراد  هیاپ و 

. دهد یم  شیازفا  يدایز  دح  ات  ار  نیمز 
یم دوجوب  تسا  دنویپ  ود  ره  دشر  هجیتن  هک  تخرد  هقاس و  تسار  يدنویپ  هایگ  نیب  يا " هقاس  نیب  دـنویپ " قیرط  زا  ناتخرد  زا  یـضعب 

دنیآ .
 ) لاس ات 10  ای 4  هاتوک ) همین  لاس (  ات 5  اذغ 3  يدایز  رادقم  لمحت  ییاناوت  بسکزا  لبق  دـیاب  غابرد ،  کچوک  تخرد  تشاک  زا  سپ 

تـسرد اـن  دـشر  هک  ییاـه  هناوج  ندـیچ  گرزب و  ياـه  هخاـش  بساـنم  شرورپ  تدـم  نیا  لوط  رد   . دـنوش رتگرزب  یلومعم ) ناـتخرد 
دنک . لمحت  ار  هویم  راب  ینیگنس  هدنیآ  رد  هک  بسانم  یتسبراد  تخاس  نینچمه  دشاب  یم  رادروخرب  يدایز  تیمهازادنراد 

ـت  یعقوم
. دننک یم  دشر  يزیخلصاح  حوطـس  ریداقمزا PH و  يا  هدرتسگ  هنماد  رد  دنتـسه و  توافت  یب  كاخ  طیارـش  هب  اتبـسن " بیـس  ناتخرد 

يارب دنوش . هتشاک  دنشاب  یم  يراهب  ياهامرس  نیرخآ  ضرعم  رد  هک  تسپ  قطانم  رد  دیابنو  هدش  تبقارم  داب  لباقم  رد  دیاب  امتح " اهنآ 
نتفرگ رارق  مدـع  زا  ات  دوش  مکحم  يا  هنوگ  هب  دـیاب  حطـسم  نیمز  ای  نیگنـس  ياهکاخ  هدوب و  يرورـض  بسانم  یـشکهز  ناـتخرد  نیا 

میوش . نئمطم  بآ  اب  هدش  عابشا  كاخرد  اه  هشیر  متسیس 
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ی  ـــــــ ناشفا هدرگ 
زا یمهم  شخب  یناشفا  هدرگ  تیریدـم  دـنراد . ینـشگرگد  تروصب  یناشفا  هدرگ  هبزاینو  دنتـسین  ریذـپ  شزیمآ  دوخ  اب  بیـس  ناـتخرد 

بیس ياه  هنوگ  تسا (  مهم  رایسب  هدرگ  ناگدننک  دیلوت  ندرک  بترم  تخرد  تشاک  زا  لبق  دوش . یم  بوسحم  بیـس  تخرد  شرورپ 
نایم رد  کی  ياهفیدر  ياراد  هویم  ياهغاب  تسا  نکمم  دنتسه .) ریذپ  شزیمآ  ینتـسر و  ناوارف ،  ییاه  هدرگ  هدننک  نیمات  هک  هچبیـس  ای 

ای دودعمرایسب  ياه  هدرگ  اه  هنوگ  یضعب  دنشاب . هچبیس  هدروخ  دنویپ  ياه  هخاش  ایو  بوانتم  هچبیـس  ناتخرد  ایریذپ  ینـشگ  ياه  هنوگ 
تـسیل ياراد  بوخ  هایگ  لگ و  ياههاگـشرورپ  دـنیآ . یمن  باسح  هب  یبوخ  ناناشفا  هدرگ  نیاربانب  دـننک  یم  دـیلوترورابان  ياه  هدرگ 

دنتسه . ناناشفا  هدرگ  يریذپ  ینشگ 
ياهلگ زا  ییاه  هتسد  یناشفا ،  هدرگ  يارب  دنتسه  تخرد  هنوگ  کی  اب  یمیدق  ياهناتـسغاب  ياراد  هک  یناگدنهد  شرورپ  تاقوا  یهاگ 

رد رگید  ياه  هنوگ  دقاف  هدوب و  تخرد  کی  ياراد  هک  یگناخ  ناگدنهد  شرورپ  دننک . یم  مهارف  ییاهلطـس  ای  هکـشب  نورد  ار  هچبیس 
دننک . هدافتسا  رت  کچوک  سایقم  رد  هتبلا  شور  نیا  زا  دنناوت  یم  زین  دنتسه  ناشا  یگیاسمه 

زا " امومع دـننک . یم  هیهت  هدرگ  ییاجباج  يارب  ار  ییاـهناشفا  هدرگ  زا  ـالومعم " نداد  لـگ  ماـگنه  لاـس  ره  تخرد  ناگدـنهد  شرورپ 
یم تردابم  ودـنک  هیهت  هب  دزم  ءازا  رد  هک  دریگ  یم  تروص  ینارادروبنز  طسوت  راک  نیا  ماجنا  دوش و  یم  هدافتـسا  لـسع  روبنز  ودـنک 
دننز یمن  شین  اهنآ  نوچ  دوش . یم  هدافتـسا  لمکم  يا  ــــــ هناشفا هدرگ  ناونعبزین  یغاب  رگراک  ياهروبنز  زا  يراجت  تاغاب  رد  دـنزرو .

رگدورد و ياهروبنز  لثم  یشحو  ياهروبنز  یضعب  دننک . یم  هدافتسا  اهروبنز  نیازا  هموح  قطانم  رد  یگناخ  ناگدنهدشرورپ  الامتحا "
اما دـنراد  روضح  تاغاب  رد  تشرد  ياهروبنز  ياه  هکلم  عقاوم  یـضعب  دـننک . کمک  رما  نیا  هب  تسا  نکمم  رگید  يز  کت  ياهروبنز 

. دنیآ باسح  هب  یتیمها  اب  ياهناشفا  هدرگ  ات  تسین  يردق  هب  ناشدادعت  الومعم "
یبایزرا يارب  ددرگ . یم  هویم  ندش  هدیـسر  يدنک  بجوم  تسا و  راوگان  اهبیـس  يارب  هتـشاد و  مکرایـسب  یمئالع  یفاکان  یناشفا  هدرگ 

. دنـشاب یم  تیفیک  نیرتهباـب  هناد  ات 10  ياراد 7  دـنا  هدـش  یناـشفا  هدرگ  یبوخ  هب  هک  ییاهبیـس  درمـش . ار  اـه  هناد  دـیاب  یناـشفا  هدرگ 
ای بسانم  ان  یناشفا  هدرگ  داتفا . دـنهاوخ  تخرد  يور  زا  ناتـسبات  لیاوا  رد  دنـسر و  یمن  ـالومعم " دـنراد  هناد  زا 3  رتمک  هک  ییاـهبیس 

یهدلگ نامز  رد  یناشفا  هدرگ  يارب  بسانمان  ییاوه  بآ و  طیارش  ببس  هب  ایو  هدش  دیلوت  هدرگ  دوبمک  ای  اهناشفا و  هدرگ  دوبمک  هجیتن 
دشاب . یم 

یهد  لگ  ماگنه  امرس 
اوه يزاس  رتلیف  يارب  تسا  رتهب  دوش . یم  لگ  فیرظ  یجراخراتخاس  يدوبان  بجوم  هک  تسا  ماـگنهرید  يامرـس  یلک ،  لکـشم  کـی 

نداد لـگ  بجوم  راـک  نیا  نوچ  یلامـش ) هرکمین  رد  دـشاب (  بونج  هب  ور  دـیابن  بیـش  اـما  دـنوش  هتـشاکرادبیش  ياـهنیمزرد  ناـتخرد 
شبات زا  لـبق  حبـص  ناوت  یم  دـشابن  يدـج  داـیز  امرـس  رگا  دـش . دـهاوخ  امرـسربارب  رد  نآ  بیـسآ  شیازفا  هجیتنردو  تخرد  سردوز 

ناوت یم  ار  امرس  زا  یشان  ياهبیسآ  دراد . دوجو  اه  هفوکش  تاجن  ناکما  راک  نیا  اب  دیشاپ  بآ  تخرد  يور  اه  هفوکـش  يور  دیـشروخ 
دهاوخ هویم  دیلوت  مدع  لگ و  نتفر  نیبزا  هدنهد  ناشن  دوب  هتشگرب  بقع  تمس  هب  هایگ  یگدام  رگا  دز . نیمخت  امرس  زا  سپ  تعاس   24

دوب .
ات ییافوکـش  نداتفاریخات  هب  تیزم  نیا  هجیتن  هک  دوش  یم  راهب  يامرگ  ریخاـت  بجوم  بیـس  شرورپ  لـحم  یکیدزن  رد  بآ  عبنم  دوجو 

ویراتنا هچایرد  یبونج  لحاس  ناگیشیم ،  هچایرد  یقرش  لحاس  لثم  اکیرمآ  زا  یقطانم  ددرگ . یم  امرس  لامتحا  ندیسر  لقا  دح  هب  نامز 
دراد دوجو  هدـش  یـشکهز  بوخ  بسانم و  كاخ  هارمه  هب  بآ  یگدـننک  کنخ  ریثات  نیا  هک  رتکچوک  ياـه  هچاـیرد  یخرب  فارطا  و 

 . تسا هتخاس  نکمم  یحاون  نیا  رد  ار  بیس  شرورپ 
ریاس ای  لامـش  هب  ور  ياهبیـش  زا  دـنناوت  یم  اهنآ  اـما  دـنرادن  ار  بآ  عبنم  زا  هدافتـسا  ناـکما  ًـالامتحا  بیـس  یگناـخ  ناگدـنهد  شرورپ 
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ياهبیش رد  اکیرمآ  رد  هک  رگید ) هویم  ره  ای  بیس (  ناتخرد  دننک . هدافتـسا  راهب  رد  ییافوکـش  يزادناریخات  يارب  ییایفارغج  ياهیگژیو 
دوب . دنهاوخ  ریذپ  بیسآ  رایسب  راهب  يامرس  رباربرد  هداد و  هفوکش  دوز  یلیخ  دنوش  هتشاک  بونج  هب  ور 

تخرد  راب  زا  نتساک 
بجوم دـننکن  مک  ار  نآ  راب   ، دراد يدایز  لوصحم  تخرد  هکیعقاوم  رد  ار  هویم  رگا  تسا . یهدراب  دعتـسم  لاـسود  ره  بیـس  ناـتخرد 

هجوـت لـباق  لوـصحم  تشادرب  هب  نآ ،  ناـمز  زا  جراـخ  یتـح  تخرد  راـب  زا  ندرک  مک  دـش . دـهاوخ  دـعب  لاـس  رد  یهد  لـگ  شهاـک 
دنک . یم  کمک  لاسرهرد 

تا  ــــــــــ فآ
هویم تاغاب  یمامت  رد  ًابیرقت  دنتـسه . ریذپ  بیـسآ  يا  هرـشح  تافآ  ییایرتکاب و  یچرلق و  ياهیرامیب  زا  دادـعت  لباقم  رد  بیـس  ناتخرد 

رد تانایرج  زا  یکی  دوش . یم  ماجنا  دایز  لوصحم  تخرد و  یتمالـس  اه ،  هویم  بوخ  تیفیک  ظفح  يارب  یـشاپمس  لاـعف  ياـه  هماـنرب 
تفآ دوجو  ودع  ماگنه  ار  يرورض  ریغ  ياهیشاپمس  هک  تسا  تافآ  هچراپکی  لرتنک  ای   IPM زا هدافتسا  اهغاب ،  تیریدم  رد  ماجنا  لاح 

دهد . یم  شهاک  اهنآ  یعیبط  لرتنک  ماگنه  رت ) لمتحم  ای ( 
یتاغاب رد  زین  و  دوش . یم  اهناشفا  هدرگ  گرم  بجومرما  نیا  نوچ  دوش  ماجنا  یهد  هفوکش  نامز  دیابن  يا  هرـشح  تافآ  يارب  یـشاپمس 
يدنله دیفـس  ردبـش  دوش . هداد  دنتـسه  اهروبنز  هجوت  دروم  هک  یناهایگ  دشر  هزاجا  دـیابن  دوش  یم  هدافتـسا  اهـشک  تفآزا  اهنآ  رد  هک 

دنوش . یم  مومسم  تاغاب  حطس  رد  نآ  ياهلگ  اب  سامت  نامز  رد  اهروبنز  زا  يرایسب  هک  دنتسه  اهفلع  ناوارف  عاونا  زا  یکی 
black ياه ــــ مان هب  یچراق  يرامیب  ود  و   ) ی ــ یاـیرتکاب يراـمیب   ) fireblight هب ناوت  یم  كاـنرطخ  يا  ـــــ هیراـمیب نیرتشیب  نیب  زا 

. درک هراشا   ( cedar-apple rust بیس (  یگدز  لاخو   spot
 . بیس مرک  هرشح و  مرک  زا :  دنترابع  تافآ  نیا  ریاس  دوش . یم  بوسحم  يا  هرشح  تفآ  نیرت  يدج   plum curlico

رد مواقم  ياه  هنوگ  زا  هدافتـسا  اب  غاـب  يدودـعم  دادـعت  رد  هچرگا  تسا  راوشد  رایـسب  ییایمیـش  داوم  زا  هدافتـسا  نودـب  بیـس  شرورپ 
يرپسا یعیبط ،  شرورپ  ردرازبا  نیرخآ  تسا . هدش  ماجنا  قفوم ،  يراجت  تروصبراک  نیا  بوخرایسب  یشرورپ  ياهلرتنک  يرامیبربارب و 
یتخوس باتفآ  عنام  هدش و  تافآ  یـضعب  لباقم  رد  یعیبط  یعنام  لیکـشت  بجوم  هک  تسا  نیلوئاک  یندـعم  كاخزا  یکزان  هیال  ندرک 

ددرگ . یم  بیس 
تشادرب 

هخاش هس  ياهنابدرن  زا  هدافتسا  اب  ار  اهبیس  دنراد . بیس  لوصحم  مرگولیک )  100-200 لشوب (  ًالومعم 5-10  لاس  ره  غلاب  ناتخرد  رتشیب 
رایسب دشر  نمـض  دنوش  یمن  هدیچ  هک  یمک  ياه  هنوگ  دننک . یم  تشادرب  دنوش ، تباث  اه  هخاش  نیب  ات  دنا  هدش  یحارط  يا  هنوگب  هک 

( مرگولیک  50-100 لشوب (  ابیرقت "3-5  لاس  ره  هاتوک  ناتخرد  تسین . نکمم  نآ  تشادرب  ًابیرقت  هک  دـنهد  یم  یناوارف  لوصحم  دایز 
. دنروآ یم  رابب  لوصحم 

. دنشاب هتشاد  یناسکی  دنویپرگا  یتح  دنتوافتم  تخرد  ییاهن  هزادنا  ناشلوصحم و  ساسارب  فلتخم  ياه  هنوگ 
 : عبانم

http://daneshnameh.roshd.ir تخرد »  » بیس
Apple http://www.money58.netfirms.com بیس

http://www.niksalehi.com دهد یم  شهاک  ار  ندب  ترارح  بیس 
http://www.iranmania.com بیس

ردنغچ دیاوف 
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. شفنب هب  لیام  زمرق  دیفس و  هدش : هدید  گنر  ود  هب  يزبس  نیا  دننام . هلولگ  تشرد و  نهپ و  ياه  گرب  ياراد  تسا ، یهایگ  ردنغچ 
هدافتـسا و لباق  ماخ  تروص  هب  ردـنغچ  هشیر  دـشاب . دیفـس  خرـس و  درز ، تسا  نکمم  ردـنغچ  هشیر  گنر  تسا . يزایپ  ردـنغچ ، هشیر 

. دنسانش یم  ار  نآ  وبل  مان  هب  همه  هک  دننک  یم  فرصم  هتخپ  ار  نآ  بلغا  تسا و  فرصم 
لباقم رد  زور  ماگنه  ردنغچ  ياه  گرب  دنک . یم  هریخذ  دوخ  رد  ار  رکـش )  ) زوراکاس صوصخ  هب  ییاذغ و  داوم  ردـنغچ ، تفلک  هشیر 

. تسا توافتم  هقطنم  ره  رد  زراکاس  رادقم  دنهد . یم  اه  هشیر  هب  ار  نآ  اه  بش  دنزاس و  یم  زوراکاس  باتفآ ، رون 
دوب . هدش  هتخانش  لبق  لاس  زا 2000  اذغ  ناونع  هب  ردنغچ  دش . هدید  ایسآ  یبرغ  بونج  هنارتیدم و  رد  ردنغچ  راب ، نیلوا  يارب 

. دندرک یم  فرصم  ردنغچ  ناشنوخ ، ندش  کنخ  يارب  اه  ینانوی  دندرک . یم  هدافتسا  اذغ  ناونع  هب  يزبس  نیا  زا  اه  ینانوی  اه و  یمور 
 . دنا هدرک  یم  هدافتـسا  نآ  زا  هدوب و  انـشَآ  نآ  ینامرد  صاوخب  دالیم  زا  لبق  نرق  راهچ  دودح  رد  یتح  دنتخانـش و  میدـق  زا  ار  ردـنغچ 
ود دنغچ  دوش .  یم  تشک  ایند  طاقن  رتشیب  رد  رـضاح  لاح  رد  تسا و  هتـشاد  دوجو  اپورا  قرـش  هنارتیدم و  هیحان  رد  یموب  روطب  ردنغچ 

یلومعم ردنغچ  نآ  عون  کی  دشاب  یم  عون 
طاقن رد  دایز  رایـسبردقمب  هک  دـشاب  یم  نشور  درز  گنرب  تسا  دـنق  ردـنغچ  نآ  رگید  عون  تسا و  زمرق  اـی  هریت و  شفنب  گـنرب  تسا 

 . دوش یم  تکش  نآ  رکش  زا  هدافتسا  يارب  ایند  فلتخم 
دوش یم  تفـس  دشاب  هدیـسر  دایز  هک  يردنغچ  اریز  دشاب  ناوج  حالطـصاب  ای  دشاب و  هدنامن  كاخ  رد  دایز  هک  تسا  نآ  بوخ  ردنغچ 

 . دیآ یم  دوجوب  نآ  يور  ییاهرایش  درد و  کیراب  یندرگ  الومعم  ریپ  ردنغچ  .
 : ردنغچ ییوراد  صاوخ 

. تسا شخب  مارآ  رایسب  دنک و  یم  هجلاعم  ار  هشعر  هتخپ  ردنغچ  ندروخ  - 
. تسا دیفم  باصعا  زغم و  يارب  سپ  دراد ،  رفسف  دنک . یم  يریگولج  ماذج  يرامیب  زا  بایمک  رصانع  ندوب  اراد  تلع  هب  وبل  - 

. تسا دیفم  اه  ناوختسا  ماکحتسا  يارب  - 
باهتلا يارب  وبل  بآ  ور  نیا  زا  تسا .  رتشیب  نآ  گرب  رد  یکنخ  تیـصاخ  نیا  تسا و  کنخ  یلو  دراد ، دـنق  دـصرد  هکنیا 17  اب  وبل  - 

. تسا دیفم  تسوپ  ياه  يرامیب  تسوبی و  عفر  هناثم ،
. دوش هفاضا  نزو  مک  دارفا  دالاس  هب  هشیمه  تسا  رتهب  تسا و  روآ  اهتشا  ور  نیا  زا  دراد   C و A ، B ياه نیماتیو  وبل  - 

ماما ور  نیا  زا  درب . یم  نیب  زا  ار  دوش  یم  یـسیپ  ضرم  بجوم  هدـمآ و  دـیدپ  ندـب  تسوپ  رد  هک  يدیفـس  ياـه  هکل  ردـنغچ  فرـصم 
تیاکـش یـسوم  ترـضح  هب  دندرک ،  یم  هدهاشم  دوخ  ندب  رد  هک  يدیفـس  ياه  هکل  زا  لیئارـسا  ینب  موق  دندومرف :  ع )  رقاب (  دـمحم 

اب ار  واگ  تشوگ  ات  هد  نامرف  لیئارـسا  ینب  هب  هک  دـش  یحو  یـسوم  هب  درک . هضرع  دـنوادخ  هب  ار  بلطم  نیا  یـسوم  ترـضح  دـندومن .
. دنبای افش  ات  دنروخب  ردنغچ 

 : هلمج نآ  زا  هک  دراد  يدایز  يرایسب  صاوخ  زین  ردنغچ  گرب  یتح 
. دوش یمن  خفن  بجوم  دوش  هتخپ  رگا  تسا و  کنخ  شخب و  مارآ  ردنغچ  ماخ  گرب  - 

. دشخب یم  دوبهب  ار  لاحط  مرو  ردنغچ  ماخ  گرب  - 
(. دراد نادیسکا  یتنآ  يدایز  رادقم  نوچ   ) تسا دنمدوس  سرقن  لصافم و  درد  تهج  - 

. تسا شپش  دض  درب و  یم  نیب  زا  ار  وم  یبرچ  هروش و  ردنغچ  گرب  هدناشوج ي  اب  رس  يوشتسش  - 
. دوش یم  هضراع  ندش  فرط  رب  بجوم  ردنغچ  گرب  هدش ي  مرگ  بآ  رد  هدروخ  كرت  ياپ  تسد و  نداد  رارق  - 

کم و کک و  دض  وم ،  شزیر  دض  مرو ،  دض  شوج ،  دـض  تسا و  دـیفم  رایـسب  وم  تسوپ و  يارب  ًالک  ردـنغچ  گرب  هدـناشوج ي  - 
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. تسا باتفآ  اب  یگتخوس 
ییایمیش : تابیکرت 

 . تسا اه  نیماتیو  یندعم و  داوم  زا  راشرس  تسا و  يذغم  رایسب  دنغچ ر 
 . تسا هدمآ  ردنغچ  مرگ  دص  رد  نآ  داوم  ردقم  ریز  رد 

يرلاک   33 يژرنا :
مرگ   1.2 ینئتورپ :
مرگ   0.06: یبرچ

مرگ   7.2 نبرکوردیه :
مرگ  یلیم   11.1 میسلک :

مرگ  یلیم   20 رفسف :
مرگ  یلیم   0.8 نهآ :

دحاو   5000 نیماتیو آ :
مرگ  یلیم   0.015 نیماتیو ب 1 : 
مرگ  یلیم   0.025 نیماتیو ب 2 : 

مرگ  یلیم   0.33 نیماتیو ب 3 :
مرگ  یلیم   17.62 نیماتیو ث :

یسانش  هایگ  تاصخ 
یتخرد تردنب  ياهچتخرد و  هلاس ،  دنچ  عاونا  اهنآ  نایم  رد  یلو  دناهلاسکی  یفلع و  اتدـمع   Chenopodiaceae هداوناخ ناهایگ 

زا يدودعم  دادعت  دنتـسه . اهـسوتکاک  هیبش  رادـبآ ،  یتشوگ و  ياههقاس  ياراد  هداوناخ ،  نیا  ياضعا  زا  يرایـسب  دوشیم . هدـهاشم  مه 
ای دـننام و  سلف  زیر و  رایـسب  اهنآ  زا  يرایـسب  رد  هداس و  بلغا  ردـنغچ ،  هداوناخ  ناهایگ  ياهگرب  دـناهدنور . الاب  هداوناخ ،  نیا  ناهایگ 
 ، نیذآ لگ  دنـشابیم . مه ) زا  ادـج  هدام  رن و  هایگ   ) هیاپ ود  اهنآ  زا  یخرب  هیاپ و  کت  هداوناـخ ،  نیا  ياـضعا  رثکا  دنتـسه . هتفر  لـیلحت 
هب هیوس  ود  نزرگ  نیذآ  لگ  زا  رییغت  هداوناخ ،  نیا  رد  لماکت  ریـسم  رد  هک  تسا  ياهبرگ  مد  هلبنـس  هاگ  کچوک و  عمتجم و  ياهنزرگ 

. دوشیم هدهاشم  هدرشف  يورک و  ياهنیذآ  لگ  هب  سپس  هیوس و  کی  نزرگ 
گربلگ و دـقاف   ) هنهرب ياـهلگ  دنتـسه . گربـلگ  دـقاف  یتـشوگ و  ـالومعم  گربساـک  ياراد 5  یـسنج و  کـت  اـی  یــسنج و  ود  اـهلگ 
الومعم 5 یگدام  تسا . هتفای  شهاک  مچرپ  ای 3  هب 2  هاگ  هک  دنراد  مچرپ  اتدمع 5  اهلگ  دوشیم . هدـید  ناهایگ  نیا  رد  زین  گربساک )

ناهایگ رد  هویم  تسا . کمخت  کی  ياراد  یناقوف و  ياهناخ و  کت  هداوناخ ،  ياضعا  همه  رد  نادمخت  ياهچرب و   2 هاگ 3 -  ياهچرب و 
اههناد دـناهدمآ . دوجوب  اهگربساک  دـشر  زا  هک  دـنراد  ینیگنر  ياههلاب  بلغا  تسا و  هقدـنف  ـالومعم   Chenopodiaceae هداوناخ
نوریب كاخ  زا  هچهقاس  اب  هارمه  اههپل  . ) تسا ینیمز  ور  تروص  هب  اههناد  شیور  دناهدیمخ و  نایور  ياراد  ياهپل و  ود  هتساشن ،  ياراد 

دنیآیم ).
یموتانآ  يژولویزیف و 

اب ناهایگ  نیا  دنراد . زاین  میدس  هب  دوخ  تایح  همادا  دـشر و  يارب  ناهایگ ،  ریاس  فالخرب   ، Chenopodiaceae هداوناخ ناهایگ 
الاب ار  دوخ  ینورد  يزمـسا  راشف  دوخ ،  ياهتفاب  رد  دـیرلک  نوی  هلمج  زا  رگید  یکمن  ياهنوی  زا  یخرب  میدـس و  ياهنوی  ندرک  هتـشابنا 

رد دننکیم و  بذج  ار  بآ  یبآ ، ) مک  يروش و  لیلد  هب   ) ناشطیحم يزمـسا  راشف  ندوب  الاب  مغریلع  دنناوتیم  بیترت  نیدـب  دـنربیم و 
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ياه گرب  يور  کمن  یحـشرت  ياـهکرک  ياراد   ، Atriplex هلمج زا  هداوناخ ،  نیا  ناـهایگ  زا  یخرب  دـنیامن . هریخذ  دوخ  ياـهلولس 
. دناهایگ یقاضا  ياهکمن  هریخذ  لحم  هک  دنتسه  دوخ 

داجیا گرب  يور  ار  گنر  ياهرقن  ياهیال  دـنکرتیم و  کمن  زا  ندـش  رپ  زا  سپ  کمن  ياهبابح  نیا   ، Atriplex ياهگرب حطس  يور 
ترارح نتفر  الاب  زا  يریگولج  ثعاب  هک  نیا  رب  هوالع  هلاسم  نیا  دوشیم . گرب  هب  هدـش  هدـیبات  رون  ندـش  سکعنم  ثعاب  هک  دـننکیم 

اـهرازهروش و رد  هداوناـخ  نیا  ناـهایگ  رثـکا  نوچ  دـنکیم . يریگولج  زین  نآ  راـبنایز  تارثا  شفنبارف و  وـترپ  بذـج  زا  دوـشیم  هاـیگ 
يریگولج يارب  کچوک ،  رایـسب  ییاهگرب  و  بآ ،  هریخذ  يارب  مروتم ،  رادبآ و  ییاههقاس  ياراد  اهنآ  زا  يرایـسب  دـنیوریم ، اهرازنش 

. دنشابیم بآ ،  دایز  ریخبت  زا 
دـنراد و قیمع  هدرتسگ و  ییاههشیر  ـالومعم  نیمز ،  داـیز  قاـمعا  رد  بآ  هب  یباـیتسد  يارب   Chenopodiaceae هداوناخ ياضعا 

لباقم رد  تمواقم  ثعاب  بآ ،  ریخبت  زا  يریگولج  رب  هوالع  رما  نیا  هک  دنتـسه  هوبنا  رایـسب  عافترا و  مک  ییاهرتچ  ياراد  اهنآ  زا  یخرب 
رخاوا رد  ناهایگ  نیا  دناهزییاپ . ردنغچ ،  هداوناخ  ناهایگ  مامت  ابیرقت  دوشیم . تسا ، يریوک  قطانم  تایـصوصخ  زا  هک  دیدش ،  ياهداب 

هک دوشیم  ثعاب  تسا و  يروش  یکـشخ و  طیارـش  رد  نتـسیز  يارب  یـشزاس  نیا ،  هک  دـنهدیم  هویم  زییاـپ  رد  دـننزیم و  هناوج  راـهب 
هک یقطانم  رد  یتح  هداوناخ  نیا  ناهایگ  دـنبای . يرتشیب  ياقب  ناکما  اههناد  ات  دنـسرب  تسا  یگدـنراب  ناـمز  هک  زییاـپ  لـصف  رد  اـههویم 

دنهد . همادا  دوخ  شیور  تایح و  هب  دنناوتیم  زین  تسا  رتمیلیم  زا 10  رتمک  اهنآ  رد  هنایلاس  ناراب 
یسانش  موب  يداصتقا و  تیمها 

تیمها زا  ناـهج  طاـقن  ریاـس  رد  هـچ  ناریا و  رد  هـچ  اــهرازنش ،  رد  صوـصخب   Chenopodiaceae ای ردـنغچ  هداوناخ  ناـهایگ 
و دـیدش ،  ياهداب  شزو  يوج ،  تالوزن  ندـش  یبالیـس  لیلد  هب  اهرازنش  ینابایب و  قطانم  رد  دـنرادروخرب . ییـالاب  رایـسب  یکیژولوکا 

اهکاخ نیا  رد  دـنراد . رارق  يدوباـن  شیاـسرف و  ضرعم  رد  هراومه  كاـخ  هدـنز ،  تادوجوم  ریاـس  ناـهایگ و  اـهیرتکاب ،  دوجو  دوبمک 
هداوناخ ناهایگ  دوجو  دـنک ، تیبثت  دوخ  ياج  رد  ار  كاـخ  تارذ  هدرک ، يریگولج  كاـخ  شیاـسرف  زا  دـناوتیم  هک  یلماـع  نیرتمهم 

 ، عافترا مک  هوبنا و  ياهرتچ  و  هدرتسگ ،  قیمع و  رایـسب  ياههشیر  نتـشاد  اب  ناهایگ  نیا  تسا . قطانم  نیا  رد   Chenopodiaceae
. دنوشیم كاخ  شیاسرف  اهنش و  ندش  ناور  زا  عنام 

، دنراد دوجو  ناریا  رد  غات ) دیفـس   ) Haloxylon Persicum هلمج زا  نآ ،  زا  یفلتخم  ياههنوگ  هک  غاـت  اـی   Haloxylon سنج
ناوارف تیمها  زبس  ياضف  داجیا  رد  هکنآ  رب  هوالع  يریوک ،  قطانم  رد  هایگ  نیا  نتشاک  تسا . ناور  ياهنـش  هدننک  تیبثت  هایگ  نیرتمهم 

تایح همادا  متـسیسوکا و  ظفح  رد  دوشیم و  دروآیم ، راـبب  ار  یناوارف  تاراـسخ  هک  اهنـش  ندـش  ناور  اـهنابایب و  شرتسگ  عناـم  دراد ،
ياهتیفولاه نیرتمهم  زا  یکی  هک  ( Halocnemum Strobilaceum  ) هسیل گس  هایگ  دراد . ییازسب  تیمها  فلتخم ،  ياههنوگ 

. تسا  Chenopodiaceae هداوناخ ياضعا  زا  رگید  یکی  زین  دراد ، روشک  طاقن  زا  يرایسب  رد  یعیسو  یگدنکارپ  تسا و  ناریا 
Atriplex دومن : هراـشا  سنج  نیا  هب  ناوتیم  دـنیوریم  ناریا  ینـش  روش و  ياهمتـسیسوکا  رد  هک  هداوناـخ  نیا  مهم  ياـضعا  رگید  زا 

هلمج زا   ) Seidlitzia یـسمر ، )  ) Anabasis ادوـس ، )  ) Suaeda هنوـگ هلمج  زا   ) Haloxylon Salicornia روش ، ) هتوـب  )
.Bienetria ، Halostachys ، Halanthium یهایگ ، ) وراج   ) Kochia نانـشا ، ) ای   Seidlitzia rosmarinus هنوگ
. دنوشیم هدهاشم  رتمیلیم ) زا 10  رتمک   ) تسا مک  رایسب  نآ  رد  هنایلاس  یگدنراب  نآزین  هک  زین  ناریا  يزکرم  ریوک  رد  یتح  ناهایگ  نیا 
هب ناوـتیم  اـهنآ  هلمج  زا  هـک  دنتـسه  ناـسنا  يارب  ياهیذـغت  تـیمها  ياراد  زین   Chenopodiaceae هداوناخ ياـضعا  زا  يدادـعت 

. درک هراشا  هرت ) هملس   ) Chenopodiaum و جانفسا )  ) Spinacia oleracea دنق ) ردنغچ   ) Beta Vulgaris
زا یخرب  زا  نینچمه ،  دـنوریم . راـکب  تخوس  نیماـت  يارب  زین   Kachia Scoparia هلمج  زا  هداوناخ  نیا  ياـضعا  زا  رگید  یـضعب 

ياهدـیئولاکلآ هیهت  دـنوشیم . هدافتـسا  روش  بآ  اب  يزرواشک  رد   Atriplex , Salicornia هلمج زا  هداوناخ  نیا  ناـهایگ  ياـضعا 

ییوراد تاعالطا  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1869زکرم  هحفص 801 

http://www.ghaemiyeh.com


هداوناــخ تــسا . ردـــنغچ  هداوناــخ  ناــهایگ  يداـــصتقا  فراـــصم  رگید  زا  ییایمیـــش ،  تاـــبیکرت  ریاـــس  اـــهنیئالاتب و  فــلتخم ، 
هلمج زا   ) اـهنآ زا  یخرب  و  سنج ) کـی  طـقف  ياراد   ) یـسنج کـت  اـهنآ  زا  اـت  هک 8  تـسا  هفیاـط  ياراد 14   Cheropodiaceae

. دنتسه یعونتم  دایز و  رایسب  ياههنوگ  ياراد  ( Atriplex
یئوراد : صاوخ 

 : دراد يرایسب  ینامرد  صاوخ  ردنغچ  گرب 
دور یم  راکب  تسوبی  عفر  نیلم و  ناونعب  -1

تسا  هیلک  هدننک  تیوقت  -2
تسا  راردا  يراجم  باهتلا  هدننک  نامرد  -3

. دوش یم  فرصم  لوات  نامرد  مخز و  نامسناپ  يارب  یجراخ  فرصم  ناونعب  -4
 . تسه زین  ارفص  هسیک  گنس  هدننک  عفد  جیوه  ّآ ب  اب  طولخم  ردنغچ  ّ 

 . تسا ندب  مومس  عفاد  ندب و  هدننک  تیوقت  هباشون و  نیرتهب  ردنغچ  تبرش 
. دنک یم  کمک  ینمیا  متسیس  درکلمع  هب  دشخب و  یم  دوبهب  ار  نوخ  شدرگ  متسیس  ردنغچ  هریش ي 

 : ردنغچ هریش ي  رگید  صاوخ  هلمج  زا 
( تسا دیفم  دنرب  یم  جنر  ینوخ  مک  زا  هک  ینانز  يارب   ) نوخ زمرق  ياه  لوبلگ  دیلوت  نهآ و  بذج  هب  کمک  * 

اه لولس  تمالس  ظفح  هب  کمک  * 
نآ رد  دوجوم  ياه  نادیسکا  یتنآ  کمک  اب  ندب  لک  تمالس  ظفح  هب  کمک  * 

يذغم داوم  زا  يرایسب  رتهب  بذج  هب  کمک  * 
( تسارفص یلاع  هدننک ي  كاپ  ( ) 1) دبک تمالس  ظفح  هب  کمک  * 

يروراب شیازفا  * 
 : ردنغچ ییوراد  صاوخ 

. تسا شخب  مارآ  رایسب  دنک و  یم  هجلاعم  ار  هشعر  هتخپ  ردنغچ  ندروخ 
. تسا دیفم  باصعا  زغم و  يارب  سپ  دراد ،  رفسف  دنک . یم  يریگولج  ماذج  يرامیب  زا  بایمک  رصانع  ندوب  اراد  تلع  هب  وبل 

. تسا دیفم  اه  ناوختسا  ماکحتسا  يارب 
باـهتلا يارب  وبل  بآ  ور  نیا  زا  تسا .  رتشیب  نآ  گرب  رد  یکنخ  تیـصاخ  نیا  تسا و  کـنخ  یلو  دراد ، دـنق  دـصرد  هکنیا 17  اب  وبل 

. تسا دیفم  تسوپ  ياه  يرامیب  تسوبی و  عفر  هناثم ،
. دوش هفاضا  نزو  مک  دارفا  دالاس  هب  هشیمه  تسا  رتهب  تسا و  روآ  اهتشا  ور  نیا  زا  دراد   C و A ، B ياه نیماتیو  وبل 

ماما ور  نیا  زا  درب . یم  نیب  زا  ار  دوش  یم  یـسیپ  ضرم  بجوم  هدـمآ و  دـیدپ  ندـب  تسوپ  رد  هک  يدیفـس  ياـه  هکل  ردـنغچ  فرـصم 
تیاکـش یـسوم  ترـضح  هب  دندرک ،  یم  هدهاشم  دوخ  ندب  رد  هک  يدیفـس  ياه  هکل  زا  لیئارـسا  ینب  موق  دندومرف :  ع )  رقاب (  دـمحم 

اب ار  واگ  تشوگ  ات  هد  نامرف  لیئارـسا  ینب  هب  هک  دـش  یحو  یـسوم  هب  درک . هضرع  دـنوادخ  هب  ار  بلطم  نیا  یـسوم  ترـضح  دـندومن .
. دنبای افش  ات  دنروخب  ردنغچ 

؛ هلمج نآ  زا  هک  دراد  يدایز  يرایسب  صاوخ  زین  ردنغچ  گرب  یتح 
. دوش یمن  خفن  بجوم  دوش  هتخپ  رگا  تسا و  کنخ  شخب و  مارآ  ردنغچ  ماخ  گرب 

. دشخب یم  دوبهب  ار  لاحط  مرو  ردنغچ  ماخ  گرب 
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(. دراد نادیسکا  یتنآ  يدایز  رادقم  نوچ   ) تسا دنمدوس  سرقن  لصافم و  درد  تهج 
. تسا شپش  دض  درب و  یم  نیب  زا  ار  وم  یبرچ  هروش و  ردنغچ  گرب  هدناشوج ي  اب  رس  يوشتسش 

. دوش یم  هضراع  ندش  فرط  رب  بجوم  ردنغچ  گرب  هدش ي  مرگ  بآ  رد  هدروخ  كرت  ياپ  تسد و  نداد  رارق 
کم و کک و  دـض  وم ،  شزیر  دـض  مرو ،  دـض  شوج ،  دـض  تسا و  دـیفم  رایـسب  وم  تسوپ و  يارب  ًالک  ردـنغچ  گرب  هدـناشوج ي 

. تسا باتفآ  اب  یگتخوس 
هدافتسا : زرط 

رد زاگ  یندعم  بآ  ناویل  کی  اب  ارنآ  دـیریگب و  ار  ماخ  ردـنغچ  راهچ  ات  هس  بآ  يریگ  هویم  بآ  اب  ردـنغچ  تبرـش  ندرک  تسرد  يارب 
تسا .  از  يژرنا  هزمشوخ و  رایسب  تبرش  نیا  دینک  طولخم 

تارضم : 
تسا .  هدشن  هتفگ  یصاخ  تارضم 

 : عبانم
KEPUNZEL.COM ردنغچ ییاذغ  صاوخ 
http://www.iranmania.com ردنغچ

http://daneshnameh.roshd.ir ردنغچ
http://daneshnameh.roshd.ir یئوراد »  » ردنغچ

http://www.parsiteb.com ردنغچ
BEETS http://www.money58.netfirms.com ردنغچ

بانع دیاوف  صاوخ و 

Rhamnaceae بانع هریت  تاصخشم 
هدنور الاب  هقاس  اب  یعاونا  اهنآ  نیب  رد  دنـشابیم .  یفلع  تردن  هب  رادراخ و  ابلاغ  ياه  هچتخرد  ای  تخرد  تروص  هب  بانع  هریت  ناهایگ  َََ

نیا اهنآ  تاصاصتخا  زا  دـنیور .  یم  ییاوتـسا  یحاون  اپورا و  رد  رتشیب  هک  دـنا  هنوگ  سنج و600  لماش 50  اعومجم  دوشیم .  تفاـی  زین 
هـساک دـنراد ،  هیاپ  کی  ای  هیاپود و  ماگ –  یلپ  هدام ،  رن و  عون  ود  رب  ای  هدامرن  مظنم ،  ياهلگ  بوانتم و  ابلاغ  هداس ،  ياهگرب  هک  تسا 

اهنآ ياـه  مچرپ  تسا .  گربلگ )  دـقاف  تردـن  هب  گربلگ (  ای 5  لماش 4  اهنآ  لگ  ماـج  و  تفا )  دوز  میـسقت (  زا 4  بکرم  اهنآ  لـگ 
هب اهنآ  هویم  دشاب ،  یم  هناخ  هس  ياراد  ابلاغ  لگ و  هساک  هب  لصتم  شیب  مک و  ای  دازآ  اهنآ  نادمخت  لگ و  ماج  تاعطق  دادعت  هب  الومعم 

ناهایگ زا  يدایز  هدع  تسا .  هناد  دنچ  ای  کی  يوتحم  تفش و  تروص  هب  راد و  تشوگ  ای  افوکش و  ان  ای  افوکـش  کشخ  فلتخم  روص 
داوم یحـشرت  هاگتـسد  ياراد  اـهنآ  اـبلاغ  دنتـسه .  مهم  ییوراد  فراـصم  ياراد  کـینونیک ،  ارتنآ  ياـه  دـیزوکولگ  ندوب  اراد  تلع  هب 

اهلولس و نیا  دنبای  یم  لیکشت  یحشرت  ياه  هسیک  ای  مهارف و  عمتجم و  ای  ضیرع  درفنم و  ياهلولس  زا  هک  دنـشاب  یم  غمـص  ژالیـسوم و 
یم هدید  اه  هویم  رب  نورب  رد  نینچمه  گربمد و  اه و  گربگر  فارطا  يدنوآ  ياه  هتسد  میشناراپ  رد  هقاس ،  زغم  تسوپ و  رد  اه  هسیک 

نیدوما دـیلوت  تیلباق  هک  تسا  یمه  رد  يدـیزوکولگ  تابیکرت  لماش  اه ،   Ramnus هریت نیا  ناهایگ  زا  يدایز  هدع  تسوپ  دـنوش .
یگنر داوم  دلوم  دیزوکولگ  هوالع  هب  . دشابیم داوم  نیا  دوجو  هب  طوبرم  اهنآ  یلهسم  رثا  تسا و  هتـشاد  ار  ( Emodine ( Emodol

کینونیکارتنآ ياهدیزوکولگ  دلوم  زیلوردیه و  لباق  هدام  ناهایگ ،  نیا  رد  هک  تفگ  دیاب  رظن  نیا  زا  تسا .  هدیدرگ  ققحم  اهنآ  رد  زین 
دیزوکینمار مان  هب  مه  رد  ییایمیـش  بیکرت  اب  يرگید  يدیزوکولگ  هدام  کی  نینچمه  دیزوکیتانمار rhamnarticoside و  مان  هب 
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زا يا  هدع  هک  دنراد  دوجو  هریت  نیا  رد  يددـعتم  ییوراد  ياه  هنومن  ددرگ .  یم  تفای  تسا  یگنر  هدام  دـلوم  هک   rhamnicoside

کینونیکارتـنآ ياهدــیزوکولگ  ندوـب  اراد  تـلع  هـب  اـهنآ  مـهم  عاوـنا  ییوراد  شزرا  دــنیوریم .  ناـمروشک  فـلتخم  یحاوـن  رد  اـهنآ 
باـنع تخرد  دـننام  یکاروـخ  هوـیم  اـب  ییاـه  هنوـمن  اـهنآ  نیب  رد  دـنراد .  نیلماـی  یلهـسم و  رثا  هک  تـسا   anthraquinonique

 . دوشیم تفای  زین  ابیز  یتنیز  عاونا  ای  دننام Ziziphus.spina-christi و  ییوراد  عاونا  ای  Zizyphus jujube و 
بانع

نوا نالیگ (  رد  کنالیش و  هنالیـس ،  هنالیـش ،  نوخربت ،  بانع ،  ياه  مان  اب  یتنـس  بط  یـسراف و  فلتخم  بتک  رد  بانع و  یـسراف  هب 
 . دوش یم  هتخانش  نالیج  دجنس  یهوک ،  بیس  یجاغآ ،  بانع  یجاغآ ،  هملآ  راد ، ) فان 

 . دنیوگ  chinese dateو Jujube tree یسیلگنا هب  ار Jujubier و  نآ  تخرد  ار Jujube و  نآ  هویم  يوسنارف  هب 
 Rhamnaceae هداوناخ زا  تسا  یهایگ 
 Zizyphus jujube mill نآ یملع  مان 

. دشاب یم   Zizyphus sativa Gaert و . Rhamnus zizyphus l و Zizyphus vulgaris lam نآ فدارتم 
Z.vulgaris lam.var يرگید یکیدـشاب Z.vulgaris lam V.inermis Bge و  یم  هتیراو  ود  ياررد   Z.vulgaris هنوگ

spinosus Bge .( 8و9)
 : یسانش هایگ  تاصخشم 

زا يا  هتیراو  دشاب .  یم  یکـشخ  هب  مواقم  رایـسب  دسر و  یم  مه  رتم  ات 12  یهاگ  هک  رتم  ات 8  نآ 2  يدـنلب  هاتوک ،  تسا  یتخرد  بانع 
هخاش فرط  ود  رد  عقاو  بوانتم و  فافش  كرک ،  یب  کچوک ،  ابیز ،  نآ  ياهگرب  دشاب .  یم  غیت  نودب  نآ  زا  يا  هتیراو  راد و  غیت  نآ 

مکحم و ياهراخ  لکـش  هب  ییاه  هدیاز  هقاس ،  ره  يور  رد  گربمد  ره  فرط  ود  رد  تسا  يروط  ربگر گ  هس  لماش  راد ،  هنادـند  اه ، 
لیام زبس  گنر  هب  هاتوک  لگمد  اب  کچوک  ياهلگ  دنام .  یم  یقاب  اه  هخاش  يور  رد  یمئاد  روط  هب  هدش و  یبوچ  سپس  دیوریم ،  يزیت 

يا هچرب  ود  یگدام  مچرپ و  ادج و 5  زیر ،  گربلگ  ياراد 5  دراد ،  اهگرب  رانک  رد  کچوک  ییاـه  هتـسد  تروص  هب  عمتجم  درز و  هب 
. تسا

یکاروخ نوتیز و  کی  یگرزب  هب  ندیسر ) زا  سپ   ) فافش زمرق ،  هب  لیام  گنر  هب  تفش  تروص  هب  دوش  یم  هدیمان  بانع  هک  شا  هویم 
تسا و ضباق  شرت و  یلیخ  نآ  راد  غیت  یـشحو و  هتیراو  هویم  تسا .  عوبطم  نیریـش و  یمک  یباـعل و  شمعط  فیعـض و  نآ  يوب  تسا 

سنجزا عون  دودـح 40  دوش . یم  هدافتـسا  ییوراد  هباـشم  دراوم  رد  عون  ود  ره  زا  یلو  تسا  شرت  ضیاـق و  یمک  نآ  یلها  غیت  یب  هویم 
 . دنشاب یم  موزومورک  ياراد 24  هدوب و  دیئولپید  یگمه  هک  دراد  دوجو   Zizyphus

هب دعب  ودنتـسه  هریت  زبس  ادـتبا  رد  نآ  ناوج  ياه  هخاش  تسا .  يا  هوهق  گنر  هب  مکحم و  نآ  بوچ  فاصان ،  بانع  تخرد  هنت  تسوپ 
chinese) ینیچ يامرخ  بانع ، کشخ  هویم  هب  دـشاب . یم  یناوختـساو  تخـس  بانع  هویم  هتـسه  دـنوش .  یم  لیدـبت  هریت  زمرق  گـنر 

هژیو هب  تسا  نشور  زبس  هک  اهگرب  گنر  اب  ناتـسبات  راهب و  رد  دشاب ، یم  درز  هب  لیام  خرـس  ناوج  تخرد  هنت  دـنیوگ . یم  زین  ( date
دراد .  ییابیز  رایسب  زادنا  مشچ  دسر  یم  شا  هویم  هک  یماگنه 

بانع ییایمیش  بیکرت 
بانع هتـسه  رد  دـشابیم  حالما  نیماتیو c و  يداـیز  رادـقم  يدـنق و  داوم  ینیئتورپ و 4 % داوـم  دودـح 5 % ناوارف و  باعل  ياراد  باـنع 

 . تسا لورتسوتیف  دیسا و  کیتملاپ  دیسا ،  کیئلونیل  دیسا و  کیئلوا  ياراد  نآ  نغور  درادن .  دوجو  دیئولاکلآ 
دراد دوجو   c نیماتیو مرگیلیم  دودح 69  رد  بانع  هویم  ماخ  ندروخ  لباق  تمسق  مرگ  ره 100  رد  هک  تسا  هدمآ  يرگید  شرازگ  رد 

دیــسا ماـنب  نناــت  کــیو   ( ac. Zizyphiqe کــیفیزیز (  دیـــسا  ماــن  هــب  روــلبتم  هداــم  کــی  ياراد  نآ  بوــچ  یبآ  هراــصع  . 
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يداـیز رادـقم  ياراد  باـنع  تـسا .  هدـش  صخـشم  زین  باـنع  هوـیم  رد  نناـت  نـیا  تـسا .  (( ac.zizyphotanniqur کیناتوفیزیز
 . دشاب یم  کیرتیس  دیسا  کیلام و  دیسا  ژالیسوم ، 

بانع ییوراد  صاوخ 
رد ینیچ  دنمـشناد  نگج  یـش  دوش . یم  فرـصم  کشخ  هزات و  تروص  هب  الاب  ییاذـغ  صاوخ  اب  ییوراد و  هایگ  کـی  ناونع  هب  باـنع 

قرش ياهروشک  رد  هتشاد و  ییوراد  فرـصم  لبق  لاس  رد 2000  بانع  هک  هدومن  رکذ  یهایگ  ياهوراد  باتک  رد  يدالیم  هدزناـش  نرق 
تسا .  هدش  یم  هدافتسا  بت  شهاک  هلمج  زا  اه  يرامیب  هجلاعم  يارب  نآ  هشیر  تسوپ و  گرب ،  رذب ،  هویم ،  زا  ایسآ 

هب کمک  نوخ و  هیفـصت  يارب  دوش و  یم  هدافتـسا  يزیر  نوخ  هنیـس و  هدـننک  مرن  راد و  باعل  يوراد  ناونع  هب  بانع  هویم  زا  دـنه :  رد 
اه و مخز  يور  ار  نآ  کشخ  هشیر  درگ  دنرب و  یم  راک  هب  بت  شهاک  يارب  ار  بانع  تخرد  هشیر  هدناشوج  دوش .  یم  زیوجت  همضاه 

 . تسا لاهسا  عطق  يارب  ییوراد  بانع  تخرد  تسوپ  تسا .  شخب  مایتلا  دنزیر ،  یم  هنهک  اه ي  تحارج 
 . دوش یم  هدافتسا  ردخم  روآ و  باوخ  ناونع  هب  نآ  هتسه  زا  هرکرد : 

یم هدافتسا  يدراوم  رد  زین  نآ  هشیرو  بوچ  تسوپ ،  گرب ،  زا  زین  دوش و  یم  ییوراد  هدافتسا  نآ  هتسه  زغم  بانع و  هویم  زا  نیچ :  رد 
یلیخ ناـهایگ  زا  ود  ره  انایـسناژ (  تینوکا و  رثا  رد  هلـصاح  ياـه  تیمومـسم  دراوم  رد  مس  دـض  ناونع  هب  باـنع  روشک  نیا  رد  دوش . 

. دور یم  راک  هب  دنتسه )  یمس 
انایسناژ تینوکا و  هایگ  زا  هک  دشاب  مزال  ییوراد  رظن  زا  تقو  ره  حیضوت  نیا  اب  دهد .  یم  شهاک  ار  كرحم  ياهوراد  معط  رثا و  بانع 

ثعاب دهاک و  یم  فرـصم  رادـقم  زاجم  دـح  رد  یتح  ار  اهنآ  یکیرحت  یمـس و  رثا  اریز  دوش  هدروخ  بانع  اب  ماوت  هک  تسا  رتهب  دروخ 
. دوش سکعنم  ندب  رد  رطخ  نودب  قوف  يوراد  ود  دیفم  راثآ  هک  دوش  یم 

یب ور د .  یم  راک  هب  ردم  هفرـس و  دض  نیلم ،  شخب ، مارآ  هدـعم  يوقم  یمومع ،  يوقم  باصعا و  هدـننک  مارآ  يوراد  ناونع  هب  بانع 
یگتـسخ و ساـسحا  یلک  روط  هب  یمومع و  فعـض  يارب  دـنک و  یم  عطق  ار  هنابـش  قرع  تسا .  روآ  باوخ  درب و  یم  نیب  زا  ار  یباوـخ 

عیام هیهت  رس و  يوم  دشر  عیرست  بت ،  عاونا  زا  یضعب  عطق  يارب  بانع  تخرد  تسوپ  هشیر و  گرب ،  زا   . تسا عفان  رایسب  دیدش  فعض 
 . دـشاب یم  زاس  نوخ  ياهوراد  زا  ینعی  تسا  حـلاص  نوخ  دـلوم  دـنک و  یم  هیفـصت  ار  نوخ  بانع  دوش .  یم  هدافتـسا  مشچ  يوشتـسش 

مرگ مرو  باهتلا و  نآ  هتـسه  اب  ای  ییاهنت  هب  نآ  ندیلام  دهد .  یم  نیکـست  ار  هناثم  دبک و  هیلک ،  درد  نوخ ،  تدح  یگنـشت ،  باهتلا ، 
تدـح نیحـست  يارب  نیبجنکـس  ای  ینـساک  قرع  اب  طولخم  نآ  هدرک  مد  ای  نآ  هدرک  سیخ  بآ  ندـیماشآ  دـهد .  یم  نیکـست  ار  مشچ 

تسا .  ددع  هاجنپ  ات  بانع  هویم  كاروخ  رادقم  تسا .  دیفم  نوخ  ارفص و 
لمع هب  هدافتسا  ماوع  بط  رد  هنیـس ،  ياه  يرامیب  نامرد  يارب  دیفم  يوراد  ناونع  هب  شمـشک  امرخ و  ریجنا ، بانع ،  طولخم  هدناشوج 

ساسح مضه  هاگتسد  هک  یصاخشا  يارب  تهج  نیا  زا  دنک  یمن  داجیا  مضه  هاگتـسد  رد  یکیرحت  هنوگ  چیه  بانع  فرـصم  دیآ .  یم 
مـضه رید  یلیخ  نیگنـس و  اریز  دـشاب  یمن  ندروخ  لباق  تسا و  راد  باعل  سگ و  هزم و  یب  زبس  سراـن و  باـنع   . تسا بساـنم  دـنراد 

طلخ هک  تسا  بانع  رد  يا  هدام  یکنخ  تیصاخ  رب  هوالع  دوشن .  فرـصم  ندیـسر  زا  لبق  هک  هدش  شرافـس  یلیخ  تلع  نیمه  هب  تسا 
هدناشوج  . تسا عفان  باهتلا  عفر  و   ، هناثم دبک ،  هنیس  يرامیب  ياوادم  رد  تسا .  هدش  یم  فرصم  میدق  زا  هفرس  نامرد  يارب  هدوب و  روآ 

دـنک و یم  فاص  ار  نوخ  درب ،  یم  نیب  زا  ار  ادـص  یگتفرگ  تسا .  دـیفم  ولگ  شزوس  درد و  هنیـس  يارب  دـنک و  یم  عفد  ار  مغلب  بانع 
ای کشخ  بانع  هناد  ات 15   10  . تسا رکش  زیوم و  نآ  حلصم  تسا و  مضه  رید  دنروخب  دایز  رگا  تسا .  دیفم  درد  رمک  اه و  شش  يارب 

درـس بآ  رد  بش  کی  هک  کشخ  بانع  هدـیبوک  نوخ ،  لورتسلک  نامرد  يارب  تسا .  یفاـک  اوادـم  زور  دـنچ  رد  كاروخ  يارب  هزاـت 
یمک رگا  دراد  یگدنیوش  تیـصاخ  بانع  تخرد  گرب  تسا .  دیفم  هیلک  يوشتـسش  يارب  دـنروخب  ار  نآ  اتـشان  حبـص  دروخب و  سیخ 

یم هتـسه  اب  ار  بانع  درک . هدافتـسا  نآ  زا  ناوت  یم  نوباص  ياج  هب  دنک و  یم  فک  دـیلوت  بآ  اب  دوش  هل  اه  تسد  فک  رد  هزات  گرب 
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هنت يور  یتلع  هب  هک  ییاه  كرت  ای  بانع  تخرد  هخاش  یگتـسکش  لحم  زا  دنک .  یم  اوادم  ار  هدور  مخز  هدمآ  تسد  هب  درگ  دـنیاس ، 
دیفم ندـب  یموـمع  تیوـقت  يارب  هکرـس  یمک  اـب  ارمه ه  غمـص  نـیا  دوـش  یم  حـشرت  غمـص  تروـص  هـب  تـخرد  هریـش  دوـش  یم  ادـیپ 

 . تسا دیفم  لاهسا  ياوادم  رد  دراد و  ضباق  رثا  تسا و  ناوارف  ننات  ياراد  بانع  تخرد  بوچ  . تسا
 . تسا هنیس  هدننک  مرن  ناوارف  باعل  نتشاد  لیلد  هب  بانع  - 
 . تسا رتهب  میناشوجب  ریش  بآ و  اب  ار  نآ  رگا  تسا  نیلم  - 

. دنک یم  دایز  ار  راردا  - 
 . تسا باصع  هدننک  مارآ  بانع  - 

 . دنک یم  زیمت  ار  نوخ  - 
 . تسا هفرس  دض  - 

 . تسا لاهسا  دض  يوراد  بانع  تخرد  تسوپ  هدناشوج  - 
 . دنک یم  فرطرب  ار  سفن  یگنت  مسآ و  - 

 . دنک یم  دایز  ار  رس  يوم  دشر  -
 . دیلامب مشچ  هب  ار  بانع  مشچ ،  مرو  ندش  فرط  رب  يارب  - 

 . دنک یم  تیوقت  ار  هظفاح  - 
. دروآ یم  امش  ياهبل  هب  ار  دنخبل  بانع  هدرک  مد  ناجنف  کی  دینک  یم  هیرگ  هدرک و  ینیگمغ  ساسحا  هک  هاگره  - 

 . دیروخب وهاک  اب  ار  بانع  بآ  ناطرس  نامرد  يارب  - 
دیلامب یعـضوم  تروص  هب  ار  نآ  رگا  دـننک و  یم  هرغرغ  اـه  هثل  يزیرنوخ  درد و  ولگ  عفر  يارب  ار  باـنع  گرب  هدـناشوج  هرخـالاب  و  - 

. دنک یم  فرطرب  ار  لصافم  درد 
: بانع تبرش 

800 دوش .  یم  هدافتسا  یکشزپ  رد  هک  دنزاس  یم  زین  بانع  تبرـش  نآ  زا  تسا .  فرـصم  لباق  کشخ  هزات و  تروص  هب  هدیـسر  بانع 
رکش ولیک  هدرک و 3  فاص  هدمآ  تسد  هب  عیام  دننک  یم  هل  ار  اه  بانع  سپس  دزپب  ات  دنناشوج  یم  بآ  رتیل  رد 4  ار  کشخ  بانع  مرگ 
ناویل کی  رد  ار  تبرش  نیا  زا  ناکتـسا  مین  زاین  ماگنه  دیآ .  یم  تسد  هب  بانع  تبرـش  دنناشوج ،  یم  یمک  هرابود  دزیر و  یم  نآ  رد 

دشاب .  یم  دوجوم  تبرش  نیا  رد  بانع  ییوراد  صاوخ  مامت  دنماشآ  یم  دننک و  یم  لح  کنخ  بآ 
 : بانع هدناشوج  هیهت 

زا سپ  دـننک  یم  مد  سپـس  دـنناشوج ،  یم  زینـشگ  مخت  يروخ  پوس  قشاق  کی  اـب  هارمه  دننکـش و  یم  ار  هدـش  کـشخ  هویم  هناد  هد 
تبرش دنیازفا .  یم  زمرق  رکـش  یمک  تسین  رتشیب  یلومعم  ناویل  کی  هزادنا  هب  هک  هدمآ  تسد  هب  عیام  هب  دننک  یم  فاص  ار  نآ  یتعاس 
نازیم دـنک . یم  فرطرب  ار  يوارفـص  ياه  یتحاران  دـنک و  یم  شطع  عفر  دـشاب ،  یم  رب  بت  هک  دوش  یم  لصاح  عوبطم  معط و  شوخ 

. دنماشآ یم  رصع  اذغ )  ود  نیب  ای (  اتشان  ار  نآ  الومعم  تسا و  یفاک  هتفه  کی  رد  راب  هس  نآ  فرصم 
رتشیب راد  هیودا  نغور و  رپ  ياهاذغ  اه ،  یندرک  خرس  امرخ ،  زایپ ،  ریـس ،  نوچ  ییاهاذغ  زا  هک  یناسک  يارب  بانع  تبرـش  هدناشوج و 
بانع هدناشوج  ياه  هلافت  شخب  مارآ  ياهوراد  ندوبن  لیلد  هب  هتشذگ  رد  تسا  رثوم ي  بوخ و  یعیبط ،  يوراد  دنـشاب  هدرک  هدافتـسا 
دندرک یم  دود  نایلغ  رد  وکابنت  ياج  هب  هدش  کشخ  ياچ  هلافت  یمک  و  شاخشخ )  زرگ  رانکوک (  اب  ارمه ه  دنا و  هدرک  یم  کشخ  ار 

دندرک .  یم  هدافتسا  نآ  زا  درد  نادند  نیکست  يارب  و 
ای پوس  اب  دـنزپب و  تشوگ  اب  رگا  دـنروخیم و  همـضاه  هب  کمک  طرفم و  يریـس  ساسحا  عفر  يارب  هشیر  یبوچ  تمـسق  هدـناشوج  زا 
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 . تسا عفان  هیر  زا  هفرس  اب  ماوت  ینوخ  طالخا  جورخ  عطق  ریش و  شیازفا  يارب  دنروخب  ار  نآ  شآ 
ار کشخ  ای  هزات  گرب  اب  هارمه  ناوج  هخاش  یمک  دنک .  یم  عفر  ار  ندب  تسوپ  يور  ياهشوج  شراخ و  بانع  گرب  خاش و  هدناشوج 
 ، درب یم  نیب  زا  ار  ییاشچ  سح  دراد و  یبنج  تیـصاخ  یلو  دش  دهاوخ  فرطرب  ندب  شراخ  دنـشونب ،  جیردتب  ار  نآ  بآ  دنناشوجب و 

 . ددرگ یم  رب  لوا  لاح  هب  جیردت  هب  تسا و  یتقوم  یلو  دوش  یم  نکمم  ریغ  اه  هزم  صیخشت  دزادنا و  یم  راک  زا  ار  ییاشچ  ياه  زرپ 
بانع :  هدناشوج 

 . یفاک رادقم  هب  بآ  مرگ ،  هتفرگ 5/2  تسوپوج  هناد ،  بانع 14 
مرگ ندیـشوج 1500  زا  سپ  هک  دشاب  ردقنآ  دیاب  بآ  رادقم  دوش  هتفکـش  ات  دـنناشوجب  دـنیامن و  طولخم  وج  اب  هدرک و  درخ  ار  بانع 

ناجنف کی  دیدش  ياه  بت  رد  دنراد و  یمرب  فرظ  فارحنا  اب  ار  نآ  يور  فاص  دوش و  نیـشن  هت  دنراذگیم  دیآ و  تسد  هب  هدـناشوج 
 . دنشونب

بانع :  زا  يرگید  عون  هدناشوج 
مین هنایزار  مرگ ،  ناشو 5  ایسرپ  ددع ،  ات 5  رفولین 3  لگ  مرگ ،  هشفنب 7  لگ  مرگ ،  یمتخ 4  مخت  هناد ،  ناتسپس 15  هناد ،  بانع 15 

 . مرگ هناد 5/2  هب  مرگ و  هتفوک 3 
يردق ندرک  هفاضا  اب  مرگ  مین  ندرک  فاص  زا  سپ  دوش و  کنخ  ات  دنراذگب  هدـیناشوج  حبـص  هدـناسیخ و  بآ  رد  بش  ار  اهوراد  نیا 

 . تسا عفان  یلیخ  طالخا  هنیس و  ندرک  مرن  هفرس و  نیکست  يارب  دنشونب  جیردت  هب  خرس  رکش 
 : بانع هدرک  سیخ 

 . مرگ هشفنب 7  راد  لگ  هخاش  رس  هناد و  30 ناتسپهس  ، هناد 30 هتفرگ هناد  زیوم  هناد ، 20 بانع
هفاـضا نآ  هب  ار  نیبجنرت  مرگ  تشخ و 50  ریـش  مرگ  ندرک 50  فاـص  زا  سپ  حبـص  هدـناسیخ و  بآ  رتـیل  مین  رد  بش  ار  قوف  يازجا 

 . دننک یم  لیم  هدرک  طولخم  کشم  دیب  قرع  بالگ و  يردق  اب  ندرک  فاص  زا  سپ  دننک و  یم  لح  بوخ  هدرک 
 : بانع صاوخ  درومرد  تایاور 

درب یم  نیب  زا  ار  بت  بانع   : دندومرف ع )  ) یلع ماما 
 . تسا مدرم  ریاس  رب  ام  يرترب  لثم  اه  هویم  ریاس  رب  بانع  يرترب  دندومرف :  ع )  ) قداص ماما 

 . دشخب یم  دوبهب  ار  هظفاح  یمک  هدرک و  نامرد  ار  مسآ  يرامیب  بانع  هک  داد  ناشن  برع :  دنمشناد  حیسم 
یتنس :  بط  رد  بانع 

یلعوب سیئرلا  خیـش  رظن  قبط  تبوطر و  هب  لیام  تدورب و  ترارح و  رد  لدتعم  یتنـس  بط  يامکح  يار  قبط  تعیبط  رظن  زا  هزات  بانع 
هدننک مرن  نیلم و  لماوع  زا  بانع  هک  دندقتعم  نآ  صاوخ  دروم  رد  تسا .  لدـتعم  تبوطر  رد  یکـشخ  رظن  زا  تسا و  درـس  یمک  انیس 

( امرخ زیوم ،  ریجنا ،  بانع ،  دشاب (  یم  يا  هنیس  هویم  زا 4  یکی  تسا و  هنیس 
: بانع تارضم 

ار مرپسا  حشرت  هوالع  هب  دروخ  زیوم  رکش و  دیاب  نآ  حالصا  يارب  دنک و  یم  خفن  داجیا  درس  ياه  هدعم  رد  هک  تسا  نیا  بانع  تارضم 
لـسع ریظن  كرحم  ياهوراد  اـب  طولخم  ار  باـنع  دـیاب  ضراوع  نیا  زا  زیهرپ  يارب  دـنک  یم  مک  ار  یـسنج  يورین  دـهد و  یم  شهاـک 

. دوش یمن  كرد  معط  دوش و  یم  هقئاذ  یسح  یب  بجوم  هقیقد  دنچ  ات  دوش  هدیوج  ناهد  رد  بانع  گرب  رگا   . دروخ
 Zizyphus فلتخم ياه  هنوگ 

Zizyphus jujube - 1
. دننک یم  تشک  ار  نآ  هویم  هیهت  يارب  تسا و  هنایم  شیدنلب  دوش .  یم  تشک  اقیرفآ  ایسآ و  نآ  تخرد  هک  یلومعم  بانع 

ییوراد تاعالطا  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1869زکرم  هحفص 807 

http://www.ghaemiyeh.com


 . تسا یلومعم  بانع  تخرد  زا  رتکچوک  یمک  دیور و  یم  اقیرفآ  رد  تخرد  نیا   Z.lotus - 2
. دوش یم  هدید  نیتناژرآ  رد  هک  تسا  یتخرد   Z.mistol-3
تسا .  لیزرب  نیمزرس  یموب  بانع  تخرد   Z.joazeiro - 4

ياـه هدافتـسا  شا  هویم  دوش .  یم  هداد  شرورپ  بوچ  دـیلوت  يارب  رتشیب  دراد  يدـنلب  رتـم  اـت 8  هک  تسا  یباـنع  تخرد   Z.sativa-5
تبرش و صاوخ  نامه  هک  دنزاس  یم  توپمک  ابرم و  نآ  هویم  زا  تسا  نوتیز  هتـسه  دننام  تخـس و  هویم  هتـسه  دراد .  ییوراد  ییاذغ و 

 . تساراد ار  نآ  هدناشوج 
 . تسا يزلام  روشک  تخرد  نیا  نطوم   Z.calophylla - 6

هویم دیور .  یم  دابآ  مرخ  سابع و  ردنب  نامرک ،  ناتـسزوخ ،  ات  رهـش  ناریا  زا  ناریا  یبونج  یحاون  رد  رتشیب   Z.spina – Christi-7
بونج رد  دشاب و  یم  نآ  گرب  هدییاس  ردص  يوش  رس   . دشاب یم  هزم  نیریش  تسا و  گنر  یجنران  کلازلاز ،  هزادنا  هب  یکاروخ ،  شا 

 . تسا موسوم  رانک  تخرد  هب  ناریا 
 . دراد دننام  سای  ياه  هشوخ  تسا و  دیفس  ای  خرس  ریس ،  یبآ  گنر  هب  نآ  ياهلگ  تسا  قارب  هریت و  ياهگرب  ياراد   Z.cyaneus-8

عاونا تسا .  دیفـس  یلمخم  گرب  نیریز  شخب  زبس و  يرتسکاخ  شیاهگرب  هک  تسا  بانع  زا  رگید  يا  هنوگ   Z.island myrtle-9
 . تسا هدش  هتخانش  تسابیز  رایسب  یهاگ  هک  هایگ  نیا  هگر  ود 

يوقم روآ و  اهتـشا  شا  هویم  زیت و  كون  یغرم و  مخت  ياـهگرب  يارب  دـنیوگ ،  یم  هرد  نآ  هب  یـسراف  رد  هک   Z.nummularia-10
تسا  هدعم 

 : بانع فلتخم  ماقرا  ییاسانش 
بتک تالاقم و  بلغا  تسا و  هدـشن  ماجنا  يدابز  تاقیقحت  روشک  جراخ ا ز  لخاد و  رد  باـنع  فلتخم  ماـقرا  ییاسانـش  اـب  طاـبترا  رد 

 . دشاب یم  هایگ  نیا  ینام  رد  ییوراد و  صاوخ  یتخانش و  هایگ  تایصوصخ  دروم  رد  بانع  اب  طابترا  رد  هتفای  راشتنا 
یناتیروم رانک  فلتخم  ماقرا  ییاسانـش  دـیلک  دـنه  يزرواشک  هاگـشناد  ینابغاب  شخب  رد  یـسررب  هعلاطم و  لاـس  یط 10  ( Bal(1992

نانیمطا لـباق  ار  گرب  كون  لکـش  یـشیور ،  ياـه  یگژیو  ناـیم  رد  يو  هدرک  هیهت  ار  تسا  باـنع  هداوناـخ  زا  هک   Z.mauritiana

ریغ كون  اب  مقر  زیت و 18  كون  ات  زیت  كون  همین  مقر  يو 24  هعلاطم  دروم  ماقرا  نایم  زا  درکرکذ .  ماقرا  يدنب  هقبط  يارب  یگژیو  نیرت 
یهد هخاش  اب  مقر  هدرتسگ و 21  یهد  هخاش  اب  مقر   21 تفر .  یم  رامـش  هب  بسانم  لماوع  زا  رگید  یکی  یهد  هخاش  تداع  دندوب .  زیت 

تشاد رارق  تیمها  موس  هجرد  رد  گرب  مد  لوط  گرب و  گنر  گرب ،  هدعاق  گرب ،  لکـش  نآ  زا  سپ  دنا .  هدش  يدنب  هورگ  يدومع 
درگ كون  اب  هویم  هتسجرب ،  ابیرقت  كون  اب  هویم  هتسجرب ،  الماک  كون  اب  هویم  لماش :  هورگ  هب 4  لکش  رظن  زا  فلتخم  ماقرا  ياه  هویم  . 

دندش .  میسقت  هتفر  ورف  كون  اب  هویم  و 
قیقحت نیا  رد  هداد  ماـجنا  یمیزنآ  تاـعلاطم   Z.mauritiana یناـتیروم راـنک  هنوگ  زا  مقر  گرب 42  دروـمرد  ( : Kumar (1995

اب دنراد .  صخشم  یمیزنآ  پیتونف  زاتافسف ،  دروم  رد  مقر  زالیمآ و 18  درومرد  مقر   18 زادیسکارپ ، دروم  رد  مقر  هک 15  دش  صخشم 
. دندوب ییاسانش  لباق  مقر  زا 42  مقر  دادعت 40  فلتخم  یمیزنآ  ياهشیامزآ  کمک 

يایسآ هنارتیدم و  یحاون  یموب  بانع  تخ  رد  دنک .  یم  نایب  ناریا  رد  ار  بانع  شنکارپ  یتخانش و  هایگ  تایـصوصخ  ( : 1353 یتباث ( 
هب توملا  يرایتخب ،  ناتـسرل ،  تشدرـس ،  ناتـسدرک ،  تشد ،  ونیم  رد  هوک  لین  هنماد  رزخ ،  يایرد  لـحاوس  رد  ناریا  رد  تسا  هلدـتعم 

 . دوش یم  تشک  طاقن  ریاس  لباب و  دهشم ، نادمه ، دننام  قطانم  یضعب  رد  دیوریم و  وردوخ  تلاح 
درادیم ناونع  لیذ  حرش  هب  ارنآ  ییایمیش  ياهبیکرت  بانع ،  تاصخشم  یتخانش و  هایگ  تایصوصخ  یفرعم  نمض  رد  (: 1371 يرگرز ( 

.
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تسا   c نیماتیو یلاع و  حالما  نیئتورپ ،  دصرد  ات 43/6   72/2 فلتخم ،  يدنق  داوم  ناوارف و  باعل  ياراد  بانع 
هئارا بانع  ینامرد  دربراک  ییوراد و  صاوخ  ییایمیش ،  ياهبیکرت  یتخانش ،  هایگ  تاصخـشم  زا  یعماج  تاعالطا  ( : 1375 ردیح (  ریم 

دنیامن .  یم 
يدـیزوکیلگارتنآ روکذـم  هداوناخ  هب  قلعتم  ییوراد  ناهایگ  رثوم  هدام  دزادرپ  یم  باـنع  هریت  ناـهایگ  یفرعم  هب  ( : 1376 یگیب (  دیما 

. دراد دوجو  اهایگ ن  نیا  ياه  هویم  رد  زونم  دنق  دنشاب و  یم 
 : شنکارپ قطانم 

نیا دیور .  یم  ایـسآ  لدتعم  قطانم  يا و  هنارتیدـم  یحاون  اپورا ،  بونج  اقیرفآ ،  لامـش  رد  تسا .  ریـسمرگ  قطانم  یموب  بانع  تخرد 
ناتسناغفا و ناتـسودنه ،  نیچ ،  دننام  ییاهروشک  رد  لبق  لاس  رازه  دنچ  زا  هک  تسا  زاقفق  هنایم و  یقرـش ،  یبونج ،  يایـسآ  یموب  هایگ 

ياهروشک هب  سپـس  ایناپـسا  هسنارف ،  ایلاتیا ،  هیروس ،  هلمج  زا  هنارتیدـم  فارطا  ياـهروشک  هب  دـعب  هدـش و  یم  تشک  ناریا  ناتـسکاپ و 
 . تسا هدش  لقتنم  اقیرفآ  لامش 

یم تشک  یتنیز  تروص  هب  بلغا  اکیرمآ  فلتخم  تالایا  رد  هزورما  هدـش و  لقتنم  اکیرمآ  هب  هسنارف  بونج  زا  يدـالیم  لاس 1873  رد 
 ، دزی ناهفصا ،  سراف ،  ناردنزام ،  ناتسلگ ،  ناسارخ ،  ياه  ناتـسا  رد  هدمع  روط  هب  تسا و  ناریا  تالف  یموب  ناهایگ  زا  بانع  دوش . 

 . تسا هدش  رداص  روشک  زا  جراخ  هب  بانع  هویم  زا  نت  رادقم 140  لاس 1374 ،  رد  دراد .  دوجو  مق  نیوزق و  نادمه ، 
 ، دابآ كریز  رمـشاک ،  ناـسارخ ،  نـالیگ ،  ناـگرگ ،  ناریا ،  یلامـش  یحاون  رد  هتفاـی  شرورپ  وردوخ و  همین  تلاـح  هب  باـنع  تخرد 

دیور .  یم  لبازو  ناتسیس  نآ ،  فارطا  زاریش و  يرتم ،  تاعافترا 2000  رد  نامرک  سابع و  ردنب  ناتسچولب ، 
 : ناریا رد  بانع  شنکارپ  قطانم  تاصخشم 

ناهفصا نییان و  نیب  هیاپهوک  رد  نآ  نیرت  هدمع  هدش  هدهاشم  شیب  مک و  بانع  تخرد  ناتسا  نیا  یحاون  رثکا  رد  ناهفصا :  ناتـسا  - 1
یهد و هویم  رظن  زا  اهغاب  نیا  تشاد ،  دوجو  یعارز  یـضارا  هیـشاح  ردای  دایز  دادـعت  هب  بانع  تخرد  اب  هرمه  هویم  ياـهغاب  تروص  هب 

يدایز رادقم  مه  ناهفـصا  ناتـسا  یبرغ  تمـسق  رد  اضر  رهـش  عباوت  زا  هدوپ  ياتـسور  رد  دشاب .  یم  نارادغاب  دمآرد  لحم  لاهن  دـیلوت 
ياه تمـسق  رد  ناتـسدرا  عباوت  زا  لاقثموچک  ياتـسور  رد  دش .  یم  تشادرب  هویم  يدایز  رادـقماهنآ  زا  هک  تشاد  دوجو  بانع  تخرد 
نمـض دیدرگ  هدـهاشم  لزانم  طایح  داج ه و  رانک  یعارز و  ياه  نیمز  اهغاب ،  هیـشاح  رد  بانع  تخرد  يدایز  دادـعت  زین  ناتـسا  یقرش 

لزانم و طایح  رد  نییان  زنطن   ، ناتسدرا رساین ،  ناشاک ،   ، اضر رهش  هلمج  زا  ناهفصا  ياهاتسور  اه و  رهـش  رد  بانع  ناتخرد  کت  هکنیا 
دراد .  دوجو  اهغاب 

عقاو رهش  نیا  هموح  رد  بانع  ياهغاب  رثکا  دشاب .  یم  دنجریب  ناتـسرهش  رد  ناریا  بانع  تشک  ریز  حطـس  نیرتشیب  ناسارخ :  ناتـسا  - 2
دمآ رد  هک  ددرگ  یم  هدهاشم  بانع  تسد  کی  ياهغاب  هقطنم  نیا  رد  دراد .  همادا  زین  ناتـسناغفا  زرم  ات  قرـش  فرط  هک ا ز  تسا  هدـش 

درونجب نئاق ،  دهـشم ،  هلمج  زا  ناسارخ  ناتـسا  قطانم  رگید  رد  بانع  تخرد  زا  ییاه  هنومن  دراد .  یگتـسب  بانع  هب  ناییاتـسور  بلاغ 
حطس زا  رتم  عافترا 1400  اب  راوزبس  ناتسرهش  عباوت  زا  باشوخ  شخب  رد  ناتسبانع  ياتـسور  ناتـسا  نیا  رد  نینچمه  تسا  هدش  هدهاشم 

 . دراد رارق  کشخ  لدتعم و  ياوه  بآ و  اب  ایرد 
نژرا و تسد  هقطنم  یکیدزن  رد  ناریسود  هب  موسوم  يا  هقطنم  رد  سراف  ناتسا  رد  بانع  تشک  ریز  حطس  نیرت  هدمع  سراف : ناتسا  - 3

قمع مک  كاخ  دنت و  بیش  اب  عفترم  ياه  هنماد  اب  هقطنم  یـضارا  دشاب .  یم  یناتـسهوک  لدتعم و  کشخ  همین  ییاوه  بآ و  اب  نورزاک 
جراخ لخاد و  هب  هقطنم  نیا  زا  هویم  عاونا  زا  يدایز  رادقم  هک   . دـشاب یم  رانا  ودرگ و  ریجنا ،  هلمج  زا  هویم  غاب  تروص  هب  یخالگنـس  و 

لگ زا  دعب  اهلگ و  ندـش  زاب  زا  لبق  هقطنم  نیا  رد  دوش .  یم  تفای  روفو  هب  اه  غاب  نایم  رد  بانع  ياه  شوجاپ  ددرگ .  یم  رداص  روشک 
. دنراد یبوخ  یهدزاب  مه  بانع  ناتخرد  نیاربانب  ددرگ و  یم  ماجنا  یشاپ  مس  هویم  لیکشت  زاغآ  اب  نامز  مه  یهد 
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ات رود  بانع  ياه  هیاپ  دـشاب .  یم  توملا  ییوراد  تاقیقحت  هاگتـسیا  ناتـسا ، نیا  رد  بانع  شنکارپ  لحم  نیرت  هدـمع  : نیوزق ناتـسا  -4
هب بانع  ياه  هیاپ  تسا .  هدش  هیهت  هقطنم  رد  دوجوم  يردام  ناتخرد  زا  یضعب  مق و  زا  اه  هیاپ  یضعب  تسا .  هدش  هتـشاک  هاگتـسیا  رود 

دنراد .  شوجاپ  یناوارف  دادعت  هک  دوش  یم  هدهاشم  هوبنا  ياه  هچتخرد  تروص 
تلود ياهاتـسور  دابآ و  رفعج  شخب  رد  نآ  نیرت  هدمع  هک  دوش  یم  هدـهاشم  بانع  تخرد  ناتـسا  نیا  قطانم  رثکا  رد  مق :  ناتـسا  - 5

 . دوش یم  تفای  روفو  هباهغاب  عرازم و  فارطا  رد  بانع  ناتخرد  ناتسا  نیا  رد  تسا ،  رانچمک  نیشن و  غالک  دابآ ، 
بلغا ناتخرد  نیا  دوش .  یم  هزرابم  اهنآ  اب  دنروآ  یم  ربرس  بولطم  ان  لحم  رد  هعرزم  لخاد  رد  هک  ییاهـشوجاپ  دوجو  تلع  هی  یهاگ 
دنچره هویم  يدایز  رادـقم  لاح  نیا  اب  دنتـسین  يرایبآ  سره و  هلمج  زا  یعارز  راـمیت  تحت  عرازم  اـهغاب و  زرم  رد  نتفرگ  رارق  لـیلد  هب 

رد یهورگای  تخرد  کت  تروص  هب  بانع  ناتخرد  مق  رهـش  ناتـسجلخ و  ناهاق ،  ياـه  شخب  رد  نیا  رب  هوـالع  دـنیامن  یم  دـیلوت  زیر 
 . دراد دوجو  لزنم  طایح  هچغاب و  غاب ،  لخاد 

هدوت هلالک  رهـش  هموح  رد  اهدـیدزاب  هعجارم و  رد  تسا  هدـش  شرازگ  بانع  دوجو  ناتـسا  نیا  فلتخم  قطانم  رد  ناتـسلگ :  ناتـسا  - 6
لاح رد  درف و  هب  رـصحنم  ناریا  رد  ندوب  وردوخ  شنکارپ و  تعـسو  رظن  زا  هدوت  نیا  دـیدرگ  هدـهاشم  وردوخ  تروص  هب  باـنع  عیـسو 

. دشاب یم  حرطم  ناریا  رد  بانع  یعیبط  هاگ  هریخذ  اهنت  ناونع  هب  رضاح 
هدوت هک  دشاب  یم  زردوگیلا  ناتسرهش  عباوت  زا  دیونزب  هقطنم  ناتسرل ،  ناتسا  رد  هنوگ  نیا  شنکارپ  هقطنم  نیرت  هدمع  ناتسرل : ناتسا  - 7
لزانم طایح  رد  بانع  ناتخرد  کت  هکنیا  نمـض  دوش . یم  تشادرب  نآ  زا  هویم  دایز ي  رایـسب  رادقم  دراد و  دوجو  اجنآ  رد  بانعزا  يا 

 . دنیامن یم  دیلوت  یبوخ  هویم  بلغا  هک  دراد  دوجو  درجورب  دورود و  انزا ،  زردوگیلا ،  ياهرهش  رد 
رد هلاس  ات 40  زا 30  شیب  ناـتخرد  تسا و  بساـنم  باـنع  هعـسوت  يارب  ناتـسا  نیا  يژوـلوکا  یمیلقا و  طیارـش  ناردـنزام :  ناتـسا  - 8

تخرد نیدنچ  نآ  رد  هک  تسا  يراس  ماقم  ياتـسور  فارطا  رد  بانع  شنکارپ  قطانم  نیرت  هدـمع  دـیدرگ  هدـهاشم  ناتـسا  زا  یقطانم 
نیا دنچره  دنیامن  یم  دیلوت  يدایز  هویم  ناتخرد  نیا  دراد  دوجو  لاس  زا 100  شیب  رمع  رتم و  زا 8  شیب  عافترا  اب  نسم  گرزب و  بانع 

رارقتـسا ایرد  رانک  ياه  هسام  يور  یتح  ناتخرد  هک  تسا  عقاو  رابیوج  هقطنم  رد  بانع  رگید  هدوت  دنـشاب  یم  زیر  هزادنا  رظن  زا  اه  هویم 
 . دنراد دوجو  يراس  رهشهب و  یکیدزن  رد  بانع  ناتخرد  کت  دنراد 

 ، تالحم ناجیلد ،  ياهاتـسور  اه و  رهـش  هلمج  زا  ناتـسا  نیا  ياه  تمـسق  مامت  رد  شیب  مک و  بانع  ناتخرد  کت  يزکرم : ناتـسا  - 9
دش هدهاشم  روکذم  قطانم  ینوکسم  لزانم  ای  عرازم و  هیشاح  اهغاب و  رد  نآ  زا  ییاههیاپ  دنتسه  هدنکارپ  هواس  شرفت و  كارا ،  نیمخ ، 

 . دنتشاد یتوافتم  طیارش  یهد  هویم  شوجاپ و  دیلوت  رظن  زا  ناتخرد  نیا 
بانع ياه  هیاپ  هویم  غاب  کی  رد  ناکرسیوت  ناتسرهش  ناتسراد  هقطنم  درادن و  دوجو  بانع  هاگشیور  ناتسا  نیا  رد  نادمه :  ناتسا  - 10

 ، دنواهن ریالم ،  ياهاتسور  اه و  رهـش  رد  دنا .  هدش  لقتنم  ییوراد  ناهایگ  نویـسکلک  هب  رگید  قطانم  زا  ناتخرد  نیا  هتبلا  هدش  هدهاشم 
 . دنراد یبوخ  رایسب  یهد  هویم  ریالم  رد  هک  دراد  دوجو  لزانم  طایح  رد  بانع  ناتخرد  کت  نادمه  ناکرسیوت و 

ياه غابرد   ، ناکدرا دبیم ،  تفت ،  زیرهم ،  دزی ،  هلمج  زا  اهاتسور  اهرهـش و  رثکا  رد  بانع  ناتخرد  کت  ناتـسا  نیا  رد  دزی : ناتـسا  - 11
 . تسا هدش  لقتنم  قطانم  رگید  زا  بلغا  هک  دراد  دوجو  لزانم  طایح  هویم و 

: بانع درکلمع 
درکلمع رـضاح  لاح  رد  تسا و  هدوب  راـتکه  دودح 85  لاس 1367  رد  هک  دـشاب  یم  دـنجریب  رد  بانع  تشک  ریز  تحاسم  نیرتعیـسو 

 . دشاب یم  راتکه  رد  مرگ  ولیک  دودح 6000  رد  بانع 
 : بانع هایگ  ریثکت  ياهشور 

دراد  دوجو  هار  هایگ 4  نیا  دایدزا  يارب 
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اب تشاد .  دهاوخ  زین  يرت  عیرـس  دشر  هک  تسا  شوجاپ  زا  هدافتـسا  نآ  ریثکت  هار  نیرت  عیرـس  نیرت و  یلومعم  اهـشوجاپ :  ییاجباج  - 1
دیور یم  تخرد  رانک  زا  هک  اه  شوجاپ  رب  هوالع  تشاک .  ناوت  یم  فلتخم  ياه  میلقا  بسح  رب  زییاپ  رخاوا  رد  ای  لیاوا  رد  ار  شوجاـپ 
نوریب نیمز  زا  دیور و  یم  ییاه  هناوج  یحطس  ياه  هشیر  زا  دناود و  یم  يدایز  ياه  هشیر  راو  هکبش  بآ  يوجتـسج  رد  بانع  تخرد 

هدرک یبسن  ومن  تخرد  هک  زییاپ  لصف  نایاپ  رد  مود  لاس  دنک  یم  ییامن  دوخ  فاص  تسار و  يا  هکرت  لکـش  هب  لوا  لاس  رد  دنیآ  یم 
تسا هدش  هدامآ  البق  هک  ییاه  لادوگ  رد  رگید  ياج  رد  دنروآ و  یم  نوریب  نیمز  زا  هشیر  اب  ار  لاهن  ردام  تخرد  هشیر  ندیرب  اب  تسا 

تخرد گرزب (  تخرد  کی  لاس ،  ره  رد  درک  دـهاوخ  يرتشیب  دـشر  تخرد  دـشاب  راد  سوموه  رگا  تشک  لـحم  كاـخ  دـنناشن  یم 
 . دراد ییاجباج  لباق  شوجاپ  اههد  ردام )

 : ندز هملق  - 2
يارب هک  ار  ینیمز  دـشاب .  هلاس  کی  ناوج  ياه  هخاش  زا  دـیاب  اـه  هملق  تفرگ  هملق  هاـم  دنفـسا  مود  همین  رد  ناوت  یم  باـنع  تخرد  زا 

هب دنرب  یم  ورف  نیمز  رد  اه  هتـشپ  رانک  رد  تسا  هدـش  هدـیرب  بیرا  روط  هب  هک  ار  ( cm 30  ) قیمع مخـش  دننیزگ ،  یم  رب  يراک  هنازخ 
 . دوب دهاوخ   cm 5 رگیدکی زا  هملق  ره  هلصاف  دشاب . هتفر  ورف  كاخ  رد   cm 25 نوریب و هتشپ  هبل  زا  هملق  رس   cm طقف 5 ،  هک  يروط 
رد دوشن .  نیجو  بترم  دـشاب و  بوطرم  هشیمه  دـیاب  هدـش  يراک  هملق  نیمز  دـننک و  یم  با  زا  رپ  ار  اـه  يوج  اـه ، هملق  تشک  زا  سپ 

ییاهتکاپ ای  هرا و  كاخ  زا  هب  ياه  هبعج  رد  دـننک و  یم  هدامآ  ار  اـه  هملق  امرـس ، لـصف  زاـغآ  يزییاـپ و  نازیرگ  رب  زا  سپ  رگید  شور 
مرگ و ياج  ای  هناخلگ  رد  دنناشن و  یم  هرا  كاخ  رد  ار  اه  هقلح  دنا ، هدرک  هیهت  روظنم  نیمه  يارب  تسا و  دنلب  کیراب و  هک  یکیتسالپ 

ضرعم رد  اوه  نامه  رد  دـیاب  ندز  هناوج  ضحم  هب  یلو  درادـن  باتفآ  هب  زاین  تسا ، هدزن  هناوج  یتقو  ات  اـه  هملق   . دـنراذگ یم  یبوطرم 
دهد . همادا  یعیبط  روط  هب  دوخ  دشر  هب  دناوتب  ات  دریگ  رارق  دیشروخ  رون 

رایـسب يراک  هرا  كاخ  رد  اه  هملق  ندرک  ادـج  دوب ، دـهاوخ  لقتـسم  ییاـهن  هملق  زین  دـناود و  یم  هشیر  بوطرم  هرا  كاـخ  رد  اـه  هملق 
یم نوریب  هناخلگ  زا  ار  اهنآ  هام  تشهبیدرا  دودـح  ینعی  امرـس ،  رطخ  ندـش  فرط  رب  زا  سپـس  دـننام  یم  ملاس  اه  هشیر  تسا و  ناـسآ 

دهاوخ راب  هب  تخرد  رتدوز ،  دزادـنا و  یم  ولج  ار  لاهن  لاس  کی  زییاپ  رد  ندز  هملق  دـنهد .  یم  لاقتنا  تشک  لـحم  نیمز  هب  دـنروآ و 
تسشن .

ندیناباوخ :  - 3
رخاوا زییاـپ و  لـصف  رد  راـک  نیا  دـیناباوخ .  ناوت  یم  تسا ، هدـییور  رداـم  تخرد  هنت  ینییاـپ  شخب  زا  هک  ار  يا  هیاـس  ود  ياـه  هخاـش 

درک : مادقا  دیاب  بیترت  نیا  هب  كاخ  رد  هخاش  ندیناباوخ  يارب  دوش . یم  ماجنا  ناتسمز 
رب هدیرب و  رتم  یتناس  يازارد 5  هب  هخاش  زا  یمین  تسوپ  البق  يزیت  دراک  هلیسو  هب  دریگ و  یم  رارق  كاخ  ریز  رد  هک  هخاش  زا  شخب  نآ 
هک ار  هخاش  رس  دننک . یم  كاخ  زا  رپ  ار  دوگ  دنناباوخ و  یم  یمارآ  هب  ار  نآ  دننک و  یم  دوگ  ار  هخاش  کیدزن  سپس  دوش . یم  هتشاد 

ناتـسبات راهب و  لوط  رد  تسا  هدش  يرادرب  تسوپ  هک  یلحم  نامه  زا  دتـسیاب . تسار  ات  دندنب  یم  میت  کی  هب  دـنام  یم  نوریب  كاخ  زا 
دنهد . یم  لاقتنا  یلصا  لحم  هب  هشیر  اب  دنرب و  یم  ردام  تخرد  زا  ار  نآ  دعب  لاس  دنفسا  دیور و  یم  اجبان  ياه  هشیر 

بانع :  رذب  تشک  - 4
رشق تسا  رتهب  دشاب  نآ  هویم  هتـسه  تشاک  هب  رظن  یعارز  دیلوت  دصق  هب  هن  دیدج و  عاونا  نییعت  يارب  یکیتنژ  ياه  یـسررب  لیلد  هب  رگا 

تـشاک زا  دعب  لاس  ود  مخت  مخت  الومعم  دـنراکب  ار  نآ  زغم  هتـسکش و  دـسرن  نا  زغم  هب  یبیـسآ  هک  يروط  هب  ار  هتـسه  یجراخ  تخس 
ياه هتـسه  دـنراک . یم  راهب  رد  سپـس  دـننک ، یم  ولیـس  هدرک  يروآ  درگ  ار  بانع  ياه  هناد  بانع ،  رذـب  تشک  يارب  دـنز . یم  هناوج 
بآ زا  رپ  یفرط  رد  ار  اه  هتسه  دنفسا  همین  رد  هک  تسا  تروص  نیا  رب  تشاک  شور  دنک . دیلوت  یلاهن  دناوت  یم  مادک  ره  هدیسر  بانع 

، دـنراک یم  تسا  هدـش  هدامآ  رتشیب  هک  ینیمز  رد  ار  اهنآ  دروخ  سیخ  هک  زور  دـنچ  زا  سپ  دـنراذگ . یم  یمرگ  ياج  رد  دـنزیر و  یم 
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هب هنازخ  زا  نازیر  گرب  زا  سپ  ار  هلاـس  ود  ياـهلاهن  دـنیور . یم  نیدرورف  مود  همین  رد  اهرذـب  دنـشاپ .  یم  بآ  ار  نآ  يور  هزور  هـمه 
رن نئمطم  اریز  تسا  راد  هشیر  ياهـشوج  اپ  ییاجباج  ناـمه  باـنع  تخرد  ندرک  داـیز  هار  نیرتهب  یلو  دـننک . یم  لـقتنم  یلـصا  نیمز 

دوب .  دهاوخ 
دنیشن . یم  راب  هب  رتدوز  ندز  دنویپ  تروص  رد  یلو  درادن  يرتبوغرم  عون  اریز  دننز  یمن  دنویپ  الومعم  ار  بانع  تخرد 

تشاک  لصاوف 
ندروآ تسد  هب  فدـه  رگا  دـنک ،  یم  قرف  دوش  یم  هتـشاک  يروظنم  هچ  هب  تخرد  هک  نیا  رب  هتـسب  رگیدـکی  زا  بانع  تخرد  هلـصاف 

مین دودح  دننک ،  یم  راک  تخرد  هب  تردابم  بوچ  هیهت  يارب  رگا  یلو  دـنوش ، هدـناشن  رگیدـکی  زا  رتم  ات 5  اهلاهن 4  دیاب  دـشاب و  هویم 
دنک . یم  تیافک  هلصاف  رتم  یتناس  ات 60  رتم 

دنچ رد  ات  تشاک  هاتوک  رمع  اب  دـشرلا و  عیرـس  هویم  ناتخرد  ناوت  یم  بانع  تخرد  لـصاوف  رد  تسا  دـنک  باـنع  تخرد  دـشر  نوچ 
دیاب دراوم  لـیبق  نیا  رد  تسا  یهیدـب  دومن . هدافتـسا  ناـتخرد  نآ  ياـه  هویم  زا  هدیـسرن  يرادرب  هرهب  نس  هب  باـنع  زونه  هک  لوا  لاـس 
نوچ دنوشن . اهبانع  ومن  دشر و  رد  لالتخا  بجوم  دـشاب و  هتـشادن  ضراعت  بانع  اب  یعارز  ياهتبقارم  رظن  زا  هک  دومن  باختنا  یناتخرد 
امرـس رطخ  زا  یفرـس  قطانم  رد  نیاربانب  ریت ) دادرخ و  رد   ) دهد یم  گرب  هفوکـش و  هک  تسا  ییاهتخرد  نیرخآ  زا  ابیرقت  بانع  تخرد 

تسا  نوصم  یگدز 
دسر . یم  یهدراب  رثکادح  هب  یگلاس  نینس 15-20  رد  الومعم  بانع  تخرد 

 : زاین دروم  دوک 
نامه دوک  نیرتهب  دوش .  هداد  دوک  دـیاب  رتشیب  لوصحم  تشادرب  يارب  یلو  دـنهد . یمن  دوک  ار  بانع  باـنع ،  تخرد  یتنـس  تشک  رد 

اب اهدوک  ات  دـننز  یم  مخـش  ار  بانع  تخرد  نیب  هلـصاف  سپـس  دنـشاپ  یم  نیمز  يور  زییاپ  رد  هک  دـشاب  یم  یناویح  هلاسکی  ياـهدوک 
دبلط . یم  ار  یلصفم  يرایبآ  یشاپ  دوک  زا  سپ  تسا  دیفم  زین  هرا  دوک  یمک  هام  تشهبیدرا  دودح  رد  دوش . طولخم  كاخ 

بانع :  تخرد  ياهتفآ 
Tephrit هداوناـخ زا   carpomya vensuniana نآ  یملع  ماـن  تسا ،  هدـش  هدرب  ماـن  باـنع  سگم  طـقف  تخرد  مـهم  تـفآ 
زا مخت  زا  ندـمآ  نوریب  زا  سپ  ورال  دـنک . یم  يزیر  مخت  بانع  هویم  يور  هک  تسا  یکچوک  سگم  لـماک  هرـشح  دنـشاب . یم   idea

دنک . یم  هیذغت  هویم  تشوگ 
زا سپـس  یـشاپ  مس  یناتـسمز و  بآ  خی  نآ  اب  هزرابم  يارب  تلع  نیمه  هب  دـنام  یم  یقاب  كاخ  رد  ناتـسمز  لصف  رد  هرـشح  نیا  هریفش 

. تسا هدش  شرافس  لگ 
بوچ :  دیلوت  يارب  بانع  تخرد  شرورپ 

ار ناتخرد  نیا  دنوش  یم  داد . شرورپ  دنراد  هک  یگنـشق  بوچ  ندروآ  تسدـب  يارب  دنـشک  یم  دـق  رتم  ات 8  هک  بانع  ناتخرد  یـضعب 
هویم ناوارف و  گرب  خاش و  ياج  هب  هک  دوش  یم  بجوم  رگیدـکی  هب  ناتخرد  یکیدزن  دـنناشن .  یم  مه  هب  کیدزن  اـه ، هرد  رد  ـالومعم 

رد دوب  دنهاوخ  هرگ  نودب  تسار و  فاص ،  يا  هنت  ياراد  یعـضو  نینچ  رد  ناتخرد  نیا  دنـشکب .  دق  يزیربت  ناتخرد  دننام  طقف  یهد ،
دوش . یم  لصاح  یبوغرم  بوچ  هجیتن 

يارب تسابیز ، مکحم و  رایـسب  نوچ  دـشاب ،  یم  راد  هگر  درز و  هب  لیام  راد ، لاخ  گنر و  خرـس  شرب ، زا  سپـس  باـنع  تخرد  بوچ 
هرجنپ رد و  یلدنص و  زیم و  نتخاس  رد  نینچمه  اهیراک و  تبنم  رد  دور و  یم  راک  هب  حیبست  و  اصع ، همسجم ، دننام  یتنیز  ءایشا  نتخاس 

یم باـنع  بوچ  زا  ار  قیچ  هتـسد  هتـشذگ  رد  دوـش .  یمن  كوـپ  راـنچ  ودرگ و  فـالخرب  تخرد  هنت  لـخاد  دوـش . یم  هدافتـسا  نآ  زا 
بانع تخرد  بوچ  اریز  دوش . یم  يریگ  هرهب  باـنع  بوچ  زا  پیپ  هتـسد  نتخاـس  يارب  نونکا  مه  تشاد ، زین  یتنیز  هبنج  هک  دـنتخاس 
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. تساراد ار  مزال  ییابیز  دلج ، نغور  دودنا  اب  طقف  يزیمآ  گنر  نودب 
عبانم : 

هحفص 109-110 دلج 1 .  – ییوراد ناهایگ  يروآرف  دیلوت و  ياه  تفایهر  – ر.1376 - یگیب دیما  - 1
هحفص 53-58  . بانع ریثکت  رد  نآ  لاقتنا  نامز  شوجاپ و  نس  ریثات  .1379  . یقیقد  . – ر.و س یگیب دیما  - 2

مود پاچ  . ناریا ياه  هچتخرد  ناتخرد و   ، اهلگنج ح-1373.  ، یتباث - 3
هحفص 220-222  . ییوراد ناهایگ  اهلگ و  زاجعا  ،ع. هدازناج - 4

هحفص 160-165  . لوا دلج   . ییوراد ناهایگ  رد  ییایمیش  ياهبیکرت   . ك  ، دنمیاجو م   ، ییاضر - 5
هحفص 603-601و588-587و603-605  . لوا دلج   . ییوراد ناهایگ   . ع.1371  ، يرگرز - 6

نارهت  هاگشناد  مولع  هدکشناد   . ناریا یگنر  رولف  ا.  ، نامرهق - 7
هحفص 591  . ناریا ناهایگ  ياهمان  گنهرف  .1375  . و  ، نایرفظم - 8
هحفص 408-412 دلج 6.  . یهایگ فراعم  ح.1372.  ، ردیح ریم  - 9

هحفص 130-132  دلج 3.  . یهایگ فراعم  ح.1372.  ، ردیح ریم  - 10
یبوط تیاس 

نشیوآ صاوخ 

هداز اضر  میرم  هدنسیون : 
قطانم زا  ریغ  هب  دـشاب (  یم  یناهج  شنکارپ  ياراد  هک  تسا  یهایگ  ياه  هداوناخ  نیرتگرزب  زا  یکی   Lamiaceae نایعانعن هداوناخ 
بلغا تسا . هاـتوک  ياـه  هچتخرد  رطعم و  ياـه  هتوب  زا  هنوـگ  رازه  جـنپ  اـت  ود  سنج و  دودـح 200  ياراد  و  بوـنج )  لامـش و  بطق 

اه و هقاس  اهگرب ، یمردـیپا  ددـغ  رد  هدـمع )  روط  هب  ار (  تابیکرت  نیا  هک  دنتـسه  رید  تابیکرت  عاونا  اـه و  نپرت  هدـننکدیلوت  ناـیعانعن 
[. 1] دننک یم  هریخذ  یشیاز  ياه  مادنا 

کشخ و ياه  هنماد  رد  تشپرپ  ياـه  هتوب  تروص  هب  هک  تسا  ناـیعانعن  هریت  ناـهایگ  زا  یکی  . ( Thymus vulgaris L نشیوآ ( 
هایگ نیا  [2و3 .] دیور یم  نانوی  ایلاتیا و  ایناپـسا ، لاغترپ ، هسنارف ، ياهروشک  رد  هلمج  زا  هنارتیدـم  فلتخم  یحاون  ياه  گنـس  هتخت  نیب 

یـشحو روط  هب  اـم  روشک  رد  هنوگ  نیا  دراد . دوجو  وردوخ  تروص  هب  راـتکه  رازه  نیدـنچ  نازیم  هب  وندـنالز  کـشخ  همین  یحاوـن  رد 
، كاولسا کچ ،  اکیرمآ ، لاغترپ ، هسنارف ، ناملآ ، ایناپـسا ، ياهروشک  زا  یعیـسو  حطـس  رد  هلاس  همه  نشیوآ  هتبلا  [. 2] تسا هدشن  هدید 

. تسا شیازفا  هب  ور  هنوگ  نیا  تشک  ریز  حطس  زین  ناریا  رد  [. 5] دوش یم  تشک  اقیرفآ  لامش  ناتسراجم و 
، مساپسادض ریظن  یصاوخ  ياراد  نشیوآ  نغور  دوش . یم  یعونتم  هدافتـسا  یـشیارآ  یتشادهب و  ییوراد ، ییاذغ ، عیانـص  رد  نشیوآ  زا 

تسا فورعم  سناسا  هد  هلمج  زا  نشیوآ  سناسا  دشاب . یم  روآ  طلخ  مسیتامردض و  مرکدض ، هدننک ، ینوفعدض  چراقدض ، نکـشداب ،
دـشاب و یم  نارادناتـسپ  يریپ  هدـنهدریخأت  اذـغ و  یعیبط  هدـنرادهگن  نادیـسکا ، یتنآ  یچراقدـض ، ییایرتکابدـض و  صاوخ  ياراد  هک 

رثـکا رد  رطعم  تاـبیکرت  ناونع  هب  دوش و  یم  هدافتـسا  اهاذـغ  عاونا  رد  نشیوآ  نینچمه  [6و7 .] دراد یناهج  تراجت  رد  یـصاخ  هاگیاج 
رثؤم داوـم  تیمک  تیفیک و  وـمن ، دـشر و  هچرگا  [. 8] دوش یم  هدافتـسا  یتاینبل  ياهرـسد  تابورـشم و  ریظن  مهم  ییاذـغ  ياه  هدروآرف 

یطیحم لماوع  یلو  دوش  یم  لرتنک  یکیتنژ  ياهدنیآرف  هلیسو  هب  ًاساسا  سناسا ، زتنـسویب  کشخ و  هدام  عمجت  هلمج  زا  ییوراد  ناهایگ 
، گنر رظن  زا  دـنوش  یم  تشک  فلتخم  قطاـنم  رد  هک  نشیوآ  نغور  هکنیا  تسا  مهم  هک  هچنآ  دـنراد . ار  یمهم  شقن  ناـیم  نیا  رد  زین 
. دراد نآ  نغور  تاـبیکرت  درکلمع و  يور  يراد  ینعم  رثا  یلـصف  عوـنت  دنـشاب و  یم  تواـفتم  ییایمیـش  تاـبیکرت  هتیزوکـسیو و  معط ،
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يور هک  تسا  یعارز  مهم  ياـهروتکاف  زا  تشاـک  هلـصاف  هک  دـنراد  ریثآـت  نشیوآ  یفیک  یمک و  درکلمع  يور  زین  یعارز  ياـهروتکاف 
يراد ینعم  روط  هب  رتمک ، هتوب  لصاوف  هک  دـیدرگ  صخـشم  و  دراد . يراد  ینعم  ریثآت  حطـس  دـحاو  رد  کشخ  هدام  سناسا و  درکلمع 

[. 4] تسا هتشاد  ار  درکلمع  نیرتشیب   cm5 تشاک هلصاف  هک  هدش  سناسا  نازیم  هخاش و  رس  درکلمع  شیازفا  ببس 
دودح هنایلاس  اکیرمآ  هک  دهد  یم  ناشن  یتراجت  ياهرامآ  تسا . نشیوآ  هدننک  فرصم  هدمع  ياهرازاب  زا  یکی  اکیرمآ  هارمه  هب  اپورا 

[. 9] دوش یم  دیلوت  ایناپسا  رد  یناهج  تراجت  رد  نشیوآ  نغور  زا  دصرد   90 دنک . یم  دراو  نشیوآ  نت   1000
رگید ياـه  هنوگ  اـب  هارمه  اـجنآ ، رد  ماـیالا  میدـق  زا  دراد و  هنارتیدـم  هقطنم  یبرغ  یحاون  هب  صاـصتخا  نوچ  روبذـم  هاـیگ  هچخیراـت -

، دنـشاب هدروآ  نایم  هب  هاـیگ  نیا  زا  یثحب  ، Thymos ماـن تحت  دوخ  راـثآ  رد  امدـق  رگا  تهج  نیا  زا  تسا ، هدـیئور  یم   Thymus

. تسا هدوبن  رود  هایگ  نیا  زا  مه  یلیخ  ، هدوبن  Th.vulgaris اهنآ روظنم  رگا  ًاملسم 
گنر هب  ییاهلگ  تفر و  یم  راک  هب  یبط  فراصم  يارب  یکی  هک  دنا  هتخانش  یم  ار  ناهایگ  نیا  زا  هنوگ  ود  دیروکـسوید ، تسا و  رفوئت 

. تسا هدش  یم  ارفص  نتخیگنارب  بجوم  یتحاران ، داجیا  نمض  هدش ، یم  هدیمان  هایس  عون  هک  يرگید  تسا و  هتشاد  دیفس 
هدـع ییاسانـش  دروم  تفای و  راشتنا  نآ ، زا  جراخ  هنارتیدـم و  زا  یعیـسو  هقطنم  رد  نرق 11 ، لیاوا  اـت  دـعب  نورق  یط  رد   T.valgaris

مان دوخ  راثآ  رد  نآ  زا  نرق 13 ، رد   St. Albert نرق 12 و رد   Hildegard .St دننام میدق  يابطا  هک  يروطب  دیدرگ ، عقاو  يرتشیب 
نیا زا  دنا . هتسناد  یم  رثؤم   Pediulose جلف و ماذج ، عفر  رد  ار  نآ  دنا  هدومن  یم  هلخادم  تبابط  رد  هک  هبهار  نانز  ًانمـض  دـنا . هدرب 
یم لمع  هب  هدافتـسا  یخابط  رد  طقف  نآ  زا  هک  يروط  هب  داد  تسد  زا  تبابط  رظن  زا  ار  دوخ  شزرا  ًاجیردت  روکذـم  هایگ  دـعب ، هب  نامز 

هب يرگید  دنمشناد  دیمان و   Camphre Thym ار نآ  درک و  فشک  ار  هایگ  رثؤم  هداـم   Neuman لاس 1725 ، رد  هکنیا  ات  دـمآ 
هایگ ینامرد  رثا  يور  رب  هدیدع  ياه  یسررب  دعب ، هب  نامز  نیا  زا  تشاذگ . مان  لومیت  ار  هدام  نیا  لاس 1853 ، رد   Lallemande مان

[. دیدرگ 2 هدافتسا  فلتخم ، ياهیرامیب  هجلاعم  رد  نآ  زا  دمآ و  لمع  هب 
: یسانش هایگ 

هقاـس ياراد  دراد و  يا  هتوـب  راـتخاس  هـک   ( Lamiaceae  ) ناـیعانعن هریت  زا  تـسا  یهاـیگ  . ( Thymus vulgaris L  ) نشیوآ
هایگ نیا  بعشنم  ياه  هقاس  تسا . رتم  یتناس  ات 45  دراوم  یضعب  رد  رتم و  یتناس  ات 30  عافترا 10  هب  هخاشرپ  یبوچ و  ای  یفلع  میقتسم و 

[. 10] دشاب یم  گنر  دیفس  ياه  كرک  زا  هدیشوپ 
یم [ 2  ] هاتوک رایـسب  گربمد  ياراد  اـی  [ 11  ] گربمد نودـب  ًابیرقت  [11و2 ،] لباقتم [، 11] زبس هشیمه  يدودـح  ات  رطعم ، نآ  ياـه  گرب 

هک [ 11] رتم یلیم  ات 15  لوط 5  اـب  [ 2] لکـش يزول  ای  [ 11] هدیـشک تلاح  اـت  يا  هزین  يوضیب - [، 12] نشور يرتسکاخ  اه  گرب  دـشاب .
[10] دننام دـمن  ای  [ 2] دیفـس هب  لیامتم  گنر  هب  يدرگ  زا  اه  گرب  یناـتحت  حطـس  دـشاب . یم  [11و10و2 ] هتـشگرب اه  گرب  رانک  ًامومع 

مک یناوغرا  گنر  هب  اه  لگ  ًالومعم  ییاه ، هدـغ  نینچ  دوجو  تلع  هب  هک  دـشاب  یم  سناسا  ناوارف  ياـه  هدـغ  ياراد  هک  هدـش  هدیـشوپ 
ياراد دننا و  هدغ مـ رادکرک و  اه  گربساک  دوش . هدید مـی  رتم  یلیم  لوط 5  هب  یغمص و  هبل ، ود  يا ، هلول  لکش  هب  [ 10] دیفس ات  گنر 
تروص هب  ای  هدـش و  هدـید  یچیپرام  یبناج و  ياه  هتـسد  تروص  هب  اه  لگ  یعرف ، ياه  هخاـش  رد  دنـشاب . یم  گرب  هیبش  ياـه  ـه  تکارب

هاتوک و يا  هنادـند  هبل  اب  لکـش  يا  هلوگنز  تروص  هب  لگ  هساک  نینچمه  [. 11] دنریگ یم  رارق  لکـش  يورک  ای  يوضیب  ییاهتنا  لگرس 
[. 10] تسا فاص 

زا رتدوز  اه  مچرپ  رگید ، یخرب  رد  دـنراد و  مچرپ  دـقاف  ياه  لـگ  نآ ، ياـه  هیاـپ  زا  یـضعب  هک  تسا  نآ  هاـیگ  نیا  یعیبطریغ  تـالاح 
[. 2] دننک یم  دشر  یگدام 

نآ رذب  ره 000/170  هک  زیر  درگ و  نشیوآ  رذب  تسا . هدش  روصحم  لگ  هساک  هلول  رد  هک  هدش  لیکـشت  کچوک  هقدنف  راهچ  زا  هویم 
[. 11] دننام یم  یقاب  هدنز  لاس  هس  يارب  نآ  رذب  هتشاد و  نزو  مرگ )   3/28 سنوا (  کی 

ییوراد تاعالطا  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1869زکرم  هحفص 814 

http://www.ghaemiyeh.com


: يژولوکا
لکش قباطم  نآ  يایفارغج  شنکارپ  هک  هداد  ناشن  هدش  ماجنا   ( Thyms vulgaris نشیوآ (  يور  هک  يرامآ  يژولوکا و  تاعلاطم 

. تسا هرامش 1 
لورکاوراک لومیت و  کیلونف (  ناهایگ  زا  هدش  لیکشت  ياه  تیعمج  کشخ ، يا  هنارتیدم  ياه  میلقا  رد  مک و  عافترا  اب  مرگ  قطانم  رد 

رتـمک هک  یناـهایگ  رت ، بوطرم  قطاـنم  فرط  هب  تکرح  يا و  هنارتیدـم  یلحاـس  یحاون  زا  رتـشیب  هلـصاف  اـب  دـندوب . رت  بلاـغ  همه  زا  ( 
لوناجوت و - 4 يوقلح (  کیلونفریغ  ياه  نپرت  يواح  ياه  پیتویمیـش  هب  جـیردت  هب  ار  دوخ  ياج  دـندمآ و  یم  دـیدپ  دـندوب  کیلونف 

هدش تفای  يرگید  پیتویمیش  ایناپسا  رد  دنداد . یم  لوینارژ )  یلکیداروتـسا ، ای  لولانیل  يوقلح (  ریغ  ياه  نپرتونوم  و  لوئینپوت )  افلآ -
[. 1] دشاب یم  زین  اجنآ  یموب  ییاسانش و  نآ  یلصا  بیکرت  ناونع  هب  لوئنیس  يا 1 و 8 - هقلح  ود  بیکرت  هک 

دیدـش عشعـشت  الاب و  ياهامد  رد  مرگ  لدـتعم  ات  کشخ  همین  یحاون  رد  يا  هعرزم  طیارـش  رد  یعیبط  روط  هب  هک  تسا  یهاـیگ  نشیوآ 
- دعب زور  ًاصوصخم 60  دومن - يدعب  لحارم  رد  هدوب و  دنک  یلیخ  دـشر  ياراد  هیلوا  لحارم  رد  نشیوآ  [17و18 .] دنک یم  دشر  باتفآ 

هزور ناهایگ 40  هب  تبسن  یعیبط )  رون  تحت  ربارب  ات 5  یفاضا و 5/2  رون  تحت  ربارب  ات 6   4 کشخ (  هدام  عمجت  رد  عیرس  شیازفا  کی 
[. 17] دراد

یم رییغت  ار  ییاوه )  مادـنا  هشیر و  کـشخ  نزو  نشیوآ (  ياـه  ینلک  دـشر  يراد  ینعم  روط  هب  يروـن  ياـه  میژر  كاـخ و  بآ  نازیم 
ریثأت هدش و  هدهاشم  لباقتم  رثا  كاخ  تبوطر  شیازفا  ریثأت  هدش و  هدهاشم  لباقتم  رثا  كاخ  تبوطر  نازیم  يرون و  طیارش  نیب  دنهد و 

رون طیارـش  رد  كاـخ  تبوطر  شیازفا  تسا و  هدوبن  هجوت  لـباق  یفاـضا  رون  هزادـنا  هب  یعیبـط  رون  طیارـش  رد  كاـخ  تبوـطر  شیازفا 
یعیبط رون  طیارش  رد  زین  سناسا  زتنـسوتف و  نازیم  نیرتالاب  دصرد ، كاخ 70  تبوطر  یفاضا و  رون  طیارـش  رد  لاح  ره  هب  دراد . یفاضا 

هیناث رد  عبرم  رتم  رب  لومورکیم  يزتنـسوتف 200  نایرج  ینعی  یفاضا  رون  زا  روظنم  هتبلا  تسا . هدیدرگ  رکذ  كاخ  تبوطر  دصرد  و 50 
[. [17و18 ددرگ یم  داجیا  یعیبط  رون  هارمه  هب   ( HPS High Pressure Sodium ياه (  پمال  هلیسو  هب  هک  تسا 

،27 ، 15 يربا ، هیاس ، يرون (  فلتخم  ياه  تدـش  تحت  نشیوآ  هاـیگ  سناـسا ، نازیم  يور  رب  يرون  حوطـس  یـسررب  يارب  یقیقحت  رد 
رد دوجوم   Myrcene لومیت و نازیم  سناـسا و  تظلغ  نیرتشیب  هک  دـش  صخـشم  دـندش و  هداد  رارق  لـماک )  رون  دـصرد   100 ، 45
[. 19] دبای یم  شهاک  يرون  حوطس  شهاک  اب   Peltate hair مکارت گرب و  لوط  دیآ . یم  تسد  هب  دیشروخ  لماک  رون  رد  سناسا 

حالصا کهآ  زا  هدافتـسا  اب  یتسیاب  زاین  تروص  رد  دشاب و  لقادح 6  نآ   PH هدش و یـشکهز  یبوخ  هب  یتسیاب  نشیوآ  هعرزم  كاخ 
، يرایبآ ًاساسا  دـبای و  یم  شهاـک  نآ  درکلمع  یلو  دـنک  یم  دـشر  یگدـنراب  نودـب  کـشخ و  یلیخ  طیارـش  رد  نشیوآ  هچرگا  دوش .

[. 9] دهد یم  شیازفا  ار  درکلمع 
: تعارز
تشاک فلا -

رد لکـشم  کی  ناونع  هب  هراومه  هعرزم  شـشوپ  یتخاونکی  مدـع  [10و20 .] دوش یم  ریثـکت  هتوب  میـسقت  هملق و  رذـب ، قیرط  زا  نشیوآ 
ياه هسفق  ای  هناخلگ  رتسب  رد  يرذـب  ءاشن  دـیلوت  هک  دوش  یم  هئارا  يرگید  تشک  شور  رطاـخ  نیمه  هب  دـشاب  یم  رذـب  میقتـسم  تشک 

. تسا هعرزم  هب  اهاشن  لاقتنا  سپس  یلولس و 
تاقوا یهاگ  دـننز . یم  هناوج  تیاهنراف )  هجرد  ات 90   54 دارگ (  یتناـس  هجرد   12 يامد 32 - رد  هتفه  ود  ات  کـی  یط  نشیوآ  روذـب 

[. 21] دوش یم  عیرست  رون  طسوت  ینز  هناوج 
ار یتخاونکی  نازیم  هک  روذب )  میقتسم (  تشک  زا  لصاح  ناهایگ  رد  دیلوت  یهدلگ و  نامز  دشر ، تیعضو  رد  تافالتخا  دوجو  تلع  هب 
رد یتخاونکی  مدع  هک  دومن  ریثکت  هملق  هلیـسو  هب  ار  اهنآ  هدرک و  باختنا  ار  بوغرم  ياه  پیتونژ  تسا  رتهب  دروآ ، یم  نییاپ  هعرزم  رد 
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یم هایگ  نیا  رد  یتیـسوگیزورته  الاب و  یتشگرگد  دوجو  رطاخ  هب  تافالتخا  نیا  هک  تسا  رکذ  لباق  [. 9] دبای شهاک  لوصحم  هعرزم و 
. دشاب

تـسا نکمم  ریثکت  يارب  هشیر  هدنهد  شیازفا  ياه  نومروه  دوش . یم  ریثکت  راهب  رد  يرتم  یتناس  ياه 5-10  هملق  زا  یناسآ  هب  نشیوآ 
رد دیامن . یم  دیلوت  ار  يرتشیب  درکلمع  نآ ، هملق  تشک  هب  تبـسن  نشیوآ  رذـب  تشک  هک  هدـش  صخـشم  [ 22] یقیقحت رد  دنشاب . دیفم 

. دمآ تسد  هب  يراکاشن  هب  تبسن  يرتشیب  کشخ  هدام  درکلمع  میقتسم ، تشک  رد  [ 23] يرگید قیقحت 
[. 5] دشاب یم  رتم  یتناس  ات 15  اهءاشن 10  عافترا  لاقتنا ، نامز  رد  دشاب و  یم  دنفسا  رخاوا  هنازخ  رد  رذب  تشک  يارب  بسانم  نامز 

رد مرگولیک  ات 6  مزال 5  رذب  نازیم  رتم و  یتناس  زا 5/0  رتمک  تشک  قمع  دشاب  یم  زییاپ  طساوا  ای  راهب  لیاوا  روذب  میقتسم  تشک  نامز 
[. 5] دشاب یم  راتکه 

فیدر رد  رتم و  یتناس  و 45  ، 20 لصاوف 15 ، رد  نشیوآ  رتالاب ، درکلمع  هب  یبایتسد  يارب  بسانم  مکارت  یسررب  تهج  [ 24] یقیقحت رد 
هدـش و حطـس  دـحاو  رد  سناسا  نازیم  هخاشرـس و  درکلمع  لصاوف  هک  دـش  صخـشم  دـیدرگ و  تشک  رتم  یتناـس  لصاوف 60  هب  ياـه 

هلـصاف ریثأت  تحت  هایگ  کشخ  هخاشرـس  رد  سناسا  دصرد  هتبلا  تسا . هدمآ  تسد  هب  رتم  یتناس  تشک 15  هلصاف  رد  درکلمع  نیرتشیب 
اه فیدر  نیب  رتمیتناس  فیدر و 50  يور  رتم  یتناس  ار 15  تشاک  بسانم  مکارت  زین  [ 25] جرک رد  یهباشم  قیقحت  تفرگن . رارق  تشاک 

. تسا هدرک  شرازگ 
تشاد ب -

فرـصم اب  تسا . تیمها  زیاح  نآ  یهددوک  يارب  يزیر  همانرب  دـنام  یم  یقاـب  هعرزم  رد  لاـس  تدـم 4-6  هب  نشیوآ  هکنیا  هب  هجوت  اـب 
[. 25] درک نیمضت  ار  نآ  ییاذغ  زاین  نیمأت  یتسیاب  تشک  زا  لبق  نت )  ًابیرقت 20-30  هدیسوپ (  یماد  دوک  بسانم  نازیم 

ریمزا رد  لصف  راهچ  یط  رد   T.vulgaris سناسا نازیم  دشر و  يور  رب  فلتخم  ریداقم  رد  تزا  تارثا  یسررب  يارب  [ 26] یقیقحت رد 
دصرد و ات 1/3  زا 78/0  سناسا  لگ  نازیم  دـبای . یم  شیازفا  تزا  فرـصم  شیازفا  اب  هاـیگ  کـشخ  هداـم  درکلمع  هک  دـش  صخـشم 

. تشادن لومیت  دصرد  ای  سناسا و  لک  نازیم  يور  راد  ینعم  رثا  چیه  هتزا  دوک  دوب و  ریغتم  دصرد  ات 57/58  زا 87/26  لومیت  دصرد 
رد تزا  راتکه  رد  مرگولیک  ات 60  هارمه 40  هب  ساتپ  دیسکا  راتکه  رد  مرگولیک  ات 80  تشک 50  زا  لبق  راهب  لـصف  رد  لومعم  روط  هب 

راتکه رد  مرگولیک  ات 50  دـیاب 30  راهب  لصف  هلاس  همه  زره  ياه  فلع  نیجو  زا  لبق  شیر  مود  لاس  زا  دریگ . یم  رارق  ناهایگ  راـیتخا 
[. 5] دریگ رارق  ناهایگ  رایتخا  رد  تزا 

ًاصوصخم یهایگ  داوم  يور  نآ  يایاقب  لیبق  زا  یتالاوس  لاح  ره  هب  دهد  یم  ناشن  تمواقم  اه  شک  فلع  زا  يدادعت  هب  نشیوآ  هچرگا 
طقف تسا و  هدـشن  تبث  نشیوآ  يور  هدافتـسا  يارب  یـشک  فـلع  چـیه  دوـش . صخـشم  یتسیاـب  هک  تـسا  حرطم  تارداـص  رازاـب  يارب 

[. 9] تسا هتفرگ  ماجنا  هنیمز  نیا  رد  يدودحم  تاقیقحت 
دنوش هدافتـسا  یعارز  یتاقیقحت و  ياـه  شیاـمزآ  رد  نشیوآ  زره  ياـه  فلع  یباـختنا  لرتنک  يارب  تسا  نکمم  هک  ییاـه  شک  فلع 

زره ياه  فلع  ییایمیش  لرتنک  هنوگ  چیه  دوجو  نیا  اب  دشاب . یم   Linuron, Sinbar, Stomp, Foresite, Versatill لماش
لاح نیا  اب  دشابن . نکمم  عیسو  سایقم  رد  نشیوآ  تشک  اه ، شک  فلع  زا  یضعب  کمک  نودب  دیاش  هتبلا  دشابن . بولطم  تسا  نکمم 
زره فلع  دشر  هدنرادزاب  شـشوپ  کی  زا  هدافتـسا  اب  عرازم  رد  زیمآ  تیقفوم  روط  هب  شک  فلع  زا  هدافتـسا  نودـب  ناوت  یم  ار  نشیوآ 

[. 9] درک هدافتسا  یلآ  ياه  چلام  زا  ناوت  یم  يراک  نینچ  يارب  داد . شرورپ 
تشادرب ج -

مادـنا يروآ  عمج  ناـمز  نیرتـهب  یلک ، روط  هب  [. 9] دوـش یم  بو  ـ ـسحم هاـیگ  نیا  ـی  عارز تیریدـم  رد  ـی  نارحب هطقن  نشیوآ ، تشادرب 
[. 27] دشاب ییادز  لگ  هلحرم  رد  هایگ  هک  تسا  یماگنه  رثؤم  داوم  يواح  ناوج )  ياه  هقاس  اه و  گرب  ـی (  شیور
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عورـش هلحرم  بسانم ، تشادرب  نامز  جرک ، رد  یقیقحت  رد  دشاب و  یم  توافتم  فلتخم ، قطانم  رد  نشیوآ  يارب  بسانم  تشادرب  نامز 
[. [27و28 تسا هدش  شرازگ  كاخ  حطس  زا  رتم  یتناس  زین 10  تشادرب  بسانم  عافترا  تسا و  هدش  رکذ  یهدلگ 

: تشادرب زا  سپ  تایلمع 
کشخ زا  هدافتسا  اب  تسا . هدوب  مک  رایـسب  ییاهن  لوصحم  تیفیک  اما  هدش  یم  کشخ  باتفآ  رد  دایز  مجح  رد  نشیوآ  لومعم  روط  هب 

یم بسانم  راشف  تحت  ياوه  نایرج  اـب  نک  کـشخ  کـی  رگید ، تراـبع  هب  درک . لرتنک  ار  لوصحم  تیفیک  ناوت  یم  یعونـصم  ندرک 
زبس گنر  دوش و  کشخ  ، ریخبت نایرج  رد  رطع  فالتا  شهاک  يارب  دارگ  یتناـس  هجرد  زا 40  رت  نییاپ  يامد  رد  یتسیاب  نشیوآ  دـشاب .
دنک یط  رابغ  درگ و  فذح  يارب  ار  ندرک  لابرغ  اه و  هقاس  زا  گرب  ندرک  ادج  هسورپ  دیاب  هدش  کشخ  لوصحم  دـنک . ظفح  ار  دوخ 

. دوش دیلوت  یتخاونکی  لوصحم  ات 
يور کچوک  ددـغ  رد  سناسا  درک . جارختـسا  راخب  ریطقت  متـسیس  هلیـسو  هب  ناوت  یم  نشیوآ  هزاـت  ییاوه  مادـنا  زا  ار  نشیوآ  سناـسا 

تایلمع طیحم و  تشادرب ، نامز  هایگ ، غولب  هلحرم  هایگ ، یکیتنژ  راتخاس  هب  هتسب  سناسا  تیفیک  درکلمع و  تسا . هدش  هریخذ  اه  گرب 
[. 9] دنک یم  قرف  جارختسا 

: هایگ یمیش 
معط يوق و  عوبطم  يوب  اب  هریت  زمرق  هب  لیام  يا  هوهق  ای  درز  تسا  یعیاـم  نشیوآ  سناـسا  [2و13 .] دشاب یم  نشیوآ  رثؤم  هدام  سناسا ،
داوم زا  یبـیکرت  و  [ 14] دوش یم  جارختسا   T.vulgaris رادلگ ياه  هخاشرـس  اه و  گرب  ریطقت  زا  هک  هدـننک ، کنخ  رادـیاپ و  دـنت و 

[. 3] تسا فلتخم  ییایمیش 
و [ 3] دنشاب یم  یهایگ  ياه  هدننک  ینوفعدض  اه و  نینوپاس  خلت ، یلـصا  داوم  اه ، ننات  یناسا ، يواح  نشیوآ  ياه  هخاشرـس  لاح  ره  هب 

دصرد اـت 6/2  يوـتحم 8/0  نشیوآ  [. 15] دـهد یم  ناـشن  ار  هاـیگ  نیا  ییاوه  ياـه  مادـنا  رد  دوجوم  تاـبیکرت  ریاـس  هرامـش 1  لودج 
p- لـثم ینپرتوـنوم (  ياـه  نبرکوردـیه  دـصرد ،)  اـت 80   20 اـه (  لـنف  ار  نآ  مـظعا  تمـسق  هـک  تـسا  سناـسا  دـصرد ) ًالومعم 1  )
ار سناسا  تابیکرت  زا  رتشیب )  ای  دصرد (  ات 80  تابیکرت  نیا  زا  مادک  ره  یهاگ  هک  دهد  یم  لیکـشت   ( y-terpinen و cymene

لوادج رد  هک  [ 8] تسا یعرف  ءزج  کی  زین  لورکاوراـک  تسا و  نشیوآ  رد  یلنف  یلـصا  ءزج  لومیت  یعیبط  روط  هب  دـنهد . یم  لیکـشت 
فلتخم قطانم  رد  هک   T.vulgaris زا لصاح  نشیوآ  نغور  هک  نیا  تسا  مهم  هک  هچنآ  تسا . هدـمآ  اـهنآ  تاصخـشم  هرامش 2 و 3 

ینعم رثا  کی  یلصف  عونت  رگید  فرط  زا  [. 11] دشاب یم  توافتم  ییایمیش  تابیکرت  هتیزوکـسیو و  معط ، گنر ، رظن  زا  دوش  یم  تشک 
[. 4] دراد زین  ینغور  تابیکرت  درکلمع و  يور  يراد 

. دوش یم  دساف  رون  ترواجم  رد  سناسا  نیا  دـیآ . یم  تسد  هب  بآ  راخب  اب  ریطقت  رثا  رب  تسا  موسوم  مت  سناسا  هب  هک  نشیوآ  سناسا 
[. 2] دوش يرادهگن  رون  زا  رود  رپ و  ًالماک  هتسبرد  ياه  هشیش  کنخ ، لحم  رد  دیاب  تسا و  ات 935/0  نیب 915/0  نآ  صوصخم  نزو 

[15] نشیوآ کشخ  یشیور  رکیپ  مرگ  رد 100  دوجوم  تابیکرت  هرامش 1 - لودج 
رادقم تابیکرت 

بآ
يژرنا
نیئتورپ

یبرچ
اهتاردیهوبرک
نازوتنپ
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ربیف
رتسکاخ
میسلک
نهآ
میزینم
رفسف
میساتپ

میدس
يور
نیساین

مرگ  8/7 نتوراکاتب )  تروص  هب   ) A نیماتیو
يرلاکولیک ات 350   257
مرگ ات 1/9   8/6
مرگ ات 4/7   6/4
مرگ ات 9/63   48

مرگ ات 16   12
مرگ ات 24   19

مرگ ات 2/13   7/11
مرگ یلیم  1890
مرگ یلیم   124
مرگ یلیم   220
مرگ یلیم   201
مرگ یلیم   4/8
مرگ یلیم   55

مرگ یلیم   6
مرگ یلیم   5

دحاو  3800
: نشیوآ سناسا 

هدافتسا دروم  ار   T.vulgaris عون طقف  همه  سیئوس  ایناپسا و  ینامور ، ناتـسهل ، کیزکم ، هسنارف ، شیرطا ، نیتناژرآ ، ياه  هپوکامراف 
ناونع هب  موناـگیروا  سناـسا  . B.P.C 1949 لاـس رد  دــنک ( . یم  دــیق  زین  ار   Thymus Zygis ناـملآ هپوکاـمراف  دـنهد . یم  رارق 

دـشاب و یم   origanum spp و  T.capitagtus زا یقتـشم  موناـگیروا  سناـسا  یلو  تسا  هدـش  رکذ  نشیوآ  سناـسا  فدارتـم 
. ( دشاب اهلنف  ات 75 % يواح  تسا  نکمم 

ياه هخاشرـس  اهگرب و  ریطقت  زا  هدننک ، کنخ  رادیاپ و  دـنت و  معط  يوق و  عوبطم  يوب  اب  هریت  زمرق  هب  لیام  يا  هوهق  ای  درز  تسا  یعیام 
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. دوش یم  لـصاح   ( Labiatae عاـنعن (  هریت  زا  موناـگیروا  عاوـنا  و  نشیوآ )  سوـمیت (  رگید  عاوـنا  رادلگ Thymus Vulgris و 
رد دـشاب . یم  مک )  رادـقم  هـب  لولاـنیل (  نمیـس Cymene و  لورکاوراـک ،)  لومیت و  اـه (  لـنف  مجح  هب  مجح  زا 40 % شیب  يواـح 

. دسر یم  دصرد  ات 25  هب 24  لومیت  دصرد  رادقم  هسنارف  روشک  سناسا 
. تسا لولحم  % ( 80 لکلا (  رد  هب 2  تبسن 1  هب  تیلالح :

. دوش يرادهگن  رون  زا  رود  هتسبرس و  ًالماک  ياهفرظ  رد  کنخ و  ياج  رد  يرادهگن :
 ) نشیوآ روفاک  مان  هب  فشک و   Nauman طسوت يدالیم  لاس 1725  هک  تسا   O14H10C لومرف هب  یلنف  کیمیت ، دیسا  ای  لومیت :
یم تسدب  میت  سناسا  زا  گنریب  لکش و  يروشنم  تشرد ، ًاتبسن  ياهیرولب  تروص  هب  لومیت  دش  موسوم   ( Campher de Thym

. دوش یم  لح  دایز  رادقم  هب  کیتسا  دیسا  نبرک و  ود  روفلوس  لورتپودرتا ، مرفورلک ، رتا ، لکلا ، رد  دیآ .
یم لح  تلوهـس  هب  ییایلق  ياـهلولحم  رد  لومیت  تسا . لـسنروت  لـباقم  رد  شنکاو  هنوگره  دـقاف  یثنخ و  نآ  یبآ  یلکلا و  ياـهلولحم 

. تسا لولحم  زا  ریغ  ًابیرقت  نیرسیلگ  بآ و  رد  دوش ،
لومیت تمسق  کی  دروآ . یم  دوجوب  عیام  طولخم  لارلک ، روفاک و   (، Salol لولاس (  لوتنام ، اب  هک  تسا  نیا  نآ  رگید  تاصخـشم  زا 

مرگ تلاح  هب  دوش ، هفاضا  نآ  هب  کیروفلوس  دیـسا  تمـسق  لداعم 3  سپـس  دوش و  دراو  لایـسالگ  کیتسا  دیـسا  یفاک  رادقم  رد  رگا 
 ( . هسنارف سکدک  دیامن (  شفنب  گنر  داجیا  دیاب 

. دراد خفندض  تارثا  دوجوم  رارف  ياه  سناسا  نازیم  هب  هتسب  نشیوآ  فراصم :
معط هداـم  ناوـنع  هب  هک  دـشاب  یم   ( Cough linctuses هفرـسدض (  ظیلغ  ياهتبرـش  هدـنزاس  داوم  زا  یکی  نآ  زا  یجارختـسا  عیام 

. دریگ یم  رارق  هدافتسا  دروم  زین  هدنهد 
تیمـس نیا  تسا . یمـس  یمک  لاح  نیع  رد  هتـشاد ، يوق  هدننک  ینوفعدض  رثا  خفن و  دض  مساپـسا ، دض  ياه  هدروآرف  نشیوآ  سناسا 

، یلکلا ياـهلولحم  تروص  هب  سناـسا  نیا  زا  دراد . دوجو  داـیز  ًاتبـسن  رادـقم  هب  سناـسا  رد  هک  تسا  لومیت  نآ ، هرثؤم  هداـم  هب  طوبرم 
دراد هک  یتیمس  هب  هراومه  نآ  فرصم  عقاوم  رد  یلو  دوش . یم  هدافتسا  مرک  عفد  هداس و  ياهلاهسا  اه ، مضه  ءوس  یضعب  عفر  رد  یهاگ 
هدـغ یگدرزآ  بجوم  دـیامن و  یم  هدـننک  تحاران  ضراوع  داجیا  صاخـشا  یـضعب  رد  یتح  لومیت  مک  ریداـقم  اریز  ددرگ  هجوت  دـیاب 

ياهیرامیب رد  دـنک . یم  رهاظ  دـیفم  رثا  انوز  ًاصوصخم  يدـلج  ياهیرامیب  زا  یـضعب  رد  سناسا  نیا  زا  لـصاح  داـمپ  دوش . یم  دـیئوریت 
عفر تسوپ و  لامعا  ندش  يوق  بجوم  نآ  ندرب  راکب  هک  دوش  یم  هیهت  یعـضوم  ياهمامح  تروص  هب  ییاهلولحم  نآ  زا  یهاگ  يدلج 
نآ ناوت  یم  دراد و  ندب  تسوپ  هدننک  زمرق  رثا  روکذـم  سناسا  مامح  هک  هداد  ناشن  ررکم  براجت  اریز  ددرگ ، یم  يدـلج  ياهیتحاران 
هک صوصخب  دربراک  هب  مواقم  ياه  کیتایـس  نمزم و  ياه  مسیتامر  ضراوع  عفر  يارب  بآ ، رادقم  رد  طولخم  مرگ  ات 2  رادقم 1  هب  ار 

. درادن تروص  تسوپ  مشچ و  طاخم  يور  رب  هدننک  کیرحت  رثا  نآ  قیقر  ياهلولحم 
كرحم هدننک و  مرگ  ناونع  هب  لصافم  يور  يرگید  ياهنغور  ای  نوتیز  نغور  اب  یجراخ  فرـصم  رد  ار  سناسا  نیا  ناوت  یم  نینچمه 

یم دراو  تسا  یمـسیتامر  دـض  رثا  ياراد  هـک   Baum Opodeldock كودـلدوپوا مب  لوـمرف  رد  میت  سناـسا  درب . راـکب  یحطس 
. ددرگ

زا یشان  ياه  تیومـسم  رد  نآ  ندرک  ینوفعدض  ای  هدور و  ياهیرامیب  رد  دناوت  یم  یگدننک ، ینوفعدض  رثا  ندوب  اراد  تلع  هب  لومیت 
زا ضوع  رد  تسا ، لومعم  رتمک  ظاحل  نیا  زا  نآ  فرصم  یلو  دنکرهاظ  دیفم  رثا  يریگشیپ )  ناونع  هب  ابو (  يرتناسید و  هدور ، تنوفع 
هب هدافتـسا  هیقنت )  تروص  هب  موتـسولیکنآ (  کمرک و  ودک ، مرک  لافـسوکیرت ، ياهمرک  عفد  يارب  مرکدـض  رثا  ندوب  اراد  تلع  هب  نآ 

. دیآ یم  لمع 
اهنادـندریمخ و لوـمرف  رد  لوـمیت  دـیآ . یم  لـمع  هب  هدافتـسا  يوـق  هدـننک  ینوفعدـض  هداـم  ناوـنع  هب  لوـمیت  زا  جراـخ ، لامعتـسا  رد 
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قاشنتسا و تروص  هب  هفرس ، لس و  نمزم ، تیشنورب  دننام  یسفنت  هاگتسد  ياهیرامیب  رد  دوش . یم  دراو  هیوش ، ناهد  هرغرغ و  ياهلولحم 
. دراد حیجرت  لنف  رب  نآ  یشک  بورکیم  رثا  اریز  دور ، یم  راکب  اهمخز  نامسناپ  تهج  لولحم  تلاح  هب  ای 

هب باوخ  عقوم  رد  يریطقت  نشیوآ  ياچ  زا  کچوک  ناکتـسا  کی  زیوجت  اب  يراردا  بش  هب  التبم  لاـس  ات 18  نیب 3  كدوک  دزن 17  رد 
[37] دمآ تسدب  دصرد  تیقفوم 85  هتفه  تدم 6 

. دوش یم  یمک  هدافتـسا  اه و ...  ینـشاچ  تاج ، هیودا  یتشوگ ، ياه  هدروآرف  تشوگ و  ینتخپ ، ياهاذغ  لماش  اهاذـغ  عاونا  رد  نشیوآ 
لثم یلکلا (  تابورشم  لماش  مهم  ییاذغ  ياه  هدروآرف  رثکا  رد  رطعم  تابیکرت  ناونع  هب  نآ  عیام  هراصع  روتنت و  نشیوآ ، دیفـس  نغور 

رثکادح طسوتم  روط  هب  دوش . یم  هدافتـسا  جنرب و ...  درآ  يوتحم  ياهرـسد  اه و  نیتالژ  ، دمجنم یتاینبل  ياهرـسد  یلکلاریغ ، و  روکیل ) 
[. 8] تسا دصرد  زا 003/0  رتمک  نآ  زا  اه  هدافتسا  نازیم 

: اه هدروآرف 
 ( : Thym Liguid extract ( B.P.C. 1949 – نشیوآ عیام  هراصع  - 

بآ رتیل  یلیم  و 65  % ( 90 لکلا (  رتیل  یلیم   25 لورسیلگ ، رتیل  یلیم  زا 10  یطولخم  اب  نویـسالوکرپ  شور  هب  ادتبا  ار  نشیوآ  مرگ   100
رد ار  لصاح  هراصع  دوش . لصاح  مرن  هراصع  ات  دـینک  ریخبت  ار  هیقب  هتـشاذگ  راـنک  ار  هیلوا  جارختـسا  زا  رتیل  یلیم   85 دیئامن . جارختسا 

. دیناسرب رتیل  یلیم  هب 100  مود  یجارختسا  عیام  اب  دینک و  لح  هدش  هتشاذگ  رانک  تمسق 
. رتیل یلیم  ات 4   6/0 فرصم : رادقم 

. دراد دوجو  یهباشم  لوصحم  اه  هپوکامراف  زا  یضعب  رد 
هب نآ  زا  هدافتسا  روظنم  هک  يدراوم  رد  ناجنف ( ، ره  بسح  رب  نآ  مرگ  ات 3  ای 2  شوج  بآ  رتیل  کی  رد  هایگ  مرگ  ات 10  هدرک 5  مد  - 

. ( دومن هفاضا  نادب  رگید ، داوم  ای  هدور و  هدعم و  تاریمخت  تهج  زین  هیوبجن  رد  اب  عانعن و  ناوت  یم  دشاب  للحم  ناونع 
. لولحم کی  رد  ای  لسع  رد  طولخم  مرگ  ات 8  رادقم 4  هب  هایگ  هدش  کشخ  ياضعا  درگ  - 

حبص زور ، رد  فرصم  يارب  بآ  مرگ  رد 150  هایگ  رادگرب  ای  رادلگ  هخاشرـس  زا  يروخپوس  قشاق  کی  ندرک  مد  زا  لصاح  تبرـش  - 
. هناحبص زا  لبق  تعاس  مین  اتشان ،

. جراخ لامعتسا  تهج  نویسول  هیهت  روظنم  هب  بآ  رتیل  کی  رد  هخاشرس  مرگ  هناشوج 30  ای  هدرک  مد  - 
. یگنانز تاحشرت  عفر  وشتسش و  تهج  مرگ  تلاح  هب  هدافتسا  يارب  دناوال ، طولب و  تسوپ  اب  هایگ  رادلگ  هخاشرس  هدناشوج  - 

نامـسناپ يارب  دـنناشوج و  یم  بآ  رتیل  ات 3  رد 2  هـقیقد  ات 20  تدـم 15  هب  ار  هایگ  رادـلگ  هخاشرـس  زا  تشم  کی  یکـشزپماد ، رد  - 
. دنرب یم  راکب  اهماد  مس  ناتسپ و  كون  ناهد ، طاخم  مخز  تاناویح ، هزوپ  تاحارج 

غلاـب صاخـشا  يارب  زور  رد  مرگ  رثکادـح 4  رادـقم  هب  مرگ و  ات 50/0  يوتحم 25/0  ياـه  هشاـک  تروص  هب  مرک ، عفد  يارب  لوـمیت  زا 
نکمم دوش ، فرـصم  مرگ  رادـقم 2  هب  رگا  دراد و  یعـضوم  کیرحت  رثا  یتح  لومیت  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  دـیآ . یم  لمع  هب  هدافتـسا 
تروص هب  ار  نآ  یهاگ  رظن  نیا  زا  دیامن  داجیا  هریغ  لاهـسا و  ای  هدعم  رد  درد  ساسحا  عوهت ، دـننام  يا  هدـننک  یتحاران  ضراوع  تسا 
تعرـس ثعاب  اریز  دوش  فرـصم  یلکلا  تابورـشم  دـیابن  زگره  لومیت ، فرـصم  زا  سپ  دـنهد . یم  رارق  هدافتـسا  دروم  هیقنت  ياهلولحم 

اتشان حبص  ار  لومیت  مرگ  يوتحم 25/0  هشاک  کی  یلاوتم ، زور  تدم 8  ودک ، مرک  عفد  يارب  ددرگ . یم  تیمومسم  داجیا  نآ و  بذج 
يارب ًارـصحنم  متـشه  زور  ات  نآ  فرـصم  همادا  هک  يروط  هب  ددرگ . یم  عفد  مراهچ  زور  رد  ودک  مرک  شور  نیا  اب  درک . فرـصم  دـیاب 

. دشاب یم  لگنا  یلک  عفد  زا  نانیمطا 
: ددرگ فرصم  ریز  رش  هب  وراد  نیا  دیاب  هتفه  تدم 4  اهرویسکا ، عفد  يارب 

درک و فرصم  اتـشان  حبـص  رگیدکی  زا  هقیقد  هد  هلـصاف  هب  دیاب  ار  لومیت  مرگ  يوتحم 50/0  هشاک  زور 8  ره  رد  موـس ، لوا و  هـتفه  رد 
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لوـلحم هیقنت  کـی  دـیاب  زین  زور  ود  ره  هلـصاف  رد  درب . راـک  هـب  یکمن  لهـسم  کـی  زین  یمتـشه  هتـشاک  فرـصم  زا  دـعب  تعاـس  کـی 
. درک لامعتسا  بآ )  مرگ  رد 250  ماعط  کمن  مرگ   5 ماعط (  کمن  کینوترپیه 

فرصم حبص  زور  ره  تومسیب  تارتینوس  مرگ  ناوت 10  یم  طقف  هدرب و  راکب  رگید  يوراد  ای  لومیت  ًالوصا  دیابن  مراهچ  مود و  هتفه  رد 
. درک هتشغآ  لمولاک 30/1  دامپ  هب  دیاب  ار  نآ  یجراخ  دودح  عفد و  يارجم  زین  اوادم  هرود  مامت  رد  دومن .

دامپ 1 ا 2 ای  قاشنتسا و  نامـسناپ و  هرغرغ ، تهج  راد )  لکلا  بآ  رازه (  رد  ات 5  ياهلولحم 1  تروص  هب  جراخ  لامعتسا  رد  لومیت  زا 
[. [2و37 دیآ یم  لمع  هب  هدافتسا  هریغ  دصرد و 

: ناریا رد   Thymus سنج مهم  ياه  هنوگ 
، ناگرگ یلامش (  ياه  ناتـسا  رد  هنوگ  دنراد ه 10  روشک  یبرغ  لامـش و  رد  ار  یگدنکارپ  نیرتشیب  ناریا ، هدـش  شرازگ  هنوگ  هدراهچ 
، يرایتخب لاـحمراهچ و  ناتـسرل ، ناتـسدرک ، نادـمه ، نارتخاـب ، ناـجیابرذآ ، یبرغ (  ياـه  ناتـسا  رد  هنوگ   11 ناردـنزام ،)  نـالیگ و 
رد هنوـگ  ود  سراـف و  رد  هنوـگ  کـی  دزی ،)  كارا ، نیوزق ، نانمـس ، نارهت ، زکرم (  رد  هنوـگ   7 ناهفـصا ،)  دـمحاریوب و  هیولیکهک و 

. دراد دوجو  نامرک 
[. 28] تسا هدیدرگ  هئارا  دنراد  دوجو  ناریا  فلتخم  قطانم  رد  هک  ییاه  هنوگ  تسرهف  ریز  رد 

: یلامش ياه  ناتسا  رد  دوجوم  ياه  هنوگ 
 Thymus fallax.1

 T. transcaucasicus.2
 T. kotschyanus Boiss.3

 T. fedtschenkoi Ronniger.4
 T. migricus Klokov.5

 T. transcaspicus Klokov.6
 T. pubescens Boiss.7

 T. carmanicus Jalas.8
 T. causcasicus Wild.9

 T. nummularius.10
: ناریا برغ  رد  دوجوم  ياه  هنوگ 

 T. persicus.1
 T. daenensis.2

 T. fallax.3
 T. transcaueasicus Ronniger.4

 T. kotschyanus Boiss.5
 T. fedtschenkoi Ronngier.6

 T. migricus klokov.7
 T. trautvetteri Klokov.8

 T. pubescens Boiss.9
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 T. caucasicus Wild.10
 T, eriocalyx.11

: نارهت فارطاوزربلا  ياه  هوک  رد  دوجوم  ياه  هنوگ 
 T. daenensis.1

 T. fallax.2
 T. kotschyanus Boiss.3

 T. fedtschenkoi Ronniger.4
 T. pubescens Boiss.6
 T. caucasicus Wild.7

 T. carmanicus Jalas.8
(: نامرک سراف و   ) ناریا بونج  رد  دوجوم  ياه  هنوگ 

 T. daenensis lancifolius.1
 T. fedtschenkoi Ronniger.2

 T. carmanicus Jalas.3
 : Thymus daenensis یهوک نشیوآ 

هداس هداتسیا -  cm 25 ات لوط 10  هب  رادـلگ  هقاس  یبوچ . هیاـپ  نبرد و  یتشلاـب ، ییاـه  هتوب  تروص  هب  هقاـسرپ و  اـیاپ - تسا  یهاـیگ 
یتشپ حطس  رد  زین  كون  يا ، هزینرـس  کیراب - یغرم  مخت  ات  يا  هزینرـس  گربمد - نودب  گرب  مه - رب  هدیباوخ و  ياهکرک  زا  هدیـشوپ 

ای يا  هپک  هاتوک  نیذآ  لگ  رد  عمتجم  گنر  مک  سای  شفنب و  یتروص  اهلگ  ینایم - هتسجرب  گربگر  یفرط و  گربگر  جوز  ود  ياراد 
تروص هب  لگ  هساک  یناوغرا - هب  لیامتم  یهاگ  گرب - هیبش  ًابیرقت  اهلگ  ره  هقاس  ياهتنا  رد  مه  هب  کیدزن  ياه  هخرچ  لماش  دـننامرس 

. ریت دادرخ و  رد  لگ  مسوم  يا  هناوتسا  ًابیرقت  هلول  ياراد   – mm 3/5 ات  5/4
 : Thymus caucasicus یهوک نشیوآ  يا  هنوگ 

هخاش بعـشنم - ددـعتم و  رایـسب  هقاس  نازیخ - ای  هتخیوآ  ًابیرقت  هداتـسیا -  ریغ  ًالومعم  یبوچ - هیاپ  رد  ینمچ - زبس  اـیاپ - تسا  یهاـیگ 
نیذآ لگ  تهج  رد  جیردت  هب  مکحم و  ًابیرقت  يا  هقاس  گرب  رادـکرک - ًالماک  نازیخ -  - cm 2-8 لوط هب  یخن  كزان و  رادلگ  ياه 

ای كرک  نودـب  زیت - كون  شیب  مک و  رودـم - همین  ای  یغرم  مخت  هژاو  ای  یغرم  مخت  یـضیب - رـصتخم - گربمد  ياراد  هدـش - رتگرزب 
. یناکتسا هلول  اب  یناوغرا  لگ  هساک  دننام . هپک  هاتوک و  نیذآ  لگ  رد  عمتجم  یتروص - ای  یناوغرا  اهلگ  رادکرک -

 : Thymus fallax یهوک نشیوآ  يا  هنوگ 
هیاپ رد  بعشنم ، رایسب  مکحم  هقاس  میخـض . مکحم و  هشیر  اب   cm 30 ات عافترا 15  اب  یبوچ - هیاپ  رد  هداتـسیا و  يا  هتوب  ایاپ - یهاـیگ 

. هتشگرب هاتوک و  ياهکرک  زا  هدیشوپ  شوگراهچ  عطقم  ياراد  شیب  مک و  - cm 15 ات عافترا 10  هب  راد  لگ  ياه  هخاش  اب  یبوچ -
زبس اه  هتکارب  نوتیپاک )  هاتوک (  نیذآ  لگ  کی  رد  عمتجم  یتروص  دیفـس ، اهلگ  زیت - كون  یجنک - هدعاق  رد  یـضیب  يا  هزین  ياهگرب 

. دادرخ تشهبیدرا ، لگ  مسوم  رتمیلیم - لوط 6  هب  لگ  ماج  اهگرب  هباشم  یفلع -
 : Thymus Pubescens یهوک نشیوآ  يا  هنوگ 

هدرتسگ و یهاگ  نازیخ  هداتفا - ياه  هخاش  اب  هخاش  رپ  یبوچ ، هیاپ  رد  هقاس  یبوچ - تخـس و  نب  اب  ینمچ  ًابیرقت  هاـتوک  ًاـبلاق  ياـه  هتوب 
عطقم اب  یبوچ  هیاـپ  رد  اـی  یفلع - رادـکرک  ًاـبلاق  - cm 8 ات لوط 2  هب  رادـلگ  میقع و  ياهکخاش  هخاش و  اـب  بعـشنم  رایـسب  هدـیباوخ 
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اه هدـغ  شوپ - هنیکرک  ای  كرک  نودـب  زیت - كون  سأر  رد  یجنک و  هدـعاق  رد  یـضیب  ای  يا  هزینرـس  شوگراـهچ  گرب  شوگراـهچ -
. هیاپ نودب 

ای یناوغرا - ای  زبس  هساک  اهلگ  هباشم  زبس - هتکارب  دننام - هپک  نیذآ  لگ  رد  عمتجم  ًابلاغ  دیفـس - هب  لیامتم  یمک  شفنب  ای  یتروص  لگ 
. دادرخ تشهبیدرا ، لگ  مسوم  يا -  هناوتسا  مین  يا  هلول 

: یهوک نشیوآ 
هلزن هفرس ، هایس  يارب  جنـشت و  درد ، دض  روآ ، هدعاق  روآ ، قرع  روآ ، طلخ  شخبورین ، هدعم ، يوقم  تیـصاخ  ياراد  زین  یهوک  نشیوآ 

یم لسع  اب  ار  نآ  هدـناشوج  تسا . دـیفم  لصافم  مرو  مسیتامور و  لاهـسا ، هدور ، تـالالتخا  مضه ، ءوس  عاونا  مکـش و  خـفن  اهـشنورب ،
. دنروخ

. تسا نشیوآ  گرب  هب  هیبش  شیاهـشگرب  زمرق و  شیاهلگ  هاتوک و  كزان و  شیاه  هقاس  دـیور . یم  اه  هداج  اـه و  هپت  يور  رب  هاـیگ  نیا 
. تسا رطعم  نشیوآ و  صاوخ  لثم  نآ  صاوخ  اریز  دنمان  یم  زمرق  نشیوآ  ار  نآ  هسنارف  رد  تهج  نیدب 

، دـننکیم لامعتـسا  یمـشچ  ياهوراد  رد  عیام  روط  هب  بالگ  ياـج  هب  ار  نآ  قرع  تسا و  رثؤم  ینیب  يزیرنوخ  ندـمآ  دـنب  رد  یتوکاـک 
فرصم دناشوج و  بآ  رتیل  کی  رد  دیاب  ار  نآ  مرگ  تسیب  تسا . دیفم  مکـش  مرک  مسیتامور و  فتیـشنورب  هفرـس ، هایـس  يارب  یتوکاک 

[. 36] درک
 : Zataria multiflora زاریش نشیوآ 

- یبلق ًاـبیرقت  تردـنب  درگ  هدـعاق  اـب  يوضیب  اـی  يا  هریاد   mm -( 13  ) 7-5 ( 3  ) لوط هب  اهگرب  رادـکرک - دیفـس  تسوپ  اـب  اـه  هخاـش 
- كرک نودب  ًالماک  ماجنارس  دیفس ، ياهکرک  اب  ناوج  تلاح  رد  راد  كون  ًابیرقت  هدش  نهپ  يا - هریاد  تردن  هب  ای  درگ  سأر  هدیربرس ،

ياپ رد  یکچوک  ياه  گرب  كزان ، ینییاپ  ياه  هخاش  رد  ای  کی  اپ  نودب  لکش - يا  هلبنس  ای  هوبنا ، یهورگ  يا  هتـسد  لگ  ياه  هخرچ 
. شوپ كرک  دنک - كون  شوگ ، هس  هزادنا  مه  ییات  جنپ  اه  هنادند  کچوک  رایسب  لگ  هساک  نآ -

: ناهفصا ناتسا  رد   Zataria multifora کیژولوکا تایصوصخ  یسررب 
فایلا اـب  يا  هشیر  ياراد  دـسر ، یم  مه  رتم  ات 5/1  و   cm 50 ات عافترا 20  هب  دراد  يددـعتم  ياه  هقاس  هک  اـیاپ  یفلع و  تسا  یهاـیگ 
حطـس دنتـسه . هتـشگرب  يدودـح  ات  اهگرب  هیـشاح  تسا . يرتسکاخ  زبس  گنر  هب  يوضیب  لباقتم و  کـیراب ، نآ  ياـهگرب  تسا . یبوچ 

هب لیام  دیفـس  گنر  هب  يا و  هشوخ  کچوک و  نآ  ياهلگ  تسا . سمل  لباق  ياهکرک  ياراد  نیریز  حطـس  تسا . رادکرک  یمک  ییالاب 
هب كرک و  یششوپ  جات  تسا . دادرم  ات  دادرخ  نیب  نداد  لگ  نامز  تسا . لدرخ  مخت  زا  رتکچوک  زیر و  نآ  مخت  تسا و  خرس  شفنب و 

راهب لیاوا  یشیور  لصف  عورـش  دنکیم . لمحت  ار  کهآ  % 5/36 ات 65 - و   = mm ? /cm 4EC نازیم تـسا و   cm 170×160 داعبا
[. 34] تسا

. : Thymus serpyllum L ربنسیس
نآ زا  زبس  ای  زمرق  گنر  هب  یناوارف  هدنزخ  ياه  هقاس  هک  دراد  یلـصا  هشیر  کی  ریغتم . رایـسب  لکـش  ظاحل  زا  ایاپ و  تسا  یهایگ  حرش :
هقاس دنهد . لیکشت  ار  لماک  شـشوپ  کی  دنناوت  یم  تسا و  رتم  یتناس  عافترا 30  هب  رتم و  یلیم  ات 2  اه 1  هقاس  رطق  دوش . یم  بعـشنم 
یلیم ات 8  لوط و 2  رتم  یلیم  ات 16  هدوب و  يا  هزین  ای  یغرم  مخت  اهگرب  دنتـسه . رتم  یتناس  عافترا 15-2  هب  رادلگ  ياه  هناوج  ياراد  اه 

هایگ ياهتمسق  مامت  دنا . هتفرگ  رارق  هدرـشف  روط  هب  هقاس  سأر  رد  دنگنر و  یتروص  اهلگ  دنتـسه . رادکرک  شیب  مک و  هتـشاد و  انهپ  رتم 
. دهد یم  لگ  رویرهش  ات  تشهبیدرا  ياههامرد  دراد . ومیل  ای  نشیوآ  هیبش  ییوب  تسا و  رطعم  رایسب 

. دنرت بولطم  ییوراد  رظن  زا  دنراد  نشیوآ  يوب  هک  یناهایگ  هدش . کشخ  رادلگ  هایگ  هدافتسا : دروم  تمسق 
، دیور یم  اپورا  رساترس  یناتسهوک  عتارم  یگنس و  کشخ و  یحاون  رد  اه ، هداج  رانک  اه ، هناخدور  لحاوس  رد  يروآدرگ : هاگتـسیز و 
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دنناکشوخ . یم  دارگیتناس  هجرد  زا 35  رتمک  یترارح  رد  هیاس  رد  هدرک و  يروآ  عمج  ار  رادلگ  هایگ  دیور ، یم  روفو  هب  ناتسلگنا  رد 
دیور . یم  ناریا  يزکرم  یحاون  نامرک و  ناهفصا ، ناگرگ ، رد  هایگ  نیا  ناریا :

يارب یباـهتلا  دـض  تیـصاخ  ياراد  هاـیگ  نیا  دراد . نناـت  یمک  رادـقم  نینچمه  تسا ، نآ  یلـصا  بیکرت  رارف  سناـسا  رثا : تاـبیکرت و 
دوش . یم  فرصم  زین  یشراوگ  ياه  یتحاران  يارب  تسا . هفرس  هایس  نیکست  تیشنورب و 

يارب دیناشوجن )  ار  نآ  دنامب . دیرازگب  دیزیرب و  بآ  رتیل  مین  رد  ار  هایگ  هدش  دروخ  زا  يروخاذغ  قشاق   2-1 هایگ (  هدرک  مد  فرصم :
[. 35] دنلام یم  اه  مخز  يور  رب  نآ  هدرک  مد  تسه . مه  یلاهسادض  تیصاخ  ياراد  دور . یم  راک  هب  هفرس  هایس  يارب  رتشیب  تیشنورب و 

 : Thymus caramanicus ینامرک نشیوآ 
اب ًابلاغ  - cm 10-3 عافترا هب  رادلگ  هخاش  هدـیمخ - یمک  ای  نیمز  يور  هدرتسگ  هدـنوش - یبوچ  هدـعاق  رد  اه  هقاس  يا - هتـشپ  یبشخ 

ًابیرقت یغرم - مخت  کچوک - يا  هتـسد  يا - هدعاق  هدنبای  شیازفا  الاب  رد  هخاش  ياه  گرب  هدرتسگ - ًابیرقت  يادـج  دـنلب و  ياه  كرک 
گرب هدنوش - یناوغرا  یهاگ  اما  درادـن - توافت  اه  گرب  اب  ینوریب  ياه  هگرب  ناسرـس ، نیذآ  لگ  یتشوگ - شیب  مک و  راد - گربمد 

. يا هناوتسا  ًابیرقت  یکرک  هلول  هدنوش - یناوغرا   mm 2/5-4 لوط هب  هساک  يا  هزینرس  - mm 2-1 لوط هب 
 : Thymus kotschyanus

كرک اب   cm 12 لوط هب  رادـلگ  ياه  هقاس  يا - هدـعاق  هدرتسگ  ياه  هخاش  نودـب  ناوارف ، ياه  هخاش  اب  هاتوک  تسار ، ًاـبیرقت  يا  هتوب 
. عونتم ياه 

7 - 5/4  ( 5/3 ضرع (  هب  لوط 13-9  هب  هباشم ، يا )  هدـعاق  زج  هب  یگمه (  نیذآ  لگ  ریز  رد  تفج  رادلگ 4-6  ياه  هقاس  ياه  گرب 
ًابلاغ كرک - یب  ای  نوگانوگ  ياهکرک  اب  دـنک - كون  يا  هوگ  ات  هدیربرـس  يا  هدـعاق  اب  یغرم  مخت  شیب  مک و  اه  گرب  - mm -( 9)
هیبش نآ  هدـنریگربرد  ياه  هگرب  مکارتم - لوتیپاک  رد  عمتجم  هوبنا - ناسرـس  نیذآ  لگ  صخـشم - یناتحت  حطـس  ياه  گربگر  زمرق -

. یناکتسا شیب  مک و  ات  يا  هناوتسا  ًابیرقت  هساک  هلول  یگنرریغ - ًابلاغ  اه و  گرب 
: هدافتسا دراوم 

میدق بط  رد  فلا )
 ( دشاب لومیت  هدام  لنف ، زا  دـصرد  لقادـح 5/0  هک  هدـش (  کشخ  هایگ  زا  مرگ  ات 2  رادـقم 1  يواح  ياچ  ناملآ ، یهاـیگ  بط  رد  - 1

[. 8] دوش یم  هدافتسا  یسفنت  هاگتسد  یناقوف  تمسق  زا  یحشرت  یطاخم  ياشغ  تاباهتلا  هفرس و  هایس  تیشنورب ، میالع  يارب 
یگدـعاق جنـشت ، عفر  يارب  نآ  مرگ  هدرک  مد  کی  يرامیب و  زا  دـعب  تهاقن  هرود  همـضاه و  ءوس  يارب  هایگ  لـگ  زا  درـس  هدرک  مد  - 2

[. 11] دنا هدرک  زیوجت  روآ  قرع  کی  ناونع  هب  دردرس و  جنلوق ، مکش ، خفن  كاندرد ،
هب هفرـس  هایـس  یلومعم و  ياه  هفرـس  نامرد  روآ و  قرع  روآاهتـشا ، ناونع  هب  هدش  کشخ  ای  هزات  هایگ  هدـناشوج  ابوک ، ایبملک و  رد  - 3
هک یعیام   = enema هیقنت (  تروص  هب  نینچمه  نآ  هراصع  دوش و  قاشنتسا  تسا  نکمم  هایگ  ناشوج  روخب  هتبلا  دوش . یم  هدرب  راک 

[. 11] دوش ناسنا  ندب  دراو  دننک )  یم  هدور  دراو  دعقم  زا 
بجوم نآ  ندرب  راک  هب  همک  دوش  یم  هیهت  یعضوم  ياه  مامح  يارب  ییاه  لولحم  نشیوآ  سناسا  زا  یهاگ  يدلج  ياه  يرامیب  رد  - 4

رثا روکذــم  سناـسا  ماـمح  هـک  هداد  ناـشن  ررکم  براـجت  اریز  ددرگ ، یم  يدــلج  ياـه  یتحاراـن  عـفر  تسوـپ و  لاـمعا  ندــش  يوـق 
[. 14] دراد ندب  تسوپ  يور  رب  یگدننکزمرق 

هب یحطس  كرحم  هدننک و  مرگ  ناونع  هب  لصافم  يور  رگید  ياه  نغور  ای  نوتیز  نغور  اب  یجراخ  فرـصم  رد  ار  نشیوآ  سناسا  - 5
[. 14] ددرگ یم  دراو  تسا  یمسیتامردض  رثا  ياراد  هک   Baum opodeldock لومرف رد  نشیوآ  سناسا  دنرب . یم  راک 

هب دوخ  ياهتیمومـسم  رد  نآ  ندرک  ینوفعدض  ای  هدور و  ياه  يرامیب  رد  دناوت  یم  هدننک ، ینوفعدض  رثا  ندوب  اراد  تلع  هب  لومیت  - 6
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لومعم رتمک  ظاحل  نیا  زا  نآ  فرـصم  یلو  دـنک  رهاظ  دـیفم  رثا  يریگـشیپ )  ناونع  هب  ابو (  يرتناـسید و  هدور ، تنوفع  زا  یـشان  دوخ 
تروص هب  موتسولیکنآ (  کمرک و  ودک ، مرک  لافـسوکیرت ، ياه  مرک  عفر  يارب  مرکدض  رثا  ندوب  اراد  تلع  هب  نآ  زا  ضوع  رد  تسا .

[. 14] دیآ یم  لمع  هب  هدافتسا  هیقنت ) 
هدرک مد  ای  روتنت  لکش  هب  هک  روآ  طلخ  یسنج و  كرحم  شخب ، مارآ  ناونع  هب  یتنس  بط  رد  کشخ )  ای  هزات  تروص  هب  نشیوآ (  - 7

لصفم کی  شچیپ  یگتفوک ، یتسوپ (  یمسیتامر و  تالکشم  هب  کمک  يارب  اه )  مامح  انش (  رختـسا  رد  نینچمه  دوش و  یم  فرـصم 
[. 8] دوش یم  هدافتسا  هریغ )  نآ و  ياه  طابر  زا  یضعب  ییزج  یگراپ  اب  هارمه 

دیدج بط  رد  ب )
هفرـس و ياه  هرطق  رد   rubefacient ای  Counterirritant خـفندض ، مساپـسادض ، رطعم  ءزج  کـی  ناونع  هب  نشیوآ  نغور  - 1

تابیکرت رد  لومیت  زا  نیا  رب  هوالع  دوش . یم  یهباشم  ياه  هدافتـسا  زین  نشیوآ  نغور  رد  دوجوم  لومیت  زا  دـشاب . یم  قیقر  ياـه  مهرم 
[. 8] دوش یم  هدافتسا  هریغ  ینادند و  ياه  نویسالومرف  تسوپ 9 ، یچراق  ياه  یگدولآ  يارب  یچراقدض ( 

زور رد  تبون  رد 3  مرگ  رادقم 2  هب  مرکدض  يوراد  ناونع  هب  دشاب  یم  رادبالق )  مرک  صوصخ  هب  مرکدـض (  لومیت  هک  ییاجنآ  زا  - 2
[. 13] دوش یم  فرصم 

رثا رد  نآ  یبورکیمدـض  تیـصاخ  تسا و  حرطم  شک  بورکیم  ناوـنع  هب  نونکاـت  نرق 16  زا  یمـسر  روـط  هب  نشیوآ  زمرق  نـغور  - 3
اه و هدـننک  كاپ  اهنوباص ، اه ، نادـندریمخ  هرغرغ ، ياه  لولحم  اه ، هیوش  ناهد  رد  يدایز  رادـقم  هب  دـشاب و  یم  لورکاوراک  لومیت و 

رتیل یلیم  ات 6/0  زد 3/0  رد  تیشنورب  لس و  هفرـس و  هایـس  نامرد  رد  تسا . هدش  فرـصم  هدننک  ینوفعدض  یبط  فلتخم  ياه  هدروآرف 
[. [8و14و13 تسا هدش  هیصوت 

هدام ناونع  هب  هک  دشاب  یم   ( Cough linctuses هفرسدض (  ظیلغ  ياه  تبرش  هدنزاس  داوم  زا  یکی  نشیوآ  زا  یجارختسا  عیام  - 4
، اه همـضاهءوس  زا  یـضعب  عفر  رد  یهاـگ  یلکلا  ياـه  لولحم  تروص  هب  نآ  سناـسا  زا  دریگ . یم  رارق  هدافتـسا  دروم  زین  هدـنهد  معط 

[. 14] دوش یم  هدافتسا  هداس  مرک  عفد  هداس و  ياه  لاهسا 
تسا و روآ  شزوس  كرحم و  تدـش  هب  اما  دوش  یم  فرـصم  اـه  شوج  اـه و  مخز  يور  هدـننک  ینوفعدـض  کـی  ناونع  هب  لومیت  - 5

لولحم مرف  هب  تسوپ  یچراق  ياه  يرامیب  نامرد  رـضاح ، لاح  رد  نآ  هدـمع  شقن  دوش . یم  هتـساک  اـه  نییتورپ  اـب  ساـمت  رد  شریثأـت 
فقوتم هدام  کی  ناونع  هب  تسوپ  نیـصصختم  طسوت  راد  دـی  لومیت  تاقوا  یهاگ  دـشاب . یم  دـصرد  يوق 2  ردوپ  ای  دـصرد  یلکلا 1 

[. 11] دوش یم  فرصم  اهدامپ  نویسول و  اهردوپ ، مرف  هب  چراق  هدنشک  يرتکاب و  دشر  هدننک 
هب اـه  گر  رد  نوخ  راـشف  شهاـک  ببـس  دوش  قیرزت  نآ  ياـه  هچیهاـم  نورد  هب  اـی  هدـناروخ  شوگرخ  هب  نشیوآ  نغور  هک  یتقو  - 6

نویـسلوما 5 تروص  هب  یتقو  دوش . یم  سفنت  تاعفد  شیازفا  ببـس  رتالاب  ياهزد  رد  نینچمه  هدش و  بلق  مظنم  ضابقنا  عیرـست  هارمه 
[. 8] دیدرگ نوخ  راشف  شهاک  سفنت و  مجح  شیازفا  ببس  نشیوآ  نغور  دش  قیرزت  هبرگ  ياه  گر  لخاد  هب  کمن  لولحم  دصرد 
يارب باتفآ  هعـشا  بیـسآ  شراـخ و  تیـساسح ، زا  هدـننک  يریگولج  صاوخ  ياراد   ( Red thyme oil نـشیوآ (  زمرق  نـغور  - 7
داجیا شوم  شوگرخ و  تسوپ  يارب  ار  شراخ  دیدش و  شزوس  دوش  فرـصم  هدـشن  قیقر  تروص  هب  هک  یتقو  یلو  تسا  ناسنا  تسوپ 

[. 8] دنک یم 
هدـنرادهگن نادیـسکا ، یتنآ  یچراقدـض ، ییایرتکابدـض ، صاوخ  ياراد  هک  تسا  فورعم  سناسا  هد  هلمج  زا  نشیوآ  یلنف  سناسا  - 8

[. [17و6 دشاب یم  نارادناتسپ  رد  يریپ  هدنهدریخأت  اذغ و  یعیبط 
، هدور هدعم و  ینوفعدـض  يارب  هتبلا  دوش  یم  زیوجت   Cocidiodal و Moniliasis, Blastomycosis یگدولآ يارب  لومیت  - 9
ای تافلوس  تروص  هب  راردا  رد  نآ  دـصرد  هدش و 50  بذج  اه  هدور  قیرط  زا  دوش و  یم  لاهـسا  ببـس  هک  تلع  نیدب  هدـشن ، هیـصوت 
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[. 11] دوش یم  عفد   glucuronate
فرـصم دروم  هدرتسگ  روط  هب  هدـش و  هتخاس   Thymus vulgaris زا یفلتخم  ییوراد  ياـه  هدروآرف  روـشک ، رد  نوـنکا  مه  - 10

هب هدروآرف  هس  نیا  هک  درب  مان  ار  نایمیت  تبرش  سکمیت و  تبرـش  صرق و  اترآ ، میت  هرطق  ناوت  یم  هلمج  نآ  زا  دریگ . یم  رارق  نارامیب 
[. 30] دنور یم  راک  هب  روآ  طلخ  هفرسدض و  ناونع 

 . نشیوآ زا  لصاح  ياه  هدروآرف  زا  يا  هنومن   ml 15 تیلورتساگ یکاروخ  هرطق 
تارییغت همضاه و  ءوس  یمکش ، درد  هچیپ و  لد  ندرک ، شرت  شزوس ، خفن ، لماش :  ( IBS ریذپ (  کیرحت  هدور ، مردنس  مئالع  نامرد 

. جازم تباجا 
. سناسا جیراب  تاجناخراک  تخاس  نشیوآ ، سناسا  هرثؤم : هدام 

یتـنآ رثا  ياراد  تسا . لومیت   mg 1/4 يواح  Zataria multiflora زاریـش  نشیوآ  زا  شراوگ  هاگتـسد  رب  هرثؤم  هرطق  تروـصب 
. تسا رثؤم   IBS عفر رد  هک  هدش  تابثا  خفن  دض  شراوگ و  هاگتسد  تاکرح  هدننک  میظنت  کیدومساپسا ،

تسا نکمم  دوش و  ینالـضع  فعـض  غارفتـسا و  عوهت ، دردرـس ، هجیگرـس ، ببـس  دناوت  یم  سناسا  رد  دوجوم  لومیت  یبناج : ضراوع 
نکمم ساسح  دارفا  رد  ای  هدروآرف و  يالاب  زور  رد  اهنت  دراوم  نیا  رد  دوش . ندـب  يامد  یـسفنت و  هاگتـسد  بلق ، تیلاـعف  شهاـک  ببس 

. دوش داجیا  تسا 
. یهدریش یگلماح ، دیئوریت ، هدغ  تالالتخا  فرصم : عنم 

طایتحا اب  یـسفنت  یبلق و  نارامیب  رد  دوش . فرـصم  اذغ  زا  دـعب  وراد  بآ ، ناکتـسا  کی  اب  هرطق  راب 20  ره  راـب ، يزور 3  فرصم : زور 
. دوش فرصم 

: اه شور  داوم و 
رد جرک  درجله  رد  عقاو  یهاگـشناد  داهج  ییوراد  ناـهایگ  هدکـشهوژپ  هعـسوت  تشک و  یـشهوژپ  هورگ  هعرزم  رد  يا  هژوررپ  یط  رد 

نییعت و  تشادرب )  فلتخم  نامز   5 دشر (  هرود  کی  یط  نشیوآ  یفیک  یمک و  درکلمع  تارییغت  یـسررب  يارب  یعارز 1377-78  لاس 
هب هایگ  نیا  يور  یتاقیقحت  رتمیتناـس )  لصاوف 50  هب  ییاه  فیدر  يور  رب  رتمیتناـس   45 ، 30 حطـس 15 ، هس  رد  تشاک (  هلـصاف  تارثا 

تروص هب  هک  دـشاب  یم  رارکت  هس  رد  یفداـصت  لـماک  ياـه  كولب  حرط  هدافتـسا ، دروـم  يراـمآ  یـشیامزآ  حرط  تسا . هدـمآرد  ارجا 
تفاب ياراد  حرط  هعرزم  كاخ  تسا . هدش  ماجنا  رامیت  رد 15  ًاعمج  تشادرب و  نامز  تشاک و  هلـصاف  روتکاف  ود  اب  لیروتکاف  شیامزآ 

. دوب ربارب 9/7   PH یمول و یسر - ینش -
بعکمرتم دـص  کی  رادـقم  هدـش  ماجنا  كاخ  شیامزآ  هب  هجوت  اب  هدـش و  هدز  مخـش  مه  رب  دومع  رابود  تشاک  زا  لبق  نشیوآ  هعرزم 

روط هب  راـتکه  رد  میـساتپ  تاـفلوس  مرف  هب   K2O مرگوـلیک موـینومآ و 60  تافـسف  مرف  هـب   P2O5 مرگوـلیک  60 هدیـسوپ ، یماد  دوک 
ياـه خـیرات  رد  تبوـن  ود  یط  كرـس  روـط  هب  هتزا  دوـک  نینچمه  دـش . طوـلخم  كاـخ  اـب  کـسید  اـب  شخپ و  نیمز  يور  تخاوـنکی 
هفاضا هعرزم  هب  راـتکه )  رد  مرگولیک  ًاـعمج 200  تبون (  ره  رد  راـتکه  رد  هروا  دوک  مرگولیک  دـصکی  نازیم  هب  و 23/2/78   17/1/78

. دش
هجوت اب  خیرات 8/6/1377  رد  سپس  يرایبآ و  هعرزم  يرات 6/6/1377  رد  دیدرگ و  داجیا  هعرزم  رد  رتم  یتناس  لصاوف 50  هب  ییاهرایش 

هب ترک  ره  ياهرایـش  يور  اـهاشن  دوب و  رتم  نشیوآ 2×4  ياه  ترک  داعبا  دـندیدرگ . لـقتنم  نیمز  هب  اـهاشن  یـشیامزآ ، حرط  هشقن  هب 
. دندش هتشاک  رامیت  عون  هب  هتسب  رتم  یتناس  30 و 45  لصاوف 15 ،

طـسوت نیجو  اب  زین  هعرزم  زره  ياه  فلع  دـیدرگ و  ماجنا  هقطنم  ییاوه  بآ و  طیارـش  هب  هجوت  اب  هایگ و  زاین  ساسا  رب  هعرزم  يراـیبآ 
. دندش لرتنک  تسد 
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: دندش تشادرب  كاخ  حطس  زا  رتم  یتناس  عافترا 10  زا  یشیامزآ  حرط  هشقن  ساسا  رب  فلتخم  نامز  رد 5  ناهایگ 
. دندوب یهدلگ  عورش  هلحرم  رد  راممیت  نیا  ياه  هتوب  - 12/2/78 . 1

. دندوب لماک  یهدلگ  هلحرم  رد  رامیت  نیا  ياه  هتوب  - 21/2/78 . 2
. دندوب هویم  لیکشت  هلحرم  رد  رامیت  نیا  ياه  هتوب  - 2/3/78 . 3

هدیسر یهدلگ  عورش  هلحرم  هب  ًاددجم  هدش و  تشادرب  خـیرات 12/3/78  رد  رابکی  هک  دوب  ییاه  هتوب  زا  تشادرب  عقاو  رد  - 30/3/78 . 4
. دندوب

. دندش تشادرب  نادنبخی  عورش  زا  لبق  ددجم ، دشر  زا  سپ  هدش و  تشادرب  ًالبق  هک  دوب  ییاه  هتوب  زا  تشادرب  عقاو  رد  - 21/7/78 . 5
تهج دـنوش . کشخ  ات  دـندش  شخپ  نلاس  فک  رد  رت  نزو  نییعت  نیزوت و  زا  سپ  لقتنم و  هیاس  هب  تشادرب  زا  سپ  هلـصافالب  ناهایگ 
نازیم تبوطر و  دصرد  نییعت  تهج  ندش  کشخ  زا  سپ  اه  هنومن  دندش . ور  ریز و  بسانم  نامز  رد  ناهایگ  ندـش ، کشخ  یتخاونکی 

. دندیدرگ لقتنم  هاگشیامزآ  هب  سناسا 
جارختسا و نآ  سناسا  بآ ، اب  ریطقت  شور  هب  هدرک و  نیزوت  ًاقیقد  ار  کشخ  نشیوآ  ییاوه  مادنا  ردوپ  مرگ   100 يریگ ، سناسا  يارب 
زا هدافتـسا  اب  اه  هنومن  لورکاوراک  لومیت و  نازیم  دیدرگ . نییعت  كراتـسا  نید  هاگتـسد  اب  اه ، هنومن  تبوطر  نازیم  دـش . يریگ  هزادـنا 

يرامآ Mstatc و همانرب  زا  هدافتـسا  اب  اه  هداد  يرامآ  زیلانآ  دـش . يریگ  هزادـنا   Area Normalization شور هب   GC هاگتسد
. دش ماجنا  نکناد  نومزآ  زا  هدافتسا  اب  زین  اه  نیگنایم  هسیاقم 

: جیاتن
تشادرب

ریثأت لورکاوراک  سناسا و  دـصرد  نینچمه  لورکاوراک و  لومیت و  سناسا ، کشخ ، هدام  رت ، نزو  ياهدرکلمع  يور  رب  تشادرب  نامز 
نزو ياهدرکلمع  نیرتشیب  تسا . هدوبن  راد  ینعم  يرامآ  رظن  زا  لومیت  دصرد  يور  نآ  رثا  یلو  تسا  هتـشاد   ( P< 10/0 يراد (  ینعم 

 ) مراـهچ تشادرب  رد  سناـسا  دـصرد  نیرتـالاب  و   ( 21/7/1378 رخآ (  تشادرب  رد  لورکاوراـک  لوـمیت و  سناـسا ، کـشخ ، هداـم  رت ،
هب (. 5 لودج ) دنتـشادن مه  اب  يراد  ینعم  توافت  يرامآ  رظن  زا  فلتخم  ياه  تشادرب  رد  لومیت  دصرد  تسا . هدش  هدـهاشم   ( 30/3/78

. تسا هدش  يریگ  هزادنا  دروم  ياهرتماراپ  رتشیب  رد  يراد  ینعم  توافت  داجیا  ببس  یلصف  تارییغت  لاح ، ره 
تشاک هلصاف 

هدش يریگ  هزادنا  ياهروتکاف  ریاس  يور  رب  نآ  رثا  یلو  هتشادن  يراد  ینعم  ریثأت  سناسا  دصرد  لومیت و  دصرد  يور  رب  تشاک  هلـصاف 
تشاک 15 هلـصاف  رد  لومیت  سناسا و  رت ، نزو  کـشخ ، هداـم  ياـهدرکلمع  نیرتشیب  (. 4 لودج ) تسا هدوب   ( P< 10/0 يراد (  ینعم 

رظن زا  یلو  هدـش ، لصاح  رتم  یتناـس  تشاک 45  هلـصاف  رد  لومیت  سناسا و  دـصرد  نیرتالاب  دـنچ  ره  تسا . هدـمآ  تسد  هب  رتم  یتناس 
یتناس تشاک 45  هلـصاف  رد  نشیوآ  یفیک  یمک و  درکلمع  نیرتمک  لاح  ره  هب  (. 6 لودج ) دنا هتشادن  مه  اب  يراد  ینعم  توافت  يرامآ 

. تسا هدش  لصاح  رتم 
لباقتم رثا 

نآ رثا  یلو  تسا  هدش   ( P< 10/0 راد (  ینعم  يرامآ  رظن  زا  لورکاوراک  درکلمع  دصرد و  يور  تشاک  هلـصاف  تشادرب و  لباقتم  رثا 
(. 4 لودج ) تسا هدوبن  راد  ینعم  يریگ ، هزادنا  دروم  ياهرتماراپ  ریاس  يور 

نشیوآ هایگ  هدش  يریگ  هزادنا  ياهرتماراپ  سنایراو  زیلانآ  لودج  هرامش 4 - لودج 
تاعبرم نیگنایم 

لورکاوراک دـصرد  لومیت  درکلمع  لومیت  دـصرد  سناسا  درکلمع  سناسا  دـصرد  کشخ  هدام  رت  نزو  يدازآ  تاجرد  تارییغت  عبانم 
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لورکاوراک درکلمع 
كولب 2 0434/4 425/0 001/0 84/124 32/130 15/12 227/0 013/0

A ) 4 170/35 197/5 609/0 17/1700 71/163 05/150 317/2 824/0 تشادرب ( 
B) 2 615/14 487/2 029/0 64/538 32/6 52/100 874/1 313/0  ) تشاک هلصاف 

B×A 8 436/0 054/0 032/0 50/13 93/75 48/6 556/0 115/0
اطخ 28 306/0 042/0 024/0 84/23 52/105 15/8 245/0 029/0

لومیت و سناـسا ، درکلمع  نازیم و  کـشخ ، رت و  هداـم  درکلمع  عاـفترا ، رطق ، رب  تشادرب  فلتخم  ياـه  ناـمز  ریثأـت  هرامش 5 - لودج 
نشیوآ لورکاوراک 

لورکاوراک لومیت  سناسا  راتکه ) رد  نت   ) کشخ هدام  راتکه ) رد  نت   ) رت نزو  تشادرب  هلحرم 
( راتکه رد  مرگولیک   ) درکلمع دصرد )%(  راتکه ) رد  مرگولیک   ) درکلمع دصرد )%(  راتکه ) رد  مرگولیک   ) درکلمع دصرد )%( 

c لوا
d 160/6
c 770/1
C 767/1
a 012/31
b 202/52
b 206/16
b 469/0

140/0
b مود

c 170/7
bc 346/2
b 860/1
a 756/40
a 509/50
b 389/20
b 213/0

083/0
ab موس
b 455/7
c 633/2
b 653/1
a 253/43
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a 172/51
b 000/22
b 318/0

146/0
d مراهچ
e 077/3
a 050/1
d 317/2
a 382/24
c 980/49
b 204/12
b 163/0

039/0
a محنپ
a 084/8
b 976/2
a 044/2
a 489/60
a 611/41
a 967/20
a 395/1

772/0
لوـمیت و سناـسا ، درکلمع  نازیم و  کـشخ ، رت و  هداـم  درکلمع  عاـفترا ، رطق ، رب  تـشادرب  فـلتخم  لــصاوف  ریثأــت  هرامـش 6 - لودج 

نشیوآ لورکاوراک 
لورکاوراک لومیت  سناسا  راتکه ) رد  نت   ) کشخ هدام  راتکه ) رد  نت   ) رت نزو  تشک  هلصاف 

( راتکه رد  مرگولیک   ) درکلمع دصرد )%(  راتکه ) رد  مرگولیک   ) درکلمع دصرد )%(  راتکه ) رد  مرگولیک   ) درکلمع دصرد )%( 
a 15

a 384/7
a 531/2
a 901/1
a 564/45
a 438/48
ab 200/21
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ab 432/0
244/0
b 30

b 370/6
a 211/2
a 905/1
a 723/40
b 111/49
a 719/17
a 898/0

376/0
c 45

c 410/5
a 723/1
b 979/1
a 649/33
b 736/49
b 141/16
b 205/0

088/0
: ثحب

رثا نشیوآ  سناسا  یفیک  یمک و  درکلمع  يور  تشاک  هلـصاف  یلـصف و  تارییغت  هک  دهد  یم  ناشن  قیقحت  نیا  زا  هدمآ  تسد  هب  جـیاتن 
 ) رخآ تشادرب  رد  حطس  دحاو  رد  کشخ  رت و  هدام  درکلمع  رثکادح  دهد  یم  ناشن  هرامش 2  لودج  هک  روط  نامه  دنراد . يراد  ینعم 

هرود لوط  رب  هوالع  نآ  تلع  تسا . هدش  لورکاوراک  لومیت و  سناسا ، درکلمع  نیرتالاب  لوصح  ببـس  هک  هدـش  لصاح   ( 21/7/1378
رتالاب و زتنسوتف  ببـس  هک  دشاب  کنخ  ياهبـش  بسانم و  ياوه  يامد  اب  یباتفآ  ياهزور  دناوت  یم  تشادرب ، زا  هلحرم  نیا  رد  هایگ  دشر 

هدـش هاـیگ  دـشر  شهاـک  سفنت و  شیازفا  ببـس  هک  هدوب  ـالاب  يدـح  هب  رگید  ياـه  تشادرب  رد  اوـه  ياـمد  تسا . هدـش  رتـمک  سفنت 
[. 31] تسا

نازیم هجیتن  رد  هدوب و  رتدنلب  زور  لوط  نامز ، نیا  رد  اریز  تسا  هدـش  لصاح  هامدادرخ  ینعی  مراهچ  تشادرب  رد  سناسا  نازیم  نیرتالاب 
دیـشروخ لماک  رون  رد  سناـسا  نازیم  نیرتشیب  هک  دـنا  هدرک  شرازگ  زین   ( 1977 ناراکمه (  یلناـی و  [. 32] تسا هدوب  رتشیب  زین  شباـت 

تحت ناهایگ  سناـسا  نازیم  هک  دـنا  هدرک  مـالعا   ( 1995 هناگادــج (  شرازگ  ود  رد  زین  شناراـکمه  وماـکل و  [. 19] دوش یم  لـصاح 
[. [17و18 دراد يرون  ياهمیژر  هب  يدایز  یگتسب  سناسا  زتنسویب  تسا و  یلومعم  رون  طیارش  تحت  ناهایگ  زا  رتشیب  یفاضا  رون  طیارش 

دـشاب نآ  رب  یجراخ  ياهروتکاف  ریثأت  مدع  رگنایب  دناوت  یم  هک  دهد  یمن  ناشن  ار  يراد  ینعم  رییغت  دشر ، لصف  لوط  رد  لومیت  دصرد 
[. 1] دشاب پیتویمیش )  کیتنژ (  ریثأت  تحت  دناوت  یم  رگید  ترابع  هب  ای 
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رد لومیت  سناسا و  دصرد  هتبلا  تسا . هدش  لصاح  رتم  یتناس  تشاک 15  هلصاف  رد  نشیوآ  سناسا  یفیک  یمک و  ياهدرکلمع  رثکادح 
نزو کشخ و  هدام  درکلمع  توافت  زا  یشان  ياهدرکلمع  توافت  نیاربانب ، دنتشادن . يراد  ینعم  توافت  يرامآ  رظن  زا  تشاک  هصاف  هس 

. تسا هدش  لصاح  رتم  یتناس  تشاک 15  هلـصاف  رد  کشخ  رت و  هدام  درکلمع  نیرتالاب  رگید ، ترابع  هب  دشاب . یم  حطـس  دـحاو  رد  رت 
شـشوپ کی  یتسیاب  يدراوم  نینچ  رد  نشیوآ )  ریظن  دوش (  یم  لصاح  یـشیور  دـشر  زا  درکلمع  هک  یناـهایگ  رد  تسا  رکذ  هب  مزـال 

لصاح مکارتم  ششوپ  نیا  رتم  یتناس  تشاک 15  هلصاف  رد  هک  [. 31] دنک بذج  ًاعیرس  ار  عشعشت  رثکادح  ات  دشاب  هتـشاد  دوجو  مکارتم 
یم تروص  هقیقد  رد  عبرم  رتم  یتناس  رب  يرلاک  لداعم 2/0  رون  تدش  رد  يرون  عابشا  یعارز  ناهایگ  زا  يرایـسب  يارب  هتبلا  تسا . هدش 
رون تدش  فاص ، زور  رد  دشاب و  ـه  تفرگ رارق  سأر  تمس  رد  دیـشروخ  هک  تسا  يربا  زور  کی  رد  رون  تدش  لداعم  رادقم  نیا  دریگ .

[. 33] دسر راد مـی  ـ قم نیا  ربارب  راهچ  هب 
درکلمع لوصح  رتم )  یتناس   15 رت (  مکارتم  تشاک  هلصاف  رد  یتح  هک  تسا  يدح  هب  نشیوآ  يارب  جرک  هقطنم  رد  رون  تدش  نیاربانب 

. تسا هلئسم  نیا  دیؤم  زین  لومیت  سناسا و  دصرد  رد  راد  ینعم  توافت  دوجو  مدع  تسا و  ریذپ  ناکما  بولطم  یفیک  یمک و 
 : ءایلوا مالک  رد  نشیوآ 

کمن رتعس و  : " دومرف دیدرگ ، لاوئس  اهنآ  زا  دنرادن .»  ررـض  هتـشاد و  عفن  دشخب ، یم  رون  ار  مشچ  زیچ  راهچ  دومرف « : ع )  ) قداص ماما 
؟ دـندش عمج  مه  اب  زیچ  راهچ  نیا  رگا  دـنراد  تیحالـص  هچ  رب  دـش  هتفگ  دـنوش ". عمج  رگا  ودرگ  هاوخنان و  دـنوش و  عمج  مه  اـب  رگا 

هیلک دننک و  یم  تشرد  ریز و  ار  هدعم  دننک و  یم  ابیز  ار  گنر  دنیامن ، یم  رود  ار  داب  دننازوس و  یم  ار  ریـساوب  ودرگ  هاوخنان و  دومرف :
یم ار  مغلب  دـننک ، یم  زاـب  ار  ندـب  ءازجا  ندـش  هتـسب  دـنزاس ، یم  رود  بلق  زا  ار  اـهداب  زین  کـمن  رتعـس و  دـنراد . یم  هـگن  مرگ  ار  اـه 

یکیدزن وب  دنرب و  یم  ناهد  زا  ار  دب  يوب  دننک ، یم  مرن  ار  هدعم  دنیامن ، یم  بوخ  ار  ندب  يوب  دنزادنا ، یم  نایرج  هب  ار  بآ  دننازوس ،
. دنیازفا یم 

. دنایور یم  ار  هدعم  يور  رتعس  هک  هدمآ  رگید  یثیدح  رد  دنک و  یم  یغابد  ار  هدعم  رتعس  هک  تسا  تیاور  رد 
دوش یم  جوسنم  ناـهنپ و  هدـعم  رد  نآ  دومرف : یم  دوب و  رتعـص  نینمؤملاریما  يوراد  دومرف : ع )  « ) رفعج نب  یـسوم  لوـالا «  نسحلا  یبا 

. هفیطق ندرک  ناهنپ  دننام 
تیوقت و ار  هدـعم  رتعـص  ینعی  هوقللا »  نم  ناما  وه  مغلبلا و  عطقی  هدـعملا و  يوقی  رتعـصلا  دومرف « :  یبلاطم  نمـض  رد  ع )  ) ادـخ لوسر 

. دنادرگ یم  هدوسآ  هوقل  زا  دنک و  یم  عطق  ار  مغلب 
. دنادرگ یم  ندرگ  فرط  هب  ار  ناسنا  هاگجیگ  دیآ و  یم  دوجو  هب  ناسنا  تروص  رد  هک  تسا  یضرم  هوقل  حیضوت :

. دنروخب اتشان  ار  رتعص  درگ  دومرف : رما  ترضح  نآ  دندومن ، هوکش  ندب  تبوطر  زا  ع )  ) نسحلا یبا  ماما  هب  اهیطساو  زا  یخرب 
هتـشاد يوق  هدننک  ینوفعدض  رثا  نآ  سناسا  تسا . هدافتـسا  دروم  تیراس  نوسینا و  اب  طولخم  اه  هدور  ریمخت  عفر  يارب  نیلم و  نشیوآ 

یم ینوفعدض  ار  اه  هدور  لومیت  تسین . یمـس  كرحم و  لنف  دننام  دراد  لنف  ینوفعدض  تیـصاخ  زا  يرتشیب  تردـق  هکنیا  رب  هوالع  و 
. دشاب یم  موتسل )  یکنآ  لافس ، وکیرت  رویسکا ، اهمرک (  عفاد  مک ،)  لامعتسا  دنک ( 

 ) دوش یم  فرصم  اه  نامسناپ  اب  لولحم  هفرس و  هایـس  لس ، نمزم ، تیـشنورب  رد  روخب  تروص  هب  ینوفعدض و  ناونع  هب  نادند  ریمخ  اب 
 (. دراد هک  یشک  يرتکاب  تیصاخ  تلع  هب 

یم هداد  نآ  هیقنت  قوف  روظنم  هب  یهاگ  اذل  دیامن و  یم  داجیا  غارفتـسا  ای  هدعم و  درد  ساسحا  عوهت ، دوش  فرـصم  مرگ  ود  رگا  لومیت 
ثعاـب هدـش و  بذـج  هدوب  لولحم  لـکلا  رد  لومیت  اریز  دـیامن ، یم  داـجیا  تیمومـسم  دوش  هدروخ  لـکلا  لومیت  اـب  هارمه  رگا  دوـش و 

. دوش یم  تیمومسم 
دـض روآ ، طلخ  هدعم ، يوقم  یهوک  نشیوآ  ياهلگ  دوش . یم  فرـصم  دـصرد )   1-2 داـمپ (  هرغرغ ، تروـص  هب  رازه  رد  لومیت 1-5 
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. تسا روآ  هدعاق  قرعم و  جنشت ، درد ،
دزاس . یم  فرط  رب  ار  مکش  خفن  بآ ، رتیل  کی  رد  مرگ   ( 20-30 نآ (  هدرک  مد  هخسن :

هدرک 20-30 مد  هفرس  هایـس  رد  ناجنف و  هنازور 4-5  لسع  اب  بآ  رتیل  کی  رد  نشیوآ  رادـلگ  هقاـس  مرگ  هدناشوج 20-30  مسآ  يارب 
یگدـیچیپ ندـش و  گر  هـب  گر  رد  دوـش و  هدروـخ  نآ  هدرک  مد  زین  داـیز  فعــض  رد  ناـجنف و  هنازور 4  لسع  اـب  رادـلگ  هقاـس  مرگ 

تـسا رثؤم  نشیوآ  هدرک  مد  زین  ماکز  هیلک و  تالالتخا  هدعم و  ياهدرد  رد  روکذم و  هدرک  مد  زا  هدش  سیخ  هچراپ  سرپمک  تالـضع 
. داد وشتسش  نآ  اب  ار  اهمخز  ناوت  یم  یتح  و 

يزاریـش نشیوآ  تسا و  عفان  دـشاب  مرگ  هک  شگرب  لگ و  زا  يدامـض  تروصب  سمـسیتامور  لصافم و  ياـهدرد  يارب  یهوک  نشیوآ 
یم يریگولج  وم  شزیر  زا  يزاریـش  نشیوآ  هدـناشوج  تسا و  رثؤم  دـبک  ییاـسران  يویر و  ياـه  تنوفع  يارب  جنـشت ، دـض  مس ، دـض 

یگتفوک یگتسخ ، یقافتا ، ياه  هدعاق  بت ، عاونا  رس ، همین  دیدش  ياهدرد  رد  تسا . رثؤم  هفرس  هایس  رد  ریس  نشیوآ و  هدناشوج  دیامن .
 (. بآ رتیل  کی  رد  مرگ  هد  دروم  ره  تسا (  عفان  نآ  لگ  هدرک  مد  مسآ  رد  نشیوآ و  هدرک  مد  ءاعما ، مرو  اهدرد و  لد  اپ ، تسد و 

تنـس ردم و  ناونع  هب  سودیروقـسید  دنتـشاد و  ایلوخیلام  هک  نانآ  هب  ای  دندش  یم  یباوخ  یب  راچد  هک  یناسک  هب  ار  نشیوآ  تسارفوئت 
. دندرک یم  زیوجت  يزغم  تالالتخا  دبک و  ياه  تنوفع  لاخبت ، جنشت ، رد  دارگ  دیله 

[. 36] دنبای یم  دوبهب  دنوش ، هدناروخ  نشیوآ  زا  هدناشوج  بآ  رتیل  ود  ات  کی  هنازور  کفرب  هب  هدش  التبم  تاناویح 
: يزار يایرکز  دمحم  مالک  رد  نشیوآ 

دیاب هک  ییاهزیچ  زا  دـنک و  یم  جراخ  ار  داـب  دـشخب و  یم  ترارح  ندـب  هب  يزبس  نیا  نوگاـنوگ  عاونا  ماـمت  یهوک ،)  نشیوآ  رتعص ( 
. دنک یم  کمک  اذغ  مضه  هب  دنروخب  جازم  درس  صاخشا 

نـشیوآ دـیوگ « : وسورت "  " روسفورپ دـنمان . یم  یتوکاـک  رتعز و  غدـن ، يدوا ، کـیلک  هبرذآ ، رتعـس ، یماـسا  هب  ار  نآ  عاونا  نشیوآ و 
 «. تسا مس  نمشد 

نشیوآ دنک ، یم  تیوقت  کیرحت و  ندب  رد  ار  یلسانت  یسنج و  لامعا  دزادنا ، یم  نایرج  هب  ار  نوخ  دنا : هتفگ  نشیوآ  یبط  صاوخ  رد 
تیوقت يارب  وم و  شزیر  دـبک و  ییاـسران  فعـض و  يارب  دـنک و  یم  داـیز  ار  كاردا  هوق  شوه و  تسا و  جنـشت  درد و  دـض  ضباـق و 

. تسا دیفم  وم  ياهزایپ 
یگدـعاق لـالتخا  ءاـعما و  مرو  درد ، لد  همخت ، مضهءوس و  نیژنآ ، پیرگ ، مسآ ، تیـشنورب ، ماـکز و  يویر ، ياـه  تنوفع  رد  نشیوآ 

[. 36] تسا بوخ  رایسب 
: يریگ هجیتن 

هیصوت یملع ، هویش  هب  دیلوت  تهج  رد  هایگ ، نیا  دایز  ياضاقت  ییوراد و  عیانـص  رد  نشیوآ  هایگ  فرـصم  نوزفازور  شیازفا  هب  هجوت  اب 
و رتم )  یتناـس  اـه 15  فیدر  يور  رتم و  یتناـس  تشاک 50  ياـه  فیدر  نیب  هلـصاف  مکارت 15×50 (  رد  نشیوآ  تشک  هـک  دوـش  یم 

ماجنا هامرهم  رخاوا  ینعی  هزیئاپ )  نادنبخی  عورش  زا  لبق  دشر (  لصف  نایاپ  رد  رگید  تبون  هامدادرخ و  لیاوا  رد  تبون  کی  نآ  تشادرب 
لوصحم دـیلوت  رد  نآ  ییازـسب  شقن  ناریا و  ییاوه  بآ و  طیارـش  رد  دیـشروخ  رون  شبات  تدـم  نازیم و  هب  هجوت  اـب  نمـض  رد  دریگ .
يروآزرا ياتـسار  رد  تارداص  یتح  یلخاد و  يزاسوراد  عیانـص  زاین  عفر  يارب  نآ  تشک  ریز  حطـس  شرتسگ  ـالاب ، تیفیک  اـب  نشیوآ 

شزرا لـیلد  هب  یلو  دـیور  یمن  ناریا  رد  وردوخ  روطب  تسین و  ناریا  یموـب   ( T.Vulgaris نشیوآ (  هایگ  هچرگا  ددرگ . یم  هیـصوت 
روشک و یلاد  زاین  نیمأت  ياتسار  رد  نآ  هوبنا  دیلوت  تشک و  ییاذغ ، عیانص  نینچمه  یشیارآ و  یتشادهب ، ییوراد ، عیانـص  رد  نآ  يالاب 

. دشاب یم  يرورض  تارداص  یتح 
: عبانم
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هکنیا اب  دوشیم . داجیا  ددـعتم  لماوع  زا  یـشان  یمـسیلوباتم  تالالتخا  لیلد  هب  هک  تسا  نمزم  ياـهیرامیب  هلمج  زا  نوخ  یبرچ  شیازفا 
رد یقورع  یبـلق ـ  يا  ـ هیرا ـ میب دـیدشت  رد  مهم  لـماوع  زا  یکی  يراـمیب  نیا  زونه  دنتـسه  سرتـسد  رد  نوـخ  یبرچ  دـنهاک ? ياـهوراد 

دشابیم . یقورع  یبلق  نارامیب  الاب و  نوخ  راشف  تباید ، هب  التبم  نارا  ـ میب
دح زا  شیب  فرصم  زا  یشان  یبناج  ضراوع  زورب  نوخ ، یبرچ  دنهاک ? جیار  ياهوراد  فرـصم  زا  نارامیب  تیاضر  مدع  دننام  یلماوع 
هب لـیامت  هک  تـسا  هدـش  بجوـم  ناراـمیب  رب  یلیمحت  ياـههنیزه  نوـخ و  یبرچ  شیازفا  زا  یـشان  ياـهیرامیب  اـهوراد ، نـیا  ینـالوط  و 

. دبای شیازفا  یت  ـ ّنس نیزگیاج و  ياهنامرد 
رد الاب  نوخ  یبرچ  شیازفا  ضراوع  رد  یـشخبتیاضر  جـیاتن  نامرد  ياههنیزه  شهاک  رب  هوالع  تاجهویم  یئوراد و  ناهایگ  فرـصم 

یتح عماوج  رثکا  رد  نوخ  یبرچ  دنهد ? شهاک  یئوراد  ناهایگ  فرصم  هب  لیامت  هک  تشاد  هجوت  دیاب  تسا . هتشاد  عماوج  زا  يرایـسب 
. تسا هتفای  تیمومع  ياهدرتسگ  روطب  زین  هتفرشیپ  ياهروشک  رد 

، یئوراد ناهایگ  مانلصف ?  ) دشابیم ریگمشچ  دنـشابن ، يرامیب  لرتنک  هب  رداق  جیار  ياهنامرد  هک  ینامز  صوصخب  ناهایگ  نیا  فرـصم 
و ( T.G  ) دیریـسیلگ يرت  مات و  لورتسلک  نیگنایم  نوخ  یبرچ  رب  رثؤم  یئوراد  ناهایگ  فرـصم  ییاذـغ و  میژر  ینیـسح .) حـالف  نسح 

نامرد زا  لـبق  هب  تبـسن  ار  ( HDL  ) داـیز تیـسناد ? اـب  نیئتورپوپیل  لاـتوت و  لورتسلک  تبـسن  و  ( LDL  ) مک تیـسناد ? اـب  نیئتورپوپیل 
(. یهانپ نیسح  رتکد  یمظاک ـ  یبوط  رتکد  سناسا ، جیراب  ینیلاب  تاقیقحت   ) تسا هداد  شیازفا  ار  ( HDL  ) نازیم هداد و  شهاک 

؟ تسیچ لورتسلک 
شقن اهنومروه  یخرب  یلولـس و  راوید ? تخاس  رد  دراد و  دوجو  ندـب  ياهلولـس  مامت  رد  هک  یبرچ  سنج  زا  تسا  ياهدام  لورتسلک 

تمـسق ـد . نوشیم ـل  مح لور  ـ تـسلک ـط  ـسوت نو  شدرگ خـ متـسیس  رد  هدور  زا  بذج  زا  سپ  یبرچ  يا  ـ هلوکلوم دـنکیم . افیا  یمهم 
ند دراو بـ برچ  ُپـر  لورتسلک و  ُپـر  يا  ـ هاذغ فر  ـ صم نآ بـا  یقب ?ـ دوشیم و  هتخاس  ـد  بک ـط  سوت ند و  ـل بـ خاد رد  لور  ـ تـسلک م  ــ ظعا

 . دو ـ شیم
لورتسلک ندوب  الاب 

زا شیب  دش ? عابشا  یبرچ  دوجو  دوش . یبلق  ياههتکس  رطخ  شیازفا  نیئارش و  ّبلصت  هب  رجنم  تسا  نکمم  نوخ  یبرچ  حطس  ندوب  الاب 
مزال ندب  لامعا  زا  يرایسب  يارب  لورتسلک  تسین . راکنا  لباق  مه  نآ  ندوب  یثرا  اما  دشاب  نآ  لماع  تسا  نکمم  ییاذغ  میژر  رد  هزادنا 

. دشابیمن كانرطخ  ًاتاذ  تسا و 
لورتسلک عاونا 

( دب  ) LDL لورتسلک - 1
تیاهن رد  ندـش و  کیراب  ثعاب  دبـسچیم و  اـهگر  راوید ? یلخاد  رادـج  هب  یتحار  هب  دراد و  یگدنبـسچ  تیـصاخ  لورتسلک  عون  نیا 

. تسا فورعم  دب  لورتسلک  هب  ور  نیا  زا  ددرگیم . اهگر  یلخاد  يارجم  دادسنا 
( بوخ  ) VLDL لورتسلک - 2

هب لیدـبت  اهتفاب ، هب  یبرچ  لاقتنا  زا  دـعب  دـنکیم و  لمح  ندـب  ياهتمـسق  رگید  هب  دـبک  زا  ار  یبرچ  ياهلوکلوم  لورتسلک  عون  نیا 
. ددرگیم  LDL لورتسلک

( بوخ  ) HDL لورتسلک - 3
اهگر رادج ? زا  ار  اهنآ  دبـسچیم و  اهنآ  هب  هدرک و  ادـیپ  ار  اهگر  ياههراوید  لوط  رد  دوجوم   LDL ياهلورتسلک لورتسلک ، عون  نیا 

. تسا فورعم  بوخ  لورتسلک  هب  لیلد  نیمه  هب  دیامنیم . يریگولج  اهگر  دادسنا  ندش و  کیراب  زا  دنکیم و  كاپ 
 . دوشیم ماجنا  دیریسیلگ  يرت  لورتسلک و  ینعی  نوخ  یبرچ  عون  ود  يریگهزادنا  نوخ  یبرچ  ندوب  الاب  صیخشت  يارب  یلک  روطب 
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نوخ لورتسلک  شیازفا 
هتخاس دـبک  طسوت  هک  تسا  یبرچ  هب  هیبش  يدـننام  موم  دام ? لورتسلک  دنتـسه . نوخ  لورتسلک  ندوب  ـالاب  لکـشم  راـچد  يداـیز  دارفا 
یلولس راوید ? زین  اهنیماتیو و  یضعب  اهنومروه و  دناوتب  ات  دراد  زاین  لورتسلک  هب  ام  ندب  دراد . دوجو  ندب  ياهلولس  یمامت  رد  دوشیم و 

. دهد ماجنا  ار  يرگید  مهم  فیاظو  دزاسب و  ار 
نازیم ندوب  الاب  نکیل  تسا  مزال  ندب  يارب  لورتسلک  دودحم  ریداقم  هچ  رگ  دـشابیم . لورتسلک  تروص  هب  نوخ  یبرچ  دـمع ? تمـسق 

لورتسلک زا  يرتشیب  ءزج  هچ  ره  دوش و  يزغم  یبلق و  ياههتکـس  یبـلق و  لـمح ? رطخ  شیازفا  اهنایرـش و  ّبلـصت  بجوم  دـناوتیم  نآ 
. تفای دهاوخ  شهاک  یبلق  لمح ? رطخ  دشاب ، رتمک  نآ  ( LDL  ) لورتسلک نازیم  دشاب و  هدش  لیکشت  ( HDL) لورتسلک زا  نوخ 
شیازفا ره 1 % يازا  هب  تسا و  نیرفآرطخ  هشیمه  نوخ  لورتسلک  يـالاب  نازیم  هک  دـناهدش  هجوتم  داـیز  ياهیـسررب  یط  نارگـشهوژپ 

یبلق تالمح  عوقو  لامتحا  نوخ  لورتسلک  شهاک  ره 1 % يازا  هب  دباییم و  شیازفا  ًابیرقت 2 % یبلق  لمح ? رطخ  نوخ ، لورتسلک  نازیم 
. دوشیم مک  يو 40 % رد  یبلق  رطخ  لامتحا  دبای ، شهاک  يدرف 20 % نوخ  لورتسلک  رگا  لاثم  ناونع  هب  دوشیم . مک  % 2

اضریلع رتکد  هماننایاپ ،  ) تسا یبوخ  دح  رد  نآ  نازیم  دشاب ، رتیلیسد  رد  مرگیلیم  زا 200  رتمک  امش  ندب  لورتسلک  نازیم  رگا  ًامومع 
(. لورتسلک  6902 خرراثآ ،

هدش عابشا  برچ  ياهدیسا  - 1
هرک رد  راب  نیلوا  هک  ( 4C کیرتوب ( دیسا  برچ  دیسا  نیلوا  اما  دوشیمن  تفای  اهیبرچ  رد  کیتسا  دیـسا  (، 2C  ) نبرک بـا 2  برچ  دیسا 

. دنتسه یبناج  خاش ? دقاف  ياهلوکلوم  ياراد  ًالومعم  عابشا  برچ  ياهدیسا  دیدرگ . هدهاشم 
راـتخاس رد  اـهنبرک  دادـعت  شیازفا  اـب  دوشیم . تفاـی  ریـش  یبرچ  رد  هک  تسا  عیاـم  یلوـمعم  ترارح  رد  نبرک  اب 8  عابـشا  برچ  دیـسا 

نزو بوذ ، طقن ? برچ  دیـسا  ياهنبرک  دادـعت  شیازفا  اـب  دنـشابیم . دـماج  تروص  هب  نبرک  زا 10  شیب  هدش  عابـشا  برچ  ياهدیـسا 
لیگران و ياهیبرچ  رد  ( 12C  ) کیرول و  ( 14C  ) کیتسریم (، 10C  ) کیرپاک برچ  ياهدیسا  دباییم . شیازفا  هتیزوکسیو  یلوکلوم و 

. دراد دوجو  لخن  تسه ? نغور 
راشرس لخن )  ) ملاپ نغور  صوصخب  دنشابیم . توافتم  اهیبرچ  رد  دوجوم  ( 18C  ) کیرائتسا و  ( 16C  ) کیتملاپ برچ  ياهدیسا  نازیم 

. تسا کیرائتسا  دیسا  زا  راشرس  هیپ )  ) یناویح یبرچ  تفاب  اما  هدوب  کیتملاپ  دیسا  زا 
هدشن عابشا  برچ  ياهدیسا  - 2

رد هدش  عابشا  برچ  ياهدیسا  هب  تبسن  يرتشیب  رادقم  هب  دنـشابیم و  لیلآ  هورگ  هس  ای  ود و  کی ، ياراد  هدشن  عابـشا  برچ  ياهدیـسا 
. دننکیم تکرش  دیریسیلگ  يرت  نامتخاس 

زتنـس اهنآ  ندـب  رد  هدـشن  عابـشا  برچ  ياهدیـسا  اریز  دنتـسه  يرورـض  اـهناسنا  تاـناویح و  بلغا  يارب  هدـشن  عابـشا  برچ  ياهدیـسا 
. دشاب هتشاد  دوجو  ناسنا  ناویح و  نازور ? ییاذغ  ریج ? رد  برچ  ياهدیسا  نیا  دیاب  اذل  دنوشیمن 

اگما دنوشیپ  اب  اهدیسا  نیا  دنهدیم . لیکـشت  ( 18C  ) هورگ ار  اهنغور  اهیبرچ و  رد  دوجوم  دشن ? عابـشا  برچ  ياهدیـسا  نازیم  نیرتشیب 
ود اب  اگما 6 ) ( ) 18C  : 2  ) کیئلونیل دیسا  فعاضم ، دنویپ  کی  اب  اگما 9 ) ( ) 18C  : 1  ) کیئلوا دیسا  اهنآ  نیرتمهم  دنوشیم . هداد  ناشن 
اب هدشن  عابشا  برچ  ياهدیـسا  ای  تسین و  نآ  زتنـس  هب  رداق  ندب  اریز  دنوشیم  بوسحم  يرورـض  برچ  ياهدیـسا  ءزج  فعاضم  دنویپ 

برچ دیـسا  کـی  ناوـنع  هب  ار  یمهم  ياهیذـغت  شقن  دوـشیم و  زتنـس  ناـهایگ  طـسوت  اگما 6 )  ) کیئلونیل دیـسا  فعاضم  دـنویپ  دـنچ 
. دهدیم ناشن  اهیبرچ  اهنغور و  زا  یضعب  رد  ار  لورسیلگ  اب  بیکرت  رد  برچ  ياهدیسا  دصرد  ( 1  ) لودج دراد . هدهع  هب  يرورض 

اهیبرچ اهنغور و  رد  دوجوم  دش ? بیکرت  برچ  دیسا  دصرد  1 ـ )  ) لودج
يدنویپ دنچ  دشن ? عابشا  هدش و  عابشا  ياهیبرچ  عبانم 
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ریش ياههدروآرف  دایز  رادقم  هب  هدش  عابشا  ياهیبرچ 
تشوگ

رینپ ریش ، هماخ ، هرک ، رگید  ییاذغ  داوم 
واگ تشوگ  هرب ، تشوگ  رگج ،

هیپ دماج ، نیراگرام  ملاپ ، نغور  ملاپ ، تسه ? نغور  لیگران ، نغور 
یتابن ياهنغور  دایز  رادقم  هب  يدنویپ  دنچ  دشن ? عابشا  ياهیبرچ 

ییودرگ ياههویم 
نادرگباتفآ نغور  گنرلگ ، نغور  ایوس ، يایبول  نغور  ترذ ، نغور  نیراگرام 

یلیگران ياههویم  زج  هب  اهنآ  رتشیب 
نادرگباتفآ ناد ? ایوس و  يایبول  هب  طوبرم  ًاصوصخم  نیراگرام  عاونا  زا  يرایسب 

يرورض برچ  ياهدیسا 
يرورـض ندب  يارب  اهنآ  زا  یـضعب  نوچ  دنراد . ياهژیو  ّتیمها  ناسنا  يذغت ? رد  ( PUFA  ) يدنویپ دنچ  دشن ? عابشا  برچ  ياهدیـسا 

دیسا ( EFA  ) يرورـض برچ  ياهدیـسا  نیرتمهم  دنوش . نیمأت  اذغ  قیرط  زا  دـیاب  نیاربانب  دزاسب و  ار  اهنآ  دـناوتیمن  ندـب  اریز  دنتـسه 
دیـسا دوشیم . تفای  نادرگباتفآ  ایوس و  ياـیبول  ترذ ، ياـههناد  زا  هدـش  جارختـسا  ياـهنغور  رد  داـیز  رادـقم  هب  هک  تسا  کـیئلونیل 

نوچ تسین  نینچ  ًاعقاو  دوش  تبحص  عطاق  روطب  رگا  دنچ  ره  دنسانشیم  يرورض  برچ  دیسا  کی  ناونع  هب  بلغا  زین  ار  کینودیـشارآ 
. دوش هتخاس  کیئلونیل  دیسا  زا  ندب  رد  دناوتیم 

هیذغت رد  کیئلونیل  دیسا  ّتیمها 
زتنـس ندب  رد  برچ  دیـسا  نیا  دش  رکذ  هچنانچ  دـشابیم . ( 18C  : 2  ) کیئلونیل دیـسا  هیذغت  دُعب  زا  هدـشن  عابـشا  برچ  دیـسا  نیرتمهم 

( قورع دادسنا   ) نیئارش ّبلصت  يرامیب  ثعاب  ییاذغ  ریج ? رد  کیئلونیل  دیـسا  دوبمک  دوش . هیذغت  ییاذغ  داوم  طسوت  دیاب  اذل  دوشیمن 
هک دراد  یـساسا  شقن  ناسنا  یتمالـس  رد  هدشن  عابـشا  برچ  دیـسا  نیا  دش . دـهاوخ  یبلق  تکـس ? هب  رجنم  ًاتیاهن  هک  دوشیم  ناسنا  رد 

: زا دنترابع 
حورجم ياهتفاب  میمرت  - 1

تسوپ یتمالس  - 2
لماکت دشر و  مسیناکم  رد  - 3

نیدنالگاتسورپ دنزاس ? - 4
نیدنالگاتسورپ هب  کیئلونیل  دیسا  زتنسویب 

هب کـیئلونیل  دیـسا  زتنــسویب  ( 1  ) رادوـمن دوـش . لیدـبت  نیدنالگاتــسورپ  هـب  ناـسنا  ندـب  رد  دـناوتیم  هدــش  هیذــغت  کـیئلونیل  دیــسا 
. دهدیم ناشن  ار  نیدنالگاتسورپ 

اگما 6)  ) کیئلونیل دیسا 
دیسا کیئلونیلاماگومه  د ـ 

کینودیشارآ دیسا 
دیسا کیناتنپازکیا 

نازکزوبمرت نیدنالگاتسورپ 
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اهدیئونازوکیا دـشابیم . اهتفاب  دـننکلاعف ? نومروه  کی  یکیژولویب  ظاحل  زا  هک  دوشیم  اهدـیئونازوکیا  زتنـس  ثعاب  نیدنالگاتـسورپ 
. دراد نوخ  راشف  میظنت  اهزانژورتیرا و  اهزانژوبمرت ، زتنس  رد  یساسا  شقن 

جایتحا دناوتیم  درف  ره  دنیامن . يریگولج  نیئارش  ّبلصت  زا  یترابع  هب  ای  اهتکالپ و  لیکشت  اهیبرچ و  بوسر  زا  دنناوتیم  اهدیئونازوکیا 
ازلک ینیمز و  ماداب  هنادهبنپ ، ایوس ، نادرگباتفآ ، گنرلگ ، ياهنغور  دـننام  یهایگ  ياهنغور  يذـغت ? اب  ار  دوخ  کـیئلونیل  دیـسا  نازور ?

ناشن ار  دصرد  بسح  رب  نایزبآ  نغور  یناویح و  ياهیبرچ  یهایگ ، ياهنغور  رد  دوجوم  کیئلونیل  دیسا  نازیم  ( 3  ) لودج دیامن . نیمأت 
. دهدیم

دصرد بسح  رب  یناویح  ياهیبرچ  یهایگ و  ياهنغور  رد  دوجوم  کیئلونیل  دیسا  نازیم  3 ـ )  ) لودج
دصرد اهیبرچ  دصرد  اهنغور 

كوخ 10-1 یبرچ  گنرلگ 80-75  نغور 
واگ 2-1 یبرچ  نادرگباتفآ 75-65  نغور 

دنفسوگ 5-2 یبرچ  ایوس 65-55  نغور 
غرم 20-10 یبرچ  هنادهبنپ 48-42  نغور 

هرک 3-5/0 ترذ 55-40  نغور 
لاو 5-1 نغور  ازلک 18-20  نغور 

گنیره 5-2 یهام  نغور  ینیمز 20-15  ماداب  نغور 
ملاپ 12-8  نغور 

نوتیز 10-6  نغور 
لیگران 3-1  نغور 

لخن 2-1  تسه ? نغور 
تسا ؟ ردقچ  نوخ  لورتسلک  بسانم  نازیم 

اما تسا  ملاس  بلق  کی  یتمالس  يارب  یبوخ  رایسب  ناشن ? دشاب  نوخ  رتیلیسد  رد  مرگیلیم  زا 200  رتمک  یصخش  نوخ  لورتسلک  رگا 
هب ـالتبا  رطخ  لورتسلک و  نتفر  ـالاب  رطخ  ضرعم  رد  صخـش  دـشاب  نوخ  رتیلیـسد  رد  مرگیلیم  ات 239  نیب 200  نوخ  لورتـسلک  رگا 

يدج دـیاب  ار  یبلق  لمح ? رطخ  دـشاب  نوخ  رتیلیـسد  رد  مرگیلیم  زا 240  رتـالاب  نوخ  لورتسلک  هک  یناـمز  دراد و  رارق  یبلق  لـمح ?
. داد شهاک  ود  ره  ای  ییاذغ و  میژر  وراد و  لیسوب ? ار  نآ  نازیم  ًامتح  هتفرگ و 

يراگیس درف  نیا  رگا  دسریم و  ربارب  هب 6  یبلق  لمح ? رطخ  لامتحا  دـشاب  زین  الاب  نوخ  راشف  هب  التبم  الاب  لورتسلک  اب  هارمه  يدرف  رگا 
دیسر . دهاوخ  رتشیب  ای  ربارب  هب 20  رطخ  لامتحا  دشاب  مه 

نآ لرتنک  و  لورتسلک )  ) نوخ یبرچ  شهاک  دمع ? ياهشور 
دوش . فرصم  دیفم  ياهیبرچ  زا  يدودحم  رادقم  نآ  ياج  هب  دوش و  هتساک  رضم  ياهیبرچ  فرصم  زا  ناکمالایتح 

نغور هرک ، تاینبل ، رد  دوجوم  ياهیبرچ  دنراد ، دوجو  زمرق  تشوگ  غرم و  تشوگ  رد  هک  یناویح  ياهیبرچ  زا : دنترابع  رـضم  ياهیبرچ 
. لخن تسه ? نغور  لیگران و  نغور  دماج ، یتابن 

ياهیهام قدـنف ، ودرگ و  رد  دوجوم  یبرچ  ترذ ، نغور  اـیوس ، نغور  نادرگباـتفآ ، نغور  نوتیز ، نغور  زا : دـنترابع  دـیفم  ياـهیبرچ 
(. یمساق ازریم  سدنهم  یهایگ ، ياهوراد  کمک  هب  اهیرامیب  نامرد   ) دنعیام طیحم  يامد  رد  هک  ییاهیبرچ  برچ و 

الاب  لورتسلک  ياراد  دارفا  يارب  زاجم  ریغ  ییاذغ  داوم 
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یناویح و ياهنغور  دننام  هدش  عابشا  ياهیبرچ  ازتیپ ـ  سابلاک و  سیـسوس ، دننام  هدامآ  ياهاذغ  برچ ـ  ُرپ  تاینبل  هدش ـ  خرـس  ياهاذغ 
دیاب ناکمالایتح   ) برچ رپ  ياهتـشوگ  وگیم و  زغم ـ  یباریـس و  هولق ، رگج ، لد ، دـننام  یناویح  ءاـشحا  ءاـعما و  هرک ـ  دـماج و  یهاـیگ 

ياهسـس لیگران ـ  نغور  رت ـ  ینیریـش  ًاصوصخم  اهنیریـش  کیک ، هچولک ، عاونا  برچ ـ  ياهرـسد  دنوش ـ ) ادـج  تیؤر  لباق  ياهیبرچ 
. دوشیم هتفه  رد  ددع  هب 2-3  دودحم  مه  غرممخت  درز ? کفپ ـ  سپیچ و  تالکش ، عاونا  دالاس ـ 

نوخ لورتسلک  شهاک  رد  ییاذغ  میژر  ریثأت 
زین یفرـصم و  ییاذغ  داوم  ریثأت  تحت  نوخ  لورتسلک  رادقم  داد . شهاک  ار  نوخ  لورتسلک  نازیم  ناوتیم  اهاذـغ  عون  رد  رییغت  داجیا  اب 

تفایرد شهاک  اب  نوخ  لورتسلک  شهاک  دومن . لرتنک  يدودح  ات  ار  یثرا  نیمز ? ناوتیم  ییاذغ  ياهیبرچ  شهاک  اب  اما  دشابیم  ثرا 
. تسا ریذپناکما  بسانم  دح  رد  نزو  نتشاد  هگن  تباث  لولحم و  ییاذغ  ياهربیف  فرصم  شیازفا  میژر و  یبرچ  لورتسلک 

هویم تابوبح ، تالغ و  یبابک ، ای  زپبآ  ینیمزبیس  نان و  دننام  هتساشن  زا  ینغ  ییاهاذغ  دیاب  دماج  ياهیبرچ  فرـصم  شهاک  اب  هارمه 
شهاک الاب ، نوخ  لورتسلک  نزو و  هفاضا  راچد  دارفا  رد  دوش . فرـصم  نوتیز  نغور  نینچمه  برچ و  مک  تاینبل  ریـش و  تاـجیزبس ، و 

. دنکیم ینایاش  کمک  نزو 
شزرو اب  نوخ  لورتسلک  شهاک 

ای همانرب  یحارط  ندرک ، ینابغاب  لزنم ، تفاظن  لماش  اهتیلاعف  نیا  اما  ددرگیم ، نوخ  لورتسلک  شهاک  ثعاب  یـشزرو  ياـهتیلاعف  ماـجنا 
: دنکیم کمک  نوخ  لورتسلک  شهاک  هب  شور  دنچ  هب  یشزرو  تانیرمت  دشابیمن . ندرک  رکف 

. ددرگیم ( LDL) شهاک اب  مأوت  نوخ  ( HDL  ) رادقم شیازفا  ثعاب  شزرو   ـ
. دوشیم نآ  لرتنک  نزو و  شهاک  بجوم  شزرو   ـ

لمع يور  رب  یتـبثم  رثا  هدرک و  رتيوق  ار  بلق  لـضع ? ددرگیم و  دـئاز  داوم  زا  ندـش  كاـپ  نوـخ و  شدرگ  دوـبهب  هب  رجنم  شزرو   ـ
. دراد بلق  پمپ 

الاب لورتسلک  هب  التبم  دارفا  يارب  بسانم  ییاذغ  میژر  نومن ? کی 
برچ مک  رینپ  ودرگ +  کگنس +  نان  هناحبص :
هویم جیوه +  دننام  ماخ  تاجیزبس  هدعو : نایم 

غود ای  برچ  مک  تسام  برچ +  مک  جنرب  زپبآ +  تروص  هب  غرم  نیس ? هتخپ +  ای  ماخ  تاجیزبس  راهن :
هویم  هدعو : نایم 

کگنس  نان  نوتیز +  نغور  هارمه  وج  پوس  هتخپ +  ای  ماخ  تاجیزبس  ماش :
(Lipid  ) اهیبرچ

لح نزنب  رتا و  لثم  یبآ  ياهلالح  رد  هدوب و  لولحماـن  بآ  رد  اهدـیپیل  دـنراد . دوجو  ییاذـغ  میژر  رد  هک  دنتـسه  يداوم  نیرتازيژرنا 
. دنوشیم

اهیبرچ عاونا 
( دب  ) عابشا ياهیبرچ  - 1

. دنتسه دماج  طیحم و  زا  رتالاب  بوذ  طقن ? ياراد 
( بوخ  ) عابشا ریغ  ياهیبرچ  - 2

. دنتسه عیام  تروص  هب  طیحم  يامد  رد  هدوب و  يرتنییاپ  بوذ  طقن ? ياراد 
تابیکرت  ) دنتسه یقورع  یبلق و  ياهیرامیب  لماع  اهیبرچ  نیا  اریز  دنشاب  يرلاک  زا 10 % رتمک  یتسیاب  زور  رد  اهیبرچ  نیا  فرصم  نازیم 
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اهنغور .)...  اهیبرچ و  ییایمیش 
تظلغ نیب  طـبار ? دنـشابیم . زورلکـساورتآ  يارب  یمهم  زاـسرطخ  لـماوع  زا  نوخ  لورتـسلک  ندوـب  ـالاب  زین  نوـخ و  یبرچ  ندوـب  ـالاب 

رد مرگیلیم  زا 200  رتشیب  لورتسلک  رادقم  هک  یماگنه  دهدیم  ناشن  یبلق  کیمکسیا  يرامیب  عوقو  نازیم  ناوج و  نادرم  رد  لورتسلک 
رد لاس  ات 49  ینـس 40  هورگ  نادرم  يارب  نیگنایم  نازیم  هب  کیدزن  رادقم  نیا  هکیلاح  رد  دباییم  شیازفا  رطخ  نازیم  دـشاب ، رتیلیـسد 

. دباییم شیازفا  امسالپ  دیریسیلگ  يرت  لورتسلک و  نازیم  نس  شیازفا  اب  دشابیم . تیعمج  نیا 
رایـسب نیئتورپوپیل  شیازفا  اب  دیریـسیلگ  يرت  شیازفا  و  ( LDL  ) مکارتمک نیئتورپوپیل  تظلغ  شیازفا  اـب  هدـمع  روطب  لورتسلک  شیازفا 

. تسا هارمه  سردوز  یبلق  کیمکسیا  يرامیب  عوقو  نازیم  شیازفا  اب  لورتسلک  ندوب  الاب  تسا . هارمه  ( VLDL  ) مکارتمک
رطخ دراد . یبلق  کیمکـسیا  شیادـیپ  اب  یکیدزن  طابترا  لاـس  زا 40  رتـمک  نادرم  رد  لورتـسلک  نازیم   Farmingham? علاطم رد 
شیب رتیلیسد ) رد  مرگیلیم   240  ) رتیل رد  لومیلم  دودح 6  زا  رتالاب  لورتسلک  حطس  ياراد  نادرم  رد  یبلق  کیمکسیا  زا  یـشان  گرم 

ثرمویک يزاسوراد ، يارتکد  ماـننایاپ ?  ) دراد شیازفا  رتیل  رد  لومیلیم  دودـح 5  زا  رتمک  لورتسلک  ياراد  نادرم  هب  تبـسن  ربارب  زا 3 
(. عراز

( نوخ لورتسلک   ) نوخ یبرچ  دنهد ? شهاک  یئوراد  ناهایگ 
رب هوـالع  دنـشاب و  رثؤم  لورتسلک  شهاـک  رد  اـت 30 % ناوتیم  یتـح  هدوب و  رثؤم  رایـسب  نوـخ  یبرچ  شهاـک  تهج  رد  ناـهایگ  شقن 

ياهوراد مسیلوباـتم  اـی  ندـب  مسیلوباـتم  رب  ياهدرتسگ  ریثأـت  نوخ و  یبرچ  یگدـنهد  شهاـک  رب  ياهدرتسگ  ریثأـت  یبرچ  نداد  شهاـک 
(. هدازرخف نیسح  ینیسح ـ  حالف  نسح  یئوراد ، ناهایگ  مانلصف ?  ) دشاب هتشاد  نارامیب  طسوت  یفرصم 

.( Anethum Graveolens L  ) دیوش
هایگ یـشیور  رکیپ  رد  سناسا  تابیکرت  نیرتمهم  هدوب و  سناسا  يوتحم  هایگ  یـشیور  رکیپ  یمامت  رطعم ، هلاسکی و  تسا  یهایگ  دیوش 

دـشابیم ننومیل  نووراک و  دیـسر ?د ـ  ًالماک  ياهرذـب  زا  لصاح  سناسا  تابیکرت  نیرتمهم  دنـشابیم و  نوردـنالف  نووراـک و د ـ  د ـ 
(. هدازاضر یلعسمش  يدیشمج ـ  نیسحریما  ینادزی ـ  باراد  یئوراد ، ناهایگ  مانلصف ? )

یمامت دصرد .)  20-28  ) ننومیل دـصرد ،)  40-60  ) نووراک زا  دـنترابع  هدیـسر  ًالماک  ياهرذـب  زا  لصاح  سناـسا  تاـبیکرت  نیرتمهم 
نیب 6/1- سناسا  رادقم  یشیور  رکیپ  رد  هکیروطب  تسا  توافتم  فلتخم ، ياهمادنا  رد  نآ  رادقم  سناسا و  يوتحم  هایگ  یشیور  رکیپ 
دیلوت و  ) تسا هدش  شرازگ  دـصرد  نآ 2-5  رادقم  هک  دنـشابیم  اراد  ار  سناسا  رادقم  نیرتشیب  هدیـسر  ياهرذب  دشابیم . دـصرد   8/0

(. موس دلج  اضر ، یگیب  دیما  یئوراد ، ناهایگ  يروآرف 
هتـشاد و يرتکاب  دض  تارثا  نینچمه  هایگ  نیا  راصع ? دوشیم و  هدافتـسا  ییاذـغ  داوم  نتخاس  عوبطم  رطعم و  يارب  هایگ  نیا  سناسا  زا 

رثا زین  دـیوش  ناد ? دوشیم . هدافتـسا  ناراوخریـش  کیلوک  هدـعم ، درد  همـضاه ، ءوس  مکـش ، خـفن  دـننام  یـشراوگ  ياهیتحاران  تهج 
(. نارهت هاگشناد  پاچ  يرگرز ، یلع  یئوراد ، ناهایگ   ) دراد شراوگ  لول ? فاص  تالضع  رب  کیرومساپسایتنآ 

دیوش هایگ  زا  هدش  هتخاس  ياهوراد 
تسا . دیوش  راصع ? اهنآ  دمع ? تمسق  هک  هدش  ناریا  یئوراد  رازاب  دراو  ناسلید  موتنآ و  ياهمان  هب  وراد  ود  ًاریخا 

وپیل و  ار 7/5 % دیریـسیلگ  يرت  ار 2/13 ،% لورتسلک  ناسلید  رطق ? هک  دـهدیم  ناشن  یمدـیپیلرپپه  ناـمرد  رد  وراد  نیا  بساـنم  تارثا 
? مه رد  هـک  هداد  شیازفا  ار 2/6 % ( HDL  ) دایز تیـساد ? اب  نیئتورپوپیل  شهاـک و  ار 1/20 % ( LDL  ) مک تیـسناد ? اب  ياهنیئتورپ 

زود هب  هتـسباو  دـیوش  سناسا  يرگید  قیقحت  رد  تسا و  هدوب  رادینعم  تواـفت  يراـمآ  رظن  زا  ناـمرد  زا  لـبق  ياـهنازیم  اـب  قوف  دراوم 
رب ناسلید  موتنآ و  يوراد  ریثأـت   ) تسا هداد  شیازفا  ار  ( HDL  ) تظلغ هداد و  شهاک  ار  (( LDL دیریـسیلگ و يرت  لورتسلک ، تظلغ 

(. نایعیفر دومحم  رتکد  ینیسحریم ـ  دومحم  رتکد  نوخ ، لورتسلک  يور 
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بیکرت دنچ  ریثأت  يور  رب  هک  ياهعلاطم  رد  اما  هدشن  صخـشم  تسا ، رثؤم  یمدیپیلرپپه  رب  یمـسیناکم  هچ  اب  دـیوش  هایگ  هکنیا  دروم  رد 
موـلع هاگـشناد و  یقورع  بلق و  تاـقیقحت  زکرم  رد  طوـبرم  ياههدـنریگ  هب  ( LDL  ) لـیامت نازیم  رب  یهاـیگ  سناـسا  رد  دوـجوم  رارف 
طسوت ( LDL  ) تشادرب يور  رب  دراد و  ویتادیـسکایتنآ  تیـصاخ  ننوـمیل  هـک  هدـش  هداد  ناـشن  تـسا ، هدـش  ماـجنا  ناهفـصا  یکـشزپ 

موتنآ يارب  هچ  رگ  هدـشن  هدـهاشم  یـصاخ  ضراـع ? دـش ، هراـشا  هک  روطناـمه  موتنآ  ضراوع  دروـم  رد  دراد و  رثا  لاـنردآ  ياـهلولس 
رارق یـسررب  دروم  ضراوع  نیا  اـم  علاـطم ? رد  یلو  تسا  هدـش  شرازگ  نویـساتوم  داـجیا  یتیـسیسکوتونژ و  يژرلآ ، دـننام  یـضراوع 

(. نایعیفر دومحم  رتکد  ینیسحریم  دومحم  رتکد  نوخ ، لورتسلک  يور  رب  ناسلید  موتنآ و  يوراد  ریثأت   ) تسا هتفرگن 
ار ( HDL  ) نیگنایم هتشاد و  ( LDL  ) دیریـسیلگ يرت  لورتسلک  رد  يرادینعم  شهاک  دشابیم  دیوش  سناسا  يواح 5 % ناسلید  رطق ?
موتنآ %5/2 هک  دـهدیم  ناشن  ود  نیا  بیکرت  دیـسا و  کینبتوکین  نیمارتیـسلک ، ياهوراد  اب  موتنآ  رگید  یـسررب  رد  دـهدیم و  شیازفا 

(. یهانپ نیسح  رتکد  یمظاک ـ  یبوط  رتکد  سناسا ، جیراب  ینیلاب  تاقیقحت   ) دهدیم شهاک  ار  لورتسلک 
(Cynara Scolymus  ) یگنرف رگنک  تابیکرت 

حـشرت کیرحت  تهج  ارفـص  كرحم  ناونع  هب  اههیلک و  کیرحت  روظنم  هب  ردـم  يوراد  کی  ناونع  هب  یگنرف  رگنک  ياهگرب  اـپورا  رد 
تظلغ شهاک  هناثم و  دـبک و  كرحم  ناونع  هب  هایگ  نیا  زا  يوسنارف  نادنمـشناد  متـسیب  نرق  لـیاوا  رد  دوشیم . هدافتـسا  دـبک  زا  ارفص 

(. یئوراد ناهایگ  مانلصف ?  ) دندرکیم زیوجت  نارامیب  هب  نوخ  لورتسلک 
اذغ یمضه  دب  تسا . هدرک  دیکأت  اذغ  یمضه  دب  تالکشم  دوبهب  تهج  رد  یگنرف  رگنک  گرب  زا  هدافتسا  رب  ناملآ   E نویسیمک ًاریخا 
هایگ نیا  گرب  هکنیا  رب  ینبم  ینانیمطا  لباق  دهاوش  دوش . اذغ  یمـضه  دب  تالکـشم  هجیتن  رد  ارفـص و  یفاکان  حشرت  تلع  هب  دـناوتیم 

یگنرف رگنک  گرب  هک  دهدیم  ناشن  یهاگشیامزآ  تاناویح  يور  تاعلاطم  درادن . دوجو  دوشیم  اذغ  یمضه  دب  دوبهب  ثعاب  ًامیقتسم 
. دنکیم ظفح  ییایمیش  مومس  تامدص  زا  ار  دبک  نینچمه  راهم و  دبک  ياهلولس  رد  ار  لورتسلک  زتنس 

نوخ لورتسلک  نازیم  يرادینعم  روطب  یگنرف  رگنک  گرب  راصع ? ـالاب ، لورتسلک  ياراد  درف  يور 143  هدـش  ماجنا  تاعلاطم  ساسا  رب 
. تفای شهاک  یئوراد  هورگ  اب 6/8 % هسیاقم  رد  وراد  هورگ  رد  نازیم 5/18 % هب  لک  لرتسلک  دیشخب . دوبهب  ار  دارفا 

قیقحت و دـحاو   ) دوـب یئوراد  هورگ  رد  اب 7 % هسیاـقم  رد  اـب 20 % ربارب   LDL/HDL تبـسن و  اب 6 % هسیاـقم  رد  نازیم 23 % هـب  ( LDL)
سناسا .) جیراب  عسوت ?

یمـضه دب  نامرد  تهج  زور ) رد  راب  هس  ًاعومجم   ) نآ هباشم  ای  کشخ  هایگ  مرگ  نازیم 6  ناملآ   E نویسیمک رظن  قبط  فرصم : نازیم 
. دشابیم فرصم  لباق  اذغ 

. دوشیم زیوجت  نارامیب  هب  لورتسلک  تظلغ  شهاک  هناثم و  دبک و  كرحم  ناونع  هب  نآ  رد  دوجوم  نیرانیس 
نیا زا  هدش و  هتخاس  یئوراد  ياهلوسپک  همضاه و  ءوس  نامرد  يارب  هک  لیابانیـس  یکراوخ  رطق ? مان  هب  هایگ  نیا  یئوراد  ياههدروآرف 

(. یئوراد ناهایگ  مانلصف ?  ) ددرگیم هدافتسا  یبرچ  شهاک  نامرد  يارب  هایگ 
(Allium Sativum  ) ریس

ملع یتح  دراد  نوخ  لورتسلک  نازیم  شهاک  رد  ياهدـش  هتخانـش  رثا  دوشیم . هدرمـش  یـشزرا  اب  هایگ  لـبق  لاـس  زا 5000  لقادـح  ریس 
. دهدیم شهاک  یبلق  نارامیب  رد  ار  یبلق  ياههلمح  رطخ  لامتحا  ریس  هک  تسا  هتفریذپ  ار  هتکن  نیا  مه  یکشزپ 

رد دوجوم  تایبکرت  نیرتمهم  زا  یکی  نبیلآ  رادوب  بیکرت  دوشیم . فرـصم  اهيرامیب  زا  یعیـسو  فیط  ناـمرد  رد  یتنـس ، بط  رد  ریس 
هک دنکیم  نیـسیلآ  هب  لیدبت  ار  نآ  نبیلآ  رب  رثا  اب  ( Allinase  ) زانیلآ مان  هب  یمیزنآ  دوشیم  هل  ای  هدـیرب  ریـس  هک  یماگنه  تسا . ریس 

. تسا ریس  دیدش  يوب  لماع 
ًاعطق ریـس  يوب  نودب  ياههدروآرف  تسا . طوبرم  تابیکرت  نیمه  هب  ریـس  یئوراد  صاوخ  رتشیب  هک  هدوب  راددرگوگ  تابیکرت  زا  نیـسیلآ 
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. دنرترثا مک 
? دنهاک نوخ ، لورتسلک  دنهاک ? داقعنا ، دض  نوخ ، راشف  دنهاک ? قرعت ، كرحم  روآطلخ ، کیتویبیتنآ ، ینمیا ، متـسیس  كرحم  ریس 

رتکد يدنویجاح ـ  هللادبع  رتکد  اهیرامیب ، نامرد  نوخ و  لورتسلک  شهاک  رب  ریـس  رثا   ) دشابیم لگنا  دض  نیماتـسیه ، دـض  نوخ ، دـنق 
(. يرصان نسحم  رتکد  یئاباب ـ  اضرمالغ 

نامرد تدـمزارد ، نامرد  رد  کفرب و  لثم  یچراق  ياهتنوفع  یـشراوگ ، تالالتخا  یـسفنت ، تالکـشم  اهتنوفع ، ناـمرد  رد  ریـس  ّبح ?
نوخ ندـش  هتخل  رطخ  شهاک  بجوم  نیئارـش ، ّبلـصت  عنام  نوخ ، یفاضا  لورتسلک  شهاک  ثعاـب  تسا ، یبلق  ياـهیرامیب  يارب  یبوخ 

(. یمساق ازریم  سدنهم  یهایگ ، ياهوراد  کمک  هب  اهیرامیب  نامرد   ) دراد ییازسب  ریثأت  نوخ  دنق  میظنت  رد  دوشیم ، اهگر  نورد 
دودـح 12 هنازور  ینعی  نـبیلآ  يواـح 3/1 % هک  تـسا  مرگیلیم  هنازور 900  ریـس  ردوپ  راصع ? لوادـتم  یفرـصم  زود  فرـصم : نازیم 

(. ینیسح حالف  نسح  یئوراد ، یهایگ  مانلصف ?  ) تسا نآ  عوبطمان  يوب  ریس  لوادتم  یبناج  رثا  اهنت  دشابیم . نبیلآ  مرگیلیم 
ریس زا  هدش  هتخاس  ياهوراد 

(. لوسپک  ) پکیلراگ رادشکور ،) صرق   ) تلراگ رادشکور ،) صرق   ) نیسراگ یکاروخ ،) رطق ?  ) کیلراگ
(. ناریا یمسر  یهایگ  ياهوراد  تنرتنیا :  ) اذغ زا  دعب  راب  ره  زور و  رد  راب  هس  یفرصم : زود 

نوتیز نغور 
(. دارگیتناس جرد ?  210  ) تسا ییالاب  بوذ  طقن ? ياراد  کیئلوا و  دیسا  يدایز  ریداقم  نادیسکایتنآ و  يواح  نوتیز  نغور 

دهد شهاک  ار  نوخ  دب  لورتسلک  دناوتیم 16 % نوتیز  هناد  هنازور 8  هتشگ و  نوخ  دب  لورتسلک  ندش  مک  ثعاب  نوتیز  نغور  فرصم 
(. ناریمریم نیورپ  مناخ  هیذغت ، رگشهوژپ  )

، دـنراد ینادیـسکایتنآ  تیـصاخ  هک  یتاـبیکرت  داوم و  ریاـس  ندوب  اراد  زین  برچ و  ياهدیـسا  بیکرت  رد  نوـتیز  نغور  صاـخ  یگژیو 
هرخالاب دصرد و  یلا 14  دودح 8  هدش  عابشا  برچ  ياهدیـسا  رادقم  دصرد و  یلا 83  کیئلوا 55  دیـسا  رادقم  نوتیز  نغور  رد  تسا .

نیماـتیو K و  ، E نیماتیو نوچ  یتابیکرت  ًانمـض  دشابیم . دـصرد  دودـح 15-20  هناگود  دـناب  کی  زا  شیب  اب  برچ  ياهدیـسا  رادـقم 
تیوقت ازناطرـس  داوم  سیزورلکـساورتآ و  یباهتلا  تارثا  لباقم  رد  ار  ندـب  یعافد  مسیناکم  يوق  ینادیـسکایتنآ  صاوخ  اب  اهلونفیلپ 

. دنکیم
کیئلوا دیـسا  هک  تسا  بیترت  نیا  هـب  لـمع  مسیناـکم  دـهدیم . شیازفا  ار  ( HDL  ) نازیم ( LDL  ) عیرس لرتنک  نمـض  کیئلوا  دیـسا 
لورتسلک ( HDL  ) رادـقم شیازفا  اـب  ًاـیناث  هدومن و  لیهـست  لولـس  نورد  هب  ار  اـهنآ  دورو  هدرک و  لاـعف  ار  لولـس  ( LDL  ) ياههدنریگ

. دوشیم لقتنم  جراخ  هب  ارفص  قیرط  زا  ندرک  هیفیرتسا  زا  دعب  لقتنم و  دبک  نورد  هب  ار  یفاضا 
دارفا زین  دـشر و  نینـس  رد  دارفا  يارب  هدـیدپ  نیا  هـک  دوـشیم  اهناوختـسا  ندـش  یندـعم  میـسلک و  رتـشیب  بذـج  ثعاـب  نوـتیز  نـغور 

. تسا مهم  رایسب  هدروخلاس 
(Glycine max L  ) ایوس

فرـصم نایئاکیرمآ  یتنـس  ياذغ  رد  لورتسلک  نودب  تشوگ  ناونع  هب  ایـسآ و  رد  نیئتورپ  زا  راشرـس  ییاذغ  دام ? کی  ناونع  هب  ایوس 
. دوشیم

دربراک ناوختـسا  یکوپ  نامرد  رد  ناطرـس و  دض  ناونع  هب  نینچمه  هدش و  هدافتـسا  نوخ  لورتسلک  شهاک  تهج  ایوس  یتنـس  بط  رد 
. ددرگیم نوخ  لورتسلک  شهاک  ثعاب  لیلد  هب 3  ایوس  دراد .

. تسا لورتسلک  دقاف  - 1
. دهدیم شهاک  ار  نوخ  لورتسلک  نیئتورپ  هک  تسا  نیئتورپ  يواح  - 2
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. دنتسه عابشا  ریغ  ياهیبرچ  عون  زا  ایوس  رد  دوجوم  ياهیبرچ  رثکا  - 3
مرگ نازور ?47  فرـصم  دهد . شهاک  ات 10 % ار  نوخ  ( LDL  ) دناوتیم ایوس  هک  تسا  هداد  ناشن  یـسررب  نیدـنچ  ینامرد : فراصم 

(. یئوراد ناهایگ  مانلصف ?  ) تسا رتمک  ( HDL  ) يور رب  ایوس  رثا  دهدیم و  شهاک  ار  ( LDL % ) نوخ و 13 لورتسلک  دودح 9 % ایوس 
. دنراد شقن  نوخ  لورتسلک  شهاک  رد  یلصا  لماع  ناونع  هب  ایوس  رد  دوجوم  ياهنووالفوزیا  نوچمه  یتابیکرت 

دیئوریت دـغ ? لمع  زا  ًامیقتـسم  اـیوس  ياـهنووالفوزیا  دـهد و  شهاـک  ار  يدـیئوریت  ياـهوراد  رثا  تسا  نکمم  اـیوس  یئوراد : لخادـت 
(. 1376 يدرکهد ، مساق  یتاقیقحت ، حرط   ) دشاب رادینعم  دی  دوبمک  ياراد  دارفا  رد  طقف  تسا  نکمم  تلاح  نیا  هک  دیامن  تعنامم 
نکمم ایوس  نینچمه  دنیامن و  يراددوخ  ایوس  دایز  رادـقم  فرـصم  زا  يدـیئوریت  تالکـشم  ياراد  دارفا  هک  دوشیم  هیـصوت  تیاهن  رد 

تابیکرت نیا  ياراد  داوم  ایوس  فرصم  زا  دعب  تعاس  ود  تلاح  نیا  ناربج  يارب  دهد و  شهاک  زین  ار  میسلک  نهآ و  يور ، بذج  تسا 
. دوش هدافتسا 

رد ینژورتـسا  تیـصاخ  دوـجو  دـنهد ? ناـشن  تاـعلاطم  یخرب  دوـشیم و  نادرم  رد  نورتسوتـست  نوـمروه  نازیم  شهاـک  ثعاـب  اـیوس 
، یتاقیقحت حرط   ) دوش نینج  هب  بیـسآ  هب  رجنم  تسا  نکمم  ایوس  زا  رادراب  ناـنز  دافتـسا ? لـیلد  نیمه  هب  تسا  اـیوس  ياـهنووالفوزیا 

(. 1376 يدرکهد ، مساق 
(Silybum Marianum L  ) میرم راخ 

ياراد يدـبک  تظفاحم  صاوخ  اب  یهاـیگ  يوراد  نیراـم  یلیـس  تسا . فورعم  نیراـم  یلیـس  هب  میرم  راـخ  یئوراد  هاـیگ  رذـب  راـصع ?
هک دـشابیم  نوخ  نویتاـتولگ  شیازفا  یلولـس و  ياـشغ  تیبـثت  ینادیـسکایتنآ ، صاوـخ  اـب  اهدـییونووالف  هلمج  زا  يددـعتم  تاـبیکرت 

تاقیقحت  ) تسا هدش  شرازگ  یهاگـشیامزآ  تاعلاطم  رد  نوخ  یبرچ  شیازفا  هلمج  زا  ددـعتم  ياهيرامیب  دوبهب  رد  نآ  تبثم  تاریثأت 
(. یهانپ نیسح  رتکد  سناسا ، جیراب  ینیلاب 

ناراـمیب رد  نوخ  لورتـسلک  هدـنهد  شهاـک  کـی  ناونع  هب  دـنناوتیم  اـهنیرام  یلیـس  هک  تسا  نآ  زا  یکاـح  ینیلاـب  تاـقیقحت  جـیاتن 
زور رد  راب  کـی  مرگیلیم  زود 420  اب  نیرام  یلیـس  فرـصم  ـالاب  نوخ  لورتسلک  ياراد  راـمیب  رد 15  دـنوش . حرطم  یملورتسلکرپیاه 

. تسا دبک  رد  لورتسلک  زتنس  شهاک  دنهد ? ناشن  هک  هدش  لرتنک  هورگ  اب  هسیاقم  رد  ارفص  رد  لورتسلک  تظلغ  شهاک  بجوم 
بجوم مرگیلیم  زود 420  اب  نیرام  یلیـس  تفرگ ، تروص  مود  عون  زا  الاب  نوخ  لورتسلک  ياراد  راـمیب  يور 14  هک  ینیلاب  هعلاطم  رد 
زیوجت هتفرگ  ماجنا  نارهت  یتعیرـش  ناتـسرامیب  رد  هک  ياهعلاطم  دـش . رامیب  نوخ  ( HDL  ) نازیم شیازفا  مات و  لورتسلک  نازیم  شهاـک 

نوخ دیریسیلگ  يرت  و  ( LDL ، ) مات لورتسلک  شهاک  بجوم  الاب  نوخ  یبرچ  هب  التبم  یتباید  نارامیب  هب  نیراـم  یلیـس  یهاـیگ  يوراد 
(. هرامش 11 یئوراد ، ناهایگ  مانلصف ?  ) دیدرگ

(Trigonella Foenum – Graceum  ) هلیلبنش
. ددرگیم زیوجت  يویلک  تالکشم  همضاه و  ءوس  تیشنورب ، تسوبی ، الاب ، لورتسلک  تباید ، دننام  ییاهیرامیب  رد  یتنس  بط  رد  هلیلبنش 

یتباید دارفا  رد  ار  نوخ  دنق  نازیم  هایگ  نیا  هک  دهدیم  ناشن  ینیلاب  ياهیسررب  یهاگـشیامزآ و  تاناویح  يور  رب  هدش  ماجنا  تاعلاطم 
دیفم زین  تسوبی  تهج  تسا  نکمم  داـیز ، ربیف  ياراد  ییاذـغ  داوم  ریاـس  هباـشم  دروآیم . نییاـپ  زین  ار  لورتسلک  حطـس  هداد و  شهاـک 

. دشاب
دشابیم . اذغ  اب  هارمه  زور  رد  راب  هس  نآ  زا  هدش  هتفرگ  نغور  ای  هایگ  رذب  ردوپ  مرگ  ات 30  لوادتم 5  یفرصم  زود  فرصم : نازیم 

رثا داجیا  هلیلبنـش  رذب  زا  لصاح  راصع ? تسا . نآ  دایز  فرـصم  تروص  رد  فیفخ  یـشراوگ  تالالتخا  داجیا  هایگ  نیا  یبناج  رثا  اهنت 
تروص رد  هدومن و  زیهرپ  نآ  فرـصم  زا  تسا  رتهب  رادراب  ناـنز  لـیلد  نیمه  هب  تسا  هدومن  يدـنه  ياـههچکوخ  محر  يور  یکیرحت 

. دنیامن فرصم  ار  وراد  نیا  کشزپ  رظن  تحت  زور و  رد  مرگ  رادقم 5  دیاب  لیامت 
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شهاک ار  نوخ  دنق  دنهد ? شهاک  ياهوراد  ریاس  رثا  ای  نیلوسنا  رثا  نوخ ، دنق  شهاک  تیـصاخ  تلع  هب  هلیلبنـش  رذـب  یئوراد : لخادـت 
(. یئوراد ناهایگ  مانلصف ?  ) دهدیم

یهایگ تایقرع 
نشیوآ قرع  - 1

. دشابیم کشخ  مرگ و  عبط  ياراد 
ءوس دردلد و  عفر  هفرـسهایس ، ناـمرد  نوخ ، لورتـسلک  شهاـک  روظنم  هب  نشیوآ  قرع  زا  ناـجنف  یلا 4  هنازور 3  لورتسلک : شهاـک   ـ

. دشابیم دیفم  همضاه 
. دشابیم کیلونائلوا  دیسا  لونارژ ، لونانیل ، لکلا ، لومیت ، يواح  سناسا  نشیوآ : تابیکرت 

مدآ اباب  قرع  - 2
مرگ و عبط  ياراد  هک  دـننکیم  يروآعمج  دـهدب  لگ  هکنآ  زا  لبق  تسا و  هلاسکی  هک  یماگنه  دـننکیم . هدافتـسا  نآ  شیر ? زا  رتشیب 

. دوشیم فرصم  اتشان  تروص  هب  رصع  حبص و  ره  دراد . نوخ  لورتسلک  تباید و  نوخ ، راشف  نامرد  يور  یبوخ  ریثأت  تسا و  کشخ 
کشرز قرع  - 3

. ددرگیم هیهت  کشرز  ویم ? زا  کشرز  قرع  دراد ، کشخ  درس و  یعبط  هدش و  نوخ  راشف  شهاک  نوخ ، لورتسلک  شهاک  ثعاب 
هریز قرع  - 4

شهاـک تهج  هب  ناـمرد  دـشابیم . اذـغ  زا  دـعب  ناوـیل  فـصن  رد  ناـجنف  کـی  نآ  زاـجم  فرـصم  تـسا ، مرگ  یعبط  ياراد  هریز  قرع 
ییاونـش تیوقت  باصعا و  تیوقت  نامرد و  رد  دومن . هدافتـسا  هنازور  ياچ  ياج  هب  هریز  رطقم  بآ  زا  ناوتیم  نوخ ، یبرچ  لورتسلک و 

. دوشیم هدافتسا  زین  هیلک  و 
ریس قرع  - 5

راـک تیوقت  نوخ ، یبرچ  نوخ ، دـنق  نوخ ، راـشف  دـنروآ ? نییاـپ  نآ  صاوـخ  نیرتـمهم  تسا . کـشخ  مرگ و  یعبط  ياراد  ریـس  قرع 
ياهوم زنگنم  نتـشاد  تلع  هب  ریـس  قرع  موادم  ندروخ  دشابیم . یگدننک  ینوفعدض  لورتسلک و  رادقم  دننک ? میظنت  زمرق ، ياهلوبلگ 

دنکیم . هایس  ار  دیفس 
دیوش قرع  - 6

? دـننک فرطرب  نوخراشف ، نوخ و  یبرچ  ندروآ  نییاپ  رد  نآ  یئوراد  صاوخ  نیرتمهم  تسا . کشخ  مرگ و  یعبط  ياراد  دـیوش  قرع 
. دشابیم نکشداب  ردم و  هدعم ، يوقم  کیروا ، دیسا  دض  زورترآ ،

نابز واگ  قرع  - 7
ددرگیم . نوخ  لورتسلک  شهاک  ثعاب  نابز  واگ  قرع  ناجنف  ندروخ 2  دشابیم . کشخ  مرگ و  یعبط  ياراد 

. اهننات رطعم ، داوم  نیزر ، خلت  دام ? ژالیسوم ، تابیکرت :
ناحیر قرع  - 8

مین حبـص و  ناکتـسا  مین  هنازور  ییاشچ  ياوق  تیوقت  نوخ و  لورتسلک  شهاک  ینوخ و  مک  نوخ ، راشف  شهاک  بلق ، تیوقت  روظنم  هب 
دییامن . لیم  ناحیر  قرع  رصع  ناکتسا 

عبانم
. موس دلج  یئوراد ، ناهایگ  يروآرف  دیلوت و  اضر ، یگیب  دیما  - 1

. نارهت هاگشناد  تاراشتنا  یئوراد ، ناهایگ  يرگرز ، یلع  - 2
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. نوخ یبرچ  رب  رثؤم  یئوراد  ناهایگ  یئوراد ، ناهایگ  مانلصف ? هدازرخف ، نیسح  ینیسح ـ  حالف  نسح  - 3
. سناسا جیراب  ینیلاب  تاقیقحت  یهانپ ، نیسح  رتکد  یمظاک ـ  یبوط  رتکد  - 4

. نوخ لورتسلک   6902 هماننایاپ ، خرراثآ ، اضریلع  رتکد  - 5
 ... نغور شیالاپ  اهیبرچ و  ییایمیش  تابیکرت  - 6

. يزاسوراد يارتکد  ماننایاپ ? عراز ، ثرمویک  - 7
. یهایگ ياهوراد  کمک  هب  اهیرامیب  نامرد  یمساق ، ازریم  سدنهم  - 8

. دیوش هایگ  دشر  فلتخم  لحارم  رد  رارف  نغور  يازجا  دصرد و  تارییغت  یسررب  یئوراد ، ناهایگ  مانلصف ? - 9
لورتـسلک و يور  رب  ناـسلید  رطق ? موـتنآ و  يوراد  ریثأــت  یــسررب  ناــیعیفر ، دوـمحم  رتـکد  ینیــسحریم ـ  دوـمحم  دیــس  رتـکد  - 10

. نوخ ياهنیئتورپوپیل 
ریس رثا  یقورع و  ياهیرامیب  نامرد  داژنمظاک ، ناوریشونا  يرصان ـ  نسحم  رتکد  یئاباب ـ  اضرمالغ  رتکد  يدنویجاح ـ  سابع  رتکد  - 11

. سردم تیبرت  هاگشناد  یکشزپ  هدکشناد  نوخ ، لورتسلک  شهاک  رب 
.1376 یتاقیقحت ، حرط  يدرکهد ، مساق  - 12

. ناریا یهایگ  ياهوراد  یتنرتنیا  تیاس  - 13
یبوط تیاس  عبنم :

يزیرجات

تسا .  رارق  نیا  زا  هک  دراد  يرایسب  عاونا   : دیوگ سودیروقسید 
دوش .  یمن  گرزب  رایسب  هک  ینتشاک  1 ـ 

دنیوگ .  نیفعت  ار  مود  عون  2 ـ 
دنک .  یم  ومن  اهخالگنس  رد  ًارثکا  تسا و  روآ  باوخ  موس  عون  3 ـ 

تسا .  هدش  هدیمان  لیربوک  ناتسربط  رد  هک  دنیوگ  ننجم  ار  مراهچ  عون  4 ـ 
دنیوگ .  یم  سومطیرو  مدرم  زا  یضعب  ار  مجنپ  عون  5 ـ 

تسا .  رتهب  دهد  یم  درز  هویم  زبس و  گرب  هک  یعون  نآ  ره 
کشخ  درس و   : جازم

تسا .  روآ  باوخ  دراد و  تیضوبق  شمخت  ینتشاک  يزیرجات  تیصاخ : 
تسا .  دیفم  رایسب  دیدپان ،  ای  دشاب  هیور  رب  مرو  مرگ ،  ياه  مرو  عاونا  جالع  رد  شوج :  مرو و 

لگ نغور  بادیفـس و  اب  ار  نآ  بآ  یگچروم  خرـس و  داب  جـالع  رد  دـنروخ و  یم  ار  شبآ  ادـیپان  ینورد و  مرگ  ياـه  مرو  جـالع  رد 
دنراذگ .  یم  دامض 

یگچروم خرس و  داب  ندیشخب  افش  ندیناکشخ و  رد  دشاب  داشوک  هایگ  اب  هک  زین  شگرب  تسا و  هدنناکـشخ  رایـسب  شا  هشیر  ياه  هزرپ 
تسا .  دیفم 

دوش .  یم  یگناوید  ببس  دنروخب  تسا  هدننک  ریدخت  هک  عون  نآ  ياه  هناد  زا   ( هبح  ) هناد هدزاود  زا  شیب  رگا   : رس
دناباوخ .  یم  دنروخ  هنهک  روگنا  بآ  اب  ار  شا  هشیر  فایلا  زا  لاقثم  کی  نزو  هب  رگا 

مرو شوگ و  خیب  مرو  يزیرجات  هدیبوک  دامض   . دور یم  نیب  زا  درد  رس  دندنبب  یناشیپ  رب  دنبوکب و  دننک و  درخ  یبوخب  ار  يزیرجات  رگا 
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دنک .  یم  نامرد  ار  زغم  هدرپ 
دبای .  یم  مارآ  شوگ  درد  دنناکچب  شوگ  رد  ار  نآ  بآ 

دبای .  یم  نیکست  نادند  درد  دنراد  هگن  ناهد  رد  دنزپب و  هنهک  روگنا  بآ  رد  ار  یموس  عون  خیب  تسوپ  رگا 
تسا .  مشچ )  رد  شوج   ) برغ جالع  يزیرجات  بآ   : مشچ

دشخب .  یم  ورین  ار  دید  تسا و  ینشور  مشچ  شروآ  باوخ  عون  یتح  يزیرجات  عاونا  هرشفا 
 . تسا دیفم  مشچ  يرامیب  رد  دننک  تسرد  يزیرجات  بآ  اب  غرم  مخت  هدیفس  بآ و  ياج  هب  ار  یندیشک  مشچ  رد  ییوراد  ياه  هلیم  رگا 

دهد .  یم  شزیر  ار  لوب  يزیرجات  زا  ردخم  غرم  مخت  اذغ :  ياه  مادنا 
ياه باوخ  دـشخب و  یم  يدرـس  دـنک ،  یم  عطق  ار  ضیح  يزیرنوخ  دـنرادرب  رگا  ار  يزیرجاـت  عاونا  همه  دـیالاپ ،  یم  ار  هناـثم  هیلک و 

دراد .  یم  زاب  ار  یسنج 
زا رتمک  دنریم و  یم  دنروخب  ار  نآ  زا  لاقثم  راهچ  رگا  ردخم  هن  ینتشاک و  هن  تسا و  جنکاک  هن  هک  يزیرجات  عاونا  زا  عون  کی  اهرهز : 

ندش دامض  رد  رگم  درادن  یبیصن  يزیرجات  دیاوف  زا  دروآ و  یم  یگناوید  نآ 

برت

نآ  زغم  گرب و  تسوپ ،  مخت ،  تیولوا ،  بیترت  هب  برت  ءزج  نیرت  ییوراد 
تسا . 

شرت ییاذـغ  نآ و  مخت  شئزج  نیرتدـنمورین  تسا .  رت  يوق  ینابایب  برت  تسا .  رتمرگ  نآ  زا  کچرک و  نغور  توق  مه   ، برت نغور 
تسا .  هدیشوج  بآ  رد 
تسا .  رت  مرگ و  جازم : 

برت دروآ .  یم  باـهتلا  یناـبایب  برت  تسا .  شخب  یمرن  شمخت  هژیو  هـب  برت و  تـسا .  نکـشداب  شمخت  روآداـب و  برت  تیـصاخ : 
دهد .  یم  یمغلب  مک و  ياذغ 

دوش دامـض  لسع  برت و  دنایور .  یم  زاب  ار  هیحلا  ءاد  ییوم و  مکهب  التبم  يوم  دنلامب  رـس  رب  دننک و  طولخم  کملـش  درآ  اب  شیارآ : 
دیادز .  یم  ار  ینوخ  ریغ  ینوخ و  مشچ  ریز  ياه  هکل 

برت و تسا .  تسوپ  هایـس  ياه  هکل  ندروخ و  هبرـض  زا  یـشان  ياه  هکل  هدـنیادز  اـه و  مادـنا  نوگاـنوگ  ياـه  هطقن  يوراد  برت  مخت 
ار شپـش  برت   . درب یم  نیب  زا  ار  هایـس  سیپو  کل  تسا ،  رتهب  دنلامب  تسوپ  رب  مامح  رد  رگا  دنلام و  یم  تسوپ  رب  ار  هکرـس  سدنک و 

دیازفا .  یم  ندب  رد 
دهد .  یم  افش  دنراذگب  يرش  ياه  شوج  رب  کملش  درآ  اب   : شوج

دنک .  یم  رب  ار  يرش  یکرچ و  مخز  دوش  دامض  لسع  برت و   : هحرق مخز و 
دنک .  یم  نک  هشیر  ار  یسوریو  يرامیب  تسا و  مخز  جالع  هکرس  اب  برت  مخت 

دیامن .  یم  مارآ  ار  لصافم  نابرض  دنک و  یم  اود  ار  لصافم  درد  برت  مخت   : لصافم
دنکارپ .  یم  ار  شوگ  داب  شا  هرشفا  تسا .  ناهد  نادند و  رس و  نایز  هب  رس : 

زیر کشا  ریز  ياه  هکل  برت  بآ   . دهد یم  الج  ار  هدید  اما  تسین  بوخ  مشچ  يارب  دنچ  ره  دنناکچ  یم  مشچ  رد  ار  برت  بآ   : مشچ
دنک .  یم  تیوقت  ار  دید  برت  گرب   : دیوگ هیوسام  نبا  دیادز .  یم  ار 

یمس چراق  زا  یشان  قانخ  دوش و  یم  ادیپ  هنیس  رد  هک  ظیلغ  سومیک  یگشیمه ،  هنهک و  هفرس  جالع  رد  هتخپ  برت   : هنیـس شک و  سفن 
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شیازفا ار  ناتسپ  ریش  دراد .  نایز  ولگ  يارب  یلو  دیفم  قانخ  عفد  رد  دننک  هرغرغ  نآ  اب  دنزپب و  نیبجنکـس  اب  ار  برت  تسا .  دیفم  رایـسب 
دهد .  یم 

تسا .  روآ  غورآ  دب و  هدعم  يارب  اذغ :  ياه  مادنا 
تسا .  روآ  یق  رایسب  مه  اب  هکرس  برت و  مخت 

 . دناشن یم  ورف  ار  لاحط  سامآ 
دنک .  یم  مضه  ار  ماعط  ماعط ،  زا  دعب  نآ  گرب  هژیو  هب  برت و  ندروخ   : دیوگ هیوسام  نبا 

تسا .  ناقری  جالع  دنک و  یم  زاب  ار  دبک  ياه  هدمآ  دنب  برت  گرب  بآ 
تسا .  دیفم  تارشح  شین  مس و  دنزگ  عفد  رد  برت  مخت  تسا .  رام  شین  رهزداپ  برت   : اهرهز

يریثأت دنزب  مدژک  ار  هدروخ  برت  رگا  دشک .  یم  ار  مدژک  ًاروف  دنـشاپب  مدژک  رب  ار  شبآ   . دریم یم  دـنراذگب  مدژک  رب  ار  برت  زا  یچاق 
 . درادن

خرس يالط  نارفعز ، 

همدقم
رد الثم  عباـنم ، یخرب  رد  دـشاب . یم   Iridaceae نایقبنز هداوناـخ  زا   Crocus Sativus سویتاس سوکرک  یملع  ماـن  اـب  نارفعز 

هقطنم مان  هک   Corycus سوکیرک زا  هملک  نیا  هک  تسا  هدـش  رکذ   Americana Encyclopedia اناکیرمآ فراع  ــ ملا هرئاد 
، دنناد یم  ناریا  دام  میدق  تلایا  ار  نارفعز  ءادبم  يا  هدع  تسا . هدش  هتفرگ  دـشاب  یم  هنارتیدـم  قرـش  رد  عقاو   Cilicia ایسیلیس رد  يا 

دنناد . یم  ناریا  ریغص و  يایسآ  هیکرت ، نانوی ، لماش  نیمز  هرک  زا  يرتعیسو  هقطنم  رد  ار  نارفعز  هاگتساخ  زین  نیققحم  زا  یخرب 
اهبرع هلمج  زا  یماس  ماوقا  اهینیچ و  اهیمور ، اهینانوی ، هب  ار  نآ  صاوخ  ناتساب ، ناهج  طاقن  زا  يرایـسب  هب  نارفعز  رودص  نمـض  نایناریا 

هک بیترت  نیا  هب  دنتخومآ . هنارتیدم  نوماریپ  یمالـسا  مما  هب  يرجه  مراهچ  ات  لوا  ياه  هدـس  رد  ار  نآ  تعارز  هویـش  دـندرک و  یفرعم 
اقیرفا و لامـش  رد  نارفعز  تشاک  سپـس  دندش ، ریاد  ماش  یحاون  رد  هیواعم  طسوت  هدش  دیعبت  نایناریا  هلیـسو  هب  اهراز  نارفعز  نیتسخن 

يراکنارفعز گنهرف  لاقتنا  رد  يربطونب  نایمتسر و  نوچمه  یناریا  ماوقا  تفای و  جاور  لیـسیس )  ) هیلقـصو یمالـسا ) يایناپـسا   ) سلدنا
دندوب . رثؤم 

هک يروط  هب  دنا  هتشاد  غیلب  یهجوت  هقالع و  نارفعز  رز و  هب  نهک  ناراگزور  زا  نایناریا  هک  تسا  تیعقاو  نیا  رگنایب  یخیرات  تادنتسم 
یم اهمدـق  راثن  نارفعز  رز و  نارئاز  ناگرزب و  زا  لابقتـسا  ای  دایعا ، اه و  یـسورع  دـننام  طاشن  مزب و  سلاجم  اه و  رورـس  اه و  نشج  رد 
لگ نارفعز و  هارمه  هب  ار  نیمیس  نیرز و  ياه  هکس  نادنب ، هنیآ  يدنب و  نیذآ  نمض  اه ، نیئآ  هنوگ  نیا  رتهوکـش  اب  ییاپرب  رد  دندرک .

مـسارمزا یخرب  رد  دـنتخیر . یم  مسارم  هنوگ  نیا  رد  نارـضاح  همه  یهاگ  و  رظن ، دروم  ياهتیـصخش  اـی  داـماد  سورع و  رـس  رب  لـقن  و 
دندیشاپ . یم  بالگ  دندرک و  یم  دود  دوع  ربنعو و  کشم  اب  هارمه  ای  ییاهنت ، هب  ار  نارفعز 

حرـش نمـض  یتسوی  دـنانیدرف  تسا . هتفر  یم  راـک  هب  اـهکاروخ  ندرک  رطعمو  ناـن  ياـه  هدرگ  نیئزت  يارب  نارفعز  نایـشنماخهرصعرد 
رد هک  نادرگ  باتفآ  نغور  طولخم  زا  دوب  ترابع  هک  دـیلام  یم  رطعم  ینغور  ار  دوخ  نت  ناریا  هاش  : )) تسا هتـشون  شویراد  یناگدـنز 

نایرتشم زا  مه  نیچ  ادعب  تفر ، یم  مور  نانوی و  هب  ناریا  نارفعز  اهتراپ  هرود  رد  دشیم .)) هیهت  امرخ  بارش  نارفعز و  اب  هتخپ و  ریش  هیپ 
نامه رد  تفای . ترهـش  اهنآ  لوصحم  تیبوغرم  دیدرگ و  جیار  زین  نوب  مق و  رد  نارفعز  تشاک  نایناساس  رـصع  رد  دـش . ناریا  نارفعز 

هدافتـساریرحت بکرم  ناونع  هب  نارفعز  لولحم  نآ  زا  رتشیپ  اما  درکادـیپ ، دربراک  تمیق  نارگ  ياهذـغاک  تخادرپ  رد  نارفعز  راگزور 
درز زا   ) گنر رپ  گنر و  مک  ینارفعز  بکرم  عاونا  زا  تسا . هتفر  یم  راک  هب  بوغرم  ریرحت  ياهبکرم  بیکرترددـعب  اهنرق  اتو  ، دـش یم 
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ياهلصفرس اهناونع و  ریرحت  رد  نینچمه  و  ارما ، ناگفیلخ و  نیطالس و  ياه  همان  اهنامرف و  ناونع  نتـشون  يارب  نینوخ ) زمرق  ات  گنرمک 
ریرحت رد  اهنیا  رب  نوزفا  تسا . هدـش  یم  هدافتـسا  نتم  یـشاوح و  شوقن  اه و  ریوصت  رد  و  ریعـشت ،  بیهذـت و  رد  زین  تالاسر و  بتک و 

 . تسا هتفر  یم  راک  هب  نارفعز  بکرم  نفک ، یهاگ  هچراپ و  دغاک و  يور  رب  صاخ  ياه  مسلط  اه و  ذیوعت  نینچمه  سدقم و  ياهاعد 
ناهایگ ای  اهرطع  ای  اه  مغرپسا  وزج  نارفعز  شهدـنب  همجرت  کی  رد  تسا . هدـش  تبث  مکرک )  ) یـسراپ مان  اب  نارفعز  يولهپ  عباـنم  رد 

هملک تسا . هدـش  رکذ  هچراپ  هدـننک  گنر  ناهایگ  رامـش  رد  نارفعز  باـتک ، نیا  زا  يرگید  همجرت  رد  و  هدـمآ ، باـسح  هب  يوبـشوخ 
هملک نیا  يارب  یبرغ  عبانم  رد  هکنیا  وگ  هدنام ، هتخانـشان  نآ  قاقتـشا  هجو  هشیر و  هک  تسا  برعم  الامتحا  ای  یبرع  ءهژاو  کی  نارفعز 

یحاون زا  نایرموس  ادـبم  هک  تسا  کیدزن  تیعقاو  هب  یتروص  رد  لـمات  لـباق  رظن  نیا  تسا . هدـش  ناونع  يرموس  ياـنبم  مکرک  هملک  و 
تشادنپ . هشیپ  نابش  رادماد و  ياهایرآ  موجه  زا  سپ  نیمز ، ناریا  زا  هدش  هدنار  نایموب  نامه  ار  اهنآ  ناوتب  ای  دشاب ، ناریا  زیخ  نارفعز 
هب یـسراف  نهک  نوتم  ذخآم و  رد  تردن  هب  تاملک  نیا  اما  تسا . هدـش  تبث  نارفعز  ینعم  هب  هملک  اههد  یبرع  یـسراف و  تغل  عبانم  رد 

همه اب  نارفعز  هملک  اما  تسا ، هدش  رکذ  كدنا  رایـسب  دراوم  رد  یـسراف  ياه  هدورـس  اه و  هتـشون  رد  مکرک  هملک  الثم  تسا . هتفر  راک 
تأرج اب  هک  يروط  هب  تسا ، هتفرگ  رارق  نارعاش  ناگدنسیون و  ابدا و  زا  يرایسب  هجوت  دروم  شیتابن  صاوخ  تایـصوصخ و  اهتلـصخ و 

راـثآ رد  هدـمآ  یـسراف  نیواود  نوتم و  عباـنم و  رد  هک  يا  هزادـنا  هب  نآ  هب  طوبرم  تاـهیبشت  تاریبعت و  نارفعز و  هملک  تفگ  ناوت  یم 
تسا . هتفرن  راک  هب  یناهج  هنسلا  زا  کی  چیه  بوتکم 

مالـسا زا  لبق  نامز  رد  مق  نارفعز  ترهـش  تسا . هدوب  لوادتم  ناریا  يزکرم  قطانم  بلاغ  رد  رود  رایـسب  يا  هتـشذگ  رد  نارفعز  تشک 
زا ار  نآ  زین  بارعا  دوخ  هک   ) بارعا طسوت  نارفعز  تشک  يدالیم  مهد  نرق  رد  دراد . میدق  ناریا  رد  هایگ  نیا  تشک  هنیشیپ  زا  تیاکح 

ناتسلگنا Essex رد  Walden مان هب  يا  هیحان  رد  مهدجه  نرق  رد  نآ  بقاعتم  دیدرگ و  لوادتم  ایناپـسا  رد  دـندوب ) هتخومآ  نایناریا 
تسا .  فورعم   Saffron Walden مان هب  لحم  نیا  هزورما  هتشاد و  جاور 

. تسا هدوب  هدش  هتخانش  نیمزرس  نآ  مدرم  يارب  زاب  رید  زا  نارفعز  دیآ ،  یمرب  ناتسودنه  یکـشزپ  یبدا و  ياه  هتـشون  زا  هک  يروط  هب 
. تسا هدوب  رادروخرب  یصاخ  هجوت  زا  ناناملسم  اهودنه و  نایمیلک ، نانوی ، رصم ، مدرم  دزن  نارفعز  نینچمه 

. دـهاکیم ار  یگدرـسفا  دـنکیم و  کمک  زین  هدـنخ  شیازفا  هب  دـیفم ، باصعا  ددـمت  يارب  تسا و  شخبشمارآ  شندروخ  دـنیوگیم 
. دوشیم هدیجنس  یلاقثم  یمرگ و  الط ، نوچمه  دراد و  ییالاب  تمیق  هچرگا  دشخبیم ، جنرب  هب  یصاخ  توارط  ییابیز و 

دنولا ياههنماد  زا  هتفرگ  تاشن  ناریا و  ینتسر  نیرتدنمشزرا  تسا ، فورعم  خرس  يالط  اههیودا و  ناطلس  یتمالـس ، لگ  هب  هک  نارفعز 
درـس و ناتـسمز  ياراد  هک  ناریا  ناراب  مک  رایـسب  قطانم  رد  ددرگیمرب و  دـالیم  زا  لـبق  ياـهلاس  هب  ناریا  رد  نارفعز  تشک  دـشابیم .

فارطا رد  ناهج  ياهرازنارفعز  نیتسخن  تسا . هدوب  نادمه )  ) دنولا هوک  ياههنماد  نآ  اشنم  عقاورد  دراد . شرتسگ  دنتسه  مرگ  ناتـسبات 
ناتـسهق و رد  نآ  بوغرم  هوبنا و  دـیلوت  هدیـسر و  ناسارخ  هلمج  زا  ناریا  فلتخم  طاقن  هب  نآ  زا  سپ  هدـش و  ریاد  هاـشنامرک  نادـمه و 

. تسا هتفای  جاور  تانیاق 
زا دوشیم . لصاح  نارفعز  مرگ  دودح 10 نارفعز ، لگ  رازه  ره  زا  ابیرقت  هک  يروط  هب  دـیآیم  تسد  هب  نارفعز  لگ  هلالک  زا  نارفعز 

، جـنرب دـننام  ییاذـغ  داوم  عاونا  رد  نآ  ییوراد  صاوـخ  گـنر و  معط و  رطع و  رد  درف  هب  رـصحنم  صاوـخ  ندوـب  اراد  تلع  هب  نارفعز 
. دوشیم هدافتسا  يزاسوراد  عیانص  ياچ و  ینتسب ، ینیریش ، تشوگ ،

نارود نآ  زا  ياهبیتک  يور  رب  هک  تسا  یـشنماخه  ناهاش  نارود  هب  طوبرم  هدنام  ياج  رب  نارفعز  فرـصم  زا  هک  يدانـسا  نیرتیمیدـق 
. تسا هدش  هتشون  مرگولیک  کی  دودح  رد  يزیچ  رابرد  یفرصم  نارفعز  رادقم 

. دراد جاور  شیب  مک و  ایلاتیا و ...  نانوی و  دننام  ایند  یناتساب  ياهروشک  رد  نیا ، رب  هوالع 
عافترا 10- هب  تسا  یهایگ  ،Iridaceae اهیقبنز هداوناخ  زا   Saffron Crocus Sativies Lnriaeus یملع مان  اب  نارفعز 
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ددع و ات 4  دـنب 1  ره  رطعم  ياهلگ  رتمیتناـس ، رطق 5-3  هب  لکـش  يورک  ياهدـغ و  زایپ  ياراد  هقاس ، نودـب  هلاس و  دـنچ  رتمیتناـس ، 30
اب نامزمه  هک  هدوب  ددع  ات 11  نارفعز 5  یقیقح  ياهگرب  دنتسه . مچرپ  مه و 3  هب  هیبش  گنر  شفنب  گربلگ  گربساک و 3  ياراد 3 

هلالک نارفعز  يراجت  یکاروخ و  تمسق  دنتـسه . رتمیلیم  3 يانهپ 1/5 -  اب  زبس  گنر  هب  هک  دنیآیم  رد  نآ  زا  دـعب  یمک  ای  یهدـلگ و 
. دهدیم لیکشت  ار  نارفعز  لوصحم  هک  تسا  هخاش  گنر  زمرق 

. تسا ( یتعنص  ) ییایمیش ییوراد و  ییاذغ و  لماش  نآ  هدمع ي  فراصم  هک  دراد  ینوگانوگ  ياهدربراک  نارفعز 
ییاذغ فراصم 

رادـقم تسا و  زاجم  یعیبط  هدـنهد  گنر  ناونع  هب  نارفعز  ( FDA  ) اکیرمآ ییوراد  ییاذـغ و  داوم  رب  تراظن  نامزاس  نوناق  ساـسا  رب 
. درادن یتیدودحم  یعیبط  هدنهد  معط  رطع و  ناونع  هب  نآ  فرصم 

اهیندیشون تالکش و  هباشون -  هلژ و  رسد و  کیک و  ینبل -  عیانـص  رینپ و  هرک و  نیراگرام - سیـسوس و  دننام  یکاروخ  داوم  هیهت  رد 
. دوشیم هدافتسا  غرم  جنرب و  پوس و  - 

ینامرد فراصم 
نوـچ یلاـعف  تاـبیکرت  هک  دـهدیم  ناـشن  ریخا  تاـقیقحت  . دوـشیم اذـغ  مضه  تلوهـس  بجوـم  خـلت  داوـم  ندوـب  اراد  تلع  هب  نارفعز 
دنهد شهاک  ار  اهتفاب  يروموت  تلاح  دنناوتیم  هک  دنراد  دوجو  نارفعز  رد  اهدـیئونتراک  زا  يرگید  عاونا  Crocin , Crocetin و 

کیمفیلوــپیه تلاــح  داــجیا  زا  هداد و  شهاــک  ار  نوــخ  مرـــس  یبرچ  نازیم  دــنناوتیم  زین  دــنراد و  یناطرـــس  دـــض  تیـــصاخ  و 
رمیازلآ و ریظن  یتالالتخا  زا  دـناوتیم  زین  هداد و  شیازفا  ار  اـهتفاب  نویـسانزیسکا  دـنک ، يریگولج  نوخ  مرـس  رد  ( hypolipemic)

دنک . يریگولج  ياهظحالم  لباق  روط  هب  نوسنیکراپ 
 ... تباید و مساپسا و  تیتاپه ، ناقری ، همضاهءوس ، خفن ، ماکز ، دننام  یمـسج  تالالتخا  زا  یعیـسو  هنماد  نامرد  رد  نارفعز  زا  نینچمه 

. درک هدافتسا  هدعم و ...  كرحم  روآطاشن ، روآاهتشا ، هدام  کی  ناونع  هب  زین  و 
یتعنص فراصم 

لماش نارفعز  هایگ  زا  هدـش  زیلانآ  ییایمیـش  تابیکرتیخرب  . دوشیم هدافتـسا  خـن ...  مشیربا و  يزیمآ  گنر  يارب  تعنـص  رد  نارفعز  زا 
: دنتسه ریز  دراوم 

 .. زکیلگ و زوتکوزم و  زکولگ و  دننام  دنهدیم  لیکشت  ار  نارفعز  نزو  دصرد  زا 20 شیب  هک  هدننک  ایحا  ياهدنق  تاردیهوبرک :  - 1
K2O, NA2O-P2O2-CL2 لماش یندعم : داوم   - 2

B2 نیوالفوبیر نیماتیو B1 و  دننام  اهنیماتیو :  - 3
لورتسااتپاک لورتسا ، امیگتسا  دننام  یبرچ :  - 4

دننام بآ  رد  لولحم  ياهدیئونتراک  نتوراک و  - b نتوراک و - a نیوکیل دننام  یبرچ  رد  لولحم  ياهدیئونتراک  لماش  اههنادگنر :  - 5
رد هدام  نیا  دصرد  لومرف C44 H64 O24 و  اب  تسا  نارفعز  درز  گنر  یلصا  لماع   crocin نیسورک تسا . نینایسوتنآ  نیسورک و 

. تسا ریغتم  دصرد  ات 15 نیب 9/1  نداد  لگ  ماگنه 
هطقن لومرف C16 H26 O7 و  اب  دوشیم  ثعاب  ار  نارفعز  خلت  معط  هک  تسا  گنر  دقاف  دـنروکیلگ  : picro crocin دنروکیلگ  - 6

. دراد دوجو  دنروکیلگ  دصرد  دودح 4 هزات  نارفعز  رد  هک  دارگیتناس  هجرد  بوذ 156 
. تسا رارف  ياهنغور  رد  دوجوم  بیکرت  نیرت  هدمع  هک  تسا  لانارفاس  نارفعز  رد  امورآ  رطع و  لماع  رارف : ياهنغور   - 7

یسانشهایگ 
رادزایپ هقاس و  نودب  هلاس ، دـنچ  یفلع ، یهایگ  ( Iridaceae  ) نایقبنز هداوناخ  زا   ( Crocus Sativus L  ) . یملع مان  اـب  نارفعز 
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رارق كاخ  ریز  رد  هک  دشاب  یم  گنر  يا  هوهق  یششوپ  رتم و  یتناس  ات 5  رطق 3  اب  لکش  يورک  ابیرقت  رپوت و  عون  زا  نارفعز  زایپ  تسا .
زا هک  دنتـسه  ناـشفا  عونزا  نارفعز  ياـه  هشیر  دـیامن . یم  دـیلوت  ینمچ  ياـهفلع  گرب  ریظن  کـیراب ، گرب  ات 9  زاــیپ 6 ره  دریگ . یم 

لوا لاس  رد  دوش . یم  رهاظ  زییاپ  لیاوا  رد  هک  تسا  یمادنا  نیلوا  نارفعز  لگ  دـنیور . یم  نآ  یطیحم  هر  ــ یاد يور  زا  اهزایپ و  هدـعا  ــ ق
دنرادن و شیور  يارب  یفاک  ناوت  لگ  ياه  هناوج  یقمع ، تشک  كاخ و  رد  اهنآ  لماک  رارقتـسا  مدـع  اهزایپ و  فعـض  تلع  هب  تشک ،
، دوش یم  لیکشت  شفنب  گنرمه  گربلگ  هس  گربساک و  هس  زا  لگ  ششوپ  دنوش . یم  رهاظ  لومعم  زا  رترید  لوا  لاس  رد  اهگرب  یتح 

كاـسب تسا . كاـسب  ربارب  ود  مچرپ  هلیم  لوط  هس و  اـهمچرپ  دادـعت  دـشاب . یم  لکـشم  اـهگربلگ  زا  اـهگربساک  صیخـشت  هکیروـط  هب 
جراخ یکیراب  هماخ  نادمخت  تمـسق  زا  تسا و  نادـمخت  کی  ياراد  هتفرگ و  رارق  لگ  زکرم  رد  یگدام  دـشاب . یم  گنر  درز  نارفعز 

2-3 لوط هب  يا  هخاش  هس  یجنران  زمرق  فافـش  هلالک  کی  هب  هک  تسا  گـنرمکدرز  گـنر  هب  هدوب  هدیـشک  لـیوط و  هماـخ  ددرگ . یم 
دنهد . یم  لیکشت  ار  یتراجت  نارفعز  ندرک ، کشخ  زا  سپ  هماخ  اب  هارمه  هلالک  هس  دوش . یم  متخ  رتم  یتناس 

، گربساک گربلگ ، هماخ ، هلالک ، گرب ، یسانش  تخیر  تاصخشم  هب  دوشیم  میـسقت  یکیژولوفروم  ظاحل  زا  هک  تسا  یهایگ  نارفعز 
هکدراد زیت  كون  ياهگرب  دـشابیم ، رتم  یتناس   ?? ات  رتم  یتناـس   ?? زا  ـالومعم  نارفعز  گرب  : گرب تاصخـشم  هچمچ  خوس ،) ) زاـیپ

قرف نارفعز  فـلتخم  ياـههنوگ  ردو  تـسا  نـشور  نآ  گرب  ریز  . دــشابیم تواـفتم  فـلتخم  ماــقراردو  تـسا  رت  هریت  نآ  گرب  يور 
توافتم مساقوجو  ابیز  شفنب ، دیفس ، یـسرگاز ، يرزخ ، دننام  نارفعز  فلتخم  ماقراو  دشاب  دایز  ات  مک  نکمم  گرب  تماخـض  . دنکیم
گنرمک یجنران  ات  گنررزمرق  زا  . تسا توافتم  دراد  یگتـسب  نآرد  دوجوم  نپوکیلو  دییونتراک  نازیم  هب  هک  هلالک  گنر  : هلالک تسا .

، رتهاتوک رتدنلب ، تسا  نکمم  . تسا توافتم  دـشابیم  ددـع  هس  زین  نا  دادـعت  هک  هماخ  هب  تبـسنو  تساهخاش  هس  هالک  . تساهدـش هدـید 
، رتدـنلب ناریا  رد  فلتخم  ماقرا  رد  هک  تساهدـش  هدـیدو  تسا . توافتم  زین  اـهگربلگ  هب  تبـسن  نآ  لوط  نینچمهودـشاب  نآ  اـب  رباربو 

هدـید رتشیب  رایـسب  نارفعز  ماقرا  یخرب  رد  هک  دراد  هدروخ  نیچ  تلاح  نآ  هبل  هلالک  ياهتنا  رد  دراد . دوجو  ربارب  ياهزادـنااتو  رتهاتوک 
مک هک  دشابیم  يدیفس  هگر  ياراد  هلالک  ییاهتنا  هبل  گنرو  . دراد دوجو  كزان  ات  نهنآ  هنوگ  هب  یگتـسب  زین  نآ  هناهد  ضرعو  . دوشیم
ردو دـشابیم  گنررپ  نآ  درز  رایـسب  يرزخ  نارفعز  دـننام  ماقرا  یخرب  رد  هک  دـشابیم  درز  گـنر  ياراد  : هماـخ دراد . دوجو  داـیز  اـت 
خوس یمومع  لکـش  خوـس : دوـب . دـهاوخ  تواـفتم  نآ  دـییونتراک  تبـسن  هب  دراد و  يرت  گـنرمک  درز  یـسرگاز  نارفعز  دـننام  یمقر 

دـشابیم نآ  ندرگ  يانهپ  نآ  یـسررب  دروم  تافـص  زا  یکیو  . دشاب نهپ  يوضیبو  ياهریاد ، ایریغرم ، مخت  يزول ، خپ ، يوضیب  دناوتیم 
ظاحل زا  . دشاب هتفر  وت  ایو  درگ  تسا  نکمم  نارفعز  زایپهدعاق  لکـش  . دوش هدید  نهپرایـسب  اتو  کیراب ، کیراب ، یلیخ  تسا  نکمم  هک 

زا دشابیم  یمهم  رایـسب  تافـصزاو  . هدرک توافتم  ار  خوس  لکـش  هک  تساهدش  هدـید  خوس  طسوو  ياهتناو  ادـتبا  رد  نآ  رطق  تماخض 
دراد دوجو  دنتسه  زایپ  ياراد  هک  ییوراد  ناهایگ  مامت  رد  هچنانچ  دراد  وجو  زین  ییولقدنچ  تلاح  نارفعز  زایپ  رد  رازاب . هدافتـسا  ظاحل 

اههنوگ یخرب  رد  هک  دشابیم  ياهوهق  فایلا  ياراد  نارفعز  زایپ  تسا . رتشیب  نا  دوبن  دصردو  دشاب  هتـشادن  وجو  هک  تسه  مه  نکممو 
هب مادکره  : گربساک / گربلگ دوشیم . هدـید  حوضو  هب  زایپ  دیفـس  گنرو  تسا  رت  تشپ  مک  هنوگ  یخرب  ردو  دـشابیم  هدرـشف  رایـسب 

حطـس رد  ندز  هناوج  ظحم  هب  هک  نارفعز  زا  تسا  یمادـنا  نیلوا  : هچمچ دراد . دوجو  دایز  ات  مک  اهنآ  تماخـض  دـشابیم و  اـت  دادـعت ? 
تروصب نارفعز  هاتوکاپ  ماقراردو  هدش  هدید  نارفعز  دنلباپ  ماقرا  رد  دنتـسه و  دنلب  رایـسب  ماقرل  یخرب  رد  اههچمچ  دوشیم . هدید  كاخ 

. دراد وجو  نا  طسوتم  ماقرا  رتشیب  درادوجو و  زین  هاتوک  رایسب 
ییایمیش  تابیکرت 

يارب نآ  دح  زا  شیب  فرصم  تسا و  یمـس  نارفعز  زایپ  دراد . دوجو  نآ  رد  هک  تسا  نیـسورک  مان  هب  ياهدام  هب  طوبرم  نارفعز  گنر 
. تسا هدنشک  تاناویح 

نارفعز  هایگ  فلتخم  ياهمادنا 
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هب ناتسبات  ياههام  رد  نارفعز  زایپ  دریگ . یم  تروص  دوش  یم  د  ــ یلوت ردام  زایپ  زا  هک  دیدج  ياه  هچزایپ  داجیا  قیرط  زا  نارفعز  ریثکت 
تاشرازگ قبط  رب  دیامن . یم  عورـش  ناتـسبات  نایاپ  دودـح  رد  ار  دوخ  هرابود  دـشر  دـنام و  یم  یقاب  نیمز  رد  دـکار  لاعفریغ و  تروص 

. ددرگ یم  تشک  فلتخم  ياهروشک  رد  هدش  هتخانش  هتیراو  نیدنچ  دوجوم 
نارفعز عاونا  يدنب  میسقت 

هدافتـسا دروم  هنیمز  نیا  رد  زابرید  زا  هک  یتاحالطـصا  زا  یکی  دوش . یم  يدنب  میـسقت  لکـش  دنچ  هب  يدـیلوت  نارفعز  ًالومعم  ناریا  رد 
گنردرز اـی  دیفـس  تمـسق  خرـس و  تمـسق  ، ) هماـخ هلـالک و  تمـسق  لـماش  نارفعز  عون  نیا  تسا . چـیپرتخد  نارفعز  هتفرگ  یم  رارق 

Bunch نارفعز ناونع  هب  ار  نآ  روـشک  زا  جراـخ  رد  و  دوـشیم ، هتفگ  زین  ياهتـسد  نارفعز  نآ  هب  یـسراف  رد  هک  دـشاب  یم  نارفعز )
تمسق دشاب و  نیبدیاب 70-75 % نارفعز  عون  نیارد  زمرق  تمسق  عقاو  رد  دنسانش . یم  دیفس ) خرـس و  )Red & White ای  يا ) هتسد  )

تسا . % 25-30 دودح نآ  جنک  ای  هشیر 
يا هتـسد  نارفعز  زا  هـک  دوـب  ملقرـس  نارفعز  هناـیماع  حالطــصا  هـب  اـی  لگرــس  نارفعز  دـش ، موـسرم  ًادـعب  هـک  يرتدـیدج  ياـهمان  زا 

ینارفعز دندومن و  ادج  نکاس  هتیسیرتکلا  شور  زا  هدافتـسا  اب  سپـسو  ندرک  یچیق  ابار  نآ  درز  ياهتمـسق  هک  وحن  نیدب  دیدرگدیلوت ،
هپوک هک  تسا  ینارفعز  هباشم  دنیوگ و  خرـس ) الماک   ) All-Red نآ هب  یـسیلگنا  نابز  رد  هک  دـندروآ  تسد  هب  زمرق  ًالماک  رتزیمت و 

رایـسب رادقم  لماش  اهنت  ) زمرق تمـسق  ًامیقتـسم  اهنآ  هیهت  يارب  هک  ار  ییاهنارفعز  اهدعب  دوش . یم  هدناوخ  ( هدیرب ای  هدش  عطق   ) Coupé
، دنکیم ادیپ  دننام  لاشوپ  میجح و  تلاح  کی  عون  نیا  هک  لیلد  نیا  هب  دیاش  دندیمان ، یلاشوپ  دننکیم  ادـج  لگ  زا  ار  يدرز ) زا  یمک 

اهنارفعز نیا  زا  مادـک  ره  دوش . باـختنا  نارفعز  عوـن  نیا  يارب  يرتـهب  ماـن  دـیاب  تسین و  یبساـنم  مسا  نیا  تسادـقتعم  هاـگیاپ  هتبلا  هک 
تردق تسا  ملسم  هک  هچنآ  داد . حیجرت  يرگید  هب  ناوت  یمن  ار  کیچیه  دنشاب و  بوغرمان  ای  بوغرم  ود و  ای  کی  هجرد  تسا  نکمم 

ریخات اب  نوچ  ندرک  کـشخ  شور  رظن  زا  روطنیمه  تسا ، نارفعز  رگید  عاونا  زا  رت  نییاـپ  بتارم  هب  هتـسد  نارفعز  تیفیک  یهدـگنر و 
. دراد يرت  نییاپ  تیفیک  دهد  یم  تسد  زا  ندرک  کشخ  دنیآرف  لوط  رد  ار  شیهدگنر  تردق  زا  یشخب  عقاو  رد  دوش و  یم  کشخ 
رطع ياراد  جـنک  ای  هشیر  یتح  ياهتـسد و  نارفعز  دـننک  یم  روصت  یخرب  هدـش  ماـجنا  ياـهزیلانآ  یملع و  ياهیـسررب  جـیاتن  فـالخرب 

دوجوم نیسورک  ًاصوصخم  لانارفاس ، نیسورک و  ورکیپ  نیسورک ،  ) نارفعز هرثوم  داوم  اشنم  اریز  تسا ، هابتـشا  ًالماک  نیا  تسا . يرتشیب 
، دنا هدرک  ادیپ  لاقتنا  اجنآ  هب  هلالک  زا  یهایگ  تفاب  رد  تکرح  رثا  رد  روکذم  داوم  تسا و  نآ  هلالک  نارفعز ، جنک ) ) يدرز تمسق  رد 

رظن زا  تسا . رفص  نآ  رد  دوجوم  نیسورک  هکلب  هلالکاب ) هسیاقم  رد  ) تسین اهنآ  زا  یهجوت  لباق  رادقم  ياراد  اهنت  هن  جنک ) ) يدرز دوخ 
دسریم . رظنهب  رترطعم  دراد ، هلالک  زا  يرتشیب  تبوطر  بذج  ناکما  شیهایگ  تفاب  عون  ببس  هب  هک  تلع  نیا  هب  اهنت  زین  رطع 

اپورا رد  نارفعز و  دیفس  ای  جنک  نآ  هب  یسراف  رد  هک  دیفس  ای  هشیر  تمسق  مینکیم ، ادج  ياهتـسد  نارفعز  زا  ار  لگرـس  نارفعز  یتقو 
جنک هداـم  نیا  مینک . یقلت  نارفعز  ار  نآ  میناوت  یمن  عقاو  رد  دوشیم و  ادـج  ، دوـشیم هتفگ  ( هماـخ  ) style ای دیفس )  ) white نآ هب 

مینادیمن . نآ  لماش  ار  نرفعز  فیرعت  دوش و  یم  هدیمان  نارفعز 
نارفعز نآ  رد  هتفرگ و  رارق  هدافتسا  دروم  اهتکرـش  زا  یـضعب  طسوت  هک  تسا  يدنب  میـسقت  دراد  دوجو  هک  يرگید  ياهیدنب  میـسقت  زا 

. دنا هدش  يدنب  هجرد   C و  A،B لثم یـسیلگنا  فورح  روطنیمه  ای 1و2و3و4 و  نیوانع 1و 2و3  تحت  ییاه  هجرد  هب  تیفیک  ياـنبمرب 
درادناتسا و هسسؤم  لثم  طبریذ  تاسسوم  کمک  اب  دناوتب  نارفعز  هاگیاپ  هدنیآ  رد  میراودیما  و  دنتسه ، ياهناخراک  ياهدرادناتـسا  اهنیا 

دیامن . جیار  ناریا  نارفعز  يارب  ار  دحاو  يراذگمان  کی  اهشخب  ریاس  ناگدننکرداص و  هیداحتا 
یئوراد  صاوخ 

نامرد تسا  هدشیم  هدافتـسا  نآ  زا  مایالامیدق  زا  هک  نارفعز  تیـصاخ  نیرتمهم  تسا . کشخ  مرگ و  ناریا  میدـق  بط  رظن  زا  نارفعز 
: دیوگیم هک  تسا  یناقاخ  رعش  نآ  دهاش  تسا . هتفای  ساکعنا  زین  نارعاش  رعش  رد  یتح  مهم  تیصاخ  نیا  دشابیم . یگدرسفا 
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روخم  سک  نارفعز  یتفرگ  وخ  مغ  اب  وت  نوچ  يازف  وگ  دیازف  دیاش  نارفعز  ار  یسک  رگ 
دوشیم . اذغ  مضه  ثعاب  نارفعز  ياچ  ندروخ 

دراد . درد  نکسم  رثا 
تسا . روآهدعاق 

دوشیم . باصعا  کیرحت  ثعاب 
دزاسیم . ناسآ  ار  نوخ  شدرگ  تسا و  زاس  نوخ  نارفعز 

دربیم . نیب  زا  ار  نامیاز  زا  دعب  ياهیزیرنوخ  نارفعز  فرصم 
دنکیم . تیوقت  ار  یسنج  ياوق 
دزاسیم . يوق  هیفصت و  ار  دبک 

دراد . تیشنورب  نامرد  يور  دیفم  رثا  عفر و  ار  هفرس 
دنکیم . كاپ  ار  هناثم  هیلک و 

تسا . روآباوخ  شخب و  مارآ 
تسا . جنشت  دض  نارفعز 

دنکیم . فرطرب  ار  هدعم  زاگ 
تسا . روآ  راردا 

. دیروخب نارفعز  دیشاب  نادنخ  داش و  هشیمه  دیهاوخیم  رگا 
تارضم

ثعاب تسا  نکمم  هک  ارچ  دـننک ؛ طایتحا  نآ  ندروخ  رد  دـیاب  هلماح  نانز  نیارباـنب  دراد  رثا  لـثم  دـیلوت  متـسیس  يور  رب  نارفعز  نوچ 
دوشیم ساوح  لالتخا  ثعاب  دـنکیم و  دردرـس  داجیا  مک و  ار  اهتـشا  تسا  رـضم  اههیلک  يارب  نارفعز  داـیز  ندروخ  دوش  نینج  طـقس 

دهدیم  تسد  زا  رون  رثا  رد  ار  دوخ  گنر  رطع و  اریز  درک  يرادهگن  رون  زا  رود  هتسبرد و  ياههشیش  رد  دیاب  ار  نارفعز 
نوچمه یضراوع  ییاذغ  هدعو  کی  رد  نارفعز  مرگ  جنپ  زا  شیب  هدافتسا  تسا و  بسانم  درف  ره  يارب  هام  رد  نارفعز  مرگ  هس  فرصم 

نینج طقس  لامتحا  يرادراب  نارود  رد  نارفعز  نازیم  نیا  نینچمه ، دراد ؛ یپ  رد  عوهت  ساسحا  بلق و  نابرـض  دادعت  شهاک  هجیگرس ،
 . دهد یم  شیازفا  ار 

 ، اه بل  اه و  کلپ  ینیب ،  زا  يور  نوخ  ینوخ ،  لاهسا  محر ،  يزیر  نوخ  غارفتسا ،  ثعاب  تسا و  یمس  دایز  رادقم  هب  نارفعز  فرصم 
دوش .  یم  زین  گرم  یهاگ  یتح  فاص و  ياه  هچیهام  دیدش  تاکیرحتو  تسوپ  يدرز  یلاح ،  یب  هجیگرس ، 

يارب هک  درک  یعـس  دـیاب  یلو  تسا  عنامالب  غلاب  درف  کی  يارب  زور  رد  مرگ  ات 5/1  رثکادح  فرـصم  هدـمآ ،  لمع  هب  هک  یتاشیامزآ  اب 
 . دیزرو يراددوخ  نآ  فرصم  رد  يور  هدایز  زا  دوش و  فرصم  رادقم  نیا  زا  رت  مک  يدعب ،  تالکشم  ضراوع و  زا  يریگولج 

رنه نارفعز و 
زا اهنآ  رد  هک  درک  هراشا  ناوت  یم  یمیدق  راسب  رنه  ود  هب  لقادح  رضاح  لاح  رد  دوشیم ، تفای  نایناریا  دزن  هک  يرایسب  ياهرنه  نایم  زا 

نیا زا  هدنراگن  روظنم  هکنیا  لوا  تسا ، مزال  هتکن  ود  رکذ  اجنیا  رد   ) یفابـشرف بیهذت و  زا  دنترابع  ود  نیا  تسا . هدش  هدافتـسا  نارفعز 
ییاهرنه نیرت  هدش  هتخانـش  زا  یـسیونشوخ  یـشاقن و  دننام  ییاهرنه  تروصنیا  ریغ  رد  دنراد ، یناریا  اشنم  هک  دنتـسه  ییاهرنه  تاملک 

تسا هدش  هدافتـسا  زین  يرگید  ياهرنه  رد  هدام  نیا  زا  الامتحا  هک  نیا  مود  هتکن  درک ، هدافتـسا  نارفعز  زا  اهنآ  رد  ناوت  یم  هک  دنتـسه 
دراد ). یسررب  هب  زاین  عوضوم  نیا  مقس  تحص و  تابثا  هک 
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ترهشو هتفر  ایند  طاقن  یصقا  هب  هدش ، هتفاب  فلتخم  نورق  زا  ناریا  گرزب  ناداتـسا  طسوت  یعیبط  ياهگنر  اب  هک  نیمـشیربا  ياهـشرف  رد 
یفلتخم ياهیـسیونشوخ  رد  یطخ  بتک  رد  روطنیمه  هدیدرگ ، هدافتـسا  تابث  اب  یعیبط و  گنر  کی  ناونع  هب  نارفعز  زا  دـنراد ، یناهج 

لیلد هب  نیطالس  زا  یخربو  هدش  هدافتسا  ماوداب  دنمشزرا و  رهوج  ای  بکرم  کی  ناونع  هب  نارفعز  زا  دنا  هداد  ماجنا  رنه  نیا  ناداتسا  هک 
نیا هک  نیا  امک  دنوش ، هتشون  نارفعز  اب  مهم  دراوم  ریاس  ماکحا و  نیمارف ، هک  دنا  هداد  یم  روتـسد  دنتـشاد  نارفعز  نمی  هب  هک  يداقتعا 

فلتخم ياهتـسوپ  رب  مدرم  داـقتعا  دروم  هیعدا  زا  یـضعب  نتـشونردالثم  تسا ، هدـیناود  هشیر  زین  يداـع  مدرم  زا  يرایـسب  نهذ  رد  رواـب 
يزاس و همـسجم  یـشاقن ، رد  دنمـشزرا  هدام  نیا  زا  مه  ریخا  ياهلاس  رد  نیا  رب  هوـالع  تسا . هدـش  یم  هدافتـسا  نارفعز  زا  اـه  هچراـپو 

. تسا هدش  هتفرگ  هرهب  رگید  ياهرنه 
: يرادهگن

سناـسا هکنیا  هب  هجوتاـب  . دوش يرادـهگن  هتـسبرد  يزلف  اـی  ياهـشیش  فورظرد  هک  تسا  رتـهبو  هدوب  تبوطرو  رون  زا  رود  دـیاب  نارفعز 
. دوش یم  هتساک  نآ  تیبوغرم  یئوراد و  تارثا  زا   ، زاب طیحم  رد  يرادهگن  تروصرد   ، تسا ندش  ریخبت  لباق  نارفعز 

: نارفعز تراجت 
هنایلاس 184 دـیلوت  اب  ناریا  هک  تسا  نت  دودـح 210  ناهج  رد  نارفعز  دـیلوت  نازیم  وئاف ،)  ) یناهج رابوراوخ  نامزاس  ياهرامآ  ساسارب 

رارق مود  هبتر  رد  ناریا  زا  سپ  یناهج  دیلوت  دصرد  اب 12  ایناپساو  تسا  هداد  صاصتخا  دوخ  هب  ار  ناهج  نارفعز  دصرد  دودح 81  نت ، 
دراد .

هتفرشیپ تعنص  دوجو  ناریا و  فرطزا  مک  یبایرازابو  بسانم  يدنب  هتسب  متسیس  دوبن  ، نارفعز یملع  ریغو  یتنس  ياه  تشادرب  هنافـساتم 
عمج نازرا  تمیق  اب  ار  ناریا  نارفعز  ایناپـسا  هک  تسا  هدش  ثعاب  ایناپـسا  فرط  زا  یبایرازابو  شورف  يارب  هدرتسگ  تاغیلبت   ، يدنب هتـسب 

صاصتخا دوخ  هبار  ناهج  رد  نارفعز  هدـننک  رداص  تصخن  ناونع  هدومن و  هضرع  اـیند  رد  دوخ  یتراـجت  ياـه  تکرـش  ماـن  هبو  يروآ 
 . دیامن

نارفعز شورف  رد  بلقت 
یهاگ نارفعز  رد  بلقت  تازاجم  دندرکیم و  يراکتسد  نآ  رد  زاب  هقح  نارگادوس  میدق  زا  دشابیم ، تمیق  نارگ  رایـسب  نارفعز  نوچ 

دراد و نارفعز  هب  یتهابـش  هک  دـشابیم  گـنر  لـگ  دریگیم  تروص  نارفعز  ناوـنع  هب  هک  یبـلقت  نیرت  مهم  تساهتـشاد . مادـعا  مکح 
نارفعز عون  نیرتهب  دـننکیم . يرپسا  لسع  تابن و  بآ  ای  نغور  نآ  هب  نزو  ندـش  هفاضا  يارب  یهاگ  . دـنک درز  گنر  داـجیا  دـناوتیم 

زمرق خن  ياهتـشر  دننام  تساهدروخن  تسد  هشیر  رـس  تسا و  یعیبط  دـصرد  دـص  ینعی  دـنیوگیم  چـیپ  رتخد  نآ  هب  هک  تسا  ینارفعز 
. تسا زمرق  نآ  يالاب  همین  دیفس و  نآ  نییاپ  هک  تسا 

: یبلقت نارفعز  ییاسانش 
. تسا یبلقت  نارفعز  تشاذگ  یقاب  یبرچ  هکل  رگا  میهد  یم  راشف  یمک  هداد  رارق  یهاک  ذغاک  نیب  ار  نارفعز  ياهرات 

. دنک نیگنر  ار  نیزنب  دیابن  میزادنایب  نیزنب  رد  ار  لصا  نارفعز  رات  دنچ  رگا 
. تسا دنت  یمک  نآ  يوب  عوبطم و  یلو  خلت  یمک  لصا  نارفعز  هزم 

دیدج  تاقیقحت 
یناهایگ تسا و  راذـگ  ریثأت  الماک  ناهایگ  رثؤم  داوم  تیفیک  تیمک و  يور  رب  ییایفارغج  طیارـش  اوه و  بآ و  تارییغت  یلوصا  روط  هب 

ای ینامرد و  ياه  شزرا  ای  فلتخم و  تارثا  هجیتن  رد  داوم و  ياراد  تسا  نکمم  دنوش ،  یم  تشادرب  تشک و  ایند  فلتخم  طاقن  رد  هک 
دنشاب .  فلتخم  یمس  الثم 

یلـصا داوم  وزج  هک  تسا   Safranal مان هب  يا  هدام  دوش ،  یم  تیمـس  ثعاـب  نآ  داـیز  ریداـقم  هک  نارفعز  رد  دوجوم  داوم  زا  یکی 
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دش .  هراشا  نادب  تسا و  نارفعز 
نارفعز هک  دش  صخشم  میا ،  هداد  ماجنا  نارفعز  يور  نارهت  يزاسوراد  هدکشناد ي  رد  ناراکمه  بناجنیا و  هک  يدیدج  تاقیقحت  اب 

اه و تیزم  نیرت  گرزب  زا  یکی  هلئسم  نیا  تسا و  ناهج  فلتخم  طاقن  نارفعز  هب  تبسن   Safranal زا يرت  مک  دصرد  ياراد  یناریا 
تسا .  یناریاریغ  یناریا و  نارفعز  نیب  ياه  توافت 

عماـجم يارب  زونه  عوـضوم  نیا  هک  یناریاریغ  عاوـنا  زا  رت  مک  داـیز ،  ریداـقم  رد  یناریا  نارفعز  تیمـس  هک  تفگ  ناوـت  یم  تقیقح  رد 
 . دراد یگزات  هدشن و  شرازگ  ناهج  رد  ناگدننک  هدافتسا  یملع و 

هدافتسا زرط 
درک  هدافتسا  فلتخم  ياهلکش  هب  ناوتیم  نارفعز  زا 

میالم رایـسب  شتآ  يور  تعاس  مین  تدـم  هب  هتخیر و  شوج  بآ  رتیل  کی  رد  ار  نارفعز  مرگ  نارفعز 2 ياچ  اـی  نارفعز  هدرک  مد   - 1
دشکب  مد  ات  دیراذگب 

ات دینک  در  زیر  یلیخ  کلا  زا  دینک و  بایسآ  سپـس  هدرک و  کشخ  دارگیتناس  هجرد  ترارح 25  اـب  رف  رد  ار  نارفعز  نارفعز  درگ   - 2
دیآ  تسدب  یمرن  درگ 

نارفعز تشک 
: نارفعز بسانم  ياوه  بآ و 

دیور یم  یبوخب  دشاب  کشخ  مرگ و  ناتسبات  میالم و  ياهناتسمز  ياراد  هک  یطاقن  رد  يریسمرگ و  همین  تسا  یهایگ  نارفعز 
میا نیا  رد  اعبط  تسا  راهب  لیاوا  ناتسمز و  زیئاپ و  اب  فداصم  نآ  دشر  نارود  نوچ  نکیل  تسا و  دایز  امرس  لباقم  رد  نارفعز  تمواقم 

نیاربانب تسا  رـضم  نآ  يارب  يرایبآ  ای  یگدـنراب  ناتـسبات )  ) هایگ تحارتسا  اـی  باوخ  هرود  رد  دراد . زاـین  یلدـتعم  بساـنم و  ياوه  هب 
انمض هک  تخرد  نودب  ریگ و  باتفآ  یضارا  تسین . لومعم  روشک  بونج  مرگ  قطانم  ناردنزام و  نالیگ و  قطانم  رد  نآ  راک  تشک و 
هیاس ریز  رد  نیاق  دـنجریب و  ياهاتـسور  زا  یخرب  رد  دوجو  نیا  اب  تسا . بسانم  نارفعز  دـشر  يارب  دـشابن  زین  درـس  ياهداب  ضرعم  رد 

. دوش یم  هتشاک  دنوش  یم  يرایبآ  رتمک  ناتسبات  رد  هک  ماداب  ناتخرد  کشرز و  ياه  هتوب 
هداد ناشن  ار  یبوخ  درکلمع  ایرد  حطس  زا  رتم  ات 2300  نیب 1300  عافترا  رد  دارگ و  یتناس  هجرد  ات 35  نیب 40  هایگ  نیا  يامد  رثکادح 

. تسا
: نارفعز شرورپ  بسانم  كاخ 

هک دشاب  سر  نش و  زا  یبیکرت  ای  کبس  دیاب  نیمز  كاخ  دنام . یم  نیمز  رد  لاس )  5  - 7  ) يدایز اتبسن  تدم  نارفعز  زایپ  هکییاجنآ  زا 
. دیامن تمواقم  زین  يا  هقطنم  صاخ  طیارش  لباقم  رد  ییاذغ ، داوم  نیمات  رب  هوالع  تدم  نیا  رد  دناوتب  زایپ 

اب تخرد  نودـب  هدـش  یـشکهز  زیخلـصاح و  ياه  نیمز  بولطم  بوغرم و  لوصحم  دـیلوت  هایگ و  بساـنم  ومن  دـشر و  تهج  نیارباـنب 
. داد حیجرت  يدیسا  بوطرم ، ریقف و  روش ، ياه  نیمز  رب  دشاب  نیب 8-7  نآ   PH هک راد  کهآ  و  ینش ) یسر و  ینومیل ، یمول ، ) كاخ

. دهد یمن  یبوخ  لوصحم  دشاب  هدشن  هدیسوپ  یلآ  داوم  ای  زره  ياه  فلع  ای  گنس  هولق  ياراد  هکیئاه  نیمز  رد  نارفعز 
: نیمز هیهت 

ناتـسمز ای  زیئاپ  رد  بساـنم  ياهتـصرف  رد  ادـتبا  دوش  لومعم  یـصاخ  تقد  هجوت و  تسا  مزـال  نارفعز  تشاـک  روظنم  هب  نیمز  هیهت  رد 
رد ار  مخـش  ناوت  یم  دشابن  رودقم  روتکارت  هب  یـسرتسد  ای  هدوبن  بسانم  طیارـش  هکیتروصرد  دننز  یم  قیمع  مخـش  ار  رظن  دروم  نیمز 

. داد ماجنا  زین  هامریت  لیاوا  ای  راهب  نایاپ 
زور  10 زا 15 -  دـعب  دـننز  یم  مخـش  یناریا  نهآواگ  اب  ار  نیمز  هراهب  ياهناراب  عطق  زا  سپ  راهب  لیاوا  رد  یتنـس  قیرطب  نیمز  هیهت  رد 
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یم درخ  هلام  زا  هدافتـسا  اب  ار  اه  خولک  هدرک و  زاب  ار  نهآواگ  دـشاب  خولک  ياراد  نیمز  رگا  دـننک و  یم  مادـقا  نیمز  مخـش  هب  اددـجم 
نیمز عبرم  رتم  ره 100  يارب  موس  مخش  زا  لبق  دننز  یم  مخـش  مه  رب  دومع  تاهج  رد  رابود  ار  نیمز  اددجم  هتفه  هس  ای  ود  زا  دعب  دننک 

بسانم رتسب  هیهت  زا  رظنفرص  ررکم  ياه  مخـش  هک  دنتفایرد  یبوخب  نازرواشک  دنیامن  یم  شخپ  هدیـسوپ  یناویح  دوک  غالا  راب   5  - 10
. دنزاس یم  كاپ  زره  ياه  فلع  دوجو  زا  يدودح  ات  ار  نیمز  تشک 

ضرع و الومعم  دـننک . یم  نییعت  بآ  تردـق  نیمز و  بیـش  هب  تبـسن  ار  اهترک  ضرع  لوط و  هدـش و  يدـنب  ترک  نیمز  قیرط  نیا  رد 
نهآواگ اب  تشک  زا  لبق  لاـس  زییاـپ  رد  ار  نیمز  نارفعز  هزیناـکم  تعارز  رد  دـشاب  یم  رتم  ات 100*10  نیب 4*10  دـح  رد  اهترک  لوط 

كاپ زره  ياهفلع  دوجو  زا  ینکش  هلس  نمض  طسوتم  مخش  ماجنا  اب  ار  كاخ  يراهب  ياهناراب  عطق  زا  سپ  راهب  رد  دننز  یم  قیمع  مخش 
رد وراـف  تروصب  ار  نیمز  موینومآ  تافـسف  مرگولیک  یناویح و 200  دوـک  نت   80  - شخپ 40 زا  سپ  رویرهـش  اـی  دادرم  رد  دـننک  یم 
رد زین  میـساتپ  تافلوس  مرگولیک  دودح 250  هک  دننک  یم  هیـصوت  يا  هیذغت  نیـصصختم  هتبلا  . ) دننک یم  هدامآ  تشک  يارب  دـنروایم و 

( ددرگ طولخم  كاخ  اب  هلحرم  نیا 
: نارفعز تشک  نامز  زایپ و  باختنا 

داجیا و رد  تشاک  تهج  بوغرم  زایپ  باختنا  هیهت و  نیاربانب  تسا . لومعم  رودقم و  نآ  زایپ  هلیسوب  طقف  نارفعز  دیدج  عرازم  ثادحا 
هدود هب  هجوت  اب  دومن ، لقتنم  يرگید  هعرزم  ای  رابنا  هب  دروآرد  كاـخ  زا  ناوت  یم  ار  نارفعز  زاـیپ  تسا . تیمها  زئاـح  تشک  شرتسگ 
مادقا زایپ  ندروآ  نوریب  هب  تبسن  هلـصاف  نیا  رد  ناوت  یم  دراد  همادا  دادرم  رخاوا  ات  هام  تشهبیدرا  رخاوا  زا  هک  زایپ  تحارتسا  ای  باوخ 

زا دـنوش . رقتـسم  دـیدج  نیمز  رد  تحارتسا  همادا  نمـض  اهزایپ  اـت  دـنوش  هتـشاک  نیمز  زا  ندروآ  نوریب  زا  سپ  اـهزایپ  تسا  رتهب  درک .
نداد و هشیر  يارب  تسا  نکمم  اـهزایپ  زا  یـضعب  عقوم  نیا  رد  نوچ  درک  يراددوخ  دـیاب  دـعب  هب  دادرم  رخاوا  رد  اـهزایپ  ندروآ  نوریب 

تدـم يارب  ار  نارفعز  زایپ  نیا  دوجو  اب  تسا  رتهب  دـشاب  رتمک  تشاک  ات  اهزایپ  ندروآ  نوریب  هلـصاف  ردـق  ره  دنـشاب  هدامآ  ندز  هناوج 
مدـع ثعاب  رما  نیا  یلو  دومن  يرادـهگن  هدـش  شخپ  تروصب  ناوت  یم  رتم  یتناس   20 عافترا 30 -  اب  کشخ  درـس و  لحم  رد  هامدنچ 

. دهد یم  شهاک  ادیدش  ار  تشک  لوا  لاس  یهدراب  هدش و  اهلگ  یکیژولویزیف  هعسوت 
ریت و رخاوا  رد  زایپ  تشاک  زا  تسا  رتهب  یلو  دومن  تشک  ناوت  یم  هامرهم  طـساوا  اـت  دادرخ  لـیاوا   ) هتوب نازخ  عقوم  زا  ار  نارفعز  زاـیپ 

نیب زا  ياـجباج  عقوم  زاـیپ  تبوطر  هک  دور  یم  نآ  میب  تسا و  مرگ  رایـسب  نیمز  اوه و  عقوم  نیا  رد  اریز  دوـش  يراددوـخ  دادرم  لـیاوا 
هام دادرخ  تشک  نامز  نیرتهب  ناسارخ  یتعنـص  ياهـشهوژپ  زکرم  طسوت  هدش  ماجنا  تاقیقحت  ساسا  رب  دوش . دراو  همدص  نآ  هب  هتفر و 

. دشاب یم 
: نارفعز زایپ  تشک  رادقم  عون و 

ات قدنف  کی  زا  نآ  هزادنا  دوش و  یم  دایدزا  دشاب  یم  هنب )  ) رپ وت  ياهزایپ  زا  ترابع  هک  هقاس  هدـغ  هلیـسوب  نارفعز  دـش  هتفگ  هکیروطب 
. دشاب يرامیب  عون  ره  زا  يراع  یگدیشارخ و  مخز و  نودب  رت و  ملاس  رت ، تشرد  دیاب  یباختنا  ياهزایپ  تسا . توافتم  ودرگ  کی 

يارب مس  مرگ   300 تبسن 500 -  هب  هریغ  نوینمارگ و  نازیت و  يرس  نازرس ، لیبق  زا  شک  چراق  مومس  اب  تشاک  زا  لبق  تسا  رتهب  اهزایپ 
هارمه هب  زایپ  فک  کشخ  هیال  ای  کلوپ  تسا  رتهب  تشاـک  عقوم  رد  دـنوش . ینوفع  دـض  یچراـق  ياـهیرامیب  هیلع  رب  زاـیپ  ولیک  دـصکی 

زایپ تشاک  رادقم  دوش . ماجنا  رتعیرـس  نآ  ندز  هناوج  رتناسآ و  زایپ  هلیـسوب  بآ  بذج  ات  دنوش  ادج  زایپ  يور  دازآ  هتـسوپ  زا  يرادقم 
. دشاب یم  فرط  ره  زا  رتم  یتناس   25 الومعم 30 -  تشاک  لصاوف  دنک . یم  قرف  راتکه  رد  نت   3 زا 10 -  یتشرد  يزیر و  هب  هتسب 

رد یفیدر  اهزایپ  هکیتروص  رد  دشاب  یم  زایپ  ره  يارب  مرگ  طسوتم 6  نزو  اب  تسا  زایپ  هلاچ 3  ره  رد  تشاک  تهج  یباختنا  زایپ  دادعت 
هلاچ 5 ره  رد  یتنس و  تروصب  هکیتروص  رد  نت و  رادقم 3  هب  رگیدکی  زا  رتم  یتناس   6 هلصاف 8 -  اب  درفنم و  تروصب  دنوش  هتشاک  وراف 
اب ییاهزایپ  اهزایپ ، نیرتهب  هدـش  ماجنا  تاقیقحت  رد  هک  تسا  ینتفگ  دـش . دـهاوخ  غلاـب  نت  هب 5  زایپ  تشاک  نازیم  دننک  فرـصم  ددـع 
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. دوب مرگ  زا 8  رتشیب  هزادنا 
: نارفعز زایپ  تشاک  تایلمع 

زایپ  15 زا 3 -  دـش  هتفگ  هکیروطب  هلاچ  ره  لخاد  رد  دـنروآ و  یم  رد  لیب  اب  ار  فیدر  کی  ياه  هلاچ  ادـتبا  نارفعز  زایپ  نتـشاک  يارب 
رد اهزایپ  دریگ . رارق  الاب  هب  ور  دـیاب  اهزایپ  رـس  تشاک  عقوم  رد  هتفرگ و  رظن  رد  رتم  یتناـس   15 زایپ 20 -  تشاک  قمع  دـنهد . یم  رارق 

. دننام یم  نوصم  یگدز  امرگ  زا  ناتسبات  رد  یطیحم و  ياه  شنت  ریاس  نادنبخی و  امرس و  زا  ناتسمز  رد  يرتم  یتناس  قمع 20 
تشک لباق  ياهزایپ  رفن  ود  دنروآ  یم  رد  ار  اه  هلاچ  لیب  اب  رفن  کی  هک  بیترت  نیا  هب  دننک  یم  تکرش  رفن   4 نارفعز 5 -  تشاک  يارب 

راک تارفن  هیقب  دـنهد و  یم  رارق  اه  هلاچ  لخاد  رد  ار  اهزایپ  مراهچ  رفن  دـننک و  یم  باـختنا  یئاـت  ای 15  ات 5  ياه 3  هتسد  تروصب  ار 
یم هدرـشف  فاص و  هکیا  هلام  ای  لیب  اب  هدش  حطـسم  ان  هک  ار  هعرزم  حطـس  ماجنارـس  دوش . هتـشاک  نیمز  مامت  ات  دـنهد  یم  همادا  ار  دوخ 

. دبسچب كاخ  هب  اهزایپ  ات  دنزاس 
الماـک یناویح  دوک  نت   10 دودـح 20 -  رد  يرایبآ  زا  لـبق  دوش  یم  اـهر  هزیئاـپ  يراـیبآ  عقوم  اـت  تروص  نیمه  هب  هدـش  تشک  نیمز 

. دنیامن یم  شخپ  نیمز  حطس  رد  خاش  رهچ  ای  لیب  اب  هدیسوپ 
یتناس ات 8  هلصافب 5  فیدر 4  لخاد  رد  يراک  هپک  ياجب  نارفعز  ياهزایپ  دریگ  یم  تروص  مید  تروص  هب  نارفعز  تشاک  اـیناسا  رد 

يور تشاک  لمع  ماجنا  زا  سپ  دراد . هلـصاف  رتم  یتناـس   30 رگیدـکی 35 -  زا  تشاک  ياه  فیدر  و  دوش . یم  هتـشاک  رگیدـمه  زا  رتم 
. دسر یم  رظنب  یفیدر  تعارز  هدناشوپ و  هلام  اب  ار  اهرایش 

: يرایبآ
هب مادـقا  تشاک  زا  دـعب  زور  ات 10  دودـح 15  دـشک  یم  لوط  هامرویرهـش  رخآ  ات  رثکادـح  هک  نارفعز  ياهزایپ  تشاـک  ناـیاپ  زا  سپ 

يرایبآ نابآ  لوا  ههد  ات  هام  رهم  طساوا  زا  هقطنم  ییاوه  بآ و  تیعـضو  هب  هتـسب  ناسارخ  فلتخم  طاقن  رد  دـنیامن . یم  هعرزم  يراـیبآ 
لکـشم اب  نارفعز  تشادرب  هکنیا  يارب  اذل  دشاب  یم  هیلوا  بآ  عبات  يدودح  ات  نارفعز  ندرک  لگ  هک  هجوت  اب  دوش . یم  عورـش  نارفعز 

رگیدـکی اب  تاعطق  یهدـلگ  جوا  نارود  هلیـسو  نیدـب  ات  دـننک  یم  میـسقت  زور  دـنچ  هلـصاف  اب  تاـعطق  نیب  رد  ار  لوا  بآ  دوشن  هجاوم 
. دشابن نامزمه 

نامز مه  مه و  اب  هعطق  کی  ياهلگ  ات  دروخب  بآ  تخاونکی  یفاـک و  روطب  دـیاب  نیمز  طاـقن  ماـمت  تسا و  مهم  یلیخ  نارفعز  لوا  بآ 
دوش یم  هدافتسا  مک  قمع  اب  یناریا  نهآ  واگ  ای  يزلف  خاش  راهچ  لیب و  جک  زا  ینکش  هلـس  يارب  هعرزم  ندش  ورواگ  زا  دعب  دنیآ  نوریب 

هدمآ و نوریب  كاخ  زا  يرتشیب  تلوهس  اب  لگ  ياه  هناوج  هک  دوش  یم  ثعاب  نیمز  نتـسکش  هلـس  دنـشک . یم  هلام  ار  نیمز  نآ  بقاعتم 
. دنشاب هتشاد  یبولطم  يوق و  دشر 

لوا لاس  رد  نارفعز  هعرزم  هک  تسا  یهیدب  دنوش  یم  رهاظ  نارفعز  ياهلگ  نیلوا  نآ  زا  دعب  زور   20 هلصافب 15 -  لوا  يرایبآ  زا  سپ 
ماجنا يرایبآ  رابکی  زور   6 ره 12 -  دوش  لیام  يدرز  هب  اهگرب  گنر  هکینامز  اـت  نیدرورف  لـیاوا  زا  دـهد . یمن  یهجوت  لـباق  لوصحم 

. دوش یم 
رد رخآ  بآ  دنوشن . زبس  اددجم  هتفر و  نیب  زا  زره  ياه  فلع  ات  دـتفیب  ریخات  هب  يرایبآ  تبون  کی  نیجو  زا  دـعب  هک  تشاد  هجوت  دـیاب 

. تسا رثوم  زایپ  ندش  تشرد 
: ینکش هلس 

همدص اهزایپ  هک  يوحنب  دوش  ینکـش  هلـس  دیاب  هعرزم  حطـس  نیمز  ندش  ورواگ  ضحم  هب  لوا  يرایبآ  زا  دعب  دش  هراشا  هک  روط  نامه 
. تسا رتاویتلوک  یناریا و  نهآواگ  راد و  رایش  لیب  لیب و  جک  ینکش  هلس  هلیسو  نیرتهب  دننیبن 

هتسناوتن عراز  هک  یعقاوم  رد  ددرگ . طولخم  كاخ  اب  یناویح  دوک  هدمآ و  نوریب  كاخ  زا  یناسآب  اهلگ  هک  دوش  یم  ثعاب  ینکـش  هلس 
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طولخم كاخ  اب  یحطس  مخش  اب  هدومن و  شخپ  كاخ  حطس  رد  ار  مزال  دوک  ناوت  یم  يرایبآ  ماجا  زا  لبق  دهد  دوک  دوخ  نیمزب  دشاب 
یم هلام  ار  نیمز  اهزایپ  هب  كاخ  ندنابسچ  نیمز و  ندومن  راومه  تهج  دراد  ار  ینکـش  هلـس  مکح  عقاو  رد  هک  لمع  نیا  زا  دعب  دومن و 

. دنشک
لوصحم شهاک  ببس  دیشروخ  رون  ییاذغ و  داوم  بآ و  رظن  زا  نارفعز  هایگ  اب  تباقر  قیرط  زا  زره  ياه  فلع  زره : ياه  فلع  نیجو 
تارـشح اهیرامیب و  زا  يدادـعت  نابزیم  داجیا و  ياه  تمحازم  نارفعز  تشادرب  تشاک و  لحارم  رد  تسا  نکمم  نیا  رب  هوالع  دوش  یم 

دعب نیجو  نیلوا  نارفعز  عرازم  رد  تسا  يرورـض  دندرک  دشر  زره  ياه  فلع  هک  عقوم  ره  رد  هعرزم  نیجو  دـشاب . دـتامن  صوصخب  و 
. ددرگ یم  نارفعز  هعرزم  زره  ياه  فلع  نتفر  نیب  زا  ثعاب  نیجو  نیا  ماجنا و  مود  يرایبآ  زا 

موس بآ  زا  لبق  هاـم  کـی  دودـح  رد  هلـصاف  هب  موزل  تروص  رد  نآ  نیمود  اـهلگ و  تشادرب  زا  دـعب  نارفعز  نیجو  نیلوا  لومعم  روطب 
شیامزآ هایگ  يور  رب  اه  شک  فلع  نیا  رثا  نوچ  هک  درک  هجوت  دـیاب  هعرزم  ياه  فلع  اـب  ییایمیـش  هزراـبم  دروم  رد  دوش . یم  ماـجنا 

. دوش يراددوخ  ییایمیش  ياه  شک  فلع  فرصم  زا  نارغعز  ياه  هتوب  دشر  ماگنه  هب  ناکمالا  یتح  دیاب  اذل  هدشن 
: نارفعز یعارز  هب  تایلمع 

نآ یفیک  یمک و  ءاقترا  لوصحم و  رتشیب  یهدزاب  يارب  اذل  تسین  ریذپ  ناکما  يداژن  هب  قیرط  زا  نارفعز  تابن  حالصا  هکنیا  هب  هجوت  اب 
: دش لصوتم  ریز  لماوع  هب  دیاب 

. دشاب یلآ  ییاذغ و  داوم  زا  ینغ  هدوب و  زیخلصاح  دیاب  نارفعز  تشاک  يارب  هدش  باختا  نیمز   - 1

. دوش باختنا  هعرزم  تشک  يارب  یگدولآ  يرامیب و  هنوگ  ره  زا  يراع  ملاس  تشرد و  ياهزایپ   - 2
. دنک یم  ناسآ  لهس و  هعرزم  لخاد  رد  ار  ینیشام  تایلمع  دهد و  یم  يرتهب  هجیتن  يراک  هپک  ياج  هب  يراک  فیدر   - 3

. دوش هدافتسا  هدش  هیوهت  کنخ و  کشخ و  طیارش  رد  هدش  تظفاحم  نک و  هکشخ  ياهزایپ  زا   - 4
. دوش يراددوخ  نآ  يرایبآ  زا  نارفعز  هایگ  یناتسبات  تحارتسا  ماگنه  رد   - 5

. دشابن رتمک  رتمیتناس   10 لدتعم 15 -  قطانم  رد  رتمیتناس و   15 ریسدرس 20 -  قطانم  رد  هک  دوش  تقد  اهزایپ  تشاک  قمع  رد   - 6
. دوش هزرابم  زره  ياه  فلع  اب  هناتسبات  باوخ  عقوم  رد  ناکمالا  یتح   - 7

ببـس رتسکاخ  كاخ و  دوک و  زا  رتم  تناس   3 لداعم 2 -  يا  هیال  ندوزفا  دـنوش  یم  کیدزن  كاخ  حطـس  هب  اهزایپ  هلاـسره  نوچ   - 8
. دسر یم  هایگ  هب  يرتشیب  يذغم  داوم  لاح  نیع  رد  هدش و  یطیحم  ياه  شنت  زا  اهزایپ  رتشیب  تظافح 

هدش هراشا  نآ  فرصم  نامز  رادقم و  هب  البق  هک  مزال  ییایمیش  ياهدوک  هارمهب  یناویح  ياهدوک  ندرک  هفاضا  زا  نیمز  هیهت  ماگنهب   - 9
. دوشن يا  هقیام 

قمع هک  درک  تقد  دیاب  یهتنم  دنیآ  نوریب  كاخ  زا  دنناوتب  یناسآب  اهلگ  ات  دراد  لماک  ترورض  نیمز  ینکش  هلـس  يرایبآ  زا  سپ   - 10
. دسرب بیسآ  نارفعز  ياهزایپ  هب  هک  دشابن  يروط  ینکش  هلس 

نیب زا  ثعاب  صوصخ  نیا  رد  يراگنا  لهـس  هنوگره  تسا  رادروخرب  يدایز  تیمها  زا  شوم  عاونا  صوصخب  ناگدنوج  اب  هزرابم   - 11
. ددرگ یم  نیمز  رد  اهشوم  رارقتسا  لوصحم و  نتفر 

. دوش ماجنا  دیاب  دنشاب  هچنغ  تروصب  اهلگ  هک  یعقوم  حبص )  9  - 4  ) زور لوا  تاعاس  رد  لگ  تشادرب   - 12
. دنامب ظوفحم  نارفعز  ریذپلد  رطع  گنر و  ات  دوش  تقد  دیاب  اهلگ  ندرک  کشخ  رد   - 13

یم ماجنا  زوسن  کـلا  رتیه و  هلیـسوب  هک  تسا  ییایناپـسا  ندرک  کـشخ  اـی  گنیـسوت  شور  نارفعز  ندرک  کـشخ  شور  نیرتهب   - 14
. دوش

يرادـهگن ترارح  تبوطر و  رون و  زا  رود  راد  رد  يا  هشیـش  اـی  راد  علق  یبوـچ  يزلف ، هتـسب  رد  فورظ  رد  دـیاب  نارفعز  هرخـالاب   - 15
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. دوش
 : عبانم

http://www.iranmania.com تسیچ ؟  نارفعز 
http://www.farhangsara.com نارفعز هچخیرات 

http://www.parsiteb.com نارفعز یتعنص  ییوراد و  ییاذغ ،  فراصم 
http://daneshnameh.roshd.ir یئوراد »  » نارفعز

http://fa.wikipedia.org نارفعز
http://www.iranmania.com نارفعز
http://www.sabziran.ir نارفعز تشک 

http://iscanews.ir دیسانشب رتشیب  ار  نارفعز 

ندب نکزاب  هلول  سانور ، 

يراکم دیجم  هدننک :  هیهت 
نوخسار عبنم : 

هنارتیدـم و هیـشاح  ییاپورا  ياهروشک  رد  یموب  تروصب  دـشاب . یم  دادرم  ات  دادرخ  زا  نآ  یهد  لگ  هک  تسا  یمئاد  هایگ  کی  سانور 
ندرک گـنر  يارب  نیرازیلآ  ماـنب  نآ  دوـجوم  یعیبـط  گـنر  هداـم  دـش و  یم  تشک  هـسنارف  رد  یعیـسو  روـطب  ـالبق  دـیور و  یم  هـیکرت 
رـضاح لاح  رد  دوش . یم  هدافتـسا  يا  هیکرت  زمرق  ياههالک  لثم  رگید  دـصاقم  یـضعب  يارب  زین  نایوسنارف و  ماظن  هدایپ  زمرق  ياهراولش 

تشک و يا  هنارتیدـم  یحاون  رد  میدـق  رایـسب  ياهنامز  زا  دوش . یم  تشک  يزکرم  يایـسآ  اپورا و  رد  یکـشزپ  دـصاقم  يارب  هاـیگ  نیا 
یم تشادرب  هلاس  هس  ائانثتـسا  ای  هلاس و  ود  ناهایگ  زا  رهم )  ) زییاپ ای  و  نیدرورف )  ) راهب رد  هاـیگ  نیا  هشیر  تسا . هدـش  یم  هداد  شرورپ 
دارگ یتناس  هجرد   ?? زا  رتمک  یعونـصم و  لومعم  روطب  هدـش  لامعا  ترارح  دـنوش . یم  کشخ  سپـس  هدـش و  زیمت  ادـتبا  اـهنآ  دوش .

ياـهنامگیپ هک  ینونیکارتـنا  تاقتـشم  ياراد  دـشاب . یم  ضباـق  خـلت و  يردـق  هزم  ياراد  صخـشم و  يوـب  ياراد  هلـصاح  يوراد  تسا .
رد گنس  لیکشت  زا  يریگولج  تیصاخ  . دشاب یم  دیسا  کیتیربور  نآ  دوجوم  ینامرد  یلماوع  نیرتمهم  زا  یکی  دنتسه . بآ  رد  لولحم 

یلخاد یفرـصم  ردوپ  تروصب  وراد  دشاب . یم  نکـسم  یگدننک و  ینوفعدض  رثا  ياراد  زین  تسا و  روآ  راردا  يراردا و  يراجم  هیلک و 
هدـش تباث  دراد . دربراک  هناثم  هیلک و  ياه  گنـس  نامردرد  هژیو  یبیکرت  تروصب  طولخم و  یفلع  ياچ  هیهت  رد  هدـناشوج  مرفب  هتـشاد 

رد ددرگ . یم  ینالضع  ششک  ندش  لش  ببس  نینچمه  هایگ  نیا  دراد . راردا  طسوت  نآ  عفد  اهگنس و  بیرخت  رد  یلاعف  شقن  هک  تسا 
. دور یم  راکب  دنتسه  دوبهبرید  هک  ییاهمخز  هسبآ و  نامرد  يارب  یهاگ  وراد  نیا  یجراخ  لامعتسا 

هدوب زارد  زیت و  كون  یـضیب ، نآ  ياهگرب  دوریم . الاب  دبـسچیم و  ناتخرد  راوید و  هب  درد  هک  يزیر  ياهراخ  زا  هدافتـسا  اب  ساـنور 
هویم دشابیم . زبس  هب  لیام  درز  گنر  هب  کچوک و  سانور  ياهلگ  دیآیم  نوریب  هقاس  رانک  زا  رتچ  لکـش  هب  یهورگ و  تروصهب  هک 

ياهناوتـسا کـیراب و  زارد  تروـصهب  هریت و  زمرق  گـنر  هب  تسا  فورعم  ساـنور  ماـنهب  نآ  هـشیر  تـسا  هریت  گـنر  هـب  یتـشوگ و  نآ 
يزرگنر يارب  میدق  رد  سانور  هشیر  زا  دوشیم  بوسحم  یبط  رظن  زا  هایگ  نیا  مهم  تمـسق  هدوب و  سگ  خلت و  یمعط  ياراد  دـشابیم 

تسا  هدشیم  هدافتسا  خن  هچراپ و 
. ایاپ یفلع  هایگ 

 . درز گربلگ   5 زبس ،  گربساک  دحاو 5  نزرگ ،  نیذآ  لگ : 
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 . تسا لدرخ  هزادنا  هب  نآ  هویم  راد ،  كرک  گنر ،  هایس  رادبآ  هویم : 
دیآیم  رد  هایس  هب  لیام  دنت  زمرق  گنر  هب  تسد  میهد  شلام  اهتسد  نیب  رد  ار  گرب  رگا  فاص ؛  هبل  اب  هداس  گنر  زبس  گرب : 

رد دوریم .  ورف  كاـخ  يرتـم  کـی  قـمع  اـت  راز  نش  یحاوـن  رد  هاـیگ  نیا  هشیر  تسا .  هداـس  تسار  عوـن  زا  هـشیر  هـشیر :  تاصخـشم 
نآ هلاس  جـن   ÷ راهچ و ياه  هشیر  زا  خرـس  هب  لیامتم  باداش و  زمرق  ياهگنر  تسا .  هشیر  رمع  نازیم  لماع  نیرتمهم  سانر  اـب  يزرگنر 
رد زین  سانر  سنج   . دروآ یم  دـیدپ  هریت  یجنران  هلاس  هس  ياه  هشیر  یناوغرا و  یکال و  ياهگنر  هلاس  تفه  هشیر  دـیآ و  یم  تسد  هب 

لدـتعم و قطانم  هب  تبـسن  يرت  هیام  رپ  یکال  دـنیوریم ،  يریـسدرس  قطانم  رد  هک  ییاـه  هنوگ  هشیر  زا  تسا .  يرثوم  لـماع  نآ  گـنر 
 . دیآ یم  تسد  هب  ریسمرگ 

تـسدب ياهگنر  اب  دنتـسه  يریـسدرس  قطانم  هک  ناسارخ  ناجیابرذآ و  ساـنر  زا  هدـمآ  تسد  هب  یکـال  گـنر  هک  تسا  تلع  نیمه  هب 
 . دراد يزراب  توافت  دنوشیم  بوسحم  يریسمرگ  قطانم  هک  سراف ،  نامرک و  سانر  زا  هدمآ 

راهب رخاوا  لگ :  مسوم 
 . ناتسچولب دزی و  ناردنزام ،  نامرک ،  ناجیابرذآ  هیمورا ،  ناملید ،  زیربت  دنوامد ،  كارا ،   : ییایفارغج راشتنا 

سانور دزی  مب و  دننام  ناریا  طاقن  زا  یخرب  رد  نونکا  مه   . دراد ینالوط  رمع  دوشیم و  هدید  ور  دوخ  تروص  هب  یحاون  رتشیب  رد  سانور 
يافلج یلاـها  طـسوت  یطـسو  نورق  زا  سپ  راـب  نیمود  يارب  ایناپـسا و  هب  برع  نارگ  ادوس  طـسوت  راـب  نیتسخن  هتوب  نیا  دوشیم .  تشک 

رد مین  لاـس و  تشه  تدـم  يرمق  يرجه  لاس 913  زا  هک  يزینو  ناناگرزاب  زا  یکی  وجوم  كرادـم  قبط  دـش .  هدرب  اـپورا  هب  ناهفـصا 
مهارف یخرـس  ياه  هشیر  زا  ار  نآ  دـنزاسیم و  ناوارف  رادـقم  هب  یکال  خرـس  گنر  يوخ ]  ] رهـش نیا  رد  دـسیونیم " :  تسا .  هدوب  ناریا 

راک هب  نتخاس و  يارب  اه  هشیر  نیا  زا  دنتـسرفیم و  زمره  هب  سپـس  دـنروآ و  یم  نوریب  گنلک  لیب و  اب  تسا و  نیمز  ریز  رد  هک  دـننکیم 
(".1  ) دنیوجیم هرهب  ناتسودنه  طاقن  بلاغ  رد  خرس  گنر  ندرب 

ص 380. نارهت 1349 ،  يریما ،  رهچونم  همجرت  ناریا ،  رد  نایزینو  ياه  همانرفس  _ 1
رودص تسا .  هتـشاد  دوجو  دنـس  هرد  رد  ناتـساب  ياهنامز  زا  سانور  یخیرات  دـهاوش  قبط  تسا .  سانور  نامه  هایگ  نیا  دـیدرت  نودـب 

 . تسا هدوب  اهنآ  گنر  تیفیک  ندوب  نییاپ  ای  ندوبن و  یفاک  لیلد  هب  ای  دایز  لامتحا  هب  ناتسودنه  هب  ناجیاب  رذآ  زا  سانور 
زورما تسا .  هدـش  يرادـهگن  هدیـسر و  رـضاح  لسن  هب  هنیـس  هب  هنیـس  رود  ياه  هتـشذگ  زا  فلتخم  قرط  هب  سانور  اـب  يزرگنر  هقیرط 

 . تسا رتمیتناس  ات 100  نیب 50  نآ  هتوب  عافترا  دوشیم و  تفای  دزی  فارطا  ياهرازنش  رد  ناریا  سانور  نیرتهب 
 : تسا ریز  ياهتمسق  لماش  هک  تسا  دوجوم  نآ  هشیر  رد  رتشیب  هایگ  نیا  رد  گنر  دش  هتفگ  هک  هنوگ  نامه 

تسا .  يا  هوهق  گنر  هب  كزان و  رایسب  هک  تسا  هشیر  يا  هبنپ  بوچ  هیال  هک  شخب  يرت  یجراخ  . 1
تسا .  میخض  اتابسن " هک  یتسوپ  میشناراپ  . 2

تسا .  زمرق  گنر  هب  كزان و  هک  يزکرم  هناوتسا  . 3
هب نآ  گنر  معط و  زا  ار  سانور  یگزات  یگنهک و  دراد  میقتسم  تبـسن  دنامیم  كاخ  رد  هک  ینامز  تدم  اب  سانور  هشیر  یگنر  تردق 

 . داد صیخشت  ناوتیم  یبوخ 
کـشخ هیاس  رد  دریگیم و  ماجنا  زییاپ  رخاوا  رد  الومعم " سانور  تشادرب  تسا .  خـلت  سگ و  ریپ  هایگ  نیریـش و  ناوج  هایگ  هشیر  معط 

 . دوشیم گنر  تیفیک  ندمآ  نییاپ  ثعاب  هک  دننکیم  کشخ  هروک  هلیسو  هب  ار  سانور  هشیر  یهاگ  دوشیم . 
نیرازیلا دوــشیم و  هـیزجت  ( 2  ) يزاتـساید ریثاـت  تحت  هـک  تـسا  يزوـکولگ  دـجاو  نآ  یتـسوپ  میـشناراپ  صوـصخب  هاـیگ  نـیا  هـشیر 

زمرق نآ  گنر  اوه  ترواجم  رد  یلو  تسا  درز  گنر  هب  دوش  هدـید  یلولـس  هریـش  نورد  رگا  یگنر  هداـم  نیا  دـهدیم .  ( Alizarine)
 . دوشیم
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 : لثم دراد  یفلتخم  ياهمان  سانور  هشیر  یگنر  هدام 
madder(1
garance(2
knapd(3
lizari(4

 . تسا ات 12  سکدنیا 11-10-9-8-6  رلاک  رد  سانور  هرامش 
درک و ادج  نآ  زا  دوشیم  گنر  يردک  ثعاب  هک  ار  یجراخ  هتسوپ  تسخن  نآ  ندرک  کشخ  زا  سپ  دیاب  سانور  هشیر  زا  هدافتسا  يارب 

رارق بآ  رد  ار  نآ  یتدم  تلوهـس  يارب  تسا  نکمم  هک  دریگیم  ماجنا  هشیر  زا  كاخ  ندرک  ادـج  يارب  لمع  نیا  دـیبوک .  ار  نآ  سپس 
اب هتبلا  دوشیم .  ادـج  درخ و  سپـس  کشخ و  هتـسوپ  شور  نیا  رد  درک .  برچ  نغور  اب  ار  هشیر  هکنیا  اـی  درک و  کـشخ  سپـس  داد و 
نآ رادقم  ربارب  درک و 20  لیدبت  درگ  هب  ار  هایگ  دیاب  هلحرم  نیا  زا  سپ  دهدیم .  تسد  زا  ار  دوخ  تیفافـش  هلـصاح  گنر  ندرک  برچ 

ار نآ  تدـم  نیا  زا  سپ  دـنک .  ذوفن  نآ  رد  دیـسا  ات  دز  مه  هب  ار  لولحم  تعاـس  ود  تدـم  دوزفا و  کـیروفلوس  دیـسا  درـس و 2 % بآ 
نآ يدیسا  ياهلمعلا  سکع  هیلک  ات  دنیوشیم  بآ  اب  سپس  میدس و  تانبرک  قیقر  لولحم  اب  ادتبا  راب  نیدنچ  ار  هدنامیقاب  دننکیم و  فاص 

 . دوش لیدبت  درگ  هب  هرابود  ات  دنیاسیم  هبترم  ود  هدرک و  کشخ  ار  نآ  سپس  دورب .  نیب  زا 
. ددرگیم داجیا  یگنر  داوم  نامرف  نیا  ریثات  تحت  دراد و  ار  نامرف  شقن  هک  تسا  هتزا  هدام  کی  ياراد  سانور  ییایمیش  ظاحل  زا 

 : تسا ریز  بیترت  هب  سانور  هشیر  داوم  هیزجت 
نیدایبور ( 1

نیدایبور  دیزوکولگ  ( 2
نیروپروپ ( 3

نیروپ روپ  دیزوکولگ  ( 4
وکیرت ربور  دیسا  ( 5

نیرازیلآ ( 6
فلتخم تازلف  ياهدیسا  اب  هک  تسا  نآ  يزرگنر  ظاحل  زا  نیرازیلآ  تیـصاخ  نیرتمهم  تسا .  نیرازیلآ  يزرگنر  رد  داوم  نیا  نیرتمهم 

 . دنوش یمن  لح  فیعض  ياه  ایلق  اه و  دیسا  رد  هک  دنکیم  دیلوت  نیگنر  ياهکال  دوشیم و  بیکرت 
رد دندوب .  سانور  مهم  ناگدننک  دیلوت  زا  یکی  زین  هتـشذگ  رد  اهیدنله  دوشیم .  دـیلوت  رگید  روشک  دـنچ  دـنله و  ناملآ ،  رد  نیرازیلآ 

هچراپ دروم  رد  صوصخب  دوشیم و  ناریا  دراو  دایز  ياهب  اب  گرزب  کـچوک و  ياـه  هکـشب  رد  ریمخ  تروص  هب  نیرازیلآ  رـضاح  لاـح 
 . تسا زاین  دروم  رایسب  راکملق  ياه 

بآ 100 یتح  تسا (  لـح  لـباق  مک  یلیخ  بآ  رد  دوشیم و  بوذ  هجرد  رد 290  هک  تسا  گنر  درز  ياهلاتسیرک  لکـش  هب  نیرازیلآ 
 . ددرگیم لح  روآ  زوس  دوس  دوس و  ود  تانبرک  دننام  ییایلق  ياهلولحم  رد  یلو  هجرد . ) 

ظیلغ ئالخ  بآ  رد  ار  لولحم  دننکیم .  فاص  سپـس  دنزیریم و  کیروفلوس  دیـسا  بآ و  رد  ار  سانور  هشیر  ردوپ  نیرازیلآ  هیهت  يارب 
ظیلغ دوشیم  هدیمان  نیـسنارگ  هک  ار ،  اه  هراصع  نیا  دننکیم .  هفاضا  هیلوا  لولحم  هب  دنهدیم و  ترارح  لکلا  اب  ار  هدـنام  ردوپ  دـننکیم ، 

يا هتخل  ياهبوسر  دـننکیم .  هفاضا  نآ  هب  کیر  دـیرلک  دیـسا  یمک  یثنخ و  دوس  تانبرک  اب  هدـش  قیقر  (Na OH  ) هلیـسو هب  دننکیم و 
 . دننکیم صلاخ  ار  نآ  ندرک »  هلبوس  قیرط «  هب  کشخ و  سپس  دنیوشیم  بآ  اب  ار  هدش  داجیا 

رنه ردهک  يروط  هب  تسا ،  نکمم  يزلولس  فایلا  مه  ینییتورپ و  فایلا  رب  مه  اهجاز  يزلف و  ياهدیسکا  هلیـسو  هب  نیرازیلآ  اب  يزرگنر 
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لخاد نیرازیلآ  لولحم  زا  ییاـهمامح  رد  سپـس  دـننزیم و  هچراـپ  رب  ار  رظن  دروم  رهم  ادـتبا  ( 3  ) دیفـس جاز  زا  هدافتـسا  اب  نونکا  راکملق 
زین رلک  لثم  يا  هدـننک  دیفـس  داوم  لباقم  رد  هک  تسا  یتروص  هب  نآ  تابث  ددرگیم .  رهاظ  زمرق  گنر  نآ  هب  ترارح  نداد  اب  دـننکیم و 

 . دنکیم يرادیاپ 
هوهق زمرق  گنر  هایس )  جاز   ) نهآ جاز  لاثم  يارب  دیآ .  یم  تسد  هب  یتوافتم  ياهگنر  يزلف  فایلا  زا  هدافتـسا  اب  سانور  اب  يزرگنر  رد 

 . دهدیم يا 
سانور زا  هدمآ  تسد  هب  ياهگنر  نیرتفورعم  زا  یکی  دوریم .  راک  هب  سراف  یحاون  رد  رتشیب  هک  تسا  ییاه  هنادـند  زا  زین  هکرـس  رهوج 

عیام نیا  رد  مشپ  نتفرگ  رارق  تدـم  لوط  دوشیم .  لصاح  غود  رد  سانور  زا  هتفرگ  گنر  ياهفالک  ندـناسیخ  زا  هک  تسا  یغود  گنر 
گنر زا  هدافتـسا  یتنـس  ياهـشور  زا  یکی  ددرگیم .  لدـبم  گنر  مک  یتروص  ماف  هب  هکنآ  ات  دوشیم  رتنـشور  گـنر  دوش  رتشیب  ردـق  ره 

 ! تسا واگ  بآ  شیپ  رد  هماخ  ندناشوج  هلیسو  هب  ندروآ  تسدب  زین  سانور 
ییایمیش : تابیکرت 

هب ار  هدام  نیا  دنتسناوت  هکنیا  زا  دعب  یلو  تفر  یم  راکب  يزرگنر  يارب  هک  دشاب  یم  نیرازیلآ  مان  هب  یگنر  يا  هدام  ياراد  سانور  هشیر 
دیدرگ .  فقوتم  نیرازیلآ  هیهت  يارب  نآ  تشک  دننک  هیهت  ییایمیش  هقیرط 

یئوراد  صاوخ 
تسا .  کشخ  مرگ و  ناریا  میدق  بط  رظن  زا  سانور 

تسا . ندب  رد  اه  یگتفرگ  هدننک  زاب  . 1
دنک .  یم  نامرد  ار  لوبلا  سبح  تسا و  روآ  راردا  . 2

دیهدب .  رامیب  هب  هدرک و  طولخم  لسع  اب  ارنآ  جلف  يرامیب  هجلاعم  يارب  . 3
دنک . یم  دای  زار  ریش  حشرت  . 4

دنک . یم  عفر  ار  کیتایس  درد  . 5
دنک .  یم  هجلاعم  ار  تخس  ياه  تسوبی  . 6

تسا . روآ  اهتشا  . 7
تسا .  ورآ  هدعاق  . 8

دـیزیرب و مامح  ناو  رد  ارنآ  هدـناشوج  هکنیا  ای  درک و  هدافتـسا  دامـض  زا  ناوت  یم  روظنم  نیدـب  دـنک  یم  فرطرب  ار  تسوپ  شراـخ  . 9
دینک .  تحارتسا  نآ  رد  یتدم 

دروآ .  یم  نیئاپ  ار  نوخ  هروا  . 10
دنک .  یم  عیرست  ار  هتسکش  ناوختسا  ندروخ  شوج  . 11

درب .  یم  نیب  زا  ندب  رد  ار  مروت  . 12
دینک .  هدافتسا  یتسوپ  ياهیرامیب  عفر  يارب  سانور  هدناشوج  سرپمک  زا  . 13

هدافتسا  زرط 
 . دشکب مد  هقیقد  تدم 10  هب  دیراذگب  هتخیر .  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  ار  سانور  هدـش  درخ  هشیر  يروخ  ابرم  قشاق  کی  هدرک :  مد 

تسا .  زور  رد  راب  هس  ناجنف  فصن  نآ  فرصم  رادقم 
ناو رد  ار  هدیـشوج  نیا  دشوجب .  هقیقد  هد  تدـم  يارب  دـیراذگب  هتخیر و  بآ  رتیل  کی  ار د  سانور  هشیر  مرگ   10 سانور :  هدناشوج 

دینک .  تحارتسا  نآ  رد  یتسوپ  ياهیرامیب  عفر  يارب  دیزیرب و  مامح 
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دایز هدافتـسا  رثا  رد  تسا  نکمم  نیربانب  درب  یم  الاب  ارنآ  راشف  دنک و  یم  دایز  ار  راردا  حشرت  سانور  دش  هتفگ  هک  روطنامه  تارـضم : 
 . دوش هدروخ  اریتک  اب  سانور  هک  تسا  رتهب  تروصنیا  رد  دنک و  راردا  رد  نوخ  داجیا 

سانور یسانشهایگ 
رد نینچمه  ریغص و  يایسآ  ات  ایناپسا  زا  هنارتیدم  هقطنمرد  یشحو  تلاح  هب  هک  رتم  یتناس  ات 150  عافترا 50  هب  ایاپ  یفلع ،  تسا  یهایگ 

شوگ و راهچ  هایگ  نیا  نشخ  هقاس  تسا . هدوب  زاـقفق  کـیدزن و  رواـخ  نآ  هیلوا  أـشنم  دـیور . یم  ایـسآ  یحاون  یخرب  اـقیرفآ و  لاـمش 
گرب ياه  هرانک  رد  اهراخ  نیا  دنک  یم  ادیپ  طابترا  اههاگ  هیکت  هب  هلیسو  نادب  هک  تسا  يدننام  بالق  کچوک و  ییاهراخ  زا  هدیشوپ 

هقاس لوط  رد  یئات  دادعت 6  هب  عمتجم  رهاظب  هکنآ  اب  تسا و  زیت  كون  زارد و  يوضیب  نآ  ياهگرب  دنوشیم .  هدـید  زین  ینایم  گربگر  و 
گنر درز  کچوک ،  نآ  ياهلگ  دنشاب  یم  دننام  گرب  رهاظ  هب  یئاهلوپیتسا  هیقب  تسین و  گرب  اهنآ  يات  زا 2  شیب  اذهعم  دنوشیم  هدید 
گنر هب  رادتـشوگ و  هتـس ،  تروص  هب  نآ  هویم  تسا  نآ  یئاهتنا  ياهتمـسق  رد  ای  هقاس و  روحم  رد  ددعتم  ياهرتچ  تروص  هب  عمتجم  و 

نآ هشیر  زا  نیرازیلآ  یگنر  هدام  ندروآ  تسدـب  روظنم  هب  ایـسآ  اـپورا و  یحاون  زا  يرایـسب  رد  ًاـقباس  ساـنور  تعارز  تسا . هریت  زمرق 
کشخ هشیر  دش  كورتم  یحاون  بلاغ  رد  نآ  شرورپ  دیدرگ  هیهت  تعنص  رد  زتنس  روط  هب  هدام  نیا  هکینامز  زا  یلو  تسا  هدوب  لومعم 

حطـس رد  ددرگ . یم  تفای  اهرازاب  رد  رتم  یتناس  ات 5  رطق 2  هب  رتم و  یتناـس  ات 15  لوط 10  هب  یتاعطق  تروص  هب  یهاگ  ساـنور  هدـش 
هتـشاد و زمرق  يا  هوهق  گـنر  ساـنور  هشیر  تسوپ  دوش . یم  هدـید  هشیر  یلوط  روحم  تازاوم  هب  یلوط  طوـطخ  تاـعطق  نیا  یجراـخ 

خلت سگ و  ًادعب  یلو  میالم  ادـتبا  نآ  معط  دوش . یم  ادـج  دـنراد  درز  هب  لیام  ای  نشور  زمرق  گنر  هک  دوخ  نیئاپ  تاقبط  زا  تلوهـسهب 
ددرگیم .

كاخ 
سانور لوصحم  دـنک  یم  دـیلوت  يرتشیب  هشیر  كاخ  عون  نیا  رد  دراد و  یـسر  ینـش  كاخ  اب  کبـس  قیمع و  نیمز  هب  جایتحا  ساـنور 

هب زیئاپ  رد  ار  نیمز  نداد  دوک  زا  دعب  دیاب  سانور  تشک  ماجنا  يارب  تسا . يرت  بوغرم  گنر  ياراد  یکهآ  ياهنیمز  زا  هدـمآ  تسدـب 
دنراک . یم  ار  رذب  هدز  رگید  مخش  کی  راهب  لیاوا  رد  دنراذگ  یم  دوخ  لاح  هب  ارنآ  ناتسمز  رد  .و  دز مخش  رتم  یتناس  ات 60  قمع 50 

دوک 
رد مخش  زا  لبق  دیاب  هک  دراد  تافـسف  دوک  مرگولیک  ات 300  دودـح 200  یناویح و  دوک  نت  ات 50  هب 40  جایتحا  راتکه  ره  رد  ساـنور 

تیصاخ سانور  هشیر  دوش . یم  هداد  نیمز  هب  مرگولیک  ات 100  راتکه 50  ره  رد  كرـس  دوک  ناونعب  هروا  دوک  دوش . هداد  نیمز  هب  زیئاپ 
يریگولج روظنم  هب  یعارز  بوانت  رظن  زا  دـشاب  یمن  هروا  دوک  هب  جاـیتحا  لوصحم  نیا  زا  دـعب  تشک  رد  هدوب و  اراد  ار  اوه  تزا  تیبثت 

تسین . موسرم  نیمز  هعطق  نامه  رد  لاس  تفه  ات  سانور  ددجم  تشک  هشیر  یگدیسوپ  زا 
تشاک  نامز 

تیاـغل رویرهـش  زا  ساـنور  هشیر  تشک  ناـمز  هدوب و  هاـم  تشهبیدرا  مود  همین  تیاـغل  نیدرورف  مود  همین  زا  ساـنور  رذـب  تشک  عقوم 
تسا . هام  دنفسا 

تشاک 
يور هک  بیترت  نیدب  دنراک . یم  یفیدر  تروصب  ار  رذب  ندش  ور  واگ  زا  دـعب  هدرک و  يرایبآدـیدرگ  تشک  هدامآ  نیمز  هکنیا  زا  سپ 
دنراد یکیراب  كون  هک  یصوصخم  ياه  لیب  اب  رتم  یتناس  ات 25  هلصاف 20  هب  تسا  رتم  یتناس  دودح 70  اهنآ  هلصاف  هک  یمظنم  طوطخ 

طولخم يداب  هسام  اب  دنزیر و  یم  رذب  ددع  ات 25  دودح 20  هرفح  ره  لخاد  سپسدننک  یم  داجیا  رتم  یتناس  ات 3  قمع 2  هب  ییاه  هرفح 
ات 25 هرفح 20  ره  رد  لیلد  نیمه  هب  دوش  یم  هدیئور  هشیر  کی  سانور  رذب  ره  زا  نوچ  دـنناشوپ  یم  ارنآ  يور  هدیـسر  یناویح  دوک  اب 

یگتـسب كاخ  سنج  هب  راتکه  ره  رد  هدش  فرـصم  رذب  یفرـصم :  رذب  نازیم  ددرگ . دیلوت  يرتشیب  هشیر  دادعت  ات  دنزیر  یم  رذـب  ددـع 
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نیمز رادقم  ره  دـشاب  یم  نت  ات 5  نیب 3  تشاک  تهج  راـتکه  ره  رد  زاـین  دروم  رت  هشیر  دـشاب . یم  مرگولیک  ات 400  نـیب 100  دراد و 
رتشیب دندرگ  یم  تشک  راب  نیلوا  يارب  هکیئاهنیمز  رد  سانور  ریثکت  تسا . رتشیب  زین  هشیر  رذب و  فرصم  نازیم  دشاب  رت  تخـس  یـسر و 

دوشیم . ماجنا  هشیر  هلیسوب 
تشاد 

. دشاب یم  اهیرامیب  تافآ و  اب  هزرابم  اه و  هتوب  ياپ  یهد  كاخ  ینکش ،  هلس  زره و  ياهفلع  اب  هزرابم  يرایبآ ،  لماش  سانور  زا  تبقارم 
یم لوط  زور  دودـح 40  هک  ندـش  زبس  عقوم  ات  دـیاب  لمع  نیا  هدرک  يرایبآ  رابکی  زور  ره 12  دـیاب  ار  نیمز  تشاک ، زا  سپ  يراـیبآ : 
قمع هب  سانور  هشیر  ات  دننک  یم  عطق  ار  يرایبآ  زور  لهچ  تدـم  هب  ندـش  زبس  زا  دـعب  دزی  ناتـسا  ناکدرا  هقطنم  رد  دـبای . همادا  دـشک 

ار يرایبآ  رابکی  زور  ره 12  ًاددجم  زور  لهچ  تشذـگ  زا  دـعب  دوش و  لیوط  دریگ . یم  رارق  هدافتـسا  دروم  هک  هشیر  لوط  هتفر و  نیمز 
هقطنم نیا  رد  يراـیبآ  راـبکی  زور  ره 12  ناتـسبات  رد  یلو  تسا . یفاک  يرایبآ  راب  کـی  یهاـم  نیدرورف  اـت  رذآ  هاـم  زا  دـنهدیم . همادا 

بآ هب  ًاتعیبط  هایگ  نیا  تسا  کنخ  اوه  هک  تسا  دوز  حبـص  ای  بش  رد  سانور  يرایبآ  عقوم  نیرتهب  دسر . یم  رظنب  يرورـض  ناکدرا ) )
زره ياهفلع  لرتنک  نیجو و  ینکـش  هلـس  تاـیلمع  دـیاب  ناتـسبات  رد  ینکـش :  هلـس  زره و  ياـهفلع  اـب  هزراـبم  تسا . راـگزاسان  زین  روش 
ادـیپ هعـسوت  هشیر  ات  دـنهد  یم  یناویح  دوک  اب  طولخم  كاخ  اه  هتوب  ياپ  لوا  لاس  زیئاپ  رد  اه :  هتوب  ياـپ  یهد  كاـخ  دریگ . تروص 

هب هدرکرب و  فک  ار  گرب  هقاس و  زبس  ياهتمسق  تفر  لگ  هب  هایگ  یتقو  مود  لاس  ناتسبات  رد  دنامب . ظوفحم  ناتسمز  يامرس  زا  هدرک و 
ناتـسبات رخاوا  رد  دـنهد . یم  یناویح  دوک  اب  هارمه  كاخ  ًاددـجم  ار  اه  هتوب  ياپ  زین  مود  لاس  زیئاپ  رد  دـنناسر  یم  ماد  هیذـغت  فرـصم 

تبـسن سانور  هایگ  تافآ :  اهیرامیب و  هزرابم  دـننک . یم  تشادرب  هام  رهم  رد  ار  اه  هشیر  هدرک و  رب  فک  ار  سانور  مراهچ  ای  موس  لاس 
زا يریگولج  يارب  تسا . هدیدرگ  هدهاشم  سانور  رد  هتش  ای  هشیر و  یگدیسوپ  عقاوم  یـضعب  رد  هدوب و  مواقم  ًاتبـسن  تافآ  ضارما و  هب 

ات 7 تدم 5  يارب  تسا  هدش  هتشاک  هایگ  نیا  هک  ینیمز  رد  ددرگ و  تیاعر  یعارز  بوانت  سانور  تشک  رد  تسا  رتهب  هشیر  یگدیسوپ 
یفاک رون  باتفآ و  ناتـسبات  رد  ات  دـنامب  یقاب  شیآ  تروص  هب  نیمز  تشک  زا  لبق  لاسکی  تسا  رتهب  ًانمـض  ددرگن . تشک  سانور  لاس 

هتش بسانم  هرفسف  مومس  زا  هتش  اب  هزرابم  تهج  دوشن . تشک  لوصحم  نیا  زین  صلاخ  یسر  یـضارا  رد  هک  هدش  هیـصوت  دسرب  نیمز  هب 
دومن . هدافتسا  ناوت  یم  شک  چراق  فلتخم  مومس  زا  زین  هشیر  یگدیسوپ  زا  يریگولج  يارب  شک و 

تشادرب 
تـشادرب ینک  سانور  صوصخم  ياه  لیب  اب  زبس  ياهگرب  هقاس و  ندرک  رب  فک  زا  سپ  مراهچ  ای  موس  لاـس  زیئاـپ  رد  ار  ساـنور  هشیر 

یگلاس ای 4  رد 3  ار  ساـنور  تسا  رتهب  ًانمـض  دـشاب . یم  رتم  یتناـس  نآ 50  لوط  رتـم و  یتناـس  دودـح 12  اهلیب  نیا  ضرع  دـننک . یم 
تـشادرب يارب  دومن . جارختـسا  يرت  بوغرم  رتشیب و  گـنر  ناوت  یم  هتخادـنا و  گـنر  بوخ  حالطـصا  هب  اـه  هشیر  اریز  درک  تشادرب 

كاخ حطس  زا  ار  هشیر  رگراک  طسوت  سپس  دنیآ . نوریب  كاخ  زا  اه  هشیر  ات  هدز  قیمع  مخـش  ار  نیمز  صوصخم  ياهلیب  طسوت  هشیر 
 : هشیر ندرک  کشخ  دـننک . یم  باـختنا  ددـجم  تشک  تهج  ار  بوغرم  ملاـس و  ياـه  هشیر  تشادرب  عقوم  رد  دـننک . یم  يروآ  عمج 

دنهد تسد  زا  ار  دوخ  تبوطر  اـت  دـنهد  یم  رارق  باـتفآ  رون  لـباقم  رد  دازآ و  ياوه  رد  زور  تدـم 15  هب  تشادرب  زا  دـعب  ار  اه  هشیر 
رت هشیر  لوصحم  نازیم  ساـنور :  درکلمع  دـیآ . رد  ردوـپ  تروـصب  اـت  دنتـسرف  یم  یئاـس  ساـنور  صوـصخم  ياهبایـسآ  هب  ارنآ  سپس 

تسا هلاس  ود  زا  رتشیب  هلاس  ات 4  لوصحم 3  دیلوت  نازیم  تسا  گنر  نآ  دصرد  ات 12  هک 10  تسا  راتکه  رد  نت  ات 20  نیب 15  سانور 
هشیر 3 لوصحم  فصن  هلاس  ود  سانور  دیلوت  رادقم  دنـشاب  یم  کشخ  هشیر  نت  ات 15  نیب 10  هلاس  هس  سانور  درکلمع  طـسوتم  روطب 

يریگرذب يارب  ار  سانور  مود  لاس  ناتـسبات  رد  يریگ :  رذب  دـشاب . یمن  هفرـص  هب  نورقم  هلاس  ود  سانور  تشادرب  اذـل  تسا  هلاس  و 4 
لیکشت لگ  هکنیا  زا  دعب  دننکیم . يرایبآ  ار  هایگ  راب  کی  زور  ره 6  مه  نداد  لگ  عقوم  رد  دنیشنب و  لگ  هب  ات  هدرک  راذگاو  دوخ  لاحب 

دشاب . یم  نت  ات 3/1  نیب 1  راتکه  ره  رد  يدیلوت  رذب  نازیم  دننک .  یم  يریگرذب  هام  رویرهش  رد  دیدرگ 
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راشتنا  هنماد 
 . هیمورا ناملید و  يوخ ،  ناکدرا ،  تساخ ،  دزی  زیربت ، دنوامد  فارطا   ، كارا ناریا ، یبرغ  یحاون 

 : عبانم
http://daneshnameh.roshd.ir یئوراد »  » سانور

Madder http://aftab.ir سانور
http://www.parsiteb.com سانور

http://fa.wikipedia.org سانور
Rubia-tinctorum) http://www.rugart.org  ) سانور

http://daneshnameh.roshd.ir سانور هایگ 
Madder http://www.aghlam.com سانور

Madder http://www.money58.netfirms.com سانور

يوقم ابیز و  طولب ، 

همدقم 
یلامش هرکمین  یموب  هدر ،  نیا  درب . راکب   Quercus هدر زا  تخرد  هنوگ  اهدـص  دروم  رد  یمومع  تروص  هب  ناوتیم  ار  طولب  هملک 
تخرد دـنراد . شرتسگ  اکیرمآ  ایـسآ و  يریـسمرگ  ات  ریـسدرس  یحاون  زا  هک  دـشابیم  زبس  هشیمه  زیرگرب و  ياههنوگ  لماش  هک  تسا 

ارود نآ  ياهگرب  خاش و  دسریم و  رتم  لهچ  ات  نآ  لوط  دزیریم و  ناتـسمز  رد  شیاهگرب  هک  تسا  دـنمونت  انـشآ و  یتخرد  طولب ، 
كود ياهگرب  دنناشوپیم . درادیم ، رب  ییاهفاکـش  نایلاس  تشذگ  اب  دراد و  گنر  يرتسکاخ  فاص و  یتسوپ  هک  ار  تخرد  هنت  رود 

 ، هدام تخرد  روراب  ياهلگ  زییاپ  لصف  رد  دنوشیم . رهاظ  اهنآ  رانک  رد  یتوتاش  ياهلگ  دـنراد و  بول  ات 7  فرط 3  ره  رد  نآ  دننام 
 . دننکیم دیلوت  ار  زبس  هب  لیام  ياهوهق  گنر  هب  طولب  ياههویم 

ییاههویم نینچمه  هبل و  رد  رادجوم  ياهگرب  لکـش و  يدـبنگ  یجات  اب  هدرتسگ  میجح و  رپوت ،  لکـش  ياراد  دنتـسه  یناـتخرد  اـهطولب 
هک تسا  روشک  برغ  رد  ام  ییاتسور  یحاون  زا  یساسا  شخب  کی  طولب  دنراد . رارق  دننام  ناجنف  هظفحم  کی  نورد  هک  دننکیم  داجیا 

زییاپ رد  ای  دنشاب و  کیراب  هدیـشک و  ای  لکـش  یـضیب  تسا  نکمم  طولب  رادهرگنک  ياهگرب  دراد . دوجو  هچتخرد  تخرد و  تروص  هب 
هتبلا دنراد و  يرایسب  شزرا  ینکفا  هیاس  اوه و  هیفصت  يارب  هک  ییاهگرب  گرزب و  ياهنت  ياراد  ناتخرد  نیا  دنیارگب . نشور  یناوغرا  هب 

. دنتسین قمع  مک  ياهکاخ  يارب  بسانم 
هتـشر هنمادرد  رد  رتشیب  ناریا  رد  دراد ) لاس   ???? ات  یتح  یهاگ   ) لاس  ??? دودـح  ینالوط  يرمع  هک  وزاـم  تخرد  اـی  طولب  تخرد 
طولب زا  ییاـهلگنج  ياراد  مـالیا  يراـیتخب و  لاـحم و  راـهچ  دـمحاریوب ،  هیولیگهک و   ، ناتـسرل ياهناتـسا  دراد . دوجو  سرگاز  هوـک 

زین نآ  لاـغذ  تساـهبوچ و  نیرتـبوغرم  زا  تخرد  نیا  بوچ  دنـشابیم . ناـهج  ياـهلگنج  نیرتریظن  یب  زا  دوخ  عوـن  رد  هک  دنتـسه 
 . دنکیم دیدهت  ار  اهلگنج  نیا  هک  دشابیم  ناتخرد  نیا  يهیور  یب  ندیرب  لیالد  زا  یکی  عوضوم  نیا  تسا . بوغرم 

 . دـسر یم  زین  رتم  هب 3  نآ  هـنت  رطق  رتـم و  اـت 50  یحاون  یـضعب  رد  تخرد  نیا  عاـفترا  تسا .  هلدـتعم  قطاـنم  رد  یموب  تخرد  طوـلب 
هدوب و قدنف  دننام  تسا  فورعم  طولب  مان  هب  هک  طولب  تخرد  هویم  دشاب .  یم  تسد  ناتـشگنا  دـننام  يا و  هجنپ  طولب  تخرد  ياهگرب 

 . دریگ یم  ياج  يا  هلایپ  رد 
طولب : ییایمیش  تابیکرت 
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. دـنراد رگیدـکی  اب  کیدزن  تهباـشم  ییایمیـش  رظن  زا  هک  تسا  نناـت  شماـن  هک  دراد  دوجو  ییوراد  طولب  ناـتخرد  گرب  تسوپ و  رد 
نناـت یعوـن  زا  دــصرد   ?? اـت  نـسم ?  ياـههخاش  رد  دــصرد و   ?? اـت   ?? ياراد  روکذــم  ییوراد  هنوـگ  ناوـج  ياــههخاش  تسوـپ 
کی کیلام و  دیـسا  کیلاگ ، دیـسا  دصرد  تیـس ?/? ، رئوک  مان  هب  يدنق  بآ و  رد  لولحم  کینات  یـسرئوک  دیـسا  ینعی  یکیژولویزیف 

مان هب  زمرق  یگنر  هدام  یعون  میـسلک و  تالاسکا  ینیزر و  داوم  یکیتکپ ، داوم  ژالیـسوم و  نیـسولگورولف ، نیـسرئوک ، مان  هب  خـلت  هدام 
ياهدنق زا  دـصرد  نیئتورپ ? ، دـصرد  ، ?/ ?? ینغور  هدام  دـصرد  ياراد ?  طولب  هویم  تسا . نیـشتاک  الوک  مک  رادـقم  هب  طولب و  زمرق 

گرب و يور  رب  هـک  ) galle( لاگ رد  دـشابیم . ننات  عون  زا  دـصرد  لداعم ?  نازوتنپ و  دـصرد  نودـیمآ ?/?  دـصرد  ، ?? فلتخم ?/
هویم و گرب ، رد  هک  دوشیم  تفای  کـیتولاگ  دیـسا  ماـن  هب  نناـت  یعون  دوشیم ، داـجیا  صوصخم  تارـشح  رثا  تحت  طولب  ياـههناوج 

دراد . دوجو  هریغ  طولب و  طولخم  ناتخرد  لاگ  رد  اصوصخم 
یئوراد : صاوخ 

رد یهایگ  مهم  هدام  نیا  ننات  دـشابیم : ریز  حرـش  هب  هک  دـیآیم  لـمع  هب  یناـمرد  ياههدافتـسا  طولب  ناـتخرد  فلتخم  ياهتمـسق  زا 
اهتفاب يارب  ظفاحم  ششوپ  ندروآ  دوجو  هب  نیموبلآ  نداد  بوسر  دننام  دراد  یفلتخم  صاوخ  دوشیم و  مهارف  طولب  ناتخرد  ياضعا 

هوالع هب  اهمخز  مایتلا  تابجوم  ندروآ  مهارف  نینچمه  لس و  نامرد  رد  ننات  ياـههدروآرف  نتـشاد  ریثاـت  ندـش ، ینوفع  زا  يریگولج  و 
زین نیتکپ  دروآیم . لمع  هب  تعنامم  اهطاخم  دایز  حشرت  زا  اهنآ  ندرب  راک  هب  دیامنیم . يریگولج  اهبورکیم  تفرـشیپ  زا  يدس  دننام 

يدـیزکولگومه نیتکپ  دوشیم ، تفاـی  ناوارف  ناـهایگ  رد  دروآیم و  دوجو  هب  ار  ضاـبقنا  لـمع  نناـت  دـننام  هک  تسا  يداوم  رگید  زا 
عطاق رثا  اب  نوخ  هدـنروآ  دـنب  تیـصاخ  هدام  نیا  دـهدیم  لکـش  رییغت  کیتکپ  دیـسا  تروص  هب  زاتکپ  مان  هب  ینامرف  رثا  تحت  هک  تسا 

دنب ضباق ، رثا  ننات  نتـشاد  تلع  هب  طولب  ناتخرد  فلتخم  ياضعا  دوریم . الاب  نوخ  داقعنا  نآ  فرـصم  اب  هک  تسا  نیا  شلیلد  تسا و 
ار یفیعـض  وحن  هب  یلو  ضباق  كرحم و  رثا  طولب  تخرد  گرب  دنراد . ار  ندـب  ياضعا  زا  یـضعب  لمع  هدـننک  تیوقت  نوخ و  هدـنروآ 

تـسوپ دریگیم . رارق  هدافتـسا  دروم  هرجنح  نیتزول و  مرو  هجلاـعم  رد  هرغرغ  تروص  هب  اـی  ظـیلغ  ياههدـناشوج  تروـص  هب  هک  دراد ،
ثعاـب ینـالوط  تدـم  يارب  یلخاد  فرـصم  رد  دوریم . راـک  هب  یلخاد  فراـصم  رد  رتـمک  ناوارف  نناـت  نتـشاد  تلع  هب  طوـلب  تخرد 
تالاح هدعم و  درد  لیبق  زا  يرگید  ضراوع  مضه ، هاگتـسد  کیرحت  رب  هوالع  دوشیم . بلق  هلـضع  رد  درد  ساسحا  هدعم و  یگتـسخ 

طولب تسوپ  ینامرد  شزرا  تسا . تازلف  زا  یـشان  ياهتیمومـسم  يارب  یبوخ  رهزداپ  طولب  تخرد  تسوپ  دـنکیم . رهاظ  زین  یجنـشت 
تسا . نآ  یلخاد  فراصم  زا  رتشیب  یجراخ  لامعتسا  رد 

هیصوت اهيرامیب  نامرد  تهج  فلتخم  ياهتروص  هب  وشتسش  هرغرغ و  نویسول ، یعضوم ، ياهمامح  تروص  هب  طولب  تسوپ  هدناشوج 
دادسنا تلع  هب  ددـغ  باهتلا  یناطرـس ، ياهرـسلوا  دـننام : يدراوم  رد  یعـضوم  ياهمامح  تروص  هب  روکذـم  هدـناشوج  زا  تسا . هدـش 

درک . ناوتیم  هدافتسا  سیراو  امزگا و  دننام  رگید  نمزم  یتسوپ  ياهيرامیب  ادوس ، یگدرم ، نوخ  اهنآ ، يراجم 
رتیل مین  کی و  رد  ار  جاز  مرگ  طولب و ?  تخرد  تسوپ  مرگ   ?? ادـتبا  درک ؛ لـمع  قیرط  نیا  هب  ناوتیم  ینیب  زا  ندـمآ  نوخ  دراوم  رد 

ار ینیب  تارفح  روکذـم ، هدـناشوج  هب  هتـشغآ  هبنپ  اـب  داد و  لـیلقت  رتـیل  کـی  هب  ار  نآ  مجح ، ندـناشوج  رثا  رب  سپـس  درک و  دراو  بآ 
مرگ  ??? هدناشوج  زا  الومعم  یجراخ  لامعتـسا  تهج  اهنویـسول  هیهت  يارب  دـیآیم . دـنب  تلوهـس  هب  نوخ  لمع  نیا  اب  هداد ، وشتـسش 

. ددرگیم هیهت  نان  یحاون  یضعب  رد  مدنگ  درآ  اب  طولب  تخرد  هویم  درآ  طولخم  زا  دوشیم . هدافتسا  رتیل  کی  رد  طولب  تخرد  تسوپ 
دراد . يرایسب  ینامرد  فراصم  طولب  تخرد  هویم 

رثوم خـفن  زا  یـشان  ياـههچیپلد  عفر  تهج  دـییامن  فرـصم  دـینک و  دراو  بآ  ناکتـسا  کـی  رد  هدرک و  هعطق  هعطق  ار  طولب  هویم  رگا 
تسا .

. دندرکیم هدافتـسا  هوهق  یعون  هیهت  رد  نآ  زا  سپـس  دبای . شهاک  لمع  نیا  اب  نآ  ننات  ات  دندادیم  وب  ار  طولب  هویم  لبق  ياهنارود  رد 
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، نمزم ياـههلزن  هدـعم ، درد  مضه  ءوـس  اـههدور ، لـخاد  ياـهمیزنآ  ناـمرد  لاهـسا و  عـفر  تهج  تسا  نیرتـسکد  ياراد  هک  هوـهق  نیا 
تسا . هتفریم  راک  هب  اهناوختسا  فعض  یتسس و  هیلوا  لحارم  رد  لس  نامرد  هفرسهایس و  ناوختسا ، یمرن  ینوخمک ،

ای گرب  يور  رب  هک  ییاهیگتـسجرب  تسا . لافطا  هداـس  ياهلاهـسا  عفر  تهج  وراد  نیرتهب  وئاـکاک  اـب  هداد  وب  طولب  هویم  درآ  طولخم 
راـک هب  اـهيورنوخ  هدـننک  عفر  ضباـق و  هدـعم ، يوقم  ناونع  هب  لاـگ  تسا . یناوارف  نناـت  ياراد  دـیآیم  دوجو  هب  طوـلب  عاوـنا  هناوـج 

دوریم .
تسا . نآ  رازه  رد   ?? هدناشوج  ای  لسع و  رد  طولخم  زور  رد  هعفد  دنچ  مرگ و  کی  ات  نآ ?/?  درگ  فرصم  رادقم 

رد هک  ددرگیم  لصاح  ياهریـش  طولب  زا  تسا و  نبرکوردیه  دصرد   ?? ات  ، ?? یبرچ  دـصرد  نیئتورپ ? ، دـصرد  ياراد ?  طولب  هویم 
دنیوگ . هکوش )  ) ار نآ  مالیا  ناتسا  یلحم  ظفل 

يروخياچ قشاق  کی  تعاس  ره  رد  هدرک و  مد  بآ  رتیلمین  رد  ار  طولب  گرب  مرگ  ، ?? دشابیم  دیفم  هدـعم  ياهیتحاران  يارب  هکوش 
. دوشیم هدنک  یتخس  هب  طولب  تسوپ  تسا . دیفم  رایسب  جنشت  يداع و  هفرس  نامرد  يارب  دوش ، فرصم  نآ  زا  کچوک  ناکتـسا  کی  ات 
هب نآ  تسوپ  سپس  دیروایب ، نوریب  ار  نآ  هقیقد  دنچ  زا  دعب  دیزادنیب و  شوج  بآ  رد  ار  نآ  دعب  دیهد ، فاکـش  وقاچ  اب  ار  تسوپ  ادتبا 

دوشیم . هدنک  یتحار 
ات  ?? ادتبا  درک . هدافتسا  هدناشوج  نیا  زا  ناوتیم  ادص  یگتفرگ  هزول و  مرو  نیژنآ ، لثم  ولگ  ياهیتحاران  يرامیب و  عاونا  نامرد  يارب 

تدم هب  درـس  بآ  رتیل  کی  رد  هدروآرد و  ردوپ  تروص  هب  دیبوکب و  دـیاهدرک  کشخ  هک  ار  طولب  ناوج  ياههقاس  تسوپ  زا  مرگ  ??  
يارب هدـناشوج  نیا  دـیزیرب . رود  دـعب  هدرک و  هزمزم  ناـهد  رد  ار  نآ  راـب  يزور ?  دـینک و  کـشخ  ار  نآ  سپـس  دـیناشوجب  هـقیقد  ??  

هک اریز  دیناشوجب  يدالوف  ياهفرظ  رد  ار  طولب  تسوپ  هک  دیشاب  هتشاد  هجوت  تسا . دیفم  رایسب  امزگا  مخز و  درز  ولگ ، ياه  یتحاران 
زا دنوشیم  داجیا  قرع  یگدزامرـس و  رثا  رد  هک  ار  ییاهمخز  ریـساوب و  طولب ، تخرد  تسوپ  دروخیم . ار  نهآ  طولب  رد  دوجوم  ننات 

دربیم . نیب 
. دراذگب دناوتیم  ندب  رد  يرتملاس  رتهب و  رثا  یندوزفا ، داوم  ياج  هب  یعیبط  داوم  زا  هدافتسا 

ناونع هب  نآ  زا  هدوب و  فرـصم  دروم  مایالا  میدـق  زا  طولب  هویم  طولب  هویم  صاوخ   . تسا کـشخ  مرگ و  ناریا  میدـق  بط  رظن  زا  طولب 
ناوت یم  دنیامن .  یم  هیهت  نان  نآ  زا  دننک و  یم  طولخم  مدـنگ  رد  اب  هدرک و  رد  کشخ و  ارنآ  رگا  یتح  دـنا .  هدرک  یم  هدافتـسا  اذـغ 

یم شوج  بآ  ناویل  کی  رد  يروخیاچ  قشاق  کی  نآ  فرصم  رادقم  درک .  هیهت  یئاچ  نآ  زا  هدرک و  رد  ارنآ  سپـس  هدادوب و  ار  طولب 
درب .  راکب  ریز  دروم  يارب  ناوت  یم  ار  هدرک  مد  نیا  دشاب . 

دنک .  یم  فرطرب  ار  ریساوب  . 1
دنک .  یم  عفر  ار  ینوخ  لاهسا  هداس و  لاهسا  . 2
دنک .  یم  فرطرب  ار  هدعم  زاگ  هدعم و  درد  . 3

تسا .  رثوم  ینوخ  مک  عفر  يارب  . 4
دنک .  یم  نامرد  ار  ناوختسا  یمرن  . 5

تسا .  رثوم  ندب  یمومع  تیوقت  يارب  . 6
دنهد .  یم  لافطا  هب  ارنآ  هدرک  مد  هدرک و  طولخم  وئاکاک  اب  ار  طولب  رد   ، لافطا لاهسا  هجلاعم  يارب  . 7

رد قشاق  کـی  هکنیا  اـی  دـینک و  طولخم  لـسع  اـب  هدرک و  مد  ارنآ  ناوت  یم  طولب  تخرد  تسوپ  زا  هدافتـسا  يارب  طولب  تخرد  صاوخ 
دینک .  مد  هقیقد  تدم 10  هب  هتخیر و  شوجبآ  ناویل  کی  رد  ارنآ 

دزاس .  یم  فقوتم  ار  اهیزیرنوخ  . 1
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تسا .  ینوخ  ریساوب  هدننک  نامرد  . 2
درد .  ینوفع  دض  تیصاخ  . 3

دنک .  یم  دایز  ار  راردا  . 4
هدافتسا تخرد  تسوپ  هدناشوج  زا  یجراخ  هدافتـسا  يارب  طولب  تخرد  تسوپ  یجراخ  فراصم  درب .  یم  نیب  زا  ار  هنانز  تاحـشرت  . 5

ود هب  نآ  مجح  ات  دـشوجب  یمارآ  هب  دـیراذگب  هتخیر و  شوج  بآ  رتیل  کی  رد  ار  تخرد  تسوپ  مرگ  دیاب 15  روظنم  نیدب  دوش .  یم 
دبای .  لیلقت  موس 

دومن .  تحارتسا  نآ  ردو  هتخیر  مامح  ناو  رد  ارنآ  ای  درک و  هدافتسا  سرپمک  ناونعب  ناوت  یم  هدناشوج  نیا  زا 
دنک .  یم  نامرد  ار  یگدرم  نوخ  . 1

درب . یم  نیب  زا  ار  امزگا  . 2
تعاـس عـبرکی  تدـم  هب  دـیا  هتخیر  ار  طوـلب  تـخرد  تسوـپ  هدـناشوج  نآ  رد  هـک  ماـمح  ناو  رد  یتـسوپ  ياـهیرامیب  ناـمرد  يارب  . 3

دینک .  تحارتسا 
دینک .  سرپمک  طولب  تسوپ  هدناشوج  اب  ار  اهتمسق  نیا  دیرد  سیراو  رگا  . 4

رثا رد  هک  دـنک  یم  شوارت  نوریب  هب  يا  هدام  طولب  تخرد  ياـه  هخاـش  اـی  گرب و  هب  صوصخم  يا  هرـشح  ندز  شین  رثا  رد  یفلع  زگ 
زگ زا  هدافتـسا  يارب  دوش .  یم  رهاظ  گرب  اـی  هقاـس و  يور  رب  رتمیتناـس  رطق 2  هب  ییاه  هناد  تروص  هب  هدـش و  تفـس  اوه  اب  ترواـجم 

دیاب هک  تسا  تخرد  هتـسوپ  گرب و  اب  طولخم  اه  هناد  نیا  هتبلا  دزیرب .  نیمز  هب  زگ  ياه  هناد  ات  دـنهد  یم  ناکت  ار  تخرد  ياه  هخاـش 
درک طولخم  لسع  اب  ارنآ  ناوت  یم  یفلع  زگ  زا  یبط  هدافتـسا  يارب  تسا .  کشخ  مرگ و  ناریا  میدـق  بط  رظن  زا  یفلع  زگ  دوش .  زیمت 

یفلع . زگ  صاوخ  شوج )  بآ  رتیل  کی  رد  مرگ   50 دومن (.  هیهت  ارنآ  هدناشوج  ای  و 
تسا .  ضباق  . 1

دزاس .  یم  فقوتم  ار  اهیزیرنوخ  . 2
تسا .  هدعم  يوقم  . 3

تسا .  یسفنت  هاگتسد  هدننک  تیوقت  . 4
دنک .  یم  فاص  ار  ادص  مرن و  ار  هنیس  . 5

دنک .  یم  فرطرب  ار  اه  هفرس  . 6
دنک . یم  نامرد  ار  سفن  یگنت  . 7

دیراذگب .  ریساوب  يور  رب  هدرک و  طولخم  لسع  اب  ار  یفلع  زگ  ریساوب  هجلاعم  يارب  . 8
 . تسا هدشن  نایب  نآ  يارب  یصاخ  تارضم  تارضم : 

نآ تخرد  طولب و  دروم  رد  اه  ینتسناد  رگید 
اههتیراو 

تلع هب  تخرد  نیا  رادهرگنک . قیمع  یگدیرب  ای  زیت  كون  ياهنادـند  یگدـنرب  اب  ییاهگرب  ياراد  دـنلب ،  یتخرد   Quercus.robur
بسانم کچوک  ياهاضف  يارب  هک  تسا  دننام  نوتـس  هتیراو  کی  ياراد  دشابیمن . بسانم  طسوتم  کچوک و  ياهاضف  يارب  دایز  دشر 

یکرت دشرلاعیرـس  طولب  دـشابیم . بساـنم  تسا  یلومعم  طولب  هیبش  یلیخ  هک   Quercus.petraea رادچـگ ياهکاخ  يارب  تسا .
. تسا دنلب  کشیر  اب  هناتسمز  ياههناوج  عیرس و  دشر  ياراد  ( Quercus.corris)

رد رگا  دـسریم و  رتم  عافترا 24  ات  گرزب  تخرد  کی  تروص  هب  دـنکیم و  دـشر  تعرـس  هب  زین  ( Quercus.rubra  ) زمرق طولب 
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نودب هدیشک  ياهگرباب  ( Quercus.ilex  ) زبس مئاد  طولب  دـنیارگیم . یناوغرا  هب  لصف  نایاپ  رد  اهگرب  دوش  هتـشاک  يدیـسا  كاـخ 
یبوخ هب  ار  دـیدش  سره  نوچ  درک  هدافتـسا  نیچرپ  ناوـنع  هب  نآ  زا  دوـمن و  تیبرت  زین  هچتخرد  تروـص  هب  ار  نآ  ناوـتیم  هک  هنادـند 

دنکیم . لمحت 
یموب  ياههنوگ 

 ، لـگنج عفترم  یحاون  صوصخم  یهوـک  طوـلب   Quercus.sessilifolia لامـش ،  ياـهلگنجرد   Quercus.castaneifera
یلگنج طولب  وزاـم ،  زگ و   Quercus.atropatana دنلب ،  رایـسب  طاقن  صوصخم  يرذآ  طولب   Quercus.macranthera

کشخ . طاقن  رد  نیبگنازگ  يوزام   Quercus.persica بوطرم . همین  طاقن  رد 
یعیبط  هاگتسیز 

یلگنج و قطانم  رد  تخرد  نیا  دـیامنیم . لمحت  زین  ار  ینـش  ياهكاخ  یلو  دـنکیم ، دـشر  بوطرم  سر  رپ  كاـخ  رد  طولب  تخرد 
دوشیم . ییوراد  ياههدافتسا  نآ  زا  هک  تسا  یلامش  ياکیرمآ  یموب  هایگ  کی  دیفس  طولب  دوشیم . تفای  تسپ 

سره 
دریگیم . ماجنا  نیدرورف  رد  زبس  هشیمه  ياههنوگ  هام و  رذآ  رد  هدننک  نازخ  ياههنوگ  سره 

ریثکت 
( دنسریم مود  لاس  رد  اههویم  هک   ) هایـس ياهطولب  هورگ  تسا : دوجوم  طولب  هورگ  ود  دریذپیم . ماجنا  لومعم  روطب  رذب  تشک  هلیـسوب 

تحارتسا هرود  ای  تحارتسا  هرود  نودب  ای  دیفس  ياهطولب  هورگ  رذب  دنسریم .) لوا  لاس  نامه  رد  اههویم  هک   ) دیفـس ياهطولب  هورگ  و 
هدوب و ینینج  دشر  هرود  ياراد  هایس  ياهطولب  هورگ  رذب  دنتسه . تشک  لباق  زییاپ  رد  ندیسر  ضحم  هب  ءانتثسا  دنچ  زج  هب  هدوب و  هاتوک 
رد اصوصخم   ) یموطرخ رـس  هلمح  دروم  بلغا  اههویم  دـنراد . هام  هس  اـت  کـی  يارب  دارگیتناـس ) هجرد  ات 2   0  ) ندـش هیفیتارتسا  هب  زاین 

. تساک دهاوخ  رایسب  تفآ  تراسخ  نازیم  زا  هقیقد  تدم 30  هب  دارگیتناس  هجرد   49 ْ بآ رد  اه  هویم  ندرب  ورف  دنریگیم . رارق  رابنا )
زا يریگولج  تهج  دنتـسه . تشاک  لباق  ریغ  دـننامیم  روانـش  هک  ییاهنآ  هدرب و  ورف  بآ  فرظ  نورد  ار  اهرذـب  ادـتبا  تشاـک  عقوم  رد 

یمیـس تاحفـص  زا  يراکرذـب  لـحم  ریز  رد  تسا  رتهب  درک  اـجباج  یتـحار  هب  ار  يرذـب  لاـهن  ناوتب  هکنیا  رطاـخ  هب  هشیر  یلوط  دـشر 
رب تیقفوم  اب  دنویپ  فلتخم  ياهشور  دنامیم . زاب  دشر  زا  هدرک و  دروخرب  هحفص  نیا  هب  یلصا  هشیر  كون  دومن . هدافتسا  یسم  کبشم 

ياههیاپ يور  رب  هایـس  هورگ  ياهطولب  دـنویپ  هورگ و  نیا  ياههیاپ  يور  دیفـس  هورگ  ياهطولب  دـنویپ  طقف  دریذـپیم  ماجنا  اهطولب  يور 
تسا . هدوب  هارمه  تیقفوم  مدع  اب  الومعم  ندیناباوخ  ای  هملق  هار  زا  طولب  ریثکت  تسا . ریذپ  ناکما  هورگ  نیا 

طولب  بوچ  صاوخ 
رد ینامتخاس  حلاصم  نیرتمهم  زا  یکی  رود  یلیخ  هتـشذگ  زا  دـشابیم و  تماقتـسا  تردـق و  دامن  تسا و  مکحم  هرـشف و  طولب  بوچ 

ياهیتشک نتخاس  يارب  طولب  بوچ  زا  يزاسنامتخاس ،  رد  طولب  راولا  هوبنا  فرـصم  رب  هوـالع  هتـشذگ  رد  تسا . هدوب  یقرـش  ياـپورا 
تسا .  هدشیم  هدرتسگ  هدافتسا  یگنج  یناگرزاب و 

هدوب يروراب  تردق و  هدـنهد  ناشن  يروراب و  ههلا  تنوکـس  لحم  مور  نانوی و  يوانیدناکـسا ،  ياهروشک  مدرم  نایم  رد  طولب  تخرد 
. تسا هدمآیم  لمع  هب  یکشزپ  ياههدافتسا  تخرد ، ياهتمسق  مامت  زا  يراگزور  تسا .

تخرد رد  خیم  نامه  ندرک  ورف  سپـس  ندب و  يهدید  همدـص  تمـسق  اب  خـیم  کی  سامت  هک  هدـمآ  اطـسو  نورق  هنایماع  ياههناسفا  رد 
مایتلا مخز  ات  دنتـشاذگیم  ندب  ياهیگدیرب  مخز و  يور  رب  ار  طولب  ياهگرب  ینامز  دـبای . افـش  رامیب  هک  تسا  هدـشیم  ببـس  طولب 
لماع طولب ،  تسوپ  یگدننکضباق  تیصاخ  دننکیم . ییوراد  هدافتسا  طولب  تخرد  تسوپ  زا  اهنت  ناکـشزپ  هایگ  هزورما  اما  دنک ، ادیپ 

ياچ دوشیم . زیوجت  ولگ  ياهتنوفع  ياوادم  يارب  نآ  یبورکیم  دض  ییادزدنگ و  تیصاخ  دشابیم و  دیدش  ياهلاهسا  نامرد  یعطق 
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طولب تخرد  هویم  دروآیم . دوجوب  ار  رهزداـپ  کـی  طولب  تخرد  يهویم  تسوپ و  طوـلخم  تسا و  هدـننکتیوقت  کـی  طوـلب  تسوـپ 
 . دنیامنیم هیهت  هوهق  نآ  زا  دوشیم و  بایسآ  هتشرب و  الومعم 

 : عبانم
http://daneshnameh.roshd.ir طولب

http://www.jadidtarin.com طولب ینامرد  صاوخ 
http://fa.wikipedia.org طولب

http://www.irteb.com طولب ) هریش   ) یفلع زگ   Oak Bark طولب
http://daneshnameh.roshd.ir یئوراد »  » طولب

http://aftab.ir طولب

ناهج یندیشون  نیرتبوبحم  ياچ ، 

؟  تسیچ ياچ 
تـسد رد  هک  غاد  بآ  ناجنف  کی  نورد  هب  داب  شزو  رثارد  ياچ  گرب  يدادعت  لبق  لاس  رازهجنپ  دودح  یمیدق  ناتـساد  کی  ساسارب 

. درک مالعا  معط  یبو  هداس  بآ  يارب  گرزب  لوحت  کی  ناونع  هب  ار  هثداـح  نیا  هجیتن  مکاـح  داـتفا و  دوب ، نیچ  روتارپما  گـنون " نش  "

دش . ریگ  همه  ياچ  فرصم  نآ  یپ  رد 
یـضعب یبلق و  هلمح  هتکـس ، لثم  هدمع  نمزم  ياهیرامیب  یخرب  رطخ  شهاک  رد  تسا  نکمم  ياچ  هدـش  صخـشم  هزورما  تاقیقحت  رد 

رد یتاقیقحت  زکرم  کی  رد  عقاو  اکیرمآ ، تشادـهب  هسـسوم  هیاپ  دـنلب  وضع  رگربسیاو ،  ناج  رتکد  ار  بلطم  نیا  دـشاب ، دـیفم  اهناطرس 
دنکیم . مالعا  كرویوین 

رپ بآ  زا  سپ  ياچ  نوچ  تسایند  مامت  مدرم  يارب  یبوخ  رایسب  رابخا  اهنیا  دنک ؛ يریگولج  اهنادند  یگدیسوپ  زا  دناوتیم  ياچ  ندیـشون 
دوشیم . هدیشون  ایند  رد  ياچ  ناجنف  درایلیم  کی  هنازور  تسایند و  رد  یندیشون  نیرتفرصم 

ياچ يهداوناـخ  زا  هک   CAMELIA ای  THEA SINENSIS یلمع ماـن  اـب  تسا  یتخرد  اـی  هچتخرد  هتوب ، تروص  هب  ياـچ  هاـیگ 
یم شرورپ  رگید  یحاون  ناریا و  نپاژ ، اکنالیرس ، نیچ ، ناتسودنه ، هلمج  زا  ناهج  زا  یطاقن  رد  هایگ  نیا  دشاب . یم  ( THEACEAE)
هتوب تروص  هب  ياچ  طاقن ،  رثکا  رد  اذـل  دوش ، یم  تشادرب  نآ  ياـه  گرب  زییاـپ ) ناتـسبات و  راـهب ،  ) لاـس زا  لـصف  هس  رد  نوچ  دـبای .

یم رد  تخرد  ای  هچتخرد  تروص  هب  هدش و  عفترم  مک  مک  دریگن ، تروص  نآ  زا  یتشادرب  هنوگ  چیه  هک  یتروص  رد  یلو  دراد ؛ دوجو 
دیآ .

دوش . یم  ياچ  عاونا  هب  لیدبت  فلتخم  ياهتروص  هب  هک  تسا  نآ  گرب  ياچ ، هتوب ي  يهدافتسا  دروم  یلصا  تمسق 
هتـشادن و یلماک  عالطا  اـهنآ  تیهاـم  زا  دارفا  زا  يرایـسب  دراد و  دوجو  هایـس  ياـچ  زبس و  ياـچ  هنومن  ود  ناریا  رد  هک  نیا  هب  هجوت  اـب 

یم نایب  ار  نآ  هب  طوبرم  صاوخ  ناـهج و  ناریا و  رد  دوجوم  ياـچ  عاونا  بلطم  نیا  رد  دـنوش ، یم  لـئاق  اـهنآ  يارب  يددـعتم  صاوخ 
مینک .

. دراد دوجو  توافت  اهنآ  ندروآ  لمع  عون  رد  یلو  تسا ، یکی  هایس  زبس و  ياچ  هایگ  هک  تسا  رکذ  هب  مزال 
کلامم  ریاس  رد  نآ  راشتنا  ياچ و  یلصا  نطوم 

یندیماشآ و ناونع  هب  نیچ  رد  دعب  هب  دالیم  نرق 6  زا  یلو  دشیم  فرصم  وراد  ناونع  هب  لوا  تسا و  نیچ  زا  نآ  لصا  هک  ياچ  تخرد 
رد جیردت  هبو  دش  عورش  نرق 17  لیاوا  زا  ابیرقت  اپورا  رد  ياچ  ییاسانش  تسا . هتفرگ  رارق  هدافتسا  دروم  یگتـسخ  یگنـشت و  عفر  يارب 
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. تفرگ جاور  نآ  فرصم  یلامش  ییاکیرمآ  هدحتم  کلامم  رد  رد 1690  هرخالاب  هیسور و  ناتـسلگنا ،  هسنارف ،  ناملآ ،  دنله ،  کلامم 
هب روشک  نیا  زا  تسا و  هدیـسر  فرـصم  هب  هدش و  هتـشاک  اجنآ  رد  هایگ  نیا  هک  تسا  یلحم  نیلوا  نیچ  ياچ  فرـصم  تشاک و  رظن  زا 

تسا . هدش  هدرب  طاقن  ریاس 
ياچ  تخرد  یسانشهایگ  تاصخشم 

لکـش ياراد  تسا و  زبس  هشیمه  دـهدیم  لیکـشت  ار  هاـیگ  نیا  یلـصا  تمـسق  يرادرب  هرهب  يداـصتقا و  رظن  زا  هک  ياـچ  تخرد  گرب 
اهگرب هک  یعقوم  دـناهتفرگ . رارق  هخاش  فارطا  بوانتم  روطب  اـهگرب  تسا و  زیر  ياههنادـند  ياراد  نآ  هراـنک  هدوب و  زیت  كون  هدیـشک 

ياچ تخرد  ياهلگ  دنـشابیم . كرک  نودـب  قارب و  فاص ،  نسم  ياهگرب  یلو  دیفـس  ياهکرک  زا  هدیـشوپ  دنتـسه  ناوج  کـچوک و 
مچرپ يدایز  دادـعت  گربساک و  ات 7  گربـلگ و 5  ياراد 5  دـنوشیم و  رهاظ  گرب  لـغب  رد  لـگ  کـت  اـی  عمتجم و  ياهشوخ و  روطب 

. تسا لوسپک  کی  ياچ  هویم  دوشیم  هدهاشم  هناد  ات 4  کی  زا  مادکرد  هک  هدوب  هرفح  ات 4  ياراد 3  نادمخت  دنتسه .
ياچ عاونا 

تبوطر امد و  رد  نآ  تشادرب  زا  سپ  ار  ياـچ  ياـهگرب  هک  دـشا  یم بـ وحن  نیا  هب  نآ  دـیلوت  دـنور  (: BLACK TEA  ) هایـس ياچ  - 0
هام کی  ات  هتفه  نآ ?  تدم  هدوب و  هظحالم  لباق  زبس  ياچ  رد  نو  ـ یساد ـیـ ـسکا ددرگ . دیـسکا  ا  ــــ د ت ــ ن ــ نک یم  ا  ــ هر هد  ـــ ـش لر  کـنـتـ

رگید عاونا  هب  تب  ــ ـس های نـ ـ ـس ياچ  ددرگ . فقوتم  نویـسادیسکادنور  ات  دندر  ــ یم گ کشخ  ياچ  ياه  ـ گرب سپ  ـ ـس دـماجنا . یم  لوطب 
زا اهلاس  تشذگ  زا  سپ  اردوخ  معط  هایس  ياچ  زبس ، ياچ  فالخ  ر  ــ ا ب ــ ما دشا . یم بـ رتیوق  نآ  معط  رطاخ  نیم  ـ هب دراد  يرتشیب  نیئفاک 

دشابیم . ایند  رد  ياچ  عون  نیرت  فرصم  رپ  نیرتلوادتم و  ياچ  عون  نیا  دنکیم . ظفح  دیلوت  خیرات 
زا پـس  ددر . یم گـ فقوتم  یگدش  دیـس  ـ کا لقادـح  زا  سپ  ياچ  عون  ـن  یا رد  نویـسادی  ـ ـس ـ کا ـد  نور (: GREEN TEA) زبس ياچ  ?-

هدر و سـپـس نایم بـ زا  ار  ياچ  ياهگرب  رد  دوجوم  هد  دیسکا کـنـنـ ياهمیزنآ  غاد  بآ  را  ـــ اع بـا بـخ ـ یر ـ ـس يا  يا چـ ــ گر ه ند بـ چـیـ
يدننام هایگ  میالم و  معط  ياچ  عون  نیا  ددرگ . یم  فذح  نویـسادیسکا  هلحرم  زب  ــــ ـس يا  رد چـ ـع  قاو رد  دننک . یم  کشخ  ار  اهگر  بـ

نپاژ  نیچ و  رد  رتشیب  هدوب و  اراد 
ددرگیم . فرصم 

یم لوـطب  زور  اـت ?  نآ ?  نویــسادیسکا  هـلحرم  دـشا و  یم بـ زبـس  ياـهدژا  ین  ـــ ـگ بـه مـع نـالوا (: OOLONG) گنالوا ياـچ  ? - 
ددر . یم گـ فرصم  نپاژ  نیچ و  رد  زین  ياچ  نیا  دماجنا .

. دـندرگیمن زین  دـسیکا  هک  ددرگیم  هدافتـسا  ياچ  اه ) هناوج   ) هدـیئور هزات  ياـهگرب  زا  نآ  هیهت  رد  (: WHITE TEA) دیفس ياچ  ? - 
ددرگیم . فرصم  نیچ  رد  ياچ  نیا  تسا . هداد  صاصتخا  دوخ  هب  ياچ  عون  نیا  ار  یناطرس  دض  رثا  نیرتشیب 

نآ  تابیکرت  بسح  رب  ياچ  رگید  عاونا 
ترذ  هر  شرت و شـیـ ومیل  یکدنا  ياچ  هب  الومعم  (: ICED TEA  ) خی ياچ 

ددرگ . یم  ورس  هدش و  هتخیر  خی  يواح  ناجنف  نورد  هد و  ــ ـه ش فا ـ ضا
تروص هب  ًـالومعم  هک  ( Clusiaceae  ) هسایزالک هریت  زا  تسا  یهاـیگ  ( Hypericum perforatum یملع مان   ) یهوک ياـچ 

هنماد رد  ناریا  رد  دـبای و  یم  شرورپ  اپورا  اکیرمآ و  رد  دایز  رادـقم  هب  دوش و  یم  تفاـی  ترذ  مدـنگ و  ياـهرازتشک  ناـیم  رد  وردوخ 
. دیور یم  يدایز  دح  هب  غالک  نیچ  هلق  ریسم  رد  ناریا و  برغ  طاقن  ناردنزام و  سولاچ ، زربلا ، ياههوک 

. تسا نوقیرافوه  ياچ ، فلع  مشچرازه ، یعار ، لگ  نآ  رگید  ياهمان 
ياراد رطعم و  یمک  اهلگ  نیا  هک  دروخ  یم  مشچ  هب  عمتجم  تروص  هب  هقاس  يالاب  رد  هک  تسا  درز  ای  دیفـس  گنر  هب  هایگ  نیا  ياهلگ 

مرک دـض  هایگ  نیا  دراد  يرایـسب  ینامرد  صاوخ  تسا و  کـشخ  مرگ و  ناریا  میدـق  بط  رظن  زا  یهوک  ياـچ  تسا . یـصوصخم  يوب 
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ردوپ تروص  هب  ار  نآ  گرب  رگا  دور و  یم  راکب  زازک  ضرم  نامرد  يارب  هایگ  نیا  دنک . یم  زاب  ار  ادص  یگتفرگ  تسا و  هدور  هدعم و 
ندرگ و تشپ و  درد  تسا ؛ تیژننم  يرامیب  هدننک  نامرد  یهوک  ياچ  دنک . یم  بوخ  ار  اهمخز  عون  نیا  دیـشاپب  قیمع  ياهمخز  يور 
هک نسم  دارفا  اه و  هچب  هب  ارنآ  ناوت  یم  نیاربانب  دنک  یم  زاب  ار  اهتشا  هایگ  نیا  تسا . یگدرسفادض  دنک و  یم  نامرد  ار  ندرگ  یکشخ 

فرـصم یهوک  ياچ  دنناوت  یمن  دننک  یم  هدافتـسا  تیـساسح  یگدروخامرـسدض و  مسآ و  ياهوراد  زا  هک  یناسک  داد . دنرادن  اهتـشا 
هرثوم هدام  . تسا یمیزنآ  راهم  قیرط  زا  نآ  یگدرسفا  دض  رثا  مزیناکم  هدیـسر و  تابثا  هب  یگدرـسفا  نامرد  رد  هایگ  نیا  تیـصاخ  دننک 

زین هایگ  یگدرـسفا  دـض  رثا  دـنوشیم و  يزاس  درادناتـسا  هدام  نیمه  ساـسا  رب  مه  نآ  ياـه  هدروارف  هک  دـشابیم  نیـسیرپیاه  هاـیگ  نیا 
دننام ًـالماک  هک  دـشابیم   mono amino oxidase Mao میزنآ هدـننک ي  راـهم  هداـم  نیا  عقاو  رد  . دـشابیم هداـم  نیا  هب  طوـبرم 

ره هک  ناروفرپ  صرق  ناریپیاه و  هرطق  . دـشابیم دوجوم  ناریا  رازاب  رد  ییوراد  هدروارف  ود  هایگ  نیا  زا  دـشابیم . نیمورپیـس  لینارت  يوراد 
نآ فرصم  هک  دشابیم  نآ  دایز  تالخادت  نآ  ياه  هدروارف  هایگ و  نیا  دروم  رد  رکذ  لباق  هتکن  دنراد . دربراک  یگدرـسفا  نامرد  رد  ود 

. تسا یمیزنآ  راهم  مه  شلیلد  تسا و  هدومن  دودحم  ار 
هماخ  اب  هارمه  ياچ  شور  نیا  رد  (: ENGLISH STYLE) یسیلگنا کبس 

ددرگیم . ورس  شرت  ومیل  و 
خی ، ياچ  زا  هدیدرگ  لیکشت  یندیشون  نیا  (: BUBBLE TEA،BOBA  ) ابوب

ددرگیم . هیهت  اکیئوپات  هایگ  زا  هدوب و  موسوم  دیراورم  ه  ــــ ه ب ــ يد ک ـنـ نا ـغ مـ مص ياه  يو  شـیـر و گـ
زا  يا  ه  ــ س ــ يا کـی رد چـ (: TEA BAG  ) يا هسیک  ياچ 

دایز  ياچ  ناراتسود  رظن  زا  ه  ــ ددر ک ـ گیم هدافتسا  ياچ  كاخ 
دشابیمن . بوبحم 

اه و هویم  يابرم  ریـش ، شرت ، ومیل  لسع ، رکـش ، له ، : دـننام دـننکیم  فرـصم  ینوگانوگ  داوم  اب  هارمه  ار  ياـچ  فلتخم  ياـهگنهرف  رد 
رگید . ياه  ینشاچ 

مینک  مد  ار  ياچ  هنوگچ 
ندیشک مد  نامز  میزیریم - ياچ  يور  سپـس  دارگ ) یتناس  هجرد   ) ??? هدناسر  شوج  هجرد  هبار  بآ  هایـس : ياچ  ندرک  مد  یگنوگچ 

یثنخ و ار  نیئفاک  كرحم  رثا  هدـش و  دازآ  جـیردتب  ياچ  نینات  نآزا  سپ  اریز  ددرگ - هقیقد  زا ?  رت  ینالوط  هیناـث و   ?? زا  رتمک  دـیابن 
دنکیم . خلت  زین  ار  ياچ  معط 

رت الاب  زبس  ياچ  تیفیک  هچ  ره  الومعم  دـشاب . دارگ  یتناس  هجرد   ?? - ?? دـیاب  تلاح  نیا  رد  يآ  يامد  زبس : ياچ  ندرک  مد  یگنوگچ 
کی نورد  يروق  نداد  رارق  اب  لبق  زا  ياچ  ندرک  مد  زا  شیپ  ياچ  يروق  تسا  رتهب  اـحیجرت  دـشاب . رتمک  دـشابیم  زین  بآ  ياـمد  دـشاب 

ددرگ . مرگ  غاد ، بآ  يواح  هساک 
یتناس هجرد   ??? - ?? دـیابیم  ياچ  عون  نیا  رد  بآ  يامد  اما  دـشابیم  زبس  ياچ  ندرک  مد  دـننامه  گنالوا : ياـچ  ندرک  مد  یگنوگچ 

دشاب . دارگ 
نورد  ياچ  ياه  هلافت  ندش  ش  ـــ زا پـخ ير  ـ یگول يار جـ بـ

ار يا  ــ تسا و چ کبـشم  یلاخ  وت  هرک  کـی  هک  دـینک  هداـفت  ــــ ـسا ( TEA INFUSER  ) رزویفنیا ماـنب  يا  هلیـسو  زا  دـیناوتیم  يروق 
میزادنا . یم  يروق  نورد  س  ـــ پس ـتـه و  خیر نآ  نورد  ندرک  مد  ما  ـگـ نه

ياچ  هدنهد  لیکشت  تابیکرت 
نیئفاک . ?-
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تارثا دشابیم . دوجوم  هایس  مه  زبس و  ياچ  رد  مه  هک  دراد  نیئفاک  نوچمه  يراتخاس  هدام  نیا  (: THEOPHYLLINE  ) نیلیفویت ? - 
زا : تسا  ترابع  ندب  رد  نآ 

نابرـض شیازفا  بلق ، تالـضع  ییاراک  يریذـپ و  ضابقنا  شیازفا  اه ، هیلک  نوخ  نایرج  شیازفا  هیر ، ياـه  هژیاـن  تالـضع  ندرک  لـش 
یباهتلا . دض  تارثا  نوخ و  راشف  شهاک  بلق ،

کی دشابیم . ناسنا  يزکرم  یبصع  متـسیس  یـشخب  مارآ  ندـب  رد  نآ  رثا  هک  دـشابیم . هزم  خـلت  لونف  یلپ  کی  (: TANNIN  ) نینات ? - 
دنکیم . تعنامم  نهآ  هژیو  هب  یندعم  داوم  بذج  زا  هک  تسا  نیا  ننات  بیع 

. دـهدیم لیکـشت  نینایت  ار  ياچ  هنیمآ  دیـسا  نازیم  نیرتشیب  اما  دراد  دوجو  دیـسا  ونیمآ  نیدـنچ  ياـچ  رد  (: THEANINE  ) نینایت ? - 
تسا . هدام  نیمه  دوجو  رطاخ  هب  ياچ  معط  هدمع 

دوجو هایـس  زبس و  ياچ  رد  نیچتاک  تسا . دـنمدوس  رایـسب  یتمالـس  يارب  هدوب و  دـیفم  رایـسب  هداـم  نیا  (: CATECHIN) نیچتاک ? - 
زا : دنترابع  ندب  رد  نآ  تارثا  دشابیم . رتشیب  زبس  ياچ  رد  نآ  نازیم  اما  هتشاد 

نوخ و راشف  نتفای  شیازفا  زا  يریگولج  يوق ، سوریو  یتنآ  کیتویب و  یتنآ  کی  نوخ ، لورتسلک  هدنهد  شهاک  دشابیم ، ناطرـس  دض 
نوخ . دنق  نتفای  شیازفا  زا  يریگولج 

یـس نیماتیو  تسا . دـیفم  رایـسب  ندـب  يارب  هک  دـشابیم  يوق  نادیـسکا  یتنآ  کی  يا  نیماـتیو  : E,C,B COMPLEX ياـهنیماتیو ? - 
مــسیلوباتم هـب  دــنکیم  کـمک  سکلپمک  نیماـتیو ب  دــهدیم . لـیلقت  زین  ار  یگدروخامرــس  میـالع  هدوـب و  سرتـسا  هدــنهد  شهاـک 

اهتاردیهوبرک .
هدرک و يریگـشیپ  ناهد  دـب  يوب  داـجیا  زا  دـیئوناوولف  نادـند و  ماکحتـسا  رد  دـیارولف  (: FLAVONOID  ) دـیئوناوولف دـیارولف و  ? - 

دنکیم . میکحت  ار  ینوخ  قورع  هراوید  نینچمه 
دشابیم . زین  دیئونتاراک  دیپیل و  تاردیهوبرک ، ربیف ، يواح  ياچ  نینچمه  ? - 

شخب ؟ مارآ  کی  ای  تسا و  كرحم  کی  ياچ 
هدش هتساک  نآ  ندوب  كرحم  تیصاخ  زا  جیردتب  تدم  نیا  زا  سپ  اما  دراد  كرحم  رثا  ندیـشک  مد  زا  هقیقد  زا ?  شیپ  ات  ياچ  ود . ره 

ره . ددرگیم لدبم  شخب  مارآ  کی  هب  الماک  ياچ  ندیشک  مد  زا  هقیقد  تشذگ ?  زا  سپ  ددرگیم . هدوزفا  نآ  یشخب  مارآ  تیـصاخ  هب  و 
تروص نآ  ياهگرب  يور  نویـسادیسکا  لمع  هکنآ  ببـسب  زبس  ياچ  اما  دنـشابیم  دـیفم  ناسنا  یتمالـس  يارب  زبس  هایـس و  ياـچ  عون  ود 

تسا . رتشیب  هایس  ياچ  زا  شتیصاخ  هتفرگن 
ندب  یتمالس  يارب  ياچ  دیاوف 

ازنالوفنآ . یگدروخامرس و  يدوبهب  عیرست  میالع و  نیکست  يریگشیپ ، ? - 
ناهد . دب  يوب  زا  يریگشیپ  ? - 

مود . عون  تباید  تارثا  شهاک  يریگشیپ و  ? - 
از . تیساسح  داوم  میالع  شهاک  ? - 

نوسنیکراپ . هضراع  میالع  شهاک  ? - 
دهدیم . شهاک  ندب  رد  ار   HIV سوریو تنوفع  شرتسگ  ? - 

دشابیم . ندب  تاعیام  لداعت  هدننک  ظفح  ? - 
سرتسا . یگتسخ و  عفر  ? - 

زورترآ . يرامیب  درد  مایتلا  يریگشیپ و  ? - 
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ناوختسا . یکوپ  هضراع  زا  يریگشیپ  ?? - 
دهدیم . شهاک  ار  دروآ  یم  دراو   DNA هب راگیس  هک  ییاهبیسآ  ?? - 

يریپ . دنور  هدننک  دنک  ?? - 
نوخ . ندش  هتخل  زا  يریگولج  ?? - 

يرتکاب . دض  سوریو و  دض  کی  ?? - 
نزو . شهاک  هب  کمک  مسیلوباتم و  شیازفا  ?? - 

ندب . ینمیا  متسیس  ییاراک  شیازفا  ?? - 
دراد . یباهتلا  دض  تارثا  ?? - 

لورتسلک .  نوخ و  راشف  لرتنک  نوخ و  هیفصت  ?? - 
 . یتسوپ تالالتخا  زا  يریگشیپ  ?? - 

ياچ دیاوف  رگید 
ياـهیرتکاب هدیـشوج  بآ  هک  تسا  نیا  هدوـب  رثوـم  دارفا  یگدـنز  تاـجن  رد  هتـشذگ  نارود  رد  ياـچ  هدرک  مد  هک  نیا  لـیالد  زا  یکی 

ياچ ناجنف  جنپ  راهچ  هنازور  هک  ینادرم  يارب  يزغم  هتکـس  رطخ  ، دنله رد  هدرتسگ  قیقحت  کی  جـیاتن  ساسارب  هدربیم . نیب  زاار  ازیرامیب 
شهاک ار  کلهم  یبلق  تالمح  ياـچ ، داـیز  فرـصم  درک  مـالعا  لاـس 1993  رد  رگید  قیقحت  کـی  تسا .  رتـمک  دـصرد  دنشونیم 70 

دهدیم .
هب رجنم  هک  نوخ  كان  رطخ  ياه  هتخل  داجیا  زا  ياچ  هکدیـسر  هجیتن  نیا  هب  یکـشزپ  هسردـم  کی  يریگـشیپ  زکرم  ریدـم  ستلوف  ناج 

فرـصم یخرب  نوخ  راشف  نوخ و  یبرچ  حطـس  هک  دـهدیم  ناشن  زین  تاـعلاطم  ریاـس  دـنکیم . يریگولج  دوشیم  هتکـس  یبلق و  تـالمح 
هاگتـسد لثم  اهناطرـس  یـضعب  زا  تسا  نکمم  ياچ  هک  داد  ناشن  تاناویح  دروم  رد  قیقحت  زا 20  شیب  تسا . رت  نییاپ  ياچ  ناگدـننک 

دنک . يریگولج  تسوپ  سفنت و  هاگتسد  ، شراوگ
هراچ هار  کی  اهیزبس  هویم و  يرادـقم  ندروخ  اب  هارمه  ياـچ  ندیـشون  هک  دـنکیم  راـهظا  دـش  هراـشا  يو  ماـن  هب  رتشیپ  هک  رگربسیاو " "

فرصم هک  دنتفایرد  دنلیولک "  " رد " نرتسو سیک   " تظافح هاگـشناد  ناققحم  دشاب . اهناطرـس  یخرب  رطخ  شهاک  يارب  ناسآ  نازرا و 
دنکیم . يریگولج  تسوپ  ناطرس  هب  رجنم  یگتخوس  باتفآ  زا  دصرد  ات 90  ياچ 

تظفاحم ياههار  زا  یکی  ياچ  هدـنیآ  رد  : " دـیوگیم هدرک ، يربهار  ار  هدـشن  رـشتنم  هعلاـطم  کـی  هک  تسوپ  صـصختم  " راـتخم نسح 
هب دـشاب  ظفاحم  اهناطرـس  یخرب  ربارب  رد  تسا  نکمم  ياـچ  هک  نیا  دـنهدیم ، رکذـت  نادنمـشناد  دوب ". دـهاوخ  باـتفآ  ربارب  رد  تسوپ 

تساهیرامیب . لماوع  ندوب  نوگانوگ  لیالد 
تاعلاطم رد  . دـنک يریگولج  اهنآ  یگدیـسوپ  زا  دایز و  ار  اهنادـند  تمواقم  دـناوتیم  تسا ، دـیارولف  يواـح  ياـچ  نوچ  هکنیا  ماـجنا  رس 

ثعاب دنناوتیم  هک  ار  ینادند  ياهیرتکاب  یخرب  ینادند  كالپ  لیکـشت  زا  يریگـشیپ  اب  ياچ  هک  دـندرب  یپ  ینپاژ  ناققحم  یهاگـشیامزآ 
. دنک یمدوبان   ، دنوش هثل  يرامیب 

ياچ  ندیشون  تارضم 
نینچمه دوش .  بلق  شپت  باصعا و  کیرحت  ثعاب  يا  هدـع  يارب  تسا  نکمم  ظـیلغ  گـنررپ و  هایـس )  ياـچ  عون  زا   ) ياـچ ندیـشون 

دهد .  یم  شیازفا  ار  هنیس  ناطرس  هب  التبا  لامتحا  اهمناخ  يارب  گنررپ  ياچ  ندیشون 
هجوتم يررـض  هکنآ  نودب  دنـشون ،  یم  ياچ  ناجنف  تسیب  دودح  زور  ره  اه  ینیچ  دیوگ " : یم  ینیچ  فورعم  ياه  نادیمیـش  زا  یکی 

رـضم ننات )  زا (  يا  هدمع  تمـسق  هک  دوش  یم  ببـس  دنرب  یم  راک  هب  ياچ  ندرک  مد  ندناشوج و  رد  هک  ار  یـشور  اریز  دـشاب ، اه  نآ 
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دوش " . جراخ  نآ 
ینیچ  شور  هب  ياچ  ندرک  مد  هقیرط 

تسا ). هایس  ياچ  ندرک  مد  صوصخم  شور  نیا  ) 
دیناشوجب .  هدرک و  رپ  تسا )  رتهب  همشچ  بآ  فاص (  بآزا  ار  روامس  ادتبا 

رد ار  دریگ )  یم  رارق  هبابـس  تصـش و  تشگنا  نایم  هک  ییاچ  رادـقم  ياچ (  تشگنا  ود  دـینک  مد  دـیلیام  هک  ياچ  ناجنف  ره  لباقم  رد 
اریز دـینک .  یلاخ  ار  نآ  بآ  هقیقد  زا 2  سپ  دـیراذگب . يرانک  رد  هقیقد  تدـم 2  و   . دـیزیرب نآ  يور  شوج  بآ  یمک  هتخیر و  يروق 

مد اـت  دـیراذگب  روامـس  يور  ار  نآ  هـقیقد  اـت 5  هدرک 3  رپ  شوـج  بآ  زا  ار  يروـق  سپــس  تـسا  نناـت )  يداـیز (  رادـقم  ياراد  بآ 
تسا . هداد  تسد  زا  ار  دوخ  رضم  رصانع  زا  يدایز  رادقم  ياچ  نیا  . دشکب

ياچ  ندرک  رطعم 
) نارفعز رپ  دنچ  هزات ، ای  کشخیومیل  له ، انعن ، جنران ، راهب  لگ  خرـس ، لگ  سای ، لگ  يرادقم  نآ  هب  ناوت  یم  ياچ  ندرک  رطعم  يارب 

. درک هفاضا  ییاهنت  هب  ای  یبیکرت  تروص  هب  ار  هقئاذ )  هقالع و  هب  هتسب 
یمیدق ياز  يژرنا  شخبافش و 

هب ییادوب  نابهار  لبق  لاسرازه  زا  شیب  تسا . هدش  یقلت  شخبافش  نوجعم  کی  ناونع  هب  ياچ  خیرات ،  رسارس  رد  اهگنهرف  يرایـسب  رد 
دنکیم . کمک  اهنآ  ندنام  رادیب  هب  نشیتیدم  نامز  رد  هکدندوب  دقتعمو  دندیشونیم  ياچ  یبهذم  لیالد 

زین نآ  يارب  اضاقتو  ياچ  مسیدوب ،  شرتسگ  اب  هارمه  تسا و  شخب  افـش  ياهورین  ياراد  ياـچ  دـندوب  دـقتعم  نینچمه  ییادوب  ناـبهار 
هب بهار  کی  هک  دوب  هتفرگ  رارق  گرم  هناتـسآ  رد  يروخرپ  رثا  رد  نوگوش "  " مانب مهدزیـس  نرق  ینپاژ  ناگرزب  زا  یکی  تفای . شیازفا 

دنروایب . يور  ياچ  ندرک  مد  هب  رتشیب  نپاژ  مدرم  ات  دوب  یفاک  نیمه  ، درک ادیپ  دوبهب  وا  درک و  هیصوت  ياچ  میژر  وا 
کـشزپ پلوت " سالکین   ". دشیم هضرع  يراطع  ياه  هزاغم  رد  ياچ  اپورا  رد  . دندروا اپورا  هب  نیچ  زا  ار  ياچ  مهدفه  نرق  رد  نایدـنله 

دـیتسه و ناما  رد  اهیرامیب  همه  زا  ياچ  ندیـشون  اب  ، درک مـالعا  لاس 1641  رد  یکـشزپ  تادـهاشم  ناونع  تحت  دوخ  باتک  رد  يدـنله 
یـسیلگنا وجبآ  ياجب  ار  ياچ  دوخ  هناحبـص  یندیـشون  ناونع  هب  یـسیلگنا  هکلم  نآ " هک "  ینامز  نرق 18  رد  دوشیم . ینالوط  ناـترمع 

درک .  هبلغ  یکشزپ  ثحابم  رب  دم  درک ،  باختنا 
هتبلا دـبای . تیمومع  اهنز  نیب  رد  ياچ  دـش  ثعاب  نیا  دوب و  هناخ  هوهق  ياج  هب  هناخیاچ  هب  اـهمناخ  نتفر  هزاـجا  ياـچ  جاور  رگید  لـیلد 

ینامرد فادـها  يارب  یتح  ياچ  نارادـیرخ  رب  اه  ییایناتیرب  هک  ینامز  دـش . میرحت  اـکیرما  تارمعتـسم  رد  ياـچ  ندیـشون  یتدـم  يارب 
ياهیتشک راوس  هنایفخم  وخ  دنت  ناضرتعم  نیمه  اهدعب  دنتساخرب ، ضارتعا  هب  عماوج  یخرب  رد  نانیشن  هرمعتـسم  ، دندرک لیمحت  تایلام  ،

دنتخورف . ار  نآ  يرتنازرا  ياهب  اب  دندرب و  روبراه " نوتسوب   " هب ار  ياچ  قودنص  دندش و 342  ییایناتیرب 
ریسکا

نآ زا  رتمک  دـنیوگیم  نیریاس  راب و  ای 5  دیوگیم 4  رگربسیاو " " ؟ دیشون دیاب  ردقچ  هنازور  ياچ  شخب  یتمالـس  دیاوف  هب  ندیـسر  يارب 
بیـسآ اهنادند  هب  دناوتیم  رکـش  ندوزفا  ریخ . ای  دـهدیم  شهاک  ار  نآ  رثا  ياچ  هب  ومیل  ندوزفا  دنتـسین  نئمطم  ناققحم  تسا . یفاک  مه 

دیفم غاد  ياچ  دننام  زین  کنخ  ياچ  هناتخبـشوخ  دیوگیم : رگربسیاو  دیـشونب . نآ  هب  يزیچ  ندوزفا  نودـبار  ياچ  تسا  رتهب  سپ  دـنزب .
تسا . شخب  تیاضر  دنشونیم  یت ) سیا  ) کنخ ياچ  دعب  هب  اس ل 1904  زا  هک  اکیرمآ  لثم  ییاج  رد  بلاطم  نیا  تسا .

لد و دـناوتیم  میالم  ياچ  ناجنف  کی  هکنیا  ندـیمهف  يارب  یقیقحت  چـیه  اما  میـشونیم . کنخ  ار  دوخ  ياچ  زا  دـصرد  دودح 80  لاح ،
ایند ياغوغ  ندرک  شومارف  يارب  ياچ  ندیـشون  هدوب " : دـقتعم  گـنه " یی  نیت   " ینیچ میکح  تسین . مزـال  دربب ، ـالاب  ار  ناـسنا  تئرج 

". تسا
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لباق نازیم  هب  ار  اه  يرامیب  زا  یفیط  هب  التبا  رثا  رد  گرم  رطخ  دناوت  یم  زبس  ياچ  ندیـشون  هک  دـهد  یم  ناشن  نپاژ  رد  هزات  يا  هعلاطم 
. دهد شهاک  یهجوت 

دصرد  ?? زا  شیب  ار  یبلق  يرامیب  رثا  رد  گرم  رطخ  زبس  ياچ  هک  دنتفایرد  رفن  رازه   ?? زا  شیب  یکشزپ  تاعالطا  یـسررب  اب  ناققحم 
. دهد یم  شهاک 

هک ییاهاذغ  هک  ارچ  دشاب  لک  رد  اه  ینپاژ  ییاذغ  میژر  زا  یشان  تسا  نکمم  دیاوف  نیا  هک  دنیوگ  یم  ایناتیرب  رد  بلق  ناصـصختم  اما 
. تسا رت  ملاس  برغ  رد  جیار  ياهاذغ  زا  دنراد  اهنآ  فرصم  هب  تداع  روشک  نیا  مدرم 

. تسا هدش  پاچ  اکیرمآ  یکشزپ  نمجنا  هیرشن  رد  قیقحت  نیا  جیاتن 
. دوش یم  دیلوت  ناهج  رد  ياچ  مرگولیک  درایلیم  هس  هلاسره  تسا و  ناهج  رد  یندیشون  نیرت  فرصمرپ  ياچ  بآ ، زا  رظنفرص 

ياراد هریت ) ياچ  اب  هسیاقم  رد   ) زبس ياچ  صوصخ  هب  هک  تسا  هداد  ناشن  تاناویح  يور  هب  اه و  هاگـشیامزآ  رد  هدـش  ماجنا  تاـعلاطم 
. تسا یتمالس  يارب  يدایز  دیاوف 

نانز يارب  هرهب  نیرتشیب 
. دندرک یسررب  ار  ناسنا  يارب  زبس  ياچ  یلامتحا  دیاوف  وکوهوت  هاگشناد  ناققحم  دش  زاغآ   ???? لاس  رد  هک  هعلاطم  نیا  رد 

ار دراد ، يدایز  فرـصم  زبس  ياچ  هک  ییاـج  نپاژ ، لامـش  لـها  هلاـس   ?? اـت   ?? ملاـس  درف   ??? رازه و   ?? هب  طوبرم  تاـعالطا  اـهنآ 
. دندرک لیلحت  یسررب و 

فرصم نآ  زا  رتشیب  ای  ناجنف  هس  هنازور  اهنآ  زا  یمین  زا  شیب  هک  يروط  هب  دنـشون  یم  زبس  ياچ  هقطنم  نیا  مدرم  دصرد   ?? دودح  رد 
. دننک یم 

لیالد هب  اهنآ  زا  رفن   ??? رازه و  هرود ?  نیا  نایاپ  رد  دش . لابند   ???? ات )  ) ???? لاس   ?? تدـم  يارب  دارفا  نیا  هب  طوبرم  تاعالطا 
. دندوب هتشذگرد  نوگانوگ 

للع رثا  رد  ریم  گرم و  اـت  دـندرک  یـسررب  ار   ???? اـت )  ) ???? لاـس  لوط ?  رد  هدـش  يروآ  عـمج  ياـه  هداد  نینچمه  نارگـشهوژپ 
. دننک یسررب  ار  صخشم 

. دنتشذگرد ناطرس  رثا  رد  رفن   ???? بلق و  يرامیب  زا  رفن  ، ??? هلاس  تفه  هرود  نیا  رد 
هسیاقم رد  دندوب  هدیـشون  زبس  ياچ  رتشیب  ای  ناجنف  هنازور ?  هک  یناسک  يارب  لماوع ، هیلک  رثا  رد  گرم  خرن  هلاس ،  ?? هعلاطم  لوط  رد 

. دوب رتمک  دصرد   ?? دندوب  هدیشون  رتمک  ای  ناجنف  کی  هک  یناسک  اب 
رتشیب ای  ناجنف  هک ?  یهورگ  يارب  یبلق  يرامیب  رثا  رد  گرم  رطخ  هک  داد  ناشن  زین  ریم  گرم و  صاخ  للع  فشک  يارب  هلاس  هعلاطم ? 

. دوب رتمک  دصرد  ، ?? دنشون  یم  زبس  ياچ 
. دشن هدهاشم  ناطرس  رثا  رد  گرم  زبس و  ياچ  فرصم  نایم  یهجوت  لباق  هطبار  چیه  یلو 

. دوب رتشیب  نانز  يارب  ارهاظ  زبس  ياچ  دیاوف  هعلاطم  نیا  رسارس  رد 
 - ?? دـندرک یم  فرـصم  رتمک  ای  ناجنف  کی  هک  یناسک  اب  هسیاقم  رد  دندیـشون -  یم  زبس  ياچ  رتشیب  ای  ناجنف  جـنپ  هنازور  هک  ینانز 

. دندوب وربور  یبلق  يرامیب  رثا  رد  گرم  رطخ  اب  رتمک  دصرد 
. تفاین یبلق  يرامیب  رثا  رد  گرم  رطخ  شهاک  گنالوا و  ای  هایس  ياچ  فرصم  نایم  يا  هطبار  هعلاطم  نیا  اما 

" يرامیب نییاپ  رامآ  "

رمع تسا  نکمم  زبس  ياچ  هک  تسا  نیا  هتفای  نیرتمهم  : " تفگ دش ، ماجنا  وا  یتسرپرـس  تحت  هعلاطم  نیا  هک  امایروک ، یچینیـش  رتکد 
." دهد شیازفا  یبلق  يرامیب  رطخ  شهاک  قیرط  زا  ار  دارفا 
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نکمم اه  هتفای  نیا  تسا و  ملاس  یلیخ  عومجم  رد  اه  ینپاژ  ییاذـغ  میژر  هک  تفگ  ایناتیرب ، بلق  داـینب  رد  بلق  راتـسرپ  نوسیم ، نلا  اـما 
. دشابن قداص  دنروخ  یم  اذغ  یبرغ  کبس  هب  هک  یناسک  دروم  رد  تسا 

یـشقن اه  ینپاژ  ییاذـغ  میژر  دوش  یم  روصت  تسا و  ناهج  رد  اه  نیرتمک  زا  یکی  نونکا  مه  نپاژ  رد  یبلق  يرامیب  راـمآ  : " تفگ يو 
." دنک یم  يزاب  نآ  نتشاد  هاگن  نییاپ  رد  هدمع 

ياچ رادقم  نامه  ندیشون  هک  درک  دیدرت  زاربا  تسا ، نپاژ  زا  رتشیب  ایناتیرب  رد  جیار  ياهاذغ  رد  هدش  عابشا  یبرچ  هکنیا  هب  هراشا  اب  يو 
. دشاب هتشاد  یبلق  يرامیب  هب  التبا  خرن  رب  هدمع  يریثات  ایناتیرب  رد  زبس 

هاگتساخ دنلیات  همرب و  نیچ ، دنه ، هک  دنهدیم  ناشن  یسانشهایگ  دهاوش  دسریم . لبق  لاس   ?????? زا  شیب  هب  ياچ  زا  هدافتـسا  تمدق 
ینیچ حالطصا  دشاب . هدش  هتفرگ  " t’e " ینیچ هملک  ای  " teh " یئاکالام هملک  زا   Tea یسیلگنا هملک  دسریم  رظن  هب  دنشابیم . ياچ 

ًالامتحا دندوب  ياچ  یلـصا  ياههدننک  دراو  نیلوا  هک  اهیلاغترپ  اهيدـنله و  دـشابیم . اهنابز  ریاس  رد  ياچ  يراذـگمان  ءاشنم  " Ch’a"
لوا گرب  هس  ای  ود  لماش  هزات  ياههناوج  زا  تیفیک  نیرتهب  ياراد  ياچ  دندومن . یفرعم  هنایمرواخ  ییاپورا و  ياهروشک  هب  ار  اهمان  نیا 

زا دوریم  راـک  هـب   brick tea يروف و ياچ  هیهت  رد  هک  نیئاپ  تیفیک  اـب  ياـچ  دـیآیم  تسدـب  دـشر  لاـح  رد  ياههفوکـش  هوـالعب 
. دوشیم لصاح  هقاس  نیئاپ  ياهگرب 

هدننک تیوقت  ضباق ، ناونعب  نیچ  یتنـس  بط  رد  ضباق و  ردم و  كرحم  فیعـض ، روآطاشن  ناونع  هب  دـنه  یتنـس  بط  رد  زبس  ياچ  زا 
، ندب ترارح  هجرد  میظنت  خفن ، نامرد  رد  نآ  یتنس  ياهدربراک  ریاس  تسا . هدش  هدافتـسا  ردم  يزکرم و  یبصع  متـسیس  كرحم  بلق ،

. تسا هدوب  رکفت  ياهدنور  دوبهب  مضه و  عیرست 
ینیلاب تاعلاطم  جیاتن 

دننام يداوم  دراد . دوجو  يوق  تبثم  طابترا  یبلق  يرامیب  رطخ  شهاک  ییاذـغ و  میژر  دـیئونوالف  يوتحم  نیب  یقورع : یبلق - ياهیرامیب 
. دنراد يرتمک  یلوتسیس  نوخ  راشف  هایس  ياچ  ناگدننک  فرصم  نینچمه  دنتسه . دیئونوالف  يواح  بیس  زایپ و  ياچ ،

هتـشاد یتظفاحم  رثا  کی  يزغم  تالالتخا  رد  تسا  نکمم  زبس  ياچ  ياهلونف  یلپ  نویـسادیسکا  دـض  تیـصاخ  يزغم :  درکلمع  لالتخا 
. دشاب

. تسا هدشن  لصاح  یناسکی  جیاتن  تاعلاطم  همه  رد  اما  دوشیم  نوخ  ياهیبرچ  شهاک  بجوم  ًالومعم  ياچ  یبرچ : تالالتخا 
. دنشخبیم دوبهب  هیلک  نمزم  ییاسران  هب  التبم  نارامیب  رد  ار  هیلک  درکلمع  زبس  ياچ  رد  دوجوم  ياهلونف  یلپ  يویلک : تالالتخا 

رد یفلتخم  تاعلاطم  نینچمه  تسا . هدوب  هارمه  هدعم  ناطرس  رطخ  شهاک  اب  زور  رد  ياچ  ناجنف   ?? لقادح  ندروخ  نپاژ  رد  ناطرس :
. تسا هدش  ماجنا  محر  هیر و  گرزب ، هدور  هدعملازول ، ناطرس  زا  يریگشیپ  رد  ياچ  تبثم  ریثأت  اب  طابترا 

. دنکیم يریگولج  نادند  یگدیسوپ  كالپ و  داجیا  زا  تسا و  یبورکیم  دض  تارثا  ياراد  زبس  ياچ  گرب  هراصع  نادند : یگدیسوپ 
ياچ هک  دـینادب  تسا  بلاج  دـنکیم . راهم  ار  اهدـنق ) هدـننک  هیزجت  میزنآ  ) قازب زالیمآ  تیلاـعف  زبس  ياـچ  ياـهلونف  یلپ  نزو : شهاـک 

هب نایالتبم  نوخ  دیرسیلگ  يرت  رمک و  رود  هزادنا  نزو ، شهاک  بجوم  دناوتیم  نزو  هدنهاک  ياهوراد  كانرطخ  ضراوع  نتشاد  نودب 
. دوش یقاچ 

: فرصم عنم  دراوم 
هدافتـسا نآ  لونف  یلپ  تابیکرت  ای  زبس  ياچ  زا  دـیابن  ناراوخریـش  رد  نهآ و  ياههدروآرف  تفاـیرد  زا  دـعب  لـبق و  هک  تسنآ  رب  داـقتعا 

مک بجوم  هدومن و  لخادـت  نهآ  زاس  تخوس و  اـب  زور  رد  رتیل  یلیم   ??? زا  شیب  ریداـقم  هک  تسنآ  زا  یکاـح  دوجوم  دـهاوش  دومن .
رد زبس  ياچ  فرـصم  دومن . تروشم  کشزپ  اب  دیاب  لاحنیا  اب  درادن  دوجو  یگلماح  رد  فرـصم  عنم  رب  ینبم  يدـهاوش  دوشیم . ینوخ 

. دوشیمن هیصوت  یهدریش  نارود 
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: ییوراد تالخادت 
ياهوراد ریاس  نیریپسآ و  رثا  دیدشت  نیلیس ، ینپ  لیزنب  نیلیس و  یتم  رثا  شیازفا 

(. دیامن لمع  نیرافراو  تارثا  دض  رب  دناوتیم  زبس  ياچ  رد  دوجوم   K نیماتیو  ) نیرافراو دننام  داقعنا  دض 
: ضراوع

، تینابصع دننام  یمئالع  ثعاب  دارفا  زا  یضعب  رد  دراد  دوجو  نآ  ياه  هراصع  زا  یضعب  زبس و  ياچ  رد  هک  نیئفاک  دح  زا  شیب  فرصم 
. دوشیم يرارقیب  یباوخیب و 

: هژیو تاهجوت 
فرـصم یتسیاب  ینایاپ  هلحرم  يویلک  يرامیب  هب  التبم  نارامیب  هک  اجنآ  زا  تسا و  میـساتپ  يدایز  رادقم  میدس و  مک  ریداقم  ياراد  ياچ 

رد مسآ  زورب  کیرحت  بجوم  تسا  نکمم  ياچ  عاونا  نیا  رب  هوالع  دنیامن . هجوت  هلئـسم  نیا  هب  یتسیاب  دنیامن ، دودحم  ار  دوخ  میـساتپ 
. دنوش ساسح  دارفا 

يراـمیب لـباقم  رد  تـسا  نـکمم  هـک  دـنیوگ  یم  دـنا و  هدرک  فـشک  ار  ياـچ  دـنمدوس  هوقلاـب  ياـه  هدـیاف  زا  رگید  یکی  نادنمــشناد 
زا هک  دـنا  هدرک  فشک  زبس  ياچ  رد  ( antioxidant  ) نویسادیسکادض ییایمیـش  هدام  کی  اهنآ  . دنک تظفاحم  ناسنا  زا  نوسنیکراپ 

، هنیـس ناطرـس  هب  ـالتبا  رطخ  شهاـک  هب  ار  زبـس  ياـچ  فرـصم  ناصـصختم  . دـنک یم  تظفاـحم  يراـمیب  عون  نیدـنچ  لـباقم  رد  ناـسنا 
تباث تسا . لونف " یلپ   " نویـسادیسکادض دـنمتردق و  هدام  يواح  هایگ  نیا  . دـنناد یم  طوبرم  ناـسنا  رد  هیر  يرم و  هدور ، هدـعملازول ،

. دنک یم  تظفاحم  ندب  زا  یبلق  يرامیب  لباقم  رد  هدام  نیا  تسا  هدش 
، دشاب نوسنیکراپ  لباقم  رد  یتظفاحم  صاوخ  ياراد  دناوت  یم  زبس  ياچ  هراصع  هک  دوب  هداد  ناشن  تاناویح  هرابرد  نیـشیپ  ياهـشهوژپ 

. دوب هدشن  نشور  تظفاحم  لماع  یلصا  راک  زاس و  اما 
راک زاس و  نیا  درکلمع  كرد  رد  هک  دـنتفگ  اکیرمآ " یـسانش  بصع  یمداکآ   " هنالاس تسـشن  رد  ییاکیرمآ  نادنمـشناد  لاح ، نیا  اب 

. دنا هدرک  لصاح  ییاه  تفرشیپ  دنک ، یم  هلباقم  نوسنیکراپ  يرامیب  اب  لونف " یلپ   " نآ رد  هک 
. تسا هارمه  دنک ، یم  لرتنک  ار  ندب  تاکرح  هک  نیماپود "  " هدننک دیلوت  يزغم  ياه  لولس  نتفر  نیب  زا  اب  يرامیب  نیا 

ياه لاکیدار  اب  هزرابم  هب  ياچ  رد  دوجوم  نویـسادیسکادض  داوم  هک  دـنتفایرد  نوتـسوه  رهـش  رد  رولیب " یکـشزپ  جـلاک   " رد ناققحم 
. دننک یم  کمک  دازآ 

. دوش رجنم  نوسنیکراپ  هب  يدراوم  رد  دناوت  یم  دناسر و  یم  بیسآ  يزغم  ياه  لولس  هب  دازآ  ياه  لاکیدار 
نونکا دـیوگ  یم  نادنمـشناد  اما  تسا ، هدوب  تبثم  جـیاتن  ياراد  دـنچره  تسا و  هدـش  ماجنا  شوم  هرابرد  اهنت  شهوژپ  نیا  لاح  نیا  اـب 

. درک شیامزآ  ناسنا  يور  ار  لونف  یلپ  دیاب 
ياچ هک  نوسنیکراپ  هب  التبم  نارامیب  زا  هتسد  نآ  هک  دشاب  ینعم  نآ  هب  دناوت  یم  اه  شوم  رد  شیامزآ  تیقفوم  دنیوگ  یم  ناسانـشراک 

. دنرب یم  جنر  يرامیب  تفرشیپ  زا  نیریاس  زا  رتمک  الامتحا  دننک ، یم  هدافتسا  لونف  یلپ  لوسپک  زا  ای  دنشون  یم  زبس 
رد نوسنیکراـپ  زا  يریگولج  رد  زبس  ياـچ  ریثاـت  تاـبثا  تروص  رد  هک  تفگ  اـیناتیرب  رد  نوسنیکراـپ  يراـمیب  نمجنا  يوگنخـس  کـی 

." دوش صخشم  نآ  زاین  دروم  فرصم  نازیم  دیاب  ، " ناسنا
ياچ فرصم  ماگنه  مهم  یتاکن 

؟ دروخ ياچ  اذغ  فرص  زا  دعب  ینامز  تدم  دیاب  ایآ  و  دوش ؟ یم  نآ  نهآ  ندرب  نیب  زا  ثعاب  اذغ  فرص  زا  دعب  ياچ  ندروخ  ایآ 
دـنیامن و یم  بوسر  داجیا  نهآ  اب  اهننات  دـنک . یم  داجیا  ار  ياچ  خـلت  يهزم  هک  تسا  ننات  مان  هب  یتابیکرت  ياراد  ياـچ  یملع  رظن  زا 

هلـصافالب هدوب و  نهآ  ياراد  یفرـصم  ياذغ  هک  یتروص  رد  اذل  تسا . بذج  لباق  ریغ  ینیگنـس ، لوکلم و  یتشرد  لیلد  هب  بوسر  نیا 
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نازیم هب  گنر  مک  ياچ  زا  تسا  رتهب  دـنک و  یم  يریگولج  نآ  نهآ  بذـج  زا  دوش ، فرـصم  دایز  رادـقم  هب  گنرُرپ  ياچ  نآ  زا  دـعب 
درک . تردابم  نآ  ندروخ  هب  اذغ ، فرص  زا  سپ  نامز  یکدنا  اب  مک و 

ياچ فرصم  نازیم 
نیئفاک نتـشاد  لیلد  هب  یلو  تسین ، یبناج  يهضراع  ياراد  نآ  لداعتم  فرـصم  هک  تسا  هدش  يدـنب  هقبط  یکاروخ  ناهایگ  وزج  ياچ 

ضراوع نیا  دشاب . هتشاد  لابند  هب  ار  یضراوع  دناوت  یم  نآ  دح  زا  شیب  فرصم  دهد ، لیکـشت  ار  ياچ  نزو  دصرد  ات 4  دناوت  یم  هک 
فرـصم نازیم  رثکادح  يارب  ار  یـصاخ  ددع  ناوت  یمن  ياچ  عاونا  رد  نیئفاک  دصرد  ندوب  ریغتم  لیلد  هب  هدوب و  نیئفاک  هب  طوبرم  ًارثکا 

هدومن و فرصم  لاس  تدـم 5  هب  ار  کشخ ) ياچ   ) ياچ مرگ  هنازور 65  هک  یمناخ  دروم  رد  یـشرازگ  ًالثم  درک . رکذ  ایند  رد  ياـچ 
تسا . یناریا  دارفا  رد  ياچ  فرصم  ربارب  هد  زا  شیب  فرصم ، نازیم  نیا  هتبلا  دراد . دوجو  تسا  هدش  يدبک  ضراوع  راچد 

. دنک لامعا  ندب  رب  ار  يرایسب  دیاوف  دناوت  یم  هدوبن و  یبناج  ضراوع  ياراد  لداعتم  دح  رد  ياچ  فرصم  یلک  روطهب 
. دوش یم  ناطرس  هب  التبا  رطخ  شهاک  ثعاب  زبس  ياچ 

كاروخ راهچ  فرصم  رثا  نیققحم  تفرگ . ماجنا  انوزیرآ  ناطرس  زکرم  انوزیرآ و  هاگـشناد  یمومع  تمالـس  جلاک  طسوت  شیامزآ  نیا 
راهق يراگیس  يور 143  هام ، راهچ  تدـم  يارب  ار  بآ  ای  نیئفاک ? نودـب  هایـس  ياچ  نیئفاـک ? نودـب  زبس  ياـچ  زا  زور  رد  یـسنوا   18

هدـنهد 31 ناـکت  نازیم  هب  تسا ?  DNA هب تراسخ  هدـنهد  ناـشن  هک   OHdG-8 نازیم داد  ناشن  تاعلاطم  هجیتن  دـندرک . شیاـمزآ 
. دوبن نیا  هجیتن  رگید  هورگ  ود  يارب  هتبلا  درک . ادیپ  شهاک  دصرد 

نادیـسکا یتنآ  اهنت  هن  ياچ  ياه  لنف  یلپ  تسا . ناطرـس  داجیا  لماوع  هلمج  زا  یقورع  یبلق  ياـهیرامیب  راـنک  رد   DNA ندش هدیسکا 
هب هدراو  ياـه  بیـسآ  شیپ  زا  شیب  ندرب  نیب  زا  شا  هجیتن  هک  ادز  مس  ياـه  میزنآ  زاف 2  هدننکروراب  نینچمه  هکلب  دنتـسه ، يوق  ياه 

. دوشیم تسا ، ناطرس  هب  التبا  رطخ  شهاک  ثعاب  هک   DAN
رد یمومع  تمالـس  هاگـشناد  هورگ  ریدـم  اـنوزیرآ و  رد  ناطرـس  تاـعلاطم  زکرم  روسفورپ  رتـکد و  میکح  ناـمیا  شیاـمزآ : نیا  لوسم 
. دشاب رتتحار  اهنآ  رد  از  ناطرس  ياهروتکاف  یسرب  ات  دندوب  هدش  باختنا  يراگیس  اصوصخم  هعلاطم  دروم  نارامیب  انوزیرآ . هاگشناد 

نیمه هب  ار . زبس  ياچ  ات  دهدیم  رارق  ریثات  تحت  ار  هایـس  ياچ  رتشیب  ياچ ? زا  نیئفاک  يزاسادج  دـنیآرف  هک  دـندقتعم  نینچمه  نیققحم 
. تسا هتفر  تسد  زا  نیئفاک  يزاس  جراخ  دنیآرف  رد  شیامزآ  نیا  رد  هایس  ياچ  هرثوم  داوم  رثکا  رطاخ 

ياچ  گرب  ییایمیش  بیکرت 
دیسا دنق ،  هتساشن ،  یموم ،  داوم  یبرچ ،  داوم  نیتکپ ،  نیرتسکد ،  یغمـص ،  داوم  يزلولـس ،  داوم  زا  دنترابع  ياچ  گرب  هلکـشتم  داوم 

زاتساید . هرخالاب  رطعم و  تابیکرت  نیئت ،  ای  نیئفاک  ننات ،  یندعم ،  داوم  فایلا ،  ینیئتورپ ،  داوم  نیتسروک ،  کیلازگا ،  دیسا  کیلاگ ، 
ياچ  بولطم  ياوه  بآ و 

دسریمن و هجرد  رفص  هب  هاگچیه  امرگ  رادقم  الومعم  هک  یحاون  رد  ینعی  دشابیم  بوطرم  ریـسمرگ  قطانم  ناهایگ  ءزج  ياچ  تخرد 
امرس رگا  بیترت  نیدب  هدوب و  امرـس  هب  مواقم  ياهزادنا  ات  هایگ  نیا  تسا . رتمیلیم  ات 2000  دودح 1800  رد  هنایلاس  زین  ینامسآ  تالوزن 

. دنکیم لمحت  ار  امرس  هجرد  ات 5 دناشوپب  ار  اههتوب  فرب  هک  يروطب  دشاب  هارمه  فرب  اب 
. دـشابیم تشاک  لحم  هنایلاس  یگدـنراب  رادـقم  اوه و  تبوطر  كاخ ،  عون  رب  هوالع  ياـچ  تشاـک  حطـس  هدـننک  دودـحم  لـماع  اـهنت 
نیگنس و یـضارا  دشاب . من  دیاب  نیمز  رظن  نیا  زا  كاخ . رد  تبوطر  ات  دشابیم  اوه  تبوطر  رد  رتشیب  ياچ  هتوب  زاین  دروم  دایز  تبوطر 
زا ار  هایگ  هدش و  نآ  ندیـسوپ  ثعاب  هشیر  فارطا  رد  دـیاز  تبوطر  تسین . بوخ  ناونع  چـیه  هب  لوصحم  نداد  تشاک و  يارب  یقالتاب 

دربیم . نیب 
ياچ  بولطم  كاخ 
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هتیدیـسا دح  تشاک . يدیـسا )  ) شرت ياهکاخ  رد  دیاب  ار  ياچ  ییایمیـش  شنکاو  رظن  زا  نیاربانب  کهآ  زا  رارف  تسا  یهایگ  ياچ  هتوب 
دیـسا نازیم  بسانم  لیاسو  اب  دیاب  دش  رتمک  ای  درک و  زواجت  رادقم  نیا  زا   PH هاگ ره  تسا و  دودح 5.5  رد  لوصحم  نیا  يارب  كاخ 
رادـقم هب  کهآ  ندرک  طولخم  ای  ییایلق و  ياهدوک  نداد  اب  دـش  رادـقم  نیا  زا  رتدایز  كاخ  يدیـسا  هاگ  ره  دـناسر . هب 5.5  ار  كاـخ 

. دننکیم حالصا  ار  كاخ  يدیسا  نازیم  بسانم 
يدیـسا دسرب  راتکه  رد  ولیک  اـت 600  تسا  نکمم  هک  درگوگ  درگ  يرادـقم  ندرک  طولخم  اـب  دـش  رادـقم  نیا  زا  رتـشیب   PH هاگ ره 

رگید ییایلق  هدام  ره  ای  کهآ  دـقاف  یـسر  ینـش و  یـضارا  ياچ  تشاک  يارب  كاخ  نیرتبسانم  دـننکیم . دایز  مزال  دـح  هب  ار  كاـخ 
دشاب . اراد  سوموه  داوم  يدایز  رادقم  هک  دشابیم 

هدافتسا  دروم  دوک 
ساتپ رفـسف و  تزا و  حالما  هیلک  هتزا ،  ياهدوک  رب  هوالع  دریگیم  رارق  هدافتـسا  دروم  رگید  دوک  عون  ره  زا  شیب  نیـشن  هتزا  ياهدوک 

یکیزیف و صاوخ  حالـصا  رظن  زا  تسا و  نازرا  اتبـسن  تمیق  رظن  زا  هک  ییاهدوک  زا  رگید  یکی  دـشابیم و  مزـال  هاـیگ  تیوقت  يارب  زین 
هب تزا  یهجوت  لباق  رادـقم  هدرک و  سوموه  دـیلوت  هکنیا  رب  هوـالع  زبس  دوک  تسا . زبس  دوک  دنـشابیم  هجوت  دروم  زین  نیمز  ییاـیمیش 

باتفآ لباقم  رد  نتخوس  زا  ار  ياچ  ياـههتوب  گرب  تسا  داـیز  باـتفآ  ترارح  شباـت و  هک  ناتـسبات  لـصف  رد  نینچمه  دـهدیم  نیمز 
. دنکیم ظفح 

ياچ  تخرد  دایدزا 
ریغ هلیسوب  يرگید  هنازخ و  رد  ياچ  رذب  تشاک  اب  ینعی  یـسنج  لثم  دیلوت  هلیـسوب  یکی  دریگیم  ماجنا  قیرط  دنچ  هب  ياچ  لاهن  دایدزا 

. دنویپ هلیسوب  دایدزا  يانثتسا  دراوم  یضعب  رد  هخاش و  ندناباوخ  هملق و  هلیسوب  دایدزا  زا  تسا  ترابع  هک  یسنج 
ناریا رد  ياچ 

هک دـناهتفگ  ییاههناخیاچ  زا  نادرگناـهج  دـسریم . يدـالیم  مهدـفه  هدـس  هب  ناریا  رد  ياـچ  فرـصم  هنیـشیپهنایمرواخ ? هقطنم  ياـچ 
. دندیشونیم ياچ  هدش و  عمج  اج  نآ  رد  نارگناوت  ناگرزب و 

هسنارف نبروس  زا  سپس  نونفلاراد و  زا  هک  هیردیح ، تبرت  رد  يدیشروخ   ???? دلوتم  راکیاچ ، هنطلـسلا  فشاک  هب  فورعم  یلع  دمحم 
رد ناریا  ریفـس  ناونع  هب  يو  دـش . دـنه  رد  تمدـخ  رومأـم  ???? خ . لاـس  رد  ناریا  لوسنک  لارنژ  ناونع  اـب  دوـب ، هدـش  لیـصحتلاغراف 

يریگارف هب  ناگرزاب  کی  شقن  رد  دوخ و  يـالاو  تمه  اـب  هک  تسا  یناریا  درف  نیلوا  راـجاق  هاـش  نیدـلا  رفظم  راـگزور  رد  ناتـسودنه 
فـشک ار  ياچ  يوقم  بوخ و  ياهداژن  تسناوت  دوخ  قوبن  دایز و  شالت  اـب  يو  . تخادرپ ناـهج  ناریا و  رد  فرـصم  تشاـک و  هویش ?

ياچ تشک  يارب  بساـنم  ياوه  دوجو  لـیلد  هب  ار  ناـجیهال  رهـش  وا  نینچمه  . دـیامن راگدـنام  ار  دوخ  ماـن  اـهنآ  دـلو  داز و  اـب  هدومن و 
تروص هب  زورما  ناجیهال  رد  هنطلسلافشاک  هربقم ي  تسا . هدمآرد  ناریا  رد  ياچ  تشک  زکرم  ناونع  هب  زورما  رهش  نیا  درک . باختنا 

. تسا ناهج  ياچ  لک  فرصم  زا  دصرد  ات ?/?  ناریا ?  مهس  تسا . هدمآرد  ناجیهال  رد  ناریا  ياچ  خیرات  هنیجنگ ي 
ياچ تعنص  هلاسدص  خیرات  رد  ناراکردنا ، تسد  هاوگ  هب  هک  هتـشاذگ  رـس  تشپ  ار  یخلت  هرود  ناریا  ياچ  تعنـص  ریخا  لاس  دنچ  رد 

. تساهقباس یب  ناریا 
يدنب هقبط  يروآرف و 

، دنوشن کشخ  ندـش ، هدـیچ  زا  سپ  تعرـس  هبرگا  ياچ ، هایگ  هتوب  ياهگرب  دنتـسه . زیامت  لباق  دوخ  يروآرف  عون  ساسارب  ياچ  عاونا 
ياهگرب دوشیم ؛ لیدبت  رکش  عاونا  هب  هتساشن  نآرد  هک  تسا ، تلام  هب  وج  لیدبت  اب  هباشم  دنیآرف  نیا  . دنوشیم نویسادیسکا  هدیـسالپ و 

نتخاس فقوتم  يروآرف ، رد  يدعب  ماگ  دوشیم . دازآ  نآرد  وزامرهوج  داوم  هدش و  بیرخت  نآ  هنیزبس  و  دنوشیم ، هریت  تعرـس  هب  نآ 
. دشابیم اهنآ  نداد  ترارح  اب  اهگرب  بآ  ندودز  قیرط  زا  هدش و  نییعت  شیپزا  ياهلحرمرد  نویسادیسکا  دنور 
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هک يدراومرد  یتح  و  هدش ، هدربراکب  دـنیآرف  نیا  حیرـشت  يارب  كات ) روگنا ، ناگ  هدـنهد  شرورپ  هلیـسو  هبًالامتحا  «) ریمخت  » حالطـصا
، اما . تساهدش لامعتـسا  دشاب ، هتفرگن  تروص  دوشن ) دیلوت  مه  لوناتا  هتفرگن و  ماجنا  رمخم  اب  دنیآرف  نیا  ینعی   ) یعقاو ریمخت  هنوگچیه 

ببـس هک  دـنوشیم  ياچ  رد  یعقاوریمخت  ببـس  اهچراق  دـننکیم . دـشر  ياچ  حطـس  يورب  اـهچراق  اـمد ، تبوطر و  قیقد  لرتنک  نودـب 
. تخیر رود  دیاب  ار  ياچ  نآ  هجیتنرد  هک  هتشگ ، از  ناطرس  یمس و  داوم  اب  ياچ  یگدولآ 

: دیفـس ياچ  دوشیم ؛ : يدـنب  هقبط  ریز  ياههورگ  هب  اهگرب ، نویـسادیسکا )  ) ندـشریمخت هرود  هجرد و  ساسارب  ياچ  یتنـس ، ظاـحلزا 
( لیفورلک  ) هنیزبس لیکشت  زا  يریگولج  يارب  ار  ياچ  ياههفوکش  دنا ؛ هتفرگن  رارق  نویسادیسکا  لمع  تحت  هک  اههناوج )  ) هزات ياهگرب 

عون نامه  زا  دناوتیم  دوشیم و  دیلوت  يرتمک  ریداقم  رد  ياچ  عاونا  رگید  هب  تبسن  دیفس  ياچ  تشادهگنرود . ناوتیم  دیـشروخرونزا 
رتمک نیچ ، زاریغ  هب  رگید  ياهروشکرد  ياچ  عون  نیا  دوش . مامت  رتنارگ  ًاتبـسن  تمیق  ظاحلزا  هدـش  دـیلوت  رگید  ياهـشور  اـب  هک  ياـچ 
ياچ تساهدش ؛ . رتشیب  يروف ، درس و  دیفس  ياچ  زین  و  ياهسیک ، لکش  هب  دیفـس  ياچ  هضرع  اب  تخانـش  نیا  هچرگا  تساهدش ، هتخانش 

وب هلیـسو  هب  ای  تسا ؛ ینپاژ  یتنـس  شور  کی  هک  راخب ، اب  ای  ترارح ؛ قیرط  زا  یکدنا  نامز  تشذگ  زا  سپ  نویـسادیسکا  دـنیآرف  زبس :
ای هناگادـج  ياهگرب  لکـش  هب  ناوتیم  ار  ياچ  ياهگرب  دوشیم . فقوتم  ینیچ  یتنـس  شور  کـی  ناونع  هب  غاد ، ياـههبات  رد  نآ  نداد 
هب هدوب و  رب  نامز  ریخا ، دـنیآرف  تشاذـگرانک . ندرک  کشخ  يارب  دوشیم ، هدافتـسا  یتوراب  ياچ  دـیلوت  يارب  هک  هبح  هب  هدـش  لیدـبت 
؛ . دوشیم يروآرف  ندیچ ، زا  سپ  زور  ود  ای  کی  ياچ  دوشیم . هدافتسا  الاب  تیفیک  اب   pekoe هایس ياهياچ  يارب  اهنت  هنومن  ناونع 

فقوتم هایـس  ياـچ  زبـس و  ياـچ  هب  طوبرم  یناـمز  ياهدرادناتـسا  نیب  لصافدـح  رد  نویـسادیسکا  لـمع  : Oollong  )) گنالوا ياـچ 
لماک روطب  ياچ  ياهگرب  دـنراذگیم  زمرق : ياچ  | هایـس ياچ  دـیماجنا ؛ . دـهاوخ  لوط  هب  زور  هس  ات  ود  نویـسادیسکا  دـنیآرف  دوشیم .

يرایـسبرد ریخا  نرقرد  زین  و  هریغ ،) ناتـسکاپ و  شدـالگنب ، اکنالیرـس ، دـنه ،  ) ایـسآ بونج  طاـقن  رتشیب  رد  هایـس  ياـچ  دوش . هدیـسکا 
« زمرق ياچ   » ترابع تغل  هب  تغل  همجرت  تساهدوب . لوادتم  هوبابمیز  يوالام و  ادـنآور ، يدـنورب ، اینک ، هلمج  زا  یئاقیرفآ  ياهروشکزا 
. تسا خرس  نآ  هدرک  مد  عیام  گنر  اریز  دنمانیم  خرـس » ياچ   » ار نآ  اهینیچ  درب . راکب  ياچ  ناقـشاع  يارب  ناوتیم  ینیچ ، نابزرد  ار 
هب زمرق  ياـچ  اـما  تسا . یکـشم  گـنر  هب  دـننکیم  مد  ًـالومعم  هـک  ییاـچ  ياـهگرب  نوـچ  دـنیوگیم  هایـس » ياـچ   » ار نآ  مـه  اـهیبرغ 

دنیآرف دوـشیم . بوـسحم  یبوـنج  ياـقیرفآرد  جـیار   tisane یهاـیگ یندرک  مد  هداـم  کــی  هـک  دــنکیم ، هراــشا  زین   Rooibos
ای  orthodox « )) بان » ياچ ناونع  هب  رگید  يدنب  هقبط  رد  هایس  ياچ  دیشک . دهاوخ  لوط  هام  کی  ات  هتفه  ود  دودح  زا  نویـسادیسکا 

طولخم ریغ  هایـس  ياهياچ  دوشیم . حرطم  تساهدش ) عادـبا  ???? لاسرد هک  يدـیلوت  شور  هدـیچیپ ، مه  هب  شخپ و  درخ ، "  ) CTC"
زا سپ  گرب  تیفیک  قبط   CTC بان و ياهياچ  دـنوشیم . هتخانـش  دوخ  دـیلوت  زییاپ ) ای  مود ، لوا ،  ) لصف نامز و  ناکم ، قیرط  زا  زین 

ناوـنع هب  نـیچ  نوتناـک  تـالف  رد  :) Pu-erh )) رئوـپ دـنوشیم ؛ . يدــنب  هـجرد  زین   Orange Pekoe متــسیس  ساـسارب  دـیلوت و 
هلـصافالب ناوتیم  ار  نآ  زبـس  اـی  ماـخ  عون  هدیـسر .»  » و ماـخ » ، » دراد دوجو  ياـچ  نیا  زا  عون  ود  دوشیم ،) هدـناوخ  زین  ( polee) یلوپ

( ییایرتکاب  ) یبورکیم هیوناث و  ریمخت  تایلمع  لمحتم  ياچ  ياچ ، هایگ  ندیسر  دنیآرف  یط  دوش . رت  هدیسر  ات  تشاذگ  ای  دومن  فرـصم 
دوخ یعیبط  ندیـسر  دـنیآرف  معط  هب  ات  دوشیم  هدیـسکا  یعونـصم  روطب  هک  دوشیم  هتخاس  ياچ  زبس  گرب  زا  زا  هدیـسر  رئوپ  دوشیم .
ياچ يامد  مه  تبوطر و  مه  نآرد  هک  دـیامن  هتخیمآرد  مه  اب  ار  اهنآ  ات  دوشیم  لرتنک  یهباشم  دـنیآرف  تحت  لمع  نیا  دوش . کیدزن 

، دـننام صرق  یبلاق ، هلمجزا  دـنوشیم  مکارتم  یفلتخم  لاکـشا  هب  ًالومعم  رئوپ  ياچ  عون  ودره  دریگیم . رارق  تراظن  تحت  یقیقد  روطب 
يارب ار  رئوپ  ياچ  اما  دـنوشیم ، فرـصم  دوخ ، دـیلوت  لوا  لاس  نامهرد  ياچ  عاونا  رتشیب  هک  یلاحرد  دـننام . چراق  اـی  لکـش  ياهساـک 

يرادـهگن لاـس   ?? اـت ?? نیب  ار  شا  هدیـسر  هنومن  لاـس و  ?? اـت   ?? نیب  ار  شماـخ  عون  درک و  فرـصم  رتریِد  ناوتیم  نآ  معط  دوبهب 
رتشیب دـنراد . فالتخا  مه  اب  ياـچ  ندـش  هدیـسر  دـنیآرف  فقوت  هنیهب  یناـمز  هرود  درومرد  نآ  نارادـفرط  ناسانـشراک و  هچرگا  دومن ،

رادـناهوک واگ  هرک  اب  ار  رئوپ  زا  تبت  نانکاس  زا  یخرب  نیارب ، هوالع  دـننکیم . سیخ  شوج  بآرد  هقیقد   ? تدـم ياربار  رئوپ  تاـقوا ،
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رئوپ و نوچمه  هک  ییاهياچ  دننکیم . هیِهت  ار  تسه  مه  يوقم  رایسب  هک  يواگ  هرک  ياچ  دنناشوج و  یِم  کمن  رکـش و  ، Yak )) یتبت
حالطصا اب  دیابن  ار  نیا  دنوشیم . هتخانش  هایس  ياچ  ناونع  هب  نیچ  رد  دوشیم ، عقاو  هیوناث  نویسادیسکا  اهنآ  يور  رب   Liu bao وئابویل

یتنطلـس رابرد  رد ]] تیفیکاب  ياچ  مان  تحت  ای  درز : ياچ  دنیوگیم ؛ . زمرق  ياچ  نآ  هب  نیچرد  هک  تفرگ  هابتـشا  هایـس  ياچ  یـسیلگنا 
اچیکوک دـنکیم ؛ . يرپس  ار  کـشخ  زا  يرت  دـنک  هلحرم  ياـچ  عون  نیا  زبس ، ياـچ  اـب  هباـشم  یـصوصخم  ياـچ  اـی  و  دوش ، هدافتـسا  ]]

یط ياچ  هایگ  هدش  سره  هنهک و  ياهگرب  کچوک و  ياههخاش  زا  اچیکوک  دوشیم ، هدیمان  زین  ناتـسمز  ياچ  نینچمه  (: Kukicha)
ياهمیژر رد  زین  نپاژ و  رد  ملاس  ياذـغ  کی  ناونع  هب  هدام  نیا  دـیآیم . لمع  کشخ ، يزاس  هتـشرب  يزاس  هتـشرب  اب  هناتـسمز و  لـصف 

، تسا گنر  ياهوهق  جنرب  ياچ  يانعم  هب  ینپاژ  نابزرد  (: Genmaicha) اکیامنژ دوشیم ؛ . فرصم  یجیار  روطب  رمع  لوط  شیازفا 
هدوب مادتمرایـسب  نپاژ  رد  و  دوشیم ، بیکرت  هدادوب ) جنرب  تاقوا  یخرب   ) هدش هتـشرب  ياهوهق  کشخ  جـنرب  اب  هک  تسا  يزبس  ياچ  نآ 
هنوگ يارب  مه  یلگ  عونره  ؛و  دـنوشیم مد  ای  يروآرف  اهلگ  اـب  هک  ییاـهياچ  يرطع :)  ) لـگ ياـچ  دوشیم ؛ . فرـصم  مه  نیچرد  اـما 

، نوتناک تالف  رد  نیپ  گنآویه   ) نمـسای ياچ  يرطع ، ياچ  نیرتفورعم  دوشیم . هدافتـسا  خرـس ، ای  زبس  ياچ  نوچمه  ياـچزا  یـصاخ 
، زر ياهلگ  تسا . نمـسای  ياهلگ  اب  هدـش ) مد  ای   ) رطعم گنالوا  ای  زبس  ياچ  ای  تسا ) نیچ  نیرادـنام  رد  لگ  تخرد  یعون  هک  اچآوه 

. دنتسه ياچ  عون  نیا  رد  هدافتسا  دروم  جیار  ياهلگ  وزج  زین  يدوواد  لگو  ، Osmanthus لگ (، Lychee  ) یچیل ردس ،
 : عبانم

http://daneshnameh.roshd.ir ياچ
http://fa.wikipedia.org یهوک ياچ 

http://ylym.wordpress.com اهنآ صاوخ  ياچ و  عاونا 
http://aftab.ir ياچ عاونا  صاوخ و 

http://www.senmerv.com ياچ
http://weblog.azemat.com هایس ياچ  دیاوف 

http://fa.wikipedia.org ياچ
http://www.parsiteb.com ياچ عاونا 

هیامرپ نوتیز  نغور 

هرـشفا راک  ددرگ  هیامرپ  لسع  دننام  ات  دشوجب  ردقنآ  هک  دنراذگب  شتآ  رب  دنزیرب و  یـسربق  سم  اما  نیـسم  يدنوآ  رد  ار  نوتیز  نغور 
تسا .  رتهب  نآ  زا  دنک و  یم  ار  هرهزیلف 

دنک .  یم  رب  ار  نآ  دنراذگب  هدروخ  مرک  نادند  رب  ددنبب و  ات  دنزپب  هروغبآ  اب  ار  نآ  رگا   : رس
دور .  یم  راکب  مشچ  یبیکرت  ياهوراد  اب  یهاگ  مشچ : 

تسا .  نادهز  مخز  هدعم و  عفن  هب  ندرک  دراو  تسا .  رتهب  ینورد  ياه  مادنا  يارب  دشاب  رت  هنهک  ات   : هدننار ياه  مادنا 
 . درب یم  نیب  زا  ار  لصافم  درد  تسا و  دیفم  دنزیرب  سرقن  رب  ار  شا  هدیئاس  دشاب ،  هتخپن  هک  ون  هدش  ظیلغ  نوتیز  نغور   : لصافم

نهآ

دالوف .  نهامرب و   ، ناگروپاش تسه  نهآ  عون  هس 
دشاب .  یم  رت  هدنناکشخ  يژایلآ  ره  كرچ  زا  نهآ  كرچ   . هدنروخ تسا و  هدنریگ  نهآ  گنز   : تیصاخ
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تسا .  دیفم  دنلامب  اه  شوج  ریاس  هرمج و  رب  ار  هنهک  روگنا  بآ  اب  نهآ  گنز   : شوج مرو و 
تسا .  دیفم  دنلامب  سرقن  رب  ار  هنهک  روگنا  بآ  اب  نهآ  گنز   : لصافم

تسا .  دیفم  رایسب  شوگ  یگشیمه  كرچ  میر و  ياوادم  رد  هکرس  نآ  دنناشوجب  دنت  رایسب  هکرس  رد  ار  نهآ   : رس
تسا .  دیفم  هنخان  کلپ و  ندش  ربز  ياوادم  رد  نهآ  گنز   : مشچ

یتسس و لاحط ،  سامآ  جالع  رد  دنیامن  طولخم  هنهک  روگنا  بآ  اب  ار  بآ  نآ  دننک و  ورف  بآ  رد  ار  هدش  خرـس  نهآ   : اذغ ياه  مادنا 
تسا .  دنمدوس  رایسب  هدعم  یناوتان 

ضبق .)   ) تسا هدنریگ  نهآ  گنز   . تسا رترثؤم  نآ  زا  سم  شنوس  هراب  نیا  رد  نکیل  دهد  یم  لاهسا  ار  یکبآ  داوم  نهآ  شنوس 
هنهک روگنا  بآ  رد  ار  هدش  خرـس  نهآ   . دنک یم  کشخ  ار  ریـساوب  نهآ  گنز   . دروآ یم  دنب  ار  نادـهز  يزیرنوخ  دـنرادرب  ار  نآ  رگا 

 . تسه مه  زیگنا  توهش  دنک و  یم  جالع  ار  هنانز  يزیرنوخ  دعقم و  یتسس   ، دروآ یم  دنب  ار  نمزم  لاهسا  روگنا  بآ  نآ  دننک  ورف 

هنایزار ییوراد  صاوخ 

یم هدید  ناریا  رد  یعارز  یـشحو و  تروص  ود  هب  هک  تسا  هلاس  دـنچ  یهایگ   Foeniculum vulgare Mill یملع مان  اب  هنایزار 
نغور يواح  هک  تسا  رذـب  نآ  هدافتـسا  دروم  تمـسق  نیرتشیب  اما  دراد ، ینامرد  تیـصاخ  هاـیگ  ياـه  تمـسق  ماـمت  یلک  روط  هب  دوش .
یفرط زا  تسا . بیکرت  نیا  هب  طوبرم  هاـیگ  نیا  صاوـخ  نیرتـشیب  هک  تسا  لوـتنآ  نآ  ییایمیـش  بیکرت  نیرتـمهم  تسا و  رارف  سناـسا 

دشاب . یم  نآ  رد  لوگارتسا  لوتنآ و  دوجو  هب  طوبرم  هنایزار  نیریش  هزم  رگید 
. دوش یم  ناردام  رد  ریش  حشرت  شیازفا  ببس  هایگ  نیا  هرثوم  داوم  دوش . یم  هدافتسا  ناکدوک  رد  درد  لد  نامرد  يارب  هویم  هدرک  مد  زا 

دراد . ناوارف  لامعتسا  دروم  یتشادهب  یشیارآ و  ییاذغ ، عیانص  يزاس ، هباشون  يزاسوراد ، عیانص  رد  هنایزار  سناسا 
نآ ءاـشنم  ناریا ، ییوراد  ناـهایگ  نیریتمیدــق  نیرتـمهم و  زا  دـیئولپید n2=22 و  تسا  یهاـیگ   Foeniculum vulgare هنایزار 

تـسین دیوش  اب  تهابـش  یب  گرب  عون  زا  اصوصخم  هنایزار  یلک  رهاظ  دـشاب . یم  ( Apiaceae  ) نایرتچ هداوناخ  هب  قلعتم  هنارتیدـم و 
گنر و درز  نآ  ياه  لگ  دزاـس . یم  زیاـمتم  دـیوش  زا  ار  نآ  تلوهـس  هب  هاـیگ  میخـض  هشیر  عفترم و  هقاـس  رطعم و  عوبطم و  يوب  یلو 

دروم اـه  تمـسق  هیلک  ـالومعم  یلو  تسا  نآ  هویم  گرب و  هشیر ، هناـیزار ، هدافتـسا  دروم  تمـسق  تسا . بکرم  رتـچ  تروص  هب  عمتجم 
دریگ . یم  رارق  هدافتسا 

يور نیا  زا  دنیامن ، یم  يوق  هنایزار  هب  ندیلام  اب  ار  دوخ  نامـشچ  يزادنا  تسوپ  نامز  رد  اهرام  هک  تسا  هدمآ  یمیدـق  ياه  هناسفا  رد 
هب مدرم  درذـگ ، یم  راگزور  نآ  زا  اه  نرق  هک  مه  زونه  یتح  دـندوب و  لئاق  ییانیب  يورین  هدـننک  تیوقت  رثا  هناـیزار  يارب  مدرم  هک  دوب 

لئاق هفرس  نکـسم  رثا  نآ  يارب  مجنپ  نرق  رد  تسا و  هدومن  تبحـص  اهاذغ  هیهت  رد  نآ  فرـصم  زا  میکح  سونیلاج  دنتـسه . دقتعم  نآ 
سناسا رد  دوجوم  لوتنآ  دـشاب . یم  نوچنف و ...  ننیپافلآ ، نردـنالف ، لونژوا ، لـیتم  لوگارتسا ، لوتنآ ، يواـح  هناـیزار  سناـسا  دـندوب .

تسا . دنسپان  هزات  تلاح  هب  میالم و  يوب  اب  شیب  مک و  رطعم ، هنایزار  هویم  معط  دراد . ار  يزغم  یبصع  زکارم  هدننک  لاعف  رثا  هنایزار 
دهد . یم  ناشن  ار  هنایزار  هویم  سناسا  رادقم  هویم و  درکلمع  رد  ییاذغ  رصانع  ریثات  ریز  لودج 

( راتکه رد  مرگولیک   ) ییاذغ رصانع 
هویم درکلمع 

سناسا % 
( هایگ کشخ  نزو  رد  )

تزا
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رفسفدیسکا
ساتپدیسکا

راتکه رد  نت 
دصرد
---
---
---

206/1
100

27/4
40
80
40

206/1
132

42/4
40
80
40

909/1
158

26/4
40

120
40

202/2
160

26/4
60

120
40

71/1
135
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01/4
هنایزار  سناسا  جارختسا 

سناسا بآ  اب  ریطقت  شور  زا  هدافتـسا  اـب  تعاـس  تدم 4  هب  سپـس  هدش  بایـسآ  هایگ  رذـب  زا  مرگ  ادتبا 100  سناسا  جارختـسا  تهج 
دصرد ات 01/6  نیب 01/2  رذـب  سناـسا  رادـقم  دوش . يراد  هگن  رون  زا  رود  طیارـش  رد  دـیاب  سپـس  دـیدرگ . نییعت  نآ  دـصرد  يریگ و 

درز گنر  هب  ای  گنر  یب  لایـس و  یعیام  هنایزار  هویم  زا  لصاح  سناسا  تسا . تواـفتم  یمیلقا  طیارـش  هب  هتـسب  هک  تسا  هدـش  شرازگ 
نیب %95 دارگ  یتناس  هجرد  يامد 15  رد  هنایزار  سناسا  صوصخم  نزو  (. 6  ) دراد لسنروت  لباقم  رد  یثنخ  یـشنکاو  تسا و  گنرمک 
. تسا رطعم  میالم و  نآ  معط  وب و  تسا . لولحم  بآ  رد  مک  رایـسب  رادقم  هب  دـشاب و  یم  توافتم  هایگ ) شیور  لحم  بسح  رب  % ) ات 98

نینچ مه  کنخ و  لحم  رد  هتـسب ، رد  الماک  فورظ  رد  دیاب  لیلد  نیمه  هب  دـنک  یم  ادـیپ  يا  هوهق  گنر  نامز  رورم  هب  یگنهک و  رثا  رب 
دوش . يراد  هگن  ییانشور  رون و  زا  رود 

هنایزار : ییوراد  دربراک  صاوخ و 
(. 7  ) تسا نآ  ياضعا  ریاس  زا  رتمرگ  نآ  هشیر  نآ و  گرب  زا  رتمرگ  نآ  مخت  تسا . کشخ  مرگ و  هنایزار  عبط 

دروم ناردام  ریـش  هدـنهد  شیازفا  يراردا ،  يراجم  هیلک و  ياـه  گنـس  هدـننک  عفد  ردـم ، خـفن ، دـض  ناونع  هب  هناـیزار  یتنـس  بط  رد 
(. 9  ) دریگ یم  رارق  هدافتسا 

تسا دیفم  مشچ  ییانیب  دایدزا  يارب  قتف و  يارب  دوش و  یم  هدافتسا  یگتفشآ  یق و  دض  ناونع  هب  هایگ  زا  هدش  هیهت  هدناشوج  زا  نیچ  رد 
یلیخ دناوت  یم  شوج  بآ  ناجنف  رد 3-4  هنایزار  مخت  مرگولیک  هدرک 4-10  مد  هکیروط  هب  تسا  دیفم  ریـش  حشرت  دایدزا  يارب  (. 14)

هفاضا زا  دعب  دـننک و  یم  مد  هقیقد  تدم 15  هب  هتخیر  شوج  بآ  ناجنف  کی  رد  ار  مخت  مرگ  دـنچ  هفرـس  مسا و  عفر  يارب  دـشاب . رثوم 
بت يارب  نیبجنکس  لسع و  اب  هدعم  تیوقت  لاهـسا و  عفر  يارب  زبس  هریز  اب  هنایزار  رذب  هدرک  مد  دنروخ . یم  ار  نآ  نآ ، هب  لسع  ندرک 
یم هدافتسا  نمزم ، لاهسا  عفر  شرت ، مغلب  عفر  هرصاخ ، نگل  ولهپ و  درد  اهداب ، لیلحت  يارب  نآ  مخت  هدرک  مد  زا  تسا . دیفم  هنهک  ياه 

(. 7  ) دننک
ردم تلع  هب  هشیر  تسا . روآ  اهتـشا  هوالع  هب  دـنک . یم  عفد  ار  کیروا  دیـسا  هروا و  دراد . يوق  ردـم  رثا  تسا . کیتروید  هنایزار  هشیر 

رخاوا رد  دیاب  هشیر  يروآ  عمج  نامز  دوش  یم  فرصم  نآ  ریظن  ییاه  ¬ يرامیب تیرفن و  هیلک ، گنس  راردا ، عفد  یمک  دراوم  رد  ندوب 
(. 8 . ) دشاب زییاپ 

بیکرت زین  جنلوق  عفر  يارب  انس  ای  ساویر  ریظن  ییاه  ¬ نیلم اب  ار  نا  ناوت  یم  دوش ، یم  فرصم  یـشراوگ  تالکـشم  يارب  هنایزار  روتنت 
کچوک بآ  ناویل  کی  يارب  يروخ  پوس  قشاق  کی  هزادنا  هب  تسا ) نآ  کشخ  زا  رثوم  نآ  هزات   ) هنایزار هشیر  هدرک  مد  (. 15  ) دینک

(. 7  ) دشاب هقیقد  دیاب 15  ندرک  مد  تدم  تسا  دیفم  ردم  يارب 
هتخیر هنایزار  مخت  يروخ  ياچ  قشاق  ود  سپس  هدناشوج ، بآ  رتیل  کی  رد  ار  ترذ  لکاک  تشم  کی  هناثم  گنس  عفر  يارب  هسنارف  رد 
(. 7  ) دراد يدیفم  راثآ  دنروخ  یم  زور  رد  هدرک  مد  نیا  زا  ناجنف  دوش و 3-2  درس  ات  دنراذگ  یم  ندرک  مد  زا  دعب  دننک . یم  مد  و 

زا لـبق  دـیاب  اـه  گرب  يارب  يروآ  عمج  ناـمز  هتبلا  دـننک . یم  هدافتـسا  يزبـس  اذـغ و  يارب  ینـشاچ  ناونع  هب  نآ  هزاـت  ماـخ و  گرب  زا 
(. 4 . ) دشاب یهدلگ 

ياه یتحاران  اه و  هفرس  يارب  میالم  روآ  طلخ  ناونع  هب  دننک . یم  زیوجت  یشراوگ  ياه  یتحاران  يارب  ار  هناد  زا  لصاح  ینغور  هراصع 
(. 15  ) تسا دیفم  مه  یسفنت 

هدافتسا :  دراوم  ریاس 
هب ناوت  یم  ار  هنایزار  نغور  دور . یم  راک  هب  زین  ییاذـغ  ياه  هدروارف  ياچ و  ياهطولخم  رد  هدـنهد  معط  لماع  کـی  ناونع  هب  هناـیزار 
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نیچ و دـض  نوچ  یتسوپ  ياه  هدروارف  رد  بیکرت  کـی  ناونع  هب  اـه ، هیوش  ناـهد  اـه ، نادـند  ریمخ  رد  کیتپـس  یتنآ  زج  کـی  ناونع 
هدننک وبشوخ  داوم  اهنویـسول و  اه ، مرک  اه ، هدننک  كاپ  اهنوباص ، تیلولـس ، ياه  هدروارف  يریپ ، دض  و  ( an tincurinkle  ) كورچ

(. 4  ) درب راک  هب 
اه هدروآرف 

زا دور . یم  راک  هب  یلخاد  فراصم  يارب  صرق  سناسا و  عیام ، هراـصع  لـسع ، ) اـب  هارمه   ) تبرـش هدـناشوج ،  تروص  هب  هناـیزار  هویم 
دوش . یم  هدافتسا  مه  یعضوم  فراصم  يارب  سناسا  ای  هراصع  هدناشوج و 

ردوپ نایمیت ،  تبرـش  نویـسوت ،  هرطق  تکپ ، يوآ  هرطق  نرگیم ، یتنآ  هرطق  زا : دـنترابع  ناریا  رد  هنایزار  يواح  ياـه  هدروارف  زا  یخرب 
، ازفا ریـش  لوسپک  هرطق و  لکنـس ،  هرطق  نیمانـس 5/7 ،  صرق  رطعم ، سیلگر  لونارگ  نیزار ، یندـیکم  یندـیوج  صرق  کینوت ، لارنج 
، یندـیوج صرق  رتاو ، پیرگ  یکاروخ  لولحم  فیتاـنیم ، راـک  ردوپ  رچـسکیم ، ياوراـک  یکاروخ  لوـلحم  نیمراـک ، ردوـپ  نیلنف ، هرطق 

(. 9) اهروخب زا  یخرب  هرینس و  وم ، تیوقت  نویسول  نیزاتفم ، یندیکم 
اهوراد یخرب  فرصم  دراوم 

رد اوق  میمرت  اهتـشا و  شیازفا  ندـب ، یمومع  تیوقت  تهج  هک  تسا  ییوراد  هاـیگ  دـنچ  هشیر  هویم و  زا  يا  هعومجم  کـینوت : لارنج  - 
رد دراد . دربراک  هدریش  رادراب و  نانز  نادنملاس و  ناکدوک ، ییاذغ  لمکم  ناونع  هب  نینچمه  دوشیم . هدافتـسا  اه  يرامیب  تهاقن  نارود 

(. 16  ) دوش یم  هدافتسا  هنایزار  هراصع  زا  وراد  نیا  هیهت 
ناونع هب  نیعم  ریداقم  اب  نیلم و  ناونع  هب  نمزم  ياه  تسوبی  يدادسنا و  ریغ  ياه  تسوبی  نامرد  رد  نیمانسراژ 5/7 : رادشکور  صرق  - 

ددرگ . ¬ یم زیوجت  لهسم 
هب تسا .  هدش  هتخانش  یبوخ  هب  هک  تسا  يدایز  ياهلاس  يارب  نوینکارتنآ  يوتحم  ياهوراد  نیلم  رثا  رثا : مسیناکم  يژولوکامراف و  راثآ 
هب حشرت  مسیلوباتم و  نیح  رد  هدـش  هدازآ  نوکیلگآ  هدـش و  بذـج  شراوگ  هاگتـسد  رد  نوینکارتنآ  ياهدـیزوکیلگ  هک  دـسر  یم  رظن 

نیدنیس اهنآ  یعیبط  ياه  تیلوباتم  ياهدیزونس A و B و  دوش . یم  هدور  کیتلاتیسرپ  تاکرح  شیازفا  کیرحت و  هب  رجنم  گرزب  هدور 
دزاس . یم  لیهست  ار  هدور  هیلخت  هدرک و  رثا  گرزب  هدور  يور  صوصخب   B و A

دوش . هچیپ  لد  ثعاب  تسا  نکمم  روتسد  نازیم  زا  دح  زا  شیب  فرصم  یبناج : ضراوع 
صرق  اهبش 2-4  لهسم  ناونع  هب  صرق و  نیلم 1-2  ناونع  هب  نالاسگرزب  فرصم : رادقم 

قوف  ریداقم  فصن  هلاس  ناکوک 8-12 
ددرگ . یم  هیصوت  انس  تبرش  فرصم  لاس  زا 6  رتمک  ناکدوک 

دوش . یمن  هیصوت  هدریش  هلماح و  نانز  رد  فرصم  هجوت :
یلیم رادقم 15  هب  نآ  رد  هنایزار  هراصع  هک  دوش  یم  هدافتـسا  هدریـش  ناردام  رد  ریـش  حشرت  شیازفا  تهج  ازفا : ریـش  لوسپک  هرطق و  - 

تسا . هدش  هدافتسا  رتیل 
ياهدوبمک هدننک  میمرت  شخب ،  ورین  نآ ، عفد  ارفـص و  حـشرت  هدـنهد  شیازفا  روآ ، اهتـشا  يوقم  کی  صرق  نیا  نیدیروکیـش  صرق  - 

یم شیازفا  ار  اهتـشا  تیوقت و  ندب  رد  ار  يدـنق  داوم  زاس  تخوس و  داوم  نیا  دـشاب ، یم  مزال  یندـعم  حالما  هدـننک  نیمات  يا و  هیذـغت 
دهد .

، ضباق هدـننک ، ینوفع  دـض  تیـصاخ  ياراد  دوش . یم  هدافتـسا  هایگ  نیدـنچ  زا  اه  نآ  هیهت  رد  اه  کسام  نیا  تروص : ياه  کـسام  - 
ددرگ . یم  نآ  ياهلولس  هیذغت  تسوپ و  ندش  ینوفع  دض  بجوم  تسا و  ( Tonic  ) هدننک تیوقت  هدننک ، مرن  هدننک ، بوطرم 

هنایزار نآ  لومرف  رد  هک  دریگ  یم  ررق  هدافتـسا  دروم  هفرـس  یگدروخامرـس و  رد  ولگ  تاباهتلا  نامرد  تهج  نیزار : یندـیکم  صرق  - 
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دراد . ییازسب  شقن 
يارب ماداب  نغور  ای  نادرگ  باـتفآ  نغور  رتیل  یلیم  رد 25  هنایزار  نغورو  سوتپیلاکا  نشیوآ ، هرطق  اب  هارمه  هنایزار  سناـسا  نغور و  - 

(. 15  ) تسا دیفم  هنیس  تیاکش  عفر 
طایتحا : دراوم  اهرادشه و 

رد دـنق  دوجو  دروم  رد  یتسیاب  یتباید  دارفا  دومن . بانتجا  هنایزار  نغور  دایز  رایـسب  ياهزود  فرـصم  زا  یتسیاب  يدـبک  تـالالتخا  رد 
(. 9) دندرگ هاگآ  هنایزار  يوتحم  لسع  هنایزار و  تبرش 

(15 . ) دیئامن زیهرپ  دایز  فرصم  زا  يرادراب  نارود  رد  تسا . محر  ضابقنا  كرحم  کی  هنایزار 
یتیساسح : ضراوع 

لیـسناتپ اـهنت  دـیاب  هاـیگ  نیا  هناـیزار ، فرـصم  هب  هجوت  اـب  تسا . هدـش  شرازگ  سفنت  هاگتـسد  تسوـپ و  رد  یتیـساسح  ياـه  شنکاو 
ناشن یتیساسح  ياه  شنکاو  مه  هنایزار  هب  تبسن  سفرک  هب  ساسح  نارامیب  زا  يدصرد  دشاب . هتـشاد  يدودحم  رایـسب  ياز  تیـساسح 
تـسا نکمم  جیوه  هب  ساسح  دارفا  لاثم  يارب  تسا . هدش  هتخانـش  اپورا  رد  یبوخ  هب  فساجنرب  جیوه –  سفرک –  مردنـس  دـنهد . یم 

(. 9  ) دنشاب هتشاد  یتیساسح  ياه  شنکاو  زین  ( Umbelliferae  ) نایرتچ هداوناخ  ییاذغ  ياه  ینشاچ  ای  ناهایگ  ریاس  هب  تبسن 
نآ  هب  هتسباو  تارثا  کینژورتسا و  تیلاعف 

دن . یم  دایز  ار  ریش  نایرج  دراد و  ینژورتسا  تیلاعف  هنایزار 
هریج رد  لـمکم  ناونع  هب  ریطقت  زا  دـعب  هلاـفت  هدـنامیقاب  زا  هکیروط  هب  اـهزب  ریـش  شیازفا  يارب  دـننک  یم  هدافتـسا  زین  هناـیزار  زا  هزورما 

(. 4  ) دوش ¬ یم هدافتسا  ریش  دیلوت  شیازفا  تهج  رد  ماد  ییاذغ 
ریداقم یهجوت  لـباق  روط  هب  لرتنک  هورگ  اـب  هسیاـقم  رد  هک  دـندروآ  اـیند  هب  ینادازون  دـندش  هیذـغت  هناـیزار  اـب  هک  هدریـش  ياـه  شوم 

ردام ریش  دراو  هنایزار  ییایمیش ) يازجازا  یخرب  لقادح  و   ) معط هک  داد  ناشن  عوضوم  نیا  دنروخ . یم  هنایزار  يواح  ياذغ  زا  يرتدایز 
(. 9) دوش یم 

هیلوا  كاندرد  یگدعاق 
هب التبم  هلاـس  ات 24  مناخ 15   30 هیوا ، كاندرد  یگدـعاق  نارود  رد  دیـسا  کیمانفم  اـب  نیریـش  هناـیزار  سناـسا  رثا  هسیاـقم  روظنم  هب 
(، لرتنک هرود   ) دشن زیوجت  ییوراد  چیه  لوا  هرود  رد  دنتفرگ . رارق  یسررب  دروم  یگدعاق  هرود  رد 3  دیدش  ات  طسوتم  هیلوا ، رونمسید ،

هنایزار سناسا  اب  نامرد  تحت  موس  هرود  رد  و  تعاـس ) ره 6  رد  مرگ  یلیم   250  ) دیـسا کیمانفم  اب  نامرد  تحت  نارامیب  مود  هرود  رد 
درد يرثوم  تروص  هب  وراد  ود  ره  لرتنک ، هرود  اب  هسیاقم  رد  هک  هداد  ناشن  هعلاطم  نیا  جیاتن  دـنتفرگ . رارق  تعاس ) ره 4  هرطق   25 % ) 2

زا هک  دوب  هقیقد  هنایزار 9/48 75  يارب  هقیقد  دیـسا 06/46 5/67  کیمانفم  يارب  رثا  عورـش  طسوتم  نامز  دندومن . فرطرب  ار  یگدعاق 
( . P=57/0  ) دوبن راد  ینعم  يرامآ  رظن 

ود نیب  یگدـعاق  ياهزور  ریاس  رد  لاح  نیا  اب  تشاد . هنایزار  هب  تبـسن  يرت  يوق  رثا  دیـسا  کیمانفم  یگدـعاق  موس  مود و  ياهزوررد 
شیازفا زین  دروم  کی  دـندش و  جراـخ  هعلاـطم  زا  هنیزار  يوب  تلع  هب  ناراـمیب  زا  دروم   5 اما ، دـشن . شرازگ  يراد  ینعم  فـالتخا  وراد 

کی ناونع  هب  هنایزار  زا  ناوت  یم  دـنتفرگ  هجیتن  نیققحم  دـیدرگ . شرازگ  هناـیزار  فرـصم  زا  یـشان  هناـیهام  يزیرنوخ  رادـقم  فیفخ 
(. 9  ) دومن هدافتسا  هیلوا  كاندرد  یگدعاق  يارب  رثوم  و  ( Safe  ) نمیا یهایگ  يوراد 

ییوراد : تالخادت 
باهتلا دـیدشت  بجوم  ناسنا  رد  هنایزار  هدرک  مد  یتسوپ  دربراک  تسین . راظتنا  لباق  اهوراد  ریاس  هنایزار و  نغور  نیب  لخادـت  ناسنا  رد 

(. 9  ) دوش یم  نیموکربوت  يدلج  ریز  قیرزت  ای  شفنب  ءاروام  هعشا  دراتسوم ، نغور  زا  یشان 
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ذخام عبانم و 
رصاعم . گنهرف  هسسوم  ناریا . ناهایگ  ياه  مان  گنهرف  . 1375 هللا . یلو  نایرفظم ، - 1

ص 764 . یهاگشناد .  رشن  ناریا . ياه  تیفومروک   . 1373 دمحا . نامرهق ، - 2
صص 70-78 سونقق . (. 2) ییوراد ناهایگ  يروارف  دیلوت و  ياه  تفایهر  . 1379 اضر . یگیب ، دیما  - 3

ینیوکت یحـشرت و  ياه  یگژیو  يور  رب  شفنبارف  ياهوترپ  ریثات  یـسررب  دـشرا . یـسانشراک  همان  ناـیاپ  . 1379 تخدرهم . حادـم .  - 4
هنایزار .  هایگ  سناسا  عون  رادقم  یشیاز و  یشیور و  ياه  مادنا 

عتارم . اهلگنج و  تاقیقحت  هسسوم  یعیبط . ياه  سناسا  . 1375 فیطل . يدمحا ، همطاف .  نکدیفس ، يدهم . ازریم ، - 5
عتارم . اهلگنج و  تاقیقحت  هسسوم  (. 10  ) ناریا رطعم  ییوراد و  ناهایگ  تاقیقحت  . 1380 همطاف . نکدیفس ، - 6

یمالسا  گنهرف  رشن  رتفد  یهایگ . فراعم  . 1380 نیسح . ردیح ، ریم  - 7
ناتـسا رد  هزرفـسا  هنایزار و  ینـساک - زبس - هریز  دیفـس .  کچوک  یهایگ  هنوگ  ندرک 5  یلها  تــشک و   . 1384 نسحم . یلدـگیب ، - 8

نارهت .
صص 61-73  مجرتم .  نیون . ینامرد  هایگ   . 1383 اضر . يدرخب ، - 9

عتارم اه و  لگنج  تاقیقحت  هسسوم  (. 9  ) ناریا رطعم  ییوراد و  ناهایگ  تاـقیقحت   . 1380 رقاب . دمحم  ییاضر ، راکماک . دـنمیاج ، - 10
ص 27 . 

عتارم . اهلگنج و  تاقیقحت  هسسوم  ییوراد . ناهایگ  هلیسو  هب  نامرد  . 1381 قداص .  دمحم  ناحجر ، - 11
صص 151-153 . یجیهال . ییوراد . ناهایگ   . 1382 ایرآ . شیلرگتحالف ، - 12

هنایزار . یفیک  یمک و  درکلمع  رب  ییایمیش  یلآ و  ياهدوک  یسررب  تاقیقحت  حرط  ییاهن  شرازگ  میهاربا . يدابآ ، روشاع  یفیرش  - 13
ص 328 . نارهت . هاگشناد  ناریا . ییوراد  ناهایگ  یکشزپ و  تادرفم  بوقعی . یچ ، هنییآ  - 14

Penelope ody Mnimh, The herb society’s complete medicinal herbal, Do rling limited, . 15
.Lodon, 1993

یبوط تیاس  : عبنم

نادرگباتفآ شخب  افش  ياه  هخسن 

هک دنیآ  یم  تسد  هب  هزور  تفه  هدش  هتـشاک  رذبزا  نادرگباتفآ  ياهگرب  . تسا نآ  هناد ي  گرب و  نادرگباتفآ  هدافتـسا  دروم  ياهمادنا 
ياـه نیماـتیو  لـیفورلک و  ياراد  دنتــسه و  ینف  رایــسب  ییاذــغ  داوـم  رظن  زا  . دــنوش یم  هتــشاک  كاـخ  يرتـم  یتناــس  قــمع 2/5  رد 
هسیک هایگ  نیا  هراصع ي  . تسا نیئتورپ  یلآ  داوم  میساتپ و  میزینم ـ  میـسلک ـ  یندعم  ياهداوم  نیماتیو C و  نیساین و  ای  B3،B2،B1،A

هاگتسد یگدننک  كاپ  یگدننک و  مرن  تیصاخ  میـسلک  نتـشاد  رطاخ  هب  دنک و  یم  تیوقت  ار  بلق  اهفنل و  ، نوخ شدرگ  ، دبک ، ارفـص ي 
عرازم زا  ناوت  یم  زین  ار  نادرگباتفآ  گرب  . دوش هدافتـسا  گنر  هریت  زبس  هزاـت  ياـهگرب  زا  تسا  رتهب  نتفرگ  بآ  تهج  . دراد ار  شراوگ 

. دومن هیهت 
اهیرامیب نامرد  رد  ناهایگ  اه و  هویم  صاوخ  : عبنم

هناودنه شخبافش  ياه  هخسن 

ناقری . تسا ندب  ترارح  هدننک ي  مک  یئوراد  صاوخ  رظن  زا  دناشن و  یم  ورف  ار  طرفم  ياهـشطع  تسا و  درـس  یتعیبط  ياراد  هناودـنه 
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یم ورف  ار  جازم  مرگ  ياـهبت  يدـبک و  يوـیلک و  ياـهباهتلا  اـه و  درد  وـلگ  . تـسا دــیفم  یتـبوطر  ياـه  هفرــس  يارب  درب . یم  نـیب  زا  ار 
خفن و دنق و  ضرم  درد و  ولهپ  اپ و  تسد و  ناهد و  ياهـشزوس  راردا و  يزمرق  ای  يدرز  راردا و  ياهـشزوس  عفر  رد  هناودنه  بآ  . دناشن

يرتمک رادقم  هناودنه  . دراد میساتپ  ناوارف و   A نیماتیو نآ  تسوپ  هناودنه و  . تسا رثؤم  ندب  شراخ  هیلک و  گنـسو  هدور  هدـعم و  داب 
داوم يرتشیب  رادـقم  میریگب  بآ  شیاه  هناد  تسوپ و  اـب  هارمه  ار  هناودـنه  رگا  . تسا اراد  ار  لـیفورلک  یندـعم و  داوم  اـه و  نیماـتیو  زا 

ینیریـش تدشزاقیرط  نیدب  مینک و  فرـصم  ینورد  زمرق  تمـسق  طقف  هکنیا  ات  . میروآ یم  تسد  هب  نآ  زا  لیفورلک  نیماتیو و  یندعم و 
. دوش یم  هتساک  نآ  ظیلغ 

هیلک گنـس  عفد  ثعاب  دـنک و  یم  دایز  ار  راردا  هناودـنه  . دـشاب یم  ارفـص  هسیک  اـه و  هیلک  بوخ  رایـسب  هدـننک ي  كاـپ  هناودـنه  بآ 
زور و لوط  مامت  رد  ار  هناودـنه  بآ  . تسا هارمه  اهمیزنآ  زا  يدایز  رادـقم  اب  نینچمه  هناودـنه  بآ  . ددرگ یم  ندـب  زا  یفاضا  تاعیامو 

اهتدـم درک و  دـمجنم  لاـچخی  رد  ار  هناودـنه  بآ  ناوت  یم  یتح  . دومن فرـصم  ناوت  یم  باوخ  زا  لـبق  اـی  اهاذـغ و  نیب  رد  هزور  همه 
نیراـکاس هب  موسوم  هناودـنه  دـنق  . دزاـس یم  بوطرم  ار  جازم  کـشخ  رغـال و  دارفا  ندـب  هناودـنه  بآ  . دومن يراد  هگن  فرـصم  تهج 

دیسا کیئلوا و  دیسا  دننام  هدشن  عابشا  برچ  ياهدیسا  ياراد  هناودنه  هناد  زغم  . دراد دوجو  لورتیس  مانب  يا  هنیمآ  دیسا  نآ  بآرد  . تسا
جازم درـس  دارفا  يارب  هناودنه  دایز  فرـصم  . دراد زین  یئوراد  هدافتـسا ي  دراوم  ییاذغ  فرـصم  رب  هوالع  هک  . دشاب یم  هریغو  کیئلونیل 

. دنک یم  داجیا  لصافم  درد  دزاس و  یم  دراو  بیسآ  اهنآ  لاحط  هدعم و  هب  تسا ، رضم 
اهیرامیب نامرد  رد  ناهایگ  اه و  هویم  صاوخ  : عبنم

جیوه شخبافش  ياه  هخسن 

میدس و میساتپ ، نهآ ، ، رفـسف ، میـسلک یندعم  داوم  نیماتیو D،E،K،A،B و  يدایز  رایـسب  رادقم  تساه و  هویم  بآ  ناطلـس  جـیوه  بآ 
. دراد هریغ 

وم و تسوپ و  . دزاس یم  مکحم  ار  اهناوختـسا  اهنادند و  مرن و  ار  اه  هدور  هراوید ي  جـیوه  بآ  رد  دوجوم  میزینم  میـسلک و  ییایلق  داوم 
كاپ نآ  تیـصاخ  نیرتمهم  اما  . دـنک یم  کمک  راردا  عفد  هب  .و  دزاـس یم  ینغ  اـهنآ  هدـنزاس ي  یندـعم  داوم  اـهنیئتورپ و  زا  ار  اـهنخان 
تسا دیفم  رایسب  نوخ  یبرچ  تباید و  ینوخ ، مک  دننام  یضارما  يارب  دوش و  یم  اهمـشچ  تیوقت  ثعاب  جیوه  بآ  . تسا دبک  یگدننک 

هرهچ گنر  جیوه  بآ  . دشاب یم  ناردام  ریـش  هدنهد  شیازفا  هدننک و  مرن  شخبمارآ و  لگنا و  دض  . دنک یم  میظنت  ار  اه  هدور  تیلاعف  و 
دیفم تسوپ  يریپ  زا  يریگولج  هدـعم و  مخز  ییاهتـشا ، مک  ، يا هدور  ياهبت  مسیتامور و  يارب  .و  دـیامن یم  لاهـسا  عفر  ، دـنک یم  زاب  ار 
لباقم رد  ار  ندب  دوش و  یم  ندب  زاس  نوصم  متـسیس  تیوقت  ثعاب  هدوب  ندب  ياهلولـس  ظفاحم  جـیوه  رد  دوجوم  نتوراگاتب  هدام  . تسا

زا تروص  هب  جیوه  بآ  شلام  . تسا ناطرس  دض  دوش و  یم  ندب  زا  مومس  عفد  بجوم  جیوه  . دنک یم  مواقم  فلتخم  ياه  يرامیب  زورب 
دیفم دنراد  سفن  یگنت  هک  یـصاخشا  يارب  دوش و  یم  اهدید  تیوقت  ثعاب  جیوه  بآ  ندروخ  دنک . یم  يریگولج  نآ  كورچ  نیچ و 

كدوک دـشر  رد  جـیوه  بآ  . دزاس یم  لداعتم  ار  ندـب  نزو  فرطرب و  ار  يرغال  یقاـچ و  عفترم ، ار  شراوگ  هاگتـسد  تالکـشم  . تسا
. تسا رثوم 

یم کمک  دـبک  زا  اهیبرچ  هنهک و  ياهارفـص  عفد  هب  جـیوه  بآ  مظنم  فرـصم  . تسا يوقم  رایـسب  جانفـسا  بآ  اـب  جـیوه  بآ  طولخم 
رادقم يواح  هکنوچ  دشاب  دودـحم  دـیاب  جـیوه  بآ  فرـصم  . دـیآ یم  نییاپ  زین  ندـب  لورتسلک  دور  یم  نییاپ  یبرچ  هک  یماگنه  . دـنک
ثعاب ینالوط  تدـم  هب  دایز  فرـصم  . دـنک یم  دـبک  تنوفع  تیمومـسم و  داـجیا   A نیماـتیو داـیز  فرـصم  تسا و   A نیماتیو يداـیز 
نتـشاد رطاخ  هب  ار  جیوه  بآ  تسا  هتفه  رد  ناویل  شـش  یلا  جنپ  دودـح  لآ  هدـیا  فرـصم  رادـقم  . تسا يدرز  هب  هرهچ  گنر  شیارگ 

. دومن فرصم  هدومن و  طولخم  ناهایگ  رگید  ياه  هراصع  اب  ناوت  یم  عوبطم  يوب  معط و 
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. دهد یم  بآ  مرگ  جیوه 350-500  ولیک  ره 
اهیرامیب نامرد  رد  ناهایگ  اه و  هویم  صاوخ  : عبنم : عبنم

وله شخب  افش  ياه  هخسن 

بآ اب  تسیاب  یم  هک  دـهد  یم  یظیلغ  بآ  يریگ  بآ  رد  . دـشاب یم  ناـگمه  هقـالع ي  دروم  زین  وله  هویم  . تسا خرـس  لـگ  هریت  زا  وله 
دوش . قیقر  یلومعم 

میساتپ و ، رفـسف ، نهآ ، میـسلک لماش  یندعم  داوم  نیـساین و   C،B2،B1 ياـهنیماتیو يواـح  نینچمه  . دراد  A نیماتیو یناوارفرادـقم  وله 
ناسآ ار  عفد  لمع  ددرگ . یم  گرزب  هدور ي  لکش  یجوم  ياهتکرح  کیرحت  ببس  ، دهد یم  وشتسش  ار  اه  هدور  وله  دشاب . یم  میدس 
رگید یهاگحبص و  تلاسک  لثم  نانز  يرادراب  نامز  تالکـشم  عفر  رد  يزیمآ  تیقفوم  روط  هب  وله  بآ  . دزاس یم  فرطرب  ار  تسوبی  و 

دنچ زا  دعب  هچرگا  زبس  ياهوله  باختنا  زا  . دنتـسه رتهب  گنر  هریت  تفـس و  یمک  ياهوله  يریگبآ  تهج  . دنک یم  ناوارف  کمک  دراوم 
هتبلا . دنتـسین نیریـش  شفنب  اـی  یجنراـن  اـی  هریت  هدرز  ياـهوله  هزادـنا ي  هب  زبس  ياـهوله  . دومن رظنفرـص  تسیاـب  یم  دـنوش  یم  مرن  زور 

مرگ تعیبط  هکنانآ  صوصخب  جازم  مرگ  دارفا  يارب  تسا و  درس  وله  هویم  تعیبط  . دنتسه رتهب  هریت  گنر  اب  یتخردرـس  هدیـسر  ياهوله 
زا . تسا رثؤم  هیلک  دـبک و  ترارح  لیلقترد  وله  . دزاس یم  ناسآ  يوارفـص  دارفا  رد  ار  ارفـص  عفد  حـشرت و  . تسا دـیفم  دـنراد  کشخ  و 

عفترم ار  نوخ  تالالتخا  وله  . درب یم  نایم  زا  ار  هدور  ياهلگنا  تسا و  شک  مرک  وله  هراـصع ي  . دومن هیهت  هراـصع  ناوت  یم  وله  گرب 
. دنک یم  فرطرب  ار  همضاه  ءوس  دزاس و  یم 

اهیرامیب نامرد  رد  ناهایگ  اه و  هویم  صاوخ  عبنم :

سالیگ شخب  افش  ياه  هخسن 

ياراد تـــسا و  نیــــساین  کـــیلوف و  دیــــسا  ياــه C،B2،B1،A و  نیماــتیو  زا  يراشرـــس  عــبنم  يوــقم و  رایـــسب  ســـالیگ  بآ 
نیا لیلد  دروآ . یم  نییاپ  ار  نوخ  دیـسا  دراد و  ییایلق  تلاـح  سـالیگ  بآ  . تسا میـساتپ  رفـسف و  ، میزینم ، نهآ ، نیرولف ، تلاـبک ، میـسلک

زا رتهب  تفـس  گـنر و  هریت  یلیخ  ياهـسالیگ  فرـصم  تهج  . دراد شقن  زین  تاتـسورپ  تـالالتخا  ناـمرد  رد  سـالیگ  بآ  تاریثأـترما 
. دنوش فذح  تسا  رتهب  هدش  هل  ياه  سالیگ  . تسا هدیسر  مرن و  ياهسالیگ 

اهیرامیب نامرد  رد  ناهایگ  اه و  هویم  صاوخ  عبنم :

کشمت شخب  افش  ياه  هخسن 

معط تهج  نیمه  هب  تسا  بیس  ياهدیسا  ومیل و  رهوج  ، دنق ،C نیماتیو زا  راشرس  کشمت  هویم  . تسا نآ  هویم  کشمت  تمسق  نیرتدیفم 
دض کشخ و  رایسب  نآ  هویم  درب . یم  نیب  زا  ار  نوخ  یشرت  دنک و  یم  ییایلق  ار  نوخ  دایز  حالما  نتشاد  تلع  هب  دراد و  یعوبطم  شرت 
روآ اهتـشا  نیلم و  کـشمت  دزاـس . یم  عفر  ار  نوخ  ندوب  قیقر  تلاـح  . ددـنب یم  قورع  هب  ار  اـهبورکیم  دورو  هار  تسا و  ندـب  تبوـطر 

ار هدعم  درد  تسا و  نییارش  یگتفرگ  مسیتامور و  يوراد  نیرتهب  . تسا ارفص  هسیک  هدننک  كاپ  نکسم و  دنک ، یم  دایز  ار  راردا  تسا ،
کـشمت بآ  . دنک یم  ناسآ  ار  سفنت  نآ  ندروخ  تسا و  دـیفم  دـنق  ضرم  هب  نایالتبم  يارب  کشمت  رد  دوجوم  دـنق  . دـهد یم  نیکـست 

کشمت بآ  . تسا عفان  نیزنآ  ولگ و  درد  يارب  نآ  هدناشوج ي  هرغرغ  . تسا دیفم  رایـسب  کخرـس  ناغرم و  هلبآ  بت و  هب  نایالتبم  يارب 
. تسا شخب  دوس  دبک  ارفص و  باهتلا  ناقری و  عفر  يارب 

فرطرب ار  ناهد  دب  يوب  درب و  یم  نیب  زا  ار  ناهد  ياهـشوج  . تسا دیفم  اهنآ  یـسح  یب  عفر  اه و  هثل  مرو  تهج  کشمت  گرب  ندـیوج 
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هجلاعم لاهـسا و  ندـمآ  دـنب  هدـعم و  يزیرنوخ  هدـعم و  تیوقت  تهج  دنـشاب  هزات  رگا  کشمت  هقاس ي  گرب و  بآ  ندیـشون  . دـنک یم 
هیلک و گنس  لاهسا ، ندروآ  دنبرب  هوالع  هویم  نیا  هشیر  نآ  ندیشون  . دروآ یم  دنب  ار  لاهسا  کشمت  هویم ي  لگ  تسا  دنمدوس  ریساوب 

نیمه زین  نآ  لگ  . دـنک یم  کشخ  ار  اهنآ  تسا و  دـیفم  یکرچ  رادـبآ و  ياهمخز  تهج  کـشمت  هویم ي  بآ  . دـنک یم  درخ  ار  هناـثم 
یم وم  ندـش  دیفـس  عنام  نآ  زا  ررکم  هدافتـسا  دـنک و  یم  هایـس  ار  وم  کـشمت  هقاـس ي  هویم و  گرب و  بآ  ندیـشون  . دراد ار  تیـصاخ 

ناوج ياه  هقاس  ياهگرب و  . تسا ناسنا  ندب  يوم  یهایس  لماعزنگنم  تسا . کشمت  رد  ناوارف  زنگنم  دوجو  تلع  هب  تیصاخ  نیا  . ددرگ
. دومن فرصم  هتفرگ و  بآ  هدومن و  يروآ  عمج  ناوت  یم  ار  کشمت 

اهیرامیب نامرد  رد  ناهایگ  اه و  هویم  صاوخ  عبنم :

ژاتساید زایپ  شخبافش  ياه  هخسن 

لیبـــــــــق زا  یندــــــــــعم  حــــــــــالما  ياـــــــــــه A،B و  نیماــــــــــــتیو  ناوارف و  نیماــــــــــــتیو ث  ياراد  ماــــــــــــخزایپ 
رد دوجوم  درگوگ  . درب یم  الاب  ار  رکفت  تردقرفسف  تسا . موم  غمص و  ، تارتیس ، میسلک ، سیلیـس ، دی ، میدس ، میـساتپ ، رفـسف ، نهآ ، درگوگ

نامردرد .و  تسا دی  يارادزایپ  . تسا رثوم  پیرگ  تیـشنورب و  ، ولگ مرو  ، مسآ ندرک  فرطرب  اهـشش  ، نوخ ندرک  ینوفعدـض  تهج  زایپ 
يرورـض اـهگر  اهناوختـسا و  يرادـهگن  رد  زاـیپ  رد  دوجوم  سیلیـس  . دراد ناورف  ریثأـت  تسوپ  ریز  تسوپ  ریز  ياهـشوج  هسبآ و  ، رتاوگ

یتنآ ياراد  .و  دوش یم  یـسنج  ددغ  یـشراوگ و  یکـشا و  هدـغ  تیوقت  بجوم  هک  تسا  زاتـساید  نومروه و  يرادـقم  يواحزایپ  . تسا
مسیتامر تاتسورپ و  ، اهقاس مرو  هناثم ، ، يویلک يدنق ، ياهیرامیب  زا  زایپ  . دنک یم  ینوفع  دض  ار  یسفنت  يرامیب  نوخ و  هک  تسا  کیتویب 

ياه هتکـس  اهگر و  رد  نوخ  ندـش  هتخل  زا  نینچمه  . تسا رثؤم  نرگیم  فیفخ و  یگدروخامرـس  عفررد  دـنک و  یم  يریگولج  یلـصفم 
يوقم ندـب و  یمومع  كرحم  زایپ  بآ  . دزاس یم  فرطرب  ار  یگدـعاق  نارود  رد  ریخأـت  تالکـشم  دـنک و  یم  يریگولج  یبلق  يزغم و 

يرادقم زوراکاس و  دنق  ، نینیلوکولگ هب  موسوم  یهایگ  نیلوسنا  تافـسف و  یمک  رادقم  ياراد  زایپ  . تسا يرتفید  دـض  باصعا و  بلق و 
یم کشا  شزیر  بجوم  تسا و  مشچ  كرحم  لیلاد  روفلوس  . دشاب یم  لیلادروفلوس  مان  هبراّرف  سناسا  نیـسیلآ و  یلونف ، یلپ  تابیکرت 

لامعا لداعت  يا ، هدور  ياـهلگنا  عفد  هلمجزا  تسه  زین  يرگید  صاوخ  ياراد  زاـیپ  بآ  . دور یم  نیب  زا  ترارح  رثارب  سناـسا  نیا  . دوش
هنیس و ندرک  مرن  توبروکسا ، نامرد  ، مکش خفن  ياه  یتحاران  نوخراشف و  دنق و  نتساک  ، يروآ اهتشا  شراوگ و  هاگتسد  کیرحت  ددغ 
، راردا عفد  دبک ، ناطرس  زا  يریگولج  مکش ، ندروآ  بآ  مسیلکلا  نامرد  اه ، یگتسخ  عفر  نیگنـس ، ياذغ  مضه  اهوم ، دشر  طلخ ، عفد 

یناوتاـن ناـمرد  یقاـچ و  عـفر  ، يرکف ياـه  یگتــسخ  یلاـحیب و  عـفر  ، شوـگ یتحاراـن  عـفر  تسوـبی ، عـفر  کـشخ ، ياــه  هفرــس  عـفر 
یتسوپ ياه  یتحاران  ای  فیعـض  هدور  هدـعم و  هک  یناسک  هلمج  زا  دوش  یمن  هیـصوت  زایپ  بآ  زاـیپ و  داـیز  فرـصم  يدراومرد  ، یـسنج

مـضه رید  زایپ  ینورد  كزان  ياه  هیال  . دـننز یم  غورآ  دایز  هک  يدارفا  تیلوک و  هب  نایالتبم  اـی  دـنراد و  يزیرنوخ  هقباـس  اـی  يدـبک و 
گرب اب  هارمه  ناوت  یم  زین  ار  زایپ  . تسا رضم  دنراد  همضاه  ءوس  هک  یناسک  يارب  دنک و  یم  دایز  ار  هدعم  هریش  هتیدیسا ي  زایپ  دنتـسه .
. ددرگ یم  دساف  نوچ  دوش  فرصم  تسیاب  یم  ًاعیرس  زایپ  بآ  دومن . فرصم  طولخم و  رگید  تاجیزبس  بآ  اب  تفرگ و  بآ  نآ 

اهیرامیب نامرد  رد  ناهایگ  اه و  هویم  صاوخ  : عبنم

هتسپ شخبافش  ياه  هخسن 

ياوق يوقم  ًانمـض  دـنک  یم  دـیلوت  دایز  يژرنا  ینغ و  ًابیرقت  ییاذـغ  داوم  رظن  زا  هدوب و  کشخ  مرگ و  یتعیبط  ياراد  هایگ  نیا  هویمزغم 
یتبوطر ءاشنم  هک  يدبک  ياهدرد  فعـض و  تدورب و  هدننک ي  فرطرب  نهذ  يوقم  ندب ـ  يوقم  ینم ، هدام  هدننک  دایز  هدوب و  یلـسانت 

هکیدارفا . دشاب یم  ندب  هدننک  هبرف  هدعم و  يوقم  . دنراد یتبوطر  ءاشنم  هک  یبلق  ياهناقفخ  زا  یـضعب  هدننک  فرطرب  بلق و  يوقم  . دنراد
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دعقم هدش و  التبم  ءاخر  هب  نانآ  هدور  تسار  هکیدارفا  دنتـسین  زاجم  نآ  ندروخ  رد  دنور  یم  یقاچ  هب  ور  لاس  لهچ  زا  رتالاب  نینـس  رد 
مرگ مین  زا  سپ  دنناشوجب و  بآ  رد  تفج  دروم و  گرب  يرادقم  اب  ار  هتسپ  هویم  یبوچ  دیفـس و  تسوپ  دنناوت  یم  دبای  یم  نوریب  نانآ 

نارفعز ینرکـش و  اب  هچنانچ  هتـسپ  تسوپ  يابرم  . دوش یم  هدیـشک  الاب  دـعقم  هدـش و  فرطرب  هدور  تسار  ءاـخر  دننیـشنب  نآ  رد  هدـش 
. دوب دهاوخ  ندب  يرغال  جلاعم  تابوطر و  هدننک  فرطرب  باصعا و  يوقم  دشاب  هدش  تسرد 

اهیرامیب نامرد  رد  ناهایگ  اه و  هویم  صاوخ  : عبنم

هب شخب  افش  ياه  هخسن 

يوقم حرفم و  نآ  هدیـسر  بوخ  نیریـش و  عون  لدـتعم  تعیبط  ياراد  یکاروخ و  نآ  هویم  هچتخرد  تروص  هب  تسا  یهاـیگ  هب  تخرد 
داوم یلآ و  ياهدیسا  يدنق و  داوم  يرادقم  (A)و(C)و  نیماتیو دننام  نیماتیو  عون  دنچ  ياراد  لوبر و  دم  روآ و  طاشن  باصعا و  بلق و 

بالگ يرادقم  دنروآ و  ماوق  هب  هداد  ترارح  ین  رکش  اب  ار  هراصع  نیا  هتفرگ و  بآ  ار  هب  هدیسر  نیریش و  هویم  هچنانچ  دشاب  یم  یناک 
اما . دـشاب یم  زین  لوبردـم  دـهد و  یم  ناـصقن  ار  یحور  تاـناجیه  هدوب و  یبوـخ  يوـقم  حرفم و  تبرـش  نیا  . دـنیازفیب نآ  هب  نارفعز  و 

. تسین حالص  نآ  ندروخ  هدوب و  ضباق  مضه و  رید  رایسب  نآ  ماخ  صوصخ  هب  سران  هویم  ندروخ 
اهیرامیب نامرد  رد  ناهایگ  اه و  هویم  صاوخ  : عبنم

ریجنا شخب  افش  ياه  هخسن 

فعض یتسـس و  ات  هدومن  لیم  یمور  نایداب  یمک  اب  ار  ریجنا  يرادقم  حبـص  زور  ره  زور  یتسیاب 40  ندـش  قاچ  يرغال و  نامرد  تهج 
. ددرگ قاچ  ، رغال صخش  عفر و  ندب 

رتسکاخ ای  دنلامب  هدرک  لح  ریجنا  بآ  رد  هدـییاس  مرن  ار  جاز  جنرـس و  هویج و  اب  اهوم  ندـنک  زا  سپ  تسا  یفاک  اهوم  ندـییورن  تهج 
. دنلامب دنزپب و  ریجنا  هریشرد  ار  ربک  هایگ 

. تسا بوخ  شراخ  عفر  تهج  دیراذگب  شوگ  رد  هدرک و  هلیتف  دییامن و  ریمخ  هدش  هل  ریجنا  ددع  دنچ  اب  هدرک و  هل  ار  لدرخ  هچنانچ 
تـسوپرب دـینک و  طولخم  ینمرا  هدوب  یمک  اب  هدرک و  هل  ار  هزات  ریجنا  ددـع  دـنچ  تسا  یفاک  صرب  کم و  کـک و  کـل و  عفر  تهج 

هدوزفا نآ  هب  ار  هزات  ریجنا  ددع  دنچ  هتخیر و  هملباق  کی  رد  ار  هلیلبنـش  گرب  يرادقم  رگا  دینک  رارکت  راب  نیدنچ  ار  لمع  نیا  دیلامب و 
یم هنیـس  تنوشخ  عفر  دـینک  لیم  ارنآ  زا  يروخابرم  قشاق  کی  يزور  دـییامن و  فاص  ارنآ  بآ  دوش و  هتخپ  اـت  دـیناشوجب  يردـق  هب  و 

. دنک یم  نامرد  یبوخ  هب  ار  امش  یسفنت  يویر و  ياهتنوفع  دنک و 
زیمت یتشگنا  اب  ایرت  كاوسم  هلیسو  هب  هدییاس و  مرن  ارنآ  سپـس  دوش و  هتخوس  هک  يردق  هب  دیراذگبرف  ای  رونترد  ار  ریجنا  ددع  دنچرگا 

. تسا دیفم  زین  هثل  يزیرنوخ  عطق  رد  هدوب و  دننام  یب  امش  ياهنادند  ندرک  دیفس  رد  دیشکب  اهنادند  هب 
ار ریجنا  تخرد  بوچ  رتسکاخ  يرادقم  دیآ  یم  دوجو  هب  قیمع  ياهباوخ  زا  ندش  رادـیب  زا  سپ  ًالومعم  هک  ییاهدردرـس  نامرد  تهج 

. دیلامب رس  یناشیپ و  رب  دینک و  لح  هکرس  رد 
روظنم نیمه  هب  . تسا بسانم  ییوراد  وم  شزیر  عفر  وم و  زایپ  تیوقت  تهج  نآ  رد  درگوگ  ییالاب  دـصرد  نتـشاد  لـیلد  هب  ریجنا  گرب 

. دیهد وشتسش  هبترم  نیدنچ  بآ  رتیل  کی  رد  ار  ریجنا  مرگ  هدناشوج 20  بآ  اب  ار  رس  هنازور  تسا  یفاک 
درد يروف  نیکـست  رد  دیراذگب  هدروخ  مرک  نادند  هرفح  رد  ای  دیلامب  نادند  نب  رب  هدز و  هبنپ  هب  ار  ریجنا  تخرد  هریـش  زا  يرادـقمرگا 

. دنک یم  فرطرب  یبوخ  هب  ار  نآ  هدوب و  رثؤم  نادند 
اهیرامیب نامرد  رد  ناهایگ  اه و  هویم  صاوخ  عبنم :
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ریس شخب  افش  ياه  هخسن 

. تسا دیفم  نادند  نب  تیوقت  هثل و  فعض  یتسس و  عفر  تهج  هدش  ردوپ  ربونص  تخرد  گرب  هریز و  اب  ریس  هتخپ ي  ندروخ 
اهنآ تنوفع  كرچ و  ندرک  زابرـس  ندـش و  زاب  ببـس  رادـبآ  نیکرچ و  تاحارج  يور  رب  لسع  ابریـس  هقاـس  گرب و  هتخپ  بآ  ندـیلام 

سیخزا سپ  هتخپ و  شوـج و  بآ  يرادـقم  رد  ارنآ  هدرک  هل  هدـیبوک و  ار  ریـس  لاـقثم  دودـح 2  رگا  . تسا رثؤم  يدوبهب  رد  هدـیدرگ و 
. دنک یم  تیمومسم  عفر  دییامن  لیم  ار  نآ  زور  هنابش  کی  تدم  هب  ندروخ 

فرطرب ار  ناهد  تفا  شوج و  ، دـیهد وشتـسش  نآ  بآ  اب  ار  ناهد  زور  دـنچ  هدومن و  فاـص  ارنآ  بآ  هدـناشوج و  ارریـس  مخت  هچناـنچ 
. دنک یم  ینوفعدض  ار  ناهد  ياضف  هتخاس و 

اب ار  رس  هنازور  دییامن و  هفاضا  هکرس  یمک  هدناشوج  مدنگ  لگ  مرگ  اب 10  ار  ریس  ددع  وم 5  یگتسکش  نامرد  ندش و  درخ  عفر  تهج 
. دییوشب نآ 

اهیرامیب نامرد  رد  ناهایگ  اه و  هویم  صاوخ  : عبنم

یگنرف توت  شخبافش  ياه  هخسن 

. تسا يوقم  معط و  شوخ  رایسب  یگنرف  توت  هراصع ي 
کمن و ، میساتپ ، میدس ، دی ، میزینم ، مرب ، رفسف ، میسلک  ، نهآ  ، سیلیس دننام  یندعم  حالما  زلولس و  ، زلوول ، زکولگ ياراد  دراد و  درس  یتعیبط 
نیماـتیو A،B12 و یمک  C و  نیماتیو يدایز  رادـقم  برچ و  داوم  کیرتیـس و  ياهدیـسا  و  دوسود ، تاـنبرکیب  ییاـیلق  ینیئتورپ و  داوم 

یلآ هدام  نیا  تسا و  هنکـسم  هدام ي  ياراد  هک  تسا  یئانثتـسا  ياـه  هویمزا  یکی  یگنرف  توت  تسا . نآ  ياـه  هناد  رد  نغور  يرادـقم 
اهتفاب و نوخ و  هدننک ي  هیفـصت  یگنرف  توت  . دنک یم  لمع  نیرپسآ  دـننام  تسا و  درد  شخب  مارآ  یـساسا  هدام  هک  تسا ، تالـسیلاس 

نیا رد  نآ  فرـصم  دیآ و  یم  لمع  هب  راهب  رد  هویم  نیا  . دزاس یم  ناسآ  ار  عفد  لمع  تسا و  هدننک  ناور  یگنرف  توت  تسا . تالـضع 
تسا و روآ  اهتـشا  يوقم و  یگنرف  توت  هویم  . دـنک یم  عفد  ار  ناتـسمز  لصف  لوطرد  ندـب  رد  هدـش  بوسر  ياهیگدولآ  مومـس و  لصف 

فعـض ، اـهدرد زا  يرایـسب  ، تسوبی ، ینوـخ مک  لکـشم  ، تباـید ، باـهتلا ، بت ، شطع . دـنک یم  ظـفح  ار  ندـب  تاـعیام  تیوـقت و  ار  ندـب 
عفد ار  هیلک  هناثم و  گنـس  فرطرب و  ار  لاهـسا  یگنرف  توت  هشیر ي  هراصع ي  . دنک یم  فرطرب  ار  هنکآ  تروص و  ياهـشوج  ، باصعا

هب طوـبرم  تالکــشم  دـنک و  یم  داـیز  ار  راردا  یگنرف  توـت  . تـسا دـیفم  رثوـم و  دـبک  مرو  ، ریــساوب ، سفن یگنت  ناـمرد  رد  . دـنک یم 
ياه هکل  دـیامن و  یم  تیوقت  ار  ندـب  یمومع  ياوق  میظنت و  ار  نوخراشف  یگنرف  توت  بآ  میژر  . دزاـس یم  عفترم  ار  راردا  ياهـشزوس 
دنوش یم  دـیلوت  فارطا  رد  هک  نیریـش  یلـصف و  هزاـت و  ياـه  یگنرف  توت  هک  تسا  رتهب  فرـصم  تهج  . دزاـس یم  فرطرب  ار  تروص 

. دشاب هریغ  شک و  تفآ  مومس  عون  ره  زا  يراع  دیاب  اه  هویم  دومن  فرصم 
اهیرامیب نامرد  رد  ناهایگ  اه و  هویم  صاوخ  : عبنم

رانا شخب  افش  ياه  هخسن 

دیراذگبرف و ایرونترد  شتآ  رانک  هتفرگریمخ و  اب  ار  نآ  خاروسو  هدرکرپ  نیریـش  ماداب  نغور  زا  ار  نآ  ، هدرک خاروس  ار  نیریـشرانا  رگا 
یکشخ دردراچد و  هک  راب  ره  دیزیرب و  يا  هشیش  رد  هدرک و  فاص  ار  نآ  سپس  دوش و  رانا  بذج  نغور  ات  هداد  تکرح  هبترم  نیدنچ 

. دراد روکذم  ياهیرامیب  نامرد  رد  یهجوت  لباق  رثا  دیکمب  ار  نآ  زا  يرادقم  دیدش  یکشخ  ياه  هفرس  هنیس و 
مین هدرک و  طولخم  هدش  کشخ  لاقترپ  تسوپ  مرگ  دیب و 15  تسوپ  مرگ  اب 15  اررانا  تسوپ  مرگ  تسا 20  یفاکرس  هروش  عفر  تهج 
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. دیلامب رس  رب  هدرک  طولخم  کچرک  نغور  اب  ار  اهنآ  بآ  هدناشوجار و  اهنآ  مزال  هزادنا  هب  دییامن و  بوک 
نامرد تهج  دـیلامب  تسوپرب  ار  نآ  دـییامن و  هل  هتخپ و  بوخ  نآ  محـش  تسوپ و  اب  هارمه  لماکروط  هب  ار  نیریـش  شرترانا و  هچناـنچ 

. تسا دیفم  تسوپ  شراخ  برج و 
. تسا دیفم  شوگ  درد  نیکست  تهج  شوگ  رد  هدش  هداد  حرش  ریز  رد  نآ  هیهت  روتسد  هک  ینغور  ندناکچ 

: هیهت روتسد 
رانا بذج  نغور  ات  دیراذگبرف  ای  رونت  رد  شتآرانک  رد  دیزیرب و  هدش  خاروس  رانا  رد  ار  خلت  ماداب  نغور  ای  خرـس  لگ  نغور  يرادـقم 

. دیناکچب شوگ  رد  ار  نآ  هرطق  دنچ  دییامن و  فاص  ار  نغور  سپس  ، دوش
ادـص هدـعم و  خـفن  عفررد  دـییامن  لیم  هدرک و  طولخم  کشخ  هچولآ  کشرز و  ، بانع هدـناشوج و  بآ  اب  هتفرگ و  ار  رانا  بآ  هچنانچ 

. تسا رثؤم  نآ  ندرک 
یم عفد  یبوخ  هب  ار  اهنآ  هدرک و  دوبان  ار  هدور  هدـعم و  ياه  مرک  نیریتدـلپ  يالاب  دـصرد  نتـشاد  لـیلد  هب  ( شرت راـنا  صوصخ  هب  ) راـنا

. دییامن لیم  هدرک  طولخم  مرگ  بآ  یمک  اب  ار  دنشاب  هدرک  کشخ  ار  نآ  مامت  هک  رانا  هدش  ردوپ  زا  مرگ   5. دنک
2، رداشن لاقثم  اب 1/5  ار  رانا  لگ  لاـقثم  تسا 7  یفاک  نآ  ندرک  وبـشوخ  ناهد و  ییوبدب  اهنآ و  مرج  عفر  ، اهنادـند ندرک  دیفـس  تهج 

دیشکب . اهنادند  هبو  دیبوکب  دینک و  طولخم  ار  هتخوس  لسع  کمن و  لاقثم  هتخوس و 7  هنوپ  لاقثم   7، وزام لاقثم   1 یهوک ، زیوم  لاقثم 
میزینم و ، میساتپ ، یلآ ياهدیسا  ، يدنق داوم  ياه B2،B1،C و  نیماتیو  یناوارف  رادقم  ياراد  رانا  . تسا تیـصاخرپ  ياه  هویم  هلمج  زارانا 

دبک یگتفرگ  عفررد  دننک و  یم  دایز  ار  دبک  ياهلولس  تیلاعف  نوچ  . تسا رثؤم  نوخ  يوشتسش  رد  میزینم  میساتپ و  دوجو  . تسا میـسلک 
رانا بآ  . دراد یمهم  شقن  رانا  بآ  نوخ  صوصخ  هب  ندـب  تاعیام  لداعت  ظـفحرد  نینچمه  ندـب و  زا  مومـس  لورتسلک و  هروا و  عفد  و 

تـسا هدش  بیکرت  یلآ  داوم  اب  نوچ  رانا  بآ  حالما  ، دنک زاب  ار  اهتـشا  ات  دوش  لیم  اذـغ  زا  لبق  تسا  رتهب  تسا و  یگدروخ  امرـس  دـض 
هک يرگید  تیـصاخ  . تسا رثؤم  رایـسب  ندب  یمومع  تیوقت  باصعا و  فعـض  ینوخ و  مک  مسیتیـشار و  يرامیبرد  هدـش و  بذـج  دوز 
رد یفاک  هزادنا ي  هب  هک  کیراترات  دیـسا  . تسا یحور  دب  تالاح  بلق و  یگتفرگ  هدعم و  ینیگنـس  عفر  هدش  نایب  تایاور  رد  رانا  يارب 
یم دایز  ار  مضه  راک  هب  طوبرم  ياهزاتـساید  دنازوس و  یم  ار  یفاضا  ياهدـنق  ، دـنک یم  دایز  ار  هدـعملازول  تاحـشرت  تسا  دوجومرانا 

نیاربانب . دـنک یم  هدامآ  اهـسوریو  ندومن  رود  عافد و  يارب  ار  هدور  رادـج  دـنک  كاپ  ار  اه  هدور  اه و  هدـعم  دـناوت  یم  نوچراـنا  دـنک .
هروا و دزاـس و  یم  لاـعف  ار  دـبک  ياهلولـس  هلیـسو  نیدـب  دـبای و  یم  يا  هزاـت  تاـیح  قـنور و  بلق  دزیر و  یمن  بلق  نوـخ و  هب  موـمس 

حالصا ار  نوخ  اه و  هدور  هدعم و  دبک و  رانا  بآ  . دیآ یم  دوجو  هب  لداعت  نوخ  تاعیام  رد  دندرگ و  یم  عفد  رگید  مومـس  لورتسلک و 
هک ار  نادـند  يدرز  صوصخم  ياهدیـسا  نتـشاد  هطـساو ي  هب  رانا  هک  صوصخ  هب  دور  یم  نایم  زا  ناـهد  دـب  يوب  ورنیا  زا  دـنک و  یم 

هکنآ يارب  هک  تسا  هدـمآ  یتایاور  رد  . تسا رثوم  یحور  دـب  تالاح  عفر  رد  نوخ  حالـصا  اب  هدرک و  فرطرب  دـنک  یم  دـب  يوب  داـجیا 
مرگ ياهمرو  ياوادـم  يارب  درـس  تعیبط  نتـشادرطاخ  هب  رانا  دـنهد . یم  رانا  بآ  دـنک  تبحـص  بوخ  دوش و  زاب  رتدوز  كدوک  ناـبز 

ار نرگیم  . دنک یم  يریگولج  یگتفرگرگ  زا  رادراب  نانز  رد  . دوش یم  فرـصم  یلخاد  ءاضعا  ریاس  مرو  هیلک و  و  دبک ، مرو  دننام  یلخاد 
تسا نکمم  ای  دوش و  یم  هارمه  شزوس  اب  راردا  جورخ  دنت  ياه  هیودا  ای  هیذغا  یضعبرد  يور  هدایز  رثا  رد  یهاگ  دزاس و  یم  فرطرب 

یم ناسآ  ار  نآ  عفد  حـشرت و  ناور و  ار  ارفـص  رانا  . دـندرگ اوادـمرانا  بر  ای  رانا  بآ  اب  بآ  دـیاب  تلاح  ود  رهرد  هک  دوش  هدولآ  نوخ 
زاس راک  رایـسب  سیراکـسا  ای  ودـک و  مرک  صوصخ  هب  يا  هدور  ياهمرک  عاونا  عفد  رد  رانا  هقاـس  هشیر ي و  تسوپ  هدـناشوج ي  . دـنک
یم الاب  دـنروخ  یم  هچ  ره  دـننک و  یم  موادـم  دـیدش و  غارفتـسا  هدـعم  ياه  یتحاران  رگید  اب  مخزرثارد  هکیدارفا  يارب  راـنا  بآ  . تسا

. تسا دیفم  دنروآ 
اهیرامیب نامرد  رد  ناهایگ  اه و  هویم  صاوخ  : عبنم
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روگنا شخب  افش  ياه  هخسن 

. تسا یعیبط  رکش  ًاتدمع  هک  تسا  یناوارف  ییاذغ  داوم  ياراد  روگنا 
میزینم ، نهآ ، روئولف سم  ، رلک ، میـسلک لماش  یندعم  داوم  یناوارف  رادـقم  نیماتیو C،B2،B1،A و  يدایز  رادـقم  ياراد  هزاـت  روگنا  بآ 
كرحم از و  يژرنا  یعیبط  ياهرکش  کیرات و  رات  دیسا  بوخ  رایسب  عبنم  روگنا  بآ  . دشاب یم  روفلس  ناکیلیس و  ، میـساتپ رفـسف ، ، زنگنم ،

دنوش و یم  عفد  ندـب  رد  یفاضا  ياذـغ  دـئاز و  داوم  اریز  تسا  يرورـض  الاب  زاس  تخوس و  عقاوم  یـضعبرد  . تسا ندـب  زاس  تخوس و 
بجوم روگنا  بآ  ناوارف  یندعم  داوم  . تسا دنمدوس  ندب  یفاضا  نزو  نتساک  تهج  درب  یم  الاب  ار  ندب  زاسو  تخوس  روگنا  بآ  نوچ 
يژرنا ربارفــص و  ، رّدـم ، نیلمروـگنا بآ  . دــنک یم  کـیرحت  نوـخ  ندوـمن  هیفــصت  تـهج  ار  دــبک  دوـش و  یم  نوـخ  داـیدزا  يزیمت و 

مضه يارب  ندب  دوش و  یم  نوخ  دراو  رییغت  نودب  روگنا  دنق  اریز  : تسا هداس  رایـسب  ندب  يارب  نآ  مضه  هک  تسا  يا  هویم  روگنا  . تساز
ناسآ اه  هدور  هب  هدعم  زا  ار  اذغ  روبعروگنا  بآ  یشرت   . دنتسین روطنیا  يا  هتساشن  يدنق و  داوم  ریاس  هک  یتروص  رد   . درادن یلکشم  نآ 
دننام یلامعا  زا  روگنا  . ددرگ یم  ندب  كرحت  بجوم  هک  دیآ  یم  دوجو  هب  ورین  دـلوم  داوم  نوخ  هب  روگنا  دـنق  دورو  رثا  رد  دـنک و  یم 
يویر يدلج و  ضارما  یضعب  برس و  هویج و  نمزم  تیمومسم  ، هناثم دبک و  رد  گنـس  ندش  ادیپ  يزیرنوخ ، ، همـضاه ءوس  ، ندرک شرت 

ضارما مسیتامور ، يور  روگنا  ینامرد  رثا  . تساه هدور  هدـعم و  زا  تسردان  هیذـغت  يایاقب  هدـننک  كاپ  روگنا  بآ  . دـنک یم  يریگولج 
کیدزن رایـسب  ردام  ریـش  هب  صاوخ  رظن  زا  روگنا  بآ  . تسا دـیفم  رایـسب  نوخ  هروا  ندـش  دایز  نوخ و  راشف  ، سرقن يدـیرو ، ینایرش و 

نیازا درب و  یم  نیب  زا  ار  نوخ  یـشرت  روگنا  دـنوشن  لفاغ  روگنا  بآ  ندروخ  زا  دـیاب  دنتـسه  رتشیب  یتمالـس  ناهاوخ  هک  یناـسک  تسا 
کی لداـعم  نآ  يولیک  ره  دـنک  یم  دـیلوت  يژرنا  ندـب  رد  تشوگ  ربارب  روگنا 2  . تسا نیریـش  شوج  مرگ  لداـعم 6  نآ  يولیکرهرظن 
ندب نزو  ندوب  دایز  مک و  درب و  یم  نیب  زا  ار  نوخ  یفاضا  لورتسلک  و  دنک ، یم  قیقر  ار  ارفص  روگنا  . دراد یمس  دض  تیصاخ  ریـشرتیل 

. دنک یم  حالصا  ار 
شپت دوش و  یم  طاشن  بجوم  ندب  رد  زلف  نیا  . دراد میـساتپ  روگنا  . درب یم  نیبزا  ار  هودنا  مغ و  دراد و  یمدآ  ناور  رب  میقتـسم  رثاروگنا 

ياه هبارهز  روگنا  . تسا باـصعا  هلـسلس  زغم و  ياذـغ  هک  تسا  يداـیز  ياـه  تافـسف  ياراد  نینچمه  روگنا  دـنک  یم  هجلاـعم  ار  بلق 
تیمومـسم دندرگ و  بذج  ًاددجم  تالوضف  رد  دوجوم  مومـس  دوش  یم  ببـس  تسوبی  . تسا تسوبی  عفاد  درب و  یم  نیب  زا  ار  یبورکیم 

. دوش داجیا 
اهیرامیب نامرد  رد  ناهایگ  اه و  هویم  صاوخ  عبنم :

کشخ يولآ  شخبافش  ياه  هخسن 

ار نآ  زا  يرادقم  کشخ  يولآ  بآ  نتفرگ  يارب  . دنک یم  فرطرب  يوحن  هب  ار  تسوبی  .و  تسا دـیفم  راک  مک  ياه  هدور  يارب  هویم  نیا 
رد ار  اهنآ  بآ  نامه  اب  سپـس  دـییامن و  ادـج  ار  اـهنآ  هتـسه  دوش و  هدیـسیخ  غاد  بآ  رد  تعاـس  ات 15  تدـم 10  هب  ار  اـهنآ  تفرگ و 

نیماتیو بوخ  عبنم  يذغم و  رایـسب  کشخ  ولآ  بآ  . دینک هفاضا  بآ  تسا  ظیلغ  رگا  هدمآ  تسد  هب  عیام  هب  دـعب  دـیزیرب و  نک  طولخم 
ولآ فرـصم  تـهج  . دنتـسه یبوـخ  ياـهنیلم  کـشخ  وـلآ  بآ  رد  دوـجوم  کـیتیئوک  دیـسا  کـیئوزنب و  دیـسا  . تـسا نـهآ  سم و  A و 

تبرش مرگ   500 نآ 700 ـ  طولخم  بآ  هارمه  هب  هدناسیخ  کشخ  ولآ  ددع  هدزناپره  . دینک باختنا  ار  نیریش  هتسه  گرزب و  ياهکشخ 
. دهد یم 

اهیرامیب نامرد  رد  ناهایگ  اه و  هویم  صاوخ  عبنم :

ودک شخب  افش  ياه  هخسن 
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ياهبت عفر  کشخ و  مرگ و  ياه  هفرس  عفررد  دبک  ییاسران  نامرد  رب  هوالع  دییامن  لیم  یبرچ  نودب  تشوگ  اب  هارمه  ودک  بآ  هچنانچ 
یباوخ یب  عفررد  دیلامب  كدوک  دازون و  یناشیپ  ایرـس  رب  هدرک و  طولخم  وئاز  نز  ریـش  اب  ار  ودک  بآ  يرادقم  رگا  . تسا دیفم  زین  مرگ 

. تسا دیفم  دنراد  مرگ  یتعیبط  جازم  هک  ناکدوک 
شوگ درد  دیناکچب  شوگرد  ییاهنت  هب  ای  هدرک و  طولخم  خلت  ماداب  نغور  ای  خرـس  لگ  نغور  یمک  اب  ار  هزات  ودـک  بآ  يرادـقمرگا 

. دهد یم  نیکست  ار  دشاب  یمرگ  تلع  هب  هک 
هژیو هب  اـهمخز  يدوـبهب  ماـیتلارد و  هدروآ و  دـنب  ارنآ  نوـخ  دنـشاپب  تحارج  رب  هدـییاس و  مرن  ار  ودـک  کـشخ  تسوـپزا  يرادـقمرگا 

. تسا رثالا  عیرس  هنکآ  مخز  مرگ و  ياهمخز 
هدرک و طولخم  واگ  ملق  قاسزغم  غرم و  هیپ  ، خلت ماداب  نغور  اب  ار  ودک  مخت  زغم  نغور  لصافم  درد  نیکست  رمک و  اپ و  درد  عفر  تهج 

لحمرب هدرک و  طولخم  هزات  خرـس  لـگ  نغور  اـب  هدـییاس و  مرن  ار  هدـش  کـشخ  يودـک  تسوپ  زا  يرادـقم  رگا  . دـیلامب درد  لـحم  رب 
. ددرگ یم  یگتخوس  دوبهب  نآ و  شزوس  درد و  نیکست  بجوم  دیلامب  یگتخوس 

. تسا دیفم  تسوپ  يور  دیفس  ياه  هکل  نامرد  تهج  تسوپ  یگریت  کل و  عفر  رب  هوالع  هکرس  اب  ودک  تسوپ  ردوپ  طولخم  ندیلام 
ریـش رد  ار  لیگران  يرادقم  نآ  زا  دعب  هدرک و  لیم  ار  ودک  مخت  نغور  ای  دییامن  لیم  ارنآ  هدرک و  خرچ  ار  ودـک  مخت  يرادـقم  هچنانچ 

. تسا برّجم  يرغال  نامرد  رد  يوق  هدننک  قاچ  ناونع  هب  دینک  لیم  هدومن و  فاص  ارنآو  دوش  هتخپ  هک  يردق  هب  هدناشوج 
اهیرامیب نامرد  رد  ناهایگ  اه و  هویم  صاوخ  عبنم :

تورف پیرگ  شخب  افش  ياه  هخسن 

میساتپ ، رفسف ،A نیماتیو یناوارف  رادقم  يواح  تورف  پیرگ  . تسا رتمک  اهنآ  دیسا  رت و  نیریـش  تورف  پیرگ  زمرق  یتروص و  ياه  هنوگ 
نینچمه هویم  نیا  . تسا ینغور  سناسا  یعون  لوتیسونیا و  ، نیتویب ، PP،K،E نیماتیو و  ، C، سکلپمک B نیماتیو یمک  رادقم  نینچمه  و 

ندـب هب  هک  دراد  دوجو  دـیونوالفویب  مان  هب  يا  هدام  هویم  تسوپریز  یتشوگ  دیفـس و  تمـسق  رد  . دراد نیئتورپ  یبرچ و  نهآ و  يرادـقم 
یم الاب  ار  ییوم  ياهگر  هراوید  تمواقم  يریذپ و  ذوفن  تیلباق  داوم  نیا  . دـنک یم  رایـسب  کمک   C نیماتیو ظفح  هدافتسا و  بذجرد و 

پیرگ . دـبای یم  يدوبهبرتعیرـس  دوش  هداد  زین  تاـبکرم  بآ  صخـش ، هب  یگدروخ  هبرـض  یگتفوک و  ياوادـمرد  رگا  رطاـخ  نیا  هب  درب 
دیفم یگدروخامرــس  عـفد  تـهج  تاـبکرم  بآ  ًاــمومع  تورف و  پـیرگ  هراــصع  . تـسا یناورف  یندــعم  داوـم  ياراد  نـینچمه  تورف 

زا شیب  رگا  تابکرم  بآ  دـش  هتفگ  لبق  بلاطم  رد  هکروط  نامه  دومن و  فرـصم  بسانم  هزادـنا  هب  دـیاب  ار  تورف  پیرگ  بآ  . دنتـسه
زا شیب  هتفهره  لوطرد  رگا  . دنوش یم  كوپ  اهنادند  مرن و  اهناوختـسا  . درک دنهاوخ  هجاوم  میـسلک  دوبمک  اب  ار  ندب  دنوش  فرـصم  دـح 
بآ فرصمرادقم  . دوش هتخوس  ندب  رد  هفاضا  دیـسا  ات  دییازفایب  دوخ  یکیزیف  تیلاعفرب  دینک  یم  فرـصم  تابکرم  بآ  مرگ   600-700

ار اهیزبس  تاج و  هویم  زا  يرایـسب  تابکرم و  بآ  . دشاب بسانتم  صخـش  تیلاعف  رادقم  نس و  اب  دـیاب  تاج  هویم  زا  يرایـسب  تابکرم و 
تورف پیرگ  تسا  رتهب  فرـصم  تهج  . دنور یم  تسد  زا  اهنآ  صاوخ  زا  يرایـسب  اریز  دومن  فرـصم  هرابود  درک و  دمجنم  ناوت  یمن 

زا يرادقم  هناد  تسوپ و  ندرک  ادج  زا  دعب  يریگ  بآ  يارب  . دنراد يرتهب  يوب  معط و  اریز  دنوش  باختنا  كزان  تسوپ  اب  نیگنـس  ياه 
. تسا  C نیماتیو دیونیوالفویب و  هدام  يواح  اریز  دنامب  یقاب  تسیاب  یم  هویم  رب  تسوپ  یتشوگ  دیفس  تمسق 

اهیرامیب نامرد  رد  ناهایگ  اه و  هویم  صاوخ  عبنم :

یبالگ شخب  افش  ياه  هخسن 
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یم وشتـسش  ار  هدعم  یبالگ  . تسا هصغ  مغ و  دض  نیرفآ و  يداش  یبالگ  هکنیا  لیبق  زا  . تسا هدـش  لقن  يرایـسب  تایاور  یبالگ  هرابرد 
C،B2،B1،A ياـهنیماتیو ياراد  یبـالگ  لاـحره  رد  ... هریغو دـهد  یم  نیکـست  ار  یلخاد  ياـهیتحاران  ، دزاـس یم  نـشور  ار  بـلق  . دـهد

لثم يرگید  داوم  سم و  ، روفلوس ، میزینم زنگنم ، ، نهآ ، رلک ، رفـسف ، میـسلک ، میـساتپ ، میدس یندعم  داوم  نیماتیو K و  ، نیساین کیلوفدیسا ،
هداد تسد  زا  ار  دوخ  داوـم  زا  يرایـسب  هدـش  توـپمک  تاـج  هوـیم  هیلک  ًـالوصا  . دـشاب یم  رلک  درگوـگ و  ، سم ، زنگنم ، میزینم اـهنیماتیو ،

ياراد یبالگ  . دور یم  راک  هب  هشعر  نامرد  يارب  هک  تسا  نآ  کینسرارطاخ  هب  تیصاخ  نیا  دهد و  یم  نیکـست  ار  باصعا  یبالگ  . دنا
ار ندب  ياوق  هک  یـضارما  يارب  تسا و  مسج  هدننک ي  تیوقت  یبالگ  . تسا یلاع  رایـسب  هنیـس  ضارما  يارب  ور  نیا  زا  دـشاب و  یم  ننات 
ار ندـب  ددـغ  لامعا  هیفـصت و  ار  نوخ  یبالگ  . تسا دـیفم  رثوم و  رایـسب  لس  یمومع و  ياهفعـض  ینوخ و  مک  : دـننام دـنهد  یم  شهاک 

ناوت یم  ار  یبالگ  بآ  . تسا نیریـش  ظیلغ و  یلیخ  یبالگ  بآ  . دوش یم  راک  دنک  ياه  هدور  كرحت  بجوم  نینچمه  . دـنک یم  تیوقت 
بوخ یلیخ  نیلم  دنک و  یم  دایز  ار  راردا  یبالگ  بآ  . دومن هیهت  یلآ  هدیا  یندیشون  هدرک و  طولخم  بیـس  بآ  ای  ومیل و  بآ  بآ و  اب 

هب هکنیا  ات  دـینک  اهر  زور  دـنچ  تدـم  هب  دـیئامن و  باختنا  ار  هریت  درز  ای  گـنر و  هریت  زبس  تفـس و  ياـهیبالگ  يریگ  بآ  تهج  . تسا
. دینک فذح  ار  نآ  یبوچ  هقاس ي  سپس  دوش و  مرن  یئزج  یلیخ  رادقم 

اهیرامیب نامرد  رد  ناهایگ  اه و  هویم  صاوخ  : عبنم

ودرگ شخب  افش  ياه  هخسن 

لمع هدعم  نکراک  لهـسم و  ناونع  هب  دییامن  لیم  هدعو  نیدنچ  دـینک و  هل  ارنآ  هدرک و  طولخمریجنا  مرگ  اب 50  ار  ودرگ  مرگ  رگا 50 
. ددرگ یم  جازم  لادتعا  تنیل و  ببس  دنک و  یم 

دزوسن نآ  لخاد  زغم  هک  يردق  هب  دنراذگ  رونت  رد  یتدم  ار  تسا  نآ  يور  زبس  میخض و  تسوپ  اب  هارمه  هک  ودرگ  زا  يرادقم  هچنانچ 
. تسا دیفم  هفرس  عفر  رد  دنیامن  لیم  ار  نآ  زغم  دنروآ و  نوریب  ارنآ  سپس  و 

هتخاس و فرطرب  ار  مشچ  شراخ  هلمج  زا  دراد  مشچ  ياهیرامیب  نامرد  رد  يدایز  یناـمرد  صاوخ  مشچ  هب  ودرگ  یبط  همرـس  ندیـشک 
. دنک یم  عطق  ارنآ  شزیربآ 

. تسا دیفم  زین  دنشاب  هتشاد  يدرس  أشنم  هک  ییاهدرد  هیلک  عفر  رد  هقیقش  دردرس  نامرد  رب  هوالع  هزات  يودرگ  دامض  زا  هدافتسا 
اهنادند ندش  دیفس  بجوم  دنـشکب  اهنادند  هب  هتـشاذگ و  ردوپ  يور  هدرک و  رت  ار  كاوسم  هدییاس و  مرن  ار  ودرگ  ینایم  تسوپ  هچنانچ 

. دوش یم 
هب يوق  گنررپ و  ییاضخ  دیناشوجب  هکرـسرد  ارنآ  دیبوکب و  مرن  هدرک و  طولخم  نهآ  گنز  یمک  اب  ار  ودرگ  زبس  تسوپ  يرادقمرگا 

. تسا دیفم  رس  يوم  زایپ  تیوقت  يارب  نآ  دامض  هک  دیآ  یم  تسد 
راسخر گنر  ندش  خرـس  بجوم  هدرک و  فرطرب  ار  تروص  يدرز  تروص  تسوپ  يوررب  ودرگ  هدش  هدنر  تسوپ  هدـناشوج  ندـیلام 

. دوش یم 
گرب يرادـقم  زورره  هچنانچ  . تسا دـیفم  دـشاب  هتـشاد  تبوطرو  يدرـس  أـشنم  هک  يدرد  لد  ندرک  فرطرب  تهج  ودرگ  زغم  ندروخ 

هدش نوخ  دنق  شهاک  بجوم  دییامن  لیم  رصع  حبص و  هدعو ي  رد 2  هدومن و  فاص  ار  نآ  بآ  هدناشوج و  بآ  رتیل  کی  رد  ار  ودرگ 
. دور یم  راکب  تباید  نامرد  رد  و 

اهیرامیب نامرد  رد  ناهایگ  اه و  هویم  صاوخ  : عبنم

بانع شخب  افش  ياه  هخسن 
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تخرد بوـچ  تسوـپ و  رت  میخـض  رتدـنلب و  یمک  نآ  گرب  راـنک و  تـخرد  نوـتیز و  تـخرد  هزادـنا  اـب  تـسا  یتـخرد  هوـیم  باـنع 
فاص نوخ  هدننک  دیلوت  تسا  درـس  نآ  تعیبط  . دشاب هدیـسر  بوخ  تشرد و  شا  هویم  هک  تسا  نآ  شبوخ  عون  رادلاخ و  گنرخرس و 

هفرـس و هیر و  داح  ياه  یتحاران  جـلاعم  هناـثم ــ  اـه و  هیلک  دـبک و  مرو  درد و  نکـسم  یگنـشت و  باـهتلا و  نکـسم  ملاـس ـ  فیطل و  و 
هارمه ار  کشخ  بانع  ددع  ات 10  دادعت 5  لاهسا  هجلاعم  رد  . رگید ياهوراد  هارمه  مه  دننک و  یم  فرصم  ییاهنت  هب  مه  ار  بانع  . مسآ

نیبجنکـس اب  ای  ینـساک  قرع  اب  هارمه  ار  بانع  هدش  خبط  بآ  هبـصح  يرامیبرد  . دنروخ یم  ار  لصاح  ردوپ  هدیئاس و  بوخ  شا  هناد  اب 
تشوگ هک  بانع  كاروخ  رادقم  . دنیامن هدافتـسا  رفولین  قرع  زا  نیبجنکـس  ياج  هب  دیاب  دشاب  هتـشاد  مه  هفرـس  رامیب  رگا  دنروخ و  یم 
ددرگن هدعم  يدرـس  ثعاب  ات  دنروخ  یم  ناتـسپس  اب  ار  بانع  ًالومعم  تسا و  ددـع   30 دنزیرب 20 ـ  رود  ار  نآ  هتـسه  فرـصم و  ار  هویم 

ای ینساک و  قرع  يرادقم  اب  ار  بانع  هدش  خبط  بآ  دنناوت  یم  دنز  یم  يوارفص  ياهشوج  ای  دراد و  شراخ  ناشندب  تسوپ  هک  يدارفا 
لبق تعاس  مین  اتـشان  اررفولین  قرع  ای  ینـساک  قرع  ناکتـسا  کی  بانع و  ددع  یـس  دودح  هعفد  ره  زور و  دنچ  تدـم  هب  رفولین  قرع  اب 

. دنیامن لیم  هناحبصزا 
اهیرامیب نامرد  رد  ناهایگ  اه و  هویم  صاوخ  عبنم :

مغلش شخب  افش  ياه  هخسن 

ریش رد  دوجوم  میسلکزارتشیب  یتح  ماخ  مغلش  گرب  بآ  رد  میـسلک  رادقم  . دراد هارمه  دوخ  اب  میـسلک  دایز  يرایـسبرادقم  مغلـش  گرب 
رتشیبرادقم تسا و  cوB نیماتیو نیماتیو A و  يواح  مغلـش  هشیر ي  گرب و  . تسا ناوارف  رادقم  هب  میـساتپ  يواح  مغلـش  هشیر ي  تسا 

داوـــم . دـــشاب یم  زین  رگید  داوـــم  ياراد  تــسا و  زبـــس  هـــب  لـــیامتم  مغلـــش  گـــنر  . دـــشاب یم   PP نیماــــــتیو نیماــتیو B2 و 
داوم لک  . دشاب یم  رورلک  اهتافسف و  تروصب  نهآ  ياراد  ماخ  مغلـش  هراصع ي  . درگوگ زلولـس و  ، رفـسف ، میـسلک ، نهآ ، هنبرکوردیه ، هتزا

مرگ مک و 1/5  ًاتبـسن  ماخ  مغلـش  زلولـس  . دـنک یم  داجیا  ترارح  يرلاـک  رادـقم 36  نیا  .و  تـسا مرگ  دـص  رد  مرگ  مغلـش 0/85 یندعم 
میدیبور کینسرا و  یمک  رادقم  مغلشرد  دشاب  یم  هظفاح  هوقم ي  زغم و  ، باصعا هدننک ي  تیوقت  مغلش  يا  هدیفـس  داوم  . تسا ولیکرد 
يرامیب زورب  زا  کینسرا  نتشاد  تلع  هب  مغلش  . دیامن یم  ربارب  دنچار  ییاذغ  داوم  رد  دوجوم  رـصانع  تبثم  تاریثأت  میدیبور  . دراد دوجو 

هک دشاب  یم  یـشک  بورکیم  بیکرت  کی  ياراد  ماخ  مغلـش  هراصع ي  . دـنک یم  يریگولج  تسا  ییاذـغ  داوم  رقف  نآ  لماع  هک  ماذـج 
زین نآ  هب  يالتبازا  دنک و  یم  هجلاعم  ار  یگدروخامرس  ماکز و  مغلش  لیلد  نیمه  هب  درب و  یم  نیب  زا  ار  اهسوریو  اهبورکیم و  زا  يرایسب 
ياه هفرـس  هدـننک  نامرد  روآ و  طـلخ  مغلـش  هراـصع ي  . تسا هدـعم  يوقم  یـسنج و  ياوق  جـیهم  ، نیلم مغلـش  بآ  . دـنک یم  يریگولج 

نیژنآ و مسآ و  ، ندب تبوطر  عفر  راردا و  یگتفرگ  هزول و  هنیـس و  درد  ياوادم  يارب  دـنک و  یم  مرن  ار  مکـش  هنیـس و  هک  تسا  کشخ 
یم دایز  ار  ییانیب  هوق  درب ، یم  نیب  زا  ار  هناش  مرو  یمومع و  ياهیگتسخ  نیرترآ  ، سوقن مسیتامور و  مغلش ، . دوش یم  زیوجت  سفن  یگنت 

ندـب ياهتفاب  هدـننک ي  مرن  کیروا و  دیـسا  هدـننک ي  لح  ،و  هدومن تیوقت  ار  یـسنج  ياوق  ، دـنک یم  يریگولج  يروک  بش  زا  دـنک و 
هب مغلش  . درب یم  نیب  زا  ار  هناثم  هیلک و  ياهگنس  ناوارف  درگوگ  نتشاد  ببس  هب  دنک و  یم  دایز  ار  راردا  درب و  یم  نیب  زا  ار  یقاچ  تسا ،
یم هریچ  هودـنا  مغ و  رب  دـشاب  هتـشاد  يوـق  باـصعا  هک  يدرف  . دراد یئازـسب  شقن  باـصعا  تیوـقترد  ناوارف  میـسلک  ندوـب  اراد  تلع 

دـنک و یم  یثـنخ  ار  نوـخ  دیـسا  مغلــش  دروآ  یم  دوـجوب  ار  لـس  هـب  ندـش  ـالتبم  هـنیمز  دارفا  یــضعب  رد  هودـنا  مـغ و  هچناـنچ  . ددرگ
تسا مزال  زین  میزینم  ندب  هب  نآ  بذج  تهج  تسا  دایز  میسلک  ياراد  مغلش  نوچ  . دنک یم  تیوقت  ار  اهنخان  اهوم و  ، اهنادند ، اهناوختـسا

طولخم و هدربمان  تاجیزبس  زا  یکی  بآ  اب  ار  مغلش  بآ  تسا  رتهب  ورنیا  زا  هک  دراد  دوجو  جانفـسا  ، ملک ، يرفعج هجنوی ي  رد  میزینم  و 
. هدومن فرصم 

اهیرامیب نامرد  رد  ناهایگ  اه و  هویم  صاوخ  عبنم :
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دجنس شخب  افش  ياه  هخسن 

هب لاهـسا  هدننک  عطق  ضباق و  نآ  درآ  . دـیور یم  درـس  یحاون  رد  تسا و  بانع  تخرد  ردـق  هب  نآ  هزادـنا  دجنـس  هریت  زا  تسا  یهایگ 
دیفم دــننک  یم  ناوارف  راردا  هــک  يدارفا  يارب  هدوــب و  راردا  هدــننک  مــک  دــشاب و  یم  جازم  مرگ  يوارفــص و  ياهلاهــسا  صوــصخ 

صوصخم نان  دجنـس  درآ  زا  تسا  دیفم  دـنراد  يراردا  بش  هک  ییاه  هچب  يارب  .و  دنـشابن نانآ  جازم  تدورب  زا  هکنآرب  طورـشم  . تسا
هب نآ  يوب  رود  ًابیرقت  هلصاف  زا  تسا و  یئوبـشوخ  رطع  ياراد  دجنـس  لگ  . دوش یم  فرـصم  نارامیب  یـضعب  يارب  هک  دننک  یم  تسرد 
نآ يوب  ناوج  نارتـخد  ناـنز و  يارب  صوصخ  هب  دـنراد و  رت  مرگ و  ياـهجازم  هک  ینادرم  يارب  هدوب و  حرفم  نآ  رطع  دـسر  یم  ماـشم 
هک دننک  یم  هیهت  دجنس  قرع  دجنـس  لگ  زا  تسا  یـسنج  ياوق  فعـضم  ًابیرقت  نادرم  يارب  سکعلاب  دشاب و  یم  یـسنج  ياوق  كرحم 

يدامض یکاروخ و  تروصب  هک  ددرگ  یم  هدافتـسا  نانزرـس  يوم  ندرک  لیوط  تیوقت  يارب  قرع  نیازا  قوف  روکذم  صاوخ  رب  هوالع 
. دوش یم  هدافتسا  قیرط  ودره  هب 

اهیرامیب نامرد  رد  ناهایگ  اه و  هویم  صاوخ  عبنم :

رایخ شخب  افش  ياه  هخسن 

تانبرک ، زنگنم حالمازا  راشرـسرایخ  . دوش یم  فرـصم  زین  ندـب  ندـش  کنخ  تهج  مرگ  لـصف  رد  تسا و  بوطرم  درـسرایخ و  تعیبط 
هدیـسر زا  رتاراوگ  نآ  سران  هک  تسا  نیا  نآ  دراد و  توافت  کی  اه  هویم  مامت  اب  هویم  نیا  . تسا  A،B،C ياهنیماتیو ژالیسوم ، میسلک ،

ینیب و رد  نآ  بآ  هرطق  دـنچ  نتخیر  . دنتـسه دوخ  هب  صوصخم  صاوخ  ياراد  دـیفم و  ودره  نآ  لاـک  هدیـسر و  هویم  هتبلا  . تسا نآ  ي 
باهتلا و نیکست  ، دیدش ياهبت  يدوبهب  تهج  رایخ  بآ  ندیماشآ  تسا . دیفم  یباوخ  مک  یگلصوح و  یب  یگتفرگ و  تهج  نآ  ندیئوب 

ناقری نتخاس  فرطرب  هناثمو و  هیلک  ياهگنس  عفد  ، راردا ندش  دایز  ، دبک ندرک  كاپ  ، یگنشت عفر  هدعم و  باهتلا  ، نوخ يارفص  ترارح ،
یم جراخ  هدـعم  زا  یبوخ  هب  ار  ادوس  ارفـص و  تسا و  ییاراوگ  بوخ و  لهـسم  تابن  مرگ  یـس  اب  رایخ  بآ  ناویل  کـی  . تسا دـنمدوس 

. دنک
فرطرب صخش  تلاسک  دوش  هدیـشون  لسع  اب  هدرک و  فاص  ار  نآ  تعاس  زا 24  سپ  هدناسیخ و  رایخ  بآ  رد  ار  کخیم  يرادـقمرگا 

يوراد ناقری  يارب  رایخ  . دـیآ یم  دوجو  هب  توارط  تلاح  صخـش  رد  دوش و  یم  كاپ  دـبک  دـنک و  یم  زاـب  ار  هرهچ  گـنر  دوش و  یم 
التبم نآ  ندروخ  زا  سپ  درادن و  ار  رایخ  مضه  تردق  دارفا  یـضعب  هدعم ي  . تسا شخب  رثا  یلاوتم  زور  هس  نآ  فرـصم  تسا و  یبوخ 

لیم لسع  ای  تسام و  ای  ومیل  بآ  اب  دنریگب و  بآ  تسوپ  اب  ار  رایخ  یتسیاب  یم  هورگ  نیا  . دنوش یم  هدـعم  شچیپ  خـفن و  ، هدـعم زاگ  هب 
. دننک

عقوم رد  هک  یناسک  يارب  . دـنک یم  دایز  ار  راردا  ًاتعیبط  رایخ  . دـننک هدافتـسا  رایخ  بآ  يداـیز  رادـقم  تسا  رتهب  دـنق  ضرم  هب  ناـیالتبم 
. تسا وراد  نیرتهب  رایخ  دنتسه  التبم  راردا  ندمآ  دنب  هب  هک  يدارفا  ای  دننک و  یم  شزوس  ساسحا  راردا 

هرهچ تسوپ  دنک و  یم  دایز  ار  اهلولس  یعاجترا  تیصاخ  تالضع و  يریذپ  فاطعنا  تسا و  یناوج  رصنع  هک  تسا  میساتپ  يواحرایخ 
هدافتسا تسوپ  تفاطل  رمارد  رایخ  تیـصاخ  زا  دنناد و  یم  ار  بلطم  نیا  تسوپ  نیـصصختم  . دنک یم  ناوج  مرن و  ، باداش توارط ، اب  ار 

بوخ عبنم  نینچمه  راـیخ  . دـنرب یم  راـکب  تروص  تسوـپ  ییاـبیز  تهج  رد  ار  نآ  تاقتـشم  راـیخ و  بآ  شیارآ  ياـهنلاس  رد  هدرک و 
دصناپ و دودح  ولیکره  رد  هتفرگن  تسوپ  تلاح  رد  رایخ  . دراد یم  هاگن  ملاس  ابیز و  ار  اهومهک  تسا  رگید  رصانع  روفلـس و  ناکیلیس و 

نآ تسوپ  رد  طقف  رایخ  رد   A نیماتیو .و  تسا  A نیماتیو دقاف  هتفرگ  تسوپ  رایخ  هک  مینادـب  تسا  رتهب  . دراد  A نیماتیو مرگیلیم  هاجنپ 
. دنروخ یم  هتفرگ  تسوپ  ار  رایخ  مدرم  بلغا  هک  یلاحرد  . تسا عمتجم 
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اهیرامیب نامرد  رد  ناهایگ  اه و  هویم  صاوخ  عبنم :

کشرز شخبافش  ياه  هخسن 

يدـیئولاکلآ ياراد  کشرز  هایگ  . تسا کشخ  درـس و  يدـح  ات  کشرز  تعیبط  . تسا حـالما  ناوارف و   C نیماتیو ياراد  کـشرز  بآ 
دـنق و یعون  کشرز  ياه  هشیر  اه و  هناوجرد  . دراد دوجو  زین  کشرز  هایگ  هشیررد ي  هدام  نیا  . تسا هزم  خـلت  هک  نیربرب  ماـن  هب  تسا 

داوم نآ  هویمرد  نیتاـملاپ و  نیماـبریو و  نیتناکایـسکوا  ماـنب  يدـیئولاکلآ  هاـیگ  هشیر  تسوپ  رد  کـیتکپ و  داوم  وژالیـسوم  ، نیرز داوم 
ياــهبت ، ینوـفع ياهبتدــض  ، ارفــص ، لاهــسا دــض  کــشرز  هوــیم  بآ  . دراد دوــجو  غمــص  کــیتکپ و  داوــم  ، کــیلام دیــسا  ، يدــنق

مظنم ار  شراوگ  هاگتـسد  لـمع  . دـنک یم  ینوفعدـض  هیفـصت و  ار  نوـخ  کـشرز  بآ  . تسا دـئیوفیت  مسیتاـمر و  ، سرقندـض ، يوارفص
یم مـظنم  ار  یگدــعاق  ياـهیزیرنوخ  دوـش و  یم  ریــساوب  يراـمیب  لاـحط و  مرو  عناـم  درب و  یم  نـیب  زا  ار  دــبک  هـیلک و  جــنلق  ، هدوـمن

اب طولخمرد  کشرز  بآ  . درب یم  نایم  زا  ار  هیلک  گنـس  همـضاه و  ءوس  ، دبک ، ارفـص ، غارفتـسا ، عوهت تلاح  کشرز  بآ  ندروخ  . دیامن
ياهیئاسران تهجو  تسا  رثؤم  یعفا  ورام  شین  طسوت  تیمومسم  تهج  يدوبهب  يارب  رکش  ومیل و  بآ  یمک  بیس و  بآ  يواسمرادقم 

ار ناـهد  دزاـس و  یم  فرطرب  ار  مسآ  درد و  وـلگ  نـیزنآ و  کـشرز  بآ  ندرک  هرغرغ  . تـسا دـیفم  ییاهتـشا  یب  بـلق و  شپت  یبـلق و 
بآ هـیهت  يارب  . دـننک فرـصم  مـک  ار  کـشرز  بآ  تـسا  رتـهب  جازم  درـس  دارفا  . دزاـس یم  عـفترم  ار  ییوـلگ  ياـهمخز  ینوفعدـض و 

. دینزب مهب  دیزیرب و  نک  طولخم  رد  بآ  نامه  اب  سپس  دناسیخب و  بآ  رد  تعاس  تدم 24  هب  ار  کشخ  کشرز  ، کشرز
اهیرامیب نامرد  رد  ناهایگ  اه و  هویم  صاوخ  عبنم :

گنلاب شخب  افش  ياه  هخسن 

يوررب صرب  ياه  هکل  دیلامب  صرب  لحمرب  دینک و  ریمخ  هکرـس  اب  ارنآ  رتسکاخ  ردوپ  هدنازوس و  ار  گنلاب  هدش  کشخ  تسوپ  هچنانچ 
. دنک یم  نامرد  یبوخ  هب  ار  نآ  هدرب و  نیب  زا  ار  تسوپ 

ار دیا  هدنک  تسوپ  ًالبق  هک  گنلاب  مخت  زا  يرادقم  تسا  یفاک  اهنادند  نب  ندش  مکحم  اه و  هثل  یتسس  فعض و  نتخاس  فرطرب  تهج 
. دیلامب اه  هثل  رب  هدییاس و  مرن 

ریـساوب و نامرد  رد  دییامن  لیم  زور  لوط  رد  ار  نآ  زا  يرادقم  ای  دـیلامب  ریـساوب  لحم  رب  ار  هدـش  هتفرگ  تسوپ  گنلاب  مخت  نغور  رگا 
. تسا رثوم  نآ  مخز  مایتلا  درد و  عفر 

. تسا دیفم  رایسب  اهمرو  لیلحت  سرقن و  نامرد  ، لصافم درد  نیکست  تهج  گنلاب  هتخپ  دامض  زا  هدافتسا 
: هیهتزرط

ارنآ سپ  دوش  هتخپ  گنلاب  هک  دیناشوجب  يردـق  هب  لکلا  ای  هکرـس  يرادـقمرد  ار  دنـشاب  هتفرگن  ار  نآ  تسوپ  هک  لماک  گنلاب  ددـع   1
. دیدنبب دیلامب و  اهمرو  لصافم و  درد  لحم  رب  دییامن و  فاص 

اهیرامیب نامرد  رد  ناهایگ  اه و  هویم  صاوخ  عبنم :

لسع شخبافش  ياه  هخسن 

هدننک فرطرب  . تسا رثؤم  يزاس  نوخ  رد  لسع  . دیامن یم  يریگولج  هدور  هدعم و  رد  تنوفع  داجیا  زا  . دوش یم  نوخ  بذـج  دوز  لسع 
تالضع یگدرشف  یگتسخ و  عفد  يارب  دراذگ . یم  یبوخ  رایـسب  رثا  دنور  یم  باوخرید  هک  یناسک  يارب  هک  تسا  ینکـسم  تسوبی و 

دهاوخ يوق  یبصع  هکبش  ياراد  شا  هچب  دروخب  نتسبآ  نز  رگا  ار  لسع  . تسا دنمدوس  تالضع  ضابقنا  لرتنک  يارب  دراد و  یبوخ  رثا 
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عفان دنراد  دنق  داوم  فرصم  هب  زاین  دنراد و  یفیعـض  یـشراوگ  هاگتـسد  هک  یناسک  يارب  . دیازفا یم  نوخ  میـسلک  نازیم  رب  لسع  . دیدرگ
دراو دوز  هک  نیا  تلع  هب  لسع  . دوش یم  هیـصوت  دـنک  یمن  خـفن  داجیا  نوچ   ، دـنراچد مکـش  خـفن  هب  هک  یناـسک  رد  صوصخ  هب  تسا 
بـش رد  دنک و  یمن  داجیا  یتمحز  اه  هیلک  يارب  لسع   . دـنک يوق  میمرت  هدـناسر و  يژرنا  تیروف  هب  دـناوت  یم  دوش  یم  زاس  تخوس و 

رد تسا و  رثؤم  اـه  یگتخوس  هفرـس و  عفر  رد  لـسع  . دوـش هدـناروخ  اـهنآ  هب  یکدـنا  باوـخ  زا  لـبق  هک  تسا  رثؤـم  ناـکدوک  يراردا 
یبوخ هدـننک ي  کـمک  يویر  ضارما  رد  تسا و  رثوم  بلق  تیوقت  رد  لـسع  . دروآ یم  دوـجو  هب  یهجوـت  لـباق  يورین  ناـگدروخلاس 
هدروخ شرت  ومیل  بآ  نیریـسلگ و  اب  رگا  صوصخ  هب  دـنک  یم  فاـص  ار  زاوآ  لـسع  تسا  رثؤم  یلیفومه  یتح  اـهیزیرنوخ و  رد  . تسا
يرثؤم لماع  رـشع  ینثا  هدعم و  مخز  نامرد  رد  لسع  . تسا رثؤم  دوش  یمن  مرگ  نامندب  تقو  چـیه  دـنیوگ  یم  هک  یناسک  يارب  دوش و 

. دنناد یم  رثؤم  ار  شندروخ  هدربمان  اهمخز  داجیا  زا  يریگولج  يارب  ناکشزپ  زا  يرایسب  یتح  هدش  هتخانش 
اهیرامیب نامرد  رد  ناهایگ  اه و  هویم  صاوخ  : عبنم

بیس شخب  افش  ياه  هخسن 

یندـــــعم داوـــــم  کـــــینتوتنپ و  دیـــــسا  کـــــیلوف ، دیـــــسا  ، نتیوـــــیب CوD6وB2وB1وA ياـــــــــهنیماتیو ياراد  بـــــــــیس 
دازآ و هنیمآ  ياهدیسا  زلولس و  ، یبرچ نیئتورپ و  نینچمه  وروفلوس  ، میدس ، ناکیلیس ، میـساتپ ، رفـسف ، زنگنم ، میزینم ، میـسلک ، نهآ ، سم ، رلک

نیماتیو يدایز  رادقم  بیـس  تسوپ  ، تسا عفان  اهنخان  وم و  تسوپ و  یتمالـس  تهج  ناوارف  داوم  ندوب  اراد  لیلد  هب  بیـس  . تسا اهمیزنآ 
یم يریگولج  ازناوـلفنآ  یگدروخامرـس و  زا  بیـس  رد  دوـجوم   C نیماـتیو . دوش هتفرگ  بآ  اـه  هناد  تسوـپ و  اـب  بیـس  دـیاب  دراد و   A

دنک و یم  تیوقت  یبورکیم  ياه  تیمومـسم  ربارب  رد  ار  ندـب  ینمیا  یعافد و  ياهمتـسیس  درب و  یم  نایم  زا  ار  يا  هدور  ياهتنوفع  . دـنک
بجوم دـنک و  یم  کیرحت  ار  اه  هدور  هدومن ،  لح  ار  ياه  هدور  لـخاد  مومـس  تسا و  ینیتـالژ  هک  دراد  دوجو  نیتکپ  هداـم  بیـس  رد 

بیـس رد  کیلام  دیـسا  نیتکپ و  . دریذپ یم  ماجنا  رتحار  یـشراوگ  يراجم  رد  اذـغ  تکرح  ددرگ و  یم  اه  هدور  لکـش  یجوم  تاکرح 
هدعم هدننک  تیوقت  ، اذغ بوخ  هدننک ي  مضه  بیس ، بآ  ، دنک یم  ظفح  ار  جازم  یعیبط  تلاح  دنک و  یم  فرطرب  ار  لاهـسا  تسوبی و 

. تسا یلاح  یب  فعض و  هدعم و  مخز  ، نرگیم  ، يراردا ياهگنس   ، نیرترآ  ، سرقن مسیتامر و  دض  نیلم و  ،
هب نینچمه  . دزاس یم  لداعتم  دعاسم و  ار  هدعم  قازب و  دذغ  تاحشرت  دنک و  یم  لح  ار  ( کیروا دیسا   ) ییایلق داوم  نتشاد  تلع  هب  بیس 
یب ، اـمزگا ، یتـسوپ ياـهیرامیب  بیـس  . دـنک یم  عـفد  ار  هـیلک  گنـس  داـیز و  ار  راردا  تیوـقت و  ار  زغم  باـصعا و  رفــسف  نتــشاد  تـلع 

دیفم رایـسب  دـنرادن  كرحت  هک  یـصاخشا  يارب  دـیامن و  یم  ینوفع  دـض  ار  ناهد  دـنک . یم  ناـمرد  ار  اهـشنرب  حـشرت  یقاـچ و  ، یباوخ
، بلق يوقم  بیس  . درادن دوجو  یتکاپ  بیس  بآ  توپمک و  رد  تسا  دوجوم  هزات  بیـس  بآ  بیـس و  رد  يداوم  تشاد  هجوت  دیاب  . تسا

يرادـقم لح و  هناد  دـنچ  اب  ار  هدیـسر  نیریـش و  بیـس  بآ  هچنانچ  . تسا یناور  یحور و  ياوق  باصعا و  هدـننک  تیوقت  روآ و  طاـشن 
فعض بلق و  ناقفخ  عفر  ندب و  یمومع  تیوقت  يارب  هک  دیآ  یم  تسد  هب  يوقم  یتبرش  دننک  هفاضا  نآ  هب  هدیـشوج  نارفعز  بالگ و 

بآ ای  بیـس  میژر  زور  ات 3  تدم 2  هب  دنراد  نمزم  یگدروخامرـس  بت و  هک  يدارفا  تسا  هدش  هیـصوت  . دشاب یم  دیفم  رایـسب  باصعا 
رایـسب غارفتـسا  عوهت و  اـب  هزراـبم  يارب  نینچمه  هدـعم و  مرو  ینوـخ و  لاهـسا  لاهـسا و  ، يا هبـصح  ضارما  يارب  بیـس  دـنریگب . بیس 
يوارفص ياهلاهسا  يارب  شرت  بیس  بآ  هوالع  هب  . تسا دیفم  رایسب  دنراد  طرفم  شطع  هک  يدارفا  يارب  شرت  بیس  بآ  . تسا دنمدوس 

. ددرگ یم  اهنآ  عطق  ثعاب  هدوب و  دیفم  زین 
رود ار  بارطـضا  سرت و  تسا و  رثوم  اهنخان  وم و  تسوپ و  ، اهطاخم ، مشچ تیوقت  يارب  CوBوA ياه نیماتیو  ندوب  اراد  تلع  هب  بیس 

هب مزال  . دشاب یم  زاسنوخ  هک  دهد  یم  ینیریـش  بوخ و  رایـسب  بیکرت  ردنغچ  بآ  يرادقم  ای  جیوه  بآ  هارمه  هب  بیـس  بآ  . دزاس یم 
. دنهد یم  بآ  رتشیب  دنراد و  يرتهب  تیفیک  تفس  ياه  بیس  تسا  رکذ 
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اهیرامیب نامرد  رد  ناهایگ  اه و  هویم  صاوخ  : عبنم

نوتیز شخبافش  ياه  هخسن 

روآ اهتشا  هدوب و  شراوگ  هاگتـسد  يوقم  دننک  لیم  ودرگ  زغم  اب  سپـس  هتـشاذگ و  یتدم  کمن  بآ  رد  ار  نوتیز  هدیـسر  هویم  هچنانچ 
یم عفان  اه  شـش  ضارما  زا  عون  دـنچ  تهج  نوتیز  هدیـسر  هویمروخب  . دوش یم  فرـصم  یگتخوس  ياوادـم  تهج  نآ  سران  هویم  . تسا

ار نوتیز  هدش  کشخ  گرب  هچنانچ  دشابن  ینوفع  هک  اه  لاهسا  زا  یضعبرد  . دنک یم  لیاز  ار  ناهد  دب  يوب  تخرد  گرب  ندیوج  . دشاب
یگدروخ مرک  تفرـشیپ  زا  يریگولج  يارب  . دنک یم  عطق  ار  لاهـسا  دـنلامب  فان  ریز  رد  هتخیمآ  بآ  اب  طولخم و  وج  درآ  اب  هدرک  ردوپ 

يدودح ات  دننک  یم  هضمـضم  ارنآ  ددرگ و  لسع  دننام  ات  دنناشوج  یم  هروغبآ  اب  ار  نوتیز  هویم  لامـش  مدرم  نآ  درد  نیکـست  نادـند و 
لـصافم سرقن و  هجلاعم  تهج  نوتیز  هدش  هتخپ  هویم  . دنک یم  يریگولج  یگدروخ  مرک  تفرـشیپ  زا  عطق و  ار  هدروخ  مرک  نادند  درد 

تخرد نیا  هویم  نغور  . دشاب یم  عفان  یبوطر  ياهماکز  يارب  هدومن و  جراخ  ینیب  زا  ار  یغامد  تابوطر  نآ  گرب  روخب  . دشاب یم  دـیفم 
درس لوصف  رد  صوصخب  اذغ  هارمه  نغور  نیا  ندروخ  .و  دشاب یم  اه  نلیم  اه و  لهسم  نیرتهب  زا  یکی  هتشاد  ینامرد  یئاذغ و  فرصم 

. تسا دیفم  رایسب  لاس 
اهیرامیب نامرد  رد  ناهایگ  اه و  هویم  صاوخ  : عبنم

لاقترپ شخب  افش  ياه  هخسن 

ياهنیماتیوراشرـــس عباـــنم  لـــماش  لاـــقترپ  بآ  . تــسا يریذـــپلد  عوــبطم و  مــعط  رطع و  ياراد  يوــقم و  هداـــعلا  قوــف  لاـــقترپ 
یندعم داوم  زا  یناوارف  رادـقم  يواح  لاقترپ  . تسا هنیمآ  دیـسا  هدزای  ودـیونوالفویب  ، لوتیـسونیا ، کیلوف دیـسا  ، نیتویب ،K،E،B6،B2،B1

هب اکیرمآ  اپورا و  رد  لاقترپ  بآ  . تسا يور  ناکیلیس و   - میـساتپ رفـسف ـ  میزینم ـ  زنگنم -  نهآ ـ  نیرولف ـ  سم ـ  رلک ـ  میـسلک ،  لماش 
يرطب ، يدنب هتسب  عاونا  رد  هدامآ  ياهتروص  هب  اه  لاقترپ  بآ  زا  يرایسب  هنافـسأتم  . دوش یم  فرـصم  دایز  رادقم  هب  ناوارف  صاوخ  لیلد 

دـنا و هدـش  هتخیمآ  یلومعم  رکـش  اب  يراجت  ياه  هویم  بآ  نیا  زا  يرایـسب  . دنـسر یم  شورف  هب  یناهج  رازاـب  رد  دـیلوت و  دـمجنم  اـی  و 
هویم نیا  شرت ، يومیل  تورف و  پیرگ  دننامه  . دنوش یمن  هیصوت  فرصم  تهج  تاج  هویم  بآ  عون  نیا  دش  هراشا  لبق  رد  هک  روطنامه 
نیا زا  اـه  هیر  بـلق و  ورنیازا  دـنک  یم  تیوـقت  ار  ییوـم  ياـهگر  هراوـید ي  .و  دراد ار  یـشراوگ  يراـجم  یگدـننک  كاـپ  تیـصاخزین 

ددرگ و یم  رب  ییایلق  هب  يدیسا  تلاح  زا  نوخ  مظنم  روط  هب  هتفه  رد  لاقترپ  بآ  ناویل  راهچ  یلا  هس  ندیشون  اب  . دنرب یم  هرهب  تیصاخ 
رود كورچ  لثم  نآ  زا  یشان  ضراوع  زا  يریگولج  يارب  دنیامن  یم  فرـصم  نوتروک  يرادقم  هنازور  هک  یمـسآ  نارامیب  زین  هدع  نآ 

. تسا رثوم  لکشم  نیا  عفر  رد  دراد و  میساتپ  يرادقم  نوچ  دننک  فرصم  لاقترپ  بآ  تسا  رتهب  تروصو  مشچ و 
اهیرامیب نامرد  رد  ناهایگ  اه و  هویم  صاوخ  : عبنم

توت شخب  افش  ياه  هخسن 

نتخیر عنام  هرجنح و  قلح و  مرگ  ياهمرو  هدنرب  نیب  زا  عدار و  ارفـص ـ  ردم  . تسا ضباق  کشخ و  درـس و  یجازم  ياراد  هایگ  نیا  هویم 
کـشخ مه  دـننک و  یم  فرـصم  هزات  تروص  هب  مه  ارنآ  هویم  دـشاب  یم  ندـب  ءاضعا  ریاس  نابز و  قلح و  مرو  داجیا  رـس و  زاراـح  داوم 

یم فرـصم  دنـشاب  ترارح  زا  هک  ناهد  دب  ياهمخز  نابز و  قلح و  ياهیرامیب  تهج  ار  ردوپ  نیا  هدروآ و  رد  ردوپ  تروص  هب  هدرک و 
. دننک

اهیرامیب نامرد  رد  ناهایگ  اه و  هویم  صاوخ  : عبنم
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هزبرخ شخب  افش  ياه  هخسن 

ياه نیماتیو  زا  يراشرس  عبانم  هباشم  صاوخ  ياراد  اهنآ  عاونا  . دنراد عوبطم  يوب  معط و  دنتسه و  یناتسبات  ياه  هویم  زا  یبلاط  هزبرخ و 
، اه نیماتیو  عاونا  يواح  یبلاط  هزبرخ و  بآ  دنـشاب  یم  ویتکا  ویدار  برچ و  داوم  هنبرکوردیه ، داوم  ، هت زا  داوم  PP،C سکلپمک ،  B،A

يارب دنتـسه و  همـضاه  يوراد  هدننک و  کنخ  اما  لدـتعم  اهنآ  تعیبط  . دنـشاب یم  یعیبط  ياهرکـش  زا  يرایـسب  اهمیزنآ و  ، یندـعم داوم 
دـنهد و یم  شیازفا  ار  اهلولـس  تیلاعف  ورین  اذـل  دـنوش  یم  بذـج  ًاروف  هک  تسا  زلوول  زکولگ و  هزبرخ  دـنق  . دـندیفم باـصعا  تسوپ و 

تهج وراد و  ناونع  هب  دـننک و  یم  عفد  ار  هیلک  گنـس  نوخ و  مومـس  کیروا و  دیـسا  ، یبلاط هزبرخ و  . دـنزاس یم  فرطرب  ار  یگتـسخ 
لثم یندعم  داوم  يدایز  رادقم  دنـشاب و  یم  زین  راد  دی  داوم  ياراد  یبلاط  هزبرخ و  . دـنوش یم  فرـصم  دـبک  فعـض  سرقن و  مسیتامر و 

ياهلولس تیوقت  بجوم  رفسف  يدنب و  ناوختسا  تالضع و  تیوقت  بجوم  میسلک  ، دنرادرب رد  نیتکپ  هدام  میسلک و  ، رفسف ، زنگنم ، میساتپ
زور دنچ  تدم  هب  اتشان  ار  نیریش  دایز  يا  هزبرخ  رگا  درب . یم  الاب  ار  نوخ   PH تسا و ییایلق  تیصاخ  ياراد  باصعا  تیلاعف  يزغم و 

يارب یبوخ  كرحم  عوبطم  ياهـسناسا  معط و  نتـشاد  اب  هزبرخ  . دنک یم  بت  داجیا  هدش و  اه  هیلک  دـبک و  ترارح  ببـس  دـننک  فرـصم 
. دهد یم  تعرس  ار  مضه  لمع  تسا  ناوارف  ياهمیزنآ  ياراد  نوچ  .و  دشاب یم  ناور  باصعا و  شراوگ و  هاگتسد 

درد مرو و  ، ناقری ، ندب تبوطر  یبلاط  هزبرخ و  . دهد یم  الج  ار  راسخر  گنر  دـنک و  یم  عفد  اه  هدور  زا  ار  دـئاز  داوم  هزبرخ  ياهزلولس 
یم رـضم  دنتـسه  راچد  همـضاه  ءوس  هدور و  مرو  ، تباید ضارما  هب  هک  يدارفا  يارب  اـما  دـنزاس  یم  فرطرب  ار  ییادوس  ضارما  مشچ و 
رتهب ار  یبلاـط  هزبرخ و  بآ  . تفرگ بآ  تسوپ  اـب  ناوت  یم  ار  هویم  ورنیا  زا  دـشاب  یم  قوف  صاوخ  ياراد  یبلاـط  هزبرخ و  تسوپ  . دـشاب

. درک لیم  دومن و  ماوت  رانا  بآ  ای  ومیلبآ و  ای  هکرس  يرادقم  اب  تسا 
اهیرامیب نامرد  رد  ناهایگ  اه و  هویم  صاوخ  : عبنم

طولب شخب  افش  ياه  هخسن 

تحارج و تعسو  تفرـشیپ و  زا  دنیامن  دامـض  اهمخز  تاحارج و  رب  ارنآ  هدش  هل  هدیبوک و  ار  هزات  طولب  تخرد  گرب  يرادقم  هچنانچ 
. دراد يروف  يرثا  اهنآ  مایتلا  نامرد و  رد  هدرک و  يریگولج  مخز 

ماذـج هروخریظن و  هنهک  میخدـب و  ياهمخز  يور  رب  هدـییاس و  مرن  ارنآ  هدـنازوس و  ار  طولب  تخرد  هدـش  کـشخ  گرب  يرادـقم  رگا 
. دوش یم  اهمخز  هنوگنیا  مایتلا  دوبهب و  بجوم  دنشاپب 

دوبهب رد  دـینک  لـیم  بآ  يرادـقم  اـب  هدـییاس و  مرن  ار  تسا  فورعم  تفج  هب  هک  طولب  هناد ي  يور  كزاـن  تسوـپ  يرادـقم  هچناـنچ 
. ددرگ یم  یلخاد  تاحارج  اهمخز و  مایتلا  بجوم  ریظن و  یب  هدور  هدعم و  ياهمخز 

هاب هوق  تیوقت  ندش و  قاچ  رب  هوالع  دشاب  هدش  طولخم  بیس  تبرـش  هب و  تبرـش  اب  هک  هدش  ردوپ  طولب  هاش  ددع  دنچ  هنازور  ندروخ 
. دوش یم  هیصوت  زیوجت و  نآ  فرصم  زین  مومس  ورهز  تارثا  عفر  تهج  رثوم  يرهزداپ  ناونع  هب 

يوشرـس لگ  اب  ار  رـس  هدرک و  زاب  ارنآ  حبـص  دندنبب و  رـس  رب  ارنآ  باوخ  عقوم  بش  هتخپ و  ار  طولب  تخرد  تسوپ  زا  يرادقم  هچنانچ 
. ددرگ یم  زین  وم  ندش  هایس  بجوم  دنادرگ و  یم  مکحم  ار  وم  هشیر ي  هدرک و  يریگولج  اهوم  شزیرزا  دنیوشب 

اهیرامیب نامرد  رد  ناهایگ  اه و  هویم  صاوخ  : عبنم

خلت ماداب  شخب  افش  ياه  هخسن 

عفررب هوالع  دیلامب  تروص  کشخ  ياهـشوج  لحم  هب  دـییامن و  طولخم  هنهک  هکرـس  یمک  اب  هدرک و  هل  ار  خـلت  مادابرغم  يرادـقمرگا 
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. تسا دیفم  مه  تسوپ  هب  خلت  ماداب  نغور  ندیلام  . تسا رثؤم  زین  تسوپ  شراخ  برج و  ریظن  یتسوپ  ضارما  ریاس  نامرد  رد  اهنآ 
ماداب دوبن  تروص  رد  دییامن  دامض  رس  یناشیپ و  رب  دینک و  ریمخ  هکرس  اب  ارنآ  دیبوکب و  ار  خلت  ماداب  دنچ  هنهک  ياهدردرـس  عفر  تهج 

. دیناکچب ینیب  رد  ار  خلت  ماداب  نغور  هرطق  دنچ  دیناوت  یم  هکرس  خلت و 
هکرـس هخرـس و  نغور  اب  هدیبوک و  مرن  ار  نآ  زا  يرادقم  یـسک  هچنانچ  . تسا کشخ  مرگ و  یتعیبط  ياراد  خـلت  ماداب  تخرد  هشیر ي 

. تسا رثوم  صرب  يرامیب  نامرد  اه و  کل  هنوگنیا  عفر  رد  دلامب  تسوپ  سیپ  کل و  لحم  رب  دیامن و  ریمخ 
عفر رد  هدرک و  تکاسار  شوگ  درد  دناکچب  هتـشگ  راچد  درد  شوگ  هب  هک  یـسک  شوگ  رد  ار  خـلت  ماداب  نغور  زا  هرطق  دـنچ  هچنانچ 

. تسا برجمزین  شوگ  يادص  ندرک  فرطرب  ینیگنس و 
خلت ماداب  نغور  ناکتـسا  فصن  اب  هدرک و  طولخم  لصنع  زاـیپ  هدـش  هدـنر  زا  لاـقثم  اب 1  هدـنازوس و  ار  قدـنف  تسوپ  لاقثم  هچنانچ 2 

. تسا دیفم  رایسب  وم  شزیرزا  يریگولج  وم و  زایپ  تیوقت  رد  دلامب  زورره  دزیمایب و 
اهیرامیب نامرد  رد  ناهایگ  اه و  هویم  صاوخ  : عبنم

هروغ شخب  افش  ياه  هخسن 

ریظن یلآ  ياهدیسا  نتشاد  تلع  هب  تسا و  درس  هروغ  تعیبط  دنتـسه . رت  بوغرم  رتهب و  اه  هروغ  ریاس  زا  يرکـسع  يرخفروگنا و  هروغ 
ای هروغ و  هناد  زا  . دوش یم  فرصم  وراد  ناونع  هب  مه  اذغ و  تروص  هب  مه  رگید  یلآ  ياهدیسا  کیراترات و  دیسا  کیبروکـسا و  دیـسا 
رد نوخ  هبلغزا  دنک و  یم  ناسآ  ار  ارفص  عفد  حشرت و  ، هدوب نوخ  هبلغ  ارفص و  دض  هروغ  . دوش یم  هدافتسا  زین  نآ  هدش  کشخ  ردوپ  زا 

جازم مرگ  مسیتامور  ءزج  هک  ییاهدرداپ  ياوادـم  يارب  کیراترات  دیـسا  نتـشاد  رثا  رد  . دـیامن یم  يریگولج  یتحاران  نیا  هب  التبم  دارفا 
هدـعم و مخز  هب  هک  يدارفا  . دـنک یم  مک  ار  شطع  هروغ  بآ  . دـهد یم  ناصقن  دـبک  رد  ار  دایز  يامرگ  دـیلوت  تسا و  دـیفم  دنـشاب  یم 

ياراد روگنا  دـننامه  هروغ  تسین ، زیاج  اهنآ  يارب  هروغ  بآ  ندروخ  تسا  تحاران  اهنآ  ياهـشش  ای  دنتـسه و  التبم  هدـعم  دیـسا  يدایز 
. دشاب یم  نوخ  بوخ  رایسب  هدننک  هیفصت  هروغ  بآ  . دشاب یم  یناک  یناوارف  رادقم  ياهنیماتیو C،B2،B1،A و 

اهیرامیب نامرد  رد  ناهایگ  اه و  هویم  صاوخ  : عبنم

هوهق شخبافش  ياه  هخسن 

یلآ و داوم  نآ  اب  هارمه  هک  نیئفاک  مان  هب  بلق  يوقم  يدودـح  ات  كرحم و  تسا  يا  هدام  ياراد  هوهق  . تسا کشخ  درـس و  نآ  تعیبط 
ار نانآ  باوخ  هدوب و  دـیفم  دـنراد  یعیبط  تلاح  زا  رتدایز  باوخ  هک  يدارفا  يارب  هوهق  . تسا دوجوم  نیماـتیو  يرادـقم  رگید و  یناـک 
زا ءاعما و  يدایز  تابوطر  هدننک  کشخ  ضباق و  تسا  يا  هدام  . دزاس یم  فرطرب  ار  یگتسخ  هدوب و  باصعا  كرحم  . دننک یم  لداعتم 

ندروخ رد  تموادم  يور و  هدایز  نکل  دنک  یم  دایز  ار  راردا  هدوب و  لوبردم  . دشاب دـیفم  اهلاهـسا  یـضعب  عطق  رد  دـناوت  یم  ظاحل  نیا 
هدایز دـنراد  فیعـض  بلق  هک  يدارفا  دـنک -  یم  نمزم  ياهدردرـس  داجیا  میوش  یم  روآدای  ار  هنومن  دـنچ  هک  دراد  ناوارف  راضم  هوهق 
جنلوق داجیا  نآ  دایز  رادقم  فرـصم  دـنک  یم  خـفن  داجیا  شراوگ  هاگتـسد  رد  دزاس  یم  التبم  ناقفخ  هب  ار  نانآ  هوهق  ندروخ  رد  يور 

ار یـسنج  تردـق  دزاس ـ  یم  نشخ  کشخ و  ار  اه  هیر  دـنک  یم  ایلوخیلام  سوباک و  يرامیب  هب  يـالتبا  يارب  هداـمآ  ار  ندـب  دـنک ـ  یم 
شنایز دنتـسه  تسوبی  ياراد  هک  يدارفا  رد  دنتـسه و  کـشخ  درـس و  تعیبط  ياراد  هک  يدارفا  يارب  صوصخ  هب  دـهد و  یم  شهاـک 

: دنا هتفگ  میدق  مدرم  زا  یضعب  تسا  رتشیب 
تسا هوهق  وا  مان  هک  ور  هیس  نآ 
تسا هوهشلا  عطاق  عونلا و  عنام 
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هب ترارح  تدش  نوخ و  هبلغرثا  رد  هک  يدارفا  هدش  هدید  یهاگ  تسین و  رضم  نادنچ  دنتسه  رت  مرگ و  جازم  ياراد  هک  يدارفارد  نکل 
زا دـنیامن  لیم  لیبجنز  بالگ و  اب  ای  تاـبن و  ریـش و  اـب  ار  هوهق  هچناـنچ  دوب و  دـهاوخ  روآ  باوخ  ناـنآ  يارب  دـنا  هدـش  ـالتبم  یباوخیب 

. دوش یم  بلاغ  شراضم  رب  نآ  عفانم  دیآ و  یم  لمع  هب  يریگولج  نآراضم 
اهیرامیب نامرد  رد  ناهایگ  اه و  هویم  صاوخ  : عبنم

ومیل شخب  افش  ياه  هخسن 

كاپ  C نیماتیو يوق و  دایز  کیرتیس  دیـسا  نتـشاد  لیلد  هب  شرت  ومیل  . دراد نوگانوگ  ياه  هدافتـسا  تسا و  شزرا  اب  ياه  هویم  زا  ومیل 
ومیل بآ  تبرـش  ناویل  کی  فرـصم  . هدومن لیم  دعب  هدرک و  قیقر  ادـتبا  ار  شرت  ومیل  بآ  تسارتهب  . دـیآ یم  باسح  هب  يوق  هدـننک ي 

نیماتیو ياراد  شرت  يومیل  . دـیامن یم  کچوک  هدور  هدـعم و  يوشتـسش  هب  يدایز  کمک  راب  کی  زور  ود  ره  هناحبـص  فرـص  زا  لـبق 
عفد همـضاه و  هاگتـسد  . دزاس یم  قیقر  ار  نوخ  تسا ، کیروا  دیـسا  دـض  شرت  ومیل  بآ  . تسا  C نیماتیو یناوارف  رادـقم  ياه B،A و 

گنـس سرقن و  مسیتامور و  . تسا عفان  رایـسب  یتسوپ  ياه  يرامیب  هنکآ و  ، لمد ، یتسوپ ياهـشوج  يارب  دـنک ، یم  ینوفع  دـض  ار  راردا 
یقاچ يارب  یبوخ  نامرد  دـهد و  یم  شهاک  ار  ندـب  نزو  ومیل  بآ  ندروخ  . دـناشن یم  ورف  ار  یگنـشت  شطع  ، دـنک یم  نامرد  ار  هیلک 
ومیل بآ  . دـننک لیم  لسع  ومیل و  بآ  هناحبـص  ندروخ  زا  لبق  حبـص  دـیاب  دـننک  یم  قرع  مک  اـی  دـننک و  یمن  قرع  هک  یناـسک   . تسا

زا لیلد  نیمه  هب  دوش و  یم  اـهگر  ندـش  زیمت  ثعاـب  تسا و  ویتکا  ویدار  نیماتیو P و  ياراد  هزات  يومیل  دزاـس . یم  فرطرب  ار  لاهـسا 
بآ يرادـقم  یئولگ  ياه  مخز  نامرد  يارب  دـنک  یم  دایز  ار  مشچ  رون  قیقر و  ار  نوخ  شرت  ومیل  . دـنک یم  يریگولج  تلوهک  يریپ و 

. دیناکچب ولگ  رد  میقتسم  رابکی  تعاس  ود  ره  ار  صلاخ  يومیل 
.و دزاـس یم  فرطرب  ار  درد  ولگ  ولگ و  مخز  دوش و  یم  ولگ  ندـش  مرن  ثعاـب  تعاـس  دـنچ  فرظ  ومیل  بآ  یئادز  بورکیم  تیـصاخ 

زور نآ  لوط  رد  ومیل  بآ  تبرـش  ناویل  دـنچ  دـیتسه  ندروخامرـس  لاح  رد  هک  دـینک  یم  ساـسحا  رگا  . درب یم  ناـیم  زا  زین  ار  يرتفید 
رد تلوهـس  ثعاب  ومیل  بآ   . دیلامب تسوپ  هب  نوباص  اب  ندب  يوشتـسش  زا  دـعب  ار  ومیل  بآ  تسوپ ، هدـننک ي  تیوقت  ناونع  هب  . دیـشونب

ومیل بآ  یمک  رگا  عوهت  ماگنهرد  . دنک یم  تیوقت  ار  رس  ياهوم  يریگولج و  یـساط  زا  رـس  تسوپ  يوررب  نآ  ندیلام  . دوش یم  سفنت 
هیلک ، ندـب زا  مومـس  عفد  تسا و  ومیل  بآ  اب  ییاذـغ  میژر  ناکرا  زا  یکی  هزات  شرت  ومیل  بآ  . ددرگ یم  فرطرب  عوهت  تلاح  دوش  لیم 
شک مرک  وـمیل  هـناد  . دوـش هدافتـسا  وـمیل  بآ  زا  هکرــس  ياـج  هـب  اـهدالاس  عاوـنا  رد  تـسا  رتـهب  . دـنک یم  یناـیاش  کـمک  دـبک  اـه و 

یم نایم  زا  ار  لاخبت  هیرلا و  تاذ  ، دنک یم  يریگولج  اذغ  زا  دـعب  ندرک  شرت  زا  دزاس ، یم  فرطرب  ار  اه  هدور  بت  هزات  يومیلبآ  . تسا
طـسوت یگدروخ  شین  زا  یـشان  مس  لـثم  ندـب  زا  مومـس  عفد  تهج  . تسا رثؤـم  رایـسب  درد  وـلگ  یگدروخامرـس و  ناـمرد  يارب  درب و 

سیراو و دنک ، یم  نامرد  ار  ارفص  تساه و  هیلک  یمکـش و  ياهدرد  هدنهد  نیکـست  ومیل  بآ  . تسا رثؤم  رایـسب  ناگدنزخ  تارـشح و 
. دنک یم  هجلاعم  ار  کلمخم  ناغرم و  هلبآ  کخرس و  سوفیت و  امزگا و 

مرگ و جازم  هک  يدارفا  يارب  صوصخ  هب  تسا و  درـس  ومیل  تعیبط  . دوش یم  ناـمرد  ومیل  بآ  اـب  باـصعا  زغم و  هب  طوبرم  ياـهیرامیب 
فرـصم شرت  يومیل  دنناوت  یم  دنروخب  شرت  يومیل  دنناوت  یمن  دنراد و  یـشراوگ  ياه  یتحاران  هک  یناسک  . تسا دیفم  دنراد  کشخ 

یگدنرادهگن تیـصاخ  اهدالاس  ای  اذـغ و  اب  طولخمرد  . درب راک  هب  نویـسادیسکا  دـض  کی  ناونع  هب  ناوت  یم  ار  شرت  ومیل  بآ  . دـنیامن
شرتومیل هباشم  تاریثأت  ییاذغ و  داوم  صاوخرظن و  زا  نیریـش  ومیل  بآ  . دنک یم  يریگولج  ییاذغ  داوم  عیرـس  ندـش  دـساف  زا  دراد و 

یضعب دوبهب  رد  شرت  ومیل  . تسا اراد  ار  نآ  صاوخ  مظعا  شخب  یلو  تسین  هدننک  كاپ  شرت  ومیل  دننامب  تسین  يدیسا  نوچ  اما  تسا 
ندب یفاضا  يارفص  دشاب  یم  جازم  نیلم  ًانمـض  . دیامن یم  تیوقت  ار  ندب  دیفـس  ياهلوبلگ  . دراد یهجوت  لباق  رثا  یـسوریو  ياهیرامیب  زا 

. دراد یهجوت  لباق  رثا  زین  دشاب  یم  هرجنح  طاخم  مرو  ای  داح و  تیزنرال  نامه  هک  کسورخ  يرامیب  دوبهب  رد  دنک و  یم  عفد  ار 
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اهیرامیب نامرد  رد  ناهایگ  اه و  هویم  صاوخ  : عبنم

سانانآ شخب  افش  ياه  هخسن 

زا راشرس  هزات  سانانآ  . تسا رطعم  رایسب  گنر و  ییالط  شتسوپ  هدیـسر  سانانآ  . تسا ذیذل  رایـسب  شرت و  یمک  نیریـش و  سانانآ  معط 
رد يدایز  ياه  هدافتـسا  میزنآ  نیا  . تسا نیلمورب  میزنآ  يواـح  نینچمه  . تسا یندـعم  داوم  اـهنیماتیو و  رگید  میـساتپ و  ، رلک ،C نیماتیو

ییایلق یلیخ  ای  يدیـسا  یلیخ  تالاح  ندومن  لداـعتم  اـی  ندومن  یثنخرد  ندـب  هب  هکنیا  لوا  . تسا نیـسیپ  هب  هیبش  شتاریثأـتو  دراد  ندـب 
. دنک یم  کمک  ینورد  تاعیام 

ینعی يراـجت  دـیلوت  رد  ساـنانآزا  هک  تسا  نآ  رما  نیا  لـیلد  . دـنک یم  کـیرحت  ینوـمروه  تاحـشرت  تهج  ار  هدـعملازول  هـکنیا  مود 
تسا رثؤم  اهدیسا  اهمیزنآ و  نیماتیو C و  نتشاد  ببس  هب  ییولگ  ياهمخز  نامرد  رد  رثوم  روط  هب  سانانآ  دوش . یم  هدافتـسا  اهنومروه 

دراد ار  ندوب  نیریـش  تلاح  نآ  يوب  دنتـسه و  مرن  یمک  هک  ییالط  گنر  هب  ياه  ساـنانآ  فرـصم  تهج  . دـنک یم  تیوقت  ار  هدـعم  و 
. دزاس یم  عفترم  ار  دیدش  ياه  یگنشت  سانانآ  . دنوش باختنا 

اهیرامیب نامرد  رد  ناهایگ  اه و  هویم  صاوخ  عبنم :

تسام شخبافش  ياه  هخسن 

زا هدرب و  نیب  زا  ار  هدور  ياه  يرتکاب  ، تساـم رد  دوجوم  ياـهرمخم  . تسا دـیفم  هدور  مرو  يارب  لاهـسا و  عفر  يارب  اود  نیرتهب  تساـم 
. دنک یم  يریگولج  تنوفع 

يارب تسا ، روآ  باوخ  تسام  نوچ  . تسین تسام  زا  رت  بسانم  ییاذغریش  زا  سپ  لافطا  يارب  . تسا دیفم  مضهلا و  لهـس  ، يذغم تسام 
دننک لیم  روگنا  هریش ي  ای  امرخ و  هریش ي  اب  ار  نآ  دیرادن  تسود  ار  اهنت  تسام  رگا  تسا  دیفم  دنوش  یم  یباوخ  یب  راچد  هک  يدارفا 

هبار نآ  ناوت  یمن  هک  تسا  نآ  تساـم  نساـحم  زا  یکی  . دیـشاب هتخاـس  شرتعوبطم  مه  هدرک و  عفد  ار  نآ  يدرـس  مه  هلیـسو  نیا  اـب  اـت 
. مینامب نوصم  دشاب  هتشاد  تسا  نکمم  هک  يرصتخم  ياهنایز  زا  دوش  یم  بجوم  تیصاخ  نیمه  . هدروخ دایز  رادقم 

اهیرامیب نامرد  رد  ناهایگ  اه و  هویم  صاوخ  عبنم :

زوم شخب  افش  ياه  هخسن 

دنک شراوگ  هاگتـسد  ياراد  دارفا  مضهرید و  ًابیرقت  تسا  يا  هویم  زوم  . دـنک یم  داجیا  يدایز  يرلاـک  دراد و  ناوارف  ییاذـغ  شزرازوم 
داوم اهنیماتیو و  مامت  ًابیرقت  زوم  تسا . يوقم  رایـسب  درادـن و  ار  مضه  لکـشمریش  اب  نآ  طولخم  اما  دـنروخب  جـیردتب  رتمک و  دـیاب  راک 

، دنادرگ یم  يوق  هبرف و  زین  ار  ندب  تسا ، بسانم  نوخ  مک  دارفا  يارب  زاسنوخ و  تسا  يا  هویم  . تسااراد ار  ییاذغ  داوم  ریاس  یندعم و 
نیب زا  ار  یعیبط  ریغ  يرغال  دنک ، یم  دایز  ار  یـسنج  تردق  ، ددنب یم  ار  لاهـسا  ، دنک یم  اوادم  ار  کشخ  ياه  هفرـس  هدوب و  هنیـس  نیلم 

ار هقاـسزغم  دـهد  یمن  هویم  نادـنچ  تخرد  هکیماـگنه  دراد و  ماـن  لاـیجنک  تسا و  يذـغم  یکاروـخ و  زوـم  تخرد  هقاـس  زغم  . درب یم 
. دنروخ یم  دنزپ و  یم  ، هدروآرد

اهیرامیب نامرد  رد  ناهایگ  اه و  هویم  صاوخ  عبنم :

لیگران شخبافش  ياه  هخسن 

ياهگرب دنراد  رارق  تخرد  يالاب  رد  امرخ  تخرد  گرب  دننام  نآ  ياهگرب  رتم  لهچ  دودح  عافترا  اب  ابیز  تسا  یتخرد  لیگران  تخرد 
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دراد . دوجو  هویم  تخرد  يالاب  رد  لاس  تدم  مامت  رد  دنرتم و  جنپ  ات  راهچ  لوط  هب  گرزب و 
نیریش گنر و  يریش  یعیام  يوتحم  لماک  ندیسر  زا  لبق  هویم  رب  نورد  . دسر یم  مرگولیک  دنچ  ات  نآ  نزو  تسا  تفس  عون  زا  نآ  هویم 

ردقچره لیگران  تخرد  . دنیوگ يدنه  زوج  یبرع  نابز  هب  ار  لیگران  دیور  یم  نیمز  بوطرم  مرگ و  یحاون  رد  هاگ  نیا  تسا  عوبطم  و 
دـص دودح  تخرد  نیا  . دوش یم  رت  برچ  رت و  نیریـش  رت و  ذیذل  نآ  هویم  دسرب  نآ  ياپ  هب  رتشیب  روش  بآ  دشاب و  رتکیدزن  دوش  ایردب 

هک تسا  هتسوپ  هس  ياراد  هویم  دش  رکذ  هک  روطنیمه  دراد و  لیگران  هدزناپ  ات  هد  دودح  تسا  هشوخ  هشوخ  نآ  هویم  . دهد یم  هویم  لاس 
هزات تسا و  یکاروخ  زین  نآ  موس  تسوپ  تسا و  برچ  فیطل و  نیریش و  دیفس و  نآ  هزات  زغم  دشاب و  یم  هتسوپ  هس  نیا  نورد  رد  زغم 
وکوک دروب و  دوش  یم  هتفرگ  لیگران  هویم  زا  هک  ینغور  . تسا ییاذـغ  داوم  ياراد  عیام  نیا  هک  تسا  عیام  يردـقم  ياراد  نآ  سراـن  و 

درـس و داوم  دـنادرگ و  یم  دایز  ار  ندـب  يزیرغ  تارارح  دـنک و  یم  هبرف  ار  مسج  هدوب و  ندـب  يوقم  تسا و  مرگ  نآ  تعیبط  . دراد مان 
هدوب و ایلوخیلام  نونج و  جلف و  ءاخرتسا و  جلاعم  دناوت  یم  هک  تسا  تهج  نیا  زا  دیامن  یم  عفد  ندب  زا  ار  يوادوس  یمغلب و  بوطرم و 
زا هک  ار  هناثم  درد  دایز و  ار  یلـسانت  تردق  يوق و  ار  اه  هیلک  هدومن و  فرطرب  ار  دبک  فعـض  دشاب و  یم  سفنت  ناهد و  هدننکوبـشوخ 
زغم دـنناوت  یم  دـنا  هداد  تسد  زا  ار  نوخ  يرادـقم  ای  دنتـسه و  التبم  ینوخ  مک  هب  هک  يدارفا  دـنک  یم  تکاـس  دـشاب  نآ  جازم  يدرس 

مه . دنیامن لیم  نارفعز  يرـصتخم  رکـش و  يرادقم  اب  هدرک و  ردوپ  ار  نآ  موس  تسوپ  ای  دـنروخب  اه  هتـسوپ  لخاد  ریـش  زا  ای  لیگران و 
دوش یم  هداتـسرف  طاقن  ریاس  شرورپ  لحم  زا  رتشیب  هک  نآ  موس  تسوپ  اما  درب  یم  نیب  زا  ار  يرغـال  مه  دـنک و  یم  داـیز  ار  ندـب  نوخ 

هارمه تلاح  نیا  زا  يریگولج  تهج  دنک و  یم  ربز  ار  هنیس  نشخ و  ار  ادص  يردق  نآ  فرصم  رد  يور  هدایز  تسا و  مضه  رید  يردق 
. دوش یم  فرصم  هزم  شرت  ياه  هویم  ای  جازم و  درس  ياهاذغ  نآ  اب 

اهیرامیب نامرد  رد  ناهایگ  اه و  هویم  صاوخ  عبنم :

( یتخرد هزبرخ   ) ایاپاپ شخب  افش  ياه  هخسن 

ییاولح يودـک  هیبش  ًابیرقت  گنر  ، لکـش رظنزا  . دراد هایـس  درگ  ياه  هناد  یلاـخ و  وت  نآ  نورد  تسا  يوقم  رایـسب  يریـسمرگ  هویم  نیا 
یم دـیلوت   ... نالیـس و يزلام ، ، دـنه لثم  ییایـسآ  ياهروشک  یـضعب  ییاکیرما و  ، ياقیرفا ناـهج  ياـهروشک  زا  يرایـسب  رد  اـیاپاپ  . تسا
طقف . تسا نیریـشو  مرن  نآ  یتشوگ  تمـسق  تسا و  یجنران  اـی  درز  دـشاب  هدیـسر  هک  یتقو  یتخرد  هزبرخ  تسوپ  ینوریب  تمـسق  . دوش
تسا روهشم  ناوارف  هدام  ود  نتشاد  تهج  هب  ایاپاپ  . ددرگ یم  هتخیر  رود  نآ  هناد ي  تسوپ و  دوش و  یم  هتفرگ  بآ  نآ  یتشوگ  تمسق 

يدایزرادـقم ياراد  دـشاب  هدیـسر  یتـقو  اـیاپاپ  . تسا نیئتورپ  يوق  رایـسب  هدـننک ي  مضه  نییاـپ  . دنتـسه اـهمیزنآ  نییاـپ و  هداـم  ود  نیا 
یم ـالاب  ار  نوخ  داـقعنا  ییاـناوت  ، دـنک یم  تیوقت  ار  يزاـس  نوـخ  اـیاپاپ  هراـصع ي  . دـنک یم  دـیلوت  يژرنا  هک  تسا  یعیبـط  ياـهرکش 

گنر هب  ياه  هزبرخ  يریگ  بآ  تهج  . دهد یم  وشتسش  ار  اه  هدور  ، دبک ، اه هیلک  هدومن و  کیرحت  ار  اهتشا  تسا ، یبوخرایـسب  نیلم  . درب
. دوش باختنا  دشاب  هدشن  مرن  دایز  هک  درز  ای  یجنران  اب  هریت  ییالط 

اهیرامیب نامرد  رد  ناهایگ  اه و  هویم  صاوخ  : عبنم

دنک یم  يریگولج  هیلک  گنس  لیکشت  زا  ودرگ 

هدننک هیفـصت  زاس و  نوخ  ودرگ  تسا . رثؤم  يویر  ياه  يرامیب  نامرد  رد  کمک و  ندب  رد  نهآ  بذج  هب  سم  نتـشاد  تلع  هب  ودرگ 
يابرم درک . هدافتسا  ارفص  هسیک  گنس  هیلک و  گنس  لیکـشت  زا  يریگولج  يویر ، ياه  يرامیب  نامرد  رد  نآ  زا  ناوت  یم  تسا و  نوخ 
يوقم دوش ، هدروخ  زوم  ریجنا و  اـب  ودرگ  هچناـنچ  دـنک . یم  تیوقت  ار  سیدـناپآ  هدوب و  دـیفم  رایـسب  رغـال  دارفا  يارب  لـسع ، ودرگ و 

. تسا زغم  ساوح و 
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، دردرس هدننک  نامرد  ودرگ  تخرد  گرب  هدناشوج  تسا . دیفم  لس  يرامیب  لصافم و  مرو  نامرد  يارب  ودرگ ، تخرد  گرب  هدرک  مد 
رد هتـسبرس  فرظ  رد  ار  ودرگ  زغم  تسا . نشور  درز  تسوپ  اب  دیفـس  گنر  هب  هزات  يودرگ  تسا . یتسوپ  ياه  يراـمیب  یگدزاـمرس و 

هدایز نآ  ندروخ  رد  دیابن  یلو  تسا  یبوخ  رایـسب  ياذغ  دایز ، يذغم  داوم  نتـشاد  اب  ودرگ  دوشن . هنهک  ات  دینک  يرادهگن  رزیرف  لخاد 
. دوش یم  ناهد  مخز  هزول و  مرو  ثعاب  اریز  درک ، يور 

ثعاـب هک  دوش  یم  دـنت  نآ  معط  يا و  هوهق  اـی  درز  نآ  گـنر  هدـش و  هنهک  تدـم  ینـالوط  رد  فـیطل و  ودرگ  زغم  تسا ، رکذ  ناـیاش 
درک . هدافتسا  نآ  زا  دیابن  هدش و  تیمومسم 

هرامش 27 تمالس  يایند  هلجم  عبنم :

سانانآ تسوپ  یگداتفادض  مرک 

: هیهت شور 
بآ دینک . بیکرت  نیرـسوا  اب  ار  طولخم  دینک و  هفاضا  نآ  هب  ار  مدـنگ  هناوج  نغور  سپـس  دـینک ، طولخم  مه  اب  ار  ومیل  سانانآ و  بآ 

رد دوجوم  ياه  نیماتیو  ندـش  هفاضا  دوش . یم  نآ  ندـش  فاص  ثعاب  هتـساک و  تسوپ  یگداتفا  زا  هک  تسا  یتابیکرت  يواـح  ساـنانآ 
هب اب  اوه  بآ و  یگدولآ  زا  یـشان  یتسوپ  تامدص  تاحارج و  دوش . یم  نآ  ندش  ریپ  قیوعت  تسوپ و  بسانم  هیذغت  ثعاب  مدنگ  هناوج 

دوش . یم  فرطرب  یناسآ  هب  مرک  نیا  يریگراک 
مزال : داوم 

یس  یس   20 یعیبط )  ) سانانآ هزات  بآ 
یس  یس  هزات 20  شرت  ومیل  بآ 

یس  یس  نیریش 40  ماداب  ای  مدنگ  هناوج  نغور 
مرگ .  نیرسوا 100 

هرامش 27 تمالس  يایند  هلجم  : عبنم

بیطلا لبنس  لیبجنز و  ومیل ، ياچ 

رفن يارب 4  مزال  داوم 
يروخ ياچ  قشاق  هدش 1  کشخ  بیطلا  لبنس 

يروخ ياچ  قشاق  هدش 1  هدنر  هتفرگ و  تسوپ  هزات ، لیبجنز  هشیر 
هنامیپ  2 هدیشوج 5 /  بآ 
ددع مود  کی  شرتومیل 

يروخ ياچ  قشاق  لسع 2-3 
يرلاکولیک  50 لک : يژرنا 

: هیهت شور 
ار شرتومیل  بآ  هاـگنآ  دـشکب . مد  هقیقد  يارب 3  دـیراذگب  دـییامن و  هفاضا  نآ  هب  ار  بآ  دـیزیرب . يروق  رد  ار  لـیبجنز  بیطلا و  لـبنس 

دییامن . در  یفاص  زا  ار  ياچ  نونکا  دینک . هفاضا  نآ  هب  لسع  هارمه  هب  دیریگب و 
تسا . دیفم  ناسنا  شمارآ  يارب  یندیشون  نیا  هجوت :
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هرامش 33 تمالس  يایند  همانهام  عبنم :

ناهایگ یبط  دربراک 

تخبون دیرف  هدنسیون :
میتخادرپ . وب و . . . گرب  ناحیر ، اکیلجنآ ، دننامه  هدش  هتخانش  ناهایگ  یخرب  تارثا  اه و  یگژیو  نایب  هب  شیپ ، هرامش  رد 

میزادرپ . یم  تاج  هیودا  ناهایگ و  زا  رگید  يدادعت  صاوخ  یسررب  هب  هرامش ، نیا  رد 
: اه هیودا 

دنوش . یم  تفای  تلوهس  هب  ییاذغ  داوم  ياه  هاگشورف  اه و  تکرام  رپوس  رتشیب  رد  ناهج  فلتخم  طاقن  ياه  هیودا  هزورما ،
ياه شخب  ای  اه  هناد  زا  اتدمع  هک  ارچ  دنرت ، يوق  دوخ  هطوبرم ي  ناهایگ  زا  تیـصاخ ، ظاحل  زا  مه  معط و  رظن  زا  مه  الومعم  اه  هیودا 

دنوش . یم  هتفرگ  دنتسه ، هایگ  نآ  هرثوم ي  هدام ي  زا  يرتشیب  تظلغ  يواح  هک  هایگ  زا  يرگید 
نیا دـیاب  هکلب  دـنک ، یمن  زورب  اهنآ  زا  ناجنف  کـی  ندیـشون  زا  سپ  ـالومعم  اـه  هیودا  ناـهایگ و  زا  هدـش  هیهت  ياـه  یندیـشون  صاوخ 
دنراذگب . ياج  رب  ار  دوخ  تارثا  ات  دنریگ  رارق  فرصم  دروم  راد  نیئفاک  ای  رادزاگ  ياه  هباشون  ياج  هب  مظنم و  روط  هب  اه  یندیشون 
شیب اهنآ  ترهش  دنا و  هتفرگ  یم  رارق  هدافتسا  دروم  اهاذغ  رتهب  مضه  هب  کمک  يارب  هتـشذگ  زا  ییوراد ، ناهایگ  نوچمه  زین  اه  هیودا 

دنریگ . یم  رارق  هدافتسا  دروم  تابوبح  اب  هارمه  هک  تسا  ینامز  رد  الثم  خفن ، نیکست  ای  يریگولج  رد  اهنآ  شقن  هب  طوبرم  زیچ  ره  زا 
هب دنـشاب . یم  ماش  ای  راهان  هناحبـص ، لـماش  ربیف ، رپ  ییاذـغ  ياـه  هدـعو  يارب  یبوخ  رایـسب  هارمه  مک ، هیودا ي  يواـح  غود  اـه و  هویم 

دنتسین . بذاج  میجح و  هتخپن ، ياه  يزبس  اه و  هویم  هک  ارچ  دوزفا ، هیودا  یمک  رایسب  ریداقم  اهنت  دیاب  اه  هویمبآ 
(: Aniseed  ) نایداب مخت 

هیودا ي جـنپ  ردوپ  تایوتحم  زا  یکی  نینچمه  نایداب  دراد . دربراک  ییاـپورا  هچولک ي  عاونا  تخپ  رد  دراد و  يوق  یمعط  ناـیداب  مخت 
مضه هب  کمک  اهتشا ، شیازفا  نایداب ، مخت  یلصا  ترهـش  دور . یم  راک  هب  زین  یندیـشون  عاونا  یهد  معط  تهج  هیودا  نیا  تسا . ینیچ 
دروم مارآ  باوخ  هب  کمک  تهج  زین  مسآ و  یگدروخامرس و  هرفس ، نیکست  تهج  یتنـس  روط  هب  هیودا  نیا  تسا . خفن  نیکـست  اذغ و 

دریگ . یم  رارق  هدافتسا 
(: Caraway  ) هایس هریز ي 

هایـس هریز ي  دریگ . یم  رارق  هدافتـسا  دروم  مرگ ، ياه  یندیـشون  رد  اصوصخ  هویم ، عون  همه  اب  هارمه  دراد و  مرگ  یمعط  هایـس  هریز ي 
خفن نیکـست  زین  اذغ و  مضه  هب  کمک  اهتـشا ، شیازفا  ثعاب  دشاب و  یم  هنایزار  دیوش و  هداوناخ ي  زا  تسا و  شخبمارآ  هدننک و  مرگ 

ددرگ . یم 
(: Cardamoms  ) له

ندومن مارآ  اذـغ ، رتهب  مضه  ببـس  له ، هک  دوش  یم  هتفگ  تسا . سوتپیلاکوا  تابکرم و  معط  روآدای  شخب ، حرف  رطعم و  هیودا ي  نیا 
دوش . یم  ازنولفنآ  یگدروخامرس و  دوبهب  ثعاب  له  تبرش  فرصم  نینچمه  ددرگ . یم  سفنت  هب  ندیشخب  توارط  هدعم و 

(: Cinnamon  ) نیچراد
هب دنمدوس  يا  هیودا  اذل  دنک و  یم  کمک  یناقوف  سفنت  هاگتـسد  ياه  بورکیم  اه و  سوریو  ندرب  نیب  زا  هب  هدننک ، مرگ  هیودا ي  نیا 

نیکست اذغ ، مضه  هب  کمک  ببس  نیچراد  هک  دوش  یم  هتفگ  نینچمه  دوش . یم  بوسحم  یگدروخامرـس  نامرد  ياه  تبرـش  تروص 
ددرگ . یم  نوخ  شدرگ  دوبهب  خفن و 

(: Cloves  ) کخیم لگ 

ییوراد تاعالطا  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1869زکرم  هحفص 908 

http://www.ghaemiyeh.com


بآ یبـالگ و  بآ  بیـس ، بآ  ندومن  معط  شوخ  يارب  دور و  یم  راـک  هب  رطعم  هدـننک و  مرگ  ياـه  یندیـشون  هیهت ي  يارب  هیودا  نیا 
نیکـست يارب  هدـننک ، سح  یب  هدـننک و  ینوفعدـض  تیـصاخ  ندوب  اراد  لیلد  هب  کخیم  لگ  زابرید  زا  تسا . بساـنم  رایـسب  زین  روگنا 

دوش . یم  خفن  نیکست  اذغ و  مضه  هب  کمک  کیرحت و  ببس  کخیم  لگ  تسا . هتفر  یم  راک  هب  درد  نادند 
(: Coriander  ) زینشگ

یندیشون رد  هدرتسگ  لکش  هب  زینشگ  هکنآ  اب  دنک . یم  کمک  اذغ  مضه  هب  تسا و  كرحم  کی  هایگ  نیا  دوخ  دننام  هب  زینـشگ  هناد ي 
یم داجیا  یمعط  شوخ  بسانم و  بیکرت  تابکرم ، اهزغم و  ولآ ، هگرب ي  لثم  کشخ  ياه  هویم  اب  نآ  هناد ي  اما  دور ، یمن  راـک  هب  اـه 

دنک .
(: Cumin  ) زبس هریز ي 

، لاح نیا  اب  دریگ . یم  رارق  هدافتـسا  دروم  يا  هویم  ياه  یندیـشون  رد  تردن  هب  اما  دوش ، یم  اهتـشا  کیرحت  ببـس  زبس  هریز ي  هکنآ  اب 
هدـننک کیرحت  روآ و  راردا  هیودا ، نیا  دـیامن . یم  داجیا  یبسانم  بیکرت  عانعن ، تسام و  اه ، يزبس  تابکرم ، بآ  اب  هارمه  زبس  هریز ي 

دشاب . یم 
(: Dill دیوش ( 

دراد . نوخ  یبرچ  ندروآ  نییاپ  رد  یتبثم  شقن  هک  تسا  دیوش  هایگ  زا  لصاح  هیودا ي  دیوش ، هناد ي 
(: Fennel  ) هنایزار

تسا . هنایزار  هایگ  زا  لصاح  هیودا ي  هنایزار ، هناد ي 
(: Ginger  ) لیبجنز

رد لیبجنز  هدـش ي  بایـسآ  کشخ  هشیر ي  ای  هدـش و  کشخ  هشیر ي  دراد . رارق  سرتسد  رد  هایگ  هزات ي  هشیر ي  لکـش  هب  لـیبجنز 
اه و پوس  اه ، يزبس  هویم و  بآ  عاونا  اب  هارمه  لیبجنز  هزات ي  هشیر ي  دریگ . یم  رارق  هدافتسا  دروم  يورسنک  تالوصحم  ای  اه  تبرش 

ببـس دوش  یم  هتفگ  تسا و  لاهـسا  عوهت و  نیکـست  ببـس  هب  لیبجنز ، ترهـش  دنک . یم  داجیا  هداعلا  قوف  یمعط  رگید ، ياهاذغ  عاونا 
رارق هدافتسا  دروم  درس  یندیشون  لکـش  هب  یگدروخامرـس  نامرد  رد  تساه و  تنوفع  اب  هلباقم  نینچمه  نوخ و  شدرگ  قیرعت و  دوبهب 

دریگ . یم 
(: Juniper  ) یهوک ورس 

تهج بساـنم  يا  هیودا  دـنک و  یم  داـجیا  تشوـگ  غرم و  خـبط  تـهج  یلاـع  یمعط  یهوـک ، ورـس  هایـس  اـبیرقت  گـنر و  هریت  هوـیم ي 
يا هیودا  ناونع  هب  یهوک  ورس  دشاب . یم  زین   gin هدنهد ي معط  ياه  هیودا  زا  یکی  یهوک  ورس  دور . یم  رامش  هب  مرگ  ياه  یندیشون 

ددرگ . یم  زین  اهتشا  کیرحت  ببس  هیودا  نیا  تسا . هدش  هتخانش  هدننک  تیوقت  ادز و  مس  نینچمه  هدننک و  ینوفع  دض  روآ و  راردا 
(: Mustard  ) لدرخ

یگنرف و هجوـگ  بآ  اـب  هیودا  نیا  تسا . هتفر  یم  راـک  هب  داـمپ )  ) دامـض هیهت ي  تهج  زاـبرید  زا  تسا و  هدـننک  مرگ  يا  هیودا  لدرخ 
داجیا بسانم  یبیکرت  یگدروخامرس ، مئالع  هدنهد ي  نیکست  ياه  پوس  مرگ و  ياه  یندیـشون  هیهت ي  تهج  تاجیزبس  بآ  طولخم 

دنک . یم 
(: Nutmeg and mace  ) زوج تسوپ  يدنه و  زوج 

. دندرگ یم  زین  خفن  عوهت و  نیکست  ببس  دنتـسه . هدننک  تیوقت  هدننک و  کیرحت  دننک و  یم  کمک  اذغ  مضه  هب  مرگ  ياه  هیودا  نیا 
رد اما  دنـشاب ، یمـس  رتدایز  ریداقم  رد  تسا  نکمم  یتح  دنوش و  درف  رد  مهوت  یجیگ و  ببـس  دـنناوت  یم  دایز  ریداقم  رد  اه  هیودا  نیا 

دنرادن . رب  رد  يرطخ  هنوگ  چیه  يزپشآ ، رد  هدافتسا  دروم  ریداقم 
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(: Turmeric  ) هبوچدرز
ینوفع دـض  يرتکاـب و  دـض  كرحم ، هدـننک ، تیوقت  يا  هیودا  ناوـنع  هب  زیگنا ، برط  یکاـخ و  معط  ياراد  گـنر و  درز  هیودا ي  نیا 

تسا . هدش  هتخانش  هدننک 
هرامش 33 تمالس  يایند  همانهام  : عبنم

! زمرق لفلف  زا  هدافتسا  اب  درد  نیکست 

یم شتآ  حالطصا  هب  هتخوس و  ناتناهد  نابز و  رایتخا  یب  دنت  رایسب  سـس  کی  ندروخ  زا  سپ  هنوگچ  هک  دیا  هدرک  هبرجت  نونک  ات  ایآ 
نیا هک  اه  سس  عون  نیا  رد  دوجوم  هدام  ایآ  هک  دنـشاب  یم  عوضوم  نیا  يور  رب  یـسررب  شیامزآ و  لاح  رد  نادنمـشناد  نونکا  دیریگ !

دشاب ؟! دنمدوس  یحارج  ياه  لمع  زا  یشان  ياهدرد  نیکست  رد  دناوت  یم  دوش ، یم  نتخوس  ثعاب  نینچ 
کی زا  لصاح  زاب  ياه  مخز  يور  رب  امیقتـسم  دـشاب  یم  زمرق  لفلف  هدام  يواح  هک  ار  ییایمیـش  بیکرت  کی  زا  هرطق  نیدـنچ  ناکـشزپ 

یـسررب ار  نآ  هجیتن  هتخیر و  دنـشاب ) یم  كاندرد  رایـسب  هک  ییاه  یحارج  زا  یـضعب  اـی  وناز و  لـضفم  ضیوعت  دـننام   ) یحارج لـمع 
رد نارامیب  الوا  دریگ  یم  تروص  نابلطواد  يور  رب  هک  تاشیامزآ  نیا  رد  اریز  دـیهدن ! ماجنا  لزنم  رد  زگره  ار  شور  نیا  هتبلا  دـندرک ؛

ینوفعدض شیالاپ و  الماک  هک  يزمرق  لفلف  هدام  زا  ناکشزپ  ایناث  دنشک و  یمن  دایرف  یناهگان  نتخوس  اب  نیاربانب  دنتسه  یشوهیب  تلاح 
 . دوشن نارامیب  رد  تنوفع  ببس  ات  دننک  یم  هدافتسا  هدش 

؟! ددرگ درد  شمارآ  نیکست و  ببس  دناوت  یم  تسه  هدننازوس  ردقنیا  هک  يزیچ  هنوگچ 
اب هک  دـنراودیما  ناکـشزپ  ددرگ . یم  سح  یب  ناـبز ،  يور  رب  نتخوس  ساـسحا  زا  سپ  دـینز ، یم  زاـگ  ار  دـنت  لـفلف  کـی  هک  یناـمز 

هتفه نیدنچ  تدم  هب  ار  باصعا  نیا  دنناوتب  درد  هدـننک  تفایرد  ياه  بصع  يور  رب  هدام  نیا  قیقد  رایـسب  بسانم و  رادـقم  زا  هدافتـسا 
درد نیکـست  يارب  يرتمک  ردخم  ياهوراد  زا  نارامیب  يدوبهب  نامز  ات  دنرب و  یم  جنر  يرتمک  درد  زا  نارامیب  هجیتن  رد  دننک . سح  یب 

. دوش یم  هدافتسا  نانآ 
ام دراد  یم  راـهظا  دـشاب  یم  زمرق ) لـفلف   ) هداـم نـیا  يور  رب  شیاـمزآ  لوغـشم  هـک  كراـمناد  زا  صــصختم  کـی  کـناوسآ »  » رتـکد

هدافتسا اوادم  يارب  زمرق  لفلف  زا  مدرم  يدامتم  ياه  نرق  یط  میهد .  رارق  هدافتسا  دروم  ار  یـسح  یب  یگدش و  خرک  نیا  هک  میددصرد 
مان اه  هچیهام  درد  هدـنهد ي  نیکـست  ياه  مرک  ای  اهدامپ و  هب  ناوت  یم  دنـشاب  یم  زمرق  لفلف  هدام  يواح  هک  ییاهوراد  زا  دـندرک . یم 
یم داـجیا  لـحم  رد  یغاد  شزوس و  ساـسحا  یعون  اـه  مرک  نیا  زا  هدافتـسا  زا  سپ   ) دوش یم  تفاـی  روـفو  هب  اـه  هناـخوراد  رد  هک  درب 

دروم ار  درد  هدـنریگ  ياه  لولـس  امیقتـسم  ییانثتـسا ، الماک  قیرط  هب  زمرق  لفلف  هک  دـهد  یم  ناشن  هدـش  ماـجنا  تاـقیقحت  زورما  دوش .)
هدننک ي شوهیب  هدام  کی  اب  زمرق  لفلف  رد  دوجدوم  هدام  ندرک  طولخم  اب  دندصرد  دراوراه »  » هاگـشناد ناققحم  دهد . یم  رارق  فدـه 

سح یب  ناهد  مامت  هک  يا  هنوگ  هب  دننک  هدافتـسا  یعـضوم  یـسح  یب  يارب  یکـشزپنادند  رد  هک  دنروآ  تسد  هب  یبیکرت  دنناوتب  رگید 
یم تروص  یـسح  یب  نییاپ  هب  رمک  زا  هک  ییاه  ناـمیاز  رد  اـصوصخم  اـه  ناـمیاز  رد  هداـم  نیا  زا  دـنناوتب  دـنراودیما  نینچمه  دوشن و 

دننک . هدافتسا  دریگ ،
دـنا و هدرک  زاغآ  ار  یتاشیامزآ  دـشاب  یم  یلومعم  زمرق  لفلف  زا  رت  يوق  راـب  هک 1000  زمرق  لـفلف  زا  يرگید  هنوگ  يور  رب  نادنمـشناد 

دنهد . نیکست  هدرک و  راهم  ار  میخدب  ياه  ناطرس  هب  التبم  نارامیب  رد  تخس  رایسب  ياهدرد  نآ  زا  هدافتسا  اب  دنناوتب  دنراودیما 
رفن دص  دنچ  تاشیامزآ  نیا  رد  دشاب ؛ یم  ماجنا  لاح  رد  یتاشیامزآ  دنداهن ، مان  الدآ »  » ار زمرق  لفلف  زا  هدـش  شیالاپ  هدام  نیا  ناققحم 

اهرطق نیدنچ  ناحارج  نگل ، وناز و  لصفم  ضیوعت  ياه  یحارج  دننام  دنا  هتفرگ  رارق  یفلتخم  یحارج  ياه  لمع  تحت  هک  ینارامیب  زا 
هدیرب تفاب  سپس  دوش و  تفاب  بذج  هدام  نیا  ات  دنداد  تصرف  هقیقد  تدم 5  هب  هتخیر و  هدش  هدیرب  تفاب  يور  رب  ار  الدآ »  » هدام ي زا 
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يریگمـشچ روط  هب  دندوب  هدرک  تفایرد  ار  الدآ »  » هدام هک  ینارامیب  تسا : نآ  زا  یکاح  هدمآ  تسد  هب  هیلوا  جیاتن  دندز . هیخب  ار  هدـش 
ضیوعت یحارج  هک  رامیب  يور 50  رب  هک  يرگید  شیامزآ  رد  دندوب . هدرک  لمحت  یحارج  لمع  زا  سپ  لوا  زور  رد 3  ار  يرتمک  درد 

یحارج لمع  زا  سپ  اهنآ  درد  نیکـست  يارب  زمرق  لفلف  هدام  زا  هک  ناراـمیب  زا  یمین  تفرگ ، تروص  دـندوب  هداد  ماـجنا  ار  وناز  لـصفم 
. دندوب هدرک  ساسحا  ار  يرتمک  درد  زین  دوب  هتفرگ  تروص 

زاین یحارج ، لمع  زا  سپ  ياهدرد  نیکـست  يارب  هک  تسا  دقتعم  ایفلدالیف »  » هاگـشناد رد  درد  تیریدـم  صـصختم  يزوکـسیو »  » رتکد
. دنشاب یم  ردخم  ياه  نکسم  حالطصا  هک  نآ  هباشم  تابیکرت  نیفروم و  دننام  ییاهوراد  دراد ؛ دوجو  رترثوم  رتهب و  ياهوراد  هب  یمربم 
هب یفرط  زا  اما  تسا  یتایح  يرورـض و  اهوراد  نیا  زا  هدافتـسا  هک  یلاح  رد  دنوش و  یم  هدافتـسا  رـضاح  لاح  رد  هک  دنتـسه  ییاهوراد 

هدام يور  رب  شیامزآ  ناققحم  دنک . یم  دودحم  ار  اهنآ  هدافتسا  هک  دنشاب  یم  يدج  یبناج  ضراوع  ياراد  ردخم  داوم  ندوب  اراد  تلع 
تسا يا  هدام  زمرق  لفلف  رد  دوجوم  هدام  دندقتعم  اهنآ  دنـسرب ؛ یعطق  نشور و  هجیتن  کی  هب  ات  دننک  یم  لابند  نانچمه  ار  زمرق  لفلف  ي 
هجیتن رد  دوش  هدافتسا  مخز  يور  رب  امیقتسم  مه  نآ  راب و  کی  تسا  یفاک  طقف  درادن  درد  نیکست  يارب  هراب  نیدنچ  هدافتسا  هب  زاین  هک 
ناوتب ات  هتفرگ  تروص  يدایز  ياه  شالت  دراد  یم  راـهظا  يزوکـسیو »  » رتکد دوش . یمن  شخپ  ندـب  لـک  رد  اـهوراد  ریاـس  فـالخ  رب 
تروص زمرق  لفلف  يور  رب  هک  یـشیامزآ  اب  نونکا  اما  هدوبن  زیمآ  تیقفوم  نادـنچ  اما  درک  ادـیپ  اهردـخم  اه و  نیفروم  يارب  ینیزگیاـج 

 . میوش یم  کیدزن  دوخ  فده  هب  میراد  هک  دسر  یم  رظن  هب  هتفرگ 
تمالس 31 يایند  همانهام ي  عبنم :

ریجنا ییوراد  صاوخ 

یبصع نارامیب  يارب  اذغ  نیرتهب 
یم گـنر  درز  نیریـش و  ندیـسر  زا  سپ  تـسا و  زیر  رایـسب  ياـه  هـناد  زا  رپ  نآ  نورد  هـک  رادتـشوگ  نیریــش و  تـسا  يا  هوـیم  ریجنا 

« نیت  » ریجنا یبرع  مان  دـهد . یم  هویم  زییاپ ) ناتـسبات ، راهب ،  ) هبترم هس  هنایلاس  دـیور و  یم  ناریا  ایند و  طاـقن  رثکا  رد  ریجنا  تخرد  . دوش
. دوش یم  هدید  زمرق  درز و  گنر  هب  رتشیب  ریجنا  هویم  تسا 

: صاوخ
ياـه گرب  دـنک . یم  مرن  ار  هنیـس  ریجنا  دـننک . فرـصم  ریجنا  دـیاب  دـنراد  جاـیتحا  راردا  جورخ  هب  هک  یناـسک  تـسا و  روآراردا  ریجنا 

تیـشنورب هجلاـعم  يارب  بآ  رتـیل  کـی  رد  ریجنا  مرگ   ??? اـت  ?? هدـناشوج دـنک . یم  كاـپًالماک  ار  هناـخزپشآ  فورظ  ریجنا ، تـخرد 
هعطق راهچار  هزات  ریجنا  ات ?  ناوتیم ?  اذل  تسا  رثؤم  تسوبی  نامرد  يارب  ریجنا  توپمک  ابرم و  . تسا دیفم  ادـص  یگتفرگ  ماکز و  ، نمزم

. دنروخب اتشان  حبص  شمشک  ددع   ?? اب  ار  نآ  دوش و  هتخپ  ات  هدناشوج  ریش  رتیل  مین  رد  هدرک و 
دیاب هک  تسا  رثؤم  دـناهدش  هناـهام  تداـع  یمظن  یب  هب  ـالتبم  هک  ییاـه  مناـخ  هناـیهام  تاداـع  ندومن  مظنم  رد  ریجنا  گرب  هدـناشوج 

نامرد نیرتهب  دوش  یم  جراخ  ریجنا  هویم  ای  اهگرب  مد  زا  هک  يدیفـس  ریـش  . دـنیامن فرـصم  هناهام  تداع  زا  لبق  زور  دـنچ  ار  هدـناشوج 
شوـخ شخبورین ، ریجنا  هوــیم  دــنک . لــیاز  ار  نآ  اــت  تشاذــگ  هـچخیم  يور  بـش  حبــص و  ار  نآ  دــیاب  تـسا و  لــیگز  هـچخیم و 

هنیـس و ندرک  مرن  يارب  ربجنا  تسا . هدرک  عمج  دوخ  رد  ار  ندـب  زاس  تخوس و  يارب  مزال  داوم  تسا و  هدـننک  هبرف  يژرنادـّلوم و  ، معط
. تسا یفورعم  تیصاخ  ياراد  اه  هدور 

دیدش و ياه  ماکز  هجلاعم  يارب  هک  دـیآ  یم  تسدـب  يا  هدـناشوج  دـیناشوجب ، بآ  رتیل  کی  رد  ار  کشخ  ریجنا  مرگ   ??? ات   ?? رگا 
زیوجت هفرـس  هجلاعم  يارب  نکـسم و  بآ ، رتیل  کی  رد  مرگ   ?? ات   ?? رادقم  هب  نآ  ياه  گرب  هدرک  مد  تسا . دـیفم  هرجنح  ياه  مروت 

. دوش یم 
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امرـس درد و  ولگ  نامرد  يارب  کشخ  ریجنا  هدـناشوج  ندرک  هرغرغ  . دوش یم  زیوجت  سفنت  هاگتـسد  باهتلا  رد  کشخ  ریجنا  هدـناشوج 
دیآرد یتبرش  تروص  هب  ات  دنزپب  میالم  یشتآ  اب  هتخیر و  بآ  يرادقم  ردار  کشخ  ریجنا  مرگ  ات ?  رگا ?  تسا . رثؤم  رایسب  یگدروخ 

يارب هک  دیآ  یم  تسد  هب  یتبرش  ریش ، رد  کشخ  ریجنا  هدناشوج  زا  دهد . یم  نیکست  ار  هفرـس  ودنک  یم  مارآ  ار  ولگ  درد  تبرـش  نیا 
فرصم . دننک یم  فرـصم  هوهق  ياج  هب  دنیاس ئ  یم  دنبوک و  یم  ار  کشخ  ریجنا  دوش . یم  فرـصم  ناهد  طاخم  ولگ  تاکیرحت  عفر 

. تسا دیفم  هفرس  هایس  ولهپ و  هنیس  تیشنورب ، ياهیرامیب  رد  هوهق  ياج  هب  ریجنا  درگ 
زینءاقـستسا ضرم  دروم  رد  تهج  نیا  زا  دنک  یم  جراخ  هدش  عمج  ندب  ياه  تفاب  رد  هک  ار  یبآ  ، ریجنا تخرد  كزان  هخاش  هدـناشوج 

رگا تسا . ب »  » و آ »  » ياه نیماتیو  ياراد  یهجوت  لباق  رادـقم  هب  دراد و  یعیبط  دـنق  يا  هویم  ره  زا  شیب  ریجنا  . تسا دـیفم  نآ  فرـصم 
عطق ار  ریساوب  ریجنا  تسا . دیفم  دنراد  تسوبی  ای  همضاه  ءوس  هک  یـصاخشا  يارب  دنروآرد  ابرم  ای  توپمک و  لکـش  هب  دنزپب و  ار  ریجنا 

. دنک یم 
يوب ریجنا  دنک . یم  دایز  ار  یـسنج  ياوق  ودنک  یم  هجلاعم  ار  سرقن  ریجنا  تسا . دیفم  جنلوق  داب  يارب  دـنک و  یم  مرن  ار  اه  هدـس  ریجنا 

. دنک یم  مکحم  ار  اه  ناوختسا  ودرب  یم  نیب  زا  ار  ناهد  دب 
دنا و هتـساخرب  يرامیب  رتسب  زا  هک  یـصاخشا  اه و  هچب  يارب  نآ  فرـصم  تسا و  ناسآ  نآ  مضه  هک  يذغم  رایـسب  تسا  يا  هویم  ریجنا 

يارب یلو  دوش  یم  هدـعم  هدور و  تیوقت  ثعاب  زیر ، ياه  هناد  ندوب  اراد  تلع  هب  ریجنا  . تسا دـیفم  رایـسب  دـننارذگ  یم  ار  تهاقن  هرود 
هزاــت و ریجنا  ندروـخ  دراد . ییوـکین  تارثا  ساوـسو  نوــنج و  عرــص ، ، ریــساوب عــفر  رد  ریجنا  تـسا . روآ  ناــیز  فیعــض  ياهدــبک 

. دنک یم  نامرد  ار  مواقم  هنهک و  ياه  تسوبی  تهج  نیا  زا  ، دوش یم  جازم  تینیل  بجوم  ، کشخ
ياه یگدروخامرـس  ، سفن یگنت  ، مسآ ، بنجلا تاذ  هیرلا ، تاذ  دننام  سفنت  هاگتـسد  تاباهتلا  مامت  رد  کشخ  ریجنا  هدـناشوج  ندروخ 

. تسا دیفم  ررکم 
هیوش  ناهد  ندرک و  هرغرغ 

، مهرم تروص  هب  ار  مدـنگ  وج و  درآ  اب  ریجنا  ریمخ  رگا  دـنک . یم  نامرد  ار  ولگ  مرو  ناهد و  مرو  هثل ، مرو  کشخ ، ریجنا  هدـناشوج  اب 
لحم رد  مهرم  تروص  هب  ار  وج  درآ  اب  ریجنا  ریمخ  رگا  دـنراد . شخبافـش  رثا  دـنهد  رارق  اه  لمد  شوگ و  مرو  لحم  رد  هبترم  يزور ? 

. تسا رثؤم  ، دنهد رارق  بهتلم  ياه  هدغ  اه و  یگتخوس 
ریجنا هزات  گرب  تسا . دـیفم  هداـعلا  قوف  هثل ، تیوقت  و  نادـند )  ندرک  دیفـس   ) نادـند يریگ  مرج  يارب  ریجنا ، هتخوس  اـب  ندز  كاوسم 

مخز يور  یمک  تدم  هب  ار  هزات  گرب  ناوت  یم  تسا . رثؤم  یحطـس  ياه  مخز  عیرـس  ندروخ  شوج  اه و  مخز  تاحارج و  مایتلا  يارب 
دوش یم  هتسوپ  هتسوپ  هک  ندب  تسوپ  هب  دیناسیخب و  هکرس  رد  دیبوکب و  ار  ریجنا  تخرد  هدرک  کشخ  گرب  رگا  دراذگ ، یحطس  ياه 

. دراد شخبافش  رثا  دیلامب 
زا هرطق  کی  دنک . یم  فرط  رب  ار  وم  شزیر  ، دیلامب وربا  ای  رـس  رب  هدومن و  سیخ  بآ  رد  دیبوکب و  ار  ریجنا  تخرد  هدرک  کشخ  گرب 

دایز رادـقم  دوجو  دـهد . یم  نیکـست  ار  درد  ، دـیلامب دراد  یگدروخ  مرک  هدیـسوپ و  هک  ینادـند  لخاد  رد  ار  ریجنا  گنردیفـس  هبآریش 
. تسا رثؤم  رابیسب  هظفاح  شوه و  شرورپ  رد  ریجنا  هک  دهد  یم  ناشن  ار  تقیقح  نیا  رفسف 

يواسم روط  هب  ار  لسع  ریجنا و  رگا  تسا . اهتشا  یب  نوخ و  مک  فیعض و  ناکدوک  یتمالـس  هدننک  نیمَات  میـساتپ  زا  ریجنا  ندوب  راشرس 
هروا عفر  رد  هدرب و  الاب  ار  ندب  ندوب  ییایلق  هجرد  میساتپ ، نتشاد  تلع  هب  ریجنا  تسا . دیفم  رایسب  هدعم  مخز  تهج  دینک  طولخم  مه  اب 

رت هزات  ردق  ره  ریجنا  دشاب . رثؤم  نمزم  مسیتامر  دبک و  تیافک  مدع  هب  التبم  نارامیب  رد  دناوت  یم  ریجنا  تسا . رثؤم  رایـسب  ندب  یبرچ  و 
. تسا یبصع  نارامیب  يارب  اذغ  نیرتهب  ریجنا  تسا . رتشیب  نآ  صاوخ  یگدننک و  كاپ  تردق  دشاب 

ياهدرد دـنهد ? نیکـست  ریجنا  تبرـش  تسا . نادـند )  لمد  ًاصوصخم  لمد ( مرگ و  ياه  مخز  یگتخوس  يارب  یبوخ  مهرم  هتخپ  ریجنا 
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. تسا دیفم  رایسب  دیدش  تسوبی  نامرد  يارب  هزمشوخ و  رایسب  ریش  رد  هدش  هدناسیخ  ریجنا  تسا . هفرس  ولگ و 
ریظن يرثا  ریجنا  دیفس  هریش  . دوش هدروخ  اتشان  حبـص  دیاب  تسادیفم و  رایـسب  تسوبی  هجلاعم  يارب  نوتیز  نغور  رد  هدش  هدناسیخ  ریجنا 

. درک هدافتسا  رینپ  هیهت  رد  نآ  زا  ناوت  یم  اذل  دراد ، رینپ  هیام 
، شزوس نامرد  يارب  هکرـس ، رد  هدش  هتخپ  ریجنا  مهرم  تسا . دـیفم  رایـسب  هتخپ  ریجنا  ولگ  هزول و  یتحاران  نادـند و  هسبآ  هجلاعم  يارب 
رد ریجنا  هدـناشوج  . دراد وکین  رثا  ءاقـستسا  رد  ریجنا  تخرد  ناوج  هزاـت و  هدـناشوج  تسا .  رثؤـم  رایـسب  اـه  مخز  تنوـشخ  یکـشخ و 

. تسا هدش  هیصوت  ینوخ  لاهسا  اه و  شور  کش  رد  ریجنا  هزات  تسوپ  هدناشوج  دوش . یم  زیوجت  سفنت  هاگتسد  باهتلا 
: تارکذت

. تسا روآ  نایز  قاچ ، صاخشا  يارب  ریجنا  تسا . رضم  دنق  هب  نایالتبم  يارب  ریجنا 
. تسا رضم  هدور  هدعم و  لالتخا  هب  نایالتبم  يارب  ریجنا 

. تسا سفرک  نآ  دایز  هدننک  یثنخ  وتسا  روآ  نایز  مشچ  هدعم و  يارب  ریجنا ، ندروخ  رد  يور  هدایز 
: ناراکشزرو ریجنا و 

ندروخ زا  سپ  تعاس  مین  تسا . ناراکشزرو  يارب  از  يژرنا  هدام  نیرتهب  کشخ  ای  هزات  ریجنا  رصم ، رد  دیدج  یشهوژپ  جیاتن  ساسا  رب 
نهآ میسلک و  میساتپ و  يواح  هزات  ریجنا  دوش . یم  نیمأت  ناراکـشزرو  زاین  دروم  يژرنا  دوش و  یم  ندب  بذج  یتحار  هب  نآ  دنق  ریجنا ،
هدش ظیلغ  ییاذغ  داوم  يواح  کشخ  ریجنا  تسا . دیفم  باصعا  تالضع و  تسوپ و  تمالس  يارب  هک  تسا  ب »  » هورگ ياه  نیماتیو  و 

لورتسلک کشخ  ریجنا  نیتکپ  هدام  ربارب )  ? دودـح رد  تسا (  هزات  ریجنا  زا  رتشیب  نآ  يرلاک  یندـعم و  داوم  اه و  نیماـتیو  نازیم  تسا و 
.ا دهد یم  شهاک  ار  نوخ 

http://www.pezeshk.us عبنم :

گنرلگدربراک صاوخ و 

رد . دـنیوگ یم  « هریزاک مخت  »و« هرجاک مخت   » نالیگ رد  »و  هناد کـسخ  «،» هشفاـک مخت   » ار نآ  غر  مخت م  »و  گـنرلگ  » ار هاـیگ  یـسراف  هب 
يوـسنارف هب  . دـنرب یم  ماـن  ضیرحـالا » رذـب   » »و رفـصعلا بح   » ار نآ  مخت  و  ضیرحا » »و« مطرق  » نآ یبرع  ياـهمان  اـب  یتنـس  بـط  بـتک 

یعرف هریت  compositae هداوناـــخ زا  تــسا  یهاـــیگ  . دوـــش یم  هـــتفگ   Safflowrr یـــسیلگنا هـــب  Safran batardو 
. دشاب یم  . Carthamus tinctorius L نآ یملع  مان  ،tubuliflorae

تاصخشم
کــسخراخ اــب  تهابــش  شیاهلگــصوصخب  نا  یلک  هرظنم  رادراــخ و  یمک  رتـم  دودــح 65/0  رد  نا  عاـفترا  ، هلاـسکی تـسا  یهاـیگ 

هتسجرب گرب  نیریز  حطـس  رداهگربگر  . تسا فیرظ  ياهراخ  هب  یهتنم  ياه  هنادند  اب  رادجوم  نهپ و  گربمد  نودب  نآ  ياهگرب  . دراد
هویم . دوش یمرهاظ  رادلگ  هخاش  ياهتنا  رد  زمرق  هب  لیام  گنر  درز  يا و  هلول  کچوک  قبط  کی  رد  درفنم  نا  ياهلگ  . دشاب یم  نایامن  و 

. دراد دوجو  كزان  رات  يا  هتسد  نآ  يالاب  تمسق  رد  هک  گنر  دیفس  هقدنف  نا 
بلغا رد  هزورما  تسا و  هدش  رشتنم  ایند  قطانم  ریاس  هب  نآ  از  سپ  هتـساخرب و  ناتـسبرع  یحاون  زا  تسا و  نیمز  قرـشم  یموب   ، گنرلگ

هناد تشاک  قیرط  زا  گنرلگ  ریثکت  . تسا هجوت  دروم  نا  ياهلگ  یگنر  هداـم  نآ و  نغور  فراـصم  رظن  زا  دوش و  یم  هتـشاک  اـهروشک 
رد الومعم  دـنناسیخ و  یم  بآ  رد  تعاـس  تشاـک 24  زا  لـبق  ، دوش عیرـست  ندز  هناوج  رد  هکنیا  يارب  ار  نا  هناد  . دریگ یم  تروـص  نآ 
. دیور یم  رگید  قطانم  یخرب  زیربت و  شرفت   ، ناسارخ رد  هایگ  نیا  . دوشیم يرادرب  هرهب  لباق  هایگ  هام   4-5 زا سپ  گنرلگ  هفلتخم  ماقرا 

ییایمیش تابیکرت 
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هداس قیرط  ابو  دوش  یم  لح  بآ  رد  هک  درز  یگنر  هدام  یکی  دراد  دوجو  یگنر  هدام  ود  گنرلگ  ياهلگرد  ییایمیـش  تابیکرت  رظن  زا 
تسا لولحم  ریغ  بآرد  هک  نیماتراک  مان  هب  گنر  زمرق  تسا  يا  هدام  رگید  هدام  . دروآ تسد  هب  ار  نا  درز  یگنر  هدام  ناوت  یم  نتـسش 
دودح رد  هایگ  نیا  هویم  رد  . دوش یم  لح  رتمک  یلیخ  رتا  رد  دوش و  یم  لح  مک  لکلا  رد  ، دوش یم  لح  فیعـض  ییایلق  ياهلولحم  رد  و 

نیب 20-30 تسا و  تواـفتم  فـلتخم  ماـقرا  بسحرب  یبرچ  رادـقم  . دراد دوـجو  یکاروـخ  تباـث  یبرچ  يرادـقم  نیئتورپ و  دـصرد   30
. دوش یم  بوسحم  زین  ینغور  ياه  هناد  زا  گنرلگ  تهج  نیا  زاو  دنک  یم  قرف  دصرد 

قبط . دراد دوجو  نیماتاکوزیا  نیماتراکولیروفالـس و  مان  هب  درز  یگنر  هدام  گنرلگ  ياهلگ  رد  هک  دهد  یم  ناشن  يرگید  ياه  یـسررب 
دیسا و کنیلونیل   ، دیسا کیتیملاپ   ، دیسا کیراتسا  ، دیـسا کیئلوا  ، دیـسا کیئلونیل  لماش  هکدراد  دوجو  زین  تباث  یبرچ  نآ  رد  [ اور  ] رظن

. دشاب یم  دیسا  کیماتراک  نیماتراک و  ياه  مان  هب  یگنر  هدام  ود  رخآ  رد 
اتدمع هک  دراد  دوجو  یتباث  نغور  نآ  ياه  هناد  رد  . دوش یم  تفای  گنرلگ  صلاخ  یگنر  هدام  تنر و  هیبش  میزنآ  عون  کی  نآ  هویمرد 

دیـسا و کیوسوگنیل  ، دیـسا کیدیـشارآ  ، دیـسا کین  یتسیریم  دوجو  يرگید  هیزجت  رد  وتـسا  دیرـسیلگ  کـی  ودیـسا  کـیئلونیل  لـماش 
[M.P.E.SE.A .] تسا هدش  دییات  نآ  رد  دیسا  کیئلونیل 

دربراک صاوخ و 
مک عیام  یتابن  نغور  نوانع  هب  زین  نا  هناد  نغور  زا  دـننک و  یم  هدافتـسا  نارفعز  ياـج  هب  اذـغ  ندرک  نیگنر  يارب  گـنرلگ  ياـهلگ  زا 

ناونع هب  گنرلگ  ياهلگ  زا  ایسآ  یقرش  بونج  یحاون  ناتسودنه و  ات  نیچ  زا  ایسآ  یقرش  قطانم  مامت  رد  . دوش یم  لابقتـسا  یلیخ  ررض 
یم هدافتسا  مرگ  مین  بآ  رد  ندناسیخ  روط  هب  ای  بآ  مرگ  رازه  رد  لگ  مرگ  هدناشوج 20  زا  قرعم  لهسم و  نکسم و   ، كرحم يوراد 

. دنتسه لیاق  روموت  هدنرب  لیلحت  مرو و  دض  روآ و  هدعاق  تیصاخ  نآ  يارب  هوالع  هب  [. اور ] دوش
گنر دـندش و  زاب  اهلگ  هک  نیمه  ، دـشاب یم  لـگ  روهـش  نارودرد  گـنرلگ  هک  هاـم  دادرخ  اـت  نیدرورف  رخاوا  زا  تسا  لومعم  نیچ  رد 

هک لگ  نادمخت  هب  هک  دریگیم  ماجنا  تقد  طایتحا و  اب  راک  نیا  دوش و  یم  هدیچ  اه  گربلگ   ، دش لیدـبت  زمرق  هب  یجنران  زا  اه  گربلگ 
هدننک مرگ  اهگربلگ  ندروخ  . دننکیم کشخ  هیاس  ردایو  باتفآ  ردار  هدـش  هدـیچ  ياهگربلگ  دـسرن  يا  همدـص  دوش  یم  لیدـبت  هویم  هب 

ییاهنز ای  تسا و  هدـش  عطق  لیلد  نودـب  اهنا  هنایهام  تداع  هک  ییاهنز  يارب  دـنکیم و  کمک  نوخ  شدرگ  نایرج  عیرـست  يارب  تسا و 
هک ینارامیب  يارب  نینچمه  دراد و  همادا  اهنآ  نامیاز  زا  دـعب  یمحر  تاحـشرت  هک  ییاهنآ  دروم  رد  اـی  دـنراد و  محر  رد  هدرم  نینج  هک 

كاندرد هنایهام  تداعو  جـلف  ياوادـم  يارب  کینوت و  ناونع  هب  گـنرلگ  ياـهلگ  زا  نیچ  ودـنه  رد  . دوش یم  زیوجت  دـننک  یم  یق  نوخ 
ای يزغم  يزیرنوـخ  زا  هلـصاح  یناـهگان  ياـهجلف  اـمغا و  اقـستسا و  يارب  تسا و  لهـسم  نلیم و  گـنرلگ  ياـه  هـناد  . دوـش یم  هدافتـسا 

. دور یم  راک  هب  یسکلپوپآ 
. دوش یم  هدافتسا  مشچ  يوش  تسش و  يارب  اهلگ  هدرک  سیخ  با  زا  ناقری و  هجلاعم  يارب  نا  کشخ  ياهلگ  زا 

رظن زا  . تسا یلهـسم  تیـصاخ  ياراد  تسا و  کشخ  مرگ و  ناریا  یتنـس  بط  ياـمکح  رظن  قبط  تعیبط  رظن  زا  گـنرلگ  مخت  اـی  مطرق 
لیلحت اراهداب  دنک و  یم  جراخ  ار  هتخوس  طالخا  قیقر و  مغلب  تسا و  لهـسم  تسا .  مک  یلیخ  نا  يذغم  تابیکرت  هک  دندقتعم  صاوخ 

ار نآ  مرگ  ای 40  دنروخب و  لسع  ای  خرـس و  رکـش  اب  دـنریگب و  ار  نا  هریـش  هدـیبوک و  هتفرگ  ار  گنرلگ  مخت  زا  مرگ  رگا 20  درب . یم 
بوخ لهسم  ناونع  هب  دنروخب ، دنزیرب و  نآ  رد  خرس  رکـش  مرگ  هدرک و 40  فاص  دنلامب و  دـنناشوجب و  بآ  مرگ  رد 250  دنبوکب و 

. دنک یم  لمع 
دنکیم و كاپ  ار  هنیـس  دنروخب  لسع  ای  رکـش و  اب  طولخم و  ، دنـشاب هدـناسیخ  ریجنا  نآ  رد  هک  یبآ  اب  هتفرگ  ار  گنرلگ  مخت  هریـش  رگا 

هدننک ناشخرد  ومرپسا  هدننک  دایز  یـسنج و  يورین  يوقم  . تسا دـیفم  درـس  يا  هنیـس  ياه  يرامیب  رثکا  يارب  دـنک و  یم  فاص  ار  زاوآ 
. دهد یم  لیلحت  ار  خفن  اهداب و  ، تسا راسخر  گنر 
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. دشاب یم  هتخوس  داوم  ماخ و  مغلب  لهـسمو  تسا  دیفم  طالخا  لادتعا  يارب  دـنروخب  هدرک  دوخن  شآ  ای  شام  شآ  لخاد  ار  نآ  رگرا  و 
یمک رگا  تسا و  دیفم  ندـب  یمومع  زیخ  ای  یمومع  ياقـستسا  ياربدـنروخب  لسع  ای  خرـس و  رکـش  دـنق و  اب  ار  نآ  هریـش  مرگ  رگا 40 

رد ، دوش یم  هضرع  مان  نیمه  هب  رازابرد  هک  يدـنه  کمن  ) دوش یم  رتشیب  راردا  حـشرت  اـیدزا  رد  شرثا  دـنزیرب  نآ  رد  زین  يدـنه  کـمن 
مرگ كاروـخ 5-6  رادــقم  دــیگ  یم  ... دوـخن و زوـم  ، نوـتوت وـبرت   ، راــهک ریظن  ناــهایگ  زا  يدادــعت  گرب  رتسکاــخ  زا  ناتــسودنه 
وراد نیا  . تسا رثوم  رایـسب  یمغلب  بت  شهاک  يارب  دـشاب  هدـش  لـح  نآ  رد  ربنـش  راـیخ  سولف  هک  گـنرلگ  مخت  ریـش ه  ندروخ  .( تسا
دیابن ار  وراد  نیا  لیلد  نیمه  هب   . دنک یم  ظیلغ  ار  قیقر  طالخا  ودزادگ  یم  ار  دمجنم  طالخا  وتـسا  طالخا  هدنهد  لادتعا  ینعی  جـضنم 

ینیریش نوسینا و  اب  دیاب  رظن  نیا  زا  تسا و  رـضم  هدعم  يارب  ودزاس  یم  دقعنم  دمجنم و  ار  نآ  اریز  دروخ  دنفـشوگ  ای  واگ  ریـش  زا  دعب 
كاروخ يارب  هنیعم  رادقم  زا  رتمک  دیاب  تسا و  رضم  نا  ندروخ  رد  فارـسا  ومرگ  گنرلگ 20-40  مخت  كاروخ  رادقم  دوش . هدروخ 

یم دـنیامن و  یم  طولخم  رـسیش  رد  ار  گـنرلگ  مخت  . تسا مطب  تخرد  هوـیم  اـی  ارـضخلاۀبح  صاوـخ  رظن  زا  نا  نیـشناج  . دوـش هدروـخ 
مخت نغور  . دنک لمع  ات  دـنروخ  یم  ار  نا  فصن  دـننک و  یم  لخاد  رـشقم  گنرلگ  مخت  مرگ  ریش 40  مرگ  ره 500  رد  الومعم  . دنروخ

بآ .و  درب یم  حالطصا  هب  دنک و  یم  دقعنم  ار  ریش  روط  نامه  نآ و  زا  رتفیعـض  یمک  تسا و  هنزگ  نغور  هیبش  صاوخ  رظن  زا  گنرلگ 
. تسا یبوخ  لهسم  نا  یناتسبات  یلها  عون  نغور  ودزاس  یم  ادج  ار 

www.taamasrar.com: عبنم

نیچراد دربراک  صاوخ و 

مان  « هخیلـس  «،» ینیچ رادـلاهفرق   «،» ینیـصراد  » ياهمان اـبار  نآ  عاونا  یتنـس  بط  بتک  رد  . دوش یم  هتفگ  « نیچراد  » یلک روط  هب  ناریا  رد 
هب ار  نآ  تـخرد  ودـنمان   Cinnamon یسیلگنا هبو  Cannelle ار نآ  يوسنارف  هب  هک  تسا  یتـخرد  ياـه  هخاـش  تسوـپ   . دـنا هدرب 

ياـه هنوـگ  هداوناـخ يLauraceae و  زا  تـسا  یهاـیگ  دــنمان .  یم  cinnamon tree یـسیلگناا هبو  cannerlier يوسنارف
 : تسا ریز  یملع  ياه  ماناب  هنوگ  ود  اهنآ  نیرتفورعم  هک  دراد  یفلتخم 

مان هب  یللملا  نیب  تراجت  رازاـب  رد  تسا و  .C.zeylanicum Bl نآ فدارتم  هک  .Cinnamonmum verun J.S .Presl - 1
تسا .  نیچراد  عاونا  نیرت  بوغرم  زاو  تسا  فورعم  « هفرق  » مان هب  بتک Ceylon cinnamonو  رد   « نالیس نیچراد  »

یم هداد  شرورپ  زین  نیچ  ردو  تسا  یلاوح  نآو  دـئوس  ریازج  مانتیوو و  نیچ  نآ  هاگـشیور  هک  .Cinnamomum cassid Bl - 2
ودرا نابز  هبو   « ینیـص راد  و«  « هخیلـس » یبرع هبار  نیچراد  نیا  دوشیم .  هتفگ  نوگیاس » نیچراد  و« نیچ »  نیچراد  » ماـن هب  رازاـب  رد  دوش و 

دشاب .  یم  . C.aromaticum Nees نآ فدارتم  دنمان و  یم  « جت »
رد هک  نایاک  نیچراد  هلمج  زا   ، تسین قوف  عاونا  تیب  وغرم  دـح  رد  هک  دراد  دوجو  رازاب  رد  صاخ  یتراجت  یماسا  اـب  زین  يرگید  عاونا 

ياه هخاش  تسوپ  ياج  هب  هک  بوغرمانو  فاصان  نیچرادو  دوشیم  مرن  دوز  ناهد  ردو  دیفس  ابیرقت  نآ  گنر   ، دیوریم یبونج  ياکیرمآ 
. تسا بوغرمان  فاصان و  نشخ و  هک  دوش  یم  هیهت  نالیس  نیچراد  تخرد  ناوج 

یخیرات هقباس 
تخانـش دروم  نهک  راصعت  زا  هک  دنتـسه  ناهج  ياه  هیودا  نیرت  یمیدـق  زا  نوگیاس  نیچراد  ونالیـس  نیچراد  ماـن  هب  نیچراد  هنوگ  ود 

. دناسر یم  شیپ  نرق  هب 30-40 ار  اهنآ  تمدق  خیرات  بوتکم  دانسا  تسا و  هدوب  رشب 
نامه زا  دـنراد  مهاـب  رطع  صاوخ و  رظن  زا  هک  يداـیز  تهابـش  تلع  هب  یلو  دنتـسین  ناـسکی  مه  اـب  نیچراد  عون  ود  نیا  تیفیک  رظن  زا 

نیا يارب  ایند  قطانم  بلغا  رد  زین  رـضاح  لاح  رد  یتح  هدـش و  یم  هابتـشا  مهاب   C.cassiaو C.verum: هنوگ ود  هشیمه  شیپ  اهنرق 
. دنتسین لئاق  یفالتخا  نیچراد  هنوگ  ود 
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اه ییاکیرمآ  ار  نیچراد  مان  تسا و   C.cassia عون زا  المع  دوش  یم  هتخورف  نیچراد  مان  هب  هک  يا  هیودا  مامت  ابیرقت  اکیرمآ  رازاب  رد 
C. بوغرم هنوگ  يارب   cinnamon مان یملع  لفاحم  رد  رازاب و  رد  تسا  موسرم  ناتـسلگنا  رد  . دـنیوگ یم   cinnamon عون ره  زا 

ییوراد ییاذغ  داوم  تاررقم  قبط  اکیرمآ  رد  هک  یتروص  رد  . دور یم  راک  هب   C.cassia هنوگ يارب   cassia مان zeylanicum و 
. دور راک  هب  عون  ود  ره  يارب  Cinnamon هملک هک  تسا  هدش  هداد  هزاجا  لاس 1938  هب  طوبرم 

مه ار   C.cassia ای نوگیاس و  نیچراد  شباتک  رد  دالیم  زا  سپ  مود  نرق  رد  ینانوی  رادـمان  بیبط  نلاگ  هلمج  زا  یتنـس  بط  يامکح 
زا نالیـس  نیچراد  ياج  هب  ناوت  یم  یبط  فراصم  رد  هک  تسا  دقتعم  هدرک و  مالعا  نالیـس  نیچراد  ای   . C. zeylanicum اب فیدر 

. دشاب نالیس  نیچراد  ربارب  ود  نوگیاس  نیچراد  فرصم  رادقم  دیاب  رادقم  رظن  زا  یلو  درک  هدافتسا  نوگیاس  نیچراد 
تاصخشم

بوغرم نیچراد  نا  ناوج  ياـه  هخاـش  تسوپ  ینورد  تمـسق  هک  زبس  هشیمه  طـسوتم  يدـنلب  رظن  زا  تسا  يا  هچتخرد  نالیـس  نیچراد 
. دسرب رتم  ات 10-12  تسا  نکمم  هچتخرد  تیا  عافترا  دنه  نالیس و  رد   . تسا نالیس  نیچراد  هب  فورعم  یتراجت 

حطـس رد  فافـش  هریت  زبس  گنر  هب  نآ  ياهگرب   ، دراد يرتمک  یلیخ  عافترا  دوش  یم  هداد  شزورپ  داز  هخاش  قیرط  هب  نوچ  ـالمع  یلو 
ابیرقت درز  کچوک  نا  لـگ  . دنتـسه زیت  كون  رتم و  یتناـس  لوط 10-15  هب  زارد   ، رطعم رایـسب   ، یناتحت حطـس  رد  نشور  زبس  یناـقوف و 

رد هچتخرد  نیا  . دـشاب یم  هناد  کی  ياراد  رتم و  یتناس  لوط 1-2  هب  هریت  یناوغرا  گنر  هب  یغرم  مخت  کچوک  نآ  هویم  . تسا یئرماـن 
. دیور یم  دشاب  رتم  دودح 5/1-2  رد  هنایلاس  یگدنراب  هک  یقطانم  رد  دنه  نالیس و 

قیرط زا  ای  رذـب و  تشاـک  قیرط  زا  هچتخرد  نیا  ریثکت  . دـنمان یم  یلـسع  نیچراد  اـی  نیریـش  نیچراد  را  نالیـس  نیچارد  عون  نیرتبوغرم 
دیآ و 2-3 رد  از  هخاش  تروص  هب  دهدب و  دایز  ياه  هخاش  ات  دـننک  یم  عطق  ار  ناوج  تخرد  لاس  زا 2-3  سپ   . تسا نآ  هملق  تشاک 

. دننک یم  هضرع  رازاب  رد  نیچراد  هلول  تروص  هب  هدنکار  دیدج  ياه  هخاش  تسوپ  دعب  لاس 
رت میخض  نآ  تسوپ   ، رتدنلب یمک  نا  تخرد  . دیور یم  نیچ  زا  یتمسق  یقرش و  يایلامیه  مانتیو و  رد  نیچ  نیچراد  ای  نوگیاس  نیچراد 
یم نالیـس  نیچراد  يرادرب  هرهب  تشاـک و  ریظن  نا  يرادرب  هرهب  تشاـک  . تـسا نالیـس  نـیچراد  زا  رتـکچوک  نآ  هوـیم  رتزاد و  اـهگرب  ،

هک زین  تخرد  هنت  تسوپ  زا  ناوج و  ياه  هخاش  تسوپ  زا  تسا  لومعم  نوگیاس  نیچراد  دروم  رد  هک  تسا  نیا  فـالتخا  اـهنت  .و  دـشاب
. دوش زاغآ  يرادرب  هرهب  ات  تسا  مزال  لاس  دباش 10-15  هدافتسا و  ود  ره  زا  تسا  فاصان 

ییایمیش تابیکرت 
لباـق رارف  ینغور  سناـسا  نالیـس  نیچاد  رد  ییوراد  یمیـش و  نادنمـشناد  ياـه  یـسررب  قبط  هلماـع  داوـم  ییایمیـش و  تاـبیکرت  رظن  زا 
دودح رد  تخرد  ناوج  کچوک و  ياه  هقاس  کشخ  تسوپ  رد  هک  دهد  یم  ناشن  یهاگشیامزآ  ياه  یـسررب  . دراد دوجو  يا  هظحالم 

ياراد 2 هک  دهد  یم  ناشن  يرگید  یسررب  . دشاب یم  اه  دیئدلآ  زا  دصرد  لماش 48-76  هک  دوش  یم  تفای  سناسا  دصرد   35/0-71/0
. تسا ( کخیم سناسا   ) لونژوا هدام  دصرد  لماش 70-90  هک  تسا  سناسا  دصرد 

دصرد دودـخ 1  رد  تخرد  زبس  ياهگرب  دراد و  سناسا  دـصرد  دودح 5/0-1  رد  اه  هخاش  تسوپ  هک  دـهد  یم  ناشن  يرگید  یـسررب 
دودـح 90- رد  ود  ره  رد  تسا و  کخیم  سناسا  لونژوا  هدام  رظن  زا  نیچراد  سناسا  هک  دـهد  یم  ناشن  يرگید  هعلاـطم  . دراد سناـسا 

. دراد دوجو  لونژوا  دصرد  70
. تسا توافتم  اهگرب  اـه و  هخاـش  تسوپ و  سناـسا  اـب  هتبلا  هک  دوش  یم  تفاـی  سناـسا  دـصرد  دودـح 3  رد  نیچراد  هشیر  تسوـپ  رد 

زین نناتریظن  يرگید  داوم  سناسا  رب  هوالع  قوف  هنوگ  ود  ره  رد  . دـشاب یم  سناسا  ياراد  زین  تسا  نا  زا  رتفیعـض  یهتنم  نالیـس  نیچراد 
[G.I.M.P .] دوش یم  تفای 

کیمانیــس ياراد  نالیــس  هنوـگ  سناـسا  هـک  تـسا  هدـمآ  نـینچ  ییایمیــش  تاـبیکرت  دروـم  رد  يدـیدج  رگید  تاـعلاطم  شرازگ  رد 
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یپ ، نیردــنالف - لآ ، نلیفویراــک ، لوــنژوا ، دــیئدلآ کــیل  ینوــن  ، دــیئدلآ کــینیموک  دــیئدلآ و  زنب  ، دیئدلآکیمانیـــسوردیاه ، دـــیئدلآ
. دشاب یم  لولانیل  - لآ وتونک  لیمآ  - نا - لتیم ، ننیپ ، نمیس

یم ننات  تاتسا و  لیپورپ  لینف   ، تاتـسا لیمانیـس   ، دیئدآ کیمانیـس  ياراد  هک  تسا  هدمآ  نوگیاس  نیچراد  ییایمیـش  تابیکرت  دروم  رد 
. دشاب

دربراک صاوخ و 
نوـخ ناـیرج  كرحم  سفنت و  كرحم  ، همـضاه كرحم  ناوـنع  هب  نآ  سناـسا  اـه و  هخاـش  تسوـپ  زا  نیچ  دـنه و  رد  : نالیـس نیچراد 

رثا هب  رظن  یلو  دراد  يوق  یـشک  مرج  تیـصاخ  نا  سناسا  دراد . ییوراد  عیـسو  عیـسو  فراصم  اـیالام  هریزج  هبـش  رد  . دوش یم  هدافتـسا 
یئوک .] تسا هجوت  دروم  یمـس  ردـخم  داوم  ناوـنع  هب  داـیز  رود  رد  نیچراد  . دور یم  راـک  هب  یـشک  بورکیم  يارب  رتـمک  نآ  یکیرحت 

[ ینراکدان گیبمز و 
يارب . دشاب یم  هیلک  يارب  یـصاخ  کینوتو  هدـنزگ  دـنت و  نیچراد  نیا   ، ییوراد فرـصم  ات  دراد  هیودا  فرـصم  رتشیب  نوگیاس  نیچراد 

[. یچوئای گنوچ  ] ددرگ یمن  هیصوت  هلماح  نانز  دروم  رد  یلو  ، دوش یم  زیوجت  دنب  شاش  درد و  لد  تسد و  اپ و  یگدز  امرس 
هب لوط  رتم  یتناـس  اب 30-100  تاعطق  نیا  ، دوش یم  کشخ  باتفآ  رد  هدـش  هعطق  هعطق  عطق و  بلغا  زین  نا  هزاـت  کـچوک  ياـه  هخاـش 
رب بت  ناونع  هب  هوالع  هب  . دوش یم  زیوجت  نوخ  نایرج  عیرـست  يارب  نیریـش و  یمک  یمعط  اب  هدـننک  مرگ  ییوراد  . دوش یم  هضرع  رازاـب 

[. یچوئای گنوچ  ] ددرگ یم  هیصوت  رمک  لصافم و  درد  شهاک  یگدروخ و  امرس  دراوم  رد 
ییوراد شخب و  مارآ  كرحم و  ، کینوت ، ضباـق  ، هدـعم يوقم   ، نکداـب ناونع  هب  نیچراد   ، رود رواـخ  یتنـس  بط  بتک  رد  یلک  روط  هب 

تسا یمومع  كرحم  کی  نیچراد  یلک  روط  هب  هک  دیوگ  یم  [ اور [ ] تراوتـسا ] تسا هدش  یم  زیوجت  نامیاز  زا  سپ  ياه  یتحاران  يارب 
زا . ددرگ یم  همـضاع  کـیرحت  ندـب و  تاحـشرت  بـلغا  شیازفا  بجوـم  دـنک و  یم  کـیرحت  ار  سفنت  عیرـست و  ار  نوـخ  ناـیرج  هـک 

هیهت رد  ازجا  زا  یکی  ناونع  هب  وراد  نیا  زا  نیچ  دـنه و  رد  . دوش یم  هدافتـسا  قرعم  روآ و  هدـعاق  ناونع  به  نآ  ناوـج  ياـه  هخاـشرس 
یگرزب بجوم  هک  نمزم  يایرالام  ناـقری و  لاهـسا و  هجلاـعم  يارب  دور و  یم  راـک  هب  رب  بت  ربارفـص و  ، لاهـسا دـض  بکرم  ياـهوراد 

دقتعم لیکرب ] [.] تان یم  ] تسا دـیفم  هدـش  لاحط  یگرزب  بجوم  هک  نمزم  يایرالام  ناقری و  لاهـسا و  هجلاعم  تسا  دـیفم  هدـش  لاحط 
. دوش یم  فرصم  هنیس  یتحاران  هفرس و  يارب  بکرم  ياهوراد  يازجا  زا  یئزج  ناونع  هب  نیچراد  نیا  هک  تسا 

زا . دنام یم  یقاب  لاس  ات 15  نا  ییوراد  يورینو  تسا  کشخ  مرگ و  دـنه  ناریا و  یتنـس  بط  ياـمکح  رظن  قبنز  تعیبط  رظن  زا  نیچراد 
یم عفر  ار  طالخا  تنوفع  . تسا روا  حرف  يراجم و  دادسنا  ياه و  یگتفرگ  هدـننک  زاب  هدـننک و  فیطل  رایـسب  هک  دـندقتعم  صاوخ  رظن 

هدعم تیوقت  نونج و  ،و  تشحو ، ساوسو ، ناقفخ يارب  تسا و  يوقم  شخبورین و  تسا و  یندعم  ،و  یتابن  ، یناویح مومـس  قایرت  دـنک و 
هنیـس و ندرک  مکاپ  ، دـشاب ظیلغ  مغلب  هک  زاوآ  ادـص و  تنوشخ  عفر  ، سفن یگنت  ، یبوطر ياه  هفرـس  عطق   ، ناهد ییوب  دـب  عفر  دـبک و  و 

اهتبرـش رد  ندروخ  تروص  هب  نآ  لامعتـسا  . تسا دیفم  رایـسب  اهمخز  ینوفع  دض  اقـستسا و  عفر   ، دـبک ياه  یگتفرگ  ندرک  زاب  ، هرجنح
مشچ کلپ  هب  نآ  نغور  ندیلام  . دراد ناکما  فلتخم  روص  هب  اضعا  هب  ندیلام  فایش و  ای  دامـض و  نغور و  تروص  هب  ودرگ  فرـصمو 

یمغلب و ياهزرل  وبت  عفر  هشعر و  يارب  نا  دامض  . تسا عفان  یبوسر  هکسکس  يارب  یکطصم  هکرـس و  اب  نا  هدرک  مد  ندروخ  . تسا دیفم 
. تسا دیفم  یگدز  برقع  نا و  درد  نیکست  ریساوب و  هناد  يوادوس و 

تسا ررـضم  هناثم  يارب  دنک و  یم  دردرـس  داجیا  ناجازم  مرگ  رددشاب  عامج  ذاذتلا  بجوم  دنلامب  بیـضقرب  هدیوج  ناهد  رد  ار  نا  رگا 
يارب تسا و  کشخ  یلیخ  مرگ و  رایـسب  نآ  نغور  . دـشاب یم  مرگ  زا 8-20  نآ  كاروخ  رادـقم  ، دوش هدروخ  اریتک  اب  دـیاب  رظن  نیا  زاو 

شوگ و ینیگنـس  عفر  يارب  شوگ  رد  نا  هرطق  . تسا عفان  ندـیلام  اب  هچ  نا و  ندروخ  قیرط  زا  هچ  یمحر  ياـهدردو  دردرـس  ینیگنس و 
. تسا دیفم  ریساوب  ناقری و  عفر  ، هدعم زاگ  ، خفن یلیحت   ، همضاه تیوقت  يارب  نآ  ندروخ 
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دنناکـشخب و دارگ  یتناس  هجرد  هناـخ 40  مرگ  رد  ، هدرک بوک  مین  هتفرگ و  رظن  دروم  رادـقم  هب  ار  نالیـس  نیچراد   : ینیچراد درگ  هیهت 
درگ نیا  . دشابن يرگید  زیچ  معط  یب  یبشخ  هدام  زج  ، هدنام یقاب  هلاخن  رد  هک  دنیاسب  ردقنآ  ار  نا  دیابو  دننک  نوریب  کلا  زا  هدییاس  مرن 

. تسا هدعم  يوقم  كرحم و  لماوع  زا  دشاب و  یم  اذغ  رد  فرصم  يارب  هیودا  زا 
. تسا مرگ  زا 5/0-5  نآ  كاروخ  رادقم 

بآ رد  تعاس  تدـم 12  هدرک  بوک  مین  ار  نیچراد  ادـتبا   ، یفاک بآ  اب  هتفرگ  رظن  دروم  رادـقم  هب  ارر  نالیـس  نیچراد  : ینیچراد قرع 
ینغور سناسا  نتفرگ  يارب  دیآ و  تسد  هب  رطقم  زج  راهچ  رد  هدش  فرـصم  هک  ار  نیچراد  زج  ره  زا  ات  دننک  ریطقت  زا  دعب  دـنناسیخب و 

. دوش عمج  سناسا  کیراب  هلول  ياهتنا  رد  هک  دننک  عمج  راد  هلول  هشیش  رد  ار  هدش  ریطقت  عیام  هک  تسا  رتهب  نآ  رارف 
رد هک  تسا  هرطق  نآ 1-12  سنسا  زا  كاروخ  رادقم  . دنیامن یم  لخاد  كرحم  ياهنویسوپ  رد  مرگ  رادقم 60-120  هب  ار  نیچراد  قرع 

. دوش هتخیر  ياهنویسوپ 
نیا دنیامن و  فاص  ذغاک  ابو  دننک  لح  يدرـس  تلاح  هب  قرع  رد  ار  دـنق  ، دـحاو دیفس 180 دنق  ، دحاو نیچراد 10  قرع  : نیچراد تبرش 

. دنروخ یم  هدرک  لح  درستبرش  کی  ای  اهنویسوپ و  رد  مرگ  رادقم 15-60  هب  هدعم  ياه  يوقم  اهکرحم و  دننام  ار  تبرش 
. دوش هیهت  هدناشوج  لومعم  قباطم  ، مرگ بآ 1000 ، مرگ نالیس 8  نیچراد  : نیچراد هدناشوج 

: اهیرامیب نیچراد و  یبناج  ضراوع 
یتباید نارامیب 

تمالـس ظفح  هب  دوخ  ییاذـغ  میژر  هب  نیچراد  یمک  ندوزفا  اب  دـنناوتیم  تباید  هب  التبم  نارامیب  دـهدیم  ناـشن  تاـقیقحت  نیرت  هزاـت 
. دننک کمک  ناشندب 

هب نیچراد  مرگ  کـی  هنازور  زور ، تدـم 40  هب  هک  یتباید  نارامیب  هعلاطم  نیا  رد  زرتیور ، یتنرتنیا  هاـگیاپ  زا  لـقن  هب  انـسیا ، شرازگ  هب 
نازیم شهاک  تفاـی و  شهاـک  دـصرد  اـت 30  ناـشنوخ  ياـهیبرچ  لورتـسلک و  نوخ ، دـنق  نازیم  دـندوزفا ، دوخ  لومعم  ییاذـغ  میژر 

دراد . یتمالس  دوبهب  رد  يدیفم  ریثات  یتباید  نارامیب  رد  نوخ  یبرچ  دنق و  لورتسلک ، 
هب نوخ  زا  ار  دـنق  نیلوسنا  دـنکیم . زورب  مود  عون  تباـید  دـهدیم ، تسد  زا  نیلوسنا  نومروه  هب  تبـسن  ار  دوخ  تیـساسح  ندـب  یتقو 
ای دنق  رادقم  دـهدن ، خـساپ  نیلوسنا  هب  ندـب  یتقو  نیاربانب  دریگ ، رارق  هدافتـسا  دروم  يژرنا  ناونع  هب  ات  دـنکیم  لقتنم  ندـب  ياه  لولس 

. دوشیم دید  يرات  یگتسخ و  هب  رجنم  دوریم و  الاب  نوخ  رد  زکولگ 
. دهد شیازفا  ار  ییانیبان  يویلک و  ییاسر  ان  یبلق ، ياهیرامیب  هب  التبا  رطخ  دناوتیم  تدم  زارد  رد  نوخ  دنق  شیازفا 

ياچ ناوتیم  یتحار  هب  نیچراد  هکت  کی  اب  بآ  ندناشوج  اب  تسا . دـیفم  تالغ  ای  لاقترپ  بآ  ياچ ،  هب  نیچراد  یمک  رادـقم  ندوزفا 
. درک هیهت  زین  ینیچراد 

. دنکیم يریگولج  رطخ  ضرعم  رد  دارفا  رد  مود  عون  تباید  زورب  زا  نینچ  مه  نیچراد 
. درک تقد  دیاب  ییاذغ  هدام  نیا  فرصم  رد  نیاربانب  دشاب  یمس  دناوتیم  نآ  دایز  فرصم  هک  تسا  داوم  یخرب  يواح  نیچراد 

فرـصم امنوراد )  ناونع  هب  مدنگ (  درآ  نآ  لداعم  ای  نیچراد  مرگ  ای 6   3 هنازور 1 ، مود  عون  تباید  هب  التبم  راـمیب  هعلاطم 60  نیا  رد 
. دش یم  هدافتسا  لوسپک  لکش  هب  نیچراد  مدنگ و  درآ  دندرک .

رد يرییغت  هنوگ  چـیه  اما  تفای ، شهاـک  دـصرد  اـت 30  دـندرک  فرـصم  نیچراد  هک  یناراـمیب  ماـمت  لورتسلک  یبرچ و  زکولگ ، نازیم 
. دشن هدهاشم  دندرک  تفایرد  امن  وراد  هک  یناسک 

هب درادن ، يرلاک  چیه  ابیرقت  نیچراد  دشخبیم . دوبهب  ار  اه  لولـس  هب  زکولگ  لاقتنا  رد  نیلوسنا  لمع  هک  تسا  یتابیکرت  يواح  نیچراد 
زا رتمک  نیچراد  مرگ  ره  . دنشخب دوخ  ياذغ  هب  یعوبطم  معط  نیچراد  ندوزفا  اب  دنناوتیم  ندش  قاچ  رطخ  نودب  اهیتباید  رطاخ  نیمه 
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. تسا كدنا  رایسب  هک  دراد  يرلاک   3
. دنکیم کمک  نیلوسنا  هب  شنکاو  صیخشت و  رد  یبرچ  ياه  لولس  هب  ارهاظ  نیچراد  هک  دوب  هداد  ناشن  یلبق  تاقیقحت 

. دنکیم ربارب  تسیب  دودح  ار  زکولگ  زاس  تخوس و  نیچراد  هک  دوب  هداد  ناشن  زین  یناویح  یهاگشیامزآ و  تاعلاطم 
: تاناویح يور  رب  هعلاطم 

: تسا هداد  شرازگ  شوـم  رد  ار   LD50 ریداقم  Hadara دشابیم . نآ  زیوجت  مرف  اب  طبترم  ًاقیقد  دیهدلامانیـس ، زا  یـشان  داح  تیمس 
هب مرگولیک  رب  مرگیلیم  یقافـص و 2225  لخاد  روط  هب  مرگولیک  رب  مرگیلیم   610 يدـیرو ـ  لخاد  روط  هب  مرگولیک  رب  مرگیلیم   132
Shramlik یقافص .) لخاد  روط  هب  مرگولیک  رب  مرگیلیم   LD50 4980 اب . ) تسا یمسریغ  ًاتقیقح  نآ  یبآ  هراصع  اما  یکاروخ . روط 

مرگولیک رب  مرگیلیم  ایساک 5200  نغور  يارب  مرگولیک و  رب  مرگیلیم   Ceylon، 4160 نیچراد رارف  سناسا  يارب  ار   LD50 ریداقم
طـسوت هـک  ییاـهفارگونوم  رد  تـسا .) هـتفرگ  ماـجنا  یکاروـخ  قـیرط  هـب  ییارحـص و  شوـم  يور  رب  شیاـمزآ   ) تـسا هداد  شرازگ 
هچرگا تسا . هدش  رکذ  مرگولیک  رب  رتیلیلیم  مرگولیک و 4/3  رب  رتیلیلیم  نیب 2/2  یکاروخ   LD50 ریداقم تسا ، هدش  تبث   Opdyke

ریداقم رگید  نیققحم  اما  ددرگیم ، بذـج  تسوپ  قیرط  زا  يزیچان  رایـسب  رادـقم  هب  نیچراد  سناـسا  هک  تسا  هداد  شرازگ   Meyer
69/0 دیهدلامانیـس ، زا  مرگوـلیک  رب  مرگیلیم   59/0 زا : تسا  تراـبع  هک  دـناهدروآ  تسد  هب  یتـسوپ  مرف  هـب  طوـبرم   LD50 زا ینیئاـپ 

مرگیلیم ییارحص 70  ياهشوم  ایـساک . سناسا  زا  مرگولیک  رب  مرگیلیم  نیچراد Ceylon و 32/0  سناـسا  زا  مرگولیک  رب  مرگیلیم 
هک 1000،2500 و یماگنه  دوش . رهاظ  تیمس  زا  ياهناشن  هکنیا  نودب  دندرک ، لمحت  هتفه  تدم 8  هب  یکاروخ ، مرف  هب  ار  دیهدلامانیس 
ppm110000 هک یهورگ  رد  دیدرگ ، هفاضا  ییارحص  ياهشوم  میژر  هب  ياهتفه ، هرود 16  کی  يارب  دیهدلامانیس ،  ppm110000
. دـیدرگ هدـهاشم  هدـعم  ياهیالهیال  شخب  سیزوتارکرپیه  يدـبک و  ياـه  لولـس  میـالم  باـهتلا  دـندوب ، هدومن  تفاـیرد  دـیهدلامانیس ،
shramlik طـسوت زین  یهباـشم  مئـالع  دـشن . هدـید   ppm12500 و  ppm110000 ریداـقم رد  کیپوکــسورکام  تارثا  هنوگچـیه 

. تسا هداد  شرازگ  زین  ار  تیرفن  عوقو  يو  تسا . هدش  هدهاشم 
: اهناسنا يور  رب  هعلاطم 

رد هدشن  عابـشا  دیهدلآ  کی  ناونع  هب  اریز  تسا ، هدـش  یبایزرا  نآ  دیهدلامانیـس  رارف و  سناسا  ًاصوصخ  نیچراد ، زا  هدافتـسا  تارطخ 
اهلولـس يارب  تیمـس  روآباهتلا و  هدـننک ، ساسح  تایـصوصخ  لوئـسم  هداد و  شنکاو  ونیمآ  لیردـیفلوس و  ياههورگ  اب  ياهتیعقوم 

. دشابیم
هلیـسو هب  هتفرگ  ماجنا  تاقیقحت  دنـشابیمن . ناسنا  يارب  یـصاخ  رطخ  دوجو  هدـنهد  ناشن  کیژولوکامراف ، یـسانشتیمس و  تاـقیقحت 

یبناج ضراوع  هباشم  بلطم ، نیا  تسا و  هدـش  هدـید  غارفتـسا  الاب ، ياهزود  اب  شیامزآ  تحت  ياهگس  رد  هک  دـهدیم  ناشن   Plant
. دشابیم ناسنا  رد  هدش  شرازگ 

هدوـمن و رکذ  یلـصف  یلوـمعم  ياـهیندوزفا  اـههیودا و  داوـم ، تسیل  رد  ار  نیچراد  فـلتخم  ياـههنوگ  لاـس 1973 ، رد  اـپورا  ياروش 
تهج زاـجم  زود  دوشیم . فذـح  ییاـهن  لوصحم  رد  لاـعف  ءزج  هک  لاـمتحا  نیا  اـب  تسا ، هتـسناد  زاـجم  مک  ریداـقم  رد  ارنآ  هدافتـسا 

. دشابیم مرگولیک  رب  مرگیلیم  دیهدلامانیس 25/1  فرصم 
: یتسوپ ضراوع 

رـسپ 11 کی  نار  یفلخ  تمـسق  رد  سامت ، تعاس  زا 48  دـعب  نیچراد ، سناسا  دـشابیم . تسوپ  كرحم  نیلزاو ، رد  دیهدلامانیس 5 %
. دومن مود  هجرد  یگتخوس  داجیا  هلاس 

. دشابیم اهرطع  یشیارآ و  داوم  کیژرلآ  ياهشنکاو  لوئسم  هک  تسا  یبیکرت  دیهدلامانیس ، هک  درک  نایب   Hausen لاس 1988 ، رد 
رظن هب  تسا ، هدش  تبث  يددعتم  ینیلاب  دراوم  هچرگا  دوب . هدش  شرازگ  نیچراد  هلیـسو  هب  هدـش  داجیا  ریهک  لاس 1920  رد  نآ  زا  شیپ 
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هب ییایمیش  داوم  هب  تبـسن  ار  یعیبط  داوم  یبناج  ضراوع  مدرم  هماع  تسا . هدش  دروآرب  رتمک  یبناج  ضراوع  یعقاو  دادعت  هک  دسریم 
. دنراد رواب  توافتم  یقیرط 

التبم میالم  کیژرلآ  ضراوع  هب  دـیدش ، مئالع  روهظ  زا  شیپ  ینالوط  ینامز  تدـم  نارامیب ، دـهدیم  ناشن  هک  دراد  دوجو  یتاشرازگ 
تفآ دننام  يداع  يرامیب  کی  ناونع  هب  ای  هدروآرف و  ییوراد  درکلمع  زا  ياهناشن  ناونع  هب  ًالومعم  ادتبا ، رد  روکذـم ، مئالع  دـنوشیم .

، نادندریمخ دامپ ، رد  دوجوم  دیهدلامانیـس  ای  نیچراد  سناسا  اب  سامت  زا  دـعب  کیژرلآ  ياهشنکاو  دوشیم . یقلت  سیلایبال  سپره  ای 
. ریهک یناهد و  طاخم  ندش  یلوات  شراخ ، نابز ، اهبل و  باهتلا  مروت و  زا : دنترابع  یلصا  مئالع  دنتفایم . قافتا  اهاذغ  اههیوشناهد و 
هک یتظلغ  نیرتمک  تسا . هدـش  شرازگ  زین  نادـندریمخ  رد  نیچراد  سناسا  اب  سامت  زا  دـعب  یتروص  یناهد ـ  زوتامولونارگ  زا  يدراوم 

. دشابیم دیامنیم 01/0 % تبثم  ياهشنکاو  داجیا  یتسوپ  ياه   Patch رد
دوبهب نیچراد  يواح  ياههدروآرف  فرـصم  عطق  زا  دعب  ینیلاب  دراوم  یمامت  تسا . هدشن  شرازگ  سکالیفانآ  دـننام  دـیدش  ياهشنکاو 
دوجو اهنآ  هداوناخ  ياضعا  ای  نارامیب  رد  يداعریغ  یموزومورک  ماظتنا  کی  هک  دـنداد  شرازگ  نیققحم  ینیلاب ، دراوم  رتشیب  رد  دـنتفای .

. دراد دوجو  ورپ  ماسلاب  هب  ساسح  دارفا  رد  عطاقتم  ياهشنکاو  دراد .
، لباقم رد  اما  دنداد  ناشن  تبثم  شنکاو  ینیچ  نیچراد  هب  تبسن  اهنآ  % 5/14 ورپ ، ماسلاب  هب  ساسح  رامیب  زا 117  لکشتم  هورگ  کی  رد 

هدش نایب  رتشیب  کخیم ، اب  عطاقتم  ياهشنکاو  داد . ناشن  تبثم  شنکاو  رفن  اهنت 1  ورپ ، ماسلاب  هب  ساسحریغ  يرفن  هورگ 220  کی  رد 
(. دنداد ناشن  تبثم  ياهشنکاو  یلبق  هورگ  زا  % 2/64 ، ) تسا

یناسنا ياهتیسوکل  رد  نیماتـسیه  هدننک  دازآ  ، Invitro روط هب  رتـیلیلیم ) رب  مرگیلیم  3ـ3/0   ) دیهدلامانیـس هک  دش  هجوتم   Nater
. دنادیم یتسوپ  ياهشنکاو  یلصا  لوئسم  ار  روکذم  رثا  ققحم ، نیا  تسا .

هب تسوپ  یتیـساسح  ياهشنکاو  زا  تعنامم  ای  شهاک  لماش : تسا ، هدـش  هداد  حیـضوت   Opdyke هلیسو هب  هک  هدنهد » نیکـست  رثا  »
هدـشن تبث  یتسرد  هب  روکذـم ، شیامزآ  ینیلاب  طابترا  دـشابیم . لونژوا  ننومیل و  دـننام  رارف  سناسا  رد  دوجوم  رگید  تابیکرت  هلیـسو 

. دشاب رثؤم  باهتلا  مسیناکم  يور  رب  دـشابیم ، نیدنالگاتـسورپ  زتنـسویب  هدـننک  تعنامم  هک  لونژوا ، دـسرب ، رظن  هب  تسا  نکمم  تسا .
راظتنا  Ceylon نیچراد سناسا  دیهدلامانیس و  زا  یفلتخم  رـضم و  یتیـساسح  ياهشنکاو  دیاب  ًالامتحا  دشاب ، حیحـص  بلطم  نیا  رگا 

. درادن دوجو  هیضرف  نیا  دیئأت  تهج  یکینیلک  تاعالطا  تشاد .
دیدرت دروـم  هدافتـسا ، تهج  دیهدلامانیـس  زا 01/0 % شیب  يواـح  ياـههدروآرف  هـک  دوـش  هتفریذـپ  تسیاـبیم   Mathias رظن ًاـتجیتن 

. دنیامن فرصم  ار  نیچراد  يواح  ياههدروآرف  دیابن  کیژرلآ  ياهيرامیب  هب  التبم  دارفا  دشابیم .
: ییوراد تالخادت 

نیلکیساتم دیارلکوردیه و  نیلکیـسارتت  لالحنا  یهجوت  لباق  روط  هب  رتیلیلیم ) رد 100  مرگ   2 ایساک (  تسوپ  ، Invito تاشیامزآ رد 
نیلکیسارتت دودح 20 % هقیقد  تشذگ 30  زا  دعب  ایـساک  تسوپ  روضحرد  دزادنایم . ریخأت  هب  ینیتالژ  ياهلوسپک  زا  ار  دـیارلکوردیه 

دـض يوراد  هباـشم  رثا  نیا  دوـشیم . لـح  نآ  % 97 صلاـخ ، بآ  دوجو  تروص  رد  اـما ، دـیآیمرد ، لولحم  تروـص  هب  دـیارلکوردیه 
روظنم هب  رتـشیب  تاـقیقحت  دـشاب . تارذ  طـسوت  کـیتویبیتنآ  بذـج  نآ  تلع  دـسریم  رظن  هب  دـشابیم . مویزینم  تاکیلیـس  يرتدیـسا 

، دـشابیم رثا  نیا  لوئـسم  ژالیـسوم ) دیهدلامانیـس ، رارف ، سناـسا   ) ایـساک تسوپ  صاـخ  بیکرت  مادـک  هک  بلطم  نیا  ندومن  صخـشم 
هباشم تابیکرت  رگید  نیلکیسارتت و  هک  دومن  طایتحا  دیاب  دراد ، تیمومع  نیچراد  مرگ  ات 2  زود 1  هک  یئاجنآ  زا  تسا . هتفرگن  تروص 

. دوشن فرصم  نآ  اب  هارمه 
هارمه دـیابن  رارف  سناسا  ًاتجیتن  دریگ ، تروص  دیهدلامانیـس  دازآ و  عون 1  ياهنیمآ  نیب  یـشنکاو  تشاد  راظتنا  ناوتیم  هک  یئاـجنآ  زا 

. دوش فرصم  کچوک  ینامرد  هدودحم  اب  هباشم  ياهوراد 
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: یهدریش يرادراب ، يروراب ،
هدـشیم فرـصم  هدـننک  نینج  طقـس  يوراد  کی  ناونع  هب  دـنملاس ، لاسنایم و  ناـنز  هلیـسو  هب  نیچراد  هک  دـهدیم  شرازگ   Lewin

هدش هابتشا  دنشابیم  اهنونیکارتنآ  يواح  هک   Cassia fistulosa اب ایساک )  ) نیچراد یمیدق ، عبانم  رد  هک  تسا  رکذ  هب  مزال  تسا .
دوجو نوخ ، رد  نیبولگومه  تم  داجیا  ثعاب  رادراب  نانز  رد  صخـشمان ) رادـقم  « ) نیچراد دایز  ریداقم   » هک تسا  هدـش  شرازگ  تسا .
هرطق هنازور 100  فرصم  تسا . هدشن  شرازگ  نینج  طقس  ددرگیم . راردا  رد  ردنلیس  دوجو  راردا و  رد  نیموبلآ  دوجو  راردا ، رد  نوخ 

بجوم دـناوتیم  نیچراد  هک  تسا  هدوـمن  رکذ  يرگید  بتک  رد   Lewin هک دـنچره  ددرگیمن . نینج  طقـس  هب  رجنم  نیچراد  روطنت 
ًابیرقت تیوه  اب  ياهدام  تیقفوم ، اب  مأوت  يدـمع  نینج  طقـس  رب  ینبم  شرازگ  کی  رد  تسا . هدـشن  رکذ  ینیلاب  دراوم  اـما  ددرگ . طـقس 
هدـشن نییعت  نآ  زود  تسا . هدوب  نیچراد  روطنت  ياهوهق  هب  لیام  هایـس  عیاـم  هک  دـنکیم  رکذ  هدنـسیون  تسا . هدـش  فرـصم  صخـشمان 

نآ هدرتسگ  فرـصم  رگا  صوصخ  هب  تسا  دیدرت  دروم  دـیامن  طقـس  داجیا  تسا  نکمم  نیچراد  درفنم  زود  کی  هک  بلطم  نیا  تسا .
. دریگ رارق  رظندم  زین 

هیاـپ رب  تـسا ، هدـش  ناـیب  مـحر  يور  رب  نـیچراد  درکلمع  اـب  طاـبترا  رد   Hagers Handbuch , Roth طـسوت هک  یتاـشرازگ 
. دناهدرک لوق  لقن   Clarus 1860 باتک زا  روکذم  ققحم  ود  تسا . هدش  ناونع   Lewin , Madaus هلیسو هب  هک  تسا  یتاشرازگ 

. درادن دوجو  نیچراد  اب  يدمع  نینج  طقس  اب  طابترا  رد  یحیحص  شرازگ  هک  دسریم  رظن  هب 
ياهيراجنهان هک  دـناهدومن  صخـشم  تاشیامزآ  دراد . کـینژوتارت  رثا  هجوج  نینج  رد  دیهدلامانیـس  هک  دـش  هجوتم   Abramovici

هدش هدـهاشم  نینج  ره  يارب  لوم  یلیم  زود 5/0  رد  کینژوتارت  رثا  رثکادح  دراد . دیهدلامانیـس  یمـس  تارثا  اب  یکیدزن  طابترا  لصاح 
تهج يدودـحم  شزرا  هجوج ، نینج  يور  رب  تاشیامزآ  تسا . هدـش  نینج  گرم  بجوم  يراجنهان و 49 % بجوم  هک 2/58 % تسا ،

. دراد ناسنا  يارب  رطخ  یبایزرا 
هک درک  نایب  ناوتیم  نایاپ ، رد  تسا . هدماین  تسد  هب  يرادراب  نارود  رد  نیچراد  سناسا  ای  نیچراد  تیمس  اب  هطبار  رد  رتشیب  تاعالطا 

دوجو نارود  نیا  رد  نیچراد  يازشهج  تارثا  دروم  رد  یفاک  كرادم  هک  ییاجنآ  زا  درادن . يرادراب  نارود  رد  یـصاخ  رطخ  نیچراد 
. دوش عنم  يرادراب  رد  نآ  سناسا  تدم  ینالوط  هدافتسا  تسا  رتهب  درادن ،

: ییازناطرس ییازشهج و  تردق 
. دناهتفرگ رارق  شجنس  دروم  ( Ames شیامزآ  ) النوملاس رد  نآ  يازشهج  تارثا  یبایزرا  روظنم  هب  دیهدلامانیـس  ای  نیچراد  هراـصع 

فلتخم ياهدیهدلآ  ییایمیـش  نامتخاس  اب  طبترم  ار  یفنم  جـیاتن  نیا  شناراکمه  Lutz و  تسا . هدوب  یفنم  جـیاتن  تاشیامزآ  رتشیب  رد 
هدـش شرازگ  دیهدلامانیـس  نیچراد و  یلکلا  هراصع  اب  هطبار  رد  زین  تبثم  جـیاتن  دوجو ، نیا  اب  دـننادیم . ياهتیعقوم  رد  هدـشن  عابـشا 
هتشاد یفنم  هجیتن  دیهدلامانیس  هک  یلاح  رد  تشاد ، تبثم  هجیتن   Ames تست رد  دیهدلامانیس  یسکوتم  O ـ  شیامزآ ، کی  رد  تسا .

دشابیم . مزال  دنشاب  یصاصتخا  ًالماک  یسانشهایگ  ییایمیش و  ظاحل  زا  هک  نیچراد  تالوصحم  اب  هطبار  رد  رتشیب  تاقیقحت  تسا .
DNA يور رب  هتفرگ  ماجنا  تاشیامزآ  رد  ایـساک ، سناـسا  نیچراد و  ـالنوملاس ، ياههتـشر  يور  رب  هدـش  ماـجنا  تاـشیامزآ  فـالخرب 

. دناهتشاد تبثم  هجیتن   B. subtilis هب قلعتم 
یشیامزآ متـسیس  ینیچ و  ياهشوم  یلولـس  تشک  زا  هدافتـسا  اب  یموزومورک  تافارحنا  تاشیامزآ  رد  دیهدلامانیـس  نیچراد و  سناسا 
شیاـمزآ تسا . هدوب  یفنم  نیچراد  یبآ  هراـصع  دروم  رد   Drosophila شیاـمزآ هجیتن  تسا . هتـشاد  تبثم  هجیتن  ، Drosophila

هدوب یقافـص  لـخاد  روط  هب  مرگوـلیک  رب  مرگیلیم  یفرـصم 500ـ125  زود  تسا . هتـشاد  یفنم  هجیتن  زین  شوم  رد  کـچوک  ياههتـسه 
. تسا

تقد هب  تسیابیم  ، Invitro روط هب  ياهيرتکاب  يور  رب  نیچراد  سناسا  دیهدلامانیـس و  ییازشهج  تردـق  نییعت  تاشیامزآ  جـیاتن 
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رد ریخأت  دناهتـشاد . یبورکیمدض  تیـصاخ  هدودـحم  نآ  رد  هک  تسا  هدوب  يزود  هدودـحم  رد  هدـش  هدافتـسا  تظلغ  اریز  دوش ، ریـسفت 
. دناهدرک شرازگ  شهجدض ، لماع  کی  ناونع  هب  ار  نآ  هک  تسا  یلیلد  دیهدلامانیس ، یبورکیمدض  رثا  هطساو  هب  دشر 

نیچراد و هراصع  هک  ددرگ  رکذ  تسیابیم  نارادناتسپ  یلولـس  تشک  يواح   Invitro تروص هب  هتفرگ  ماجنا  تاشیامزآ  هب  هجوت  اـب 
KB ياهلولـس رد  زا 60ـ50   ED50 زا : دـنترابع  هدـش  شیامزآ  ياهزود  ددرگیم . کیـسکوتوتیس  تارثا  داجیا  بجوم  دـیهدلامانیس 

تارثا روهظ  شوم .  L1210 یلولس ياهتشک  رد  ای 8/4  و 24ـ20  ناسنا ) ناهد  یناطرس  ياهلولس  زا  هدش  هتشادرب  لولـس  فیدر  کی  )
ونیمآ لیردیفلوس و  ياههورگ  اب  دیهدلامانیس  شنکاو  هب  طوبرم  هک  تسا  یلولـس  ياهنیئتورپ  تخاس  شهاک  اب  هارمه  کیـسکوتوتیس 

. دراد رارق  شیامزآ  طیارش  تشک و  طیحم  ریثأت  تحت  يدایز  نازیم  هب  یصاصتخاریغ ، تارثا  نیا  زورب  دشابیم .
ظاحل زا  یصاصتخا  ياههدروآرف  هب  جایتحا  رتشیب  تاقیقحت  تسین . سرتسد  رد  یلماک  تاعالطا  نیچراد  ییازناطرس  رطخ  صوصخرد 

راذگریثأت ییاهن  جیاتن  رد  دنناوتیم  دیهدلامانیس  یسکوتم  نیراموک و O ـ  ازناطرس ، لورفاس  دوجو  اریز  دراد  یـسانشهایگ  ییایمیش و 
. دنشاب

www.taamasrar.com: عبنم

هنایزار دربراک  صاوخ و 

یمور تغل  هب  دوش . یم  هتفگ  « زبس نایداب   » »و هنایزار » فلتخم قطانم  رد  ناریارد  تسا . هدـش  هدرب  مان  « جـنایزار  » ماناب یتنـس  بط  بتکرد 
زا تــــسا  یهاـــــیگ   . دـــــنیوگ یم   Fennel یــــسیلگنا هــــب  Fenouil و  يوــسنارف هـب  . دــنمان رمــش » » یبرع هـب  »و  رامــش » نـهک
زا . Anethum foeniculum L نآ فدارتـم  نآ Foeniculum vulgare Mill.و  یملع  ماـــن   Umbelliferae هداوناخ

. تسا هدش  يراذگمان  فلتخم  ناسانش  هایگ  فرط 
مان ،و  دوش یم  فرـصم  زین  اذـغ  اب  هیودا  ناونع  هب  شیاهگربو  دـنیوگ  يوسنارف  هب  هک  تسا  « خـلت هنایزار   » هب طوبرم  مان  قوف  یماـسا  نیب 

. دنیوگ يوسنارف  هب  هک  تسا  نیریش  هنایزار  هب  طوبرم 
تاصخشم

. دسر یم  رتم  ات 5/1  نا  عافترا  هک  هلاش  ود  یفلع و  تسا  یهایگ  هنایزار 
یم اـهخن  هـب  لیدــبت  گرب  هـک  تـسا  يروـط  هـب  قـیمع  یگدــیرب  اـب  نآ  ياـهگرب  و   . تـسا يزاوـم  یلوـط  ياهرایــش  ياراد  نا  هقاـس 
لگ هخاش  ياهتنا  رد  یهورگ  رتچ  تروص  هب  قبط  نودـب  درز و  نا  ياهلگ  . دـنک یم  ادـیپ  فالغ  تلاح  هقاس  کیدزن  رد  اـهگربمد  . دوش

ارهاظ هنایزار  هتوب  تسا و  میخـض  نا  نیفرط  هک  رتم  یلیم  ضرع 2-3  رتم و  یلیم   6-12 لوط هب  کچوک  نآ  هویم  . دوش یم  رهاظ  هدنهد 
. دزاس یم  زیامتم  الماک  دوش  زا  ار  نآ   ، رتمیخض هشیر  رتشیب و  عافترا  هایگ و  رطع  یلو  تسا  دوش  هتوب  هیبش  رود  زا 

رنچ هایگ  هکنیا  زا  سپ  دـنراکب و  هنازخ  رد  ار  رذـب  ادـتبا  تسا  نکمم   . دریگک یم  ماجنا  راهب  رد  نآ  رذـب  تشاک  قیرط  زا  هنایزار  ریثکت 
هب دراد و  تسود  ار  بوخ  شکهز  اب  ریگباتفآ و  نیمز  . دنراک یم  یلصا  نیمز  رد  امیقتسم  زین  یهاگ  . دنیامن لقتنم  یلـصا  نیمز  هب  هگرب 

. دراد جایتحا  امرگ  لصف  رد  دایز  يرایبآ 
یم تشادرب  لگ  نیلوا  ندـش  زاـب  عورـش  رد  اـی  اـهلگ و  روهط  زاـغآ  زا  لـبق  گنردـی  هاـیگ و ب  لـماک  دـشر  زا  سپ  ار  هناـیزار  گرب 

دـننیچ و یم  دـش  گنر  درز  اه  هویم  هک  یتقو  ، تسا نآ  ییوراد  تمـسق  نیرتمهم  هک  ار  هنیازار  مخت  . دادرخ هاـم  دودـح  رد  ینعی  ، دـننک
هک ار  هنایزار  هشیر  . دنریگ یم  ار  نا  مخت  دـننیچ و  یم  دنـسر  یم  هک  جـیردتب  هتفه   3-4 فرظ ار  راد  هویم  ياه  هخاشرـس  راک  نیا  يارب 

هدوـمن و هعطق  هعطق  هدرک  زیمت  هتـسش  بوـخ  نیمز  زا  ندرک  جراـخ  زا  سپ   ، تسا رطعم  دیفـس و  گـنر  هـب  لکـش  یطورخم  مـیخض و 
. دننک یم  کشخ 
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ياه هنماد  رد  ناریا  یلامـش  قطانم  رد  ناریا  رد  . دراد راشتنا  يا  هنارتیدـم  ياوه  با و  اب  قطانم  رد  صوصخب  ياـسآ  اـپورا و  رد  هناـیزار 
. دوش یم  هدید  وردوخ  روط  هب  هناخدور  ریسم  رد  لیوزره  لامش  رد  يرتم و  تاعافترا 750  رد  زربلا 

ییایمیش تابیکرت 
هب تسا و  ( دصرد دودـح 60  رد  ) لوتنآ نا  هدـمع  تمـسق  هک  تسا  رارف  ینغور  سناسا  کی  ياراد  نآ  مخت  ییامیـش  تاـبیکرت  رظن  زا 

ننوـمیل نردــنالف ،  ، نوـچنف داوـم  نـینچمه  زاراـمیل و  تباـث  نـغور  نناـت ، یمک  رادــقم  ، باـعل  ، دــنق ياراد  هناـیزار  سناــسا  هوــالع 
[ اور  ] دشاب یم   A نیماتیو ماجنارس  نوتسینا و  نونیکوردیاهومیت  ، دیسا کیسینا  ، لوکیواچ لیتم  ، ننیپ نفماک  ، نتنپید ،

 : تسا هدمآ  تسد  هب  ریز  داوم  لاقترپ  روشک  رد  هدش  تشادرب  هنایزار  سناسا  زا  هک  دهد  یم  ناشن  يرگید  ییایمیش  یسررب 
نآ ياهگرب  زا  لوتنآ و  يا  هظحالم  لباق  رادقم  ماجنارـس  دیـسا و  کیـسینا  ، دیئدلآ سینا  ، لوگارتسا ، نوچنف ، نتنپید ، نردنالف - افلآ  – يد

. دنا هدروآ  تسد  هب  دیئونوالف  دیزوبمولن  دیزونیبارآ و  -3- نیتسرئوک کی  نیرالوکنیف و  داوم 
: دراد دوجو  ریز  داوم  ، دوش یم  هدروخ  اذغ  اب  هیودا  نوانع  هب  هک  هنایزار  هزات  ماخ  گرب  مرگ  دص  کی  ره  رد 

یلیم نهآ 7/2  ، مرگ یلیم  رفسف 51  ، مرگ یلیم  میسلک 100  ، مرگ نبرک 5/4  تاردیه  ، مرگ یبرچ 4/0  ، مرک نیئتورپ 8/2  ، مرگ بآ 90 
. مرگ یلیم   C 31 نیماتی یللملا و  نیب  دحاو   A 3500 نیماتیو ، مرگ یلیم  میساتپ 397  ، مرگ

دربراک صاوخ و 
لهـسم نیلم و  نآ  هشیر  ردـم و  نآ  ياـهگرب   . تسا روآ  هدـعاق  نکـشداب و  هدـعم و  يوقم  كرحم و   ، رطعم ، هناـیزار مخت  یلک  روـط  هب 

هدافتـسا یگتفـشا  یق و  دض  نوانع  هب  هایگ  مامت  زا  هدش  هیهت  هدناشوج  زا  نیچ  رد  . تسا لگنا  دض  شک و  مرک  نآ  مخت  نغور  .و  تسا
هدرک 4-10 مد  تسا و  رثوم  یلیخ  ریـش  حـشرت  دایدزا  يارب  [. وه ] تسا دـیفم  مشژچ  ییاـنیب  داـیدزا  يارب  قتف و  هجلاـعم  يارب  دوش و  یم 

بآ ناجنف  کی  رد  ار  مخت  مرگ  دنچ  مسآ  هفرـس و  عفر  يارب  . دشاب دـیفم  یلیخ  دـناوت  یم  شوج  بآ  ناجنف  هنایزار د ر3-4  مخت  مرگ 
. تسا رثوم  نکسم و  یلیخ   ، دنروخ یم  دنیازفا و  یم  لسع  هب  دهب  دننک  یم  مد  هقیقد  تدم 15  هتخیر  شوج 

رتمرگ نآ  هشیر  نآ و  گرب  زا  رتمرگ  نآ  مخت  تسا و  کشخ  مرگ و  یلیخ  اتبـسن  یتنـس  بط  يامکح  رظن  قبط  تعیبط  رظن  زا  جنایزار 
نیکـست يارب  هناثم و  ، هیلک ، لاحط ، دبک  ، هنیـس يراجم  دادسنا   ، اه یگتفرگ  هدـننک  زاب  عومجم  رد  نآ  صاوخ  . تسا هایگ  ياضعا  ریاس  زا 

هزات هژیوب   ، ریـش حشرت  هدننک  دایدزا  ظیلغ  طالخا  ، اهدابللحم هدعم و  مشچ و  ییانیب  يوقم  . تسا دیفم  دـشاب  يدرـس  زا  هک  اهنآ  ياهدرد 
. تسا روآ  هدعاق  ردم و  نآ 

سفن یگنت  هفرس و  يارب  ریجنا  ناشوایسرپ و  اب  نآ  مخت  هدرک  مد  تسا و  رثوم  ناقفخ  يارب  نابز  واگ  لگ  اب  نآ  مخت  هدرک  مد  ندروخ 
نگل ولهپ و  درد   ، اهداب لیلحت  يارب  رگید  بسانم  یهایگ  ياهوراد  ناهایگ و  اب  اـی  نآ و  مخت  اـهنت  هدرک  مد  ندیـشک و  سفن  تخـس  و 
يارب نیبجنکس  لسع و  اب  هدعم و  تیوقت  لاهسا و  عفر  يارب  زبس  هریز  اب  نآ  مخت  هدرک  مد  نمزم و  لاهـسا  عفر  ، شرت مغلب  عفر   ، هرـصاخ

. تسا دیفم  روبنز  برقع و  دننام  یمس  ناروناج  یگدیزگ  يارب  هکرس  اب  نآ  مخت  هدرک  مد   . تسا دیفم  هنهک  ياهبت 
نآ هزات  گرب  روخبوتسا  دیفم  مشچ  ییانیب  شیازفا  يارب  نا  هزات  گرب  هراصع  . تسا دیفم  خفن  عفر  يارب  لافطا  مکـش  رب  نا  درگ  ندیلم 

. تسا دیفم  رایسب  مشچ  يارب  زین  دنزادنا  شتآ  رد  هک 
مـشج رد  لسع  اب  طقف  ییاهنتب و  ای  نیبجنکـس  لـسع و  اـب  ار  نآ  فک  دـنروخب و  شوج  هس  ود  اـت  دـنهد  شوج  ار  هزاـت  گرب  بآ  رگا 

. تسا عفان  مشچ  ییانیب  ییانشور و  تیوقت  مشچ و  زا  ندمآ  بآ  عطق  يارب  دنشکب 
یم تسس  ار  هدعم  تسا و  مضهلا  یئطب  دوش و  هدروخ  نیبجنکس  ای  یلدنـص و  اب  دیاب  رظن  نیا  زا  ، تسا رـضم  ناجازم  مرگ  يارب  هنایزار 

صاوـخ رظن  زا  هناـیزار  مخت  نیـشناج  . تسا مرگ  اــه 10-15  هدرک  مد  رد  نا  هــشیر  زا  مرگ و  نا 5-10  مخت  زا  كاروخ  رادـقم  . دـنک
. تسا سفرک  مخت  ییوراد 
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رایـسب ردـم  نوانع  هب  بآ  کچوک  ناویل  کی  يارب  يروخپوس  قشاق  کی  يوتحم  هزادـنا  هب  ( تسا نا  کـشخ  زا  نآ  هزهـشیر  هدرک  مد 
. دنکن زواجت  تعاس  عبر  کمی  زا  ندرک  مد  تدم  ، تسا دیفم 

کی ره  زا  يواسم  رادـقم  هب  هنایزار  مخت  ، زینـشگ مخت  ، ینامرک هریز  ، نوسینا مخت  : هعبرا حایرلارـساک  زورب  ای  نکـشداب  همخت  راـهچ  هیهت 
هب هدـعم و  کیرحت  يارب  هدرک  فاص  دـننک و  مد  شوج  بآ  مرگ  رد 1000  ار  طوـلخم  نیا  مرگ  زا 10-20  دننک و  طولخم  دـنریگب و 

. دنماشایب جیردتب  خفن  دض  نکشداب و  ناونع 
هدییاس دنق   ، مرگ هنیـسلک 4/0  يزینم  درگ  ، مرگ هدییاس 50/0  نارفعز  ، مرگ هدییاس 1/0  هنایزار  ، مرگ هدییاس 1/0 نوسینا   : نکـشداب درگ 
تعاس کی  زا  سپ  ار  رگید  تمـسق  کی  فعـض  خـفن و  ، داب  ، جـنلوق عفر  يارب  دـنیامن و  تمـسق  ود  دـننک و  طولخم  مه  اب  ار  مرگ   4/0

. دنروخب
رتیل کی  رد  ار  ترذ  لـکاک  تشم  کـی  ادـتبا  هک  بیترت  نیا  هب   ، دـننک یم  فرـصم  هناـثم  گنـس  دراوم  رد  يردـم  هدرک  مد  هسنارف  رد 
دوش درس  هک  دنراذگ  یم  ندرک  مد  زا  سپ  . دننک یم  مد  هتخیر و  هنایزار  مخت  يروخ  هوهق  قشاق  ود  هدناشوج  نیا  رد  سپسو  هدناشوج 

. دراد يدیفم  راثآ  ، دنروخ یم  زور  رد  ار  هدرک  مد  نیا  زا  ناجنف   2-3
www.taamasrar.com: عبنم

کخیم تخرد  دربراک  صاوخ و 

هب يوـسنارف Giroflierو  هب  ، تسا هدـمآ  لوـفنرق »  » »و لـفنرق  » ياـهمان اـب  یتنـس  بط  بتک  رد  دوـش و  یم  هتفگ  کـخیم »  » یـسراف هـب 
Jambosa caryophyllus نآ فدارتم  Perry و  نآ یملع  مان  هداوناخ  زا  تسا  یهایگ  . دوش یم  هدیمان  Clove tree یسیلگنا

. تسا هدش  يراذگمان  فلتخم  ناسانش  هایگ  فرط  زا  هک  تسا  . Niedz
تاصخشم

هچتخ 10-12 رد  يدـنلب  رادـجوم  یمکو   ، زیت كون  یـضیب ،  لباقتم   ، نازخ انو  زبس  هشیمه  ياهگرب  اـب  یطورخم  کـچوک  يا  هچتخرد 
رایـسب یگنهامه  اهگرب  ياه  گربمد  زمرق  گنر  ناوج و  ياهگرب  یتروص  گنر  اب  اهگرب  اب  اهگرب  يابیز  هریت ي  زبس  گـنر  تسا .  رتم 

. دهدیم کخیم  تخرد  هب  ییابیز  یهرظنمو  دراد 
فرـصم هک  هچنغ  ره  لوط   . تسا کشوک  خـیم  يانعم  هب   Clou سکعلاب ای  دریگ و  یم  اـشنم   Clou يوسنارف تغل  زا   Clove هملک

یب کخیم  تخرد  ياه  هچنغ  تسا و. رتم  یتناـس  دودح 1-5/1  رد  هچنغ  ره  لوط  . تسا کچوک  خـیم  لکـش  هب  دراد  يا  هیودا  یبط و 
کـشخ هدیچ و  دیاب  ، دوش لیدبت  هریت  زمرق  گنر  هب  نآ  یناوغرا  يرتسکاخ و  گنر  هکنیا  زا  لبق  ینعیاه  هچنغ  ندش  زاب  زا  سپ  گنرد 

هچتخرد و ییاـبیز  يارب  زین  قطاـنم  ریاـس  رد  زورما  یلو  تسا  هیـسونایقا  يزنودـنا و  قرـش  یکولم و  ریازج  یموب  کـخیم  تخرد  . دوـش
ظوفحم امرـس  زا  هک  اه  قاطا  ای د ر  هناخلگ و  رد  يا  هناخلگ  يابیز  یتنیز و  هایگ  ناونع  هب  زین  ناریا  رد  . دوش یم  هداد  شرورپ  شیاهلگ 

. دوش یم  هداد  شرورپ  دشاب 
یم رب  نــیچ  رد   Han يروتارپـما نارود  هب  کـخیم  تخرد  تخانـش  ياـه  هناـشن  نیلوا  نیمز  قرـشم  یتنـس  بط  كرادـم  دانـسا و  رد 

هتخانش هایگ  کی  تروص  هب  اپورا  رد  دالیم  زا  دعب  .و  تسا هدش  هدرب  مان  « هجوج نابز  هیودا   » مان اب  )و  حیـسم دالیم  زا  لبق  نرق  هس  ) دروخ
رد مر  ياـسیلک  مظعا  فقـسا   St.silvester يارب هک  ییایادـه  نمپ  نیتناتـسنک  روتارپـما  هک  تسا  هدـمآ  خـیرات  رد  . تسا هدوب  هدـش 

. تسا هدوب  هداتسرف  مرگ  ولیک  هلمج 70  زا  فلتخم  هیودا  الط و  هرقن و  یتشک  نیدنچ  تسا و  هداتسرف  دالیم  زا  سپ   314-335 خیرات
کخیم ياهلاهن  . دنزب هناوج  هک  دـشک  یم  لوط  هتفه  دریگ و 4-6  یم  تروص  هنازخ  رد  نآ  رذـب  تشک  قیطر  زا  کخیم  تخرد  ریثکت 
کخیم لوصحم  نیلوا  . دوش یم  هتفرگ  رتم  اه 6*6  هچتخرد  لصوف  دـننک و  یم  لقتنم  دازآ  ياوه  رد  نوریب  هب  یگلاس  ود  رد  الومعم  ار 
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ره زا  طـسوتم  روط  هب  هک  یتـقو  اـت  دوش  یم  هدوزفا  یگلاـس  اـت 20-24  اـبترم  هچتخ  رد  لوصحم  دوـش و  یم  تشادرب  یگلاـس  رد 6-8 
رد هراح  قطانم  بوخ  شکهز  اب  قیمع  ياهکاخ  رد  کخیم  تخرد  دـیآ . یم  تسد  هب  کشخ  کـخیم  مرگ  ولیک  دودح 4  رد  تخرد 

یگدنراب طسوتم  دشاب و  ظوفحم  داب  زا  هک  دوش  هتـشاک  یلحم  رد  دیاب  دـنک و  یم  دـشر  بوخ  ایرد  حطـس  زا  رتم  تاعافترا 700-900 
یم هدیچ  دندش  رتم  یتناس  دودح 5/1  لوط  هبو  یتروص  گنر  هب  ياه  هفومـش  هک  یتقو  . دـشابن رتمک  لاس  رد  رتم  یلیم  زا 2500  هقطنم 

. دوش یم  تشادرب  لاسرد  لوصحم  ود  الومعم  دعاسم  قطانم  رد  . دنوش
ییایمیش تابیکرت 

دصرد و کخیم 4-6  تخرد  سناسا  رادقم  . تسا رارف  ینغور  سناسا  يا  هظحالم  لباق  رادقم  ياراد  کخیم  ییایمیـش  تابیکرت  رظن  زا 
. دشاب یم  دصرد  دودح 2  رد  کخیم  تخرد  ياهگربزا 

ياهلولحم هیهت  رد  نآندرک و  رطعم  يارب  نادـند  ریمخ  هیهت  رد  اهنوباص و  ندرک  رطعم  يارب  يزاـس و  رطع  تعنـص  رد  کـخیم  سناـسا 
هب ینغور  رطعم و   ، گنر یب  تسا  يا  هداـم  لونژوا  هداـم  دـصرد  ياراد 80-90  کخیم  سناـسا  دور . یم  راـک  هب  ناـهد  يوشو  تسش 

رطع رظن  زا  هک  دور  یم  راک  هب  یعونصم  نیلیناو  نامتخاس  هیاپ  ناونع  هب  یتعنص  ياهشور  زا  یکی  قبطرب  هک  C10 H12 O2 ماخ لومرف 
. تسا یعیبط  نیلیناو  نیشناج  صاوخ  و 

اب هک  ییاه  راگیس  رد  هدرک و  راگیس  نوتوت  لخاد  نوتوت  تمسق  هدش و 2  هدییاس  کخیم  تمسق  کی  تبسن  هب  ار  کخیم  يزنودنا  رد 
هک يریذپلد  رطع  رب  هوالغ  ندیشک  عقوم  رد  اه  راگیس  نیا  . تسا کترک  راگیس  عون  نیا  مان   ، دننک یم  دود  فرـصم و  دنچیپ  یم  تسد 
یم نوتوت  لخاد  کترک  ياهراگیس  هیهت  يارب  کخیم  لوصحم  زا  یمین  رضاح  لاح  رد  تسا و  بلاج  دنک و  یم  ادص  قرت  قرت   ، دراد

. دوش
[S.G.I.M.P :] دوش یم  نایب  نینچ  کخیم  ییایمیش  تابیکرت  يرگید  ياه  یسررب  شرازگ  رد 

لیتسآ داوم  زا  یمک  رادقم   ، لونژروا دصرد  دودح 92  ياراد  دهد  یم  لیکشتار  هچنغ  نزو  دصرد  دودح 5/15  رد  هک  کخیم  سناسا 
. دشاب یم  لاروفروف  نلیفویراک و  لونژوا 

: تسا هدمآ  [ M.P.E.SE.A] رد يرگید  ییامیش  یسررب  شرازگ  رد 
کیناتولاگ ، نیلیناو ، نیلیفویراک ، نینژوا ، نلیفویراک  ، نپرت یکـسس  زا  اتب  افلآ و  عاونا  لونژروا و  لیتسآ  ياراد  سناسا  رد  لونژوا  رادـقم 

. تسا نک ] گنوی   ] تالسکا میسلک  دیسا و 
کخیم دربراک  صاوخ و 

یگتفـشآ دـض  هدـعم و  يوقم   ، یق دـض   ، نکـشداب ، دوش یم  هضرع  کخیم  مان  تحت  تراجت  رازاب  رد  هک  کخیم  کـشخ  ياـه  هچنغ 
ياـهیرامیب هجلاـعم  يارب  هدـننک  کـمک  کـی  ناونع  هب  کـخیم  . تسا يوقم  کـینوت و  روآ و  هدـعاق   ، شک مرک   ، رب بت  تسا . عوهتو 

یم هیـصوت  لافطا  درد  لد  لاهـسا و  هجلاعم  يارب  . تسا همـضاه  زاهج  تیلاعف  هدننک  جـییهت  كرحمو و  [. رتربوه ] دوش یم  زیوجت  نایرش 
رطعم يارب  هیودا  ناونع  هب  کخیم  زا  هکنیارب  هوالع  ایالام  رد  . دنک یم  عفر  ار  اذغ  زا  دـعب  غارفتـسا  یق و  تلاح  . تسا عفان  ابو  يارب  . دوش

یم راک  هب  دردرس  عفر  يارب  دامض  تروص  هب  دنهد و  یم  نامیاز  هرود  زا  سپ  نانز  تیوقت  يارب  الومعم  ، دوش یم  هدافتـسا  اذغ  نتخاس 
يارب نآ  سناسا  زا  دور  یم  راک  هب  زین  درد  نادند  عفر  يارب  دنلام و  یم  دازون  دلوت  نامیاز و  زا  سپ  نز  رمک  هب  درگ  تروص  هب  ودـنرب 

دیآ یم  تسد  هب  اه  هچنغ  ریطقت  زا  هک  یتروص  هب  نآ  سناـسا  . دـنلام یم  عضوم  هب  ار  نآ  دوش و  یم  هدافتـسا  یعـضوم  ياـه  یـسح  یب 
نارامیب ياهنار  هب  ای  یمـسیتامور  عضاوم  يارب  هدرک  طولخم  یبسانم  برچ  نغور  اب  ار  نآ  يزنودـنارد  تسا و  تسوپ  هدـننک  کـیرحت 

. دنلام یم  يرب  يرب  هب  التبم 
. دنروخ یم  درد  رمک  عفر  ياربو  هدرک  طولخم  يرگید  یلکلا  ریغ  بورشم  ای  ياچ  رد  یمک  ار  صلاخ  سناسا  دراوم  یضعب  رد 
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جلف و يارب  دنک و  یم  عفر  ار  درس  دردرس  . دشاب یم  کشخ  مرگ و  یلیخ  ناریا  یتنـس  يابطا  رظن  قبط  کخیم  ياه  هچنغ  تعیبط  رظن  زا 
یـصاخاش يارب  . تسا عفان  باصعا  یغامد و  يواد  وس  وت  درـس و  ضارما  ریاس  یغامد و  دادسنا  اه و  یگتفرگ  ندرک  زابو  هتکـس  هوقل و 

اه و هثل  يارب  بسانم  هیودا  اب  ای  ییاهنتب  تسا  دـیفم  هدـناسیخ  درگ  ای  هدرک  مدو  عیام  یلکـش  ره  هب  دـشاب  بلاغ  اهنآ  جازم  رد  ادوس  هک 
دیفم مشچ  تیوقت  يارب  نآ  ندیلام  . تسا دیفم  ناهد  ییوبشوخ  يارب  نآ  ندروخ  . تسا دیفم  ناهد  ییوب  دب  عفر  درـس و  نادند  درد  عفر 

. تسا عفان  ساوسو  فوخ و   ، تشحو عفرو  درس  ناقفخ  ، یبوطر  ، هنهک سفن  یگنت  رت و  درس و  هفرس  عفر  يارب  نآ  ندروخ  . تسا
یق و يارب  انمضوتسا  دیفم  ناجازم  درس  یسنج  يورین  شیازفا  يارب  محر و  ، لاحط ، هیلک  ، دبک ، اه هدور  ، همـضاه  ، هدعم يوقم  نا  ندروخ 

تروص هب  محر  درـس  ياه  يرامیب  ندرک و  راردا  هرطق  هرطق  یمومع و  ياقـستسا  عفر  ظـیلغ و  ياـهداب  لـیلحت  هکـسکس و  یگتفـشآ و 
يورین تیوقت  يارب  دوش  هداد  همادا  زور  دنچ  ات  هکنیا  هب  طورشم  هزات  ریش  اب  نآ  مرگ  ندروخ  . دشاب یم  عفان  لبهم  رد  فایـش  ندروخ و 

ندـش و مرگ  ثعاب  نانز  رد  یگدـعاق  زا  دـعب  یکاـپ  نارود  رد  بترم  روط  هب  نآ  زا  مرگ  ندروخ 4  تسا و  رثوم  ناجازم  درـس  یـسنج 
هیلک رضم  . تسا نیفرط  ذذلت  بجوم  يرتسب  مه  عقوم  رد  بیضقرب  ناهد  بآ  اب  نآ  هدیوج  ندیلام  . دشاب یم  ندش  نتسبآ  محر و  تیوقت 

صاوخ رظن  زا  نا  نیشناج  . تسا مرگ  ات 5  نآ  كاروخ  رادقم  . دوش هدروخ  یبرع  غمص  دیاب  رظن  نیا  زا  تسا  ناجازم  مرگ  رد  اههدرو  و 
هسابسب و مرگ  هدرک 1-10  مد  یلخاد  فراـصم  رد  . تسا کـشمجنرف  نا  نزو  فصن  هسابـسب و  نا  نزو  فـصن  نیچراد و  نآ  نزو  مه 

. دوش یم  هدروخ  جیردتب  مرگ ّ  رازه  رد  هدییاس  کخیم  مزگ  هدرک 1-10  مد  یلخاد  فراصم  رد  . تسا کشمجنرف  نا  نزو  فصن 
: دوش یم  لمع  ریز  بیترت  هب  کخیم  قرع  هیهت  ارب ي 

رد ار  همه  دحاو  هدش 5/1  هدییاس  مرن  نابز  واگ  گرب   ، دـحاو هدش 5/1  هدییاس  خرـس  لگ  گرب   ، دحاو کی  هدش  هدـییاس  مرن  کخیم 
همضاه و ، دبک ، هدعم  ، یلخاد ياضعا  تیوقت  يارب  ، دنشونب جایتحا  ردق  هب  دننک و  ریطقتا  نآ ر   ، نآ زا  سپ  دنناسیخب و  تعاس  بالگ 24 

. تسا عفان  رایسب  درس  ياه  يرامیب  طالخا و  لیدعت  مومس و   ، اهداب عفر 
 ( یگناخ یتعنص و  ریغ  نغور  ) دوش یم  لمعریز  بیترت  هب  نآ  یبط  هباشون  هیهت  يارب 

لحم رد  هتـسب  ار  نآ  رـس  دننک و  هشیـش  رد   ، دـحاو کی  لسع   ، دـحاو  16( نیریـش شرت و  رانا   ) نیرانا بآ  ، دـحاو کی  هدـییاس  کخیم 
يارب نا  تبرـش  دنروا  ماوقو  هدرک  طولخم  رکـش  اب  ار  نآ  رگاو  تسا  فرـصم  هدامآ  دنروآ  نوریب  هتفه  کی  زا  سپ  دـنراذگب و  یمرگ 

. تسا عفان  رایسب  درس  ضارما 
www.taamasrar.com عبنم :

لیناو دربراک  صاوخ و 

نیا . لیناو مان  هب  تسا  یهاـیگ  هویم  . دـنیوگ « ـالیناو  » ار نا  زین  یبرع  هب  ، دوش یم  هتفگ  vanilla یـسیلگنا هب  La vanille و  يوسنارف هب 
ياراد ،Orchidaceae اه بلعث  هداوناـخ  زا  تسا  یهاـیگ  دوـش  یم  هـتفگ   Vanilla یسیلگنا هب  يوـسنارف Vanilierو  هب  هک  هاـیگ 

هک دوش  یم  هدـیمان  . Vanilla planifolia Andr یملع ماـن  هب  ، لـیناو دـیلوت  يارب  نآ  نیرت  فورعم  هک  تسا  يددـعتم  ياـه  هنوگ 
. دنتفگ یم  Vanilla fragrans ار نا  اقباس 

تاصخشم
زیت كون  لکـش و  یـضیب  ، میخـض ، مرن ، نهپ ، بوانتم ياهگرب  ، زارد زبس  هقاس  ياراد   ، هدنور الاب  ای  هدـنزخ  ایاپ  تسا  یهایگ  لیناو  تخرد 
یم الاب  دبـسچ و  یم  رواجم  ناتخرد  هنت  هباهنآ  کمک  اب  هک  دیا  یم  نوریب  یگرب  ره  رانک  زا  هک  ییاوه  ياه  هشیر  يدایز  دادـعت  زبس و 

. دور
ياکیرمآ یبرغ و  دـنه  يزکرم و  ياکیرمآ  کیزکم و  یقرـش  بونج  بوطرم  ياهلگنج  رد  هراـح و  بوطرم و  قطاـنم  یموب  هاـیگ  نیا 
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زین یلگنج  گرزب  ناتخرد  عافترا  نیرتالاب  ات  دنسرب و  تسا  نکمم  زین  رتم  یتح 100  عافترا  ات  نا  هدیچیپ  ياه  هقاس  دیور و  یم  یبونج 
ار نآ  دـسرب  الماک  هکنیا  زا  لبق  تسا و  ایبول  فالغ  لکـش  هب  نآ  هویم  . دوش یم  هتفرگ  هایگ  نیا  هویم  زا  لیناو  رطعم  هداـم  دور . یم  ـالاب 

لمع ندرک و  کشخ  نارود  رد  دـش  هدـیچ  هکنیا  زا  سپ  یلو  دـنرادن  يرطع  اه  هویم   ، ندـیچ عقوم  رد  دـننک  یم  کـشخ  دـننیچ و  یم 
روط هب  اهلگ  حیقلت  هورگ و  ره  رد  لگ  دادعت 15-20  هشوخ و  لکش  هب  نآ  ياهلگ  . دوش یم  داجیا  نآ  رد  لیناو  عوبطم  رطع   ، نا ندروآ 

هک هدش  هدیـشوپ  يا  هغیت  کی  زا  اهلگ  ياهتامگیتسا  اریز  ، دنوش حیقلت  هک  درک  کمک  دیاب  یکی  یکی  ار  اهلگ  ودریگ  یمن  ماجنا  یعیبط 
رمث نتـشاد  يارب  هک  تسا  تلع  نیا  هب  دنرادن  دوجو  اهلگ  حیقلت  يارب  یفاک  ردق  هب  هک  دریگ  یم  ماجنا  یتارـشح  کمک  هب  طقف  حـیقلت 

تسا هدشن  رتشیب  رتم  هایگ 2-3  عافترا  هک  دنهد  یم  یبیترت  لیناو  ندرک  سره  اب  الومعم  لیلد  نیمه  هب  . دومن یعونصم  حیقلت  دیاب  یفاک 
یلیم اهنآ 10-12  رطق  رتم و  یتناـس  اهنآ 15-25  لوط  هک  دـیآ  یم  تسد  هب  ییاهفالغ  زا  لیناو  نیرتهب  . دـشاب ناسنا  سرتسد  رد  اهلگ  و 

تدـم 2-3 يارب  ار  اهفالغ  الومعم  تشادرب  زا  سپ  . دوش یم  گنر  هریت  ادـعب  یلو  تسا  گنر  زبس  لوصحم  تشادرب  عقوم  رد  . تسا رتم 
یم هدش  هدراذگ  مشپ  رادج  ود  نیبام  هک  هرادـج  ود  يا  هبعج  لخاد  رد  ار  اهنآ  دـعب   ، دـنرب یم  ورف  هجرد  شوج 60-65  بآ  رد  هقیقد 

تعاس تدم 24  نیارد  هک  تسا  یعیبط  هناخ  مرگ  کی  نیا  دوش و  یم  يرادـهگن  هتـسبرس  هبعج  نیا  لخاد  تعاس  تدم 24  دنراذگ و 
رد دـشاب  نیمز  حطـس  زا  رتم  کـی  عاـفترا  هب  هک  یلحم  رد  هدروآ  نوریب  ار  اـه  فـالغ  نآ  زا  سپ  . دریگ یم  ماـجنا  نآ  رد  ریمخت  یعون 

لوط هتفه  کی  ات  ندش  کشخ  نارود  نیا  . دوش کشخ  باتفآ  ترارح  اب  لماک  هیوهت  نمـض  هک  دننک  یم  نازیوآ  دیـشروخ  رون  لباقم 
عورـش دش و  مرن  الماک  هک  نیمه  دوش و  یم  لیدبت  هایـس  هریت و  يا  هاوهق  يا و  هوهق  هب  يزبس  زا  اهفالغ  گنر  تدم  نیا  رد  دشک و  یم 

هب نا  تبوسر  هکنیا  زا  سپو  دـنام  یم  هام  تدم 2-3  هک  دـننک  یم  هناخ  مرگ  لخاد  ندـش  کشخ  يارب  ار  اهنآ   ، دومن ندـش  هدرمژپ  هب 
. دنروآ یم  نوریب  هناخ  مرگ  زا  ار  اهنآ  دسر  یم  دصرد   30-40

لیناو دربراک  صاوخ و  ییامیش و  تابیکرت 
ماخ لومرف  هب  تسا  لکش  يرولب  دیفس  هدام  کی  لیکشت  ار  نآ  دصرد  هک 5/1-2  نیلیناو  مان  هب  هک  تسا  يرثوم  هدام  لیناو  فالغ  رد 

هتخاس نیلیناو  زا  رتنارگ  ربارب  دودخ 20  رد  لیناو  ياه  فالغ  یعیبط  هراصع  تسا و  یعیبط  نیلیناو  زا  رتنازرا  ار  نآ  یعونـصم  دیلوت  هک 
نینچمه هدـعم و  هدـننک  تیوقت  كرحم و  لماع  یبط  هایگ  کی  نوانع  هب  لیناو  هاـیگ  زا  اـبطا  اهنرق ي 17-16  رد  . تسا یعونـصم  هدش 

هجلاعم يارب  انمـض  . تسا هدش  یم  هدافتـسا  زین  اهتیمومـسم  لباقم  رد  قایرت  ناونع  هب  دـندرک و  یم  هدافتـسا  یـسنج  يورین  تیوقت  يارب 
مرگ نآ 25/0-2  رادـقم  تسا و  درگ  تروص  هب  نا  فرـصم  شور  نیرتهب  [. هباـکوا ] تسا لمعتـسم  بت  مظنماـن و  یگدـعاق  يرتسیه و 

. تسا
یفاص زا  هدـیبوک و  مرن  ینهآ  نواه  رد  ار  ود  رهو  هدرک  درخ  دـنق  نا  لداعم  هتفرگ و  لیناو  رادـقم ي  لـیناو  درگ  هیهت  يارب  : لـیناو درگ 

طولخم مه  اب  دننک و  در  يزاس  وراد  مرن  کلا  زا  دیبوکب و  بوخ  هدرک  لخاد  دنق  رادقم  نامه  اب  زاب  ار  اه  هلاخن  دننک و  نوریبنیمـشیربا 
. دنیامن یم 

یتناس ياهصرق 40   ، هدرک طولخم  بآ  اب  مرن  هدیبوک و  یفاک  رادقم  هب  بآ  ، مرگ  2 یبرع غمص  ، مرگ 200 دنق ، مرگ لیناو 30  : لیناو صرق 
. دنزاسب یمرگ 

یتنناس هجرد  70 هیرام مامحرد  دعب  دـنناسیخب و  زور  تدـم 4  هجرد  لکلا 35  دحاو  رد 400 دـحاو  هدرک 52  درخ  لیناو  لـیناو : تبرش 
رد هدش  درخ  دنق  دـحاو  اب 8  هتفرگ  دحا   . هدش 15 فاص  نیا  زا  دنیامن و  فاص  دوش و  رـس  دـنراذگب  دـننک و  مد  تعاس  تدم 2  دارگ 

جنشت و دض  كرحم  ناونع  هب  نسا  مرگ  نآ 20-40  كاروخ  هک  تبرش  نیا  . دنیامن فاص  هدش و  درـس  دنراذگب  هدرک  لح  هیرام  مامح 
. دوش یم  فرصم  یسنج  يوین  يوقم 

. دراد فرصم  يزاس  رطع  راگیس و  نوتوت   ، یلکلا ریغ  تابورشم   ، يزاس تالوکوش  ، يزاس ینیریش  رد  لیناو 
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ناینز دربراک  صاوخ و 

هب هدـش و  هدروآ  « یـشبح نومک  و« يرب » نوسینا  » ياهمان اب  یتنـس  بط  بتکرد  نآ  هایگ  و  ناـینز »  » یـسراف هب  هک  تسا  هاـیگ  یعون  هویم 
نآ یملع  ماـــن  Umbellifererae هداوناـــخ زا  تــسا  یهاـــیگ  . دـــنیوگ ار  نآ  هوــیم  Ammi یـــسیلگنا هـــب   Ammi يوسنارف

كرادـــــم یخرب  رد   carum copticum l. Benth نآ فدارتـــــم  Trachyspermum ammi l. spragueو 
يدنه مان  اب  ناتـسچولب  رد  ار  هایگ  نیا  . تسا هدش  يراذگمان  توافتم  ياهنامز  رد  فلتخم  ناسانـش  هایگ  فرط  زا   aromaticum L

یم ار  ناینز  مان  زین  یمور  ناـیداب  هاـیگ  يارب  یتنـس  بط  كرادـم  یخرب  رد  دوش  هجوت  . دنـسانش یم  « ياـک رپسا   » نینچمه »و  ناوجا  » نآ
. تسا توافتم  دوش  یم  ثحب  شخب  نیارد  هک  ناینز  اب  هک  دنرب 

تاصخشم
هایس هریز  هیبش  لگ  گنر  گرب و  لکش  رظن  زا  یلو  رتم  کی  دودح  رد  رتشیب و  هایـس  هریز  زا  یمک  نآ  يدنلب  ، تسا هلاسکی  ناوجا  هایگ 
ناینز هک  هایگ  هویم  . تسا دیفـس  کچوک  نآ  ياهلگ  . دـشاب یم  لکـش  یخن  هدـیرب و  هدـیرب  نآ  ياـهگرب  . تسا هخاـشرپ  نآ  هقاـس  . تسا

نـشور درز  گنر  هب  كزان  یلوط  طـخ  هویم 5  حطـس  رد  دـشاب و  یم  هریت  درز  گـنر  هب  لکـش  يرغم  مخت   ، کـچوک دوش  یم  هدـیمان 
رد رتـشیب  هاـیگ  نیا  . دـشاب یم  هجوت  دروم  یتنـس  بط  رد  نآ  هشیرو  هویم  . دوش یم  مامـشسا  نآ  زا  لومیت  رطع  يوب  رطعم و   . دارد دوجو 

نایدوه و رد  ناتسجولب  یقرش  قطانم  رد  ناریا   ، ناتـسودنه رد  ایـسآ  رد   ، يزکرم ياپورا  فلتخم  یحاون  رد  اهنیچرپ  رد  تالغ و  عرازم 
. دشاب یم  « ياک رپسا   » »و ناوجا  » نآ یلحم  مان  دیور و  یم  ربنق  هاچ 

ییایمیش  تابیکرت 
دودح 45-55 رد  هک  تسا  رارف  ینغور  سناسا   ، شیور قطانم  بسحرب  دـصرد  ياراد 4-6  ( هایگ هویم   ) ناینز ییایمیش  تابیکرت  رظن  زا 

لومرف تاصخشم و  اهشخب  نآ  رد  هک  تسا  ربنـس  یـس  هبرزآ و  رطعم  سناسا  لومیت  [G.I.M.P .] دهد یم  لیکـشت  لومیت  ار  نا  دصرد 
ناینز 15-20 سناسا  رد  هوالع  هب   ، یتنـس بط  رد  فورعم  يوق و  هدننک  ینوفع  دض  تسا  يا  هدام  . تسا هدمآ  لیـصفت  هب  نآ  ییایمیش 

. تسا ونتناپید ...  ، نن یپ  - افلآ نآ  هیقب  نمیس و  دصرد 
دربراک صاوخ و 

تسا و نکـشداب  كرحم و   ، کینوت  ، مساپـسا دض  صاوخ  رظن  زاو  تسا  کشخ  مرگ و  اه  هریز  دننام  تعیبط  رظن  زا  هایگ  مخت  ای  ناینز 
یلخاد لامعتسا  يوراد  ناونع  هب  نآ  هدیبوک  هدرک و  هل  . دوش یم  لخاد  دور  یم  راک  هب  درد  نیکست  ایرب  هک  ییاهعمـشم  هیهت  رد  الومعم 
ینوفع دـض  لومیت  زا  ینغ  رایـسب  عبنم  ناینز  . دوش یم  زیوجت  مسیتامور  هفرـس و  ولگ و  یتحاران  دـبک و  هدـعم و  ياه  يراـمیب  عفر  يارب 
کینوت نکشداب و  نوانع  هب  نینچمه  هدعم و  تیوقت  يارب  هدننک و  ینوفع  دض  ناونع  هب  ناینز  زا  ناتسودنه  رد  تسا .  فورعکم  هدننک 

ردـم و نوانع  هب  زین  هایگ  هشیرزا  . دوش یم  زیوجت  وس  هجلاعم  جـنلوق و  ای  مکـش  داـح  ياـهدرد  همـضاه و  وس  عفر  لاهـسا و  عطق  يارب  و 
دیاب . تسا نآزا  رتمک  یمک  هایـس و  هریز  دـننام  یلخاد  فرـص  مرد  نا  كاروخ  رادـقم  . دوش یم  فرـصم  هدرک  مد  تروص  هب  نکـشداب 
. دننک لیم  درس  ییوراد  ناهایگ  اب  ماوت  مک و  رادقم  هب  موزل  دراومرد  ایو  دننکن  هدافتسا  نآ  زا  ای  جازم  مرگ  صاخشا  هک  دوش  هجوت 

یم رکذ  رـصتخم  روط  هب  هک  دنتـسه  هجوت  دروم  یتنـس  بط  رد  ییوراد  رظن  زا  هک  دـنیور  یم  ناریا  رد   Ammi سنج رگید  هنوـگ  ود 
. دوش
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هایس هریزدربراک  صاوخ و 

نوـمک »و« هدـقت » یبرع اـی  اـیورک و   » ياـهمان اـب  یتنـس  بـط  بـتک  رد  . دوـش یم  هـتفگ  « یناـمرک هریز   » »و یمور هریز  «،» هریز  » یــسراف هـب 
هب دـــــنیوگ و  یم   Cumin des pres يوـسنارف هـب  هـک   Umbelliferae هداوناـخ زا  تـسا  یهاـیگ  هوـیم  . تـسا هدـمآ  « یمور

ناسانـش هاـیگ  فرط  زا   Bunium carvi M.B فدارتـمو . Carum carvi L هاـیگ یملع  ماـن  . دـنمان یم   Caraway یسیلگنا
. تسا هدش  يراذگمان 

تاصخشم
یگدیرب و اب  زبس  نآ  ياهگرب  یلاخوت و  نآ  هقاس   (، تسا هلاسکی  نآ  ماقرا  زا  یـضعب   ) جـیوه دـننام  هلاسود  تسا  یهایگ  هایـس  هریز ي 
رد بکرم  رتـچ  تروص  هب  گـنر  دیفـس  نآ  ياـهلگ  . دـیآ یمرد  دوش  دـننام  یخن  راون  تروص  هب  هک  يروط  هب  يا  هبترم  ود  تامیـسقت 

کیراب زارد  نا  هویم  لکش و  یک  ود  نآ  هشیر  دوش . یم  رهاط  دسر  یم  رتم  یتناس  اهنآ 50-90  يدنلب  هک  هدنهد  لگ  ياه  هقاس  ياهتنا 
. دوش یم  کیراب  فرط  ود  رد  هک  رتم  یلیم  لوط 5  هب 

زور زا 15-20  سپ  دوش  یم  هتـشاک  راهب  رد  هک  يرذـب  . دراد هویم  ندیـسر  يارب  مود  شیور  هرود  کی  هب  جاـیتحا  هریز  هلاـس  ود  ماـقرا 
یمک یـسر  ياهکاخ  . دنیـشن یم  هناد  هب  هدش و  لماک  هایگ  دشر  دعب  لاس  ناتـسبات  رد  دـهد و  یم  همادا  دوخ  دـشر  هب  دـنز و  یم  هناوج 

هب یطوطخ  يور  یطخ  ياـهتعارز  رد  ار  هریز  رذـب  . تسا بساـنم  هریز  يارب  ، دنـشاب یلآ  داوم  زا  ینغ  توقرپ و  ذوـفن و  لـباق  هک  کـبس 
تعارز رد  تسا  لومعم  . دوش یم  فرـصم  رذب  راتکه  رد  مرگ  ولیک  دودح 10-15  رد  بیترت  نیا  هب  دـنراک و  یم  رتم  یتناس  هلصاف 30 

یم تشادرب  دـسر و  یم  لوا  لاس  رد  هک  يرگید  هاـیگ  با  بار  هریز  هاـیگ  دوشب  نیمز  زا  هدافتـسا  رثکادـح  هکنیا  يارب   ، هریز هلاـس  ود 
هریز رادلگ  ياه  هخاش  هکنیا  زا  لبق   ، لوا لاس  هایگ  . دنراک یم  اماوت  مهلاثما  زینشگ و  ای  دیفـس  ردبـش  ، ایبول ، لدرخ  ، شاخـشخ ریظن  ، دوش

تـسا هریز  هک  نا  هویم  دعب و  هام  دوشیم و 2-5/2  رهاظ  مود  لاس  تشهبیدرا  رد  ـالومعم  هریز  ياـهلگ  دوش . یم  تشادرب  دوش ، ناـیامن 
رگا تسا  لومعم  . دوش زاغآ  طایتخا  اـب  دـیاب  لوصحم  تشادرب  دـمآ  رد  يا  هوهق  گـنر  هب  اـه  هویم  ماـمت  اـبیرقت  هک  نیمه  دـسر و  یم  ،
عقوم ردو  هدـش  کـشخ  هویم  ياـهرتج  ندـش  رید  تروص  رد  اریز  ددرگ  زاـغآ  رترید  اـت  تسا  رتـهب  دوش ، زاـغآ  تشادرب  رتدوز  يردـق 
هتوب يور  اهمنبـش  زونه  هک  یتقو  دوز  حبـص  لوصحم  تشادرب  تسا  رتـهب  دور و  یم  ردـه  لوصحم  زا  یتمـسق  هک  دـنزیر  یم  تشادرب 
هدرک هتسد  کمه  يور  ار  راد  هویم  ياه  هخاش   ، تشادرب زا  سپ  دنزیر . یم  اه  هناد  رتمک  یلیخ  تروص  نیا  رد  اریز  دوش  ماجنا   ، دنتسه

 . دنیامن یم  يراجوب  هدیبوک و  نا  زا  سپ  دوش و  لماک  اه  هویم  ندیسر  ات  دنارذگ  یم  ندیبوک  لحم  رد  زور  یلا 15  و20 
ریس و يا  هوهق  نآ  گنر   ، تسا کیراب  نآ  فرط  ود  دراد . لوط  رتم  یتناس  دودح 5/0  رد  تسا  هویم  ره  زا  يا  همین  هک  هایس  هریز  مخت 
. دوش یم  راتکه  رد  نت  هایـس 1-2  هریز  لوصحم  رادقم  دشاب . یم  حطـس  رد  یلوط  گنر  مک  هدمآرب  طخ  جنپ  ياراد  هایـس و  هب  لیامتم 

لاح ردو  دوش  یم  هتـشاک  ناهج  ياـه  روشک  بلغا  رد  هریز   . دـشاب یم  هدریـش  واـگ  يارب  یبوخ  هفولع   ، تشادرب زا  سپ  نآ  شلک  هاـک 
هلـال هوک   ، ناـمرک ناریا  رد  هریز  . دوـش یم  رداـص  يرادـقم  زین  ناریا  رد   . تسا دـنله  تسد  رد  هایـس  هریز  ترداـص  هدـمع  رازاـب  رظاـح 

. دیور یم  وردوخ  روط  هب  ناودنک  زربلا و  ياه  هنماد  ، دنواهن ، راز
رد ادـتبا  اپورا  رد  نا  تشک  یطـسو  نورق  لیاوا  زا  تسا و  هتخانـش  ار  نآ  رـشب  نهک  ناراگزور  زا  هک  تسا  میدـق  ناهایگ  زا  هریز  هایگ 
رد دنا  هدش  رشتنم  يدالیم  نارق 12  رد  هک  ناملآ  یهایگ  یتنس  بط  ياهباتک  رد  . تسا هدش  زاغآ  يوانیدناکسا  ریازج  بونج  لیـسیس و 

. تسا هدش  هدرب  مان   Kummich مان اب  هایگ  نیا  زا  اهنآ  همه 
ییایمیش تابیکرت 

سناسا دصرد  دودـح 4-5  رد  تسا و  دوجوم  ینیئتورپ  داوم  ياهـضحالم  لباق  رادـقم  هایـس  هریز  بیکرت  رد  ییایمیـش  تابیکرت  رظن  زا 
. تسا توافتم  نا  رادقم  دنوش  یم  هتشاک  فلتخم  قطانم  رد  هک  نآ  هفلتخم  ماقرارد  هک  دراد  رارف  ینغور 
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زا دـنام  یم  یقاب  نآ  سناسا  نتفرگ  زا  سپ  هک  هریز  هلافت  ودوش  یم  هتفرگ  بآ  راخب  اب  هدـش  هل  هریز  ریطقت  قیرط  زا  هایـس  هریز  سناسا 
هایس هریز  سناسا  الومعم  . تسا دنمشزرا  یلیخ  يریش  ياهماد  صوصخب  ماد  كاروخ  يارب  نآ  فرـصم  تسا و  ینغ  یلیخ  نیئتورپ  رظن 

تـسا هایـس  هریز  سناـسا  زا  رتبوغرماـن  یمک  هک  زبـس  هریز  سناـسا  اـب  طولخم  نینچمه  یـشحو و  هریز  سناـسا  زا  دوش  یم  هتـشاک  هک 
. دننک یم  طولخم  .

تیوقت يوراد  ناونع  هب  ار  هایس  هریز  سناسا  راب  نیلوا  يارب   ، يدالیم لوا  نرقرد  ینانوی  فورعم  سانش  هایگ  میکح و   ، سیدروکـسوید
دراوم رد  يدـیفم  يوراد  ناوـنع  هب  زورماو  تسا  هدرک  زیوـجت  هدـیرپ  گـنر  فیعـض و  ناوـج  نارتـخد  تیوـقت  يارب  کـینوت  هدـننک و 

. دش دهاوخ  رکذ  هک  دراد  فرصم  يددعتم 
: تسا دوجوم  ریز  داوم  هایس  هریز  ییایمیش  بیکرت  رد  یهاگشیامزآ  ياه  یسررب  قبط 

هریز سناسا  رد  هوالع  هب  دوش ، یم  تفای  نووراک  دـصرد  نآ 45-65  رد  هک  دراد  دوجو  رارف  ینغور  سناسا  دـصدر   4-5 هایس هریز  رد 
[G.I.M.P .] دراد وجو  لورک  اوراک  یمک  رادقم  نپرت و  کی  ، نووراک  ، نوتک زا  یطولخم  هایس 

هتـشاد دوجو  سناسا  دصرد  دودح 8/5-3/10  رد  هدش  هتـشاک  ناتـسهل  رد  هک  هایـس  هریزرد  هک  تسا  هدمآ  يرتدیدج  ياه  یـسررب  رد 
دصرد (10/4-85/5  ) رتسکاخ و دـصرد  (70/6-49/7  ) دودـح رد  یلک  روـط  هب  هاـیگ  هوـیم  بیکرت  رد  )و  تشاـک صاـخ  میلقا  رثا  ) تسا

رد دوجوم  نووراک  رادقم  هدـش و  صخـشم  ینیئتورپ  هتزا  داوم  دـصرد  (9/18-3/21  ) برچ و نغور  دـصرد  (95/9-14/22  ) سناسا و
[G.I.M.P.S .] تسا دصرد  نآ 56-9/58  سناسا 

لومرف هک  تسا  کینپرت  نوتس  کی  نووراک  . دراد دوجو  نووراک  اب  طولخم  لووراک  ای  نووراک  هایـس  هریز  سناسا  رد  الومعم  : حیـضوت
. تسا هریز  صاخ  معط  اشنمو  دشاب  یم  نآ  ماخ 

هایس هریز  دربراک  صاوخ و 
هایس هریز  مخت  : تسا هدمآ  رود  رواخ  ياهروشک  رد  هایس  هریز  دربراک  صاوخ و  هرابرد  نیمز  برغمرد  هرـشتنم  یتنـس  بط  تایرـشن  رد 

رد هدـناشوج  کـی  رد  هدرک  مرن  هدـیبوک و  مه  اـب  ار  همه  هک  تـسا  یهاـیگ  زا 9  یکی  هایـس  هریز  ایالام  هریزج  هبـش  رد  . تسا نکـشداب 
هل هدرک و  طولخم  ریس  اب  ار  هایگ  ياهگرب  یلام  رهـض  رد  يزنودنا  رد  دنهد . یم  لمح  عضو  زا  سپ  نارود  رد  وناز  هب  جیردت  هب  لصاوف 

. تسا دیفم  یلیخ  دنزادنا  یم  بهتلم  امزکا و  هب  التبم  تسوپ  يور  هدومن و 
يامکح رظن  قبط  [G.I.M.P .] دنروخ یم  ریـش  حشرت  شیازفا  يارب  هدـعم و  يوقم  ، نکـشداب ناونع  هب  ار  هایـس  هریز  مخت  ماتـسودنه  رد 

هعبرا هراح  روذب  ) نکشداب هعبرا  روذب  زا  یکی  تسا و  کشخ  مرگ و  یلیخ  یعیبط  رظن  زا  ایورک  ای  ینامرک  هریز  ای  هایس  هریز  یتنس  بط 
دـننک و 15-20 یم  طولخم  يواسم  تبـسن  هب  ار  هنایزار  مخت   ، زینـشگ مخت   ، ینامرک هریز  مخت   ، نوسینا مخت  راک  نیا  ياربو  دـشاب  یم  (

عفد هدـعم و  کیرحت  يارب  هریز  . دـنماشآ یم  جـیردتب  هدرک و  فاـص  ودـننک  یم  مد  شوج  بآ  مرگ  رد 1000  ار  طوـلخم  نیا  زا  مرگ 
درـس و ناقفخ  سفن و  یگنت  يارب  . تسا ضباق  . دزاس یم  فیطل  درب و  یم  لـیلحت  ار  زاـگ  خـفن و  نآ  صاوخ  تسا و  عفاـن  رایـسب  اـهداب 

حـشرت عنام  ودنک  یم  کیرحت  ار  اهتـشا  دنک و  یم  داجیا  غورآ  تسا و  نآ  يوقم  دنک و  یم  مرگ  ار  هدعم   ، تسا دیفم  یخفن  هکـسکس 
تـسا مرپسا  عطاق  دنک و  یم  عفد  ار  اینت  مرک  . تسا هدننک  قاج  ندب و  يوقم  . دنک یم  عفد  ار  هناثم  هیلک و  ياهداب  دوش و  یم  اذـغ  ندـش 

هب هریز  اریز  . تشاد دـهاوخن  ررـض  تسا و  دـیفم  اقـستسا  ياربة  دوش  هدروخ  هتفه  کـی  اـت  نوـتیز  نغور  مرگ  اـب 35  نآ  مرگ  رگا 14  .
هریز كاروخ  رادقم  . تسا عفان  محر  ياه  درد  نیکست  يارب  دننیـشنب  نآ  هدرک  مد  رد  رگا  . تسا رـضم  جازم  مرگ  صاخـشا  يارب  ییاهنت 

. تسا مرگ  ات 20  هایس 
نآ ضراوع  عفر  يارب  تسا و  رضم  زین  هیلک  يارب  . دوش هدروخ  رتعص  لسع و  يارب  دیاب  تروص  نیارد  تسا و  رضم  هیر  يارب  هایـس  هریز 

. دوش هدافتسا  اریتم  زا  دیاب 
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زبس هریزدربراک  صاوخ و 

ردیح ریم  هدنسیون :
cumin seed یسیلگنا هب  cummin و  يوسنارف هب  . دوش یم  هدرب  ماـن  « تونـس  » »و نومک  » یبرع هب  یتنـس و  بط  بتک  رد  زبـس  هریز 
Cuminum cy min نا یملع  ماـن  هـک   Cumminum سنج ،Umbelliferae هداوناـخ زا  تسا  یهاـیگ  مخت  ، دوـش یم  هتفگ 

. دشاب یم  um

تاصخشم
ياهراون لکش  هب  هدش  هدیرب  هایس  هریز  دننام  نآ  ياهگرب  . دسر یم  رتم  یتناس  ات 60  نآ  عافترا  هک  یفلع  هلاسکی  تسا  یهایگ  زبس  هریز 

اههام رد  رد  هدنهد  لگ  هقاس  ياهتنا  رد  بکرم  رتچ  روط  هب  یتروص و  دیفس و  کچوک  نآ  ياهلگ  . دشاب یم  زبس  لکش و  یخن  کیراب 
ناملآ رد  هک  مرگ  یمعط  اب  ذفان  رطعم و  رایسب  اهتنا و  ود  رد  کیراب  رتم و  یلیم  لوط 5  هب  نآ  هویم  . دوش یم  رهاظ  دادرخ  تشهبیدرای و 

درزو دیفـس  یتـح  اـه  هتیراو  یـضعب  ردو  يرتسکاـخ  زبـس و  نآ  گـنر  دـنیامن و  یم  طوـلخم  رینپ  اـب  دـنله  رد  ناـن و  اـب  تـسا  موـسرم 
بآ و اب  یعیـسو  یحاون  رد  یـشحو  روط  هب  ـالاح  یلو  هدـییور  یم  لـین  لـحاوس  رد  ادـتبا  هاـیگ  نیا  . تسا يدومع  زارد  نآ  هشیر  . تسا

. دوشیم هتشاک  طاقن  ریاس  زیربت و  رد  ناریا  رد  . دیور یم  يا  هنارتیدم  ياوه 
ییایمیش تابیکرت 

راخب اب  هدـش  هل  هویم  ریطقت  زا  هک  نآ  سناسا  تسا  سناسا  دـصرد  يارارد 2-4   ، تباث نغور  تتاـن و  نیرز و  رب  هوـالع  زبس  هریز  هویم 
زبس هریز  سناسا  یلـصا  هدام  . دوش یم  گنر  ياهوهق  ماجنا  رـس  گنر و  درز  ادـعب  گنرد و  یب  ادـتبا  تسا  یعیاـم  ، دوش یم  هتفرگ  بآ 

زا تسه  نپرت  يدادـعت  زبس  هاریز  سناسا  رد  هوـالع  هب  . تسا دـیئدلآ  نیا  هب  طوبرم  سناـسا  يوب  لونیموک و  ماـن  هب  تسا  دـیئدلآ  کـی 
. تسا هدش  صخشم  نآ  رد  لکلا  لینیموک  دیئدلآ و  نیموک  ریظن  ییاهدیئدلآ  ونتنپ  يد  ، نمیس یپ  هلمج 

رد ینعی  هام  دنج  زا  سپ  ، دوش یم  هتـشاک  یلـصا  نیمز  رد  راهب  لیاوا  ای  دنفـسا و  رد  هک  تسا  نآ  رذـب  تشاک  قیرط  زا  زبس  هریز  ریثکت 
ماجنا تقد  دـیاب  تسا و  لکـشم  یمک  دنـسر  یمن  ناـمز  کـی  رد  ياـه  هویم  نوچ  زبس  هریز  تشادرب  . دوش یم  تشادرب  ناتـسبات  رخاوا 

. دورن رده  ات  دریگ 
دربراک صاوخ و 

هیرز ریـشن  صاوخ  دـشاب و  یم  کشخ  مرگ و  یلیخ  تسا .  هایـس  هریز  دـننام  ابیرقت  تعیبط  رظن  زا  نومک  یتنـس  بط  يامکح  رظن  قبط 
يارب ینیب  رد  نآ  نتخیر  ای  نآ و  مامـشتسا  هکرـس و  رد  نآ  هدـناسیخ  . تسا ضباق  هدـننک و  کـشخ  لـلحم و  هدـننک و  مرگ  . دراد هاـیس 

کنخانو مشچ  مخز  مشچ و  يزیر  نوخ  يارب  نوتیز  نغوراـب  اـی  ییاـهنتب و  نآ  ياـه  هرطق  زا  . تسا دـیفم  ینیب  يزیرنوخ  زا  ریگولج ي 
. تسا دیفم  نادند  درد  نیکست  يارب  نآ  هدرک  مد  هضمضموددرگ  یم  مشچ  ندیبسچ  عنام  هک  دوش  یم  هدافتسا  مشچ 

داب لیلحت  اهتشا و  کیرحت  دبک و  اعما و  هدعم و  تیوقت  رظن  زا  درس  ناقفخ  سفنت و  یتخس  يارب  بآ  اب  طولخم  هکرـس  اب  نآ  ندیماشآ 
دوش و خرس  دوش و  هداد  تفت  هایس  هریز  رگا  اصوصخۀتـسا  دیفم  هایـس  هریز  دننام  هدعم  رد  اذغ  یـشرت  یبوطر و  هکـسکس  عفر  خفن و  و 

هدـعم ياهتبوطر  عفر  يارب  دوش  علب  ودوش  هدـیوج  کمن  اب  رگا  تسا و  رثوم  ندرک  اردا  هرطق  هرطق  عفر  راردا و  دایدزا  رد   . دوش هدروخ 
هدـش و هدـناسیخ  هکرـس  اب  نآ  هدـش  خرـس  رگاو  توهـش  عطاق  دوش  هدروخ  ابترم  هکرـسرد  نا  هدرورپ  هدرک و  سیخ  رگا  تسا و  دـیفم 
اههدور و خـفن  اهداب و  لـیلحت  يارب  دوش  هیقنت  نآ  هدرک  مد  رگا   . رثوم رایـسب  هدـعم  ياـهتبوطر  عف  رد  تسا و  يوق  ضباـق  دوش  هدروخ 

زبس هریز  . دروآ یم  دنب  ار  هدعاق  حشرت  دشاب و  یم  ضیح  عطاق  دوش  لامعتـسا  نآ  فایـش  نوتیز  نغور  اب  رگا  تسا و  دیفم  هیلک  هدعم و 
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. دوش یم  هیصوت  ( مرگ  8  ) اریتک ندروخ  نآ  ضراوع  عفر  ایربو  تسا  هیر  رضم 
زبس هریز  ای  هزات  ینامرک  هریز  هک  تسنآ  نومک  ریبدـت  شور  . دـننک یم  ریبدـت  ار  نا  دوش  هدایز  شریثات  نومک  هکنآ  يارب  نومک : ریبدـت 
هنهک يروگنا  هکرس  دعب  دنزیر و  یم  یمق  ای  ینادمه  یبآ  فورظ  لثم  رادباعل  لافس  ای  ینیچ  فرظ  رد  هدومن  زیمت  بوخ  هتفرگ  ار  هزات 

یم تعاس  ار 24  نآ  دریگب و  ار  نآ  يور  تــشگنا  هک 4  ردق  نآدنزیر  یم  نآ  يور  هنهک  يروگنا  هکرـس  دـعب  دـنزیر و  یم  نآ  يور 
دوش هتفرگ  نآ  من  هک  دننک  یم  نهپ  یـسابرک  هچراپ  يور  ار  نا  سپـس  دنروخب و  سیخ  بوخ  هک  دنیامن  یم  ور  وریز  ابترم  دـنراذگ و 

هدامآ هک  دـیآ  یم  تسد  هب  هدـش  ریبدـت  هریز  بیترت  نیا  هب  دـنهد  یم  تفت  حالطـصا  هب  ای  دـننک  یم  نایرب  ار  نا  دـعب  دوش و  کـشخو 
. تسا فرصم 

یلخاد یجراخ و  لامعتسا  رد  وراد  نیا  زا  ایالام  یلاها  . دوش یم  هدافتسا  زینشگ  هیبش  دراوم  بلغا  رد  طبـس  هریز  زا  ایالام  هریزج  هبـش  رد 
[ لیکرب ] دننک یم  هدافتسا  ندب  ياه  یتحاران  هجلاعم  يارب  مهاب  ودره  ای  و 

یم مشچ  مخز  يور  هرطق  هرطق  نویـسول  کی  هدـمآ  تسد  هب  عیاـم  زا  هدرک و  سیخ  ماـخ  جـنرب  بآرد  ار  زبس  هریز  هدـش  هل  ياـه  هناد 
[. لیکرب تلمیگ و  ] تسا دیفم  رایسب  راک  نیا  دنزیر و 
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یهایگ يوراد  ییاذغ ،  هدام  هبوچدرز ؛ 

اتس یهوکش  انعر  فا _  ناخ  ارهز  هدنسیون :
 . دنور یم  رامش  هب  ایند  رد  تاج  هیودا  هدننک  فرصم  هدننک و  دیلوت  نیرتشیب  ایسآ  روانهپ  هراق  نینکاس 

نآ هایگ  ره  ییوراد  صاوخ  زا  یهاگآ  اب  هک  دراد  ییایسآ  نامدرم  يزپشآ  تنس  رد  هشیر  هدوب و  جیار  اهاذغ  رثکا  رد  هیودا  زا  هدافتـسا 
یم هرهب  ناهایگ  ییوراد  ینامرد و  تارثا  زا  ییاذـغ  داوم  هب  نآ  ندرک  هفاضا  اب  دـندومن و  یم  هیهت  اذـغ  رد  هدافتـسا  لباق  تروص  هب  ار 

دنا .  هدرب 
یقیقد عالطا  اهنآ ، زا  هنازور  هدافتسا  دوجو  اب  مدرم  رثکا  هک  توافت  نیا  اب  تسا  جیار  رایـسب  اهاذغ  خبط  رد  هیودا  زا  هدافتـسا  زین  هزورما 
ناـمرد يارب  نآ  رد  دوجوم  داوم  دوشب و  مدرم  یگناـخ  کـنیلیک  دـناوت  یم  هناـخزپشآ  هک  یتروص  رد  دـنرادن ؛  ناـش  صاوخ  دروم  رد 

تسا موسرم  رایسب  ناریا  رد  نآ  فرـصم  هک  یتاج  هیودا  زا  یکی  دریگ .  رارق  هدافتـسا  دروم  اهنآ  داجیا  زا  يریگـشیپ  ای  اه  يرامیب  عاونا 
 ، نیچ هب  يدالیم  نرق 16  رد  سپـس  دـش و  زاغآ  اه  یناریا  طسوت  حیـسم  دالیم  زا  سپ  لاـس 572  رد  هاـیگ  نیا  تشک  تسا .  هبوچدرز 

نینچمه یمشیربا و  یمشپ ،  يا ،  هبنپ  ياه  هچراپ  ندرک  گنر  يارب  اذغ  خبط  رد  هدافتـسا  رب  هوالع  هیودا  نیا  دش .  هدرب  ایلاتیا  هسنارف و 
دریگ .  یم  رارق  هدافتسا  دروم  زین  يزاس  رطع  يزاسوراد و  رد  سناسا  ناونع  هب 

هبوچدرز  یفرعم 
تسا .  روهشم  ناهج  رد   Turmeric ROOT مان هب  هک   Curcuma lOnga یملع مان  اب  تسا  یهایگ  هشیر )  ) موزیر هبوچدرز 

یـضعب يزنودـنا و  نپاژ ،  ناویات ، نیچ ،  یبونج  یحاون  دـنه ،  طاقن  مامت  رد  عیـسو  روط  هب  تسایـسآ و  یبونج  یحاون  یموب  هاـیگ  نیا 
دور .  یم  رامش  هب  تاج  هیودا  نیرتدربراکرپ  زا  یکی  هک  تسا  هریت  درز  گنر  هب  هبوچدرز  ردوپ  دوش .  یم  تشک  اقیرفآ  یحاون 

لیفجنز ینعم  هب  نآ  ینیچ  مان  يدـنه و  نارفعز  ینعم  هب  نآ  يدـنه  مان  دوش .  یم  نیمأت  ناتـسودنه  زا  اـیند  هبوچدرز  لوصحم  نیرتشیب 
لگ تسا .  یمروتم  هقاس  ياراد  هک  مین  رتم و  کی  دودـح  عافترا  هب  لیبجنز  هداوناخ  زا  تسا  یهاـیگ  هبوچدرز ،  تسا .  درز  لـیبجنز ) )

کچوک ياه  هخاش  هقاس ،  هدعاق  رد  فالغ  ياه  گرب  رانک  زا  دشاب .  یم  درز  هب  لیام  زبس  گنر  هب  هلبنس و  تروص  هب  هبوچدرز  ياه 
ياه هیاپ  ابترم  دننک و  یم  هشیر  داجیا  کی  ره  هتفر و  ورف  نیمز  رد  بروم  تروص  هب  هک  دوش . یم  جراخ  یمیخض  لکش  يا  هناوتـسا  و 
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هدرک و زیمت  نیمز  زا  ندرک  جراخ  زا  سپ  هک  تسا  نآ  ینیمزریز  هقاس  هایگ  نیا  هدافتـسا  دروم  تمـسق  دـنروآ ، یم  دوجو  هب  يدـیدج 
. دـننک یم  کـشخ  ار  نآ  زور  دـنچ  تدـم  هب  ندرک  زیمت  زا  سپ  دـنهد و  یم  رارق  شوـج  بآ  رد  دـننک و  یم  ادـج  ار  نآ  ياـه  هـشیر 

تسا .  خلت  نآ  معط  رطعم و  نآ  يوب  دراد  يا  هوهق  هب  لیام  يرتسکاخ  ای  درز  گنر  هبوچدرز ، 
یم نیموکروک  هداـم  نیمه  تلع  هب  هبوچدرز  درز  گـنر  هک  دـشاب  یم  نیموکروک  هداـم  اهدیـسا ،  زا  بکرم  یـسناسا  ياراد  هبوچدرز 

دشاب .
ینامرد :  صاوخ 

رد تسا و  هدـش  هدرب  مان  یمـسر  ياـهوراد  ناونع  هب  هبوچدرز  زا  نپاژ ،  نیچ و  یهاـیگ ) ياـه  هماـنوراد   ) یهاـیگ ياـه  هپوکاـمراف  رد 
اب رثا  نیدنچ  ریخا ،  ياه  لاس  يژولوکامراف  یکینیلک و  دایز  تاقیقحت  دور .  یم  راک  هب  وراد  ناونع  هب  هبوچدرز  زین  هرک  دـنه و  روشک 

تـالوصحم هک  دوـش  یم  هیهت  یعـضوم  یکاروـخ و  لکـش  هب  يداـیز  ياـهوراد  هبوـچدرز  زا  تسا .  هدرک  دـییأت  ار  هبوـچدرز  تـیمها 
تبرش و صرق ،  تروص  هب  نآ  یکاروخ  لاکـشا  دور و  یم  راکب  مرو  امزگا و  اه ،  مخز  يارب  مرک  اه و  نغور  دامپ ،  دننام ؛  یعـضوم 

دوش .  یم  فرصم  تیرترآ  دض  مرو و  دض  ناونع  هب  بط  رد  میدق  نامز  زا  هبوچدرز  دوش .  یم  هدافتسا  لوپمآ 
روآ ارفـص  اذغ و  هدننک  مضه  نوخ ،  هدننک  دـقعنم  دـبک ،  نوخ و  هدـننک  هیفـصت  رب ،  بت  از ،  يژرنا  كرحم ،  روآاهتـشا ،  هبوچدرز ، 

لح و یتباید ،  نارامیب  رد  نوخ  دنق  شهاک  یگدیزگ ،  برقع  یگدیزگ و  رام  مومـس  عفد  هثل ،  نادـند و  ياهدرد  نامرد  يارب  تسا و 
هدور نوخ و  هنیس ،  ياه  ناطرس  صوصخ  هب  ندب  ياه  لولس  ندش  یناطرـس  زا  يریگولج  نوخ و  لورتسلک  شهاک  هناثم ،  گنـس  عفد 

 . دراد دربراک  گرزب 
. دوش یم  هدافتسا  ییاذغ  داوم  هدنرادهگن  ناونع  هب  نآ  زا  دوش ،  یم  بجوم  هبوچ  درز  يرتکاب  دض  داوم  نینچمه 

رگید تارثا  زا  تـسا .  تنوـفع  دـض  ناطرــس و  دـض  صاوـخ  ياراد  هبوـچدرز ،  رثؤـم  هداـم  نـیرت  مـهم  ( Curcomin  ) نیموکروک
 . دشاب یم  نآ  نادیسکا  دض  زدیا و  دض  نژاتوم ،  دض  صاوخ  تسا .  هدش  دییأت  یگزات  هب  هک  نیموکروک 

مد ناجنف  هس  زا  ناوت  یم  هک  دـننک  یم  هدافتـسا  روظنم  نیدـب  نآ  زا  اـکیرمآ  اـپورا و  رد  تسا و  مروت  دـض  يوراد  نیرتهب  هبوچدرز  _ 
 . درک هدافتسا  زور  رد  هبوچدرز  هدرک 

تسا .  دیفم  نانز  هنایهام  تداع  میظنت  يارب  نینچمه  _ 
دوش .  یم  هدافتسا  درد  هنیس  و  درد ،  تشپ  درد ،  رمک  نامرد  يارب  هبوچدرز  زا   _و 

تسا .  رثؤم  رایسب  ینوخ  لاهسا  لاهسا و  نامرد  يارب  هبوچدرز  هدرک  مد  زین   _و 
دینک .  هرقرق  ار  نآ  هدرک و  مد  ار  هبوچدرز  اه ،  هزول  ای  هثل  باهتلا  نامرد  يارب  _ 

يرامیب زا  يرایسب  هجلاعم  رد  دراذگب ،  یبناج  ضراوع  رامیب  رب  هک  نآ  نودب  دناوت  یم  هبوچدرز  هایگ  یکشزپ  قیقحت  کی  ساسا   _رب 
 ، دبک یسوریو  تاباهتلا  نامرد  رد  هبوچدرز  دهد  یم  ناشن  تاعلاطم  نیا  دشاب .  هتـشاد  ینامرد  شقن  كانرطخ  نامرد و  لباق  ریغ  ياه 
رد هبوچدرز  يروخابرم  قشاق  کی  هنازور  فرصم  تسا  رثؤم  نوخ  هنیس و  ناطرـس  ياه  يرامیب  هجلاعم  نوخ و  لورتسلک  رادقم  میظنت 

دوش .  ناطرس  هب  التبا  زا  عنام  دناوت  یم  مرگریش  ناویل  کی 
فرصم هعلاطم  نیا  رد  دنک . یم  يریگولج  رمیازلآ 1  هب  التبا  زا  دایز  يدح  ات  اذغ  اب  هبوچدرز  فرـصم  هک  دـهد  یم  ناشن  تاعلاطم  _ 

رد هبوچدرز  هک  ییاجنآ  زا  دش .  هتخانش  طبترم  درادناتـسا  ياه  نومزآ  رد  یکاردا  ياوق  رتهب  درکلمع  اب  نسم  دارفا  رد  هبوچدرز  رتشیب 
نیا دوجو  اب  هتبلا  تساهنآ .  ییاکیرمآ  نایاتمه  مراهچ  کی  يدنه  نادنملاس  رد  رمیازلآ  هب  التبا  نازیم  دراد ،  يا  هدرتسگ  فرـصم  دنه 

رب یبناج  ضراوع  هیلک  دـبک و  هدـعم ،  يور  اما  دـنهد  یم  شهاک  ار  رمیازلآ  هب  التبا  رطخ  یباهتلا  دـض  ياـهوراد  ینـالوط  فرـصم  هک 
دنک . یم  تیوقت  ار  نسم  دارفا  هظفاح  هتشاد و  دارفا  یکاردا  درکلمع  رب  یتبثم  ریثأت  مه  هبوچدرز  مک  فرصم  یتح  دنراذگ .  یم  ياج 
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دینکن  يور  هدایز  هبوچدرز  فرصم  رد 
زا دریگ .  تروص  طایتحا  اب  دـیاب  نآ  فرـصم  يدراوم  رد  یلو  تسا  هدـشن  شرازگ  هبوچدرز  زا  یبناـج  تارثا  نونکاـت  هک  يدوجو  اـب 

تسا لاکشا  ياراد  ای  هتسب و  اهنآ  يوارفص  هسیک  يارجم  هک  یناسک  نینچمه  دشاب .  لداعتم  دیاب  یگلماح  نامز  رد  نآ  فرـصم  هلمج 
هارمه هب  هبوچدرز  فرصم  دننک .  هدافتسا  هبوچدرز  زا  طایتحا  اب  دیاب  دنتـسه  ارفـص  هسیک  رد  يوارفـص  ياه  گنـس  ياراد  هک  نیا  ای  و 

دنک .  یمن  داجیا  یلخادت  هدوب و  عنامالب  اهوراد ،  اهاذغ و 
هچ رگ  تسا .  زور  رد  مرگ  ات 3   1  / 5 درک ،  هدافتـسا  نآ  زا  یبناج  هضراع  نودب  ناوت  یم  زور  ره  هک  هبوچدرز  يداع  فرـصم  رادقم 

ياه هناخوراد  رد  زین  نآ  ییوراد  فلتخم  لاکـشا  یلو  دوش ، یم  فرـصم  ردوپ  تروص  هب  هیذـغت و  رد  ایند  رد  هبوچدرز  مظعا  تمـسق 
 . تسا دوجوم  اهروشک  زا  يرایسب  یهایگ 

شرتومیل اب  ار  نآ  رگا  یلو  تسا ،  رـضم  بلق  يارب  هبوچدرز  فرـصم  رد  يور  هدایز  هک  درک  هراـشا  دـیاب  هدـش  هتفگ  ياـیازم  ماـمت  اـب 
 . دزاس یم  یثنخ  ار  نآ  رضم  تارثا  دینک  هدافتسا 

نز مایپ  همانهام  : عبنم

وگنارودنک ضراوع  صاوخ و 

: یبناج ضراوع 
: تاناویح يور  رب  هعلاطم  قیرط  زا  هدمآ  تسد  هب  تاعالطا 

هک هایگ  نیا  زا  یصاخ  ياههنوگ  هک  دنچره  تسا . هدشن  هداد  تبسن  هایگ  زا  لصاح  عیام  ياههدروآرف  ای  وراد  هب  یـصاخ  یمـس  تارثا 
فورعم راوخفلع  تاـناویح  رد  دـیدش  ياهتیمومـسم  داـجیا  لـماع  ناونع  هب  ، Marsdenia erecta دـنوشیم ، تفای  ناـنوی  رد 

. دشابیم نآ  یمس  تارثا  لوئسم  تسا ، دوجوم  ربارب  نازیم  هب  هنوگ  ود  ره  رد  هک  نیگنارودنک ، يرتسا  دیزوکیلگ  ءزج  دنتسه .
لوصحم یکاروخ  ای  یتسوپریز  يدـیرو ، زیوجت  زا  دـعب  تیمومـسم  زا  یـصخشم  مئالع  تاناویح ، يور  رب  هتفرگ  ماـجنا  تاـشیامزآ  رد 

اب هارمه  تیلاعف  شیازفا  غارفتـسا ، قازب ، حـشرت  شیازفا  زا : دـنترابع  مئالع  نیا  تسا . هدـش  هدـهاشم  نیگنارودـنک  زا  هدـش و  ادـج  ماخ 
. یسفنت جلف  هجیتنرد  گرم ، هرخالاب  یجنشت و  تالمح  سفنت ، ضبن و  شیازفا  لداعت ، شهاک 

طسوت رتشیب  تاقیقحت  دوب و  هدش  هداد  حیضوت  نیگنارودنک  اب  تیمومسم  دروم  رد  یهباشم  دراوم  هلاقم ، کی  رد  لبق ، لاس  دودح 100 
اب دـشابیم . اهنینوپاس  قیرزت  طسوت  هدـش  داجیا  مئالع  هباـشم  تیمومـسم ، مئـالع  دومن . صخـشم  ار  عوضوم  نیا  زین   Jodelbauer

: تسا رارق  نیدب  گس  هبرگ و  يارب   LD ریداقم نیگنارودنک ، زیوجت  مرف  نتفرگ  رظنرد 
روـط هـب  مرگوـلیک  رب  مرگیلیم  یتــسوپریز و 45ـ40  مرف  هـب  مرگوــلیک  رب  مرگیلیم   30 يدــیرو ، روـط  هـب  مرگوـلیک  رب  مرگیلیم   20

یقافـص لخاد  مرف  هب   M.erecta زا لـصاح  نیگنارودـنک  زا  یلوصحم  شوـم ، يور  رب  هتفرگ  ماـجنا  تاـشیامزآ  یط  رد  یکاروـخ ،
صوصخرد دوخ  تاقیقحت  یط  شناراکمه ، Hayashi و  تسا . هدش  دروآرب  مرگولیک  رب  مرگیلیم  نآ 300   LD هک دیدرگ  زیوجت 

: دندومن صخشم  ار   LD50 ریداقم هدش ، کیکفت  ياهدیزوکیلگ  وگنارودنک  یناطرسدض  تیلاعف 
مرگولیک رب  مرگیلیم   Ao: 75 دیزوکیلگ وگنارودنک 

مرگولیک رب  مرگیلیم   Bo: 615 دیزوکیلگ وگنارودنک 
مرگولیک رب  مرگیلیم   Co: 375 دیزوکیلگ وگنارودنک 
مرگولیک رب  مرگیلیم   Do: 630 دیزوکیلگ وگنارودنک 

. دشابیم مرگولیک  رب  مرگیلیم  رگید Do، 603 و 642  قتشم  ریداقم 2 
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: ناسنا يور  رب  هعلاطم  قیرط  زا  هدمآ  تسد  هب  تاعالطا 
( دـش هراشا  اهنآ  هب  ًالبق  هک   ) وراد عیام  ياههدروآرف  ینامرد  ریداقم  زیوجت  رثا  رد  صخـشم  یبناـج  ضراوع  هنوگچـیه  ًارهاـظ  نونکاـت ،
، نآ هدش  ادـج  تابیکرت  ای  وراد  تیمـس  صوصخرد  یگزات ، هب  هدنـسیون ، طسوت  هدـش  ماجنا  ياهیـسررب  قباطم  تسا . هدـشن  هدـهاشم 

. تسا هدشن  ماجنا  یقیقحت 
اهتظلغ و رد  نآ  عیام  ياههدروآرف  ای  وراد  نیا  یناـمرد  هدافتـسا  هب  تبـسن  یفلاـخم  لالدتـسا  هنوگچـیه  ریخا ، ياههتـسناد  هب  هجوتاـب 

. درادن دوجو  لومعم  ریداقم 
: ییازناطرس ییازشهج و  تیلباق 

داجیا یـشهج  هنوگچـیه  مویروم  یفیتالنوملاس   TA100 , TA98 ياههتـشر  رد  یلوناتم ، ای  یبآ  هراصع  لکـش  هب  وگنارودـنک  هتـسوپ 
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يدنه ربمت  صاوخ 

روپ نیدباع  الیهس  : هدنسیون
زاس وراد  یقمروس  یحلاص  نیسح  دمحم  رتکد  ياه  فرح  ياپ 

ار گنر  زمرق  ییاه  هبعج  اه  هویم  هسفق  يالاب  دیور ، یم  هویم  گرزب  ياهرپوس  ای  اه و  یـشورف  هویم  هب  دیرخ  يارب  یتقو  مه  امـش  ًامتح 
هضرع نیریش  شرت و  عون  ود  رد  دنا و  هدش  يدنب  هتسب  یعیبط  لیامـش  لکـش و  نامه  رد  اما  هدش  کشخ  ياه  يدنه  ربمت  هک  دیا  هدید 

رت و کچوک  ياه  هتسب  رد  طقف  ار  اهنآ  نیازا  شیپ  دنا . هدمآ  نامروشک  هب  هک  تسا  تقو  یلیخ  اهربمت  يدنب  هتـسب  عون  نیا  دنوش . یم 
هزورما هک  یلاحرد  میدـید . یم  ، دـش یم  هفاضا  اـهنآ  هب  یندوزفا  ناونع  هب  مه  کـمن  هتبلا  هک  یتشوگ  ياـه  يدـنهربمت  فورعم  لوق  هب 

ییاهنت و هب  طقف  هن  ار  اهنآ  ام ، زا  يرایسب  ناشدنیاشوخ  معط  لیلد  هب  دنا و  هتفرگ  ار  یمیدق  عاونا  ياج  گنر  زمرق  ياه  هتـسب  تایوتحم 
انشآ رتشیب  نآ ، رتهب  فرصم  هوحنو  هویم  نیا  صاوخ  اب  دییایب  اما  میرب . یم  راک  هبزین  نامیاهاذغ  خبط  رد  هکلب  هدعو  نایم  کی  ناونع  هب 

هرابرد ییوراد  ناهایگ  هنیمز  رد  صصختم  نارهت و  هاگـشناد  يزاسوراد  هدکـشناد  داتـسا  یقمروس ، یحلاص  نیـسح  دمحمرتکد  میوش .
. تسین فطل  زا  یلاخ  ناش  هعلاطم  هک  دنا  هدرک  هراشا  یبلاج  تاکن  هب  هویم  نیا  ياه  یگژیو 

یگژیو دروم  رد  یحلاص  رتکد  دراد . ینالوط  يرمع  دنک و  یم  دـشر  هتـسهآ  رایـسب  يدـنه  ربمت  تخرد  هک  مییوگب  دـیابزیچره  زا  لبق 
یلو تسا  هتـشاد  شیور  یلامـش  ياقیرفآ  ناتـسودنه و  رد  ادـتبا  هک  دـنلب  عفترم و  تسا  یتخرد  يدـنهربمت  : » دـیوگ یم  هایگ  نیا  ياه 

لکـش هب  ـالقاب  هیبش  اـهدوخن و  هداوناـخ  زا  تخرد  نیا  دوش . یم  تشک  زین  مرگ  قطاـنم  رثـکا  رد  ناوارف  هدافتـسا  دراوم  تلع  هب  هزورما 
رارق هناد  ات 10  نیب 3  اهنآ  زا  کی  رهو  هتـشاد  لوط  رتم  یتناـس  اه 10  فالغ  نیا  تسا . هارمه  یگدـیمخ  یمک  اب  هدوب و  ماین  فـالغ و 
مرن تایوتحم  هدنک و  ار  نآ  تسوپ  ادـتبا  هک  بیترت  نیا  هب  تسا  شخب  تذـل  ام  يارب  اه  هناد  نیا  فارطا  تشوگ  ندروخ  هتبلا  هک  دراد 
یم شرورپ  ناتـسچولب  ناتـسیس و  ناگزمره و  ياه  ناتـسا  رد  تخرد  نیا  ناریا ، رد  اما  دینکن  رواب  دـیاش  دوش . یم  هدروخ  اه  هناد  رود 
اوه بآ و  نیا  ياراد  هک  یقطانم  رد  تسا و  بوطرم  مرگ و  میلقا  يدـنه  ربمت  تشک  بسانم  ياوه  بآ و  میتفگ ، هک  روط  ناـمه  . دـبای

داد ». شرورپ  یتحار  هب  ناوت ، یم  ار  يدنه  ربمت  دنشاب ،
دراد ؟ یصاوخ  هچ 

دیـسا هلمج  زا  يدیـسا  تابیکرت  يدنه  ربمت  رد  دوجوم  هدش  هتخانـش  داوم  نیرت  مهم  « » دیوگ یم  هویم  نیا  صاوخ  هرابرد  یحلاص  رتکد 
دوجو ننات  يرادـقم  زین  يدـنهربمت  تخرد  تسوپ  رد  . تسا نیتکپ  یمک  میـساتپ و  ریظن  یندـعم  داوم  کیراترات و  کیلام و  کیرتیس ،
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.« تسا B هورگ ياه  نیماتیو  يدایز  ریداقم  ياراد  تخرد  نیا  زبس  ناوج و  ياه  هخاشرس  دراد و 
ياه لاس  تاقیقحت  اما  دنک  یم  لمع  لهـسم  نیلم و  کی  لثم  يدنهربمت  هک  دندوب  دقتعم  میدق  زا  : » دـیازفا یم  همادا  رد  صـصختم  نیا 

زا يارب  هتـشاد و  یـسوریو  دض  ییایرتکابدض و  درد ، دض  تیـصاخ  هکنیا  هلمج  زا  دنا  هدناسر  تابثا  هب  نآ  يارب  ار  يرگید  تارثا  ریخا 
یتنآ زا  یعبنم  هدوب و  روآ  اهتـشا  کی  هویم  نیا  هدش ، دای  صاوخ  یمامت  رب  هوالع  دوش . یم  هیـصوت  ندب  ياه  مرک  اه و  لگنا  ندرب  نیب 
هوالع هب  دنک . یم  کمک  نآ  مضه  هب  اذغ  هارمه  هب  شندروخ  هک  دـنک  یم  هفاضا  همادا  رد  ناشیا  دـیآ . یم  باسح  هب  زین  اه  نادیـسکا 

لکـشم هک  يدارفا  ییاذـغ  هدـعو  رد  صوصخ  هب  اذـغ  هب  نآ  ندرک  هفاضا  نیارباـنب  هدوب  هدـننک  کـمک  عوهت  شهاـک  يارب  شفرـصم 
دوش ». یم  هیصوت  دنراد ، یشراوگ 

يا هظحالم  لباقریداقم  يواح  هویم  نیا  دـیوگ ، یم  هراـب  نیارد  یحلاـص  رتکد  دراد . نادیـسکا  یتنآ  يدـنهربمت  هک  میتفگ  نیا  زا  شیپ 
دوبمک راچد  هک  دشاب  يدارفارد   C نیماتیو يارب  یبوخ  نیزگیاج  دناوت  یم  هک  يروط  هب  تساهدییونوالف . یخرب  نیماتیو Cو  نتوراک ،

یم امرـس  دایز  رگا  تسا . يذـغم  هدام  نیا  زا  يرتمک  ریداقم  ياراد  هویم  نیا  هدـش  کشخ  هک  دـینکن  شومارف  اـما  دنتـسه  نیماـتیو  نیا 
راچد رگا  ، نمـض رد  دینک . لیم  يدنهربمت  ناتیاه  هدـعو  نایمرد  رت ، عیرـس  يدوبهب  يرامیب و  تاعفد  شهاک  يارب  دـیناوت  یم  دـیروخ ،

دبای . دوبهب  تعرس  هب  ناتیولگ  دردات  دینک  هرقرق  هدرک و  لح  بآ  رد  ار  يدنهربمت  دیناوت  یم  دیا ، هدش  دردولگ 
دوش و یم  فرط  رب  يدنهربمت  فرصم  اب  يوارفص  تالالتخا  هلمج  زا  یشراوگ  تالالتخا  زا  يرایسب  هک  دنک  یم  هفاضا  صصختم  نیا 

بلق نتـشاد  يارب  نیاربانب ، دـنروخب . يدـنهربمت  ناش  نوخ  یبرچ  شهاـک  يارب  دـنناوت  یم  تسا ، ـالاب  ناـش  نوخ  لورتسلک  هک  يدارفا 
نالاسنایم صوصخ  هب  دعتـسم  دارفا  هب  کمن ، ییزجرادقم  یتح  نتـشادن  لیلد  هب  هدش  کشخ  ياه  يدـنه  ربمت  ندروخ  هب  تداع  ملاس 

دوش . یم  داهنشیپ 
میقتسمریغ ؟ ای  میقتسم  يدنهربمت ؛

عقاو رد  درک . فرـصم  قیرط  ود  هب  ناوت  یم  ار  يدنهربمت  : » دیوگ یم  یحلاص  رتکد  دینک ؟ لیم  روطچ  ار  يدنهربمت  دیراد  تسود  امش 
روط هب  ار  نآ  دندنـسپ ، یم  رتشیب  ار  شرت  ياـه  یکاروخ  هک  دارفا  زا  یـضعب  تسا . میقتـسم  ریغ  میقتـسم و  روط  هب  نآ  زا  هدافتـسا  هوحن 
نیا هب  درک . هدافتـسا  نآ  زا  مـه  اهاذـغزا  يرایـسب  رد  هدـننک  شرت  هدـنهد و  مـعط  ناوـنع  هـب  ناوـت  یم  اـما  دـننک  یم  فرـصم  میقتـسم 
یم هک  دورن  ناتدای  دروخ ». ار  نآ  هتـسه ، ندرک  ادـجزا  سپ  درک و  فاص  ار  نآ  سپـس  هدـناسیخ و  بآ  رد  ار  يدـنه  ربمت  دـیابروظنم 

هب درف  يارب  یلکشم  فرصم ، تروصرد  اما  درک  ادج  ار  دنوش  یم  هدید  هویم  نیا  یکاروخ  تمسقرد  هک  یبوچ  ياهدنوآ  اهربیف و  ناوت 
هدولآ يدنب  هتـسب  هیهت و  يروآ ، عمجزا  معا  فلتخم  لحارم  رد  دناوت  یم  ییاذـغ  هدامره  دـیناد  یم  هک  روطنامه  دـمآ . دـهاوخن  دوجو 

ار نآ  تحار  لایخ  اب  نیاربانب  تسا  نییاپ  رایـسب  نآ  رد  یگدولآ  لامتحا  تسا  بورکیم  دـض  کـی  دوخ  هویم  نیا  هک  اـجنآ  زا  اـما  دوش 
دینک . نات  هنازور  ياه  هدعو  نایم  دراو 

هرامش 228 تمالس  همانزور  : عبنم

نوخ شدرگ  ظفح  يارب  یناهایگ 

یناخدلو هرین  هدنسیون :
حضاو هلأسم  اهنت  اما  دنراد ، رظن  فالتخا  نآ  حیحص  قیقد و  فیرعت  هرابرد  روهشم  ناققحم  یتح  تسا و  تخـس  يژرنا »  » هملک فیرعت 
ییوراد ناهایگ  زا  هدافتـسا  ندب ، یعیبط  يژرنا  شیازفا  يارب  لوبقم  شور  کی  میراد . زاین  يژرنا  هب  ندنام ، هدـنز  يارب  ام  هک  تسا  نیا 

. دنوشیم هداد  شرورپ  يزپشآ ، یکشزپ و  فراصم  يارب  رتشیب  هک  تسا 
رد ابولیب  وگنیج  گنیـسنیج و  دننام  صخـشم  ییوراد  ناهایگ  . دنوشیم زغم  حیحـص  درکلمع  ندـب و  رد  نوخ  شدرگ  ظفح  ثعاب  اهنآ 
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: درک دیهاوخ  بسک  هنیمز  نیا  رد  يرتشیب  تاعالطا  ریز ، ياه  دنبرد  دنرثوم . ندب  يژرنا  شیازفا 
، نوخ شدرگ  هاگتسد  تیوقت  رد  ار  ییوراد  ناهایگ  ریاس  ریثات  نینچمه  دوشیم . ندب  رد  نوخ  شدرگ  دوبهب  ثعاب  دنت ، زمرق  لفلف  - 1

. دهدیم شیازفا  رتعیرس  ار  ندب  يژرنا  نازیم  زمرق ، لفلف  دهدیم . شیازفا 
مک ار  یگدرـسفا  نازیم  نینچمه  دـهدیم . شیازفا  زغم  تمـس  هب  ار  نوخ  نایرج  (، ginkgo biloba  ) ابولیب وگنیج  ییوراد  هاـیگ  - 2

. دینک هدافتسا  ابولیب  وگنیج  زا  زور  ره  هتفه ، ود  تدم  هب  لقادح  دیاب  هجیتن  نیرتهب  بسک  يارب  دنکیم .
یگدرـسفا و نازیم  شهاـک  اـب  نینچمه  دـنکیم . کـیرحت  ار  يزکرم  یبصع  متـسیس  (، gotu kola  ) یباقـشب بآ  ییوراد  هاـیگ  - 3

. دوشیم یندب  ناوت  شیازفا  ثعاب  یگتسخ 
ندـب يژرنا  شیازفا  ثعاـب  اـهيرامیب ، اـهتنوفع و  عـفد  ندـب و  ینمیا  متـسیس  تیوـقت  اـب  ( ginseng  ) گنیـسنیج ییوراد  هاـیگ  - 4

. دینک هدافتسا  نآ  زا  يرادقم  زور  ره  دینک  یعس  سپ  دوشیم .
هدـنهد شیازفا  ناهایگ  اـت  تنرتنیا و )... اـی  اـهباتک  قیرط  زا   ) دـینک هیهت  ار  اـهنآ  یناـمرد  تارثا  ییوراد و  ناـهایگ  زا  تسیل  کـی  - 5

. دیسانشب ار  ندب  يژرنا 
هتکن

. لالتخا دوخ  هن  تسا ، ندب  رد  لالتخا  کی  تمالع  نیا ، هک  دیشاب  هتشاد  رطاخ  هب  دیدش ، يژرنا  ناوت و  دوبمک  یگتسخ و  راچد  رگا  * 
. دیبایرد ار  دوخ  يژرنا  دوبمک  قیقد  تلع  ات  دینک  تروشم  کشزپ  کی  اب  دیاب  نامرد ، زا  لبق  نیاربانب 

یگدنز تمالـس و  هک  یماگنه  اهنامرد ، عون  نیا  یلو  دـنهد ، شیازفا  ار  امـش  ندـب  ناوت  يژرنا و  نازیم  دـنناوتیم  یهایگ  ياهوراد  * 
، دیدش ییوگنایذه  هنیس و  هسفق  درد  يرایـشوه ، ان  دردرـس ، هجیگرـس ، راچد  رگا  دنوش . هدافتـسا  دیابن  دنزادنایم ، رطخ  هب  ار  صخش 

. دینک هعجارم  ینامرد  زکرم  نیرتکیدزن  هب  ای  دیریگب  سامت  کشزپ  کی  اب  ًاروف 
تیعـضو اریز  دـننک ، هدافتـسا  گنیـسنیج  ییوراد  هایگ  زا  دـیابن  نوخ  دـنق  یناهگان  تفا  الاب و  نوخ  راشف  هب  التبم  دارفا  یبلق ، نارامیب  * 

. دنک یمرتدب  ار  نانآ  يرامیب 
تاعالطا همانزور  عبنم :

اسآ هزجعم  ناهایگ  اب  نامرد 

ياه نامرد  تالوصحم و  زا  ییایمیـش ، تابیکرت  يواح  تالوصحم  زا  هدافتـسا  ياـج  هب  دـنهد ، یم  حـیجرت  دارفا  زا  يرایـسب  رد  هزورما 
. دراد يرت  مک  ضراوع  یهایگ ، تابیکرت  زا  هدافتسا  هک  ارچ  دننک ؛ هدافتسا  یهایگ 

سردوز  يریپ 
کـشخ تسوپ  نس ، شیازفا  اب  . دینک يریگولج  تسوپ  سردوز  يریپ  زا  دیناوت  یم  یتحار  هب  یفاک ، یناسر  تبوطر  بسانم و  هیذـغت  اب 

یم بسانمان  ییاذـغ  میژر  یباوخ و  مک  دایزراک ، سرتسا ، دـننام  يرایـسب  لماوع  دوش . یم  رهاظ  هیلوا  ياـه  كورچ  نیچ و  دوش و  یم 
دهد . تعرس  ار  يریپ  دنور  دناوت 

اه : نامرد 
دیهد . ژاسام  لیگران  نغور  ای  ماداب  نغور  اب  ار  نات  تروص  تسوپ  باوخ ، زا  لبق  *

دییوشب . رایخ  بآ  اب  ار  نات  تروص  *
دیلامب . نات  تروص  هب  اروولآ  لژ  *

نخان  تمالس 
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هب نآ ، گنر  رییغت  نخان و  رتسب  يور  دیفس  ياه  هکل  ندش  رهاظ  نخان ، یگدننکش  تسامش . ینورد  تمالس  يایوگ  اه  نخان  تیعضو 
تسا . بسانمان  ییاذغ  میژر  لیلد 

اب سپـس  دـیهد ، ژاسام  لسع  ماداب و  نغور  بیکرت  اب  بش  ره  ار  ناتیاه  نخان  تالکـشم ، نیا  زا  کـی  ره  عفر  يارب  هک  دـینکن  شومارف 
دینزب . هدننک  بوطرم  دییوشب و  مرلو  بآ 

شوج  هنکآ و 
دوش . یم  هنکآ  شوج و  داجیا  ثعاب  یباوخ و ... مک  یگدولآ ، سرتسا ، ات  هتفرگ  ینومروه  تالالتخا  زا  يرایسب ، لماوع 

اه نامرد 
دینک تسرد  يریمخ  ریش ، یمک  هارمه  هب  هبوچدرز  يروخ  ياچ  قشاق  کی  لدنص و  تخرد  ردوپ  يروخ  ياچ  قشاق  کی  بیکرت  زا  *

. دینک هدافتسا  کسام  ناونع  هب  و 
دیلامب . تروص  هب  ار  نآ  لژ  ای  دوشن ،) فرصم  ندوبرادراب  تروص  رد  دیشونب (  اروولآ  بآ  ناجنف  فصن  *

. دییوشب هبوچ  درز  یمک  زینشگ و  بآ  يروخ  ياچ  قشاق  کی  طولخم  اب  ار  ناتروص  دیباوخب ، هک  نیا  زا  لبق  *
رد هقیقد  تدم 15  هب  ار  وهاک  گرب  دنچ  دنک ( یم  فرط  ربار  کلو  شوج  وهاک ، گرب  بآ  اب  تروص  تسوپ  هنازور  يوش  تسش و  *

دیآ .) تسد  هب  وهاک  بآ  ات  دینک  در  یفاص  زا  دیناشوجب و  بآ 
تسوپ  ياه  هنادگنر  عمجت 

رون ضرعمرد  دـح  زا  شیب  نتفرگ  رارق  دوش . یم  نآ  ندـش  هریت  تسوپ و  گنر  رییغت  ثعاب  تسوپ ، ياـه  هنادـگنر  عمجت  تـالالتخا و 
دنوش . یم  تسوپ  گنر  رییغت  ثعاب  هک  دنتسه  یتوافتم  لماوع  بسانمان ، ییاذغ  میژر  هیذغت و  باتفآ و 

اه : نامرد 
دعب دیلامب و  تسوپ  يور  ار  ریمخ  دینک . طولخم  ومیل  بآ  هرطق  دنچ  هماخ و  يروخ  ياچ  قشاق  کی  اب  دـینک و  ردوپ  ار  ماداب  ددـع   5*

. دییوشب هقیقد  زا 15 
دیلامب . ار  نآ  ریمخ  ای  ایاپاپ  هایگ  بآ  تسوپ ، ذفانم  يور  *

دیلامب . تسوپ  يور  ار  هدمآ  تسد  هب  ریمخ  سپس  دینک ، طولخم  بآ  هرطق  دنچ  اب  ار  هبوچدرز  دجنک و  ردوپ  یمک  *
. دییوشب ناحیر  بآ  اب  ار  نات  تروص  *

هوـیم و فرـصم  دوـب . میهاوـخ  شوـج  كورچ و  نیچ و  سردوز ، يریپ  دـهاش  دوـشن ، يرادـهگن  تبقارم و  یتـسرد  هـب  تسوـپ  زا  رگا 
یتحاران تالالتخا و  زا  یخرب  هب  اج  نیا  دنک . یم  نیمضت  ار  تسوپ  تمالـس  لآ ، هدیا  ییاذغ  میژر  کی  ندرک  لابند  هزات و  تاجیزبس 

. مینک یم  هراشا  اه  نآ  یهایگ  نامرد  یتسوپ و  ياه 
رس  هروش 

تسا . هروش  هدنهد  ناشن  رس ، ندش  هتسوپ  هتسوپ  دیفس و  ياه  هناد  هارمه  رس  شراخ 
اه : نامرد 

نغور نیا  زا  یمک  اب  ار  ناترس  فک  باوخ ، زا  لبق  دینک . لح  لیگران  نغور  ناجنف  فصن  کی  رد  ار  روفاک  يروخ  ياچ  قشاق  کی  *
دیهد . ژاسام 

دیهد . ژاسام  نآ  اب  ار  ناترس  فک  دینک و  طولخم  ار  نوتیز  نغور  کچرک و  نغور  يروخ  ياچ  قشاق  کی  *
. دیهد ژاسام  نآ  اب  ار  ناترس  ياهوم  دینک و  طولخم  ومیل  بآ  قشاق  کی  اب  ار  لیگران  نغور  يروخ  ياچ  قشاق  ود  *

دییوشب ار  ناتیاهوم  دنام ، ناترس  يور  اه  نغور  نیا  تعاس  ات 4  هک 3  نیا  زا  دعب 
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رس  شراخ 
دنوش . یم  رس  شراخ  ثعاب  هک  دنتسه  یلماوع  زا  سرتسا  اوه و  بآ و  رییغت  یگدولآ ، اهوپماش ، زا  یخرب  هب  يژرلآ 

اه : نامرد 
دینک . هدافتسا  ناتیاهوم  يوش  تسش و  يارب  یهایگ  تابیکرت  ياراد  ای  انح  ياهوپماش  زا  *

. دینک هدافتسا  رس  فک  نداد  ژاسام  يارب  ژاسام  ياه  نغور  زا  *
دییوشب . ار  ناتیاهوم  جانفسا  وهاک و  بآ  بیکرت  اب  *

دینکن . شومارف  ار  شزرو  *
وم  ماگنه  دوز  ندش  دیفس 

، دهد خر  يریگمـشچ  نازیم  هب  یگلاس  نس 25  زا  لبق  قافتا  نیا  رگا  دتفا . یم  قافتا  نس  شیازفا  اب  هک  تسا  يدـنیآرف  وم  ندـش  دـیفس 
رما نیا  دناوت  یم  راد ، هیودا  برچ  ياذغ  تشوگ و  هوهق ، ياچ ، دح  زا  شیب  فرصم  میتسه . اهوم  ماگنهدوز  ندش  دیفس  هضراع  دهاش 

دنک . دیدشت  ار 
اه : نامرد 

بآ يروخ  ياچ  قشاـق  انعن و 2  بآ  يروخ  ياـچ  قشاـق   2 هوهق ، ردوپ  يروخ  ياچ  قشاق  کی  اـب  ار  اـنح  ردوپ  يروخ  ياـچ  قشاـق  2*
دینک . طولخم  ناحیر 

دیروخب . ار  لولحم  نیا  زا  قشاق  کی  هنازور  دینک  طولخم  لسع  یمک  اب  دینک و  ردوپ  ار  لیبجنز  یمک  *
س  / هرامش 42 لآ  هدیا  یگدنز  هیرشن  : عبنم

خلت هدننکتیوقت  هنوباب ؛ 

، رتمیتناس ابیرقت 30  عافترا  هب  کـچوک ، یمئاد و  تسا  یهاـیگ  هنوباـب  تسا .  « Chamaemelum Nobile هنوباب هایگ  یملع  ماـن 
بوانتم و کچوک  نآ  ياهگرب  دیفس ، هب  لیام  زبس  گنر  هب  نآ  هقاس  دیوریم . ینـش  ياهنیمز  اهرازنمچ و  رد  هک  رطعم  ییوب  ياراد 

لگ هقاس  ياهتنا  رد  درفنم  روط  هب  هک  قبط  کی  رد  عمتجم  نآ  ياهلگ  تسا . كرک  زا  هدیـشوپ  مظنمان و  کیراب ، ياهیگدیرب  ياراد 
دنراد . رارق  طسو  تمسق  رد  درز  ياهلگ  فارطا و  رد  دیفس  ياهلگ  قبط ، ره  رد  دوشیم . رهاظ  ناتسبات  رد  هدنهد 

هنوباب ینامرد  صاوخ 
. دیآیم باسح  هب  خلت  ياههدننک  تیوقت  زا  تسا و  کشخ  مرگ و  ناریا  میدق  بط  رظن  زا  هنوباب 

لاس ياهلاس  هک  يدارفا  دنکیم . نامرد  ار  ضرم  نیا  یناسآ  هب  هک  تسا  هدعم  مرو  مخز و  نامرد  هنوباب ، صاوخ  نیرتمهم  زا  یکی  ( 1
يوراد لوپ  هنوباب ، زا  هدافتسا  اب  دنناوتیم  دننکیم ، هدافتسا  تمیق  نارگ  فلتخم  ياهصرق  زا  دنتـسه و  نابیرگ  هب  تسد  يرامیب  نیا  اب 

دنبایزاب . زین  ار  دوخ  یتمالس  دننک و  زادناسپ  ار  دوخ 
شوج بآ  ناویل  کی  رد  ار  کشخ  هنوباب  يروخ  ياچ  قشاق  ( 4  ) دینک تسرد  هنوباب  ظیلغ  هدرک  مد  ناویل  کی  هدعم  مخز  نامرد  يارب 

عبر کی  زا  دعب  هتبلا  دیباوخب . هقیقد  راهچ  زا  دـعب  دیـشکب و  زارد  تشپ  هب  باوختخر  رد  سپـس  دیـشونب . ار  نآ  اتـشان  حبـص  و  دـیزیرب )
. دنک ادیپ  افش  یلک  هب  هدعم  مرو  مخز و  ات  دیهد  همادا  هتفه  ود  تدم  هب  ار  لمع  نیا  دینک . لیم  ار  دوخ  هناحبص  دیناوتیم  تعاس 

دنکیم . تیوقت  ار  باصعا  هنوباب  ( 2
. تسا زغم  هدننک  تیوقت  هنوباب  ( 3

. تسا روآ  هدعاق  روآراردا و  هنوباب  ( 4
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. دهدیم شیازفا  هدریش  ناردام  رد  ار  ریش  حشرت  هایگ  نیا  ( 5
. تسا نرگیم  دردرس و  هدننکنامرد  ( 6

. دنکیم عفد  درخ و  ار  هناثم  گنس  هنوباب  زا  هدافتسا  ( 7
. دیهد روُخب  هتخیر و  هکرس  رد  ار  هنوباب  درد ، مشچ  نامرد  يارب  ( 8

. دیشونب هنوباب  هدرک  مد  ینالضع  ياهدرد  نیکست  يارب  ( 9
. تسا دیفم  ناهد  ياهمخز  مایتلا  يارب  هنوباب  ندیوج  ( 10

. تسا درد  هدنهد  نیکست  ُرب و  بت  هنوباب  ( 11
. تسا هدعم  هدننکتیوقت  هنوباب  ( 12

. دیهدب هنوباب  هدرک  مد  اهنآ  هب  اههچب ، ندروآرد  نادند  ماگنه  رد  درد  نیکست  يارب  ( 13
هدرک مد  ناجنف  کی  باوختخر ، هب  نتفر  زا  لـبق  هقیقد  تسا 10  یفاک  تحار ، مارآ و  باوخ  کـی  نتـشاد  یباوخ و  یب  عفر  يارب  ( 14

. دیشونب هنوباب 
. تسا ییاهتشا  یب  هدننکنامرد  هنوباب  ( 15
. تسا رثوم  هدور  مرو  عفر  يارب  هنوباب  ( 16

. تسا ینوخ  مک  هدننکنامرد  هنوباب  هدرک  مد  ( 17
. دینک هدافتسا  هدور  هدعم و  مرک  عفر  يارب  هنوباب  زا  ( 18
. تسا هنایهام  تداع  ياهدرد  هدنهد  نیکست  هنوباب  ( 19

. تسا دیفم  يدرز  عفر  يارب  هنوباب  ( 20
زارد نآ  رد  عبر  کی  تدـم  هتخیر ، مامح  ناو  رد  ار  هنوباب  سناـسا  هرطق  دـنچ  روظنم  نیا  يارب  دراد . هدـنهد  ورین  رثا  هنوباـب  ماـمح  ( 21

. دیشکب
ار درد  ات  دیلامب  كاندرد  ياهلحم  يور  هدرک و  طولخم  ماداب  نغور  قشاق  کی  اب  ار  هنوباب  سناسا  هرطق  دـنچ  درد ، نیکـست  يارب  ( 22

. دهد فیفخت 
. تسا دیفم  شراخ  ریهک و  امزگا ، ریظن  یتسوپ  ياهیتحاران  عفر  يارب  ماداب  نغور  اب  طولخم  هنوباب  سناسا  ( 23

. دیناکچب شوگ  رد  ار  هنوباب  نغور  هرطق  کی  شوگ ، ینیگنس  درد و  شوگ  عفر  يارب  ( 24
. دوشیم فرصم  ییاذغ  ياهتیمومسم  رد  دراد ، روآ  عوهت  رثا  نوچ  هنوباب  سناسا  ( 25

. دیلامب درد  لحم  يور  سرقن  لصافم و  درد  دردرمک ، ندرب  نیب  زا  يارب  ار  هنوباب  نغور  ( 26
. دنکیم فرطرب  ار  یگسئای  تالالتخا  اریز  دنشونب ، هنوباب  هدرک  مد  هزور  همه  تسا  رتهب  دناهدش ، هسئای  هک  ییاهمناخ  ( 27

. تسا يژرلآ  دض  هنوباب  ( 28
هنوباب ياههدروآرف  هیهت  زرط 

هنوباب  هدرک  مد 
هقیقد تدـم 5  هتخیر و  شوج  بآ  ناجنف  کی  رد  ار  کشخ  هنوباب  هایگ  يروخياـچ  قشاـق  کـی  هنوباـب ، هدرک  مد  ندرک  تسرد  يارب 

. دشکب مد  ات  دیراذگب 
هنوباب  سناسا 

یبآ سناسا  نیا  گـنر  دـیآیم . تسد  هب  بآ  راـخب  اـب  ریطقت  هلیـسو  هب  هک  دراد  دوجو  هاـیگ  نیا  رد  سناـسا  دـصرد ، ات 1  دودح 8/0 
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رطعم و نآ  معط  يوـق و  رایـسب  سناـسا ، نیا  يوـب  دـیآیم . رد  ياهوـهق  هب  لـیام  درز  گـنر  هب  ندـش  هـنهک  رثا  رد  یلو  تـسا ، نـشور 
. دوریم راک  هب  اهاذغ  ندرک  رطعم  يارب  يزاس و  رطع  رد  هنوباب  سناسا  تسا . هدننازوس 

نوتیز  نغور  اب  هنوباب  نغور 
نآ هاگهگ  و  دشوجب ) دیابن   ) دشکب مد  ات  دیراذگب  میالم  شتآ  يور  هدرک و  طولخم  نوتیز  نغور  اب  شنزو  ربارب  ار  هنوباب  کشخ  لگ 
رد هدرک و  در  راشف  اب  یفاص  زا  ار  نآ  سپـس  دـنامب . تعاس  تدم 24  ات  دیراذگب  دـیرادرب و  شتآ  يور  زا  ار  نآ  سپـس  دـینزب . مه  ار 

. دیلامب مکش  يور  ار  نآ  جنلوق  مکش و  خفن  يارب  دینک . يرادهگن  هتسبرد  ياهشیش 
دجنک  نغور  اب  هنوباب  نغور 

نآ هب  بآ  هنوباب ، لگ  ربارب  ود  هزادناهب  سپـس  هدرک و  طولخم  دـجنک  نغور  اب  نآ  نزو  ربارب  راهچ  اب  ار  هنوباب  کشخ  لگ  زا  يرادـقم 
هک دینک  تقد  دیاب  هتبلا  دنامب . یقاب  نغور  طقف  دوش و  ریخبت  یلک  هب  نآ  بآ  دـشوجب و  ات  دـیراذگب  ترارح  يور  ار  نآ  دـینک . هفاضا 

. دزوسن نغور 
irteb ناریا ناکشزپ  یناسر  عالطا  عماج  هاگیاپ  عبنم 

هناگجنپ ساوح  هدننک  تیوقت  نابزواگ ، لگ 

هناگجنپ ساوح  هدننک  تیوقت  نابزواگ ، لگ 
يدایز ینامرد  رثا  هک  تسا  ییوراد  هایگ  عون  نیدنچ  شرورپ  دراد ، دنوامد  نوچ  یمیظع  هلق  هک  زربلا  ياههوک  هلـسلس  بیاجع  زا  یکی 

تسین . اهنآ  زا  يرثا  رگید  ياههوک  رد  دنیآیم و  لمع  هب  هوک  نیا  ياههنماد  رد  ًارصحنم  دنراد و 
، یناملآ یسیلگنا ، يوسنارف ، مسا  درادن . يرگید  مان  عقاو  رد  یلو  دنیوگیم ، روثلا » ناسل   » نابزواگ لگ  هب  میدق  ياهباتک  رد  دنچ  ره 
ناجیابرذآ و رد  هک  يرگید  هایگ  اب  دـیآیمن و  لمع  هب  زربلا  ياههوک  هنماد  زج  نیمز  زا  يا  هطقن  چـیه  رد  نوچ  درادـن ، مه  یکرت و ...

درادن . یتبسن  تسا ، هدش  روهشم  نابزواگ  هب  طلغ  هب  دیوریم و  رگید  ياهروشک  ناریا و  رگید  ياهرهش 
و ناـبزواگ » لـگ   » ار نیا  دورب  نیب  زا  تسا ، هدرک  هارمگ  ار  نازاـس  وراد  ناکـشزپ و  تسا  نرق  دـنچ  دودـح  هک  هابتـشا  نیا  هـکنیا  يارب 

یکرتشم صاوخ  هنوگچیه  تسا ، هیبش  مه  هب  یمک  ناشیاهلگ  اهنت  دنتـسه ، توافتم  هاـیگ  ود  نیا  دـیمانب . ناـبزواگ » هاـیگ   » ار يرگید 
. تسا نابزواگ » هایگ  » ياهلگ زا  رت  تشرد  نابزواگ » لگ   » ياهلگ دنتسه . داضتم  مه  اب  یبط  عفانم  رظن  زا  دنرادن و 

ضارما زا  يرایسب  هجلاعم  رد  ناریا  یتنس  ناکشزپ  دنراد . يدایز  ترهـش  اکیرما  اپورا و  رد  نابزواگ » هایگ   » و ناریا ، رد  نابزواگ » لگ  »
يا هتـسد  يارب  دنتـسنادیم و  ار  نابزواگ » لگ   » صاوخ مه  دیدج  ناکـشزپ  دـنتفرگیم . هجیتن  دـندرکیم و  هدافتـسا  نابزواگ » لگ   » زا
مه ياـج  هب  ار  اـهنآ  دـندوبن ، لـیاق  ناـبزواگ » هاـیگ   » و ناـبزواگ » لـگ   » نیب یقرف  ناراـطع  نوـچ  دـندرکیم و  زیوـجت  ضارما  زا  رگید 
دندوب . بجعت  رد  تسا  هتفر  نیب  زا  هایگ  نیا  عفانم  صاوخ و  هکنیا  زا  ناققحم  دادیمن و  هجیتن  اهنآ  هجلاعم  تهج  نیمه  هب  دندادیم ،

زا طقف  نایناریا  ارچ  تسا : هدیسرپ  سپس  هداد ، تبسن  نابزواگ » لگ   » هب هدرک و  همجرتار  نابزواگ » هایگ   » دیاوف مامت  نامجرتم ، زا  یکی 
شلگ طقف  نابزواگ ، لگ  هک  مییوگب  دیاب  وا  باوج  رد  دـنرادن ، یهجوت  نآ  ياههخاشرـس  گرب و  هب  دـننکیم ؟ هدافتـسا  نابزواگ  لگ 

. تسین نابزواگ  لگ  دنیوگیم ، شاروب »  » وا هب  اهیگنرف  هک  یهایگ  اریز  دراد ، یبط  دیاوف 
یلصا  نابزواگ  لگ 

تسین . تشک  لباق  هدشن و  یلها  نونکات  دیآیم و  لمع  هب  زربلا  ياههوک  هنماد  رد  ًارصحنم  وردوخ ، روط  هب  هایگ  نیا 
. دنکیم تیوقت  ار  یمدآ  هناگ  هدجه  ساوح  میوگب ، رتهب  ای  هناگجنپ  ساوح  هدوب ، ندب  هسیئر  ياضعا  حور و  يوقم   ـ
دربیم . نیب  زا  ار  نآ  ضراوع  جراخ و  هدعم  زا  ار  يوادوس  هتخوس  طالخا  دنکیم ، زاب  ار  ارفص  هسیک  مرن و  ار  مکش   ـ
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دنکیم . زاب  ار  راسخر  گنر  هدوب ، روآ  طاشن  نآ  هدناشوج   ـ
. دهدیم افش  ار  ولگ  درد  سفن و  یگنت  دنکیم ، مرن  ار  هنیس   ـ

. تسا دنمدوس  دننزیم  فرح  دوخ  اب  هک  یناسک  يارب  دنکیم و  مک  ار  هصغ  مغ و  دربیم و  نیب  زا  ار  تشحو  هرهلد و   ـ
. تسا هدش  زیوجت  سفن  یگنت  تهج  لسع  اب  نآ  هدناشوج   ـ

رادقم تسا . عفان  ناهد  ترارح  عفر  نادند و  خیب  یتسس  کفرب ، لافطا ، ناهد  یکرچ  ياهشوج  نامرد  تهج  نآ  هزات  گرب  ندیوج   ـ
. تسا لاقثم  جنپ  ات  لاقثم  ود  نآ  لگ  كاروخ 

تسا . دیفم  ناقفخ  ساوسو و  يوادوس ، ضارما  تهج  نابزواگ  لگ  قرع   ـ
. دنکیم يریگشیپ  ناطرس  زا  هدوب و  میزینم  ياراد   ـ

لالتخا هب  التبم  نارامیب  نامرد  يارب  رطخیب  رثؤم و  ییوراد  نابزواگ  لگ  یبآ  هراصع  هک  دنتـسه  بلطم  نیا  رگنایب  دـیدج  تاـقیقحت   ـ
. تسا يرابجا  یساوسو 

C نیماتیو يدایز  رادقم  ياراد  نابزواگ  لگ  هزات  ياهگرب  دشاب . شفنب  ياهگربلگ  دیفـس و  مد  ياراد  هک  تسا  یلگ  بوغرم  لگ   ـ
. تسا

نابزواگ هایگ 
نآ هب  يوسنارف  نابز  رد  تسا . هدـش  هتـشاک  زیربت  فارطا  رد  هدـمآ و  ناریا  هب  عقوم  هچ  زا  تسین  مولعم  درادـن و  یـسراف  مسا  هاـیگ  نیا 
هب گرزب  باتک  ود  هدمآ و  ریغص  يایسآ  هب  دعب  هدوب و  یسلدنا  لصا  رد  هک  میدق ، فورعم  سانش  هایگ  راطیب » نبا   » دنیوگیم و شاروب 

، ـالحک ـالیحک ـ قرعلاوبا ، روثلا ، ناـسل  یماـسا : هب  هتـسناد و  زوخاـمرم »  » یعون ار  نآ  دراد  یبرع  ناـبز  هب  ینغملا »  » و عماـجلا »  » ياـهمان
. تسا هدرک  دای  صلغوب  محمح و 

دنکیم . دایز  ار  راردا  قرع و  تهج  نیمه  هب  تسا و  خلت  هدام  کی  یباعل و  داوم  هروش ، ياراد  نآ  گرب  هخاشرس و  لگ ،  ـ
دربیم . نیب  زا  هدرک و  درخ  ار  هناثم  هیلک و  ياهگنس   ـ

. تسا دیفم  دیئوتامور  يارب  هک  تسا  دیسا  کینلونیل  دننام  اگما 6  برچ  ياهدیسا  ياراد  هایگ  نیا   ـ
. تسا دیفم  یگدز  باتفآ  شتآ و  یگتخوس ، هجلاعم  يارب  دنکیم و  زاب  ار  لمد  نآ  هدش  هلو  هزات  ياهگرب  دامض   ـ

تاعالطا همانزور  عبنم :

نآ زا  یلاصحتسا  دراوم  دجنک و  دیفم  صاوخ 

ياهنیماتیو دننام  لوصحم  نیا  رد  دوجوم  دیفم  ییایمیش  تابیکرت  نآ و  هچخیرات  یلاصحتـسا و  دراوم  دجنک و  صاوخ  اب  بلطم  نیا  رد 
 . دش میهاوخ  انشا  نآ 

دجنک  یهایگ  تایصوصخ 
 ، یـضیب نآ  ياه  گرب  تسا .  كرک  زا  هدیـشوپ  نآ  هقاس  ییاهتنا  تمـسق  هک  رتم  کی  دودـح  عافترا  اب  هلاس  کی  تسا  یهایگ  دـجنک 
یم رهاظ  هقاس  ییاهتنا  تمـسق  ياه  گرب  هرانک  رد  کت  کت  روط  هب  زمرق ، ای  دیفـس  گنر  هب  نآ  ياه  لگ  تسا .  زیت  كون  کـیراب و 

 . دنوش
 : نآ زا  یلاصحتسا  دراوم  دجنک و  هچخیرات 

یم روز  ندرک  دایز  يارب  ارنآ  میدـق  ناناولهپ  تسا .  هدرب  یپ  دـجنک  ياسآ  هزجعم  صاوخ  هب  ناسنا  هک  تسا  لاس  رازه  جـنپ  زا  زواجتم 
 . دشاب یم  يدایز  شزرا  ياراد  تسا و  هجوت  لباق  هیکرت  نانامرهق  نیب  رد  مه  زورما  دندروخ و 
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دنسانش و یم  رمع  لوط  لماع  تردق و  هدننک  دایز  ارنآ  دنلئاق و  اسآ  هزجعم  تارثا  تیـصاخ و  هایگ  نیا  يارب  ماوقا  ریاس  زا  شیب  اهیدنه 
دـجنک و اهنآ  مینک  یم  تاریخ  ریجنا  اـمرخ و  ناـیناریا  اـم  هک  روطناـمه  دـنروخ و  یم  داـیز  یبهذـم  تافیرـشت  رد  ارنآ  لـصا  نیا  يور 

يدنه ياهیتاهد  زا  یـضعب  نیـضاترم و  نیب  رد  رمع  لوط  تلع  دیدرت  نودبو  دنیامن  یم  ریخ  دـنا  هدرک  تسرد  دـجنک  اب  هک  ییاهنیریش 
 . تسا دجنک  ندروخ 

یتسیاب مه  نالا  هک  تسا  يراک  نآ  دندیـشاپ و  یم  نان  يور  ار  نآ  زغم  نایاونان  تسا ،  هدوب  لومعم  ناریارد  میدـق  زا  هایگ  نیا  ندروخ 
 . دوش لومعم 

رایـسب نآ  ندروخ  اقباس  دوش و  یم  دـساف  رید  دـجنک  نغور  تسا .  هدـش  كرت  زورما  هنافـساتم  هک  دـندرب  یم  راـک  هب  ارنآ  نازاـساولح 
 . تسا لومعم  مه  زونه  هدوب و  لومعم 

ار ادوس  دنک و  یم  مک  ار  هدعم  یشرت  دندوب  دقتعم  دنتسناد و  یم  دیفم  هدعم  شزوس  عفر  تهج  ار  رگید  ياههایگ  نآ و  هدیبوک ي  ریش 
ای ندـیبوک  اب  ار  نآ  بآ  یتسیاب  راک  نیا  يارب  دراد و  يوکین  ریثات  نآ  ندـش  دـنلب  وم و  تیوقت  يارب  دـجنک  گرب  بآ  درب .  یم  نیب  زا 

 . دیلام رس  هب  تفرگ و  راشف 
دروم تمـسق  دوش و  یم  هدیمان  دجنک  هناد  هک  تسا  يوضیب  حطـسم و  کچوک و  ياه  هناد  يوتحم  لوسپک و  تروص  هب  هایگ  نیا  هویم 

 . تسا هایگ  نیا  هدافتسا 
دجنک هدننک  دیلوت  نیرتگرزب  نیچ  رـضاح  لاح  رد  تسا .  هتفای  هار  ایند  رگید  طاقن  هب  اجنآ  زا  هک  تسا  ناتـسودنه  دـجنک  یلـصا  نطو 

هب نآ  رتشیب  هک  دوش  یم  دیلوت  دجنک  يرادقم  زین  ناریا  رد  دنراد .  رارق  نیچ  زا  دعب  دیلوت ، رظن  زا  هشبح  ناتسودنه و  دشاب .  یم  ایند  رد 
. دسر یم  هدرا  اولح  نغور و  هیهت  فرصم 

ییایمیش تابیکرت 
برچ ياهدیـسا  زا  بکرم  دجنک  نغور  دشاب .  یم  ( LECITHIN  ) نیتیسل ياه B , D , E , F1 و  نیماتیو  نیئتورپ ،  ياراد  دـجنک 

یم دیسا  کیدیـشارآ  کیتملاپ و  دیـسا  دننام  هدش  عابـشا  برچ  ياهدیـسا  يرادقم  دیـسا و  کیئلوا  دیـسا  کیئلونیل  دننام  هدشن  عابـشا 
 . دشاب

دوش یم  فرصم  دایز  رادقم  هب  اداناک  یلامش و  ياکیرمآ  رد  هک  تسا  ندب  يارب  دیفم  هدشن و  عابـشا  ياه  نغور  زا  یکی  دجنک  نغور 
 . دهد یم  زین  شهاک  ار  نآ  هکلب  دهد ، یمن  شیازفا  ار  نوخ  لورتسلک  اهنت  هن  نغور  نیا  اریز  ، 

دنزیر یم  بآ  رد  هدرک و  بایسآ  ار  اه  هناد  سپـس  دورب . نیب  زا  نآ  يور  گنر  ات  دنیوش  یم  ار  اه  هناد  الومعم  دجنک  نغور  هیهت  يارب 
ریمخ نیا  دننک .  یم  ریمخ  دنزیر و  یم  شوج  بآ  رد  هدرک و  کشخ  ار  اه  هناد  تسوپ ، نتفرگ  زا  دعب  دیایب .  بآ  يور  اهنآ  تسوپ  ات 

ینغور امرگ  راشف و  رثا  تحت  هدنامیقاب  هلافت  زا  دـنمان و  یم  درـس  نغور  ار  نغور  نیا  دوش .  ادـج  نآ  نغور  ات  هداد  رارق  راشف  تحت  ار 
 . درادن ار  درس  نغور  ییاذغ  شزرا  هتبلا  هک  تسا  فورعم  مرگ  نغور  مان  هب  هک  دیآ  یم  تسدب 

ياذـغ ینیئتورپ ،  داوم  نتـشاد  رظن  زا  هلافت  نیا  ًاصوصخ  دـنرب .  یم  راک  هب  اه  ماد  هفولع  يارب  ـالومعم  ار  هلحرم  نیا  زا  هدـنامیقاب  هلاـفت 
 . تسا هدریش  ياهواگ  يارب  یبوخ 

فورعم ""  FIRST COLD PRESSED مان هب  هک  دشاب  درس  نغور  هک  دینک  تقد  دینک  هدافتـسا  دجنک  نغور  زا  دیهاوخ  یم  رگا 
 . دنهد یم  تسد  زا  ار  دوخ  صاوخ  دجنک  نغور  نداد ، ترارح  رثا  رد  اریز  تسا ، 

ندب یتمالس  يارب  دجنک  دیفم  صاوخ 
دور یم  راکب  تشوگ  نیشناج  ناونع  هب  ریقف  ياهروشک  رثکا  رد  تسا و  يذغم  رایسب  دجنک  تسا .  مرگ  دجنک  ناریا ، میدق  بط  رظن  زا 

 : تسا ریز  حرش  هب  دجنک  دیفم  صاوخ  . 
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. تسا رثوم  یسنج  يورین  تیوقت  ندش و  قاچ  يارب  ( 1
نآ هب  ار  هدنک  تسوپ  ماداب  زغم  دجنک ،  نزو  فصن  رادقم  هب  دـینک و  طولخم  هکرـس  اب  هدرک و  بایـسآ  ار  دـجنک  جـنلوق  عفر  يارب  ( 2

 . دیروخب نآ  زا  يروخ  پوس  قشاق  کی  رادقم  هب  زور  ره  دینک و  ردوپ  ار  اهنآ  سپس  دینک . هفاضا 
 . درب یم  نیب  زا  ار  ادص  یگتفرگ  دجنک  ( 3

. تسا هدور  هدعم و  هدننک  مرن  ( 4
. تساه هچب  دشر  يارب  یبوخ  ياذغ  دشاب ،  یم  هدرا  هیبش  تسا و  فورعم  یتیهات  مانب  اداناک  رد  هک  دجنک  هرک  ( 5

. دوش یم  رس  يوم  یهایس  دشر و  ثعاب  دیلامب ، رس  هب  رگا  ار  دجنک  گرب  ( 6
. تساه هدور  هدعم و  هدننک  مرن  هدرا  ( 7

. دهد یم  شهاک  ار  الاب  نوخ  راشف  دجنک  ( 8
. تسا مسیتامر  دض  دجنک  ( 9

. تسا دیفم  ارفص  هسیک  یتحاران  عفر  يارب  ( 10
. دنک یم  فرطرب  ار  ینوخ  لاهسا  دجنک ، گرب  هدرک  مد  ( 11

. تسا دیفم  هیر  مخز  کشخ و  هفرس  سفن ،  یگنت  عفر  يارب  دجنک  نغور  ( 12
. دنک یم  عفر  ار  راردا  شزوس  دجنک  نغور  ( 13

. دینک هدافتسا  دالاس  رد  نوتیز  نغور  ياج  هب  دجنک  نغور  زا  ( 14
ار نآ  دیاب  صاخشا  هنوگ  نیا  تسا .  نیگنـس  نآ  مضه  اریز  تسین ، بسانم  فیعـض  هدعم ي  يارب  دراد  هک  يدیاوف  مامت  اب  دجنک  ( 15

 . دنروخب هکرسو  لسع  اب 
؟ تسیچ  F نیماتیو

زا تظفاحم و  یتسوپ  ياه  لولـس  زا  هک  دوش  یم  تسوپ  رد  ییاه  هیال  لیکـشت  ثعاـب  هک  تسا  يرورـض  برچ  دیـسا  کـی   F نیماتیو
. دوش یم  تسوپ  رد  اه  نیماتیو  ریاس  لاقتنا  ثعاب  نینچمه  دنک . یم  يریگولج  تسوپ  یبارخ  یکشخ و 

وم هدننکتیوقت  دجنک ؛
رد ار  دجنک  ندروخ  رگا  اما  دنهدیم ، بیرف  يدجنک  نان  ناونع  اب  ار  دوخ  نایرتشم  دجنک  هناد  دنچ  ندیشاپ  اب  هزورما  اهییاونان  دنچره 

. تشاد دیهاوخ  مواقم  تشپرپ و  ییاهوم  دیهد ، رارق  دوخ  ییاذغ  همانرب 
. تسا دـیفم  مه  هیر  مخز  کشخ و  هفرـس  سفن ، یگنت  عفر  يارب  اـهوم ، تیوقت  رب  هوـالع  دـجنک  نغور  دـنیوگیم  هیذـغت  ناصـصختم 

. دنکیم فرطرب  ار  راردا  شزوس  نینچمه 
هـسیک یتحاران  الاب و  نوخ  راشف  مسیتامر ، يارب  یهاـیگ  هناد  نیا  ندروخ  دـنکیم و  ناـمرد  ار  ینوخ  لاهـسا  مه  دـجنک  گرب  هدرکمد 

. تسا دیفم  ارفص 
کی رادقم  هب  زور  ره  هدنکتسوپ  ماداب  زغم  ندوزفا  اب  دندرکیم و  طولخم  هکرس  اب  بایسآ و  ار  دجنک  جنلوق ، عفر  يارب  یتنس  بط  رد 

. دندرکیم لیم  يروخپوس  قشاق 
ياوق هایـس ، دیفـس و  زیر  ياههناد  نیا  تسا . يدـی  نارگراک  نینچمه  ناکدوک و  دـشر  يارب  يوقم  ییاذـغ  امرخ  هارمه  هب  دـجنک  هدرا 

. تساههدور هدعم و  هدننکمرن  دنکیم و  تیوقت  ار  یسنج 
ناشیاهنخان ندرک  دنلب  هب  تداع  اهنآ  رگا  هدش و  اهمناخ  میـسلک  زاین  زا  يرادقم  نیمات  بجوم  دـجنک  يروخاذـغ  قشاق  کی  ندروخ 

تسا ناتشگنا  ییابیز  زا  یئزج  هک  وضع  نیا  يور  رب  یگدننکش  كرت و  هدش و  رتمکحم  ناشیاهنخان  دجنک  فرـصم  اب  دنـشاب  هتـشاد 
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. دوش یمن  هدید 
شزیر عنام  دنکیم و  يریگولج  اهوم  ندش  كزان  زا  دـنکیم و  رتمک  ار  هنکآ  دراد  ییابیز  رب  یتارثا  هچ  يور  دوبمک  هک  دـینادب  دـیاش 

زا ناوتیم  هدش و  نادنچ  دص  تارثا  نیا   E نیماتیو اب  يذغم  هدام  نیا  ندش  ماوت  لیلد  هب  نمض  رد  دوشیم و  اهمناخ  رد  اصوصخ  اهوم 
. درک هدافتسا  نیماتیو  نیا  کلدض )  ) یگدننکدیفس كورچدض و  صاوخ 

دجنک رد  دوجوم  ياه  یبرچ 
برچ ياهدیـسا  ياراد  نغور  نیا  تسا . يدـناب  دـنچ  یهاـیگ و  عوـن  زا  یبرچ  نیا  اـما  دراد  يرایـسب  یبرچ  دـجنک  هک  دـینادیم  اـمتح 
داجیا يذغم  داوم  نیا  زا  يدوبمک  هک  یتروص  رد  دنوشیم و  بوسحم  یلصا  زج  کی  ناونع  هب  تسوپ  نامتخاس  رد  هک  تسا  يرورض 

عبنم کی  اب  رگا  هک  تساهیبرچ  نیمه  دوجو  هک  دـینادب  تسا  بلاـج  دـسریم و  رظن  هب  فیطل  مرن و  تخاونکی و  ـالماک  تسوپ  دوشن 
زا شیب  یکـشخ  زا  هتخادرپ و  هدید  بیـسآ  ياهوم  میمرت  هب  دراد ) یهجوت  لباق  نیئتورپ  یبرچ  هارمه  هب  دـجنک   ) دوش تفایرد  ینیئتورپ 

ندز و هناش  زا  هراومه  هدرب و  جنر  وم  یکـشخ  زا  تساهلاس  هک  دوشیم  يدارفا  یتحار  بجوم  دنکیم و  يریگولج  زین  وضع  نیا  دـح 
. دنسارهیم ناشکشخ  ياهوم  ندرک  گنر 

عاونا عفر  يارب  هک  یتالوصحم  اصوصخ  یتشادـهب  یـشیارآ و  ياههدوارف  عاونا  هیهت  رد  هایـس  دـجنک  اـصوصخ  دـجنک  نغور  زا  هزورما 
. دوشیم هدافتسا  دنوشیم  زیوجت  اهیکشخ 

رد دوش . ربارب  دنچ  اهنآ  ینامرد  تیصاخ  ات  هدش  هدافتسا  نغور  نیا  زا  یمیمرت  ياهوپماش  اهکسام و  اهمرک و  عاونا  بیکرت  رد  الومعم 
. مینکیم انشآ  دوشیم  هیصوت  ریذپبیسآ  کشخ و  ياهوم  تیوقت  يارب  دوشیم و  هیهت  دجنک  نغور  اب  هک  یکسام  اب  ار  امش  رخآ 

هدافتسا مامح  رد  اهنآ  يوشتسش  زا  دعب  راب  ات ?  ? ياهتفه ناتیاهوم  هب  هتسب  کسام  نیا  زا  دیناوتیم  امـش  هک  مییوگب  دیاب  زیچ  ره  زا  لبق 
. دینک

: دجنک زا  بلاج  یتاکن 
یکـشم ندـش و  زارد  يارب  نآ  گرب  هدـناشوج  زین  دراد و  وکین  جـیاتن  زین  وم  ندرک  یکـشم  تهج  انح  اـب  دـجنک  گرب  ندرک  طولخم 

 . تسا عفان  وم  ندش 
دنیامن یم  يرتدایز  رمع  دنروخ  یم  دجنک  نغور  زونه  هک  ییاهیتاهد  تساهنغور .  نیرتهب  دیفم و  رایـسب  وم  يالج  يارب  دـجنک  نغور 

هدرب و یپ  هایگ  نیا  ياسآ  هزجعم  صاوخ  هب  هیکرت  رد  يوسنارف  دنمـشناد  دنچ  راب  نیلوا  يارب  دنتـسه .  ناوج  ابیرقت  یگلاس  داتـشه  ات  و 
انیمات مان  هب  نآ  زا  یبیکرت  نونکا  دنـشورف و  یم  دنزاس و  یم  نآ  زا  یـصاصتخا  ياهاذغ  زورما  دـندرک و  لومعم  اپورا  رد  ارنآ  فرـصم 

 . تسا نآ  زا  یبیکرت  دجنک و  ینعم  هب  یکرت  تسا  یتغل  انیمات  تسا .  لومعم  هسنارف  ردو  دشاب  یم  فورعم 
هرابرد ار  یملع  تاناحتما  هلـسلس  کی  دوب  هدرب  یپ  هایگ  نیا  ياسآ  هزجعم  صاوخ  هب  دـنهرد  هک  ییاکیرمآ  دنمـشناد  کی  هتـشذگ  رد 

نیا يا  هدیفـس  داوم  هکنیا  رتمهم  همه  زا  تسا و  یبرچ  يا و  هدیفـس  داوم  ياراد  هایگ  نیا  هک  درب  یپ  عوضوم  نیا  هب  دومن و  عورـش  نآ 
دنروخب تشوگ  دـنهاوخ  یمن  هک  یناـسک  يارب  تسا و  يا  هدیفـس  داوـم  عوـن  هدزناـپ  ياراد  تسا و  مضه  لـباق  زین  ماـخ  روـط  هب  هاـیگ 

 . تسا رتشیب  يدنه  يالقاب  زا  یتح  هایگ  نیا  نیتیسل  دیمان .  یهایگ  تشوگ  ار  نآ  ناوت  یم  تسا و  بجاو  ابیرقت  نآ  ندروخ 
نآ هب  يدایز  جایتحا  ناـسنا  ددـغ  زغم و  و  دراد ؛  ار  موزل  تیاـهن  باـصعا  جوسن و  يارب  نآ  دوجو  هک  تسا  يراد  رفـسف  یبرچ  نیتیـسل 

رشب و تیقفوم  رـس  دراد و  هدام  نیازا  تاناویح  ریاس  زا  شیب  ناسنا  زغم  دراد و  هدام  نیا  هب  يدایز  جایتحا  رـشب  هظفاح  هوق  تیوقت  دراد . 
 ، شام ینیچ ،  يالقاب  دننام :  ییاههایگ  غرم و  مخت  هدرز ي  تشوگ و  رد  هک  تسا  نیتیـسل  نیمه  نوهرم  ندـمت  ملاع  رد  نآ  تفرـشیپ 

 . دراد دوجو  دجنک  و  هفرخ ،  شام ،  هرق 
هی نیتیسل  ریسکا  ندروخ  هجیتن  رد  تسا و  هدمآ  نییاپ  نیتیسل  رادقم  ناشباصعا  رد  يرکف  نارامیب  هک  هدش  تباث  یحیرـشت  تاناحتما  رد 
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تسا و بذج  لباق  یندعم  داوم  ندعم  دجنک  دنـشاب . یم  كریز  دایز  دـنروخ و  یم  دایز  دـجنک  اه  یمیلک  دـنوش ،  یم  هجلاعم  تعرس 
رتشیب دجنک  رثا  تسا .  رگید  زلف  هبش  زلف و  نیدنچ  میدس و  لکین ،  سم ،  مروک ،  موینیمولآ ،  سیلیس ،  نهآ ،  میسلک ،  میزینم ، ياراد ؛ 

 . دراد ناوارف  هک  ياه ف  نیماتیو  ياهنیماتیو ب و  اصوصخم  تسنآ  دایز  ياهنیماتیو  نتشاد  رثا  رد 
اهوراد همه  زا  رترب 

رپ یتمیق و  ياذغ  کی  اذل  تساراد .  ار  ندـب  نامتخاس  دروم  داوم  رتشیب  ابیرقت  هک  تسا  دـجنک  دراد  حـیجرت  ییوراد  ره  رب  هک  ییاذـغ 
 . درادن ار  نآ  ررض  یلو  تسا  تشوگ  صاوخ  ياراد  تسا .  ندمتم  ناسنا  يارب  شزرا 

یبوخ هب  دـشاب و  یم  ناتـسرپ  مکـش  هجوت  دروم  نآ  ياراوگ  معط  دـشخب .  یم  ناسنا  هب  ار  تحـص  یناگدـنز و  لداـعت  یناوج ،  توق ، 
رمع لوط  تایح و  همادا ي  يارب  کچوک  گرزب و  درم ،  نز ،  يارب  دجنک  تسا .  مضه  لباق  دشاب  هک  ینـس  ره  رد  ناسنا  يارب  یناسآ 
عفر رد  تسا و  نیـسحت  لباق  نآ  لـمع  رکفت  لیهـست  رد  تسا و  عیرـس  رایـسب  ندـب  هنهک ي  ياهلولـس  ضیوعت  رد  نآ  رثا  تسا ،  دـیفم 
یم راک  هب  وا  ندب  ياضعا  ریاس  زا  شیب  رـشب  رکف  هک  دیدج  یناگدنز  رد  دشاب .  یم  ریظن  یب  ینوخ  مک  لس ،  ناطرـس ،  دـننام :  یمالآ 

 . تسا رتبجاو  نان  زا  دجنک  دور 
یناوج هدننک  همیب  یتحار و  هلیسو  نیرتهب  دنـشاب .  هتـشاد  یتمالـس  اب  ماوت  دایز  رمع  دنهاوخ  یم  هک  تسا  یناسک  ياذغ  دجنک  هصالخ 

تسا .  دجنک  امش 
ناریا ناکشزپ  تیاس  : عبنم

هدعم ناطرس  نامرد  رد  ملک  هایگ  ریثات 

دیفم هایگ  نیا  يایازم  هدعم و  ناطرـس  نامرد  رد  ( Brassica oleracea  ) ملک هایگ  نافاروفلوس  دیئولاکلآ  ریثات  یـسررب  ریز  هلاقم 
 . دهد یم  حرش  ار 

هدیکچ :
کیدزن تعیبط  هب  هچره  ناسنا  . تسا هدرک  هضرعار  نآ  نامرد  هایگ  تعیبط   ، يرامیبره يارب  ملسمروط  هبو  تسا  تعیبطزا  یئزج  ناسنا 

یملع مان  اب  ملک  تسا . نتسیز  ملاس  تهج  رد  تعیبط  زا  دادمتسا  ییوراد  ناهایگ  زا  يریگ  هرهب   . دنک یمرمعرتشیبو  هدش  رت  ملاس  دوش 
هدوب و رادـجوم  فاصان و  ياه  گرب  ياراد  هک  هلاسود  هلاس و  کـی  یهاـیگ   Cruciferae هداوناخزا ( Brassica oleracea)

ملک فلتخم  ياه  هتیراو  تسا . هنارتیدـم  ناتـسلگنا و  لحاوس  یموب  وردوخ و  ملک  دـشابیم  کـیراب  زارد و  نیجروخ ، تروصب  نآ  هویم 
ياهدـیئولاکلآ يواح  هاـیگ  نیا  . دـشاب یم   C و  A، B1، B2 نیماـتیو زا  ینغ  مـلک  دوـش . یم  تـشک  يزبـس  ناوـنعب  اـیند  رـسارس  رد 

صاوخ رظن  زا  دشاب . یم  نآ  ياه  گرب  هشیر و  نآ  ییوراد  هدافتـسا ي  دروم  تمـسق  هک  تسا  تانایـسویتوزیا  لودـنیا و  نافاروفلوس ،
هدوب و شخب  ورین  روآ ، باوخ  لصافم ، درد  وناز ، ياهدرد  هدنهد  نیکست  ادص ، هدننک  فاص  یـسنج ، ياوق  كرحم  ملک  هایگ  ینامرد 
. دوش یم  لامعتـسا  لصافم  درد  اهروموت و  ساـمآ و  مروت و  يارب  هدـشدرخ  تروص  هب  هک  هدـش  تشک  اـی  وردوخ و  ملک  گرب  داـمض 

صاوخ نیرتمهم  دـنک . یم  کمک  دـبکرد  دوجوم  مومـس  ندرب  نیب  زا  اذـغ و  مضه  هب  هدـش  هتخپ  ای  ماخ  تروص  هب  وردوخ  ملک  گرب 
یلولس میسقت  رد  لداعت  مدعو  يرولپیرتکابوکیله  يرتکاب  داجیا  رثا  رب  يرامیب  نیا  دشاب . یم  هدعم  ناطرـس  نامرد  رد  ملک  هایگ  ییوراد 
ثعاب هدعم  رد  هک  يرولپیرتکابوکیله  يرتکاب  ندرب  نیب  زا  اب  نافاروفلوس  دیئولاکلآ  دـیآ . یم  دوجو  هب  دوش  یم  روموت  داجیا  ثعاب  هک 

یم رب  حیـسم  دالیم  زا  لبق  لاـس  هب 600  نانوی  رد  ملکزا  هدافتـسا  دنک . یم  نامرد  ار  نآ  دـنوش ، یم  هدـعم  ناطرـس  هدـعم و  مخز  داجیا 
هعماج ي یتمالس  ظفح  رد  دناوت  یم  نآ  ددعتم  ییوراد  صاوخ  زا  یهاگآ  تخانش و  اذل  دراد ، یتنس  بط  رد  يا  هژیو  هاگیاج  ددرگ و 

. دشاب یم  هدعم  ناطرس  نامرد  رد  ملک  هایگ  ییوراد  صاوخ  یسررب  قیقحت و  هلاقم ، نیا  زا  فده  دشاب . هتشاد  ییازسب  شقن  زین  ام 
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: همدقم
زا هجو  نیرتهب  هب  مینک و  یگدنز  نآرد  ات  تشاد  ینازرا  ام  هب  ار  تعیبط  راگدرورپ  تسا . تواخـس  زاجعا و  ییابیز ، زا  راشرـس  تعیبط 
ره زا  هدیتفت ، ياه  نابایب  راخ  ياه  هتوب  ات  اه  لگنج  رد  هدشک  کلف  هب  رـس  ناتخردزا  تعیبط ، رد  دوجوم  ناهایگ  مامت  میریگ . هرهب  نآ 

هدرک و یم  يددعتم  ياه  هدافتسا  ناهایگ  زا  تقلخ  ودبزا  ناسنا  دنتسه . دنوادخ  تمظعو  شناد  زا  ینـشور  تیآو  شزرا  اب  مهم و  رظن 
زا رگید  دراومزا  يرایـسب  یگدنز و  مزاول  نکـسم و  تخاس  كاشوپ ،  هیهت   ، هیذغت رد  نانآ  . دـنا هدوب  نانآ  هب  دـنمزاین  دوخ  ياقب  تهج 
یط تسا . هدوب  اه  يرامیب  نامردو  هجلاعمرد  نونک ،  ات  زاب  رید  زا  ناهایگ  زا  هدافتـسا  مهم  دراوم  زا  یکی  دـندرک . یم  هدافتـسا  ناـهایگ 

دروم رد  هدـش  تبث  تاعالطا  نیرت  یمیدـق  دـش . یم  بوسحم  نوگانوگ  ياهیرامیب  ناـمرد  ساـسا  یهاـیگ  ياـهوراد  يداـمتم  ناـیلاس 
رد زایپ  ریـس و  زا  هدـمآ ، تسد  هب  دانـسا  قبط  تسا . لبق  لاس  رازه  راهچ  دودـح  ینعی  رـصم  مارها  نتخاس  رـصع  رد  ناهایگ  زا  هدافتـسا 

ناهایگ زا  نینچمه  تسا  هدش  یم  هتفرگراک  هب  اهیرامیب  ياوادمرد  مه  ناهایگ  یخربو  هدش  یم  هدافتـسا  مارها  هدنزاس  نارگراک  هیذغت 
یم هدافتـسا  نانز  یـشیارآ  مزاول  تایرطع و  مس ، دـض  داوم  یبط و  ياه  نغور  هیهت  اهنآ ، داسفزا  يریگولج  داسجا و  ظفح  رد  فلتخم 

شرتسگ ناریا  رد  یهایگ  بط  یـشنماخه  نارود  رد  [. 1] تسا رادروخرب  یتدمدنلب  تمدق  ناریا  رد  ییوراد  ناهایگ  زا  هدافتـسا  هدـش و 
روهظ زا  سپ  دـش . یم  هدافتـسا  مه  ناینانوی  ياـه  هتفاـیزا  دوب ، هدـمآ  تسد  هب  روشک  رد  هک  یتاـیبرجت  رب  هوـالع  تشاد و  يریگ  مشچ 

انیس نبا  نوناق "  " باتکرد لاثم  ناونع  هب  تفای . يریگمشچ  تفرشیپ  زین  یهایگ  بط  شناد  نایناریا ، رد  نتخومآ  قوش  شیازفا  مالسا و 
تسا هدش  هدروآ  یعیبط  ياه  هخسن  ییوراد و  ناهایگ  زا  يرایسب  دراد ، یناهج  ترهش  یکشزپ  ملاع  رد  هک  یمالـسا  ردق  یلاع  کشزپ 
رجنم یمیش  ملع  تفرشیپ  متسیب  نرق  لیاوا  رد  دش . یم  سیردت  اپورا  یکشزپ  ياه  هدکـشناد  رد  لاس  دصراهچ  هب  کیدزن  باتک  نیا  و 
هلیـسو هب  يدـیدج  ییایمیـش  ياهوراد  هزور  ره  دـعب  هب  نامز  نآ  زا  تشگ و  ییایمیـش  ياـهوراد  هیهت  يزاـسوراد و  تعنـص  هعـسوت  هب 

هدرک نامردرت  عیرـسار  اهیرامیب  یهایگ ، ياهوراد  تبـسن  هب  ییایمیـش  ياهوراد  هچ  رگا  دوش . یم  هضرع  رازاب  هب  هتخاـس و  نادنمـشناد 
دراوم یخرب  ینالوط و  فرـصم  تسا . یهایگ  ياـهوراد  زا  رتشیب  زین  ناـنآ  فرـصم  زا  یـشان  ءوس  ياهدـمایپ  اـما  دـنراد  يرت  يوق  رثاو 

ياه یتحاران  تسا  نکممو  دنوش  یم  هدیمان  یبناج  ضراوع  هک  دراذگ  یم  ياجرب  ندب  رد  یصاخ  ضراوع  ییایمیش  ياهوراد  یعطقم 
يوس هب  ار  نارامیب  دیاب  دـندقتعم  يزاسوراد  یکـشزپ و  ناصـصختم  زا  يرایـسب  هزورما  تهج  نیمه  هب  دـنک . داجیا  رامیب  يارب  يا  هزات 

ار یعونتم  ياـهوراد  یهاـیگ  ياـه  هراـصعزا  نازاـسوراد  ریخا ، ههدرد  فدـه  نیمه  ياتـسار  رد  داد و  قوس  ییوراد  ناـهایگ  فرـصم 
ياه نغور  يواح  ییوراد  ناـهایگ  [. 3] تسا هتفرگ  رارق  همه  دـییات  دروـم  اـه  نآ  تبثم  تارثا  هک  دـنا  هدرک  هضرع  رازاـب  هب  هتخاـس و 
دروم ییوراد  عیانـصرد  مهم  هایگ  کی  ناونع  هب  ملک  هاـیگ  تسا . راد  باـعل  داوم  اهدـیئونوالم و  ینیئتورپ ، داوم  اهدـیئ  ولاـکلآ  يرطع ،
يارب هایگ  نیا  زا  ماوع  نامز  نآ  رد  ددرگ . یم  زاب  حیـسم  دالیم  زا  لـبق  لاـس  هب 600  ناـنوی  رد  ملک  زا  هدافتـسا  تسا . هتفرگ  رارق  هجوت 

دنمشزرا ياهدیئولاکلآ  دوجو  تلع  هب  دنرک . یم  هدافتـسا  ادص  هدننک  فاص  لصافم و  درد  مخز ، نامرد  اه ، يزیر  هدعم  زا  يریگولج 
. تسا هدش  نایب  زین  نآ  صاوخ  یفرعم و  مهم  رایـسب  ییوراد  هایگ  کی  ناونع  هب  اه  هپوکامراف  رثکا  رد  ملک  هشیر ي  یـشیور و  رکیپ  رد 
( روموت دـض   ) يزـالپوئن یتنآ  رثا  ود  ره  هک  تاتایـسویتوزیا " ناـفاروفلوس "و"   " ریظن مهم  ياهدـیئولاکلآ  ندوب  اراد  تلع  هب  هاـیگ  نیا 
رد داوم  داوم  نیا  دریگ . یم  رارق  هدافتـسا  دروم  عیانـص  نیارد  هک  تسا  لاـس  دودح 30  هتـشاد و  يزاسوراد  رد  یـصاخ  تیمها  دنراد ،

هدرک و تیوقت  ار  ندـب  یعافد  متـسیس  هدـعم  ناطرـس  نارامیب  رد  ناـفاروفلوس  [. 4] دـنراد دربراک  زین  اه  ناطرـس  یخرب  یناـمرد  یمیش 
هایگ نیا  دنک . یم  نامرد  ار  هدعم  ناطرس  هدرب و  نیبزا  ار  دنوش  یم  هدعم  ناطرـس  هدعم و  مخز  ثعاب  هک  ار  يرولپیرتکابوکیله  يرتکاب 

[ 2 .] دوش یم  هتشاک  عیسو  حطس  رد  ناملآ  ناتسلگنا و  هیسور ،  ياه  روشک  رد 
ملک : هایگ  تاصخشم 

هک هلاسود  هلاس و  کی  یهایگ  تسا  یهایگ  ملک  دـشاب . یم   Cruciferae هداوناخزا ( Brassica oleracea  ) یملع مان  اب  ملک 
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ناتـسلگنا لحاوس  یموب  وردوخ و  ملک  دشابیم  کیراب  زارد و  نیجروخ ، تروصب  نآ  هویم  هدوب و  رادجوم  فاصان و  ياه  گرب  ياراد 
یم  C و A، B1، B2 نیماتیو زا  ینغ  ملک  [. 5] دوش یم  تشک  يزبس  ناونعب  ایند  رـسارسرد  ملک  فلتخم  ياه  هتیراو  تسا . هنارتیدـم  و 

گرب هشیر و  نآ  ییوراد  هدافتسا ي  دروم  تمسق  هک  تسا  تانایـسویتوزیا  لودنیا و  نافاروفلوس ، ياهدیئولاکلآ  يواح  هایگ  نیا  . دشاب
درد وناز ، ياهدرد  هدـنهد  نیکـست  ادـص ، هدـننک  فاـص  یـسنج ، ياوق  كرحم  ملک  هاـیگ  یناـمرد  صاوخ  رظن  زا  دـشاب . یم  نآ  ياـه 

ساـمآ و مروت و  يارب  هدـشدرخ  تروص  هب  هک  هدـش  تشک  اـی  وردوـخ و  ملک  گرب  دامـض  هدوـب و  شخب  ورین  روآ ، باوـخ  لـصافم ،
دوجوم مومـس  ندرب  نیب  زا  اذـغ و  مضه  هب  هدـش  هتخپ  ای  ماخ  تروص  هب  وردوخ  ملک  گرب  دوش . یم  لامعتـسا  لصافم  درد  اهروموت و 

[. 6] دراد دنک  یم  کمک  دبک  رد 
ملک : ینامرد  هقباس 

 ، اه يزیر  نوخ  زا  يریگولج  يارب  هایگ  نیازا  ماوع  نامز  نآرد  . ددرگ یم  زاب  حیـسم  دالیمزا  لبق  لاـس  هب 600  نانویرد  ملکزا  هدافتسا 
هشیرو ي یشیور  رکیپ  رد  دنمشزرا  ياه  دیئولاکلآ  دوجو  تلع  هب  دنرک .. یم  هدافتـسا  ادص  هدننک  فاص  لصافم و  درد  مخز ،  نامرد 

ندوب اراد  تلع  هب  هایگ  نیا  . تسا هدـش  نایب  زین  نآ  صاوخ  یفرعم و  مهم  رایـسب  ییوراد  هایگ  کی  ناونع  هب  اه  هپوکامراف  رثکا  رد  ملک 
یـصاخ تیمها  دـنراد ،  ( روموت دـض  يزـالپوئن (  یتـنآرثا  ودره  هک  تاتایـسویتوزیا "  ناـفاروفلوس " و "  ریظن "  مهم  ياـه  دـیئولاکلآ 

[ 7 .] دریگ یم  رارق  هدافتسا  دروم  عیانص  نیا  رد  هک  تسا  لاس  دودح 30  هتشاد و  يزاسورادرد 
ملک : ینامرد  صاوخ 

. تسا نوگاـنوگ  ياـه  گـنر  هب  دراد و  یفلتخم  ماـسقا  ملک  دراد . نهک  یخیراـت  هک  تسا  یکاروخ  فورعم  ياـه  يزبـس  زا  یکی  ملک 
تکرح تسا و  یبوخ  رایـسب  روآ  باوخ  دزاـس و  یم  وکین  دـهد و  یم  ـالج  ار  راـسخر  ملک ، يرمق . ملک  زمرق ، ملک  زبـس ، ملک  دـننام : 

كاپ دایز  قرع  دساف و  طالخا  زا  ار  ندـب  هتخپ ، ملک  . دـنک یم  فاص  ار  ادـص  هایگ ،  نیا  فرـصم  دـنادرگ . یم  ناسآ  ار  اپ  ون  ناکدوک 
ینوخ مک  دض  شراوگ ،  هاگتـسد  مرک  دـض  هثل و  يزیرنوخ  دـض  ملک ، مخت  تسا . رثوم  وناز  رمک و  درد  هفرـس و  نامرد  رد  ودـنک  یم 

یلـسانت يراردا و  ياـه  گنـس  نتفر  نیب  زا  ثعاـب  ملک ، ندروخ  رد  تموادـم  [. 8] دـهد یم  شیازفا  ار  مشچ  رون  ییاـنیب و  هوـق  هدوـب و 
هایگ نیا  تسا . یبوخ  رایـسب  يوراد  راد ، هروش  رـس  يوم  يوشتـسش  شراخ و  يارب  يدرگوگ  داوم  ندوب  اراد  تلع  هب  ملک  دش . دهاوخ 
ياه مخز  نامرد  يارب  [. 10] دور یم  راک  هب  ءاعما  مرک  هجلاعم  يارب  هدوب و  هروفلـس  سناسا  کـی  ياراد  هک  تسا  نوخ  هدـننک  هیفـصت 

نادـند و يدرز  عفر  ناهد ، ياه  شوج  نامرد  يارب  ملک  هتخوس  تسا . دـیفم  وج  درآ  اب  ملک  گرب  داـمپ  یناطرـس ، ياـه  مخز  قیمع و 
دوخ رثا  ات  دننک  رارکت  ار  راک  نیا  دنلامب و  رظن  دروم  لحم  رد  ار  ملک  هتخوس  دـیاب  روظنم  نیا  يارب  تسا . رثؤم  وم  شزیر  زا  يریگولج 

تیوقت يارب  ماخ ، ملک  هریـش  دنک . یم  فرطرب  ار  یتسوپ  ياه  هکل  دشاب ، هدش  هتخپ  بآ  اب  هک  ملک  مخت  مرگ  ندروخ 6/25  دشخبب . ار 
ملک گرب  [. 9] دنک یم  هزیکاپ  ار  اه  هدور  هدعم و  یطاخم  ياهاشغ  ماخ ، ملک  هریـش  تسا . دیفم  دنراد  نهآ  دوبمک  هک  یـصاخشا  نوخ 

هدافتسا نآ  زا  ندب  ياضعا  مامت  تساهدرد و  همه  ياود  هک  تسا  يریـسکا  ملک  . تسا رثؤم  یتسوپ  ياه  یتحاران  ینامرد  يارب  هدش ، هل 
یم نامرد  ار  شوگ  ینیگنس  ملک  دهد . یم  مایتلا  ار  ریساوب  ياه  مخز  ملک  دروآ . ماود  ملک  لباقم  رد  هک  تسین  يدرد  چیه  دننک و  یم 
دراد درگوگ  میـسلک و  يدایز  رادقم  ملک  ياهگرب  اریز  دیروخب . دالاس  تروص  هب  اذـغ  زا  لبق  ار  زمرق  ای  زبس  ملک  ماخ  ياه  گرب  . دـنک
يارب ملک  پوس  فرـصم  [. 11] تسا ینوخ  مک  ناـمرد  نیرتـهب  ملک ، ماـخ  گرب  دـالاس  تسا و  دـیفم  هزادـنا  یب  نوخ  تیوقت  يارب  هک 

ملک . دراد يرثؤم  جیاتن  يدرز )  ) ناقری دبک و  ضارما  هجلاعم  رد  زمرق  ای  دیفـس  ملک  گرب  تسا . دیفم  دـیدش  هفرـس  تیـشنورب و  هجلاعم 
نآ هب  هرک  لـفلف و  دـیزپب و  بآ  اـب  ار  ملک  لـگ  اـی  ملک  گرب  دـیاب  روظنم  نیا  يارب  تسا ، لاهـسا  هجلاـعم  يارب  یعیبط  يوراد  نیرتـهب 
یم ناـمرد  ار  هیلک ) یکرچ  مرو   ) تیرفن يراـمیب  مـلک ، فرـصم  . دـینک فرـصم  اذـغ  ناوـنع  هـب  هتـشرب  ناـن  هرک و  اـب  دـینک و  ینـشاچ 

ندراذگ هلیسو  هب  ار  ملک  گرب  رگا  . دوش یم  درد  نیکـست  بجوم  مومـس  عفد  ببـس  هب  تیرفن  هب  نایالتبم  يارب  ملک  فرـصم  [. 12] دنک
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درد نیکست  يارب  دامـض )  ) مهرم نیا  دیراذگب  دنک  یم  درد  ندب  رد  هک  ییاهاج  يور  هدروآ و  رد  دامپ  تروص  هب  نآ  يور  غاد  يوطا 
ياه مرک  مامت  يروخ  هوهق  قشاق  کی  راب  ره  قشاـق و  هس  هنازور  ملک ، تبرـش  فرـصم  [. 14] تسا رثؤم  کیتایـس  مسیتامر و  باصعا و 

یتسس نامرد  يارب  تسا و  دیفم  یلاع و  رایـسب  ياهاذغ  زا  یکی  دی ، کینـسرا و  دایز ، کهآ  نتـشاد  تلع  هب  ملک  . دنک یم  عفد  ار  ندب 
دوجو درگوگ ) سناسا   ) درگوگ نهآ و  ياهدیـسکا  ساتپود ، تارتین  تافلوس ، حالما  ملک  رد  . درادـن ریظن  ینوخ  مک  لس و  ناوختـسا ،

[. 15] دراد
هدعم : ناطرس  يرامیب  یفرعم 

ناطرس هب  التبا  دعتسم  ندب  رگید  ياضعا  زا  کی  ره  لثم  تسا و  شراوگ  هاگتـسد  زا  یـشخب  مکـش و  رد  دوجوم  ياضعا  زا  یکی  هدعم 
دننام و هسیک  يوضع  هدـعم  دوشیم . هدـعم  دراو  ناهد  زا  يرم ، مان  هب  ياهلول  قیرط  زا  دـش ، هدـیعلب  هدـیوج و  اذـغ  هکنیا  زا  سپ  تسا .

هناگجنپ قطانم  نیا  زا  مادک  ره  رد  ناطرس  دنکیم . حشرت  اذغ  هیلوا ي  مضه  يارب  یفلتخم  تاحشرت  هک  تسا  فلتخم  تمسق  ياراد 5 
هدـیمان یطاخم  هیال ي  هیال ، نیرتیلخاد  تسا . توافتم  التبا  لـحم  بسحرب  يدوبهب  نازیم  مئـالع و  یهاـگ  دوش و  عورـش  تسا  نکمم 

زین يدوبهب  لامتحا  دنک ، ذوفن  نیریز  ياهتفاب  هب  ناطرـس  هچ  ره  دوشیم . عورـش  تمـسق  نیا  زا  زین  هدعم  ياهناطرـس  رثکا  دوشیم و 
هک تسا  ییاهناطرس  هتـسد  زا  هدعم و  رد  میخدب  ياهلولـس  لرتنک  زا  جراخ  دشر  زا  تسا  ترابع  هدعم  ناطرـس  [. 16] دباییم شهاک 

. دوشیم داجیا  هدعم  ياههیال  رد  یتارییغت  دوش ، داجیا  یعقاو  يانعم  هب  ناطرـس  هکنیا  زا  لبق  یلو  دنکیم ، دـشر  یمارآ  هب  نایلاس و  یط 
صیخـشت یتخـس  هب  ییادتبا  لحارم  رد  هدعم  ناطرـس  لیلد ، نیمه  هب  دیاش  دوشیمن و  هدید  ینادنچ  مئالع  ییادتبا  لحارم  رد  هنافـسأتم 
هکدوشیم نمزم  هدـعم ) باهتلا  مخز و   ) تیرتساـگ هب  رجنم  زین  يرولیپ " رتکاـب  وکیله   " ماـن هب  يرتکاـب  یعوناـب  تنوفع  دوشیم . هداد 

روظنم هب  ًالبق  هک  هدـعم  يور  یحارج  هقباـس  لـکلا و  فرـصم  راگیـس ، ندیـشک  دوش . یم  هدـعم  ناطرـس  بجوم  دارفا  رثکا  رد  ـالومعم 
[. 13] دشاب یم  يرامیب  نیا  هب  التبا  لیالد  رگید  زا  دشاب ، هدش  ماجنا  مخز  لرتنک 

نآ : یهایگ  نامرد  هدعم و  ناطرس  میالع 
زا هک  مکش (  رد  هدوت  ساسحا  و  کیرتساگ ) یپا  مکش و  ینایم  یناقوف ، تمـسق   ) مکـش هیحان  رد  درد  زا : دنترابع  هدعم  ناطرـس  میالع 

ینوخ مک  هیوناث ي  میالع  نیا  دناوت  یم  هک  یلاح  یب  فعـض و  یگتـسخ و  ساسحا  دـشاب ،) یم  يرامیب  نیا  هتفرـشیپ  سررید و  میالع 
بآ ندش  عمج   ) تیسآ مکش و  عاستا  اب  یهاگ  هک  نزو  شهاک  یتشوگ و  ياهاذغ  هب  ییاهتشا  یب  هژیو  هب  ییاهتشا ، یب  نینچمه  دشاب .
زین یهاگ  [. 17] ددرگ هدور  دادـسنا  ثعاـب  دـناوت  یم  تروص  نیارد  هک  دـشاب  هدوت  اـب  هارمه  تسا  نکمم  دوـش . یم  هارمه  مکـش ) رد 
یم هیحان  نیا  رد  یگرزب  ثعاب  هک  ندرگ  هیحان  يوافنل  ددغ  يریگرد  دـننام  دـننک  یم  هعجارم  کشزپ  هب  کیتاتـساتم  میالع  اب  نارامیب 

يرتکاب ناطرس  نیا  داجیا  لماع  نیرتمهم  تسا . دبک  يریگرد  هناشن  هک  مکـش  یگدمآرب  يدرز و  دننام  زاتـساتم  رگید  میالع  ای  دوش و 
ثعاب هدعم  رد  هک  يرولپیرتکابوکیله  يرتکاب  ندرب  نیب  زا  اب  ملک  هایگ  رد  دوجوم  نافاروفلوس  دیئولاکلآ  . دشاب یم  يرولیپ  رتکاب  وکیله 

[. 14] دنک یم  نامرد  ار  نآ  دنوش ، یم  هدعم  ناطرس  هدعم و  مخز  داجیا 
ثحب : جیاتن و 

ییوراد ناهایگ  کمک  هب  ناسنا  تسا و  نیمز  هرک  يور  رب  ناسنا  تسیز  خـیرات  تمدـق  هب  ییوراد  ناهایگ  اب  اه  يرامیب  ناـمرد  هقباـس 
ورادودراد ار  نامرد  شقن  یعیبط  لماوع  همه  هکلب  دوش  یمن  نامرد  ییایمیـش  ياه  وراد  اب  اهنت  ناسنا  دـنک .  یم  هدرک و  نامرد  ار  دوخ 

. دوش یم  بوسحم  یهلا  گرزب  ياه  تمعن  زا  یکی  تعیبط  رد  ناهایگ  دوجو  . دـنک یم  افیا  اه  يرامیبرارب  رد  ار  يریگـشیپ  شقن  اتیاهن 
نافاروفلوس دـیئولاکلآ  هک  دـشاب  یم  يرولیپ  رتکاب  وکیله  يرتکاب  اب  تنوفع  هجیتن  هک  تسا  عیاش  ياـه  يراـمیب  زا  یکی  هدـعم  ناـطرس 

هنالاس كانرطخ  يرامیب  کی  يارب  یهایگ  ناـمرد  هار  کـی  نیا  ودـنک  یم  ناـمرد  ارنآ  يرتکاـب  نیا  ندرب  نیب  زا  ملک  هاـیگ  رد  دوجوم 
دشاب . یم  دریگ  یم  ار  ناسنا  اه  نویلیم  ناج 
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نآ هرابرد  ياه  یندناوخ  ریس و  صاوخ 

يارب جیار  لاوس  هایگ و  نیا  یسانش  هایگ  تایصوصخ   ، تارـضم  ، ایازم نآ ،  دعاونا   ، ریـس صاوخ  هرابرد  یبلاطم  دینک  یم  هعلاطم  هچنآ 
 . دراد ربرد  ار  نآ  فرصم  زا  دعب  ناهد  يوب  نتفر  نیب  زا 

ریس یبط  صاوخ 
يارب ریخا  ياـهلاس  رد  نآ  هدافتـسا  دروم  نیرتشیب  تسا و  هتفرگ  رارق  هدافتـسا  دروم  یکـشزپ  ياـهدربراک  يارب  شیپ ، اهتدـم  زا  ریس 

زایپ هشیر  رد  یلاعف  تابیکرت  تارهاظ  نیـسیلآ ، لماش  روفلوس  تابیکرت  تسا . هدوب  نآ  یبورکیم  دض  تیـصاخ  یقورع و  یبلق -  دراوم 
تسا . ریس  هایگ 

فرـصم یبناج  تارثا  الومعم  دنتـسه . یتکالپ  دـض  تیلاـعف  یبرچ و  هدـنهد  شهاـک  مئـالع  اـما  مهم  تاریثاـت  هدـنهد  ناـشن  تاـعلاطم 
، دننکیم هدافتسا  داقعنا  دض  ياهوراد  زا  هک  ینارامیب  اما  درادن ، اهوراد  مسیلوباتم  رب  يریثات  ارهاظ  ریـس  تسا . لوادتم  ریغ  فیفخریس و 

يراددوخ ریس  ندروخ  زا  یحارج  زا  شیپ  زور  ات 10  دیاب 7  دننکیم  یحارج  هک  يدارفا  ور  نیا  زا  دننک . طایتحا  ریس  فرـصم  رد  دیاب 
هایگ نیا  تسا . هتـشاد  هدافتـسا  دروم  یکـشزپ  فادها  يارب  لاس  نارازه  ریـس  دنکیم . رتینالوط  ار  يزیرنوخ  نامز  ریـس  هک  ارچ  دـننک 

هدافتـسا شخبافـش  دراوم  يارب  ریـس  زا  اهیمور  اهینانوی و  اهیلباب ، نایرـصم ، تسا . هتـشاد  دربراـک  نیچ  بط  رد  لاـس  لقادح 3000 
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دناهدرکیم .
، خیرات لوط  رد  دوشیم . هدافتسا  ایراقناق  زا  يریگشیپ  يارب  هدننک  ینوفع  دض  هدام  ناونعب  ریـس  زا  زین  مود  لوا و  یناهج  ياهگنج  رد 

یخرب هدـش و  هدافتـسا  اهیگدـیزگرام  اـهتنوفع و  ـالاب ، نوخ  راـشف  لـماش  فـلتخم  ياـهیتحاران  ناـمرد  يارب  اـیند  رـساترس  رد  ریس 
زورب رطخ  شهاک  لورتسلک و  نازیم  شهاک  يارب  ریس  زا  رضاح  لاح  رد  دندرکیم . هدافتـسا  یناطیـش  حاورا  عفد  يارب  نآ  زا  اهگنهرف 

. دوشیم هدافتسا  نآ  یبورکیم  دض  صاوخ  زا  يدنم  هرهب  يارب  زین  یقورع و  یبلق -  ياهيرامیب 
هک اجنآ  زا  درک . هدافتـسا  هدـش  هتفرگ  نغور  ای  کشخ و  هزات ، تروص  هب  ناوتیم  نآ  زا  دراد . یکـشزپ  فرـصم  ریـس  هایگ  هشیر  زاـیپ 
رد نونکات  ریـس  دراد . يرتمک  یبط  تردـق  هتخپ  ریـس  اذـل  دـنوشیم ، لاعف  ریغ  هدـید  ترارح  رثا  رد  هایگ  نیا  رد  دـیفم  تابیکرت  یخرب 

صاوخ يارب  کیژولویمدـیپا  ياهیـسررب  رد  شیامزآ و  هلول  رد  ناسنا و  تاـناویح و  يور  رب  ینیلاـب  ياـهشیامزآ  رد  یعیـسو  حـطس 
رد ار  هسیاـقم  هـک  تـسا  هدوـب  تواـفتم  ناـسنا  يور  رب  اـهشیامزآ  تـیفیک  تـسا . هـتفرگ  رارق  هعلاـطم  دروـم  نآ  یکــشزپ  هناگدــنچ 

( یبرچ  ) دیپیل حطس  يوررب  ریس  تاریثات  یقافتا  عونتم و  یکینیلک  ياهشیامزآ  زا  يرایسب  رد  تسا . هدرک  راوشد  فلتخم  ياهشیامزآ 
تسا . هدش  هعلاطم 

شقن نوخ  لورتسلک  حطـس  شهاـک  رد  ریـس  فرـصم  هک  دـش  صخـشم  تفرگ ، تروص  اـت 1994  ياـهلاس 1993  رد  یتاـشیامزآ  رد 
نوخ یبرچ  شهاک  رد  تدم  هاتوک  فیفخ و  ریثات  ریس  هک  دوشیم  هتفگ  نارامیب  هب  یکینیلک ، مهم  ياههیـصوت  ساسا  رب  دراد . یـساسا 
ریثات دناوتیم  ریـس  هک  دننادب  دیاب  دـنراد  ار  بلق ) ای  قورع  رد  ینوخ  هتخل  لیکـشت   ) سوبمورت يرامیب  هب  التبا  هقباس  هک  ینارامیب  دراد .

هب التبا  رطخ  شهاک  تیـصاخ  هایگ  نیا  هک  دوش  هیـصوت  نارامیب  هب  دیاب  هوالع  هب  دشاب . هتـشاد  اهتکالپ  عمجت  يور  هب  مهم  اما  كدـنا 
. دراد ار  هدور  هدعم و  ناطرس  هژیوب  ناطرس 

یسانش  هایگ  رظنم  زا  ریس 
یکاروخ هدافتسا :  هوحن 

Garlic ریس صاوخ : 
Allium sativum یملع مان 

یسانش هایگ 
ات 12 زا 5  بکرم  مروتم و  نآ  ینیمز  ریز  تمـسق  دـسر .  یم  زین  رتمیتناـس  عافترا 40  ات  نآ  هقاـس  هک  یمئاد  یفلع و  تسا  یهاـیگ  ریس 

گنرب لکـش  يراون  کیراب و  نآ  ياهگرب  دـشاب .  یم  دیفـس  هب  لیام  يرتسکاخ  گـنرب  فیرظ  كزاـن و  ياـهاشغ  رد  روصحم  هعطق و 
دوش .  یم  رهاظ  هقاس  ياهتنا  رد  رتچ  کی  تروصب  هک  گنر  یتروص  کچوک و  نآ  ياهلگ  هریت و  بس 

دشاب .  یم  اهنآ  دب  يوب  لیلدب  دیاش  هک  دنراد  مه  اب  کیدزن  يا  هطبار  زایپو  ریس 
دای نآ  زا  دوخ  ياه  هتشون  رد  ناتساب  رعش  رموه  تسا .  هتفر  یم  راکب  اهاذغ  ندرک  معط  شوخ  ناگردم و  یئایموم  يارب  میدق  رصم  رد 

 . تسا هدرب 
 . دندرک یم  هدافتسا  نآ  زا  دنتخانش و  یم  ارنآ  حیسم  دالیم  زا  لبق  زا  ایناپسا  اپورا و  رد  مدرم 

لئاق ریس  يارب  فلتخم  تیصاخ  میدق 61  نادنمشناد  زا  رگید  یکی  هدرک و  دای  نآ  صاوخ  زا  دوخ  ياه  هتـشون  رد  بط  ملع  ردپ  طارقب 
 . تسا هدش 
ریس  عاونا 

 . تسا رت  يوق  رگید  عاونا  زا  هدوب و  دیفس  تسوپ  ياراد  ریس  عون  نیا  دوش .  یم  هدیمان   Greole مانب ییاکیرمآ  ریس  -1
 . دسر یم  رتمیتناس  هب 8  نآ  رطق  یهاگ  تسا و  رت  تشرد  هیقب  زا  هک  یتیهات  ریس  -2
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دنیامرف :  یم  دنا و  هدش  لئاق  فلتخم  تیصاخ  ریس 70  يارب  ص )  ) دمحم ترضح 
مدرم هب  دیاین و  دجـسم  هب  هدروخ  زایپو  ریـس  هک  سکنآ  اما  تسا  درد  داتفه  ياود  ریـس  اریز  دـینک  هدافتـسا  دـیناوت  یم  ات  ریـس  يزبس  زا 

( ناهد دب  يوب  تلع  هب   .) دوشن کیدزن 
یئوراد : صاوخ 

یم فرـصم  اذغ  معط  رییغت  يارب  دوش  یم  لصاح  بآ  راخب  اب  ریـس  ریطقت  رثا  رد  هک  ریـس  سناسا  تسا  کشخ  مرگ و  ناریا  میدـق  بط 
 . دوش

 . تسا هدننک  ینوفع  دضو  نکشداب  ریس  (1
 . دهد یم  شیازفا  اهیرامیب  لباقم  رد  ار  ندب  تینوصم  ریس  ندروخ  (2

 . تسا شک  مرک  ریس  (3
 . تسا ندب  هدننک  تیوقت  كرحم و  ریس  (4

نیا رگا  دینک ، لیم  سپـس  دییامن  هفاضا  نآ  هب  ومیلبآ  يروخ  ابرم  قشاق  کی  هدرک و  هدنر  ار  ریـس  زا  هبح  کی  دیناوتیم  ولگ  درد  يارب  ، 
 . تسا ماکز  یگدروخامرس و  يوراد  ریس  دشابیم . يدیفم  يوراد  ولگ  درد  يارب  دیهد  ماجنا  راب  دنچ  ار  راک 

دراد  لس  هجلاعم  رد  یبوخ  رثا  ریس  (6
دنک  یم  قیقر  ار  نوخ  ریس  (7

دراد سفن  یگنت  رد  یبوخ  رثا  ریس  (8
 . درب یم  نیب  زا  ار  هشعر  هوقل و  ریس  موادم  ندروخ  (9

. دنک یم  بوخ  ار  لصافم  ياهدرد  درب و  یم  نیب  زا  ار  هدعم  تبوطر  نیاربانب  تسا  کشخ  مرگ و  نوچ  ریس  (10
 . دشاب یم  سرقن  کیتایس و  لصافم ،  ياهدرد  هدننک  نامرد  ریس  (11

تسا .  دیفم  رایسب  جازم  درس  صاخشا  رد  مرپسا  دیلوت  شیازفا  یسنج و  يورین  تیوقت  يارب  ریس  (12
دوش .  نامرد  اهنآ  يرامیب  ات  دنروخب  ریس  امتح  دیاب  دننک  یم  راردا  هرطق  هرطق  هک  یئاهنآ  (13

 . درب یم  نیب  زا  ار  هدعم  درد  هیر و  ياه  مخز  ریس  (14
دزاس .  یم  جراخ  هتسکش و  ار  هیلک  ياه  گنس  ریس  (15
تسا .  دیفم  نادند  تیوقت  يارب  دیزپب  هریز  اب  ار  ریس  (16

دهد .  یم  نیکست  ار  نادند  درد  نادند ،  هب  هتخپ  ریس  ندیلام  (17
دیفم مشچ  کلپ  ریز  یگردم  نوخ  عفر  يارب  دامـض  نیا  دـینک  تسرد  نآ  زا  يدامـض  دـینک و  طولخم  لسع  ابو  دـینازوسب  ار  ریـس  (18

تسا . 
تسا .  دیفم  جاسنا  ندروآ  بآ  عفر  يارب  ندوب  ردم  تلعب  ریس  (19
دینک .  هدافتسا  ریس  دامض  زا  اپ  فک  هچخیم  ندرب  نیب  زا  يارب  (20

تسا .  رثوم  رایسب  ریس  دامض  یبصع  یسمیتامر و  ياهدرد  عفر  تهج  (21
 : دینک هدافتسا  ریس  تبرش  زا  هطوبرم  ياهیرامیب  ماگنه  رد  یسفنت  هاگتسد  ندرک  ینوفع  دض  تهج  (22

نیا يارب  فرـصم  ردقم  دوش .  هل  ات  دیناشوجب  ارنآ  هدرک و  طولخم  دـنق  ای  رکـش  مرگ  بآ و 200  مرگ  اب 200  ار  ریـس  مرگ  ردقم 100 
تسا .  زور  رد  يروخپوس  قشاق  هس  روظنم 

دننکیم .  هدافتسا  ریس  زا  ناتسرامیب  ياضف  ندرک  ینوفعدض  يارب  اکیرمآ  ياه  ناتسرامیب  زا  یکی  رد  ادیدج  (23
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تسا .  هدرک  دیئات  ار  ریس  یشک  يرتکاب  رثا  داد و  ماجنا  ریس  يور  يدایز  تاشیامزآ  يوسنارف  فورعم  کشزپ  روتساپ  (24
تسا .  نوخ  ندش  هتخل  داقعنا و  دض  ریس  (25

شیپ لاسدنچرد  دور  یم  الاب  نآ  فرصم  دراد ، عویش  ازنالوفنآ  هکیماگنه  الومعم  تسا و  فورعم  نیلیس  ینپ  مانب  ریس  يوروش  رد  ( 26
دندرک .  فرصم  ریس  نت  يوروش 500  مدرم  درک  ادیپ  عویش  ازناولفنآ  هک 

درب .  یم  نیب  زا  ار  یناطرس  ياهلولس  ریس  ندروخ  (27
رثا زدیا  ضرم  يور  ریس  هک  تسا  دقتعم  دنک  یم  یققحت  زدیا  ضرم  يور  ادیرولف  هاگـشناد  رد  هک  ییاکیرمآ  نادنمـشناد  زا  یکی  (28

دراد .  تبثم 
روظنم 30 نیا  يارب  ریـس  فرـصم  ردقم  دهد .  یم  شهاک  ار   LDH رادقم دروآ .  یم  نیئاپ  ار  نوخ  لورتسلک  ردقم  ریـس  فرـصم  (29
هک تسا  تلع  نیدب  نیا  دور و  الاب  تسا  نکمم  لورتسلک  ردـقم  لوا  هام  دـنچ  رد  ریـس  فرـصم  اب  هک  تسا  بلاج  تسا .  زور  رد  مرگ 

دیاب دیـسر  لامرن  تلاحب  لورتسلک  هکنیا  زا  دـعب  ددرگ  عفد  اجنآ  زا  هک  دوش  یم  نوخ  لـخاد  هدـش و  جراـخ  جوسن  لـخاد  زا  لورتسلک 
گ درک .  فرصم  ماخ  ریس  فصن  يزور  نآ  يرادهگن  يارب 
 . دنک یم  يریگولج  همضاه  زاهج  ناطرس  زا  ریس  ندروخ  (30

دننک  یم  هدافتسا  ریس  زا  نوخ  راشف  ندروآ  نیئاپ  يارب  هک  تساه  نرق  اه  ینیچ  (31
تارضم : 

فعض دردرس ،  بجوم  صاخشا  یضعب  رد  نآ  زا  دایز  هدافتـسا  اریز  دوش  فرـصم  لادتعا  دحب  دیاب  دراد  يرایـسب  صاوخ  هکنآ  اب  ریس 
تسا  رضم  دنراد  لاهسا  هکیئاهنآ  يارب  ریس  دوش .  یم  ریساوب  ضراوع  مشچ و  فعض  یسنج ،  يورین 

دننک .  طارفا  ریس  ندروخ  رد  دیابن  تسا  فیعض  اهنآ  همضاه  متسیس  یلک  روطب  دنراد و  فیعض  هدعم  هکیئاهنآ 
هرک ای  ماداب  نغور  نآ  هب  یمک  هتخپ و  کمن  بآ و  اب  دیاب  ار  ریـس  نآ  تارـضم  عفر  يارب  دنروخب و  ریـس  دیابن  دنراد  تسوبی  هکیناسک 

دشابن .  رضم  ات  دینک  هفاضا 
ریس  هچخیرات 

هب طوبرم  ریس  دروم  رد  هدنام  ياج  هب  دانسا  نیرت  یمیدق  تسا . ریس  هایگ  ییوراد  ییاذغ و  فرـصم  دروم  ناهایگ  نیرت  یمیدق  زا  یکی 
. تسا هدنام  ياج  هب  حیسم  دالیم  زا  لبق  لاس  زا 2600  هک  تسا  نایرموس  ياه  هبیتک 

ياه سوریپاپ  رد  دنا و  هدوب  لئاق  نآ  يارب  ینامرد  تیصاخ  لقادح 22  هک  تسا  ناتساب  رصم  ياهوراد  نیرتمهم  زا  یکی  ریـس  نینچمه 
تسا . هدش  تبث  حیسم  دالیم  زا  لبق  لاس  زا 1550  هدنام  ياج  هب 

هک هک  نارگراک  دسیون : یم  دوخ  خیرات  رد  دنا و  هدرک  رفس  رصم  هب  حیـسم  دالیم  زا  لبق  لاس  رد 45  هک  نانوی  روهشم  خروم  تودوره 
هک دنک  یم  هفاضا  نینچمه  تردوره  دنا  هدرک  یم  هدافتسا  ریس  هچبرت و  زایپ ، يدایز  ریداقم  زا  دنا  هتشاد  هدهع  هبار  رـصم  مارها  تخاس 

زاین و دروم  ینوفع  ضارما  زا  يریگولج  تهج  هلاس  ره  ریس  يدایز  رایسب  ریداقم  رصم  مارها  هدنزاس  رگراک  رازه  تصش  دصیس و  يارب 
تسا . هدوب  فرصم 

، ییوراد رازاب  رد  دـنداد . لاـقتنا  رـصم  زا  نوریب  هب  ار  تاـیبرجت  نیا  سپـس  هتخومآ و  نایرـصم  زا  ار  ریـس  دـئاوف  فراـصم و  دوهی  ماوقا 
هک دنتـسه  نغور  يواـح  ياـه  لرپ  اـی  صرق و  هروطنت ،  تروص  هب  همه  زا  رت  شیب  هک  دراد  دوـجو  ریـس  ياـه  هدوارف  فـلتخم  لاکـشا 

. دوش یم  هداد  اهنآ  هرابرد  يا  هصالخ  تاحیضوت 
يوب ياراد  یلو  دراد  ار  ریـس  تیـصاخ  ناـمه  یبـیرقت  روط  هب  هک  تسا  ریـس  رد  دوجوم  داوم  یلکلا  یبآ  هراـصع ي  لـماش  ریـس  روطنت 

. دوش یم  هدافتسا  ییاج  رتمک  نآ  زا  لیلد  نیمه  هب  هدوب  دیدش 
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داوم تسا و  هزات  ریس  هیبش  يدودح  ات  نآ  صاوخ  تسا و  نآ  ییوراد  لکش  نیرتهب  هک  تسا  هدش  کشخ  ریس  ردوپ  يواح  ریـس  صرق 
. دراد دوجو  هزات  ریس  رد  هک  تسا  يداوم  رثکا  يواح  رین  نا  رد  دوجوم 

هدوبن ریس  يوب  ياراد  اذل  دنتسه ، شکور  ياراد  اه  صرق  نیا  هک  اج  نآ  زا  و  تسا ، لکـش  نیا  هب  ناهج  ردریـس  ياهدروارف  نیرت  شیب 
. دسر یم  ماشم  هب  ناهد  زا  ریس  يوب  یمک  ندروخ  زا  دعب  یلو 

ریـس دننام  زین  هدرک  خرـس  ای  ینتخپ و  ياهاذغ  رد  ای  یـشرت و  لکـش  هب  ریـس  صاوخ  ایآ  هک  تسا  نیا  دنراد  دارفا  رثکا  هک  یمهم  لاوس 
؟ تسا هزات 

هبح تسوپ  هک  ینامز  ات  ریس  رد  دوجوم  تابیکرت  لاثم  روط  هب  تسا و  هدیچیپ  يدایز  دح  ات  ریس  رثا  مسیناکم  تابیکرت و  یملع ،  رظن  زا 
اب نآ  ندش  رواجم  ریـس و  ندش  هل  ضحم  هب  ینعی  تسا ، توافتم  یمک  دوش  درخ  هدنک و  تسوپ  ریـس  هک  ینامز  اب  دشاب  هدـشن  ادـج  اه 

دهد . یم  يور  نآ  رد  یتارییغت  اوه 
رتمک نآ  صاوخ  دوش  هداد  ترارح  رت  شیب  ریس  هچ  ره  دنتـسه . ساسح  ترارح  هژیو  هب  اوه و  هب  تبـسن  ریـس  رثوم  یلـصا و  داوم  نوچ 

. دوش یم 
ای ینتخپ و  ياهاذغ  زا  هناخزپشآ  رد  هک  ییوب  نامه  تسا . هزات  ریس  زا  رت  مک  بتارم  هب  هدش  خرـس  هتخپ و  ياهاذغ  رد  ریـس  رثا  نیاربانب 
یم دـعاصتم  مک  مک  ترارح ،  هجرد  زا 60  رتالاب  هک  تسا  ریـس  يدرگوگ  داوم  هب  طوبرم  دسر  یم  ماشم  هب  ریـس  يواح  هدـش ي  خرس 

دنوش .
يراد و هگن  نامز  هکرـس  طیحم ،  تارارح  هب  هک  دش  دهاوخ  یتارییغت  شوخ  تسد  دـیآ  یم  رد  یـشرت  تروص  هب  یتقو  ریـس  نینچ  مه 

تسا . ریس  هب  هیبش  یصاوخ  ياراد  داروم  رثکا  رد  یلو  دراد  یگتسب  لیبق  نیا  زا  ییاهروتکاف 
ریس :  دروم  رد  جیار  لاوس  کی 

ریس هبح ي  ناوت  یم  ایآ  دنسرپ  یم  دارفا  یضعب  هک  نیا  تسا  ریس  ناگدننک  فرصم  زا  يرایسب  لاوس  دروم  هک  يرگید  مهم  رایسب  هتکن 
؟ دنوش دنم  هرهب  نآ  صاوخ  زا  مه  دنک و  داجیا  ناهد  رد  يرت  مک  يوب  مه  ات  دیعلب  ندیوج  نودب  ار 

هراپ ای  ندش  هل  اه  لولـس  زا  داوم  نیا  جورخ  طرـش  دـنوش . يراد  هگن  نآ  ياه  لولـس  رد  ناهایگ ، رد  دوجوم  داوم  مامت  هک  تفگ  دـیاب 
دروم هدـش ) بایـسآ  ای  درخ   ) ردوپ ای  هدـش و  هل  تروص  هب  ناهایگ  هک  یتقو  اـت  نیارباـنب  تساـه  لولـس  هراوید ي  نتـسکش  اـی  ندـش و 

. دوش یم  عفد  نآ  مظعا  تمسق  هدشن و  جارختسا  ندب  رد  اه  نآ  رثوم  داوم  دنریگن . رارق  فرصم 
گرزب ياه  هکت  ای  هبح  تروص  هب  هک  یتروص  رد  دوش و  یم  دازآ  ندـب  رد  نآ  زا  يرت  شیب  داوم  دوش  هل  رت  شیب  ریـس  هچ  ره  نیاربانب 

 . دسر یم  ندب  هب  نآ  رثوم  داوم  رادقم  نیرتمک  دوش ، فرصم 
هب ندش  دراو  زا  سپ  ریس  يدرگوگ  تابیکرت  نوچ  درادن  دوجو  یهار  ناهد  زا  ریـس  يوب  لماک  ندرب  نیب  زا  يارب  هک  نیا  رگید  هتکن ي 

. درادن ناهد  هب  یطابترا  دوش و  یم  عفد  ندب  تسوپ  اه و  هیر  هار  زا  نوخ  ندب و 
شوخ ای  داوم و  یضعب  طقف  اذل  دنوش  یم  جراخ  ندب  قرع  اب  هیر و  زا  مدزاب  رد  دنتـسه  ریـس  يوب  لوئـسم  هک  يدرگوگ  تابیکرت  ینعی 

 . دنهد شهاک  ار  ریس  يوب  یمک  ای  هداد و  رییغت  ار  ناهد  يوب  یئزج  تقوم و  روط  هب  دنناوت  یم  اه  هدننک  وب 
هلاقم :  عبانم 

 www.parsiteb.com
www.iranmania.com

 www.persiandiet.com
http://www.foodna.ir عبنم :
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دیورب ناطرس  گنج  هب  ملک  اب 

لماش اهيزبس  زا  هورگ  نیا  هداوناخ  تسا . دیفم  دنمدوس و  رایسب  ناسنا  تمالس  يارب  ملک  عاونا  فرصم  ییاذغ ،  مولع  ناققحم  هتفگ  هب 
تسا . چیپملک  يرمق و  ملک  ملک ، لگ  لسکورب ، ملک  یلکورب ، ملک  گرب ، ملک 

نیرتمهم زا  تسا . میسلک  رفسف و  درگوگ ، نتوراکاتب ،  ، A نیماتیو ریظن  يرصانع  ياراد  کیلوفدیسا و  نیماتیو C و  زا  ینغ  ملک  عاونا 
درک . هراشا  ناطرس  زا  يریگشیپ  رد  اهنآ  ریثات  هب  ناوتیم  ملک  لگ  یلکورب و  شفنب ، ملک  اصوصخ  هداوناخ  نیا  صاوخ 

، هدـعم هدور ، ناطرـس  رطخ  اه  يزبس  نیا  لیلد  نیمه  هب  دراد ، شقن  نآ  یناطرـسدض  تیـصاخ  داـجیا  رد  ملک  عاونا  رد  دوجوم  لودـنیا 
تسا و يوق  شکبورکیم  ملک ، هک  تسا  نآ  زا  یکاح  یهاگـشیامزآ  تاعلاطم  دـنهدیم . شهاـک  يداـیز  رایـسب  دـحات  ار  هیر  هنیس و 

ملک ناویل  کی  يرلاـک ، ماخ 25  ملک  ناویل  کی  رد  دربیم . نیب  زا  ار  ینوفع  ياـهيرامیب  زا  يرایـسب  دـلوم  ياـهيرتکاب  اـهسوریو و 
تسا . هتفهن  يژرنا  يرلاک  اهنت 10 ملک  لگ  مرگ  يرلاک و 100  هتخپ 40 

لسکورب  ملک 
لکـش هب  دنزیم و  نوریب  اهگرب  رتچ  ریز  هایگ  هقاس  فارطا  رد  هک  تسا  یمروتم  ياههناوج  لومعم  روط  هب  نآ  هدافتـسا  دروم  تمـسق 

عنام تسا و  دـیفم  رایـسب  رادراب  نانز  يارب  ملک  عون  نیا  رد  دوجوم  تالوف  دـیآیمرد . قدـنف  هزادـنا  هب  تفـس  زبس و  یتشوگ  ياههدـغ 
ور نیا  زا  تسا . دـیفم  یقورع  یبـلق  ياـهيرامیب  زا  يریگـشیپ  رد  تـالوف  رگید  يوـس  زا  دوـشیم . نینج  یبـصع  متـسیس  صقاوـن  زورب 
هب زمرق  ملک  رثا  تسا  رکذ  لباق  دـننک . فرـصم  يزبس  نیا  زا  بترم  تروص  هب  تسا  بوخ  دـناهدش ، هتکـس  راچد  راـب  کـی  هک  يدارفا 

تسا . ربارب  دنچ  دارفا  نیا  يارب  نآ  رد  دوجوم  نپوکیل  رطاخ 
یلکورب  ملک 

یـسوسحم روط  هب  هک  تسا  ناـفاروفلوس  ماـن  هب  ياهداـم  ياراد  تسا . رترثوم  ناطرـس  زا  يریگـشیپ  رد  یلکورب  ملک ، هداوناـخ  ناـیم  رد 
دـشر ثعاـب  هک  ار  یفاـضا  نژورتـسا  نآ  رد  دوـجوم  لودـنیا  دـهدیم . شهاـک  ار  یناطرـس  ياهلولـس  ریثـکت  نازیم  هزادـنا و  دادـعت و 

، رمیازلآ ریظن  ییاـهيرامیب  زورب  زا  اـت  هدـش  بجوم  یلکورب  ملک  رد   E و  A ،C ياهنیماتیو زراب  شقن  دـنکیم . یثنخ  تساـهروموت ،
یتباید دارفا  يارب  نآ  رد  دوجوم  ییاذـغ  ربیف  يالاب  رادـقم  دـنک و  يریگـشیپ  ینوخمک  لـصافم و  باـهتلا  تیرترآ ، یبلق ، ياـهيرامیب 

تسا . دیفم  رایسب 
میسلک دوبمک  ای  ناوختسا  یکوپ  هب  هک  يدارفا  يارب  نآ  فرصم  هجیتن  رد  تسا ، ریش  میسلک  نازیم  نامه  هب  یلکورب  رد  دوجوم  میـسلک 

تسا . دیفم  رایسب  دنراچد ،
ملک دیرخ  ماگنه  تسا . میـسلک  دوبمک  ناربج  يارب  يرتهب  عبنم  اذـل  دـشابیم ،  D نیماتیو ياراد  میـسلک  رب  هوالع  ریـش  تسا  رکذ  لباق 

ناطرسدض داوم  تسا  رکذ  لباق  دینک . يراددوخ  درز  گنر  اب  نآ  دیرخ  زا  هدرک و  تقد  زبس  گنر  اب  هداتسیا  ياههقاس  هب  دیاب  یلکورب 
تسا . رتشیب  هدیسر  یلکورب  اب  هسیاقم  رد  یلکورب  ملک  ياههناوج  رد  دوجوم 

ملک  لگ 
هب التبا  رطخ  شهاک  بلق و  درکلمع  دوبهب  بجوم  ملک  لـگ  رد  دوجوم  نیـسیلآ  تسا . نآ  نیذآ  لـگ  ملک ، نیا  هدافتـسا  دروم  تمـسق 

دوجوم تالونیسوکولگ  نینچمه  دوشیم . ندب  یعافد  متسیس  تیوقت  بجوم   D نیماتیو کمک  اب  زین  نآ  دوجوم  موینلس  دوشیم . هتکس 
يدـنمهرهب يارب  . دـنکیم تیوقت  ار  هظفاح  تسا و  رثوم  رمیازلآ  يرامیب  زا  يریگولج  رد  بترم  ینالوط و  فرـصم  رثا  رد  ملک  لـگ  رد 

راردا حشرت  دالاس  عون  نیا  دـینک . لیم  تاجیزبس  ریاس  وهاک و  هارمه  هب  ماخ  تروص  هب  ار  نآ  تسا  رتهب  ملک  لگ  يذـغم  داوم  زا  رتشیب 
دیزیرب . پوس  رد  زین  ار  نآ  بآ  دیناشوجب و  بآ  یمک  رایسب  رادقم  رد  دیراد ، ار  نآ  نتخپ  دصق  مه  رگا  دنکیم . دایز  ار 
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گرب  ملک 
رد ندـب  تمواقم  شیازفا  رد  یـشخبافش  رثا  هدوب و  یباهتلادـض  تیـصاخ  ياراد  نآ  بآ  ای  گرب  فرـصم  هک  تسا  هقاس  نودـب  یملک 

دراد . اهمخز  اهتنوفع و 
هیصوت 

هیصوت دنتسه ، سیراو  يدبک و  ياهیتحاران  ياراد  هک  يدارفا  هب  ار  نآ  فرـصم  اما  تسا ، دیفم  یـشراوگ  ياهيرامیب  نامرد  رد  ملک 
يریگولج دیئوریت  هدـغ  هلیـسو  هب  دـی  بذـج  زا  اریز  دـننک  طایتحا  ملک  فرـصم  رد  دـیاب  دنتـسه ، رتاوگ  هب  التبم  هک  يدارفا  مینکیمن .

دوشیم . نوخ  ندش  ظیلغ  نوخراشف و  شیازفا  ناشیرپ ، ياهباوخ  خفن ، داجیا  بجوم  ملک  فرصم  رد  يورهدایز  دنکیم .
هتکن 

دیلوت هب  یـشرت  عون  نیا  رد  لصاح  يریمخت  دنیآرف  هک  ارچ  دـییامن ؛ هدافتـسا  هکرـس  اب  هدـش  هدـنر  ملک  یـشرت  زا  دوخ  ياذـغ  هارمه  هب 
لبق تسا  رتهب  طولخم ، نیا  رد  دوجوم  میدس  نتساک  يارب  اذل  دنکیم ؛ کمک  دنرثوم  ناطرـس  زا  يریگـشیپ  رد  هک  يداوم  رتشیب  هچره 

دییوشب . بآ  اب  یبوخب  ار  نآ  ملک ، فرصم  زا 
http://jamejamonline.ir عبنم :

رادراب نانز  رب  لیبجنز  ریثات 

تسا . رثوم  رایسب  رادراب  نانز  رایو  عوهت و  ياهتلاح  نامرد  رد  لیبجنز 
رد نیا  دـشابیم و  رثوم  رایـسب  يرادراـب  لوا  نارود  عوهت  ياـهتلاح  رد  دوشیم ، بوـسحم  ياهیودا  ناـهایگ  وزج  هک  ییوراد  هاـیگ  نیا 

ییوراد چـیه  فرـصم  هدرک و  يراددوخ  ییایمیـش  ياهوراد  فرـصم  زا  دـیاب  دـنراد  هک  یتیعـضو  رطاخ  هب  رادراب  نانز  هک  تسا  یلاح 
دوشیمن . هیصوت  ینینج  تالالتخا  داجیا  لامتحا  تلع  هب  اهنآ  يارب 

دنوشیم ؟ ندب  رد  دازآ  ياهلاکیدار  دیلوت  ببس  یلماوع  طیارش و  هچ 
درک : هراشا  ریز  دراوم  هب  ناوتیم  هلمج  نآ  زا  هک  دنوشیم  ندب  رد  دازآ  ياهلاکیدار  ندمآ  دوجو  هب  ثعاب  ینوگانوگ  لماوع 

، دیـشروخ رون  ضرعم  رد  تدـم  ینـالوط  نتفرگ  رارق  یناوختـسا ، ياـه  یگتـسکش  اـی  تحارج  هبرـض ، اوـه ، یگدوـلآ  یندـب ، تیلاـعف 
راگیس . دود  اهوراد و  مومس و  تاعشعشت ،

نیا فرـصم  زا  سپ  هک  دـنوش  داجیا  ییاذـغ  داوم  رد  تسا  نکمم  هکلب  ندـب ، رد  طقف  هن  دازآ  ياه  لاکیدار  هک  تشاد  رطاـخ  هب  دـیاب 
تالوصحم یهایگ و  ياهنغور  هطبار ، نیا  رد  لاثم  نیرتمهم  دنناسریم . بیـسآ  نآ  یتایح  تابیکرت  هب  هتفای و  هار  ندب  هب  اهاذغ  هنوگ 

يواح بسانمان ، طیارـش  رد  يرادهگن  ای  فرـصم  خیرات  ياضقنا  تروص  رد  هک  تسا  کفپ ) اهسپیچ و  اهسـس ، دـننام  اهنآ (  يواح 
( سپیچ دـننام   ) ییاذـغ هدام  کی  ياضقنا  خـیرات  تاقوا ، یهاـگ  هک  دیـشاب  هتـشاد  هجوت  دـنوشیم . دازآ  ياـهلاکیدار  يداـیز  رادـقم 

كانرطخ نآ  فرـصم  نیاربانب  تسا ، هتـشگ  داسف  راچد  ییاذغ  هدام  لک  ور  نیا  زا  هدش و  هنهک  نآ  رد  هتفر  راک  هب  نغور  اما  هتـشذگن 
زا یشان  کیژولویب  بیرخت  دازآ و  ياهلاکیدار  دیلوت  لیلد  هب  دنناوتیم  يددعتم  ياهيرامیب  دوش . یمن  هیصوت  نآ  زا  هدافتـسا  هدوب و 

، زغم بلق و  هدـننک  هیذـغت  ياه  گر  دادـسنا  یتخـس و  اهناطرـس ، عاونا  سر ، دوز  يریپ  هب  ناوتیم  هلمج  نآ  زا  هک  دوش  رادـیدپ  اـهنآ 
درک . هراشا  رمیازلآ  دیراورم و  بآ  دیئوتامور  تیرترآ  يدنق ، تباید 

http://nasle-farda.ir: عبنم

هنوپ انعن ، انعن ، يآ 
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Dir.R.Momeni: هدنسیون
هک میتسنادن  دـب  دـناسر . یم  ام  هب  ار  تمالـس  يادـن  تشد  عرازم و  توارط  رپ  ياهرابیوج  رانک  رد  هنوپ  انعن و  شوخ  يوب  اب  راهب  لصف 

میشاب . هتشاد  انعن  اب  ینخس 
وبـشوخ يارب  ار  انعن  رود  ياه  هتـشذگ  زا  تسا . هدوب  هجوت  دروم  ایند  ياج  همه  رد  شیپ  لاس  نارازه  زا  انعن  يوب  شخب و  یگزاـت  معط 

زا زین  ناتساب  ناینانوی  دندرک . یم  هدافتسا  یبهذم  مسارم  بط و  اذغ ، تخپ  رد  نآ  زا  ناتـساب  نیچ  مدرم  دندرب . یم  راک  هب  طیحم  ندرک 
هدافتـسا ناشتالـضع  يارب  تاقباسم ، عورـش  زا  لبق  ار  اهنآ  نانامرهق ، دندرک و  یم  هیهت  شخب  تایح  ازورین و  ياهرطع  اه و  نغور  انعن ،

يور ار  انعن  اه  يربع  دـندرک و  یم  هفاضا  مامح  بآ  هب  ناشندـب  ندرک  وبـشوخ  يارب  ار  اهرطع  نیا  اه  یمور  اـه و  یناـنوی  دـندرک . یم 
درک . یم  رپ  ار  اضف  نآ  شخب  یگزات  شوخ و  يوب  هک  دندیشاپ  یم  اه  هسیک  فک 

طاشن شیازفا  يارب  انعن  یناتـساب  ياه  ندمت  رد  دش . یم  هتـسب  ینانوی  یمور و  ناهاشداپ  جات  هب  یتح  یـصاخ  مسارم  رد  انعن  ياه  گرب 
تسا رکف  ینعم  نیتال Menteهب  مسا  زا  انعن ) یسیلگنا  هژاو  )Mint هملک تقیقح  رد  تفر . یم  راک  هب  نآ  بولطم  يوب  رکف و  نهذ و 

، دـشخب یم  تایح  ورین و  حور  هب  انعن  میالم  يوب  تفگ  یم  یمور  دنمـشناد  ینیلپ  تسا . ینادواج  شخب  ورین  لبمـس  ناـهایگ  نیب  رد  و 
دهد . یم  شیازفا  ار  اهتشا  نآ  هزم  هک  روط  نامه 

ار لایما  ریاس  انعن  هک  دندوب  دقتعم  نینچمه  اما ، دنتـشاد  یهاگآ  انعن  ییاذغ  مضه  هب  یگدـننک  کمک  روآاهتـشا و  صاوخ  زا  ام  ناکاین 
دنک . لمع  رکف  زکرمت  يرایشوه و  نازیم  رباربرد  یعنام  تروص  هب  تسا  نکمم  هک  دنک  یم  کیرحت  زین 

دوش . یم  زین  نوخ  نایرج  شیازفا  ببس  اذغ و  مضه  اهتشا ، کیرحت  ببس  انعن 
ندب حطس  رد  نوخ  نایرج  نازیم  شیازفا  اب  انعن  ياچ  زین  مرگ  ياوه  رد  اما ، دنک  یم  مرگ  ار  امش  یناتسمز  درـس  زور  کی  رد  انعن  ياچ 

زین بت  ندروآ  نییاپ  رد  ناوت  یم  اـنعن  صاوخ  نیا  زا  دوش . یم  ندـب  ندـش  کـنخ  ببـس  تسوپ  ذـفانم  هار  زا  اـمرگ ، راـشتنا  شیازفا  و 
دور و یم  رامـش  هب  ناکدوک  بت  تنوفع و  يارب  یبسانم  نامرد  قیرعت ، داجیا  لیلد  هب  انعن  غاد  ياچ  فرـصم  تقیقح  رد  درک . هدافتـسا 

دوش . یم  هتفریذپ  ناکدوک  يوس  زا  یناسآ  هب  نآ  بسچلد  معط  تلع  هب 
تنوفع ازناولفنآ ، یگدروخامرس ، ریظن  اه  تنوفع  زا  یعیسو  فیط  هیلع  رب  هزرابم  رد  ندب  هب  هک  دراد  ییالاب  یبورکیم  دض  صاوخ  انعن 

، لاهـسا نامرد  يارب  هتـشذگ  رد  هک  دراد  یچراق  دض  یـسوریو و  دض  یبایرتکاب ، دض  صاوخ  انعن  . دـنک یم  کمک  هدور  هدـعم و  ياه 
سونیس رس و  ناقتحا  یگتفرگ و  هدننک  فرط  رب  ار  انعن  ذفان  يوب  ناشتایبرجت  يور  زا  يرایسب  تسا . هتفر  یم  راک  هب  لس  ابو و  يرتفید ،

دنناد . یم  هنیس  مغلب  عفر  اه و 
انعن نآ  هدننک  کیرحت  تارثا  دوجو  اب  دنراد . سوکعم  دیلوت  شهاک  یـسفنت و  ياه  هار  ناقتحا  عفر  رد  يدایز  ییاناوت  انعن  عاونا  یمامت 

فرطرب ار  تالضع  یگتفرگ  ضابقنا و  انعن  دراد . هدننک  لش  رثا  شراوگ ، هلول  تالضع  هژیو  هب  ندب  رـساترس  رد  فاص  تالـضع  يور 
دیدـش درد   ) تیلوک پیرگ  لاهـسا و  تسوبی ، همـضاهءوس ، لد ، شزوس  جـنلوق ، خـفن ، ریظن  ییاه  تلاـح  ندـش  فرطرب  هب  دـنک و  یم 

راشف هچ  دـشاب ، تنوفع  تلع  هب  مئالع  نیا  هچ  دـنک ؛ یم  کمک  زین  غارفتـسا  عوهت و  تلاـح  نیکـست  رد  اـنعن  دـنک . یم  کـمک  هدور )
تنوفع کـیرحت و  ربارب  رد  یـشراوگ  يارجم  یـششوپ  تفاـب  زا  اـنعن  رد  دوجوم  نناـت  نیا  رب  هوـالع  رفـس . زا  یـشان  يراـمیب  اـی  یناور 

تسا . دیفم  تیلوک  ریذپ و  کیرحت  ياه  هدور  مردنس  لاهسا و  نامرد  رد  نیاربانب  دنک و  یم  تظفاحم 
شیازفا بجوم  دنک و  یم  کیرحت  ار  ارفـص  هسیک  دبک و  نآ ، رد  دوجوم  دنت  داوم  درب و  یم  الاب  ار  اهتـشا  انعن  دش  هتفگ  هک  روط  نامه 

زا دعب  نآ  فرـصم  لیالد  زا  یکی  دیاش  دـنک و  یم  رتهب  ار  بذـج  مضه و  نیاربانب  دوش ، یم  یمـضه  ياه  میزنآ  ریاس  ارفـص و  حـشرت 
يریـس و ساسحا  هک  یتقو  نیگنـس  ياذغ  هدعو  زا  دعب  انعن  فرـصم  تسا . نآ  یمـضه  کمک  تیـصاخ  نیمه  اذغ ، یلـصا  ياه  هدعو 

هوالع انعن  دنک . ظفح  ار  دوخ  يرادیب  يرایـشوه و  تلاح  صخـش  هک  دوش  یم  ببـس  اذغ  مضه  رب  هوالع  دراد ، دوجو  یگدولآ  باوخ 
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كاندرد از و  شنت  تالاح  ندرک  فرطرب  رد  هک  دوش  یم  بجوم  صاوخ  نیا  نتـشاد  دراد و  زین  درددـض  رثا  دوخ ، یـشخب  مارآ  رثا  رب 
هدـننک و کنخ  ریثأت  یجراخ  لامعتـسا  رد  دور . یم  راـک  هب  درد  تشپ  بواـنتم و  ياـهدرد  هدـعم ، درد  هلـضع ، یگتفرگ  ، دردرـس ریظن 

دراد . يزیگنا  تفگش  درددض 
يارب نآ  زا  ناوت  یم  نینچمه  دز . بهتلم  مرگ و  عضاوم  يور  مسیتامور  زورترآ و  ریظن  ییاـه  يراـمیب  رد  ناوت  یم  ار  اـنعن  قیقر  نغور 

ای رهش  ياه  نابایخ  رد  ینالوط  يور  هدایپ  زور  کی  زا  سپ  درک . هدافتـسا  تالـضع  یگتفرگ  یبصع و  درد  ریظن  كاندرد  مئالع  دوبهب 
نآ اهاپ  نداد  ژاسام  يارب  درک و  هتشغآ  يا  هچراپ  هب  ار  انعن  نغور  يرادقم  ناوت  یم  دوش  یم  كاندرد  هتـسخ و  اهاپ  هک  هنازور  تیلاعف 

درب . راک  هب  ار 
، انعن ياچ  تسا . یلچک  ای  لاخ  بت  يرامیب  دننام  تسوپ  تنوفع  ای  باهتلا  نتـساک  هب  کمک  یجراخ ، لامعتـسا  رد  انعن  رگید  درکراک 

. دیآ یم  باسح  هب  یبوخ  هدنیوش  ناهد  مخز  هثل  ياه  يرامیب  يارب  تسا و  دردولگ  يارب  یبوخ  هرغرغ 
رت يوق  انعن  يوب  هچره  اما ، دنراد  ار  هدش  رکذ  صاوخ  انعن  عاونا  یگمه  تسا . زیگنا  تفگش  ینامرد  صاوخ  اب  یهایگ  انعن  عومجم ، رد 

يرایشوه و داجیا  نآ  يوب  رثارد  دینک ، وب  ار  نآ  دیلامب و  دوخ  ناتـشگنا  نیب  ار  انعن  زا  یگرب  رگا  تسارتشیب . زین  نآ  رثا  صاوخ و  دشاب 
لاح رد  مادم  هک  دیتسه  يدرف  رگا  درک . دیهاوخ  ساسحا  دوخ  رد  ار  یکبـس  شمارآ و  داجیا  یـسفنت ، يراجم  ناقتحا  عفر  یگدنزرس ،
رگا تسا . دـیفم  امـش  يارب  انعنزا  هدافتـسا  تسا  يرایـشوه  زکرمت و  دـنمزاین  امـش  راک  ای  دـیتسه  ناحتما  يارب  سورد  رورم  اـی  هعلاـطم 

دشخب . یم  ورین  امش  هب  انعن  زا  هدافتسا  درادن ، ار  بلاطم  يریگارف  ششک  رگید  امش  زغم  دینک و  یم  یگتسخ  ساسحا 
، يرکف لامعا  يور  انعن  دایز  ریثأت  لیلد  هب  دشخب . یم  شمارآ  امـش  هب  انعن  زا  هدافتـسا  دـینک ، یم  یناور  راشف  ای  تینابـصع  ساسحا  رگا 
یگداـمآ و دـیهاوخ  یم  هک  یماـگنه  نیارباـنب  دـنروآ . یم  رامـش  هب  دـیاقع  راـکفا و  مـهفو  كرد  رد  ناـسنا  ییاـناوت  هدـنربالاب  ار  اـنعن 

یلع ار  دوخ  ینهذ  زکرمت  دیهاوخ  یم  هک  یماگنه  ای  دیربب ، نیب  زا  ار  یگدولآ  باوخ  ساسحا  ای  دـینک  ظفح  ار  دوخ  ینهذ  يرایـشوه 
امـش يارب  دنق ) نودـب  هتبلا   ) انعن تابن  بآ  ای  صرق  ندرک  هزم  هزم  دـینک ، ظفح  ینارنخـس  ای  هسلج  رد  تکرـش  زا  یـشان  یگتـسخ  مغر 

. دوب دهاوخ  دیفم 
س  / هرامش 18 زپشآرس  ینامرد  میژر  هیذغت و  یللملا  نیب  همانهام  : عبنم

نادند درد  ات  یقاچ  زا  ریجنا ؛ 

يدنبوید ارهز  : هدنسیون
فعـض یتسـس و  ات  هدومن  لیم  یمور  ناداب  یمک  اب  ار  ریجنا  يرادقم  حبـص  زور  ره  زور  یتسیاب 40  ندـش  قاچ  يرغال و  نامرد  تهج 

ددرگ .  قاچ  رغال  صخش  عفر و  ندب 
رتسکاخ ای  دنلامب  هدرک  لح  ریجنا  بآ  رد  هدـییاس  مرن  ار  جاز  جنرـس و  هویج و  اب  اهوم  ندـنک  زا  سپ  تسا  یفاک  اهوم  ندـییورن  تهج 

دنلامب .  دنزپب و  ریجنا  هریش ي  رد  ار  ربک  هایگ 
تسا .  بوخ  شراخ  عفر  تهج  دیراذگب  شوگ  رد  هدرک و  هلیتف  دییامن و  ریمخ  هدش  هل  ریجنا  ددع  دنچ  اب  هدرک و  هل  ار  لدرخ  هچنانچ 

تـسوپ رب  دـینک و  طولخم  ینمرا  هدوب  یمک  اب  هدرک و  هل  ار  هزات  ریجنا  ددـع  دـنچ  تسا  یفاک  صرب  کم و  کک و  کـل و  عفر  تهج 
هدوزفا نآ  هب  ار  هزات  ریجنا  ددع  دنچ  هتخیر و  هملباق  کی  رد  ار  هلیلبنـش  گرب  يرادقم  رگا  دینک  رارکت  راب  نیدنچ  ار  لمع  نیا  دیلامب و 

یم هنیـس  تنوشخ  عفر  دینک  لیم  ار  نآ  زا  يروخابرم  قشاق  کی  يزور  دییامن و  فاص  ار  نآ  بآ  دوش و  هتخپ  ات  دیناشوجب  يردق  هب  و 
دنک .  یم  نامرد  یبوخ  هب  ار  امش  یسفنت  يویر و  ياهتنوفع  دنک و 

اب اـی  رت  كاوسم  هلیـسو ي  هب  هدـییاس و  مرن  ار  نآ  سپـس  دوش و  هتخوس  هک  يردـق  هب  دـیراذگب  رف  اـی  رونت  رد  ار  ریجنا  ددـع  دـنچ  رگا 
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تسا .  دیفم  زین  هثل  يزیرنوخ  عطق  رد  هدوب و  دننام  یب  امش  ياهنادند  ندرک  دیفس  رد  دیشکب  اهنادند  هب  زیمت  یتشگنا 
ار ریجنا  تخرد  بوچ  رتسکاخ  يرادقم  دیآ  یم  دوجو  هب  قیمع  ياهباوخ  زا  ندش  رادـیب  زا  سپ  ًالومعم  هک  ییاهدردرـس  نامرد  تهج 

دیلامب .  رس  یناشیپ و  رب  دینک و  لح  هکرس  رد 
روظنم نیمه  هب  تسا .  بسانم  ییوراد  وم  شزیر  عفر  وم و  زایپ  تیوقت  تهج  نآ  رد  درگوگ  ییالاب  دصرد  نتـشاد  لیلد  هب  ریجنا  گرب 

دیهد .  وشتسش  هبترم  نیدنچ  بآ  رتیل  کی  رد  ار  ریجنا  مرگ  هدناشوج 20  بآ  اب  ار  رس  هنازور  تسا  یفاک 
درد يروف  نیکـست  رد  دیراذگب  هدروخ  مرک  نادند  هرفح  رد  ای  دیلامب  نادند  نب  رب  هدز و  هبنپ  هب  ار  ریجنا  تخرد  هریـش  زا  يرادقم  رگا 

دنک .  یم  فرطرب  یبوخ  هب  ار  نآ  هدوب و  رثؤم  نادند 
هرامش 39 داش  هداوناخ  هلجم  : عبنم

قداص ياوشیپ  مالک  رد  هایگ  صاوخ 6 

ناهایگ  زا  یضعب  صاوخ  رد  مالسلاهیلع )  ) قداص ماما  نانخس 
تـشگزاب ییوراد  ناهایگ  رـصع  هب  نادنمـشناد  زا  یـضعب  دزن  دـیدج  بط  دوشیم , هدافتـسا  یبط  تاعوبطم  تالجم و  زا  هک  يروط  هب 

رد ناکشزپ  هک  يروط  هب  دریذپیم , اهيرامیب  زا  یخرب  هجلاعم  رد  ار  نآ  یعیبط  رثا  درگنیم و  رابتعا  هدید  هب  نآ  عفانم  هب  تسا و  هدرک 
یگداس نیع  رد  ییوراد  ناهایگ  زا  هدافتسا  هک  دننیبیم  نوچ  دننکیم , راداو  نآ  زا  هدافتـسا  هب  ار  دوخ  نارامیب  نوگانوگ  ياهتبـسانم 

. تسا كدنا  نآ  ررض  ای  درادن و  يررض  يراذگ  ریثأت  و 
هنک هب  ار  نشور  راکفا  ناققحم و  نادنمشیدنا و  راچان  هب  تقیقح  فشک  هار  رد  وا  شالت  يرشب و  رکف  تفرـشیپ  هک  اریز  درادن , یبجعت 

. دنروآ تسد  هب  تسا  هداد  رارق  اهنآ  رد  ادخ  هک  ار  يراثآ  ات  دوش  یم  نومنهر  هتشاذگ , یعیبط  ناهایگرد  ادخ  هک  یعفانم  زا  یضعب 
نایاوشیپ مالـسا و  نادنمـشناد  دندربیمن , راک  هب  دوخ  ياج  رد  ار  نآ  ای  دندوب و  لفاغ  ییوراد  ناهایگ  دـئاوف  زا  ءابطا  هک  ماگنه  نآ  رد 

نیا رد  يرایـسب  ثیداحا  تسا و  رپ  نآ  زا  اهباتک  هک  دـنا  هتفگ  ار  ییاهزیچ  نآ  صاوخ  دـئاوف و  زا  دـندوبن و  لـفاغ  نآ  زا  فینح  نید 
راطخالا و فشک  باتک  یبنلا و  بط  اضرلا و  بط  همئالا و  بط  باتک  هب  دیرگنب  تسا , هدیسر  مالـسلا ) مهیلع   ) نیموصعم همئا  زا  هنیمز 

. دنکیم زاینیب  اجنیا  رد  نخس  هلاطا  زا  ار  هدنناوخ  هک  رگید  ياههباتک  راونالاراحب و  باتک 
یبـط و نانخـس  زا  یخرب  کـنیا  میوـشن , جراـخ  تـسا  مالـسلا ) هـیلع   ) قداـص ماـما  بـط  ناـمه  هـک  دوـخ  ثـحب  لـصا  زا  هـکنیا  يارب 

نآ عفانم  هب  ینالوط  ینامز  تشذگ  زا  سپ  ناکشزپ , هک  یناهایگ  مینکیم ؛ لقن  ناهایگ  هرابرد  ار  ترـضح  نآ  یتشادهب  ياهییامنهار 
. مینکیم راذگاو  لصفم  ياهباتک  هب  ار  بلطم  لیصفت  دناهدرب و  یپ  اه 

. میهدیم قیبطت  رصع  نیا  ناکشزپ  نانخس  اب  ار  اهنآ  میروآیم و  ار  ترضح  نآ  نانخس  زا  یضعب  کنیا 
ریس ?  ـ

ریـس دـندومرف : یم  ربمایپ  دومرف : و  دـیورن . دجـسم  هب  نآ  ندروخ  زا  سپ  یلو  دـینک  اوادـم  ریـس  اب  دـندومرف : مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما 
. تسا يرامیب  عون  داتفه  ياود  نآ  هک  دیروخب 

بیجع هایگ  نیا  هک  دنتسنادن  اهنآ  ایآ  یلو  تسا  هدومرف  دوخ  باحصا  داشرا  تیاده و  ماقم  رد  مالسلا ) هیلع   ) ماما هک  تسا  ینخس  نیا 
. تسا هدیسر  ماما  نخس  زغم  هب  هدرک و  فشک  ار  نآ  ملع  متسیب , نرق  رد  نونکا  یلو  هن , هک  هتبلا  دراد ؟ هدیاف  يرامیب  عون  هچ  هب 

یبرع هب  ریـس » داب  اراوگ   » ناونع تحت  ار  نآ  نانبل  پاچ  همکحلا »  » هلجم هک  دندرکـشخپ  میر »  » رتکد زا  ار  ياهلاقم  هسنارف  ياـههمانزور 
: تسا هدمآ  هلاقم  نیا  رد  درک . همجرت 

هک ینارگراک  هک  دناهتفگ  دنا و  هداد  نآ  هب  ار  هایگ  نیا  هتسیاش  هاگیاج  يژولوکامراف  رد  ناکشزپ  هک  ینادبرگا  دش  یهاوخ  لاحـشوخ 
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تاجن اهيرامیب  زا  دوش و  يوق  ناشندب  ات  دندروخیم  ریـس  دایز  دندرکیم  راک  دالیم  زا  شیپ   ???? لاس  رد  رـصم  رد  وفوخ »  » مره رد 
. دنبای

ریـس هک  هدرک  نشور  نارگید  و  هیریود »  » و رتول »  » و نیلاس »  » دننام یفورعم  ناکـشزپ  ياههبرجت  هک  هدـمآ  هلجم  نیا  زا  يرگید  ياج  رد 
. دنکیم قیقر  ار  نوخ  دربیم و  نیب  زا  دندرگیم , نییارش  بلصت  ثعاب  دنوشیم و  عمج  ندب  رد  هک  ار  ییاهرولب 

راک نیااـب  دـنکیم و  هیفـصت  ار  نوخ  میظنت و  ار  نوخ  راـشف  دـنکیم و  تیوقت  ار  بلق  ياههلـضع  ریـس  هک  هدـش  تباـث  دـیدج  بط  رد 
ریـساوب و سر و  دوز  يریپ  ریـس  نینچمه  دـنکیم . اوادـم  اهنز , رد  ضیح  یتخـس  دـننام  دوشیم  یـشان  نوخ  داسف  زا  هک  ییاهيرامیب 

هجلاعم ار  يویر  لس  عاونا  زا  یـضعب  دـشخبیم و  دوبهب  ار  سفن  یگنت  دـنکیم و  زاـب  ار  یـسفنت  يراـجم  دربیم و  نیب  زا  ار  مسیتاـمور 
. دراذگیم ریثأت  تسا  لس  يرامیب  لماع  هک  خک »  » بورکیم هب  نوچ  دوش , هدروخ  مه  اب  ریش  اب  رگا  صوصخ  هب  دنکیم 

ار اههدور  دنکیم و  خرـس  ابیز و  ار  تروص  گنر  دنکیم و  داجیا  تینوصم  بت  ازنآولفنآ و  دـننام  ییاهيرامیب  ربارب  رد  ریـس  نینچمه 
. دنکیم ظفح  کسورخ  يرتفید و  دیئوفیت و  زا  دزاسیم و  كاپ  تنوفع  زا  لافطا  رد  صوصخ  هب 

ثعاب ریس  هک  نیا  هفاضا  هب  دنرادروخرب : یبوخ  تمالس  زا  تسا و  ینالوط  اهرمع  تسا  دایز  ریس  فرـصم  هک  ییاهرهـش  رد  هدش  هتفگ 
دنکیم عفد  یبوخ  هب  ار  راردا  ضیح و  دوشیم  هدـعم  داح  نمزم و  ياهمخز  اهباهتلا و  نتفر  نیب  زا  یلخاد و  ياهتنوفع  يزاس  كاپ 

. دزاس یم  فرطرب  لافطا  رد  ار  مرک  هزیرگنس و  و 
زا دیاب  هدمآ  ثیدح  رد  هک  ار  يرامیب  عون  داتفه  هیقب  تسا و  هدیـسر  ام  تسد  هب  هایگ  نیا  هرابرد  ءابطا  زا  هک  يدئاوف  زا  یخرب  دوب  نیا 

يزیچ دنتسناوتیمن  نآ  لها  هک  يرصع  رد  هنوگچ  هک  دیرگنب  مالـسلاهیلع )  ) قداص ماما  مالک  هب  درک . وجتـسج  لصفم  یبط  ياهباتک 
. تسا هتفگ  نخس  دننکیم , كرد  مولع  شرتسگ  اههبرجت و  اب  لقع  دشر  زا  سپ  دیدج و  لیاسو  اب  نامز  نیا  لها  دننک و  كرد  ار 

زایپ ?  ـ
دزاسیم مکحم  ار  اههثل  دنکیم و  وبشوخ  ار  ناهد  دراد  دوجو  تیصاخ  هس  نآ  رد  هک  دیروخب  زایپ  دندومرف : مالـسلاهیلع )  ) قداص ماما 

ار یگتسخ  زایپ  دندومرف : زین  دنکیم و  ابیز  ار  هرـشب  مکحم و  ار  تشپ  وبـشوخ و  ار  ناهدزایپ  دومرف : زین  دیازفایم و  یـسنج  يورین  رب  و 
. دربیم ار  بت  دنکیم و  دایز  ار  یسنج  لیم  دزاسیم و  يوق  ار  باصعا  دربیم و  نیب  زا 

زایپ وا  نامز  رد  تسا و  هدومرف  زورما , بط  رد  زایپ  عفانم  فشک  زا  شیپ  يرجه و  مود  نرق  رد  مالـسلاهیلع )  ) قداص ماـما  ار  نخـس  نیا 
رتکد مینیبیم  دهدیم و  ناشن  ار  اهنآ  عفانم  رارسا و  هدمآ , لمع  هب  ناهایگ  نیا  هرابرد  هک  ییاههبرجت  زورما  یلو  هدوب  یـشزرایب  زیچ 

تـسا ناطرـس  دـض  هک  تسا  ياهدام  زایپ  رد  هک  هدرک  تابثا  هدروآ و  تسد  هب  ار  زایپ  دـیاوف  رایـسب  ياـهشیامزآ  زا  سپ  یکـسفوکال 
. دناهدیشک رایسب  جنر  نآ  لماع  فشک  رد  نادنمشناد  هک  يزومرم  يرامیب  نامه 

. دشاب اهيرامیب  زا  یضعب  هدننک  جالع  هدنیآ  رد  زایپ  هک  میراد  دیما  میهدیم و  همادا  ار  اههبرجت  دیوگیم : یکسفوکال  رتکد 
يویلک و ياهيرامیب  نامرد  راردا و  شیازفا  يارب  ار  نآ  ناکـشزپ  اود و  مه  تسا و  ماـعط  مه  دـحاو  نآ  رد  زاـیپ  دـیوگیم : رماد  رتکد 

. دوش هدروخ  ماخ  تروص  هب  هک  تسا  رتهب  دنربیم و  راک  هب  ءاقستسا 
دننام ددرگیم و  سفنت  يراجم  قلح و  ینیب و  رد  درد  فیفخت  ثعاب  هک  تسا  یـشزرا  اب  هدام  يوتحم  زایپ  دـیوگیم : يرگید  کـشزپ 

. اهنآ
سپ دش , دـهاوخ  فشک  تسا  هتفگ  ماما  هچنآ  هیقب  هدـنیآ , رد  تسا و  هدیـسر  نآ  هب  زایپ  عفانم  هرابرد  دـیدج  بط  هک  تسا  يزیچ  نیا 

هب یحو  عبنم  زا  شناکاین  ناردـپ و  زا  ار  بلاطم  نیا  وا  تسا و  هتـشاد  یهاگآ  بط  زا  ردـقچ  ماـما  هک  هدـب  فاـصنا  شیدـنیب و  تسرد 
. تسا هدیدن  یملعم  سردم و  داتساو و  هدروآ  تسد 

برت ?  ـ
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دنکیم ناسآ  ار  مضه  دزاسیم و  هدامآ  اذغ  مضه  يارب  ار  هدعم  دنکیم , دایز  ار  راردا  برت  هک  دناهتفگ  هایگ  نیا  صاوخ  رد  ناکشزپ 
ار هنیـس  زین  تسا و  کمن  نآ  ياود  هک  دـنکیم  داجیا  خـفن  مه  یهاگ  دربیم و  نیب  زا  ار  مکـش  خـفن  دـنکیم و  هجلاـعم  ار  مسیتاـمر  و 
ار ریـساوب  روآ و  طلخ  دنکـشیم و  ار  دبک  گنـس  صوصخ  هب  اههزیرگنـس  دربیم و  نیب  زا  ار  مغلب  تسا و  روآاهتـشا  دـنکیم و  فاص 

. دهدیم نیکست 
. تسا ث  ياهنیماتیو ب – د - يوتحم  دیفم و  یندعم  داوم  ياراد  برت  مییوگیم :

: تسا هدومرف  نرق  هدزاود  زا  شیپ  مالسلاهیلع )  ) قداص ماما 
دوشیم و اذع  مضه  ثعاب  دنکیم و  ناسآ  ار  راردا  نآ  زغم  دنکشیم و  ار  اهداب  نآ  گرب  تسا : تیـصاخ  هس  نآ  رد  هک  دیروخب  برت 

. تسا هدومرف  نومضم  نیا  هیبش  يدایز  بلاطم  برت  هرابرد  ماما  نینچمه  دنکیم  عطق  ار  مغلب  نآ  هشیر 
جیوه ?  ـ

ناکدوک يارب  نآ  مضه  یلو  دوشیم  بذج  دوز  هک  تسا  یهایگ  دنق  يدایز  رادقم  ياراد  نآ  هک  دناهتفگ  جیوه  صاوخ  رد  ناکـشزپ 
سفن و یگنت  رد  ءاـعما و  يارب  هک  هنوگ  ناـمه  تسا , هاـب  هدـننک  تیوقت  دـشاب  لـسع  اـب  هارمه  رگا  تسادـیفم و  نآ  بآ  تسا . راوشد 

دوبان ار  هدور  مرک  دزاـس و  یم  فرطرب  ار  اـهگیر  دـنکیم و  کـمک  یکدوک  نس  رد  ندـب  دـشر  هب  تسا و  دـیفم  باـصعا  یتحاراـن 
يرگید دـئاوف  دـش  هتفگ  هچنآ  زج  دوشیم و  ندـب  رد  نآ  نایرج  نوخ و  شیازفا  ثعاب  نینچمه  دوش و  هدروخ  ماخ  رگا  هتبلا  دـیامنیم 

. تسا هدومن  هیصوت  نآ  ندروخ  هب  ار  نارامیب  هدرک و  فشک  ار  نآ  زورما  بط  هک  دراد  مه 
: دندومرف یثیدح  رد  مالسلاهیلع )  ) قداص ماما 

تبظاوم اههیلک  زا  جیوه  ندروخ  دـندومرف : زینو  دـیامنیم  کمک  هاب  هوق  هب  دـنکیم و  نامرد  ار  ریـساوب  تسا و  جـنلوق  زا  یناما  جـیوه 
. دهدیم شیازفا  ار  یسنج  لیم  دنکیم و 

. دشابیم ب – ث  ياهنیماتیو آ - ياراد  جیوه  مییوگیم :
ناجمداب ?  ـ

اب رگا  تساهیتفـس و  نیلم  هدعم و  يوقم  تسا , راگزاس  اهيرامیب  رتشیب  اب  هک  تسا  ییاذغ  ناجمداب  دـناهتفگ : نآ  دـیاوف  رد  ناکـشزپ 
. تسا دنمدوس  مه  هرهز  لاحط و  هب  نآ  هتخپ  تسا و  روآ  راردا  دوش  هارمه  هکرس 

دندومرف : مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما 
. دناسریمن نایز  ارفص  هب  تسادیفم و  هرهز  يارب  هک  دیروخب  ناجمداب 

. تسین نآ  رد  يررض  دربیم و  نیب  زا  ار  يرامیب  هک  دیروخب  ناجمداب  دندومرف : زین  و 
. دوش هدیشوج  نآ  رد  رگا  تسا  نغور  نآ  حلصم  دراد و  ررض  یتسوپ  يرامیب  هب  ناجمداب  مییوگیم 

ودک ?  ـ
هب تسا  هدـعم  نیلم  روآراردا و  دـیامنیم و  زاب  ار  هتـسب  ياـهگر  دـنکیم و  بوطرم  ار  غاـمد  تسا و  درـس  ودـک  دـناهتفگ : ناکـشزپ 

تسا و دـیفم  یباوخیب  داح و  ياهبت  ناقری و  يارب  ودـک  نینچمه  تسادـنمدوس , دـنراد  مرگ  جازم  هک  یناـسک  هدـعم  يارب  صوصخ 
ندب جاسنا  اوق و  دیدجت  يارب  هک  دـنروخب  ودـک  رتشیب  دـیاب  هتفر , لیلحت  هب  اهنآ  رکف  ورین و  ًاعبطو  هتـشذگ  همین  زا  اهنآ  رمع  هک  یناسک 

. تسا دیفم 
. تسا عفان  جنلوق  درد  يارب  دیازفایم و  غامد  لقع و  رب  ودک  دندومرف : مالسلاهیلع )  ) قداص ماما 

. دشابیم نیماتیو آ  ياراد  ودک  هک  هدش  هتفگ 
. دش لقن  راصتخا  روط  هب  هک  ناهایگ  صاوخ  زا  ياهمش  دوب  نیا 
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 ??? ات  ??? ص  مالسلاهیلع )  ) قداصلا بط  باتک  عبنم :

ع)  ) رقاب ماما  مالک  رد  اه  هویم  ّصاوخ  یهایگ و  ّبط 

فراعم اب  نایانشآ  ّبط و  ملع  نادنمشناد  هک  تسا  یمالـسا  ّبط  هژیوب  ّبط ؛ عوضوم  رـضاح ، رـصع  رد  مهمر  ایـسب  تاعوضوم  زا  یکی 
یمالسا ّبط  نیب  هک  يدنویپ  لیلد  هب  اتسار  نیا  رد  دنشوکب . نآ  جیورت  هعسوت و  رد  هدرامگ ، تّمه  مهم ، نیا  رد  قیقحت  هب  دیاب  یمالسا 

بیبط دوجو  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  تسا . يرورض  مزال و  يرما  زین  شخبافـش  ییوراد و  ناهایگ  تخانـش  دراد ، دوجو  یهایگ  ّبط  و 
. هدامآ يوق و  یندب  دنمورین و  ملاس و  یمسج  اب  تسا  یناناملسم  قّوشم  مالسا ، .) ? دناد ) یم  عامتجا  يرورض  ياه  يدنمزاین  زا  یکی  ار 

فیدر رد  ار  وا  ینامـسج  يورین  لیئارـسا ، ینب  يربهر  ماقم  يارب  وا  تیحالـص  و  تولاط »  » تافـص حرـش  ماـگنه  هب  زین  دـیجم  نآرق  رد 
«) ?( مسجلا ملعلا و  یف  هطسب  هداز  مکیلع و  هافطصا  هللا  ّنا  : » دیامرف یم  هدروآ و  وا  یملع  يورین 

رد یششوک  دناوت  یم  مسج ؛ يزاس  ملاس  هار  رد  شـشوک  شالت و  هنوگره  اریز  تسا ؛ هدش  هّجوت  رایـسب  عوضوم  نیا  هب  زین  تایاور  رد 
. ددرگ بوسحم  یناسنا  يونعم و  ياه  هینب  تیوقت  هار 

لها تایاور  میرک و  نآرق  دنور . یم  رامش  هب  يّرثؤم  دیفم و  ياهوراد  رشب ، یتمالس  یشخبافش و  تهج  اه  هویم  ناهایگ و  اتسار  نیا  رد 
یمـسج یحور و  ضارما  اه و  يرامیب  نامرد  رد  ار  ناشهاگیاج  دیاوف و  ناش ، ینامرد  تاروتـسد  رکذ  مان و  ندرب  اب  مالـسلا  مهیلع  تیب 

بتکم و رد  ار  اه  هویم  ناهایگ و  زا  يرایـسب  شخبافـش  ياه  هخـسن  تاروتـسد و  مینک  یم  یعـس  هلاقم  نیا  رد  دـنا . هدـش  روآداـی  رـشب 
. میهد رارق  یسررب  دروم  مالسلا  هیلعرقاب  ماما  هشیدنا 

اه يزبس  ناهایگ و  ینامرد  ّصاوخ  فلا )
ینساک

: دومرف مالسلا  هیلعرقاب  ماما 
.) ?( دینک يرود  نآ  ندادرده  نتخیر و  رود  زا  تسا ، یسنج  ياوق  هدننک  تیوقت  ینساک ،

یم یهن  ندروخ  اذغ  ماگنه  ینـساک  نداد  ردـه  نتخیر و  رود  زا  يو  هک  دـنک  یم  تیاور  شراوگرزب  ردـپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
.) ?( دومرف

جورداب
هب شا  هقاس  زیر و  شگرب  دنیوگ . یم  یهوک  ناحیر  ار  نآ  یسراف ، هب  هک  تسا  ناحیر  زا  یعون  تسا و  یسراف  ورداب »  » بّرعم هایگ  نیا 
نآ زا  جورداب  دومرف : مالسلا  هیلعرقاب  ماما  .) ? تسا ) یخرس  هب  لیام  زین  شلگ  گنر  تسا . ناحیر  زا  رتمک  شیوب  خاشرپ و  عبرم ، لکش 

.) ?( تسا تشهب  زا  زین  نآ  هشیر  اهدرد و  يافش  ام ،
ءازح

رد رتشیب  هدـش ، هتفگ  هک  سفرک  هباشم  تسا  یهاـیگ  ءازح ، دـنیوگ . یم  يرفعج  ار  نآ  ناتـسربط  رد  هک  تسا  یهاـیگ  از ، هویب  اـی  ءازح 
.) ?( دیور یم  ناجیابرذآ 

.) ?( روخب درس  بآ  اب  ار  ءازح  دومرف : ترضح  هک  مدومن  تیاکش  مالسلا  هیلعرقاب  ماما  هب  هدعم  فعض  زا  دیوگ : میهاربا  نبورمع 
قامُس

.) ?( تسا ینوخ  ریساوب  عفان  قامس  تسا : هدمآ  مالسلا  هیلعرقاب  ماما  زا  یتیاور  رد 
سوردنس

عفان شدود  دراد و  کـشخ  مرگ و  عبط  تسا . نشور  درز  گـنر  هب  کـچوک و  ياـه  هعطق  تروص  هب  كاردـناس ، نیزر  اـی  سوردـنس 
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.) ?? ( تسا سفن  یگنت  مشچ و  فعض  عفان  هدننک ، رغال  دوش  هدافتسا  ندروخ  يارب  رگاو  تسا  يزیرنوخ  ریساوب ، یگدروخامرس ،
.) ?? ( دنا هتسناد  یگناوید  عفان  روُخب ، قیرط  هب  هیودا  ریاس  اب  ار  سوردنس  یتیاور ، رد  مالسلا  هیلعرقاب  ماما 

( دیفس  ) دزربَط رکش 
دزربطرکـش تلیـضف  زا  يزیچ  هچ  ار  مدرم  هرارز ! يا  دوـمرف : هک  دـنک  یم  لـقن  مالـسلا  هیلعرقاـب  ماـما  زا  وا  هرارز و  زا  جاّرد  نب  لـیمج 

یم نیب  زا  ار  شا  هشیر  دروـخ و  یم  ار  مغلب  تـسا . ناـسر  دوـس  افـش و  يراـمیب  درد و  داـتفه  يارب  رکـش  تـسا ؟ هدرک  لـفاغ  دیفـس ) )
.) ?? ( درب

.) ?? ( دور یم  نیب  زا  شبت  دروخب ، درس  بآ  اب  ار  رکش  لاقثم  اتشان ?  دراد  بت  هک  یصخش  رگا  دومرف : يرگید  تیاور  رد  ترضح 
( هایس هناد   ) زینوش

ایآ هک  دش  لاؤس  هایس ) هناد   ) زینوش هرابرد  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  هک  مدینـش  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  زا  دیوگ : یم  هرارز 
؟ دوب ادخ  لوسر  هقالع  دروم 

رتاسر نآ  زا  هک  يزیچ  هب  ار  وت  یهاوخ  یمن  ایآ  تسا . هدرک  ءانثتـسا  نآ  زا  ار  گرم  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  نکلو  هلب ! دومرف :
لوسر دنزرف  يا  هلب  مدرک : ضرع  تسا ؟ هدرکن  ءانثتسا  نآ  رد  ار  گرم  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هک  منک  ییامنهار  تسا ،

یم شوماخ  ار  بضغ  شتآ  نداد  هقدـص  دـنادرگ و  یم  مکحم  ار  نآ  دـنک و  یم  در  ار  یمتح  ياـضق  هک  اـعد ، دومرف : ترـضح  ادـخ !
.) ?? ( درک عمج  ار  شناتشگنا  ترضح  سپس ، و  دنک .

کشخ قیوَس 
ار اذـغ  دروخب ، نآ  زا  يریـس  رد  ناـسنا  یتقو  وج .) مدـنگ و  درآ   ) کـشخ قیوس  تکرب  تسا  گرزب  هچ  دومرف : مالـسلا  هیلعرقاـب  ماـما 

رـضح رفـس و  لاح  رد  يا  هشوت  بوخ  هچ  و  دـنادرگ ، یم  ریـس  ار  وا  دروخب ، ار  نآ  یگنـسرگ  لاح  رد  ناسنا  تقو  ره  دـنک . یم  مضه 
!) ?? ( تسا

سدع
 ) ? نآ یبرچ  و  دـصرد )  ) ?? شدـننام  هدیفـس  دـصرد ،)  ) ?? دایز  نآ  هتـساشن  دراد . ییاذـغ  شزرا  هک  تسا  یتابوبح  هلمج  زا  سدـع 
نآ هتخپ  تسا . طّسوتم  دایز ، زلولـس  نتـشاد  ّتلع  هب  نآ  مضه  دنک و  یم  دـیلوت  ترارح  يرلاک   ??? نآ  مرگ  دـص  ره  تسا . دـصرد )

داوم تسا . ّرـضم  تسالاب ، ناشکیروا  دیـسا  تزا و  هک  یناسک  يارب  سدع  تسا . دـیفم  دـنراد  هدـعم  یـشرت  هک  یناسک  اهرغال و  يارب 
نآ ياه  نیماتیو  تسا . نهآ  رت  مهم  همه  زا  ُدی و  زنگنم ، يور ، سم ، میسلک ، میزینم ، میساتپ ، میدس ، رلک ، رفـسف ، درگوگ ، نآ : یندعم 

.) ?? ( تسا ?B و? B زین
عطق شـضیح  نوخ  هک  يرتخد  دـنا : هدومرف  نینچ  تسا ، تابوبح  هرمز  زا  هک  سدـع ، ینعی  يزبس  عون  نیا  هرابرد  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما 

.) ?? ( دوش یم  عطق  ضیح  تعرس ، هب  هک  دشونب ، ات  دیهدب  سدع  قیوس  وا  هب  دوش ، یمن 
نارفعز

شخبورین تیـصاخ  ياراد  تسا و  یجنران  گنر  هب  نآ  هدـیچیپ  ياهرات  هک  تسا  ینیگنر  هدام  راّرف و  عیاـم  نغور  کـی  ياراد  نارفعز 
. تسا

هتـسناد شخب  افـش  ار  ناراـب  بآ  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماـما  ربق  كاـخ  نارفعز ، لـسع ، زا  ینوجعم  یتیاور ، رد  مالـسلا  هیلعرقاـب  ماـما 
.) ?? ( تسا

اج هب  ار  جح  ادـخ ! لوسر  دـنزرف  يا  تفگ : دـمآ و  مالـسلا  هیلعداّجـس  ماما  دزن  ناسارخ  زا  يدرم  دومرف : مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  نینچمه 
ماما مبای . ییاهر  نآ  زا  ات  دـینک  میاعد  مرب . یم  جـنر  لاـحط  درد  زا  اـما  میاـیب ؛ امـش  دزن  هک  مدرک  ّتین  ندـمآ ، نوریب  ماـگنه  مدروآ و 
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: دومرف مالسلا  هیلعداّجس 
بآ نارفعز و  اب  ار   ) ?? هیآ ) نیا  يدرک ، ساسحا  ار  درد  نآ  تقو  ره  تسوا . يارب  ساپـس  دمح و  دـنک ! تیافک  نآ  زا  ار  وت  دـنوادخ 

.) ?? ( دوش یم  رود  وت  زا  درد  هک  شونب ، سیونب و  مزمز 
جیوه

جنلوق و زا  تسا  ینمیا  یعون  جیوه  زا  هدافتـسا  عامجلا ؛» یلع  ُنیعی و  و  ریـساوبلا ، جـنلوقلا و  نم  ٌناما  ُزجلا  : » دومرف مالـسلا  هیلعرقاب  ماما 
ا .) ?? دیامن ) یم  کمک  زین  عامج  رب  ریساوب و 

.) ?? ( دیامن یم  مرگ  ار  اه  هیلک  جیوه  ندروخ  دومرف : نینچمه  ناشی 
دنپسا

بآ اب  ار  دنپسا  دنا : هدومرف  دنا و  هتسناد  دیفم  لوب ) ندمآ  هرطق  هرطق   ) لوبلا ُسلَـس  نامرد  يارب  ار  نآ  زا  هدافتـسا  مالـسلا ، هیلعرقاب  ماما 
اتشان بوکب و  صلاخ  يوج  ای  مدنگ و  نغور  اب  سپس  نک . کشخ  هیاس ، رد  ار  نآ  سپـس  يوشب . راب  کی  زین  مرگ  بآ  اب  راب و  درس ? 

.) ?? ( دنوادخ نذا  هب  داد  دهاوخ  افش  هضراع  نآ  زا  ار  امش  وراد  نیا  نک . هدافتسا  نآ  زا  وراد  هزادنا  هب 
هشفنب

هعرج ار  نآ  دنک ، یم  نامرد  ار  يرایسب  ياهدرد  هچ  تسا و  یتیصاخ  هچ  هشفنب  رد  دنتـسناد  یم  مدرم  رگا  دومرف : مالـسلا  هیلعرقاب  ماما 
.) ?? ( دندیشون یم  هعرج 

هرت
هک دیروخب  نآ  زا  دیزپب و  نغور  رد  ار  هرت  دوش ، كاندرد  امش  زرپس »  » نوچ دنک . یم  نامرد  ار  زرپس » ، » هرت دومرف : مالسلا  هیلعرقاب  ماما 

.) ?? ( تفای دهاوخ  مارآ  درد 
ردنغچ

دـندیلان و صََرب  زا  لیئارـسا  ینب  دـیامرف : یم  ناشیا  تسا . هتـسناد  دـیفم  صََرب ،»  » نامرد يارب  ار  ردـنغچ  مالـسلا ، هیلعرقاب  ماما  ترـضح 
ردـنغچ اب  ار  واگ  تشوگ  هک  درک  رما  ّلجوّزع  دـنوادخ  دـناسر ، لاـعتم  دـنوادخ  هب  ار  تیاکـش  نیا  یـسوم  ترـضح  دـندرک . تیاـکش 

.) ?? ( دنبای افش  صََرب  زا  ات  دنروخب 
ثاّرک

ار نورد  داب  تسا : تلـصخ  راهچ  ثاّرک  رد  دومرف : مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  دراد . تهابـش  ریـس  هب  هک  تسا  يرادوب  فورعم  يزبس  ثارک 
.) ?? ( تسا ماذج  زا  ناما  دنک و  یم  عطق  ار  ریساوب  دیامن ، یم  وبشوخ  ار  ناهد  دنک ، یم  درط 

مغلش
.) ?? ( دینک بآ  مغلش  اب  ار  نآ  تسه ، ماذج  زا  یگر  نآ  رد  هکنیا  رگم  تسین ؛ یقولخم  چیه  دومرف : مالسلا  هیلعرقاب  ماما 

تشوگ ینامرد  ّصاوخ  ب )
.) ?? ( تسا تشوگ  اذغ ، نیرتهب  ُمّْحللا ؛ ِماعَّطلا  ُدِّیَس  دومرف : مالسلا  هیلعرقاب  ماما 

.) ?? ( دوب تشوگ  ام  ياذغ  مدروخ و  اذغ  مالسلا  هیلعرقاب  ماما  اب  زور  هدزناپ  نم  دیوگ : یم  هرارز 
، يرامیب نیا  عفر  يارب  ار  نآ  عون  نیرتهب  تسا و  هتـسناد  دـیفم  ناقری »  » نامرد يارب  ار  نآ  تشوگ ، ییاذـغ  تلیـضف  نایب  زا  سپ  ناـشیا 

.) ?? ( دناد یم  دیفم  صََرب  نامرد  يارب  ار  واگ » تشوگ   » زین یتیاور  رد  ناشیا  تسا . هدومن  یفّرعم  «) ?? اطق ) تشوگ  »
هناثم گنس  نامرد 

روط هب  ناجنلوخ ، نوسینا و  لقاقـش ، لیبجنز ، نیچراد ، لفلفراد ، لفلف ، هلمآ ، هلیلب ، هلیله ، هّدام :  ?? نیا  زا  دومرف : مالـسلا  هیلعرقاـب  ماـما 
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هب زور  ره  دوش و  هتخیمآ  هدش  فاص  لسع  اب  یتقو  نوجعم  نیا  دـیزپب . واگ  نغور  رد  ار  نآ  سپـس  دـیبوکب و  مه  اب  دـیرادرب و  يواسم 
.) ?? ( دنکش یم  ار  هناثم  گنس  دوش ، لوانت  نآ  زا  یقدنف  ردق 

دجنس ینامرد  ّصاوخ 
زین دـنک . یم  مرگ  ار  اه  هولق  دـشخب و  یم  ییاناوت  ندـب ، تسوپ  هب  دـنایور ، یم  ار  تشوگ  دجنـس ، هویم ي  دومرف : مالـسلا  هیلعرقاب  ماما 

.) ?? ( تسا دنمدوس  رایسب  لوبلا  سلس  ریساوب و  ياه  يرامیب  جالع  رد  دجنس 
مخز درد  نامرد 

هزات نیلافـس  هزوک  هزات و  يا  هچراپ  ُزب و  هیپ  اب  ار  نآ  لثم  و  دنلام ) یم  یتشک  رب  هک  يا  هّدام   ) هزات ریق  دومرف : مالـسلا  هیلعرقاب  ترـضح 
رادرب و ار   ) ?? هدش ) هتشون  يذغاک  سپـس  نک . نشور  میالم  یـشتآ  شریز  زیرب و  ریـش  نآ  رب  سپـس  نک ، یلامریق  ار  نآ  رهاظ  رادرب .

سپس زیرب و  ریق  مخز  يور  رب  باتب و  نامسیر  ناتک ، زا  دوب  قیمع  مخز  رگا  دنبب . مخز  يور  رب  لامب و  ریق  نآ  رب  راذگب و  تتـسد  يور 
.) ?? ( دبای یم  يدوبهب  هللاءاش  نا  راذگب . مخز  نآ  رد  ار  نامسیر  نآ 

ینوخ لاهسا  نامرد 
ینمرا كاخ  زا  دومرف : وا  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  درک . تیاکـش  ینوخ  لاهـسا  زا  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  هب  يدرم  دیوگ : یم  یلامث  هزمحوبا 

.) ?? ( دوش یم  عطق  لاهسا  هک  نک  هدافتسا  سپس  نک . خرس  زپب و  ار  نآ  میالم  یشتآ  اب  رادرب و 
مارآ شا  ینورد  تیعـضو  هک  دـیناروخب  لاهـسا  رامیب  هب  دـینک و  مرگ  شتآ  يور  رب  ینمرا  لِگ  زا  يردـق  دومرف : مالـسلا  هیلعرقاب  ماـما 

.) ?? ( تفرگ دهاوخ 
کمن

.) ?? ( تسا شخب  رثا  ییوراد  يرامیب ، داتفه  يارب  کمن  دومرف : مالسلا  هیلعرقاب  ماما 
اه هویم  ینامرد  ّصاوخ  ج )

امرخ
یمن افـش  امرخ  لثم  زیچ  چـیه  رد  اهنز  اهـسافن ؛» یف  میرم  همعطا  هللا  ّنا  بَطُّرلا ، لثمب  ءاـسّنلا  فشتـست  مل  : » دومرف مالـسلا  هیلعرقاـب  ماـما 

.) ?? ( داد امرخ  نامیاز  عقوم  رد  میرم  هب  ادخ  نوچ  دنبای ،
بیس

راک نیا  اریز  روخب ؛ سپس  نک ، مامشتسا  ار  نآ  ًالبق  يروخب ، بیس  یتساوخ  هک  یعقوم  دومرف : مالسلا  هیلعرقاب  ماما  دیوگ : یم  ریصب  یبا 
.) ?? ( دنک یم  مارآ  هدش ، ضراع  تحور  رب  هک  ار  یتحاران  ره 

ولآ
.) ?? ( تسا نوخ  راشف  لصافم و  یکشخ  هرهز ، ندب ، ياهداب  ترارح ، ارفص ، عفان  ولآ  دیامرف : یم  ترضح 

ترـضح نآ  موش ! هناوید  هدنام  مک  دومن : ضرع  درک و  تیاکـش  هرهز )  ) هّرم ناجیه  زا  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  هب  يدرم  دـیوگ : یم  رباج 
.) ?? ( نک هجلاعم  ولآ )  ) ّصاجا اب  ار  نآ  دومرف :

ریجنا
.) ?? ( تسا عفان  جنلوق  يارب  هک  دیروخب  ریجنا  دومرف : مالسلا  هیلعرقاب  ماما 

هب مدرم  دنک ، بارخ  ار  سّدقملا  تیب  تساوخ  درک و  جورخ  یطبق  هاشداپ  یتقو  هک  دنک  یم  لقن  مالسلا  هیلعرقاب  ماما  زا  یلامث  هزمحوبا 
یحو اوه  لوئـسم  کَلَم  هب  دـنوادخ  درک و  تاجانم  ادـخ  اب  بش  لـیقزح  دـندومن . تیاکـش  يو  هب  هدـش و  عمج  ربمغیپ  لـِیقْزِح  فارطا 

نانآ همه  دـندید  دـنتفر و  نوریب  نانآ  دـناسر . شموق  هب  ار  ربخ  نیا  لـیقزح  دـندرم . یگمه  دریگب و  ار  ناـنآ  حاورا  سوفن و  هک  دومرف 
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، درادن یتلیضف  نم  زا  شیب  مالـسلا  هیلعربمغیپ  نامیلـس  هک  درک  رکف  دوخ  اب  دش و  ضراع  لیقزح  رب  يدنـسپدوخ  بجُع و  اما  دنا ، هدرم 
تاجانم و ادخ  اب  لیقزح  دومن ، ّتیذا  ار  وا  دش و  ضراع  لیقزح  دبک  رب  یمخز  لاح  نیا  رد  تسا . هدش  هداد  زین  اوه  رایتخا  نم  هب  نوچ 

نینچ لیقزح  لامب . دوخ  هنیـس  رب  نوریب  زا  ریگب و  ار  ریجنا  هریـش  هک : دومن  یحو  يو  هب  دـنوادخ  تسـشن ، رتسکاـخ  يور  درک و  عوشخ 
.) ?? ( دش بوخ  درک و 

روگنا
هک تسا  يا  هویم  رد  افش  دومرف : و  روخب . هناد  هناد  ار  روگنا  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  شدنزرف  هب  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  یتیاور  رد 
هب ار  روگنا  ناشیا  . ] دسرب هک  یتقو  دیروخب  تخرد  هویم  زا  ینعی  «) ?? رمثا ؛) اذا  هرمث  نم  اُولُک  : » هدومرف دنوادخ  هک  نانچ  دشاب ، هدیسر 

.) ?? ([ دنناد یم  اهدرد  يرایسب  يافش  شندوب  هدیسر  بوخ  لیلد 
ِْهب

یناشیپ زا  ار  قرع  تارطق  امـش  ناتـشگنا  هک  روط  نامه  دنک ، یم  وحم  رطاخ  زا  ار  هودنا  رابغ  ِْهب »  » هویم دیامرف : یم  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما 
.) ?? ( درب یم  نات 

یبالگ
نآ درد  يارب  تسوکین و  نآ  ندش  هتخیگنارب  زا  يریگولج  ارفص و  نامرد  يارب  ولآ )  ) ّصاجا دننام  یبالگ  دومرف : مالـسلا  هیلعرقاب  ماما 

.) ?? ( تسا شخب  مارآ 
تشون :  یپ 

 ??? ص. لوسّرلا ، لآ  نع  لوقعلا  فحت  ? . 
 / ?? . لافنا ? . 

 ??? ص. ّربش ، هللادبع  دیس  هّمئالا ، ّبط  ? . 
 ??? ص. نامه ، ? . 

 ?? ص. نمؤم ، میکح  هفحت  ?ر.ك : . 
 ??? ? ص. ج ، نساحم ، ? . 

 ??? ،ص. ینارون یفطصم  هللااهیآ  ، یمالسا ّبط  يامنرود  ?.
 ??? ? ص. ج ، یفاک ، لوصا  ? . 

 ?? ص. يروباشین ، ماطسب  نب  هللادبع  نیسح و  هّمئالا ، ّبط  ? . 
 ??? ? ص. ج ، يرگرز ، رتکد  ییوراد ، ناهایگ  ?? . 

 ??? ?? ص. ج ، راونالاراحب ، ?? . 
 ??? ص. هّمئالا ، ّبط  ?? . 

 ??? ص. قالخالا ، مراکم  ?? . 
 ?? ص. یناوضر ، رباج  همجرت  هّمئالا ، ّبط  ?? . 

 ?? ص. نامه ، ?? . 
 ??? ص. یمالسا ، ّبط  يامنرود  ?? . 

 ??? ? ص. ج ، یسوط ، خیش  یلاما ، ?? . 
??? ?? و. ،ص قالخالا مراکم   ??? ،ج،? ص؛ نساحم ?? .
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. تسا ءارسا   ??? ??? و  هیآ  روظنم ، ?? . 
 ?? ص. هّمئالا ، ّبط  ?? . 

 ??? ص. قالخالا ، مراکم  ?? . 
 ??? ? ص. ج ، نساحم ، ?? . 

 ?? ص. یناوضر ، رباج  همجرت  هّمئالا ، ّبط  ?? . 
 ??? ص. قودص ، خیش  لاصخ ، ?? . 

 ??? ،ص. لضافداوج سابتقاو  همجرت  ، هّمئالا ّبط  ?? . 
 ?? ص. يدورگنل ، جات  يدهم  دمحم  موصعم ، هدراهچ  ّبط  ?? . 

 ??  - ?? ص. نامه ، ?? . 
 ??? ص. یناوضر ، رباج  همجرت  هّمئالا ، ّبط  ?? . 

 ??? ص. موصعم ، هدراهچ  ّبط  ?? . 
 ??? ص. نامه ، ?? . 

 ?? (. ص نامه ، ( ؛ دشاب یم  يرمق  هب  هیبش  هک  تسا  رتوبک  یعون  تشوگ  روظنم  ?? . 
 ??? ص. قالخالا ، مراکم  ?? . 

 ??? ،ص. لضافداوج سابتقاو  همجرت  ، هّمئالا ّبط  ?? . 
 ???  - ??? ص. نامه ، ?? . 

. دنک یم  کمک  ینامردّداوم  یگدنبسچ  بذج و  هب  هدش ) هتشون  ذغاک   ) ذغاک رد  هدش  هدرب  راک  هب  ِرهوج  اریز  ?? . 
 ???  - ??? ص. يروباشین ، ماطسب  هّمئالا ، ّبط  ?? . 

 ?? ص. یناوضر ، رباج  همجرت  هّمئالا ، ّبط  ?? . 
 ??? ،ص. لضافداوج سابتقاو  همجرت  ، هّمئالا ّبط  ?? . 

 ??? ص. نامه ، ?? . 
 ??? ? ص. ج ، نایبلا ، عمجم  ریسفت  ?? . 

 ??? ?? ص. ج ، راونالاراحب ، ?? . 
 ??? ص. نامه ، ?? . 

 ??? ص. قودص ، خیش  لاصخ ، ?? . 
 ?? ص. یمالسا ، ّبط  يامنرود   ??? ? ص ؛ ج ، یفاک ، لوصا  ?? . 

 ??? ? ص. ج ، نساحم ، ?? . 
 / ??? . ماعنا ?? . 

ص.?  قالخالا ، مراکم   ??? ? ص ؛ ج ، نساحم ، ?? . 
ص یناهفـصا ، خرـسهد  دومحم  دیـس  هّمئـالاو ؛ یبنلا  بطلا  یف  هحـصلازمر   ??? ص ؛ لـضاف ، داوج  ساـبتقا  همجرت و  همئـالا ، ّبط  ?? . 

??? .
 ??? ص . هّمئالاو ، ّیبّنلا  ّبطلا  یف  هحّصلازمر   ??? ص ؛ یناوضر ، رباج  همجرت  هّمئالا ، ّبط  ?? . 

http://www.sibtayn.com: عبنم
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هنوپ ییوراد  صاوخ 

یقمروس  یحلاص  دمحم  رتکد   : هدنسیون
هنوپ   : یسراف مان 

Mentha pulegium یملع :  مان 
European pennyroyal یمومع :  مان 
European pennyroyal یسیلگنا :  مان 

( Hhabaq قبح (  یبرع :  مان 
Pouliot يوسنارف :  مان 

Polei-Minze یناملآ :  مان 
Mentha exigue,Pulegium vulgar فدارتم :  ياه  مان 

عانعن )   ) Labiatae هداوناخ :  مان 
یسانش :  هایگ 

بآ ياه  نایرج  فارطا  اه و  تسد  زا  يرایـسب  رد  وردوخ  تروص  هب  هک  رتم  یتناس  ات 60  عافترا  هب  يا  هتوب  یفلع و  تسا  یهایگ  هنوپ 
هب هاـیگ و  ياـه  تمـسق  هیلک  زا  دنتـسه .  مظنم  کـچوک و  ياـه  هنادـند  ياراد  ًارثکا  زیت و  كون  لکـش و  یـضیب  اـه  گرب  دـیور .  یم 

ياه تمـسق  رد  ًارثکا  اه و  گرب  رانک  رد  عمتجم  تروص  هب  اه  لگ  دـسر .  یم  ماـشم  هب  يذـفان  يوق و  رایـسب  يوب  اـه  گرب  صوصخ 
دنشاب .  یم  گنرمک  یلگ  یهاگ  شفنب و  گنر  هب  هک  دنریگ  یم  رارق  هقاس  روحم  يالاب 

ناوارف و ياه  كرک  زا  هدیـشوپ  ازولیو ،  مان  هب  اه  هنوگ  نیا  زا  یکی  دـنفورعم .  نوگانوگ  ياه  مان  هب  هک  دراد  یفلتخم  ياـه  هنوگ  هنوپ 
دروم اـه  گرب  صوـصخ  هب  هنوـپ و  ییاوـه  تمـسق  دـنهد .  یم  شرورپ  هدافتـسا  يارب  ار  نآ  لـیلد  نیمه  هب  تسا ؛  يدـنت  يوـب  ياراد 

دنشاب .  یم  هدافتسا 
يوب هک  تسا  روهـشم  نالیگ  رد  شاولاخ  ماـن  هب  نآ  زا  يا  هنوگ  دـیور و  یم  یلامـش  یحاون  ًاـصوصخ  ناریا  طاـقن  زا  يرایـسب  رد  هنوپ 

دوش .  یم  فرصم  رگید  لاکشا  ای  یکاروخ و  يزبس  تروص  هب  دراد و  یعوبطم  رطعم و 
مهم :  تابیکرت 

ات 30 یلیزرب  عون  رد  دصرد  زا 9  نآ  گرب  سناسا  رد  دوجوم  نوگلوپ  تسا .  زبس  ای  درز و  هب  لیام  سناسا  دـصرد  ات 2  يواح 1  هنوپ 
دشاب .  یم  دصرد  ات 94  زا 90  ییاپورا  ياه  هنوگ  نوگلوپ  نازیم   . دراد دوجو  ییاکیرمآ  عاونا  رد  دصرد 

ننومیل نن ،  یپاتب  نن ،  ییافلآ   : زا دنترابع  دنوش ،  یم  هدیسکا  دوخ  هب  دوخ  ای  دنراد و  دوجو  هنوپ  سناسا  رد  یعیبط  روط  هب  هک  يداوم 
سنارت سیـس و  نوتیرپ ،  یپ  نوگلوپوزیا ،  نوگلوپ ،  نوتنموزیا ،  نوتنم ،  تاتـسا ،  لیتکا  3 ـ  نمیساراپ ،  لونانکا ،  3 ـ  لوناتکا .  3 ـ  ، 

نلیفویراک .  دیاسکا و  نوگلوپ 
 . تسا نیدیرپسه  نیمزسوید و  دیهدلآ ،  لیس  یلاس  کیتیملاپ ،  دیسا  کیتسیریم ،  دیسا  کیرولدیـسا ،  لماش  هایگ  رگید  مهم  تابیکرت 

میدس و دصرد  / 05 میسلک ،  دصرد   0/9 رتسکاخ ،  دصرد   11 یبرچ ،  دصرد   27 نیئتورپ ،  دصرد  ات 25  يواح  هنوپ  کشخ  ياه  هناد 
دنشاب .  یم  میساتپ  دصرد  ات 1/5 

مهم :  تارثا  یتخانشوراد و 
ناونع هب  نآ  مهم  فراصم  زا  یکی  دـنوش .  یم  هدافتـسا  هیودا  ناونع  هب  ياچ و  ندرک  تسرد  هزم ،  معط و  داجیا  يارب  هنوپ  ياـه  گرب 
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يدرف هب  رـصحنم  يوب  هایگ  نیا  دـننک .  یم  طولخم  زین  لسع  لفلف و  اب  ار  نآ  یهاگ  هک  دـشاب  یم  تشوگ  كاروخ  یعون  هدـنهد  معط 
تسا .  صیخشت  لباق  عانعن  زا  ًالماک  هک  دراد 

معط ياراد  هنوپ  سناسا  دنک .  یم  یکنخ  ساسحا  داجیا  یتدم  سپ ا  تسا و  خلت  سگ و  ًابیرقت  رطعم و  ًالماک  مرگ ،  ادتبا  رد  هنوپ  معط 
تسا .  يدرس  ساسحا  خلت و 

یم راک  هب  اه  شک  هرـشح  رد  هنوپ  سناسا  دوش .  یم  هدافتـسا  رطعم  ياه  نوباـص  رد  نآ  زا  تسا و  لنورتیـس  يوب  هیبش  یمک  هنوپ  يوب 
یم لوتنم  یعیبط  دیلوت  عبانم  زا  یکی  هنوپ  سناسا  دوش .  یم  هدافتسا  روظنم  نیدب  ندیـشاپ  يارب  ردوپ  تروص  هب  نآ  زا  نینچمه ،  دور . 

تسا .  نآ  یبط  قرع  هنوپ  تالوصحم  زا  یکی  دشاب . 
 . تسا خرس  لگ  هایگ  زا  رتشیب  نآ  ریثات  هک  دندوب  دقتعم  دندرک و  یم  نازیوآ  دنتـشاد  جنـشت  هک  يدارفا  قاتا  رد  ار  هنوپ  میدق  نامز  رد 

دنتسب . یم  رس  رود  هب  یجیگ  دردرس و  دوبهب  يارب  ار  نآ  نینچمه ، 
فرصم تقد  اب  دیاب  هنوپ  تروصره ،  رد  دندرک .  یم  فرصم  یگدعاق  تالکشم  هفرـس و  یگدروخامرـس ،  عفر  يارب  زین  ار  هنوپ  ياچ 

 . دسر یمن  شورف  هب  ینوناق  روط  هب  هنوپ  سناسا  گرب و  اکیرمآ  رد  ددرگ .  یم  تیمومـسم  ثعاب  نآ  دح  زا  شیب  فرـصم  اریز  دوش ، 
یم هدافتسا  كرحم  هفرس و  دض  روآ ،  هدعاق  هدننک ،  مضه  قرعم ، روآارفص ،  خفن ،  دض  هدننک ،  ینوفع  دض  ناونع  هب  نآ  زا  اپورا  رد 

دوش . 
یبناج :  ضراوع  تیمس و 

یشرازگ رد  لاثم  روط  هب  دشاب .  هتـشاد  هارمه  هب  يدج  ضراوع  دناوت  یم  هنوپ  سناسا  يروخیاچ  قشاق  کی  دح  رد  یکاروخ  فرـصم 
دح رد  فرصم  دش .  یناوج  نز  گرم  ثعاب  نینج  طقـس  يارب  هنوپ  سناسا  یکاروخ  فرـصم  تسا :  هدمآ  اکیرمآ  يودارلک  زا 1978 

درادن .  یبناج  هضراع  هنوپ  ياه  هدروارف  ای  سناسا و  ییوراد 
یتح تسا .  هدـناشک  گرم  هب  ار  هلاس  ردام 18  کی  هنوپ  سناسا  يروخیاچ  قشاـق  یکاروخ 2  فرـصم  هک  دـهد  یم  ناشن  رگید  رامآ 

دوش .  امک  جنشت و  ثعاب  دناوت  یم  هنوپ  سناسا  يروخیاچ  قشاق  فصن 
فرصم :  نازیم  هقیرط و 

یکاروخزور .  رد  راب  هس  ات  رگید  ياه  تروص  هب  ای  هدرک  مد  تروص  هب  کشخ  هایگ  مرگ  ات 4   1  ـ
یکاروخ .  زور  رد  راب  هس  ات  رتیل  یلیم  ات 4  یلکلاوردیه 1  عیام  هراصع   ـ

فرصم ًامیقتسم  هجو  چیه  هب  دیابن  ار  ناهایگ  سناسا  ًالوصا  رگید .  داوم  اب  طولخم  تروص  هب  زور  رد  رتیل  یلیم  ات 2  هنوپ 5 %  سناسا   ـ
دروخ .  درک و 

دنراد .  هدننازوس  یمک  سگ و  هزم  معط و  اه  گرب  هتبلا  دومن .  هدافتسا  ناوت  یم  زین  هزات  هایگ  زا   ـ
هدش :  شرازگ  تارثا  نیرت  مهم 

دـض نژاتوم ،  دض  باهتلا ،  دض  مدا ،  دـض  ناطرـس ،  دـض  يرتکاب ،  دـض  هدـننک ،  سح  یب  اه ،  تکالپ  یگدنبـسچ  دـض  درد ،  دـض 
 ، تناسرپد  CNS كرحم ،  خفن ،  دض  ادیدناک ،  دض  ضباق ،  سوریو ،  دض  روموت ،  دض  مساپـسا ،  دض  مسیتامور ،  دـض  نادیـسکا ، 

زانژیسکاولکیس . هدننک  راهم  تالضع و  هدننک  لش   ، هدعم يوقم  نکسم ،  شک ،  چراق  روآ ،  هدعاق  روآراردا ،  قرعم ،  ناقتحا ،  دض 
هجوت :  لباق  تاکن 

یم دصرد  ات 92  زا 85  اه  سناسا  نیا  نوگلوپ  نازیم  هک  تسا  سناسا  دصرد  ات 1  ییاپورا  عون  دصرد و  ات 2  يواح  ییاکیرمآ  هنوپ  1 ـ 
دشاب .

ییاپورا ییاکیرمآ و  عون  ياه  هنوپ  اذل  ؛  دشاب هتشاد  یکانرطخ  یبناج  ضراوع  دناوت  یم  نآ  دایز  فرصم  هک  تسا  یمسج  نوگلوپ  2 ـ 
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دنوش .  فرصم  طایتحا  اب  مک و  رادقم  هب  دیاب  دنراد ،  نوگلوپ  ییالاب  دصرد  هک 
تروص هب  ار  نآ  ناوت  یم  دراد و  نوگلوپ  یمک  دـصرد  هک  تسا  هتفرگ  رارق  قیقحت  دروم  شاولاخ  یناریا ،  هنوپ  ياه  هنوگ  نایم  زا  3 ـ 

دوش .  یم  هدافتسا  تشک و  نالیگ  رد  هایگ  نیا  هک  تسا  يزارد  نایلاس  هک  يروط  هب  دومن ؛  فرصم  یکاروخ  يزبس 
رد دیاب  تروص  نیا  ریغ  رد  درک و  فرـصم  نانیمطا  اب  ناوت  یم  دشاب  نییاپ  دـصرد  اب  نوگلوپ  يواح  هک  ار  يا  هنوپ  ره  یلکروط  هب  4 ـ 

دومن .  طایتحا  نآ  فرصم 
تسا .  زاجم  دنشابن  نوگلوپ  يواح  هک  ییاه  هنوپ  فرصم  اداناک  رد  5 ـ 

دوش .  یم  یطاخم  يویلک و  يدبک ،  ضراوع  ثعاب  دنتسه  الاب  دصرد  اب  نوگلوپ  يواح  هک  ییاه  هنوپ  سناسا  یکاروخ  فرصم  6 ـ 
دراوم رد  غارفتسا و  نوخراشف ،  نتفر  الاب  یمکش ،  ياهدرد  لاهـسا ،  لماش  نوگلوپ  يالاب  دصرد  اب  هنوپ  سناسا  یکاروخ  ضراوع  7 ـ 

تسا .  نینج  طقس  دیدش 
دوش .  يراددوخ  هنوپ  فرصم  زا  یگلماح  یهدریش و  نامز  رد  تسا  رتهب  8 ـ 

تسا .  هدش  هداد  نآ  دروم  رد  یلصفم  حرش  یفرعم و  جندوف  مان  هب  هنوپ  انیس  نبا  نوناق  باتک  رد  9 ـ 
هدومن يدنب  میسقت  ار  هاگ  نیا  فلتخم  ياه  هنوگ  یـسانشهایگ  زورما  ملع  هدرک و  هراشا  هنوپ  عون  نیدنچ  هب  مه  انیـس  نبا  باتک  نیا  رد 
ياراد اـه  هنوگ  یـضعب  تسا  نکمم  نینچمه ،  دراد .  تواـفتم  يدراوم  رد  كرتـشم و  صاوـخ  اـهنآ  رد  دوـجوم  رثوـم  داوـم  هک  تسا 

ار نآ  هک  يا  هنوپ  كاـش و  هنوپ  یهوک ،  هنوپ  یبآ ، )  راـنک  هنوپ   ) يراـبیوج هنوپ  هب  نوناـق  رد  اـما  دنـشاب .  یبناـج  ضراوع  اـب  يداوـم 
ياـه هنوگ  تارثا  هتبلا  تسا .  رت  يوق  يراـبیوج  هنوپ  زا  یهوـک  هنوـپ  هک  تسا  دـقتعم  انیـس  نبا  تسا .  هدـش  هراـشا  دـنمان ،  یم  نجیلغ 

تیـصاخ ياراد  دشاب .  یم  قرعم  دراد و  مرگ  تعیبط  دشک ،  یم  تسوپ  تمـس  هب  ار  نوخ  هنوپ  دیوگ :  یم  دناد و  یم  هیبش  ار  فلتخم 
 . تسا روآراردا  هنوپ  زپ  بآ  دـنک .  یم  فرط  رب  ار  هکـسکس  تسا و  هدـعم  يوقم  روآاهتـشا و  تساـه ،  هچیهاـم  یگتفوک  درد و  دـض 

هنوپ گرب  دود  تسا .  عفان  رایسب  دلامب ،  نت  رب  نغور  نآ  زا  دزپب و  نغور  رد  ار  هنوپ  ای  دروخب  هنوپ  زپ  بآ  رگا  زرل  بت و  هب  التبم  رامیب 
تسا .  مدژک  شین  يوراد  ینابایب  هنوپ  دنک .  یم  رود  ار  تارشح 

 ) عانعن فلتخم  ياه  هنوگ  دـیاب  هتبلا  دراد .  تقباطم  زورما  یملع  بتک  اـب  تسا  هتـشون  هنوپ  هب  عجار  انیـس  نبا  هک  یـصاوخ  زا  يرایـسب 
رارق هعلاـطم  قیقحت و  دروم  نآ ،  یناریا  عاونا  صوصخ  هب  هنوپ ،  فلتخم  ياـه  هنوگ  تسا و  عاـنعن  زا  يا  هنوگ  هک  هنوپ  و  ( Mentha

هب ار  اهنآ  درب و  یپ  اهنآ  ینامرد  ییوراد و  راثآ  هب  ناوتب  یناریا  ياه  هنوپ  رد  دوجوم  داوم  یفیک  یمک و  ییاسانـش  هیزجت و  اب  ات  دـنریگ 
دومن .  فرصم  حیحص  روط 

هرامش ي 86 هیذغت  يایند  هلجم  عبنم : 

يرفعج هرابرد 

یمیلس هدیپس  هدنسیون :
 sharghnewspaper.ir: عبنم

. تسا سیلیـس  سم و  روـفلوس ، میزینم ، رفـسف ، میـساتپ ، میـسلک ، نـهآ ، ، A نیماـتیو هداـم  شیپ  ، C نیماـتیو زا  وـلمم  یهاـیگ  يرفعج 
يرفعج . دـننک هزرابم  اه  تنوفع  عاونا  زا  یخرب  بت و  اب  دـنناوت  یم  هک  دـنراد  يرتکابدـض  صاوخ  يرفعج  رد  دوجوم  ینغور  تابیکرت 

يا هژیو  راـبتعا  زا  ناتـساب  ناـنوی  مور و  ناـمز  زا  تسا  تاـجیزبس  ریاـس  زا  رت  هدرتسگ  ناـهج  حطـس  رد  نآ  فرـصم  نازیم  ًـالامتحا  هک 
حاورا ملاع  هکلم  هب  ار  نآ  دنتشاذگ و  یم  ناگدرم  ربق  گنس  يور  رب  ار  يرفعج  زا  ییاه  هتسد  نانوی  ریطاسا  رد  تسا و  هدوب  رادروخرب 

يادر لخاد  رد  ار  يرفعج  ياه  گرب  ناتـساب  نایمور  دروایب . سناش  رگید  ناهج  رد  هتـشذگرد  هزات  صخـش  يارب  ات  دندرک  یم  میدقت 
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. دندروخ یم  يرفعج  ناشتردق  رب  ندوزفا  يارب  اهروتایدالگ  دنداد و  یم  رارق  دوخ 
نامرد نهآ و  رقف  يارب  ماخ  يرفعج  . دندرک یم  هدافتـسا  يرفعج  هشیر  زا  اقـستسا  ایرالام و  ناقری ، نامرد  يارب  زین  اپورا  یتنـس  بط  رد 
حـشرت هدعم و  تیلاعف  شیازفا  اب  يرفعج  دـهد . یم  شیازفا  ار  نهآ  بذـج  نآ  رد  دوجوم   C نیماتیو اریز  تسا  دیفم  رایـسب  ینوخ  مک 

ار تهاقن  نارود  هک  ینارامیب  يارب  ور  نیا  زا  دشخب  یم  دوبهب  ار  بذج  مضه و  لمع  دنک و  یم  کیرحت  ار  اهتشا  یشراوگ  ياه  میزنآ 
نتفر نیب  زا  بجوم  دراد و  شراوگ  هاگتـسد  يور  رب  شخب  مارآ  يرثا  نینچمه  يزبس  نیا  تسا . دـیفم  يا  هدام  دـنراذگ  یم  رـس  تشپ 
يارب ببـس  نیمه  هب  دهد  یم  شیازفا  ار  ندب  زا  مومـس  عفد  تسا و  ردـم  يا  هدام  يرفعج  دوش . یم  همـضاهءوس  تیلوک و  هدـعم ، زاگ 

، مسآ نرگیم ، دردرـس ، دنک و  یم  عفر  ار  تالـضع  ضابقنا  يرفعج  هناد  نغور  تسا . دیفم  رایـسب  سرقن  زورترآ و  دـننام  ییاه  يرامیب 
یگدولآ و باوخ  هدوب  دیفم  یبصع  هاگتـسد  يارب  دنک و  یم  کیرحت  ار  نوخ  شدرگ  دشخب . یم  دوبهب  ار  همـضاهءوس  هناثم و  باهتلا 

. درب یم  نایم  زا  ار  بارطضا 
رت عیرـس  ندـش  عـمج  هب  ناوـت  یم  هلمج  نآ  زا  هک  دراد  يداـیز  دـیاوف  یهدریـش  نارود  رد  ناـمیاز و  زا  سپ  يرفعج  ندروـخ  هـچرگا 
اب تسا  نکمم  اریز  دوش  یمن  هیـصوت  دایز  رادـقم  هب  يرادراب  نارود  رد  نآ  فرـصم  اما  درک  هراشا  ردام  ریـش  داـیدزا  محر و  تالـضع 

تارشح شین  ياج  ندیـشخب  نیکـست  رد  هدیبوک  هزات  يرفعج  گرب  دوش . يرادراب  رد  لکـشم  زورب  بجوم  یمحر  تاضابقنا  کیرحت 
هعطق کی  اب  هک  هزات  يرفعج  بآ  دیادز . یم  ناهد  زا  ار  ریـس  زایپ و  ندروخ  زا  یـشان  دـب  يوب  هزات  يرفعج  گرب  ندـیوج  تسا . رثوم 

بجوم يرفعج  بآ  اب  اهوم  نتسش  نینچمه  دهد . نیکست  ار  نادند  درد  دناوت  یم  دوش  هداد  رارق  كاندرد  نادند  يور  رب  هبنپ  کچوک 
. دوش یم  وم  ندش  ناشخرد 

يرایسب اه و  شآ  بلغا  خبط  رد  يرفعج  زا  دوش . یم  یناوارف  ياه  هدافتـسا  هتخپ  هچ  ماخ و  تروص  هب  هچ  يرفعج  زا  یناریا  یخابط  رد 
هیهت رد  دشخب . یم  اهنآ  هب  يریذپلد  معط  دالاس  عاونا  هب  هدش  درخ  هزات  يرفعج  قشاق  ود  ای  کی  ندوزفا  مینک . یم  هدافتـسا  اه  پوس  زا 
صاخ مرف  لیلد  هب  يرفعج  زا  هکنآ  نمـض  دوش  یم  هدرب  راک  هب  تاجیزبس  ریاس  اـی  زاـیپ  اـب  هارمه  هدـش  درخ  يرفعج  زین  اـه  چـیودناس 

 . میرب یم  دوس  زین  اهاذغ  زا  يرایسب  نیئزت  رد  تسا  رپدنچ  یلگ  لکش  هب  هک  شیاه  گرب 

ناوختسا یکوپ  زا  يریگولج  رد  ولآ  فرصم  ریثات  فشک 

ناقهد  اضر  هدنسیون :
تمالس  همان  هتفه  : عبنم

روسفورپ تسا . یگسئای  نارود  زا  سپ  اهنآ  یناوختسا  راتخاس  هژیو  هب  نانز و  تمالس  بیرض  شیازفا  هدنهد  دیون  هایس ) ولآ   ) ولآ یعون 
دنمشزرا هویم  نیا  تاریثات  هرابرد  شهوژپ  قیقحت و  اهلاس  زا  سپ  هک  تساکیرمآ  يادیرولف  هاگشناد  یناریا  سانـشرس  ققحم  يدنمجرا 

تسا . یناوختسا  تالکشم  یکوپ و  هب  التبا  دعتسم  نانز  هب  کمک  يارب  رثوم  دیدج و  یلومرف  هیارا  هناتسآ  رد 
رتمهم تسا و  هدرک  التبم  ار  نویلیم  اکیرمآ 10  رد  ییاهنت  هب  هک  تسا  يریگ  همه  يرامیب  ناوختسا  یکوپ  رهم ،  يرازگربخ  شرازگ  هب 
دناوت یم  هیذغت  فلتخم ، ياهوراد  فرـصم  رانک  رد  دنهد . یم  لیکـشت  نانز  ار  رطخ  ضرعم  رد  تیعمج  نیا  دـصرد  هک 80  تسا  نآ 

هک تسا  یتاـقیقحت  یملع و  تیروماـم  نیا  دـنک . داـجیا  ناوختـسا  یکوـپ  هب  ـالتبا  زا  يریگوـلج  اهناوختـسا و  تمالـس  رد  یمهم  شقن 
. تسا نآ  ماجنا  لاح  رد  اماهالکا  هاگشناد  رد  هک  تسا  لاس  تدم 5  هب  ادیرولف  هاگشناد  زا  يدنمجرا  روسفورپ 

روآ تریح  تبثم و  ریثات  صوصخرد  یناریا  هتـسجرب  ققحم  نیا  تاـقیقحت  جـیاتن  اـت  تسا  رظتنم  ناـهج  اـکیرمآ و  یملع  هعماـج  نونکا 
روسفورپ يوس  زا  هتفرگ  تروص  تاـقیقحت  . دوش رـشتنم  ناتـسبات 2008  رد  ناوختـسا  یکوپ  هب  ـالتبا  زا  يریگولج  رب  هایـس  ولآ  فرـصم 

یکوپ هب  التبم  تاناویح  رد  یناوختسا  ياه  هدوت  يزاس  مواقم  میظنت و  رد  یتبثم  هداعلا  قوف  ریثات  هایس  ولآ  هک  دنهد  یم  ناشن  يدنمجرا 
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تسا ادیرولف  هاگشناد  رد  دوخ  یتاقیقحت  هژورپ  رد  هباشم  ياهریغتم  شیامزآ  لاح  رد  يدنمجرا  روسفورپ  نونکا  تسا . هتشاد  ناوختـسا 
دوخ یگـسئای  نارود  زا  سپ  لاس  ات 10  ینامز 2  هلـصاف  رد  هک  دزادرپ  یم  ینانز  رد  هایـس  ولآ  فرـصم  ریثات  قیقد  یـسررب  هب  نآ  رد  و 
شیپ هدرک و  مالعا  نآ  زا  ار  دوخ  تیامح  اکیرمآ  يزرواشک  ترازو  هک  تسا  رادروخرب  تیمها  زا  ناـنچنآ  تاـقیقحت  نیا  . دـنراد رارق 

 . دوش مالعا  ناتسبات 2008  رد  نآ  یعطق  جیاتن  دوش  یم  ینیب 

هتسپ فرصم  اب  یبلق  هتکس  زا  يریگ  شیپ 

رف  دادهب  هلاه  : هدنسیون
ناهیک  همانزور  : عبنم

یتعنص یگدنز  راچد  هک  ام  زا  يرایسب  دوش . یم  هدوزفا  دننک ، یم  هیصوت  ار  تاجیزبس  ناهایگ و  فرـصم  هک  یناسک  رامـش  هب  زور  ره 
میا هدرک  هبرجت  ماش  هدعو  رد  لقادح  ار  تاجیزبس  هویم و  فرصم  یبرچ  هدش  هتخودنا  ياه  هدوت  شهاک  مادنا و  بسانت  يارب  میا  هدش 
هتفر مه  يور  تاجیزبس  هویم و  فرـصم  ینعی  بوخ  درکیور  نیا  هناتخبـشوخ  دننکب . ام  هب  ییاه  هیـصوت  نینچ  هک  دنا  هدوب  یناسک  ای  و 

... بوخ ربخ  اما  دنزاس و  مورحم  ریظن  یب  بهاوم  نیا  زا  ار  ام  اه  هویم  تمیق  نوزفازور  ینارگ  هک  یطرش  هب  تسا  یکرابم  قافتا 
یم بوسحم  ملاس  ییاذـغ  میژر  کی  ییاـهنت  هب  رادزغم  ياـه  هویم  دـننادب  دـنراد ، تسود  ار  رادزغم  ياـه  هویم  هک  يدارفا  هناتخبـشوخ 

راشف شهاک  بجوم  هدرک و  لش  ار  ینوخ  ياهگر  اریز  تسا  دیفم  بلق  يارب  هتـسپ  هک  دهد  یم  ناشن  قیقحت  نیرخآ  لاثم ، يارب  . دـنوش
وا تسا . هتفرگ  تروص  تیتسا  نپ  یتسرپرـس  هب  ناققحم  زا  یمیت  طسوت  بلق » ياـه  شنکاو   » هعلاـطم لابندـب  هتفاـی  نیا  دوش . یم  نوخ 

. دنک لرتنک  ار  الاب  نوخ  راشف  دناوت  یم  رادزغم  ياه  هویم  فرصم  دنک  یم  نایب 
یبرچ قیرط  زا  يرلاک  دصرد  دنمزاین 25  ملاس  بلق  کی  . تسا هدرک  حرطم  زیمآ  تیقفوم  میژر  هس  ساسارب  ار  هعلاطم  نیا  قیقحت  هورگ 

، هتسپ سنوا  هفاضاب 5/1 صلاخ  یبرچ  دصرد  یبرچ و 8  قیرط  زا  يرلاک  دصرد  اب 30  میژر  کی  تسا . صلاخ  یبرچ  دـصرد  تشه  و 
. تسا هتسپ  سنوا  هفاضاب 3  صلاخ  یبرچ  دصرد  یبرچ و 8  قیرط  زا  يرلاک  دصرد  اب 34 میژر  کی  ای 

و دنداد ، رارق  هعلاطم  دروم  ار  نوخ  هدش  لیخد  ياهراشف  هداد و  رارق  یسررب  دروم  ار  اه  میژر  زا  مادک  ره  هتفه  راهچ  نایاپ  رد  ناققحم 
، هتـسپ میژر  سنوا  دـندش 5/1  هجوتم  اهنآ  . دـنتفرگ اهنآ  زا  راشف  شیامزآ  ود  سپـس  دـندرک ، یباـیزرا  ار  نوخ  ياـه  گر  عاـجترا  هوق 

یلیم ات 4/2  ار  نییارش  بلق و  ضابقنا  نوخ  راشف  هتـسپ  میژر  سنوا  رتم و 3  یلیم  ات 8/4  ار  اهگر  بلق و  ضابقنا  الاب ) راشف   ) نوخراـشف
یم بلق  راـک  ياـیحا  بجوـم  هتفر  مه  يور  هک  يدـیفم  ریمعت  دـنک ، یم  لـش  ار  گرخرـس  نینچمه  دـهد ، یم  شهاـک  يروـکرم  رتـم 

شرازگ یبرجت  يژوـلویب  سنارفنک  رد  لیرپآ 2007  هام  رد  هتفرگ و  رارق  تیامح  دروم  اینرفیلاک  هتـسپ  نمجنا  طـسوت  هعلاـطم  نیا  . دوش
. تسا هدش 

رد تسا . دـیفم  بلق  يارب  هک  تسا  صلاخان  یبرچ  کی  ياراد  اهنآ  رثکا  اما  دنتـسه  برچ  رایـسب  ـالومعم  هتـسپ  لـثم  رادزغم  ياـه  هویم 
يرامیب شهاک  بجوم  نآ  عون  همه  زا  راد  هتـسه  ياه  هویم  هتبلا  درک . تیاـعر  ار  لادـتعا  اـه  هویم  نیا  ندروخ  رد  تسیاـب  یم  تقیقح 

. ددرگ یم  یبلق  هلمح  یبلق و 

کشخ ياه  هویم  رگنامرد  رثا 

ناهیک  همانزور  : عبنم
دهد .  یم  شهاک  دصرد  دودح 11 ات  ار  یبلق  ياه  يرامیب  هب  التبا  رطخ  هتفه  رد  مرگ  تشه  هزادنا  هب  کشخ  ياه  هویم  فرصم 

. دنشاب یم  لیبق  نیا  زا  یماش و  هتسپ  ماداب ، ودرگ ، لماش  کشخ  ياه  هویم  نیا 
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. دراد نزو  شیازفا  رد  یکدنا  رایسب  ریثات  هتفه  رد  راب  جنپ  اه  هویم  نیا  زا  یمک  رادقم  ندروخ  هک  تسا  هداد  ناشن  تاقیقحت 
. دراد تیمها  هزادنا  هچ  ات  قورع  اه و  گر  یگتفرگ  شهاک  يریگولج و  يارب  رابکشخ  فرصم  هک  دنا  هداد  ناشن  تاشیامزآ 

یبلق ياهیرامیب  نازیم  رابکشخ  فرـصم  اب  تسا ، دایز  رایـسب  يراگیـس  ای  قاچ و  دارفا  رد  یبلق  ياه  يرامیب  هب  التبا  رطخ  هک  ییاجنآ  زا 
. تسا هدشن  هدناجنگ  اهنآ  ییاذغ  میژر  رد  رابکشخ  هک  تسا  يدارفا  زا  رتمک  بتارم  هب  دارفا  نیا  نایم  رد  یقورع 

، دیـشاب قاچ  دیناوت  یم  هک  دینکن  روصت  اما  دهد . یم  شهاک  زین  ار  يزغم  هتکـس  کسیر  رابکـشخ ، زا  لداعتم  رادقم  فرـصم  نینچمه 
هتکـس ای  یبلق و  ياهیرامیب  هب  التبا  زا  ار  امـش  رابکـشخ  ندروخ  هک  دیـشاب  هتـشاد  راظتنا  دینیـشنب و  نویزیولت  يولج  هتـشاد ، نوخ  راـشف 

. دنک تظفاحم 
رابکشخ زا  یپ  رد  یپ  هدافتسا  هام  شش  تدم  زا  دعب  هک  دهد  یم  ناشن  هدمآ  لمع  هب  رابکشخ  فرـصم  دروم  رد  هک  يرگید  تاقیقحت 

یم راظتنا  یکاروخ  داوم  نیا  رد  دوجوم  يرلاک  نازیم  هب  هجوت  اب  هک  تسا  هدـش  هفاضا  دارفا  نزو  هب  ولیک ) مین   ) دـنوپ کـی  دودـح  اـهنت 
. تسه زین  یکاروخ  داوم  عون  نیا  زا  هدافتسا  ندوب  دیفم  رگنایب  بلطم  نیا  هک  دشاب  ولیک ) 5  ) دنوپ دودح 10 رادقم  نیا  تفر 

اه يرامیب  نامرد  توارط و  یباداش ، لماع  امرخ ،

ایناسراپ هقیدص  : هدنسیون
ناریا  همانزور  : عبنم

ییاپورا ياهروشک  مدرم  يارب  تیصاخرپ  هویم  نیا  تسا . هدش  رارکت  راب  میرک 42  نآرق  رد  نآ  مان  تسا و  یمیدق  رایسب  يا  هویم  امرخ 
ياهروشک رد  ًاصوصخم  هنایم  رواخ  رد  یلو  دـننک  یم  فرـصم  ینیریـش  کیک و  رد  طقف  ار  نآ  تسانـشآ و  ان  يدـح  اـت  ییاـکیرمآ  و 

هک يروط  هب  هتـشاد  دوجو  یناوارف  هب  نیطـسلف  رد  میدق  زا  امرخ  تخرد  دنیوگ  یم  دور . یم  راک  هب  یلـصا  ياذـغ  کی  ناونع  هب  یبرع 
تداهش و هناشن  لبمس و  امرخ  تخرد  گرب  تیحیـسم  رد  . تسا هدوب  امرخ  زا  یگرزب  لگنج  هدرم  يایرد  هلیلاگ و  يایرد  نیب  هیحان  رد 

يرایـسب یندعم  داوم  هک  تسا  يوقم  رایـسب  يا  هویم  ( Dates  ) امرخ . دنا هتخاب  ناج  حیـسم  ترـضح  تناید  هار  رد  هک  تسا  ییادـهش 
يرایسب زا  دناوت  یم  هویم  نیا  هک  هداد  ناشن  امرخ  هرابرد  تاقیقحت  تساراد . ار   A-B-E نیماتیو زنگنم و  و  يور ، میساتپ ، نهآ ، نوچ 

ار امرخ  ددع  ات 7  رگا 6  هتبلا  تسا . نآ  ندوب  نیلم  امرخ  صاوخ  زا  یکی  دنک . يریگشیپ  هدعم و ... نولوک  ناطرـس  دننام  اه  ناطرـس  زا 
ود ات  کی  هلـصافالب  دینک و  لیم  امرخ  يرادـقم  ای  دیـشونب و  مرگ  تروص  هب  ار  نآ  بش  حبـص و  هدرک و  سیخ  شوج  بآ  ناویل  رد 2 

شرت ثعاب  هدعم  دیسا  يدایز  هک  اجنآ  زا  تسا  هدعم  یفاضا  دیسا  ندرک  یثنخ  امرخ ، رگید  تیصاخ  دیـشونب . نآ  يور  مرگ  بآ  ناویل 
. دینک هدافتسا  ار  یتنس  بط  رد  اه  ینیچ  لومرف  دیناوت  یم  دیتفرگ  درد  لد  تقو  ره  نیاربانب  دوش ، یم  درد  لد  ندرک و 

زین هویم  ناونع  هب  ار  امرخ  دیـشونب . هدز و  مه  ار  نآ  دعب  دیزادنیب  شوج  بآ  رد  ار  هدـش  هل  هزات و  يامرخ  ددـع  ات 3  هک 2  قیرط  نیدب 
هدرک فرص  رهظ  زا  دعب  تعاس 7  دودح  رد  ار  دوخ  ماش  رتشیب  شمارآ  رت و  تحار  باوخ  يارب  ًامتح  نینچمه  درک . فرـصم  ناوت  یم 

هب دینک  یعـس  تسا . دیفم  رایـسب  اه  هچب  دـنملاس و  دارفا  يارب  امرخ  . دـینک لیم  مرگ  ریـش  ناویل  کی  امرخ و  ددـع  کی  باوخ  زا  لبق  و 
تیلاعف تلع  هب  ناراکشزرو  دیربب . يرتشیب  هدافتـسا  نآ  زا  یخابط  رد  ای  دینک و  هدافتـسا  ياچ  ندیـشون  يارب  امرخ  زا  رکـش  دنق و  ياج 

ناطرس و نامرد  يارب  يا  هدش  هتخانش  شور  امرخ ، فرصم  . دننک هدافتسا  دشاب  امرخ  اب  هک  يوقم  يا  هنارـصع  زا  دیاب  متح  روط  هب  دایز 
دنق و ضرم  نییارش ، بلصت  ریظن  ییاه  يرامیب  هب  ناتـسبرع  هریزج  هبـش  نانکاس  مک  رایـسب  يالتبا  تلع  . تسا ینوفع  ياه  يرامیب  ریاس 

نیا زا  یـشان  یناسر  شهج  یلوکلوم و  بیرخت  زا  دازآ  ياـه  لاـکیدار  راـهم  اـب  دـناوت  یم  اـمرخ  . تسا اـمرخ  ناوارف  فرـصم  ناـطرس 
. دنک يریگولج  اه  لاکیدار 

زکولگ و ياهدـنق  نآ  دـصرد  اـت 65  هک 60  دـهد  یم  لیکـشت  تاردـیهوبرک  ار  نآ  دـصرد  دودـح 70 تسا . يدایز  دـنق  ياراد  اـمرخ 
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زوکولگ و . تسا بسانم  دننک  لمحت  ار  زوراکاس  دـنناوت  یمن  هک  يدارفا  يارب  لیلد  نیمه  هب  . تسا ییاذـغ  ربیف  دـصرد  زوتکورف و 2/5 
يژرنا دیلوت  ندب  رد  مضه  هب  زاین  نودب  هدـش ، بذـج  ندـب  طسوت  ًاروف  یتحار و  هب  اهدـنق  نیا  دـنوش . یم  قتـشم  زوراکاس  زا  زوتکورف 
یندـعم داوم  ینغ  عبنم  کی  ییاهنت  هب  امرخ  . دـنک یم  دـیلوت  يژرنا  يرلاـک  زا 3000  شیب  امرخولیک  کـی  . دـنوش یم  هریخذ  اـی  هدرک و 

رد مرگ  یلیم   ) نآ ? مک  میدس  لیلد  هب  . تسا روگنا  یبالگ و  ولآدرز ، رد  دوجوم  رفسف  عومجم  هزادنا  هب  امرخ  رد  دوجوم  رفـسف  تسا .
یلیم  3  ) امرخ رد  دوجوم  نهآ  تسا . دیفم  دنـشاب ، هتـشاد  میدس  مک  میژر  یتسیاب  هک  الاب  نوخ  راشف  راچد  دارفا  يارب  امرخ ،) مرگ   100

درکلمع دوبهب  يارب  امرخ  رد  دوجوم  ربیف  . دـنک یم  نیمأـت  ار  نهآ  هب  نادرم  هنازور  زاـین  اـی   RDA موس کی  اـمرخ ) مرگ  رد 100  مرگ 
هویم وزج  شا  هویم  هک  اهلخن  هریت  وزج  يریـسمرگ  هریت  زا  تسا  یتخرد  اـمرخ  تسا . دـیفم  ییاذـغ  داوم  عفد  مضه و  شراوگ و  متـسیس 

نیریش كزان و  تسوپ  تخس و  يا  هتـسه  ياراد  تسا . ییاذغ  داوم  يوتحم  یتشوگ و  نآ  يراکیرب  تمـسق  مامت  ینعی  تسا  هتـس  ياه 
یم رتشیب  مه  دیاش  رتم و  ات 20  هب 10  لخن  عافترا  تسا . گرزب  نآ  ياه  گرب  هدـش و  نازیوآ  هخاش  زا  گرزب  يا  هشوخ  لکـش  هب  هک 

. دسر
، سا . ما يرامیب  نامرد  ینامرد ، میژر  رد  ییاذغ  هدام  نیرت  یـساسا  امرخ  هزورما  دیوگ : یم  هیذـغت  صـصختم  يردنکـسا  فسوی  رتکد 

. دیآ یم  رامش  هب  هناثم  گنس  يرامیب  اذغ و  عفد  بذج و  لالتخا 
ریش شیازفا  ثعاب  امرخ ، فرصم  هک  دهد  یم  ناشن  تاعلاطم  دنک . یم  هیـصوت  ناردام  هب  ار  ییاذغ  هدام  نیا  فرـصم  يردنکـسا  رتکد 

ناهج ياهامرخ  لک  زا  دـصرد   ?? ًاـبیرقت  ناریا  رد  تسا . رثؤم  زین  يرادراـب  نارود  رد  نارداـم  شمارآ  داـجیا  رد  نینچمه  هدـش  رداـم 
. دوش یم  دیلوت 
امرخ ياه  یگژیو 

نینچمه دنک و  یم  تیوقت  ار  ییاونش  ییانیب و  هوق  هدش و  یسنج  ناوت  هدنهد  شیازفا  تارقف و  نوتس  تیوقت  ببس  تسا ، بورکیم  دض 
. تساهدرد هدننک  دوبان  هدش و  ناهد  ندش  وبشوخ  اذغ و  مضه  ببس 

. دوش یم  یگتسخ  باصعا و  فعض  عنام  هک  تسا  رفسف  ياراد  زین  تسا و  اه  ناوختسا  ماکحتسا  یلصا  لماع  امرخ  رد  دوجوم  میسلک 
. دنک یم  يریگولج  ماکز  زا  نآ  دوجو  هک  تسا  میدس  ياراد  امرخ 

هژیوب یقلح  ضارما  نآ  دوبمک  هدوب و  روآ  اهتـشا  یندـعم  رـصنع  نیا  دـنک . یم  يریگولج  هدـعم  مخز  زورب  زا  امرخ  رد  دوجوم  میـساتپ 
. تسا ندب  رد  میساتپ  یمک  تلع  هب  زین  اپ  كزوق  مروت  یهاگ  دنک . یم  داجیا  ار  اه  هزول  مروت 

. دوش یم  هیصوت  امرخ  ددع  دنچ  هنازور  ندروخ  لافطا ، جلف  نایالتبم  هب 
. تسامرخ رد  دوجوم  رـصانع  زا  میزینم  دـننک . فرـصم  راد  میزینم  ياهاذـغ  دـیاب  يزغم  ياه  لولـس  شهاک  ناربج  يارب  زین  نادـنملاس 

. تسا هدش  تخانش  ایند  رد  سرتسا  دض  یندعم  هدام  اهنت  ناونع  هب  میزینم  هک  نیا  هژیوب 
ناسآ ار  هدعملازول  هیلک و  راک  نآ  رد  دوجوم  میزینم  اریز  دننک . هدافتـسا  امرخ  زا  دنق  ياج  هب  دنناوت  یم  دنق ) ضرم   ) تباید هب  نایالتبم 

. دنک یم 
. دراد فرگش  يرثا  نوخ ، يوشو  تسش  رد  هتشاد و  يرثؤم  شقن  ندب  ياهنوی  لداعت  رد  امرخ 

 - یتسوپ  ) تاباهتلا هیلک  رد  هدرب و  نیب  زا  ار  تیـساسح  هشیر  امرخ  درب . یم  نیب  زا  ار  تبوطر  دـنک  یم  داجیا  داـیز  يرلاـک  نوچ  اـمرخ 
. درک فرصم  امرخ  ناوت  یم  شوگ و )... یلخاد - یمشچ -

. تسا يا  هدـنزرا  يوراد  تسا  هدـمآ  دوجو  هب  تیـساسح  هجیتن  رد  هک  مشچ و ...  تسوپ و  مسیتاـمر و  ياـه  يراـمیب  هب  ناـیالتبم  يارب 
. تسا رثؤم  تسوپ  ییابیز  رد  تسا و  دیفم  رایسب  هیلک  يارب  امرخ  ودرگ و  اب  ریش  زا  هدافتسا 

يارب دیفم  رصانع  ندوب  اراد  لیلد  هب  هدش و  یبرچ  عمجت  عنام  نینچمه  تسا و  مزال  دننارذگ  یم  ار  تهاقن  هرود  هک  یناسک  يارب  امرخ 
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. درب یم  الاب  ضارما  ربارب  رد  ار  ندب  عافد  دبک ،
فرصم اب  تسا . دیفم  دنرب ، یم  جنر  مسآ )  ) سفن یگنت  هژیوب  یـسفنت و  ياه  یتحاران  یقاچ ، نوخ و  یبرچ  زا  هک  ینارامیب  يارب  امرخ 

. دوش یم  میظنت  زین  دیئوریت  هدغ  راک  امرخ 
. دننک هدافتسا  امرخ  ییاذغ  هریج  زا  هنازور  بترم و  يا  هنوگ  هب  تسا  رتهب  دننک  یم  فرصم  يرادراب  دض  صرق  هک  ینانز 

. دروآ یم  دوجو  هب  رکفت  یگدامآ  ناسنا  رد  امرخ 
ندینایور يارب  امرخ  لاح  نیمه  رد  دور . یم  رامـش  هب  یناوج  ياوق  دیدجت  رـصانع  زا  یکی  دشخب و  یم  دوبهب  ار  هنکآ  ای  یناوج  شوج 

تسا . دیفم  مشچ  شراخ  مخز و  نامرد  هژم و 
. دیلام اه  کلپ  رد  رابکی  يزور  همرس  تروص  هب  ار  نآ  مرن  رایسب  ردوپ  دینازوس و  ناوت  یم  ار  هتسه  نودب  امرخ  ددع  دنچ  نیا  رب  هوالع 
یگدیـسوپ و ببـس  درب و  یم  الاب  ار  نوخ  راشف  هدش و  لاحط  دـبک و  یگتفرگ  بجوم  امرخ  فرـصم  رد  يور  هدایز  تسا  رکذ  هب  مزال 
. دوش ظفح  فرصم  دودح  دوش و  فرصم  مزال  نازیم  هب  تسا  رتهب  سپ  دراد . هارمه  هب  یقاچ  نینچمه  دوش . یم  اهنادند  یگدروخ  مرک 

. تسا رثؤم  باهتلا  نیکست  يارب  هک  تسا  نوتروک  نومروه  هیبش  يا  هدام  ياراد  امرخ 
تایاور ثیداحا و 

هدـنز ار  يا  هدرم  روشک  نآ  هب  میداد و  رارق  دوخ  ناگدـنب  يزور  تسا  مکارتـم  وـتردوت و  فاـیلا  ياراد  هک  ار  يدـنلب  هدـیلاب و  تخرد 
میدرک .
میرک نآرق 

نادرگ . نشور  نآ  زا  ار  تنامشچ  ماشایب و  روخب و  دزیرورف و  هزات  نشور و  یبطر  وت  يارب  هک  ناکتب  ار  امرخ  تخرد  میرم  يا 
میرم هروس 

. دشاب امرخ  هنادکی  همین  ود  اب  هچ  رگا  دینک  رارقرب  تاواسم  تلادع و  ناتنادنزرف  نایم 
(ص) مرکا لوسر 

تسا . هدش  هدیرفآ  مدآ  لگ  ناگدنامزاب  زا  لخن 
(ص) مرکا لوسر 

. درادن یتحاران  درد و  هک  تسا  هویم ا ي  تسا و  ضارما  يافش  امرخ  هدش : لقن  (ع ) قداص مامازا 

ندب متسیس  لداعت  رد  نآ  ریثأت  اه و  هویم  صاوخ 

ناهیک  همانزور  : عبنم
ریاس زا  شیب  یندعم  حالما  تاعیام و  هب  ندب  هک  امرگ  لصف  رد  اهنآ  ندروخ  هک  دنتسه  یـصاوخ  ياراد  یناتـسبات  ياه  هویم  زا  کی  ره 

شزومآ نامرد و  تشادـهب ، ترازو  ياه  شرازگ  ساسارب  . دراد ندـب  متـسیس  يارب  لداعت  داجیا  رد  یـساسا  شقن  دراد ، زاـین  اـه  لـصف 
هب ار  یبلق  هتکـس  زورب  لامتحا  دصرد و  ار 40 يزغم  هتکـس  عوقو  لامتحا  دصرد ، ار 10 نوخ  لورتسلک  هویم ، هنازور  فرـصم  یکـشزپ ،

. دهد یم  شهاک  دصرد  نازیم 15
هنازور تدمدنلب و  تروص  هب  هک  یـصاخشا  تفگ : انریا ، راگنربخ  هب  هنیمز  نیا  رد  تشادهب  ترازو  هعماج  هیذـغت  دوبهب  رتفد  لکریدـم 

زرط هب  ناشنوخ  رد  کیلوفدیسا )  ) تالوف حطـس  دنهدرارق ، دوخ  ییاذغ  همانرب  رد  ار  يرلاک  لداعم 45 یگنرف  توت  ددع  تشه  فرصم 
یبلق ياه  هتکـس  زورب  زاسرطخ  لماوع  زا  یکی  الاب  نوخ  راشف  هکنیا  نایب  اـب  يوفـص » یـضترمدیس  . » دـنک یمادـیپ  شیازفا  يریگمـشچ 

. دنک یم  هلباقم  زاسرطخ  لماع  نیا  اب  نوخ ، راشف  شهاک  اب  یگنرف  توت  دوزفا : تسا ،
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بآ ای  بآ  اب  هدـش ، هل  تروص  هب  ار  نآ  رگا  هک  تسا  زین  هدـننک  تیوقت  روآاهتـشا و  گـنر ، بآ و  شوخ  هویم  نیا  تشاد : راـهظا  يو 
زا هک  يدارفا  دوزفا : يوفـص  . دـنک یم  عفر  ار  یگتـسخ  شطع و  هک  دـیآ  یم  تسد  هب  یگنر  شوخ  یندیـشون  دـننک ، طوـلخم  لاـقترپ 
هک دنـشاب  هتـشاد  رطاخ  هب  دـیاب  دـنهدب ، تسد  زا  ار  دوخ  هظفاح  تردـق  نس ، شیازفا  اب  هک  دـننارگن  ای  دـنرب و  یم  جـنر  هظفاـح  فعض 
اب یناتـسبات  ياهبیـس  عاونا  تفگ : هیذغت  صـصختم  نیا  . دوش یم  هظفاح  تیوقت  ثعاب  يرثؤم ، وحن  هب  یگنرف  توت  تدم  دـنلب  فرـصم 

ربیف نتشاد  ببـس  هب  بیـس  دنراد و  شقن  ندب  ياه  نیماتیو  رگید  حالما و  نیمأت  رد  میـساتپ ، و  یـس » «، » ب «، » يا  » ياه نیماتیو  نتـشاد 
. دراد شقن  نوخ  یبرچ  دنق و  لرتنک  رد  هدرک ، کمک  شراوگ  هاگتسد  تمالس  ظفح  هب  ناوارف 

تاج یفیـص  عمج  زا  هک  لوصحم  نیا  درک : حیرـصت  دای و  ندب  حالما  بآ و  نیمأت  رد  دیفم  یلوصحم  ناونع  هب  زین  هناودـنه  زا  يوفص 
یم ءافیا  باصعا  شمارآ  ظفح  رد  ار  یمهم  شقن  يا »  » نیماتیو و  یـس »  » نیماتیو میزینم ، میـساتپ ، بآ ، ناوارف  ریداقم  نتـشاد  اـب  تسا ،

. دنک
نادند ياهیگدیسوپ  زا  يریگشیپ  رد  يرتکابدض ، لماع  کی  نتشاد  اب  تسا ، یس »  » نیماتیو عبانم  نیرت  ینغ  زا  هک  زین  ولابلآ  تفگ : يو 

. تسا دیفم  هثل  ياهیرامیب  و 
يواح يزبس  هویم و  هنازور  هک  درک  هیـصوت  دنـشک ، یم  راگیـس  ای  دـنراد و  رارق  سرتسا ) ) یناور راشف  طیارـش  رد  هک  يدارفا  هب  يوفص 

. دننک فرصم  ث »  » نیماتیو
. تسا دوجوم  هچزایپ ، زبس  هقاس  يویک و  لاقترپ ، يا ، هملد  زبس  لفلف  رد  نیماتیو  نیا  تفگ : يو 

دراد شخب  ورین  يرثا  القاب 

ناوج  همانزور  : عبنم
ياه یکاروخ  هورگ  رد  تلع  نیمه  هب  دشاب . یم  هریغ  نهآ و  رفسف ، کهآ ، هلمج  زا  يدیفم  حالما  ياه آ.ب.ث و  نیماتیو  يواح  القاب 
يرثا ـالقاب  دـنرب ، یم  رـس  هـب  ار  تهاـقن  هرود  هـک  يدارفا  يارب  دـنک . یم  تیوـقت  زین  ار  اـه  ناوختـسا  مـلق  زغم  دراد و  رارق  زاـس  نوـخ 
لولس هدیـشخب و  ورین  اه  هیر  هب  هدرک و  تیوقت  ار  اه  هیلک  القاب  انمـض  دنک ، یم  طلخ  داجیا  تیـشنورب  هب  نایالتبم  رد  دراد و  شخبورین 

تلوهس هب  زین  ار  تالوضف  دوخ  اب  درذگ و  یم  هدعم  زا  تعرس  هب  هدوب و  مضه  دوز  یکاروخ  نیا  دزاس . یم  لاعف  ار  ناوختسا  زغم  ياه 
درد سرقن و  کیتایس ، مسیتامر ، نامرد  يارب  دنک . یم  نامرد  ار  کشخ  ياه  هفرس  تیوقت و  كاپ و  ار  هیر  هنیس و  انمض  دنک ، یم  عفد 

رد هدـنارذگ و  یفاص  زا  دـعب  هدـناشوج و  بآ  رتیل  کی  رد  ار  القاب  لگ  زا  مرگ   ?? یلا   ?? دودـح  رد  هک  تسا  هدـش  هیـصوت  لـصافم 
 ?? یلا  ?? هک  تسا  هدـیدرگ  شرافـس  دنـشک ، یم  جـنر  نرگیم  زا  هک  يدارفا  هب  دـییامن . ناج  شون  ار  نآ  زا  ناجنف  کی  اذـغ  لصاوف 
هب ار  نآ  دـیزیرن و  رود  ار  القاب  هتخپ  بآ  زگره  دوش  یم  هیـصوت  دنـشونب . ناجنف  کی  اذـغ  لصاوف  رد  هدـناشوج و  ار  القاب  لگ  زا  مرگ 
رد طارفا  دـنک . یم  فرطرب  زین  ار  هدـعم  یگتفرگ  دـنک و  یم  يریگولج  گنـس  دـیلوت  زا  هدرک و  مرن  ار  ولگ  اریز  دیـشونب . ـالقاب  هارمه 

رتمک نآ  ضراوع  دوش  هدروخ  نآ  بآ  اـب  رگا  هتبلا  دوش . یم  نهذ  يدـنک  بجوم  هدـش و  هدـعم  ینیگنـس  خـفن و  ثعاـب  ـالقاب  ندروخ 
. دوش یم  ناهد  لوات  ثعاب  دوش  فرـصم  دایز  هزات  روط  هب  رگا  ددرگ و  یم  هچیپ  لد  بجوم  تسام ، هارمه  ـالقاب  ندروخ  دوب . دـهاوخ 
ندب و تسوپ  گنر  ندـش  درز  يرامیب  نیا  تمالع  دـنوش . یم  مسیواف  يرامیب  هب  التبم  هتـشاد و  تیـساسح  هزات  يالقاب  هب  دارفا  یـضعب 
دوش و یم  مک  ندب  نوخ  هضراع  نیا  رد  تسا . غارفتـسا  دردرـس و  راردا ، رد  نوخ  ندش  ادـیپ  باصعا ، رد  یتسـس  یگتـسخ و  ساسحا 
القاب و ندرک  هپل  ود  يرامیب  نیا  هب  ندـش  التبا  زا  يریگولج  يارب  هار  نیرتهب  تسا . ییاذـغ  ياه  مرـس  نوخ و  قیرزت  الومعم  نآ  نامرد 
، لـفلف نیچراد ، نشیوآ ، دـننام  يا  هیودا  ندوزفا  نغور و  رد  نآ  نتخپ  نینچمه  تـسا و  نآ  بآ  نـتخیر  رود  بآ و  رد  نآ  ندـناشوج 
، یمورتآ هظفاـح ، فعـض  نیئارـش ، بلـصت  لورتـسلک ، ریظن ، ییاـه  يراـمیب  هـب  هـک  يدارفا  دـشاب . یم  رپـلگ  رتـمهم  هـمه  زا  کـخیم و 
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ناقتحا و قتفداب ، عرص ، نوخ ، راشف  یتسوپ ، شراخ  تاروا ، گنس  ایلوخیلام ، درد ، لد  خفن  نرگیم ، دردرس ، کیروادیـسا ، یگدرـسفا ،
. دننک يور  هدایز  القاب  ندروخ  رد  دیابن  دنشاب  یم  التبم  تسوبی 

یگنشت عفر  رد  توت  ریثات 

ناوج  همانزور  : عبنم
يدنق داوم  نهآ و  يرادقم  رفـسف و  مسیلک ، میزینم ، میـساتپ ، لثم  يدـیفم  داوم  ياراد  هدوب و  عوبطم  نیریـش و  هزمـشوخ ، يا  هویم  توت 

يدارفا يارب  توت  دوش . یم  بوسحم  دیفم  تالقنت  زا  زین  نآ  هدش  کشخ  هویم  دنک . یم  ربارب  دـنچ  ار  نآ  ییوراد  شزرا  هک  دـشاب  یم 
زا لبق  ار  توت  هک  طرش  نیا  هب  هتبلا  دننک  هدافتسا  هویم  نیا  زا  دنناوت  یم  زین  قاچ  دارفا  هتشادن و  يررض  دنـشاب  یم  نوخدنق  هب  التبم  هک 

نیا هب  انب  هدوب و  رفسف  يواح  توت  دوشب . دارفا  هنوگنیا  ییاهتشارپ  عنام  ات  دنیامن  فرـصم  ياچ  ناکتـسا  کی  ای  بآ و  ناویل  کی  اب  اذغ 
هیفصت همـضاهءوسدض ، از ، يژرنا  نیلم ، ردم ، توت  دنـشاب . یم  لوغـشم  يرکف  ياهراک  هب  هک  تسا  يدارفا  يارب  یلاع  هویم  کی  تلع 

هک تسا  هدش  رکذ  یتنـس  بتک  بط  رد  . دنک یم  يریگولج  زین  غامد  یکـشخ  زا  هدوب  لاحط  دبک و  یـسنج ، يورین  يوقم  نوخ ، هدننک 
تخرد غمص  زا  ای  توت و  گرب  هدناشوج  هضمضم  زا  هک  تسا  رتهب  اه  نادند  یگدروخ  مرک  زا  يریگولج  اه و  هثل  ندرک  مکحم  يارب 

. دیوجب بوخ  ار  توت  غمص  دیاب  دروم  نیا  رد  دییامن  هدافتسا  توت 
، هبصح هظفاح ، فعض  هدور ، هدعم و  مخز  تیمومسم ، باصعا ، فعـض  دایز ، یگنـشت  دراد : ینامرد  ریثات  ریز  دراوم  رد  توت  فرـصم 

هروا کیروا ، دیسا  لثم  یمس  داوم  ندب و  مومس  عفد  هب  دبک  ییاسران  ندب و  تیساسح  عفر  رب  هوالع  توت  ندروخ  هیر . یتحاران  هلبآ و 
نادنملاس یتسردنت  ظفح  یتایح و  يژرنا  نیمات  ناکدوک و  دـشر  رد  کشخ  توت  دـنک . یم  کمک  زین  لورتسلک و ...   ، سرقن نامرد  و 

. دوش یم  جازمءوس  بجوم  ریـس  ياذـغ  کـی  زا  دـعب  توت  ندروخ  . دـنک یم  میظنت  ار  هیلک  بلق و  دـبک و  تیلاـعف  هتـشاد و  ییازـسب  رثا 
یتحاران بجوم  توت  فرـصم  رد  يور  هدایز  دـننک و  طایتحا  دـیاب  توت  فرـصم  رد  دنـشاب  یم  فیعـض  لاحط  بحاص  هک  یـصاخشا 

تسا رثوم  اهتشا  تیوقت  يارب  هک  توت  دینک ؛ فرـصم  عقوم  هچ  ار  توت  هک  دوش  تقد  دیاب  . دوش یم  ارفـص  دیلوت  لاهـسا و  بلق ، هدعم ،
دیاب فرصم  ماگنه  رد  کشخ  توت  ییاذغ  لمکم  نامز و  رد  نیاربانب  دوش . یم  همـضاهءوس  ببـس  دوش  فرـصم  هدعم  ندوب  رپ  اب  رگا 

. درک تقد 

نکسم ياهوراد  ياج  هب  نوتیز  فرصم 

ناهیک  همانزور  : عبنم
نکـسم يوراد  کی  دـننام  هک  تسا  یعیبط  ییایمیـش  هدام  کی  ياراد  نوتیز  نغور  بوغرم  عون  هک  دـهد  یم  ناشن  دـیدج ، تاـقیقحت 

دنک . یم  لمع 
نیکـست رثا  نفورپوبیا  يوراد  زد  کی  مهد  کی  لداـعم  هدـشن ، يروآرف  نوتیز  نغور  مرگ  هک 50  دـهد  یم  ناشن  تاقیقحت  نیا  هجیتن 

. دراد شخب 
. تسا رثوم  باهتلا  دض  يوراد  کی  دننام  لاتناکوئلوا  ینعی  دراد  دوجو  نوتیز  نغور  رد  هک  يا  هدام  نارگشهوژپ  زا  یهورگ  هتفگ  هب 

هدنهد ناشن  یلو  دوش ، هدافتسا  نآ  زا  درد  رس  نیکـست  يارب  هک  تسین  يوق  هزادنا  نآ  ات  هدام  نیا  هک  یلاحرد  دنیوگ  یم  نارگـشهوژپ 
. تسا هنارتیدم  يایرد  هزوح  ياهروشک  ییاذغ  ياه  میژر  عفانم 

هک ییاه  میزنآ  تیلاعفرد  باهتلا  دـض  ياهوراد  ریاـس  نفورپوبیا و  دـننام  تسا  رتشیب  هزاـت ، نوتیز  رد  نآ  رادـقم  هک  لاـتناکوئلوا  هداـم 
هدش هداد  طابترا  ناطرـس  یبلق و  يرامیب  هلمج  زا  فلتخم  لماوع  هب  باهتلا  هضراع  دراذـگ . یم  ریثات  دـنوش  یم  مروت  باهتلا و  بجوم 
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. تسا
دیفم ناسنا  یتمالـس  يارب  لبق  اهتدم  زا  تسا  نآ  یلـصا  داوم  زا  یکی  نوتیز  نغور  هک  هنارتیدـم  يایرد  هزوح  ياهروشک  ییاذـغ  میژر 
ریثات یـشومارف  عاونا  زا  یخرب  هیر و  ناطرـس  ناتـسپ ، ناطرـس  یبلق ، ياهیرامیب  ، يزغم هتکـس  رطخ  شهاکرد  دوب و  هدش  هداد  صیخـشت 

. دراد تبثم 
، نفورپوبیا هویـش  نامه  هب  هدشن  يروآرف  نوتیز  نغور  دندید  هک  دـندش  نوتیز  نغور  هزات  ياه  تیـصاخ  هجوتم  یماگنه  نارگـشهوژپ 

. دوش یم  ولگ  بقع  تمسق  رد  یتحاران  بجوم 
، دراد ییوراد  رثا  نوتیز  نغور  مییوگب  هک  نیا  یلو  تسا  هلمج  نآ  زا  ندوب  نادیسکا  دض  هک  تسا  یصاوخ  هتـشر  ياراد  نوتیز  نغور 

. تسا دنمزاین  يرتشیب  تاقیقحت  هب  هک  تسا  یعوضوم 
. دوش فرصم  دیاب  لادتعا  دح  رد  اهنت  تسا و  دایز  نوتیز  نغور  یبرچ  رادقم  هک  دوش  یم  روآدای  نوسمایلیو  رلک 

تسا شخبافش  هنوباب  ياچ 

سدق  همانزور  : عبنم
یهایگ ياچ  نیا  زا  لاس ، نارازه  لوط  رد  دراد . ینامرد  صاوخ  هک  تسا  يداوم  يواح  هنوباب  ياچ  دـهد  یم  ناشن  اه  هتفاـی  نیرت  هزاـت 

. دوش یم  فرـصم  باصعا  نیکـست  شمارآ و  يارب  هنوباب  یهایگ  رطع  شوخ  ياچ  تسا . هدـش  هدافتـسا  اهیرامیب  زا  يرایـسب  نامرد  رد 
ار ياچ  ینامرد  صاوخ  دیدج  تاقیقحت  اما  تسا . نآ  یباهتلادض  صاوخ  لیلد  هب  ياچ  هدنهد  نیکست  راثآ  هک  دوب  نیا  رب  هدیقع  رتشیپ 

هعلاطم نیا  دهد . یم  شیازفا  ار  یگدروخامرـس  ینوفع و  يازیرامیب  لماوع  لباقم  رد  ندب  تمواقم  ياچ ، نیا  فرـصم  دـنک . یم  دـییأت 
رد دـنراد . ییوراد  صاوخ  هک  دنتـسه  يداوم  يواح  یهایگ  یعیبط  تالوصحم  دـهد  یم  ناشن  هک  تسا  يرامـش  یب  تاعلاطم  زا  یکی 

دندیشون . هنوباب  ياچ  ناجنف  جنپ  يزور  هتفه  ود  تدم  يارب  هدننک  تکرش  کچوک 14  قیقحت  کی 
هب هدام  ود  شیازفا  ببس  هنوباب  ياچ  ندیـشون  داد  ناشن  اهـشیامزآ  هجیتن  دش . هتفرگ  راردا  شیامزآ  هعلاطم  نیا  رد  ناگدننک  تکرـش  زا 

يرتکابدض صاوخ  هدام  نیا  تسا . ياچ  رد  دییونوالف  هدام  هیزجت  لوصحم  تیروپیه » . » دوش یم  راردا  رد  نیـسیلگ  تیروپیه و  ياهمان 
دراد .

لباقم رد  تمواقم  شیازفا  تیـصاخ  هدـننک  هیجوت  دـناوت  یم  ياچ  ندیـشون  زا  دـعب  راردا  رد  تیروپیه »  » شیازفا دـنیوگ ، یم  ناـققحم 
دشاب . ینوفع  لماوع 

« نیسیلگ  » و تیروپیه »  » نازیم دوش . یم  باصعا  شمارآ  ببس  هدیـشخب و  دوبهب  ار  ینالـضع  دیدش  مساپـسا  هک  تسا  يا  هدام  نیـسیلگ 
. تسا یهایگ  ياچ  نیا  تدم  زارد  صاوخ  رگناشن  رما  نیا  هک  دنام  یم  الاب  نوخ  رد  هعلاطم  زا  سپ  هتفه  ود  ات  یتح 

کسورخ

ای هریت  ندرک ، سخ  سخ  دنوش . یم  هدیـشک  لخاد  تمـس  هب  مد  ره  اب  يردص  هسفق  یناتحت  ياهتمـسق  هکیروطب  راوشد ، سفنت  میالع :
ياهرات هدـش و  گنت  يان  زا  اوه  روبع  ماگنهب  هک  دـنیوگ  یم  ییادـص  هب  کسورخ  . تسا نآ  مئالع  رگید  زا  تروص  گنر  ندـشدوبک 

ماگنه هدوب و  کیراب  اهنآ  ياهـشنورب  اریز  دنوش ؛ یم  راچد  یتحاران  نیا  هب  کچوک  لافطا  اهنت  الومعم  دـیآ . یم  دوجوب  بهتلم  یتوص 
ای یگدروخامرـس و  دننام : دنتـسه ، اهـسوریو  ای  اهـشنورب ، رد  زین  باهتلا  داجیا  تلع  نیرتعیاش  دنوش و  یم  دودـسم  طاخم  رثا  رب  باهتلا 

. تیشنورب ریظن  ییاهتنوفع  تلعب 
درادن رب  رد  يدایز  رطخ  رتگرزب  ناکدوک  رد  يرامیب  نیا  دـیآ . یم  دوجوب  ییاوه  ياههار  رد  یجراخ  مسج  دورو  تلعب  ردان  دراوم  رد 
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دوجوب یـسفنت  تالکـشم  دـشاب ، دـیدش  امـش  كدوک  کسورخ  هک  یتروصرد  . دوش یم  هتفگ  تیژنرال )  ) یتوص ياهرات  مرو  نآ  هب  و 
. دوش نامرد  سناژروا  تروصب  دیاب  دروآ و  دهاوخ 

؟ درک دیاب  هچ 
دوشن . رتدب  يو  یسفنت  تیعضو  هرهلد  سرت و  رثا  رب  ات  دینک  مارآ  زین  ار  دوخ  كدوک  دیشاب و  درسنوخ 

كدوک تسا  بوطرم  کنخ و  نوریب  ياوه  رگا  دشاب . هتشاد  كدوک  یسفنت  ياهلاناک  رب  هدنهد  نیکست  يرثا  دناوت  یم  بوطرم  ياوه 
داجیا دولآ  راخب  ییاضف  غاد ، بآریش  ندرکزاب  اب  هدرب و  مامح  هب  ار  وا  ای  دشکب  قیمع  سفن  ات  دینک  قیوشت  ار  وا  دیربب و  هرجنپ  رانک  ار 

دینک .
نیا رد  اریز  دیریگب ، دوخ  شوغآ  رد  هتسشن  تلاح  هب  ار  وا  ای  دیراذگب  یهاگ  هیکت  ای  شلاب  كدوک  رـس  ریز  تحارتسا  ای  باوخ  ناگنه 

دریگ . یم  تروص  رت  تحار  ندیشک  سفن  تیعضو 
هک یتروص  رد  دینک و  هعجارم  رتکد  هب  سناژروا  تروصب  دـیاب  هک  دـنک  یم  القت  سفنت  يارب  هدـش و  هریت  ای  دوبک  كدوک  تسوپ  رگا 

دیورب . کشزپ  دزن  اروف  تسا ، هدش  کسورخ  هلمح  راچد  ناتکدوک 
دهد . یم  رارق  نژیسکا  ریز  ار  كدوک  رتکد  دنشاب ، يدج  مئالع  هک  یتروص  رد 

. دیزاس جراخ  ار  نآ  اعیرس  دیاب  دشاب  هتشاد  دوجو  كدوک  ياوه  يراجم  رد  یجراخ  مسج  رگا  هلمح  ماگنه 

دننک یم  يریگولج  یگدروخامرس  زا  راد  غیت  ياهلگ 

سدق  همانزور  : عبنم
دصرد ات 50  ار  يرامیب  نیا  هب  التبا  کسیر  دـناوت  یم  یغیت  لگ  اب  یگدروخامرـس  یهاـیگ  ناـمرد  دـندرک  مـالعا  ییاـکیرمآ  ناـققحم 

ات ار  نآ  هرود  لوط  هداد و  شهاک  دصرد  دودح 58  ات  ار  یگدروخامرـس  هب  التبا  دصرد  هایگ  نیا  یـس ، یب  یب  زا  لقن  هب  دهد . شهاک 
. دهد یم  شهاکزور  کی 

هب يدایز  کـمک  دوش  یم  تفاـی  یلامـش  ياـکیرمآ  قطاـنم  رد  هک  یغیت  هنوگ  هب  هتـسباو  هاـیگ  زا 9  يا  هعومجم  دـندقتعم  ناصـصختم 
. دنک یم  ندب  ینمیا  متسیس  تمالس 

ات 86 ار  یگدروخامرـس  هب  ـالتبا  اـت  دوش  فرـصم   c نیماتیو هارمه  دـیاب  هایگ  نیا  هدـش  صخـشم  اکیرمآ  یکـشزپ  زکرم  تاـقیقحت  رد 
. دوش یم  هدید  نآ  رد  یغیت  هایگ  زا  یبیکرت  هک  دراد  دوجو  هدام  عون  زا 800  شیب  . دهد شهاک  دصرد 

رگنامرد هویم  ریجنا 

تسا . رثوم  یتسوپ  ياهیرامیب  هجلاعم  رد  هدوب و  ناطرس  دض  ریجنا 
رایـسب دـننارذگ ، یم  ار  دوخ  تهاقن  هرود  هک  ینارامیب  يارب  ای  دوش و  هفاضا  ناشنزو  دـنهاوخ  یم  هک  يدارفا  تسا . هدـننک  قاـچ  ریجنا 

. درک فرصم  اهاذغ  نیب  طولخم و  ایوس  ریش  اب  ار  نآ  ناوت  یم  نیاربانب  تسا . دیفم 
ندرب نیب  زا  يارب  میدق  رد  تسا . تسوبی  عفر  گرزب و  هدور  ندرک  زیمت  يارب  اه  هویم  نیرتهب  زا  یکی  هدرک و  فرطرب  ار  تسوبی  ریجنا 

. دندرک یم  هدافتسا  ریجنا  تبرش  زا  تسوبی 
ردوپ نیا  سپس  هدرک  بایـسآ  طولخم و  مه  اب  ار  زیوم  کشخ و  ریجنا  بانع ، امرخ ، زا  مرگ  دودح 20  هنیس  ياه  یتحاران  نامرد  يارب 

. دومن فرصم  زور  رد  ناجنف  هس  رادقم  هب  ناوت  یم  هدناشوج  نیا  زا  دسرب . فصن  هب  نآ  مجح  ات  هدناشوج  بآ  رتیل  کی  اب  ار 
یم هلبآ  کلمخم و  کخرـس ، بنجلا ، تاذ  هیرلا ، تاذ  هیلک ، یـسفنت ، هاگتـسد  يراجم  باهتلا  هدـننک  نامرد  کـشخ  ریجنا  هدـناشوج 
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. دشاب
هداد وب  ادتبا  ار  ریجنا  هوهق  نیا  ندرک  تسرد  يارب  دینک و  هدافتسا  ریجنا  هوهق  زا  هیرلا  تاذ  تیشنورب و  هفرس ، هایـس  ندرک  فرطرب  يارب 

. دیآرد ردوپ  تروصب  ات  دینک  بایسآ  ار  نآ  سپس  و 
. تسا دیفم  همضاه  ءوس  نامرد  يارب  نینچمه  دنک . یم  تیوقت  ار  همضاه  هاگتسد  ریجنا 

. دیزپب تشوگ  اب  ار  سران  ریجنا  پوس ، هیهت  يارب  تسا . دیفم  هدریش  نانز  رد  ریش  شیازفا  يارب  هدوب و  يوقم  رایسب  ریجنا  پوس 
زین يرادقم  هرغرغ و  ار  نآ  سپس  هتشاد  هگن  هقیقد  تدم 15  هب  ریش ، مرگ  رد 500  ار  درز  ریجنا  مرگ   50 ولگ ، مرو  ندرک  فرطرب  يارب 

(. دینک نیریش  مه  لسع  اب  ار  نآ  دیناوت  یم   ) دیشونب ارنآ  زا 
. تسا رثوم  زین  ناهد  طاخم  مرو  هثل و  مرو  نیژنآ ، نامرد  يارب  ریش  رد  کشخ  ریجنا  هدناشوج 

ار فلتخم  مومس  طولخم  نیا  دشاب . یم  لصافم ، درد  زورترآ و  نامرد  يارب  رثوم  رایسب  ياهوراد  زا  یکی  هایـس  ریجنا  زب و  ریـش  طولخم 
. درب یم  نیب  زا  ار  درد  هدرک و  جراخ  ندب  زا 

. تسین راگزاس  تورف  پیرگ  لاغترپ و  دننام  يدیسا  ياه  هویم  اب  اما  درک . فرصم  رگید  ياه  هویم  اب  هارمه  ناوت  یم  ار  ریجنا 
هدور رد  تعرـس  هب  نآ  دـنق  اریز  تسا . بسانم  دـننک  یم  فعـض  ساسحا  هرابکی  دـیآ و  یم  نییاپ  ناشنوخ  دـنق  هک  يدارفا  يارب  ریجنا 

. دوش یم  یسنج  يورین  شیازفا  ثعاب  ریجنا  ندروخ  دوش . یم  بذج  کچوک 
دایز و ار  قرعت  ریجنا  نینچمه  دوش . یم  نآ  دایدزا  ثعاب  ریجنا  ندروخ  دشاب  مک  راردا  حـشرت  هچنانچ  تسا . دـبک  هدـننک  تیوقت  ریجنا 

. دوش یم  ندب  ترارح  شهاک  ثعاب 
. دنروخب ودرگ  اب  ار  ریجنا  دیاب  دنراد  فیعض  دبک  هک  یناسک  تسین و  بسانم  فیعض  ياهدبک  يارب  ریجنا  تسا ، ینتفگ 

. تسا رضم  زین  مشچ  يارب  هدرک و  لاهسا  مکش و  خفن  دیلوت  ریجنا  فرصم  رد  يور  هدایز  نینچمه 

یفم ندب  نزو  شهاک  قورع و  بلق و  تمالس  يارب  تورف  پیرگ 

ناهیک  همانزور  : عبنم
پیرگ یتروص  خرـس و  عاونا  . تسا یندـعم  داوم  ریاس  میـسلک و  نهآ ، زا  ینغ  یعبنم  میـساتپ ، و  ث »  » نیماـتیو زا  راشرـس  تورف  پیرگ 
ياراد تـسا . یئزج  نآ  يرلاــک  نازیم  یلو  ناوارف  نآ  یهاــیگ  ربـیف  تـسا . آ »  » نیماــتیو زاــس  هـنیمز  ینعی  نتوراــکزا  هتــشابنا  تورف 

. دننک یم  تبقارم  یبلق  ياه  يرامیب  ناطرس و  زورب  لباقمرد  ناسنا  زا  هک  تسا  یهایگ  داوم  زا  رگید  يرامش  دیونوالفویب و 
یم تعرـس  ار  ارفـص  هـسیک  حـشرت  هدـعم و  دیـسا  ناـیرج  دـنک و  یم  ناـسآ  ار  مـضه  لـمع  تیوـقت و  ار  اهتــشا  تورف ، پـیرگ  هوـیم 

هب نینچمه  دنرثؤم . ندب  قورع  بلق و  تمالس  ظفحرد  نیماتیو  ود  نیا  تسا . ب »  » و ث »  » ياه نیماتیو  زا  راشرـس  تورف  پیرگ  . دشخب
عقوم ار  نآ  هدرک  مد  دراد و  ار  زرلو  جنشتدض  تیصاخ  تورف ، پیرگ  ياه  لگ  . دنک یم  کمک  ندب  هاگتـسد  یتایح  داوم  دنق و  دیلوت 

یم جراخ  ندب  زا  ار  مومس  هدش و  دایز  نآ  روآرادا  صاوخ  دوش ، هدروخ  اتشان  حبص  تورف  پیرگ  رگا  . دنـشون یم  بت  ماکز و  جنـشت ،
. دنک

تورف پیرگ  . دنک یم  عفر  ار  شطع  تسا و  ریـساوب  يزیر  نوخ  دض  دنک ، یم  يزاسکاپ  ار  دبک  هیلکو و  هیفـصت  ار  نوخ  تورف  پیرگ 
یناسک يارب  درک ، زیوجت  ار  نآ  ناوت  یم  دنکـش  یم  ناشرـس  ياهوم  هک  یناسک  يارب  نینچمه  دنک و  یم  نامرد  ار  یلـصفم  تالالتخا 

. تسا دیفم  دنراد  زیخ  بت  يویر و  ياه  تنوفع  هک 
رگید ییاذغ  داوم  اهنآ  هک  تسا  تهج  نادـب  نیا  اما  دـنوش . یم  نزو  شهاک  راچد  دـننک ، یم  يوریپ  تورف  پیرگ  میژر  زا  هک  يدارفا 

لداعتم يارب  يدیفم  هویم  تورف ، پیرگ  دشاب ، هنوگ  نیا  رگا  یتح  دماجنا . یم  ییاذغ  ياه  یتساک  هب  لمع  نیا  دنروخ و  یم  رت  مک  ار 
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، دیهاکب نات  نزو  زا  دیهاوخ  یم  هچنانچ  . دناشن یم  ورف  ار  یگنـسرگ  نآ ، یهایگربیف  دایز  رادقم  و  دوش ؛ یم  هدرمـش  ندـب  نزو  نتخاس 
. دور یم  رامش  هب  یلآ  هدیا  هدعو  نایم  نمض  رد  دریگب ، ار  نات  يروخرپ  يولج  ات  دیروخب  ار  نآ  یکاروخ ، ره  زا  شیپ  هنازور 

نینچمه دنک . یم  کمک  نوخ  لورتسلک  شهاک  هب  هک  تسا  یندش ) لح  یهایگ  فایلا   ) نیتکپ زا  راشرس  تورف  پیرگ  هک  نیا  بلاج 
. دنک یم  يریگشیپ  اه  يرامیب  زورب  زا  هک  تسا  يرگید  داوم  ياراد  ثحب  دروم  هویم  هک  تسا  نآ  زا  یکاح  ریخا  ياه  شهوژپ 

هک تسا  هتشاد  نآ  زا  تیاکح  تفرگ ، تروص  تشادهب  ناسانشراک  ریاس  ناکـشزپ و  طسوت  هک  دراوراه  هاگـشناد  هلاس  شـش  یـسررب 
هب نایالتبم  زا  یهورگ  . دوش یم  تاتسورپ  ناطرـس  دصرد  شهاک 50  ببس  نپوکیل ، زا  راشرـس  ییاذغ  داوم  هدعو  يا 10 هتفه  فرصم 

پیرگ هزور  ره  فرـصم  ییوگ  هک  دـنا  هتفایرد  یباهتلا  تـالالتخا  هب  ناـیالتبم  زا  رگید  يرامـش  سوپول و  یمـسیتامر ، لـصفم  ساـمآ 
هدام ینعی  نیدنالگاتـسورپ  داجیا  زا  عنام  هک  یهایگ  ییایمیـش  داوم  زا  یگژیو  نیا  هک  دهد  یم  لیلقت  ار  ناش  یـضرم  ياه  هناشن  تورف 

. دوش یم  یشان  دوش ، یم  از  سامآ  يا 
نیا دـنهد . یم  ناشن  تیـساسح  دوخ  زا  زین  تورف  پیرگ  ربارب  رد  الامتحا  دـنراد ، تیـساسح  تاـبکرم  هب  هک  يدارفا  تسا ، رکذ  ناـیاش 

. دشاب نآ  تسوپرد  دوجوم  نغور  ای  هویم  دوخ  رطاخ  هب  تسا  نکمم  تلاح 

یعیبط ياه  هویم  بآ 

نوچمه تاعیام  ریاس  يارب  یبساـنم  نیزگیاـج  دـناوت  یم  یندـعم  داوم  اـه و  نیماـتیو  زا  ینغ  ییاذـغ  هداـم و  ناونع  هب  یعیبط  هویم  بآ 
صاوخ دناوت  یمن  زگره  یعونصم  هویم  بآ  تسا ، هویم  دحاوود  لداعم  یعیبط  هویم  بآ  ناویل  کی  ندیـشون  . دشاب رادزاگ  ياه  هباشون 

یقاچ و زورب  لاـمتحا  دـنق ، داـیز  ریداـقم  اـب  نینچمه  تساـه ؛ هدـنراد  هگن  یندوزفا و  يواـح  هک  ارچ  دـشاب ، هتـشاد  ار  یعیبط  هویم  بآ 
: دنیوگ یم  هتسناد و  یگنشت  عفر  يارب  بسانم  دیفم و  ياه  یندیشون  ار  ریش  ناکشزپ  . دهد یم  شیازفا  دارفا  رد  زین  ار  نادند  یگدیـسوپ 
هب تسا ، رثوم  رایـسب  نادـنملاس  هژیو  هب  دارفا  رد  ناوختـسا  یکوپ  زورب  شهاکرد  میـسلک  هب  ندـب  هنازور  زاـین  نیمأـت  اـب  یگدیـشون  نیا 

. دنک یم  نیمأت  میسلک  هب  ار  غلاب  دارفا  هنازور  زاین  ریش  ناویل  هس  هک  يروط 
کنخ هناودنه 

زا رتمک  نآ  يا  هیذغت  صاوخ  اما  دشاب ، رت  بسچلد  تسا  نکمم  درس  رایـسب  هناودنه  ندروخ  دندرک : مالعا  اکیرمآ  يزرواشک  ناققحم 
عون هب  تبـسن  دنوش ، یم  يرادهگن  قاتا  یلومعم  يامد  رد  هک  ییاه  هناودنه  . تسا هدش  هتـشاد  هگن  قاتا  يامد  رد  هک  تسا  يا  هناودنه 
نیا هتفگ  هب  . دـننک یم  ظـفح  ار  دوخ  يا  هیذـغت  صاوخ  عقاو  رد  دـنراد و  يرتـشیب  صاوخ  بتارم  هب  هویم  نیا  کـنخ  یلیخ  یلاـچخی و 

هجوگ هناودنه و  نوچ  ییاه  هویم  رد  زمرق  گنر  بجوم  هک  تسا  ینادیـسکا  یتنآ  نپوکیل  تسا . نپوکیل  زا  راشرـس  هناودـنه  ناققحم ،
هناودنه هک  دنتفایرد  ناققحم  نیا  دنک . يریگولج  اه  ناطرـس  عاونا  زا  یخرب  ای  یبلق  ياه  يرامیب  هب  التبا  زا  دناوت  یم  دوش و  یم  یگنرف 

. دوش یم  مارآ  دنور  نیا  ندشدرس  تروص  رد  اما  دهدیم ، همادا  يذغمداوم  دیلوت  هب  دوش ، یم  هدیچ  شا  هتوب  زا  هک  نیا  زا  سپ  یتح 
رمع لوط  لاچخی  يامد  رد  اـما  تسا  زور  ات 21  نیب 14  لوصحم  تشادرب  زا  سپ  سویـسیلیس  هجرد  يامد 13  رد  هناودـنه  لومعم  رمع 

. دهد یم  تسد  زا  ار  دوخ  صاوخ  هدش و  بارخ  هویم  هتفه  کی  زا  سپ  هدرک و  ادیپ  شهاک  هویم  نیا 

نادرم تمالس  يارب  دیفم  هویم  ود  یگنرف ، هجوگ  یلکورب و 

ناهیک  همانزور  : عبنم
ياهروموت رب  رثا  ظاحل  هب  هدـش  دـییأت  اهنآ  یناطرـسدض  تیـصاخ  هک  یتاـجیزبس  یگنرف ، هجوگ  یلکورب و  دـهد  یم  ناـشن  تاـقیقحت 

تسا . مه  اب  ود  نیا  فرصم  مهم  هتکن  دنا و  هتفرگ  رارق  هجوت  دروم  زین  تاتسورپ 
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ياههار رد  کی  ره  فلتخم  کیژولویب  لاعف  تابیکرت  هک  تسا  لیلد  نیا  هب  قوف  فعاضم  رثا  دـنیوگ  یم  ناققحم  دـم  بو  شرازگ  هب 
. دننک یم  لمع  توافتم  یناطرسدض 

ياهروموت نزو  شهاک  ثعاب  یلکورب  هجوگ و  ردوپ  اب  اهنآ  هیذغت  تسا  هداد  ناشن  یهاگشیامزآ  ياه  شوم  رد  هدش  ماجنا  تاشیامزآ 
یگنرف هجوگ  يارب  نازیم  نیا  دش و  اهروموت  نزو  يدـصرد  شهاک 42  ثعاب  ییاهنت  هب  یلکورب  تسا . هدـش  ناویح  نیا  رد  تاتـسورپ 

هنیزگ هک  تسا  یحارج  دـسر  یم  یگنرف  هجوـگ  یلکورب و  يواـح  ییاذـغ  میژر  رثا  حطـس  هب  هـک  یناـمرد  اـهنت  دـیاش  . دوـب دـصرد  34
. تسین نادرم  يارب  یبولطم 

. دشاب یم  تیمها  زئاح  تسا  هسیاقم  لباق  یحارج  رثا  اب  یکاروخ  هدام  ود  نیا  ریثأت  هکنیا  ناققحم  هتفگ  هب 
نیا دننک  یم  ینامردوترپ  ینامرد و  یمیش  دنتـسه و  مک  دشر  اب  تاتـسورپ  ناطرـس  هب  التبم  هک  يدنملاس  نادرم  هب  ناققحم  نیا  هیـصوت 
نیا یناطرـس  دض  دئاوف  زا  يدنم  هرهب  يارب  . دنریگب يدج  ار  رتشیب  هجوگو  یلکورب  فرـصم  تمـس  هب  ناش  ییاذغ  میژر  رییغت  هک  تسا 
سس ناجنف  کی  هزات ، هجوگ  ناجنف  ماخ و 5/2  یلکورب  ناجنف  هنازور 4/1  دیاب  هلاس  درم 55 کی  هدش ، حرطم  قوف  هعلاطم  رد  هک  داوم 
لاثم يارب  تساهنآ . هدش  ادـج  ءازجا  فرـصم  زا  رتهب  لماک  روطب  ییاذـغداوم  ندروخ  دـهد  یم  ناشن  هعلاطم  نیا  . دـنک فرـصم  هجوگ 
نتخپ تسا . نآ  ماـخ  زا  رتهب  یتـح  هتخپ  هجوگ  دراد و  تیحجرا  نپوکیل  يواـح  صرق  تفاـیرد  رب  لـماک  یگنرف  هجوگ  کـی  ندروخ 

. دهد یم  شیازفا  ار  اهنآ  رد  دوجوم  یناطرسدض  ءازجا  کیژولویب  یسرتسد  تیلباق  یلکورب  نداد  ترارح  ای  ندرک  زپراخب  هجوگ و 
زا لبق  هقیقد  دوش 5 یم  هیـصوت  نیاربانب  دنوش . یم  لیکـشت  تاعطق  هب  يزبس  نیا  ندیرب  زا  سپ  دیفم  تابیکرت  یلکورب  درومرد  نینچمه 

ياه هدـعو  يارب  دـنراد و  یناـسآ  تخپ  هیهت و  هک  دنتـسه  يداوم  یگنرف  هجوگ  یلکورب و  دوش . میـسقت  تمـسق  راـهچ  اـی  ود  هب  نتخپ 
. درک هدافتسا  اهنآ  زا  ناوت  یم  هنارصع  یئزج  كاروخ  یتح  ماش و  راهان و  لماش  ییاذغ  فلتخم 

؟ نپوکیل ای  میروخب  هناودنه 

ولزوگ  هرق  اشوین  : هدنسیون
ناتـسبات هویم  نیرتهب  رت  درـس و  هویم  نیا  تسا ؟ هدروخن  ار  « يرتش  » هب فورعم  هناودـنه  گنر  زمرق  ياه  شرب  نونک  ات  ام  زا  کی  مادـک 

. دنک یم  باداش  ار  ندب  هک  تسا 
- هناودنه  - نآ هیمـست  هجو  رطاخ  نیمه  هب  تسا  ناتـسودنه  هناودنه  یلـصا  هاگداز  تسادیپ  هویم  نیا  مان  زا  هک  روط  نامه  هناو : دـنه + 

ناییودک گرزب  هداوناخ  زا  هناودنه  . دوش یم  هتـشاک  ناهج  طاقن  مامت  رد  نونکا  هچرگ  تسا  هدـش  فورعم  دـنه  هویم  يانعم  هب  تسا و 
دیفـس فسوی  دابآ ، فیرـش  نمکرت ، یمرهج ، یبوبحم ، یقرق ، زا : دـنترابع  نآ  عاونا  . دـنمزاین رایـسب  یباتفآ  مرگ و  ياـه  زور  هب  تسا و 

... نادمه و
لیکـشت دنق  ار  هناودنه  يرلاک  دص  رد  . ?? مینک  یم  روصت  ام  هک  تسا  يزیچ  زا  رتشیب  یلیخ  یتشهب  هویم  نیا  صاوخ  هناودنه : صاوخ 

اج نآزا  تسا . زغم  هژیو  هب  يژرنا  تخوس  نیمات  يارب  یتایح  ییاذغ  هدام  هکلب  تسین ! ام  نمـشد  رگید  هک  یعیبط  دنق  مه  نآ  دـهد  یم 
. تسا بوخ  رایـسب  جازم  مرگ  دارفا  يارب  شندوب  کنخ  رطاخ  هب  دـنک و  یم  کمک  نوخ  راشف  ندروآ  نییاپ  هب  تساردـم  هویم  نیا  هک 
اب ار  هناودنه  ندب  يامرگ  بت و  ندرک  فرط  رب  يارب  . دـیروخب يدـنه  رمت  اب  ار  هناودـنه  ندـب  شراخ  عفر  يارب  دـیوگ : یم  میدـق  بط 

دیدج تاعلاطم  دینک ! ناج  شون  رکـش  اب  ار  هناودنه  ناتـسبات  مرگ  ياهزور  رد  ندـب  ندرک  کنخ  رتشیب  يارب  دـییامن و  لیم  تشخریش 
یگنـشت هناودنه  تسا . رثوم  ناهد  ولگ و  مخز  يارب  اریز  دوب  لفاغ  زین  هناودنه  لخاد  دیفـس  تسوپ  ندروخ  زا  دیابن  هک  دـهد  یم  ناشن 

دیوگ یم  هک  تسا  میدق  بط  ياه  هیـصوت  زا  دنک . یم  كاپ  ار  نوخ  يدایز  دـح  ات  لیلد  نیمه  هب  دایز و  ار  قرع  راردا و  فرطرب و  ار 
خبط ناماوت  رکش  لسع و  اب  ار  ابرم  هک  نآ  طرـش  هب  دنک  یم  نامرد  ار  هفرـس  اریز  دینکن  تلفغ  هناودنه  دیفـس  تسوپ  يابرم  ندروخ  زا 
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زمرق ياه  هنادگنر  لکـش  هب  یعیبط  ییایمیـش  داوم  يواح  نوچ  درادن  ندوب  زمرق  زج  يا  هراچ  هویم  نیا  تسا ؟ زمرق  هناودنه  ارچ  دـینک .
تاعلاطم دـنک . یم  تفایرد  هویم  یلولـس  هراوید  زا  ار  نپوکیل  ام  ندـب  گنر  زمرق  هناودـنه  ندروخ  اب  . تسا یگنرف  هجوگ  دـننام  گـنر 

رد  ?? هویم  نیا  رد  دوجوم  نپوکیل  طسوتم  روط  هب  تسا و  نپوکیل  مرگ  یلیم  ?? ات  ? يواح هناودـنه  مینو  ناـجنف  کـی  دـهد  یم  ناـشن 
. تسا یگنرف  هجوگ  رد  دوجوم  نپوکیل  زا  رتشیب  دص 

سوریو يرتکاب و  نمشد  ریس ،

رد هایگ  نیا  ریثات  اهنآ  نیرتمهم  هلمج  زا  تسا  رادروخرب  يدایز  ییوراد  صاوخ  زا  هک  تسا  هلاسدـنچ  هناـسود و  یفلع  هاـیگ  کـی  ریس 
. تسا ینالضع  یگتفرگ  عفر 

نیا يایازم  ریاس  صوصخ  رد  یهاگـشناد  داهج  ییوراد  ناهایگ  هدکـشهوژپ  وضع  ییوراد و  ناهایگ  سانـشراک  دـنوداد » اضردومحم  »
. تسا رثوم  نوخ  دیفس  لوبلگ  شیازفا  نوخراشف و  شهاک  رد  ریس  دوزفا  انریا  اب  وگو  تفگ  رد  ییوراد  هایگ 

یچراق ياه  تنوفع  اه ، سوریو  زا  یخرب  اه ، يرتکاب  عاونا  زا  يرایسب  دناوت  یم  ریس  هک  تسا  هداد  ناشن  یکشزپ  تاقیقحت  تفگ : يو 
. دربب نیب  زا  ار  يا  هدور  ياه  لگنا  یتح  و 

یم فرصم  تیشنورب  زا  یشان  مسآ  هفرس و  هایس  یگدروخامرس ، نمزم ، تیشنورب  نامرد  تهج  یتنس  روطب  نینچمه  ریس  دوزفا : دنوداد 
. دوش

. درک فرصم  دیابن  يرادراب  یهدریش و  نارود  رد  ار  ریس  تفگ : ریس  فرصم  عنم  دراوم  هنیمز  رد  ییوراد  ناهایگ  سانشراک  نیا 
ره نزو  تسا و  هدش  لیکشت  هناد  ات 30  زا 4  ریس  هتسه  ره  تسا ،  نآ  هتسه  دراد ، یبط  ییوراد و  فرـصم  هک  هایگ  نیا  شخب  نیرتمهم 

. دسر یم  مرگ  کی  دودح  هب  هناد 
یم روشک  یلامـش  یحاون  رد  صوصخب  ناریا  یحاون  رتشیب  رد  ریـس  درک : هفاـضا  یهاگـشناد  داـهج  ییوراد  ناـهایگ  هدکـشهوژپ  وضع 

. دسر یم  رتمیتناس  ات 100  هب 30  نآ  هقاس  عافترا  دیور و 
. دراد هبح  ات 20  تشه  نآ  هتوب  ره  هک  تسا  دیفس  هب  لیامتم  زبس  ای  گنر  مک  یتروص  گنر  هب  ریس  ياهلگ 

. تسا زور  رد  راب  هس  تروصب  مرگ  راهچ  ات  ود  نازیم  هب  نآ  هدش  کشخ  هناد  زا  هدافتسا  ریس  فرصم  ياه  هار  زا  یکی  تفگ : دنوداد 
. دوش لوات  باهتلا و  داجیا  ثعاب  تسا  نکمم  هدش و  ندب  تسوپ  شزوس  کیرحت و  ثعاب  نآ  یجراخ  فرصم 

. دوش یم  فرصم  یلخاد  تروصب  یشک  مرک  تیصاخ  ناونعب  هدور و  مرو  مکش ، خفن  نامرد  رد  اتدمع  ریس 
قرـش رد  هنارتیدـم و  هقطنم  ياهروشک  رد  يا  هدرتسگ  روطب  دور و  یم  راک  هب  پوس  سـس و  یتشوگ ، ياهاذـغ  رد  هیودا  ناونع  هب  ریس 

. دوش یم  هدافتسا 
درف ندب  تسوپ  یتح  سفنت و  قیرط  زا  هجیتن  رد  دوش و  یم  نوخ  بذج  تسا ، هدـننز  هدننکزئمـشم و  دارفا  زا  یخرب  يارب  هک  ریـس  يوب 

. دسر یم  ماشم  هب 
. دـندرک یم  فرـصم  ریـس  اه  يرامیب  لابق  رد  دوخ  زا  تبقارم  يارب  دـنتخاس  یم  ار  رـصم  مارها  هک  ینامتخاس  نارگراـک  دوش  یم  هتفگ 
زا يرایـسب  ناج  هک  نوعاط  هب  اهنآ  يالتبا  زا  اـت  دـندرک  یم  فرـصم  ریـس  هراـصع  مهدزون  نرق  لـیاوا  رد  يوسنارف  ناـنکروگ  نینچمه 

. دنک يریگشیپ  درک ، فلت  اپورا  رد  ار  اهناسنا 

ینوخ مک  نمشد  جیوه 

ناهیک  همانزور  : عبنم
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تسا .  ینوخ  مک  دض  هدش و  نوخ  یندعم  حالما  دیلوت  ثعاب  جیوه  فرصم  دنیوگ : یم  هیذغت  ناصصختم 
هب جـیوه  . تسا هدور  مخز  هدـنهد  مایتلا  اه و  هدور  تنوفع  دـض  هدـننک و  مرن  لاهـسا و  دـض  دـنک . یم  میظنت  ار  اه  هدور  تیلاعف  جـیوه 

نینچمه دراد . اه  مخز  يور  رب  یگدنهد  نیکست  رثا  هدش ، هل  جیوه  . تسا يدبک  ياه  يرامیب  ارفـص و  دض  دراد و  نتوراک  دایز  رادقم 
دـض سفن و  یگنت  يرامیب  رد  دـنمدوس و  رایـسب  اه  یگتخوس  امزگا و  شراـخ ، دـننام  فلتخم  یتسوپ  ياـه  يراـمیب  ناـمرد  رد  جـیوه 

سرقن و مسیتامر ، هجلاعم  رد  رثؤم و  تروص  ياـه  شوج  ناـمرد  رد  هویم  نیا  درب . یم  نیب  زا  ار  شطع  نینچمه  هدوب و  دـیفم  باـصعا 
. تسا دنمدوس  ناردام  يریش  مک 

تنوفع تسوبی و  ریـساوب ، نامرد  يارب  جیوه  . تسا دـیفم  هرهچ  ییابیز  يارب  اذـل  دـنک ، یم  مک  ار  نوخ  لورتسلک  رادـقم  نیا ، رب  هوالع 
ياه لولـس  دـشر  زا  يریگولج  رد  یتح  مشچ و  رون  هدـننک  تیوقت  تسوپ و  هدـننک  زیمت  هدام  جـیوه ، هریـش  . تسا دـیفم  زین  يویر  ياه 
دیفم ادص  یگتفرگ  يرامیب  هجلاعم  رد  ریش ، اب  طولخم  جیوه  بآ  تسا . رثؤم  مخز  درز  نامرد  يارب  زین  جیوه  بآ  . تسا دیفم  یناطرس 
يارب جـیوه  تسا ، رکذ  هب  مزال  . تسا رثؤم  مسآ  جـلاعم  يارب  دـننک  لیم  اتـشان  حبـص  ار  ریـش  اب  طولخم  ای  ماـخ  جـیوه  بآ  رگا  تسا و 
 . تسا دنمدوس  رایسب  دنراد ، ناوختسا  یمرن  يدشر و  تالالتخا  دنا و  هدش  یندعم  حالما  دوبمک  راچد  ای  دنراد و  فعض  هک  یناسک 

هناودنه بآ 

ناهیک  همانزور  : عبنم
. تسا خافن  دایز  زلولس  ندوباراد  رطاخ  هب  نوخ و  هدننک  قیقر  هدنزاس و  شطع ، باهتلا و  هدننک  فرطرب  هناودنه 

----------------------
بلصت مسآ ، ریظن  ییاهیرامیب  رد  هک  ار  یتاباهتلا  هدیافرپ  هویم  نیا  تسا .  C نیماتیو و  نتوراکاتب ) لکش  هب  )A نیماتیو ینغ  عبنم  هناودنه 

. درب یم  نیب  زا  دراد ، دوجو  لصافم  باهتلا  هدور و  ناطرس  نیئارش ،
-----------------------

داجیا ثعاب  هک  تسا  ییایمیـش  هنادـگنر  کـی  نپوکیل  تسا . نپوکیل  ماـنب  يدـیئونتوراک  نادیـسکا  یتنآ  زا  یبوخ  یلیخ  عبنم  نینچمه 
ار دازآ  ياه  لاکیدار  هتفر و  ندب  طاقن  یمامت  هب  نادیسکا  یتنآ  نیا  دراد . يوق  ینادیسکادض  تارثا  دوش و  یم  هناودنه  رد  زمرق  گنر 

. دنک یم  یثنخ 
-----------------------

یبلق تالمح  زورب  ثعاب  دناوت  یم  دبـسچ و  یم  ینوخ  ياهگر  هراوید  هب  لورتسلک  هجیتن  رد  دنوش ، یم  لورتسلک  ندش  هدیـسکا  ثعاب 
. دوش هتکس  و 

------------------------
. دنوش یم  مسآ  تالمح  دیدشت  هجیتن  رد  یسفنت و  ياههار  ندش  هتسب  ضابقنا و  ثعاب 

-----------------------
یم رتشیب  طیارش  نیا  رد  ار  لصافم  بیرخت  هجیتن  رد  دنوش ، یم  دیئوتامور 2  تیرترآ  1 و  تیرترآوئتسا زا  یشان  تاباهتلا  شیازفا  ثعاب 

. دننک
----------------------

. دنوش یم  یناطرس  ياهلولس  هب  اهنآ  لیدبت  هدور و  هراوید  ياهلولس  بیسآ  ثعاب 
-----------------------
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ياه لاکیدار  دنراد ،) دوجو  ناوارف  رادقم  هب  هناودنه  رد  ود  ره  هک   ) يوق ياه  ندیسکا  یتنآ  ناونعب  نتوراکاتب  C و  نیماتیو هناتخبشوخ 
. دننک یم  يریگولج  ندب  رد  اهنآ  برخم  تارثا  زا  هتخادنا و  ماد  هب  ار  دازآ 

----------------------
. دنک یم  نیمأت  ار   A نیماتیو هب  هنازور  زاین  دصرد  Cو 14  نیماتیو هب  هنازور  زاین  دصرد  هناودنه 20  بآ  ناویل  کی 

-----------------------
یتحاران هک  یناسک  هب  هدرک و  تیوقت  ار  هدعم  تسا ؛ دیفم  رایـسب  جازم  مرگ  دارفا  يارب  ث ،)  ) و (آ ) نیماتیو ندوب  اراد  لیلد  هب  هویم  نیا 

. دوش لیم  اذغ  زا  دعب  هک  تسا  رتهب  تسین و  بسانم  اتشان  رد  هناودنه  ندروخ  دوش . یم  هیصوت  نآ  بآ  فرصم  دنراد ، هدعم 
-----------------------

. تسا رثؤم  رایسب  ناهد  ولگ و  مخز  يارب  هناودنه  دیفس  تسوپ  هدوب و  هدور  هدعم و  رد  دوجوم  ياهمرک  هدنرب  نیب  زا  هناودنه  مخت  زغم 
------------------------

یم زیوجت  ار  هناودنه  ندروخ  هیلک  ياهیرامیب  يارب  انیـس  نبا  هلمج  زا  میدق  ناکـشزپ  تسا . دیفم  هیلک  يارب  بآ  دـصرد  اب 92  هناودنه 
دندرک

زیمآرحس يایبول  ایوس ،

دنمروپ فرشا  : هدنسیون
بوبحم نادنچ  هن  یهایگ  هناد 

بوبحم نادنچ  هن  هناد  نیا  دش . زاغآ  اکیرما  رد  نآ  هوبنا  دـیلوت  اما  هدوب  ایـسآ  رد  نآ  هیلوا  تشک  لحم  هک  تسا  تابوبح  عاونا  زا  ایوس 
هارمه ار  نآ  اه  ینیچ  تسا و  هدوب  نیچ  هژیو  هب  ایـسآ  مدرم  ياذغ  تسا  اه  تدم  یهایگ  يایوس  دیمان . هراک  همه  هناد  کی  ناوت  یم  ار 

. دنروخ یم  دوخ  یلصا  ياذغ  ناونع  هب  جنرب 
ناریا رد  ایوس 

هب شزرا  رپ  هناد  نیا  دورو  هک  میناد  یمن  زوـنه  تسا و  فورعم  اـیوس  هنادواژوـس  ینیچ ، ياـیبول  ینغور ، ياـیبول  ماـن  هب  ناریا  رد  اـیوس 
. تسا هدوب  نامز  هچ  رد  نام  ییاذغ  هخرچ 

، درز ياه  گنر  عاونا  تسا و  توافتم  فلتخم  عاونا  بسح  رب  نآ  هناد  گـنر  هدـش و  هتخانـش  نآ  هنوگ   ???? هک  تسا  یهاـیگ  اـیوس 
. تسا دوجوم  اه  يراطع  اه و  هزاغم  رد  نآ  رادلاخ  يرتسکاخ ، دیفس ، هایس ،

دوجو هب  هایگ  نیا  فرـصم  هویـش  عون  رد  ار  یمیظع  رایـسب  تالوحت  اذغ  تعنـص  يروانف  ملع  تفرـشیپ  ایوس و  ددعتم  صاوخ  فشک  اب 
هناوج ایوس ، ریمخ  ایوس ، درآ  ایوس ، ریش  : رامش نآ  زا  دوش  یم  هضرع  رازاب  هب  هیهت و  ایوس  زا  یعونتم  تالوصحم  اه و  هدروآرف  هدروآ و 

هک هدش  هتخپ  يایوس  ياه  هناد  ینیمز ، ماداب  زا  رت  برچ  مک  ایوس  لیجآ  ایوس ، ریش  زا  لصاح  رینپ  ایوس ، گاد  تاه  رگرب و  ایوس  ایوس ،
. ایوس سس  ایوس و  کشخ  ریش  دوش ، یم  فرصم  تابوبح  لثم 

؟ دراد هچ  ایوس 
یم ام  يرامیب  شهاک  هجیتن  رد  ندب  ياه  مادنا  زا  يرایـسب  درکلمع  دوبهب  ببـس  ییایمیـش  تابیکرت  يذغم و  داوم  نتـشاد  لیلد  هب  ایوس 

: دوش
الاب يرلاک  نتشاد  تلع  هب  نآ  رب  هوالع  دوش و  یم  یبرچ  ياه  تفاب  شهاک  ببس  ربیف  يدایز  ریداقم  ندوب  اراد  تلع  هب  نزو : شهاک  * 

. دوش یم  اذغ  هیور  یب  فرصم  زا  عنام  دنک و  یم  دیلوت  ندب  رد  ار  يرتشیب  يژرنا 
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هویش هایگ و  نیا  رد  دوجوم  نیئتورپ  نآ  یلصا  تلع  هک  دوش  یم  هظفاح  تیوقت  شوه و  شیازفا  ثعاب  ایوس  فرـصم  هظفاح : تیوقت  * 
تسا . هدش  هداد  صیخشت  زغم  رب  نآ  درکلمع 

نآ هدافتسا  رد  تموادم  دهد و  یم  شیازفا  ار  نهآ  بذج  دنیآرف  زمرق  تشوگ  هارمه  هب  ایوس  دصرد   ?? هدافتسا  ینوخ : مک  شهاک  * 
مک هب  رتمک  دننک  یم  فرـصم  ایوس  دوخ  ياذغ  رد  هک  يدارفا  دـنا  هداد  ناشن  هدـش  ماجنا  تاقیقحت  دراد و  یپرد  ار  ینوخ  مک  شهاک 

. دنوش یم  التبم  ینوخ 
فرصم دوش و  یم  نآ  ریذپ  فاطعنا  مرن و  تلاح  تسوپ و  تیوقت  ثعاب  یهایگ  هناد  نیا  رد  نژالک  نژورتسا و  دوجو  تسوپ : دوبهب  * 

. دنک یم  يریگولج  تسوپ  یگداتفا  ندش و  لش  زا  هایگ  نیا  موادم 
ياه يرامیب  لورتسلک و  شهاک  تباید ، ضراوع  شهاک  اه ، ناوختـسا  تیوقت  اذـغ ، رتهب  مضه  هب  ناوت  یم  هاـیگ  نیا  صاوخ  رگید  زا 

. درک هراشا  یگسئای  ضراوع  شهاک  یبلق و 

لسع صاوخ 

هب دیفـس  ـکـر  ـش يار  ـی بـ بـسا ـ نم نیزگیاـج  تسا و  لـسع  يا  ــ هرو ـ بنز ياـسآ  هزجعم  لوـصحم  هدا  ـعـ لا قو  ین و فـ غـ نیرز ، هداـم  نـیا 
زا عقوم  نیا  رد  دیآ و  لمعب مـی  زییاپ  ناتسبات و  رد  هک  ـت  سناد ـد  یاب ـا  ما ـد ، ـشا ـی بـ مدوجوم لاس  یمامت  رد  دنچ  ره  دور . را مـی  شـمـ

دشاب . یم  رت  هزا  ـع تـ قاو ـر مـ یاس زا  لاس 
لاح نیمه  رد  اهنآ  دوش . یم  عورـش  اه  لگ  رود  هب  ا  ــ هرو ـبـ نز شخرچ  زا  لـسع  هیهت  زیگنا  باـجعا  دـنیارف  هیهت  زیگنا  باـجعا  دـنیارف 

، دراد دوـجو  روـبنز  ناـهد  قازب  رد  هـک  یـصوصخم  مـیز  ــ نآ ـهـد گـل هـا بـا  ــش یم کـنـنـد . دو جـمـع  نا خـ ـ هد رد  ار  اـه  دـهش گـل 
اه و هرفح  نورد  ارنآ  دنرب و  یم  ودـنک  لخاد  هب  ار  لسع  اهروبنز ، دوش . یم  لسع  هب  لیدـبت  ییایمیـش  دـنیارف  کی  یط  هدـش و  بیکرت 

بجوم هداد و  ماجنا  ار  هیوهت  راک  دوش ، یم  داجیا  اهنآ  ياه  ندز  لاب  زا  هک  یـشاعترا  دننک . یم  هریخذ  ودـنک  زا  هکبـش  ره  ياه  هراوید 
ددرگ . فرصم  هدامآ  هتفر و  نیب  زا  نآ  هزادنا  زا  شیب  تبوطر  دوش  یم 

دیاوف
رصحنم تابیکرت  هک  دنتسه  رما  نیا  زا  یکاح  تاقیقحت  دور ، یم  هرامش  هب  یعیبط  يذغم و  هدننک  نیریش  ناونع  هب  لسع  هکنیا  رب  هوالع 

دننک . یم  تسرد  يوق  نادیسکا  دض  بورکیم و  دض  کی  نآ  زا  لسع ، درفب 
چراق  دض  سوریو ، دض  يرتکاب ، دض  يا  هدام  ماخ – )  ) صلاخان لسع 

رادروخرب يرتالاب  تیمها  زا  تیفیک  صوصخب ، دروم  نیا  رد  اما  دراد ؛ یگتسب  نآ  تیفیک  هب  ییاذغ –  داوم  رثکا  دننام  لسع –  صاوخ 
هوالع هب  دنـشاب . یم  توافتم  فلتخم ، ناهایگ  رد  ناشینامرد  تیـصاخ  دنبـسچ ، یم  لسع  روبنز  ياهاپ  هب  هک  ییاه  هدرگ  هکارچ  تسا ،
لـسع نامه  ای  صلاخان (  لسع  هک  تفگ  ناوت  یم  دنام . یم  یقاب  ودنک  لخاد  رد  يذغم  داوم  زا  يرایـسب  لسع  ندش  تسرد  دنیارف  رد 
تسا ترابع  هک  دوش  یم  هتخانش  زین  روبنز " بسچ   " مان اب  تاقوا  یهاگ  موم  دراد . دوجو  موم  رد  هک  تسا  یغمـص  نامه  يواح  هیلوا )

لباقمرد ارنآ  دننک و  یم  يدنب  بآ  ار  ودنک  نآ  زا  هدافتسا  اب  لسع  ياه  روبنز  هک  يرگید  داوم  لکش و  یغمص  بکرم  طولخم  کی  زا 
تسرد دوخ  تاحشرت  اب  ناهایگ  غمص  ندرک  بیکرت  اب  ار  موم  لسع  روبنز  دنراد . یم  هگن  ظوفحم  اه  مسیناگرا  ورکیم  ریاس  يرتکاب و 

ياه هدرپ  زا  نابهگن  ياهروبنز  تاـقوا  یهاـگ  دوش . یم  هدـید  موم  رد  زین  ناـبایخ  ریق  هب  هیبش  يداوم  هک  دـینادب  تسا  بلاـج  دـنک . یم 
هدام نیا  زا  اهروبنز  ریاس  سپس  دننک ، هتشابنا  هطوحم  نآ  رد  ار  موم  ات  دننک  یم  هدافتـسا  ودنک  ياه  هرفح  زا  کی  ره  لخاد  رد  یـصاخ 

. دـننک یم  رپ  چراق  دـض  سوریو و  دـض  يرتکاب ، دـض  غمـص  نیا  زا  ار  اه  فاکـش  هیلک  دـننک و  یم  هدافتـسا  لسع  هناـش  روداـترود  رد 
هب هک  دنا  هداد  ناشن  تاقیقحت  دوش . یم  تفای  لسع  رد  هک  تسا  يذغم  داوم  زا  یمک  رادقم  يواح  اهنت  دراد  دوجو  موم  رد  هک  یغمص 
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لینف هب  ناوتیم  دراوم  نیا  زا  دنیامن . يریگولج  روموت  ناطرـس و  زورب  زا  دنناوت  یم  دنراد  دوجو  موم  لسع و  رد  هک  يرـصانع  یلک  روط 
تاناویح رد  هدور  ناطرـس  زورب  زا  تابیکرت  نیا  هک  دـنرواب  نیا  رب  ناققحم  درک . هراشا  تیفاک  لیتم  يد  لیتا  ینف  دیـسا ، لیتم  يرونیتک 

ناکما نجیسکوپیل   C زاپیل وفـسف  یعون  لوتیـسونیلیدیتافسف  ياه  مان  اب  میزنآ  ود  تیلاـعف  ندـش  مک  اـب  رما  نیا  هک  دـننک  یم  يریگولج 
. دهد یم  تسد  زا  ار  دوخ  هیلوا  دیفم  صاوخ  زا  يرایسب  دریگ  یم  رارق  یشیامرگ  دنیارف  یط  ماخ  لسع  هکینامز  دوش . یم  ریذپ 

دوش  یم  تاحارج  دوبهب  بجوم  هداد و  شیازفا  ار  یشزرو  ییاراک  لسع 
کی ناونع  هب  ناوت  یم  نینچمه  لسع  زا  هک  هدش  تباث  ریخا  تاقیقحت  رد  دننک . یم  هدافتسا  از  يژرنا  يا  هدام  ناونع  هب  لسع  زا  ًالوصا 

اه و مخز  دوبهب  رد  هدام  نیا  نینچمه  درک . هدافتـسا  زین  دـشخب ) یم  اقترا  ار  ناراکـشزرو  ییارجا  تیلباق  هک  يداوم   ) کینژوگرا هداـم 
. دنک یم  افیا  ار  یمهم  شقن  زین  تاحارج  ریاس 

یـصوصخم ییاذـغ  داوم  زا  رتشیب  ناوت  ورین و  ندروآ  تسدـب  يارب  ناراکـشزرو  ًالومعم  کـیپملا  ياـه  يزاـب  ناـمز  رد  شیپ  اـه  لاـس 
تاقیقحت نارگشهوژپ  زا  يا  هدع  زین  رـضاح  لاح  رد  درک . هراشا  کشخ  ریجنا  لسع و  هب  ناوت  یم  نایم  نیا  رد  هک  دندرک  یم  هدافتـسا 

دندش و یم  اه  مناخ  لماش  مه  هک  رادرب  هنزو  راکـشزرو  رفن  يور 39  رب  یتاقیقحت  زا  یکی  دـنا . هدرک  عورـش  هدام  نیا  يور  رب  ار  دوخ 
لمکم تانیرمت  مامتا  زا  سپ  اهنآ  دنتشاد . رارق  يزاس  ندب  يرادرب و  هنزو  نیگنس  ياه  شزومآ  تحت  دارفا  نیا  دش . ماجنا  نویاقآ ، مه 

یم هدافتسا  لسع  زا  هک  یهورگ  نوخ  دنق  دندومن . یم  فرـصم  هدرک و  طولخم  لسع  ای  نیرتسکدوتلام و  ای  رکـش  اب  ای  ار  دوخ  نئیتورپ 
زا هتـسد  نآ  رد  هدـش  هریخذ  يورین  اه و  هچیهام  تردـق  نینچمه  دـنام . یم  یقاـب  تباـث  نیرمت  تعاـس  تدـم 2  لوط  مامت  رد  دـندرک 

تشاد . ینوزفا  نیریاس  هب  تبسن  دندوب  هدرک  هدافتسا  لسع  نیئتورپ و  لمکم  زا  هک  يدارفا 
رد نژوکیلگ  هریخذ  يارب  بسانم  ياههار  زا  یکی  تاردیهوبرک  فرصم  رانک  رد  یتماقتسا  تانیرمت  یط  رد  نوخ  دنق  نتشاد  هگن  تباث 

. دراد ار  فرصم  هدامآ  تخوس  تلاح  هک  تساه  هچیهام  رد  هدش  هریخذ  دنق  یعون  نژوکیلگ  دیتسه  علطم  هک  روطنامه  تساه . هچیهام 
یم هدـنیآ  زور  دـش و  یم  هریخذ  ناـشیاه  هچیهاـم  رد  یفاـک  نژوکیلگ  دـندرک  یم  هدافتـسا  لـسع  زا  هک  یناراکـشزرو  لـیلد  نیمه  هب 

دناوت یم  لسع  هک  دش  تباث  هظحل  نیا  ات  دننک . تکرش  تانیرمت  رد  یتمالس  نازیم  نیرتالاب  ندوب  اراد  یگدامآ و  نیرتالاب  اب  دنتـسناوت 
هک درک  اعدا  ناوت  یم  دنهد و  ناشن  شنکاو  تیعـضو  نیرتهب  رد  ات  دنک  کمک  ناراکـشزرو  هب  ترادیهوبرک  زا  يرگید  عبنم  ناونع  هب 

. دراد تیحجرا  رگید  ياه  باختنا  مامت  هب  تبسن 
هدام کی  ناونع  هب  لسع  اه  نرق  يارب  درک . هراشا  تاحارج  دوبهب  رد  نآ  يالاب  تیلباـق  هب  ناوت  یم  لـسع ، شخب  افـش  صاوخ  رگید  زا 

تاحارج اـه و  شزوس  اـه ، مخز  يور  رب  یعـضوم  تروص  هب  تفرگ و  یم  رارق  هدافتـسا  دروم  ادزدـنگ  نینچمه  هدـننک و  ینوفع  دـض 
( نیزایدافلوس  ) يدادرارق نامرد  اب  ار  لسع  ییوراد  صاوخ  ناققحم  هدش ، ماجنا  دنه  رد  هک  ییاه  یسررب  زا  یکی  رد  دش . یم  لامعتسا 
زا نامرد 91 %  عورـش  زا  هتفه  کـی  تشذـگ  زا  سپ  دـندرک . ناـحتما  دـندوب ، کـی  هجرد  یگتخوس  ياراد  هک  يراـمیب  يور 104  رب 

وراد زا  هک  يدارفا  زا  اهنت 7 % هک  تسا  یلاح  رد  نیا  دندرکن . یتنوفع  هنوگ  چیه  دـندوب ، هتفرگ  رارق  لسع  اب  هجلاعم  تحت  هک  ینارامیب 
ات دندش  رداق  دندوب ، هتفرگ  رارق  لسع  ینامرد  هورگ  رد  هک  ینارامیب  زا  يرایـسب  نینچمه  دـندشن . تنوفع  راچد  دـندوب ، هدرک  هدافتـسا 

ندروآ نوریب  یموتکروتـسه (  ینایرازـس و  دارفا  يور  رب  هـک  یقیقحت  رد  لـسع  ياـیازم  زا  رگید  یکی  دـننک . ادـیپ  دوـبهب  رتدوز  یلیخ 
ناتـسرامیب زا  رتدوز  یلیخ  دش و  كاپ  اه  تنوفع  هیلک  زا  نیریاس ، زا  رتدوز  یلیخ  دارفا  نیا  ندب  تسا . دوهـشم  ًالماک  دش ، ماجنا  محر )

. دندش صخرم 
هب لسع  هکییاجنآ  زا  دنک . یم  يوریپ  یصاخ  دنور  زا  ددرگ ، یم  لامعتسا  یعضوم  تروص  هب  هکینامز  مه  نآ  لسع  شخبافـش  شنکاو 
رد هک  ار  یبآ  لیلد  نیمه  هب  هدش ، لیکـشت  دـننک ) یم  بذـج  دوخ  هب  يدایز  بآ  هک  يدـنق  عون  ود  زوتکارف (  زکولگ و  زا  صخا  روط 

نیا دوش . یم  فقوتم  لـحم  نآ  رد  اـه  چراـق  اـه و  يرتکاـب  دـشر  ورنیا  زا  دـننک ، یم  بذـج  دوـخ  هب  ار  دوـش  یم  عـمج  اـه  مخز  يور 
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. دننک یم  دشر  رادمن  بوطرم و  ياه  طیحم  رد  " يرتکاب ) جراق و   " ینیب هرذ  تادوجوم  نامه   ) اه مسیناگراورکیم 
یم دـیلوت  نژوردیهدیـسکارپ  دوش ، یم  طولخم  بآ  اب  یتقو  هک  دـشاب  یم  سادیـسکا  زکولگ  مان  هب  یمیزنآ  ياراد  ماخ  لسع  نینچمه 
یم تفای  لسع  رد  هک  یـصاخ  ياه  میزنآ  رب  هوالع  دوش . یم  هتخانـش  فیفخ  هدننک  ینوفع  دض  یعون  ناونع  هب  دوخ  هدام  نیا  هک  دنک 

زا یکی  دنک . یم  ارجا  ار  لایرتکاب  یتنآ  شقن  هک  دشابیم  زین  دیوناوالف  نادیسکا  یتنآ  لماش  لسع  دننک ، یم  افیا  ار  مهرم  شقن  دنوش و 
اب ات  دنتسه  رصنع  نیا  هعلاطم  لاح  رد  نونکا  مه  نارگشهوژپ  دشاب ، یم  لسع  هب  صتخم  اهنت  هک  دراد  مان  نیرمسونیچ  اهنادیـسکا ، دض 

نیا هک  تسا  هداد  ناشن  هدشن  نورتس  لسع  يور  رب  یهاگـشیامزآ  تاعلاطم  زا  رگید  یکی  دنوش . انـشآ  رتشیب  نآ  هدنـسکا  دـض  صاوخ 
زا دوش ) یم  زاب  ياه  مخز  رد  تنوفع  داجیا  ثعاب  دراد و  دوجو  اج  همه  رد  هک  يرتکاب   ) زسکول یفاتـسا  لباقم  رد  ییاجب  شنکاو  هدام 

دـشاب هدـش  تسرد  ولپت  و  هایـس ، مدـنگ  ياه  لگ  زا  هک  یلـسع  هژیو  هب  تسا ، رت  هریت  یمک  نآ  گنر  هک  یلـسع  دـهد . یم  ناـشن  دوخ 
ییایمیش ياهدنیارف  تحت  هک  یلسع  ماخ و  لسع  نینچمه  دشاب . یم  اه  لسع  عاونا  ریاس  هب  تبسن  نادیـسکا  یتنآ  يرتشیب  ریداقم  يواح 

دشاب . یم  دوخ  هباشم  عاونا  هب  تبسن  يرتشیب  يایازم  ياراد  دشاب ، هتفرگن  رارق 
دنک  یم  تظفاحم  دازآ  ياه  لاکیدار  لباقم  رد  ار  ندب  لسع  قشاق  کی  هنازور 

ناسنا ندب  رد  یصاخ  ياهنادیسکا  یتنآ  دیلوت  بجوم  دشخب و  یم  عیرست  ار  اه  گر  رد  نوخ  شدرگ  لسع  قشاق  کی  هنازور  فرصم 
هب دش ، رازگرب  اینرفیلاک  رد  لاس 2004  چرام  رد 28  هک  اکیرمآ  ییوراد  هعماج  تسشن  نیمتفه  تسیب و  تسیود و  رد  رما  نیا  دوش . یم 

هئارا اینرفیلاک  سیوید  هدکـشناد  زا  ار  هباشم  قیقحت  شناراکمه 25  نادیمیش و  تسیز  سرگ " نوردیه   " شیامه نیا  رد  دیـسر . تابثا 
سپ دندرکیم . فرـصم  لسع  يروخپوس  قشاق  کی  دوخ ، هنازور  ییاذغ  میژر  رب  هوالع  شیامزآ  تحت  دارفا  تاعلاطم ، نیا  یط  دنداد .

طاـبترا هک  دندیـسر  هجیتـن  نیا  هب  دـندرب ، رادومن  يور  رب  نیعم ، یناـمز  لـصاوف  یط  رد  ار  اـهنآ  ینوـخ  ياـه  هنوـمن  ناـققحم  هکنیا  زا 
. دراد دوجو  نوخ  رد  نادیسکا ) یتنآ  یعون   ) کیلونف یلپ  نازیم  لسع و  فرصم  نایم  یمیقتسم 

دشابیم  دیفم  دنراد ، عون 2  تباید  الاب و  لورتسلک  هکیناسک  ملاس ، دارفا  يارب  لسع 
ماجنا دـندوب ، مود  عون  تباید  راچد  هکنیا  ای  دـندوب و  الاب  لورتسلک  ياراد  هکیناسک  ملاس و  دارفا  يور  رب  هک  یفلتخم  ياه  شیامزآ  رد 

دشاب . یم  هدش  رکذ  ياه  هورگ  مامت  يارب  اه  هدننک  نیریش  نیرت  بسانم  زا  یکی  لسع  هک  دندیسر  هجیتن  نیا  هب  نادنمشناد  دش ،
لـسع رکـش ، یهباشم  نازیم  هب  دـندوب  مود  عون  تباید  ياراد  هک  يرامیب  و 7  الاب ، لورتسلک  اب  راـمیب   6 ملاس ، درف  هـب 8  زور ، يارب 15 

دش . هدناروخ  یعیبط  لسع  و  یعونصم ،
یلک روط  هب  ای  تشاد و  اهنآ  يور  رب  یفنم  ریثات  ای  یگتخاس  لسع  رکـش و  فرـصم  دـندوب ، رادروخرب  لماک  تمالـس  زا  هک  يدارفا  رد 
يرت % 2 لورتسلک ، يدـصرد  شهاـک 7  هب  رجنم  دارفا  نیا  رد  یعیبـط  لـسع  فرـصم  هک  تـسا  یلاـح  رد  نـیا  تشادـن . يریثاـت  چـیه 

ای نینچمه HDL و  دش . نوخ  دنق  و 6 % یقورع ،) بلق –  ياه  يرامیب  هب  التبا  کسیر  ياهروتکاف  زا  یکی  نیتسیسومه (  % 6 دیرسیلگ ،
. درک ادیپ  شیازفا  نازیم 2 % هب  اهنآ  نوخ  بوخ  لورتسلک  نامه 

یلاح رد  رما  نیا  داد . شهاک  ار  نوخ  دـب  نورتسلک  نامه  اـی   LDL نازیم یعونـصم  لسع  دـندوب ، الاب  لورتسلک  ياراد  هک  ینارامیب  رد 
نینچمه دوب . نوخ 11 % دب  لورتسلک  مهـس  نایم  نیا  رد  هک  دش  لورتسلک  يدـصرد  شهاک 8  هب  رجنم  لسع  یعیبط  فرـصم  هک  تسا 

. درک ادیپ  شهاک  ات 75 % زین   C یلاعفنا نئیتورپ 
. دـیدرگ اهنآ  رد  نوخ  دـنق  هجوت  لباق  شهاک  ثعاب  یعیبط  لـسع  فرـصم  دـندوب ، مود  عون  تباـید  هب  ـالتبم  هک  یناراـمیب  رد  ًاـتیاهن  و 

تذل نآ  ندیشون  زا  دینک و  طولخم  دوخ  ياچ  رد  رهظ  زا  دعی  ای  تسام و  رد  اهرهظ  ریش ، رد  اه  حبص  ار  لسع  یمک  تسا  رتهب  نیاربانب 
یم شهاک  يدایز  دح  ات  ار  فلتخم  ياهوراد  فرصم  هب  امـش  زاین  هنازور ، روط  هب  لسع  قشاق  کی  فرـصم  هک  دسر  یم  رظن  هب  دیربب .

. دهد
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لـسع هک  درک  شومارف  دیابن  اما  دـهد ، یمن  تیمها  لسع  هداعلا  قوف  ییاذـغ  صاوخ  هب  هتـشذگ  دـننام  دـیدج ، ییاذـغ  بادآ  دـنچ  ره 
دشاب . یم  زنگنم  نهآ و  نیماتیو B6و  ، B2 نیماتیو يدایز  ریداقم  يواح 

فیرعت
زا لسع  هیهت  دوش . یم  تسرد  ناش  یـصخش  هیذـغت  يارب  اهروبنز  طسوت  یعیبط  روط  هب  هک  تسا  كانبـسچ  هدـنک  نیریـش  کـی  لـسع 
اب اه  لگ  دهـش  دـننک . یم  عمج  دوخ  ناهد  رد  ار  اه  لگ  دهـش  لاح  نیمه  رد  اـهنآ  دوش . یم  عورـش  اـه  لـگ  رود  هب  اـهروبنز  شخرچ 

، اهروبنز دوش . یم  لسع  هب  لیدـبت  ییایمیـش ، دـنیارف  کی  یط  هدـش و  بیکرت  دراد ، دوجو  روبنز  ناهد  قازب  رد  هک  یـصوصخم  میزنآ 
ياه ندز  لاب  زا  هک  یشاعترا  دننک . یم  هریخذ  ودنک  زا  هکبـش  ره  ياه  هراوید  اه و  هرفح  نورد  ارنآ  دنرب و  یم  ودنک  لخاد  هب  ار  لسع 

. ددرگ فرصم  هدامآ  هتفر و  نیب  زا  نآ  هزادنا  زا  شیب  تبوطر  دوش  یم  بجوم  هداد و  ماجنا  ار  هیوهتراک  دوش ، یم  داجیا  اهنآ 
دهش هب  نآ  تلاح  معط و  دوش . یم  تسرد  هایـس  ًابیرقت  يا و  هوهق  زمرق ، ییابرهک ، دیفـس ، هلمج  زا  یتوافتم  اه  گنر  هدودحم  رد  لسع 
ایقاقا و  گنلخ ، هجنوی ، ردبـش ، ریظن  ییاه  لگ  دهـش  زا  ار  لسع  اـهروبنز  رتشیب  دراد . یگتـسب  دوشیم ، هیهت  نآ  زا  لـسع  هک  ییاـه  لـگ 

. دوش هتفرگ  دناوت  یم  زین  نشیوآ  لبنس و  هلمج  زا  توافتم  ياه  لگ  زا  لسع  هک  تفگ  ناوت  یم  اما  دننک ، یم  تسرد 
هچخیرات

، لسع هیهت  روظنم  هب  لسع  روبنز  شرورپ  هتفرگیم . رارق  رـشب  هدافتـسا  دروم  وراد  ناونع  هب  مه  اذـغ و  ناونع  هب  مه  شیپ  اه  نرق  زا  لسع 
رد هدش . یم  هتخانـش  ردان  سدـقم و  یکاروخ  هدام  کی  ناونع  هب  لسع  اه  تدـم  يارب  حیـسم . دالیم  زا  شیپ  لاس  هب 700  ددرگ  یمرب 

ییایموم يارب  لسع  زا  نینچمه  هدش . یم  هدافتـسا  نایادخ  میرکت  يارب  يا  هدام  ناونع  هب  یبهذم  مسارم  رد  رتشیب  لسع  زا  ناتـساب  نامز 
خیرات رد  هتفر . یم  راک  هب  زین  ییاـبیز  نتـسارآ و  يارب  يا  هلیـسو  وراد و  ناونع  هب  هتـشذگ  نیا  زا  دنتـسج . یم  هرهب  زین  ناـگدرم  ندرک 

اهنت هک  هدوب  نارگ  ردقنآ  هدام  نیا  هک  ارچ  دنتشاد  ار  لسع  زا  هدافتسا  ناوت  دنمتورث ، ياه  هداوناخ  اهنت  اه ، تدم  يارب  هک  هدمآ  روطنیا 
دندرک . یم  ادیپ  ارنآ  دیرخ  تردق  لومتم  ياه  هداوناخ 

هک ییاجنآ  زا  دـش . فشک "  " رکـشین دـنق و  ردـنغچ  زا  هدـش  هیوصت  رکـش  هیهت  زرط  هکینامز  ات  تشاد  همادا  اه  نرق  يارب  لـسع  ژیتسرپ 
هب دنک . زاب  مدرم  نایم  رد  ار  دوخ  ياج  تسناوت  دوب ، رادروخرب  زین  یبسانم  تمیق  زا  درک و  ادـیپ  شرتسگ  هوبنا ، ریداقم  رد  رکـش  دـیلوت 

هدام کی  ناونع  هب  مه  زونه  لـسع  دـنچ  ره  داد . رکـش  هب  ار  دوخ  ياـج  يزپشآ  فراـصم  رد  لـسع  رکـش ، هب  مردـم  هجوت  بلج  درجم 
. دریگ یم  رارق  هدافتسا  دروم  يزپ  ینیریش  ییوراد و  فراصم  يارب  رتشیب  اما  دوش ، یم  هتخانش  هدننک  نیریش 

يرادهگن باختنا و 
اما دننک ، یم  هزیروتـساپ  ار  لسع  بلغا  اهزور  نیا  درک . يرادیرخ  هدمع  تروص  هب  مه  يدـنب و  هتـسب  تروص  هب  ناوت  یم  مه  ار  لسع 
یلآ صاوخ  نیرتالاب  ياراد  تسا ، هدشن  هیفـصت  هزیروتـساپ و  هک  ماخ  لسع  دینک . ادیپ  زین  ارنآ  ماخ  عاونا  دیناوت  یم  یموب  ياهرازاب  رد 

هدروخ " یعیبط  % 100  : " بسچرب نآ  يور  هک  دـیورب  لـسع  زا  یعاونا  لاـبند  دوش . یم  بوسحم  اـه  باـختنا  نیرتهب  ءزج  دـشاب و  یم 
عیام لسع  هب  لسع  رولب  ندوزفااب  دنتـسه و  فافـش  ریغ  گنر ، یمرک  ياه  لسع  دنتـسه ، فافـش  همین  ًالومعم  یعیبط  ياه  لسع  دـشاب .

رد ناوارف  تروص  هب  دوش و  یم  تسرد  نشیوآ  لبنـس و  دـننام  فلتخم  ياـه  لـگ  راـتکن  زا  هژیو ، تیفیک  اـب  لـسع  دـنوش . یم  تسرد 
تسا . رت  نیگنس  نآ  معط  دشاب ، رت  گنر  رپ  لسع  هچ  ره  هک  دیشاب  هتشاد  رطاخ  هب  دنشاب . یم  سرتسد 

یلحم رد  ار  لـسع  رگا  دـییامن . يریگولج  نآ  لـخاد  هب  اوه  دورو  زا  دـینک و  يرادـهگن  هتـسب  رد  فرظ  کـی  رد  ار  لـسع  تسیاـب  یم 
PH رکـش و يدایز  رادقم  دوجو  رما  نیا  لیلد  دییامن . هدافتـسا  نآ  زا  دودحمان  نامز  يارب  دیناوت  یم  دینک ، يرادهگن  کنخ  کشخ و 
، دینک يرادهگن  درس  لحم  رد  ار  لسع  رگا  دیامن . یم  يریگولج  یمسیناگراورکیم  هنوگ  ره  دشر  زا  هک  دشاب  یم  نآ  رد  يالاب  يدیسا 

. دهد یم  تسد  زا  ار  دوخ  هیلوا  معط  هدش و  هریت  نآ  گنر  دینک  يرادهگن  یمرگ  لحم  رد  ارنآ  رگا  دوش و  یم  تفس  ظیلغ و 
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اهاذغ  رد  لسع  زا  هدافتسا  يارب  یتاکن 
ًاددجم ات  دـنک  یم  کمک  امـش  هب  راک  نیا  دـیهد ؛ رارق  مرگ  بآ  لخاد  هقیقد  تدم 15  هب  ارنآ  دیاب  دشاب ، هدـش  يرولب  امـش  لسع  رگا 

یـسکوردیه شیازفا  هب  رجنم  راک  نیا  هک  ارچ  دـینک  يراددوخ  رفورکیاـم  رد  لـسع  نداد  رارق  زا  دـیروایبرد . دوخ  هیلوا  تلاـح  هب  ارنآ 
قیقر لسع  زا  هنامیپ ، هب  لسع  ندیبسچ  زا  يریگولج  يارب  دوش . یم  لسع  هزم  نتـشگرب  ببـس  رما  نیا  هدـش و  ( HMF  ) لاروفروف لیتم 

. دینک هدافتسا 
رتشیب رکش  زا  لسع  ینیریش  نازیم  هکییاجنآ  زا  دوشیم . هتخانش  رکش  يارب  یبسانم  نیزگیاج  ناونع  هب  ییاذغ  ياهروتسد  رتشیب  رد  لسع 
هجرد ات 25  زین  ار  تخپ  ترارح  هجرد  هوالع  هب  دینک . هدافتـسا  لسع  هنامیپ  موس  کی  ای  مین و  دـیاب  رکـش  هنامیپ  کی  ره  يازا  هب  تسا 

. دنکیم لیامتم  يا  هوهق  تمس  هب  رت  عیرس  یلیخ  ار  اهاذغ  گنر  لسع  هک  ارچ  دیهد  شهاک  تیاهنراف 
عیرس  هداس و  فرصم  روتسد  دنچ 

. دینک نیریش  لسع  اب  ار  دوخ  ياچ  هدرک و  هدافتسا  زیم  يور  يرکش  اج  ناونع  هب  لسع  زا 
دینک . هدافتسا  نیچراد  لسع و  زا  بیس  شرب  يور  رب 

دینک . هدافتسا  لسع  زا  رکش  ياج  هب  دیناوت  یم  دوخ  ریش  ندرک  نیریش  يارب 
دشاب . یم  زوم  لسع و  ماداب ، ای  ینیمز  ماداب  هرک  زا  یطولخم  دشاب  یم  ذیذل  ینس  ره  يارب  هک  هزمشوخ  چیودناس  کی 

هیهت يذغم  تالکش  ریش  یندیشون  کی  ات  دینک  طولخم  ار  هایس  خلت  تالکش  لسع و  ایوس ، ریش  يرادقم  میالم ، هلعش  اب  هملباق  کی  رد 
دییامن .

ینمیا
عمج ناهایگ  غمص  دهـش و  هریـش ، هدرگ ، نآ  وریپ  هک  دشاب  یم  تعیبط  ناهایگ و  درکلمع  لسع ، هیهت  دنیارف  هک  دیـشاب  هتـشاد  رطاخ  هب 

کیتویب یتنآ  و  اه ، شک  تفآ  نیگنـس ، تازلف  دننام  دنوش ، یم  تفای  تعیبط  رد  هک  يداوم  ریاس  هک  دـسر  یم  رظن  هب  دوش . یم  يروآ 
. تسا ریغتم  اه  لسع  فلتخم  عاونا  رد  هدرتسگ  روط  هب  داوم  نیا  نازیم  هک  دنوش  یم  هدید  لسع  رد  زین  اه 

يذغم داوم  رادومن 
. دروخ یم  مشچ  هب  نآ  رد  زین  زنگنم  نهآ و  زا  يریداقم  نینچمه  دشاب و  یم   B6 و B2 ياه نیماتیو  زا  راشرس  لسع 

اه شآ  تنیز  کشک ، صاوخ 

یناراط هدازاقآ  هدیرف  : هدنسیون
یناویح نییتورپ  نیرت  ینغ 

هک نآ  زا  سپ  هدرک  کشخ  غود  دـنناوخ و  تورق  یکرت  هب  هک  دـنمان  کشک  ار  هدرک  کشخ  غود  تسا : هدـمآ  عطاق  ناهرب  باتک  رد 
. دنزاس اه  شآ  ردنغچ و  ناجنداب و  قتاق  رتشیب  دنروآرد و  رت  گرزب  ودرگ و  هزادنا  هب  يا  هلوگ  لکش  هب  دنشاب  هتفرگ  شنغور 

درتسگب هراپ  هراپ  یکی  دیارـسب : میکح  رعاش  یـسودرف  هک  نآ  زا  رت  شیپ  رایـسب  دـسر  یم  اـه  هرازه  هب  ناـمروشک  رد  کـشک  فرـصم 
کشم

کشک نان  رب  لابرغ  هب  هداهن 
کشخ ای  ظیلغت و  ندناشوج ، زا  یتنس  شور  هب  هک  تسا  ریـش  یعرف  ياه  هدروآرف  رامـش  زا  کشک  زورما : تیاور  هب  کشک  هیهت  هویش 

ریـش زا  تسا  ترابع  کشک  هیلوا  هدام  دوش . یم  هیهت  یبرچ  نودب  تسام  نینچمه  دنام و  یم  یقاب  يریگ  هرک  زا  سپ  هک  یغود  ندرک 
يواح دراد و  ار  ریـش  صاوخ  همه  ابیرقت  هک  تساسآ  هزجعم  يا  هدام  دوخ  مک  مجح  اب  کشک  اهنآ . زا  یطولخم  اـی  شیم و  واـگ و  زب ،
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ولیک  ??? ات   ??? دودح  کشک  مرگ   ??? ندروخ  اب  هدش  دیلوت  يژرنا  نازیم  تسا . نیساین  نیماتیو  نییتورپ و  کمن ، یبرچ ، میـسلک ،
. دوش هدناجنگ  نات  هداوناخ  امش و  ییاذغ  میژر  رد  ندب  زاین  دروم  يژرنا  ياه  هدننک  نیمات  زا  یکی  ناونع  هب  دناوت  یم  هک  تسا  يرلاک 

کشک هارمه  هب  کشخ  انعن  زا  دنتسین )! مه  مک  هک  مه (  دراوم  زا  يرایـسب  رد  میا و  هدروخ  کشک  هراومه  ام  انعن : کشک و  هفـسلف  * 
کشخ يانعن  زا  هدافتـسا  تلع  نیمه  هب  دنک  یم  تفـس  ار  هدور  تسا و  خافن  رایـسب  کشک  دیوگ  یم  ام  میدق  بط  میا . هدرک  هدافتـسا 

. دراد هدهعرب  ار  گرزب  کچوک و  هدور  هدعم ، ندرک  ینوفعدض  هفیظو  هلمج  زا  کشک  یلآ  ياهدیسا  دنک . یم  رت  ناسآ  ار  نآ  مضه 
. دنک یم  لاغشا  ار  هدعم  زا  یمک  مجح  هداد و  شهاک  ار  یگنسرگ  تسا و  يوقم  ییاذغ  ییاهنت  هب  کشک  دوخ 

یبسانم طیحم  نیاربانب  تسا  یناویح  نییترپ  عبانم  نیرت  ینغ  زا  یکی  کشک  هک  نیا  هب  هجوت  اب  دوش : یم  یکانرطخ  مس  هاـگ  کـشک  * 
هب هچنانچ  نیاربانب  دوش  یم  گرم  یتح  دیدش و  ياه  تیمومسم  ببس  بلغا  هک  تسا  فلتخم  ياه  مزیناگرا  ورکیم  ریثکت  دشر و  يارب 

: دینک هجوت  ریز  دراوم  هب  دینک  یم  اه  شآ  هژیو  هب  ناتیاذغ  قتاق  ار  نآ  راب  تفه  يا  هتفه  دیدنم و  هقالع  رایسب  کشک 
. دینک هدافتسا  دنتسه  یتشادهب  زوجم  بسچرب و  ياراد  هک  هدش  هزیروتساپ ) يدنب ( هتسب  ياه  کشک  زا  ? - 

. دینک يرادهگن  لاچخی  رد  ار  عیام  کشک  هراومه  ? - 
هقیقد  ?? ات   ?? دیراذگب  بآ  یمک  ندوزفا  اب  هدافتسا  زا  لبق  تروص  نیا  ریغ  رد  دینک ، زیهرپ  عیام  کشک  ندروخ  زا  ناکما  دح  ات  ? - 

. دبای شهاک  نآ  ياه  مزیناگراورکیم  بیترت  نیدب  ات  دشوجب  قاجا  ترارح  يور 
: یکشک لثملا  برض  دنچ 

اه فرح  نیا  همه  مییوگ  یم  الثم  تسا . هدـمآ  راـکنا  تیـصاخ و  یب  روظنم  ناـیب و  رد  ارچ  تیـصاخ  همه  نیا  اـب  کـشک  تسین  مولعم 
يدروم و ای  هدرک و  اشاح  میهاوخ  یم  هک  یماگنه  يارب  تسا  ینایب  هک  یمشپ ، هچ  یکشک و  هچ  ای  تسا و  دوخ  یب  ینعی  تسا  کشک 

درک دهاوخن  کشک  نارگید  يارب  دنک ، یمن  مشپ  شدوخ  يارب  هک  یگس  هک : تسا  هماع  گنهرف  رد  زاب  مینک . راکنا  ار  يا  هدعو  ای 

يرادراب دض  صرق  شقن  رد  ایوس 

يروراب يارب  یعنامدـناوتیم  الامتحا  نیاربانب  تسا و  هنانزی )  اهنومروه  اه (  نژورتسا  زا  ینغعبنم  اهموگل  ریاسو  یگنرف  دوخن  دـننام  ایوس 
هتفای صیصخت  هجدوب  اب  كود  دراوراه و  ناکشزپ  هک  یـشیامزا  رد  دیامن .  نژرتسا  ینیـشناج  يارب  یکمک  یگـسئای  نارود  رد  ای  دشاب 
دندرک زیوجت  ایوس  ياه  هدروارف  زا  یمک  رادقم  یگسئای  نارود  رد  نانز  زا  یهورگ  هب  دنا  هدومن  اکیرما  تشادهب  یلم  هسسوم  فرط  زا 
یعیبط ياهنومروه  هک  نیا  نمـض  تسا . ناـیرج  رد  زونه  شیاـمزا  نیا  ریخ .  اـی  دوریم  ـالاب  اـهنا  ینومروه  حطـس  اـیا  دـننیبب  هکنیا  يارب 

يور یتانیس  نیس  شح  غاب  رد  هک  يا  هعلاطم  نایرجرد  ادتبا  دشاب  هتشاد  رثا  يروراب  دض  يوراد  ناونع  هب  تسا  نکمم  ایوس  رد  دوجوم 
ازان ابلاغ  ناروناج  نیا  ارچ  هک  نیا  لیلد  ندرک  ادیپ  يارب  يریگ  یپ  رد  دندوب .  ازان  ابلاغ  ناروناج  نیا  دـش  یم  ماجنا  یجراخ  ياه  هبرگ 
یم هیهت  تسا  یهایگ  ياهنژورتسا  زا  ولمم  هک  نا  ياه  هدروارف  ایوس و  زا  اهنا  هنازور  ياذغ  دصرد  هکدندرک 50  فشک  ناققحم  دنتسه 

ساسحا شیازفا  میالع  یمک  تدم  فرظط  دش  نیـشناج  هجوج  غرم و  ياهکاروخ  اب  اهنا  ياذغ  يایوس  هریج  هکنیا  زا  سپ  تسا .  هدـش 
تالوقب و ندروخ  شیازفا  الوصا  هکنیا  اب  لاح  نیع  رد  شد .  رهاـظ  اـه  هبرگ  رد  ینومروه  ياـهتیلاعف  هب  طوبرم  یمـالع  ریاـس  ویروراـب 

یلیخ رادـقم  ابترم  تدـم  زاردرد  رگا  هک  تسا  هتفایرد  يرگید  ققحم  امعم  نیا  لح  یپ  رد  تسا . لوهجم  زونه  اتـسار  نیا  رد  تاـبوبح 
ییاز ناطرـس  دـنیاشوخان  راـثا  دـشاب و  هتـشادن  نژورتسا  دـض  ریا  تسا  نکمم  دوش  هدروخ  راد  نژورتـسا  یهاـیگ  ياـه  یکاروخ  یمک 

 . دهد شهاک  ارک  نژورتسا  زا  ولمم  ياهاذغ 
 : تسا نیا  هیرظن 

مواقم و نژورتسیا  يدایز  رادـقم  بیـسا  لباقم  رد  ار  ناتـسپ  جوسن  تسا  نکمم  نژورتسا  ياراد  ياه  یکاروخ  زا  یمک  رادـقم  ندروخ 
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نا يدایز  رادـقم  ییاز  يژرلا  ياه  لمعلا  سمع  ردار  ناسنا  هک  از  يژرلا  داوم  زا  یمک  یلیخ  رادـقم  ندروخ  ریظن  دـیامن .  ساـسح  ریغ 
دنیامن .  یم  ساسح  ریغ  مواقم و  داوم 

یم التبم  ناتـسپ  ناطرـس  هب  رتمک  یلیخ  دنروخیم  ایوس  ابترم  دـنراوخ و  هایگ  هک  ینانز  هک  دـشاب  یلیالد  زا  یکی  تسا  نکمم  هیرظن  نیا 
رد دوجوم  ياهنومروه  هک  تسا  نیا  نادنمـشناد  بلاغ  هدـیقع  تسین  نشور  لماک  روط  هب  زونه  رما  قیاقح  هک  نیاا  اب  لاح  ره  هب  دوش . 

 . دبای همادا  يا  هدرتسگ  حطس  رد  دروم  نیا  رد  تاقیقحت  هک  دراد  اج  دراد و  یقیمع  کیژلویب  راثا  لامتحا  هباشم  عاونا  ریاس  ایوس و 
هدش  هراشا  ثحب  نیا  رد  هک  ایوس  ياه  هدروارف  عاونا  هجوت : 

 ، ایوس هناوج  هدش ،  ریمخت  يایوس  ایوس ،  سوس  ایوس ،  نیئتورپ  هدادوب ،  يایوس  ایوس ،  روغلب  ایوس ،  درا  ایوس ،  هدـیرب  ریـش  ایوس ،  ریش 
دشاب . یم  ایوس  ياه  هدروارف  رگید  عاونا  ریاسو 

تسا هتساک  دصرد  اه 30  ینپاژ  ردار  هدعم  ناطرـس  رطخ  وزیم )  ایوس (  ریمخ  پوس  طسوتم  هساک  کی  يزور  ندروخ  نازیم : ؟  هچ  هب 
دهدیم . شهاک  دصرد  ات 20  ار  نوخ  رد  الاب  لورتسلک  دوش  هدافتسا  دشاب  هک  عون  ره  ایوس  ياه  هدروارف  زا  هتفه  رد  راب  رگا 6  و 

http://www.taamasrar.com عبنم :

هیلک یتحاران  دوبهب  رد  برت  ریثأت 

هتفگ  Radish یسیلگنا هب  يوسنارف Radis و  هب  دوش . یم  هدرب  مان  نآ  زا  عورزم » لجف   » و لجف »  » مان اب  یتنـس  بط  ياـه  باـتک  رد 
. تسا  Rephanus Sativusl نآ یملع  مان  هداوناخ Cruciferae و  زا  تسا  یهایگ  دوش . یم 

تسا : لومعم  عورزم  لجف  ای  یلها ، برت  مسق  ود 
هناتسبات ، برت  ای  هچبرت  . 1

. هناتسمز برت  ای  هایس  برت  . 2
رد ار  هچبرت  دراد . دوجو  زارد  رودـم و  لاکـشا  اب  تسا ، درز  دیفـس و  اهتنا  رد  هک  زمرق  دیفـس ، زمرق و  فلتخم  ياـه  گـنر  هب  هچبرت  . 1

تسا . تشادرب  لباق  هام  کی  زا  سپ  نآ  سردوز  ماقرا  تسین . تشک  لباق  ناتسمز  دازآ  ياوه  رد  هتبلا  تشاک ، ناوت  یم  لوصف  مامت 
ددرگ . یم  تشادرب  زییاپ  رد  نآ  لوصحم  دوش و  یم  هتشاک  ناتسبات  طساوا  رد  هناتسمز  برت  ای  هایس  برت  . 2

ییوراد  صاوخ 
زا : تسا  ترابع  برت  ییوراد  دربراک  یبط  یهایگ  ياه  باتک  ساسا  رب 

يارب ار  هشیر  هراصع ي  تسا . رثؤم  مسیتامور  درد  نیکست  يارب  هک  دیآ  یم  تسد  هب  يدامض  نآ  مخت  لگ و  گرب ، هشیر ، طولخم  زا 
دنک . یم  کمک  يا  هتساشن  ياهاذغ  مضه  هب  نآ  رد  دوجوم  زاتساید  دننک . یم  هدافتسا  لاهسا  دوبهب  قیرعت و  دیدشت  هفرس ، نیکست 
رادزغم ياه  هدغ  زا  هک  يا  هدناشوج  دیـسر ، نآ  هویم  تسـشن و  هویم  هب  هایگ  هک  نیا  زا  سپ  تسا . هدـنهد  ورین  نکـشداب و  برت ، هشیر 

دنزپ و یم  زمرق  تشوگ  اب  نیچ  رد  ار  هدناشوج  نیا  تسا . عفان  رایـسب  ینوخ  لاهـسا  عطق  يارب  دوش  یم  هیهت  دـشاب ) هدـشن  كوپ   ) برت
دننک . یم  فرصم  اقستسا  هفرس و  عطق  يارب  ار  نآ  پوس 

تسا . دیفم  هدعم  تیوقت  راردا و  حشرت  دایدزا  هنیس و  ندرک  مرن  يارب  برت  مخت  هشیر و 
، دنک یم  غورآ  خفن و  زاگ و  داجیا  برت  هشیر ي  تسا . رثؤم  دیفم و  رایسب  هدریش  ناردام  رد  هنیـس  مرو  ماگنه  هب  نآ  یجراخ  لامعتـسا 

( 1 . ) درب یم  لیلحت  ار  خفن  زاگ و  نآ  مخت  یلو 
: اه تشون  یپ 

.1386/5/21 همیمض ، تاعالطا ، همانزور  . 1
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هعماج همان ي  هلجم  : عبنم

رگ نامرد  هویم  ریجنا 

تسا . رثؤم  یتسوپ  ياه  يرامیب  هجلاعم  رد  هدوب و  ناطرس  دض  ریجنا 
نآ ناوت  یم  تسا . دیفم  رایسب  دننارذگ ، یم  ار  دوخ  تهاقن  هرود  هک  ینارامیب  زین  رغال و  دارفا  يارب  ور  نیا  زا  تسا ؛ هدننک  قاچ  ریجنا 

دومن . هدافتسا  اذغ  نایم  ياه  هدعو  رد  درک و  طولخم  ایوس  ریش  اب  ار 
تسا . تسوبی  عفر  گرزب و  هدور  ندرک  زیمت  يارب  اه  هویم  نیرتهب  زا  یکی 

اب ار  نآ  ردوپ  هدرک و  بایـسآ  طولخم و  مه  اب  ار  زیوم  کـشخ و  ریجنا  باـنع ، اـمرخ ، مرگ  دودح 20  هنیـس  ياه  یتحاران  نامرد  يارب 
تسا . دیفم  زور  رد  هدناشوج  نیا  زا  ناجنف  هس  ندرک  لیم  دسرب . فصن  هب  نآ  مجح  ات  هدناشوج  بآ  رتیل  کی 

دشاب . یم  هلبآ  کلمخم و  کخرس ، هیرلا ، تاذ  هیلک ، یسفنت ، هاگتسد  يراجم  باهتلا  هدننک  نامرد  کشخ  ریجنا  هدناشوج 
. دومن نامرد  ار  هیرلا  تاذ  تیشنورب و  هفرس ، هایس  دناوت  یم  هک  دوش  یم  هیهت  يردوپ  نآ ، ندومن  بایسآ  سپس  ریجنا و  ندرک  هتشرب  اب 

. تسا دیفم  همضاه  ءوس  نامرد  يارب  دنک و  یم  تیوقت  ار  همضاه  هاگتسد  ریجنا 
دینک . هرغرغ  ار  نآ  سپس  دیراد و  هگن  هقیقد  تدم 15  هب  ریش ، مرگ  رد 500  ار  درز  ریجنا  مرگ   50 ولگ ، مرو  ندرک  فرط  رب  يارب 

. تسا رثؤم  ناهد  طاخم  مرو  هثل و  مرو  نیژنآ ، نامرد  يارب  ریش ، اب  کشخ  ریجنا  هدناشوج ي 
ار فلتخم  مومس  طولخم  نیا  دشاب . یم  لصافم  درد  زورترآ و  نامرد  يارب  رثؤم  رایـسب  ياهوراد  زا  یکی  هایـس  ریجنا  زب و  ریـش  طولخم 

. درب یم  نیب  زا  ار  درد  هدرک و  جراخ  ندب  زا 
تسین . راگزاس  تورف  پیرگ  لاغترپ و  دننام : يدیسا ، ياه  هویم  اب  اما  درک ، فرصم  رگید  ياه  هویم  اب  هارمه  ناوت  یم  ار  ریجنا 

بذج تعرـس  هب  نآ  دنق  اریز  تسا ؛ بسانم  دننک ، یم  فعـض  ساسحا  هراب  کی  دـیآ و  یم  نییاپ  ناشنوخ  دـنق  هک  يدارفا  يارب  ریجنا 
دوش . یم  کچوک  هدور ي 

ندب و قیرعت  شیازفا  بجوم  ریجنا  دوش . یم  نآ  دایدزا  ثعاب  ریجنا  ندروخ  دشاب ، مک  راردا  حشرت  رگا  تسا . دبک  هدننک  تیوقت  ریجنا 
. تسین بسانم  فیعض  ياهدبک  يارب  ریجنا  هک  میشاب  هتشاد  دای  هب  ددرگ . یم  نآ  ترارح  شهاک 

(1 .) ددرگ یم  لاهسا  مکش و  خفن  بجوم  ریجنا  فرصم  رد  يور  هدایز 
: اه تشون  یپ 

.1386/5/18 ناهیک ، همانزور  . 1
هعماج همان ي  هلجم  : عبنم

وهاک صاوخ  یناوارف 

وهاک فرصم  هنیشیپ ي  تسا . يزکرم  يایسآ  ناتسودنه و  رد  نآ  أشنم  هک  دیآ  یم  رامـش  هب  ایند  تاجیزبس  نیرت  یمیدق  زا  یکی  وهاک 
وهاک دـش . نایمور  مهم  ياهاذـغ  وزج  تفاـی و  هار  مور  هب  دـالیم  زا  لـبق  نرق  کـی  يزبس  نیا  تسا . دـالیم  زا  لـبق  نرق  شـش  ناریا  رد 

هدش نوخ  زمرق  ياه  لوبلگ  شیازفا  بجوم  وهاک  نیریـش . یمک  معط  اب  زبس ، زارد و  نهپ و  ياه  گرب  ياراد  هلاس و  کی  تسا  یهایگ 
مظنم ار  باصعا  دروآ و  یم  دیدپ  بولطم  یخرـس  اه ، هنوگ  رد  ور  نیمه  زا  تسا ؛ دـیفم  ینوخ  مک  نامرد  يارب  نآ  رد  دوجوم  نهآ  و 

. دیازفا یم  ییانیب  تردق  رب  دنک و  یم 
قوف ینامرد  ظاحل  زا  اما  درادن ، ینادنچ  ییاذغ  شزرا  وهاک  تسا . توبروکـسا -  دض  ث - »  » نیماتیو يواح  هژیو  هب  ییاذـغ  هدام  نیا 
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زغم و يرایـشوه  ظفح  هب  دـنک و  یم  هیفـصت  ار  نوخ  ببـس  نیمه  هب  تسا ؛ ییایلق  تیـصاخ  اب  یندـعم  ياه  کـمن  زا  راشرـس  هداـعلا و 
باتفآ رون  ضرعم  رد  رتشیب  اه  گرب  نیا  اریز  دراد ؛ رایـسب  یکاروخ  شزرا  وهاک  ینوریب  ياه  گرب  دـیامن . یم  کـمک  ندـب  تمـالس 

يارب هتخپ  يوهاک  دراد . يرتشیب  نیماتیو  دشاب ، رتزبس  وهاک  هچ  ره  تسا . رتشیب  نیماتیو  يواح  یلخاد  ياه  گرب  هب  تبسن  دراد و  رارق 
نازیم تسا و  شخب  یباداش  کنخ و  وهاک ، بآ  تسا . شخبافـش  مهم و  هدام  دـنچ  يوتحم  يزبس  نیا  تسا . بسانم  ردام  ریـش  داـیدزا 

دراد . ینامرد  هبنج  وهاک  بآ  دوش . یم  زغم  باصعا و  ینالضع ، تفاب  تیوقت  ببس  نآ  بآ  رد  میزینم  یناوارف 
. دزاـس یم  ناـسآ  ار  تسوبی  ناـمرد  رما  نیا  هک  دـهد  یم  شیازفا  ار  هدور  تاـکرح  هدور و  لـخاد  داوم  مجح  وهاـک  رد  دوجوم  زلولس 

نیا تسا . تاردـیهوبرک  يواح  هک  تسا  مویراکوتکل  مان  هب  روآ  باوخ  يا  هدام  ياراد  اریز  تسا ؛ رثؤم  زین  یباوخ  یب  عفر  يارب  وهاـک 
هب وهاک  زا  هدافتـسا  دننک . هدافتـسا  نآ  زا  یتحار  هب  دنناوت  یم  یتباید  دارفا  تسا و  بسانم  ییاذغ  هدام  تباید  نامرد  يارب  ییاذـغ  هدام 

(1 . ) تسا دیفم  وم  ندش  دیفس  شزیر و  زا  يریگولج  يارب  يور -  زنگنم و  صوصخ  هب  ناوارف -  حالما  نتشاد  تلع 
: اه تشون  یپ 

.1386/5/4 همیمض ، مج ، ماج  همانزور  .1
هعماج همان ي  هلجم  عبنم :

چراق

قطان هتسجخ  هدنسیون :
عون نیا  دـیناد  یم  ایآ  اما  دنـشک ، یم  نآ  يارب  دیفـسیاه  هکل  اب  زمرق  یهالک  اهیـشاقن  رد  ناکدوک  هک  تسا  ییاـبیز  رایـسب  هاـیگ  چراـق 

تسا . دیفس  ًالماک  هکلب  درادن  يا  هکل  اهنت  هن  نآ  یکاروخعون  تسا و  یمسچراق 
نتـشاد تلع  هب  چراـقاریز  دـنناجنگب ، دوـخ  ییاذـغ  هماـنرب  رد  ار  چراـق  هشیمه  هک  دـننک  یم  هیـصوت  اـه  هداوناـخهب  هیذـغت  ناصـصختم 

دوش . یم  دارفا  رد  یگتسخ  عفر  يژرنا و  شیازفا  بجوم  موینامرژ » »
چراق تشک  هقباس 

رارق هدافتـسا  دروم  هدرک و  تشک  ار  نآ  هک  دندوب  یناسک  نیلوا  اه  ینپاژ  درذـگ . یم  ایند  رد  يزبس  نیا  تشک  زا  لاس  رازه  ود  دودـح 
دیآ . یم  باسح  هب  يزبس  نیا  يارب  یبسانم  هاگداز  نپاژ  بوطرم  مرگ و  ياوهو  بآ  دنداد .

دقتعم اریز  دـندرک ، یم  یناوارفیاه  هدافتـسا  نآ  زا  یقرـش  بط  رد  هک  بیترت  نیا  هب  تسا ، هتـشاد  يرایـسب  فراصم  یتنـسبط ، رد  چراق 
هدام کی  هوالع  هب  دـهد ، یم  شیازفا  یـسوریو  ياـهتنوفع  ربارب  رد  ار  ندـبتمواقم  تسا و  دـیفم  رایـسب  بلق  يارب  يزبس  نیا  هک  دـندوب 

تسا . یگتسخ  عفر  يارب  بسانمرایسب  ییاذغ 
هب هک  یناوارف  يژرنا  نتـشاد  مس و  دوجو  ناکما  لیلد  هب  مهدزناپ  نرق  رداما  تسا ، هتـشاد  ینوگانوگ  فراـصم  چراـق  زین  ینیچ  بط  رد 

تفای . شهاک  تدش  هب  روشک  نیا  مدرم  نایم  رد  نآ  فرصم  دش ، یم  هدادتبسن  يزبس  نیا 
رد یکاروخ  چراقـشرورپ  يدیلوت و  دحاو  دودـح 120  رد  رـضاح ، لاح  رد  ددرگ و  یمرب  شیپ  لاس  هب 50  ناریا  ردـچراق  تشک  هقباس 

دراد . دوجو  روشک 
دریگ . یم  رارق  هدافتسا  دروم  تشک و  نآ  زا  عون  اهنت 25  اما  دوش ، یمتفای  تعیبط  رد  يزبس  نیا  زا  عون  نارازه  هکنیا  اب 

چراق شرورپ  يارب  ار  مزال  تیلباق  ، كاخ بآ و  بسانم  طیارش  زا  يرادروخرب  لیلد  هب  دابآرظن  غالبجواس و  رایرهش ، جرکیاهناتـسرهش ،
ولیک و کی  زا  شیب  ناهج ، رد  نازیم  نیا  هک  یلاـح  رد  تسا ، مرگ  روشکرد 150  چراق  فرصم  هنارس  رـضاح  لاح  رد  دنراد . یکاروخ 

تسا . هدشهبساحم  مرگ   500
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لیلد هب  يزبس  نیا  دـنراد . دوجو  زین  یمـس  ياه  چراق  اهنآنایم  رد  هک  تسا  هدـش  هتخانـش  چراـق  عون  رازه  دودح 38  دـندقتعم ، ناققحم 
تسا . بسانم  دنراد ، نزو  شهاکدصق  هک  یناسک  يارب  نییاپ  يرلاک 

هتـسد راهچ  روشک  رد  هدـش  تشک  یکاروخ  ياـهچراق  دراد . يژرنا  يرلاـک ، طـقفچراق 12  مرگ  ره 100  هک  دـهد  یم  ناشن  تاـعلاطم 
دوش . یم  دیلوت  نارهتناتسا  رد  یکاروخ  چراق  نت  رازه  هنالاس 21  هوالع  هب  ینیچ  ینپاژ و  یفدص ، يا ، همکدچراق  دنتسه ،

چراق رامشیب  دیاوف 
دنک . یم  کمک  ندب  ینمیا  متسیس  تیوقتهب  هک  تسا  ییاهیزبس  زا  یکی  چراق 

هاگتـسد رتشیب  هچ  ره  تیلاعف  بجوم  دیفـس  ياهلوبلگ  کیرحت  اب  چراق  هک  دنک  یم  نایبیبرغ  یتاقیقحت  ياه  هسـسؤم  رد  ریخا  تاعلاطم 
دوش . یمینمیا 

بجوم ندـب  رد  اهنآ  يالاب  تفایرد  هک  دراد  دوجو  نیتیک » و« زولوهرت »  » ياه مان  هب  دـنق  عون  ود  چراق  رد  هک  دـهد  یم  ناـشن  تاـعلاطم 
اهبورکیمنیا رابنایز  ياـهتیلاعف  زا  هدـش و  اـهیرتکاب  اهـسوریو و  تیلاـعف  عناـم  اـهنآ  بیترت  نیا  هب  ، دوش یم  ندـب  ینمیا  متـسیس  کـیرحت 

دنک . یم  يریگولج 
دنک . یم  یناوارف  کمک  ندب  عافد  متسیس  تمالس  ظفح  هب  يذغم  هدامنیا  دوجو  هک  تسا  يور »  » یبسانم ریداقم  ياراد  يزبس  نیا 

يا و همکد  ياهچراق  رد  بیکرتنیا  دراد . ترهـش  نانیتنل »  » مان هب  هک  تساهتنیرتونوتیف »  » هورگ زا  یبیکرت  ياراد  چراقدینادب  تسا  بلاج 
زا راشرـس  زین  تسا و   C نیماتیو ییالاب  ریداقم  ياراد  چراق  هوالع  هب  ددرگ . یم  میخدـب  ياهروموت  دـشر  عنام  دوش و  یم  تفای  یفدـص 

دنک . یم  يریگشیپ  دعتسم  دارفا  رد  نولوک  ناطرس  زورب  زا  دراد و  ینادیسکا  یتنآ  تیلاعفهک  دشاب  یم  موینلس 
ناتـسپ ناطرـس  زورب  زا  هدـش و  اـهمناخرد  نژورتـسا  نوـمروه  نازیم  میظنت  بجوـم  چراـق  بترم  فرـصم  تـسا ، هداد  ناـشن  تاـعلاطم 

دنک . یم  يریگولج 
مـسیناکمنیمه اب  دـنک و  یم  یناوارف  کمک  قورع  بلق و  تمالـس  هب  یهاـم  نغور  دـننام  هدـش و  زیننوخ  ندـش  قیقر  ثعاـب  يزبس  نیا 

دهد . یم  شهاک  ار  یبلق  ياهیرامیب  هب  التبا  لامتحا 
ظفح هب  هدوبلورتسلک و  هدـنروآ  نییاـپ  ود  ره  هک  تسا  ناـکولگاتب »  » و نیتـیک »  » ماـن هب  ییاذـغ  ياـهربیف  زاراشرـس  يزبـس  نیا  نینچمه 

چراق 320 رادقم  نیمه  رد  زین  دراد و  دوجو  ییاذـغربیف  مرگ  کی  چراق  مرگ  ره 100  رد  هک  يروط  هب  دـننک ، یم  کمک  بلق  تمالس 
. دشاب یم  هدننک  کمک  رایسب  دنرب ، یم  جنر  نوخ  راشف  زا  هک  يدارفا  يارب  نآفرصم  هک  تسا  دوجوم  میساتپ  مرگ  یلیم 

دیروخب ملک  ماخ ، هتخپ و 

ولزگ هرق  اشوین  : هدنسیون
راب هرت  اه و  يزبس  نایم  زا 

. تسا لیفورلک  دی و  نهآ ، میزینم ، اکیلیس ، روفلوس ، میسلک ، دننام  یندعم  داوم  ياه A، B، C، E و  نیماتیو  يواح  دیفم  يزبس  نیا 
ییاذـغ هدام  نیا  زا  عون  دـنچ  نوچ  دـیاش  ملک . عاونا  ات  تسا  رتهب  وهاک  اب  الوصا  اه  یناریا  ام  هطبار  هک  دـهد  یم  ناشن  نیارق  دـهاوش و 

یم هتفگ  اما  هدـش  عورـش  ینامز  هچ  زا  ناریا  رد  نآ  تشک  هک  تسین  صخـشم  تسا . هدـمآ  یم  لمع  اپورا  رد  تسخن  هلاس  رازه  راهچ 
لاس نیدـنچ  يا  همگد  ملک  ملک و  لگ  نوچمه  نآ  رگید  عاونا  فشک  هتـشاد و  جاور  ناریا  رد  رود  نایلاس  زا  يرمق  ملک  تشاـک  دوش 

. تسا هتفرگ  رارق  هجوت  دروم  تسا 
يزبس نیا  دور . یم  رامش  هب  دنمشزرا  رایـسب  ییاذغ  هدام  کی  دوش  هدروخ  ماخ  ای  زپ و  راخب  یمک  تروص  هب  ملک  رگا  ملک : صاوخ  * 
هداعلا قوف  صاوخ  تسا و  لیفورلک  دی و  نهآ ، میزینم ، اکیلیـس ، میـسلک ، دننام  یندـعم  داوم  ياه A، B، C، E و  نیماتیو  يواح  دیفم 
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کی هک  هدوب  ینامرد  شزرا  نانچ  ياراد  ملک  ناتساب  رصم  رد  دراد . میدق  بط  رد  هژیو  ییاج  تسا و  هدش  هتخانش  شیپ  اه  نرق  زا  ملک 
نامرد ار  ماخ  ملک  هنازور  ندروخ  سروغاثیف  دنتـسناد . یم  اهدرد  همه  يوراد  ار  نآ  زین  ناتـساب  مور  رد  دـش و  هتخاس  ملک  مان  هب  دـبعم 

هب میدق  زا  ملک  ندروخ  دندروخ . یم  ملک  يوروکسا ، يرامیب  هب  التبا  زا  يریگشیپ  يارب  نادرونایرد  تسناد و  یم  یبصع  ياه  یتحاران 
زورترآ و نامرد  يارب  دنک و  یم  كاپ  مومس  زا  ار  دبک  دوش  یم  هتفگ  تسا و  روهشم  تسوپ  يور  رب  یگدننک  كاپ  رثا  نوخ و  هیفصت 
اه و يرتکاب  نآ ، رد  دوجوم  يدرگوگ ) ) روفلوس تابیکرت  ندوب  اراد  لیلد  هب  دنمشزرا  هایگ  نیا  ماخ  فرـصم  تسا . دیفم  دردرـس  عاونا 

ندروخ زا  الاب ، نوخراشف  هب  التبم  دارفا  تسا  رتهب  تسا و  دـیفم  باصعا  تیوقت  يارب  درب و  یم  نیب  زا  ار  یـسفنت  هاگتـسد  ياه  تنوفع 
. دنزرون تلفغ  نآ 

مرگ کـی  ملک ، زا  رادـقم  نیمه  رد  دراد . دوـجو  يژرنا  يرلاـکولیک  هناـمیپ ? ،) کـی  لداـعم  ملک ( مرگ  دـصکی  رد  دراد ؟ هچ  مـلک  * 
. دراد دوجو   C نیماتیو مرگ  یلیم   ?? نینچمه  ربیف و  مرگ  یبرچ ? ، مرگ  ، ?? تاردیهوبرک  مرگ  نییتورپ ? ،

سپ هدیچیپ و  قرو  ای  گرزب  ذغاک  يال  هتـسرد ، تروص ، نامه  هب  اه  تدم  ناوت  یم  ار  اه  ملک  عاونا  ملک : يرادهگنو  دـیرخ  تاکن  * 
هکل اه  گرب  هک  دـینک  تقد  ملک  دـیرخ  ماگنه  هب  درک . يرادـهگن  لاچخی  نییاپ  يوشک  رد  اه  هتفه  یکیتسـالپ ، هسیک  رد  نتـشاذگ  زا 

. دشاب رادروخرب  نآ  هزادنا  هب  تبسن  ینیگنس  نزو  زا  دیاب  زین  ملک  دوخ  دنشاب . هدیبسچ  مه  هب  لماک  روط  هب  دنشابن و  راد 
هایگ نیا  زا  پوس  هیهت  درب و  یم  نامز  ملک  هزمـشوخ  نادنچ  هن  اما  دیفم  يزبس  ندروخ  هب  تداع  یگدروخامرـس : پوس  ملک ، پوس  * 
ياه هتـشر  هب  سپـس  دییوشب و  بوخ  دینک و  ادج  ار  ملک  ياه  گرب  تسخن  راک  نیا  يارب  تسا . هلاس  رازه  هس  زا  شیب  میکح  داهنـشیپ 
الماک میالم  ترارح  اـب  هقیقد   ?? تدـم  هب  دـیراذگب  دـیهدب و  تفت  نغور  یمک  رد  لدرخ  هناد  هریز و  هارمه  هب  دـینک و  درخ  کـیراب 

هتـسهآ ترارح  نامه  اب  دـیراذگب  هرابود  بآ  ناویل  کی  ندوزفا  اـب  دـییازفیب و  ار  یگنرف  هجوگ  ریـس و  غرم و  بآ  هکرـس و  لاـح  . دزپب
عاونا باق  هک  هنوگ  نامه  تساه  ییاپورا  ییاذـغ  گنهرف  هنازور  تباث و  ياـپ  ملک  پوس  دـینک . هفاـضا  ار  دـیوش  تیاـهن  رد  دـشوجب .

! دننک یم  ییامندوخ  ام  ياه  هرفس  رس  رب  اهولچ  اه و  هتک  اهولپ و 

اه يرامیب  زا  يریگولج  رد  نوتیز  نغور  ریثات 

: ناطرس نوتیز و  نغور 
رد دراد . ییاذـغ  میژر  اـب  یکیدزن  هـطبار  ناطرـس  عاوـنا  تـسا . هتفاـی  هعـسوت  ياـهروشک  رد  ریم  گرم و  هدـمع  لـلع  زا  یکی  ناـطرس 

نیا داجیا  رد  مهم  لماوع  زا  یکی  هدش ، فرـصم  یبرچ  عون  هک  هدـش  صخـشم  ًالماک  ناتـسپ  هدور و  تسار  گرزب و  هدور  ياهناطرس 
درادن . اهنآ  زورب  رد  ینادنچ  ریثأت  یبرچ  رادقم  تساهناطرس و 

يراکشآ لکش  هب  ار  هتفای  هعـسوت  ياهروموت  دادعت  هداد و  شهاک  ار  یناطرـس  ياهبیـسآ  نازیم  نوتیز  نغور  هک  هداد  ناشن  تاعلاطم 
کی هک  تسا  کیئلونیل  دیـسا  دوجو  هب  طوبرم  رثا  نیا  دـنراد . يرتشیب  يریذـپ  نامرد  رتمک و  مجاهت  اـهروموت  نیا  دـهد و  یم  شهاـک 

یم يریگولج  اهروموت  هعـسوت  داجیا و  زا  هک  تسا  رثوم  ییاهنیدنالگاتـسورپ  دیلوت  رد  برچ  دیـسا  نیا  دشاب . یم  اگما 6  برچ  دیسا 
اهلولس تمواقم  نوتیز ، نغور  رد  دوجوم  نادیسکا  یتنآ  داوم  تسا و  ناطرس  داجیا  رد  یمهم  لماع  یلولس ، نورد  نویـسادیسکا  . دننک

. دهد یم  شیازفا  ناطرس  نویسادیسکا و  ربارب  رد  ار 
: نوخ راشف  نوتیز و  نغور 

هب نوتیز  نغور  فرصم  دشاب . هویج  رتم  یلیم  زا 90/140  رتالاب  مئاد  روط  هب  نوخ  راشف  نازیم  هک  دوش  یم  فیرعت  ینامز  الاب  نوخراشف 
رد ار  نوخراشف  شهاک  يارب  مزال  ياهوراد  زود  رادقم  دـهد و  یم  شهاک  ار  یلوتـساید  یلوتـسیس و  نوخ  راشف  ود  ره  مظنم ، تروص 

دنک . یم  مک  نارامیب 
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: یبلق ياهيرامیب  نوتیز و  نغور 
زا ياهعومجم  یگدـنز  هویـش  دراد . میقتـسم  طابترا  یگدـنز  هویـش  اـب  لورتسلک ، عمجت  رثا  رد  ینوخ  ياـهگر  هراوید  یگدـش  تخس 
رد یقورع  یبـلق و  ياـهيرامیب  زا  ریم  گرم و  نازیم  نیرتنییاــپ  تـسا . ییاذــغ  مـیژر  عوـن  یندــب و  تیلاــعف  نازیم  يدرف و  تاداــع 

تلع هب  نوتیز  نغور  دـننک . یم  هدافتـسا  دوخ  ییاذـغ  میژر  رد  یبرچ  عبنم  اـهنت  ناونع  هب  نوتیز  نغور  زا  هک  دراد  دوـجو  ییاـهروشک 
نیا هب  دهد و  شهاک  ار  ( LDL  ) دب لورتسلک  شیازفا و  ار  ( HDL  ) بوخ لورتسلک  نازیم  دناوت  یم  عابشاریغ  برچ  ياهدیسا  نتـشاد 

. دنک یم  يریگولج  قورع  یگدش  تخس  اهگر و  رد  لورتسلک  بوسر  زا  بیترت 
: یمسیتامور باهتلا  نوتیز و  نغور 

ییاذغ میژر  اهنومروه و  اهنژ ، ینوفع ، لماوع  دوش . یم  داجیا  لصافم  رد  هک  تسا  نمزم  ینوفع  ياهيرامیب  زا  یمـسیتامور  باهتلا 
نوتیز نغور  یمک  نازیم  هک  يدارفا  دوش . یم  يرامیب  نیا  مئالع  نیکـست  ثعاب  نوتیز  نغور  مظنم  فرـصم  دـنراد . شقن  نآ  زورب  رد 

مـسیناکم دنوش . یم  التبم  یمـسیتامور  تاباهتلا  هب  دنراد  ار  نغور  نیا  زا  راشرـس  ییاذغ  میژر  هک  يدارفا  ربارب   5/2 دننک ، یم  فرصم 
. دوش یم  طوبرم  نوتیز  نغور  رد  دوجوم  ياهنادیسکا  یتنآ  هب  ًالامتحا  رثا  نیا  یلو  تسا ، هدشن  صخشم  زونه  لمع  نیا 

: شراوگ هاگتسد  نوتیز و  نغور 
ار يوارفص  ياهکمن  دیلوت  ارفص و  هسیک  ضابقنا  هک  بیترت  نیا  هب  دوش ، یم  ارفص  هسیک  هیلخت  ثعاب  تسا و  رب  ارفـص  نوتیز ، نغور 

یم يریگولج  يوارفـص  ياهگنـس  داـجیا  زا  دـهد و  یم  شیازفا  ارفـص  قیرط  زا  ار  لورتسلک  عفد  هجیتن  رد  هدرک و  کـیرحت  دـبک  رد 
. دنک

، میـسلک لثم  یندـعم  رـصانع  بذـج  دوش و  یم  کچوک  هدور  رد  لورتسلک  بذـج  عناـم  اهلورتساوتیـس  نتـشاد  تلع  هب  نوتیز  نغور 
ياـهمرک اـهلگنا و  نغور ، نیا  نینچمه  دـنک  یم  يریگولج  تسوبی  زا  تسا و  نیلم  نوتیز  نغور  دـهد . یم  شیازفا  ار  نهآ  میزینم و 

. درب یم  نیب  زا  ار  هدور 
: درد ساسحا  نوتیز و  نغور 

میزنآ دراد . درد  شهاک  رد  نفورپوبیا  دننام  نکـسم  ياهصرق  هباشم  يرثا  هک  دراد  دوجو  نوتیز  نغور  رد  لاتناکآ  هلوا  مان  هب  ياهدام 
هجیتـن رد  دریگ ، یم  ار  میزنآ  نیا  تیلاـعف  يولج  لاـتناکآ  هلوا  هداـم  دوش و  یم  درد  زاـغآ  ببـس  هک  دراد  دوـجو  ندـب  رد  یـصوصخم 

نیا دسر ، یم  ندب  هب  لاتناکآ  هلوا  مرگ  یلیم  دودح 9  نوتیز ، نغور  مرگ  هنازور 50  فرـصم  اب  دوش . یم  فقوتم  درد  ساسحا  دنیآرف 
. دوش یم  زیوجت  لاسگرزب  درف  کی  درد  شهاک  يارب  هک  تسا  ینفورپوبیا  يوراد  نازیم  مهد  کی  رادقم 

یقاچ : نوتیز و  نغور 
یلو هتفای ، شیازفا  فلتخم  ياهاذغ  قیرط  زا  یتفایرد  يرلاک  نازیم  اریز  تسا ، مدرم  تمالس  گرزب  لکشم  یقاچ  یبرغ ، ياهروشک  رد 

. دتفا یم  قافتا  یقاچ  هجیتن  رد  دبای ، یم  شهاک  زور  هب  زور  تیلاعف  نازیم 
هدش تباث  یلو  دوش . یم  یقاچ  ثعاب  نآ  فرـصم  هک  دـسر  یم  رظن  هب  دراد و  يژرنا  يرلاک  ولیک   9 اهیبرچ ، ریاس  دننام  نوتیز  نغور 
رثؤم یقاـچ  زورب  رد  هچنآ  عقاو  رد  دـنک . یم  کـمک  نزو  شهاـک  هب  برچ  مک  ياهاذـغ  زا  رتـشیب  نوـتیز  نغور  زا  ینغ  ییاذـغ  میژر 

. اذغ رد  دوجوم  یبرچ  رادقم  هن  تسا ، هدش  فرصم  یبرچ  عون  تسا ،
ریخأت هدور  تمـس  هب  اذـغ  هدوت  تکرح  رد  دـهد و  یم  شهاـک  هدـعم  نییاـپ  رد  ار  يوقلح  ياـههچیهام  شـشک  نوتیز  نغور  یفرط  زا 

دشک یم  لوط  يرتشیب  تدم  يریس  ساسحا  دوش و  یم  هدزاود  دراو  جیردت  هب  یگتـسهآ و  هب  هدعم  تایوتحم  هجیتن  رد  دنک ، یم  داجیا 
. دنک فرصم  يرتمک  ياذغ  دناوت  یم  درف  اهتشا  شهاک  اب  و 

: دازون هیذغت  نوتیز و  نغور 
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دازون نینچمه  تسا . رتهب  یتخانـش  ناور  ياهراتفر  نزو و  دق و  رظن  زا  دننک ، یم  فرـصم  نوتیز  نغور  اهنآ  ناردام  هک  ینادازون  دـشر 
نوتیز نغور  رد  نیماـتیو  نیا  نازیم  هچ  رگا  دراد . زاـین   E نیماـتیو هب  اوه ، نژیـسکا  دورو  رثا  رد  داوم  نویـسادیسکا  زا  يریگولج  يارب 

تسا . یفاک  نویسادیسکا  تارثا  زا  يریگولج  يارب  یلو  تسین ، دایز 
دروم رادقم  ات  دشاب  هتـشاد  دوخ  ندب  رد  ار  نآ  زا  یفاک  هریخذ  دیاب  ردام  دوش و  یم  ظیلغت  اهناتـسپ  رد  یهدریـش  تدم  رد  نیماتیو  نیا 

. دوش حشرت  ریش  رد  دازون  يارب  نیماتیو  نیا  زاین 
برچ ياهدیـسا  نوتیز ، نغور  هوالع  هب  تسا . يرورـض  هیلک  هدـعملازول و  ییاسران  ياراد  نادازون  رد   E نیماتیو یفاک  نازیم  فرـصم 
نوتیز نغور  فرصم  تسا . ردام  ریش  هباشم  نآ  کینلونیل  دیسا  هب  کیئلونیل  دیسا  تبسن  دنک و  یم  مهارف  ار  دازون  دشر  يارب  زاین  دروم 

. دوش یم  ناکدوک  رد  يریگدای  تردق  نتفر  الاب  هظفاح و  دوبهب  ببس  دشر ، نینس  رد 
: يریپ نوتیز و  نغور 

بذج هب  کمک  اب  نوتیز  نغور  دنراد . رارق  ییاذغ  میژر  ریثأت  تحت  رمیازلآ  ناوختسا و  یکوپ  لثم  يریپ  مارود  ياهيرامیب  زا  يرایسب 
. دنک یم  يریگولج  ناوختسا  یکوپ  زا  هدش و  اهناوختسا  رد  نآ  بوسر  ثعاب  میسلک ،

دـسر یم  رظن  هب  تسا . هتخانـشان  نآ  لمع  مسیناـکم  یلو  دـنک ، یم  يریگولج  نسم  دارفا  رد  رمیازلآ  یـشومارف و  زورب  زا  نوتیز  نغور 
. دنوش يزغم  ياهلولس  ياشغ  راتخاس  ظفح  ثعاب  دناوت  یم  نوتیز  نغور  رد  دوجوم  عابشاریغ  برچ  ياهدیسا 

نداد تسد  زا  ندش و  میخـض  لثم  تسوپ  تارییغت  تسا . هارمه  تسوپ  نامتخاس  رییغت  یجیردت و  بیـسآ  اب  ناسنا  رد  ندش  ریپ  دنیآرف 
يدیـشروخ تاشعـشت  لثم  یجراخ  لماوع  ربارب  رد  تسوپ  هک  دوش  یم  ثعاب  نژالک  عمجت  تلع  هب  تسوپ ، ياههیال  یعاجترا  تیلباـق 

رد دوجوم   E نیماتیو ًاصوصخ  نادیـسکا  یتنآ  داوم  دوش . عیرـست  يریپ  دنور  هدـش و  ساسح  دـننک  یم  داجیا  ار  دازآ  ياهلاکیدار  هک 
دنک و یم  يریگولج  تسوپ  ياهناطرس  داجیا  یتسوپ و  ياهلولس  رد  نویسادیسکا  دنیآرف  دازآ و  ياهلاکیدار  داجیا  زا  نوتیز  نغور 

. دوش رهاظ  رترید  يریپ  ضراوع  هدرک و  ظفح  ار  دوخ  يریذپ  فاطعنا  تسوپ  ياهلولس  ات  دنک  یم  کمک 
: تسوپ نوتیز و  نغور 

هگن باداش  ار  تسوپ  نآ ، موادم  فرصم  تسا . يرورض  وم  تسوپ و  ییابیز  تمالس و  ظفح  يارب  نوتیز  نغور  رد  دوجوم   E نیماتیو
رد نوتیز  نغور  اـب  تسوپ  سرپـمک  دـنک . یم  تیوقت  ار  وربا  هژم و  هداد و  شهاـک  ار  قیرعت  نوتیز ، نغور  اـب  تسوـپ  ژاـسام  دراد . یم 
زا یـشان  درد  شزوس و  نینچمه  دوش . یم  نآ  مایتلا  ثعاـب  تارـشح  شین  برقع و  راـم و  شزگ  یگدزامرـس ،  یگدز و  باـتفآ  دراوم 

دنک . یم  يریگولج  لوات  زورب  زا  هداد و  نیکست  ار  یگتخوس 
درک . هدافتسا  يواسم  تبسن  هب  نیریسیلگ  اب  نوتیز  نغور  طولخم  زا  ناوت  یم  تسوپ  كرت  یکشخ و  ندرک  فرطرب  يارب 

افش یکشزپ  یناسر  عالطا  هاگیاپ  عبنم :

درادیم هگن  بولطم  دح  رد  ار  نوخ  راشف  حطس  يراوخهایگ 

اهنآ نوخ  راشف  حطـس  دـننکیم  فرـصم  رادسوبـس  تالغ  و  هویم ، يزبس ، يدایز  ریداقم  هک  یناسک  دـهدیم  ناشن  تاقیقحت  نیرتهزات 
تسا . راوخ  تشوگ  دارفا  زا  رتبولطم 

بلق تمالس  ظفح  يارب  ياهایگ  ياهاذغ  رتشیب  فرصم  دروم  رد  هیـصوت  اههتفای  نیا  كرویوین ، زا  ثله  زرتیور  يرازگربخ  شرازگ  هب 
دهدیم . رارق  دیکات  دروم  ار  قورع  و 

تاجیزبس و  هویم ، تابوبح ،  ، تالغ لماش  يرتشیب  یهایگ  نییتورپ  هک  یناسک  دنتفایرد  روشک  راهچ  رد  لاسنایم  درف  هعلاطم ا  اب  ناققحم 
تسا . رتنییاپ  اهنآ  نوخ  راشف  دننکیم  فرصم 
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دوشیم . نوخ  راشف  شهاک  هب  رجنم  یهایگ  نییتورپ  زا  رتشیب  يرلاک  یکدنا  بذج  یتح 
کمن و فرـصم  شزرو ، دننام  لماوع  رگید  زا  لقتـسم  هیذغت  عون  نیا  يرهاظ  دـیاوف  دـیوگیم  ندـنل  جـلاک  لایرپما  زا  تویلا  لپ  رتکد 

تسا . ندب  نزو 
يرامیب ینعی  نآ  اب  طبترم  ياهیرامیب  نوخ و  راشف  دایدزا  زا  يریگولج  يارب  رتشیب  یهایگ  ياهاذغ  فرصم  دروم  رد  هیـصوت  اههتفای  نیا 

دهدیم . رارق  دیکات  دروم  ار  يویلک  ییاسران  یبلق و 
قیقحت نیا  ماجنا  هتفه  شـش  تدم  رد  دنتفرگ . رارق  یـسررب  دروم  نپاژ  و  نیچ ، اکیرمآ ، سیلگنا ، ياهروشک  رد  يدارفا  هعلاطم  نیا  رد 

دیدرگ . تبث  اهنآ  هیذغت  عون  دش و  يریگهزادنا  راب  نیدنچ  نابلطواد  نوخ  راشف 
نییتورپ فرـصم  دروم  رد  ریثات  نیا  سکع  دـباییم . شهاک  نوخ  راشف  نیگنایم  یهایگ  نییتورپ  رتشیب  فرـصم  اب  داد  ناشن  هعلاـطم  نیا 

دننکیم . فرصم  رتشیب  تاینبل  تشوگ و  هک  تسا  یناسک  رتشیب  نزو  زا  یشان  ارهاظ  طابترا  نیا  دنکیم . قدص  یناویح 
شیازفا ار  میزینم  فایلا و  بذج  یهایگ  نییتورپ  دایز  فرصم  تسین . صخـشم  رت  نییاپ  نوخ  راشف  اب  یهایگ  ياهنییتورپ  طابترا  تلع 

دنراد . نوخ  راشف  رب  يدیفم  ریثات  هدام  ود  نیا  هک  دهدیم 
دننکیم . کمک  نوخ  راشف  لرتنک  هب  هک  دنتسه  یصاخ  هنیمآ  ياهدیسا  يواح  یهایگ  ياهنییتورپ 

رایـسب اـهنآ  رد  هنیمآ  دیـسا  بیکرت  دـننکیم  فرـصم  یناوـیح  نییتورپ  زا  رتـشیب  ار  یهاـیگ  نییتورپ  هک  یناـسک  دـنتفایرد  ناـققحم  نیا 
هب نوخ  راشف  دیاوف  هک  دنکیم  حرطم  ار  لامتحا  نیا  رما  نیا  دنراد . یناویح  ياههدروارف  زا  راشرـس  ییاذغ  میژر  هک  یناسک  اب  توافتم 

. دوشیم تفای  یهایگ  ياهاذغ  رد  دایز  رادقم  هب  هک  تسا  یصاخ  هنیمآ  ياهدیسا  دوجو  رطاخ 

نوخ راشف  شهاک  رد  یگنرف  هجوگ  هراصع  ریثات 

دنک . یم  کمک  الاب  اتبسن  نوخ  راشف  نامرد  هب  یگنرف  هجوگ  زا  هدش  هتفرگ  ییاذغ  لمکم  یعون  دهدیم  ناشن  قیقحت  کی  جیاتن 
نایم رد  نوخ  راشف  شهاک  ثعاب  یگنرف  هجوگ  هراصع  هنازور  زد  کی  دـنا  هتفای  رد  يا  هعلاطم  رد  ناققحم  سـالپ  نیالدـم  شرازگ  هب 

دش . فیفخ  نشنترپیاه  راچد  نزو  درم   31
نیا نایم  رد  تسا . یگنرف  هجوگ  رد  دوجوم  ددـعتم  یهاـیگ  تاـبیکرت  يواـح  دوش  یم  هضرع   Lyc-Mato مان تحت  هک  لـمکم  نیا 
یم شهاک  ار  یقورع  یبلق  يرامیب  لامتحا  هدش  ماجنا  تاعلاطم  یخرب  ساسا  رب  هک  ینادیـسکا  یتنآ  دراد ،  دوجو  زین  نپوکیل  تابیکرت 

دهد .
یبناج لوصحم  هک  ییاه  لوکلم  نژیـسکا ،  دازآ  ياـه  لاـکیدار  ندرک  یثنخ  هب   E و  C نیماتیو نپوکیل و  دـننام  ییاه  نادیـسکا  یتنآ 

زا یعیسو  فیط  رد  ویتادیـسکا  سرتسا  نیا  دننکیم . کمک  دنناسر ،  یم  بیـسآ  ندب  ياهلولـس  هب  نامز  تشذگ  اب  دنتـسه و  مسیلوباتم 
دراد . تلاخد  یبلق  ياه  يرامیب  دننام  نمزم  ياه  يرامیب 

دهد . حرش  نوخ  راشف  رب  ار  نآ  راکشآ  ریثات  دیاش  یگنرف  هجوگ  هراصع  ینادیسکا  یتنآ  تارثا 
. دنتـسه هراصع  نیا  اب  نامرد  يارب  یبسانم  ياه  هنیزگ  تسالاب  یل  لامرن و  اهنآ  نوخ  راشف  ای  دنراد  ییالاب  اتبـسن  نوخ  راشف  هک  يدارفا 

. دننک تروشم  دوخ  کشزپ  اب  لمکم  نیا  فرصم  دروم  رد  دیاب  دنراد  رارق  نشنت  رپیاه  نامرد  تحت  هک  یناسک  لاح  رهب 

نییارش بلصت  يارب  یعنام  ، هویم

زا ناوتیم  اهنآ  بآ  ای  سالیگ و  روگنا ،  بیـس و  دـننام  ییاههویم  فرـصم  اب  دـندرک  مالعا  یکـشزپ  مولع  ناـققحم  نیـالنآ : مج  ماـج 
درک . يریگولج  نییارش  بلصت  زورب  زورلکساورتآ و  ياهكالپ  لیکشت 
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ياههویم اههویم و  هنوگ  نیا  فرـصم  اب  دـهدیم ؛ ناشن  یهاگـشیامزآ  شوم  يور  نانآ  یـسررب  دـنیوگیم : ناققحم  انـسیا ، شرازگ  هب 
. دنکیم يریگولج  يزغم  ياههتکس  یبلق و  ياهيرامیب  زورب  زا  زین  راک  نیا  دوخ  هک  دش  نییارش  بلصت  زورب  زا  عنام  ناوتیم  هباشم 

رد ار  اههویم  نیا  میقتـسم  هدمع و  ریثات  دناهتـسناوت  راب  نیتسخن  دـندرک ، مالعا  شناراکمه  هیلوپ و  نوم  هاگـشناد  زا  هدروکد  یلک  رتکد 
. دننک تباث  نییارش  بلصت  زورب  زا  يریگولج 

هیذغت ملع  هزجعم  لسع 

 ( تسا نآ  رد  مدرم  يافـش  سانلل (  افـش  هیف  ناونع  هب  نآ  زا  نآرق  رد  هک  دشاب  یم  تعیبط  شزرا  رپ  هدنزرا و  ياه  هیدـه  زا  یکی  لسع 
اذغ نیرت  يوقم  نیرت و  یلاع  ناونع  هب  شیپ  اه  نرق  هک  تسا  شزرا  رپ  ریـسکا  کی  دیفم و  ییاذغ  لوصحم  کی  نینچمه  . دـنک یم  دای 

هتـشاد دربراک  للم  مامت  نیب  رد  اه  يرامیب  رثکا  ناـمرد  رد  وراد  ناونع  هب  دوخ  شخب  افـش  ياـه  یگژیو  هطـساو  هب  هدـش و  هتخانـش  اـه 
نیمات ار  ندـب  زاین  دروم  داوم  زا  يرایـسب  دراد و  دـنق  عون   ?? هک  هدـش ، هتخانـش  يدـنق  داوم  عبنم  نیرتمهم  شخب  افـش  هداـم  نیا  تسا .

. دنکیم
 . تساراد ار  ود  ره  هدنکم ،  هدنوج و  یناهد  ياه  تمسق  لسع  روبنز  تسا .   ( hymenpteran  ) نالاب كزان  هتسار  زا  لسع  روبنز 

دنتسه . هتسد  هس  لماش  دنک و  یم  یگدنز  یعمج  هتسد  روطب  تسا و  لماک  نآ  یسیدرگد 
دراذگ . یم  مخت  هک   ( Queen  ) هکلم - 1

تسا .  دیدج  ياه  هکلم  ندرکروراب  طقف  ناشراک   ( prones  ) اهرن - 2
دنراد .  يددعتم  بلغا  دنتسه و  میقع  هدام  هک  ( worker  ) اهرگراک - 3

هک دبـس  تروص  هب  اـی  دـنیوگ و  یم   modern يودـنک هک   cm 50 داعبا هب  یبعکم  ياـه  هبعج  تروص  هب  اـی  لـسع  روبنز  يودـنک 
دنیوگ .  یم  یموب  يودنک 

نآرق  رد  لسع  روبنز 
هدمآ نینچ  هیآ 68  ریـسفت  رد  تسا .  هدـمآ  میرک  نآرق  زج 14  رد  لـحن  هروس  تایآ 68 و 69  رد  لـسع  روبنز  ینعم  هب  رد  لـحن  هملک 
ثحب نداد  همادا  نیع  رد  دبای ،  یم  رییغت  يزیگنا  تفگش  زرط  هب  نآرق  نحل  اجنیا  رد  داتسرف !  یحو  لسع  روبنز  هب  تراگدرورپ  تسا ، 

 . دروآ یم  نایم  هب  لسع  دوخ  سپس  لسع و  روبنز  زا  نخس  هروس ،  نیا  رد  شنیرفآ  رارسا  نایب  یهلا و  فلتخم  ياه  تمعن  هنیمز  رد  اه 
روبنز هب  تراگدرورپ  و   : " دـیوگ یم  تسخن  تسا .  هدـش  هدراذـگ  نآ  رب  یحو  مان  هک  زومرم  ماهلا  یهلا و  تیروماـم  کـی  لکـش  اـما 

" نک . باختنا  دنزاس  یم  مدرم  هک  ییاه  تسبراد  ناتخرد و  اههوک و  زا  ییاه  هناخ  هک  درک  یحو  لسع 
بـسانم هلاـسم  هک  تسا  نآرطاـخ  هب  دـیاش  نیا  و  تسا .  هدـش  رکذ  يزاـس  هناـخ  تیروماـم  هیآ  نیا  رد  ناروبنز  تیروماـم  نیتـسخن  * 

تسا .  ریذپناکما  رگید ،  ياه  تیلاعف  نآ  لابند  هب  تسا و  یگدنز  طرش  نیتسخن 
سپـس هک  میدرک  ماهلا  وا  هب  ام   : دیامرف " یم  نآرق  هکنانچ  دوش ،  یم  عورـش  لسع  روبنز  تیرومام  نیمود   " لحن ،   " هروس هیآ 69  رد 

اهنآ تیرومام  هلحرم  نیرخآ  ماجنارس ،   " امیپب .  یتحار  هب  هدرک ،  نییعت  وت  يارب  تراگدرورپ  هک  ییاههار  نک و  لوانت  تارمث  مامت  زا 
یفلتخم ياه  گنر  هک  دوش  یم  جراخ  صوصخم  یندیـشون  لسع ،  ناروبنز  نورد  زا  دـنک ،  یم  ناـیب  نینچ  نیا  هجیتن ،  کـی  تروصب 

نانچ نآ  لسع  نتخاس  ماـگنه  هب  ناروبنز  هک  دـنا  هدیـسر  تقیقح  نیا  هب  هبرجت  قیرط  زا  نادنمـشناد  هک  نیا  بلاـج   ، تسا هتفهن  دراد . 
دوش .  یم  لقتنم  لسع  هب  هدنام و  ظوفحم  الماک  ناهایگ  ییوراد  ینامرد و  صاوخ  هک  دننک  یم  لمع  هنارهام ، 

سرد مه  افـش و  مه  تساذغ و  مه  هک  دنروآ ،  یم  تیناسنا  ناهج  يارب  اهنآ  هک  یناغمرا  لسع و  ناروبنز  یگدنز  همانرب  يارجام  رد  و 
دنشیدنا . یم  هک  یتیعمج  يارب  تسا ،  راگدرورپ  تردق  تمظع و  زا  ینشور  هناشن  یگدنز ، 
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لسع  ینامرد  صاوخ 
هدـش هدافتـسا  اه  يرامیب  نامرد  يارب  وراد  ناونع  هب  لاس  ياهلاس  هک  تسا  شزرا  رپ  يریـسکا  هکلب  لماک ،  ياذـغ  کـی  اـهنت  هن  لـسع 

درادن .  ار  نآ  اب  تباقر  يارای  ناهج  رد  ییاذغ  هدام  چیه  ظاحل  نیا  زا  هک  تسا  ناسنا  يارب  دیفم  هدام  لقادح 80  يواح  تسا و 
: درک هراشا  ریز  دراوم  هب  ناوت  یم  هلمج  زا  ، دراد دوجو  يرایسب  تاکن  لسع  ینامرد  صاوخ  باب  رد 

: نادند یگدیسوپ  زا  يریگولج  رد  لسع  .1
زا نت  ود  تاقیقحت  رد  اـما  دـننک  یم  هدافتـسا  یعونـصم  ياـه  ینیریـش  زا  هک  يدارفا  رد  صوصخ  هب  عیاـش  تسیرما  نادـند  یگدیـسوپ 
هب ( مرگ هنازور 70  ) دـننک یم  هدافتـسا  لسع  زا  هک  يدارفا  هک  دـش  لصاح  هجیتن  نیا  تسو  نیکـسیزونو  نروبـسو  ياه  ماـن  هب  ناـققحم 

رثؤم یگدیسوپ  زا  يریگشیپ  رد  زین  نآ  یبورکیم  دض  تیصاخ  ، تس یعیبط  يدنق  لسع  هکنیا  رب  هوالع  . دنا هدشن  التبم  ندند  یگدیسوپ 
دوش طولخم  یبط  لاغذ  اب  لسع  رگا  . دشاب یم  دنمدوس  رایسب  هثل  تیوقت  ناوختـسا و  یمرن  نامرد  اهناوختـسا و  دشر  رد  نینچمهو  تسا 

. دوش یم  اه  نادند  یقارب  يدیفس و  ثعاب 
: ناکدوک بط  رد  لسع  .2

B6 نیماتیو هب  كدوک  زاین  زین  ، دشخب دوبهب  ار  كدوک  یمومع  لاح  هدش و  اهنآ  نزو  شیازفا  ثعاب  دناوتیم  ناکدوک  رد  لسع  فرصم 
تسا . عونمم  لاس  ریز 2  ات  ناکدوک  يارب  لسع  زا  هدافتسا  یتیساسح  ياه  شنکاو  داجیا  لامتحا  تلع  هب  هتبلا  . دیوگ یم  خساپ  ار 

: یتسوپ ياه  يرامیب  لسع و  .3
مه ، تسا هدوب  لوادتم  لسع  اب  یکرچ  هنهک و  ياه  مخز  نامرد  هتـشذگ  رد  ددرگ .  یمرب  میدق  رـصم  هب  اه  مخز  مایتلار  لسع د  دربراک 

هیذـغت ار  باصعا  تسوپ و  هدرک و  فقوتم  ار  اه  بورکیم  دـشر  دراد ، دربراک  نمزم  یتسوپ  ياه  مخز  نامرد  يارب  هدام  نیا  زین  نونکا 
دامپ هب  تبسن  يرت  عیرس  دوبهب  یتسوپ  ياه  تنوفع  نامرد  رد  هدرک و  لمع  رتهب  نولواس  زا  کیتپـس  مخز  نامرد  يارب  لسع  . دیامن یم 

ود نیا  زا  یـشان  یتسوپ  ياه  تنوفع  نامرد  رد  تسا و  سیتیفورگاتنم  نوتیفوکیرت  ادیدناک و  دـض  لسع  ، تسا هداد  ناشن  نیلیـس  یپمآ 
دیفم مایتلا  دـنیارف  عیرـست  رد  هدـش ، مخز  مدا  شهاـک  بجوم  دوخ ، يریگ  تبوطر  راـک  زاـس و  تلع  هب  هداـم  نیا  زین  . تسا رثؤم  رایـسب 

بجوم رتسب  ياـه  مخز  ياـه  يرتکاـب  ندرب  نیب  زا  قیرط  زا  ـالامتحا  ، دراد ییاـیرتکاب  دـض  تیـصاخ  هک  نیبـیهنیا  هداـم ي  دوجو  تسا .
. دوش یم  اهنآ  مایتلا  عیرست 

: یشراوگ ياه  يرامیب  لسع و  .4
هدعم هتیدیسا ي  رپیه  تدش  زا  لسع  زاراکاس و ... زالیمآ ، ٍزاپیل ، لثم : دنکیم ، کمک  ذغ  مضه  هب  اه  میزنآ  یضعب  نتشاد  تلع  هب  لسع 
ریاـس زا  تسا . دـیفم  زین  نآ  باـهتلا  هدـعم و  مخز  يارب  ، دـشاب رثؤم  سکـالفر  اـی  ندرک  شرت  هب  ـالتبم  دارفا  رد  دـناوت  یم  دـهاک و  یم 

زا ناوتیم  نینچمه  درک ، هراشا  هیرلا  تاذ  مسآ و  هیر ، باهتلا  لس ، يرامیب  رد  ینامرد  کمک  تارثا  هب  ناوت  یم  لسع  ینامرد  فراصم 
، ناـمیاز ناـنز و  ياـه  يراـمیب  ناـمرد  رد  لـسع  درب . ماـن  مشچ  ياهـشزوس  هـنیرق و  ياـه  باـهتلا  مـخز و  عاوـنا  رد  نآ  یکمک  تارثا 
، هدوب دـیفم  ینوخ  ياـهیرامیب  ناـمرد  رد  زین  تسا ، هتـشاد  ییازـس  هب  شقن  باـصعا  ياـهیرامیب  يویلک و  ياـهیرامیب  یبـلق ، ياـهیرامیب 

ناربج ار  ندب  نیماتیو ك  صقن  دناوتیم  ور  نیا  زا  دراد ، يزیر  نوخ  دـض  تیـصاخ  دـهدیم و  شیازفا  ار  نیبولگومه  زمرق و  ياهلوبلگ 
دنک .

 . دنک یم  يریگولج  یبلق  هتکـس  زا  میظنت و  ار  نوخ  راشف  دراد و  نآ  تیوقت  کیرحت و  بلق و  تالـضع  يور  یمهم  رایـسب  ریثات  لسع 
ورین تیوقت ،  ار  ندب  ینورد  ياههاگتـسد  لسع  دـسیون " :  یم  بط "  رد  نوناق  فورعم "  باتک  رد  لسع  صاوخ  هرابرد  انیـس  یلعوبا 
رثوم راد  هشیر  نیکرچ و  ياه  مخز  وحم  رد  لسع  دشخب .  یم  ورین  ار  هظفاح  نادواج و  ار  یناوج  لسع  دنک .  یم  زاب  ار  اهتشا  دایز و  ار 

 ، مکـش ياهدرد  نینچمه  تسا .  هثل  ياه  تنوفع  نامرد  نیرتهب  دـیادز و  یم  ار  دـید  یکیرات  دـنک ،  یم  کمک  اهنآ  نامرد  هب  تسا و 
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مزال يرتشیب  لاجم  لسع  ینامرد  تارثا  زا  تبحص   . دهد " یم  نیکـست  ار  یلـصفم  ياهدرد  یـسفنت و  تالالتخا  یگدیزگرام ،  هفرس ، 
. میدرک هراشا  نآ  تارثا  یضعب  هب  اجنیا  رد  ام  دراد 

 : ینامرد لسع 
تسا :  ریز  حرش  هب  یکشزپ  ملع  رد  لسع  ییوراد  هدش  تابثا  صاوخ 

 . لسع یباهتلادض  تیصاخ  نینچمه  یکیتویب و  یتنآ  ییایرتکاب و  دض  صاوخ  - 1
دنوش .  یم  لیدبت  يژرنا  هب  هدش و  بذج  اعیرس  لسع  زوتکورف  زکولگ و  - 2

تسا . رثوم  دبک  زا  نیشکسکوتد )   ) مومس عفد  رد  هدرک و  لاعف  ار  دبک  لامعا  - 3
دشخب .  یم  دوبهب  ار  هدور  تاحشرت  تاکرح و  - 4

نیلوک لیتسا  رطعم و  تابیکرت  دوجو  الاب ،  يزمـسا  راشف  دـنک .  یم  کیرحت  ار  اـه  هدور  تاحـشرت  هدوب و  نیلم  رثا  کـی  ياراد  لـسع 
دوش .  یم  تارثا  نیا  زورب  ثعاب 
یعیبط  لسع  دیفم  صاوخ  ریاس 

زغم و هب  رتهب  ییاذغداوم  هجیتن  رد  دراد و  یم  هگن  مرن  ار  قورع  رادج  دراذگ  یمن  لسع  رد  دوجوم  غمص  یملع  رظن  زا  هظفاح :  لسع و 
لسع رد  دوجوم   D نیماتیو یفرط  زا  دوش .  یم  هدرپس  یـشومارف  تسد  هب  رتمک  دـنام و  یم  هظفاح  رد  رتهب  بلاطم  دـسر و  یم  باصعا 

دنهد .  یم  ماجنا  بوخ  ار  دوخ  راک  باصعا  هجیتن  رد  و  دنک ،  یم  میظنت  ار  رفسف  میسلک و  نیب  لامعا 
یم زوتکورف ) نتخوس   ) ینالوط و  زکولگ )  نتخوس   ) عیرـس يژرنا  دیلوت  ثعاب  زوتکورف  زکولگ و  نتـشاد  تلع  هب  لسع  يِژرنا :  لسع و 
هدش نوخ  نایرج  دراو  هدـناشوپ  ار  اه  هدور  هراوید  هک  ینوخ  قورع  قیرط  زا  دـنوش و  یم  بذـج  هیلوا  مضه  نودـب  اهدـنق  نیا  ددرگ . 
یم راکب  يژرنا  دیلوت  يارب  ندب  طسوت  هدام  نیا  دنوش .  یم  لیدبت  نژوکولیگ  هب  اجنآ  رد  دندرک و  یم  دبک  دراو  دـیرو  قیرط  زا  سپس 

فلتخم و ياهـشور  اب  لسع  زا  هک  تسا ؛  رثوم  رایـسب  نآ  یه  یناوتان  ناـمرد  یـسنج و  ياوق  تیوقت  يارب  لـسع  بترم  فرـصم  دور . 
. تفرگ هرهب  مان  ناوت  یم  اهیناوتان  نیا  نامرد  رد  رثوم  ناهایگ  هراصع  اب  بیکرت 

شیازفا رد  . دـنک یم  فرط  رب  ار  یگتـسخ  ، دزادرپ یم  ندـب  ءاشحا  ءاضعا و  تیوقت  هب  هدرک و  ینالوط  ار  رمع  لـشع  : رمع لوط  لـسع و 
هدنام سپ  هجیتن و  دازآ  ياهلاکیدار  . دنک یثنخ  ار  دازآ  ياهلاکیدار  تسا  رداق  لسع  دراد  میقتسم  تلاخد  یندب  تردق  یناوج و  يورین 
یعیبط تیلاعف  زا  عنام  دنهد و  یم  رازآ  تدش  هب  ار  اهنآ  دنوش  یم  وربور  ملاس  ياهلولس  اب  یتقو  اهنآ  . تسا ندب  ياهلولس  راک  تیلاعف و 

. دنوش یم  لولس  لاس  و 
لـسع زا  یئاهکـسام  هیهت  اب  دـنناوت  یم  اهمناخ  . دـنک یم  يزاب  یناوج  دـیدجت  ظفح و  رد  یمهم  شقن  لسع  : لسع اب  یئاـبیز  ياهکـسام 
لـسع اب  ناوت  یم  . دـنیازفایب دوخ  تسوپ  یباداش  یئابیز و  رب  يواسم  تبـسن  هب  شرت  هماخ  غرم و  مخت  هدرز  اب  طولخم  لـصا  اـی  صلاـخ 

. دشاب کشزپ  رظن  ریز  یتسیاب  هتبلا  . تثوم رایسب  هک  درک  هیهت  یلومعم  برچ و  هب  کشخ  ياهتسوپ  لیدبت  يارب  ار  اه  اکسام  عاونا 
اهیرامیب لسع و 

يرامیب عاونا  رد  بلق  تالـضع  يور  یمهم  ریثات  ، تساز يژرنا  هیزجتلا و  لهـس  هک  زکولگ  نتـشاد  لیلد  هب  لسع  : یبلق يراـمیب  لـسع و 
یم شیازفا  ار  نوخ  ناـیرج  لـسع  نینچمه  . دوش یم  اـهگر  ندـش  داـشگ   ، بلق تیوـقت  کـیرحت و  ثعاـب  یفرط  زا  دراد و  یبـلق  ياـه 
یم بآ  ار  بلق  فارطا  ياه  یبرچ  شیاهزاتساید  کمک  هب  لسع  . دیامن یم  يریگولج  یبلق  هتکـس  زا  هدرک و  میظنت  ار  نوخ  راشف  ، دهد

رد لولحم  لسع  ) مرلو لسع  تبرش  ناویل  کی  فرصم  . دوش یم  هیصوت  یبلق  نارامیب  ناگدروخلاس و  هب  نآ  فرصم  لیلد  نیمه  هب   . دنک
. تسا بسانم  رایسب  یبلق  نارامیب  یباوخ  یب  نامرد  يارب  باوخ  زا  لبق  ( هویمب ّآ 

ياهدیـسا شهاک  ثعاب  ؛ تسا دـیفم  رایـسب  شراوگ  هاگتـسد  نتخادـنا  راک  هب  رد  لسع  : هدور شراوگ و  هاگتـسد  ياه  يراـمیب  لـسع و 
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هب زنگنم  نهآ و  نتـشاد  تلع  هب  . تسا رثوم  هدور  هدـعم و  مرو  هدـعم و  مخز  ناـمرد  يارب  وراد  ناونع  هب  لـسع  . ددرگ یم  هدـعم  هفاـضا 
هب هدعم  نورد  ياهدیـسا  ، درب یم  نیب  زا  ار  هدعم  ياهدرد  . دنادرگیم رب  یعیبط  تلاخ  هب  ار  هدـعم  ریـش  حـشرت  هدرک و  کمک  اذـغ  مضه 

رتهب یـشراوگ  ناراـمیب  يارب  تسا  رثوم  رایـسب  هدور  ياـهتنوفع  ناـمرد و  رد  هدرک  هزراـبم  هدور  یـشرت  وریمخت  اـب  کـیمرف  دیـسا  هژیو 
. دننک فرصم  لسع  يرادقم  مرگ  بآ  طولخم  اب  ماش  زادعب  تعاس  هس  اتشان و  ای  راهان  زا  لبق  تعاس  ود  ، تسا

عون نیا  رد  ار  یناوتان  درد و  رـس   ، یباوخ یب  . دشاب یم  دـیفم  باصعا  يارب  لسع  هدرک  تباث  ینیلاب  تادـهاشم  : باصعا فعـض  لسع و 
. دنک یم  تیوقت  ار  يزکرم  باصعا  متسیس  درب و  یم  نیب  زا  ار  یبصع  یناوتان  هداد و  شهاک  اه  يرامیب 

يرتکاب مومـس  اب  هزراـبم  یلـصا  لـماع  نژوکیلگ  دـنک و  یم  یثنخ  ور  اـه  يرتکاـب  مومـس  دـبک  : يدـبک ياـه  يراـمیب  ناـمرد  لـسع و 
رد دبک  تردق  شیازفا  رد  لسع  نیمها  هب  ناوت  یم  ؛ دهد یم  شیازفا  ار  دبک  نوژؤوکیلگ  هریخذ  لسع  فرـصم  هکنیا  هب  هجوتاب  ؛ تساه

. درب یپ  اهبورکیم  اب  هزرابم 
یگنـشت و عفر  ، راردا ندـش  دایز  ثعاب  دوش  هیذـغت  رطقم  بآ  اب  طلخم  رگا  . تسا راردا  يراجم  هدـننک  ینوفع  دـض  لسع  : هیلک لـسع و 

. تسا دیفم  هیلک  گنس  تهج  ومیل  بآ  نوتیز و  نغور  اب  لسع  زور  رد  راب  هس  فرصم  - دوشیم هناثم  هیلک و  گنس  ندش  درخ 
. دش دهاوخ  نآ  شیازفا  ثعاب  دراد و  نوخ  نیبولگومه  نازیم  يور  یتبثم  هدنز و  رایسب  شنک  شنت و  لسع  : نوخ لسع و 

نینچمه لس  . تسا يروک  بش  نامرد  مشچ و  باهتلا  سامآ و  ، مشچ صوصخم  ياـه  یگتخوس  رد  ئافـش  لـماع  لـسع  : مشچ لـسع و 
. تسا  BوA نیماتیو دوبمک  زا  ياشن  ياه  يرامیب  افش  لماع 

. تسا عفان  لولسم و  هنیس  طخ  هفرس و  ندرب  نسی  زا  يارب  ار  لسع  تبرش  . تسا رثوم  رایسب  هیر  نامرد  رد  لسع  : هیر لسع و 
ای ياچ  رگا  . دنک یم  دیفس  ار  نادند  مکحم و  ار  اه  هثل  لسع  . تسا رثوم  رایـسب  نادند  یگتخوس و  ، اهمخز نامردرد  لسع  : امخز لسع و 

رایـسب فلتخم  ياه  تیـساسح  يراد  دارفا  رد  لسع  . تسا رثوم  دیفم و  رایـسب  نادـند  یگدیـسوپ  زا  يریگولج  يارب  دوش  هدیـشون  لسع 
. تسا دیفم 

یم تفس  مرن و  ار  تسوپ  هکنیا  هلمج  زا  . دشخب یم  ورین  تسوپ  هب  هتـشاد و  تسوپ  يور  يرایـسب  یـشخب  افـش  رثا  لسع  : تسوپ لسع و 
يراومهان لسع  . دناسر یم  اذغ  یـششوپ  ياهتفاب  هب  بذج و  ار  یتسوپ  تاحـشرت  لیلد  نیمه  هب  : دراد یعیرـس  بذج  صاوخ  لسع  . دنک

. دشخب یم  دوبهب  دوز  رایسب  ار  قیمع  یتح  یتسو  ياهمخز  دنک و  یم  فاص  ار  یتسوپ  ياه 
رکـش ياج  هب  لسع  تسا  رتهب  دراد  یئازـس  هب  ریثات  اهنآ  دشر  رد  تسا و  ناکدوک  يارب  دیفم  رایـسب  ياذغ  کی  لسع  : ناکدوک لسع و 
يارب لسع  فرصم  انمـض  . دشابن رتشیب  زور  رد  يروخ  ياچ  قشاق  زا 3  نآ  نازیم  هکنآ  يا  رب  طورـشم  دوش  هدافتـسا  ناکدوک  ياذغ  رد 
رثوم لاس  کیز  ناکدوک  رد  میـسلوتوم  يرامیب  داـجیا  رد  تسا  نکمم  لـسع  هکنآ  لیلدـب  دوش  یمن  هیـصوت  لاـس  کـی  ریز  ناـکدوک 
ینوخ مک  لیبق  زا  ناکدوک  ياه  يرامیب  نامرد  رد  لسع  . دنتـسه نمیا  يرامیب  نیا  لباقم  رد  لاـس  کـی  زا  رتـالاب  ناـکدوک  یلو  ، دـشاب

. تسا رثوم  دیفم و  درد  ولگ  وناهد  کفرب  يراردا  بش  ، لاهسا ،
: لسع یبورکیم  يرتکاب و  دض  صاوخ 

نا یمتا  عشعـشت  یـسوریو  دـض  لماع  نیا  تسین و  نآ  رد  دـشر  هب  رداق  یبورکیم  عون  چـیه  تسا و  یبورکیم  دـض  داوم  يواـح  لـسع 
یم ملاس  ینالوط  تدـم  يارب  دـش  يرادـهگن  نسحا  وحن  هب  هچنانچ  دـشاب و  یم  ویتکاویدار  عشعـشت  ياراد  لسع  رگید  یترابع  هب  . تسا

. دنام
ریثکت دشر و  دـهد و  همادا  ار  دوخ  يداع  یگدـنز  دـناوتن  يرتکاب  هک  دوش  یم  ببـس  دـنک و  یم  بذـج  ار  اه  يرتکاب  نورد  بآ  لسع 

. تسا کیتاتسا  ویرتکاب  تیصاخ  کی  ياراد  اهکیتویب  یتنآ  زا  یضعب  دننام  لسع  دبای .
: لسع چراق  دض  صاوخ 
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نآ یتمالـس  هب  ناوت  یم  هشیمه  هک  تسا  یئاذغ  داوم  نیرتکاپ  زا  دوش و  مین  دـساف  هاگ  چـیه  یچراق  دـض  تیـصاخ  نتـشادتلع  هب  لسع 
. دهد یمن  تیهام  رییغت  دنز و  یمن  کپک  هدشن  شرت  کیمرف  دیسا  نتشاد  لیلد  هب  ؛ تشاد نانیمطا 

: ینوفع دض  صاوخ 
تیـصاخ زا  دـناوت  یم  ناسنا  ددرگ . یم  نا  ددـجم  تنوفع  عنام  دـشک و  یم  ار  اه  بورکیم  ودوش  یم  اهمخز  ینوفع  دـض  ثعاب  لسع 

. دیامن هدافتسا  اهتنوفع  ناهد و  مخز  اصوصخم  اهمخز  يارب  لسع  ینوفع  دض 
http://www.salamatnews.com

قامس ییوراد  صاوخ 

دارفا رد  فلتخم  ياه  يرامیب  ضراوع و  ندمآ  دوجو  هب  لماوع  زا  یکی  اریز  تسا . دیفم  تباید  هب  نایالتبم  يارب  قامـس  بترم  ندروخ 
یم اهنیئتورپ  نیا  درکلمع  ییایمیـش و  راتخاس  رییغت  هب  هک  تسا  ندـب  یتایح  ياهنیئتورپ  ياـه  لوکلوم  اـب  زکولگ  ندـش  بیکرت  یتباـید 

. دنک یم  يریگولج  دنیارف  نیا  زورب  زا  دصرد  دودح 81  رد  قامس  هک  دهد  یم  ناشن  قامس  هایگ  يور  هدش  ماجنا  تاعلاطم  دماجنا .
تسا . روآ  راردا  نینچمه  قامس 

. دراد ییادز  بورکیم  تیصاخ  تسا و  دیفم  سرقن  مسیتامر و  بت و  ییاهتشا و  یب  عوهت و  ندش  فرطرب  يارب  قاس 
يارب ریـس  . تساز تیمومـسم  تاـقوا  یهاـگ  زین  نآ  داـیز  فرـصم  درک و  يرادـهگن  اوه  دیـشروخ و  رون  زا  رود  دـیاب  ار  قامـس  هجوت :

 . دراد یکیتویب  یتنآ  تیصاخ  شراوگ  هاگتسد 

دهد یم  نیکست  ار  یبصع  ياهدرد   ، یگنران

ياهدرد تسا و  رثؤم  یبصع  متسیس  رد  صوصخب  شراوگ  هاگتسد  ینالضع و  تیلاعف  رد  میزینم  يدایز  رادقم  نتـشاد  تلع  هب  یگنران 
. دنک یم  نامرد  ار  یباوخ  مک  یبصع و 

. دنک یم  دایز  هیفصت و  ار  نوخ  هک  تسا  میسلک  رفسف و  ، C.B1. A ياه ، نیماتیو  ياراد  یگنران 
نیارباـنب تسا ، رثؤم  ندـب  تلکـسا  ناوختـسا و  لیکـشت  رد  هک  تسا  ییاـه  هویم  زا  یکی  ـالاب  میـسلک  رفـسف و  نتـشاد  تلع  هب  نینچمه 

. دوب دهاوخ  هدننک  کمک  رایسب  ناناوجون  ناکدوک و  دشر  هب  نآ  ندروخ 
. دنک یم  لیهست  ار  هدور  درکراک  نینچمه  دوبهب و  یهجوت  لباق  نازیم  هب  ار  بلق  هیلک و  درکراک  یگنران  تسا ، رکذ  هب  مزال 

میدرک هیده  ناهج  هب  هک  يزبس  گرب  جانفسا ،

مدرم رتشیب  يارب  ابیرقت  وهاک  ندروخ  راب ، هرت  نایم  زا  تسین . نآ  ندوب  هزمـشوخ  اب  نیرق  ییاذغ  هدام  کی  ندوب  دنمدوس  دیفم و  هشیمه 
 ) جانفـسا هلمج  نآ  زا  دیآ و  یمن  شوخ  يرایـسب  قاذم  هب  ملک و ...  ساویر ، رگنک ، دننام  اه  يزبس  زا  یخرب  هاگ  اما  تسا  رت  هزمـشوخ 

. هدیافرپ دنمدوس و  رایسب  اما  سناش  دب  جاینپسا )  ) نآ یسیلگنا  لداعم  جانافسا و  ام : ناکاین  ظفل  رد 
تسا هدماین  ییاج  زا  جانفسا 

. میدرک هیده  ناهج  نامدرم  رگید  هب  ار  نآ  یعیبط  روط  هب  يدالیم ، تسخن  نرق  زا  ابیرقت  تسا و  ناریا  یموب  هایگ  يزبس ، نیا 
نآ هزییاپ  ندروخ  هب  ناصصختم  اما  ار  نآ  هراهب  ای  دینک و  فرـصم  ار  هزییاپ  لوصحم  جانفـسا  امـش  هک  دنک  یمن  یقرف  چیه  عومجم  رد 

. دنراد رارصا  تسا  موسرم  رتشیب  نامروشک  رد  تشاک  عون  نیا  اقافتا  هک 
لداعتم هک  دـنرواب  نیا  رب  یخرب  نونکا  تسا و  رت  درـس و  یمک  نامروشک ، شیپ  لاـس  رازه  میکح  رظن  زا  يزبس  نیا  دراد ؟ هچ  جانفـسا 
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یفتنم اـبیرقت  هاـیگ  نیا  ندروخ  رد  ندوب  جازم  مرگ  ندوب و  جازم  درـس  ثحب  بیترت  نیدـب  مرگ و  هن  تسا و  درـس  هن  یتراـبع  هب  تسا .
ار هفاضا  نزو  دنهاوخ  یم  هک  یناسک  هب  تسا و  روهشم  ناوارف  نهآ  نتـشاد  هب  جانفـسا  تسا . يزبس  نیا  تیـصاخ  نیتسخن  نیا  تسا و 
یگنشت و عفاد  جانفسا  دنک . یم  يریگولج  ناطرس  هب  التبا  زا  دروآ و  یم  نییاپ  ار  نوخ  لورتسلک  هایگ ، نیا  دوش . یم  هیـصوت  دننک  مک 

ندوب اراد  لیلد  هب  جانفـسا  دنتـسه . ینوخ  مک  هب  التبم  هک  تسا  یناسک  يارب  وراد  نیرتهب  دنک . یم  ییایلق  ار  ندب  الوصا  تسا و  شطع 
. دنک یم  زیمت  ار  گرزب  هدور  وراج  دننام  تسا و  رتراگزاس  جازم  اب  بیترت  نیدب  هدرک و  بیرخت  ار  هدور  تالضع  لیفورلک 

، جانفسا شآ  یناروب ،) ) جانفسا تسام و  جانفسا ، ولآ  شروخ  تسا : رارق  نیدب  جانفسا  ندروخ  لکـش  نیرت  یمومع  یجانفـسا : ياهاذغ 
. جانفسا تلما  جانفسا ، دالاس 

هـسیک لالتخا  زا  یـشان  ياهدردرـس  دـیروخب ، هروغبآ  ای  قامـس و  ومیلبآ و  اـب  ار  جانفـسا  شآ  رگا  وراد : ناونع  هب  جانفـسا  تخپ  دراوم 
هب دیروخب . دیزپب و  ماداب  نغور  هدنک و  تسوپ  وج  اب  ار  جانفـسا  گرب  دـیراد ، کشخ  ياه  هفرـس  هچ  نانچ  دـنک . یم  فرطرب  ار  ارفص 

. تسا یگناخ  بیبط  هیصوت  زینشگ  هارمه  هب  جانفسا  شآ  ندروخ  شراوگ ، هاگتسد  رد  لالتخا  ماگنه 
. تسین بسانم  يور  چیه  هب  هناثم  هیلک و  ياه  گنس  لصافم و  مرو  هب  التبم  نارامیب  يارب  تالازگا  نتشاد  تلع  هب  جانفسا  هتکن :

دهد یم  شهاک  ار  ییانیبان  رطخ  جانفسا 

 . دوش یم  ییانیبان  ياهتلع  نیرتمهم  زا  ناسنا  مشچ  تظفاحم  ببس  جانفسا 
ترذ ملک و  یلکورب و  ملک  دننام  تاجیزبس  ریاس  جانفسا و  , دنتفایرد رتسچنم  هاگـشناد  ناققحم  ترلا ,  كروی  يربخ  هاگیاپ  شرازگ  هب 
ییانیب زکرم  رد  ار  درز  ینغور و  يا  هدام  نیتنازگ  مان  هب  يرگید  دیئونتوراک  اب  هارمه  هک  دنتـسه  نیئتول  مان  هب  ییایمیـش  يا  هدامزا  ینغ 

. دنهد یم  لیکشت  درز  هکلای  الوکام  مان  هب  مشچ 
ما يا  ای  نآ  بیرخت  زا  عنام  دراد و  هدـهع  هب  زین  ار  الوکامزا  تظفاحم  راک  دوش  یم  هدـیمان  درز  هکل  هنادـگنر  هک  گنر  درز  نغور  نیا 

دوش . یم  يد 
نیرت هدمع  دنک و  یم  التبم  سیلگنا  رد  ار  لاس  يالاب 75  نانز  زا  دصرد  نادرم و 29  زا  دصرد  هک 12  تسا  یعیاش  يرامیب  يد  ما  يا 

. تسا یبرغ  عماوج  رد  ییانیبان  تلع 
ندید لوئسم  هک  تسا  هیکبش  زا  یکچوک  هقطنم  ییانیبدرز  هکل  دیوگ  یم  رتسچنم  هاگشناد  یگدنز  مولع  هدکـشناد  زا  يروم  نای  رتکد 

. تسا هقطنم  نیا  هدهع  هب  زین  گنر  صیخشت  تسایشا و  تایئزج 
دبای یم  شهاک  زین  ییانیبان  زورب  رطخ  دوشیم و  تیوقت  ییانیب  تردق  تاجیزبس  ریاس  جانفسا و  فرصم  اب  ناققحم ,  هتفگ  هب 

دنراد يرتشیب  صاوخ  زمرق  ياه  هویم 

 . دوش یم  هیصوت  زور  رد  هدعو  جنپ  زمرق  ياه  هویم  ندروخ  هک  ییاج  ات  دنراد .  اه  هویم  رگید  هب  تبـسن  يرتشیب  صاوخ  زمرق  ياه  هویم 
دنیوگ :  یم  نادنمشناد  یگزات  هب 

یم نیب  زا  مه  ار  تاباهتلا  راردا و  يراجم  ياه  تنوفع  هکلب  دـنناسر  یم  ندـب  هب  ار  مزـال  نادیـسکا  یتنآ  اـهنت  هن  زمرق  ياـه  هویم  عاونا 
نیماتیو ربیف و  ياراد  هک  تساه  هویم  زا  یکی  ءزج  هناودـنه  لاثم  يارب  دـنهد .  یم  شهاـک  مه  ار  ناطرـس  هب  ـالتبا  رطخ  نینچمه  ودـنرب 

تسا هتفهن  نآ  رد  يرتشیب  دنمدوس  ياه  نیماتیو  یندعم و  داوم  دشاب  رت  هریت  زمرق  ياه  هویم  گنر  هچ  ره  تسا و  میـساتپ  ياه A . C و 
دشاب .  یم  تیصاخ  زا  رپ  یندروخ و  مه  نآ  مخت  تسوپ و  یتح  تسا و  دیفم  رایسب  هویم ي  کی  هناودنه  . 

ناتسود : يارب  هلاقم  نیا  لاسرا 
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یکینورتکلا تسپ  سردآ  * * 

دهد یم  شهاک  ار  گرم  رطخ  زبس  ياچ  ندیشون 

لباق نازیم  هب  ار  اهیرامیب  زا  یهورگ  هب  التبا  رثا  رد  گرم  رطخ  دناوت  یم  زبس  ياچ  ندیـشون  هک  دـهد  یم  ناشن  نپاژ  رد  هزات  يا  هعلاطم 
دهد . شهاک  یهجوت 

هیرـشن یتنرتنیا  هاگیاپ  زا  لقن  هب  نارهت -  یکـشزپ  مولع  دحاو  ناریا - نایوجـشناد  يرازگربخ  نامرد ) تشادهب و   ) سیورـس شرازگ  هب 
يرامیب رثا  رد  گرم  رطخ  زبس  ياـچ  هک  دـنتفایرد  رفن  رازه  زا 40  شیب  یکشزپ  تاع  الطا  یـسررب  اب  ناققحم  اکیرمآ  یکـشزپ  نمجنا 

دهد . یم  شهاک  دصرد  جنپ  تسیب و  زا  شیب  ار  یبلق 
اریز دشاب  لک  رد  اه  ینپاژ  ییاذغ  میژر  زا  یشان  تسا  نکمم  دیاوف  نیا  هک  دنیوگ  یم  سیلگنا  رد  بلق  ناصصختم  یخرب  دوجو  نیا  اب 

تسا . رت  ملاس  برغ  رد  جیار  ياهاذغ  زا  دنراد  اهنآ  فرصم  هب  تداع  روشک  نیا  مدرم  هک  ییاهاذغ 
دوش . یم  دیلوت  ناهج  رد  ياچ  مرگولیک  درایلیم  هس  هلاسره  تسا و  ناهج  رد  یندیشون  نیرت  فرصمرپ  ياچ  بآ ، زا  رظنفرص 

يدایز دیاوف  ياراد  هریت  ياچ  اب  هسیاقم  رد  زبس  ياچ  هژیوب  هک  تسا  هداد  ناشن  تاناویح  يور  اههاگـشیامزآ و  رد  هدش  ماجنا  تاعلاطم 
تسا . یتم  الس  يارب 

هس هنازور  اهنآ  زا  یمین  زا  شیب  هک  يروط  هب  دنـشون  یم  زبس  ياچ  نپاژ  مدرم  دصرد  دودح 80  رد  دهد  یم  ناشن  يرامآ  ياه  یسررب 
دننک . یم  فرصم  نآ  زا  رتشیب  ای  ناجنف 

یناسک يارب  لماوع  هیلک  رثا  رب  گرم  نازیم  دـش  مولعم  اه  ینپاژ  نایم  رد  زبس  ياچ  ندیـشون  هیذـغت و  هرابرد  هلاس  هدزای  يا  هعلاـطم  رد 
دوب . رتمک  دصرد  دندوب 16  هدیشون  رتمک  ای  ناجنف  کی  هک  یناسک  اب  هسیاقم  رد  دندوب  هدیشون  زبس  ياچ  رتشیب  ای  ناجنف  هنازور 5  هک 

رتشیب ای  ناجنف  هک 5  یهورگ  يارب  یبلق  يرامیب  رثا  رد  گرم  رطخ  هک  داد  ناشن  زین  ریم  گرم و  صاخ  للع  فشک  يارب  هلاس  هعلاطم 7 
دوب . رتمک  دصرد  دنشون 26 یم  زبس  ياچ 

دوب . رتشیب  نانز  يارب  ارهاظ  زبس  ياچ  دیاوف  دنتفایرد  تاعلاطم  نیا  زا  نینچمه  نارگشهوژپ 
دصرد دندرک 31  یم  فرصم  رتمک  ای  ناجنف  کی  هک  یناسک  اب  هسیاقم  رد  دندیشون  یم  زبس  ياچ  رتشیب  ای  ناجنف  جنپ  هنازور  هک  ینانز 

. دندوب وربور  یبلق  يرامیب  رثا  رد  گرم  رطخاب  رتمک 

یتمالس نماض  اه  هویم  تاجیزبس و 

این يرمآ  اضر  رتکد  : هدنسیون
تباید یقاچ ، الاب ، نوخ  راشف  یبلق ، ياه  يرامیب  شهاک  ببس  اه  هویم  تاجیزبس و  فرـصم  هک  دیناوخ  یم  فلتخم  تالاقم  رد  هزورما 

یتاعالطا دنوش  یم  يرامیب  همه  نیا  شهاک  ببس  قیرط  هچ  هب  هکنیا  ییاذغ و  داوم  نیا  رثا  هوحن  دروم  رد  رتمک  اما  دوش  یم  ناطرـس  و 
ربیفرپ ياهاذغ  ًاحالطـصا  هک  ییاذغ  داوم  زا  هورگ  نیا  رثا  مسیناکم  صوصخرد  درک  میهاوخ  یعـس  هلاقم  نیا  رد  ام  دـینک . یم  تفایرد 

. میهد هئارا  ناتروضح  ار  یبلاطم  دنوش  یم  هدناوخ 
ياه میزنآ  رثا  ندرک  مک  اب  هدرک و  هطاحا  ار  هدش  هدروخ  ییاذغ  داوم  ریاس  دـنراد ، هک  يربیفرپ  بیکرت  هب  هجوت  اب  اه  هویم  تاجیزبس و 
تلاح نیا  رد  دراد . دوجو  نیلوسنا  نافوت  مان  هب  يا  هدیدپ  ناسنا  ندب  رد  دـننک . یم  يریگولج  ییاذـغ  داوم  عیرـس  بذـج  زا  یـشراوگ 

تقیقح رد  هدش و  دراد ، ار  نوخ  دنق  ندروآ  نیئاپ  هفیظو  هک  نیلوسنا  نومروه  یناهگان  شیازفا  ببـس  يدنق  داوم  دح  زا  شیب  فرـصم 
ببـس تدم  زارد  رد  نوخ  نیلوسنا  حطـس  ندوب  الاب  دیآ . یم  نیئاپ  دنق  ینوخ  حطـس  ًاعیرـس  هدش و  هتخوس  هلـصافالب  هدش  فرـصم  دنق 
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تروص رد  تیعـضو  نیا  دراد . دوجو  قاچ  یتباید  نارامیب  رد  هک  تسا  يزیچ  نامه  نیا  دوش و  یم  نیلوسنا  هب  تمواـقم  ماـن  هب  یتلاـح 
ياه میزنآ  رثا  يولج  ییاذـغ  داوم  هطاحا  اب  ًالوا  اه  هویم  تاجیزبس و  هک  ارچ  دوش  یمن  هدـید  دـنق  اب  هارمه  ربیفرپ  ییاذـغ  داوم  فرـصم 

بکرم عون  زا  اه  هویم  دنق  هکنیا  هب  هجوت  اب  ًایناث  دوش و  یم  بذج  مضه و  یگتـسهآ  هب  ییاذغ  داوم  رد  دوجوم  دنق  هتفرگ و  ار  شراوگ 
تاجیزبس و . دوش یم  هتفرگ  يریـس  ماگنه  دوز  ساسحا  يولج  تیاهن  رد  هدـش و  بذـج  مضه و  رترید  هداس  ياـه  دـنق  هب  تبـسن  تسا 

ياه هویم  يا و  هملد  لفلف  یگنرف ، هجوگ  لثم  تاـجیزبس  عاونا  ریاـس  یگرب و  تاـجیزبس  دنتـسه .  C و  A ياه نیماتیو  يواح  اـه  هویم 
، یگنرف هجوگ  جیوه ، جانفـسا ، نوچ  اه  هویم  تاجیزبس و  زا  يرگید  هورگ  نینچمه  دنتـسه و   C نیماتیو يواح  توت  تابکرم و  هورگ 

تباث ًایوق  ار  نیماتیو  ود  نیا  یناطرس  دض  تارثا  طابترا  ریخا  تاقیقحت  دنتسه .  A نیماتیو زا  راشرس  عبانم  وله  لیلش و  ولآ ، درز  یبلاط ،
نیا يذـغم  داوم  زا  يرایـسب  دوش  یم  ثعاـب  ترارح  هک  ارچ  دوش  فرـصم  ماـخ  تروص  هب  تاـجیزبس  هک  دوش  یم  هیـصوت  . تسا هدرک 

ار دوخ  یلـصا  صاوخ  هدش و  هیزجت  نداد  ترارح  تروص  رد  اه  نیماتیو  زا  يرایـسب  دورب . نیب  زا  اه  نیماتیو  لثم  ییاذغ  داوم  زا  هورگ 
دینک ینوفع  دض  صوصخم ، ياه  لولحم  اب  هتـسش و  ار  اهنآ  ًامتح  اه  هویم  اه و  يزبس  فرـصم  زا  لبق  دـینک  یعـس  دـنهد . یم  تسد  زا 

ینوفع دض  ياه  لولحم  رگا  دنـشاب . یبورکیم  یلگنا و  فلتخم  ياه  يرامیب  ءاشنم  هتـسشن  ياه  هویم  تاجیزبس و  تسا  نکمم  هک  ارچ 
رد کمن  يروخ  ابرم  قشاق  تبسن ?  هب   ) کمن بآ  لولحم  زا  ییاذغ  داوم  زا  هورگ  نیا  يوشو  تسـش  يارب  دیناوت  یم  دوبن  سرتسد  رد 

ندب يارب  يدیفم  تابیکرت  ياراد  ناشتـسوپ  رد  اه  هویم  زا  يرایـسب  هکنیا  هب  هجوت  اب  . دینک هدافتـسا  هقیقد   ?? تدـم  هب  بآ ) ناویل  کی 
هک دراد  دوجو  بیـس  تسوپ  رد  نیتکپ  مان  هب  يا  هدام  لاثم  ناونع  هب  دـیروخب . تسوپ  اب  ار  اـه  هویم  رودـقملا  یتح  دـینک  یعـس  دنتـسه 

داوم سراـن ، تاـجیزبس  زا  یهورگ  اـه و  هویم  زا  یخرب  تسوپ  رد  هک  موش  روآداـی  تسا  رتـهب  اـجنیا  رد  دراد . یناطرـس  دـض  تیـصاخ 
نیا دوش . یگدرسفا  هلمجزا  یفلتخم  ياه  يرامیب  ببـس  تسا  نکمم  تدمزارد  رد  هک  دراد  دوجو  اه  تالـسیلاس  لثم  ییاز  تیـساسح 

دراد و دوجو  نیرپسآ  يوراد  رد  یعونصم  روط  هب  اه و  هناد  یخرب  سران و  یگنرف  هجوگ  ای  سران  بیس  تسوپ  رد  یعیبط  روط  هب  داوم 
ار هورگ  نیا  تسوپ  هکنیا  ای  درکن  فرـصم  سران  تروص  هب  ای  دـش  هدرب  ماـن  هک  ار  تاـجیزبس  اـه و  هویم  زا  لـیبق  نیا  دوش  یم  هیـصوت 

هدش قیقر  اهنآ  يذغم  داوم  تسا  نکمم  هک  ارچ  دینک  فرصم  يرتمک  بآ  زا  تاجیزبس  نتخپ  يارب  . درک فرـصم  هتـشادرب و  رت  میخض 
ثعاـب تسا  نکمم  زین  نآ  ندرک  زیرف  اـی  هدـش و  کـشخ  تروص  هب  تاـجیزبس  يرادـهگن  دورب . تسد  زا  زپ  تخپ و  دـنور  نیح  رد  و 

لولحماـن و تروص  هب  بآ  رد  دـنراد  هک  يربـیف  هب  هجوت  اـب  اـه  هوـیم  تاـجیزبس و  هکنیا  هرخـالاب  دوـش و  اـهنآ  دـیفم  صاوـخ  شهاـک 
زا اذغ  ندش  در  تعرـس  تیاهن  رد  هداد و  يرتشیب  يرپ  ساسحا  مکـش  هب  دنک و  یم  رت  هتـسهآ  ار  اذـغ  شراوگ  دـیآ ، یمرد  كانبـسچ 
هب تاـقیقحت  نیرخآ  قبط  تسا  رکذ  هب  مزـال  تسا . رثوم  رایـسب  تسوبی  زا  يریگولج  رد  تلع  نیمه  هب  دـهد و  یم  شیازفا  ار  اـه  هدور 

میروخب هویم  يزبس و  سپ  دوش . یم  اه  مناخ  رد  هنیـس  ناطرـس  زا  يریگولج  ثعاب  نژورتسا ، بذج  رد  تباقر  اب  تاجیزبس  هدـمآ  لمع 
. مینک نیمضت  ار  دوخ  تمالس  ات 

نوخ هیفصت  لماع  نیرتهب  لاقترپ 

تسا دیفم  ضارما  هیلک  يارب  هویم  نیا  هدش و  نوخ  هیفصت  ثعاب  ییاذغ  هدام  ره  زا  شیب  لاقترپ  فرصم 
عنام لاقترپ  تشاد : راهظا  بلطم  نیا  نایب  اب  ناریا ، یکـشزپ  مولع  دحاو  انـسیا  اب  وگو  تفگ  رد  هیذـغت  صـصختم  رف  ینیما  زابهـش  رتکد 

تسا . دیفم  رایسب  نیئارش  بلصت  هب  التبا  زا  يریگشیپ  نامرد و  رد  هدش و  اهگر  رادج  رد  نوخ  بوسر 
هویم نیا  فرصم  نینچمه ، درک : مالعا  دنک ، یم  يریگشیپ  نوخ  یشرت  نتفرالاب  زا  يریپ  نینـس  رد  لاقترپ  فرـصم  هک  نیا  مالعا  اب  يو 

دوش . یم  هیصوت  هدوب و  دیفم  تباید  هب  نایالتبم  يارب 
ضارما و هیلک  يارب  هویم  نیا  فرـصم  تفگ : تسناد و  نتوراک  نیماتیو ث و  زا  یفاـک  عباـنم  يواـح  ار  لاـقترپ  همادا  رد  رف  ینیمارتکد 
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تسا . دیفم  رایسب  دیدش  ياه  يزیرنوخ  داح و  تاجنشت  توبروکسا ، يرامیب  لرتنک  اصوصخ 
يرامیب نیا  نامرد  بجوم  تسوبی و  دـض  تیـصاخ  ياراد  ار  لاقترپ  تسوپ  هراـصع  فرـصم  ناـیاپ  رد  نینچمه  هیذـغت  صـصختم  نیا 

. تسناد

هفرس نامرد  رد  لسع  ریثات 

تحار باوخ  كدوک  دوش ، یم  ثعاب  تسا و  رثوم  رایـسب  كدوک  هفرـس  عفر  رد  باوخ  زا  لبق  لسع  يروخ  ياچ  قشاق  کـی  ندروخ 
دشاب . هتشاد  يرت 

يراجم تنوفع  رثا  رد  هک  ههام  ?? ات  نینـس ?  كدوک   ??? هرابرد  قیقحت  کی  یط  رد  اـکیرمآ  يایناولیـسنپ  تلاـیا  هاگـشناد  ناـققحم 
ناکدوک نیا  زا  رفن   ?? هب  دندرک . یم  هفرس  زور  تفه  ات  ناکدوک  نیا  دندروآ . لمع  هب  ییاه  شیامزآ  دندرک  یم  هفرس  یناقوف  یسفنت 

نیدلاو هک  دش  نیا  رب  رارق  سپـس  دشن . هداد  يزیچ  رگید  رفن   ?? هب  نافروتمورـستکد و  هفرـس  دـض  تبرـش  اه  نآ  زا  رفن   ?? هب  لسع و 
دنهد . شرازگ  ار  نامرد  تارثا  دندوب  هدرک  میظنت  ناققحم  هک  ییاه  مرف  ندرک  رپ  اب  ناکدوک 

ات اه  هفرـس  تدش  دادـعت و  شهاک  اب  لسع  دوب . نافروتمورتسکد  زا  رتشیب  رایـسب  لسع  ینامرد  رثا  هک  دندیـسر  هجیتن  نیا  هب  نادنمـشناد 
دنشاب . هتشاد  يرت  تحار  باوخ  دنتسناوت  نینچمه  ناکدوک  دوب . هدرک  کمک  نآ  عفر  رد  يدایز  دح 

رد نیا  دوش . یم  زیوجت  نافروتمورتسکد  الومعم  نآ  نامرد  يارب  تسا و  یناقوف  یسفنت  يراجم  تنوفع  میالع  نیرت  عیاش  زا  یکی  هفرس 
يوراد دـناوت  یم  لسع  روظنم  نیمه  هب  دراد . دوجو  يدایز  ياه  ثحب  ناکدوک  رد  وراد  نیا  یبناـج  ضراوع  دروم  رد  هک  تسا  یلاـح 

ياراد تنادیـسکا و  یتنآ  زا  راشرـس  یلوصحم  ناونع  هب  میدق  زا  گنر ، هریت  عون  زا  صوصخ  هب  لسع  دشاب . هفرـس  نامرد  يارب  يدیفم 
. دنک یم  دیئات  هفرس  عفر  رد  ار  لسع  دیفم  تارثا  قیقحت  نیا  نونکا  تسا . هدش  هتخانش  بورکیم  اب  هلباقم  ياه  یگژیو 

ياچ ییوراد  صاوخ 

عون یلو  دسر  یم  رتم  هد  هب  الومعم  اهنآ  تماق  دیور و  یم  ناتـسودنه  نیچرد و  نآ  یـشحو  عاونا  رد  هک  متـسه  يا  هچتخرد  گرب  نم 
نم هدافتـسا  دروم  تمـسق  دنک .  یمن  زواجت  نآ  دـق  رتم  ود  زا  دـننیچ  یم  ابترم  ارنآ  ياه  هناوج  اهگرب و  هک  نم  هتفای  شرورپ  یناتـسب و 

دسر . یم  شورف  هب  هایس  زبس و  ياچ  تروص  هب  نداد  وب  زا  سپ  هک  تسا  نم  ياهگرب 
درک و بضغ  دوخ  ناکیدزن  زا  یکی  رب  نیچ  ناروتارپما  زا  یکی  دـنیوگیم  هلمج  زا  دـنا .  هتفگ  يدایز  ياه  هناـسفا  نم  فشک  خـیراترد 

رایـسب هجیتن  رد  دوب و  نادرگرـس  اه  هشیب  اـه و  لـگنجرد  ناـبایب و  هوک و  رد  یتدـم  صخـش  نآ  دـننک  نوریب  رهـش  زا  ار  وا  داد  روتـسد 
تحص میالع  یتدم  كدنا  ردو  تخاس  دوخ  ياذغ  ارنآ  گرب  یگنسرگ  تیاغ  زا  دید .  یتخرد  يزور  دوب .  هدش  هرهچ  درز  فیعض و 

درک و لقن  ار  دوخ  لاوحا  روتارپما  ناکیدزن  زا  یکی  يارب  دمآ و  رهش  هب  هنایفخم  دیدرگ .  ابیز  زاب و  وا  هراسخر  گنر  دش و  رهاظ  وا  رد 
تلع زا  ندش  ایوج  زا  سپ  دش و  بجعتم  وا  هدش ي  ابیز  تروص  ندـید  زا  درک و  راضحا  ار  وا  روتارپما  دـیناسر ،  ضرع  هب  صخـش  نآ 

دومن .  هایگ  نیا  دیاوف  فارطا  رد  قیقحت  رومام  ار  ناکشزپ  زا  يا  هدع  نآ ، 
دسیون :  یم  هناسفا  نیا  رکذ  زا  سپ  دوخ  تارایتخا  باتکرد  یضاق  ازریم  میکح 

 . دـنک یم  فاص  ار  نوخ  دـهد و  یم  نیکـست  ار  نطاب  ترارح  نآ  هدرکمد ي  ندیـشون  یخلت .  كدـنا  اب  وبـشوخ ،  تسا  یهایگ  ياچ 
ياهراکش زا  یکی  تشوگ  دندوب  هتفر  راکش  هب  اتخ  یلاها  زا  یعمج  يزور  دنا :  هتفگ  حرـش  نیا  هب  نم  فصو  رد  زین  يرگید  هناسفا ي 

يارب هکنآ  زا  سپ  دـنتفر .  راکـش  لابند  هب  هبترم  ود  دـندناشوپ و  ياچ  هتوب ي  ياه  هخاش  اب  ارنآ  يور  هتخیر و  یفرظ  ردو  هتخپ  ار  دوخ 
هک دنتـسناد  ناحتما  قیقحت و  زا  سپ  اهنآ  دنتـشاد  راهظا  ابطا  دزن  ار  رما  نیا  نوچ  هدش و  هل  اهتـشوگ  مامت  دـندید  دـندش ،  عمج  ندروخ 
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دراد .  رثا  تابوبح  تشوگ و  نتخپ  دوز  ماعط و  اذغ و  مضه  رد  نم ،  هایگ  کشخ  ياهگرب 
یلخاد ياچ  هب  هدش  هتشاک  ناجیهال  اصوصخم  ناردنزام و  نالیگرد و  زین  ناریارد  تسا و  ناتـسودنه  نیچ و  نم  هیلوا ي  هاگداز  يراب 

بوغرم نم  لوـصحم  اـب  دـشاب  یناشفـشتآ  یجورخ و  ياهگنـس  ياراد  هک  تسا  ینیمز  نم  تشک  يارب  نیمز  يرتـهب  دـشابیم .  فورعم 
دراد . روئولف  زلف  هبش  هب  جایتحا  نم  هایگ  اریز  دشاب .  دیفمو 

روئولف ياراد  نیمز  ندوب  یجورخ  تلع  هب  نآ  هدروآرف ي  دریگیم و  تروـص  قـیمع  ياـه  هرد  فاکـش  رد  ـالومعم  نیچ  رد  يراـکیاچ 
ینیچ ياچ  لصا  نیا  يور  تسا . تادوجوم  همه ي  یقیقح  کلام  كاخ  هک  دندقتعم  ینیچ  ناییاتسور  رگید  فرط  زا  و  تسا ،  يدایز 

هطقن ي دـنچ  تالوصحم  طـقف  تسا  ریقف  هداـعلا  قوف  دـیفم  رـصنع  نیا  نتـشاد  ثیح  زا  یلخاد  ياـچ  هدوب و  روئولف  زلف  هبـش  زا  راـشرس 
تسا .  دصرد  مرگ  یلیم  ات 3  یناتسهوک 

ياههوک زا  هک  تسا  يراج  ییاه  هناخدور  نیچ  رد  اریز  تسا ،  اه  هناخدور  نایغط  زا  دافتـسا  نیچ  ياچ  رد  روئولف  يدایز  لـیلد  نیمود 
نهپ اهراز  تشکرد  ار  يال  لگ و  يرادـقم  نایغط  ماگنه  تسا و  يراک  ياچ  عرازم  زا  رتالاب  اـهنآ  رتسب  هتفرگ و  همـشچرس  یناشفـشتآ 

هب يالو  لگ  نآ  نایغط  تردن  هب  تسا  يراج  اهراز  تشک  زا  رت  نییاپ  یحطـس  رد  دور  دیفـس  هناخدور  ناجیهال  رد  نوچ  دـنیامن و  یم 
دشاب یم  روئولف  زلف  هبش  زا  راشرس  اوه  نیمز و  بآ و  تسا و  یناشفـشتآ  ریازجلا  عمجم  رد  ياچ  عرازم  نپاژ  رد  دناسر .  یم  عرازم  نیا 

 . دننکیم فرصم  دوک  ناونع  هب  ارنآو  هداد  صاصتخا  یهام  درآ  نتخاس  هب  ار  یهام  دیص  زا  يرادقم  اه  ینپاژ  رگید  فرط  زا  و 
نآ هدروآرف ي  هدوب و  ینغ  زلف  هبش  نیا  هب  تبسن  ینپاژ  ياچ  هک  تسا  یفاک  تسا  روئولف  يدایز  رادقم  ياراد  هک  یهام  درآ  زا  هدافتسا 
زبس ياچ  تسا .  یهام  درآ  لثم  رادروئولف  ياهدوک  زا  هدافتسا  هلیـسو  نیرتهب  یلخاد  ياچ  ندش  بوغرمو  حالـصا  يارب  دوش .  بوغرم 
یم هایـس  ياچ  اهنآ  لوصحم  ؛  دنوش ریخبت  هدنام و  یتدم  ياچ  ياهگرب  نوچ  دیآ و  یم  لمع  هب  گربمد  نودب  هزات  ياهگرب  نداد  وب  زا 

صاوخ نتـشاد  رظن  زا  یلو  هدوب  روآ  راردا  هدوـب و  هدـعم  يوـقم  كرحم و  نم ،  هداد  وـب  ياـهگرب  رازه  هد  اـت  جـنپ  هدرکمد ي  دـشاب . 
هدعم و زغم و  يوقم  نم  دنشونیم .  یگتسخ  عفر  يارب  يداع و  هباشون ي  کی  دننام  ارنآ  الومعم  هکلب  دوش ،  یم  لامعتـسا  رتمک  روکذم 

یم ورف  ار  هدـعم  باهتلا  منک  یم  مارآ  ار  دردرـس  مهد –  یم  نیکـست  ار  یگنـشت  هدوب  روآ  طاشن   ، منک یم  دایز  ار  راردا  مشاـبیم و  هاـب 
نیب زا  ار  ناهد  دـب  يوب  منکیم .  کمک  ندـب  ياه  هتخای  قامعارد  هیودا  بذـج  هب  منک و  یم  فاص  ار  راـسخر  گـنر  نوخ و  مناـشن ، 

تـسا دـیفم  نم  مکرادـقم  بلق  ضارماو  ناـقفخ  تهج  تسین .  رثا  یب  زاـیپ  ریـس و  يوب  ندرب  نیبزا  رد  نم  کـشخ  اـصوصخم  مربـیم ، 
هدایز منکیم ،  يریگولج  اهنادند  یگدیسوپ  زاو  هدرک  تیوقت  ار  اهناوختسا  نادند و  يانیم  روئولف  زلف  هبش  نتـشاد  تلع  هب  رتمهم  همهزاو 

 . دنیامن یم  ادیپ  رتمک  یگدروخ  مرک  هدش و  بارخ  رترید  درز  ياهنادند  یلو  هدرک  درز  ار  نادند  گنر  نم  ندروخرد  يور 

تسا هداوناخ  یتمالس  نیمضت  ایوس  زا  هدافتسا 

زورترآ و تباید ، یبلق ، ياهيرامیب  لیبق  زا  نوگانوگ  ياهيرامیب  هب  دارفا  التبا  زا  ایوس  رد  ندب  يرورـض  دیفم و  نوگانوگ  داوم  دوجو 
. دنکیم يریگولج  ناطرس 

یکی ایوس  دوزفا : هراب  نیا  رد  ناراگنربخ  هاگشاب  راگنربخ  اب  وگتفگ  رد  ینامرد  میژر  هیذغت و  صصختم  يرهظم  نیدلاءایض  دیـس  رتکد 
دوجو وگتفگ  ثحب و  ریخا  لاس  دـنچ  رد  دارفا  ییاذـغ  هماـنرب  رد  نآ  هدافتـسا  نآ و  رد  دوجوم  داوم  دروم  رد  هک  تسا  ییاذـغ  داوم  زا 

یلیم  4/8 رفسف ، مرگ  یلیم   550 میسلک ، مرگ  یلیم   226 یبرچ ، مرگ   7/17 نیئتورپ ، مرگ   34 بآ ، مرگ  يواح 10  ایوس  هناد  کی  دراد ،
. تسا  B3 نیماتیو مرگ  یلیم  نیماتیو ب2 و 2/2  مرگیلیم  نیماتیو B1 و 30/0  مرگ  یلیم  نیماتیو A و 1/1  دحاو   80 نهآ ، مرگ 

یکی تسا و  ینغ  نیئتورپ  رظن  زا  هایگ  نیا  تسا ، یبرچ  اهترادیهوبرک و  نیئتورپ ، یلصا  ییاذغ  هدام  عون  يواح 3  ایوس  : داد همادا  يو 
نغور درادن و  يرـضم  یبرچ  عون  چـیه  ایوس  تسا ، درف  یتمالـس  نیمات  رد  يدایز  دـیاوف  ياراد  هک  تساهنالف  ووزیا  زا  بوخ  عبانم  زا 
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. تسا هدشن  عابشا  ياهیبرچ  ءزج  نآ 
رد دوجوم  ياههنیمآ  دیـسا  دوشیم ، ندب  رد  ( HDL  ) بوخ لورتسلک  شیازفا  ثعاب  ایوس  اب  یناویح  تـالوصحم  نیزگیاـج  : تفگ يو 

حیحـصت ار  لورتسلک  مسیلوباتم  زتنـس و  تسا  رداق  تسا  یهایگ  ياهنیئتورپ  ریاس  یناویح و  ییاذـغ  عبانم  زا  توافتم  هک  اـیوس  نیئتورپ 
نیا هک  تسا  نووالفوزیا  يدایز  ریداقم  يواح  اـیوس  اریز  درک ، هراـشا  تاتـسورپ  درکلمع  دوبهب  هب  ناوتیم  اـیوس  رگید  دـیاوف  زا  دـنک ،

. تسا تاتسورپ  رد  یناطرس  هدغ  داجیا  زا  يریگولج  رد  رثوم  هتسجرب و  نادیسکا  یتنآ  عون  کی  هدام 
، تسا رثوم  ینوخ  مک  زا  يریگولج  وم و  تسوپ و  یتمالـس  يارب  ییاذغ  هدام  عون  نیا  رد  دوجوم   E نیماتیو درک : دیکات  يرهظم  رتکد 

هدور ناطرس  زورب  زا  دوشیم و  گرزب  هدور  درکراک  شیازفا  دیریسیلگ و  يرت  لورتسلک و  شهاک  نزو ، شهاک  ثعاب  نآ  دوجوم  ربیف 
، تسا يژرنا  هدـنهد  شیازفا  يریگوـلج و  یبـصع  ياـهيرامیب  یگتـسخ و  زا  نآ  رد  دوـجوم   B1 نیماـتیو دـنکیم ، يریگولج  گرزب 

بلـصت نوخ و  ندش  هتخل  زا  دراد و  بلق  تالـضع  رب  صوصخ  هب  ینوخ  ياهگر  ناوختـسا و  رب  دـیفم  تارثا  ایوس  رد  دوجوم  میزینم 
. دنکیم يریگولج  نایرش 

لولحم تروص  هب  ایوس  ياهلمکم  ایوس و  لیجآ  ایوس ، هناوج  ایوس ، درآ  ایوس ، ریـش  نوچمه  ایوس  يواح  داوم  هزورما  درک : دیکات  يو 
ییاذغ هدام  نیا  دیاوف  زا  دننک و  فرـصم  داوم  نا  زا  دنناوتیم  دوخ  هقئاذ  بسحرب  دارفا  تسا و  دوجوم  رازاب  رد  صرق  ای  رگید  داوم  رد 

. دنربب هرهب 

هب هویم  زا  ییاهیتسناد 

تـسوپ كورچ  نیچ و  ندرب  نیب  زا  يارب  نم  تسوپ  دـیورب .  يدـعم  ضارما  اب  هزرابم  هب  نم  شآ  متـسه و  فلتخم  ياـه  نیماـتیو  عبنم 
 . دینک زیوجت  ارم  سفن  گنت  هنیس و  یمرن  يارب  تسا .  دیفم 

نم ینیتال  مان  رد  تسا و  ناریا  نم  هیلوا  هاگداز  دنناوخ .  یم  لجرفـس  ارم  بارعا  دـنیوگ .  یم  مه  یبآ  یهب و  نم  هب  تسا ،  هب  نم  مسا 
ارنآ هک  تسا  يدـنویپ  نم  عون  نیرتـهب  متـسه .  شوخیم  نیریـش و  شرت –  یلگنج –  عاونا  ياراد  نم  دروخ .  یم  مشچ  هب  یناریا  هملک 

هنادهب ي یلو  تسین ،  ندروخ  لباق  دنناوخ .  یم  لاغـش » هب   » ارنآ تسا و  سگ  نم  یلگنج  عون  دنـشاب .  هدرک  دـنویپ  کلازلاز  هنت  يور 
يارب ور  نیا  زا  متسه و  ننات  کهآ و  کهآ  ياراد  هدوب  يا و پ6  ب و  ياه آ - نیماتیو  ياراد  نم  تسا .  يدـنویپ  هناد ي  زا  رتهب  نآ 
هلیـسو هب  هک  نم  هویم  بآ  تسا .  ضباـقو  يوقم  نم  هتخپ  هدـناشوج و  بآ  مشاـب .  یم  یبوـلطم  ياذـغ  قد  لـس و  ضارما  هب  ناـیالتبم 

هب هک  نم  هداس ي  تبرش  تسا .  رثوم  مکـش  ندرک  کچوک  رد  دنک و  یم  یلاخ  ار  مکـش  لبط  هدوب  نیلم  دوش ،  هتفرگ  يراشف  نیـشام 
 . دـیامن یم  رورـس  داجیا  هدوب و  هدـعم  بلق و  يوقم  ومیل  هب  تبرـش  دـشاب و  یم  دـیفم  هدور  مرو  نامرد  يارب  تسا .  فورعم  هب  تبرش 

ینوخ و لاهـسا  هجلاعم  يارب  نم  هویم ي  بآ  دشاب . یم  نآ  ياتمه  زین  هب  شروخو  تسا  يدـعم  ضارما  يارب  ییاراوگ  ياذـغ  نم  شآ 
هدزناپ ارم  هویم ي  تسوپ  رگا  دهد  یم  نیکست  ار  هفرس  رتیل  رد  مرگ  یـس  نم  هفوکـش ي  يدرکمد  تسا و  هدش  زیوجت  يدعم  يزیرنوخ 

درب . یم  نیب  زا  ار  كورچ  نیچ و  دنهد  شلام  ار  تروص  نآ  بآ  اب  و  دننک ،  سیخ  لکلا  رد  زور 
یم نم  هدناشوج ي  بآ  اب  مزاس .  رادـیاپ  ار  یناوج  منک و  تیوقت  ار  باصعا  هک  تسا  هدـش  ببـس  نمرد  ياه ب و پ  نیماتیو  دوجو 

هدعم يوقم  هدننک و  رورسم  نم  نیریش  عون  تسا .  نیریـش  زا  رتهب  هدعم  تیوقت  رد  نم  شرت  عون  تسـش .  ار  محر  هدور و  هدعم و  ناوت 
رامخ و یق و  يزیرنوخ و  عناـم  نم  هویم ي  هراـصع  تسا .  لهـسم  هب  ندروخ  رد  يور  هداـیز  دـنک .  یم  داـیز  ار  باـشیپ  تسا  غاـمد  و 

ندییوب تسا . هکـسکس  ثعاب  شوخیم  شرت و  هب  ندروخ  رد  يور  هدایز  هک  تسا  دقتعم  ناریا  میدـق  ناکـشزپ  زا  یکی  تسا .  یگنـشت 
هویم ندروخ  دـنک .  یم  نامرد  ار  هدـعم  يزیرنوخ  دروآ و  یم  دـنب  ار  یق  تسا .  یناـسفن  یناویح و  حور  تیوقت  ثعاـب  نم  رطعم  عاونا 
دیفم هدعمو  دبک  تیوقت  ینیب و  شزیربآ  رـس و  درد  نیکـست  ساوسو و  هجلاعم  حیرفت و  تهج  نآ  نیریـش  باداش و  اصوصخم  نم  ماخ 
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یم نیکست  ار  هدعم  باهتلا  دیامن و  یم  هجلاعم  ار  ناقری  درب .  یم  نیب  زا  ار  ناهد  دب  يوب  نم  هویم ي  دنک . یم  دایز  ار  اهتشا  دشاب .  یم 
هک يدح  هب  دییامن  يرونت  شتآ  ریز  ارم  هویم ي  رگا  تسا .  دیفم  تسا و  هدش  هیـصوت  هدـعم  يالاب  تمـسق  درد  نیکـست  يارب  و   . دـهد
هب هتـشادرب و  ار  اه  هناد  هدرک و  یلاخ  ار  ارم  هویم  طسو  رگا  اصوصخم  دـنک  یم  هجلاعم  ار  نمزم  لاهـسا  دـیروخب  دوش و  هریت  نآ  گنر 

نکـسم دـنک .  یم  هجلاعم  ار  لاهـسا  دروآ و  یم  دـنب  ار  یق  هدوب ،  هدـعم  ضباق  نم  شرت  عون  بر  دنـشاب .  هتـشاذگ  ایوبزوج  نآ  ياـج 
ضباق و هنیس –  نکسم  نم  هزات  هفوکش  دور .  یم  راک  هب  یق  زا  يریگولج  يارب  عانعن  ْبآ  اب  نم  يابرم  تسا .  هدعم  ترارح  یگنـشت و 

ناـمرد ندرک و  مرن  تهج  نم  هویم  ياـبرم  دراد .  وکین  يرثا  و  هدوب ،  هدـعم  غاـمد و  بلق ،  يوقم  تسا .  ندرک  یق  رـس و  درد  نکـسم 
عفاـن مشچ  مرو  اـصوصخم  مرگ  ياـهمرو  ندرب  ورف  تهج  نم  تخرد  گرب  هویم و  دامـض  دـشاب .  یم  شخب  دوـس  سفن  گـنت  هفرس و 

هجلاـعم تهج  ییاـهنت  هب  نم  گرب  دامـض  دومن .  هدافتـسا  یمـس  تارـشح  شین  لـحم  شزوس  عفر  يارب  ناوت  یم  دامـض  نیا  زا  تسا . 
ارم هویم ي  بآ  هچنانچ  تسین ،  بوخ  زاوآ  ولگ و  يارب  تسا و  ضباق  رایـسب  نم  تسوپ  يور  كرک  دشاب .  یم  دیفم  یکرچ  ياهمخز 

دراد اسآ  هزجعم  رثا  هدعم  مخز  لاهسا و  هجلاعم  تهج  نآ  هیقنت ي  دییامن ،  ظیلغ  ارنآ  هتخیر و  نوتیز  نغور  رد 

تباید نامرد  يارب  هلیلبنش 

. تسارثوم تباـید  زا  یـشان  يازدرد  تالکـشم  یخرب  شهاـک  رد  هلیلبنـش  گرب  یبآ  هراـصع  زیوجت  دـهد : یم  ناـشن  تاـقیقحت  جـیاتن 
رد دهاش  هاگشناد  یکـشزپ  هدکـشناد  يژولویزیف  نارایداتـسا  يدابآ ، فجن  یلیلخ  نسحم  يودهم و  ظعاو  اضر  دمحم  ینغور ، دادرهم 

نیسوتوزوتپرتسا طسوت  هدش  اقلا  يدنق  تباید  هب  التبم  رن  ییارحص  ياه  شوم  رد  هلیلبنش  گرب  یبآ  هراصع  کیزژلانآ  رثا  شهوژپ  نیا 
دنا . هداد  رارق  یسررب  دروم  نمزم  داح و  زاف  ود  یط  رد  نیلامراف  نومزآ  زا  هدافتسا  اب  ار 

هب یفداصت  روط  هب  اه  شوم  دش . هدافتـسا  مرگ   ??? ات   ??? ینزو  دودـحم  رد   wistar داژن رن  ییارحـص  ياه  شوم  زا  قیقحت  نیا  رد 
هورگ تبثم ،) لرتنک   ) تالیـسیلاس میدـس  هدـننک  تفایرد  لرتنک  هلیلبنـش ، گرب  یبآ  هراصع  اـب  ناـمرد  تحت  لرتنک  لرتنک ، هورگ  جـنپ 

يوراد زا  تاناویح  ندرک  یتباید  يارب  تسا ، ینتفگ  دـندش . میـسقت  هلیلبنـش  گرب  یبآ  هراصع  اب  هدـش  ینامرد  یتباـید  هورگ  یتباـید و 
. دش هدافتسا  مرگولیک  رب  مرگ  یلیم   ??? نازیم  هب  زود  کت  تروص  هب  نیسوتوزوتپرتسا 

دوش یم  میسلک  بذج  عنام  يویک 

دوش . یم  ارفص  هسیک  اه و  هیلک  ریظن  ییاضعا  رد  هضراع  زورب  ثعاب  يویک  دهد  یم  ناشن  تاقیقحت 
يا هدام  ياراد  هویم  نیا  هک  دنا  هدیسر  جیاتن  نیا  هب  هدش  ماجنا  ياه  یسررب  رد  ناققحم  اما  دراد ، یناوارف  يا  هیذغت  صاوخ  يویک  هویم 

اه و هیلک  ریظن  ییاضعا  رد  هضراع  زورب  ثعاب  هدـنامیقاب و  ندـب  تاعیام  رد  دوش  یم  ندـب  دراو  یتقو  هک  یبیکرت  تسا  تالازگا  ماـن  هب 
دوش . یم  ارفص  هسیک 

نآ رب  نوزفا  دوـش . فرـصم  طاـیتحا  اـب  دـیاب  دنتـسه  ارفـص  گنـس  هیلک و  گنـس  دعتـسم  هک  يدارفا  يارب  هوـیم  نیا  تسا ، رکذ  ناـیاش 
. دوش یم  مه  میسلک  بذج  عنام  هدام  نیا  رد  دوجوم  تالازگا 

اهنا صاوخ  ياچ و  عاونا  اب  ییانشآ 

ياچ عاونا  صاوخ و 
مد ناـمز  میزیریم - ياـچ  يور  سپـس  دارگ ) یتناـس  هجرد   ) ??? هدـناسر  شوـج  هجرد  هـبار  بآ  هایـس : ياـچ  ندرک  مد  یگنوـگچ  * 

ار نیئفاک  كرحم  رثا  هدـش و  دازآ  جـیردتب  ياچ  نینات  نآزا  سپ  اریز  ددرگ - هقیقد  زا ?  رت  ینالوط  هیناث و   ?? زا  رتمک  دـیابن  ندیـشک 
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. دنکیم خلت  زین  ار  ياچ  معط  یثنخ و 
الاب زبس  ياچ  تیفیک  هچ  ره  الومعم  دـشاب . دارگ  یتناس  هجرد   ?? - ?? دـیاب  تلاح  نیا  رد  يآ  يامد  زبس : ياچ  ندرک  مد  یگنوگچ  * 
کی نورد  يروق  نداد  رارق  اب  لبق  زا  ياچ  ندرک  مد  زا  شیپ  ياچ  يروق  تسا  رتهب  احیجرت  دشاب . رتمک  دشابیم  زین  بآ  يامد  دـشاب  رت 

. ددرگ مرگ  غاد ، بآ  يواح  هساک 
یتناس هجرد   ??? - ?? دیابیم  ياچ  عون  نیا  رد  بآ  يامد  اما  دشابیم  زبس  ياچ  ندرک  مد  دـننامه  گنالوا : ياچ  ندرک  مد  یگنوگچ  * 

. دشاب دارگ 
(TEA INFUSER  ) رزوـیفنیا ماـنب  يا  هلیــسو  زا  دــیناوتیم  يروـق  نورد  ياـچ  ياـه  هلاـفت  ندــش  ش  ـــ زا پـخ ير  ـ یگوـل يار جـ بـ * 

یم يروق  نورد  س  ـــ پـس ـتـه و  خیر نآ  نورد  ندرک  مد  ما  ـگـ نه ار  يا  ــ تسا و چ کبـشم  یلاـخ  وـت  هرک  کـی  هک  دـینک  هداـفت  ــــ ـسا
. میزادنا

ياچ هدنهد  لیکشت  تابیکرت 
. نیئفاک ?-

تارثا دشابیم . دوجوم  هایس  مه  زبس و  ياچ  رد  مه  هک  دراد  نیئفاک  نوچمه  يراتخاس  هدام  نیا  (: THEOPHYLLINE  ) نیلیفویت ? - 
: زا تسا  ترابع  ندب  رد  نآ 

نابرـض شیازفا  بلق ، تالـضع  ییاراک  يریذـپ و  ضابقنا  شیازفا  اه ، هیلک  نوخ  نایرج  شیازفا  هیر ، ياـه  هژیاـن  تالـضع  ندرک  لـش 
. یباهتلا دض  تارثا  نوخ و  راشف  شهاک  بلق ،

کی دشابیم . ناسنا  يزکرم  یبصع  متـسیس  یـشخب  مارآ  ندـب  رد  نآ  رثا  هک  دـشابیم . هزم  خـلت  لونف  یلپ  کی  (: TANNIN  ) نینات ? - 
. دنکیم تعنامم  نهآ  هژیو  هب  یندعم  داوم  بذج  زا  هک  تسا  نیا  ننات  بیع 

. دـهدیم لیکـشت  نینایت  ار  ياچ  هنیمآ  دیـسا  نازیم  نیرتشیب  اما  دراد  دوجو  دیـسا  ونیمآ  نیدـنچ  ياـچ  رد  (: THEANINE  ) نینایت ? - 
. تسا هدام  نیمه  دوجو  رطاخ  هب  ياچ  معط  هدمع 

دوجو هایـس  زبس و  ياچ  رد  نیچتاک  تسا . دـنمدوس  رایـسب  یتمالـس  يارب  هدوب و  دـیفم  رایـسب  هداـم  نیا  (: CATECHIN) نیچتاک ? - 
: زا دنترابع  ندب  رد  نآ  تارثا  دشابیم . رتشیب  زبس  ياچ  رد  نآ  نازیم  اما  هتشاد 

نوخ و راشف  نتفای  شیازفا  زا  يریگولج  يوق ، سوریو  یتنآ  کیتویب و  یتنآ  کی  نوخ ، لورتسلک  هدنهد  شهاک  دشابیم ، ناطرـس  دض 
. نوخ دنق  نتفای  شیازفا  زا  يریگولج 

یـس نیماتیو  تسا . دـیفم  رایـسب  ندـب  يارب  هک  دـشابیم  يوق  نادیـسکا  یتنآ  کی  يا  نیماـتیو  : E,C,B COMPLEX ياـهنیماتیو ? - 
مــسیلوباتم هـب  دــنکیم  کـمک  سکلپمک  نیماـتیو ب  دــهدیم . لـیلقت  زین  ار  یگدروخامرــس  میـالع  هدوـب و  سرتـسا  هدــنهد  شهاـک 

. اهتاردیهوبرک
هدرک و يریگـشیپ  ناهد  دـب  يوب  داـجیا  زا  دـیئوناوولف  نادـند و  ماکحتـسا  رد  دـیارولف  (: FLAVONOID  ) دـیئوناوولف دـیارولف و  ? - 

. دنکیم میکحت  ار  ینوخ  قورع  هراوید  نینچمه 
. دشابیم زین  دیئونتاراک  دیپیل و  تاردیهوبرک ، ربیف ، يواح  ياچ  نینچمه  ? - 

؟ شخب مارآ  کی  ای  تسا و  كرحم  کی  ياچ  * 
هدش هتساک  نآ  ندوب  كرحم  تیصاخ  زا  جیردتب  تدم  نیا  زا  سپ  اما  دراد  كرحم  رثا  ندیـشک  مد  زا  هقیقد  زا ?  شیپ  ات  ياچ  ود . ره 
. ددرگیم لدبم  شخب  مارآ  کی  هب  الماک  ياچ  ندیشک  مد  زا  هقیقد  تشذگ ?  زا  سپ  ددرگیم . هدوزفا  نآ  یشخب  مارآ  تیصاخ  هب  و 

تروص نآ  ياهگرب  يور  نویسادیسکا  لمع  هکنآ  ببسب  زبس  ياچ  اما  دنـشابیم  دیفم  ناسنا  یتمالـس  يارب  زبس  هایـس و  ياچ  عون  ود  ره 
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. تسا رتشیب  هایس  ياچ  زا  شتیصاخ  هتفرگن 
ندب یتمالس  يارب  ياچ  دیاوف 

. ازنالوفنآ یگدروخامرس و  يدوبهب  عیرست  میالع و  نیکست  يریگشیپ ، ? - 
. ناهد دب  يوب  زا  يریگشیپ  ? - 

. مود عون  تباید  تارثا  شهاک  يریگشیپ و  ? - 
. از تیساسح  داوم  میالع  شهاک  ? - 

. نوسنیکراپ هضراع  میالع  شهاک  ? - 
. دهدیم شهاک  ندب  رد  ار   HIV سوریو تنوفع  شرتسگ  ? - 

. دشابیم ندب  تاعیام  لداعت  هدننک  ظفح  ? - 
. سرتسا یگتسخ و  عفر  ? - 

. زورترآ يرامیب  درد  مایتلا  يریگشیپ و  ? - 

. ناوختسا یکوپ  هضراع  زا  يریگشیپ  ?? - 
. دهدیم شهاک  ار  دروآ  یم  دراو   DNA هب راگیس  هک  ییاهبیسآ  ?? - 

. يریپ دنور  هدننک  دنک  ?? - 
. نوخ ندش  هتخل  زا  يریگولج  ?? - 

. يرتکاب دض  سوریو و  دض  کی  ?? - 
. نزو شهاک  هب  کمک  مسیلوباتم و  شیازفا  ?? - 

. ندب ینمیا  متسیس  ییاراک  شیازفا  ?? - 
. دراد یباهتلا  دض  تارثا  ?? - 

 . لورتسلک نوخ و  راشف  لرتنک  نوخ و  هیفصت  ?? - 
 . یتسوپ تالالتخا  زا  يریگشیپ  ?? - 

تیوقت ورین ، دـیدجت  ساسحا  یگدولآباوخ ، عفر  نوخ ، شدرگ  رد  تعرـس  یـسفنت ، تاکرح  عیرـست  ثعاب  ياـچ  هدرکمد ? فرـصم 
مـسآ یبلق و  ياهيرامیب  نرگیم ، یبصع ، فعـض  یگتـسخ ، ماگنه  ار  ياـچ  ورنیا  زا  دوشیم  قیرعت  اذـغ و  رتهب  شراوگ  يرکف ، يورین 

. دومن زیوجت  ناوتیم 
یضعب یبلق و  هلمح  هتکس ، لثم  هدمع  نمزم  ياهیرامیب  یخرب  رطخ  شهاک  رد  تسا  نکمم  ياچ  هدش  صخـشم  هزورما  ياهـشهوژپ  رد 

رد یتاقیقحت  زکرم  کی  رد  عقاو  اکیرما ، تشادـهب  هسـسوم  هیاپ  دـنلب  وضع  رگربسیاو ، ناـج  رتکد  ار  بلطم  نیا  دـشاب ، دـیفم  اـهناطرس 
. دنکیم مالعا  كرویوین 

بآ زا  سپ  ياچ  نوچ  تسایند  مامت  مدرم  يارب  یبوخ  رایسب  رابخا  اهنیا  دنک ؛ يریگولج  اهنادند  یگدیـسوپ  زا  دناوتیم  ياچ  ندیـشون 
. دوشیم هدیشون  ایند  رد  ياچ  ناجنف  درایلیم  کی  هنازور  تسایند و  رد  یندیشون  نیرتفرصم  رپ 

یمیدق يازيژرنا  شخبافش و 
هب ییادوب  نابهار  لبق  لاسرازه  زا  شیب  تسا . هدش  یقلت  شخبافش  نوجعم  کی  ناونع  هب  ياچ  خیرات ، رـسارس  رد  اهگنهرف  يرایـسب  رد 

. دنکیم کمک  اهنآ  ندنام  رادیب  هب  ییوپنورد  نامز  رد  هک  دندوب  دقتعمو  دندیشونیم  ياچ  یبهذم  لیالد 
زین نآ  يارب  اضاقتو  ياچ  مسیدوب ، شرتسگ  اب  هارمه  تسا و  شخب  افـش  ياـهورین  ياراد  ياـچ  دـندوب  دـقتعم  نینچمه  ییادوب  ناـبهار 
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هب بهار  کی  هک  دوب  هتفرگ  رارق  گرم  هناتـسآ  رد  يروخرپ  رثا  رد  نوگوش "  " مانب مهدزیـس  نرق  ینپاژ  ناگرزب  زا  یکی  تفای . شیازفا 
. دنروایب يور  ياچ  ندرک  مد  هب  رتشیب  نپاژ  مدرم  ات  دوب  یفاک  نیمه  ، درک ادیپ  دوبهب  وا  درک و  هیصوت  ياچ  میژر  وا 

ياـهیرتکاب هدیـشوج  بآ  هک  تسا  نیا  هدوـب  رثوـم  دارفا  یگدـنز  تاـجن  رد  هتـشذگ  نارود  رد  ياـچ  هدرک  مد  هک  نیا  لـیالد  زا  یکی 
ياچ ناجنف  جنپ  راهچ  هنازور  هک  ینادرم  يارب  يزغم  هتکس  رطخ  ، دنله رد  هدرتسگ  قیقحت  کی  جیاتن  ساسارب  هدربیم . نیب  زاار  ازیرامیب 

شهاک ار  کلهم  یبلق  تالمح  ياـچ ، داـیز  فرـصم  درک  مـالعا   ???? لاـس  رد  رگید  قیقحت  کـی  تسا . رتمک  دـصرد   ?? دنـشونیم 
. دهدیم

هب رجنم  هک  نوخ  كانرطخ  ياههتخل  داجیا  زا  ياچ  هک  دیـسر  هجیتن  نیا  هب  یکـشزپ  هسردـم  کی  يریگـشیپ  زکرم  ریدـم  ستلوف  ناـج 
فرـصم یخرب  نوخ  راشف  نوخ و  یبرچ  حطـس  هک  دهدیم  ناشن  زین  تاعلاطم  ریاس  دنکیم . يریگولج  دوشیم  هتکـس  یبلق و  تالمح 
هاگتـسد لثم  اهناطرـس  یـضعب  زا  تسا  نکمم  ياچ  هک  داد  ناشن  تاناویح  دروم  رد  قیقحت   ?? زا  شیب  تسا . رت  نییاپ  ياـچ  ناگدـننک 

. دنک يریگولج  تسوپ  سفنت و  هاگتسد  ، شراوگ
هراچ هار  کی  اهیزبس  هویم و  يرادـقم  ندروخ  اب  هارمه  ياچ  ندیـشون  هک  دـنکیم  راهظا  دـش  هراـشا  يو  ماـن  هب  رتشیپ  هک  رگربسیاو " "

فرصم هک  دنتفایرد  دنلیولک "  " رد " نرتسو سیک   " تظافح هاگـشناد  ناققحم  دشاب . اهناطرـس  یخرب  رطخ  شهاک  يارب  ناسآ  نازرا و 
. دنکیم يریگولج  تسوپ  ناطرس  هب  رجنم  یگتخوس  باتفآ  زا  دصرد   ?? ات  ياچ 

رکذـت نادنمـشناد  دوب ". دـهاوخ  باتفآ  ربارب  رد  تسوپ  تظفاحم  ياـههار  زا  یکی  ياـچ  هدـنیآ  رد  : " دـنیوگیم تسوپ ،  نیـصصختم 
. تساهیرامیب لماوع  ندوب  نوگانوگ  لیالد  هب  دشاب  ظفاحم  اهناطرس  یخرب  ربارب  رد  تسا  نکمم  ياچ  هک  نیا  دنهدیم ،

تاعلاطم رد  . دـنک يریگولج  اهنآ  یگدیـسوپ  زا  دایز و  ار  اهنادـند  تمواقم  دـناوتیم  تسا ، دـیارولف  يواح  ياچ  نوچ  هکنیا  ماـجنا  رس 
ثعاب دنناوتیم  هک  ار  ینادند  ياهیرتکاب  یخرب  ینادند  كالپ  لیکشت  زا  يریگـشیپ  اب  ياچ  هک  دندرب  یپ  ینپاژ  ناققحم  یهاگـشیامزآ 
همدـص زا  ار  ناـسنا  ياهلولـس  هک  دنتـسه  یئاهنادیـسکا  یتـنآ  هک  تسا  لـنف  یلپ  عاونا  ياراد  ياـچ  دـنکیمدوبان . دـنوش ، هثل  يراـمیب 

نیا يالاب  حوطـس  دسر  یم  رظن  هب  دـنراد . دوجو  ياچ  رد  یعیبط  روطب  هک  دنتـسه  اهلنف  یلپ  زا  یهورگ  اهدـینوالف  دـننکیم . تظفاحم 
 . دنک هلباقم  زین  هنیس  تاتسورپ و  هناثم ، نولوک ، هدعملازول ، ياهناطرس  اب  اهسوریو  رب  هوالع  دناوتیم  ندب  رد  اهلنف  یلپ 

ریسکا
زا رتمک  دنیوگیم  نیریاس  راب و  ای ?  دیوگیم ?  رگربسیاو " " ؟ دیـشون دیاب  ردقچ  هنازور  ياچ  شخب  یتمالـس  دـیاوف  هب  ندیـسر  يارب 

اهنادـند هب  دـناوتیم  رکـش  ندوزفا  ریخ . ای  دـهدیم  شهاک  ار  نآ  رثا  ياچ  هب  ومیل  ندوزفا  دنتـسین  نئمطم  ناققحم  تسا . یفاک  مه  نآ 
غاد ياچ  دننام  زین  کنخ  ياچ  هناتخبشوخ  دیوگیم : رگربسیاو  دیشونب . نآ  هب  يزیچ  ندوزفا  نودبار  ياچ  تسا  رتهب  سپ  دنزب . بیسآ 

. تسا شخب  تیاضر  دنشونیم  یت ) سیآ   ) کنخ ياچ  دعب  هب   ???? لاس  زا  هک  اکیرما  لثم  ییاج  رد  بلاطم  نیا  تسا . دیفم 
لد و دناوتیم  میالم  ياچ  ناجنف  کی  هکنیا  ندیمهف  يارب  یقیقحت  چـیه  اما  میـشونیم . کنخ  ار  دوخ  ياچ  زا  دـصرد   ?? دودـح  لاح ،

ایند ياغوغ  ندرک  شومارف  يارب  ياچ  ندیـشون  هدوب " : دـقتعم  گـنه " یی  نیت   " ینیچ میکح  تسین . مزـال  دربب ، ـالاب  ار  ناـسنا  تئرج 
". تسا

زرم نودب  ناکشزپ  تیاس  عبنم :

ربص نس و  لبمس  هکرس 

هکرس هک  دوب  دقتعم  زین  طارقس  دوش . یم  هدافتـسا  اه  يرامیب  عونا  نامرد  يارب  هکرـس  زا  یمدرم  بط  رد  هک  تسا  لاس  رب 10000  غلاب 
هدافتسا اه  مخز  نامرد  و  ( C نیماتیو دوبمک  زا  یشان  يرامیب  يوروکسا (  هیرلا ،) تاذ   ) ینومونپ نامرد  دراد و  کیتویب  یتنآ  تیصاخ 
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کمک تنوفع ، نامرد  لورتسلک ، نوخ و  راشف  شهاک  زورپوئتسا ، زا  يریگشیپ  تیرترآ ، نامرد  تیصاخ  هکرس  يارب  نینچمه  دش . یم 
رد اریخا  هک  يا  هعلاطم  هتبلا  دنا . هدشن  دییات  یملع  رظن  زا  زونه  اه  یگژیو  نیا  زا  يرایـسب  اما  دنتـسه . لیاق  نزو  لرتنک  مضه و  لمع  هب 

زکولگ حطس  شیازفا  زا  اذغ ، هارمه  لبق و  هکرس  فرصم  هک  تسا  هداد  ناشن  هدش ، ماجنا  هکرـس  تارثا  يور  رب  اکیرمآ  هیذغت ي  جلاک 
شیازفا زادیراکاس و  يد  میزنآ  تیلاعف  شهاک  قیرط  زا  الامتحا  رثا  نیا  دهاک . یم  یهجوت  لباق  رادقم  هب  اذغ  فرص  زا  دعب  نیلوسنا ، و 

نیمروفتم ای  زابروکسا  هباشم  هکرس  کیژولویزیف  تارثا  تفگ  ناوتب  دیاش  نیاربانب  دوش . یم  لامعا  تالضع  تافـسف  زکولگ 6 - تظلغ 
دوش . یم  نیلوسنا  هب  مواقم  ریغ  تمواقم و  دارفا  رد  نیلوسنا  هب  تیساسح  دوبهب  ثعاب  هکرس  هک  دنا  هداد  ناشن  زین  رگید  دهاوش  تسا .

تمالس يایند  همانهام ي  عبنم :

ییوراد ناهایگ  یمیلقا  تایصوصخ 

هجنوی

دـسریم رتم  کی  ات  نآ  عافترا  هک  هلاس  دـنچ  یفلع و  تسا  یهایگ  هجنوی  یـسانش  هاـیگ  تاـیلک   - Medicago sativa یملع :  ماـن 
گنرب زبس و  لکـشب  هجنوی  ياهلگ  تسا .  لکـش  یـضیب  گنر و  زبس  زیت ، كون  ياه  هچگرب  دـشاب  یم  هچگرب  هس  ياراد  نآ  ياـهگرب 

هـشیر هجنوی  دشاب .  یمزنآ  زا  رتکچوک  یلو  ایبول  دننام  هویم  لخاد  هناد  هدوب و  فدص  دـننام  هجنوی  هویم  تسا  نشور  یبآ  ای  هریت  شفنب 
یم كاخ  زا  هک  تسا  یندعم  داوم  اه و  نیماتیو  عبنم  نیاربانب  دـنک و  یم  ذوفن  نیمز  لخادـب  رتم  هس  ات  نآ  هشیر  درد و  قیمع  رایـسب  يا 
دش هدرب  نانوی  هب  نارای  زا  حیسم  دالیم  زا  لبق  نرق  جنپ  دودح  رد  تسا و  هدش  یم  تشک  ناریا  رد  میدق  رایسب  ياهنامز  زا  هجنوی  دریگ . 

روبنز  . دوش یم  تشک  دایز  رایـسب  ردقم  هب  یبونج  يزکرم و  قطانم  رد  ناریا  رد  هجنوی  تفای .  هار  اپورا  هب  دالیم  زا  دعب  متفه  نرق  رد  و 
يارب میدـق  رد  هایگ  نیا  شرورپ  دـنک .  یم  لسع  هب  لیدـبت  دروآ و  یم  تسدـب  يدایز  دهـش  نآ  زا  دراد و  تسود  ار  هجنوی  لگ  لسع 
هجنوی : ییایمیش تابیکرت  دسر -.  یم  زین  ییاذغ  فرصم  هب  يذغم  داوم  ندوب  ارد  تلعب  رـضاخ  لاح  رد  یلو  هدوب  نایاپراهچ  هفولع  هیهت 

ياـه میزنآ  دـشاب .  یم  تسا  يا  هتـساشن  داوم  مضه  صوصخم  میزنا  هک  زـالیمآ  ياراد  نینچمه  ياه A,C,E,K و  نیماتیو  زا  راـشرس 
یم نیئتورپ  دودـح 20  ياراد  هجنوی  درب .  مان  زایتکپ  و  زاترونیا ،  نیـسلوما  زا  ناوت  یم  لاـثم  ناونعب  دوش  یم  تفاـی  هجنوی  رد  يرایـسب 

ياراد هجنوی  نیتسیـس .  نیژاراپـسآ و  نینالآ  لینف  نیندآ ، نیدیتسیه ، نینژرآ ، نیزیل  زا :  دـنترابع  هجنوی  رد  دوجوم  ياه  نیئتورپ  دـشاب 
داوم رظن  زا  هجنوی  نیاربانب  تسا .  سیلیس  کینـسرا و  یئزج  ردقم  نهآ و  مویزینم ،  ياراد  نینچمه  هجنوی  تسه .  زین  کیرفـسف  دیـسا 
هتبلا تسا .  مرگ  ناریا  میدق  بط  رظن  زا  هجنوی  : یئوراد صاوخ  تسا -.  تاناویح  ناسنا و  يارب  یبوخ  ياذغ  تسا و  يوق  رایـسب  ییاذغ 

نآ هریـش  دشاب  یم  یندـعم  داوم  زا  يرایـسب  ياراد  هکنیا  رظن  زا  هجنوی  (1  . تسا کشخ  مرگ و  نآ  هدـش  کـشخ  رت و  مرگ و  نآ  هراـت 
رد ار  هاـیگ  نیا  ردوـپ  هزورما  یتـح  تسا .  دـیفم  رایـسب  دـنرادن  یمکحم  يدـنب  ناوخـسا  دنتـسه و  دـشر  لاـح  رد  هک  ییاـه  هچب  يارب 

ار هجنوی  مرگ  ردقم 300  دیاب  هجنوی  هریش  هیهت  يارب  درک .  فرصم  راوخ  ریش  ياه  هچب  يارب  ناوت  یم  ارنآ  هک  دنشورف  یم  اه  هناخوراد 
هفاضا نآ  هب  لسع  یمک  ردقم  هدرک و  فاص  ارنآ  سپس  دبای  لیلقت  فصن  هب  نآ  بآ  ردقم  ات  دیناشوج  ارنآ  تخیر و  بآ  رتیل  کی  رد 

دشاب می  مرگ  دودح 50  راوخریـش  لافطا  يارب  تسا و  زور  رد  مرگ  لافاط 200  يارب  فرـصم  ردقم  دیاراد .  تبرـش  تروصب  هک  دینک 
ار هجنوی  دننک 2 ) هدافتـسا  هریـش  نیا  زا  دنناوت  یم  يژرنا  ندرب  الاب  يارب  مه  لاسگرزب  صاخـشا   . دومن هفاضا  اهنآ  ریـش  هب  ناوت  یم  هک 

يردـیرخ اهتکرام  رپوس  زا  دـیناوت  یم  هدـش  يدـنب  هتـسب  تروصب  ار  هجنوی  هناوج  دـینک .  لیم  دالاس  اب  ار  اهنآ  هناوج  ای  هزات و  تروصب 
دنتـسه التبم  ینوخ  مک  هب  هکیناـسک  يارب  تسا و  زاـسنوخ  نیارباـنب  درد  منهآ  جانفـسا  ربارب  ود  هجنوی  (4 تسا .  نیلم  هجنوـی  (3 دینک . 
هجنوی ندروخ  اب  نیماتیو ث  دوبمک  ضراوع  (6  . دور یم  راکب  مسیتیشار  ریامیب  نامرد  يارب  نهآ  ندوب  ارد  تلعب  هجنوی  (5 تسا .  دیفم 
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 . دوش یم  فرـصم  جانفـسا  يراجب  دایز  ردـقم  هب  اکیرمآ  هیـسور و  نیچ و  دـننام  اهروشک  زا  يرایـسب  رد  هزاـت  هجنوی  (7 دوریم . نـیب  زا 
یم شورفب  صرق  لوسپک و  ردوپ ،  تروصب  اه  هناخوراد  زا  یخرب  اـی  ییوراد و  ناـهایگ  ياههاگـشورف  اـه و  هناـخوراد  رد  ار  هجنوی  (8
اریز درک  يور  هدایز  دـیابن  نآ  هزات  ندروخ  رد  درد  هجنوی  هک  ییاـیازم  همه  اـب  (9 تسا .  زور  رد  صرق  هس  نآ  فرـصمردقم  دـنناسر . 

هجنوی هتخپ  دامض  (10 دنوش .  فلت  تسا  نکمم  دایز  زاگ  تلعب  دنروخ  یم  نآ  زا  ایز د  ردقم  هب  هک  یتاناویح  یتح  تسا و  خافن  رایسب 
نیا يارب  تسا و  روآ  هدـعاق  هجنوـی  مخت  (11  . دـهد یم  افـش  ار  اهنآ  دـیراذگب  دـنراد  هضعر  هک  ییاضعا  يور  راـب  دـنچ  يزور  رگا  ار 

نیکست هنیـس و  ندرک  مرن  يارب  (13 تسا .  لاهـسا  ناـمرد  هجنوی  هدرک  مد  (12 دـینک . فرـصم  هدرک  مد  تروصب  ار  هجنوی  مخت  روظنم 
دـیزیرب و نوتیز  نغور  رد  ار  هجنوی  مخت  هشعر  هوقل و  نامرد  يارب  (14 دینک . فرصم  ار  هجنوی  مخت  هدرک  مد  ناجنف  يزور 3-2  هفرس 

هشعر هک  ییاضعا  يور  نینچمه  دیروخب و  ارنآ  زا  قشاق  دنچ  يزور  دینک و  فاص  ارنآ  سپـس  دیراذگب  باتفآ  يولج  هتفه  کی  تدم 
 . دنک یم  يریگولج  يزیرنوخ  زا  هداد و  ماتیلا  تعرـسب  ار  مخز  نآ  هدیبوک  تسا .  نیماتیو  يدایزردقم  يواح  هجنوی  (15 دیلامب . دنراد 

 . تسا هدشن  نایب  نآ  يارب  یصاخ  تارضم  تارضم :  - 

ماداب

رد میدق  ياهنامز  زا  هک  ابیز  تسا  یتخرد  دـسر .  یم  رتم  يدنلب 8  هب  ماداب  تخرد  یـسانش  هایگ  تایلک   - Amygdolus یملع :  مان 
تسا يوق  رایسب  ماداب  تخرد  هشیر   . تسا هتفاییم  شرورپ  نیطسلف  هیروس و  ناریا ،  ناتسناغفا و  اصوصخم  ایـسآ  یبرغ  يزکرم و  یحاون 
ياهلگ دـشاب .  یم  زبس  گنرب  زیت و  كون  کیراب ،  یـضیب ،  نآ  ياهگرب   . دـنک دـشر  زین  تبوطر  یمک  اب  یتح  دـناوت  یم  تخرد  نیا  . 

ماداب - 1 دراد :  دوجو  ماداب  عون  ود  یلک  روطب  دوش .  یم  رهاظ  ماداب  ياه  هفوکش  راهب  لئاوا  رد  تسا .  یتروص  گنرب  ابیز و  رایـسب  نآ 
زبس نآ  یجراخ  رـشق  هک  دشاب  یم  تفـش  تروصب  ماداب  تخرد  هویم   Bitter Almond خلت ماداب  - Sweet Almond 2 نیریش

گنر زبس  یجراخ  ششوپ  هویم  لیکشت  يادتبا  رد  درددوجو .  تخـس  تسوپ  اب  ماداب  نآ  لخاد  رد  هک  تسا  كرک  زا  هدیـشوپ  گنر و 
ياراد هک  دـنمان  یم   Amandon ماداـب هلاـغچ  ارنآ  هک  هدرکن  دـشر  یتـسدرب  زونه  تسا و  كرک  زا  هدیـشوپ  هک  تسا  رد  تشوگ  و 

یم تخس  تفس و  زین  نآ  تسوپ  هدش و  کشخ  گنر  زبس  یجراخ  ششوپ  جیردتب  ماداب  ندیسر  زا  سپ  دشاب .  یم  صوصخم  صاوخ 
زیت كون  نآ  فرطکی  هک  هدوب  حطـسم  لکـش و  یـضیب  ماداب  زغم  دوش .  یم  هدافتـسا  هدامآ  هدرک و  دشر  نآ  لخاد  رد  ماداب  زغم  دوش و 

ماداب زغم  هک  درک  ادـج  نآ  زا  مرگ  بآ  کمکب  ارنآ  ناوت  یم  هک  دـشاب  یم  یگنر  يا  هوهق  كراـن  هتـسوپ  لـخاد  رد  ماداـب  زغم  تسا . 
زا  . دوشیم هداد  صیخـشت  خلت  ماداب  زا  تلوهـسب  درد و  يا  هزمـشوخ  میالم و  معط  نیریـش و  ماداب  زغم  تسا .  نآ  لخاد  رد  گنردـیفس 

ياراد نیریش  ماداب  : ییایمیش تابیکرت  دوشیم - .  یبط  هدافتـسا  نآ  هویم  گرب و  هفوکـش ،  دننام  نیریـش  ماداب  تخرد  ياه  تمـسق  هیلک 
مانب يزاتساید  يا و  هدیفس  داوم  دصرد  ياراد 25  نینچمه  ماداب  دشاب .  یم  نغور  دصرد  ات 45  ياراد 40  خلت  ماداب  دصرد و  ات 55   50
مانب دـصرد )  ات 3   1 یـصوصخم (  هدام  ياراد  خلت  ماداب   . دـشاب یم  یندـعم  داوم  ژالیـسوم و  غمـص ،  دـنق ،  ( ، Emulsine  ) نیسلوما

Aldehyde  ) کــیئوزنب دــیئدلآ  کیردینایــس و  دیــسا  هداــم  نـیا  يور  رب  بآ  رثا  زا  هــک  دــشاب  یم   ( Amygdlin  ) نیلادـگیمآ
گنر نآ  زا  نینچمه  دور و  یم  راکب  يزاس  رطع  رد  کیئوزنب )  دـیئدلآ   ) خـلت ماداـب  سناـسا  دوش .  یم  لـصاح  زکولگ  و  ( benzoic
دشاب یم  خلت  یمک  تسا  کیردینایس  دیسا  ياراد  هکنیا  لیلدب  خلت  ماداب  سناسا  دننک .  یم  تسرد   Malachite تیشالام مانب  يزبس 

 : دوش یم  تفای  ریز  داوم  هدش  کشخ  نیریـش  ماداب  زغم  مرگ  دص  رد  تسا .  دـصرد  خلت 0/000025  ماداب  رد  کیردینایس  دیسا  ردقم  .
مرگ یلیم  میـسلکمرگ 320   19/5 هتـساشن مرگ  هدـشن 54/2  عابـشا  ياـه  نغور  مرگ  نیئتورپ 18/6  يرلاـک  يژرنا 598  مرگ   4/7 بآ

نیماتیو ب مرگ  یلیم  نیماتیومرگ ب 20/9  یلیم  نیماـتیو ب 10/25  مرگ  یلیم  میساتپ 770  مرگ  یلیم  نهآ 4/7  مرگ  یلیم   500 رفسف
دـض ماداب  نغور  هدوب و  نیلم  ماداب  ( 1 تسا .  رت  مرگ و  یمک  ناریا  میدـق  بط  رظن  زا  نیریـش  ماداـب  : یئوراد صاوخ  مرگ -  یلیم   33/5
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ماداب ریش  (3 دنک .  یم  مرن  ار  هنیـس  ماداب  (2 درک .  هدافتـسا  اـه  هچب  يارب  تسوبی  عفر  ناوت  یم  ماداـب  نغور  زا  اـصوصخم  تسا  تسوبی 
لاهـسا هناثم و  اه و  هدور  مخز  نامرد  يارب  ماداـب  ( 4 تسا .  روآ  طـلخ  هدوب و  دـیفم  سغفن  یگنت  هرجنح و  یتحاراـن  هفرـس ،  عفر  يارب 

 . دنک یم  دایز  ار  مرپسا  دیلوت  تسا و  یسنج  يورین  هدننک  تیوقت  ماداب  (6  . تسا ضباق  هدوب و  هدعم  يوقم  هداد  وب  ماداب  (5  . تسا دیفم 
دنک یم  تیوقت  ار  نادند  هشیر  هثل و  ماداب  هلاغچ  (8 تسا .  دیفم  هفرس  دبک و  درد  يارب  دینک  طولخم  لسع  اب  هدرک و  بایسآ  ار  ماداب  (7
هدرک مد  (11 دینک .  هدافتسا  لافطا  يارب  لهـسم  ناونعب  دینک و  مد  ار  ماداب  هفوکـش  (10  . تسا دیفم  ناهد  یکـشخ  يارب  ماداب  هلاغچ  ( 9.

بآ مرگ  رد 100  مرگ  فرصم 5  ردقم   .) تسا یسفنت  يراجم  باهتلا  درد و  نیکست  يارب  وراد  نیرتهب  ماداب  زغم  گنر  يا  هوهق  تسوپ 
نیب زا  ار  یباوخیب  تسا و  روآ  باوخ  ماداب  نغور  (13 تسا .  دیفم  ارفص  هسیک  دبک و  یئاسران  يارب  ماداب  تخرد  گرب  هدناشوج  (12 ( 
هدرک طولخم  اریتک  رکش و  اب  ار  ماداب  نغور  دیاب  کشخ  هفرس  ندرب  نیب  زا  اه و  هدور  ندش  مرن  هنیس و  ندرک  فاص  يارب  (14 درب .  یم 

نیا انمـض  دوب .  دـهاوخ  اـه  هچب  هچیپ  لد  لاهـسا و  عفر  يارب  یبوخ  يوراد  دـینک  ولخم ط  مرگ  بآ  اـب  ار  ماداـب  نغور  (15  . دیروخب و 
تـشپ ياه  هرهم  ناریپ ،  یگدیمخ  عفر  سرقن و  نامرد  يارب  (16 دنک .  یم  ناسآ  ار  ندرک  راردا  هدرک و  جراخ  ار  هناثم  گنـس  طولخم 

هدوب و ضباق  مادب  تخرد  هدش  کشخ  گرب  (18 تسا .  مرک  دض  لهـسم و  ماداب  تخرد  هزات  گرب  (17  . دینک برچ  ماداب  نغور  اب  ار 
. دور یم  راکب  اـهدامپ  اـه و  مرک  رد  باـهتلا  دـض  یگدـننک و  مرن  تیـصاخ  لیلدـب  نیریـش  ماداـب  نغور  (19. درب یم  نـیب  زا  ار  لاهــسا 

ریمخ تروصب  هک  دـینک  طولخم  غرم  مخت  هدرز  کـی  لـسع و  نآ  نزومه  اـب  ار  نیریـش  ماداـب  نغور  هنیـس ،  ياـهیرامیب  عـفر  يارب  (20
دیروـخب تعاـس  هس  ره  هلـصافب  ارنا  زا  يروخیاـچ  قشاـق  کـی  هدرک و  هفاـضا  یمتخ  لـگ  هدـناشوج  نآ  هـب  سپـس  دـیاراد  یتـخاونکی 

ار شراخ  دـیلامب  اهنآ  ندـب  حوطـس  مامت  رد  ار  ماداب  نغور  دـنراد  کلمخم  کخرـس و  هک  هکیئاـه  هچب  تسوپ  شراـخ  عفر  يارب  (21.
امزگا ماداب  نغور  ( 23 دـنک . یم  نامرد  ار  یگتخوس  هدرک و  عفر  ار  باهتلا  تسوپ  يور  رب  ماداب  نغور  ندـیلام  (22 دهد .  یم  نیکست 

 . دروآ لمعب  ار  تقد  تیاهن  دیاب  نآ  فرـصم  رد  تسا  کیردینایـس  دیـسا  ياراد  خلت  ماداب  نوچ  خلت  ماداب  صاوخ  دـنک -.  یم  عفر  ار 
یبوخ دامض  دینک  طولخم  هکرـس  اب  هدرک و  بایـسآ  ار  خلت  ماداب  -1  . تسا کشخ  مرگ و  یلیخ  ناریا  میدـق  بط  رظنزا  خـلت  ماداب  زغم 

هفرس سفن ،  یگنت  يارب  خلت  ماداب  ندروخ  - 2  . تسا دیفم  ییانیب  تیوقت  يارب  مشچ  رود  رب  نآ  ندیلام  نینچمه  دشاب  یم  درد  رس  يارب 
هتساشن و اب  ار  خلت  ماداب  اه  هیلک  درد  عفر  يارب  -4 دنک .  یم  زیمت  ار  لاحط  دبک و  دیروخب  لسع  ابار  خلت  ماداب  -3  . تسا دیفم  هیر  مرو  و 
اب ار  خلت  ماداب  هیلک ،  ياه  یتحاران  هیلک و  گنس  ندرب  نیب  زا  يارب  -6 تسا .  دیفم  جنلوق  يارب  لسع  اب  ار  خلت  ماداب  - 5 دیروخب .  عانعن 

خلت ماداب  فایـش  نداد  رارق  نآ  نامرد  زرط  نیرتهب  دتفا  یم  بقع  اه  مناخ  هنایهام  تداع  رگا  -7 دیروخب .  هدرک و  طولخم  روگنا  هریش 
دینک تسرد  نآ  زا  يدامض  هدرک و  طولخم  هکرس  اب  دینک و  ردوپ  ار  خلت  ماداب  تروص ،  ياه  هکل  ندرب  نیبزا  يارب  -8  . تسا لبهم  رد 
ماداب تخرد  هشیر  دامض  - 10  . دوریم راکب  کلمخم  شراخ و  هنهک  ياه  مخز  نامرد  يارب  خلت  ماداب  دامـض  -9 دیلامب .  تسوپ  يور  و 

دور یم  راکب  هدور  مرک  عفد  هیلک و  لاحط ،  ندرک  كاپ  يارب  ماداب  تخرد  هشیر  دامض  -11 تسا .  دیفم  اهدرد  عاونا  نامرد  يارب  خلت 
یلهسم تیصاخ  خلت  ماداب  نغور  -13 دور .  یم  راکب  هدور  مرک  عفد  و  لاحط ،  ندرک  كاپ  يارب  خلت  ماداب  تخرد  هشیر  هدرک  مد  -12.

رد ادـص  ندز و  گنز  عفر  يارب  -15 تسا .  دـیفم  هناثم  گنـس  ندرک  جراخ  هیلک و  درد  سفن ،  یگنت  يارب  خـلت  ماداب  نغور  -14  . درد
زا ار  كورچ  نیچ و  اه و  هکل  تروص ،  يور  خلت  ماداب  نغور  ندـیلام  -16 دیزیرب .  شوگ  رد  ار  خـلت  ماداب  نغور  زا  هرطق  کی  شوگ 

رگا دنتسه  امزگا  هب  التبم  هک  ییاهنآ  -18 درب .  یم  نیب  زا  هدش  داجیا  امرـس  زا  هک  ار  اپ  تسد و  كرت  خلت  ماداب  نغر  -17 درب .  یم  نیب 
یم دوبهب  يدوزب  دـننک  هدافتـسا  تسا  امزگا  هب  التبم  هک  یطاقن  نتـسش  يارب  نوباص  ياجب  نآ  زا  دـننک و  تسرد  يریمخ  خـلت  ماداـب  زا 
زرط تسا - .  دیفم  هفرس  هایس  نامرد  يارب  خلت  ماداب  نغور  -20 تسا .  دیفم  لغب  ریز  اپ و  دب  يوب  عفر  يارب  خلت  ماداب  ریمخ  -19 دنبای . 

تروصب دـننک و  یم  درخ  ندرک  کشخ  ندرک و  زیمت  زا  سپ  ار  ماداـب  زغم  ماداـب ،  نغور  ندروآ  تسدـب  يارب  ماداـب :  نغور  هدافتـسا :
ماداب هلافت   . دنمان یم  لوا  راشف  ار  نغور  نیا  دننک .  یم  جارختسا  ار  نآ  نغور  هداد و  رارق  راشف  تحت  ارنآ  سپس  دنروآ و  یم  رد  ریمخ 
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نغور هکنیا  لیلدب  دـنروآ .  یم  تسدـب  ار  مود  راشف  نفور  هداد و  رارق  ییایمیـش  داوم  ترارح و  رثا  تحت  هدـنامیقاب  لوا  راشف  زا  هک  ار 
ماداب نغور  ماب  هدرک و  طولخم  وله  ولآدرز و  هتـسه  زغم  نغور  دـننام  رگید  ياه  نغور  اب  ارنآ  هدرک و  بلقت  الومعم  تسا  نارگ  ماداـب 
دیئدلآ کیردینایـس و  دیـسا  دنریگ  رارق  ّبآ  رثا  تحت  وله  ای  ولآدرز و  زغم  ای  خـلت  ماداب  نغور  رگا  هتفگ د  هک  روطنامه  دنـشورف .  یم 

نیا خلت :  ماداب  سناسا  درک .  هدافتسا  بآ  زا  دیابن  اه  هتـسه  نیا  زا  نغور  نتفرگ  يارب  نیاربانب  تسا  یمـس  هک  دوش  یم  دیلوت  کیئوزنب 
خلت و هدننازوس و  شمعط  يوق ،  نآ  يوب  دـیآ .  یم  رد  گنرمک  درز  گنرب  ندـش  هنهک  رثا  رد  هک  تسا  گنریب  لالز و  یعیام  سناسا 
رد رپ و  الماک  نآ  يوتحم  هشیمه  دیاب  نیاربانب  دوش .  یم  دیسکا  بیکرت و  اوه  نژیسکا  اب  تلوهسب  خلت  ماداب  سناسا  تسا .  یمس  رایسب 

خلت معط  یعوبطم و  يوب  ياراد  ماداب  تخرد  هفوکش  لگ و  ماداب :  لگ  هفوکش و  دوش .  يردهاگن  درس  کیرات و  ياج  رد  هدوب و  هتسب 
نیریش ماداب  تسوپ  مرگ  هک 50  تسا  تروص  نیا  هب  نآ  هیهت  زرط  دوش .  یم  فرصم  هدناشوج  تروصب  ماداب :  هویم  تسوپ  دشاب .  یم 

يارب ماداب : تخرد  گرب  دننک .  یم  فرصم  هدرک و  فاص  ارنآ  سپس  دنناشوج  یم  ارنآ  هقیقد  دنچ  تدم  هتخیر و  بآ  رتیل  کی  رد  ار 
الومعم ماداب :  زغم   . دننک یم  فاص  سپس  دنناشوج و  یم  بآ  رتیل  کی  رد  ار  تخرد  گرب  مرگ  ماداب 50  تخرد  گرب  هدناشوج  هیهت 

يارب دننک .  یم  هیهت  ماخ  هدادـن و  وب  ماداب  زغم  زا  ار  ماداب  ریـش  ماداب :  ریـش   . دوش یم  فرـصم  هدادوب  ای  ماخ و  هدـش و  کشخ  تروصب 
اب هدرک و  هفاضا  نآ  هب  دنق  ای  رکش  مرگ  ردقم 50  سپس  دیآ .  رد  ردوپ  تروصب  هک  هدرک  بایـسآ  الماک  ار  ماداب  زغم  مرگ  نآ 50  هیهت 

دیفم رایـسب  لافطا  راوخ و  ریـش  ناکدوک  يارب  ماداب  ریـش  رگید  عون  دیآ .  یم  تسدب  یـش  دننام  یعیام  دـننک  یم  طولخم  بآ  رتیل  کی 
رد هقیقد  دنچ  تدمب  ار  ماداب  مرگ  ردقم 50  هک  دیآ  یم  تسدب  بیترت  نیدب  دشاب  نآ  لمکم  ای  ردم و  ریـش  نیـشناج  دناوت  یم  تسا و 

هفاضا ناب  ار  بآ  یمک  ردقم  دنیآ و  یم  رد  ردوپ  تروصب  هدرک و  بایسآ  ارنآ  سپس  دوش  هدنک  نآ  تسوپ  ات  دنهد  یم  رارق  مرگ  بآ 
مرگ ردقم 50  سپس  دننز و  یم  مهب  طولخم و  بآ  رتیل  کی  اب  ار  لصاح  ریمخ  سپس  دیآ  رد  ریمخ  لکـشب  ات  دننز  یم  مهب  دننک و  یم 
رگا هتبلا  . دنامب یقاب  نآ  زا  ریـش  دننام  یعیام  ات  دننارذگ  یم  لملم  هچراپ  زا  ار  عیام  نیا  دوش .  لح  الماک  ات  دننک  یم  هفاضا  نآ  هب  لسع 

نیدـب تسا  رت  ناسآ  هک  يرگید  هقیرط  دوب  دـهاوخن  نآ  ندرک  فاص  هب  یجایتحا  دـننک  هدافتـسا  ماداب  ریـش  زا  دـنهاوخب  غلاب  صاخـشا 
دیزیرب و یقرب  نک  طولخم  لخاد  رد  ار  رکـش  ای  لسع  مرگ  بآ و 50  رتیل  کی  هدنک  تسوپ  ماداب  مرگ  ردقم 50  هک  دشاب  یم  تروص 

یلو تسا  یبوخ  رایسب  ياذغ  نیاربانب  تسا  يرایسب  يذغم  داوم  ياراد  هکنیا  رظن  زا  ماداب   : تارـضم دیآ - .  تسدب  ریـش  دننام  یعیام  ات 
نینچمه ماداب  دشاب .  هناد  هد  زا  شیب  زور  رد  دیابن  نآ  ردقم  درک و  طارفا  نآ  ندروخ  رد  دـیابن  دـشاب  یم  مضهلا  لیقث  نیگنـس و  نوچ 

 . دروخب رکش  اب  ار  ماداب  تسا  رتهب  دنراد  فیعض  هدعم  هک  یصاخشا  تسین و  بوخ  درس  فیعض و  ياه  هدعم  يارب 

درزربص

 . تسا هدوب  مدرم  فرـصم  دروم  دالیم  زا  لبق  هک  تسا  یناـهایگ  زا  یکی  درز  ربص  یـسانش  هاـیگ  تاـیلک   - Aloe vera یملع :  ماـن 
یئایموم يارب  ارنآ  نایرصم  یتحو  دشاب  ناما  رد  رصم  باتآ  رش  زا  هک  داد  یم  ژاسام  نآ  اب  هزور  ره  ار  دوخ  تسوپ  رصم  هکلم  ارتاپوئلک 

ات زارد و  نآ  ياهگرب  یل  هدوب و  هقاس  دقاف  درز  ربص  تسا .  هدمآ  تارکب  هایگ  نیا  ما  سدقم  باتک  رد  دندرب .  یم  راکب  دوخ  ناگردم 
یم دوش  یم  جراخ  اهگرب  طسو  زا  هک  يا  هقاس  ياـهتنا  رد  هک  دـشاب  یم  درز  گـنرب  هاـیگ  نیا  ياـهلگ  دـسر .  یم  رتمیتناـس  عافترا 30 
غمص دصرد  دودح 12  رد  يردـقم  نیئولابرابوزیا و  نویک  ارتنآ  نیدوماف ،  نیئولآ  ریظن  يداوم  درز  ربص  ییایمیـش : تابیکرت  دـیور - . 

تیوقت (1  . دـسر یم  یبط  فرـصم  هب  نآ  هباریـش  تسا  کـشخ  مرگ و  ناریا  میدـق  بط  رظن  زا  درز  ربـص  : یئوراد صاوخ  دـشاب - .  یم 
فرطرب ار  همضاه  ءوس  تسا 4) دیفم  مسآ  هجلاعم  يارب  دـنک 3) یم  زیمت  ار  اه  هدور  دـنک و  یم  فرطرب  ار  تسوبی  (2 تسا ندب  هدننک 
یگدیزگ زا  یشان  شراخ  ندرک  فرطرب  يارب  (8 دنک یم  هیفصت  ار  نوخ  درد 7) مرک  دض  رثا  تسا 6) دیفم  عرص  هجلاعم  رد  دنک 5) یم 

 ، وم شزیر  عفر  يارب  تسا 11) دیفم  ینوخ  لاهسا  هجلاعم  يارب  (10 دنک یم  نامرد  ار  امزگا  (9 دیلامب تسوپ  يور  ارنآ  هباریش  تارـشح 
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يور ارنآ  هباریش  اه  مخز  مایتلا  يارب  دنک 13) یم  فرطرب  ار  يدبک  یگتفرگ  دیهد 12) ژاسام  نآ  اب  ار  اهوم  هدیلام و  رـس  هب  ارنآ  هباریش 
یم دنق  يرامیب  هب  نایالتبم  دیلامب 15) تسوپ  هب  ارنآ  هلژ  دینکشب و  ار  اهگرب  تسا  هدننک  بوطرم  مرک  نیرتهب  درز  ربص  دیلامب 14) مخز 

هدرک و طولخم  بآ  اب  ار  درز  ربص  هباریـش  اه  مخز  مشچ و  نتـسش  يارب  دننک 16) لرتنک  ار  دوخ  نوخ  دنق  هایگ  نیا  فرـصم  اب  دـنناوت 
نانز انمض  دوش  یم  ینوخ  لاهسا  ثعاب  نآ  دایز  ردقم  یلو  درادن  يرطخ  دوش  فرصم  هزادناب  رگا  درز  ربص   : تارضم دینک -  هدافتـسا 
نانز يارب  زین  هایگ  نیا  دنک .  یم  لاهـسا  داجیا  دوش و  یم  لفط  ندب  ردو  ریـش  قیرط  زا  درز  ربص  اریز  دننک  هدافتـسا  نآ  زا  دیابن  هردیش 

. دوش نینج  طقس  ثعاب  تسا  نکمم  اریز  تسین  بوخ  هلماح 

بیس

هک تسیا  هویم  بیس  دوش و  یم  هداد  شرورپ  ایند  طاقن  رتشبی  رد  بیـس  تخرد  یـسانش  هایگ  تایلک  - Nigella Sativa یملع :  مان 
رد یشحو  تروصب  تخرد  نیا  ناریا  ام  زیزع  روشک  رد  دنـسانش . یم  ارنا  انید  مدرم  همه  دراد و  دوجو  ایند  ياج  ره  رد  تفگ  ناوت  یم 

عاونا بیس  دنیوگ .  یم  هس  نآ  هب  ناردنزام  رد  بیـسه و  یـسه و  بیـسآ ،  ارنآ  رـسدور  ناجیهال و  رد  دراد  دوجو  لامـش  ياه  لگنج 
تاـبیکرت درد - .  نیریـش  شرت و  عوـن  بیـس  دـشاب .  یم  درب  تشرد و  نآ  هتفاـی  شرورپ  کـچوک و  نآ  یـشحو  عاوـنا  درد .  فـلتخم 

کی ندروخ  هک  دیوگ  یم  یسیلگنا  لثملا  برض  کی  هک  تسین  تبسانمیب  تسا و  يدایز  يذغم  داوم  نیماتیو و  ياراد  بیـس  : ییایمیش
يژرنا 258 تسا :  ریز  حرـشب  دراد  دوجو  طسوتم  بیـس  کـی  رد  هک  يداوم  . دـنک یم  زاـین  یب  رتکد  دزن  نتفر  زا  ار  امـش  زور  رد  بیس 

مرگ یلیم  نـهآ 1/2  مرگ  یلیم   10 رفـسف مرگ  یلیم  میـسلک 24  مرگ  يا 59/6  هتـساشن  داوـم  مرگ   1/6 یبرچ مرگ  نیئتورپ 1/2  يرلاک 
یلیم نیماـتیو ث 18  مرگ  یلیم  نیماـتیو ب 3 0/1  مرگ  یلیم  نیماـتیو ب 2 0/08  مرگ  یلیم  نیماتیودـحاو ب 1 0/15  آ360  نیماتیو 

دنناوت یم  هک  ییاـهنآ  نیارباـنب  درد  رارق  نآ  تسوپ  ریزو  بیـس  تسوپ  رد  رتشیب  بیـس  رد  دوجو  ياـه  نیماـتیو  هک  دـنامن  هتفگاـنمرگ 
یلیخ ار  بیـس  هک  تسا  رتهب  دینکب  ارنآ  تسوپ  دـیهاوخ  یم  رگا  دـینک و  لیم  تسوپ  اب  ارنآ  هک  تسا  رتهب  دـننک  مضه  ار  بیـس  تسوپ 

یفاضا بآ  دایز  نیتکپ  ندوب  ارد  تلعب  تسا و  ندب  هدننک  زیمت  تسا و  ییایلق  هویم  کی  بیس  (1: یئوراد صاوخ  دینک -  تسوپ  كزان 
هدنر دیاب  ار  بیس  روظنم  نیدب  درب .  راکب  ناکدوک  يارب  یتح  لاهسا  ندرک  فرطرب  يارب  ناوت  یم  ار  بیـس  دزاس 2) یم  جراخ  ار  ندب 

فرظزا امتح  هتبلا  دـیزپب  یمیالم  شتآ  يور  ار  نآ  دـنراد  لبنت  هدور  هک  ییاهنآ  يارب  تخپ و  ناوت  یم  ار  بیـس   . دومن هدافتـسا  درک و 
هفرس نامرد  يارب  وراد  نیرتهب  بیس  تبرش  (3. دوش یم  ظفح  نآ  ياه  نیماتیو  نیتکپ و  قیرط  نیا  هب  اریز  دینک  هدافتـسا  نالفت  ای  یباعل 
سپس دیزپب  بآ  رتیل  کی  رد  دینک و  هعطق  هعطق  تسوپ  اب  هتسشار و  بیس  ولیک  کی  بیس  تبرـش  هیهت  يارب   . دشاب یم  ادص  یگتفرگ  و 
يور زا  ار  نآ  دیایب و  ماوق  ات  دیهد  رارق  میالم  شتآ  يور  هرابود  دینک و  هفاضا  نآ  هب  دنق  هکت  دنچ  دـینک و  فاص  یکزان  هچراپ  اب  ارنآ 

کمک ندب  هب  بیس  میسلک  تسا و  میسلک  يدایز  ردقم  ياراد  بیـس  (4 دیشونب . تبرـش  نیا  زا  ناجنف  راهچ  ات  هس  يزور  دیرادرب  شتآ 
تسا دیفم  طرفم  یگتـسخ  يارب  دنک و  یم  فرطرب  ار  تسوبی  بیـس  ندروخ  (5 دنک . بذج  زین  ار  رگید  ياهاذغ  میـسلک  هک  دـنک  یم 
يارب يرثوم  يوراد  بیس  بآ  ندیشون  (7 دشابیم . هناثم  هیلک و  باهتلا  هدننک  نامرد  تسا و  روآ  راردا  بیس  تخرد  گرب  هدرک  مد  (6.
دیفم رایسب  سفن  یگنت  نامرد  يارب  بیس  (9. تسا روآ  اهتشا  دبک و  يوقم  بیس  (8. تسا هفرس  ادص و  یگتفرگ  یگدروخمرس و  نامرد 

 . تسا ندب  مومـس  ادوس و  هدننک  عفد  دبک و  هدعم و  هدـننک  تیوقت  هتخپ  بیـس  (10 درد .  ار  تیـصاخ  نیا  زین  بیـس  ندیئوب  یتح  تسا 
ار مشچ  درد  دـیراذگب  مشچ  يور  دـیچیپب و  لامتـسد  رد  دـینک و  هدـنر  ار  بیـس  (12 دزاـس .  یم  جراـخ  ندـب  زا  ار  ترارح  بیـس  (11

یم هکیناسک  (14 دربیمن . الاب  ار  نوخ  دنق  نوچ  تسا  دیفم  دنراد  دنق  يرامیب  هک  ییاهنآ  يارب  یتح  بیـس  ندروخ  (13. دنک یم  فرطرب 
بیس (16 تسا .  یسفنت  يارجم  مروت  هفرس و  يوراد  بیس  لگ  هدرک  مد  (15 دنروخب .  تسوپ  اب  ار  بیس  دیاب  امتح  دنوش  رغال  دنهاوخ 

. دشاب یم  نیتکپ  يدایز  ردقم  ياراد  اریز  تسا  همضاه  ءوس  يارب  وراد  نیرتهب  بیـس  (17  . دشاب یم  اه  مخز  نامرد  يارب  یبوخ  يوراد 
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دننام ار  بیس  تسوپ  (19 تسا . رثوم  رایـسب  هدور  ياـهیرامیب  يارب  هیقنت  نیا  درک .  هدافتـسا  هیقنت  يارب  ناوت  یم  یتح  ار  بیـس  بآ  (18
دیشونب ارنآ  اروف  دینک و  هیهت  لزنم  رد  يریگ  هویمبا  اب  ار  بیس  بآ  (20 تسا .  هیلک  تسود  نیرتهب  یئچا  نیا  دیماشایب  دینک و  مد  یئاچ 

نیب زا  يارب  صوصخب  درد  يدایز  هدافتسا  تسوپ  ییابیز  يارب  بیـس  بآ  (21 دهد .  یم  تسد  زا  ار  دوخ  يا  میزنآ  ندـنام  رثا  رد  اریز 
هتبلا دیهد  ژاسام  دیلامب و  تروص  ندرگ و  تسوپ  يور  بش  حبص و  ار  بیس  بآ  روظنم  نیدب  تسا  رثوم  تسوپ  كورچ  نیچ و  ندرب 

اب دینک و  هل  سپس  دیزپبار و  بیس  تسا  هتخپ  بیـس  تسوپ  تفاطل  يارب  بیـس  زا  رگید  هدافتـسا  دینک . هدافتـسا  هزات  بیـس  بآ  هشیمه 
-1 شرت بیس  صاوخ  دیرادرب - .  ارنآ  هقیقد  دنچ  زا  سپ  دیراذگب و  تسوپ  يور  مرگ  مین  تروصب  ار  طولخم  نیا  دینک و  طولخم  ریش 
-3 تسا . ینوخ  لاهسا  نامرد  دیزپب  ار  شرت  بیس  -2 درب . یم  نیب  زا  ار  یگدروخ  مهب  لد  غارفتـسا و  تلاح  تسا و  ضباق  شرت  بیس 
 ، لاهسا جالع  شرت  بیس  بر  -4 دور . یم  راکب  یگدروخ  مهب  لد  لاهسا و  نامرد  هدعم و  تیوقت  يارب  رانا  اب  طولخم  شرت  بیس  بآ 

هکیئاهنآ يارب  شرت  بیس  -6 تسا . دیفم  یسنج  يورین  دایدزا  هدعم و  فعض  يارب  بیس  هفوکـش  يابرم  -5 تسا . مغ  درد و  غارفتسا و 
سرقن و جلاعم  میدق  رد  بیـس  دـنروخب .  نیریـش  بیـس  دـیاب  دـنراد  درـس  جازم  هکیئاهنآ  سکعلاب  تسا  دـیفم  رایـسب  دـنراد  مرگ  جازم 

يدایز ردقم  اریز  دیروخب  تسوپ  اب  ار  بیـس  هشیمه  دـینک  یعـس  دـش  هتفگ  البق  هک  روطنامه   : تارـضم تسا - . هدوب  یبصع  ياهیرامیب 
کی ياراد  نآ  يور  دسر  یم  شورفب  اداناک  اکیرمآ و  ای  ناریا  لخاد  ياهرازاب  رد  هک  ییاه  بیـس  دراد  دوجو  بیـس  تسوپ  رد  نیتکپ 

ار بیـس  دیاب  دنتـسه  فیعـض  هدعم  ایرد  هکیئاهنآ  دیئوشب  تقدـب  ار  اه  بیـس  نیا  امتح  نیاربانب  دـشاب  یم  نآ  تظافح  يارب  یبرچ  هیال 
 . دورن نیب  زا  نآ  ياه  نیماتیو  اه و  نیتکپ  هک  دنریگب  تسوپ  كزان  رایسب 

ولآدرز

یـشحو تروصب  مه  زونه  دشاب و  یم  نیچ  یحاون  یموب  لودرز  تخرد  یـسانش  هایگ  تایلک  - Armeniaca bulgar یملع :  مان 
دسر یم  رتم  عافترا 6  ات  ولآدرز  تخرد  تفای .  هار  اـپورا  ایـسآ و  هب  يدـالیم  لوا  نرق  لـئاوا  رد  تخرد  نیا  دـیور  یم  قطاـنم  نیا  رد 
زمرق هب  لیامتم  دیفـس  گنرب  تشرد و  ولآدرز  ياهلگ  دـشاب .  یم  درز  هب  لـیام  نشور  زبس  گـنرب  زیت و  كون  بلق  دـننام  نآ  ياـهگرب 

ياه و وهق  فاص ،  ولآدرز  هتـسه  دـسریم . ناتـسبات  طساوا  رد  هک  هدوب  نیریـش  عوبطم و  یمعط  اب  گـنر  درز  یتشوگ و  نآ  هویم   . تسا
مرگ دـص  رد  : ییایمیـش تابیکرت  دـشاب -.  یم  خـلت  یهاگ  نیریـش و  نآ  معط  هک  درد  رارق  نآ  زغم  هتـسه  لخاد  رد  تسا  لکـش  یـضبی 
یلیم میسلکمرگ 18  نیئتورپ 1  مرگ  يدنق 10-12  داوم  مرگ   81-84 بآیرلاک يژرنا 54  تسا  دوجومریز  داوم  هتـسه  نودب  يولآدرز 
یلیم نیماتیو ب 1 0/03  دحاو  نیماتیو آ 2700  مرگ  یلیم  نهآ 0/5  مرگ  یلیم  میساتپ 280  مرگ  یلیم  میدسمرگ 1  یلیم  رفسف 23  مرگ 

يا هتساشن  داوم  مرگ  کیلیسلاس 1/5  دیسامرگ  یلیم  نیماـتیو ث 10  مرگ  یلیم  نیماـتیو ب 3 0/6  مرگ  یلیم  نیماتیو ب 2 0/04  مرگ 
ياه A و C و نیماتیو  سناسا و  دنق  نیئتورپ ،  يردقم   ، نغور ياراد 40 % ولآدرز  زغم  مرگ  یبرچ 0/12  مرگ  نیموبلآمرگ 0/45   6/35

تاـقیقحت قـبطدوش  یم  هدـیمان  دیـسا  گـیماگناپ   Pangamic acid و  Laetrile هـک  B17 نیماـتیو دــشاب .  یم  تلاــبک   B17
یلو دوش  یم  فرـصم  هتـشاد و  دوجو  اپورا  رد  صرق  تروصب  نیماتیو  نیاو  تسا  ناطرـس  جـلاعم  ناطرـس و  يراـمیب  دـض  نادنمـشناد 

ولآدرز ینامرد  صاوخ  : یئوراد صاوخ  دـشاب -.  یم  دینایـس  یمک  رایـسب  ردـقم  يرد  اریز  تسا  نغدـق  اداـناک  رد  نآ  شورف  هنافـساتم 
ناهد دب  يوب  (4  . تسا نیلم  (3 دنک .  یم  زاب  ار  قورع  (2 تسا .  نوخ  هدننک  هیفصت  (1  . تسا رت  درـس و  ناریا  میدق  بط  رظن  زا  ولآدرز 
یمرن دض  ( 8 دنک . یم  فرطرب  ار  لصافم  مور  ( 7 تسا .  دیفم  ینوخ  مک  يارب  تلابک  نتشاد  تلعب  (6 تسا .  رب  بت  (5. دنک یم  عفر  ار 

مرگ ناریا  میدق  بط  رظن  زا  هتسه  زغم  ولآدرز  گرب  هتـسه و  ینامرد  صاوخ  تسا -.  دیفم  ندب  ندرک  ییایلق  يارب  (9 تسا .  ناوختسا 
شوگ رد  رگا  ار  هتسه  زغم  نغور  -2  . تسا یـسنج  ياوق  هدننک  تیوقت  نآ  زغم  - 1  . تسا کشخ  درـس و  نآ  لگ  گرب و  کـشخ و  و 
تسا دیفم  تسوپ  ندرک  مرن  يارب  هتـسه  زغم  نغور  -3 دنک .  یم  نامرد  ار  شوگ  ینیگنـس  هدرب و  نیب  زا  ار  شوگ  ياهادـص  دـیناکچب 
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درخ ار  هناثم  گنس  هدرب و  نیب  زا  ار  دقعم  مرو  هتسه  خلت  نغور  -5 تسا .  هدور  هدعم و  مرک  هدنشک  دشاب  خلت  رگا  هتسه  زغم  نغور  -4.
ار ولآدرز  گرب  هدرک  مد  زا  هرطق  دنچ  درد  شوگ  نیکـست  يارب  -7 تسا .  دیفم  لاهـسا  عطق  يارب  ولآدرز  گرب  هدرک  مد  -6 دنک . یم 

داـیز زا  دـیاب  ناـکدوک  هدروخلاـس و  صاـخاش  تسا .  خاـفن  لـیقث و  مضه ،  رید  یلک  روطب  ولآدرز   : تارـضم دـیناکچب - .  شوـگ  رد 
خفن دض  ولآدرز  هتسه  اریز  دومن  لوانت  زین  ارنآ  هتسه  نآ  اب  هارمه  دروخ و  اذغ  زا  لبق  ار  ولآدرز  دیاب  هشیمه  دننک .  زارتحا  نآ  ندروخ 

 . دزاس یم  ناسآ  نآ  ارنآ  مضه  هدوب و 

 ( یگنرف رگنک  وشیترآ ( 

رد رـضاح  لاح  رد  یلو  تسا  هنارتیدـم  يزکرم  قطانم  یموب  هایگ  وشیترآ  یـسانش  هایگ  تایلک   - Cynara scolymus یملع :  مان 
دالاس رد  يزبس  ناونع  هب  دنداد و  یم  شرورپ  ار  هایگ  نیا  شیپ  لاس  دودح 2000  رد  اه  یمور  دوش .  می  تشک  ایند  لدتعم  طاقن  رتشیب 

نونکا دش .  تشک  اکیرمآ  رد  مهدزون  نرق  رد  سپـس  دش و  هدرب  هسنارف  ناتـسلگنا و  رد  مهدزناش  نرق  رد  وشیترآ   . دـندرک یم  هدافتـسا 
هک هدش  قتشم   Articicco ییایلاتیا هملک  زا   Artichoke هملک دـشاب .  یم  وشیترآ  تشک  زکرم  مارآ  سونایقا  لـحاوس  اـینرفیلاک و 

ياهایگ وشیترآ  درد .  ناوارف  ناراب  بآ و  هب  جایتحا  دشر  يارب  وشیترآ  تسا .  جاک  هویم  دننام  مه  وشیترآ  دشاب و  یم  جاک  هویم  ینعمب 
هک تسا  وهاک  ياهگرب  دننام  زارد  نهپ و  نآ  ياهگرب  دسر .  یم  رتم  کی  دودحب  نآ  عافترا  هک  تسار  يا  هقاس  يارد  هلاس  دـنچ  تسا 

میخض و نآ  ياهگربلگ   . دوش یم  هدهاشم  تسا  رد  سلف  بیس  ای  جاک  هویم  لکـشب  هک  نآ  هویم  هقاس  ياهتنا  رد  تسا .  هریت  زبس  گنرب 
تفس و هدشن و  اب  اهگرب  هک  دینک  تقد  وشیترآ  دیرخ  يارب  درد .  یکاروخ  فرصم  هک  تسارت  میخـض  اهگربلگ  ياهتنا  هدوب و  یتشوگ 
نیدرورف و ياههام  الومعم  وشیترآ  لصف  دشاب .  یم  نآ  ندوب  هنهک  هدـنهد  ناشن  تسا  يا  هوهق  وشیترآ  ياهگرب  هکیماگنه  دـشاب .  زبس 

نیرانیـس مانب  خـلت  يا  هدام  زالونیا و  نیلونیا ،  يارد  وشیترآ  یندروخ  ياهگرب  : ییایمیـش تابیکرت  تسا - .   ( یم لـیرپآ و  تشهبیردا ( 
دص رد  تسا .  هدام  نیا  نتشاد  وشیترآ  يرب  ارفص  تلع  درد و  ارارفص  تاحشرت  هدننک  دایز  یـصاخ  نیرانیـس  دشاب .  یم   Cynarine

يا 5 هتـساشن  داوم  مرگ  برچ 0/1  داوممرگ  بآ 86  مرگ  نیئتورپ 1/5  يرلاک  يژرنا 14  تسا :  دوجوم  ریز  داوـم  هتخپ  وـشیترآ  مرگ 
نیب دحاو  نیماــتیو آ 40  مرگ  یلیم   25 میساتپمرگ یلیم  میدـسمرگ 30  یلیم   0/6 نهآ مرگ  یلیم  رفـسف 40  مرگ  یلیم   22 میسلک مرگ 

صاوـخ مرگ -  یلیم  نیماـتیو ث 5/2  مرگ  یلیم  نیماـتیومرگ ب 3 0/6  یلیم  نیماـتیو ب 2 0/02  مرگ  یلیم  ب 1 0/04  نیماتیویللملا 
هک تسا  نآ  طوس  تمسق  اهگرب و  وشیترآ  هدافتـسا  دروم  تمـسق  تسا .  کشخ  یمک  مرگ و  ناریا  میدق  بط  رظن  زا  وشیترآ  یئوراد :

(3 دهد .  یم  شیازفا  ار  ارفص  حشرت  (2 دنک .  یم  میظنت  ار  دبک  لامعا  زیمت و  ار  دـبک  ( 1 وشیترآ :  دشاب .  یم  قورعم  وشیترآ  بلق  مانب 
ار نمزم  ناقری  ( 4 دننک هدافتـسا  وشیترآ  زا  تسا  رتهب  دنراد  برچ  دـبک  هک  ییاهنآ  دـنک و  یم  يریگولج  دـبک  رد  یبرچ  هدـش  عمج  زا 
(9 تسا .  رثوم  مسیتامر  نامرد  رد  ( 8 تسا .  رب  بت  ( 7 دوش .  یم  راردا  عفد  بجوم  ( 6 تسا .  ندب  هدننک  تیوقت  ( 5 دنک .  یم  نامرد 

یم ارفص  هسیک  ياهگنـس  عفد  ثعاب  ( 11 تسا .  رثوـم  هدور  مرو  ناـمرد  رد  ( 10. دنک یم  نامرد  ار  ارفـص  مدع  زا  یـشان  ياه  تسوبی 
(15 درب .  یم  نیب  زا  ار  هدور  هدعم و  خفن  زاگ و  ( 14 دنک .  یم  مرگ  ار  هناثم  هیلک و  ( 13 دهد .  یم  شیازفا  ار  یسنج  يورین  ( 12  . دوش

تسا يرغال  يوراد  ( 18 دروآ .  یم  نیئاپ  ار  نوخ  لورتسلک  ( 17 دنک .  یم  نامرد  ار  يدبک  ياهیرامیب  ( 16  . دوش یم  اذغ  مضه  ثعاب 
(20 دـنک .  یم  فرطرب  ار  هجیگرـس  ( 19 دـنروخب .  وشیترآ  زور  ره  دـنناوت  یم  دـنوش  رغال  دـننک و  مک  نزو  دـنهاوخ  یم  هکیناـسک  و 

ندروخ اب  دـنناوت  یم  دـنق  يرامیب  هب  نایالتبم  ( 21 دـنک .  یم  فرطرب  ارنآ  دـنروخب  ار  وشیترآ  رگا  دـنز  یم  گنز  ناشـشوگ  هکیئاـهنآ 
ار سرقن  ( 24 درد .  دیفم  رثا  مسآ  يرامیب  ندرک  فرطرب  رد  ( 23 تسا .  رثوم  نرگیم  نامرد  رد  ( 22 دننک .  میظنت  ار  دوخ  دنق  وشیترآ 
 . تسا رثوـم  تمزگا  ندرک  فرطرب  رد  ( 26  . دـنک یم  نامرد  ار  نیئارـش  بلـصت  هدرک و  زیمت  ار  اهگر  وشیترآ  ( 25 دـنک .  یم  فرطرب 
 . دنک یم  نامرد  ار  هدور  هیر و  ياه  مخز  ( 29 دنک .  یم  عفد  ار  ندب  مومس  ( 28 درد .  دیفم  رثا  یتسوپ  ياهیرامیب  رثکا  نامرد  رد  ( 27
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لغب ریز  دـب  يوـب  ندرک  فرطرب  يارب  ( 31 دـیلامب .  رـس  هب  هدرک و  هیهت  دامـض  وشیترآ  ياـهگرب  را  وـم  شزیر  زا  يریگوـلج  يارب  ( 30
بآ عفر  يارب  ( 33 دنک .  یم  فرطرب  ار  شراخ  دیلامب  ندـب  هب  رگا  ار  وشیترآ  هراصع  ( 32  . دـیلامب لغب  ریز  هب  ار  وشیترآ  گرب  هراصع 

زا یضعب  رد  تسا  نکمم  تسا  مرگ  نوچ  وشیترآ   : تارضم دینک -.  هدافتسا  زور  رد  ناجنف  هس  ردقمب  وشیترآ  هدناشوج  زا  ندب  ندروآ 
زا دنهاوخب  رگا  صاخشا  هنوگنیا  دنرادن .  تسود  ار  وشیترآ  معط  انمض  دوش  هدروخ  هکرـس  اب  تسا  رتهب  اذل  دنک  ادوس  دیلوت  صاخـشا 

 . دنیامن فرصم  وشیترآ  لوسپک  ای  صرق  روطنت  هدننک  هدافتسا  وشیترآ  يایازم 

هبوچرام

رتم دـنچ  ات  نآ  عافترا  هک  هلاس  دـنچ  یفلع و  تسا  یهایگ  هبوچرام  یـسانش  هایگ  تایلک   - Asparagus officinalis یملع :  مان 
یسلف نآ  ياهگرب  دیور  یم  ایند  طاقن  رثکا  رد  یشحو  تروصب  هبوچرام  دشاب .  یم  فاص  یبوچ و  اتبـسن  ياه  هخاش  ياراد  دسر و  یم 
ندوب ابیز  تلعب  دوش .  یم  جراخ  یئات  ات 8  ياه 3  هتـسد  تروصب  گنر  زبس  زارد و  کیراب و  ییاه  هخاش  اهنآ  رانک  زا  هک  هدوب  لکش 

رـشب هدافتـسا  دروم  مایالا  میدق  زا  هایگ  نیا  دـننیچ .  یم  زیئاپ  لئاوا  رد  ار  هبوچ  رام  دـنراک  یم  اه  هچغاب  رد  ینیئزت  تروصب  ار  هایگ  نیا 
فلتخم تروصب  ناوت  یم  ار  هبوچرام   . دـهد یم  ناشن  ار  هبوچرام  هک  دراد  دوجو  ییاه  یـشاقن  رـصم  هثالث  مارها  رد  یتح  تسا و  هدوب 

بآ تشادرب .  ارنآ  ماخ  همین  اـبیرقت  تخپ و  گـنز  دـض  ياـه  فرظ  رد  مک  تارارح  بآ و  یمک  اـب  ار  هبوچراـم  دـیاب  درک .  فرـصم 
دینک تقد  دیرخ  یم  هبوچرام  هکیتقو  دشاب .  یم  حالما  نیماتیو و  ياراد  اریز  دینک  هدافتسا  پوس  يارب  نآ  زا  دیزیرن و  رود  ار  هبوچرام 
نیا هناشن  دـشاب  زاب  نآ  كون  ياهـسلف  رگا  دـشاب و  هدـش  زاب  دـیابن  نآ  كون  هدوب و  مرن  تسار و  هزات  هبوچرام  ياه  هخاش  دـشاب .  هزات 
ننات تیزونیا ،  نیرف ،  ینوک  نیژاراپسآ ف  ياراد  هبوچرام  : ییایمیش تابیکرت  تسا - .  هدش  هنهک  هدنام و  يدایز  تدم  هایگ  هک  تسا 
لیام درز  نغور  نیا  دشاب  یم  ینغور  داوم  دـصرد  ياراد 15  نآ  هناد  دشاب  یم  کین  یسکوس  دیسا  و  زوگاراپـسآ ،  کیلاگ ،  يدسا  ، 

4/2 يا هتساشن  داوم  مرگ  یبرچ 0/2  مرگ  نیئتورپمرگ 2/5  بآ 90  تسا  ریز  تروصب  هبوچرام  رد  دوجوم  داوم  دـصرد  تسا .  زمرق  هب 
دحاو نیماـتیو آ 900  مرگ  یلیم   275 میـساتپ مرگ  یلیم  میدـس 2  مرگ  یلیم  نـهآ 1/1  مرگ  یلیم  رفـسف 60  مرگ  یلیم   22 میسلک مرگ 

زا : یئوراد صاوخ  مرگ -  یلیم  نیماتیو ث35  مرگ  یلیم  نیماتیو ب 3 1/5  مرگ  یلیم  نیماـتیو ب 2 0/2  مرگ  یلیم  نیماتیو ب 1 0/2 
مرگ هک  ییاهنآ  دـنروخب و  لسع  اب  ارنآ  دـیاب  دنتـسه  جازم  درـس  هک  ییاهنآ  نیاربانب  تسا  کشخ  مرگ و  هبوچرام  ناریا  میدـق  بطرظن 

ار مشچ  دید  نآ  ندروخ  (1 تسا .  يدایز  صاوخ  ياراد  روآ و  راردا  تسا  یهایگ  هبوچرام  دنروخب .  هکرـس  اب  ارنآ  دـیاب  دنتـسه  جازم 
تـسا دـیفم  بلق  تیوقت  يارب  (4 دـنک .  یم  فرطرب  ار  هناـثم  فعـض  (3  . تسا دـیفم  یـسنج  يورین  تیوـقت  يارب  (2 دـنک .  یم  تیوـقت 

دیاب دنتسه  نوخ  مک  هکیناسک  تسا و  زاسنوخ  لیفورلک  نتشاد  تلع  هب  ( 7. تسا رب  بت  (6 دنک . یم  فرطرب  ار  تسوبی  تسا و  نیلم  (5.
رد ارنآ  هبوچرام  يردـهاگن  يارب  هدافتـسا : زرط  دـنک - .  یم  کمک  نوخ  زمرق  ياهلوبلگ  نتخاس  هب  هبوچراـم  (8 دننک .  هدافتـسا  نآ  زا 

تخیر و دالاس  رد  ناوت  یم  زین  ار  هبوچرام  دربیم .  نیب  زا  ارنآ  یکـشخ  امرگ و  اریز  دیهد  رارق  لاچخی  رد  دیدنبب و  بوطرم  ياه  هچراپ 
نیا هب  ار  هبوچراـم  هدرک  مد   . تسا نآ  هدرک  مد  تروصب  نآ  نتخپ  زا  ریغ  هبوچراـم  زا  هدافتـسا  رگید  دروم  درک .  هیهت  پوـس  نآ  زا  اـی 

دـینک و هفاضا  نآ  هب  يرفعج  هنایزار و  مه  يردـقم  دـیزیرب و  شوجبآ  رتیل  کی  لخاد  رد  ار  هبوچرام  هخاـش  دـنچ  دـینک :  هیهت  تروص 
 . - دینک هدافتـسا  بلق  شمارآ  نیکـست و  يارب  زور  رد  ناجنف  هس  ات  ود  ردقمب  هدرک  مد  نیا  زا  دـشکب .  مد  هقیقد  جـنپ  تدـم  دـیراذگب 
يارب نینچمه  هبوچرام  دننک .  فرـصم  یبصع  صاخـشا  ای  دنتـسه و  راردا  يراجم  مرو  هب  التبم  هک  ییاهنآ  دـیابن  ار  هبوچرام   : تارـضم

 . تسین بوخ  هیلک  گنس  مسیتامر و  هب  نایالتبم 

وداکووآ
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دـسر و یم  رتـم  دودـح 6  هب  نآ  عاـفترا  هک  تسا  یتـخرد  وداـکووآ  یـسانش  هاـیگ  تاـیلک  - Persea americana یملع :  ماــن 
یحاون هب  اجنآ  زا  هک  هدوب  یبونج  ياکیرمآ  وداکووآ  ءاشنم  دبای .  یم  شرورپ  ناتسودنه  برغ  لیزرب و  اکیرمآ و  مرگ  ياه  تمسقرد 

يارد یبالگ و  دـننام  نآ  هویم  تسا .  گنر  زبس  کچوک و  نآ  ياهلگ  زبس و  میخـض و  تخرد  نیا  ياهگرب  تسا .  هتفای  هار  ایند  رگید 
فاص تسوپ  يارد  اهنآ  زا  یضعب  هک  دراد  دوجو  وداکووآ  فلتخم  عون  دودح 400  رد  تسا .  هایس  ای  هریت و  زبس  گنرب  تخس  یتسوپ 
هویم نیا  زا  اهاکنیا  اهایام و  دهد  یم  ناشن  هک  تسا  تسد  رد  یکردم  تسا .  نشخ  هایس و  اهنآ  زا  یخرب  تسوپ  یلو  هدوب  گنر  زبس  و 

نافوتپیرت  Cystine نیتسیس دننام  فلتخم  هنیمآ  ياهدیـسا  يراد  تسا و  برچ  وداکووآ  : ییایمیـش تابیکرت  دنا -.  هدرک  یم  هدافتـسا 
رد کـیتویب  یتـنآ  عون  دـنچ  دوـجو  هدـش  ماـجنا  هک  يدـیدج  تاـقیقحت  رد  دـشاب .  یم   Tyrosine نیــسوریت Tryptophane و 
درز گنر  هب  تفـس و  ظیلغ و  نغور  نیا  تسا .  نغور  دصرد )  دودح 2  رد  یمک (  ردقم  يارد  هایگ  هناد  تسا .  هدـش  تباث  وداکووآ 

دیسا دننام  هدش  عابـشا  ياه  نغور  دصرد  دودـح 7  يارد  وداـکووآ  هناد  نغور  تسا .  عوبطم  یمعط  وب و  يارد  هک  هدوب  زبس  هب  لـیام 
Myristic کیتسیریم دیـسا   ، Arachidic Acid کیدیشارآ دیـسا   Steraric Acid کـیرائتسا دیـسا  کیتملاپ Palmitic و 

دشاب یم   Linoleic Acid کیئلونیل دیسا  کیئلوا Oleic Acid و  دیسا  دننام  هدشن  عابشا  ياه  نغور  دصرد  دودح 80  رد  Acid و 
يا 5 هتساشن  داوم  مرگ  یبرچ 14  مرگ  نیئتورپ 1/8  يرلاک   150 يژرنا مرگ  بآ 80  تسا :  دوجوم  ریز  داوم  وداکووآ  مرگ  دصکی  رد  .

یلیم نیماتیو ب 1 0/08  دحاو  نیماتیو آ 250  مرگ  یلیم   600 میساتپمرگ یلیم   5/0 نهآ مرگ  یلیم  رفسف 35  مرگ  یلیم  میسلک 8  مرگ 
ياهگرب هدناشوج  ( 1: یئوراد صاوــخ  مرگ -  یلیم  نیماـتیومرگ ث 12  یلیم  نیماـتیو ب3 1/4  مرگ  یلیم  نیماـتیو ب 2 0/15  مرگ 

دیفم ناقری  نامرد  يارب  ( 4 درب .  یم  نیب  زا  ار  هدعم  زاگ  خفن و  ( 3 تسا .  هدعم  هدننک  تیوقت  وداکووآ  ( 2 تسا .  روآ  هدعاق  وداکووآ 
دشر وداکووآ  ( 7 تسا .  ندب  هدـننک  تیوقت  وداکووآ  ( 6 دنک .  یم  فرطرب  ار  ینوخ  لاهـسا  وداکووآ  ياهگرب  هدـناشوج  ( 5 تسا . 

دنتـسه ینوخ  مک  هب  التبم  هک  ییاهنآ  تسا و  زاس  نوخ  وداکووآ  ( 8 تسا .  يرایـسب  یندعم  داوم  يارد  اریز  دزادنا  یم  ولج  ار  اه  هچب 
یمک يا  هتساشن  داوم  رکـش و  وداکووآ  نوچ  ( 10 دنک .  یم  زیمت  هدرک و  ییایلق  ار  ندـب  وداکووآ  ( 9 دننک . هدافتسا  وداکو  وآ  زا  دیاب 

ار یموـمع  فعـض  دـیهدب .  وداـکووآ  ضیرم  هب  تهاـقن  هرود  يارب  ( 11 تسا .  بساـنم  زین  دـنراد  دـنق  يراـمیب  هک  ییاـهنآ  يارب  درد 
دنک یم  نامرد  ار  یباوخیب  ( 14 دنک .  یم  هجلاعم  ار  هدـعم  هدور و  یتحاران  ( 13 دنک .  یم  فرطرب  ار  یگتسخ  ( 12 دنک .  یم  فرطرب 

دالاس سس  ندرک  تسرد  يارب  ( 15 دـیروخب .  وداکووآ  دوخ  ماش  اب  امتح  دـیتسه  راچد  ینوخ  مک  هب  رگا  تسا .  نافوتپیرت  يارد  اریز 
دشاب یم   P ، C، K ، H ، E، D ، B، A دننام فلتخم  ياه  نیماتیو  يراد  وداکووآ  نغور  هدافتسا : زرط  دینک - .  هدافتسا  وداکووآ  زا 

وداکووآ نغور  اب  ارنآ  دنک  یم  درد  امـش  لصافم  رگا  تسا و  مسیتامر  دـض  وداکووآ  نغور  - 1 درد .  يدایز  ییاذـغ  شزرا  نیاربانب  . 
زا ار  رس  هروش  - 3 دیئوشب .  حبص  دیلامب و  رـس  هب  ار  وداکووآ  نغور  زا  يردقم  بشره  وم ،  شزیر  زا  يریگولج  يارب  - 2  . دیهد ژاسام 
مرک نیرتهب  وداکووآ  نغور  -5 دیلامب .  اهوم  هب  ار  وداکووآ  هرطق  دنچ  رـس  يوشتـسش  زا  دـعب  اهوم ،  هدـش  قارب  يارب  -4  . درب یم  نـیب 

يارب کـسام  نیرتـهب  وداـکووآ  هرخـالاب  و  دـهد .  یم  یباداـش  تسوپ  هب  دـنک و  می  ذوفن  تسوپ  رد  یناـسآ  هب  اریز  تسا  تسوـپ  يارب 
دـینک و هل  هدـنک و  تسوپ  ار  وداکووآ  روظنم  نیا  يارب  تسا .  نآ  شیادـیپ  زا  يریگولج  تروص و  ياـه  كورچ  نیچ و  هدرک  فطرب 

 . تسا هدشن  هتفگ  یصاخ  تارضم  تارضم :  دیئوشب - .  تعاس  مین  زا  دعب  دیراذگب و  ندرگ  تروص و  يور  رب  کسام  تروصب 

زوم

گرزب رایسب  نآ  ياهگرب  تسا .  هچتخرد  دننام  هک  یفلع  تسا  یهایگ  زوم  یسانش  هایگ  تایلک   - Musa sapientum یملع :  مان 
دیآ یم  رد  درز  گنرب  ندیسر  زا  دعب  زبس و  ادتبا  نآ  هویم  تسا  هلبنـس  تروصب  عمتجم و  نآ  ایهلگ  دسر .  یم  رتم  ات 2  یهاگ  نهپ و  و 

هب دـندرک و  ادـیپ  هنیگ  لحاوس  رد  ار  زوم  اهیلاغترپ  لاس 1482  رد  تسا .  هدـش  یم  تشک  ناتـسودنه  رد  لبق  لاـس  رازه  راـهچ  زا  زوم  .
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ریـسمرگ قطانم  مامت  رد  زوم  نونکا  دش و  هدرب  اکیرمآ  هراح  یحاون  هب  یلویناپـسا  یبهذم  رنویـسیم  هلیـسوب  سپـس  دندرب و  يرانق  رئازج 
امرگ هلیـسوب  اجنآ  رد  دنتـسرف و  یم  فلتخم  قطانم  هب  دـننیچ و  یم  تخرد  زا  تسا  زبس  زونه  هکیماـگنه  ار  زوم  دوش .  یم  تشک  اـیند 

رد درد .  ینیریـش  هزم  هک  تسا  زیر  یلیخ  مه  نآ  زا  یعون  تشرد و  رایـسب  نآ  عون  کی  درد  فلتخم  عاونا  زوم  دنناسر .  یم  ارنآ  نداد 
هدرک هقرو  هقرو  ار  زوم  نیتال  ياکیرمآ  ياهروشک  رد  دنروخ  یم  ایبول  جنرب و  اب  هارمه  دـنزپ و  یم  ار  زوم  الومعم  ییاوتـسا  ياهروشک 
هتـشاد دوجو  هایـس  ياه  هکل  نآ  يور  تفـس و  درز و  نآ  تسوپ  دیاب  دـینک  یم  باختنا  زوم  هکیماگنه  دـننک . یم  کشخ  باتفآ  رد  و 

رد هک  يدنق  : ییایمیـش تابیکرت  تسا -.  نیگنـس  شمـضه  دایز  هتـساشن  نتـشاد  لیلدب  سران  زوم  تسا .  هدیـسر  زوم  هناشن  نیا  دشاب و 
نیئتورپ 0/8 مرگ  بآ 70  يرلاک   100 يژرنا تسا .  دوجوم  ریز  داوم  زوم  مرگ  دـص  رد  تسا .  بذـج  لـباق  تعرـسب  دراد  دوجو  زوم 

یلیم  370 میساتپ مرگ  یلیم  میدسمرگ 1  یلیم   0/7 نهآ مرگ  یلیم  رفـسف 25  مرگ  یلیم  میـسلک 8  مرگ  دـنق 6/5  مرگ  یبرچ 0/2  مرگ 
نیماتیو ث 10 مرگ  یلیم  نیماتیو ب 3 0/07  مرگ  یلیم  نیماـتیو ب 2 0/06  مرگ  یلیم  نیماتیو ب1 0/05  دحاو  نیماتیو آ 190  مرگ 

صاوخ دراد - .  دوجو  نیمالوچ  هتاک  نیماپود و  نیرفت ،  یپورون  نینوتورـس ،  دننام  مهم  رایـسب  ییایمیـش  هدام  دـنچ  زوم  رد  مرگ  یلیم 
یبوخ ياذغ  تسه  مرن  نوچ  درد و  يدایز  يژرنا  زوم  دنک .  یم  ظیلغ  ار  نوخ  تسا و  رت  لدتعم و  ناریا  میدق  بط  رظن  زا  زوم  : یئوراد

 . دشاب یم  اه  هچیهام  يارب  یبوخ  ياذغ  هدوب و  ناطرـس  دض  دایز  میـساتپ  نتـشاد  لیلدـب  (1 دـشاب . یم  نسم  صاخـشا  ناکدوک و  يارب 
زوم دیاب  امتح  نوخ  مک  رغال و  صاخشا  نیاربانب  تسا  زاسنوخ  زوم  (3. تسا ینوخ  لاهسا  لاهسا و  نامرد  نینچمه  هدوب و  نیلم  زوم  (2

يوراد نینچمه  زوم  درگ  (6 دشاب .  یم  هدور  هدـعم و  مخز  نامرد  زوم  (5 تسا .  یـسنج  يورین  هدعم و  هدننک  تیوقت  زوم  (4 دنروخب . 
يزیرنوخ عطق  رثا  زوم  هدـناشوج  (8  . تسا ینوخ  لاهـسا  هدننک  نامرد  زوم  ياهلگ  هریـش  (7  . تسا لورتـسلک  ندروآ  نیئاـپ  يارب  یبوخ 

تسا و خافن  زوم  (11 تسا .  هدعم  مرک  هدننک  عفد  زوم  هشیر  (10  . تسا دیفم  یگتخوس  نامرد و  يارب  زوم  تخرد  گرب  دامض  (9  . درد
زوم (12 دروخ کمن  یمک  زوم  زا  سپ  دیاب  هضراع  نیا  عفر  يارب  دنک  یم  هدـعم  زاگ  دـیلوت  ناجازم  درـس  رد  اصوصخ  نآ  ندروخدایز 

 . تسا ردم  زوم  (14 دیروخب .  لسع  اب  ار  زوم  ندـب  فعـض  نامرد  يارب  (13 درد . باصعا  متـسیس  لداعت  دـشر و  نیمات  رد  یبوخ  ریثات 
تارـضم تارـضم :  دـننک - . طارفا  نآ  ندروخ  رد  دـیابن  تسا و  رـضم  دـنق  ضرم  هب  ناـیالتبم  يارب  داـیز  دـنق  ندوب  ارد  تلعب  زوم  (15

 . تسا هدشن  هتفگ  یصاخ 

کشرز

 . دسریم زین  رتم  ات 4  نآ  عافترا  هک  رادراخ  يا  هقاس  ياراد  تسا  يا  هچتخرد  کشرز  یـسانش  هایگ  تاـیلک   - Berberis یملع :  مان 
يا و هشوخنآ  ياهلگ  يا و  هرا  ياه  هنادـند  اب  لکـش  یـضیب  نآ  ياهگرب  دـشاب .  یم  گنردرز  اـی  زمرق و  يا ،  وهق ه  تخرد  نیا  بوچ 

تـسا شرت  یمعط  ياراد  لکـش و  يوضیب  یتشوگ  گنر ،  زمرق  کشرز  هویم  درد .  يدایز  غیت  کشرز  ياـه  هخاـش  تسا .  گـنردرز 
نیا ياه  تمسق  مامت  رد  : ییایمیش تابیکرت  تسا - .  نآ  هویم  لگ و  گرب  هقاس ،  هشر و  تسوپ  هشیر ،  هایگ  نیا  هدافتسا  دروم  تمسق  .

ردــقم دراد .  دوــجو   Berbamine نیماـــبرب  ، Oxyaconthine نیتناکایـــسکا  ، Berberine نـیربرب ياهدـیئولاکلآ  هاـیگ 
دیسا  65 يدنق ، داوم  دودـح 4 % ياراد  کشرز  هویم  تسا .  هایگ  نیا  رگید  ياه  تمـسق  زا  رتشیب  کـشرز  هشیر  تسوپ  رد  دـیئولاکلآ 

مانب یکی  هک  تسا  عون  ود  اهنآ  همه  زا  رت  مهم  هک  درد  فلتخم  ياه  هنوگ  کشرز  دـشاب . یم  غمـص  ریداقم  کیراترات و  دیـسا  وکیلام 
رظن زا  کشرز  کشرز :  یبط  صاوخ  : یئوراد صاوخ  دـشاب - .  یم  هتـسه ) ود  ياراد   ) هتـسه اب  کشرز  يرگید  هتـسه و  یب  کـشرز 

ریساوب (3 تـسا دبک  بلق و  هدـننک  تیوقت  تسا 2) ضباق  (1 دراد : ار  ریز  صاوخ  کـشرز  هوـیم  تسا  کـشخ  درـس و  ناریا  میدـق  بط 
مد تسا 7) رب  ارفص  (6 تـسا دیفم  يدبک  ياهیرامیب  ندرک  فرطرب  يارب  دـنک 5) یم  فرطرب  ار  يزیرنوخ  دـنک 4) یم  نامرد  ار  ینوخ 

تسا 2) لهسم  رب و  ارفـص  هقاس 1 ) تسوپ  هشیر و  صاوخ  دـینک - .  هرغرغ  ناهد  ياه  یتحاراـن  ندرک  فرطرب  يارب  ار  کـشرز  هدرک 
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فرطرب ار  ییاهتشا  یب  درب 5 ) یم  نیب  زا  ار  همضاه  ءو  دنک 4 ) یم  مظنم  ار  شراوگ  هاگتسد  لامعا  دنک 3 ) یم  تیوقت  كاپ و  ار  دبک 
یئاهمناخ دنک 9 ) یم  فرطرب  ار  مسیتامر  سرقن و  تسا 8 ) رثوم  يدرز  ناقری و  نامرد  رد  ( 7 تسا دیفم  تسوبی  عفر  يارب  ( 6 دنک یم 

هب التبم  هکیئاهنآ  ( 10 دننک .  هدافتـسا  کشرز  هقاس  هشیر و  زا  نآ  ندرک  فرطرب  يارب  دـیاب  دـنراد  يزیرنوخ  هنایهام  تداع  ود  نیب  هک 
عفان ریساوب  هجلاعم  يارب  ( 12 دـنک .  یم  نامرد  ار  سیراو  ( 11 دنریگب .  کمک  هایگ  نیا  زا  هجلاعم  يارب  دـنناوت  یم  دنتـسه  لاحط  مرو 

یم مشچ  يوشو  تسـش  يارب  ( 15 دروآ .  یم  نیئاـپ  ار  نوخ  راـشف  ( 14 تـسا .  دـیفم  راردا  شزوـس  ندرک  فرطرب  يارب  ( 13 تسا . 
-2  . دـنک یم  فرطرب  ار  ندــب  یگدروآ  بآ  - 1 کـشرز گرب  صاوخ  دـینک -.  هدافتـسا  کشرز  هقاس و  هشیر و  هدـناشوج  زا  دـیناوت 

توبروکسا يرامیب  نامرد  رد  نیاربانب  دشاب  یم   C نیماتیو يدایز  رادقم  يرد  کشرز  گرب  - 3 دنک .  یم  نامرد  ار  نمزم  ياه  لاهسا 
گرب هدرک  مد  درد ،  ولگ  نیژنآ و  عـقوم  رد  - 5 دوش .  یم  نادند  هثل و  ندش  کحم  ثعاب  کشرز  گرب  ندـیوج  - 4 دراد .  دیفم  رثا 

رتیل کی  رد  ار  کشرز  هویم  ای  هقاس و  ای  هشیر  تسوپ  مرگ  رادقم 10-20  کشرز :  هدناشوج  هدافتسا : زرط  دینک -.  هرغرغ  ار  کشرز 
هدرک فاص  ار  هدناشوج  نیا  دنامب .  هقیقد  تدم 10  يارب  دیراذگب  هتشادرب  قاجا  يور  زا  ارنآ  سپس  دیروایب  شوجب  ارنآ  هتخیر و  بآ 

دیناوت یم  ار  روطنت  نیا  کشرز :  روطنت   . تساهاذغ نیب  هلصاف  رد  ناجنف  هس  نآ  هنازور  فرصم  رادقم  دینک .  نیریش  لسع  ای  رکش  اب  و 
دشاب یم  زور  رد  راب  هس  هرطق  نآ 10-20  فرصم  رادقم  دینک .  يرادیرخ  اه  هناخوراد  زا  یخرب  ای  ییوراد و  ناهایگ  ياههاگـشورف  زا 

ای رکش  اب  ارنآ  سپس  دنامب  هقیقد  تدم 10  دـیراذگب  هتخیر و  شوج  بآ  رتیل  کی  رد  ار  کشرز  مرگ  رادقم 40  کشرز :  هدرک  مد  . 
ای کشرز و  دایز  ردقم  فرـصم   : تارـضم تساهاذغ - .  نیب  هلـصاف  رد  زور و  رد  ناجنف  هس  نآ  فرـصم  ردـقم  دـینک .  طولخم  لسع 

. دوش نینج  طقس  ثعاب  تسا  نکمم  دنک و  یم  کیرحت  ار  محر  اریز  تسین  بسانم  هلماح  نانز  يارب  نآ  گرب  هقاس و 

وج

ات نآ  فلتخم  عاوناب  هتـسب  نآ  عافترا  هک  هلاسکی  یفلع و  تسا  یهایگ  وج  یـسانش  هایگ  تایلک   Hordeum vulgare یملع :  مان 
 : دوش یم  میسقت  هتـسد  ود  هب  تشاک  رظن  زا  وج  دشاب .  یم  هریت  زبسگنر  هب  زارد و  کیراب و  بوانتم و  نآ  ياهگرب  دسر .  یم  رتم  کی 

هکیلاح رد  دهد  یم  هناد  ناتسمز  زا  لبق  درادن و  ناتـسمز  يامرـس  هب  جایتحا  دوش و  یم  تشک  راهب  رد  هراهب  وج  هزیئاپ .  وج  هراهب و  وج 
بآ تسا :  دوجوم  ریز  داوم  وج  مرگ  دص  رد  : ییایمیش تابیکرت  تسا - .  ناتـسمز  يامرـس  جاتحم  دوش و  یم  تشک  زیئاپ  رد  هزیئاپ  وج 

میساتپ مرگ  یلیم  میدس 3  مرگ  یلیم   2 نهآمرگ یلیم  رفسف 189  مرگ  یلیم   16 میسلکمرگ  78 يا هتساشن  داوم  مرگ  نیئتورپ 8  مرگ   11
رایسب ردقم  ياراد  وج  انمـض  مرگ  یلیم  نیماـتیو ب 3 3  مرگ  یلیم  نیماـتیو ب 2 0/05  مرگ  یلیم  نیماـتیومرگ ب 1 0/12  یلیم   160

زونه هک  هدـنکن  تسوپ  وـج  ( 1 دوش .  یم  هضرع  رازاـب  رد  تروـص  هس  هب  ـالومعم  وـج  : یئوراد صاوـخ  دـشاب - .  یم  کینـسرآ  یمک 
تسا هدش  هتفگر  نآ  سوب  سو  تسوپ  هک  دیفس  وج  ( 3 تسا .  هدش  هتفرگ  نآ  تسوپ  هک  هدنک  تسوپ  وج  ( 2 هدشن .  ادج  نآ  سوبس 

ضباق و یلو  هدوب  مدنگ  زا  رتمک  نآ  يوقم  داوم  تسا  کشخ  درـس و  ناریا  میدق  بط  رظن  زا  وج  تسا .  فورعم  يدـیراورم  وج  مانب  و 
نینج طقس  يارب  وج  زا  میدق  رد  ( 3 درد .  هدننک  مرن  تیصاخ  ( 2  . تسا فیعض  دارفا  يارب  يوقم  رایسب  ییاذغ  ( 1 تسا .  هدننک  کشخ 
تسا همضاه  ءوس  ینوخ و  مک  بت و  هب  نایالتبم  يارب  یبوخ  يوراد  وج  هدناشوج  ( 5 تسا .  دیفم  سرقن  يارب  ( 4 دندرک .  یم  هدافتسا 

(8 دوش . یم  مضه  دوز  تسا و  زاس  نوخ  ریعـشلا  ءام  ( 7 تسا .  دیفم  مرگ  دردرـس  يویر و  ياه  مخز  لس  نامرد  يارب  ریعـشلا  ءام  ( 6 . 
كاندرد ياه  تمـسق  يور  رب  بآ  اب  ار  وج  رد  دامپ  سرقن  نامرد  يارب  ( 9 تسا .  دیفم  دردرس  يارب  هدیبوک  شاخشخ  اب  ار  ریعـشلا  ءام 

تسوبی نامرد  يارب  وراد  نیرتهب  وج  تیبوکسیب  ( 11 تسا .  لافطا  يارب  یبوخ  ياذغ  هدرک  طولخم  رکـش  اب  ار  وج  رد  ( 10 دیراذگب . 
مرگ و ياه  جازم  يارب  ریعشلا  کشک  ( 13 دنروخب . رکش  اب  ار  وج  دیاب  ناجازم  درس  ( 12 دربیم . نیب  زا  ار  درد  مکش  خفن و  یتح  تسا و 

ندورآ نیئاپ  يارب  ( 15  . دینک هرقرق  ار  ریعـشلا  کشک  ولگ  مرو  درد و  ولگ  ندرک  فرطرب  يارب  ( 14 تسا .  دیفم  يوارفص  ياه  لاهسا 
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ای ونمس  هدافتسا : زرط  دنک - .  یم  يریگولج  ناطرـس  زا  نیاربانب  دشاب  یم  زائتورپ  ياراد  نوچ  وج  ( 16 دینک .  هدافتسا  وج  زا  لورتسلک 
هب هناوج  هکیماگنه  دنزب و  هناوج  ات  دـینک  يردـهاگن  لدـتعم  تارارح  رد  هدرک و  سیخ  تالغ  رگید  دـننام  ناوت  یم  ار  وج  وج :  تلام 

تـسوپ وج  هدـنک و  تسوپ  وج  ریعـشلا :  ءام  تسا .   C ياه نیماتیو  ياراد  وج  تلام  دـینک .  يردـهگن  تلاـم  نآ  زا  دیـسر  ینیعم  دـح 
الماک وج  ياه  هناد  ات  دنزپ  یم  ارنآ  ردقنآ  دنناشوج و  یم  هقیقد  دنچ  هتخیر و  شوج  بآ  رد  ار  نآ  سپـس  دـنیوش  یم  بوخ  ار  هدـنکن 

 : ریعشلا کشک  دننک .  یم  هدافتسا  نآ  زا  دوش و  درس  ات  دنراذگ  یم  دننک و  یم  فاص  دوش  هل  هکنیا  نودب  هچراپ  اب  ارنآ  دعب  دوش و  زاب 
هک دـننک  یم  فاص  دـننک و  یم  هل  ارنآ  سپـس  دوش  زاب  الماک  ات  دـنناشوج  یم  ردـقنآ  ارنآ  هدرک و  طولخم  بآ  اب  ار  هدـنک  تسوپ  وج 

ندرک ظیلغ  بآ و  رد  وج  تلام  ندناشوج  زا  وج :  تلام  هراصع  دـشاب .  یم  وج  َشآ  هیبش  ریعـشلا  کشک  دوش  بآ  لخاد  زین  وج  دوخ 
نیرتسکد و دصرد   20 زوراکاس ، دصرد   10 زوتلام ، دصرد  رادقم 60  ياراد  هک  دیآیم  تسدب  وج  تلام  هراصع  ءالخ  رد  لصاح  عیام 

 . تسا هدشن  هتفگ  یصاخ  تارضم  تارضم :  تسا - .   B2 و B1 ياه نیماتیو  یندعم و  داوم  يرادقم 

ناحیر

اـت 60 نآ  هقاـس  عاـفترا  هک  رطعم  هلاـسکی و  یفلع  تسا  یهاـیگ  ناحیریـسانش  هاـیگ  تاـیلک  - Ocimum basilicum یملع :  ماـن 
هب کچوک  رطعم و  نآ  ياهلگ  دشاب .  یم  ردهنادند  ياه  هرانک  اب  زیت  كون  يوضیب و  لباقتم  تروصب  نآ  ياهگرب  دـسر .  یم  رتمیتناس 

فرـصمب نآ  ناوج  ياه  هخاشرـس  ناحیر و  گرب  تسا .  زیر  هایـس و  نآ  مخت  دوش .  یم  هدهاشم  شفنب  یهاگ  زمرق و  دیفـس ، ياهگنر 
ناحیر زا  : ییایمیش تابیکرت  دوش - .  یم  هتشاک  ایند  طاقن  رثکا  رد  دیور  یم  وردوخ  روطب  ناتـسناغفا  ناریا و  رد  ناحیر  دسر  یم  هیذغت 

لماش ناحیر  سناسا  درد .  یفلتخم  ینامرد  فراصم  تسا و  فورعم  هک  ناحیر  نغور  ای  کیلیزاب  سناسا  ماـنب  دوش  یم  هیهت  یـسناسا 
ناحیر نوچ  یئوراد : صاوخ  درد - .  ناور  یتلاح  هک  تسا  ینغو  هداـم ر  ياراد  ناـحیر  هناد  درد .  نم  سواو  لوگارتسا  دـننام  يداوم 

(1 تسا .  کشخ  مرگ و  یمک  ناریا  میدق  ظاحل  زا  ناحیر  دوش  یم  هدافتـسا  نآ  زا  اهاذغ  نتخاس  رطعم  يارب  نیاربنب  تسا  رطعم  رایـسب 
(3 تسا .  یبصع  نرگیم و  ياهدردرـس  جلاعم  ناحیر  گرب  هدرک  مد  ( 2  . تسا ردم  يوقم و  درد  جنـشت  دض  رثا  ناحیر  گرب  هدرک  مد 

گرب ( 5 دربیم .  نیب  زا  ار  هدعم  زاگ  خفن و  ناحیر  هدرک  مد  ناجنف  کی  ندیشون  ( 4  . دنک یم  تیوقتار  همضاه  هاگتسد  ناحیر  ندروخ 
دیهد ژاسام  ناحیر  گرب  اب  ار  تارـشح  شزگ  لحم  هک  تسا  یفاک  تسا  تارـشح  شین  زا  لصاح  ياه  یتحاران  هدـننک  نامرد  ناحیر 

(8 تسا .  رب  بت  ناحیر  هدـناشوج  ( 7 تسا .  دیفم  ناهد  ياه  مخز  يارب  ناحیر  گرب  ندـیوج  ( 6 دـنک . یم  فرطرب  ار  درد  شراخ و 
لاهـسا نامرد  يارب  یبوخ  يوراد  دـینک  طولخم  یبرع  غمـص  اب  دـیبوکب و  ار  ناـحیر  مخت  رگا  ( 9  . تسا نکـسم  ناـحیر  مخت  هدرک  مد 

هایگ نیا  زا  دیاب  امتح  هد  ریش  ناردام  ودرد  ریش  هدننک  ایز  رثا  ناحیر  گرب  ( 11 تسا .  دیفم  درد  لد  عفر  يارب  ناحیر  مخت  ( 10 تسا . 
نامرد ناـحیر  گرب  هدرک  مد  ( 13 دور .  یم  راـکب  هناـنز  تاحـشرت  هیلک و  مرو  ناـمرد  يارب  ناـحیر  هناد  هدرک  مد  ( 12  . دننک هدافتسا 
هرجنپ يولج  ار  ناـحیر  نادـلگ  رگا  ( 15  . تسا رثوـم  اذـغ  مضه  رد  دـیروخب  اذـغ  هارمه  ار  ناـحیر  گرب  ( 14  . تسا هجیگرـس  هدننک 

زا دـیناوت  یم  ار  ناـحیر  سناـسا  هدافتــسا : زرط  دـش - .  دـنهاوخن  هناـخ  ردو  اـهنآ  دــهد و  یم  يرارف  ار  سگم  تارــشح و  دــیراذگب 
افطل تسا  فورعم   Essential Oil Basil مانب سناسا  نیا  دـینک  يردـیرخ   Helath Food ای ییوراد و  ناهایگ  ياههاگـشورف 

 . - دینک قیقر  بآ  اب  ارنآ  دیاب  مه  هشیمه  دینک و  فرـصم  ارنآ  هرطق  ات 3  زا 2  شیب  دیابن  تسا و  يوق  رایـسب  سناسا  نیا  هک  دینک  تقد 
 . تسا هدشن  هتفگ  یصاخ  تارضم  تارضم : 

ردنغچ

صاوخب دالیم  زا  لبق  نرق  راـهچ  دودـح  رد  یتح  دنتخانـش و  میدـق  زا  ار  ردنغچیـسانش  هاـیگ  تاـیلک  - Beta vulgaris یملع :  ماـن 
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لاح رد  تسا و  هتشاد  دوجو  اپورا  قرش  هنارتیدم و  هیحان  رد  یموب  روطب  ردنغچ  دنا .  هدرک  یم  هدافتـسا  نآ  زا  هدوب و  انـشَآ  نآ  ینامرد 
زمرق ای  هریت و  شفنب  گنرب  تسا  یلومعم  ردـنغچ  نآ  عون  کـی  دـشاب  یم  عون  ود  دـنغچ  دوش .  یم  تشک  اـیند  طاـقن  رتشیب  رد  رـضاح 
رکـش زا  هدافتـسا  يارب  ایند  فلتخم  طاقن  رد  دایز  رایـسبردقمب  هک  دشاب  یم  نشور  درز  گنرب  تسا  دـنق  ردـنغچ  نآ  رگید  عون  تسا و 

هدیـسر دایز  هک  يردنغچ  اریز  دشاب  ناوج  حالطـصاب  ای  دشاب و  هدنامن  كاخ  رد  دایز  هک  تسا  نآ  بوخ  ردنغچ  دوش .  یم  تکـش  نآ 
رایسب دنغچ ر  ییایمیش : تابیکرت  دیآ - .  یم  دوجوب  نآ  يور  ییاهرایش  درد و  کیراب  یندرگ  الومعم  ریپ  دنغچ   . دوش یم  تفـس  دشاب 

33 يژرنا  . تسا هدمآ  ردـنغچ  مرگ  دـص  رد  نآ  داوم  ردـقم  ریز  لودـج  رد  تسا .  اه  نیماتیو  یندـعم و  داوم  زا  راشرـس  تسا و  يذـغم 
مرگ یلیم  نـهآ 0/8  مرگ  یلیم  رفـسف 20  مرگ  یلیم  میـسلک 11/1  مرگ   7/2 نبرکورادیه مرگ  یبرچ 0/06  مرگ  ینئتورپ 1/2  يرلاک 

نیماتیومرگ ث 17/62 یلیم  نیماتیو ب 30/33  مرگ  یلیم  نیماتیو ب 2 0/025  مرگ  یلیم  نیماتیو ب 1 0/015  دحاو  نیماتیو آ5000 
تیوقت - 2 دور .  یم  راـکب  تسوبی  عفر  نیلم و  ناوـنعب  - 1  . دراد يرایـسب  یناـمرد  صاوخ  ردـنغچ  گرب  یئوراد : صاوخ  مرگ -  یلیم 
فرصم لوات  نامرد  مخز و  نامسناپ  يارب  یجراخ  فرصم  ناونعب  - 4 تسا .  راردا  يراجم  باهتلا  هدننک  نامرد  - 3  . تسا هیلک  هدننک 

ندب و هدننک  تیوقت  هباشون و  نیرتهب  ردنغچ  تبرـش   . تسه زین  ارفـص  هسیک  گنـس  هدننک  عفد  جیوه  بآ  اب  طولخم  ردـنغچ  دوش . یم 
دیریگب و ار  ماخ  ردنغچ  راهچ  ات  هس  بآ  يریگ  هویم  بآ  اب  ردنغچ  تبرش  ندرک  تسرد  يارب  هدافتـسا : زرط  تسا - .  ندب  مومـس  عفاد 

هتفگ یصاخ  تارـضم  تارـضم :  تسا - .  از  يژرنا  هزمـشوخ و  رایـسب  تبرـش  نیا  دینک  طولخم  رد  زاگ  یندعم  بآ  ناویل  کی  اب  ارنآ 
 . تسا هدشن 

( هبرگ فلع   ) بیطلا لبنس 

يدومع روطب  نآ  هقاس  هک  هلاس  نچ  یفلع و  تسا  یهایگ  بیطلا  لبنس  یسانش  هایگ  تایلک   - valeriana Officinalis یملع :  مان 
قطانم رتشیب  رد  اه  لادوگ  اهرابیوج و  هیشاح  رد  تخرد ،  مک  ياه  لگنج  رد  یشحو  تروصب  هایگ  نیا  دور .  یم  الاب  رتم  ود  عافترا  ات 

دور یم  نآ  فرطب  هداد  صیخشت  رود  لصاف  زا  ار  هایگ  نیا  يوب  هبرگ  تسا و  عوبطم  ییوب  ياراد  بیطا  لبنس  دیور .  یم  ناریا  ایـسآ و 
تروصب یتروص و  اـی  دیفـس  گـنرب  بیطلا  لبنـس  ياـهلگ  دوش . یم  تسم  نآ  يوـب  زا  دزاردـپ و  یم  زیخ  تسج و  هب  نآ  فارطا  رد  و 

یم هدافتسا  ردد  رمع  لاس  هس  زا  شیب  هک  یهایگ  هشیر  زا  الومعم  تسا و  نآ  هشیر  هایگ  نیا  هدافتسا  دروم  تمـسق   . دشاب یم  يا  هشوخ 
کشخ زا  سپ  نآ  رطع  تسا .  رطعم  وبشوخ و  یلو  خلت  نآ  معط  دیآ .  یم  رد  يا  هوهق  گنرب  ندش  کشخ  زا  سپ  بیطلا  لبنـس   . دوش
جیردتب تسا و  رتشیب  هزات  هشیررد  سناسا  نیا  تسا .  سناسا  يواح 1 % بیطلا  لبنس  هشیر  : ییایمیـش تابیکرت  دوش - .  یم  رتشیب  ندش 

تـسا درز  هب  لیام  زبس  گنرب  هزات  سناسا  دوش .  یم  رت  يوق  نآ  يوب  یلو  هتفای  شهاک  نآ  سناـسا  رادـقم  دوش  یم  کـشخ  هشیر  هک 
کشخ مک  ترارح  رد  دیاب  بیطلا  لبنـس  تسا .  نآ  هدش  کشخ  ربارب  هس  نآ  هزات  هشیر  ییوراد  راثآ  دوشیم .  ظیلغ  ندنام  رثا  رد  یلو 
کشخ مرگ و  ناریا  میدق  بطرظن  زا  بیطلا  لبنس  هشیر  : یئوراد صاوخ  دور - .  یم  نیب  زا  نآ  ییوراد  رثا  مامت  الاب  ترارح  رد  دوش و 

دض ( 3 تسا .  دـیفم  يرتسیه  یبصع و  ياه  یتحاراـن  عفر  رد  ( 2 دراد .  جنـشت  دض  رثا  دـشابیم 1 ) ریز  حرـش  هب  نآ  مهم  صاوخ  تسا 
هدعم و مرک  دض  ( 7 دنک .  یم  نامرد  ار  یباوخیب  ( 6 دراد .  دیفم  رثا  عرص  هجلاعم  رد  ( 5  . تسا رب  بت  ( 4 تسا .  شخب  مارآ  مساپسا و 

راگیس زا  یشان  ياهرددرس  ( 11 دـنک .  یم  فرطرب  ار  نرگیم  ( 10  . تسا ناجیه  دض  ( 9 درب .  یم  نیب  زا  ار  هدـعم  زاگ  ( 8  . تسا هدور 
يرامیب نامرد  رد  ( 13 تسا .  دـیفم  ینارگن  شیوـشت و  هرهلد ف  ندرک  فرطرب  يارب  ( 12 دنک .  یم  عفر  ار  لکلا  فرـصم  ندیـشک و 

زا ار  موادم  هکسکس  ( 16 دنک . یم  فرطرب  ار  هدعم  درد  ( 15  . تسا رثوم  کیتایس  ردد  ندرک  فرطرب  رد  ( 14  . دراد دیفم  رثا  ایلوخیلام 
(20 دـنک .  یم  فرطرب  ار  هنیـس  درد  ( 19 دـنک .  یم  دایز  ار  راردا  حـشرت  ( 18 تسا .  یـسنج  يورین  هدـننک  تیوقت  ( 17 درب .  یم  نـیب 

يور ار  بیطلا  لبنـس  درگ  ( 23 تسا .  رثوم  دـنق  ضرم  هجلاعم  رد  ( 22 دنک .  یم  وبـشوخ  ار  ناهد  ( 21 دنک .  یم  فرطرب  ار  غارفتـسا 
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کشخ هجرد  ترارح 40  رد  هدرک و  درخ  ار  بیطلا  لبنـس  هشیر  بیطلا :  لبنـس  درگ  (1 هدافتسا : زرط  دنبای - .  مایتلا  ات  دیـشاپب  اه  مخز 
رد مرگ  نآ 10-5  فرصم  رادقم  دور .  یم  راکب  جنـشت  دض  ناونعب  درگ  نیا  دینک .  در  زیر  کلا  زا  دینک و  بایـسآ  ارنآ  سپـس  دینک . 

نیا دینک  طولخم  هدـیئاس و  دـنق  مرگ  هناـیزار و 4  مرگ  اـب 4  ار  بیطلا  لبنـس  هشیر  درگ  مرگ   4 بیطلا :  لبنـس  طولخم  ( 2 تـسا .  زور 
هدرک درخ  ار  بیطلا  لبنس  هشیر  مرگ   100 نایرلاو :  روطنت  (3 دیروخب .  يواسم  لصاوفب  زور  لوط  رد  هدرک و  تمـسق  راهچ  ار  طولخم 

رد هدرک و  فاـص  ارنآ  زور  از 15  سپ  دینزب و  مهب  ارنا  راب  دنچ  زرو  ره  دنامب .  دـیراذگب  دـیزیرب و  هجرد  یبط 60  لـکلا  رتیل  مین  رد  و 
دیاب تسا  رـضم  هیلک  يارب  بیطلا  لبنـس  نوچ  تارـضم :  دشاب - . یم  هرطق  نآ 30-10  فرـصم  رادقم   . دینک يرادـهگن  تسبرد  هشیش 

 . دروخ اریتک  اب  ارنآ 

نابزواگ

رتمیتناس ات 60  نآ  هقاس  عافترا  هک  هلاسکی  یفلع و  تسا  یهایگ  نابز  واگ  یسانش  هایگ  تایلک   - Borage officinalis یملع :  مان 
 ، یبآ گنرب  نآ  ياهلگ  تسا .  نشخ  ياهرات  زا  هدیـشوپ  هداس و  هایگ  نیا  ياهگرب  دـشاب .  یم  رادراخ  راد و  رایـش  نآ  هقاـس  دـسر  یم 

لامـش یحاون  هنارتیدـم ،  هقطنم  رد  هزورما  هتفای و  هار  رگید  یحاونب  اقیرفآ  لامـش  زا  الامتحا  نابز  واگ   . دـشاب یم  یبآ  شفنب و  دـیفس ، 
: ییایمیش تابیکرت  دسر -.  یم  ییوراد  فرصمب  نآ  رادلگ  ياه  هخاشرس  گرب و  لگ ،  دیور .  یم  هنایمرواخ  زا  ییاه  تمسق  اقیرفآ و 
 ، زنگنم میـسلک ،  تـالام  اـه ف  نیزر  میـساتپ ،  تارتین  ياراد  هاـیگ  نیا  تسا .  ناوارف  باـعل  ياراد  نآ  ياـه  گرب  ناـبز و  واـگ  لـگ 

نابز و واگ  لـگ  تسا 1 ) درـس  ناریا  میدـق  بط  رظن  زا  نابز  واگ  یئوراد : صاوخ  دـشاب -.  یم  نیئوتنالآ  کیرفـسف و  دیـسا  مویزینم ، 
یم تیوقت  ار  اه  هیلک  ( 5 تسا .  روآ  راردا  ( 4 تسا .  روآ  قرع  ( 3  . تسا باصعا  هدننک  مارآ  ( 2 تسا .  نوخ  هدننک  هیفصت  ياه  گرب 

نامرد رد  ( 8 دـینک .  هدافتـسا  ناـبز  واـگ  لـگ  هدرک  مد  زا  هفرـس  ندرب  نیب  زا  يارب  ( 7 دـنک . یم  فرطرب  ار  یگدروخامرـس  ( 6 دـنک . 
يرامیب نامرد  رد  ( 11 دنک .  یم  نامرد  ار  هیلک  مرو  باهتلا و  ( 10 دنک .  یم  نامرد  ار  راردا  عفد  يرایتخا  یب  ( 9  . تسا رثوم  تیشنورب 

دننام دـیزپب و  ار  ناب  زواگ  ياهگرب  ( 13 تسا .  رثوم  مرو  عفر  يارب  نابز  واـگ  ياـه  گرب  دامـض  ( 12. تسا دـیفم  کلمخم  کخرس و 
ارنآ اهروشک  زا  یـضعب  رد  دشاب و  یم   C نیماتیو يدایز  ردـقم  ياراد  نابز  واگ  لگ  هزات  ياـهگرب  ( 14 دینک .  هدافتسا  نآ  زا  جانفـسا 

 . تسا رضم  ناکدوک  هلماح و  نانز  يارب  دیئولاکلآ  نتشاد  تلعب  نابزواگ  تارضم :  دنزیر - .  یم  دالاس  لخاد 

مدآ اباب 

یفلع و تسا  یهایگ  دوش  یم  هدـیمان  زین  نوطیقارآ  شوگ و  لیف  هک  مدآ  اباب  یـسانش  هاـیگ  تاـیلک   - Arctium lappa یملع :  مان 
اپورا و رد  هیاس  بوطرم و  لدتعم و  یحاون  اه و  تشد  رد  یـشحو  تلاحب  هایگ  نیا  دـسر .  یم  رتم  ات 1/5  نآ  هقاس  عافترا  هکذ  هلاسود 

نهپ گرزب و  رایـسب  نآ  ياـهگرب  دـشاب .  یم  ربز  نشخ و  ياـهکرک  زا  هدیـشوپ  تسا  راـم  تسوپ  هیبش  هک  نآ  هقاـس  دـیور .  یم  ایـسآ 
رت کیدزن  گرب  ياهتنا  فرطب  هچ  ره  گنر و  مک  زبس  هقاس  هب  هدـیبسچ  تمـسق  رد  اهگرب  گنر  درد .  رارق  هقاس  يور  رب  هداتفا  تلاحب 

يداـیز ردـقم  يارادو  هدوـب  تسد  تشگنا  تماخـضب  جـیوه  دـننام  لکـش و  یکود  زارد ف  هاـیگ  هـشیر  دوـش .  یم  رت  هریت  میوـش  یم 
عوهت يوب  یلو  تسا  نیریـش  یمک  نآ  معط  دیفـس و  نآ  زغم  یل ،  هوهق  مدآ  اباب  هشیر  تسوپ  تسا .  میـساتپ  تارتین  میـساتپ و  تاـنبرک 

درز ياهرات  هویم  ياهتنا  رد  دوش .  یم  رهاظ  ییانح  درز  گنرب  حطس و  ای 4  اب 3  يا  هقدنف  تروصب  ندیسر  زا  سپ  نآ  هویم   . درد يروآ 
رگید قطانم  هب  هایگ  نیا  مخت  شخپ  بجوم  دبسچ و  یم  اهنآ  ياه  مشپ  هب  ناروناج  نادنفـسوگ و  روبع  عقوم  رد  هک  دراد  دوجو  یگنر 
ندرک جراخ  زاسپ  دیآ  یم  لمعب  یبط  هدافتسا  هایگ  نیا  هشیر  زا  دیور .  یم  یشحو  تلاحب  ناریا  طاقن  زا  یـضعب  رد  مدآ  اباب  دوش .  یم 

ياه هروک  رد  ای  دیشروخ  ترارح  رثا  رد  هدرک و  میسقت  يرتمیتناس  هس  کچوک  تاعطق  هب  هتـسش و  یبوخب  ارنآ  كاخ  زا  مدآ  اباب  هشیر 
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 ، نیزر نناـت ،  رارف ،  نغور   ، Inulin نیلونیا مانب  يا  هدام  ياراد  مدآ  اباب  هشیر  ییایمیـش : تابیکرت  دـننک - .  یم  کشخ  یـصوصخم 
کیئلوا دیـسا  کیئلونیل و  دیـسا  خلت  معط  درز و  گنرب  تسا  ینغور  ياراد  مدآ  اباب  هناد  دـشاب .  یم   C نیماتیو میـسلک و  نهآ ،  دنق ، 

ار نوخ  تسا و  نوخ  هدننک  هیفـصت  نیرتهب  ( 1 تسا .  کشخ  درـس و  مدآ  اـباب  هشیر  ناریا  میدـق  بط  رظن  زا  یئوراد : صاوخ  تسا - . 
(4 تـسا .  قرعم  روآ و  راردا  ( 3 دنک .  یم  فرطرب  ار  كروک  تروص و  ياهـشوج  ( 2  . دنک یم  جراخ  ندب  زا  ار  مومـس  هدرک و  زیمت 

دربیم نیب  زا  ار  مروت  ( 6 دنک .  یم  فرطرب  ار  اه  مخز  هژم و  لگ  امزگا ،  ریظن  یتسوپ  ياهیرامیب  ( 5 دنک .  یم  زیمت  ار  ندب  فنل  متسیس 
دنق میظنت  يارب  ( 9 دـنرب .  یم  راکب  مسیتامر  هجیگرـس و  هجلاعم  رد  ار  مدآ  اباب  ياـهگرب  هدـناشوج  ( 8 تسا .  ندب  هدـننک  تیوقت  ( 7 . 

ياهگرب کخرس ،  هجلاعم  يارب  ( 10  . دینک هدافتـسا  زور  رد  ناجنف  هس  ردقمب  مدآ  اباب  ياهگرب  هدناشوج  زا  دنق  يرامیب  هجلاعم  نوخ و 
دض مدآ  اباب  مخت  ( 12 تسا .  هدننک  ینوفع  دض  مدآ  اباب  مخت  هدـناشوج  ( 11 دیهدب .  ضیرم  هب  دـیناشوجب و  رکـش  یمک  اب  ار  مدآ  اباب 

هیرلا تاذ  هجلاعم  رد  ( 14 دینک .  هدافتـسا  مدآ  اباب  مخت  هدـناشوج  زا  درد  ولگ  يویر و  ياه  یتحاران  رد  ( 13 تسا .  هدور  هدـعم و  مرک 
یم فرطرب  ار  کلمخم  يرامیب  زا  لـصاح  بت  ( 16 تسا .  رثوم  یگدروخمرـس  ندرک  فرطرب  رد  مدآ  اـباب  هشیر  ( 15 دور .  یم  راـکب 

هجلاعم يارب  ( 19 دوش . یم  هدافتسا  یمـس  ناروناج  ندز  شین  ماگنه  رد  مس  دض  ناونعب  ( 18  . تسا رثوم  تسوبی  هجلاعم  رد  ( 17 دنک .
اب ار  مدآ  اباب  گرب  هدناشوج  تاحارج ،  مایتلا  اه و  مخز  هجلاعم  يارب  ( 20  . دیلامب رس  تسوپ  يور  هدرک و  مد  ار  مدآ  اباب  گرب  یلچک 

یگدـیرپ گنر  ینوخ و  مک  جالع  مدآ  اـباب  هشیر  ( 21 دـیلامب .  تاحارج  اه و  مخز  يور  هدرک و  طولخم  نوتیز  نغور  يواـسم  ردـقم 
رد ( 24 دنک .  یم  فرطرب  ار  سرقن  ( 23 تسا .  دـیفم  زورترآ  مسیتامر و  هجلاعم  يارب  ( 22 تسا .  نهآ  يدایز  ردـقم  ياراد  اریز  تسا 
بآ ( 27  . تـسا رثوـم  درد  رمک  ندرک  فرطرب  رد  ( 26 دـنک .  یم  مارآ  ار  کیتایــس  درد  ( 25 تسا .  رثوم  ینوفع  ياـهیرامیب  هجلاـعم 

ندروخب يدایز  لیم  هکیئاهنآ  ( 30 دنک .  یم  عفد  ار  هیلک  مرو  ( 29  . دنک یم  عیرست  ار  اذغ  مضه  ( 28 دنک .  یم  نامرد  ار  ندب  ندروآ 
ار هوهق  دنهاوخیم  هکیناسک  ( 31  . دش دهاوخ  عفر  تداع  نیا  يدوزب  دیشونب  هایگ  نیا  هدرک  مد  زا  اتشان  حبص  رگا  دنراد  رکـش  ینیریش و 

هناخوراد زا  یخرب  ای  ییوراد و  ناهایگ  ياههاگـشورف  زا  ناوت  یم  یتح  ار  طولخم  نیا  ردقم  اب  ار  مدآ  اباب  هشیر  دنناوت  یم  دـننک  كرت 
ارنآ ات  دیلامب  امزگا  ای  كروک و  يور  ارنآ  دـیناشوجب و  ای  هدرک و  هل  ار  مدآ  اباب  هشیر  ( 33. دنک یم  فرطرب  ار  ریهک  ( 32. درک عایتبا  اه 

ندرک فرطرب  يارب  ( 35 دیلام .  رـس  هب  ار  مدآ  اباب  هشیر  ظیلغ  هدـناشوج  نآ  تیوقت  وم و  شزیر  زا  يریگولج  يارب  ( 34 دنک .  فرطرب 
مدآ اباب  هایگ  ندرکن ،  ادیپ  تروص  رد   . دیلامب یگدیزگ  لحم  هب  هدرک و  هل  ار  مدآ  اباب  گرب  تارشح  اب  روبنز  یگدیزگ  درد  شزوس و 

نآ 20-10 روطنت  فرـصم  رادقم  دـینک .  يردـیرخ  اه  هناخوراد  زا  یخرب  ای  ییوراد و  ناهایگ  ياههاگـشورف  زا  ارنآ  روطنت  دـیناوت  یم 
هتخیر شوج  بآ  رتیل  کی  رد  ار  مدآ  اباب  هشیر  مرگ  ردقم 50  مدآ :  اباب  هشیر  هدرک  مد  هدافتـسا : زرط  تسا - .  زور  رد  راب  هس  هرطق و 
تدمب دیراذگب  هتخیر و  شوج  بآ  رتیل  کی  رد  ار  مدآ  اباب  هشیر  مرگ  ردقم 80  مدآ :  اباب  هشیر  هدناشوج   . دینک مد  هقیقد  تدمب 20  و 

اه هناـخوراد  زا  یخرب  اـی  ییوراد و  ناـهایگ  ياههاگـشورف  زا  ناوـت  یم  ار  روـطنت  نیا  مدآ :  اـباب  روـطنت  دـشوجب .  یمارآ  هب  هـقیقد   10
رتیل کی  رد  نایب  نیریش  نآ  يواسم  ردقم  اب  ار  مدآاباب  هشیر  مرگ   30 نایب :  نیریش  مدآ و  اباب  هشیر  هدرک  مد  دینک .  يردیرخ   Store

هـس ردقمب  هدرک  مد  نیا  زا  روظنم  نیا  يارب  تسا .  نوخ  هدننک  هیفـصت  هدرک  مد  نیا  دـینک .  مد  تعاس  مین  تدـمب  هتخیر و  شوج  بآ 
 . تسا هدشن  هتفگ  یصاخ  تارضم  تارضم :  دیشونب -.  زور  رد  ناجنف 

له

نآ نطو  دیور .  یم  مرگ  هراح و  قطانم  رد  هک  تسا  یهایگ  له  یـسانش  هایگ  تایلک   - Elettaria cardamomum یملع :  مان 
ياه هقاس  نآ  موزیر  هک  تسا  یفلع  ایاپ و  هایگ  نیا  دوش .  یم  ردص  ناتـسودنه  زا  ایند  له  فرـصم  دودح 80 % دشاب و  یم  ناتسودنه 

یم جراخ  یئاوه  ياه  هقاس  هدعاق  زا  هدنهد  لگ  هقاس  ود  ای  کی  دوش .  یم  جراخ  رتم  عافترا 4  ات  یهاگ  هدیچیپ  مهب  گرب  دننام  یئاوه 
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نـشور زبس  ای  درز  گنرب  بلق و  دننام  لکـش ،  یـضیب  له  هویم  . دشاب یم  نشور  زبس  ای  دیفـس  گنرب  کچوک  ياه  لگ  ياراد  هک  دوش 
وبـشوخ هیودا و  فرـصم  هب  هک  دراد  دوجو  نآ  رد  زمرق  هب  يام  ياه  وهق  گنرب  یعوبطم  رطعم و  ياه  هناد  تسا .  رتمیتناـس  لوطب 2-1 

هایگ نیا  انمـض  دشاب  یم  دودـح 4 % رد  يرطعم  رارف و  سناسا  ياراد  له  ییایمیـش : تابیکرت  دـسر - .  یم  اهاذـغ  تابورـشم و  ندرک 
یم بلق  لکشب  له  نوچ  ( 1 تسا .  کشخ  مرگ و  ناریا  میدـق  بط  رظن  زا  له  : یئوراد صاوخ  تسا -.  زین  یبرچ  ینیزر و  داوم  ياراد 

(4 تسا .  ندب  هدـننک  تیوقت  ( 3 دزاس .  یم  جراخ  ار  هدور  هدـعم و  زاـگ  هدوب و  نکـشداب  ( 2  . تسا بلق  هدـنک  تیوقت  نیاربانب  دـشاب 
یم فرطرب  ار  ناهد  ياه  مخز  ( 8 دوش .  یم  اذغ  مضه  ثعاب  ( 7  . تسا مضه  متسیس  يوقم  ( 6 تسا .  روآ  هدعاق  ( 5 تسا .  روآ  راردا 

ار له  درگ  درد ،  شوگ  نیکـست  يارب  ( 10 تسا .  ناهد  هدننک  وبشوخ  ( 9 دینک .  هزم  هزم  ناهد  رد  ار  له  هدرک  مد  روظنم  نیدـب  دـنک 
ار بت  ( 13 تسا .  روآ  اهتشا  ( 12 دینک .  هدافتسا  له  هدرک  مد  زا  عوهت  یگدروخ و  مهب  لد  ندرک  فرطرب  يارب  ( 11 دیزیرب . شوگ  رد 
 . دنک یم  فرطرب  ار  هدعم  یشرت  ( 16 تسا .  دیفم  مسیتامر  درد  نیکست  يارب  ( 15 تسا .  یگدروخامرس  جلاعم  ( 14 دروآ .  یم  نیئاپ 

کی رد  ار  هدیبوک  له  مرگ  ردقم 30  هدرک :  مد  هدافتسا : زرط  تسا - .  دیفم  مشچ  ياهیرامیب  عفر  يارب  (18 تسا . تیمومسم  دض  ( 17
رگید ای  ییاچ  هب  ناوت  یم  نینچمه  ار  له  دیشونب .  هدرک و  فاص  سپـس  دشکب  مد  هقیقد  تدمب 10  دیراذگب  هتخیر و  شوج  بآ  رتیل 
اریتک اب  دیاب  ارنآ  لاکـشا  نیا  عفر  يارب  تسا .  رـضم  اه  هدور  يارب  له  دایز  فرـصم  ردـقم  تارـضم :  درک - .  هفاضا  یلکلا  تابورـشم 

 . دروخ

جیوه

عون هک  كرک  یب  هقاس  تسار و  هشیر  ياراد  هلاـس  ود  تسا  یهاـیگ  جـیوه  یـسانش  هاـیگ  تاـیلک  - Daucus carota یملع :  ماـن 
تاـبیکرت تسا - .  نآ  مخت  هویم و  هشیر  جـیوه  هاـیگ  هدافتـسا  دروم  تمـسق  دوـش .  یم  تشک  نیمز  طاـقن  رثـکا  رد  نآ  هتفاـی  شرورپ 

یگنر هدام  يردقم  زلولـس و  دودح 1/5 % يدیـسولگ ،  داوم  % 8 یبرچ ،   % 0/02 هتزا ،  داوـم   1/5 بآ ،  ياراد 87 % جیوه  : ییایمیش
نیلوسنآ عون  کی  جیوه  رد  : یئوراد صاوخ  دـشاب - .  یم   A,B,C,D,E ياه نیماتیو  فلتخم و  ياهزاتـساید  و   ( A نیماتیو  ) نتوراک

بوخ دنق  ریامیب  هب  نایالتبم  يارب  جیوه  هک  یمیدق  هدیقع  نیا  نیاربانب  دشاب  یم  ارد  ار  نوخ  دـنق  هدـننک  مک  رثا  هک  دراد  دوجو  یهایگ 
یکی اه  نیماتیو  يوقم و  داوم  نتـشاد  اب  جیوه  دننک .  هدافتـسا  هایگ  نیا  زا  مک  ردقم  هب  دنناوت  یم  دنق  نارامیبو  تسا  طلغ  الماک  تسین 
جیوه فرـصم  درب .  یم  الاب  ینوفع  ياهیرامیب  لباقم  رد  ار  ندب  تمواقم  جیوه  ندروخ  دشاب .  یم  ندـب  يارب  نیرتدـیفم  نیرتمهم و  زا 
مـسآ مواقم ،  ياه  هفرـس  یـسفنت ،  مضه و  يراجم  کـیرحت  راردا  عفد  مدـع  ندـب ،  جاـسنا  ندروآ  بآ  ياـهیرامیب  ندرک  فرطرب  رد 
کی تسوبی  ندرک  فرطرب  يارب  (1 درک :  هدافتسا  ریز  دراوم  رد  ناوت  یم  جیوه  زا  دراد *.  یئاسآ  هزجعم  رثا  مرک  عفد  ینوخ و  طالخا 
جیوه پوس  دیروخب 2) قشاق  دنچ  اتـشان  حبـص  دیآ  رد  هلژ  دننام  ات  دیناشوجب  تعاس  ود  بآ  يردـقم  رد  دـینک و  هدـنر  ار  جـیوه  ولیک 
هفاضا بآ  رتیل  کی  نآ  يور  دیزیرب و  گید  رد  ار  هدش  هدنر  جـیوه  مرگ  ادتبا 200  دنراد :  ساسح  هدعم  هک  راوخ  ریش  ناکدوک  يارب 

هچب ریـش  هشیـش  رد  هدرک و  طولخم  ریـشاب  يواسم  تبـسن  هب  هدرک و  فاص  ارنآ  سپـس  دو .  شهل  اه  جیوه  الماک  ات  دیناشوجب  دـینک و 
 . دینک مد  هقیقد  تدمب 5  ارنآ  هتخیر و  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  يروخ  اذغ  قشاق  کی  ردقم  هب  ار  جیوه  مخت  دیهدب 3) وا  هب  هتخیر و 

بآ اب  ار  جیوه  گرب  (4 دراد . روآ  هدعاق  رثا  هد و  ریش  ياه  مناخ  ریـش  هدننک  دایز  ردم ،  روآ ف  اهتـشا  هدنهد ، يورین  رثا  هدرک  مد  نیا 
تـسوپ شارخ  كرت و  عفر  يارب  ناوت  یم  هوالعب  تسا  رثوم  ناهد  نادند و  طاخم  هسبآ  يارب  دـینک  هرغرغ  ار  هدـناشوج  نی  ادـیناشوجب 

 . دـیهدب وا  هب  ندز  نادـند  يارب  ار  کیراب  جـیوه  هعطق  کی  دـنک  یم  ندروآرد  نادـند  هب  عورـش  كدوک  هکیماگنه  (5 درک .  هدافتـسا 
هزور همه  دیوش  رغال  دیهاوخب  رگا  (7 دوش .  یم  تروص  تسوپ  هولج  ندش و  نشور  ثعاب  دیـشکب  تروص  يور  رگا  ار  جـیوه  بآ  (6

دیناشوجب و مه  اب  ار  زاییو  جیوه  (9 دیروخب .  جیوه  بآ  دیاب  هناحبص  ناونعب  دیوش  قاچ  دیهاوخ  یم  رگا  (8  . دیروخب ماخ  جیوه  اذغ  اب 
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 . دـشاب یم  تسوپ  هدـننک  ناوج  نینچمه  يویلک و  ضارما  یبصع  ياهیرامیب  ناـمرد  يارب  يرثوم  يوراد  دـینک  هفاـضا  ومیل  بآ  نآ  هب 
 . دراد اـسآ  هزجعم  رثا  جــیوه  ارفــص  هـسیک  گنــس  ندرک  جراـخ  يارب  (11  . تـسا رثوـم  ریـساوب  ياـهیرامیب  يارب  جـیوه  ندروـخ  (10

يرثوم يوراد  جیوه  اه  هدور  دبک و  کیرحت  یسنج و  ياوق  تیوقت  يارب  (13 دنک .  یم  نامرد  ار  تروص  ياهشوج  چیوه  ندروخ  (12
روتسد دننک و  یم  هدافتسا  جیوه  پوس  زا  طقف  يدبک  ياهیرامیب  نامرد  يارب  هک  دراد  دوجو  یفورعم  ناتـسرامیب  هسنارف  رد  (14 تسا . 

ناب سپـس  دیزیرب  درد  کمن  بآ  يردقم  هک  یفرظ  رد  ارنآ  دینک و  هدـنر  ار  جـیوه  مرگ  دودح 750 تسا .  ریز  حرـشب  پوس  نیا  هیهت 
بآ اـت  دـیزپب  میـالم  شتآ  اـب  هدروآ و  شوجب  ارنآ  دـینک  هفاـضا  هرک  يروخپوس  قلـشق  کـی  نیریـش و  شوج  يروخیاـچ  قشاـق  کـی 

ار یتشوگ  ياهاذغ  فایلا  دوبمک  دـنک و  یم  مظنم  ار  اه  هدور  لامعا  جـیوه  (15 دـینک .  لیم  ار  نآ  زا  باقـشب  کی  زور  ره  دوشراخب و 
يارب (16 دنشاب .  هتشادن  تسوبی  لکشم  ات  دنروخب  جیوه  دیاب  امتح  دننک  یم  فرـصم  دایز  تشوگ  هک  ییاهنآ  نیاربانب  دنک  یم  ناربج 

رتیل کی  رد  ارنآ  هدرک و  هدنر  ار  جـیوه  مرگ  دیاب 500  روظنم  نیا  يارب  تسا .  جیوه  پوس  وراد  نیرتهب  اه  هچب  لاهـسا  ندرک  فرطرب 
ّآ نآب  دـعب  دـیآ  رد  تبرـش  تروصب  هکنآ  ات  هتخیر  یقرب  بایـسآ  رد  ارنآ  سپـس  دوش  مرن  هتخپ و  الماک  جـیوه  هکنآ  ات  دـیناشوجب  بآ 
هک بیترت  نیدب  تسا  وراد  نیرتهب  جیوه  پوس  دنراد  ساسح  هدـعم  هک  ییاه  هچب  يارب  دوش .  رتیل  کی  نآ  مجح  هکنآ  ات  هدرک  هفاضا 

روطب ناوت  یم  دـنراد  هاـم  هس  زا  رتمک  هک  ییاـه  هچب  يارب  یتح  داد  جـیوه  پوس  هچب  هب  ریـش  ياـجب  زور  رد  راـب  ود  اـی  کـی  ناوت  یم 
هدعو کی  هب  لیدبت  شور  نیا  یگهام  هس  زا  دعب  جیوه و  پوس  هدـعو  کی  ریـش و  هدـعو  کی  ینعی  داد  لفط  هب  جـیوه  پوس  بوانتم 

ادص یگتفرگ  ای  مسآ  رگا  ( 18 دنک .  یم  جراخ  نوخ  زا  ار  یمس  داوم  اتشان  حبـص  رد  جیه  بآ  ( 17 دوش .  یم  ریـش  هدعو  ود  پوس و 
كاپ جـیوه  ّبآ  اب  ار  دوخ  ندـگر  تروص و  تسوپ  دـیاب  امتح  دـنراد  ساسح  تسوپ  هک  ییاه  مناـخ  ( 19  . دیروخب جیوه  بآ  دـیرد 

: هدافتـسا زرط  دنکیم -  دایز  ار  اه  هدور  تیلاعف  هدرک و  جراخ  ار  هدعم  زاگ  جـیوه  مخت  ندـیوج  ای  جـیوه و  مخت  هدرک  مد  ( 20 دننک . 
فرـصم تسـش و  سرب  اب  ارنآ  دیاب  هکلب  دهد  یم  تسد  زا  ار  دوخ  ياه  نیماتیو  يذغم و  داوم  اریز  دنک  تسوپ  هاگچیه  دیابن  ار  جـیوه 

فرصم دایز  جیوه  هکیئاهنآ  هدش  هدید  درک  يور  هدایز  دیانب  نآ  فرصم  دراد  جیوه  هک  يدایز  صاوخ  مامت  اب  هتبلا  تارضم :  درک -. 
تسوپ و هرابود  دـننکن  فرـصم  جـیوه  زور  دـنچ  رگا  نوچ  درادـن  يرطخ  هتبلا  هک  دوش  یم  درز  اهنآ  مشچ  تسوپ و  گـنر  دـننک  یم 

 .. دندرگ یمرب  دوخ  یعیبط  گنر  هب  مشچ 

سولف

دننام ایند  ریسمرگ  طاقن  رتشب  رد  وردوخ  تلاح  هب  هک  رتم  عافترا 15-10  هب  تسا  یتخرد  سولفیسانش  هایگ  تایلک   - Cassia سولف :
هی سولف  هویم  تسا .  فورعم  زین  ربنـش  رایخ  يدنه و  بونرخ  مان  هب  ناریا  یحاون  زا  یـضعب  رد  سولف  دیور .  یم  بونج  دنه و  اقیرفآ ، 
یم هدـید  نآ  رد  ددـعتم  ياه  هغیت  دوش  هتفاکـش  نآ  لوط  تمـسقرد  سولف  رگا  تسا .  رتمیتناس  رطق 2-3  هب  رتمیتناـس و  ات 50  لوط 30 
دراد دوجو  یگنر  هریت  هدنبسچ  عیام  اه  هناخ  نیا  لخاد  رد  دنک .  یم  میـسقت  هناخ  ات 100  یهاگ  ددـعتم  ياه  هناخ  هب  ار  سولف  هک  دوش 
شتآ يور  یمک  ارنآ  فالغ  ولف  زا  هدافتسا  يارب  تسا .  عوبطمان  یلو  نیریش  یمک  عیام  نیا  معط  دوش .  یم  هدیمان  ربنش  رایخ  لسع  هک 

زغم ناوت  یم  هتبلا  دوش  یم  هدافتسا  لهسم  ناونع  هب  هدش و  طولخم  ماداب  نغور  اب  لسع  نیا  الومعم  دوش .  جراخ  لسع  ات  دننک  یم  مرگ 
زغم ییایمیـش : تابیکرت  دنیوگ - .  یم  هتخپ  سولف  نآ  هب  هک  تخپ  یلدتعم  ترارح  هجرد  رد  هدرک و  طولخم  رکـش  ای  دـنق  اب  ار  سولف 

ییایمیش هدام  دنچ  هب  طوبرم  سولف  یلهسم  تیصاخ  تسا .  ینغور  داوم  سناسا و  غمص ،  يدنق  داوم  نونیکارتنآ ،  یسکا  ياراد  سولف 
شوج بآ  رتیل  کـی  اـب  ار  سولف  لـسع  مرگ   10 سولف :  هدـناشوج  سولف  ییوراد  روـص  دـشاب .  یم  نونیکارتـنآ  تاقتـشم  زا  هک  تسا 
دروم ردناوت  یم  ار  سولف  لسع  ردقم  تسا .  یبوخ  لهـسم  هدناشوج  نیا  دنهد .  یم  ضیرم  هب  دـننک و  یم  فاص  ارنآ  هدرک و  طولخم 

درک هفاضا  نآ  هب  ریجنا  ای  سالیگ  تبرش  يردقم  ناوت  یم  نآ  معط  ندرک  رتهب  يارب  هتبلا  داد .  شیازفا  ین  مرگ  ات 60  تخس  ياهتسوبی 
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دینک هفاضا  نآ  هب  ار  هدیبوک  دنق  مرگ  ردقم 125  سپس  هدرک و  طولخم  رطقم  بآ  ردقم  نامه  اب  ار  سولف  لسع  مرگ   5  : سولف يابرم  . 
یبوخ رایـسب  لهـسم  زین  ابرم  نیا  دوش .  ظیلغ  دـسرب و  مرگ  هب 100  نآ  نزو  دوش و  راخب  نآ  بآ  یمارآ  هب  اـت  دـیهد  ترارح  ارنآ  دـعب 
یکی ( 1  . تسا رت  مرگ و  یمک  ناریا  میدـق  بط  رظن  زا  سولف  یئوراد : صاوخ  تسا - .  زور  رد  مرگ  نآ 100-50  فرصم  ردقم  تسا 

(2  . تسین بسانم  لافطا  هلماح و  نانز  يارب  یتح  نیاربنب  درادن  یضراوع  نآ  فرصم  اریز  دشاب  یم  تسوبی  عفر  يارب  اهوراد  نیرتهب  زا 
زاس گنـس  ناش  هیلک  هک  ییاهنآ  اصوصخم  تسا  دـیفم  اـه  هیلک  يارب  ( 3 دـیلامب .  درد  عضوم  هب  ار  سوـلف  سرقن  لـصافم و  درد  يارب 

(5  . دنک یم  عفر  ار  ینوخ  لاهـسا  سولف  تخرد  تسوپ  هدـناشوج  ( 4 دنوش .  یمن  هیلک  گنـس  هب  التبم  نآ  زا  هدافتـسا  تروصرد  تسا 
هجلاعم يارب  ( 7 دـیرب .  راـکب  یمتخ  هشیر  اـب  ولخم ط  ار  سولف  هچیپ ،  لد  هدور و  یگتفرگ  ندرک  زاـب  يارب  ( 6 تسا .  هنیـس  هدننک  مرن 

هدور هب  نوچ  تسا  رضم  هدعم  يارب  سولف   : تارـضم دنک - .  هرغرغ  ات  دیهدب  رامیب  هب  هدرک و  طولخم  زینـشگ  ّبآ  اب  ار  سولف  ریتفید ، 
 . دوش هدروخ  ماداب  نغور  نوسینا  یکطصم و  اب  تسا  رتهب  نیاربانب  دنک  یم  هدور  ياه  یتحاران  درد و  لد  داجیا  دبسچ و  یم  اه 

هنوباب

رتمیتناس ابیرقت 30  عافتراب  کـچوک  یمئاد و  تسا  یهاـیگ  هنوبابیـسانش  هاـیگ  تاـیلک   - Chamaemelum nobile یملع :  ماـن 
بوانتم و کچوک  نآ  ياهگرب  دیفـس ،  هب  لیام  زبس  گـنرب  نآ  هقاـس  دـیور .  یم  ینـش  یـضارا  اـهرازنمچ و  رد  هک  رطعم  یئوب  ياراد 

لگ هقاس  ياهتنا  رد  ردـفنم  روطب  هک  قبط  کی  رد  عمتجم  نآ  ياهلگ  تسا .  كرک  زا  هدیـشوپ  مظنماـن و  کـیراب و  ياهیگدـیرب  ياراد 
تاـبیکرت دـنراد - .  رارق  طـسو  تمـسق  رد  درز  ياـهلگ  فارطا و  رد  دیفـس  ياـهلگ  قـبط  ره  رد  دوـش .  یم  رهاـظ  ناتـسبات  رد  هدـنهد 

هتنآ دیـسا  مانب  خـلت  يا  هدام  نینچمه  لورتسوتیف و  نناـت ،  ( Anthemine نیم (  هتنآ  ینغور  سناسا  ياراد  هنوباب  ياـهلگ  ییاـیمیش :
هدـننک تیوقت  زا  تسا و  کشخ  مرگ و  ناریا  میدـق  بط  رظن  زا  هنوباـب  یئوراد : صاوخ  دـشاب - .  یم   Anthemique Acid کیم
هنوباب صاوخ  نیرتمهم  زا  یکی  ( 1 درب .  یم  راکب  يا  هبون  ياهزرل  بت و  نامرد  يارب  ارنآ  میکح  سونیلاج  دیآ .  یم  باسحب  خـلت  ياه 
تـسد ضرم  نیا  اب  تساهلاس  هکیئاـهنآ  دـنک و  یم  ناـمرد  ار  ضرم  نیا  یناـسآ  هب  هاـیگ  نیا  تسا و  هدـعم  مرو  هدـعم و  مخز  ناـمرد 
هنوباب زا  هدافتسا  اب  دنناوت  یم  دننک  یم  هدافتسا  هریغ  ریظن Lozac و Zantac و  تمیق  نارگ  فلتخم  ياه  صرق  زا  دنتسه و  نابیرگب 

تـسرد هنوباب  ظیلغ  ياچ  ناویل  کی  هدعم  مخز  نامرد  يارب   . دنبایزاب ار  دوخ  یتمالـس  نینچمه  دننک و  زادنا  سپ  ار  دوخ  يوراد  جرخ 
حبـص و  شوج )  بآ  ناویل  قشاق  کی  رد  هنوباب  يا  هسیک  ياچ  ات  راهچ  ای  شوجبآ و  ناویل  کـی  رد  هنوباـب  يروخیاـچ  قشاـق   4  ) دینک

عبرکی زا  دعب  هتبلا  دیباوخب و  هقیقد  راهچ  زا  دعب  دیشکب و  زارد  تشپ  هب  باوختخر  رد  سپـس  دیـشونب و  ار  ياچ  ناویل  نیا  دیتسه  اتـشان 
هنوباب ( 2 دبای . افـش  یلکب  هدعم  مرو  مخز و  ات  دیهد  همادا  هتفه  ود  تدـمب  ار  لمع  نیا  دـینک .  لیم  ار  دوخ  هناحبـص  دـیناوت  یم  تعاس 

ار ریش  حشرت  هایگ  نیا  (5 تسا .  روآ  هدعاق  روآ و  راردا  هنوباب  (4 تسا .  زغم  يوقم  هنوباب  ( 3 دنکیم .  تیوقت  ار  یسنج  ياوق  باصعا و 
 . دنک یم  عفد  درخ و  ار  هناثم  گنس  هنوباب  زا  هدافتـسا  (7 تسا .  نرگیم  دردرس و  هدننک  نامرد  (6 دهد .  یم  شیازفا  هد  ریـش  ناردام  رد 

هنایهام تداع  تاحـشرت  یمک  هدننک  نامرد  هنوباب  (9 دوش .  نامرد  ات  دـیهد  هنوباـب  ياـچ  وا  هب  دـنک  یم  راردا  هرطق  هرطق  یـسک  رگا  (8
دیشونب هنوباب  ياچ  ینالضع  ياهدرد  نیکـست  يارب  (11 دـیهد .  روخب  هتخیر و  هکرـس  رد  ار  هنوباب  درد ،  مشچ  نامرد  يارب  (10 تسا . 

تسا یسنج  يورین  كرحم  قیقر  هکرـس  اب  هنوباب  هشیر  مرگ  ندروخ 5  (13  . تسا دیفم  نامرد  ياه  مخز  مایتلا  يارب  هنوباب  ندـیوج  (12.
هدعم هدننک  تیوقت  هنوباب  (15 تسا .  درد  هدـنهد  نیکـست  رب و  بت  هنوباب  (14 تسا )  هنوباب  لـگ  زا  رت  کـشخ  رت و  مرگ  هنوباـب  هشیر  ) 
کی نتـشاد  یباوخیب و  عفر  يارب  (17  . دـیهدب هنوباب  ياچ  اهنآ  هب  اـه ،  هچب  ندروآرد  نادـند  ماـگنه  رد  درد  نیکـست  يارب  (16 تسا . 
هدننک نامرد  هنوباب  (18 دیـشونب .  هنوباب  ياچ  ناجنف  کی  دـیورب  باوختخر  هب  هکنیا  زا  لبق  هقیقد  هد  تسا  یفاک  تحار ،  مارآ و  باوخ 

عفر يارب  هنوباب  زا  (21 تسا .  ینوخ  مک  هدـننک  نامرد  هنوباب  ياچ  (20 تسا .  رثوم  هدور  مرو  عفر  يارب  هنوباـب  (19 تسا .  ییاهتشا  یب 
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 . تسا دـیفم  يدرز  عفر  يارب  هنوباـب  (23 تسا .  هنایهام  تداع  ياهدرد  هدـنهد  نیکـست  هنوباـب  (22 دـینک .  هدافتـسا  هدور  هدـعم و  مرک 
زارد نآ  رد  تعاس  عبرکی  تدم  هتخیر  مامح  ناو  رد  ار  هنوباب  سناسا  هرطق  دنچ  روظنم  نیا  يارب  درد .  هدـنهد  ورین  رثا  هنوباب  مامح  (24

دیلامب كاندرد  ياه  لحم  يور  هدرکطولخم و  ماداب  نغور  قشاق  کی  اب  ار  هنوباـب  سناـسا  هرطق  دـنچ  درد ،  نیکـست  يارب  (25  . دیشکب
دیفم شراخ  ریهک و  امزگا ،  ریظن  یتسوپ  ياه  یتحاران  عفر  يارب  ماداب  نغور  اـب  طولخم  هنوباـب  سناـسا  (26 دـهد .  یم  فیفخت  ار  درد 

روآ یق  رثا  نوچ  هنوباب  سناسا  (28  . دیناکچب شوگ  رد  ار  هنوباب  نغور  هرطق  کی  شوگ ،  ینیگنـس  درد و  شوگ  عفر  يارب  (27 تسا . 
يور سرقن  لـصافم و  درد  دردرمک ،  ندرب  نیب  زا  يارب  ار  هنوباـب  نغور  (29 دوش .  یم  فرـصم  ییاذغ  ياه  تیمومـسم  دروم  رد  درد 

دنا هدش  هسئای  هکیئاهنآ  (31 دنک .  یم  رت  فافـش  رت و  نشور  ار  اهنآ  دیئوشب  ار  دـنولب  ياهوم  رگا  هنوباب  ياچ  اب  (30 دیلامب .  درد  لحم 
: هدافتـسا زرط  تسا -.  يژرلآ  دـض  هنوباب  (32 دـنک .  یم  فرطرب  ار  یگـسئای  تالالتخا  اریز  دنـشونب  هنوباـب  ياـچ  هزور  همه  تسا  رتهب 

نیا گنر  دـیآ .  یم  تسدـب  بآ  راخب  اـب  ریطقت  هلیـسوب  هک  دراد  دوجو  هاـیگ  نیا  رد  سناـسا  دـصرد  ات 1  دودـح 0/8  هنوباب :  سناسا 
رطعم نآ  معط  يوق و  رایسب  سناسا  نیا  يوب  دیآ .  یم  رد  يا  هوهق  هب  لیام  درز  گنرب  ندش  هنهک  رثا  رد  یلو  تسا  نشور  یبآ  سناسا 

تـسرد يارب  هنوباب :  هدرک  مد  اب  هنوباب  ياچ  دور .  یم  راکب  اهاذغ  ندرک  رطعم  يارب  يزاس و  رطع  رد  هنوباب  سناسا  تسا .  هدـنازوس  و 
دشکب مد  دیراذگب  هقیقد  تدـمب 5  هتخیر و  شوج  بآ  ناجنف  کی  رد  ار  کشخ  هنوباب  هایگ  يروخیاچ  قشاق  کی  هنوباب  ياـچ  ندرک 

مد اتدـیراذگب  میـالم  شتآ  يور  هدرک و  طولخم  نوتیز  نغور  شنزو  ربارب  اـب  ار  هنوباـب  کـشخ  لـگ  نوتیز :  نغور  اـب  هنوباـب  نغور  .
 . دنامب دوخ  لاحب  تعاس  تدم 24  ات  دیراذگب  دیرادرب و  شتآ  يور  زا  ارنآ  سپـس  دینزب .  مه  ارنآ  هاگ  هاگ  و  دشوجب )  دیابن  دـشکب ( 

نغور  ( دیلامب مکش  يور  ارنآ  جنلوق  مکـش و  خفن  يارب  دینک (  يردهگن  تسبرد  يا  هشیـش  رد  هدرک و  رد  راشف  اب  یفاص  زا  ارنآ  سپس 
ود هزادـناب  سپـس  هدرک و  طولخم  دـجنک  نغور  نآ  نزو  ربارب  راهچ  اب  ار  هنوباب  کشخ  لگ  زا  يردـقم  هنوباب  نغور  هیهت  يارب  هنوباب : 

نغور طقف  دوش و  ریخبت  یلکب  نآ  بآ  هکنیا  ات  دـشوجب  دـیراذگب  هتـشاذگ و  غارچ  يور  ارنآ  دـینک .  هفاضا  بآ  نآب  هنوباـب  لـگ  ربارب 
 . تسا هدشن  نایب  نآ  يارب  یصاخ  تارضم  تارضم :  دزوسن - .  نغور  هک  درک  تقد  دیاب  هتبلا  دنامب  یقاب 

دوخن

دودح هب  نآ  هتوب  يدنلب  هک  تابوبح  هداوناخ  زا  هلاسکی و  تسا  یهایگ  دوخن  یسانش  هایگ  تایلک   - Cicer arietinum یملع :  مان 
هنادند کچوک و  هچگرب  ات 17  زا 13  بکرم  نآ  ياهگرب  تسا .  يا  هدـغ  ياهرات  زا  هدیـشو  پهایگ  نیا  هقاس  دـسر .  یم  رتمیتناس   30

نآ فالغ  ماین و  تروصب  نآ  هویم  درد .  رارق  هقاس  يور  رب  کت  کتروطب  یبآ  ای  زمرق  هب  لیام  گنر  دیفـس  نآ  ياهلگ  دـشاب .  یم  راد 
زا یکی  دوخن  درد .  رارق  هایـس  ای  يدوخن  گـنر  هب  دوخن  هناد  کـی  نآ  رد  هک  تسا  رتمیتناـس  ات 3  لوطب 2  زیت  كون  مروتم و  کـچوک 

نیئتورپ 20 مرگ   10 بآ تسا :  دوجوم  ریز  داوم  دوخن  مرگ  دص  رد  : ییایمیش تابیکرت  تسا -.  فرصم  رپو  از  يژرنا  يذغم و  تابوبح 
نیماتیومرگ آ یلیم  میساتپ 780  مرگ  یلیم   25 میدسمرگ یلیم  نهآ 7  مرگ  یلیم   35 رفسف مرگ  یلیم  میسلک 150  مرگ   155 هتساشن مرگ 

ردقم ياراد  نینچمه  دوخن  مرگ  ینغور 5  داوم  مرگ  یلیم  نیماتیو ب 3 2  دحاو  نیماتیو ب 2 0/15 دحاو  نیماتیودحاو ب 1 0/3   50
ياراد انمـض  تسا .  سم  مویتیل و  رب ،  ریظن  یبایمک  حالما  کـیلام و  دیـسا  کـیتسا و  دیـسا  کـیلازگا ،  دیـسا  کینـسرا ،  یمک  رایـسب 

ياه دسا  ندوب  ارد  تلعب  دوخن  : یئوراد صاوخ  دراد -  دوجو  دوخن  رد  زلولـس  زورتسکد و  زوراکاس  ناتکالاگ ،  نیتیـسل ،  دننام  يداوم 
صاوخ همه  اب  تسا و  کشخ  مرگ و  ناریا  میدـق  بط  رظن  زا  دوخن  تسا .  یبوخ  رایـسب  ياذـغ  یندـعم  داوم  اهنیماتیو و  فلتخم  هنیمآ 

روآ و راردا  رثا  دوخن  ( 2 تسا .  نیلم  یمک  دوخن  ( 1  . درک طارفا  نآ  ندروخ  رد  دیابن  دشاب و  یم  مضه  رید  خافن و  درد  هک  يرامـشیب 
دننام هلژ  بآ  تخپ و  کمن  یمک  اب  ار  دوخن  ياب  هیرو  هنیس  درد  ندرک  فرطرب  يارب  ( 4 تسا .  شک  مرک  دوخن  ( 3 دراد .  روآ  هدعاق 

هب رگا  ار  دوخن  نغور  ( 6 دیئوشب .  ار  وم  حبـص  دـیلامب و  رـس  هب  ار  نآ  اه  بش  تسا  رثوم  وم  تیوقت  يارب  دوخن  نغور  ( 5 دروخ .  ارنآ 
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نغور ( 8  . درک دهاوخ  فرطرب  ار  درد  دیلامب  دـنک  یم  درد  هک  ینادـند  يور  رب  ار  دوخن  نغور  ( 7 دهد .  یم  افش  ار  دردرـس  دیلامب  رس 
خفن زا  ات  دنروخب  نیبجنکس  اب  ار  دوخن  دیاب  جازم  مرگ  دارفا  ( 9 تسا .  رثوم  یسنج  يورین  تیوقت  يارب  دیلامب  مکشریز  هب  رگا  ار  دوخن 
ياه جنلوق  هدننک  نامرد  دوخن  ( 11 درب .  راکب  يدرز  ناـمرد  يرد و  تاـبوسر  عفد  يارب  ناوت  یم  ار  دوخن  ( 10 دنک .  يریگولج  مکش 

زا یکی  ( 13 دهد .  یم  ماتیلا  هدرک و  زاب  ار  اهنآ  دـیراذگب  نیکرچ  ياه  مخر  يور  دـیروراد و  رد  تروصب  ار  دوخن  ( 12  . تسا يویلک 
وزج یبرع  ياهروشک  رد  هک  دـشاب  یم  سومه  تسا  یندـعم  داوم  اه و  نیماتیو  یهایگ ،  ياـه  نئیتورپ  زا  راشرـس  هک  يذـغم  ياهاذـغ 
یم هدیمان  ینیهات  هک  دجنک  هرک  هتخپ و  دوخن  زا  اذغ  نیا  دننک  یم  تشوگ  نیـشناج  ار  سومه  ناراوخ  هایگ   . تساهنآ یلـصا  ياهاذغ 
بآ ابیرقت  دوش و  مرن  هک  دـیزپب  الماک  ار  دوخن  مرگ  دودحتـسا 300 ریز  رارقب  سومه  هیهت  زرط  : هدافتـسا زرط  دوش - .  یم  تسرد  دوش 
مرگ ردـقم 100  سپـس  دوش .  هل  الماک  هک  دزیرب  یقرب  نک  طولخم  لخاد  هتخپ  دوخن  اب  دـیریگب و  ار  شرت  ومیل  ود  بآ  دوش .  مامت  نآ 

ات دـنیزب  مـهب  ار  هـمه  هدرک و  هفاـضا  نآـب  نوـتیز  نـغور  مـه  يردـقم  کـمن و  يرفعج و  هدـش و  هـل  ریـس  مراـهچ  کـی  دـجنک و  هرک 
هک تساه  هچب  يارب  یبوخ  تشاچ  یتح  سومه  دینک .  هدافتسا  جیودناس  يارب  درس  تروصب  دیناوت  یم  ار  سومه  دوش .  طولخمالماک 

 . تسا هدشن  نایب  نآ  يارب  یصاخ  تارضم  تارضم :  دنور - .  یم  هسردم  هب 

نیچراد

یتح رصم  رد  تسا  هتفریم  راکب  ایند  رد  مایالا  میدق  زا  نیچراد  یـسانش  هایگ  تایلک   - Cinnamomum zelanicum یملع :  مان 
یبرع هـملک  زا   Cinnamon نیچراد مسا   . تسا هدـش  یم  فرـصم  هفلتخم  ضارما  ناـمرد  يارب  رـصم  هثـالث  مارها  ناـمتخاس  زا  لـبق 

نیچراد تسا .  هتفر  یم  راـکب  ناـیدوهی  یهذـم  مسارم  رد  تسا و  هدـش  هراـشا  نآ  هب  سدـقم  باـتک  رد  هدـش و  قتـشم   Kinnamon

نیا تسوپ  دـشاب .  یم  دیفـس  گـنرب  ياـهلگ  ياراد  ریـس و  زبس  تخرد  نیا  گرب  دـنک  یم  هشیر  رتـم  اـت 10  هک  تسا  یتـخرد  تسوپ 
یناوج زمر  نیچراد  : یئوراد صاوخ  دـننک - .  یم  هدافتـسا  نآ  زا  ياچ  ناونعب  ای  اذـغ  رد  دـننک و  یم  دراوپ  ـالومعم  هدـنک و  ار  تخرد 

دور یم  راکب  زین  یـسنج  يورین  نتفایزاب  ندش و  دایز  يارب  نیچراد  دراد .  یم  هگن  ناوج  تمالـس  ار  ناسنا  نآ  هنازور  فرـصم  تسا و 
ياـهدرد يارب  وراد  نیرتـهب  نـیچراد   . دـنک یم  ناـمرد  ار  ینوـخ  مـک  درب و  یم  نـیبزاار  اـهاپ  رمک و  فعـض  دـنک و  یم  مرگ  ار  هـیلک 

دور یم  راکب  درد  عفر  يارب  تسا و  نیچراد  ياراد  هک  هدـمآ  رازابب  ییاه  مرک  اداناک  یلامـش و  ياکیرمآ  رد  ادـیدج  تسا و  ینالـضع 
تیصاخ نیا  دیتسه .  مارآ  ردقچ  دینیب و  یم  ابیز  ار  زیچ  همه  رد  نیچراد  تانود  کی  ندروخ  از  دعب  هک  دیا  هدش  هجوتم  لاحب  ات  امتح  .

ناوت یم  تقیقح  رد  و  تسا .  رتهب  شخب  مارآ  ياـهوراد  زا  يرایـسب  زا  دراد و  هدـننک  داـشو  هدـنک  مارآ  رثا  نیچراد  اریز  تسا  نیچراد 
مارآ رثا  ناـسنا  تاـناویح و  يور  هک   Cinnamodehyde ماـنب تسا  يا  هداـم  نیچراد  رد  اریز  تسا  یهاـیگ  مویلاو  نیچراد  تفگ 

هکدـنا هدروآرد  لوسپک  صرق و  تروـصب  ار  نیچراد  هزورما  یتـح  دـشاب و  یم  بت  ندروآ  نیئاـپ  نیچراد  رگید  مهم  رثا  دراد .  شخب 
اهگر نیچراد  دیروایب . نیئاپ  تعرـسب  ار  بت  نیچراد  ياچ  ناجنف  کی  ندیوشن  اب  یناسآب  دیناوت  یم  امـش  دور .  یم  راکب  رب  بت  ناونعب 

لباـقم رد  ندـب  تینوصم  ندرک  يوق  نآ  درد و  يرگید  بیجع  تیـصاخ  نیچراد  دراد .  نوخ  شدرگ  رد  یبوخ  رثا  دـنک و  یم  زاـب  ار 
فیعـض هک  دـیدرک  سح  رگا  تسا .  اراد  يداـیز  ردـقم  هب  ار  کـیتویب  یتنآ  نیلیـس و  ینپ  رثا  هک  تفگ  ناوت  یم  یتح  تسا و  ضارما 
نیچراد ياچ  دیرد  دیدش  فعض  ای  دیا  هدروخ  امرـس  رگا  یتح  دینکن و  شومارف  ار  نیجرد  ياچ  دیوش  ضیرم  تسا  نکمم  دیا و  هدش 

يوق مارآ و  زیمت و  ار  هدعم  نیچراد  هک  درک  اعدا  دومن  فیلات  مهن  نرق  هک  یباتک  رد  یـسیلگنا  نادنمـشناد  زا  یکی  تسا .  وراد  نیرتهب 
یتح دراد .  یبوخ  رایـسب  معط  صاوخ  همه  نیا  اب  نیچراد  دینک  هدافتـسا  نیچراد  زا  امتح  دـیرد  هدـعم  یتحاران  رگا  نیاربانب  دـنک .  یم 

یناملس هتشذگ  رد  هک  تسین  لیلد  یب  دنک .  رتهب  ارنآ  معط  هک  دینزب  مهب  نیچراد  تسوپ  هعطق  کی  ابارنآ  دیشون  یم  یلومعم  ياچ  رگا 
نایب نآ  يارب  یـصاخ  تارـضم  تارـضم :  دنداد - .  یم  نیچراد  ياچ  دوخ  ياهیرتشم  هب  دندوب  میدق  بط  ياهرتکد  تقیقح  رد  هک  اه 
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 . تسا هدشن 

کخیم

تلعب تسا و  هیسونایقا  يزنودنا و  رئازج  یموب  کخیم  تخرد  یسانش  هایگ  تایلک   - caryophillium aromaticus یملع :  مان 
رد هایگ  نیا  ریـسدرس  قطاـنم  رد  هتبلا  دوش .  یم  هداد  شرورپ  یتنیز  تخرد  ناونعب  اـنید  طاـقن  رتشیب  رد  زورما  درد  هک  یـصاخ  ییاـبیز 

یکم نادـنمتورث  ناـهاشداپ و  اـهنت  هک  هدوب  تمیق  نارگ  يا  هیودا  کـخیم  ماـیالا  میدـق  رد   . دوـش یم  يردـهگن  هناـخ  مرگ  هناـخلگ و 
مامت ردو  دوش  یمن  درز  تقو  چـیه  نآ  ياهگرب  هک  لکـش  یطورخم  کچوک و  تسا  یتخرد  کخیم  دـننک .  هدافتـسا  نآ  زا  دنتـسناوت 

هب تسا و  گنر  زمرق  نآ  ياهگرب  مد  يوضیب و  زیت و  كون  نآ  ياهگرب  دـسر .  یم  رتم  ات 10  تخرد  نیا  عافترا  تسا .  زبس  لاس  لوط 
هجو دـشاب .  یم  لگ  ات 25  لماش 10  ییاه  شوخ  تروصب  عمتجم  کچوک و  کخیم  ياـهلگ  دـهد .  یم  یـصوصخم  ییاـبیز  تخرد 

یم کچوک  خیم  لکشب  تسا  رتم  یتناس  کی  لوطب  کچوک و  هک  نآ  هدش  کشخ  ياه  هچنغ  هک  تسا  لیلد  نیدب  تخرد  نیا  هیمست 
هب لیدـبت  نآ  یناوغرا  يرتسکاخ و  گنر  هکنیا  زا  لبق  ینعی  ندـش  زاب  زا  سپ  کخیم  تخرد  ياـه  هچنغ  : ییایمیـش تاـبیکرت  دـشاب -. 

ياراد 16 کخیم  دـشاب .  یم  اه  هچنغ  نیا  ردوپ  دور  یم  راکب  وراد  هیودا و  ناونعب  هک  کخیم  دومن .  کـشخ  هدـیچ و  دـیاب  دوش  زمرق 
اه تمـسق  نیا  ریطقت  زا  هک  دـشاب  یم  ینغور  سناسا  دـصرد  ياراد 2  نآ  ياهگرب  دـصرد و  دودـح 5  رد  تخرد  ياه  هقاس  دـصرد و 
اوه ترواجم  رد  رگا  هک  هدوب  گنر  دیفـس  نساسا  نیا   . دشاب یم  هدننازوس  یمعطو  يوق  یئوب  ياراد  کخیم  سناسا  دیآ .  یم  تسدـب 

لووفروف و لیتم ،  ود  تاوزنب  کیلیزنب ،  لکلا  نیلیف ،  وبراک  لونژوا  ياراد  کخیم  سناسا  دوش .  یم  ظیلغ  هریت و  تآ  گنر  دریگ  رارق 
مارآ يارب  یکـشزپنادند  رد  نآ  زا  تسا و  هدننک  ینوفع  دض  هدـننک و  مارآ  دـشاب  یم  کخیم  یلـصا  هدام  هک  لونژوا  دـشاب .  یم  نلیتا 

ناوعب شیپ  لاس  رازه  ود  زا  کخیم  تخرد  هچنغ  هدـش  کشخ  ینعی  کـخیم  : یئوراد صاوخ  دوش - .  یم  هدافتـسا  نادـند  درد  ندرک 
عفر يارب  ( 1 تسا .  يرایـسب  صاوخ  ياراد  تسا و  کـشخ  مرگ و  یلیخ  ناریا  میدـق  بط  رظن  زا  کـخیم  تسا .  هتفر  یم  راـکب  هیودا 

تیوقت کخیم  ( 2 دیناکچب .  شوگ  رد  ای  دیلامب و  نادـند  يور  ارنآ  نغور  ای  کخیم و  سناسا  زا  عرطق  کی  درد  شوگ  درد و  نادـند 
هدرک و يریگولج  ناطرس  زا  کخیم  ( 3 دننک . هدافتـسا  کخیم  هدرک  مد  زا  دیاب  دنراد  فیعـض  هظفاح  هکیناسک  دشاب و  یم  زغم  هدننک 

فعض ( 6 تـسا .  رثوـم  هوـقل  جـلف و  ندرک  فرطرب  رد  ( 5 تسا .  دـیفم  دردرـس  عـفر  يارب  ( 4 دـشاب .  یم  ناطرـس  هدـننک  نامرد  یتح 
دیاب نآ  نامرد  يارب  دنتـسه  ساوسو  يرامیب  هب  التبم  هکیناـسک  ( 8 تسا .  دـیفم  سفن  یگنت  عفر  يارب  ( 7 دـنک .  یم  نامرد  ار  باصعا 

(12 دنک .  یم  فرطرب  ار  هکـسکس  ( 11  . دنک یم  تیوقت  ار  هیلک  دـبک و  ( 10  . تسا همـضاه  زاهج  هدعم و  يوقم  ( 9 دنروخب .  کخیم 
تدمب زور  ره  هدرک و  طولخم  ریـش  اب  ار  کخیم  ردوپ  زا  مرگ  دیاب 2  روظنم  نیدب  تسا  دیفم  ناجازم  درس  یـسنج  يورین  تیوقت  يارب 

اهتشا کخیم  ( 14  . دنـشونب کخیم  ياچ  دیاب  نآ  نامرد  يارب  دـننک  یم  راردا  هرطق  هرطق  هکیناسک  ( 13  . درک هدافتـسا  نآ  زا  هتفه  کی 
لوـلحم زا  هرطق  دـنچ  ناوـت  یم  مشچ ،  رد  هکل  ندرک  فرطرب  مشچ و  هینرق  میمرت  يارب  ( 16 دنک .  یم  تیوقت  ار  ندـب  ( 15  . تسا روآ 

یم کـخیم  ياراد  شک  مرک  ياـهوراد  تـسا و  شک  مرک  کـخیم  ( 18 تسا .  رب  بـت  کـخیم  ( 17  . دـیناکچب مشچ  رد  کـخیم  یبآ 
کخیم ياچ  دردرمک ،  نامرد  يارب  ( 21 دنک .  یم  تیوقت  ار  درد  لد  لاهسا و  ( 20  . تسا دیفم  بلق  نوخ و  شدرگ  يارب  ( 19 دنشاب . 

زاگ اذغ  زا  دعب  کخیم  ياچ  ناجنف  کی  ندیشون  ( 22 دیشونب .  هدرک و  طولخم  یئاچ  ای  مرگ و  بآ  اب  ار  کخیم  سناسا  هرطق  ود  ای  و 
هدرک مد  ای  ییاچ  هیهت  يارب  : هدافتسا زرط  درب - .  یم  نیب  زا  ار  هلـضع  یگتفرگ  کخیم  زا  هدافتـسا  ( 23 درب .  یم  نیب  زا  ار  هدـعم  درد  و 

دش هتفگ  هک  رطونامه   : تارـضم دینک - .  مد  هیققد  تدـمب 5  هدرک و  طولخم  شوج  بآ  رتیل  کی  اب  ار  کخیم  مرگ  ردقم 10  کخیم 
دارفا هنوگنیا  دوش  اه  هدور  هیلک و  یتحاران  ثعاب  تسا  نکمم  تسین و  بسانم  ناجازم  مرگ  يارب  نیارباـنب  تسا و  مرگ  رایـسب  کـخیم 

 . دنروخب هدرک و  طولخم  یبرع  غمص  اب  ار  کخیم  دیاب 
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لیگران

 . تسا هدش  یم  تشک  ایـسآ  بونج  رد  شیپ  لاس  رازه  هس  دودح  رد  لیگران  یـسانش  هایگ  تایلک  - Cocos nucifera یملع :  مان 
یم فرصم  یلصا  ياذغ  کی  ناونعب  ار  لیگران  مارآ  سنایقا  مدرم  دراد .  دوجو  یئاوتسا  قطانم  مامت  رد  لیگران  تخرد  رضاح  لاح  رد 

تخرد هک  سک  ره  دیوگ  یم  هک  دراد  دوجو  قطانم  نیا  رد  یلثملا  برض  دنرب .  یم  هدافتـسا  تخرد  نیا  ياه  تمـسق  مامت  زا  دننک و 
 ، سارودـنه زا  الومعم  لیگران  دـنک .  یم  تسرد  هناخ  اذـغ و  هباشون  فرظ  سابل  شیاـه  هچب  يارب  شدوخ و  يارب  دراـک  یم  لـیگران 
یم یلخاد  فرـصم  هب  هک  دوش  یم  دیلوت  ادـیرولف  رد  لیگران  یمک  رایـسب  ردـقم   . دوش یم  دراو  اداناک  هب  نیکینیمود  يروهمج  اماناپ و 

زارد و نآ  ياهگرب  دـسر .  یم  رتم  کی  ات  نآ  هنت  رطق  رتم و  هب 30  نآ  عافترا  دور .  یم  الاب  مئاق  روطب  هک  تسا  یتخرد  لیگران  دـسر . 
 . تسا نشور  زبس  اه  گنر  دـشاب  یم  رتم  کی  دودـح  اه  هچگرب  لوط  تسا . زارد  کیراب و  هچگرب  دـنچ  زا  بکرم  رتم و  ات 5  لوطب 4 
نآ یجراخ  تمسق  هک  تسا  لکـش  يورک  لیگران  هویم   . تسا فلتخم  ياه  هزادنا  اب  لیگران  نیدنچ  لماش  هشوخ ،  دننام  لیگران  هویم 
هک دوش  یم  هدید  خاروس  هس  لیگران  هدـعاق  رد  دـشاب .  یم  تخـس  فاص و  زین  نآ  لخاد  یتابن و  فایلا  زا  لکـشتم  تفـس و  میخض و 

مسج اب  دیاب  ار  اهخاروس  نیا  دوش  یم  هدیمان  لیگران  ریـش  هک  لیگران  لخاد  عیام  زا  هدافتـسا  يارب  دوش .  یم  هدیمان  لیگران  ياه  مشچ 
دیناوت یم  هتبلا  دینک .  هدافتسا  نآ  لخاد  تشوگ  دینکشب و ا  ارنآ  شکچ  اب  سپـس  دروآ .  نوریب  ارنآ  نوراد  عیام  درک و  زاب  يزیت  كون 

دوخ لیگران  ات  دیهد  رارق  تعاسمین  تدمب  تیاهنراف  هجرد  ترارح 350  هجرد  رد  رف  لخاد  رد  ار  لیگران  ریش ،  ندیشک  نوریب  زا  دعب 
یلودرد ریـش  يرتشبی  ردقم  تسا  سران  هکیماگنه  لیگران  دهد .  یم  لیگران  دع  هاجنپ  دودـح  لاس  ره  رد  لیگران  تخرد  دنکـشب .  ار 

ارنآ انمـض  دشاب  نیگنـس  هک  دینک  باختنا  ار  يا  هویم  هشیمه  لیگران  دیرخ  يارب  دوش .  یم  رتمک  نآ  ریـشردقم  دسر  یم  هویم  جـیردتب 
اوه هدمآ و  نوریب  شریش  هکنیا  ای  تسا و  هنهک  امتح  دشاب  ریش  نودب  رگا  لیگران  اریز  دیئونـشب  ارنآ  لخاد  ریـش  يادص  هک  دیهد  ناکت 
یم زالاتاک  زادیـسکا و  نیترونا ،  دننام  فلتخم  ياه  میزنآ  ياراد  لیگران  تشوگ  ییایمیـش : تابیکرت  تسا - .  هدـش  بارخ  هدیـشک و 

نینالآ نیـسول و  نیلورپ  نافوتپیرت ،  نیزوریات  نیزیل ف  نینیژرآ  نیدتـسیه ،  دـننام  یفلتخم  هنیمآ  ياـه  دیـسا  لـیگران  ریـش  رد  دـشاب . 
یبرچ 35 مرگ  نیئتورپ 3/5  يرلاک  بآ 50  يرلاک  يژرناتـسا 350  دوجوم  ریز  داوم  لیگران  هزات  تشوگ  مرگ  دـص  رد   . تسا دوجوم 

یلیم  1/8 نهآ مرگ  یلیم  رفــسفمرگ 95  یلیم  میدــس 25  مرگ  یلیم   250 میـساتپمرگ یلیم  میــسلک 12  مرگ  يا 9  هتـساشن  داوـممرگ 
هک روطنامه  مرگ  یلیم  نیماتیومرگ ث 3/2  یلیم  نیماتیو ب 3 0/5  مرگ  یلیم  نیماـتیو ب 2 0/02  مرگ  یلیم  نیماتیومرگ ب 1 0/05 

ندرک خرچ  ندرک و  هل  اب  هک  درک  هفاضا  دـیاب  یلو  دوش .  یم  هتفگ  لیگران  ریـش  دراد  دوجو  لیگران  لخاد  رد  هک  یعیاـم  هب  دـش  هتفگ 
تسا ریش  لیگرتن  ریش  زا  روظنم  دروم  رثکا  رد  و  دوش .  یم  هتفگ  لیگران  ریـش  ناب  هک  دیآ  یم  تسدب  يریـش  زین  لیگران  دیفـس  تشوگ 

بآ 65 درک  هسیاـقم  ردـم  ریـش  اـب  ار  نآ  ناوت  یم  هک  تسا  لـماک  ياذـغ  کـی  لـیگران  ریـش  دوـش .  یم  هتفرگ  لـیگران  شوـگ  زا  هک 
نیماتیو ب مرگ  یلیم  نهآ 1/5  مرگ  یلیم   100 رفسف مرگ  یلیم  میسلک 16  مرگ  يا 5  هتساشن  داوممرگ  یبرچمرگ 25   3/2 نیئتورپمرگ

دیفس تشوگ  : یئوراد صاوخ  مرگ -  یلیم  نیماتیو ث2  مرگ  یلیم  نیماتیو ب 3 0/8  مرگ  یلیم  نیماتیو ب 2 0/01  مرگ  یلیم   0/03 1
دایز و یبرچ  نتشاد  لیلدب  لیگران  تسا 1 ) بوطرم  مرگ و  یمک  لیگران  ریـش  تسا و  کشخ  مرگ و  ناریا  میدـق  بط  رظن  زا  لیگران 
ار دبک  فعض  ( 4 تسا .  دیفم  ناهد  ندرک  وبشوخ  يارب  ( 3 دهد .  یم  شیازفا  ار  ندب  یلخاد  ترارح  ( 2  . تسا هدننک  قاچ  يذغم  داوم 

ندب ياه  مخز  ( 8. دنک یم  عفر  ار  هناثم  درد  ( 7 دنک .  یم  دایز  ار  راردا  ( 6  . تسا دیفم  ریساوب  ندرک  فرطرب  يارب  ( 5 دنک .  یم  نامرد 
(11 تسا .  دیفم  همضاه  هاگتسد  تیوقت  يارب  ( 10 درب .  یم  نیب  زا  ار  ودک  مکر  اصوصخم  هدور ،  هدـعم و  مرک  ( 9 دنک .  یم  اوادم  ار 
مد ( 13  . تسا دیفم  ناقری  دننام  يدبک  ياه  یتحاران  يارب  لیگران  تخرد  هشیر  ( 12 تسا .  روآ  راردا  بت و  دض  لیگران  تخرد  هشیر 

هدرک طولخم  انس  گرب  اب  ار  لیگران  ریش  هیلک  گنس  عفد  يارب  ( 14 تسا .  دیفم  ینوخ  لاهسا  هجلاعم  يارب  لیگران  تخرد  هشیر  هدرک 
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يارب تسا 3 - دـیفم  ینوخ  لاهـسا  عفر  يارب  - 2 تـسا لاهـسا  دض  مه  نیلم و  مه  لیگران  ریـش  - 1 لیگران ریـش  صاوخ  دیـشونب - .  و 
-6 تسا دیفم  بت  ندورآ  نیئاپ  يارب  تسا 5 - مس  دض  لیگران  ریش  دینک 4 - هدافتسا  لیگران  ریش  زا  ندب  یگدروآ  بآ  ندرک  فرطرب 

یم تسدب  لیگران  دیفـس  تشوگ  ریطقت  زا  لیگران  نغور  لیگران  تشوگ  نغور  صاوخ  تسا -  دـیفم  یتسوپ  ياهیرامیب  هجلاعم  يارب 
مرک دـنک 4 - یم  عفر  ار  هناثم  درد  دـنک 3 - یم  تیوقت  ار  وه ش  هظفاح و  دور 2 - یم  راکب  یتسوپ  ياهیرامیب  هجلاـعم  يارب  - 1 دیآ . 

تسا یسنج  يورین  كرحم  تسا 7 - ریساوب  جلاعم  - 6 تسا رثوم  درد  رمک  نامرد  رد  دنک 5 - یم  عفد  ار  هدور  رگید  ياهمکر  ودـک و 
تـسا مرگ  لیگران  نوچ   . دوش هدروخ  رکـش  اب  تسا  رتهب  نیاربانب  دـنک  یم  دـیلوت  طلخ  ندـب  رد  تسا و  مضه  رید  لیگران   : تارـضم - 

 . دنروخب هناودـنه  ای  ومیل و  شرت ،  ياه  هویم  اب  ارنآ  دـیاب  دارفا  هنوگنیا  رظن  نیا  زا  دـنک  دـیلوت  یتالاکـشا  ناجازم  مرگ  رد  تسا  نکمم 
 . دنک یمن  دیلوت  یلاکشا  تسا و  دیفم  رایسب  نادنملاس  ناجازمدرس و  يارب  نآ  ندروخ 

هوهق

هناوتـسا يا  هقاس  ياراد  دسریم  رتم  تشه  ات  نآ  عافترا  هک  تسا  یتخرد  هوهق  یـسانش  هایگ  تایلک  - Coffea arabica یملع :  مان 
اهگرب رانک  رد  یهوگر  روطب  دیفـس و  گنرب  هوهق  ياهلگ  دـشاب .  یم  زبس  هشیمه  يوضیب و  لـباقتم ،  زیت ،  كون  ياـهگرب  لکـش و  يا 

 . دوش یم  زمرق  سپـس  درز و  اجیردـت  هک  هدوب  زبس  گنرب  یغرم و  مخت  لکـشب  تسا  فورعم  هوهق  مان  هب  هک  نآ  هویم  دوش .  یم  رهاـظ 
ردـنآ تشک  نونکا  یلو  دراد  دوجو  اقیرفآ  یئاوتـسا  قطانم  نادوس و  هشبح  رد  وردوخ  تلاـحب  هک  تسا  یبرع  هوهق  هوهق ،  عون  نیرتهب 

دراد دوجو  هوهق  عون  ود  رازاب  رد  : ییایمیـش تابیکرت  تسا - .  موسرم  یبونج  ياکیرمآ  قطانم  رگید  لـیتنآ و  رئازج  ـالئوزنو ،  لـیزرب ، 
دوجومریز داوم  هوهق  مرگ  دـص  رد  دـنتوافتم .  مه  اب  ییایمیـش  بیکرت  رظن  زا  تسا و  فورعم  هداد  وب  هوهق  و  ماـخ )   ) زبس هوهق  ماـنب  هک 

تسا و فلتخم  نآ  عون  هب  تبسن  نیئفاک  ردقم  هتبلا  مرگ  نیئفاک 1/5  مرگ   15 زلولس مرگ  يدنق 7  داوممرگ   8 یبرچ مرگ  بآ 10  تسا 
زا ریغب  هوـهق  رد  هتبلا  دـشاب .  یم  نیئفاـک  مرگ  یلیم  ياراد 80  الومعم  هوهق  ناـجنف  ره  دـنک .  یم  رییغت  دـصرد  ات 1/5  دـصرد  نیب 0/7 

دـسریم ندیـشون  فرـصم  هب  هک  يا  هوهق  دراد .  دوجو  نیناوگ  نیتنازگوپیاه و  نیتنازگ  نیندآ ،  دـننام  يرگید  ياهدـیئولاکلآ  نیئفاک ، 
یم رد  يا  وهق ه  گـنربو  دـنک  یم  ادـیپ  عوبطم  يرطع  ندادوب  زا  سپ  هوهق  درک .  فرـصم  ناوتیمن  ار  زبس  هوهق  اریز  تسا  هداد  وب  هوهق 

تبوطر اجیردت  اریز  درک  يردهاگن  هتسب  رد  فورظ  رد  دیاب  ار  هداد  وب  هوهق  دیآ .  یم  دوجوب  نآ  رد  يرایـسب  ییایمیـش  تارییغت  دیآ و 
درد ررض  یبصع  یبلق و  يرامیب  هب  نایالتبم  يارب  هوهق  نوچ  دور .  یم  نیب  زا  نآ  عوبطم  يوب  دوش و  یمذیسکا  هداد و  تسد  زا  ار  دوخ 

نآ ررـض  هک  دـنا  هدرک  رازاب  ردو  تسا  فورعم   Decafinated Coffee مانب هک  نیئفاـک  نودـب  هوهق  دارفا  هنوگنیا  يارب  نیارباـنب 
نلیتا رورلک  نلیتا و  روـلک  يرت  نلیتاورلک ،  يد  ریظن  ییایمیـش  ياـه  لـالح  زا  نیئفاـک  نتفگر  يارب  اریز  تـسا  یلوـمعم  هوـهق  زا  شیب 
میدق بطرظن  زا  هوهق  : یئوراد صاوخ  دنتـسه - .  از  ناطرـس  یمـس و  داوم  نیا  دنام و  یم  هوهق  رد  نآ  زا  يردقم  هک  دننک  یم  هدافتـسا 

وراد ناونعب  ارنآ  طقف  هدرک و  طایتحا  نآ  فرصم  رد  دیاب  نیاربانب  دشاب  یم  اهدیئولاکلآ  هتـسد  ءزج  نوچ  تسا و  کشخ  درـس و  ناریا 
دـنک 2) یم  ناسآ  ار  مضه  تسا و  كرحم  هوهق  ( 1 دنشاب .  هتشاد  نآ  كرت  رد  یعس  دیاب  دنتـسه  داتعم  نآ  هب  هکیناسک  ندک  فرـصم 
(5 دنک یم  فرطرب  ار  دردرــس  دـهد 4 ) یم  بذاـک  يورین  ندـب  هب  دـنک 3 ) یم  فرطرب  ار  يا  هبوـن  ياـه  بت  اـصوصخم  تسا  رب  بـت 
رد تـسا 8 ) روآ  راردا  ( 7 تـسا دـیفم  ناقری  ندرک  فرطرب  يارب  دـنک 6 ) یم  نامرد  ار  دایز  لکلا  فرـصم  زا  ياشن  ياـه  تیمومـسم 
دض تسا 11 ) دیفم  هفرس  هایس  نامرد  رد  دنک 10) یم  نامرد  ار  یبصع  ياهدرد  تسا 9 ) رثوم  دشاب  هارمه  مغلب  اب  هک  يا  هفرـس  نامرد 
یم دایزار  ناراکـشزرو  تمواقم  تسا 14 ) یگدرـسفا  دض  هوهق  ( 13 تـسا دـیفم  اه  یگتخوس  يارب  هوهق  درگ  ( 12 تسا هدننک  ینوفع 
مرک زا  تسا 17 ) دیفم  هجنوی  بت  ندرک  فرطرب  يارب  تسا 16 ) دیفم  مسآ  يرامیب  هب  نایالتبم  يارب  دنک  یم  زاب  ار  اهـشنورب  ( 15 دنک

زا دـیاب  تسـالاب  ناـشنوخ  راـشف  هک  یئاـهنآ  درب و  یم  ـالاب  ار  نوخ  راـشف  هوهق   - 1 تارـضم :  دـنک - یم  يریگولج  نادـند  یگدروخ 
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هدرک تباث  هبرجت  دوش .  یم  یبلق  يرامیب  ثعاب  دوش 3 -  یم  بلق  ندش  فیعض  کیرحت و  ثعاب   - 2 دننک .  يراددوخ  هوهق  ندیشون 
ار نوخ  لورتـسلک   - 4 دـنروخ .  یمن  هوهق  هک  تسا  یناـسک  ربارب  هس  اـهنآ  رد  یبلق  يراـمیب  لاـمتحا  دـنوشن  یم  هوهق  هکیناـسک  تسا 
 - دوش 6 یم  كدوک  يارب  كانرطخ  ضراوع  ثعاب  اریز  ذـننک  فرـصم  هوهق  دـیابن  هجو  چـیه  هب  رادراب  ناـنز   - 5 دـهد .  یم  شیازفا 

نکمم دروآ 9 -  یم  یباوخیب  هوهق  دنک 8 -  یم  دردرس  داجیا  دوش 7 -  هنیـس  رد  تسیک  ثعاب  تسا  نکمم  اه  مناخ  رد  هوهق  ندروخ 
دروآ 12 یم  هشعر  شزرل و  دنک 11 -  یم  يا  هدعم  يا و  هدور  ياه  یتحاران  داجیا  دوش 10 -  ینالضع  يرد  ریغ  تاکرح  ثعاب  تسا 

 . دوش یم  یسنج  ياوق  فیعضت  ثعاب  دنک 14 -  یم  لاهسا  دیلوت  دایز  فرصم  یخربرد  دروآ 13 -  یم  همضاه  ءوس  - 

زینشگ

رتشیب رد  تسا .  هنارتیدـم  قطانم  اپورا و  بونج  یموب  هایگ  زینـشگ  یـسانش  هاـیگ  تاـیلک   - Coriangrum sativum یملع :  ماـن 
هتخانش و یم  ار  هایگ  نیا  طارقب  تسا .  هدوب  اه  يرصم  فرـصم  دروم  یتح  هتـشاد و  دوجو  میدق  ياهنامز  زا  دیور .  یم  زین  ناریا  طاقن 

زینشگ دندرک .  یم  نامرد  زینشگ  اب  ار  یسنج  فعض  یطـسو  نورق  رد  تسا .  هدرک  یم  هدافتـسا  نآ  زا  فلتخم  ياهیرامیب  نامرد  يارب 
یئاهنآ دوش  یم  رهاظ  لکـش  ود  هب  نآ  ياهگرب  دسر .  یم  زین  رتمیتناس  ات 80  نآ  عافترا  هک  زبس  گنرب  هلاسکی ،  یفلع و  تسا  یهاـیگ 

هدافتـسا دروم  تمـسق  دنـشاب .  یم  لکـش  یخن  کیراب و  هک  هقاس  لوط  رد  يرگید  راد و  هنادند  لکـشب  دراد  دوجو  هقاس  هدعاق  رد  هک 
رب یلو  تسا  وب  دـب  ابیرقت  هدوبن و  عوبطم  نآ  هزات  يوب  دـشاب .  یم  درز  گنرب  درگ و  زینـشگ  هویم  تسا .  نآ  هویم  گرب و  هقاس و  هاـیگ 
وب دب  ینعم  هب  هک  هدش  قتـشم   Korio ینانوی تغل  زا  زینـشگ  نیتال  مان  یتح  دوش .  یم  وبـشوخ  هتفر و  نیب  زا  وب  نیا  ندـش  کـشخ  رثا 

سناسا 1 مرگ  زلولس 38  مرگ  برچ 15  داوممرگ  بآ 7/5  دراد  دوجو  ریز  داوم  زینـشگ  مرگ  دـصکی  رد  : ییایمیـش تابیکرت  تسا - . 
زا بکرم  زینشگ  برچ  داوم  مرگ  یلیم  نیماتیو ث 50  دحاو  نیماتیو آ 200  مرگ  یلیم   170 میسلک مرگ  یلیم  کیلازگا 12  دیسا  مرگ 
A,C نیماتیو يدایز  ردقم  زینـشگ  کشخ  ياهگرب  رد  تسا .  کینیل  هسورتپ  دیـسا  کیئلونیل و  دیـسا  کیتملاپ ،  دیـسا  کیئلوا ،  دیـسا 
 . تسا کـشخ  درـس و  ناریا  میدـق  بط  رظن  زا  زینـشگ  مخت  زینـشگ و  زینـشگ  یبـط  صاوخ  یئوراد -: صاوخ  دوـش - - - .  یم  تفاـی 

ندب تیوقت  يارب  دینک  طولخم  لسع  ای  رکش و  اب  يواسم  تبسن  اب  هدرک و  ردوپ  ار  زینشگ  مخت  تسا 1 ) ریز  ارقب ر  زینشگ  مخت  صاوخ 
هدعاق تسا 5 ) روآ  راردا  دنک 4 ) یم  کمک  اذغ  مضه  هب  اذغ  اب  زینشگ  مخت  ندروخ  دنک 3 ) یم  تیوقت  ار  هدعم  تسا 2 ) دیفم  رایسب 

درد و يرتکاب  دض  تیصاخ  تسا 8 ) دیفم  دیئوفیت  بت  ندرک  فرطرب  يارب  درب 7 ) یم  نیب  زا  ار  هدور  هدـعم و  ياه  مرک  تسا 6 ) روآ 
زینشگ مخت  هدناشوج  زا  هنیـس  ندرک  مرن  يارب  درب 10 ) یم  نیب  زا  ار  يا  هبون  ياـه  بت  دـنک 9 ) یم  فرطرب  ار  هدور  ینوفع  ياهیرامیب 

دایز هد  ریش  ناردام  رد  ار  ریش  زینشگ  مخت  دنک 13 ) یم  فرطرب  ار  ماکز  ( 12 تسا روآ  باوخ  زینشگ  مخت  هدناشوج  ( 11 دینک هدافتسا 
زینشگ مخت  ندروخ  ای  زینشگ  مخت  هدناشوج  (16 تسا بلق  هدننک  تیوقت  دیوجب 15 ) زینشگ  مخت  نادند  درد  نیکست  يارب  دنک 14 ) یم 

تسا 3) هدننک  مارآ  نکـسم و  تسا 2 ) روآ  باوخ  زینـشگ  زینـشگ 1 ) هقاسو  گرب  صاوخ  دنک -  یم  فرطرب  ار  ینوخ  لاهـسا  هدادوب 
ار یگنشت  ( 5 دنک يریگولج  اذغ  ندش  شرت  زا  ات  دیروخب  زینشگ  اذغ  اب  ( 4 دنک یم  فرطرب  ار  ینیئتورپ  داوم  زا  هلصاح  ياه  تیمومسم 

زینـشگ پوس  ناهد  دـب  بوب  ندرک  فرطرب  يارب  تسا 8 ) دـیفم  قتف  يارب  دـنک 7 ) یم  تیوـقت  زیمت و  ار  لاـحط  دـنک 6 ) یم  فرطرب 
هبات یهام  رد  ار  زینشگ  مخت  مرگ  دودحریساوب 10  ندرک  فرطرب  لومرف  هدافتسا - : زرط  دنک - - - یم  فرطرب  ار  درد  لد  دیروخب 9 )

ات دیـشونب  ارنآ  زور  دنچ  هدرک و  طولخم  بارـش  ای  هکرـس و  اب  دـینک و  ردوپ  ارنآ  سپـس  دوش  يا  وهق ه  نآ  گنر  ات  دـیهدب  وب  هتخیر و 
مجح ات  دشوجبدیراذگب  هتخیر و  بآ  رتیل  راهچ  رد  ار  زینگش  مخت  مرگ  دودح 10  درد  نادند  ندرک  فرطرب  يارب  دورب - نیب  زا  ریساوب 
کی نادـند  ناهد و  نتـسش  يارب  دوش -  فرطرب  نادـند  درد  ات  دـینک  هزم  هزم  ناهد  رد  دـینک و  درـس  یمک  ارنآ  دـسرب  رتیل  کی  هب  نآ 

نادند و ناهد  نتسش  يارب  ارنآ  سپس  دینک  مد  هقیقد  تدمب 5  هتخیر و  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  ار  زینشگ  مخت  ردوپ  يروخیاچ  قشاق 
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اب ماوت  یتسم  دیلوت  نآ  دح  زا  دایز  فرـصم  یلو  درادن  يررـض  هنوگ  جیه  دور  راکب  هزادناب  رگا  زینـشگ   : تارـضم دـینک -  هرغرغ  ولگ 
ياههاگـشورف زا  دـیناوت  یم  ار  زینـشگ  مخت  دوش .  یم  رجنم  یـسح  یب  یگنگ و  قیمع و  یباوخ  هب  یهاـگ  دـنک و  یم  دـیدش  یگتـسخ 

 . دنمان یم   Chinese Parsley ینیچ يرفعج  ار  زینشگ  اه  ینیچ  دینک .  يردیرخ  ینیچ  ای  یناریا و  ای  ییوراد و  ناهایگ 

ترذ

ياراد هیاپ  کی  هلاسکی و  تسا  یهایگ  دوش  یم  هدـیمان  زین  لالب  یـسرافب  هک  ترذ  یـسانش  هایگ  تاـیلک   - Zea mays یملع :  مان 
ایند رگید  طاقن  هب  اجنآ  زا  تسا و  کیزکم  يزکرم و  ياکیرمآ  یموب  هایگ  ترذ  . دـسر یم  رتمراهچ  ات  نآ  عاـفترا  هک  تسار  يا  هقاـس 

نشور زمرق  ياه  لبنس  زا  بکرم  هک  هدوب  يا  هشوخ  تروصب  ترذ  رن  ياهلگ  دشاب .  یم  زارد  بوانتم و  ترذ  ياهگرب  تسا .  هتفای  هار 
زبس دـناشوپ  یم  ار  لالب  يور  هک  ییاشغ  دراد .  رارق  ترذ  ياه  گرب  رانک  رد  هدـش  لیکـشت  لگ  ات 4  زا 2 نآ  هدام  ياهلگ  دـشاب .  یم 

ای درز  گنرب  اه  هناد  نیا  دنا .  هتفرگ  رارق  لالب  يزکرم  روحم  فارطا  رد  ترذ  لکـش  يورک  ياه  هناد  دشاب .  یم  گرب  دـننام  گنر و 
یم  Zeaxanthine نیتنازایز نیئز Zeine و  مان  هب  يداوم  هب  طوبرم  ترذ  درز  گنر  ییایمیـش : تابیکرت  دنـشاب - .  یم  يا  وهق ه 
يا هتساشن  داوممرگ   4 یبرچ مرگ  نیئتورپ 9  مرگ  بآیرلاک 13  يژرنا 350   : تسا دوجوم  ریز  داوم  ماخ  ترذ  هناد  مرگ  دص  رد  دـشاب . 

نیماــتیو آ490 مرگ  یلیم  نــهآ 2  مرگ  یلیم  رفــسف 265  مرگ  یلیم  میــساتپ 285  مرگ  یلیم  میدــس 1  مرگ  یلیم  میـسلک 22  مرگ   72
ترذ لـکاکمرگ  یلیم  کینـسرا 30  مرگ  یلیم  نیماــتیو ب 3 2/2  مرگ  یلیم  نیماــتیو ب 2 0/12  مرگ  یلیم  ب 1 0/4  نیماتیودحاو 
یلیم  2/8 درگوگ  : تسا دوجوم  ریز  داوم  ترذ  لکاک  مرگ  دـص  رد  دـشاب .  یم  میـسلک  میـساتپ و  حالما  فلتخم و  یندـعم  داوم  ياراد 
میدس مرگ  یلیم  میزینم 1/4  مرگ  یلیم  میسلک 1/7  مرگ  یلیم  نهآمرگ 0/06  میسیلیس 4  مرگ  یلیم   5/2 رفسف مرگ  یلیم  رلک 3/6  مرگ 
تـسا میـساتپ  يدایز  ردـقم  ياراد  ترذ  لکاک  دوش  یم  هدـهاشم  ـالاب  لودـج  رد  هک  روطناـمهمرگ  یلیم  میـساتپ 26/5  مرگ  یلیم   0/2
ياراد ترذ  ترذ  یناـمرد  صاوخ  یئوراد -: صاوـخ  تسا - - - .  روآ  راردا  ترذ  لـکاک  هک  تسا  یندـعم  هداـم  نیا  دوـجو  تلعبو 

رد ترذ  نان  هیهت  يارب  نیاربانب  درادن .  ار  نان  هیهت  تیلباق  مدنگ ) بسچ  هدام   ) نتولگ نتشادن  تلعب  نآ  رد  تسا  یناوارف  ییاذغ  شزرا 
یم اه  مخز  هدننک  کشخ  ترذ  دامپ  تسا " 1 ) کشخ  درـس و  ناریا  میدق  بط  رظن  زا  ترذ   . دننک یم  طولخم  تالغ  ریاس  رد  اب  ارنآ 

(4  . دنک یم  يریگولج  نادند  یگدروخ  مرک  زا  ترذ  زا  موادم  هدافتـسا  ( 3. تسا ناطرس  يریگشیپ  يارب  یبوخ  ياذغ  ترذ  ( 2 دشاب . 
ینامرد صاوخ  تسا - . دـیفم  یتسوپ  ياهیرامیب  امزگا و  نامرد  يارب  ترذ  نغور  ( 5 دورآ .  یم  نیئاـپ  ار  نوخ  لورتسلک  ترذ  نغور 

ترذ لکاک  دننک .  یم  کشخ  تعرـسب  دـننیچ و  یم  ندـش  هردـمژپ  زا  لبق  ینعی  هویم  لماک  ندیـسر  زا  لبق  ار  ترذ  لکاکترذ  لکاک 
بآ رتیل  کـی  رد  ارنآ  زا  مرگ  ردقم 30  ترذ  لکاک  هدرک  مد  ندرک  تسرد  يارب   . دـنک یم  ادـیپ  يا  هوهق  گنر  ندـش  کشخ  زا  دـعب 

-2 تسا .  يراردا  هاگتـسد  هدـننک  مارآ  تسا و  روآ  راردا  ترذ  لکاک  هدرک  مد  - 1 دننک .  یم  مد  هقیقد  جنپ  تدـم  هب  هتخیر و  شوج 
لکاک - 4 درب .  یم  نیب  زا  ار  هناثم  درد  هناثم و  مرو  باهتلا  هناـثم  گنـس  - 3 دهد .  یم  نیکست  ار  يراردا  هاگتـسد  ياه  یتحاران  درد و 

 . دیآ یم  لمعب  یبط  هدافتـسا  زین  لالب  هقاس  هشیر و  گرب و  زا  ترذ  لکاک  زا  ریغب  دـنک .  یم  زیمت  ار  يراردا  هاگتـسد  یلک  روطب  ترذ 
(3 دینک .  هدافتسا  لالب  ياهگرب  هدناشوج  زا  هناثم  گنس  عفد  يارب  ( 2 دورآ . یم  دنب  ار  ینیب  زا  يزیرنوخ  لالب  طسو  هقاس  هدناشوج  ( 1
رد ( 5 درب .  یم  نیب  زا  ار  هدعم  مکـش و  درد  لالب  طسو  هدـناشوج  ( 4 تسا .  دـیفم  يراردا  يراجم  شزوس  يارب  ترذ  هشیر  هدـناشوج 

 . تسا هدشن  نایب  نآ  يارب  یصاخ  تارضم  تارضم :  دندرک - .  یم  هدافتسا  لالب  هقاس  هدناشوج  زا  كازوس  هجلاعم  يارب  میدق 

رایخ

هتفای هار  ناهج  رگید  طاقن  هب  اجنآ  زا  تسا و  ناتـسودنه  یموب  هایگ  رایخ  یـسانش  هاـیگ  تاـیلک   - Cucumis sativus یملع :  مان 
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رد رایخ  هدننک  دیلوت  نیرتمهم  ادیرولف  تلایا  دنا .  هدرک  یم  هدافتسا  نآ  زا  میدق  نایرـصم  حیـسم  دالیم  زا  لبق  نرق  تسیب  دودح  تسا . 
پو هدـنزخ  هقاس  ياراد  هلاسکی  یفلع و  تسا  یهایگ  رایخ   . دـنک یم  دـیلوت  ار  اـکیرمآ  لـک  راـیخ  وس م  کـی  دودـح  تسا و  اـکیرمآ 

ود هب  هک  گـنر  درز  نآ  ياـهلگ  تسا .  راد  هنادـند  هیواز و  ياراد  گرزب و  نآ  ياـهگرب  تـسا .  نـشخ  كزاـن و  ياـهراخ  زا  هدیـشو 
دشاب زارد  ای  کچوک و  تسا  نکمم  فلتخم  ياهداژن  عون و  هب  هتـسب  گنر و  زبس  نآ  هویم  دنراد  رارق  هیاپ  کی  يور  هدام  رن و  تروص 

یم فلتخم  یندعم  داوم  اه و  نیماتیو  هریغ و  کیت و  یلوئتورپ  دننام  یفلتخم  ياه  میزنآ  نینوپاس و  ياراد  رایخ  : ییایمیـش تابیکرت  . - 
يا هتساشن  داوم  مرگ  یبرچ 0/1  داوم  مرگ  نیئتورپ 0/6  مرگ  بآ 95  يرلاک   8 يژرنا تسا .  دوجوم  ریز  داوم  رایخ  مرگ  دص  رد  دشاب . 

یلیم  6 میدس دحاو  نیماـتیومرگ آ 250  یلیم  میــساتپ 160  مرگ  یلیم  میــسلک 25  مرگ  یلیم  نــهآ 0/2  مرگ  یلیم   30 رفـسف مرگ   2/5
صاوـــخ مرگ -  یلیم  نیماـــتیو ث7  مرگ  یلیم  نیماـــتیومرگ ب 3 0/2  یلیم  نیماـــتیومرگ ب 20/04  یلیم  ب 10/03  نیماـتیومرگ 

هدننک لح  رایخ  ( 1 دنک .  یم  کمک  اذغ  مضه  هب  دشاب و  یم  ندب  هدننک  کنخ  تسا و  رت  درس و  ناریا  میدق  بط  رظن  زا  رایخ  : یئوراد
(4. دنک یم  هیفصت  ار  نوخ  رایخ  ( 3 تسا .  روآ  راردا  رایخ  ( 2 دـنک .  یم  نامرد  ار  سرقن  ضرم  نیاربانب  تسا  کیروا  دیـسا  تاروا و 

تالالتخا اه و  تیمومـسم  رد  نیاربانب  دنک  یم  عوهت  داجیا  رایخ  هدش  هل  ياهگرب  هراصع  ( 5  . درب یم  نیب  زا  ار  لوبلا  سبح  رایخ  پوس 
يور هدرک و  هقلح  هقلح  ار  رایخ  ( 8 تسا .  نیلم  رایخ  ( 7 دهد .  یم  نیکست  ار  شطع  رایخ  ( 6  . دوش یم  فرصم  همضاه  زاهج  هاگتسد 
رایخ تسا  برچ  امش  تسوپ  رگا  ( 9. دنک یم  ناوج  ار  تروص  درب و  می  نیب  زا  ار  تروص  ياهکورچ  نیچ و  دـیراذگب  تروص  تسوپ 
همه دینک  ظفح  ار  دوخ  تسوپ  تفاطل  هشیمه  دـیهاوخ  یم  رگا  دیهد 10 ) وشتـسش  ار  دوخ  تروص  بآ  نیا  اب  دـیزپب و  رطقم  بآ  اب  ار 
دینک فاص  ارنآ  سپس  دوش  ناویل  کی  نآ  مجح  ات  دیناشوجب  بآ  نویل  ود  اب  ار  یلومعم  رایخ  کی  دینک :  هدافتسا  ریز  نویسول  زا  هزور 
فاص هچراپ  اب  دینزب و  مهب  دینک و  طولخم  بآ  نیا  اب  هدرک و  بایـسآ  ار  هدـنک  تسوپ  ماخ و  ماداب  مرگ  دعب 50  دوش  درس  دیراذگب  و 

نیا زا  زور  ره  دـینزب  مه  الماک  دـینک و  هفاضا  خرـس  لـگ  سناـسا  مرگ  کـی  دیفـس و  لـکلا  مرگ  هدـش 250  فاص  لولحم  هب  دـینک و 
رد دـیابن  دـنراد  هدـعم  یتحاران  هک  یـصاخشا   : تارـضم دـنامب - .  ناوج  هشیمه  امـش  تسوپ  اـت  دـینزب  دوخ  تروص  هب  یعیبط  نویـسول 
یم دساف  هدعم  رد  اعیرس  نوچ  تسا  خافن  رایخ   . ددرگ مضه  هاگتسد  رد  لالتخا  ثعاب  تسا  نکمم  اریز  دننک  يور  هدایز  رایخ  فرصم 

اب ارنآ  دـیاب  دـننک  مضه  بوخ  ار  رایخ  دـنناوت  یمن  هکیناسک  دـنک .  کمک  اذـغ  مضه  هب  هک  دروخ  اذـغ  زا  لـبق  ارنآ  دـیاب  هشیمه  دوش 
 . دنروخب کمن 

( هیبارک  ) زبس هریز 

رتمیتناس نآ 60  عافترا  هک  یفلع  کچوک و  هلاسکی  تسا  یهایگ  هریز  یـسانش  هایگ  تایلک   - Cuminum cyminum یملع :  مان 
دـشاب یم  زبس  گنرب  لکـش و  یخن  کیراب و  راون  لکـش  هب  شیاهگرب  تسار و  نآ  هقاس  دیفـس ،  گنرب  کیراب  زارد و  نآ  هشیر  تسا 

 . دـیور یم  هنارتیدـم  قطانم  رد  یـشحو  روطب  هایگ  نیا  دوش .  یم  رهاظ  هقاس  ياهتنا  رد  يرتچ  تروصب  یتروص  ای  دیفـس  هریز  ياـهلگ  .
هریز : ییایمیـش تاـبیکرت  دـنیوگ - . یم  هیبارک  نآ  هب  سبط  یلحم  شیوگ  رد  دراد .  دوجو  يرتسکاـخ  زبس و  هریت ،  درز  ياـهگنرب  هریز 

سناسا نیا  دـنروآ .  یم  تسدـب  بآ  راخب  رثا  تحت  هدـش  هل  هویم  ریطقت  زا  ار  هریز  سناسا  تسا .  سناسا  نیرز و  نغور  نناـت ،  ياراد 
لونیموک مانب  يدـیئدلآ  هب  طوبرم  هریز  يوب  دوش .  یم  گنر  يا  وهق ه  سپـس  درز و  گنرب  ادـتبا  ندـنام  رثا  رد  هک  گنریب  تسا  یعیام 

تسا هدننک  کشخ  ضباق و  ( 1: یئوراد صاوخ  تسا -.  دصرد  ات 50  نیب 30  نآ  تشک  لحم  هب  هتـسب  هریز  رد  لونیموک  ردقم  تسا . 
روآ قرع  تسا 6 ) روآ  هدعاق  تسا 5 ) رثوم  هدعم  زاگ  عفد  رد  ( 4 تسا دیفم  عرص  يرامیب  ندرک  فرطرب  يارب  تسا 3 ) جنشت  دض  ( 2

ار یگنانز  تاحـشرت  ( 9 تـسا دـیفم  همـضاهءوس  ندرک  فرطرب  يارب  ( 8 دینک هدافتـسا  هریز  هدرک  مد  زا  تیــشنورب  عـفر  يارب  تسا 7)
ندرک فرطرب  يارب  دیروخب 11 ) اذـغ  زا  لبق  هدرک و  طولخم  بآ  هکرـس و  اب  ار  هزبس  هریز  اهتـشا  کیرحت  يارب  دنک 10 ) یم  فرطرب 
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هدرک مد  دیناوت  یم  هدـعم  هدور و  خـفن  عفر  يارب  ( 12 دیروخب .  بآ  اب  سپـس  دـینک  خرـس  هداد و  تفت  ار  هریز  ندرک  راردا  هرطق  هرطق 
هدمآ تسدب  عیام  سپـس  هدرک و  سیخ  ماخ  جنرب  بآ  رد  ار  زبس  هریز  هدش  هل  ياه  هناد  مشچ ،  مخز  مایتلا  يارب  ( 13 دینک هیقنت  ار  هریز 

سناسا هرطق  دنچ  هدیچیپ  ناش  مکـش  رد  خفن  دـنراد و  درد  لد  راوخ  ریـش  لافطا  هکیماگنه  ( 14. دـیزیرب مشچ  مخز  يور  هرطق  هرطق  ار 
اصوصخم دنتسه  خافن  هک  ییاهاذغ  رد  ار  هریز  هرخالاب  و  ( 15 دیهد .  ژاسام  ار  اهنآ  مکـش  نآ  اب  هدرک و  طولخم  ماداب  نغور  اب  ار  هریز 

مد هقیقد  تدـمب 10  هتخیر و  شوج  بآ  رتـیل  کـی  رد  ار  هریز  مرگ  ردقم 5  هریز :  هدرک  مد  هدافتـسا : زرط  دـینک - .  هدافتـسا  تابوبح 
دیناوت یم  ار  سناسا  نیا  هریز :  سناسا  دینک .  هدافتـسا  هدرک و  طولخم  لسع  مرگ  کی  ردقم  هب  ار  هریز  درگ  لسع :  اب  طولخم  دـینک . 

یم مرگ  مین  بآ  ناویل  کی  رد  هرطق  نآ 2  فرصم  ردقم  دینک .  يردیرخ  اه  هناخوراد  زا  یخرب  ای  ییوراد و  ناهایگ  ياههاگـشورف  زا 
 . تسا هدشن  نایب  نآ  يارب  یصاخ  تارضم  تارضم :  دشاب -.

كدصاق

زین يرب  ینـساک  ورآ و  ربخ  يرباب ،  دنه  ياه  مانب  هک  كدصاق  لگ  یـسانش  هایگ  تایلک  - Taraxacum officinale یملع :  مان 
يا وهق ه  گنرب  تسا  يا  هشر  ياراد  هایگ  نیا   . دسر یم  رتم  یتناس  عافتراب 40  نآ  هقاس  هک  یمئاد  یفلع و  تسا  یهایگ  تسا  فورعم 

گـنر و زبـس  كدـصاق  لـگ  ياـهگرب  دراد .  رارق  نآ  لـگ  هقاـس  ياـهتنا  رد  دـشاب .  یم  یگنر  دیفـس  هباریــش  زا  رپ  هـک  درز  هـب  لـیام 
هداج رانک  راز ،  هروش  هیشاح  نمچ ،  طسو  رد  كدصاق  لگ   . دشاب یم  نیمز  حطـس  يور  رب  ددرزیت و  كون  لکـش و  ثلثم  ياهیگدیرب 
هطقن رهرد  هک  دیوگب  ناسنا  هب  دـهاوخ  یم  تعیبط  هک  تسا  نیا  نآ  لیلد  دـیاش  دـیور و  یم  اج  همه  رد  یلک  روطب  ریاب و  یـضارا  اه و 

رس يدنچ  زا  دعب  هرابود  دیرب  یم  نیب  زا  ییایمیـش  یکیناکم و  لئاسو  اب  ارنآ  هکیماگنه  دیرد و  هایگ  نیا  هب  حایتحا  دنک  یم  یگدنز  يا 
زا يدایز  دهش  درد و  تسود  رایـسب  ار  هایگ  نیا  لسع  روبنز   . دراد فلتخم  عون  دودح 15  رد  كدصاق  لگ  دروآ .  یم  نوریب  كاخ  زا 

ومیلبآ ای  یـشرت  اب  ارنآ  دیاب  تسا  خلت  یلیخ  نوچ  دنروخ و  یم  دالاس  هب  الومعم  ار  كدصاق  لگ  ناوج  ياهگرب  دورآ .  یم  تسدب  نآ 
گرب یخلت  : ییایمیش تابیکرت  دوش - .  یم  هدافتسا  بط  رد  نآ  هباریشو  گرب  هشیر ،  دننام  هایگ  فلتخم  ياه  تمسق  زا  درک .  فرصم 

برچ ياه  دیسا  فلتخم و  ياهدنق  نینوپاس ،  ياراد  هایگ  نیا  انمض  تسا  نیـسکارات  مانب  خلت  رولبتم  هدام  کی  هب  طوبرم  هایگ  نیا  ياه 
گرب مرگ  دـص  رد   . تسا میـساتپ  يدایز  رادـقم  ياراد  نینچمه  تس و  ارد  ناهایگ  نیب  رد  ار  نیماتیو آ  دـح  نیرتالاب  هاـیگ  نیا  تسا . 

مرگ یلیم   185 میسلکمرگ هتساشن 10  مرگ  برچ 0/7  داوم  مرگ  نیئتورپ 2/7  مرگ  بآ 85  تسا  دوجوم  ریز  داوم  كدـصاق  لگ  هایگ 
مرگ یلیم  نیماتیو ب 10/2  دحاو  نیماتیو آ 14000  مرگ  یلیم  میساتپ 400 مرگ  یلیم  میدس 75  مرگ  یلیم   3 نهآ مرگ  یلیم  رفسف 65 

ناریا میدـق  بطرظن  زا  هایگ  نیا  : یئوراد صاوخ  مرگ - یلیم  نیماـتیو ث 45  مرگ  یلیم  نیماـتیو ب 31/2  مرگ  یلیم  نیماتیو ب20/25 
نآ ندروخ  تسا 2 ) هدعم  يوقم  ضباق و  ( 1 تسا .  هتفر  یم  راکب  يدبک  ياهیرامیب  نامرد  يارب  مایالا  میدـق  زا  تسا و  کشخ  درس و 

اب ارنآ  زا  يردـقم  دـیاب  هد  ریـش  ياه  مناخ  تسا و  عفان  ریـش  دایدزا  يارب  ( 4 تسا روآ  هدعاق  دـنک 3 ) یم  فقوتم  ار  هنیـس  زا  يزیرنوخ 
فایـش نآ  هراصع  زا  دـنک 8 ) یم  هیفـصت  ار  نوخ  دنک 7 ) یم  دایز  ار  ارفـص  حـشرت  ( 6 تـسا قرعم  هدـننک و  کنخ  دنروخب 5 ) دالاس 
نغور اـب  طولخم  هاـیگ  نیا  بآ  ندروخ  تسا 9 ) دـیفم  محر  اه و  مناخ  یلـسانت  تلآ  لـخاد  ياـه  مرو  عفر  يارب  هک  دـننک  یم  تسرد 

دیفم رایـسب  هک  دـنراذگ  یم  راـم  اـی  روبنز و  اـی  برقع  شین  لـحم  رد  ار  نآ  هشیر  دامـض  تسا 10 ) دـیفم  تیمومـسم  عفر  يارب  نوتیز 
نامرد تسا 14) یتسوپ  ياهیرامیب  امزگا و  هدـننک  نامرد  دـهد 13 ) یم  شهاک  ار  نوخ  لورتسلک  دـنک 12 ) یم  عفر  ار  هروا  ( 11 تسا

ریز طولخم  زا  دبک  ندرک  زیمت  دبک و  لامعا  ییاسران  نامرد  يارب  دنک 16 ) یم  نامرد  ار  سرقن  مسیتامر و  تسا 15 ) ینوخ  مک  هدننک 
رگیدکی اب  ار  هدـش  هتفگ  داوم  مرگ  بآ 17  مرگ   15 نیریسیلگ مرگ  هجرد 18  لکلا 90  مرگ   100 دصاق لگ  هشیر  هریش  دینک  هدافتـسا 

راکب دبک  ندرک  زیمت  يارب  زین  ار  هایگ  نیا  هدرک  مد  ( 17. دیئامن فرـصم  زور  رد  راب  هس  يروخپوس  قشاق  کی  ردقم  هب  دینک و  طولخم 
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کشخ هایگ  مرگ  دیاب 50  هدرک  مد  نیا  هیهت  يارب  هدافتسا : زرط  تسا -  زور  رد  راب  اهچ  ای  هس  ناجنف  کی  نآ  فرصم  رادقم  دنرب .  یم 
تارضم تارضم :  دینک -.  هدافتسا  هدرک و  فاص  ارنآ  سپـس  دنامب و  دیراذگب  هقیقد  تدم 5  هب  هتخیر و  شوجبآ  رتیل  کی  رد  ار  هدـش 

 . تسا هدشن  نایب  نآ  يارب  یصاخ 

امرخ

راب سدـقم 42  باتک  رد  نآ  مان  تسا و  یمیدـق  رایـسب  يا  هویم  امرخ  یـسانش  هایگ  تایلک   - Phoenix dactylitera یملع :  ماـن 
کیک و رد  طـقف  ارنآ  تسا و  انـشآان  يدـح  اـت  ییاـکیرمآ  ییاـپوار و  ياهروکـش  مدرم  يارب  تیـصاخرپ  هویم  نیا  تسا .  هدـش  رارکت 

ناـیدوهی  . دور یم  راـکب  یلـصا  ياذـغ  کـی  ناوـنعب  یبرع  ياـهروشک  رد  اـصوصخم  هناـیمرواخ و  رد  یلو  دـننک  یم  فرـصم  ینیریش 
هردم يایرد  هلیلاگ و  يایرد  نیب  هیحان  رد  هکیروطب  تسا  هتشاد  دوجو  یناوارفب  يزورما  لیئارسا  ای  نیطسلف و  رد  امرخ  تخرد  دندقتعم 

تناـید رد  دـنا .  هدرک  قلخ  ار  تخرد  نیا  ص )  ) دـمحم ترـضح  هک  دـندقتعم  ناناملـسم  تسا .  هدوب  اـمرخ  تخرد  زا  یگرزب  لـگنج 
تابیکرت دنا -.  هتخاب  ناج  حیسم  ترضح  تناید  هار  رد  هک  تسا  یئادهـش  حور  تداهـش و  هناشن  لبنـس و  امرخ  تخرد  گرب  حیـسم ، 

ياراد هوـالعب  دــشاب .  یم  بآ  نیتـکپ و  يدــیئونیموبلآ ،  داوـم  و  زکوـلگ ،  دــصرد  50 زوراـکاس ،  دـصرد  ياراد 25  امرخ  : ییاـیمیش
يرامـشیب صاوخ  امرخ  تخرد  : یئوراد صاوخ  دشاب - .  یم  یندـعم  حالما  يردـقم  نیماتیو A,B,C,E و  هلمجنم  فلتخم  ياـهنیماتیو 

تخرد صاوخ  هک  دیوگ  یم  یبرع  لثملا  برض  کی  درک و  هدافتسا  ناوت  یم  تخرد  نیا  ياهتمـسق  مامت  زا  هک  تفگ  ناوت  یم  درد و 
بارش و امرخ  هویم  زا  نان و  نآ  هتـسه  زا  دننک .  یم  هیهت  شرف  دبـس و  امرخ  تخرد  هخاش  گرب و  زا  تسا . لاس  ياهزور  هزادناب  امرخ 
هک تسا  هداد  ارحـص  مدرم  هب  ار  تخرد  نیا  تعیبط  دراد و  دوجو  ارحـص  رد  هک  تسیا  هویم  اهنت  اـمرخ  میناد  یم  هک  روطناـمه  لـسع . 
وب ار  هتـسه  نیا  رد  ای  دـنزپ  یم  نان  نآ  زا  هدرک و  رد  ار  امرخ  تخرد  هتـسه  ارحـص  مدرم  دـننک .  یم  عف  رنآ  زا  ار  دوخ  تاجایتحا  مامت 

سیخ زور  دـنچ  يارب  بآ  رد  ار  رد  نیا  یتـح  اـی  تسا و  عوبطم  رایـسب  نآ  هدرک  مد  اریز  دـننک  یم  هدافتـسا  هوهق  ناوـنعب  نآ  زا  هداد و 
داقتعا میدق  زا  بارعا   . تسا رت  يوقم  وج  مدـنگ و  زا  اذـغ  نیا  هک  دـندقتعم  دـنهد و  یم  دوخ  ياهرتش  هب  يوقم  ياذـغ  ناونعب  هدرک و 
بارعا دوش .  یم  لقتنم  اهنآ  ندب  هب  امرخ  ندروخ  اب  يژرنا  نیا  دننک و  یم  هریخذ  دوخ  رد  هتفرگ و  ار  دیشروخ  يژرنا  امرخ  هک  دنتشاد 

یـسنج و لامعا  هدننک  تیوقت  زبس  يامرخ  هلمج  نم  درد  يرایـسب  ینامرد  تارثا  هک  دـندقتعم  دـننک و  یم  هدافتـسا  زین  لاک  يامرخ  زا 
دور می  راکب  یلسانت  تالآ  ياهمخز  يارب  هک  دننک  یم  هیهت  نآ  زا  يدامپ  هدرک و  رد  زین  ار  زبس  يامرخ  هتسه  یتح  دشاب .  می  از  يژرنا 

هدرک و تسرد  امرخ  هتـسه  رد  زا  يدامپ  روظنم  نیا  يارب  تسا  مشچ  ياه  کلپ  مروت  ندرب  نیب  زا  امرخ  هتـسه  ياسآ  هزجعم  رگید  رثا  .
لیم هک  یناور  ياه  یتحاران  هلغـشمرپ و  یگدنز   . تسا وراد  نیرتهب  زین  مشچ  ياه  هژم  دشر  يارب  دامپ  نیا  دنراذگ  یم  مشچ  يور  ارنآ 
یم زاب  صاخـشا  نیاب  ار  یـسنج  لیم  هک  تسا  امرخ  وادـم م  ندروخ  شجالع  نیرتهب  درب  یم  نیب  زا  صاخـشا  زا  یـضعب  رد  ار  یـسنج 

تردق يژرنا و  نتفایزاب  يارب  هویم  نیرتهب  زونه  دنا و  هدرب  یم  راکب  يژرنا  تردق و  يارب  ار  امرخ  هراومه  میدـق  ياهنامز  رد  دـنادرگ . 
تارـضم دراد - .  یلهـسم  رثا  تسا و  خـلت  امرخ  تخرد  ياهلگ  معط  دـنراد .  ییوراد  تیـصاخ  زین  امرخ  تخرد  ياهلگ  تسا .  یناوج 

ای دـنراد و  ساسح  هدـعملازول  هک  ییاـهنآ  تروص  نیا  رد  تسا .  يداـیز  دـنق  ياراد  اریز  دـینکن  طارفا  نآ  ندروخ  رد  دیـشاب  بظاوم  :
دننک هدافتسا  هویم  نیا  زا  رتمک  دیاب  دراد  دوجو  اهنآ  هداوناخ  رد  دنق  يرامیب  هک  ییاهنآ 

دیوش

کی هب  نآ  عافترا  یهاگ  هک  هلاسود  ای  هلاسکی  تسا  یهایگ  دیوش  یـسانش  هایگ  تایلک   - Aniethum graveolens یملع :  مان 
رـصم اپورا  بونج  ياهتمـسق  هلمجنم  اـند  طاـقن  رثکا  رد  هاـیگ  نیا  تسا .  دیفـس  لکـش و  یطورخم  تسار و  نآ  هشیر  دـسریم .  زین  رتم 
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يا هوهق  نآ  گـنر  تسا .  رتمیلیم  ضرع 3  رتـمیلیم و  لوط 4  بو  حطـسم  يوضیب  دـیوش  هویم  دوـش .  یم  هداد  شرورپ  نیچ  اـکیرمآ و 
تابیکرت دوش - .  یم  هدید  نشور  درز  گنر  هب  يدـننام  لاب  هبل  نآ  ياه  هرانک  رد  درز و  گنرب  ییاهیگتـسجرب  نآ  حطـس  رد  نشور و 

دـض ناونعب  هلمجنم  درد  يدایز  یناـمرد  تارثا  دـیوش  مخت  : یئوراد صاوخ  دـشاب - .  یم  نغور  دـصرد  ياراد 3 دـیوش  مخت  ییایمیش :
دنتسه رغال  دنرادن و  اذغ  هب  يدایز  ياهتـشا  هکیناسک  يارب  دور .  یم  راکب  هدعم  تیوقت  يار  وروآ  راردا  مکـش ،  خفن  درد ، دض  جنـشت 

يارب ناوت  یم  ار  دیوش  مخت  دهد .  یم  ندب  هب  يژرنا  دنک و  یم  تیوقت  ار  هدـعم  هدرک  دایز  ار  اهتـشا  اریز  تسا  وراد  نیرتهب  دوش  مخت 
هدرک مد  راب  دـنچ  يور  امتح  دـیاب  تسا  مک  اهنآ  ری  شهک  هد  ریـش  ياهمناخ  درب .  راکب  هدـعم  زاگ  دـض  یباوخ و  یب  هدـعم ،  یتحاران 
ناریا یهایگ  بط  دش .  دهاوخ  دایز  اهنآ  ریـش  یئاسآ  هزجعم  روطب  دننک  فرـصم  دوخ  ياذغ  رد  دنروخب و  دوش  مخت  رد  ای  دـیوش  مخت 
يروف نیکست  رثا  هک  دندرک  یم  هدافتسا  دیوش  هدرک  مد  زا  هدعم  مرو  دیدش و  درد  دروم  رد  الثم  تسا  لئاقدوش  يارب  ار  يدایز  صاوخ 

دنفسوگ يارب  الثم  دندوب .  فقاو  عوضوم  نیا  هب  یبوخب  میدق  نرد  مادو  دوش  یم  هدافتسا  زین  تاناویح  رد  درد  لد  يارب  دیوش  زا   . دراد
غارفتـسا هب  التبم  هک  ینارامیب  دروم  رد  دننک .  تکاس  ار  درد  لد  خفن و  هک  داد  اهنآ  هب  دـیوش  مخت  مرگ  ردـقم 30  هک  تسا  یفاک  زب  و 

مد دیاب  نارامیب  عون  نیا  تسا .  دوش  نامرد  نیرتهب  دـنرادهاگن  دوخ  هدـعم  رد  دـنناوت  یمن  ار  بآ  یتح  ییاذـغ  چـیه  دنتـسه و  دـیدش 
کی  . دنرب یم  راکب  دشاب  ینالـضع  ضابقنا  تلعب  هک  ییاهدردرمک  يارب  ار  دوش  یتح  نیچ  رد  دنـشونب .  هتـسهآ  هتـسهآ  ار  دوش  هدرک 
دننک یم  هدافتـسا  دیوش  مخت  زا  هک  قتف  داب  يارب  هدافتـسا : زرط  دننک -  یم  هدافتـسا  دیوش  مخت  زا  زین  قتف  داب  يارب  ینیچ  یمیدق  هخـسن 

ات دینک  بایـسآ  الماک  ارنآ  سپـس  دوش  يا  وهق ه  الماک  ات  دیهدوب  ار  دیوش  مخت  مرگ  دودح 40  دیاب  هک  تسا  تروص  نیاب  نآ  روتـسد 
 . تسا هدشن  نایب  نآ  يارب  یصاخ  تارضم  تارضم :  دینک - .  لیم  هدرک و  طولخم  بیس  هکرس  اب  ارنآ  ادعب  دیاراد و  ردوپ  تروصب 

ناجمداب

هلاسکی و تسا  یهایگ  دوش  یم  هدـیمان  ناجنداب  یبرعب  هک  هایگ  نیا  یـسانش  هایگ  تاـیلک  - Solanum Melongena یملع :  مان 
کیراب و كون  اب  لکـش  یـضیب  نآ  ياهگرب  دـسر .  یم  رتمیتناس  ات 70  نآ  هقاس  عافترا   . كرک زا  هدیـشوپ  میخـض و  اتبـسن  هقاس  ياراد 

ناجمداب دوش .  یم  هدید  دیفس  درز و  هایـس ،  شفنب ،  ياهگنرب  درگ ،  ای  کیراب و  زارد و  هایگ  نیا  هویم  تسا .  گنر  شفنب  نآ  ياهلگ 
تسا هتفای  هار  ناهج  رگید  طاقن  هب  اجنآ  زا  تسا و  هدش  یم  تشک  دنه  رد  میدق  رایسب  ياهنامز  زا  تسا  ینیمز  بیـس  هداوناخ  هب  قلعتم 

ناتـسلگنا ردو  هنیگ  زا  يدالیم  مهدـفه  نرق  رد  ار  هایگ  نیا  یـسیلگنا  راجت  درک .  نآ  عرز  تشک و  هب  عورـش  يرجه  مهن  نرق  زا  نیچ  . 
 ، سازگت ادـیرولف ،  تالایا  اکیرمآ ،  رد  دراد و  دوجو  لاـس  تدـم  ماـمت  رد  ناـجمداب  دـندیمانیم .  يا  هنیگ  يودـک  ماـنب  ارنآ  دـندرک و 
یم هدـید  ریز  لودـج  رد  هک  روطنامه  : ییایمیـش تابیکرت  دـننک - .  یم  تشک  ار  اکیرمآ  ناجمدـب  لوصحم  رتشیب  یـسرجوین  انایزیول و 

يرلاک يژرنا 30  تسا  دوجوم  ریز  داوم  ناجمداب  مرگ  دص  رد   . تسا يدایز  یندـعم  داوم  ياه A.B.C و  نیماتیو  ياراد  ناجمداب  دوش 
میزینم مرگ  یلیم  درگوگ 15  مرگ  یلیم   15 رفسف مرگ  یلیم  میسلکمرگ 12  هتساشنمرگ 4/6  یبرچ 0/2  مرگ   1/3 نیئتورپ مرگ  بآ 92 

یلیم سممرگ 0/1  یلیم   0/3 يورمرگ یلیم  زنگنم 0/2  مرگ  یلیم  میدـس 3  مرگ  یلیم  نـهآ 0/7  مرگ  یلیم  میـساتپمرگ 220 یلیم  12
نیماتیو ب مرگ  یلیم  نیماـتیو ب 2 0/05  مرگ  یلیم  نیماتیو ب 1 0/05  یللملا  نیب  دـحاو  نتوراکاتب 0/05  مرگ  یلیم  دیمرگ 0/002 

فالخ رب  ناجمداب  تسا .  کشخ  یلیخ  مرگ و  ناـجمداب  میدـق  بط  رظن  زا  : یئوراد صاوخ  مرگ - یلیم  نیماتیو ث 5  مرگ  یلیم   30/7
تـسا نآ  ندوب  يرلاک  مک  نآ  تیـصاخ  نیرتمهم  تسا .  يدایز  صاوخ  ياراد  تسا  تیـصاخ  وب و  یب  هک  دنراد  داقتعا  ماوع  هک  هچنآ 

ناجمداب ( 1 دشاب .  یم  زین  یندعم  داوم  نیماتیو و  ياراد  اریز  دننک  مک  نزو  دنهاوخ  یم  هک  تسا  یناسک  يارب  یبوخ  رایـسب  ياذـغ  هک 
نیا کیرحت  ثعاب  دنراد  تیشنورب  مسآ و  هک  یئاهنآ  رد  درد و  خلت  معط  نآ  ماخ  اریز  درک  فرصم  هدیـسر  الماک  تلاحب  دیاب  امتح  ار 

(4 تسا .  يرثوـم  يوراد  ینوـخ  مک  عـفر  رد  نهآ  ندوـب  ارد  تلعب  ناـجمداب  ( 3  . دراد هدـننک  مرن  رثا  ناـجمداب  ( 2 دوش . یم  اـهیرامیب 
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هشیر ( 6 دـنک .  یم  تسوبی  داجیا  ناجمداب  هناد  ( 5  . تشاذـگ بهتلم  وضع  يور  باهتلا  مرو و  ندرب  نیب  زا  يارب  ناوت  یم  ار  ناـجمداب 
مالتحا نامرد  يارب  نآ  رد  ناوت  یم  هدوب و  ضباق  تسارد و  ار  نوخ  هدنروآ  دنب  رثا  نآ  ياهگرب  هدـش و  کشخ  ياه  هخاش  ناجمداب و 
ندروخ (8 تسا .  یمـس  چراق  ندروخ  زا  لصاح  ياه  تیمومـسم  يارب  یبوخ  رهزداپ  ناجمداب  ( 7 درک . هدافتـسا  اهیزیرنوخ  عاونا  هناب و 

 . تسا تسوبی  هدننک  فرطرب  ناجمداب  ( 9 دراد .  یم  ظوفحم  یبلق  هتکـس  رطخ  زا  ار  صخـش  دنک و  یم  زاب  ار  اهگر  یگتفرگ  ناجمداب 
نامرد ناجمداب  هشیر  هدـناشوج  ( 11 تسا .  ینوخ  لاهـسا  نامرد  هدـناشوج  نیا  دـنناشوجب  رگا  ار  ناجمداب  هایـس  تسوپ  اـهگرب و  ( 10

یم جراخ  نآ  زا  ناجمداب  نتشاذگ  ندز و  کمن  عقوم  رد  هک  یگنردرز  بآ  ( 13 تسا .  هدعم  يوقم  ناجمداب  ( 12 تسا . مسآ  يرامیب 
ياپ تسد و  دـیاب  دـنک  یم  قرع  بترم  ناـشیاپ  تسد و  هک  یـصاخشا  تسا و  وراد  نیرتهب  اـپ  تسد و  قرع  ندرک  کـشخ  يارب  دوش 
ریمخ هکرس  اب  ار  نآ  رتسکاخ  دننازوسب و  ار  ناجمداب  رگا  ( 14 دنوش . هدوسآ  ضرم  نیا  رش  زا  ات  دنیوشب  زور  رد  راب  دنچ  نآ  اب  ار  دوخ 
برض هتسکش و  ناوختسا  رد  نیکست  يارب  نکسم  ناونع  هب  ناوت  یم  ناجمداب  زا  ( 15 دش .  دهاوخ  هدنک  لیگز  دنلامب  لیگز  هب  دننک و 

ردقمب دـعب  دـیریگب و  راشف  اب  ارنآ  بآ  سپـس  دوش و  زپ  مین  هک  دـیراذگب  رف  رد  ار  ناجمداب  دـیاب  هک  قیرط  نیدـب  درک  هدافتـسا  هدروخ 
ياهـشوم يور  ادـیدج  هک  یتاـقیقحت  اـب  ( 16 دیـشونب .  دـینزب و  مـه  ارنآ  دـینک  هفاـضا  يا  هوـهق  رکــش  نآ  هـب  بآ  ردـقم  نـیا  فـصن 

یبوخ رایـسب  رثا  عرـص  يرامیب  نامرد  رد  هک  تسا  جنـشت  دض  هدام  کی  ياراد  ناجمداب  هک  دنا  هتفرگ  هجیتن  هدـش  ماجنا  یهاگـشیامزآ 
: هدافتـسا زرط  دننک - . هدافتـسا  ناجمداب  زا  هک  تسا  رتهب  دنـشاب  یم  يرامیب  نیا  هب  التبم  ای  دنراد و  جنـشت  هک  یـصاخشا  نیاربانب  درد . 

دنک تیمومسم  يژرلآ و  داجیا  فیعض  ياه  هدعم  رد  تسا  نکمم  هک  دشاب  یم   Solanine نینالوس مانب  يدیئولاکلآ  ياراد  ناجمداب 
یم تسرد  یناریا  ياه  مناخ  هک  تسا  تخپ  زرط  نیرتهب  درک و  جراخ  ناجمداب  زا  ار  هدام  نیا  ادتبا  دـیاب  ناجمداب  خـبط  يارب  نیاربانب  . 

يوتحم گنر و  درز  هک  نآ  بآ  ات  دیـشاپ  کمن  ارنآ  يال  هبال  دومن و  هقرو  هقرو  سپـس  دـنک و  تسوپ  دـیاب  ار  ناـجمداب  ینعی  دـننک . 
اریز تسا  رف  رد  نتخپ  ای  ندرک و  زپ  بآ  ناجمداب  تخپ  هقیرط  نیرتهب  هتبلا  تخپ .  هداد و  راشف  ارنآ  سپس  دوش ،  جراخ  تسا  نینالوس 

دروم دیابن  دش  هتفگ  هک  یـصاوخ  همه  اب  ناجمداب   : تارـضم تسین -.  بسانم  فیعـض  ياه  هدعم  يارب  هدـش و  نیگنـس  نآ  هدـش  خرس 
دنهاوخ یم  رگا  صاخـشا  هنوگنیا  دنک .  یم  دـیدشت  ار  اهنآ  يرامیب  اریز  دریگ  رارق  دـنراد  مشچ  درد  ای  ریـساوب و  هکیـصاخشا  هدافتـسا 

 . دنروخب دنزپب و  هکرس  ای  نغور و  تشوگ و  ابارنآ  تسا  رتهب  دنروخب  ناجمداب 

 ( یلوک وگنا  هایس (  یطقآ 

میدق ياهنامز  زا  دوش  یم  هدـیمان  یلوک  روگنا  نادـمه  رد  هک  هایـس  یطقآ  یـسانش  هایگ  تایلک   - Sambucus nigra یملع :  ماـن 
ریبک نامخ  هک  هایس  یطقآ  دنا .  هدرک  یم  هدافتـسا  ارفـص  مغلب و  عفد  دننام  فلتخم  ضارما  عفر  يارب  نآ  زا  هدوب و  مدرم  فرـصم  دروم 

اه و هداج  رانک  رد  ـالومعم  هچتخرد  نیا  دـسر .  یم  رتم  هب 10  دـعاسم  یحاون  رد  نآ  عاـفترا  هک  تسا  يا  هچتخرد  دوش  یم  هدـیمان  زین 
زا 7-5 بکرم  هردیب و  راد ،  هنادند  يوضیب ،  گنر ،  زبس  نآ  ياهآ  گرب   . دیور یم  رد  هیاس  بوطرم و  یحاون  رد  اه و  لگنج  هیـشاح 
رد هک  تسا  يا  هشوخ  دیفـس و  نآ  ياهلگ  دوش .  یم  دعاصتم  نآ  زا  يدب  يوب  دوش  هداد  شلام  هتـسکش و  اهگرب  رگا  دشاب  یم  هچگرب 

هچتخرد نیا  هدافتسا  دروم  تمسق   . دشاب یم  ریـس  یبآ  گنرب  روگنا و  دننام  زیر  یتشوگ ،  هایـس  یطقآ  هویم  دوش .  یم  رهاظ  راهب  رخاوا 
تاــبیکرت دــیور -.  یم  نادــمه  ناــجیابرذآ و  یحاوــن  رد  ناریا  رد  هایـــس  یطقآ  تــسا .  نآ  هقاــس  یلخاد  تسوــپ  گرب و  لــگ ، 

 ، Sambunigerine نیرگین وبماـس   Sambucine نیـسوب واـس  دـننام  يداوم  يارد  نآ  گرب  هچتخرد و  نیا  تسوـپ  : ییاـیمیش
دوجو سناسا  یمک  ردقم  نیردلا Elderine و  نآ  ياهلگ  رد  دشاب .  یم  میساتپ  تارتین  یمک  ردقم  نیتوکیس Cicutine و  نیلوک ، 

یم کیتسا  دیسا  کینایزلاو و  دیسا  غمص ،  سناسا ،  يدنق ،  داوم   ، Chrysanthemin نیمت نازیرک  يارد  هایس  یطقآ  هویم  دراد . 
رظن زا  نآ  هشیر  هقاس و  یلخاد )  يوناث (  تسوپ  تسا .  کـشخ  درـس و  ناریا  میدـق  بط  رظن  زا  هایـس  یطقآ  : یئوراد صاوخ  دـشاب - . 
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دض نیلم و  - 3  . تـسا روآ  راردا  - 2 تسا .  رثوم  لصافم  درد  مستاـمر و  ناـمرد  رد  - 1 تسا .  هایگ  نیا  ياـه  تمـسق  نیرترثوم  یبط 
هدش فیعـض  اهنآ  رد  گرزب  هدور  تاضابقنا  هک  تسا  یناسک  هدروخلاس و  دارفا  رد  تسوبی  عفر  يارب  وراد  نیرتهب  دشاب و  یم  تسوبی 
نیا هزات  ياهگرب  ریساوب ،  مایتلا  درد و  ندرک  فرطرب  يارب  -5 تسا .  رثوم  لاهسا  عفر  رد  نآ  هدش  کشخ  ياهگرب  هدرک  مد  - 4 تسا . 

ار یفاضا  بآ  دشاب و  می  ءاقستسا  هدننک  نامرد  - 6 دیراذگب .  كاندرد  ریساوب  يور  دینک و  هیهت  دامپ  نآ  زا  هکنیا  ای  هدرک و  هل  ار  هایگ 
فاص ارنآ  سپـس  دیناشوجب و  نغور  رد  ارنآ  هقاس  تسوپ  ندب ،  شراخ  ندرب  نیب  زا  يارب  - 7 دزاس .  یم  جراخ  جاسنا  نیب  زا  ندب و  زا 

ياوادم ناوختـسا و  ندروخـشوج  يارب  - 8 دـینزب .  درد  شراـخ  هک  ییاـه  تمـسق  يور  ار  نـغور  نـیا  دوـش .  درـس  دـیراذگب  هدرک و 
پیرگ هدننک  نامرد  هایس  یطقآ  هدش  کشخ  ياهلگ  هدرک  مد  - 9 دینک .  هدافتسا  هچتخرد  نیا  هشیر  هدرک  مد  زا  ناوختسا ،  یگتسکش 

تیشنورب و هجلاعم  يارب  هایگ  نیا  هدش  کشخ  ياهلگ  هدناشوج  - 10 دشاب .  یم  سرقن  یسفنت و  هاگتسد  يایرامیب  یگدروخ ،  امرـس  ، 
یم جراخ  ولگ  زا  ار  كانبـسچ  طالخا  هدوب و  دیفم  لس  يایرامیب  نامرد  يارب  هایـس  یطقآ  ياهلگ  روخب  - 11 تسا .  دیفم  بنجلا  تاذ 

ار هردیش  ناردامریـش  - 14 دزاـس .  یم  جراـخ  ار  هیلک  گنـس  - 13 دـنک .  یم  ناـمرد  ار  راردا  يراـجم  هـیلک و  ياـهیرامیب  - 12  . دزاس
يور سرپمک  تروصب  ار  هایـس  یطقآ  هدش  کشخ  ياهلگ  هدناشوج  - 16 تسا .  دیفم  عرـص  ياهیرامیب  نامرد  رد  - 15 دنک .  یمدایز 

وم تیوقت  وم و  ندش  هایس  ثعاب  رس  هب  نآ  هدیلام  هایـس  یطقآ  هومی  ندروخ  - 17  . تشاد دهاوخ  بولطم  رثا  دیراذگب  امزگا  ياه  مخز 
نیب زا  يارب  - 19 دراد .  شخبافـش  رثا  هک  دینک  سرپمک  دیراذگب و  اه  یگتخوس  يور  ار  هایـس  یطقآ  ياهلگ  هدناشوج  - 18 دوش .  یم 

ناـتخرد و تفآ  تـخرد  نـیا  كرب  هدـناشوج  - 20 داد .  وشتـسش  هاـیگ  نـیا  ياـهلگ  هدـناشوج  اـب  ار  مـشچ  ناوـت  یم  مـشچ  مرو  ندرب 
هدافتسا هایس  یطقآ  هدرک  مد  زا  شیارآ  نردم  كاپ  ای  تروص  نتسش  يارب  دیرد  ساسح  تسوپ  رگا  - 21 درب .  یم  نیب  زا  ار  تاجیزبس 
کـشخ ياهلگ  ردـک :  هدافتـسا  ریز  کسام  زا  ناوت  یم  کم  کک و  اـه و  هکل  ندرب  نیب  زا  تروص  تسوپ  یباداـش  يارب  - 22 دینک . 

هتخیر و نآ  يور  ار  هایـس  یطقآ  هدـکر  مد  سپـس  دـیزیرب  یفرظ  رد  ار  کـشخ  يـالقاب  ردوپ  يردـقم  دـینک و  مد  ار  هایـس  یطقآ  هدـش 
هزور ره  ار  کسام  نیا  دیناشوجب  تعاس  عبر  کی  زا  سپ  دـیراذگب و  تروص  يور  کسام  تروصب  ار  ریمخ  نیا  دـینک .  هیهت  يریمخ 

ای گرب و  هقاس ،  تسوپ  مرگ  ردقم 60  هدناشوج :  ( 1 هدافتـسا : زرط  دنک - .  باداش  ناوج و  ار  تروص  ات  دیراذگب  دوخ  تسوپ  يور 
(2 دـینک .  فاص  ارنآ  سپـس  دـسرب .  فصن  هب  نآ  مجح  اـت  دـشوجب  هتـسهآ  دـیراذگب  هتخیر و  بآ  رتیل  کـی  رد  ار  هچتخرد  نیا  هویم 

دنامب زور  تدمب 15  دـیراذگبو  هتخیر  دیفـس  بارـش  بآ  رتیل  کی  رد  ار  هایگ  نیا  هشیر  ای  هقاس  تسوپ  مرگ   150 هایس :  یطقآ  بارش 
قشاق کی  بارش  نیا  فرصم  ردقم  دینک .  يردهگن  تسبرد  هشیش  رد  هدرک و  فاص  ارنآ  تدمنیا  زا  سپ  دینزب .  مه  ارنآ  زور  ره  هتبلا 
هتخیر هکرس  رتیل  کی  رد  ار  هچتخرد  نیا  هدش  کشخ  ياهگرب  مرگ   20-10 هایس :  یطقآ  هکرس  ( 3  . تسا زور  رد  راب  هس  يروخپوس و 

 . دینک يردهگن  تسبد  هشیـش  رد  هدرک و  فاص  ارنآ  تدم  نیا  زا  سپ  دـینزب .  مهب  ارنآ  زور  ره  دـنامب و  هتفه  ود  تدـم  ات  دـیراذگب  و 
هچتخرد نیا  هدش  کشخ  لگ  مرگ  ردقم 100  هایس :  یطقآ  هدرک  مد  ( 4 تسا .  زور  رد  راب  هس  يروخپوس و  بارش  نیا  فرـصم  ردقم 

هریش ( 5 دینک .  هدافتسا  اه  مخز  يوشتـسش  يارب  دیناوت  می  هدرک  مد  نیا  زا  دینک .  مد  هقیقد  تدمب 10  هتخیر و  شوجبآ  رتیل  کی  رد  ار 
طولخم يروخیاچ  قشاق  کی  هریش  نیا  فرصم  ردقم  دوش .  جراخ  نآ  هریش  ات  هداد  راشف  ار  هایس  یطقآ  هدیـسر  ياه  هویم  هویم :  بآ  ای 

ار طولخم  نیا  سپـس  دـینک .  طولخم  دـنق  نآ  نزو  مه  اـب  هتفگ و  ار  هویم  بآ  هایـس :  یطقآ  بارـش  ( 6 دـشاب .  یم  بآ  ناویل  کـی  رد 
دایز هدافتسا   : تارضم تسا -  اذغ  ره  زا  لبق  يروخ  اذغ  قشاق  کی  تبرش  نیا  فرصم  رادقم  دیآ .  تسدب  یظیلغ  تبرـش  ات  دیناشوجب 
ارنآ دیاب  امتح  جازم  درس  دارفا  نیاربانب  تسا و  درس  هایـس  یطقآ  دوش .  اه  هدور  مرو  نینچمه  عوهت و  ثعاب  تسا  نکمم  هایـس  یطقآ  زا 

 . دنروخب لسع  اب 

القاب
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 . دـسر یم  رتمیتناس  ات 80  نآ  عافترا  هک  هلاسکی  یفلع و  تسا  یهاـیگ  ـالقاب  یـسانش  هاـیگ  تاـیلک  - Faba vulgaris یملع :  ماـن 
هکل ياراد  هک  دیفـس  تشرد و  القاب  ياهلگ  دـشاب .  یم  غرم  مخت  لکـشب  ییاه  هچگرب  ياراد  هک  تسا  بکرم  بواـنتم و  نآ  ياـهگرب 

فالغ ره  رد   . تسا رتمیتناس  ابیرقت 12  لوطب  كرک  زا  هدیشوپ  یفالغ  ياراد  تسا  القاب  نامه  هک  نآ  هویم  تسا .  شفنب  ای  هایس و  ياه 
زبس و القاب  هناد  مرگ  دص  رد  : ییایمیش تابیکرت  دنراد - .  یبط  فراصم  القاب  مخت  هویم و  رادلگ ،  هخاش  لگ و  درد .  رارق  هناد  يدادعت 

یلیم رفسف 155  مرگ  یلیم  میسلکمرگ 28   15/8 هتساشنمرگ  0/4 برچ داوممرگ  نیئتورپ 8/4  مرگ  بآ 72  تسا :  دوجوم  ریز  داوم  ماخ 
نیماتیو ب مرگ  یلیم  نیماتیو ب 1 0/3  مرگ  یلیم  نیماتیو آ220  مرگ  یلیم  میساتپ 470  مرگ  یلیم  میدس 40  مرگ  یلیم  نهآ 2/2  مرگ 

نیتیف مانب  يا  هدام  ياراد  القاب  انمض  مرگ  یلیم   0/02 کینسرا مرگ  یلیم  نیماتیو ث 30  مرگ  یلیم  نیماتیو ب 3 1/5  مرگ  یلیم   0/18 2
تسا یبوخ  ياذغ  القاب  دنک  یم  نیمات  ار  ندب  میسلک  هدام  نیا  تسا .  ندب  هدننک  تیوقت  تسا و  يذغم  رایسب  هک  دشاب  یم   Phytine
القاب لگ  هدرک  مد  دـشاب 1 ) یم  مرگ  نآ  لگ  تسا و  رت  درـس و  ناریا  میدـق  بط  رظن  زا  القاب  یئوراد : صاوخ  تهاـقن - .  نارود  يارب 

هدناشوج ( 3 تسا . دیفم  يویلک  ياه  جـنلوق  يارب  دـنک و  یم  عفد  ار  هیلک  گنـس  القاب  لگ  هدرک  مد  ( 2 تسا .  روآ  راردا  جنـشت و  دض 
هدافتـسا سرقن  نامرد  يارب  القاب  هدناشوج  زا  ( 5 دراد .  مسیتامر  عفر  رد  یبوخ  رثا  القاب  هدـناشوج  ( 4 تسا . دـیفم  هناثم  مرو  يارب  القاب 

رد ادـص  یگتفرگ  عفر  يارب  ( 8. دـنک یم  نامرد  ار  نمزم  لاهـسا  دـیروخب  تسوپ  اب  دـیزپب و  بآ  هکرـس و  بآ  اب  رگا  ار  القاب  ( 7 دینک .
اب هدرک و  طولخم  وج  بآ  اـب  ار  ـالقاب  رد  ناتـسپ ،  مور  یگتفوک و  عفر  يارب  ( 9  . دیروخب دـینک و  طولخم  دـنق  ماداب و  نغور  اب  ار  القاب 

يارب لسع  هلیلبنش و  اب  ار  القاب  رد  دامـض  ( 10 دیهد .  رارق  یگتفوک  مرو و  يور  دیآ  یم  تسدب  هک  ار  يدامـض  دـیزپب و  عانعن  هکرس و 
القاب دامض  ( 12 دنک . یم  فرطرب  ار  نمزم  ياهشور  مکش  القاب  هدناشوج  ( 11 تسا . دـیفم  مشچ  ریز  شوگانب و  مرو  لمد و  ندرک  مرن 

(14. دـینک هدافتـسا  القاب  هشیر  هدـناشوج  زا  راردا  ررکت  نامرد  يارب  ( 13 دـنک . یم  جراـخ  ار  كرچ  دـناسر و  یم  ار  كروک  شوـج و 
دیاب نخان  ناتـشگنا و  كون  درد  باـهتلا و  عفر  يارب  ( 15 دنک . یم  فرطرب  ار  یلکلا  تابورـشم  یتسم  القاب  ياه  هخاش  رـس  هدـناشوج 

ات دیهد  رارق  نآ  رد  تعاس  ود  تدمب  ار  دوخ  ناتشگنا  دوش و  درـس  یمک  دیراذگب  دیناشوج و  بآ  رتیل  مین  اب  ار  القاب  گرب  تشم  کی 
رس و ینیگنس  خفن و  دیلوت  صاخشا  زا  یضعب  رد  القاب  تارضم :  دینک - . هفاضا  نآب  القاب  رد  ردقمب 2 % هزمشوخ  نان  ( 16 دوش . فرطرب 

يردقم ناب  سپـس  دیزیرب .  رود  ارنآ  بآ  دیناشوجب و  هدنک و  تسوپ  ار  القاب  ادتبا  دیاب  ضراوع  نیا  زا  يریگولج  يارب  دـنک  یم  هدـعم 
دیلوت تسا  نکمم  هزات  يالقاب  فرـصم  دـیروخب .  لفلف  نیچرد و  دـننام  مرگ  هیودا  ماداـب و  نغور  اـب  نتخپ  زا  دـعب  هدرک و  هفاـضا  بآ 

 . دـینک طایتحا  ماخ  هزاـت و  يـالقاب  ندروخ  رد  دـیاب  نیارباـنب  دوش  یم  گرم  بجوم  یهاـگ  هک  دـنکب  دـیدش  تیـساسح  تیمومـسم و 
. دنتسه صوصخم  میزنآ  کی  دقاف  دنراد  تیساسح  هزات  يالقاب  هب  هک  یصاخشا  الومعم 

هنایزار

یم رتم  ات 2  نآ  عافترا  هک  هلاسود  یفلع و  رطعم ،  تسا  یهایگ  هنایزار  یسانش  هایگ  تایلک   - Foeniculum vulgare یملع :  مان 
تروصبو درز  هنایزار  ياهلگ  تسا  دوش  دننام  یخن  كزان و  نآ  ياهگرب  دشاب  یم  يزاوم  فیرد و  مه  ياهرایش  ياراد  نآ  هقاس  دسر 

رطعم و یئوب  ياراد  هدوب و  رتـمیلیم  ضرع 3  رتـمیلیم و  دودـح 8  لوطب  کچوک و  هنایزار  هوی  دوش .  یم  رهاـظ  هقاـس  ياـهتنا  رد  هشوخ 
ياـه هنماد  رد  روـشک  یلامـش  قطاـنم  رد  ناریا  رد  دـنک و  یم  دـشر  یبوـخب  يا  هنارتیدـم  قطاـنمرد  هناـیزار  دـشاب .  یم  نیریـش  یمعط 

دودح %4 ژالیوسم و  يدـنق و  داوم  میک  نغور ،  دودح 10 % ياراد  هنایزار  : ییایمیـش تابیکرت  دیور - .  یم  دروخ  روطب  زربلا  ياههوک 
یم کینیلسورتپ  دیسا  کیئونیل و 60 % دیـسا  % 14 کئیلوا ،  دیـسا  % 22 کیتیم ،  لاپ  دیـسا  ایرد 4 % هنایزار  نغور  دـشاب .  یم  سناـسا 

دوجوم ریز  داوم  هزات  هنایزار  گرب  مرگ  دص  رد  درز .  تا  یعیام  دیآ  می  تسدب  اب  راخب  هلیسوب  نآ  هویم  ریطقت  زا  هنایزار  سناسا  دشاب .
یلیم نهآ 2/5  مرگ  یلیم  رفسفمرگ 50  یلیم  میسلک 100  مرگ   4/5 يا هتساشن  داوم  مرگ  یبرچمرگ 0/4   2/5 نئیتورپمرگ بآ 90  تسا : 
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مرگ و ناریا  میدـق  بط  رظن  زا  هناـیزار  : یئوراد صاوخ  مرگ -  یلیم  نیماتیو ث 30  دحاو  نیماتیومرگ آ 3500  یلیم  میساتپ 400  مرگ 
روظنم نیدب  درد و  هد  ری  شنانز  رد  ار  ریش  هدنک  دایز  رثا  هنایزار  ( 1  . تسا هایگ  ياه  تمسق  هیقب  زا  رتمرگ  هنایزار  هشیر  تسا .  کخش 

 . تسا روآ  هدعاق  (4  . درب یم  نیب  زاار  هدعم  زاگ  خـفن و  (3 تسا .  يوقم  روآ و  اهتـشا   ( 2 درک .  هدافتـسا  هناـیزار  هدرک  مد  زا  ناوت  یم 
 . درب یم  نیب  زا  ار  هدور  مرک  هناـیزار  مخت  نغور  (7 تسا .  لهـسم  نیلم  هنایزار  هشیر  هدناشوج  (6 تسا .  روآ  راردا  هنایزار  ياـهگرب  (5
رد ناجنف  هس  ردـقمب  هناـیزار  مخت  هدرک  مد  زا  سفن  یگنت  هفرـس و  مسُآ ،  ندرک  فرطرب  يارب  (9 دـنک .  یم  فرط  ربار  عوهت  تلاح  (8

هنایزار زا  ناوتیم  (11 دـیهدب .  ضیرم  هب  هدرک و  مد  يواسم  تبنـس  هب  زبس  هرزی  اـب  ار  هناـیزار  لاهـسا  عفر  يارب  (10 دینک .  هدافتـسا  زور 
ردوپ مرگ  زینـشگ و 5  مخت  ردوپ  مرگ   5 ناـمرک ،  هریز  ردوپ  مرگ  نوسینا و 5  ردوـپ  مرگ   5 درک :  هیهت  ریز  تروصب  خـفن  دـض  يوراد 

مک مک  هدرک و  فاص  ارنآ  سپـس  دـینک  مد  هقیقد  تدـمب 10  ارنآ  دـیزیرب و  شوج  بآ  رتیل  کـی  رد  هدرک  طولخم  مه  بار ا  هناـیزار 
هنایزار هشیر  (14 دـنک .  یم  لاعف  ار  زغم  هنایزار  (13 دزادـنا .  یم  ولج  ار  اهرتخد  دـشر  هنانز  نومروه  نشتاد  تلعب  هنایزار  (12 دیشونب . 
دادسنا ای  نیئارـش  بلـصت  هب  التبم  هک  ییاهنآ  نیاربانب  تسا  نوخ  هدننک  قیقر  هدام  نیا  نوچ  دشاب .  یم   Coumarin نیراموک ياراد 

 . دنک یم  دایز  ار  اهتشا  (16 دنک .  یم  فرطرب  ار  لصافم  ياهدرد  (15 دننک .  هدافتسا  هنایزار  هشیر  هدناشوج  زا  دنناوت  یم  دنـسه  اهگر 
قـشاق کی  ردـقم  هنایزار :  هدرک  مد  (1 هدافتــسا : زرط  دــیلامب - .  درد  لـحم  رد  ار  هناـیزار  نـغور  زورترآ  درد  ندرب  نـیب  زا  يارب  (17

ار هنایزار  مرگ   40 هنایزار :  بارش  (2 دینک .  مد  هقیقد  تدمب 10  ارنآ  دیزیرب و  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  هدیبوک و  ار  هنایزار  يروخیاچ 
ردقم  . دینک يردـهگن  تسبرد  هشیـش  رد  هدرک و  فاص  ارنآ  سپـس  دـنام  بدـیراذگب  هتفه  کی  تدـمب  دـیزیرب و  بارـش  رتیل  کی  رد 

بآ رتیل  کـی  رد  ار  هناـیزار  گرب  مرگ   30 هناـیزار :  گرب  هدرک  مد  (3 تسا .  اذغ  زا  دـعب  يروخیاچ  قشاق  ود  هنایزار  بارـش  فرـصم 
نوچ هنایزار  تارـضم :  دنک - .  یم  عیرـس  ار  اذغ  مضه  هدوب و  باصعا  يوقم  هدرک  مد  نیا  دینک .  مد  هقیقد  هد  تدـمب  هتخیر و  شوج 

هنایزار فرـصم  رد  يور  هدایز  روطب  دنروخب  نیبجنکـس  اب  ارنآ  دـیاب  دارفا  هنوگنیا  تسین و  بوخ  اهجازم  مرگ  يارب  نیاربانب  تسا  مرگ 
 . دروآ یم  جنشت  هدرک و  تسسار  هدعم 

هلیلبنش

هایگ نیا  تسا .  یناریا  عوبطم  ياذغ  يزبس ،  همروق  یلصا  يزبس  هلیلبنش  یـسانش  هایگ  تایلک   - Trigonella gracum یملع :  مان 
داوم يا ،  هتـساشن  داوم  برچ ف  داوم  ياراد  هلیلبنـش  دیور .  یم  ایناپـسا  ایلاتیا و  هریزجلا ،  دنه ف  رـصم ف  ناریا ،  فلتخم  یحاون  رد 

 . دـشاب یم  رطعم  سناـسا  معط و  ياراد  هاـیگ  نیا  هتبلا  : ییایمیـش تاـبیکرت  دـشاب - .  یم  نیل  لـنوگ  ماـنب  ياـهدام  هرفـسف و  داوم  هتزا ، 
نیا دـشاب .  یم  دوـش  یم  هدـیمان  زین   B3 نیماتیو هک  نیـساین  ای  کینیتوکین  دیـسا  ياراد  هلیلبنـش  هک  تسا  هداد  ناـشن  دـیدج  تاـقیقحت 
یکی : یئوراد صاوخ  تسا -.  ارد  زین  ار  قورع  هدننک  داشگ  رثا  نینچمه  دشاب و  یم  ارگالپ  يرامیب  زا  دـننک ه  يریگولج  لماع  نیماتیو 
هلیلبنش تسا .  رثوم  رایسب  لافطا  یناوختسا  لس  عفر  رد  هلیلبنش  هک  تفایرد  درد  ماجنا  هیلیبنش  يور  هک  يدایز  تاقیقحت  اب  نادنمشناد  زا 

هدـش هدافتـسا  هلیلبنـش  هناد  زا  یتح  روظنم  نیا  يارب  تسا .  هدـش  یم  فرـصم  اهیرامیب  زا  يرایـسب  يارب  ناریا  رد  هتـشذگ  نورق  یط  رد 
هدننک تیوقت  دشاب  یم  فلتخم  ياهزاتـسای  هتزا و  نهآ  هرفـسف  داوم  ياراد  نوچ  هلیلبنـش   . دـنک یم  ادـیپ  دوبهب  اعیرـس  اهیرامیب  تسا و 

هدنهدافش یلک  روطب  هلیلبنش  درب .  یم  نیب  زا  ار  طرفم  ياه  يرغال  هتخادنا و  راکب  ار  همضاه  هاگتسد  نیاربانب  دشاب و  یم  زین  هدعملازول 
هلیلبنش میدق  رد  درد .  یناوختسا  يویر و  لس  دنق و  ضرم  هب  التبم  صاخشا  رد  يدیفم  تارثا  یتحو  تسا  یمـسج  یحور و  ياهیرامیب 

نآ زا  هدافتسا  يارب  نیاربانب  تسا  دنسپان  يوب  ياراد  دیفم  صاوخ  همه  نیا  اب  هلیلبنش  هناد  تسا  هتفر  یم  راکب  دنق  يرامیب  ياوادم  يارب 
هلیلبنـش دامپ  هیهت  يارب  هدافتـسا : زرط  دننک - .  فرطرب  يا  هزادنا  ات  ار  نآ  دب  يوب  هک  دومن  طولخم  دیاب  رطعم  داوم  اب  ارنآ  هدش  رد  هناد 
تیوقت يارب   . دینک فرصم  ندب  تسوپ  یحطس  ياهباهتلا  عفر  يارب  هدرک و  طولخم  هکرس  اب  ار  هلیلبنش  هناد  رد  يروخپوس  قشاق  ات 4   3
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درک .  فرصم  اذغ  زا  لبق  ار  نآ  هایگ  هلیلبنش و  هناد  هک  تسا  رتهب  ندب  یمومع 
 . تسا هدشن  نایب  نآ  يارب  یصاخ  تارضم  تارضم :  - 

ریجنا

هدش یم  يدایز  هدافتسا  نآ  زا  هتشاد و  دوجو  میدق  رایسب  ياهنامز  زا  ریجنا  تخرد  یسانش  هایگ  تایلک   - Ficus carica یملع :  مان 
لاس دودح 700  رد  ار  نامز  نآ  هاشداپ  ایقرخ  لیئارـسا  ینب  يایبنا  زا  یکی  یبن  يایعـشا  هدش و  هدرب  مان  تخرد  نیا  زا  تاروت  رد  تسا . 

هیروس و ناتسبرع ،  هب  اجنآ  زا  تسا و  هنارتیدم  ياهروشک  یبرغ و  يایـسآ  یموب  ریجنا  تخرد  تسا .  هدرک  اوادم  ریجنا  اب  دالیم  زا  لبق 
نارعاش و  . دوب هدش  مالعا  عونمم  نا  تاردـص  هکیروطب  هدوب  مرتحم  سدـقم و  ناینانوی  دزن  رد  ریجنا  تخرد  تسا .  هدـش  هدرب  لیئارـسا 

هلیسوب ریجنا  مهدجه ،  نرق  لئاوا  رد  دنا  هدوتس  ارنآ  دوخ  راعشا  اه و  هتشون  رد  نوطالفا  سوتودوره و  رموه ،  دننام  ینانوی  ناگدنسیون 
دودح دوش . یم  تشک  اکیرمآ  یبونج  تالایا  تلایا و  نیا  رد  دایز  ردقمب  هزورما  دش و  هدرب  اینرفیلاک  هب  ییایناپسا  یبهذم  ياهرنویسیم 

اب تسا  یتـخرد  ریجنا   . دوش یم  بارخ  دوز  هدیـسر  ریجنا  اریز  دوـش  یم  هضرع  رازاـبب  کـشخ  تروـصب  ریجنا  لوـصحم  زا  دـصرد   85
درادـن تمواقم  دـیدش  يامرـس  لباقم  رد  نوچ  دیـسر و  یم  رتم  شـش  ات  نآ  يدـنلب  هک  يرتسکاخ  زبس  گنرب  يا  هجنپ  درز و  ياـهگرب 
تسیب نس  ات  دنک و  یم  نداد  هویم  هب  عورش  مراهچ  لاس  زا  الومعم  ریجنا  تخرد  دوش .  یم  تشک  ریـسمرگ  هلدتعم و  قطانم  رد  نیاربانب 

داوم یبرچ ،  هتزا ،  داوم  يدـنق ،  داوم  ياراد  تسا ،  یمعط  شوخ  يذـغم و  هوـیم  ریجنا  : ییایمیـش تاـبیکرت  دـهد - . یم  هوـیم  یگلاـس 
نیـسوکیف دننام  یخلت  داوم  دـصرد  دودـح 0/06  نآ  ياـهگرب  رد  دـشاب .  یم  نتوراـک  فلتخم و  ياـه  میزنآ  دیـسا ،  وـنیمآ  یندـعم ، 

نآ سران  هویم  زا  ای  ریجنا و  تخرد  ياه  هخاـش  نتـسکش  اـب  هک  يدیفـس  هریـش  دراد .  دوجو   Bergaptene نیتپاـگرب Ficusin و 
نیتورادیاسوک ياراد  ریجنا  ياهگرب  دشکیم .  هدرب و  نیب  زا  ار  اهلولس  دوش  هدز  تسوپ  يور  رب  رگا  تسا و  یمس  رایسب  دوش  یم  جراخ 

مرگ  4 يدـنق داوم  يرلاـک  يژرنا 80  تـسا :  دوـجوم  ریز  داوـم  هزاــت  هدیــسر و  ریجنا  مرگ  دــص  رد   . دــشاب یم   Glycosiderutin
نیماــــتیو آ 80 مرگ  یلیم   65 میــساتپ مرگ  یلیم  میدـــس 35  مرگ  یلیم  رفـــسف 55  مرگ   20 میـسلکمرگ یبرچمرگ 0/5   1/5 نیئتورپ

صاوـــخ مرگ - - -  یلیم  نیماــتیو ث25  مرگ  یلیم  نیماــتیو ث2  مرگ  یلیم  نیماــتیومرگ ب 3 0/7  یلیم  نیماتیودـحاو ب 1 0/2 
روآ راردا  ( 2 دنک .  یم  دایز  ار  ندـب  قرعت  ریجنا  ( 1 تسا .  رت  مرگ و  ناریا  میدـق  بط  رظن  زا  ریجنا  ریجنا  هویم  یبـط  صاوخ  یئوراد -:
هرود هک  ینارامیب  يارب  ای  دننک و  هفاضا  نزو  دنهاوخ  یم  هکیئاهنآ  تسا و  هدـننک  قاچ  ( 4 دهد .  یم  شهاک  ار  ندب  ترارح  ( 3  . تسا
ریجنا ( 5 دروخ . اهاذـغ  نیب  هدرک و  طولخم  ایوس  ریـش  اـب  ارنآ  ناوت  یم  روظنم  نیدـب  تسا .  دـیفم  رایـسب  دـننارذگ  یم  ار  دوخ  تهاـقن 
ندرب نیب  زا  يارب  میق  رد  تسا .  تسوبی  عـفر  گرزب و  هدور  ندرک  زیمت  يارب  اـه  هوـیم  نیرتـهب  زا  یکی  دـنک و  یم  فرطرب  ار  تسوـبی 

ار زیوم  کشخ و  ریجنا  بانع ،  اـمرخ ،  زا  مرگ  دودح 20  هنیس  ياهیتحاران  نامرد  يارب  ( 6  . دندرک یم  هدافتسا  ریجنا  تبرش  زا  تسوبی 
یم هدـناشوج  نیا  زا  دـسرب .  فصن  هب  نآ  مجح  ات  هدـناشوج  بآ  رتیل  کی  اب  ار  ردوپ  نیا  سپـس  هدرک  بایـسآ  هدرک و  طولخم  مه  اـب 
تاذ هیلک ،  یـسفنت ،  هاگتـسد  يراجم  باهتلا  هدننک  نامرد  کشخ  ریجنا  هدـناشوج  ( 7 دومن .  فرـصم  زور  رد  ناجنف  هس  ردـقمب  ناوت 

 . تسا دیفم  رایسب  یگردخمرـس  عفر  يارب  کشخ  ریجنا  ظیلغ  هدناشوج  ( 8 دشاب .  یم  هلبآ  کلمخم و   ، کخرـس بنجلا ،  تاذ  هیرلا ، 
وب ادتبا  ار  ریجنا  هوهق  نیا  ندرک  تسرد  يارب  دینک و  هدافتسا  ریجنا  هوهق  زا  هیرلا  تاذ  تیشنورب و  هفرـس ،  هایـس  ندرک  فرطرب  يارب  ( 9
ءوس نامرد  يارب  ریجنا  ( 11 دنک .  یم  تیوقت  ار  همضاه  هاگتـسد  ریجنا  ( 10 دیاراد .  ردوپ  تروصب  ات  دینک  بایـسآ  ارنآ  سپـس  هداد و 

سران ریجنا  پوس ،  هیهت  يارب   . تسا دیفم  هد  ریش  نانز  رد  ریش  شیازفا  يارب  تسا و  يوقم  رایـسب  ریجنا  پوس  ( 12  . تسا دیفم  همضاه 
دیراذگب هقیقد  تدم 15  هتخیر و  ریـش  مرگ  رد 500  ار  درز  ریجنا  مرگ   50 وــلگ ،  مرو  ندرک  فرطرب  يارب  ( 13  . دـیزپب تشوگ  اب  ار 

ریـش رد  کشخ  ریجنا  هدناشوج  ( 14  .( دینک نیریـش  مه  لسع  اب  ارنآ  دیناوت  یم  دیـشونب (  زین  ارنآ  زا  يردـقم  دـینک و  هرغرغ  ارنآ  سپس 
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 ، لصافم درد  زورترآ و  نامرد  يارب  رثوم  رایسب  ياهوراد  زا  یکی  (15 تسا .  رثوم  زین  ناهد  طاخم  مرو  هثل و  مرو  نیژنآ ،  نامرد  يارب 
ناوت یم  ار  ریجنا  ( 16 درب . یم  نیب  زا  ار  درد  هدرک و  جراخ  ندب  زا  ار  فلتخم  مومس  طولخم  نیا  دشابیم .  هایس  ریجنا  زب و  ریـش  طولخم 

هکیئاهنآ يارب  ریجنا  ( 17 تسین .  راگزاس  تورف  پیرگ  لاقترپ و  دننام  يدیسا  ياه  هویم  اب  ریجنا  درک  فرصم  رگید  ياه  هویم  اب  هارمه 
. دوش یم  بذج  کچوک  هدور  رد  تعرـسب  نآ  دنق  اریز  تسا  بسانم  دـننک  یم  فعـض  ساسحا  هرابکی  دـیآ و  یم  نیئاپ  ناشنوخ  دـنق 

ندروخ دشاب  مک  راردا  حشرت  رگا  ( 20  . تسا دبک  هدننک  تیوقت  ریجنا  ( 19 دوش .  یم  یـسنج  يورین  شیازفا  ثعاب  ریجنا  ندروخ  ( 18
تسرد مدنگ  رد و و  اب  کشخ  ریجنا  زا  يدامـض  اه ،  لمد  وگانب ش و  مرو  ندرک  فرطرب  يارب  ( 21 دوش .  یم  نآ  دایدزا  ثعاب  ریجنا 

مرو عفر  يارب  ( 23 تسا .  دیفم  هنیـس  تنوشخ  عفر  درد و  هنیـس  يارب  هلیلبنـش  اب  ریجنا  هدرک  مد  (22 دـیراذگب .  لمد  مرو  يور  هدرک و 
(25 تسا .  ناطرس  دض  ریجنا  ( 24 دیروخب .  هکرـس  اب  ارنآ  ددع  جنپ  زور  ره  دینک و  سیخ  هکرـس  رد  زور  هن  تدم  هب  ار  ریجنا  لاحط ، 

لهسم .1 دراد :  يا  هدنزوس  خلت و  معط  ریجنا  تخرد  هریشریجنا  تخرد  هریـش  صاوخ  تسا -.  رثوم  یتسوپ  ياهیرامیب  هجلاعم  رد  ریجنا 
رگا ار  ریجنا  تخرد  هریش  .3  . دور یم  راکب  تشوگ  ندرک  ردـت  مرن و  يارب  تسا و  یفلتخم  ياهزاتـساید  ياراد  .2 تسا .  یبوخ  رایسب 

تخرد هریش  .5 تسا .  دیفم  یتسوپ  ياهیرامیب  هجلاعم  يارب  .4 درب .  یم  نیب  زا  ارنآ  دیراذگب  اپ  هچخیم  ای  لیگز و  يور  زور  دنچ  تدمب 
ریجنا تخرد  هریش  دامض  .6  . دش دهاوخ  اهنآ  مایتلا  ثعاب  دیراذگب  اه  مخز  يور  دـینک و  طولخم  نغور  ای  غرم و  مخت  هدرز  اب  ار  ریجنا 

يور هدرک  تسرد  وج  رد  اب  ریجنا  تخرد  هریش  زا  يدامض  یتسوپ  ياه  تحارج  هجلاعم  يارب  .7 تسا .  دیفم  سرقن  عفر  يارب  هلیلبنش  اب 
تخرد هتخپ  گرب  ریجنا 1 ) گرب  صاوخ  دنک -.  یم  يریگولج  وم  شزیر  زا  رس  يور  رب  ریجنا  تخرد  هریش  ندیلام  .8 دیراذگب .  اهنآ 

و مرو  ندرک  فرطرب  يارب  ( 3 دــیلامب .  دــعقم  رب  ریــساوب  درد  ندرک  فرطرب  يارب  دــینک و  هـل  ار  ریجنا  گرب  ( 2  . تسا نـیلم  ریجنا 
ندـب زا  ار  یفاضا  بآ  ریجنا  تخرد  ناوج  ياه  هقاـس  هدـناشوج  ( 4 دـیراذگب .  اه  تمـسق  نیا  يور  ار  ریجنا  گرب  فلتخم  ياـهروموت 

(6 دینک .  هدافتـسا  ریجنا  تخرد  هزات  تسوپ  هدـناشوج  زا  فلتخم  ياه  يزیرنوخ  هداس و  ياه  لاهـسا  نامرد  يارب  ( 5 دنک .  یم  جراخ 
كاندرد و ریـساوب  دینیـشنب  نآ  لخاد  دـیزیرب و  ینگل  لخاد  دوش و  درـس  یمک  دـیراذگب  هتخیرـشوج و  بآ  رد  ار  ریجنا  تخرد  گرب 

فیعـض ياهدبک  يارب  ریجنا   : تارـضم دـنک - یم  فرطرب  ار  درد  مکـش  ریجنا  تخرد  گرب  هدـناشوج  ( 7 دـنک .  یم  ناـمرد  ار  مروتم 
لاهـسا مکـش و  خفن  دیلوت  ریجنا  فرـصم  رد  يور  هدایز  دنروخب . ودرگ  اب  ار  ریجنا  دیاب  دـنراد  فیعـض  دـبک  هکیئاهنآ  تسین و  بسانم 

 . تسا رضم  زین  مشچ  يارب  هدرک و 

ناتک مخت 

نیازا دیور .  یم  ایُآ  اپورا و  زا  یعیـسو  هقطنم  رد  ناتک  هایگ  هزورما  یـسانش  هایگ  تایلک   - Linum usitatissimum یملع :  مان 
رد اصوصخم  هسبلا  يارب  ناتک  هچراپ  دوش .  یم  هدافتـسا  هچراپ  نتفاـی  يارب  نآ  فاـیلا  زا  دـیآ .  یم  لـمعب  يداـیز  ياـه  هدافتـسا  هاـیگ 
رد نآ  شرورپ  یتح  تسا .  هتفریم  راکب  هدـش و  هتخانـش  مایالا  يدـق  زا  هک  تسا  یهایگ  ناتک  دور .  یم  رامـشب  بساـنم  یعون  ناتـسبات 

ترارح نودب  راشف و  رثا  رد  ناتک  ياه  هناد  زا  ییایمیـش : تابیکرت  تسا - .  هدوب  لومعم  حیـسم  دالیم  زا  لبق  نرق  جنپ  دودـح  رد  رـصم 
نغور : یئوراد صاوخ  دوش - .  یم  هدیمان  دوشن ) هابتـشا  كزرب  نغور  اب  هکنیا  يارب  ناتک (  نغور  هب  هک  دـیآ  یم  تسدـب  ینغور  نداد 

رد يروخیاچ  قشاق  کی  جایتحا (  زا  شیب  ردقمب  رگا  یتح  دـشاب و  یم  زین   E نیماتیو ياراد   Omega-3 نتشاد رب  هوالع  ناتک  مخت 
كاندرد ياهنرگیم  دشاب .  یم  نآ  مروت  دض  رثا  ناتک  نغور  رگید  مهم  تیـصاخ   . تشاد دـهاوخن  یبناج  ضراوع  دوش  فرـصم  زور ) 

دناوـت یم  یتـح  ناـتک  مخت  نغور  هک  تسا  هداد  ناـشن  دـیدج  تاـعلاطم  درب .  یم  نیب  زا  ار  كاـندرد  هناـهام  تاداـع  هـنداد و  افـش  ار 
ژالیـسوم نتـشاد  تلعب  ناتک  مخت  دنک .  یم  يریگولج  ناطرـس  زا  نغور  نیا  زا  هدافتـسا  دربب .  الاب  اهیرامیب  لباقم  رد  ار  ندـب  تینوصم 

تخیر و نابز  يور  ار  ناتک  مخت  دیاب  روظنم  نیدب  درک .  هدافتـسا  نآ  زا  ناوت  یم  تسوبی  عفر  رد  تسا و  یبوخ  رایـسب  هدننک  مرن  دایز 
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زین ناتک  مخت  هدرک  مد  دروخ .  اتـشان  حبـص  هدرک و  سیخ  بآ  رد  ار  ناتک  مخت  ناوت  یم  ای  دیعلب و  ندیوج  نودب  ارنآ  بآ  يردـقم  اب 
، هفرـس هیلک ، گنـس  هناثم ،  مرو  تسوبی ،  هدور ،  مورو  هدـعم و  مخز  راردا ،  يراجم  ياـهیرامیب  جـالع  نآ  هدرک  مد  تسا .  رگ  هزجعم 

مامح ناو  لخاد  رد  ارنآ  هدناشوج  سپـس  دیناشوج و  بآ  ریادقم  اب  ار  ناتک  مخت  ناوت  یم  دشاب .  یم  دنق  ضرم  یتح  دویرپ و  ياهدرد 
هدیمان  Flax Seed Oil مانب ناتک  مخت  نغور  : هدافتـسا زرط  درب - .  یم  نیب  زا  اروف  ار  تسوپ  شراـخ  دیـشک .  زارد  نآ  رد  تخیر و 

يردـهگن لاچخی  رد  هتبلا  هک  درک  يردـیرخ  اه  هناـخوراد  زا  یخرب  اـی  ییوراد و  ناـهایگ  ياههاگـشورف  زا  ار  نآ  ناوت  یم  دوش و  یم 
 . تسا هدشن  نایب  نآ  يارب  یصاخ  تارضم  تارضم :  دشاب -.  هتشذگن  نآ  فرصم  خیرات  هک  درک  تقد  دیاب  دوش و 

ریشکاخ

ات نآ  هقاس  عافترا  هک  هلاس  ود  ای  هلاسکی  یفلع  تسا  یهایگ  ریـشکاخ  یـسانش  هایگ  تاـیلک   - Descurainia sophia یملع :  مان 
تـسا ریـشکاخ  نامه  هک  هایگ  نیا  مخت   . دشاب یم  كرک  نودـب  نآ  يالاب  هکیلاح  رد  تسارد  كرک  هایگ  نیئاپ   . دـسر یم  زین  رتم  کی 

یم هریت  زمرق  گنرب  يرگید  تسا و  خـلت  یمک  معط  ياراد  هک  زمرق  اـهنآ  زا  یکی  دراد  دوجو  گـنر  ود  هب  ـالومعم  زارد و  یمک  زیر و 
کیتملاپ و دیسا  کیئلوا  دیسا  کینلونیل ،  دیسا  کیئونیل  دیـسا  دننام  برچ  دیـسا  يدادعت  ياراد  ریـشکاخ  : ییایمیـش تابیکرت  دشاب - . 

صاوخ تسا -.  تانایـسوزیا  لیزنب و  داوم  ياراد  هک  دراد  دوجو  يرارف  نغور  سناسا  ریـشکاخ  رد  انمـض  دـشاب .  یم  کیرائتسا  دیـسا 
لاهسا عفر  يارب  ریشکاخ  هدناشوج  (2  . تسا تاحارج  مخز و  هدنهد  مایتلا  (1 تسا .  رت  مرگ و  ناریا  میدق  بط  رظن  زا  ریـشکاخ  : یئوراد

 . تسا دیفم  مرک  عفد  يارب  (5 تسا .  رب  بت  ریشکاخ  (4 تسا .  روآ  راردا  ریـشکاخ  (3 تسا .  دیفم  یگنانز  تاحـشرت  عفر  هداس و  ياه 
ریهک ندرب  نیب  زا  يارب  (9  . دنک یم  زاب  ار  ادص  ریشکاخ  (8 دنک .  یم  اود  ار  کلمخم  کخرس و  (7 دنک . یم  فرطرب  ار  هیلک  باهتلا  (6

هدافتسا  C نیماتیو دوبمک  زا  یشان  يرامیب  عفر  يارب  ناوت  یم  هایگ  ياهگرب  اهلگ و  زا  (10 دینک .  هدافتسا  ریشکاخ  زا  یتسوپ  تاباهتلا  و 
حبـصو هدرک  طولخم  مه  اب  ار  نیبجنرت  ریـشکاخ و  رتشراخ  ناوت  یم  هیلک  گنـس  عفد  يارب  (12 دنک . یم  عفد  ار  هیلک  گنـس  (11 درک . 

کی هدـناشوج  دـیاب  دوش  یم  داجیا  داـیز  ینیریـش  یبرچ و  ندروخ  تلعب  هک  تروص  ياهـشوج  ندرک  فرطرب  يارب  (13 دروخ .  اتـشان 
زا اهـشوج  ات  دینک  لیم  لیم  ارنآ  هتفه  ود  تدمب  اتـشان  حبـص  زور  ره  هدرک و  طولخم  ریـشکاخ  يروخاذغ  قشاق  ود  اب  ار  نیبجنرت  قشاق 
اب ار  ریشکاخ  دیاب  صاخـشا  هنوگنیا  دنریگب  دردرـس  تسا  نکمم  دنروخ  یم  ریـشکاخ  هکیماگنه  دارفا  زا  یـضعب   : تارـضم دورب - . نیب 

 . دنروخب اریتک 

ریس

یم زین  رتمیتناس  عافترا 40  ات  نآ  هقاس  هک  یمئاد  یفلع و  تسا  یهایگ  ریـس  یـسانش  هاـیگ  تاـیلک  - Allium sativum یملع :  ماـن 
دیفـس هب  لیام  يرتسکاخ  گنرب  فیرظ  كزان و  ياهاشغ  رد  روصحم  هعطق و  ات 12  زا 5  بکرم  مروتم و  نآ  ینیمز  ریز  تمـسق  دسر . 

رد رتچ  کی  تروصب  هک  گـنر  یتروص  کـچوک و  نآ  ياـهلگ  هریت و  بس  گـنرب  لکـش  يراون  کـیراب و  نآ  ياـهگرب  دـشاب .  یم 
سدقم باتک  رد  ریـس  مان   . دشاب یم  اهنآ  دب  يوب  لیلدب  دیاش  هک  دـنراد  مه  اب  کیدزن  يا  هطبار  زایپو  ریـس   . دوش یم  رهاظ  هقاس  ياهتنا 

ياه هتـشون  رد  ناتـساب  رعـش  رموه  تسا .  هتفر  می  راکب  اهاذغ  ندرک  معط  شوخ  ناگردم و  یئایموم  يارب  میدق  رـصم  رد  تس و  هدمآ 
ملع ردپ  طارقب  دندرک .  یم  هدافتسا  نآ  زا  دنتخانش و  یم  ارنآ  حیسم  دالیم  زا  لبق  زا  ایناپسا  اپورا و  رد  مدرم   . تسا هدرب  دای  نآ  زا  دوخ 

هس تسا .  هدش  لئاق  ریس  يارب  فلتخم  تیصاخ  میدق 61  نادنمشناد  زا  رگید  یکی  هدرک و  دای  نآ  صاوخ  زا  دوخ  ياه  هتشون  رد  بط 
يوق رگید  عاونا  زا  هدوب و  دیفـس  تسوپ  ياراد  ریـس  عون  نیا  دوش .  یم  هدیمان   Greole مانب ییاکیرمآ  ریس  - 1 دراد :  دوجو  ریس  عون 

ریـس 70 يارب  ص )  ) دمحم ترـضح  دـسر .  یم  رتمیتناس  هب 8  مآ  رطق  یهاـگ  تسا و  رت  تشرد  هیقب  زا  هـک  یتیهاـت  ریـس  - 2 تـسا .  رت 
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هک سکنآ  اما  تسا  درد  داتفه  ياود  ریس  اریز  دینک  هدافتسا  دیناوت  یم  ات  ریـس  يزبس  زا  دنیامرف :  یم  دنا و  هدش  لئاق  فلتخم  تیـصاخ 
تیصاخ هک  دشاب  یم  يدرگوگ  تابیکرت  يارا  ریس د  ییایمیش : تابیکرت  دوشن - .  کیدزن  مدرم  هب  دیاین و  دجـسم  هب  هدروخ  زایپو  ریس 

هک دشاب  یم  نیتاسیلآ  نیـسیلآ ،  مانب  دیاوم  ياراد  نینچمه  ریـس  دهد .  یم  هایگ  نیاب  یـشک  مرج  یـشک و  برکیم  هدـننک  ینوفع  دـض 
يژرنا 6 مرگ  بآ 61  تـسا :  دوـجوم  ریز  داوـم  ماــخ  ریــس  مرگ  دــص  رد  درب .  یم  نـیب  زا  ار  دــیئوفیتاراپ  هبــصح و  ياــه  برکیم 

مرگ یلیم  نهآمرگ 1/5  یلیم  میساتپمرگ 530  یلیم  رفسف 200  مرگ  یلیم   30 میسلک مرگ  یلیم  یبرچمرگ 0/2  يا 29  هتساشنداومیرلاک 
صاوخ مرگ -  یلیم  نیماتیو ث15  مرگ  یلیم  نیماتیو ب 2 0/8  مرگ  یلیم  نیماتیودحاو ب 1 0/25  نیماتیو آ 20  مرگ  یلیم  میدس 20

داوم زا  بکرم  دوش  یم  لصاح  بآ  راخب  اب  ریس  ریطقت  رثا  رد  هک  ریس  سناسا  تسا  کشخ  مرگ و  ناریا  میدق  بط  رظن  زا  ریـس  : یئوراد
 . دوش یم  فرـصم  اذـغ  معط  رییغت  يارب  هک  ری  سدوخ  زا  هک  رتـمک  یئوب  اـیرد  یجنراـن و  زمرق  گـنر  هب  تسا  یعیاـم  هدوب و  هروفلوس 

تسا شک  مرک  ریس  (3  . دهد یم  شیازفا  اهیرامیب  لباقم  رد  ار  ندب  تینوصم  ریس  ندروخ  (2 تسا .  هدننک  ینوفع  دضو  نکشداب  ریس  (1
ریس (7 درد .  رس  هجلاعم  رد  یبوخ  رثا  ریس  (6 تسا .  ماکز  یگدروخمرس و  يوراد  ریس  ( 5 تسا .  ندب  هدننک  تیوقت  كرحم و  ریس  (4.
مرگ نوچ  ریس  (10 درب .  یم  نیب  زا  ار  هشع  رو  هوقل  ریس  موادم  ندروخ  درد 9) سفن  یگنت  رد  یبوخ  رثا  ریس  (8 دنک .  یم  قیقر  ار  نوخ 

 ، لصافن ياهدرد  هدننک  نامرد  ریس  (11 دـنک . یم  بوخ  ار  لصافم  ياهدرد  درب و  یم  نیب  زا  ار  هدـعم  تبوطر  نیاربانب  تسا  کشخ  و 
 . تسا دیفم  رایـسب  جازم  درـس  صاخـشا  رد  مرپسا  دـیلوت  شیازفا  یـسنج و  يورین  تیوقت  يارب  ریـس  (12 دـشاب .  یم  سرقن  کـیتایس و 
از ار  هدعم  درد  هیر و  ياه  مخز  ریس  (14 دوش .  نامرد  اهنآ  يرامیب  ات  دنروخب  ریـس  امتح  دیاب  دنک  یم  راردا  هرطق  هرطق  هک  یئاهنآ  (13

تـسا دـیفم  نادـند  تیوقت  يارب  دـیزپب  هریز  اب  ار  ریـس  (16 دزاـس .  یم  جراـخ  هتـسکش و  ار  هیلک  ياـه  گنـس  ریـس  (15 درب .  یم  نــیب 
تسرد نآ  زا  يدامض  دینک و  طولخم  لسع  ابو  دینازوسب  ار  ریس  (18 دهد .  یم  نیکست  ار  نادند  درد  نادند ،  هب  هتخپ  ریس  ندیلام  (17.

 . تسا دیفم  جاسنا  ندروآ  بآ  عفر  يارب  ندوب  ردم  تلعب  ریس  (19  . تسا دیفم  مشچ  کلپ  ریز  یگردم  نوخ  عفر  يارب  دامض  نیا  دینک 
رثوم رایسب  ریس  دامض  یبصع  یـسمیتامر و  ياهدرد  عفر  تهج  (21  . دینک هدافتسا  ریـس  دامـض  زا  اپ  فک  هچخیم  ندرب  نیب  زا  يارب  (20

اب ار  ریس  مرگ  ردقم 100   : دینک هدافتسا  ریس  تبرش  زا  هطوبرم  ياهیرامیب  ماگنه  رد  یسفنت  هاگتسد  ندرک  ینوفع  دض  تهج  (22 تسا . 
يروخپوس قشاق  هس  روظنم  نیا  يارب  فرـصم  ردقم  دوش .  هل  ات  دیناشوجب  ارنآ  هدرک و  طولخم  دنق  ای  رکـش  مرگ  بآ و 200  مرگ   200

 . دـینک هدافتـسا  ریـس  زا  ناتــسرامیب  ياـضف  ندرک  ینوفعدـض  يارب  اـکیرمآ  ياـه  ناتــسرامیب  زا  یکی  رد  ادـیدج  (23  . تــسا زور  رد 
دض ریس  (25 تسا .  هدرک  دیئات  ار  ریس  یشک  يرتکاب  رثا  داد و  ماجنا  ریس  يور  يدایز  تاشیامزآ  يوسنارف  فورعم  کشزپ  روتـساپ  (24

فرصم درد  عوبـش  ازنالوفنآ  هکیماگنه  الومعم  تسا و  فورعم  نیلیـس  ینپ  مانب  ریـس  يوروش  رد  ( 26 تسا .  نوخ  ندـش  هتخل  داقعنا و 
ياهلولس ریس  ندروخ  (27  . دندرک فرصم  ریس  نت  يوروش 500  مدرم  درک  ادیپ  عویـش  ازناولفنآ  هک  شی  پلاسدنچرد  دور  یم  الا  بنآ 

هک تسا  دقتعم  دنک  یم  یققحت  زدیا  ضرم  يور  ادیرولف  هاگشناد  رد  هک  ییاکیرمآ  نادنمشناد  زا  یکی  (28  . درب یم  نیب  زا  ار  یناطرس 
 . دـهد یم  شهاک  ار   LDH ردقم دروآ .  یم  نیئاپ  ار  نوخ  لورتسلک  ردـقم  ریـس  فرـصم  (29  . دراد تـبثم  رثا  زدـیا  ضرم  يور  ریس 

نکمم لورتسلک  ردـقم  لوا  هام  دـنچ  رد  ریـس  فرـصم  اب  هک  تسا  بلاـج  تسا .  زور  رد  مرگ  روظنم 30  نیا  يارب  ریـس  فرـصم  ردقم 
زا دـعب  ددرگ  عفد  اجنآ  زا  هک  دوش  یم  نوخ  لخاد  هدـش و  جراخ  جوسن  لـخاد  زا  لورتسلک  هک  تسا  تلع  نیدـب  نیا  دور و  ـالاب  تسا 

زاهج ناطرس  زا  ریـس  ندروخ  (30 درک .  فرـصم  ماخ  ریـس  فصن  يزور  نآ  يرادهگن  يارب  دـیاب  دیـسر  لامرن  تلاحب  لورتسلک  هکنیا 
اب ریس   : تارـضم دننک - .  یم  هدافتـسا  ریـس  زا  نوخ  راشف  ندروآ  نیئاپ  يارب  هک  تساه  نرق  اه  ینیچ  (31 دنک .  یم  يریگولج  همـضها 

يورین فعض  دردرس ،  بجوم  صاخشا  یضعب  رد  نآ  زا  دایز  هدافتـسا  اریز  دوش  فرـصم  لادتعا  دحب  دیاب  درد  يرایـسب  صاوخ  هکنآ 
روطب دنراد و  فیعض  هدعم  هکیئاهنآ  تسا .  رضم  دنراد  لاهسا  هکیئاهنآ  يارب  یس  دوش .  یم  ریـساوب  ضراوع  مشچ و  فعـض  یـسنج ، 

عفر يارب  دـنروخب و  ریـس  دـیابن  دـنراد  تسوبی  هکیناسک  دـننک .  طارفا  ریـس  ندروخ  رد  دـیابن  تسا  فیعـض  اهنآ  همـضاه  متـسیس  یلک 
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جازم مرگ  هک  یـصاخشا  دـشابن .  رـضم  ات  دـینک  هفاضا  هدرک  ای  ماداب  نغور  ناب  یمک  هتخپ و  کمن  بآ و  اب  دـیاب  ار  ریـس  نآ  تارـضم 
ریس نتخپ  يارب  دننک .  هدافتسا  یشرت  ریس  زا  ای  دنزپب  ار  ریس  دیاب  یناریا  میکح  انیس  نبا  هیصوت  قبط  دنروخب  ریس  دنهاوخ  یم  رگا  دنتسه 

روطنیمه دنروخب و  ریـس  دیابن  زین  دنتـسه  نیئاپ  نوخ  راشف  ياراد  هک  یـصاخشا  دیهد .  راخب  هقیقد  هس  تدمب  ارنآ  ندنک  تسوپ  زا  سپ 
. دننک هدافتسا  ریس  زا  دیابن  دنراد  يژرلآ  هکیناسک 

( نایسناژ  ) داشوک

زا لبق  ياهلاس 180-167  رد  هک  سویتنج  مانب  مور  هاشداپ  راب  نیلوا  نوچ  یـسانش  هاـیگ  تاـیلک   - Gentiana Lutea یملع :  ماـن 
زا زین  یناریا  روهـشم  کشزپ  يزار  يایرکز  نب  دمحم  دنتـشاذگ .  انایطنج  ارنآ  مان  تفای  افـش  وراد  نیا  هلیـسوب  درک  یم  تموکح  دالیم 
يا هقاس  ياراد  ابیز ،  رایـسب  هلاـس و  دـنچ  یفلع ،  تسا  یهاـیگ  داـشوک  درک .  یم  هدافتـسا  ضارما  زا  يرایـسب  ياوادـم  يارب  هاـیگ  نیا 
یم ایـسُآ  اپورا و  ياهناتـسهوک  اه و  تشد  رد  وردوخ  تلاحب  هاـیگ  نیا  دـسر .  یم  رتم  دودح 1/5  هب  نآ  يدـنلب  هک  زبس  يا و  هناوتـسا 

ياهگرب دنا و  هدیبسچ  هقاس  هب  یهاتوک  گربمد  هلیـسوب  مه  اب  گرب  ود  هک  تسا  یثلثم  زیت و  كون  گنر ،  زبس  داشوک  ياهگرب  دیور . 
زا دوش .  یم  رهاظ  ياهگرب  رانک  رد  راهب  رخاوا  رد  دایز  دادعت  هب  هک  هدوب  گنر  درز  نآ  ياهلگ  دـشاب .  یم  گربمد  نودـب  هقاس  يالاب 
هک هدوب  زمرق  يا  وهق ه  اـی  هریت و  درز  گـنرب  یتشوگ و  میخـض ،  هشیر  نیا  تسا .  نآ  هدافتـسا  دروم  تمـسق  هاـیگ  نیا  هشیر  یبط  رظن 

تابیکرت دشاب -.  هتشاد  رثا  ات  دشاب  هلاس  هس  القا  دیاب  داشوک  هشیر  یبط  فراصم  يارب  تسا .  عوبطمان  ییوب  خلت و  رایـسب  یمعط  ياراد 
تمسق اب 5000  ار  هدام  نیا  رگا  هکیروطب  تسا .  خـلت  رایـسب  هک  دـشاب  یم  نیتنجورامآ  مانب  ییایمیـش  يا  هدام  ياراد  داشوک  ییاـیمیش :

 ، دیزورکیپوتنج نیرکیپوتنج ،  دشاب :  یم  ریز  حرشب  هایگ  نیا  رگید  تابیکرت  دوش .  یم  سح  نآ  خلت  معط  مه  زونه  مینک  طولخم  بآ 
.- دشاب یم  یبرچ  نیتکپ و  سناسا ،  ننات ،  يردقم  ياراد  نینچمه  داشوک  دیسونوتنج .  کیـس و  یتنج  دیـسا  نیـس ،  یتج  نیراماتنج ، 

دیفـس زمرق و  ياهلوبلگ  داشوک  (2 دنک یم  کیرحت  ار  اهتـشا  تسا 1) کـشخ  مرگ و  ناریا  میدـق  بط  رظن  زا  داـشوک  : یئوراد صاوـخ 
زورترآ و عفر  يارب  درد و  مروت  دـض  رثا  (3 دور .  یم  راکب  ینوفع  ياهیرامیب  ینوخ و  مک  هجلاعم  يارب  نیاربانب  دـنک  یم  داـیز  ار  نوخ 

تبوطر ترارح و  دنک 7) یم  فرطرب  ار  سرقن  درد  دنک 6) یم  فرطرب  ار  ایرالام  يرامیب  تسا 5) رب  بت  دوش 4) یم  فرصم  مسیتامر 
ندب هدعم و  هدننک  تیوقت  دنک 10) یم  فرطرب  ار  يدـبک  ياه  یتحاران  دروآ 9) یم  نیئاپ  ار  نوخ  راـشف  دزاس 8) یم  جراخ  ندـب  از  ار 
هکرس اب  اشوک  دامض  تسا 14) روآ  راردا  دنک 13) یم  زاب  ار  اه  هدور  یگتفرگ  (12 دنک یم  نامرد  ار  هنایهام  تداع  تالالتخا  (11 تسا

دنک یم  فرطرب  ار  لاــحط  مرو  (16 تـسا اهدرد  مامت  نکـسم  هایگ  نیا  هراـصع  (15 تـسا دـیفم  تسوـپ  ياـه  هکل  ندربژ  نیب  زا  يارب 
هدش درخ  هشیر  مرگ  ردقم 20  هدناشوج :  هدافتـسا : زرط  تسا -  ناقری  يدرز و  هدـننک  نامرد  دنک 18) یم  زیمت  هیفـصت و  ار  نوخ  (17
نیا فرـصم  ردـقم  دـینک .  فاص  ارنآ  سپـس  دـشوجب ،  یمارآب  هقیقد  تدـم 20  يارب  دـیراذگب  هتخیر  شوجبآ  رتیل  کـی  رد  ار  اـشوک 
دنچ دـیراذگب  هتخیر و  شوجبآ  رتـیل  کـی  رد  ار  داـشوک  هشیر  مرگ  اردـقم 5  هدرک :  مد  تسا .  اذـغ  ره  زا  لبق  ناجنف  کـی  هدـناشوج 

زا یخرب  ای  ییوراد و  ناهایگ  ياههاگشورف  زا  دیناوت  یم  ار  روطنت  نیا  روطنت :  دینک .  هدافتسا  هدرک و  فاص  ارنآ  سپـس  ذنامب .  تعاس 
دح زا  شیب  فرـصم  تارـضم :  تسا - .  زور  رد  راـب  هس  بآ  اـب  هارمه  هرطق  نآ 15-10  فرـصم  ردقم  دینک .  يردـیرخ  اه  هناخوراد 

دیابن هد  ریش  ناردام  رادراب و  نانز  دوش .  یگدروخ  مهب  لد  غارفتـسا و  تلاح  ندروآ  دوجوب  هدعم و  کیرحت  ثعاب  تسا  نکمم  اشوک 
 . دننک هدافتسا  هایگ  نیا  زا 

لیبجنز

 . تسا هدوب  نیچ  دنه و  ناریا ،  مدرم  فرصم  دروم  مایالا  میدق  زا  لیبجنز  یسانش  هایگ  تایلک  - Zingibar officinale یملع :  مان 
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نینچمه دور .  می  راکب  خـفن  دـض  نکـشداب و  ندـب  هدـعم و  هدـننک  تیوقت  ناونعب  رگید  ناـهایگ  اـب  هارمه  هاـیگ  نیا  : یئوراد صاوخ  - 
لیبجنز تبرشو  هزات  لیبجنز  دشاب . یم  هدعم  مخز  هجلاعم  ياربوراد  نیرتهب  لیبجنز  تبرش  هک  دنا  هدرک  فشک  ادیدج  ینیچ  ناکـشزپ 

هایگ نیا  دزاس .  یم  راخ  ندـب  زا  قرع  تروصب  ار  ندـب  ئداز  یمـس و  داوم  هلیـسو  نیدـب  هدرک و  دـیلوت  امرگ  ندـب  رد  لیبجنز  ياچ  اب 
 . دـشاب یم  درد  ولگ  یگدروخامرـس و  يوراد  نیرتهب  لیبجنز   . تسا هدـش  زیوجت  دـنتفا  یم  بقع  اهنآ  هنایهام  تداع  هکیئاه  مناخ  يارب 

ارنآ ياچ  هکنآ  رب  هوالع  دیرد  درد  ولگ  رگا  دیـشونب و  لیبجنز  ياچ  راب  دنچ  دیا  هدش  یگدروخامرـس  راچد  دـیدرک  سح  هک  یماگنه 
يارب دزاس .  یم  جراخ  ار  ندب  مومس  هک  درک  هدافتسا  ناوت  یم  زین  سرپمک  يارب  یتح  ار  لیبجنز  دینک .  هرقرق  زین  نآ  اب  دیئامن  یم  لیم 

دیراذـگب درد  ای  مخز  لحم  رد  هداد  راشف  ارنآ  یفاـضا  بآ  هتـشغآ و  نآ  اـب  ار  یلامتـسد  دـینک  هدافتـسا  لـیبجنز  ياـچ  ادـتباروظنم  نیا 
تبرـش نیا  زا  يروخیاچ  قشاق  کی  اذغ  زا  لبق  زور  ره  دیاب  هدعم  مخز  هب  نایالتبم   . تسا دیفم  رایـسب  هدعم  مخز  يارب  لیبجنز  تبرـش  .
کـشخ ردوپ  يروخیاچ  قشاق  کی  هدافتـسا : زرط  تفای -.  دـهاوخ  مایتلا  یتدـم  زا  سپاهنآ  هدـعم  مخز  دیـشونب  بآ  یمک  اـب  هارمه  ار 

اب ارنآ  هقیقد  جنپ  تدم  هب  دیزیرب و  شوج  بآ  نآیور  هتخیریروق  لخاد  رد  ار  هزات  هدـش  هدـنر  لیبجنز  يروخیاچ  قشاق  ود  ای  لیبجنز و 
دوش یم  رت  دنت  دشکب  مد  دنامب و  رتشیب  ردقچ  ره  لیبجنز  ياچ  دینک .  لیم  هدرک و  نیریش  لسع  اب  ارنآ  سپس  دینک و  مد  میالم  ترارح 
يارب دومن .  هدافتسا  درس  هباشون  کی  دننام  درک و  کنخ  تشاذگ و  لاچخی  لخاد  رد  ندش  دس  زا  دعب  ار  لیبجنز  ياچ  ناوت  یم  یتح  .

دینک و يردهگن  لاچخی  رد  هتسبرد  هشیش  رد  هدرک و  طولخم  لسع  تمسق  هس  اب  ار  هدش  هدنر  لیبجنز  تمسق  کی  لیبجنز  تبرش  هیهت 
لیبجنز تمسق  کی  دیئامن .  هدافتـسا  هجرد  لکلا 50  زا  دیناوت  یم  لیبجنز  روتنت  ندرک  تسرد  يارب   . دینک فرـصم  دـیتساوخ  عقوم  ره 

رد راب  دنچ  ارنآ  زور  هردهچ  تدمب  دـیزیرب و  گنر  هریت  هشیـش  کی  لخاد  هدرک و  طولخم  هجرد  لکلا 50  تمـسق  هس  اب  ار  هدش  هدنر 
نآ يارب  یـصاخ  تارـضم   : تارـضم دینک -.  يردهگن  کنخ  کشخ و  ياج  رد  هدرک و  فاص  ارنآ  تدم  نیازا  دعب  دیهد .  ناکت  زور 

 . تسا هدشن  نایب 

روگنا

راوید و زا  هک  هدـنور  ـالاب  تسا  يا  هچتخرد  دوشیم  هدـیمان  زین  وم  تخرد  هک  روگنا  تخرد  یـسانش  هاـیگ  تاـیلک  - Vitis یملع :  ماـن 
زبس گنرب  راد و  هنادند  بول  جنپ  ياراد  روگنا  ياهگرب  تسا .  بوانتم  ياهگب  ياراد  رد و  هرگ  نآ  هقاس  دور .  یم  الاب  رواجم  ناتخرد 

ياهگرب نیریـش و  رادتـشوگ و  روگنا ،  تخرد  هویم  دوش .  یم  رهاـظ  هشوخ  تروصب  عمتجم و  کـچوک ،  نآ  ياـهلگ  دـشاب .  یم  هریت 
هناگادـج ار  تمـسق  ره  نیارباـنب  تسا .  ییوراد  هدافتـسا  لـباق  روگنا  تخرد  ياـه  تمـسق  هیلک  : ییایمیـش تاـبیکرت  تسا - .  فـلتخم 

یلآ ياهدیسا  يدادعت  يا و  هتساشن  داوم   ، Inosite تیزونیا  ، Levulose زلوول زراکاس ،  ياراد  وم : گرب  (1 مینک .  یم  یسررب 
سران گنر و  زبس  هویم  هروغ ك  (3  . تسا یلآ  ياه  دیـسا  میـساتپ و  تاراترات  ینیزر ،  داوم  ننات ،  ياراد  روگنا :  هشوخ  مد  (2 تسا . 

کینیـسکوس دیـسا  کـیمرف ،  دیـسا  کـیلام ،  دیـسا  دـننام  یلآ  ياهدیـسا  ياراد  هروـغ  دـشاب .  یم  شرت  معط  ياراد  هک  تـسا  روـگنا 
مرگ دص  رد  هدیـسر :  روگنا  (4 دشاب .  یم  دـنق  کیلوکولگ Glucolique Acid و  دیسا  کیلازگا ،  دیـسا   ، Succinique Acid
مرگ یلیم  رفــسف 0/4  مرگ  یلیم   12 میسلکمرگ يدـنق 20  داوـم  مرگ  نیئتورپـمرگ 1/3  بآ 75  تسا :  دوـجوم  ریز  داوـم  روـگنا  هـبح 

نیماـتیو ب 2 0/03 مرگ  یلیم  نیماتیو ب 1 0/05  مرگ  نیماـتیو آ 100  مرگ  یلیم   175 میساتپ مرگ  یلیم  میدس 3  مرگ  یلیم   0/4 نهآ
داوم دازآ و  ياه  دیسا  میساتپ ،  تاراترات  ننات ،  ياراد  روگنا  تسوپ  مرگ 5- یلیم  نیماتیو ث4  مرگ  یلیم  نیماتیو ب 3 0/3  مرگ  یلیم 

Grape seed oil روگنا هتـسه  نغور  تسا .  دوجوم  نناـت  نغور و  يردـقم  روگنا  هتـسه  رد  روگنا :  هتـسه  -6 دشاب .  یم  یندـعم 
 ، کیئلوا دیسا  دیریسیلگ ،  يرت  ياراد  هتسه  نغور  دشاب .  یم  عوبطم  یمعط  ياراد  وب و  دقاف  نغور  نیا  تسا .  زبس  هب  لیام  درز  گنرب 
رب روگنا  روگنا  هویم  ینامرد  صاوخ  : یئوراد صاوخ  دشاب - .  یم  کیشارآ  دیسا  کیرائتسا و  دیسا  کیئلونیل ،  دیـسا  کیتملاپ ،  دیـسا 

ییوراد تاعالطا  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1869زکرم  هحفص 1053 

http://www.ghaemiyeh.com


 . دنک یم  هیفصت  ار  نوخ  (3 تسا .  يذغم  يوقم و  رایسب  (2 دنک .  یم  لداعتم  ار  ندب  طالخا  ( 1  . تسا رت  مرگ و  ناریا  میدـق  بط  قبط 
رد (7 تسا .  دـیفم  هدور  هدـعم و  مرو  نامرد  يارب  روگنا  (6 تسا .  تسوبی  هدـننک  فرطرب  (5  . دـنک یم  زیمت  فاص و  ار  هیر  هنیـس و  (4

دیفم رایسب  سرقن  نامرد  يارب  (9 دوش .  یم  هدافتسا  روگنا  زا  ینوخ  لاهـسا  نامرد  يارب  (8 تسا .  رثوم  هفرس  هایـس  يویر و  لس  نامرد 
خفن درد ،  لد  بجوم  تسا و  مضه  رید  نآ  تسوپ  اریز  دنروخب  تسوپ  نودب  ار  روگنا  دیاب  دنراد  فیعض  هدعم  هک  ییاهنآ  (10 تسا . 

 ، کیروا دـیاس  زا  ار  دوخ  ندـب  دـنوش و  رغال  دـنهاوخ  یم  هک  تسا  یناسک  يارب  هویم  نیرتهب  روگنا  (11 ددرگ .  یم  رگید  ضراوـع  و 
تدمب 2 هتهف  ره  رد  دیاب  صاخشا  هنوگنیا  دننک .  كاپ  هویج )  ای  برـس  زا  تیمومـسم   ) نمزم ياه  تیمومـسم  يوارفـص و  ياه  گنس 
 . دنـشونب هتفرگ و  ار  هزاـت  روگنا  بآ  راـبکی  تعاـس  ود  ره  هک  بیترت  نیدـب  دـنریگب  روگنا  بآ  میژر  دـنروخب و  روگنا  بآ  طـقف  زور 
 . دنـشونب بآ  دـنناوت  یم  طـقف  دـننک  فرـصم  يرگید  ياذـغ  دـیابن  زور  ود  نیا  رد  تـسا و  مرگ  وـلیک  ابیرقت 2  هنازور  فرـصم  ردـقم 

ندرک نشور  نینچمه  تسوپ و  توارط  تیوـقت و  يارب  (13 تسا .  دـیفم  زین  ریـساو  يویر و  لس  هب  نایالتبم  يارب  روگنا  بآ  میژر  (12
دیئوشب نیریش  شوج  یمک  يوتحم  مرگمین  بآ  اب  هقیقد  هد  زا  سپ  دیلامب و  تروصب  هبنپ  هکت  کی  اب  ار  هزات  روگنا  بآ  تسوپ ،  گنر 

روگنا هتسه  نغور  روگنا  هتسه  نغور  یبط  صاوخ  دنک -.  یم  هیلک  گنس  داجیا  موادم  روطب  روگنا  ّبآ  فرـصم  رد  يور  هدایز  (14 . 
هتسه یبط  صاوخ  دوش -. یم  هدافتـسا  زین  نوباص  هیهت  یـشاقن و  يارب  نآ  زا  دشاب .  یم  تسوبی  دض  نغور  نیا  تسا ،  ندب  هدننک  مرگ 

یم فرطرب  ار  لاهـسا  ( 2  . تسا ضباق  نیاربانب  تسا  نناـت  ياراد  (1 تسا :  کشخ  درـس و  ناریا  میدـق  بط  رظن  زا  روگنا  هتـسه  روگنا 
ییاهنآ يارب  روگنا  هتسه  (5 دنهد .  یم  نیلولسم  هب  نامرد  يارب  ار  روگنا  هتـسه  درگ  ( 4 دنک .  یم  مک  ار  مرپسا  راردا و  حشرت  (3 دنک . 

 : تسا کشخ  درـس و  ناریا  میدق  بط  رظن  زا  روگنا  تسوپ  روگنا  تسوپ  یبط  صاوخ  تسا - .  رـضم  دـنراد  فیعـض  هیلک  هناثم و  هک 
تسوپ - 2 دوش .  یم  هدافتـسا  اـه  مخز  رثکا  ناـمرد  يارب  ار  هدـمآ  تسدـب  رتسکاـخ  دـننازوس  یم  هدرک و  کـشخ  ار  روگنا  تسوپ  - 1

Un- یـسیلگناب هک  هروغ  هروغ  یبـط  صاوخ  دـیروآ - .  نوریب  ارنآ  تسوپ  ندروخ  عـقوم  رد  هک  تسا  رتـهب  تسا و  مضه  رید  روـگنا 
تـسا رثوم  اه  هثل  یمرن  ناهد و  طاخم  مرو  ناـمرد  رد  .1 تسا :  ضباق  ودرـس  ناریا  میدـق  بط  رظن  زا  دوش  یم  هدـیمان   ripe grape

هروغ بآ  اب  دـشاب  یم  ندـب  رد   C نیماتیو یمک  تلعب  هک  توبروکـسا  يرامیب  .3  . تسا دـیفم  طرفم  یقاچ  ناـمرد  يارب  هروغ  بآ  .2.
عفد رد  .5  . تسا دـیفم  رایـسب  داح  مسیتامر  کیتایـس و  نامرد  يارب  تسا  میـساتپ  تاراترات  ياراد  نوچ  هروغ  بآ  . 4 دوش .  یم  ناـمرد 
یم عفد  ار  ندب  يارفص  ترارح و  .7 دنک .  یم  زاب  ار  هدعاق  دزادـنا و  یم  ولج  ار  نارتخد  غولب  هروغ  بآ  ندروخ  .6 تسا .  رثوم  يدرز 

 . دـینک هرقرق  هروغ  ولگ آ  مرو  ندرک  فرطرب  يارب  .9 تسا .  دبک  هدـننک  تیوقت  هروغ  بآ  .8 دنک .  یم  ینوفع  دض  ار  اه  هدور  دـنک و 
زا دیاب  تدمنیا  رد  هتبلا  دینک  فرصم  هایس  هریز  اب  هارمه  هروغ  بآ  شآ  زور  جنپ  تدمب  دیاب  هدعم  تیوقت  هدور و  مرک و  عفد  يارب  .10

زورهد تدمب  ناوتیم  هجلاعم  يارب  دشاب .  یم  درد  رمک  درد و  اپ  هدـننک  نامرد  هروغ  بآ  .11 دیئامن .  بانتجا  نیگنس  ياهاذغ  ندروخ 
مسیتامر و هجلاـعم  زین  هروغ  یـشرت  .12  . درک باـنتجا  تدـمنیا  رد  نیگنـس  ياهاذـغ  ندروـخ  زا  هتبلا  دوـمن .  فرـصم  هروـغ  بآ  شآ 
 . دـنک یم  فرطرب  ار  ینوخ  لاهـسا  وم  ناوج  ياـهگرب  هدرک  مد  .2 تسا .  ضباـق  وم  گرب  وم 1. گرب  یبـط  صاوخ  تسا -.  کـیتایس 

نوخ شدرگ  تالالتخا  عفر  رد  .6 دنک .  یم  فرطرب  ار  غارفتسا  .5 تسا .  رثوم  يدرز  سرقن و  عفر  رد  .4 تسا .  دیفم  اهیزیرنوخ  يارب  .3
دیفم رثا  نآ  هدرک  مد  ندروخ  تسا  بهتلم  دوش و  یم  زمرق  تروص  تسوـپ  هکیماـگنه  .7  . تسا رثوم  یگـسئای  غولب و  هرود  هب  هطوبرم 

فرطرب يارب  .9 درد .  ینیب  زا  ندـمآ  نوخ  میحر و  ياـهیزیرنوخ  عفر  رد  یبوخ  رثا  وم ،  هدـش  کـشخ  ناوـج و  ياـهگرب  درگ  .8 درد . 
مد هیهت  يارب  .10 دـیهد .  رارق  نآ  رد  هقیقد  تدـمب 15  ار  اپ  تسد و  هدرک و  هیهت  ار  وم  گرب  هدـناشوج  اپ  تسد و  یگدزامرـس  ندرک 

گرب هدرک  مد  زا  ( 11 دنامب .  هقیقد  دـیراذگب 10  هتخیر و  شوج  بآ  رتیل  کی  رد  ار  وم  گرب  مرگ  ات 20  ردـقم 15  وم ،  گرب  هدرک 
تارضم تسا - .  دیفم  سیراو  عفر  يارب  وم  گرب  هدرک  مد  .12 درک .  هدافتسا  همحتلم  مرو  دروم  رد  مشچ  يوشتسش  يارب  ناوت  یم  وم 

 . تسا هدشن  نایب  نآ  يارب  یصاخ  تارضم  : 
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تورف پیرگ 

دننام نآ  هویم  هک  تسا  نای  دـنمان  یم  تورف  پیرگ  ار  هویم  نیا  هکنیا  لیلد  یـسانش  هاـیگ  تاـیلک   - Citrus paradisi یملع :  ماـن 
ئنه رد  شیپ  لاس  زا 4000  رتشیب  دشاب  یم  تابکرم  زا  یکی  هک  هویم  نیا  دـیور .  یم  هخاش  يور  رب  ات  هدزاود  ات  یعمج  تروصب  روگنا 

ياهروشک هب  ارنآ  اهیئایناپسا  هکنیا  ات  دوب  هدنام  هتخانشان  اهروشک  رگید  رد  يدالیم  مهدزناش  نرق  ات  یلو  تسا  هدش  یم  هتشاک  يزلام  و 
مه اب  سازگت  ادـیرولف و  تلایا  اهنت  دـنک و  یم  نیمات  ار  ایند  تورف  پیرگ  فرـصم  اکیرمآ 97 % دـینادب  هک  تسا  بلاج  دـندرب .  رگید 

ياهگرب دسر  یم  رتم  ات 12  نآ  عافترا  لاقترپ و  تخرد  هزادنا  هب  تورف  پیرگ  تخرد  دننک .  یم  دـیلوت  ار  اکیرمآ  تورف  پیرگ  % 90
درز گـنرب  كزاـن و  دـشاب  هدیـسر  هکیماـگنه  نآ  تسوپ  لاـقترپ و  زا  رت  تشرد  تورف  پیرگ  هویم  تسا .  دیفـس  نآ  لـگ  زبـس و  نآ 

يردقم دوش و  یم  میخض  تسوپ  ریز  يدیفـس  تمـسق  هدش و  تفلک  نآ  تسوپ  دوش  ریخات  تورف  پیرگ  ندیچ  رد  رگا  تسا .  نشور 
تورف پیزگ  زا  یعون  دشاب .  یم  خلت  یمک  نیریـش و  شرت و  نآ  معط  درب و  هدیـسر  تورف  پیرگ  دـهد .  یم  تسد  زا  ار  دوخ  بآ  زا 

 ، دنه نیچ ،  رد  رضاح  لاح  رد  تورف  پیرگ  دنیوگ .  یم  خرسوت  نآ  هب  تسا  گنر  زمرق  نآ  لخاد  نوچ  دیور  یم  ناریا  لامش  رد  هک 
یلو دراد  دوجو  رازاـب  رد  لاـس  لوط  ماـمت  رد  تورف  پیرگ  دوـش . یم  هداد  شرورپ  بوـنج  مه  لامـش و  رد  مه  ناریا  رد  هناـیمرواخ و 

تورف پیرگ  تسوپ  دـشاب .  یم   B1 و C نیماتیو ینغ  عبنم  تورف  پیرگ  : ییایمیـش تابیکرت  دـشاب - .  یم  یم  اـت  هیوناژ  زا  نآ  لـصف 
لوینارژ و دیئدلآ ،  نیپرت ،  یکـسس  نیئومیل ،  نیگ ،  يران  تورف  پیرگ  ییایمیـش  تابیکرت  نیرتمهم  تسا  نیتکپ  يدایز  ردـقم  ياراد 

مرگ یبرچمرگ 0/13   0/3 نیئتورپ مرگ  بآ 88  يرلاک  يژرنا 30  تسا  دوجوم  ریز  داوم  تورف  پیرگ  مرگ  دص  رد  دشاب .  یم  نینیداک 
یلیم نیماتیو ب 10/02  دـحاو  نیماـتیو آ 1  مرگ  یلیم  نـهآ 0/2  مرگ  یلیم   130 میـساتپ مرگ  یلیم  رفـسف 12  مرگ  یلیم  میسلک 11/5 
رتهب تسا و  يدیـسا  هویم  کـی  تورف  پیرگ  مرگ  یلیم  نیماتیومرگ ث 30  یلیم  نیماـتیومرگ ب 30/01  یلیم  ب 20/01  نیماتیومرگ 
رثوـم داوـم  ندـنام  رثا  رد  اریز  دـینک  فرـصم  ارنآ  دوز  دـیرب  یم  ارنآ  هک  یماـگنه  درک و  فرـصم  تاـبکرم  رگید  هارمه  ارنآ  هک  تسا 

هدافتـسا شرت  ومیل  زا  دنناوت  یمن  هکیئاهنآ  نیاربانب  تسا  يدیـسا  رتمک  شرت  ومیل  زا  تورف  پیرگ  دوشیم . خـلت  هداد و  تسد  زا  ادروخ 
تـسا یمک  يرلاـک  ياراد  نوچ  تورف  پیرگ  (1: یئوراد صاوخ  دـننک - .  فرـصم  شرت  ومیل  ياـجب  ار  هویم  نیا  هک  تسا  رتـهب  دـننک 
پیرگ (2  . درد دنق  رتمک  لاقترپ  زا  تورف  پیرگ  دنوش .  رغال  دننک و  مک  نزو  دـنهاوخ  یم  هک  تسا  ییاهنآ  يارب  یبوخ  رایـسب  هباشون 
تورف پیرگ  زا  هکیماـگنه  هک  تسا  نیا  نآ  لـیلد  دـنک و  یم  عفد  اعیرـس  ار  داوـم  نیا  تسا و  یمـس  داوـم  زا  ندـب  هدـننک  زیمت  تورف 
باوخ دـیهاوخ  یم  رگا  تسا .  باوخ  يوراد  تورف  پیرگ  (3 دوش . دیلوت  لاهـسا  تسا  نکمم  دئاز  داوم  عفد  تلعب  دینک  یم  هدافتـسا 

دض تورف  پیرگ  (4 دـیروخب .  ارنآ  باوختخر  هب  نتفر  زا  لبق  هتفرگ  ارنآ  بآ  ای  تورف و  پیرگ  کـی  دیـشاب  هتـشاد  نیگنـس  شوخ و 
شرت لیلدب  تورف  پیرگ  (5 دیـشونب .  تورف  پیرگ  بآ  بت  یگدروخمرـس و  ماگنه  رد  دروآ  یم  نیئاپ  ار  بت  تسا و  یگدروخامرس 

 . دیامن مضه  رتدوز  ار  اذغ  هدرک و  کیرحت  ار  اهتشا  ات  دومن  فرـصم  اذغ  زا  لبق  ارنآ  دیاب  سپ  دنکیم  رتشیب  ار  هدعم  دیـسا  حشرت  ندوب 
ندش تسرد  زا  تورف  پیرگ  اریز  دنروخب  تورف  پیرگ  دیاب  امتح  دنک  یم  دـیلوت  گنـس  ناشیارفـص  هسیک  هناثم و  هیلک و  هکیئاهنآ  (6

شخبافـش تورف  پیرگ  تسا و  یبلق  يرامیب  ناـمرد  يریگولج و  يارب  تورف  پیرگ  دربراـک  نیرتمهم  (7 دـنک .  یم  يریگولج  گنس 
ار نیئارـش  بلـصت  تفرـشیپ  دـنک و  یم  كاپ  هدرک  بوسر  داوم  اهیبرچ و  دوجو  زا  ار  اهگر  هدروآ و  نیئاپ  ار  لورتسلک  اریز  تسا  بلق 

پیرگ ددع  فرصم 2  هک  تسا  هداد  ناشن  تسا  هدش  ماجنا  الاب  لورتسلک  هب  التبم  نارامیب  يور  ادیدج  هک  یتاقیقحت   . دزاس یم  فقوتم 
نیاربانب درب .  یم  الاب  تسا  دیفم  یبرچ  هک  ار   HDL ردقم یتح  دروآ و  یم  نیئاپ  طسوتم 10 % روطب  ار  نوخ  لورتسلک  زور  رد  تورف 

يدیفس تمسق  رد   P نیماتیو نیتکپ و  اریز  دننک  فرـصم  تسوپ  اب  ار  تورف  پیرگ  دیاب  دنتـسه  الاب  لرتسلک  هضراع  هب  التبم  هکیناسک 
دهد یم  شهاـک  يزراـب  وـحنب  ار  یبـلق  هلمح  لاـمتحا  زور  رد  تورف  پیرگ  ددـع  ود  ندروـخ  (8 دراد .  دوـجو  تورف  پـیرگ  تسوـپ 
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رد هک  یتاقیقحت  (9 دننک .  هدافتسا  تورف  پیرگ  زا  دیاب  امتح  دراد  دوجو  یبلق  يرامیب  یبلق و  هقباس  ناش  هداوناخ  رد  هکیناسک  نیاربانب 
زا هتـسد  کی  هب  نادنمـشناد  درد .  یئاسآ  هزجعم  رثا  اهنایرـش  یتمالـس  رد  تورف  پیرگ  هک  تسا  هداد  ناشن  هتفرگ  ماجنا  اـهکوخ  يور 

رتشیب رمع  لوا  هتـسد  تورف .  پیرگ  نیتکپ  نودـب  رگید  هتـسد  هب  دـنداد و  تورف  پیرگ  نیتکپ  اـب  هارمه  یلو  برچ  ياهاذـغ  اـهکوخ 
رد دـشن  هدـید  تروئآ  بلق و  یلیلکا  ياهنایرـش  رد  اصوصخم  نیئارـش  بلـصت  زا  يرثا  هجو  چـیهب  اهنآ  دـسج  حیرـشت  زا  دـعب  هتـشاد و 

ینپاژ نادنمـشناد  دندوب .  هدش  الاب  لرتسلک  نیئارـش و  بلـصت  هب  التبم  دندوب  هدرک  فرـصم  برچ  ياهاذغ  طقف  هک  مود  هتـسد  هکیلاح 
ناطرـس هب  التبم  هک  یئاهـشوم  هب  دـنداد .  ماجنا  اهـشوم  يور  رب  ناطرـس  يور  تورف  پیرگ  رثا  دروم  رد  یئاهـشیامزآ  شیپ  لاـس  دـنچ 

زا سپ  دـش و  فقوتم  اهنآ  رد  یناطرـس  هدـغ  دـشر  هک  دـندومن  هدـهاشم  بجعت  لامک  اب  دـندرک و  قیرزت  تورف  پیرگ  هراصع  دـندوب 
 . دراد دوجو  ناطرـس  دـض  هداـم  نآ  تسوپ  رد  اـصوصخم  تورف و  پیرگ  رد  هک  دـنتفرگ  هجیتن  اـهنآ  دـنتفای .  دوبهب  اـهنآ  همه  يدـنچ 

تورف پیرگ  هتسه  هراصع  هتبلا  تسا   Yeast دض چراق و  دض  شک ،  برکیم  اریز  درد  يرایـسب  صاوخ  زین  تورف  پیرگ  هتـسه  (10
هدرک و يردـیرخ  دـیناوت  یم  تسا  دوـجوم  اـه  هناـخوراد  زا  یخرب  اـی  ییوراد و  ناـهایگ  ياههاگـشورف  رد  لوـسپک  صرق و  تروـصب 

ردوپ هتخیر و  یقرب  بایـسآ  لخاد  رد  سپـس  دـینک  کشخ  هدرک و  يروآ  عمج  ار  تورف  پیرگ  ياه  هتـسه  هکنیا  اـی  دـینک و  فرـصم 
تـسوپ اب  ار  تورف  پیرگ  همه  دـش  هتفگ  هکیروطنامه  هکنیا  ای  دـینک  لیم  بآ  اب  ارنآ  زا  يروخیاچ  قشاق  کـی  ردـقم  زور  ره  دـینک و 

اهوراد زا  يدادعت  هارمهب  دیابن  ار  تورف  پیرگ   : تارـضم دینک -. فرـصم  هتخیر و  یقرب  نک  طولخم  لخاد  رد  نآ  هتـسه  ود  نآ  دیفس 
وراد رثا  دروخب  تورف  پیرگ  اب  ارنآ  رگا  دـنک  یم  فرـصم  نوخ  راشف  يوراد  هکیـسک  الثم  دـنک  یم  ربارب  دـنچ  ار  اـهنآ  رثا  اریز  دروخ 

. تسا كانرطخ  دیآ و  یم  نیئاپ  تدشب  شنوخ  راشف  صخش  هدش و  رتدایز 

ریبک ناریمام 

دسر یم  رتم  کی  ات  نآ  عافترا  هک  هلاس  دنچ  تسا  یهایگ  ریبک  ناریمام  یسانش  هایگ  تایلک   - Chelidonium majus یملع :  مان 
 . دـشابیم رتچ  تروص  هب  گنر و  درز  نآ  ياهاگ  راد و  هنادـند  دوبک و  زبس  گنرب  نآ  ياهگرب  دـشاب . یم  اپورا  ایـسآ و  یموب  هایگ  نیا 

یم ار  تسوپ  هک  دراد  دوجو  نآ  رد  گنر  درز  يا  هریـش  دـنا و  هتفرگ  رارق  نآ  لخاد  رد  اه  هناد  هک  هدوب  زارد  کـیراب و  ناریماـم  هویم 
 . - دـیور یم  وردوخ  تلاح  هب  ناردـنزام  نـالیگ و   ، ناریا لامـش  رد  هاـیگ  نیا  دور .  یم  راـکب  اـپ  هچخیم  ندرب  نیب  زا  يارب  دـنازوس و 
دننام یفلتخم  ياه  دیئولاکلآ  ياراد  ریبک  ناریمام   . دوش یم  جنشت  ثعاب  نآ  زا  دایز  هدافتـسا  تسا و  یمـس  هایگ  نیا  : ییایمیـش تابیکرت 
کمن نینچمه  ریبک  ناریماـم  رد  دـشاب .  یم  نیئتراپـسا  نیربره و  نیپوت ،  يرکیلآ  نیپوتورپ ،  نیتـیرلک ،  نینودـیلچومیه ،  نینودـیلچ ، 

نآ هریـش  هایگ و  نیا  ياـه  تمـسق  ماـمت  : یئوراد صاوخ  تسا - .  دوجوم  ژالیـسوم  ینیزر و  داوم  میونیملآ ،  مویزینم و  میـسلک ،  ياـه 
ناطرـس نامرد  يارب  ناریمام  هدرک  مد  ای  هدـناشوج و  (1 تسا .  نآ  ياـه  تمـسق  هیقب  زا  رت  يوق  نآ  هشیر  هتبلا  دـنراد  ییوراد  فرـصم 

نیلم روآ و  راردا  دروآ 5) یم  نیئاپ  ار  نوخ  راشف  دنک 4) یم  فرطرب  ار  جنشت  ( 3 درد دیفم  رثا  مسآ  هجلاعم  رد   ( دور 2 یم  راکب  هدعم 
یم هدافتـسا  نآ  زا  نیرتاوپد  نیژنآ  هجلاعم  يارب  دنک 8) یم  تکاس  ار  یناطرـس  ياهدرد  تسا 7) نیئارش  بلـصت  هدننک  نامرد  تسا 6)

دیفم سرقن  هجلاــعم  يارب  دــنک 11) یم  عــفد  هدرک و  درخ  ار  هـیلک  گنــس  تـسا 10) دـیفم  ندــب  ندروآ  بآ  ناـمرد  يارب  دـننک 9)
ار ناریماـم  هدـش  هل  هشیر  نیکرچ ،  اـه ي  مخز  ناـمرد  يارب  تسا 13 ) يدـبک  ياـهیرامیب  ندرک  فرطرب  يارب  یبوـخ  يوراد  (12 تسا
اب ار  هریش  نیا  تسا .  هچخیم  ای  لیگز و  ندرب  نیب  زا  يارب  يرثوم  يوراد  ناریمام  هریـش  (14 دیراذگب اه  مخز  هنوگنیا  يور  دامض  دننام 

مرگ ردقم 20  هدناشوج :  هدافتسا : زرط  دربب -. نیب  زا  ارنآ  ات  دیراذگب  هچخیم  ای  لیگز  يور  هدرک و  طولخم  يواسم  تبنس  هب  نیرسیلگ 
 : ناریمام هدرک  مد   . تسا زور  رد  راب  هس  ناجنف  کی  نآ  فرـصم  ردقم  دینک .  لح  بآ  رتیل  کی  رد  ار  ناریمام  هشیر  ای  کشخ و  گرب 

هدرک و فاـص  سپـس  دـشکب .  مد  هقیقد  هد  تدـم  يارب  دـیراذگب  هتخیر و  شوج  بآ  رتیل  کـی  رد  ار  ناریماـم  کـشخ  گرب  مرگ   30
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ای دینک و  يردیرخ  اه  هناخوراد  زا  یخرب  ای  ییوراد و  ناهایگ  ياههاگشورف  زا  دیناوت  یم  ار  روطنت  نیا  ناریمام :  روطنت  دینک .  فرصم 
هتبلا دنامب .  هتفه  ود  تدم  يارب  دیراذگب  هدرک  سیخ  دیفس  لکلا  مرگ  رد 500  ار  ناریمام  هشیر  ای  کشخ  گرب  مرگ  ردقم 100  هکنیا 

راب هس  هرطق  نآ 15-10  فرصم  ردقم  دینک  يرادهگن  تسبرد  هشیـش  رد  هدرک و  فاص  ارنآ  تدم  نیا  زا  سپ  دیهد  ناکت  ارنآ  زور  ره 
هتفگ هک  روطنامه  تارضم :  دینک - .  هدافتسا  هدرک و  طولخم  لسع  اب  ارنآ  ناریمام  هریش  زا  هدافتسا  يارب  ناریمام :  هریـش  تسا . زور  رد 
درد ار  رطخ  نیمه  زین  اه  مخر  يور  هدش  هل  تروصب  نآ  دایز  هدافتسا  یتح  دنک و  یم  تیمومسم  دیلوت  ریبک  ناریمام  دایز  فرـصم  دش 

. دوش فرصم  صصختم  رظن  تحت  دشاب و  هدش  هتفگ  دح  رد  نآ  فرصم  دیاب  نیاربانب  دوش .  یم  ندب  بذج  تسوپ  هار  زا  اریز 

قدنف

ات دـعاسم  یحاون  رد  هک  رتم  ود  ابیرقت  عافترا  هب  تسا  يا  هچتخرد  قدـنف  یـسانش  هایگ  تاـیلک   - Corylus avellana یملع :  ماـن 
 ، هنادند فدیر  ود  اب  زیت  گون  نهپ و  قدنف  تخرد  ياهگربتـسا  ریغـص  يایـسآ  اپورا و  یموب  قدنف  تخرد  دـسر .  یم  زین  رتم  عافترا 6
رد هتخیوآ  هلبنـس  تروصب  هک  تسا  هدام  رن و  لگ  عون  ود  ياراد  قدـنف  دـشاب  یم  رتمیتناس  کی  ابیرقت  لوطب  یگربمد  اـی  زبس و  گـنرب 
ادج نآ  زا  اجیردت  ندش  کشخ  زا  سپ  هک  هدوب  گنر  زبس  یـششوپ  ياراد  تسا .  رتمیتناس  درگ 1/5-2/5  قدنف  دوش .  یم  رهاظ  زیئاپ 
يوب میـالم و  یمعط  ياراد  هدوـب و  نشور  درز  گـنرب  هک  درد  نغور  دـصرد  دودح 60  رد  قدـنف  زغم  : ییایمیـش تابیکرت  ددرگ -. یم 

دـص رددشاب  یم  رفـسف  يدایز  ردقم  ياراد  قدنف  زغم  دسر .  یم  یـشاقن  يزاس و  رطع  هیذغت  فرـصمب  نغور  نیا  دـشاب .  یم  یعوبطم 
برچ 60 داوـم  مرگ  يا 15  هتـساشن  داوم  مرگ  نیئتورپ 12/5  مرگ  بآیرلاک 5/8  يژرنا 625  تسا :  دوجوم  ریز  داوـم  قدـنف  زغم  مرگ 

یلیم نیماتیو ب 1 0/5  مرگ  یلیم   700 میساتپ مرگ  یلیم  میدس 2  مرگ  یلیم  3/5 نهآ مرگ  یلیم  رفسف 320  مرگ  یلیم  میسلکمرگ 200 
تـسو پو  لگ  هفوکـش  گرب و  تسا .  کشخ  مرگ و  ناریا  میدق  بط  رظن  زا  قدـنف  : یئوراد صاوخ  مرگ -  یلیم  نیماتیومرگ ب 3 1 
یندعم داوم  ياراد  انمـض  تسا  يا  هتـساشن  داوم  یمک  ردقم  ياراد  هکنیا  لیلدب  قدنف  تسا 1) ضباق   ( نآ هشیر  تسوپ  اـصوصخم   ) نآ

ياذغ قدنف  (2 تسا دنق  يرامیب  هب  نایالتبم  ياب  یبوخ  رایسب  ياذغ  دشاب  یم  نهآ  میدس و  مویزینم  رفسف  میـساتپ ،  میـسلک  دننام  يدایز 
یم جراخ  ندب  زا  ار  مومس  قدنف  (4  . تسا هدعم  اه و  هدور  يوقم  قدـنف  (3 تسا .  تهاقن  هرود  اصوصخم  ندـب و  تیوقت  يارب  یبسانم 

تسوپ هدناشوج  دیاب  نآ  نامرد  يارب  دنراد  يزیرنوخ  هناهام  تداع  ود  نیب  رد  هکیئاه  مناخ  درب 6) یم  الاب  ار  نوخ  راشف  قدنف  دزاس 5)
يریگولج يارب  تسا 9) عفان  دبک  يارب  قدنف  نغور  (8 تسا .  دیفم  هنیس  درد  هفرـس و  ندرب  نیب  زا  يارب  قدنف  نغور  (7 دنروخب .  قدنف 

 . دیهد ژاسام  نآ  اب  هتخیر  وم  هک  ار  ییاه  تمـسق  هدرک و  طولخم  كوخ  هیپ  اب  ارنآ  رتسکاخ  دینازوس و  بار  قدنف  تسوپ  وم  شزیر  زا 
دننک یم  يرکف  ياهراک  هکیئاهنآ  تسا 11) دیفم  یـسنج  يورین  تیوقت  راردا و  يارجم  شزوس  يارب  نوسینا  طولخم  هداد  وب  قدنف  (10
رضم هجوچیهب  دوش  هدروخ  مک  ردقم  هب  رگا  قدنف   : تارضم دنک - . یم  تیوقت  ار  زغم  دایز  رفسف  نتشاد  لیلدب  اریز  دنروخب  قدنف  دیاب 

دنتـسه جازم  درـس  هکیئاهنآ  يریگولج  يارب  دنک  یم  دیلوت  غارفتـسا  هدرک و  مکـش  زاگ  خـفن و  داجیا  نآ  ندروخ  رد  طارفا  یلو  تسین 
 . دنروخب نیبجنکس  اب  ناجازم  مرگ  هدروخ و  لسع  بآ و  اب  ار  قدنف  دیاب 

بسا مد 

نیمز يور  رد  شیپ  لاـس  نوـیلیم  زا 270  هک  تسا  یهایگ  بسا  مد  یـسانش  هاـیگ  تاـیلک   - Equisetum Arvense یملع :  ماـن 
سمانب دشاب  یم  سیلیس  يدایز  ردقم  ياراد  نوچ  بسا  مد  تسا .  هتفر  راکب  نیچ  اپورا و  رد  یئوراد  هایگ  ناونعب  تسا و  هتـشاد  دوجو 

دوش و یم  رهاـظ  راـهب  لـئاوار  تسا و د  زمرق  گـنرب  هک  يا  هقاـس   . درد ییاوه  هقاـس  عون  ود  بسا  مد  تسا .  فوعم  زین   Silica سیلی
تاعافترا ایسآ و  اپورا ،  ياهروشک  رد  بسا  مد  درد .  یبط  فرصم  دنک و  یم  دشر  نآ  زا  دعب  هدوب و  زبس  گنرب  هک  ازان  هقاس  يرگید 
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کلام دیسا  کیئویل  دیسا  کیلیس ،  لاس  دیسا  ياراد  بسا  مد  هایگ  : ییایمیـش تابیکرت  دیور - . یم  وردوخ  روطب  ناریا  لامـش  ایلامیه و 
 ، یبرچ ینیزر ،  هدام  کی  خـلت ،  هدام  کی  کین ،  یتوکا  نوفلوس ،  لیتم  يد  کیت ،  سیوکا  دیـسا  نینوت ،  سیوکا  کیلازگا ،  دیـسا 

رایـسب ردقم  بسا  مد  هک  دهد  یم  ناشن  ددعتم  تاشیامزآ  دـشاب  یم  سیلیـس  دودـح 70 )% رد   ) يدایزردـقم ياراد  نینچمه  نینوپاس و 
يارب نآ  سرپمک  -2 دـینک .  هرغرغ  ار  بسا  مد  هدـناشوج  ولگ  مور  درد و  ولگ  عـفر  ارب ي  - 1 یئوراد : صاوخ  دراد - .  زین  ـالط  یمک 

 . دیئوشب بسا  مد  هدناشوج  اب  ار  دوخ  نامشچ  مشچ  باهتلا  نامرد  يارب  -3 تسا .  دیفم  لصافم  مور  زورترآ و  ياهدرد  ندرک  فرطرب 
هایگ زا  يروخ  ابرم  قشاق  کی  هدرک :  مد  هدافتـسا : زرط  دـیهد - .  ماـیتلا  بسا  مد  سرپمک  اـب  ار  ندـب  اـیه  تمـسق  یگدروخ  برـض  -4
کی رد  ار  کشخ  هایگ  مرگ  ردقم 80-100  هدناشوج :  دـینک .  مد  هقیقد  تدـم 10  يارب  هتخیر و  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  ار  کشخ 

 . دیـشونب اذغ  ره  زا  لبق  ناجنف  کی  ردقمب  هدرک و  فاص  ارنآ  سپـس  دشوجب  تعاسمین  تدـم  يارب  دـیراذگب  هتخیر و  شوج  بآ  رتیل 
ناکت ارنآ  زور  ره  هتبلا  دـنامب  دـیراذگب  هتفه  ود  تدـمب  هتخیر و  دیفـس  بارـش  رتیل  کی  رد  ار  کشخ  هایگ  مرگ   30 بـسا :  مد  بارش 

و دشاب .  یم  اتـشان  حیـص  ناویل  کی  نآ  فرـصم  ردقم  دینک .  يردهگن  تسبرد  هشیـش  رد  هدرک و  فاص  ارنآ  تدم  نیا  زا  سپ  دـیهد 
 : بسا مد  درگ  درک .  هدافتسا  ناوت  یم  زین  اه  مخز  يوشتسش  يارب  بارش  نیا  زا  دوش .  یم  هدافتـسا  يزیرنوخ  ندروآ  دنب  يارب  الومعم 

تارـضم تسا - .  اذغ  ره  از  لبق  مرگ  کی  ردوپ  فرـصم  ردقم  دـیاراد .  ردوپ  روصب  ات  دـیزیرب  یقرب  بایـسآ  رد  ار  هدـش  کشخ  هایگ 
رد لالتخا  هدعم و  یتحاران  ثعاب  تسا  نکمم  زنی  نآ  دایز  فرصم  ردقم  دننک  فرصم  هلماح  نانز  لاسدرخ و  لافطا  دیابن  ار  هایگ  نیا  :

 . دوش لاهسا  مضه و  هاگتسد 

افوز هایگ 

ات 60 نآ  عافترا  هک  بعـشنم  ياه  هقاس  اب  ایاپ  تسا  يا  هچتخرد  افوز  یـسانش  هایگ  تایلک   - Hyssopus Officinalis یملع :  مان 
، کچوک نآ  ياهگرب  دـیور .  یم  يوروش  هیکرت و   ، دـنه ناریا ،  اپورا ، بونج  یحاون  رد  وردوخ  تلاحب  هاـیگ  نیا  دـسر  یم  رتمیتناـس 
 . دوش یم  رهاظ  هقاس  ياهتنا  رد  هک  دنا  دیفـس  یهاگ  یبآ و  نآ  ياهلگ   . دشاب یم  رطعم  رایـسب  هک  تسا  گنرزبس  زیت و  كون  رد ،  طخ 

نیپوسیه ماـنب  دراد  دوـجو  نآ  رد  هک  ییایمیـش  يا  هداـم  دـشاب .  یم  عوـبطم  دـنت و  یمعط  ياراد  اـفوز  ياـهگرب  ییایمیـش : تاـبیکرت  - 
کـشخ مرگ و  ناریا  میدق  بط  رظن  زا  افوز  : یئوراد صاوخ  دراد - .  دوجو  سناسا  دـصرد  دودـح ي  نینچمه  افوز  رد  تسا .  فورعم 

خفن دنک 5) یم  تیوقت  ار  هدعم  تسا 4) روآ  طلخ  تسا 3) هنیس  هدننک  مرن  (2 دنک .  یم  فرطرب  ار  يویر  ياه  یتحاران  هفرس و  تسا 1)
ینوخ مک  عفر  يارب  دنک 9) یم  دایز  ار  اهتشا  تسا 8) مسآ  ياوادم  يارب  يدیفم  يوراد  تسا 7) روآ  راردا  دنک 6) یم  فرطرب  ار  مکش 

يور هدرک و  هل  ار  افوز  ياـهگرب  مخز  ماـیتلا  يارب  (12 تسا دیفم  عرـص  نامرد  يارب  دنک 11) یم  فرطرب  ار  یگدرـسفا  تسا 10) دیفم 
زا میدق  رد  (14 دننک .  هدافتـسا  افوز  هدرک  مد  زا  دیاب  دننز  یم  لاخ  بت  هکیناسک  تسا و  دـیفم  لاخ  بت  نامرد  يارب  (13 دیراذگب مخز 

رادقم هدرک :  مد  هدافتسا : زرط  درک - . مارآ  افوز  سرپمک  اب  ناوت  یم  ار  یگتسکش  درد  (15 دندرک .  یم  هدافتسا  نینج  طقس  يارب  افوز 
هدرک مد  نیا  فرـصم  ردقم  دـینک .  مد  هقیقد  تدـمب 15  هتخیر و  شوج  بآ  رتیل  کی  رد  ار  افوز  رادـلگ  ياـه  هخاـشو  گرب  مرگ  5 0

هدرک و ردو  شوجبآ  رتیل  کی  رد  ار  افوز  رادـلگ  ياه  هخاشرـس  گرب و  مرگ  رادقم 50  هدـناشوج :  تسا .  زور  رد  راب  هس  ناجنف  کی 
زا دـیناوت  یم  ار  روطنت  نیا  اـفوز :  روطنت  دـینک .  هدافتـسا  سرپمک  يارب  ار  هدـناشوج  نیا  دـشوجب  یمارآـب  دـیراذگب  تعاـسمین  تدـمب 
بآ اب  طولخم  زور  رد  راب  هس  هرطق   10-5 نآ فرصم  ردقم  دینک .  يردیرخ  اه  هناخوراد  زا  یخرب  ای  ییوراد و  ناهایگ  ياههاگـشورف 
دیاب هلماح  نانز  نیاربنب  درد  نینج  طقس  رثا  نوچ  نینچمه  تسا و  رـضم  دبک  يارب  هایگ  نیا  هزادنا  زا  شیب  فرـصم   : تارـضم تسا - . 

 . دننک زیهرپ  نآ  ندروخ  زا 
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بانع

نیا زا  یعون  دـسر  یم  رتـم  ات 8  نآ  عاـفترا  هک  تسا  یتخرد  باـنع  یـسانش  هاـیگ  تاـیلک   - Zizyphus jujuba Mill یملع ماـن 
رد نآ  تشک  تسا  ریـسمرگ  قطاـنم  یموب  باـنع  دور .  یم  ـالاب  جوعم  جـک و  تروصب  رگید  یعون  تسا و  کـیراب  میقتـسم و  تخرد 
 . تسا راد  هنادـند  بوانتم و  فافـش  ابیز ،  کچوک ،  تخرد  نیا  ياهگرب  دراد .  جاور  هنارتیدـم  یحاون  اپورا و  بونج   ، اـقیرفآ لاـمش 

غرم مخت  لکـشب  زمرق و  گنرب  دوش  یم  هدـیمان  بانع  هک  تخرد  نیا  هویم  دـشاب . یم  درز  هب  لیام  زبس  گـنرب  کـچوک و  نآ  ياـهلگ 
 ، ینیئتورپ داوم  دودح 5 % ناوارف ف  باعل  ياراد  بانع  : ییایمیش تابیکرت  تسا -  نیریـش  یمک  بانع  معط  تسا .  هتـسه  کی  يارادو 

کیتاموف يز  يز  دیسا  کیف و  يز  يز  دیـسا  بانع  بوچ  یبآ  هراصع  رد  دشاب . یم  حالما  نیماتیو C و  يدایز  ردقم  يدنق و  داوم  %4
تـسا درـس  یمک  بانع  هک  تشاد  داقتعا  انیـس  یلع  وبا  هتبلا  تسا .  لدتعم  ناریا  میدق  بط  رظن  زا  بانع  : یئوراد صاوخ  دراد - . دوجو 

یم دایز  ار  راردا  دیناشوجب 3) ریش  ای  بآ و  اب  ارنآ  رگا  اصوصخم  تسا  نیلم  تسا 2) هنیس  هدننک  مرن  دایز  باعل  نتشاد  لیلدب  بانع  (1.
دنک یم  فرطرب  ار  یباوخیب  تسا و  روآ  باوـخ  (7 تسا هفرس  دض  دـنک 6) یم  زیمت  ار  نوخ  تسا 5) باصعا  هدـننک  مارآ  بانع  (4 دنک

ياهمخز مایتلا  هجلاعم و  يارب  (10 دنک یم  فرطرب  ار  سفن  یگنتو  مسآ  تسا 9) لاهـسا  دض  يوراد  بانع  تخرد  تسوپ  هدناشوج  (8
یم فرطرب  ار  دـیدش  یگتـسخ  تسا 12) ورآ  باوـخ  باـنع  هتـسه  (11 دیـشاپب .  اـهنآ  يور  ار  باـنع  هدـش  کـشخ  هـشیر  درگ  هـنهک 
درد هفرـس و  يارب  بانع  هدناشوج  دنک 15) یم  فرطرب  ار  ادـص  یگتفرگ  بانع  هدـناشوج  دنک 14) یم  دایز  ار  رـس  يوم  دـشر  (13 دنک

ار هظفاح  دنک 18) یم  تیوقت  ار  همـضاه  هاگتـسد  دـیلامب 17) مشچ  هب  ار  باـنع  مـشچ ،  مرو  ندرک  فرطرب  يارب  تسا 16) دـیفم  هنیس 
بانع هدرک  مد  ناجنف  کی  دینک  یم  هیرگ  هدرک و  ینیگمغ  ساسحا  هک  هاگره  (20 دنک یم  فرطرب  ار  ییاهتشا  مک  (19 دنک یم  تیوقت 

50 بانع :  هدناشوج  هدافتـسا : زرط  دـیروخب -.  وهاک  اب  ار  بانع  بآ  ناطرـس  نامرد  يارب  هرخالاب  21)و  دورآ یم  امـش  ياهبل  هب  دنخبل 
وج مرگ  اب 25  ار  بانع  هناد   14 وج :  بانع و  هدـناشوج  دوش . موس  ود  نآ  مجح  ات  دـیناشوجب  هتخیر و  بآ  رتیل  کی  رد  ار  بانع  مرگ 
نیا دـنامب .  یقاب  ّبآ  رتیل  دوش و 1/5 هتفکـش  حالطـصاب  وج  ات  دیناشوجب  ردـقنآ  هتخیر و  بآ  رتیل  رد 2  هدرک و  طولخم  هدـنک  تسوپ 
زیوم هناد  اب 30  ار  بانع  هناد  دادعت 20  بانع :  هدرک  سیخ  دیشونب .  دیرادرب و  ارنآ  يور  سپس  دوش .  نیشن  هت  ات  دیراذگب  ار  هدناشوج 
فاص ارنآ  سپـس  دنامب  حبـص  ات  دیراذگب  دینک و  سیخ  بآ  رتیل  مین  رد  هشفنب  رادـلگ  هخاش  مرگ  ناتسپس و 17  هناد  هتفرگ و 30  هناد 

 . - دیشونب هدرک و  هفاضا  نآ  هب  بالگ  يردق  سپس  دوش  لح  الماک  ات  دینک  طولخم  نیبجنرت  مرگ  تشخ و 50  ریش  مرگ  اب 50  هدرک و 
بانع انمض  دنروخب .  زیوم  رکش و  اب  ار  بانع  دیاب  صاخشا  هنوگنیا  دنک .  یم  خفن  زاگ و  دیلوت  جازم  درس  صاخشا  رد  بانع   : تارضم

 . دوش هدروخ  لسع  دننام  كرحم  ياهاذغ  اب  دیاب  نیاربانب  دنک  یم  مک  ار  یسنج  يورین 

ایبول

رودـب هک  هدـنور  الا  بو  یفلع  تالوقب ،  هریت  زا  تسا  یهایگ  ایبول  یـسانش  هایگ  تاـیلک  - Phasaeolous vulgaris یملع :  ماـن 
دشاب یم  بلق  لکشب  هچگرب  هس  لماش  هک  تسا  زیت  كون  گرزب و  نهپ ،  گنر ،  زبس  نآ  ياهگرب  دچیپ .  یم  رگید  ناهایگ  ناتخرد و 

هناد تسوپ و  زا   . دراد رارق  نآ  رد  ایبول  ياه  هناد  هک  تسا  دـننام  فالغ  کیراب و  نآ  هویم  شفنب و  ای  درز  هب  لیام  دیفـس  نآ  ياـهلگ  . 
هناد دوش  یم  تفـس  فلغ  تسوپ  هکیماگنه  یلو  تسا  فورعم  زبس  يایبول  مانب  هک  دوشیم  هدافتـسا  تسا  زبس  ایبول  هکیماگنه  ایبول  ياه 

رد : ییایمیش تابیکرت  دریگ - .  یم  رارق  ییاذغ  هدافتسا  دروم  دشاب  یم  دیفـس  ای  زمرق  گنرب  هک  کشخ  يایبول  تروصب  نآ  لخاد  ياه 
مرگ یلیم  میدس 4  مرگ   4/5 يا هتساشن  داوممرگ  یبرچمرگ 0/2   1/6 نیئتورپ مرگ  بآ 92  تسا  دوجوم  ریز  داوم  زبس  يایبول  مرگ  دـص 
مرگ یلیم  نیماتیو ب 1 0/16  دحاو  نیماتیو آ 540  مرگ  یلیم  نهآ 0/6 مرگ  یلیم  رفسف 35  مرگ  یلیم   50 میسلک مرگ  یلیم   150 میساتپ

ییوراد تاعالطا  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1869زکرم  هحفص 1059 

http://www.ghaemiyeh.com


دص ردمرگ   1/5 زراکاس مرگ  یلیم   0/75 تیزونیا مرگ  یلیم  نیماـتیو ث15  مرگ  یلیم  نیماـتیو ب 30/5  مرگ  یلیم  ب 2 0/1  نیماتیو 
میسلک 130 مرگ  میساتپ 1  مرگ  یلیم   15 میدسمرگ یبرچ 1/5  مرگ   22 نیئتورپ مرگ  بآ 10  تسا  دوجوم  ریز  داوم  کشخ  يایبول  مرگ 

نیماتیو مرگ  یلیم  نیماتیو ب 2 0/2  مرگ  یلیم  نیماتیودحاو ب 1 0/55  نیماتیو آ 20  مرگ  یلیم   7 نهآ مرگ  یلیم   420 رفسفمرگ یلیم 
مرگ و ناریا  میدق  بط  رظن  زا  زمرق  ایبول  : یئوراد صاوخ  دشاب - .  یم  نیئوت  نالآ  مانب  يا  هدام  يارادیبول  ياهگرب  مرگ  یلیم  ب 3 2/4 

تسا يراردا  هاگتسد  ياهیرامیب  هدننک  نامرد  دنک 2) یم  دایز  ار  راردا  مجح  تسا و  روآ  راردا  تسا 1) لدتعم  دیفس  يایبول  تسا و  رت 
تـسا بلق  يوقم  زبس  ياـیبول  دزاـس 6) یم  جراـخ  ندـب  زا  ار  بآ  (5 دنک یم  مرن  ار  هـیر  هنیــس و  (4 دنک یم  فرطرب  ار  هـیلک  گنـس  (3

عفر يارب  (11 تسا ناطرـس  دض  دروآ 10) یم  نیئاـپ  ار  نوـخ  لورتـسلک  تسا 9) روآ  هدـعاق  دـنک 8) یم  کـیرحت  ار  یـسنج  يورین  (7
ار تسوبی  (14 دروآ یم  نیئاپ  ار  نوخ  راشف  (13 دنک یم  زیمت  ار  اه  هدور  فایلا  يدایزردقم  نتشاد  لیلدب  تسا 12) دیفم  یبلق  ياهیرامیب 

زرط دـهد - .  مایتلا  ار  اـهنآ  اـت  دـیراذگب  اـمزگا  ياـهمخز  يور  هدرک و  رمیخ  ار  اـیبول  رد  یحراـخ  لامعتـسا  رد  دـنک 15) یم  فرطرب 
فاص ارنآ  سپـس  دـشوجب  هقیقد  هد  دـیراذگب  هتخیر و  شوج  بآ  رتیل  کـی  رد  ار  کـشخ  ياـیبول  مرگ  ردقم 30  هدناشوج :  هدافتـسا :
کی ردـقمب  دوش و  مرن  هتخپ و  الماک  ات  دـیناشوجب  هتخیر و  بآ  رد  ار  ایبول  هتخپ :  يایبول   . دیـشونب اذـغ  ره  زا  لبق  ناجنف  کـی  هدرک و 

رظن زا  ایبول :  پوس  درک .  فرـصم  ومیلبآ  نوتیز و  لدرخ ،  اب  ار  اـیبول  ناوت  یم  هدـعم  خـفن  زا  يریگولج  يارب  دـیروخب  زور  رد  ناـجنف 
نتـشاد تلعب  ایبول   : تارـضم دـیزپب - .  جـیوه  زینـشگ و  يرفعج و  اب  ار  اـیبول  پوس  تسا .  دـیفم  رایـسب  فاـیلا  ینیئتورپ و  داوم  نتـشاد 

زاگ هکنیا  لیلدب  ایبول  انمـض  تسین .  بسانم  تسالاب  ناشنوخ  کیروا  دیـسا  هدوب و  سرقن  يرامیب  هب  التبم  هک  یـصاخاش  يارب  نئیتورپ 
نیدـب درک .  مضه  لباقارنآ  بسانم  تخپ  هقیرط  اب  نینچمه  دوش و  هدافتـسا  مک  ردـقمب  دـیاب  دـنک  یم  دـیلوت  هدور  هدـعم و  رد  يداـیز 

هزات بآ  هتخیر  رود  ارنآ  بآ  سپس  دروخب  سیخ  دیراذگب  تعاس  دنچ  تدمب  هتخیر و  مرگ  بآ  رد  نتـسش  زا  دعب  ار  ایبول  دیاب  روظنم 
 . دیزپب دیزیرب و  نآ  يور 

دنب تفه  فلع 

لوط هک  هدیباوخ  هقاس  ياراد  هلاسکی و  تسا  یهایگ  دنب  تفه  فلع  یـسانش  هایگ  تایلک  - Polygonum aviculare یملع :  مان 
رثکا رد  هاـیگ  نیا  تسا .  یتروص  گـنرب  کـچوک و  زیر و  نآ  ياـهلگ  زیت و  كون  زیر ،  نآ  ياـهگرب  دـسر .  یم  رتمیتناـس  هب 50  نآ 

مه زاب  دوش  لامدگل  رگا  یتح  هکیروطب  تسا .  مواقم  رایسب  یجراخ  لماوع  لباقم  رد  دیور و  یم  اکیرمآ  اقیرفآ و  اپورا و  ایسآ  یحاون 
یم اه  گنـس  هتخت  نیب  رد و  هیاس  قطانم  اه  هبارخ  كورتم و  یـضارا  اه ،  هداج  رانک  اـهرازنمچ  رد  دـنب  تفه  فلع  تسا .  هتفرن  نیب  زا 

 ، کیلازگا دیـسا  کینولیگوپ ،  دیـسا  ایرد  دـنب  تفه  فلع  ییایمیـش : تابیکرت  دراد -  دوجو  زین  ناریا  طاقن  رثکا  رد  هاـیگ  نیا  دـیور . 
مرگ و ناریا  میدق  بط  رظن  زا  دـنب  تفه  هایگ  : یئوراد صاوخ  دـشاب - یم  ژالیـسوم  يدـنق و  داوم  ینیزر ،  داوم  سناسا ،  دیـسونیبارآ ، 
و مسآ  (3 تـسا دـیفم  يزیرنوخ  ندروآ  دـنب  رد  دور 2) یم  راـکب  ینوـخ  لاهـسا  لاهــسا و  عـفر  يارب  تـسا و  ضباـق  تسا 1 ) کـشخ 

یم فرطرب  ار  گرزب  هدور  مرو  (6 دور یم  راکب  اـمزگا  ندرک  فرطرب  يارب  دروآ 5) یم  نیئاـپ  ار  بت  دنک 4) یم  نامرد  ار  تیـشنورب 
ار دوخ  نوخ  دنق  دنناوت  یم  هایگ  نیا  زا  هدافتـسا  اب  دنتـسه  التبم  دـنق  يرامیب  هب  هکیئاهنآ  تسا 8) دیفم  هنانز  تاحـشرت  عفر  يارب  (7 دنک

تسا دیفم  ءاقـستسا  نامرد  يارب  تسا 11) دـیفم  هدـعم  ياهدرد  عفر  يارب  دزاس 10) یم  جراـخ  ار  هناـثم  هیلک و  گنـس  دـننک 9) لرتنک 
یم لیهـست  ار  اذغ  مضه  هدرک و  فرطرب  ار  خفن  (14 دنک یم  فرطرب  ار  رمک  درد  کیتایس و  درد  (13 تسا رثوم  نرگیم  هجلاعم  رد  (12

هدافتسا هایگ  نیا  سرپمک  زا  مستامر  سرقن و  ياهدرد  نیکست  يارب  دینک 16) هجلاعم  هایگ  نیا  سرپمک  اب  ار  یگتخوس  لوات و  دنک 15)
کشخ هایگ  مرگ  ردقم 30  هدناشوج :  هدافتسا : زرط  دیزیرب -  اه  مخز  يور  ار  هایگ  نیا  درگ  یکرچ ،  ياه  مخز  نامرد  يارب  دینک 17)

ردقم دینک .  طولخم  لسع  ای  رکـشاب و  هدرک  فاص  ارنآ  سپـس  دشوجب  دیراذگب  هقیقد  تدـمب 10  هتخیر و  شوج  بآ  رتیل  کی  رد  ار 
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دیراذگب هتخیر و  بارـش  رتیل  کی  رد  ار  کشخ  هایگ  مرگ  ردقم 40  بارـش :   . تسا زور  رد  راب  هس  ناجنف  کی  هدناشوج  نیا  فرـصم 
هلسلس كرحم  هایگ  نیا   : تارـضم تسا - .  زور  رد  راب  هس  ناجنف  فصن  نآ  فرـصم  ردقم  دینک .  فاص  ارنآ  سپـس  دشوجب و  یمارآب 

دوش جنشت  ثعاب  نآ  زا  دایز  هدافتسا  تسا  نکمم  هدوب و  باصعا 

 ( ردناوال سودوخوطسا ( 

هسنارف بونج  رد  اصوصخم  دیور  یم  دوخ  تلاحب  ایند  طاقن  رتشیب  رد  سودوخوطسا  یـسانش  هایگ  تایلک  - Lavandula یملع :  مان 
سودوخوطـسا دوش .  یم  رهاظ  هفلتخم  عاونا  هب  كاخ  طیم و  طیارـش  هب  هتـسب  دراد و  دوجو  دایز  ردـقم  هب  وتنروت  رد  هنارتیدـم و  قطانم 

. يا هبنپ  دیفـس  ياهکرک  زا  هدیـشوپ  گنر و  زبس  زارد  کیراب ،  لباقتم ،  ياهگرب  اب  رتم  مین  دودح  عافترا  هب  هلاس  نیدـنچ  تسا  یهایگ 
 . تـسا نآ  رادـلگ  ياـه  هخاشرـس  اـهلگ و  هاـیگ ،  نـیا  هدافتـسا  دروـم  تمـسق  دـشاب . یم  هلبنـس  تروـصب  شفنب و  گـنرب  نآ  ياـهلگ 

سناـسا دوـش .  یم  فرـصم  يزاـس  رطع  رد  نآ  عوـبطم  يوـب  تلعب  تسا و  خـلت  نآ  مـعط  درد .  یعوـبطم  رایـسب  يوـب  سودوخوطـسا 
ياراد هک  زبس  هب  لیام  درز  ای  گنردرز  تسا  یعیام  دیآ  یم  تسدب  هایگ  نیا  رادـلگ  ياه  هخاشرـس  لگ و  ریطقت  زا  هک  سودوخوطـسا 

ریظن یتابیکرت  نآ  رد  نینچمه  تسا  لیلانیل  تاتسا  دودح 40 % ياراد  سودوخوطسا  سناسا  ییایمیش : تابیکرت  تسا - .  یعوبطم  يوب 
بط رظن  زا  سودوخوطسا  : یئوراد صاوخ  دراد - .  دوجو  لوبمارژ  دازآ و  لولانیل  کیرلاو ،  دیسا  کینویپورپ و  دیسا  کیریتوب ،  دیـسا 
يارب هتخیر و  مرگ  بآ  ناو  رد  ار  سودوخوطـسا  نغور  هرطق  دـنچ  شمارآ  یگتـسخ و  عفر  يارب  (1 تسا .  کشخ  مرگ و  ناریا  میدـق 

تسا و قرعم  (5 دشاب .  یم  روآ  راردا  (4  . تسا هدعم  يوقم  (3 دنک .  یم  زاب  ار  اه  یگتفرگ  (2 دیشکب .  زارد  نآ  رد  تعاس  عبرکی  تدم 
 . تسا جنـشت  دض  ( 7 دنک .  یم  فرطرب  ار  يدـبک  ياه  يرامیب  دزادـنا و  یم  راکب  ار  دـبک  هدوب و  رب  ارفـص  (6  . دروآ یم  نیئاـپ  ار  بت 

یم فرطرب  ار  هفرس  هنیـس و  ياه  يرامیب  (10 درب .  یم  نیب  زا  ار  هدور  هدـعم و  ياه  مرک  (9 تسا .  بوخ  ندـب  یمومع  تیوقت  يارب  (8
يراجم و ياهیرامیب  عفر  يارب  (13 درک . هدافتسا  هدننک  زیمت  لهسم و  ناونعب  ناوت  یم  نآ  زا  (12  . تسا رثوم  ماکز  هجلاعم  رد  (11 دنک . 
 . دـیروخب بش  ره  هدرک و  طولخم  لـسع  اـب  ارنآ  ردوپ  زا  مرگ  دودح 5  هجیگرـس  هشعر و  ندرک  فرطرب  يارب  (14 تسا .  دـیفم  راردا 

نغور زا  هرطق  کــی  یباوـخیب  عـفر  يارب  (16 دـینک .  هدافتــسا  سودوخوطــسا  هدرک  مد  زا  هظفاـح  تیوـقت  یــشومارف و  عـفر  يارب  (15
يارب (17 دروآ .  یم  امـش  يارب  یعوبطم  باوـخ  دـیهد  رارق  دوـخ  شلاـب  لـخاد  ارنآ  دـیناکچب و  هبنپ  هکت  کـی  يور  ار  سودوخوطـسا 

هدافتـسا هایگ  نیا  زا  دور  یم  باوخ  امـش  ياـپ  تسد و  رگا  (18 دیـشونب .  سودوخوطـسا  هدرک  مد  زور  ره  هودـنا  مغ و  ندرک  فرطرب 
تلاح عفر  يارب  (21 دـنک .  یم  فرطرب  ار  يدرز  (20 دیشونب .  سودوخوطـسا  هدرک  مد  ندب  ندروآ  بآ  زا  يریگـشیپ  يارب  (19 دینک . 

 . تسا دـیفم  باصعا  فعـض  هجلاعم  يارب  (23 دـنک .  یم  نامرد  ار  هفرطکی  ياهدردرـس  دردرـس و  (22 تسا .  دـیفم  هجیگرـس  عوهت و 
 . دینک هدافتسا  هایگ  نیا  زا  دیناوت  یم  هنانز  تاحـشرت  عفر  يارب  (26 دـنک .  یم  فرطرب  ار  مسآ  ( 25 درب .  یم  نیب  زا  ار  بـلق  شپط  (24
مد زا  ناـجنف  کـی  اـی  هتخیر و  مرگ  مین  بآ  ناویل  کـی  رد  ار  سودوخوطـسا  سناـسا  هرطق  کـی  همـضاه  ءوس  هدرک  فرطرب  يارب  (27

وـضع يور  رب  ارنآ  سرپمک  روظنم  نیا  يارب  تسا .  سرقن  زورترآ و  مسیتامر ،  هدـنک  نامرد  سودوخوطـسا  (28 دیـشونب .  ار  نآ  هدرک 
نآ اب  ار  كاندرد  وضع  هدرک و  طولخم  نوتیز  نغور  ای  ماداب و  نغور  قشاـق  کـی  اـب  ارنآ  نغور  هرطق  هکنیا 2  ای  دـیراذگب و  رظن  دروم 

نامرد يارب  (30 دـینک .  فرطرب  دـیا  هدرک  لح  لکلا  رد  هک  سودوخوطـسا  سناـسا  ندـیلام  اـب  ار  هنهک  ياـه  مخز  (29 دـیهد .  ژاسام 
هنیـس و هدرک و  طولخم  نوتیز  نغور  ای  ماداب و  نغور  يروخ  اذـغ  قشاق  کی  اب  ار  سودوخوطـسا  نغور  هرطق  ات 3  يویر 2  ياهیرامیب 

ندرک فرطرب  يارب  (32 دشخب .  یم  مایتلا  هدرک و  ینوفع  دض  ار  اه  مخز  سودوخوطـسا  دامپ  ندیلام  ( 31 دیهد .  ژاسام  ار  رامیب  تشپ 
اوـه رد  ار  یعوـبطم  رطع  دـشوجب  یمارآ  هب  دـیراذگب  هتخیر و  بآ  رد  ار  سودوخوطـسا  نغور  هرطق  دـنچ  لزنم  رد  بساـنتمان  ياـهوب 

طولخم بیطلا  لبنس  ردوپ  يروخیاچ  قشاق  کی  اب  ار  سودوخوطسا  ردوپ  يروخیاچ  قشاق  کی  یباوخیب  عفر  يارب  (33  . دنک یم  شخپ 
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ات دـینک  لیم  باوختخرب  نتفر  زا  لبق  تعاس  کی  ار  هدرک  مد  نیا  دـینک .  مد  هقیقد  تدـمب 10  هتخیر و  شوجبآ  ناویل  کی  رد  هدرک و 
کی رد  ار  هایگ  نیا  لگ  ای  رادلگ و  هخاشرـس  مرگ  دودح 5  سودوخوطسا :  هدرک  مد  ( 1 هدافتسا : زرط  دوش - .  فرطرب  امـش  یباوخیب 

30 سودوخوطسا :  سرپمک  (2 تسا .  زور  رد  ناجنف  هدرک 3-4  مد  نیا  فرصم  ردقم  دینک .  مد  هقیقد  تدمب 10  هتخیر و  شوجبآ  رتیل 
نغور سناـسا و  (3 دـینک .  مد  هـقیقد  تدـمب 10  هدرک و  طولخم  شوـجبآ  رتـیل  کـی  اـب  ار  هاـیگ  نیا  رادـلگ  هخاشرـس  اـی  لـگ و  مرگ 

اب ارنآ  زا  هرطق  کی  فرـصم  يارب  دـینک  هیهت  اه  هناخوراد  زا  یخرب  ای  ییوراد و  ناهایگ  ياههاگـشورف  زا  دـیناوت  یم  ار  سودوخوطـسا 
کی ای  دـنق و  هبح  کی  يور  ارنآ  هرطق  کی  ای  و  دـینک .  هدافتـسا  ژاسام  يارب  هدرک و  طولخم  نوتیز  نغور  ای  ماداب و  نغور  قشاق  کی 
طقف دننک .  هدافتـسا  نآ  زا  دـنناوت  یم  همه  هک  ررـض  یب  تسا  یهایگ  سودوخوطـسا   : تارـضم دـیروخب - .  هدرک  طولخم  لسع  قشاق 

 . دنروخب اریتک  ای  نیبجنکس  اب  ارنآ  دیاب  صاخشا  هنوگنیا  دوش .  یم  یگتفشآ  ثعاب  تسن و  بوخ  جازم  يوارفص  صاخشا  يارب 

شرت ومیل 

شرت ومیل  صاوخ  رگا  یلو  تساه  هویم  ناطلس  بیس  دنا  هتفگ  هک  دیا  هدینش  امتح  یسانش  هایگ  تایلک   - Citrus limon یملع :  مان 
صاوخ نتشاد  تلعب  شرت  ومیل  : یئوراد صاوخ  تسا - .  شرت  ومیل  اه  هویم  ناطلس  هک  درک  دیهاوخ  لوبق  انئمطم  میرامشب  امش  يارب  ار 

یفاک دیـشونب  نآ  زا  دیـسرت  یم  دیتسه و  كوکـشم  یندـیماشآ  بآ  هب  اهترفاسم  رد  رگا  یتح  تسا .  يوق  هدـننک  ینوفع  دـض  يدیـسا 
هکیناسک درب  یم  نیب  زا  ار  بآ  رد  دوجوم  ياهبرکیم  هدرک و  هزیلرتسا  الماک  بآ ر ا  دیزیرب .  نآ  رد  ار  شرت  ومیل  بآ  هرطق  دـنچ  تسا 

دنیامن هفاضا  نآب  لسع  یمک  ردقم  دننک و  طولخم  بآ  ناویل  کی  اب  ار  شرت  ومیل  بآ  اتـشان  حبـص  رگا  دننک  رغال  ار  دوخ  دنهاوخ  یم 
زا هک  تسا  نآ  میـسلک  نیرتهب  دش .  دنهاوخ  تحار  یفاضا  ياهیبرچ  رـش  زا  بیترت  نیدب  دش و  دنهاوخن  هنـسرگ  رهظ  ات  دنـشونب  ارنآ  و 
نآ يور  دیراذگب و  ناویل  کی  رد  هتسش و  زیمت  ار  غرم  مخت  کی  یعیبط  میسلک  هیهت  يارب  دننک .  یم  هیهت  ومیل  بآ  غرم و  مخت  تسوپ 

ياراد هک  ار  ومیل  بآ  هدروآ و  رد  ار  غرم  مخت  سپس  دیراذگب  یکنخ  ياج  رد  تعاس  هس  ود  ندم  ارنآ  دیزیرب و  ار  شرت  ومسل  کی  ّآ 
مرن نآ  تسوپ  هک  مه  غرم  مخت  زا  دیـشونب  هدرک  نییـش  رکـش  ای  لسع  اب  ای  هتخیر و  دالاس  يور  دـیناوت  یم  تسا  میـسلک  يدایز  ردـقم 
مین بآ  رد  ار  شرت  ومیل  بآ  يروخیاچ  قشاق  کی  تسا .  شرت  ومیل  وراد  نیرتهب  درد  ولگ  يارب  دینک .  هدافتـسا  زونه  دیناوت  یم  هدـش 
بآ عرطق  دنچ  تسا  یفاک  ماکز  ینیب و  یگتفرگ  يارب  درک .  دهاوخ  فطررب  ار  درد  ولگ  ولگ و  مرو  دینک  هرغرغ  نآ  اب  دـیزیرب و  مرگ 

تسوپ و اب  ار  شرت  ومیل  کی  دیاب  هدور  هدـعم و  مک  عفر  يارب  دـیناکچب .  ینیب  رد  هدرک و  طولخم  بآ  يروخیاچ  قشاق  کی  اب  ار  ومیل 
يارب دیـشون .  باوخ  زا  لبق  تعاـس  کـی  تدـمب  هدـک و  طولخم  لـسع  قشاـق  کـی  درـس و  بآ  ناویل  کـی  اـب  ارنآ  دـینک و  هل  هتـسه 

ار غاـمد  نوخ  دـیراذگب  ینیب  خاروـس  رد  هدرک و  وـمیل  هب آ ب  هتـشغآ  ار  هبنپ  هکت  کـی  هک  تسا  یفاـک  ینیب  يزیرنوـخ  زا  يریگوـلج 
هک بیترت  نیدب  تسا .  کمن  ومیل و  بآ  اب  نآ  نامرد  دراد  دوجو  گنر  زمرق  شوج  هکل و  امش  تروص  رد  رگا  درک .  دهاوخ  فرطرب 

يارب وراد  نیرتـهب   . دـنک یم  فرطرب  ار  اـهوشج  اـه و  هکل  دـیلامب  دوخ  تروص  يور  هبنپ  اـب  ارنآ  دـینزب و  کـمن  ومیل  بآ  يردـقم  رد 
دوخ ياهتـسدب  دـینک و  طولخم  يواـسم  تبـسن  هب  ار  نیرـسیلگ  ومیل و  بآ  تسا .  ومیل  نیریـسیلگ و آ ب  طولخم  امـش  تسد  تسوـپ 

ژاسام ومیل  اب آ ب  ار  دوخ  ياهتسد  یگدز  امرـس  زا  يریگولج  يارب  ناتـسمز  رد  دوش .  یم  فاص  اهتـسد  تسوپ  ردقچ  هک  دینیبب  دیلابم 
 . تسا هدشن  نایب  نآ  يارب  یصاخ  تارضم  تارضم :  دنک - . یم  عفد  زین  ار  هیلک  ياهگنس  ومیل  بآ  ندروخ  دیهد . 

سدع

ایند طاقن  رثکا  رد  مایالا  میدـق  زا  هک  تسا  تابوبح  زا  یکی  سدـع  یـسانش  هایگ  تاـیلک   - Lens culinaris medic یملع :  ماـن 
نیئتورپ ردقم  رظن  زا  سدـع  تسا .  هتـشاد  دوجو  زین  خـیرات  زا  لبق  یتح  سدـع  هک  دـنراد  داقتعا  ناسانـش  هیگ  تسا .  هدـش  یم  تشک 
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زا 30 شیب  نآ  عافترا  هک  هلاسکی  تسا  یهایگ  سدع   . دراد نیئتورپ  سدع  زا  رتشیب  ایوس  يایبول  طقف  ناهایگ  نیبرد  تسا و  یغ  رایـسب 
ياراد دیفـس و  گنر  سدع  ياهلگ  درد .  رارق  کچیپ  نآ  ياهتنا  رد  هک  دشاب  یم  هچگرب  ات 14  ياراد 6  نآ  ياهگرب  تسین .  رتمیتناس 

عون ود  سدع  دراد .  دوجو  سدـع  ات 3  فـالغ 1  ره  رد  ـالومعم  تسا و  یکچوک  فـالغ  نآ  هویم  تسا .  شفنب  گـنر  هب  ییاـه  هگر 
هناد هک  زمرق  سدع  ای  زیر  سدع  (2 تسا .  درز  هب  لیام  زبس  نآ  گنر  تسا و  تشرد  اتبنس  درگ و  نآ  هناد  هک  یمـسر  سدع  (1 تسا : 

دوجوم داوم  دشاب .  یم   B هورگ ياه  نیماتیو  نیئتورپ و  ینغ  عبنم  سدع  : ییایمیـش تابیکرت  دشاب - .  یم  زمرق  گنر  هب  زیر و  نآ  ياه 
رفسف مرگ  یلیم   80 میسلکمرگ  60 يا هتساشن  داوم  مرگ  یبرچمرگ 1  نیئتورپیرلاک 25  يژرنا 340  تسا :  ریز  رارقب  سدع  مرگ  رد 100 

نیماتیومرگ ب2 0/2 یلیم  نیماتیو ب 1 0/4  یللملا  نیب  دـحاو  نیماـتیو آ 600  مرگ  یلیم  میساتپ 8  مرگ  یلیم  نهآ 7  مرگ  یلیم   380
تسا و کشخ  لدتعم و  ناریا  میدـق  بط  رظن  زا  سدـع  : یئوراد صاوخ  مرگ -  یلیم  کینسرآ 1  مرگ  یلیم  نیماتیومرگ ب 3 2  یلیم 
 . تسا ضباق  سدـع  دوخ  مرگ و  سدـع  تسوپ  ینعی  دـشاب .  یم  رگیدـکی  داضتم  تارثا  ياراد  نآ  هناد  تسوپ و  ناـهایگ  رگید  دـننام 

یندـب ياهراک  يارب  ار  مزال  يژرنا  تسا و  لماک  ياذـغ  کی  سدـع  دـشاب .  یم  لاهـسا  دـض  نآ  زغم  نیلم و  نآ  تسوپ  رگید  ترابعب 
نآ زا  دیاب  امتح  هردیش  ناردام  تسا و  ریـش  تاحـشرت  هدننک  دایز  سدع  (1 تـسا ریز  صاوخ  ياراد  سدع   . دنک یم  نیمات  ناسنا  يارب 
ولگ ناهد و  ياه  مخز  نامرد  يارب  (3 دنک .  یم  فرطرب  ار  باهتلا  دیراذگب  بهتلم  تسوپ  يور  دینک و  رد  ار  سدـع  (2  . دننک هدافتسا 

 . دینک لیم  هکرس  اب  ار  هتخپ  سدع  هدعم  زاگ  ندرک  فرطرب  هدعم و  تیوقت  يارب  (4 دینک .  هرغرغ  ارنآ  بآ  هتخپ و  ار  سدع  يرتفید  و 
امرـس تلعب  هک  اپ  تسد و  كرت  يارب  هکرـس  اب  سدـع  رد  داـمپ  (6 تساذـغ . نیرتهب  تهاقن  نارود  يارب  ماداب  نغور  اـب  سدـع  شآ  (5

یتحاران نامرد  رد  هک  تسا  يدایز  باعل  ياراد  نوچ  درک  فرصم  مه  لهسم  ناونعب  ناوت  یم  ار  سدع  (7  . تسا دنمدوس  هدش  ضراع 
درد هک  ییایازم  مامت  اب  سدع   : تارـضم درب -.  راکب  ناوت  یم  زین  مخز  يارب  مهرم  ناونعب  ار  هتخپ  سدـع  (8 تسا .  رثوم  زین  هدور  ياه 
نوخ نایرج  تسا و  ضباق  ایناث  دنک  یم  خفن  دیلوت  تسا و  مضه  رید  الوا  اریز  ددرگ  فارسا  نآ  ندروخ  رد  دوش و  فرـصم  دایز  دیابن 
دروخ هکرس  اب  ماداب و  نغور  ای  دجنک و  نغور  اب  ار  سدع  ضراوع  نیا  زا  يریگولج  يارب  ناوت  یم  هتبلا  دنک .  یم  هتـسهآ  اهگر  رد  ار 

 . تسا شخبنایز  دنراد  هیلک  تیوقت  اصوصخم  هیلک  یتحاران  هکیدارفا  يارب  نیئتورپورکیم  نتشاد  تلعب  سدع  انمض  . 

وهاک

يایـسآو ناتـسودنه  رد  نآ  ءاشنم  تسا  ایند  تاجیزبس  نیرتیمیدق  زا  یکی  وهاک  یـسانش  هایگ  تایلک   - lactuca sativa یملع  مان 
زا لبق  نرق  کی  تسا و  هدش  یم  فرـصم  ناریا  رد  دالیم  زا  لبق  نرق  شـش  زا  هدمآ  تسدب  هک  یکرادم  قبط  وهاک  دـشاب .  یم  يزکرم 

لئاوا زا  هکیروطب  درب  دـیدج  يایند  هب  ار  وهاک  مخت  بملک  فتـسیرک  تسا .  هدوب  نایمور  يارب  یمهم  ياذـغ  هتفای و  هار  مور  هب  دـالیم 
زبس زارد و  نهپ و  ياهگرب  ياراد  هک  هلاسکی  تسا  یهایگ  وهاک  تسا .  هدـش  یم  تشک  اماهاب  یتیئاه و  رد  وهاک  يدالیم  مهدزناپ  نرق 

هک دشاب  یم  عون  دودح 16  دوش  یم  تشک  اکیرمآ  رد  رـضاح  لاح  رد  هک  وهاک  فلتخم  عاونا   . نیریـش یمک  معط  اب  دشاب و  یم  شور 
هک دوش  یم  هدافتسا  دالاس  رد  هک  یلها  یـشرورپ و  يوهاک  -1 دراد :  دوجو  وهاک  هتـسد  ود  هتفرمهیور  دراد  دوجو  لاس  لوط  ماـمت  رد 

يوهاک ای  یـشحو  يوهاک  - 2 تسا .  نآ  مـهم  عاوـنا  زا   Romano Lettuce یناریا  يوهاـک  درگ Head Lettuce و  يوهاک 
ردـقم ياراد  اریز  درادـن  ینادـنچ  ییاذـغ  شزرا  درگ  يوهاـک  تسا .  رتهب  درگ  يوهاـک  زا  ییاذـغ  داوم  رظن  زا  یناریا  يوهاـکوردوخ 
تـسا دوجوم  ریز  داوم  یناریا  يوهاک  مرگ  دص  رد  : ییایمیـش تابیکرت  دنک - .  یم  هدـعم  رد  خـفن  زاگ و  دـیلوت  هک  تسا  فایلا  يدایز 

مرگ یلیم  نـهآ 1/5  مرگ  یلیم  رفـسف 25  مرگ  یلیم   65 میسلکمرگ  0/1 يا هتساشنداوممرگ   1/2 نیئتورپیرلاک يژرنا 18  مرگ  بآ 94  :
مرگ یلیم  نیماتیودـحاو ب 1 0/5  نیماـتیو آ500  مرگ  یلیم  میـساتپ 250  مرگ  یلیم  میدـس 10  مرگ  یلیم  میـسلک 18  مرگ   0/2 یبرچ

0/003 کیلازگا دیسا  مرگ  یلیم   0/02 کینسرا مرگ  یلیم  نیماـتیو ث 10  مرگ  یلیم  نیماـتیو ب 3 0/4  مرگ  یلیم  نیماتیو ب 2 0/08 
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موراکوتکال زا :  دنترابع  وهاک  ییایمیش  داوم  دشاب  یم  سم  روفلوس و  تلابک ،  لکین ،  دننام  یندعم  داوم  ياراد  انمـض  وهاک  مرگ  یلیم 
نکسم روآ و  باوخ  موراک  موتکال  دیسا ،  کین  یسکوس  دیـسا و  کیلام  نیزر ،  موم ،  ردخم )  تسا  يا  هدام  هک   ) Lactucarum

 . دوشیم هدافتسا  مشچ  کمدرم  ندرک  داشگ  يارب  یکشزپ  مشچ  رد  زین  نکـسم و  روآ و  باوخ  يوراد  ناونعب  موراک  موتکال  زا  تسا . 
وهاـک هقاـس  سادـیرت  هیهت  يارب  تسا .  درد  دـض  نکـسم و  هک  دوش  یم  هتفرگ   Thridace سادـیرت مانب  يا  هدام  نینچمه  وهاـک  زا 

نآ ینیمولآ  داوم  ترارح  رثا  رد  ات  هداد  ترارح  سپـس  ار  هریـش  نیا  دـنزاس .  یم  جراخ  راشف  اـب  ارنآ  هریـشو  هدرک  هکت  هکت  ار  هدیـسر 
سادـیرت هک  هداد  ترارح  ءالخ  رد  مک و  ترارح  هجرد  تحت  ار  عیاـم  نیا  دـیآ .  یم  تسدـب  فاـص  یعیاـم  هجیتن  رد  دوش  یم  دـقعنم 

رظن زا  وهاک  وهاـک  هاـیگ  صاوخ  یئوراد -: صاوخ  دروآرد - .  ردوپ  تروصب  درک و  کـشخ  ناوت  یم  ار  عیاـم  نیا  دـیآ .  یم  تسدـب 
تـسا مروت  دض  تسا 3) زاـسنوخ  نهآ  نتـشاد  تلعب  وهاـک  تسا 2) نوخ  هدـننک  زیمت  وهاـک  (1 تـسا بوطرم  درـس و  ناریا  میدـق  بط 

يارب وهاک  ندروخ  تسا 7) روآ  راردا  نیلم و  وهاک  ( 6 تسا دیفم  باصعا  فعض  يارب  وهاک  تسا 5) شخب  مارآ  روآ و  باوخ  وهاک  (4
اهتشا دنروخب  هکرس  ای  نیبجنکـس و  اب  ار  وهاک  رگا  دـنک 9) یم  نامرد  ار  هناثم  راردا و  يراجم  ياه  مخز  وهاک  تسا 8) دیفم  ایلوخیلام 

فرطرب يارب  دنک 13) یم  تیوقت  ار  یسنج  ياوق  وهاک  دهد 12) یم  نیکست  ار  هدعم  درد  دراد 11) جنشت  دض  رثا  وهاک  تسا 10) روآ 
مرو دنروخب 15) هتخپ  يوهاک  دیاب  دوش  دایز  ناشریـش  هک  دنهاوخ  یم  رگا  هردیـش  نانز  دیروخب 14) دیزپب و  ار  وهاک  هنیـس  درد  ندرک 

برخم و وهاک  مخت  تسا 1- کشخ  درـس و  ناریا  میدـق  بط  رظن  زا  وهاک  مخت  وهاک  مخت  صاوخ  دـنک - یم  فرطرب  ار  يوافنل  ددـغ 
يارب وهاک  مخت  ندروخ  تسا 4- دیفم  هنیس  درد  يارب  وهاک  مخت  دنک 3- یم  فرطرب  ار  ماکز  وهاک  مخت  ندروخ  تسا 2- روآ  باوخ 
ضرم نیا  اـت  هنازور )  مرگ  دودح 10  رد  دـنروخب (  وهاک  مخت  دـیاب  دـننک  یم  راردا  هرطق  هرطق  هکیئاهنآ  تسا و  عفان  يراردا  هاگتـسد 

مک ثعاب  وهاک  ندروخ  رد  يور  هدایز  تسین  رـضم  هجوچیهب  هایگ  نیا  دـنیکن  طارفا  وهاـک  ندروخ  رد  رگا   : تارـضم دوش - .  فرطرب 
یم ضراوع  نیا  ندرک  فرطرب  يارب  دوش .  یم  مکـش  خفن  مشچ و  دید  فعـض  هظفاح ،  ندش  مک  یـشومارف و  یـسنج ،  تردـق  ندـش 

 . درک لیم  هریز  سفرک و  عانعن ،  اب  ار  وهاک  ناوت 

Liquorice نایب نیریش 

طاقن رثکا  رد  ناریا  رد  تسا و  هنارتیدـم  قطان  یموب  هایگ  ناـیب  نیریـش  یـسانش  هاـیگ  تاـیلک  - Glycyrrhiza globra یملع :  ماـن 
 . دسر یم  رتم  ود  عافترا  ات  لدتعم  یحاون  رد  هک  رتم  کی  لوطب  يا  هقاس  ياراد  هلاس و  دنچ  تسا  یهایگ  نایب  نیریش  دیور .  یم  روشک 

ماین دننام  نآ  هویم  تسا  درز  دیفس .  شفنب ،  گنرب  نآ  ياهلگ  دشاب .  یم  گنرزبس  ردف و  ياه  هچگرب  يدادعت  زا  بکرم  نآ  ياهگرب 
 . تسا های  سو  ریـس  يا  هوهق  هشیر  تسوپ  دور .  یم  ورف  نیمز  رد  قیمع  یلیخ  روطب  نایب  نیریـش  هشیر  دشاب .  یم  هناد  ات 6  يوتحم 5  و 

نیریـش هکیلاح  رد  درد  میالم  معط  ایناپـسا  نایب  نیریـش  الثم  دـنک .  یم  رییغت  فلتخم  عاوناب  هتـسب  نآ  معط  هدوب و  گـنر  درز  هشیر  زغم 
نیزر و يدیموبلآ  داوم  نیژاراپسآ ،  زوراکاس ،  زکولگ  ياراد  نایب  نیریش  هشیر  : ییایمیـش تابیکرت  تسا -.  خلت  معط  ياراد  نانوی  نایب 

یتیروکل مانب  يا  هدام  نایب  نیریش  رد  دوش .  یم  هدناوخ  نیریسیلگ  تسا  هایگ  نیا  ینیریـش  ثعاب  هک  یلـصا  هدام  دشابیم .  سناسا  یمک 
لدتعم ناریا  میدق  بط  رظم  زا  نایب  نیریش  : یئوراد صاوخ  تسارد - .  ار  تالضع  مساپسا  عفد  تیصاخ  هک  دراد  دوجو  نوکلاچ  یننج 
تیصاخ نیرتمهم  (1 دـنناسر .  یم  شورفب  رتمیتناس  لوط 1/5  رتمیتناـس و  رطق 0/5  هب  کچوک  تاـعطق  تروصب  ار  ناـیب  نیریـش  تسا . 

تـسا هدعم  ناطرـس  هدعم و  مخز  هدننک  نامرد  دوش  یم  هدافتاس  اکیرمآ  اپورا و  ناملآ و  رد  تسا و  هدش  فشک  ادیدج  هک  نایب  نیرش 
لمع نیا  رگا  دیهدب و  ضیرم  هب  اذغ  زا  لبق  يروخ  اذغ  قشاق  کی  ردقمب  زور  ره  هدرک و  هیهت  ار  نایب  نیریـش  تبرـش  روظنم  نیا  يارب 

یم يریگوـلج  يریپ  زا  نآ  ندروـخ  (3 تـسا دیفم  ندـب  یمومع  تیوقت  يارب  (2 دـش .  دـهاوخ  هجلاعم  صخـش  دـینک  رارکت  هام  اـت 4  ار 
نیلم (6  . دوش بوخ  دوز  ات  دیهد  وشتـسش  نایب  نیریـش  ياچ  اب  ار  تسوپ  ياه  لوات  اه و  مخز  تسا 5) رثوم  هنیس  ندرک  مرن  يارب  (4 دنک
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ندرک فرطرب  يارب  تسا 8) روآ  قرع  ردـم و  دـنک 7) یم  مک  ار  تاضابقنا  هک  دـننک  یم  طولخم  رگید  ناهایگ  اب  ارنآ  ـالومعم  تسا و 
ار سفن  یگنت  (11 دنک یم  فرطرب  ار  هدـعم  مرو  دنک 10) یم  فرطرب  ار  هفرـس  (9 دـیکمب .  ار  نایب  نیریـش  هشیر  ناهد  باـهتلا  مخز و 

عفر هدرک و  تیوقت  ار  مشچ  تسا 14) دیفم  مکـش  خفن  ندرب  نیب  زا  يارب  تسا 13) دیفم  همضاه  ءوس  نامرد  يارب  (12 دهد یم  نیکست 
مرگ کی  رکـش و  مرگ  کی  اب  هدرک و  ردوپ  ار  ناـیب  نیریـش  هشیر  مرگ   2 دینک :  هدافتـساریز  لومرف  زا  وظنم  نیا  يارب  دـنک  یم  دردرس 

دیلامب رـس  هب  ار  نایب  نیریـش  ياچ  هروخوم  نامرد  يارب  (15 دـیروخب . زور  ره  هدرک و  سیخ  بآ  رد  ارنآ  سپـس  دـینک  طولخم  هنایزار 
مد هدافتـسا : زرط  دـیراذگب - .  اه  تمـسق  نیا  رد  هدرک و  تسرد  دامپ  نایب  نیریـش  ياه  گرب  زا  اپ  لـغب و  ریز  دـب  يوب  عفر  يارب  (16.

تدم دیراذگب  دیزیرب و  شوج  بآ  رتیل  کی  رد  هدرک و  بایـسآ  ار  نایب  نیریـش  تسوپ  نودـب  هشیر  مرگ  ردقم 50 نایب :  نیریـش  هدرک 
هـتخیر و بآ  مرگ  رد 100  هدرک و  بایـسآ  ار  تسوپ  نودـب  نایب  نیریـش  هشیر  مرگ   20 نایب :  نیریـش  هدناشوج  دـشکب .  مد  هقیقد   10

طولخم بآ  اب  هدرک و  بایـسآ  ار  تسو  پنودب  نایب  نیریـش  هشیر  نایب :  نیریـش  تبرـش   . دنامب یقاب  نآ  موس  ود  هک  دیناشوجب  ردـقنآ 
تارـضم دـیکمب - .  هتـشاذگ و  ناهد  رد  دـیناوت  یم  تابن  بآ  دـننام  نایب :  نیریـش  ياه  هکت  دوش  ظـیلغ  اـت  دـیناشوجب  ردـقنآ  هدرک و 

ینالوط تدم  يارب  يرامیب و  ندرک  فرطرب  يارب  نایب  نیریش  زا  دیهاوخ  یم  رگا  تسا و  رضم  لاحط  يارب  نایب  نیریش  زا  دایز  هدافتسا  :
 . دیروخب اریتک  اب  ارنآ  تسا  رتهب  دینک  هدافتسا 

سانور

اقیرفآ و لامـش  رد  هنارتیدم ،  قطانم  رد  وردوخ  تلاح  هب  هک  تسا  یهایگ  یـسانش  هایگ  تایلک   - Rubia Tinctorum یملع :  مان 
اب سانور  دـسر .  یم  رتم  ود  دودـح  ات  نآ  عافترا  دـشاب و  یم  زیر  ياهراخ  زا  هدبـشوپ  هایگ  نیا  هقاـس  دـیور .  یم  ایـسآ  قطاـنم  یـضعب 
هب هک  هدـبو  زارد  زیت و  كون  یـضیب ،  نآ  ياهگرب  دور .  یم  ـالاب  دبـسچ و  یم  ناـتخرد  راوید و  هب  درد  هک  يزیر  ياـهراخ  زا  هدافتـسا 
نآ هویم  دشاب .  یم  زبس  لیام ه  درز  گنر  هب  کچوک و  سانور  ياهلگ  دـیآ .  یم  نوریب  هقاس  رانک  زا  رتچ  لکـش  هب  یهورگ و  تروص 
یم يا  هناوتـسا  کیراب و  زارد ،  تروص  هب  هریت و  زمرق  گنر  هب  تسا  فورعم  سانور  ماـن  هب  نآ  هشیر  تسا .  هریت  گـنر  هب  یتوشگ و 

يزرگنر يارب  میدق  رد  سانور  هشیر  زا  دوش .  یم  بوسحم  یبط  رظن  زا  هایگ  نیا  مهم  تمـسق  هدوب و  سگ  خلت و  یمعط  ياراد  دشاب . 
يارب هک  دـشاب  یم  نیرازیلآ  ماـن  هب  یگنر  يا  هداـم  ياراد  ساـنور  هـشیر  : ییایمیـش تاـبیکرت  تـسا -.  هدـش  یم  هدافتـسا  خـن  هچراـپ و 

فقوـتم نیرازیلآ  هیهت  يارب  نآ  تشک  دـننک  هیهت  ییایمیـش  هقیرط  هب  ار  هداـم  نیا  دنتـسناوت  هکنیا  زا  دـعب  یلو  تفر  یم  راـکب  يزرگنر 
روآ ارد  تسا 2) ندب  رد  اه  یگتفرگ  هدـننک  زاب  (1 تسا .  کـشخ  مرگ و  ناریا  میدـق  بط  رظن  زا  ساـنور  : یئوراد صاوخ  دـیدرگ - . 
دای زار  ریش  حشرت  (4  . دیهدب رامیب  هب  هدرک و  طولخم  لسع  اب  ارنآ  جـلف  يرامیب  هجلاعم  يارب  (3  . دـنک یم  نامرد  ار  لوبلا  سبح  تسا و 

 . تسا ورآ  هدـعاق  (8 تسا . روآ  اهتـشا  (7 دـنک .  یم  هجلاـعم  ار  تخـس  ياـه  تسوبی  (6 دـنک . یم  عـفر  ار  کیتایـس  درد  (5 دـنک . یم 
یتدم دیزیرب و  مامح  ناو  رد  ارنآ  هدناشوج  هکنیا  ای  درک و  هدافتـسا  دامـض  زا  ناوتیم  روظنم  نیدب  دنک  یم  فرطرب  ار  تسوپ  شراخ  (9

ندب رد  ار  مروت  (12 دنک .  یم  عیرست  ار  هتسکش  ناوختسا  ندروخ  شوج  (11  . دروآ یم  نیئاپ  ار  نوخ  هروا  (10 دینک .  تحارتسا  نآ  رد 
ابرم قشاق  کی  هدرک :  مد  هدافتسا : زرط  دینک - .  هدافتـسا  یتسوپ  ياهیرامیب  عفر  يارب  سانور  هدناشوج  سرپمک  زا   13 درب .  یم  نیب  زا 

فصن نآ  فرـصم  ردقم  دشکب .  مد  هقیقد  تدم 10  هب  دـیراذگب  هتخیر .  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  ار  سانور  هدـش  درخ  هشیر  يروخ 
هقیقد هد  تدـم  يارب  دـیراذگب  هتخیر و  بآ  رتـیل  کـی  ار د  ساـنور  هشیر  مرگ   10 ساـنور :  هدـناشوج  تسا .  زور  رد  راـب  هس  ناـجنف 

هتفگ هک  روطنامه   : تارـضم دـینک - .  تحارتسا  نآ  رد  یتسوپ  ياهیرامیب  عفر  يارب  دـیزیرب و  مامح  ناو  رد  ار  هدیـشوج  نیا  دـشوجب . 
دنک و راردا  رد  نوخ  داجیا  دایز  هدافتـسا  رثا  رد  تسا  نکمم  نیربانب  درب  یم  الاب  ارنآ  راشف  دنک و  یم  دایز  ار  راردا  حـشرت  سانور  دـش 

 . دوش هدروخ  اریتک  اب  سانور  هک  تسا  رتهب  تروصنای  رد 
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هبنا

دنه و هبنا  اشنم  دـسر .  یم  رتم  ات 10  نآ  عافترا  هک  ابیز  تسا  یتخرد  هبنا  یـسانش  هایگ  تایلک   - Mangifera indica یملع :  مان 
 . تسا هتـشاد  دوجو  شیپ  لاس  زا 4000  هبنا  دوش .  یم  تشک  هراح  ییاوتـسا و  قاـنم  ماـمت  رد  نونکا  مه  یلو  دـشاب  یم  همرب  يزلاـم و 

هدـیمان وگنم  ای  هبنا  هک  نآ  هویم  دراد .  دوجو  يا  هشوخ  تروصب  گنر و  زمرق  ای  درز  نآ  ياهلگ  لکـش ،  يا  هزین  تخرد  نیا  ياـهگرب 
ات دسر و  یم  یم  هام  لئاوا  رد  هبنا  تسا .  گرزب  اتبسن  يا  هتـسه  ياراد  هدوب و  نیریـشو  عوبطم  یمعط  ياراد  لکـش و  يوضیب  دوش  یم 
Citric کیرتیس دیـسا   Benzoic Acid کیئوزنب دیـسا  دـننام  يداوم  ياراد  هبنا  : ییایمیـش تابیکرت  تسا -.  دوجوم  ربماتپـس  لـئاوا 

ياراد هبنا  هتسه  دراد .  ننات  % 15 دودح رد  هبنا  دـشاب .  یم  تسا  یگنر  درز  هدام  هک   Puri yellow Dye يرد ولی  يرویپ  Acid و 
بآ 80 يرلاـک  يژرنا 45   : تـسا دوـجوم  ریز  داوـم  هـبنا  مرگ  دـص  رد  تـسا .   Gallic Acid کیلاگ دیـسا  هتـساشن و  داـیز و  یبرچ 

دحاو نیماـتیو آ 3500  مرگ  یلیم  نـهآ 0/15  مرگ  یلیم  رفسف 9  مرگ   6 میسلک مرگ  یبرچمرگ 0/15   0/5 نیئتورپمرگ هتساشنمرگ 12 
:- یئوراد صاوـخ  مرگ -  یلیم  نیماـتیو ث 25  مرگ  یلیم  نیماـتیومرگ ب 30/6  یلیم  نیماـتیو ب 20/35  مرگ  یلیم  ب 10/4  نیماتیو 

مغلب و هدـننک  دـیلوت  سران  هبنا  تسا .  کشخ  درـس و  نآ  سران  کشخ و  مرگ و  ناریا  میدـق  بط  رظن  زا  هدیـسر  هبنا  هبنا  هویم  صاوخ 
تروص گنر  (3 تسا .  یسنج  ياوق  هدننک  تیوقت  هبنا  (2  . تسا ندب  هدننک  تیوقت  هدوب و  يوقم  رایسب  هبنا  (1 دشاب .  یم  ندب  رد  ادوس 

دیسا يدایز  ردقم  ياراد  هبنا  (7 دنک .  یم  فرطرب  ار  تسوبی  (6 تسا .  روآ  راردا  (5  . دنک یم  وبشوخ  ار  ناهد  (4 دنک .  یم  ناشخرد  ار 
زا ار  ندب  دب  يوب  هبنا  ندروخ  (9  . دشاب یم  نوخ  هدننک  زیمت  هبنا  (8 دنک . یم  زیمت  ینوفع و  دض  ار  مضه  متسیس  نیاربنب  تسا . کیلاگ 
 ، هبنا ندروخ  (12 تسا .  دیفم  لاهـسا  عفر  يارب  (11 دورآ .  یم  نیئاپ  ار  بت  دـهد و  یم  شهاک  ار  ندـب  ترارح  هبنا  (10 درب .  یم  نیب 

مرگ نوچ  هبنا  (15 دنک . یم  فرطرب  ار  شطع  (14 تسا .  دیفم  ریساوب  نامرد  يارب  (13  . درب یم  نیب  زا  ار  هفرـس  سفن و  یگنت  دردرس ، 
یگرزب هتسه  ياراد  هبنا  هبنا  هتسه  زغم  صاوخ  دنروخب - .  نیبجنکس  اب  ارنآ  دیاب  صاخـشا  نیا  تسین و  بسانم  ناجازم  مرگ  يارب  تسا 

بط رظن  زا  هبنا  هتسه  زغم  درک .  هدافتـسا  تاج  ینیریـش  رد  نآ  زا  ناوت  یم  ماداب  زغم  ياجب  هک  درد  رارق  نآ  زغم  نآ  طسو  رد  هک  تسا 
دوش یم  فرصم  یگدروخمرس  هجلاعم  يارب  - 2 دنک .  یم  فرطرب  ار  لاهسا  هتـسه  زغم  ندروخ  - 1 تسا .  کشخ  درـس و  ناریا  میدق 

ای دنشاب و  یم  محر  زا  يزیرنوخ  رچد  هکیئاه  مناخ  -5 تسا .  ینوخ  ریساوب  هدننک  نامرد  - 4 دنک .  یم  نامرد  ار  تخس  ياه  هفرس  - 3.
 . تسا لاهسا  دض  شک و  مرک  هبنا  هتـسه  زغم  - 6 دننک .  هدافتـسا  هبنا  زغم  زا  دـیاب  نآ  عفر  يارب  دـنراد  يزیرنوخ  هنایهام  تداع  ود  نیب 

تسا و کشخ  درس و  هبنا  لگ  هبنا 1 . تخرد  صاوخ  رگید  تسا -.  غارفتسا  دض  - 8  . تسا دیفم  سفن  یگنت  مسآ و  نیکست  يارب  - 7
لازنا تعرس  دنروخب  رکش  مرگ  اب 10  ارنآ  مرگ  دودح 3  زور  ره  هدرک و  کشخ  ار  هبنا  تخرد  هفوکش  رگا  . 2  . دنک یم  عفر  ار  لاهسا 

فرطرب يارب  .4 تسا .  دـیفم  تسوپ  ياه  یتحاراـن  يارب  دـینک  طولخم  ومیلبآ  نغور و  اـب  ار  هبنا  تخرد  غمـص  .3 دـنک .  یم  هجلاعم  ار 
هـضمضم ار  هبنا  تخرد  گرب  هدرک  مد  هثل  نادـند و  تیوقت  يارب  .5 دـیلامب .  رـس  يور  ار  هبنا  تخرد  ياـهگرب  بآ  وم ،  شزیر  ندرک 

خفن داجیا  هبنا  نوخ  رگا  دـیئامن .  لمد  شراـخ و  داـجیا  تسا  نکمم  تسا و  تخـس  دارفا  زا  یـضعب  يارب  هبنا  مضه   : تارـضم دـینک -. 
 . دروخ لیبجنز  اب  ارنآ  دیاب  دنکب 

یمتخ

دنچ یفلع و  تسا  یهایگ   . تسا هنارتیدم  قرـش  قطانم  یموب  هایگ  یمتخ  یـسانش  هایگ  تایلک  - Althaea officinalis یملع :  مان 
ياهگرب  . تسا هدش  هدیـشوپ  دـشاب  یم  يرتسکاخ  گنر  هب  هک  زیر  ياهکرک  زا  نآ  هقاس  دـسر  یم  رتم  دودـح 2  هب  نآ  عافترا  هک  هلاس 

هتـسد تروصب  هک  تسا  یناوغرا  ای  زمرق  هب  لیام  دیفـس  گنر  هب  تشرد  نآ  ياـهلگ  دـشاب .  یم  بلق  دـننام  نهپ و  راد ،  هنادـند  یمتخ 
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دوش یم  هتشاک  اه  هچغاب  رد  یتنیز  هایگ  تروص  هب  ابیز  ياهلگ  نشتاد  تلع  هب  یمتخ  دوش .  یم  رهاظ  ناتـسبات  رخاوا  رد  ییات  هس  ياه 
داوم ياراد  هایگ  نیا   . تسا يدایزژالیـسوم  باعل و  ياراد  یمتخ  : ییایمیـش تابیکرت  دراد - .  یبط  هدافتـسا  هایگ  نیا  ياهتمـسق  ماـمت  . 

DIoxybenzoic دیـسا کیئوزنب  یـسکا  ياد   ، Altheine نـیئت لآ   Anthocyanin نینایـسوتنآ سناسا  یبرچ ،  يا ،  هتـساشن 
ماـمت يور  یلک  روطب  تسا و  رت  درـس و  ناریا  میدـق  بط  رظن  زا  یمتخ  : یئوراد صاوـخ  دـشاب -.  یم   Cyanidin نیدینایـس Acid و 

تسوبی هدننک  فرطرب  نیلم و  یمتخ 1) لگ  صاوخ  تسا - .  رثوم  هناثم  اه و  هیلک  هدـعم ،  اه ،  هیر  اه ،  هدور  اصوصخم  ندـب  ياـضعا 
ار یمتخ  لگ  هدناشوج  درد  ولگ  عفر  يارب  (4 درب .  یم  نیب  زا  ار  کشخ  ياه  هفرـس  (3 دنک . یم  فرطرب  ار  یسفنت  ياهیرامیب  (2  . تسا

مرن ار  تسوپ  دـنک و  یم  فرطرب  ار  یتسوپ  ياه  یتحاراـن  یمتخ 1) هشیر  صاوخ  دـنک -.  یم  مظنم  ار  هنایهام  تداـع  (5 دینک .  هرغرغ 
یم دایز  ار  راردا  (5 دشخب .  یم  افش  ار  ینوخ  لاهـسا  (4 دورآ .  یم  نیئاـپار  بت  (3 درب . یم  نیب  زا  ار  کشخ  ياه  هفرـس  (2 دزاس .  یم 
یم فرطرب  ار  يراردا  هاگتـسد  ياه  یتحاران  (8 دـنک . یم  عفر  ار  مروت  (7 دـنک . یم  فرطرب  ار  هنایهام  تداع  تاحـشرت  یمک  (6 دنک .

هدعم مور  ناتسپ و  مرو  اه و  لمد  ندرک  فرطرب  رد  یمتخ  گرب  دامـض  -1 یمتخ گرب  صاوخ  دنک - . یم  میظنت  ار  نوخ  دنق  (9 دنک .
گرب دامض  -3 دیراذگب . یگتسکش  لحم  يور  هدروآرد و  دامـض  تروصب  ار  یمتخ  گرب  اه ،  یگتـسکش  مایتلا  يارب  -2 تسا .  رثوم 
نامرد یمتخ  گرب  دامـض  اب  ار  شوگاـنب  مرو  -5 دـنک . یم  فرطرب  ار  هـشعر  -4  . تـسا دـیفم  کیتایـس  درد  ندرک  فرطرب  رد  یمتخ 

سیخ درـس  بآ  رتیل  کـی  رد  هدرک و  درخ  هدـنک و  تسوپ  ار  یمتخ  هشیر  مرگ   10 یمتخ :  هشیر  هدـناسیخ  - 1 هدافتـسا : زرط  دینک - .
رد میتخ :  هدرک  مد  -2 تسا .  رثوم  رایـسب  ینوخ  لاهـسا  عفر  رد  عیام  نیا  دینک  يردـهگن  هدرک و  فاص  ارنآ  تعاس  زا 8  سپ  دـینک و 
ارنآ سپـس  دوش  درـس  ات  دنامب  دیراذگب  دیزیرب و  شوج  بآ  رتیل  کی  رد  ارنآ  دینک و  درخ  هدرک و  زیمت  ار  یمتخ  هشیر  مرگ  دودح 20 

دـیزیرب و شوج  بآ  رتیل  کی  رد  ار  یمتخ  هدـش  کشخ  لگ  مرگ   20 یمتخ :  لـگ  هدرک  مد  -3  . دـینک طولخم  لسع  اب  هدرک و  فاص 
رد ار  یمتخ  کشخ  لگ  مرگ  مین  مشچ :  يوشو  تسش  لولحم  -4 دینکب .  نیریش  لسع  ای  دنق  اب  ارنآ  سپس  دوش  درس  ات  دنامب  دیراذگب 

تارـضم دـیزیرب - . نآ  رد  هفماک  لـکلا  هرطق  دینک و 5  درـس  ارنآ  سپـس  دشوجب  دـیراذگب  هقیقد  تدـم 5  هـب  هـتخیر و  بآ  مرگ   150
جازم درـس  هکیناسک   . دـننک زیهرپ  نآ  ندروخ  دایز  زا  دـیاب  هردـی  شناردام  رادراب و  نانز  طـقف  تسا  يررـض  یب  دـیفم و  هاـیگ  یمتخ  :

 . دنروخب لسع  اب  ار  یمتخ  دیاب  دنتسه 

هنزگ

زا نامز  نآ  مدرم  هتشاد و  دوجو  زین  خیرات  لبقام  نارود  زا  هک  تسا  یهایگ  هنزگ  یسانش  هایگ  تایلک   - Urtica dioica یملع :  مان 
یم یگدنز  يدالیم  مود  نرق  رد  هک  میکح  سونیلاج  دـنا .  هتـشاد  عالطا  نآ  ینامرد  صاوخ  زا  دـندرک و  یم  هدافتـسا  هیذـغت  يارب  نآ 
نآ هقاس  هک  هلاس  دـنچ  یفلع و  تسا  یهایگ  هنزگ   . تسا هدرب  یم  راـکب  یـسفنت  هاگتـسد  ریاـمیب  یگدروخامرـس و  عفر  يارب  ارنآ  هدرک 

روبع نآ  زا  نایاپراهچ  هک  بوطرم  طاقن  اهغاب و  اه  هبارخ  رد  هایگ  نیا  ور د . یم  الاب  رتم  کی  عافترا  ات  مئاـق  روطب  هدوب و  شوگ  راـهچ 
 . دریگ یم  ارف  ار  هقطنم  مامت  مک  مک  دوش  یم  زبس  هک  يا  هیحاـن  رد  هدوب و  هدـنزخ  هاـیگ  نیا  هشیر  يور  یم  وردوخ  تلاـحب  دـننک  یم 
هک دزگ  یم  ار  تسوپ  دبسچ و  یم  تسدب  هقاس  ندرک  سمل  تروص  رد  هک  هدناشوپ  لکش  یطورخم  ياهرات  اهزرپ و  ار  هایگ  نیا  هقاس 

تـسا ناتک  مخت  دننام  گنر و  هریت  زیر و  مرن ،  نآ  مخت  دـنا .  هدـیمان  هنزگ  ارنآ  لیلد  نیمهب  دـیاش  دـنک و  یم  شزوس  شراخ و  دـیلوت 
دیـسا نیتیـسل  ننات ،  ياراد  هنزگ  : ییایمیـش تابیکرت  تسا - .  نآ  هناد  هریـش و  هشیر ف  هزات ،  ياهگرب  هایگ  نیا  هدافتـسا  دروم  تمـسق 

هخاشرس زا  دنک  یم  زمرق  ار  تسوپ  هک  تسا  دیزوکولگ  یعون  نیماتیو C و  درد ،  نهآ  تابیکرت  میسلک ،  میـساتپ و  تارتین  کیمروف ، 
کـشخ مرگ و  ناریا  میدـق  بط  رظن  زا  هنزگ  : یئوراد صاوخ  دوش - .  یم  جارختـسا  نیـس  یتروا  مانب  یگنر  زمرق  هداـم  هاـیگ  نیا  ياـه 

يارب دیور .  یم  هرابود  رس  يوم  دروم  زا  یـضعب  رد  یتح  دنک ،  یم  يریگولج  رـس  يوم  شزیر  زا  هدرک و  تیوقت  ار  وم  هنزگ  تسا 1 )
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هتخیر شوجبآ  رتیل  کی  رد  یهوک  ياچ  مرگ  اب 30  ای  ییاهنتب و  ار  هنزگ  هشیر  اهگرب و  اه و  هخاش  رـس  مرگ  تیصاخ 6  نیا  زا  هدافتسا 
الج ندش و  قرب  يارب  (2 دیئوشب .  حبـص  دیلامب و  رـس  هب  ار  عیام  نیا  زا  يردقم  اهبـش  دسرب .  فصن  هب  عیام  مجح  ات  دیناشوجب  ردقنآ  و 

کی رد  ار  کشخ  هنزگ  گب  ریوخیاچ  قشاق  کی  روظنم  نیدب  دیهد .  ژاسام  هنزگ  ياچ  اب  ار  اهوم  رـس  يوشتـسش  زا  دـعب  اهوم  هب  نداد 
همضاه هاگتسد  (3 دنک . یم  فرطرب  ار  رـس  هروش  ياچ ،  نیا  اب  نداد  ژاسام  دنامب .  دیراذگب  تعاسمین  تدم  هتخیر و  شوج  بآ  ناویل 

زور رد  راب  هس  ار  هنزگ  ياچ  ناجنف  کی  روظنم  نیدب  تسا  دیفم  دنق  يرامیب  نامرد  يارب  (5 دنک یم  دایز  ار  راردا  دنک 4) یم  تیوقت  ار 
یم فرطرب  ار  یتسوپ  ياـهیرامیب  دـنک 8) یم  فرطرب  ار  ینوخ  طـالخا  دـنک 7) یم  دایز  هردیـش  نانز  رد  ار  ریـش  حـشرت  دـینک 6) لیم 
یم دایز  ار  زمرق  ياهلوبلگ  دادعت  تسا و  رثوم  ینوخ  مک  نامرد  رد  دینک 10) هدافتسا  هنزگ  هناد  زا  هنایهام  تداع  ندرک  زاب  يارب  (9 دنک
هیر هنیس ،  طالخا  هدننک  كاپ  تسا 13) روآ  قرع  هنزگ  دنک 12) یم  فرطرب  ارنآ  هنزگ  دشاب  هتشاد  دوجو  نوخ  راردا  رد  رگا  دنک 11)

دامـض لـیگز ،  ندرب  نیب  زا  يارب  (16 دنک یم  عفر  ار  يدـبک  ياه  گـیتفرگ  دـنک 15) یم  تیوقت  ار  یـسنج  يورین  تسا 14) هدـعم  و 
هشیر اب  هارمه  ار  هنزگ  گرب  هناثم  زا  گنـس  عفد  هناثم و  تنوفع  عفر  هناثم ،  ندرک  كاپ  يارب  (17  . دیلامب لیگز  يور  ارنآ  هزات  ياهگرب 
يارب دینک 19) هدافتسا  لسع  اب  طولخم  هنزگ  مخت  دامض  زا  یناطرس  ياه  مخز  اه و  مخز  مایتلا  يارب  دیشونب 18) دینک و  مد  نایب  نیریش 
ندرک فرطرب  يارب  دـهد 21) یم  شهاک  ار  سرقن  درد  دیـشونب 20) زور  رد  ماجنف  رـس  ردقمب  هنزگ  هدـناشوج  زا  ریهک  ندرک  فرطرب 

درد نآ  دامض  دـنک 23) یم  فرطرب  ار  هیلک  ياه  یتحاراـن  دـینک 22) هدافتـسا  هنزگ  ياچ  زا  هنایهام  تداع  زا  لبق  هنانز  ياـه  یتحاراـن 
 ، مسیتامر درد  ندرک  فرطرب  يارب  تسا 26) ریساوب  هدننک  نامرد  دشک 25) یم  ار  هدور  هدعم و  مرک  دنک 24) یم  فرطرب  ار  ینالضع 

هتخیر شوجبآ  رتیل  کی  رد  ار  هنزگ  گرب  مرگ  رادقم 40  هنزگ :  هدرک  مد  - 1 هدافتـسا : زرط  دیلامب - .  تسوپ  يور  ارنآ  هزات  ياهگرب 
رد ار  هنزگ  مرگ  رادقم 30  هنزگ :  هدناشوج  - 2 تساذغ .  زا  دعب  زور  رد  ناجنف  هس  نآ  فرـصم  ردقم  دـینک .  مد  هقیقد  تدم 10  هب  و 

نیب ناجنف  کی  نآ  فرصم  ردقم  تسا .  دیفم  نوخ  هیفصت  يارب  هدناشوج  نیا  دیناشوجب .  ارنآ  هقیقد  تدمب 10  هتخیر و  بآ  رتیل  کی 
رد هشیش  لخاد  رد  هدرک و  طولخم  یبط  هجرد  لکلا 50  تمسق  جنپ  اب  ار  هنزگ  گرب  تمسق  کی  هنزگ  روطنت  -3 تسا .  زور  رد  اهاذغ 

ردقم دینک .  يردهاگن  هتـسبرد  هشیـش  رد  هدرک و  فاص  ارنآ  تدـمنیا  زا  دـعب  دـیهد  ناکت  ارنآ  زور  ره  زور  تدمب 15  دیزیرب و  هتـسب 
هیلک اه و  هدور  يارب  تسا  نکمم  دوش  هدافتـسا  دح  زا  شیب  رگا  هنزگ   : تارـضم دـشاب -.  یم  زور  رد  راب  هس  هرطق  نآ 10-15  فرصم 
دنب ثعاـب  تسا  نکمم  زور  رد  مرگ  زا 10  شیب  فرـصم  ردقم  دوش .  هدروخ  اریتک  یبرع و  غمـص  اب  تسا  رتهب  نیاربانب  دـشاب  رـضم  اه 

 . دننک يددروخ  نآ  فرصم  زا  دیاب  ناکدوک  رادراب و  نانز  دوش .  راردا  ندمآ 

( طولب هریش   ) یفلع زگ  طولب - 

ناتسرل و ناتسدرک  ياهگنج  رد  ناریا  رد  تسا و  هلدتعم  قطانم  رد  یموب  تخرد  طولب  یـسانش  هایگ  تایلک   - Quercus یملع :  مان 
هجنپ طولب  تخرد  ياهگرب  دـسر .  یم  زین  رتم  هب 3  نآ  هنت  رطق  رتـم و  ات 50  یحاون  یـضعب  رد  تخرد  نیا  عافترا  دیور .  یم  هیولکهک 

 . دریگ یم  ياج  يا  هلایپ  رد  هدوب و  قدنف  دننام  تسا  فورعم  طولب  مان  هب  هک  طولب  تخرد  هویم  دشاب .  یم  تسد  ناتـشگنا  دننام  يا و 
ژالیسوم  ، Quercine نیسرئوک کیلام ،  دیسا  کیلاگ ،  دیسا  دنق ،  ننات ،  ياراد  طولب  تخرد  گرب  تسوپ و  : ییایمیـش تابیکرت  - 

زا طولب  هویم  طولب  هویم  صاوخ  تسا -  کـشخ  مرگ و  ناریا  میدـق  بط  رظن  زا  طولب  : یئوراد صاوخ  تسا - .  نغور  نیزر و  نیتکپ  ، 
طولخم مدنگ  رد  اب  هدرک و  رد  کشخ و  ارنآ  رگا  یتح  دنا .  هدرک  یم  هدافتـسا  اذـغ  ناونع  هب  نآ  زا  هدوب و  فرـصم  دروم  مایالا  میدـق 

نآ فرـصم  ردـقم  درک .  هیهت  یئاچ  نآ  زا  هدرک و  رد  ارنآ  سپـس  هدادوب و  ار  طولب  ناوت  یم  دـنیامن .  یم  هیهت  ناـن  نآ  زا  دـننک و  یم 
فرطرب ار  ریساوب  - 1 درب .  راکب  ریز  دروم  يارب  ناوت  یم  ار  هدرک  مد  نیا  دـشاب .  یم  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  يروخیاچ  قشاـق  کـی 

رثوم ینوخ  مک  عفر  يارب  -4 دنک .  یم  فرطرب  ار  هدعم  زاگ  هدعم و  درد  -3 دنک .  یم  عفر  ار  ینوخ  لاهسا  هداس و  لاهسا  -2 دنک .  یم 
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اب ار  طولب  رد  لافطا ،  لاهـسا  هجلاعم  يارب  -7 تسا .  رثوم  ندـب  یمومع  تیوقت  يارب  - 6 دنک .  یم  نامرد  ار  ناوختـسا  یمرن  -5 تسا . 
رد ارنآ  ناوت  می  طولب  تخرد  تسوپ  زا  هدافتـسا  يارب  طولب  تخرد  صاوخ  دـنهدیم - . لافطا  هب  ارنآ  هدرک  مد  هدرک و  طولخم  وئاکاک 

اهیزیرنوخ - 1 دینک .  مد  هقیقد  تدم 10  هب  هتخیر و  شوجبآ  ناویل  کی  رد  ارنآ  رد  قشاق  کی  هکنیا  ای  دینک و  طولخم  لسع  اب  هدرک و 
هنانز تاحشرت  -5 دنک .  یم  دایز  ار  راردا  -4 دراد .  ینوفع  دض  تیصاخ  -3 تسا .  ینوخ  ریساوب  هدننک  نامرد  -2 دزاس .  یم  فقوتم  ار 
نیدب دوش .  یم  هدافتـسا  تخرد  تسوپ  هدناشوج  زا  یجراخ  هدافتـسا  يارب  طولب  تخرد  تسوپ  یجراخ  فراصم  درب -.  یم  نیب  زا  ار 

 . دبای لیلقت  موس  ود  هب  نآ  مجح  ات  دشوجب  یمارآ  هب  دـیراذگب  هتخیر و  شوج  بآ  رتیل  کی  رد  ار  تخرد  تسوپ  مرگ  دیاب 15  روظنم 
ار یگدرم  نوخ  (1 دومن .  تحارتـسا  نآ  ردو  هتخیر  ماـمح  ناو  رد  ارنآ  اـی  درک و  هدافتـسا  سرپـمک  ناونعب  ناوـت  یم  هدـناشوج  نیا  زا 

طولب تخرد  تسوپ  هدـناشوج  نآ  رد  هک  مامح  ناو  رد  یتسوپ  ياهیرامیب  نامرد  يارب  (3 درب . یم  نیب  زا  ار  امزگا  (2 دنک .  یم  نامرد 
زگ دینک - .  سرپمک  طولب  تسوپ  هدناشوج  اب  ار  اهتمسق  نیا  دیرد  سیراو  رگا  (4  . دینک تحارتسا  تعاس  عبرکی  تدم  هب  دیا  هتخیر  ار 
رثا رد  هک  دـنک  یم  شوارت  نوریب  هب  يا  هداـم  طوـلب  تـخرد  ياـه  هخاـش  اـی  گرب و  هـب  صوـصخم  يا  هرـشح  ندز  شین  رثا  رد  یفلع 

زگ زا  هدافتـسا  يارب  دوش .  یم  رهاظ  گرب  اـی  هقاـس و  يور  رب  رتمیتناـس  رطق 2  هب  ییاه  هناد  تروص  هب  هدـش و  تفـس  اوه  اب  ترواـجم 
دیاب هک  تسا  تخرد  هتـسوپ  گرب و  اب  طولخم  اه  هناد  نیا  هتبلا  دزیرب .  نیمز  هب  زگ  ياه  هناد  ات  دـنهد  یم  ناکت  ار  تخرد  ياه  هخاـش 

درک طولخم  لسع  اب  ارنآ  ناوت  یم  یفلع  زگ  زا  یبط  هدافتـسا  يارب  تسا .  کشخ  مرگ و  ناریا  میدـق  بط  رظن  زا  یفلع  زگ  دوش .  زیمت 
یم فقوتم  ار  اهیزیرنوخ   ( 2 تسا .  ضباق  یفلع 1) زگ  صاوخ  شوج - )  بآ  رتـیل  کـی  رد  مرگ   50 دومن (.  هیهت  ارنآ  هدـناشوج  ای  و 
یم فرطرب  ار  اه  هفرس  (6 دنک .  یم  فاص  ار  ادص  مرن و  ار  هنیس  (5 تسا .  یسفنت  هاگتسد  هدننک  تیوقت  (4  . تسا هدعم  يوقم  (3  . دزاس
 . - دـیراذگب ریـساوب  يور  رب  هدرک و  طوـلخم  لـسع  اـب  ار  یفلع  زگ  ریـساوب  هجلاـعم  يارب  (8 دـنک . یم  ناـمرد  ار  سفن  یگنت  (7  . دنک

 . تسا هدشن  نایب  نآ  يارب  یصاخ  تارضم  تارضم : 

( فالوی  ) رسود وج 

یهایگ تسا .  هدشیم  تشک  والسا  نمرژ و  مدرم  طسوت  مایالا  میدق  زا  رسود  وج  یـسانش  هایگ  تایلک  - Avena sativa یملع :  مان 
یم عون  ود  رـس  ود  وج  دـشاب .  یم  رـس  ود  یفالغ  ياراد  زارد و  يا و  هشوخ  نآ  هویم  دـسر  یم  رتم  کی  ات  نآ  عافترا  هک  هلاسکی  تسا 

ود وج  ییایمیـش : تابیکرت  تسا - .  بسا  اصوصخم  تاناویح  يارب  یبوخ  هفولع  هایگ  نیا  دوش  یم  هدـیمان  هزئیاپ  هراهب و  مانب  هک  دـشاب 
نآ رد  زین  دی  کیلازگا و  دیسا  کینسرا ف  هوالعب  دشاب .  یم  يا  هتسانش  داوم  هتزا و 60 % داوم  % 14 برچ ،  داوم  دودح 7 % ياراد  رس 
هک دنراد  هدیقع  يا  هدع  هتبلا  مرگ .  هن  تسا و  درـس  هن  ینعی  لدـتعم  اریا  میدـق  بط  رظن  زا  رـس  ود  وج  یئوراد : صاوخ  دراد - .  دوجو 
 . دراد ییاسآ  هزجعم  رثا  نوخ  لورتسلک  شهاک  رد  هتفرگ  ماجنا  ادیدج  هک  یتاقیقحت  قبط  رـس  ود  وج  (1 تسا .  کشخ  یمک  هایگ  نیا 

تـسوی تسا و  نـیلم  روآ و  راردا  (5  . دشاب یم  ندـب  هدـننک  تیوقت  (4 دشاب . یم  ندب  هدـننک  ینوفع  دـض  (3 تسا .  باـصعا  يوـقم  (2
ياهیرامیب ندرک  فرطرب  رد  رـس  ود  وج  هدـناشوج  (8 تسا .  درد  هدنهد  نیکـست  (7 تسا .  نوـخ  بلق و  يوـقم  (6 دـنک . یم  فرطربار 

نامرد يارب  (11  . دنک یم  نامرد  ار  امزگا  (10 دروخب .  رـس  ود  وج  زور  ره  ندش  رغال  يارب  (9 تسا .  رثوم  زین  ینوخ  طـالخا  یتسوپ و 
12)و دیراذگب .  اه  مخز  لیبق  نیا  يور  دـینک و  طولخم  دیفـس  بارـش  اب  هدرک و  رد  ار  رـس  ود  وج  دـنوش  یم  بوخ  ردـی  هک  ییاه  خز 

نآ يارب  یصاخ  تارـضم  تارـضم :  دنک - . یم  يریگولج  ناطرـس  زا  هایگ  نیا  مادم  هدافتـسا  دراد .  ناطرـس  دض  رثا  هایگ  نیا  هرخالاب 
 . تسا هدشن  نایب 

نوتیز
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طیارـش رد  هکیماگنه  یلو  رتم  هس  ابیرقت  عافترا  هب  تسا  يا  هچتخرد  نوتیز  یـسانش  هاـیگ  تاـیلک  - Olea europaea یملع :  ماـن 
 . تسا مواقم  تخـس و  رایـسب  نوتیز  تخرد  بوچ  دـسریم .  رتم  هب 3  شا  هنت  رطق  رتـم و  دودح 12 نآ  عافترا  دـبای  یم  شرورپ  دـعاسم 
 . دوش یم  هدافتـسا  فیرظ  یبوچ  ءایـشا  هیهت  يارب  نوتیز  بوچ  زا  دراد .  دوجو  نآ  رد  گنر  يا  هوهق  یطوطخ  هک  تسا  درز  نآ  گنر 

ایند رگید  طاقن  هب  اجنآ  زا  هدوب و  هنارتیدـم  هقطنم  الامتحا  نوتیز  تخرد  ءاشنم  لباقتم  عضوب  زارد و  يوضیب و  گنر ،  زبس  نآ  ياهگرب 
هویم ناتسبات  رخاوا  رد  دوش .  یم  رهاظ  مک  مک  نآ  هویم  دنک و  یم  نداد  لگ  هب  عورـش  ناتـسبات  لئاوا  رد  الومعم  نوتیز   . تسا هتفای  هار 

رخاوا رد  هکیروطب  دوش  یم  هایـس  سپـس  يا و  هوهق  شفنب و  هب  لیدـبت  جـیردتب  تسا و  زبس  نوتیز  ماگنه  نیا  رد  دـسر .  یم  رمث  هب  نآ 
نیا درد .  نغور  دصرد  دودح 30  رد  هدیسر  نوتیز  : ییایمیش تابیکرت  تسا - .  هریت  یلکب  نآ  گنر  تسا  هویم  تشادرب  عقوم  هک  زیئاپ 

دشاب یم   Palmitic acid دیسا کیتیم  لاپ  دیسا Linolenic acid و  کیئلونیل   ، Oleic acid دیـسا کئیلوا  زا  یطولخم  نغور 
رد هدرک و  هل  ار  اه  هویم  نوتیز  نغور  جارختـسا  يارب  ییالط  درز  اـی  زبس  هب  لـیام  نشور  درز  گـنرب  لـالز  تسا  یعیاـم  نوتیز  نغور  .
نآ نغور  هک  نوتیز  هلافت  هدنامیقاب  زا  هتبلا  دوش . جراخ  نآ  نغور  ات  هداد  رارق  راشف  تحت  ار  هسیک  سپـس  دـنزیر و  یم  يا  هسیک  لخاد 

 . درادـن ار  لوا  راـشف  نغور  شزرا  هک  دـننک  یم  جارختـسا  ار  یلومعم  نوتیز  نغور  راـشف  تارارح و  شوج  بآ  رثا  تحت  هدـش  هتفرگ 
تسا و ضباق  مرگ و  ناریا  میدق  بط  رظن  زا  هدیـسر  نوتیز  : یئوراد صاوخ  دـشاب - .  یم  نهآ  نیماتیو A و E و  میدس ،  ياراد  نوتیز 
مد (1 دـشاب .  یم  کشخ  مرگ و  زین  نوتیز  تخرد  گرب  تسا .  کشخ  مرگ و  نوتیز  نغور  تسا و  کشخ  درـس و  نوتیز  سراـن  هویم 
مرگ لخاد 300  ار  نوتیز  گرب  ددع  دیاب 20  روظنم  نیدـب  دـشاب .  یم  نوخ  راشف  ندروآ  نیئاپ  يارب  یبوخ  يوراد  نوتیز  گرب  هدرک 
دعب دیشونب .  نآ  زا  زور  رد  رابود  ناجنف  کی  ردقمب  هدرک و  هفاضا  نآب  دنق  یمک  سپس  دیناشوجب .  هقیقد  تدمب 15  ارنآ  هتخیر و  بآ 

تـسا رب  ارفـص  هدننک و  مرن  نوتیز  نغور  (2 دـیهد .  همادا  سپـس  دـینک و  عطق  ار  هدرک  مد  نیا  ندیـشون  زور  تدمب 8  دـیاب  هتفه  ود  زا 
 . تسا شک  مرک  نوتیز  نغور  (4  . درک فرصم  ومیلبآ  اب  ارنآ  دیاب  روظنم  نیا  يارب  تسا  ارفص  هسیک  گنس  هدننک  عفد  نوتیز  نغور  (3.

یگدیزگ لحم  هب  ار  نوتیز  نغور  تارـشح ،  یگدیزگ  شراخ  عفر  يارب  (6 تسا .  دـیفم  کشخ  ياه  هفرـس  عفر  يارب  نوتیز  نغور  (5
عفر يارب  دراد 8) يدیفم  رثا  دـیهد  ژاسام  نوتیز  نغور  اب  دنتـسه  ینوخ  مک  ناوختـسا و  یمرن  هب  التبم  هک  ار  ییاه  هچب  ندـب  (7 دیلامب . 

رادـقم هب  ار  نوتیز  نغور  نیریـسیلگ و  تسوپ ،  كرت  شارخ و  ندرک  فرطرب  يارب  (9  . دـیلامب هثل  يور  رب  ار  نوتیز  نغور  هثل ،  هروـیپ 
نوتیز تخرد  گرب  هدناشوج  (11 تسا .  رب  بت  نوتیز  تخرد  گرب  هدرک  مد  (10 دیلامب .  تسوپ  يور  هدرک و  طولخم  مه  اب  يواسم 

 . دیلامب كروک  ای  شوج  يور  هدرک و  هل  ار  نوتیز  اه  كروک  اهشوج و  ندرک  زابرس  يارب  (12 تسا .  مسیتامر  سرقن و  هدننک  فرطرب 
دیفم یگتخوس  يارب  نوتیز  سران  هویم  دامپ  (14 تسا .  ایرالام  هدـننک  نامرد  رب و  بت  نوتیز  تخرد  تسوپ  هدـناشوج  هدرک و  مد  (13
یسنج يورین  تیوقت  هوقل و  جلف و  یتسـس  عفر  يارب  تسا 16) دـیفم  ناهد  ياه  مخز  ندرب  نیب  زا  يارب  نوتیز  گرب  ندـیوج  تسا 15)

نور فرصم  دیروخب 17) نآ  زا  زور  هس  تدـمب  هدرک و  طولخم  هناد  هایـس  مرگ  ردنک و 16  مرگ  اـب 14  ار  نوتیز  نغور  مرگ  دیاب 80 
رثا رد  اریز  دـشاب  یم  زپ  تخپ و  يارب  نغور  نیرتهب  نوتیز  نغور  هرخالاب  18)و  دـنک .  یم  يریگولج  ناطر  سو  یبلق  ضارما  زا  نوتیز 
هویم طقف  دننک  هدافتـسا  نآ  زا  دنناوت  یم  دارفا  همه  تسین و  رـضم  سک  چیه  يارب  نوتیز  نغور   : تارـضم دوش - . یمن  بارخ  تارارح 

 . دننک غارفتسا  دیلوت  تسا  نکمم  دنک و  یم  تسسار  هدعم  نآ  یتوقای  هزات و 

زایپ

ات زایپ  هقاس  لکش .  يا  هناوتـسا  یلاخوت و  ياهگرب  ياراد  هلاس  ود  تسا  یهایگ  زایپیـسانش  هایگ  تایلک   - Allium cepa یملع :  مان 
هقاس ياهتنا  رد  رتچ  تروصب  شفنب  ای  دیفـس  گنرب  زایپ  ياهلگ  تسا .  یلاـخوت  يا و  هناوتـسا  مهنآ  هک  دـسر  یم  مه  رتم  کـی  عاـفترا 

رد رـضاح  لاح  رد  زایپ   . شفنب زمرق و  زا  یطولخم  ای  زمرق و  زایپ  شفنب ،  زایپ  دیفـس  زایپ  دـننام  درد  فلتخم  عاونا  زاـیپ  دوش .  یم  هدـید 

ییوراد تاعالطا  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1869زکرم  هحفص 1070 

http://www.ghaemiyeh.com


هتفای هار  ایند  طاقن  رگید  هب  اجنآ  زا  تسا و  هدوب  ناتـسناغفا  ناریا و  زا  نآ  ءاشنم  هک  دوش  یم  هتفگ  یلو  دوش  یم  تشک  ایند  قطانم  مامت 
رد اصوصخم   . دنا هدرک  یم  هدافتـسا  ناشیاهاذغ  رد  نآ  زا  هدلک  رـصم و  مدرم  تسا .  هتـشاد  دوجو  خیرات  لبقام  ياهنامز  زا  زایپ  تسا . 
دنا هدرک  یم  فرصم  هتخانش و  یم  ارنآ  زین  نایمور  ناینانوی و  تسا .  هتشاد  یصاخ  مارتحا  هتفر و  یم  راکب  یبهذم  مسارم  رد  زایپ  رـصم 

ياهنیماتوی رفسف و  نهآ ،  سیلیس ،  دی ،  میساتپ ،  میدس و  حالما  میـسلک ،  دنق ،  يدرگوگ ،  تابیکرت  ياراد  زایپ  ییایمیـش : تابیکرت  - 
دنک و یم  دایز  ار  هدعم  تیلاعف  ماخ  زایپ  دور .  یم  نیب  زا  نتخپ  رثا  رد  هک  دشاب  یم  یـصوصخم  سناسا  ياراد  زایپ  دشاب .  یم   A.B.C

دوخ هدعم  رد  درد  شزوس و  تسا  نکمم  دنراد  هدعم  یتحاران  هکیناسک  نیاربانب  دنک .  یم  دیدشت  ار  کیردیرلک  دیسا  حشرت  هجیتن  رد 
خفن درد و  لد  دایزار و  اهتشا  هدرک  مظنم  ار  همضاه  هاکتـشد  تاحـشرت  هک  دننک  فرـصم  هتخپ  زایپ  دیاب  صخـشا  هنوگنیا  دننک .  سح 

رد هک  تسا  يرایـسب  صاوخ  ياراد  تسا و  کشخ  مرگ و  ناریا  میدـق  بط  رظن  زا  زایپ  یئوراد : صاوخ  دـنک - .  یم  ناـمرد  ار  هدـعم 
زا هدعم  زاگ  عفر  يارب  -2 دـنراد .  ار  رثا  نیا  ود  ره  نآ  هتخپ  ماـخ و  تسا و  يوق  يروآ  راردا  زاـیپ  -1 دـیناجنگ .  ناوت  یمن  هلاقم  کی 

ياهدرد عفر  يارب  -3  . دومن فرصم  هدرک و  لح  ّآ  رد  دیاب  هک  تسا  هرطق  ات 15 نآ 10 فرصم  ردقم  درک .  هدافتاس  ناوت  یم  زایپ  روتنت 
هدرک و طولخم  بآ  مرگ  اب 400  ار  ماخ  زایپ  مرگ   100 دوشیم :  هیهت  تروص  نیا  هب  زایپ  تبرـش  تسا  وراد  نیرتهب  زایپ  تبرـش  یبصع 

لاچخی رد  دینک و  فاص  ارنآ  سپـس  دوش  لح  دنق  ات  دنزب  شوج  هک  دیراذگب  دیزیرب و  نآ  يور  دـنق  مرگ  سپس 400  دوش  هل  ات  دیزپب 
هب التبم  نارامیب  دروآ .  یم  نیئاپ  ار  نوخ  دن  قنآ  زا  هدافتـسا  تسا و  یهایگ  نیلوسنا  ياراد  زایپ  دـش  هتفگ  هک  رطونامه  - 4 دیهد .  رارق 

تسا يراردا  سابتحا  هب  التبم  هک  یصخش  مکـش  ریز  رد  دینک و  هل  ار  زایپ  رگا  - 5 دینک .  هدافتـسا  نآ  زا  هزور  ره  امتح  دیاب  دنق  ضرم 
يرتکاب زایپ  -8 تسا .  بلق  كرحم  ماخ  زاـیپ  -7 تسا .  رثوم  زین  اـه  یگتخوـس  يارب  زپ  مین  زاـیپ  -6  . دـنک یم  زاب  ار  راردا  يدـهد  رارق 

درخ ار  هیلک  گنس  زایپ  -10  . دیروخب هدرک و  زپ  بآ  ار  زایپ  روظنم  نیا  يارب   . تسا هنیس  هدننک  مرن  هدننک و  تیوقت  زایپ  -9 تسا .  شک 
ینیگنس نامرد  يارب  -13 دیناکچب .  مشچ  رد  ار  زایپ  بآ  هرطق  دـنچ  مشچ  شراخ  عفر  يارب  -12 تسا .  نیلم  هتخپ  زایپ  - 11 دنک .  یم 
ناشخرد ار  تروص  گنر  دـناشک و  یم  تروص  فرطب  ار  نوخ  تروص  يور  زایپ  کـسام  -14  . دـیناکچب شوگ  رد  ار  زایپ  بآ  وشگ 

یم دردرس  یشومارف و  بجوم  نآ  ندروخ  رد  فارسا  تسا و  رـضم  دنراد  مرگ  عبط  هکیناسک  يارب  تسا  مرگ  نوچ  زایپ  -15 دنک .  یم 
يریگولج ناوختسا  یمرن  زا  دنک و  یم  تیوقت  ار  اهناوختـسا  اهنادند و  درد  میـسلک  زایپ  -17 دـنک .  یم  مکحم  ار  اه  هثل  زایپ  -16  . دوش

زایپ ندب  مومس  عفر  يارب  -19 دشاب .  یم  مسآ  پیرگ و  تیشنرب ،  ولگ ،  مرو  لیبق  زا  یسفنت  يراجم  ياهتنوفع  جلاعم  زایپ  دنک 18- یم 
هدافتاس نآ  صاوخ  زا  دنروخب و  ارنآ  دنناوتب  دـنراد  ساسح  هدـعم  هک  ییاهنآ  دوش و  مضه  دوز  زایپ  هکنآ  يارب  - 20 دوش .  یم  هیصوت 

زا لاهـسا  نامرد  يارب  - 21  . درک دهاوخ  رت  ناسآ  ار  زایپ  مضه  لمع  نیا  دـیزیرب و  نآ  يور  رکـش  ریادـقم  زایپ  نتخپ  عقوم  دـیاب  دـننک 
لخاد رد  ارنآ  سپس  دیناشوجب ،  هقیقد  هد  تدم  هب  بآ  يردقم  رد  دیئوشب و  ار  زایپ  تسوپ  هک  تروص  نیدب  دینک  هدافتـسا  زایپ  تسوپ 

ات دیئوشب  ار  نآ  زا  ناجنف  دنچ  زور ي  دینک و  نیریش  رکـش  اب  ار  هریـش  نیا  ادعب  دوش .  هتفرگ  نآ  هریـش  ات  دیهد  راشف  هتخیر و  یلامتـسد 
شراخ درد و  دیراذگب  یگدیزگ  لحم  يور  هدیرب و  ار  زایپ  کی  اروف  دیزگ  ار  امـش  روبنز  ای  هشپ  رگا  - 22 دورب .  نیب  زا  الماک  لاهسا 

رگا -24 دننک .  یم  فرصم  اهتسا  ندش  دایز  هدور و  هدعم و  تیوقت  ناقری و  ندرب  نیب  زا  يارب  ار  یشرت  زایپ  - 23  . دوش یم  تکاس  اروف 
 . دیروخب هتخوس  نان  ای  هتخپ و  يودرگ  ای  هتخپ و  القاب  نآ  يوب  عفر  يارب  زایپ  ندروخ  زا  دعب  دیناوت  یم  دیوش  یم  تحاران  زایپ  يوب  زا 
رس يور  دینک و  تسرد  يدامپ  زایپ  مخت  زا  زگا  -36 دوش .  یم  فرصم  یسنج  يورین  دایدزا  يارب  تسا و  کشخ  مرگ و  زایپ  مخت  -25
اب ار  اهنآ  دروآینرد  رـس  یملع  رارـسا  زا  یـسک  هکنیا  يارب  میدق  رد  هک  دیا  هدینـش  امتح  -37 دـنک .  یم  يریگولج  وم  نتخیر  زا  دـیدنبب 

دنکن و تحاران  ار  امـش  زایپ  يوب  هکنیا  يارب  همتاخ  رد  -38 تسین .  زایپ  بآزا  ریغ  يزیچ  یئرمان  بکرم  دنتـشون و  یم  یئرماـن  بکرم 
دیهد رارق  بآ  گرزب  فرظ  لخاد  رد  ار  زایپ  هکنیا  ای  دیریگب  تسوپ  ریش  بآ  ریز  ار  زایپ  دیناوت  یم  دوشن  يراج  امش  نامشچ  زا  کشا 

 . تسا هدشن  نایب  نآ  يارب  یصاخ  تارضم  تارضم :  دینکب - .  تسوپ  ارنآ  بآرد  و 
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لاقترپ

لاقترپ تسوپ  دیفس  ياهلگ  زبس و  ياهگرب  ياراد  تسا  یکچوک  تخرد  لاقترپیـسانش  هایگ  تایلک  - Citrus sinensis یملع :  مان 
یمیدـق زا  یکی  لاقترپ   . دـشاب یم  زمرق  ای  گنر و  درز  شرت ،  نیریـش و  فلتخم  عاوناب  هتـسب  نآ  هومی  فاصان و  یمک  گنر ،  یجنران 

تسا هدرب  مان  نآ  زا  سویسوفنک  حیسم  دالیم  زا  لبق  لاس  دودح 500  رد  تسا و  هدرک  یم  هدافتسا  نآ  زا  رشب  هک  تسا  ییاه  هویم  نیرت 
 . دـنک یم  دـیلوت  ار  ایند  لاقترپ  لوصحم  لک  فصن  اـکیرمآ  دوش و  یم  تشک  اـکیرمآ  رد  لاـقترپ  عون  زا 200  رتشیب  رـضاح  لاح  رد  . 

یفاـک دوک  رتهب و  عون  باـختنا  نینچمه  یکیتنژ و  یـسدنهم  تیبرت  رثا  رد  هک  تسا  هدوب  هتـسه  زا  رپ  خـلت و  کـچوک ،  هیلوا ،  لاـقترپ 
 . - تفاـی هار  اـیندرگید  طاـقن  هب  اـجنآ  زا  سپـس  هدـش و  هدرب  ناتـسودنه  هب  نیچ  زا  ادـتبا  لاـقترپ  تسا .  هدـش  رت  نیریـش  رت و  تـشرد 
دایز يامگر  امرس و  رثا  رد   C نیماتیو هک  درک  تقد  دیاب  هتبلا  دشاب .  یم   C نیماتیو عبانم  نیرت  ینغ  زا  یکی  لاقترپ  ییایمیش : تابیکرت 

رایـسب یئوب  ياراد  هک  تسا  فورعم   Neroli Oil یلورن نغور  ماـنب  دوش  یم  هتفرگ  لاـقترپ  ياـهلگ  زا  هک  یـسناسا  دور .  یم  نیب  زا 
 : تسا دوجوم  ریز  داوم  هدـنک  تسوپ  لاقترپ  مرگ  رد 100  دوش .  یم  هدافتـسا  نآ  زا  يزاـس  رطع  رد  تسا و  نارگ  یلیخ  هدوب و  عوبطم 

یلیم  1 میساتپ مرگ  یلیم  میدسمرگ 0/4  یلیم   20 نهآ مرگ  یلیم  رفسف 40  مرگ   12 میسلک مرگ  هتساشن 0/2  مرگ   1 نیئتورپ مرگ  بآ 86 
یلیم نیماـتیو ث 50  مرگ  یلیم  نیماتیو ب 3 0/04  دحاو  نیماتیو ب 2 0/1  دحاو  نیماـتیو ب 1 200  مرگ  یلیم  نیماتیو آ 200  مرگ 
داوم مرگ  یلیم   0/2 یبرچ داوـم  مرگ  یلیم  نـئیتورپ 1/5  مرگ  یلیم  بآ 70  تسا :  دوجوم  ریز  داوم  لاـقترپ  تسوپ  مرگ  دـص  ردـمرگ 

نیماتیو مرگ  یلیم   210 میساتپ مرگ  یلیم  میدسمرگ 3  یلیم   0/8 نهآمرگ یلیم  رفسف 20  مرگ  یلیم   160 میسلک مرگ  یلیم   25 يا هتساشن 
 - مرگ یلیم  نیماــتیو ث 135  مرگ  یلیم  نیماـتیومرگ ب 3 1  یلیم  نیماــتیو ب 2 0/1  مرگ  یلیم  نیماتیو ب 1 0/12  دـحاو  آ 420 

هدعم ناطرس  هکنیا  تلع  هک  تفایرد  دایز  تاعلاطم  رثا  رد  شیپ  لاس  نیدنچ  اکیرمآ  ناطرس  يرامیب  اب  هزرابم  هسـسوم  یئوراد : صاوخ 
نآ تلع  دـیاش  هتبلا  دـننک .  یم  فرـصم  لاقترپ  لاس  تدـم  مامت  رد  اکیرمآ  مدرم  هک  تسا  نیا  تسا  رگید  طاـقن  زا  رتمک  اـکیرمآ  رد 
دنک یم  يریگولج  هدعملازول  ناطرس  زا  لاقترپ  ندروخ  هک  دنا  هدرک  فشک  يدئوس  نادنمشناد  (1 تسا .  لاقترپ  رد   C نیماتیو دوجو 
وراد نیرتهب  لاقترپ  لخاد  ياه  تمسق  نیب  كزان  ياه  هقرو  لاقترپ و  دیفس  تسوپ  (3 دروآ .  یم  نیئاپ  ار  لورتسلک  لاقترپ  ندروخ  (2 . 

 . تسا هدعم  زاگ  دض  هدـعم و  يوقم  لاقترپ  (5 تسا .  یبرکیم  ياه  تنوفع  دـض  لاقترپ  سناسا  (4  . تسا نوخ  لورتسلک  شهاک  يارب 
اه و مرو  يوشو  تسـش  يارب  لاقترپ  ياـهگرب  هدـناشوج  (7 تسا .  غارفتـسا  دـض  هنیـس و  هدـننک  مرن  روآ و  راردا  مس ،  دـض  لاـقترپ  (6

یم راکب  ندرک  ینوفع  دـض  يارب  ار  لاقترپ  سناـسا  (9 تسا .  شخب  مارآ  مساپـسا و  دـض  لاقترپ  ندروخ  (8 تسا .  دـیفم  درد  شهاک 
يور ار  لاقترپ  یکاروخ  تمسق  نآ  یباداشو  تروص  كورچ  نیچ و  هدرک  فرطرب  يارب  (11 دنک .  یم  زیمت  ار  نوخ  لاقترپ  (10 دنرب . 
نیدب هدافتـسا  زرط  دـینک .  هدافتـسا  دـیناوت  یم  نزو  ندرک  مک  يارب  لاقترپ  زا  (12 دـیئوشب .  بآ  اـب  هقیقد  زا 15  دعب  دـیلامب و  تروص 
هتخیر یگید  لخاد  ارنآ  دعب  دینک  میـسقت  کچوک  تاعطق  هب  هدنک و  تسوپ  ار  شرتومیل  ددع  لاقترپ و 3  ددع  کی  هک  تسا  تروص 

دیناشوجب هقیقد  تدمب 5  اددجم  هدرک و  هفاضا  ناب  لسع  قشاق  هس  سپس  دیناشوجب .  هقیقد  تدمب 10  دینک و  هفاضا  بآ  رتیل  مین  ناب  و 
یلو تسا  يدیسا  هچرگ  لاقترپ  (13 دیاراد .  لآ  هدیا  ردقمب  امـش  نوز  ات  دیـشونب .  زور  رد  ناجنف  تبرـش 3 نیا  زا  دینک .  فاص  ارنآ  و 
يارب (14  . تسا دیفم  تسا  هدـش  يدیـسا  ناشندـب  دـننک و  یم  فرـصم  دایز  تشوگ  هکیناسک  يارب  دـهد و  یم  ندـب  هب  ییایلق  یـصاخ 

رد اریز  دیروخب  نآ  لخاد  ياه  هرپ  دیفس و  تسوپ  اب  دیریگب و  ارنآ  گنردرز  تسوپ  هک  تسا  رتهب  لاقترپ  ياذغ  داوم  زا  رتشیب  هدافتسا 
طقف هدـش  هتفگ  صاوخ  (15 دـنک .  یم  یثـنخ  ار  لاـقترپ  رد  دوجوم  دیـسا  رثا  هک  دراد  دوـجو  يداـیز  یندـعم  داوـم  نآ  دیفـس  تسوـپ 

تارضم تارضم :  دنرادن - .  ار  صاوخ  نیا  اه  تکرام  رپوس  اههاگشورف و  رد  دوجوم  لاقترپ  بآو  دشاب  یم  هدیسر  لاقترپ  هبرـصحنم 
 . تسا هدشن  نایب  نآ  يارب  یصاخ 
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يرفعج

ات 70 نآ  عافترا  هک  رطعم  هلاسود و  یفلع ،  تسا  یهاـیگ  يرفعجیـسانش  هاـیگ  تاـیلک   - Petroselinum sativum یملع :  ماـن 
يرفعج ياهلگ   . تسا یعفر  تامیـسقت  اب  لکـش  ثلثم  ای  يزول  ياهیگدـیرب  ياراد  هریت و  زبس  گنرب  نآ  ياـهگرب  دـسر .  یم  رتمیتناـس 

یئوب ياراد  رتمیلیم و  کـی  رطق  هب  رتـمیلیم و  يازا 2  رد  هب  کچوک  نآ  هویم  دـشاب  یم  رتچ  تروص  هب  زبس و  هب  لـیام  گـنرب  کـچوک 
رد تسا و  رطعم  راـیبس  هک  دوـش  یم  هتفرگ  یـسناسا  راـخب  اـب  ریطقت  هلیـسوب  يرفعج  مخت  گرب و  زا  ییایمیـش : تاـبیکرت  تسا -  رطعم 

خلت يوب  یمک  يرفعج  مخت  سناسا  تسا .  نارگ  دیآ  یم  تسدب  مک  رایسب  ردقم  هب  نوچ  يرفعج  گرب  سناسا  دور .  یم  راکب  اهاذغ 
يزاس رطع  تعنص  رد  نآ  زا  هک  دیآ  یم  تسب  سناسا  مرگولیک  دودح 2  يرفعج  مخت  مرگولیک  زا 100  تسین .  بوغرم  دایز  هک  درد 

ریز داوم  يرفعج  گرب  مرگ  دـص  رد  تسا .  نآ  گرب  دـننام  ابیرقت  نآ  معط  رطعم  يرفعج  هشیر   . دـیآیم لمعب  هدافتـسا  يزاسورـسنک  و 
یلیم رفـسف 65  مرگ  یلیم  میـسلک 200  مرگ  يا 7  هتـساشن  داوـم  مرگ  برچ 0/6  داوـم  مرگ  نیئتورپمرگ 3/5  بآ 85  تـسا :  دوـجوم 

مرگ یلیم  نیماتیو ب 1 0/12  یللملا  نیب  دـحاو  نیماـتیو آ 8500  مرگ  یلیم  میساتپمرگ 725  یلیم  میدـس 25  مرگ  یلیم  نهآمرگ 6/2 
مخت يرفعج  مخت  صاوخ  یئوراد - : صاوـخ  مرگ -  یلیم  نیماتیو ث 170  مرگ  یلیم  نیماتیومرگ ب 3 1/2 یلیم  نیماتیو ب 2 0/25 

روآ و راردا  (3  . دنک یم  زیمتار  اه  گر  اه و  نایرش  (2 تسا .  مکش  خفن  دض  (1 تسا .  کشخ  مرگ و  ناریا  میدـق  بط  رظن  زا  يرفعج 
رارق لبهم  لخاد  رد  ار  يرفعج  مخت  فایش  نینج  طقس  يارب  میالا  میدق  رد  (5  . دور یمراکب  هبون  بت  نامرد  يارب  (4 تسا .  روآ  هدعاق 

 . دنک یم  عفد  ار  هیلک  گنس  (3 تسا .  روآ  هدعاق  روآ و  راردا  (2 تسا .  روآ  اهتشا  يرفعج  هشیر  (1 يرفعج هشیر  صاوخ  دنداد - . یم 
نامرد يارب  يرفعج  هشیر  هدرک  مد  (5 دـینک .  هیقنت  هدرک و  مد  بآ  رتـیل  کـی  رد  ار  يرفعج  هشیر  مرگ  دیاب 20  لاهسا  نامرد  يارب  (4

ياه شوج  اـه و  هکل  عفر  يارب  يرفعج 1 - هقاس  گرب و  صاوخ  تسا - .  دـیفم  کخرـس  ناـمرد  يارب  (6 دور . یم  راـکب  سفن  یگنت 
هب بآ  رتیل  مین  رد  ار  يرفعج  يردـقم  تسوپ  گـنر  ندـش  نشور  يارب  -2 دـیلامب .  تروص  تسوپ  يور  ار  يرفعج  هدرک  مد  تروـص 
مد -3 دوش . یم  نشور  امـش  تروص  تسوپ  هتفه  کـی  زا  دـعب  دـیئوشب  نآ  اـب  ار  دوخ  تروص  بشو  حبـص  دـیناشوجب و  هقیقد  تدم 5 
اذغ مضه  هب  يرفعج  ياچ  ندروخ  -5 تسا .  دیفم  هیلک  گنس  ریساوب و  يارب  يرفعج  گرب  هدرک  مد  -4 تسا .  بت  دض  يرفعج  هدرک 

يارب -8. دنک یم  وبـشوخ  ار  سفن  يزفعج  -7. دـیوجب يرفعج  ناهد  يوب  ندرک  فرطرب  يارب  ریـس  ندروخ  زا  دـعب  -6  . دـنک یم  کمک 
تارـضم تارـضم :  دـیراذگب - .  هدـید  برـض  وضع  يور  ار  يرفعج  هقاس  گرب و  هدـش  هل  یگردـم  نوخ  یگدروخ و  برـض  نامرد 

 . تسا هدشن  نایب  نآ  يارب  یصاخ 

وله

رگید طاقن  هب  اجنآ  زا  هتشاد و  دوجو  نیچ  رد  مایالا  میدق  زا  وله  تخردیـسانش  هایگ  تایلک   - Amygdalus persica یملع :  مان 
يرامیب يارب  ار  وله  تخرد  گرب  تسا .  هدش  یم  هدافتـسا  یهایگ  يوراد  کی  تروصب  نآ  زا  یطـسو  نورق  رد  تسا .  هتفای  هار  ناهج 

مضه هاگتـسد  تالالتخا  دردرـس و  عفر  يارب  ارنآ  هتـسه  زغم  ناهد و  دب  يوب  عفر  يارب  ار  وله  تخرد  تسوپ  شوگ ،  ینیگنـس  عرص و 
یم يدایز  ياه  هخاـش  ياراد  هک  رتم  ابیرقت 5  يدـنلب  هب  ابیز  تسا  یتخرد  وله  تخرد  دور .  یم  راـکب  يراردا  ياـهیرامیب  عفر  سرق و 
هدش رهاظ  اهگرب  ندش  زاب  زا  لبق  دنتسه و  سردوز  وله  ياهلگ  تسا .  يا  هرا  ياه  هرانک  يارادو  زارد  لکش و  یضیب  نآ  ياهگربدشاب 

هک خرـس  ییالط و  گنرب  درگ و  وله  هومی  دشاب .  یم  دیفـس  ای  زمرق  یتروص ،  گنرب  وله  ياهلگ  دـهد .  یم  تخرد  هب  ییابیز  هرظنم  و 
 . - تسا خلت  هک  درد  رارق  هتـسه  زغم  نآ  نوراد  تسا و  تخـس  رایـسب  وله  هتـسه  دشاب .  یم  تسا  هدـناشوپ  يدایز  ياهکرک  ارنآ  يور 

لونووـالف لیرتینودـگیما و  ياراد  وـله  ياـه  هخاـش  اـهگرب و  دـشاب .  یم  نیلادـگیما  ياراد  وـله  هتـسه  زغم  لـگ و  : ییایمیـش تاـبیکرت 
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ردقم طقف  ضارما  هجلاعم  يارب  تهج  نیا  زا  دوش  یم  تیمومسم  بجوم  نآ  مادم  فرصم  تسا و  یمـس  هتـسه  زغم  تسا .  دیـسوکیلگ 
يژرنامرگ بآ 88  تسا  دوجوم  ریز  داوم  وله  مرگ  دص  ره  رد  دشاب . کشزپ  رظن  تحت  دیاب  مهنآ  دوش و  یم  فرـصم  وله  هتـسه  یمک 

نیماـتیومرگ آ 1400 یلیم   0/5 نهآ مرگ  یلیم  رفـسف 17  مرگ  یلیم   200 میساتپ مرگ  یلیم   8 میسلک مرگ   9 يا هتـساشن  داوم  يرلاک   35
ياراد وله  انمـض  مرگ  یلیم  نیماتیومرگ ث 7  یلیم  نیماتیومرگ ب 3 1  یلیم  نیماـتیو ب 2 0/05 مرگ  یلیم  ب 1 0/02  نیماتیودحاو 

وله (1 دشاب :  یم  ریز  صاوخ  ياراد  تسا و  رت  درـس و  ناریا  میدـق  بط  رظن  زا  وله  : یئوراد صاوخ  دـشاب - .  یم  زین  مویمورب  مویزینم و 
تیوقت ثعاب  دنتسه  جازم  مرگ  هکیدارفا  رد  وله  دیروخب 3) وله  ناهد  دب  يوب  عفر  يارب  دوش 2) یم  یگنشت  نیکست  ثعاب  تسا و  نیلم 

هب ار  وله  هتـسه  زغم  نغور  تسا 5) دـیفم  شوگ  يارجم  یگتفرگ  شوـگ و  درد  يارب  وـله  هتـسه  زغم  نغور  دوش 4) یم  یـسنج  يورین 
ار وله  هتـسه  دنز  یم  اهنآ  شوگ  تشپ  لافطا و  ندب  رد  هک  ییاه  مخز  ندرک  فرطرب  يارب  دراد 6) یبوخ  رثا  دیلامب  ریساوب  درد  لحم 

هچب دنهاوخ  یم  رگا  هلماح  ياهمناخ  (7 دیلامب . مخز  لحم  رب  دینک و  هل  هدروآ و  رد  ار  هتـسه  زغم  سپـس  دزوسب  ات  دـیزادنایب  شتآ  رد 
تسا دیفم  مسیتامر  يارب  وله  هتسه  زغم  دنک 9) یم  هیفصت  ار  نوخ  تسا و  لهسم  وله  هتسه  زغم  دنروخب 8) وله  دیاب  دنشاب  هتشاد  ییابیز 

يراجم ياهیرامیب  يارب  دیـشونب 11) هدرک  مد  نیا  اـب  ار  تسوپ  تسا  یفم  تسوپ  ياـهیرامیب  يارب  وله  تخرد  ياـهگرب  هدـناشوج  (10
لگ ای  گرب  هدرک  مد  (12  . دیروخب زور  رد  ناجنف  کی  هدرک و  هیهت  ار  وله  تخرد  ياهگرب  هدـناشوج  هناثم  مرو  هیلک و  گنـس  راردا ، 

مکش يور  هدور  مرک  عفد  اه و  هچب  هچیپ  لد  عفر  يارب  دامـض  تروصب  دینک و  هل  ار  وله  دوش 13) یم  هدافتسا  هفرس  هایس  عفر  يارب  وله 
نیرتهب دیراذگب 15) یگدید  برض  لحم  یگتخوس و  يور  هدرک و  طولخم  نوتیز  نغور  اب  ار  يرفعج  وله و  گرب  دیهد 14) رارق  اهنآ 

رارق تسوپ  يور  دـینک و  هلو  هدـنک  تسوپ  ار  وله  تسوپ  ندرک  ناوج  توارط و  يارب  دـینک  هیهت  وله  زا  دـیناوت  یم  ار  ییاـبیز  کـسام 
ار وله  هتسه  زغم  ریـساوب  ندرک  فرطرب  يارب  دیئوشب 16) یندـعم  با  اب  ار  تروص  نآ  زا  سپ  دـنامب و  هقیقد  تدم 20  دیراذگب  هداد و 

ندب زا  ار  مومس  وله  ندروخ  دراد 18) مرک  دض  رب و  بت  رثا  وله  تخرد  تسوپ  هدناشوج  (17 دیلامب دعقم  هب  هدروآرد و  دامپ  تروصب 
مکـش اب  دیاب  هدور  ای  هدعم و  مرو  هب  نایالتبم  ای  دنراد و  هدعم  مخز  هکیناسک  دیروخب 20) وله  ندرک  مک  نزو  يارب  دنک 19) یم  جراخ 

 . - دوش مضه  دوز  هک  دـنروخب  یلاـخ  مکـش  اـب  هک  نیارب  طورـشم  تسا  نسم  صاخـشا  يارب  یبوخ  هویم  وـله  دـنروخب 21) وله  یلاخ 
صاخـشا زا  یـضعب  يارب  وله  مضه  دنروخب  لیبجنز  ای  لسع و  اب  ار  وله  دـیاب  اهنآ  تسا  رـضم  جازم  درـس  صاخـشا  يارب  وله   : تارـضم

 . دروخ اذغ  زا  لبق  تعاس  مین  القا  ارنآ  دیاب  دنکن  داجیا  خفن  هکنیا  يارب  هشیمه  دنک .  یمداجیا  خفن  تسا و  تخس 

ینیمز ماداب 

بآ و  . تسا هتفای  هار  ایند  رگید  طاقن  هب  اـجنآ  زا  هدوب و  لـیزرب  یموب  هاـیگ  ینیمز  مادابیـسانش  هاـیگ  تاـیلک   - Arachid یملع :  ماـن 
دودـح رد  نآ  عافترا  هک  تسار  يا  هقاس  ياراد  هلاسکی  تسا  یهایگ  ینیمز  ماداب  دـشاب .  یم  بسانم  هاـیگ  نیا  تشک  يارب  مرگ  ياوه 
حیقلت زا  سپ  هک  دشاب  یم  درز  گنرب  توافتم  عون  ود  نآ  ياهلگ  تسا  هچگرب  جوز  ود  زا  بکرم  نآ  ياهگرب  دـشاب .  یم  رتمیتناس   30

ماداب هویم  دوش .  یم  لیکشت  كاخ  لخاد  رد  هویم  هتفر و  ورف  كاخ  رد  جیردتب  سپس  دسر و  یم  كاخ  حطـس  هب  هدش و  مخ  لگ  مد  ، 
هـس ات  کی  هتـسوپ  يور  رب  دـشاب .  یم  درز  هب  لیام  يرتسکاـخ  گـنرب  هدننکـش  هتـسوپ  اـیرد  تسا و  رتمیتناـس  یبـیرقت 4  لوطب  ینیمز 
درز هب  لیام  دیفـس  گنرب  قدنف  دننام  ابیرقت  ینیمز  ماداب  هناد   . دهد یم  ناشن  ار  اه  هناد  لحم  کی  ره  هک  دوش  یم  هدـهاشم  یگتـسجرب 

ینیمز ماداـب  ییایمیـش : تاـبیکرت  تسا -.  يا  هوهق  زمرق  گـنرب  هک  هدـناشوپ  ار  هناد  یکزاـن  هتـسوپ   . تسا لکـش  یغرم  مخت  یلو  هدوب 
مرگ دـص  رد  تسا .  فلتخم  ياه  نیماتیو  نیئتورپ و  یبرچ ،   ، Conarachin نیشارانوک  ، Arachin نیشارآ دننام  يداوم  ياراد 
یلیم میسلک 600  مرگ  يا 16  هتساشن  داوم  مرگ   48 یبرچ مرگ  نیئتورپمرگ 26   6 بآ تسا :  دوجوم  ریز  داوم  تسوپ  نودب  ینیمز  ماداب 

نیماتیو ب2 0/15 مرگ  یلیم  نیماتیو ب 1 1  مرگ  یلیم  میساتپ 670  مرگ  یلیم  میدس 5  مرگ  یلیم  نهآ 2  مرگ  یلیم  رفسف 400  مرگ 
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دیـشارآ نغور  مانب  هک  درد  نغور  دـصرد  ات 50  نیب 40  نآ  تشک  لـحم  هب  هتـسب  ینیمز  ماداـب  مرگ  یلیم  نیماـتیومرگ ب 3 16  یلیم 
دننام هدشن  عابشا  برج  ياه  دیسا  کیتملاپ و  دیـسا  کیرائتسا ،  دیـسا  دننام  هدش  عابـشا  برچ  ياهدیـسا  زا  نغور  نیا  تسا .  فورعم 

دیـشارآ نغور  هیهت  يارب  دشاب .  یم  دصرد  ابیرقت 30  دیشارآ  نغور  رد  هدش  عابشا  ياهیبرچ  ردقم  تسا .  هدش  لیکـشت  یکئونیل  دیـسا 
ياه نیشام  رد  ار  اه  هناد  هدرک و  جراخ  زین  ار  گنر  زمرق  كزان  هتـسوپ  سپـس  دننک .  یم  ادج  ار  اه  هناد  هتـسکش و  ار  نآ  هتـسوپ  ادتبا 

اب ارنآ  نغور  ترارح  زا  هدافتـسا  نودب  هتخیر و  راشف  هاگتـسد  رد  ارنآ  دعب  دـنروآ و  یم  رد  يریمخ  تروصب  هدرک و  درخ  یـصوصخم 
ادتبا ار  لوا  راشف  ریمخ  هدنامیقاب  مود ،  راشف  نغور  ندروآ  تسدـب  يارب  تسا .  فورعم  لوا  راشف  نغور  مانب  هک  دـننک  یم  جراخ  راشف 

زا دـننک .  یم  هیهت  نآ  زا  ار  مود  راـشف  نغور  هداد و  رارق  راـشف  هاگتـسد  رد  سپـس  دـنامب و  یتدـم  دـنراذگیم  هدرک و  طوـلخم  بآ  اـب 
یم يزاس  نوباص  فرـصم  هب  طقف  تسا و  فورعم  موس  راشف  نغور  مانب  هک  دیآ  یم  تسدب  ینغور  امرگ  رثا  تحت  مود  راشف  هدنامیقاب 

ناریا میدق  بط  رظن  زا  ینیمز  ماداب  یئوراد : صاوخ  دـشاب - .  یم  نشور  درز  گنرب  میالم و  یمعط  وب و  ياراد  دیـشارآ  نغور  دـسر . 
دیفم لاـحط  هیر و  تیوقت  يارب  -1  . تسا مهم  رایـسب  ییاذـغ  رظن  زا  نیاربانب  دـشاب  یم  نیئتورپ  يرد  ینیمز  ماداـب  نوچ  تسا .  لداـعتم 

فرطرب ار  کشخ  هفرس  -5  . تسا هنیس  هدننک  مرن  -4 درب .  یم  نیب  زا  ار  هدـعم  درد  -3  . درب یم  ـالاب  ار  نوخ  بوخ  لورتسلک  -2 تسا . 
 . تسا دـیفم  یغامد  ياوق  تیوقت  يارب  -9 تسا .  وقم ي  رایسب  -8  . تسا نیلم  -7. دنک یم  دایز  هد  ریش  ناردام  رد  ار  ریـش  -6 دنک .  یم 

هدنک تسوپ  ینیمز  ماداب  مرگ   Peanut butter 500 ینیمز ماداب  هرک  هیهت  زرط  هدافتسا : زرط  دنک - .  یم  کمک  اذغ  مضه  هب  -10
رد هدرک و  هفاضا  ناب  ار  لیگران  نغور  مرگ  سپس 400  دوشن )  هل  یلو  دوش (  هتخپ  یمک  ات  دیناشوجب  هدرک و  طولخم  بآ  يردقم  ابار 

نودب ناوتیم  ار  ینیمز  ماداب  هرک   . دینک هفاضا  نآ  هب  کمن  یمک  سپـس  دیآ .  رد  هرک  تروصب  الماک  ات  هتخیر  یقرب  نک  طولخم  لخاد 
ياذغ هکنیا  اب  ینیمز  ماداب  تارضم :  دینک - .  هفاضا  بآ  لیگران  نغور  ياجب  هک  تسا  یفاک  درک .  هیهت  مه  لیگران  نغور  زا  هدافتسا 

یم نیئارش  بلـصت  ثعاب  هدرب و  الاب  ار  نوخ  لورتسلک  دشاب  یم  هدش  عابـشا  ياه  نغور  ياراد  هکنیا  تلعب  تسا  یبوخ  يوقم و  رایـسب 
ماداب هرک  رگا  دـننک .  يددروخ  نآ  ندروخ  زا  دـیاب  تسا  الاب  ناشنوخ  لورتسلک  ای  هدوب و  یبلق  يرامیب  ياراد  هکیئاـهنآ  نیاربنب  دوش . 

 ، دیلوت رد  تقد  مدع  رثا  رد  نآ  هرک  ای  ینیمز و  ماداب  داوم  یضعب  رد  اریز  دشاب  نئمطم  هناخراک  زا  هزات و  هک  دینک  تقد  دیرخیم  ینیمز 
 . دوش یم  دبک  ناطرس  ثعاب  هدوب و  از  ناطرس  هک  دوش  یم   Aflatoxin نیسکوتالفا یمس  چراق  هب  هدولآ 

یبالگ

رد رتشیب  دـسر و  یم  رتـم  دودـح 10  هب  نآ  يدـنلب  هک  تسا  یتخرد  یبالگیـسانش  هایگ  تاـیلک   - Pirus communis یملع :  ماـن 
نآ ياهگرب  تسا  قیمع  یبالگ  هشیر  دـشاب .  یم  رزخ  يایرد  یبونج  قطانم  یموب  تخرد  نیا  دویر .  یم  یناتـسهوک  ریـسدرس و  قطانم 

یطورخم یبالگ  تخرد  هویم  تسا .  يا  هشوخ  تروصب  یتروص و  هب  لیام  گـنر  دیفـس  یبـالگ  ياهلگدـشاب  یمراد  هنادـند  فاـص و 
نآ هویم  هقا  سو  تسوپ  ناوج  ياهگرب  دـننام  یبـالگ  ياهتمـسق  ماـمت  زا  تسا  درب  نیریـش و  شرت و  اـی  نیریـش و  رادتـشوگ ،  لـکش ، 

نونسکورادیه دیزکولگ و  ننات ،  دننام  يداوم  ياراد  یبالگ  تخرد  ناوج  ياهگرب  ییایمیش : تابیکرت  دیآ - .  یم  لمعب  یبط  هدافتسا 
نغور يردقم  نیلادـگیمآ و  مانب  يا  هدام  ياراد  یبالگ  هناد  تسا  کیلوسروا  دیـسا  ياراد  یبالگ  تخرد  کشخ  ياهگرب  دـشاب .  یم 

مرگ 0/6 نیئتورپمرگ يا 12  هتـساشن  داوم  مرگ  بآ 83  يرلاک  يژرنا 55  تسا  دوجوم  ریز  داوم  یبـالگ  مرگ  دـص  کـی  رد   . دـشاب یم 
یلیم نیماتیومرگ ب 2 0/4  یلیم  نیماتیو ب 1 0/2  دحاو  نیماتیو آ 20  مرگ  یلیم  نهآ 0/3  مرگ  یلیم  رفسف 12  مرگ  یلیم  میسلک 10 
ناریا میدـق  بط  رظن  زا  یبالگ  یبـالگ  هویم  صاوخ  یئوراد - : صاوخ  مرگ -  یلیم  نیماتیومرگ ث 0/3  یلیم  نیماتیو ب 3 0/1  مرگ 
تسا رثوم  راردا  يارجم  تنوفع  عفر  رد  تسا 3) رب  بت  شخب و  مارآ  دنک 2) یم  عفد  ار  راردا  يراجم  گنس  یبالگ  تسا 1) رت  مرگ و 
تـسا زول )   ) یبالگ دـنق  نوچ  (7 دنک یم  عـفر  ار  راردا  يارجم  هناـثم و  شزوـس  (6 دنک یم  فرطرب  ار  یگنــشت  تسا 5) ندـب  يوقم  (4
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رثوم رایسب  ندب  مومس  عفد  يارب  تسین 8) رضم  اهنآ  يارب  دننک و  هدافتسا  نآ  زا  دنناوت  یم  دنتسه  دنق  ضرم  هب  التبم  هک  ییاهنآ  نیاربنب 
تحت دیاب  میژر  نیا  هتبلا  دیروخن .  رگید  ياذغ  دینک و  فرصم  یبالگ  طقف  زور  دنچ  تدم  دیاب  نوخ  راشف  ندروآ  نیئاپ  يارب  تسا 9)

زا یبالگ  تخرد  هفوکشو  گرب  یبالگ  تخرد  ياه  تمسق  رگید  صاوخ  دشاب -  صـصختم  کشزپ  هزاجا  اب  دریگ و  ماجنا  رتکد  رظن 
دروم رد  -2 دروآ یم  دنب  ار  لاهسا  يزیرنوخ و  تسا و  هدعم  يوقم  یبالگ  تخرد  هفوکش  تسا 1- کشخ  درس و  ناریا  میدق  بط  رظن 

عفر يارب  یبــالگ  گرب  هدرک  مد  تسا 4- هدور  هدـعم و  مرک  دـض  یبـالگ  مخت  دینک 3- هدافتـسا  یبالگ  هفوکـش  دامـض  زا  مشچ  مرو 
تدـمب هتخیر و  شوج  بآ  رتیل  کی  رد  بیـس  تسوپ  مرگ  اب 50  ار  یبـالگ  گرب  مرگ  هیلک 50  گنس  عفد  يارب  تسا 5- دیفم  لاهسا 

هتخیر و بآ  رتیل  کی  رد  ار  یبالگ  تخرد  هقاس  تسوپ  مگر  اه 50  مخز  يوشتسش  يارب  دیشونب 6- جیردتب  ارنآ  دینک و  مد  هقیقد   20
هک یـصاخشا  ناجازم و  درـس  يارب  یبالگ  ندروخ  رد  فارـسا  تارـضم :  دیـشونب - مک  مک  ارنآ  سپـس  دشوجب و  هقیقد  دنچ  يراذـگب 

 . دنروخب لیبجنز  يابرم  اب  ارنآ  دیاب  صاخشا  هنوگنیا  دوش و  یم  هدعم  خفن  بجوم  دنراد  فیعض  هدعم 

عانعن

ار هایگ  هک  ینیمز  ریز  هقاس  رب  هوالع  هک  هلاس  دنچ  یفلع و  تسا  یهایگ  عانعنیـسانش  هایگ  تایلک   - Mentha Piperita یملع :  مان 
هک هدش  جراخ  ياه  هشیر  تسا  نیمز  اب  سامت  رد  هک  هقاس  ياه  هرگ  لحم  زت  تسه .  زین  ییاوه  هقاس  ياراد  دزاس  یم  رقتسم  كاخ  رد 
یم عانعن  زا  رپ  امـش  هچغاب  مامت  يدوزب  دیراکب  دوخ  هچغاب  رد  عانعن  هقاس  کی  طقف  امـش  رگا  نیاربانب  دـنک  یم  تسرد  ار  دـیدج  هقاس 

دیفس ای  یناوغرا  زمرق  تسا  نکمم  عانعن  عون  هب  هتسب  نآ  ياهلگ  دنشاب .  یم  راد  هنادند  زیت و  كون  لکش ،  یـضیب  عانعن  ياهگرب  دوش . 
يارب روآ و  اهتـشا  رطعم و  هایگ  کی  ناونعب  مایالا  میدـق  زا  عانعن  دـنک .  یم  دـشر  یبوخب  ریگ  باتفآ  لدـتعم و  قطانم  رد  عاـنعن  دـشاب . 

زا یطـسو  نورق  رد  تسا  هدرک  دای  دوخ  ياه  هتـشون  رد  عانعن  زا  بط  ملع  ردـپ  طارقب  تسا  هتفر  راکب  شراوگ  هاگتـسد  ياه  یتحاراـن 
عانعن ییایمیش : تابیکرت  دوش -.  یم  هدافتـسا  راه  گس  روبنز و  یگدیزگ  درد  نامرد  اه و  مخز  مایتلا  يارب  اهیرامیب و  هجلاعم  رد  عانعن 

ات %55 زا 35 % نآ  عون  هب  هتـسب  عانعن  رد  لوتنم  ردقم  دنک .  یم  ناهد  رد  یکنخ  ساسحا  داجیا  هک  دـشاب  یم  لوتنم  مانب  يا  هدام  ياراد 
بط رظن  زا  عانعن  یئوراد : صاوخ  دـیآ -.  یم  نیئاـپ  دودـح 30 % ات  نآ  لوتنم  ردـقم  دوش  هدـنک  رید  عانعن  رگا  هتبلا  هک  دـنک  یم  رییغت 

هک دننک  یم  هیهت  روتنت  نغور و  سناسا ،  عانعن  زا  تسا .  رتیوق  هنوپ  زا  ییوراد  صاوخ  رظن  زا  تسا و  کشخ  مرگ و  اتبـسن  ناریا  میدـق 
ندبو هدـعم  هدـننک  تیوقت  عانعن  درب 2) یم  نـیب  زا  ار  هدور  هدــعم و  زاـگ  تـسا و  نکــش  داـب  عاـنعن  (1  . دراد یفلتخم  یبـط  فراـصم 
هدعاق شخب و  مارآ  نکـسم  عانعن  دـنک 5) یم  مارآ  ار  هنیـس  عانعن  مرگ  ياچ  ناجنف  کی  تسا 4) هفرـس  دض  جنـشت و  دض  عانعن  (3 تسا

ياه یتحاران  عانعن  دشاب 8) یم  ازناوفنآ  یگدروخامرـس و  نامرد  عانعن  دنک 7) یم  فرطرب  ار  مکـش  درد  عانعن  زا  هدافتـسا  (6 تسا روآ 
عانعن عراصع  ای  عانعن و  ياچ  ندـیماشآ  دیوجب 10) هتـشاذگ و  ناهدرد  ار  عانعن  نادند  درد  نیکـست  يارب  (9 دنک یم  فرطرب  ار  یبـصع 
دـشک یم  ار  هدـعم  هدور و  ياه  مرک  عانعن  (12 درب یم  نیب  زا  ار  ولهپ  هنیـس و  درد  عاـنعن  سرپـمک  دـنک 11) یم  عطق  ار  هنیـس  يزیرنوخ 
يارب دنک 15) یم  دایز  ار  راردا  عانعن  دیروخب 14) شرت  رانا  ّآ  اب  ار  عانعن  غارفتسا  یگدروخ و  مهب  لد  هکسکس و  ندرب  نیب  زا  يارب  (13

دینک هرغرغ  عاـنعن  ياـچ  درد  وـلگ  ندرب  نـیب  زا  يارب  دیـشونب 16) عانعن  ياـچ  اذـغ  ندـشن  مضه  هدـعم و  هدور  ياـهدرد  حـنلوق و  عفر 
هدروآرف زا  یکی  (19 دیئوشب عانعن  ياچ  اب  ار  ینیب  یگدروخامرـس  ماـگنه  رد  دروآ 18) یم  نیئاپ  ار  بت  نیارباـنب  تسا  قرعم  عاـنعن  (17

 % ات 70 ياراد 50 % دوش و  یم  هیهت  بآ  راخب  رثا  تحت  عانعن  رادـلگ  ياه  هخاشرـس  گرب و  ریطقت  زا  هک  تسا  عانعن  سناسا  عانعن  ياه 
هدـعم هدـننک  تیوقت  ناونعب  سناسا  نیا  درد .  یـصاخ  ترهـش  دوش  یم  هیهت  ناتـسلگنا  روشک  رد  هک  عاـنعن  سناـسا  دـشاب .  یم  لوتنم 

ات کی  ردقم  هک  تسا  یفاک  عانعن  سناسا  زا  هدافتـسا  يارب  دور  یم  راکب  لاهـسا  اه و  هچب  هچیپ  لد  عفر  هدننک  ینوفع  دـض  نکـشداب ، 
نادازون ناکدوک و  يارب  دایز  ردـقمب  دـیابن  ار  عانعن  سناـسا  (20  . دیـشونب هدـک و  طولخم  هباشون  ای  بآ و  ناویل  کـی  اـب  ارنآ  هرطق  هس 
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دایز ردـقم  هب  عانعن  سناـسا  رگا  (21 دـشاب كاـنرطخ  هک  تسا  نکمم  هتـشاذگ و  رثا  بـلق  یـسفنت و  تاـکرح  يور  اریز  درک  هدافتـسا 
عفر يارب  (22 درب .  یم  نیب  زا  ار  يرد  تاکرح  هدـعم و  درد  غارفتـسا و  عوهت ،  تلاـح  بجوم  هدرب و  ـالاب  ار  نوخ  راـشف  دوش  فرـصم 

2 نوتیز نغور  مرگ  عانعن 3  سناسا  دیلامب  دـنک  یم  درد  هک  يا  هطقن  رد  درک و  هیهت  ریز  تروصب  يدامپ  ناوت  یم  ینرگیم  ياهدردرس 
ینیب خاروـس  ره  رد  هرطق  جــنپ  ردــقمب  هدرک و  هـیهت  ریز  تروـصب  یلوـلحم  ینیب  ندرک  ینوـفع  دــض  يارب  مرگ 23) نیلونـال 5  مرگ 

مرگ رد 50  ار  عاـنعن  سناـسا  مرگ  ردقم 2  درد  شراخ  امـش  ندـب  رگا  مرگ 24)  40 نیریـش ماداـب  نغور  مرگ  عانعن 1  سناسادـیناکچب 
عانعن نغور  زا  دـیرب  یم  جـنر  زورترآ  مسیتامر و  يرامیب  زا  رگا  دـیلامب  شراخ  لـحم  رد  هدرک و  طولخم  مه  اـب  بوخ  هتخیر ،  نیلزاو 

هدرک و طولخم  ماداب  نغور  يروخپوس  قشاق  کی  اب  ار  عاـنعن  نغور  هرطق  هک 2  تسا  تروص  نیا  هب  نآ  زا  هدافتسا  زرط  دینک  هدافتـسا 
ار عانعن  نغور  هرطق  هک 10 بیترت  نیدب  دینک  هدافتسا  عانعن  سرپمک  زا  دردرس  عفر  يارب  (25  . دیهد ژاسام  نآ  اب  ار  كاندرد  ياه  لحم 

یفاضا بآ  هدرب  ورف  نآ  رد  دشاب  یناشیپ  هزادـناب  هک  هچراپ  کی  سپـس  دـیزیرب  هساک  کی  رد  هدرک و  طولخم  درـس  بآ  ناویل  کی  اب 
صو هدرک  زیمت  ار  دبک  تسا .  دبک  تسود  نیرتهب  عانعن  (26 دوش . فرطرب  دردرس  ات  دیراذگب  اه  هقیقـش  یناشیپ و  يور  دیریگب و  ارنآ 

هک یصاوخ  مامت  اب  عانعن  دیشونب 27) اذغ  زا  لبق  ار  عانعن  ياچ  دروم  نیا  يارب   . دروآ یم  نیئاپ  ار  نوخ  لورتسلک  دنک و  یم  قیقر  ار  ارف 
هک تسا  رتهب  دیشونب  زور  رد  عانعن  ياچ  ماجنف  هس  ات  ود  امش  رگا  دنک  یم  کیرحت  ار  یشراوگ  متسیس  دوش  فرصمدایز  رگا  دش  هتفگ 

تارضم تارضم :  دش -  هداد  حیضوت  الاب  تمسق  رد  هدافتـسا :  زرط  دینک -  عورـش  هرابود  هدرک و  عطق  ارنآ  يزور  دنچ  هتفه  ود  زا  دعب 
 . تسا هدشن  نایب  نآ  يارب  یصاخ 

هتسپ

رد وردوخ  تلاحب  دسر و  یم  رتم  جنپ  دودح  هب  نآ  عافترا  هک  تسا  يا  هیاپود  تخرد  هتسپیسانش  هایگ  تایلک   - Pistaca یملع :  مان 
گنربو تسا  ییاهتنا  هچگرب  کی  اـب  زیت  كون  هچگرب  ای 3  زا 2  بکرم  بوانتم و  هتـسپ  تخرد  ياهگرب  دیور .  یم  ناتـسناغفا  ناریا و 
یناوارف ییاذغ  داوم  ياراد  هتسپ  ییایمیش : تابیکرت  تسا -.  گربلگ  دقاف  نآ  رن  لگ  تسا  يا  هشوخ  نآ  ياهلگ  دشاب .  یم  نشور  زبس 

مرگ بآ 5/2  تسا :  دوجوم  ریز  داوم  هتـسپ  زغم  مرگ  دص  رد  تسا .  بسانم  فیعـض  صاخـشا  نارامیب و  تیوقت  يارب  نیاربانب  تسا و 
میساتپ مرگ  یلیم  نهآ 7/5  مرگ  یلیم  رفسف 500  مرگ  یلیم  میسلک 130  مرگ  يا 15  هتساشن  داوممرگ  برچ 54  داوممرگ  نیئتورپ 20 

زغم صاوـخ  یئوراد - : صاوــخ  مرگ -  یلیم  نیماــتیو ب 3 1/5  مرگ  یلیم  نیماتیودـحاو ب 1 0/7  نیماــتیو آ 230  مرگ  یلیم   950
مک هب  التبم  هکیئاهنآ  تسا و  زاـس  نوخ  نهآ  نتـشاد  تلعب  هتـسپ  زغم  (1 تسا .  کشخ  مرگ و  ناریا  میدـق  بط  رظن  زا  هتـسپ  زغمهتـسپ 
یم تیوـقت  ار  نهذ  زغم و  (3 دنک .  یم  تیوقت  ار  یسنج  يورین  هتـسپ  ندروخ  (2  . دنروخب هتسپ  ریادقم  هنازور  امتح  دیاب  دنتـسه  ینوخ 

هتسپ (6 دوش .  یم  هیصوت  هتسپ  فرـصم  دبک  يراجم  ندرک  زاب  يارب  (5 تسا .  دـیفم  باصعا  ندرک  مارآ  بلق و  شمارآ  يارب  (4 دنک . 
تسوپ هدناشوج  (9  . دنک یم  نامرد  ار  ینوخ  لاهسا  یلومعم و  لاهـسا  (8 تسا .  دیفم  هفرس  نیکـست  يارب  (7 دنک .  یم  تیوقت  ار  هدـعم 

درد و عفر  يارب  هتسپ  تخرد  گرب  تسوپ و  هدناشوج  (10 تسا .  دیفم  نانز  یلسانت  ياضعا  شراخ  ندرک  فرطرب  يارب  هتـسپ  تخرد 
صاوخ ياراد  تسا و  کشخو  درـس  ناریا  میدق  بط  رظن  زا  هزات  هتـسپ  زبس  تسوپهتـسپ  زبس  تسوپ  صاوخ  تسا -  دیفم  دعقم  شراخ 

ياه مخز  مایتلا  ثعاب  نآ  ندـیوج  -3 تسا .  ناـهد  دـی  يوب  عفر  يار  وراد  نیرتهب  -2 دور . یم  راـکب  يزرگنر  يارب  -1 دـشاب :  یم  ریز 
یگدروخ و مهب  لد  تلاح  هتسپ  زبس  تسوپ  هدرک  مد  -5 دیوجب .  ای  دیلامب و  هثل  يور  ارنآ  هثل  ماکحتـسا  يارب  -4 دوش . یم  ناهد  لخاد 

کی دـینک و  مد  ار  هتـسپ  زبس  تسوپ  هکـسکس  عفر  يارب  -7 تسا .  دـیفم  لاهـسا  عفر  يارب  نآ  هدرک  مد  -6 درب . یم  نـیب  زا  ار  غارفتـسا 
نیا نامرد  يارب  تسا .  دیفم  دعقم  ندز  نوریب  ریساوب و  يارب  هتـسپ  دیفـس  تسوپ  هتـسپ  دیفـس  تسوپ  صاوخ  دیـشونب - .  ارنآ  زا  ناجنف 

رد هقیقد  دنچ  يارب  درد  ار  يرامیب  نیا  هک  ار  یصخش  دیزیرب و  ینگل  لخاد  ارنآ  دیناشوجب و  بآ  رد  ار  هتسپ  دیفس  تسوپ  دیاب  يرامیب 
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بـسانم هدـعم  يارب  نیاربانب  درد و  يدایز  یبرچ  هتـسپ  زغم  تارـضم :  دوش -.  یم  يراـمیب  فیفخت  درد و  نیکـست  ثعاـب  دنیـشنب .  نآ 
یمرگ ثعاب  نآ  دایز  ندروخ  تسا  کشخ  مرگ و  هتسپ  زغم  انمض  دنروخب .  ولآدرز  اب  ارنآ  دیاب  دنراد  فیعـض  هدعم  هکیناسک  تسین و 
شرت يولآدرز  هگرب  ای  شرت و  رانا  هکرـس ،  دـیاب  یکـشخ  یمرگ و  عفر  يارب   . دوش یم  تسوپ  رد  گنر  زمرق  ياه  هناد  ریهک و  ندـب و 

 . دومن فرصم 

رانا

نیدنچ سدقم  بتک  رد  یتح  تسا  هتشاد  دوجو  میدق  زا  هک  تسا  ییاه  هویم  زا  یکی  رانا  یـسانش  هایگ  تایلک   - Punica یملع :  مان 
ترـضح هک  تیا  فورعم  تسا .  هدرب  ماـن  نآ  زا  هسیدوا )  دوخ (  باـتک  رد  ناـنوی  فورعم  رعاـش  رموه  تسا .  هدـش  رکذ  نآ  ماـن  راـب 

 . تسا نآ  رواجم  قطانم  ناریا و  یموب  رانا  تخرد   . تسا هدـیزرو  یم  قشع  نا  هب  هک  هتـشاد  رانا  ياـه  تخرد  زا  رپ  يرزب  غاـب  ناـمیلس 
یکچوک تخرد  رانا   . دشاب یم  دایز )  ياه  هتسه  اب  بیس  ینعم (  هب  هک  هدش  قتشم  ینانوی  نابز  زا   Pomegranate یسیلگنا هملک 

 ، لباقتم نآ  ياهگرب  ردـغیت و  یمک  نآ  ياـه  هخاـش  دـیور .  یم  يریـسمرگ  همین  قطاـنم  رد  دـسر و  یم  رتم  اـت 6  نآ  عاـفترا  هک  تسا 
یتسوپ ياراد  فلتخم  ياه  هزادنا  اب  يورک  نآ  هویم  دـشاب .  یم  وب  یب  یلو  يرانا  زمرق  گنرب  تشرد  رانا  ياهلگ  تسا .  هداس  فافش و 

تاـبیکرت تـسا - .  دوـجوم  اـیند  رد  راــنا  فـلتخم  عوـن  تـسیب  دودــح  رد  هـتفر  مـه  يور  دــشاب .  یم  گــنر  درز  اــی  گــنر و  زمرق 
ینوپ دیـسا  ننات و  دصرد  دودـح 20  رد  يردـقم  ياراد  رانا  هقاس  هشیر و  تسوپ  اصوصخم  رانا  تخرد  فلتخم  ياه  تمـسق  : ییایمیش

دـص رد  تسا .   Pelletierin نیتر هیت  هلپ  مانب  يدـیئولاکلا  ياراد  راـنا  تخرد  تسوپ  دـشاب . یم   Punicotaniv acid کیناتوک
میسلک 4 مرگ  يا 10  هتساشن  داوممرگ  یبرچمرگ 0/3   0/4 نیئتورپمرگ بآ 82  يرلاک  يژرنا 38  تسا .  دوجوم  ریز  داو  راـنا  هناد  مرگ 
نیماتیو ب مرگ  یلیم  نیماتیو ب 2 0/03  مرگ  یلیم  نیماتیو ب 10/2  مرگ  یلیم  نهآمرگ 0/5  یلیم  میساتپمرگ 260  یلیم   3 میدس مرگ 

ضباـق رت و  درـس ف  راـنا  هویم  ناریا  میدـق  بط  رظن  زاراـنا  هویم  صاوخ  یئوراد -: صاوخ  مرگ - یلیم  نیماـتیومرگ ث 4  یلیم   30/02
نیا ياه  تمـسق  هیقب  زا  رانا  تخرد  هشیر  تسوپ  دـشاب .  یم  ضباق  رایـسب  کـشخ و  درـس و  راـنا  تسوپ  رت و  درـس و  راـنا  بآ  تسا . 

 ، لگ زا  ییوراد  فراصم  يارب  تسا .  ضباق  رایـسب  هک  دـشاب  یم  ناـت  ياراد  راـنا  تخرد  ياـه  تمـسق  هیلک  تسا .  رت  ضباـق  تخرد 
رانا بآ  ( 3 تسا .  جازم  نیلم  (2 تسا .  روآ  راردا  نیریـش  رانا  (1 دوش .  یم  هدافتـسا  راـنا  هناد  هشیر و  تسوپ  تخرد ،  تسوـپ  گرب ، 
رانا ّآ  رگا  (6 دنک . یم  فرطرب  ار  لاهسا  رانا  بآ  (5 دنک . یم  دایز  ار  ارفص  حشرت  (4 تسا .  دیفم  راردا  يراجم  ياهیرامیب  يارب  نیریش 

 . تسا زاـس  نوخ  ( 7  . دـینک یم  يریگولج  ینیب  رد  پیلوـپ  دـشر  زا  دـیناکچب  ینیب  رد  هرطق  دـنچ  زور  ره  هدرک و  طوـلخم  لـسع  اـب  ار 
گنر (12 تسا .  هدـننک  کنخ  راـنا  بآ  (11 تسا .  هیلک  تیوـقت  يارب  وراد  نیرتـهب  نادـنملاس  يارب  (10 دـنک .  یم  هیفـصت  ار  نوخ  (8

 . دـیروخب رانا  ندرک  هفاـضا  نزو  يارب  (14 دـنک .  یم  فرطرب  ار  ادـص  یگتفرگ  هدرک و  زاـب  ار  ادـص  (13  . دـنک یم  باداش  ار  تروص 
هدـعم و مرک  رانا  تخرد  هشیر  تسوپ  هدـناشوج  رانا 1 . تخرد  ياـه  تمـسق  رگید  صاوخ  تسا - .  هدـعم  بلق و  يوقم  راـنا  بآ  (15
زا وـلگ  مـخز  درد و  وــلگ  ندرک  فرطرب  يارب  . 3  . دراد مرک  دـض  رثا  زین  راـنا  تخرد  تسوـپ  هدـناشوج  . 2 درب .  یم  نـــیب  زا  ار  هدور 

هدناشوج زا  دـنناوت  یم  تسین  مظنم  ناش  هنایهام  تداع  هکیئاه  مناخ  .4 دننک .  هدافتـسا  رانا  ياهگرب  هدناشوج  ای  رانا و  تسوپ  هدناشوج 
ندرک فرطرب  يارب  .6 درب .  یم  نیب  زا  ار  شراـخ  دـیراذگب  تسوـپ  يور  رگا  ار  راـنا  هدـش  هل  ياـهگرب  .5 دننک . هدافتـسا  رانا  ياهگرب 

هدناشوج . 7  . دـیلامب یگتخوس  تمـسق  يور  ار  دامپ  نیا  دـینک و  طولخم  دـجنک  نغور  اب  هدرک و  هل  ار  رانا  ياـهلگ  تسوپ ،  یگتخوس 
ياهلگ هدرک  مد  .9 دنک .  یم  فرطرب  ار  نمزم  لاهسا  رانا  لگ  هدرک  مد  .8 تسا .  شک  مرک  رانا  تخرد  هشیر  تسوپ  تخرد و  تسوپ 

رانا تخرد  هشیر  هدرک  مد  درد ،  نادند  ندرک  فرطرب  يارب  .10 دـیربب .  راکب  ناهد  ياهمخز  ندرب  نیب  زا  يارب  هرغرغ  تروصب  ار  رانا 
اب ار  دقعم  دیاب  ریـساوب  ندرک  فرطرب  يارب  . 12  . دنک یم  دایز  ار  راردا   ( شوخیم  ) نیریـش شرت و  رانا  .11 دینک .  هضمـضم  ناهد  رد  ار 
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هدرک تسس  ار  هدعم  اریز  دننک .  طارفا  رانا  ندروخ  رد  دیابن  دنتسه  جازم  درس  هکیناسک   : تارـضم داد -.  وشتـسش  رانا  تسوپ  هدناشوج 
مرک عفر  يارب  هک  نآ  هشیر  تسوپ  تخرد و  تسوپ  هدـناشوج  دـنروخب .  لیبجنز  اب  ار  رانا  دـیاب  دارفا  هنوگنیا  دـنک .  یم  خـفن  داـجیا  و 

تحت دیاب  راک  نیا  درک و  طایتحا  دیاب  نآ  هدناشوج  ندروخ  رد  لاح  رهب  دـنک .  غارفتـسا  هجیگرـس و  داجیا  تسا  نکمم  دور  یم  راکب 
 . دریگ ماجنا  صصختم  رظن 

ینیمز بیس 

تروصب مه  زونه  تسا و  یبونج  ياکیرمآ  یموب  هایگ  ینیمز  بیـس  یـسانش  هایگ  تاـیلک  - Solanum tuberosum یملع :  ماـن 
رظن زا  اکیرمآ  اپورا و  رد  نونکا  دـش و  هدرب  اپورا  هب  اـه  یلویناپـسا  هلیـسوب  مهدزناـش  نرق  رد  دـیور .  می  نیتناژرآ  یلیـش و  رد  یـشحو 

ریامیب دـض   C نیماـتیو ردـقم  نتـشاد  لیلدـب  ینیمز  بیـس  دراد .  دوجو  لاـس  لوـط  ماـمترد  ینیمز  بیـس  تسا .  يزبـس  نیلوا  فرـصم 
ییاوه هقاس  دـندش .  یمن  راچد  يرامیب  نیا  هب  اجنآ  مدرم  هاـگچیه  دـندرک  یم  هدافتـسا  هاـیگ  نیا  زا  هکیئاـهروشک  تسا و  تیبروکـسا 

 . دراد دوجو  رتکچوک  ییاه  هچگرب  زین  هچگرب  نیا  لصاوف  رد  تسا و  یلصا  هچگرب  ات 12  زا 7  بکرم  ییاهیگدیرب  ياراد  ینیمز  بیس 
ینیمز بیـس  تسوپ  يور  رد   . دوش یم  يدنب  میـسقت  نآ  ینیمز  ریز  ياه  هدغ  تسوپ  لگ و  گنر  بسح  رب  ینیمز  بیـس  فلتخم  عاونا 
بیـس : ییایمیـش تابیکرت  تسا - .  هزاـت  هاـیگ  ءاـشنم  هک  تس  اـه  هناوج  نیا  تسا و  هناوج  ياراد  هک  دراد  دوجو  یکچوک  ياـهخاروس 

ریز داوم  ماخ  ینمز  بیس  مرگ  دص  رد  دشاب .  یم  کیلوف  دیاس  کیناتوتپن و  دیسا  کیئنالوس ،  دیسا  دننام  یلآ  ياهدیـسا  ياراد  ینیمز 
میسلک 6 مرگ  یلیم  زلولس 1/5  مرگ  يا 18  هتساشن  داوم  مرگ  یبرچ 0/1  مرگ  نیئتورپ 1/8  يرلاک   60 يژرنا مرگ  بآ 75   : تسا دوجوم 

یلیم نیماتیو ب 1 0/1  دحاو  نیماتیو آ10  مرگ  یلیم  میدس 4  مرگ  یلیم  نهآ 0/6  مرگ  یلیم  میساتپمرگ 500  یلیم  رفسف 50  مرگ  یلیم 
لگ و گرب ،  نینچمه  سراـن و  ینیمز  بیـسمرگ  یلیم  نیماـتیو ث 15  مرگ  یلیم  نیماـتیو ب 3 1  مرگ  یلیم  نیماتیو ب 2 0/35  مرگ 

هویم لگ و  گرب و  زنی  سران و  ینیمز  بیس  فرصم  زا  دیاب  نیاربانب  تسا  نینالوس  مانب  یمس  دیئولاکلآ  یمک  ياراد  ینیمز  بیـس  هویم 
یلو تسا  شخب  مارآ  ردـخم و  نینـالوس  مشتاد  تـلعب  ینیمز  بیـس  هوـیم  گرب و  ( 1: یئوراد صاوـخ  درک - .  يددروـخ  ینیمز  بیس 

ینیمز بیس  (2 دوش .  هدافتـسا  یجراخ  لامعتـسا  دامـض و  ناونعب  طقف  دیاب  دریگ و  رارق  یلخاد  فرـصم  دروم  دیابن  ندوبن  یمـس  تلعب 
هدنر ار  ماخ  ینیمز  بیس  اه ،  یگتخوس  نیکست  يارب  ( 3 دور .  یم  راکب  تیبروکسا  يرامیب  اب  هلباقم  يارب  دایز   C نیماتیو نتشاد  تلعب 
بیس (4 دیهد .  رارق  نآ  يور  هزات  دامـض  دینک و  ضوع  ارنآ  هقیقد  دنچ  ره  دیراذگب و  یگتخوس  تمـسق  يور  دامـض  ناونع  هبو  هدرک 
ایوس ای  ریش  زا  دروم  نیا  رد  ینیمز  بیـس  اصوصخم  تسا  سوریو  دضو  ناطرـس  دض  نیاربانب  دشاب  یم  هدننک  راهم  میزنآ  ياراد  ینیمز 

اهلولـس و ندش  ریپ  زا  نیاربنب  تسا  نادیـسکا  یتنآ  هدام  ياراد  تاجیزبسو  اه  هویم  تسوپ  هدننام  ینیمز  بیـس  تسوپ  (5  . تسا رت  يوق 
تسا و يدیسا  ناشندب  هک  تسا  ییاهنآ  يارب  وراد  نیرتهب  ینیمز  بیـس  (6 دنک .  یم  يریگولج  یناطرس  ياهلولـس  ندمآ  دوجوب  زا  زین 

ینیمز بیس  سکعرب  هدش  خر  سو  زپ  بآ  ینیمز  بیس  اریز  دنروخب  هتخپ و  راخب  اب  تسوپ و  اب  ار  ینیمز  بی  سدیاب  صاخـشا  هنوگنیا 
بیـس روظنم  نیا  يارب  تسا .  مروت  ندرب  نیب  زا  يارب  یبوـخ  يوراد  ینیمز  بیـس  (7 دنک .  یم  ندب  رد  دیـسا  دـیلوت  هدـش  هتخپ  راخب  اب 
ندوب ارد  تلعب  ینیمز  بیـس  (8 دـیروخبارنآ .  سپـس  هدـش و  زپ  مین  ابیرقت  دـیراذگب  دـیزادنایب و  پوس  رد  هدرک و  هقبط  هقبط  ار  ینیمز 
دشاب یم  زین  بلق  ياهیرامیب  يوراد  ینیمز  بیس  (10  . دنک یم  ناوج  ار  ندب  ینیمز  بیس  (9 دشاب .  یم  زین  دبک  هدننک  زیمت  دایز  میساتپ 

هدـیرب و کـیراب  روط  بار  ینمز  بیـس  روظنم  نیا  يارب  دـشاب .  یم  كاـندرد  ینوخ و  ریـساوب  هدـننک  ناـمرد  زمرق  ینیمز  بیـس  (11 . 
نیا دیراذگب .  دـقعم  لخادـب  تجاح  ياضق  زا  سپ  هدـیلام و  نیلزاو  ای  نیماتیو E و  نغور  یمک  نآ  يور  دـیروراد و  فایـش  تروصب 

 . دینک لیم  ارنآ  دیزپب و  ریش  اب  ار  ینیمز  بیس  پوس  لاهسا  نامرد  يارب  (12 دوش .  یم  فرطرب  ریساوب  دیهد  همادا  زور  دنچ  رگا  ار  لمع 
اریز دنیک  هدافتسا  نآ  زا  اروف  دیاب  دینک  یم  هکت  ارنآ  رگا  ینیمز  بیس  زا  هدافتسا  يارب  هدافتسا : زرط  دوش - .  یم  فقوتم  عیرـس  لاهـسا 
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ارنآ ماخ  ای  دیزپب و  رد ف  ای  راخب و  اب  دـیاب  هشمه  ارر  ینیمز  بیـس  دـهد .  یم  تسد  زا  ار  دوخ  صاوخ  دوش و  یم  هدیـسکا  دوز  یلیخ 
مه رضم  ندب  يارب  هکلب  درادن  یتیصاخ  هکنیا  زا  ریغ  هدش  خرـس  ینیمز  بیـس  دنام .  یم  یقاب  هدروخن  تدس  نآ  صاوخ  اریز  دینک  لیم 

ینیمز بیس   : تارـضم دوش - .  یم  هفلتخم  ياهیرامیب  ثعاب  دزاس و  یم  مضهلا  لیقث  ارنآ  نغو  راب  ینیمز  بیـس  ندرک  خرـس  اریز  تسا 
زا دنهاوخب  رگا  صاخشا  هنوگنیا  درب و  یم  الاب  ار  نوخ  دنق  هتساشن  نشتاد  تلعب  اریز  تسا  رضم  دنتسه  دنق  هب  التبم  هک  یـصاخشا  يارب 

 . دننک يددروخ  نآ  فرصم  زا  ایو  دننک  فرصم  هیذغت  صصختم  ای  کشزپ  رظن  تحت  ارنآ  دیاب  دننک  هدافتسا  ینیمز  بیس  دئاوف 

هچبرت برت و 

 . دـسر یم  رتم  کی  ات  نآ  هقاس  عافترا  هک  هلاـسکی  تسا  یهاـیگ  برت  یـسانش  هاـیگ  تاـیلک  - Raphanus sativus یملع :  ماـن 
شفنب نشور و  یبآ  نشور ،  درز  دیفـس ،  گنرب  نآ  ياهلگ  دشاب .  یم  مظنمان  ياهیگدیرب  اب  ودرد  كرک  فاصان ،  نهپ ،  نآ  ياهگرب 

 . دوش یم  تشادرب  زیئاپ  رد  الومعم  هک  هایـس  برت  - 1 دراد :  دوجو  برت  عون  ود  یلک  روطب  دوش .  یم  رهاظ  هخاـش  ياـهتنارد  هک  تسا 
برت دـنت  معط  ییایمیـش : تاـبیکرت  دراد - .  دوـجو  درگ  زارد و  ياـه  تروـصب  یتروـصو و  زمرق و  فـلتخم  ياـهگنر  هب  هک  هچبرت  -2

Malvin Chloride دـیارلک ماـنب  يا  هداـم  دوجو  رثا  رد  نآ  شفنب  زمرق  گـنر  لوونـس Senovol و  مانب  تسا  يا  هداـم  هب  طوبرم 
میسلکمرگ 30 يا 3/5  هتساشن  داوممرگ  یبرچ 0/1  مرگ   1 نیئتورپ مرگ   90 بآ تسا :  دوجوم  ریز  داوم  ماخ  برت  مرگ  دـص  رد  تسا . 

یلیم نیماتیو ب 10/03  دحاو  نیماتیو آ 10  مرگ  یلیم   18 میدسمرگ یلیم  نهآمرگ 1  یلیم  میساتپ 330  مرگ  یلیم   30 رفسف مرگ  یلیم 
ناریا میدق  بط  رظن  زا  برت  : یئوراد صاوخ  مرگ -  یلیم  نیماتیومرگ ث 25  یلیم  نیماتیومرگ ب 30/03  یلیم  نیماتیومرگ ب 20/03 

ياهگنـس عفد  يارب  برت  (1 تسا .  هـتفر  یم  راـکب  اـهیرامیب  زا  يرایـسب  ناـمرد  يارب  میدـق  رایـسب  ياـهنامز  زا  تـسا و  کـشخ  مرگ و 
يارب برت  (3 درب .  یم  نیب  زا  ار  خفن  زاگ و  نآ  مخت  دنک و  یم  غورآ  زاگ و  دیلوت  صاخشا  زا  یـضعب  رد  برت  (2  . تسا دیفم  يوارفص 
يارب برت  گرب  بآ  (5 دـنک .  یم  کمک  اذـغ  مضه  هب  دوش  هدروخ  اذـغ  اـب  رگا  برت  گرب  (4 تسا .  دـیفم  مسیتامر  سرنق و  ناـمرد 

تیمومسم تروص  رد  (8 دـهد .  یم  نیکـست  ار  درد  برت  مخت  (7 تسا .  دـیفم  ناقری  ناـمرد  يارب  برت  (6 تسا .  دـیفم  مشچ  تیوـقت 
مخز ياوادم  يارب  (9 دنک .  یم  كاپ  ار  هدعم  دوش و  یم  غارفتسا  ثعاب  دیهدب  رامیب  هب  نیبجنکس  اب  هارمه  ار  برت  مخت  يردقم  ییاذغ 
راکب لوبلا  سبح  نامرد  يارب  تسا و  روآ  راردا  برت  هدرک  مد  ( 10  . دیراذگب مخز  يور  هدرک و  هیهت  دامض  لسع  برت و  زا  ندب  ياه 

دـیناشوجب و ّبآ  رد  ار  برت  تسا  هدز  امرـس  امـش  ياـپ  اـی  تـسد  رگا  (12 تـسا .  روآ  هدــعاق  روآ و  راردا  برت  مـخت  (11 دور .  یم 
مد (13 دیهد .  رارق  هدناشوج  نیا  رد  زور  رد  راب  دنچ  ار  هدز  امرس  وضع  سپـس  دنازوسن  ار  تسد  هکیروطب  دوش  درـس  یمک  ات  دیراذگب 

دینک هدافتسا  ریز  تروصب  برت  زا  روآ  جنشت  ياه  هفرس  ارفص و  هسیک  گنـس  عفد  يارب  (14  . تسا ندب  هدننک  تیوقت  برت  هشیر  هدرک 
جراخ نآ  زا  هرطق  هرطق  ّبآ  هکیروطب  دـیروآ  دوجوب  يزیر  خاروس  مهنآ  هت  رد  نینچمه  هدرک و  داجیا  هرفح ي  گرزب  برت  کـی  رد  : 
هرطق هرطق  نآ  بآ  هک  دیهد  رارق  یناکتسا  ای  هشیش  هناهد  رد  ار  برت  دینک و  رپ  بآ  اب  ارنآ  هتخیر و  هرفح  رد  رکش  ریادقم  سپس  دوش . 
برت مخت  ندروخ  (15  . دیـشونب زور  رد  راب  دنچ  ار  بآ  نیا  دوش .  رپ  ناکتـسا  ای  هشیـش  لخاد  رد  هدـش و  جراخ  برت  هت  زیر  خاروس  زا 
تـسا دیفم  ینوخ  لاهـسا  نامرد  يارب  برت  هدـناشوج  (17 دـنک . یم  زاـب  ار  هرهچ  گـنر  برت  نردو  (16  . دنک یم  دایز  ار  ریـش  حـشرت 

يارب دامض  تروصب  برت  مخت  ( 20 دیهدب .  رامیب  هب  هدرک و  مد  ار  برت  مخت  بت  ندرب  نیب  زا  يارب  (19 تسا . روآاهتشا  برت  مخت  (18.
رضم ولگ  نادند و  يارب  هدش و  هچیپ  لد  بجوم  برت  ندروخ  رد  فارسا  تارضم :  دوش - .  یم  هدافتسا  هردیـش  ناردام  رد  ناتـسپ  مرو 

. تسا

زمرق ردبش 
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هرک هلدـتعم  قطانم  رد  هک  هلاس  دـنچ  یفلع و  تسا  یهایگ  زمرق  ردبـش  یـسانش  هایگ  تایلک   - Trifolium Pratenes یملع :  ماـن 
زمرق ردبـش  عافترا   . دنک یم  رمع  لاس  ود  طقف  مرگ  ياوه  بآ و  رد  یلو  تسا  هلاس  تفه  هایگ  نیا  دعاسم  طیارـش  رد  دیور .  یم  نیمز 
نورق رد  تلع  نیمهب  تسا و  هچگرب  هس  ياراد  زارد و  لکـش و  یـضیب  نآ  ياهگرب  دوش .  یمن  رتمیتناس  زا 15  رتشیب  تسا و  مک  رایسب 
يذغم داوم  نتشاد  رظن  زا  هایگ  نیا  دنتسناد .  یم  سدقملا  حور  حیسم و  دنوادخ ،  لبمـس  ارنآ  اریز  هدوب  نایحیـسم  مارتحا  دروم  یطـسو 

سناـسا نیلوفیرتوزیا و  نیلوفیرت  دـننام  ییایمیـش  داوم  ياراد  ردبـش  لـگ  ییایمیـش : تاـبیکرت  دور - .  یم  راـکب  تاـناویح  هفولع  يارب 
 ، برـس سم ،  يور  زنگنم ،  مویزینم  میـساتپ ،  درگوگ ،  رفـسف  نهآ ،  سیلـس  دـننام  یندـعم  حالما  يایرد  هایگ  نیا  دـشاب .  یم  ینغور 
دض زمرق  ردبش  تیصاخ  نیرتمهم  (1 تسا .  رت  درس و  ناریا  میدق  بط  رظن  زا  زمرق  ردبـش  : یئوراد صاوخ  دشاب -.  یم  تلابوک  لکین و 

مروت دنک 5) یم  فرطرب  ار  ینالضع  ياهدرد  دنک 4) یم  فرطرب  ار  هفرس  (3 تسا ندب  نوخ و  هدننک  زیمت  ( 2 تسا .  نآ  ندوب  ناطرس 
دیفم ندب  یگدروآ  بآ  نامرد  يارب  تسا 8) مسآ  هدننک  نامرد  دور 7) یم  راکب  لهسم  ناونعب  هزات  ردبـش  (6 درب یم  نیب  زا  ار  یتـسوپ 

هدیناشوج و نوتیز  نغور  رد  ار  ردبـش  گرب  دیاب  هضیب  مرو  میـستامر و  زورترآ ،  نامرد  يارب  دـنک 10) یم  فرطرب  ار  هچیپ  لد  (9 تسا
دنک یم  جالع  ار  جنشت  (12 دیروخب .  زمرق  ردبش  یبلق  ياهیرامیب  زا  يریگولج  رمع و  لوط  يارب  (11  . دیلامب كاندرد  ياه  تمسق  يور 

تـسوپ يورو  هدرک  هل  ار  ردبـش  شراـخ  ندرب  نیب  زا  يارب  (14 دیراذـگب اه  مخز  يور  ار  زمرق  ردبـش  دامـض  اه ،  مخز  ماـیتلا  يارب  (13
ردـقم دـینک .  مد  هقیقد  تدـم 5  هب  هتخیر و  شوجبآ  رتـیل  کـی  رد  ار  کـشخ  هاـیگ  مرگ  ردـقم 30  هدرک :  مد  هدافتـسا : زرط  دـیلامب - 

ّآ ای  ریش  يردقم  رد  ار  زمرق  ردبش  رادلگ  ياه  هخاشرس  مرگ  ردقم 50  ردبش :  هدناشوج  تسا .  زور  رد  راب  هس  ناجنف  کی  نآ  فرصم 
تارضم دیراذگب - .  ندب  كاندرد  ياهتمسق  ای  تسوپ و  يور  دامض  تروصب  ندشدرـس  زا  سپ  دشوجب و  یتدم  دیراذگب  هتخیر و  ب 

هتشادن و يرطخ  هنوگچیه  نآ  زا  لداعتم  هدافتسا  یلو  دشاب  یم  کیردینایس  دیسا  ياراد  اریز  تسا  كانرطخ  ردبش  دایز  فرصم  ردقم  :
 . تسا دیفم  رایسب 

جنرب

بوطرم و مرگ و  قطانم  ردو  دـسریم  رتم  ات 1/5  نآ  عافترا  هک  هلـسکی  تسا  یهایگ  جنرب  یـسانش  هایگ  تایلک   - Oryza یملع :  مان 
هویم درد .  لگ  کی  هاتوک و  هلابند  ياراد  جنرب  کلبنـس  ره  تسا .  زیت  كون  گرزب و  نآ  ياهگرب  تسار و  نآ  هقاس  دیور .  یم  بآرپ 

تالغ زا  جنرب  دنمان .  یم  كوتلـش  تسا  نآ  رد  جنرب  هناد  کی  درد و  رارق  هقاس  ياهتنارد  اه  کلبنـس  زا  لکـشتم  يا  هشوخ  لکـشب  نآ 
رد دالیم  زا  لبق  لاـس  دودح 3000  رد  تسا و  ایـسآ  زا  جنرب  اشنم  دـشاب و  یم  نیمز  هرک  مدرم  فصن  یلـصا  ياذـغ  ابیرقت  تسا و  مهم 

متفه ترق  رد  تفای و  هار  نیمز  هرک  ییاوتـسا  طاقن  رگید  نالبـس و  نپاژ ،  هب  ایـسآ  زا  ادـعب  جـنرب  تسا .  هدـش  یم  تعارز  نیچ  دـنه و 
 . دـننز یم  نیمخت  فلتخم  عون  دودح 150  ات  ار  عاونا  نیا  درد و  فلتخم  عاونا  جنرب   . دـندرک نآ  تشک  هب  عورـش  زین  نایرـصم  يدالیم 

دوجو جنرب  عون  ود  یلک  روطب  دوش .  یم  هتـشاک  ناهفـصا  سراف و  ریـسمرگ  یحاون  ناریا و  بونج  لامـش و  رد  نآ  بوغرم  ياه  هنومن 
دشاب یم  درگ  زیر و  نآ  هناد  هک  يرگید  تسا و  فورعم  يردص  جنرب  مانب  هک  تسا  کیراب  هدیـشک و  زارد و  نآ  هناد  هک  یعون  دراد : 

كوتلش هک  تسا  یجنرب  دننک  یم  فرصم  اهروشک  رتشیب  مدرم  نایناریا و  هک  یجنرب  عون  نآ  دراد .  ترهـش  ینپاژ  ای  ینیچ  جنرب  مانب  و 
Brown Rice يا هوهق  جنرب  مانب  تسا و  يا  هوهق  تسا  هتسوپ  رد  هکیتقو  جنرب  یلصا  گنر  تسا .  هدش  هتفرگ  نآ  یجراخ  هتـسوپ  و 

هتـسوپ اههاگتـسد  نیا  دنزیر و  یم  یـصوصخم  ياههاگتـسد  رد  ار  جنرب  ياه  هناد  دیفـس  جـنرب  ندروآ  تسدـب  يارب  دوش .  یم  هدـیمان 
دور و یم  نیب  زا  زین  نآ  یجراخ  ياشغ  رگیدکی  اب  هتـسوپ  نودب  جـنرب  مداد  كاکطـصا  اب  سپـس  هدرک و  ادـج  نآ  زا  ار  جـنرب  یجراخ 

ياذغ دننک و  یم  هیذغت  جنرب  زا  ارصحنم  هک  یـصاخشا  تسا و  نیماتیو ب 1  زا  يراع  هک  دیآ  یم  تسدب  فافش  دیفـس و  گنرب  جنرب 
یندعمداوم اه و  نیماتیو  مامت  زا  هدافتـسا  يارب  نیاربانب   . دنوش یم  راچد   Beri-Beri يرب يرب  يرامیب  هب  دننک  یمن  فرـصم  يرگید 
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جنرب مضه  هک  تشاد  هجوت  دیاب  هتبلا  یلو  درک  هدافتـسا  تسا  هدشن  هتفرگ  نآ  یجراخ  ءاشغ  هک  ياه  وهق  جـنرب  زا  هک  تسا  رتهب  جـنرب 
رت کیراب  گنر و  هایس  هک  تسا  نآ  زا  یشحو  عون  جنرب  عاونا  زا  رگید  کی  دشاب .  یم  دیفـس  جنرب  مضه  زا  رت  لکـشم  یمک  ياه  وهق 

لکـشم یمک  نآ  مضه  هتبلا  یلو  تسا  رامـشیب  ياه  نیماتیو  یندعم و  داوم  ياراد  مه  جنرب  عون  نیا  تسا .  يردـص  جـنرب  زا  رت  زارد  و 
دراد دوجو   Oridine نیدیروا مانب  يا  هدام  جنرب  رد  : ییایمیش تابیکرت  دوش - .  هدرب  راکب  دیفس  جنرب  اب  طولخم  هک  تسا  رتهبو  تسا 

هتـسوپ هکیناگنه  دش  هتفگ  هک  روطنامه  هتبلا  تسا .  ینغ  رایـسب  ییاذغ  اوم  ظاحل  زا  جنرب  تسارد .  ار  یبصع  باهتلا  دض  تیـصاخ  هک 
يا و وهق ه  جنرب  مرگ  دص  رد  دوجوم  داو  ریز  لودج  رد  دـهد .  یم  تسد  زا  ار  دوخ  ياه  نیماتیو  زا  يردـقم  دـنریگ  یم  ارنآ  يا  هوهق 
بآ 12 يرلاک   362 يرلاک يژرنا 360  دیفـس  جنرب  مرگ  دص  ردیاه  هوهق  جنرب  مرگ  دص  رد  داوم  تسا . هدش  هسیاقم  مه  اب  دیفـس  جنرب 

یلیم مرگ 95  یلیم  رفـسف 220  مرگ  یلیم   25 مرگ یلیم   32 میسلکمرگ  80 مرگ هتـساشن 76  مرگ  مرگ 6/6  نـیئتورپ 7/5  مرگ   12 مرگ
یلیم نیماتیو ب 10/35  مرگ  یلیم  مرگ 90  یلیم  میساتپ 215  مرگ  یلیم  مرگ 5  یلیم   10 میدس مرگ  یلیم   0/8 مرگ یلیم  نهآمرگ 1/6 

یم هدـید  هک  روطنامهمرگ  یلیم   1/5 مرگ یلیم  نیماـتیو ب 34/8  مرگ  یلیم  مرگ 0/03  یلیم  نیماـتیو ب 20/05  مرگ  یلیم  مرگ 0/06 
دشاب و می  يا  وهق ه  جنرب  موس  کی  ردقمب   B3 نیماتیو فصن و   B2 نیماتیو مشش و  کی  هدش  دیفس  جنرب  رد   B1 ینماتیو ردقم  دوش 

سوبـس دوش  یم  ادج  نآ  زا  ندیبوک  لحارم  رد  هک  جنرب  كوتلـش  ای  تسوپ و   . دـبای یم  شهاک  يدایز  رایـسب  ردـقمب  نآ  یندـعم  داوم 
 : دراد دوجو  ریز  داوم  جنرب  سوبـس  مرگ  دص  رد  تسا .  یندـعم  داوم  اه و  نیماتیو  عبنم  مهنآ  هک  دوش  یم  هدـیمان   Rice Bran جنرب

20 نهآ مرگ  یلیم  رفسفمرگ 1400  میسلکمرگ 75  هتساشنمرگ 50  یبرچمرگ 15/5  نـیئتورپ 13/5  مرگ  بآ 9/7  يرلاـک   275 يژرنا
وهق ياشغ  مرگ  یلیم  نیماتیو ب 3 30  مرگ  یلیم  نیماتیو ب 2 0/25  مرگ  یلیم  نیماتیو ب 1 2/25  مرگ  یلیم   1500 میساتپ مرگ  یلیم 

زا راشرـس  دوش  یم  ادـج  جـنرب  زا  داـیز  نتـسش  عقوم  رد  اـی  صوصخم و  ياههاگتـسد  رد  ندـیئاس  مهب  رثا  رد  هک  زین  جـنرب  گـنر  يا  ه 
دهد یم  ناشن  ار  گنر  يا  وهق ه  ياشغ  نیا  مرگ  دـص  رد  دوجوم  داوم  ردـقم  ریز  لودـج  تسا .  نیئتورپ  یندـعم و  داوم  اه و  نیماـتیو 
یلیم  16 نهآ مرگ  یلیم  رفسف 1100  مرگ  یلیم  میسلک 70  مرگ  هتساشن 60  مرگ  یبرچ 12/8  مرگ   12 نیئتورپمرگ بآ 9/8  يرلاک 265  .

صاوــخ مرگ -  یلیم  نیماــتیو ب 3 28  مرگ  یلیم  نیماــتیو ب 2 0/18  مرگ  یلیم  نیماـــتیو ب 1 1/85  مرگ  یلیم   715 میساتپ مرگ 
بآ تسا و  درـس  هدش  شکبآ  جنرب  دینک  تسرد  هنوگچ  ارنآ  درد  یگتـسب  هبلا  تسا  کشخ  لدتعم و  یناریا  بط  رظن  زا  جـنرب  : یئوراد

مک نآ  نتولگ  هداـم  هکنیا  رظن  زا  یلو  دـشاب  یم   Amidon مانب يا  هدام  ياراد  جـنرب   . تسا مرگ  هدـش  هتک  جـنرب  هکیلاح  رد  مرگ  نآ 
هک دـننک  یم  تسرد  لکلا  یعون  جـنرب  زا  رود  رواخ  رد  تسا .  لشم  یمک  نآ  زا  ندرک  سرد  ناـن  دبـسچ  یمن  مهب  ـالماک  ینعی  تسا 

لهس ياذغ  کی  هکنیا  زا  ریغ  جنرب  دسر .  یم  ییوراد  فرصمب  تسا و  رتمک  یلومعم  لکلا  زا  نآ  تیمـس  هک  تسا  فورعم  هکاس  مانب 
يا وهق ه  جـنرب  (1 دوش .  یم  هراـشا  نآ  زا  يادـعت  هب  هک  تسارد  ار  يرایـسب  یناـمرد  صاوخ  انمـض  تسا و  يوـقم  رایـسب  تسا  مضهلا 
یم هیهت  تلام  یعون  جنرب  هناوج  زا  (3 دنک .  یم  مک  ار  هدور  هدعم و  تاکیرحت  جـنرب  ندروخ  (2 دراد .  ار  یبصع  باهتلا  دض  تیصاخ 

ار جنرب  بآ   . تسا ینوخ  لاهـسا  لاهـسا و  هدننک  نامرد  بآ  دیزپب  بآ  رد  ار  جنرب  رگا  (4 دور .  یم  راکب  هدـعم  يوقم  ناونعب  هک  دوش 
نامرد يارب  ناوت  یم  ار  جنرب  بآ  (6 دینک .  هدافتسا  جنرب  بآ  زا  اه  مخز  يوش  تسـش و  يارب  (5 داد .  زین  راوخریـش  لافطا  هب  ناوت  یم 
راردا تاحـشرت  ندـش  دایز  يارب  جـنرب  ینیمز  ریز  ياه  هقاـس  هشیر و  هدرک  مد  (7 درب .  راـکب  ینوخ  ياهغارفتـسا  يا و  هدور  ياـه  مرو 

ار یگنـشت  جنرب  ( 10 تسا .  روآ  باوـخ  جـنرب  (9 دـینک .  سرپمک  جـنرب  رد  اب  ار  رـس  ندـب و  بت ،  ناـمرد  يارب  (8 دوش .  یم  فرـصم 
ار جنرب  ( 13  . دنک یم  مرپسا  دیلوت  جنرب  ندروخ  (12 دوش .  یم  نزو  دایدزا  بجوم  جـنرب  ندروخ  رد  يور  هدایز  (11 دنک .  یم  فرطرب 

مهب لد  ندرک  فرطرب  يارب  (14 دنک .  یم  تیوقت  ار  یـسنج  يورین  تسا و  يوقم  رایـسب  دیروخب  دـینک و  طولخم  رکـش  ریـش و  اب  رگا 
عطق لاهـسا و  ناـمرد  يارب  نآ  بآ  دـینک  سیخ  ّبآ  رد  ار  دیفـس  جـنرب  رگا  ( 15 دـیروخب .  هزات  غود  اب  ار  جـنرب  غارفتـسا  یگدروخ و 

الج ار  اهنآ  هک  دیئوشب  ار  دوخ  تارهاوج  بآ  نیا  اب  دیزیرن  رود  دینک  یم  سکبآ  هک  ار  جنرب  هدـناشوج  بآ  (16 تسا .  دیفم  یگدعاق 
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تباث نادنمشناد  (18 دـیلامب .  تسوپ  هب  هدرک و  طولخم  کلات  ردوپ  ای  هتـساشن  اـب  ار  جـنرب  رد  تسوپ ،  باـهتلا  عفر  يارب  دهد 17) یم 
 . دراد یم  هاگن  لداعت  تلاح  رد  ار  نوخ  دنق  جـنرب ،  ندروخ  (19 تسا .  دیفم  رایـسب  نوخ  راشف  نامرد  يارب  جنرب  ندروخ  هک  دنا  هدرک 

کمن نودب  جنرب  هک  دـنک  یم  دـیئات  نارامیب  هب  وا  دـنک  یم  هیـصوت  نوخ  راشف  نامرد  يارب  ار  جـنرب  میژر  ییاکیرمآ  ءابطا  زا  یکی  (20
راشف نتفر  نیئاپ  ثعاب  هک  دراد  دوجو  يا  هدام  هچ  جنرب  رد  هک  دـنناد  یمن  نادنمـشناد  زونه  هتبلا  دـنروخب .  فلتخم  ياه  هویم  اب  هارمه 

Psorasis سیس ياروس  يرامیب  هب  نایالتبم  يارب  جنرب  میژر  (22 تسا .  دیفم  يویلک  تالالتخا  يارب  جنرب  میژر  (21 دوش .  یم  نوخ 
 . تسا هدشن  نایب  نآ  يارب  یصاخ  تارضم  تارضم :  تسا -  هدش  هداد  حیضوت  الاب  تمسق  رد  هدافتسا : زرط  تسا -.  دیفم  رایسب  زین 

نارفعز

زارد ياهگرب  ياراد  هک  رتمیتناس  ابیرقت 30  عافترا  اب  ایاپ  تسا  یهایگ  نارفعز  یـسانش  هایگ  تایلک  - Crocus sativus یملع :  مان 
ياه ءاشغ  زاهدشوپ  رادتـشوگ و  رودم و  تخـس و  اهزایپ  نیا  دوش .  می  لیکـشت  زایپ  ود  زا  نآ  ینیمز  ریز  هقاس  تسا .  هرت  دـننام  زبس  و 

یم یهتنم  گربساک  گربلگ و  هس  هب  هک  تسا  زارد  يا  هلول  لماش  مظنم و  یناوغرا ،  نارفعز  ياهلگ  دشاب .  یم  گنر  ياه  وهق  كزان 
لیکشت ار  بوغرمان  ود و  هجرد  نارفعز  هماخ ،  هلیم  تسا و  هماخ  ییاهتنا  تمسق  ینعی  لگ  هلالک  تمسق  بوغرم  یلیخ  نارفعز  دوش . 

دوش و کشخ  ات  دـنهد  یم  رارق  ذـغاک  نیب  دـنرادیم و  رب  ار  لگ  ره  هلـالک  تمـسق  هک  تسا  بیترت  نیدـب  نارفعز  تشادرب  دـهد .  یم 
نارفعز فایلا  زا  ددع  دیاب 50  هک  درد  می  مالعا  تسا  هتفرگ  تروص  هسنارف  رد  هک  نارفعز  درادنتـسا  دـننک .  یم  يدـن  بهتـسب  سپس 
رتمیتناس دناوتب 700  دـیاب  نآ  مرگ  یلیم  ره  نینچمه  دـشاب .  دـصرد  نآ 13  تبوطر  دـص  رد  دـشاب و  هتـشاد  نزو  مرگ   0/277 زا رتشیب 

ياه سناسا  وژالیـسوم  یندـعم ف  الما  برچ ،  داوم  ياراد  نارفعز  : ییایمیـش تاـبیکرت  دـنک - .  یگنر  سوسحم  روطب  ار  بآ  بعکم 
شبی فرـصم  تسا و  یمـس  نارفعز  زایپ  دراد  دوجو  نآ  رد  هک  تسا  نیـسورک  مانب  يا  هدام  هب  طوبرم  نارفعز  گنر   . دشاب یم  ناوارف 

تیـصاخ نیرتـمهم  تسا .  کـشخ  مرگ و  ناریا  میدـقبط  رظن  زا  نارفعز  یئوراد : صاوـخ  تـسا -.  هدنـشک  تاـناویح  يارب  نآ  دـح  زا 
زنی نارعاـش  رعـش  رد  یتـح  مهم  تیـصاخ  نیا  دـشاب .  یم  یگدرـسفا  ناـمرد  تسا  هدـش  می  هدافتـسا  نآ  زا  ماـیالا  میدـق  زا  هک  نارفعز 

یتفرگ وخ  مغ  اب  وت  نوچیازف  وگ  دیازف  دـیاش  نارفعز  ار  یـسک  رگ  دـیوگ :  یم  هک  تسا  یناقاخ  رعـش  نآ  دـهاش  تسا .  هتفای  ساکعنا 
نکسم رثا  (2 دوش یم  اذـغ  مضه  ثعاب  نارفعز  ياچ  ندروخ  (1  : دـشاب یم  خـلت  معط  يوق و  ییوب  ياراد  نارفعز  روـخم  سک  نارفعز 

دزاـس یم  ناـسآ  ار  نوـخ  شدرگ  تسازاـس و  نوـخ  نارفعز  دوش 5) یم  باصعا  کـیرحت  ثعاـب  (4 تـسا .  روآ  هدــعاق  ( 3 دراد درد 
یم يوقو  هیفـصت  ار  دـبک  دـنک 8) یم  تیوقت  ار  یـسنج  ياوـق  (7 درب .  یم  نـیب  زا  ار  ناـمیاز  زا  دـعب  ياـهیزیرنوخ  نارفعز  فرــصم  (6
ورآ باوـــخ  شخب و  مارآ  دــنک 11) یم  كاـپ  ار  هناــثم  هـیلک و  (10 دراد تیــشنورب  ناـمرد  يور  دــیفم  رثا  عـفر و  ار  هفرــس  (9 دزاس

داش و هشیمه  دـیهاوخ  یم  هرخالاب  رگا  تسا 15)و  روآ  راردا  دنک 14) یم  فرطرب  ار  هدـعم  زاگ  تسا 13) جنشت  دض  نارفعز  (12 تسا
راکب هک  تساه  لاس  یگدعاق  ندرکزاب  اه و  مناخ  هنایهام  تداع  میظنت  يارب  نارفعز  یمیدـق  لومرف  دیروخب 16) نارفعز  دیشاب  نادنخ 

راب راهچ  طولخم  نیا  زا  مرگ   2 نیچرد ردوپمرگ  نارفعز 0/5  درگ  مرگ  میساتپ 0/5  نهآ و  تاراترات  دراد  يدیفم  رایـسب  رثا  دور و  یم 
نارفعز 2 ياچ  ای  نارفعز  هدرک  مد  درک - .  هدافتسا  فلتخم  ياه  لکش  هب  ناوت  یم  نارفعز  زا  هدافتسا : زرط  دینک - .  هدافتـسا  زور  رد 

کی نارفعز  روطنت  دشکب - .  مد  ات  دیراذگب  میالمرایسب  شتآ  يور  تعاسمین  تدمب  هتخیر و  شوج  بآ  رتیل  کی  رد  ار  نارفعز  مرگ 
ياـج ردار  هشیـش  نیا  دـیدنبب .  ارنآ  رد  هتخیر و  هشیـش  رد  هدزک و  طولخم  هجرد  دیفـس 80  لکلا  مرگ  اب 10  هدـیئاس و  ار  نارفعز  مرگ 

رف رد  ار  نارفعز  نارفعز  درگ  دینک - .  هدافتسا  نآ  زا  هدرک و  فاص  ارنآ  هتفه  ود  زا  سپ  دیهد  ناکت  ارنآ  هزور  ره  هتـشاذگ و  یکیرات 
تارضم دیآ - .  تسدب  یمرن  درگ  ات  دینک  رد  زیر  یلیخ  کلا  زا  دینک و  بایـسآ  سپـس  هدرک و  کشخ  درگیتناس  هجرد  ترارح 25  اب 

طقـس ثعاب  تسا  نکمم  اریز  دـننک  زارتحا  نآ  ندروخ  زا  دـیاب  هلماح  نانز  نیاربانب  درد  رثا  لـثم  دـیلوت  متـسیس  يور  رب  نارفعز  نوچ  :
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ساوح لالتخا  ثعاب  دنک و  یم  دردرس  داجیا  دنک و  یم  مک  ار  اهتـشا  تسا .  رـضم  اه  هیلک  يارب  نارفعز  دایز  ندروخ  دوش .  یم  نینج 
 . دهد یم  تسد  زا  رون  رثا  رد  ار  دوخ  گنر  رطع و  اریز  درک  يردهگن  رون  زا  رود  هتسبرد و  ياه  هشیش  رد  دیاب  ار  نارفعز  دوش .  یم 

دجنک

ییاهتنا تمـسق  هک  رتم  کی  دودـح  عافترا  اب  هلاسکی  تسا  یهایگ  دجنکیـسانش  هایگ  تاـیلک   - Sesamus indicum یملع :  ماـن 
رد کت  کت  روطب  زمرق  ای  دیفس و  گنرب  نآ  ياهلگ  تسا .  زیت  كون  کیراب و  یضبی ،  نآ  ياهگرب  تسا .  كرک  زا  هدیشوپ  نآ  هقاس 

يوضیب حطسم و  کچوک و  ياه  هناد  يوتحم  لوسپک و  تروصب  هایگ  نیا  هویم  دوش .  یم  رهاظ  هقاس  ییاهتنا  تمـسق  ياه  گرب  هرانک 
طاقن هب  اجنآ  زا  هک  تسا  ناتـسودنه  دجنک  یلـصا  نطو  تسا .  هایگ  نیا  هدافتـسا  دروم  تمـسق  دوش و  یم  هدیمان  دجنک  هناد  هک  تسا 

زا دعب  دیلوت  رظن  زا  هشبح  ناتسودنه و  دشاب .  یم  ایند  رد  دجنک  هدننک  دیلوت  نیرتگرزب  نیچ  رـضاح  لاح  رد  تسا .  هتفای  هار  ایند  رگید 
تاـبیکرت دـسر - یم  هرد  اولح  نغور و  هیهت  فرـصم  هب  نآ  رتـشیب  هک  دوـش  یم  دـیلوت  دـجنک  يردـقم  زین  ناریا  رد  دـنراد .  رارق  نیچ 

تسا دودـح 50 % رد  نآ  نـغور  ردـقم  دـشاب .  یم   Lecithin نیتیـسل ياه B,D,E,F و  نیماـتیو  نیئتورپ ،  ياراد  دـجنک  ییاـیمیش :
عابشا برچ  ياهدیسا  يردقم  دیسا و  کیئلوا  دیـسا  کیئلونیل  دننام  هدشن  عابـشا  برج  ياهدیـسا  دودح 70 % زا  بکرم  دـجنک  نغور 

رد تسا و  ندب  يارب  دیفم  هدشن و  عاباش  ياه  نغور  زا  یکی  دجنک  نغور  دشاب .  یم  دیـسا  کیدیـشارآ  کیتملاپ و  دیـسا  دـننام  هدـش 
ارنآ هکلب  درب  یمن  الاب  ار  ندب  لورتسلک  طقف  هن  نغور  نیا  هک  نسا  نآ  لیلد  دوش و  یم  فرصم  دایز  ردقمب  اداناک  یلامـش و  ياکیرمآ 

هدرک و بایـسآ  ار  اه  هناد  سپـس  دورب  نیب  زا  نآ  يور  گنر  ات  دنیوش  یم  ار  اه  هناد  الومعم  دجنک  نغور  هیهت  يارب  دهد .  یم  شهاک 
دنزیر یم  شوج  بآ  رد  هدرک و  کشخ  ار  اه  هناد  دعب  دنریگ .  یم  ارنآ  هک  دیایب  بآ  يور  کبـس  هک  نآ  تسوپ  ات  دنزیر  یم  بآ  رد 
هلافت زا  دـنمان و  یم  لوا  راشف  درـس  نغور  ار  نغور  نیا  دوشادـج .  نآ  نغور  ات  هداد  رارق  راـشف  تحت  ار  ریمخ  نیا  دـننک .  یم  ریمخ  و 
نغور ییاذـغ  شزرا  هتبلا  هک  تسا  فورعم  مود  راشف  ای  مرگ  نغور  مانب  هک  دـیآ  یم  تسدـب  ینغور  امرگ  راـشف و  رثا  تحت  هدـنامیقاب 

داوم نتـشاد  رظن  زا  هلاـفت  نیا  اـصوصخم  دـنرب .  یم  راـکب  اـه  ماد  هفوـلع  يارب  ـالومعم  ار  هلحرم  نیا  زا  هدـنامیقاب  هلاـفت   . درادـن ار  درس 
لوا راشف  درس  نغور  هک  دینک  تقد  دینک  هدافتسا  دجنک  نغور  زا  دیهاوخ  یم  رگا  تسا .  هردیـش  ياهواگ  يارب  یبوخ  ياذغ  ینیئتورپ 
 . - دـنهد یم  تسد  زا  ار  دوخ  صاوخ  دـجنک  نغور  نداد  ترارح  رثا  رد  اریز  تسا  فورعم   First cold pressed مانب هک  دشاب 

نیـشناج ناونعب  ریقف  ياهروشک  رثکا  رد  تسا و  يذغم  رایـسب  دـجنک  تسا .  رت  مرگ و  دـجنک  ناریا  میدـق  بط  رظن  زا  یئوراد : صاوخ 
هکرـس اب  هدرک و  بایـسآ  ار  دجنک  جنلوق  عفر  يارب  تسا 2) رثوم  یـسنج  يورین  تیوقت  ندـش و  قاچ  يارب  (1 دور .  یم  راـکب  تشوگ 
قـشاق کی  ردقمب  زور  ره  دینک و  ردوپ  ار  اهنآ  دینک  هفاضا  نآب  ار  هدنک  تسوپ  ماداب  زغم  دـجنک ،  نزو  فصن  ردـقمب  دـینک و  طولخم 

مانب اداناک  رد  هک  دجنک  هرک  تسا 5) هدور  هدعم و  هدننک  مرن  (4 درب .  یم  نیب  زا  ار  ادص  یگتفرگ  دجنک  ( 3 دیروخب .  نآ  زا  يروخپوس 
دشر و ثعاب  دـیلامب  رـس  هب  رگا  ار  دـجنک  گرب  (6  . تساـه هچب  دـشر  يارب  یبوخ  ياذـغ  دـشاب  یم  هرد  هیبش  تسا و  فورعم  یتیهاـت 

مـسیتامر دض  دجنک  دـهد 9) یم  شهاـک  ار  نوخ  راـشف  دـجنک  تساـه 8) هدور  هدـعم و  هدــننک  مرن  هرد  (7 دوش یم  رـس  يوم  یهاـیس 
يارب دجنک  نغور  دنک 12) یم  فرطرب  ار  ینوخ  لاهـسا  دجنک  گرب  هدرک  مد  تسا 11) دیفم  ارفـص  هسیک  یتحاران  عفر  يارب  (10 تسا
نغور ياجب  دجنک  نغور  زا  (14 دنک یم  عفر  ار  راردا  زوس ش  دجنک  نغور  (13 تسا دیفم  هیر  مخز  کشخ و  هفرس  سفن و  یگنت  عفر 

هنوگنیا تسا .  مضهلا  لیقث  اریز  تسین  بسانم  فیعض  يا  هدعم  يارب  درد  هک  یصاوخ  همه  اب  دجنک  دینک 15) هدافتسا  دالاس  رد  نوتیز 
 . تسا هدشن  نایب  نآ  يارب  یصاخ  تارضم  تارضم :  دنروخب - .  هکرسو  لسع  اب  ارنآ  دیاب  صاخشا 

ایوس يایبول 
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ینیچ تسا و  هدوب  نیچ  اصوصخم  ایسآ  مدرم  ياذغ  هک  تساهنرق  ایوسیسانش  هایگ  تایلک   - Soja hispida Moench یملع :  مان 
ابیرقت دشاب و  یم  ایوس  هدننک  دیلوت  نیرتگرزب  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  دننک .  یم  فرصم  دوخ  یلـصا  ياذغ  ناونعب  جنرب  اب  هارمه  ار  نآ 

ایوس تسا .  فورعم  ایوس  هناد  اژوس و  ینیچ )  ایبول  ینغور ( )  ایبول   ) مانب ناریا  رد  ایوس  دـنک .  یم  دـیلوت  ار  ایند  لـک  لوصحم  موس  ود 
ره رد  هک  تاس  ایبول  هیبش  نآ  هویم  دـشاب .  یم  گنر  زبس  زیت و  كون  یـضیب ،  نآ  ياهگرب  هخاشرپ ،  هقاس  ياراد  هلاسکی  تسا  یهاـیگ 

دیفـس درز ،  ياهگنرب  تسا و  توافتم  فلتخم  عاونا  بسح  رب  ایوس  هناد  گنر  دراد .  دوجو  رگیدکی  زا  ادج  هناد  جـنپ  ات  هس  نآ  فالغ 
بط رد  رتشب  ایوس  هایـس  هناد  تسا .  درگ  حطـسم و  یمک  دوخن  کی  یگرزب  هب  اـیوس  هناد   . دوش یم  هدـید  ردـلاخ  يرتسکاـخ و  هاـیس ، 

يذـغم داوم  نیئتورپ و  نشتاد  تلعب  ایوس  دـننک .  یم  هدافتـسا  يریگ  نغور  يارب  رتشیب  نآ  گنر  درز  هناد  زا  یلو  درد  فرـصم  یهایگ 
رد ایوس  دراد .  دوجو  روشک  نآ  رد  یـشحو  روطب  تسا و  هتفای  هار  اـیند  رگید  طاـقن  هب  نیچ  زا  اـیوس  دور .  یم  راـکب  ناـسنا  هیذـغت  رد 

ياه نیماتیو  رظن  زا  ایوس  ییایمیـش : تابیکرت  دـهاوخ - .  یم  ار  یـصوصخم  ياوه  بآ و  مادـک  ره  هک  درد  فلتخم  عون  دودح 3500 
یتنآ لیفورلک و  ایرد  نینچمه  ایوس  دـشاب .  یم  نتوراـک  یمک  ياه C,D,E,K و  نیماتیو  يردـقم  ياراد  تسا و  ینغ  رایـسب   B هورگ

هک دـننک  هیهت  تمیق  نازرا  کیتویب  یتنآ  عون  کی  ایوس  ياـیبول  زا  هک  دـنا  هدـش  قفوم  نادنمـشناد  تسه .  زین  نیلاواـناک  ماـنب  یکیتویب 
هدیـسر کشخ و  هناد  مرگ  دـص  رد  دوجوم  داوم  ریز  لودـج  درب .  یم  نیب  زا  ار  هدور  رـضم  ياـهیرتکاب  دوش و  یم  هدـیمان  سکیموروم 

مرگ مرگ 92/5  مرگ 86  بآایوس 10  سوسایوس  ریـشایوس  هناوجکـشخ  هناد  دـهد  یم  ناشن  ار  ایوس  سوبـس  ایوس و  ریـش  ایوس ،  هناوج 
مرگ  4/7 مرگ  29 يا هتساشن  داوممرگ   1/3 مرگ مرگ 1/5  مرگ 1/4  یبرچ 17/7  مرگ   5/6 مرگ  3/4 مرگ مرگ 6   34 نیئتورپ مرگ   62/8

مرگیلیم مرگیلیم 104  مرگیلیم 48  مرگیلیم 67  رفسفمرگیلیم 550   82 مرگیلیم مرگیلیم 20  مرگیلیم 48   226 میسلکمرگ  9/5 مرگ  2/2
مرگیلیم نیماتیو ب 1 1/1  دحاو  دحاو 7320  دحاو 40  دحاو 80  نیماتیو آ 80  مرگیلیم  مرگیلیم 4/8  مرگیلیم 0/8  مرگیلیم 1  نهآ 8/4 

نیماـتیو ب 3 2/2 مرگیلیم  مرگیلیم 0/25  مرگیلیم 0/03  مرگیلیم 0/2  نیماــتیو ب 2 0/3  مرگیلیم  مرگیلیم 0/02   0/8 مرگیلیم  0/25
ياهروشک رد  تسا و  يوق  رایـسب  ینیئتورپ  داوم  رظن  زا  اـیوس  دـش  هتفگ  هک  روطناـمه  مرگیلیم  مرگیلیم 0/4  مرگیلیم 0/2  مرگیلیم 0/8 

بآ %9/87 واگ  تشوگ  ایوستـسا  هدش  هسیاقم  تشوگ  اب  ایوس  ریز  لودـج  رد  دـننک .  یم  هدافتـسا  تشوگ  نیـشناج  ناونعب  نآ  زا  ریقف 
الاب لودـج  رد  هک  روطنامه  نیا  ربانب  % 66 کیرفسف 1/47 % دیسا  % 54 میساتپ 3/1 % یبرچ 2/3%17 % % 23/74 نیئتورپ 36/67 % % 74
هناد ایوس ،  ریـش  ندرک  تسرد  يارب  تسا .  نیئتورپ  زا  ینغ  یعبنم  دشاب و  یم  واگ  توشگ  ربرب  ایوس 1/5  نیئتورپ  ردقم  دوش  یم  هدید 
ریـش دننام  يا  هباشون  بیترت  نیدـب  دـننک و  یم  فاص  ارنآ  سپـس  دـنهد  یم  رارق  بآ  ریثات  تحت  تعاس  تدـمب 24  هدرک و  هل  ار  ایوس 
هدش هل  ياه  هناد  نردشف  زا  هک  ایوس  نغور  درک .  فرـصم  واگ  ریـش  ياجب  ناوت  یم  هک  تسا  یبوخ  ییاذـغ  عبنم  هک  دـیآ  یم  تسدـب 
یم دمجنم  هج  رد  ترارح 15  رد  تسا و  ایبول  يوب  هیبش  یـصوصخم  يوب  ياراد  دراد و  زمرق  هب  لیام  درز  گنر  دیآ  یم  تسدب  ایـسو 

رب و بت  ردم ،  ایوس ،  هناد  تسا 2) نکش  داب  يوقم و  ایوس  ( 1 یئوراد : صاوخ  دراد - . ناور  تلاـح  یلومعم  ترارح  هجرد  یلو  دوش 
ایوس نان  تسا 5) ناکدوک  يارب  يدیفم  ياذـغ  ایوس  ریـش  (4 دننک یم  فرـصم  مس  دـض  ناونعب  ار  اـیوس  هناد  نیچ  رد  تسا 3) مس  دـض 

رد دوش  یم  دنق  هب  لیدبت  هک  يا  هتـساشن  داوم  ایناث  درد  يدایز  ییاذغ  شزرا  الوا  اریز  تسا  بسانم  رایـسب  دنق  يرامیب  هب  نایالتبم  يارب 
تسا دیفم  اه  مخز  ریاس  هلبآ و  ياه  مخز  يارب  دامض  نیا  دیروآ  رد  دامـض  تروصب  هدرک و  هل  ار  ایوس  زبس  ياه  هناد  تسا 6) مک  نآ 

مسیتامر و سرقن و  هب  نایالتبم  يارب  ایوس  (7  . تسا دیفم  هدـمآ  دوجوب  راردا  رثا  رد  هک  اه  هچب  ياپ  يزمرق  باهتلا و  عفر  يارب  نینچمه 
يوب ندرب  نیب  زا  يارب  ار  اـیوس  سوـس  دور 9) یم  راکب  اهتـشا  کـیرحت  يارب  اـیوس  سوس  تسا 8) دیفم  رایسب  هینبلا  فیعـض  صاخـشا 

 ، نیلم ایوس  سوس  (11 دنک یم  یثنخ  ارنآ  مس  دینزب  دشاب  ملاس  دیرد  دـیردت  هک  ییاهاذـغ  هب  ار  ایوس  سوس  دنرب 10) یم  راکب  تشوگ 
نوخب یسک  راردا  رگا  دیهدب 13) ایوس  سس  وا  هب  دشاب  نینج  طقـس  رطخ  ضرعم  رد  هلماح  نز  رگا  تسا 12) مس  دض  هدـننک و  کنخ 

يریگـشیپ يارب  ایوس  ياه  هدروآرف  تسا 15) دـیفم  تسوپ  یگتخوس  يارب  اـیوس  سـس  تسا 14) نآ  ناـمرد  اـیوس  سوس  تسا  هدوـلآ 
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یم نیئاپ  ار  نوخ  ردیـسیلگ  يرت  ردـقم  ایوس  دـنک 17) یم  کمک  مومـس  مظنم  عفد  اه و  هدور  تیلاـعف  هب  اـیوس  (16 تسا دیفم  ناطرس 
ایوس زا  رگا  دنتسه  یبلق  رطخ  ضرعم  رد  نیئارش و  هب  التبم  یتح  دینک  هدافتسا  ایوس  ياه  هدروآرف  زا  اهنایرش  ندرک  زیمت  يارب  (18 دروآ
هسیک گنس  ایوس  (19 دوب .  دهاوخ  ناوج  زیمت و  اهنآ  ياهنایرـش  يدوزب  دننک  فذح  دوخ  ییاذغ  همانرب  زا  ار  تشوگ  دـننک و  هدافتـسا 

رگا دش  دهاوخن  دیلوت  ارفص  هسیک  گنـس  امـش  ندب  رد  دینک  هدافتـسا  ایوس  ياه  هدروآرف  زا  رگا  دزاس و  یم  جراخ  هتـسکش و  ار  ارفص 
رایـسب دـئاز  داوم  عفد  هیلخت و  میظنت  گرزب و  هدور  تمالـس  يارب  ایوس  دـیهد 20) رییغت  ایوس  هبار  دوخ  میژر  دـیرد  ارفـص  هسیک  گنس 

نومروه ینغ  عبنم  ایوس  دنک 23) یم  يریگولج  هنیس  ناطرـس  زا  ایوس  تسا 22) نولوک  ناطرـس  نامرد  يارب  رثوم  ایوس  تسا 21) دیفم 
زا تسا  رتهب  یگسئای  نارود  رد  اه  مناخ  سپ  دشاب .  یگسئای  نارود  رد  یعونصم  ياهنومروه  نیشناج  ناوت  یم  نیاربانب  تسا  نژورتسا 

دینک هدافتـسا  اهنآ  زا  دیناوت  یم  هقیلـس  عون  هب  هتـسب  تسا و  دایز  ایوس  ياه  هدروآرف  : هدافتـسا زرط  دننک -.  هدافتـسا  ایوس  ياه  هدروآرف 
ایوس و هناوج  هدش  ریمخت  يایوس  ایوس ،  سس  ایوس ،  نئیتورپ  هداد  وب  يایوس  ایوس ،  روغلب  ایوس  رد  ایوس ،  هدیرب  ریـش  ایوس ،  زیـش  دننام 

 . تسا هدشن  نایب  نآ  يارب  یصاخ  تارضم  تارضم :  هریغ - 

جانفسا

طاقن هب  مک  مک  يدالیم  لوا  نرق  لئاوا  زا  تسا و  ناریا  یموب  هایگ  جانفـسایسانش  هایگ  تایلک   - Spinacia oleracea یملع :  مان 
تسا هدشیم  تشک  ایناپسا  رد  مهدزاود  نرق  رد  نیچ و  رد  متفه  نرق  رد  جانفسا  تسا  روطـسم  خیرات  رد  هکیروطب  تفای .  هار  ایند  رگید 

ياهگرب هک  رتم  مین  عافترا  هب  تسار  يا  هقاس  يارد  هلاسکی  تسا  یهایگ  جانفسا  دش .  عورش  اکیرمآ  رد  لاس 1806  رد  جانفسا  تشک  . 
مانب هک  دراد  دوجو  جانفسا  عون  ود  تسا .  مواقم  ناتسمز  يامرـس  هب  تبـسن  جانفـسا  دشاب .  یم  زبس  گنرب  لکـش  یثلثم  مرن  نخپ و  نآ 

هب هک  نآ  هزیئاپ  عون  تسا .  فورعم  یسیلگنا  جانفـسا  هب  دوش و  یم  هتـشاک  راهب  لصف  رد  هراهب  جانفـسا  دوش .  یم  هدیمان  هراهب  هزیئاپ و 
ییاذغ داوم  يارد  نوچ  جانفسا  دشاب .  یم  گنرمک  زبس  گنرب  جانفسا  ياهلگ  دوش .  یم  هتشاک  زیئاپ  رد  درد  جایتحا  ینغ  رایسب  كاخ 

ینغ رایسب   B3 نیماتیو نتـشاد  رظن  زا  جانفـسا  ییایمیـش : تابیکرت  تسا - .  لومعم  اـیند  طاـقن  ماـمت  رد  زورما  نآ  تشک  تسا  یناوارف 
B3 نیماتیو دوبمک  تلعب  هک  تسا  يرامیب  عون  کی  رگالپ  تسا (.  رگـالپ  يراـمیب  ندرک  فرطرب  يارب  یمهم  يوراد  نیارباـنب  تسا و 

 .( تسا ندب  يور  زمرق  ياه  هکل  ندمآ  دوجوب  همضاه و  هاگتسد  رد  لالتخا  جنشت ،  ندب ،  فعـض  ياه  هناشن  دوش و  یم  دیلوت  ندب  رد 
مرگ دص  رد  دراد  دوجو  کینـسرا  دیـسا  کیلازگا و  دیـسا  نتوراک ،  لیفورلک ،  نیتیـسل ،  دـی ،  نهآ ،  يدایز  ردـقم  جانفـسا  رد  انمض 

میسلک 90 مرگ  يا 3/5  هتـساشن  داوم  مرگ   0/3 یبرچمرگ نیئتورپ 3  مرگ   90 بآیرلاک  20 يژرنا تسا :  دوجوم  ریز  دروم  ماخ  جانفـسا 
نیماتیو ب 1 0/1 دحاو  نیماتیو آ6000  مرگ  یلیم  میساتپ 470  مرگ  یلیم  میدس 70  مرگ  یلیم  نهآمرگ 3/2  یلیم  رفسف 50  مرگ  یلیم 

رظن زا  جانفـسا  گرب  یئوراد : صاوخ  مرگ -  یلیم  نیماتیو ث 40  مرگ  یلیم  نیماتیو ب 3 0/6  مرگ  یلیم  نیماتیومرگ ب 2 0/2  یلیم 
ینغ عبنم  جانفسا  گرب  ( 1 مرگ .  هن  تسا و  درس  هن  ینعی  تسا  لداعتم  هک  دنراد  هدیقع  یخرب  تسا و  رت  درـس و  یمک  ناریا  میدق  بط 
دیفم بت  ندروآ  نیئاپ  يارب  تسا و  هدـننک  کـنخ  ( 3 دنک .  یم  ییایلق  ار  ندـب  ( 2 دـشاب .  یم  میـساتپ  نهآ و  نیماتیو A ، B3 ، C و 

رغال يارب  (7 دنک .  یم  فرطرب  ار  تسوبی  تسا و  نیلم  (6  . تسا دیفم  هیر  مرو  يارب  (5 دنک .  یم  عفر  ار  کچوک  هدور  مرو  ( 4 تسا . 
ثعاب هدام  نیا  دنک .  یم  عیرـست  ار  اذغ  مضه  نیـسانیپسا  مانب  يا  هدام  نتـشاد  لیلدـب  جانفـسا  ( 8 تسا .  دـیفم  ندرک  مک  نزو  ندـش و 

ولگ درد  مرو و  ندرب  نیب  زا  يارب  (10 تسا .  رثوم  یگنشت  عفر  رد  جانفسا  ندروخ  ( 9 دوش .  یم  نآ  تاحـشرت  دایدزا  هدعم و  کیرحت 
اب جانفسا  شآ  (12 دیروخب .  دیزپب و  ماداب  نغور  هدنک و  تسوپ  وح  اب  ار  جانفـسا  گرب  کشخ  ياه  هفرـس  عفر  يارب  ( 11 تسا .  دیفم 

بآ ار ب  جانفـسا  شآ  رگا  (13 دشاب .  یم  دیفم  تسا  یشراوگ  هاگتسد  لالتخا  همضاه و  ءوس  زا  یـشان  هک  ییاهدردرـس  يارب  زینـشگ 
ناطس زا  جانفـسا  ندروخ  ( 14  . دـنک یم  فرطرب  ار  ارفـص  هسیک  لالتخا  زا  یـشان  ياهدردرـس  دـیروخب  هروغ  بآ  اـی  قامـس و  ومیل و 
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هک تسا  هداد  ناشن  نادنمـشناد  تاـقیقح  (15  . دـنراد تسد  راگیـس  لـکلا و  فرـصم  هب  هک  يدارفا  رد  اـصوصخم  دـنک  یم  يریگولج 
دروآ یم  نیئاپ  ار  نوخ  لورتسلک  جانفسا  (16 تسا .  رثوم  محر  هرجنح و  تاتسورپ  هدعم ،  گرزب ،  هدور  ناطرس  يریگشیپ  رد  جانفـسا 

دنک یم  زیمت  ار  گرزب  هدور  وراــج  دـــننام  جانفـــسا  ( 18 دنتــسه .  ینوـخ  مـک  هـب  ـالتبم  هـک  تـسا  یناــسک  يارب  وراد  نیرتـهب  (17.
يرامیب عفر  يارب  هتپ  جانفـسا  (21  . تسا باصعا  تیوقت  يارب  دـیفم  يزبس  حانفـسا  (20  . دهد یم  شیازفا  ار  هدـعملازول  تاحـشرت  (19.

رثوم هد  ریش  ناردام  رد  ریـش  ندرک  دایز  يارب  (23 دـنک .  یم  نامرد  ار  سرقن  مسیتامر و  (22 تسا .  رثوم  رایـسب  ادص  یگتفرگ  مسآ و 
جانفسا مخت  ( 25 دندرک .  یم  هدافتسا  نآ  زا  ینوخ  مک  اهیزیرنوخ و  هجلاعم  رد  هک  دش  هیهت  جانفـسا  زا  تبرـش  یعون  اقباس  ( 24 تسا . 

نوخ زمرق  ياهلوبلگ  دادعت  جانفسا  (27  . تسا دیفم  ناقری  دبک و  مرو  ندرک  فرطرب  يارب  جانفسا  مخت  (26 تسا .  هدننک  کنخ  نیلم و 
(29  . دنک یم  ناسآ  ار  عوفدم  هیلخت  هدرک و  کیرحت  ار  هدور  تالـضع  تسا  لیفورلک  ياراد  نوچ  جانفـسا  ( 28 دـهد .  یم  شیازفا  ار 
 . دنک نامرد  ار  یتحاران  نیا  جانفسا  بآ  ناجنف  فصن  طولخم  اب  دناوت  یم  تسا  راردا  ندمآ  دنب  ینعی  لوبلا  سبح  هب  التبم  یـسک  رگا 
 : تارضم دینک -.  لیم  دیزیرب و  دوخ  دالاس  رد  ار  جانفـسا  (30 دـیهدب .  واب  هدرک و  طولخم  نوتیز  نغور  ای  ماداب  نغور  ردـقم  نامه  اب 

جازم درـس  هکیئاهنآ  انمـض  تسین  بسانم  هناثم  هیلک و  ياهگنـس  لصافم و  مرو  هب  ـالتبم  ناراـمیب  يارب  تـالازگا  نتـشاد  تلعب  جانفـسا 
 . دنیامن لیم  له  لیبجنز و  ریظن  مرگ  هیودا  اب  ار  جانفسا  دیاب  دنتسه 

ودک

نهپ و بلق و  لکـشب  نآ  ياهگرب  هک  هدنزخ  هلاسکی و  تسا  یهایگ  ودکیـسانش  هایگ  تایلک  - Lagenaria vulgaris یملع :  مان 
 ، دنلب كریاب و  نآ  هشیر  درد .  رارق  هیاپ  کی  يور  نآ  هدام  لگ  رن و  لگ  تسا و  گنر  درز  ياهلگ  دـشاب .  یم  زیر  كرک  زا  هدیـشوپ 

درز يودـک  ای  لبنت  يودـک  ییاولح ،  يودـک  دـننام  درد  فلتخم  عاونا  ودـک  تسا .  روآ  یتسم  نآ  هدـناشوج  ندروخ  نیریـش و  یمک 
دوش و یم  گرزب  رایسب  هک  دیور  یم  ایند  طاقن  یضعب  اکیرمآ و  اداناک و  رد  ییاولح  يودک  زا  یعون  زبس .  يودک  ای  یشروخ  يودک  ،

کیک نآ ر و  اب  دنربئیم و  راکب  نیولاه  بش  يارب  ار  اهودک  نیا  اداناک  اکیرمآ و  رد  دـسر .  یم  زین  مرگولیک  اتابرم 60  نآ  نزو  یهاگ 
بآ يرلاک 18 18 زبس  ودک  یئاولح  ودک  تفای :  ناوت  یم  ار  اریز  داوم  ودک  مرگ  دـصکی  رد  ییایمیـش : تابیکرت  دـننک - .  یم  تسرد 

رفسفمرگ یلیم  مرگ 28  یلیم   21 میسلک مرگ  مرگ 3/6  هتساشن 5/4  مرگ  مرگ 0/1  یبرچ 0/1  مرگ  مرگ 1/1  نیئتورپ 1  مرگ   94 مرگ  91
400 دحاو نیماـــتیو آ 1600  مرگ  یلیم   2/2 مرگ یلیم   24 میــساتپ مرگ  یلیم  مرگ 0/5  یلیم   0/8 نهآ مرگ  یلیم   3 0 مرگ یلیم   45

یلیم مرگ 1  یلیم  نیماتیومرگ ب3 0/6  یلیم  مرگ 0/09  یلیم  نیماـتیو ب 2 0/11  مرگ  یلیم   0/05 مرگ یلیم  ب 1 0/5  نیماتیودحاو 
0/1 یبرچ مرگ  نیئتورپ 1/1  مرگ   94 بآ تسا :  دوجوم  ریز  داوـم  ودـک  مخت  مرگ  دـص  رد  مرگ  یلیم   20 مرگ یلیم  نیماتیو ث9  مرگ 

نیماتیو دحاو  نیماتیو آ 400  مرگ  یلیم  میساتپ 2/2  مرگ  یلیم  نهآ 0/4  مرگ  یلیم   30 رفسف مرگ  یلیم  میسلک 28  مرگ   3/6 هتساشنمرگ
صاوخ یئوراد - : صاوخ  مرگ -  یلیم  نیماتیو ث 22  مرگ  یلیم  نیماتیو ب 3 1  مرگ  یلیم  نیماتیو ب 2 0/09  مرگ  یلیم  ب 1 0/05 

ار ندب  ییایمیـش  ظاحل  زا  تسا و  هدننک  بوطرم  هدـننک و  کنخ  ینعی  رت  درـس و  ناریا  میدـق  بط  ظاحل  زا  ودـک  ودـک :  مخت  ودـک و 
مک نزو  دنهاوخ  یم  هک  تسا  یناسک  يارب  اذغ  نیرتمهم  نیاربانب  تسا  يرلاک  ياراد  نوچ  ناجمداب  دـننام  مه  ودـک  دـنک .  یم  ییایلق 

دیاب روظنم  نیا  يارب  دننک .  هدافتـسا  نآ  زا  دنناوت  یم  زین  لافطا  تسین  یمـس  نوچ  درد و  هدور  مرک  عفد  رثا  ماخ  يودک  مخت  (1 دننک . 
نغور دننام  لهـسم  کی  تعاس  راهچ  زا  دعب  دیاب  دـینک و  فرـصم  هدومن و  طولخم  لسع  اب  هدرک و  ردوپ  ار  ودـک  مخت  مرگ  ردقم 50 
دنراد بت  هک  یصاخشا  هب  (3 دراد ار  همضاه  ءوس  عفر  تسوبی و  عفر  ردم و  نیلم ،  رثا  ودک  (2  . دنک عفد  ار  اهمرک  هک  دیروخب  کچرک 
يارب تسا و  زاسنوخ  ودک  تسا 5) یبوخ  ياذغ  يوارفـص  جازم و  مرگ  صاخـشا  يارب  ودک  دروآ 4) یم  نیئاپ  ار  بت  دـنهد  یم  ودـک 

درد نادند  عفر  يارب  دومن 6) فرـصم  تخپ و  نوتیز  نغور  رد  هکرـس  ای  هروغ و  بآ  اب  هارمه  ارنآ  دیاب  ودک  تیـصاخ  نیا  زا  هدافتـسا 
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دبک و هدـعم ،  باهتلا  ندرک  فرطرب  يارب  دیناکچب 8) شوگ  رد  ودک  بآ  هرطق  دـنچ  درد  شوگ  نامرد  يارب  دینک 7) هرقرق  ودک  بآ 
هدور هدـعم و  يزیرنوخ  ریـساوب و  نامرد  نآ  ندروخ  دـینک  کشخ  ار  ودـک  تسوپ  دـیراذگب 9) ءاضعا  نیا  يور  ار  هتخپ  يودـک  هیلک 
راردا يارجم  شزوس  هناـثم و  اـه و  هدور  مخز  يارب  تسا 11) نوخ  طالخا  هدننک  فرطرب  هفرـس و  هدـنننک  نامرد  ودـک  مخت  تسا 10)
ناطرس يریگشیپ  يارب  ود  ره  ودک  مخت  ودک و  (13 تـسا دیفم  هچیپ  لد  بت و  عفر  يارب  ودک  مخت  نغور  دینک 12) فرصم  ودک  مخت 

لهچ نس  زا  رتالاب  ناردام  رد  دشاب  یم  تاتـسورپ  مرو  هدننک  فرطرب  تاتـسورپ و  ناطرـس  هدننک  جالع  ودک  مخت  دنشاب 14) یم  دیفم 
دنروخب ودک  مخت  ای  ییاولح  ودک  هتفه  رد  زور  دنچ  دیاب  صاخشا  نیا  نیاربانب  دنک و  یم  ندش  گرزب  هب  عورش  تاتسورپ  هدغ  الومعم 

یم یگدنز  صاخشا  نیا  اب  هکیئاهنآ  یتح  يراگیـس و  صاخـشا  تسا و  رثوم  رایـسب  هیر  ناطرـس  يریگـشیپ  رد  ودک  مخت  ودک و  (15 . 
دش هتفگ  هک  روطنامه  تارضم :  دننک - .  هدافتسا  ودک  زا  دیاب  دنوشن  ضیرم  هکنیا  يارب  دنتسه  مود  تسد  يراگیس  حالطـصاب  دننک و 

هکیناسک يارب  ودک  دراد .  یم  هاگن  ملاس  ار  ندب  تسا و  دیفم  رایـسب  ریـس  مرگ  هراح و  قطانم  رد  ودـک  ندروخ  رد  تسا و  درـس  ودـک 
نیاربانب و   . دـننک یم  هدـعم  درد  ینیگنـسو و  خـفن  داجیا  اریز  تسین  بوخ  دـننک  یم  یگدـنز  ریـسدرس  قطانم  رد  ای  دـنراد و  درـس  عبط 

. دنروخب عانعن  لفلف و  ریس و  لدرخ و  دننام  مرگ  ياه  هیودا  اب  ارنآ  دیاب  امتح  دنروخب  ودک  دنهاوخب  رگا  صاخشا 

یهوک ياچ 

دـیای و یم  شرورپ  اپورا  اـکیرمآ و  رد  داـیز  ردـقمب  یهوک  ياچیـسانش  هاـیگ  تاـیلک   - Hypericum perfratum یملع :  ماـن 
درد و ترهـش  زنوج  تنـس  مانب  اکیرمآ  واپورا  رد  یهوک  ياچ  دوش .  یم  تفای  ترذ  مدـنگ و  عرازم  نایم  رد  وردوخ  تروصب  ـالومعم 

هـس تدم  يارب  یهوک  ياچ  نغور  هک  دـینادب  تسا  بلاج  دوریم .  راکب  يرامیب  ره  يارب  ابیرقت  هدـش و  فورعم  رایـسب  هک  تسا  یتدـم 
ظاقن ناردـنزام و  سولاـچ و  جرک  زربلا  ياـههوک  هنماد  رد  ناریا  رد  یهوک  ياـچ  تسا .  هدوب  اـه  مخز  يوراد  اـهنت  ناتـسلگنا  رد  نرق 

ار نان  هک  دـننک  یم  هفاضا  رد  هب  ارنآ  زا  یمک  اریز  دنـسانش  یم  بوخ  ار  هایگ  نیا  اهیئاونان  اپورا  رد   . دـیور یم  دایز  دـح  هب  ناریا  برغ 
دروخ یم  مشچب  عمتجم  تروصب  هقاس  يالاب  رد  هک  دنشاب  یم  درز  ای  دیفس  گنرب  یهوک  ياچ  ياهلگ  دنک .  یم  رت  معط  شوخ  رتهب و 

هدام نیرتمهم  ییایمیش : تابیکرت  تسا -.  لوسپک  لکشب  یهوک  ياچ  هویم  دشاب .  یم  یصوصخم  يوب  ياراد  رطعم و  یمک  اهلگ  نیا  . 
ننات و ياراد  یهوک  ياچ  تسا   Hypericin نیـسیرپیاه مانب  یگنر  زمرق  هدام  نینچمه  نیریپاه Hyperin و  یهوک  ياچ  ییایمیش 
رد هک  یگنر  زمرق  هدام  تسا .  کـشخ  مرگ و  هاـیگ  نیا  ناریا  میدـق  بط  رظن  زا  یئوراد : صاوخ  دـشاب - . یم  زین  کـین  یتوکین  دیـسا 
یم راکب  اه  یگتخوس  نامرد  اه و  مخز  مایتلا  يارب  دوش  یم  جارختـسا  نآ  زا  اهگرب  نداد  راشف  بو ا  دراد  دوجو  یهوک  ياچ  ياـهگرب 
بآ ناجنف  ود  رد  ار  هایگ  کشخ  لگ  گرب و  يروخیاـچ  قشاـق  کـی  دودـح  دـیاب  هاـیگ  نیا  هدرک  مد  اـی  هدـناشوج و  هیهت  يارب  دور . 

هراشا ریز  دروم  هب  ناوت  یم  هصالخ  روطب  دینک .  فرـصم  ارنآ  سپـس  دـنامب  یقاب  ناجنف  کی  ات  دـیناشوجب  ردـقنآ  ارنآ  هتخیر و  شوج 
يارب (4 تسا . روآ  طلخ  دنک و  یم  زاب  ار  ادـص  یگتفرگ  (3 تسا .  روآ  هدعاقو  روآ  راردا  (2. دشاب یم  هدور  هدعم و  مرک  دض  (1 درک : 

ار اه  مخز  عون  نیا  دیشاپب  نفعتم  قیمع و  ياه  مخز  يور  دیروراد و  ردوپ  تروصب  ارنآ  گرب  رگا  (5. دور یم  راکب  زازک  ضرم  نامرد 
يزیرنوخ هب  كوکشم  رگا  (8  . تسا وراد  نیرتهب  هچلاـبند  درد  يارب  (7 تسا .  ینوخ  لاهـسا  لاهـسا و  هدننک  نامرد  (6 دنک . یم  بوخ 

نامرد (10. دنک یم  نامرد  ار  یسنج  فعض  (9 دینک .  هدافتـسا  وراد  نیا  زا  امتح  دراد  دوجو  يزغم  يزیرنوخ  لامتحا  ای  دـیتسه و  يزغم 
یکشخ ندرگ و  تشپ و  درد  (13 درب . یم  نیب  زا  ار  هفرس  هایـس  (12 دور .  یم  راکب  جـلف  نامرد  يارب  (11 تسا .  تیژننم  يرامیب  هدننک 

اه و هچب  هب  ارنآ  ناوت  یم  نیاربانب  دـنک  یم  زاب  ار  اهتـشا  یهوک  ياـچ  (15  . تسا دـیفم  ینوخ  مک  يارب  (14 دـنک .  یم  نامرد  ار  ندرگ 
هزجعم یگدروخمرس  نامرد  رد  (18 تسا .  یباوخیب  هدـننک  نامرد  (17 دشاب .  یم  یگدرـسفا  دض  (16. داد دنرادن  اهتـشا  هک  نسم  دارفا 

هایگ نیا  يور  نادنمـشناد  هک  يدـیدج  تاقیقحت  اب  هرخالاب  و  دوریم . راـکب  تارـشح  یمـس  شین  رثا  بت و  ناـمرد  يارب  (19 دـنک .  یم 
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يرامیب سوریو  يور  یتح  دربب و  نیب  زا  ار  اهـسوریو  دـناوت  یم  یهوک  ياچ  هک  دـنا  هتفایرد  دـنا  هتفایرد  دـنا و  هداد  ماجنا  اـسآ  هزجعم 
هدرک تیوقت  ار  اهنآ  ندـب  یعافد  متـسیس  هک  دـننکیم  هدافتـسا  هاـیگ  نیازا  زدـیا  هب  ـالتبم  ناراـمیب  هک  تسا  یتدـم   . درد رثا  زین   AIDS
هدرک عورشار  يرد  هنماد  تاقیقحت  نوخ  ناطرس  ویر  رب  یهوک  ياچ  رثا  يور  هک  تسا  یتدم  نادنمشناد   . دهد یم  فیفخت  ار  يرامیبو 

هـس رگا  هتبلا  درد  یگدرـسفا  يور  رب  یبوخ  رایـسب  رثا  وراد  نیا  دش  هتفگ  لبق  هکیروطنامه  دـنا .  هتفای  تسد  یناشخرد  جـیاتن  هب  دـنا و 
یم زاب  ار  دوخ  سفنب  دامتعا  ناراـمیب  دـنک و  یم  اوادـم  ار  یباوخیب  هدرب  نیب  زا  ار  یگدرـسفا  تـالاح  دوش  هدافتـسا  وراد  نیا  زا  یلاوتم 

دنناوت یمن  دننک  یم  هدافتـسا  تیـساسح  یگدروخمرـس و  دض  مسآ و  ياهوراد  يرادراب ،  دـض  صرق  زا  هکیناسک  تارـضم :  دـنبای - . 
 . دننک فرصم  یهوک  ياچ 

يدنه ربمت 

يدنه هویم  يانعم  هب  هدش و  قتشم   Tamaria Hindi زا هک  يدنه  ربمتیسانش  هایگ  تایلک   - Tamarindus indica یملع :  مان 
ایند ریـسمرگ  قطانم  رتشیب  رد  هزورما  یلو  تسا  هدوب  یلامـش  ياقیرفآ  دنه و  زا  نآ  اشنم  هک  دـنلب  تسا  یتخرد  يدـنه  ربمت  دـشاب .  یم 
درز گنر  هب  نآ  ياهلگ  تسا .  مهب  کیدزن  هدرـشف و  هچگرب  تفج  ات 20  لماش 10  بکرم  بوانتم و  نآ  ياهگرب  دـبای .  یم  شرورپ 

 . تسا یگدـیمخ  یمک  اب  ماین و  فالغ و  لکـش  هب  القاب  هیبش  نآ  هویم  دوش .  یم  رهاظ  هقاس  ياهتنا  رد  هشوخ  لکـش  هب  زمرق و  هب  لـیام 
تمسق هتفاکـش و  ار  اه  هویم  اه  يدنه  ربمت  هیهت  يارب  دراد .  رارق  هناد  ات 10  نیب 3  نآ  رد  هک  دشاب  یم  رتمیتناس  لوط 10  هب  فالغ  نیا 

دنک یم  قرف  هقطنم  ره  رد  درد و  یفلتخم  قرط  يدنه  ربمت  ندرک  کشخ  دننک .  یم  کشخ  هدروآ و  نوریب  هتسه  اب  ار  اهنآ  رادتـشوگ 
رد تبرش  ات  دننک  یم  دراو  تسا  شوج  لاح  رد  یظیلغ  تبرش  ياراد  هک  یگرزب  فرظ  رد  ارنآ  رادتشوگ  تمسق  لیتنآ  ریازج  رد  الثم  . 
 ، کیرتیس دیسا  نینچمه  نیتکپ و  دنق و  یمک  ياراد  هویم  رادتشوگ  تمـسق  : ییایمیـش تابیکرت  دنک .  لح  ارنآ  هدرک و  ذوفن  هویم  ذفانم 
زبس ناوج و  ياه  هخاشرس  دراد .  دوجو  ننات  يردقم  يدنه  ربمت  تخرد  تسوپ  رد  دشاب .  یم  میساتپ  دیسا  تاراترات و  کیلام ،  دیـسا 

کـشخ درـس و  ناریا  میدق  بط  رظن  زا  يدنه  ربمت  : یئوراد صاوخ  دشاب - . یم   B هورگ ياه  نیماتیو  يدایز  ردـقم  ياراد  تخرد  نیا 
ندب هدننک  کنخ  يدـنه  ربمت  (3  . دـنک یم  کمک  اذـغ  مضه  هب  ( 2 دوش .  یم  بت  ندـمآ  نیئاپ  ثعاـب  يدـنه  بمت  ندروخ  (1 تسا . 
هدننک عفر  ضباق و  يدـنه  ربمت  تسوپ  (6 دـنک .  یم  فرطرب  ار  عوهت  یگدروـخ و  مهب  لد  (5 تسا .  دیفم  یگنـشت  عفر  يارب  (4 تسا . 
تابن اب  هدرک و  فاص  ارنآ  سپـس  دینک و  سیخ  بآرد  ار  هدام  نیا  هک  تسا  نیا  يدـنه  ربمت  زا  هدافتـسا  هقیرط  نیرتهب  (7  . تسا لاهسا 
شوج بآ  رتیل  مین  اـب  ار  يدـنه  ربمت  يروخ  اذـغ  قشاـق  کـی  هدرک  مد  هیهت  يارب  درد .  نیلم  رثا  زین  يدـنه  ربمت  هدرک  مد  (8 دیروخب . 

دیزپب و ار  يدـنه  ربمت  (10 دینک .  فرـصم  زور  لوط  رد  ار  هدرک  مد  نیا  سپـس  دـنامب  دـیراذگب  تعاس  کی  تدـم  هب  هدرک و  طولخم 
لاحط هیر و  يارب  يدنه  ربمت  تارـضم :  دـیراذگب - .  ندـب  كاندرد  ياهتمـسق  مرو و  يور  ار  دامـض  نیا  دـینک .  تسرد  نآ  زا  دامض 

ربمت هک  تسا  رتـهب  صاخـشا  هنوگنیا  دـنک .  لاکـشا  دـیلوت  تسا  نکمم  دـنراد  فیعـض  لاـحط  هیر و  هک  یـصاخشا  رد  تسین و  بوخ 
 . دنروخب شاخشخ  ای  اریتک و  اب  ار  يدنه 

یگنرف هجوگ 

یلو تسا  هتـشاد  دوجو  شیپ  لاس  نارازه  زا  یگنرف  هجوگ  یـسانش  هایگ  تاـیلک  - Lycopersicum esculentum یملع :  ماـن 
 . تسا یبونج  ياکیرمآ  هاـیگ  نیا  یلـصا  نطو  تسا .  هدـش  رت  تشرد  شرورپ  رثا  رد  مک  مک  تسا و  هدوب  سـالیگ  کـی  هزادـناب  هتبلا 

نوچ تفای و  هار  دنله  ناتسلگنا و  هب  یگنرف  هجوگ  مهدفه  نرق  رد  تسا .  هدش  یم  تشک  دایز  ردقم  هب  ورپ  روشک  رد  مهدزناش  نرقرد 
رد رضاح  لاح  رد  یگنرف  هجوگ  دش .  فورعم  قشع  بیس  مانب  دننک و  هدافتسا  نآ  زا  دنتسناوت  یم  دنمتورث  مدرم  طقف  دوب  نارگ  رایـسب 
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نآ عون  هدزناش  دودـح  رد  درد و  فلتخم  عاونا  یگنرف  هجوگ  دراد  دوجو  لاس  لوصف  مامت  رد  ابیرقت  دوش و  یم  تشک  ایند  قطانم  مامت 
الماک هکیماگنه  دیاب  ار  یگنرف  هجوگ  دشاب  یمن  دیـسا  ياراد  هک  تسا  دیفـس  یگنرف  هجوگ  نآ  عون  کی  دـسر .  یم  شورفب  رازاب  رد 

رد هتبلا  تسا  رـضم  اـه  هیلک  اـصوصخم  ندـب  يارب  تسا و  زبـس  سراـن و  یگنرف  هجوگ  اریز  درک  فرـصم  دـیچ و  هتوب  زادتـسا  هدیـسر 
هجوگ رگا  دوش .  یم  زمرق  دسر و  یم  رابنا  رد  ای  دسر و  یم  دصقم  هب  هکیماگنه  ات  دننیچ  یم  لاک  ار  یگنرف  هجوگ  یتعنص  ياهروشک 

ادعب دنا و  هدیچ  لاک  ار  یگنرف  هجوگ  هک  تسا  نیا  هناشن  دشاب  زبس  نآ  مخت  دننک  یم  زاب  ارنآ  هکیماگنه  یلو  دـشاب  زمرق  الماک  یگنرف 
درز نآ  ياهلگ  دـسر  یم  رتم  کی  دودـح  ات  نآ  عافترا  هک  دایز  ياه  هخاش  ياراد  هلاـسکی  تسا  یهاـیگ  یگنرف  هجوگ  تسا .  هدیـسر 
 . - دوش یم  هدید  زمرق  ای  درز و  گنرب  یغرم و  مخت  ای  درگ و  نآ  هیوم  دـیآ .  یم  نوریب  نآ  هقاس  ای  اه و  هخاش  رانک  زا  هک  تسا  گنر 

رثا رد  مک  مک  تسا و  هدوب  سالیگ  کـی  هزادـناب  هتبلا  یلو  تسا  هتـشاد  دوجو  شیپ  لاـس  نارازه  زا  یگنرف  هجوگ  : ییایمیـش تاـبیکرت 
یم تشک  دایز  ردـقم  هب  ورپ  روشک  رد  مهدزناش  نرقرد  تسا .  یبونج  ياکیرمآ  هایگ  نیا  یلـصا  نطو  تسا .  هدـش  رت  تشرد  شرورپ 
نآ زا  دنتسناوت  یم  دنمتورث  مدرم  طقف  دوب  نارگ  رایسب  نوچ  تفای و  هار  دنله  ناتسلگنا و  هب  یگنرف  هجوگ  مهدفه  نرق  رد  تسا .  هدش 

لوصف مامت  رد  ابیرقت  دوش و  یم  تشک  ایند  قطانم  مامت  رد  رضاح  لاح  رد  یگنرف  هجوگ  دش .  فورعم  قشع  بیس  مانب  دننک و  هدافتسا 
یگنرف هجوگ  نآ  عون  کی  دـسر .  یم  شورفب  رازاب  رد  نآ  عون  هدزناش  دودـح  رد  درد و  فلتخم  عاونا  یگنرف  هجوگ  دراد  دوجو  لاس 

هجوگ اریز  درک  فرـصم  دـیچ و  هتوب  زادتـسا  هدیـسر  الماک  هکیماـگنه  دـیاب  ار  یگنرف  هجوگ  دـشاب  یمن  دیـسا  ياراد  هک  تسا  دـیفس 
ات دـننیچ  یم  لاک  ار  یگنرف  هجوگ  یتعنـص  ياهروشک  رد  هتبلا  تسا  رـضم  اـه  هیلک  اـصوصخم  ندـب  يارب  تسا و  زبس  سراـن و  یگنرف 
یم زاب  ارنآ  هکیماگنه  یلو  دشاب  زمرق  الماک  یگنرف  هجوگ  رگا  دوش .  یم  زمرق  دـسر و  یم  رابنا  رد  ای  دـسر و  یم  دـصقم  هب  هکیماگنه 

هلاسکی تسا  یهایگ  یگنرف  هجوگ  تسا .  هدیـسر  ادعب  دنا و  هدیچ  لاک  ار  یگنرف  هجوگ  هک  تسا  نیا  هناشن  دـشاب  زبس  نآ  مخت  دـننک 
نوریب نآ  هقاس  ای  اه و  هخاش  رانک  زا  هک  تسا  گنر  درز  نآ  ياهلگ  دسر  یم  رتم  کی  دودـح  ات  نآ  عافترا  هک  دایز  ياه  هخاش  ياراد 
دیـسا ياراد  هچ  رگ  یگنرف  هجوگ  : یئوراد صاوخ  دوش - .  یم  هدـید  زمرق  ای  درز و  گنرب  یغرم و  مخت  اـی  درگ و  نآ  هیوم  دـیآ .  یم 

یم کمک  نوخ  یمـس  داوم  عفد  هب  هدرب و  الاب  ار  نوخ  ندوب  ییاـیلق  هجرد  یگنرف  هجوگ  دنک 1) یم  ییایلق  ار  ندـب  اما  تسا  کیرتیس 
مرو نامرد  يارب  تسا 4) نیلم  یگنرف  هجوـگ  دـنک 3) یم  کمک  کـیروا  دـیاس  عفد  هب  تسا 2) نوخ  هدـننک  هیفـصت  یلک  روطب  دـنک 

ناطرـس لباقم  رد  ار  دوخ  دـنناوت  یم  یگنرف  هجوگ  بترم  ندروخ  اب  نایاقآ  دنک 6) یم  عفد  ار  هیلک  گنـس  تسا 5) دیفم  مشچ  همحتلم 
هجوگ ياـهگرب  هخاـش  هشیر و  درد ،  نادـند  عفر  يارب  دـنک 8) یم  يریگولج  سیدـناپآ  مرو  زا  یگنرف  هجوـگ  دننک 7) همیب  تاتـسورپ 
دیناوت یم  تارشح  هتـش و  عفد  يارب  یگنرف  هجوگ  گرب  هدناشوج  زا  (9 دینک .  هضمـضم  ار  هدناشوج  نیا  دیناشوجب و  بآ  اب  ار  یگنرف 

هک 2 یفرظ  لخاد  رد  هدرک و  سیخ  هکرـس  رتیل  کی  رد  ار  یگنرف  هجوگ  هزات  گرب  مرگ  ولیک  کی  دیاب  روظنم  نیدـب  دـینک .  هدافتـسا 
ات دیراذگب  هتـشادرب  غارچ  يور  زا  ار  فرظ  دـیناشوجب  هقیقد  تدـمبو 15  هداد  رارق  غارچ  يور  ار  فرظ  دـیزیرب و  درد  شوج  بآ  رتـیل 

مـسیتامر سرقن و  هب  نایالتبم  يارب  یگنرف  هجوگ  دینک 10) فاص  راشف  اب  ارنآ  سپـس  يدنزب  مه  ارنآ  یهاگهاگ  دنامب و  زور  ود  تدـم 
نیا يارب  نآ  فرصم  یتح  دنک و  یم  يریگولج  نیئارـش  بلـصت  زا  دـنک 12) یم  فرطرب  ار  لصافم  مرو  یگنرف  هجوگ  تسا 11) دیفم 

هجوگ ّآ  زا  دـیاب  نوخ  ندرک  زیمت  يارب  دـنک 15) یم  عفر  ار  هدور  طاخم  مرو  دروآ 14) یم  نیئاـپ  ار  نوخ  هروا  تسا 13) دیفم  ضرم 
هکل ندرک  زیمت  يارب  (16 دینک .  هدافتـسا  هتفه  هس  تدمب  اذغ و  زا  لبق  زور  رد  ناجنف  هس  ردـقمب  يواسم و  تبـسن  هب  سفرک  یگنرف و 
رگا دیئوشب 17) ارنآ  سپس  دیهد و  شلام  نآ  اب  ار  رهوج  هکل  هدرب و  یگنرف  هجوگ  بآ  لخاد  رد  ار  هبنپ  هکت  کی  سابل  يور  رب  رهوج 

رد  : تارـضم درب - یم  نیب  زا  ار  اه  ککم  کـک و  مک  مک  دـینک  زیمت  یگنرف  هجوگ  ّ آ  اـب ارنآ  زور  ره  درد  کـم  کـک و  امـش  تسوپ 
طارفا یگنرف  هجوگ  ندروخرد  دیابن  دنراد  ساسح  هدعم  هکیئاهنآ  دریگ  یم  تروص  لاکشا  اب  یگنرف  هجوگ  مضه  صاخشا  زا  یـضعب 

دنروخب یگنرف  هجوگ  دیابن  زین  دارفا  هنوگنیا  دنراد  تیساسح  یگنرف  هجوگ  هب  تبسن  دارفا  زا  یضعب   . دننک
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هبوچدرز

هک مین  رتم و  کی  دودح  عافترا  هب  لیبجنز  هداوناخ  زا  تسا  یهایگ  هبوچدرز  یسانش  هایگ  تایلک   - Curcuma longa یملع :  مان 
نیچ و ناتـسودنه و  رد  هبوچدرز  دـشاب .  یم  درز  هب  لیام  زبس  گـنرب  هلبنـس و  تروصب  هبوچدرز  ياـهلگ  تسا .  یمروتم  هقاـس  ياراد 
هک دوش  یم  جاخ  یمیخض  لکش  يا  هناوتاس  کچوک و  ياه  هخاش   ، هقاس هدعاق  رد  فالغ  ياهگب  رانک  زا  دیور .  یم  نیمز  هراح  طاقن 

هدافتـسا دروم  تمـسق   . دنورآ یم  دوجوب  يدیدج  ياه  هیاپ  ابترم  دـننک و  یم  هشیر  داجیا  کی  ره  هتفر و  ورف  نیمز  رد  بروم  تروصب 
می رارق  شوج  بآ  رد  دننک و  یم  ادـج  ارنآ  ياه  هشر  هدرک و  زیمت  نیمز  زا  ندرک  جراخ  زا  سپ  هک  تسا  نآ  ینیمزریز  هقاس  هایگ  نیا 
نآ يوب  درد  يا  هوهق  هب  لیام  يرتسکاخ  ای  درز  گنر  هبوچدرز  دـننک .  یم  کشخ  ارنآ  زور  دـنچ  تدـمب  ندرک  زمیت  زا  سپ  دـنهد و 
یم نودـنالف  کیلرپاک و  کینیرلاو ،  ياهدیـسا  زا  بکرم  یـسناسا  ياراد  هبوچدرز  : ییایمیـش تاـبیکرت  تسا - . خـلت  نآ  معط  رطعم و 

تلعب هبوچدرز  درز  گـنر  هک  دـشاب  یم  نیموکروک  هداـم  لورمروت و  لـکلا  لوئنروب و  لوئنیـس ،  نین ،  یباـس  ياراد  نینچمه  دـشاب و 
یم ینامرد  هدافتسا  يارب  تسا و  کشخ  مرگ و  یناریا  میدق  بط  رظن  زا  هبوچدرز  : یئوراد صاوخ  دشاب - . یم  نیموکروک  هدام  نیمخ 

هبوچدرز  : تسا هدـمآ  رازاب  هب  مه  نآ  لوسپک  اـکیرمآ  اداـناک و  رازاـب  رد  ادـیدج  هتبلا  درک  هدافتـسا  دومن و  مد  یئاـچ  دـننام  ارنآ  ناوت 
کی طولخم  (2 دور .  یم  راکب  دـبک  ندرک  زیمت  يارب  دـنک و  یم  زاب  ار  ادـص  دادـسنا  یگتفرگ و  (1 تسا :  ریز  یناـمرد  صاوخ  ياراد 

هتخادنا ناهد  رد  ارنآ  درد  نادند  عفر  يارب  (3 تسا .  دیفم  ناقری  نامرد  يارب  هکرـس  نوسینا و  قشاق  کی  هبوچدرز و  يروخ  اذغ  قشاق 
هـس زا  ناوت  یم  هک  دـننک  یم  هدافتـسا  روظنم  نیدـب  نآ  زا  اکیرمآ  اپورا و  رد  تسا و  مروت  دـض  يوراد  نیرتهب  هبوچدرز  (4 دیوجب .  و 
یم اهنآ  درد  عفر  اه و  مخز  ندرک  کشخ  يارب  (5 درک . هدافتسا  زور  رد  راب  هس  لوسپک  ردقم 2  ای  زور و  رد  هبوچدرز  هدرک  مد  ناجنف 

دـشاب یم  از  يژرنا  كرحم و  رب ،  بت  نوخ ،  هدننک  هیفـصت  نکـشداب ،  هبوچدرز  (6 تخیر . اـهنآ  يور  ار  هبوچدرز  کـشخ  درگ  ناوت 
هبوچدرز زا  دـیاب  نآ  میظنت  يارب  تسا  مظنمان  اهنآ  هناـیهام  تداـع  هکیئاـه  مناـخ  (8 تسا .  دـیفم  زین  لـمد  ندـناسر  يارب  هبوچدرز  (7.

لاهسا لاهـسا و  نامرد  يارب  (10 دوش .  یم  هدافتـسا  زین  درد  هنیـس  درد و  تشپ  درد ،  رمک  ناـمرد  يارب  هبوـچدرز  زا  (9 دننک .  هدافتسا 
يارب (12 تسا .  هتفر  یم  راکب  لس  مسیتاـمر و  ناـمرد  يارب  میدـق  رد  هبوچدرز  (11 دـینک .  هدافتـسا  هبوچدرز  هدرک  مد  زا  امتح  ینوخ 
ناطرس زا  هبوچدرز  هک  تسا  نداد  ناشن  نادنمـشناد  ریخا  تاقیقحت  (13 دـینک .  هرقرق  ارنآ  هدرک و  مد  ار  هبوچدرز  هثل ،  باهتلا  ناـمرد 
هراشا دیاب  هدش  هتفگ  يایازم  مامت  اب   : تارـضم دینک - . هدافتـسا  هبوچدرز  زا  اهاذغ  رد  هک  دینک  یعـسامتح  نیاربانب  دـنک  یم  يریگولج 

 . دزاس یم  یثنخ  ارنآرضم  تارثا  دینک  هدافتسا  شرت  ومیل  اب  ارنآ  رگا  هتبلا  یلو  تسا  رضم  بلق  يارب  هبوچدرز  رد  يرو  هدایز  هک  درک 

مغلش

زبس و گنر  هب  دایز  ياهیگدـیرب  فاصان و  ياهگرب  اب  تسا  یهایگ  مغلـش  یـسانش  هاـیگ  تاـیلک  - Brassica Napus یملع :  ماـن 
كریاب و یفالغ  دننام  مغلش  هویم  دشاب .  یم  شفنب  ياه  هکل  اب  دیفس  گنر  هب  زارد  ای  درگ و  ياه  لکـش  هب  يا و  هدغ  نآ  هشیر  دیفس . 

يارب هک  دشاب  نآ  تلع  دـیاش  دـنک و  یم  دـشر  بوخ  رایـسب  درـس  ياوه  رد  مغلـش  دراد .  دوجو  هایـس  هناد  دـنچ  نآ  رد  هک  تسا  زارد 
مرگ نیئتورپمرگ 1  بآ 91  : ییایمیـش تابیکرت  دور -.  یم  راکب  یـسفنت  ياهیرامیب  تسا و  دایز  امرـس  لصف  رد  هک  ییاهیرامیب  ناـمرد 
مرگ یلیم  میدـس 50  مرگ  یلیم  نـهآ 0/5  مرگ  یلیم  رفــسف 30  مرگ  یلیم   40 میـسلک مرگ   6/6 يا هتـساشن  داوـم  مرگ   0/2 یبرچ داوم 
یلیم ینماتیو ث 40  مرگ  یلیم  نیماتیو ب 3 0/6  مرگ  یلیم  نیماـتیو ب 2 0/07  مرگ  یلیم  نیماـتیو ب 1 0/04  مرگ  یلیم   270 میساتپ
يارب هایگ  نیا  تفگ  ناوت  یم  هک  تسا  دایز  ردقنآ  مغلش  صاوخ  تسا  رت  مرگ و  ناریا  میدق  بط  رظن  زا  مغلـش  : یئوراد صاوخ  مرگ - 
هزور ره  دنتشاکیم و  مغلش  ار  دوخ  هناخ  ياه  هچغاب  مامت  درد  هدیاف  ردقچ  هایگ  نیا  هک  دنتسناد  یم  مدرم  رگا  تسا و  نامرد  يدرد  ره 
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یم دایز  ار  مرپسا  هدرک و  نامرد  ار  یسنج  فعـض  مغلـش  (3 تسا روآ  اهتشا  مغلش  تسا 2) يوقم  مغلش  (1 دندرک .  یم  هدافتـسا  نآ  زا 
بآ تسا 6) روآ  اهتشا  اه و  هدور  هدعم و  يوقم  اریز  تسا  یـشرت  عون  نیرتهب  مغلـش  یـشرت  دهد 5) یم  نیکست  ار  هفرس  مغلـش  دنک 4)

دیرد آ ب درد  ولگ  رگا  تسا 8) رثوم  یسنج  فعض  يارب  دیروخب  هدرک و  خرس  رگا  ار  مغلش  مخت  (7 دروآ یم  نیئاپ  ار  نوخ  دنق  مغلش 
تبرش دیاب  امتح  دنراد  فیعض  هظفاح  هک  ییاهنآ  (10 تسا تروص  شوج  هدننک  نامرد  مغلش  بآ  ندروخ  دینک 9) هرقرق  ار  مغلش  هتخپ 
نتشاد تلعب  مغلش  دـنک 12) یم  نامرد  ار  يروک  بش  مغلـش  دـنک 11) یم  تیوقت  ار  هظفاح  مغلـش  هک  تسا  هدـش  تباث  اریز  دـنروخب 

نآ زا  دیاب  امتح  هردی  شو  رادراب  نانز  نیاربانب  تسا  دـیفم  اهناوختـسا  ومن  دـشر و  يارب  مغلـش  (13 تـسا ینوخ  مک  جالع   B1 نیماتیو
یتح دنز و  یم  فرح  رتدوز  هدرک ،  دشر  رتدوز  شا  هچب  دـشاب  هدروخ  مغلـش  يرادراب  تدـم  رد  هک  يا  هلماح  نز  (14 دننک .  هدافتسا 
امتح دیاب  دنک  یم  حشرت  مک  ناشدیئوریت  هدغ  ییاهنآ ك  (15 تشاد .  دهاوخ  يرتشیب  تمواقم  ضارما  لباقم  رد  دـتفا و  یم  هار  رتدوز 

تسا و ناطرس  دض  هایگ  نیرتمهم  مغلش  (16 دنک .  یم  میظنت  ار  دیئوریت  هدغ  تاحشرت  ناوارف  دی  نشتاد  تلعب  مغلش  اریز  دنروخب  مغلش 
يارب وراد  نیرتهب  هتخپ  مغلـش  تسا 18) یتسوپ  ياهیرامیب  زا  يرایـسب  ناـمرد  مغلـش  (17 دـنک .  یم  فقوتم  ار  ناطرـس  شرتـسگ  یتـح 

هتفه رد  راب  دنچ  القا  یـسفنت  ياهیرامیب  یگدروخمرـس و  زا  يریگـشیپ  يارب  ناتـسمز  لصف  رد  هک  دینک  یعـس  هرخالاب  وتـسا  تیـشنورب 
ماخ مغلـش  بآ  هتبلا  دزاـس .  یم  جراـخ  ند  بزا  ار  یمـس  داوم  هدرک و  زیمت  ار  ندـب  تسا .  هناـحبپ  نیرتهب  هتخپ  مغلـش  دـیروخب  مغلش 

 . تسا هدشن  نایب  نآ  يارب  یصاخ  تارضم  تارضم :  دنکن - .  تحاران  ار  امش  هدعم  هک  یطرشب  درد  هتخپ  مغلش  زا  يرتشیب  صاوخ 

یشحو دنسپ  هاش 

شتسرپ و دروم  میدق  مور  رد  هک  تسا  یناهایگ  زا  یـشحو  دنـسپ  هاش  یـسانش  هایگ  تایلک   - verbena Officinallis یملع :  مان 
دوش یم  هتفگ  تسا  يزیرنوخ  دض  تیـصاخ  ياراد  نوچ  دندرک .  یم  هدافتـسا  هباعم  اه و  هناخ  كربت  يارب  نآ  زا  دوب و  مدرم  سیدـقت 

Herb of the Cross بیلـص هایگ  نآ  هب  میدق  رد  لصا  نیا  يور  دـش و  عطق  يزیرنوخ  دـنتخیر و  حیـسم  ياه  مخز  يور  ارنآ  هک 
قطانم رد  ناریا  رد  دـنیور  یم  عرازم  اه و  تشد  اه و  هداج  هیـشاح  رد  اـپورا  اـقیرفآ و  ایـسآ ،  بونج  یحاون  رد  هاـیگ  نیا  دـنتفگ .  یم 

زبس ياه  هخاش  رـس  اهگرب و  هایگ  نیا  هدافتـسا  دروم  تمـسق  دیور .  یم  بونج  یحاون  زاریـش و  سراف ،  نارهط ،  فارطا  ناریا و  لامش 
تابیکرت تسا - خـلت  سگ و  نآ  معط  یلو  دوش  یم  رـشتنم  هایگ  نیا  ياه  تمـسق  ماـمت  رد  یعوبطم  يوب  نداد  شلاـم  رثا  رد  تسا  نآ 

نتوراکاتب و  ، Verbenalin نیلان یبرو  نینوپاس ،  ژالیـسوم ،  ننات  ریظن  یفلتخم  ییایمیـش  داوم  ياراد  یـشحو  دنـسپ  هاش  ییایمیش :
تسا جنشت  دض  ضباق و  تسا 1 ) کشخ  درـس و  ناریا  میدق  بط  رظن  زا  یـشحو  دنـسپ  هاش  : یئوراد صاوخ  دشاب - .  یم  خلت  يا  هدام 
تسا دیفم  بلق  تیوقت  يارب  (3 دروخ .  ردنغچ  سالم  اب  ارنآ  دـیاب  روظنم  نیدـب  تسا و  دـیفم  ندـب  یگدروآ  بآ  ندرب  نیب  زا  يارب  (2

یم نیب  زا  هتشک و  ار  هدعم  رک م  دنک 7) یم  دایز  هردیش  ناردام  رد  ار  ریش  رادقم  تسا 6) روآ  قرع  (5 دنک یم  هیفصت  زیمت و  ار  نوخ  (4
نامرد يارب  دـنک 11) یم  ناـمرد  ار   C نیماتیو دویمک  تـسا 10) دـیفم  یگدروخامرـس  ندرک  فرطرب  يارب  تسا 9) روآ  طـلخ  درب 8)

ار هناثم  هیلک و  گنس  تسا 14) دیفم  هثل  يزیرنوخ  عفر  يارب  دنک 13) یم  فرطرب  ار  يدرز  يرامیب  تسا 12) دیفم  یتسوپ  ياه  یتحاران 
برـض يور  ارنآ  سرپمک  -2 دـینک .  هرغرغ  ارنآ  هدــناشوج  وـلگ ،  ناـهد و  طاـخم  مرو  يارب  یجراخ 1 - هدافتـسا  دزاـس -  یم  جراـخ 

هدافتسا دنسپ  هاش  مامح  زا  هنازور  راک  زا  سپ  یگتسخ  عفر  يارب  دینک 4 - نامرد  نآ  دامض  اب  ار  اهیگدیرب  مخز و  دیراذگب 3- یگدید 
هتشادرب غارچ  يور  ارنآ  سپس  دیآ  شوجب  ات  دیهد  ترارح  هتخیر و  بآ  رتیلود  رد  ار  هایگ  ياهگرب  مرگ  رادقم 200  روظنم  نیدب  دینک 
یگتسخ ات  دیـشکب  زارد  نآ  رد  هقیقد  تدم 20  يارب  دـیزیرب و  مامح  ناو  رد  هدرک و  فاص  ارنآ  دـعب  دـشکب  مد  تدم 15  دیراذگب  و 

شوج بآ  ناجنف  کی  رد  ار  هایگ  نیا  هدش  کشخ  ياهگرب  يروخیاچ  قشاق  کی  هدرک :  مد  هدافتـسا : زرط  دوش - .  فرطرب  تالـضع 
رادقم 50-40 هدناشوج :  دیـشونب .  زور  رد  راب  هس  ناجنف  کی  رادـقم  هب  هدرک و  فاص  سپـس  دـینک  مد  هقیقد  تدم 10  يارب  هتخیر و 
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فاص ارنآ  سپـس  دشوجب  یماراب  هقیقد  تدـمب 5  دـیراذگ  بو  هتخیر  شوج  بآ  رتیل  کی  رد  ار  هایگ  نیا  هدـش  کشخ  ياهگرب  مرگ 
ات کی  نآ  فرـصم  رادـقم  درک  يرادـیرخ  ناوت  یم  اه  هناـخوراد  زا  یخرب  هزاـغم  زا  دـشاب و  یم  ههروطنت  زا  رت  يوق  سناـسا :  دـینک . 

محر اه و  هدور  کیرحت  ثعاب  دنک و  یم  مک  ار  بلق  نابرض  هایگ  نیا  دایز  ندروخ   : تارـضم دشاب - .  یم  بآ  ناویل  کی  رد  هرطقود 
 . دننک طایتحا  نآ  ندروخ  رد  دیاب  هلماح  ياه  مناخ  ای  دنراد و  یبلق  یتحاران  هکیناسک  نیاربانب  دوش  یم 

ودرگ

 . دور یم  راکب  یتنیز  تخرد  ناونعب  هک  نکفا  هیاسو  ابیز  تسا  یتخ  رد  ودرگ  یـسانش  هاـیگ  تاـیلک  - Juglans regia یملع :  مان 
تروصب رن  ياهلگ  هلبنـس  دـنراد  رارق  هیاپ  کی  يور  هداـم  رن و  ياـهلگ  دـبای .  یم  شرورپ  دـشر و  اـیند  لدـتعم  قطاـنم  رد  تخرد  نیا 

ياه هلـصاف  رد  درد و  رارق  زغم  نوراد  رد  درگ و  ودرگ ،  هویم  دراد .  رارق  هخاـش  يور  مئاـق  عضوب  نآ  هداـم  ياـهلگ  یلو  تسا  هتخیوآ 
هب هکیماگنه  ودرگ  تخرد  دشاب  یم  یتشوگ  یمک  گنر و  زبس  تسا  ودرگ  زغم  يور  هک  يرـشق  تسا .  هتفرگ  رارق  یکزان  ياه  هردـپ 

ياهتمـسق مامت  زا  دراد .  یگلاس  هاجنپ  نینـس  رد  ار  دوخ  يروراب  نیرتالب  دـنک و  یم  نداد  هویم  هب  عورـش  دـسر  یم  یگلاس  تسیب  نس 
تالازگا سناسا ،  یمک  ردقم  یلآ ،  دیـسا  دـنچ  ياراد  ودرگ  زغم  : ییایمیـش تابیکرت  دـیآ - .  یم  لمع  هب  یبط  هدافتـسا  ودرگ  تخرد 

ودرگ تخرد  گرب  تـسا .  کینـسرا  %( 12 یمک (  ردـقم  ياراد  ودرگ  زغم  نـینچمه  دــشاب .  یم   A,B,C,D,E ياهنیماتیو کـهآ و 
حالما برچ و  داوم  ننات ،  نیفاراپ ،  يردقم  صوصخم و  يوب  اب  یـسناسا  کیلاگ و  دیـسا  کیژالا ،  دیـسا  تیژونیا ،  دـصرد  ياراد 3 

دنق و نویـسلوما ،  ياراد  ودرگ  زبس  هویم  رادتـشوگ  هتـسوپ   . تسا نتوراک  نینچمه  مویراب و  مویزینم ،  میـساتپ ،  میـسلک ،  دننام  یندـعم 
بورکیم تیصاخ  ودرگ  تخرد  گرب  هراصع   . تسا میسلک  تالازگا  اهتافسف و  کیلام ،  دیـسا  کیرتیـس ،  دیـسا  دننام  یلآ  ياهدیـسا 

یبرچ داوم  مرگ  نیئتورپ 14/8  مرگ   3/5 بآ تسا  دوجوم  ریز  داوم  کشخ  ماخ و  ودرگ  زغم  مرگ  دص  رد   . دراد یشک  يرتکاب  یشک و 
یلیم میساتپ 50  مرگ  یلیم  میدس 2  مرگ  یلیم  نهآ 3  مرگ  یلیم  رفسف 380  مرگ  یلیم  میسلک 100  مرگ  يا 13  هتـساشن  داوم  مرگ   65
یلیم نیماـتیو ث 2  مرگ  یلیم  نیماـتیو ب 3 1  مرگ  یلیم  نیماـتیو ب 2 0/12  مرگ  یلیم  نیماتیو ب 1 0/35  دـحاو  نیماتیو آ30  مرگ 

هدافتـسا نآ  زا  اهاذـغ  نتخپ  يارب  میدـق  زا  هک  ودرگ  نغور  تسا  کشخ  مرگ و  ناریا  میدـق  بط  رظن  زا  ودرگ  : یئوراد صاوخ  مرگ - 
نوخ ودرگ  (1 دوش . یم  هدیـسکا )   ) دنت یناساب  تسا و  میالم  عوبطم و  معط  ياراد  هک  نشور  درز  گنر  هب  تسا  ینغور  تسا  دـش  یم 

لسع و ودرگ و  زا  رگا  تسا 4) هچیپ  لد  نکسم  ودرگ  (3 تسا يویر  ياهیرامیب  هدننک  نامرد  ودرگ  تسا 2) نوخ  هدننک  هیفصت  زاس و 
تیوقت ار  سیدـناپآ  هدوب و  نیلم  ودرگ  يابرم  (5 تسا . دیفم  یـسنج  يورین  کیرحت  تیوقتو و  رغال  صاخـشا  يارب  دینک  تسرد  ابرم 

ودرگ زبس  تسوپ  ودرگ و  تخرد  تسوپ  دنک 7) یم  يریگولج  ارفص  هسیک  گنس  هیلک و  گنس  لیکـشت  زا  ودرگ  ندروخ  دنک 6) یم 
رگا تسا 10) زغم  ساوح و  يوـقم  دـیروخب  زوـم  ریجنا و  اـب  ار  ودرگ  تسا 9) دـیفم  یـسنج  تیوقت  يارب  ودرگ  ندروخ  تسا 8) ضباق 

لـصافم مرو  نامرد  يارب  ودرگ  تخرد  گرب  هدرک  مد  دنک 11) یم  تیوقت  ار  نادـند  هثل و  دـیلامب  هثل  نادـند و  هب  ار  ودرگ  زات  تسوپ 
يوش تسـش و  يارب  هدناشوج  نیا  دـیناشوجب  هقیقد  دـنچ  تدـمب  هتخیر و  شوجبآ  رتیل  کی  رد  ار  ودرگ  گرب  مرگ   50(12 تسا دیفم 

تـسا دـیفم  لـس  يراـمیب  هناـنز و  تاحـشرت  ناـمرد  يارب  ودرگ  تـخرد  گرب  هدرک  مد  ( 13  . تسا دـیفم  رایـسب  اهنا  ماـیتلا  اـه و  مخز 
دنچ رگا  ار  هویم  زبس  تمسق  هریش  تسا 15) یتسوپ  ياهیرامیب  یگدزامرس و  درد ،  رـس  هدننک  نامرد  ودرگ  تخرد  گرب  هدناشوج  (14
دینک گنر  نآ  اب  ار  دوخ  ياهوم  دیناشوجب و  بآ  اب  رگا  ار  ودرگ  هویم  هزات  زبس و  تمسق  درب 16) یم  نیب  زا  ارنآ  دیلامب  لیگز  يور  راب 
هلماح نز  رگا  (18 درب . یم  نیب  زا  ار  ساس  دـیب و  دـننام  يذوم  تارـشح  ودرگ  تخرد  هزات  گرب  (17 دـهد .  یم  وم  هب  يا  وهق ه  گـنر 
دشاب یم  سم  ياراد  ودرگ  نوچ  درک 19) دهاوخ  ظفح  ار  دوخ  ییابیز  شمکـش  تسوپ  نامیاز  زا  سپ  دروخب  ودرگ  ددع  کی  يزور 

رد ار  ودرگ  زغم  تسا .  نشور  درز  تسوپ  اب  دیفس  گنرب  هزات  يودرگ  : هدافتـسا زرط  دنک -  یم  کمک  ندب  رد  نهآ  بذج  هب  نیاربانب 
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تـسا یبوخ  رایـسب  ياذغ  دایز  يذغم  داوم  نتـشاد  اب  ودرگ   : تارـضم دوشن - .  هنهک  ات  دینک  يردهاگن  رزیرف  لخاد  رد  هتـسبرس  فرظ 
جامز مرگ  يارب  ودرگ  اصوصخم  دوش .  یم  ناهد  مخز  هزول و  مرو  ثعاب  نآ  يور  هداـیز  اریز  درک  فارـصا  نآ  ندروخ  رد  دـیابن  یلو 

ای نیبجنکـس  یمک  ای  شرت و  رانا  ای  دـنیوشب و  ار  دوخ  ناـهد  ودرگ  ندروخ  زا  دـعب  دارفا  هنوگنیا  تسا  رتهب  ـالومعم  تسین و  بوخ  اـه 
ثعاـب دوش و  یم  دـنت  شمعط  يا و  وهق ه  اـی  درز  نآ  گـن  رو  دوش  یم  هنهک  ندـنام  رثا  رد  تسا و  فیطل  ودرگ  زغم  دـنروخب .  هکرس 

 . دوش هدافتسا  نآ  زا  دیابن  دش و  دهاوخ  تیمومسم 

هناودنه

درد و کچیپ  هدنزخ و  نآ  هقاس  هیاپ  کیو  هلاسکی  تسا  یهایگ  هناودـنه  یـسانش  هایگ  تایلک   - Citrullus vulgaris یملع :  مان 
گنر زبس  نآ  تسوپ  زارد .  ای  دگر  نآ  هویم  تسا .  گنردرز  کچوک و  نآ  ياهلگ  دشاب .  یم  قیمع  ياهیگدـیرب  اب  نهپ  نآ  ياهگرب 

تابیکرت دـشاب - .  درز  ای  دیفـس و  زمرق ،  هایـس ،  تسا  نکمم  نآ  فلتخم  عاونا  بسح  رب  هناودـنه  همخت  دـشاب .  یم  زمرق  نآ  لـخاد  و 
مرگ دص  رد  دشاب  یم  لوتینام  مانب  دنق  یعون  نپوکیل و  نتوراک و  مانب  يداوم  نیلورتیـس و  مانب  يا  هنیمآ  دیـسا  ياراد  هناودـنه  : ییایمیش
یلیم رفسفمرگ 10  یلیم   0/7 میسلک مرگ  هتساشن 6  مرگ  یبرچ 0/2  داوم  مرگ  نیئتورپ 0/5  مرگ  بآ 92  تسا  دوجوم  ریز  داوم  هناودنه 

نیماتیو ب 2 0/3 مرگ  یلیم  نیماتیو ب 1 0/03  مرگ  یلیم  نیماتیومرگ آ 600  یلیم  میساتپ 100  مرگ  میدسمرگ 1  یلیم   0/5 نهآ مرگ 
صاوخ رظن  زا  هک  تسا  نغور  دـصرد  دودح 30  ياراد  هناودـنه  مختمرگ  یلیم  نیماـتیو ث 8  مرگ  یلیم  نیماتیو ب 3 0/2  مرگ  یلیم 

 . دشاب یم  ماداب  نغور  دننام  ییایمیش 
: یئوراد صاوخ  - 

 . تسا ناتسبات  هویم  نیرتهب  دنک و  یم  فرطرب  ار  امرگ  تسا .  رت  درس و  ناریا  میدق  بط  رظن  زا  هناودنه 
دنک  یم  کمک  نوخ  راشف  ندروآ  نیئاپ  هب  تسا و  ردم  هناودنه  (1

دنک یم  تیوقت  ار  هدعم  هناودنه  (2
تسا رثوم  رایسب  ناهد  ولگ و  مخز  يارب  هناودنه  لخاد  دیفس  تسوپ  (3

درب  یم  نیب  زا  ار  هدور  هدعم و  ياه  مرک  هناودنه  همخت  زغم  (4
تسا  دیفم  هناثم  مرو  يارب  هناودنه  (5

دنک  یم  باداش  هزات  ار  ندب  هناودنه  (6
تسا  بوخ  رایسب  جازم  مرگ  صاخشا  يارب  هناودنه  (7

مرگ ياهزور  رد  ندـب  ندرک  کـنخ  يارب  تسا 9) هیلک  گنـس  هدـننک  عفد  ناقری و  هدـننک  جالع  نیبجنکـس  اب  طولخم  هناودـنه  بآ  (8
دیروخب  رکش  اب  ار  هناودنه  ناتسبات 

دیروخب تشخ  ریش  اب  ار  هناودنه  ندب  طالخا  بت و  ندرک  فرطرب  يارب  (10
دیروخب  يدنه  ربمت  اب  ار  هناودنه  ندب  شراخ  عفر  يارب  (11

اذغ زا  دعب  هلـصافالب  رگا  اریز  اذغ .  زا  لبق  تعاسکی  اذغ و  زا  دعب  تعاس  هس  ابیرقت  ینعی  دروخ  اذغ  ود  نیب  هشیمه  دیاب  ار  هناودنه  (12
 - دنک یم  مکـش  خفن  دیلوت  اریز  درک  طولخم  رگید  ياه  هویم  اب  ارنآ  دـیابن  نینچمه  دـنک  یم  داجیا  لالتخا  اذـغ  مضه  رد  دوش  هدزوخ 

دنهاوخ یم  رگا  صاخشا  هنوگنیا  تسین .  بسانم  دنشاب  یم  درـس  هدعم  ياراد  هکیئاهنآ  جازم و  درـس  صاخـشا  يارب  هناودنه   : تارـضم
لصافم و درد  ثعاب  جازم  درـس  صاخـشا  رد  هناودنه  نینچمه  دـنروخب .  دـنق  لگ  ای  لسع و  ایو  رکـش ،  اب  ارنآ  دـیاب  دـنروخب  هناودـنه 

 . دوش یم  یسنج  فعض 
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( ناغ  ) سوت

زارد و نآ  رمع  دـسر .  یم  رتم  ات 30  نآ  عافترا  هک  تسا  ابیز  رایـسب  یتخرد  ناغ  یـسانش  هایگ  تایلک   - Betula alba یملع :  مان 
نیا ناریا  رد  دراد .  دوجو  یلامش )  ياکیرمآ  اپورا ،   ) یلامش هرک  مین  يالاب  ياه  تمـسق  رد  یموب  تخرد  نیا  تسا .  لاس  دودح 100 
هویم تساراد .  هنادند  زیت و  كون  يزول ،  لکـشب  سوت  تخرد  ياه  گرب  دیور .  یم  سولاچ  ياه  لگنج  رد  وردوخ  تروصب  تخرد 

هک هدوب  گنر  دیفـس  تخرد  نیا  هنت  تسوپ  دوش .  یم  رهاظ  راهب  رد  نآ  هدام  زیئاپ و  رد  نآ  رن  هک  دـشاب  یم  زارد  توتاش  تروصب  نآ 
 . دراد یبط  فرـصم  تخرد  نیا  هریـش  هنت و  تسوپ  گرب و  دوش .  یم  ادج  نآ  زا  ذغاک  هیبش  ییاهراون  تروصب  یگلاس  تسیب  نس  رد 

 .- دشاب یم  دودح 14 % ردـقمب   Betulin نیلوتب مانب  ییایمیـش  هدام  کـی  ياراد  سوت  تخرد  گرب  تسوپ و  ییایمیـش : تاـبیکرت  - 
سوت  تخرد  هریش  ای  بآ  صاوخ  فلا :  تسا .  کشخ  درس و  ناریا  میدق  بط  رظن  زا  سوت  تخرد  تسوپ  گرب و  : یئوراد صاوخ 

دوش . یم  هدافتسا  یتسوپ  ياهیرامیب  یتسوپ و  ياه  هکل  ندرب  نیب  زا  يارب  سرپمک  ناونعب  (1
درب . یم  نیبزا  ارنآ  مرو  هناثم و  ياه  یتحاران  (2

تسا .  سرقن  يوراد  نیرتهب  (3
سوت  تخرد  تسوپ  گرب و  صاوخ  ب : 

تسا .  نوخ  هدننک  هیفصت  (1
تسا .  رب  بت  (2

دشاب .  یم  روآ  قرع  (3
تسا .  یگدروخمرس  پیرگ و  يارب  يدیفم  يوراد  (4

. دشاب یم  دیفم  اذغ  مضه  يارب  دنک و  یم  تیوقت  ار  همضاه  هاگتسد  (5
دنک . یم  فرطرب  ار  دردرس  هجیگرس و  (6

. درب راکب  اه  مخز  يوش  تسش و  يارب  ناوت  یم  ارنآ  هدناشوج  (7
. دیلامب اه  مخز  يور  ار  سوت  تخرد  گرب  ای  تسوپ و  هدناشوج  راک  نیا  يارب  دنک  یم  فرطرب  ار  امزگا  (8

دنک .  یم  عف  رار  سرقن  مسیتامر و  ياهدرد  (9
دنهد -.  رارق  سوت  تخرد  تسوپ  گرب و  هدناشوج  رد  ار  اهاپ  زور  ره  دیاب  دنک  یم  قرع  ناشیاپ  هکیناسک  (10

ناغون :  تخرد  بآ  ای  هریش  هدافتسا : زرط 
 . دوش یم  هیهت  زین  بارش  یعون  ناغ  تخرد  هریش  زا  تسا .  دیفم  ضارما  رثکا  يارب  میدق  يابطا  رظن  قبط  ودرد  يدایز  ینامرد  فرـصم 
 . دوش ریمخت  هام  کی  تدمب  دنراذگیم  هدرک و  هفاضا  رمخم  یمک  رکـش و  ای  لسع  ریادـقم  ناغ  تخرد  هریـش  هب  بارـش  نیا  هیهت  يارب 

بآ رتیل  کی  رد  ار  تخرد  هناوج  گرب و  مرگ  ردقم 200  سوت :  تخرد  گرب  هدناشوج  دراد .  نیریشو  رت  عوبطم و  یمعط  بارش  نیا 
زا لبق  تعاس  مین  ناجنف و  کی  هدناشوج  نیا  فرـصم  ردقم  دبای .  لیلقت  فصن  هب  نآ  مجح  ات  دـشوجب  مارآ  دـیراذگب  هتخیر و  شوج 

ردـقم دـینک .  مد  تعاس  مین  تدـمب  هتخیر و  شوج  بآ  رتیل  کی  رد  ار  تخرد  هناوج  گرب و  مرگ  ردقم 50  هدرک :  مد  تسا  اذـغ  ره 
 . تسا هدشن  نایب  نآ  يارب  یصاخ  تارضم  تارضم :  تسا - .  زور  رد  ناجنف  هس  هدناشوج  دننام  مه  هدرک  مد  نیا  فرصم 

هسانیکا

' دنک یم  يریگولج  یگدروخامرس  زا  '
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. دهد یم  لیلقت  فصن  هب  ار  یگدروخامرس  هب  التبا  رطخ  هسانیکا  یهایگ  يوراد  فرصم  دنیوگ  یم  ییاکیرمآ  ناققحما 
نازیم 58 هب  ار  یگدروخامرـس  هب  ندـش  التبم  لاـمتحا  ( Echinacea  ) هسانیکا فرـصم  هک  دـنا  هدـش  هجوتم  دوخ  تاقیقحت  رد  اهنآ 

. دهد یم  شهاک  مین  زور و  کی  هب  ار  یمومع  يرامیب  نیا  هرود  دصرد و 
اب هدش ، رشتنم  ، The Lancet Infectious Diseases رادریگاو ، ياه  يرامیب  تسنال  یلمع  هلجم  رد  هک  هزات ، تاقیقحت  هجیتن 

مئالع شهاک  ای  يریگولج  رد  يریثات  ییوراد  هایگ  نیا  فرـصم  هک  دوب  هداد  ناشن  یلبق  تاـقیقحت  دراد . تاـفانم  یلبق  تاـقیقحت  هجیتن 
. درادن یگدروخامرس 

اب الامتحا  تسا ، یلامش  ياکیرمآ  یموب  ناهایگ  زا  هداوناخ و  مه  هایگ  عون  زا 9  يا  هعومجم  هک  هسانیکا ، هک  دنرواب  نیا  رب  ناسانشراک 
. دنک یم  يریگولج  یگدروخامرس  هب  ندش  التبم  زا  ندب  یعافد  متسیس  تیوقت 

" یساسا تاریثات  "

رد زا  سپ  هتشاد ، هدهع  رب  ار  نآ  تیاده  تاکیتکناک  يزاسوراد  هاگـشناد  زا  نملک " گرک   " رتکد هک  ییاکیرمآ ، ناققحم  زا  یهورگ 
زا دـناوت  یم  هایگ  نیا  هک  دـنا  هدرک  مـالعا  هساـنیکا  یگدروخامرـس  دـض  صاوخ  دروم  رد  تواـفتم  هعلاـطم  هدراـهچ  هجیتن  نتفرگ  رظن 

. دنک يریگولج  یگدروخامرس 
لامتحا " ث " نیماتیو اب  هارمه  هسانیکا  فرـصم  هک  داد  یم  ناـشن  تفرگ ، رارق  هورگ  نیا  يرگنزاـب  دروم  هک  یقیقحت  هدراـهچ  زا  یکی 

. دهد یم  شهاک  دصرد  نازیم 86  هب  ار  یگدروخامرس  هب  التبا 
. دهد یم  شهاک  دصرد  طقف 65  ار  یگدروخامرس  هب  التبا  لامتحا  ییاهنت ، هب  هسانیکا  فرصم  هک  هداد  ناشن  رگید  یقیقحت 

هسانیکا فرصم  دش ، قیرزت  یگدروخامرس ، يرامیب  لاقتنا  لماع  نیرت  جیار  (، rhinovirus"  ) ونیار  " سوریو نابلطواد  هب  یتقو  یتح 
. داد شهاک  دصرد  نازیم 35  هب  ار  يرامیب  نیا  روهظ  لامتحا 

يریثات دناوت  یم  هسانیکا  فرصم  هک  یلاح  رد  دوش و  یمومع  یگدروخامرس  ثعاب  تسا  رداق  سوریو   200 : " هدروآ ناققحم  شرازگ 
." دشاب هتشاد  رگید  یگدروخامرس  ياه  سوریو  دروم  رد  رتگرزب  يریثات  دناوت  یم  دشاب  هتشاد  ونیار  سوریو  هیلع  یبسن 

رادفرطرپ یلوصحم 
هشیر هقاس ، لگ ، هسانیکا -  فلتخم  ياه  تمسق  يواح  لوصحم  هک 800  دنا  هدش  هجوتم  دوخ  تاقیقحت  نایرج  رد  ییاکیرمآ  ناققحم 

. دوش یم  هضرع  رازاب  رد  - 
تروص يرتشیب  تاقیقحت  دیاب  هدش  هدافتسا  تالوصحم  نیا  رد  هک  یفلتخم  ياه  لومرف  ندوب  ررض  یب  زا  نانیمطا  يارب  دنیوگ  یم  اهنآ 

. دریگب
هـسانیکا هدنهد  لیکـشت  رـصانع  هک  نیا  نآ ، زا  رت  مهم  و  یعقاو ، يایازم  : " دیوگ یم  " ندنل ، قرـش   " هاگـشناد زا  " رلتاک ، نار   " روسفرپ

. دریگب تروص  هنیمز  نیا  رد  دیاب  يرتشیب  ینیلاب  تاشیامزآ  تسین و  نشور  زونه  دننک ، یم  لمع  هنوگچ 
رد نآ  فرصم  دهد و  یم  شهاک  ار  ینیب  دادسنا  دردرس و  هفرس ، تدش  یگدروخامرـس و  هورد  الامتحا  هسانیکا  : " تفگ رلتاک  روسفرپ 

هتشاد يرتشیب  تمواقم  یگدروخامرس  هب  التبا  ربارب  رد  دنک  یم  کمک  هدش  لتخم  اهنآ  ندب  یعافد  متسیس  هک  يدارفا  هب  ناتـسمز  لصف 
دننک ". فرصم  یگدروخامرس  زا  يریگشیپ  يارب  هایگ  نیا  زا  ینالوط  تدم  هب  تسین  مزال  ملاس  دارفا  اما  دنشاب .

يایازم دوش -  یمن  هیـصوت  هساـنیکا  اـب  راد  همادا  ناـمرد  هک  هدـش  هتفگ  هتـشذگ  رد  : " دـهد یم  رادـشه  همادا  رد  ییاـیناتیرب  ققحم  نیا 
متسیس ات  دننک  فقوتم  ار  نآ  فرـصم  یتدم  دیاب  دارفا  نآ  زا  سپ  تسا و  رثوم  هتفه  ود  ات  کی  طقف  الامتحا  ییوراد  هایگ  نیا  فرـصم 

رد تاقیقحت  زکرم  ریدـم  لکا ، دـلانور  روسفرپ  لاح ، نیمه  رد  دـنک . تیلاعف  هدام  نیا  کمک  نودـب  هک  دـنک  ادـیپ  تصرف  ندـب  ینمیا 
اب هزرابم  رد  ریگمشچ  یماگ   " اکیرمآ رد  هزات  تاقیقحت  هجیتن  هک  تسا  هتفگ  زلو ، فیدراک  هاگـشناد  رد  یمومع  یگدروخامرـس  دروم 
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. تسا يرامیب  نیا 
زا هدافتـسا  هک  دـهد  یم  ناشن  هدـمآ ، تسد  هب  هتـشذگ  ینیلاب  تاشیامزآ  یبایزرا  زا  هک  قیقحت ، نیا  هجیتن  : " دـیوگ یم  لـکا  روسفرپ  "

دامتعا لباق  ربتعم و  یـشور  یمومع ، ياه  تنوفع  اب  هلباقم  رد  ندـب  ینمیا  متـسیس  تیادـه  يارب  هساـنیکا -  دـننام  یهاـیگ -  ياـهوراد 
." تسا

لاتیژید

هتشر و ینعم  هب   nervus هملک زا  ازورن  اه و  گربلگ  يا  هناتشگنا  لکش  هب  طوبرم  تشگنا و  ینعم  هب  سوتیژید  نیتال  ماس  زا  لاتیژید 
هقاس رتم ، یتناس  عافترا 30-80 هب  يا  هقاس  اب  كرک ، نودب  تسا  یهایگ  لاتیژید  تسا . هنوگ  نیا  ياه  گربگر  صاخ  لکـش  هب  طوبرم 

گرب هنادند ، نودب  هیشاح  اب  يا  هزینرس  یغرم _  مخت  اه  رب گ  دوش . یم  هشوخ  نیذآ  لگ  هب  لیدبت  سپس  راد و  گرب  ینایم  شخب  ات 
یناهگان روط  هب  هاتوک و  لگ  هلول  هدولآ ، هدرگ  درز  گنررپ  لگ  ماج  گربمد . نودـب  ییالاب  ياه  گرب  گربمد و  ياراد  ینییاـپ  ياـه 
هدافتـسا دروم  تمـسق  تسا . هریت  يا  هوهق  گنر  هب  ناوارف  کـچوک  ياـه  هناد  يوتحم  لوسپک و  لکـش  هب  هویم  دوش ، یم  نهپ  ـالاب  رد 

اما تـسا ، رتـشیب  هلاـس  کـی  ياـه  گرب  رد  یبـلق  ياهدــیزوکیلگ  لـک  ًـالومعم  تـسا . نآ  هلاـسود  هلاـس و  کـی  ياـه  گرب  یهاـیگ ،
یهد لگ  نامز  اه ، گرب  يروآ  عمج  نامز  نیرتهب  تسا . رتشیب  مود  لاس  ناهایگ  رد   C دیزوتانال نوچمه  ییوراد  مهم  ياهدیزوکیلگ 

یعیـسو یگدنکارپ  ناریا  لامـش  رد  هنوگ  نیا  دنوش . کشخ  تعرـس  هب  دـیاب  اه  گرب  نیا  تسا . رویرهـش  ات  دادرخ  ياه  هام  رد  هایگ و 
بسحرب یبلق  ياهدیزوکیلگ  دصرد  لقادح 0/3 نآ  ياه  گرب  دوش . طایتحا  یتسیاب  نآ  فرـصم  رد  تسا و  یمـس  ناهایگ  ءزج  دراد .

، یبـلق كوش  يزیلهد ، نویـسالیربیف  بلق ، یناـقتحا  ییاـسران  عاونا  رد  لاـتیژید  یبـلق  ياهدـیزوکیلگ  یلک  روـط  هب  دراد . نیـسکوتیژید 
دح زا  شیب  فرصم  مئالع  نیلوا  ییانیب  تالالتخا  ییاهتـشا و  یب  غارفتـسا ، عوهت ، دنراد . ینامرد  دربراک  يزیلهد  يا  هلمح  يدراکیکات 

. درادن دوجو  هایگ  نیا  ياه  هنوگ  زا  ییوراد  هدروآرف  ناریا  ییوراد  رازاب  رد  تسا . نآ 

يویک

میسلک و میزینم ، رلک ، میساتپ ، میدس ، رفسف ، يور ، حالما  کیلوفدیـسا ، هورگ ب ، ياه آ ، نیماتیو  زا  يرادروخرب  ببـس  هب  يویک  هویم 
. تسا هدش  هداد  صیخشت  نوخ  هدننک  قیقر  تاروفلوس ،

. تسا رثؤم  هدعملازول  مرو  یگدروخامرس و  نوخراشف ، الاب و  یبرچ  زا  يریگشیپ  يارب  هویم  نیا  فرصم  هکنیا  نمض 
لدـتعم قطانم  رد  نا  هتـسه  هدوب و  لکـش  يوضیب  نا  هویم  . تسا يا  هشوخ  ياـه  لـگ  زارد و  کـیراب  ياـه  گرب  ياراد  نوتیز  تخرد 

 . دهد یم  هویم  لاس  نیدنچ  سپس  دوشیم و  هتشاک 
نادـنبخی امرـس و  زا  هاـگره  دوشیم و  هدـید  ناوارف  ناـجنز  لـیجنم و  راـبدور و  ناتـسرهش  یحاون  ناریا  لامـش  هقطنم  رد  نوتیز  تخ  رد 

دنکیم رمع  لاس  رازه  ود  ات  دنامب  ظوفحم 
دننادـیم ییاـناد  لـقع و  عونلا  بر  ار  نا  تسا و  فورعم  یتشا  حلـص و  ماـن  هب  یتنـس  یبهذـم و  بتک  رد  نوتیز  تخرد  گرب  هخاـش و 

هب موسوم  يدی  زکولگ  ياه A,bو  نیماتیو  ياراد  .و  تسا زنگنم  سم  نها و  میسلک  يزینم  درگوگ  ساتپ  رفسف  ياراد  هویم  نیا  نینچمه 
. دشاب یم  دیزوپو  رولوا 

. کیتایس تالضع و  درد  تهج  تسا  یلاع  یلهسم  وج  ندناشوج  اب  مرگ و  با  اب  نا  نغور  لاقثم   ?? ندروخ 
ریعـشلا ءام  مرگ و  با  ناکتـسا  کی  رد  ار  نوتیز  نغور  لاقثم   ?? هاـگره  و  هظفاـح . تیوقت  يارب  تسا  یلاـع  رایـسب  هداـم  کـی  نوتیز 

. تسا دیفم  کیتایس  بصع  درد  باصعا و  درد  ياربدیروخب  هدرک و  طولخم 
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. دنیامن لیم  شرت  ومیل  ای  لاقترپ و  با  اب  ار  نغور  دنناوت  یم  صاخشا  هتسد  نیا  دنوش  یم  تحاران  نوتیز  نغور  يوب  زا  یضعب 

نشیوآ

ناهیک  همانزور  : عبنم
. دنناسرب تابثا  هب  ار  ناهد  یچراق  ياه  تنوفع  رب  نشیوآ  هایگ  ریثات  دندش . قفوم  روشک  رد  راب  نیتسخن  يارب  نامروشک  ناققحم 

هک 10 تیادـه » دـمحا  رتکد  دیهـش  یکـشزپنادند  هراونـشج  نیمتفه   » رد نآ  تاـییزج  تسا ، رارق  هک  هژورپ  نیا  ریدـم  یهللا  تیب  رتکد 
ياهوراد یچراقدـض  راثآ  یبایزرا  روظنم  هب  هک  یـشهوژپ  رد  دوزفا : ربخ  نیا  مالعا  اب  دوش ، هیارا  دوش ، یم  رازگرب  نارهت  رد  هامدنفـسا 

تنوفع نامرد  رد  ییوراد  هایگ  نیا  تبثم  راثآ  دـش . ماجنا  ناهد  ياه  چراـق  رب  ( zataria multiflora نشیوآ  ) ناریا یموب  یهایگ 
. تفرگ رارق  دیکات  دروم  یعونصم  نادند  زا  یشان  یچراق  ياه 

، تسا هدیـسر  پاچ  هب  زین   phythotherapy research هلجم رد  هک  شهوژپ  نیا  ياه  هتفای  ساسارب  تخاس : ناـشن  رطاـخ  يو 
درادناتـسا يوراد  اـب  هسیاـقم  رد  ار  نـشیوآ  لژ  یچراقدـض  راـثآ  نارهت ، یکــشزپ  موـلع  هاگــشناد  یکــشزپنادند  هدکــشناد  ناـققحم 

. دنا هدرک  یسررب  یعونصم ) نادند  « ) نادند تسد   » زا یشان  یچراق  ياه  تنوفع  رب   miconazole

، هتفرگ ماجنا  یعونـصم  نادـند  زا  یـشان  یچراق  ياه  تنوفع  هب  التبم  راـمیب  يور 24  شهوژپ  نیا  هکنیا  هب  هراـشا  اـب  یهللا  تـیب  رتـکد 
رایسب نارامیب  نیارد  ار  نادند » تسد   » ریز طاخم  يزمرق  باهتلا و  نشیوآ  لژ  هک  تسا  نآ  رگنایب  شهوژپ  نیا  ياه  هتفای  درک : حیرصت 

يوراد  زا  رترثوم  رتهب و 
. دنا هداد  شهاک   miconazole

ياه هنومن  اب  تباقر  لباق  یچراقدض  ياهوراد  دیلوت  تهج  رد  دناوت ، یم  هباشم  ياه  شهوژپ  یسررب و  نیا  زا  لصاح  جیاتن  تفگ : يو 
. دنشاب اشگهار  یجراخ  هباشم 

. دراد دوجو  یهایگ  يوراد  نیا  هوبنا  دیلوت  ناکما  ناریا ، رد  ییوراد  ناهایگ  ینغ  عبانم  دوجو  هب  هجوت  اب  دهد : یم  همادا  رگشهوژپ  نیا 
شرتسگ نارگـشهوژپ و  قیوشت  فده  اب  « تیادـه دـمحا  رتکد  دیهـش  یکـشزپنادند  یـشهوژپ  یملع - هراونـشج  نیمتفه  ، » تسا ینتفگ 

رالات رد  هامدنفسا  یکشزپنادند 10  هزوح  رد  هدش  ماجنا  ياه  تیلاعف  هب  نداهن  جرا  یکشزپنادند و  تالـضعم  لحرد  یتاقیقحت  درکیور 
دوش یم  اپرب  نارهت  هاگشناد  ینیما  همالع 

زبس هزجعم  وهاک ؛

سدق  همانزور  : عبنم
یسانش هایگ  تایلک 

هب هک  یکرادـم  قبط  وهاک  دـشاب . یم  يزکرم  يایـسآ  ناتـسودنه و  رد  نآ  أشنم  هک  تساـیند  ياـه  يزبس  نیرت  یمیدـق  زا  یکی  وهاـک 
يارب یمهم  ياذغ  هتفای و  هار  مور  هب  دالیم  زا  لبق  نرق  کی  تسا و  هدش  یم  فرـصم  ناریا  رد  دالیم  زا  لبق  نرق  شـش  زا  هدـمآ ، تسد 

یتیئاه و رد  وهاک  يدالیم  مهدزناپ  نرق  لیاوا  زا  هک  يروط  هب  درب ، دـیدج  يایند  هب  ار  وهاک  مخت  بملک  فتـسیرک  تسا . هدوب  نایمور 
. تسا هدش  یم  تشک  اماهاب 
وهاک : هایگ  ییوراد  صاوخ 

. تسا بوطرم  درس و  ناریا  میدق  بط  رظن  زا  وهاک 
تسا . نوخ  هدننک  زیمت  وهاک  ( 1
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. تسا زاس  نوخ  نهآ  نتشاد  تلع  هب  وهاک  ( 2
. تسا مروت  دض  ( 3

. تسا شخب  مارآ  روآ و  باوخ  وهاک  ( 4
. تسا دیفم  باصعا  فعض  يارب  وهاک  ( 5

. تسا نیلم  وهاک  ( 6
تسا . دیفم  ایلوخیلام  يارب  وهاک  ندروخ  ( 7

دنک . یم  نامرد  ار  هناثم  راردا و  يراجم  ياهمخز  وهاک  ( 8
. تسا روآ  اهتشا  دنروخب ، هکرس  ای  نیبجنکس و  اب  ار  وهاک  رگا  ( 9

. دراد درد  جنشت  دض  رثا  وهاک  ( 10

دهد . یم  نیکست  ار  هدعم  درد  ( 11
دیروخب . دیزپب و  ار  وهاک  هنیس ، درد  ندرک  فرطرب  يارب  ( 12

. دنروخب هتخپ  يوهاک  دیاب  دوش ، دایز  ناشریش  هک  دنهاوخ  یم  رگا  هدریش  نانز  ( 13
دنک . یم  فرطرب  ار  يوافنل  ددغ  مرو  ( 14

وهاک  مخت  صاوخ 
تسا . کشخ  درس و  ناریا  میدق  بط  رظن  زا  وهاک  مخت 

تسا  روآ  باوخ  وهاک  مخت  - 1
دنک  یم  فرطرب  ار  ماکز  وهاک  مخت  ندروخ  - 2

تسا  دیفم  هنیس  درد  يارب  وهاک  مخت  - 3
دودح رد  دـنروخب (  وهاک  مخت  دـیاب  دـننک ، یم  راردا  هرطق  هرطق  هک  ییاهنآ  تسا و  عفان  يراردا  هاگتـسد  يارب  وهاک  مخت  ندروخ  - 4

دوش . فرطرب  ضرم  نیا  ات  هنازور )  مرگ   10
تارضم :

ندـش مک  یـشومارف و  ثعاب ، وهاـک  ندروخ  رد  يور  هداـیز  تسین . رـضم  هجو  چـیه  هب  هاـیگ  نیا  دـینکن ، طارفا  وهاـک  ندروخ  رد  رگا 
. درک لیم  هریز  سفرک و  عانعن ، اب  ار  وهاک  ناوت  یم  ضراوع  نیا  ندرک  فرطرب  يارب  دوش . یم  مکش  خفن  مشچ و  دید  فعض  هظفاح ،

میرمراخ

يزانهش  رحس  : هدنسیون
یمک هداس و  میخـض ، رتم  0/8 لوط 1/5 - هب  اتـسیا  يا  هقاس  ياراد  تام ، زبس  گـنر  اـب  كرک ، نودـب  هلاـس ، ود  اـی  کـی  تسا  یهاـیگ 

رد دیفـس  ياه  هکل  دجاو  گرزب ، اه  گرب  دوش . یم  یهتنم  یلوط  رادرایـش  زبس و  هپک  کی  هب  هک  میخـض  ًاتبـسن  ياه  هخاش  اب  بعـشنم 
كراوشوگ ياراد  راد و  هبل  هک  شوغآ  هقاس  رادراخ ، یثلثم ، یغرم - مخت  ياه  تمـسق  اـب  يا  هناـش  یـشخبدنچ  اـه ، گربلگ  فارطا و 

رتم یتناس  رطق 8-12  هب  هدوب ، رادراخ  هپک  دنا . هدـش  عمتجم  ییاهتنا  ياه  هپک  رد  هک  تسا  یناوغرا  ای  یتروص  گنر  هب  اه  لگ  دنتـسه .
هزینرس لخاد  رد  هک  تسا  لکش  یسوق  یگدمآرب  ياراد  هدعاق  رد  يورک و  هدرشف ، اه  نابیرگ  تسا . رتم  یتناس   6 دودح رد  تردن  هب  و 

گنر هب  هدیسر  ياه  هقدنف  دنهد . یم  لیکشت  ار  نآ  ییوراد  شخب  هایگ ، يا  هقدنف  ياه  هویم  تسا . هقدنف  لکش  هب  هویم  تسا . لکش  يا 
يا و هدعاق  فان  اب  فاص  یحطـس  ياراد  هدش ، هدرـشف  ضرع  زا  هدوب  یغرم  مخت  ژاو  لکـش  هب  يا  هوهق  هب  لیام  مرک  ای  هریت و  يا  هوهق 
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تسا . ییاهتنا  هلاه 
ایـسآ رد  هنوگ  نیا  دریگ . یم  تروص  نآ  زا  يرادرب  لوصحم  هامرهم  ات  رویرهـش  لصاف  دح  رد  دهد و  یم  لگ  راهب  رخاوا  رد  میرمراخ 

نیرامیلیـس هویم  یلـصا  رثوم  تابیکرت  دیور . یم  ناریا  فلتخم  طاقن  رد  تسا و  هدـش  رـشتنم  اکیرمآ  اپورا و  هنارتیدـم ، هقطنم  ًاصوصخ 
اب ماوت  يدـبک  نمزم  ياه  ییاسران  يدـبک ، تالالتخا  کیلوباتم ، مومـس  زا  یـشان  يدـبک  ياـه  تیمومـسم  ناـمرد  رد  میرمراـخ  تسا .

هدرک مد  تروص  هب  هویم  ردوپ  مرگ  ات 5 زا 3  يدبک  ياه  يرامیب  رد  دریگ . یم  رارق  فرصم  دروم  يدبک  زوریـس  دننام  یلولـس  بیرخت 
. درک هراشا  نیرامیلیس  صرق  هب  ناوت  یم  رازاب  رد  دوجوم  ياه  هدروآرف  زا  دوش . یم  هدافتسا 

گنهراب

ددـعتم رتم ، یتناس  لوط 10-70  هب  نآ  هقباـس  تسا . هاـتوک  يا  هشیر  نب و  اـب  شوـپکرک  یمک  اـی  كرک  یب  ًارهاـظ  اـیاپ ، تسا  یهاـیگ 
گربگر اب 3-9  نهپ  یغرم  مخت  يا ، هقوط  ًامامت  نآ  ياه  گرب  تسا . اه  گرب  زا  رتدنلب  یمک  ای  يواسم  رایش ، دقاف  نازیخ ، ای  هداتـسیا 

، يا هوهق  هب  لیامتم  زبس  اـه  لـگ  دـنلب . ًاتبـسن  گربمد  ياراد  شوپکرک ، اـی  كرک  یب  یـسونیس ، هیـشاح  رد  اـی  لـماک  هتـسجرب ، يوق و 
، گنر هریت  هایگ  نیا  ياه  هناد  تسا . هامرویرهـش  ات  تشهبیدرا  هایگ  یهدـلگ  مسوم  يا . هناوتـسا  زارد  ياـه  هشوخ  رد  عمتجم  کـچوک 

تسا هناد  يوتحم 4-8  هناخ و  ياراد 2  هدوب و  یغرم  مخت  لوسپک  تروص  هب  هک  هنیتـسوپ  يا  هویم  رد  لکـش و  یغرم  مخت  کـچوک و 
ایـسآ و اپورا و  هراق  ود  زا  یعیـسو  هقطنم  رد  گنهراب  هایگ  دـنیامن . یم  يروآ  عمج  دـعب  هب  راهب  لصف  طساوا  زا  ار  اه  هناد  دـنراد . رارق 
، غمـص یبرچ ، ياراد  گنهراب  هناد  دـیور . یم  طاـقن  ماـمت  رد  ًاـبیرقت  ناریا  رد  دـیور . یم  یلامـش  ياـکیرمآ  اـقیرفآ و  لامـش  نینچمه 

ناونع  هب  تسوبی و  نامرد  رد  گنهراب  زا  تسا . يدیزکولگ  تابیکرت  ژالیسوم ،
دیاب ار  گنهراب  ياه  هناد  دنا . هتسناد  یم  ردم  روآارفص و  ار  گنهراب  هتشذگ  بط  رد  دوش . یم  هدافتـسا  شراوگ  هاگتـسد  باهتلا  دض 

ار گنهراب  ياه  هناد  . دیآ لمع  هب  يریگولج  يا  هدور  يدعم _  هاگتـسد  رد  اهنآ  ندش  مکارتم  زا  ات  دومن  فرـصم  عیام  یفاک  رادـقم  اب 
هدـش کشخ  ياه  هناد  درک . هراشا  لژاتنالپ  هب  ناوت  یم  رازاـب  رد  دوجوم  ياـه  هدروآرف  زا  درک . يرادـهگن  تبوطر  رون و  زا  رود  دـیاب 

. تسا یبرچ  دصرد  ياراد 9 لقادح  دنهد  یم  لیکشت  ار  نآ  ییوراد  شخب  هک  هایگ  نیا 

یناریا هلالآ 

هلالآ اه ، هلـالآ  نیب  رد  تسا . ناریا  يراـصحنا  نآ  هنوگ  هب 20 کیدزن  هک  دـیور  یم  هلالآ  هنوگ  دودـح 55 رد  ناریا  ياهزرم  نورد  رد 
تسد هب  نوگانوگ  ياه  گنر  اب  يریرپ  یـشرورپ و  ياه  مرف  نآ  زا  هدوب و  نیریاس  زا  رتابیز  دنیوگ ، یم  زین  زمرق  هلالآ  نآ  هب  هک  یناریا 

هیاپ يا و  هقاس  ياه  گرب  ياراد  دروآ . یم  ماود  كاخ  ریز  اه  تدـم  ات  شا  يا  هجنپ  ياه  هدـغ  تسا . یمئاد  یناریا  هلـالآ  . تسا هدـمآ 
، دیفـس زمرق ، ياه  گنر  رد  دـنا و  ییاتود  ای  درفنم  گربلگرپ  ای  گربلگ  مک  اه  لـگ  دـنراد . يدـنلب  ياـه  گربمد  ود  ره  هک  تسا  يا 

یم رتم  یتناس  هب 10 شا  یگدرتسگ  رتـم و  یتناـس  هب 45 هلالآ  يدنلب  رثکادـح  دـنوش . یم  رادـیدپ  ناتـسبات  رد  یجنران  ای  درز  یتروص ،
. دسر

کساخراخ

يزانهش  رحس  : هدنسیون
ياه هقاس  گرب و  هک  رات  زا  هدیـشوپ  كاخ و  حطـس  رب  هدرتسگ  تاباعـشنا  اب  هدـیباوخ  ياه  هقاس  ياراد  هلاس ، کی  یفلع ، تسا  یهایگ 
تسا يزیر  کچوک و  ياه  هچگرب  زا  بکرم  يواسمان و  ًابلاغ  لباقتم  نآ  ياه  گرب  دناشوپ . یم  یمشیربا  فیرظ  ياهرات  ار  نآ  ناوج 
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هک افوکشان  پراکوزیـش  نآ  هویم  دنتـسه . درفنم  کچوک و  درز  اه  لگ  دنراد . ياج  یلـصا  گربمد  نیفرط  رد  جوز  دادعت 4-6  هب  هک 
ینوریب حطـس  رد  هناگ  جـنپ  ياه  تمـسق  نیا  زا  کی  ره  . دـنوش یم  هدـنکارپ  ادـج و  مه  زا  نآ  هناگجنپ  ياـه  تمـسق  ندیـسر  عقوم  رد 

نآ هویم  همه  زا  شیب  یلو  تسا  هایگ  ياضعا  هیلک  یهاگ  هشیر و  گرب ، هناد ، هویم ، هایگ ، نیا  هدافتسا  دروم  ياه  تمسق  تسا . رادراخ 
دریگ . یم  رارق  هدافتسا  دروم 

عمج زییاپ  لیاوا  ناتـسبات و  رخاوا  رد  ار  هایگ  نیا  ياه  هویم  تسا . صخـشم  معط  اب  وب و  نودـب  درز ، هب  لـیام  زبس  نآ  ياـه  هویم  گـنر 
ایند یحاون  بلاغ  رد  ار  نآ  ناوت  یم  هک  يروط  هب  دراد . نیمز  هرک  فلتخم  یحاون  رد  یعیـسو  یگدـنکارپ  هایگ  نیا  دـنیامن . یم  يروآ 

لماش یندـعم  داوم  اه و  لـنف  یلپ  دـیئولاکلآ ، تباـث ، نغور  شاـت ، نیزر ، لـماش  کـساخراخ  هاـیگ  ییایمیـش  تاـبیکرت  درک . هدـهاشم 
تسا و زکولگ  ياراد  اهنآ  همه  هک  دراد  زین  يدیزوکیلگ  هدام  عون  جنپ  تسا . رلک  تزا و  درگوگ ، میساتپ ، میدس ، نهآ ، رفسف ، میسلک ،
يراردا و يراجم  ياه  گنـس  هدننک  عفد  ردم ، ناونع  هب  کساخراخ  دوش . یم  لماش  مه  ار  زونیبارآ  زونمار ، ياهدـنق  زکولگ  رب  هوالع 
يراردا و يراجم  ياه  گنـس  هدـننک  عفد  ردـم و  رثا  کـساخراخ  يارب  هتـشذگ  بط  رد  دور . یم  راـک  هب  یـسنج  ياوق  هدـننک  تیوقت 

ياه هدروآرف  زا  تسا . هدـش  یم  هدافتـسا  هثل  باهتلا  تنوفع و  هدـننک  ناـمرد  ناونع  هب  نآ  زا  هدوب و  لـئاق  یـسنج  ياوق  هدـننک  تیوقت 
. درب مان  ار  تیدورفآ  هرطق  لکنس و  هرطق  ناتاتسورپ ، هرطق  ناوت  یم  رازاب  رد  دوجوم 

هروتات

هوگ هدعاق  رد  زیت ، كون  يوزول ، ات  یغرم  مخت  اه  گرب  رادکرک ، یکدنا  ات  كرک  نودـب  رتم ، یتناس  عافترا 200 _50 هب  تسا  یهایگ 
هویم یناوغرا ، ای  دیفـس  گنر  هب  لکـش  یفیق  ماج  هدیبسچ و  اه  گربلگ  راد ، هبل  ات  یـسونیس  يا _  هنادـند  يا  هیـشاح  اب  یبلق  مین  ات  يا 

. فاص تردن  هب  رتم و  یلیم  ات 15 يدنلب  هب  کیراب  ًاتبسن  هزادنا ، مه  ًابیرقت  ياهراخ  زا  هدیشوپ  شیب  مک و  هتشارفا ، یغرم  مخت  لوسپک ،
هب لیام  زبس  گنر  هب  هایگ  هدـش  کشخ  ياـه  گرب  دـهد . یم  لیکـشت  ار  هاـیگ  نیا  ییوراد  شخب  رادـلگ ، ياـه  هخاشرـس  اـه و  گرب 

ءاشنم دریگ . یم  تروص  یهد  لگ  نامز  زا  لـبق  ًاـبلاغ  یگهاـم و  هس  اـت  ود  زا  هاـیگ  ياـه  گرب  زا  لوصحم  تشادرب  تسا . يرتسکاـخ 
یم نالیگ  ناردـنزام و  هیمورا ، ناـجیابرذآ ، جرک ، هلمج  زا  ناریا  یحاون  رثکا  رد  هاـیگ  نیا  تسا . هدـش  رکذ  ناتـسودنه  هروتاـت  یلـصا 

. تسا دصرد  هایگ 0/45 _0/2 نیا  مات  ياهدیئولاکلآ  رادقم  دیور .
کیژرنیلک یتنآ  مساپـسادض و  ناونع  هب  یکاروخ  تروص  هب  هروتاـت  تسا _  نیمالوپوکـسا  اـی  نیـسویه  نیمایـسویه و  اـهنآ  نیرتـمهم 

ار هروتات  هتـشذگ  بط  رد  تسا . هدافتـسا  دروم  راگیـس  تروص  هب  نآ  هدـش  کـشخ  گرب  مسآ  ناـمرد  رد  نینچمه  دوش . یم  هدافتـسا 
 . هدرک رکذ  ار  مزال  تاروتسد  نآ  تیمومسم  عفر  تهج  هدوب و  فقاو  زین  نآ  یمس  تارثا  هب  هتسناد  روآ  باوخ  ردخم و  راثآ  ياراد 

يرامزر

يزانهش  رحس  : هدنسیون
زبس گنر  هب  هک  نیمز  يور  رب  هدیباوخ  هاگهگ  ای  هتـساخرب و  هتـشارفا ، ياه  هخاش  اب  رتم  ود  عافترا  ات  زبس  هشیمه  يا ، هتوب  تسا  یهایگ 

حطس رد  نشور  زبس  اه  گرب  گنر  تسا . هدش  هلول  يا  هیـشاح  یمرچ و  تفاب  اب  یخن  هدیـشک ، لباقتم  اه  گرب  تسا . رطعم  يا و  هوهق 
مادنا هایگ  رادلگ  ياه  هخاش  رس  گرب و  تسا . گنردیفس  هاتوک  ياه  كرک  زا  هدیـشوپ  نیریز  حطـس  رد  راد و  كورچ  نیچ و  ییالاب 

اه و لگ  ندش  زاب  عورـش  ماگنه  يرامزر  هایگ  رادلگ  ياه  هخاشرـس  گرب و  يروآ  عمج  نامز  دـنهد . یم  لیکـشت  ار  يرامزر  ییوراد 
. دهد یم  لیکشت  رارف  نغور  ار  يرامزر  هایگ  ياه  هخاشرس  گرب و  یلصا  هلکشتم  هدام  تسا . ناتسبات  راهب و  لوصف  رد 

نامرد رد  یکاروخ  تروص  هب  يرامزر  زا  تسا . هدش  شرازگ  دـصرد  0/5  - 2/5 نیب ایند  فلتخم  طاقن  رد  هاـیگ  نیا  رارف  نغور  نازیم 
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ینالضع ياهدرد  نامرد  رد  یعضوم  نکسم  ناونع  هب  یعضوم  تروص  هب  ییاهتشا و  یب  خفن و  نوخراشف ، نرگیم ، دردرس ، بارطـضا ،
یم رارق  هدافتسا  دروم  یتشادهب  یشیارآ - عیانص  رد  بسانم  معط  رطع و  تلع  هب  نینچمه  دوش . یم  هدافتـسا  یمـسیتامر  ياه  يرامیب  و 

هدافتسا درددض  باهتلادض و  ناونع  هب  یعضوم  تروص  هب  خفندض و  ناونع  هب  یکاروخ  تروص  هب  يرامزر  زا  هتـشذگ  بط  رد  دریگ .
ای هایگ و  یعـضوم  ییوراد  فرـصم  دورن . راک  هب  تسا  رتهب  یعرـص  نارامیب  رد  یهدریـش و  يرادراب ، نارود  رد  يرامزر  دنا . هدرک  یم 

تیساسح تیتامرد ، تسوپ ، يزمرق  داجیا  هاگهگ  ساسح ، دارفا  زا  یخرب  رد  يرامزر  يواح  یتشادهب  یـشیارآ - ياه  هدروآرف  دربراک 
. دنک یم  رون  هب  تیساسح  یتسوپ و 

یتعاس لگ 

، رتم یتناس  لوط 6-15  هب  گرزب ، بوانتم و  نآ  ياه  گرب  دـننام . خـن  ناـمیپ و  يا  هقاـس  ياراد  رتم و  عافترا 8/9  هب  ایاپ  تسا  یهاـیگ 
هنادـند نآ  ياه  هرانک  راد و  كرک  اهنآ  نیریز  حطـس  هک  دـننام  هچگرب  رهاـظ  اـب  قیمع  پل  هس  زا  بکرم  یکنهپ  ياراد  راد و  گربمد 

. دراد زارد  لگمد  هب  یهتنم  رطعم و  تشرد ، ياه  لگ  دوش . یم  هدـهاشم  يا  هکبـش  ياه  گرب  گر  اهنآ  حطـس  رد  زیر و  يا  هرا  ياـه 
رد هک  هدوب  زارد  هخاش  هس  ياراد  هماخ  هدوب و  نیربز  يرتسکاخ و  هب  لیام  زبس  رادکرک و  نادمخت ، دنتسه . دیفـس  گنر  هب  اه  گربلگ 

زمرق ای  دیفس  کیراب  فایلا  زا  یجات  نآ  ماج  لخاد  رد  هک  تسا  نیا  لگ  رگید  تاصخشم  زا  دراد . رارق  ناسرـس  ياه  هلالک  نآ  ياهتنا 
دوگ ياه  هطقن  اب  يا و  هوهق  ای  زبس  هب  لیام  گنر  هب  حطـسم ، نآ  ياه  هویم  دوش . یم  هدید  فیدر  دنچ  رد  عقاو  گنر  یناوغرا  هب  لیام 

مادـنا تسا . هدـش  کشخ  ییاوه  ياه  مادـنا  هیلک  لماش  هایگ  نیا  ییوراد  مادـنا  تسا . يا  هوهق  هب  لیام  درز  ياـه  هناد  ياراد  داـیز و  و 
بآ و ياراد  هک  یقطانم  رد  ًالومعم  هایگ  نیا  دوش . یم  يروآ  عمج  ناتـسبات  لصف  نایاپ  رد  یهد  هویم  ای  یهد  لگ  زا  سپ  ییاوه  ياـه 

تسا . دیئونوالف  دصرد  ياراد 2/5 یتعاس  لگ  دنک . یم  دشر  یبوخ  هب  دشاب  میالم  ياوه 
رد لالتخا  ناـکدوک ، رد  هژیو  هب  یبصع  ءاـشنم  اـب  ياـهدرد  بارطـضا ، یباوخ ، یب  رد  هدوب و  شخبمارآ  نکـسم و  رثا  ياراد  هاـیگ  نیا 

ياه يدنب  هتسب  رد  دیاب  هدش  کشخ  هایگ  ییاوه  ياه  مادنا  دوش . یم  فرصم  یمساپسا  مسآ  یبصع و  يدراک  یکات  ینالـضع ، سونت 
رد یلـصا  هنوگ  ياـج  هب  تسا  نکمم  ارولف  یـساپ  سنج  رگید  ياـه  هنوگ  دوش . يرادـهگن  داـیز  ترارح  تبوـطر و  زا  رود  بساـنم و 

هدافتـسا یمک  یفیک و  ياه  لرتنک  ییاسانـش و  ياه  شور  زا  تسا  مزـال  یلـصا  هنوگ  هیهت  رد  نیارباـنب  دوش . هضرع  يراـجت  ياـهرازاب 
شرازگ لاح  هب  ات  نآ  فرـصم  دروم  رد  یبناج  راثآ  درب . مان  ار  رولف  یلاو  نیلامراه و  ناوت  یم  رازاب  رد  دوجوم  ياـه  هدروآرف  زا  دوش .

. دوش هدافتسا  یهدریش  يرادراب و  ماگنه  رد  وراد  دایز  ریداقم  زا  دیابن  یلو  تسا . هدشن 

هزوغنآ

يزانهش  رحس  : هدنسیون
راب ود  ًابیرقت  يا  هدعاق  ياه  گرب  راد ، رایش  لوط  رد  ماف ، درز  رتم ،  یتناس   100 عافترا 200 -  هب  يا  هقاس  اب  رادکرک  ایاپ ، تسا  یهایگ 

درز و گنر  هب  اه  گربلگ  رادکرک . يا  هناش  راب  هقاس 3-4  ینیئاپ  شخب  ياه  گرب  راد . بل  یکدنا  ای  هنادند  نودب  هیـشاح  اب  يا  هناش 
هک تسا  هایگ  هشیر  موزیر و  زا  هدش  شوارت  نیزر  مگوئلوا  هزوغنآ  دنتـسه . كرک  نودب  هدیـشک و  ای  یغرم  مخت  اه  هویم  كرک . نودب 

هکنآ اب  دوش . یم  جراخ  يوق  رایسب  يوب  اب  گنر  يریش  هریش  تروص  هب  هایگ  رادتـشوگ  میخـض  هشیر  هدعاق و  زا  ررکم  ندز  غیت  رثا  رد 
لاکشا هب  هزوغنآ  دیآ . یم  تسد  هب  رخآ  ندز  غیت  زا  هشیمه  نآ  عون  نیرتهب  اذهعم  ددرگ  یم  یئطب  هباریـش  جورخ  ررکم  ندز  غیت  رثا  رب 

: تسا ریز  حرش  هب  نآ  ناوارف  عون  ود  یلو  دوش  یم  هضرع  تراجت  رازاب  رد  فلتخم 
دیفـس گنر  ياراد  رتم  یتناس  داعبا 0/5-3  هب  حطـسم  ای  رودم  لکـش  هب  ًابلاغ  تسا . هزوغنآ  عون  نیرت  بوغرم  نیرتردان و  یکـشا - عون 
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. تسا زمرق  هب  لیام  يا  هوهق  ای  هتفرگ  درز  يرتسکاخ ،
هدرخ هسام ، هشیر و  هویم ، تارذ  دننام  ییاه  یـصلاخان  هارمه  ًالومعم  یکـشا  تاعطق  زا  هک  تسا  یتراجت  مرف  نیرت  جیار  يا - هدوت  عون 

يا هوهق  يرتسکاـخ  يا و  هوهق  زمرق  درز ، تواـفتم  ياـه  گـنر  هب  هدـمآرد و  يا  هدوـت  مرف  هب  دوـش و  یم  لیکـشت  هریغ ، گرب و  ياـه 
. دوش یم  نایامن 

قطانم رد  تشهبیدرا و  لیاوا  زا  يریـسمرگ  قطانم  رد  يروآ  عمج  تسا . سگو  هدـنزگ  خـلت  معط  ریـس و  هیبش  يوق  يوب  ياراد  هزوغنآ 
برغ ناریا و  قرش  یموب  هایگ  نیا  دسر . یم  زور  هب 100  يرادرب  هرهب  هرود  لوط  لاح  ره  رد  دوش . یم  زاغآ  هام  دادرخ  طساوا  زا  رگید 

ناسارخ دزی و  ياه  ناتسا  رد  نیریش  هزوغنآ  سراف و  نامرک و  ياه  ناتسا  رد  خلت  هزوغنآ  تسا . نیریـش  خلت و  عاونا  ياراد  ناتـسناغفا و 
. دیور یم 

هیبش دنت  يوب  اب  درز  گنر  ياراد  رارف  نغور  تسا . غمـص  دصرد  نیزر و 25 دصرد   40 - 60 رارف ، نغور  دصرد  ياراد 4-20  هزوغنآ 
. دنهد یم  لیکشت  تسا  دیفلوس  يد  مرف  هب  ًارثکا  هک  يدیفلوس  تابیکرت  ار  رارف  نغور  رد  دوجوم  داوم  هدمع  تمسق  تسا . ریس  يوب 

. دوش یم  هدافتـسا  یبصع  ءاشنم  اب  شراوگ  هاگتـسد  یـسفنت و  ياه  يراـمیب  عفر  رد  تسا و  نکـشداب  مساپـسا و  دـض  رثا  ياراد  هزوغنآ 
عفر ولگ و  باهتلا  نامرد  رد  باهتلا و  دض  ناونع  هب  هزوغنآ  زا  هتـشذگ  بط  رد  دراد . فرـصم  ییاذغ  داوم  رد  هیودا  ناونع  هب  نینچمه 

. دنا هدوب  لئاق  نکشداب  تیصاخ  نآ  يارب  نینچمه  هدش و  یم  هدافتسا  ادص  یگتفرگ 

دروم

يزانهش  رحس  : هدنسیون
، يا هدغ  ياه  كرک  ياراد  نآ  ناوج  ياه  هکرت  بعشنم ، رایسب  هتـشارفا و  هقاس  اب  رتم  ات ?  رثکادح  عافترا  هب  تسا  يا  هچتخرد  یهایگ 

هشیمه طوقنم و  یمرچ و  یتفاب  تسرد ، هیشاح  اب  زیت  كون  يا ، هزینرـس  یغرم - مخت  رتم ، یتناس  ات ?  لوط  هب  لباقتم  هداس و  ياه  گرب 
. تسا رطعم  رایسب  ندش  هل  تروص  رد  زبس و 

يورک و ًابیرقت  ات  نهپ  يوضیب  هتـسب و  اه  هویم  رودم ، مین  گنردیفـس و  اه  گربلگ  کیراب ، دـنلب و  اه  لگمد  درفنم ، تروص  هب  اه  لگ 
ایاپ زبس ، هشیمه  هایگ  ياه  گرب  دنهد . یم  لیکشت  اه  گرب  ار  هایگ  نیا  ییوراد  شخب  . تسا ماف  هایـس  یبآ  گنر  هب  ندیـسر  ماگنه  رد 

رد هک  یتروص  رد  دـنراد و  دـنت  عوبطم و  ییوب  گنررپ و  گنر  دنـشاب  هدـش  کشخ  هیاس  رد  هچناـنچ  اـه  گرب  نیا  دنتـسه . لـباقتم  و 
زا گرب  يروآ  عمج  نامز  نیرتهب  تشاد . دـنهاوخ  یمک  رایـسب  يوب  هدرک و  ادـیپ  درز  گنر  دنـشاب  هدـش  کشخ  دـیدش  باتفآ  لباقم 

یمجح دـصرد  ياراد ?/?-?  هایگ  نیا  ياه  گرب  دـهد . یم  ماجنا  ار  زتنـسوتف  رثکادـح  هایگ  هک  تسا  ناتـسبات  طساوا  ات  راـهب  طـساوا 
هب لاخبت  نامرد  رد  یعـضوم  تروص  هب  دروم  دـنهد . یم  لیکـشت  لولاـنیل  لوئنیـس و  نلونپیرت ، ار  نآ  هدـمع  تمـسق  هک  تسا  یـسناسا 

ینعم هب   ) رامع اـی  سآ  ناونع  تحت  ار  دروم  هتـشذگ  بط  رد  دوش . یم  هدافتـسا  ینیب  طاـخم  باـهتلا  ناـمرد  رد  کیتپـس و  یتنآ  ناونع 
یعضوم مک  ریداقم  فرصم  اب  دنا . هدوب  لئاق  وم  شیور  هدننک  تیوقت  لاهـسادض و  ضباق ، تارثا  نآ  يارب  هدیمان ، یتخبـشوخ ) وکین و 

یلیخ یخرـس  تروص  هب  یتیـساسح  شنکاو  تدم  ینالوط  موادم و  فرـصم  اب  دوش و  یمن  داجیا  یتسوپ  تیـساسح  هنوگ  چیه  سناسا 
هلمج زا  درک . هراشا  سکلپوتریم  یعضوم  دامپ  هب  ناوت  یم  رازاب  رد  دوجوم  ياه  هدروآرف  زا  دوش . یم  هدهاشم  زیوجت  لحم  رد  فیعض 

مان ار  ناتفت و ... هوک  سابعردـنب ، اسف ، زیر ، ین  نورزاک ، دابآ ، مرخ  لیجنم ، ناوت  یم  دراد  راشتنا  اـجنآ  رد  دروم  هاـیگ  هک  ناریا  قطاـنم 
. درب

یگنرف عون  زا  یتوت 
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هلمج زا  زین  یگنرف  توت  دـنوش . یم  تفای  زین  ناتـسبات  لصف  اهنآ  بلغا  هک  تسا  هزم  معط و  شوخ  گنراگنر و  ياـه  هویم  لـصف  راـهب 
تسا يراد  هناد  هویم  اهنت  هدوب و  اهزر  هداوناخ  ياضعا  زا  یکی   Fragaria Chiloensis یملع مان  اب  یگنرف  توت  تساه . هویم  نیا 
ياراد هدوب و  یلگنج  وردوخ و  لصا  رد  هایگ  نیا  . دـنا هدـش  عقاو  نآ  زا  جراخ  رد  هویم ، لخاد  رد  يریگرارق  ياـج  هب  نآ  ياـه  هناد  هک 
ظاحل هب  یعونتم  گنرزمرق  ياه  هویم  نینچمه  دیفـس و  ياه  لگ  راد ، هنادـند  میخـض و  ياـه  گرب  هدـنزخ ، دـنلب و  کـیراب ، يا  هقاـس 

رد هک  یلـصف  ياه  یگنرف  توت  - 1 دننک : یم  میـسقت  هتـسد  ود  هب  ار  اه  یگنرف  توت  یلک ، يدـنب  میـسقت  کی  رد  تسا . داعبا  لکش و 
رد هک  یـشرورپ  ياـه  یگنرف  توت  - 2. دـنیآ یم  باسح  هب  لصف  نیا  ذـیذل  ياه  هویم  ءزج  عقاو  رد  هدـش و  تفاـی  روفو  هب  راـهب  لـصف 

لباق هراهب  ياه  یگنرف  توت  اب  اـهنآ  هزم  معط و  یلو  تفاـی ، ناوت  یم  ار  اـهنآ  لاـس  لوصف  ماـمت  رد  هدـش و  تشک  يا  هناـخلگ  طـیارش 
زا دریگ  یم  رارق  هدافتـسا  دروم  نوگانوگ  فراصم  يارب  هویم  گرب و  هشیر ، لماش  هایگ  ياه  تمـسق  ماـمت  هک  اـجنآ  زا  . تسین هسیاـقم 

ربیف و نهآ ، میـساتپ ، یهجوت  لـباق  رادـقم  ياراد  و C و   B نیماـتیو زا  ینغ  عبنم  یگنرف  توت  تسا . رادروخرب  يرایـسب  ییاذـغ  شزرا 
. تسا ومیل  لاقترپ و  نوچمه  یتابکرم  زا  رتشیب  رایسب  هزمشوخ  توت  نیا   C نیماتیو نازیم  هکنآ  هجوت  بلاج  تسا . میسلک 

دصرد  9/8 ربیف ، دـصرد   1/1 نیئتورپ ، دـصرد   0/7 بآ ، دـصرد  یگنرف 87/8  توـت  هوـیم  مرگ  ره 100  رد  هدـش  ماجنا  تاـقیقحت  یط 
، - C نیماتیو مرگ  یلیم  14 میسلک ، مرگ  یلیم   0/3 یبرچ ، دصرد   0/2 رفسف ، مرگ  یلیم   0/03 تاردیهوبرک ،

-0/03 سم ، مرگ  یلیم   0/02 نیماتیو ،)  ) B2 نیماـتیو مرگ  یلیم   0/5 نیوالفوبیر ،)  ) B نیماتیو مرگ  یلیم  0/08 نـهآ ، مرگ  یلیم   52
(، کیلامدسا کیرتیسدیسا و   ) یعیبط ياهدیسا  يرادقم  هرخالاب  يژرنا و  يرلاکولیک  زا 30  رتمک  (، iodine  ) نیدویآ مرگ  یلیم   0/01

. تسا يرگید  دیفم  داوم  نینچمه  زوتکورف و  زکولگ و 
هایگ ینامرد  صاوخ 

لاهسا و دننام  يا  هدور  يا و  هدعم  تالکشم  نامرد  يارب  هایگ  نیا  یگنرف ، توت  هشیر  گرب و  رد  نینات  دوجو  تهج  هب  دوش  یم  هتفگ 
، یگدروخامرس نامرد  يارب  تسا  يرایسب   C نیماتیو يواح  یگنرف  توت  هک  اجنآ  زا  تسا . دیفم  رایـسب  یطاخم  ءاشغ  باهتلا  نینچمه 

یم تسوپ  يارب  یفلتخم  هدـننک  باداش  ياه  کسام  اه و  کینوت  یگنرف  توت  زا  تسا ؛ رثوم  تیبروکـسا  يرامیب  نینچمه  ازنآولفنآ و 
مکحم يارب  نینچمه  اه و  هیوش  ناهد  اه ، نویسول  عاونا  ندرک  تسرد  يارب  یگنرف  توت  گرب  هشیر و  زا  ناتسلگنا  رد  درک ؛ هیهت  ناوت 

يرادقم روظنم  نیا  يارب  دوش . یم  بوسحم  زین  نادند  یعیبط  هدننکدیفـس  کی  یگنرف  توت  نمـض  رد  دوش . یم  هدافتـسا  اه  هثل  ندرک 
ار ناتیاه  نادند  مرج  نادندریمخ ، ناونع  هب  هدش  هل  یگنرف  توت  زا  هبابس  تشگنا  ای  كاوسم و  زا  هدافتـسا  اب  هدرک و  هل  ار  یگنرف  توت 

ییاـه نیمازوتین  لیکـشت  عناـم  تسا  نکمم  هدوب و  ( herpen  ) نـپره و  ( Polio  ) ویلوپ ياه  سوریو  لـتاق  یگنرف  توت  دـینک ؛ كاـپ 
، سرقن كازوس ، يراـمیب  ناـمرد  رد  لاهـسا  رب  هوـالع  یگنرف  توـت  هوـیم  دوـش ؛ دنتـسه ، ناطرـس  داـجیا  لـماع  هک  ( nitosamine)

یگنرف توت  دنک ؛ یم  يریگولج  دیئوتامور  تیرترآ  يرامیب  زا  نمض  رد  دراد . ییازسب  شقن  هناثم  هیلک و  ياه  گنـس  هدعم و  ياهدرد 
هدرتسگ ياه  تیلاعف  کـیجالا  دیـسا  تسا . ( Anthocyanin  ) نینایـسوتنآ و  ( ellagic acid  ) کیجالادیـسا يدایز  رادقم  يواح 

؛ دـهد یم  ماجنا  ندـب  رد  زدـیا  یتح  یبلق و  ياه  يراـمیب  ناطرـس ، نوچمه  یفلتخم  ياـه  يراـمیب  زورب  زا  يریگولج  رد  ار  یکیژولویب 
یم عفد  ار  ندب  مومس  نمض  رد  هدوب و  دیفم  هیلک  گنس  صوصخ  هب  هیلک  ياه  یتحاران  هب  التبم  دارفا  يارب  اذل  تسا . ردم  یگنرف  توت 
تلع هب  یگنرف  توت  دوش ؛ یم  هیصوت  مشچ  دید  نینچمه  وم و  تسوپ و  تیوقت  يارب  یگنرف  توت  رد   A نیماتیو دوجو  تهج  هب  دنک ؛
عبنم یگنرف  توت  هک  اجنآ  زا  تسا ؛ دـیفم  رایـسب  ییزج  ياه  ینوخ  مک  عفر  يارب  اذـل  تسا . يزاس  نوخ  تیـصاخ  ياراد  نهآ  نتـشاد 

. تسا رثوم  سرتسا  بارطضا و  شهاک  رد  نآ  فرصم  دوش ، یم  بوسحم   B نیماتیو ینغ 
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يرادهگن هوحن 
تـسا يزور  نامه  نآ  فرـصم  يارب  نامز  نیرتهب  دوش ، یم  بارخ  هدز و  کپک  تعرـس  هب  هک  تسا  يا  هویم  یگنرف  توت  هک  اجنآ  زا 

رد تسا . لاـچخی  رد  زور  یلا 3  نآ 2  يرادهگن  نامز  رثکادح  اریز  دـینک  هیهت  فرـصم  رادـقم  هب  نیاربانب  تسا . هدـش  يرادـیرخ  هک 
. درک فرـص  ار  مزال  تقد  نآ  يوشو  تسـش  رد  دـیاب  تسا  سامت  رد  كاخ  اب  تسا و  يا  هتوب  هایگ  یگنرف  توت  هکنآ  تهج  هب  نمض 

کشخ ياه  یگنرف  توت  دینک . کشخ  يا  هلوح  لامتسد  اب  هتـسش و  بآ  ریـش  ریز  رد  کت  کت  تروص  هب  ار  اه  یگنرف  توت  نیاربانب 
. دیدنبب ار  فرظ  رد  ای  هداد و  رارق  کیتسالپ  لخاد  نآ  يور  رب  يا  هلوح  لامتسد  نداد  رارق  اب  هتخیر و  یفرظ  نورد  ار  هدش 

سفرک

يزانهش  رحس  : هدنسیون
، يا هناش  راب  ود  ای  کی  اه  گرب  رپوت . یتشوگ و  هقاس  صخاش و  يوق و  يا  هحیار  اـب  رتم  یتناـس  ات 100 عافترا  هب  هلاسود  تسا  یهایگ 

مخت هویم  هیاپ ، نودب  ای  هاتوک  يا  هیاپ  اب  اهرتچ  ربلاد . ای  يا  هرا  نادند  راد و  بول  هیشاح  رد  يا  هزینرس  ای  يزول  یثلثم ، اه  گرب  تاعطق 
هتـسجرب و طوطخ  ياراد  لاب ، نودب  يوضیب  يا ، هوهق  گنر  هب  اه  هویم  دراد . ییوراد  هدافتـسا  هایگ  هدیـسر  ياه  هویم  تسا . نهپ  یغرم 

نامز نیرتهب  تسا . خلت  هب  لیامتم  هزم  صوصخم و  رطعم  يوب  ياراد  سفرک  ياه  هویم  دنتـسه . دننام  کخاش  هدئاز  ود  ياراد  دـیفس و 
نغور سفرک  ياه  هویم  رثوم  داوم  نیرتمهم  تسا . رویرهـش  دادرم و  ياه  هام  رد  ینعی  نآ  لماک  ندیـسر  ماگنه  هب  اه  هویم  يروآ  عمج 

، شخبمارآ ناوـنع  هـب  سفرک  زا  دنتـسه . نینلـس  ننوـمیل و  سفرک  سناـسا  رد  دوـجوم  یلـصا  مـهم  تاـبیکرت  هـلمج  زا  تـسا . نآ  رارف 
خفندض ردم و  ناونع  هب  هتـشذگ  بط  رد  دوش . یم  هدافتـسا  باهتلادض  يوراد  ناونع  هب  دـیئوتامور  تیرترآ  رد  يراردا و  تنوفعدـض 

رب هوالع  ناریا  رد  سفرک  دوش . یم  هداد  تشک  اقیرفآ  اکیرمآ و  اپورا ، ایسآ ، ياه  هراق  رد  هایگ  نیا  تسا . هتفرگ  یم  رارق  هدافتسا  دروم 
. دوش یم  تفای  لباز  ناتسچولب و  ناتسیس و  رد  یقرش  بونج  قرـش و  رد  نانمـس ، رد  روشک  یقرـش  لامـش  رد  فلتخم  قطانم  رد  تشک 

. دوش يرادهگن  یکیتسالپریغ  هتسبرس  فورظ  رد  تبوطر و  میقتسم و  رون  زا  رود  دیاب  نآ  ياه  هویم 

جنرانراهب

يزانهش  رحس  : هدنسیون
. دراد دوجو  ناریا  یبونج  یلامش و  یحاون  رد  هدش  هتشاک  تروص  هب  هک  درگ  یـششوپ  جات  اب  رتم  ات 5 عافترا 3  هب  یتخرد  تسا  یهایگ 

ًابیرقت گرب  كون  هدیشک . یغرم  مخت  ای  نهپ و  يوضیب  کنهپ  ياراد  اه  گرب  تسا . هدنکارپ  يدنلب  کیراب و  ياهراخ  هخاش  لوط  رد 
. تسا درگ  ای  يا  هوگ  نآ  هدعاق  هدیشک و  زیت و 

ود رد  یکدنا  هک  تسا  يورک  مین  هتس و  عون  زا  هایگ  هویم  دنتسه . رطعم  هدننکش و  درت و  ناشخرد ، دیفس  اه  گربلگ  یسنجود ، اه  لگ 
، رادغیت تخرد  هنت  هخاش  تسا . میالم  شرت  هزم  اب  گنر  یجنران  ندیـسر  نامز  رد  نشخ و  میخـض ، هویم  تسوپ  تسا . هدش  تخت  اهتنا 

سپ یلو  تسا  عوبطم  رطعم و  ییوب  ياراد  هزات  تلاح  رد  هک  تسا  نآ  ياه  لگ  جنرانراهب  ییوراد  مادـنا  . تسا زیت  كون  دـنلب و  اه  غیت 
تارذ هکنآ  زا  سپ  حبص  ماگنه  هتفکشن  هچنغ  تلاح  هب  ار  جنرانراهب  ییوراد  فراصم  يارب  دوش . یم  فیعض  نآ  يوب  ندش  کشخ  زا 

ياه لگ  تسا . راهب  لصف  هایگ  نیا  یهد  لگ  مسوم  دننک . یم  کشخ  یکیرات  رد  تعرـس  هب  دننیچ و  یم  تخرد  زا  دـش  کشخ  مبنش 
هب جنرانراهب  زا  تسا . زبس  هب  لیام  درز  گنر  هب  دـنیوگ و  یلورن  سناسا  نآ  هب  هک  دراد  سناسا  یمجح  دـصرد  لقادح 0/2  جنرانراهب 

هدافتـسا دروم  هدننک  رطعم  هدام  ناونع  هب  یتشادهب  یـشیارآ - ییاذغ و  عیانـص  رد  نینچمه  دوش  یم  هدافتـسا  شخب  مارآ  يوراد  ناونع 
بلق شپت  نامرد  شخب و  مارآ  ناونع  هب  زین  یمکش و  ياه  مساپسا  نامرد  اهتـشا ، تیوقت  رد  جنرانراهب  هتـشذگ  بط  رد  دریگ . یم  رارق 
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یحاون هایگ  هیلوا  ءاشنم  درک . هراشا  نیدوملاک  تبرش  هب  ناوت  یم  رازاب  رد  دوجوم  ياه  هدروآرف  زا  تسا . هتفرگ  یم  رارق  هدافتسا  دروم 
ياه ناتسا  رد  هدمع  روط  هب  ناریا و  هلمج  زا  دعاسم  لدتعم و  یحاون  بلاغ  رد  هزورما  یلو  تسا  هدش  هداد  صیخشت  ناتسودنه  یلامش 

. دوش یم  هداد  شرورپ  سراف  ناردنزام و  نالیگ ،

ملک

یمیلس  هدیپس  : هدنسیون
 sharghnewspaper.ir: عبنم

نیماتیو يواح  دیفم  يزبس  نیا  تسا . دنمشزرا  رایسب  ییاذغ  هدام  کی  دوش  فرصم  هدش  زپراخب  یکدنا  ای  ماخ  تروص  هب  هچنانچ  ملک 
تسا لیفورلک  نهآ و  زا  ینغ  یعبنم  ملک  تسا . دی  میزینم و  اکیلیس ، روفلوس ، میسلک ، لثم  يددعتم  یندعم  داوم  يا و  ث و  ب ، ياه آ ،

. دزاس یم  لآ  هدیا  نآ  دوبمک  زا  یـشان  فعـض  تهاقن و  هرود  زا  سپ  یندب  تردـق  ناوت و  یبایزاب  ینوخ و  مک  نامرد  يارب  ار  نآ  هک 
. تسا دیفم  رایسب  یناوتان  ناربج  ندب و  رد  نوخ  يزاسزاب  يارب  ملک  فرصم  دوش  یم  هتفگ  هک  يروط  هب 

رـصم رد  تسا . میدق  یتنـس  بط  رد  ییاذـغ  داوم  نیرتدنمـشزرا  زا  یکی  تسا و  هدـش  هتخانـش  شیپ  اه  نرق  زا  ملک  هداعلا  قوف  صاوخ 
یم اهدرد  همه  يوراد  ار  نآ  ناتـساب  مور  رد  دش و  هتخاس  نآ  مان  هب  دـبعم  کی  هک  تسا  هدوب  ینامرد  شزرا  نانچ  ياراد  ملک  ناتـساب 

. دنتسناد یم  کشزپ  نودب  اه  یمور  یگدنز  نرق  شش  ببسم  ار  ملک  فرصم  یمور  ناکشزپ  دنتسناد .
يوروکـسا يرامیب  هب  التبا  زا  يریگـشیپ  يارب  ناحالم  تسناد و  یم  یبصع  ياه  یتحاران  نامرد  ار  ماخ  ملک  هنازور  ندروخ  ثروغاثیف 

ار دبک  دوش  یم  هتفگ  تسا و  روهـشم  تسوپ  يور  رب  یگدننک  كاپ  رثا  نوخ و  هیفـصت  هب  میدق  زا  ماخ  ملک  ندروخ  . دندروخ یم  ملک 
. تسا دیفم  دردرس  عونا  زورترآ و  نامرد  يارب  دزاس و  یم  كاپ  مومس  زا 

رب انب  دهد . یم  رارق  دیئات  دروم  ار  یتنس  بط  رد  هدش  هتخانش  دیاوف  بلغا  هک  هدوب  يددعتم  تاقیقحت  عوضوم  زین  نیون  یکشزپ  رد  ملک 
ای پوس  ندروخ  دهد . شیازفا  ار  ندب  رد  اه  يداب  یتنآ  دیلوت  هدرک و  کیرحت  ار  ندـب  ینمیا  متـسیس  تسا  رداق  ملک  دـیدج  تاقیقحت 

دوجوم روفلوس  تابیکرت  دراد . ازنآولفنآ  هفرس و  یگدروخامرـس ، لثم  ییاه  تنوفع  ندرب  نایم  زا  رد  يا  هداعلا  قوف  ریثات  ملک  شون  مد 
رد يزیگنا  تفگش  رثا  نینچمه  ملک  دوش . یم  یـسفنت  هاگتـسد  ياه  تنوفع  اه و  يرتکاب  يور  رب  نآ  هدننک  دوبان  ریثات  بجوم  ملک  رد 

هاگتـسد ریـسم  لوط  رد  دـننامرتسآ  يا  هیال  لیکـشت  بجوم  ماخ  ملک  ندروخ  دراد . ندـب  یجراخ  یلخاد و  تاحارج  اـه و  مخز  میمرت 
، هدـعم رـس  شزوس  شراوگ ، هاگتـسد  ياـه  مخز  ناـمرد  هب  دـنک و  یم  لـمع  نآ  رد  ظـفاحم  یباـعل  تروـص  هب  هک  دوـش  یم  شراوـگ 

لامتحا هدـش و  تسوبی  زورب  عنام  هنازور  ییاذـغ  میژر  رد  ملک  ندـناجنگ  دـنک . یم  کمک  شراوگ  هاگتـسد  ياه  تیلوک  تیرتساگ و 
دنق نازیم  دناوت  یم  تسا و  دیفم  رایـسب  زین  دـبک  يارب  ملک  ندروخ  دـهد . یم  شهاک  ار  گرزب  هدور  ناطرـس  هژیو  هب  ناطرـس ، هب  التبا 

. دنتسه هدنهد  میمرت  هتشاد و  يرتکابدض  شخب و  مارآ  تیـصاخ  ملک  ياه  گرب  . دنک کمک  یتباید  نارامیب  هب  هداد و  شهاک  ار  نوخ 
ای یگدزرام  یتح  یگدیـشارخ و  شوج و  عاونا  اه ، یگتخوس  اـه ، مخز  نیکـست  دـناوت  یم  هدـش  هیهت  ملک  ياـه  گرب  زا  هک  يداـمض 

دیفم لصافم  مرو  نامرد  يارب  دنک و  یم  لمع  زین  مروتدض  باهتلادض و  ناونع  هب  دامـض  نیا  دوش . یم  بجوم  ار  تارـشح  شین  ياج 
مخز و هنکآ ، نامرد  رد  زین  ملک  بآ  دهد و  یم  نیکست  ار  دیدش  ياه  هفرس  دیراذگب  هنیس  يور  رب  ار  ملک  گرب  دامـض  هچنانچ  تسا .

ياه گرب  گر  هدرک و  ادج  ار  نآ  ياه  گرب  نیرتزبس  ادـتبا  ملک  دامـض  هیهت  يارب  . تسا رثوم  یگدزامرـس  یحطـس و  ياه  یگتخوس 
هدرک جراخ  بآ  زا  ار  اه  گرب  دـنوش ، مرن  هقیقد  دـنچ  زا  سپ  ات  دـیزیرب  غاد  بآ  رد  ار  گرب  فیطل  ياـه  تمـسق  دـیربب . ار  نآ  تفس 

اب ار  دامـض  تعاس  دنچ  ره  دیدنبب . هداد و  رارق  رظن  دروم  عضوم  رد  دامـض  ناونع  هب  ار  هدـیبوک  ياه  گرب  زا  هیال  دـنچ  دـیبوکب . یمک 
. دینک نیزگیاج  هزات  دامض 
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هرت هاش 

فیرظ ياـه  یگدـیرب  ياراد  اـه  گرب  رتم ، یتناـس   10 عاـفترا 40 - هب  ًاـمومع  هتـشارفا و  بعـشنم ، ياـه  هقاـس  اـب  یفلع  تسا  يا  هنوگ 
لگ و دودـح 200  ياراد  هشوخ  ياـه  نیذآ  لـگ  تسا ، یطخ  رادرایـش و  طـسو  رد  رتم و  یلیم  دودـح 0/5  رد  اـه  هبل  ضرع  یتشگنا ،

ًارثکا رتم ، یلیم  کی  لوط  هب  ًابیرقت  اه  گربساک  تسا . زیت  كون  يا و  هزینرـس  ژاو  ای  هدیـشک و  یطخ  اه  کگرب  لـگمد . نودـب  ًاـبیرقت 
، زبس هب  لیامتم  یناوغرا  ای  مافزبس و  كون  اب  میالم  یخرـس  لـگ  هاـگهگ  اـی  دیفـس  گـنر  هب  لـگ  ماـج  تسا . راد  هنادـند  یغرم و  مخت 

لیکـشت ییاوه  مادنا  ار  هایگ  نیا  ییوراد  شخب  تسا . رتمیلیم  یبیرقت 2  رطق  هب  اه  هویم  گـنر و  هریت  كون  ياراد  یلخاد  ياـه  گربلگ 
تسا . زبس  گنر  هب  دننام و  يا  هجنپ  ياه  گرب  ياراد  مادنا  دهد . یم 

نامز تسا . وب  نودب  گنرزبس و  خـلت ، معط  ياراد  هایگ  نیا  ییاوه  مادـنا  تسا . کچوک  رایـسب  یناوغرا و  گنر  هب  هایگ  نیا  ياه  لگ 
ات راهب  طساوا  زا   ) ینالوط نآ  یهدـلگ  نامز  نوچ  یلو  تسا  راـهب  لـصف  ینعی  یهدـلگ  عورـش  زا  دـعب  هتفه  کـی  ًـالومعم  يروآ  عمج 

ياهدـیئولاکلآ هایگ  نیا  هرثوم  داوم  نیرت  مهم  زا  دراد . یگتـسب  هقطنم  نیمز و  عضو  بسانت  هب  لوصحم  تشادرب  نامز  اذـل  تسا  زییاپ )
روآارفص ردم و  ناونع  هب  هرت  هاش  زا  تسا . رگید ) ياهدیئولاکلآ  زا  یکدنا  رادقم  نیرلوکسا و  نیواکوتپیرک ، نیپوتورپ ، نیراموف ،  ) نآ

يارب هتشذگ  بط  رد  دوش . یم  هدافتسا  يدلج  ياه  يرامیب  زا  یخرب  نامرد  رد  یعـضوم  تروص  هب  نآ  زا  نینچمه  دوش و  یم  هدافتـسا 
یم عفان  هثل  باهتلا  نیکست  رد  هیوشناهد  ناونع  هب  ار  نآ  فرـصم  نینچمه  دنا و  هدوب  لئاق  شراخدض  ردم و  روآارفـص ، تارثا  هرت  هاش 

، دابآ مرخ  نیریـشرصق ، ناجیابرذآ ، دوردیفـس ، هرد  ناگرگ ، لامـش  یحاون  عیـسو و  ًاتبـسن  ناریا  رد  هایگ  نیا  راـشتنا  هنماد  دـنا . هتـسناد 
2 رادقم 4 - هب  ار  هرت  هاش  دوش . يرادهگن  ییانـشور  رون و  زا  رود  کشخ و  ياج  رد  دیاب  هیهت  زا  دـعب  تسا . رهـشوب و ... زاریـش ، زاوها ،

. دنهد یم  رارق  هدافتسا  دروم  راب  هس  يزور  هدرک  مد  تروص  هب  مرگ 

ردس

تبسن زاب  يا  هیواز  اب  هک  دنلب  اه  هخاش  یغرم ، مخت  ای  يورک  مین  شـشوپ  جات  اب  زبس  هشیمه  رتم و   5 عافترا 8 - هب  یتخرد  تسا  یهایگ 
مخت ات  نهپ  یغرم  مخت  اه  گرب  رادـکرک  ای  كرک  نودـب  یناوج  نامز  رد  مافدیفـس . يا - هوهق  گـنر  هب  اـه  هخاـش  دـنراد . رارق  هنت  هب 
شیب مک و  ای  كرک  نودـب  گرب  دـق  مین  ای  درگ  هدـعاق  رد  رادـکون ، یکدـنا  ای  دـنک  گرب  كون  رودـم ، ًاـبیرقت  یهاـگ  يوضیب  یغرم 
نازخ ای  زبس  هشیمه  دـنهد . یم  لیکـشت  ار  هایگ  نیا  ییوراد  شخب  اـه  گرب  . تسا ماـفدرز  هتـس و  هویم  رادـکرک ، نیذآ  لـگ  رادـکرک .
يروآ عمج  نامز  نیرت  بسانم  تسا . دـننامراخ  یبوچ و  ًابیرقت  هراوشوگ  راد ، هراوشوگ  ًابلاغ  یگدـیرب  نودـب  هداـس ، بواـنتم ، هدـننک ،

فک لـماع  هک  تسا  نینوپاـس  نینچمه  یهاـیگ و  ياـه  لورتسا  نناـت و  ياراد  ردـس  گرب  تسا . ناتـسبات  رخاوا  هاـیگ  نیا  ياـه  گرب 
ینوفعدض ناونع  هب  نینچمه  دوش ، یم  هدافتسا  ندب  رـس و  يوم  يوشو  تسـش  ناونع  هب  ردس  گرب  زا  دور . یم  رامـش  هب  نآ  یگدننک 

هدافتسا یعـضوم  يوشو  تسـش  يارب  بآ  رد  هدناسیخ  تروص  هب  گرب  ردوپ  زا  مزال  رادقم  دراد . یعـضوم  فرـصم  چراقدض  هدننک و 
رب هوالع  ردس  گرب  تسا . هدـش  یم  هدافتـسا  ندـب  رـس و  يوم  وشو  تسـش  اه و  مخز  دوبهب  تهج  ردـس  زا  هتـشذگ  بط  رد  دوش . یم 

تسه . زین  نوخدنق  هدنروآ  نییاپ  تیصاخ  ياراد  ندب  رس و  يوم  هدنهدوشو  تسش  تیصاخ  نتشاد 
، رـال كراـخ ، هریزج  نورزاـک ، فارطا  رد  ناریا  رد  تسا و  ناریا  یلامـش و  ياـقیرفآ  هشبح ، ناتـسبرع ، رد  هنوـگ  نـیا  یموـمع  راـشتنا 

ردـس ردوپ  ردـس ، هرـشفا  هب  ناوت  یم  رازاـب  رد  دوجوم  ياـه  هدروآرف  زا  دوش . یم  تفاـی  وردوـخ  روـط  هب  مب و ... راـهباچ ، سابعردـنب ،
. درک هراشا  ردس  نوباص  وپماش و  صلاخ ،

یلگ میرم 
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يزانهش  رحس  : هدنسیون
ياه كرک  زا  هدیـشوپ  ددـعتم ، تاباعـشنا  هتـشارفا ، هقاس  ایاپ ، یبوچ و  هشیر  اب  رتم  یتناـس  رثکادـح 60  عافترا  هب  يا  هتوب  تسا  یهاـیگ 

، دیفـس ای  یتروص  یبآ ، شفنب -  گنر  هب  لـگ  ماـج  . راد گربمد  لکـش و  یلیطتـسم  کـنهپ  ياراد  هداـس ، ياـه  گرب  هدـیچیپ ، هاـتوک 
نآ ياـه  گرب  هاـیگ  ییوراد  شخب  تسا . هریت  طوطخ  اـب  گـنر  يا  هوهق  يورک ، ًاـبیرقت  ياـه  هقدـنف  هویم  تسا . راد  كرک  يرـصتخم 
نیا یهدـلگ  لصف  رد  اه  گرب  سناسا  رادـقم  نیرتشیب  تسا . سناـسا  دـصرد  ياراد 1/5  لقادـح  هایگ  هدـش  کشخ  ياه  گرب  تسا .

یلـصا تابیکرت  دوش . یم  تشک  ییوراد  دـصاقم  يارب  طاقن  ریاس  رد  تسا و  اپورا  برغ  یموب  هاـیگ  تسا . دادرم  اـت  دادرخ  ینعی  هاـیگ 
تروص هب  یلگ  میرم  دـنهد . یم  لیکـشت  تاتـسا  لوـئنروب  لوـئنزوب و  لوئنیـس ، ار  هیقب  نوـچوت و  دـصرد  ار 35-60  هاـیگ  نیا  سناـسا 

رد دریگ . یم  رارق  هدافتـسا  دروم  هیوش  ناهد  هرقرق و  تروص  هب  ناهد  باهتلا  رد  يرتکابدـض و  ضباق ، باهتلا  دـض  ناونع  هب  یعـضوم 
هتسناد یم  رثوم  یتسوپ  ياه  شارخ  اه و  مخز  مایتلا  رد  یعضوم  تروص  هب  یمومع و  يوقم  یکاروخ  تروص  هب  ار  یلگ  میرم  هتـشذگ 
ثعاب هدوب و  یمس  فرصم ) هبترم  ره  رد  مرگ  زا 150  رتشیب   ) یلگ میرم  گرب  دایز  ریداقم  نوچوت  یمس  بیکرت  نتشاد  هطـساو  هب  دنا .

. دوش یم  هجیگرس  ندب و  يامد  شیازفا  بلق ، نابرض  شیازفا 
زج هب  تسا . هدش  تشک  ناریا  لامـش  زا  یطاقن  رد  هایگ ، رذب  ندرک  دراو  اب  ریخا  لاس  دنچ  رد  درادن و  یعیبط  شیور  ناریا  رد  هایگ  نیا 

. دوش یم  هئارا  ًاهابتشا  هک  تسا  ییاه  هنوگ  ناریا  رازاب  رد  هدش  هئارا  ناهایگ  رگید  دیآ  یم  تسد  هب  تشک  قطانم  زا  هک  یناهایگ  هنومن 

وبش رواب 

هخاش اب  بعـشنم  هدـعاق  زا  ای  درفنم  هداتـسیا ، هقاس  رتشیب ، ای  رتم  یتناس  عافترا 30-70  اب  كرک  یب  ًارهاظ  زبس ، هلاس  کـی  تسا  یهاـیگ 
خپ هدعاق  رد  يا ، هزینرس  زارد ، نهپ  کنهپ  بعشنم ، یمک  ای  هداس  ًابلاغ  مکارتم  ياه  گرب  زا  هدیشوپ  لیوط و  هتـساخرب ، هداتـسیا ، ياه 

، شفنب یبآ ، دیفس ، یتروص ، گنر  هب  لگ  لکش  يا  هتکارب  رادلگ  شخب  رد  يا  هرگنک  يا  هرا  ياه  هنادند  دنک و  گرزب  ياه  هنادند  اب 
یغرم و مخت  نآ  ییالاب  بل  هبل ، ود  شوپ ، كرک  یمک  هساک  دنلب ، ًاتبسن  ینیذآ  لگ  لوط  رد  ازجم  ياه  هدوت  رد  عمتجم  گرزب ، ًاتبـسن 

هایگ رادـلگ  ياه  هخاش  رـس  تسا . یـشفرد  يا - هزین  رـس  اهتنا  رد  زارد و  نهپ  هنادـند  ياراد  ینییاپ  بل  یـشفرد ، ياه  هنادـند  هب  یهتنم 
عقوم هایگ  يروآ  عمج  نامز  نیرتهب  دراد . ییوبـشوخ  رایـسب  رطعم و  يوب  دنت و  معط  نآ  ردوپ  دـندرگ ، یم  عقاو  ییوراد  هدافتـسا  دروم 
مادـنا تسا . رارف  نغور  نآ  رثوم  داوم  نیرتمهم  زا  ددرگ . یم  هیـصوت  راک  نیا  تهج  هامریت  لیاوا  ات  دادرخ  لیاوا  هک  تسا  نآ  یهدـلگ 
تروص هب  روآاهتـشا و  شخبمارآ و  ناونع  هب  یکاروخ  تروـص  هب  تسا . سناـسا  دـصرد   0/1 ياراد لقادح  هایگ  هدـش  کشخ  ییاوه 

ناونع هب  نآ  زا  هتـشذگ  بط  رد  دراد . ییایرتکابدـض  رثا  نآ  سناسا  دریگ . یم  رارق  هدافتـسا  دروم  یتسوپ  تاباهتلا  نامرد  رد  یعـضوم 
میقتـسم و رون  زا  رود  دیاب  درادن ، دوجو  ییوراد  رازاب  رد  يا  هدروآرف  هایگ  نیا  زا  دنا . هدرک  یم  هدافتـسا  خـفندض  شخبمارآ و  يوراد 

ندوب اراد  تلع  هب  نینچمه  مساپسادض و  تیـصاخ  ياراد  سناسا  ندوب  اراد  تلع  هب  دوش . يرادهگن  یکیتسالپریغ  هتـسبرس  فورظ  رد 
. تسا اراد  یبوخ  یبورکیمدض  تیصاخ  لونیارژ 

هب

تـسوپ كورچ  نیچ و  ندرب  نیب  زا  يارب  نم  تسوپ  دـیورب .  يدـعم  ضارما  اب  هزرابم  هب  نم  شآ  متـسه و  فلتخم  ياـه  نیماـتیو  عبنم 
 . دینک زیوجت  ارم  سفن  گنت  هنیس و  یمرن  يارب  تسا .  دیفم 

نم ینیتال  مان  رد  تسا و  ناریا  نم  هیلوا  هاگداز  دنناوخ .  یم  لجرفـس  ارم  بارعا  دـنیوگ .  یم  مه  یبآ  یهب و  نم  هب  تسا ،  هب  نم  مسا 
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ارنآ هک  تسا  يدـنویپ  نم  عون  نیرتـهب  متـسه .  شوخیم  نیریـش و  شرت –  یلگنج –  عاونا  ياراد  نم  دروخ .  یم  مشچ  هب  یناریا  هملک 
هنادهب ي یلو  تسین ،  ندروخ  لباق  دنناوخ .  یم  لاغـش » هب   » ارنآ تسا و  سگ  نم  یلگنج  عون  دنـشاب .  هدرک  دـنویپ  کلازلاز  هنت  يور 

يارب ور  نیا  زا  متسه و  ننات  کهآ و  کهآ  ياراد  هدوب  يا و پ6  ب و  ياه آ - نیماتیو  ياراد  نم  تسا .  يدـنویپ  هناد ي  زا  رتهب  نآ 
هلیـسو هب  هک  نم  هویم  بآ  تسا .  ضباـقو  يوقم  نم  هتخپ  هدـناشوج و  بآ  مشاـب .  یم  یبوـلطم  ياذـغ  قد  لـس و  ضارما  هب  ناـیالتبم 

هب هک  نم  هداس ي  تبرش  تسا .  رثوم  مکـش  ندرک  کچوک  رد  دنک و  یم  یلاخ  ار  مکـش  لبط  هدوب  نیلم  دوش ،  هتفرگ  يراشف  نیـشام 
 . دـیامن یم  رورـس  داجیا  هدوب و  هدـعم  بلق و  يوقم  ومیل  هب  تبرـش  دـشاب و  یم  دـیفم  هدور  مرو  نامرد  يارب  تسا .  فورعم  هب  تبرش 

ینوخ و لاهـسا  هجلاعم  يارب  نم  هویم ي  بآ  دشاب . یم  نآ  ياتمه  زین  هب  شروخو  تسا  يدـعم  ضارما  يارب  ییاراوگ  ياذـغ  نم  شآ 
هدزناپ ارم  هویم ي  تسوپ  رگا  دهد  یم  نیکست  ار  هفرس  رتیل  رد  مرگ  یـس  نم  هفوکـش ي  يدرکمد  تسا و  هدش  زیوجت  يدعم  يزیرنوخ 

درب . یم  نیب  زا  ار  كورچ  نیچ و  دنهد  شلام  ار  تروص  نآ  بآ  اب  و  دننک ،  سیخ  لکلا  رد  زور 
یم نم  هدناشوج ي  بآ  اب  مزاس .  رادـیاپ  ار  یناوج  منک و  تیوقت  ار  باصعا  هک  تسا  هدـش  ببـس  نمرد  ياه ب و پ  نیماتیو  دوجو 

هدعم يوقم  هدننک و  رورسم  نم  نیریش  عون  تسا .  نیریـش  زا  رتهب  هدعم  تیوقت  رد  نم  شرت  عون  تسـش .  ار  محر  هدور و  هدعم و  ناوت 
رامخ و یق و  يزیرنوخ و  عناـم  نم  هویم ي  هراـصع  تسا .  لهـسم  هب  ندروخ  رد  يور  هداـیز  دـنک .  یم  داـیز  ار  باـشیپ  تسا  غاـمد  و 

ندییوب تسا . هکـسکس  ثعاب  شوخیم  شرت و  هب  ندروخ  رد  يور  هدایز  هک  تسا  دقتعم  ناریا  میدـق  ناکـشزپ  زا  یکی  تسا .  یگنـشت 
هویم ندروخ  دـنک .  یم  نامرد  ار  هدـعم  يزیرنوخ  دروآ و  یم  دـنب  ار  یق  تسا .  یناـسفن  یناویح و  حور  تیوقت  ثعاـب  نم  رطعم  عاونا 
دیفم هدعمو  دبک  تیوقت  ینیب و  شزیربآ  رـس و  درد  نیکـست  ساوسو و  هجلاعم  حیرفت و  تهج  نآ  نیریـش  باداش و  اصوصخم  نم  ماخ 

یم نیکست  ار  هدعم  باهتلا  دیامن و  یم  هجلاعم  ار  ناقری  درب .  یم  نیب  زا  ار  ناهد  دب  يوب  نم  هویم ي  دنک . یم  دایز  ار  اهتشا  دشاب .  یم 
هک يدح  هب  دییامن  يرونت  شتآ  ریز  ارم  هویم ي  رگا  تسا .  دیفم  تسا و  هدش  هیـصوت  هدـعم  يالاب  تمـسق  درد  نیکـست  يارب  و   . دـهد
هب هتـشادرب و  ار  اه  هناد  هدرک و  یلاخ  ار  ارم  هویم  طسو  رگا  اصوصخم  دـنک  یم  هجلاعم  ار  نمزم  لاهـسا  دـیروخب  دوش و  هریت  نآ  گنر 

نکـسم دـنک .  یم  هجلاعم  ار  لاهـسا  دروآ و  یم  دـنب  ار  یق  هدوب ،  هدـعم  ضباق  نم  شرت  عون  بر  دنـشاب .  هتـشاذگ  ایوبزوج  نآ  ياـج 
ضباق و هنیس –  نکسم  نم  هزات  هفوکش  دور .  یم  راک  هب  یق  زا  يریگولج  يارب  عانعن  ْبآ  اب  نم  يابرم  تسا .  هدعم  ترارح  یگنـشت و 

ناـمرد ندرک و  مرن  تهج  نم  هویم  ياـبرم  دراد .  وکین  يرثا  و  هدوب ،  هدـعم  غاـمد و  بلق ،  يوقم  تسا .  ندرک  یق  رـس و  درد  نکـسم 
عفاـن مشچ  مرو  اـصوصخم  مرگ  ياـهمرو  ندرب  ورف  تهج  نم  تخرد  گرب  هویم و  دامـض  دـشاب .  یم  شخب  دوـس  سفن  گـنت  هفرس و 

هجلاـعم تهج  ییاـهنت  هب  نم  گرب  دامـض  دومن .  هدافتـسا  یمـس  تارـشح  شین  لـحم  شزوس  عفر  يارب  ناوت  یم  دامـض  نیا  زا  تسا . 
ارم هویم ي  بآ  هچنانچ  تسین ،  بوخ  زاوآ  ولگ و  يارب  تسا و  ضباق  رایـسب  نم  تسوپ  يور  كرک  دشاب .  یم  دیفم  یکرچ  ياهمخز 

دراد اسآ  هزجعم  رثا  هدعم  مخز  لاهسا و  هجلاعم  تهج  نآ  هیقنت ي  دییامن ،  ظیلغ  ارنآ  هتخیر و  نوتیز  نغور  رد 

ولابلآ

 . تسه يرایـسب  صاوخ  ممد  هتـسه و  رد  متـسه .  یگرزب  تمعن  اهقاچ  يارب   . سـالیگ ماـن  هب  یکیو  ولاـبلآ  ماـن  هب  یکی  میردارب  ود  اـم 
 . تسا دیفم  رایسب  نایابیز  يارب  سالیگ  مردارب  کسام 

ولآ ولابولآ و  نم  هب  تسا .  هدـمآ  لـمع  هب  سـالیگ  ولاـبلآ  ناـم  بیکرت  زا  سـالیگ و  يرگید  ولاـبلآ و  ماـن  هب  یکی  میتسه  ردارب  ود  اـم 
نم معط  دـنا . هدـش  رهاظ  هایـس  درز و  خرـس –  یتروص  ياهگنر  هب  سالیگ  مناردارب  یلو  تسا  خرـس  نم  گـنر  دـنا .  هتفگ  مه  یلعوب 

دننام يداوم  میتسه  ب – د – و ث  ياه آ - نیماـتیو  زا  راشرـس  ناردارب  اـم  همه  دنـشاب  یم  شوخیم  یهاـگ  نیریـش و  مناردارب  شرت و 
 . میروآ یم  نییاپ  ار  نوخ  یـشرت  میـشاب .  یم  رفـسف  يور و  میـساتپ و  میدـس و  ياراد  مه  یمک  میراد و  دایز  نهآ  میـسلک و  میزینم – 
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سالیگ مردارب  میتسه .  يدـیفم  ياذـغ  نیارـش  بلـصت  لصافم و  درد  مسیتامر –  سرقن –  هب  ناـیالتبم  يارب  مینک و  یم  داـیز  ار  راردا 
لاهـسا دنکیم و  هجلاعم  ار  تسوبی  ور  نیا  زا  درب و  یم  نیب  زا  ار  هدـعم  ریمخت  دـیامن و  یم  ینوفع  دـض  ار  هدـعم  دـنک .  یم  مرن  ار  هنیس 

تسا و لآ  دـیا  ياذـغ  کی  یقاچ  ضرم  هب  ناـیالتبم  يارب  تسا .  مضهلا  لهـس  رایـسب  و  دـشخب ،  یم  افـش  ار  ینوخ  لاهـسا  اـصوصخم 
صخش اذغ  زا  لبق  ار  سالیگ  ندروخ  اریز  دنیامن .  لیم  اذغ  زا  لبق  ار  سالیگ  دنناوت  یم  دنوش  رغال  دنهاوخ  یم  هک  یناسک  نایالتبم و 
روگنا دنق  اب  سالیگ  دنق  هک  تسا  نآ  تلع  هب  نیا  دـیامن و  یمن  قاچ  ار  وا  لاح  نیع  ردو  دریگ  یم  ار  اهتـشا  يولج  دـنک و  یم  ریـس  ار 

زا دعب  ار  سالیگ  تقوچیه  درادن .  يررـض  شندروخ  هدوب و  عفان  رایـسب  دـنق  ضرم  هب  نایالتبم  يارب  لصا  نیمه  يور  تسا و  توافتم 
منک یم  نامرد  ار  يوارفص  لاهسا  یق و  متسه –  یبوخ  رب  ارفص  مدوخ  نم  دیامن .  یم  نیگنـس  ار  هدعم  اریز  دیروخن  يریـس  رـس  اذغ و 
ارم هتـسه  زغم  هچنانچ  تسا .  ضباـق  یمک  نم  هدـش  کـشخ  هویم ي  متـسه –  دـبکو  هدـعم  تسود  منک و  یم  مک  ار  باـهتلا  شطع و 

دربیم .  نیب  زا  ار  هناثم  هیلک و  ياهگنس  دییامن ،  لیم  هدناشوج و  هنایزار  شنزو ؛  مهد  کی  اب  هتفرگ 
هک تسا  رتهب  هفرس  نامرد  يارب  دهد .  یم  الج  ار  بلق  هدرک ؛  زاب  ار  راسخر  گنر  دنک و  یم  مرن  ار  هنیـس  مناردارب  نم و  تخرد  غمص 

نیاو دـنک  یم  دایز  ار  راردا  نآ  مد  هدرکمد ي  هک  تسا  نآ  سالیگ  مردارب  ياـیازم  زا  یکی  دـییامن .  لـیم  درـس  بآ  اـب  هتفرگ  ار  غمص 
ار تسوپ  ، دوش یم  هیهت  تشوگ  اب  هک  ییابیز  کسام  تسا .  نیلم  ریـش  رد  سالیگ  گرب  هدـناشوج  دراد .  یناـهج  ترهـش  وا  تیـصاخ 

اهنآ تشوگ  دـینک و  هدافتـسا  یناسارخ  تشرد  ياه  سالیگ  زا  هک  تسا  نآ  رتهب  راک  نیا  يارب  دـیامن و  یم  زاب  ار  راسخر  گنر  مرن و 
کـشمش هناخدور  بآ  زا  هدش و  هتـشاک  نوگیم  مشف و  رد  هک  یناسارخ  ياهـسالیگ  دنامب .  یتدم  دـیراذگب  دـیلامب و  تروص  يور  ار 

ار زغم  اهنآ  ندروخ  دـنراد و  يرتشیب  هزرابم  تردـق  یتاـبن  تاـفآ  لـباقمرد  لـصا  نیا  يور  دـنراد و  يرتشیب  رفـسف  دـنوش ،  یم  باریس 
. دراد رارق  کشمش  رد  ایند  رفسف  ندعم  نیرتگرزب  هک  دینادب  تسین  دب  اجنیا  رد  و  دیامن .  یم  تیوقت 

دجنک

یم روز  ندرک  دایز  يارب  ارنآ  میدـق  ناناولهپ  تسا .  هدرب  یپ  دـجنک  ياسآ  هزجعم  صاوخ  هب  ناسنا  هک  تسا  لاس  رازه  جـنپ  زا  زواجتم 
دشاب .  یم  يدایز  شزرا  ياراد  تسا و  هجوت  لباق  هیکرت  نانامرهق  نیب  رد  مه  زورما  دندروخ و 

دنسانش و یم  رمع  لوط  لماع  تردق و  هدننک  دایز  ارنآ  دنلئاق و  اسآ  هزجعم  تارثا  تیـصاخ و  هایگ  نیا  يارب  ماوقا  ریاس  زا  شیب  اهیدنه 
دـجنک و اهنآ  مینک  یم  تاریخ  ریجنا  اـمرخ و  ناـیناریا  اـم  هک  روطناـمه  دـنروخ و  یم  داـیز  یبهذـم  تافیرـشت  رد  ارنآ  لـصا  نیا  يور 

يدنه ياهیتاهد  زا  یـضعب  نیـضاترم و  نیب  رد  رمع  لوط  تلع  دیدرت  نودبو  دنیامن  یم  ریخ  دـنا  هدرک  تسرد  دـجنک  اب  هک  ییاهنیریش 
 . تسا دجنک  ندروخ 

یتسیاب مه  نالا  هک  تسا  يراک  نآ  دندیـشاپ و  یم  نان  يور  ار  نآ  زغم  نایاونان  تسا ،  هدوب  لومعم  ناریارد  میدـق  زا  هایگ  نیا  ندروخ 
دوش .  لومعم 

رایـسب نآ  ندروخ  اقباس  دوش و  یم  دـساف  رید  دـجنک  نغور  تسا .  هدـش  كرت  زورما  هنافـساتم  هک  دـندرب  یم  راـک  هب  ارنآ  نازاـساولح 
 . تسا لومعم  مه  زونه  هدوب و  لومعم 

ار ادوس  دنک و  یم  مک  ار  هدعم  یشرت  دندوب  دقتعم  دنتسناد و  یم  دیفم  هدعم  شزوس  عفر  تهج  ار  رگید  ياههایگ  نآ و  هدیبوک ي  ریش 
ای ندـیبوک  اب  ار  نآ  بآ  یتسیاب  راک  نیا  يارب  دراد و  يوکین  ریثات  نآ  ندـش  دـنلب  وم و  تیوقت  يارب  دـجنک  گرب  بآ  درب .  یم  نیب  زا 

دیلام .  رس  هب  تفرگ و  راشف 
یکـشم ندـش و  زارد  يارب  نآ  گرب  هدـناشوج  زین  دراد و  وکین  جـیاتن  زین  وم  ندرک  یکـشم  تهج  انح  اـب  دـجنک  گرب  ندرک  طولخم 

تسا .  عفان  وم  ندش 
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دنیامن یم  يرتدایز  رمع  دنروخ  یم  دجنک  نغور  زونه  هک  ییاهیتاهد  تساهنغور .  نیرتهب  دیفم و  رایـسب  وم  يالج  يارب  دـجنک  نغور 
هدرب و یپ  هایگ  نیا  ياسآ  هزجعم  صاوخ  هب  هیکرت  رد  يوسنارف  دنمـشناد  دنچ  راب  نیلوا  يارب  دنتـسه .  ناوج  ابیرقت  یگلاس  داتـشه  ات  و 

انیمات مان  هب  نآ  زا  یبیکرت  نونکا  دنـشورف و  یم  دنزاس و  یم  نآ  زا  یـصاصتخا  ياهاذغ  زورما  دـندرک و  لومعم  اپورا  رد  ارنآ  فرـصم 
کی لاـس 1924  رد  تسا .  نآ  زا  یبـیکرت  دـجنک و  ینعم  هب  یکرت  تـسا  یتـغل  اـنیمات  تـسا .  لوـمعم  هـسنارف  ردو  دـشاب  یم  فورعم 

دومن و عورش  نآ  هرابرد  ار  یملع  تاناحتما  هلـسلس  کی  دوب  هدرب  یپ  هایگ  نیا  ياسآ  هزجعم  صاوخ  هب  دنهرد  هک  ییاکیرمآ  دنمـشناد 
زین ماخ  روط  هب  هایگ  نیا  يا  هدیفس  داوم  هکنیا  رتمهم  همه  زا  تسا و  یبرچ  يا و  هدیفس  داوم  ياراد  هایگ  نیا  هک  درب  یپ  عوضوم  نیا  هب 

بجاو ابیرقت  نآ  ندروخ  دـنروخب  تشوگ  دـنهاوخ  یمن  هک  یناسک  يارب  تسا و  يا  هدیفـس  داوم  عون  هدزناپ  ياراد  تسا و  مضه  لباق 
تسا .  رتشیب  يدنه  يالقاب  زا  یتح  هایگ  نیا  نیتیسل  دیمان .  یهایگ  تشوگ  ار  نآ  ناوت  یم  تسا و 

نآ هب  يدایز  جایتحا  ناـسنا  ددـغ  زغم و  و  دراد ؛  ار  موزل  تیاـهن  باـصعا  جوسن و  يارب  نآ  دوجو  هک  تسا  يراد  رفـسف  یبرچ  نیتیـسل 
زا شیب  ناسنا  زغم  تسا و  هدش  هتخاس  نیتیـسل  زا  زغم  دصرد  ابیرقت 28  دراد و  هدام  نیا  هب  يدایز  جایتحا  رـشب  هظفاح  هوق  تیوقت  دراد . 

هدرز ي تشوگ و  رد  هک  تسا  نیتیسل  نیمه  نوهرم  ندمت  ملاع  رد  نآ  تفرـشیپ  رـشب و  تیقفوم  رـس  دراد و  هدام  نیازا  تاناویح  ریاس 
دراد .  دوجو  دجنک  و  هفرخ ،  شام ،  هرق  شام ،  ینیچ ،  يالقاب  دننام :  ییاههایگ  غرم و  مخت 

هی نیتیسل  ریسکا  ندروخ  هجیتن  رد  تسا و  هدمآ  نییاپ  نیتیسل  رادقم  ناشباصعا  رد  يرکف  نارامیب  هک  هدش  تباث  یحیرـشت  تاناحتما  رد 
تسا و بذج  لباق  یندعم  داوم  ندعم  دجنک  دنـشاب . یم  كریز  دایز  دـنروخ و  یم  دایز  دـجنک  اه  یمیلک  دـنوش ،  یم  هجلاعم  تعرس 

رتشیب دجنک  رثا  تسا .  رگید  زلف  هبش  زلف و  نیدنچ  میدس و  لکین ،  سم ،  مروک ،  موینیمولآ ،  سیلیس ،  نهآ ،  میسلک ،  میزینم ، ياراد ؛ 
دراد .  ناوارف  هک  ياه ف  نیماتیو  ياهنیماتیو ب و  اصوصخم  تسنآ  دایز  ياهنیماتیو  نتشاد  رثا  رد 

اهوراد  همه  زا  رترب 
رپ یتمیق و  ياذغ  کی  اذل  تساراد .  ار  ندـب  نامتخاس  دروم  داوم  رتشیب  ابیرقت  هک  تسا  دـجنک  دراد  حـیجرت  ییوراد  ره  رب  هک  ییاذـغ 

درادن .  ار  نآ  ررض  یلو  تسا  تشوگ  صاوخ  ياراد  تسا .  ندمتم  ناسنا  يارب  شزرا 
یبوخ هب  دـشاب و  یم  ناتـسرپ  مکـش  هجوت  دروم  نآ  ياراوگ  معط  دـشخب .  یم  ناسنا  هب  ار  تحـص  یناگدـنز و  لداـعت  یناوج ،  توق ، 

رمع لوط  تایح و  همادا ي  يارب  کچوک  گرزب و  درم ،  نز ،  يارب  دجنک  تسا .  مضه  لباق  دشاب  هک  ینـس  ره  رد  ناسنا  يارب  یناسآ 
عفر رد  تسا و  نیـسحت  لباق  نآ  لـمع  رکفت  لیهـست  رد  تسا و  عیرـس  رایـسب  ندـب  هنهک ي  ياهلولـس  ضیوعت  رد  نآ  رثا  تسا ،  دـیفم 
یم راک  هب  وا  ندب  ياضعا  ریاس  زا  شیب  رـشب  رکف  هک  دیدج  یناگدنز  رد  دشاب .  یم  ریظن  یب  ینوخ  مک  لس ،  ناطرـس ،  دـننام :  یمالآ 

نیرتهب دنـشاب .  هتـشاد  یتمالـس  اب  ماوت  دایز  رمع  دنهاوخ  یم  هک  تسا  یناسک  ياذـغ  دـجنک  هصالخ  تسا .  رتبجاو  نان  زا  دـجنک  دور 
 . تسا دجنک  امش  یناوج  هدننک  همیب  یتحار و  هلیسو 

یهاش

. دنک یم  فرطرب  ار  تسوپ  دیفس  ياه  هکل 
هتـساشن و ياراد  هایگ  نیا  دـبای . یم  شرورپ  ناریا  فلتخم  یحاون  رد  هک  تسا  رتم  یتناـس  ات 30  عافترا 20 هب  هلاس  کی  یهایگ  یهاـش 

. دوش یم  فرصم  وراد  اذغ و  ناونع  هب  دریگ و  یم  رارق  ام  سرتسد  رد  راهب  ندیسر  ارف  اب  هایگ  نیا  تسا . رارف  نغور 
دیاوف :

: میزادرپ یم  اهنآ  نایب  هب  ریز  رد  هک  دنا  هدرک  نایب  يددعتم  راثآ  صاوخ و  یهاش  يارب  یسانش  هایگ  ملع  نادنمشناد 
تسا . یناطرس  ياهلولس  دشر  زا  عنام  یندعم و  حالما  زا  راشرس  یهاش 
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. تسا  B2 B ـ  ياهنیماتیو A ـ  يدایز  رادقم  ياراد  ث )  ) نیماتیو رب  هوالع  یهاش 
تسه . زین  شُک  مرک  یسفنت ، هاگتسد  ضارما  هجلاعم  رب  هوالع  كزیترت  هدیکچ  فرصم 

. درگوگ يور و  سم ، زنگنم ، کینسرآ ، رفسف ، میسلک ، نهآ ، زا : دنترابع  یهاش  یندعم  حالما 
راردا نوخ و  هدـننک  هیفـصت  شخب ، ورین  روآ ، اهتـشا  یهاش  تسا . دـیفم  هداعلا  قوف  مسآ  هب  نایالتبم  نوخ و  مک  صاخـشا  يارب  یهاـش 

. دنک یم  فرطرب  ار  دبک  هدعم و  ینیگنس  تسا و  روآ 
. تسا هدش  هیصوت  دنا ، هتفرگ  شوگ  درد  ای  دنراد و  هناثم  هیلک و  گنس  نش و  هک  یناسک  هب  یهاش  فرصم 

. دراد یم  هگن  ملاس  ار  اهنآ  دنک و  یم  مکحم  ار  اه  هثل  هزات  یهاش  ياهگرب  ندیوج 
. تسا دیفم  هداعلا  قوف  یتسوپ  ضارما  دنق و  يرامیب  هجلاعم  رد  ث )  ) نیماتیو نتشاد  تلع  هب  یهاش 

. تسا تافسف  نهآ و  دی ، ياراد  یهاش 
هب هک  دراد  ییوراد  ییاذـغ و  هبنج  تسا و  نهآو  رفـسف  دـی ، ياراد  هک  تسا ، هناخدور ) هتوب   ) ياـنعم هب  یلوا  غـالوب  یهاـش ، رگید  عون 

دهد و یم  لکش  رییغت  ار  هیر  تاحـشرت  هدوب و  توبروکـسا  دض  هدننک ، کنخ  دوش . یم  فرـصم  هتخپ  دالاس و  تروص  هب  ماخ و  روط 
تسا . دیزکولگ  ياراد 

نیدـب دـنک . یم  فرطرب  دوش ، یم  رادـیدپ  يزیر  يا  هوهق  ياه  هکل  تروص  هب  ناـسنا  تروص  رد  ًـالومعم  هک  ار  کـم  کـک و  یهاـش 
زور هنابـش  هدومن ، سیخ  بآ  يرادقم  رد  هدیبوک و  ار  یهاش  مخت  ای  دـنراذگب و  اه  هکل  يور  رب  هدـیبوک و  ار  یهاش  گرب  دـیاب  روظنم 

دوش . فرطرب  اه  هکل  ات  دنهد  همادا  ردق  نآ  دنراذگب و  اه  هکل  يور  رب  هبترم  کی 
هکل يور  رب  دییامن و  طولخم  لسع  یمک  اب  هدیبوک  ار  یهاش  مخت  دیاب  روظنم  نیا  هب  دنک . یم  فرطرب  ار  تسوپ  دیفس  ياه  هکل  یهاش 

. دوش لصاح  لماک  يدوبهب  ات  دینک  رارکت  هبترم  کی  يزور  ار  لمع  نیا  دیهد و  رارق  اه 
زور دنچ  درک و  لوانت  یهاش  مخت  ای  یهاش و  يرادقم  اتـشان  حبـص  دیاب  روظنم  نیا  يارب  تسا . دـیفم  لغب  ریز  ییوبدـب  عفر  يارب  یهاش 

. دومن رارکت  یلاوتم 
تخرد ياپ  رد  بآ  دننام  ررکم  تاعفد  هب  هتفرگ ، ار  یهاش  بآ  دیاب  روظنم  نیا  يارب  دنک . یم  لدبم  نیریـش  رانا  هب  ار  شرت  رانا  یهاش 

. دوش یم  لیدبت  نیریش  رانا  هب  نآ  هویم  تروص  نیا  رد  دریگ . رارق  هشیر  هدافتسا  دروم  هک  دیزیرب  شرترانا 
. تسا ( A B ـ  c ـ   ) ث ب ـ  ياه آ ـ  نیماتیو  زا  راشرس  تسا  ندب  یتسردنت  بجوم  هک  یهاش 

. دناسر یم  ندب  هب  ار  یندعم  داوم  هک  تسا  کنخ  ياهیزبس  زا  یهاش 
. دنک یم  عفد  ار  ندب  مومس  درب و  یم  نیب  زا  ار  مرک  یهاش  بآ  اریز  دینک  لیم  اتشان  حبص  ار  یهاش  بآ  کچوک  ناجنف  کی 

. دوش یم  هدافتسا  دیآ ، یم  تسد  هب  ماداب  ای  نوتیز  نغور  هرطق  دنچ  هدیبوک و  یهاش  زا  هک  یمهرم  زا  یکرچ ، ياهمخز  مایتلا  يارب 
یعیام تروص  هب  ات  دینزب  مه  هب  بوخ  ار  نآ  دینک و  طولخم  لسع  تمـسق  کی  اب  ار  یهاش  بآ  تمـسق  هس  تسوپ  ياه  هکل  عفر  يارب 

دوش کشخ  شدوخ  دیراذگب  دییوشب و  بش  حبص و  لولحم  نیا  اب  ار  تروص  هلیفوردیه ، هبنپ  هکت  کی  کمک  هب  سپس  دیآرد . لماک 
دییوشب . زیمت  نوباص  بآ و  اب  ار  نآ  دعب  و 

. تسا دیفم  دنشک  یم  راگیس  هک  یصاخشا  يارب  تسا  نیتوکین  دض  نوچ  یهاش 
: یهاش ییایمیش  تابیکرت 

دنا : هدروآ  تسد  هب  ار  ریز  داوم  بآ ، زج  هب  یهاش  مرگ  ییایمیش 100  هیزجت  زا  نادنمشناد 
مرگ  3 نیئتورپ :  (1

مرگ  1 يدنق :  داوم  (2
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مرگ  6/1 نهآ :  (3
مرگ یلیم   52 رفسف :  (4

مرگ یلیم   220 میسلک :  (5
یللملا نیب  دحاو   B : 45 نیماتیو (6
یللملا نیب  دحاو   c : 45 نیماتیو (7

دیزولوئپورت مان  هب  یمهم  هدام  (8
یللملا نیب  دحاو   A : 1500 نیماتیو (9

چراق

نیئتورپ  چراق و 
دودـح نآ  نیئتورپ  نازیم  رظن  نیا  زا  هک  تسا  ندـب  زاین  دروم  نیئتورپ  ناوارف  ریداقم  يواح  هزات  چراق  ًاصوصخم  یکاروخ و  ياه  چراق 

ار نیئتورپ  یلـصا  ءزج  انامه  هک  هنیمآ  ياهدیـسا  ظاحل  زا  چراـق  نیئتورپ  دـشاب . یم  تاـبوبح  ریاـس  تاـجیزبس و  بلغا  نیئتورپ  ربارب   2
نیئترپ تشوگ و  نیئتورپ  لـصاف  دـح  رد  ییاذـغ  شزرا  ظاـحل  زا  دـنوش و  یم  بوسحم  اـه  نیئتورپ  نیرت  ینغ  وزج  دـهد  یم  لیکـشت 

عوبطم و رایـسب  تابوبح  تاجیزبس و  هب  تبـسن  تبوطر  بآ و  ناوارف  ریداقم  نتـشاد  لیلد  هب  چراق  نیئتورپ  یفرط  زا  دراد . رارق  یهاـیگ 
مـضه تیلباق  چراق و  نیئتورپ  يـالاب  شزرا  یلک  روط  هب  دراد . يریذـپ  مضه  تیلباـق  دـصرد   70 هک 90 ـ  يروـط  هب  تسا . مضه  لـباق 

روط نامه  يرلاک ـ  تفایرد  چراق و  . ددرگ هیـصوت  رایـسب  ناگدروخلاس  نادنملاس و  يارب  نآ  فرـصم  هک  هدش  ثعاب  نآ  يالاب  يریذـپ 
وبرک دص  رد  نتـشاد 2/4  تلع  هب  یکاروخ  ياه  چراق  دنتـسه . ندـب  يارب  يژرنا  عبانم  نیرت  مهم  زا  یکی  اهتاردـیهوبرک  دـیناد  یم  هک 
لباق رایـسب  دوخ  عون  رد  يژرنا  نازیم  نیا  هک  دـننک  دـیلوت  يژرنا  چراق ، مرگ  رد 100  لوژ  ولیک  نیگنایم 100  روط  هب  دنرداق  تاردـیه 

. تسا هجوت 
نآ یبرچ  مک  دص  رد  دننک  هیصوت  رایـسب  ار  نآ  هیذغت  نیـصصختم  هدش  ثعاب  هک  چراق  ياه  یگژیو  نیرتمهم  زا  یکی  یبرچ ـ  چراق و 

دشاب . یم  نآ  رت  نزو  ات 3 % دودح 1 % رد  رادقم  نیا  هک  دنتسه  یبرچ  زا  یمک  رایسب  دصرد  ياراد  یکاروخ  ياه  چراق  تسا .
الاب نارگن  هجو  چیه  هب  دنربب و  هرهب  چراق  زا  دنناوت  یم  دننک  یم  هدافتـسا  ناش  ییاذغ  همانرب  رد  يرغال  ییاذغ  میژر  زا  هک  یناسک  اذـل 

دنشابن . ناشنوخ  یبرچ  نتفر 
رب هوالع  دـنک . یم  فرطرب  ار   c نیماتیو هب  ندـب  زاین  یکاروخ  چراق  مرگ  هنازور 100  فرـصم  ندـب ـ  زاین  دروم  ياهنیماتیو  اه و  چراق 

نیماتیو نینچمه  دشاب .  يرب  يرب  يرایسب  زاس  هنیمز  دناوت  یم   B1 نیماتیو دوبمک  تسا .  B2 و B1 نیماتیو بوخ  رایسب  عبنم  چراق  نیا 
هب دوش . یم  ینوخ  مک  اـی  یمنآ و  زورب  ثعاـب   B12 نیماتیو دوبمک  دور . یم  رامـش  هب  يزاسنوخ  يارب  يزوزـض  ياه  نیماتیو  زا   B12

دنک . یم  فرطرب  ار  بآ  رد  لولحم  ياهنیماتیو  هب  غلاب  دارفا  هنازور  زاین  هزات  یکاروخ  چراق  مرگ  فرصم 100  یلک  روط 
مه تسه ، رادروخرب  يرتهب  تیفیک  زا  مه  تاج  هویم  تاجیزبس و  اب  هسیاقم  رد  چراق  رد  دوجوم  یندعم  رصانع  یندعم ـ  رصانع  چراق و 

رفسف تسا  رداق  تسا و  سم  نهآ و  میـساتپ ، يریگ  مشچ  نازیم  ياراد  یکاروخ  چراق  دراد . رارق  یبوخ  رایـسب  حطـس  رد  تیمک  رظن  زا 
تسا . رفسف  زا  راشرس  چراق  کهالک  دنک . نیمأت  لماک  روط  هب  ار  ندب  زاین  دروم 

دریگ یم  رارق  هجوت  دروم  رایـسب  هک  چراق  رد  دوجوم  تابیکرت  نیرتمهم  زا  یکی  کیلوف : دیـسا  یکاروخ ـ  ياـه  چراـق  تاـبیکرت  ریاـس 
رادراب ياه  مناخ  رد  صوصخ  هب  دارفا  رد  ینوخ  مک  ياه  تلع  نیرت  مهم  زا  یکی  رـضاح  لاـح  رد  تسا . نآ  رد  دوجوم  کـیلوف  دیـسا 

تسا . کیلوف  دیسا  دوبمک 
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دوش یم  بوسحم  دارفا  زا  هتسد  نیا  يارب  ییاذغ  عبانم  نیرتهب  هلمج  زا  کیلوف  دیسا  ناوارف  ریداقم  نتشاد  ببس  هب  یکاروخ  ياه  چراق 
نیا دننک و  یم  نیتاتـساوول  دیلوت  یعیبط  روط  هب  اه  چراق  تسا . نیتاتـساوول  نیمه  چراق  رد  دوجوم  مهم  تابیکرت  هلمج  زا  نیتاتـساوول :

. دوش عقاو  رثؤم  دناوت  یم  نوخ  لورتسلک  یبرچ و  شهاک  رد  رایسب  بیکرت 
نیا دـنک . یم  يریگولج  اهنایرـش  رد  كانرطخ  یبرچ  نزخم  لیکـشت  زا  هک  دراد  دوجو  دـیلویرفویب  مان  هب  یبیکرت  چراق  رد  دـیلویرفویب :

. دنک یم  يریگولج  نوخ  اهلولس و  رد  برچ  ياه  دیسا  و   ( LDL  ) نوخ دب  ياه  لورتسلک  لیکشت  زا  هدام 
: دیروخب چراق  ناتسمز  رد 

ندـب رد  دیـشروخ  وترپ  دـنک . یم  فرط  رب  ار   D نیماتیو دوبمک  دـنک ، یم  فرطرب  ار  یگتـسخ  دـنک ، یم  تیوقت  ار  اهناوختـسا  چراـق 
دیلوت  D نیماتیو دنک و  هدافتـسا  یبوخ  هب  دیـشروخ  وترپ  زا  هک  درادن  ار  تیعـضو  نیا  ندب  ناتـسمز  رد  اما  دـنک  یم  دـیلوت   D نیماتیو

یم هدور  رد  میسلک  بذج  ببـس   D نیماتیو دشاب . نیماتیو  نیا  ياراد  هک  دوش  یم  هیـصوت  ییاذغ  داوم  ندروخ  ناتـسمز  رد  سپ  دنک .
هورگ ياه  نیماتیو  هب  زاین  دنوش  بذج  لکش  نیرتهب  هب  يذغم  داوم  همه  هکنیا  يارب  دسرب . فرـصم  هب  اهناوختـسا  رد  هلـصافالاب  ات  دوش 

يژرنا دـناوتب  ات  دراد  زاین  چراق   ( B2  ) نیماتیو هب  ام  ندب  رد  لولـس  ره  دـنک و  یم  نیمدـت  ار  اه  نیماتیو  نیا  زا  یـشخب  چراق  تسا . (ب )
. میوشن هلصوح  مک  هتسخ و  دوز  ام  ات  دنک  بسک 

یتعنـص ياهدـحاو  رد  هک  ییاه  چراق  اما  دور  یم  نیب  زا  نتخپ  اب  طقف  هک  تسا  يداوم  هب  هدولآ  چراـق  اریز  دروخ ، هتخپ  دـیاب  ار  چراـق 
. درک فرصم  ندرک  زیمت  زا  سپ  یلکشم  چیه  نودب  ناوت  یم  دنوش  یم  دیلوت 

قیرط زا  تیموسم  لامتحا  هک  نیا  زا  رظن  فرص  دیزیهرپب . ّدج  هب  تدش و  هب  يا  هلف  ياهچراق  دیرخ  زا  هک  مینک  یم  هیصوت  ًادیکا  هجوت :
. تساه چراق  عون  نیا  ياه  لضعم  نیرتمهم  هلمج  زا  اهنآ  رایسب  یگدولآ  اهچراق و  نیا  نییاپ  تیفیک  تسالاب  رایسب  اهچراق  عون  نیا 

ره چراق و  رهاظ  گنر  رییغت  هنوگ  ره  دییامرف . هیهت  یتشادهب  ياه  يدنب  هتـسب  تروص  هب  ربتعم و  زکارم  زا  ار  دوخ  زاین  دروم  چراق  ًامتح 
دـنا و هداد  گـنر  رییغت  هک  ییاـه  چراـق  دوش . يراددوخ  اـهنآ  فرـصم  زا  دریگ و  رارق  هجوـت  دروـم  دـیاب  عوبطماـن  هزم  ساـسحا  هنوـگ 

. دنتسین رادروخرب  یبوخ  تیفیک  زا  هدش  يرتسکاخ  ای  هایس و  ناشکهالک 
لورتسلک دـبای ، یم  شیازفا  رمع  لوط  دوش ، یم  تیوقت  ندـب  یعافد  هاگتـسد  چراق ، ندروخ  اب  هک  دـهد  یم  ناشن  یکـشزپ  تاقیقحت   ـ

. دوش یم  يریگولج  یبلق  ياه  يراـمیب  زورب  زا  دور ، یم  نیب  زا  اهـسوریو  دـبای . یم  دوبهب  ندـب  رد  نوخ  شدرگ  دـیآ ، یم  نییاـپ  نوخ 
یم تیمها  دوخ  ندب  ینمیا  هاگتـسد  تیوقت  هب  هک  يدارفا  یتباید و  نارامیب  هب  ناکـشزپ  دراد  نهآ  تاردیهوبرک و  يدایز  رادـقم  چراق 

دننک یم  هیصوت  ار  چراق  ندروخ  دنراد  میژر )  ) ییاذغ صاخ  همانرب  هک  یناسک  دنهد و 

ییاولح ودک 

نآ هویم  درز و  هایگ  نیا  ياه  لگ  تسا . نهپ  ياه  گرب  هدنزخ و  دنلب و  ياه  هقاس  ياراد  هک  تسا  یفلع  هایگ  کی  هویم  ییاولح ، ودک 
. تسا نآ  زا  رتگرزب  یلیخ  ای  هزبرخ و  هیبش 

هیهت ابرم ، یشرت ، هتخپ ، تروص  هب  ار  ییاولح  ودک  لگ  هویم ، مخت  تسوپ ، هو ، یم  زا : دنترابع  ییاولح  ودک  هدافتسا  دروم  ياه  تمسق 
. دنهد یم  رارق  هدافتسا  دروم  نغور ،

: ییاولح ودک  صاوخ 
. دنک یم  فرطرب  ار  يدرز )  ) ناقری ییاولح  ودک 

. تسا رب  بت  روآ و  راردا  ودک ، عاونا 
لاسگرزب و دارفا  دروم  رد  ودک  مخت  مرگ  ات 100  رادقم 75  فرصم  اذل  تسا . مرک  دض  نآ  گنر  زبس  تسوپ  صوصخ  هب  ودک  کخت 
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. تسا هدش  زیوجت  لافطا  دروم  رد  نآ  مرگ  ات 50   37
. دنک یم  ناسآ  ار  هفرس  طالخا و  مرن و  ار  هنیس  ییاولح ، ودک 

قارب ار  تروص  هدش و  زاب  راسخر  هرهچ و  گنر  دینک ، ربص  تعاس  مین  دـیلامب و  تروص  هب  مرک  تروص  هب  هتخپ  ار  ییاولح  ودـک  رگا 
. تسا هودنا  مغ و  ندش  فرطرب  بجوم  ودک ، ندروخ  دیامن . یم  ابیز  و 

. تسا دیفم  جنلوق  نامرد  يارب  ودک  دروآ . یم  بلق  یمرن  تقر و  سدع  اب  ودک  ندروخ 
. تسا دیفم  رایسب  ریساوب  درد  نیکست  يارب  ودک  مخت  نغور  دنک . یم  تیوقت  ار  زغم  ودک  ندروخ 

ياه تفاب  ماکحتسا  بجوم  ندب و  یحور  یمسج و  ياوق  دیدجت  ثعاب  ودک  ندروخ  . تسا دیفم  رایـسب  هنیـس  يارب  ودک  لگ  هدناشوج 
اهنآ یباوخ  مک  نامرد  يارب  ودـک  دنتـسه ، یباوخ  مک  راچد  هک  یناـسک  دراد و  لاـبند  هب  تحار  یباوخ  ودـک ، ندروخ  دوش . یم  ندـب 

. تسا رثؤم 
. دهد یم  نیکست  ار  ارفص  ودک  دراد . درس  یتعیبط  ودک 

. دوش لیم  نآ  زا  ناجنف  کی  اتشان  حبص  دیاب  اذل  دنک  یم  فرطرب  ار  تسوبی  ودک  مخت  هریش 
. درک یم  زیوجت  باصعا  یگتسخ  نامرد  یباوخ و  یب  عفر  درد و  درس  عفر  يارب  ار  ودک  یمالسا ، رهش  کشزپ  انیس  نبا 

. دراد يدایز  ریثأت  تسوبی  عفد  يارب  تسا و  یبوخ  نیلم  ياذغ  بیس ، اب  طولخم  ودک  توپمک 
هب نادرمریپ و  اه ، هچب  هب  ار  هتخپ  يودک  تسا . فیعـض  ياه  هدـعم  يارب  دـیفم  هداعلا  قوف  ییاذـغ  دوش  یم  هتخپ  یناسآ  هب  ودـک  نوچ 

دیهدب . دننارذگ ، یم  ار  تهاقن  هرود  دنا و  هدش  تنوفع  يرامیب  راچد  هک  یناسک 
. تسا هنیس  یگتفرگ  يارب  بسانم  ییاذغ  سدع ، اب  هتخپ  يودک 

دینک هکت  هکت  ار  ودک  تشوگ  مرگ  ناوت 100  یم  روظنم  نیا  يارب  تسا ؛ دیفم  لاهسا  هدعم و  ینیگنـس  هب  نایالتبم  يارب  ودک  توپمک 
نیریـش ار  نآ  رکـش  يرادـقم  اب  دـیریگب و  ار  نآ  بآ  ندرک  فاص  زا  سپ  دوش و  راخب  بآ  فصن  ات  دـیناشوجب  ردـقنآ  رتیل  کی  رد  و 

. تسا رثؤم  ریساوب  درد  نیکست  يارب  دیآ  یم  تسد  هب  الاب  بیترت  هب  هک  ییودک  بآ  دینک . فرصم  ار  نآ  دیدوب  لیام  تقو  ره  هدرک و 
تسا . هدش  زیوجت  ودک  بآ  زا  زور  رد  راب  هس  ندیشون  اذل 

یم ناکشزپ  دنک . یم  تیوقت  ار  هظفاح  يریگمشچ  لکـش  هب  دنک و  یم  لاعف  ار  زغم  ياهلولـس  ودک  ددعتم ، ياهـشهوژپ  جیاتن  ساسا  رب 
دنک . یم  رتناسآ  ار  اذغ  مضه  راک  ودک  هکدنیوگ 

یم مرن  ار  تسوی  دـیهد ، رارق  دـیدش  ياه  یگتخوس  ای  تسوپ  یحطـس  ياه  مخز  يور  رب  مهرم  تروص  هب  ار  ماخ  يودـک  تسوپ  رگا 
. دنک

تسا و یبوخ  روآ  راردا  هتخپ ، يودک  بآ  . تسا تاتـسورپ  مرو  هب  التبم  نارامیب  يارب  دیفم  ياهاذغ  زا  بیـس  اب  طولخم  ودـک  توپمک 
تسا . هناثم  هیلک و  تالالتخا  عفر  يارب 

. تسا دنمدوس  رایسب  هقیقش  درد  رس و  درد  يارب  ودک  هدیبوک  مهرم )  ) امض
. تسا دیفم  يدرز )  ) ناقری هب  التبم  نارامیب  يارب  هدش  هدیشک  نآ  هریش  هک  ودک  بآ 

. تسا يریظن  یب  يوراد  ودک  مرک  عفر  يارب  دیریگب  ار  نآ  هریش  دیبوکب و  ار  ودک  مخت  لاقثم  هعفد 5  ره  اتشان ، حبص  زور  هس  رگا 
. تسا اذغ  هدننک  مضه  روآ و  اهتشا  ودک ، یشرت  تسا . باصعا  ندب و  هدننک  تیوقت  ودک  يابرم 

. دنهد یم  رارق  رظن  دروم  لحم  رد  باهتلا  مرو و  عفر  يارب  مهرم  تروص  هب  هتخپ و  ار  ییاولح  ودک 
رایـسب اسآ و  هزجعم  رثا  نوخ  ندروآ  دنب  يارب  ودک ، تسوپ  هدش  هتخوس  تسا . دـیفم  درد  ولگ  نامرد  يارب  هتخپ  يودـک  بآ  اب  هرغرغ 

دوز یلیخ  ار  مخز  یتحاراـن  شزوس و  دنابـسچ و  یم  مه  هب  ار  مخز  هبل  ود  دروآ و  یم  دـنب  ار  يزیرنوخ  ًاروف  هک  يروط  هب  دراد ، عیرس 
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. دهد یم  نیکست 
ای نوتیز  نغور  رد  ار  ودـک  هدـش  هتخوس  تسوپ  دـیاب  روظنم  نیدـب  تسا  دـیفم  اه  یگتخوس  نامرد  يارب  ییاولح  ودـک  تسوپ  هتخوس 

دیلامب . یگتخوس  لحم  رد  هدرک و  طولخم  یکاروخ 
هدرک و کشخ  ار  ییاولح  ودـک  تسوپ  دـیاب  روظنم  نیدـب  دـنک ، یم  نامرد  ار  تسوپ  دیفـس  ياـه  هکل  یـسیپ و  ودـک ، تسوپ  هتخوس 

دوش . لصاح  يدوبهب  ات  دیلامب  لحم  رد  هبترم  کی  لقاال  زور  ره  هدرک  طولخم  هکرس  رد  ار  هتخوس  تسوپ  نیا  سپس  دینازوسب 
تسا . دیفم  ریساوب  ءاشحا و  يزیرنوخ  نامرد  يارب  دش  هتفگ  هک  یبیترت  هب  ییاولح  ودک  هدش  هتخوس  تسوپ 

. تسا دیفم  رایسب  جنشت  ایلوخیلام و  باصعا ، یگدومخ  هصغ ، مغ و  یگدرسفا ، هجلاعم  يارب  ودک  نغور  ندروخ 
، ینوـخ طـالخا  هنیــس ، شخ  شخ  هدـعم ، مـخز  راردا ، شزوـس  ناـمرد  يارب  زور  رد  مرگ  رادـقم 35  هب  ودـک  مخت  ماـخ  زغم  ندروـخ 

. تسا دیفم  هفرص  نیکست  هیر و  يزیرنوخ 
. تسا مرگ  رثکادح 35  هبترم  ره  رد  نغور  نیا  لامعتسا  رادقم  تسا و  دیفم  رایسب  یباوخ  یب  يارب  ودک  مخت  نغور 

. تسا دیفم  هدور  مخز  یگنشت و  هراح ، ياه  بت  لس ، نامرد  يارب  ودک  مخت  زغم 
. تسا دیفم  رایسب  یبلق  ضارما  يارب  تسا و  يدایز  ياه  نیماتیو  ياراد  ودک  عاونا 

دننک یم  تسرد  هزاـت  تشوگ  اـی  هزاـت  ياـه  گرب  اـب  هک  ییاـه  مهرم  اهدامـض و  تسا . دـیفم  لـمد  ناـمرد  يارب  ییاولح  ودـک  مهرم 
دهد . یم  لیکشت  ار  تسوپ  يور  یئزج  ياه  شارخ  یگتفوک و  مروتم ، ياهادوس  یگتخوس 

بت زا  یشان  شطع  عفر  يارب  تسا و  کنخ  دنزپب ، بآ  ای  ریش  رد  دنبوکب و  ار  ودک  هریش  رگا  تسا و  آ )  ) نیماتیو زا  راشرـس  لبنت  ودک 
. دوش یم  فرصم 

زا راشرـس  ییاولح  ودک  دنک . یم  يریگولج  تسوپ  يریپ  زا  ددعتم  صاوخ  رب  هوالع  ییاولح  ودـک  دـیدج ، یـشهوژپ  جـیاتن  ساسا  رب   ـ
. تسا نادیسکا  یتنآ 

رایسب نهآ  میزینم و  رفسف ، میسلک ، نتشاد  ببـس  هب  ییاولح  ودک  دنک . یم  نیمأت  ار  فایلا  هب  ندب  زاین  زور  رد  نآ  زا  مرگ  ندروخ 150 
تسا يذغم 

ینساک

. دنک یم  لاعف  ار  هیلک  دبک و  بلق ،
هدیـشوپ بوانتم و  نآ  ياهگرب  دراد . يا  هوهق  گنر  هب  زارد  يوق و  يا  هشیر  تسا . رتم   5/1 ات عافترا 5/0  هب  یفلع  ایاپ ، یهایگ  ینساک 

. تسا ینایم  ياهگربلگ  فارطا و  رد  ناوارف  ياهرات  زا 
. تسا نآ  هناد  هشیر و  گرب ، ینساک ، هدافتسا  دروم  تمسق 

: دیاوف
نآ صاوخ  ینساک و  هایگ  دروم  رد  ناملسم  گرزب  کشزپ  انیـس  نبا  هک  يروط  هب  تسا . هتـشاد  يرایـسب  تیمها  یکـشزپ  رد  هایگ  نیا 

. تسا هتشون  يا  هلاسر 
: دنا هدرمشرب  ار  ریز  راثآ  صاوخ و  هایگ  نیا  يارب  یسانش  هایگ  ملع  نادنمشناد 

. تسا دبک  يرامیب  هدام  هدننک  لمح  هدننک و  زاب  ینساک   ـ
. تسا رثؤم  يراردا ، يراجم  ندرک  كاپ  هدعم و  تاباهتلا  نامرد  رد  ینساک  تسا . ینورد  ترارح  شطع و  نکسم  ینساک   ـ

. تسا موادم  ینالوط و  ياه  بت  يوراد  نیرتهب  دینک  لیم  نیبجنکس  اب  ار  ینساک  هتخپ  بآ  رگا   ـ

ییوراد تاعالطا  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1869زکرم  هحفص 1116 

http://www.ghaemiyeh.com


. تسا دیفم  رایسب  ندب  شراخ  ياه  لحم  هب  ینساک  بآ  ندیلام   ـ
مروت و  تیژنرال )  ) قلح مرو  نامرد  يارب  روکذم  لومرف  تسا . دیفم  ولگ  شزوس  مرو و  ولگ ، درد  يارب  سولف  اب  ینساک  بآ  هرغرغ  ت 

. تسا عفان  یلصفم 
دینک . هفاضا  نیبجنکس  نآ  رد  دیاب  هک  تسا  هارمه  عوهت  تلاح  اب  یمک  ینساک ، مخت  فرصم   ـ

. تسا رثؤم  رایسب  طالخا  ندش  ناور  ندرک و  زاب  رد  ینساک  هشیر   ـ
یلیخ اشحا  مرو  ندرب  نیب  زا  رد  ینـساک  هشیر  تسا . نوخ  هدننک  هیفـصت  نیرتهب  دنک و  یم  كاپ  ار  یـشراوگ  يراجم  ینـساک ، هشیر   ـ

. تسا رثؤم 
، هدعم تیوقت  يارب  ینـساک  هشیر  تسا . عفان  رایـسب  داوم  لیلحت  خفن و  رد  تسا و  مکـش  ندروآ  بآ  يارب  وراد  نیرتهب  ینـساک  هشیر   ـ

. تسا دیفم  ناقری  دض  لصافم و  درد  عفر  راردا و  ندرک  دایز 
. دور یم  راک  هب  یکنخ  يارب  دشاب  هدش  هتفرگ  ینساک  هزات  هایگ  زا  هک  ینساک  قرع   ـ

. دور یم  راک  هب  اضعا  هدعم و  تیوقت  نوخ ، هیفصت  يارب  نآ  هدناشوج  تسا و  ساتپ  حالما  ياراد  ینساک  ياه  گرب   ـ
دیفم يوارفـص  يراجم  دادـسنا  و  يدرز )  ) ناقری اه ، بت  دوبهب  رد  یکـشزپ ، رد  نآ  ياـه  گرب  هشیر و  هک  دراد  فلتخم  عاونا  ینـساک 

. تسا
ییاسران رد  نآ  رثا  دـنک و  یم  کمک  مضه  لمع  هب  تسا و  ارفـص  كرحم  نآ ، گرب  هشیر و  ًاصوصخم  ینـساک  ياـه  تمـسق  ماـمت   ـ

. تسا زراب  يوارفص  ياه  یتحاران  يدبک و  ياه  جنلوق  يدبک ، ياه 
. تسا دیفم  دلوتم  هزات  كدوک  هرهچ  ییابیز  هفطن و  دایدزا  رد  ینساک 

. دراد یم  هگن  جنلوق  هب  التبا  زا  ار  ناسنا  ینساک 
. تسا دیفم  نوخ  راشف  مشچ و  فعض  باصعا ، فعض  رد  ینساک  دنک . یم  دیدجت  ار  یندب  ياهورین  ناوت و  ینساک ،  ـ

. دراد یم  او  دوخ  یعیبط  هفیظو  هب  ار  محر  ینساک  دنادرگ . یم  طاشن  اب  لاعف و  ار  دبک  هیلک ، بلق ، ینساک ،
درب و یم  نیب  زا  ار  لاـحط  رهز  ینـساک ، گرب  تسا . رثؤم  یناوج  ظـفح  رد  اذـل  تسا و  (ث ) نیماـتیو يرادـقم  ياراد  ینـساک ، گرب   ـ

. دنک یم  هجلاعم  ار  يدبک  هدعم و  ياهدرد  ناقری و  ارفص ، هسیک 

ناشوایسرپ

خرس شیاه  هخاش  نکیل   ، تسا هیبش  زبس  زینشگ  هب  . دیور یم  اهزیراک  هناخدور و  ورابیوج  اهنادبآ و  یکیدزنرد  هک  كزان  تسا  یهایگ 
هفوکش .  هن  لگ و  هن  دراد و  هقاس  هن  تسا ،  یهایس  هب  لیام  و 

دهد .  یم  تسد  زا  دوز  ار  شا  ینامرد  يورین 
دراد .  لدتعم  جازم   : دیوگ سونیلاج   : جازم

و  ( سورخ فلع   ) كویدلا فلع  اب  ار  ناشوایـسرپرگا   . تسا نالیـس  هدنرادزاب  ضباق و   ، هدننک زاب   ، هدننک فیطل  هدـنزادگ ،   : تیـصاخ
ددرگ .  یم  دایز  نآ  رد   ( شره  ) ندیشاپ مه  زا  يورین  دننک  طولخم   ( نیچردلب فلع   ) ینامسلا فلع 

سآ نغور  اب  رگا  و   . تسا دیفم  هیحلا  ءاد  بلعثلا و  ءاد  جالع  رد  ددرگ  طولخم  دایز  نغور  هکرس و  اب  هک  ناشوایسرپ  رتسکاخ   : شیارآ
دنک .  یم  يریگولج  وم  نداتفا  زا  دنک و  یم  دنلب  ار  وم  دشاب  هنهک  روگنا  بآ  و 

تسا .  ریزانخ  ینورد و  ياه  هحرق  جالع   : شوج لمد و 
دیامن .  یم  اوادم  ار  بوطرم  دیلپ و  ياه  مخز  روصان و   : هحرق مخز و 
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درب .  یم  نیب  زا  ار  هروش  بآ  اب  طولخم  نآ  رتسکاخ   : رس
يذوم تارشح  راه و  گس  مومس  رام و  شین  شتبرـش   : اهرهز  . تسا دیفم   ( برغ  ) مشچ هشوگ  ياه  شوج  باهتلا و  ياوادم  رد   : مشچ

تسا . جالع  ار 
تسا .  دیفم  رایسب  هفرس  نیکست  شش و  هیقنت  رد   : یسفنت ياه  مادنا 

یم نیکست  ار  لاحط  درد   . دوش یم  هدعم  مکش و  يوس  هب  راگزاسان  داوم  ندش  ناور  عنام  دشاب  هنهک  روگنا  بآ  اب  رگا   : اذغ ياه  مادنا 
تسا .  دنمدوس  ناقری  يارب  دهد و 

رثکا رد  دـنک و  یم  عطق  ار  فیزن   . دـنک یم  هیقنت  ار  وئاز   ، دـنک یم  يراج  ار  ضیح  درخ و  ار  گنـس   . تسا لوبردـم   : یعفد ياه  مادـنا 
 . تسا لهسم  هیوسام  نبا  هدیقع  هب  دروآ و  یم  دنب  ار  مکش  تالاح 

تشگنا جنپ 

دیور .  یم  اه  بآ  رانک  رد  دنام و  یم  هچتخرد  هب  ًابیرقت  ایاپ و  تسا  یهایگ 
تسا .  رت  مرن  نوتیز  گرب  زا  نوتیز و  گرب  نوچ  شگرب  دراد .  تخس  ياه  هخاش 

یلو دراد  یسگ  یگزمدنت و  تفاطل و  درک .  هدافتسا  دیاب  شا  هویم  گرب و  لگ و  زا  تسا و  هدافتـسا  دروم  ییوراد  روظنم  هب  نآ  بوچ 
تسا .  رتریثأت  مک  کشخ  بادس  زا 

تسا .  کشخ  مرگ و   : جازم
تیضباق .  یمک  اب  تسا ،  هدننک  زاب   . درادن داب  ًادبا   . تسا نکشداب  هدنزادگ ،  هدننک ،  فیطل   : تیصاخ

دهد .  یم  افص  ار  ور  گنر و  : شیارآ
عفر  ار  یگتسخ  تسا و  بصع  شچیپ  جالع  شگرب  اب  نآ  دامض   : لصافم

دنک .  یم 
دردرس رتمک  دنروخب  دنزپب و  نغور  رد  تسا .  دیفم  دردرـس  جالع  رد  شدامـض  تسا .  روآ  باوخ  دروآ ،  یم  دردرـس  نآ  تبرـش  : رس

دروآ .  یم 
دهد .  یم  شهاک  ار  تشپ  بآ  ینوزف و  ار  ناتسپریش   : هنیس

تسا .  لاحط  یتخس  جالع  نیرتهب  دنک .  یم  زاب  ار  لاحط  دبک و  ياه  نادنب  هار   : اذغ ياه  مادنا 
مخت هژیو  هب  تشگنا و  جنپ  دناکـشخ .  یم  ار  تشپ  بآ  دننیـشن .  یم  نآ  زپ  بآ  رد  نادهز  مرو  درد و  ياوادم  يارب   : یعفد ياه  مادـنا 

تسا .  دنمدوس  دعقم  فارطا  ياهکرت  لوب و  راردا  رد  نآ 
درب .  یم  نیب  زا  ار  یتخس  دنراذگب  هضیب  رب  دننک و  دامض  نغور  اب  ار  نآ  مخت  هژیو  هب  تشگنا  جنپ 

 . دـنک یم  یثنخ  ار  اه  هدـنرد  راه و  گس  نادـند  رهز  شدامـض  تسا .  رام  يذوم و  تارـشح  رهزداپ  نآ  زا  يرادـقم  ندروخ   : اـهرهز
دنار یم  ار  تارشح  یلکب  دننک  دود  ار  شگرب 

هبنپ

دهد .  یم  دایز  یمرگ  تسا و  طلخ  دب  مضه و  رید  هدنناکشخ و  نکشداب و  هناد  هبنپ   : تیصاخ
دنک .  یم  عفد  ار  شنایز  يرکش  نیبجنکس  تسا و  رت  نایز  مک  شا  هدیشوج  نغور  رد 

تسا .  خرس  داب  مرگ و  مرو  جالع  دنزاس  دامض  دنزپب و  بآ  رد  ار  ینابایب  هبنپ  خیب   : شوج مرو و 
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مرگ و رایسب  هک  هناد  هبنپ  تسا .  جالع  ار   ( ینزوس  ) دوش هیوشرس  شگرب  هرـشفا   . دنک یم  نامرد  ار  شوگ  درد  هبنپ  نغور  هرـشفا و  : رس
دوش .  یم  دردرس  هیام  تسا  يراخب 

تسین .  بوخ  هدعم  يارب  تسا  مضه  رید  هک  هناد  هبنپ   : اذغ ياه  مادنا 
دوش یم  عطق  تشپ  بآ  دنروخب  رایسب   : هدننار ياه  مادنا 

هنوپ

تسا .  رت  يوق  يرابیوج  زا  نآ  یهوک  كاش .  نجیلغ ،  یهوک ،  یبآ ،  رانک  دراد :  عون  نیدنچ 
نآ .  یهوک  هژیو  هب  تسا و  هدننک  مرن  رایسب  دراد  هک  یخلت  يدنت و  زا  : تیصاخ

شخب .  یمرگ  رایسب  تسا و  زیر  قرع  دنروخ  اهنت  ار  هنوپ  تسا .  روآ  هحرق  دشک .  یم  تسوپ  يوسب  ار  نوخ 
یم ادیپ  اه  کلپ  ریز  رد  هک  ینوخ  هایـس و  ياه  هکل  دنراذگب  تسوپرب  دـنزپب و  هنهک  روگنا  بآ  اب  ار  زبس  هنوپ  هژیو  هب  هنوپ و  شیارآ : 

دنور .  یم  نیبزا  دوش 
دنک .  یم  فرط  رب  ار  اه  هچیهام  ياه  نوماریپ  اه و  هچیهام  یگتفوک  دنروخب  ار  شزپ  بآ   : لصافم

تسا .  باصعا  يرامیب  يوراد  دنازوس  یم  ار  تسوپ  هک  هنوپ  دامض 
تسا .  دیفم  سیراو  جالع  رد  دننک  رارکت  یپ  رد  یپ  زور  نیدنچ  دنشونب و  رینپ  بآ  شلابند  هب  دنروخب و  ار  هنوپ 

تسا .  سرقن  جالع  تسوپ  رب  شندیلام  یگدیجنرت و  يوراد  شندروخ  دراد  مان  نیجلغ  هک  يا  هنوپ 
تسا .  دیفم  ماذج  جالع  رد  شندروخ  تسا  شخب  یمرن  هدننک و  هکت  مه  هدنرب  لیلحت  مه  هنوپ  نوچ  هحرق :  مخز و 

خاروس زا  ار  اـه  ینتخیر  و  تسا .  ناـهد  مخز  يوراد  یهوک  هنوـپ  دروآ .  یم  درد  رـس  درب .  یم  نیب  زا  ار  شوـگ  مرک  شا  هرـشفا  رس : 
دزاس .  یم  راوتسا  ار  هثل  نیجلغ  هتخوس  دزاس .  یم  نوریب  ینیب 

تسا .   ( سفنلا باصتنا   ) یسفن دنلب  جالع  هنوپ  زپ  بآ   : شک سفن 
زا یهوک  تسا و  هدـند  درد  نامرد  دـیامن .  یم  كاپ  جزل  ظـیلغ و  ياـه  طـلخ  زا  ار  هنیـس  دـنروخب  ریجنا  اـب  رگا  هژیو  هب  اـهنت و  ار  هنوپ 

دنک .  یم  ار  اهراک  نیا  همه  نجیلغ  رترثؤم و  يرابیوج 
هنوپ دـیآ .  یم  شوه  هب  نآ  يوب  زا  دـننک  کیدزن  هدرک  شغ  ینیب  هب  دـنا  هتخیر  هکرـس  رد  هزات  هک  يا  هنوپ  ای  دنـشاپب  هنوپ  رب  ار  هکرس 

تسا .  دیفم  بلق  شپت  جالع  رد  كاش 
هک هنوپ  دهد .  یم  نیکست  ار  هکـسکس   . درب یم  نیب  زا  ار  هدعم  فعـض  ییاهتـشا و  یب  یهوک  هنوپ  هژیو  هب  يا و  هنوپره   : اذغ ياه  مادنا 

یناقری يرامیب  رگا   . تسا دیفم  ناقری  جالع  رد  شزپ  بآ  شدوخ و  تسا ،  ییادوس  ییارفـص و  داوم  هدننک  مرن  هدـننک و  زاب  هدـنیادز و 
تساقستسا .  يوراد  دنروخب  ریجنا  اب  ار  هنوپ  رگا  دنیب .  یم  دوس  دنک و  یم  قرع  دهدب  وشتسش  یهوک  هنوپ  زپ  بآ  اب  ار  دوخ 

دنک یم  هراچ  ار  ندروخ  مهب  لد  نجیلغ  هنوپ  تسا .  اقستسا  جالع  شا  هدیشوج  بآ  رد   . دنک یم  دایز  ار  كاروخ  ياهتشا  یهوک  هنوپ 
جالع رد  دنک و  یم  ار  راک  نیمه  مه  كاش  هنوپ  دنک .  یم  رغال  ار  لاحط  دنراذگب  لاحط  رب  لگ  نغور  موم و  مهرم  اب  ار  نجیلغ  هنوپ  . 

تسا .  دنمدوس  رایسب  ندروخ  مهب  لد  یگدرسفا و  و   ( باهتلا  ) هدعم شپت 
دهد .  یم  شزیر  ار  لوب  هنوپ  زپ  بآ  هدننار :  ياه  مادنا 

هب هنوپ  دنیوگ  یـضعب  دهد .  غارفتـسا  ار  مغلب  دیاش  دزادنا ،  یم  هار  ار  ضیح  تسا .  دیفم  دیدش  لاهـسا  یق و  هدور و  درد  شچیپ و  رد 
 ، تسا نادهز  عفن  هب  تسا .  میالم  لهسم  ینابایب  هنوپ   . درب یم  نیب  زا  ار  یسنج  ياه  باوخ  دنک و  یم  عطق  ار  توهش  یهوک  هنوپ  هژیو 

دنق بـالگ  اـب  يرادـقم  دـشاب  يا  هژیو  عون  یناـبایب  زا  دـیاش  هک  یهوـک  یناـبایب و  هنوـپ  زا  دـشک .  یم  ار  زیر  ياـه  مرک  هژیو  هب  مرک و 
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دوش .  رت  يوق  دنزیمایب  یکیس  یمک  هکرس و  اب  ار  یتبرش  نینچ  رگا  دزیر و  یم  نوریب  ار  ادوس  هرارم  دنروخب 
نجیلغ هنوپ   . دـنروخب دنـشاپب و  کمن  بآ و  اـب  طولخم  هکرـس  رب  ار  هدـیئاس  دـنیاسب و  دـننک و  درخ  ار  هنوپ  هک  تسا  رتهب  هنیمز  نیا  رد 

تسا .  يراک  اه  شنک  نیا  همه  رد  ینابایب  هنوپ  دزیر .  یم  نوریب  راردا  هار  زا  ار  ییادوس  طلخ 
دنیب .  یم  عفن  رایسب  دلامب  نت  رب  ار  ار  نغور  نآ  دزپب و  نغور  رد  ار  هنوپ  ای  دروخب ،  هنوپ  زپ  بآ  رگا  زرل  بت و  رامیب  اه :  بت 

مـس هک  یـسک  دـهد .  یم  ماجنا  ار  يراذـگ  غاد  راک  ًابیرقت  شدامـض  تسا .  تارـشح  رهزداپ  هنوپ  نتـشاذگ  دامـض  ندروخ و  اهرهز : 
شگرب ندرتسگ   . دنازیرگ یم  ار  تارـشح  شگرب  ندرک  دود  دزادـنا .  یم  راک  زا  ار  مس  دروخب  هنهک  روگنا  بآ  اب  ار  هنوپ  رگا  هدروخ 

نادـند رهزداـپ  دـنروخب  ار  یهوـک  هنوـپ  هدیـشوج  بآ  رد  تسا .  مدژک  شین  يوراد  یناـبایب  هنوـپ  تـسا .  يذوـم  تارـشح  نمـشد  زین 
 . تسا ناگدنرد 

گرب جنپ 

دیآ .  یم  دنب  نوخ  دنراذگب  يزیرنوخ  ياج  رب   . هدنزگ هن  زیت و  هن  تسا و  دنت  هن  اما  دناکشخ  یم  : تیصاخ
تسا .  دیفم  دنراذگب  مدژک  یمغلب و  ياه  یتفس  ریزانخ و  یلخاد و  مرو  رب   : شوج مرو و 

تسا .  يرگ  همدژک و  هرمج و  یگچروم و  جالع  دنزپب  هکرس  اب  تسا .  ریگاو  هحرق  يوراد  شخیب  زپ  بآ 
دنک .  یم  نامرد  ار  باصعا  يرامیب  لصافم و  شزغل  لصافم و  درد  دننک  دامض  ای  دنروخب   : لصافم
دوش .  یم  بوخ  ناهد  مخز  دبای ،  یم  نیکست  نادند  درد  دننادرگب  ناهد  رد  ار  شخیب  زپ  بآ   : رس

دور .  یم  نیب  زا  ولگ  يربز  دننادرگب  ولگ  رد  ار  شزپ  بآ   : هنیس سفن و 
دنک .  یم  اود  ار  شش  درد  شخیب  هرشفا 

تسا .  دبک  درد  ناقری و  جالع  دنروخب  لسع  کمن و  اب  ار  شخیب  هرشفا  يزور  دنچ  رگا  اذغ :  ياه  مادنا 
تسا .  دیفم  ریساوب  هدور و  مخز  لاهسا و  رد  شخیب  زپ  بآ  خیب و  هدننار :  ياه  مادنا 

درب .  یم  نیب  زا  ار  هبون  بت  نایم و  ردنا  هس  بت  دنروخب  یلام  ردا و  اب  ار  شگرب  اه :  بت 
تسا .  لتاق  مس  شخیب  هرشفا   : اهرهز

هزرم  یهوک ،  هزرم  یهوک ،  هنوپ 
تسا .  نشیوآ  تبرش  دننام  ًامامت  شتبرش  نشیوآ و  توق  مه 

تسا .  کشخ  مرگ و  جازم : 
تسا .  شخب  تفاطل  رب و  لیلحت  نک و  تسوپ  تیصاخ : 

تسا .  نیرس  درد  يوراد  لصافم : 
دهد .  یم  نیکست  ار  نادند  درد  دشخب ،  یم  ماکحتسا  ار  تسس  هثل  دنوجب  ار  نآ  رگا  دراد  هدنزوس  یتوق  رس : 

تسا .  دیفم  شش  هنیس و  يارب  شنغور  هنیس : 
دنار یم  نوریب  ار  ودک  مرک  اه و  مرک  دهد ،  یم  شزیر  ار  لوب  ضیح و  تسا .  بوخ  دبک  هدعم و  يارب 

جنرت

يرتمک توق  دیآ  یم  تسد  هب  شا  هفوکـش  زا  هک  ینغور  يوق و  دیآ  یم  تسدب  جنرت  تسوپ  زا  هک  ینغور   . دنـسانش یم  همه  ار  جـنرت 
دراد . 
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کشخ .  مرگ و  جازم : 
تسا .  گرب  زا  رت  شخب  تفاطل  نآ  هفوکش  نکشداب و  شگرب  ازداب ،  شتشوگ   : ینامرد صاوخ 

يوب دوش .  یم  یگدزدیب  عنام  دنشاپب  سابل  رب  ار  جنرت  تسوپ  رگا  تسا .  هدنرب  لیلحت  شتسوپ  مخت و  نکشارفص و  ضباق و  نآ  یشرت 
درب .  یم  نیب  زا  ار  ییابو  دساف و  ياوه  جنرت 

درب . یم  نیب  زا  ار  تروص  ياه  هکل  دهد و  یم  الج  ار  گنر  نآ  شرت  : شیارآ
رد ار  جنرت  تسوپ  دشخب .  یم  یهبرف  دنک و  یم  وبشوخ  ار  ناهد  شتـسوپ  هتخپ   . تسا دنمدوس  دنلامب  یقلبا  رب  هک  جنرت  تسوپ  هتخوس 

دیامن .  یم  وبشوخ  ار  ناهد  دنرادهگن  ناهد 
تسا .  دیفم  دنلامب  امزگا  رب  ار  جنرت  هزم  شرت  بآ   : شوج لمد و 

تسا .  دب  بصع  يارب  نآ  یشرت  دنمدوس و  جلف  باصعا و  یتسس  ياوادم  رد  جنرت  تسوپ  نغور   : لصافم
تسا .  رثؤم  رایسب  ناهد  ندرک  وبشوخ  رد  نآ  هتخپ  دیفم و  یجک  نهد  جالعرد   : رس ياه  مادنا 

درب .  یم  نیب  زا  ار  مشچ  ناقری  دنشکب  مشچ  رد  ار  گنلاب  هرشفا   : مشچ
هرشفا باشرت  اما  تسا ،  بوخ  رایسب  شش  ولگ و  يارب  گنلاب  يابرم  دهد .  یم  نیکـست  ار  مرگ  ناقفخ  شا  هرـشفا   : هنیـس شک و  سفن 
نوریب دشک و  یم  ار  ولاز  دنهدب  وا  هب  دنناشوجب و  هکرـس  اب  ار  گنلاب  زغم  دشاب  هدـیعلب  ار  ولاز  یـسک  رگا  تسین .  بوخ  هنیـس  يارب  نآ 

دروآ .  یم 
اب گنلاب  يابرم  رگا  دروخ و  ار  نآ  يابرم  دـیاب  تسا و  مضه  رید  ازداب و  تسین .  بوخ  هدـعم  يارب  گـنلاب  تشوگ  اذـغ :  ياـه  مادـنا 

دروخ .  دح  زا  دایز  دیابن  یلو  تسا ،  رتریذپ  مضه  رت و  ملاس  دشاب  لسع 
اذـغ مضه  هب  دـنزیرب و  كاروخ  رد  هیودا  نوچ  ارج  گنلاب  تسوپ  رگا  دـنک .  یم  تیوقت  ار  نورد  هدـعم و  نآ  هفوکـش  گنلاب و  گرب 

 . دـهد یم  نیکـست  ار  یق  گنلاب  تسوپ  هتخپ  دوش .  یمن  مضه  تسا  تخـس  هک  اجنآ  زا  دوخب  دوخ  گنلاب  تسوپ  دـیامن .  یم  کمک 
دنک .  یم  یغابد  ار  هدعم  تسا  نآ  هرشفا  بر  هک  گنلاب  بر 

تسا .  روآاهتشا  و  دناشن ،  یم  ورف  ار  ییارفص  یق  دیفم و  ناقری  جالع  رد  نآ  باشرت 
دوشن .  طولخم  يدعب  یلبق و  كاروخ  اب  دروخ و  اهنت  ار  جنرت  دیاب 

لهسم جنرت  مخت  تسا .  دیفم  ییارفص  لاهسا  ياوادم  رد  مکش و  هدنروآ  دنب  نآ  یـشرت  دروآ .  یم  جنلوق  شتـشوگ  یعفد :  ياه  مادنا 
 . دشاب یم  دنمدوس  ریساوب  جالع  رد  تسا و 

رایـسب هنیمز  نیا  رد  مه  شتـسوپ  دـیفم و  رایـسب  برقع  مس  دروم  رد  نآ  ندودـنا  ندروخ و  هژیو  هب  تسا و  مومـس  هیلک  رهزداپ   : اهرهز
تسا .  دیفم 

دنمدوس یگدیزگرام  ياوادمرد  گنلاب  هرشفا  ندروخ  گنلاب و  تسوپ  دامض 
 . تسا

نوخرت

تسا .  یهوک  نوخرت  خیب  احرقرقاع  دنیوگ   . تسا روهشم 
دشاب .  کشخ  مرگ و  هک  دیامن  یم  نانچ  یلو  تسا  ردخم  يورین  ياراد  دنچره   : جازم

تسا .  دنمدوس  هک  دراد  يدرس  یعون  دنک و  یم  کشخ  دنیچ ،  یم  رب  ار  اه  تبوطر   : تیصاخ
تسا .  دیفم  ناهد  نورد  شوج  مخز و  رد  نآ  نتشاد  هگن  ناهد  رد  نوخرت و  ندیوج   : رس
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دوش .  یم  ولگ  درد  ببس  یسفنت :  ياه  مادنا 
تسا مضه  رید  اذغ :  ياه  مادنا 

لوبنت

دراد .  تهابش  ومیل  گرب  هب  شگرب   . دنیوگ رغن )  ) ار نآ  هک  تسا  ییاج  رد  دیور و  یم  ناتسودنه  رد  هک  تسا  یتخرد  گرب 
کشخ  درس و   : جازم

دنک .  یم  شوخ  دیادز و  یم  ار  ناهد  يوب   : شیارآ
دنراد .  ناهد  رد  بترم  اه  يدنه  هک  تسور  نیا  زا  دنک و  یم  مکحم  ار  نادند  نایم  تشوگ  هثل و   : رس

تسا .  نکشداب  مضه و  کمک   ، دنک یم  تیوقت  ار  هدعم  هناهد   : اذغ ياه  مادنا 
تسا .  هدنریگ  شخب و  يدرس  رایسب   : تیصاخ

تسا .  بوخ  مکارتم  مرگ و  مرو  جالع  رد   : مرو
دهد یم  افش  ار  مشچ  باهتلا  کلپ و  درد  شدامض   : مشچ

بونت

دنریگ .  یم  بونت  زا  ار  ینابایب  تفز   . تسا بونت  تخرد  رمث  شیرق  مضق  تسا .  نآ  عاونا  زا  یکی  یفوف   . روهشم تسا  یتخرد 
دراد .  فیطل  یمرگ  تسا و  هدنریگ  شرمث   : تیصاخ

تسا .  دیفم  دنراذگب  مرگ  مرو  رب  ار  بونت  تخرد  گرب   : شوج مرو و 
اب رگا   . دنک یم  نامرد  ار  نت  هیور  ياه  هحرق  دننک  طولخم  ردنک  هدـیبوک  گنـس و  رادرم  اب  زاغ و  هیپ  اب  ار  نآ  مخت  گرب و  رگا   : هحرق

دنبوکب و ار  بونت  تسوپ   . تسا دیفم  رت  مرگ و  ياه  هحرق  مخزهمه  جالع  رد  نامرن و  نت  مخز  جالع  دـشاب  طولخم  سآ  نغور  موم و 
تسا .  دیفم  دنشاپب  مخز  رب  دنیاسب و 

تسا .  ندش  دساف  عنام  دنراذگب  مخز  رب  ار  شگرب 
درد يوراد  دنزپب  هکرـس  رد  دننک و  هکت  هکت  ار  تخر  دبای . یم  نیکـست  نادـند  درد  دـننادرگب  ناهد  رد  دـنزپب و  هکرـس  اب  ار  بونت  : رس

تسا .  نادند 
تسا .  مشچ  دوس  هب  شدود   : مشچ

دیفم دبک  درد  يارب  دوش  هدروخ  لسع  اب   : اذغ ياه  مادـنا  تسا . نمزم  هفرـس  جالع  شمگنا   . تسا ندروآ  رب  نوخ  جالع  شمخت   : هنیس
تسا . 

دریگ یم  ار  لوب  دروآ و  یم  دنب  ار  مکش  شندروخ  هدننار :  ياه  مادنا 

توت

یماش )   ) شرت خلت و  دیفس 2 ـ  نیریش و  1 ـ   : تسا سنج  ود 
تسا .  بوطرم  درس و   ( توتاش  ) یماش شرت  توت  رت و  مرگ و  نیریش  توت   : جازم

تسا .  شخب  يدرس  هدنریگ و   : تیصاخ
دنک .  یم  هایس  ار  وم  دنزپب  ناراب  بآ  رد  هایس  ریجنا  گرب  كات و  گرب  اب  ار  توت  گرب  رگا   : شیارآ
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دهد .  یم  افش  ار  ولگ  ناهد و  مرو  توت  هاش   : شوج مرو و 
تسا .  هنیس  هحبذ  قانخ و  يوراد  شگرب 

تسا .  ناهد  ياه  شوج  يوراد  توت  هاش  بر   : رس  . تسا دیفم  دیلپ  مخزجالعرد  شا  هرشفا  هدیکشخ و  توت  هاش   : هحرق مخز و 
دور .  یم  نیب  زا  نادند  درد  دننادرگب  ناهد  رد  ار  توت  هاش  گرب  هرشفا   . دنک یم  تسس  ار  نادند  توت  هاش  زپ  بآ 

تسا .  رتدب  توت  هاش  زا  دیفس  نیریش و  توت  هنیمز  نیا  رد  تسین و  بوخ  هدعم  يارب  توت   : اذغ ياه  مادنا 
تسا لهسم  توت  زغم   . تسا دیفم  يرتنازید  جالع  رد  دهد و  یم  تیضوبق  رایسب  دوس  کمن  هدیکشخ و  سگ و  توت   : هدننار ياه  مادنا 

. 
تسا .  روآ  لاهسا  دیالاپ و  یم  ار  هدعم  توت  فایلا 

تسا نارکوش  رهزداپ  توت  تخرد  تسوپ   : اهرهز

روفاک

دوبک .  كرفسا  دازآ ،  یحایر ،  يروصنق ،   . تسا هنوگ  دنچ  روفاک 
تسا .  هدمآرب  بوچ  زا  هدیبسچ و  بوچ  هب  روفاک 

دنراد و تسود  ار  شا  هیاس  اهربب  دـهد و  یم  هانپ  دوخ  هیاس  رد  ار  ناروناج  زا  يرایـسب  تسا ،  گرزب  رایـسب  روفاک  دـنیوگ  یم  یناسک 
دسرب .  روفاک  تخرد  هب  دناوت  یمن  یسک  نیعم  یتقو  رد  رگم  لاس  تدم  رد 

دیور .  یم  ایرد  رانک  ياههوک  هنماد  رد  روفاک  دنیوگ  یم  هک  نانچ 
کشخ  درس و   : جازم

دنادرگ .  یم  دیفس  ار  وم   . دراد لابند  هب  سردوز  يریپ  شندرب  راک  هب   : شیارآ
دناشن .  یم  ورف  ار  مرگ  مرو   : شوج مرو و 

درب .  یم  نیب  زا  ار  مرگ  بت  زا  یشان  رس  درد  ناحیر ،  بآ  ای  سآ ،  بآ  ای  هدیسران ،  يامرخ  هرشفا  ای  هکرس  اب  طولخم  روفاک   : رس
تسا .  ناراد  یمرگ  هساح  تیوقت  دروآ ،  یباوخ  یب 

تسا .  ناهد  ياه  مخز  يوراد  نیرتهب 
درب .  یم  نیب  زا  ار  یسنج  توهش   : یعفد ياه  مادنا 

دروآ یم  دنب  ار  ارفص  زا  یشان  ییاهتشا  یب   . دروآ یم  دوجو  هب  هناثم  هیلک و  گنس 

هریجاک

تسا .  دیفم  شرب  گرب و  هدیئاس  اما   . درادن ییوراد  شزرا  نآ  خیب   . دراد ینابایب  ینتشاک و 
کشخ  مرگ و   : جازم

تسا .  رت  ناوتان  نآ  زا  دراد و  هنزگ  نغور  مکح  ًابیرقت  شنغور   : تیصاخ
دنک .  یم  رینپ  هدعم  رد  ار  ریش  تسین ،  بوخ  هدعم  يارب   : اذغ ياه  مادنا 

دنک .  یم  فاص  ار  ادص  دیالاپ و  یم  ار  هنیس   : هنیس
ناور ار  مکش  شنغور   . دزیگنارب توهش  تسا  جنلوق  جالع  دروآ .  یم  نوریب  ار  هتخوس  مغلب  دنروخب  لسع  ای  ریجنا  اب   : هدننار ياه  مادنا 

دزاس .  یم 
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تسا .  مدژک  شین  رهزداپ  دنروخب  مه  اب  ار  ینابایب  هریجاک  رمث  ای  گرب   : اهرهز
رب تسا .  راخ  یب  عرذ و  ود  يدنلب  هب  ًابیرقت  شا  هقاس  تسا .  رادراخ  ربز و  هدـش و  مخ  زارد و  شگرب  هایگ  نیا   : دـیوگ سودیروقـسید 

كاروخ رد  تسا و  لیام  یگنر  خرـس  هب  یتمـسق  دیفـس و  ینارفعز و  شلگ   . تسا گرزب  ياه  نوتیز  هناد  هیبش  ییاه  جات  اه  قاـس  رس 
دوش .  یم  فرصم 

تسا .  کشخ  مرگ و   : جازم
دراد .  لدتعم  یتیضوبق  تسا و  هدنناسر   : تیصاخ

دیادز .  یم  ار  سیپ  کل و  هایس و  ياه  هکل  شیارآ :
تسا .  دیفم  دنلامب   ( ابوق  ) رب هکرس  اب   : مخز

 . دهد یم  افش  ار  ناهد  مخز  دنلامب  هچب  ناهد  هب  دننک و  طولخم  لسع  اب  ار  ینابایب  هریجاک   : رس

کچرک

تسا .  رت  شخب  تفاطل  رت و  فیطل  هداس  نوتیز  نغور  زا  شنغور  نیلم و  هدنرب و  لیلحت   : تیصاخ
دیادز .  یم  ار  هایس  ياه  هکل  دنک و  یم  رب  ار  لیگز  کچرک  هدیبوک  : شیارآ

دناشن .  یم  ورف  ار  یمغلب  مرو  دننک  طولخم  وج  درآ  اب  دنبوکب و  ار  کچرک  گرب   : مرو
تسا .  يرگ  رت و  مخز  يوراد  کچرک  نغور   : مخز

دنادرگ .  یم  تسس  رایسب  ار  هدعم  دنروخب  دنیاسب و  ار  کچرک  هناد  یس  رگا   : اذغ ياه  مادنا 
دنیشن .  ورف  ناتسپ  مرو  دنراذگب  ناتسپ  رب  هکرس  اب  اهنت   : هنیس

 . دنار یم  نوریب  ار  مرک  هرارم و  مغلب و  دنروخب  دنیاسب و  دنبوکب و  ار  هناد  کچرک   : هدننار ياه  مادنا 

رگنک

رت دیفـس  رت و  كزان  نکیل  تسا  هیبش  له  گرب  هب  نآ  گرب   . دراد رتدـنلب  راـخ  تسا و  رتدیفـس  نآ  زا  نکیل  دـنام ،  یم  کـسخراخ  هب 
تسا . 

تسا .  رترودم  نآ  زا  هیبش و  هریجاک  هناد  هب  شا  هناد  گنر و  یناوغرا  شلگ   . دسر یم  زگ  ود  هب  شا  هقاس 
تسا .  مرگ  رایسب  دنا  هتفگ  یضعب  تسا و  فیطل  مرگ و  نآ  مخت 

رد دروآ و  یم  دنب  ار  فیزن   . تسا دوجوم  هدننکزاب  هدنرب و  لیلحت  یتوق  نآ  مخت  رد  هژیو  هب  مومع و  روطب  رگنک  رد   : ینامرد تیـصاخ 
تسا .  لدتعم  یگدنریگ 

ار نآ  ءازجا  ریاس  خیب و  تسا و  دیفم  یمغلب  ياه  مرو  جالع  رد  تسه  نآ  رد  هک  یگدـنزادگ  یگدـنریگ و  تیـصاخ  زا   : شوج لمد و 
تسا .  رثؤم  رایسب  شخیب  دنراذگ .  یم  مرو  رب 

تسا .  دنمدوس  یگدیجنرت  جالع  رد  تسا  هارمه  ندرب  لیلحت  اب  هک  لدتعم  یگدنریگ  زا   : لصافم
دنروخ .  یم  رگنک  مخت  دشابن  دارم  قفو  رب  كدوک  ياه  هچیهام  شبنج  هاگره 

دبای .  یم  نیکست  نادند  درد  دننک  هزمزم  نآ  هرشفا  اب   : رس ياه  مادنا 
تسا .  دیفم  هنیس  زا  ندمآ  نوخ  جالع  رد  نآ  خیب  هژیو  هب  رگنک و   : هنیس

دنک .  یم  زاب  ار  دادسنا  دیامن و  یم  فرط  رب  ار  هدعم  یناوتان   : اذغ ياه  مادنا 
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تسا .  ردم  ًانمض  تسا و  دیفم  ریگاو  لاهسا  نمزم و  لاهسا  جالع  رد  نآ  خیب  هژیو  هب  رگنک و 
تسا .  دنمدوس  هنهک  ياه  بت  هیلک  دنشاب و  هدعم  فعض  زا  یشان  هک  ییاه  بت  تدم ،  زارد  یمغلب  ياه  بت  ياوادم  رد   : اه بت 
تسا .  يذوم  تارشح  دنزگ  نامرد  نآ  مخت  مدروخ  دشک .  یم  رب  ار  مس  دنراذگ  برقع  شین  ياج  رب  دنوجب و  ار  رگنک   : اهرهز

ینابایب  یگنرف  رگنک 
تسا .  ناریا  زا  ینامرک و  تسا  ییوراد 

 . فیطل تسا و  مرگ  شجازم 

ردنک

دنناوخ .  یم  ردنک  ار  رهش  نآ  ناینانوی  هک  يرهش  زا  تسا  یغمص 
تسا .  طابرم )   ) شمان هک  دنروآ  یم  يرهش  زا  ار  ردنک  یهاگ 

تسا .  هدیبسچ  گنر  ییالط  درز  شنایم  دنکشب  رگا  هک  تسا  شا  هدش  رودم  گنر و  دیفس  رن و  مسق  ردنک  عون  نیرتهب 
تسا .  هدنناکشخ  مرگ و  ردنک  غمص  دوخ   : جازم

تسا .  رت  هدنناکشخ  رتدرس و  غمص  زا  یمک  غمص  تسوپ 
دایز رگا  دروآ و  یم  دنب  ار  نوخ  فیزن   . درادن رب  رد  تشوگ  يارب  یشزوس  تسا و  هدنناسر   . تسا مک  رایسب  یضبق  ردنک  رد   : تیصاخ

دنازوس .  یم  ار  نوخ  دور  راک  هب  مزال  زا 
تسا .  رت  يوق  همه  زا  ندیکشخ  یضبق و  رد  ردنک  دود 

دوش .  یم  بوخ  دنراذگب  همدژک  رب  دوش و  طولخم  لسع  اب  ردنک   : شیارآ
تسا .  مخز  راثآ  جالع  ردنک  تسوپ 

هک دـنیوگ  یم  ار  يدرد  بکرم  درد   . تسا دـنمدوس  دـنلامب  دراد  بکرم  درد  هک  ییاـج  رب  ار  نوتیز  نغور  هکرـس و  اـب  طولخم  ردـنک 
دوش .  یم  سح  ندب  رب  هچروم  ياپ  ياج  لثم  یساسحا  دیآرب و  تسوپ  زا  دننام  لیگز  ياه  یگتسجرب 

تسا .  ناتسپ  مرگ  مرو  جالع  لگ  نغور  ایلومیق و  اب  طولخم   : شوج مرو و 
تسا .  دیفم  ینورد  مرو  هدنرب  لیلحت  ياهدامض  رد  ردنک 
تسا .  هزات  ياه  مخز  هدننک  بوخ  نیرتهب   : هحرق مخز و 

دراد .  یم  زاب  تیارس  زا  ار  يراس  ياه  مخز 
مخز  . تسامرـس زا  یـشان  ياه  كرت  يا و  هبل  ياه  مخز  جالع  كوخ  هیپ  ردـنک و   . تسا یـسوریو  يرامیب  يوراد  كدرا  هیپاـب  ردـنک 

دشخب .  یم  دوبهب  ار  یگتخوس  ياه 
داـیز اـما  دـنروخب .  ار  نآ  هدـیناسیخ  بآ  اتـشان  هشیمه  هک  دـننک  یم  تحیـصن  ار  مدرم  یـضعب   . دـنک یم  تیوـقت  ار  رکف  شوـه و   : رس

بآ اب  ار  ردنک  رگا   . درب یم  نیب  زا  ار  هروش  هسوپس و  دنیوشب  نآ  اب  ار  رس  دشاب و  طولخم  نورطن  اب  ردنک   . دروآ یم  درد  رس  شندروخ 
دبای .  یم  نیکست  شوگ  درد  دنناکچب  شوگ  رد  هنهک  روگنا 

دشخب .  یم  يدوبهب  ار  اه  كرت  دنلامب  شوگ  هفدص ي  رب  دوش و  ریش  هزیمآ  ای  نوتیز  نغور  هارمه  ای  دشاب  طولخم  تفز  اب  ردنک 
دنک .  یم  عطق  ار  يزغم  باجح  غامد  نوخ 

تسا .  دنمدوس  رایسب  یگدیبوک  زا  یشان  شوگ  ياهدرد  رد 
دناسر .  یم  ار  مشچ  نمزم  مرو  دیامن .  یم  بوخ  دنک و  یم  رپ  ار  مشچ  ياه  مخز   : مشچ
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دروآ .  یم  دنب  ار  مشچ  ياه  تبوطر  نایرج   . دشخب یم  دوبهب  ار  مشچ  مرگ  مرو  ردنک  دود 
دنک .  یم  كاپ  ار  هینرق  ریز  نوخ  كرچ و   . دنک یم  نامرد  ار  مشچ  دیلپ  ياه  مخز 

تسا .  دیفم  مشچ  یناطرس  شوج  جالع  رد  تسا .  مشچ  هدش  هنهک  خرس  هتخان  يارب  شزرا  اب  رایسب  ياهوراد  زا  یکی  ردنک 
دنک .  یم  بوخ  ار  هدییاز  هزات  ناتسپ  مرگ  مرو  لگ  نغور  ایلومیق و  اب  طولخم  ردنک   : هنیس شک و  سفن 

دیآ .  یم  رامشب  هیرلا  تبصق  ياهوراد  زا  یکی 
رگید مسق  ره  زا  دراد و  یم  زاب  یتسـس  زا  دنادرگ ،  یم  يوق  ار  هدعم  ردـنک  تسوپ   . دروآ یم  دـنب  ار  غارفتـسا  ردـنک   : اذـغ ياه  مادـنا 

رتدیفم .  شراوگ  رد  تسا و  رت  ناسر  یمرگ  هدعم  يارب  ردنک 
تسا .  رتهب  زیچ  ره  زا  تسس  هدعم  ندروآ  مهب  يارب  ردنک  تسوپ 
دنک .  یم  يریگولج  هدعم  داسف  ییاهتشا و  یب  زا   : یعفد ياه  مادنا 

دروآ .  یم  دنب  ار  دعقم  نادهز و  يزیرنوخ 
دننک .  لخاد  دعقم  رد  هدنزاس و  هلیتف  ردنک  زا  هک  یطرشب   . دراد یم  زاب  ندرک  تیارس  زا  ار  دعقم  دیلپ  ياه  مخز 

تسا .  دیفم  یمغلب  ياه  بت  ياوادم  رد   : اه بت 
 . تسا مس  دنروخب  هکرس  اب  ای  روگنا  بآ  اب  دایز  ردنک  رگا   : رهز

سگرن

ریثأت سگرن  نغور   . تسا هدنهد  وشتسش  هدنیادز و  هدنناکـشخ و   . دشک یم  رب  افرژ  زا  هک  تسا  يا  هدننک  بذج  سگرن  خیب   : تیـصاخ
تسا .  رت  ناوتان  نآ  زا  دراد و  نیمسای  نغور 

دشک .  یم  نوریب  ار  اهراخ  ناکیپ و  دشاب  لسع  اب  کملش و  درآ  اب  رگا  هژیو  هب  سگرن و  خیب 
تسا .  ییوم  مک  يوراد  سگرن  خیب  . دیادز یم  ار  سیپ  کل و  هایس و  ياه  هکل  دشاب  هکرس  هارمه  هک  شخیب  هژیو  هب  سگرن و 

دناکرت .  یم  ار  تخس  سران و  رادیاپان  ياه  لمد   . دننک تسرد  نوجعم  هنادواگ  لسع و  سگرن و  خیب  زا   : شوج مرو و 
دناشن .  یم  ورف  ار  بصع  مرو  سگرن  خیب  دامض 

رد لسع  اب  طولخم  شدرگ   . دهد یم  شوج  مهب  ار  هتسسگ  رت  یتح  دنابسچ و  یم  مهب  مکحم  دناکـشخ و  یم  ار  اه  مخز   : هحرق مخز و 
تسا .  دیفم  یلخاد  ياه  مخز  بصع و  مخز  اه و  یگتخوس 

دنک .  یم  كاپ  مخز  زا  ار  يدیلپ  كرچ و  لسع  هنادواگ و  هارمه  سگرن  هدیئاس 
دنک .  یم  نامرد  ار  لصافم  درد  بصع و  هرگ  بصع و  مرو  سگرن  خیب  دامض   . تسا ناسر  دوس  بصع  هب  سگرن  نغور   : لصافم

دروآ .  یم  درد  هب  ار  مرگ  ياهرس  تسا و  جالع  ار  ییادوس  رت  دردرس  يزغم و  ياه  ندمآ  دنب  شنغور  هژیو  هب  سگرن و   : رس
درب .  یم  نیب  زا  ار  باجح  درس  تخس و  مرو  دنلامب  هنیس  رب  ار  سگرن  نغور   : هنیس

دنک .  یم  غارفتسا  دروخب  سک  ره  ار  شخیب  زپ  بآ  شخیب و   : اذغ ياه  مادنا 
تسا .  دیفم  هناثم  نادهز و  درد  جالع  رد   : یعفد ياه  مادنا 

 . تسا دنمدوس  نادهز  درد  جالع  رد  دنک و  یم  زاب  ار  نادهز  هدمآ  مهب  هناهد  سگرن  نغور 

نیرسن

تسا .  رت  ناوتان  نآ  زا  یلو  دراد  نمسای  نغور  ریثأت  شنغور   . تسا رتمک  نمسای  توق  زا  ربارب و  سگرن  توق  اب  شتوق 
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کشخ  مرگ و   : جازم
تسا .  رترثؤم  هنیمز  نیا  رد  شلگ  تسا و  شخب  تفاطل  هدننک ،  هیقنت  شعاونا  همه   : تیصاخ

تسا .  دیفم  بصع  يدرس  رد  دنیوگ   : لصافم
دردرس دنلامب  یناشیپ  رب  ار  ینابایب  نیرـسن  تسا  نادند  درد  يوراد  درب .  یم  نیب  زا  ار  زوزو  ادص و   . دشک یم  ار  شوگ  لخاد  مرک   : رس

دنک .  یم  زاب  ار  ینیب  خاروس  یگتفرگ  نیرسن  عون  همه   . دبای یم  نیکست 
تسا .  دیفم  ولگ  نیتزول و  سامآ  رد   : هنیس

 . دنک یم  مارآ  ار  هکسکس  غارفتسا و  دنروخب  ار  شا  ینابایب  هژیو  هب  نیرسن و   : اذغ ياه  مادنا 

هتساشن

تسا .  کشخ  درس و   : جازم
دنزپب .  بآ  شربارب  هس  اب  ار  هتساشن  دیاب   . تسا هدننک  مرن  شخب و  ناوت   : تیصاخ

دراد .  یم  رب  ار  ههایس  هکل  دنلام  تسوپ  رب  ار  نارفعز  هتساشن و  : شیارآ
دنک .  یم  بوخ  دروآ و  یم  مهب  ار  مخز   : مخز

دنک .  یم  رود  مشچ  زا  ار  ینالیس  داوم   : مشچ
درب .  یم  نیب  زا  ار  هنیس  یگدروخامرس  هتساشن  پوس  دنک .  یم  مرن  ار  هنیس   : هنیس

 . دنک یم  يریگولج  هرارم  فالتخا  زا  دروآ و  یم  دنب  ار  مکش  سدع  اب  ای  اهنت  هتساشن   : یعفد ياه  مادنا 

رفولین

زا هک  دراد  دیفـس  خیب  هک  تسا  نآ  شنیرتهب   . تسا هایگ  رهم  مکح  شمکح  يدنه  رفولین  خـیب   . تسا یبآ  ملک  رفولین  دـیامرف  سونیلاج 
تسا .  رترثؤم  نآ  مخت  زا  شمخت  رت و  يوق  هایس  خیب 

ییوم مک  يوراد  دـننک  طولخم  تفز  اب  دـیادز و  یم  ار  سیپ  کل و  دـنرب  راک  هب  بآ  اـب  ار  نآ  هایـس  خـیب  هژیو  هب  رفولین و  خـیب  : شیارآ
تسا . 

تسا .  لاحط  سامآ  مرگ و  مرو  يوراد  رفولین  خیب   : شوج مرو و 
تسا .  مخز  يوراد  رفولین  خیب  مخت و   : مخز

دنک .  یم  فیعض  ار  ندب  یلو  دهد  یم  نیکست  ار  ییارفص  مرگ و  دردرس  تسا .  روآ  باوخ   : رس
تسا .  بوخ  درد  هنیس  هفرس و  عفد  يارب  شتبرش   : هنیس

تسا .  لاحط  سامآ  يوراد  ددرگ  دامض  ای  دوش  هدروخ  رفولین  خیب   : اذغ ياه  مادنا 
تسا .  هدور  مخز  نمزم و  لاهسا  جالع  رفولین ،  خیب   : یعفد ياه  مادنا 

هک تسا  يدـح  هب  شریثأـت  تسا .  رت  يوق  رفولین  دوخ  زا  زیچ  ره  رد  رفوـلین  مخت   . درب یم  نیب  زا  ار  هناـثم  درد  دوـش  دامـض  رفوـلین  خـیب 
دروآ .  یم  دنب  ار  ضیح  يزیرنوخ 

دراد .  یم  زاب  ار  نادهز  یگشیمه  ياه  تبوطر  دنروخب  ریش  اب  راب  دنچ  ار  نآ  مخت  درز و  رفولین  خیب  رگا 
دنک .  یم  مرن  ار  مکش  درز  رفولین  تبرش 

 . تسا دنمدوس  رایسب  لعتشم  مرگ و  رایسب  بت  نیکست  يارب  رفولین  تبرش   : اه بت 
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مشچ رازه 

دسر .  یمن  قامس  هب  نآ  یخرس  اما   . تسا قامس  هناد  هیبش  یخرس و  هب  لیام  درز  شا  هناد  دراد و  گربلگ  ادج  ياه  لگ  شیاه  هخاش 
تسین .  دیفم  شلگ  اهنت  تسا و  بوخ  دنروخب  زین  ار  شا  هویم  دیامرف  سونیلاج 

تسا .  کشخ  مرگ و   : جازم
هدنزادگ . هدننکزاب و  تسا و  فیطل  درب و  یم  لیلحت  ار  شوج  مرو و   : تیصاخ

یم نامرد  ار  دـیلپ  ياه  مخز  دروآ و  یم  مهب  ار  گرزب  ياـه  مخز  تسا و  دـیفم  یگتخوس  جـالع  رد  نآ  گرب  دامـض  هحرق :  مخز و 
دنک . 

تسا .  دنمدوس  دنشاپب  هدیدنگ  تسس و  هدرک و  داب  ياه  مخز  رب  دنبوکب و  ار  نآ  هدیکشخ  گرب  رگا 
تسا .  نیرس  درد  ياود  درب و  یم  نیب  زا  ار  باصعا  يرامیب  دنروخب  یپ  ردنا  یپ  زور  لهچ  دوشب و  تبرش  رگا   : لصافم

 . دنار یم  نوریب  ار  ادوس  هرارم  نآ  رمث  دنک .  یم  ضیح  لوب و  راردا   : یعفد ياه  مادنا 

هلیله

تسا .  هدیسران  زا  رت  قاچ  هدیسر و  هک  يدنه  هایس  هلیله  هدیسران ،  درز  تسا  هنوگ  نیدنچ 
تسا .  رت  تشرد  هلیله  ياه  مسق  همه  زا  یلباک  هلیله 

تسا .  رت  کبس  رتزیر و  رت و  کیراب  همه  زا  هک  تسه  مه  ینیچ  هلیله 
تسا .  تخس  هیام و  رپ  نزو و  نیگنس  زبس  هب  لیام  درز   ، رایسب درز  شنیرتهب 

تسا .  رتهب  دنزب  یخرس  هب  شگنر  دنیشن و  ورف  بآ  رد  تسا و  رت  نیگنس  رت و  تشوگ  رپ  هچنآ  ره  یلباک  هلیله 
تسا .  بوخ  دراد  كون  هچنآ  ره  ینیچ  هلیله  زا 

درس و اه  هلیله  همه ي   . تسا درـس  یلباک  هلیله  زا  رتمک  يدنه  هلیله  دنیوگ  یم  تسا .  رت  مرگ  نآ  هایـس  زا  درز  هلیله  دنیوگ  یم   : جازم
دنکشخ . 

تسا .  دیفم  هرارم  يرامیب  رد  شعاونا  همه   : تیصاخ
دنادرگ .  یم  درز  ار  ور  گنر و  هایس  هلیله  : شیارآ

دندیفم .  ماذج  هجلاعم  رد  هلیله  عاونا  همه   : شوج لمد و 
دهد .  یم  ورین  ار  لقع  شوه و  ساوح و  تسا و  دردرس  ياود  یلباک  هلیله   : رس

دنک .  یم  عطق  ار  ینالیس  داوم  دنشکب  مشچ  رد  رگا  تسا و  جلاعم  مسج  ندش  تسس  رد  درز  هلیله   : مشچ
دنک .  یم  نامرد  ار  سرت  زا  یشان  تلع  شپت و  نآ  ندروخ   : هنیس

زا ار  هدعم  یتسـس   ، دننک یم  هدعم  تیوقت  اهنآ  يابرم  هدرورپ  صوصخلا  یلع  شهایـس و  عون  ود  هژیو  هب  ًامومع و  هلیله   : اذغ ياه  مادنا 
هدعم يارب  یبوخ  غاب  درز  هلیله  دنتـسه .  ماعط  مضه  کمک  دنیامن و  یم  کشخ  دننک ،  یم  هیقنت   ، دنهد یم  غابد  ار  هدـعم  دـنربب ،  نیب 

اقـستسا جالع  رد  یلو  دراد .  لابند  هب  ندروخ  مهب  لد  یعون  یلباک  هلیله   . تسا رت  ناوتان  یلباـک  زا  لـمع  نیا  رد  ینیچ  هلیله  اـما   . تسا
تسا .  دنمدوس 

دنروآ .  یم  دنب  ار  مکش  دنشوجب  نوتیز  نغور  اب  يدنه  یلباک و  ياه  هلیله   : یعفد ياه  مادنا 
تسا .  بوخ  یکدنا  مغلب  ارفص و  ندنار  نوریب  يارب  درز  هلیله 
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تسا .  دیفم  ریساوب  جالع  رد  دروآ و  یم  نوریب  ار  ادوس  هایس  هلیله 
تسا .  جنلوق  يوراد  دنیوگ  یم  دنک و  یم  جراخ  ار  مغلب  ادوس و  یلباک  هلیله 

 . تسا دیفم  هنهک  ياه  بت  جالع  رد  یلباک  هلیله   : اه بت 

دنب تفه 

تسا .  رتدنمورین  هدام  زا  نآ  رن  دراد و  هدام  رن و  هک  تسا  طابطب  نامه 
يزیرنوخ زا   . تسا هدنناکـشخ  دـیامن ،  یم  عـنم  ار  داوـم  نالیـس  نوـچ  تسا و  داـیز  نآ  رد  یبآ  تمـسق  اـما  دراد  تیـضوبق   : تیـصاخ

دنک .  یم  يریگولج 
تسا .  دیفم  رایسب  مخز  سامآ  یگچروم و  خرس و  داب  تسوپ و  ریز  تاباهتلا  جالع  رد  نآ  دامض   : شوج مرو و 

تسا .  رثؤم  رایسب  هزات  ياه  مخز  ياوادم  رد   : مخز
دناکشخ .  یم  ار  شوگ  میر  كرچ و  دشک و  یم  ار  شوگ  مرک  شا  هرشفا   : رس

دنک .  یم  يریگولج  ندروآرب  نوخ  زا  شبآ   : هنیس
دروآ و یم  دنب  ار  نادهز  يزیرنوخ   . دروآ یم  زاب  لادتعا  تلاح  هب  ار  هدعم  درب و  یم  نیب  زا  ار  هدعم  باهتلا  شدامـض   : اذغ ياه  مادـنا 

 . دهد یم  افش  ار  هدور  مخز 

وراد شام 

تسا و هزم  دنت  ای  تسا  هدـنریگ  یمک  هزم و  خـلت  هریت و  خرـس  شلگ  تسا .  زبس  ای  یهایـس  هب  لیام  خرـس  کیراب  ياه  هخاش  هایگ  نیا 
تسین .  خلت 

کشخ  مرگ و   : جازم
دراد .  مه  هدننک  لاهسا  ییورین  رثؤم و  رایسب  یلخاد  ياه  مادنا  ندومن  كاپ  رد  هدنیادز ،  هدننک ،  زاب  تیصاخ : 

تسا .  ناتسپ  مرو  جالع  هژیو  هب  دنک و  یم  مرن  ار  تخس  مرو   : شوج مرو و 
دراد .  یم  رب  نایم  زا  ار  هدیدنگ  مخز  دروآ و  یم  مهب  ار  اه  مخز  دوش  دامض  لسع  اب   : هحرق مخز و 

تسا .  رتهب  دشاب  لسع  اب  رگا  باصعا و  يرامیب  يوراد   : لصافم
دنک .  یم  زاب  ار  دبک  ياه  ندمآ  دنب  تسا و  دبک  ياه  يرامیب  يوراد   : اذغ ياه  مادنا 

دنروخب .  یپایپ  زور  تفه  هک  یطرش  هب  تسا  ییادوس  ناقری  لاحط و  جالع 
درب .  یم  نیب  زا  ار  راردا  يرایتخا  یب  دنک .  یم  زاب  ار  نادهز  نادنب  هار   : یعفد ياه  مادنا 

تسا .  هدرگ  درد  جالع   . دزادنا یم  هار  ار  ضیح  لوب و 
دنار .  یم  ار  مغلب  ددرگ  فایش  ریجنا  ای  لسع  اب  وراد  نیا  زا  لاقثم  ود  رگا  دیالاپ .  یم  ار  نادهز  دوشب  هجزرف  لسع  اب  رگا 

 . دنمان یم   ( نوطقروا  ) ار نآ  یضعب  هک  تسا  یمس  رهزداپ  اهرهز : 

وزام

تسا .  دوجوم  نکاما  یضعب  رد  هک  گرزب  رایسب  تسا  یتخرد  رد  رمث  وزام 
دنیوگ .  یم  مه  زبس  يوزام  ار  نآ  هک  خاروس  یب  راد و  هنادند  مجح ،  کچوک  باداش ،  زبس ،  یکی   : تسا عون  ود  وزام 
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تسا .  خاروس  ياراد  کبس و  فاص و  مود  عون 
دزوس یم  یهن  رگخا  رب  تسا و  مک  شتوق  کبس  تسس و  درز و  يوزام  دشاب .  تخس  نزو و  نیگنس   ، لاک هک  تسا  نآ  بوخ  يوزام 

. 
کشخ  درس و   : جازم

دراد .  یکاخ  درس  رهوگ  دراد و  یم  زاب  نایرج  زا  ار  اه  تبوطر  ضبق و  رایسب   : تیصاخ
تسا .  وم  کشم  گنر  وزام  زپ  بآ  بآ و  شیارآ :

درب .  یم  نیب  زا  ار  ابوق  دنلام  یسوریو )  يرامیب  رب (  هکرس  اب   : هحرق مخز و 
دزادگ .  یم  دنشاپ  دئاز  تسس و  تشوگ  رب  ار  وزام  هدیئاس 

ناکدوک ناهد  مخز  نداد  افـش  رد  دـشاب  هکرـس  اب  رگا  هژیو  هب  ناهد و  مخز  يوراد  دـهد .  یمن  هثل  نابز و  هب  ار  هابت  ياـه  تبوطر   : رس
دننیب .  یم  دوس  دنراذگب  هدروخ  مرک  نادند  رب  رگا  تسا و  دنمدوس  رایسب 

زاب دننک  طولخم  اذغ  اب  رگا  تسا و  یگشیمه  لاهسا  هدور و  مخز  جالع  دنروخب  دننک و  لح  بآ  رد  ار  وزام  هدیئاس   : هدننار ياه  مادنا 
تسا دیفم  نمزم  لاهسا  جالع  رد 

يدوخن میرم 

تسا .  رتگرزب  ناحیر و  يربتس  هب  کیدزن و  نیمز  هب  ياهگرب  اب  شیاه  هخاش 
هایگ نیا  خیب   . دنا هزم  خلت  تسا و  هیبش  طولب  گرب  هب  شزیر  ياهگرب  اریز  دـنیوگ .  یم  ینیمز  طولب  ار  هایگ  نیا  ناینانوی  زبس و  شگنر 

دوش .  هدیچ  دش  ادیپ  نآ  رد  مخت  هک  نیمه  دیاب   . دنز یم  یناوغرا  گنر  هب 
کشخ  مرگ و   : جازم

تسا .  ناسر  یمرگ  شخب و  تفاطل  هدننک ،  هکت  هدننکزاب ،   : تیصاخ
دیامن .  یم  كاپ  ار  نمزم  ياه  مخز  لسع  هارمه   : هحرق مخز و 

رتدیفم ددرگ  رت  هنهک  ات  دروآ و  یم  لاح  رس  ار  یگدیجنرت  نآ  تبرش  دیفم و  هچیهام  یگتـسسگ  رد  دنروخب  ار  زپ  بآ  ای  زبس   : لصافم
تسا . 

ای دـنناشوجب  نوتیز  نغور  رد  ار  وراد  نیا   . دـنرب یم  راک  هب  مشچ  مخز  ياوادـم  يارب  دنناکـشخ و  یم  دـنزاس و  یم  نآ  زا  بح   : مشچ
دیامن .  یم  نامرد  ار  مشچ  یگشیمه  يزیر  بآ  دنشکب  مشچ  رد  ار  شدرگ  دنیاسب و 

دنک .  یم  هراچ  ار  نمزم  هفرس   : هنیس
تسا .  وراد  نیرتهب  مضه  ءوس  عفر  يارب  نآ  تبرش   . تسا ییادوس  ناقری  يوراد   . دنک یم  رغال  ار  لاحط  یتفلک   : اذغ ياه  مادنا 

تسا .  رترثؤم  دشاب  رت  هنهک  ات  دیامن و  یم  جالع  هلحرم  نیلوا  رد  ار  اقستسا 
دهد .  یم  شزیر  ار  ضیح  لوب و   : یعفد ياه  مادنا 

 . تسا یمس  تارشح  رهزداپ  شدامض   : اهرهز

شوگنزرم

تسا .  کشخ  مرگ و   : جازم
جازم .  دنت  تسا و  لهسم  دهد و  یم  یمرگ  شوگنزرم  نغور   . هدنزادگ نکزاب و  فیطل ،   : تیصاخ
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تماجح غیت  شرب  زا  هک  ییاه  يدـیپس  دـنلام  یم  تسوپ  رب  تماـجح  زا  دـعب  دـنزیر و  یم  تماـجح  رازبا  رد  ار  شوگنزرم  بآ  : شیارآ
دور .  یم  نیب  زا  هدمآ  دوجوب 

هب دراد و  یم  رب  ار  ینوخ  گنر  زبس  ياه  هکل  ینوخ و  هایس  ياه  هکل  دنلامب  تسوپ  رب  دننک و  طولخم  لسع  اب  ار  شوگنزرم  هدیکـشخ 
تسا .  دیفم  رایسب  مشچ  ریز  ینوخ  ياه  هکل  ندودز  يارب  هژیو 

تسا .  دیفم  دنلامب  یمغلب  مرو  رب   : شوج مرو و 
لـسع اب   . دهد یم  نیکـست  ار  نار  خیب  تشپ و  درد   . دنک یم  جالع  ار  لصافم  شچیپ  تسا و  دیفم  لگ  نغور  موم و  مهرم  رد   : لصافم

تسا . یگتسخ  جالع 
دنک .  یم  اوادم  دشاب  نآ  ریغ  هچ  دنک و  یم  جک  بقع  يوس  هب  ار  ندرگ  هک  یجلف  نآ  هچ  ار  جلف  شوگنزرم  نغور 

تسا .  شوگنزرم  اب  شا  هراچ  مکارتم ،  داب  تبوطر  ییادوس ،  ای  يداع  دردرس  دنک ،  یم  زاب  ار  زغم  نادنب  هار   : رس
زا ار  شوگ  دنلامب  شوگ  رد  دـننک و  هتـشغآ  نآ  نغور  هب  ار  هلیتف  دریگ .  یم  مارآ  شوگ  درد  دـنناکچب  شوگ  رد  ار  نآ  زا  ییاه  هرطق 

دناهر .  یم  یگتفرگ 
تسا .  دنمدوس  اقستسا  جالع  رد  شوگنزرم  زپ  بآ   : اذغ ياه  مادنا 

رد تسا و  شخب  یمرن  شخب و  یمرگ  شنغور  تـسا .  هدور  درد  شچیپ و  راردا و  يراـیتخا  یب  يوراد  نآ  زپ  بآ   : یعفد ياـه  مادـنا 
تسا .  دیفم  تسا  ندش  هنقح  هار  رد  هک  نادهز  هناهد  ندمآ  مهب 

تسا مدژک  شین  رهزداپ  دشاب  هکرس  اب   : اهرهز

ریسوم

دنام .  یم  هشفنب  هب  شلگ  تسا و  هرت  گرب  هیبش  شگرب  هیبش و  سگرن  زایپ  هب  هک  یندروخ  کچوک و  تسا  يزایپ 
اب  . دنادرگ یم  ربز  ار  نابز  ناهد و   . درب یم  نیب  زا  ار  مخز  رثا  تسا .  دیفم  دننیـشنب  باتفآ  رد  دنلامب و  هرهچ  هایـس  اه ي  هکل  رب  : شیارآ

تسا .  دیفم  يرش  ياه  مخز  جالع  يارب  نیبجنکس  اب  دنلامب و  لیگز  رب  غرم  مخت  هدرز 
هب لصافم  درد  سرقن و  رد  ار  دامض  نیمه  تسا و  راگزاس  اه  هچیهام  طسو  یبرچ  يارب  دشاب  هکرس  اب  هک  ریسوم  دامـض   : هحرق مخز و 

دنرب .  یم  راک 
تواق اـب  ار  ریـسوم  روظنم  نیدـب  یهاـگ  تسا و  بوخ  شوگ  نخاـن و  ياـه  كرت  بصع ،  شچیپ  رد  دـننک  دامـض  ار  ریـسوم  اـهنت  رگ 
هفاضا نآ  هب  ار  هکرـس  رگا  تسا و   ( هفرط  ) جلاعم غرم  مخت  هدرز  اب  دوخ و  هب  دوخ  ریـسوم   : مشچ دـنلام . یم  رـس  رب  دـننک و  یم  طولخم 

تسا .  بوخ  مشچ  ياه  هشوگ  رد  یمرو  ره  ياوادم  يارب  درب و  یم  نیب  زا  ار   ( برغ  ) دننک
ياوادم رد   . دهد یم  نیکست  ار  هدعم  درد  دشاب  لسع  اب  هک  نآ  دامـض  تسا و  راگزاس  هدعم  اب  نیریـش  خرـس و  ریـسوم   : اذغ ياه  مادنا 

دوش .  یم  رتشیب  ماعط  ییاذغ  هوق  ریسوم  اب   . دیامن یم  مضه  ار  اذغ   . تسا رتهب  خلت  ریسوم  هدعم  درد 
 . تسا زیگنا  توهش   : یعفد ياه  مادنا 

هنادواگ

دراد .  تسود  ار  نآ  واگ  هک  سدع  یگرزب  هب  تسا  يا  هناد  دنیوگ 
کشخ  مرگ و   : جازم

دراد .  دب  طلخ  تسا .  هدنیادز  هدننک و  زاب   : تیصاخ
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تسا . بوخ  مخز  رثا  کم و  کک و  سیپ و  کل و  ندرب  نیب  زا  يارب  نآ  لولحم   : شیارآ
دنک .  یم  فرط  رب  ار  يرغال  دنروخب  دننک و  تسرد  نآ  زا  ییودرگ  ياه  هلولگ  دنزاس و  تواق  ار  نآ   . دنک یم  ابیز  ار  گنر 

تسا .  يرش  ياه  شوج  يوراد   . دنک یم  بوخ  ار  كرت  درب و  یم  نیب  زا  ار  شراخ  دنشاپب  امرس  زا  یشان  ياه  كرت  رب  ار  شزپ  بآ 
دنک . یم  مرن  ار  ناتسپ  ياه  هدش  تخس  هژیو  هب  اه و  یتخس  همه   : شوج مرو و 

تسا .  دیفم  یلچک )   ) هفعس رد  دنک و  یم  كاپ  ار  اه  مخز  دشاب  لسع  هارمه   : هحرق مخز و 
دیامن .  یم  هراچ  ار  ظیلغ  ندروآرب  نوخ  ناتسپ ،  یتخس  ندرک  مرن  رب  هوالع   : هنیس

تسا .  لهسم  دروآ و  یم  يراردا  نوخ  هک  دهد  یم  راردا  يا  هزادنا  هب  شندروخ  دایز   : یعفد ياه  مادنا 
دهد .  یم  نیکست  ار  هدور  چیپ   . تسا دیفم  لوب  رسع  رد  دنزیر  هنهک  روگنا  بآ  هکرس و  رد  رگا 

 . تسا راه  گس  هدیزگ  رام و  شین  رهزداپ  دوش  دامض  هنهک  روگنا  بآ  اب   : اهرهز

یناموت دص  لگ 

رد هک  دنمان  یم   ( یسیعلع  ) ار نآ  یـضعب  تسا و   ( ناتـشگنا ياراد  عباصالاوذ ـ  اهاج (  یـضعب  رد  هایگ  نیا  مسا   : دیوگ سودیروقـسید 
تسا .  هدمآ  وب  نیریش  ینعم  هب  یبرع 

تسا .  دیفم  یتسوپ  يرامیب  رد  دنروخب  قیقر  بالسع  اب  ار  هبح  هدزناپ  نزو  هب  رس : 
درب .  یم  نیب  زا  ار  هدعم  شزوس  شندروخ  اذغ :  ياه  مادنا 

نوخ يایاقب  دنروخب  ار  نآ  زا  خـلت  ماداب  کی  هزادـنا ي  هب  دـنا  هدـشن  كاپ  نامیاز  زا  دـعب  نوخ  زا  زونه  هک  ینانز  هدـننار :  ياه  مادـنا 
دنوش .  یم  كاپ  دیآ و  یم  نوریب 

 . دیامن یم  فرط  رب  ار  گنس  دنشونب  دنزاس و  تبرش  ای  دنناروخب  كدوک  هب  هایگ  نیا  زا  رگا  دوش ،  یم  ادیپ  هزات  كدوک  رد  هک  گنس 

مدنگ لگ 

تسا .  زگ  نابز  يدرز و  هب  لیام  کچوک  کیراب و  شرتهب 
کشخ  مرگ و   : جازم

رازآ .  یب  هدنناکشخ  نیریش ،  یمک  دنت ،  هدنریگ و  هدنیادز ،   : تیصاخ
دروآ .  یم  مه  درگ  ار  تشوگ  دنزپب  اه  تشوگ  هراپ  اب  رگا  ار  هایگ  نیا  دنیوگ 

جالع و ار  اهروصان  دـنزیرب  مهرم  رد  ار  شا  هدیکـشخ  دراذـگ . یم  هربک  ار  هنهک  مخز  دـنک ،  یم  هیقنت  ار  رت  ياـه  مخز   : هحرق مخز و 
دوش .  یم  بوخ  دندنبب  دننک و  نویروطنق  زا  رپ  ار  روصان  دنک .  یم  نامرد  ار  دب  ياه  مخز  دوگ و  ياه  مخز 

تسا .  هچیهام  میر  كرچ و  هچیهام و  یگتسسگ  جالع   : لصافم
دروآ نوریب  نوخ  رگا  تسا  بوخ  رایـسب  هنقح  يارب  شدرآ  هدیبوک   . تسا بصع  درد  باصعا و  يرامیب  يوراد  دننک  هنقح  ار  نآ  درآ 

تسا .  دنمدوس  زاب  دوش  هنقح  هیام  دنزیمایب و  بآ  اب  ار  شرتسکاخ  رگا  تسا .  رامیب  عفن  هب  زاب 
دیادز .  یم  دشاب  مخز  ندش  بوخ  زا  یشان  هک  ار  مشچ  يدیپس  دشاب  لسع  اب  هک  کیراب  کچوک و  عون  هرشفا   : مشچ

تسا .  دیفم  ندروآرب  نوخ  رد  تسا  هدنریگ  نوچ   : هنیس
تسا .  ندیشک  سفن  راوشد  يوراد  شکیراب  ربتس و  عون  ود  ره 

دیامن .  یم  مرن  ار  تفس  لاحط  دنک و  زاب  ار  دبک  ياه  هدمآ  دنب   : اذغ ياه  مادنا 
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 ، دهد یم  نیکـست  ار  هدور  چیپ  درد و  نآ  زا  مهرد  ود  ندروخ  تسا .  مرک  دـض  دـهد ،  یم  شزیر  ار  ضیح  لوب و   : هدـننار ياه  مادـنا 
تسا .  جنلوق  جالع  دنک و  یم  اود  ار  نادهز  درد 

دنعلبب دـنوجب و  نادـند  هب  ار  نآ  کـچوک  ياـه  هچراـپ  رگا  دزیر و  یم  نوریب  ار  هتخپاـن  بادرز  مغلب و  شکچوک  عون  زپ  بآ  ندروخ 
تسا .  رترثؤم  هنیمز  نیا  رد  دنروخب  ارنآ  درآ  رگا   . دهد یم  ینوخ  لاهسا 

 . دنیب یم  دوس  رایسب  دروخب  نآ  زا  رگا  راد  بت   : اه بت 

خرس لگ 

داوم رد  تلع  نیمه  هب  دراد و  مه  ینیریـش  یمک  تسا و  هدننک  عمج  خلت و  هدـنریگ و  هزم و  دـنت   . یکاخ یبآ و  رهوگ  زا  تسا  یبیکرت 
یم ماکز  ببـس  هک  دـتفا  یم  قافتا  اسب  .و  تسا دـنمدوس  شـضبق  هک  تسه  یتفاطل  لگ  رد   ( ساکعنا  ) تسه ییامرگ  راسکنا  لـگ  یبآ 

تـسا تلع  نیدب  دـبای .  یم  شهاک  نآ  یخلت  دوش  کشخ  هک  یتقو  تسا و  هارمه  یخلت  اب  تسا  باداش  توارط و  اب  هک  یتقو  اب   . دوش
تسا .  روآ  لاهسا  باداش  لگ  زا  يرادقم  ندروخ  هک 

تسا .  کشخ   : جازم
ار ارفـص  شبنج   . تسا هدنیادز  هدننکزاب و   . تسا یگدنریگ  زارتشیب  شندیناکـشخ  دراد  یگدنریگ  زا  رتشیب  یگزم  خلت  نوچ   : تیـصاخ

تسا .  رت  ضبق  شیازجا  ریاس  زا  تسه  لگ  طسو  رد  هک  يزرپ  تسا و  رت  يوق  یگدنریگ  رد  شمخت  دزاس . یم  یثنخ 
هب تسا و  رتدرـس  رت و  ضبق  هدیکـشخ  لگ   . دشاب یمن  نتفر  لیلحت  عنام  شتیـضوبق  دهد و  تیوقت  ار  ینورد  ياه  مادنا  لگ  ءازجا  همه 

دشک .  یم  نوریب  ار  اه  ناکیپ  راخ و  هک  تسا  نآ  رد  یتوق  یناسک  هدیقع 
تسا لیام  يدیفس  هب  هچنآ   ) ار نآ  ياه  هدئاز  هک  یطرش  هب  دنریگ  یم  هخاش  زا  هدش  عطق  لگ  زا  هک  تسا  يا  هرشفا  لگ  هرـشفا  نیرتهب 

دننک .  ادج  (
دنرب .  راکب  دننک و  کشخ  هیاس  رد  ار  لگ  دیاب  لگ  يابرم  يارب 

یم نک  هشیر  ار  اه  لیگز  لگ  هدیئاس  هک  دننآرب  یهورگ  درب . یم  نیب  زاار  قرع  دب  يوب  دنیوش  لگ  هب  ار  دوخ  هبامرگ  رد  رگا   : شیارآ
دنک . 

تـشوگ دوگ  ياه  مخز  رد   . دنک یم  يریگولج  اه  مخ  چیپ و  اهنار و  نایم  زادـنا  تسوپ  ياه  مخز  زا  هژیو  هب  اه  مخز  زا   : هحرق مخز و 
دشک .  یم  نوریب  ار  راخ  دنشاپ  مخز  رب  ار  نآ  هدیئاس  دروآ .  یم  رب 

دهد .  یم  نیکست  ار  دردرس  مه  بالگ   . دنک یم  نامرد  ار  دردرس  شباداش   : رس
ار هثل  لـگ  زپ  بآ  لـگ و  مخت   . دوش یم  روآ  هسطع  تسا  مرگ  شزغم  هک  یـسک  ره  يارب  لـگ   . دروآ یم  هسطع  لـگ  نغور  ندرک  وـب 

دهد .  یم  نیکست  ار  شوگ  درد   . دنک یم  مکحم 
دناشن .  یم  ورف  ار  اه  کلپ  مرو  دنشکب  مشچ  رد  ار  هدیکشخ  لگ  زپ  بآ  دشاب .  امرگ  زا  هک  دنک  یم  نامرد  ار  يدرد  مشچ   : مشچ

تسا .  بوخ  دمر  ياوادم  رد  دنزاس  رود  لگ  زا  ار  دیفس  ياه  هدئاز  رگا   . دندیفم مشچ  يارب  لگ  هرشفا  نغور و 
تسا .  ندروآرب  نوخ  جالع  گربساک  هخاش و  لگ و  هرشفا   . دیآ یم  لاح  رس  دنهد  بالگ  ار  هدرک  شغ 

مـضه کمک  دنک و  یم  هدعم  تیوقت   ( نیبگنا لگ   ) دشاب لسع  اب  هک  لگ  يابرم  تسا .  بوخ  دبک  هدعم و  يارب  لگ   : اذـغ ياه  مادـنا 
تسا . 

دننیچ .  یم  رب  ار  هدعم  دب  ياه  تبوطر  لگ  هرشفا  لگ و 
رد یتسس  هک  یناسک  يارب  لگ  تبرش   . دراد ار  هدیاف  نیمه  دنلامب  هدعم  رب  ار  لگ  رگا  یتح  دناشن و  یم  ورف  ار  هدعم  باهتلا  لگ  نغور 
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تسا .  دیفم  دننک  یم  سح  هدعم 
زا دشاب  امرگ  زا  هک  ار  نادهز  درد  هدیکشخ  لگ  زپ  بآ  ای  لگ  بآ  درب  یم  نیب  زا  ار  درد  دنلامب  دعقم  ربرپ  هلیسوب ي   : یعفد ياه  مادنا 

هدور مخز  ياوادـم  رد  زین  شتبرـش  دـیامن .  یم  جالع  ار  اه  هدور  مخز  نآ  هنقح   . دـنک یم  ناـمرد  ار  میقتـسم  هدور  درد  درب و  یم  نیب 
تسا .  دیفم 

دنک .  یم  عطق  ار  توهش  لگ  رتسب  رب  باوخ 
 . تسا لهسم  لگ  نغور  تسین .  لهسم  شا  هدش  کشخ 

دصاق لگ 

تسا .  رادکرک  یهایس و  هب  لیام  اما  وهاک  کیراب  گرب  نوچ  شگرب 
تسا .  ناوتان  یبآ و  شدیفس  يوق و  شدرز 

کشخ  مرگ و   : جازم
تسا .  رتدنمورین  شکشخ  لگ  تسا و  نکزاب  هدنیادز و   : تیصاخ

دروآ .  یم  مهب  ار  مخز  دشاب  لگ  نغور  مهرم و  اب  هک  شبآ  ای  شدوخ   : مرو
تسا .  باصعا  يرامیب  جالع  دشاب  هکرس  اب  رگا  سرقن و  جالع  دوش  دامض  شیاهگر  اب  شگرب   : لصافم

دهد .  یم  افش  ار  ناهد  ياه  مخز  دنلامب  ناهد  لخاد  هب  دشاب و  طولخم  لسع  اب  دنک ،  یم  هیقنت  ار  رس  دنشک  ینیب  هب  ار  شا  هرشفا   : رس
تسا .  مشچ  تاقبط  ندش  تفلک  نامرد  دنک و  یم  كاپ  هدنامزاب  ياه  هکل  زا  ار  مشچ  نآ  کشخ   : مشچ
تسا .  زرپس  جالع  دننک  دامض  ای  دنروخب  ار  شا  هدرورپ  هکرس  رد  دنک ،  یم  هیقنت  ار  دبک   : اذغ ياه  مادنا 

بآ رد  ای  دنرادرب  هک  یطرـش  هب  تسا  دیفم  نادهز  تخـس  مرو  جالع  رد   . تسا دیفم  رایـسب  ضیح  نداد  شزیر  رد   : هدـننار ياه  مادـنا 
ار دعقم  فارطا  ياه  كرت  لگ  نغور  موم و  مهرم  اب  تسا .  رتهب  ییوراد  ره  زا  تسا و  دننام  یب  ضیح  نداد  شزیر  رد  دننیشنب و  شزپ 

 . دنک یم  بوخ 

اندنگ

ینابایب  یطبن 3 ـ  یماش 2 ـ  1 ـ   : دراد عون  هس 
تسا .  يرش  ياهشوج  لیگز و  يوراد  قامس  اب  یماش  ياندنگ   : جازم

هکرـس اب  ار  یطبن  ياندـنگ   . تسا ناتـسپ  مخز  يوراد  ینابایب  ياندـنگ   . تسا دـیلپ  مخز  جالع  کمن  اـب  یماـش  ياندـنگ   : هحرق مخز و 
دناکرت .  یم  ار  لمد  دننک  دامض 

دروآ یم  نوریب  دشک و  یم  ار  نادند  مرک  دیایب  ناهد  رد  نآ  دود  دننازوسب و  نارطق  اب  ار  اندمگ  مخت   . دروآ یم  دـنب  ار  غامد  نوخ   : رس
. 

دهد یم  نیکست  ار  شوگ  درد  هنهک  روگنا  بآ  هکرس  لگ و  نغور  اب  شرتسکاخ  دروآ .  یم  ناشیرپ  ياه  باوخ  دردرـس و  شندروخ 
. 

ردنک اب  طولخم  یطبن  ياندنگ  بآ   . تسا دب  رایـسب  نادند  هثل و  يارب  یماش  هژیو  هب  و   . دیامن یم  درز  ار  اه  نادند  هابت و  ار  نادند  هثل و 
درب .  یم  نیب  زا  ار  شوگ  زوزو  ادص و  درد و  دنناکچب  شوگ  رد  ار  لگ  نغور  ای  ریش  و 

تسا .  مشچ  مت  ببس   : مشچ
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رتهب هچ  دشاب  لسع  اب  یطبن  ياندنگ  رگا  هژیو  هب   . هدمآ دوجوب  ظیلغ  هدام  زا  هک  تسا  یتیـشنرب  يوراد  وج  هرـشفا  اب  اندـنگ   : شک سفن 
یم دـننک و  یم  طولخم  ار  سآ  مخت  اندـنگ و  مخت  ندروآرب  نوخ  يارب   . تسا دـیفم  شـش  ياه  مرو  ندـیناسر  شـش و  مرو  جالع  رد  .

دنروخ . 
تسا .  دیفم  هیر  یگتفرگ  يارب  اندنگ  ندروخ  ماخ 

اندنگ عاونا  همه   . تسا رت  هدنزگ  رتدنت و  رت و  خلت  اریز  تسا .  رتدب  ینتـشاک  ياندنگ  زا  دب و  هدعم  يارب  يرب  ياندنگ   : اذـغ ياه  مادـنا 
تسا .  مضه  رید  اندنگ  عون  همه   . دبای شهاک  شداب  ات  دنزپب  راب  ود  دیاب  تسازداب و 

 . دـنناسر یم  نایز  یمخز  هیلک  هناثم و  هب   . دـهد یم  شزیر  ار  ضیح  لوب و  یناـبایب  یطبن و  هژیو  هب  ًاـمومع و  اندـنگ   : یعفد ياـه  مادـنا 
نغور رد  هک  یطرـش  هب  تسین  ریثأت  یب  هراب  نیا  رد  مه  شمخت  تسا .  زیگنا  توهـش   . تسا ریـساوب  يوراد  نآ  هتخپ  دامـض  اـی  ندروخ 

رد  سآ  مخت  اب  ار  اندنگ  مخت   . دنزپب
دیفم نادهز  یتخـس  نادهز و  هناهد  ندمآ  مهب  يارب  دننیـشنب  شگرب  زپ  بآ  رد   . تسا دعقم  يزیرنوخ  ریحز و  يوراد  دنناشوجب  نغور 

تسا . 
ار نوخ  دـننادرگ  کشخ  ار  شا  هرـشفا   . تسا دـیفم  جـنلوق  يارب  دـنیامن  پوس  دـجنک  ای  ماداب  نغور  هریجاک و  نغور  اب  ار  اندـنگ  خـیب 

دهد .  یم  لاهسا 
دهد .  یم  شزیر  ار  ضیح  لوب و  رتشیب  اهاندنگ  رگید  زا  ینابایب  ياندنگ 

 . تسا یمس  تارشح  رهزداپ  بآ  لسع  هارمه  شا  هرشفا   : اهرهز

اریتک نوگ 

دایز و ياهگرب   . دوش یمن  ادـج  نیمز  زا  داـیز  دراد و  هاـتوک  دـنمورین و  ياـه  هخاـش  هک  ربز  نهپ و  تسا  یخیب   : دـیوگ سودیروقـسید 
دنروآ .  یم  تسدب  نآ  زا  ار  اریتک  دراد و  الاب  هب  ور  تخس و  گنر و  دیفس  ياهراخ 

تسا .  دنمدوس  هنیس  يربز  ندرب  نیب  زا  هفرس و  نیکست  رد  دنراذگب  نابز  ریز  دوش و  نوجعم  لسع  اب  اریتک   : هنیس
شزوس هدرگ و  درد  نامرد  دننک  طولخم  يرولب  جاز  یمک  اب  ای  دنـشاب  هداد  وشتـسش  هک  نزوگ  خاش  هتخوس  اب  اریتک   : یعفد ياه  مادـنا 

 . تسا هناثم 

لیف شوگ 

تسا .  هیبش  نانشا  هب  يا  هزادنا  ات  هک  تسا  یهایگ 
کشخ  مرگ و   : جازم

تسا .  وا  رد  یگدننکزاب  یمک  دراد و  یگدنریگ  يروش و   : تیصاخ
دیفم  دننک  هرغرغ  دنزیرب و  ریش  رد  ار  نآ  کمن  ای  لیف  شوگ   : هنیس سفن و 

تسا . 
ار لوب   . دشخبب يرغال  هک  دشابن  دایز  دیاب  دهد و  یم  لاهـسا  ار  درز  بآ  شا  هرـشفا  مخت و  صوصخب  لیف و  شوگ   : هدـننار ياه  مادـنا 

 . تسا میالم  یکبآ  داوم  ارفص و  لاهسا  رد   . دروآ یم  دوجو  هب  تشپ  بآ  دهد . یم  شزیر 

بلعث
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تسا رتزارد  رتکیراب و  نآ  زا  دنام و  یم  کچوک  نوتیز  گرب  هب  گنر و  زبس  هدرتسگ و  نیمز  رب  هایگ  نیا  گرب   : دیوگ سودیروقسید 
. 

رت  مرگ و   : جازم
تسا .  یسنج  هزیرغ  کمک  زیگنا و  توهش  دیفم ،  رایسب  جلف  جالع  رد  بقع و  يوس  هب  یگدیشک  ندیجنرت و  جالع  رد   : لصافم

 . دیاشگ یم  ار  ینوفع  هتسب  مخز  شدامض   : هدننار ياه  مادنا 

هرخاف

تسا و دوجوم  دـننام  هناد  هاش  زیر  ياه  هناد  نآ  ناـیم  رد  هیبش و  خـلت  يولاـبلآ  هب  هک  دراد  يا  هناد  دـنام و  یم  دوخن  هب  هک  تسا  يرمث 
دراد .  رارق  اه  هخاش  نییاپ  تمسق  رد  رمث 

کشخ  مرگ و   : جازم
تسا .  ضبق  هدنرب و  لیلحت   : تیصاخ

تسا .  دیفم  يدرس  زا  یشان  مضه  ءوس  رد  جالع و  ار  درس  دبک  هدعم و   : اذغ ياه  مادنا 
 . تسا مکش  هدنروآدنب  دیفم و  درس  لاهسا  جالع  رد   : هدننار ياه  مادنا 

ایناواف

هدام يایناواف  خـیب  تسا .  هدـنریگ  شا  هزم  تشگنا و  يربتـس  هب  دیفـس و  رن  يایناواف  خـیب  دراد .  هدام  رن و  هک  تسا  بیلـصلا  دوع  ایناواف 
تسا .  دایز  شیاه  هخاش  دراد و  رایسب  ياه  هشیر 

تسین .  مرگ  رایسب   : جازم
هدنیادز هدننک و  هکت  هدننکزاب ،  هدنزادگ ،  هدنریگ ،  هدنناکشخ ،   : تیصاخ

تسا . 
درب .  یم  تسوپ  زا  ار  هایس  ياه  هکل   : شیارآ

تسا .  سرقن  يوراد   : لصافم
ددرگ .  یم  زاب  عرص  دننک  زاب  رگا  دوش و  یمن  عرص  راچد  دندنبب  عورصم  رب  ار  نآ  رگا  تسا و  عرص  جالع   : رس

هدعم درد  دشخب ،  یم  ناوت  ار  هدعم  شمخت  تسا ،  ضبق  دنروخب  یسگ )  یصفع ـ   ) یجوزام ياهتبرش  اب  ار  ایناواف  رگا   : اذغ ياه  مادنا 
تسا .  دیفم  دبک  ياه  یندمآ  دنب  ندرک  زاب  ناقری و  جالع  رد  نآ  خیب  درب .  یم  نیب  زا  ار  هدعم  شزوس  دهد و  یم  نیکست  ار 

دهد .  یم  شزیر  ار  لوب  دزادنا ،  یم  هار  ار  ضیح   : هدننار ياه  مادنا 
دنک .  یم  عطق  ار  يزیرنوخ  دوش  هدروخ  هنهک  روگنا  بآ  اب  شمخت  زا  هناد  هدزاود  رگا 

ددرگ .  یم  كاپ  مزال  ياه  ینتخیر  نوریب  زا  دروخب  ار  ایناواف  خیب  زا  ماداب  کی  هدیئاز  هزات  نز  رگا 
دنک .  یم  فرط  رب  ار  نادبآ  هدرگ و  درد  ماداب  کی  هزادنا ي  هب  شخیب  ندروخ 
 . دهد یم  شزیر  ار  لوب  دروآ و  یم  دنب  ار  مکش  هنهک  روگنا  بآ  اب  شزپ  بآ 

زارد لفلف 

هزم هب  يدنت  رد  شا  هزم  كانبسچ و  تخـس و  تسا .  رتزیر  یلو  هدنکارپ  کشمدیب  لگ  لکـش  مه  ناتـشگنا و  هیبش  کچوک  کیراب و 
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تسا .  کیدزن  لفلف 
تسا .  رت  بوطرم  لفلف  زا  ور  نیا  زا  تسا و  لفلف  رمث  نیلوا  لفلفراد 

دشاب .  هدنام  هدروخن  تسد  هک  تسا  نآ  شنیرتهب 
کشخ  مرگ و   : جازم

درب .  یم  نیب  زا  ار  درس  ياهیرامیب  تسا و  هدنزادگ   : تیصاخ
دنک .  یم  فرط  رب  ار  مشچ  یگریت  زب  نایرب  دبک  بآ  اب   : مشچ

دنادرگ .  یم  يوق  ار  هدعم  دهد و  یم  تکرح  ار  ماعط  تسا ،  مضاه   : اذغ ياه  مادنا 
 . تسا لیفجنز  ربارب  نتخیگنارب  توهش  رد   : یعفد ياه  مادنا 

ربونص

تسا .  روهشم  شتخرد 
تسا .  رت  ناوتان  دنیوگ  یم  یفوف  ار  نآ  هک  يربونص  فایلا  يوق و  رایسب  گرزب  ربونص  فایلا   : جازم

تسا .  گنلکالآ  دننامه  یگدنرب  رد  تسا  ربونص  رد  هک  یمرک  دراد .  تیضوبق  رایسب  شفایلا   : تیصاخ
یم هک  تسا  هدنریگ  يا  هزادنا  هب  شفایلا   . تسا دیفم  یگتخوس  زا  یـشان  مخز  جالع  رد  دهد .  یم  دوبهب  ار  مخز  شفایلا   : هحرق مخز و 

رب ار  شگرب  هدییاس   . تسا دیفم  دنشاپب  مرگ  بآ  هتخوس  رب  ار  شدرگ  دنیاسب و  ار  شفایلا   . دبای افـش  شدامـض  زا  نتخادنا  تسوپ  دناوت 
دنابسچ .  یم  مهب  ار  مخز  دنراذگب  مخز 

 . تسا رترثؤم  فایلا  زا  هنیمز  نیا  رد  تسا  رت  كانمن  هک  شگرب  تسا و  مخز  هدنروآ  مهب  دیفم و  ندروخ  هبرض  ياج  جالع  رد  شفایلا 
دروآ . یم  نوریب  مغلب  رایسب  دننادرگب  ناهد  رد  ار  ربونص  تسوپ  زپ  بآ  : رس

دننادرگب ناهد  رد  ار  هکرس  ربونص و  فایلا  زپ  بآ   . دبای یم  نیکست  نادند  درد  دننادرگب  ناهدرد  هکرـس  اب  ار  شفایلا  هدیـشوج  بآرد 
دنک .  یم  ریزارس  رایسب  ياه  مغلب 

دنک .  یم  نامرد  ار  مشچ  هشوگ  هروخ  يریگولج و  هژم  شزیر  زا  ربونص  دود   : مشچ
تسا .  هنهک  هفرس  يوراد  شا  هناد   : هنیس

دنک .  یم  نامرد  ار  دبک  درد  ربونص  گرب  تسوپ و  ندروخ   : اذغ ياه  مادنا 
دوش هدروخ  روگنا  هایـس  هنهک  روگنا  بآ  هارمه  ربنچ  رایخ  مخت  اـب  ربونـص  مخت  دروآ .  یم  دـنب  ار  مکـش  شا  هناد   : هدـننار ياـه  مادـنا 

 . دروآ یم  دنب  ار  مکش  ربونص  فایلا   . تسا نادبآ  هدرگ و  مخز  جالع  دهد و  یم  لوب  شزیر 

هقشع

تسا .  هدنریگ  دنت و  شا  هنوگ  هس  ره  تسه و  خرس  دیفس و  هایس و  ياه  گنر  هب 
دراد .  یمرگ  هب  شیارگ   : جازم

تسین .  راگزاس  بصع  اب   : تیصاخ
درتس .  یم  ار  وم  تسا و  شک  شپش  دوارت  یم  نآ  زا  هک  یبآ   : شیارآ

دراد .  یم  زاب  ار  دیلپ  مخز  تیارس  تسا ،  یبوخ  جالع  مخز  يارب   : هحرق مخز و 
تسا .  دیفم  رایسب  دنراذگ  یم  یگتخوس  رب  دنزاس و  یم  مهرم  لگ  نغور  موم و  هقشع و  زا 
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تسا .  روآ  نایز  بصع  يارب   : لصافم
دور .  یم  نیب  زا  نمزم  دردرس  دنشکب  ینیب  هب  دننک و  طولخم  لسع  نورطن و  نوتیز ،  نغور  اب  ار  نآ  هرشفا   : رس

تسا .  لاحط  عفن  هب  دنراذگب  دامض  هکرس  اب  ار  زبس  هقشع   : اذغ ياه  مادنا 
جالع دنهد  ماجنا  ار  راک  نیا  رابود  زور  رد  دنروخب و  هنهک  روگنا  بآ  اب  ار  هقشع  گنر  دیفـس  لگ  زا  تشگنا  هس  اب   : هدننار ياه  مادنا 

تسا .  هدور  یگدروخ  چیپ  ای  یگتفرگ 
دزادنا .  یم  هار  ار  ضیح  نوخ  شیاه  هفوکش  زبس و  هقشع  دامض 

تسا .  يرادراب  عنام  دنشکرب  دننک و  دود  هقشع  یمک  ضیح  زا  دعب 
دزیر . یم  نوریب  ار  ضیح  دنرادرب  دشاب  نورد  يوس  هب  شرس  هک  ار  شا  هخاش 

دروآ .  یم  دنب  ار  مکش  شلگ 
 . تسا لیتر  شین  رهزداپ  دنروخب  هکرس  هنهک و  روگنا  بآ  اب  ار  هقشع  خیب   : اهرهز

لصنع

تسا .  یهایس  هب  لیام  شلگ  گنر  دنام ،  یم  نسوس  گرب  هب  شگرب  تسا ،  شوم  زایپ 
کشخ  مرگ و   : جازم

دراد .  یجزل  تسا و  هدننک  هکت   : تیصاخ
تسا .  ینوخ  مک  ییوم و  مک  جالع  دنلامب  رس  رب  دننک و  نوجعم  لسع  ار  نآ  هتخوس   : شیارآ
 . تسا بوخ  یگشیمه  هفرس  هنیس و  رخرخ  تیشنرب و  جالع  رد  دنادرگ ،  یم  ربز  ار  ولگ   : هنیس

هناد هاش 

تسا .  کشخ  مرگ و   : جازم
تسا .  دنسپان  مک و  شطلخ  هدنناکشخ و  رایسب  درب .  یم  نیب  زا  ار  داب   : تیصاخ

دامـض دـنا  هتفرگ  ياج  نآ  رد  اه  سومیک  هدـمآ و  رب  تخـس  ياج  رد  هک  مرگ  مرو  رب  دـنزپب و  ار  یناـبایب  هناد  هاـش  خـیب   : شوج مرو و 
دیامن .  یم  مرن  ار  تخس  دنک و  یم  شوماخ  ار  یمرگ  دنراذگ 

درب .  یم  نیب  زا  ار  رس  هروش  شگرب  نغور و  درب . یم  نیب  زا  ار  شوگ  درد  شا  هرشفا   . دروآ یم  دراد  هک  یمرگ  زا   : رس
دروآ .  یم  مشچ  مت   : مشچ

تسا .  دب  هدعم  يارب  مضه و  رید  شا  هناد   : اذغ ياه  مادنا 
 . دناکشخ یم  ار  ینم  بآ  دنروخ  شدایز   : هدننار ياه  مادنا 

ردبش

دنروخ .  یم  دننک و  یم  نان  ار  نآ  مخت  يرصم .  ینتشاک و  ینابایب ،   : دراد عون  هس  هک  تسا  یهایگ  ردبش 
کشخ  مرگ و  جازم : 

ار هیامرپ  ياهداب  شنغور  تسا و  ناسر  يرگ  ضبق و  یناـبایب  ردبـش  دناکـشخ .  یم  دـیادز و  یم  لادـتعا  هب  ینتـشاک  ردبـش   : تیـصاخ
دزاس .  یم  هدنکارپ 
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دنراسخر .  هایس  ياه  هکل  يوراد  ود  ره  ینابایب  ینتشاک و  ردبش   : شیارآ
هیقنت  ار  مخز  دشاب  لسع  اب  هک  ینتشاک  ردبش  هرشفا   : هحرق مخز و 

دنک . یم 
تسا .  لصافم  درد  يوراد  شنغور   : لصافم

تسا .  دیفم  رایسب  عرص  نارامیب  ارب ي  دروآ و  یم  هسطع  دنشک  ینیب  هب  ار  شا  هرشفا   : رس
دنک .  یم  هراچ  ار  مشچ  مت  مشچ و  يدیفس  دشاب  لسع  اب  رگا  هژیو  هب  ینتشاک و  ردبش  هرشفا   : مشچ

تلاح نیا  رد  دروآ و  یم  ولگ  درد  قانخ و   . دـنک یم  اود  دـشاب  غلب  زا  هک  ار  اه  هدـند  درد  نآ  ینابایب  هژیو  هب  ردبـش و  زا  عون  ره   : هنیس
دننک .  یم  عفد  ار  شبیسآ  هک  تسا  وهاک  ینساک و  زینشگ و  شجالع 

تسا .  یبوخ  يوراد  اقستسا  زاغآ  رس  رد  شنغور   . تسا هدعم  يازداب  درس  درد  جالع   : اذغ ياه  مادنا 
جالع ردبش  نغور   . تسا هناثم  درد  يوراد  یناتـسب  كرینپ  مخت  تبرـش  اب  ینابایب  ردبـش   . دهد یم  ضیح  لوب و  راردا   : یعفد ياه  مادنا 

تسا .  نادهز  اه و  هضیب  درد 
تسا .  زیگنا  توهش  شمخت  ردبش و  دروآ .  یم  دنب  ار  مکش  دنک .  یم  نامرد  ار  لاهسا  یق و  ینابایب  ردبش 

زا هناد  راهچ  ای  گرب  راهچ  نایم  ردنا  هس  بت  رد  رگا  ای  دروخب  ردبش  مخت  زا  هناد  هس  ای  گرب  هس  رگا  دراد  هبون  بت  هک  یـسک   : اه بت 
دروخ .  یم  مهب  اه  بت  تبون  دروخب  ار  شمخت 

دوش .  یم  ادیپ  درد  شزوس و  دنشاپ  تسرد  یمادنا  رب  رگا  اما   . دبای یم  نیکست  ًاروف  دنشاپب  مدژک  شین  ياج  رب  ردبش  بآ   : اهرهز
 . تسا رت  يوق  مدژک  شین  جالع  رد  ردبش  دوخ  زا  شمخت 

دیوش تبش ـ 

تسا .  کشخ  مرگ و   : جازم
ار  داب  دهد ،  یم  نیکست  ار  درد  دناسر ،  یم  ار  درس  طلخ   : تیصاخ

تسا .  هدننک  مرن  رایسب  دراد و  ار  اهریثأت  نیمه  زین  شنغور   . دنکارپ یم 
دناسر .  یم  ار  اه  مرو   : مرو

تسا .  دیفم  لش  تسس و  ياه  مخز  جالع  رد  شرتسکاخ   : مخز
دنک .  یم  مارآ  ار  نآ  هیبش  لصافم و  درد  شنغور   : لصافم

درد جالع  رد  شا  هرشفا  تسا .  روآ  باوخ  شنغور  هژیو  هب  تبش و   : رس
تسا .  دیفم  شوگ  ياه  تبوطر  ندیچرب  رد  دشاب و  ییادوس  هک  شوگ 

دنک .  یم  فیعض  ار  دید  دنروخب  هشیمه   : مشچ
دنک .  یم  رتدایز  ارریش  هک  تسا  رثؤم  رایسب  دراد ،  رایسب  ریش  هک  یسک  رد  هژیو  هب  دزادنا و  یم  هار  هب  ار  ریش  تبش  مخت  تبش و   : هنیس

تسا .  تبش  اب  شجالع  دشاب  هدعم  ندش  رپ  ماعط و  ندمآ  الاب  زا  یشان  هک  يا  هکسکس   : اذغ ياه  مادنا 
دبای یم  نیکست  هدور  شچیپ  درد و  دننیـشنب  نآ  رد  ای  دوش ،  لوپمآ و )...   ، فایـش دننام  ندرک  دراو  ) هنقح شزپ  بآ   : هدننار ياه  مادنا 

تسا يزیپ  رکذ و  مخز  يوراد  شرتسکاخ  دنک .  یم  عطق  ار  هدمآ  رب  ریساوب  تبش  مخت  .

ولاتفش
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تسا .  رت  درس و   : جازم
تسا .  رت  هدنریگ  شسران  دراد .  یگدنریگ  یمک  تسا و  نیلم   . ددنگ یم  دوز  شتبوطر   : تیصاخ

دوش .  یم  وب  شوخ  دنلامب  نت  هب  ار  شگرب  : شیارآ
تسا .  دنمدوس  شوگ  مرگ  درس و  درد  یفصن و  دردرس  جالع  رد  شنغور   ، دشک یم  ار  شوگ  ياه  مرک  شگرب  بآ   : رس

هک دنروخن  رگید  يزیچ  رب  دنروخب و  اذغ  زا  لبق  هک  تسا  نآ  رتهب  تسا و  روآاهتـشا  بوخ و  هدـعم  يارب  شا  هدیـسر   : اذـغ ياه  مادـنا 
دنادرگ .  دساف  ار  يزیچ  دوش و  دساف  شدوخ 

تسا .  مرک  يوراد  شگرب  هفوکش و  هرشفا  ندروخ   . تسا مکش  مرک  هدنشک  دندنبب  فان  رب  ار  شگرب   : هدننار ياه  مادنا 
 . ضبق نآ  هدیسران  تسا و  نیلم  شا  هدیسر 

 ( هلال  ) قیاقش

هب لـیام  ریـش و  گـنر  هب  دیفـس  یمود  لـگ  دـهد و  یم  خرـس  لـگ  یکی  تسا :  عون  ود  رب  ینتـشاک  وردوخ .  ینتـشاک و   : تسا عوـنود 
تسا .  یناوغرا 

رت .  مرگ و   : جازم
تسا .  هدنرب  لیلحت  هدنیادز و   : تیصاخ

دنک .  یم  هایس  ار  وم  دشاب  طولخم  ودرگ  تسوپ  اب  رگا   : شیارآ
تسا .  دیفم  دنلامب  هدشن  تخس  ياه  مرو  رب  ار  شا  هتخپ  شوج :  مرو و 

تـسوپ جـالع  رد   . دـنک یم  كاـپ  ار  اـه  مخز  كرچ  دـنک و  یم  بوـخ  ار  مخز  تسا  دـیلپ  مخز  جـالع  شا  هدیکـشخ   : هحرق مـخز و 
تسا .  رثؤم  رایسب  نتخادنا 

تسا .  ریظن  مک  دیلپ  ياه  مخز  هیقنت  رد  تسا و  نیکرچ  يرگ  يوراد 
دنک .  یم  كاپ  ار  رس  زغم و  دنشکب  ینیب  هب  ار  شا  هرشفا  رس : 

تسا .  یسوریو ) يرامیب  یعون  ) ءابوق جالع  شا  هرشفا  دشک .  یم  نوریب  ار  رس  ياه  تبوطر  دنیاسب  ار  شخیب 
تسا .  مشچ  مخز  رثا  يدیپس و   ، مت يوراد  لسع  اب  شا  هرشفا   : مشچ

دهد .  یم  شزیر  ار  ریش  دنروخب  دنزپب و  یهوک  هزرم  هایگ  اب  ار  هلال  ياه  هقاس  گرب و   : هنیس
 . دزادنا یم  هار  ار  ضیح  دنرادرب  ار  هلال   : هدننار ياه  مادنا 

رکش

تسا .  رت  شخب  یمرن  رکش  زا  جازم و  مه  رکش  اب  رکشین 
تسا .  رتمک  دزربت  رکش  رد  یمرگ  تسا و  رت  مرگ و  جازم : 

تسا .  هدنهد  وشتسش  هدنیادز و  هدننک ،  مرن   : تیصاخ
تسا .  ینشور  مشچ  دنریگ  یم  رکشین  زا  هیبش و  مگنا  هب  هچنآ   : مشچ

دیادز .  یم  ار  يربز  دهد و  یم  شمرن  ار  هنیس   : هنیس
هب رکـش  تروص  نیا  رد  تسا و  روآ  نایز  دوش  یم  ادیپ  نآ  رد  ارفـص  هک  يا  هدعم  يارب  نکیل  تسا .  بوخ  هدعم  يارب   : اذغ ياه  مادنا 

لیدبت ارفص 
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هزات زا  رتروآ  یگنـشت  هنهک  رکـش  هژیو  هب  لسع و  هزادنا ي  هب  هن  یلو  تسا  روآ  یگنـشت  دنک ،  یم  زاب  ار  اه  نادنب  هار  رکـش   . دوش یم 
تسا .  نآ 

 . دیادز یم  هدعم  زا  ار  مغلب  . دروآ یم  دوجوب  هیامرپ  هریت و  نوخ  هنهک  رکش 
تسا .  دیفم  غارفتسا  رد  رکشین 

زا رتشیب  خرس  رکش  ینامیلس و  رکش  تسا .  روآ  لاهسا  تسا ،  کمن  ییوگ  دنیشن و  یم  رکش  ياه  ییالاب  رب  هچنآ  هژیو  هب  يرکـشره و 
دنهد .  یم  تنویل  رکش  عاونا  ریاس 

دشاب .  نکشداب  دیاش  دشاب و  ازداب  دیاش 
 . تسا دیفم  جنلوق  جالع  رد  ماداب  نغور  رکش و 

سخرس

میسقت  هدام  رن و  عون  ود  هب  سخرس  هایگ  : دیامرف میکح  سودیروقسید 
تسا .  هدش 

تسا .  کشخ  مرگ و   : جازم
تسا .  یگدنریگ  یخلت و  ياراد  شزوس و  یب  هدنناکشخ  تیصاخ : 

جالعلا بعـصرت  ياه  هحرق  رب  ار  هدـیئاس  دـنیاسب و  دـنبوکب ،  هدـننک ،  درخ  کـشخ و  ار  هداـم  سخرـس  دروآ .  یم  مهب  ار  مخز   : هحرق
تسا .  دیفم  رایسب  دنشاپب 

دشک .  یم  ار  ودک  مرک  مرک و 
رادراب دروخب  شا  هدـیئاس  زا  نز  رگا  دروآ .  یم  نوریب  ار  زارد  ياه  مرک  دـنروخب  هنهک  روگنا  بآ  اـب  ار  هداـم  سخرـس  لاـقثم  هس  رگا 

دوش .  یمن 
مرن ار  مکـش  تسا و  نیلم  دنروخب  دنزپب و  ار  سخرـس  هدیمدون  گرب  دـنلام .  یم  مکـش  رب  ییوراد  روظنم  هب  یهاگ  ار  کشخ  سخرس 

 . دنک یم 

رادخرس

دشاب .  یم  ین  ملق  زود و  لاوج  نایم  طسو  دح  اهنآ  نیرتهب  هک  دراد  يا )  هلول   ) لکشلا ریدتسم  کیراب و  ياه  هخاش  هایگ  نیا 
کیدزن جـنرت  يوب  هب  تسا و  یـشوخ  يوب  دـهد  یم  هک  یمک  يوب   . دایز يوب  هن  دراد و  داـیز  هزم  هن   . تسا درز  هب  لـیام  هایـس  شگنر 

تسا . 
دور .  یم  راکب  نیچراد  ياج  هب  تسا و  رت  فیطل  نآ  زا   ، ربارب ای  ویزوگ  توق  اب  شتوق 

کشخ  مرگ و  جازم : 
نکشداب .  تسا و  ضبق  تیصاخ : 

تسا .  درس  دردرس  يوراد  لگ  نغور  اب  روآ و  هسطع  بآ  اب   : رس
 . دروآ یم  دنب  ار  مکش  دنیوگ   . تسا دنمدوس  رایسب  درس  هدعم  دبک و  يارب   : اذغ ياه  مادنا 

ورس
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سگ تسه و  رایـسب  یخلت  مک و  يزیت  دنت و  شا  هزم  رد  تسا .  زبس  نانچمه  دـنک و  یمن  نازخ  ناتـسمز  زییاپ و  رد  دـنلب  تسا  یتخرد 
تسا .  رتشیب  یخلت  زا  یگزم 
تسا .  کشخ  مرگ و   : جازم

یگدنبـسچ  . تسا رت  يوق  شگرب  زا  شرمث  تالاح  همه  رد  درب و  یم  لـیلحت  ار  اـه  تبوطر  تسا و  ضبق  ورـس  رمث  گرب و   : تیـصاخ
دنازیرگ .  یم  ار  اه  هشپ  دنراذگب  شتآ  رب  ار  ورس  گرب  خاش و  رمث ،  دنیوگ  یم   . تسا تنوفع  دض  دروآ و  یم  دنب  ار  نوخ  دراد ، 

نخان ياه  هکل  دنلامب  نآ  هب  ار  نخان  دنزپب و  ایبول  هکرس و  اب  شیارآ : 
دنادرگ .  یم  هایس  ار  وم  درب و  یم  نیب  زا  ار  کهب  ورس  گرب   . دور یم 

دـشاب وج  درآ  اب  ورـس  رمث  خاش و  گرب ،   . تسا تخـس  ياه  مادـنا  مخز  يوراد  دـنرت  مرن و  ات  ورـس  رمث  خاـش و  گرب ،   : هحرق مخز و 
دنک .  یم  نامرد  ار  خرس  داب  یگچروم و 

 . دـنک یم  جالع  ار  نآ  دـننامه  خرـس و  داب  دوش  دامـض  وج  درآ  اب   . تسا یبوخ  يوراد  قتف  يارب  ورـس  رمث  رت و  گرب  دامـض   : لـصافم
دیامن .  یم  مکحم  درب و  یم  نیب  زا  ار  یتسس   . دناشن یم  ورف  ار  هضیب  سامآ  دنک .  یم  باصعا  تیوقت 

درد نکسم  دنزپب  هکرس  اب  درب .  یم  نیب  زا  ار  دئاز  تشوگ  دنشکب  ینیب  رد  دنزاس و  هلیتف  ریجنا  اب  دوشب و  مرن  ات  دنبوکب  ار  ورس  رمث   : رس
تسا .  نادند 

تسا .  دیفم  مشچ  مرو  جالع  رد  شدامض  مشچ : 
هنهک هفرـس  یـسفن و  دـنلب  سفن ،  يراوشد  ندروآرب ،  نوخ  جالع  يارب  دـنروخب  هنهک  روگنا  بآ  اب  ار  شرمث  ای  شزپ  بآ   : شک سفن 

تسا .  دنمدوس  رایسب 
دراد .  یم  زاب  هناثم  هب  ندیسر  زا  ار  زاسان  یبوطر  داوم  تسا و  لوب  رسع  يوراد  دنروخب  هایس  هنهک  روگنا  بآ  اب  ار  ورس  گرب 

ظفح  راگزاسان  ياه  هدئاز  زا  ار  مکش  تسا و  دیفم  هدور  هحرق  جالع  رد 
 . دیامن یم 

قامس

یماش .  یناسارخ و  تسا ،  عون  ود 
تسا .  کشخ  درس و   : جازم

قامـس رگا  یتح  هک  دنراد  هدـیقع  یـضعب  تسا و  رثؤم  رایـسب  يزیرنوخ  رد  قامـس  تسا .  هدـنروآدنب  شخبناوت و  هدـنریگ ،   : تیـصاخ
دهد .  یمن  هار  ینورد  ياه  مادنا  هب  ار  ارفص  شوارت  قامس   . تسا یفاک  دندنبب  يزیرنوخ  ياج  رب  ار  هتسرد 

دنادرگ .  یم  هایس  ار  وم  تسا  روهشم  نازرگنر  قامس  هب  هک  قامس  زا  عون  نآ  زپ  بآ   : شیارآ
تـسا عنام  ار  سامآ  ندش  دایز   . دنک یم  يریگولج  رـصح )   ) ندش دـنب  نوخ  سامآ و  زا  دـنراذگب  دامـض  ار  هدروخ  هبرـض  ياج   : مرو

تسا .  همدژک  يوراد  قامس  .
دوش .  یم  عنام  ار  یکرچ  مخز  تیارس   : هحرق

دنک .  یم  يریگولج  ندیسامآ  زا  دنلامب  ناوختسا  درد  رب  ار  شزپ  بآ   : لصافم
دهد .  یم  نیکست  ار  درد  دنراذگب  هدروخ  مرک  نادند  رد  ار  قامس  مگنا  درب .  یم  نیب  زا  ار  شوگ  میر  كرچ و   : رس

 . دزیگنا یم  رب  ار  كاروخ  ياهتشا  قامس  یـشرت   . دشخب یم  مارآ  ار  یگنـشت  دنک ،  یم  يوق  ار  هدعم  تسا .  هدعم  غابد   : اذغ ياه  مادنا 
تسا .  هریغ  ضیح و  يزیرنوخ  هدنروآدنب  مکش ،  هدنروآدنب  دشخب .  یم  مارآ  ار  ارفص  زا  یشان  ندمآ  مهب  لد 
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دنک .  یم  هراچ  ار  ریساوب  نادهز و  شزیر  بآ  قامس  اب  هنقح   . تسا هدور  يزادنا  تسوپ  جالع 
 . تسا بوخ  هدعم  داسف  هدور و  مخز  یگشیمه ،  لاهسا  ندرب  نیب  زا  يارب  دشاب  ماعط  رد  قامس 

سوردنس

ناتسودنه .  ناتسبرع و  زا  تسا  یتخرد  مگنا  سوردنس   : دیوگ سودیروقسید 
دننک .  یم  دود  نآ  اب  ار  اه  سابل  یهاگ  دننک و  یم  هدافتسا  نآ  دود  زا  یضعب  تسا .  دب  شیوب   . دنام یم  رم  هب  یمک 

تسا .  کشخ  مرگ و  جازم : 
یگنت سفن  هب  دنشاب و  اناوت  زیخ و  کبس  هک  دنرب  یم  راکب  ار  وراد  نیا  ناریگ  یتشک  تسا .  يزیرنوخ  هدنروآدنب  هدنریگ و  تیـصاخ : 

دنوشن .  راچد 
تسا .  رثؤم  رایسب  دروخب  دنک و  لح  نیبجنکس  بآ و  رد  ار  سوردنس  زور  ره  دوش  رغال  دهاوخب  هک  یسک  شیارآ :

دناکشخ .  یم  ار  اهروصان  سوردنس  دود   : هحرق
فرط  رب  سوردنس  دود  هلیسوب ي  یگدروخامرس  ياه  تبوطر   : رس

درادن .  ریظن  نادند  درد  نیکست  رد  دشخب و  یم  ماکحتسا  ار  هثل   . دنوش یم 
تسا .  نوخ  هدنروآدنب  دراد .  ابرهک  مکح  ناقفخ  جالعرد   : هنیس

دنک .  یم  ریثأت  دوز  مشچ  ياه  هکل  ندودز  رد   : مشچ
 . دیامن یم  فرط  رب  ار  دید  فعض  دنناکچب  مشچ  رد  ار  نیبجنکس  بآ و  رد  هدش  لح  سوردنس 

لبنس

یمور .  لبنس  یمود  بیطلا و  لبنس  یکی  تسه  هنوگ  ود 
رایسب ریثأت  لوب  شزیر  رد  هک  لوب  راردا  رد  رگم   . تسا رت  ناوتان  صوصخ  ره  رد  يروس  يدنه و  لبنـس  زا  دراد  مان   ( یطیلقا  ) هک یلبنس 

دراد . 
هدیمان  ( هیروس هب  بوسنم   ) يروس لبنس  ار  نآ  هک  یلبنـس  اب  لبنـس  هنوگنیا  دنیوگ  یم  ظیلغ  لبنـس  ار  نآ  تسا و  ربتـس  هک  تسه  یلبنس 

تسا .  ربارب  ًابیرقت  یشخب  ریثأت  رد  دنا 
هب هیبش  وبشوخ و  تسا و  کچوک  شلبنس  دراد ،  دایز  ياهزرپ  تسا و  لیام  ینارفعز  هب  شگنر  هک  تسا  يروس  لبنـس  نآ  عون  نیرتهب 

تسا .  زگ  نابز  شا  هزم  نیمز و  کشم 
تسا .  کشخ  مرگ و   : جازم

دراد .  مک  ترارح  تسا و  هدنریگ  رایسب  يدنه  لبنس  تسا .  هدنرب  لیلحت  هدننکزاب و   : تیصاخ
درب .  یم  لیلحت  ار  اه  سامآ   : شوج مرو و 

دناکشخ .  یم  ار  هحرق  تبوطر   : هحرق
دشخب .  یم  ناوت  ار  زغم  دنک و  یم  عنم  ار  امرس  زا  یشان  ياه  تبوطر   : رس

یم زاب  ار  هتخیر  هژم  دـنلامب  کلپ  رب  شک  همرـس  اب  ار  نآ  درگ  اـی  دوش  طولخم  ندیـشک  مشچ  رد  يوراد  اـب  رگا  یلبنـس  عون  ره   : مشچ
تسا .  رترثؤم  لبنس  عاونا  ریاس  زا  بیطلا  لبنس  شنک  نیا  رد  دنایور و 

دوش .  یم  عنام  هدعم  هب  ار  روجان  داوم  ندیسر   . دیالاپ یم  ار  شش  هنیس و  دشخب ،  یم  مارآ  ار  ناقفخ )   ) شپت لبنس  عاونا  همه  هنیس : 
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ندیـسر عنام  دیفم و  ناقری  جالع  رد  لبنـس  عاونا  همه  دشخب ،  یم  ناوت  ار  هدعم  دنک .  یم  زاب  ار  هدعم  دبک و  نادنب  هار  اذغ :  ياه  مادنا 
دهد .  یم  نیکست  ار  هدعم  شزوس   . دنتسه هدعم  هب  دب  داوم 

تسا .  رت  يوق  لوب  شزیر  دراد  تیضوبق  رتمک  تسا و  رت  هیام  مک  هک  یطیلقا  لبنس  اما   . دهد یم  راردا  یلبنس  ره 
دهد .  یمن  هار  هدور  هب  ار  دب  داوم  دهد و  یم  نیکست  ار  هدرگ  درد  تسا ،  دیفم  نادهز  سامآ  جالع  رد  دننیشنب  یلبنس  ره  زپ  بآ  رد 

 . دراد يا  هژیو  تیصاخ  دهد  یم  يور  نادهز  يارب  هک  دح  زا  هدایز  يزیرنوخ  ندروآ  دنب  رد 

ناجنروس

درز  دیفس و  ياهلگ  دراد و  سامت  نیمز  اب  شیاهگرب  هک  تسا  یهایگ  هشیر 
تسین .  بوخ  هایس  خرس و  ناجنروس   . دنکش یم  دوز  تسا و  درت  تخس ،  دیفس ،  شلخاد  هیور و  هک  تسا  نآ  شنیرتهب   . دهد یم 

دراد .  تیضوبق  دنا  هتفگ  دنچ  ره  تسا  یلاهسا  يورین  ياراد   : تیصاخ
تسا .  رثؤم  رایسب  هنهک  مخز  جالع  رد  دیفس  ناجنروس   : هحرق

ار تخس  مرو  دنراذگب  مرو  رب  دننک و  دامض  نآ  زا  دایز  رگا  اما  دهد .  یم  نیکست  ار  درد  ًاروف  شدامـض  تسا .  سرقن  يوراد   : لصافم
تسا .  لصافم  روای  رای و  نیرتهب  یگدروخامرس  تلاح  رد  هژیو  هب  لصافم و  همه  يارب  دنک .  یم  رت  تخس 

دنراد یم  زاب  هدعم  رد  ار  یلاهسا  ياهوراد  هایـس  خرـس و  ناجنروس  دنک .  یم  ناوتان  ار  هدعم  تسین .  بوخ  هدعم  يارب  اذغ :  ياه  مادنا 
توهش رایسب  دنروخب  هریز  هنوپ و  لیفجنز و  اب  رگا  تسا و  زیگنا  توهـش  تسا ،  لهـسم  دنراد .  لابندب  اسرف  ناوت  ياهدالب  بیـسآ و  و 

تسا .  زیگنا 
 . تسا مس  هایس  خرس و  ناجنروس   : اهرهز

نسوس

تسا رت  جزل  رت و  گرزب  رت ،  نهپ  لویالگ  گرب  زا  دنام و  یم  لویالگ  گرب  هب  شگرب  هک  تسا  یهایگ  نسوس   : دیوگ سودیروقسید 
. 

تسا .  رت  کشخ  مرگ و  ینابایب  نامک  نیگنر  نسوس  تسا و  کشخ  مرگ و  گنر  دیفس  دازآ و  نسوس   : جازم
رایسب شلگ  دنریگ و  یم  شلگ  زا  اریز  تسا  فیطل  شنغور  تسا .  ءازجا  ریاس  زا  رت  هدنیادز  شخیب  دناکشخ .  یم  لادتعا  هب   : تیصاخ

رایسب  دنزیماین  ای  دنزیمایب  وبشوخ  داوم  اب  ار  شنغور  تسا .  فیطل 
اـسریا  . تسا رت  يوق  نسوس  عاونا  ریاـس  زا  هدربماـن  ي   ( اـسریا  ) ناـمک نیگنر  اـه  شنک  نیا  همه  رد  تسا و  هدـننک  مرن  هدـنرب و  لـیلحت 

تسا .  شخب  تفاطل  شخب و  یمرگ  ندیدنگ و  دض  درد و  نکسم 
ار هراسخر  دـنیوش  نادـب  ار  تروص  تسا و  دـیفم  کم  کـک و  تروص و  هایـس  ياـه  هکل  جـالع  رد  شخیب  هژیو  هب  نسوس و   : شیارآ

دراد .  یم  رب  نایم  زا  ار  یگدیجنرت  دهد و  یم  لقیص  هزیکاپ و 
رایسب دنزادگ  خرـس  داب  رب  دنزاس و  دامـض  دننک و  طولخم  هنهک  روگنا  بآ  اب  دنیاسب و  دنبوکب ،  ار  نسوس  مخت  گرب و   : شوج مرو و 
تسا بوخ  رایسب  هفعس )  و( هشیر )  کشخ   ) هربک ندرک  مرن  نیکرچ و  يرگ  یمغلب و  هدیسران  مرو  جالع  رد  نینچمه  تسا و  دنمدوس 

دوش .  یم  رتشیب  شریثأت  دوشب  طولخم  رگید  ياهوراد  اب  رگا  هژیو  هب  و 
یم تمیـالم  اـب  دناکـشخ و  یم  اریز   . تسا مرگ  بآ  زا  یگتخوس  يوراد  شخیب   . دـنک یم  رپ  بوخ  تشوگ  زا  ار  هحرق   : هحرق مخز و 
رتهب رایـسب  دشاب  هارمه  لگ  نغور  شگرب  خـیب و  ندرک  لامعتـسا  رد  رگا  دراد .  هنیمز  نیا  رد  ار  ریثأت  نیمه  زین  شگرب  زپ  بآ  دـیادز . 
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تسا . 
تسااه مخز  نمزم و  هحرق  يوراد  دنناشوج  یم  نیسم  يدنوآ  رد  هکرس  لسع و  اب  ار  نسوس  عاونا  ریاس  و  اسریا )   ) نامک نیگنر  هرـشفا 

. 
تسا .  رتهب  ینسوس  ره  زا  ینتشاک  نسوس  مرگ  بآ  یگتخوس  جالع  يارب 

تسا .  وراد  نیرتهب  باصعا  يرامیب  بصع و  ندیجنرت  بصع ،  نتسسگ  ياوادم  رد   : لصافم
يراک رایـسب  نادند  درد  جالع  رد  ینابایب  نسوس  هژیو  هب  دبای و  یم  نیکـست  نادـند  درد  دـننادرگب  ناهد  رد  ار  نسوس  خـیب  زپ  بآ   : رس

یم ار  اهادـص  زوزو و  دـنناکچب  شوگ  رد  تسا .  هسوپـس  ورـس  هحرق  جالع  نسوس  نغور   . تسا روآ  باوخ  نسوس  خـیب  زپ  بآ   . تسا
ینیب هیور  رب  هک  یمرن  تبوطر  دنیادنا  نادب  ار  ینیب   . دوش یم  فرط  رب  دردرـس  دنلامب  یناشیپ  رب  ار  لگ  نغور  اب  نسوس  نغور   . دناباوخ

دور .  یم  نیب  زا  دنیشن  یم 
هنیـس زا  ار  هیامرپ  هدـنامزاب و  ياه  تبوطر  دـشاب و  یم  هفرـس  يدـنلب و  سفن  جالع  شا  ینامک  نیگنر  عون  هژیو  هب  نسوس و  خـیب   : هنیس

دنک .  یم  كاپ 
دنتسه .  بوخ  لاحط  يارب  دب و  هدعم  يارب  شنغور  نسوس و   : اذغ ياه  مادنا 

رد دنزپب  لگ  نغور  اب  ار  نسوس  خیب   . دنک یم  مرن  ار  هدش  تفس  نادهز  دنلامب  ای  دنروخب   . تسا هدنرب  لیلحت  هدننک و  زاب  نسوس  نغور 
نیرتهب  مه  قبنز  نغور   . تسا ریظن  یب  نادهز  ياه  يرامیب  جالع 

یم ورف  ار  هضیب  ياه  گر  مرگ  مرو  دننک  زپ  بآ  مدنگ  درآ  گنب و  مخت  اب  ای  دنزپب  هکرـس  اب  ار  نسوس  خیب   . تسا نادـهز  درد  يوراد 
دناشن . 

دهد و یم  شزیر  ار  ضیح  دنروخب  هنهک  روگنا  بآ  اب  رگا  دـننک .  یم  زاب  دـشاب  يروط  ره  ار  ریـساوب  هناهد  قبنز  نغور  نسوس و  خـیب 
دننیب .  یم  هرهب  نآ  زا  دنزیر  یم  بآ  تعرس  هب  عامج  رد  هک  یناسک  دنشونب  هکرس  اب  رگا 

ددرگ .  یم  فرط  رب  نادهز  درد  زاب و  هناهد  مرن ،  نادهز  یتفس  دندنبب  دوخ  رب  ار  نآ  نانز  دعب  دنزپب و  بآ  رد  ار  نسوس  خیب  رگا 
تسا .  دیفم  زرل  بت و  جالع  رد   : اه بت 

تسا .  مدژک  شین  رهزداپ  هژیو  هب  اه و  شین  همه  رهزداپ  دوش  هدروخ  نسوس  مخت  هرشفا و  نسوس و   : اهرهز
 . تسا زینشگ  یمس و  چراق  گنب و  رهزداپ  نسوس  نغور 

ربنسوس

تسا .  ربنیس  نامه 
تسا .  یگدیدنگ  دض  کشخ و  مرگ و   : جازم

تسا .  شک  شپش  شیارآ :
تسا .  دیفم  تخس  رایسب  تسوپ و  ریز  دیدش  تاباهتلا  ادیپان و  مرو  جالع  رد   : شوج مرو و 

ورکف یمهرب  مـهرد و  يراـک و  شوـمارف  جـالع  رد  دـنلامب  رـس  رب  دـننک و  طوـلخم  لـگ  نـغور  اـب  دـنزپب و  هکرـس  رد  ار  ربنـسوس   : رس
تسا .  دردرس  جالع   . تسا دیفم  نآ  ياهیرامیب 

دنک .  یم  نامرد  ار  دردرس  دندنبب  یناشیپ  رس و  رب  ار  ینابایب  ربنسوس  گرب 
دروآ .  یم  نوریب  ار  هدرم  هچب  ودک و  مرک  مرک و   : اذغ ياه  مادنا 

دهد .  یم  شزیر  ار  ضیح  لوب و  نآ  یخالگنس  هژیو  هب  ربنسوس و 
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دیفم هدور  شچیپ  درد و  يارب  دروآ .  یم  نوریب  ار  گنـس  دراد و  یم  زاب  ار  كزیمکچ  دـنروخب  هنهک  روگنا  بآ  اب  ار  یناـبایب  ربنـسوس 
تسا . 

 . دور یم  نیب  زا  روبنز  شین  درد  دنروخب  دنزیرب و  نیبجنکس  رد  ای  دنراذگب و  روبنز  هدز  شین  رب   . تسا اه  شین  رهزداپ   : اهرهز

هناد هایس 

کشخ  مرگ و   : جازم
تسا .  هدننک  هیقنت  رایسب   . دناشن یم  ورف  ار  اه  هدرکداب  تسا و  نکشداب  هدنیادز ،  مغلب ،  هدننک ،  هکت  زیت ،  دنت و   : تیصاخ

دراد .  یگژیو  صرب  سیپ و  کل و  جالع  رد  دیادز و  یم  ار  اه  لاخ   . درب یم  ار  نوگژاو  ياه  لیگز  شیارآ : 
تسا .  تخس  یمغلب  مرو  يرش و  شوج  يوراد  هکرس  اب   : شوج مرو و 

تسا .  دیفم  دنراذگب  نیکرچ  يرگ  یمغلب و  مخز  هب  هکرس  اب   : هحرق
درب .  یم  نیب  زا  ار  رس  دردرس  دنلامب  یناشیپ  رب  دنچیپب و  ناتک  هلصو  رد  دننک و  خرس  نغور  رد  رگا  هژیو  هب  تسا و  ماکز  يوراد   : رس

تسا .  دیفم  رایسب  ینهد  جک  نمزم و  دردرس  جالع  رد  دنشکب  وب  ار  نآ  دنیاسب و  ار  نآ  زور  نآ  يادرف  دشاب و  هکرس  رد  یبش  رگا 
تسا .  هاگشیالاپ  دادسنا  ندرک  داب  ببس  هناد  هایس 

تسا .  رثؤم  نادند  درد  نیکست  رد  دوش  زپ  بآ  ربونص  بوچ  اب  رگا  دبای و  یم  نیکست  نادند  درد  دننک  هزمزم  هکرس  اب  ار  شزپ  بآ 
دوش .  یم  عنام  ار  مشچ  رد  ندمآ  بآ  لوا  دنشکب  ینیب  هب  دننک و  طولخم  قبنز  نغور  اب  ار  شدرگ  دنیاسب و  ار  هناد  هایس   : مشچ

تسا .  دیفم  یسفن  دنلب  رد  دوش  هدروخ  نورطن  اب   : شک سفن 
هار ار  ضیح  دنرب  راکب  ار  نآ  يزور  دنچ  رگا  تسا .  ودک  مرک  مرک و  يوراد  دنلامب  فانرب  ای  دنروخب  ار  هناد  هایـس   : هدننار ياه  مادـنا 

دزادنا .  یم 
تسا .  دیفم  هناثم  هیلک و  گنس  رد  دوش  هدروخ  مرگ  بآ  لسع و  اب  رگا 
تسا .  یبوخ  رایسب  يوراد  ییادوس  یمغلب و  ياه  بت  جالع  رد   : اه بت 

 . تسا هدنشک  شندروخ  رایسب  دنزیرگ .  یم  شدود  زا  تارشح   . تسا لیتر  شین  رهزداپ  شندروخ   : اهرهز

سیر

شوخ و يوب  ياراد  رت و  ماف  هیـس  نآ  زا  اما  دـنام  یم  کلازلاز  هب  کـچوک و  گرزب و  دـشاب :  یم  عون  ود  تسا و  رعرع  تخرد  ناـمه 
تسا .  دنت 

شرتسگ ازارد  زا  رتشیب  انهپ  تهج  رد  رادراخ و  رایـسب  ورـس ،  گرب  هیبش  اهگرب  اهنآ  زا  یکی  رد   : تسا عون  ود  يرهاـظ  لکـش  ثیح  زا 
دنبای .  یم 

دشاب .  یم  نآ  زا  رت  مرگ  یمک  رت و  کشخ  نکیلو  تسا  ورس  گرب  هزم  دننام  نآ  هزم  زگ و  تخرد  هیبش  اهگرب  رگید  عون  رد 
ضباق .  یناهنپ  رد  تسا و  هدنزگ  هدنناکشخ و  هک  نانچ  تسا  هدنرب  لیلحت  رایسب   : ینامرد تیصاخ 
دننک .  یم  هفاضا  هرشفا  نغور  رد  رتشیب  دنرب و  یم  راکب  رطع  شخب و  یمرگ  ياه  مهرم  رد  ار  نآ 

لمد و تیارس  زا   . تسا دیفم  ینوفع  هحرق  ياوادم  رد  دشاب  هارمه  لسع  اب  رگا  دنشاپ و  یم  هروخ  رد  ار  سیر  درگ   : اه هحرق  اه و  مخز 
درب .  یم  نیب  زا  ار  هدش  هایس  ياه  مخز  دنک و  یم  يریگولج  شوج 

طقف شراک  تسا و  کشخ  مرگ و  رایـسب  هدـنزگ و  اریز  دـشخب  یمن  مایتلا  ار  مخز  دامـض  نیا  دـننک و  یم  تسرد  دامـض  نآ  زا  یهاگ 
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سب .  تسا و  ندناکشخ 
شوگ رد  ار  نآ  ددرگ و  گنر  هایـس  هویم  ات  دـنناشوجب  ردـقنآ  نینهآ  هقـالم  رد  دـجنک و  نغور  رد  ار  سیر  هویم  رگا   : رـس ياـه  مادـنا 

دوب .  دهاوخ  دیفم  رایسب  دنناکچب 
دزاس .  یم  ناور  ار  ضیح  دوش و  یم  ینوخ  يو  لوب  دروخب  ار  نآ  یسک  رگا  یعفد :  ياه  مادنا 

 . دراد ار  ریثأت  نیمه  زین  نآ  فایش  لامعتسا  سیر و  دود  قاشنتسا 

ساویر

دیور .  یم  ناراسهوک  رب  ناراهب  هک  تسا  یهایگ 
کشخ .  درس و  جازم : 

یمرگ .  هدنهد  نیکست  يزیرنوخ ،  هدنروآدنب  یمرگ ،  هدننک  شوماخ   : تیصاخ
تسا .  دیفم  نوعاط  جالع  رد   : مرو

دنک .  یم  يوق  ار  دید  دنشکب  مشچ  رد  ار  شا  هرشفا  مشچ : 
تسا .  دیفم  ییارفص  لاهسا  رد   : هدننار ياه  مادنا 
 . تسا دنمدوس  نوعاط  هلبآ و  هبصح و  رد   : اه بت 

کلازلاز

دنام .  یم  یشاروقول »  تخرد «  گرب  هب  شگرب  رادراخ و  تسا  یتخرد  کلازلاز   : دیوگ سودیروقسید 
هتسه هس  شیاه  هویم  زا  کی  ره  رد  تسا و  هزمشوخ  خرـس و  شگنر  دنرت .  کچوک  بیـس  زا  هک  دراد  دننام  بیـس  کچوک  ياه  هویم 

تسا .  دوجوم 
تسا .  رت  درس و  دنیوگ  یضعب   : جازم

تسا .  رت  شخب  رثا  يا  هویم  ره  زا  ندب  عیام  داوم  ندروآ  دنب  رد  دنک و  یم  رب  ار  ارفص  تسا .  رت  ضبق  دجنس  زا  ضبق و  تیصاخ : 
تسا .  دردرس  هیام  رس : 

تسا .  راگزاسان  هدعم  اب  اذغ :  ياه  مادنا 
 . دروآ یمن  دنب  ار  لوب  تسا  ضبق  نوچ  یعفد :  ياه  مادنا 

 ( نارم  ) هتخا لاغز 

هزم .  سگ  رایسب  تسا  یتخرد  هویم 
تسا .  هدنناکشخ  هدنریگ و   : تیصاخ

مخز هک  تسا  هدـنریگ  يدـح  ات  هویم  نیا  تسا .  دـنمدوس  دنـشاپب  نیکرچ  يرگ  رب  دـنزیرب و  بآ  رد  ار  شتـسوپ  هتخوس   : هحرق مخز و 
دروآ .  یم  مهب  ار  میخو  ياه 

تسا .  رهزداپ  دنراذگب  هدیزگ  رامرب  دنزاس و  دامض  شا  هرشفا  زا  ای  دنروخب  هنهک  روگنا  بآ  اب  ار  هتخا  لاغز  هرشفا  اهرهز : 
 . دریم یم  دروخب  هتخا  لاغز  بوچ  هرا  درآ  یسک  رگا  دنیوگ 
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 ( اسریا  ) قبنز

هنوگ ياهگنر  هب  نآ  لگ  هک  ددعتم  ياه  هقاس  ياراد  تسا  یهایگ  نوگنامـسآ  نسوس  تسا .  نوگنامـسآ  نسوس  هشیر  اسریا  زا  روظنم 
تسا .  نامک  نیگنر  ینعم  هب  هک  دنا  هدیمان  اسریا  ار  نآ  ور  نیا  زا  شفنب و  ینامسآ ،  درز ،  دیفس ،  تسا .  نوگ 

دنز .  یم  مرک  دوش  هنهک  رگا  تسا و  کیراب  شگرب   ، دنبدنب اسریا  ياه  هقاس 
هک دهد  یم  یلگ  نآ  هقاس  تسا .  رتگرزب  رتدـنلب و  نآ  زا  نکیل  دـنام ،  یم  ینابایب  نسوس  گرب  هب  اسریا  گرب   : دـیوگ سودیروقـسید 

دنیآ .  یم  رد  گنر  نیدنچ  هب  و   ( گرب رپ   ) دنناشوپ یم  ار  رگیدمه  اهگرب 
دنیوگ .  یم  نامک  نیگنر  ار  نآ  گنر  فالتخا  نیا  زا  دننامسآ و  گنر  هب  یمسق  دنتسه و  یناوغرا  لیام و  يدرز  هب  یمسق 

دنشکب .  ناتک  هتشر  هب  دنراذگ و  هیاس  رد  ندیچ  زا  دعب  دیاب  دراد و  يوبشوخ  تخس و  ییاه  هقاس 
مغلب دننک .  لح  بآ  لسع  رد  ار  شا  هرشفا  رگا   . تسا هدننک  هیقنت  هدننکزاب و  هدنناسر ،  روآ ،  تفاطل  شخب ،  یمرگ   : ینامرد تیصاخ 

دنار .  یم  نوریب  دنک و  یم  هیقنت  ار  ظیلغ 
تسا .  دنمدوس  کم  کک و  هایس و  ياه  هکل  ندودز  رد  دشاب  هزادنا  هک  قبرخ  هارمه  ییاهنت و  هب  قبنز   : شیارآ

دنک .  یم  نامرد  ار  دیلپ  ياه  شوج  ریزانخ و  ظیلغ ،  ياه  مرو  اه ،  یگدش  تفس  نآ  هدیئاس   : شوج لمد و 
یم زاب  ار  تشوگ  دوش  لامعتـسا  نآ  درگ  رگا  یتح  دروآ و  یم  مهب  ار  اهروصان  تسا ،  دیفم  دیلپ  ياه  هحرق  ياوادم  رد   : هحرق مخز و 

دناشوپ .  یم  ملاس  تشوگ  اب  ار  اهناوختسا  دنایور و 
دنمدوس اه  هچیهام  یگتـسسگ  یگدیجنرت و  جالع  رد  دوش  هدروخ  هکرـس  اب  رگا  درب .  یم  نیب  زا  ار  یگتـسخ  نوتیز  نغور  اب  لصافم : 

تسا . 
درب .  یم  نیب  زا  ار  نمزم  درد  رس  تسا .  روآ  باوخ   : رس ياه  مادنا 

 . تسا روآ  هسطع  تسا .  درد  رـس  جالع  دوخ  هب  دوخ  قبنز  دزیمآ ،  یم  درد  رـس  عفر  يارب  هکرـس  يدـمحم و  لگ  نغور  ار  نآ  یهاـگ 
دبای .  یم  نیکست  نادند  درد  دننادرگ  ناهد  رد  ار  نآ  زپ  بآ 

یم نیب  زا  ار  ینیب  دـب  يوب  قبنز  نغور  دـنک .  یم  عطق  ار  نمزم  ياه  هلزن  دـنک و  یم  شوماخ  ار  شوگ  ياهادـص  هکرـس  اب  قبنز  نغور 
دنک .  یم  يریگولج  اه  مخز  كرچ  زا  دهد .  یم  ماجنا  ار  نیمه  زین  نآ  هتخپ  درب و 

تسا .  روآ  کشا  مشچ : 
تبوطر زا  هک  يا  هفرـس  هژیو  هب  هفرـس و  یگفخ ،  قانخ ،  یـسفن ،  گنت  هیرلا ،  تاذ  ولهپ ،  درد  ياوادم  رد   : هنیـس یـسفنت و  ياه  مادنا 

تسا .  دنمدوس  دشاب  ظیلغ 
درب .  یم  نوریب  ار  هنیس  درد  هدمآ  دنب  ياه  هدئاز  تسا ،  هدننکزاب  شخب و  تفاطل  رایسب  هک  اجنآ  زا 

دیفم رایـسب  لاحط  يارب  هژیو  هب  دهد و  یم  نیکـست  ار  لاحط  دبک و  درـس  درد  دنـشاب  مه  اب  هک  قبنز  هکرـس و  ندروخ   : اذغ ياه  مادـنا 
تسا .  دنمدوس  اقستسا  جالع  رد  نآ  شلام  ای  ندروخ  تسا . 

دیامن .  یم  عطق  ار  ندید  یناوج  باوخ  قشع و  بآ   . درب یم  نیب  زا  ار  مکش  شچیپ  دنک .  یم  زاب  ار  ریساوب  هناهد   : یعفد ياه  مادنا 
دننیشنب . قبنز  زپ  بآ  رد  دیاب  نادهز  درس  ياهدرد  نادهز و  ندش  تخس  تلاح  رد  تسا .  ضیح  رّدم  هنهک  روگنا  بآ  قبنز و 

دنک .  یم  نینج  طقس  دنک  فایش  ار  لسع  قبنز و  رادراب  نزرگا 
یم جراخ  ار  مغلب  هرارم و  بادرز و  دـنروخب  دـنزیرب و  لـسع  رد  دـننک و  درخ  ار  هنهک  قبنز  رگا   . تسا دـیفم  نادـهز  يارب  قبنز  نغور 

دزاس . 
تسا .  زرل  بت و  جالع  درب و  یم  نیب  زا  ار  قبنز  نغور   : اه بت 
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 . تسا یمس  ره  رهزداپ  دوش  هدروخ  هکرس  هارمه  رگا   : اهرهز

انایطنج

تسا .  هیبش  گنهراب  گرب  ای  ناکدرگ  گرب  هب  نآ  نیریز  ياهگرب 
هلصاف مه  اب  شیاهگرب   . تسا عارز  ود  شیدنلب   . تسا تشگنا  يربتس  هب  فاص و  فوجم و  نآ  هقاس  هتـسجرب ،  شطـسو   ، خرـس شگنر 

هیاس و رد  اه و  ناتـسهوک  رد   . دـنام یم  دـنوارز  خـیب  هب  تسا و  زارد  نآ  خـیب  تسا .  هتفرگ  رارق  اه  گربساک  لخاد  شا  هویم  دـنراد و 
ادیپ ار  نآ  دنلب  رایسب  ناراسهوک  هلق  رد  هک  هدوب  هاش  نیطنج  هدرک  فشک  ار  هایگ  نیا  هک  یـسک  نیلوا  دنیوگ  دیور .  یم  بوطرم  ياج 

تسا .  هتفرگ  دوخ  هب  انایطنج  مان  ورنیا  زا  هدرک و 
دنریگ .  یم  هرشفا  هایگ  نیا  زا 

ناونع هب  هاگنآ   ، دوش لسع  نوچمه  هک  دندنب  یم  دعب  دننک و  یم  فاص   ، دنزپ یم  هاگنآ   ، دـنراذگ یم  بآ  رد  ار  نآ  زور  جـنپ  هکنانچ 
دور .  یم  راکب  وراد 

یخرب  . ناتشگنا يربتس  هب  ییاه  گر  بوچ و  زا  تسا  ترابع  گنر و  خرس  تخـس و  رایـسب  هک  تسا  یمور  يانایطنج  نآ  عون  نیرتهب 
رت .  کچوک  یضعب  دنرت و  گرزب 

کشخ .  درس و   : جازم
تسا .  رثؤم  رایسب  هنیمز  نیا  رد  شا  هدربمان  هرشفا  هژیو  هب  درب و  یم  نیب  زا  ار  کهب  نآ  خیب   : تیصاخ

تسا .  دنمدوس  دنشاب  هداتفا  عافترا  زا  هک  یناسک  اه و  یپ  شچیپ  جالع  رد  دنروخب  دننک و  تبرش  ار  نآ   : لصافم
دنلام .  یم  مشچ  رب  دمر  جالع  رد   : مشچ

تسا .  بنجلا  تاذ  يوراد  نآ  هرشفا   : یسفنت ياه  مادنا 
هدعم  . درب یم  نیب  زا  ار  دبک  سامآ  دبک و  يدرس   ، لاحط دبک ،  درد  نآ  تبرش  دنک .  یم  زاب  ار  لاحط  دبک و  نادنب  هار   : اذغ ياه  مادنا 

تسانایطنج .  خیب  اب  شا  هراچ  تسا  رامیب  امرس  زا  هک  يا 
دزادنا .  یم  هار  ار  ضیح  لوب و   : یعفد ياه  مادنا 

یثنخ ار  اه  هدنرد  هیلک  راه و  گس  نادـند  رهز  ماس و  تارـشح  همه  شین  رهزداپ  نآ  تبرـش  تسا .  مدژک  شین  رهزداپ  نیرتهب   : اهرهز
 . دزاس یم 

رانچ

تسا .  هدنیادز  هدنناکشخ و  درس و  رانچ  جازم  تسا .  رایسب  یکشخ  ياراد  نآ  رمث  يودرگ  تسوپ و   : جازم
دشک .  یم  ار  اه  کسوس  رانچ  رب  گرب و   : تیصاخ

تسا .  هدنناکشخ  دب و  رایسب  هریغ  ساوح و  يارب  دنیشن  یم  رانچ  گرب  رب  هک  يدرگ  تسا .  هدنناکشخ  رایسب  رانچ  تسوپ 
دشاب .  دیفم  صرب  جالع  رد  دیاش  تسا  هدنیادز  مه  هدنناکشخ و  مه  هک  شتسوپ   : شیارآ

تسا .  دیفم  وناز  لصافم و  یمغلب و  ياه  مرو  هجلاعم  رد  رانچ  گرب   : شوج لمد و 
رب دـنزپب و  هکرـس  اـب  ار  راـنچ  تسوپ   . تسا یبوخ  يوراد  دنـشاپ  دـیلپ  زادـنا و  هتـسوپ  ياـه  مخز  رب  ار  نآ  رتسکاـخ  رگا   : هحرق مخز و 

تسا .  دیفم  دنراذگب  یگتخوس 
تسا .  دنمدوس  وناز  مرو  جالع  رد  هژیو  هب  لصافم و  مرگ  ياه  مرو  لصافم ،  درد  يوراد  رانچ  گرب   : لصافم
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تسین .  بوخ  ییاونش  شوگ و  يارب  رانچ  درگ  دهد .  یم  نیکست  ار  نادند  درد  دنزپب  هکرس  اب  هک  رانچ  تسوپ   : رس
تسا .  روآ  نایز  مشچ  يارب  شگرب  درگ   : مشچ

درب .  یم  نیب  زا  ار  درد  مشچ  باهتلا  دراد و  یم  زاب  ار  مشچ  شزیر  بآ  دنراذگب  مشچ  رب  دنزپب و   ، دنیوشب رگا  ار  شزبس  گرب 
تسا .  روآ  نایز  ادص  شش و  يارب  نآ  درگ   : هنیس

شین و رهزداپ  دوش  دامـض  هیپ  اب  رانچ  رمث  تسا .  هماس  تارـشح  رهزداپ  هنهک  روگنا  بآ  اب  هدـشن  کشخ  تسا و  رتات  رانچرمث   : اهرهز
 . تسا اه  هدیزگ 

فشرح

 ( رگنک غمص   ) تسا رگنک  هریت  زا 
بوطرم  مرگ و   : جازم

لغب ریز  دب  يوب  هجیتن  رد  دهد و  یم  شزیر  ار  وبدب  لوب  تسا .  شک  شپش  دنیوشب  رس  شبآ  اب   ، بلعثلا ءاد  يوراد  نآ  لولحم   : شیارآ
دیادز .  یم  مه  ار 

درب .  یم  نیب  زا  ار  اه  مرو   : مرو
تسا .  تخس  شراخ  يوراد  شبآ   : هحرق مخز و 

درب .  یم  نیب  زا  ار  رس  هروش  شبآ   : رس
تسا .  رثؤم  رتشیب  یهوک  فشرح  هژیو  هب  دنز و  یم  مهب  ار  لد   : اذغ ياه  مادنا 

 . دنک یم  جراخ  ار  مغلب  تسا و  نیلم   . دنار یم  نوریب  ار  وبدب  لوب  دزادنا و  یم  هار  ار  لوب  تسا .  زیگنا  توهش   : یعفد ياه  مادنا 

يرتش راخ 

دنرب .  راکب  ار  شا  هکرس  هک  تسا  نآ  رتهب   . تسا کیدزن  نادگنا  هب 
تسا .  روآاهتشا  دنک .  یم  تیوقت  هیقنت و  یبوخ  هب  ار  هدعم  شا  هکرس   . تسا کشخ  درس و 

دوش .  یم  یگدروخ  مهب  لد  ببس  ور  نیا  زا  دزگ و  یم  نآ  مرج 
دنام .  یم  هدعم  رد  رایسب  تسا و  مضه  رید 

 . تسا دنمدوس  نایم  رد  زور  هس   ، عبر بت  جالع  رد   : اه بت 

هفرخ

تسا .  نآ  ءزج  ره  زا  رتهب  ینامرد  ریثأت  رد  شا  هرشفا   . هدش هتخانش  تسا  یهایگ 
تسا .  رثؤم  رایسب  ارفص  ندنکرب  رد  یلو  مک ،  نآ  ییاذغ  شزرا  دیامن .  یم  عطق  ار  نمزم  ياه  نالیس  فیزن و   . تسا ضباق   : تیصاخ

دنک .  یم  رب  ار  لیگز  دنیاسب  لیگز  رب   : شیارآ
تسا .  دیفم  خرس  داب  رد  دور و  یم  ندیدنگ  میب  هک  مرگ  ياه  مرو  رد  شدامض   : شوج لمد و 

نیب زا  دشاب  یشرت  ندروخ  زا  هک  ار  نادند  يدنک   . درب یم  نیب  زا  ار  رس  ياه  شوج  دنیوشب  نآ  بآ  اب  ار  رس  رگا  لولحم  تروص  هب  : رس
نیکست ار  ینابرض  دردرس   . دنک یم  فرطرب  ار  نادند  يربز  اریز  درب  یم 

. دشخب یم 
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دروآ .  یم  یگریت  شدایز  یلو  تسا  دیفم  درد  مشچ  يارب  دنشکب  مشچ  رد  رگا   : مشچ
دیفم  ندروآ  رب  نوخ  يارب  دراد  هک  یسگ  اب  نآ  هرشفا   : یسفنت ياه  مادنا 

. تسا
یم فیعـض  ار  اهتـشا  نکیل   . تسا دنمدوس   ( يرارم  ) خلت غارفتـسا  دبک و  هدعم ،  باهتلا  هجلاعم  رد  شدامـض  ندروخ و   : اذغ ياه  مادنا 

دنک . 
یم نیب  زا  ار  هناثم  هیلک و  درد  هحرق و   . تسا دـیفم  يرارم  لاهـسا  رد  دزاس .  یم  فرط  رب  ار  هدور  شارخ  هفرخ  هنقح   : یعفد ياه  مادـنا 

وا هچنآ  دیاش   . تسا زیگنا  توهش  هیوجرـس  ام  هدیقع  هب  اما   . درب یم  نیب  زا  ار  عامج  ياهتـشا  كاروخ و  ياهتـشا  تالاح  رثکا  رد  درب و 
دشاب .  کشخ  مرگ و  ياه  جازم  هب  عجار  دیامرف 

تسا .  دنمدوس  نادهز  شزوس  هجلاعم  رد  ضیح و  فیزن  نتشادزاب  رد  هفرخ 
ار ودک  مرک  شا  هرشفا   . تسا ینوخ  ریساوب  يوراد  هفرخ  بآ 

دوش .  یم  عطق  لاهسا  دنروخب  دننک و  نایرب  ار  هفرخ  رگا   . دروآ یم  نوریب 
تسا .  دیفم  مرگ  ياه  بت  جالع  رد   : اه بت 

هدیسر  همین  لاک و  يامرخ 
دنتسه .  يریسمرگ  هویم  دنروهشم و  عون  ودره 

تسا .  رت  ضباق  درز  يامرخ  زا  لاک  يامرخ   . کشخ درس و   : جازم
نادنب هار  دزادنا و  یم  هارب  رقرق  شندش  نیریش  زاغآ  رد  امرخ  هکرـس   . دنروخب بآ  نآ  زا  دعب  رگا  هژیو  هب  تسا و  خافن  امرخ   : تیـصاخ

دنک .  یم  داجیا  نورد  رد  ییاه 
دراذگ .  یم  دوخ  لاحب  ار  يزیرغ  ترارح  دهد و  یم  نیکست  ار  تاباهتلا   ، لاک يامرخ   ، امرخ هروغ  هتخپ 

دنیآ .  یم  دیدپ  ياه  طلخ  دشاب  دایز  نوچ  امرخ  هدیسر  مک  لاک و  ندروخ 
دروآ .  رابب  هتکس  دیاش  دنروخب  دح  زا  شیب  رگا  دروآ و  یم  دردرس  لاک  يامرخ   : رس

دندیفم .  اهنادند  نایم  تشوگ  هثل و  يارب  ود  ره  هدیسر  مک  لماک و  يامرخ 
دنراگزاسان .  شش  هنیس و  اب   : هنیس

ییاذغ شزرا   . تسا رت  مضه  رید  شدرت  دنا و  مضه  رید  دننک .  یم  داجیا  یگتـسب  دبک  رد   . دـننک یم  یغابد  ار  هدـعم   : اذـغ ياه  مادـنا 
تسا .  رت  کیدزن  مضه  هب  نیریش  تسا و  مک  اهنآ 

مک يامرخ   . دـنوش هتخیمآ  هزم  سگ  هنهک  روگنا  بآ  ای  هکرـس  اب  رگا  هژیو  هب  دـنراد و  تیـضوبق  ود  نآ  زا  کی  ره   : یعفد ياـه  مادـنا 
. دنک یم  عطق  ار  ریساوب  فیزن  نادهز و  نالیس  دوش  هدرخ  سگ  هکرس  اب  رگا  دنک و  یم  دایز  ار  لوب  هدیسر 

 . دروآ یم  زرل  بت و  اهنآ  ندروخ  دایز   : اه بت 

هزبرخ

تسا .  روآ  یکشخ  شا  هشیر 
زا کمرگ   . تسا هدـننک  زاب  لاح  ره  هب  تسا و  راـیخ  جازم  هدیـسران  هزبرخ  جازم   . تسا مکارتم  شلاـک  فیطل و  شا  هدیـسر   : تیـصاخ

تسا  هدنهدالج  رایسب  شمخت  هژیو  هب  هدنیادز و  نآ  تشوگ  . تسا رتهب  هزبرخ  عاونا  ریاس  زا  طلخ  ثیح 
تسا .  هدنیادز  رتشیب  نآ  مخت  هدنیادز و  ود  ره  هدیسران  هدیسر و  هزبرخ 
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دوش .  یم  طلخ  نآ  هب  لیدبت  دزاس و  یم  دشاب  هدعم  رد  هک  یطلخ  ره  اب  هزبرخ 
دنک .  یمن  رییغت  دوز  کمرگ   . ندش ادوس  ارفص و  ات  دنک  یم  ندش  مغلب  هب  لیم  رتشیب  هزبرخ 

دیفم تسوپ  باهتلا  تسوپ و  دیفس  هایـس و  ياه  هکل  نتـشادرب  رد  دنک .  یم  كاپ  ار  تسوپ  نآ  زغم  تسوپ و  هژیو  هب  هزبرخ و   : شیارآ
رتدیفم دننک  کشخ  باتفآرد  دننک و  ریمخ  مدنگ  درآ  اب  تسه  هک  نانچ  ار  نآ  زغم  رگا  تسا و 

 . تسا
تسا .  یبوخ  رایسب  يوراد  دوش و  یم  مشچ  ياه  هلزن  عنام  دننابسچب  یناشیپ  رب  ار  شتسوپ   : مشچ

کمرگ  . ددرگ یم  لهـسم  روآ و  یق  دوشن  مضه  بوخ  رگا  هزبرخ  تسا .  روآ  یق  شا  هشیر  هژیو  هب  ًاـمومع و  هزبرخ   : اذـغ ياـه  مادـنا 
تسا .  رتهب  شطلخ  رت و  يذغم  هزبرخ  زا  کمرگ  دوش .  هدروخ  شتایوتحم  همه  اب  هکنیا  رگم  تسا  مضه  رید 

یسک هزبرخ  زا  دعب  هک  تسا  نآ  رتهب   . دروآ یم  یق  دنز و  یم  مهب  ار  لد  تروص  نیا  ریغرد   ، دروخ ماعط  ندروخ  زا  دعب  دیاب  ار  هزبرخ 
هدرورپ .  لیفجنز  ای  ردنک  تسا  دایز  شتبوطر  هک  یسک  دروخب و  نیبجنکس  دراد  یمرگ  هک 

ندرک درخ  رد  دشاب و  زیر  گنس  هک  یطرشب  یلو  هیلک  هناثم و  گنس  يارب  جالع  تسا و  لوب  ردم  شا  هدیـسر  لاک و   : یعفد ياه  مادنا 
هیلک  گنس 

 . دراد یگژیو 
دشاب .  مرن  کمرگ  رگا  هژیو  هب  دسر و  یم  هدعم  هب  رتدوز  هزبرخ  زا  تسا و  رت  نیریش  روآ و  راردا  رتمک  کمرگ 

ره هب  دـننک و  یلاخ  ار  هدـعم  تعرـسب  دـیاب  دوش  سح  هدـعم  ینیگنـس  هاگره  ددرگ و  یم  مس   ، دوش دـساف  هدـعم  رد  هزبرخرگا   : اهرهز
 . دنیامن غارفتسا  دشاب  يا  هلیسو 

لدرخ

کشخ  مرگ و   : جازم
دننازیرگ .  تارشح  شدود  زا   . تسا رت  مرگ  برت  نغور  زا  شنغور  دنک و  یم  عطق  ار  مغلب   : تیصاخ

یم ار  نابز  تسا .  بوخ  کهب  جالع  رد   . دـیادز یم  ار  هدیکـشخ  نوخ  رثا  گنر و  دـب  ياه  هکل   . دـنک یم  هزیکاپ  ار  راـسخر   : شیارآ
تسا .  دیفم  بلعثلا  ءاد  درد  دناکشخ و 

تسا .  بوخ  دنراذگب  ریزانخ  رب  درگوگ  اب   . دنک یم  مرن  ار  نمزم  مرو  ره  مرگ و  مرو   : شوج مرو و 
تسا .  ءابوق  يرگ و  جالع   : هحرق مخز و 

تسا .  یبوخ  يوراد  ءاسنلا  قرع  لصافم و  درد  جالعرد   : لصافم
تسا .  درد  نادند  شوگ و  درد  يوراد   . دنیچ یم  رب  ار  رس  تبوطر   : رس

دهد .  شیازفا  ار  شوه  لدرخ  ندروخ  اتشان   : دنا هتفگ  یضعب 
درب .  یم  نیب  زا  ار  مشچ  يربز  مت و  دنشکب  مشچ  رد   : مشچ

دهد .  یم  افش  نمزم  يربز  زا  ار  هیرلا  هبصق  دنروخب  بالسع  اب  هدیبوک  لدرخ   : هنیس
تسا .  روآ  یگنشت   : اذغ ياه  مادنا 

ار  عامج  يوزرآ  تسا و  نادهز  یگفخ  جالع   : هدننار ياه  مادنا 
. دزیگنا یمرب 

 . تسا دیفم  هنهک  هزور و  ره  ياه  بترد   : اه بت 
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هرهزرخ

دراد هدرتسگ  نیمز  رب  زارد و  ياه  هخاش   . تسا هفرخ  گرب  هیبش  شگرب  یناـبایب  هرهزرخ  یبآ .  راـنک  یناـبایب و  تسا :  عون  ود  هرهزرخ 
 ، دوش یم  ادـیپ  اه  هناخدور  رانک  رد  هک  مود  عون   . میبای یم  زین  اه  هناریو  رد  ار  هرهزرخ  عون  نیا  یهاگ   . تسه مه  راخ  اه  گرب  هارمه  .

دراد .  خلت  رایسب  يا  هزم   . تسا ماداب  کشمدیب و  گرب  دننامه  شگرب  هدیشوپ و  اهگرب  ریز  رد  اهراخ  ایاپ و  اه  هخاش 
کشخ  مرگ و  جازم : 

دنک .  یم  نک  هشیر  ار  هنایروم  کک و  دننک  یشاپ  بآ  ار  هناخ  نآ  زپ  بآ  اب  هدنزادگ ،  رایسب  تیصاخ : 
تسا .  یبوخ  رایسب  يوراد  دنراذگب  تخس  ياه  مرو  رب  ار  نآ  گرب  شوج :  مرو و 

تسا .  هدنکارپ  ياه  شوج  يرگ و  شراخ و  يوراد  نآ  گرب  هرشفا  هژیو  هب  هرهزرخ و   : هحرق مخز و 
تسا .  ناوناز  درد  اپرید و  درد  تشپ  جالع  نآ  دامض   : لصافم

تسا .  روآ  هسطع  شا  هفوکش   : رس
 . تسا یمس  تارشح  رهزداپ  دوش  هدروخ  نجیف  هنهک و  روگنا  بآ  هارمه  رگا   . تسا مس  ییاهنت  هب   : اهرهز

بونرخ

تسا .  شنیرتهب  یماش  بونرخ 
تسا .  رتدرس  رت و  کشخ  یماش  زا  یطبن  بونرخ   : جازم

تسا .  رت  هدنناکشخ  رت و  کشخ  یطبن  بونرخ  هدنریگ و  هدنهد ،  یکشخ  یماش  بونرخ   : تیصاخ
دور .  یم  نیب  زا  دنهد  دایز  راشف  دنهد و  ژاسام  ار  اه  لیگز  هدیسرن  یطبن  بونرخ  اب  رگا   : شیارآ

دبای .  یم  نیکست  نادند  درد  دننادرگب  ناهد  رد  ار  شزپ  بآ   : رس
ناقری جالع  رد  یطبن  بونرخ   . تسا مضه  رید  زین  شکـشخ  دوش و  یمن  مضه  تسا و  دـب  هدـعم  يارب  یماش  بونرخ   : اذـغ ياـه  مادـنا 

تسا .  دیفم 
دنک .  یم  تیوقت  ار  هدعم  نتسشن  بونرخ  زپ  بآ  رد   : هدننار ياه  مادنا 

تسا .  دیفم  ییاهتشا  مک  جالع  رد  دروآ و  یم  دنب  ار  مکش  کشخ  یماش  بونرخ  دنک ،  یم  ناور  ار  مکش  رت  یماش  بونرخ 
دنروخب .  دنرادرب و  هک  یطرشب  تسا  دیفم  ضیح  دح  زا  دایز  عاطقنا و  یب  شزیر  زا  یطبن  بونرخ 

 . تسا دیفم  زین  لاهسا  رد  هدور و  درد  شچیپ و  جالع  رد 

قبرخ

تسا .  رت  هاتوک  ینابایب  قلس  زا  ینابایب و  قلس  ای  گنهراب  دننامه  هایگ  نیا  گرب   : دیوگ سودیروقسید 
هلحرم لوا  رد  ًاروف  دـشاب و  كزاـن  مجح و  گرزب  نکـشدوز و  دیفـس ،  شگنر  بساـنم و  شحطـس  ياـنهپ  هک  دـیزگرب  ار  یعون  دـیاب 

ددرگ .  عمج  ناهد  رد  بآ  دشابن و  زوس  نابز  رایسب  ندیشچ 
تسا .  کشخ  مرگ و   : جازم

دریم .  یم  دروخب  شوم  رگا  رت و  مرگ  دیفس  زا  هایس  تسا و  رت  خلت  هایس  زا  دیفس  قبرخ   : تیصاخ
تسا .  ربارب  هایس  قبرخ  اب  شیارآ  لمع  رد   : شیارآ
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دننک .  یم  هسطع  دنیوبب  ار  شا  هدیئاس   : هحرق
دنک .  یم  يوق  ار  دید   : مشچ

دراد .  زین  ندش  هفخ  رطخ  اما  تسا  يوق  رایسب  ندرک  غارفتسا  رد  دیفس  قبرخ   : اذغ ياه  مادنا 
 . دنریم یم  دنروخب  كوخ  گس و  تسا .  مس  شندروخ   : اهرهز

هایس قبرخ 

دشاب .  تلاح  راهچ  نیا  هنایم  رغال و  رایسب  هن  قاچ و  رایسب  هن  هنهک ،  رایسب  هن  هزات و  رایسب  هن  هک  تسا  نآ  شبوخ 
زگ نابز  دنت و  شا  هزم  تسا .  هدش  نوکتم  توبکنع  رات  دـننام  يزیچ  نآ  نایم  رد  هک  دـشابن  هدیـشوپ  نکـشدوز ،  يرتسکاخ ،  شگنر 

دشاب . 
کشخ .  مرگ و   : جازم

دروخ .  یم  ار  هدرم  تشوگ  هک  يدح  هب  تسا و  هدنیادز  رایسب  هدننک ،  مرن  هدنزادگ ،   : تیصاخ
دراد .  یم  رب  ار  دیفس )  هکل   ) حضو کهب و  دنلامب  هراسخر  تسوپ  رب  هکرس  اب   : شیارآ

نتخادنا تسوپ  ءابوق و  يرگ و  جالع  دننک  غارفتسا  نآ  اب  ای  دنلامب  تسوپ  رب  هکرس  اب  ار  دیفـس  قبرخ  هایـس و  قبرخ  ریـش   : هحرق مخز و 
دنک .  یم  رب  نب  زا  ار  تفس  مخز  دهد و  یم  افش  ار  روصان   . تسا

تسا .  دیفم  رایسب  لصافم  درد  جلف و  جالع  رد  قیرزت  هلیسوب ي  غارفتسا   : لصافم
یم نیکـست  نادند  درد  دننادرگب  ناهد  رد  رگا  دنک و  یم  شوماخ  ار  اهادص  دنناکچب  شوگ  رد  دـنزپب و  هکرـس  رد  ار  هایـس  قبرخ   : رس

دبای . 
يا و همین  دردرس  عرصو و  ایلوخیلام  ساوسو و  يرامیب  جالع  رد  دنک و  یم  تیوقت  ار  ییاونـش  دنزیرب  اونـش  مک  شوگ  رد  ار  شزپ  بآ 

تسا .  دیفم  رس  ياه  يرامیب  ریاس 
دهد .  یم  ورین  ار  دید  دنشکب  مشچ  رد   : مشچ

دنار .  یم  نوریب  نت  مامت  زا  ار  ادوس  تسا و  ادوس  يرامیب  يوراد   : هدننار ياه  مادنا 
دروآ .  یم  نوریب  ار  ارفص  مغلب و   . درادن يراشف  نایز و 

دیادز .  یم  تسوپ  زا  ار  دب  ياه  طلخ  دشاب و  ندب  يوس  نآ  رد  رگا  یتح  دیالاپ  یم  یطلخ  ره  زا  ار  نوخ 
 . تسا رثؤم  ضیح  لوب و  نداد  شزیر  رد  هناثم و  هدور و  مرو  جالع  رد  هایس  قیرخ 

یمطخ

تسا .  هدمآ  دیفم  رایسب  ینعم  هب  ینانوی و  مان  نیا 
کشخ  مرگ و   : جازم

تسا .  هدنرب  لیلحت  هدننک و  تسس  هدنناسر ،  هدننک ،  مرن   : تیصاخ
تسا .  رترثؤم  شمخت  دیادز . یم  ار  کهب  دننیشنب  باتفآ  ردو  دنلامب  تسوپ  رب  دجنک  نغور  اب   : شیارآ

جالع رد  دـناسر ،  یم  ار  امد   ، دـناشن یم  ورف  ار  ینوخ  مرو   ، دـیامن یم  يریگولج  سامآ  زا   ، دـنک یم  مرن  ار  تخـس  مرو   : شوج مرو و 
تسا .  دیفم  ریزانخ  نکداب و  سامآ 

دنک .  مرن  ار  هدش  تخس  نادهز  دنرادرب  خلت  زقس  اب 
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تسا .  دنمدوس  دنراذگب  ریزانخ  رب  درگوگ  غمص و  اب 
هچیهام و ياه  طسو  یگتـسسگ  شزرل ،  باصعا ،  يراـمیب  لـصافم ،  درد  جـالع  رد  دـشاب  زاـغ  هیپ  اـب  رگا  هژیو  هب  یمطخ و   : لـصافم

تسا .  دیفم  باصعا  یگدیشک 
تسا .  شوگانب  مرو  جالع  شدامض   : رس

درب .  یم  نیب  زا  ار  کلپ  یگدرکداب  باهتلا و   : مشچ
دراد .  رب  رد  یگدنریگ  اریز  تسا ،  ندروآرب  نوخ  عنام  دنک ،  یم  ناسآ  ار  ندروآرب  مغلب  هار  تسا .  مرگ  هفرس  جالع  شمخت  هنیس : 

دیآ .  یم  رامشب  هیرلا  تاذ  بنجلا و  تاذ  تاجالع  زا  دناشن و  یم  ورف  ار  ناتسپ  مرو  شگرب  دامض 
درب .  یم  نیب  زا  ار  یگنشت  شا  هریش   : اذغ ياه  مادنا 

 ، دـب لاهـسا  يزیپ ،  فارطا  مرو  هدور ،  شزوس  لوب ،  يارجم  شزوس  جالع  رد  دـنروخب  ار  شخیب  گرب و  زپ  بآ   : هدـننار ياـه  مادـنا 
تسا .  دیفم 

تسا .  نادهز  ندمآ  مهب  ندش و  تفس  جالع  دنرادرب  زقس  اب  ار  شمخت 
دیامن .  یم  كاپ  ار  یگچز  نوخ  بوخ و  نادهز  يارب  شزپ  بآ 

لـسعروبنز شین  ياج  رب  ار  دجنک  نغور  اب  شزپ  بآ  . دنناما رد  تارـشح  دنزگ  زا  دنلامب  نت  رب  نوتیز  نغور  دـجنک و  نغور  اب   : اهرهز
. تسا دیفم  دنلامب 

سونبآ

یماگنه  . تسین نآ  رد  یتاقبط  تسا و  صلاخ  هایس  دنروآ  یم  هشبح  زا  سودیروقسید  لوق  هب  ای  جنز  زا  ار  نآ  هک  روهـشم  تسا  یبوچ 
شنیرتهب  . دزگ یم  ار  نابز  شا  هتـسکش  دنکـش و  یم  تمحز  هب   ، دنام یم  طورخم  خاش  هب  یلوق  هب  ای  هدیمخ  خاش  لکـشب  دنرب  یم  هک 

مکحم هیام و  رپ  هیبش ،  هدش  یطارخ  خاش  هب  ندییاس  رد   ، دوش یمن  هدهاشم  نآ  رد  یطوطخ  يراومه ،  یهایـس و  دوجو  اب  هک  تسا  نآ 
تسا . 

دراد .  شزگ  ندیشچ  رد 
دیامن .  یم  شوماخ  ار  نوخ  ترارح  دراد  هک  یترارح  دوجو  اب  هک  دننآرب  یهورگ  تسا .  کشخ  مرگ و   : جازم

مـشچ رد  ار  نآ  درگ  دـنیاس و  ناـسفرب  رگا   ، دـنزاس یم  فایـش  نآ  هدـییاس  زا   . درب یم  نیب  زا  ار  مشچ  يدـیپس  مت و   : یناـمرد صاوـخ 
تسا .  دنمدوس  رایسب  دنشکب 

مشچ و يرگ   ، کـشخ دـمر  جـالع   . دزاـس یم  فرط  رب  ار  مشچ  نمزم  مخز  دـنیوش  یم  دـننازوس و  یم  یقبط  رب  ار  سونبآ  هرا  كاـخ 
تسا .  مشچ  مئاد  يزیربآ 

 . تسا جالع  ار  مکش  داب  دنک و  یم  درخ  ار  هیلک  گنس  نایزوخ  هتفگ  هب   : یعفد ياه  مادنا 

ولآ

تسا .  رترثؤم  نآ  گنر  خرس  زا  درز  يولآ  رت و  يوق  هایس  يولآ  زا  یتسب  يولآ   . درادن یفرعم  هب  زاین 
تسا .  یلاهسا  رتمک  نیگنس و   ( قارب ریغ   ) تام دیفس  يولآ 

تسا .  رت  درس و   : جازم
دشاب .  یم  كانبسچ  هدننک و  عطق  شخب ،  تفاطل  نآ  غمص  ینامرد :  صاوخ 
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دشاب هتشاد  رکش  ای  لسع  رگا  هژیو  هب  درب و  یم  نیب  زا  ار  امزگا  هکرـس  اب  ولآ  طولخم  دهد .  یم  شوج  ار  هحرق  نآ  مگنا   : هحرق مخز و 
تسا .  دیفم  ناکدوک  يارب 

دیامن .  یم  يریگولج  کچوک  نابز  نیتزول و  ياه  هلزن  زا  ولآ  گرب  ندینادرگ  ناهد  رد   : رس ياه  مادنا 
دنک .  یم  يوق  ار  دید  دنشکب  مشچ  رد  ار  ولآ  مگنا   : مشچ

زا ارفص  ندنک  رب  رد  شنیریش  شرت و   : اذغ ياه  مادنا  دهد . یم  نیکست  ار  بلق  باهتلا  نیریش  شرت و  يولآ   : هنیس یـسفنت و  ياه  مادنا 
تسا .  راگزاسان  هدعم  اب  ًامومع  دهد و  یم  یتسس   ، دنک یم  درس  رت و  ار  هدعم  نیریش  يولآ  تسا . رترثؤم  همه 

تسا .  رترثؤم  اهولآ  ریاس  زا  ارفص  ندنار  نوریب  رد  نیریش  يولآ 
 . دوش یم  یشان  نآ  ندوب  جزل  زا  تیصاخ  نیا  تسا و  رت  يراک  کشخ  يولآ  زا  رت  يولآ   ، لاهسا رد 

 ( جنفسا  ) هدرم ربا 

یلو دنک  یم  تکرح  هدیبسچ  نادب  هک  ییاج  رد  هک  تسا  يروناج  دنیوگ   . دنام یم  دـمن  هب  لخلخت  یتسـس و  رد   ، ییایرد تسا  یمرج 
دوش .  یمن  رود  دوخ  ياج  زا 

تسا .  نآ  هنهک  زا  رت  هدنناکشخ  رت و  يوق  تسوا  اب  رحب  یجازم  يورین  هک  شا  هزات  رت و 
تسا .  مرگ  رتمک  یلو  دراد  ار  جازم  نیمه  مه  نآ  هدش  گنس 

رب دننک و  طولخم  نوتیز  نغور  اب  ار  نآ  رتسکاخ  دننازوسب و  ار  شا  هزات  هژیو  هب  ار  نآ  رگا   . تسا هدنناکـشخ  رایـسب   : ینامرد تیـصاخ 
نوچ دـنراذگب  مخز  رب  دـننازوسب و  شتآ  اـب  ار  جنفـسا  اـهنت  رگا  دـنک و  یم  يریگولج  يزیرنوـخ  زا  دـنراذگب  هدـیرد  اـی  هدـیرب  ياـج 

ار نآ  نینچمه  دنک و  یم  يریگولج  يزیرنوخ  زا  دراذگ  یم  غاد  دراد  شتآ  زا  هک  یمرگ  اب  ییوس  زا  تسا و  نوخ  هدنرادزاب  شرهوگ 
هدنیادز .)   ) هدنهد الج  تسا و  شخب  تفاطل  دنک ،  یم  زاب  ار  اهگر  دننک  ورف  هدمآ  مهب  ياهگر  هناهد  هب  دننک و  هلیتف 

دنک .  یم  کشخ  ار  یمغلب  ياه  مرو   : شوج لمد و 
دنک .  یم  بوخ  ار  مخز  دنراذگب  مخز  رب  دنیامن و  سیخ  هکرس  رد  ار  جنفسا   : هحرق مخز و 

مخز رب  دـننک و  سیخ  هنهکروگنا  بآ  اب  ای  کشخ  ار  جنفـسا  رگا  دـنک و  یم  نامرد  ار  قیمع  ياهمخز  دـنناشوجب  لـسع  اـب  ار  جنفـسا 
دنک .  یم  كاپ  ار  مخز  ياج  دناکشخ و  یم  ار  هنهک  ياه  تبوطر  تسا . دنمدوس  دنراذگب 

تسا .  دیفم  ندروآرب  نوخ  هجلاعم  رد  نوتیز  نغور  هارمه  جنفسا  هتخوس   : هنیس یسفنت و  ياه  مادنا 
 . دنک یم  درخ  ار  هناثم  گنس  تسا  جنفسا  رد  هک  یگنس 

( بل بلغ  ) كربتسا

شا هیاـس  ریز  یـسک  تسا  مس  شا  هیاـس  تخرد  نیا  زا  یعوـن  دـنیوگ   . تسا ناراد  هریـش  زا  یکی  ناتـسبرع و  نمی و  زا  تـسا  یتـخرد 
دریم .  یم  دنیشنب 

کشخ .  مرگ و   : جازم
میالم .  تسا  یضبق   : تیصاخ

تسا .  دیفم  ابوق  و   ( هفعس  ) یتسوپ یسوریو  ياه  يرامیب  جالع  رد  دنلامب  تسوپرب   : شیارآ
دهد .  یم  افش  ار  ناهد  ياه  مخز  دنلامب  هچب  ناهد  هب  دننک و  طولخم  لسع  اب   . درب یم  نیب  زا  ار   ( ترارح  ) شراخ دنلامب  رس  رب  : رس

دنک .  یم  ناوتان  ار  هدور  دروآ و  یم  لاهسا   : هدننار ياه  مادنا 
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نآ هریـش  دننک .  يرود  نآ  زا  هک  تسا  نآ  رتهب  دنریمب  دیاش  دـننیب و  یم  نایز  دننیـشنب  شا  هیاس  رد  رگا  تسه  كربتـسا  یعون   : اهرهز
 . دشک یم  زور  ود  تدم  رد  دنک و  یم  هکت  هکت  ار  دبک  شش و  تسا و  یمس 

هزرفسا

یناتسبات  یناتسمز و   : تسا عون  ود  هزرفسا 
تسا .  رت  درس و   : جازم

درب .  یم  نیب  زا  یلک  هب  ار  دردرس  دننک  دامض  هکرس  اب   . تسا ضباق  دنناشوجب  لگ  نغور  رد  ار  نآ  هدش  درخ   : تیصاخ
ياه لمد  شوگانب و  ياهلمد  هژیو  هب  و  خرـس ،  داـب  هرمج ،  هچروم ،  مرگ ،  ياـه  مرو  ياوادـم  رد  دـننزب  مهب  هکرـس  اـب   : شوج لـمد و 

تسا .  رثؤم  رایسب  یمغلب 
دنک .  یم  نامرد  ار  لصافم  مرگ  درد  سرقن و  بصع ،  یگدیجنرت  شچیپ و  لگ  نغور  هکرس و  اب  شدامض   : لصافم

دوش .  یم  جالع  مرگ  درد  رس  دنراذگب  رس  رب  ار  شدامض   : رس
دنک .  یم  مرن  ًامامت  ار  هنیس   : هنیس

دهد .  یم  نیکست  ار  دیدش  ییارفص  یگنشت  ماداب  نغوراب  ای  لگ ،  نغور  اب  هزرفسا  باعل   : اذغ ياه  مادنا 
يارب هژیو  هب  دـنک ،  یم  يریگولج  شارخ  زا  دروآ و  یم  دـنب  ار  لاهـسا  دـننک  طولخم  لگ  نغور  اـب  ار  هزرفـسا  رگا   : یعفد ياـه  مادـنا 

دنک .  یم  ناور  ار  مکش  دشاب  هشفنب  نغور  اب  رگا  تسا .  دیفم  رایسب  ناکدوک 
 . دهد یم  نیکست  ار  مرگ  ياه  بت  تدش  نآ  ندروخ   : اه بت 

نانشا

تسا .  زبس  گنر  هب  نآ  رگید  عون  تسا و  رت  فیطل  همه  زا  دنیوگ  کشجنگ  زوغلچ  ار  نآ  تسا و  دیفس  هک  یعون   . تسا عون  نیدنچ 
تسا .  هدننکزاب  دیامن و  یم  هیقنت  دهد ،  یم  الج   : ینامرد صاوخ 

دنک .  یم  نامرد  ار  لوب  یگدمآ  دنب   : یعفد ياه  مادنا 
 . دنازیرگ یم  ار  تارشح  زبس  نانشا  دود  .و  تسا لتاق  مس   : اهرهز

نیتنسفا

تسا .  شزوس  یگدنریگ و  یخلت و  ياراد  هزرم و  گرب  هیبش  نآ  گرب  هک  تسا  یهایگ 
یسوسرط .»  یسوس و  یقرشم ،  یناسارخ ،   : تسا هنوگ  نیدنچ  نیتنسفا   :» دیوگ نینح 

تسا .  رطعم   ( وردوخ یطبن (  نیتنسفا   : دنا هتفگ  دنتسه  نینح  زا  رت  یمیدق  هک  رگید  نادنمشناد 
هدننک زاب  دهد و  یم  لاهسا  شفیطل  رهوگ  اب   ، یگدنریگ ياراد  دوخ  یکاخ  جازم  اب   . تسا فیطل  یکاخ و  رهوگ  ياراد  ًامومع  نیتنسفا 

تسا .  ربنع  گنر  هب  هک  تسا  یسوسرط  یسوس و  هنوگ  نیتنسفا  عون  نیرتهب   . تسا
تسا .  رت  مرگ  شا  هرشفا  کشخ و  مرگ و   : جازم

تسا .  هدنریگ  هدننکزاب و  نیتنسفا   : ینامرد تیصاخ 
دهد یمن  گنر  رییغت   ، دنام یم  تباث  بکرم  گنر  دوش  بیکرت  بکرم  اب  رگا  دراد و  یم  هاگن  تارشح  دنزگ  دیب و  زا  ار  سابل  نیتنسفا 

دراد .  یم  ظوفحم  یگدروخ  شوم  زا  ار  ذغاک  و 
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دیادز .  یم  ار  مشچ  ریز  شفنب  ياه  هکل   . تسا دیفم  يرگ  هروخوم و  يارب   . دنک یم  ابیز  ار  ور  گنر و  نیتنسفا   : شیارآ
درد نآ  هدش  هتخپ  راخب   : شوگ ياوادمرد   . تسا دیفم  ینورد  یقورع  ياه  یگتفرگ  يارب  نآ  تبرش  دامـض و   : شوج لمد و  مخزرد و 

دیامن .  یم  يریگولج  هتکس  زا  لسع  اب  نآ  ندروخ  دهد و  یم  نیکست  ار  شوگ 
هنهک و درد  عون  ره  هجلاـعم  يارب  دـندنبب  مشچ  ریز  هب  دـیآ و  رد  دامـض  تروص  هب  رگا  نآ  وردوخ  هژیو  هب  عونره و   : مشچ ياـه  مادـنا 

تسا .  دیفم  مشچ  یگریت 
دنک .  یم  هجلاعم  ار  مکش  هب  ور  ياه  هدند  ياه  یبیشارس  ریز  یگدیشک  نآ  تبرش  یسفنت :  ياه  مادنا 

نیتنسفا تبرش  دراد .  ییازس  هب  ریثأت  اهتـشا  ندینادرگ  زاب  رد  دنـشونب  زور  تدم 10  هب  ار  نیتنـسفا  هرـشفا  هتخپ و  رگا   : هیذغت ياه  مادنا 
دیفم رایسب  دنروخب  زور  تدم 10  هب  ار  نآ  دنراد  ناقری  هک  یناسک  رگا  تسا .  دیفم  اه  تلاح  زا  يرایسب  رد  دنک و  یم  تیوقت  ار  هدعم 
لبنـس اب  طولخم  نیتنـسفا  درب .  یم  نیب  زا  ار  اه  مرک  دنروخب  دنزپب و  جنرب  ای  سدع  اب  ار  نآ  رگا  تسا و  رثؤم  لاحط  ياوادم  رد  تسا و 

نآ رگا  دبای و  یم  نیکست  هاگیهت  درد  دنلامب  هاگیهت  رب  دننک و  مهرم  انح  نغور  اب  ار  نیتنسفا  رگا  تسا .  زاس  هراچ  ار  هدعم  مکـشداب و 
دیامن .  یم  فرط  رب  ار  نآ  یتفس  درب و  یم  نیب  زا  ار  هدعم  درد  دننک  طولخم  يدمحم  لگ  اب  ای  دننک و  مهرم  يدمحم  لگ  نغور  اب  ار 

لهـسم نیتنـسفا   . دـنرادرب بالـسع  اب  ار  نآ  رگا  هژیو  هب   . تسارثؤم رایـسب  ضیح  ندرک  ناور  لوب و  ندـنار  نوریبرد   : یعفد ياه  مادـنا 
- یگدیرب ریـساوب و  ياوادم  رد  نیتنـسفا  تبرـش  نآ  رب  هوالع  تسین .  رثؤم  تسا  راگدـنام  اه  هدور  رد  هچنآ  مغلب و  رد  یلو  تسا  ارفص 

تسا .  دیفم  زین  دعقم  مخز  شارخ و 
 . دوش یم  راچد  کبـس  یلاهـسا  هب  صخـش  درب و  یم  نیب  زا  ار  مرک  دنروخب  لسع  اب  دنزپب و  جنرب  اب  ار  نآ  ای  دننک و  زپ  بآ  ار  نآ  رگا 

دهد .  یم  ماجنا  ار  راک  نیمه  زین  هتخوس  سدع  اب  نیتنسفا 
تسا .  دیفم  هنهک  بت  ياوادم  رد  دوخ  هب  دوخ   : اه بت 

تسا یمـس  چراق  رهزداپ  دشاب  هکرـس  اب  رگا   . تسا نارکوش  مس  و  وسار ،  شزگ  مدژک ،  شین  شزگ  رهزداپ  هنهک  روگنا  بآ  اب   : مومس
 . دنام یم  رود  هب  یگدروخ  شوم  زا  باتک  تاحفص  دننک  طولخم  بکرم  اب  ار  نآ  رگا   . درب یم  نیب  زا  ار  هشپ  نآ  ندیشاپ  و 

ایقاقا

دنزاس .  یم  صرق  نآ  زا  دنناکشخ و  یم  هک  تسا   ( يرصم بونرخ   ) ترک تخرد  غمص 
اجنآ زا  دوش و  یم  فرط  رب  نتسش  اب  هک  تسا  یگدنزوس  یعون  اب  هارمه  ور  نیا  زا  تسا و  فیطل  رهوگ  یکاخ و  رهوگ  زا  نآ  بیکرت 

دهد .  یم  يدرس  دور و  یم  ورف  قمع  رد  تسا  يدنت  ياراد  هک 
دیپس و یگرگ  ایبول  دننام  نآ  هویم  دراد و  دیپس  یلگ  تسا .  هدیمخ  شا  هقاس  دنتـسین و  تسار  نآ  ياهراخ  تسا و  رادراخ  تخرد  نیا 

تسا .  فالغ  رد 
تسا .  رتهب  همه  زا  تخس و   ، نزو نارگ  دراد ،  شوخ  يوب  دنز  یم  یهایس  هب  هک  هریت  زبس  يایقاقا 

هدنناکشخ .  تسا و  درس  نآ  هتسش   : جازم
دراد .  یم  زاب  ار  يزیرنوخ  تسا و  هدنریگ  ایقاقا   : ینامرد تیصاخ 

تسامرس .  زا  یشان  ياه  كرت  هراچ  دشخب و  یم  یهایس  ار  وم  ییابیز و  ار  گنر  ایقاقا  : شیارآ
لمد یگتخوس و  دشاب  هارمه  غرم  مخت  هدـیپس  اب  رگا   . دـیامن یم  جالع  ار  همدژک  تسا و  ربارب  سآ  اب  ایقاقا  هنیمز  نیا  رد   : شوج لمد و 

دنک .  یم  بوخ  ار  مرگ  ياه 
درب .  یم  نیب  زا  ار  لصافم  یتسس  ایقاقا   : لصافم
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تسا .  دیفم  ناهد  ياه  هحرق  ياوادم  رد  ایقاقا  : رس ياه  مادنا 
ار درد  مشچ  دنک ،  یم  فیطل  ار  مشچ  دشخب ،  یم  ورین  ار  دید  هک  تسا  رثؤم  مشچ  ياوادـم  رد  يرـصم  يایقاقا  اهنت   : مشچ ياه  مادـنا 

دزاس .  یم  فرط  رب  ار  مشچ  لخاد  یخرس  دشخب و  یم  یمارآ 
دروآ .  یم  دنب  ار  مکش  ایقاقا  تبرش  دامض و  و   ( هلاما  ...() فایش و  - لوپمآ ) تروص هب  ندرک  ندب  دراو   : یعفد ياه  مادنا 

 . درب یم  نیب  زا  ار  اهنآ  یتسس  محر و  دعقم و  ندمآ  رب  دنک .  یم  عطق  ار  محر  نالیس   . تسا دیفم  ینوخ  لاهسا  شارخ و  هجلاعم  رد 

نادگنا

دوش .  یمن  لخاد  اهاذغ  رد  هایس  نادگنا   . هایس دیپس و  تسا  عون  ود 
جراخ هب  داوم  ندرک  بذج  رد  دنهد  ژاسام  نآ  هریـش  اب  هژیو  هب  نآ و  اب  ار  نت  رگا  روآداب .  شخیب  تسا و  از  تفاطل   : ینامرد تیـصاخ 

تسا .  رثؤم  رایسب 
درب .  یم  نیب  زا  یلک  هب  ار  مشچ  ریز  ینوخ  هایس  هکل  دشاب  نوتیز  نغور  اب  هک  نآ  دامض  دهد ،  یم  رییغت  ار  نت  يوب   : شیارآ

دنک یم  نامرد  ار  ریزانخ  دننک  طولخم  اه  مهرم  اب  ار  نآ  خیب  نادگنا و  رگا  تسا ،  دنمدوس  ینورد  ياه  مخز  جالع  رد   : شوج لمد و 
. 

دنک .  یم  نامرد  ار  لصافم  درد  انح  نغور  ای  هشفنب  نغور  اب  طولخم  نادگنا   : لصافم
تیوقت دشخب ،  یم  یمرگ  ار  هدعم   ، مضاه تسا و  مضه  رید  دهد ،  یم  تیـضوبق  ار  مکـش  دروآ ،  یم  ولگ  داب  نآ  خیب   : اذغ ياه  مادنا 

دزیگنا .  یم  رب  اهتشا  دنک  یم 
روآ .  نایز  هناثم  يارب  تسا و  روآراردا  درب ،  یم  نیب  زا  ار  دعقم  ریساوب  دنزپب ،  هکرس  رانا و  تسوپ  اب  ار  نآ  رگا   : یعفد ياه  مادنا 

 . تسا مومس  ره  رهزداپ   : اهرهز

نوسینا

وردوخ هناـیزار  زا  رتـهب  نیریـش و  هزم  یعون  ياراد  تسا .  رتـمک  وردوخ  هناـیزار  زا  نآ  یگزم  دـنت   . تسا یمور  هناـیزار  مخت  وراد  نیا 
تسا . 

تسا .  کشخ  مرگ و   : دیوگ سونیلاج   : جازم
دوش هدناشوج  نغور  رد  رگا  تسا و  نکـشداب  روآ و  قرع  اهدرد ،  نکـسم   . تسا سگ  هدـنریگ و  یمک  هدـننک و  زاب   : ینامرد صاوخ 

تسا .  رتشیب  شریثأت 
دننک قاشنتسا  ار  نآ  راخب  دننک و  راخب  ار  نآ  رگا  : رس دشاب . یم  ربارب  هدنزوس  ياهوراد  اب  ًابیرقت  هک  تسا  يدنت  یکدنا  نوسینا  جازمرد 

درب .  یم  نیب  زا  ار  هجیگرس  درد و  رس 
دروخرب ای  هبرـض  رثا  زا  یـشان  هک  ار  شوگ  ینورد  ياهیرامیب  دنناکچب  شوگ  رد  دنزیمایب و  يدمحم  لگ  نغور  اب  دنبوکب و  ار  نآ  رگا 

دیامن .  یم  فرط  رب  ار  شوگ  درد  دشخب و  یم  دوبهب  دشاب 
تسا .  یبوخ  يوراد  نمزم  لبس  يارب   : مشچ

دهد .  یم  ینوزف  ار  ریش   : هنیس سفنت و  هاگتسد 
درب .  یم  نیب  زا  دهد  یم  خر  یقروب  ياه  تبوطر  زا  هک  ار  یگنشت  تلاح   : هیذغت

دزاس .  یم  فرط  رب  ار  لاحط  تبوطر  تسا و  دیفم  يدبک  ياه  یگدمآ  دنب  يارب 
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یم رب  ار  عامج  توهـش  دیامن و  یم  كاپ  نادـهز  زا  ار  دیفـس  ياه  تبوطر  دـهد .  یم  شزیر  ار  دیفـس  ضیح  لوب و   : یعفد ياه  مادـنا 
دیامن .  یم  زاب  ار  نادهز  هناثم و  هیلک و  ياه  نادنب  هار  دروآ ،  یم  دنب  ار  مکش  دوش  یم  راردا  ببس  هک  یهاگ   . دزیگنا

دنک .  یم  هلباقم  هنهک  بت  اب   : اه بت 
ومخا  ناتشگنا  دیامن . یم  عفد  ار  اهنآ  نابز  تسا و  یمس  تارشح  مومس و  ره  رهزداپ   : اهرهز

 . ناجنروسریثأت شریثأت  تسا و  ناجنروس  هفوکش 

هسابسب

دراد .  دنت  شوخ و  يوب  تسا و  نکشدوز  كزان و  شتسوپ  دشاب .  یم  وزام  مجح  هب  هک  تسا  ودرگ  یعون 
دراد .  تیضوبق   : تیصاخ

دنک .  یم  شوخ  ار  ناهد  يوب  دیادز و  یم  ار  کم  کک و  شیارآ : 
تسا .  لبس  يوراد  دنک و  یم  دید  تیوقت   : مشچ

راردا يرایتخا  یبع  يوراد  ردم و  دروآ .  یم  دنب  ار  مکش  دهد .  یم  تیوقت  ار  هدعم  مف  هژیو  هب  هدعم و  لاحط و  دبک و   : اذغ ياه  مادنا 
 . تسا غارفتسا  عنام  دنمدوس و  هنانز )  فایش   ) هزرپ و  تسا ،  درد  نکسم  دوش  مهرم  اه  نغور  اب  رگا  تسا ، 

ردالب

دنزگ .  یب  تسا و  هزم  نیریش   ، ودرگ نوچمه  دراد  يزغم  امرخ و  هتسه  هیبش  تسا  يا  هویم 
یمن یناـیز  دننکـشب  نادـند  هب  ار  نآ  رگا   . تسا دوجوم  رادوب  جزل و  ینیبـگنا  اـهخاروس  نیا  رد  تسا و  خاروـس  لـخلختم و  نآ  هتـسوپ 

تسا .  رتهب  دشاب  ودرگ  زغم  هارمه  رگا  هژیو  هب  دناسر 
کشخ .  مرگ و   : جازم

دنازوس .  یم  ار  اه  طلخ  نوخ و  دوش و  یم  مرو  هحرق و  ببس  شنیبگنا   : تیصاخ
دزیگنا .  یم  رب  ار  ینورد  مرگ  ياه  مرو   : شوج لمد و 

يرامیب نکیلو  تسا  بوخ  يراک  شومارف  عفر  يارب  : رـس  . تسا دیفم  ناهد  یجک  جلف و  بصع و  یتسـس  يدرـس و  ياوادم  رد  : لصافم
دنک .  یم  کیرحت  ار  ایلوخیلام  هسوسو و 

دناکشخ .  یم  ار  ریساوب  نآ  دود   : یعفد ياه  مادنا 
تسا .  هدنشک  ببس  نیدب  طالخا و  هدنزوس   . تساه مس  هلمج  زا   : اهرهز

 . دهاک یم  شتوق  زا  ودرگ  نغور  تسا و  عون  ود  ردالب  رهزداپ 

هشفنب

دراد .  ییوراد  يورین  شیازجا  ریاس  نوچ  شخیب  روهشم و  تسا  یهایگ 
تسا .  رت  درس و   : جازم

دروآ .  یم  دوجوب  لدتعم  نوخ   : ینامرد تیصاخ 
دناشن .  یم  ورف  ار  مرگ  مرو  دننک  دامض  وج  تواق  اب  ار  نآ  گرب  هشفنب و   : شوج لمد و 

تسا . یبوخ  يوراد   ( برج  ) يرگ يارب  هشفنب  نغور   : هحرق مخز و 
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دهد .  یم  نیکست  ار  دردرس  نآ  ندیلام  رس  رب  ندرک و  وب   : رس ياه  مادنا 
تسا .  دیفم  مرگ  دمر  ياوادم  رد  نآ  ندروخ  ندیلام و   : مشچ ياه  مادنا 

دیامن .  یم  مرن  ار  هنیس  تسا و  مرگ  هفرس  نامرد  رکش  اب  نآ  يابرم  هژیو  هب  هشفنب و   : هنیس سفن و 
بالگ )   .) تسا رتهب  بالجزا  هنیمز  نیارد  تسا و  شش  ولهپ و  هنیس  نامرد  نآ  تبرش 

درب .  یم  نیب  زا  ار  هدعم  باهتلا   : اذغ ياه  مادنا 
 . دنار یم  نوریب  ار  ارفص  کشخ  هشفنب  ندروخ  دناشن . یم  ورف  ار  دعقم  ندمآرب  تسا و  میالم  ینیلم  هیلک ، درد  جالع  نآ  تبرش 

کشمدیب

تسا .  وبشوخ  تاتابن  زا 
دناشن .  یم  ورف  ار  اه  مرو  شا  هرشفا  بآ و  ندیلام   : تیصاخ

دننک .  یم  نامرد  ار  رس  مکارتم  ياهداب  نآ  گرب  ندرک  وب  کشمدیب و  هفوکش  : رس
 . دنک یم  ناور  ار  مکش   : یعفد ياه  مادنا 

هراک همه  لگ  یمتخ ،  لگ 

هدیـشوپ گنر  يرتسکاخ  زیر  ياهکرک  زا  نآ  هقاـس  دـسر و  یم  رتم  دودـح 2  هب  نآ  عافترا  هک  هلاس  دـنچ  یفلع و  تسا  یهاـیگ  یمتخ 
. تسا هدش 

. تسا نهپ  راد و  هنادـند  ياـهگرب  ياراد  تسا و  هنارتیدـم  قرـش  قطاـنم  یموب  هاـیگ  ( Althaea of ficinalis  ) یملع مان  اـب  یمتخ 
. دوش یم  رهاظ  ناتسبات  رخاوا  رد  ییات  هس  ياه  هتسد  تروص  هب  هک  دنتسه  یناوغرا  ای  زمرق  هب  لیام  دیفس  گنر  هب  تشرد  نآ  ياهلگ 

. دوش یم  هتشاک  اه  هچغاب  رد  یتنیز  هایگ  تروص  هب  ابیز  ياهلگ  نتشاد  تلع  هب  هایگ  نیا 
هیر اه ، هدور  اصوصخم  نودب  ياضعا  مامت  يور  یلک  روط  هب  تسا و  رت  درس و  ناریا  میدق  بط  رظن  زا  یمتخ  دهد  یم  ناشن  اهـشهوژپ 

. تسا رثوم  هناثم  اه و  هیلک  هدعم ، اه ،
، مسآ لثم  یـسفنت  ياه  یتحاران  يارب  ینامرد  تروص  هب  ار  هایگ  نیا  لگ  تسا . هایگ  نیا  لگ  گرب و  رد  رتشیب  یمتخ  یناـمرد  صاوخ 
رد یمتخ  نینچمه  دراد . يرثوم  دربراک  لسع  اـب  هاـیگ  نیا  هدرک  ردوپ  مسآ  رداـن  ياـهیتحاران  رد  دـنرب . یم  راـک  هب  هفرـس  تیـشنورب و 

. تسا یبوخ  رایسب  يوگباوج  يویر  ياهتنوفع 
بوخ و رایـسب  هدننک  ینوفعدض  دنک و  یم  نیمـضت  ار  تسوپ  یباداش  عیرـس و  ار  يزادنا  تسوپ  هک  تسا  ییاهوراد  زا  یکی  هایگ  نیا 

. تسا چراقدض 
هاگتـسد هب  ندیـشخب  تنیل  يارب  یبوـخ  يوراد  دوـش و  یم  هدافتـسا  رـس  یبرچ  هروـش و  وـم ، شزیر  دراوـم  رد  یمتخ  هاـیگ  زا  نینچمه 

. درک هدافتسا  هدرک  مد  تروص  هب  هایگ  نیا  زا  ناوت  یم  دوش . یم  هدافتسا  نآ  زا  تسوبی  دراوم  رد  هک  تسا  یشراوگ 
. دیفس شفنب و  زمرق ، درز ، هلمج  زا  دنراد  یتوافتم  ياهگنر  مادک  ره  هک  دراد  یفلتخم  عاونا  یمتخ  لگ 

. دراد لگ  زییاپ  رخاوا  ات  دادرخ  طساوا  زا  یمتخ  لگ  دنراد . يرتشیب  ینامرد  دربراک  دنراد  دیفس  لگ  هک  ییاه  یمتخ 
، مسآ لـثم  یـسفنت  ياـه  یتحاراـن  يارب  یناـمرد  تروـص  هب  ار  هاـیگ  نیا  لـگ  تسا . هاـیگ  نیا  لـگ  گرب و  رتـشیب  نآ  یناـمرد  دراوـم 
رد نینچمه  هایگ  نیا  دراد . يرثوم  دربراک  لسعاب  هایگ  نیا  هدرک  ردوپ  مسآ  رداـن  ياـهیتحاران  رد  دـنرب . یم  راـک  هب  هفرـس  تیـشنورب و 

. تسا یبوخ  يوگباوج  يویر  ياه  تنوفع 

ییوراد تاعالطا  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1869زکرم  هحفص 1161 

http://www.ghaemiyeh.com


هایگ نیا  نوچ  ًالوصا  تسا . رت  حـجرا  لگ  ینامرد  دراوم  رد  هتبلا  تسا  رتهب  دوش  طولخم  مه  اـب  نآ  لـگ  گرب و  هدافتـسا  عقوم  رد  رگا 
هدافتسا نآ  کسام  زا  تروص  تسوپ  یباداش  توارط و  يارب  نینچمه  دریگ و  یم  رارق  هدافتسا  دروم  رس  هروش  يارب  دراد  يدایز  باعل 

. دوش یم 
بوخ و رایسب  هدننک  ینوفع  دض  دنک و  یم  نیمـضت  ار  تسوپ  یباداش  عیرـس و  ار  يزادنا  تسوپ  هک  تسا  ییاهوراد  زا  یکی  هایگ  نیا 

دشاب . یم  چراق  دض 
رد هک  تسا  یشراوگ  هاگتسد  هب  ندیشخب  تینل  يارب  یبوخ  يوراد  دوش . یم  هدافتسا  رـس  یبرچ  هروش و  وم ، شزیر  دراوم  رد  هایگ  نیا 

. دوش یم  هدافتسا  نآ  زا  تسوبی  دراوم 
عیرس دنیوش و  یم  دننک و  یم  هل  ار  نآ  هک  دراد  ینالوط  قیمع و  هشیر  تسا . نآ  هشیر  گرب و  لگ ، هایگ ، نیا  هدافتسا  دروم  ياهتمـسق 

. دننک یم  هدافتسا  نآ  زا  هدرک و  کشخ 
. تسا قداص  مه  هایگ  نیا  هشیر ي  دروم  رد  دش  هتفگ  اهگرب  لگ و  دروم  رد  هک  ینامرد  دراوم  مامت 

یسانش  تخیر 
 . تسا هنارتیدم  قرش  قطانم  یموب  هایگ  یمتخ 

دـشاب یم  يرتسکاخ  گنر  هب  هک  زیر  ياـهکرک  زا  نآ  هقاـس  دـسر  یم  رتم  دودـح 2  هب  نآ  عافترا  هک  هلاس  دـنچ  یفلع و  تسا  یهاـیگ 
 . تسا هدش  هدیشوپ 

تروصب هک  تسا  یناوغرا  ای  زمرق  هب  لیام  دیفـس  گنر  هب  تشرد  نآ  ياهلگ  دشاب .  یم  بلق  دننام  نهپ و  راد ،  هنادـند  یمتخ  ياهگرب 
 . دوش یم  رهاظ  ناتسبات  رخاوا  رد  ییات  هس  ياه  هتسد 

 . دراد یبط  هدافتسا  هایگ  نیا  ياهتمسق  مامت  دوش .  یم  هتشاک  اه  هچغاب  رد  یتنیز  هایگ  تروص  هب  ابیز  ياهلگ  نشتاد  تلع  هب  یمتخ 
 : دشاب یم  عون  دنچ  یمتخ 

شفنب یمتخ 
دیفس یمتخ 
هایس یمتخ 

 . دشابیم رتشیب  شفنب  یمتخ  صاوخ  هک 
ییایمیش : تابیکرت 

نیئت لآ   Anthocyanin نینایسوتنآ سناسا  یبرچ ،  يا ،  هتـساشن  داوم  ياراد  هایگ  نیا   . تسا يدایزژالیـسوم  باعل و  ياراد  یمتخ 
 . دشاب یم   Cyanidin نیدینایس دیسا DIoxybenzoic Acid و  کیئوزنب  یسکا  ياد   ، Altheine

ییوراد صاوخ 
هناثم اه و  هیلک  هدعم ،  اه ،  هیر  اه ،  هدور  اصوصخم  ندب  ياضعا  مامت  يور  یلک  روطب  تسا و  رت  درـس و  ناریا  میدق  بط  رظن  زا  یمتخ 

 . تسا رثوم 
یمتخ  لگ  صاوخ 

 . تسا تسوبی  هدننک  فرطرب  نیلم و  (1
. دنک یم  فرطرب  ار  یسفنت  ياهیرامیب  (2

 . درب یم  نیب  زا  ار  کشخ  ياه  هفرس  (3
 . دینک هرغرغ  ار  یمتخ  لگ  هدناشوج  درد  ولگ  عفر  يارب  (4
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 . دنک یم  مظنم  ار  هنایهام  تداع  (5
یمتخ هشیر  صاوخ 

 . دزاس یم  مرن  ار  تسوپ  دنک و  یم  فرطرب  ار  یتسوپ  ياه  یتحاران  (1
. درب یم  نیب  زا  ار  کشخ  ياه  هفرس  (2

 . دورآ یم  نیئاپار  بت  (3
 . دشخب یم  افش  ار  ینوخ  لاهسا  (4

. دنک یم  دایز  ار  راردا  (5
. دنک یم  فرطرب  ار  هنایهام  تداع  تاحشرت  یمک  (6

. دنک یم  عفر  ار  مروت  (7
. دنک یم  فرطرب  ار  يراردا  هاگتسد  ياه  یتحاران  (8

. دنک یم  میظنت  ار  نوخ  دنق  (9
یمتخ  گرب  صاوخ 

 . تسا رثوم  هدعم  مور  ناتسپ و  مرو  اه و  لمد  ندرک  فرطرب  رد  یمتخ  گرب  دامض  -1
 . دیراذگب یگتسکش  لحم  يور  هدروآرد و  دامض  تروصب  ار  یمتخ  گرب  اه ،  یگتسکش  مایتلا  يارب  -2

 . تسا دیفم  کیتایس  درد  ندرک  فرطرب  رد  یمتخ  گرب  دامض  -3
. دنک یم  فرطرب  ار  هشعر  -4

. دینک نامرد  یمتخ  گرب  دامض  اب  ار  شوگانب  مرو  -5
 : هدافتسا هوحن 

تعاس زا 8  سپ  دـینک و  سیخ  درـس  بآ  رتیل  کی  رد  هدرک و  درخ  هدـنک و  تسوپ  ار  یمتخ  هشیر  مرگ   10 یمتخ :  هشیر  هدناسیخ  . 1
تسا .  رثوم  رایسب  ینوخ  لاهسا  عفر  رد  عیام  نیا  دینک  يرادهگن  هدرک و  فاص  ارنآ 

دنامب دیراذگب  دیزیرب و  شوج  بآ  رتیل  کی  رد  ارنآ  دـینک و  درخ  هدرک و  زیمت  ار  یمتخ  هشیر  مرگ  دودح 20  رد   : یمتخ هدرک  مد  . 2
دینک .  طولخم  لسع  اب  هدرک و  فاص  ارنآ  سپس  دوش  درس  ات 

اب ارنآ  سپس  دوش  درس  ات  دنامب  دیراذگب  دیزیرب و  شوج  بآ  رتیل  کی  رد  ار  یمتخ  هدش  کشخ  لگ  مرگ   20  : یمتخ لگ  هدرک  مد  . 3
دینکب .  نیریش  لسع  ای  دنق 

ارنآ سپـس  دشوجب  دیراذگب  هقیقد  تدـم 5  هب  هتخیر و  بآ  مرگ  رد 150  ار  یمتخ  کشخ  لـگ  مرگ  مین  مشچ :  يوشتـسش  لولحم  . 4
دیزیرب . نآ  رد  هفماک  لکلا  هرطق  دینک و 5  درس 

شنکارپ
دوش .  یم  هدید  اه  رهن  اه و  همشچ  هرانک  رد  ناریا  رد  دوش . یم  هدید  اپورا  قطانم  مامت  رد  یشحو  تروص  هب 

یکیژولوکا ياهزاین 
. دنکیم دشر  دایز  تبوطر  ناوارف و  سوموه  ییاذغ ، رصانع  زا  ینغ  ياهکاخ  رد  هایگ  نیا 

ینیچ یمتخ 
ینیچ یمتخ  دنز  یم  دنویپ  تقیقح  هب  ، مارآ سونایقا  ریسمرگ  ریازج  رد  ار  نادرگناهج  ياهایور  هک  يزیگنا  تفگش  بیجع و  ياهلگ  زا 

. تسا
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ینیچ یمتخ  دنز  یم  دنویپ  تقیقح  هب  ، مارآ سونایقا  ریسمرگ  ریازج  رد  ار  نادرگناهج  ياهایور  هک  يزیگنا  تفگش  بیجع و  ياهلگ  زا 
هثیبخ حاورا  رگید  دـنیآ ،  یم  دـیدپ  اهلگ  نیا  هک  ینامز  دـندقتعم  ریازج  نیا  مدرم  دنتـسه . ییوداج  ياهلگ  هب  فورعم  اهلگ  نیا  تسا .

هب دیفس  یجنران و  ، درز ، خرس ياهگنر  هب  ابیز  لکش و  یفیق  ياهلگ  نیا  زا  ییاههزیوآ  ، ناوج ریپ و  زا  اجنآ  رد  ور  نیا  زا  دنرادن  یـسناش 
. دنیامن یم  دوخ  رس  ياهوم  شخب  تنیز  ار  اهنآ  ای  دنزیوآ و  یم  اهشوگ  هنیس و  ندرک ،

یسانش هایگ  ياهیگژیو  هاگشیور و 
Hibscus Rosa هاـیگ  نیا  یملع  ماـن  دـشاب . یم  ناـیکرینپ  هداوناـخ  زا  هدوب و  ناتـسودنه  ریـسمرگ  ياـهلگنج  یموـب  ، اـیاپ هاـیگ  نیا 

لحم هب  هایگ  عافترا  . تسا هدرک  يراذـگمان  ار  نآ  هنیل  نف  لراـک  ماـن  هب  يدـئوس  فورعم  سانـشهایگ  راـب  نیلوا  هک  تسا   Sinensis
اهگرب دنک . یمن  دشر  رتم  زا 5/1  رتشیب  نادلگ  رد  یلو  دـسر  یم  رتم  ات 5  يریسمرگ  قطانم  دازآ  ياضف  رد  دراد و  یگتـسب  نآ  تشاک 

اب ییاه  هتوب  يرگید  رپرپ و  ياهلگ  اب  ییاه  هتوب  دنتـسه ، عون  ود  رب  اهلگ  دشاب . یم  راد  هنادـند  قارب و  زبس  ، زیت كون  ، لکـش یغرم  مخت 
، دبای یم  همادا  زییاپ  نایاپ  ات  هدش و  زاغآ  ناتـسبات  لصف  رد  هایگ  یهدلگ  دنوش . یم  رهاظ  هلاسکی  ياه  هخاش  يور  رب  هک  رپ  مک  ياهلگ 

دشاب یم  رتمیتناس  ات 15  دودح 10  اهلگ  رطق  دوش . یم  نآ  یهدلگ  ببس  ، مرگ هناخلگ  رد  ناتسمز  لصف  رد  هایگ  نیا  يرادهگن  نینچمه 
نآ ياهلگ  ماود  یلو  دنک  یم  دـیلوت  يدایز  ياهلگ  الومعم  هایگ  نیا  دـنوش . یم  رهاظ  دیفـس  یجنران و  درز ، خرـس ، ياهگنر  هب  اهلگ  و 

. تسا مک  رایسب 
ریثکت شور 

نودب ياه  هخاشرس  زا  رتمیتناس  ات 10  لوط 5  هب  ییاه  هملق  ناتسبات  لصف  رد  روظنم  نیدب  . دوش یم  ماجنا  هملق  هلیـسو  هب  هایگ  نیا  دایدزا 
کی يواح  هک  ینادـلگ  ای  اشن  هبعج  رد  ار  اه  هملق  سپـس  دـنرب . یم  ورف  از  هشیر  نومروه  رد  ار  شرب  لـحم  هدرک و  ادـج  هچنغ  لـگ و 

( دارگیتناس هجرد  يامد 20  ) مرگ ياج  رد  ار  اهنآ  هتـشاک و  تسا ، گربکاـخ  اـی  ساـم  تیپ  تمـسق  کـی  هدـش و  هتـسش  هساـم  تمـسق 
هس زا  دعب  اه  هملق  دیناشوپب . کیتسالپ  اب  ار  اهنآ  دوش  یم  هیصوت  دوجوم  تبوطر  زا  رتشیب  هچ  ره  هدافتسا  روظنم  هب  دننک . یم  يرادهگن 

كاـخ یلوـمعم  ياـهطولخم  ياراد  هک  ینادـلگ  رد  ار  هملق  ره  ناوـت  یم  يدـنچ  زا  سپ  دـننک . یم  زاـغآ  ار  ییاز  هشیر  هتفه  راـهچ  اـت 
. درک يرادهگن  مرگ  ياج  رد  ار  نآ  هتشاک و  ، تسا

يرادهگن  شور 
یم جوا  هب  امرگ  هک  ینامز  ناتـسبات ، رد  دـشاب ، یم  یبرغ  یبونج و  یباتفآ ، رونرپ و  ياه  هرجنپ  هایگ ، نیا  يرادـهگن  يارب  بسانم  لحم 
بآ هب  هایگ  نیا  دنوشن . یگتخوس  راچد  اهگرب  ات  تشاد ، هگن  رود  باتفآ  میقتسم  وترپ  زا  ار  هایگ  نیا  هدرپ  زا  هدافتسا  اب  ناوت  یم  دسر ،

هب هایگ  ناتـسمز  لصف  رد  دوشن . کشخ  هاگچیه  دشاب و  بوطرم  نادـلگ  كاخ  حطـس  هشیمه  هک  دومن  یعـس  دـیاب  دراد و  زاین  یناوارف 
ياهدوک زا  ناوت  یم  رابکی  هتفه  ره  دـشر  لوصف  رد  دوش . کشخ  لماک  روط  هب  هاـیگ  هک  داد  هزاـجا  دـیابن  یلو  دراد  زاـین  يرتمک  بآ 

هجرد ات 15  يامد 10  اب  ییاهناکم  رد  ار  هایگ  درک و  رظن  فرص  یهددوک  زا  دیاب  امرس  ندش  کیدزن  اب  دومن . هدافتسا  رازه ) رد   3) عیام
هایگ ات  دوش  ماجنا  بوانت  هب  سره  تایلمع  ددرگ  یم  هیـصوت  هدرک و  سره  ار  هایگ  یهدـلگ  ماـمتا  زا  سپ  دومن . يرادـهگن  دارگیتناـس 

هب یهاگ  دـنیور . یم  اهنآ  يور  رب  اهلگ  هک  دـنک  یم  دـیلوت  يدـیدج  ياهگرب  هخاش و  هدـش  سره  هایگ  دـنک . ادـیپ  ار  دوخ  هاوخلد  مرف 
. دزیرب نآ  ياه  هچنغ  هایگ ،  ندرک  اجباج  ای  یکـشخ و  رثا  رب  تسا  نکمم  ای  دننک و  یم  شزیر  هب  عورـش  هایگ  ياهگرب  رون  یمک  تلع 

یهدلگ شهاک  رد  زین  اه  هنک  اه و  هتش  نمض  رد  دریگ . تروص  اوه  یکـشخ  ای  یبآ و  مک  رثا  رب  تسا  نکمم  زین  اهگرب  یگدروخ  چیپ 
. دنراد تلاخد  هایگ 

دربراک
دننام یناهایگ  اب  ای  ییاهنت و  هب  هایگ  نیا  دـنک . لمحت  ار  باتفآ  میقتـسم  رون  دـناوت  یم  دراد ،  زاـین  یناوارف  رون  هب  ینیچ  یمتخ  اـجنآ  زا 
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هدافتـسا دروم  یبرغ  یبونج و  ياه  هرجنپ  رانک  رد  اکوی  ینادعمـش و  ایروشا ، ایبرفا ، یناوغرا ، بلق  يدـیب ، گرب  نوتورک ، یتنیز ، لـخن 
رپرپ هدـیرب  ياـهلگ  زا  هزورما  داد . رارق  رون  رپ  ياـهناکم  لزاـنم و  طاـیح  رد  ناتـسبات  لـصف  رد  ار  نآ  ناوت  یم  نینچمه  دریگ . یم  رارق 

اب  Indian Maid هتیراو زا  ناوت  یم  روظنم  يارب  ددرگ و  یم  هدافتـسا  یمـسر  سلاـجم  تنیز  يارب  عوـنتم  ياـهگنر  اـب  ینیچ  یمتخ 
. دومن هدافتسا  نشور  زمرق  ياهلگ  اب   Dr.Jack هتیراو ای  درز و  زمرق و  گنر  رد  ياهلگ 

هایگ نیا  فرصم  دراوم  رگید 
دنکیم هلباقم  هدعم  مرو  اب  یمتخ  لگ  هایگ 

دنکیم . هلباقم  زین  هدعم  مرو  اب  یشراوگ ، هاگتسد  یطاخم  ءاشغ  یگدننک  تظفاحم  تیصاخ  رب  هوالع  یمتخ  لگ 
ییوراد مهم  صاوخ  زا  یشراوگ  هاگتسد  یطاخم  ءاشغ  یگدننک  تظفاحم  دزی - هقطنم  انـسیا -  نامرد  تشادهب و  سیورـس  شرازگ  هب 

دیآیم . رامشب  یمتخ  لگ  هایگ 
هناش و مرو  نامرد  يارب  نآ  گرب  زین  هایگ و  نیا  هدرک  مد  دـنکیم و  هلباـقم  زین  هدـعم  مرو  هدـعم و  دیـسا  شیازفا  اـب  یمتخ  هاـیگ  هشیر 

تسا . هدافتسا  لباق  راردا  ررکت  نینچمه 
. دوشیم هدافتسا  شراخ  شوج و  نامرد  يارب  دامپ  تروص  هب  هایگ  نیا  هشیر  تسا : رکذ  نایاش  نینچمه 

دنکیم هلباقم  هدعم  مرو  اب  یمتخ  لگ  هایگ 
دنکیم . هلباقم  زین  هدعم  مرو  اب  یشراوگ ، هاگتسد  یطاخم  ءاشغ  یگدننک  تظفاحم  تیصاخ  رب  هوالع  یمتخ  لگ 

ییوراد مهم  صاوخ  زا  یشراوگ  هاگتـسد  یطاخم  ءاشغ  یگدننک  تظفاحم  دزی ، هقطنم  انـسیا -  نامرد  تشادهب و  سیورـس  شرازگ  هب 
دیآیم . رامشب  یمتخ  لگ  هایگ 

هناش و مرو  نامرد  يارب  نآ  گرب  زین  هایگ و  نیا  هدرک  مد  دـنکیم و  هلباـقم  زین  هدـعم  مرو  هدـعم و  دیـسا  شیازفا  اـب  یمتخ  هاـیگ  هشیر 
تسا . هدافتسا  لباق  راردا  ررکت  نینچمه 

. ددرگیم هدافتسا  بلج  يرامیب  شراخ و  شوج ، نامرد  يارب  دامپ  تروص  هب  هایگ  نیا  هشیر  تسا ؛ رکذ  نایاش  نینچمه 
یمتخ هایگ  اب  یگدروخامرس  بت و  ندرک  فرطرب 

یتحاران تنوفع ، هب  التبا  لامتحا  یگدروخامرـس ، بت و  شراوگ ، هاگتـسد  ياه  یتحاران  اهتـشا ، شهاـک  ناـمرد  رد  یمتخ  هاـیگ  هشیر 
اب هایگ  نیا  تسا  رتهب  هک  تسا  هدش  هیصوت  یملع  تادنتسم  دوبن  هب  هجوت  اب  دور . یم  راک  هب  هرجنح  ناهد و  باهتلا  ارفص و  دبک و  ياه 
یم اهوراد  بذـج  نداتفا  ریخأت  هب  بجوم  هایگ  نیا  اب  یکاروخ  ياـهوراد  ناـمزمه  فرـصم  تسا  رکذ  هب  مزـال  دوش . فرـصم  طاـیتحا 

. ددرگ
دننک فرصم  یمتخ  لگ  هایگ  يژرلآ ، هب  التبم  دارفا 

نیب رد  يژرلآ  شهاک  ثعاب  یمتخ  لگ  هایگ  فرصم  تسیکاح : يرایتخب  لاحمراهچ و  یکشزپ  مولع  هاگـشناد  ناصـصختم  تاشیامزآ 
دوشیم . لاس  فلتخم  لوصف  رد  دارفا 

تفگ : يزاسوراد  ییوراد و  مولع  هتشر  رد  درکرهش  یکشزپ  مولع  هاگشناد  سردم 
دننک . هدافتسا  هدرک  مد  تروص  هب  هایگ  نیا  زا  دنناوتیم  يرامیب  نیا  دوبهب  ای  شهاک و  يارب  يژرلآ  هب  نایالتبم 

دوزفا : انریا  اب  وگ  تفگ و  رد  هبنشهس  زور  ینجورب  یحور  هللاتجح  رتکد 
رد هایگ  نیا  هک  دـهدیم  ناشن  يژرلآ  هب  التبم  دارفا  يور  درکرهـش  یکـشزپ  مولع  هاگـشناد  رد  هدـمآ  لمع  هب  تاـقیقحت  تاـشیامزآ و 

تسین . مویژرلآ  یمتخ  لگ  هایگ  تسا و  دیفم  رثوم و  رایسب  یقلح  تاباهتلاشهاک 
دننک . هدافتسا  یمتخ  لگ  هایگ  زا  دیاب  دنرادن  هفرس  شهاک  هفرسدض ، ياهوراد  زا  هدافتسا  مغرب  هک  یناسک  نینچمه  ، يو هتفگ  هب 
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نایب نیریـش  یمتخ و  لگ  دـیاب  تلاـح  نیا  رد  هک  تسا  هدـش  مواـقم  هفرـسدض  ياـهوراد  لـباقم  رد  ناراـمیب  زا  یخرب  ندـب  تفگ : يو 
دننک . فرصم 

شهاک بجوم  نآ  زا  هدافتسا  تسا و  دیفم  دننربیم ، جنر  هدعم  مخز  درد  زا  هک  یناسک  يارب  نایب  نیریـش  فرـصم  دش : روآدای  یحور 
دوشیم . یشراوگ  ياهمخز  نامسناپ  زین  شراوگ و  هاگتسد  باهتلا 

زین تلام  بت  هب  التبم  نارامیب  يارب  ناـیب  نیریـش  فرـصم  تفگ : يزاـسوراد  ییوراد و  مولع  هتـشر  رد  یکـشزپ  مولع  هاگـشناد  سردـم 
تسا . دیفم  رایسب 

یگزاتب تسا و  دـیفم  رایـسب  ?IBS  ) ?  ) ریذـپ كرحت  هدور  مردنـس  لرتـنک  رب  ساـجنرب  لـگ  هاـیگ  زا  هدافتـسا  تفگ : نـینچمه  یحور 
تسا . هدش  حرطم  یکشزپ  عجارم  رد  نکشداب  یهایگ  يوراد  کی  ناونعهب 

تفگ : درکرهش  یکشزپ  مولع  هاگشناد  يزاسوراد  ییوراد و  مولع  هتشر  سردم  نیا 
دوشیم . دارفا  رد  امزگا  یتسوپ و  ياهباهتلا  شهاک  ثعاب  زین  هنوباب  هایگ  فرصم 

دوشیم . دارفا  نیب  رد  يرایشوه  يربشوه و  شیازفا  تیوقت و  ثعاب  زین  یهوک  سفرک  تشاد : راهظا  یحور 
تسا . هدش  ییاسانش  يرایتخب  لاحم و  راهچ  ناتسارد  ییوراد  هایگ  هنوگ   ? ???? زا شیب  رضاح  نامز  رد  ، يو هتفگهب 

يرایتخب لاحم و  راهچ  مهارف و  ار  راک  يایوج  ناناوج  زا  يرایسب  لاغتـشا  هنیمز  ناوتیم  ییوراد  ناهایگ  دیلوت  يروآرف و  اب  تفگ : يو 
. درک ناهج  حطس  رد  ییوراد  ناهایگ  دیلوت  هقطنم  هب  لیدبت  یتح  ار 

 : عبانم
http://daneshnameh.roshd.ir یئوراد »  » یمتخ

Marshmallow http://aftab.ir یمتخ
http://www.sabziran.ir یمتخ ینامرد  صاوخ 

http://www.jkmt.ir ینیچ یمتخ 
Althaea officinalis http://akesh.persianblog.ir ییوراد :  یمتخ 

http://www.parsiteb.com یمتخ )  ) یمتخ لگ 

یهوک لیلکا 

ردیحریم هدنسیون :
هب . تسا هدـش  هدرب  مان  « لـبجلا لـیلکلا  » ماـن اـب  یتنـس  بط  بتک  رد  دـنیوگ و  یم  « نراـمور » نارهت رداـهنابغاب  »و  یهوک لـیلکا  » یـسراف هب 
مان  ، Labiatae هداوناـخ زا  تسا  یهاـیگ  . دوش یم   Rosemary یـسیلگنا هـب  وRomarin officinal و   Romarin يوسنارف

تاصخشم دشاب . یم  نآ  . Rosmarinus officinalis L یملع
،و زیت كون  ، زارد ، کیراب ، لـباقتم نآ  ياـهگرب  . دوش یم  رتم  نآ 1-2  عافترا  هک  کـچوک  هچتخرد  تروص  هب  هلاـس  دـنچ  تسا  یهاـیگ 
هب لـیام  دیفـس  نآ  ياـهلگ  . تسا دیفـس  يا و  هبنپ  كرک  زا  هدیـشوپ  نآ  تشپ  یلو  زبـس  كرک و  نودـب  گرب  يور  . تسا نـشخ  یمک 
نآ مخت  درگ و  تفـس و  يا و  هوهق  گنر  هب  هقدـنف و  راهچ  نآ  هویم  . دـیآ یم  نوریب  اهگرب  يال  هبال  زا  راهب  رخاوا  رد  ودـشاب  یم  شفنب 

تسا . دنت  خلت و  یمک  نآ  هفوکش  گرب و  وبشوخ و  رطعم و  هایگ  ياضعا  هفوکش و  گرب و  مامت  . تسا هویم  لخاد  رد  هک  کچوک 
دیور یم  زین  ارحـص  کشخ  قطانم  تاعافترا  اه و  هپت  رد  لاح  نیع  رد  یلو  هنارتیدـم  لـحاوس  رد  رتشیب  هنارتیدـم و  هقطنم  رد  هاـیگ  نیا 

. دوش یم  هتشاک  لبجلا  لیلکا  ناریارد  .
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هـشیر اه  هملق  هکنیا  زا  سپ  دـشاب و  یم  رتلومعم  هملق  شور  دریگ و  یم  تروص  هنازخ  رد  نآ  هملق  نآ و  رذـب  تشک  قیرط  زا  نا  ریثکت 
يور اه  هتوب  نیب  هلصاف  رتم و  طوطخ 1  نیب  هلـصاف  هک  نیا  تشاک  شور  دنوش . یم  لقتنم  یلـصا  هعرزم  هب  بسانم  لصف  رد  دندش  راد 

تـشادرب هک  اهگرب  ، دوش ماجنا  راب  ود  یلاس  تسا  نکمم  نآ  گرب  كزان و  ياه  هخاشرـس  تشادرب  . دوش هتفرگ  رتم  یتناـس  طوطخ 45 
اهگرب بیترت  نیا  هب  دنوش و  کشخ  هدش و  نهپ  هیاس  لحم  رد  تشادرب  زا  سپ  اروف  دـیاب  دورن  تسد  زا  نا  سناسا  هکنیا  يارب  دوش  یم 

. درک دنهاوخ  ظفح  ار  دوخ  نیریشو  خلت  عوبطم  يوب  زبس و  گنر 
ییایمیش تابیکرت 

لماش لبجلا  لیلکا  سناسا  (. دصرد دودح 5/0-5/1 رد  هزات  هایگ  ) تسا رارف  ینغور  سناسا  ياراد  لبجلا  لیلکا  ییایمیش  تابیکرت  رظنزا 
. دراد دربراک  یتنس  بط  رد  مه  نا  سناسا  اهگرب و  رادلگ و  اه  هخاشرس  اهلگ و  . تسا نرامزرونفماک  ، لوئنروب ، لوئنیس ، ننیپ - افلآ

دربراک صاوخ 
رد . دنناد یم  یمـس  ار  نآ  زاجم  دح  زا  رتدایز  فرـصم  تسا و  هجوت  دروم  نینج  هدننک  طقـس  جیهم و  نوانع  هب  لبجلا  لیلکا   ، ناویاترد

یلخاد فرصم  رد  یلو  ، دننک یم  فرصم  روآ  هدعاق  قرعم و  ، كرحم ، نکشداب  ، کینوت يوقم  نوانع  هب  ار  نا  ياهگرب  هدناشوج  نیپیلف 
دراوـم رد  مشچ  وـش ي  تسـش و  يارب  نا  ياـهگرب  هدـناسیخ  بآ  یجراـخ  لامعتـسا  رد  . دوـش یم  لامعتـسا  مک  رادـقم  هب  مک و  یلیخ 

يارب نینچمه  رطعم و  مامح  ناونع  هب  ، دـنا هدرک  لمح  عضو  هزات  هک  نانز  ندرک  مامح  يارب  دور و  یم  راک  هب  یماکز  هقحتلم  ياـهمرو 
هب نا  ياهگرب  تسا و  رثوموم  شزیر  زا  يریگولج  يارب  لبجلا  لیلکا  سناسا  . دراد دربراـک  اـهجلف  یمـسیتامور و  ناراـمیب  ندرک  ماـمح 

. دور یم  راک  هب  هناخزپشآ  رد  رطعم  هیودا  ناونع 
نمزم یبوطر  ياـه  هفرـس  يارب  نآ  ندروـخ  تسا و  کـشخ  مرگ و  یلیخ  یتنـس  بط  ياـمکح  رظن  قـبط  تعیبـط  رظن  زا  لـبجلا  لـیلکا 

دـشابن و ماوت  دـیدش  شطع  ترارح و  اب  هک  ( دوش عمج  مکـش  یقافـص  هدرپ  رد  بآ  درز   ) یقز ياقـستسا  رـس و  ناقفخ  سفن و  یگنتو 
ندرک درخ  ، يوادوس ناقری  هجلاعم  ، دـبک درد  نیکـست  ، اهداب لیلحت  ، هیر ندرک  كاپ  ، لاحط ، دـبک دادـسنا  واـه  یگتفرگ  ندرک  زاـب  يارب 

ریاس زا  نآ  گرب  دامـض  تسا و  دیفم  نمزم  ياهمرو  لیلحت  يارب  نآ  دامـض  . تسا دیفم  ضیح  لوب و  حـشرت  دایدزا  ، هناثم هیلک و  گنس 
. دهد یم  شهاک  ار  درد  ، دنرب راک  هب  درس  درد  مشچ  دراومرد  ار  نا  گرب  دامض  رگاو  تسا  رت  يوق  اضعا 

رظن زا  نآ  نیشناج  مرگ و  ات 12  نآ  كاروخ  رادقم  ، دوش هدروخ  نیبجنکس  اب  دیاب  رظن  نیا  زا  تسارضم  ناجازم  مرگ  يارب  لبجلا  لیلکا 
یفاـک بآ  مرگ  رازه  يارب  نآ  رادـلگ  هخاشرـس  اـی  گرب و  مرگ  نآ 5-20  هدرک  مد  فرـصم  دروم  رد  . تسا نیتنـسفا  ییوراد  صاوـخ 

هخاشرـس گرب و  مرگ  هدرک 30-40  سیخ  . دراد شیازفا  ناـکما  مرگ  اـت 50  رادـقم  نیا  دوش  هتفرگ  بوخ  هجیتـن  هک  يدراوم  رد  . تسا
حشرت دایدزا  يارب  ردم  نوانع  هب  دوش  هدروخ  قشاق  يزور 4-5  نآ  زا  سپ  دنامب و  زور  تدم 2-3  هک  قیقر  هکرس  رد  نآ  رادلگ  ياه 

. تسا عفان  اقستسا  لوب و 
مرگ لبجلا 1000 لـیلکا  قرع  ، مرگ هجرد 3000 لکلا 80 ، مرگ لبجلا 1000 لیلکا  هزات  رادـلگ  ياه  هخاشرـس   : لبجلا لـیلکا  روتـالوکلا 

كاروخ 10-20 رادقم  . دسرب مرگ  هب 2500 هدـش  ریطقت  لوصحم  عمج  ات  دـننک  ریطقت  هیرام  مامح  رد  سپـس  ودـنناسیخب  زور  تدم 4  ،
. دوش هدروخ  هنازور  هتخیر  بسانم  تبرش  کی  رد  دورم  هب  هتسب  مرگ 

دـض نوانع  هب  زور  رد  ناـجنف  دـننک و 2-3  یم  مد  شوج  بآ  رتیل  کـیرد  ار  هاـیگ  ياـهلگ  رادـلگ و  هخاشرـس  مرگ  هـسنارف 5-10  رد 
ار کشخ  یهوک  لیلکا  هاـیگ  مرگ  همـضاه 10-20  وس  دراوم  رد  كرحم  نوانع  هب  ننیچمه  . دنروخ یم  هنازور  مسآ  دراوم  رد  مساپـسا 

ناویل کی  اذغ  هدعو  ره  رد  هدرک و  فاص  سپـس  دنروخب و  سیخ  دنراذگ  یم  بش  کی  تدم  هتخیر  بوخ  قیقر  هکرـس  رتیل  کی  رد 
. دنروخ یم  ار  نآزا 

دـض نوانع  هب  زور  رد  ناـجنف  دـننکیم و 2-3  مد  شوج  بآ  رتیل  کـی  رد  ار  کـشخ  هاـیگ  مرگ  تسا 60  موـسرم  زین  پیرگ  دراوـمرد 
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. دنروخ یم  مساپسا 
www.taamasrar.com: عبنم

وب گرب 

« دنرلا ةرجش   » »و هنفد «،» نویرزام «،» وب گرب  «،» راغ تخرد   » ياهمان هب  یتنس  بط  بتک  رد  ، دوش یم  هتفگ  « ناتشهاب  » یسراف هب  نآ  تخرد 
. دوـش یم  هتفگ   Laurel , true laue laurel یـسیلگنا هب  Laurier sauceوLaurier و  يوـسنارف هب  تسا . هدـش  هدرب  ماـن 
« راـغلا بح   » اـی تمـشهد »  » ار « ناتـشهاب  » تخرد هویم  تسا  نآ  . Laurus nobilis L یملع ماـن   Lauraceae هریت تسا  یهاـیگ 

. دوش یم  راغلابح  زین  يدنه  هب  دنیوگیم و 
تاصخشم

رد دوش ،) تظافح  دـیاب  درـس  یلیخ  ياهناتـسمز  اب  قطانمر  (د  نازخان زبس و  هشیمه  هچتخرد  تخرد و  تروص  هب  تسا  یهایگ  وب  گرب 
تـسا نکمم  لاح  نیع  رد  ماگ و  یلپ  تسا  یهایگ  دشاب . یم  رتم  الومعم 7-8  یلو  دسر  یم  مه  رتم  نآ 15-20  عافترا  دعاسم  طیارش 
یضیب  ، هریت زبس  ، بوانتم اهگرب  . دوش هدید  تخرد  کی  يور  لگ ) کی  رد  هدام  رن و   ) تیدورفام ره  ياهلگ  نینچمهو  هدام  رن و  ياهلگ 

هریت یناوغرا  گنر  هب  کچوک  نآ  هویم  نشور و  يرتسکاخ  اب  درز  گنر  هب  کچوک  نآ  ياهلگ  دنتسه  ابیز  رطعم و  زیت و  كون   ، لکش
. دنیوگ یم  مه  نارعاش  هیرول  ار  نآ  اه  يوسنارف   ، ابیز تسا  يا  هچتخرد  . دشاب یم  روگنا  هناد  هزادنا  هب  و 

هتفای و هعـسوت  یفاک  ردق  هب  نآ  ياه  هشیر  هدام  زا 7-8  سپ  دوش و  یم  ماجنا  شوچاپ  اب  اـی  راد و  هشیر  ياـه  هملق  هملق و  اـب  نآ  ریثکت 
دوشن لماک  يزبس  هکنیا  يارب  نآ  رطعم  ياهگ  رب  ندـیچ  دراد . یبوخ  دـشر  ذوفن  لباق  ینغ و  ياـهکاخ  رد  تخرد  نیا  . دوش یم  رقتـسم 

کـشخ نهپ و  هیاـس  رد  كزاـن و  ياـه  هیـال  رد  دوـشن و  هتـشابنا  مه  يور  ندرک  کـشخ  ياربو  دوـش  ماـجنا  دوز  حبـص  دـیاب  ـالومعم 
نیب زا  نآ  سناسا  رطعم و  نغور  يدایز  رادـقم  دوش و  يا  هوهق  نآ  يابیز  زبس  گنر  هک  دوش  یم  بجوم  باتفآ  رد  ندرک  کشخ  . دوش

. دورب
ییایمیش تابیکرت 

تسا برچ  ياهدیسا  زا  کیرول  دیسا  تسا . کیروی  دیسا  يدایز  رادقم  ياراد  هک  تسا  يرارف  ینغور  سناسا  ياراد  تخرد  نیا  هویم 
زا هک  دراد  دوجو  رطعم  رایسب  رارف  ینغور  سناسا  دصرد  زا 1-3  زین  وب  گرب  کشخ  ياهگرب  رد  . دیآ یم  رد  دیفس  رولبتم  لکش  هب  هک 

. دراد دوجو  رارف  ینغور  سناسا  زین  هایگ  ياهگرب  رد  . دومن جارختسا  ناوت  یم  ریطقت  قیرط 
دربراک صاوخ و 

دقتعم اپورا  يامکح  دنمـشناد و   ، تشاد اپورا  رد  یعیـسو  قنور   ، ینامرد هایگ  هک  مهدـجیه  نرق  رخاوا  اـت  نیمز  برغم  ياـمکح  رظن  زا 
ناونع هب  يدراوم  رد  لیلد  کـیمه  هب  تسا و  رثوم  ناـنز  هدـعاق  دـیدشتو  عیرـست  رد  كرحم  ناونع  هب  وب  گرب  تخرد  هویم  هک  دـندوب 

فورعم دنمشناد  يدالیم  لاس 1526  رد  هک  لابره  ترگ  مان  هب  ینامرد  هایگ  باتک  رد   . تسا هتفر  یم  راـک  هب  نینج  طقـس  يارب  وراد و 
: تسا هدمآ  نینچ  راغ  تخرد  گرب  هویم و  دربراک  دروم  رد   ، هدش پاچ  ناتسلگنا  رد  هدرک و  هیهت  ار  نآ  [ سیرورت رتیپ  ]

ریغ ياـه  هکل  اـهگنر و  هجلاـعم  يارب  لـسع  اـب  طولخم  هدـمآ  تسد  هب  تخرد  نیا  ياـه  هویم  ندـیبوک  زا  لـصاح  درگ  زا  هک  يریمخ  »
یم زیوجت  دـنز  یم  ناـناوج  تروص  تسوپ  رد  هک  یگنر  زمرق  ياـه  هکل  اـه و  هناد  نتفر  نیب  زا  يارب  نینچمه  تروص و  تسوپ  یعیبط 

.« تسا هدش 
گرب تخرد  هویم  دروم  رد  تسا  هتشون  مهدفه  نرق  طساوا  رد  هک  لابره  تیلپمک  مان  هب  شباتک  رد  رپپ ] لوک   ] مان هب  يرگید  دنمـشناد 

: دسیون یم  وب 
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زا یعاونا  محرو  مکـش   ، هدـعم  ، باصعا  ، لـصافم اـه ي  یتحاراـن  عاونا  يارب  دـیآ  یم  تسد  هب  وب  گرب  تخرد  هویم ي  زا  هک  ینغور  »
یمحر ياه  دردو  ندب  زا  هطقن  ره  رد  یسح  یب   ، اه درد  عاونا   ، تالضع ندش  خیس  ای  تالضع  یگتفرگ  ینالضع  اهجنـشت ي  اه و  هولق 

نغور نیا  زا  هرطق  دنچ  مه  شوگ  ياه  درد  عفر  يارب  دننک .  یم  یلام  نغور  ار  تحاران  لحم  هک  بیترت  نیا  هب   ، تسا دـیفم  نادـهازو 
« دنا هدرک  یم  شوگ  لخاد  ریگداب  ای  فیق  لثم  يا  هلیسو  هب  نآ  ياهگرب  اه و  هویم  هدناشوج  زا  لصاح  روخب  ایو  تسا  هدش  یم  هدافتسا 

هدـش یم  هدافتـسا  هدـید  بیـسآ  لحم  رد  نآ  نغور  شلام  زا  ندـب  تشوگ  تسوپ و  رد  یگدرمنوخ  دوبک  ياـه  هکل  ندرب  نیب  زا  يارب 
تسوـپ و رد  برج  ضراوـع  شراـخ و  عـفر  يارب  نآ  نغور  شلاـم  انمـض  تسا . هدـش  یم  بذـج  عیرـس  یلیخ  یگدرمنوـخ  هک  تسا 

کـشخ مرگ و  قرـش  یتنـس  بط  يامکح  رظن  قبط  راغ  تسا . رثوم  رایـسب  تسوپ  يور  قالـش  دـننام  ییاه  هبرـض  راثآ  مرو و  ضراوع 
زا یتـح  ازجا و  ریاـس  زا  رتـمرگ  نآ  نغور  نآ و  تسوپ  نآ و  تسوپ  گرب  زا  رتـمرگ  نآ  گرب  تسوپ و  زا  رتـمرگ  نا  هویم  زغم  تسا ، 

قیقر یلیخ  هکرـس  اب  نآ  هویم  رگا   ، نآ هویم  اـصوصخ  تسا  مسدـض  ردـم و  يوقم و  حرفم و  نآ  صاوخ  تسا . رتمرگ  زین  ودرگ  نغور 
درد يارب  نآ  نغور  ندـیلام  تسا . عفان  رایـسب  مهف  نهذ و  تیوقت  ، ساوسو ، عرـص ، اهخفن ، اـهزاگ  ، یمغلب ياهدردرـس  يارب  دوش  هدروخ 

نآ هرطق   ، دوش طولخم  هکرـس  خرـس و  لگ  نغور  اـب  نآ  هویم  هدـییاس  رگا  تسا . بوخ  هظفاـح  شیازفا  یترپ و  ساوح  عفر  باـصعا و 
رگا نینچمه  دوش و  یم  شوگ  تیوقت  بجوم  تسا و  دیفم  هعماس  لقث  شوگ و  رد  نینط  وادص  عفر  شوگ و  رس و  ياه  درد  عفر  يارب 
دیفم نادند  درد  نیکست  يارب  نآ  گرب  هدرک  مد  هضمضم  تشاد .  دهاوخ  شوگ  يارب  ار  جیاتن  نیمه  زین  دوش  فرصم  نآ  نغور  هرطق 

نیبجنکـس اـب  رگا  درـس و  ضارما  يارب  نآ  ندروخ  دوش  تسرد  چـیپ  تشگنا  لـسع  اـب  طولخم  نآ  هدـیبوک  گرب  هویم و  اـب  رگا  تسا .
هویم ندروخ  تسا . دیفم  سفن  یگنت  هنهک و  هفرـس  هیر و  تاحارج  اهمخز و  مرگ و  ضارما  يارب  نآ  ندروخ  دوش  تسرد  چیپ  تشگنا 

هکرـس اب  نآ  نغور  ندروخو  اه  هدور  مخط  يارب  لسع  اب  لاحط و  دـبک و  ضارما  هچیپ و  لد  ظـیلغ و  ياـهزاگ  داـب و  لـیلحت  يارب  نآ 
داجیا نآ  نغور  . دـهد یم  نیکـست  اروف  ار  هچیپ  لد  دـنروخب  هدـییاس و  ار  نآ  هویم  مرگ  یلیم  رگا 10  . تسا دیفم  دـبک  درد  يارب  روگنا 

مد رد  رگا  . دهد یم  شیازفا  ار  ضیح  حـشرت  دـنک و  یم  دایز  ار  اردا  حـشرت  تسا و  روآ  یق  دـنک و  یم  ندروخ  مه  هب  لد  یگتفـشآ و 
هیت فایپ  تسا و  دیفم  زین  هناثم  گنـس  ندرک  درخ  يارب  نآ  هویم  ندروخ  . تسا دـیفم  محر  هناثم و  هیلک و  ضارما  يارب  دننیـشنبنآ  هدرک 
رمک درد  لـصافم و  ياـهدرد  عفر  يارب  درد  عضاوم  رد  نآ  نغور  ندـیلام  اـی  ندروخ و  . دوش یم  نینج  طقـس  بجوم  نآ  هویم  زا  هدـش 

. تسا رثوم  يدلج  ياه  هکل  عفر  يارب  تسوپ  يور  هکرس  اب  نآ  نغور  ندیلام   ، تسا دیفم 
اب نآ  حالـصا  دشاب و  یم  هنیـس  رـضم  تسا و  روآ  یق  هدرک و  تسـس  ار  هدـعم  نآ  نغور  هویم و   . تسه زین  ییاهررـض  ياراد  هایگ  نیا 

. تسا لهسم  نآ  مرگ  رادقم 10  تسا . مرگ   2-10 نا گرب  عهویم و  زا  كاروخ  رادقم  . تسا رسیم  اریتک  ندروخ 
گنر زبس  ینغور  ياراد  گنر و  هایس  رطعم و  یلیخ  سالیگ ،  مجخ  هب  ، دنیوگ یم  « راغلابح  » ار راغ  تخرد  هویم  یتنس  بط  حالطصا  رد 

: تسا ریز  بیترت  هب  راغلا  بح  نغور  هیهت  تسا . دماج  مین  و 
رد ار  نآ  سپـس  دوش  مرن  ات  دنراذگ  شوج  بآ  راخب  يور  دـنزیرب و  کلا  يور  رد  هدرک و  بوک  مین  ار  کشخ  راغلا  بح  لوا : شور 

. دنهد یم  راشف  هدراذگ و  دنشاب  هدش  مرگ  شوج  بآ  اب  هک  راد  خاروس  نهآ  هعطق  نایم 2  رد  ار  هسیک  نآ  هتخیر و  یمکحم  هسیک 
. دندرک یم  هضرع  « يدنه جزاس   » مان هب  ار  وب  گرب  ناریا  رازاب  رد  اقباس  دننک . فاص  ذغاک  اب  دوشیم  جراخ  نآ  زا  هک  ینغور 

نیا رگید  شور  دنرادربدریگ . یم  بآ  يور  هک  يرـشق  دوش  درـس  دنراذگب  دـنزپب و  بآ  رد  هتفرگ  ار  راغلا  بح  ای  هایگ  هناد  : مود شور 
شتآ يور   ، طولخم نوتیز  نغور  نآ  نزو  ربارب  ود  اب  هتفرگ  راـشف  اـب  ار  اـهنآ  هراـصع  نآ  زا  سپ  دـنزپب و  ار  نآ  گرب  هویم و  هک  تسا 

هویم زا  ناتـسودنه  رد  دنرب . راک  هب  ار  نغور  نآو  دزوسن  هک  دوش  تقد  دنامب و  نغور  دوش و  ریخبت  نآ  بآ  هک  ردقنآ  دـنراذگب  میالم 
دیاب هک  تسا  يرورض  هتکن  يا  رکذت  دوش . یم  فرصم  اقستسا  لبهم و  تاحشرت  عطق  لاهسا و  ند  روآ  دنب  روآ و  هدعاق  ناونع  هب  هایگ 

تـسا یمـس  یـصاخ  طیارـش  رد  هک  یـسالیگ  راغ  ای  مان  هب  يرگید  تخرد  ياهگرب  اب  ار  راغ  تخرد  هویم  اـهگرب و  ـالوا  هک  دوش  تقد 
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توافتم یلک  هب  وب  گرب  اب  هک  اه  ریاس  صاوخ  رد  تاصخشم  هتبلا  دوش  هابتـشا  دیابن  هرهزرخ  مان  هب  يرگید  تخرد  اب  اثلاث  دوشن  هابتـشا 
 . دنتسه

www.taamasrar.com: عبنم

ناهج یهایگ  هنوگ  نیرت  یمیدق  وکنیج ،

نویلیم زا 200  شیب  ار  نآ  تمدق  یـضعب  . دشاب یم  ناهج  رد  هدنام  ياج  هب  یهایگ  هنوگ  نیرت  یمیدـق  هک  زیرگرب  تسا  یتخرد  وکنیج 
ياهگرب دسر . یم  لاس  رازه  هب  یهاگ  شرمع  رتم و  کی  دودـح  نآ  رطق  رتم و  ات 37  تخرد  نیا  عافترا  . دنناد یم  رتشیب  یـضعب  لاس و 

ییابیز تخرد  هب  گنر  نیمه  هدوب و  نشور  ًاتبـسن  زبس  گنر  ياراد  وکنیج  گرب  دنتـسه . نزبداـب  لکـش  هب  اـبیز و  فیرظ و  رایـسب  نآ 
هناد هدوب و  دب  يوب  اب  رادبآ  یتشوگ  تمسق  ياراد  وکنیج  هویم  دشاب . یم  یمارآ  دنک و  رایسب  دشر  ياراد  تخرد  نیا  . دهد یم  یصاخ 

دسر . یم  شورف  هب  یکاروخ  ناونع  هب  ایسآ  قطانم  زا  یضعب  رد  دشاب و  یم  ماداب  هناد  هیبش  هناد  نیا  تسا . نآ  طسو  رد  يا 
هلمج زا  ناـهج  زا  یفلتخم  قطاـنم  رد  ریخا  ياـهلاس  رد  وکنیج  تشک  دراد . شرتـسگ  زین  نپاژ  رد  هدوب و  نیچ  روشک  یموب  تخرد  نیا 

هدش . یم  بوسحم  نیچ  تیمها  اب  ناهایگ  زا  یکی  ناونع  هب  هایگ  نیا  میدق  زا  تسا . هتشگ  لومعم  ناریا 
راـب ره  رد  مرگ  یلیم  ات 80  نآ 40  فرـصم  رادقم  تسا . وکنیج  دـیزکولگوالف  دـصرد  يواح 24  وکنیج  درادناتـسا  تـالوصحم  رثکا 

تسا . زور  رد  تبون  هسو  فرصم 
رد هتبلا  دوش  رادیدپ  شراثآ  ات  دبای  همادا  هتفه  دیاب 12  لقادح  وکنیج  ياه  هدروآرف  فرصم  هک  تسا  هداد  ناشن  یکینیلک  ياهـشیامزآ 

دوش . یم  رهاظ  دارفا  رد  نآ  ریثات  هتفه  هس  ات  ود  زا  سپ  يدراوم 
هنوـگ نیا  زا  دوـش  یم  هیـصوت  هک  هدـش  هیهت  هرطق  لوـسپک و  صرق ، هلمج  زا  یفلتخم  یتعنـص  ياـه  هدروآرف  وـکنیج  گرب  هراـصع  زا 

نآ . هدناشوج  ای  هدرک  مد  هایگ و  گرب  زا  هن  دوش  هدافتسا  درادناتسا  تالوصحم 
وکنیج » ییایمیش  تابیکرت  »

داوم و دـصرد  نیرتشیب  . تسا نآ  تشادرب  لصف  ریثأت  تحت  تدـشب  شتابیکرت  هک  دـشاب  یم  نآ  ياهگرب  وکنیج  هدافتـسا  دروم  تمـسق 
تسا : ریز  حرش  هب  وکنیج  تابیکرت  دشاب . یم  زییاپ  لصف  هب  طوبرم  نآ ، تارییغت 

ياراد هک  هناد  ياهنوتک  یطخ و  ياهروبرک  اهلکلا ، تاردیهوبرک ، هلمج  زا  رگید  تابیکرت  یلآ و  ياهدیـسا  اهدـییونپرت ، اهدـییونوالف ،
تساهلنف . کینژونایس و  ياهدیزکولگ  هنیمآدیسا ، اهدییولاکلآ ، یبرچ ، دصرد   2 نیئتورپ ، دصرد   4 تاردیهوبرک ، دصرد   38

« وکنیج ییوراد  - ییاذغ صاوخ  »
ییاونـش و تالکـشم  هظفاـح ، یمک  سرتـسا ، هرهلد ، ثعاـب  دـناوت  یم  زغم  رد  نوـخ  شدرگ  ییاـسران  : يزغم نوـخ  شدرگ  کـیرحت  *
رد 70 وکنیج  هراصع  فرـصم  هک  يروط  هب  دـنوش . نامرد  ای  هتفاـی و  فیفخت  وکنیج  اـب  دـنناوت  یم  دراوم  نیا  هک  دوش  زکرمت  شهاـک 

تسا . هدش  يزغم  نوخ  نایرج  شیازفا  ثعاب  نارامیب  زا  دصرد 
. تسا رثؤم  هرهلد  سرتسا و  شهاک  يارب  وکنیج  هراصع  فرصم  *

دوش . یم  مسآ  هب  التبم  دارفا  رد  صوصخب  یمومع  نوخ  شدرگ  کیرحت  ثعاب  *
. تسا رثؤم  رایسب  هظفاح  شیازفا  رد  *

دراد . ینامرد  تبثم  ریثأت  رمیازلآ  هب  هیبش  یتالاح  رد  *
دراد . یمهم  شقن  دازآ  ياهلاکیدار  ندرک  یثنخ  رد  دنک و  یم  دایز  ار  نژیسکا  زکولگ و  يرو  هرهب  اهلولس ، رد  وکنیج  هراصع  *

تسا . تبثم  تارثا  ياراد  اهلولس  رادج  تماقتسا  ندربالاب  رظن  زا  *
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بیرخت ضرعم  رد  زین  لیلد  نیمه  هب  هدوب و  رتشیب  ندب  ياضعا  نارگید  زا  باصعا  هدشن  عابـشا  برچ  ياهدیـسا  نازیم  هک  هدـش  تباث  *
یم نشور  دازآ  ياهلاکیدار  هدننک  یثنخ  تارثا  لیلد  هب  وکنیج  یبصع  تظفاحم  تلع  لاح  دنریگ ؛ یم  رارق  دازآ  ياهلاکیدار  هلیـسو  هب 

. دوش
تسا . نآ  ینادیسکا  یتنآ  رثا  اهلولس و  رادج  يور  رب  میقتسم  رثا  تلع  هب  هک  تساهتکالپ  عمجت  دض  وکنیج  *

عطاق و هدـننک  نامرد  وراد  نیا  هک  تسناد  دـیاب  یلو  تسا ؛ یـشومارف  زا  يریگولج  وکنیج ، تـالوصحم  زا  یناـمرد  هدافتـسا  نیرتمهم  *
ناونع هب  هکنیا  نمـض  دنزادنا  ریخات  هب  ای  هداد و  شهاک  ار  یـشومارف  هب  ندیـسر  تعرـس  دنناوت  یم  تالوصحم  نیا  دـشاب . یمن  یلماک 

دنوش . یم  فرصم  زین  يریگشیپ  يوراد 
« رکذت »

ياهتیـساسح لماش  هک  هدـش  شرازگ  دودـحم  تروص  هب  ای  هدوبن و  یبناج  ضراوع  ياراد  ییوراد  دـح  رد  وکنیج  تالوصحم  فرـصم 
فرصم عطق  اب  هدوبن و  راگدنام  ضراوع  نیا  دشاب . یم  هدعم  هدور و  تالکشم  عوهت و  بارطضا ، یباوخ ، یب  دردرس ، لاهـسا ، یتسوپ ،

دوش . یم  فرطرب  وراد 
هرامش 329 یگدنز  ياهزور  هلجم  : عبنم

هزرم

 Satureia hortensis یملع :  مان 
 Savory یمومع :  مان 

 Garden savory , Savory یسیلگنا :  مان 
 Nadgh یبرع :  مان 

 Sarriette يوسنارف :  مان 
 Bohnenkrut یناملآ :  مان 

انعن )  هداوناخ   ) Labiatae هداوناخ :  مان 
یسانش :  هایگ 

نیمه اب  هک  دشاب  یم  ردک  زبس  هایگ  گنر  رتم ،  یتناس  ات 30  لوط  هب  بعشنم  ياه  هقاس  ياراد  هلاس و  کی   ، یفلع تسا  یهایگ  هزرم ، 
دـنوش و یم  بعـشنم  رگید  ياه  هقاس  اه  هرگ  نیمه  زا  هک  تسا  ییاه  هرگ  ياراد  هزرم  هقاس  تسا .  توافتم  اه  هنوگ  رگید  اب  هصخـشم 

یم رظن  هب  تشپرپ  هخاشرپ و  تروص  هب  هایگ  هتوب  لیلد  نیمه  هب  دـندرگ ،  یم  دـیدج  یتاباعـشنا  ياراد  دوخ  هبون ي  هبزین  اه  هقاـس  نیا 
دسر . 

هزرم ياه  گرب  دنـسر .  یم  رظن  هب  ردـک  تام و  هک  تسا  هاتوک  ياهرات  زا  هدیـشوپ  مرن و  زیت ،  كون  زارد ،  کیراب ،  هایگ  ياه  گرب 
ای یلگ  هب  لیام  دیفـس  دیفـس ،  گنر  هب  کچوک و  زین  نآ  ياه  لگ  تسا .  سناسا  يواـح  ياـه  هدـغ  گربگر و  کـی  ياراد  نینچمه 
ود هب  هزرم  دـنا .  هتفرگ  رارق  هقاس  لوط  رد  میخـض و  تروص  هب  اه  لگ  نیا  دـنوش .  یم  رهاـظ  ناتـسبات  لـصف  رد  هک  تسا  گـنر  یلگ 
 . تسا ناریا  هلمج  زا  ایـسآ و  برغ  بونج و  يربیـس ،  هسنارف ،  هژیو  هب  اپورا  رد  نآ  راشتنا  دراد .  دوجو  هدـش  تشک  وردوخ و  تروص 
هب هایگ  نیا  شرورپ  تسا .  ناسارخ  زا  یفلتخم  ياه  تمسق  نارابسرا و  يوخ ،  زیربت ،  برغ ،  لامـش  لماش  ناریا  رد  هزرم  شیور  لحم 

تسا .  جیار  ناریا  فلتخم  طاقن  رد  تاج  هیودا  رد  نآ  کشخ  هدافتسا  هدوب و  یکاروخ  يزبس  ناونع 
مهم :  تابیکرت 
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نن یپاتب  لومیت ،  لورکاوراک ،  هلمج  زا  یماسجا  لماش  هک  دشاب  یم  سناسا  دصرد  کی  دودح  يواح  کشخ )  گرب  یناتسبات (  هزرم 
طیارش هب  هتسب  هزرم  تابیکرت  تسا .  فلتخم  یندعم  داوم  اه و  نیماتیو  لماش  نآ  رگید  تابیکرت  تسا .  نفماک  ننومیل و  نمیـساراپ ،  ، 

دشاب .  توافتم  تسا  نکمم  شیور  هیحان  ياوه  بآ و 
مهم :  صاوخ 

دض مساپسا و  دض  بورکیم ،  دض  چراق ،  تیـصاخ  ياراد  گرب ،  رد  یننات  تابیکرت  سناسا و  رد  یلنف  تابیکرت  نتـشاد  تلع  هب  هزرم 
دشاب .  یم  لاهسا 

ضرم هب  التبم  دارفا  رد  صوصخ  هب  دایز  یگنشت  دض  ناونع  هب  میدق  زا  اپورا  رد  هدوب و  يروآراردا  دض  تیـصاخ  ياراد  هزرم  نینچمه 
دنناد .  یم  نآ  سناسا  رد  لورکاوراک  مسج  دوجو  لیلد  هب  ار  رثا  نیا  تسا .  هدوب  هدافتسا  دروم  دنق 

فرصم :  هقیرط  نازیم و 
هتخیر و 20 شوج  بآ  ناکتـسا  کی  نآ  هدش  درخ  کشخ و  زا  مرگ  يور 1/5  رب  ناوت  یم  هزات ،  يزبس  تروص  هب  فرـصم  زا  ریغ  هب 

دوش .  لیم  هدرک و  فاص  سپس  دشاب ،  هتسب  فرظ  برد  تسا  رتهب  درک ؛  ربص  نآ  ندیشک  مد  يارب  هقیقد 
نآ روتنت  فرـصم  دراد .  دوجو  هزرم  روتنت  اهروشک  زا  یـضعب  رد  دـشاب .  یم  زور  رد  کشخ  هایگ  يروخیاچ  قشاق  ات 3  فرصم  نازیم 

زور  رد  راب  ات 3  يروخیاچ 1  قشاق  کی  ات  مین 
دشاب .  یم 

تیمس : 
تاناویح زا  یضعب  رد  دنک .  داجیا  طاخم  رد  یتاباهتلا  تسا  نکمم  هزادنا  زا  شیب  فرصم  لاح  نیا  اب  درادن .  تیمـس  ناسنا  يارب  هزرم 

دوش .  یتاباهتلا  ثعاب  تسا  نکمم  شوم  دننام 
هزرم :  هدش  شرازگ  تارثا  نیرتمهم 

نادیسکا دض  مرک ،  دض  باهتلا ،  دض  لاخبت ،  سوریو  دض  راردا ،  حشرت  دض  ناطرـس ،  دض  يرتکاب ،  دض  تیرترآ ،  دض  درد ،  دض 
يوقم كرحم و  نکسم ،  لهـسم ،  روآ ،  طلخ  روآ ،  راردا  اذغ ،  هدننک  مضه  قرعم ،  مساپـسا ،  دض  چراق ،  دض  هدننک ،  ینوفع  دض  ، 

هدعم . 
هجوت :  لباق  تاکن 

تسا .  ناهج  رد  ییالاب  فرصم  ياراد  تاج ،  هیودا  رد  طولخم  کشخ و  هزات ،  ياه  تروص  هب  هزرم  1 ـ 
سناسا زا  یمک  رادـقم  ترارح  رثا  رب  ینتخپ و  ياهاذـغ  رد  تسا و  نآ  هزات  عون  هباشم  تاج ،  هیودا  رد  اـی  کـشخ و  هزرم  صاوخ  2 ـ 

دراد .  هگن  دوخ  رد  نانچمه  ار  هدش  رکذ  صاوخ  يدایز  دح  ات  ور  نیا  زا  دوش ؛  یم  هتساک  نآ 
هک ارچ  دوش ؛  یمن  هیـصوت  نآ  داـیز  رادـقم  فرـصم  نآ ،  سناـسا  رد  لورکاوراـک  لومیت و  هلمج  زا  یلنف  ماـسجا  دوـجو  رطاـخ  هب  3 ـ 

ددرگ .  هدعم  هدور و  هرادج ي  تاباهتلا  ثعاب  تسا  نکمم 
هرامش ي 87 هیذغت  يایند  : عبنم

كزیوم

بیبز بتک  زا  یضعب  رد  دنیوگ و  یهوک  شکمـشک  ینعی  لبجلا ،  بیبز  نم  هب  بارعا  تسا .  جزیوم  نآ  برعم  كزیوم و  نم  یـسراف 
هب شپش  دض  ياود  ناونع  هب  ارم  ياه  هناد  هدیبوک  درگ  الومعم  اهیلوک  متـسه .  افق  سپ  نابز  کیدزن  ماوقا  زا  نم  تسا .  هدش  رکذ  يرب 
نم ياه  هناد  درب . راک  هب  ار  نآ  یتسیابن  تسا ،  هدـش  رـس  تسوپ  رد  تاکیرحت  داجیا  نآ  لامعتـسا  اـهراب  نوچ  یلو  دنـشورف ، یم  ماوع 
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هدیچیپ هبنپ  رد  ارم  هناد  کی  نوچ  دشابیم . كانرطخ  کشزپ  زیوجت  نودـب  نآ  ندرب  راک  هب  تسا و  نینج  طقـسم  هدـننک و  ینوفع  دـض 
. دنک یم  تکاس  ار  نآ  درد  دنراذگب ، هدروخ  مرک  نادند  خاروس  رد  دعب  و  هدش ،  هتسکش  ات  دنبوکب  ار  نآ  هدرک  رت  یمک 

ییوراد ناهایگ  زا  هدافتسا  رد  یلک  لوصا 

ریداقم اه و  هزادنا 

نزو دـحاو  ناونعب  ریز  لیاسو  زا  ناوتیم  دـشابن  سرتسد  رد  بسانم  يوزارت  یهایگ  ياهوراد  هیهت  ماگنه  رد  تسا  نکمم  هکیئاـجنآ  زا 
. دشابیم رظن  دروم  نازوا  اب  ربارب  ًابیرقت  هک  دومن  هدافتسا 

يروخابرم قشاق  مراهچ  کی  مرگ =   0/25
يروخابرم قشاق  کی  مرگ =  يروخابرم  قشاق  مین  مرگ =   5/0

رپرس  يروخابرم  قشاق  کی  مرگ =   2
رپبل يروخاذغ  قشاق  کی  مرگ =  رپ 4  يروخاذغ  قشاق  کی  مرگ =   3

رپرس  يروخاذغ  قشاق  کی  مرگ =   5
زا رتمک  نازوا  دروم  رد  هک  ددرگیم  رکذتم  ناجنف  کی  راب =  کی  فرصم  رادقم  رتیلیلیم  دودح 200  بآ و  رتیل  دودح  رد  ناجنف =  1

یتسیاب دشاب  رظن  دروم  یصاخ  ياههراصع  ای  اهروطنت و  هک  يدراوم  رد  ددرگ و  هدافتـسا  قیقد  ياهوزارت  زا  یتسیابیم  ًامتح  مرگ   0/25
. دومن هیهت  هناخوراد  زا  ار  رظن  دروم  ياهوراد 

ییوراد ناهایگ  زا  هدافتسا  هچخیرات 

زج يا  هراچ  یخیرات  نارود  مامت  رد  ناسنا  تسا . هدوب  نامز  مه  ناسنا  یگدـنز  خـیرات  اب  ناـمرد  روظنم  هب  ییوراد  ناـهایگ  زا  هدافتـسا 
راثآ تعرس  هب  یلو  تفای  جاور  تدش  هب  يزتنس  ییایمیش و  ياهوراد  زا  هدافتسا  هتـشذگ  نرق  مین  رد  هچ  رگا  تشادن . ناهایگ  هب  لسوت 

رد هراومه  ییوراد  ناهایگ  هب  لسوت  هک  هتکن  نیا  و  دـیدرگ ، ییوراد  ناهایگ  هب  ددـجم  شیارگ  ببـس  اهنآ  یگدـنز  رب  اـهنآ  راـب  ناـیز 
دشاب یم  ییایرآ  هرود  هب  طوبرم  ام  روشک  رد  بط  خیرات  تسا . نشور  یبوخ  هب  تسا ، هدوب  نامرد  رثوم  ياهـشور  زا  یکی  خیرات  لوط 
ردـپ هتیرت  یناریا  کـشزپ  نیلوا  اتـسوا  زا  لـقن  هب  تسا . هتفگ  نخـس  ییوراد  ناـهایگ  زا  هک  تسا  یباـتک  نـیلوا  ق.م )  ) ???? اتـسوا  و 

 ) ???? پتوهمیا ماقم  ریظن  بط  رد  وا  ماقم  هتـشاد و  عالطا  اهنآ  هراصع  ییوراد و  ناهایگ  دربراـک  زا  هک  تسا  هدوب  ناولهپ  بساـشرگ 
رد ییوراد  هایگ  نیرت  یمیدـق  تسا . هدوب  ناـمرد ) عونلا  بر  هس  ) مور رد  سوینالوکـسآ  ناـنوی و  رد  سویبلقنا  ناتـساب ، رـصم  رد  ق.م )

ثعاب ار  نآ  زا  هدافتـسا  ناهایگ و  همه  رورـس  ار  موه  يولهپ  ياـهباتک  رد  تسا . هدوب  تشترز  نییآ  سدـقم  هاـیگ  موه " خـیرات "  لوط 
حریم ییوراد  ناهایگ  زا  هدافتـسا  تودره  زا  لـقن  هب  ???? ق.م و  هب  هیودا  زاـیپ و  زا  ییوراد  هدافتـسا  خـیرات  دـناد . یم  نادـیواج  رمع 

(Pinpimella anisum  ) زینآ ( Cinnamimum Zylanica  ) مومانیــس ( Cinnamomu  ) ایــساک (، Commiphora)
هب بوسنم  ینیچ  باتک  نیرت  یمیدق  دسر . یم  ???? ق.م  هب  داسجا  ندرک  ییایموم  رد  ( Oroganum margorana  ) ماروجرام
رد تسا ، هدوـمن  تـشک  ار  ییوراد  هنوـگ  ( ?? ق.م   ) ??? نیدـیلاپاکودرام  هداد ، حرـش  ار  ییوراد  هنوـگ  ( ???? ق.م   ) ???? نوـنیش 

روهظ تسا . هداد  حرش  ار  ییوراد  هنوگ   ??? ییوراد  دربراک  ق.م )  ) ??? طارقب  هداد ، حرش  ار  ناهایگ  تشک  یگنوگچ  يرموس  حاولا 
ملع نیا  شرتسگ  ببس  عوشیتخب  نادناخ  یناجرج ، ینوریب ، ناحیروبا  انیس ، نبا  يوره ، يزار ، دیروکسوید ، طارقس ، ریظن  ینادنمـشناد 

دندیدرگ ناهج  رد 
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اهتلم نایدا و  خیرات  رد  ناهایگ  نیا  ذوفن  هرتسگ  تمدـق ، رب  هوالع  دنتـسه . زاتمم  هجوت و  بلاج  هچخیرات  اب  ییاهینتـسر  ییوراد  ناهایگ 
ای هدوب و  هجوت  نیرق  ناهایگ  نیا  ینید ، یعامتجا و  یـسایس ، یخیرات ، مهم  ثداوح  ياـج  ياـج  رد  هکیروطب  تسا  هجوت  ناـیاش  رایـسب 

هراشا هام  کی  ياهزور  هدننک  هرادا  ناگتـشرف  یماسا  هب  اهیتشترز ) فراعملاةریاد   ) نشهدنوب رد  دنا . هدـش  یمهم  ثداوح  زورب  هب  رجنم 
میناوـخ یم  مشـش  مـجنپ و  تاـیآ  رهد ، هروـس  رد  دـنا . هـلمج  نآ  زا  نرتـسن  نارفعز و  دراد ، قاـبطنا  ییوراد  ناـهایگ  ماـن  اـب  هـک  هدـش 

اب هظیرق  ینب  دوهی  ماـن  مالـسا ، خـیرات  رد  تسا . روفاـک  يوبو  گـنر  فطل  رد  شعبط  هک  دنـشون  یبارـش  تشهب  رد  ملاـع  ناراـکوکین  "

هدوب دوهی  زا  يا  هفیاط  مان  هظیرق  ینب  تسا . هظیرق  ایقاقا ، تخرد  ياهمان  زا  یکی  یبرع  ناـبز  رد  تسا . نیرق  مالـسا  ردـص  مهم  ثداوح 
اهنناـت هک  میناد  یم  هزورما  دـنا . هدرک  یم  هدافتـسا  تسوـپ  يروآرف  رد  هاـیگ  نیا  زا  دـنا و  هتـشاد  لاغتـشا  یغاـبد  لغـش  هب  ادـتبا  رد  هک 

ضابقنا يزیرنوخ و  دض  یـشک ، بورکیم  تیـصاخ  ثعاب  رثا  نیا  دـنراد و  شقن  نییتورپ  بوسر  رد  هک  دنتـسه  هرثوم  داوم  زا  یهورگ 
ناهایگ رگید  زا  تسا . هتفرگ  یم  رارق  هدافتـسا  دروم  یغابد  رد  تسوپ ، نییتورپ  نداد  بوسر  يارب  نیارب  انب  دوش . یم  فلتخم  ياـهتفاب 

نآ یملع  مان  رد  يا  هنوگ  تفـص  زاریخا  مان  هک  تسا  فورعم  نومیتفا  هب  یتنـس  بط  عبانم  ناراـطع و  ناـبز  رد  هک  تسا  سـس  ییوراد 
زا مه  یبدا  نوتم  رد  یبط  عبانم  رب  هوالع  دوش . یم  هدافتـسا  یغامد  ياهیرامیب  نامرد  رد  هایگ  نیا  ینامرد  صاوخ  زا  تسا . هدـش  هتفرگ 

طبترم ثداوح  هیمـست و  هوجو  ییوراد ، ناهایگ  یماسا  یبدا ، یخیرات و  ینید ، عبانمرد  تقد  وجتـسج و  اب  تسا . هدش  هدرب  مان  هایگ  نیا 
تـسا مزال  دوش  یم  ناهایگ  نیا  ینامرد  صاوخ  هب  هک  يا  هدـنیازف  هجوت  رانک  رد  نیا  ربانب  دروخ . یم  مشچ  هب  روفو  هب  ناـهایگ  نیا  اـب 

هب طوبرم  يرـشب  شناد  يازجم  ياه  هقلح  دریگ و  ماـجنا  يرت  عماـج  ياهیـسررب  هیمـست  هوجو  نیا  اـب  ناوج  لـسن  رتشیب  ییانـشآ  تهج 
دیامن ادیپ  يرتشیب  لاصتا  ماجسنا و  ییوراد  ناهایگ 

ییوراد ناهایگ  رد  کیتنژ  یسدنهم 
دصرد  ?? زا رتالاب  هک  تسا  هدز  نیمخت  یناهج  تمالس  زکرم  هزورما ، یتح  دنـشاب . یم  لاس  نرازه  یط  رد  وراد  زا  یمهم  عبنم  ناهایگ 
تظافح ياهوراد  زا  یمهم  یلیخ  عبانم  ییوراد  ناهایگ  دـنراد . هیکت  اـه  فلع  زا  هدافتـسا  لـثم  یتنـس  ياـهنامرد  يور  رب  زونه  مدرم  زا 
پیتونژ ظفح  يزروتـسد و  باختنا , يارب  يژولونکتویب  هیاپ ي  رب  ياه  شور  دشاب . یم  ناهج  تیعمج  تیرثکا  يارب  یگدنز  هدننک ي 

ظاحل زا  الاب  تیفیک  اب  ناهایگ  دیلوت  يارب  ار  يوق  یلیخ  لیسناتپ  يا , هشیـش  نورد  ییاززاب  دشاب . یم  مهم  ییوراد  ناهایگ  ینارحب  ياه 
ظفح يارب  ار  یتصرف  تسا و  عیام  نژورتین  رد  ینالوط , نامز  تدـم  رد  تظافح  شور  کـی  ییامرـس  تظاـفح  دـشاب . یم  اراد  ییوراد 

رد هایگ  یلولـس  نویـسناپسوس  تشک  اب  هیوناث  ياـه  تیلوباـتم  يا  هشیـش  نورد  دـیلوت  دـنک . یم  اـیهم  رطخ  ضرعم  رد  ییوراد  ناـهایگ 
هلیـسو ي هب  هیوناـث  ياـه  تیلوباـتم  يراـجت  دـیلوت  رد  يدـیلک  مدـق  کـی  اـهروتکارویب  تسا . هدـش  شرازگ  فـلتخم  ییوراد  ناـهایگ 

یم دـیدج  هیوناث ي  ياه  تیلوباـتم  دـیلوت  شیازفا  يارب  يوق  هار  کـی  تسا  نکمم  نژ ) لاـقتنا   ) یکیتنژ لاـقتنا  دنتـسه . يژولونکتویب 
ناهایگ رد  یحالـصا  ياهـشور  ددرگ . یم  نییوم  ياه  هشیر  ياقلا  ثعاـب  هک  سنیژوزیر  مویرتکاـبورگا  هلیـسو ي  هب  صوصخب  دـشاب .

هقبط یکیتنژ ) راتخاس  رد  رییغت   ) نردـم و  یتیلوباتم ) تعارز  يریگ و  گرود  يا ، هدوت  باختنا   ) یتنـس هتـسد  ود  هب  یلک  روطب  ییوراد 
مویرتکابورگا و يرتکاب  زا  هدافتـسا   ) نژ لاقتنا  شهج ، داجیا  لماش  هیوناث  ياـهتیلوباتم  کـیتنژ  یـسدنهم  زا  هدافتـسا  دـنوش . یم  يدـنب 

داجیا اهکینکت ، نیا  هجیتن  هک  دـشاب  یم  يا  هشیـش  نورد  ياهتـشک  اـهنژ و  يرادرب  هخـسن  ياـه  هدـننک  میظنت  يراکتـسد  ینژ ،) گـنفت 
دوب دهاوخ  ییوراد  ناهایگ  یلوکلوم  تعارز  هدیدپ  و  هتخیرارت )  ) کیتنژ سنارت  یهایگ 

دیدـج ياـهیگژیو  اـب  هدـنز  يدوجوم  اـتیاهن  هدـش و  لولـس  یثراوت  عومجم  میاد  رییغت  بجوم  هک  ثراوت  لـباق  تسا  يدـنیآرف  شهج ،
هارمه تسا . نویساتوم  ای  شهج  ناهایگ  رد  لماکت  یلـصا  لماوع  زا  یکی  دنیوگ . ناتوم  دیدج  دوجوم  هب  هک  دروآیم  دوجوب  ار  یکیتنژ 

هدافتـسا تاتابن  حالـصا  رد  شهج  زا  دروآـیم . مهارف  ار  شنیزگ  يارب  هیلوا  داوم  عونت  داـجیا  اـب  شهج  يژولونکتویب ، يریگگرود و  اـب 
ناتوم ياههتیراو  دادـعت   ???? لاس  ات  لاثم  ناونع  هب  دـناهتفای . حالـصا  قیرط  نیا  زا  دـیدج  هتیراو  يدایز  دادـعت  تسا و  هدـش  يداـیز 
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یکیزیف ياهازـشهج  زا  ناوتیم  شهج  داجیا  يارب  تسا . هدش  ربارب  دنچ  رـضاح  لاح  رد  دادعت  نیا  هک  دیـسر  ناتوم   ??? هب  هدش  یفرعم 
نامزاس رد  درک . هدافتـسا  هریغ  تافلوس و  لیتم  يد  تانوفلوس ، ناتم  لـیتا  لـثم  ییایمیـش  ياهازـشهج  سکیا و  اـماگ و  ياـهوترپ  لـثم 

زاغآ رد  ناریا  رد  ییوراد  ناهایگ  حالصا  تسا . مهارف  تاتابن  حالصا  فادها  يارب  اماگ  هعـشا  زا  هدافتـسا  تالیهـست  ناریا  یمتا  يژرنا 
یلمع الاب  هرثوم  هدام  درکلمع و  اب  ییوراد  ناهایگ  حالـصا  ناـکما  یعونـصم  شهج  لـثم  يداژنهب  ياـهکینکت  زا  هدافتـسا  اـب  تسا . هار 

دوب . دهاوخ  رتشیب  دنباییم  ریثکت  رذب  اب  هک  یناهایگ  يارب  هژیو  هب  شور  نیا  رد  حالصا  تعرس  تسا .
یتنیز ناهایگ 

، گنر هلمج  زا  يا  هژیو  تایصوصخ  ندوب  اراد  ناسنا و  هقیلس  ساسا  رب  هک  دنتسه  ایند  رد  دوجوم  ناهایگ  لک  زا  یـشخب  یتنیز  ناهایگ 
ناهایگ زا  یـصاخ  هورگ  کی  هب  ناوت  یمن  ار  هایگ  کی  دـنا . هدـش  هداد  رارق  یتنیز  ناهایگ  هورگ  ءزج  هقاس  گرب و  لگ ، هزادـنا  لکش 

دراو يرگید  هورگ  هب  هورگ  کی  زا  ناهایگ ، زا  يدادعت  زور  هب  زور  هک  دوش  یم  هدـهاشم  رما  نیا  هب  هجوت  اب  دومن . رـصحنم  دودـحم و 
زیمآ و هرطاـخم  ياـه  هبنج  تخانـش  شیازفا  اـب  دوـش . یم  هدوزفا  فـلتخم  ياـه  هورگ  نیب  رد  كرتـشم  ناـهایگ  دادـعت  رب  دـنوش و  یم 

هدرک ادیپ  جاور  ایند  مامت  رد  یهایگ  ياهوراد  هدافتسا  هب  هقالع  يزتنس ، ياهوراد  فرصم  هیور  یب  فرـصم  اب  طابترا  رد  از  تیمومـسم 
اب هک  دنشاب  یم  ییوراد  شزرا  ياراد  دنریگ ، یم  رارق  هدافتسا  دروم  يرهش  ياهاضف  رد  نونکا  مه  هک  یتنیز  ناهایگ  زا  يرایـسب  تسا .
زا غلاـب  نونکا  مه  ددرگ . یم  هدافتـسا  رثکادـح  ناـهایگ  نیا  زا  اـهنآ  هرثوم  داوم  جارختـسا  هروظنم و  دـنچ  یتنیز  ناـهایگ  نیا  تخاـنش 

زراـب ياـه  هنومن  زا  دـنوش .. یم  هتخانـش  ییوراد  ناـهایگ  ناونع  هب  هنوگ   ????? زا  شیب  هک  دراد  دوجو  یتـنیز  هاـیگ  هنوگ  ??????  
لگ هشیر ،) ) بیطلا لبنـس  هشیر ) ) سخرـس زاـیپ ،) ) ترـسح لـگ  موزیر ،) ) قبنز دومن : هراـشا  ریز  دراوم  هب  ناوـت  یم  رظن  دروـم  ناـهایگ 

لگ و ) راهب هشیمه  هویم ،) ) خرـس لگ  گرب ،) ) هناد تشگنا  لگ  گرب ،) ) دنـسپهاش هویم ،) ) هدرپ تشپ  کسورع  هشیر ،) گرب و  ) ینوباص
، گرب ) يریخ يوب  بش  هایگ ،) ياهتمـسق  مامت  ) گنر هس  رطعم و  هشفنب  ینیمز ،) ریز  ياه  هقاس  گرب و  لگ ، ) هگوم ای  فرب  لگ  گرب ،)

هصلخم هیر ،) ) لگ راخرس  لگ ،) گرب و  هشیر ،  ) تعاس لگ  هزات ،) هایگ  هریش  لگ و  ، گرب ) ندال هشیر ،) ) یناموت دص  لگ  لگ ،) هناد و 
(، لـگو هـناد   ) كوـلملا جاـت  گربـلگ ،)  ) يدــمحم لـگ  ییاوـه ،) ياــضعا  لــگ و  هـناد و   ) یبرغم لــگ  رادــلگ ،) ياــه  هخاشرــس  )

نیا هک  تسا  رکذ  هب  مزال  (. گرب  ) درز ربص  رادلگ ،) ياه  هخاشرـس  گرب و   ) يرامزر رادگرب ،) رادلگ و  ياه  هخاشرـس  ) سودخوطـسا
، یشیارآ داوم  اهیگتخوس ، اهمخز و  مایتلا  قورع ، بلق و  یسفنت ، يا ، هدور  ، يدلج يویلک ، ياهیرامیب  بلغا  نامرد  رد  یهایگ  ياهتمسق 

تهج رد  تاقیقحت  ماجنا  یتنـس و  بط  تعنـص  تیامح  راک ، تشک و  جـیورت  یناسر و  عـالطا  دـننک . یم  اـفیا  شقن  باـصعا  نیکـست 
هب يرتشیب  رطاخ  تیاضر  نانیمطا و  اب  نازرواشک  دوش ، یم  ثعاب  هدوب و  ییوراد  ناهایگ  زا  هدافتـسا  رد  يدنلب  مدق  هرثوم  داوم  شیازفا 

دنزادرپب رظن  دروم  ناهایگ  راک  تشک و 
اهگنسلگ

. درک يدـنب  هقبط  ناوت  یمن  یهایگ  ياه  در ه  زا  کی  چـیهرد  ار  اهنآ  هک  دنتـسه  ناهج  یهایگ  رولبت  رد  دوجوم  ناهایگ  اهنت  اهگنـسلگ 
طباور دنوش . یم  لیکشت  زتنـسوتف ،) هار  زا   ) اذغ هدننک  دیلوت  شخب  کی  و  یندعم ) داوم  هدننک  بذج  یچراق ( شخب  کی  زا  اهگنـسلگ 
داجیا نآ  هدننک  زتنسوتف  تسیزمه  شخب  اهچراق و  بیکرت  رد  ار  یقفوم  رایسب  لماکت  یتسیزمه )  ) اهگنـسلگ رد  هدش  داجیا  یکیژولویب 

و كاخ ، يزیخلصاح  رد  اهگنسلگ  تسا . هدش  ناهج  رد  اهگنسلگ  زا  هنوگ   ????? هب  کیدزن  ندمآ  دوجوب  ثعاب  تیاهن  رد  هک  هدرک 
حلاصم ییاذغ ، عبنم  ناونع  هب  یفرط  زا  هتشاد و  ریثات  اهگنس  هولق  ای  تخل  ياهگنس  هرخص  حطس  زا  كاخ  داجیا  نآ ، يور  ناهایگ  دشر 

اذـغ و ناونع  هب  اهگنـسلگ  زا  ناسنا  دـنریگ  یم  رارق  هدافتـسا  دروم  ناراد  هرهم  ریاس  ناگدـنرپ و  تاناویح ،  يارب  هاـگهانپ  يزاـس ، هنـال 
هیهت نلکدا و  رطع ، هیهت  رد  اهگنـسلگ  نینچمه  دـننک . یم  هدافتـسا  فایلا  ربیف و  و  مس ، وراد ، ناونع  هب  يزرگنر  عیانـص  ینییزت ، لیاسو 

دنتسه و نیمز  يور  تادوجوم  نیرت  لوادتم  نیرت و  زیگنا  تفگش  زا  اه  گنسلگ  هک  نآ  اب  . دنریگ یم  رارق  هدافتسا  دروم  کیتویب  یتنآ 
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یمن هجوت  اهنآ  یکیژولوکا  مهم  شقن  هب  دننک ، یم  لاغـشا  ار  یکاخ  هرک  حطـس  زا  دص  رد  تشه  ناتخرد ، يور  شـشوپ  زارظن  فرص 
یم یگدنز  يدارفنا  تروصب  هک  ناروناج  ناهایگ و  زا  شیب  رگیدـکی  رانک  رد  هدـنز  دوجوم  دـنچ  یگدـنز  لیلد  هب  اه  گنـسلگ  دوش .
یم اهنآ  زا  یبیکرت  ای  یبآ و  - زبس زبس ، کبلج  اب  چراق  تدـم  زارد  یتسیزمه  ۀـجیتن  گنـسلگ  لاـت  ره  دنـشاب . یم  ییاـبیز  ياراد  دـننک 

لرتنک یهایگ و  ششوپ  مکارت  رد  ریثات  ییاذغ ، ۀکبـش  موادت  كاخ ، لیکـشت  رد  یعیبط  روط  هب  هک  یـشقن  رب  هوالع  اه  گنـسلگ  دشاب .
ندمت نیتسخن  نامز  زا  هیوناث ، ياه  تیلوباتم  ریاس  کیتوینآ و  نییتورپ ، نبرک ، تاردیه  عاونا  نتـشاد  ظاحل  هب  دنراد ، نانت  مرن  تیعمج 
صاوخ ایند ، رسارس  زا  هدش  هتخانش  گنسلگ  هنوگ   ????? نایم  زا  دنراد . زین  ییوراد  یکاروخ و  فراصم  زورما ، هب  ات  يرصم  ینیچ و 

هک داد  ناشن   ) ???? - ???? ناریا ) ياه  گنـسلگ  تاراشتنا  هعومجم  یـسررب  تسا . هدش  ییاسانـش  اه  نآ  زا  يدودحم  دادعت  ییوراد 
Peltigera یناروت ، - وـناریا هیحاـن  ياـه  پتـسا  یناـبایب  همین  ياـه  نیمز  نکاـس   Esculenta Everson Lecanora نونکات

ناـمرد یکاروـخ ، فرـصم  ياراد  بیترت  هب  هک  دـنا ، هدـش  شرازگ  ناریا  زا   Xanthoria parietina و  . canina (L.) Willd

ياهدربراک دنریگ . یم  رارق  هدافتسا  دروم  یشش  ياهیرامیب  دض  هفرس ، دض  ناونع  هب  یتنس  بط  رد  اهگنـسلگ  دنـشاب  یم  ناقری  يراه و 
رارق هدافتـسا  دروم   Zopf’s monography باـتکرد  ???? لاـس  رد   Zopf مانب يدنمـشناد  طسوت  یگنـسلگ  داوم  يزاـسوراد 

Schadler ، و  Hanssan . ) ???? تـسا ) هدرک  شرازگ  ار  اهگنــسلگ  زا  ییاـهوراد   Subramanian .) ???? تسا .) هـتفرگ 
نیرخآ قباـطم  دـنا . هدرک  هیارا  یتاـعالطا  اهگنـسلگ  ییوراد  صاوـخ  هراـب  رد   Schindler  ) ???? و )  (????) Richardsoon

ریز لاکـشا  هب  ناوت  یم  ار  هتفرگ  تروص  ياهراک  یگنـسلگ  داوم  اهگنـسلگ و  یکیژولویب  ياه  دربراک  يور  هتفرگ  تروص  تاـقیقحت 
ياـهتیلاعف زدـیا ، سوریو  هیلع  ییاـهتیلاعف   ، ینژ اـتوم  یتـنآ  يروموت و  یتـنآ  ياـهتیلاعف  یکیتویب ، یتـنآ  ياـهتیلاعف  درک . يدـنب  میـسقت 

. یمیزنآ هدنرادزاب  ياهتیلاعف  ناهایگ ،  دشر  هدنرادزاب  ياهتیلاعف  کینژرلآ ، 

دیروخب يزبس  هویم و  دیناوت  یم  ات 

روطنامه تسا .  هدش  لیکشت  بآ  زا  ناسنا  ندب  دننام  هویم  مجح  رتشیب  تسا ؟ ناوارف  يزبس  هویم و  ندروخ  هب  هیـصوت  ارچ  دیناد  یم  ایآ 
. دهد یم  لیکشت  بآ  زین  ار  اه  هویم  مجح  دصرد  هدش 80  لیکشت  بآ  زا  ام  ندب  نزو  دصرد  هک 80 

هتشاد بآ  دصرد  هک 80  درادن  دوجو  ییاذـغ  هدام  چـیه  تسا  هویم  دـشاب  یم  ندـب  ياهزاین  مامت  هدـننک  فرطرب  هک  ییاذـغ  هدام  اهنت 
 . دنتسه بآ  يدایز  ریداقم  يواح  زین  اهیزبس  هتبلا  هویم  رگم  دشاب 

. دنتسه رضم  لورتسلک  دقاف  اه  هویم 
مزال دوش .  یم  هظفاح  تیوقت  بجوم  هویم  دنشاب ؛  یم  یهت  نآ  زا  دنتسه  رـضم  لورتسلک  يواح  هک  تاینبل  تشوگ و  فالخرب  اه  هویم 

دناوت یم  زغم  دشاب  الاب  هویم  فرصم  نازیم  رگا  دراذگ ،  یم  زغم  يور  رب  یتبثم  ریثات  تسا و  زغم  یـساسا  تخوس  هویم  هک  تسا  رکذ  هب 
لماوع الاب و  نوخ  راشف  یقاچ ،  دض  دشاب  هتـشاد  دوجو  نآ  رد  ربیف  هک  ییاذـغ  میژر  دـنک . یناوخزاب  رت  ناسآ  رت و  عیرـس  ار  تاعالطا 
تیمها اب  رایـسب  دنک  یم  فرـصم  هنازور  درف  ره  هک  يربیف  نازیم  دهد . یم  شیازفا  ار  یبلق  ياهیرامیب  هب  التبا  لامتحا  هک  تسا  يرگید 

یلو دنـسر  یمن  اه  هویم  ياپ  هب  هچرگا  زین  اهیزبس  هتبلا  دشاب . یم  یعیبط  ملاس و  ياهربیف  يواح  هک  تسا  ییاذـغ  هدام  اهنت  هویم  تسا و 
. دیناسرب ناتندب  هب  ربیف  مرگ   25 هنازور 30 -  يزبس  هویم و  ندروخ  اب  هک  دوش  یم  هیصوت  دنتسه . ربیف  زا  راشرس  مه  اهنآ 

ییازـسب ریثات  هویم  دایز  نازیم  ندروخ  دـیامن . یم  فرطرب  ار  یگدرـسفا  دروآ و  یم  دوجو  هب  ناسنا  رد  ار  یبوخ  ساسحا  هویم  فرـصم 
. دراد رب  رد  ار  یناوارف  تاریریثات  زین  هویم  بآ  دروخ  یتح  دراد ،  ناسنا  تمالس  رد 

دیوش . نآ  ریثات  هجوتم  ات  تسا  مزال  تقو  زور  ابیرفت "20  هک  ارچ  دیشاب  روبص  دیاب  هتبلا 
یمن دوجو  هب  هدعم  رد  ینایلغ  شور  نیا  اب  دیـشونب . ییاذغ  هدـعو  ره  فرـصم  زا  لبق  هقیقد  دـیاب 20  ار  هویم  بآ  هک  تسا  رکذ  نایاش 
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. دوش یم  بذج  نوخ  طسوت  يرثوم  لکش  هب  هویم ،  يا  هیذغت  داوم  دیآ و 

ییارحص ياه  يزبس  اب  نامرد  هیذغت و 

دنرم  یقیفر  هموصعم  رتکد  : هدنسیون
ار اه  نآ  دیاب  ییاسانش  يارب  هک  تسا  نوگانوگ  عونتم و  ردقنآ  دهد ، یم  رارق  هدنز  تادوجوم  رایتخارد  تواخساب  تعیبط  هک  یناهایگ 

یناهایگ شیور  دشر و  لصف  راهب  . درک يدـنب  هتـسد  فلتخم  ياه  هنوگ  اه و  هتـسد  هب  یمیلقا  یلـصف و  ياه  یگژیو  دربراک و  بسحرب 
یم راهب  رد  هک  یناهایگ  نایم  رد  . تساراد یتنس  یلحم و  ياهاذغ  یتنس و  بط  رد  ییاذغ  ییوراد و  رظن  زا  ار  دربراک  نیرتشیب  هک  تسا 

. دنتسه زاتمم  هناخزپشآ  یگناخ و  ياه  نامرد  رد  دوخ  صاخ  ياه  یگژیو  ظاحل  هب  ییارحص  ياه  يزبس  دننک ، یم  دشر  دنیور و 
هب اه  نآ  زا  یـشخب  دنریگ و  یم  رارق  هدافتـسادروم  دالاس  هتفوک و  ولپ ، وکوک ، شآ ، دننام : ییاهاذغ  رد  ییارحـص  ياه  يزبس  زا  یخرب 

هدرتسگ فیط  ییارحـص  تاجیزبس  . دنراد دربراک  یـشیارآ  یتشادهب و  فراصم  رد  شخب و  مارآ  هدننک ، تیوقت  ییوراد ، نامرد  ناونع 
اما دـندوخ . هقطنم  یموب  دـنریگ و  یم  رارق  هدافتـسادروم  هتخانـش و  توافتم  ياه  مان  اب  فلتخم و  قطاـنم  رد  هک  دنتـسه  ناـهایگ  زا  يا 

: زا دنترابع  دنراد ، يرتشیب  تیمومع  ییاذغ  فراصم  رد  دوجو و  قطانم  رتشیب  رد  هک  اه  نآ  زا  یهورگ 
هنوباب - 

یهوک هنوپ  هنوپ و  - 
( یتوا قالوب   ) همشچ فلع  ای  یبآ  یهاش  - 

هتفوک يزبس  ای  هجیلکوت )  ) یهوک ياچ  - 
گنش - 
یقایازاغ - 

( یلفلف يانعن   ) ربنسوس - 
ینابایب هرت  - 

یهوک هزرم  - 
کلاو - 

اه نیا  زج  هب  و 
اه هناخزپشآ  ییارحص  ياه  يزبس 

فلتخم ياه  هنوگ  یگنرف ، تاجیزبس  راـنک  رد  زبس و  تـالوصحم  اـه  هاگـشورف  رد  کـچوک  گرزب و  ياهرهـش  بلغا  رد  اـهزور  نیا 
یم هضرع  هیهت و  رگید  طاقن  زا  يزپشآ  فراصم  رد  لابقتسا  تلع  هب  ای  دنتسه  راید  نامه  یموب  ای  هک  مینیب  یم  ار  ییارحص  ياه  يزبس 

. دنوش
هنوباب

ییاه لگ  هک  تسا  یهایگ  هنوباب  . دیآ یم  رازاب  هب  راهب  هناتـسآ  رد  دنفـسا و  رخاوا  رد  اریز  تسا ، ییارحـص  ياه  يزبس  راد  هیالط  هنوباب 
هایگ نیا  دـیور . یم  نیمز  ياه  هرانک  هب  کیدزن  ینـش و  نشخ و  ياه  نیمز  رد  رتشیب  دراد و  یناوغرا  هاگ  دیفـس و  درز ، ياه  گـنر  هب 

تـسا یلگ  هنوباب  تسا . یبط  ناهایگ  هعومجم  رد  کیـسالک  ناهایگ  زا  یکی  دراد و  دق  رتم  یتناس   ?? ات   ?? دودح  تسا و  يز  نالاس 
رت و هایگ  هک  تشهبیدرا  نیدرورف و  ياه  هام  ات  دنفسا  رخاوا  زا  ییاذغ  فراصم  يارب  هنوباب  . دوش یم  تفای  زین  ناتـسبات  رخاوا  ات  هک  ایاپ 

یم هدافتـسا  دنزینـشگ ، دـننامه  قارب  فیطل و  مرن و  نامز  نیا  رد  اه  گرب  اه و  هقاـس   ) هدـشن یبوچ  نآ  ياـه  هقاـس  تسا و  درت  هزاـت و 
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.( دوش
امرس تبـسن  هب  فلتخم  ياه  میلقا  رد  هتبلا   ) تسا هایگ  نداد  لگ  هلحرم  نیتسخن  هک  ریت  دادرخ و  ياه  هام  ار  نآ  یبط ، فراصم  يارب  اما 

نآ رگید  عون  و  الیموماک »  » نآ یلومعم  عون  هک  دراد  یفلتخم  عاونا  هنوباب  دـننک . یم  تشادرب  دـنک ) یم  قرف  یمک  يا  هقطنم  يامرگ  و 
. دریگ یم  رارق  هدافتسا  دروم  هرشحدض  درگ  تروص  هب  هک  دراد  مان  يواگ  هنوباب 

هنوباب شخبافش  رثا 
خفن درد ، لد  يارب  تسا و  يژرلآ  زا  یشان  مسآ  يژرلآ و  نامرد  يارب  ییوراد  ناهایگ  تابیکرت  رد  اهوراد  نیرترثؤم  زا  یکی  هایگ  نیا 
دیفم بوانتم  ياه  بت  یبصع و  یگدرشف  اه ، تیلوگ  ینرگیم ، یبصع و  ياهدردرس  هناهام ، تداع  ياهدرد  یشراوگ ، متـسیس  مکش و 

رد هدوب ، یعیبط  تیـساسح  دـض  هداـم  ياراد  تسا و  کـشخ  مرگ و  یتـعیبط  ياراد  هنوباـب  هک  تسا  نیا  رب  داـقتعا  ار  یتنـس  بط  . تسا
. تسا هدش  هتخانش  هدننک  ینوفعدض  قرعم و  نکسم ، ردم ، يوقم ، هایگ  نیا  . دراد شقن  نوخ  دیفس  ياه  لوبلگ  يزاسون 

تسا و دبک  تسود  هنوباب  . دراد دربراک  يراردا  تخـس  هیلک و  گنـس  هیلک ، مرو  دننام  يویلک  ياه  نامرد  رد  هنوباب  ندوب ، ردم  لیلد  هب 
اب  ) دشخب یم  لداعت  ار  جازم  هنوباب  . دننک یم  هیصوت  ار  نآ  ياچ  هدعم ، یـشرت  همـضاهءوس و  يارب  شا  يروآ  ارفـص  تلع  هب  ور ، نیا  زا 

. دزاس یم  فرطرب  ار  لاحط  يراجم  یگتفرگ )  ) دادسنا دنک و  یم  فاص  ار  نوخ  مغلب ،) ادوس و  ارفص ، عفد 
، یشراوگ یسفنت -  هاگتسد  ياه  یتحاران  نامرد  رد  نآ  هدناشوج  . دراد نوگانوگ  فراصم  فلتخم  ياه  لکش  هب  هنوباب  یتنس ، بط  رد 
( یـشلام تروص  هب   ) مسیتامر سرقن و  يارب  یبوخ  نکـسم  هنوباب  نغور  . دراد دربراک  هریغ  هظفاـح و  تیوقت  یقاـچ ، عفر  ناـنز ، يویلک ،
، طیحم ندرک  ینوفعدـض  رب  هوالع  هنوباب  روخب  . تسا هدـش  هیـصوت  یتنـس  بط  رد  هرطق ) دـنچ  ندـناکچ   ) شوگ ینیگنـس  يارب  تسا و 
هدناسیخ و تروص  هب  دنک  یم  عمج  ار  تسوپ  ذفانم   ) تسوپ ییابیز  يارب  و  شوگ ) لخاد  هب  بآ  دورو  زا  یـشان   ) درد شوگ  عفر  يارب 

هدافتـسا اذـغ  رد  خـفندض  هیودا  ناونع  هب  ناوت  یم  ردوپ  تروـص  هب  ار  نآ  نینچمه  دراد . دربراـک  یتـسوپ ) فراـصم  يارب  زین  کـینوت 
وم گنر  هنوباب  هک  تسا  عیاش  دوش و  یم  هدافتسا  وم  تسوپ و  تیوقت  ییابیز و  يارب  هنوباب  ياه  نویـسول  زا  یـشیارآ  فراصم  رد  . درک

یگتـسخ و هنوباب ، ياچ  اب  اه  مشچ  يوش  تسـش  رد  تسا . روآ  قرع  رب و  بت  جنـشت ، دـض  خـفندض و  هنوباب  ياچ  دزاس . یم  نشور  ار 
يرامـش یب  ینامرد  صاوخ  ياراد  هنوباـب  . تسا ناـنز  هژیو  ياـه  تنوفع  يارب  یبوخ  يوراد  هنوباـب  . ددرگ یم  فرطرب  اـه  مشچ  يزمرق 

انثتسم هدعاق  نیا  زا  زین  هنوباب  هک  دوش  رسدرد  ثعاب  تسا  نکمم  يزیچ  ره  رد  طیرفت  طارفا و  اما  دجنگ . یمن  رـصتخم  نیا  رد  هک  تسا 
. تسین

هنوباب تارضم 
: زا دنا  ترابع  هک  تسا  هدش  عنم  يا  هژیو  دراوم  رد  ییوراد  شزرااب  هایگ  نیا  زا  هدافتسا 

تاتسورپ - 
هلماح نانز  - 

نوخراشف - 
( هنوباب فرصم  رد  يور  هدایز   ) بلق - 

( هنوباب فرصم  رد  يور  هدایز   ) تالضع جلف  - 
( هنوباب لگ  فرصم   ) دننک یم  قرع  دایز  هک  یناسک  يارب  قرع  هدننک  دایز  - 

( ياچ دننام   ) ننات ياراد  دراوم  هتسپ و  ودرگ ، اب  نامزمه  فرصم  اب  يراگزاسان  و  - 
هنوباب ییاذغ  فراصم 

يزبس بیکرت  رد  هنوباب  هلمجزا  تسا ؛ هدش  یم  هدافتسا  یتنس  ياهاذغزا  يرایسب  رد  رطعم  يزبس  نیا  زا  رود ، نادنچ  هن  ياه  هتشذگ  رد 
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يارب ناگمه  دـمآ ، یم  رازاب  هب  شزرااب  هایگ  نیا  هک  هامدنفـسا  رخآ  هتفه  رد  تسا . هتـشاد  هدـهع  هب  ار  یـساسا  شقن  ولپ  وکوک و  ياه 
اهبنارگ يزبس  نیا  خفندض  تارثا  لیلد  هب  دیاش  نیا  . دندوب وپاکت  رد  دیع  بش  يزبس  يوکوک  ولپ و  يزبس  رد  نآ  زا  هدافتـسا  نآ و  هیهت 

رد هنوباب  زا  اه  گرزبردام  مه  زونه  تسا . هدـش  یم  هدافتـسا  نآ  زا  يروخ  عونتم  يروخرپ و  ياهدـمایپ  عفر  يارب  دـیع  مایا  رد  هک  دوب 
. دننک یم  هدافتسا  يزبس  يوکوک  ولپ و  يزبس  شآ ،

(Nasturtium officinale ( ) همشچ فلع   ) یبآ یهاش  یتوا ، غالوب 
یم هدـید  دایز  اه  بادرم  یحاون  کچوک و  ياهراس  همـشچ  رد  هایگ  نیا  . تسا اـهراس  همـشچ  نیدرمز  شرف  شوپ و  فک  یبآ  یهاـش 
هژیو هب  و  ، E، C، B ياه نیماتیو  ياراد  هاـیگ  نیا  تسا . رت  مرگ و  یبآ  یهاـش  عبط  . دـنیوگ یم  زین  یبآ  یهاـش  نآ  هب  ور  نیا  زا  دوش .

زا شیب  یتنس ) بط   ) یگناخ ياه  نامرد  رد  هایگ  نیا  فرصم  تسا . یعیبط  نیلیس  ینپ  درگوگ و  میدس ، میـسلک ، حالما  نیماتیو B1 و 
دربراک زین  شراخ  امزگا و  دننام  یتسوپ  ياه  یتحاران  نامرد  رد  دنق ، نامرد  رب  هوالع  هایگ  نیا  تسا . هدش  هیـصوت  اه  یتباید  يارب  همه 

ياراد یتوا  قالوب  دزاس . یم  مارآ  ار  نمزم  یلـصفم  یگدعاق و  ياهدرد  دنک و  یم  يریگولج  وم  شزیر  زا  نآ  فرـصم  نینچمه  دراد .
. دراد يا  هژیو  شقن  دبک  هیلک و  ياه  يرامیب  نامرد  رد  تسا و  یبصع  ياهدرد  رد  هدننک  مارآ  رثا 

نارامیب يارب  شخبورین  از و  يژرنا  ییوراد  نینچمه  تسا . هدش  هتخانـش  ردم  روآاهتـشا و  هدـعم ، يوقم  نوخ ، هدـننک  هیفـصت  هایگ  نیا 
نتشاد لیلد  هب   ) يزغم هتکس  زا  دشخب ، یم  دوبهب  ار  هدور  هژیو  هب  یشراوگ  متسیس  مخز  خفن و  یبآ  یهاش  . تسا فیعـض  دارفا  هتـسخ و 

هب . ) دنک یم  يریگولج  نخان  نتسکش  وم و  شزیر  زا  نینچمه  دهد . یم  شیازفا  ار  یسنج  يورین  دنک و  یم  يریگولج  یعیبط ) نیرپسآ 
دای هدننک  يریگـشیپ  یکمک و  يوراد  ناونع  هب  یتوا  قالوب  زا  هنیـس  ناطرـس  رد  رگید ) دیفم  حالما  اه و  نیماتیو  میـسلک ، نتـشاد  لیلد 

فرصم . دراد ینامرد  دربراک  تیشنورب  نامرد  رد  هژیو  هب  يویر  لس  مسآ و  دننام  یسفنت  متـسیس  ياه  یتحاران  رد  هایگ  نیا  تسا . هدش 
ياه نیماتیو  حالما و  داوم ، نتـشاد  اه و  يرامیب  زا  يریگـشیپ  یمومع و  تیوقت  لیلد  هب   ) دوش یم  رمع  لوط  ثعاـب  شزرااـب  يزبس  نیا 

(. ندب يرورض 
زاجعا هدید  هب  اهرگنامرد  هایگ  زین  نونکا  مه  هدش و  یم  هدافتسا  مسیتامر  مسیتیشار و  سرقن و  نامرد  رد  یبآ  یهاش  زا  یتنـس ، بط  رد 

، نوخ ندرک  هیفـصت  لـیلد  هب  هاـیگ  نیا  دریگ . یم  ار  اـضعا  يزیرنوخ  يوـلج  دـنک و  یم  هیفـصت  ار  نوـخ  يزبـس  نیا  . دـنرگن یم  نآ  هب 
عفد ار  هیلک  ياه  گنس  ندوب ، ردم  لیلد  هب  همشچ  فلع  . ددرگ یم  تروص  تسوپ  ندش  خرس  ثعاب  هدرک ، فرطرب  ار  تسوپ  ترودک 

( بانع اب  هارمه   ) دزاس یم  فرطرب  ار  ینوفع  ياه  بت  نینچمه  دنک . یم  نامرد  ار  ناقری  تسا و  دبک  بوخ  تسود  هوالع ، هب  . دنک یم 
. دنک یم  تیوقت  ار  لاحط  و 

دینکن فارسا  اما  دیشونب ، دیروخب و 
. دراد یبناج  ضراوع  اه  یکاروخ  ریاس  دننامه  زین  تسا ). يرامش  یب  دیفم  صاوخ  ياراد  هچرگا   ) یبآ یهاش  فرصم  رد  يور  هدایز 

: دوش یم  ریز  تارضم  داجیا  ببس  یبآ  یهاش  دح  زا  شیب  فرصم 
ریساوب - 

هلماح نانز  رد  تالکشم  - 
ادوس شیازفا  - 

جازمءوس - 
محر هناثم و  مساپسا  - 

قلح یتحاران  - 
( فرصم رد  يور  هدایز   ) تاتسورپ مرو  - 
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( فرصم رد  يور  هدایز   ) هیلک - 
یبآ یهاش  ییاذغ  فراصم 

يارب ییاذـغ  ياه  میژر  رد  تبرـش ، ای  هداس و  لکـش  هب  يزبس ) بآ   ) تروص هب  یبآ  یهاـش  بآ  زا  ناوت  یم  ییوراد ، فراـصم  زج  هب 
شیپ رد  دوش ، هنازور  ياچ  یندیـشون  هدعو  کی  نیزگیاج  رگا  یتوا  غالوب  ياچ  . درک هدافتـسا  یقاچ  همـضاه و  هاگتـسد  ياه  یتحاران 

زا . ددرگ یم  یگتـسخ  عفر  یباداش و  ثعاب  هدننک ) تیوقت   ) کینوت کی  ناونع  هب  هتـشاد ، شقن  اه  یتحاران  زا  يرایـسب  نامرد  يریگ و 
اهوکوک و  اه ) پوس   ) اه شآ  رد  کشخ  هزات و  تروص  هب  ناوت  یم  هایگ  نیا  زا  نینچمه  . درک هدافتـسا  دـالاس  رد  ناوت  یم  یبآ  یهاـش 

. دوزفا ندروخ  يزبس  هب  ار  نآ  ناوت  یم  هنازور  یفرصم  تاجیزبس  رد  تسا و  اه  كزیت  هرت  اه و  یهاش  هریت  زا  یبآ  یهاش  . درک هدافتسا 

وراد نیزگیاج  لماک  روط  هب  ناوت  یمن  ار  یهایگ  ياهوراد 

ناوج  همانزور  : عبنم
رد یتسیاب  دنتـسین و  ضراوع  نودـب  دـصرد  دـص  یهایگ  ياـهوراد  تفگ : ییوراد  ناـهایگ  هدکـشهوژپ  يزولگوکومراـف  هورگ  ریدـم 

دوش . فرصم  کشزپ  روتسد  اب  امتح  دشاب  ییوراد  ياه  هدروآرف  تروص  هب  رگا  صوصخ  هب  درک  تقد  اهنآ  فرصم 
ام روشک  رد  زابرید  زا  ییوراد  ناهایگ  تفگ : روشک  رد  ییوراد  ناهایگ  هقباس  صوصخ  رد  وگو  تفگ  رد  هدازاضر  یلع  سمـش  رتکد 

ناهایگ ياراد  زین  نانوی  نیچ و  نوچمه  رگید  روشک  دنچ  نآ  رانک  رد  تسا و  ناریا  ناهایگ  عون  نیا  یلصا  ياه  هاگداز  زا  یکی  هدوب و 
دنا . هدوب  ییوراد 

نبا زا  افش  باتک  هب  هلمج  نآ  زا  ناوت  یم  هک  يروط  هب  هدوب  رود  رایـسب  ياه  لاس  زا  ام  روشک  رد  ییوراد  ناهایگ  هقباس  داد : همادا  يو 
تسا . ام  مدرم  نیب  رد  گنهرف  نیا  دوجو  هدنهد  ناشن  هک  درک  هراشا  انیس 

ضراوع نآ  رانک  رد  دـنهد و  یم  ناشن  ار  دوخ  رثا  تدـم  ینالوط  رد  یهایگ  ياهوراد  هک  نیا  هب  هجوت  اب  درک : حیرـصت  هدازاضر  رتکد 
تسا . هتفرگ  رارق  يدایز  لابقتسا  دروم  یبرغ  ییاپورا و  ياهروشک  رد  نیاربانب  دنرادن  يرگید 

، ملع نیا  یگنیرید  مغر  هب  اـم  روشک  رد  هنافـساتم  تفگ : ناریا  روـشکرد  یهاـیگ  ياـهوراد  تفرـشیپ  هوـحن  زا  فساـت  زاربا  نمـض  يو 
دنریگ . یم  رارق  هدافتسا  دروم  هدش  يزیر  همانرب  ریغ  مجسنم و  ریغ  تروص  هب  ییوراد  ناهایگ  هتشادن و  ینادنچ  تفرشیپ 

هدروارف عون   ??? ات   ??? دودـح  ام  روشک  رد  هک  نیا  هب  هجوت  اب  داد : همادا  ییوراد  ناـهایگ  هدکـشهوژپ  يزولگوکومراـف  هورگ  ریدـم 
. تسا هدشن  ماجنا  نآ  يور  رب  يدایز  راک  هتشادن و  يدایز  تفرشیپ  ییوراد  ناهایگ  تشک  یلو  دراد  دوجو  یهایگ 

هب تبسن  یهایگ  ياهوراد  ضراوع  تفگ : انسیا  هب  ییایمیـش  ياهوراد  هب  تبـسن  یهایگ  ياهوراد  ضراوع  صوصخ  رد  هدازاضر  رتکد 
لباق رامیب  طسوت  یتحار  هب  نآ  ضراوع  یلو  دنتسین  ررـض  یب  یهایگ  ياهوراد  مامت  تسین و  قلطم  یلو  تسا  رتمک  ییایمیـش  ياهوراد 

درک ییایمیـش  ياهوراد  نیزگیاج  دراوم  مامت  رد  ار  یهایگ  ياهوراد  ناوت  یمن  دوجوم  طیارـش  هب  هجوت  اـب  داد : همادا  يو  تسا . لرتنک 
ییایمیش ياهوراد  فرصم  زا  یشخب  بیترت  نیا  هب  درک و  هدافتـسا  ییایمیـش  ياهوراد  ریاس  هارمه  لمکم و  بط  ناونع  هب  ناوت  یم  یلو 

درک . مک  ار 
میرادن  اه  يراطع  رد  ییوراد  ناهایگ  ملاس  حیحص و  هضرع  يارب  یمتسیس 

هب طوبرم  اه  يراطع  شخب  هدمع  تالکـشم  تفگ : ییوراد  ناهایگ  شورف  هنیمز  رد  اه  يراطع  تالکـشم  صوصخ  رد  هدازاضر  رتکد 
زوجم نودـب  اه  يراطع  هدـش  ثعاب  شزومآ  مدـع  نوچ  دوش  لح  هلاـسم  نیا  یتسیاـب  هک  تسا  روشک  يزیر  هماـنرب  شزومآ و  متـسیس 

دنناسرب . شورف  هب  ار  ییوراد  ریغ  ییوراد و  ناهایگ 
ياه لرتنک  دنوش و  عیزوت  يدنب و  هتـسب  حیحـص  لوصا  قبط  مظنم و  تروص  هب  ییوراد  ناهایگ  هک  تسا  مزال  یمتـسیس  داد : همادا  يو 
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تازلف يزرواشک  مومس  یبورکیم  ياه  یگدولآ  ظاحل  هب  اه  يراطع  رد  ییوراد  ناهایگ  زا  يرایـسب  نوچ  دوش  ماجنا  اهنآ  يور  رب  مزال 
دنا . هداد  تسد  زا  ار  دوخ  رثوم  صاوخ  هدوبن و  درادناتسا  دیلوت  فرصم و  خیرات  نیگنس و 

دوش  یم  یهایگ  ياه  هدروآرف  فرصم  مدع  هب  رجنم  حیحص  تراظن  مدع 
يارب یـصاخ  يدـصتم  زونه  اه  يراطع  دروم  رد  یلو  دراد  تراظن  یهاـیگ  ياـهوراد  يور  رب  تشادـهب  ترازو  دوزفا : هدازاـضر  رتکد 

دنک . تراظن  شخب  نیا  يور  رب  هک  درادن  دوجو  تراظن 
اهنآ زا  تحار  لاـیخ  اـب  دـنناوت  یم  مدرم  هدوب و  هدافتـسا  لـباق  ربـتعم و  دوش  یم  هتخورف  اـه  هناـخوراد  رد  هک  ییاـهوراد  داد : همادا  يو 

دنتسین . دامتعا  لباق  اضعب  دوش  یم  عیزوت  اه  يراطع  رد  هک  ییوراد  ناهایگ  یلو  دننک  هدافتسا 
ياه هدروارف  فرـصم  گنهرف  ندش  رتدب  ثعاب  دناوت  یم  تشادهب  ترازو  تراظن  مدع  درک : حیرـصت  يزاسوراد  یمومع  يارتکد  نیا 

دنک . نیبدب  اهوراد  نیا  زا  هدافتسا  هب  تبسن  ار  مدرم  هدش و  یهایگ 
تسا  شیازفا  هب  ور  یهایگ  ياهوراد  زا  مدرم  لابقتسا 

هناتخبـشوخ تفگ : انـسیا  هب  هتفای  شیازفا  ریخا  لاس  دنچ  رد  یهایگ  ياهوراد  زا  مدرم  لابقتـسا  نازیم  هک  نیا  هب  هراشا  اب  هدازاضر  رتکد 
ياهوراد زا  مدرم  فرصم  نازیم  زا  یقیقد  رامآ  رضاح  لاح  رد  یلو  هتفای  شیازفا  یهایگ  ياهوراد  زا  مدرم  لابقتـسا  ریخا  لاس  دنچ  یط 

ياـه یـسررب  قبط  داد : همادا  يو  دوش . یمن  ماـجنا  روشک  ییوراد  هکبـش  قیرط  زا  یهاـیگ  ياـهوراد  عیزوت  نوچ  درادـن  دوجو  یهاـیگ 
. تسا هتفای  شیازفا  یهایگ  ياهوراد  ییوراد و  ناهایگ  فرصم  هب  مدرم  شیارگ  هتفرگ  ماجنا 

ییوراد ياهدیدهت 

رف  يوفص  شونرف  رتکد  : هدنسیون
ناوج  همانزور  : عبنم

یتحار هب  ار  اهنآ  میناوت  یم  مینک  یم  نامگ   . مینک یمن  هانگ  ساسحا  نام  مادک  چیه  کشزپ  هخسن  هب  زاین  یب  ياهوراد  زا  هدافتسا  يارب 
. تسا كانرطخ  امتح  ناکدوک ، يارب  دشابن ، هجوت  لباق  نادنچ  اهرتگرزب  ام  يارب  راک  نیا  رطخ  رگا  مینک . فرصم  نامدوخ  زیوجت  هب  و 
ناکدوک و ناصـصختم  زا  لکـشتم  یلناپ  لـبق ، هتفه  3-2 دـنهد . یم  ییاهرادـشه  دروـم  نیا  رد  راـب ، کـی  تقو  دـنچ  ره  مه  ناـققحم 

ارثکا هک  اهوراد ، هنوگ  نیا  فرصم  هرابرد  قافتا ، هب  ناگدننک ، تکرش  همه  نآ  رد  هک  دش  لیکشت  یتشادهب  ناسانـشراک  نازاسوراد و 
دنداد . رادشه  دنتسه ، ناکدوک  یگدروخامرسدض  ياهوراد  لماش 

ریز 2 ناکدوک  يارب  ار  اهوراد  نیا  فرـصم  زوجم  دـنا  هتـساوخ  اکیرما  يوراد  اذـغ و  نامزاس  زا  لناپ ، نیا  رد  هدـننک  تکرـش  ناققحم 
نیا دـهد  یم  ناشن  دوجوم  تاعالطا  تسایناولیـسنپ ، هاگـشناد  زا  یتسیژولویمدـیپا  هک  ناصـصختم ، نیا  زا  یکی  هتفگ  هب  دـنک . وغل  لاس 

، اهوراد نیا  ندوب  ریثات  یب  رب  هوالع  درادن . یقطنم  هیجوت  چیه  اهنآ  فرصم  هتشادن و  ناکدوک  مئالع  دوبهب  رد  يا  هدیاف  نادنچ  اهوراد 
یتبثم ریثات  اهوراد  اهنت  هن  دـنیوگ  یم  اهنآ  تساهنآ . یبناج  ضراوع  دروم  رد  مه  نآ  دـنراد و  مه  رگید  ینارگن  کـی  ناصـصختم  رثکا 

ضراوع زورب  لامتحا  نس ، نیا  رد  ناکدوک  ندوب  ساسح  لیلد  هب  هکلب  دنرادن ، ناکدوک  یسوریو  ارثکا  ياه  یگدروخامرس  نامرد  رد 
تسا . رتشیب  اهنآ  رد  نوگانوگ 

یتنآ  ) اه تیساسحدض  اه ،) ناتسژنوکد   ) اه ناقتحادض  دنهد : یم  رادشه  اهوراد  نیا  رد  دوجوم  بیکرت  دروم ?  رد  ناسانـشراک  رتشیب 
زا دـیاب  اه  هداوناخ  تسا و  رت  یتایح  رایـسب  لاـس ، ریز 2  ناکدوک  يارب  رطخ  نیا  ناققحم ، نیا  هتفگ  هب  اـه . هفرـسدض  و  اـه ) نیماتـسیه 

دننک . يراددوخ  کشزپ  زیوجت  نودب  نس ، نیا  رد  ناکدوک  هب  ییوراد  ره  نداد 
ناونع هب  تسا . رت  يدـج  لاس ، نس و  مک  ناکدوک  يارب  دـش ، هراـشا  هک  روط  ناـمه  هک  هدـش  رکذ  اـهوراد  نیا  يارب  یفلتخم  ضراوع 
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شنکاو یتیعضو و  تروص  هب  نوخ  راشف  تفا  ناکدوک ، رد  جنشت  يریذپ و  کیرحت  دننام  یـضراوع  اه  نیماتـسیه  یتنآ  دروم  رد  لاثم 
نیدـنچ زا  یبیکرت  دـندوجوم ، رازاب  رد  یگدروخامرـس  یتمالع  نامرد  يارب  هک  ییاهوراد  رثکا  هتبلا  تسا . هدـش  هراشا  یتیـساسح  ياه 

دنک . یم  قدص  رتشیب  همه  زا  اه  هفرسدض  دروم  رد  عوضوم  نیا  دنا . نوگانوگ  ضراوع  صاوخ و  اب  ییایمیش ، هدام 
حطس شهاک  طرفم ، یگدولآ  باوخ  نوچمه  یضراوع  نیاربانب  دنتـسه و  نیفرم  هتـسد  زا  نافروتمورتسکد ، دننام  اهوراد ، نیا  زا  یخرب 

عونمم ناکدوک  رد  اهنآ  فرـصم  تلع  نیمه  هب  دنراد و  ار  نآ  دـننام  بلق و  نابرـض  شهاک  سفنت ، يزغم  زکرم  بوکرـس  يرایـشوه ،
تسا .

، دشاب هتشادن  ینادنچ  ضراوع  دسر  یم  رظن  هب  دراد و  دوجو  هفرـسدض  ياه  تبرـش  رثکا  رد  هک  تسا  يرگید  بیکرت  تناروتکپـسکا ،
داوم يواح  اهنآ  زا  يرایـسب  هک  تسا  نآ  اهوراد  نیا  دروم  رد  رگید  هتکن  دـنرادن . نآ  ندوب  دـیفم  هب  ینادـنچ  داـقتعا  ناسانـشوراد  اـما 

هفاضا نآ  هب  تسا  نکمم  يزاسوراد ، هناخراک  ره  يوس  زا  ییوراد ، رثا  ندرب  الاب  اـی  بساـنم  معط  يارب  هک  يداوم  ینعی  دنتـسه  یفخم 
هوالع تسا  نکمم  یگدروخامرـسدض ، ياهوراد  زا  یخرب  رد  لاثم ، ناونع  هب  دنراد . ار  دوخ  صاخ  ضراوع  مه  یفاضا  داوم  نیا  دوش .

تسا . كانرطخ  رایسب  ناکدوک  یسوریو  ياه  يرامیب  رد  نآ  زا  هدافتسا  هک  ییوراد  دوش  هدافتسا  مه  نیریپسآ  زا  لومعم ، تابیکرت  رب 
یلمع  ياهراک  هار 

نیا رظن  لامعا  تروصرد  نامزاس  نیا  دـیوگ : یم  ناققحم  رظنراـهظا  نیا  هراـب  رد  اـکیرما  يوراد  اذـغ و  ناـمزاس  ناسانـشراک  زا  یکی 
لاس ریز ?  ناکدوک  رد  دـهد : یم  رییغت  تروص  نیا  هب  ار  نآ  هدرک و  رظندـیدجت  اهوراد  نیا  بسچرب  عون  دروم  رد  ـالامتحا  ناـققحم ،

ياـهوراد لـماک  فذـح  دـیوگ : یم  هراـب  نـیا  رد  یملع ، لـناپ  نـیا  رد  هدــننک  تکرــش  لاـفطا  ناصــصختم  زا  یکی  دوـشن . هدافتــسا 
نکمم هک  ارچ  نیدلاو . يا  هیاپ  تسرد و  شزومآ  زا  لبق  صوصخ  هب  دـشابن  حالـص  هب  نادـنچ  دـیاش  مه  ناکدوک  یگدروخامرـسدض 

هک دننک  هدافتـسا  ناش  لاسدرخ  نادنزرف  يارب  نالاسگرزب  یگدروخامرـسدض  ياهوراد  زا  اهنآ  ناکدوک ، هژیو  ياهوراد  دوبن  رد  تسا 
تسا . رت  كانرطخ  بتارم  هب  نیا 

ياـهوراد بیترت  نیا  هب  هک  دوـش  یم  ـالتبم  یگدروخامرـس  هـب  راـب   8 ات نیب 5 هنـالاس  ملاـس ، كدوـک  ره  دـننز  یم  نیمخت  ناسانـشراک 
ياه نایز  ایازم و  دروم  رد  ثحب  اهوراد ، نیا  بوخ  رازاب  دوش . یم  هدافتـسا  اهنآ  يارب  راب  درایلیم  یلاس 3/8  لافطا ، یگدروخامرسدض 

زیوجت زا  زاین  یب  ياهوراد  هضرع  نوچ  دنچ و  دروم  رد  ثحب  هتبلا  دنک . یم  هجاوم  ناهج  رسارس  رد  يدج  یشلاچ  اب  ار  اهنآ  زا  هدافتسا 
دنراد هدـیقع  ییوراد  ناسانـشراک  هک  هژیو  هب  دراد  همادا  مه  زونه  هدـش و  عورـش  لـبق  يدـنچ  زا  ناـکدوک ، يارب  صوـصخ  هب  هخـسن ،

، لبق ياه  ههد  اه و  لاس  زا  دـنرادن ، یـضراوع  هنوگ  چـیه  اـهوراد  نیا  هک  طـلغ  روصت  نیا  اـب  اـهوراد ، نیا  ضراوع  هراـبرد  تاـقیقحت 
هژیو هب  و  لاس ، ریز 6  ناکدوک  رد  ار  اهوراد  نیا  فرـصم  هک  تسا  نیا  نیدـلاو  هب  لناپ ، نیا  رد  ناققحم  هیـصوت  اما  دوب . هدـش  فقوتم 

رتشیب و تاعیام  فرـصم  روخب ، زا  هدافتـسا  دـننام  یتیامح ، ياه  نامرد  اب  دـننک  یعـس  دـننک و  دودـحم  ناکمالا  یتح  دوخ ، لاس  ریز 2 
دننک . تروشم  کشزپ  اب  امتح  وراد ، فرصم  هب  زاین  ساسحا  تروصرد  دننک و  کمک  ناش  كدوک  یعیبط  نامرد  هب  رتهب ، هیذغت 

يدربراک  ياه  هتکن 
هب لاکـشا  نیا  نیدـلاو  رثکا  يارب  ریخا ، تاعلاطم  رد  ناکدوک ، يارب  یگدروخامرـسدض  ياهوراد  هدـیاف  ییآراـک و  نتفر  لاوس  ریز  اـب 

میهدب ماجنا  میناوت  یم  يراک  هچ  مینک ، یم  سح  اراکـشآ  ار  شدرد  یتحاران و  هک  نام ، هدروخامرـس  كدوک  يارب  هک  دیآ  یم  دوجو 
ياه نامرد  نامه  عقاورد  هک  دراد  ییاه  هیصوت  هراب  نیا  رد  اکیرما  ناکدوک  ناصصختم  نمجنا  مینک . نامرد  ار  یگدروخامرس  روطچ  [

تسا : هدرک  دییات  ار  اهنآ  هدیاف  مه  زورما  یبرجت  ملع  دسر  یم  رظن  هب  هک  تسا  یمیدق  یگناخ 
هیـصوت کی  مه  وج  پوس  دنک . یم  کمک  یگدروخامرـس  رت  عیرـس  دوبهب  هب  ینـس  ره  رد  تاعیام  دـیناروخب . كدوک  هب  دایز  تاعیام 

امـش ياهتـشا  یب  كدوک  يارب  بوخ  ییاذغ  روتـسد  کی  دناوت  یم  اما  هدشن ، صخـشم  نآ  یـصاصتخا  ییآراک  هتبلا  هک  تسا  یمیدق 
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. تسا دیفم  یـسفنت  يراجم  ینیب و  تاحـشرت  ندرک  قیقر  يارب  یکمن  يوشتـسش  ياه  هرطق  دیراد . هاگن  زیمت  ار  كدوک  ینیب  هار  دشاب .
هدـش جرد  ینـس  تیدودـحم  هب  هجوت  اب  کشزپ و  تروشم  اب  دـینک . هدافتـسا  كدوک  قاتا  ياوه  تبوطر  ندرب  الاب  يارب  درـس  روخب  زا 
لوتنم يواح  اه  مرک  نیا  دینک . هدافتـسا  كدوک  هنیـس  یتحاران  ندرک  مک  يارب  یعـضوم ، ياه  مرک  زا  دـیناوت  یم  وراد ، بسچرب  يور 
شهاک كدوک  رد  ار  یلامتحا  درد  یتحاران و  ساسحا  يرارق و  یب  دنناوت  یم  نفورپوبیا ، نفونیماتسا و  دننام  نکسم ، ياهوراد  دنتسه .

. دینک هدافتسا  كدوک  يارب  نآ ، لمعلاروتسد  قبط  کشزپ و  رظن  اب  تسا  رتهب  اما  دنهد .

یتمالس نماض  اه ؛ هویم  تاجیزبس و 

این  يرمآ  اضر  رتکد  : هدنسیون
تباید یقاچ ، الاب ، نوخ  راشف  یبلق ، ياه  يرامیب  شهاک  ببس  اه  هویم  تاجیزبس و  فرـصم  هک  دیناوخ  یم  فلتخم  تالاقم  رد  هزورما 

یتاعالطا دنوش  یم  يرامیب  همه  نیا  شهاک  ببس  قیرط  هچ  هب  هکنیا  ییاذغ و  داوم  نیا  رثا  هوحن  دروم  رد  رتمک  اما  دوش  یم  ناطرـس  و 
ربیفرپ ياهاذغ  ًاحالطـصا  هک  ییاذغ  داوم  زا  هورگ  نیا  رثا  مسیناکم  صوصخرد  درک  میهاوخ  یعـس  هلاقم  نیا  رد  ام  دـینک . یم  تفایرد 
هدروخ ییاذغ  داوم  ریاس  دنراد ، هک  يربیفرپ  بیکرت  هب  هجوت  اب  اه  هویم  تاجیزبس و  . میهد هئارا  ناتروضح  ار  یبلاطم  دنوش  یم  هدـناوخ 

يا هدیدپ  ناسنا  ندب  رد  دننک . یم  يریگولج  ییاذغ  داوم  عیرس  بذج  زا  یـشراوگ  ياه  میزنآ  رثا  ندرک  مک  اب  هدرک و  هطاحا  ار  هدش 
هفیظو هک  نیلوسنا  نومروه  یناهگان  شیازفا  ببـس  يدـنق  داوم  دـح  زا  شیب  فرـصم  تلاح  نیا  رد  دراد . دوجو  نیلوسنا  ناـفوت  ماـن  هب 

الاب دیآ . یم  نیئاپ  دنق  ینوخ  حطس  ًاعیرس  هدش و  هتخوس  هلصافالب  هدش  فرصم  دنق  تقیقح  رد  هدش و  دراد ، ار  نوخ  دنق  ندروآ  نیئاپ 
ناراـمیب رد  هک  تسا  يزیچ  ناـمه  نیا  دوش و  یم  نیلوسنا  هب  تمواـقم  ماـن  هب  یتلاـح  ببـس  تدـم  زارد  رد  نوخ  نیلوسنا  حطـس  ندوب 

اه هویم  تاجیزبس و  هک  ارچ  دوش  یمن  هدید  دنق  اب  هارمه  ربیفرپ  ییاذغ  داوم  فرصم  تروص  رد  تیعـضو  نیا  دراد . دوجو  قاچ  یتباید 
دوش و یم  بذج  مضه و  یگتـسهآ  هب  ییاذغ  داوم  رد  دوجوم  دنق  هتفرگ و  ار  شراوگ  ياه  میزنآ  رثا  يولج  ییاذغ  داوم  هطاحا  اب  ًالوا 

ساسحا يولج  تیاهن  رد  هدش و  بذـج  مضه و  رترید  هداس  ياه  دـنق  هب  تبـسن  تسا  بکرم  عون  زا  اه  هویم  دـنق  هکنیا  هب  هجوت  اب  ًایناث 
لثم تاجیزبس  عاونا  ریاس  یگرب و  تاجیزبس  دنتسه .  C و A ياه نیماتیو  يواح  اه  هویم  تاجیزبس و  . دوش یم  هتفرگ  يریس  ماگنه  دوز 
هویم تاجیزبس و  زا  يرگید  هورگ  نینچمه  دنتسه و   C نیماتیو يواح  توت  تابکرم و  هورگ  ياه  هویم  يا و  هملد  لفلف  یگنرف ، هجوگ 

تارثا طابترا  ریخا  تاقیقحت  دنتسه .  A نیماتیو زا  راشرس  عبانم  وله  لیلـش و  ولآ ، درز  یبلاط ، یگنرف ، هجوگ  جیوه ، جانفـسا ، نوچ  اه 
. تسا هدرک  تباث  ًایوق  ار  نیماتیو  ود  نیا  یناطرس  دض 

داوم زا  هورگ  نیا  يذـغم  داوم  زا  يرایـسب  دوش  یم  ثعاب  ترارح  هک  ارچ  دوش  فرـصم  ماخ  تروص  هب  تاجیزبس  هک  دوش  یم  هیـصوت 
یم تسد  زا  ار  دوخ  یلـصا  صاوخ  هدش و  هیزجت  نداد  ترارح  تروص  رد  اه  نیماتیو  زا  يرایـسب  دورب . نیب  زا  اه  نیماتیو  لثم  ییاذـغ 

نکمم هک  ارچ  دینک  ینوفع  دض  صوصخم ، ياه  لولحم  اب  هتسش و  ار  اهنآ  ًامتح  اه  هویم  اه و  يزبس  فرـصم  زا  لبق  دینک  یعـس  دنهد .
دوبن سرتسد  رد  ینوفع  دض  ياه  لولحم  رگا  دنشاب . یبورکیم  یلگنا و  فلتخم  ياه  يرامیب  ءاشنم  هتسشن  ياه  هویم  تاجیزبس و  تسا 

( بآ ناویل  کی  رد  کمن  يروخ  ابرم  قشاق  تبسن 3  هب   ) کمن بآ  لولحم  زا  ییاذغ  داوم  زا  هورگ  نیا  يوشو  تسـش  يارب  دیناوت  یم 
دینک یعس  دنتسه  ندب  يارب  يدیفم  تابیکرت  ياراد  ناشتسوپ  رد  اه  هویم  زا  يرایـسب  هکنیا  هب  هجوت  اب  . دینک هدافتـسا  هقیقد  تدم 20  هب 

یناطرس دض  تیصاخ  هک  دراد  دوجو  بیـس  تسوپ  رد  نیتکپ  مان  هب  يا  هدام  لاثم  ناونع  هب  دیروخب . تسوپ  اب  ار  اه  هویم  رودقملا  یتح 
لثم ییاز  تیـساسح  داوـم  سراـن ، تاـجیزبس  زا  یهورگ  اـه و  هوـیم  زا  یخرب  تسوـپ  رد  هک  موـش  روآداـی  تـسا  رتـهب  اـجنیا  رد  دراد .

یعیبط روط  هب  داوم  نیا  دوش . یگدرـسفا  هلمجزا  یفلتخم  ياه  يرامیب  ببـس  تسا  نکمم  تدـمزارد  رد  هک  دراد  دوجو  اه  تالـسیلاس 
دوش یم  هیـصوت  دراد و  دوجو  نیرپسآ  يوراد  رد  یعونـصم  روط  هب  اه و  هناد  یخرب  سران و  یگنرف  هجوگ  اـی  سراـن  بیـس  تسوپ  رد 
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هتشادرب و رت  میخض  ار  هورگ  نیا  تسوپ  هکنیا  ای  درکن  فرـصم  سران  تروص  هب  ای  دش  هدرب  مان  هک  ار  تاجیزبس  اه و  هویم  زا  لیبق  نیا 
دنور نیح  رد  هدـش و  قیقر  اـهنآ  يذـغم  داوم  تسا  نکمم  هک  ارچ  دـینک  فرـصم  يرتمک  بآ  زا  تاـجیزبس  نتخپ  يارب  . درک فرـصم 
دیفم صاوخ  شهاک  ثعاب  تسا  نکمم  زین  نآ  ندرک  زیرف  ای  هدش و  کشخ  تروص  هب  تاجیزبس  يرادهگن  دورب . تسد  زا  زپ  تخپ و 

شراوگ دیآ ، یمرد  كانبسچ  لولحمان و  تروص  هب  بآ  رد  دنراد  هک  يربیف  هب  هجوت  اب  اه  هویم  تاجیزبس و  هکنیا  هرخالاب  دوش و  اهنآ 
هب دهد و  یم  شیازفا  ار  اه  هدور  زا  اذغ  ندش  در  تعرـس  تیاهن  رد  هداد و  يرتشیب  يرپ  ساسحا  مکـش  هب  دنک و  یم  رت  هتـسهآ  ار  اذغ 
رد تباقر  اب  تاجیزبس  هدـمآ  لمع  هب  تاقیقحت  نیرخآ  قبط  تسا  رکذ  هب  مزـال  تسا . رثوم  رایـسب  تسوبی  زا  يریگولج  رد  تلع  نیمه 

 . مینک نیمضت  ار  دوخ  تمالس  ات  میروخب  هویم  يزبس و  سپ  دوش . یم  اه  مناخ  رد  هنیس  ناطرس  زا  يریگولج  ثعاب  نژورتسا ، بذج 

ییوراد ناهایگ  اب  هیلوا  ياهکمک 

یشاداد  نسحم  : هدنسیون
ناهیک  همانزور  : عبنم

یم جیار  ياه  نکـسم  اه و  هدـننک  ینوفعدـض  غارـس  هب  مینک  رکف  یهایگ  ياهوراد  هب  هکنآ  زا  رتشیب  هناخ  رد  یکـشزپ  تیروف  کی  رد 
دیاـش يدراوم  رد  تسناد و  دوجوم  هخـسن  نودـب  ياـهوراد  زا  يرایـسب  يارب  رثوم  ینیـشناج  ناوـت  یم  مه  زوـنه  ار  ناـهایگ  اـما  میور .

رد هدافتـسا  يارب  ییاتـسور  هقطنم  کی  رد  الثم  دـشاب . درادناتـسا  هیلوا  ياهکمک  هبعج  هب  یـسرتسد  زا  رت  هداس  رایـسب  اهنآ  هب  یـسرتسد 
. دومن هزات  هایگ  نیشناج  ناوت  یم  ار  یتراجت  ياه  هدروآرف  لزنم ،

: یندیرخ يوراد 
همادا رد  درک . يرادـیرخ  هدامآ  تروصب  لوسپک ، ینغور و  هراـصع  مرک ، لـماش  نوگاـنوگ ، لاکـشا  رد  ناوت  یم  ار  یهاـیگ  ياـهوراد 

. دنا هدش  یفرعم  لزنم  رد  هیلوا  ياهکمک  هبعج  رد  يرادهگن  يارب  ییوراد  ناهایگ  نیرتدیفم  زا  يدادعت 
: شخب تاجن  ياهوراد 

 ، تسا دوجوم  مه  مرک  لکـش  هب  هک  وراد  نیا  دـنراد . فطاوع  تاساسحا و  رب  يدایز  رثا  نویروطنق  ای  مدـنگ  لگ  زا  لـصاح  ياـهوراد 
. تسا دیفم  یبصع  ياه  یتحاران  اه و  كوش  يارب 

: يدوواد لگ  مرک 
دیفم اه  یگدـیرب  اه و  یگدیـشارخ  عاونا  يارب  تسا . چراقدـض  هدـننک و  ینوفعدـض  کی  دنـشورف ، یم  راـهب  هشیمه  ناونعب  ارنآ  بلغا 

. تسا
: رخ شوگ  دامپ 

میمرت تعرـس  نوچ  دـیربب  راکب  زیمت  ياهمخز  رد  اهنت  دـنک . یم  رتشیب  ار  مخز  میمرت  تعرـس  اهلولـس  دـشر  نداد  شیازفا  اـب  داـمپ  نیا 
. دوش مخز  رد  تافاثک  ندنام  یقاب  ثعاب  تسا  نکمم  تسوپ 

: زازقلا هشیشح  مرک 
. دور یم  راکب  لوات  یگتخوس و  يارب  ای  كروک  تارشح و  شین  بوچ و  هشارت  ندیشک  نوریب  يارب  هک  شزرااب  يوراد  کی 

: اکینرآ مرک 
. دشاب هدننک  کیرحت  تسا  نکمم  نوچ  دیربن  راک  هب  حورجم  تسوپ  رد  تالضع ، یگدیشک  یگتفوک و  يارب  رثوم 

: اکینرآ ياهصرق 
ره 03 شمارآ ، ساسحا  داجیا  ماگنه  ات  ناوت  یم  ار  کـیتاپوئمه  ياهتـصرف  نیا  زا  یکی  تسا ، مزـال  یگناـخ  ثداوح  اـی  اـهکوش  يارب 
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. درک فرصم  راب  کی  هقیقد 
: سودوخوطسا نغور 

دردرس ياه  هناشن  نیلوا  زورب  اب  ار ، اه  هقیقـش  ندرگ و  ياهتنا  دینک و  هفاضا  لماح  نغور  يروخیاچ  قشاق  کی  هب  ار  نآ  هرطق  هس  ات  ود 
. دینک هدافتسا  یگتخوس  باتفآ  لوات و  یگتخوس ، نامرد  يارب  طولخم  نیمه  زا  دیهد . ژاسام  نرگیم  ای 

: ياچ تخرد  نغور 
. لاخبت لیگز و  زین  اهشارخ و  اهیگدیرب و  يارب  چراق  دض  هدننک و  ینوفعدض  هداعلا  قوف 

: یبرغم لوسپک 
. دیسرب مزال  طاشن  شمارآ و  هب  ات  دوش  فرصم  حبص  رد  مرگ ) هساتود   ) الاب زود  رادقم  اب  تسا  يرامخ  تلاح  بسانم  هدننک  نامرد 

: یهوک نوران  هراصع 
لحم رد  ار  نوخ  نایرج  یهوک  نوران  یبانط  ياـه  هشیر  هدـناسیخ  باـتفآ . رثا  رب  یگتخوس  یحطـس و  یگتخوس  ناـمرد  يارب  بساـنم 
هدامآ البق  هک  یهوک  نوران  دمجنم  هراصع  یگتفر  رد  یگتفوک و  يارب  دهد  یم  نیکست  ارنآ  دنک و  یم  لیهست  تارشح  شین  اهمخز و 

. دینک هدافتسا  هتشاد  رارق  رزیرف  رد  تاصخشم  اب  و 
: یگناخ ياهوراد 

هب هیلوا ، ياهکمک  ناونعب  اهوراد  نیرتدـیفم  زا  یخرب  یهایگ ، ياه  ياچ  لیبجنز ، ریـس ، دـننام  هناـخزپشآ  هسفق  رد  دوجوم  ماـخ  داوم  زا 
. دروآ مهارف  هدرکمد  هیهت  غاد  درس و  ياهشور  هدافتسا  اب  ناوت  یم  ار  هزات  ناهایگ  هدرکمد  نغور  نیارب ، هوالع  دیآ . یم  تسد 

: ریس
هچخیم نامرد  يارب  دیلامب و  تسوپ  رگید  ینوفع  طاقن  ای  هنکآ  ياهـشوج  يور  دنا ، هدننک  ینوفعدض  هداعلا  قوف  هک  ار  ریـس  ياه  هبح 

. دینک هدافتسا  هدش  هل  ریس  زا 
: درز ربص 

لژ دیفاکـشب و  ار  نآ  دینکب ، ( aloe vera  ) درز ربص  هایگ  کی  زا  یگرب  یگتخوس  باتفآ  ای  لواـت  فیفخ ، یگتخوس  نیکـست  يارب 
. دیلامب هدید  بیسآ  هیحان  هب  ار  نآ  نورد  ظیلغ 

: زایپ
داوم زا  یـشان  ياهریهک  ندرب  نیب  زا  يارب  نینچمه  دـبای . نیکـست  اروف  ات  دـیهدرارق  تارـشح  شزگ  لحم  يور  ار  زایپ  هزات  ياـه  شرب 

. دیئامن هدافتسا  بآ  زا  دیناوتیم  ییاذغ 
: لیبجنز

کی رد  رکب :) تعیبط   ) هعرزم رد  . دـیوجب غارفتـسا  زا  يریگـشیپ  عوهت و  عفر  يارب  تسا  هتفای  يرولب  تلاح  هک  ار  لیبجنز  زا  هعطق  کـی 
هل ( daisies  ) ینمچ اـنیم  زا  ینیب ، مخز و  يزیرنوخ و  زا  يریگولج  يارب  نارداـموب  زا  دـیناوت  یم  ییاتـسور  يا  هقطنم  رد  يروف  دروم 

يارب ( lemon balm  ) هیوبجنرداب اـی  هزاـت  ( plantain - platago) گـنهراب زا  تالـضع  یگدیـشک  یگتفوـک و  يارب  هدـش ،
. درک هدافتسا  هنزگ ، اب  سامت  زا  یشان  ياهشراخ  عفر  يارب   dack leaves زا هتبلا  و  تارشح ، یگدیزگ 

: هدش کشخ  ناهایگ 
هدرکمد دیـشاب . هتـشاد  سرتسد  رد  یهایگ  ياه  هدرکمد  هیهت  يارب  ار  يا  هسیک  ای  زاب  تروص  هب  هدـش  کـشخ  ناـهایگ  زا  يا  هعومجم 

دردرـس و يارب  ار  سودوخوطـسا  همـضاهءوس و  يارب  ار  عانعن  ای  ( fennel) ار هنایزار  یبصع ، ياهکوش  اـه و  یتحاراـن  يارب  ار  هنوباـب 
. دینک فرصم  نرگیم 
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: هدرکمد ياهنغور 
lemon  ) هیوبجنرداــب نــغور  زا  یگتفوــک  يارب  ( marigold  ) كدــصاق لــگ  نـغور  زا  یگتخوـس ، يارب  نوقیراــفوه  نـغور  زا 

. دینک هدافتسا  تارشح  عفاد  ناونعب  تارشح و  شین  يارب  (balm

یهایگ ياهوراد  زا  نادنملاس  هدافتسا 

لابند هب  ار  یکانرطخ  ضراوع  يدـنملاس  نارود  رد  وراد  هابتـشا  فرـصم  هک  نیا  هب  هجوت  اب  درک : راـهظا  ناریا  نازاـسوراد  نمجنا  ریبد 
دح زا  شیب  فرـصم  زا  هدافتـسا و  کشزپ  زیوجت  اب  اهنت  تقو و  رـس  تقد ، اب  دوخ  ياهوراد  زا  هک  دننک  تقد  دیاب  نادـنملاس  اذـل  دراد 

دننک . زیهرپ  تدش  هب  زین  یهایگ  ياهوراد 
رظن تحت  اـهنت  دـیاب  رادـقم  رظن  زا  مه  عون و  رظن  زا  مه  نادـنملاس  رد  وراد  فرـصم  هکنیا  رب  دـیکات  اـب  یفقاو  دیعـس  داوج  دیـس  رتـکد 

دنشاب . هتشاد  هدش  نییعت  ياهنامز  رد  اهوراد  قیقد  فرصم  هب  يدایز  هجوت  دیاب  دنملاس  دارفا  تفگ : دوش ، ماجنا  کشزپ 
یفرـصم يوراد  دادعت  عون و  هدنهد  ناشن  هک  فلتخم  ياهگنر  اب  الومعم  صوصخم و  فورظ  رد  ار  دارفا  نیا  ياهوراد  تسیابیم  اذل 

دوشن . شومارف  دارفا  نیا  طسوت  وراد  قیقد  فرصمات  داد  رارق  اهنآ  سرتسد  رد  درک و  يرادهگن  تساهنآ ،
اب دیاب  نادنملاس  دروم  رد  اهوراد  زا  يرایسب  دوزفا : درک و  یقلت  مهم  رایسب  ار  نادنملاس  رد  وراد  فرصم  تسرد  ياههویـش  تیاعر  يو 

دیاب نسم  دارفا  اذل  دـنوش  فرـصم  تقو  رـس  امتح  دـیاب  ناوختـسا  یکوپ  ياهوراد  لاثم  يارب  ای  دـنوش و  فرـصم  بآ  زا  يرتشیب  مجح 
دراد . ییازسب  ریثات  اهنآ  تمالس  رد  فلتخم  ياهوراد  فرصم  تسرد  هوحن  تیاعر  هک  دننک  هجوت 

ییوراد عونت  رما  نیا  درک : حیرـصت  تسا ، نالاسنایم  ناناوج و  زا  رتشیب  وراد  هب  دـنملاس  دارفا  فرـصم  زاـین  هک  نیا  ناـیب  اـب  یفقاو  رتکد 
زا امتح  دارفا  نیا  هک  دوش  تقد  دـیاب  اریز  دراد ، تیمها  رایـسب  دارفا  نیا  رد  ییوراد  تبقارم  اذـل  دراد  لاـبند  هب  نادـنملاس  يارب  ار  رتشیب 

نیا رد  ییوراد  تیمومـسم  هجیتن  رد  هابتـشا و  ياهوراد  ندروخ  زا  قیرط  نیا  زا  دـننک و  فرـصم  کشزپ  طسوت  هدـش  زیوجت  ياـهوراد 
دوش . يریگشیپ  دارفا 

درک دیکات  ناکیدزن  هیصوت  هب  ای  یمـشچ و  مه  مشچ و  يور  زا  نادنملاس  طسوت  وراد  فرـصم  مدع  رب  همادا  رد  نازاسوراد  نمجنا  ریبد 
زین یهایگ  یتنـس و  ياهوراد  دروم  رد  رما  نیا  تسا و  كاـنرطخ  رایـسب  کـشزپ  زوجم  نودـب  دـنملاس  دارفا  رد  وراد  فرـصم  تفگ : و 

تبرـش لوسپک و  صرق ، لکـش  هب  یللملانیب  درادناتـسا  اب  روشک  رد  یهاـیگ  ياـهوراد  هزورما  هکنیا  رب  هوـالع  اریز  تسا . دـیکات  دروم 
دح زا  شیب  زگره  اهوراد  نیا  تشاد  هجوت  دیاب  اما  دوشیمن  هدافتسا  یهایگ  ياهوراد  هیهت  يارب  یتنـس  ياهشور  زا  دنوشیم و  هتخاس 

دنوش . فرصم  دیابن  ندب  زاین  یعیبط و 
ناشنرطاخ تسناد و  رـضم  رایـسب  نادنملاس  تمالـس  يارب  ار  کشزپ  زیوجت  نودب  یهایگ  ياهوراد  فرـصم  مدع  نایاپ  رد  یفقاو  رتکد 

ياچ تروص  هب  لاثم  يارب  دـیابن  زین  اهوراد  نیا  هک  دوش  تقد  دـیاب  اما  دـنراد  ناـمرد  رد  یبولطم  ریثاـت  ـالومعم  یتنـس  ياـهوراد  درک :
رد وراد  عون  هزادـنا و  نیارباـنب  دـباییم . شیازفا  قیرط  نیا  زا  اـهنآ  یبناـج  ضراوـع  اریز  دـنوش  فرـصم  زاـین  دـح  زا  شیب  یلوـمعم و 

. دوش نییعت  جلاعم  کشزپ  طسوت  دیاب  اهنت  نادنملاس 

یهایگ ياهوراد  هابتشا  فرصم 

رما و نیا  زا  يریگولج  روظنم  هب  دوشیم . اهنآ  ینامرد  تارثا  هب  ندـش  داـقتعایب  هب  رجنم  یهاـیگ  ياـهوراد  هابتـشا  فرـصم  عقاوم  رثکا 
. درک هعجارم  دنراد  یصصخت  یهایگ  ياهوراد  هنیمز  رد  هک  يدارفا  هب  تسا  مزال  اهنآ  حیحص  فرصم 

رد  زاوها  روپاش  يدنج  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یملع  تایه  وضع  یهایگ و  زاسوراد  شوپهایس ، ریما  رتکد 
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درکراهظا : ناتسزوخ -  هقطنم  ناریا -  نایوجشناد  يرازگربخ  نامرد » تشادهب و   » راگنربخ اب  وگوتفگ 
هدنهاک ناونع  هب  هک  دنتسه  یهایگ  ياهوراد  هلمج  زا  نابزواگ  لگ  هیوبجنرداب و  سودختسا ، هنوباب ، هبرگفلع ) ویتلبنس  یتعاس ، لگ  » 

دنوشیم ». هدافتسا  بارطضا  دض  سرتسا و 
حیرـصت دوش ، فرـصم  وراد  لصا  هک  تسا  مزال  اهنآ  تارثا  زا  يدنمهرهب  یهایگ و  ياهوراد  فرـصم  روظنم  هب  هک  نیا  هب  هراشا  اب  يو 

مک رد  دوخ  رما  نیا  هک  دوش  هعجارم  رما  نیا  صـصختم  هب  دـیاب  ریخ ، ای  تسا  لصا  یهاـیگ  يوراد  کـی  هک  نیا  ییاسانـش  يارب  درک «:
تشاد ». دهاوخ  يرثؤم  شقن  ناهایگ  ینامرد  تارثا  هب  دارفا  داقتعا  ندش 

:» دـش روآدای  دـنوش ، فرـصم  زور  رد  راب  هس  هدرک و  مد  تروص  هب  مرگ  هس  ات  ود  رادـقم  دـیاب  اهوراد  نیا  هک  نیا  ناـیب  اـب  شوپهاـیس 
تارثا هب  اـهنآ  فرـصم  اـب  دـنناوتیم  دارفا  هک  دنتـسه  دوجوم  اـههناخوراد  رد  تاـیقرع و ).... صرق ،  ) ییوراد ناـهایگ  ییوراد  لاکـشا 

دنبای ». تسد  ینامرد 
هک ارچ  دننک  هدافتـسا  یهایگ  ياهوراد  زا  نامرد  يارب  لوا  هجرد  رد  هک  دوشیم  هیـصوت  دارفا  هب  دش «: رکذتم  ییوراد  سانـش  هایگ  نیا 

هجیتن اهوراد  عون  نیا  اب  نامرد  زا  درف  رگا  دـنراد . صاخ  یبناج  هضراع  روآ و  دایتعا  تیـصاخ  موادـم  هدافتـسا  تروص  رد  اـهوراد  نیا 
.« دنک عوجر  ییایمیش  ياهوراد  هب  تفرگن ،

یهایگ ياهوراد  هیهت  زرط 

يارب ییوراد  ناهایگ  یهایگ و  ياهوراد  ندرک  هدامآ  هیهت و  زرط  ریداقم و  اـه و  هزادـنا  یهاـیگ ؛  ياـهوراد  زا  هدافتـسا  رد  یلک  لوصا 
هدافتسا 

یهایگ :  ياهوراد  هیهت  زرط 
هباریش  • 
ردوپ  • 

سرپمک ) ژادناب و   ) دامض • 
بوطرم  سرپمک  • 

کشخ  مرگ و  سرپمک  • 
وشتسش صوصخم  ياهوراد  • 

مامح  ناو  رد  یهایگ  ياهوراد  زا  هدافتسا  • 
یهایگ  ياهوراد  ریداقم  اه و  هزادنا  • 

هدرک  مد  • 
هدناشوج  • 

میالم  هدناشوج  • 
یلومعم  هدناشوج  • 

يوق  هدناشوج  • 
هدناسیخ  • 

درس  بآ  اب  هدناسیخ  • 
یلکلا  هدناسیخ  • 
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ریداقم :  اه و  هزادنا 
نزو دـحاو  ناونعب  ریز  لیاسو  زا  ناوتیم  دـشابن  سرتسد  رد  بسانم  يوزارت  یهایگ  ياهوراد  هیهت  ماگنه  رد  تسا  نکمم  هکیئاـجنآ  زا 

. دشابیم رظن  دروم  نازوا  اب  ربارب  ًابیرقت  هک  دومن  هدافتسا 
يروخابرم قشاق  مراهچ  کی  مرگ =   0/25

يروخابرم قشاق  کی  مرگ =  يروخابرم  قشاق  مین  مرگ =   5/0
رپرس  يروخابرم  قشاق  کی  مرگ =   2

رپبل يروخاذغ  قشاق  کی  مرگ =  رپ 4  يروخاذغ  قشاق  کی  مرگ =   3
رپرس  يروخاذغ  قشاق  کی  مرگ =   5

زا رتمک  نازوا  دروم  رد  هک  ددرگیم  رکذتم  ناجنف  کی  راب =  کی  فرصم  رادقم  رتیلیلیم  دودح 200  بآ و  رتیل  دودح  رد  ناجنف =  1
یتسیاب دشاب  رظن  دروم  یصاخ  ياههراصع  ای  اهروطنت و  هک  يدراوم  رد  ددرگ و  هدافتـسا  قیقد  ياهوزارت  زا  یتسیابیم  ًامتح  مرگ   0/25

. دومن هیهت  هناخوراد  زا  ار  رظن  دروم  ياهوراد 
یهایگ ياهوراد  هیهت  زرط 

هدرک مد  فلا ـ 
زا ندیـشوج  رثا  رد  یئوراد  ناهایگ  رثؤم  داوم  نیرتمهم  ًارثکا  اریز  تسا ، یهاـیگ  ياـهوراد  هیهت  شور  نیرتشزرا  اـب  نیرتهب و  هدرک  مد 

. دنوریم نیب 
( رتیل کی  رثکادـح   ) شوج بآ  ناجنف  کی  اب  ار  هدـش  درخ  هایگ  زا  هدـش  نییعت  رادـقم  هک  دوشیم  هیهت  بیترت  نیدـب  هدرک  مد  هراـصع 
رد دننکیم . فاص  ارنآ  سپس  دشکب ، مد  هقیقد  هک 15-30  دنراذگیم  هدناشوپ و  ار  فرظ  يور  سپـس  دننزیم  مه  هب  هدرک و  طولخم 
ات طقف 6  وراد  فرصم ، لوا  تاعفد  رد  هک  تسا  هتسیاش  دنهد ، ناشن  لمحت  مدع  یصاخ  يوراد  هب  تبـسن  نارامیب  زا  یـضعب  هکیتروص 

دشابیم . رثؤم  هدوب و  فرصم  لباق  یبوخب  ًانئمطم  تروص  نیا  رد  دوش ، هدیشک  مد  هقیقد   8
هدناشوج ب ـ 

هیهت اههناد  ای  نیزر  تسوپ ، مزیر ، هشیر ، زا  هک  دوشیم  هدرب  راکب  یئاهوراد  يارب  بلغا  ندناشوج ، شور  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  ًالوصا 
داوم نیا  ای  دنوریمن و  نیب  زا  ترارح  رثا  رد  اهنآ  رثؤم  هلکشتمداوم  دنشاب  هتشاد  نانیمطا  هک  دنربیم  راکب  ارنآ  یماگنه  ای  دندرگیم و 

ياهایگ ندناشوج  تهج  ینهآ  فورظ  زا  هک  دوش  هجوت  ًانمض  دنوشیمن . جراخ  لح و  یهایگ  لولس  زا  هدیـشوج  ای  درـس  بآ  ۀلیـسوب 
. ددرگن هدافتسا 

: میالم ندناشوج  - 1
سپـس دـنزب ، لق  یمک  هک  دـنراذگیم  هدرک و  طولخم  شوج  بآ  رتیل  اب  ار  هدـش  درخ  هایگ  زا  ینیعم  رادـقم  وراد  زا  مرف  نیا  هیهت  يارب 

. دننکیم فاص  ارنآ  همتاخ  رد  دشکب و  مد  هقیقد  دنچ  هک  دنراذگیم  هدرک و  رود  قاجا  زا  ارنآ 
: یلومعم هدناشوج  - 2

ارنآ سپـس  دیآ  شوجب  هک  دنراذگیم  هدرک و  طولخم  درـس  بآ  رتیل  اب  ار  هدـش  درخ  هایگ  زا  رظن  دروم  رادـقم  وراد  عون  نیا  هیهت  يارب 
. دننکیم فاص 

يوق : هدناشوج  - 3
دناذگیم هدرک و  طولخم  درـس  بآ  رتیل  اب  ار  هدش  درخ  هایگ  نیعم  رادقم  یلومعم  هدناشوج  شور  دـننام  ادـتبا  وراد  عون  نیا  هیهت  يارب 

فاص ارنآ  همتاخ  رد  و  دشکب . مد  هقیقد  هک 10  دنراذگیم  هدناشوپ و  ار  فرظ  يور  هدرک و  رود  هلعش  زا  ارنآ  سپـس  دیآ . شوجب  هک 
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دننکیم .
هدناسیخ ج ـ 

: درس بآ  اب  هدناسیخ  - 1
يارب دـنوشیم . ریخبت  ای  بارخ  دوز  ترارح  رثا  رد  اـهنآ  رثؤم  داوم  هک  دـنربیم  راـکب  یناـهایگ  يارب  بلغا  ار  ندـناسیخ  شور  ًـالوصا 

ات هک 6  دنراذگیم  هدناشوپ و  ار  فرظ  برد  هتخیر ، درـس  بآ  رتیل  رادقم  هدش  درخ  هایگ  زا  رظن  دروم  رادـقم  يور  رب  روظنم  نیا  ماجنا 
. دوب دهاوخ  رتيوق  هراصع  دوش  رتینالوط  نامز  نیا  نازیم  هچ  ره  دنامب . یقاب  تعاس   12

: یلکلا ياههدناسیخ  - 2
زا مزال  رادـقم  يور  رب  وراد  عون  نیا  هیهت  يارب  دـنوشیمن . لح  بآ  رد  اهنآ  رثؤم  داوم  هک  دوریم  راکب  یناهایگ  يارب  بلغا  شور  نیا 

هتسب و ار  فرظ  رد  سپس  دوش ، هدیشوپ  یهایگ  ياهتمـسق  مامت  هک  دنزیریم  ار  دصرد  کیلیتا 60  لکلا  زا  يرادقم  نآ  هدش  درخ  هایگ 
(. دوشیم هدافتسا  دصرد  ای 90  صلاخ  لکلا  زا  رتيوق  ياههراصع  هیهت  يارب   ) دنرادیم هاگن  يزور  دنچ 

ياههراصع یتسیابیم  اهییوش  ناهد  اـههرغرغ و  اـهمخز ، ینوفع  دـض  هجلاـعم و  اـی  یکاروخ  روظنم  هب  ییاـههراصع  هیهت  يارت  هجوت :
. ددرگ قیقر  بآ  اب  هتسویپ  هدش  هیهت 

هباریش د ـ 
زیمت هجراپ  کی  لخاد  سپـس  هدرک و  هل  بوخ  یکیرتکلا ) ياههدـننک  درخ   ) مواه رد  ار  هزات  هاـیگ  یئوراد ، ناـهایگ  هباریـش  هیهت  يارب 

لح بآ  ای  ریش  رد  ار  هباریش  زا  يروخابرم  قشاق  کی  بلغا  یکاروخ  فرصم  رد  وراد  عون  نیا  ندب  راکب  يارب  دنهدیم . راشف  هدومن و 
. دننکیم لیم  و 

ردوپ  ه ـ ـ
. دننکیم کلا  زیر  کلا  اب  سپس  هدروآرد و  ردوپ  تروص  هب  نواه  رد  ار  هدش  کشخ  هایگ  ردوپ ، هیهت  يارب 

تهج دننکیم . لیم  هدرک و  لح  بآ  ای  ریـش  يروخاذغ  قشاق  کی  رد  ار  ردوپ  زا  رظن  دروم  رادقم  یکاروخ  فرـصم  رد  دربراک  تهج 
. دوشیم هدیشاپ  رظن  دروم  تمسق  هب  اهردوپ ، ریاس  لثم  یجراخ  فرصم 

سرپمک ژادناب ،)  ) دامض و ـ 
مومس ندیـشک  اهشارخ و  ندرک  مارآ  اهلمد ، زا  كرچ  ندیـشک  باهتلا ، ناقتحا ، یگدیبوک ، يدوبک و  عفر  تهج  ار  اهدامـض  ًالوصا 

رارق ندـب  يور  میقتـسم  روطب  هدروآرد و  ریمخ  تروصب  ار  رظندروـم  یئوراد  ناـهایگ  ًـالومعم  دـنهدیم و  رارق  هدافتـسا  دروـم  ندـب  زا 
. دنهدیم رارق  هدافتسا  دروم  سپس  هدیشک و  زیمت  هچراپ  يور  رب  ادتبا  ارنآ  ای  دنهدیم و 

 : لوا عون  بوطرم  سرپمک  ای  ژادناب  - 1-1
رتیل رد  ار  هدش  درخ  هایگ  زا  مرگ  هک 10  دوشیم  لمع  بیترت  نیدب  دشابن  دوجوم  يرگید  روتسد  هکیتروص  رد  وراد  عون  نیا  هیهت  يارب 

. دنربیم راکب  سرپمک  تروص  هب  غاد ) هن   ) مرگ مرگ  هدنالچ و  هدرک ، فاص  ارنآ  سپس  دننکیم . مد  ياچ  تروص  هب  بآ 
. دوش هداد  رارق  مرگ  لامتسد  نا  يورب  ذوفن و  لباق  ریغ  هچراپ  هکت  کی  بوطرم  مرگ و  سرپمک  نیا  يور  رب  دیاب  هتبلا 

 : مود عون  بوطرم  سرپمک  ای  ژادناب  -1-2
هدرک و فاص  ارنآ  سپـس  دـنهدیم  رارق  شوج  بآ  لخاد  رد  هداد و  رارق  کچوک  ياهچراپ  هسیک  کی  رد  ار  یئوراد  هدـش  درخ  هاـیگ 

. دننکیم لمع  شور 1  قباطم 
: کشخ مرگ و  ياهسرپمک  - 2

يور سرپمک  تروصب  هداد و  ترارح  کشخ  کشخ  هداد و  رارق  دیفس  زیمت  هسیک  کی  رد  ار  هدش  درخ  هایگ  وراد ، عون  نیا  هیهت  يارب 
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. دنهدیم رارق  وضع 
وشتسش صوصخم  ياهوراد  ز ـ 

دنهدیم . وشتسش  ار  اهمخز  نآ  اب  هدرک و  هدامآ  دننکیم  تسرد  ار  ياچ  هک  يروطب  ار  هدش  درخ  ییوراد  هایگ  روظنم  نیا  يارب 
اهمامح رد  یهایگ  ياهوراد  زا  هدافتسا  ح ـ 

. دننکیم هفاضا  ناو  عیام  هب  ارنآ  سپـس  دـننکیم ، فاص  هدـناشوج و  بآ  رتیل  کی  رد  ار  هدـش  درخ  هایگ  زا  مرگ  روظنم 100  نیا  يارب 
. درب راکب  هدناشوج و  بآ  رتیل  رد  هایگ  زا  مرگ  هک 40  تسا  یفاک  اپ  مامح  تهج  عیام  هیهت  يارب 

هدافتسا هتعاس  درس 13  هدناسیخ  ای  هقیقد و  تدم 15  هب  هایگ  هدرکمد  زا  هک  تسا  یفاک  دنشاب ، سرتسد  رد  یتحار  هب  ناهایگ  هک  ینامز 
. ددرگ

هـضرع زا  ًامتح  یتسیابیم  رظن  دروم  ناهایگ  هک  مییامنیم  بلج  هتکن  نیا  هب  ًالماک  ار  یناـمردهایگ  هب  نادـنمقالع  رظن  رگید  راـب  هجوت :
، يرادرب لوـصحم  حیحـص  روـط  هب  هدـش  هیهت  ناـهایگ  تسا  نکمم  تروـصنیا  ریغ  رد  اریز  دـنوش . فرـصم  هـیهت و  نـئمظم  ناگدـننک 

رگید فرط  زا  دش . دهاوخن  لصاح  بولطم  ینامرد  رثا  هجوچیه  هب  ناهایگ  عون  نیا  فرـصم  زا  دشاب . هدشن  يرادـهگن  رابنا و  کشخ ،
هجوت اب  هیهت  ياهشور  نیا  اریز  هدناسیخ ) هدناشوج ، هدرک ، مد   ) دوش هجوت  ًالماک  هدش  رکذ  هخسن  رد  هک  وراد  هیهت  روتسد  هب  یتسیابیم 

. تسا هدش  هتفرگ  رظن  رد  دزاس  رهاظ  ار  دوخ  ینامرد  رثا  فرـصم  زا  سپ  هدـش و  جراخ  هایگ  زا  دـیاب  هک  هایگ ، رد  دوجوم  رثؤم  داوم  هب 
ياـهلگ گرب و  زا  هک  یئاـهئوراد  دروم  رد  صوصخب  دـشابن  سرتـسد  رد  وراد  هیهت  روتـسد  هکیتروص  رد  دوشیم  هیـصوت  ببـس  نیدـب 

دنیامن لامعتسا  هیهت و  هدرکمد  تروصب  ارنآ  ددرگیم ، هیهت  ناهایگ 

ك هزم -  جازم -  ساسا (  رب  یهایگ  ياهوراد  يدنب  هتسد 

یمیرک هتشرف  هدنسیون :
اهوراد :  جازم 

مود .  جازم  لوا ،  جازم   : تسا عون  ود  رب  جازم 
دوش .  یم  لصاح  هناگراهچ  رصانع  زا  هک  تسا  یجازم  نیلوا   : لوا جازم 

جازم ای  بکرم  ياهوراد  جازم  دـننام  دـیآ  یم  دـیدپ  دنتـسه  يا  هژیو  جازم  ياراد  اـهنآ  دوخ  هک  یلماوع  زا  هک  تسا  یجازم   : مود جازم 
قایرت )   ) اهرهزداپ

ناوتان .  تسس و  تابیکرت  رادیاپ 2 ـ  دنمورین و  تابیکرت  1 ـ   : تسا هنوگ  ود  رب  مود  جازم 
دنمورین :  جازم 

نتخاس ادج  رد  ام  مادنا  يزیرغ  يامرگ  هک  دنـشاب  هدروخ  شوج  مه  هب  نانچ  ود  ره  يازجا  دـنوش و  بیکرت  مه  اب  هداس  هدام ي  ود  رگا 
تسا .  رادیاپ  جازم  نآ   ، دوش وربور  يراوشد  اب  اهنآ 

ریذپان :  ییادج  تسس و  جازم 
 ، دشاب هتشاد  ار  اهنآ  نتخاس  ادج  مه  زا  يارای  ام  جازم  هک  دشاب  نانچ  هداس  يازجا  جازتما  تلاح  دنشابن و  مکحتسم  جازم  نآ   ، جازمرگا

دنک .  یم  ملع  دق  نآ  زا  هدش  ادج  ءزج  دض  رب  دزادرپ و  یم  دوخ  راکب  کیره  تسا ،  رگیدکی  فلاخم  اهنآ  ياوق  هاگنآ 
دنتسه :  مسق  دنچ  هب  زین  زیمآ  تسس  ياهوراد 

میزاس ادج  مه  زا  تساهنآ  رد  هک  ار  ییاوق  نتسش ،  ای  نتخپ  هلیسوب ي  ناوت  یمن  دنا و  هتخیمآ  رد  مه  اب  هیقب  زا  رتشیب  اهنآ  زا  یخرب  1 ـ 
زا شیاوق  زا  کی  چـیه  میزاس  دامـض  ار  نآ  مینک و  زپ  بآ  ار  هنوباب  هاگ  ره  تسا .  ضباق  هدـنرب و  لیلحت  يورین  ود  ياراد  هنوباب  ًـالثم  .
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دنوش .  یمن  ادج  رگیدکی 
ملک .   : دننام دنوش  یم  ادج  مه  زا  نتخپ  تلاح  رد   ، دوجوم ياه  هوق  اهوراد  نیا  زا  یخرب  رد  2 ـ 

هدـنیادز فیطل و  هدام ي  يرگید  تسا و   ( ضباق هدـنریگ (  هک  یکاخ  هدام  یکی   : تسا هتفای  بیکرت  هداـم  ود  زا  دراد  ملک  هک  يرهوگ 
هک تسور  نآ  زا  دـنام و  یم  ياج  رب  یکاخ  ضباـق  رهوگ  دراذـگ و  یم  یقروب  هدـنیادز ي  فیطل و  هداـم ي  ملک ،  نتخپ  رثارب   . یقروب

هدنروآ .  دنب  نآ  هتخپن  تسا و  لهسم  هتخپ  ملک  بآ 
اه .  يزبس  زا  يرایسب  ینساک و  دننام  دومن  ادج  مه  زا  اهنآ  نتسش  هلیسو ي  هب  ناوت  یم  ار  اهوراد  نیا  زا  یهورگ  هداس  ياه  ءزج 

نیا دنشاب .  هتخیماین  مه  اب  هک  دشاب  هتشاد  دوجو  اهنآ  رد  جازملا  فلتخم  رهوگ  ود  هک  دسر  یم  رظن  هب  هدرفم  ياهوراد  زا  یخرب  رد  3 ـ 
تسا .  سوسحمان  هزرفسا  لثم  یخرب  رد  درک و  كرد  ناوت  یم  سح  اب  تسا و  راکشآ  جنرت  لثم  اهنآ  زا  یخرب  رد  فالتخا 

اهوراد :  جازم  ياوق  ییاسانش 
شیامزآ  هسیاقم ب ـ  فلا ـ   : تخانش هار  ود  زا  ناوت  یم  ار  وراد  توق 

هسیاقم  فلا ـ 
 : دراد دوجو  ریز  حرش  هب  ینیناوق  سایق  هارزا  هدرفم  ياهوراد  ياوق  تخانشرد 

شتآ  هب  عیرس  لیدبت  ندش و  مرگ  دوز  -1
نتفریذپ  یمرگ  ندش و  مرگ  رید  2 ـ 

دامجنا  تعرس  3 ـ 
دامجنا  رد  ریخأت  4 ـ 
گنر  هزم ،  وب ،  5 ـ 

دروآ .  تسدب  لوهجم  ياوق  دوجورب  راکشآ  ياه  لیلد  ناوت  یم  هار  نیا  زا   . دیآ یم  دیدپ  نآ  زا  هک  يا  هوق  ییوراد و  تارثا  6 ـ 
يدرس :  یمرگ و  نتخانش 

يدرس رتدوز  مادک  ره  مییوگ و  یم  رتمرگ  ار  نآ  دشاب ،  ریذپ  یمرگ  رتدوز  هکنآ   ، لخلخت ینعی  يداینب  ماوق  رظن  زا  ناسکی  مسج  ود  زا 
میمان .  یم  رتدرس  ار  نآ  دشاب  ریذپ 

رتدرـس دوش  یم  اریذپ  رتدوز  ار  يدرـس  هکنآ  تسا و  هدوب  رتمرگ  یتاذ  رهوگ  رد  هک  تسا  نیا  رب  لیلد  دوش  یم  مرگ  رتدوز  هکنآ  ینعی 
تسا . 

زا رتمرگ  دوخ  تاذ  رد  دوش  یم  مرگ  رتدوز  هکنآ   . دوش مرگ  رترید  يرگید  ورتدوز  یکی  لماع  کی  ریثأـت  تحت  ءیـش  ود  تسا  نکمم 
دنک .  یم  درس  ار  نآ  هک  تسا  یضراع  يامرس  نیا  تسا و  يرگید 

تسا .  رتدرس  دوش  دقعنم  يرگید  زا  رتدوز  امرس  رثا  رب  یکی  رگا  یتاذ ،  ماوق  رد  ناسکی  مسج  ود  زا 
نینچمه دور و  یم  لیلحت  امرـس  رثا  رب  دوش  دـقعنم  اـمرگ  رثا  رب  هچنآره  دـنوش و  یم  دـقعنم  اـمرگ  رثا  رب  هک  دـنراد  دوجو  زین  یماـسجا 

دیامن .  یم  بوذ  ار  نآ  امرگ  دوش  دقعنم  امرس  رثا  رب  هچنآ  ره  دنوش و  یم  دقعنم  امرس  رثا  رب  هک  دنتسه  ییایشا 
یم عیام  ار  نآ  ندیشخب  تبوطر  هلیسو ي  هب  امرـس  دنک و  یم  دقعنم  ار  ءایـشا   ، ندیناکـشخ هلیـسو ي  هب  امرگ  هک  دراد  هدیقع  سونیلاج 

دزاس . 
تظلغ لیلد  هب  نیا  دـشاب و  ناسکی  تسا  رتدرـس  هکنآ  اب  يریذـپ  داقعنا  رد  تسا  نکمم  دـشاب  رت  ظیلغ  یلو  رتمرگ  یکی  هک  وراد  ود  زا 

تسا .  نآ 
تسا .  رتدرس  يرگید  زا  نآ  دشاب ،  يواستم  ددنب  یم  خی  رترید  هچنآ  اب  لکش  رد  ددنب  یم  خی  رتدوز  هچنآ  رگا 
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زا :  بیترت  هب  وراد  هوق ي  ییاسانش  يارب 
هزم  1 ـ 
وب  2 ـ 

گنر  -3
مینک .  یم  هدافتسا 

هزم :  ماسقا 
نودب  . دشاب ریذـپ  ریثأت  زیچ  نآ  زا  هکنیا  نودـب  دـیامن  یم  كرد  ار  نآ  هقئاذ ي  سح  هک  تسا  يزیچ  نآ   « هزم  » هژاو ي زا  ءابطا  روظنم 

تسا :  عون  ود  عقاو  رد  هزم  نودب   . دجنگ یم  فیصوت  نیا  رد  هزم 
بآ .  لثم  تسا  هزم  نودب  ًالصا  ای  1 ـ 

دنک .  یمن  كرد  ار  نآ  سح  یلو  دراد  هزم  هکنیا  ای  2 ـ 
رد ناـبز  اـب  هک  دوش  یمن  لـیلحت  نآ  زا  يزیچ  هک  تسا  مکارتـم  ظـیلغ و  ردـقنآ  یلو  دـشاب  هتـشاد  يا  هزم  دوخ  رد  يزیچ  تسا  نکمم 

دیامن .  سح  ار  نآ  نابز  دزیمآ و 
برچ . ضباق و  سگ ،  شرت ،  روش ،  دنت ،  خلت ،  نیریش ،   : زا دنترابع  اه  هزم 

دنیوگ :  دنلئاق و  یتامیسقت  درادرب  رد  ار  هزم  هک  يرهوگ  يارب  ءابطا 
رگا تسا .  درـس  مرگ و  نیب  طسو  دـح  ای  درـس  ای  مرگ  ای  نآ  هوق ي  لدـتعم و  ای  تسا  فیطل  اـی  تسا ،  یکاـخ  مکارتم و  اـی  رهوگ  نآ 

لدـتعم یکاخ  مکارتم و  رگا  تسا .  سگ  نآ  هزم ي  دـشاب  درـس  یکاخ  مکارتم و  رگا   . تسا خـلت  نآ  هزم  دـشاب  مرگ  یکاـخ  مکارتم و 
تسا .  نیریش  نآ  هزم ي  دشاب 

 . تسا برچ  لادـتعا  تلاح  رد  شرت و  يدرـس  تلاح  رد  هزم ،  دـنت  یمرگ  تلاح  رد  دـشاب  فیطل  هدـنرادرب ي  رد  مسج  رهوگ  هچنانچ 
يدرـس تلاحرد  روش ،  یمرگ  تلاـح  رد  دـشاب  تفاـطل  مکارت و  نیب  طـسو  دـح  ینعی  دـشاب  لدـتعم  هزم ي  هدـنرادرب ي  رد  رهوگ  رگا 

تسا .  هزم  یب  دنیوگ  لادتعا  تلاح  رد  و  ضباق )   ) هدنریگ
مرگ :  ياه  هزم 

روش . خلت ،  دنت ،  ياه  هزم  زا :  دنترابع  بیترت  هب  دنراد  یمرگ  رب  تلالد  هک  ییاه  هزم 
خلت هزم ي  تسا .  روش  خـلت و  زا  رت  لاعف  ندودز  عیطقت و  داوم و  ندرب  لیلحت  رد  اریز  دراد ،  یمرگ  رب  تلالد  روش  خـلت و  زا  رتشیب  دـنت 

هتساک شا  یلـصا  هزم ي  زا  تسا  هدروآ  يور  وا  رب  هک  درـس  یتبوطر  هلیـسو ي  هب  هک  تسا  هدوب  یخلت  روش  اریز  تسا ،  روش  زا  رتمرگ 
تسا .  هداد  تسد  زا  زین  ار  یمرگ  زا  یتمسق  لوحت  لیوحت و  نیا  رد  تسا و 

درس :  ياه  هزم 
شرت .  ضباق و  سگ ،  ياه  هزم   : زا دنترابع  تیولوا  بیترت  هب  جازم  درس  ياه  هزم 

هلحرم ي نیتسخن  رد  دهد و  یم  نیریش  هزم ي  ماجنارس  رد  هک  تفای  يا  هویم  رد  ناوت  یم  ار  یشرت  یضبق و  یـسگ و  هلحرم ي  هس  نیا 
دوش .  یم  یشان  نآ  هزم ي  یسگ  زا  يدرس  نیا  تسا و  شخب  يدرس  رایسب  نیوکت 

شرت هب  دیـسر  یگتخپ  زا  یعون  هب  تفای و  یلادـتعا  باتفآ  یمرگ  اوه و  زا  دـش و  لصاح  نآ  رد  یکبآ  هداـم ي  اوه و  ناـیرج  هاـگ  ره 
هروغ .  لثم   ، دنز یم  یگزم 

نابز :  رب  برچ  نیریش و  ریثأت 
دبای یم  نالیس  برچ  ای  نیریـش  هلیـسو ي  هب  تسا  هدش  وضع  نیا  تظلغ  هیام ي  هدرک و  دنب  هدروآدرگ و  يدرـس  نابز  رب  هک  هچنآ  ره 
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دزاس .  یم  مرن  ار  نآ  درب و  یم  نیب  زا  ار  نابز  يربز  دنک و  یم  طسبنم  ار  نابز  برچ ، نیریش و  ور  نیا  زا  دور .  یمن  لیلحت  اما 
هک تسا  تلع  نیمه  هب  تسا و  یمرگ  هارمه  نیریـش  اما  دـهد ،  یم  ماـجنا  ار  دوخ  راـک  دوش  ساـسحا  یمرگ  نآ  زا  هکنیا  نودـب  یبرچ 

تسا .  رتشیب  نیریش  یگدنناسر 
زا یشان  رازآ  دوش و  یم  یمرن  نالیس و  ببس  درب و  یم  نیب  زا  یلک  هب  ار  تظلغ  هزم  نیا  هک  تسا  لیلد  نیا  هب  نیریش  هزم  یـشخب  تذل 

درب .  یم  نیب  زا  ار  دامجنا 
دراد .  یگدامآ  یبرچ  ینیریش و  هب  ندش  لیدبت  يارب  دتفا  یم  نالیس  هب  امرگ  رثا  رد  هک  یظیلغ  هدام ي 

یم بذج  ار  نآ  هبذاج  يورین  دراد ،  تسود  ار  نآ  جازم  اذغ .  ریثکت  ندرک و  مرن  ندینادرگ ،  هتخپ   : زا دنترابع  نیریـش  هزم  ياه  شنک 
دنک . 

روش :  خلت و  شنک 
دهد و یم  وشتسش  ار  نابز  تسا و  کبـس  روش  هزم ي  رد  ندودز  هک  تسا  نیا  رد  ود  نآ  قرف  دنـشارت و  یم  ار  نابز  ود  ره  روش  خلت و 

رازآ ار  هدعم  هناهد  نکیل  دوش و  یم  هدنکارپ  تخاونکی  همه  رد  دسر و  یم  مادنا  يازجا  هیلک ي  هب  تسا و  فیطل  درادـن .  هارمه  يربز 
نابز حطـس  مامت  هب  هک  تسا  ربز  لیلد  نیا  هب  دیامن و  یم  ربز  ار  نابز  هک  تسا  دیدش  يدـح  هب  ندیـشارت  رد  خـلت  هزم  نکیل  دـهد .  یم 

تسا .  ندومن  ربز  ندودز و  خلت  هزم ي  راک  . دسر یمن 
شرت :  دنت و  هزم ي  شنک 

دروآ .  یم  رابب  یمرگ  دراد و  يرتشیب  یگدنزگ  رایسب  دنت  یلو  دنزگ  یم  ار  نابز  ود  ره  شرت  ودنت 
مـسج هاگره   . تسین وا  هارمه  یمرگ  دیمان و  طسو  دـح  ار  نآ  ناوت  یم  تسین و  دایز  نآ  یگدـنزگ  نکیل  دزگ و  یم  ار  نابز  شرت  هزم 

دوش .  یم  روش  رتسکاخ  بآ  دننام  ددرگ  دقعنم  لولحم  سپس  دوش و  لح  هزم  یب  یعیام  رد  هزم  خلت 
، دـهد ماجنا  لماک  روط  هب  ار  نتخپ  لمع  هک  دـشاب  نآ  زا  رتمک  ترارح  دوش و  هتخپ  ترارح  تبوطر و  شیازفا  رثا  رب  سگ  هزم  هاـگره 
یخلت و رهوگ  اما  دراد  يرت  هب  شیارگ  نیریش  رهوگ  نینچمه  تسا و  يرت  ًامومع  شرت  رهوگ  هک  یتروص  رد  دیآ  یم  دوجو  هب  یـشرت 

تسا .  رت  کیدزن  یکشخ  هب  یسگ 
تسا .  هدنرشف  دشاب  دیدش  رگا  تسا و  ضباق  دشاب  فیعض  رگا  سگ  هزم ي 

هزم شنک   . دشاب یم  نفعت  زا  تعنامم  ندینادرگ و  کشخ  نتسش و  ندودز ،  روش  هزم  شنک   . تسا نفعت  عیطقت و  لیلحت و  دنت  هزم  راک 
تسا .  ندیرب  ندینادرگرس و  شرت 

ضباق :  شنک 
تسا .  نتشاد  زاب  ندینادرگ و  تخس  ندیشخب و  تظلغ  ضبق  راک 

برچ : شنک 
تسا .  ندیناسر  نتخپ و  یمک  نداد ،  يزیل   ، ندرک مرن 

اه :  هزم  یگتخیمآ 
دنیوگ یم  تعاشب  ار  يا  هزم  نینچ  هرهز و  لیف  هایگ  هرشفا  رد  یضبق  یخلت و  1 ـ   : ًالثم دنا ،  هدمآ  مه  درگ  مسج  کی  رد  هزم  ود  یهاگ 
ضبق يدنت  یخلت و  4 ـ   . هتخپ نیبگنا  رد  ینیریش  يدنت و  3 ـ  دنا .  هدیمان  تقوعز  ار  هزم  نیا  هک  ییاتخ  نیچراد  رد  يروش  یخلت و  2 ـ  . 
شنک هک  دوش  یم  ببـس  مسج  کی  رد  هزم  ود  ندمآ  درگ  هک  دـتفا  یم  قافتا  یهاگ   . ینـساک رد  یگزم  یب  یخلت و  5 ـ  ناجمداب .  رد 
یـسگ یـشرت و  یگدمآدرگ  رد  ًالثم  دوش .  یم  هزم  ود  ره  ندش  یثنخ  بجوم  هزم  ود  ندمآ  درگ  یهاگ   . ددرگ تیوقت  اه  هزم  زا  یکی 

دناسرب .  يدرس  دنک و  ذوفن  دایز  یشرت  دراذگ  یمن  یسگ  هروغ ،  رد 
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دناسر یم  دح  نیرتمک  هب  ار  نآ  يدرس  دوش و  یم  لصاح  يا )  هیسک   ) هدیکچ تسام  رد  هک  یتظلغ  ًالثم  تسا  تیفیک  دض  ماوق  یهاگ 
. 

هزم دنامب  يدایز  تدم  رگا  هک  هروغ  بآ  دننام  دنوش  یم  صلاخ  نامز  رورم  هب  دنراد  شزیمآ  يرگید  هزم  اب  هک  اه  هزم  زا  یخرب  یهاگ 
دنام .  یم  صلاخ  یگزم  شرت  اهنت  دوش و  یم  نیشن  هت  جیردت  هب  تسه  نآ  رد  هک  نآ  هباشم  سگ و 

هک لسع  دـننام  دوش .  یم  صلاخان  دزیمآ و  یم  يرگید  هزم  اب  نامز  رورم  هب  تسین )  هتخیمآ  اه  هزم  اب   ) تسا صلاخ  هک  يا  هزم  یهاـگ 
دنت هب  لیامت  سپـس  دوش و  یم  دـنت  خـلت و  تخـس  نامز  رورم  هب  هک  روگنا  هرـشفا ي  دـننام  ای  دوش  یم  هزم  دـنت  خـلت و  دـنامب  دایز  رگا 

دنک .  یم  ادیپ  یگزم 
هتخیمآ :  مه  هب  ياه  هزم  ياه  شنک 

تسا .  ضبق  اب  هارمه  ندودز  نآ  شنک  دنزیمآ ،  مه  هب  ار  خلت  سگ و  رگا 
دنتسه :  دیفم  تلاح  دنچ  رد  دنشاب  مه  اب  خلت  سگ و  رگا 

هک یطرـش  هب  لاحط  يارب  3 ـ  یمومع . دادـسنا  ندومن  زاـب  يارب  2 ـ  دـنراد .  یگتـشهورف  یمک  هک  ییاه  مخز  ندیـشخب  افـش  يارب  1 ـ 
تسا .  دیفم  دشابن  فیعض  دایز  بیکرت  نیا  رد  یخلت 

ءاشحا يارب  ود  ره  صلاخ  هزم  دنت  ای  قلطم  خلت  هزم  دنتـسه . دیفم  دبکو  هدعم  يارب  دنـشاب  مه  اب  خلتو  سگ  ياه  هزم  هاگره  یلک  روطب 
دنک .  یم  يرادهگن  ار  نورد  توق  ضبق  دیادز و  یم  ار  یخلت  اریز   ، تسا دیفم  نآ  يارب  دشاب  ضبق  هارمه  خلت  رگا  اما  دنروآ ،  نایز 
نیریش هک  اجنآ  زا  يوقم و  مه  تسا و  ذیذل  مه  ضباق  نیریش  اریز  تسا ،  ءاشحا  بولطم  دشاب  ضباق  هارمه  هک  نیریش  هزم  مومع  روطب 

تسا .  عفان  ار  يرم  يربز  دنام  یم  یلادتعا  تلاح  هب  ضبق  هارمه 
ای یگزم  یب  ای  یبرچ  یـضبق ،  ای  یـسگ  نآ  هارمه  رگا  تسا  نآ  رد  هدـنهد  یکـشخ  یـضبق  ای  هدـننک  کشخ  یـسگ  هزم  هک  يزیچ  ره 

دوش .  یم  تشوگ  شیور  ثعاب  دشاب  تسا  شزگ  عنام  هچ  ره  ای  ینیریش 
وب :  هلیسو ي  هب  وراد  تخانش 

یم دوجوب  ترارح  زا  دـنراد  قاشنتـسا  ای  ندـییوب  یگتـسیاش  هک  ییاهوب  تالاح  رثکا  رد  یلو  تسا .  يدرـس  ای  یمرگ ،  ییوب  ره  ءاشنم 
زا هک  تسا  نکمم  هاگ  دـنچره ،  يراـخب  فیطل و  تسا  يرهوگ  ییاـیوب  هوق ي  هب  وب  ندـش  کـیدزن  تلع  دراوم ،  رثکا  رد  اریز   . دـنیآ
 . تسا لوا  تروص  نامه  تسا  قداص  دراوم  رثکا  رد  هک  هچنآ  یلو   ، دور لیلحت  رادوب  ءیش  زا  يزیچ  هکنآ  یب  دشاب  اوه  هلاحتسا  قیرط 
هک ییوب  عون  ره  دـنا و  هتفرگ  ءاشنم  امرگ  زا  دـنراد  ینیریـش  فرط  هب  شیارگ  ای  دوش و  یم  شزوس  ساسحا  اـهنآ  زا  هک  ییاـهوب  ماـمت 

تسا .  درس  دهد  یم   ( کفک ) ان يوب  ای  دوش  یم  ساسحا  شرت 
روفاک  : دننام دنراد  رب  رد  سفن  حور و  يارب  یشمارآ  دنراد و  هارمه  یتبوطر  هک  ییاهنآ  رگم  دنجازم  مرگ  ًارثکا   ( يرطع  ) شوخ ياهوب 

وب شوخ  هچ  ره   . دـبای یم  هار  زغم  هب  وب  هارمه  هک  تسا  دوجوم  شخب  يدرـس  رهوگ  یندـییوب ،  داوـم  زا  هنوـگ  نیا  مسج  رد  رفوـلین .  و 
دوش .  یم  دردرس  هیام ي  هک  تسا  یجازم  مرگ  نیا  دنجازم و  مرگ  هیوافا  زا  عون  ره  نینچمه  تسا و  مرگ  تسا 

گنر :  هلیسو ي  هب  وراد  جازم  تخانش 
يوراد زا  یعون  رد   . دز سدـح  ار  وراد  جازم  درک و  هدافتـسا  نآ  زا  ناوت  یم  تـالاح  رثـکا  رد  هک  تسه  يا  هدـعاق  اـهگنر  هنیمز ي  رد 

وراد عوـن  نآ  زا  هچنآ  ره  تسا  درـس  نآ  جازم  رگا   . تفرگ رظن  رد  ار  نآ  جازم  دـیاب  ادـتبا  تسا  یفلتخم  ياـه  گـنر  ياراد  هـک  ینیعم 
تسا و نیرتدرس  دنز ،  یم  يدیفس  هب  شگنر  ،

درک .  سایق  سکع  رب  دیاب  تسا  مرگ  وراد  عون  جازم  رگا  اما  تسا ،  درس  رتمک  دراد  لیامت  یهایس  ای  یخرس  هب  هچنآره 
هداس :  ياهوراد  لامعا  ییاسانش 
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شنک هب  دنتسه و  ییزج  هک  ییاه  شنک  ییزج و  تارثا  یمومع ،  تارثا  : زا دنترابع  هک  دشاب  یم  هجو  هس  رب  اهوراد  یـشخبرثا  شنک و 
دنراد .  تهابش  یمومع  ياه 

لیبق .  نیا  زا  مخز و  ندروآ  دوجوب   ، مخز ياه  هناهد  ندروآ  مهب  عفد ،   ، بذج ، ندرک درس   ، نداد یمرگ  لیبق  زا  یمومع  تارثا 
دنتسه .  دیفم  اه  يرامیب  لیبق  نیا  ناقری و  ریساوب و  ناطرس و  هجلاعم  رد  هک  ییاهوراد  ینامرد  تارثا  دننام  ییزج  تارثا 

ندرک يراج  ندروآ ،  لاهسا   : تسا لیبق  نیا  زا  دنراد  یمومع  تارثا )   ) ياه شنک  هب  تهابش  دنیآ و  یم  باسح  هب  ییزج  هک  ییاهرثا 
تساهنآ .  هب  هیبش  هک  یتالاح  راردا و 

تاریثأت هیبش  دـیاب  زاب  تسین ،  یمدآ  نت  لک  هب  طوبرم  دراذـگ و  یم  رثا  يا  هژیو  هاگتـسد  ای  مادـنا و  رب  هکنیا  اـب  یعقاوم  نینچ  رد  وراد 
تساهنآ و دوخ  زا  ریثأـت  تسا و  ریذـپ  ریثأـت  اـهنآ  زا  ندـب  رـسارس  تساـه و  مادـنا  همه  هب  طوبرم  نآ  ناـیز  عفن و  اریز   . دوش یقلت  یلک 

تسین .  راک  رد  یضرع 
یمومع :  هبش  تارثا  یمومع و  تارثا 

دنوش .  یم  میسقت  هیوناث  هیلوا و  هجرد  ود  هب  یمومع  تارثا 
ندیناکشخ .  ندومن و  رت  نداد ،  یمرگ  ندرک ،  درس  زا  دنترابع  هک  دنتسه  یلصا  هناگراهچ  تارثا  هیلوا  یمومع  تارثا 

دنوش :  یم  میسقت  هورگ  ود  هب  دنتسه  يوناث  هک  ییاهرثا 
نتسب خی  ندیدنگ ،  نتخوس ،  لیبق  زا   . تسا اهنآ  یمک  يدایز و  رد  هسیاقم  دروآرب و  نکیل  هدربمان و  هناگراهچ  تارثا  نامه  لوا  هورگ 
سایق دروآرب و  هار  زا  اهنآ  يدرـس  یمرگ و  یلو  دننز ،  یم  رـس  ندینادرگ  درـس  نداد و  یمرگ  زا  زین  تالاح  نیا  هک  ندش  یهت  نایم  و 

تسا .  یشیب  یمک و 
هیرغت حیتفت ،  قازلا ،  ردخ ،  متخ ،   : دننام دنیآ  یم  دیدپ  اه  شنک  نیا  زا  نکیلو   ، دـنراد تریاغم  اه  شنک  نیا  اب  هک  یتارثا  مود ،  هورگ 

لیبق .  نیا  زا  و 
دنتسه .  اهنآ  ریظن  مادنا و  قرع  شیادیپ  راردا و  لاهسا ،  لیبق  زا  یمومع  هبش  تارثا 

اهوراد :  تافص 
 ، يرت يدرـس ،  یمرگ ،   ) هدـش هتخانـش  هناگراهچ  تایفیک  نامه  تافـص  نیا  زا  یخرب  هک  دنتـسه  یتافـص  ياراد  دوخ  هب  دوخ  اـهوراد 

 . تسا یکشخ ) 
جزل تظلغ ،  تفاطل ،  زا  اهنآ  نیب  رد  ناوت  یم  هک  دنریاغم  ياه  تفص  زین  يا  هدع  تسا و  گنرو  وب  زا  ترابع  زین  تافص  نیا  زا  یخرب 

درب . مان  ینیگنس  یکبس و  هدنهد ،  یکشخ  ندوب ، برچ   ، ندوب یباعل   ، نالیس ، دومج  ، یگدننکش  (، یگدنبسچ ) ندوب
یم میـسقت  زیر  رایـسب  يازجا  هب   ، تفریذپ ریثأت  ام  مسج  یعیبط  يورین  هلیـسو ي  هب  هاگره  هک  تسا  ییوراد  زا  ترابع  فیطل  يوراد  1 ـ 

رد ییوراد  نینچ   . نیچراد نارفعز و  دننام   . ددرگ یم  شخپ  ندب  رد  دوش و 
كانزوس رایسب  يوراد  رثا  اب  دوشن  سح  نآ  زا  یگدنزگ  چیه  رگا  یتح  نآ  هلیسوب ي  ندیناکشخ  یتح   ، تسا دیفم  رایـسب  تالاح  همه 

تسا .  ربارب  يوق  و 
چگ .  ودک و  دننام  دهدب ،  ماجنا  ار  فیطل  يوراد  راک  دناوت  یمن  هک  تسا  وراد  عون  نآ  ظیلغ  يوراد  زا  روظنم  2 ـ 

ار نآ  يورین  ای  شنک  دراذـگب و  ریثأـت  وراد  نآ  رب  مسج  يزیرغ  ياـمرگ  هاـگره  هک  تسا  ییوراد   ( هدنبـسچ  ) جزل يوراد  زا  روظنم  3 ـ 
ود هب  فرط  ود  زا  رگا  ییوراد  نینچ  دلـسگ .  یمن  مه  زا  دوش  هداد  شک  ردـق  ره  دراد و  یگدامآ  ندـمآ  شک  عونره  يارب  دریگ  راکب 
وا اب  مسج  ود  ره  دزادنا و  یمن  قیوعت  هب  ار  اهنآ  تکرح   ، دبـسچب دنتـسه  مه  زا  ندش  رود  لاح  رد  دنا و  هدـمآ  رد  تکرح  هب  هک  مسج 

لسع  دننام  داد  دهاوخن  خر  نایم  رد  یگتسسگ  دننک و  یم  تکرح 
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ياولا دننام  دوش  یم  زیر  زیر  دیآ  یم  دراو  وا  رب  هک  يراشف  نیرتمک  هب  کشخ و  دـماج و  تسا  ییوراد  هدننکـش  يوراد  زا  دوصقم  4 ـ 
ربص )   ) بوخ

رـضاح لاح  رد  نکیل  داد ،  رییغت  ار  نآ  عضو  دروآ و  رد  تکرح  هب  ار  نآ  يازجا  ناوت  یم  هک  تسا  ییوراد  دماج  يوراد  زا  روظنم  5 ـ 
هب دماج  یلو  دیآ  رد  ناور  لکش  هب  دناوت  یم  ییوراد  نینچ   . عمش دننام  تسا ،  هدنام  یقاب  دوخ  عضو  رب  درس  رایسب  لماع  هطـساو ي  هب 

دیآ .  یم  رظن 
دـهد و یم  تسد  زا  ار  دوـخ  عـضو  لکـش و  میهد  رارق  تخـس  يزیچ  رد  ار  نآ  رگا  هک  تسا  ییوراد   ( لـئاس  ) عیاـم يوراد  زا  دارم  6 ـ 

دنتسه .  لئاس  ياهوراد  عون  زا  عیام  ياهوراد   . دنوش یم  ارگ  نییاپ  دنشاب  هتشاد  هار  هک  فرط  ره  زا  نآ  ییالاب  ياه  تمسق 
تبوـطر اـب  دوـش و  یم  ادــج  نآ  زا  ییازجا  مـیهد  رارق  یعیاـم  رد  اـی  مـیرب  ورف  بآ  رد  ار  نآ  رگا  هـک  میماـن  یم  یباـعل  ار  ییوراد  7 ـ 

یمتخ .  هزرفسا و   : دننام دیآ  یم  راب  هب  یگدنبسچ  یعون  شزیمآ  نیا  رثا  رب  دزیمآ و  یم  شراوجمه 
یم هدیشوپ  اهنآ  یگدنهد  باعل  تیصاخ  دنوش  هتشرب  اه  هناد  نیا  رگا  دننک ،  یم  داجیا  لاهسا  نداد  زیل  هلیسو ي  هب  راد  باعل  ياه  هناد 

هناد .)   ) بوبح دننام  تسا  دوجوم  نغور  يرادقم  شرهوگ  رد  هک  تسا  ییوراد  ینغور  هدام  8 ـ  دروآ . یم  دنبار  مکش  دوش و 
تسا .  هدیماجنا  یکشخ  هب  ناوارف و  نآ  رد  یکاخ  جازم  رثا  هک  تسا  وراد  عون  نآ  ندش  کشخزا  روظنم  9 ـ 

یم نآ  یناهنپ  زیر و  رایـسب  ياـه  خاروس  زا  تبوطر  درب و  یم  ورف  دوخ  رد  ار  اـهنآ  دنـسرب  يو  هب  يراـج  ياـه  تبوطر  اـی  بآ  هاـگره 
هدنز .  کهآ  دننام  دوش  یمن  هدید  یلو  درذگ 

. تسا راکشآ  سکرهرب  درادن و  فیرعت  هب  يزاین  هک  ندوب  نیگنس  کبس و  10 و 11 ـ 
زا :  دنترابع  هک  دنتسه  ات  هدراهچ  شنک  رظن  زا  اهوراد 

هدنـشک هدنناسر ،)   ) هدنزپ روآ ،  یتسـس   ، هدننکزاب هدنهد ،  يربز  هدننابنج ،  هدـنزادگ ،  هدـننک ،  فیطل   ، هدـننک مرگ  لماش   : لوا هورگ 
 ، هدـنزوس  ، هدـنروخ  ، روآ هحرق  ککحم ،)   ) هدـنراخ  (، رمحم  ) هدـننک خرـس  نکـشداب  عطقم ،)   ) هدـننک هکت  هکت  اـی  هدـنرب  بذاـج ،)  )

نک .  تسوپ  و   ( يواک  ) راذگ غاد  هدننک ،  نفعتم  هدننک ،  درخ  عذال ،)   ) هدنهد شزوس 
تسا .  لماش  ار  ردخم  هدنهد و  هلصاف  هدننک ،  ظیلغ  هدنرادزاب ،  شخب ،  ناوت   ، هدننک درس   : مود هورگ 

سلمم .)   ) هدننک راومه  هدنهد و  شزغل  مخز ،  هدنناسر   ، هدنیوش  ، هدننک بوطرم   : موس هورگ 
متاخ .)   ) راذگرهم تشوگ و  هدننایور  روآ ،  لمد  هدنشوپ ،  هدنروآدنب ،  هدنریگ ،  هدنرشف ،  هدنناکشخ ،   : مراهچ هورگ 

 ، رهزداپ رهز ،  هدنشک ،  ياهوراد   : زا دنترابع  اهوراد  مسق  نیا  تساهنآ .  تارثا  بسح  رب  اهنآ  فعض  هک  دنتسه  اهوراد  زا  رگید  یخرب 
روآ .  قرع  هدنهد ،  راردا  ياهوراد  لهسم ، 

هنوپ افوز ،   : لثم  . دیامن یم  تسه  هچنآ  زا  رت  قیقر  ار  طلخ  لدتعم  یترارح  هلیسوب  هک  تسا  ییوراد   (: فطلم  ) شخب تفاطل  يوراد  1 ـ 
هنوباب .  و   ( اشاح  ) یهوک

یم ادـج  ار  نآ  ءازجا  دـنک و  یم  رب  دوخ  ياج  زا  ار  نآ  دـیامن و  یم  ریخبت  ار  طلخ  هک  تسا  ییوراد   (: للحم  ) هدـنرب لیلحت  يوراد  2 ـ 
یبآ .  گس  هیاخ   : لثم دزاس  یم  دوبان  یلک  هب  ار  طلخ  شیوخ  مرگ  يورین  اب  رثا  موادت  رثا  رد  دزادنا و  یم  نوریب  دزاس و 

یم رد  تکرح  هب  مادنا  حطس  زیر  خاروس  هناهد  زا  ار  هدمآ  دنب  هدنبسچ  ياه  تبوطر  هک  دنیوگ  ار  ییوراد   (: یلاج  ) هدنیادز يوراد  3 ـ 
لسعلا . )  ءام   ) بآ لسع   : لثم دنک  یم  رود  دروآ و 

دشابن .  نآ  رد  نداد  لاهسا  توق  هک  دنچره   ، تسا جازم  نیلم  دراد  هک  یتیصاخ  هطساوب ي  هدننابنج  يورادره 
تسا .  هدنیادز  ًامتح  يا  هزم  خلت  ره 

دنک یم  رت  تسپ  ار  یضعب  رتدنلب و  ار  یخرب   . دیامن یم  راومهان  ار  مادنا  حطـس  هک  دنیوگ  ار  ییوراد   (: نشخم  ) شخب يربز  يوراد  4 ـ 
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ضباق .  رایسب  تسا و  مکارتم  شرهوگ  ای  فلا ـ  دهد :) یم  ماجنا  ار  راک  نیا  لکش  هس  هب  ) تسین جراخ  تلاح  هس  زا  ییوراد  نینچ  .
درب .  یم  نیب  زا  ار  يراومه  دراد و  یگدنرب  هک  هزم  دنت  رایسب  یلو  تسا  فیطل  شرهوگ  ای  ب ـ 

یـضرع روط  هب  هدروآ و  يور  نآ  رب  هدنبـسچ  یتبوطر  هدوب ،  ربز  لصا  رد  نآ  حطـس  دوش  یم  ربز  وراد  رثا  رب  هک  یمادـنا  هکنیا  اـی  ج ـ 
شیوخ یلـصا  تلاح  هب  مادنا  درب و  یم  نیب  زا  تسا  یـضرع  هناگیب  هک  ار  هدنبـسچ  تبوطر  نآ  هدننک  ربز  يوراد  تسا ،  هتـشگ  راومه 

تسا .  هدوب  ءازجا  يراومهان  يربز و  یلصا  تلاح  هک  ددرگ  یم  زاب 
رد نآ  ریثأت  دـهد و  یم  يربز  فورـضغ  ناوختـسا و  هب  رتشیب  وراد  نیا  میرب .  یم  مان  ار   ( کلملا لیلکا   ) كرپسا شخب  يربز  يوراد  زا 

تسا .  مک  تسوپ  یگدننک  ربز 
زاب اهارجم  هک  دنک  یم  يراک  دیامن و  یم  عفد  نوریب  هب  ار  اهذفنم  فیوجت  لخاد  هدام  هک  تسا  ییوراد   (: حتفم  ) هدـننک زاب  يوراد  5 ـ 

دنیاین .  دنب  دنشاب و 
یم ماجنا  ار  راک  نیا  هک  ییوراد   . تسا سفرک  هدننک  زاب  ياهوراد  زا  یکی   . تسا  ( یلاج  ) هدـنیادز يوراد  زا  رت  يوق  هدـننک  زاب  يوراد 

عطقم .)   ) تسا هدنرب  فیطل و  ای   (. لاسغ  ) تسا هدنهد  وشتسش  فیطل و  ای   . تسا للحم  فیطل و  ای   : دراد ار  تلاح  هس  زا  یکی  دهد 
لدتعم ای  دشاب و  هتـشاد  یمرگ  هب  شیارگ  هک  یطرـش  هب  دشاب  یم  لایـس  فیطل و  هچنآ  ره  تسا و  خلت  هچ  ره  تسا ،  هزم  دـنت  دـنچره 

تسا .  هدننکزاب  زین  تسا  هزم  شرت  فیطل و  هچره  دنتسه و  هدننکزاب  همه  دشاب ، 
هک ار  ییاـه  مادـنا  ماوق  دراد  هک  یتـبوطر  ترارح و  هلیـسوب ي  هک  دـنمان  هدـننک  تسـس  ار  ییوراد   (: یخرم  ) هدـننک تسـس  يوراد  6 ـ 
عفد لباق  داوم  دـننک و  ادـیپ  رتشیب  تعـسو  اه  خاروس  ندـش  مرن  نیا  هجیتن  رد  دـیامنب و  رت  مرن  دنتـسه  مکارتم  ریز و  ياه  خاروس  ياراد 

میرب .  یم  مان  ار  ناتک  مخت  تبش و  دامض  هدننک  تسس  ياهوراد  زا   . دنوش عفد  رت  ناسآ 
هتخپ ات  دنک  یم  سبح  ار  طلخ  هک  ضبق  هوق  اب  هارمه  دراد  لدـتعم  یمرگ  هک  دـنمان  هدـنناسر  ار  ییوراد   (: جـضنم  ) هدـنناسر يوراد  7 ـ 

لیلحت  تدش  هب  ار  طلخ  هک  تسین  دایز  يدح  هب  شا  یمرگ  دوش . 
ددرگ .  یم  لیدبت  نتخوس  هب  ندش  هتخپ  ددرگ  مرگ  دح  نآ  هب  رگا   : دوش ادج  کشخ  زا  شرت  هجیتن  رد  درب و 

دیامن .  یم  کمک  اذغ  مضه  رد  هک  تسا  ییوراد   : مضاه يوراد  8 ـ 
ییاوه قیقر و  تسا  هدمآ  عمج  اه  مادنا  زا  ییاج  رد  هک  ار  يداب  ندیناکشخ  یمرگ و  هلیسوب ي  هک  تسا  ییوراد   : نکـشداب يوراد  9 ـ 

دنپسا .  مخت   : دننام دبای  هار  جراخ  هب  رییغت  نیا  رثا  رب  ات  دنادرگ 
زا ار  مادـنا  دزخ و  یم  هدنبـسچ  طلخ  مادـنا و  حطـس  نایم  هب  دوخ  تفاطل  رثا  رب  هک  دـنیوگ  ار  ییوراد   (: عطقم  ) هدـننک هراپ  يوراد  10 ـ 

هدنکرب شیوخ  ياج  زا  هاگنآ  دـیآ و  یم  رد  مجحلا  فلتخم  يازجا  هب  دوش و  یم  هکت  هکت  وراد  رثا  هطـساوب ي  طلخ   . دـناهر یم  طلخ 
نیبجنکس .  لدرخ و   : دننام  . ددرگ یم  جراخ  دوش و  یم 

ار نآ   ، یبآ گس  هیاخ   : دننام دشک  یم  دوخ  فرط  هب  ار  اه  تبوطر  ترارح  تفاطل و  رثا  رب  هک  ییوراد   (: بذاج  ) هدنـشک يوراد  11 ـ 
دنمان .  یم  بذاج 

بوخ رایـسب  یلخاد  لصافم  درد  ءاسنلا و  قرع  يارب  دننک  دامـض  شیالاپ  زا  سپ  ار  نآ  رگا   ، دـشاب دایز  نآ  شـشک  يورین  هک  ییوراد 
دروآ .  نوریب  نآ  هاگرارق  زا  ار  یناوختسا  زیر  ياه  ناکیپ  راخ و  ناوت  یم  ییوراد  نینچ  دامض  هلیسوب ي  نینچمه  تسا و 

تاـعطق هب  ار  هتـسویپ   ، قرفت هلیـسوبو ي  تسا  هدـننک  ذوفن  رایـسب  فـیطل و  هک  دـنیوگ  ار  ییوراد   (: غدـال  ) هدـنهد شزوـس  يوراد  -12
دروآ .  یم  رد  کچوکرایسب 

مه اب  همه  هک  تسا  نیا  لثم  درک و  سح  نارگید  زا  ادج  ار  یکی  ناوت  یمن  هک  دننام  یم  مه  هب  کیدزن  يدح  هب  هدش  ادج  تاعطق  نیا 
دنتسه .  هدنزوس  ياهوراد  هنومن  ییاهنت  هب  هکرس  هکرس و  اب  لدرخ  دامض   ، دنعمج ياج  کی  رد 
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دشخب .  یم  دایز  یمرگ  ار  نآ  دسر  یم  اه  مادنا  نیا  زا  یکی  هب  تقو  ره  هک  تسا  ییوراد  (: رمحم  ) هدننک خرس  يوراد  13 ـ 
 ، هنوپ ریجنا ،  ، لدرخ  . ددرگ یم  گنر  خرـس  مادنا  دروآ و  یم  يور  نآ  حطـس  هب  دوش و  یم  بذج  نآ  يوس  هب  نوخ  ندـش  مرگ  رثا  رب 

تسا .  کیدزن  یگدننک  غاد  شنک  هب  هدننک  خرس  ياهوراد  شنک   . دنتسه هورگ  نیا  زا   ( اناحدرق  ) ایورک
تاماسم يوس  هب  یمرگ  ششک و  هلیـسوب ي  ار  هدنهد  شراخ  كانزوس و  ياه  طلخ  هک  تسا  ییوراد   (: ککحم  ) هدنراخ يوراد  14 ـ 

یکرک ياـهراخ  زا  دـیآ  یم  دوجوب  هک  یـشراخ  دـیاش   . درواـیب دوجوب  هحرق  هک  تسین  لاـعف  هزادـنا  نیا  اـت  ییوراد  نینچ   . دـناشک یم 
هکیبک .  هایگ  لثم  دنتسین  سوسحم  هک  دنشاب  زیر  تخس و 

هیام هک  ار  دنـسپان  هدام  درب و  یم  لیلحت  ار  تسوپ  يازجا  نایم  رد  عقاو  ياـه  تبوطر  هک  تسا  ییوراد   (: حرقم ) روآ هحرق  يوراد  15 ـ 
وژاکآ .)   ) ردالب هایگ  لثم  دنمان  یم  حرقم  ارروآ  هحرق  يوراد  . دروآ یم  تسوپ  يوس  هب  دوش  یم   ( نیکرچ لمد   ) هحرق

دراذـگ یم  یقاب  ار  اهنآ  رتسکاخ  اهنت  درب و  یم  نیب  زا  ار  اه  طـلخ  فیطل  تمـسق  هک  دـنیوگ  ار  ییوراد  (: قرحم  ) هدـنزوس يوراد  16 ـ 
 . مربش : لثم

راجنز .  لثم  . دهاک یم  تشوگ  رهوگ  زا  هحرق  داجیا  ندرب و  لیلحت  لمع  اب  هک  تسا  ییوراد   (: لاکا  ) هدنروخ يوراد  17 ـ
لثم دروآ  یم  رد  زیر  هچراپ  نیدـنچ  هب  ار  نآ  تخـس  تفـس و  طلخ  اب  دروخرب  رد  هک  تسا  ییوراد   (: تتفم  ) هدـننک درخ  يوراد  18 ـ 

دنک .  یم  هل  درخ و  ار  هیلک  ای  هناثم  گنس  هک  دوهیلا  رجح  :
هلیسوب ي دیامن و  دساف  دیآ  یم  مادنا  يوس  هب  هک  ار  یحور  جازم  ای  مادنا  جازم  دناوتب  هک  تسا  ییوراد   (: هدننادنگ  ) نفعم يوراد  19 ـ 

دیاینراکب .  مادنا  زا  ییزج  هب  ندش  لیدبت  يارب  هک  دناشکب  یهابت  هب  نانچ  ار  مادنا  جازم  تبوطر  لیلحت 
هجیتـنرد دراذـگ ، یم  یقاـب  مادـنا  رد  تسا  نآ  رد  هناـگیب  یترارح  هک  هاـبت  یتـبوطر  هکلب  دروـخ  یم  هن  دـنازوس و  یم  هن  نفعم  يوراد 

دنتسه .  هورگ  نیا  زا  اهنآ  ریاظن  و   ( یهوک بادس  غمص   ) ایسفات خینرز و   . دهد یم  يور  تنوفع 
یم تفـس  نانچ  نآ  رثا  زا  تسوپ   . دنادرگ یم  کشخ  دـنازوس و  یم  ار  تسوپ  هک  دـنیوگ  ار  ییوراد   (: يواک  ) راذـگ غاد  يوراد  20 ـ 

غاد و ياج  نیا   . دیایب نوریب  دناوتن  ات  ددنب  یم  لایس  طلخ  رب  ار  هار  تسوپ  رهوگ  هاگنآ   . تسا شتآ  زا  یـشان  یگتخوس  ییوگ  هک  دوش 
دنمان .  یم  هشیر  کشخ  ار  تسوپ  رب  یگتخوس 

راطقلق .)   ) درز جاز  جاز و  لثم  دنرب  یم  راکب  نآ  هباشم  تالاح  و   ( نییارش يزیرنوخ   ) نییارش فیزن  ندمآ  دنب  يارب  ار  ییوراد  نینچ 
لثم  . دور یم  راکب  هریغ  فلک و  قهب و  هجلاعم  رد  دیادز و  یم  ار  تسوپ  دساف  يازجا  هک  تسا  ییوراد   (: رشاق  ) نک تسوپ  يوراد  21ـ

ساویر )  دنوار (  طسق و  :
تسا .  فورعم  هک  هدننک  درس  ياهوراد   (: دربم  ) هدننک درس  ياهوراد  22 ـ 

دئاز داوم  دنراذگ  یمن  دننک و  یم  يرادهگن  بیسآ  زا  ار  مادنا  جازم  لکش و  هک  دنتسه  ییاهوراد   (: يوقم  ) شخب ناوت  ياهوراد  23 ـ 
دنراذگب .  رثا  نآ  رب 

رت مرگ  هک  تسا  وراد  نآ  جازم  لادتعا  زا  یشخب  رثا  نیا  ای  قایرت و  موتخم و  لگ   : لثم  . دنراد ناشدوخ  رد  یتیصاخ  ای  ییاهوراد  نینچ 
دنیب .  یم  يدمحم  لگ  نغور  رد  ار  لادتعا  نیا  سونیلاج   . دنیامن یم  مرگ  ار  رتدرس  درس و  ار 

دـشخب و یم  يدرـس  ار  مادـنا  هک  تسا  درـس  ییوراد  زا  ترابع  تسا و  هدـننک  بذـج  دـض  هدـنرادزاب   (: عدار  ) هدـنرادزاب يوراد  24 ـ 
یم شهاک  شا  هدننک  بذج  ترارح  دنوش و  یم  گنت  مادنا  زیر  ياه  خاروس  دیآ و  یم  دوجوب  مادنا  رد  مکارت  يدرس  نیا  هجیتنرد ي 
لثم دریذـپ  یمن  ار  نآ  مادـنا  دـسر و  یمن  مادـنا  هب  دوش و  یم  دـقعنم  اـی  دـیآ  یم  دـنب  تسا  ناـیرج  رد  نآ  يوس  هب  هک  یعیاـم  دـبای و 

دوش .  یم  لامعتسا  اه  لمد  هجلاعم  رد  هک  يزیرجات 
دنادرگ یم  رت  ظیلغ  تسه  هچنآ  زا  ار  تبوطر  ماوق  هک  دنتسه  ییاهوراد  تسا و  هدننک  قیقر  لباقم   (: ظلغم  ) هدننک ظیلغ  ياهوراد  25 ـ 
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دریگ .  یم  تروص  ندش  طولخم  ای  یگدننک  دقعنم  ای  یگدننک  دمجنم  تیصاخ  هلیسوب ي  ای  نیا  و 
يامرگ دنراد  هک  یجازم  درس  هلیسوب ي  دنشاب ،   ( هدنزپ  ) هدنناسر مضاه و  دض  هک  دنتسه  ییاهوراد   (: زادنا هلصاف   ) جحفم يوراد  26 ـ 

دسر .  یم  یگتخپ  هب  هن  دوش و  یم  مضه  هن  اذغ   . دنزاس یم  یثنخ  اذغ  رد  ار  هناگیب  ترارح  يزیرغ و 
لماح حور  رهوگ  هک  دنک  یم  درـس  ار  مادنا  يدح  هب  تسا و  جازم  درـس  رایـسب  هک  تسا  ییوراد   (: ردخم  ) هدـننک ریدـخت  يوراد  27 ـ 

نویفا و لثم   ، دنام دهاوخن  ریذپ  ریثأت  یناسفن  ياوق  دوش و  یم  ظیلغ  شرهوگ   ، ددرگ یم  درـس  مادـنا  نآ  جازم  رد  تکرح  سح و   ، ورین
گنب . 

تسا .  فورعم   : هدننک بوطرم  ياهوراد  28 ـ 
راکب نآ  رد  يزیرغ  يامرگ  هاگره  تسا و  دوجوم  ظیلغ  هناگیب و  یتبوطر  شرهوگ  رد  هک  تسا  ییوراد   (: جـفنم  ) ازداب ياـهوراد  29 ـ 
مـشچ يارب  دروآ و  یم  دردرـس  تسا  ازداب  هچنآ  ره   . ایبول  : دننام  . دوش یم  لیدبت  زاگ  هب  دور و  یمن  نیب  زا  يدوز  هب  تبوطر  نآ  دتفیب 

ياج اه  هدور  هدـعم و  رد  دوش و  یم  داب  لوا  مضه  هلحرم  رد  ناشتبوطر  اذـغ  ای  وراد  زا  معا  ازداب  ياـهوراد  زا  یخرب  نکیل   . دراد ناـیز 
دریگ .  یم 

زا هکلب  تسا  دوـجوم  وا  رد  هک  تسین  يرثؤـم  يورین  زا  ندودز  نیا  اـما  دـیادز ،  یم  هـک  تـسا  ییوراد   (: لاـسغ  ) هدـنیوش يوراد  30 ـ 
لالز .  بآ  ریعشلا و  ءام   : لثم  . دنک یم  يرای  ار  نآ  تکرح  تسا و  ریذپریثأت  رگید  رثؤم  يورین  زا  هک  تسا  ییورین 

عناـم دـهد و  یم  ینوزف  ار  هحرق  تبوـطر  كرچ و  دزیمآ و  یم  هحرق  تبوـطر  اـب  هـک  بوـطرم  تـسا  ییوراد   : روآ كرچ  يوراد  31 ـ 
دوش .  یم  مخز  ندمآ  مهب  ندیکشخ و 

دناوت یم  هک  بوطرم  تسا  ییوراد  دـیایب ،  نوریب  دـناوت  یمن  تسا و  هدرک  ریگ  ییارجم  رد  یمـسج  یتقو   (: قلزم  ) هدـنزغل يوراد  32 ـ 
يارب دوـش و  یم  مرن  نآ  يازجا  شزیمآ  نیا  رثا  رب  دزیمآ و  یم  نآ  يازجا  اـب  وراد  نیا   . دـنکرب تسا  هدرک  ریگ  ارجم  رد  هـک  ار  یمـسج 

هک ولآ  دنیوگ  دتفا .  یم  تکرح  هب  هعفاد  يورین  هلیسوب ي  ای  دراد  هک  یعیبط  ینیگنـس  اب  دنک و  یم  ادیپ  یگدامآ  ارجم  رد  نتفای  نایرج 
تساه .  هدننازغل  زا  دروآ  یم  لاهسا 

ای دـناشوپ ،  یم  ار  يربز  درتـسگ و  یم  ربز  یمادـنا  حطـس  رب  هک  دـنیوگ  هدـننک  راومه  ار  ییوراد   (: سلمم  ) هدـننک راومه  يوراد  33 ـ 
دناشوپ .  یم  ار  يربز  دزاس و  یم  ناور  ربز  حطس  يوس  هب  یتبوطر 

دنیوگ .  یم  هدنناکشخ  درب  یم  نیب  زا  ار  اه  تبوطر  تسا و  هدنزادگ  فیطل و  هک  ار  ییوراد   : هدنناکشخ يوراد  34 ـ 
دـنوش و مکارتم  دوخ  ياج  رد  ات  دراد  یم  او  ییآ  مه  درگ  هب  ار  مادـنا  يازجا  تاکرح  هک  تسا  ییوراد   (: ضباق  ) هدـنریگ يوراد  35 ـ 

دنیآ .  دنب  اهارجم 
راشف تحت  نآ  قیقر  ياه  تبوطر  هک  دریگ  یم  دروآ و  یم  عمج  نانچ  ار  مادنا  يازجا  هک  تسا  ییوراد   (: رصاع  ) هدنرـشف يوراد  36 ـ 

دنوش .  یم  ریزگان  دنریگ و  یم  رارق 
اهذفنم  ) اهارجم رد  تسا  هدنشوپ  هک  اجنآ  زا  ای  دراد  هک  یمکارت  یکشخ و  زا  کشخ و  تسا  ییوراد   (: ددسم  ) هدنروآدنب يوراد  37 ـ 
تبوطر یمک  تسا و  کشخ  هک  دنیوگ  ار  ییوراد   (: يزغم  ) هدـنناشوپ يوراد  38 ـ  ددرگ .  یم  ندمآ  دـنب  بجوم  دوش و  یم  فقوتم  (

دتسیا .  یم  زاب  نالیس  هجیتن  رد  دروآ و  یم  دنب  دبسچ و  یم  هناهد  هب  تسه و  نآ  رد  جزل 
دوش .  یم  هدننک  فقوتم  هدروآ و  دنب  هدنناشوپ و  دوش  کیدزن  یمرگ  هب  دشاب و  هدننازغل  لایس و  جزل و  هچ  ره 

هب ات  دـیامن  کـشخ  ار  نآ  دـشخب و  تظلغ  ار  مخز  فرط  ود  ره  ناـیم  تبوطر  هک  تسا  ییوراد   (: لمدـم  ) هدـنروآ مه  هب  يوراد  39 ـ 
ناشوایـس و نوخ  لثم   . دروآ مه  هب  ار  مخز  فرط  ود  ره  بیترت  نیا  هب  دوش و  هدامآ  ندیبسچ  مه  هب  ندیـشوپ و  يارب  هک  دیآرد  یتلاح 

درز .  ربص 
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دـنک و یم  دـقعنم  ار  نوخ  دـیآ و  یم  دراو  مخز  رب  هک  دـنک  یم  لیدـعت  ار  ینوخ  جازم  وراد  عوـن  نیا   : تشوـگ هدـننایور  يوراد  40 ـ 
دزاس .  یم  تشوگ  هب  لیدبت  ار  نآ  ماجنارس 

کشخ ندمآ  دوجوب  بجوم  دناکـشخ و  یم  ار  مخز  حطـس  هک  تسا  ییوراد  شخب  نایاپ  ای  راذگرهم   (: متاخ  ) راذگ رهم  يوراد  41 ـ 
دراد .  یم  هگن  بیسآ  زا  یعیبط  تسوپ  شیور  ات  ار  مخز  هک  دوش  یم  هشیر 

دیآ .  یم  رامش  هب  راذگرهم  ياهوراد  زا  دشاب  هتشادن  شزوس  دنایورب و  لادتعا  هب  ار  تسوپ  دناکشخب و  لادتعا  هب  هک  ییوراد  ره 
نویفا .  مربش و   : دننام  . دزاس هابت  یطارفا  هب  ار  جازم  هک  تسا  ییوراد  زا  ترابع   (: لتاق  ) هدنشک يوراد  42 ـ 

تـسا دوجوم  نآ  دوخ  رد  هک  یتیـصاخ  اب  هکلب  تسا  هدنـشک  تیدـض  هطـساوب ي  اهنت  هن  هک  میماـن  یم   ( رهز  ) مس ار  ییوراد   : مس 43 ـ 
شیب .  دننام  دوش  یم  گرم  ببس 

هکنیا وگ  دـیامن  عفد  دوخ  زا  ار  مس  نایز  دـناوتب  اـت  دـنراد  یم  هگن  ار  حور  يورین  یتسردـنت و  هک  تسا  ییوراد  : رهزداـپ قاـیرت و  44 ـ 
دیاش دنتسه و  یتعنـصریغ  یعیبط و  هک  دوش  یم  قالطا  هداس  يرهزداپ  ياهوراد  هب  رهزداپ  هژاو  دنمان و  یم  قایرت  ار  یعونـصم  رهزداپ 

دشابن .  مسا  ود  نیا  نایم  توافت  رایسب  هک  تسه  مه  نیا  لامتحا  دنشاب و  هتشاد  تاعونصم  زا  شیب  ار  قایرت  مسا  یگتسیاش  تاتابن 
دنسانش .  یم  همه  ار  اهوراد  نیا  ( : ردم قرعم ،   ، لهسم  ) روآ راردا  روآ ،  قرع  روآ ،  لاهسا  ياهوراد  45 ـ 

وراد :  رب  یجراخ  لماوع  ریثأت 
اهنآ هیلوا  ياـه  یگژیو  دـبای و  یم  رییغت  زین  اـهوراد  مکح  دوـش  یم  ضراـع  اـهوراد  رب  تفـص  هلیـسو ي  هب  هـک  تـالاح  زا  یـضعب  رد 

امرس و  زا  نتسب  خی  نتسش ،  ندز ،  شتآ  ندیبوک ،  نتخپ ،  ًالثم  دوش ،  یم  نوگرگد 
صیاصخ رگید  ییوراد  اب  ییوراد  نتخیمآ  یهاگ  دزاس . نوگرگد  یلاـح  هب  یلاـحزا  ار  وراد  دـیاش  رگید  يوراد  اـب  ییوراد  ترواـجم 

وراد :  نتخپ  دهد ـ . یم  رییغت  ار  وراد  هیلوا 
اهنآ .  هیبش  دابنرز و  دنوارز ،  ربک ،  هشیر   : لثم دشخب  یمن  رثا  دوشن  هدناشوج  رایسب  ات  تسا و  ظیلغ  مکارتم و  نآ  مرج  هک  ییوراد 

دتفا یم  ریثأت  زا  دـشوجب  رایـسب  رگا  هچ  دوش  هدیـشوج  لادـتعا  تلاح  هب  دـیاب  تسا   ( قیقر ظیلغ و  نایم   ) لادـتعا تلاـح  رد  هک  ییوراد 
اهنآ .  دننام  سودوختسا و  ردم ،  ياهوراد  دننام 

زا ار  ییوراد  ریثأت  دـشوجب  لغ  کی  زا  رتشیب  رگا  تسا  یفاک  نآ  يارب  ندیـشوج  نیرتمک  تسا و  لادـتعا  تلاح  زا  رت  قیقر  هک  ییوراد 
ریغص .)  سس   ) نومیتفا دننام   . دهد یم  تسد 

وراد :  ندیبوک 
دیبوک و ینأت  یگتسهآ و  شمرن و  لامک  اب  دیاب  سپ   (، اینومقس  ) هدومحم هایگ  دننام  دنرادن  يرثا  ندش  هدیبوک  زا  دعب  اهوراد  زا  یخرب 

دنادرگ .  هابت  ار  اهنآ  يورین  هک  دوش  لصاح  ییامرگ  نانچ  ندیبوک  رثا  رب  ات  دروآ  دایز  راشف  نآ  رب  دیابن 
زا رتهب  دننک  لح  بآ  رد  ار  اهنآ  رگا   ، دنهد یم  تسد  زا  ار  دوخ  ریثأت  ندش  هدیبوک  رثا  رب  دـنراد و  ار  تلاح  نیا  ًابلاغ   ( اه غمـص   ) مگنا

دوش .  یم  رثا  یب  دوش  هدیبوک  دایز  رگا  ییوراد  ره  دنبوکب .  هک  تسا  نآ 
وراد :  ندنازوس 

ددرگ .  رتشیب  شریثأت  ات  دنازوس  دیاب  روظنم  نیا  هب  ار  یخرب  دوش و  هتساک  شریثأت  زا  ات  دنازوس  دیاب  ار  اهوراد  زا  یخرب 
دور و یم  لیلحت  دـنرادرب  رد  هک  یـشتآ  رهوگ  نتخوس  رثا  رب  دنتـسه  لدـتعم  ای  فیطل  رهوگ  ياراد  هک   ( داح  ) يدـنت ياهوراد  هیلک ي 

درز .  جاز  اه و  جاز  دننام  دور  یم  شهاک  هب  ور  مه  اهنآ  يدنت  یمرگ و  ور  نیا  زا  دهاک و  یم 
کهآ .   : دننام دنبای  یم  دنت  يورین  نتخوس  رثا  رب  مرگ  هن  دنتسه و  دنت  هن  مکارتم و  رهوگ  ياراد  هک  ییاهوراد 

تسا .  هدرک  بسک  ار  يدنت  تسا  هدش  هدیشک  شتآ  هب  هک  نآ  زا  دعب  تسا و  هتشادن   ( يدنت  ) یتدح هک  تسا  هدوب  یگنس  کهآ 
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تسا :  ریز  هناگ  جنپ  تالاح  زا  یکی  وراد  ندنازوس  زا  فده  یلک  روطب 
درز .  جاز  جاز و  دننام  میهاکب  وراد  تدح  زا  فلا ـ 

کهآ .  تلاح  دننام  دبای  تدح  وراد  ب ـ 
دننازوس .  یم  هک  نزوگ  خاش  گنچرخ و   : دننام دوش  فیطل  میهاوخ  یم  تسا و  مکارتم  شرهوگ  هک  ییوراد  ج ـ 

اب ار  نآ  رگا  نکیل   ، دننازوس یم  بلق  تیوقت  يارب  ار  مشیربا  مشیربا .   : دـننام دـنک  ادـیپ  یگدامآ   ( ندـش درخ   ) ندـش هدـیبوک  يارب  د ـ 
تسا و راوشد  دوش  زیرزیر  تسا  مزال  هک  يا  هزادنا  هب  ندـیرب  یچیق  اب  اما   . تسا رتشیب  نآ  هتخوس  زا  شریثأت  رتهب و  دـننک  زیرزیر  یچیق 

دنشک .  یم  شتآ  هب  ار  نآ  ریزگان 
دننازوس .  یم  هناثم  گنس  هجلاعم  يارب  ار  نآ  هک  مدژک   : دننام دنامن  يرثا  شرهوگ  یهابت  زا  هکنیا  يارب  ه ـ

وراد :  نتسش 
ار شرهوگ  درک و  كاپ  نآ  زا  ار  يدنت  نآ  نتـسش  هلیـسوب ي  ناوت  یم  دشاب  هتخیمآ  نآ  اب  فیطل  دنت  رهوگ  زا  يرادقم  هک  ییوراد  ره 

دیآ :  یم  راکب  تلاح  هس  رد  نتسش  هلیسوب ي  وراد  لیدعت   . دومن لیدعت 
جازم هک  وراد  شخب  نآ   . دـبای یم  لادـتعا  دروآ و  یم  يدرـس  هب  ور  نتـسش  هلیـسوب ي  تـسا ،  مرگ  مزـال  دـح  زا  شیب  وراد  یتـقو  1 ـ 
دناـهر یم  یباـستکا  یمرگ  زا  ار  نآ  نتـسش  لـمع   . دراد یم  تفاـیرد  شتآ  زا  ار  یمرگ  دوش  یم  هدیـشک  شتآ  هب  یتـقو  دراد  یکاـخ 

ددرگ .  یم  لدتعم  دور و  یم  نیب  زا  نآ  نتخوس  رثا  هک  دراد  ار  لاح  نیمه  هتسش  کهآ  .
وراد :  ندرک  دمجنم 

دبای .  یم  شیازفا  نآ  يدرس  دهد و  یم  تسد  زا  ار  فیطل  يورین  دامجنا  تلاح  رد  تسا  درس  رهوگ  ياراد  هک  ییورادره 
رگید :  يوراد  اب  وراد  ترواجم  = 

دنهد .  یم  رییغت  ار  دوخ  هژیو  شنک  ترواجم  ینیشنمه و  رثا  رب  یهاگ  اهوراد 
دیارگ .  یم  يدرس  هب  درس  ینیشنمه  زا  مرگ  يوراد  دنک و  یم  بسک  یمرگ   ، مرگ هیاسمه  زا  درس  يوراد 

یم يور  یجازم  یمرگ  هب  دـنهد  رارق  کـشم  رتسدـیبدنج و  مربش ،  تیتلح ،)   ) هرثکنا راـنک  رد  هک  ار  جازم  درـس  ياـهوراد  زا  يرایـسب 
دنشخب .  یم  یمرگ  دنروآ و 

 . دنوش یم  ناسر  يدرس  دنیارگ و  یم  يدرس  هب  دنراذگب  دنتسه  درس  هک  لدنص  روفاک و  ترواجم  رد  رگا  ار  مرگ  ياهوراد  زا  يرایسب 
دنریذپب .  ریثأت  رگیدکی  زا  دنوش و  هداهن  مه  رانک  رد  فلتخم  ياهوراد  دیابن  دشخب و  یم  رثا  ینیشنمه  هک  دوش  هتسناد  دیاب  سپ 

اهوراد :  شزیمآ 
دوش :  داجیا  ریز  تالاح  زا  یکی  تسا  نکمم  مه  اب  اهوراد  شزیمآ  رد 

ددرگ .  رتشیب  نتخیمآ  اب  ییوراد  تارثا  1 ـ 
دنهدب .  تسد  زا  ار  دوخ  رثا  شزیمآ  رثا  رب  اهوراد  2 ـ 

دوش .  عقاو  دیفم  دورب و  نیب  زا  وراد  تارطخ  ندش ،  هتخیمآ  نیا  رثارب  3 ـ 
لاثم : 

هب سپـس  دـننک .  هرـسکی  ار  راک  دـنناوت  یمن  ریغ  زا  کـمک  نودـب  نکیل  دنتـسه و  یلاهـسا  يورین  ياراد  اـهوراد  زا  یخرب   : لوا تلاـح 
لاثم :   . دنبایب ار  مزال  توق  ات  دنتسه  دنمزاین  یکمک 

لمع رد  دنـشاب  دـبرت  هارمه  فیطل  ياهوراد  لفلف و  رگا   . دـیآ راکب  دـیدش  لاهـسا  يارب  هک  هزادـنا  نآ  هب  یلو  تسا  لهـسم  دـُبرت  هایگ 
دریگ .  یم  تروص  رت  عیرس  لاهسا  دننک و  یم  کمک  نآ  هب  ندرب  لیلحت 
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نیا رگا  تسا و  داضتم  هیبش  ای  داضتم  يورین  ود  هلیـسوب ي  اهنآ  رثا  نکیل  دنـشخب ،  یم  رثا  کـی  ود  ره  هک  وراد  زا  عون  ود   : مود تلاـح 
اب دریگن و  یـشیپ  يرگید  زا  مادک  چیه  رگا  دهد و  یم  ناشن  ار  دوخ  رثا  دـسرب  رتدوز  ود  نآ  زا  یکی  هچنانچ  دنـشاب  مه  اب  وراد  عون  ود 

لاثم :   . دنهد یمن  ماجنا  يراک  چیه  دنوش و  یم  رگیدکی  راک  عنام  دنسرب  دصقم  هب  مه 
دنراد .  ار  تلاح  نیا  هشفنب  هلیله و 

يرثا دنیآ  دراو  هدام  رب  نآ  کی  رد  مه  اب  ود  ره  رگا  دراد ،  یلهـسم  رثا  ندرک  مکارتم  ندرـشف و  هار  زا  هلیله  تسا و  شخب  یمرن  هشفنب 
شمرن دیایب و  لوا  هشفنب  هچنانچ  دنام و  یم  راک  یب  اهنآ  زا  یکی  دسرب  رـس  هشفنب  نآ  زا  دعب  دـیایب و  ًالبق  هلیله  رگا  دیـشخب و  دـنهاوخن 

ددرگ .  یم  رت  يوق  رثا  دروآ  راشف  دسرب و  رس  هلیله  دعب  دهد و 
میروآ :  یم  لاثم  تلاح  نیا  يارب  ار  لقم  اریتک و  ربص و   : موس تلاح 

لقم  . تسا هدنبـسچ )   ) هدنناشوپ اریتک   . دـیامن یم  زاب  ار  اه  گر  هناهد  تسا و  هدنـشارخ  یلو  دـیالاپ  یم  ار  هدـعم  تسا و  لهـسم  ربص 
تسا .  ضباق 

میزیمآ .  یم  لقم  اریتک و  اب  ار  نآ  مینک  یم  لامعتسا  عفد  راک  ندرک  ناور  هب  ار  ربص  هاگره 
یم تیوقت  ار  اه  گر  هناهد  لقم  و   ( دناشوپ یم   ) دـیامن یم  رپ  دیـشارت ،  ربص  هک  ار  هچنآ  اریتک   . دـهد یم  لاهـسا  ربص  تروص  نیا  رد 

دسر .  یم  ماجنا  هب  تمالس  هب  راک  دنک و 
اهنآ :  يرادهگن  اهوراد و  ندیچ 

دنیآ .  یم  تسدب  ناروناج  زا  زین  يا  هتسد  دنتسه .  یهایگ  یخرب  یندعم و  اهوراد  زا  یهورگ 
یندعم :  ياهوراد 

ریز :  رارق  هب  دنتسه  رظن  دروم  ییاه  طرش  یندعم  ياهوراد  شنیزگ  رد 
اهنآ هباشم  ینامرک و  جاز   ( یسربق  ) زبس جاز  دننام  دنشاب  روهشم  یبوخ  هب  شیاه  هدروارف  هک  دنشاب  هدش  جارختسا  یندعم  زا  اهوراد  1 ـ 

. 
دشاب .  يا  هناگیب  هزیمآ  ره  زا  رود  شیالآ و  یب  فاص و  دیاب  یندعم  يوراد  2 ـ 

دشاب .  تسرد  یتساک و  نودب  نآ  هژیو  هزم  گنر و  دشاب و  رایع  مامت  رهوگ   ، وراد ناونع  هب  هدیچرب  داوم  دیاب  3 ـ 
یهایگ :  ياهوراد 

ریز :  رارق  هب  دنتسه  عون  دنچ  هب  یهایگ  ياهوراد 
دریگ یم  رارق  هدافتسا  دروم  هایگ  مامت  زین  یهاگ  هایگ و  هویم  هایگ ،  هفوکش  لگ و  هایگ ،  هخاش  هقاس و  هشیر و   ، هایگ مخت   ، هایگ  ، گرب

. 
زا لبق  دیاب  دشاب و  هدیسر  ومن  ییاهن  هلحرم ي  هب  زین  گرب  ات  دشاب  هدیسر  دوخ  ییاهن  مجح  هب  دیاب  هایگ   : اه گرب  يرادهگن  ندیچ و   ـ

دیچ .  ار  نآ  دتفیب  نیمز  هب  دوش و  هدرمژپ  ای  دنکشب و  ای  دهدب  گنر  رییغت  گرب  هک  نآ 
هدنامن نآ  رد  یگدیسران  تبوطر و  زا  يرثا  دشاب و  هدش  تفس  ًالماک  هک  دیچ  یماگنه  دیاب  ار  هایگ  مخت   : ناهایگ ییوراد  مخت  ندیچ   ـ

دشاب . 
تسا .  يزیر  گرب  فرش  رد  هایگ  هک  دننیچب  دیاب  ییوراد  روظنم  هب  یماگنه  ار  هایگ  هشیر   : ناهایگ هشیر  ندیچ   ـ

هب یگدرمژپ  زونه  تسا و  هدیـسر  هتفای و  ومن  ًالماک  هایگ  هک  تسا  یتقو  ییوراد  هایگ  هقاس  هخاش و  ندیچ  نامز   : هقاس هخاش و  ندـیچ   ـ
تسا .  هتفاین  هار  نآ 

دیچ .  نداتفا  ندرمژپ و  زا  لبق  لماک و  ندش  زاب  زا  دعب  دیاب  ار  هفوکش   : اه هفوکش  ندیچ   ـ
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نداتفا نتخیر و  هدامآ  هک  دشاب  یماگنه  زا  لبق  نآ  ندیچ  دیچ و  هایگ  ای  تخرد  زا  هدیسر  مامت  دیاب  ار  هایگ  هویم   : ناهایگ هویم  ندیچ   ـ
تسا . 

 . دشاب هدرمژپ  رتمک  نآ  هخاش  هدیجنرت و  رتمک  نآ  هقاس ي  دشاب ،  هدیـسر  نآ  مخت  دشاب ،  باداش  زونه  دیاب  هایگ   : لماک هایگ  ندـیچ   ـ
هویم  دشاب .  رت  نیگنس  هیامرپ و  شا  هویم  رت و  قاچ  رتزغمرپ و  نآ  مخت 

تسا .  رتدیفم  شرتکچوک  زا  دشاب  هیامرپ  گرزب و  رگا  اما  درادن ،  یشزرا  نادنچ  هدرمژپ  هیام و  یب  میجح و 
ینابایب ناهایگ   . دـننیچب ناراب  زا  دـعب  یناراب و  بوطرم و  ياوه  رد  هک  تسا  نآ  زا  رتهب  یباـتفآ  فاـص و  ياوه  رد  يوراد  هاـیگ  ندـیچ 
ناـهایگ دروم  نیا  رد   . دنـشاب یم  اـهنآ  زا  رتهب  نکیل  دنتـسه  رت  مجح  مک   ( یتـعارز  ) هدـش هتـشاک  ناـهایگ  زا  ًاـبلاغ  دـنچ  ره   ( یـشحو )

زا دعب  ای  لبق  هک  تسا  نآ  زا  رتهب  دوش  هدـیچ  دوخ  عقوم  تقو و  رد  هک  یهایگره   . دنتـسه يا  هگلج  ناهایگ  زا  رت  شزرا  اب  یناتـسهوک 
دنا .  هدیچ  تقو 

يوق نآ  يوب  رتراکشآ و  يا  هزم  رتریـس و  هایگ  گنر  ردقره  دوش .  تاعارم  دیاب  دراد و  تقباطم  تالاح  رثکا  رد  دش  رکذ  هک  یطیارش 
تسا .  نآ  یبوخ  هناشن  دشاب  رت 

دیفس .  هایس و  قبرخ  عون  ود  لیبق  زا  هایگ  دنچ  ءانثتسا  هب  دوش  یم  هتساک  لاس  هس  زا  دعب  هدش  کشخ  هایگ  ریثأت  زا 
کـشخ ردقنآ  هک  نآ  زا  لبق  ندش و  دقعنم  زا  دعب  دیاب  ییوراد  هدافتـسا  روظنم  هب  ار  ناهایگ   ( غمـص  ) مگنا هریـش و   : اه هریـش  مگنا و   ـ

دشخب .  یمن  ریثأت  لاس  هس  زا  رتشیب  نویبرفا  هژیو  هب  اه  مگنا  رثکا   . دیچ دوش  درخ  یناسآ  هب  هک  دوش 
رگا اما   ، تسا رتهب  دشاب  سرتسد  رد  دنمورین  هزات و  مگنا  رگا   . دنامب شخب  رثا  رادیاپ و  يرتشیب  تدم  هک  تسا  نآ  اه  مگنا  عون  نیرتهب 

رتشیب ار  نآ  رادـقم  درب و  راکب  نآ  ياج  هب  تسا  هدـش  ناوتان  يدـح  ات  یـشخب  رثا  رد  هک  ار  نآ  هنهک  ناوت  یم  دوشن  ادـیپ  یمگنا  نینچ 
درک . 

یناویح :  ياهوراد 
ریز :  رارق  هب  دراد  ییاه  طرش  تاناویح  زا  ینامرد  رصانع  هیهت 

دشاب .  لماک  شیاضعا  مامت  ملاس و  حیحص و  دریگ و  رارق  هدافتسا  دروم  راهب  لصف  رد   ، دشاب ناوج  دیاب  ناویح 
 . دریگ رارق  هدافتسا  دروم  دیابن  تسا  هدرم  يرامیب  رثا  رب  هک  یناویح  درک و  ادج  نآ  زا  ناویح  ندیرب  رس  زا  دعب  ار  ییوراد  هدام  دیاب 

ینامرد هایگ  باتک  : عبنم

یتنس بط  رد  مهم  عبانم  زا  یخرب  اب  ییانشآ 

( اکیدمایرتام  ) شئاشحلا - 1
ز هدوب ،  هیکرت  نیمزرس  لیسیس  ياه  شخب  زا  هک  برازانآ  رهش  رد  يدالیم  تسخن  نرق  همین  نیتسخن  هنایم  رد  سودیروقسید  سوینادپ 
اب هارمه  ار  دوـخ  رمع  زا  لاـس  دودـح 40  هتـشاد و  يزاسوراد  یـسانش و  هایگ  یکـشزپ ،  شناد  يریگارف  هب  يدایز  هقـالع  يو  دـش . هدا 

ناونعب هفیظو  ماجنا  نمـض  اـج ،  همه  هدرک و  رفـس  رواـجم  ياـهروشک  ناـنوی و  نیمزرـس  فلتخم  قطاـنم  اهرهـش و  هب  یمور  نایرکـشل 
یبایزرا قیقد  جیاتن  هدش ،  دای  تدم  ندـش  يرپس  زا  سپ  هتخادرپ ، یم  فلتخم  ییوراد  داوم  ناهایگ و  شیامزآ  ییاسانـش و  هب  کشزپ ،

رگید نایوجـشناد و  يارب  یـشزومآ ، باتک  ناونعب  اهنآ  هئارا  روظنمب  يروآدرگ و  زا  سپ  دوخ ،  تادـهاشم  ریواصت  اب  هارمه  ار  شیاـه 
باـتک نیا  تسا .  هتـشاذگ  ياـج  هب  هتـشاگن و   « materia medical یکـشزپ داینب  ماـن «  هب  هلاـقم  تفه  اـی  جـنپ  رد  نادـنمقالع ، 

زا یکی  ناونعب  هراومه  یکـشزپ ،  بتاـکم  ناکـشزپ و  نیرت  هتـسجرب  يارب  درذـگ  یم  نآ  شراـگن  زا  هک  نرق  تسیب  یط  رد  هیاـمنارگ ،
. تسا هدمآ  یم  رامشب  يرشب  گنهرف  ثاریم  نیرتاهبنارگ 
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 ، اـه یناـک  ناروناـج ،  ییوراد  یکراوخ و  ناـهایگ  لـماش  دـنا ، هتفرگ  رارق  ثحب  دروم  باـتک  نیا  رد  هک  یعوضوم  رازه  کـی  دودـح 
دنمشزرا دراوم  اهنآ و  نامرد  يریگشیپ و  نوگانوگ و  ياه  یگدولآرهز  اهرهز و  ییاسانـش  یگنوگچ  اهنآ ،  زا  مادک  ره  ياه  هدروآرف 

زا یکی  نیا ،  هدیدرگ و  روظنم  اهنآ  دربراک  یگژیو و  ییابفلا ،  هویـش  زا  هدافتـسا  ياج  هب  ناهایگ ، يدنب  هقبط  يارب  دـشاب .  یم  يرگید 
، باتک نیا  دشاب . یم  هنوگ  نیمه  هب  یـسانشوراد  ياه  باتک  يدنب  لصف  يارب  نیون ، یملع  هویـش  اریز  دـیآ  یم  رامـشب  باتک  تازایتما 

يرتشیب یهاگآ  نآ  تایوتحم  هب  یناکم  ای  ینامز  عطقم  ره  رد  نارگـشهوژپ  نادنمـشناد و  هچ  ره  تفای و  هار  یملع  زکارم  هب  دوز  یلیخ 
دندش . یم  شا  هدنراگن  نآ و  هتفیش  رتشیب  دندرک ، یم  ادیپ 

رگید ياهنابز  ًانایحا  یبرع و  ینایرـس ، ییایلاتیا ،  یناـملآ ،  یلویناپـسا ،  هسنارف ،  هلمج  زا  فلتخم  ياـه  ناـبز  هب  سودیروقـسید  باـتک 
تسا . هدش  همجرت 

حرش و نیرت  لماک  تسا .  هتفرگ  رارق  قیقحت  هعلاطم و  دروم  فلتخم  نادنمـشناد  طسوت  سودیروقـسید  باتک  یمالـسا  ندمت  هرود  رد 
یمارگ و دنمـشناد  رـضاح  نامز  رد  هناتخبـشوخ  تسا و  هتفرگ  تروص  راطیبا  نبا  طسوت  هتـشذگ  نرق  رد  سودیروقـسید  باتک  ریـسفت 

نوتم همجرت  یسیونزاب و  حیحـصت ،  هنیمز  رد  شهوژپ  قیقحت و  لاس  تسیب  زا  شیب  اب  ییابطابط  دومحم  دیـس  رتکد  ياقآ  دنمجرا  داتـسا 
همجرت حرـش و  نیرت  عماج  نتم و  نیرت  قیقد  ناونع  هب  هحفـص )  رازه  جـنپ  دودـح   ) دـلج رد 10  رد  ار  دنمـشزرا  باتک  نیا  یتنـس  بط 

. دنا هدومن  هیهت  سودیروقسید ، باتک 
بطلا  یف  ریبکلا  يواحلا  - 2

ریبکلاعماجلا و «  بطلا »  هعانصل  رصاحلا  عماجلا  ارنآ «  هک  دشاب . یم  بطلا » یف  ریبکلا  يواحلا   » يزار يایرکز  دمحم  فورعم  باتک  مان 
هدزناپ شدوخ  لوق  هب  هک  تسا  يزار  يایرکز  نب  دـمحم  تافیلات  نیرتروهـشم  نیرتگرزب و  زا  يواحلا  باـتک  دـنمان .  زین  عماـجلا » و «  « 

 . تسا هدرک  نآ  نتشون  فرص  ار  دوخ  تقو  زور ،  بش و  لاس 
زا لبق  ناکـشزپ  تافیلات  براجت و  اه  هیرظن  زا  هدافتـسا  رب  هوالع  نآ  رد  هک  تسا  يزار  نارود  ات  بط  ملع  لماک  هرود  کی  باـتک  نیا 

بـسک ير  دادغب و  رد  تبابط  تدم  رد  هک  ار  دوخ  ینیلاب  یـصخش و  براجت  هیلک  سونیلاج  سودیروقـسید و  طارقب ،  صوصخب  دوخ 
هک تسا  یبط  فراعملا  هریاد  باتک  نیا  تسا .  هدرک  رظن  راهظا  اهنآ  هراب  رد  اه  يرامیب  حرش  اب  هارمه  هدروآرد و  شراگن  هب  دوب  هدرک 

باتک تسا  هدش  ثحب  یکـشزپ  قالخا  یـسانشوراد و  یـسانش و  يرامیب  تشادهب و  يوادـت و  لوصا  بط و  ياه  هخاش  هیلک  زا  نآ  رد 
همجرت هناـخباتک  دـننام  ملاـع  ربـتعم  ياـه  هناـخباتک  رد  نآ  ددـعتم  یطخ  خـسن  نونکا  دـشاب و  یم  دـلج  شـش  تسیب و  لـماش  يواـحلا 

( ایناپسا هینامیلس ( هناخباتک  و  لوبناتسا ) خینوم ( هناخباتک  ایناتیرب ،  هزوم  هناخباتک  لایروکسا و  هناخباتک  ناتسلگنا و  جیربمک  دروفسکآ و 
يوضر و سدق  ناتسآ  هناخباتک  ناتسودنه و  هناخباتک  و  لصوم ، هناخباتک  و  لوبناتسا )  ) اشاپ یلع  دیهش  هناخباتکو  اقآ  میلـس  هناخباتک  و 

. تسا دوجوم  نارهت  رد  کلم  هناخباتک  سردم و  هناخباتک 
نوناق - 3

یمالسا و تمکح  هفسلف و  ییانثتسا  تیصخش  ق )  تاقو 427 ه . ـ ق –  دلوت 370 ه .ـ انیس (  نب  هللادبع  نب  نیسح  یلعوبا  سیئرلا  خیش 
هتشاد یتنس  بط  ساسا  رب  یکشزپ  تامدخ  هئارا  شزومآ و  رد  ار  رثا  نیرتشیب  زورما  ات  يرجه  مراهچ  نرق  زا  هک  یناریا  رادمان  دنمشناد 

. تسا یفرعم  هنوگره  زا  زاین  یب  تسا 
یبیکرت و ياهوراد  بط ، یلک  نیناوق  هرابرد  یبلاطم  لماش  تفر –  یم  رامـش  هب  یکـشزپ  بتک  نیرتمهم  زا  اه  نرق  اـت  وا  نوناـق  باـتک 

دش همجرت  نیتال  ياهنابز  هب  همجرت  تضهن  زاغآ  اب  هارمه  يدالیم  مهدزاود  نرق  رد  باتک  نیا  دشاب . یم  فلتخم  ضارما  یبیکرت و  ریغ 
یناتساب یبط  شناد  لک  زا  ینودم  هعومجم  هک  نوناق –  تسا .  هدش  هدنادرگرب  زین  یناملآ  هسنارف و  یـسیلگنا ،  ياه  نابز  هب  زورما  ات  و 

جنپ رد  نوناق  باتک  پاچ  تفرگ  یم  رارق  هدافتسا  دروم  ییاپورا  ياههاگشناد  رد  یکشزپ  یسرد  نتم  ناونع  هب  تسا  یمالـسا  یتنـس  و 
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تسا : هدش  لیکشتریز  تمسق  جنپ  زا  انیس  یلعوب  نوناق  باتک  تشاد . همادا  بترم  نرق 19  لیاوا  نرق 18 و  ات  دلج 
 ، اهنآ تلع  اهیرامیب و  ندب ، فلتخم  ياهمادنا  فیاظو  یـسانش ،  دـبلاک  باصعا ، ندـب و  ءاضعا  عضو  دـننام :  یکـشزپ ،  یلک  لئاسم  - 

اهنامرد یلک  دعاوق  یتشادهب و  لئاسم 
. تسا هدش  میظنت  ءابفلا  فورح  قبط  اهنآ ،  تیصاخ  نایب  اب  هک  اهاود  ماسقا  - 

. دیآ یم  دوجو  هب  ندب  ءاضعا  زا  کی  ره  يارب  هک  ییاهیرامیب  اهیرامیب و  عاونا  - 
. ددرگ یم  ناسنا  ییابیز  ظفح  ببس  هک  ییاه  تبقارم  اهشوج و  اه ،  هدغ  بت ، لثم  ییاهیرامیب  - 

 . تسا هدیدرگ  حرطم  لصفم  روط  هب  يزاسوراد  لئاسم  مه  مجنپ  تسمق  رد  - 
ینابم دـننام :  تسا  هتفرگ  رارق  ثحب  دروم  یتنـس  بط  یلـصا  ینابم  یمامت  نآ  رد  هک  تسا  یکـشزپ  فراعملا  هریاد  کی  نوناق  باـتک 

لاس 1360 رد  نوناق  باتک  هریغ  يژولوکامراف و  يزاـسوراد ،  یـسانشوراد و  يژولویمـس ) ) یـسانش تمـالع  یناـبم  یموتاـنا )  ) حیرـشت
. دش همجرت  يزورما  یسراف  نابز  هب  یبرع  نابز  زا  راژه  يدنکفرش  موحرم  طسوت 

یهاشمزراوخ  هریخذ  - 4
. دش دلوتم  ناجرج  رد  ق  لاس 434 ه . ـ رد  يرمق  يرجه  مجنپ  نرق  ناریا  فورعم  کشزپ  یناجرج  نسح  نب  لیعامسا  نیدلا  نیز 

یهاشمزراوخ هریخذ  دوخ  دنمـشزرا  باتک  هک  دوب  یناریا  بیبط  نیلوا  دوب و  یمالـسا  هرود  رد  یناریا  بتکم  راذگ  هیاپ  یناجرج  میکح 
. دور یم  رامشب  یسراف  نابز  هب  یگرزب  یکشزپ  فراعملا  هریاد  باتک ،  نیا  درک .  فیلأت  یسراف  نابز  هب  ار 

امدق هکنانچ   ) ار بط  ملع  ثحابم  همه  دوخ  راثآ  رد  هک  دوب  يدنمشناد  نیتسخن  انیـس  یلعوبا  زا  سپ  دوب و  داتـسا  فلتخم  مولع  رد  يو 
. دومن نیودت  يروآ و  عمج  دوخ  بتک  رد  ار  یکشزپ  ثحابم  هیلک  داد و  رارق  هعلاطم  دروم  تاقیقحت  اب  دنا ) هدیشیدنا  یم 

يارب یفلتخم  ياـهوراد  هتفرگ و  رارق  یـسررب  دروم  نوگاـنوگ  ضارما  یکـشزپ و  نوگاـنوگ  ثحاـبم  یهاـشمزراوخ  هریخذ  باـتک  رد 
 ، هتـسجرب یملع  رثا  کی  قلخ  رب  هوالع  باتک  نیا  فیلأت  اب  یناجرج  تسا . هدـش  یفرعم  نوگاـنوگ  ياـهیرامیب  هجلاـعم  درد و  فیفخت 

ریرحت هتشر  هب  مهف  لباق  زجوم و  لاح  نیع  رد  عماج و  روطب  ار  یکشزپ  بلاطم  نیرت  مهم  دراذگ و  ناینب  ار  یـسیون  یـسراف  یلم  بتکم 
هریخذ باتک  دنتفای .  یعیسو  دربراک  یکشزپ  ملع  رد  اهدعب  یناجرج  میکح  تاحالطـصا  تالمج و  زا  يرایـسب  هک  يروط  هب  دروآرد ، 

هدافتسا دروم  دعب  ياه  هدس  رد  دور و  یم  رامشب  یمالسا  هیلوا  نورق  یکشزپ  مهم  بتک  زا  انیس  نبا  يزار و  بتک  زا  سپ  یهاشمزراوخ 
نوناق يزار و  يواح  سونیلاج ، ینامرد  شور  هدزناش  هیاپ  مه  ار  باتک  نیا  يدنقرمـس  یـضورع  یماـظن  تفرگ .  رارق  بط  نایوجـشناد 

هک تسا  هدومن  فیلأت  بط  ملع  رد  زین  رگید  باتک  دـنچ  یهاشمزراوخ  هریخذ  باتک  رب  هوالع  یناجرج  میکح  تسا .  هتـسناد  انیـس  نبا 
کـشزپ نیا  یئالع .  یفخ  هیئالعلا ،  ثحابملا  هیبطلا و  ضارغا  راگدای ، بطلا ، هدـبز  یکولملا ،  بطلا  زا :  دـنترابع  راـثآ  نیا  نیرت  مهم 

تشذگ . رد  ق  لاس 521 ه ـ رد  هتسجرب 
http://itme.behdasht.gov.ir عبنم :

تسوپ رب  یهایگ  ياهوراد  ضراوع  هب  یهاگن 

همدقم
ور هعسوت  لاح  رد  ياهروشک  ًاصوصخ  ناهج و  رد  فرـصم ، یناسآ  ندوب و  سرتسد  رد  ینازرا ، ظاحل  هب  یهایگ  ياهوراد  زا  هدافتـسا 

تراظن نودب  هیوریب و  فرصم  دراوم  رد  ًاصوصخ  ییوس  یبناج  ضراوع  اهنآ ، هضرع  فرـصم و  شیازفا  اب  ماگمه  دناهتفای . ینوزفا  هب 
رظن نودـب  هدوب و  هضراعیب  رطخیب و  ًالماک  یهایگ  يوراد  هک  شرگن  رواـب و  نیا  نیارباـنب  دـمآ ، دـهاوخ  ناراـمیب  غارـس  هب  ناکـشزپ 

. دوریم لاؤس  ریز  دشابیم ، هدافتسا  لباق  طیارش  ره  رد  کشزپ 
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ندوب تیؤر  لباق  زا  یـشان  شنت  بارطـضا و  راچد  ار  نارامیب  دـندنمزاین و  ینالوط  ياهنامرد  هب  بلغا  هکییاجنآ  زا  یتسوپ  ياـهیرامیب 
رد ناـهایگ  فرــصم  زرط  نیرتجـیار  دـنراد . رارق  ییوراد  ناـهایگ  اـب  ههجاوـم  ضرعم  رد  اـهيرامیب  ریاـس  زا  رتـشیب  دـنیامنیم ، اـهنآ ،
هب رجنم  ًاـهاگ  تسوـپ  حطــس  رد  یهاـیگ  هراــصع  داوـم و  شلاــم  دــشابیم و  ( Topical  ) یعـضوم لکـش  هـب  تسوـپ ، ياـهيرامیب 

. ددرگیم شفنب  ياروام  هعشا  باتفآ و  ربارب  رد  ندش  ساسح  یعضوم و  تاکیرحت  یسامت و  ياهتیساسح 
رد کیژرلآ  یسامت  يامزگا  داجیا  دنناوتیم  دنتسه   Essential Oils مان هب  ینغور  داوم  ياراد  هک  نشیوآ  تابکرم و  لاثم  ناونع  هب 

تاباهتلا یحطـس و  تاحارج  اهامزگا و  رد  هک  اروهیولآ  هایگ  غمـص  دنیامن . ناهد  فارطا  اهکلپ و  تروص ، هژیوب  نامرد  تحت  قطانم 
اهنآ مایتلا  ددرگ ، فرصم  رگا  زین  یقمع  ياهمخز  رد  دیامن و  کیژرلآ  یسامت  تیتامرد  داجیا  دناوتیم  هتشاد ، ینامرد  دربراک  یتسوپ 

. دشاب رضم  دناوتیم  دزادنایم و  ریخأت  هب  ار 
زارد رد  دناوتیم  دباییم و  عمجت  کینـسرآ  رـصنع  دناهدش ، هیذغت  کینـسرآ  يواح  ياهدوک  اب  هک  ناهایگ  زا  یخرب  گرب  هقاس و  رد 

. دیامن هیر  ای  تسوپ  ناطرس  یتح  تیمومسم و  داجیا  اهنآ ، ناگدننک  فرصم  يارب  تدم 
ندوب اراد  لیلدب  ( Horse Chestnut  ) يدنه طولبهاش  دایز  ریداقم  فرـصم  ناهایگ ، زا  یـشان  یبناج  وس  ضراوع  زا  رگید  يدروم 

نآ زا  يرغـال  ياـهصرق  رد  هک  ( Ephedra  ) اردـفا فرـصم  ای  دـیامنیم و  سوپول  داجیا  دنتـسه ، ینمیا  متـسیس  كرحم  هک  يداوم 
ناونع هب  دنراد  ینومروه  صاوخ  یهایگ  ياههدروآرف  اهلگ و  زا  یخرب  . دیامنیم گرم  یتح  یبلق و  ضراوع  داجیا  ددرگیم ، هدافتسا 

بارطـضا اهناتـسپ و  تیـساسح  یگدـعاق و  تـالالتخا  دـناوتیم  اـهمناخ  رد  دراد و  ینژورتسا  صاوخ  ( Ginseng  ) گنـسنیج لاثم 
. دنک داجیا  یحور 

. تسا هدوب  ییوراد  ناهایگ  زا  ياهراپ  هدشن  لرتنک  هیوریب و  فراصم  زا  یشان  هدیدع  ضراوع  هب  رصتخم  یتاراشا  اهنیا 
 : يداهنشیپ لکتورپ 

طایتحا و تیاهن  اب  لاس  ریز ?  لافطا  هدریش و  رادراب ، نانز  رد  دنوش . هیارا  هنیمز  نیا  رد  برجم  کشزپ  هخسن  اب  ًامتح  یهایگ  ياهوراد 
( ددرگن فرصم  تسا  رتهب  . ) دنوش زیوجت  تقد 

زا دـنریگ . رارق  هدافتـسا  دروم  ییوراد  رازاـب  رد  دنتـسه  ربـتعم  تخاـس  زوجم  هناورپ و  ياراد  یتشادـهب و  يدنبهتـسب  هک  یناـهایگ  طـقف 
، يرغال نوچمه  یفراصم  يارب  و   ) دنتسه امنهار  گولاتاک  روشورب و  دقاف  یلو  هتشاد  یهایگ  ناونع  هک  ییاهتبرش  اهصرق و  فرـصم 

. ددرگ يراددوخ  ًادج  دناهدش ) هیهت  هیبعت و  یسنج  ياوق  كرحم  تسوپ و  ییابیز  ندش ، روراب  اهتشا ، میظنت 
http://www.academist.ir: عبنم

اهوراد لماک  عجرم 

ATENOLOL

نامرد ینرگیم و  ياهدردرـس  زا  يریگـشیپ  یبلق  درد  نیکـست  نوخ  راـشف  شیازفا  لـثم  ینوگاـنوگ  لـلع  هب  لولونتآ  وراد  نیا  دروم  رد 
، دـناهدش یبلق  هلمح  راچد  راب  کـی  هک  يدارفا  رد  یبلق  هلمح  نیمود  زا  يریگولج  يارب  نینچمه  دوشیم . زیوجت  بلق  نابرـض  یمظنیب 

ياههناکت یخرب  ندرک  دودسم  اب  لولونتآ  دنک . زیوجت  ناتیارب  ار  وراد  نیا  ناتکـشزپ  زین  يرگید  طیارـش  رد  تسا  نکمم  دراد . دربراک 
نیا ندرک  دودـسم  اـب  دنـسانشیم . اـتب  هدـننکدودسم  کـی  ار  نآ  تلع  نیمه  هب  دـنکیم ؛ لـمع  ندـب  زا  یـصاخ  ياـهشخب  هب  یبـصع 

لولونتآ فرـصم  یگنوگچ  دبای . شهاک  بلق  يراک  راب  هجیتن  رد  دنزب و  رترثؤم  رتمظنم و  ات  دـنکیم  کمک  بلق  هب  لولونتآ  اههناکت ،
شیپ حبص  ار  وراد  تسا  رتهب  ًالومعم  دیروخب . ینیعم  تعاس  رس  زور  ره  ار  وراد  هک  تسا  مهم  دوشیم . فرصم  راب  کی  يزور  ًالومعم 
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لولونتآ ندروخ  زا  شیپ  زور  ره  درک . فرـصم  اذـغ  نودـب  ای  اـب  ناوتیم  ار  لولونتآ  دـینکن . شـشومارف  اـت  دـینک  فرـصم  هناحبـص  زا 
رادـقم زا  رتشیب  هاـگچیه  دـینک . تروشم  ناتکـشزپ  اـب  زور ، نآ  يوراد  ندروخ  زا  شیپ  دوب  هقیقد  رد  ریز 50  رگا  دیرامشب . ار  ناتـضبن 

دای هب  ار  نآ  هک  يدرجم  هب  دیدرک ، شومارف  ار  تبون  کی  رگا  دینک . يوریپ  تقد  هب  ناتکشزپ  تاروتسد  زا  دینکن . فرصم  هدش  زیوجت 
همانرب هب  هدرک  اهر  ار  هدش  شومارف  تبون  تسا  هدیسر  وراد  فرصم  يدعب  تبون  ات  تعاس  زا 8  رتمک  رگا  هتبلا  دینک . شفرصم  دیدروآ 

لولونتآ فرـصم  عطق  اب  دینکن . عطق  ناتکـشزپ  اب  یگنهامه  نودب  ار  وراد  دینکن و  رباربود  ار  وراد  رادـقم  دـیدرگزاب . ناتییوراد  مظنم 
نامرد یلو  دوش  یم  راهم  يراـمیب  دوشیم ، زیوجت  لولونتآ  هک  يدراوم  رثکا  رد  دیـشاب . یبلق  هلمح  کـی  رطخ  ضرعم  رد  تسا  نکمم 

ضراوع اهرادشه و  دینک . فرـصم  ار  نآ  یگدنز  نایاپ  ات  ای  لاس  نیدـنچ  دـشاب  مزال  تسا  نکمم  هک  تسانعم  نیدـب  نیا  و  دوش . یمن 
رد لاکـشا  دیریگب - : سامت  ناتکـشزپ  اب  هدرک  عطق  ار  لولونتآ  فرـصم  ریز ، يدـج  یلو  ردان  میالع  زا  کیره  زورب  تروص  ردـیبناج 

مشچ نتفر  یهایس  ای  هجیگرـس  هقیقد -  رد  ریز 50  بلق  نابرض  اپ - ؛ تسد و  فک  ندش  درـس  هنیـس -  سخسخ  ای  سفن  یگنت  سفنت 
-؛  تعاس رد 24-48  وـلیک   5/1  ) یناهگان نزو  شیازفا  ای  اهاپ  اهتسد و  مروت  هتـسشن -  اـی  هدـیباوخ  تلاـح  زا  ندـش  دـنلب  ماـگنه  رد 
- ؛ دردولگ بت  رمک - ؛ ای  لصافم  هنیس  هسفق  درد  دنرادن - ؛) دوجو  هک  ییاهزیچ  ساسحا  ای  ندید  ندینـش   ) مهوت ای  یجیگ  یگدرـسفا 

هدـهاشم تسا  نکمم  وراد  اب  ناتندـب  ندرک  تداع  ماگنه  ات  ریز  ياههناشن  يداعریغ  يزیرنوخ  ای  يدوبک  هنوگره  اـی  يدـلج -  تاروثب 
همادا میالع  نیا  رگا  یسنج  ییاناوت  شهاک  ای  سوباک  لاهسا  ای  تسوبی  بارطـضا  ندیباوخ  رد  لکـشم  یگتـسخ  یگدولآباوخ  : دنوش

زا شیپ  ریز  دراوم  زا  کیره  دوجو  تروص  ردطایتحا  دراوم  . دـیراذگب نایم  رد  ناتکـشزپ  اب  ار  تیعـضو  دـندش ، زاسلکـشم  اـی  دـنتفای 
لاح رد  یهدریش -  ای  يرادراب  اتب  هدننکدودسم  ياهوراد  رگید  ای  لولونتآ  هب  تیـساسح  دیزاس - : علطم  ار  ناتکـشزپ  لولونتآ  فرـصم 

ياهوراد نیلیفوئت ،  نیلیفیرتسکا  نیلیفید  نیلیفونیمآ   ) مسآ ياهوراد  نیئفاک  ییادزتیساسح  تاقیرزت  هژیو  هب  رگید ، ياهوراد  فرـصم 
یمیـسلک ياهلاناک  ياههدـننکدودسم   ) نوخ راشف  هدـنهاک  ياـهوراد  رگید  دـنق ،) هدـنروآنییاپ  یکاروخ  ياـهوراد  نیلوسنا   ) تباـید
یناقتحا تالکـشم  مزیفمآ  ای  مسآ  تیـساسح  هب  التبا  ای  هقباس  زادیـسکانیمآونوم - . ياههدننکراهم  ای  نیئاکوک  زنباناوگ ،) نیدـینولک 

نوخ دنق  تسا  نکمم  لولونتآ  دیراد ، دنق  يرامیب  رگا  يدـبک  ای  يویلک  ياهيرامیب  ای  یگدرـسفا  دـییوریت ؛ يراکرپ  دـنق ؛ يرامیب  بلق 
ياهشنکاو لولونتآ  فرصم  اب  دیشاب  تیـساسح  راچد  رگا  دنک . یفخم  ار  نوخ  دنق  تفا  میالع  تسا  نکمم  زین  دهد و  شیازفا  ار  امش 

ار ناتيدوبهب  ات  دینک  هعجارم  ناتکشزپ  هب  مظنم  روطهب  دوشیم  هیصوت  لولونتآ  فرصم  ماگنه  . دوش دیدشت  تسا  نکمم  ناتیتیـساسح 
تـسا نکمم  لولونتآ  دینک . تروشم  ناتکـشزپ  اب  ناتیندب  تیعـضو  ساسا  رب  لوبق  لباق  تیلاعف  نازیم  دروم  رد  .- دـشاب هتـشاد  رظن  ریز 

هک دیشاب . رتلاعف  تسا  رطخیب  ناتیارب  هک  دح  نآ  زا  ات  دوش  ثعاب  هجیتن  رد  دنک و  يریگولج  نآ  زا  ای  دهد  شهاک  ار  هنیـس  هسفق  درد 
بسانم هدودحم  کی  رد  ناتيدنبناوختسا  دق و  هب  تبـسن  ار  ناتنزو  دوشیم - . رگید  يدج  میالع  هنیـس و  هسفق  درد  بجوم  دوخ  نیا 

، دـینکیم فرـصم  لولونتآ  نوخ  راشف  شهاک  يارب  رگا  .- دـیریگب کمک  ناتکـشزپ  زا  نزو  شهاک  يارب  زاین  تروص  رد  دـیراد . هاگن 
کی هب  ار  امش  ای  دراذگب  ناترایتخا  رد  ياهیذغت  تاراوتسد  دینک  تساوخرد  ناتکـشزپ  زا  دینک . دودحم  ار  دوخ  کمن   ) میدس فرـصم 
كرت هورگ  ای  رواشم  کی  هب  ار  امش  دیهاوخب  ناتکشزپ  زا  دینک ، كرت  ار  راگیس  دیتسه ، يراگیـس  رگا  . - دنک یفرعم  هیذغت  صـصختم 

ات دیهد  تیعضو  رییغت  مارآ  هداتسیا  هب  هتسشن  تلاح  زا  ای  هداتسیا و  ای  هتسشن  هب  هدیباوخ  تیعضو  زا  دیشونن - . لکلا  . دینک یفرعم  راگیس 
امرس هب  ار  امـش  تسا  نکمم  لولونتآ  هک  ارچ  دیـشوپب ، رتمرگ  سابل  درـس  ياوه  رد  دیوشن . شغ  ای  مشچ  نتفر  یهایـس  هجیگرـس  راچد 

دنک . رتساسح 
دینکیم فرصم  لولونتآ  دهد  ناشن  هک  یکشزپ  ییاسانش  هگرب  کی  دیشاب . هتـشاد  سرتسد  رد  وراد  یفاک  رادقم  لیطعت  ياهزور  يارب 

دیشاب . هتشاد  هارمه  هب 
یهاگـشیامزآ ياهنومزآ  یخرب  يور  رب  تسا  نکمم  لولونتآ  اریز  دیزاس ؛ علطم  دینکیم  فرـصم  لولونتآ  هکنیا  زا  ار  رگید  ناکـشزپ 
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لولونتآ طیارـش  نیا  رد   ) دـیراد هگن  بوطرم  ترارح  میقتـسم و  رون  امرگ ، زا  رود  ناکدوک و  سرتسد  زا  رود  ار  لولونتآ  دراذـگب . رثا 
صخـشم ات  دـیابن  لولونتآ  فرـصم  ماگنه  . دـیزیرب رود  تلاوت  رد  ناکدوک  سرتسد  زا  رود  ار  هتـشذگ  خـیرات  لولونتآ  دوشیم .) دـساف 
ناتکشزپ اب  دش ، زاسلکشم  هجیگرس  ای  یگدولآباوخ  رگا  دینک . راک  كانرطخ  لیاسو  اب  ای  دینک  یگدننار  وراد  هب  ناتندب  خساپ  ندش 

دینک . تروشم 
زیوجت نودـب  هک  یگدروخامرـس  ای  هفرـس  ياـهوراد  كرحم و  ياـهوراد  هژیو  هب  دـینک ؛ فرـصم  ییوراد  ناتکـشزپ  اـب  تروشم  نودـب 

. دنتسه هیهت  لباق  کشزپ 

AZITHROMYCIN

و ینومونپ ،   ) ولهپهنیس عاونا  یخرب  تیشنورب  یکوکوتپرتسا  دردولگ  يارب  هک  تسا  کیتویبیتنآ  کی  نیسیامورتیزآ  وراد  نیا  دروم  رد 
ای لبق  تعاـس  لقادح 1  دوش ، هدروخ  یلاخ  مکـش  اب  دیاب  نیـسیامورتیزآ  فرـصم  یگنوگچ  دوشیم . زیوجت  ییایدـیمالک  ياهتنوفع 

کی يزور  لکـش  هب  دراوم  ریاس  رد  ای  دوشیم  زیوجت  یتبونکت  تروص  هب  اـهتنوفع  زا  یـضعب  يارب  وراد  نیا  اذـغ . زا  دـعب  تعاـس  2
زا شیپ  هچناـنچ  يدوبهب  ساـسحا  تروـص  رد  یتـح  دوـش ، فرـصم  لـماک  روـطهب  تقو و  رـس  وراد  هک  تسا  مهم  زور . يارب 5  تبوـن 
هب ار  نآ  هک  يدرجم  هب  دیدرک ، شومارف  ار  تبون  کی  رگا  دـننک . تشگرب  تسا  نکمم  ناتمیالع  دـینک  عطق  ار  نآ  وراد  مامت  فرـصم 

مظنم هماـنرب  هب  هدرک  اـهر  ار  هدـش  شومارف  تبون  نیا  تسا  هدیـسر  يدـعب  تبوـن  عـقوم  ًاـبیرقت  رگا  هتبلا  دـینک . شفرـصم  دـیدروآ  داـی 
اب هدرک  عطق  ار  نیـسیامورتیزآ  فرـصم  ریز ، میـالع  زا  کـیره  زورب  تروـص  رد  یبناـج  ضراوـع  اهرادـشه و  دـیدرگزاب . ناـتییوراد 
رد دیفس  ياهكالپ  نژاو  حشرت  ای  شراخ  نابز  ای  یناهد  ياهمخز  غارفتسا  عوهت و  یمکـش  ياهدرد  لاهـسا  دیریگب : سامت  ناتکـشزپ 

هجوت دنمزاین  هک  تسا  سکالیفانآ  اهکیتویبیتنآ  هب  ردان  یتیساسح  خساپ  کی  يدلج  تاروثب  ای  یلـصفم  درد  بت  نابز  يور  ای  ناهد 
مـشچ رود  اهبل و  مروت  زورب  تروص  رد  دنکیم ، تفرـشیپ  تعرـس  هب  سکالیفانآ  هک  ییاجنآ  زا  دـشابیم . یکـشزپ  يروف  تبقارم  و 

اب هلصافالب  هدرک  عطق  ار  وراد  فرصم  سفنت  رد  لکشم  ای  هنیـس  سخسخ  ای  دنت  بلق  نابرـض  یناهگان  شغ  یتسوپ  ياهمروت  ای  ریهک 
فرـصم زا  شیپ  ریز  دراوـم  زا  کـیره  دوـجو  تروـص  رد  طاـیتحا  دراوـم  دـیریگب . ساـمت  یکــشزپ  يرارطــضا  تامدـخ  زکرم  کـی 
یهدریـش ای  يرادراب  رگید . ياهکیتویبیتنآ  اـی  نیـسیامورتیرا  نیـسیامورتیزآ  هب  تیـساسح  دـیزاس : علطم  ار  ناتکـشزپ  نیـسیامورتیزآ 

نیلیفوـئت و نیراـفراو ،  لـثم  نوـخ  ياههدــننک  قـیقر   ) اهداقعنادــض نیروپــسولکیس  نیپزاـمابراک  هژیو  هـب  رگید ، ياــهوراد  فرــصم 
تروص رد  یتح  دوشیم  هیـصوت  نیـسیامورتیزآ  فرـصم  ماگنه  يدـبک  يرامیب  هب  التبا  ای  هقباس  میزینم  مینیمولآ  يواح  ياهدیـسایتنآ 

فرظ 3 رگا  دوش . يریگولج  يرامیب  دوع  زا  هدـش  نامرد  ناتندـب  رد  تنوفع  ات  دـینک  فرـصم  ار  ناتیوراد  لـماک  هرود  دوبهب  ساـسحا 
دینک . تروشم  ناتکشزپ  اب  دیدرکن  يدوبهب  ساسحا  نیسیامورتیزآ  اب  نامرد  زاغآ  زا  زور 

دساف نیسیامورتیزآ  طیارش  نیا  رد   ) دیراد هگن  بوطرم  ترارح  میقتسم و  رون  امرگ ، زا  رود  ناکدوک  سرتسد  زا  رود  ار  نیسیامورتیزآ 
عطق ار  نآ  ناتیوراد  مامتا  زا  شیپ  دـینک . هدافتـسا  هتـشذگ  فرـصم  خـیرات  ياهوراد  زا  دـیابن  نیـسیامورتیزآ  فرـصم  ماگنه  دوشیم .)

ناتکشزپ روتسد  هب  رگم  دینک ،

ASPIRIN

يارب ردخمریغ  نکـسم  کی  وراد  نیا  دشابیم . هیهت  لباق  کشزپ  هخـسن  نودب  هک  تسا  جـیار  يوراد  کی  نیریپسآ  وراد  نیا  دروم  رد 
دـهدیم و شهاک  ار  بت  نیریپسآ  تسا  هناهام  تداع  ماگنه  ياهدرد  و  دردنادـند ، دردرـس ، ریظن  طسوتم  ات  فیفخ  ياهدرد  نیکـست 
ار ناراـمیب  یلو  دـهاکیم  تیرترآ  درد  ار  لـصافم  درد  مروت و  یکـشخ  نیریپـسآ  دـهدیم . شهاـک  یمـسیتامرد  دراوم  رد  ار  باـهتلا 
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هدافتـسا رگید  دراوـم  يزغم و  یبـلق و  هلمح  رطخ  شهاـک  نوـخ  ندـش  هـتخل  زا  يریگـشیپ  رد  نـینچمه  وراد  نـیا  زا  دـنکیمن . ناـمرد 
رگید مان  کی  دیـسا  کیلیـسیلاس  لیتسا  دوش . يزیرنوخ  رطخ  لامتحا  شیازفا  بجوم  تسا  نکمم  نیریپسآ  تیـصاخ  نیا  هتبلا  دوشیم .

ای دیسادض ، ياهوراد  ریش ، اذغ ، اب  ار  وراد  نیا  هدعم  يور  رب  نیریپسآ  رضم  تارثا  زا  يریگولج  يارب  فرصم  یگنوگچ  تسا  نیریپسآ 
مهب لد  زا  يریگشیپ  يارب  نینچمه  (. دنکیمن قدص  فایـش  ای  رادشـشوپ  ياهصرق  دروم  رد  نیا   ) دینک فرـصم  بآ  زا  رپ  ناویل  کی 

ياــهصرق رادشــشوپ و  ياــهصرق  دروـم  رد  زجب  دیــشکن . زارد  نیریپـسآ  ندروـخ  زا  سپ  هـقیقد   15-30 زا تسا  رتـهب  یگدروـخ 
فایـش رتتحار  لامعتـسا  روظنمهب  درک . لح  عیام  کی  رد  ای  درخ  علب  تلوهـس  يارب  ناوتیم  ار  نیریپسآ  ياـهصرق  ریاـس  رثاینـالوط ،

بآ اب  ار  فایش  هدرک  زاب  ار  فایش  ششوپ  فایش  لامعتسا  يارب  دیراذگب . لاچخی  لخاد  هدافتسا  زا  لبق  هقیقد  يارب 30  ار  نآ  نیریپسآ 
 ، دیدرک شومارف  ار  تبون  کی  رگا  دینک . ورف  دعقم  لخاد  ناتتشگنا  کمک  اب  ار  فایـش  هدیـشک  زارد  ولهپ  کی  هب  دینک ، بوطرم  درس 
هب هدرک و  اهر  ار  هدش  شومارف  تبون  تسا  هدیسر  وراد  فرصم  يدعب  تبون  عقوم  ًابیرقت  رگا  هتبلا  دیدروآ ، دای  هب  ار  نآ  هک  يدرجم  هب 

، ریز میالع  زا  کیره  زورب  تروص  رد  یبناج  ضراوع  اهرادـشه و  . دـینکن رباربود  ار  وراد  رادـقم  دـیدرگزاب . ناـتییوراد  مظنم  هماـنرب 
نزو شیازفا  اهکلپ ؛ اهاپ و  اهتسد ، مروت  يدلج  تاروثب  لد  رـس  شزوس  دیریگب : سامت  ناتکـشزپ  اب  هدرک  عطق  ار  نیریپسآ  فرـصم 
شیپ ریز  دراوم  زا  کیره  دوجو  تروص  ردطایتحا  دراوم  ندز  كاوسم  ماگنه  رد  اههثل  زا  يزیرنوخ  گنرهایس  عوفدم  هنیس  سخسخ 

یهدریـش ای  يرادراب  نیریپسآ  هبـش  ياهوراد  ای  نیریپسآ  هژیو  هب  زیچ ، ره  هب  تیـساسح  دـیزاس : علطم  ار  ناتکـشزپ  نیریپسآ  فرـصم  زا 
نوخ ياههدـننکقیقر   ) يداقعنادـض ياهوراد  نفورپوبیا ،  لثم   ) يدـییورتساریغ یباهتلادـض  ياهوراد  هژیو  هب  رگید ، ياهوراد  فرـصم 

 ، تاسکرتوتم  ) ناطرـسدض ياهوراد  نیـسیاموکناو ،  اهنیروپـسولافس ،  ) اهکیتویبیتنآ تبایددض  یکاروخ  ياهوراد  نیرافراو ،  لثم 
مخز لثم   ) هدنهديزیرنوخ تالکشم  هب  التبا  ای  هقباس  نیدووودیز  و  سرقن ،  ياهوراد   ) نوزاریپ نیفلوس  دیسنبورپ و  دیـسا ، کیئورپلاو 

ياـهيرامیب نوخ و  يراـشفرپ   ، G6PD میزنآ دوبمک  سرقن  نیریپـسآ  زا  یـشان  ینیب  ياـهپیلوپ  یتکـالپ ،  دوبمک  یلیفوـمه و  هدـعم 
بـسچرب دینک . يوریپ  شتاروتـسد  زا  هدـناوخ و  ار  وراد  يور  بسچرب  دوشیم  هیـصوت  نیریپسآ  فرـصم  ماگنه  یبلق  يویلک و  يدـبک 

ای دنتـسه  نیریپسآ  يواح  هک  دیـشاب  ییاهوراد  فرـصم  لاح  رد  ادابم  ات  دـیناوخب  ار  کشزپ  زیوجت  هب  زاین  نودـب  ياـهوراد  ریاـس  يور 
میقتـسم و رون  امرگ ، زا  رود  ناـکدوک و  سرتسد  زا  رود  ار  نیریپسآ  . دـننکیم داـجیا  لخادـت  نیریپسآ  اـب  هک  دنـشاب  ییاـهوراد  يواـح 
ار و نآ  یلو  دیراد ، هاگن  کنخ  ياج  کی  رد  ار  نیریپسآ  فایش  دوشیم .) دساف  نیریپسآ  طیارش  نیا  رد   ) دیراد هاگن  بوطرم  ترارح 
هک یتروص  رد  دیزیرب . رود  تلاوت  رد  ناکدوک  سرتسد  زا  رود  ار  هتـشذگ  خیرات  نیریپسآ  دـینکن . دـمجنم  ار  نیریپسآ  عیام  ياهلکش 

دینک : تروشم  ناتکشزپ  اب  ریز  دراوم  رد  دیروخیم ، دردولگ  ای  بت  درد ، يارب  ار  نیرپسآ 
هفاضا دیدج  تمالع  ای  دوش  دیدشت  دـشکب ، لوط  زور  زا 3  شیب  بت  . دوش هفاضا  يدیدج  تمالع  ای  دـشکب  لوط  زور  زا 10  شیب  درد 

طقف ار  نیریپسآ  دهد . خر  دردرس  ای  يدلج  تاروثب  غارفتسا  عوهت  بت  ای  دماجنا ، لوط  هب  زور  زا 2  شیب  دوش ، رتکاندرد  دردولگ  دوش .
فرـصم ماگنه  دینک  فرـصم  نوخ  ندش  هتخل  زا  یـشان  تالکـشم  رگید  يزغم و  یبلق  هلمح  زا  يریگولج  يارب  هدـش  زیوجت  رادـقم  هب 

ضرع 7 رد  هک  یتروص  رد  تسا  نیریپسآ  ندش  دساف  يانعم  هب  نیا  درک . هدافتـسا  دهدیم  هکرـس  يوب  هک  ار  ینیریپسآ  دـیابن  نیریپسآ 
تروص نامه  هب  ار  نیریپسآ  دیوجب . ار  نیریپسآ  دیاهتـشاد ، ناهد  ای  نادـند  یحارج  ای  نادـند  ندیـشک  هزول  یحارج  لمع  هتـشذگ  زور 

ناتکـشزپ اب  تروشم  نودب  دوش . شزوس  بجوم  تسا  نکمم  تروص  نیا  رد  تشاذگ  هثل  ای  نادـند  يور  ًامیقتـسم  ار  نیریپسآ  دـیعلبب .
فرصم نیریپسآ  یحارج  ره  زا  شیپ  زور  ات 5  دینکیم . فرصم  نوخ  ندش  هتخل  زا  يریگـشیپ  يارب  ار  نآ  رگا  دینک ، عطق  ار  نیریپسآ 

نکمم هک  ییازنآولفنآ  هبـش  میالع  رگید  ای  بت  هک  یکدوک  هب  دـش . دـهاوخ  يزیرنوخ  بجوم  راـک  نیا  کـشزپ  روتـسد  هب  رگم  دـینک 
يار  " ناگناشن اب  دراوم  زا  یخرب  رد  نیریپسآ  دـیهدب . نیریپسآ  دـشاب  ازنآولفنآ  ای  ناغرمهلبآ  سوریو  لثم  سوریو  کـی  زا  یـشان  تسا 

رد تیمومـسم  دـینک . تروشم  ناتکـشزپ  اـب  بساـنم  يوراد  دروم  رد  دراوـم  نیا  رد  تسا  هتـشاد  طاـبترا  تسا  میخو  يراـمیب  کـی  هک 
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: زا دـنترابع  دـح  زا  شیب  فرـصم  میالع  دـینک . یکـشزپ  کمک  تساوخرد  هلـصافالب  نیریپسآ  دـح  زا  شیب  فرـصم  هب  کش  تروص 
زا يریگـشیپ  يارب  یقمع  دـنت و  سفنت  دـیدش ، ناجیه  بارطـضا  ییاونـش  تفا  یجیگ  یگدولآباوخ  اـهشوگ ، لـخاد  گـنز  يادـص 

عاونا زا  نیریپسآ  کیرنژ  عاونا  رگید  تاعالطا  دیشاب . یکشزپ  ياهتبقارم  لابند  هب  هلصافالب  گرم  یتح  ای  جنـشت  ریظن  يدج  ضراوع 
رتتحار اهنآ  فرـصم  تسا  نکمم  یلو  دنرتنارگ  رثاینالوط  عاونا  دنرثؤم . هزادنا  نامه  هب  دراوم  رثکا  رد  دنرتنازرا و  يراجت  مان  ياراد 

. دشاب

ACYCLOVIR

ریظن یـسوریو  ياهتنوفع  ناـمرد  يریگولج و  يارب  وراد  نیا  زا  تسا  جـیار  یـسوریودض  يوراد  کـی  ریوولکیـسآوراد  نیا  دروم  رد 
، دوـش هدافتـسا  هـعجار  لاـخبت  زا  يریگوـلج  يارب  رگا  دوـشیم . هدافتـسا  ناـغرمهلبآ  ناـمرد  سیلاـتنیژ و  سپره  سکلپمیــس و  سپره 
رد دریگ . رارق  هدافتـسا  دروم  دـش  زاغآ  تسا  ددـجم  دوع  تمالع  نیلوا  هک   ) شزوس ای  زگزگ  ساسحا  هک  يدرجم  هب  دـیاب  ریوولکیـسآ 

تـشاد دـهاوخ  ار  ریثأـت  نیرتـشیب  دوش  زاـغآ  يدـلج  تاروـثب  شیادـیپ  عورـش  زا  لوا  تعاـس  فرظ 24  ناـمرد  رگا  ناـغرمهلبآ  دروـم 
فرصم اذغ  اب  ناوتیم  ار  ریوولکیسآ  یکاروخ  نویسناپسوس  صرق و  لوسپک  فرـصم  هنوگچ  تسا  ریوولکیـسآ  يراجت  مان  سکاریوز 

رد ریوولکیسآ  نوخ  رد  وراد  تباث  حطس  کی  ظفح  يارب  تسا  رتهب  دوش . فرـصم  بآ  زا  رپ  ناویل  کی  اب  دیاب  تبون  ره  رد  وراد  درک .
فرـصم ینامز  همانرب  دوشیم . زیوجت  زور  رد  راب  تعاس 5  ره 4  ًالومعم  ریوولکیسآ  دوش . فرـصم  تعاس  یط 24  رد  ناسکی  لصاوف 

زا دنکیم  لخادت  امش  باوخ  ای  يراک  همانرب  اب  همانرب  نیا  رگا  دشاب . بش  رصع و 10  رهظزادعب و 6  حبص 2  حبص 10  دناوتیم 6  وراد 
امش هب  دزاس ، هدروآرب  ار  ینامرد  فادها  لاح  نیع  رد  هدوب و  رتبسانم  امـش  يارب  هک  ییوراد  همانرب  کی  نییعت  رد  دیهاوخب  ناتکـشزپ 
رتهب ناتلاح  دینکیم  ساسحا  رگا  یتح  دوش ، فرـصم  لماک  هدش  زیوجت  رادـقم  هب  تقو و  رـس  وراد  هک  تسا  مهم  رایـسب  دـنک . کمک 

فرـصم زا  شیپ  دـننک . روـهظ  ًاددـجم  تـسا  نـکمم  ناـتمیالع  دـینک ، عـطق  ار  نآ  ناـتیوراد  لـماک  فرــصم  زا  شیپ  رگا  تـسا  هدـش 
تبون ره  رد  یفرـصم  رادقم  نییعت  يارب  وراد  هارمه  يریگهزادـنا  ياهلیـسو  زا  دـیهد و  ناکت  یبوخ  هب  ار  هشیـش  یکاروخ  نویـسناپسوس 

فرـصم نامز  ًابیرقت  رگا  هتبلا  دینک . فرـصم  دـیدروآ  دای  هب  هک  يدرجم  هب  ار  نآ  دـیدرک ،  شومارف  ار  تبون  کی  رگا  دـینک . هدافتـسا 
ضراوع اهرادشه و  دینکن . ربارب  ود  ار  وراد  رادقم  دیدرگرب ، دوخ  ییوراد  همانرب  هب  هدرک  اهر  ار  یلبق  تبون  تسا  هدیـسر  يدـعب  تبون 

یهایـس ای  دردرـس ، غارفتـسا  عوهت و  یمکـش  ياهدرد  لاهـسا  دیریگب : سامت  ناتکـشزپ  اب  ریز  میالع  زا  کیره  زورب  تروص  رد  یبناج 
تیـساسح دـیزاس : علطم  ار  ناتکـشزپ  ریوولکیـسآ  فرـصم  زا  شیپ  ریز  دراوم  زا  کـیره  دوجو  تروص  رد  طاـیتحا  دراوم  مشچ  نتفر 

هژیو هب  اهوراد ، رگید  فرـصم  لاح  رد  یهدریـش  اـی  يرادراـب  [. vitrasert ،cytovene  ] ریوولکیسناگ ای  ریوولکیـسآ  هب  تبـسن 
يدـییورتساریغ یباهتلادـض  ياـهوراد  لوـنلیت  نفونیماتـسا  يـالاب  ریداـقم  لـثم  دنـشاب ، رـضم  ناـتیاههیلک  يارب  تسا  نکمم  هک  ییاـهنآ 

راـچد اـی  هقباــس  ياراد  . اــهنیلکیاسارتت اهدــیمانوفلوس و  نیپماــفیر  میتـیل  تنراکــسوف  نیروپــسولکیس  نفورپوـبیا  لــثم  ( NSAID)
روطهب ار  ریوولکیسآ  اب  نامرد  هرود  دوشیم  هیصوت  ریوولکیسآ  فرـصم  ماگنه  رد  يویلک  يرامیب  ای  ندب  بآ  شهاک   ) نویـساترادیهد
دیتسه یمناخ  رگا  . دینکیم دوبهب  ساسحا  رگا  یتح  دوش ؛ يریگولج  يرامیب  دوع  زا  هدش  نامرد  ناتندـب  رد  تنوفع  ات  دـینک  یط  لماک 
ماجنا پاپ   ) الوکیناپاپ هرتسگ  نومزآ  کی  هلاس  ره  دینکیم ، فرصم  ریوولکیسآ  یلسانت  هیحان  رد  لاخبت   ) سیلاتنیژ سپره  تلع  هب  هک 

کـشخ زیمت و  دیناوتیم  هک  اجنآ  ات  ار  التبم  هقطنم  تسا  هارمه  محر  ندرگ  ناطرـس  هب  التبا  لامتحا  شیازفا  اب  تنوفع  نیا  اریز  دـیهد ؛
رون ترارح  زا  رود  ناکدوک و  سرتسد  زا  رود  ار  ریوولکیـسآ  دـنوشن . هدرزآ  تاـعیاض  اـت  دیـشوپب  يرتداـشگ  ریز  ساـبل  دـیراد . هاـگن 
دنچ ضرع  رد  دینکیم و  فرصم  ریوولکیسآ  رگا  دوشیم .) دساف  ریوولکیـسآ  طیارـش  نیا  رد   ) دیراد هاگن  بوطرم  ترارح  میقتـسم و 

تـسا یلـسانت  هیحان  لاخبت  راچد  رگا  ناترـسمه  اب  دیابن  ریوولکیـسآ ، فرـصم  ماگنه  رد  . دینک تروشم  ناتکـشزپ  اب  دـیاهدشن  رتهب  زور 
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يریگشیپ رد  مگارفاید  ای  شکمرپسا  ياهلژ  یلو  دنک ، کمک  سپره  تیارس  زا  يریگولج  هب  دناوتیم  مودناک  دیـشاب . هتـشاد  یکیدزن 
عطق ار  نآ  فرصم  تسا  هدشن  مامت  وراد  هک  یتقو  ات  دینک . هدافتسا  هتشذگ  خیرات  ریوولکیسآ  زا  دنرادن . یـشقن  يرامیب  نیا  تیارـس  زا 

. دهد روتسد  نینچ  ناتکشزپ  هکنیا  رگم  دینک 

ALBUTEROL

نآ هب  دیـشکب ؛ سفن  رتتحار  ات  دـنک  زاب  اههیر  رد  ار  ییاوه  يراجم   ) شنورب ياـههلول  اـت  دوشیم  زیوجت  لورتوبلآ  وراد  نیا  دروم  رد 
. دوـشیم هتخانـش  مـه  لوماـتوبلاس  ناوـنع  تـحت  وراد  نـیا  دراد . یتواـفتم  يراـجت  یماـسا  لورتوـبلآ  دـنیوگیم . شنورب  هدـننکداشگ 

شیب هاگچیه  درک . فرصم  تبرش  ای  لولحم  صرق  لکش  هب  یکاروخ  ای  یقاشنتـسا  تروص  هب  ناوتیم  ار  لورتوبلآ  فرـصم  یگنوگچ 
فرـصم وراد  نیا  زا  مظنم  همانرب  کـی  قبط  رگا  دـینک . يوریپ  تقد  هب  ناتکـشزپ  تاروتـسد  زا  دـینکن . فرـصم  هدـش  زیوجت  رادـقم  زا 

اب ار  زور  رد  هدنامیقاب  ياهتبون  دینک . فرـصم  ار  تبون  نآ  دـیدروآ  دای  هب  هک  يدرجم  هب  دـیدرک ،  شومارف  ار  تبون  کی  دـینکیم و 
ضابقنا زا  يریگولج  نامرد و  يارب  لورتوبلآ  یقاشنتـسا  لسورئآ  دـینکن . ربارب  ود  ار  وراد  رادـقم  دـینک . فرـصم  مظنم  یناـمز  لـصاوف 
یشنورب ضابقنا  زا  ات  دینک  فرصم  شزرو  عورـش  زا  شیپ  هقیقد  ار 15  وراد  دوشیم . هدافتسا  هیر  ییاوه  يراجم  ندش  گنت   ) یـشنورب

ناتسفن دینک ، قاشنتسا  ار  وراد  زا  ُفپ  کی  دیهد . ناکت  یبوخ  هب  ار  وراد  يواح  فرظ  هدافتسا  زا  شیپ  دوش . يریگشیپ  شزرو  زا  یشان 
يرپسا زا  دینکن . قاشنتسا  هلـصاف  هقیقد  اب 1-2  نامز  کی  رد  راب  ود  زا  شیب  دیهد . نوریب  ار  ناتـسفن  سپـس  دـیراد و  هاگن  هرامـش  ار 5 
يرپسا راـب  ییاداـناک 80  عون  کـی  هچرگا  تسا  يرپـسا  راـب  يواـح 200  وراد  لوسپک  ره  دـینک . يراددوـخ  اـهمشچ  تمـس  هب  ندرک 

کی زا  هدافتـسا  اب  رزیالوبن  کی  ای  ( IPPB  ) بوانتم تبثم  راشف  اب  سفنت  هاگتـسد  قیرط  زا  تاـفلوس  لورتوبلآ  یقاشنتـسا  لولحم  . دراد
هیجوت یبوخ  هب  لیاسو  نیا  زا  هدافتـسا  هوحن  تبقارم و  رد  هک  دـینک  لصاح  نانیمطا  دوشیم . فرـصم  یناهد  هعطق  اـی  تروص  کـسام 

. دماجنایم لوط  هب  هقیقد  ات 20  تبون 5  ره  رد  نامرد  دـنکیم و  زیوجت   IPPB هاگتسد يارب  لمعلاروتسد  کی  ناتکشزپ  دیـشاب . هدش 
ود دشکیم . لوط  هقیقد  دودح 10  رد  ًالومعم  نامرد  و  دنکیم ، هدافتسا  هقیقد  رد  هدرـشف  نژیـسکا  ای  اوه  رتیل  زا 6-10  رزیالوبن  ًالومعم 

رگید لولحم  دـشابیم . هدافتـسا  لـباق  تروص  نیمه  هب  تسا و  رتـیلیلیم  ره  رد  وراد  مرگیلیم  يواـح 83/0  یکی  دراد . دوجو  لولحم 
ناتکـشزپ زا  ار  صاخ  تاروتـسد  هک  دیوش  نئمطم  دوش . قیقر  هدافتـسا  زا  لبق  هک  تسا  مزال  تسا و  رتیلیلیم  ره  رد  مرگیلیم  يواح 5 

تافلوس لورتوبلآ  درک . يرادـهگن  لاچخی  رد  تعاـس  ای 48  قاتا  يامد  رد  تعاـس  ات 24  ناوتیم  ار  هدـش  قیقر  لولحم  دیـشاب . هتفرگ 
ضابقنا زا  يریگشیپ  يارب  دوشیم . هدافتسا  یسفنت  يراجم  ندش  گنت   ) یشنورب ضابقنا  زا  يریگولج  نامرد و  يارب  زین  قاشنتـسا  يارب 

زاین یصاخ  هلیسو  هب  تسا و  لوسپک  کی  لکـش  هب  وراد  نیا  دینک . هدافتـسا  وراد  زا  شزرو  زا  شیپ  هقیقد  شزرو 15  زا  یشان  یشنورب 
شور هک  دـینک  لـصاح  ناـنیمطا  دزاـسیم . دازآ  ار  وراد  دـنکیم و  مین  ود  هب  ار  لوسپک  هلیـسو  نیا  درک . هدافتـسا  نآ  زا  ناوتب  اـت  دراد 
تبرش لولحم   ] لورتوبلآ یکاروخ  ياهلکش  دیـسرپب . ناتزاسوراد  ای  کشزپ  زا  دیتشاد  یـشسرپ  ره  دینادیم . ار  هلیـسو  نیا  زا  هدافتـسا 

دنوش و هدروخ  لکـش  نامه  هب  دیاب  رثاینالوط  ياهصرق  دنوش . فرـصم  هدش  زیوجت  ياهنامز  رد  دیاب  رثاینالوط ] ياهصرق  صرق و 
هدرک و عطق  ار  لورتوبلآ  ریز  ياههناشن  زا  کیره  زورب  تروص  رد  یبناج  ضراوع  اهرادشه و  . دیوج ای  درک  درخ  تسکش  ار  اهنآ  دیابن 
ای يدـلج  تاروثب  سفن  یگنت  ای  هنیـس  سخسخ  شیازفا  شغ  ساسحا  دـیدش ؛ یجیگ  تسوپ  ندـش  یبآ  دـیریگب : سامت  ناتکـشزپ  اب 

هسفق درد  زا : دنترابع  دنوش  شرازگ  هلصافالب  دیاب  دنهد و  خر  تسا  نکمم  هک  ردان  میالع  ریاس  اهکلپ . ای  اهبل ، تروص  مروت  ریهک ؛
نیا لومعم  تارثا  يداعریغ  یگدـش  دوبک  ای  يزیرنوخ  اپ ؛ ای  تسد  ناتـشگنا  یگتفر  باوخ  ساسحا  ای  زگزگ  مظنمان  بلق  نابرـض  هنیس 

ضبن ناهد  یکـشخ  یگدولآباوخ  هفرـس  دنباییم . دوبهب  جیردت  هب  وراد  فرـصم  اب  ًالومعم  هک  شزرل  یگتفـشآرب و  زا  دـنترابع  وراد 
يرپسا زا  هدافتـسا  زا  سپ  مرگ  بآ  اب  ناهد  نتـسش  دـنهد . خر  تسا  نکمم  یهاگ  یباوخیب  ای  عوهت  ینالـضع  ياهدرد  دردرـس ، دـنت ،
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هک یتروص  رد  دینک . هدافتسا  نفونیماتسا  زا  وراد ، نیا  فرصم  رد  دردرس  زورب  تروص  رد  دهد . شهاک  ار  ناهد  یکـشخ  تسا  نکمم 
تروشم ناتکـشزپ  اب  دیتشاد  یـسفنت  تالکـشم  زونه  لورتوبلآ  لومعم  رادـقم  تفایرد  زا  سپ  رگا  ای  دـندش  زاسلکـشم  اهتمالع  نیا 

عون ره  هب  تیـساسح  دیزاس : علطم  ار  ناتکـشزپ  لورتوبلآ  فرـصم  زا  شیپ  ریز  دراوم  زا  کیره  دوجو  تروص  رد  طایتحا  دراوم  دینک .
یگدرـسفادض ياهوراد  هژیو  هب  اهوراد ، رگید  فرـصم  یهدریـش  اـی  يرادراـب  وراد . اـی  یکاروخ  ياـهگنر  هدـنرادهگن  ییاذـغ  هداـم 

، دنق يرامیب  یبلق  تالکشم  هب  التبا  ای  هقباس  نرگیم  ياهوراد  ای  نیسکوگید ،   ) یبلق ياهوراد  نیئاکوک  اهكرحم ، نوخراشف  ياهوراد 
ات دیـشاب  هتـشاد  ناتکـشزپ  هب  یمظنم  تاـعجارم  دوشیم  هیـصوت  لورتوبلآ  فرـصم  ماـگنه  رد  اموتیـسومورکوئف . اـی  دـییوریت ، يراـکرپ 

رگید ياهوراد  لورتوبلآ و  دیتسه و  یسفنت  لکـشم  راچد  دهد  ناشن  هک  دیـشاب  هتـشاد  هارمه  ياهگرب  . دشاب هتـشاد  رظن  ریز  ار  ناتدوبهب 
طیارـش نیا  رد  . ) دیراد هاگن  بوطرم  ترارح  میقتـسم و  رون  ترارح  زا  رود  ناکدوک و  سرتسد  زا  رود  ار  لورتوبلآ  دینکیم . فرـصم 

رود تلاوت  رد  ناکدوک  سرتسد  زا  رود  ار  هتـشذگ  خیرات  لورتوبلآ  . دـینک ظفح  دامجنا  زا  لورتوبلآ  لولحم  دوشیم .) دـساف  لورتوبلآ 
دـیزادناین و شتآ  هب  دـینکن ، خاروس  ندوب  یلاخ  تروص  رد  یتح  ار  لسورئآ  فرظ  هاگچیه  ار .) لسورئآ  يواـح  فرظ  زجهب   ) دـیزیرب

نودـب ار  دـنرادن ) هخـسن  هب  زاین  هک  ییاهوراد  یهاـیگ و  ياـههدروارف  یتح   ) ییوراد چـیهدیابن  لورتوبلآ  فرـصم  ماـگنه  رد  دینکـشن .
یماسا اب  عاونا  هزادنا  نامه  هب  ًامومع  دنتسه و  رتنازرا  لورتوبلآ  کیرنژ  ياهلکش  رگید  تاعالطا  دینک . فرصم  ناتکشزپ  اب  تروشم 

. دنشابیم رثؤم  يراجت 

ALPRAZOLAM

مان نیدنچ  ياراد  مالوزارپلآ  دوشیم . زیوجت  ساره  تالالتخا  باوخ و  تالالتخا  بارطضا  نیکـست  يارب  مالوزارپلآ  وراد  نیا  دروم  رد 
رتمک ای  رتشیب  هاگچیه  دوشیم . زیوجت  توافتم  تالکـشم  يارب  توافتم  ریداقم  رد  مالوزارپلآ  فرـصم  یگنوگچ  تسا  توافتم  يراجت 

ای تاعیام  اـب  ناوتیم  ار  مـالوزارپلآ  عیاـم  لکـش  دـینک . يوریپ  ناتکـشزپ  تاروتـسد  زا  تقد  هب  دـینکن . فرـصم  هدـش  زیوجت  رادـقم  زا 
، دیدرک شومارف  ار  وراد  تبون  کی  رگا  دنزب . خی  عیام  مالوزارپلآ  دیهدن  هزاجا  درک . طولخم  گنیدوپ  دالامرام  لثم  دماجهمین  ياهاذغ 

ییوراد همانرب  هب  سپـس  دینک و  فذح  ار  يدعب  تبون  دوب ، يدعب  عبون  کیدزن  رگا  دینک . فرـصم  ار  نآ  دیدروآ  دای  هب  هک  يدرجم  هب 
، ریز يدج  یلو  ردان  میالع  زا  کیره  زورب  تروص  رد  یبناج  ضراوع  اهرادشه و  دـینکن . رباربود  ار  وراد  رادـقم  دـیدرگزاب . ناتمظنم 

نابرـض شهاک  دنک ، ملکت  دیدش ، یگدولآباوخ  ینهذ  ياوق  ندش  دـنک  یجیگ  دـیریگب : سامت  ناتکـشزپ  اب  هدرک  عطق  ار  مالوزارپلآ 
ای تسوپ  يدرز  یناهد  ياهمخز  يداعریغ  يزیرنوخ  ای  یگدـش  دوبک  زرل ، بت  دردولگ ، يدـلج  تاروثب  لداعت  مدـع  سفن  یگنت  بلق 

دوش عطق  یناهگان  روطهب  وراد  رگا  دـشاب و  روآدایتعا  دـناوتیم  مالوزارپلآ  يریذـپکیرحت  ای  یگتفـشآ  یباوخیب  هظفاح  شهاک  مشچ 
تیساسح غارفتـسا  عوهت  قیرعت  شیازفا  دردهدعم ، ینهذ  ياوق  ندش  دنک  یجیگ  زا : دنترابع  هک  دنوش  هدهاشم  تسا  نکمم  عطق  میالع 

ات دینک ، تروشم  ناتکـشزپ  اب  دینک  عطق  ار  مالوزارپلآ  دیهاوخب  هک  یتروص  رد  ندـش  نزوس  نزوس  ای  زگزگ  ساسحا  ای  ادـص ، رون و  هب 
دیاب دـنوش  زاسلکـشم  هک  یتروص  رد  طقف  یلو  دـنهد  خر  تسا  نکمم  ریز  میـالع  دوش . ماـجنا  یجیردـت  لکـش  هب  راـک  نیا  ًـالامتحا 

شزرل  ای  دیدش ، ای  دنت  بلق  نابرض  لاهسا  تسوبی  عوهت  دردرس ، ناهد  یکشخ  یگدولآباوخ  هجیگرس  دنوش : شرازگ 
ای مالوزارپلآ  هب  تیـساسح  دیزاس : علطم  ار  ناتکـشزپ  مالوزارپلآ  فرـصم  زا  شیپ  ریز  دراوم  زا  کیره  دوجو  تروص  رد  طایتحا  دراوم 
هب رگید ، ياهوراد  فرـصم  یهدریـش  ای  يرادراب  اههدـنرادهگن . ای  یکاروخ  ياهگنر  ییاذـغ  هدام  عون  ره  هب  ای  اـهنیپزایدوزنب ، رگید 
 ، مشچ لـخاد  راـشف  شیازفا   ) موـکولگ هب  ـالتبا  اـی  هقباـس  جنـشت  عرـصدض و  ياـهوراد  و  اهیگدرـسفادض ، اـهشخبمارآ ، لـکلا  هژیو 

هیـصوت مالوزارپلآ  فرـصم  ماگنه  مزیفمآ  ای  دـیدش ، نمزم  يویر  يدادـسنا  يرامیب  وارگ ، ینتـسایم  ردـخم ، داوم  ای  لکلا  فرـصمءوس 
مالوزارپلآ هب  ناتندـب  خـساپ  هک  یماگنه  اـت  . دـشاب هتـشاد  رظن  ریز  ار  ناـتدوبهب  اـت  دیـشاب  هتـشاد  ناتکـشزپ  هب  یعطقم  تاـعجارمدوشیم 
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یگدولآباوخ راچد  وراد  نیا  فرـصم  یط  رد  دارفا  یخرب  دینک . طایتحا  كانرطخ  لیاسو  اب  راک  یگدننار و  رد  تسا  هدشن  صخـشم 
ياضاقت هلـصافالب  دیتسه ، كوکـشم  وراد  نیا  دح  زا  شیب  فرـصم  زا  یـشان  تیمومـسم  هب  رگا  دنوشیم . يرایـشوه  حطـس  شهاک  و 

نایم رد  ناتکـشزپ  اب  ار  عوضوم  ًامتح  دـیدش ، بیجع  تاساسحا  ای  راکفا  راچد  مالوزارپلآ  اب  نامرد  یط  رد  رگا  دـینک . یکـشزپ  کمک 
سرتـسد زا  رود  ار  مـالوزارپلآ  . دـیراد رارق  مـالوزارپلآ  اـب  ناـمرد  تحت  دـهد  ناـشن  هک  دیـشاب  هتـشاد  هارمه  ياهگرب  هشیمه  دـیراذگب .

خیرات مالوزارپلآ  دوشیم .) دساف  مالوزارپلآ  طیارش  نیا  رد  . ) دینک يرادهگن  بوطرم  ترارح  میقتسم و  رون  ترارح  زا  رود  ناکدوک و 
ياـهوراد رگید  اـی  یلکلا  ياهیندیـشوندیابن  مـالوزارپلآ  فرـصم  ماـگنه  . دـیزیرب رود  تلاوت  رد  ناـکدوک  سرتـسد  زا  رود  ار  هتـشذگ 
روآباوخ صرق  کی  ناونعهب  ار  مالوزارپلآ  دهدیم . شهاک  ار  يرایـشوه  شیازفا و  ار  یگدولآباوخ  نیا  دـینک ؛ هدافتـسا  روآباوخ 

زا وراد  جورخ  نامز  ات  تروص  نیا  ریغ  رد  دیشاب ؛ هتشاد  باوخ  تعاس  ات 7-8  دهد  هزاجا  امش  ینامرد  همانرب  هکنآ  رگم  دینک ، هدافتسا 
. دیشاب هتشاد  هظفاح  لالتخا  هدوب  هدولآباوخ  تسا  نکمم  ناتندب 

ALENDRONATE

زا نینچمه  دوشیم . زیوجت  تسا  لومعم  هسئای  نانز  رد  هک  ناوختسا  يرامیب  ناوختسا  یکوپ  نامرد  يارب  تانوردنلآوراد  نیا  دروم  رد 
يراـجت ماـن  تحت  تانوردـنلآ  دـننکیم . هدافتـسا  تـسا  اهناوختـسا  كاـندرد  ندـش  فیعـض  هـک  هژاـپ  يراـمیب  ناـمرد  رد  وراد  نـیا 

زا رپ  ناویل  کی  اب  دیاب  وراد  نیا  دوشیم . فرـصم  راب  کی  يزور  ًالومعم  تانوردنلآ  فرـصم  یگنوگچ  . دوشیم هتخانـش  سکاماسوف 
هدـعو نیلوا  رتشیب  نتخادـنا  بقع  اب  دوش . هدروخ  زور  ياهوراد  رگید  ای  یندیـشون  ییاذـغ  هدـعو  نیلوا  زا  شیپ  هقیقد  لقادح 30  بآ 

ای درک  درخ  تسکـش  دیکم ، دیابن  ار  اهصرق  نیا  دیعلبب ؛ اجکی  ار  تانوردنلآ  صرق  دوشیم . زین  رتهب  وراد  بذـج  یندیـشون  ای  ییاذـغ 
وراد هک  تسا  مهم  دیـشکن . زارد  تانوردـنلآ  ندروخ  زا  سپ  هقیقد  ات 30  لقادح  تسا  رتهب  لد  رـس  شزوس  زا  يریگولج  يارب  دـیوج .

ناتکشزپ تاروتسد  زا  تقد  هب  دینکن . فرصم  هدش  زیوجت  ناتیارب  هچنآ  زا  يرتشیب  رادقم  هاگچیه  دوش . هدافتسا  ینیعم  نامز  رد  زور  ره 
يدعب تبون  عقوم  ًابیرقت  رگا  دینک . فرـصم  ار  نآ  دیدروآ  دای  هب  هک  يدرجم  هب  دیدرک ، شومارف  ار  وراد  تبون  کی  رگا  دـینک . يوریپ 

اهرادشه و . دینکن رباربود  ار  وراد  رادقم  دـیدرگرب . ناتییوراد  مظنم  همانرب  هب  دـینک و  فذـح  ار  هدـش  شومارف  تبون  تسا  هدیـسر  ارف 
، دـیدش لد  رـس  شزوس  دـیریگب : سامت  ناتکـشزپ  اب  هدرک  عطق  ار  تانوردـنلآ  ریز ، میالع  زا  کیره  زورب  تروص  رد  یبناـج  ضراوع 

دنوش شرازگ  دـیاب  دـندش  زاسلکـشم  هک  یتروص  رد  طقف  یلو  دـنهد  خر  تسا  نکمم  هک  یمیالع  يدـلج  تاروثب  اـی  علب  رد  لکـشم 
تروص رد  طایتحا  دراوم  یناوختسا  ياهچیهام و  درد  ای  یمکش  درد  یمکش  خفن  تسوبی  لاهـسا  غارفتـسا  ای  عوهت  دردرـس ، زا : دنترابع 

ای يرادراب  . اهوراد رگید  ای  تانوردنلآ  هب  تیساسح  دیزاس : علطم  ار  ناتکـشزپ  تانوردنلآ  فرـصم  زا  شیپ  ریز  دراوم  زا  کیره  دوجو 
تیرتساگ يورم  يرامیب  علب  رد  لکـشم  هب  التبا  اـی  هقباـس  . اهدیـسایتنآ نیریپسآ و  هژیو  هب  رگید ، ياـهوراد  فرـصم  لاـح  رد  یهدریش 

دیشاب هتشاد  ناتکشزپ  هب  یمظنم  تاعجارم  دوشیم  هیـصوت  تانوردنلآ  فرـصم  ماگنه  رد  يویلک  يرامیب  ای  هدعم  مخز  هدعم ،  باهتلا  )
نودب ار  دنرادن  هخـسن  هب  زاین  هک  ییاهوراد  اهنیماتیو و  یهایگ  ياههدروارف  یتح  ییوراد  چـیه  دـشاب . هتـشاد  رظن  ریز  ار  امـش  دوبهب  ات 

اهنآ يواح  ياهلمکم  زا  درادن  دوجو  ناتییاذـغ  همانرب  رد   D نیماتیو میسلک و  یفاک  ریداقم  رگا  . دینکن فرصم  ناتکـشزپ  اب  تروشم 
لمحت ار  دوخ  نزو  ندـب  اهنآ  رد  هک  ییاـهشزرو  دـینک . زاـغآ  ار  يورهداـیپ  هماـنرب  کـی  ناتکـشزپ  دـییأت  تروص  رد  دـینک . هدافتـسا 
ترارح میقتـسم و  روـن  ترارح  زا  رود  ناـکدوک و  سرتـسد  زا  رود  ار  تانوردـنلآ  دـنکیم . کـمک  اهناوختـسا  تیوـقت  هـب  دـنکیم ،

رد ناکدوک  سرتسد  زا  رود  ار  هتـشذگ  خیرات  تانوردنلآ  (. دوشیم تانوردنلآ  ندـش  دـساف  بجوم  طیارـش  نیا   ) دـیراد هاگن  بوطرم 
لکلا ندیـشون  ندیـشک و  راگیـس  دیـشونب . لکلا  ای  دیـشکب  راگیـس  دح  زا  شیبدیابن  تانوردنلآ  فرـصم  ماگنه  رد  . دیزیرب رود  تلاوت 

. دهدیم شهاک  ار  اهناوختسا  لیکشت 
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AMPICILLIN

ریظن ییایرتکاب  نوگاـنوگ  ياـهتنوفع  ناـمرد  رد  کـیتویبیتنآ  نیا  زا  تسا  جـیار  کـیتویبیتنآ  کـی  نیلیـسیپمآ  وراد  نیا  دروم  رد 
بذج روظنمهبفرصم  یگنوگچ  دوشیم . هدافتسا  يراردا  هاگتـسد  سفنت و  هاگتـسد  مرن  تفاب  تسوپ  تیزونیـس و  ینایم  شوگ  تنوفع 

اب ییاهتبون  رد  نیلیـسیپمآ  تسا  رتهب  دوش . هدروخ  اذغ  زا  دعب  تعاس  ای 2  لبق  تعاس  ًادودح 1  یلاخ  مکش  اب  دیاب  نیلیـسیپمآ  رتهب 
تبون يزور 4  تسا  مزال  رگا  لاثم  يارب  دشاب . هتـشاد  یتباث  يراردا  ینوخ و  حطـس  ات  دوش  فرـصم  زورهنابـش  یط  رد  يواسم  لصاوف 

اب همانرب  نیا  رگا  حبص .  بش 6   12 رصع ،  6 رهظ ، ًالثم 12   ) دینک يراذگهلصاف  تعاس  تبون 6  ره  نیب  دیاب  دینک ، فرصم  نیلیسیپمآ 
تقو رس  وراد  هک  تسا  مهم  دیهاوخب . کمک  ناتکـشزپ  زا  رتبسانم  همانرب  کی  نییعت  يارب  دراد ، تریاغم  امـش  باوخ  ای  يراک  همانرب 
راچد تسا  نکمم  دـینک  عطق  ار  نآ  ناتیوراد  مامتا  زا  شیپ  رگا  دـینکیم . يدوبهب  ساسحا  رگا  یتح  دوش ؛ فرـصم  لـماک  رادـقم  هب  و 
يدعب تبون  عقوم  ًابیرقت  رگا  هتبلا  دینک . شفرـصم  دیدروآ  دای  هب  هک  يدرجم  هب  دیدرک ،  شومارف  ار  تبون  کی  رگا  دـیوش . میالع  دوع 
تروص رد  یبناج  ضراوع  اهرادشه و  دینکن . رباربود  ار  وراد  رادقم  دـیدرگزاب . ناتییوراد  مظنم  همانرب  هب  تسا  هدیـسر  وراد  فرـصم 

، دردرس رادیاپ ، یلو  فیفخ  لاهسا  ای  دیدش  لاهسا  دیریگب : سامت  ناتکشزپ  اب  هلصافالب  هدرک  عطق  ار  دوخ  نیلیـسیپمآ  ریز  میالع  زورب 
ای ینهذ  تالالتخا  نابز  يور  ای  ناهد  رد  دیفـس  ياهكالپ  نژاو  حشرت  ای  شراخ  نابز  ای  یناهد  مخز  يدـلج  تاروثب  غارفتـسا  عوهت و 
زا دراد . زاین  يروف  یکشزپ  تبقارم  هب  هک  تسا  یسکالیفانآ  نیلیـسیپمآ  هب  تبـسن  ردان  یتیـساسح  خساپ  کی  تسوپ  اهمشچ و  يدرز 

ياهمروت ای  ریهک ، يدلج  تاروثب  اهمشچ ، رود  اهبل و  مروت  زورب  تروص  رد  دـنکیم ، تفرـشیپ  تعرـس  هب  یـسکالیفانآ  هک  ییاجنآ 
تامدخ زکرم  کی  اب  هدرک  عطق  ار  وراد  هلـصافالب  سفنت  رد  لکـشم  ای  هنیـس  سخسخ  ای  دنت ، بلق  نابرـض  یناهگان  شغ  بت  یتسوپ 

علطم ار  ناتکـشزپ  نیلیـسیپمآ  فرـصم  زا  شیپ  ریز  دراوم  زا  یکی  دوجو  تروص  ردطایتحا  دراوم  دـیریگب . ساـمت  یکـشزپ  سناژروا 
اهکــیتویبیتنآ هژیو  هـب  اــهوراد ، ریاــس  اــی  یکاروــخ  ياــهگنر  اههدــنرادهگن ، ییاذــغ  هداــم  عوــن  ره  هــب  تیــساسح  دــیزاس :

 ، نیریپسآ نفورپوبیا  لثم   ) يدـییورتساریغ یباهتلادـض  ياهوراد  هژیو  هب  رگید ، ياهوراد  فرـصم  یهدریـش  ای  يرادراـب  (. اهنیلیـسینپ )
تارثا تسا  نکمم  نیلیـسیپمآ   ) نژورتسا يواح  يرادرابدض  ياهصرق  نیرافراو ،  ریظن  نوخ  ياههدننکقیقر   ) يداقعنادـض ياهوراد 

، اهدـیزوکیلگونیمآ  ) اهکیتویبیتنآ رگید  ای  تاـسکرتوتم  لونیروپولآ ،  دیـسنبورپ ،  ) سرقن ياـهوراد  دـهد ،) شهاـک  ار  اـهصرق  نیا 
ینوفع زوئلکونونو  یتکالپ ،  دوبمک  یلیفومه  هدعم  مخز  لثم   ) هدنهديزیرنوخ تالکـشم  هب  التبا  ای  هقباس  نیلکیاسارتت .  نیـسیامورتیرا 
تروص رد  یتح  دوشیم  هیـصوت  نیلیـسیپمآ  فرـصم  ماگنه  يویلک  يرامیب  ای  کـیتویبیتنآ  اـب  طـبترم  گرزب  هدور  باـهتلا   ) تیلوک
صرق زا  هک  یتروص  رد  دینک . فرـصم  يرامیب  دوع  زا  يریگولج  ناتتنوفع و  نامرد  يارب  ار  هدـش  زیوجت  يوراد  مامت  يدوبهب  ساسحا 

لژ اـی  مودـناک  ریظن  رگید  يرادراـب  زا  يریگوـلج  شور  کـی  زا  نیلیـسیپمآ  اـب  ناـمرد  هرود  کـی  اـت  دـینکیم  هدافتـسا  يرادرابدـض 
سرتسد زا  رود  ار  نیلیـسیپمآ  دـینک . يریگـشیپ  کیتویبیتنآ  نیا  زا  یـشان  لاهـسا  زا  تسام  ندروخ  اـب  . دـینک هدافتـسا  مه  شکمرپسا 

هیهت زا  سپ  دوـشیم .) دـساف  نیلیــسیپمآ  طیارــش  نـیا  رد   ) دـیراد هـگن  بوـطرم  ترارح  میقتــسم و  روـن  ترارح  زا  رود  ناـکدوک و 
زا دیهد . ناکت  یبوخ  هب  ار  وراد  هشیـش  نویـسناپسوس  فرـصم  زا  شیپ  دـینک ؛ يرادـهگن  لاچخی  رد  ار  وراد  نیلیـسیپمآ  نویـسناپسوس 

دینک . هدافتسا  وراد  رادقم  يریگهزادنا  تهج  تسا  هدش  مهارف  وراد  هبعج  لخاد  رد  هک  ياهنامیپ 
دیابن نیلیـسیپمآ  فرـصم  ماگنه  . دـینک تروشم  ناتکـشزپ  اب  دـیرادن  يدوبهب  ساـسحا  نیلیـسیپمآ  فرـصم  زا  زور  فرظ 3  رد  رگا 

دنشاب . هتشاد  تیساسح  نآ  هب  تبسن  تسا  نکمم  هک  ارچ  دینک ؛ میهس  وراد  فرصم  رد  ار  نارگید 
ناتکشزپ دیدحالص  اب  رگم  دینک ، عطق  ار  نامرد  وراد ، مامتا  زا  شیپ  دینکن . فرصم  ار  هتشذگ  خیرات  يوراد 

AMLODIPINE
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هب امـش  کـشزپ  دوشیم . زیوجت  یبـلق  درد  نیکـست  نوخ و  يراـشفرپ  رد  نوخ  راـشف  ندروآ  نییاـپ  يارب  نیپـیدولمآوراد  نیا  دروم  رد 
زا اهلولس  لخاد  هب  میـسلک  دورو  زا  تعنامم  قیرط  زا  ندب  رد  وراد  نیا  دنک . زیوجت  ناتیارب  ار  وراد  نیا  تسا  نکمم  زین  يرگید  لیالد 

لمع نیا  دـننادیم . یمیـسلک  ياهلاناک  هدـننکدودسم  يوراد  کی  ار  وراد  نیا  هک  تسا  تلع  نیمه  هب  دـنکیم ؛ لمع  یلولـس  ياـشغ 
نابرض شهاک  هب  هک  دوشیم ، ینوخ  ياهگر  بلق و  ياهلولس  رد  میسلک  رادقم  شهاک  بجوم  یمیسلک  ياهلاناک  یگدننکدودسم 

بلق يراک  راب  و  دـباییم ، شیازفا  نوخ  نایرج  دـیآیم ، نییاپ  نوخ  راشف  نیاربانب  ددرگیم . رجنم  ینوخ  ياـهگر  ندـشداشگ  بلق و 
ره ار  ناتیوراد  هک  تسا  مهم  دوشیم . زیوجت  یتوافتم  للع  يارب  نیپیدولمآ  زا  یتوافتم  ریداقم  فرـصم  یگنوگچ  دنکیم . ادیپ  شهاک 
زا شیپ  اهحبـص  هک  تسا  رتتحار  ًـالومعم  دوشیم . فرـصم  راـبکی  يزور  ًـالومعم  نیپـیدولمآ  دـینک . فرـصم  نیعم  یتعاـس  رـس  زور 

فرصم هدش  زیوجت  رادقم  زا  رتشیب  هاگچیه  درک . فرـصم  اذغ  نودب  ای  اب  ناوتیم  ار  وراد  نیا  دوشن . شومارف  ات  دوش  فرـصم  هناحبص 
هب دیاهدرک ،  شومارف  ار  تبون  کی  دینکیم و  فرصم  نیپیدولمآ  رابکی  يزور  رگا  دینک . يوریپ  تقد  هب  ناتکشزپ  تاروتسد  زا  دینکن .
اهر ار  هدـش  شومارف  تبون  تسا  هدـنام  يدـعب  تبون  هب  تعاس  زا 8  رتمک  رگا  هتبلا  دـینک . شفرـصم  دـیدروآ  دای  هب  ار  نآ  هک  يدرجم 

. دینکن عطق  ار  نآ  ناتکـشزپ  اب  تروشم  زا  شیپ  زین  دینکن و  رباربود  ار  وراد  رادقم  هاگچیه  دـیدرگزاب . ناتییوراد  مظنم  همانرب  هب  هدرک 
زیوجت ناشرطاخ  هب  نیپیدولمآ  هک  يدراوم  رثکا  رد  دریگ . تروص  یجیردت  تروص  هب  دـیاب  راک  نیا  نیپیدولمآ  عطق  هب  زاین  تروص  رد 

دیراد يدوبهب  ساسحا  رگا  یتح  هک  تسا  انعم  نادـب  نیا  دـنک . ناـمرد  ار  نآ  هکنآ  هن  دـنکیم  کـمک  يراـمیب  راـهم  هب  وراد  دوشیم ،
ردان میالع  زورب  تروص  رد  یبناج  ضراوع  اهرادشه و  دینک . فرـصم  یگدنز  نایاپ  ات  ای  اهلاس  ار  نیپیدولمآ  دـشاب  مزال  تسا  نکمم 
هنیـس سخسخ  ای  سفن  یگنت  سفنت  رد  لکـشم  هنیـس  هسفق  درد  دـیریگب : سامت  ناتکـشزپ  اب  هدرک  عطق  ار  نیپیدولمآ  ریز  يدـج  یلو 
نتفر یهایس  ای  هجیگرس  هویج  رتمیلیم  زا 90  رتمک  نوخ  راشف  رتگرزب  ددع   ) یلوتـسیس نوخ  راشف  ای  هقیقد  رد  زا 50  رتمک  بلق  نابرض 

؛  تعاس رد 24-48  مرگ  ولیک  زا 1/5  شیب   ) یناهگان نزو  شیازفا  ای  اپ  تسد و  مروت  هتسشن  ای  هدیباوخ  تلاح  زا  نتساخرب  ماگنه  مشچ 
تاروثب لداعت  نتفر  تسد  زا  علب  ای  ندرک  تبحـص  رد  لکـشم  اپ ؛ تسد و  تالـضع  یتفـس  ناتـشگنا  اـهتسد و  شزرل  اـههثل ؛ باـهتلا 

، دردرس دنهد : خر  وراد  هب  ناتندب  ندش  میظنت  ات  تسا  نکمم  ریز  میالع  هنیـس .  رد  بلق  نابرـض  ساسحا   ) بلق شپت  یگدرـسفا  يدلج 
زاسلکشم ای  هتفای  همادا  میالع  نیا  رگا  لاهسا  ای  تسوبی  ای  عوهت  امرگ ، ساسحا  یگتخورفارب و  ناهد  یکشخ  یگتسخ  یگدولآباوخ 

نیپیدولمآ فرـصم  زا  شیپ  ریز  دراوم  زا  کیره  دوجو  تروص  رد  طایتحا  دراوم  دـیراذگب . نایم  رد  ناتکـشزپ  اـب  ار  تیعـضو  دـندش ،
لاح رد  يرادراب  ای  یهدریـش  یمیـسلک  ياهلاناک  هدـننکدودسم  ياهوراد  رگید  ای  نیپیدولمآ  هب  تیـساسح  دـیزاس : علطم  ار  ناتکـشزپ 

ياهوراد رِدُم ، ياهوراد   ) یبلق ای  نوخ  راشف  ياهوراد  ریاس  اهدـییورتسا ، نیروپـسولکیس  نیپزامابراک  هژیو  هب  رگید ، ياهوراد  فرـصم 
ای یبلق  هلمح  نییاپ  نوخ  راشف  تیـساسح  هب  التبا  ای  هقباس  دیمانیاکورپ .) دینیاکلف ، دیماریپوزید ، نیـسکوجید  نیدینیک  اتب ، هدـننکدودسم 

يدبک  يویلک و  يرامیب 
نازیم دروم  رد  . دـشاب هتـشاد  رظن  ریز  ار  ناتدوبهب  ات  دـینک  هعجارم  ناتکـشزپ  هب  مظنم  روطهب  دوشیم  هیـصوت  نیپیدولمآ  فرـصم  ماگنه 

هنیـس هسفق  درد  عفر  ای  نتـساک  اب  تسا  نکمم  نیپیدولمآ  دـینک . تروشم  ناتکـشزپ  اب  ناتیندـب  تیعـضو  ساـسا  رب  لوبق  لـباق  تیلاـعف 
رد دیراد . هاگن  بسانم  هدودحم  کی  رد  ناتدق  هب  تبسن  ار  ناتنزو  دیروآ . راشف  دوخ  هب  هدرک و  تیلاعف  هزادنا  زا  شیب  ات  دوش  بجوم 

دینکیم فرـصم  نیپـیدولمآ  نوخ  راـشف  شهاـک  يارب  هک  یتروص  رد  دـیریگب . کـمک  ناتکـشزپ  زا  نزو  شهاـک  يارب  زاـین  تروـص 
کی هب  ار  امش  ای  دیراذگب  ناترایتخا  رد  ياهیذغت  تاروتسد  دینک  تساوخرد  ناتکشزپ  زا  دینک . دودحم  ار  دوخ  کمن   ) میدس فرـصم 
كرت هورگ  ای  رواشم  کی  هب  ار  امش  ات  دیهاوخب  ناتکشزپ  زا  دینک . كرت  ار  راگیس  دیتسه ، يراگیـس  رگا  . دنک یفرعم  هیذغت  صـصختم 

راچد ات  دـیهد  تیعـضو  رییغت  هداتـسیا  هب  هتـسشن  ای  هتـسشن  هب  هدـیباوخ  تلاح  زا  یمارآ  هب  دـینکن . فرـصم  لـکلا  . دـننک یفرعم  راـگیس 
خن ار  ناتیاهنادند  دینزب ، كاوسم  دینک ؛ ظفح  یبوخ  هب  ار  ناتنادند  ناهد و  تشادـهب  دـیوشن . شغ  ای  مشچ  نتفر  یهایـس  هجیگرس و 
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يارب وراد  یفاک  رادقم  دوش . يریگشیپ  وراد  نیا  زا  یشان  ياهثل  ینادند و  تالکـشم  زا  ات  دینک  هعجارم  کشزپنادند  هب  بترم  دیـشکب و 
هتـشاد هارمه  هب  دـینکیم  فرـصم  نیپیدولمآ  دـهد  ناشن  هک  یکـشزپ  ییاسانـش  هگرب  کی  دیـشاب . هتـشاد  سرتسد  رد  لیطعت  ياـهزور 

ياـهنومزآ یخرب  يور  تسا  نکمم  وراد  نیا  هک  ارچ  دـیزاس ، عـلطم  دـینکیم  فرـصم  نیپـیدولمآ  هـکنیا  زا  ار  رگید  ناکـشزپ  . دیـشاب
رد  ) دـیراد هاگن  بوطرم  ترارح  میقتـسم و  رون  ترارح  زا  رود  ناکدوک و  سرتسد  زا  رود  ار  نیپیدولمآ  دراذـگب . ریثأت  یهاگـشیامزآ 

فرـصم ماگنه  دـیزیرب . رود  تلاوت  رد  ناـکدوک  سرتسد  زا  رود  ار  هتـشذگ  خـیرات  نیپیدولمآ  دوشیم .) دـساف  نیپیدولمآ  طیارـش  نیا 
یگدولآباوخ هک  یتروص  رد  دینک . راک  كانرطخ  لیاسو  اب  ای  دینک  یگدننار  وراد  هب  ناتندب  خساپ  ندش  صخـشم  ات  دیابن  نیپیدولمآ 

هب زاین  نودـب  ياهكرحم  هژیو  هب  رگید  ییاهوراد  ناتکـشزپ  دـییأت  زا  شیپ  . دـینک تروشم  ناتکـشزپ  اب  دـندش  زاسلکـشم  هجیگرـس  ای 
. دینک فرصم  ار  یگدروخامرس  ای  هفرسدض  ياهوراد  هخسن و 
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ریظن ییاـیرتکاب  ياـهتنوفع  زا  ینوگاـنوگ  عاوـنا  ناـمرد  يارب  هک  تسا  جـیار  کـیتویبیتنآ  کـی  نیلیـسیسکومآوراد  نیا  دروـم  رد 
فیعـضت اب  وراد  نیا  دوشیم . زیوجت  يراردا  هاگتـسد  ياهتنوفع  تیزونیـس و  ینومونپ ،  ای   ) هیرلاتاذ دردولگ ، یناـیم  شوگ  تنوفع 

اب ناوتیم  ار  نیلیـسیسکومآ  فرـصم  یگنوگچ  دوشیم . اهيرتکاب  گرم  هراوید و  نیا  ندـش  هراـپ  بجوم  اـهيرتکاب  یلولـس  هراوید 
بآ کشخریش  ریش ، یکدنا  رادقم  اب  هارمه  ای  لکش  نامه  هب  ناوتیم  ار  نیلیسیسکومآ  نویـسناپسوس  درک . فرـصم  یلاخ  ای  رپ  مکش 

فرـصم هلـصافالب  دیاب  دـیدرک  طولخم  يزیچ  اب  ار  نآ  هک  یتروص  رد  درک . فرـصم  رگید  کنخ  ياهیندیـشون  ای  رادزاگ ، بآ  هویم 
رادقم ات  دوش  فرـصم  زورهنابـش  لوط  رد  يواسم  لصاوف  رد  نیلیـسیسکومآ  هک  تسا  رتهب  دیروخب . ار  هدش  زیوجت  لماک  رادقم  دوش ؛

دیاب دیروخب ، نیلیسیسکومآ  زور  رد  راب  تسا 4  مزال  رگا  لاثم  يارب  دشاب . هتشاد  دوجو  راردا  نوخ و  رد  تباث  روطهب  نآ  زا  یصخشم 
زا دراد ، تریاغم  امـش  باوخ  ای  يراک  همانرب  اب  هماـنرب  نیا  رگا  حبـص .  بش و 6   12 رصع ،  6 رهظ ، ًالثم 12   ) دـشاب رابکی  تعاس  ره 6 

فرـصم لماک  رادقم  اب  تقو و  رـس  وراد  هک  تسا  مهم  دنک . کمک  امـش  هب  رتبسانم  ییوراد  همانرب  کی  نییعت  رد  دیهاوخ  ناتکـشزپ 
نکمم ناتیاههناشن  دـینک ، عطق  ار  نیلیـسیسکومآ  هدـش  زیوجت  يوراد  لک  مامتا  زا  شیپ  رگا  دـیراد . يدوبهب  ساـسحا  رگا  یتح  دوش ،
تبون عقوم  ًابیرقت  رگا  هتبلا  دـینک . فرـصم  ار  نآ  دـیدروآ  دای  هب  هک  يدرجم  هب  دـیدرک ،  شومارف  ار  تبون  کـی  رگا  دـننک . دوع  تسا 
کیره زورب  تروص  رد  یبناج  ضراوع  اهرادشه و  دینکن . رباربود  ار  وراد  رادقم  دیدرگزاب . ناتییوراد  همانرب  هب  دشاب ، هدیـسر  يدـعب 

نابز یناهد و  ياهمخز  غارفتـسا  عوهت و  دردرـس ، لاهـسا  دـیریگب : سامت  ناتکـشزپ  اب  نیلیـسیسکومآ  فرـصم  نیح  رد  ریز  میالع  زا 
هک تسا  یسکالیفانآ  نیلیسیسکومآ  هب  یتیساسح  ردان  خساپ  کی  نابز  يور  ای  ناهد  رد  دیفـس  ياهكالپ  ای  نژاو  زا  حشرت  شراخ و 

؛ اهمشچ فارطا  ای  اهبل  مروت  تروص  رد  دنکیم ، تفرشیپ  تعرس  هب  یسکالیفانآ  هک  ییاجنآ  زا  دراد . زاین  یکـشزپ  يروف  تبقارم  هب 
یـسفنت لکـشم  اـی  هنیـس  سخسخ  اـی  عیرـس  بـلق  نابرــض  یناـهگان  شغ  بـت  تسوـپ  يور  رب  ییاـهمروت  اـی  ریهک ، يدـلج  تاروـثب 

زا کیره  دوجو  تروص  رد  طاـیتحا  دراوم  . دـیریگب ساـمت  یکـشزپ  سناژروا  تامدـخ  زکرم  کـی  اـب  هدرک و  عطق  ار  نیلیـسیسکومآ 
ای یکاروخ  گنر  هدنرادهگن  ییاذغ  هدام  عون  ره  هب  تیـساسح  دیزاس : علطم  ار  ناتکـشزپ  نیلیـسیسکومآ  فرـصم  زا  شیپ  ریز  دراوم 

هژیو هب  رگید ، ياهوراد  فرصم  لاح  رد  یهدریش  ای  يرادراب  اهنیروپسولافس .) ای  اهنیلیسینپ   ) اهکیتویبیتنآ هژیو  هب  رگید  ياهوراد 
 ، نیراـفراو ریظن  نوخ  ياههدـننکقیقر   ) اهداقعنادـض نیریپـسآ  نفورپوـبیا ،  ریظن   ، NSAIDs يدـییورتساریغ (  یباهتلادـض  ياهوراد 
ار اـهصرق  نیا  تارثا  تسا  نکمم  نیلیـسیسکومآ   ) نژورتـسا يواـح  يرادرابدـض  ياـهصرق  تاـسکرتوتم ،   ) ناطرـسدض ياـهوراد 

مخز ریظن   ) هدنهديزیرنوخ تالکشم  هب  التبا  ای  هقباس  نیلکیاسارتت .  نیسیامورتیرا   ) رگید ياهکیتویبیتنآ  ای  دیسنبورپ ، دهد ،) شهاک 
نیلیـسیسکومآ فرـصم  ماگنه  يویلک  يرامیب  ای  کیتویبیتنآ  اب  طبترم  گرزب  هدور  باهتلا   ) تیلوک تکالپ ،  دوبمک  یلیفومه  هدعم 
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دوع زا  يریگولج  ناـتتنوفع و  ناـمرد  يارب  ار  هدـش  زیوجت  نیلیـسیسکومآ  ماـمت  يدوبهب  ساـسحا  تروص  رد  یتـحدوشیم  هیـصوت 
کی زا  نیلیـسیسکومآ  اب  نامرد  هرود  نایاپ  زا  سپ  هدام  کی  ات  دینکیم ، هدافتـسا  يرادرابدض  ياهـصرق  زا  رگا  دینک . فرـصم  ددـجم 

زا رود  ناکدوک و  سرتسد  زا  رود  ار  نیلیـسیسکومآ  دـینک . هدافتـسا  شکمرپسا  ياهلژ  ای  مودـناک  ریظن  زین  یفاـضا  يریگولج  هلیـسو 
هـشیش رد  بآ  نتخیر  زا  سپ  دوـشیم .) دـساف  نیلیـسیسکومآ  طیارـش  نیا  رد   ) دـیراد هاـگن  بوـطرم  ترارح  میقتـسم و  روـن  ترارح 

هب ار  هشیش  دیاب  نویـسناپسوس  فرـصم  زا  شیپ  تشاد  هاگن  لاچخی  رد  دیاب  ار  وراد  نویـسناپسوس  هیهت  نیلیـسیسکومآ و  ردوپ  يوتحم 
هدافتـسا وراد  رادـقم  يریگهزادـنا  يارب  وراد  هبعج  رد  دوجوم  هنامیپ  زا  نیلیـسیسکومآ  عیاـم  ياهلکـش  دروم  رد  دـیهد . ناـکت  یبوخ 

فرصم ماگنه  دینک . تروشم  ناتکشزپ  اب  دینکیمن  يدوبهب  ساسحا  زور  فرظ 3  دیتسه و  نیلیسیسکومآ  فرصم  لاح  رد  رگا  . دینک
ناتکشزپ هک  یتروص  رد  رگم  دینک ، عطق  مامتان  ار  وراد  دینک . فرصم  شیاضقنا  خیرات  زا  دعب  ار  نیلیـسیسکومآدیابن  نیلیـسیسکومآ 

. دنک هیصوت  نینچ 

AMOXICILLIN_CLAVULANATE
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لثم نوگانوگ  ییایرتکاب  ياهتنوفع  نامرد  يارب  نآ  زا  تسا  جیار  کیتویبیتنآ  کی  تانالووالک  نیلیـسیسکومآ  وراد  نیا  دروم  رد 
فرـصم یگنوـگچ  دوـشیم . هدافتـسا  يراردا  هاگتـسد  یــسفنت و  هاگتــسد  تسوـپ  ياـهتنوفع  تیزونیــس و  یناـیم  شوـگ  تنوـفع 

نآ زا  یـشان  یگدروخ  مه  هب  لد  زا  دناوتیم  اذغ  اب  نآ  ندروخ  درک . فرـصم  اذغ  نودب  ای  اب  ناوتیم  ار  تانالووالک  نیلیـسیسکومآ 
زورهنابـش لوط  رد  ربارب  ینامز  لصاوف  رد  وراد  نیا  تسا  رتهب  دنوش . درخ  ای  هدیوج  دیاب  ًامتح  نآ  یندیوج  ياهصرق  دـنک . يریگولج 

لصاوف دوش ، فرصم  تبون  يزور 3  تسا  رارق  رگا  لاثم  يارب  دشاب . هتشاد  دوجو  راردا  نوخ و  رد  نآ  زا  یتباث  ریداقم  ات  دوش  فرـصم 
ناتکـشزپ زا  دراد ، تریاغم  امـش  باوخ  ای  يراک  همانرب  اب  هماـنرب  نیا  رگا  بش .  رهظزادعب و 10  حبص 2  ًالثم 6   ) دنـشاب یتعاس  دیاب 8 

رگا یتح  دوش ، فرـصم  لماک  رادـقم  هب  تقو و  رـس  وراد  هک  تسا  مهم  دـهد . يرای  ار  امـش  رتبسانم  همانرب  کـی  نییعت  رد  دـیهاوخب 
کی رگا  دـیوش . میالع  دوع  راچد  تسا  نکمم  دـینک  عطق  ار  نآ  يزیوجت  يوراد  لک  مامتا  زا  شیپ  هچنانچ  دـینکیم . يدوبهب  ساسحا 
مظنم همانرب  هب  تسا  هدیـسر  يدعب  تبون  عقوم  ًابیرقت  رگا  هتبلا  دینک . شفرـصم  دـیروآ  دای  هب  هک  يدرجم  هب  دـیدرک ،  شومارف  ار  تبون 

اب هلـصافالب  ریز  میالع  زا  کـیره  زورب  تروص  ردیبناـج  ضراوع  اهرادـشه و  دـینکن . رباربود  ار  وراد  رادـقم  دـیدرگزاب . ناـتییوراد 
ای نژاو  تاحشرت  ای  شراخ  نابز  ای  ناهد  مخز  غارفتسا  عوهت و  دردرـس ، رادیاپ ، یلو  فیفخ  ای  دیدش  لاهـسا  دیریگب : سامت  ناتکـشزپ 

زاین يروف  یکـشزپ  تبقارم  هب  هک  تسا  یـسکالیفانآ  وراد  نیا  هب  ردان  یتیـساسح  خـساپ  کی  نابز  يور  ای  ناهد  رد  دیفـس  ياـهكالپ 
رب ياهمروت  ای  ریهک  يدلج  تاروثب  مشچ  رود  اهبل و  مروت  زورب  تروص  رد  دنکیم ، تفرشیپ  عیرس  یسکالیفانآ  هک  ییاجنآ  زا  دراد .

تامدـخ زکرم  کـی  اـب  هدرک و  عطق  ار  وراد  لکـشم  سفنت  اـی  هنیـس  سخسخ  اـی  عیرـس  بلق  نابرـض  یناـهگان  شغ  بت  تسوپ  يور 
تانالووالک نیلیـسیسکومآ  فرـصم  زا  شیپ  ریز  دراوم  زا  کیره  دوجو  تروص  رد  طایتحا  دراوم  دیریگب . سامت  یکـشزپ  سناژروا 

اهکیتویبیتنآ هژیوهب  اهوراد ، ریاس  ای  یکاروخ  ياهگنر  اههدنرادهگن ، ییاذـغ  هدام  عون  ره  هب  تیـساسح  دـیزاس : علطم  ار  ناتکـشزپ 
ياـهوراد هژیو  هـب  رگید ، ياـهوراد  فرـصم  یهدریـش  اـی  يرادراـب  زاـماتکال .) اـتب ـ  ياههدـننکراهم  اهنیروپـسولافس ، اهنیلیــسینپ ، )

ياـهصرق نیراـفراو ،  ریظن  نوـخ  ياههدـننکقیقر   ) داقعنادــض ياـهوراد  نیریپـسآ ،  نفورپوـبیا و  لـثم   ) يدــییورتساریغ یباهتلادــض 
و لوـنیروپولآ ،  دیــسنبورپ ،  ) سرقن ياـهوراد  دــهدیم ،) شهاـک  ار  اــهصرق  نـیا  تارثا  وراد  نـیا   ) نژورتـسا يواــح  يرادرابدــض 

مخز لثم   ) هدـنهديزیرنوخ تالکـشم  راچد  ای  هقباس  ياراد  نیلکیاسارتت .  نیـسیامورتیرا  اهدـیزوکیلگونیمآ ،  ) رگید ياـهکیتویبیتنآ 
فرــصم ماـگنه  يوـیلک  يراـمیب  اـی  اـهکیتویبیتنآ ، زا  یــشان  گرزب  هدور  باـهتلا   ) تیلوـک یتکـالپ ،  دوـبمک  اـی  یلیفوـمه  هدــعم 
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تنوفع و ناـمرد  يارب  ار  هدـش  زیوجت  يوراد  ماـمت  يدوبهب  ساـسحا  تروص  رد  یتـح  دوشیم  هیـصوت  تاـنالووالک  نیلیـسیسکومآ /
اب نامرد  هرود  نایاپ  زا  سپ  هام  کی  ات  دینکیم ، هدافتـسا  يرادرابدـض  ياهصرق  زا  رگا  دـینک . فرـصم  نآ  ددـجم  دوع  زا  يریگولج 

يارب دـینک . هدافتـسا  شکمرپسا  ياهلژ  ای  مودـناک  ریظن  زین  رگید  يرادراب  زا  يریگولج  هلیـسو  کـی  زا  تاـنالووالک  نیلیـسیسکومآ 
رون ترارح  زا  رود  ناکدوک و  سرتسد  زا  رود  ار  تانالووالک  نیلیسیسکومآ  دیروخب . تسام  وراد  نیا  زا  یـشان  لاهـسا  زا  يریگولج 

يرادهگن لاچخی  رد  ار  نآ  نویـسناپسوس  هیهت  زا  سپ  دوشیم .) دساف  وراد  نیا  طیارـش  نیا  رد   ) دیراد هگن  بوطرم  ترارح  میقتـسم و 
دیهد . ناکت  یبوخ  هب  ار  نویسناپسوس  يوتحم  هشیش  فرصم  زا  شیپ  دینک ؛

نیا فرصم  زا  زور  فرظ 3  رگا  دینک . هدافتسا  وراد  رادقم  يریگهزادنا  يارب  وراد  هبعج  لخاد  هنامیپ  زا  وراد  عیام  ياهلکـش  دراوم  رد 
نیا فرصم  رد  ار  نارگیددیابن  تانالووالک  نیلیسیسکومآ  فرصم  ماگنه  . دینک تروشم  ناتکـشزپ  اب  دینکیمن  يدوبهب  ساسحا  وراد 

مامتان ار  وراد  دینک . فرصم  شیاضقنا  خیرات  زا  سپ  ار  وراد  دنشاب . هتشاد  تیـساسح  نآ  هب  تبـسن  تسا  نکمم  اهنآ  ؛ دینک میهـس  وراد 
. دنک هیصوت  نینچ  ناتکشزپ  هک  یتروص  رد  رگم  دینک ؛ عطق 

AMITRIPTYLINE

زیوجت رگید  يدراوم  یبصع و  ياهدرد  ندروخ  تالالتخا  يراردابش  یگدرسفا  میالع  نیکـست  يارب  نیلیتپیرتیمآ  وراد  نیا  دروم  رد 
تالکشم يارب  یتوافتم  ریداقم  اب  نیلیتپیرتیمآ  فرصم  یگنوگچ  تسا  ياهقلحهس  یگدرسفادض  ياهوراد  هتـسد  زا  وراد  نیا  دوشیم .

ناوتیم ار  یکاروخ  نیلیتپیرتیمآ  دینکن . فرـصم  هدش  زیوجت  رادـقم  زا  رتمک  ای  رتشیب  هاگچیه  دوشیم  زیوجت  توافتم  دارفا  توافتم و 
. دوش زاغآ  وراد  نیا  تارثا  ات  دشکب  لوط  هتفه  تسا 1-6  نکمم  دبای . شهاک  نآ  زا  یشان  یگدروخ  مه  هب  لد  ات  درک  فرـصم  اذغ  اب 

يزور رگا  دینک . يوریپ  ناتکـشزپ  تاروتـسد  زا  تقد  هب  دـیهد . همادا  ار  وراد  زین  يدوبهب  ساسحا  تروص  رد  یتح  تارثا  زاغآ  زا  سپ 
ار هدـش  شومارف  تبون  دـیاهدرک ،  شومارف  ار  تبون  کی  لاح  دـینکیم و  فرـصم  نیلیتپیرتیمآ  باوخ  يارب  نتفر  زا  شیپ  تبون  کی 

تروشم ناتکـشزپ  اب  دروم  نیا  رد  دوش ؛ زور  لوط  رد  دح  زا  شیب  یگدولآباوخ  بجوم  تسا  نکمم  هک  ارچ  دـینکن ، فرـصم  حـبص 
رگا دینک . فرصم  ندروآ  دای  هب  زا  سپ  هلـصافالب  ار  هدش  شومارف  تبون  دینکیم ، فرـصم  نیلیتپیرتیمآ  تبون  دنچ  يزور  رگا  دینک .

ار وراد  رادـقم  دـیدرگرب . دوخ  مظنم  ییوراد  همانرب  هب  هدرک  اهر  ار  هدـش  شومارف  تبون  تسا  هدـش  يدـعب  تبون  فرـصم  عقوم  ًاـبیرقت 
اب هدرک  عطق  ار  دوخ  نیلیتپیرتیمآ  ریز  يدـج  یلو  ردان  میالع  زا  کـیره  زورب  تروص  رد  یبناـج  ضراوع  اهرادـشه و  دـینکن . رباربود 

مظنمان ای  دنک  دنت ، بلق  نابرض  دردمشچ ؛ ندرک  راردا  رد  لکشم  تسوبی  یجیگ  دید ؛ يرات  یشکدوخ  راکفا  دیریگب : سامت  ناتکشزپ 
بت دردولگ ؛ کـسام  هیبش  تروص  اـپ ؛ تسد و  تالـضع  یتفـس  لداـعت  مدـع  ندرک  تبحـص  رد  لکـشم  بارطـضا  شغ  تسد  شزرل 
طقف یلو  دنهد ، خر  تسا  نکمم  ریز  میالع  نابز  ای  تروص  مروت  يدـلج  تاروثب  مشچ  ای  تسوپ  يدرز  يداعریغ  يزیرنوخ  ای  يدوبک 
نزو شیازفا  ندیباوخ  رد  لکشم  دردرس ، ناهد  یکشخ  یگدولآباوخ  هجیگرس  دنوش : شرازگ  دیاب  دنوش  زاسلکشم  هک  یتروص  رد 

رد تسا  نکمم  حـضاو ـ  ياهایؤر  اب  هارمه  لـتخم  باوخ  اـی  يریذـپکیرحت  لاهـسا  غارفتـسا  عوهت  دردرـس ، ریظن  وراد ـ  كرت  میـالع 
دراوم دبای . شهاک  جـیردت  هب  هام  فرظ 1-2  شرادقم  دـیاب  وراد  عطق  يارب  ًالومعم  دوش . هدـهاشم  نیلیتپیرتیمآ  یناهگان  عطق  تروص 

ای نیلیتپیرتیمآ  هب  تیـساسح  دـیزاس : علطم  ار  ناتکـشزپ  نیلیتپیرتیمآ  فرـصم  زا  شیپ  ریز  دراوم  زا  کیره  دوجو  تروص  رد  طایتحا 
ره ای  جنشتدض ؛  ییوراد   ) نیپزامابراک نودوزارت ؛  نیلیتورپام   ) یگدرسفادض ياهوراد  ریاس  ياهقلحهس  یگدرـسفادض  ياهوراد  رگید 

ياهوراد رگید  اهشخبمارآ ، لکلا  هژیو  هب  رگید ، ياهوراد  فرصم  یهدریش  ای  يرادراب  هدنرادهگن  ای  یکاروخ  گنر  ییاذغ  هدام  عون 
 ، نیدـیتناوگ لرداـناوگ  نیدـینولک   ) نوـخ راـشف  ياـهوراد  نیدــیتمیاس  دــییوریتدض ، ياـهوراد  جنــشتدض  ياـهوراد  یگدرــسفادض 
(. دنوشیم فرصم  یگدروخامرس  هفرس و  مسآ  تیـساسح  رد  هک  ییاهوراد   ) اهکینمیموتاپمـس ای  زادیـسکانیمآونوم ، ياههدننکراهم 

ییوراد تاعالطا  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1869زکرم  هحفص 1218 

http://www.ghaemiyeh.com


راشف شیازفا   ) موکولگ عرص  ینرفوزیکـسا  هب  التبا  ییادیـش ،  هدرـسفا ـ   ) یبطقود لالتخا  مسآ  لکلا ،  هب  دایتعا   ) مسیلکلا راچد  ای  هقباس 
ای يدـبک  شراوگ  هاگتـسد  ياهيرامیب  ای  ینوخ  ای  یبلق  تالکـشم  يراردا  سابتحا  تاتـسورپ  یگرزب  دـییوریت ، يراکرپ  مشچ ،  لخاد 
ات دشاب . هتشاد  رظن  ریز  ار  ناتدوبهب  دناوتب  ات  دینک  هعجارم  ناتکشزپ  هب  مظنم  روطهب  دوشیم  هیصوت  نیلیتپیرتیمآ  فرصم  ماگنه  يویلک 

فرـصم اـب  دارفا  یخرب  دـینک . طاـیتحا  كاـنرطخ  لـیاسو  اـب  راـک  یگدـننار و  رد  وراد  نـیا  هـب  ناتندـب  خـساپ  ندـش  صخـشم  زا  شیپ 
قافتا دینکیم  عورش  ار  وراد  راب  نیلوا  يارب  یتقو  هژیو  هب  نیا  دنوشیم . يرایشوه  حطـس  شهاک  یگدولآباوخ و  راچد  نیلیتپیرتیمآ 

زا نتـساخرب  ماگنه  رد  دـینک . يزیرهمانرب  دوخ  ياهتیلاعف  يارب  نیاربانب  دـباییم ؛ همادا  دـنک  تداـع  نآ  هب  ناتندـب  یتقو  اـت  دـتفایم و 
یمارآ هب  دیوش . مشچ  نتفر  یهایـس  ای  هجیگرـس  راچد  تسا  نکمم  هک  ارچ  دینک ؛ طایتحا  هتـسشن  تلاح  زا  نداتـسیا  ای  هدـیباوخ  تلاح 

هتفه زا 2  شیب  ناهد  یکشخ  رگا  دینک . هدافتسا  دنق  نودب  ياهتابنبآ  ای  سمادآ  زا  ناهد  یکـشخ  نیکـست  يارب  دیهد . تیعـضو  رییغت 
هک ارچ  دیزیهرپب ، هدننکهزنرب  لیاسو  زا  هدافتسا  باتفآ و  اب  تظافح  نودب  میقتسم و  ههجاوم  زا  دینک . تروشم  ناتکـشزپ  اب  دیـشک  لوط 

. دینک بانتجا  رهظزادعب  ات 3  حبص  تعاس 10  نیب  باتفآ  زا  ناکما  دح  ات  دینک  یعـس  دیوش . دیدش  یگتخوس  باتفآ  راچد  تسا  نکمم 
هدافتسا لقادح 15  ( SPF  ) یتظفاحم تردق  اب  باتفآدض  ياهمرک  ظفاحم و  شـشوپ  هالک و  کی  یباتفآ  کنیع  کی  زا  باتفآ  ریز  رد 

یحارج لمع  هنوگره  زا  شیپ  دینک . تروشم  ناتکشزپ  اب  ( 2 نیماتیو ب ـ  ای  نیوالفوبیر   ) نیماتیو یفاضا  ریداقم  هب  زاین  دروم  رد  دینک .
یکشزپ ییاسانش  هگرب  کی  دیزاس . علطم  دینکیم ، فرصم  نیلیتپیرتیمآ  هکنیا  زا  ار  کشزپ  يرارطـضا  ياهنامرد  ای  ینادند  ياهراک 

رون ترارح  زا  رود  ناـکدوک و  سرتسد  زا  رود  ار  نیلیتپیرتیمآ  دـینکیم . فرـصم  نیلیتـپیرتیمآ  دـهد  ناـشن  هک  دیـشاب  هتـشاد  هارمه 
سرتسد زا  رود  ار  هتـشذگ  خـیرات  نیلیتپیرتیمآ  دوشیم .) دـساف  نیلیتـپیرتیمآ  طیارـش  نیا  رد   ) دـیهد رارق  بوطرم  ترارح  میقتـسم و 
فرـصم رگید  ییوراد  ناتکـشزپ  دییأت  نودب  . دـینک فرـصم  لکلا  دـیابن  نیلیتپیرتیمآ  فرـصم  ماگنه  . دـیزیرب رود  تلاوت  رد  ناکدوک 

. دینک

ERYTHROMYCIN

مرن تفاب  تسوپ و  تنوفع  ریظن  ینوگانوگ  ياهتنوفع  نامرد  يارب  هک  تسا  جـیار  کیتویبیتنآ  کی  نیـسیامورتیراوراد  نیا  دروم  رد 
سیلفیـس و ییایدـیمالک  ياـهتنوفع  هفرـسهایس و  يرتـفید  تیزونیـس  ینومونپ ،   ) هیرلاتاذ دردولگ ، تیـشنورب  یناـیم  شوگ  تنوـفع 

فرصم یگنوگچ  دوشیم . فرصم  تیدراکودنا  یمسیتامور و  بت  زا  يریگـشیپ  يارب  نینچمه  وراد  نیا  دوشیم . هدافتـسا  ياهرونوگ 
ار نآ  ناوتیم  دنک  تحاران  ار  هدعم  هک  یتروص  رد  درک . فرصم  بآ  زا  رپ  ناویل  کی  هارمه  یلاخ  مکـش  اب  ناوتیم  ار  نیـسیامورتیرا 
. دنامب یقاب  تباث  نآ  ینوخ  حطـس  ات  دوش  فرـصم  زورهنابـش  رد  ناسکی  ینامز  لصاوف  اب  ییاهتبون  رد  وراد  تسا  رتهب  دروخ . اذـغ  اب 
، رصع  6 رهظ ، ًالثم 12   ) دنشاب هتشاد  هلـصاف  تعاس  دیاب 6  اهتبون  دینک ، فرصم  نیـسیامورتیرا  راب  يزور 4  تسا  مزال  رگا  لاـثم  يارب 

امش هب  رترثؤم  همانرب  کی  نییعت  رد  دیهاوخب  ناتکشزپ  زا  تشاد  لخادت  امش  باوخ  ای  راک  همانرب  اب  همانرب  نیا  رگا  حبص .  بش و 6   12
وراد مامتا  زا  شیپ  رگا  دیراد . يدوبهب  ساسحا  رگا  یتح  دـینک ، فرـصم  لماک  روطهب  تقو و  رـس  ار  وراد  هک  تسا  مهم  دـنک . کمک 

. دنوش درخ  ای  هدیوج  ندش  هدیعلب  زا  شیپ  دـیاب  نیـسیامورتیرا  یندـیوج  ياهصرق  دـنک . دوع  ناتمیالع  تسا  نکمم  دـینک  عطق  ار  نآ 
مرن ياذغ  کی  اب  فرصم  زا  شیپ  ار  شلخاد  رادشکور  ياههناد  صرق  درک و  زاب  ار  نیسیامورتیرا  شهرینالوط  ياهلوسپک  ناوتیم 

يدـعب تبون  عقوم  ًاـبیرقت  رگا  هتبلا  دـینک . شفرـصم  دـیدروآ  داـی  هب  هک  يدرجم  هب  دـیدرک ،  شومارف  ار  تبون  کـی  رگا  درک . طولخم 
ضراوع اهرادشه و  دینکن . رباربود  ار  وراد  رادقم  دیدرگزاب . ناتلومعم  ییوراد  همانرب  هب  هدرک  اهر  ار  هدش  شومارف  تبون  تسا  هدیـسر 

شراخ ینابز  ای  یناهد  شزوس  غارفتسا  عوهت و  هچیپلد  لاهسا  دیریگب : سامت  ناتکـشزپ  اب  ریز  میالع  زا  کیره  زورب  تروص  ردیبناج 
دراوم تسوپ  ای  اهمشچ  يدرز  ای  يدـلج  تاروثب  بت  ییاونـش  تفا  نابز  ای  ناهد  طاخم  يور  دیفـس  ياـهكالپ  نآ  زا  حـشرت  اـی  نژاو 
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نیـسیامورتیرا هب  تیـساسح  : دـیزاس علطم  ار  ناتکـشزپ  نیـسیامورتیرا  فرـصم  زا  شیپ  ریز  دراوم  زا  کـیره  دوجو  تروص  رد  طاـیتحا 
داقعنادـض ياهوراد  نیروپـسولکیس  دیـسا ، کیئورپلاو  نیپزامابراک  لوزیمتـسا  هژیو  هب  رگید ، ياهوراد  فرـصم  یهدریـش  اـی  يرادراـب 

نابرض یمظنیب  هقباس  ای  هب  التبا   . نیسیاموکنیل لکینفمارلک   ) رگید ياهکیتویبیتنآ  و  اهنیتناز ، نیرافراو ،  لثم  نوخ  ياههدننکقیقر  )
يدوـبهب ساـسحا  تروـص  رد  یتـحدوشیم  هیـصوت  نیـسیامورتیرا  فرـصم  ماـگنه  يدـبک  يراـمیب  اـی  ییاونـش  تـفا  یمتیرآ ،   ) بـلق

سرتسد زا  رود  ار  نیسیامورتیرا  . دوش يریگولج  يرامیب  دوع  زا  هدش  نامرد  ناتتنوفع  ات  دینک  فرـصم  لماک  روطهب  ار  نیـسیامورتیرا 
زا یخرب  دوـشیم .) دـساف  نیـسیامورتیرا  طیارـش  نیا  رد   ) دـینک يرادـهگن  بوـطرم  ترارح  میقتـسم و  روـن  اـمرگ ، زا  رود  ناـکدوک و 

. دیناوخب ار  وراد  يدنبهتـسب  يور  لمعلاروتـسد  دنوش ؛ يرادهگن  لاچخی  رد  دـیاب  ندـش  هدامآ  زا  سپ  نیـسیامورتیرا  ياهنویـسناپسوس 
رگا دینک . هدافتسا  وراد  رادقم  يریگهزادنا  يارب  وراد  هبعج  لخاد  هنامیپ  زا  . دیهد ناکت  یبوخ  هب  ار  نویسناپسوس  هشیش  فرصم  زا  شیپ 

خیرات يوراد  دیابن  نیسیامورتیرا  فرصم  ماگنه  دینک . تروشم  ناتکـشزپ  اب  دیاهتـشادن  يدوبهب  ساسحا  نامرد  عورـش  زا  زور  فرظ 3 
کشزپ هیصوت  هب  رگم  دینک ، عطق  مامتان  ار  وراد  دینک . فرصم  هتشذگ  فرصم 

ACEBUTOLOL

مظنمان بلق  نابرـض  ناـمرد  نوخ و  يراـشفرپ  رد  نوخ  راـشف  ندروآ  نییاـپ  هلمج  زا  یتواـفتم  دراوم  رد  لولوتوبـسآ  وراد  نیا  دروم  رد 
دناهدش ياهلمح  نینچ  راچد  راب  کی  ًالبق  هک  يدارفا  رد  هیوناث  یبلق  هلمح  کی  زا  يریگولج  يارب  نینچمه  وراد  نیا  زا  دوشیم . زیوجت 

ندرک دودـسم  اب  لولوتوبـسآ  دـنک . زیوجت  امـش  يارب  ار  لولوتوبـسآ  تسا  نکمم  زین  يرگید  دراوم  رد  امـش  کشزپ  دوشیم . هدافتـسا 
اتب هدـننکدودسم  کی  ناونع  هب  ار  لولوتوبـسآ  هک  تسا  تلع  نیمه  هب  دـنکیم ؛ لمع  ندـب  زا  صاخ  ییاـهشخب  هب  یبصع  ياـههناکت 
راب هجیتن  رد  دـهاکب و  بلق  نابرـض  دادـعت  ورین و  زا  ات  دـنکیم  کمک  بلق  هب  اههناکت  نیا  ندرک  دودـسم  اـب  لولوتوبـسآ  دنـسانشیم .

لولوتوبـسآ يراجت  یماسا  دش . دهاوخ  زین  ینوخ  ياهگر  لخاد  رد  راشف  شهاک  بجوم  دوخ  نیا  هک  دـنک ؛ ادـیپ  شهاک  بلق  يراک 
ره ار  وراد  هک  تسا  مهم  دوشیم . فرـصم  راب  ود  ای  کی  يزور  ًالومعم  لولوتوبـسآ  فرـصم  یگنوگچ  لارتکـس  ناتینوم و  زا  دنترابع 

ار وراد  نیا  دوشن . شومارف  اـت  دوش  هدروخ  هناحبـص  زا  شیپ  اهحبـص  هک  تسا  رتتحار  ًـالومعم  دـینک . فرـصم  ینیعم  تعاـس  رد  زور 
رگا . ) دیریگب ار  ناتضبن  لماک  هقیقد  کی  تدم  هب  لولوتوبسآ  ندروخ  زا  شیپ  زور  ره  درک . فرـصم  هناگادج  ای  اذغ  اب  هارمه  ناوتیم 

زا رتمک  امش  ضبن  دادعت  رگا  دهد ). شزومآ  امش  هب  ار  نآ  ات  دیهاوخب  راتـسرپ  کی  ای  ناتکـشزپ  زا  دیریگب  ار  ناتـضبن  روطچ  دینادیمن 
هدش زیوجت  رادـقم  زا  رتشیب  هاگچیه  دـیراذگب . نایم  رد  ناتکـشزپ  اب  ار  عوضوم  لولوتوبـسآ  ندروخ  زا  شیپ  زور  نآ  دوب ، هقیقد  رد   50

شومارف ار  وراد  تبون  کی  رگا  دینک . يوریپ  تقد  هب  ناتکشزپ  طسوت  هدش  رکذ  تاروتسد  زا  دینکن . فرصم  وراد  نیا  زا  ناتدوخ  يارب 
هدنام وراد  فرـصم  يدعب  تبون  ات  تعاس  زا 4  رتمک  رگا  هتبلا  دینک . شفرـصم  دیدروآ  دای  هب  ار  نآ  هک  يدرجم  هب  دیناوتیم  دـیدرک ، 

اب تروشم  زا  شیپ  دـینکن و  ربارب  ود  ار  وراد  رادـقم  دـیدرگرب . دوخ  مظنم  ییوراد  هماـنرب  هب  هدرک  اـهر  ار  هدـش  شومارف  تبوـن  دـشاب ،
. دیریگ رارق  یبلق  هلمح  کی  رطخ  ضرعم  رد  تسا  نکمم  ناِتلولوتوبسآ  فرـصم  مدع  اب  دینکن . عطق  ار  لولوتوبـسآ  فرـصم  ناتکـشزپ 

امـش هک  تسا  انعم  نادـب  نیا  ناـمرد  هن  دـنکیم ، راـهم  ار  يراـمیب  وراد  نیا  دوشیم ، زیوجت  ناـشیارب  لولوتوبـسآ  هک  يدراوم  رثکا  رد 
اهرادـشه و . دـشاب بوخ  ناتلاح  رگا  یتح  دـینک ، فرـصم  یگدـنز  نایاپ  ات  اـی  اـهلاس  يارب  ار  لولوتوبـسآ  دیـشاب  روبجم  تسا  نکمم 
ضرع 24 رد  هدرک  عطق  ار  دوخ  لولوتوبـسآ  دـیدش ، ریز  يدـج  یلو  ردان  ياههناشن  زا  کـیره  راـچد  هک  یتروص  رد  یبناـج  ضراوع 
رد زا 50  رتمک  بلق  نابرض  اپ ؛ تسد و  فک  يدرس  هنیس  سخسخ  ای  سفن  یگنت  سفنت  یتخس  دیریگب : سامت  دوخ  کشزپ  اب  تعاس 

نزو شیازفا  ای  اهاپ  اهتسد و  مروت  هدـیباوخ  ای  هتـسشن  تیعـضو  کی  زا  نداتـسیا  لابند  هب  مشچ  نتفر  یهایـس  ای  یجیگ  ساسحا  هقیقد 
ای ندید  ندینـش   ) تامهوت یجیگ  ینهذ  ياوق  ندش  دنک  هریت  راردا  تسوپ  مشچ و  يدرز  تعاس ؛  رد 24-48  مرگولیک   5/1  ) یناهگان
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يداعریغ يزیرنوخ  ای  یگدـشدوبک  هنوگره  ای  يدـلج  تاروثب  رمک ؛ ای  لصفم  هنیـس  هسفق  درد  دـنرادن ؛) دوجو  هک  ییاـهزیچ  ساـسحا 
تسوبی بارطضا  نتفر  باوخ  هب  رد  لکـشم  یگتـسخ  یگدولآباوخ  دهد : خر  وراد  هب  ناتندب  ندرک  تداع  ات  تسا  نکمم  ریز  میالع 

رد ناتکشزپ  اب  ار  تیعضو  دندش ، زاسلکشم  ای  دندرک  ادیپ  همادا  میالع  نیا  رگا  یسنج  ییاناوت  شهاک  ای  هنابـش  ياهسوباک  لاهـسا  ای 
هب تیساسح  دیزاس  علطم  ار  ناتکشزپ  لولوتوبسآ  فرصم  زا  شیپ  ریز  دراوم  زا  کیره  دوجو  تروص  رد  طایتحا  دراوم  دیراذگب . نایم 

نیئفاک ییادزتیساسح  تاقیرزت  هژیو  هب  رگید  ياهوراد  فرـصم  یهدریـش  ای  يرادراب  اتب . هدننکدودسم  ياهوراد  رگید  ای  لولوتوبـسآ 
ياهوراد یگدروخامرس  ای  هفرس  يارب  کشزپ  زیوجت  هب  زاین  نودب  ياهوراد  نیلیفوئت ،  نیلیفیرتسکا  نیلیفید  نیلیفونیمآ   ) مسآ ياهوراد 

(، زنباناوگ نیدـینولک  یمیـسلک  لاناک  ياههدـننکدودسم   ) نوخ راشف  ياهوراد  ریاس  یکاروخ ،  تبایددـض  ياـهوراد  نیلوسنا   ) تباـید
يدنک دییوریت ؛ يراکرپ  دنق ؛ يرامیب  بلق  یناقتحا  تالکشم  مزیفمآ  ای  مسآ  تیساسح  زادیـسکانیمآونم . ياههدننکراهم  ای  نیئاکوک 
نکمم یتیساسح  ياهشنکاو  دیشاب  تیـساسح  راچد  رگا  دراوم . نیا  زا  کیره  هب  التبا  هقباس  ای  يدبک  ای  يویلک  يرامیب  ای  ینهذ  ياوق 

ات دیـشاب  هتـشاد  هعجارم  ناتکـشزپ  هب  بترم  دوشیم  هیـصوت  لولوتوبـسآ  فرـصم  ماگنه  رد  دبای . تدـش  لولوتوبـسآ  فرـصم  اب  تسا 
رد هدرک و  تبث  هتفرگ  هزادنا  هناخ  رد  ار  ناتنوخراشف  هک  دـیهد  حـیجرت  تسا  نکمم  دـشاب . هتـشاد  رظن  ریز  ار  امـش  يدوبهب  تفرـشیپ و 

تروشم ناتکـشزپ  اب  ناتـسرامیب  هب  هجوت  اب  یندب  تیلاعف  رطخیب  حطـس  دروم  رد  . دـینک شرازگ  ناتکـشزپ  هب  ار  نآ  ناتمظنم  تاعجارم 
نازیم زا  شیب  ار  دوخ  تیلاعف  امـش  هجیتن  رد  دهد و  شهاک  ار  نآ  ای  دنک  يریگولج  هنیـس  هسفق  درد  زا  تسا  نکمم  لولوتوبـسآ  دینک .

يدنبناوختـسا دق و  هب  تبـسن  ار  ناتنزو  دوش . رجنم  يدـج  میالع  رگید  ای  هنیـس  هسفق  درد  هب  تسا  نکمم  نیا  دـیهد . شیازفا  لوبق  لباق 
فرـصم لاح  رد  نوخ  يراشفرپ  ببـس  هب  رگا  دیهاوخب .  کمک  ناتکـشزپ  زا  نزو  شهاک  هب  زاین  تروص  رد  دیراد . هاگن  بسانم  دوخ 

هب رتشیب  کمک  يارب  ای  دیهاوخب  رظن  ناتکشزپ  زا  ياهیذغت  تاروتسد  يارب  دیهد . شهاک  ار  کمن   ) میدس فرـصم  دیتسه ، لولوتوبـسآ 
هورگ ای  هرواشم  کی  هب  ار  امش  دیهاوخب  ناتکشزپ  زا  دینک . كرت  ار  راگیس  دیتسه ، يراگیـس  رگا  دینک . هعجارم  هیذغت  صـصختم  کی 

یهایـس هجیگرـس  راچد  ات  دیهد  تیعـضو  رییغت  یمارآ  هب  هتـسشن  زا  ای  هداتـسیا  ای  هتـسشن  هب  هدیباوخ  تلاح  زا  . دنک یفرعم  راگیـس  كرت 
رددـنک رتساسح  امرـس  هب  ار  امـش  تسا  نکمم  لولوتوبـسآ  اریز  دیـشوپب ، یفاک  مرگ  سابل  درـس  ياوه  رد  دـیوشن . شغ  ای  مشچ  نتفر 

دیراد .  هاگن  سرتسد  رد  یفاک  يوراد  لیطعت  ياهزور  ریاس  هتفه و  رخآ  تالیطعت 
زا یخرب  يور  رب  تسا  نکمم  وراد  نیا  اریز  دینک ، علطم  دینکیم  فرصم  لولوتوبسآ  هکنآ  زا  ار  تمالـس  تامدخ  ناگدنهدهیارا  ریاس 

هگرب کی  هشیمه  دیوش . شنکاو  راچد  ییادزتیـساسح  تاقیرزت  هب  تبـسن  هک  دوش  بجوم  ای  دراذگب  ریثأت  یهاگـشیامزآ  ياهنومزآ 
رون شتآ  زا  رود  ناکدوک  سرتسد  زا  رود  ار  لولوتوبسآ  دیشاب . هتـشاد  هارمه  هب  ار  دیتسه  لولوتوبـسآ  فرـصم  لاح  رد  دهد  ناشن  هک 

ات دیابن  لولوتوبسآ  فرصم  ماگنه  رد  دوشیم .) لولوتوبـسآ  ندش  دساف  بجوم  رون  ترارح و   ) دیراد هاگن  بوطرم  ترارح  میقتـسم و 
رگا دینک . هدافتسا  دنراد  لماک  يرایـشوه  هب  زاین  هک  یکانرطخ  لیاسو  زا  ای  دینک  یگدننار  وراد  هب  ناتندب  خساپ  ندش  صخـشم  ماگنه 
نیا رد  دینک . عطق  یناهگان  روطهب  ار  ناتیوراد  دینک . تروشم  ناتکشزپ  اب  دنک ، ادیپ  همادا  يزاسلکشم  روطهب  یجیگ  ای  یگدولآباوخ 

. دـیوش ناتـشگنا  تسد و  شزرل  ای  دردرـس ، هنیـس ،  هسفق  رد  بلق  ندروخ  ناکت  ساسحا   ) بلق شپت  قیرعت  راـچد  تسا  نکمم  تروص 
. دینک فرصم  ناتکشزپ  اب  تروشم  نودب  ار  یگدروخامرس  ای  هفرسدض  ياهوراد  هژیو  هب  اهوراد ، ریاس 

BECLOMETHASONE NASAL SPRAY

BECLOMETHASONE NASAL SPRAY
میالع یمیاد  تینیر  ای  یلـصف  تینیر  ریظن  ینیب  تالالتخا  راچد  دارفا  رد  هدنرادهگن  نامرد  ناونع  هب  ینیب  يرپسا  نیاوراد  نیا  دروم  رد 

هب ینیب  طاخم  شنکاو  دنکیم و  کمک  ینیب  باهتلا  شهاک  هب  نآ  مظنم  هدافتسا  دوشیم . زیوجت  ینیب  ياهپیلوپ  ای  ینیب  رد  یتیساسح 
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شهاک ار  ینیب  شزیربآ  هسطع و  شزوس  شراـخ  میـالع  نوزاـتمولکب  تارثا  نیا  هب  دـهدیم . شهاـک  ار  كرحم  اـی   ) ازتیـساسح داوم 
هزادنا اب  يرپسا  ای 2  ًالومعم 1  نوزاتمولکب  تبون  ره  رد  فرـصم  یگنوگچ  تسا  دیئورتساوکیتروک  کی  عقاو  رد  نوزاتمولکب  دهدیم .

فرـصم ار  وراد  بسچرب  يور  لمعلاروتـسد  اـی  ناتکـشزپ  روتـسد  قبط  هک  تسا  مهم  دوشیم . فرـصم  زور  رد  تبون  ات 4  صخشم 2 
وراد نـیا  راـنک  رد  رگا  دـینک . يوریپ  تـقد  هـب  ناتکـشزپ  تاروتـسد  زا  دـینکن . فرـصم  هدـش  زیوـجت  رادـقم  زا  رتـشیب  هاگچـیه  دـینک .

هب اـت  دـشکب  لوط  هتفه  دوـش و 3  زاـغآ  هتفه  کـی  زا  سپ  وراد  نیا  رثا  تسا  نکمم  دـینکیمن ؛ فرـصم  یکاروـخ  دـیئورتساوکیتروک 
تسا و هدافتـسا  زور  رد  رابود  تسا  رارق  رگا  بش  ات 8  حبص  ًالثم 8  دشاب ، مظنم  وراد  فرـصم  ياهتبون  هک  تسا  مهم  دسرب . رثکادح 

هرمزور ياهتیلاعف  اب  هک  ینامرد  همانرب  کی  نییعت  رد  دـیهاوخب  ناتکـشزپ  زا  دوش . هدافتـسا  زور  رد  راـب  تسا 4 رارق  رگا  تعاـس  ره 6 
نیف اب  ار  دوخ  یینیب  يراجم  دوش . فرـصم  ینیعم  تعاس  رد  زور  ره  وراد  تسا  رتهب  دـنک . کـمک  امـش  هب  دـشاب  هتـشادن  لخادـت  اـمش 

فرـصم تبون  کی  رگا  دـینک . يرپسا  ناتمـشچ  هشوگ  تمـس  هب  هداد و  رارق  ینیب  لخاد  ار  يرپسا  كون   ) ینیب هعطق  دـینک . زیمت  ندرک 
ار یلبق  تبون  تسا  هدیـسر  يدعب  تبون  عقوم  ًابیرقت  رگا  دـینک . شفرـصم  دـیدروآ ، دای  هب  ار  نآ  هکیدرجم  هب  دـیدرک ، شومارف  ار  وراد 

فرـصم ریز ، میـالع  زا  کـی  ره  زورب  تروـص  رد  یبناـج  ضراوـع  اهرادـشه و  . دـیدرگ زاـب  ناـتییوراد  مظنم  هماـنرب  هـب  هدرک و  اـهر 
نتفر یهایس  ای  هجیگرس  هفرس  لیلدیب  ياهغامد  نوخ  ای  ینیب  زا  ینوخ  تاحشرت  دیریگب ؛ سامت  ناتکـشزپ  اب  هدرک  عطق  ار  نوزاتمولکب 
هدـعم درد  اـهمشچ ؛ زا  شزیربآ  اـی  ینیب  موادـم  یگتفرگ  اـی  شزیربآ  غارفتـسا  اـی  عوـهت  ییاـشچ  اـی  ییاـیوب  سح  نتفر  تسد  زا  مشچ 
يدلج تاروثب   ) یتیـساسح شنکاو  کی  ای  دب ؛ يوب  ساسحا  ییانیب  یجیردـت  تفا  درد ؛ مشچ  ولگ ؛ ای  ینیب  طاخم  رد  دیفـس  ياهكالپ 

ای تروص  ندـش  قاـچ  تروص  شوج  زا  دـنترابع  دـح  زا  شیب  فرـصم  میـالع  سفن .  یگنت  اـهبل ؛ اـی  تروص  اـهکلپ ، مروت  ریهک ؛
تروـص رد  طـقف  یلو  دـنوش  هدـهاشم  تسا  نکمم  رگید  میـالع  دـنوش . هتـشاذگ  ناـیم  رد  کـشزپ  اـب  ًاـمتح  هک  هناـهام  هرود  تارییغت 

ای هسطع  ینیب  رد  یتـقوم  فیفخ و  یکـشخ  اـی  شزوس  زا  دـنترابع  میـالع  نیا  دوش ؛ تروـشم  کـشزپ  اـب  تسا  زاـین  ندـش  زاسلکـشم 
: دیزاس علطم  ار  ناتکشزپ  نوزاتمولکب  ینیب  يرپسا  فرصم  زا  شیپ  ریز  دراوم  زا  کیره  دوجو  تروص  رد  طایتحا  دراوم  قلح  کیرحت 

یکاروخ  ياهگنر  اههدنرادهگن ، اهاذغ ، رگید ، ياهوراد  اهدیئورتساوکیتروک ، هب  تیساسح 
ییایرتکاب ياهتنوفع  رگید  ای  یمـشچ  لاخ  بت  لس  هب  التبا  ای  هقباسیکاروخ  ياهدـیئورتساوکیتروک  هژیوهب  رگید  ياـهوراد  فرـصم 

ار ناتدوبهب  دناوتب  ات  دینک  هعجارم  ناتکشزپ  هب  مظنم  روطهب  دوشیم  هیصوت  نوزاتمولکب  ینیب  يرپسا  فرصم  ماگنه  یـسوریو  ای  یچراق 
يارب ییوراد  ره  فرـصم  زا  شیپ  دینک . تروشم  ناتکـشزپ  اب  دـیتشادن  يدوبهب  چـیه  نامرد  هتفه  لوط 3  رد  رگا  دـشاب . هتـشاد  رظنریز 

رود وراد  ماـمتا  زا  سپ  ار  نآ  دـنک ، رپ  ار  هناـشفا  دــناوتیم  امــش  زاـسوراد  رگا  دــینک . تروـشم  ناتکــشزپ  اـب  ینیب  تالکــشم  رگید 
هناشفا هک  نیا  زا  ار  یکـشزپ  هورگ  دارفا  ای  ناکـشزپ  ریاس  نویـسانیسکاو  اـی  یکـشزپنادند  ياـهراک  یحارج  لـمع  ره  زا  شیپ  . دـیزادنین

، دیاهدزن مه  ار  اهنآ  نسکاو  دیاهدشن و  التبم  کخرـس  ناغرم و  هلبآ  لاح  هب  ات  رگا  . دیزاس علطم  دینکیم ، هدافتـسا  يدیئورتساوکیتروک 
ناتکـشزپ اب  دیاهتـشاد  ههجاوم  دارفا  نیا  اب  دینکیم  رکف  هک  یتروص  رد  دینک . بانتجا  يرامیب  ود  نیا  هب  التبم  دارفا  اب  کیدزن  سامت  زا 

هب وراد  لومعم  رادقم  رگا  دینکیم . فرصم  نوزاتمولکب  دهد  ناشن  هک  دیشاب  هتشاد  هارمه  یکـشزپ  ییاسانـش  هگرب  کی  . دینک تروشم 
سرتسد زا  رود  ار  هناشفا  . دیشاب هتشاد  زاین  یکاروخ  دیئورتساوکیتروک  هب  تقوم  روطهب  تسا  نکمم  تسین  رثؤم  ناتیارب  یقاشنتسا  لکش 

عطق ار  وراد  دیـشاب  هدرک  تروشم  ناتکـشزپ  اب  هکنآ  زا  شیپ  دـیابن  نوزاتمولکب  فرـصم  ماگنه  دـیراد . هاگن  اـمرگ  زا  رود  ناـکدوک و 
. دینک

ACETAMINOPHEN

هک تسا  ردخمریغ  نکسم  کی  وراد  نیا  دشابیم . هیهت  لباق  کشزپ  هخسن  نودب  هک  جیار  تسا  ییوراد  نفونیماتـسا  وراد  نیا  دروم  رد 
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ياهیحارج زا  یـشان  ياهدرد  و  زورترآ ،)  ) تیرترآوئتسا فیفخ  درد  درد ، نادـند  دردرـس ، ریظن  طسوتم  ات  فیفخ  ياهدرد  دراوم  رد 
يراجت یماسا  اب  اهوراد  زا  رگید  يرایسب  رد  تسا  نکمم  وراد  نیا  دهدیم . شهاک  ار  بت  نینچمه  نفونیماتـسا  دراد . دربراک  کچوک 
تلوهس يارب  ناوتیم  ار  نفونیماتسا  صرق  فرصم  یگنوگچ  دوشیم . هتفگ  زین  لوماتـساراپ  نفونیماتـسا  هب  دشاب . هتـشاد  دوجو  توافتم 

دروم رد  درک . طولخم  اـبرم  اـی  تساـم  ریظن  ییاذـغ  داوم  زا  یکدـنا  رادـقم  اـب  ناوتیم  ار  نفونیماتـسا  یکاروخ  لاکـشا  درک . درخ  عـلب 
قـشاق کی  رد  شتایوتحم  هدـش و  زاـب  لوسپک  دراد ، دوجو   Feveral Sprinkle ياهلوسپک  رد  هچنآ  دـننامه  یکاروخ  ياـهردوپ 
لاچخی رد  هقیقد  ار 30  نآ  تسا  رتهب  فایش  رتتحار  لامعتـسا  يارب  دوشیم . طولخم  مرن  ییاذغ  هدام  یکدنا  رادقم  ای  بآ  يروخیاچ 

ولهپ کـی  هب  هـک  یلاـح  رد  سپـس  هدرک  بوـطرم  درـس  بآ  اـب  ار  نآ  هتـشادرب  ار  فایـش  شـشوپ  فایـش  لامعتـسا  يارب  تـشاد  هاـگن 
دای هب  ار  نآ  هک  يدرجم  هب  دیناوتیم  دیدرک ، شومارف  ار  وراد  تبون  کی  رگا  دینک . دعقم  لخاد  ار  فایـش  دوخ  تشگنا  اب  دـیاهدیباوخ 
دوخ مظنم  ییوراد  همانرب  هب  هدرک  اهر  ار  هدـش  شومارف  تبون  تسا  هدیـسر  يدـعب  عبون  نامز  ًابیرقت  رگا  اـما  دـینک . شفرـصم  دـیدروآ 

، دـیدش ریز  يدـج  ياـههناشن  زا  کـیره  راـچد  هک  یتروص  رد  یبناـج  ضراوع  اهرادـشه و  دـینکن  رباربود  ار  وراد  رادـقم  دـیدرگزاب .
، درد درد ؛ هدعم  غارفتسا  ای  عوهت  ییاهتشایب  لاهسا  اهمشچ ؛ ای  تسوپ  يدرز  دیریگب : سامت  ناتکشزپ  اب  هدرک  عطق  ار  دوخ  نفونیماتـسا 

يزیرنوخ ای  یگدش  دوبک  راردا ؛ یناهگان  شهاک  ردک ، ای  ینوخ  راردا  لکش  يریق  هایـس و  عوفدم  مکـش  يالاب  رد  تیـساسح  ای  مروت 
شرطاخ هب  هک  يا  يرامیب  زا  یـشان  هتـشادن و  دوجو  نامرد  زا  شیپ  هک  يدردولگ  ای  بت  ای  یناهد  ياهمخز  يدـلج  تراوثب  يداـعریغ 

علطم ار  ناتکشزپ  نفونیماتسا  فرـصم  زا  شیپ  ریز  دراوم  زا  کیره  دوجو  تروص  رد  طایتحا  دراوم  دشابن . دیاهتفرگ  رارق  نامرد  تحت 
یهدریـش ای  يرادراب  نیریپسآ .  ای  نفونیماتـسا  هژیو  هب   ) اهوراد ای  یکاروخ  ياهگنر  اههدنرادهاگن ، اذغ ، عون  ره  هب  تیـساسح  دـیزاس :

اهداقعنادــض اـی  نیریپـسآ  نفورپوـبیا ،  ریظن   ، NSAIDs يدـییورتساریغ (  یباهتلادـض  ياـهوراد  هژیو  هـب  رگید ، ياـهوراد  فرــصم 
مـسیلکلا هب  التبا  ای  هقباس  یلکلا  تابورـشم  رتشیب  ای  یطوق  هس  زا  شیب  يزور  فرـصم  [(. نیداموک  ] نیرافراو لثم  نوخ  ياههدننکقیقر  )

يور بسچرب  دوشیم  هیصوت  نفونیماتسا  فرصم  ماگنه  رد  یبلق  ای  يدبک  يرامیب  ای  يرونوتک  لینف  یـسوریو  تیتاپه  لکلا ،  هب  دایتعا  )
اهنآ رد  هک  دیوش  نئمطم  ات  دیناوخب  ار  هخسن  هب  زاین  نودب  ياهوراد  ریاس  يور  بسچرب  دینک . يوریپ  شتاروتسد  زا  دیناوخب و  ار  وراد 

فرـصم دردولگ  ای  بت  درد ، ببـس  هب  ار  نفونیماتـسا  رگا  دـشاب . هتـشادن  دوجو  دـنک  لخادـت  نفونیماتـسا  اب  هک  ییوراد  اـی  نفونیماتـسا 
تمالع هکنیا  ای  دشکب  لوط  زور ) ناکدوک 5  رد   ) زور زا 10  شیب  درد  دینک : تروشم  ناتکـشزپ  اب  ریز  طیارـش  زا  کیره  رد  دینکیم 

دوش . هفاضا  نآ  هب  يدیدج 
ای دشکب ، لوط  زور  زا 2  شیب  دوش ، رتكاندرد  دردولگ  دوش . هفاضا  يدـیدج  تمالع  ای  دوش ، رتدـب  دـشکب ، لوط  زور  زا 3  شیب  بت 
ار نفونیماتسا  دینک . فرصم  نفونیماتسا  ناتکـشزپ  طسوت  هدش  هیـصوت  رادقم  هب  طقف  دهد . خر  دردرـس  ای  يدلج  تاروثب  غارفتـسا  عوهت 
(. دوشیم دـساف  نفونیماتـسا  یطیارـش  نینچ  رد   ) دـیراد هاـگن  بوطرم  ترارح  میقتـسم و  رون  ترارح  زا  رود  ناـکدوک  سرتسد  زا  رود 

خیرات نفونیماتـسا  دینکن . دمجنم  ار  تبرـش  هرطق و   ) نفونیماتـسا عیام  عاونا  فایـش و  یلو  دـیراد ، هاگن  کنخ  ياج  کی  رد  ار  اهفایش 
بسچرب يور  رب  هدش  رکذ  رادقم  زا  شیبدیابن  نفونیماتسا  فرصم  ماگنه  رد  دیزیرب . رود  تلاوت  رد  ناکدوک  سرتسد  زا  رود  ار  هتشذگ 

ای يویلک  بیـسآ  راـچد  تسا  نکمم  تروـص  نیا  ریغ  رد  دـشاب ، هداد  يروتـسد  نینچ  ناتکـشزپ  هکنیا  رگم  دـینک ، فرـصم  وراد  هبعج 
زور رد  دیهدب . ناشنس  ساسا  رب  هدش  نییعت  رادقم  هب  نفونیماتسا  تبون  زا 5  شیب  زور  کی  رد  لاس  ریز 12  ناکدوک  هب  دیوش . يدبک 

یتروص رد  تیمومسم  دیروخب . نفونیماتـسا  تبون  ود  ای  کی  دیهاوخب  طقف  هکنیا  رگم  دینک  فرـصم  یلکلا  بورـشم  یطوق  ود  زا  شیب 
ياضاقت سناژروا  زا  تیمومـسم  تمالع  هنوگره  دوجو  مدـع  تروص  رد  یتح  دـیدرک ، کش  نفونیماتـسا  دـح  زا  شیب  فرـصم  هب  هک 

تعاس فرظ 24  نفونیماتسا  دح  زا  شیب  فرـصم  نامرد  هک  یتروص  رد  دوش . زاغآ  رتدوز  هچره  دیاب  تیمومـسم  نامرد  دینک . کمک 
زا رتنازرا  نفونیماتـسا  کیرنژ  لاکـشا  رگید  تاعالطا  . درک يریگولج  گرم  اـی  يدـبک  بیـسآ  زا  ناوتن  تسا  نکمم  دوشن ، زاـغآ  لوا 
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تـسا نکمم  یلو  دنـشابیم ، رتنارگ  رثاینالوط  نفونیماتـسا  ياههدروارف  دنرثؤم . هزادنا  نامه  هب  دراوم  رثکا  رد  دنتـسه و  يراجت  عاونا 
. دشاب رتبسانم  رتتحار و  ناشفرصم 

ESTRADIOL

درکلمع ظفح  یـسنج  مادـنا  لماکت  دـشر و  بجوم  ملاس  ياهنز  رد  اهنژورتسا  دـشابیم . نژورتسا  کی  لویدارتسا  وراد  نیا  دروم  رد 
اهمناخ هب  یتقو  دنوشیم . یگتخورفارب ،  ندش و  خرس  زا  يریگولج  هجیتن  رد  و   ) ینوخ قورع  تابث  شیازفا  یلـسانت و  يراردا ـ  یعیبط 

، دوشیم هداد  نیزگیاج  نژورتسا  اهنادـمخت ) نتـشادرب   ) دـناهدش هسئای  یحارج  کی  لابند  هب  هک  یناسک  هب  ای  یعیبط  یگـسئای  زا  سپ 
هوالع هب  دوش . يریگولج  ناوختسا  یکوپ  نژاو و  یکشخ  یگتفرگرگریظن و  نژورتسا  دوبمک  ياهدمآیپ  زا  ات  دنکیمکمک  وراد  نیا 

نارامیب یخرب  ای  هسئای  ياهنز  رد  ناتسپ  ناطرس  اهدرم و  رد  تاتسورپ  ناطرس  دشر  راهم  يارب  اهوراد  ریاس  رانک  رد  نژورتسا  زا  یهاگ 
ای 25  21  ) ياهرود ای  زور ) ره   ) هتسویپ تروص  هب  لویدارتسا  ياهصرقفرصم  یگنوگچ  . دوشیم هدافتـسا  ناتـسپ  ناطرـس  راچد  رکذم 

عوهت راچد  لویدارتسا  فرصم  اب  رگا  دینک ، فرصم  یناسکی  تعاس  زور  ره  ار  وراد  دوشیم . هدافتسا  زیوجت و  یمیوقت  هام  ره  لوا  زور 
ار تبون  کی  رگا  درک . فرصم  یکاروخ  ياهلکش  رانک  رد  ناوتیم  زین  ار  لانیژاو  ياهلکش  دیروخب . اذغ  ای  ریـش  اب  ار  نآ  دیوشیم ،
ار هدش  شومارف  تبون  تساهدیـسر  يدـعب  تبون  عقوم  ًابیرقت  رگا  دـینک . شفرـصم  دـیروآ ، دای  هب  ار  نآ  هکیدرجم  هب  دـیدرک ، شومارف 

لکـش زا  هدافتـسا  لویدارتسا  زیوجت  رگید  هار  کی  دینکن . رباربود  ار  وراد  رادقم  دیدرگزاب . ناتلومعم  ییوراد  همانرب  هب  دـینک و  فذـح 
ار ناتتـسد  یتسوپ  بسچرب  نیا  نتـشادرب  زا  دـعب  لبق و  دوش . ضیوعت  راـبود  ياهتفه  دـیاب  تسا و  راـمیب  هارمه  هشیمه  هک  تسا  یتسوپ 

هاگـشوج ای  یگدـیرب  يدـلج  تاروثب  وم ، نودـب  کشخ و  زیمت ، دـیاب  یتسوپ  بسچرب  نتـشاذگ  لحم  دـینک ، کشخ  ًالماک  دـییوشب و 
لش كالپ  رگا  دینابـسچن . دوش  شندش  لش  بجوم  گنت  سابل  هک  ییاج  ره  ای  رمک  رود  طخ  ای  اههنیـس  يور  ار  یتسوپ  بسچرب  . دشاب

نتـشاذگ يارب  دینابـسچب . ار  نآ  ًاددـجم  ناـکما  تروص  رد  هکنیا  مه  دـیربب و  راـکب  دـیدج  یتـسوپ  بسچرب  کـی  دـیناوتیم  مه  دـش 
. دشاب هدیبسچ  تسوپ  هب  ًالماک  هک  دـیوش  نئمطم  ات  ار  یتسوپ  بسچرب  هیـشاح  هژیو  هب  دـیهد ، راشف  تسوپ  يور  ار  نآ  یتسوپ  بسچرب 
زا سپ  هتفه  کـی  لقادـح  یتـسوپ  کـیرحت  زا  يریگوـلج  يارب  و  دینابـسچب . تسوـپ  زا  رگید  هـقطنم  کـی  رد  ار  یتـسوپ  بـسچرب  ره 
زا تدم  ینالوط  هدافتـسا  یبناج  ضراوع  اهرادشه و  دینابـسچن . يدـیدج  یتسوپ  بسچرب  لحم  نآ  رد  یتسوپ  بسچرب  کی  نتـشادرب 

دیاب امـش  کشزپ  تسا  هدوب  هارمه  محر  رادج  ناطرـس  رطخ  شیازفا  اب  نیتسژورپ  نامزمه  فرـصم  نودـب  نژورتسا  اب  نیزگیاج  نامرد 
زورب تروصرد  دشاب . هتـشاد  دیراد ، نامرد  همادا  هب  يزاین  هکنیا  هب  عجار  يددجم  یبایزرا  ات  دـنک  تاقالم  ار  امـش  رابود  یلاس  لقادـح 

اپ مروت  اهناتسپ ؛ هزادنا  شیازفا  ناتسپ  تیساسح  درد و  ای  یناتسپ  ياههدوت  دیریگب : سامت  ناکـشزپ  اب  هلـصافالب  ریز ، میالع  زا  کیره 
یتروص رد  دـیاب  اهنز  هوالع  هب  تسوپ  ای  مشچ  يدرز  ای  یمکـشدرد  يداراریغ  یناهگان  عطقنم و  تاکرح  عیرـس  نزو  شیازفا  قاس  ای 

اب ار  عوضوم  یلامتحا  يرادراب  تروص  رد  زین  دنتـشاد و  يزیرنوخ  یلاوتم  هناهام  تداع  ود  نیب  دوب  هدش  رتدـیدش  ناشهناهام  تداع  هک 
يویر یلوبمآ  یبلق  سوتکرافنا  راچد  تسا  نکمم  دننکیم  فرـصم  نژورتسا  ییالاب  رادقم  هک  ییاهدرم  دـنراذگب . نایم  رد  ناشکـشزپ 

هدننکفرـصم ياهنز  هچ  اهدرم و  هچ  دنوش .) اپ  ياهگرهایـس  رد  ًالومعم  نوخ  هتخل  لیکـشت   ) تیبلفوبمورت و  اههیر ،) رد  نوخ  هتخل  )
؛ دـیدش یناهگان و  درد  دردرـس ؛ اهاپ ؛ ای  نار  هلاشک  هنیـس  هسفق  درد  دـنهد : عالطا  ناشکـشزپ  هب  هلـصافالب  ار  ریز  میالع  دـیاب  نژورتسا 

ریز میالع  اپ . ای  وزاب  کی  یخرک  ای  فعـض  یناینیب  یناهگان  تارییغت  دشاب ؛ هدش  داجیا  یناهگان  هک  موهفمان  ملکت  یناهگان  سفن  یگنت 
یسنج لیم  رد  رییغت  فیفخ  دردرس  فیفخ  هجیگرس  عوهت  خفن  هچیپ  لد  دنراد : شرازگ  هب  زاین  دنوش  زاس  لکـشم  هک  یتروص  رد  طقف 
دراوم زا  کیره  دوجو  تروص  ردطایتحا  دراوم  تسین  لومعمان  زین  كالپ  زا  هدافتـسا  رد  یتسوپ  کیرحت  یـسامت  ياهزنل  لمحت  مدـع 

هژیو هب  رگید ، ياهوراد  فرصم  یهدریش  ای  يرادراب  اهنژورتسا  هب  تیساسح  دیزاس : علطم  ار  ناتکشزپ  لویدارتسا  فرصم  زا  شیپ  ریز 
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(، دوـشیم هدافتـسا  نوسنیکراـپ  يراـمیب  و  ییازاـن ،  اـی   ) یمیقع هناـهام ،] تداـع  عـطق   ] هروـنمآ ناـمرد  رد  هک  ییوراد   ) نیتـپیرکومورب
ندـش هتخل   ) تیبلفوبمورت هب  التبا  ای  هقباسوکابنت  ای  نوتوت  راگیـس ، فرـصم  دـنناسریم  بیـسآ  دـبک  هب  هک  ییاهوراد  ای  نیروپـسولکیس 
هسیک يرامیب  محر ؛  جراخ  رد  رتمودنا  تفاب  لیکـشت   ) زوریرتمودنا اهگر ؛) رد  ینوخ  هتخل  لیکـشت   ) زوبمورت اهگرهایـس ،) رد  نوخ 

يزیرنوخ دـشاب ؛ هدـش  زیوجت  لویدارتسا  ناطرـس  نیمه  نامرد  يارب  هکنیا  رگم  نآ ،  هب  کـش  اـی   ) ناتـسپ ناطرـس  یمحر  موربیف  ارفص ؛
هب ار  وراد  هارمه  لمعلاروتـسد  دوشیم  هیـصوت  لویدارتسا  فرـصم  ماگنه  يدبک  تالکـشم  ای  صخـشم  تلع  نودـب  یعیبطریغ  لانیژاو 

هجوتم ناطرس  زا  یمیالع  زورب  تروص  رد  ات  دینک  هنیاعم  ار  ناتیاهناتسپ  هام  ره  دیسرپب . ناتکـشزپ  زا  ار  ناتتالاؤس  دینک و  هعلاطم  تقد 
یفارگومام ماجنا  يارب  رتشیب ) ناتکـشزپ  رظن  هب  هتـسب  ای   ) رابکی یلاـس  دیـسرپب .) ناتکـشزپ  زا  دـیتسین  دـلب  ار  هنیاـعم  نیا  رگا   ) دـیوش نآ 
لویدارتسا فرـصم  لاـبند  هب  اـههثل  تیـساسح  يزیرنوخ و  مروت  . دـینک هعجارم  ناتکـشزپ  هب  ینیلاـب  هنیاـعم  و  ـالوکیناپاپ ، هرتسگ  نومزآ 

تروص رد  دینک و  ظفح  کشزپنادـند  هب  مظنم  هعجارم  نادـند و  خـن  زا  هدافتـسا  ندزكاوسم و  اب  ار  ناتناهد  تشادـهب  تسین  لومعمان 
زا تسوپ  گنر  تارییغت  ندناسر  لقادح  هب  يارب  دـیراذگب . نایم  رد  ناتکـشزپنادند  اب  ار  عوضوم  هدـش  رکذ  تالکـشم  زا  کیره  زورب 

تردق اب  باتفآدض  ياهنویـسول  زا  دـینک . بانتجا  رهظزادـعب  ات 2  حبـص  تعاس 10  باتفآ  زا  ًاصوصخم  دـیزیهرپب . باـتفآ  اـب  ههجاوم 
هاگآ دینکیم  فرصم  لویدارتسا  هکنیا  زا  ار  ناکـشزپ  رگید  دینک . هدافتـسا  اهتسد  تروص و  يارب  لقادح 15  فا  یپ  سا   ) یتظفاحم

لویدارتسا طیارش  نیا  رد   ) دینک يرادهگن  بوطرم  ترارح  میقتسم و  رون  امرگ ، زا  رود  ناکدوک و  سرتسد  زا  رود  ار  لویدارتسا  دنیک .
، راگیس دیابن  لویدارتسا  فرصم  ماگنه  دیزیرب . تلاوت  رد  ناکدوک  سرتسد  زا  رود  ار  هتشذگ  فرصم  خیرات  لویدارتسا  دوشیم .) دساف 

راگیـس دایز  هک  یناسک  رد  هژیو  هب  ار  وراد  یبناج  ضراوع  رطخ  دـهاکیم و  اهنژورتسا  تارثا  زا  نیا  دـینک . فرـصم  وکابنت  اـی  نوتوت 
. دهدیم شیازفا  لاس  يالاب 35  دارفا  رد  ای  دنشکیم 
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شیازفا یلـسانت و  يراردا  یعیبط  درکلمع  ظفح  یـسنج  ياـضعا  لـماکت  دـشر و  بجوم  ملاـس  ياـهنز  رد  نژورتساوراد  نیا  دروم  رد 
راـچد هک  یناـنز  رد  نیزگیاـج  ناـمرد  ناونع  هب  نژورتـسا  زا  یتـقو  دوشیم . یگتفرگ  زا  يریگولج  هجتن  رد  و   ) ینوخ ياـهگر  تاـبث 

یگتفرگرگ ریظن  نژورتسا  دوبمک  زا  یشان  میالع  زا  وراد  نیا  دوشیم ، هدافتسا  دناهدش  هسئای  یحارج  لابندهب  ای  دنتسه  یعیبط  یگـسئای 
اب نامرد  دنکیم . يریگولج  زورلکساورتآ ) ای  اهگر  رادج  ندش  تخـس   ) نییارـش بلـصت  يرامیب  ناوختـسا و  یکوپ  نژاو  یکـشخ  و 

التبم نادرم  زا  یخرب  هسئای و  نانز  رد  ناتسپ  ناطرس  نادرم و  رد  تاتسورپ  ناطرـس  دشر  راهم  يارب  رگید  ياهنامرد  رانک  رد  نژورتسا 
یمیوقت هام  ره  لوا  زور  ات 25  رد 21   ) ياهرود ای  زور ) ره   ) هتسویپ تروص  رد  هب  اهنز  يارب  نژورتسا  فرصم  یگنوگچ  دراد . دربراک 
ياهلکش دیروخب . اذغ  اب  ار  نآ  دیناوتیم  دش  عوهت  بجوم  وراد  رگا  دینک . فرـصم  ینیعم  تعاس  رد  زور  ره  ار  وراد  دوشیم . زیوجت 

دیروآ داـی  هب  هکیدرجم  هب  دـیدرک ، شومارف  ار  تبون  کـی  رگا  درک . فرـصم  لاـنیژاو  ياهلکـش  اـب  هارمه  ناوتیم  ار  وراد  یکاروـخ 
. دیدرگ زاب  ناتمظنم  ییوراد  همانرب  هب  هدرک  فذح  ار  هدش  شومارف  تبون  تسا  هدیـسر  يدـعب  تبون  عقوم  ًابیرقت  رگا  دـینک . شفرـصم 

رطخ اب  نیتسژورپ  زا  نامزمه  هدافتسا  نودب  تدمینالوط  نژورتسا  زا  هدافتـسا  یبناج  ضراوع  اهرادشه و  دینکن . رباربود  ار  وراد  رادقم 
دیراد زاین  نامرد  همادا  هب  دنیبب  ات  دنک  تاقالم  ار  رامش  رابکی  یلاس  لقادح  امش  کشزپ  تسا  هدوب  هارمه  محر  لخاد  هیال  ناطرس  زورب 

ای درد ؛ مکش  تیساسح  ای  درد ، یناتـسپ  ياههدوت  دیریگب : سامت  ناتکـشزپ  اب  هلـصافالب  ریز  میالع  زا  کی  ره  زورب  تروص  رد  ریخ . ای 
ای رتدیدش  يزیرنوخ   ) لانیژاو يزیرنوخ  هدهاشم  تروص  رد  دننکیم ، فرـصم  نژورتسا  هک  ییاهنز  هوالعهب  اهمشچ . ای  تسوپ  يدرز 

نژورتسا لیلد  ره  هب  هک  ینادرم  رد  . دنزاس علطم  ار  ناشکشزپ  هلـصافالب  دیاب  یگلماح  هب  کش  ای  یلاوتم  هناهام  تداع  ود  نیب  يزیرنوخ 
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رد نوخ  هتخل   ) تیبـلفوبمورت و  هیر ،  رد  نوخ  هتخل   ) يویر یلوبمآ  یبـلق  هلمح  بجوم  تسا  نکمم  وراد  دـننکیم ، فرـصم  هگوژنوـک 
هسفق درد  دننک . شرازگ  ناتکشزپ  هب  هلصافالب  ار  ریز  میالع  دیاب  نز  هچ  درم  هچ  نژورتسا  هدننکفرـصم  نارامیب  دوش . اپ ) اهگرهایس 

ای فعـض  ای  ییانیب  یناهگان  تارییغت  یناهگان  موهفمان  ملکت  یناهگان  سفن  یگنت  دـیدش ؛ یناهگان و  دردرـس  اهنار ؛ ای  نار  هلاشک  هنیس 
خفن هچیپلد  دنوش : هتـشاذگ  نایم  رد  کشزپ  اب  دیاب  دنوش  زاسلکـشم  رگا  هک  دـنوش  داجیا  تسا  نکمم  ریز  میالع  اپ . ای  تسد  یخرک 

زا کیره  دوجو  تروص  رد  طایتحا  دراوم  یسامت  ياهزنل  لمحت  ییاناوت  مدع  ای  یسنج  لیم  رییغت  فیفخ  لاهسا  فیفخ  هجیگرس  عوهت 
فرـصم لاح  ردیهدریـش  ای  يرادراب  نژورتسا  هب  تیـساسح  دیزاس : علطم  ار  ناتکـشزپ  هگوژنوک  نژورتسا  فرـصم  زا  شیپ  ریز  دراوم 

(، دوـشیم هدافتــسا  نوسنیکراـپ  يروراــبان و  هناــهام  تداــع  عـطق  ناــمرد  رد  هـک  ییوراد   ) نیتـپیرکومورب هژیوهـب  رگید ، ياــهوراد 
تیبلفوبمورت هب  التبا  ای  هقباـسوکابنت  اـی  نوتوت  راگیـس ، فرـصم  دـنناسرب . بیـسآ  دـبک  هب  تسا  نکمم  هک  ییاـهوراد  نیروپـسولکیس و 

هب کش  ای  ناتسپ  ناطرس  یمحر  موربیف  ارفص ، هسیک  ياهيرامیب  زویرتمودنا ؛ کیلوبمآوبمورت  تالالتخا  ای  اهگر ،) رد  هتخل   ) زوبمورت
تالکـشم ای  هدشن  هداد  صیخـشت  یعیبطریغ و  لانیژاو  يزیرنوخ  دننکیم ؛) فرـصم  نژورتسا  تلع  نیمه  هب  هک  یناسک  رد  زج  هب   ) نآ
ناتکـشزپ زا  ار  ناـتالاؤس  ماـمت  دـیناوخب و  ار  وراد  هارمه  لمعلاروتـسد  دوـشیم  هیــصوت  هگوژنوـک  نژورتـسا  فرــصم  ماـگنه  يدـبک 

ناتکشزپ زا  ار  نآ  شور  دیتسین ، دلب  ار  راک  نیا  رگا   ) دینک هنیاعم  ار  دوخ  ياهناتسپ  هام  ره  ناطرس  سردوز  میالع  فشک  يارب  . دیسرپب
هب ینیلاب  هنیاعم  و  الوکیناپاپ ، هرتسگ  نومزآ  یفارگومام  ماجنا  يارب  يرتهاتوک  لصاوف  رد  ناتکشزپ  رظن  ربانب  ای   ) رابکی یلاس  دیـسرپب .)

نکمم وراد  نیا  فرـصم  دینک . ظفح  ار  ناتناهد  تشادهب  مظنم  روطهب  نادند  خن  زا  هدافتـسا  ندزكاوسم و  اب  دینک . هعجارم  ناتکـشزپ 
لقادـح هب  يارب  دـینک . تروشم  ناتکـشزپنادند  اـب  میـالع  نیا  زورب  تروص  رد  دوش . اـههثل  تیـساسح  يزیرنوخ و  مروـت  بجوـم  تسا 

دض ياهنویسول  زا  دیزیهرپب . رهظزادعب  ات 2  حبص  تعاس 10  زا  هژیو  هب  باتفآ  ضرعم  رد  يریگرارق  زا  تسوپ  گنر  تارییغت  ندناسر 
نینچ هک  نیا  زا  ار  ناکـشزپ  ریاس  دینک . هدافتـسا  تروص  تسوپ  اهتسد و  يارب  لقادح 15  فار  یپ  سار   ) یتظفاحم تردـق  اب  باتفآ 

بولطم ترارح  میقتـسم و  رون  امرگ ، زا  رود  ناکدوک و  سرتسد  زا  رود  ار  هگوژنوک  نژورتسا  دـینک . هاگآ  دـینکیم ، فرـصم  ییوراد 
رود تلاوت  رد  ناکدوک  سرتسد  زا  رود  ار  هتـشذگ  فرـصم  خیرات  نژورتسا  دوشیم .) دساف  نژورتسا  طیارـش  نیا  رد   ) دینک يرادـهگن 

ضراوع زورب  لامتحا  دهدیم و  شهاک  ار  وراد  نیا  رثا  راگیـس  اریز  دیـشکب ؛ راگیـس  دیابن  هگوژنوک  نژورتسا  فرـصم  ماگنه  دـیزیرب .
لاس يالاب 35  دارفا  ای  دنشکیم  راگیس  یلیخ  هک  يدارفا  رد  هژیو  هب   ) دهدیم شیازفا  زین  ار  نآ  يدج 

OFLOXACIN

ياهتنوفع لثم  اهتنوفع ، زا  نوگانوگ  عاونا  ناـمرد  يارب  هک  تسا  جـیار  يرتکاـب  دـض  يوراد  کـی  نیـساسکولفاوراد  نیا  دروم  رد 
زین تاتـسورپ و  باـهتلا   ) تیتاتـسورپ لاهـسا  يراردا  هاگتـسد  ياـهتنوفع  ینوـمونپ ،   ) ولهپهنیــس تیــشنورب  مرن  ياـهتفاب  تسوـپ و 
اذـغ نودـب  ای  اب  ناوتیم  ار  نیـساسکولفا  فرـصم  یگنوگچ  دوشیم . زوجت  كازوس   ) اهكوکوتگ ایدـیمالک و  زا  یـشان  ياـهتنوفع 

اذغ اب  ار  وراد  دـش ، تحاران  ناتهدـعم  یلاخ  مکـش  اب  رگا  دـشاب . بآ  زا  رپ  ناویل  کی  اب  هارمه  دـیاب  تروص  ره  رد  یلو  درک ، فرـصم 
، ًالثم دنامب . یقاب  تباث  نوخ  رد  وراد  حطس  ات  دوش  فرصم  ناسکی  لصاوف  اب  ییاهتبون  رد  زورهنابـش  یط  رد  وراد  تسا  رتهب  دیروخب .

نیا رگا  بش .  ای 8  حبص  ای 8  بش  حبص و 7  ًالثم 7   ) تعاس ره 12  دوشیم  دینک ، فرصم  نیساسکولفا  تبون  يزور 2  تسا  مزال  رگا 
تقو رس  وراد  هک  تسا  مهم  دیهاوخب . کمک  ناتکشزپ  زا  رتبسانم  همانرب  کی  نییعت  يارب  دراد ، لخادت  امش  باوخ  ای  يراک  همانرب  اب 

ناتمیالع تسا  نکمم  دینک ، عطق  ار  نامرد  ناتیوراد  مامتا  زا  شیپ  رگا  دینک . يدوبهب  ساسحا  رگا  یتح  دوش ، فرصم  لماک  روط  هب  و 
هدیـسر يدعب  تبون  عقوم  ًابیرقت  رگا  هتبلا  دینک . شفرـصم  دیدروآ  دای  هب  هک  يدرجم  هب  دـیدرک ، شومارف  ار  تبون  کی  رگا  دـنک . دوع 

یبناج ضراوع  اهرادشه و  دینکن . رباربود  ار  وراد  رادقم  دیدرگزاب . ناتلومعم  ییوراد  همانرب  هب  هدرک  اهر  ار  هدـش  شومارف  تبون  تسا 
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ای يدلج  تاروثب  یعیبطریغ  راتفر  مهوت  تسد  شزرل  یجیگ  شیوشت  دیریگب : سامت  ناتکشزپ  اب  ریز  میالع  زا  کی  ره  زورب  تروص  رد 
هک یتروص  رد  طقف  یلو  دنهد ، يور  تسا  نکمم  زین  يرگید  میالع  اهقاس . ای  اهاپ  مروت  ای  بت  ردک ، ای  ینوخ  راردا  دردرمک ، شراخ 

عوهت و هچیپ  لد  یباوخیب  دردرـس ، مشچ  نتفر  یهایـس  یگدولآباوخ  یجیگ  دـنوش : حرطم  کـشزپ  اـب  تسا  زاـین  دـنوش  زاسلکـشم 
نیـساکولفا فرـصم  زا  شیپ  ریز  دراوم  زا  کیره  دوجو  تروص  ردطایتحا  دراوم  باـتفآ  رون  هب  تیـساسح  شیازفا  اـی  لاهـسا  غارفتـسا 

ای يرادراـب  لاــس  زا 18  رتـمک  نسنوـلونیکورولف  ياـهکیتویبیتنآ  رگید  اـی  نیــساکولفا  هـب  تیــساسح  دــیزاس : عـلطم  ار  ناتکــشزپ 
ای نهآ  صرق  اهدیـسایتنآ ، نیلیفوئت ،  اـی  نیلیفیرتـسکا  نیلیفونیمآ   ) شنورب ياههدـننکداشگ  هژیو  هب  رگید ، ياـهوراد  فرـصمیهدریش 
ای يویلک  ياهيرامیب  ای  عرـص  هب  التبا  ای  هقباس  نیرافراو  ریظن  نوخ  ياههدـننکقیقر   ) اهداقعنا دـض  ای  نیزونادـید  نیئفاـک  تاـفلارکوس 

ناتندـب تنوفع  ات  دـینک  فرـصم  رخآ  ات  ار  وراد  يدوبهب  ساسحا  تروص  رد  یتح  دوشیم  هیـصوت  نیـساکولفا  فرـصم  ماگنه  يدـبک 
نیساکولفا دشاب . هداد  يرگید  روتسد  ناتکشزپ  هکنآ  رگم  دیشونب ، بآ  ناویل  تشه  يزور  دوش . يریگولج  يرامیب  دوع  زا  هدش  نامرد 

(. دوشیم دساف  نیساکولفا  طیارـش  نیا  رد   ) دینک يرادهگن  بوطرم  ترارح  میقتـسم و  رون  امرگ ، زا  رود  ناکدوک و  سرتسد  زا  رود  ار 
رد قطانم  دـیزیهرپب . هدـننکهزنرب  لیاسو  رگید  یباتفآ و  پمال  زا  هدافتـسا  رهظادـعب و  ات 3  حبـص  تاعاس 10  نیب  باـتفآ  میقتـسم  رون  زا 
زا زور  فرظ 3  رگا  دـینک . تظفاحم  لقادح 15  ( SPF  ) یتظافح تردـق  اب  باتفآ  دـض  نویـسول  کی  اب  ار  ناتندـب  تسوپ  رون  ضرعم 

تافلارکوس دیـسایتنآ ، دیابن  نیـساکولفا  فرـصم  ماگنه  . دـینک تروشم  ناتکـشزپ  اب  دـینکیمن ، يدوبهب  ساسحا  نیـساکولفا  اب  نامرد 
زا شیپ  ات  . دـشاب هلـصاف  دـیاب  تعاس  لقادـح 2  نیـساکولفا  اهوراد و  نیا  فرـصم  نیب  دـینک . فرـصم  نهآ  اـی  يور  يواـح  ياـهوراد 

یخرب رد  وراد  نیا  دـیزادرپب . دـنراد  لماک  يرایـشوه  هب  زاین  هک  ییاهراک  هب  ای  دـینک  یگدـننار  وراد  هب  ناتندـب  خـساپ  ندـش  صخـشم 
مامتا زا  شیپ  دینک . هدافتـسا  شفرـصم  خـیرات  زا  دـعب  ار  وراد  دوشیم . مشچ  نتفر  یهایـس  ای  هجیگرـس  یگدولآباوخ  بجوم  نارامیب 

ناتکشزپ روتسد  هب  رگم  دینک ؛ عطق  ار  شفرصم  وراد 

OXACILLIN

لثم اـهيرتکاب  زا  یـشان  ياـهتنوفع  زا  يداـیز  عاوـنا  ناـمرد  يارب  هک  تسا  جـیار  کـیتویبیتنآ  کـی  نیلیـسازگا  وراد  نیا  دروـم  رد 
ای لبق  تعاس  کی  لقادح  یلاخ  مکش  اب  دیاب  نیلیسازگا  فرصم  یگنوگچ  دوشیم . هدافتسا  یـسفنت  یتسوپ و  ياهتنوفع  ای  تیزونیس 
نآ حطس  ات  دوش  فرصم  ناسکی  لصاوف  اب  ییاهتبون  رد  زورهنابش  یط  رد  دیاب  نیلیسازگا  دوش . هدروخ  اذغ ، فرـص  زا  سپ  تعاس   2

بش و 6  12 رصع ،  6 رهظ ، ًالثم 12   ) تعاس ره 6  دوشیم  دوش ، هدروخ  تبون  يزور 4  تسا  رارق  رگا  ًالثم  دـنامب . یقاب  تباث  نوخ  رد 
هک تسا  مهم  دیریگب . کمک  ناتکشزپ  زا  رتبسانم  همانرب  کی  نییعت  يارب  دراد ، لخادت  امش  باوخ  ای  يراک  همانرب  اب  نیا  رگا  حبص . 

نکمم دینک  عطق  ار  نآ  وراد  مامتا  زا  شیپ  رگا  دـینکیم . يدوبهب  ساسحا  رگا  یتح  دـینک ، فرـصم  لماک  روط  هب  تقو و  رـس  ار  وراد 
تبون عقوم  ًابیرقت  رگا  هتبلا  دینک . شفرـصم  دیدروآ  دای  هب  هک  يدرجم  هب  دیدرک ، شومارف  ار  تبون  کی  رگا  دنک . دوع  ناتمیالع  تسا 

زورب تروص  رد  یبناج  ضراوع  اهرادشه و  . دینکن ربارب  ود  ار  وراد  رادقم  دـیدرگزاب و  ناتلومعم  ییوراد  همانرب  هب  تسا  هدیـسر  يدـعب 
، دردرـس اهمشچ ، ای  تسوپ  يدرز  موادـم  یلو  فیفخ  لاهـسا  ای  دـیدش  لاهـسا  دـیریگب : سامت  ناتکـشزپ  اب  ًاروف  ریز  میالع  زا  کی  ره 
هب ردان  یتیـساسح  خساپ  کی  نابز  يور  ای  ناهد  رد  دیفـس  ياهكالپ  ای  نژاو  حـشرت  ای  شراخ  نابز  ای  ناهد  شزوس  غارفتـسا  عوهت و 

، دنکیم تفرشیپ  تعرس  هب  یسکالیفانآ  هک  اجنآ  زا  دراد . زاین  یکشزپ  يروف  تبقارم  هجوت و  هب  هک  تسا  یـسکالیفانآ  اهکیتویبیتنآ 
سخسخ ای  دـنت ؛ بلق  نابرـض  یناهگان  شغ  بت  یتسوپ  ياهمروت  ای  ریهک ؛ يدـلج  تاروثب  مشچ  رود  ای  اهبل  مروت  زورب  تروص  رد 

تروص رد  طایتحا  دراوم  دـیریگب . سامت  یکـشزپ  ياهتیروف  زکرم  کی  اب  ًاروف  هدرک  عطق  ار  وراد  فرـصم  سفنت  رد  لکـشم  ای  هنیس 
، اههدـنرادهگن ییاذـغ  هداـم  عون  ره  هب  تیـساسح  دـیزاس : علطم  ار  ناتکـشزپ  نیلیـسازگا  فرـصم  زا  شیپ  ریز  دراوم  زا  کـیره  دوجو 
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ياهوراد فرـصمیهدریش  ای  يرادراب  ( اهنیروپـسولافس اهنیلیـسینپ ،  ) اهکیتویبیتنآ هژیو  هب  رگید ، ياهوراد  ای  یکاروخ  ياـهگنر 
رگید ياـهکیتویبیتنآ  و  دیـسنبورپ ،)  ) سرقن ياـهوراد  نیراـفراو ،  ریظن  نوخ  ياههدـننکقیقر   ) داـقعنا دـض  ياـهوراد  هژیو  هب  رگید ،
دوبمک ای  یلیفومه  هدعم  ياهمخز  ریظن   ) هدنهد يزیرنوخ  تالکـشم  هب  التبا  ای  هقباس  نیلکیاسارتت .  نیـسیامورتیرا  اهدـیزوکیلگوینمآ ، )

دوشیم هیصوت  نیلیسازگا  فرـصم  ماگنه  يدبک  ياهيرامیب  ای  کیتویبیتنآ  فرـصم  اب  طبترم  گرزب  هدور  باهتلا   ) تیلوک یتکالپ ، 
يارب دوش . يریگولج  يرامیب  دوع  زا  هدـش  نامرد  ناتندـب  تنوفع  ات  دـینک  فرـصم  رخآ  اـت  ار  وراد  يدوبهب  ساـسحا  تروص  رد  یتح 

ترارح میقتـسمرون و  امرگ ، زا  رود  ناکدوک و  سرتسد  زا  رود  ار  نیلیـسازگا  دـیروخب . تسام  وراد  نیا  زا  یـشان  لاهـسا  زا  يریگولج 
لاچخی رد  ندرک  هداـمآ  زا  سپ  ار  نیلیـسازگا  یکاروخ  لولحم  دوشیم .) دـساف  نیلیـسازگا  طیارـش  نیا  رد   ) دـینک يرادـهگن  بوطرم 
هدافتـسا يریگهزادنا  يارب  وراد  هارمه  هنامیپ  ای  ناکچهرطق  زا  دیهد . ناکت  یبوخ  هب  ار  وراد  هشیـش  فرـصم  زا  شیپ  دـینک و  يرادـهگن 

زا دیابن  نیلیسازگا  فرصم  ماگنه  دینک . تروشم  ناتکـشزپ  اب  دیرادن ، يدوبهب  ساسحا  نیلیـسازگا  اب  نامرد  زا  زور  فرظ 3  رگا  دینک .
شیپ . دینک هدافتسا  شفرصم  خیرات  زا  سپ  ار  وراد  دنشاب . هتشاد  تیـساسح  نیلیـسازگا  هب  اهنآ  تسا  نکمم  دیهدب ؛ نارگید  هب  وراد  نیا 

ناتکشزپ روتسد  هب  رگم  دینک ؛ عطق  ار  نآ  وراد  مامتا  زا 

INSULIN REGULAR

INSULIN REGULAR
عون 1) تباید  نیلوسنا  هب  هتـسباو  تباید   ) کـی عون  تباـید  ناـمرد  يارب  قیرزت  لـباق  يوراد  کـی  رـالوگر  نیلوسنا  وراد  نیا  دروم  رد 
زا هدافتـسا  تهج  ندب  ياهلولـس  هب  کمک  يارب  نیلوسنا  یفاک  رادقم  دـناوتن  هدـعملازول  هک  دوشیم  داجیا  یتقو  تباید  عون  نیا  تسا 

ندب ياهلولـس  يور  رب  رثا  اب  رالوگر  نیلوسنا  دشابیم . نیلوسنا  نآ  يارب  ینیزگیاج  رالوگر  نیلوسنا  دـنک . دـیلوت  هدـشهدروخ  ياذـغ 
هب ار  ناتنوخ  دنق  دیاب  امش  تسا  یعیبط  حطس  ات  نوخ  دنق  شهاک  نیلوسنا  زیوجت  زا  فده  دروآیم . نییاپ  ار  نوخ  زکولگ  ای  دنق  رادقم 

زاین نیلوسنا  ردـقچ  هب  تباید  ضراوع  زا  يریگـشیپ  زین  یعیبط و  درکراک  کی  يارب  ناتندـب  دـینیبب  اـت  دیـشاب  هتـشاد  رظنریز  بترم  روط 
صصختم کی  هب  زونه  رگا  دیـشاب . هتـشاد  هدعو  نایم  هس  یلـصا و  هدعو  هس  رد  دنقمک  یبرچمک و  ییاذغ  همانرب  کی  دیاب  ًامتح  دراد .

هتخاس هاگـشیامزآ  رد  رالوگر  یناسنا  نیلوسنا  دنک . یفرعم  یـصخش  نینچ  هب  ار  امـش  دیهاوخب  ناتکـشزپ  زا  دـیاهدرکن ، هعجارم  هیذـغت 
تعاس رد 2-4  دوشیم ، عورـش  شرثا  تعاس  کی  ات  مین  فرظ  تسا  رثا  ياراد  هاتوک  ینامز  هرود  کـی  يارب  نیلوسنا  عون  نیا  . دوشیم
نکمم امـش  و  دننادیم ، رثا  هاتوک  نیلوسنا  کی  ار  رالوگر  یناسنا  نیلوسنا  دـنامیم . یقاب  تعاس  دودح 5-7  رد  دسریم و  رثکادـح  هب 
یناسنا نیلوسنا  زیوجت  رادقم  فرـصم  یگنوگچ  دـینک . هدافتـسا  نامزمه  مه   NPH یناسنا نیلوسنا  لـثم  يرثا  ینـالوط  نیلوسنا  تسا 
ندناسر اب  دنکیم . نییعت  نیلوسنا  هب  امـش  ندب  خساپ  ساسارب  ناتکـشزپ  ار  نیلوسنا  یفرـصم  رادقم  دشاب . دیفم  رایـسب  دناوتیم  رالوگر 

. درک يریگولج  ناوتیم  تباید  تدـم  ینالوط  ضراوع  زا  تعاس  یط 24  رد  رثا  ینالوط  دـیاش  رثا و  هاتوک  نیلوسنا  زا  یبسانم  ریداـقم 
تقد هب  ناتکـشزپ  تاروتـسد  زا  دوشیم . هدافتـسا  ییاذغ  هدعو  ره  زا  شیپ  هقیقد  تبون 15-30  ای 4  يزور 3  ًالومعم  رـالوگر  نیلوسنا 

دیهاوخ یمرگا  دینک . هدافتسا  گنرس  عون  کی  زا  دوشن . دمجنم  دیـشاب  بقارم  اما  دینک ، يرادهگن  لاچخی  رد  ار  نیلوسنا  دینک . يوریپ 
ترابع اضف  نیا  تسا  توافتم  هدرم  ياضف   " رادقم فلتخم  ياهگنرـس  رد  دینک ؛ تروشم  ناتکـشزپ  اب  دـیهد  رییغت  ار  ناتگنرـس  یعون 
تـسد فک  ود  نایم  یمارآ  هب  ار  وراد  هشیـش  گنرـس  جردم  شخب  يور  رفـص  ددع  ات  نزوس  كون  نیب  دوجوم  ياضف  رادـقم  زا  تسا 
لکـشم قیقد  يریگهزادـنا  هدـش  هدولآ  فک  نیلوسنا  اریز  دـیهدن  ناـکت  تدـش  هب  ار  نآ  دوش . طولخم  یبوخ  هب  نیلوسنا  اـت  دـیناخرچب 

نآ زا  دبـسچیم  لای  و   ) وراد هشیـش  رادـج  ای  فک  هب  تسا و  هنادهناد  ای  هداد  تسد  زا  ار  دوخ  یتخاونکی  نیلوسنا  لولحم  رگا  دوشیم .
هشیش يور  یکیتسال  شخب  دیشکب ؛ گنرـس  لخاد  اوه  دیـشکب ، نیلوسنا  وراد  هشیـش  زا  دیراد  دصق  هک  هزادنا  نامه  هب  دینکن . هدافتـسا 
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هـشیش سپـس  دـینک . قیرزت  ار  اوه  هدرک و  هشیـش  دراو  یکیتسال  شخب  هار  زا  ار  نزوس  دـینک . ینوفعدـض  لکلا  هبنپ  کی  اب  ار  نیلوسنا 
گنرس لخاد  اوه  بابح  داجیا  زا  يریگولج  يارب  دیشکب . گنرـس  لخاد  یمارآ  هب  ار  رظندروم  نیلوسنا  رادقم  هتفرگ و  هتورـس  ار  وراد 

، دیدیـشک گنرـس  لخاد  نیلوسنا  هاوخلد  رادقم  هب  یتقو  دریگرارق . وراد  حطـس  ریز  وراد  هشیـش  لخاد  رد  ناتنزوس  كون  دیـشاب  بقارم 
ود نیب  ار  تسوپ  زا  تمسق  کی  دیناوتیم  دینک . كاپ  قیرزت  يارب  ار  تسوپ  زا  هیحان  کی  سپـس  دینک . جراخ  وراد  هشیـش  زا  ار  نزوس 

یبرچ تفاب  لخاد  ار  نیلوسنا  دـینک . ورف  نآ  هیاـپ  رد  اـی  نیچ  لـخاد  تسرد  هجرد  هیواز 30-45  اـب  ار  نزوس  كون  دـیریگب و  تشگنا 
هب ار  قیرزت  هقطنم  دیهاوخب  تسا  نکمم  دهدیم . رییغت  ار  نیلوسنا  بذج  تعرس  راکنیا  اریز  دیهدن  شلام  ار  قیرزت  هقطنم  دینک . قیرزت 

لخاد هشیمه  اهرـصع  مکـش و  تسوپ  لخاد  هشیمه  اهحبـص  ًالثم  دـینک ؛ تیعبت  صخـشم  وگلا  کی  زا  یلو  دـیهد ، رییغت  یـشدرگ  روط 
هب دـیاب  زین  رظندروم  هیحان  رد  قیرزت  لحم  دراذـگیم . رثا  نیلوسنا  بذـج  يور  یفداصت  لکـش  هب  قیرزت  لحم  باـختنا  اـهنار . تسوپ 

. دـینک صخـشم  تسوپ  يور  کچوک  مخز  بسچ  کی  اب  ار  قیرزت  نیلوا  هک  تسا  نیا  بوخ  هار  کـی  دوش . هداد  رییغت  یـشدرگ  روط 
هب تبسن  تعاس 12 رد  ار  دیدج  قیرزت  دـینک و  ضرف  تعاس  کی  زکرم  ار  روبزم  تمالع  هقطنم  نامه  رد  قیرزت  يدـعب  تبون  رد  سپس 
هب دینک  باختنا  قیرزت  يارب  دیدج  زکرم  کی  سپس  دشدهاوخ . ماجنا  6 و 9  تعاس 3 ، رد  بیترت  هب  يدعب  تاقیرزت  دیهد . ماجنا  زکرم 

هریاد 5 ره  رد  راک  نیا  اب  دینیبب .) ار  لکـش   ) دشاب هلـصاف  هریاد  ود  زا  قیرزت  ياهلحم  نیرتکیدزن  نیب  رتمیتناس  دودح 5/2  هک  يروط 
هدامآ امـش  دوشیم و  لـش  مخز  بسچ  نتفرماـمح  راـب  هس  اـی  ود  زا  سپ  طـیحم  رد  قیرزت  زکرم و 4  رد  یکی   ) دـیهدیم ماـجنا  قیرزت 

، دیشونب لکلا  يدایز  ریداقم  دینک ، شزرو  لومعم  زا  رتشیب  نیلوسنا  فرصم  نیح  رد  رگا  دینک . زاغآ  ار  دیدج  هریاد  کی  ات  دوبدیهاوخ 
ساسحا زا : دنترابع  نوخ  دنق  تفا  میالع  یمسیلگوپیه .   ) دیوش نوخ  دنق  حطـس  تفا  راچد  تسا  نکمم  دیروخن ، ار  ناتلومعم  ياذغ  ای 

ای دیروخب  دنق  يواح  يزیچ  دیدش  میالع  نیا  راچد  هک  يدرجم  هب  جنشت  یـشوهیب و  نتفرهار  رد  لکـشم  ندب  شزرل  شیوشت  بارطـضا 
ای صرق  يرادقم  هشیمه  نارامیب  زا  یضعب  تسا  دنق  تبرش  ای  یمیژرریغ  ياههباشون  لسع  هویم  بآ  دنق  بوخ  عیرس و  عبانم  زا  دیشونب .

ینالوط تدم  هب  ار  اهنآ  ناوتن  یلو  دنتـسه  لمح  لباق  یتسدفیک  ای  بیج  رد  یتحار  هب  هدامآ  ياهکیک  دنراد . هارمه  يدـنق  تابنبآ 
دیتسناوتن مه  رگا  تیوکـسیب  رینپ و  لـثم  دـینک ، فرـصم  يرترثا  ینـالوط  عباـنم  دـیهاوخب  تسا  نکمم  طیارـش  نیا  رد  درک . يرادـهگن 

يزیچ دیتسه ، جنـشت  ای  شغ  لاح  رد  هک  دینکیم  ساسحا  رگا  دیهد . عالطا  ناتکـشزپ  هب  تقو  عرـسا  رد  دیریگب و  هزادنا  ار  ناتنوخدنق 
داوم ندروخ  اب  رگا  یتح  دینک . سناژروا  یکـشزپ  کمک  ياضاقت  هلـصافالب  و  دیوش ،) یگفخ  راچد  تسا  نکمم   ) دیـشونن دـیروخن و 
یـسک زا  دـشن  عفر  ناتمیالع  رگا  دـننکدوع . ًاددـجم  تسا  نکمم  ناـتمیالع  دـیریگب ؛ ساـمت  ناتکـشزپ  اـب  دـش ، عفر  ناـتمیالع  يدـنق 

نوخدنق شیازفا  راچد  تسا  نکمم  دیدرک ، شومارف  ار  تبون  کی  رگا  دناسرب . ناتـسرامیب  کی  ياهتیروف  شخب  هب  ار  امـش  دیهاوخب 
سفنت يوب  هتفرگ  رگ  هتخورفارب و  تسوپ  یگدولآ  باوخ  راردا ، رارکت  یگنشت  زا : دنترابع  یمـسیلگرپیه  میالع  دیوش . یمـسیلگرپیه  )

ناشماجنا هب  رداق  امـش  رگا  ًانایحا  ات  دشاب  دـلب  ار  نیلوسنا  قیرزت  نوخدـنق و  يریگهزادـنا  شور  دـیاب  هداوناخ  رد  یکی  ءامغا . ای  ياهویم 
. دیـشاب هتـشاد  هدشنییعت  شیپ  زا  یحرط  هشقن و  یتیعـضو  نینچ  اب  هلباقم  يارب  دینک ؛ تروشم  ناتکـشزپ  اب  دنک . کمک  امـش  هب  دیدوبن 
ره رد  ای  دیاهدرک ، ادیپ  نوخ  دـنق  شهاک  میالع  دـیاهدش ، دـیدش  غارفتـسا  راچد  يرامیب  کی  لابند  هب  رگا  یبناج  ضراوع  اهرادـشه و 

شیپ ریز  دراوم  زا  کیره  دوجو  تروص  رد  طایتحا  دراوم  دیریگب  سامت  ناتکشزپ  اب  تسین  هدش  لرتنک  ناتنوخدنق  حطـس  رگا  تروص 
ياـهوراد هژیو  هـب  رگید ، ياـهوراد  فرـصم  نیلوـسنا  هـب  تیـساسح  دـیزاس : عـلطم  ار  ناتکـشزپ  رـالوگر ، یناـسنانیلوسنا  فرــصم  زا 

، اهدـیئورتساوکیتروک دـننک ؛ یفخم  ار  نوخ  دـنق  دوبمک  میـالع  تسا  نکمم  هک  نوخ  يراـشفرپ  یبـلق و  ياـهوراد   ) اـتب هدـننکدودسم 
ای زیفوپیه ) يویلک  قوفددغ  دیئوریت ،  ) يددغ تالکـشم  هب  التبا  ای  هقباس  لکلا  ای  ردم ؛ ياهوراد  تباید  نامرد  يارب  یکاروخ  ياهوراد 
ار ناـتدوبهب  اـت  دـینک  هعجارم  ناتکـشزپ  هب  مظنم  روط  هب  دوشیم  هیـصوت  رـالوگر  یناـسنا  نیلوسنا  فرـصم  ماـگنهيویلک  ياـهيرامیب 

تیاعر هدش  زیوجت  امش  يارب  هک  ار  اهیبرچ  اهنیئتورپ و  اهتاردیهوبرک ، ریداقم  رظن  زا  لداعتم  ییاذغ  همانرب  کی  . دشاب هتشاد  رظنریز 
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یلـصا و ياههدعو  دیـسرب . ناتبولطم  نزو  هب  ییاذغ  همانرب  کی  يارجا  اب  ات  درک  دهاوخ  کمک  امـش  هب  هیذغت  صـصختم  کی  دـییامن .
دوخ ییاذغ  همانرب  هنوگچ  دیتسین  نئمطم  رگا  دسرب . ناتندـب  هب  مزال  يژرنا  زور  تدـم  مامت  رد  ات  دوشیم  یحارط  يروط  اههدـعو  نایم 

هب زین  دـیدیدرگ  رامیب  رگا  تسا  يرورـض  تباید  لرتنک  يارب  بسانم  ییاذـغ  همانرب  کـی  دـییامن  کـمک  تساوخ  رد  دـینک ، لرتنک  ار 
اب رگید  میالع  ای  بت  زورب  تروص  رد  دـینک . فرـصم  تاعیام  رتداـیز  غارفتـسا  عوهت و  زورب  تروص  رد  دـیهد . همادا  نیلوسنا  فرـصم 

ياهنومزآ ماجنا  تاعفد  دروم  رد  دـینک . تروشم  ناتکـشزپ  اب  یـشزرو  همانرب  کـی  دروم  رد  . دیـشونن لـکلا  . دـینک تروشم  ناتکـشزپ 
ناشن هک  دیشاب  هتشاد  هارمه  یکـشزپ  ییاسانـش  هگرب  کی  . دینک یهاوخ  رظن  ناتکـشزپ  زا  رگید  دراوم  نوخ و  دنق  شجنـس  يارب  ینوخ 

هنوگره ناتکشزپ  اب  تروشم  نودبدیابن  نیسیامورتیرالک  فرصم  ماگنه  دینکیم . فرصم  رالوگر  یناسنا  نیلوسنا  دیراد و  تباید  دهد 
رگا دیروخب * . دایز  يدنق  داوم  دیـشونب . لکلا  دینک . فرـصم  یهایگ  ياههدروآرف  ای  هخـسن  نودـب  هیهت  لباق  ياهوراد  زا  معا  ییوراد 
ادـتبا  ) دـینک قیرزت  اوه  وراد  هشیـش  ود  ره  لخاد  رظندروم  ریداقم  هب  ادـتبا  دـینک . طولخم  مه  اب  ار   NPH رالوگر و نیلوسنا  دـیروبجم 

NPH هشیش دراو  ار  گنرس  سپس  دیشکب ، گنرس  لخاد  ار  زاین  دروم  رالوگر  نیلوسنا  رادقم  سپـس  رالوگر .) نیلوسنا  سپـس   NPH
تروصنیاریغ رد  دوش ، قیرزت  هقیقد  ضرع 15  رد  دیاب  طولخم  نیا  دیشکب . یلبق  گنرس  نامه  لخاد  ار  رظندروم   NPH رادقم هدرک و 

. دتفایم ریخأت  هب  رالوگر  نیلوسنا  تارثا  روهظ  هدرک  رثا  مهرب  نیلوسنا  ود  نیا 

IBUPROFEN

ياهصرق اما  تسا  هیهت  لباق  کشزپ  هخسن  نودب  هک  تسا  نکسم  يوراد  کی  نفورپوبیا  مرگ  یلیم  ياهصرق 200  وراد  نیا  دروم  رد 
، دردرس ریظن  طسوتم  ات  فیفخ  ياهدرد  يارب  ردخم  ریغ  درد  دض  يوراد  کی  وراد  نیا  دوشیم . زیوجت  کشزپ  طسوت  مرگ  یلیم   400

تیرترآ لثم  یمـسیتامور  ياهرامیب  نامرد  رد  وراد  نیا  یباهتلا  صاوخ  تلع  هب  تسا  سرقن  تالمح  هناهام و  تداـع  ماـگنه  ياـهدرد 
(، اهندـش گر  هـب  گر  اـهیگدروخ و  چـیپ   ) شزرو نـیح  ياهبیـسآ  لـثم  یمـسیتامور  ریغ  یباـهتلا  تالکـشم  رگید  و  دـیئوتامور ،

. دهدیم شهاک  زین  ار  بت  نینچمه  نفورپوبیا  تسا  دیفم  رایـسب  زورترآ )  ) تیرترآوئتسا و  نودنات ،  باهتلا   ) اهتینودـنات اهتیـسروب ،
هدعم دیسادض  ياهوراد  ای  اذغ  اب  ار  نفورپوبیا  نویسناپسوس  فرـصم  یگنوگچ  تسا  يدیئورتساریغ  یباهتلادض  ياهوراد  زا  نفورپوبیا 

زا رپ  ناویل  کی  هارمه  اذغ و  اب  دیاب  ار  نفورپوبیا  صرق  دـیهد ، ناکت  یبوخ  هب  ار  نآ  هشیـش  وراد  فرـصم  زا  شیپ  درک ، فرـصم  دـیاب 
ندیـشک زارد  ای  ندیباوخ  زا  هقیقد  يو 15-30  کیرحت  بیـسآ و  زا  يریگولج  يارب  نفورپوبیا  ياـهصرق  ندروخ  زا  سپ  دروخ . بآ 

هب ار  نآ  تعاس  ات 2  رثکادح  رگا  دیدرک ، شومارف  ار  تبون  کی  و  دینکیم . فرـصم  نفورپوبیا  رابود  ای  کی  يزور  رگا  دینک . بانتجا 
شیب هنازور  رگا  دیدرگرب . ناتمظنم  همانرب  هب  هدرک  اهر  ار  هدش  شومارف  تبون  تروص  نیا  ریغ  رد  دینک ، شفرصم  هلصافالب  دیروآ  دای 
تبون عقوم  ًابیرقت  رگا  اما  دینک . شفرـصم  دـیروآ  دای  هب  ار  هدـش  شومارف  تبون  هکیدرجم  هب  دـینکیم ، فرـصم  نفورپوبیا  تبون  ود  زا 

زورب تروص  رد  یبناج  ضراوع  اهرادشه و  دینکن . ربارب  ود  ار  وراد  رادقم  دینکن . فرـصم  ار  هدـش  شومارف  تبون  تسا  هدیـسر  يدـعب 
شزوس ای  درد  دیدش ؛ یگدولآ  باوخ  ای  یگتـسخ  دـیریگب : سامت  ناتکـشزپ  اب  هدرک  عطق  ار  نفورپوبیا  فرـصم  ریز  میالع  زا  کی  ره 

زا شیپ  ای  ماگنه  تسرد  رگا  هژیو  هب  ینالـضع  ياهدرد  بت  زرل ،  ) ازنآولفنآ دیدش  میالع  يریق  هایـس و  عوفدـم  غارفتـسا  ای  عوهت  هدـعم 
هک يدرد  ولگ  ای  بت  ای  یناهد  ياهمخز  يدـلج  تاروثب  یعیبطریغ  يزیرنوخ  اـی  يدوبک  نزو  شیازفا  دـنهد ؛ خر  يدـلج  تاروثب  زورب 

نسم نارامیب  دشاب . هتشادن  یطابترا  دیتسه  نامرد  تحت  شرطاخ  هب  رضاح  لاح  رد  هک  یلکشم  اب  هتشادن و  دوجو  نامرد  عورش  زا  شیپ 
یسکالیفانآ نفورپوبیا  هب  ردان  یتیـساسح  خساپ  کی  دنتـسه . هدنهد  يزیرنوخ  یـشراوگ و  تالکـشم  رطخ  ضرعم  رد  نیریاس  زا  رتشیب 

فرصم سفنت  رد  لکشم  ای  هنیس  سخسخ  دنکیم . تفرشیپ  عیرس  یسکالیفانآ  دراد . زاین  یکـشزپ  يروف  تبقارم  هجوت و  هب  هک  تسا 
فرـصم زا  شیپ  ریز  دراوم  زا  کیره  دوجو  تروص  رد  طاـیتحا  دراومدـیریگب  ساـمت  سناژروا  زکرم  کـی  اـب  هدرک  عطق  ار  نفورپوبیا 
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فرـصم یهدریـش  ای  يرادراب  يدیئورتساریغ  یباهتلادض  ياهوراد  رگید  ای  نیرپسآ  هب  تیـساسح  دـیزاس : علطم  ار  ناتکـشزپ  نفورپوبیا 
ریظن نوخ  ياههدننک  قیقر   ) اهداقعنادض نیرپسآ  نسکورپان ،  لثم   ) يدیئورتسا ریغ  یباهتلادض  ياهوراد  رگید  هژیو  هب  رگید ؛ ياهوراد 

فرصم سکئورپلاوید  ای  دیسا  کیئورپلاو  و  ردم ،) يوراد  کی   ) ناطرس دض  ياهوراد  اهنیروپـسولافس ،)  ) اهکیتویب یتنآ  نیرافراو ، 
شراوگ هاگتـسد  رد  باـهتلا  اـی  مخز  نیرپسآ  اـب  طـبترم  ینیب  ياـهپیلوپ  هقباـس  هب  ـالتبا  زور . رد  یلکلا  تابورـشم  رتشیب  اـی  یطوق  هس 

يویلک ای  يدـبک  ياهيرامیب  ای  یناهد  ياهمخز  ناوختـسا  زغم  ییاسران  هدـنهد  يزیرنوخ  تالکـشم  رگید  ای  یلیفومه  نوخ  يراـشفرپ 
زاجم ياهوراد  ریاس  بسچرب  دینک . يوریپ  شتاروتسد  زا  هدرک  هعلاطم  ار  وراد  يور  بسچربدوشیم  هیـصوت  نفورپوبیا  فرـصم  ماگنه 

اب هک  ییاهوراد  ای  نسکورپان  ای  نیرپسآ  لثم   ) يدـیئورتساریغ یباهتلادـض  ياهوراد  يواـح  دـیوش  نئمطم  اـت  دـیناوخب  ار  هخـسن  نودـب 
رتهب زور  فرظ 3  بـت  زور و  فرظ 14  درد  دـیروخیم و  بت  ای  درد  يارب  ار  نفورپوبیا  رگا  دـشابن . دـننکیم  داجیا  لخادـت  نفورپوبیا 

ناتکـشزپ هب  مظنم  روط  هب  دینک . فرـصم  هدش  زیوجت  هزادنا  هب  ار  نفورپوبیا  دینک . تروشم  ناتکـشزپ  اب  تسا  هدش  رتدـب  یتح  ای  هدـشن 
دینک .) فرصم  نفورپوبیا  تسا  رارق  ینالوط  یتدم  يارب  رگا   ) دینک هعجارم 

. دـیزاس علطم  دـینکیم  فرـصم  نفورپوبیا  هکنیا  زا  ار  ناکـشزپ  رگید  یکـشزپنادند  ياـهراک  اـی  یحارج  لـمع  هنوگره  ماـجنا  زا  شیپ 
دـساف نفورپوبیا  طیارـش  نیا  رد   ) دـینک يرادـهگن  بوطرم  ترارح  ای  میقتـسم  رون  امرگ ، زا  رود  ناکدوک  سرتسد  زا  رود  ار  نفورپوبیا 

زا شیبدیابن  نفورپوبیا  فرـصم  ماگنه  . دـیزیرب رود  تلاوت  رد  ناکدوک  سرتسد  زا  رود  ار  هتـشذگ  فرـصم  خـیرات  نفورپوبیا  دوشیم )
زا شیب  يزیرنوخ  يدوبک و  بجوم  دناوتیم  وراد  نیا  کشزپ  روتسد  قبط  رگم  دینک . فرصم  وراد  هبعج  يور  رب  هدش  صخـشم  رادقم 
رد ای  یگدننار  وراد  هب  ناتندب  خساپ  ندش  صخشم  ات  . دش دهاوخ  رتشیب  هدعم  هب  بیسآ  لامتحا  اریز  دیشونب . یلکلا  تابورشم  دوش . دح 

. دوشیم یگدولآ  باوخ  ای  هجیگرس  یجیگ  بجوم  دارفا  زا  یخرب  رد  وراد  نیا  دینک . تکرش  كانرطخ  ياهتیلاعف 

ETODOLAC

ياهدرد یقورع و  ياهدردرس  لثم  دیدش  ای  طسوتم  ياهدرد  نیکـست  يارب  تسا  ردخمریغ  نکـسم  کی  كالودوتیا  وراد  نیا  دروم  رد 
رد شایباهتلادض  صاوخ  ببس  هب  كالودوتیا  . دنوشیم زیوجت  اهناماگیل  یگراپ  اهندش و  گر  هب  گر  زا  یشان  یناوختسا  ینالـضع 

یباـهتلا دـض  ياـهوراد  زا  كـالودوتیا  تسا  رثؤم  رایـسب  داـح  یـسرقن  تیرترآ  و  دـیئوتامور ، تیرترآ  زورترآ ،) تیرترآوئتسا  ناـمرد 
. درک فرـصم  بآ  زا  رپ  ناویل  کی  هارمه  اذـغ و  اب  دـیاب  ار  كـالودوتیا  ياـهصرق  لوسپک و  فرـصم  یگنوگچ  تسا  يدـیئورتساریغ 

شوـمارف ار  تبوـن  کـی  رگا  دیـشکن . زارد  وراد  نیا  ندروـخ  زا  سپ  هـقیقد  اـت 15-30  يرم  هب  بیـسآ  کـیرحت و  زا  يریگوـلج  يارب 
اهر ار  هدش  شومارف  تبون  تسا  هدیـسر  يدعب  تبون  عقوم  ًابیرقت  رگا  یلو  دینک ، شفرـصم  دیروآ  دای  هب  ار  نآ  هک  يدرجم  هب  دـیدرک ،

زا کی  ره  زورب  تروص  رد  یبناـج  ضراوع  اهرادـشه و  . دـینکن رباربود  ار  وراد  رادـقم  دـیدرگ . زاـب  ناـتلومعم  ییوراد  هماـنرب  هب  هدرک 
عوهت هدعم  شزوس  ای  درد  دیدش ؛ یگدولآباوخ  ای  یگتـسخ  دیریگب : سامت  ناتکـشزپ  اب  هدرک  عطق  ار  كالودوتیا  فرـصم  ریز  میالع 

اب نامزمه  ای  زا  شیپ  تسرد  میالع  نیا  رگا  صوصخهب  ینالضع ،  درد  زرل ، بت   ) ازنآولفنا هبـش  میالع  يریق  هایـس و  عوفدم  غارفتـسا  ای 
سخ سخ  ای  سفن  یگنت  تعاـس ؛  رد 24-48  مرگولیک  زا 5/1  شیب   ) نزو شیازفا  نوخراشف  شیازفا  دنهد ؛ خر  يدـلج  تاروثب  زورب 

يداعریغ يزیرنوخ  ای  يدوبک  دـید  يرات  اهمشچ ؛ ای  تسوپ  يدرز  هریت  راردا  ینهذ  ياوق  تفا  اـهقاس ؛ و  اـهتسد ، تروص  مروت  هنیس 
زیوجت كالودوتیا  شرطاخ  هب  هک  يايرامیب  اب  هتـشادن و  دوجو  كالودوتیا  اب  نامرد  زا  شیپ  هک  يدردولگ  ای  بت  ای  یناـهد  ياـهمخز 

. دنراد رارق  هدنهد  يزیرنوخ  تالکـشم  ریاس  یـشراوگ و  تالکـشم  رطخ  ضرعم  رد  نیریاس  زا  رتشیب  نسم  دارفا  دشاب . طابترایب  هدـش 
تعرس هب  یسکالیفانآ  دراد . زاین  یکـشزپ  يروف  هجوت  تبقارم و  هب  هک  تسا  یـسکالیفانآ  كالودوتیا  هب  ردان  یتیـساسح  شنکاو  کی 

ای هنیـس  سخسخ  دنت ، بلق  نابرـض  تسوپ  يور  ياهمروت  ای  ریهک  اهمشچ ، فارطا  اهبل و  مروت  زورب  تروص  رد  دـنکیم . تفرـشیپ 
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دوجو تروص  رد  طایتحا  دراوم  . دیریگب سامت  یکـشزپ  ياهتیروف  زکرم  کی  ای  هدرک  عطق  ار  كالودوتیا  فرـصم  سفنت  رد  لکـشم 
یباـهتلا دـض  ياـهوراد  رگید  اـی  نیریپسآ  هب  تیـساسح  دـیزاس : علطم  كـالودوتیا  ار  ناتکـشزپ  فرـصم  زا  شیپ  ریز  دراوم  زا  کـیره 
اهداقعنا دـض  نیریپسآ  يدـیئورتساریغ  یباـهتلا  دـض  ياـهوراد  هژیوهب  رگید ، ياـهوراد  فرـصم  یهدریـش  اـی  يرادراـب  يدـیئورتساریغ 

 ، نیــسیاموکیلپ تاـسکرتوتم   ) ناطرــس دـض  ياـهوراد  اهنیروپــسولافس ،)  ) اـهکیتویبیتنآ نیراـفراو ،  ریظن  نوـخ  ياههدــننکقیقر  )
دیــسا نرتماـیرت و  لــثم  دــم  ياــهوراد  هژیوهـب  نوـخ  يراــشفرپ  ياــهوراد  سرقن ،  يوراد  کــی   ) دیــسنبورپ میتـیل  نیروپــسولکیس 

ياهباهتلا ای  اهمخز  نیریپسآ  اب  طبترم  ینیب  ياهپیلوپ  هب  التبا  ای  هقباسیلکلا  یندیـشون  یطوق  زا 3  شیب  فرصم  هب  تداعکیئورپلاو 
فرـصم ماـگنه  يویلک  اـی  يدـبک  ياـهيرامیب  اـی  یناـهد  ياـهمخز  هدـنهد  يزیرنوخ  تالکـشم  رگید  اـی  یلیفومه  شراوـگ  هاگتـسد 

ییوراد هک  دـیوش  نئمطم  ات  دـینک  هعلاطم  تقد  هب  ار  هخـسن  نودـب  زاـجم  ياـهوراد  یماـمت  يور  بسچربدوشیم  هیـصوت  كـالودوتیا 
داجیا لخادـت  كالودوتیا  اب  هک  ییاهوراد  ای  نفورپوبیا  نیریپسآ   ) يدـیئورتساریغ یباهتلا  دـض  ياهوراد  يواـح  هک  دـینکیمن  فرـصم 

ناتکـشزپ هب  تسا  هدش  رتدب  یتح  ای  هدشن  رتهب  زور  فرظ 14  ناتدرد  دینکیم و  فرـصم  درد  يارب  ار  كالودوتیا  رگا  دشاب . دننکیم 
هتـشاد رظنریز  ار  ناتدوبهب  ات  دینک  هعجارم  ناتکـشزپ  هب  مظنم  روطهب  دینک . فرـصم  كالودوتیا  هدش  زیوجت  رادقم  هب  طقف  دیهد . عالطا 

. دیزاس علطم  دـینکیم  فرـصم  كالودوتیا  هک  نیا  زا  ار  ناکـشزپ  ریاس  یکـشزپنادند  ياهراک  ای  یحارج  لمع  هنوگره  زا  شیپ  دـشاب .
طیارـش نیا  رد  كالودوتیا   ) دـینک يرادـهگن  بوطرم  ترارح  ای  میقتـسم  رون  امرگ ، زا  رود  ناکدوک و  سرتسد  زا  رود  ار  كـالودوتیا 
یلکلا ياهیندیـشون  دـیابن  كالودوتیا  فرـصم  ماگنه  . دـیزیرب رود  تلاوت  رد  ار  هتـشذگ  فرـصم  خـیرات  كالودوتیا  دوشیم .) دـساف 

رد ای  دینک  یگدننار  كالودوتیا  هب  تبـسن  ناتندب  خساپ  ندش  صخـشم  ات  دهدیم  خر  رتشیب  يدعم  تالکـشم  تروص  نیا  رد  دیـشونب .
رد تیمومـسم  دوـشیم . یگدوـلآباوخ  اـی  هجیگرـس  یجیگرـس  بجوـم  دارفا  یخرب  رد  وراد  نیا  دـینک ؛ تکرـش  رطخرپ  ياـهتیلاعف 
ای یگتـسخ  زا : دـنترابع  تیمومـسم  نیا  میـالع  دـینک . سناژروا  یکـشزپ  کـمک  ياـضاقت  ًاروـف  یتیمومـسم  نـینچ  هـب  کـش  تروـص 

. ءامغا ای  جنشت  راردا ، دیلوت  مدع  ای  هریت  راردا  يداعریغ  يزیرنوخ  ای  دیوبک  دیدش ، یگدولآباوخ 

IMIPRAMINE

رگید يدراوم  یبـصع و  ياـهدرد  سرت  یـساوسو و  تـالالتخا  يراردابش  یگدرـسفا  میـالع  عفر  يارب  نیمارپـیمیا  وراد  نیا  دروم  رد 
يارب یتوافتم  ریداـقم  اـب  نیمارپیمیا  فرـصم  یگنوگچ  تسا  ياهقلح  هس  یگدرـسفا  دـض  ياـهوراد  هتـسد  زا  وراد  نیا  دوشیم . زیوجت 

ناتکشزپ تاروتـسد  زا  دینکن ، فرـصم  هدش  زیوجت  رادقم  زا  رتمک  ای  رتشیب  هاگچیه  دوشیم . زیوجت  توافتم  دارفا  توافتم و  تالکـشم 
تسا نکمم  دبای ، شهاک  نآ  زا  یشان  یگدروخ  مههب  لد  ات  درک  فرـصم  اذغ  اب  ناوتیم  ار  یکاروخ  نیمارپیمیا  دینک . يوریپ  تقد  هب 

هب دـیهد . همادا  ار  وراد  زین  يدوبهب  ساسحا  تروص  رد  یتح  تارثا  زاغآ  زا  سپ  دوش . زاـغآ  وراد  نیا  تارثا  اـت  دـشکب  لوط  هتفه   1-6
شومارف ار  تبون  کی  لاح  و  دینکیم . فرصم  نیمارپیمیا  رتسب  هب  نتفر  زا  شیپ  تبون  کی  يزور  رگا  دینک . يوریپ  تاروتـسد  زا  تقد 

ناتکـشزپ اب  دروم  نیا  رد  دوش ؛ هدنهدرازآ  میالع  بجوم  تسا  نکمم  هک  ارچ  دینکن ، فرـصم  حبـص  ار  هدش  شومارف  تبون  دـیاهدرک ،
. دینک فرـصم  ندروآدای  هب  زا  سپ  هلـصافالب  ار  هدش  شومارف  تبون  دینکیم ، فرـصم  نیمارپیمیا  تبون  دنچ  يور  رگا  دیریگب . سامت 
ار وراد  رادقم  دیدرگرب ، دوخ  مظنم  ییوراد  همانرب  هب  هدرک  اهر  ار  هدـش  شومارف  تبون  تسا  هدـش  دـعب  تبون  فرـصم  عقوم  ًابیرقت  رگا 

عطق ار  دوخ  نیمارپیمیا  فرـصم  ریز  يدج  یلو  ردان  ياههناشن  زا  کی  ره  زورب  تروص  رد  یبناج  ضراوع  اهرادـشه و  دـینکن . رباربود 
شزرل مظنمان  ای  دنک  دنت ، بلق  نابرض  دردمشچ ؛ ندرک  تبحص  رد  لکشم  تسوبی  یجیگ  دید ؛ يرات  دیریگب : سامت  ناتکشزپ  اب  هدرک 

ای يدوبک  بت  دردولگ ؛ کسام  هیبش  تروص  اپ ؛ تسد و  تالضع  یتفـس  لداعت  مدع  ندرک  تبحـص  رد  لکـشم  بارطـضا  شغ  تسد 
عوهت اهتـشا ، شیازفا  دردرـس ، ناهد  یکـشخ  یگدولآباوخ  هجیگرـس  مروت  يدلج  تاروثب  مشچ  ای  تسوپ  يدرز  يداعریغ  يزیرنوخ 
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ای يریذپکیرحت  لاهـسا  غارفتـسا  عوهت  دردرـس ، ریظن  وراد ـ  كرت  میالع  نزو  شیازفا  ای  ندـیباوخ  رد  لکـشم  لاهـسا  لدرـس  شزوس 
دراوم . دیریگب سامت  ناتکـشزپ  اب  دوش ؛ هدهاشم  نیمارپیمیا  یناهگان  عطق  تروص  رد  تسا  نکمم  حضاو ـ  ياهایور  هارمه  لتخم  باوخ 

رگید ای  نیمارپیمیا  هب  تیـساسح  دـیزاس : علطم  ار  ناتکـشزپ  نیمارپیمیا  فرـصم  زا  شیپ  ریز  دراوم  زا  کیره  دوجو  تروص  رد  طایتحا 
عون ره  ای  جنشت ؛  دض  ییوراد   ) نیپزامابراک نودوزارت ؛  نیلیتورپام   ) یگدرسفا دض  ياهوراد  ریاس  ياهقلحهس  یگدرسفا  دض  ياهوراد 

دض ياهوراد  رگید  اهشخبمارآ ، لکلا  هژیو  هب  رگید ، ياهوراد  فرصمیهدریش  يرادراب و  هدنرادهگن  ای  یکاروخ  گنر  ییاذغ  هدام 
 ، نیدـیتناوگ لارداـناوگ  نیدـینولک   ) نوخراـشف ياـهوراد  نیدــیتمیاس  دــییوریت ، دــض  ياـهوراد  جنــشت  دــض  ياـهوراد  یگدرــسفا 
(. دوشیم فرصم  یگدروخامرـس  هفرـس و  مسآ  تیـساسح  رد  هک  ییاهوراد   ) اهکیتمیموتاپمـس ای  زادیـسکانیمآونوم ، ياههدننکراهم 

راشف شیازفا   ) موکولگ عرص  ینرفوزیکسا  هب  التبا  ییادیش ،  هدرـسفا ـ   ) یبطقود لالتخا  مسآ  لکلا ،  هب  دایتعا   ) مسیلکلا هب  التبا  ای  هقباس 
ای يدـبک  شراوگ  هاگتـسد  ياهيرامیب  ای  ینوخ  ای  یبلق  تالکـشم  يراردا  سابتحا  تاتـسورپ  یگرزب  دـییوریت ، يراکرپ  مشچ ،  لخاد 
زا شیپ  ات  دشاب . هتشاد  رظنریز  ار  ناتيدوبهب  ات  دینک  هعجارم  ناتکشزپ  هب  مظنم  روطهب  دوشیم  هیصوت  نیمارپیمیا  فرصم  ماگنه  يویلک 

راچد نیمارپیمیا  فرـصم  اب  دارفا  یخرب  دـینک . طایتحا  كانرطخ  لیاسو  اب  راـک  یگدـننار و  وراد  نیا  هب  ناتندـب  خـساپ  ندـش  صخـشم 
؛ دینک طایتحا  هتـسشن  تلاح  زا  نداتـسیا  ای  هدیباوخ  تلاح  زا  نتـساخرب  ماگنه  رد  دنوشیم . يرایـشوه  حطـس  شهاک  یگدولآباوخ و 

سمادآ زا  ناهد  یکشخ  نیکست  يارب  دیهد . تیعضو  رییغت  یمارآ  هب  دیوش . مشچ  نتفر  یهایس  ای  هجیگرـس  راچد  تسا  نکمم  هک  ارچ 
میقتسم و ههجاوم  زا  . دینک تروشم  ناتکشزپ  اب  دیـشک  لوط  هتفه  زا 2  شیب  ناهد  یکـشخ  رگا  دینک . هدافتـسا  دنق  نودب  ياهتابنبآ  ای 

دینک یعس  دیوش . دیدش  یگتخوسباتفآ  راچد  تسا  نکمم  هک  ارچ  دیزیهرپب ، هدننکهزنرب  لیاسو  زا  هدافتـسا  باتفآ و  اب  تظافح  نودب 
ظفاحم و ششوپ  هالک و  کی  یباتفآ  کنیع  زا  باتفآ  ریز  رد  دینک . بانتجا  رهظزادعب  ات 3  حبص  تعاس 10  نیب  باتفآ  زا  ناکمادح  ات 
ای نیرالفوبیر   ) نیماتیو یفاـضا  ریداـقم  هب  زاـین  دروم  رد  دـینک . هدافتـسا  لقادح 15  ( SPF  ) یتظفاحم تردـق  اب  باتفآ  دـض  ياـهمرک 

نیا زا  ار  کشزپ  يرارطـضا  ياهنامرد  ای  ینادـند  ياهراک  یحارج  لمع  هنوگره  زا  شیپ  . دـینک تروشم  ناتکـشزپ  اب  ( 2 نیماتیو ب ـ 
يرادهگن بوطرم  ترارح  میقتسم  رون  امرگ ، زا  رود  ناکدوک و  سرتسد  زا  ار  نیمارپیمیا  دیزاس . علطم  دینکیم ، فرصم  نیمارپیمیا  هک 

. دیزیرب رود  تلاوت  رد  ناکدوک  سرتسد  زا  رود  ار  هتـشذگ  فرـصم  خیرات  نیمارپیمیا  دوشیم .) دساف  نیمارپیمیا  طیارـش  نیا  رد   ) دـینک
. دینک فرصم  رگید  ییوراد  ناتکشزپ  دییأت  نودب  . دینک فرصم  لکلا  دیابن  نیمارپیمیا  فرصم  ماگنه 

INDOMETHACIN

ببس هب  دوشیم . هدافتسا  دیدش  ات  طسوتم  ياهتیرترآ  نیکـست  يارب  هک  تسا  ردخمریغ  نکـسم  کی  نیـساتمودنیا  وراد  نیا  دروم  رد 
تیرترآ زورترآ ،)  ) تیرترآوئتـسا نازوـلیکنآ  تیلیدنوپـسا  دـیئوتامور ، تیرترآ  لـثم  ياـهيرامیب  ناـمرد  رد  شایباهتلادـض  صاوـخ 
یباـهتلا دـض  ياـهوراد  زا  نیـساتمودنیا  تسارثؤـم  رایـسب  نودـنات  باـهتلا   ) تینودـنات و  لـصفم ،  سروـب  باـهتلا   ) تیــسروب یــسرقن 

رتمک هدعم  هب  ات  دیروخب  دیسا  یتنآ  اب  ای  اذغ ، زا  سپ  هلـصافالب  اذغ ، اب  هشیمه  ار  نیـساتمودنیا  فرـصم  یگنوگچ  تسا  يدیئورتساریغ 
زا يریگولج  يارب  دـیهد . ناکت  یبوخ  هب  ار  وراد  هشیـش  نآنویـسناپسوس  نتخیر  زا  شیپ  دوشن . لدرـس  شزوس  بجوم  دـنزب و  بیـسآ 

نویسناپسوس لکش  دیشاب  بقارم  دیشکن . زارد  هقیقد  ات 15-30  نیساتمودنیا  لوسپک  صرق و  ندروخ  زا  سپ  يرم  هب  بیسآ  کیرحت و 
هک يدرجم  هب  تسا  هدشن  يدـعب  تبون  عقوم  ًابیرقت  هک  یتروص  رد  دـیدرک ، شومارف  ار  تبون  کی  رگا  دـنزن . خـی  لاچخی  رد  فایـش  و 
ریز میالع  زا  کیره  زورب  تروص  رد  یبناج  ضراوع  اهرادشه و  دینکن . ربارب  ود  ار  وراد  رادقم  دـینک . شفرـصم  دـیروآ ، دای  هب  ار  نآ 

ماگنه دیدش  دردرس  دیدش ؛ یگدولآباوخ  ای  یگتسخ  هنیس  هسفق  درد  دیریگب : سامت  ناتکـشزپ  اب  هدرک  عطق  ار  نیـساتمودنیا  فرـصم 
هدـعم شزوس  ای  درد  فایـش ؛  لامعتـسا  دراوم  رد   ) دـعقم زا  يزیرنوخ  اهاپ ؛ اهتسد و  ناتـشگنا  زگزگ  یجیگ  ای  یقلخ  تارییغت  حـبص 
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تاروثب زورب  اب  نامزمه  ای  لبق  تسرد  رگا  هژیو  هب  ینالضع ،  درد  بت  زرل ، ) ازنآولفنآ هبش  میالع  يریق  هایـس و  عوفدم  غارفتـسا  ای  عوهت 
فرـصم زا  شیپ  هک  يدردولگ  ای  بت  ای  یناهد  ياهمخز  يدلج  تاروثب  يداعریغ  يزیرنوخ  ای  يدوبک  نزو  شیازفا  دنهد ؛ خر  يدـلج 

رد نیریاس  زا  رتشیب  نسم  دارفا  دشابن . هدش  زیوجت  ناتیارب  نیـساتمودنیا  شرطاخ  هب  هک  یلکـشم  زا  یـشان  هتـشادن و  دوجو  نیـساتمودنیا 
تسا یسکالیفانآ  نیساتمودنیا  هب  ردان  یتیساسح  شنکاو  کی  دناهدنهد . يزیرنوخ  تالکشم  رگید  یشراوگ و  تالکشم  رطخ  ضرعم 

مشچ فارطا  اهبل و  مروت  زورب  تروص  رد  دنکیم . تفرشیپ  تعرس  هب  یسکالیفانآ  دراد . زاین  یکشزپ  يروف و  هجوت  تبقارم و  هب  هک 
زکرم کی  اب  هدرک  عطق  ار  نیساتمودنیا  فرـصم  سفنت  رد  لکـشم  ای  هنیـس  سخسخ  دنت ، بلق  نابرـض  تسوپ  يور  ياهمروت  ای  ریهک 
علطم ار  ناتکشزپ  نیساتمودنیا  فرصم  زا  شیپ  ریز  دراوم  زا  کیره  دوجو  تروص  رد  طایتحا  دراوم  دیریگب . سامت  یکـشزپ  سناژروا 

هژیو هب  رگید ، ياهوراد  فرـصم  یهدریـش  اـی  يرادراـب  يدـیئورتساریغ  یباـهتلا  دـض  ياـهوراد  رگید  اـی  نیرپسآ  هب  تیـساسح  : دـیزاس
اهکیتویبیتنآ نیرافراو ،  ریظن  نوخ  ياههدننکقیقر   ) اهداقعنا دـض  نیرپسآ  كانفولکید ،  لثم   ) يدـیئورتساریغ یباهتلا  دـض  ياهوراد 

نرتمایرت و سرقن ،  يوراد  کی   ) دیسنبورپ میتیل  نیروپسولکیس  نیسیاموکیلپ ،  تاسکرتوتم   ) ناطرس دض  ياهوراد  اهنیروپـسولافس ،) )
ياهباهتلا ای  ياهمخز  نیریپسآ  اب  طبترم  ینیب  ياهپیلوپ  هب  التبا  ای  هقباـس  یلکلا  ياهیندیـشون  فرـصم  هب  تداـع  کـیئورپلاو  دیـسا 

فرـصم ماـگنه  يویلک  اـی  يدـبک  ياـهيرامیب  اـی  یناـهد  ياـهمخز  هدـنهديزیرنوخ  تالکـشم  رگید  اـی  یلیفوـمه  شراوـگ  هاگتـسد 
فرـصم ییوراد  هک  دـیوشنئمطم  ات  دـیناوخب  تقد  هب  ار  هخـسن  نودـب  زاجم  ياهوراد  همه  يور  بسچربدوشیم  هیـصوت  نیـساتمودنیا 

داجیا لخادت  نیـساتمودنیا  اب  هک  ییاهوراد  ای  نسکورپان  ای  نفورپوبیا  لثم   ) يدـیئورتساریغ یباهتلا  دـض  ياهوراد  يواح  هک  دـینکیمن 
فرصم درد  رطاخ  هب  ار  نیساتمودنیا  رگا  تسا  يدیئورتساریغ  یباهتلا  دض  يوراد  کی  نیرپسآ  هک  دیـشابهتشاد  رطاخ  هب  دشاب . دنکیم 

ناتکـشزپ طسوت  هدشزیوجت  رادقم  هب  طقف  دینک . علطم  ار  ناتکـشزپ  تساهدـش  رتدـب  یتح  ای  هتفاین  دوبهب  زور  فرظ 14  درد  دـینکیم و 
یحارج لمع  هنوگره  ماجنا  زا  شیپ  دـشاب . هتـشاد  رظنریز  ار  ناـتدوبهب  اـت  دـینک  هعجارم  کـشزپ  هب  مظنم  روط  هب  دـینک . فرـصم  وراد 

ناکدوک و سرتسد  زا  رود  ار  نیساتمودنیا  . دیزاس علطم  دینکیم  فرصم  نیساتمودنیا  هکنیا  زا  ار  ناکشزپ  ریاس  یکشزپنادند  ياهراکای 
فرصم خیرات  نیساتمودنیا  دوشیم .) دساف  نیساتمودنیا  طیارـش  نیا  رد   ) دینک يرادهگن  بوطرم  ترارح  میقتـسم و  رون  امرگ ، زا  رود 
فرـصم نآ  زا  هدشزیوجت  رادقم  زا  شیبدیابن  نیـساتمودنیا  فرـصم  ماگنه  دیزیرب . رود  تلاوت  رد  ناکدوک  سرتسد  زا  رود  ار  هتـشذگ 

تالکـشم تروصنیا  رد  دـینک . فرـصم  یلکلا  ياهیندیـشون  دوش . دـیدش  يزیرنوخ  اـی  يدوبک  بجوـم  تسا  نکمم  وراد  نیا  دـینک .
رثا راک  نیا  دـینک ، طولخم  ریـش ) لثم   ) يزاب صاوخ  اب  تاعیام  رگید  ای  اهدیـسایتنآ  اب  ار  وراد  عیام  لکـش  دـنهدیم . خر  رتشیب  يدـعم 
نیا دینک ؛ تکرـش  رطخرپ  ياهتیلاعف  رد  ای  دینک  یگدننار  وراد  هب  تبـسن  ناتندب  خـساپ  ندشصخـشم  زا  شیپ  ات  داد . شهاک  ار  وراد 

هب کش  تروص  رددـح  زا  شیب  فرـصم  رثا  رد  تیمومـسم  دوشیم . یگدولآ  باوخ  اـی  هجیگرـس  یجیگ  بجوم  دارفا  یخرب  رد  وراد 
، دیدش یگدولآباوخ  ای  یگتـسخ  زا : دنترابع  تیمومـسم  نیا  میالع  دـینک . سناژروا  یکـشزپ  کمک  ياضاقت  ًاروف  یتیمومـسم  نینچ 

. ءامغا ای  جنشت  راردا ، دیلوت  مدع  ای  هریت  راردا  يداع  ریغ  يزیرنوخ  ای  يدوبک 

ISOSORBIDE

زا رتمک  ًاصخشم  هک  تسا  ياهنیس  هسفق  درد  يردص  نیژنآ  دوشیم . زیوجت  يردص  نیژنآ  شهاک  يارب  دیابروسوزیاوراد  نیا  دروم  رد 
(1 : ) دراد دربراـک  تسا و  دـیفم  دروم  هس  رد  وراد  نیا  تسا  یبـلق  هچیهاـم  هب  فیعـض  یناـسرنوخ  زا  یـشان  دـشکیم و  لوط  قـیقد   15

زورب زا  شیپ  تسرد  وراد  فرـصم  اـب  یبـلق  هلمح  زا  يریگولج  ( 2 ، ) درد عورـش  زا  سپ  وراد  فرـصم  اب  يردـص  نیژنآ  کی  فیفخت 
تالمح زا  يریگولج  ای  فیفخت  يارب  دیابروسوزیا  ینابز  ریز  صرق  وراد . مظنم  یمیاد و  فرصم  اب  تالمح  دادعت  شهاک  ( 3  ) هلمح و

دیاـبروسوزیا شهر  ینـالوط  لوسپک  لوسپک و  شهر  ینـالوط  صرق  یندـیوج  صرق  یلومعم  صرق  دوـشیم . فرـصم  لـمتحم  نیژنآ 
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نئمطم رگا  دینک . فرصم  کشزپ  زیوجت  قباطم  تسرد  ار  وراد  فرصم  یگنوگچ  دنوشیم . هدافتسا  نیژنآ  تالمح  زا  يریگشیپ  يارب 
روتسد دیابروسوزیا  زا  لکش  ره  دینک . تروشم  ناتکشزپ  اب  وراد  زا  هدافتـسا  زا  لبق  دینکیم ، فرـصم  ار  وراد  زا  یلکـش  هچ  هک  دیتسین 

نیا دوشیم . فرصم  نیژنآ  هلمح  کی  درد  زا  يریگولج  ای  فیفخت  يارب  دیابروسوزیا  ینابز  ریز  صرق  : دراد ار  شدوخ  صاخ  فرصم 
رد ار  صرق  یتقو  داد . رارق  یناقوف  ياههثل  هنوگ و  ای  بل  نایم  ای  نابز  ریز  رد  دـیاب  هکلب  دـیوج ، اـی  درک ، درخ  دـیعلب ، دـیابن  ار  اـهصرق 
هثل هنوگ و  نیب  ای  نابز  ریز  ار  صرق  کی  دینیشنب و  ینیژنآ  درد  زاغآ  اب  دیـشونن . دیروخن و  يزیچ  دیـشکن و  راگیـس  دیاهداد ، رارق  لحم 
هگن ناتيوناز  ود  نیب  ار  ناترس  دیشکب و  قیمع  سفن  دنچ  دیتشاد ، مشچ  نتفر  یهایس  ای  هجیگرـس  شغ  ساسحا  رگا  دیهد . رارق  ییالاب 

فرـصم 3 اب  هقیقد  زا 15  سپ  رگا  درک . رارکت  ار  وراد  رگید  راـبود  اـت  هـقیقد  ره 5  ناوتیم  دورب . نیب  زا  ساـسحا  نیا  هکنیا  اـت  دـیراد 
کی هب  ًاروف  ار  امـش  دـیهاوخب  یـسک  زا  ای  دـیریگب ، سامت  یکـشزپ  ياهتیروف  زکرم  کی  ای  ناتکـشزپ  اب  دـشن ، فرطرب  ناتدرد  صرق 

ره زا  شیپ  هـقیقد   10-15 دینکیم ، فرـصم  ینیژنآ  هلمح  زا  يریگـشیپ  يارب  ار  دیابروسوزیا  رگا  دـناسرب . یکـشزپ  ياهتیروف  شخب 
کـنخ و لـحم  کـی  رد  ار  دـیابروسوزیا  دـیراذگب . ناـبز  ریز  صرق  کـی  تسا  هدـشیم  هلمح  بجوم  مه  ًـالبق  هک  ییازشنت  تیلاـعف 
ای فیفخت  يارب  دـیابروسوزیا  یندـیوج  ياهصرق  دوشیم . دـساف  تبوطر  و  اـمرگ ، اوه ، ضرعم  رد  وراد  نیا  دـینک . يرادـهگن  کـشخ 

هتشاد هگن  ناهد  رد  هقیقد  يارب 1-12  دوش و  هدیوج  یبوخ  هب  دـیاب  صرق  عون  نیا  دـنوشیم . فرـصم  ینیژنآ  هلمح  کی  زا  يریگولج 
ار ناترس  دیشکب و  قیمع  سفن  دنچ  هجیگرس  ای  شغ  مشچ  نتفر  یهایس  ساسحا  تروص  رد  دوش . بذج  ناهد  طاخم  قیرط  زا  ات  دوش 
 . تبون هس  ًاـعومجم   ) درک رارکت  رگید  تبوـن  ود  هقیقد  هلـصاف 5  اب  ناوتیم  ار  وراد  دوش . عفر  ساسحا  نیا  ات  دـیراد  هگن  وناز  ود  ناـیم 

دیهاوخب یسک  زا  ای  دیریگب ، سامت  یکشزپ  ياهتیروف  زکرم  کی  ای  ناتکشزپ  اب  تفاین  نیکست  درد  صرق  هس  اب  هقیقد  زا 15  سپ  رگا 
، دینکیم فرـصم  ینیژنآ  هلمح  زا  يریگـشیپ  يارب  ار  دیابروسوزیا  رگا  دناسرب . ناتـسرامیب  کی  ياهتیروف  شخب  هب  هلـصافالب  ار  امش 

صرق نیا  دیراد . هاگن  ناهد  رد  دیوجب و  ار  صرق  کی  تسا  هدش  هلمح  بجوم  زین  ًالبق  هک  ییازشنت  تیلاعف  ره  زا  شیپ  هقیقد   10-15
رد وراد  نیا  دینک . يرادـهگن  کشخ  درـس و  لحم  رد  ار  اهصرق  دـنک . يریگولج  ینیژنآ  درد  زورب  زا  تعاس  کی  تدـم  هب  دـناوتیم 
بآ زا  رپ  ناویل  کی  اب  هارمه  هتـسرد  دیاب  ار  دیابروسوزیا  ياهلوسپک  صرق و  رگید  عاونا  دوشیم . دـساف  تبوطر  امرگ و  اوه ، ضرعم 
کی رگا  درک . يرادهگن  کشخ  درـس و  لحم  رد  دیاب  ار  اهوراد  نیا  دیعلب . اذـغ ) زا  دـعب  تعاس  ود  ای  لبق  تعاس  کی   ) یلاخ هدـعم  اب 
تبون هدنام  یقاب  يدعب  تبون  ات  تعاس  زا 2  رتمک  رگا  دینک . شفرـصم  دیدروآ  دای  هب  ار  نآ  هک  يدرجم  هب  دـیدرک ،  شومارف  ار  تبون 

اب ریز  میالع  زا  کی  ره  زورب  تروص  رد  یبناج  ضراوع  اهرادشه و  دـیدرگزاب . ناتلومعم  ییوراد  همانرب  هب  هدرک  اهر  ار  هدـش  شومارف 
دح زا  شیب  فرـصم  رثا  رد  تیمومـسم  میالع  يدـلج  تاروثب  ای  دـیدش ، دردرـس  ناهد  یکـشخ  دـید ، يرات  دـیریگب : سامت  ناتکـشزپ 

سفنت رد  لکـشم  رـس ؛ رد  راشف  ساـسحا  دـیدش ؛ هجیگرـس  اـهتسد ؛ فک  و  اـهنخان ، رتسب  اـهبل ، يدوبک  زا : دـنترابع  دـیابروسوزیا 
فیفخ دردرـس  راچد  تسا  نکمم  نینچمه  دیابروسوزیا  ناگدننک  فرـصم  زا  یخرب  جنـشت  بت و  دـنت ؛ بلق  نابرـض  دـیدش ؛ یگتـسخ 

نیا دش . دهاوخ  عفر  هتفه  دنچ  ات  زور  دنچ  یط  ًالومعم  دردرـس  وراد  زا  موادم  هدافتـسا  اب  دـنوش . عوهت  ندرگ و  تروص و  یگتخورفارب 
ناتدردرس نیکـست  يارب  هک  دیتسنادیمن  ای  دنوش  زاسلکـشم  میالع  نیا  رگا  داد . نیکـست  یلومعم  ياهنکـسم  اب  ناوتیم  ار  اهدردرس 
فرــصم زا  شیپ  ریز  دراوـم  زا  کـیره  دوـجو  تروـص  ردطاـیتحا  دراوـم  . دـینک تروـشم  ناتکــشزپ  اـب  دــینک  فرــصم  ییوراد  هـچ 

ای دـیابروسوزیا ، یکاروخ  ياـهگنر  اـی  اههدـنرادهگن ، ییاذـغ  هداـم  عوـن  ره  هب  تیـساسح  دـیزاس : عـلطم  ار  ناتکـشزپ  دـیابروسوزیا ،
ای نوخ  يراشفرپ  ياهوراد  لکلا  هژیو  هب  رگید ، ياهوراد  فرـصمیهدریش  ای  يرادراب  اهتیرتین ) اـهتارتین و  هژیو  هب   ) رگید ياـهوراد 

يراکرپ مشچ ،  لخاد  راشف  شیازفا   ) دردولگ ینوخمک  ریخا ، رـس  هب  هبرـض  ای  يزغم  يزیرنوخ  هب  ـالتبا  اـی  هقباـس  یبلق  ياـهوراد  رگید 
ات دینک  هعجارم  ناتکـشزپ  هب  مظنم  روطهب  دوشیم  هیـصوت  دیابروسوزیا  فرـصم  ماگنه  يویلک  ياهيرامیب  ای  یبلق  تالکـشم  دـیئوریت ،

رگا . دـیوشن مشچ  نتفر  یهایـس  هجیگرـس و  راچد  ات  دـیزیخرب  هدـیباوخ  ای  هتـسشن  تلاح  زا  یمارآ  هب  . دـشاب هتـشاد  رظن  ریز  ار  ناـتدوبهب 

ییوراد تاعالطا  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1869زکرم  هحفص 1235 

http://www.ghaemiyeh.com


هگرب کی  . دـنک یفرعم  راگیـس  كرت  هورگ  ای  رواشم  کـی  هب  ار  امـش  دـیهاوخب  ناتکـشزپ  زا  دـینک . كرت  ار  راگیـس  دـیتسه ، يراـگیس 
. دینکیم فرصم  دیابروسوزیا  دهد  ناشن  هک  دیشاب  هتشاد  هارمه  هب  یکشزپ  ییاسانش 

BECLOMETHASONE INHALATION

BECLOMETHASONE INHALATION
مظنم هدافتسا  دوشیم . زیوجت  نمزم  لایشنورب  مسآ  راچد  دارفا  رد  هدنرادهگن  نامرد  ناونع  هب  یقاشنتـسا  نوزاتمولکبوراد  نیا  دروم  رد 

نیا اب  نوزاتمولکب  دنکیم . کمک  ازتیـساسح ) ای   ) كرحم داوم  هب  يراجم  نیا  شنکاو  شهاک  ییاوه و  ياههار  نمزم  باهتلا  عفر  هب 
رب فرـصم  یگنوگچ  دشابیم . دـییورتساوکیتروک  کی  نوزاتمولکب  دـهدیم . شهاک  ار  مسآ  تالمح  تاعفد  مسآ و  میالع  راکوزاس 

لمعلاروتـسد ای  کـشزپ  روتـسد  قبط  ار  نآ  هک  تسا  مهم  دوشیم . زیوجت  فاـپ  يزور 2-4  رادـقم  هب  نوزاتمولکب  مسآ  تدـش  ساسا 
. دینک يوریپ  تقد  هب  ناتکـشزپ  تاروتـسد  زا  دینکن . فرـصم  هدـش  زیوجت  رادـقم  زا  رتشیب  هاگچیه  دـینک . فرـصم  وراد  بسچرب  يور 

هام دنچ  ات  وراد  رثا  جوا  هام و  کی  ات  وراد  تارثا  عورـش  تسا  نکمم  دینکیمن ، فرـصم  یکاروخ  دـییورتساوکیتروک  نامزمه  هچنانچ 
يزور تسا  رارق  رگا  ًالثم  دوش ؛ يزیرهمانرب  زورهنابش  یط  رد  يواسم  لصاوف  رد  وراد  فرصم  ياهتبون  هک  تسا  مهم  دتفایب . ریخأت  هب 

کی نییعت  رد  دیهاوخب  ناتکـشزپ  زا  تعاس  ره 6  دوش ، فرـصم  راب  يزور 4  تسا  رارق  رگا  بـش و  حبص و 8   8 دوش ، فرـصم  راب   2
فرـصم یناسکی  تعاس  رد  زور  ره  وراد  تسا  رتهب  دنک . کمک  امـش  هب  دـشاب ، هتـشادن  لخادـت  امـش  هرمزور  ياهتیلاعف  اب  هک  همانرب 

هارمه مه  رایمسآ  هب  موسوم  هلیسو  کی  زا  هک  دنکیم  نییعت  ناتکشزپ  دینک . کچ  ار  نآ  لوا  راب  يارب  هناشفا  زا  هدافتـسا  زا  شیپ  دوش .
يراجم هب  رتهب  وراد  ات  دوشیم  ثعاب  هلیـسو  نیا  دینک . هدافتـسا  هناشفا  زا  هتـسب  ناهد  ای  زاب  ناهد  شور  اب  هکنیا  ای  دینک  هدافتـسا  هناشفا 

تـسا وراد  يزاـسدازآ  يارب  صاـخ  هلیــسو  کـی  دـنمزاین  قاشنتــسا  يارب  نوزاـتمولکب  ياـهلوسپک  ردوـپ و  دـسرب . یــشنورب  ییاوـه 
ناکت هیناث  ار 2-5  وراد  لوسپک  هتسب  ناهد  شور  دیوش . ایوج  ناتکشزپ  زا  ار  هدافتـسا  یگنوگچ  ای  دیناوخب  ار  هبعج  يور  لمعلاروتـسد 
یمارآ هب  دیدنبب . مکحم  شرود  ار  ناتیاهبل  هتشاذگ  ناهد  رد  ار  یناهد  هعطق  دیریگب . هت  رس و  ار  نآ  هب  لصتم  لوسپک  هناشفا و  دیهد .

هب هناشفا  يور  رب  ار  وراد  يواح  لوسپک  نامز  نامه  رد  دیهد و  ماجنا  مد  قیمع  یمارآ و  هب  دـیهد . نوریب  ار  ناتـسفن  ینیب  هار  زا  لماک  و 
ار ناتیاهبل  هک  یلاح  رد  دـیراد . هگن  تسا  نکمم  هک  اجنآ  ات  ار  ناتـسفن  یلو  هدرک  جراخ  ناهد  زا  ار  یناهد  هعطق  دـیهد . راشف  نییاـپ 

ناهد شور  دینک . ربص  يدعب  فاپ  ات  هقیقد  ود  دیراد ، مزال  فاپ  تبون 2  ره  رد  رگا  دیهد . نوریب  ار  ناتسفن  ناهد  هار  زا  دیاهدرک  عمج 
ود ضرع  هزادنا  هب  ًادودح  ار  یناهد  هعطق  دیریگب . هت  رـس و  ار  نآ  هب  لصتم  لوسپک  هناشفا و  . دیهد ناکت  هیناث  ار 2-5  وراد  لوسپک  زاب :

دیریگب سفن  ناهد  هار  زا  یمارآ  هب  قیمع  مدزاب  کی  زا  سپ  دیراد . هگن  فاص  ار  لوسپک  دیریگب . هلصاف  ناتزاب  ًالماک  ناهد  زا  تشگنا 
هک ارچ  دوشن ؛ ناشدراو  يرپسا  زا  يزیچ  ات  دـیدنبب  ار  ناتیاهمشچ  دـیهد . همادا  مد  هب  دـیهد . راشف  هناشفا  هب  ار  لوسپک  نامز  نامه  رد  و 

ياهبل هک  یلاح  رد  سپس  و  دیراد ، هاگن  دیناوتیم  هک  اجنآ  ات  ار  ناتسفن  مد  ياهتنا  رد  . دوش يرـصتخم  دید  يرات  بجوم  تسا  نکمم 
سپ دینک . ربص  يدعب  فاپ  ات  هقیقد  ود  دیراد ، مزال  فاپ  تبون 2  ره  رد  رگا  دیهد . نوریب  ار  ناتسفن  ناهد  هار  زا  دیاهدرک  عمج  ار  دوخ 

ًالماـک بآ  اـب  ار  ناـتناهد  یناـهد  ياـهتنوفع  ادـص و  تنوشخ  زا  يریگولج  يارب  قوف  ياـهشور  زا  مادـک  ره  هب  وراد ، زا  هدافتـسا  زا 
ددـجم هدافتـسا  زا  شیپ  دـییوشب و  مرگ  بآ  ریز  ار  نآ  شـشوپ  یکیتسالپ و  یناهد  هعطق  راـبکی  يزور  دـیهدن . تروق  ار  بآ  دـییوشب .

اب ار  یکیتسالپ  یناهد  هعطق  راب  ود  ياهتفه  دـینک . هدافتـسا  يرگید  هناشفا  زا  زاین  تروص  رد  دوش  کشخ  هناشفا  نیا  اـت  دـینک . کـشخ 
لوسپک رد  هدنامیقاب  يوراد  رادقم  نیمخت  يارب  هداس  هار  کی  دینک . کشخ  دیـشکب و  بآ  ًالماک  دییوشب و  مرگ  بآ  ییوشفرظ و  عیام 

کی رگا  دـینیبب .) ار  لکـش   ) دوریم ورف  بآ  رد  شردـقچ  مینیبب  میراذـگب و  بآ  فرظ  کـی  رد  ار  لوسپک  هک  تسا  نیا  وراد  يوتحم 
يواسم لصاوف  اب  ار  زور  نآ  رد  هدنامیقاب  ياهتبون  دـینک . شفرـصم  دـیدروآ ، دای  هب  ار  نآ  هک  يدرجم  هب  دـیدرک ،  شومارف  ار  تبون 
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سامت ناتکشزپ  اب  هدرک  عطق  ار  نوزاتمولکب  فرصم  ریز ، میالع  زا  کیره  زورب  تروص  رد  یبناج  ضراوع  اهرادشه و  دینک . فرـصم 
یتفس و ساسحا  هنیـس  سخسخ  شیازفا  ندیماشآ  ندروخ و  ماگنه  ولگ  ای  ناهد  درد  ولگ ؛ ای  ناهد  رد  مرن  دیفـس  ياهكالپ  دیریگب :

نوزاـتمولکب فرـصم  زا  شیپ  ریز  دراوـم  زا  کـیره  دوـجو  تروـص  رد  طاـیتحا  دراوـم  سفنت  رد  لکـشم  اـی  هنیـس  هـسفق  رد  یگتفرگ 
فرـصم یکاروخ  ياـهگنر  و  اههدـنرادهگن ، اهاذـغ ، اـهوراد ، ریاـس  اهدـییورتساوکیتروک ، هب  تیـساسح  دـیزاس : عـلطم  ار  ناتکـشزپ 

روطهب دوشیم  هیصوت  نوزاتمولکب  فرـصم  ماگنه  ناوختـسا  یکوپ  ای  لس  هب  التبا  ای  هقباس  . اهدییورتساوکیتروک هژیو  هب  رگید  ياهوراد 
امش هدافتسا  یگنوگچ  کشزپ  ات  دیربب  دوخ  هارمه  ار  هناشفا  یهاگ  دشاب . هتشاد  رظن  ریز  ار  ناتدوبهب  ات  دینک  هعجارم  ناتکـشزپ  هب  مظنم 

رد ار  هدش  يریگهزادنا  ریداقم  دیراد ، هناخ  رد  یـسفنت  ياوه  نایرج  رثکادح  يریگهزادنا  هاگتـسد  کی  هک  یتروص  رد  دـنیبب . نآ  زا  ار 
تـسا هتـشادن  دوبهب  ناتمسآ  میالع  دیتسه ؛ تنوفع  ای  یندب  بیـسآ  یحارج  لثم  لومعمریغ  سرتسا  راچد  رگا  دینک . تبث  هچرتفد  کی 

رپ لباق  امـش  هناشفا  هک  یتروص  رد  . دینک تروشم  ناتکـشزپ  اب  دـیراد  یقلح  ای  یناهد  تنوفع  زا  یمیالع  ای  تسا  هدـش  رتدـب  ناتمیالع 
، دـینکیم فرـصم  رگید  ییاـهوراد  یمـسآ  هلمح  کـی  يارب  رگا  یتـح  دـیزادناین . رود  ار  نآ  وراد  ماـمتا  زا  سپ  تـسا  ددـجم  ندرک 
ای یکشزپنادند  ياهراک  یحارج  ماجنا  زا  شیپ  دشاب . هداد  يرگید  روتـسد  ناتکـشزپ  هکنآ  رگم  دیهد ، همادا  ار  نوزاتمولکب  زا  هدافتـسا 

التبم کخرـس  ناغرم و  هلبآ  هب  لاـح  هب  اـت  رگا  دـیزاس . علطم  دـینکیم  فرـصم  نوزاـتمولکب  هکنیا  زا  ار  ناکـشزپ  ریاـس  نویـسانیسکاو 
اب دینکیم  رکف  هک  یتروص  رد  دینک . بانتجا  يرامیب  ود  نیا  هب  التبم  دارفا  اب  کیدزن  سامت  زا  دـیاهدزن ، مه  ار  اهنآ  نسکاو  دـیاهدشن و 

نوزاتمولکب دـهد  ناشن  هک  دیـشاب  هتـشاد  هارمه  کـشزپ  ییاسانـش  هگرب  کـی  . دـینک تروشم  ناتکـشزپ  اـب  دیاهتـشاد  ههجاوم  دارفا  نیا 
دینکیم . فرصم 

لکش هب  وراد  لومعم  رادقم  رگا  دسرن . امش  هب  وراد  لماک  رادقم  تسا  نکمم  دنشاب ، درس  هناشفا  لوسپک و  رگا  هک  دیـشاب  هتـشاد  هجوت 
سرتسد زا  رود  ار  هناـشفا  دیـشاب . هتـشاد  زاـین  یکاروخ  دـییورتساوکیتروک  هب  تقوم  روطهب  تسا  نکمم  تسین  رثؤم  ناـتیارب  یقاشنتـسا 

زا شیپ  دینک . هدافتـسا  یمـسآ  هلمح  کی  نامرد  يارب  نآ  زا  دیابن  نوزاتمولکب  فرـصم  ماگنه  دـیراد  هاگن  ترارح  زا  رود  ناکدوک و 
. دینک عطق  ار  نآ  ناتکشزپ  اب  یگنهامه 

BUSPIRONE

رد وراد  نیا  دوشیم . زیوجت  بارطـضا  تدـم  هاتوک  ناـمرد  اـی  یبارطـضا  تـالالتخا  میـالع  شهاـک  يارب  نوریپسوبوراد  نیا  دروم  رد 
زاغآ شتارثا  ات  دـشکیم  لوط  هتفه  ود  ات  کی  یلو  دـنکیم ، داجیا  يرتمک  یگدولآباوخ  بارطـضا  دـض  ياهوراد  ریاـس  اـب  هسیاـقم 

فرـصم ياهتبون  ات  تسا  مزال  صاخ  هجوت  نیارباـنب  دوشیم . زیوجت  زور  رد  تبون  ات 3  ًالومعم 2  نوریپسوب  فرـصم  یگنوگچ  دوش .
هاگچـیه درک . درخ  ناوتیم  زاین  تروص  رد  ار  نآ  ياهصرق  درک . فرـصم  اذـغ  نودـب  ای  اـب  ناوتیم  ار  وراد  نیا  دوشن . شومارف  وراد 

هب دیدرک ، شومارف  ار  تبون  کی  رگا  دینک . يوریپ  تقد  هب  ناتکشزپ  تاروتـسد  زا  دینکن . فرـصم  هدش  زیوجت  رادقم  زا  رتشیب  ای  رتمک 
مظنم همانرب  هب  هدرک  اهر  ار  هدش  شومارف  تبون  تسا  هدیـسر  يدعب  تبون  عقوم  ًابیرقت  رگا  دـینک . شفرـصم  دـیروآ ، دای  هب  هک  يدرجم 

فرـصم ریز  میالع  زا  کـی  ره  زورب  تروص  رد  یبناـج  ضراوع  اهرادـشه و  دـینکن . ربارب  ود  ار  وراد  رادـقم  دـیدرگ . زاـب  ناـتییوراد 
يداراریغ تاضابقنا  ینالـضع  فعـض  بت  ای  درد  ولگ  ینهذ  ياوق  تفا  ای  یجیگ  دـیریگب : ساـمت  ناتکـشزپ  اـب  هدرک  عطق  ار  نوریپسوب 

نکمم ریز  میالع  اهکمدرم . ضابقنا  غارفتـسا  عوهت و  دـیدش ؛ یگدولآباوخ  اهاپ ؛ ای  اـهتسد  رد  یـسحیب  اـی  درد  زگزگ ، ساـسحا 
مـشچ نتفر  یهایـس  ای  هجیگرـس  دـنوش : هتـشاذگ  نایم  رد  کشزپ  اب  دـیاب  دـنوش  زاسلکـشم  هک  یتروص  رد  طقف  یلو  دـنهد  خر  تسا 

زا کیره  دوجو  تروص  رد  طایتحا  دراوم  یعیبطریغ  ياهایور  اـی  یباوخیب  شوگ  ندزگـنز  يرارقیب  عوهت  دردرـس ، ناـهد  یکـشخ 
، رگید ياهوراد  فرـصم  یهدریـش  ای  يرادراب  نوریپسوب  هب  تیـساسح  : دیزاس علطم  ار  ناتکـشزپ  نوریپسوب  فرـصم  زا  شیپ  ریز  دراوم 
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؛) اهجنـشت دـض  ای  اهیگدرـسفا  دـض  اـهشخبمارآ ،  ) دـننکیم دـنک  ار  يزکرم  باـصعا  هاگتـسد  هک  ییاـهوراد  رگید  اـی  لـکلا  هژیوهب 
ياهوراد رگید  ای  یهایگ  ياهوراد  فرـصم  نیلیژلـس .  ای  نیزابراکورپ  نودـیلوزاروف   ) زادیـسکانیمآونوم ياههدـننکراهم  نیـسکوگید 

یگدرسفا  ای  باوخ  لالتخا  بارطضا  نامرد  يارب  یعرف 
ناتکشزپ هب  مظنم  روطهب  دوشیم  هیصوت  نوریپسوب  فرصم  ماگنه  يدبک  ای  يویلک  يرامیب  ای  ردخمداوم و  فرصمءوس  هب  التبا  ای  هقباس 

راک یگدننار و  ماگنه  رد  وراد  نیا  هب  تبسن  ناتندب  شنکاو  ندش  صخشم  زا  شیپ  ات  دشاب . هتـشاد  رظنریز  ار  ناتدوبهب  ات  دینک  هعجارم 
فرصم هب  كوکشم  رگا  دوشیم . يرایـشوه  شهاک  یگدولآباوخ و  جوم  دارفا  یخرب  رد  وراد  نیا  دینک . طایتحا  كانرطخ  لیاسو  اب 

هگرب کی  دینک . تروشم  ناتکـشزپ  اب  دیدش  بیجع  تاساسحا  ای  راکفا  راچد  رگا  دینک . یکـشزپ  کمک  ياضاقت  دیدوب ، دـح  زا  شیب 
، امرگ زا  رود  ناکدوک و  سرتسد  زا  رود  ار  نوریپسوب  دینکیم . فرصم  نوریپسوب  دهد  ناشن  هک  دیشاب  هتـشاد  هارمه  یکـشزپ  ییاسانش 
زا رود  ار  هتـشذگ  فرـصم  خـیرات  نوریپـسوب  دوشیم .) دـساف  نوریپـسوب  طیارـش  نیا  رد  دـیراد و  هگن  بوطرم  ترارح  میقتـسم و  رون 

يارب ییوراد  چـیه  ناتکـشزپ  اب  تروشم  نودـب  . دیـشونب لکلادـیابن  نوریپسوب  فرـصم  ماگنه  دـیزیرب . رود  تلاوت  رد  ناکدوک  سرتسد 
. دینک فرصم  یگدرسفا  ای  بارطضا  باوخ 

PAROXETINE

تارییغت اهتـشا ، تارییغت  ریظن  یگدرـسفا  میالع  شهاک  يارب  وراد  نیا  تسا  یگدرـسفا  دـض  يوراد  کی  نیتسکوراپوراد  نیا  دروم  رد 
رد لالتخا  ای  دنُک  رکفت  یسنج  لیم  شهاک  هرمزور  ياهتیلاعف  هب  لیامت  ششک و  ندادتسد  زا  بارطضا  شیوشت و  باوخ  يوگلا  رد 

یگنوگچ تسا  نینوتورـس  بذـجزاب  هدـننکراهم  کی  نیتسکوراپ  دوشیم . زیوجت  یـشکدوخ ،  هب  مادـقا  ای  یـشکدوخ  راکفا  ای  ، زکرمت
زا شیپ  بش  ای  دینکن ) شومارف  ات   ) يراک ره  زا  لبق  حبص  ناوتیم  ار  وراد  نیا  دوشیم . فرـصم  تبون  کی  يزور  نیتسکوراپفرـصم 

يارب دینک . يوریپ  تقد  هب  ناتکشزپ  تاروتسد  زا  دینکن . فرـصم  هدش  زیوجت  رادقم  زا  رتشیب  ای  رتمک  هاگچیه  دومن . فرـصم  ندیباوخ 
تعاس کی  ات  رثکادح  رگا  دـیدرک ، شومارف  ار  تبون  کی  رگا  دـیروخب . اذـغ  اب  ار  وراد  دـیناوتیم  هدـعم  ندرک  تحاران  زا  يریگولج 

ناـتلومعم ییوراد  هماـنرب  هـب  هدرک  اـهر  ار  هدــش  شوـمارف  تبوـن  تروـص  نـیا  ریغ  رد  دــینک ؛ شفرــصم  دــیروآ  داـی  هـب  ار  نآ  دــعب 
اب هدرک  عطق  ار  نیتسکوراپ  فرـصم  ریز ، يدـج  یلو  ردان  میـالع  زا  کـی  ره  زورب  تروص  رد  یبناـج  ضراوع  اهرادـشه و  . دـیدرگزاب

ندرک تبحص  رد  لکشم  ندب  تاکرح  رد  شهاک  شیوشت  ریهک ؛ ای  يدلج  تاروثب  ینالـضع  درد  ای  فعـض  دیریگب ؛ سامت  ناتکـشزپ 
؛ دنت رایسب  بلق  نابرض  يراتفر  ای  یقلخ  تارییغت  لاهـسا  دیدش ؛ یگنـشت  قیرعت  شیازفا  يژرنا  نادقف  اهمشچ ؛ نداد  تکرح  رد  یناوتان 

نایمرد کشزپ  اـب  تسا  زاـین  دـندش  زاسلکـشم  رگا  طـقف  یلو  دـنهد ، خر  تسا  نکمم  ریز  میـالع  ندوب  لرتنک  زا  جراـخ  ساـسحا  اـی 
نتفر باوخ  هب  رد  لکشم  مظنمان  ای  دنت  بلق  نابرض  بارطـضا  عوهت  ناهد  یکـشخ  یگدولآباوخ  شیوشت  بارطـضا  دنوش : هتـشاذگ 

، اهتشا شهاک  ای  شیازفا  تسوپ  يزمرق  ای  یگتخورفارب  ترارح  ای  امرگ  ساسحا  یـسنج  ییاناوت  ای  لیم  شهاک  ندرک  راردا  رد  لکـشم 
: دـیزاس علطم  ار  ناتکـشزپ  نیتسکوراپ  فرـصم  زا  شیپ  ریز  دراوم  زا  کیره  دوجو  تروص  رد  طایتحا  دراوم  نزو  شهاـک  اـی  شیازفا 

دـض هژیو  هب  رگید ، ياـهوراد  فرـصمیهدریش  اـی  يرادراـب  نینوتورـس  بذـجزاب  ياههدـننکراهم  رگید  اـی  نیتسکوراـپ  هـب  تیـساسح 
ياههدـننکلش یگدرـسفا  دـض  ياهوراد  اهشخبمارآ ، کشزپ  طسوت  هدـش  زیوجت  ياهنکـسم  لکلا  نیرافراو ،   ) یکاروخ ياهداقعنا 

نیلیژلس نیزابراکورپ  نیزلنف  دیزاسکوبرکوزیا ، نودیلوزاروف  ریظن  زادیسکا  نیمآونوم  ياههدننکراهم  ای  جنـشت  دض  ياهوراد  ینالـضع 
هتفه زا 2  رتمک  ای  دینکیم  فرـصم  زادیـسکا  نیمآونوم  ياههدننکراهم  نامزمه  هک  یلاح  رد  نیتسکوراپ  فرـصم  نیمورپیـس  لینارت  ای 

نوخراشف و دیدش  شازفا  ندب  يامد  یناهگان  شیازفا  یجیگ  بجوم  تسا  نکمم  دـیاهدرک ، عطق  ار  ییاهوراد  نینچ  فرـصم  هک  تسا 
دوشیم هیـصوت  نیتسکوراپ  فرـصم  ماگنه  داوم . فرـصمءوس  راچد  ای  يدبک  ای  يویلک  ياهيرامیب  هب  التبا  ای  هقباس  دوش . جنـشت  زورب 

ییوراد تاعالطا  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1869زکرم  هحفص 1238 

http://www.ghaemiyeh.com


هب دوش و  رهاظ  وراد  رثا  ات  دشکب  لوط  هتفه  ات 4  تسا  نکمم  دشاب . هتشاد  رظنریز  ار  ناتدوبهب  ات  دینک  هعجارم  ناتکشزپ  هب  مظنم  روطهب 
ماگنه وراد ، نیا  هب  ناتندب  خساپ  ندش  صخـشم  ات  دینک . تاقالم  ار  ناتکـشزپ  تدم  نیا  یط  رد  دیهاوخب  تسا  نکمم  دسرب ؛ رثکادـح 

يرایـشوه حطـس  شهاـک  یگدوـلآباوخ و  بجوـم  دارفا  یخرب  رد  وراد  نـیا  دـینک . طاـیتحا  كاـنرطخ  لـیاسو  اـب  راـک  اـی  یگدـننار 
شیب لکشم  نیا  رگا  دیشونب . بآ  هعرج  دنچ  ای  دینک  هدافتسا  دنق  نودب  ياهتابنبآ  ای  سمادآ  زا  ناهد  یکشخ  نیکست  يارب  . دوشیم

تیعضو رییغت  یمارآ  هب  هداتسیا  هب  هتسشن  هداتسیا و  ای  هتـسشن  هب  هدیباوخ  تلاح  زا  دینک . تروشم  ناتکـشزپ  اب  درک  ادیپ  همادا  هتفه  زا 2 
دهد ناـشن  هک  یکـشزپ  ییاسانـش  هگرب  کـی  دـیوش . مشچ  نتفر  یهایـس  هجیگرـس و  راـچد  تسا  نـکمم  تروـص  نـیا  ریغ  رد  دـیهد ؛

دیشاب . هتشاد  هارمه  دینکیم ، فرصم  نیتسکوراپ 
نیتسکوراپ طیارـش  نیا  رد   ) دـینک يرادـهگن  بوطرم  ترارح  میقتـسم و  رون  امرگ ، زا  رود  ناـکدوک و  سرتسد  زا  رود  ار  نیتسکوراـپ 
نیتسکوراپ فرـصم  ماـگنه  دـیزیرب . رود  تلاوت  رد  ناـکدوک  سرتسد  زا  رود  ار  هتـشذگ  فرـصم  خـیرات  نیتسکوراـپ  دوشیم .) دـساف 

. دینک هدافتسا  يرگید  شخبمارآ  ياهوراد  زا  ای  دیشونب  لکلا  ياههباشوندیابن 

PROPRANOLOL

نامرد ینرگیم و  ياهدردرـس  زا  يریگـشیپ  یبلق  درد  نیکـست  نوخراشف  شهاک  لثم  ینوگانوگ  للع  هب  لولونارپورپ  وراد  نیا  دروم  رد 
دربراک دناهدش ، یبلق  راچد  راب  کی  هک  يدارفا  رد  یبلق  هلمح  نیمود  زا  يریگولج  يارب  نینچمه  دوشیم . زیوجت  بلق  نابرض  یمظنیب 

اتب هدـننکدودسم  کـی  ار  ار  نآ  تلع  نیمه  هب  دـنک . زیوـجت  ناـتیارب  ار  وراد  نیا  ناتکـشزپ  زین  يرگید  طیارـش  رد  تـسا  نـکمم  دراد .
. دـبای شهاک  بلق  يراک  راب  هجیتن  رد  دـنزب و  رترثؤم  رتمظنم و  ات  دـنکیم  کـمک  بلق  هب  اـههناکت ، نیا  ندرکدودـسم  اـب  دنـسانشیم .

کی يزور  ًالومعم  لولونارپورپ  رثا  ینالوط  لکش  دوشیم . زیوجت  فلتخم  للع  يارب  لولونارپورپ  زا  یتوافتم  ریداقم  فرصم  یگنوگچ 
فرـصم هناحبـص  زا  شیپ  حبـص  ار  وراد  تسا  رتهب  ًالومعم  دـیروخب . ینیعم  تعاس  زور  ره  ار  وراد  هک  تسا  مهم  دوشیم . فرـصم  راب 
دیرامشب ار  ناتـضبن  لولونارپورپ  ندروخ  زا  شیپ  زور  ره  درک . فرـصم  اذغ  نودب  ای  اب  ناوتیم  ار  لولونارپورپ  دینکن . شومارف  ات  دینک 

زا شیپ  دوب ، هویج  رتـمیلیم  زا 90  رتمک  ییالاب  ددـع   ) یلوتـسیس راـشف  اـی  دوب ، هقیقد  رد  زا 60  رتمک  رگا  دـیریگب  هزادـنا  ار  ناـتراشف  و 
تقد هب  ناتکشزپ  تاروتسد  زا  دینکن . فرـصم  هدش  زیوجت  رادقم  زا  رتشیب  هاگچیه  دینک . تروشم  ناتکـشزپ  اب  زور  نآ  يوراد  ندروخ 
تبون ات  تعاس  زا 8  رتمک  رگا  هتبلا  دـینک . شفرـصم  دـیدروآ  دای  هب  هک  يدرجم  هب  دـیدرک ، شومارف  ار  تبون  کـی  رگا  دـینک . يوریپ 

رد تبون  کی  زا  شیب  رگا  دـیدرگزاب . ناتییوراد  مظنم  همانرب  هب  هدرک  اـهر  ار  هدـش  شومارف  تبون  تسا  هدیـسر  وراد  فرـصم  يدـعب 
. دـینکن فرـصم  ار  هدـش  شومارف  تبون  تسا  هدیـسر  وراد  فرـصم  يدـعب  تبون  عقوم  ًابیرقت  رگا  دـینکیم ، فرـصم  لولونارپورپ  زور 

ضرعم رد  تسا  نکمم  لولونارپورپ  فرـصم  عطق  اب  دینکن . عطق  ناتکـشزپ  اب  یگنهامه  نودب  ار  وراد  دـینکن و  ربارب  ود  ار  وراد  رادـقم 
تسانعم نیدب  نیا  نامرد و  هن  دنکیم و  راهم  ار  يرامیب  دوشیم ، زیوجت  لولونارپورپ  هک  يدراوم  رثکا  رد  دیشاب . یبلق  هلمح  کی  رطخ 

کی ره  زورب  تروص  رد  یبناج  ضراوع  اهرادشه و  دینک . فرـصم  ار  نآ  یگدنز  نایاپ  ات  ای  لاس  نیدـنچ  دـشاب  مزال  تسا  نکمم  هک 
سخسخ ای  سفن  یگنت  سفنت  رد  لاکـشا  دـیریگب : سامت  ناتکـشزپ  اب  هدرک  عطق  ار  لولونتآ  فرـصم  ریز ، يدـج  یلو  ردان  میالع  زا 

اب هدیباوخ  تلاح  زا  ندش  دنلب  ماگنه  رد  مشچ  نتفر  یهایس  ای  هجیگرـس  هقیقد  رد   60 ریز بلق  نابرض  اپ ؛ تسد و  فک  ندش  درس  هنیس 
ای ندـید  ندینـش   ) مهوت ای  یجیگ  یگدرـسفا  تعاس ؛  رد 28-48  وـلیک   1/5  ) یناهگان نزو  شیازفا  ای  اـهاپ  اـهتسد و  مروت  اـب  هتـسشن 

يزیرنوخ ای  هک  يدوبک  هنوگره  ای  يدلج  تاروثب  دردولگ ؛ بت  رمک ؛ ای  لصافم  هنیـس  هسفق  درد  دـنرادن ؛) دوجو  هک  ییاهزیچ  ساسحا 
رد لکـشم  یگتـسخ  یگدولآ  باوـخ  دـنوش : هدـهاشم  تسا  نکمم  وراد  اـب  ناتندـب  ندرک  تداـع  ماـگنه  اـت  ریز  ياـههناشن  يداـعریغ 
اب ار  تیعضو  دندش ، زاس  لکشم  ای  دنتفای  همادا  میالع  نیا  رگا  یـسنج  ییاناوت  شهاک  ای  سوباک  لاهـسا  ای  تسوبی  بارطـضا  ندیباوخ 
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: دیزاس علطم  ار  ناتکـشزپ  لولونتآ  فرـصم  زا  شیپ  ریز  دراوم  زا  کیره  دوجو  تروص  رد  طایتحا  دراوم  دیراذگب . نایم  رد  ناتکـشزپ 
ییادزتیساسح تاقیرزت  هژیو  هب  رگید ، ياهوراد  فرصمیهدریش  ای  يرادراب  اتب  هدننکدودسم  ياهوراد  رگید  ای  لولونتآ  هب  تیساسح 

(، دـنق هدـنروآنییاپ  یکاروخ  ياهوراد  نیلوسنا   ) تباـید ياـهوراد  نیلیفوئت ،  نیلیفیرتسکا  نیلیفید  نیلیفونیمآ   ) مسآ ياـهوراد  نیئفاـک 
ياههدـننکراهم اـی  نیئاـکوک  زنباـناوگ ،) نیدـینولک  یمیــسلک  ياـهلاناک  ياههدـننک  دودــسم   ) نوـخ راـشف  هدــنهاک  ياـهوراد  رگید 

ای مسآ  تیساسح  هب  التبا  ای  هقباس   . نیزابراکورپ نیمورپیس  لینارت  نیلیجلس  نیزلنف  دیزاسکوبراکوزیا ، نودیلوزاروف   ) زادیـسکانیمآونوم
، دـیراد دـنق  يرامیب  رگا  يدـبک  ای  يویلک  ياهيرامیب  ای  یگدرـسفا  دـییوریت ؛ يراکرپ  دـنق ؛ يرامیب  بلق  یناـقتحا  تالکـشم  مزیفمآ 

تیـساسح راچد  رگا  دنک . یفخم  ار  نوخ  دـنق  تفا  میالع  تسا  نکمم  زین  دـهد و  شیازفا  ار  امـش  نوخ  دـنق  تسا  نکمم  لولونارپورپ 
روط هب  دوشیم  هیصوت  لولونارپورپ  فرصم  ماگنه  دوش . دیدشت  تسا  نکمم  ناتیتیساسح  ياهشنکاو  لولونارپورپ  فرـصم  اب  دیـشاب 

اب ناتیندـب  تیعـضو  ساسارب  لوبق  لباق  تیلاعف  نازیم  دروم  رد  دیـشابهتشاد . رظن  ریز  ار  ناتیدوبهب  اـت  دـینک  هعجارم  ناتکـشزپ  هب  مظنم 
زا ات  دوش  ثعاب  هجیتن  رد  دنک و  يریگولج  نآ  زا  ای  دهد  شهاک  ار  هنیـس  هسفق  درد  تسا  نکمم  لولونارپورپ  دینک . تروشم  ناتکـشزپ 
هب تبسن  ار  ناتنزو  . دوشیم رگید  يدج  میالع  هنیـس و  هسفق  درد  بجوم  دوخ  نیا  هک  دیـشاب . رتلاعف  تسا  رطخیب  ناتیارب  هک  دح  نآ 

يارب رگا  دیریگب . کمک  ناتکـشزپ  زا  نزو  شهاک  يارب  زاین  تروص  رد  دیراد . هگن  بسانم  هدودحم  کی  رد  ناتيدنبناوختـسا  دـق و 
تاروتسد دینک  تساوخرد  ناتکشزپ  زا  دینک . دودحم  ار  دوخ  کمن   ) میدس فرصم  دینکیم ، فرـصم  لولونارپورپ  نوخ  راشف  شهاک 
ناتکشزپ زا  دینک ، كرت  ار  راگیس  دیتسه ، يراگیس  رگا  دنک . یفرعم  هیذغت  صصختم  کی  هب  ار  امـش  ای  دراذگب  ناترایتخا  رد  ياهیذغت 

تلاح زا  ای  هداتسیا و  ای  هتسشن  هب  هدیباوخ  تیعـضو  زا  . دیـشونن لکلا  . دنک فرعم  راگیـس  كرت  هورگ  ای  رواشم  کی  هب  ار  امـش  دیهاوخب 
ارچ ، دیشوپب رتمرگ  سابل  درس  ياوه  رد  دیوشن . شغ  ای  مشچ  نتفر  یهایس  هجیگرس  راچد  ات  دیهد  تیعضو  رییغت  مارآ  هداتسیا  هب  هتسشن 

دنک . رتساسح  امرس  هب  ارامش  تسا  نکمم  لولونارپورپ  هک 
دیناوتیم علب  رد  لکـشم  تروص  رد  ار  یلومعم  ياهصرق  دـینکن . درخ  ای  دینکـشن  ار  اهنآ  دـیعلبب ؛ اجکی  ار  شهر  ینالوط  ياـهصرق 

هدرک طولخم  دماج  همین  ياذغ  ای  یندیـشون  يرادقم  اب  ار  یکاروخ  لولحم  دـینک . طولخم  گنیدوپ  ای  ابرم  قشاق  فصن  اب  هدرک و  درخ 
دینک . هدافتسا  سپس 

فرـصم لولونارپورپ  دـهد  ناشن  هک  یکـشزپ  ییاسانـش  هگرب  کی  دیـشاب . هتـشاد  سرتسد  رد  وراد  یفاکرادـقم  لـیطعت  ياـهزور  يارب 
دیشاب . هتشاد  هارمه  هب  دینکیم 

رثا یهاگـشیامزآ  ياهنومزآ  یخرب  يور  رب  تسا  نکمم  اریز  دـیزاس ؛ علطم  دـینکیم  فرـصم  لولونارپورپ  هکنیا  زا  ار  رگید  ناکـشزپ 
زا رود  ناکدوک و  سرتسد  زا  رود  ار  لولونارپورپ  دوش . ییادزتیـساسح  هب  طوبرم  تاقیرزت  لابند  هب  شنکاو  زورب  بجوم  اـی  دراذـگب 
ات دـیابن  لولونارپورپ  فرـصم  ماـگنه  دوشیم .) دـساف  لوـلونارپورپ  طیارـش  نیا  رد   ) دـیراد هگن  بوـطرم  ترارح  میقتـسمرون و  اـمرگ ،
اب دش ، زاس  لکشم  هجیگرس  ای  یگدولآباوخ  رگا  دینک . راک  كانرطخ  لیاسو  اب  ای  دینک  یگدننار  وراد  هب  ناتندب  خساپ  ندشصخشم 

یگدروخامرس ای  هفرس  ياهوراد  كرحم و  ياهوراد  هژیو  هب  دینک ؛ فرصم  ییوراد  ناتکشزپ  اب  تروشم  نودب  . دینک تروشم  ناتکشزپ 
. دنتسه هیهت  لباق  کشزپ  زیوجت  نودب  هک 

PENTOXIFYLLINE

اپ قاس  ياههچیهام  رد  مساپسا  هبـش  درد  وراد  نیا  دوشیم . زیوجت  یطیحم  قورع  يرامیب  نامرد  يارب  نیلیفیـسکوتنپ  وراد  نیا  دروم  رد 
تارثا اـت  دـشکب  لوـط  هتفه  دـنچ  تسا  نکمم  دـهدیم . شهاـک  دوـشیم ، داـجیا  اـپ  ياـههچیهام  هب  فیعـض  یناـسرنوخ  رثا  رد  هک  ار 

مزال یحارج  تالخادم  هنوگره  يارب  ینیزگیاج  اما  دـهدیم ، شهاک  ار  يرامیب  میالع  وراد  نیا  هکیدوجواب  دوش . رهاظ  نیلیفیـسکوتنپ 
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يارب  ) اذـغ هارمه  مهنآ  تبوـن  يزور 3  ًالومعم  نیلیفیـسکوتنپ  فرـصم  یگنوگچ  دـشابیمن . ینایرـش  دادـسنا  نتـشادرب  ای  سپياب  لثم 
ره وراد  هک  تسا  مهم  دیوجن . دینکن و  درخ  دینکـشن ، ار  اهنآ  دیعلبب ؛ هتـسرد  ار  اهصرق  دوشیم . فرـصم  هدعم  یتحاران  زا  يریگولج 

. دینک يوریپ  تقد  هب  ناتکشزپ  تاروتسد  زا  دینکن . فرصم  هدش  زیوجت  رادقم  زا  رتشیب  هاگچیه  دوش . فرـصم  ینیعم  تعاس  سأر  زور 
تبون تساهدیسر  يدعب  تبون  عقوم  ًابیرقت  رگا  دینک . شفرصم  دیدروآ  دای  هب  ار  نآ  هک  يدرجم  هب  دیدرک ،  شومارف  ار  تبون  کی  رگا 

رد یبناج  ضراوع  اهرادـشه و  دـینکن . ربارب  ود  ار  وراد  رادـقم  دـیدرگزاب . ناـتلومعم  ییوراد  هماـنرب  هب  هدرک  اـهر  ار  هدـش  شومارف  ار 
هنیس هسفق  درد  بلق  نابرض  یمظنیب  دیریگب : سامت  ناتکشزپ  اب  هدرک  عطق  ار  نیلیفیسکوتنپ  فرصم  ریز  میالع  زا  کیره  زورب  تروص 
زاین دـنوش  زاس  لکـشم  رگا  طقف  یلو  دـنهد  خر  تسا  نکمم  هک  یمیالع  جنـشت  اـی  دـیدش ، شیوشت  شغ  یگتفرگرگ  یگدولآباوخ 

تروص رد  طایتحا  دراوم  هدـعم  رد  یتحاران  ساسحا  ای  غارفتـسا  ای  عوهت  دردرـس ، هجیگرـس  زا : دـنترابع  دنـسرب  کشزپ  عالطا  هب  تسا 
دیزاس : علطم  ار  ناتکشزپ  نیلیفیسکوتنپ  فرصم  زا  شیپ  ریز  دراوم  زا  کیره  دوجو 

نوخ ياههدننک  قیقر   ) داقعنادض هژیو  هب  رگید ، ياهوراد  فرـصم  یهدریـش  ای  يرادراب  رگید . ياهوراد  ای  نیلیفیـسکوتنپ  هب  تیـساسح 
نفورپونف لازینوـلفید  لـثم   ) يدـیئورتساریغ یباهتلادـض  ياـهوراد  نیدـیتمیاس  لومادـیریپید ؛   ) یتکالپدـض ياـهوراد  نیراـفراو ؛  ریظن 

ياههدننکداشگ ای  دیـساکیئورپلاو ؛) سکئورپلاوید   ) جنـشت دض  ياهوراد  كادـنیلوس ؛  نوزاتوب و  لینف  دیـسا ، کیماتفم  نیـساتمودنیا 
تداع يدبک  ای  يویلک  ياهيرامیب  ای  دشاب ، هارمه  يزیرنوخ  رطخ  شیازفا  اب  هک  یندب  لکشم  ره  هب  التبا  ای  هقباس  اهنیتنازگ )  ) یشنورب

هدـش زیوجت  نیلیفیـسکوتنپ  شرطاخ  هب  هک  ار  یلکـشم  نیاربانب  دـنکیم ، گنت  ار  ینوخ  ياهگر  نیتوکین  وکابنت . ای  نوتوت  فرـصم  هب 
هتـشاد رظنریز  ار  ناتدوبهب  ات  دینک  هعجارم  ناتکـشزپ  هب  مظنم  روط  هب  دوشیم  هیـصوت  نیلیفیـسکوتنپ  فرـصم  ماگنه  درک . دهاوخ  رتدـب 

کی دینک . تروشم  ناتکشزپ  اب  یهایگ  ياهوراد  اهنیماتیو و  هخسن  نودب  زاجم  ياهوراد  زا  معا  ییوراد  عون  ره  فرصم  زا  شیپ  . دشاب
ناکدوک سرتسد  زا  رود  ار  نیلیفیسکوتنپ  دینکیم . فرصم  نیلیفیـسکوتنپ  دهد  ناشن  هک  دیـشاب  هتـشاد  هارمه  یکـشزپ  ییاسانـش  گرب 

خیراـت نیلیفیـسکوتنپ  دوشیم .) دـساف  طیارـش  نیا  رد  نیلیفیـسکوتنپ   ) دـینک يرادـهگن  بوـطرم  ترارح  میقتـسم و  روـن  اـمرگ ، زا  رود 
نیتوکین دیـشکب . راگیـس  دـیابن  نیلیفیـسکوتنپ  فرـصم  ماـگنه  دـیزیرب . رود  تلاوـت  رد  ناـکدوک  سرتـسد  زا  رود  ار  هتـشذگ  فرـصم 

. دینک تروشم  ناتکشزپ  اب  لوا  دینک . عطق  هرابکی  هب  ار  وراد  فرصم  دنکیم . گنت  ار  ینوخ  ياهگر 

PENICILLIN - G

لثم ینوفع  ياهيرامیب  زا  ینوگانوگ  عاونا  نامرد  يارب  وراد  نیا  تسا  جـیار  کیتویبیتنآ  کی  ( G  ) یج نیلیسینپوراد  نیا  دروم  رد 
يریگوـلج یمـسیتامور  بـت  زا  دـناوتیم  وراد  نـیا  نـینچمه  دوـشیم . فرـصم  اـهيرتکاب  زا  یـشان  یــسفنت  مرن و  تفاـب  ياـهتنوفع 

بذج رتهب  ات  دوش  هدروخ  اذـغ ، زا  سپ  تعاس  ود  ای  لبق  تعاس  کی  یلاخ  مکـش  اب  دـیاب  ( G  ) یج نیلیسینپ  فرصم  یگنوگچ  . دنک
رد ( G  ) یج نیلیـسینپ  تسا  رتهب  دـنهدیم . شهاک  ار  کیتویبیتنآ  نیا  بذـج  لاقترپ  بآ  لثم   ) يدیـسا ای  رادزاگ  ياههباشون  دوش .

تبون يزور 4  تسا  مزال  رگا  ًالثم ، دنامب . یقاب  تباث  نوخ  رد  نآ  حطس  ات  دوش  فرصم  ناسکی  لصاوف  اب  ییاهتبون  رد  زورهنابش  یط 
امـش باوخ  ای  يراک  همانرب  اب  نیا  رگا  حبـص .  بش و 6   12 رصع ،  6 رهظ ، ًالثم 12   ) تعاس ره 6  دینک ، فرـصم  ( G  ) یج نیلیسینپ 
لماک روط  هب  تقو و  رـس  وراد  هک  تسا  مهم  دـیهاوخب . کـمک  ناتکـشزپ  زا  رتبساـنم  ییوراد  هماـنرب  کـی  نییعت  يارب  دراد ، لخادـت 

دوع ًاددـجم  تسا  نکمم  ناتمیالع  دـینک ، عطق  ار  شفرـصم  وراد ، مامتا  زا  شیپ  رگا  دـیراد . يدوبهب  ساسحا  رگا  یتح  دوش ، فرـصم 
تسا هدیسر  يدعب  تبون  عقوم  ًابیرقت  رگا  هتبلا  دینک . شفرـصم  دیدروآ . دای  هب  هک  يدرجم  هب  دیدرک ، شومارف  ار  تبون  کی  رگا  دننک .

رد یبناج  ضراوع  اهرادـشه و  . دـینکن رباربود  ار  وراد  رادـقم  دـیدرگزاب . ناتلومعم  ییوراد  همانرب  هب  هدرک  اـهر  ار  هدـش  شومارف  تبون 
فیفخ لاهسا  ای  دیدش  لاهسا  يداع  ریغ  يزیرنوخ  ای  يدوبک  دیریگب : سامت  ناتکـشزپ  اب  هلـصافالب  ریز  میالع  زا  کی  ره  زورب  تروص 
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ياهكالپ ای  نژاو  حـشرت  ای  شراخ  نابز  شزوس  اـی  دردولگ  غارفتـسا  عوهت و  دردرـس ، يدـلج  تاروثب  هچیپ  لد  بت  شیازفا  موادـم  و 
يروف تبقارم  هجوـت و  هب  زاـین  هک  تسا  یـسکالیفانآ  ( G  ) یج نیلیـسینپ  هب  ردان  یتیـساسح  خـساپ  کی  نابز  يور  ای  ناـهد  رد  دـیفس 

ای يدلج  تاروثب  اهمشچ ؛ فارطا  اهبل و  مروت  زورب  تروص  رد  دنکیم ، تفرـشیپ  تعرـس  هب  یـسکالیفانآ  هک  اجنآ  زا  دراد . یکـشزپ 
کی اب  هتخاس  فقوتم  ار  وراد  فرـصم  سفنت  رد  لکـشم  ای  هنیـس  سخسخ  ای  دـنت ؛ بلق  نابرـض  یناهگان  شغ  بت  یتسوپ  ياـهمروت 

یج نیلیسینپ  فرـصم  زا  شیپ  ریز  دراوم  زا  کیره  دوجو  تروص  رد  طایتحا  دراوم  دیریگب . سامت  یکـشزپ  سناژروا  تامدخ  زکرم 
دیزاس : علطم  ار  ناتکشزپ  ( ، G)

، اهنیلــسینپ  ) اـهکیتویبیتنآ هژیو  هـب  رگید ، ياـهوراد  اـی  یکاروـخ  ياـهگنر  اههدـنرادهگن ، ییاذـغ  هداـم  عوـن  ره  هـب  تیــساسح 
 ، نیریپسآ نفورپوبیا  لثم   ) يدـیئورتسا یباهتلادـض  ياهوراد  هژیو  هب  رگید ، ياـهوراد  فرـصمیهدریش  اـی  يرادراـب  اهنیروپـسولافس )

نوخ لورتسلک  هدنهاک  ياهوراد  دیسنبورپ ،)  ) سرقن ياهوراد  تاسکرتوتم  نیرافراو ،  ریظن  نوخ  ياههدننکقیقر   ) داقعنا دض  ياهوراد 
یجنیلیـسینپ فرـصم  ماگنه  اـهنیلکیاسارتت ) نیـسیامورتیرا  اهدـیزوکیلگونیمآ ،  ) رگید ياـهکیتویبیتنآ  و  لوپیتسلک ،  نیماریتسلک  )

يرامیب دوع  زا  هدـش  نامرد  ناتندـب  تنوفع  اـت  دـینک  فرـصم  رخآ  اـت  ار  وراد  يدوبهب  ساـسحا  تروص  رد  یتح  دوشیم  هیـصوت  ( G)
فرـصم زا  سپ  تعاس  ود  ای  لبق  تعاس  کـی  ار  ( G  ) یج نیلیـسینپ  دینکیم  فرـصم  لوپتیـسلک  ای  نیماریتسلک  رگا  دوش . يریگولج 

، وراد نیا  فرصم  لابند  هب  لاهسا  زا  يریگولج  هب  کمک  يارب  دنتسه .) نوخ  لورتسلک  هدنهاک  ياهوراد  زا  وراد  ود  نیا   ) دیروخب اهنآ 
نیا رد   ) دینک يرادهگن  بوطرم  ترارح  میقتسم و  رون  امرگ ، زا  رود  ناکدوک و  سرتسد  زا  رود  ار  ( G  ) یج نیلیسینپ  . دیروخب تسام 
لبق و  دینک ؛ يرادهگن  لاچخی  رد  ندرک  هدامآ  زا  سپ  ار  ( G  ) یج نیلیسینپ  نویسناپسوس  دوشیم .) دساف  ( G  ) یج نیلیسینپ  طیارش 

. دینک هدافتسا  وراد  رادقم  يریگهزادنا  يارب  وراد  هبعج  لخاد  هنامیپ  ای  ناکچهرطق  زا  . دیهد ناکت  یبوخ  هب  ار  وراد  هشیش  نآ  فرصم  زا 
زا دیابن  ( G  ) یج نیلیسینپ  فرـصم  ماگنه  . دینک تروشم  ناتکـشزپ  اب  دیتشادن ، دوبهب  ساسحا  وراد  نیا  زا  هدافتـسا  زور  فرظ 3  رگا 

دنهد . ناشن  یتیساسح  شنکاو  وراد  نیا  هب  تبسن  تسا  نکمم  اهنآ  دیهدب ؛ نارگید  هب  وراد  نیا 
ناتکشزپ روتسد  هب  رگم  دینک ؛ عطق  ار  شفرصم  وراد ، مامتا  زا  شیپ  دینک . هدافتسا  شفرصم  خیرات  زا  سپ  ار  وراد 

PENICILLIN - V

لثم ینوفع  ياهيرامیب  زا  ینوگانوگ  عاونا  نامرد  يارب  وراد  نیا  تسا  جـیار  کیتویبیتنآ  کـی  ( V  ) يو نیلیـسینپوراد  نیا  دروم  رد 
. دـنک يریگولج  یمـسیتامور  بت  زا  دـناوتیم  وراد  نیا  نینچمه  دوشیم . فرـصم  اهيرتکاب  زا  یـشان  یـسفنت  مرن و  تفاب  ياهتنوفع 
رد زورهنابـش  یط  رد  ( V  ) يو نیلیـسینپ  تسا  رتهب  درک . فرـصم  اذـغ  نودـب  ای  اـب  ناوتیم  ار  ( V  ) يو نیلیسینپ  فرـصم  یگنوگچ 
يو نیلیسینپ  تبون  يزور 4  تسا  مزال  رگا  ًالثم ، دـنامب . یقاب  تباث  نوخ  رد  نآ  حطـس  ات  دوش  فرـصم  ناسکی  لصاوف  اب  ییاهتبون 

لخادت امش  باوخ  ای  يراک  همانرب  اب  يدنبنامز  نیا  رگا  حبـص .  بش و 6   12 رصع ،  6 رهظ ، ًالثم 12   ) تعاس ره 6  دینک ، فرصم  ( V)
فرـصم لماک  روط  هب  تقو و  رـس  وراد  هک  تسا  مهم  دـیهاوخب . کمک  ناتکـشزپ  زا  رتبساـنم  ییوراد  هماـنرب  کـی  نییعت  يارب  دراد ،

رگا دننک . دوع  ًاددجم  تسا  نکمم  ناتمیالع  دینک ، عطق  ار  شفرـصم  وراد ، مامتا  زا  شیپ  رگا  دـیراد . يدوبهب  ساسحا  رگا  یتح  دوش ،
تبون تسا  هدیـسر  يدـعب  تبون  عقوم  ًابیرقت  رگا  هتبلا  دـینک . شفرـصم  دـیدروآ . دای  هب  هک  يدرجم  هب  دـیدرک ، شومارف  ار  تبون  کـی 
تروص رد  یبناج  ضراوع  اهرادشه و  دینکن . رباربود  ار  وراد  رادقم  دـیدرگزاب . ناتلومعم  ییوراد  همانرب  هب  هدرک  اهر  ار  هدـش  شومارف 
موادم فیفخ و  لاهسا  ای  دیدش  لاهسا  يداع  ریغ  يزیرنوخ  ای  يدوبک  دیریگب : سامت  ناتکشزپ  اب  هلـصافالب  ریز  میالع  زا  کی  ره  زورب 

رد دیفـس  ياهكالپ  ای  نژاو  حـشرت  ای  شراخ  نابز  شزوس  ای  دردولگ  غارفتـسا  عوهت و  دردرـس ، يدـلج  تاروثب  هچیپ  لد  بت  شیازفا 
. دراد یکشزپ  يروف  تبقارم  هجوت و  هب  زاین  هک  تسا  یـسکالیفانآ  ( V  ) يو نیلیسینپ  هب  ردان  یتیـساسح  خساپ  کی  نابز  يور  ای  ناهد 
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ياهمروت اـی  يدـلج  تاروثب  اـهمشچ ؛ فارطا  اـهبل و  مروت  زورب  تروص  رد  دـنکیم ، تفرـشیپ  تعرـس  هب  یـسکالیفانآ  هکیئاـجنآ  زا 
تامدخ زکرم  کی  اب  هتخاس  فقوتم  ار  وراد  فرصم  سفنت  رد  لکشم  ای  هنیس  سخسخ  ای  دنت ؛ بلق  نابرض  یناهگان  شغ  بت  یتسوپ 

ناتکشزپ ( ، V  ) يو نیلیسینپ  فرـصم  زا  شیپ  ریز  دراوم  زا  کیره  دوجو  تروص  ردطایتحا  دراوم  دیریگب . سامت  یکـشزپ  سناژروا 
اهکـیتویبیتنآ هژیو  هب  رگید ، ياـهوراد  اـی  یکاروـخ  ياـهگنر  اههدـنرادهگن ، ییاذـغ  هداـم  عوـن  ره  هب  تیـساسح  دـیزاس : عـلطم  ار 

نفورپوبیا لثم   ) يدیئورتسا یباهتلادض  ياهوراد  هژیو  هب  رگید ، ياهوراد  فرصم  یهدریش  ای  يرادراب  اهنیروپـسولافس ) اهنیلـسینپ ، )
دـض ياـهصرق  دیـسنبورپ ،)  ) سرقن ياـهوراد  تاـسکرتوتم  نیراـفراو ،  ریظن  نوخ  ياههدـننکقیقر   ) داـقعنا دـض  ياـهوراد  نیریپسآ ، 

هیصوت ( V  ) يو نیلیـسینپ  فرـصم  ماگنه  (. دهد شهاک  ار  اهصرق  نیا  رثا  تسا  نکمم  ( V  ) يو نیلیـسینپ   ) نژورتسا يواح  يرادراب 
. دوش يریگولج  يرامیب  دوع  زا  هدش  نامرد  ناتندب  تنوفع  ات  دـینک  فرـصم  رخآ  ات  ار  وراد  يدوبهب  ساسحا  تروص  رد  یتح  دوشیم 
ای مودـناک  ریظن  یفاضا  يریگولج  هلیـسو  کی  زا  لماک  هناـهام  هرود  کـی  اـت  لقادـح  ( V  ) يو نیلیـسینپ  فرـصم  هرود  ماـمتا  زا  سپ 

(V  ) يو نیلیسینپ  . دیروخب تسام  وراد ، نیا  فرصم  لابند  هب  لاهسا  زا  يریگولج  هب  کمک  يارب  دینک . هدافتسا  زین  شکمرپسا  ياهلژ 
دساف ( V  ) يو نیلیـسینپ  طیارـش  نیا  رد   ) دینک يرادـهگن  بوطرم  ترارح  میقتـسم و  رون  امرگ ، زا  رود  ناکدوک و  سرتسد  زا  رود  ار 

هب ار  وراد  هشیـش  نآ  فرـصم  زا  لبق  و  دینک ؛ يرادـهگن  لاچخی  رد  ندرک  هدامآ  زا  سپ  ار  ( V  ) يو نیلیسینپ  نویـسناپسوس  دوشیم .)
زا هدافتسا  زور  فرظ 3  رگا  دینک . هدافتـسا  وراد  رادقم  يریگهزادـنا  يارب  وراد  هبعج  لخاد  هنامیپ  ای  ناکچهرطق  زا  دـیهد . ناکت  یبوخ 

؛ دیهدب نارگید  هب  وراد  نیا  زا  دـیابن  ( V  ) يو نیلیـسینپ  فرـصم  ماگنه  دینک . تروشم  ناتکـشزپ  اب  دیتشادن ، دوبهب  ساسحا  وراد  نیا 
دنهد . ناشن  یتیساسح  شنکاو  وراد  نیا  هب  تبسن  تسا  نکمم  اهنآ 

ناتکشزپ روتسد  هب  رگم  دینک ؛ عطق  ار  شفرصم  وراد ، مامتا  زا  شیپ  دینک . هدافتسا  شفرصم  خیرات  زا  سپ  ار  وراد 

TAMOXIFEN

هب ناطرس  هک  يدراوم  رد  دوشیم . زیوجت  ناتسپ  ناطرس  نامرد  يارب  هک  تسا  ناطرـس  دض  يوراد  کی  نفیـسکوماتوراد  نیا  دروم  رد 
رثؤم دنوشیم  کیرحت  نوژرتسا  اب  هک  ییاه  ناطرـس  يور  رب  هژیو  هب  وراد  نیا  دوشیم . هدافتـسا  دشاب ، هدش  شخپ  زین  ندـب  طاقن  ریاس 

. دوش فرـصم  ینیعم  تعاس  سار  وراد  هک  تسا  مهم  دوشیم . زیوجت  راـبود  يزور  ًـالومعم  نفیـسکومات  فرـصم  یگنوگچ  دـشابیم .
، دیدرک شومارف  ار  تبون  کی  رگا  دینک . يوریپ  تقد  هب  ناتکـشزپ  تاروتـسد  زا  دـینکن . فرـصم  هدـش  زیوجت  رادـقم  زا  رتشیب  هاگچیه 

یبناج ضراوع  اهرادشه و  . دیریگب شیپ  ار  ناتلومعم  ییوراد  همانرب  دینکن و  ربارب  ود  ار  وراد  رادـقم  دـینک . اهر  ار  هدـش  شومارف  تبون 
ماگنه رد  لداعت  مدع  تسد  شزرل  دیریگب : سامت  ناتکشزپ  اب  هدرک  عطق  ار  نفیسکومات  فرـصم  ریز  میالع  زا  کیره  زورب  تروص  رد 

ای فعض  اهاپ ؛ مروت  ای  درد  سفن  یگنت  اهمشچ ؛ ای  تسوپ  يدرز  یمکش  تیـساسح  ناوختـسا  درد  شیازفا  دید ؛ يرات  یجیگ  نتفر  هار 
عالطا ناکـشزپ  هب  ار  نگل  هیحان  رد  راـشف  ساـسحا  اـی  درد  اـی  نژاو  زا  يزیرنوخ  نژاو  تاحـشرت  رد  رییغت  دـیاب  اـهنز  یگدولآ  باوخ 

رد شراخ  نژاو  زا  تاحـشرت  یگتفرگرگ  دیزاس : علطم  ار  ناتکـشزپ  دـندش  زاسلکـشم  رگا  دـنهد . خر  تسا  نکمم  ریز  میالع  دـنهد .
، دردرـس راچد  تسا  نکمم  سنج  ود  ره  نادرم  رد  یـسنج  یناوتان  ای  یـسنج  لیم  شهاـک  اـهمناخ و  رد  نزو  شیازفا  یلـسانت و  هیحاـن 

نفیـسکومات فرـصم  زا  شیپ  ریز  دراوم  زا  کیره  دوجو  تروص  رد  طاـیتحا  دراوم  دـنوش . يدـلج  تاروثب  فیفخ و  غارفتـسا  عوهت و 
ای يرادراب  یکاروخ  ياهگنر  ای  اههدـنرادهگن ، ییاذـغ  داوم  رگید ، ياهوراد  ای  نفیـسکومات  هب  تیـساسح  دـیزاس : علطم  ار  ناتکـشزپ 

، دیراورم بآ  هب  التبا  ای  هقباس  اهنژورتسا . ای  نیدیتینار  نیدیتوماف  نیدـیتمیاس  اهدیـسا ، یتنآ  هژیوهب  رگید ، ياهوراد  فرـصم  یهدریش 
رظنریز ار  ناتدوبهب  ات  دـینک  هعجارم  ناتکـشزپ  هب  مظنم  روط  هب  دوشیم  هیـصوت  نفیـسکومات  فرـصم  ماگنه  ینوخ  ای  ییانیب  تـالالتخا 
نامرد یط  رد  لبق و  دشاب  مزال  تسا  نکمم  دشاب . هبرجت  اب  ینامرد  یمیش  رد  دیاب  دنکیم  زیوجت  ار  وراد  نیا  هک  یکشزپ  دشاب . هتـشاد 
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هتسرد ار  رادششوپ  ياهصرق  . دیوش هنیاعم  اهمشچ  تمالـس  تیعـضو  رظنزا  کشزپ  مشچ  کی  طسوت  ياهرود  روط  هب  نفیـسکومات  اب 
يارب لکشم  تروص  رد  یتح  اما  دوشن . تحاران  ناتهدعم  ات  دینک  فرصم  اذغ  اب  ار  نفیـسکومات  دینکن . درخ  دینکـشن و  ار  اهنآ  دیعلبب ؛

ات 1-2 دینک . تروشم  ناتکـشزپ  اب  دینکیم ، غارفتـسا  نفیـسکومات  ندروخ  زا  یهاتوک  تدم  زا  سپ  رگا  دـینکن . عطق  ار  وراد  زین  هدـعم 
ینومروه ریغ  يرادرابدـض  ياـهشور  زا  اـهنز  رد  . دـیروخن دیـسا  یتنآ  نیفیـسکومات  راد  شـشوپ  ياـهصرق  فرـصم  زا  سپ  تعاـس 

زا شیپ  . دـیهد عالطا  ناتکـشزپ  هب  ًاروف  دـیتسه  يرادراب  هب  كوکـشم  رگا  دـباییم . شیازفا  يروراب  نامرد  یط  رد  اریز  دـینک ، هدافتـسا 
هب ییاسانش  هگرب  کی  دیزاس . علطم  دینکیم  فرصم  نفیـسکومات  هکنیا  زا  ار  ناکـشزپ  ریاس  رگید  ياهنامرد  ای  یحارج  هنوگره  ماجنا 

میقتسم و رون  امرگ ، زا  رود  ناکدوک و  سرتسد  زا  رود  ار  نفیسکومات  دینکیم . فرصم  نفیسکومات  دهد  ناشن  هک  دیـشاب  هتـشاد  هارمه 
سرتسد زا  رود  ار  هتـشذگ  فرـصم  خیرات  نفیـسکومات  (. دوشیم دساف  نفیـسکومات  طیارـش  نیا  رد   ) دـینک يرادـهگن  بوطرم  ترارح 

. دینک عطق  ار  وراد  فرصم  ناتکشزپ  اب  تروشم  یگنهامه و  زا  شیپ  دیابن  نفیسکومات  فرصم  ماگنه  . دیزیرب رود  تلاوت  رد  ناکدوک 

TRIAMTEREME HYDROCHLOROTIAZIDE

TRIAMTEREME HYDROCHLOROTIAZIDE
شیازفا ار  راردا  قیرط  زا  یعفد  تاعیام  رادـقم  وراد  نیا  تسا  جـیار  ردـُم  يوراد  کـی  دـیزایتورلکوردیه  نرتماـیرت  وراد  نیا  دروم  رد 

بلق و يراک  راب  شهاک  بجوم  دوخ  نوخ  راشف  شهاک  دهاکیم . نوخ  راشف  زا  نوخ  شدرگ  رد  تاعیام  شهاک  اب  هجیتن  رد  دهدیم ؛
رطخ بیسآ  نیا  هک  دنزیم ؛ بیسآ  اههیلک  بلق و  زغم ، ياهگرخرـس  هب  نوخ  راشف  ندنام  یقاب  الاب  دوشیم . اهگرخرـس ]  اهنایرش [ 
لثم ییایمیـش  داوم  یخرب  عفد  بجوم  نینچمه  دـیزایتورلکوردیه  دـهدیم . شیازفا  ار  يوـیلک  ییاـسران  یبـلق و  ییاـسران  يزغم  هتکس 
هاگن ندب  رد  ار  نآ  دنک و  يریگولج  میـساتپ  عفد  زا  ات  دوشیم  هفاضا  دـیزایتورلکوردیه  هب  نرتمایرت  دوشیم . ندـب  زا  میـساتپ  میدـس و 
دینک یعس  دروخ . ریش  ای  اذغ  اب  ناوتیم  ار  دیزایتورلکوردیه  نرتمایرت  هدعم  ندش  تحاران  زا  يریگولج  يارب  فرـصم  یگنوگچ  دراد .
هدش زیوجت  ناتیاربدیزایتورلکوردیه  نرتمایرت  تبون  کی  يزور  رگا  دینکن . شـشومارف  ات  دـینک  فرـصم  ینیعم  تعاس  زور  ره  ار  وراد 
هناخ زا  جراـخ  يراـک  اـی  دـیرخ  ببـس  هب  رگا  دـینک . فرـصم  دـیراد  یـسرتسد  تلاوت  هب  هک  یتقو  اـی  زور  لوا  ار  وراد  تسا  رتهب  تسا 
بـش ات  دنکیم  کمک  نیا  دیروخب . رهظ  زادعب  تعاس 4  زا  شیپ  ار  وراد ) رخآ  تبون  اـی   ) وراد دـیاهتخادنا ، قیوعت  هب  ار  وراد  فرـصم 

دیدروآ داـی  هب  ار  نآ  هک  يدرجم  هب  دـیدرک ،  شومارف  ار  تبون  کـی  رگا  دـیزیخرب . باوخ  زا  ندرک  راردا  يارب  دـیوشن  روبجم  ماـگنه 
. دـیدرگزاب ناتلومعم  ییوراد  همانرب  هب  هدرک  اـهر  ار  هدـش  شومارف  تبون  تسا  هدیـسر  يدـعب  تبون  عقوم  ًاـبیرقت  رگا  دـینک . شفرـصم 
: دـیریگب ساـمت  ناتکــشزپ  اـب  ریز  میـالع  زا  کـی  ره  زورب  تروـص  رد  یبناـج  ضراوـع  اهرادــشه و  . دــینکن ربارب  ود  ار  وراد  رادــقم 

غارفتـسا ای  عوهت  ینالـضع  ياهیگتفرگ  مظنمان  بلق  نابرـض  دیدش ؛ یگنـشت  ناهد  یکـشخ  يدلج ؛  تاروثب   ) یتیـساسح ياهشنکاو 
تـسوپ يور  زمرق  ياههکل  يریق  هایـس و  عوفدم  يداعریغ  يزیرنوخ  ای  يدوبک  هدعم  شزوس  ای  درد  دیدش ؛ یگدولآباوخ  ای  یگتـسخ 

ریز دراوم  زا  کـیره  دوجو  تروص  رد  طاـیتحا  دراوم  تسوپ  اـی  اـهمشچ  يدرز  دردرمک ؛ یلـصفم  درد  عوفدـم  اـی  راردا  رد  نوخ  عفد 
ردُم ياهوراد  رگید  ای  دیزایتورلکوردیه  نرتمایرت  هب  تیساسح  دیزاس : علطم  ار  ناتکشزپ  دیزایتورلکوردیه ، نرتمایرت  فرـصم  زا  شیپ 

زادــنیآ کــینبرک  ياههدــننکراهم  ریظن  رگید  ردــُم  ياــهوراد  اــی  دیامــسوروف ؛ دــیناتموب ؛ روــفلوس ؛ يواــح  ياــهوراد  يدــیزایت 
ياههدننکراهم نوخ  ياههدننکقیقر   ) اهداقعنا دض  میتیل  نیسکوگید  هژیو  هب  رگید ، ياهوراد  فرصمیهدریش  ای  يرادراب  ( دیمالوزاتسا )

هدـنروآ نییاپ  ياهوراد  کیلوفدیـسا  میـساتپ  يواح  داوم  کمن  مک  ریـش  نیروپـسولکیس  لیرپوتپاک ،  لـثم   ) نیـسناتویژنآ لدـبم  میزنآ 
ای یتباـید  یتاـپورون  نوخ  میـساتپ  ندوـب  ـالاب  راـچد  اـی  هقباـس  نوـخ  يراـشفرپ  ياـهوراد  اـی  لوپیتـلک ،  نیماریتـسلک   ) نوـخ لورتـسلک 
رد دینک . فرصم  کشزپ  زیوجت  قباطم  ار  وراد  دوشیم  هیصوت  دیزایتورلکوردیه  نرتمایرت  فرصم  ماگنه  يدبک  ای  يویلک  ياهيرامیب 
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ناتکـشزپ اب  کمن  فرـصم  شهاک  ًالثم   ) ییاذـغ همانرب  رد  تارییغت  ای  یـشزرو  همانرب  راگیـس ، كرت  نزو  شهاک  یلاـمتحا  موزل  دروم 
رظن دروم  يدـبنامز  قـبط  اـی   ) هتفه ره  دـشاب . هتـشاد  رظن  ریز  ار  ناـتدوبهب  اـت  دـینک  هعجارم  ناتکـشزپ  هب  مظنم  روـط  هب  دـینک . تروـشم 

. دیهد ناشن  ناتکـشزپ  هب  ار  اهنآ  تاقالم  ره  رد  ات  دینک  تشاددای  هچرتفد  کی  رد  هدرک  يریگهزادـنا  ار  ناتنزو  نوخ و  راشف  ناتکـشزپ 
شهاک ای  شیازفا  هنوگره  دزومایب . امـش  هب  ار  نآ  دـیهاوخب  راتـسرپ  ای  کشزپ  کی  زا  دـینادیمن  ار  نوخ  راشف  يریگهزادـنا  شور  رگا 

یتح رگید ، يوراد  ره  فرصم  زا  شیپ  دیناسرب . ناتکـشزپ  عالطا  هب  دشاب  هدش  داجیا  هتفه  کی  یط  هک  ار  مرگولیک  رادقم 2/5  هب  نزو 
زا دـیزیهرپب . دیـشروخ  رون  اب  تظفاحم  نودـب  ههجاوم  زا  . دـینک تروشم  ناتکـشزپ  اب  یهایگ  ياهوراد  ای  هخـسن  نودـب  زاجم  ياـهوراد 

باتفآ دض  مرک  کی  زا  باتفآ  اب  ههجاوم  ماگنه  دینک . بانتجا  هدننک  هزنرب  لیاسو  زا  هدافتـسا  رهظزادعب و  ات 3  حبص  تعاس 10  باتفآ 
تیـساسح بجوم  دیزایتورلکوردیه  دـینک . هدافتـسا  رون  ضرعم  رد  قطانم  تظافح  يارب  لقادـح 15  فِا  یپ  ِسا   )) یتظفاحم تردـق  اب 

ضرعم رد  هک  تسوپ  زا  يایحاون  رد  تسوپ  گنر  رییغت  ای  دیدش  یگتخوس  باتفآ  هب  رجنم  دـناوتیم  هک  دوشیم  باتفآ  رون  هب  تسوپ 
ددرگ . دشابیم ، باتفآ 

طیارش نیا  رد   ) دینک يرادهگن  بوطرم  ترارح  میقتـسم و  رون  امرگ ، زا  رود  ناکدوک و  سرتسد  زا  رود  ار  دیزایتورلکوردیه  نرتمایرت 
رود تلاوت  رد  ناـکدوک  سرتـسد  زا  رود  ار  هتـشذگ  فرـصم  خـیرات  دـیزایتورلکوردیه  نرتماـیرت  دوـشیم .) دـساف  دـیزایتورلکوردیه 

تیعضو رییغت  عیرس  هداتسیا  هب  هتسشن  ای  هداتـسیا  ای  هتـسشن  هب  هدیباوخ  تلاح  زادیابن  دیزایتورلکوردیه  نرتمایرت  فرـصم  ماگنه  دیزیرب .
ای دینامب ، اپرس  ینالوط  تدم  دیشونب ، لکلا  . دیهد تیعضو  رییغت  یمارآ  هب  شغ  ساسحا  ای  مشچ  نتفر  یهایس  زا  يریگولج  يارب  دیهد .
ار وراد  يدوبهب  ساسحا  تروص  رد  یتح  . دـیوش شغ  اـی  مشچ  نتفر  یهایـس  راـچد  تسا  نکمم  هک  ارچ  دـینک ؛ شزرو  مرگ  ياوه  رد 

دینک فرـصم  ار  نآ  ینالوط  یتدم  يارب  دشاب  مزال  تسا  نکمم  ینامرد و  شقن  ات  دراد  هدننک  لرتنک  شقن  رتشیب  وراد  نیا  دـینک . عطق 
. دیسرپب ناتکشزپ  زا  دیراد  ناتیاهوراد  دروم  رد  یلاؤس  رگا 

TIMOLOL

یمظنیب ینامرد  ینرگیم و  ياهدردرـس  زا  يریگـشیپ  یبلق  درد  نوخراشف  شهاک  لثم  ینوگاـنوگ  لـلع  هب  لولومیت  وراد  نیا  دروم  رد 
دربراک دـناهدش ، یبلق  هلمح  راـچد  راـب  کـی  هک  يدارفا  رد  یبلق  هلمح  نیمود  زا  يریگولج  يارب  نینچمه  دوشیم . زیوجت  بلق  ناـبرض 

ياهمایپ یخرب  ندرکدودـسم  اب  لولومیت  دـیامن ؛ زیوجت  ار  وراد  نیا  ناتکـشزپ  زین  يرگید  ياـهيرامیب  ناـمرد  يارب  تسا  نکمم  دراد .
، اهمایپ نیا  ندرکدودسم  اب  دنـسانشیم . اتب  هدننکدودسم  کی  ار  نآ  تلع  نیمه  هب  دنکیم ؛ لمع  ندب  زا  یـصاخ  ياهشخب  هب  یبصع 

لولومیت زا  یتوافتم  ریداقم  فرـصم  یگنوگچ  دبای . شهاک  بلق  يراک  راب  هجیتن  رد  دنزب و  رتمظنم  ات  دـنکیم  کمک  بلق  هب  لولومیت 
ینیعم تعاس  رـس  زور  ره  ار  وراد  هک  تسا  مهم  دوشیم . فرـصم  تبون  ود  يزور  ًالومعم  لولومیت  دوشیم . زیوجت  فلتخم  لـلع  يارب 

ار ناتنوخراشف  دیرامـشب و  ار  ناتـضبن  لولومیت  ندروخ  زا  شیپ  زور  ره  درک . فرـصم  اذـغ  نودـب  اـی  اـب  ناوتیم  ار  لولومیت  دـیروخب .
هقیقد رد  ریز 60  ناتضبن  رگا  دزومایب .) رامـش  هب  ار  نآ  ات  دیهاوخب  کشزپ  ای  راتـسرپ  کی  زا  دیتسین  دلب  ار  راک  نیا  رگا   ) دیریگب هزادنا 

هاگچیه دینک . تروشم  ناتکـشزپ  اب  زور  نآ  يوراد  ندروخ  زا  شیپ  دوب ، هویج  رتمیلیم  زا 90  رگا  ییالاب  ددع   ) یلوتسیس نوخراشف  ای 
يدرجم هب  دیدرک ، شومارف  ار  تبون  کی  رگا  دینک . يوریپ  تقد  هب  ناتکشزپ  تاروتـسد  زا  دینکن . فرـصم  هدش  زیوجت  رادقم  زا  رتشیب 

اب یگنهامه  نودـب  ار  وراد  دـینکن و  رباربود  وراد  فرـصم  يدـعب  تبون  عقوم  ًابیرقت  رگا  هتبلا  دـینک . شفرـصم  دـیروآ  دای  هب  ار  نآ  هک 
زیوجت لولومیت  هک  يدراوم  رثکا  رد  دیشاب . یبلق  هلمح  کی  رطخ  ضرعم  رد  تسا  نکمم  لولومیت  فرصم  عطق  اب  دینکن . عطق  ناتکشزپ 

ار نآ  یگدـنز  نایاپ  ات  ای  لاس  نیدـنچ  دـشاب  مزال  تسا  نکمم  هک  تسانعم  نیدـب  نیا  نامرد و  هن  دـنکیم و  راهم  ار  يرامیب  دوشیم ،
اب هدرک  عطق  ار  لولومیت  فرـصم  ریز ، يدـج  یلو  ردان  میالع  زا  کی  ره  زورب  تروص  رد  یبناج  ضراوع  اهرادـشه و  دـینک . فرـصم 
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هقیقد رد   60 ریز بلق  نابرـض  اپ ؛ تسد و  فک  ندش  درـس  هنیـس  سخ  سخ  ای  سفن  یگنت  سفنت  رد  لاکـشا  دیریگب : سامت  ناتکـشزپ 
1/5  ) یناهگان نزو  شیازفا  ای  اهاپ  اهتسد و  مروت  هتـسشن  ای  هدـیباوخ  تلاح  زا  ندـش  دـنلب  ماـگنه  رد  مشچ  نتفر  یهایـس  اـی  هجیگرس 

لصافم هنیس  هسفق  درد  درادن ؛) دوجو  هک  ییاهزیچ  ساسحا  ای  ندید  ندینـش   ) مهوت ای  یجیگ  یگدرـسفا  تعاس ؛  رد 24-48  مرگولیک 
وراد اب  ناتندـب  ندرک  تداع  ماگنه  ات  ریز  ياههناشن  يداـعریغ  يزیرنوخ  اـی  يدوبک  هنوگره  اـی  يدـلج  تاروثب  دردولگ ؛ بت  رمک ؛ اـی 

یسنج ياناوت  شهاک  ای  سوباک  لاهسا  ای  تسوبی  بارطضا  ندیباوخ  رد  لکـشم  یگتـسخ  یگدولآباوخ  دنوش : هدهاشم  تسا  نکمم 
زا کیره  دوجو  تروص  رد  طایتحا  دراوم  دیراذگب . نایم  رد  ناتکـشزپ  اب  ار  تیعـضو  دندش ، زاسلکـشم  ای  دنتفای  همادا  میالع  نیا  رگا 

يرادراب و اـتب  هدـننکدودسم  ياـهوراد  رگید  اـی  لولومیت  هب  تیـساسح  دـیزاس : علطم  ار  ناتکـشزپ  لولومیت  فرـصم  زا  شیپ  ریز  دراوم 
 ، نیلیفوئت نیلیفیرتسکا  نیلفید  نیلیفونیمآ   ) مسآ ياهوراد  نیئفاک  ییادزتیـساسح  تاقیرزت  هژیو  هب  رگید ، ياـهوراد  فرـصم  یهدریش 

ياهلاناک ياههدـننکدودسم   ) نوخراشف هدـنهاک  ياـهوراد  رگید  دـنق ،) هدـنروآنییاپ  یکاروخ  ياـهوراد  نیلوسنا   ) تباـید ياـهوراد 
نیزابراکورپ نیزلنف  دـیزاسکوبراکوزیا ، ندـیلوزاروف   ) زادیـسکانیمآونوم ياههدـننکراهم  ای  نیئاکوک  زنباـناوگ ،) نیدـینولک  یمیـسلک 

یگدرسفا دییوریت ؛ يراکرپ  دنق ؛ يرامیب  بلق  یناقتحا  تالکشم  میزیفمآ  ای  مسآ  تیساسح  هب  التبا  ای  هقباس   . نیمورپیـس لینارت  نیلیژلس 
میالع تسا  نکمم  زین  دهد و  شیازفا  ار  امـش  نوخدـنق  تسا  نکمم  لولومیت  دـیراد ، دـنق  يرامیب  رگا  يدـبک  ای  يویلک  ياهيرامیب  ای 

. دوش دـیدشت  تسا  نکمم  امـش  تیـساسح  ياهشنکاو  لولومیت  فرـصم  اب  دیـشاب  تیـساسح  راچد  رگا  دـنک . یفخم  ار  نوخدـنق  تفا 
نازیم دروم  رد  . دـشاب هتـشاد  رظنریز  ار  ناـتیدوبهب  اـت  دـینک  هعجارم  ناتکـشزپ  هب  مظنم  روطهب  دوشیم  هیـصوت  لولومیت  فرـصم  ماـگنه 

نآ زا  ای  دهد  شهاک  ار  هنیـس  هسفق  درد  تسا  نکمم  لولومیت  دـینک  تروشم  ناتکـشزپ  اب  ناتیندـب  تیعـضو  ساسارب  لوبق  لباق  تیلاعف 
هنیـس و هسفق  درد  بجوم  دوخ  نیا  هک  دیـشاب . رتلاـعف  تسا  رطخیب  ناـتیارب  هک  دـح  نآ  زا  اـت  دوش  ثعاـب  هجیتن  رد  دـنک و  يریگولج 

يارب زاین  تروص  رد  دـیراد . هاگن  بسانم  هدودـحم  کـی  رد  ناتیدنبناوختـسا  دـق و  هب  تبـسن  ار  ناـتنزو  دوشیم . رگید  يدـج  میـالع 
دودحم ار  دوخ  کمن   ) میدس فرصم  دینکیم ، فرصم  لولومیت  نوخراشف  شهاک  يارب  رگا  دیریگب . کمک  ناتکشزپ  زا  نزو  شهاک 

لکلا دینک . یفرعم  هیذغت  صـصختم  کی  هب  ار  امـش  ای  دراذگب  ناترایتخا  رد  ياهیذغت  تاروتـسد  دـینک  تساوخرد  ناتکـشزپ  زا  دـینک .
یهایس هجیگرس  راچد  ات  دیهد  تیعـضو  رییغت  مارآ  هداتـسیا  هب  هتـسشن  تلاح  زا  ای  هداتـسیا و  ای  هتـسشن  هب  هدیباوخ  تیعـضو  زا  دیـشونن .

دنک . رتساسحا  امرس  هب  ار  امش  تسا  نکمم  لولومیت  هک  ارچ  دیشوپب ، رتمرگ  سابل  درس  ياوه  رد  دیوشن . شغ  ای  مشچ  نتفر 
دینکیم فرصم  لولومیت  دهد  ناشن  هک  یکشزپ  ییاسانش  هگرب  کی  دیشاب . هتـشاد  سرتسد  رد  وراد  یفاک  رادقم  لیطعت  ياهزور  يارب 

ياـهنومزآ یخرب  يوررب  تـسا  نـکمم  لوـلومیت  اریز  دـیزاس ؛ عـلطم  لوـلومیت  هـک  نـیا  زا  ار  رگید  ناکـشزپ  دیـشاب . هتـشاد  هارمه  هـب 
كانرطخ لیاسو  اب  ای  دینک  یگدننار  وراد  هب  ناتندب  خساپ  ندش  صخـشم  ات  دـیابن  لولومیت  فرـصم  ماگنه  دراذـگب  رثا  یهاگـشیامزآ 
فرـصم ییوراد  ناتکـشزپ  اب  تروشم  نودب  دینک . تروشم  ناتکـشزپ  اب  دـش ، زاسلکـشم  هجیگرـس  ای  یگدولآباوخ  رگا  دـینک . راک 

. دنتسه هیهت  لباق  کشزپ  زیوجت  نودب  هک  یگدروخامرس  ای  هفرس  ياهوراد  كرحم و  ياهوراد  هژیو  هب  دینک ؛

GEMFIBROZIL

اهدیریـسلگيرتو و ( LDL  ) لاـگچمک نیئتورپوـپیل  لورتـسلک  ندروآ  نییاـپ  يارب  هک  تـسا  ییوراد  لـیزوربیفمجوراد  نـیا  دروـم  رد 
يرامیب زا  يریگولج  هب  هک  تسا  ییوراد  لـیزوربیفمج  نیارباـنب  دوشیم . هدافتـسا  نوخرد  ( LDL  ) لاگچرپ نیئتورپوپیل  حطـس  شیازفا 

يارب دنکیم . لرتنک  ار  طیارش  طقف  هکلب  دنکیمن ، نامرد  ار  نوخ  لورتسلک  حطس  ندوب  الاب  وراد  نیا  دنکیم . کمک  يرنورک  یقورع 
نتخادرپ اهاذغ ، قیرط  زا  لورتسلک  عابشا و  برچ  ياهدیسا  تفایرد  شهاک  ربینبم  ناتکـشزپ  تاروتـسد  زا  دیاب  وراد  نیا  ریثأت  شیازفا 
یگنوـگچ دـینک . يوریپ  دـیتسه ) يراگیـس  رگا   ) راگیـس كرت  بوـلطم و  نزو  هب  ندیـسر  اـت  نزو  شهاـک  یفاـک  رادـقم  هب  شزرو  هب 

ییوراد تاعالطا  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1869زکرم  هحفص 1246 

http://www.ghaemiyeh.com


يدرجم هب  دـیدرک ، شومارف  ار  تبون  کی  رگا  دوش . هدروخ  ماش  هناحبـص و  زا  شیپ  هقیقد   30 راب ، يزور 2  دیاب  لیزوربیفمج  فرصم 
اهرادشه و دینکن . رباربود  ار  وراد  رادقم  دشاب . هدیـسر  يدعب  تبون  عقوم  ًابیرقت  هکنیا  رگم  دـینک . شفرـصم  دـیدروآ ، دای  هب  ار  نآ  هک 

دیدش درد  مکش  دینک : تروشم  ناتکشزپ  اب  هدرک  عطق  ار  لیزوربیفمج  فرـصم  ریز  میالع  زا  کی  ره  زورب  تروص  رد  یبناج  ضراوع 
تسا نکمم  ریز  میالع  دردرمک . ای  زرل ؛ ای  بت  هفرس  يداعریغ  یگتسخ  ای  ینالضع  درد  ارفص ؛) هسیک  گنس   ) غارفتسا عوهت و  اب  هارمه 

ای دردرـس  هجیگرـس  عوهت  لدرـس  شزوس  تسوبی  خفن  لاهـسا  دنـسرب : کشزپ  عالطا  هب  دیاب  دنوش  زاسلکـشم  رگا  طقف  یلو  دنهد  خر 
تیساسح دیزاس : علطم  ار  ناتکشزپ  لیزوربیفمج  فرصم  زا  شیپ  ریز  دراوم  زا  کیره  دوجو  تروص  رد  طایتحا  دراوم  يدلج  تاروثب 

ای هقباس  نیرافراو   ) یکاروخ ياهداقعنا  دض  ای  نیتاتسوول  هژیو  هب  رگید ، ياهوراد  فرصم  لاح  ردیهدریش  ای  يرادراب  لیزوربیفمج  هب 
روط هب  دوشیم  هیصوت  لیزوربیفمج  فرصم  ماگنهيدبک  ای  يویلک  ياهيرامیب  ای  ارفص ، هسیک  گنـس  ارفـص ، هسیک  تالکـشم  هب  التبا 

کشزپ دوشن ، هدهاشم  یخساپ  وراد  نیا  اب  نامرد  هام  فرظ 3  رگا  دشاب . هتشاد  رظن  ریز  ار  ناتدوبهب  ات  دینک  هعجارم  ناتکـشزپ  هب  مظنم 
ياهراک زین  یحارج و  هنوگره  زا  شیپ  دینک . يوریپ  ناتکشزپ  ياههیـصوت  رگید  ياهیذغت و  تاروتـسد  زا  دنکیم . عطق  ار  وراد  ًالومعم 

زا رود  ناکدوک و  سرتسد  زا  رود  ار  لیزوربیفمج  دیزاس . علطم  دـینکیم  فرـصم  ار  وراد  نیا  هکنیا  زا  ار  ناکـشزپ  ریاس  یکـشزپنادند 
هتشذگ فرصم  خیرات  لیزوربیفمج  (. دوشیم دساف  لیزوربیفمج  طیارش  نیا  رد   ) دینک يرادهگن  بوطرم  ترارح  میقتـسم و  رون  امرگ ،

. دینک عطق  ار  وراد  ناتکشزپ  اب  تروشم  زا  شیپ  دیابندیابن  لیزوربیفمج  فرـصم  ماگنه  دیزیرب . رود  تلاوت  ناکدوک  سرتسد  زا  رود  ار 
. دنبای شیازفا  تدش  هب  تسا  نکمم  ناتنوخ  ياهیبرچ  وراد  عطق  تروص  رد 

DOXYCYCLIN

شوج  ) هنکآ لیبق  زا  نوگانوگ  ياهتنوفع  نامرد  رب  هک  دشابیم  جیار  ییایرتکاب  دض  يوراد  کی  نیلکیاسیسکاد  وراد  نیا  دروم  رد 
زین يراردا و  هاگتسد  ياهتنوفع  ینومونپ ،   ) ولهپ هنیس  تیزونیس  تیشنورب  مرن  تفاب  تسوپ و  ياهتنوفع  ریاس  ینایم  شوگ  تنوفع  ، 

کی  ) یلاخ مکـش  اب  ناوتیم  ار  نیلکیاسیـسکاد  فرـصم  یگنوگچ  دوشیم . هدافتـسا  ياهرونگ  سیلفیـس و  ییایدـیمالک  ياهتنوفع 
ات دوش  هدروخ  شکزاردریغ  تلاح  رد  بآ و  زا  رپ  ناویل  کی  اب  دیاب  وراد  درک ؛ فرصم  اذغ  اب  ای  اذغ ،) زا  سپ  تعاس  ای 2  لبق  تعاس 
زا تعاس  فرظ 1-3  دیابن  نیلکیاسیـسکاد  لاحرهب  درک . فرـصم  اذغ  اب  دیاب  ار  وراد  دوش ، تحاران  هدعم  رگا  دنکن . تحاران  ار  هدعم 

ناکت یبوخ  هب  فرـصم  زا  شیپ  ار  وراد  هشیـش  دـینکیم ، فرـصم  ار  نآ  نویـسناپسوس  عون  رگا  دوش . هدروخ  رگید  ياـهوراد  فرـصم 
نتسکش دیعلب و  اجکی  دیاب  شهررید  ياهلوسپک  دینک . هدافتـسا  وراد  رادقم  يریگهزادنا  يارب  وراد  هبعج  لخاد  جردم  هنامیپ  زا  دیهد .

ات دوش  فرـصم  ناسکی  لصاوف  اب  ياهتبون  رد  زور  هنابـش  یط  نیلکیاـس  یـسکاد  تسارتهب  تسا  عونمم  اـهنآ  ندـیوج  اـی  ندرکدرخ 
ًالثم  ) دوش فرصم  تعاس  ره 12  دیاب  دینک ، فرصم  راب  يزور 2  ار  وراد  تسا  رارق  رگا  لاثم  يارب  دنامب . یقاب  تباث  نآ  ینوخ  حـطس 
کی نییعت  رد  دیهاوخب  ناتکـشزپ  زا  دـنکیم ، لخادـت  امـش  باوخ  ای  يراک  همانرب  راب  نیا  رگا  بش .  حبص و 7  ای 7  بش  حبص و 6   6
شیپ هچنانچ  دیراد . يدوبهب  ساسحا  رگا  یتح  دوش ، فرصم  لماک  روط  هب  تقو و  رـس  دیاب  وراد  دنک . کمک  امـش  هب  رتبسانم  همانرب 
دیروآ دای  هکیدرجم  هب  دـیدرک ، شومارف  ار  تبون  کی  رگا  دـنک . دوع  تسا  نکمم  ناتمیالع  دـینک  عطق  ار  نآ  فرـصم  وراد ، مامتا  زا 

. دیدرگ زاب  ناتلومعم  ییوراد  همانرب  هب  هدرک  اهر  ار  هدش  شومارف  تبون  تسا  هدیسر  يدعب  تبون  عقوم  ًابیرقت  رگا  هتبلا  دینک . شفرـصم 
شیازفا دـیریگب : سامت  ناتکـشزپ  اب  ریز  میالع  زا  کی  ره  زورب  تروص  رد  یبناج  ضراوع  اهرادـشه و  . دـینکن ربارب  ود  ار  وراد  رادـقم 

؛ دردرـس تسوپ  اـهمشچ و  يدرز  غارفتـسا  عوهت و  یمکـش  درد  يداـع  ریغ  یگتـسخ  دـیدش ؛ یگنـشت  راردا ؛ رارکت  رون ؛ هب  تیـساسح 
زاسلکـشم هک  یتروص  رد  طقف  یلو  دـنهديور  تسا  نکمم  زین  يرگید  میالع  ناراوخریـش  رد  اهجالم  ندـش  هتـسجرب  ییانیب  تارییغت 

شیازفا غارفتسا  عوهت و  ای  لاهـسا  هچیپلد  مشچ  نتفریهایـس  لداعت  مدع  هجیگرـس  دنوش : هتـشاذگ  نایم  رد  کشزپ  اب  تسا  زاین  دنوش 
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دراوم نابز .  يور  ای  یناهد  ياهمخز  هدور  ياهتنا  دعقم و  ای  یلـسانت  قطانم  شراخ   ) یچراق دح  زا  شیب  دشر  باتفآ  رون  هب  تیـساسح 
نیلکیاسیـسکادهب تیـساسح  دـیزاس : علطم  ار  ناتکـشزپ  مزاـیتلید  فرـصم  زا  شیپ  ریز  دراوـم  زا  کـیره  دوـجو  تروـص  رد  طاـیتحا 

نیئاکودیل  لثم  یعضوم  سحیب  ياهوراد  ای  رگید ، ياهنیلکیاسارتت 
هژیو هـب  رگید  ياـهوراد  فرـصم  لاـح  رد   . تـسا عوـنمم  لاـس  ریز 8  ناـکدوک  يارب  نیلکیاسیـسکاد  زیوـجت   ) یهدریـش اـی  يرادراـب 

ای هب  التبا  يرادرابدض  ياهصرق  ای  لوپیتسلک  ای  نیماریتسلک  میزینم  يواح  ياهوراد  نهآ  ياهلمکم  میـسلک  ياهلمکم  اهدیـسایتنآ ،
يدوبهب ساسحا  تروص  رد  یتح  دوشیم  هیصوت  نیلکیاسیـسکاد  فرـصم  ماگنه  يدبک  ای  يویلک  ياهيرامیب  ای  هزمیب  تباید  هقباس 

روتسد ناتکـشزپ  هکنیا  رگم  دیـشونب ، بآ  ناویل  يزور 8  دوش . يریگولج  دوع  زا  هدـش  نامرد  ناتتنوفع  ات  دـینک  فرـصم  اهتنا  اـت  وراد 
. دـینک بانتجا  هدـننک  هزنرب  لیاسو  ياتفآ و  ياهپمال  زا  رهظ و  زا  دـعب  ات 3  حبص  تعاس 10  نیب  دیـشروخ  رون  زا  دـشاب . هداد  يرگید 

يرادرابدـض صرق  رگا  دـیناشوپب . لقادـح 15  ( SPF  ) یگدـننکتظفاحم تردـق  اب  باتفآدـض  ياـهمرک  اـب  ار  رون  ضرعم  رد  قطاـنم 
يرادرابدـض صرق  راـنک  رد  اـی  ییاـهنت  هـب  ار  رگید  يریگوـلج  شور  کـی  نیلکیاـس  یـسکاد  زا  هدافتـسا  نـیحرد  دـینکیم ، فرـصم 

زا رود  ار  نیلکیاسیسکاد  . دینک تروشم  ناکـشزپ  اب  دیتشادن  يدوبهب  ساسحا  نیلکیاسیـسکاد  اب  نامرد  زور  فرظ 3  رگا  . دیریگراکب
(. دوشیم دـساف  طیارـش  نیا  رد  نیلکیاسیـسکاد   ) دـینک يرادـهگن  بوطرم  ترارح  ای  میقتـسم  رون  امرگ ، زا  رود  ناـکدوک و  سرتسد 

، ریـش دیابن  مزایتلید  فرـصم  ماگنه  دوشیم . یمـس  دوش  دساف  یتقو  وراد  نیا  دیزیرب . رود  ار  هتـشذگ  فرـصم  خیرات  نیلکیاسیـسکاد 
لقادح ار  اهوراد  ای  ییاذغ  داوم  نیا  دینکفرصم . میزینم  يواح  ياهنیلم  ای  نهآ  لمکم  یمیـسلک  لمکم  دیـسایتنآ ، ینبل  تالوصحم 

دینک یگدننار  وراد  هب  ناتندب  خساپ  ندشصخشم  زا  شیپ  ات  دینک . هدافتسا  نیلکیاسیـسکاد  فرـصم  زا  دعب  تعاس  ای 2  لبق  تعاس   2
دراد . لماک  يرایشوه  هب  زاین  هک  دیهد  ماجنا  يراک  دیهاوخب  ای 

کشزپ روتسد  هب  رگم  دینک ، عطق  نآ  مامتا  زا  شیپ  ار  وراد 

DIAZEPAM

دض ناونعهب  نینچمه  وراد  نیا  دوشیم . زیوجت  ساره  تالالتخا  باوخ و  تالالتخا  بارطضا  نیکـست  يارب  ماپزاید  وراد  نیا  دروم  رد 
ریداقم اب  توافتم  دارفا  رد  توافتم و  طیارـش  هب  هتـسب  ماپزاید  فرـصم  یگنوگچ  . دوشیم هدافتـسا  یتلکـسا  هچیهام  هدننکلش  جنـشت و 

. دـینک يوریپ  تقد  هب  ناتکـشزپ  تاروتـسد  زا  دـینکن . فرـصم  هدـش  زیوجت  رادـقم  زا  رتمک  ای  رتشیب  هاـگچیه  دوشیم . زیوجت  یتواـفتم 
کی رگا  دـنزب . خـی  عیام  ماپزاید  دـیراذگن  هدرک  طولخم  هروپ  لثم  دـماج  همین  ای  عیام  ياهاذـغ  اب  ناوتیم  ار  ماـپزاید  عیاـم  ياـهلکش 
تسا هدیسر  وراد  فرصم  يدعب  تبون  عقوم  ًابیرقت  رگا  دینک . شفرـصم  دیدروآ  دای  هب  ار  نآ  هک  يدرجم  هب  دیدرک ،  شومارف  ار  تبون 

رد یبناج  ضراوع  اهرادـشه و  دـینکن . رباربود  ار  وراد  رادـقم  دـیدرگزاب . ناتمظنم  ییوراد  همانرب  هب  هدرک  اـهر  ار  هدـش  شومارف  تبون 
ینهذ ياوـق  تفا  دـیریگب : ساـمت  ناتکـشزپ  اـب  هدرک  عـطق  ار  ماـپزاید  فرـصم  ریز ، يدـج  یلو  رداـن  میـالع  زا  کـیره  زورب  تروـص 

يزیرنوخ ای  يدوبک  زرل ؛ بت  دردولگ ؛ يدلج  تاروثب  لداعت  مدع  سفنیگنت  دنک ؛ بلق  نابرـض  موهفمان  ملکت  دـیدش ؛ یگدولآباوخ 
دناوتیم ماپزاید  يریذـپکیرحت  اـی  بارطـضا  یباوخیب  هظفاـح  نتفر  تسد  زا  نامـشچ  اـی  تسوپ  يدرز  یناـهد  ياـهمخز  يداـعریغ 

تفا یجیگ  زا : دـنترابع  وراد  كرت  میالع  دـهد ؛ يور  نآ  یناهگان  عطق  تروص  رد  تسا  نکمم  وراد  كرت  میالع  و  دـشاب ، روآدایتعا 
رگا زگزگ . اـی  ندـش  نزوسنزوس  ساـسحا  اـی  ادـص ، رون و  هب  تیـساسح  غارفتـسا  عوهت  قیرعت  شیازفا  یمکـش  ياـهدرد  ینهذ  ياوـق 

تـسا نکمم  ریز  میالع  دریگ . ماجنا  یجیردت  راک  نیا  دـیاش  ات  دـیریگب  سامت  ناتکـشزپ  اب  دـینک  عطق  ار  ماپزاید  فرـصم  دـیهاوخیم 
عوهت دردرس ، ناهد  یکـشخ  یگدولآباوخ  هجیگرـس  دنراد : شرازگ  هب  زاین  دنوش  زاسلکـشم  هک  یتروص  رد  طقف  اما  دنوش  هدهاشم 

ماپزاید فرـصم  زا  شیپ  ریز  دراوم  زا  کیره  دوجو  تروص  رد  طاـیتحا  دراوم  شزرل  اـی  دـیدش ، عیرـس و  بلق  نابرـض  لاهـسا  تسوبی 
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. اههدـنرادهگن ای  یکاروخ  ياهگنر  ییاذـغ  هدام  هنوگره  ای  رگید ، ياهنیپزایدوزنب  ماـپزاید  هب  تیـساسح  دـیزاس : علطم  ار  ناتکـشزپ 
هب دایتعا  هقباس  جنشتدض  ياهوراد  ای  یگدرسفادض  ياهوراد  اهشخبمارآ ، لکلا  هژیو  هب  رگید ، ياهوراد  فرصم  یهدریـش  ای  يرادراب 
هب التبا  ای  مزیفمآ  ای  دیدش ، نمزم  يویر  يدادسنا  يرامیب  سیوارگینتسایم  مشچ ،  لخاد  راشف  شیازفا   ) موکولگ ردخم ، داوم  ای  لکلا 
ات . دـشاب هتـشاد  رظن  ریز  ار  امـش  دوبهب  اـت  دـینک  هعجارم  مظنم  روطهب  ناتکـشزپ  هب  دوشیم  هیـصوت  ماـپزاید  فرـصم  ماـگنه  دراوـم . نیا 

راچد وراد  نیا  فرـصم  اب  دارفا  یخرب  دـینک . طایتحا  كانرطخ  لـیاسو  اـب  راـک  یگدـننار و  رد  وراد  هب  ناتندـب  خـساپ  ندـش  صخـشم 
یکـشزپ کمک  ياضاقت  هلـصافالب  وراد ، دـح  زا  شیب  فرـصم  هب  کش  تروص  رد  . دـنوشیم يرایـشوه  حطـس  تفا  یگدولآباوخ و 

هب یکشزپ  ییاسانش  هگرب  کی  دینک . تروشم  ناتکشزپ  اب  دیدش  بیجع  تاساسحا  ای  راکفا  راچد  ماپزاید  فرصم  ماگنه  رد  رگا  دینک .
ترارح میقتسم و  رون  امرگ ، زا  رود  ناکدوک و  سرتسد  زا  رود  ار  ماپزاید  دینکیم . فرصم  ماپزاید  دهد  ناشن  هک  دیـشاب  هتـشاد  هارمه 

رود تلاوت  رد  ناکدوک  سرتسد  زا  رود  ار  هتـشذگ  فرـصم  خیرات  ماپزاید  دوشیم .) دساف  ماپزاید  طیارـش  نیا  رد   ) دیراد هگن  بوطرم 
فرصم باوخ  صرق  ناونعهب  ار  ماپزاید  دیشونب . لکلا  دینک . فرصم  يرگید  شخبمارآ  ياهوراد  دیابن  ماپزاید  فرصم  ماگنه  دیزیرب .

وراد ندـش  رثایب  اـت  تسا  نکمم  تروـص  نـیا  ریغ  رد  دیـشاب ؛ هتـشاد  باوـخ  تعاـس  دـهد 7-8  هزاجا  امـش  هماـنرب  هکنیا  رگم  دـینک ،
. دیوش راکشومارف  دیشاب و  هدولآباوخ 

DIPHENHYDRAMINE

نیا دریگیم . رارق  زیوجت  دروم  مه  نیماتـسیهیتنآ  ناونعهب  هک  تسا  هخـسن  هب  زاین  نودب  ياهوراد  زا  نیمرادیهنفید  وراد  نیا  دروم  رد 
شراخ و هفرـس  ینیب  شزیربآ   ) اهتیـساسح زا  یـشان  میالع  ریظن  يدراوم  يریگـشیپ  ای  نامرد  يارب  هک  تسا  نیماتـسیهیتنآ  کی  وراد 

تکرح يرامیب  يداراریغ ،  تاکرح  شزرل   ) مسینوسنیکراپ هفرـس ،  ینیب  شزیربآ  هسطع   ) اهیگدروخامرـس ندب ،  شراخ  مشچ  يزمرق 
يارب هک  تسا  ینوگانوگ  ياهوراد  تاـبیکرت  زا  یکی  نینچمه  نیماردـیهنفید  دوشیم . زیوجت  یباوخیب  غارفتـسا و  اـی  عوهت  هجیگرس 

نیمرادیهنفید فرصم  یگنوگچ  تسا  لیردانب  نیمرادیهنفید  يراجت  مان  دنوشیم . فرصم  ماگنه  رد  یگدروخامرس  هفرس و  نیکست 
فرـصم ار  وراد  نیا  تکرح  يرامیب  زا  يریگـشیپ  يارب  رگا  دـنکن . تحاران  ار  هدـعم  ات  درک  فرـصم  ریـش  اـی  بآ  اذـغ ، اـب  ناوتیم  ار 

هب دـیدرک ،  شومارف  ار  تبون  کی  رگا  دـینک . فرـصم  رفـس  عورـش  زا  شیپ  تعاس  ًاـحیجرت 1-2   ) هقیقد لقادح 30  ار  وراد  دـینکیم ،
همانرب هب  هدرک  اهر  ار  هدش  شومارف  تبون  تسا  هدیـسر  يدعب  تبون  عقوم  ًابیرقت  رگا  هتبلا  دـینک . شفرـصم  دـیدروآ ، دای  هب  هک  يدرجم 

ریز میالع  زا  کیره  زورب  تروص  رد  یبناج  ضراوع  اهرادشه و  دیزیهرپب . وراد  رادقم  ندرک  ربارب  ود  زا  دیدرگزاب . ناتلومعم  ییوراد 
ای يدوبک  دشاب ؛ طابترایب  دینکیم  فرـصم  نیمرادیهنفید  شرطاخهب  هک  يايرامیب  اب  هک  یبت  دردولگ و  دـیریگب : سامت  ناتکـشزپ  اب 

لداعت ظفح  رد  لکشم  ای  یتکرح  ياهتراهم  شهاک  ولگ ؛ ای  ینیب  ناهد  دیدش  یکشخ  دیدش ؛ فعض  ای  یگتسخ  یعیبطریغ  يزیرنوخ 
هک يزیچ  ندرک  سح  ای  ندینـش  ندـید   ) تامهوت سوباک  تروص  يزمرق  ای  یگتخورفارب  كاندرد  ای  لکـشم  ندرک  راردا  دـید ؛ يرات 

نیا رد  دـنوش ؛ ناجیه  يرارقیب و  یگمیـسارس  راچد  وراد  نیا  فرـصم  اب  تسا  نکمم  نسم  دارفا  ناـکدوک و  جنـشت  اـی  درادـن ؛) دوجو 
ار ناتکـشزپ  نیماردیهنفید  فرـصم  زا  شیپ  ریز  دراوم  زا  کیره  دوجو  تروص  رد  طایتحا  دراوم  دـیزاس . علطم  ار  ناتکـشزپ  تروص 
(. اهنیماتـسیهیتنآ هژیو  هب   ) رگید ياـهوراد  اـی  یکاروخ  ياـهگنر  اههدـنرادهگن ، ییاذـغ  هداـم  عوـن  ره  هب  تیـساسح  دـیزاس : عـلطم 

ياهوراد ای  ینالضع  ياههدننکلش  اهنکسم ، جنشت  باوخ  شخبمارآ  ياهوراد  هژیو  هب  رگید ، ياهوراد  فرـصم  یهدریـش  ای  يرادراب 
هتـسب هیواز  موکولگ  هناثم  ندرگ  دادـسنا  ندرک  راردا  رد  لکـشم  تاتـسورپ  یگرزب  قباس  ای  التبا  کیژرنیلوکیتنآ .  ياهوراد   ) هچیپلد

يریدخت تارثا  اهوراد  نیا  دیزیهرپب ؛ اهشخبمارآ  ای  باوخ  ياهوراد  لکلا  فرصم  زا  دوشیم  هیـصوت  نیماردیهنفید  فرـصم  ماگنه 
زا كانرطخ  لیاسو  اب  راک  اـی  یگدـننار  هب  مادـقا  زا  شیپ  دیـشاب . هتـشاد  ار  یگدولآباوخ  راـظتنا  . دـنهدیم شیازفا  ار  نیمرادـیهنفید 
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عفر يارب  دراذـگب . ریثأـت  امـش  يرایـشوه  حطـس  يور  تسا  نکمم  نیمرادـیهنفید  دـیوش . نئمطم  وراد  نیا  هـب  تبـسن  ناتندـب  شنکاو 
. دـینک تروـشم  ناتکـشزپ  اـب  تفاـی  همادا  هـتفه  زا 2  شیب  ناـهد  یکــشخ  رگا  دـیکمب . تاـبنبآ  اـی  دــیوجب  سمادآ  ناـهد  یکــشخ 

طیارــش نـیا  رد   ) دــینک يرادــهگن  بوـطرم  ترارح  میقتــسم و  روـن  اـمرگ ، زا  رود  ناــکدوک و  سرتـسد  زا  رود  ار  نیمرادــیهنفید 
يدوبهب ساسحا  وراد  فرـصم  زا  زور  فرظ 3  رگا  دیزیهرپب . وراد  نیا  تبرـش  لکـش  ندرک  دمجنم  زا  دوشیم .) دساف  نیمرادـیهنفید 

. دینک فرصم  شیاضقنا  خیرات  زا  سپ  ار  وراددیابن  نیماردیهنفید  فرصم  ماگنه  . دینک تروشم  ناتکشزپ  اب  دیتشادن ،

DICLOFENAC

باـهتلا شهاـک  درد و  نیکـست  يارب  وراد  نیا  تسا  جـیار  يدـیئورتسا  ریغ  یباـهتلا  دـض  يوراد  کـی  كاـنفولکید  وراد  نیا  دروـم  رد 
ياهدردرـس درد  شهاـک  يارب  نآ  شهر  عیرـس  ياـهصرق  دوشیم . زیوـجت  نیغلاـب  رد  زورترآ )  ) تیرترآوئتـسا دـیئوتامور و  تیرترآ 

فرـصم یگنوگچ  . دوشیم فرـصم  دـیئوتامور  ریغ  یباهتلا  تالکـشم  رگید  سرقن و  داـح و  ياـههلمح  یگدـعاق و  تالکـشم  یقورع 
کیرحت و زا  يریگولج  يارب  كانفوکلید  ندروخ  زا  سپ  درک . فرـصم  بآ  زا  رپ  ناویل  کی  اذـغ و  اب  دـیاب  ار  كانفولکید  ياهصرق 
ای نتسکش  ندرکدرخ  دنوش و  هدیعلب  تسرد  دیاب  كانفولکید  شهر  ینالوط  ياهصرق  دیشک . زارد  دیابن  هقیقد  ات 30  ات 15  يرم  رازآ 
هک یتروص  رد  دیاهدرک ، شومرف  ار  تبون  کی  و  دینکیم ، فرصم  كانفوکلید  صرق  کی  يزور  رگا  دشابیمن . حیحـص  اهنآ  ندیوج 

ار هدش  شومارف  تبون  تروصنیاریغ  رد  دینک . فرـصم  ار  هدش  شومارف  تبون  دـیناوتیم  دـیراد  نامز  يدـعب  تبون  ات  تعاس  زا 8  شیب 
ار هدـش  شومارف  تبون  دـینکیم ، فرـصم  كانفوکلید  تبون  دـنچ  يزور  رگا  دـیدرگزاب . ناتلومعم  ییوراد  هماـنرب  هب  دـینک و  فذـح 

اهر ار  هدش  شومارف  تبون  دشاب ، هدیسر  ارف  يدعب  تبون  غقوم  ًابیرقت  رگا  هتبلا  دینک . فرصم  شندروآدای  هب  زا  سپ  هلـصافالب  دیناوتیم 
زا کیره  زورب  تروصرد  یبناج  ضراوع  اهرادشه و  دـینکن  ربارب  ود  ار  وراد  رادـقم  دـیریگب . یپ  زا  ار  ناتیداع  ییوراد  همانرب  دـینک و 

یجیگ مشچ  نتفر  یهایس  دیدش ؛ یگدولآباوخ  ای  یگتسخ  دیریگب : سامت  ناتکـشزپ  اب  هدرک  عطق  ار  كانفوکلید  فرـصم  ریز  میالع 
بت زرل ،  ) ازنآولفنآ هبش  میالع  لاهسا  ینوخ  ای  يریق  هایس  عوفدم  غارفتسا  ای  عوهت  ییاهتشایب  همـضاهءوس  ای  لدرـس  شزوس  یگدرـسفا 

؛ دردرمک هفرـس  سفنت  رد  لاکـشا  ای  سفن  یگنت  دـنهد ؛ خر  يدـلج  تاروثب  هارمه  ای  زا  لـبق  تسرد  رگا  هژیو  هب  ینالـضع ،  ياـهدرد 
ای يدوبک  رمک ؛ ندرگ و  یتفـس  دـیدش ، دردرـس  نزو  شیازفا  یناـتحت  مادـنا  اـی  اـهاپ  اـی  تروص  مروت  یتروـص  اـی  ینوـخ  ردـک ، راردا 

؛ دـید يرات  شوگ  رد  گنز  يادـص  تسوپ  اـی  اـهمشچ  يدرز  یلواـت  تاـعیاض  اـی  ریهک ، شراـخ  يدـلج  تاروثب  يداـعریغ  يزیرنوخ 
دینکیم فرصم  كانفولکید  شرطاخ  هب  هک  یلکشم  زا  یـشان  هتـشادن و  دوجو  نامرد  زا  شیپ  هک  يدردولگ  ای  بت  ای  یناهد  ياهمخز 

كاـنفولکید هـب  رداـن  یتیـساسح  خـساپ  کـی  دنتــسه . يزیرنوـخ  یــشراوگ و  تالکــشم  رطخ  ضرعم  رد  رتـشیب  رتنـسم  دارفا  . دـشابن
مروت زورب  زا  سپ  هلـصافالب  دـنکیم . تفرـشیپ  عیرـس  یـسکالیفانآ  دراد . زاین  یکـشزپ  يروف  تبقارم  هجوت و  هب  هک  تسا  یـسکالیفانآ 

ار كانفولکید  فرـصم  سفنت  رد  لکـشم  ای  هنیـس  سخسخ  ای  دنت ، بلق  نابرـض  یتسوپ  ياهمروت  زورب  ای  ریهک  مشچ  فارطا  اهبل و 
هک یتروص  رد  طقف  یلو  دـهد  خر  تسا  نکمم  زین  يرگید  میالع  دـیریگب . سامت  یکـشزپ  يرارطظا  تامدـخ  زکرم  کی  اـب  هدرکعطق 

دردرس مشچ  نتفریهایس  هجیگرـس  شیوشت  بارطـضا  زا : دنترابع  میالع  نیا  دنوش ؛ هتـشاذگ  نایمرد  کشزپ  اب  دیاب  دنوش  زاسلکـشم 
رد طایتحا  دراوم  تسوبی  ای  لاهـسا  ای  دح ، زا  شیب  زاگ  دیلوت  خـفن و  فیفخ  هچیپ  لد  ناهد  یکـشخ  نتفرباوخ  هب  رد  لکـشم  فیفخ 

ياهوراد رگید  اـی  نیرپسآ  هب  تیـساسح  : دـیزاس علطم  ار  ناتکـشزپ  كاـنفولکید  فرـصم  زا  شیپ  ریز  دراوم  زا  کـیره  دوجو  تروص 
لثم  ) يدـیئورتسا ریغ  یباهتلادـض  ياـهوراد  رگید  هژیو  هـب  رگید ؛ ياـهوراد  فرــصمیهدریش  اـی  يرادرابيدـیئورتسا  ریغ  یباهتلادـض 

ناطرـسدض ياهوراد  لاه ،  نیروپـسولافس   ) اهکیتویبیتنآ نیرافراو ،  ریظن  نوخ  ياههدننک  قیقر   ) اهداقعنا دـض  نیرپسآ  نسکورپان ، 
ای دیسا  کیئورپلاو  و  ردم ،) يوراد  کی   ) نرتمایرت سرقن ،  يوراد  کی   ) دیـسنبورپ مویتیل  نیروپـسولکیس  نیـسیاماکیلپ ،  تاسکرتوتم  )
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باهتلا ای  مخز  نیریپسآ  اب  طبترم  ینیب  ياهپیلوپ  هقباس  ای  هب  ـالتبازور  رد  یلکلا  تابورـشم  رتشیب  اـی  یطوق  هس  فرـصم  سکئورپلاوید 
ياهيرامیب ای  یناهد  ياهمخز  ناوختسا  زغم  ییاسران  هدنهديزیرنوخ  تالکشم  رگید  ای  یلیفومه  نوخ  يراشفرپ  شراوگ  هاگتـسد  رد 

بسچرب دینک . يوریپ  شتاروتـسد  زا  هدرک  هعلاطم  ار  وراد  يور  بسچرب  دوشیم  هیـصوت  كانفولکید  فرـصم  ماگنه  يویلک  ای  يدبک 
ای نفورپوبیا  ای  نیرپسآ  لثم   ) يدیئورتسا ریغ  یباهتلادض  ياهوراد  يواح  دیوش  نئمطم  ات  دیناوخب  ار  هخـسن  نودـب  زاجم  ياهوراد  ریاس 

یحارج لمع  هنوگره  ماجنا  زا  شیپ  دینک . هعجارم  ناتکشزپ  هب  مظنم  روط  هب  دشابن . دننکیم  داجیا  لخادت  كانفولکید  اب  هک  ییاهوراد 
زا ناهد  یکـشخ  زورب  تروص  رد  دـیزاس . علطم  دـینکیم  فرـصم  كاـنفولکید  هکنیا  زا  ار  ناکـشزپ  رگید  یکـشزپنادند  ياـهراک  اـی 

تعاس 10 باتفآ  زا  دیراد  رون  هب  تیـساسح  رگا  . دینک هدافتـسا  نآ  شهاک  يارب  بآ  ندیـشون  دنق و  نودـب  ياهتابن  بآ  اهسمادآ و 
(SPF 15  ) لقادح یتظفاحم  تردـق  اب  باتفآ  دـض  ياهمرک  اب  ار  باتفآ  رون  ضرعم  رد  قطانم  دـینک و  بانتجا  رهظ  زا  دـعب  ات 3  حبص 

طیارـش نیا  رد   ) دـینک يرادـهگن  بوطرم  ترارح  اـی  میقتـسم  رون  اـمرگ ، زا  رود  ناـکدوک  سرتـسد  زا  رود  ار  كاـنفولکید  دـیناشوپب .
فرـصم ماگنه  دـیزیرب . رود  تلاوت  رد  ناکدوک  سرتسد  زا  رود  ار  هتـشذگ  فرـصم  خـیرات  كاـنفولکید  دوشیم ) دـساف  كاـنفولکید 

وراد هب  ناتندـب  خـساپ  ندشصخـشم  ات  دـش . دـهاوخ  رتشیب  هدـعم  هب  بیـسآ  لاـمتحا  اریز  دیـشونب . یلکلا  تابورـشمدیابن  كاـنفولکید 
. دوشیم یگدولآباوخ  ای  هجیگرس  یجیگ  بجوم  دارفا  زا  یخرب  رد  وراد  نیا  دینک . تکرش  كانرطخ  ياهتیلاعف  رد  ای  یگدننار 

DIGOXIN

بلق و نابرـض  دادـعت  دوـبهب  اـب  وراد  نیا  دوـشیم . زیوـجت  هبملت  ناوـنع  هب  بـلق  تردـق  شیازفا  يارب  نیـسکوگید  وراد  نـیا  دروـم  رد 
سفن و یگنت  لثم  بلق  درکراک  دب  تیعضو  زا  یـشان  میالع  هتفای و  دوبهب  نوخ  شدرگ  هجیتن  رد  دراذگیم . ریثأت  نینچ  نآ  گنهابرض 

زور ره  وراد  هک  تسا  مهم  دوشیم . زیوجت  راب  کی  يزور  ًالومعم  نیسکوگید  فرـصم  یگنوگچ  . دباییم شهاک  اهاپ  اهتسد و  مروت 
يارب دـیراد  تداع  رگا  هتبلا  دوش . شومارف  رتمک  ات  دوش  هدروخ  اتـشان  اهحبـص  هک  تسا  رتهب  ًالومعم  دوش . فرـصم  یناسکی  تعاس  رد 
سوبس . ) دینک فرصم  هناحبص  زا  دعب  تعاس  ای 2  لبق  تعاس  کی  لقادح  ار  نیسکوگید  دیشاب  بقارم  دیروخب ، هتـشرب  تالغ  هناحبص 

هب ار  ناتضبن  نیـسکوگید  فرـصم  زا  شیپ  زور  ره  دنکیم .) يریگولج  نآ  بذج  زا  هدش  لصتم  نیـسکوگید  هب  تالغ  نیا  رد  دوجوم 
ای هقیقد  ناتـضبن 60  رگا  دزومایب . امـش  يارب  ار  نآ  دیهاوخب  راتـسرپ  ای  کشزپ  کی  زا  دیتسین  دلب  ار  راک  نیا  رگا  دیرامـشب . هقیقد  کی 

ناکچ هرطق  زا  طقف  دـینکیم  فرـصم  عیام  نیـسکوگید  رگا  دـینک ، تروشم  ناتکـشزپ  اب  زور ، نآ  يوراد  فرـصم  زا  شیپ  دوب ، رتمک 
يوریپ تقد  هب  ناتکـشزپ  تاروتـسد  زا  دـینک . هدافتـسا  رظندروم  رادـقم  يریگهزادـنا  يارب  تسا  دوجوم  وراد  هبعج  رد  هک  یـصوصخم 

ار هدش  شومارف  تبون  تروصنیاریغ  رد  دینک . شفرـصم  دـیروآ  دای  هب  تعاس  فرظ 4  رگا  دـیدرک ، شومارف  ار  تبون  کی  رگا  دـینک .
یلاوتم تبون  دنچ  ای  ود  يارب  ار  وراد  لیلد  ره  هب  رگا  دـینکن . ربارب  ود  ار  وراد  رادـقم  دـیدرگ . زاب  ناتلومعم  ییوراد  همانرب  هب  هدرک  اهر 

ياههناشن زا  کیره  زورب  تروصرد  یبناج  ضراوع  اهرادشه و  دینک . تروشم  ناکشزپ  اب  وراد  ددجم  زاغآ  زا  شیپ  دیاهدرکن  فرصم 
کی هدهاشم   ) دید يرات  یجیگ  غارفتسا  عوهت  لاهسا  ییاهتشا  یب  دیریگب : سامت  ناتکـشزپ  اب  هدرک و  عطق  ار  نیـسکوگید  فرـصم  ریز 
شپت تعاس ،  رد 24  مرگولیک  یناهگان 1/5  نزو  شیازفا  سفن  یگنت  اهاپ ، اهتسد و  مروت  اهغارچ ،) فارطا  زبس  هب  لیامتم  درز  هلاـه 

ریز دراوم  زا  کیره  دوجو  تروص  رد  طایتحا  دراوم  هقیقد  رد  ریز 60  ضبن  ای  هنیس ،  هسفق  رد  بلق  دیدش  ندروخ  ناکت  ساسحا   ) بلق
هژیو هب  رگید ؛ ياهوراد  فرصم  یهدریش  ای  يراداب  نیسکوگید  هب  تیـساسح  دیزاس : علطم  ار  ناتکـشزپ  نیـسکوگید  فرـصم  زا  شیپ 

ياهوراد نیدـینیک ؛  نونفاـپورپ  یمیـسلک  لاـناک  ياههدـننکدودسم  نورادویمآ  . ) رگید یبلق  ياـهوراد  اـی  سیلاـتیجید  ياـهوراد  رگید 
ياهوراد تیزونیس  یگدروخامرس و  هفرس  مسآ  ياهوراد  اهنیماتفمآ ؛) نزو  شهاک  ياهصرق   ) اهتشا ياههدننکراهم  نوخ ؛  يراشفرپ 

يواح ياهوراد  و  دنوشیم ؛ ندب  زا  میساتپ  عفد  بجوم  هک  ییاهوراد  ردم و  ياهوراد  لوپیتسلک ؛  نیماریتسلک   ) نوخ لورتسلک  شهاک 
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ات دـینک  هعجارم  ناکـشزپ  هب  میقتـسم  روط  هب  دوشیم  هیـصوت  نیـسکوگید  فرـصم  ماگنه  يویلک  ياهيرامیب  هب  التبا  ای  هقباـس  میـساتپ 
. دـینکیم فرـصم  نیـسکوگید  دـهد  ناـشن  هک  دیـشاب  هتـشاد  هارمه  یکـشزپ  ییاسانـش  هگرب  کـی  دـشاب . هتـشاد  رظن  ریز  ار  ناـتدوبهب 

نیـسکوگید طیارـش  نیا  رد   ) دینک يرادـهگن  بوطرم  ترارح  میقتـسم و  رون  امرگ ، زا  رود  ناکدوک و  سرتسد  زا  رود  ار  نیـسکوگید 
مرگیلیم ياـهصرق 25 % دـیزیرب . رود  تلاوت  رد  ناـکدوک  سرتـسد  زا  رود  ار  هتـشذگ  فرـصم  خـیرات  نیـسکوگید  دوـشیم .) دـساف 

نیـسکوگیدنکن هابتـشا  مـه  اـب  ار  اـهنآ  دیـشاب  بـقارم  دنــشابیم . ردـم  ياـهصرق  یخرب  هیبـش  هدوـب  دیفــس  کـچوک و  نیــسکوگید 
DIGOXIN

بلق و نابرـض  دادـعت  دوـبهب  اـب  وراد  نیا  دوـشیم . زیوـجت  هبملت  ناوـنع  هب  بـلق  تردـق  شیازفا  يارب  نیـسکوگید  وراد  نـیا  دروـم  رد 
سفن و یگنت  لثم  بلق  درکراک  دب  تیعضو  زا  یـشان  میالع  هتفای و  دوبهب  نوخ  شدرگ  هجیتن  رد  دراذگیم . ریثأت  نینچ  نآ  گنهابرض 

زور ره  وراد  هک  تسا  مهم  دوشیم . زیوجت  راب  کی  يزور  ًالومعم  نیسکوگید  فرـصم  یگنوگچ  . دباییم شهاک  اهاپ  اهتسد و  مروت 
يارب دـیراد  تداع  رگا  هتبلا  دوش . شومارف  رتمک  ات  دوش  هدروخ  اتـشان  اهحبـص  هک  تسا  رتهب  ًالومعم  دوش . فرـصم  یناسکی  تعاس  رد 
سوبس . ) دینک فرصم  هناحبص  زا  دعب  تعاس  ای 2  لبق  تعاس  کی  لقادح  ار  نیسکوگید  دیشاب  بقارم  دیروخب ، هتـشرب  تالغ  هناحبص 

هب ار  ناتضبن  نیـسکوگید  فرـصم  زا  شیپ  زور  ره  دنکیم .) يریگولج  نآ  بذج  زا  هدش  لصتم  نیـسکوگید  هب  تالغ  نیا  رد  دوجوم 
ای هقیقد  ناتـضبن 60  رگا  دزومایب . امـش  يارب  ار  نآ  دیهاوخب  راتـسرپ  ای  کشزپ  کی  زا  دیتسین  دلب  ار  راک  نیا  رگا  دیرامـشب . هقیقد  کی 

ناکچ هرطق  زا  طقف  دـینکیم  فرـصم  عیام  نیـسکوگید  رگا  دـینک ، تروشم  ناتکـشزپ  اب  زور ، نآ  يوراد  فرـصم  زا  شیپ  دوب ، رتمک 
يوریپ تقد  هب  ناتکـشزپ  تاروتـسد  زا  دـینک . هدافتـسا  رظندروم  رادـقم  يریگهزادـنا  يارب  تسا  دوجوم  وراد  هبعج  رد  هک  یـصوصخم 

ار هدش  شومارف  تبون  تروصنیاریغ  رد  دینک . شفرـصم  دـیروآ  دای  هب  تعاس  فرظ 4  رگا  دـیدرک ، شومارف  ار  تبون  کی  رگا  دـینک .
یلاوتم تبون  دنچ  ای  ود  يارب  ار  وراد  لیلد  ره  هب  رگا  دـینکن . ربارب  ود  ار  وراد  رادـقم  دـیدرگ . زاب  ناتلومعم  ییوراد  همانرب  هب  هدرک  اهر 

ياههناشن زا  کیره  زورب  تروصرد  یبناج  ضراوع  اهرادشه و  دینک . تروشم  ناکشزپ  اب  وراد  ددجم  زاغآ  زا  شیپ  دیاهدرکن  فرصم 
کی هدهاشم   ) دید يرات  یجیگ  غارفتسا  عوهت  لاهسا  ییاهتشا  یب  دیریگب : سامت  ناتکـشزپ  اب  هدرک و  عطق  ار  نیـسکوگید  فرـصم  ریز 
شپت تعاس ،  رد 24  مرگولیک  یناهگان 1/5  نزو  شیازفا  سفن  یگنت  اهاپ ، اهتسد و  مروت  اهغارچ ،) فارطا  زبس  هب  لیامتم  درز  هلاـه 

ریز دراوم  زا  کیره  دوجو  تروص  رد  طایتحا  دراوم  هقیقد  رد  ریز 60  ضبن  ای  هنیس ،  هسفق  رد  بلق  دیدش  ندروخ  ناکت  ساسحا   ) بلق
هژیو هب  رگید ؛ ياهوراد  فرصم  یهدریش  ای  يراداب  نیسکوگید  هب  تیـساسح  دیزاس : علطم  ار  ناتکـشزپ  نیـسکوگید  فرـصم  زا  شیپ 

ياهوراد نیدـینیک ؛  نونفاـپورپ  یمیـسلک  لاـناک  ياههدـننکدودسم  نورادویمآ  . ) رگید یبلق  ياـهوراد  اـی  سیلاـتیجید  ياـهوراد  رگید 
ياهوراد تیزونیس  یگدروخامرس و  هفرس  مسآ  ياهوراد  اهنیماتفمآ ؛) نزو  شهاک  ياهصرق   ) اهتشا ياههدننکراهم  نوخ ؛  يراشفرپ 

يواح ياهوراد  و  دنوشیم ؛ ندب  زا  میساتپ  عفد  بجوم  هک  ییاهوراد  ردم و  ياهوراد  لوپیتسلک ؛  نیماریتسلک   ) نوخ لورتسلک  شهاک 
ات دـینک  هعجارم  ناکـشزپ  هب  میقتـسم  روط  هب  دوشیم  هیـصوت  نیـسکوگید  فرـصم  ماگنه  يویلک  ياهيرامیب  هب  التبا  ای  هقباـس  میـساتپ 

. دـینکیم فرـصم  نیـسکوگید  دـهد  ناـشن  هک  دیـشاب  هتـشاد  هارمه  یکـشزپ  ییاسانـش  هگرب  کـی  دـشاب . هتـشاد  رظن  ریز  ار  ناـتدوبهب 
نیـسکوگید طیارـش  نیا  رد   ) دینک يرادـهگن  بوطرم  ترارح  میقتـسم و  رون  امرگ ، زا  رود  ناکدوک و  سرتسد  زا  رود  ار  نیـسکوگید 

مرگیلیم ياـهصرق 25 % دـیزیرب . رود  تلاوت  رد  ناـکدوک  سرتـسد  زا  رود  ار  هتـشذگ  فرـصم  خـیرات  نیـسکوگید  دوـشیم .) دـساف 
هاگچیه تسا  رتهب  دینکن . هابتـشا  مه  اب  ار  اهنآ  دیـشاب  بقارم  دنـشابیم . ردم  ياهصرق  یخرب  هیبش  هدوب  دیفـس  کچوک و  نیـسکوگید 

. دیهد رییغت  ار  لوسپک  صرق و  ًالثم  وراد ، لکشدیابن  نیسکوگید  فرصم  ماگنه  . دینکن طولخم  فرظ  کی  لخاد  ار  فلتخم  ياهصرق 
يوراد کی  فرـصم  لاح  رد  رگا  دنوشیم . بذـج  یتوافتم  ریداقم  هب  ییوراد  فلتخم  لاکـشا  دـشاب ، ناسکی  وراد  دادـعت  هچرگا  اریز 
تـسا نکمم  دـشاب ، هتـشادن  یفاک  میـساتپ  ناتندـب  رگا  دـینک . فذـح  ار  دوخ  میـساتپ  لمکم  دـیتسه ، ندـب  زا  میـساتپ  هدـننک  عفد  ردـم 
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امش هب  ار  وراد  زا  يرگید  عون  دیهاوخب  ناکشزپ  زا  دینک  فرـصم  یمیـساتپ  لمکم  دیناوتیمن  رگا  دهد . خر  نیـسکوگید  اب  تیمومـسم 
. دنک زیوجت 

صرق و ًالثم  وراد ، لکشدیابن  نیسکوگید  فرصم  ماگنه  . دینکن طولخم  فرظ  کی  لخاد  ار  فلتخم  ياهصرق  هاگچیه  تسا  رتهب  دی .
لاح رد  رگا  دنوشیم . بذج  یتوافتم  ریداقم  هب  ییوراد  فلتخم  لاکـشا  دشاب ، ناسکی  وراد  دادعت  هچرگا  اریز  دـیهد . رییغت  ار  لوسپک 

، دشاب هتشادن  یفاک  میساتپ  ناتندب  رگا  دینک . فذح  ار  دوخ  میساتپ  لمکم  دیتسه ، ندب  زا  میـساتپ  هدننک  عفد  ردم  يوراد  کی  فرـصم 
وراد زا  يرگید  عون  دیهاوخب  ناکشزپ  زا  دینک  فرصم  یمیساتپ  لمکم  دیناوتیمن  رگا  دهد . خر  نیسکوگید  اب  تیمومسم  تسا  نکمم 

. دنک زیوجت  امش  هب  ار 

DILTIAZEM

هنیس هسفق  رد  یبلق  درد  نیکست  نوخ  يراشفرپ  رد  نوخراشف  شهاک  لثم  دوشیم ، زیوجت  يرایسب  دراوم  رد  مزایتلید  وراد  نیا  دروم  رد 
زا وراد  نیا  دننک . زیوجت  مزایتلید  زین  يرگید  طیارـش  رد  تسا  نکمم  ناکـشزپ  تسد  شزرل  مظنمان و  بلق  نایرـض  و  يردص ؛  نیژنآ  )

یمیـسلک لاناک  هدـننک  دودـسم  يوراد  کی  ار  نآ  تلع  نیمه  هب  دـنکیم ؛ لمع  اهلولـس  لـخاد  هب  میـسلک  دورو  ندرکدودـسم  قیرط 
هک دـباییم ، شهاک  ینوخ  ياهگر  یبلق و  ياهلولـس  رد  میـسلک  رادـقم  ات  دوشیم  ثعاـب  یگدـننکدودسم  تیـصاخ  نیا  دـنمانیم .
راب و  دـباییم ، شیازفا  نوخ  نایرج  دـیآ ، نییاپ  نوخ  راشف  نیاربانب  دوشیم . اـهگر )  ) قورع يداـشگ  بلق و  نابرـض  شهاـک  بجوم 

هک تسا  مهم  دوشیم . زیوجت  نوگانوگ  دراوم  يارب  مزایتلید  زا  یتوافتم  ریداقم  فرـصم  یگنوگچ  دـنکیم . ادـیپ  شهاـک  بلق  يراـک 
تـسا رتهب  و  دوشیم . فرـصم  راب  کی  يزور  مزایتلید  رثا  ینالوط  ياهلکـش  دـینک . فرـصم  یناسکی  تعاس  رد  زور  ره  ار  ناـتیوراد 

دیوش نئمطم  هک  دینک  یعـس  دیاب  دوشیم ، زیوجت  مزایتلید  تبون  دنچ  يزور  هک  يدراوم  رد  دوشن . شومارف  ات  دوش  هدروخ  اتـشان  حبص 
هقیقد کی  يارب  ار  ناتضبن  مزایتلید  فرصم  زا  شیپ  زور  ره  درک . فرـصم  اذغ  نودب  ای  اب  ناوتیم  ار  مزایتلید  دیروخب . ار  اهتبون  همه 

زا لبق  دوب ، رتمک  اـی  هقیقد  رد  ناتضبن 50  رگا  دزومایب . امـش  هب  ار  نآ  شور  دیهاوخب  کشزپ  ای  راتـسرپ  کی  زا  دیتسین  دلب  رگا  دیریگب .
هب ناتکـشزپ  تاروتـسد  زا  دینکن . فرـصم  هدش  زیوجت  رادقم  زا  رتشیب  هاگچیه  دینک . تروشم  ناتکـشزپ  اب  مزایتلید  يدعب  زود  فرـصم 

کی يزور  ار  وراد  هک  يدراوم  رد  . دینک شفرـصم  دیدروآ ، دای  هب  هکیدرجم  هب  دیدرک ، شومارف  ار  تبون  کی  رگا  دـینک . يوریپ  تقد 
ییوراد همانرب  هب  هدرک  اهر  ار  هدش  شومارف  تبون  دوب ، هدنام  وراد  فرـصم  يدـعب  تبون  ات  تعاس  زا 8  رتمک  رگا  دینکیم  فرـصم  راب 

ار هدش  شومارف  تبون  تساهدیـسر  يدعب  تبون  عقوم  ًابیرقت  رگا  دینکیم ، فرـصم  راب  دنچ  يزور  ار  مزایتلید  رگا  دیدرگزاب . ناتلومعم 
وراد نیا  عطق  يارب  دینکن . عطق  ار  وراد  فرصم  ناتکـشزپ  اب  تروشم  یگنهامه و  زا  شیپ  دینکن و  ربارب  ود  ار  وراد  رادقم  دینک . فذح 

نامرد هن  تسا  يرامیب  راهم  يارب  دوشیم  زیوجت  مزایتلید  هک  يدراوم  رثکا  رد  دوش . هداد  شهاک  جیردت  هب  دیاب  یفرـصم  يوراد  رادقم 
يدوـبهب ساـسحا  رگا  یتـح  دــینک ، فرــصم  رمع  ناــیاپ  یتـح  اــی  اــهلاس  رد  ار  نآ  هـک  دیــشاب  روـبجم  تـسا  نـکمم  نیارباــنب  نآ 

اب هدرک  عطق  ار  مزاـیتلید  فرـصم  ریز  يدـج  یلو  رداـن  ياـههناشن  زا  کـی  ره  زورب  تروص  رد  یبناـج  ضراوـع  اهرادـشه و  . دـینکیم
ای هجیگرـس  هقیقد  رد  ریز 50  بلق  نابرـض  هنیـس  سخسخ  ای  سفن  یگنت  سفنت  رد  لکـشم  هنیـس  هسفق  درد  دـیریگب : سامت  ناتکـشزپ 

رد 24-48 ولیک   1/5  ) یناهگان نزو  شیازفا  ای  اهاپ  اهتسد و  مروت  هتـسشن  ای  هدـیباوخ  تلاـح  زا  نتـساخرب  زا  سپ  مشچ  نتفر  یهاـیس 
نداد تسد  زا  ندیعلب  ای  ندرک  تبحـص  رد  لکـشم  نار  وزاب و  تالـضع  یتفـس  تسد  ناتـشگنا  تسد و  شزرل  اههثل ؛ باهتلا  تعاس ؛ 
ندـش میظنت  ات  تسا  نکمم  ریز  میالع  هنیـس .  هسفق  رد  بلق  عیرـس  تکرح  ساسحا   ) بلق شپت  ینهذ  ياوق  تفا  يدـلج  تاروثب  لداعت 
لاهسا ای  تسوبی  ای  عوهت  یمرگ  ساسحا  یگتخورفارب و  ناهد  یکشخ  یگتسخ  یگدولآ  باوخ  دردرس ، دنوش : هدهاشم  وراد  اب  ناتندب 

زا کیره  دوجو  تروص  رد  طایتحا  دراوم  دـیرذگب . نایمرد  ناکـشزپ  اب  ار  عوضوم  دـندش ، زاسلکـشم  ای  دـنتفای  همادا  میـالع  نیا  رگا 
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میـسلک لاـناک  هدـننکدودسم  ياـهوراد  رگید  اـی  مزاـیتلید  هب  تیـساسح  دـیزاس : علطم  ار  ناتکـشزپ  مزایتلیدفرـصم  زا  شیپ  ریز  دراوم 
نوـخ يراـشفرپ  ياـهوراد  رگید  اـی  اهدـیئورتسا ، نیروپـسولکیس  نیپزاـمابراک  هژیو  هـب  رگید ، ياـهوراد  فرـصمیهدریش  اـی  يرادراـب 
هلمح نییاپ  نوخراشف  تیـساسح  هب  التبا  ای  هقباسدیمانیاکورپ  ای  دـینیاکلف ، دـیماریپوسید ، نیـسکوجید  نیدـینیک  اتب ، ياههدـننکدودسم  )
رظن ریز  ار  ناتدوبهب  ات  دینک  هعجارم  ناتکـشزپ  هب  مظنم  روطهب  دوشیم  هیـصوت  مزایتلید  فرـصم  ماگنه  يدبک  ای  يویلک  يرامیب  ای  یبلق 

نآ ای  دهد  شهاک  ار  یبلق  درد  تسا  نکمم  مزایتلید  دینک . تروشم  ناتکشزپ  اب  رطخیب  یندب  تیلاعف  حطس  کی  دروم  رد  . دشاب هتـشاد 
رد ناتيدنبناوختـسا  دق و  هب  تبـسن  ار  ناتنزو  دیهد . ماجنا  یندب  تیلاعف  لوبق  لباق  رادـقم  زا  رتشیب  هجیتنرد  امـش  دـنک و  عفر  ًالماک  ار 

ار راگیس  دیتسه ، يراگیس  رگا  دنک . کمک  امش  هب  نزو  شهاکرد  دیهاوخب  ناتکـشزپ  زا  زاین  تروص  رد  دیراد . هاگن  بسانم  هدودحم 
ای هتـسشن  هب  هدیباوخ  تلاح  زا  یمارآ  هب  دنک . یفرعم  راگیـس  كرت  هورگ  ای  رواشم  کی  هب  ار  امـش  دـیهاوخب  ناتکـشزپ  زا  دـینک . كرت 

تالکشم زا  يریگولج  يارب  دیوشن . مشچ  نتفر  یهایس  هجیگرس و  راچد  ات  دیهد  تیعضو  رییغت  هداتسیا  هب  هتسشن  تلاح  زا  ای  هداتسیا و 
ظفح کشزپنادند  هب  مظنم  هعجارم  نادند و  خن  زا  هدافتـسا  ندز  كاوسم  اب  ار  دوخ  ناهد  تشادـهب  وراد  نیا  زا  یـشان  ياهثل  ینادـند و 

ياهصرق ندیعلب  رد  رگا  دینک . يراددوخ  اهنآ  نتـسکش  ای  ندرکدرخ  ندیوج  زا  دیروخب ، هتـسرد  ار  شهر  ینالوط  ياهصرق  دـینک .
رد لیطعت  ياهزور  يارب  یفاک  يوراد  دینک . فرصم  هدرک  طولخم  ابرم  قشاق  کی  اب  هدرک  درخ  ار  اهنآ  دیراد  لکشم  مزایتلید  یلومعم 

وراد نیا  هکییاجنآ  زا  دیشاب . هتشاد  هارمه  دینکیم  فرصم  مزایتلید  دهد  ناشن  هک  یکشزپ  ییاسانـش  هگرب  کی  دیـشاب . هتـشاد  سرتسد 
. دیزاس علطم  دینکیم ، فرـصم  مزایتلید  هکنیا  زا  ار  ناکـشزپ  ریاس  دراذگب ، رثا  یهاگـشیامزآ  ياهنومزآ  یخرب  جـیاتن  يور  دـناوتیم 
(. دوشیم دساف  مزایتلید  طیارـش  نیا  رد   ) دینک يرادـهگن  بوطرم  ترارح  میقتـسم  رون  امرگ ، زا  رود  ناکدوک و  سرتسد  زا  ار  مزایتلید 

خساپ ندش  صخشم  ات  دیابن  مزایتلیدفرصم  ماگنه  دیزیرب . رود  تلاوت  رد  ناکدوک  سرتسد  زا  رود  ار  هتشذگ  فرـصم  خیرات  مزایتلید 
ای یگدولآ  باوخ  رگا  دـینکراک . دراد  لماک  يرایـشوه  هب  زاین  اهنآ  اب  راک  هک  یکانرطخ  لیاسو  اـب  اـی  دـینک  یگدـننار  وراد  هب  ناتندـب 
ای هفرـس  ياهوراد  هخـسن و  هب  زاـین  نودـب  ياـهكرحم  هژیو  هب   ) يرگید يوراد  . دـینک تروشم  ناتکـشزپ  اـب  دـش  زاسلکـشم  هجیگرس 

لاکـشا دـیهد . رییغت  ار  وراد  لکـش  ناتکـشزپ  اب  تروشم  نودـب  دـینک . فرـصم  ناتکـشزپ  اب  یلبق  یگنهاـمه  نودـب  ار  یگدروخاـمرس 
. دنوشیم زیوجت  یتوافتم  ياهتروص  هب  مزایتلید  فلتخم 

RANITIDINE

شنزسپ يرامیب  زین  ههدزاود و  هدعم و  ياهمخر  نامرد  يریگـشیپ و  يارب  هدـعم  دیـسا  حـشرت  راهم  يارب  نیدـیتیناروراد  نیا  دروم  رد 
هب هتـسب  يزیوجت  رادـقم  دوشیم . زیوجت  تبون  ود  اـی  کـی  يزور  ًـالومعم  نیدـیتینار  فرـصم  یگنوگچ  دوشیم . زیوـجت  يرم  هدـعم ـ 
زا دینکن . فرصم  هدش  زیوجت  رادقم  زا  رتشیب  هاگچیه  دنکیم . قرف  فرصم  تلع  و  دنراد ) یتوافتم  ياهتردق  هک   ) ییوراد ياهلکش 

ًابیرقت رگا  دینک . شفرصم  دیدروآ  دای  هب  هک  يدرجم  هب  دیدرک ، شومارف  ار  تبون  کی  رگا  دینک . يوریپ  تقد  هب  ناتکـشزپ  تاروتـسد 
. دینکن ربارب  ود  ار  وراد  رادـقم  دـیدرگزاب . ناتییوراد  مظنم  همانرب  هب  هدرک  اهر  ار  هدـش  شومارف  تبون  دوب ، هدیـسر  يدـعب  تبون  عقوم 

تروص رد  یتح  دـنوش . عفر  ًالماک  هتفه  ود  یکی  زا  سپ  تسا  نکمم  میـالع  هچرگا  دـباییم ، همادا  هتفه  ًالومعم 8  نیدیتینار  اب  نامرد 
دینک هدافتـسا  دیـسایتنآ  زا  دـیناوتیم  دـیتشاد  درد  زونه  رگا  هتفه  نیمود  اـی  نیلوا  رد  دـیهد . همادا  ار  وراد  فرـصم  يدوـبهب  ساـسحا 
علطم ار  ناتکشزپ  تشگرب  امش  درد  رگا  دشاب . هتشاد  هلصاف  تعاس  کی  زا  شیب  دیسایتنآ  نیدیتینار و  فرصم  تبون  هکنیا  رب  طورـشم 

تاروثب دیریگب : سامت  ناتکـشزپ  اب  هدرک  عطق  ار  نیدیتینار  ریز  میالع  زا  کی  ره  زورب  تروص  رد  یبناج  ضراوع  اهرادـشه و  دـیزاس .
يزیرنوخ اـی  يدوـبک  دردوـلگ ، دـنک ، اـی  دـنت  بلق  نابرـض  یجیگ  هنیـس  هسفق  رد  راـشف  ساـسحا  سفن  یگنت  هنیـس  سخ  سخ  يدـلج 
هجیگرـس لاهــسا  تسوـبی  دـنوش : شرازگ  دـیاب  لکــشم  داـجیا  تروـص  رد  طـقف  یلو  دـنهد  خر  تـسا  نـکمم  ریز  میـالع  يداـعریغ 
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زا شیپ  ریز  دراوم  زا  کیره  دوجو  تروص  رد  طایتحا  دراوم  اهناتـسپ . مروت  ای  یـسنج  لیم  شهاـک  غارفتـسا  اـی  عوهت  یگدولآباوخ 
فرـصم یهدریـش  ای  يرادراب  نیدیتازین  ای  نیدیتوماف  نیدیتینار  نیدیتمیاس  هب  تیـساسح  : دیزاس علطم  ار  ناتکـشزپ  نیدیتینار ،  فرـصم 

ای یبلق  ياهوراد  داقعنا ، دـض  ياهوراد  یکاروخ  یتباید  دـض  ياهوراد  چراقدـض ،  يوراد  کی   ) لوزانوکوتک هژیو  هب  رگید ، ياهوراد 
ای يدبک  ياهيرامیب  هب  التبا  ای  هقباس  لکلا  ای  عرـص ،  دـض  يوراد  کی   ) نیئوتینف دـیمایناکورپ ) لولورپوتم  نیپیدـفین   ) نوخ يراشفرپ 
زا دشاب . هتـشاد  رظن  ریز  ار  ناتدوبهب  دناوتب  ات  دینک  هعجارم  ناتکـشزپ  هب  مظنم  روط  هبدوشیم  هیـصوت  نیدـیتینار  فرـصم  ماگنه  يویلک 

نیریپسآ هوهق  رادزاگ ، ياههباشون  ًالثم  دیهاوخب . ییامنهار  دوش  دودحم  ناتییاذغ  همانرب  رد  دیاب  هک  ياهیکاروخ  دروم  رد  ناتکـشزپ 
ای یتـسوپ  ياـهنومزآ  اـب  تـسا  نـکمم  نیدـیتینار  دنـشاب . رـضم  امـش  هدـعم  يارب  تـسا  نـکمم  تاـبکرم  زا  هدـش  هـیهت  تـالوصحم  و 

RANITIDINE نیدیتینارروم نیا  رد  دنک . داجیا  لخادت  هدعمدیسا  يریگهزادنا  ياهنومزآ 
شنزسپ يرامیب  زین  ههدزاود و  هدعم و  ياهمخر  نامرد  يریگـشیپ و  يارب  هدـعم  دیـسا  حـشرت  راهم  يارب  نیدـیتیناروراد  نیا  دروم  رد 

هب هتـسب  يزیوجت  رادـقم  دوشیم . زیوجت  تبون  ود  اـی  کـی  يزور  ًـالومعم  نیدـیتینار  فرـصم  یگنوگچ  دوشیم . زیوـجت  يرم  هدـعم ـ 
زا دینکن . فرصم  هدش  زیوجت  رادقم  زا  رتشیب  هاگچیه  دنکیم . قرف  فرصم  تلع  و  دنراد ) یتوافتم  ياهتردق  هک   ) ییوراد ياهلکش 

ًابیرقت رگا  دینک . شفرصم  دیدروآ  دای  هب  هک  يدرجم  هب  دیدرک ، شومارف  ار  تبون  کی  رگا  دینک . يوریپ  تقد  هب  ناتکـشزپ  تاروتـسد 
. دینکن ربارب  ود  ار  وراد  رادـقم  دـیدرگزاب . ناتییوراد  مظنم  همانرب  هب  هدرک  اهر  ار  هدـش  شومارف  تبون  دوب ، هدیـسر  يدـعب  تبون  عقوم 

تروص رد  یتح  دـنوش . عفر  ًالماک  هتفه  ود  یکی  زا  سپ  تسا  نکمم  میـالع  هچرگا  دـباییم ، همادا  هتفه  ًالومعم 8  نیدیتینار  اب  نامرد 
دینک هدافتـسا  دیـسایتنآ  زا  دـیناوتیم  دـیتشاد  درد  زونه  رگا  هتفه  نیمود  اـی  نیلوا  رد  دـیهد . همادا  ار  وراد  فرـصم  يدوـبهب  ساـسحا 
علطم ار  ناتکشزپ  تشگرب  امش  درد  رگا  دشاب . هتشاد  هلصاف  تعاس  کی  زا  شیب  دیسایتنآ  نیدیتینار و  فرصم  تبون  هکنیا  رب  طورـشم 

تاروثب دیریگب : سامت  ناتکـشزپ  اب  هدرک  عطق  ار  نیدیتینار  ریز  میالع  زا  کی  ره  زورب  تروص  رد  یبناج  ضراوع  اهرادـشه و  دـیزاس .
يزیرنوخ اـی  يدوـبک  دردوـلگ ، دـنک ، اـی  دـنت  بلق  نابرـض  یجیگ  هنیـس  هسفق  رد  راـشف  ساـسحا  سفن  یگنت  هنیـس  سخ  سخ  يدـلج 
هجیگرـس لاهــسا  تسوـبی  دـنوش : شرازگ  دـیاب  لکــشم  داـجیا  تروـص  رد  طـقف  یلو  دـنهد  خر  تـسا  نـکمم  ریز  میـالع  يداـعریغ 

زا شیپ  ریز  دراوم  زا  کیره  دوجو  تروص  رد  طایتحا  دراوم  اهناتـسپ . مروت  ای  یـسنج  لیم  شهاـک  غارفتـسا  اـی  عوهت  یگدولآباوخ 
فرـصم یهدریـش  ای  يرادراب  نیدیتازین  ای  نیدیتوماف  نیدیتینار  نیدیتمیاس  هب  تیـساسح  : دیزاس علطم  ار  ناتکـشزپ  نیدیتینار ،  فرـصم 

ای یبلق  ياهوراد  داقعنا ، دـض  ياهوراد  یکاروخ  یتباید  دـض  ياهوراد  چراقدـض ،  يوراد  کی   ) لوزانوکوتک هژیو  هب  رگید ، ياهوراد 
ای يدبک  ياهيرامیب  هب  التبا  ای  هقباس  لکلا  ای  عرـص ،  دـض  يوراد  کی   ) نیئوتینف دـیمایناکورپ ) لولورپوتم  نیپیدـفین   ) نوخ يراشفرپ 
زا دشاب . هتـشاد  رظن  ریز  ار  ناتدوبهب  دناوتب  ات  دینک  هعجارم  ناتکـشزپ  هب  مظنم  روط  هبدوشیم  هیـصوت  نیدـیتینار  فرـصم  ماگنه  يویلک 

نیریپسآ هوهق  رادزاگ ، ياههباشون  ًالثم  دیهاوخب . ییامنهار  دوش  دودحم  ناتییاذغ  همانرب  رد  دیاب  هک  ياهیکاروخ  دروم  رد  ناتکـشزپ 
ای یتـسوپ  ياـهنومزآ  اـب  تـسا  نـکمم  نیدـیتینار  دنـشاب . رـضم  امـش  هدـعم  يارب  تـسا  نـکمم  تاـبکرم  زا  هدـش  هـیهت  تـالوصحم  و 

ناکدوک و سرتسد  زا  رود  ار  نیدیتینار  دینک . تروشم  ناتکشزپ  اب  دروم  نیا  رد  دنک . داجیا  لخادت  هدعمدیسا  يریگهزادنا  ياهنومزآ 
ار هتـشذگ  فرـصم  خیرات  نیدیتینار  (. دوشیم دساف  نیدیتینار  طیارـش  نیا  رد   ) دیراد هگن  بوطرم  ترارح  میقتـسم و  رون  امرگ ، زا  رود 
ار وراد  نیا  ریثأت  راگیـس  دیـشکب . راگیـس  دیـشونب . لکلا  دـیابن  نیدـیتینار  فرـصم  ماگنه  دـیزیرب . تلاوت  رد  ناـکدوک  سرتسد  زا  رود 

. دیشکن راگیس  زور  نایاپ  ات  نیدیتینار  فرصم  تبون  نیرخآ  زا  دعب  لقادح  ای  دینک  كرت  ار  راگیس  دهدیم . شهاک 
نیا رد   ) دیراد هگن  بوطرم  ترارح  میقتـسم و  رون  امرگ ، زا  رود  ناکدوک و  سرتسد  زا  رود  ار  نیدیتینار  دینک . تروشم  ناتکـشزپ  اب  د 

فرـصم ماـگنه  دـیزیرب . تلاوت  رد  ناـکدوک  سرتسد  زا  رود  ار  هتـشذگ  فرـصم  خـیرات  نیدـیتینار  (. دوشیم دـساف  نیدـیتینار  طـیارش 
نیرخآ زا  دعب  لقادح  ای  دینک  كرت  ار  راگیس  دهدیم . شهاک  ار  وراد  نیا  ریثأت  راگیس  دیـشکب . راگیـس  دیـشونب . لکلا  دیابن  نیدیتینار 
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. دیشکن راگیس  زور  نایاپ  ات  نیدیتینار  فرصم  تبون 

CIMETIDINE

شنزاو يرامیب  زین  ههدزاود و  هدعم و  ياهمخز  نامرد  يریگـشیپ و  يارب  هدـعم  دیـسا  حـشرت  راهم  يارب  نیدـیتمیاس  وراد  نیا  دروم  رد 
تبون ود  رد  یهاگ  باوخ ؛  زا  لبق  اذغ و  هدعو  ره  اب   ) تبون رد 4  ًالومعم  نیدیتمیاس  فرصم  یگنوگچ  دوشیم . زیوجت  يورم  هدعم ـ 
زیوـجت تلع  وراد و  تردـق  هب  هتـسب  وراد  يزوـجت  رادـقم  دوـشیم . زیوـجت  باوـخ  زا  لـبق   ) تبوـن کـی  اـی  باوـخ ؛  زا  لـبق  حبـص و  )

. دینک يوریپ  تقد  هب  ناتکشزپ  تراوتـسد  زا  دینکن . فرـصم  هدش  زیوجت  ناتیارب  هک  يرادقم  زا  رتشیب  هاگچیه  دنکیم . قرف  نیدیتمیاس 
تبون دوب ، هدیسر  يدعب  تبون  عقوم  ًابیرقت  رگا  دینک . شفرصم  دیدروآ  دای  هب  ار  نآ  هک  يدرجم  هب  دیدرک ،  شومارف  ار  تبون  کی  رگا 
همادا هتفه  ًالومعم 8  نیدیتمیاس  اب  نامرد  دینکن . رباربود  ار  وراد  رادقم  دیدرگزاب . ناتییوراد  مظنم  همانرب  هب  هدرک  اهر  ار  هدش  شومارف 
همادا ار  وراد  فرـصم  يدوبهب  ساسحا  تروص  رد  یتح  دـنوش . عفر  ًـالماک  هتفه  ود  یکی  زا  سپ  تسا  نکمم  میـالع  هچرگا  دـباییم ،

نیدیتمیاس و فرصم  تبون  هکنیا  رب  طورشم  دینک  هدافتسا  دیـسایتنآ  زا  دیناوتیم  دیتشاد  درد  زونه  رگا  هتفه  نیمود  ای  نیلوا  رد  دیهد .
رد یبناج  ضراوع  اهرادـشه و  دـیزاس . علطم  ار  ناتکـشزپ  تشگرب  امـش  درد  رگا  دـشاب . هتـشاد  هلـصاف  تعاس  کی  زا  شیب  دیـسایتنآ 

سفن یگنت  هنیـس  سخسخ  يدـلج  تاروثب  دـیریگب : سامت  ناتکـشزپ  اب  هدرک  عطق  ار  نیدـیتمیاس  ریز ، میالع  زا  کیره  زورب  تروص 
دنهد خر  تسا  نکمم  ریز  میالع  يداعریغ  يزیرنوخ  ای  يدوبک  دردولگ ، دنک ، ای  دنت  بلق  نابرـض  یجیگ  هنیـس  هسفق  رد  راشف  ساسحا 

یلصفم درد  دردرس ، غارفتسا  ای  عوهت  یگدولآباوخ  هجیگرس  لاهـسا  تسوبی  دنوش : شرازگ  دیاب  لکـشم  داجیا  تروص  رد  طقف  یلو 
فرـصم زا  شیپ  ریز  دراوم  زا  کیره  دوجو  تروص  رد  طایتحا  دراوم  اهناتـسپ . مروت  ای  یـسنج  لیم  شهاک  وم ، شزیر  ياهچیهاـم  اـی 
ياهوراد فرصم  یهدریش  ای  يرادراب  نیدیتازین  ای  نیدیتوماف  نیدیتینار  نیدیتمیاس  هب  تیـساسح  دیزاس : علطم  ار  ناتکـشزپ  نیدیتمیاس 
نیئوتینف دـیمانیاکورپ ، لولورپوتم  نیپیدـفین ،   ) نوخ يراشفرپ  ای  یبلق  ياهوراد  چراقدـض ،  يوراد  کی   ) لوزاـنوکوتک هژیو  هب  رگید ،
نیدـیتمیاس فرـصم  ماگنه  يویلک  ای  يدـبک  يرامیب  هب  التبا  ای  هقباس  لکلا  ای  ياهقلحهس  ياهیگدرـسفادض  جنـشتدض ،  يوراد  کی  )

ییاهیکاروخ دروم  رد  ناتکـشزپ  زا  دشاب . هتـشاد  رظن  ریز  ار  ناتدوبهب  دناوتب  ات  دینک  هعجارم  ناتکـشزپ  هب  مظنم  روطهب  دوشیم  هیـصوت 
زا هدـش  هیهت  تالوصحم  نیریپسآ و  هوهق  رادزاـگ ، ياـههباشون  ًـالثم  دـیهاوخب . ییاـمنهار  دوش  دودـحم  ناتییاذـغ  هماـنرب  رد  دـیاب  هک 

نیدیتمیاس . دینک فرصم  نیدیتمیاس  فرـصم  زا  دعب  ای  لبق  تعاس  ار 1  اهدیسایتنآ  . دنشاب رضم  امـش  هدعم  يارب  تسا  نکمم  تابکرم 
. دینک تروشم  ناتکـشزپ  اب  دروم  نیا  رد  دنک . داجیا  لخادت  هدعم  دیـسا  يریگهزادـنا  ياهنومزآ  ای  یتسوپ  ياهنومزآ  اب  تسا  نکمم 

دـساف نیدـیتمیاس  طیارـش  نیا  رد   ) دـیراد هگن  بوطرم  ترارح  میقتـسم و  رون  امرگ ، زا  رود  ناکدوک و  سرتسد  زا  رود  ار  نیدـیتمیاس 
لکلادیابن نیدیتمیاس  فرـصم  ماگنه  دیزیرب . رود  تلاوت  رد  ناکدوک  سرتسد  زا  رود  ار  هتـشذگ  فرـصم  خیرات  نیدـیتمیاس  (. دوشیم

فرـصم تبون  نیرخآ  زا  دـعب  لقادـح  ای  دـینک  كرت  ار  راگیـس  دـهدیم . شهاـک  ار  وراد  نیا  ریثأـت  راگیـس  دیـشکب . راگیـس  دیـشونب .
. دیشکن راگیس  زور  نایاپ  ات  نیدیتمیاس 

SERTRALINE

رد رییغت  اهتـشا ، تارییغت  ریظن  یگدرـسفا  میالع  شهاک  يارب  وراد  نیا  تسا  یگدرـسفا  دـض  يوراد  کـی  نیلارترـس  وراد  نیا  دروم  رد 
ای لالتخا  ای  دـنُک  رکفت  یـسنج  لیم  شهاـک  هرمور  ياـهتیلاعف  هب  لـیامت  شـشک و  ندادتسد  زا  بارطـضا  شیوشت و  باوخ  يوگلا 

فرـصم یگنوگچ  تسا  نینوتورـس  بذـجزاب  هدـننکراهم  کی  نیلارترـس  دوشیم . زیوجت  نآ  هب  مادـقا  ای  یـشکدوخ  راـکفا  اـی  زکرمت ،
ندـیباوخ زا  شیپ  بش  ای  دوشن ) شومارف  ات   ) يراک ره  زا  لبق  حبـص  ناوتیم  ار  وراد  نیا  دوشیم . فرـصم  تبون  کی  يزور  نیلارترس 
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يریگولج يارب  دینک . يوریپ  تقد  هب  ناتکشزپ  تاروتسد  زا  دینکن . فرصم  هدش  زیوجت  رادقم  زا  رتشیب  ای  رتمک  هاگچیه  دومن . فرـصم 
دای هب  دعب  تعاس  کی  ات  رثکادـح  رگا  دـیدرک ، شومارف  ار  تبون  کی  رگا  دـیروخب . اذـغ  اب  ار  وراد  دـیناوتیم  هدـعم  ندـش  تحاران  زا 

اهرادـشه و . دـیدرگ زاـب  ناـتلومعم  ییوراد  هماـنرب  هب  هدرک  اـهر  ار  هدـش  شومارف  تبون  تروص  نیا  ریغ  رد  دـینک ؛ شفرـصم  دـیدروآ 
بت دیریگب : سامت  کشزپ  اب  هدرک  عطق  ار  نیلارترـس  فرـصم  ریز ، يدـج  یلو  ردان  میالع  زا  کی  ره  زورب  تروص  رد  یبناج  ضراوع 
زاین دنوش  زاسلکـشم  رگا  طقف  یلو  دنهد  خر  تسا  نکمم  ریز  میالع  ندوب  لرتنک  زا  جراخ  ساسحا  ای  شراخ  ای  ریهک  يدـلج  تاروثب 

عوهت ناهدیکشخ  یگدولآباوخ  يرارقیب  شیوشت  بارطضا  نزو  شهاک  ای  اهتشا  شهاک  دنوش : هتـشاذگ  نایمرد  ناتکـشزپ  اب  تسا 
یگتخورفارب ترارح  ای  امرگ  ساسحا  یسنج  ییاناوت  ای  لیم  شهاک  نتفر  باوخ  رد  لکشم  مظنمان  ای  دنت  بلق  نابرض  تسوبی  ای  لاهسا 

زا کیره  دوجو  تروص  ردطایتحا  دراوم  . دید يرات  هلمج  زا  ییانیب  تارییغت  ای  دردرس ، خفن  ای  هچیپلد  اهتشا ؛ شیازفا  تسوپ  يزمرق  ای 
نینوتورـس بذجزاب  ياههدـننکراهم  رگید  ای  نیلارترـس  هب  تیـساسح  دـیزاس : علطم  ار  ناتکـشزپ  نیلارترـس  فرـصم  زا  شیپ  ریز  دراوم 

کشزپ طسوت  هدش  زیوجت  ياهنکسم  لکلا  نیرافراو ،   ) یکاروخ ياهداقعنا  دض  هژیوهب  رگید ، ياهوراد  فرـصمیهدریش  ای  يرادراب 
ریظن زادیـسکا  نیمآوـنوم  ياههدـننکراهم  اـی  جنـشت  دـض  ياـهوراد  ینالـضع  ياههدـننکلش  یگدرـسفا  دـض  ياـهوراد  اـهشخبمارآ ،

ناـمزمه هـک  یلاـح  رد  نیلارترــس  فرــصم  نیمورپیــس  لـینارت  اـی  نیلیژلــس  نیزاــبراکورپ  نـیزلنف  دــیزاسکوبرکوزیا ، نودــیلوزاروف 
تسا نکمم  دیاهدرک ، عطق  ار  ییاهوراد  نینچ  فرصم  هک  تسا  هتفه  زا 2  رتمک  ای  دینکیم  فرصم  زادیسکا  نیمآونوم  ياههدننکراهم 
راچد ای  يویلک  ياهيرامیب  هب  التبا  ای  هقباس  دوش . جنـشت  زورب  نوخراشف و  دـیدش  شیازفا  ندـب  يامد  یناـهگان  شیازفا  یجیگ  بجوم 
هتشاد رظنریز  ار  ناتدوبهب  ات  دینک  هعجارم  ناتکشزپ  هب  مظنم  روطهب  دوشیم  هیـصوت  نیلارترـس  فرـصم  ماگنه  ردخمداوم . فرـصمءوس 

ناتکـشزپ تدم  نیا  یط  رد  دیهاوخب  تسا  نکمم  دسرب ؛ رثکادح  هب  دوش و  رهاظ  وراد  رثا  ات  دـشکب  لوط  هتفه  ات 4  تسا  نکمم  دشاب .
مزال یطایتحا  تامادقا  هنوگره  دروم  رد  دهدیم . شیازفا  ار  یشکدوخ  راکفا  وراد  نیا  فرصم  ناکشزپ  یخرب  رظن  هب  دینک . تاقالم  ار 
نیا دینک . طایتحا  كانرطخ  لیاسو  اب  راک  ای  یگدننار  ماگنه  وراد ، نیا  هب  ناتندب  خساپ  ندـش  صخـشم  ات  دـینک . تروشم  ناتکـشزپ  اب 

ياهتابنبآ ای  سمادآ  زا  ناهد  یکشخ  نیکست  يارب  دوشیم . يرایشوه  حطـس  شهاک  یگدولآباوخ و  بجوم  دارفا  یخرب  رد  وراد 
تلاح زا  دینک . تروشم  ناتکشزپ  اب  درک  ادیپ  همادا  هتفه  زا 2  شیب  لکشم  نیا  رگا  دیشونب . بآ  هعرج  دنچ  ای  دینک  هدافتـسا  دنق  نودب 

هجیگرـس و راچد  تسا  نکمم  تروص  نیا  ریغ  رد  دـیهد ؛ تیعـضو  رییغت  یمارآ  هب  هداتـسیا  هب  هتـسشن  هداتـسیا و  ای  هتـسشن  هب  هدـیباوخ 
رود ار  نیلارترس  دیشاب . هتشاد  هارمه  دینکیم ، فرصم  نیلارترس  دهد  ناشن  هک  یکـشزپ  ییاسانـش  هگرب  کی  دیوش . مشچ  نتفر  یهایس 

نیلارترس دوشیم .) دساف  نیلارترس  طیارش  نیا  رد   ) دینک يرادهگن  بوطرم  ترارح  میقتسم و  رون  امرگ ، زا  رود  ناکدوک و  سرتسد  زا 
ای دیـشونب  یلکلا  ياههباشوندیابن  نیلارترـس  فرـصم  ماگنه  . دیزیرب رود  تلاوت  رد  ناکدوک  سرتسد  زا  رود  ار  هتـشذگ  فرـصم  خـیرات 

دیدـشت دوش ، داجیا  نیلارترـس  رثا  رد  تسا  نکمم  هک  ار  ياهجیگرـس  یگدولآباوخ و  اـهنیا  اریز  دـینک ؛ هدافتـسا  شخبمارآ  ياـهوراد 
. درک دنهاوخ 

CEFADROXIL

ياهيرامیب زا  یعیـسو  فیط  نامرد  رد  اهکیتویبیتنآ  نیا  تسا  ینیروپـسولافس  کـیتویبیتنآ  کـی  لیـسکوردافسوراد  نیا  دروم  رد 
ياـهتنوفع یلـصفم و  اـی  یناوختـسا  ياـهتنوفع  مرن  تفاـب  تسوپ و  تنوفع  یناـیم  شوگ  تنوفع  یـسفنت  ياـهتنوفع  ریظن  ینوفع 

رد دناهتفرگ و  رارق  یحارج  لمع  تحت  هک  يدارفا  رد  تنوفع  زا  يریگـشیپ  يارب  نینچمه  اهکیتویبیتنآ  نیا  دنرثؤم . یلـسانت  يراردا 
فرصم یلاخ  مکـش  اب  ناوتیم  ار  لیـسکوردافس  فرـصم  یگنوگچ  دنوشیم . هدافتـسا  دنتـسه  تنوفع  دعتـسم  لیلد  ره  هب  هک  يدارفا 

یط رد  ناـسکی  لـصاوف  اـب  ياـهتبون  رد  وراد  تسا  رتهب  دروخ . اذـغ  اـب  ار  نآ  یگدروخ  مهب  لد  زا  يریگولج  يارب  ناوتیم  اـی  درک .
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ًالثم 8  ) تعاس ره 12  دوش ، فرصم  زور  رد  رابود  تسا  رارق  رگا  ًالثم  دنامب . یقاب  تباث  نوخ  رد  وراد  حطس  ات  دوش  فرـصم  زورهنابش 
ناکـشزپ زا  ییوراد  بسانم  همانرب  کی  نییعت  رد  دـنک ، داـجیا  لخادـت  امـش  باوخ  يراـک و  ياـهتیلاعف  اـب  نیا  رگا  بش .  حـبص و 8 

ماـمتا زا  شیپ  رگا  دـینک : يدوـبهب  ساـسحا  رگا  یتـح  دوـش . فرـصم  لـماک  روـطهب  تقو و  رـس  وراد  هک  تسا  مهم  دـیهاوخب  کـمک 
دیدروآ دای  هب  هک  يدرجم  هب  دیدرک ،  شومارف  ار  تبون  کی  رگا  دـنک . دوع  ًاددـجم  نآ  میالع  تسا  نکمم  دـینک  عطق  ار  نآ  ناتیوراد 

. دیدرگرب ناتییوراد  مظنم  همانرب  هب  هدرک  اهر  ار  هدش  شومارف  تبون  تسا  هدیـسر  يدعب  تبون  عقوم  هب  ًابیرقت  رگا  هتبلا  دینک . فرـصم 
ای يدوبک  دیریگب : سامت  ناتکـشزپ  اب  ریز  میالع  زا  کیره  زورب  تروص  رد  یبناج  ضراوع  اهرادـشه و  دـینک . رباربود  ار  وراد  رادـقم 

ياهكالپ ای  نژاو  حـشرت  ای  شراخ  ینابز  ای  یناهد  ياـهمخز  غارفتـسا  عوهت و  یمکـش  درد  لاهـسا  لـصافم  درد  يداـعریغ  يزیرنوخ 
. دراد زاین  يروف  یکشزپ  تبقارم  هب  هک  تسا  یسکالیفانآ  لیـسکوردافس   ) هب ردان  یتیـساسح  شنکاو  کی  نابز  يور  ای  ناهد  رد  دیفس 

بت یتسوپ  مروت  ای  ریهک ، يدلج  تاروثب  مشچ  رود  اهبل و  مروت  زورب  تروص  رد  دنکیم  تفرشیپ  تعرس  هب  یسکالیفانآ  هک  اجنآ  زا 
تامدخ زکرم  کی  اب  هدرک  عطق  ار  کیتویبیتنآ  فرصم  هلصافالب  یسفنت  لکشم  ای  هنیس  سخسخ  ای  دنت ، بلق  نابرـض  یناهگان  شغ 

ار ناتکـشزپ  لیـسکوردافس  فرـصم  زا  شیپ  ریز  دراوم  زا  کیره  دوجو  تروص  ردطاـیتحا  دراوم  دـیریگب . ساـمت  یکـشزپ  سناژروا 
اهکـیتویبیتنآ هژیو  هـب  رگید ، ياـهوراد  اـی  یکاروـخ  ياـهگنر  اههدـنرادهگن ، ییاذـغ  هداـم  عوـن  ره  هـب  تیــساسح  دـیزاس : عـلطم 

ياهوراد هژیو  هب  رگید ، ياهوراد  فرـصم  لاح  رد  یلکلا  تابورـشم  فرـصم  یهدریـش  ای  يرادراب  (. اهنیروپـسولافس اـی  اهنیلیـسینپ  )
نامرد يوراد  کی   ) دیـسنبورپ نیرافراو  ریظن  نوخ  ياههدننکقیقر   ) اهداقعنادـض نیریپسآ  نفورپوبیا  لثم   ) يدـییورتساریغ یباهتلادـض 

سرقن . 
ياهيرامیب ای  گرزب  هدور  باهتلا   ) تیلوک یتکـالپ  دوبمک  یلیف  ومه  هدـعم  مخز  ریظن   ) هدـنهديزیرنوخ تالکـشم  هب  ـالتبا  اـی  هقباـس 

فرصم رخآ  ات  ار  هدش  زیوجت  يوراد  يدوبهب  ساسحا  تروص  رد  یتح  دوشیم  هیصوت  لیسکوردافس  فرـصم  ماگنه  يدبک  يویلک و 
رون امرگ ، زا  رود  ناکدوک و  سرتسد  زا  رود  ار  لیـسکوردافس  دوش . يریگولج  يرامیب  دوع  زا  هدـش و  نامرد  ناتندـب  تنوفع  ات  دـینک 

لاچخی رد  دیاب  وراد  نویـسناپسوس  هیهت  زا  دعب  دوشیم .) دساف  لیـسکوردافس  طیارـش  نیا  رد  . ) دـیراد هگن  بوطرم  ترارح  میقتـسم و 
يریگهزادنا يارب  هبعج  لخاد  هنامیپ  زا  دیهد . ناکت  یبوخ  هب  ار  هشیـش  فرـصم  زا  شیپ  دوش . هدافتـسا  هتفه  فرظ 2  دوش و  يرادهگن 

فرـصم ماگنه  دـینک . تروشم  ناتکـشزپ  اب  دـیتشادن  يدوبهب  ساـسحا  وراد  فرـصم  زا  زور  فرظ 3  رگا  دـینک . هدافتـسا  وراد  رادـقم 
کشزپ روتسد  قبط  رگم  دینک ، عطق  ار  نآ  وراد  مامتا  زا  شیپ  . دینک هدافتسا  هتشذگ  فرصم  خیرات  لیسکوردافسدیابن  لیسکوردافس 

CEFACLOR

ياهتنوفع هلمج  زا  اهيرامیب  زا  يدایز  دادعت  نامرد  رد  وراد  نیا  تسا  نیلیسینپ  هیبش  کیتویبیتنآ  کی  رولکافس  وراد  نیا  دروم  رد 
تـسا رثؤم  یلـسانت  يرادا  ياهتنوفع  لصفم و  ای  ناوختـسا  ياهتنوفع  مرن  تفاب  تسوپ و  ياهتنوفع  یناـیم  شوگ  تنوفع  یـسفنت 

، دنتسه تنوفع  دعتـسم  لیلد  ره  هب  هک  يدارفا  ای  یحارج  لمع  زا  سپ  نارامیب  رد  تنوفع  زا  يریگـشیپ  يارب  نینچمه  کیتویبیتنآ  نیا 
نآ ناوتیم  هدعم  یتحاران  زا  يریگولج  يارب  ای  درک ، فرصم  یلاخ  مکش  اب  ناوتیم  ار  رولکافس  فرـصم  یگنوگچ  دوشیم . هدافتـسا 

ینوخ حطـس  ات  دـینک  فرـصم  زورهنابـش  یط  رد  يواسم  لصاوف  اب  ییاـهتبون  رد  ار  ناـتکیتویبیتنآ  هک  تسا  رتهب  دروخ . اذـغ  اـب  ار 
حبص 2 ًالثم 6   ) دنشاب تعاس  ره 8  دیاب  اهتبون  دینک ، فرـصم  ار  نآ  راب  يزور 3 تسا  مزال  رگا  لاثم  يارب  دـشاب . تباث  کیتویبیتنآ 
هب رتبسانم  همانرب  کی  نییعت  رد  دیهاوخب  ناتکشزپ  زا  دراد ، لخادت  امش  باوخ  ای  يراک  همانرب  اب  همانرب  نیا  رگا  بش .   10 رهظزادعب ،

ار نآ  ناتیوراد  مامتا  زا  شیپ  رگا  دوش . فرـصم  لماک  روطهب  يدوبهب  ساسحا  تروص  رد  یتح  وراد  هک  تسا  مهم  دـنک . کمک  اـمش 
هتبلا دینک . فرـصم  دیروآ ، دای  هب  هک  يدرجم  هب  دیدرک ، شومارف  ار  تبون  کی  رگا  دـیوش . میالع  دوع  راچد  تسا  نکمم  دـینک ، عطق 
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ود ار  وراد  رادـقم  دـیدرگ . زاب  ناتمظنم  ییوراد  همانرب  هب  هدرک  اهر  ار  هدـش  شومارف  تبون  تسا  هدیـسر  يدـعب  تبون  عقوم  ًابیرقت  رگا 
يدوبک ای  يزیرنوخ  دـیریگب : سامت  ناتکـشزپ  اـب  ریز  ياـههناشن  زا  کـی  ره  زورب  تروص  رد  یبناـج  ضراوع  اهرادـشه و  . دـینکن ربارب 

نژاو حشرت  ای  شراخ  ینابز  ای  یناهد  ياهمخز  غارفتسا  عوهت و  یمکش  ياهدرد  لاهسا  يراردا  هدنورب  شهاک  یلصفم  درد  يداعریغ 
زا دراد . زاین  يروف  یکشزپ  تبقارم  هب  هک  تسا  یسکالیفانآ  رولکافس  هب  ردان  شنکاو  کی  نابز  يزور  ای  ناهد  رد  دیفس  ياهكالپ  ای 

یتسوپ ياهمروت  ای  ریهک ، يدلج  تاروثب  مشچ  رود  ای  اهبل  مروت  زورب  تروص  رد  دـنکیم ، تفرـشیپ  عیرـس  یـسکالیفانآ  هک  ییاجنآ 
سناژروا یکشزپ  تامدخ  زکرم  کی  اب  هدرک  عطق  ار  وراد  سفنت  رد  لاکشا  ای  هنیس  سخ  سخ  ای  دنت ، بلق  نابرـض  یناهگان  شغ  بت 

هب تیساسح  دیزاس : علطم  ار  ناتکشزپ  رولکافـس ، فرـصم  زا  شیپ  ریز  دراوم  زا  کیره  دوجو  تروص  ردطایتحا  دراوم  دیریگب . سامت 
ای اهنیلیـــسینپ   ) اـــهکیتویبیتنآ هژیو  هــب  رگید ، ياـــهوراد  اـــی  یکاروــخ  ياـــهگنر  اههدـــنرادهگن ، ییاذـــغ  هداـــم  عوــن  ره 

دـض ياهوراد  هژیو  هب  رگید ، ياهوراد  فرـصم  لاـح  رد  یلکلا  تابورـشم  فرـصم  هب  تداـع  یهدریـش  يرادراـب و  (. اهنیروپـسولافس
سرقن يوراد  کی   ) دیسنبورپ و  نیرافراو ،  لثم  نوخ  ياههدننکقیقر   ) اهداقعنا دض  نیریپسآ ،  نفورپوبیا و  لثم   ) يدیئورتساریغ یباهتلا 

ای گرزب ؛  هدور  باـهتلا   ) تیلوـک یتکـالپ ؛  دوـبمک  یلیفوـمه و  هدـعم  مـخز  لـثم   ) هدـنهد يزیرنوـخ  تالکـشم  هـب  ـالتبا  اـی  هقباـس  . 
رخآ ات  ار  هدش  زیوجت  يوراد  يدوبهب  ساسحا  تروص  رد  یتحدوشیم  هیـصوت  رولکافـس  فرـصم  ماگنه  يدبک  ای  يویلک  ياهيرامیب 
رون امرگ ، زا  رود  ناکدوک و  سرتسد  زا  رود  ار  رولکافـس  . دوش يریگولج  يرامیب  دوع  زا  هدش  نامرد  ناتندـب  تنوفع  ات  دـینک  فرـصم 

يرادهگن لاچخی  رد  هیهت  زا  سپ  دیاب  نویـسناپسوس  دوشیم .) دساف  رولکافـس  طیارـش  نیا  رد   ) دـیراد هگن  بوطرم  ترارح  میقتـسم و 
رادقم يریگهزادنا  يارب  وراد  هبعج  لخاد  هنامیپ  زا  دیهد . ناکت  یبوخ  هب  ار  هشیش  فرـصم  زا  شیپ  دوش . فرـصم  زور  فرظ 14  دوش ؛

فرصم ماگنه  دینک . تروشم  ناتکشزپ  اب  دیرادن  دوبهب  ساسحا  رولکافـس  اب  نامرد  زاغآ  زا  سپ  زور  فرظ 3  رگا  دینک . هدافتسا  وراد 
ناتکشزپ روتسد  هب  رگم  دینک ، عطق  ار  نآ  وراد  مامتا  زا  شیپ  دینک . فرصم  هتشذگ  فرصم  خیرات  رولکافس  دیابن  رولکافس 

CEPHALEXIN

ینوفع ياهيرامیب  زا  يدایز  هورگ  نامرد  رد  کیتویبیتنآ  نیا  تسا  نیروپـسولافس  کیتویبیتنآ  کـی  نیـسکلافس  وراد  نیا  دروم  رد 
يراردا ياهتنوفع  یلـصفم و  اـی  یناوختـسا  ياـهتنوفع  مرن  تفاـب  تسوپ و  تنوفع  یناـیم  شوگ  تنوفع  یـسفنت  ياـهتنوفع  لـثم 
يرگید دارفا  دـناهتفرگ و  رارق  یحارج  لمع  تحت  هک  يدارفا  رد  تنوفع  زا  يریگولج  رد  نینچمه  نیـسکلافس  دـشابیم . رثؤم  یلـسانت 

ای درک ، فرـصم  یلاخ  مکـش  اـب  ناوتیم  ار  نیـسکلافس  فرـصم  یگنوگچ  . دوشیم هدافتـسا  دنـشابیم  تنوفع  دعتـسم  تلع  ره  هب  هک 
زورهنابـش یط  رد  ناسکی  لصاوف  اب  ییاـهتبون  رد  وراد  تسا  رتهب  دروخ . اذـغ  اـب  ار  نآ  یگدروخ  مهب  لد  زا  يرگیولج  يارب  ناوتیم 

6 رهظ ، حبص 12   6  ) تعاس ره 6  دوش  فرصم  زور  رد  راب  تسا 4  رارق  رگا  ًالثم  دنامب . یقاب  تباث  نوخ  رد  وراد  حطس  ات  دوش  فرـصم 
ناتکـشزپ زا  رتبسانم  ینامز  همانرب  کی  نییعت  رد  دراد ، لخادـت  امـش  باوخ  يراک و  ياـهتیلاعف  اـب  هماـنرب  نیا  رگا  بش .   12 رصع ،

مامتا زا  شیپ  رگا  دـینکیم . يدوبهب  ساـسحا  رگا  یتح  دوش ، هدافتـسا  لـماک  روطهب  تقو و  رـس  وراد  هک  تسا  مهم  دـیهاوخب . کـمک 
دیدروآ دای  هب  هک  يدرجم  هب  دیدرک ،  شومارف  ار  تبون  کی  رگا  دـنک . دوع  ًاددـجم  ناتمیالع  تسا  نکمم  دـینک  عطق  ار  نآ  ناتیوراد 

. دـیدرگرب ناتییوراد  مظنم  همانرب  هب  هدرک  اهر  ار  هدـش  شومارف  تبون  تسا  هدیـسر  يدـعب  تبون  عقوم  ًابیرقت  رگا  هتبلا  دـینک . فرـصم 
: دیریگب سامت  ناتکـشزپ  اب  هلـصافالب  ریز  میالع  زا  کیره  زورب  تروص  رد  یبناج  ضراوع  اهرادشه و  دـینکن . رباربود  ار  وراد  رادـقم 
ای نژاو  حـشرت  شراخ و  ینابز  یناـهد و  ياـهمخز  غارفتـسا  عوهت و  یمکـش  درد  لاهـسا  لـصافم  درد  يداـعریغ  يزیرنوخ  اـی  يدوبک 

. دراد زاین  يروف  یکشزپ  تبقارم  هب  هک  یسکالیفانآ  نیسکلافس  هب  ردان  یتیساسح  شنکاو  کی  نابز  يور  ای  ناهد  رد  دیفس  ياهكالپ 
ياهمروت ریهک ، يدـلج  تاروثب  اهمشچ ، رود  اهبل و  مروت  زورب  تروص  رد  دـنکیم ، تفرـشیپ  تعرـس  اب  یـسکالیفانآ  هک  ییاجنآ  زا 
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کی اب  هدرک و  عطق  ار  کیتویبیتنآ  فرصم  هلصافالب  یسفنت  لکـشم  ای  هنیـس  سخسخ  ای  دنت ، بلق  نابرـض  یناهگان  شغ  بت  یتسوپ 
نیـسکلافس فرـصم  زا  شیپ  ریز  دراوم  زا  کیره  دوجو  تروص  رد  طاـیتحا  دراوم  دـیریگب . ساـمت  یکـشزپ  سناژروا  تامدـخ  زکرم 

ای اهکیتویبیتنآ  ریظن  رگید  ياهوراد  ای  یکاروخ  ياهگنر  اههدنرادهگن ، ییاذغ  هدام  عون  ره  هب  تیساسح  دیزاس : علطم  ار  ناتکشزپ 
ياهوراد هژیو  هب  رگید ، ياهوراد  فرـصم  یلکلا  بورـشم  فرـصم  هب  تداع  یهدریـش  ای  يرادراـب  اهنیروپـسولافس .) اـی  اهنیلیـسینپ 

نامرد يوراد  کی   ) دیسنبورپ نیرافراو ،  ریظن  نوخ  ياههدننکقیقر   ) اهداقعنادض نیریپسآ ،  نفورپوبیا  لثم   ) يدییورتساریغ یباهتلادض 
ياهيرامیب ای  گرزب  هدور  باهتلا   ) تیلوک یتکالپ ؛  دوبمک  یلیفومه و  هدـعم  مخز  ریظن   ) هدـنهديزیرنوخ تالکـشم  هب  ـالتبا  سرقن . 

يوراد يدوبهب  ساسحا  تروص  رد  یتح  دوشیم  هیصوت  نیسکلافس  فرـصم  ماگنه  روکذم . دراوم  زا  کیره  هقباس  ای  يدبک  يویلک و 
سرتـسد زا  رود  ار  نیـسکلافس  . دوش يریگولج  يراـمیب  دوع  زا  هدـش  ناـمرد  ناتندـب  تنوفع  اـت  دـینک  فرـصم  رخآ  اـت  ار  هدـش  زیوجت 

ندرک هدامآ  زا  سپ  دوشیم .) دـساف  نیـسکلافس  طیارـش  نیا  رد   ) دـیرادهگن بوطرم  ترارح  میقتـسم و  رون  امرگ ، زا  رود  ناـکدوک و 
وراد هشیش  فرصم  زا  شیپ  تسا  هدافتسا  لباق  زور  ات 14  لاچخی  رد  نویسناپسوس  دینک ؛ يرادهگن  لاچخی  رد  دیاب  ار  نآ  نویسناپسوس 

نیسکلافس اب  نامرد  زور  فرظ 3  رگا  دینک . هدافتـسا  وراد  رادقم  يریگهزادنا  يارب  وراد  هبعج  لخاد  هنامیپ  زا  . دـیهد ناکت  یبوخ  هب  ار 
هدافتـسا هتـشذگ  فرـصم  خـیرات  نیـسکلافس  دـیابن  نیـسکلافس  فرـصم  ماگنه  دـینک . تروشم  ناتکـشزپ  اب  دیاهتـشادن  دوبهب  ساسحا 

کشزپ روتسد  هب  رگم  دینک ، عطق  ار  نآ  وراد  مامتا  زا  شیپ  . دینک

CEFUROXIME

لثم اهيرامیب ، زا  يدایز  دادـعت  نامرد  رد  کـیتویبیتنآ  نیا  تسا  ینیروپـسولافس  کـیتویبیتنآ  کـی  میـسکوروفسوراد  نیا  دروم  رد 
میسکوروفس تسا  رثؤم  یلـسانت  يراردا  ياهتنوفع  تیزونیـس و  مرن  تفاب  تسوپ و  تنوفع  ینایم  شوگ  تنوفع  یـسفنت  ياهتنوفع 

تنوـفع دعتـسم  تلع  ره  هب  هک  يدارفا  رد  دـناهتفرگ و  رارق  یحارج  لـمع  تحت  هک  یناراـمیب  رد  تنوـفع  زا  يریگوـلج  يارب  نینچمه 
يریگولج يارب  ناوتیم  ای  درک ، فرصم  یلاخ  مکش  اب  ناوتیم  ار  میسکوروفس  ياهصرق  فرصم  یگنوگچ  دوشیم . هدافتسا  دنتـسه 

ای 1 اذـغ  زا  شیپ  تعاس  لقادـح 2  یلاخ  مکـش  اب  تسا  رتهب  ار  یکاروخ  نویـسناپسوس  هتبلا  دروخ . اذـغ  اب  ار  نآ  یگدروخ  مهب  لد  زا 
نوخ رد  وراد  حطس  ات  دوش  فرصم  زورهنابش  یط  رد  ناسکی  لصاوف  اب  ییاهتبون  رد  وراد  تسا  رتهب  درک . فرصم  اذغ  زا  سپ  تعاس 

ياهتیلاعف اب  همانرب  نیا  رگا  بش .  حبص و 8  ًالثم 8   ) تعاس ره 12  دوش ، فرصم  زور  رد  راب  ود  تسا  رارق  رگا  ًالثم  دنامب . یقاب  تباث 
تقو و رـس  وراد  هک  تسا  مهم  دـیریگب . کمک  ناتکـشزپ  زا  رتبسانم  ینامز  همانرب  کی  نییعت  رد  دراد ، لخادـت  امـش  باوخ  يراک و 

ناتمیالع تسا  نکمم  دـینک  عطق  ار  نآ  ناتیوراد  مامتا  زا  شیپ  رگا  دـینکیم . يدوبهب  ساـسحا  رگا  یتح  دوش ، هدافتـسا  لـماک  روطهب 
يدعب تبون  عقوم  ًابیرقت  رگا  هتبلا  دینک . فرـصم  دیدروآ  دای  هب  هک  يدرجم  هب  دـیدرک ،  شومارف  ار  تبون  کی  رگا  دـنک . دوع  ًاددـجم 

ضراوع اهرادشه و  . دینکن ربارب  ود  ار  وراد  رادقم  دـیدرگرب . ناتییوراد  مظنم  همانرب  هب  هدرک  اهر  ار  هدـش  شومارف  تبون  تسا  هدیـسر 
لاهـسا لصافم  درد  يداعریغ  يزیرنوخ  ای  يدوبک  دـیریگب : سامت  ناتکـشزپ  اب  هلـصافالب  ریز  میالع  زا  کیره  زورب  تروص  رد  یبناـج 
شنکاو کی  نابز  يور  ای  ناهد  رد  دیفـس  ياهكالپ  ای  نژاو  حشرت  ای  شراخ  ینابز  ای  یناهد  ياهمخز  غارفتـسا  عوهت و  یمکـش  درد 
تفرشیپ تعرس  هب  یسکالیفانآ  هک  اجنآ  زا  دراد ، زاین  يروف  یکشزپ  تبقارم  هب  هک  تسا  یـسکالیفانآ  میـسکوروفس  هب  ردان  یتیـساسح 

ای دـنت ، بلق  نابرـض  یناـهگان  شغ  بت  یتـسوپ  مروت  ریهک ، يدـلج  تاروـثب  اـهمشچ ، رود  اـهبل و  مروـت  زورب  تروـص  رد  دـنکیم ،
سامت یکـشزپ  سناژروا  تامدـخ  زکرم  کـی  اـب  هدرک و  عطق  ار  کـیتویبیتنآ  فرـصم  هلـصافالب  یـسفنت  لکـشم  اـی  هنیـس  سخسخ 

ره هب  تیساسح  : دیزاس علطم  ار  ناتکشزپ  میـسکوروفس  فرـصم  زا  شیپ  ریز  دراوم  زا  کیره  دوجو  تروص  رد  طایتحا  دراوم  دیریگب .
(. اهنیروپـسولافس اـی  اهنیلیـسینپ   ) اـهکیتویبیتنآ هژیو  هب  رگید  ياـهوراد  اـی  یکاروخ  ياـهگنر  اههدـنرادهگن ، ییاذـغ  هداـم  عون 
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نفورپوبیا و لثم   ) يدییورتساریغ یباهتلادض  ياهوراد  هژیو  هب  رگید ، ياهوراد  فرصم  یلکلا  تابورـشم  فرـصم  یهدریـش  ای  يرادراب 
هدنهديزیرنوخ تالکـشم  هب  التبا  سرقن .  نامرد  يوراد  کی   ) دیـسنبورپ نیرافراو ،  ریظن  نوخ  ياههدننکقیقر   ) اهداقعنادـض نیریپسآ 

دراوم زا  کیره  هقباس  ای  يدـبک  يویلک و  ياهيرامیب  ای  گرزب  هدور  باـهتلا   ) تیلوک یتکـالپ ؛  دوبمک  یلیفومه و  هدـعم  مخز  ریظن  )
ات دینک  فرصم  رخآ  ات  ار  هدش  زیوجت  يوراد  يدوبهب  ساسحا  تروص  رد  یتح  دوشیم  هیـصوت  میـسکوروفس  فرـصم  ماگنه  روکذم .

میقتـسم و رون  اـمرگ ، زا  رود  ناـکدوک  سرتـسد  زا  رود  ار  میـسکوروفس  . دوش يریگولج  يراـمیب  دوع  زا  هدـش  ناـمرد  ناتندـب  تنوـفع 
دوش و يرادهگن  لاچخی  رد  دیاب  هیهت  زا  سپ  نویـسناپسوس  دوشیم .) دساف  میـسکوروفس  طیارـش  نیا  رد   ) دـیراد هگن  بوطرم  ترارح 

وراد رادقم  يریگهزادنا  يارب  وراد  هبعج  لخاد  هنامیپ  زا  دیهد . ناکت  یبوخ  هب  ار  هشیـش  فرـصم  زا  شیپ  دوش . هدافتـسا  زور  فرظ 14 
تالکـش گنیدوپ  لثم  اذـغ  یمک  اب  هدرک  درخ  ار  اـهصرق  دـیتشاد ، لکـشم  میـسکوروفس  ياـهصرق  ندـیعلب  رد  رگا  دـینک . هدافتـسا 

زا زور  فرظ 3  رگا  . دیـشونب وئاکاکریـش  ای  لاقترپ  بآ  لثم  رادمعط  عیام  يرادقم  شلابند  هب  زین  وراد  خلت  هزم  عفر  يارب  دـینک ؛ طولخم 
خیرات میسکوروفس  دیابن  میـسکوروفس  فرـصم  ماگنه  دینک . تروشم  ناتکـشزپ  اب  دیرادن  دوبهب  ساسحا  میـسکوروفس  اب  نامرد  زاغآ 

کشزپ روتسد  هب  رگم  دینک ، عطق  ار  نآ  وراد  مامتا  زا  شیپ  دینک . هدافتسا  ار  هتشذگ  فرصم 

CEFIXIME

ینوفع ياهيرامیب  زا  یعیسو  فیط  نامرد  رد  اهکیتویبیتنآ  نیا  تسا  ینیروپسولافس  کیتویبیتنآ  کی  میـسکیفسوراد  نیا  دروم  رد 
رثؤم يراردا  ياهتنوفع  لصافم و  اـی  ناوختـسا  ياـهتنوفع  مرن و  تفاـب  تسوپ و  ياـهتنوفع  یـسفنت  ياـهتنوفع  لـثم  ییاـیرتکاب 

ای دناهتفرگ  رارق  یحارج  لمع  تحت  هک  يدارفا  رد  تنوفع  داجیا  زا  يریگـشیپ  يارب  تسا  نکمم  نینچمه  کیتویبیتنآ  نیا  دنـشابیم .
، درک فرصم  یلاخ  مکش  اب  ناوتیم  ار  میسکیفس  فرصم  یگنوگچ  . دنوش هدافتسا  دنتـسه ، تنوفع  دعتـسم  یتلع  ره  هب  هک  نارگید  رد 

زورهنابـش یط  رد  ناسکی  لصاوف  اب  ییاهتبون  رد  وراد  تسا  رتهب  دروخ . اذغ  اب  ار  نآ  یگدروخ  مهب  لد  زا  يریگولج  يارب  ناوتیم  ای 
حبص و 8 ًالثم 8   ) تعاس ره 12  دوش ، فرصم  زور  رد  رابود  تسا  رارق  رگا  ًالثم  دنامب . یقاب  تباث  نوخ  رد  وراد  حطس  ات  دوش  فرـصم 

کمک ناتکـشزپ  زا  ینامز  بسانم  همانرب  کـی  نییعت  رد  دـنکیم ، داـجیا  لخادـت  امـش  باوخ  يراـک و  ياـهتیلاعف  اـب  نیا  رگا  بش . 
ناتیوراد مامتا  زا  شیپ  رگا  دـینکیم . يدوبهب  ساسحا  رگا  یتح  دوش ، هدافتـسا  لماک  روطهب  تقو و  رـس  وراد  هک  تسا  مهم  دـیهاوخب .
فرـصم دـیروآ  دای  هب  هک  يدرجم  هب  دـیدرک ، شومارف  ار  تبون  کی  رگا  دـنک . دوع  ًاددـجم  ناـتمیالع  تسا  نکمم  دـینک  عطق  ار  نآ 

وراد رادقم  دیدرگرب . ناتییوراد  مظنم  همانرب  هب  هدرک  اهر  ار  هدش  شومارف  تبون  تسا  هدیـسر  يدعب  تبون  عقوم  ًابیرقت  رگا  هتبلا  دینک .
ای يدوبک  دـیریگب : سامت  ناتکـشزپ  اب  هلـصافالب  ریز  میالع  زا  کـیره  زورب  تروص  رد  یبناـج  ضراوع  اهرادـشه و  . دـینکن رباربود  ار 

ياهكالپ ای  نژاو  حـشرت  ای  شراخ  ینابز  ای  یناهد  ياـهمخز  غارفتـسا  عوهت و  یمکـش  درد  لاهـسا  لـصافم  درد  يداـعریغ  يزیرنوخ 
زا دراد . زاین  يروف  یکـشزپ  تبقارم  هب  هک  تسا  یـسکالیفانآ  میـسکیفس  هب  ردان  یتیـساسح  شنکاو  کی  نابز  يور  ای  ناـهد  رد  دـیفس 

یتسوپ ياهمروت  ای  ریهک ، يدلج  تاروثب  مشچ  رود  اهبل و  مروت  زورب  تروص  رد  دنکیم ، تفرشیپ  تعرـس  هب  یـسکالیفانآ  هک  اجنآ 
زکرم کی  اب  هدرک  عطق  ار  کیتویبیتنآ  فرـصم  هلـصافالب  یـسفنت  لکـشم  ای  هنیـس  سخ  سخ  ای  دـنت ، بلق  نابرـض  یناهگان  شغ  بت 

ار ناتکشزپ  میسکیفس  فرصم  زا  شیپ  ریز  دراوم  زا  کیره  دوجو  تروص  رد  طایتحا  دراوم  دیریگب . سامت  یکشزپ  سناژروا  تامدخ 
اهکـیتویبیتنآ هژیوهـب  رگید ، ياـهوراد  اـی  یکاروـخ  ياـهگنر  اههدـنرادهگن ، ییاذـغ  هداـم  عوـن  ره  هـب  تیــساسح  دــیزاس : عـلطم 

یباهتلادـض هژیو  هـب  رگید ، ياـهوراد  فرـصم  یلکلا  تابورـشم  فرـصم  یهدریــش  اـی  يرادراـب  اهنیروپــسولافس .) اـی  اهنیلیــسینپ  )
سرقن نامرد  يوراد  کی   ) دیـسنبورپ و  نیرافراو ،  ریظن  نوخ  ياههدننکقیقر   ) اهداقعنادض نیریپسآ ،  نفورپوبیا و  لثم   ) يدییورتساریغ

ای گرزب ؛  هدور  باـهتلا   ) تیلوـک یتکـالپ ؛  دوـبمک  یلیفوـمه و  هدــعم  مـخز  ریظن   ) هدــنهديزیرنوخ تالکــشم  هـب  ـالتبا  اـی  هقباـس  . 
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رخآ ات  ار  هدش  زیوجت  يوراد  يدوبهب  ساسحا  تروص  رد  یتح  دوشیم  هیصوت  میسکیفس  فرـصم  ماگنه  يدبک  ای  يویلک  ياهيرامیب 
رون امرگ ، زا  رود  ناکدوک و  سرتسد  زا  رود  ار  میـسکیفس  . دوش يریگولج  يرامیب  دوع  زا  هدش  نامرد  ناتندب  تنوفع  ات  دینک  فرـصم 

يرادهگن هب  يزاین  هیهت  زا  دعب  میسکیفس  نویسناپسوس  دوشیم .) دساف  میسکیفس  طیارش  نیا  رد   ) دیراد هگن  بوطرم  ترارح  میقتسم و 
وراد رادقم  يریگهزادنا  يارب  هبعج  لخاد  هنامیپ  زا  . دیهد ناکت  بوخ  ار  وراد  هشیـش  نویـسناپسوس  فرـصم  زا  شیپ  درادـن . لاچخی  رد 
دیابن میسکیفس  فرـصم  ماگنه  دینک . تروشم  ناتکـشزپ  اب  دیتشادن  يدوبهب  ساسحا  وراد  فرـصم  زا  زور  فرظ 3  رگا  دینک . هدافتـسا 

کشزپ روتسد  هب  رگم  دینک ، عطق  ار  نآ  وراد  مامتا  زا  شیپ  دینک . هدافتسا  هتشذگ  فرصم  خیرات  میسکیفس 

CIPROFLOXACIN

تسوپ تنوفع  لیبق  زا  نوگانوگ  ياهتنوفع  نامرد  رد  هک  تسا  جیار  یبورکیمدض  يوراد  کی  نیـساسکولفورپیس  وراد  نیا  دروم  رد 
ياـهتنوفع زین  و  دـیدش ،) لاهــسا   ) تیرتناورتساـگ يراردا  هاگتــسد  ياـهتنوفع  ینوـمونپ ،   ) ولهپهنیــس تیــشنورب  مرن  ياـهتفاب  و 

ناویل کی  هارمه  یلاخ  مکش  اب  ناوتیم  ار  نیساسکولفورپیس  فرـصم  یگنوگچ  دوریم . راکهب  كازوس  لثم   ) ياهرونگ ییایدیمالک و 
اب ییاهتبون  رد  زورهنابـش  یط  رد  وراد  نیا  تسا  رتهب  دـیروخب . اذـغ  اب  ار  نآ  درک  تحاراـن  ار  ناتهدـعم  رگا  درک . فرـصم  بآ  زا  رپ 

ره 12 دـینک ، فرـصم  ار  نآ  راب  يزور 2  تسا  رارق  رگا  ًالثم ، دـنامب . یقاب  ناسکی  نوخ  رد  وراد  حطـس  اـت  دوش  فرـصم  ربارب  لـصاوف 
رتبسانم همانرب  کی  نییعت  رد  دیهاوخب  ناتکشزپ  زا  تشاد  لخادت  امـش  باوخ  ای  راک  همانرب  اب  يدنبنامز  نیا  رگا  دیروخب . دیاب  تعاس 

زا شیپ  رگا  دـینکیم . يدوبهب  ساسحا  رگا  یتح  دـینک ، فرـصم  لماک  روطهب  تقو و  رـس  ار  وراد  هک  تسا  مهم  دـنک . کمک  امـش  هب 
هب هک  يدرجم  هب  دیدرک ،  شومارف  ار  تبون  کی  رگا  دنک . دوع  تسا  نکمم  ناتمیالع  دینک ، عطق  ار  شفرـصم  نیـساسکولفورپیس  مامتا 

ناتلومعم ییوراد  همانرب  هب  هدرک  اهر  ار  هدش  شومارف  تبون  تسا  هدیسر  يدعب  تبون  عقوم  ًابیرقت  رگا  هتبلا  دینک . شفرـصم  دیدروآ  دای 
: دیریگب سامت  ناتکـشزپ  اب  ریز  میالع  زا  کیره  زورب  تروص  ردیبناج  ضراوع  اهرادشه و  دینکن . رباربود  ار  وراد  رادـقم  دـیدرگزاب .
ای اهاپ  مروت  ای  بت  ردـک ، ای  ینوخ  راردا  دردرمک ، شراخ  ای  يدـلج  تاروثب  یقطنمریغ  ياهراتفر  مهوت  تسد  شزرل  یجیگ  بارطـضا 

هجیگرـس زا : دـنترابع  اـهنیا  دـنوش . زاسلکـشم  هک  یتروـص  رد  طـقف  یلو  دـنوش  هدـهاشم  تـسا  نـکمم  مـه  يرگید  میـالع  اـپ . قاـس 
رون هب  تیـساسح  شیازفا  اـی  لاهـسا  غارفتـسا  عوـهت و  هچیپلد ،   ) یمکـش درد  یباوـخیب  دردرـس ، مشچ  نتفر  یهایـس  یگدوـلآباوخ 

: دیزاس علطم  ار  ناتکشزپ  نیساسکولفورپیس  فرصم  زا  شیپ  ریز  دراوم  زا  کیره  دوجو  تروص  رد  طایتحا  دراوم  دیشروخ .
فرـصم یهدریـش  ای  يرادراب  لاس  زا 18  رتـمک  نس  نولونیکورولف  ییایرتکابدـض  ياـهوراد  رگید  اـی  نیـساسکولفورپیس  هب  تیـساسح 

نیئفاـک تاـفلارکوس  نهآ  صرق  اهدیـسایتنآ ؛ نیلیفوئت ؛  نیلیفیرتـسکا  نیلیفونیمآ   ) یـشنورب ياههدـننکداشگ  هژیو  هب  رگید ، ياـهوراد 
فرـصم ماگنه  يدبک  ای  يویلک  یجنـشت  ياهيرامیب  هب  التبا  ای  هقباس   . نیرافراو لثم  نوخ  ياههدننکقیقر   ) اهداقعنادـض ای  نیزونادـید 

نآ دوع  زا  هدش  نامرد  ناتتنوفع  ات  دینک  فرـصم  اهتنا  ات  ار  وراد  دوبهب ، ساسحا  تروص  رد  یتح  دوشیم  هیـصوت  نیـساسکولفورپیس 
سرتسد زا  رود  ار  نیساسکولفورپیس  دشاب . هداد  يرگید  روتـسد  ناتکـشزپ  هکنیا  رگم  دیـشونب ، بآ  ناویل  تشه  يزور  دوش . يریگولج 

باتفآ زا  دوشیم .) دساف  طیارـش  نیا  رد  نیـساسکولفورپیس   ) دینک يرادـهگن  بوطرم  ترارح  میقتـسم و  رون  امرگ ، زا  رود  ناکدوک و 
مرک کـی  اـب  ار  ناتندـب  تسوپ  باـتفآ  ضرعم  رد  یحاون  دـینک . باـنتجا  هدـننکهزنرب  ياههاگتـسد  رهظزادـعب و  ات 3  حبـص  تعاس 10 

يدوبهب ساسحا  نیـساسکولفورپیس  اب  نامرد  زاغآ  زا  زور  فرظ 3  رگا  دیناشوپب . لقادح 15  فایپسا   ) یتظفاحم تردق  اب  باتفآدـض 
ار نهآ  يواح  ياهوراد  ای  تافلارکوس  دیسایتنآ ، ياهوراد  دیابن  نیساسکولفورپیس  فرـصم  ماگنه  دینک . تروشم  ناتکـشزپ  اب  دیرادن 

خساپ ندشن  صخشم  ات  دینک . فرصم  نیساسکولفورپیس  زا  سپ  تعاس  ای 2  لبق  تعاس  لقادح 6  ار  اهوراد  نیا  دینک . فرصم  نامزمه 
ای هدولآباوخ  ار  امش  تسا  نکمم  وراد  نیا  دراد . يرایشوه  هب  زاین  هک  دینک  ییاهراک  ماجنا  هب  مادقا  ای  دینک  یگدننار  وراد ، هب  ناتندب 
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. دنک جیگ 

CISAPRIDE

زیوجت هدـعم  يریخأت  هیلخت  زین  يورم و  يدـعم ـ  شنزسپ  يرامیب  زا  یـشان  لد  رـس  شزوس  نامرد  يارب  دیارپاسیـس  وراد  نیا  دروم  رد 
تلع هب  هتـسب  وراد  يزیوجت  رادـقم  دوشیم . فرـصم  بآ  زا  رپ  ناویل  کـی  اـب  راـب  يزور 1-4  دیارپاسیـس  فرـصم  یگنوگچ  دوشیم .

دیارپاسیس شنزاو  زا  يریگولج  يارب  دننکیم . فرصم  باوخ  ماگنه  اذغ و  زا  شیپ  هقیقد  ًالومعم 15  ار  وراد  نیا  تسا  توافتم  زیوجت 
لخاد هنامیپ  زا  دیهد . ناکت  یبوخ  هب  ار  وراد  هشیش  نآ  نویسناپسوس  عون  فرصم  زا  شیپ  دوشیم . زیوجت  باوخ  ماگنه  راب  کی  يزور 

تاروتـسد زا  دینکن . فرـصم  هدش  زیوجت  رادقم  زا  رتشیب  هاگچیه  دـینک . هدافتـسا  یفرـصم  يوراد  رادـقم  يریگهزادـنا  يارب  وراد  هبعج 
هب دیدرک ،  شومارف  ار  تبون  کی  رگا  دماجنایم . لوط  هب  هتفه  دودح 8  رد  ًالومعم  دیارپاسیس  اب  نامرد  دینک . يوریپ  تقد  هب  ناتکشزپ 
هب هدرک  اهر  ار  هدـش  شومارف  تبون  تسا  هدیـسر  ارف  يدـعب  تبون  عقوم  ًابیرقت  رگا  دـینک . شفرـصم  دـیدروآ  داـی  هب  ار  نآ  هک  يدرجم 

هدرک عطق  ار  وراد  جنـشت  زورب  تروص  رد  یبناج  ضراوع  اهرادشه و  دینکن . رباربود  ار  وراد  رادقم  دیدرگزاب . ناتلومعم  ییوراد  همانرب 
نکمم ریز  میالع  دنشاب . هتـشاد  یجنـشت  لالتخا  هقباس  لبق  زا  هک  دهدیم  يور  يدارفا  رد  طقف  جنـشت  هتبلا  دیریگب . سامت  ناتکـشزپ  اب 

مکش رد  یتحاران  ساسحا  یگدولآباوخ  دنوش : هتشاذگ  نایم  رد  کشزپ  اب  دیاب  ندش  زاسلکشم  تروص  رد  طقف  اما  دنهد ، خر  تسا 
رد طایتحا  دراوم  تیزونیـس  ای  ینیب  شزیربآ  دردرـس ، عوهت  اـههدور ، رد  زاـگ  دـیلوت  شیازفا  خـفن  لاهـسا  تسوبی  یگدروخمهب ،  لد  )

یهدریش ای  يرادراب  دیارپاسیس . هب  تیساسح  دیزاس : علطم  ار  ناتکشزپ  دیارپاسیس ، فرصم  زا  شیپ  ریز  دراوم  زا  کیره  دوجو  تروص 
ندـیتمیاس ینالـضع ،  ياههدـننک  لش  بارطـضادض ،  ياهوراد  اهشخبمارآ ،  ) اـهنیپزایدوزنب لـکلا  هژیوهب  رگید ، ياـهوراد  فرـصم 

دنزادنایم  ریخأت  هب  ار  هدعم  هیلخت  هک  ییاهوراد  ای  نیدیتینار 
ماگنه يویلک  ای  يدـبک  ياهيرامیب  ای  یجنـشت  لالتخا  هب  التبا  ای  هقباس  کیژرنیلوکیتنآ .  ياـهوراد  یگدرـسفادض و  ياـهوراد  لـثم  )
یلکلا ياههباشون  لکلا  . دشاب هتشاد  رظن  ریز  ار  ناتدوبهب  ات  دینک  هعجارم  ناتکـشزپ  هب  مظنم  روطهب  دوشیم  هیـصوت  دیارپاسیـس  فرـصم 

فرصم  رتمک  ار  تابکرم  زا  هدش  هیهت  تالوصحم  نیریپسآ و  هوهق 
ات دینک . لاؤس  دوش ، دودحم  ناشفرصم  دیاب  هک  يدراوم  ریاس  هب  عجار  ناتکشزپ  زا  دنناسرب . رازآ  امـش  هدعم  هب  دنناوتیم  هک  ارچ  دینک ،

هدافتسا ماگنه  دارفا  زا  یخرب  دینک . طایتحا  كانرطخ  لیاسو  اب  راک  ای  یگدننار  ماگنه  رد  وراد  هب  ناتندب  خساپ  ندش  صخـشم  زا  شیپ 
میقتـسم و رون  امرگ ، زا  رود  ناـکدوک و  سرتسد  زا  رود  ار  دیایرپاسیـس  . دـنوشیم يرایـشوه  تفا  یگدولآباوخ و  راـچد  وراد  نیا  زا 

سرتـسد زا  رود  ار  هتـشذگ  فرـصم  خـیرات  دیارپاسیـس  (. دوشیم دـساف  دیارپاسیـس  طیارـش  نیا  رد   ) دـینک يرادـهگن  بوـطرم  ترارح 
. دیشونب یلکلا  ياهیندیشوندیابن  دیارپاسیس  فرصم  ماگنه  . دیزیرب رود  تلاوت  رد  ناکدوک 

POTASSIUM CHLORIDE

ببـس هب  هک  تسا  يدارفا  رد  میـساتپ  حطـس  شهاک  زا  يریگولج  ناـمرد و  يارب  جـیار  لـمکم  کـی  میـساتپ  دـیرلک  وراد  نیا  دروم  رد 
کی میـساتپ  دـنوش . نوخ  میـساتپ  تفا  راچد  تسا  نکمم  صاخ  ياهيرامیب  یخرب  ای  رگید ، ياهوراد  یخرب  ردـُم ، ياـهوراد  فرـصم 

يوگلا تارییغت  ینالضع و  فعض  بجوم  یملاکوپیه   ) نوخ میساتپ  شهاک  تسا  يرورـض  ندب  درکلمع  يارب  هک  تسا  ییایمیـش  هدام 
. دوشیم بلق  یکیرتکلا 

ياهتبون مامت  دوشیم . هدروخ  اذـغ  هارمه  ای  اذـغ  زا  سپ  کشزپ  زیوجت  هب  هتـسب   ) تبون يزور 1-4  میساتپ  دیرلک  فرـصم  یگنوگچ 
هقیقد ات 30  دیروخب و  بآ  زا  رپ  ناویل  کی  اب  ار  میـساتپ  دـیرلک  دوش . فرـصم  نیعم  تعاس  رـس  لماک و  روطهب  دـیاب  زور  یط  رد  وراد 
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دیاب ار  میـساتپ  دـیرلک  ياهلوسپک  ای  ناشوجریغ  ياهصرق  رثکا  دـیوشن . هدـعم  هب  بیـسآ  کیرحت و  راچد  ات  دیـشکن  زارد  نآ  زا  سپ 
. درک طولخم  هویمبآ  اـب  اـی  تخیر  مرن  ياذـغ  کـی  لـخاد  ار  شتاـیوتحم  درک و  زاـب  ناوـتیم  ار  اـهلوسپک  یخرب  اـما  دـیعلب . هتـسرد 

کنخ هویمبآ  ای  بآ  ناویل  فصن  رد  لماک  روطهب  دیاب  ار  میساتپ  دیرلک  يردوپ  ياهلکش  ناشوج و  ياهصرق  یکاروخ  ياهلولحم 
سامت ناتکـشزپ  اب  ریز  میالع  زا  کیره  زورب  تروص  رد  یبناـج  ضراوع  اهرادـشه و  دیـشون . جـیردت  هب  هقیقد  یط 5-10  درک و  لـح 
لکشم اهبل ؛ ای  اپ ، تسد  ناتشگنا  یسحیب  ای  زگزگ  یجیگ  يداعریغ  یگتـسخ  مظنمان  ای  دنُک  بلق  نابرـض  تالـضع  فعـض  دیریگب :
تروص رد  طایتحا  دراوم  لیلدیب  شیوشت  بارطضا و  ای  ینوخ  غارفتسا  مکش  يالاب  درد  موادم  لد  رس  شزوس  سفنیگنت  ای  سفنت  رد 
میـساتپ دـیرلک  يواح  ياهلمکم  هب  تیـساسح  دـیزاس : علطم  ار  ناتکـشزپ  میـساتپ  دـیرلک  فرـصم  زا  شیپ  ریز  دراوم  زا  کیره  دوجو 
ياهوراد يدییورتساریغ  یباهتلادض  ياهوراد  نیسناتویژنآ  هدننکلیدبت  میزنآ  ياههدننکراهم  هژیوهب  رگید ، ياهوراد  فرـصم  يرادراب 

شیازفا ار  نوخ  میـساتپ  حطـس  تسا  نکمم  اهوراد  نیا  کمنمک  ریـش  فرـصم  میـساتپ و  هدنرادهگن  ردـُم  ياهوراد  اتب ، هدـننکدودسم 
بیسآ رطخ  یگدرسفادض  ياهوراد  یخرب  ای  کیژرنیلوکیتنآ  ياهوراد  دننام  دنزادنایم ، ریخأت  هب  ار  هدعم  هیلخت  هک  ییاهوراد  دنهد .

يریخأت هیلخت  يرم  یگنت  ههدزاود  ای  هدعم  مخز  ریظن  یـشراوگ  تالکـشم  ای  دیدش  لاهـسا  هب  التبا  ای  هقباس  . دـننکیم رتشیب  ار  هدـعم  هب 
هب دینک ، فرصم  کشزپ  زیوجت  قبط  تسرد  ار  میساتپ  دیرلک  دوشیم  هیصوت  میساتپ  دیرلک  فرـصم  ماگنه  يویلک  ياهيرامیب  ای  هدعم 

دییأت نودب  دینک . تروشم  ياهیذغت  ياههیصوت  هرابرد  ناتکشزپ  اب  . دینکیم فرصم  نامزمه  مه  ردُم  ياهوراد  نیسکوگید و  رگا  هژیو 
میساتپ يدایز  ریداقم  ياراد  اهنیا  دینکن . هدافتسا  میدسمک   ) کمنمک ییاذغ  داوم  رگید  میدسمک و  ریش  کمن  نیزگیاج  زا  ناتکـشزپ 

ریز ار  ناتدوبهب  ات  دینک  هعجارم  ناتکشزپ  هب  مظنم  روطهب  دش . دهاوخ  نوخ  میـساتپ  دح  زا  شیب  شیازفا  بجوم  اهنآ  فرـصم  دنتـسه و 
ای فرصم  زا  شیپ  دیریگب . رظن  ریز  طبترم  روطهب  ار  نوخ  میساتپ  حطس  نوخ  شیامزآ  ماجنا  اب  دشاب  مزال  تسا  نکمم  دشاب . هتشاد  رظن 
زا رود  ار  میـساتپ  دیرلک  دینک . تبحـص  ناتکـشزپ  اب  یهایگ  ياهوراد  ای  هخـسن  نودـب  زاجم  ياهوراد  یتح  وراد ، عون  ره  فرـصم  عطق 

دیرلک دوشیم .) دساف  میساتپ  دیرلک  طیارـش  نیا  رد   ) دینک يرادهگن  بوطرم  ترارح  میقتـسم و  رون  امرگ ، زا  رود  ناکدوک و  سرتسد 
اب تروشم  نودب  دیابن  میساتپ  دیرلک  فرصم  ماگنه  دیزیرب . رود  تلاوت  رد  ناکدوک  سرتسد  زا  رود  ار  هتـشذگ  فرـصم  خیرات  میـساتپ 

. دینک هدافتسا  میدسمک   ) کمنمک ییاذغ  داوم  رگید  ای  کمن  نیزگیاج  زا  ناتکشزپ 

FAMOTIDINE

شنزسپ يرامیب  زین  ههدزاود و  هدعم و  ياهمخز  نامرد  يریگـشیپ و  يارب  هدعمدیـسا  حرـشت  راهم  يارب  نیدـیتوماف  وراد  نیا  دروم  رد 
ار نیدـیتوماف  فرـصم  یگنوگچ  تسا  ود ) عون  ینیماتـسیه   ) H2 هدـنریگ هدـننکدودسم  کی  نیدـیتوماف  دوشیم . زیوجت  يرم  هدـعم ـ 

ياهلکش هب  هتسب  يزیوجت  رادقم  دوشیم . زیوجت  تبون  ود  ای  کی  يزور  ًالومعم  درک . فرـصم  یلاخ  مکـش  اب  اذغ  نودب  ای  اب  ناوتیم 
اب نامرد  دینکن . فرـصم  هدش  زیوجت  رادـقم  زا  رتشیب  هاگچیه  دـنکیم . قرف  فرـصم  تلع  و  دـنراد ) یتوافتم  ياهتردـق  هک   ) ییوراد

تروص رد  یتـح  دوش . عفر  هتفه  ود  اـی  کـی  زا  سپ  تسا  نکمم  امـش  میـالع  هچرگا  دـباییم ، همادا  هتفه  دودح 8  ًالومعم  نیدـیتوماف 
هدافتسا اهدیسایتنآ  زا  دیناوتیم  دیتشاد ، درد  ساسحا  مهزاب  رگا  مود  ای  لوا  هتفه  رد  دیهد . هماد  ار  وراد  فرـصم  زین  يدوبهب  ساسحا 

درک دوع  ًاددجم  ناتدرد  رگا  دـشاب . هلـصاف  دیـسایتنآ  فرـصم  ییوراد و  تبون  نیب  تعاس  کی  لقادـح  هکنیا  هب  طورـشم  هتبلا  دـینک ،
دیدروآ دای  هب  هک  يدرجم  هب  دیدرک ، شومارف  ار  تبون  کی  رگا  دینک . يوریپ  تقد  هب  ناتکشزپ  تاروتسد  زا  دیزاس . علطم  ار  ناتکشزپ 

. دیدرگزاب ناتلومعم  ییوراد  همانرب  هب  هدرک  اهر  ار  هدش  شومارف  تبون  تسا  هدیـسر  ارف  يدـعب  تبون  عقوم  ًابیرقت  رگا  دـینک . شفرـصم 
ناتکـشزپ اب  هدرک  عطق  ار  نیدـیتوماف  ریز  میالع  زا  کی  ره  زورب  تروص  رد  یبناج  ضراوع  اهرادـشه و  . دـینکن رباربود  ار  وراد  رادـقم 

دردولگ دـنک ، ای  دـنت  بلق  نابرـض  یجیگ  هنیـس  هسفق  رد  راـشف  ساـسحا  سفن  یگنت  هنیـس  سخسخ  يدـلج  تاروثب  دـیریگب : ساـمت 
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لاهسا تسوبی  دنوش : شرازگ  دیاب  لکـشم  داجیا  تروص  رد  طقف  یلو  دنهد  خر  تسا  نکمم  ریز  میالع  يداعریغ  يزیرنوخ  ای  يدوبک 
ریز دراوم  زا  کیره  دوجو  تروص  رد  طایتحا  دراوم  اهناتـسپ  مروت  ای  یـسنج  لیم  شهاـک  غارفتـسا  اـی  عوهت  یگدولآباوخ  هحیگرس 

ای يرادراـب  نیدـیتازین  اـی  نیدـیتوماف  نیدـیتمیاس  نیدــیتینار  هـب  تیــساسح  : دــیزاس عـلطم  ار  ناتکــشزپ  نیدــیتوماف  فرــصم  زا  شیپ 
نییاپ ار  نوخ  دنق  هک  ییاهوراد   ) تباید دض  ياهوراد  چراق ،  دض  يوراد  کی   ) لوزانوکوتک هژیو  هب  رگید ، ياهوراد  فرصمیهدریش 

(، دـیمانیاکورپ لولورپوتم  نیپیدـفین   ) نوخ يراشفرپ  ای  یبلق  ياهوراد  نوخ ،  ياههدـننک  قیقر   ) یکاروخ ياـهداقعنا  دـض  دـنروآیم ،)
لکلا  ای  عرص ،  دض  يوراد  کی   ) نیئوتینف

دناوتب ات  دـینک  هعجارم  ناتکـشزپ  هب  مظنم  روط  هب  دوشیم  هیـصوت  نیدـیتوماف  فرـصم  ماگنه  يویلک  ای  يدـبک  يرامیب  هب  التبا  ای  هقباس 
ًالثم دیهاوخب . ییامنهار  دوش  دودحم  ناتییاذغ  همانرب  رد  دیاب  هک  ییاهیکاروخ  دروم  رد  ناتکشزپ  زا  . دشاب هتشاد  رظن  ریز  ار  ناتدوبهب 

تسا نکمم  نیدیتوماف  . دنشاب رضم  امـش  هدعم  يارب  تسا  نکمم  تابکرم  زا  هدش  هیهت  تالوصحم  نیریپسآ و  هوهق  رادزاگ ، ياههباشون 
ار نیدیتوماف  دینک . تروشم  ناتکـشزپ  اب  دروم  نیارد  دنک . داجیا  لخادت  هدـعم  دیـسا  يریگهزادـنا  ياهنومزآ  ای  یتسوپ  ياهنومزآ  اب 
(. دوـشیم دـساف  نیدـیتوماف  طیارـش  نیا  رد   ) دـیراد هـگن  بوـطرم  ترارح  میقتـسم و  روـن  اـمرگ ، زا  رود  ناـکدوک و  سرتـسد  زا  رود 

راگیـس دیـشونب . لکلادیابن  نیدیتوماف  فرـصم  ماگنه  . دیزیرب تلاوت  رد  ناکدوک  سرتسد  زا  رود  ار  هتـشذگ  فرـصم  خیرات  نیدیتوماف 
زور نایاپ  ات  نیدیتوماف  فرصم  تبون  نیرخآ  زا  دعب  لقادح  ای  دینک  كرت  ار  راگیس  دهدیم . شهاک  ار  وراد  نیا  ریثأت  راگیس  دیـشکب .

. دیشکن راگیس 

FEXOFENADINE

مـشچ يزمرق  شراخ و  هسطع  نوگاـنوگ  میـالع  ناـمرد  يارب  جـیار  رثا  ینـالوط  نیماتـسیهیتنآ  کـی  نیداـنفوسکف  وراد  نیا  دروم  رد 
. دوشیم فرـصم  اذـغ  نودـب  ای  اب  رابود  يزور  ًالومعم  نیدانفوسکف  فرـصم  یگنوگچ  تسا  یلـصف  تیـساسح  ریهک ، ینیب و  شزیربآ 
هب دیدرک ، شومارف  ار  تبون  کی  رگا  دـیروخب . ار  نآ  ینیعم  تعاس  رـس  زورره  تسا  رتهب  دـینکن  شومارف  ار  وراد  فرـصم  هکنآ  يارب 

همانرب هب  هدرک و  اهر  ار  هدش  شومارف  تبون  تسا  هدیـسر  يدعب  تبون  عقوم  ًابیرقت  رگا  هتبلا  دینک . شفرـصم  دـیروآ ، دای  هب  هک  يدرجم 
اب ریز  میـالع  زا  کـیره  زورب  تروـص  رد  یبناـج  ضراوـع  اهرادـشه و  . دـینکن رباربود  ار  وراد  رادــقم  دــیدرگزاب . ناـتلومعم  ییوراد 
زین نیردفاودوسپ  يرادقم  يراجت  لکش  کی  رد  یگدولآباوخ  ای  دردرس ؛ ولگ ؛ ای  ینیب  ناهد  دیدش  یکشخ  دیریگب : سامت  ناتکشزپ 

یباوخیب يرارقیب  شیوشت  دوش : ریز  میالع  بجوم  تسا  نکمم  هک  دراد  دوجو  وراد  نیا  اب  طولخم  تروص  هب  ناقتحادـض  ناونع  هب  )
ریز دراوم  زا  کیره  دوجو  تروص  رد  طایتحا  دراوم  دنت . بلق  نابرض  ای  هنیس ،  هسفق  رد  بلق  دیدش  ندروخ  ناکت  ساسحا   ) بلق شپت 

ياهگنر اههدـنرادهگن ، ییاذـغ  هداـم  عون  ره  نیداـنفوسکف  هب  تیـساسح  دـیزاس : علطم  ار  ناتکـشزپ  نیداـنفوسکف ،  فرـصم  زا  شیپ 
ياهوراد فرصم  یلکلا  تابورشم  فرصم  هب  تداع  یهدریش  ای  يرادراب  اهنیماتـسیهیتنآ .) ریاس  هژیو  هب   ) رگید ياهوراد  ای  یکاروخ 

؛  ینالـضع ياههدـننک  لـش  اهنکـسم ، عرـص  باوـخ و  ياـهوراد  اـهشخبمارآ ،  ) یبـصع هاگتـسد  فعـضم  ياـهوراد  هژیو  هـب  رگید ،
فرـصم رد  يویلک  تالکـشم  هب  التبا  ای  هقباس  نیـسیامورتیرا .   ) يدیلورکام ياهکیتویبیتنآ  ای  چراقدض ؛  يوراد  کی   ) لوزانوکوتک
فرـصم ماـگنه  دـیئوریت . يراـکرپ  اـی  یبـلق  ياـهيرامیب  دـنق ، يراـمیب  نوـخ  يراـشفرپ  هـب  ـالتبا  اـی  هقباـس  نیردـفاودوسپ  ياراد  عوـن 

ار نیدانفوسکف  يریدـخت  تارثا  اهنیا  دـینک ؛ بانتجا  اهشخبمارآ  ای  باوخ  ياـهوراد  لـکلا  فرـصم  زادوشیم  هیـصوت  نیداـنفوسکف 
تـسا نکمم  وراد  نیا  دـیوش . نئمطم  نیدانفوسکف  هب  ناتندـب  خـساپ  زا  كانرطخ  لیاسو  اب  راک  اـی  یگدـننار  زا  شیپ  . دـنهدیم شیازفا 

هعرج دنچ  ای  دینک  هدافتسا  دنق  نودب  ياهتابن  بآ  ای  سمادآ  زا  دش ، زاس  لکشم  ناهد  یکشخ  رگا  . دراذگب رثا  يرایشوه  نازیم  يور 
دینک . تروشم  ناتکشزپ  اب  دنام  یقاب  هتفه  ود  زا  شیب  لکشم  نیا  رگا  دیشونب . بآ  کچوک 
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نیدانفوسکف طیارـش  نیا  رد   ) دینک يرادـهگن  بوطرم  ترارح  میقتـسم و  رون  امرگ ، زا  رود  ناکدوک و  سرتسد  زا  رود  ار  نیدانفوسکف 
نیدانفوسکف فرصم  ماگنه  دیزاس . علطم  ار  ناتکشزپ  دیرادن ، يدوبهب  ساسحا  نیدانفوسکف  اب  نامرد  زور  فرظ 5  رگا  دوشیم .) دساف 

خیرات زا  سپ  ار  وراد  دینک . هدافتسا  دنتـسه  هیهت  لباق  هخـسن  نودب  هک  یگدروخامرـس  ای  هفرـس  دض  ياهوراد  ای  اهناقتحا  دض  زا  دیابن 
. درک فرصم  شیاضقنا 

FLUOXETINE

زیوجت یـساوسو  تـالالتخا  یگدرـسفا و  میـالع  نیکـست  يارب  وراد  نیا  تسا  یگدرـسفادض  يوراد  کـی  نیتسکولفوراد  نیا  دروم  رد 
. دوشیم فرصم  تبون  کی  يزور  نیتسکولف  فرصم  یگنوگچ  تسا  نینوتورـس  بذجزاب  هدننکراهم  يوراد  کی  نیتسکولف  دوشیم .

ینیعم تعاـس  رد  زورره  هک  تسامهم  درک . فرـصم  باوخ  زا  لـبق  اـهبش  اـی  دوشن ) شومارف  اـت   ) اتـشان اهحبـص  ناوتیم  ار  وراد  نیا 
يریگولج يارب  دینک . يوریپ  تقد  هب  ناتکشزپ  تاروتـسد  زا  دینکن . فرـصم  هدش  زیوجت  رادقم  زا  رتمک  ای  رتشیب  هاگچیه  دوش . هدروخ 

دای هب  ار  نآ  تعاـس  کـی  فرظ  هک  یتروص  رد  دـیدرک ، شومارف  ار  تبون  کـی  رگا  دروخ . اذـغ  اـب  ار  نآ  ناوتیم  هدـعم  یتحاراـن  زا 
رادقم دیدرگزاب . ناتلومعم  ییوراد  همانرب  هب  هدرک  اهر  ار  هدـش  شومارف  ار  تبون  تروصنیا  ریغ  رد  دـینک ؛ شفرـصم  هلـصافالب  دـیروآ 

عطق ار  نیتسکولف  فرـصم  ریز  يدـج  یلو  ردان  میالع  زا  کیره  زورب  تروص  رد  یبناـج  ضراوع  اهرادـشه و  دـینکن . رباربود  ار  وراد 
تفا میالع  جنـشت  سفنت  رد  لکـشم  ریهک ؛ ای  يدـلج  تاروثب  تالـضع  ای  لـصافم  درد  زرل ؛ بت و  دـیریگب : ساـمت  ناتکـشزپ  اـب  هدرک 

(. دردرس يداعریغ  یگتسخ  ای  فعض  ندب  شزرل  لداعت  مدع  عیرس  بلق  نابرض  درس ، قرع  یگدولآباوخ  یجیگ  بارطـضا   ) نوخدنق
بارطـضا دـنوش : هتـشاذگ  نایم  رد  کشزپ  اب  تسا  زاین  دـندش  زاسلکـشم  هک  یتروص  رد  طقف  یلو  دـنهد  خر  تسا  نکمم  ریز  میالع 

ای امرگ  ساسحا  نتفرباوخ  هب  رد  لکشم  قیرعت  شیازفا  مظنمان  ای  دنت  بلق  نابرض  لاهسا  عوهت  ناهدیکـشخ  یگدولآباوخ  شیوشت 
دوجو تروص  رد  طایتحا  دراوم  یگدعاق  تالکشم  ای  خفن  ای  دردمکـش  هچیپلد  اهتـشا ، شیازفا  تسوپ  يزمرق  ای  یگتخورفارب  ترارح 

بذـجزاب ياههدـننکراهم  رگید  ای  نیتسکولف  هب  تیـساسح  دـیزاس : علطم  ار  ناتکـشزپ  نیتسکولف  فرـصم  زا  شیپ  ریز  دراوم  زا  کیره 
ياهنکـسم لـکلا  نیـسکوگید  نیراـفراو   ) یکاروـخ ياهداقعنادـض  هژیو  هب  رگید ، ياـهوراد  فرـصم  یهدریـش  اـی  يرادراـب  نیتورس 

ياههدـننک راـهم  اـی  جنــشتدض  ياـهوراد  ینالــضع  ياههدـننکلش  یگدرــسفادض  ياـهوراد  شخبمارآ  کـشزپ  طـسوت  هدـشزیوجت 
هکیلاح رد  نیتسکولف  فرصم  نیمورپیسلینارت  ای  نیلیژلس  نیزابراکورپ  نیزلنف  دیزاسکوبرکوزیا ، نودیلوزاروف  ریظن  زادیـسکانیمآونوم 

، دـیاهدرک عطق  ار  ییاـهوراد  ننینچ  فرـصم  هک  تسا  هتفه  زا 2  رتمک  ای  دینکیم  فرـصم  زادیـسکانیمآونوم  ياههدـننکراهم  نامزمه 
، دنق يرامیب  عرص  هب  التبا  ای  هقباس  دوش . جنشت  زورب  نوخراشف و  دیدش  شیازفا  ندب  يامد  یناهگان  شیازفا  یجیگ  بجوم  تسا  نکمم 

هدـنروآنییاپ یکاروخ  ياهوراد  ای  نیلوسنا  رادـقم  دوش  مزال  تسا  نکمم  دـیتسه ، دـنق  يراـمیب  راـچد  رگا  يدـبک  اـی  يویلک  يراـمیب 
ات دـینک  هعجارم  ناتکـشزپ  هب  مظنم  روط  هب  دوشیم  هیـصوت  نیتسکولف  فرـصم  ماـگنه  دوش . هداد  رییغت  دـینکیم  فرـصم  هک  نوخدـنق 
رد دیهاوخب  تسا  نکمم  دسرب ؛ رثکادح  هب  دوش و  رهاظ  وراد  رثا  زا  ات  دـشکب  لوط  هتفه  تسا 4  نکمم  دشابهتشاد . رظنریز  ار  ناتدوبهب 

دروـم رد  دـهدیم . شیازفا  ار  یـشکدوخ  راـکفا  وراد  نیا  فرـصم  ناکـشزپ  یخرب  رظن  هب  دـینک . تاـقالم  را  ناتکـشزپ  تدـم  نیا  یط 
لیاسو اب  راک  ای  یگدننار  ماگنه  وراد ، نیا  هب  ناتندب  خساپ  ندشصخشم  ات  دینک . تروشم  ناتکـشزپ  اب  مزال  یطایتحا  تامادقا  هنوگره 
یکـشخ نیکـست  يارب  دوشیم . يرایـشوه  حطـس  شهاک  یگدولآباوخ و  بجوم  دارفا  یخرب  رد  وراد  نیا  دـینک . طاـیتحا  كاـنرطخ 

اب درکادیپ  همادا  هتفه  زا 2  شیب  لکـشم  نیا  رگا  دیـشونب . بآ  هعرج  دنچ  ای  دینک  هدافتـسا  دنق  نودب  ياهتابنبآ  ای  سمادآ  زا  ناهد 
تروصنیا ریغ  رد  دیهد ؛ تیعـضو  رییغت  یمارآ  هب  هداتـسیا  هب  هتـسشن  هداتـسیا و  ای  هتـسشن  هب  هدیباوخ  تلاح  زا  دینک . تروشم  ناتکـشزپ 

هارمه دینکیم ، فرصم  نیتسکولف  دهدناشن  هک  یکشزپ  ییاسانش  گرب  کی  . دیوش مشچ  نتفر  یهایـس  هجیگرـس و  راچد  تسا  نکمم 
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طیارـش نیا  رد   ) دـینک يرادـهگن  بوطرم  ترارح  میقتـسم و  رون  امرگ ، زا  رود  ناکدوک و  سرتسد  زا  رود  ار  نیتسکولف  دیـشاب . هتـشاد 
فرـصم ماـگنه  دـیزیرب . رود  تلاوت  رد  ناـکدوک  سرتـسد  زا  رود  ار  هتـشذگ  فرـصم  خـیرات  نیتـسکولف  دوـشیم .) دـساف  نیتـسکولف 

. دینک فرصم  شخبمارآ  ياهوراد  ای  یلکلا  هباشون  دیابن  نیتسکولف 

FLUCONAZOLE

رگید نژاو و  و  ولگ ، کفرب ،   ) ناـهد ییادـیدناک  ياـهتنوفع  يارب  هک  تسا  چراـق  دـض  يوراد  کـی  لوزاـنوکولف  وراد  نیا  دروم  رد 
نامرد ینامز  همانرب  ناـمرد و  لوط  لوزاـنوکولف  يزیوجت  رادـقم  فرـصم  یگنوگچ  . دوشیم زیوجت  لومعم  رتمک  یچراـق  ياـهتنوفع 
يزور تسا  رارق  رگا  درک . فرصم  اذغ  نودب  ای  اب  ناوتیم  ار  وراد  نیا  تسا  توافتم  وراد  هب  ناتخساپ  یچراق و  تنوفع  لحم  ساسارب 

نویـسناپسوس فرـصم  زا  شیپ  دـینکن . شومارف  ار  نآ  ات  دـینک  فرـصم  ار  وراد  اهحبـص  دـیناوتیم  دـیروخب ، لوزاـنوکولف  تبون  کـی 
هدافتـسا وراد  هبعج  لخاد  هنامیپ  زا  نویـسناپسوس  لکـش  رد  وراد  يریگهزادنا  يارب  دیهد . ناکت  یبوخ  هب  ار  وراد  هشیـش  دـیاب  یکاروخ 

وراد و ماـمتا  زا  شیپ  رگا  دـینکیم . يدوبهب  ساـسحا  رگا  یتح  دـینک ، فرـصم  لـماک  روطهب  تقورـس و  ار  وراد  هک  تسا  مهم  دـینک .
دیدروآ داـی  هب  هک  يدرجم  هب  دـیدرک ، شوـمارف  ار  تبوـن  کـی  رگا  دـنک . دوـع  تسا  نـکمم  ناـتیاهتمالع  دـینک ، عـطق  ار  شفرـصم 

. دیدرگزاب ناتلومعم  ییوراد  همانرب  هب  هدرک  اهر  ار  هدش  شومارف  تبون  تسا  هدیـسر  يدعب  تبون  عقوم  ًابیرقت  رگا  هتبلا  دینک . شفرـصم 
؛ زرل بت  دیریگب : سامت  ناتکـشزپ  اب  ریز  میالع  زا  کی  ره  زورب  تروص  رد  یبناج  ضراوع  اهرادـشه و  دـینکن . رباربود  ار  وراد  رادـقم 

تـسوپ ای  اـهمشچ  يدرز  یگتـسخ  درد ؛ هدـعم  هریت  راردا  اـی  گـنرمک  عوفدـم  اهتـشا ؛ نتفر  تسد  زا  لواـت  اـی  تسوپ  يزمرق  دردولگ ؛
حرطم کشزپ  اب  تسا  مزال  دـنوش  زاسلکـشم  رگا  طقف  یلو  دـنهد ، خر  تسا  نکمم  زین  يرگید  میالع  يداعریغ  يدوبک  اـی  يزیرنوخ 

زا کیره  دوجو  تروص  رد  طایتحا  دراوم  هچیپلد  اـی  تسوبی  لاهـسا  عوهت  اهتـشا ، شهاـک  دردرـس ، یگدولآباوخ  هجیگرـس  دـنوش :
ای يرادرابچراق  دـض  ياهوراد  رگید  ای  لوزاـنوکولف  هب  تیـساسح  دـیزاس : علطم  ار  ناتکـشزپ  لوزاـنوکولف  فرـصم  زا  شیپ  ریز  دراوم 

تافلارکوس لوزارپموا  اهدیسایتنآ ؛ لکلا  هژیوهب  رگید ، ياهوراد  فرصم  زور  رد  یلکلا  تابورشم  یطوق  هس  زا  شیب  فرصمیهدریش 
لـس دض  ياهوراد  نیزوپـسولکیس  نیپزامابراک  یکاروخ  تباید  دـض  ياهوراد  نیدـیتینار ؛  ای  نیدـیتمیاس   ) هدـعم مخز  دـض  ياهوراد 

نیرافراو .  لثم  نوخ  ياههدننکقیقر   ) داقعنا دض  ياهوراد  نیئوتینف  نیپمافیر ؛  دیزاینوزیا ، )
تروص رد  یتح  دوشیم  هیصوت  لوزانوکولف  فرصم  ماگنه  لکلا  هب  دایتعا   ) مسیلکلا ای  يدبک و  ای  يویلک  ياهيرامیب  هب  التبا  ای  هقباس 
باتفآ اـب  ههجاوم  زا  دوش . يریگولج  يراـمیب  دوع  زا  هدـش  ناـمرد  ناتندـب  تنوفع  اـت  دـینک  فرـصم  رخآ  اـت  ار  وراد  يدوبهب  ساـسحا 

اب ار  تسوپ  رون  ضرعم  رد  قطانم  دیزیهرپب . هدننکهزنرب  لیاسو  رگید  ای  یباتفآ  پمال  زا  هدافتـسا  و  رهظزادعب ، ات 3  حبص   10 نیب تاعاس 
، امرگ زا  رود  ناکدوک و  سرتسد  زا  رود  ار  لوزانوکولف  دینک . تظافح  لقادح 15  ( SPF  ) یتظافح تردق  اب  باتفآ  دض  نویسول  کی 

لوزانوکولف اب  نامرد  زا  زور  فرظ 3  رگا  دوشیم .) دساف  لوزانوکولف  طیارش  نیا  رد   ) دینک يرادهگن  بوطرم  ترارح  میقتـسم و  رون 
یخرب  ) لکلا يواح  ياهوراد  ای  لکلا  هجوچیه  هب  دیابن  لوزانوکولف  فرصم  ماگنه  دینک . تروشم  ناتکشزپ  اب  دیرادن  يدوبهب  ساسحا 

يدـبک و ضراوع  لاـمتحا  شیازفا  بجوم  وراد  نیا  فرـصم  اـب  ناـمزمه  لـکلا  فرـصم  دـینک . فرـصم  یگدروخامرـس  ياـهوراد  زا 
فرـصم خـیرات  زا  سپ  ار  وراد  . دوـشیم بت  هنیـس و  یگتفرگ  ساـسحا  سفن  یگنت  تروـص  یگتخورفارب  یگتفرگرگ و  ریظن  یمیـالع 

ناتکشزپ روتسد  هب  رگم  دینک ؛ عطق  ار  شفرصم  وراد  مامتا  زا  شیپ  دینک . هدافتسا 

FLUVASTATIN

يرامیب زا  تلع  نیمه  هب  و  دـشابیم ؛ نوخ  لاگچمک  نیئتورپوپیل  لورتسلک  حطـس  هدـنهاک  يوراد  کی  نیتاتـسوولف  وراد  نیا  دروم  رد 
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ریثأت يارب  دنکیم . لرتنک  ار  نآ  هکلب  دنکیمن  نامرد  ار  نوخ  يالاب  لورتسلک  نیتاتسوولف  دنکیم . يریگشیپ  بلق  يرنورک  ياهنایرش 
هب شزرو  هب  نتخادرپ  لورتسلک  عابشا و  برچ  ياهدیسا  ياراد  ياهاذغ  تفایرد  شهاک  رب  ینبم  ناتکشزپ  تاروتسد  زا  دیاب  وراد  رتشیب 
ای اب  ناوتیم  ار  نیتاتسوولف  فرصم  یگنوگچ  دینک . يوریپ  دیتسه ) يراگیس  رگا   ) راگیس كرت  بسانم و  نزو  هب  ندیـسر  یفاک  هزادنا 

يدرجم هب  دیدرک ، شومارف  ار  تبون  کی  رگا  دوشیم . فرـصم  اهرـصع  تبون  کی  يزور  ًالومعم  وراد  نیا  درک . فرـصم  اذغ  نودـب 
ار وراد  رادقم  دینکن . فرصم  ار  هدش  شومارف  تبون  دوب ، هدیسر  يدعب  تبون  عقوم  ًابیرقت  رگا  دینک . شفرـصم  دیدروآ  دای  هب  ار  نآ  هک 

. دینکن راربود 
سامت ناتکـشزپ  اب  هلـصافالب  هدرک  عطق  ار  نیتاتـسوولف  فرـصم  ریز ، میـالع  زا  کـی  ره  زورب  تروص  رد  یبناـج  ضراوع  اهرادـشه و 

دیاب دندش  زاسلکشم  رگا  هک  دنهد  خر  تسا  نکمم  ریز  میالع  يداعریغ  یگتسخ  ای  فیفخ  ای  ینالـضع  یگتفرگ  ای  درد  بت  دیریگب :
زا کیره  دوجو  تروص  رد  طایتحا  دراوميدلج  تاروثب  ای  دردرس ، هجیگرس  عوهت  لدرـس  شزوس  تسوبی  خفن  لاهـسا  دنوش : شرازگ 

لورتسلک هدنروآنییاپ  ياهوراد  رگید  ای  نیتاتـسوولف  هب  تیـساسح  دـیزاس : علطم  ار  ناتکـشزپ  نیتاتـسوولف  فرـصم  زا  شیپ  ریز  دراوم 
نیساین نیسیامورتیرا  لیزوربیفمژ  ینمیارگبوکرس  ياهوراد  رگید  ای  نیروپسولکیس  هژیوهب  رگید ، ياهوراد  فرصمیهدریش  ای  يرادراب 

وـضع نتـشاد  ای  يدـبک  ياهيرامیب  ای  لکلا  هب  دایتعا   ) مسیلکلا هب  التبا  ای  هقباس   . نیراـفراو  ) یکاروخ ياـهداقعنا  دـض  اـی  نیـسکوجید 
همانرب زا  . دشاب هتشاد  رظن  ریز  ار  ناتدوبهب  ات  دینک  هعجارم  ناتکشزپ  هب  مظنم  روطهب  دوشیم  هیـصوت  نیتاتـسوولف  فرـصم  ماگنه  يدنویپ 

نیا زا  ار  ناکشزپ  ریاس  یکشزپنادند  ياهراک  لماش  یحارج  لمع  هنوگره  زا  شیپ  دینک . يوریپ  يو  تاروتسد  ریاس  ناتکشزپ و  ییاذغ 
بوطرم ترارح  میقتسم و  رون  امرگ ، زا  رود  ناکدوک و  سرتسد  زا  رود  ار  نیتاتـسوولف  دیزاس . علطم  دینکیم  فرـصم  نیتاتـسوولف  هک 

تلاوت رد  ناکدوک  سرتسد  زا  رود  ار  هتـشذگ  فرـصم  خیرات  نیتاتـسوولف  (. دوشیم دساف  نیتاتـسوولف  طیارـش  نیا  رد   ) دینک يرادهگن 
ناتنوخ ياهیبرچ  حطـس  تروص  نیا  رد  دـینک . عطق  ار  نآ  ناتکـشزپ  اب  تروشم  نودـبدیابن  نیتاتـسوولف  فرـصم  ماگنه  دـیزیرب . رود 

. دبای شیازفا  تدشهب  تسا  نکمم 

PHENYTOIN

کی ناونعهب  ای  بلق  گنهابرض  دوبهب  يارب  یبلق  يوراد  کی  جنـشتدض  يوراد  کی  ناونعهب  تسا  نکمم  نیئوتینف  وراد  نیا  دروم  رد 
تلع هب  هتـسب  نیئوتینف  يزیوجت  رادـقم  فرـصم  یگنوگچ  دوش . زیوجت  لاـنیمژيرت  بصع  یبـصع  درد  دراوـم  رد  درد  هدنهدنیکـست 

زا رگا  دینک . يوریپ  تقد  هب  ناتکـشزپ  تاروتـسد  زا  دینکن . فرـصم  هدـش  زیوجت  رادـقم  زا  رتشیب  هاگچیه  دوب . دـهاوخ  توافتم  زیوجت 
وراد رادقم  يریگهزادنا  يارب  دیهد . ناکت  یبوخ  هب  ار  وراد  هشیش  فرصم  زا  لبق  دینکیم ، هدافتسا  نیئوتینف  نویـسناپسوس   ) عیام لکش 

، دینکیم هدافتـسا  نیئوتینف  یندیوج  ياهصرق  زا  رگا  دنزب . خی  نویـسناپسوس  نیا  دـیراذگن  دـینک . هدافتـسا  هبعج  لخاد  هنامیپ  زا  طقف 
رابکی يزور  طـقف  رگا  . دوش هدـیعلب  هتـسرد  دـیاب  ًاـمتح  نیئوتینف  لوسپک  اـما  دـیعلبب . هتـسرد  اـی  دـیوجب  دـینک ، درخ  ار  اـهنآ  دـیناوتیم 

نآ دعب  زور  ات  رگا  دینک .  شفرـصم  دیدروآ  دای  هب  ار  نآ  هک  يدرجم  هب  دیدرک ، شومارف  ار  تبون  کی  و  دینکیم ، فرـصم  نیئوتینف 
نیئوتینف تبون  کی  زا  شیب  هنازور  رگا  دیدرگزاب . ناتلومعم  ییوراد  همانرب  هب  دـینک و  اهر  ار  هدـش  شومارف  تبون  دـیدرواین ، دای  هب  ار 

شومارف تبون  دیناوتیم  دشاب ، یقاب  يدـعب  تبون  ات  تعاس  زا 4  رتشیب  هک  یتروص  رد  دـیاهدرک ،  شومارف  ار  تبون  کی  و  دـیروخیم ،
ار وراد  رادـقم  دـیدرگزاب . ناتلومعم  ییوراد  همانرب  هب  دـینک و  اهر  ار  هدـش  شومارف  تبون  تروص  نیا  ریغ  رد  دـینک . فرـصم  ار  هدـش 
رد یبناـج  ضراوع  اهرادـشه و  . دـینک فیلکت  بسک  ناتکـشزپ  زا  دـیتخادنا  بقع  رتـشیب  اـی  زور  ود  ار  تبون  کـی  رگا  دـینکن . رباربود 

یتکرح ياهتراهم  تفا  دیریگب : سامت  ناتکشزپ  اب  هدرک  عطق  ار  نیئوتینف  فرصم  ریز  يدج  یلو  ردان  میالع  زا  کیره  زورب  تروص 
جنـشت دراوم  تدش  ای  تاعفد  رد  شیازفا  دید ؛ يرات  موهفمان  ملکت  يداعریغ  شیوشت  ندب  شزرل  یقلخ  تارییغت  یجیگ  ای  لدـعت  مدـع 
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، اهتسد يداراریغ  تاکرح  دردمکـش ؛ گنریب  عوفدم  ای  هریت  راردا  اههثل ؛ مروت  يداعریغ  یگتـسخ  بت  دردولگ ؛ زرل ؛ يدلج  تاروثب 
ناتشگنا زگزگ  ای  یسحیب  ناکدوک  رد  دشر  هفقو  یناوختـسا و  ددعتم  ياهیگتـسکش  هدشیمن  هدهاشم  ًالبق  هک  تروص  ای  اهبل  اهاپ ،

اب ار  اهنآ  ناوتیم  ندـش  زاسلکـشم  تروص  رد  هک  دـهد  خر  تسا  نکمم  ریز  میالع  هنیـسهسفق  درد  ای  سفنت  رد  لکـشم  اپ ؛ اـی  تسد 
، اهناتـسپ مروت  نتفر  باوخ  هب  رد  لکـشم  دردرـس ، غارفتـسا  عوهت و  فیفخ  یگدولآباوخ  اـی  هجیگرـس  تسوبی  درک : حرطم  کـشزپ 
زا شیپ  ریز  دراوم  زا  کـیره  دوجو  تروـص  رد  طاـیتحا  دراوـم  ندـب  تروـص و  ياـهوم  دـح  زا  شیب  دـشر  اـی  هرهچ  تـالاح  تارییغت 

دیزاس : علطم  ار  ناتکشزپ  نیئوتینف  فرصم 
فرـصم یهدریـش  ای  يرادراب  هدـنرادهگن  ار  ییاذـغ  هدام  یکاروخ  گنر  عون  ره  ای  جنـشتدض  ياـهوراد  رگید  نیئوتینف  هب  تیـساسح 

یبلق ياهوراد  اهدیسایتنآ ؛ اهشخبمارآ ؛ یگدرـسفادض  ياهوراد  باوخ  ياهوراد  نوداتم  لکلا  اهداقعنادض ؛ هژیو  هب  رگید ، ياهوراد 
نیدـیتمیاس لوزاـنوکولف ؛  اهدـیمانوفلوس ، دـیزاینوزیا ، لـکینفمارلک   ) تنوفعدـض ياـهوراد  اهداقعنادـض ؛ لوـلونارپورپ ؛  نورادوـیمآ  )
اهنومروه نیلیفوئت ؛  نیلیفیرتسکا  نیلیفونیمآ   ) مسآ ياهوراد  میسلک  دیاسکوزاید ؛)  ) نوخ يراشفرپ  ياهوراد  نوزاتوبلینف  ماریفلوسید 

يریفروپ ینوخ  ای  یبلق  تالکـشم  هب  التبا  ای  هقباس  تافلارکوس  ای  اهدییورتساوکیتروک ؛) یکاروخ  يرادرابدـض  ياهوراد  اهنژورتسا ، )
رظن ریز  ار  ناتدوبهب  ات  دینک  هعجارم  ناتکشزپ  هب  مظنم  روطهب  دوشیم  هیـصوت  نیئوتینف  فرـصم  ماگنه  يویلک  ای  يدبک  ياهيرامیب  ای 
وراد یناسکی  طیارش  رد  زور  ره  دینک  یعس  لاح  ره  هب  دینک . فرصم  اذغ  اب  هارمه  ار  نآ  دنکیم  تحاران  ار  ناتهدعم  رگا  . دشاب هتـشاد 

ناکـشزپ ریاس  سناژروا  ياهنامرد  ای  یکـشزپنادند  تالخادم  یحارج  لمع  هنوگره  زا  شیپ  . دوش بذج  یهباشم  روطهب  ات  دیروخب  ار 
يرادراب زا  يریگولج  شور  کی  دینکیم ، هدافتسا  يرادرابدض  ياهصرق  زا  رگا  دیزاس . علطم  دینکیم ، فرصم  نیئوتینف  هکنیا  زا  ار 

هعجارم کشزپنادـند  هب  هام  هس  ره  دـهدیم . شهاک  ار  يرادرابدـض  ياهصرق  یـشخبرثا  نیئوتینف  نوچ  دـینک  نآ  نیزگیاج  ار  رگید 
نیا زا  يریگـشیپ  يارب  دوشیم . اههثل  تیـساسح  يزیرنوخ و  مروت  بجوم  نیئوتینف  ناوج ـ  نارامیب  ًالومعم  ناراـمیب ـ  یخرب  رد  دـینک .
دهد ناـشن  هک  دیـشاب  هتـشاد  هارمه  یکـشزپ  ییاسانـش  هگرب  کـی  دیـشکب . خـن  دـینک و  كاوسم  مظنم  روـطهب  ار  ناتیاهنادـند  لکـشم 

رد  ) دینک يادـهگن  بوطرم  ترارح  میقتـسم و  رون  امرگ ، زا  رود  ناکدوک و  سرتسد  زا  رود  ار  نیئوتینف  دـینکیم . فرـصم  نیئوتینف 
PHENYTOIN نیئوتینفهتشذگ فرصم  خیرات  نیئوتینف  دوشیم .) دساف  نیئوتینف  طیارش  نیا 

کی ناونعهب  ای  بلق  گنهابرض  دوبهب  يارب  یبلق  يوراد  کی  جنـشتدض  يوراد  کی  ناونعهب  تسا  نکمم  نیئوتینف  وراد  نیا  دروم  رد 
تلع هب  هتـسب  نیئوتینف  يزیوجت  رادـقم  فرـصم  یگنوگچ  دوش . زیوجت  لاـنیمژيرت  بصع  یبـصع  درد  دراوـم  رد  درد  هدنهدنیکـست 

زا رگا  دینک . يوریپ  تقد  هب  ناتکـشزپ  تاروتـسد  زا  دینکن . فرـصم  هدـش  زیوجت  رادـقم  زا  رتشیب  هاگچیه  دوب . دـهاوخ  توافتم  زیوجت 
وراد رادقم  يریگهزادنا  يارب  دیهد . ناکت  یبوخ  هب  ار  وراد  هشیش  فرصم  زا  لبق  دینکیم ، هدافتسا  نیئوتینف  نویـسناپسوس   ) عیام لکش 

، دینکیم هدافتـسا  نیئوتینف  یندیوج  ياهصرق  زا  رگا  دنزب . خی  نویـسناپسوس  نیا  دـیراذگن  دـینک . هدافتـسا  هبعج  لخاد  هنامیپ  زا  طقف 
رابکی يزور  طـقف  رگا  . دوش هدـیعلب  هتـسرد  دـیاب  ًاـمتح  نیئوتینف  لوسپک  اـما  دـیعلبب . هتـسرد  اـی  دـیوجب  دـینک ، درخ  ار  اـهنآ  دـیناوتیم 

نآ دعب  زور  ات  رگا  دینک .  شفرـصم  دیدروآ  دای  هب  ار  نآ  هک  يدرجم  هب  دیدرک ، شومارف  ار  تبون  کی  و  دینکیم ، فرـصم  نیئوتینف 
نیئوتینف تبون  کی  زا  شیب  هنازور  رگا  دیدرگزاب . ناتلومعم  ییوراد  همانرب  هب  دـینک و  اهر  ار  هدـش  شومارف  تبون  دـیدرواین ، دای  هب  ار 

شومارف تبون  دیناوتیم  دشاب ، یقاب  يدـعب  تبون  ات  تعاس  زا 4  رتشیب  هک  یتروص  رد  دـیاهدرک ،  شومارف  ار  تبون  کی  و  دـیروخیم ،
ار وراد  رادـقم  دـیدرگزاب . ناتلومعم  ییوراد  همانرب  هب  دـینک و  اهر  ار  هدـش  شومارف  تبون  تروص  نیا  ریغ  رد  دـینک . فرـصم  ار  هدـش 
رد یبناـج  ضراوع  اهرادـشه و  . دـینک فیلکت  بسک  ناتکـشزپ  زا  دـیتخادنا  بقع  رتـشیب  اـی  زور  ود  ار  تبون  کـی  رگا  دـینکن . رباربود 

یتکرح ياهتراهم  تفا  دیریگب : سامت  ناتکشزپ  اب  هدرک  عطق  ار  نیئوتینف  فرصم  ریز  يدج  یلو  ردان  میالع  زا  کیره  زورب  تروص 
جنـشت دراوم  تدش  ای  تاعفد  رد  شیازفا  دید ؛ يرات  موهفمان  ملکت  يداعریغ  شیوشت  ندب  شزرل  یقلخ  تارییغت  یجیگ  ای  لدـعت  مدـع 
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، اهتسد يداراریغ  تاکرح  دردمکـش ؛ گنریب  عوفدم  ای  هریت  راردا  اههثل ؛ مروت  يداعریغ  یگتـسخ  بت  دردولگ ؛ زرل ؛ يدلج  تاروثب 
ناتشگنا زگزگ  ای  یسحیب  ناکدوک  رد  دشر  هفقو  یناوختـسا و  ددعتم  ياهیگتـسکش  هدشیمن  هدهاشم  ًالبق  هک  تروص  ای  اهبل  اهاپ ،

اب ار  اهنآ  ناوتیم  ندـش  زاسلکـشم  تروص  رد  هک  دـهد  خر  تسا  نکمم  ریز  میالع  هنیـسهسفق  درد  ای  سفنت  رد  لکـشم  اپ ؛ اـی  تسد 
، اهناتـسپ مروت  نتفر  باوخ  هب  رد  لکـشم  دردرـس ، غارفتـسا  عوهت و  فیفخ  یگدولآباوخ  اـی  هجیگرـس  تسوبی  درک : حرطم  کـشزپ 
زا شیپ  ریز  دراوم  زا  کـیره  دوجو  تروـص  رد  طاـیتحا  دراوـم  ندـب  تروـص و  ياـهوم  دـح  زا  شیب  دـشر  اـی  هرهچ  تـالاح  تارییغت 

دیزاس : علطم  ار  ناتکشزپ  نیئوتینف  فرصم 
فرـصم یهدریـش  ای  يرادراب  هدـنرادهگن  ار  ییاذـغ  هدام  یکاروخ  گنر  عون  ره  ای  جنـشتدض  ياـهوراد  رگید  نیئوتینف  هب  تیـساسح 

یبلق ياهوراد  اهدیسایتنآ ؛ اهشخبمارآ ؛ یگدرـسفادض  ياهوراد  باوخ  ياهوراد  نوداتم  لکلا  اهداقعنادض ؛ هژیو  هب  رگید ، ياهوراد 
نیدـیتمیاس لوزاـنوکولف ؛  اهدـیمانوفلوس ، دـیزاینوزیا ، لـکینفمارلک   ) تنوفعدـض ياـهوراد  اهداقعنادـض ؛ لوـلونارپورپ ؛  نورادوـیمآ  )
اهنومروه نیلیفوئت ؛  نیلیفیرتسکا  نیلیفونیمآ   ) مسآ ياهوراد  میسلک  دیاسکوزاید ؛)  ) نوخ يراشفرپ  ياهوراد  نوزاتوبلینف  ماریفلوسید 

يریفروپ ینوخ  ای  یبلق  تالکـشم  هب  التبا  ای  هقباس  تافلارکوس  ای  اهدییورتساوکیتروک ؛) یکاروخ  يرادرابدـض  ياهوراد  اهنژورتسا ، )
رظن ریز  ار  ناتدوبهب  ات  دینک  هعجارم  ناتکشزپ  هب  مظنم  روطهب  دوشیم  هیـصوت  نیئوتینف  فرـصم  ماگنه  يویلک  ای  يدبک  ياهيرامیب  ای 
وراد یناسکی  طیارش  رد  زور  ره  دینک  یعس  لاح  ره  هب  دینک . فرصم  اذغ  اب  هارمه  ار  نآ  دنکیم  تحاران  ار  ناتهدعم  رگا  . دشاب هتـشاد 

ناکـشزپ ریاس  سناژروا  ياهنامرد  ای  یکـشزپنادند  تالخادم  یحارج  لمع  هنوگره  زا  شیپ  . دوش بذج  یهباشم  روطهب  ات  دیروخب  ار 
يرادراب زا  يریگولج  شور  کی  دینکیم ، هدافتسا  يرادرابدض  ياهصرق  زا  رگا  دیزاس . علطم  دینکیم ، فرصم  نیئوتینف  هکنیا  زا  ار 

هعجارم کشزپنادـند  هب  هام  هس  ره  دـهدیم . شهاک  ار  يرادرابدـض  ياهصرق  یـشخبرثا  نیئوتینف  نوچ  دـینک  نآ  نیزگیاج  ار  رگید 
نیا زا  يریگـشیپ  يارب  دوشیم . اههثل  تیـساسح  يزیرنوخ و  مروت  بجوم  نیئوتینف  ناوج ـ  نارامیب  ًالومعم  ناراـمیب ـ  یخرب  رد  دـینک .
دهد ناـشن  هک  دیـشاب  هتـشاد  هارمه  یکـشزپ  ییاسانـش  هگرب  کـی  دیـشکب . خـن  دـینک و  كاوسم  مظنم  روـطهب  ار  ناتیاهنادـند  لکـشم 

رد  ) دینک يادـهگن  بوطرم  ترارح  میقتـسم و  رون  امرگ ، زا  رود  ناکدوک و  سرتسد  زا  رود  ار  نیئوتینف  دـینکیم . فرـصم  نیئوتینف 
ماـگنه دـیزیرب . رود  تلاوت  رد  ناـکدوک  سرتـسد  زا  رود  ار  هتـشذگ  فرـصم  خـیرات  نیئوتینف  دوشیم .) دـساف  نیئوـتینف  طیارـش  نیا 

رب تسا  نکمم  رگید  ياهوراد  دینک . عطق  ای  عورش  ار  يرگید  يوراد  ره  فرصم  ناتکـشزپ  اب  تروشم  زا  شیپدیابن  نیئوتینف  فرـصم 
ار نیئوتینف  تسا  نکمم  نیا  دـیروخب ؛ دیـسایتنآ  نیئوتینف  ندروخ  زا  سپ  تعاـس  ات 2-3  دـنراذگب . رثا  ندـب  رد  نیئوتینف  راک  هوحن 

بجوم دارفا  یخرب  رد  وراد  نیا  دینک ؛ راک  رطخرپ  لیاسو  اب  ای  دـینک  یگدـننار  وراد  هب  ناتندـب  خـساپ  زا  ندـشن  نئمطم  ات  دـنک . رثامک 
یتدـم رگا  دـینک . عطق  ار  نیئوتینف  فرـصم  ناتکـشزپ  اب  تروشم  زا  شیپ  دوشیم . يرایـشوه  حطـس  تفا  اـی  یگدولآباوخ  هجیگرس 

عون ای  لوسپک  ای  صرق  ًالثم   ) وراد لکـش  دبای . شهاک  جـیردت  هب  دـیاب  شرادـقم  وراد  نیا  عطق  يارب  دـینکیم  فرـصم  نیئوتینف  تسا 
. دشاب توافتم  فلتخم  عاونا  رد  وراد  بذج  تسا  نکمم  دشاب ، نامه  وراد  یفرصم  رادقم  هچرگا  دیهد . رییغت  ار  وراد  يراجت 

يوراد ره  فرـصم  ناتکـشزپ  اـب  تروشم  زا  شیپدـیابن  نیئوتینف  فرـصم  ماـگنه  دـیزیرب . رود  تلاوت  رد  ناـکدوک  سرتسد  زا  رود  ار 
ندروخ زا  سپ  تعاس  ات 2-3  دنراذگب . رثا  ندب  رد  نیئوتینف  راک  هوحن  رب  تسا  نکمم  رگید  ياهوراد  دینک . عطق  ای  عورـش  ار  يرگید 

اب ای  دینک  یگدننار  وراد  هب  ناتندب  خـساپ  زا  ندـشن  نئمطم  ات  دـنک . رثامک  ار  نیئوتینف  تسا  نکمم  نیا  دـیروخب ؛ دیـسایتنآ  نیئوتینف 
تروشم زا  شیپ  دوشیم . يرایشوه  حطـس  تفا  ای  یگدولآباوخ  هجیگرـس  بجوم  دارفا  یخرب  رد  وراد  نیا  دینک ؛ راک  رطخرپ  لیاسو 

جیردت هب  دیاب  شرادقم  وراد  نیا  عطق  يارب  دینکیم  فرـصم  نیئوتینف  تسا  یتدـم  رگا  دـینک . عطق  ار  نیئوتینف  فرـصم  ناتکـشزپ  اب 
تسا نکمم  دشاب ، نامه  وراد  یفرصم  رادقم  هچرگا  دیهد . رییغت  ار  وراد  يراجت  عون  ای  لوسپک  ای  صرق  ًالثم   ) وراد لکش  دبای . شهاک 

. دشاب توافتم  فلتخم  عاونا  رد  وراد  بذج 
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CAPTOPRIL

رگید ياهوراد  رانک  رد  دوشیم . زیوجت  نوخ  يراشفرپ  نامرد  يارب  رگید  ياهوراد  اب  هارمه  ای  ییاهنت  هب  لـیرپوتپاک  وراد  نیا  دروم  رد 
لیرپوتپاک دنک . زیوجت  لیرپوتپاک  زین  يرگید  لیالدهب  تسا  نکمم  ناتکـشزپ  دوشیم . فرـصم  مه  بلق  یناقتحا  ییاسران  نامرد  يارب 

نیسناتویژنآ دنکیم . لمع  دنکیم  لیدبت  لاعف  لکـش   ) II نیسناتویژنآ هب  ار  لاعفریغ  لکش   ) I نیـسناتویژنآ هک  یمیزنآ  راهم  قیرط  زا 
لیرپوتپاک تلع  نیمه  هب  دوشیم . ندب  رد  بآ  میدس و  سابتحا  ینوخ و  ياهگر  ندش  گنت  بجوم  هک  تسا  تردقرپ  هدام  کی   II

، اهنآ رد  عیاـم  ساـبتحا  اـهگر و  ندـش  گـنت  زا  يریگولج  اـب  دوشیم . هتخانـش  نیـسناتویژنآ  لدـبم  میزنآ  هدـننکراهم  کـی  ناونع  هب 
تبون ات 3  يزور 2  ًالومعم  لیرپوتپاک  فرـصم  یگنوگچ  دهدیم . شهاک  ار  بلق  يراک  راب  ینوخ و  ياهگر  لخاد  راشف  لیرپوتپاک 

. درک فرـصم  اذـغ  نودـب  ای  اب  ناوتیم  ار  لیرپوتپاک  دوش . فرـصم  یناسکی  تعاس  رـس  زور  ره  وراد  هک  تسا  مهم  دوشیم . فرـصم 
هب دیدرک ، شومارف  ار  تبون  کی  رگا  دینک . يوریپ  تقد  هب  ناتکشزپ  تاروتـسد  زا  دینکن . فرـصم  هدش  زیوجت  رادقم  زا  رتشیب  هاگچیه 
هب هدرک  اهر  ار  هدش  شومارف  تبون  تسا  هدیـسر  يدعب  تبون  فرـصم  عقوم  ًابیرقت  رگا  هتبلا  دـینک . فرـصم  دـیروآ ، دای  هب  هک  يدرجم 

نکمم لیرپوتپاک  عطق  اب  دینکن . عطق  ار  وراد  ناتکـشزپ  اب  تروشم  نودـب  دـینکن و  ربارب  ود  ار  وراد  رادـقم  دـیدرگرب . ناتییوراد  همانرب 
رد نآ  زا  رتالاب  یتح  دیاش  ای  نامرد  زا  لبق  هزادنا  ات  نوخراشف  شیازفا  زا  تسا  ترابع  هک  دـیوش  یتشگرب  نوخ  يراشفرپ   " راچد تسا 

يدوبهب ساسحا  تروص  رد  یتح  سپ  دنکیم  راهم  ار  نآ  هکلب  دنکیمن  نامرد  ار  يرامیب  دوشیم ، زیوجت  لیرپوتپاک  هک  يدراوم  رثکا 
میالع زا  کی  ره  زورب  تروص  رد  یبناج  ضراوع  اهرادـشه و  . دـینک فرـصم  رمع  رخآ  ات  ای  اهلاس  ار  نآ  دـشاب  مزـال  تسا  نکمم  زین 

هنیـس سخ  سخ  ای  سفن  یگنت  سفنت  رد  لاکـشا  دـیریگب : سامت  ناتکـشزپ  اب  هدرک  عطق  ار  لیرپوتپاک  فرـصم  ریز ، يدـج  یلو  رداـن 
درد هنیـس  هسفق  درد  بلق  نابرـض  یمظنیب  یجیگ  شغ  ای  مشچ  نتفر  یهایـس  هجیگرـس  اپ ؛ اـی  تسد  بل  تروص  مروت  ادـص ؛ تنوشخ 
لوط هک  یتروص  رد  طـقف  یلو  دـنهد  خر  تسا  نکمم  زین  يرگید  میـالع  غارفتـسا  عوـهت و  یمکـش  درد  يدـلج  تاروـثب  بت  لـصافم 

ای یگتـسخ  لاهـسا  کشخ  هفرـس  دردرـس ، زا  دنترابع  میالع  نیا  دیراذگب . نایم  رد  ناتکـشزپ  اب  ار  اهنآ  دیاب  دنوش  زاسلکـشم  هدیـشک 
نیا رد  تسا  نکمم  یلو  دوشیم ، عفر  نامرد  هام  فرظ 2-3  ًالومعم  هک  دیوش  ییاشچ  سح  شهاک  راچد  يدـح  ات  تسا  نکمم  عوهت 

دراوم درک . نامرد  درـس  بآ  کچوک  هعرج  دنچ  دنق و  نودب  هفرـس  دض  ياههرطق  اب  ناوتیم  ار  هفرـس  دینک . ادـیپ  نزو  شهاک  تدـم 
رگید ای  لیرپوتپاک  هب  تیـساسح  : دـیزاس علطم  ار  ناتکـشزپ  لیرپوتپاک  فرـصم  زا  شیپ  ریز  دراوم  زا  کیره  دوجو  تروص  رد  طایتحا 

ياهوراد رگید  ای  ردم  ياهوراد  هژیوهب  رگید ، ياهوراد  فرـصم  یهدریـش  ای  يرادراب  نیـسناتویژنآ  هدننکلدبم  میزنآ  ياههدـننکراهم 
ریش میساتپ  يواح  ياهلمکم  دنک ؛) تفا  تدشهب  نوخراشف  تسا  نکمم  دنوش  فرـصم  نامزمه  لیرپوتپاک  اب  رگا  هک   ) نوخ يراشفرپ 

ندب رد  میساتپ  دح  زا  شیب  عمجت  بجوم  تسا  نکمم  دنتسه و  میـساتپ  يالاب  ریداقم  يواح  هک   ) کمن ياهنیزگیاج  ای  نییاپ  میدس  اب 
لیرپوتپاک فرـصم  ماگنه  يدبک  ای  يویلک  يرامیب  ای  نوخ  میـساتپ  حطـس  ندوب  الاب  ریهک ، تیـساسح  هب  التبا  ای  هقباس  لکلا  ای  دـنوش ؛)
ناوختـسا دق و  اب  بسانتم  ار  ناتنزو  دشاب . هتـشاد  رظن  ریز  ار  ناتدوبهب  دـناوتب  ات  دـینک  هعجارم  ناتکـشزپ  هب  مظنم  روطهبدوشیم  هیـصوت 

زا دینک . كرت  ار  راگیـس  دـیتسه  يراگیـس  رگا  دـیریگب . کمک  ناتکـشزپ  زا  نزو  شهاک  يارب  زاین  تروص  رد  دـینک . ظفح  ناتيدـنب 
ای هداتسیا  ای  هتسشن  هب  هدیشکزارد  تلاح  زا  دیشونن . لکلا  دنک . یفرعم  راگیس  كرت  هورگ  ای  رواشم  کی  هب  ار  امـش  دیهاوخب  ناتکـشزپ 
ره ار  دوخ  نوخراشف  . دیوشن شغ  ای  مشچ  نتفر  یهایس  هجیگرـس و  راچد  ات  دیهد  تیعـضو  رییغت  یمارآ  هب  هداتـسیا  هب  هتـسشن  تلاح  زا 

هعجارم رد  دینک و  تبث  ییاج  رد  ار  هدش  يریگهزادنا  ياهنوخراش  دیهد . عالطا  ناتکشزپ  هب  ار  هجوت  لباق  تارییغت  دینک و  شیاپ  هتفه 
هارمه یکشزپ  ییاسانش  گرب  کی  دیشاب . هتشاد  سرتسد  رد  یفاک  يوراد  لیطعت  ياهزور  يارب  دیهد . ناشن  يو  هب  ار  نآ  ناتکـشزپ  هب 

دینکیم . فرصم  لیرپوتپاک  دهد  ناشن  هک  دیشاب  هتشاد 
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یهاگشیامزآ ياهنومزآ  یخرب  يور  دناوتیم  وراد  نیا  هک  ارچ  دیزاس ، علطم  دینکیم  فرصم  لیرپوتپاک  هک  نیا  زا  ار  ناتکـشزپ  ریاس 
طیارـش نـیا  رد   ) دـیراد هاـگن  بوـطرم  ترارح  میقتـسم و  روـن  اـمرگ ، زا  رود  ناـکدوک  سرتـسد  زا  رود  ار  لـیرپوتپاک  دراذـگب . ریثأـت 

فرـصم ماـگنه  . دـیزیرب رود  تلاوـت  رد  ناـکدوک  سرتـسد  زا  رود  ار  هتـشذگ  فرـصم  خـیرات  لـیرپوتپاک  (. دوـشیم دـساف  لـیرپوتپاک 
اب ای  دینک  یگدننار  وراد  هب  تبـسن  ناتندـب  شنکاو  ندـش  صخـشم  ات  دـینک . عطق  ار  وراد  ناتکـشزپ  اب  تروشم  نودـب  دـیابن  لیرپوتپاک 

فرـصم ناتکـشزپ  دییأت  نودب  ار  رگید  ياهوراد  دـینک . تروشم  ناتکـشزپ  اب  تفای  موادـت  هجیگرـس  رگا  دـینک . راک  كانرطخ  لیاسو 
هخسن هب  زاین  نودب  كرحم  ياهوراد  هفرس و  یگدروخامرس و  ياهوراد  هژیوهب  دینک ؛

CARBAMAZEPINE

ياهوراد همه  زا  رتشیب  وراد  نیا  دوشیم . زیوجت  عرص  زا  ینوگانوگ  عاونا  يارب  جنشتدض  کی  ناونع  هب  نیپزامابراک  وراد  نیا  دروم  رد 
نیپزامابراک دشابیم . مک  نآ  فرصم  زا  یشان  یبناج  ضراوع  زورب  لامتحا  دراد و  یمک  ًاتبسن  تیمـس  اریز  دوشیم ، زیوجت  جنـشتدض 

هک یتلع  ساسا  رب  نیپزامابراک  يزیوجت  رادقم  فرـصم  یگنوگچ  دوشیم . هدافتـسا  ولقهس  بصع  يژلارون  درد  نیکـست  يارب  نینچمه 
زا دـینکن . فرـصم  هدـش  زیوجت  رادـقم  زا  شیب  هاـگچیه  دوش . فرـصم  اذـغ  اـب  دـیاب  وراد  نیا  دـنکیم . قرف  تسا  هدـش  زیوجت  شیارب 

ناکت یبوخ  هب  ار  هشیش  فرصم  زا  شیپ  دینکیم ، هدافتسا  نیپزامابراک  نویسناپسوس  زا  رگا  دینک . يوریپ  تقد  هب  ناتکـشزپ  تاروتـسد 
دیـشاب تبقارم  دـینک . هدافتـسا  تسا  هتـشاذگ  ناترایتخا  رد  ناتکـشزپ  هک  ياهنامیپ  اـی  وراد  دوخ  هبعج  لـخاد  هناـمیپ  زا  نینچمه  دـیهد .

ياهصرق اما  دیعلبب ؛ هتسرد  ای  دیوجب ، دینک ، درخ  ار  اهنآ  دیناوتیم  دینکیم  هدافتسا  یندیوج  ياهصرق  زا  رگا  دنزن . خی  نویـسناپسوس 
دای هب  هک  يدرجم  هب  دـیدرک ،  شومارف  ار  وراد  تبون  کـی  رگا  دـنوش . هدـیعلب  هتـسرد  دـیاب  یندـیوجریغ  ياـهصرق  شهر و  ینـالوط 

ناـتییوراد مظنم  هماـنرب  هب  هدرک  اـهر  ار  هدـش  شومارف  تبوـن  تسا  هدیـسر  يدـعب  تبوـن  عـقوم  ًاـبیرقت  رگا  دـینک . شفرـصم  دـیدروآ 
ضراوع اهرادـشه و  دـینک . تروشم  ناتکـشزپ  اب  فیلکت  بسک  يارب  دـیاهدرک  شومارف  زور  رد  ار  تبون  کـی  زا  شیب  رگا  دـیدرگرب .

يدـلج تاروثب  دـیریگب : سامت  ناتکـشزپ  اب  هدرک  عطق  ار  نیپزامابراک  ریز  يدـج  یلو  ردان  میـالع  زا  کـیره  زورب  تروص  رد  یبناـج 
يرات موهفمان  ملکت  يداعریغ  بارطضا  شزرل  یقلخ  تارییغت  یجیگ  لداعت  مدع  ای  تاکرح  رد  یتخرک  موادم  دردرس  شراخ  ای  ریهک ،

هچیهام ای  ناوختـسا  درد  لومعمریغ  یگتـسخ  بت  دردولگ ؛ زرل ؛ جنـشت  تاـعفد  شیازفا  ولج ؛ بقع و  هب  مشچ  يداـعریغ  تکرح  دـید ؛
يداعریغ تاضابقنا  یمکـش  درد  گنریب  عوفدـم  هریت  راردا  ددـغ ؛ مروت  عوفدـم  ای  راردا  رد  نوخ  عفد  يداـعریغ  يزیرنوخ  اـی  يدوبک 

ای لکشم  سفنت  مظنمان ؛  ای  دنت ، دنک ، بلق  نابرض  اپ ؛ ای  تسد  ناتـشگنا  زگزگ  ای  یـسحیب  تروص  ای  بل  اپ ، وزاب ، تسد  رد  تالـضع 
: دـنوش هتـشاذگ  نایم  رد  ناتکـشزپ  اب  دـیاب  ندـش  زاسلکـشم  تروص  رد  طقف  اما  دـنهد  يور  تسا  نکمم  ریز  میـالع  هنیـس  هسفق  درد 

رون هب  تیـساسح  شیازفا  وم ، شزیر  نتفر  باوخ  هب  رد  لکـشم  دردرـس ، غارفتـسا  عوهت و  یگدولآباوخ  اـی  فیفخ  هجیگرـس  تسوبی 
نیپزاـمابراک فرـصم  زا  شیپ  ریز  دراوم  زا  کـیره  دوجو  تروص  رد  طاـیتحا  دراوم  رکذـم . دارفا  رد  یـسنج  تالکـشم  اـی  دیـشروخ ،

ياـهگنر ياهـقلحهس  یگدرـسفادض  ياـهوراد  جنـشتدض  ياـهوراد  رگید  اـی  نیپزاـمابراک  هـب  تیـساسح  دـیزاس : عـلطم  ار  ناتکـشزپ 
؛ روآباوخ ياهوراد  نوداتم  لکلا  اهجنشتدض ؛ هژیو  هب  رگید ، ياهوراد  فرصم  یهدریـش  ای  يراداب  اههدنرادهگن . ای  اهاذغ ، یکاروخ 

نیدـیتمیاس نیـسیامورتیرا ،  دـیزاینوزیا ، نیـسیاموریترالک   ) اهکیتویبیتنآ اهداقعنادـض ؛ شخبمارآ  ياهوراد  یگدرـسفادض  ياهوراد 
، اهدـییورتساوکیتروک يرادرابدـض ،  ياـهصرق  نژورتـسا   ) اـهنومروه نیدـینیک ؛  لـیماپارو  مزاـیتلید   ) یبـلق نوـخ و  راـشف  ياـهوراد 
ای ناوختسا  زغم  ییاسران  ینوخ  ای  یبلق  تالکشم  هب  التبا  ای  هقباس  نکـسم .  کی   ) نفیـسکوپورپ ای  زادیـسکا ؛ نیمآونوم  ياههدننکراهم 

رظن ریز  ار  ناتدوبهب  دـناوتب  ات  دـینک  هعجارم  ناتکـشزپ  هب  مظنم  روطهب  دوشیم  هیـصوت  نیپزامابراک  فرـصم  ماگنه  يدـبک  ياهيرامیب 
ار ناتهدعم  ات  دینک  فرصم  اذغ  اب  ار  نیپزامابراک  دیهدب . شیامزآ  نوخ  رد  وراد  حطس  نیعت  يارب  دشاب  مزال  تسا  نکمم  دشاب . هتـشاد 
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رد ناتتسوپ  زا  . دینکن هدافتـسا  ار  اهشخبمارآ )  ) يزکرم باصعا  هاگتـسد  هدننکدنک  ياهوراد  رگید  یلکلا و  تابورـشم  دنکن . تحاران 
ههجاوم زا  دهدیم . شیازفا  ار  باتفآ  تسوپ  تیساسح  نیپزامابراک  دیوشن . یگتخوس  باتفآ  راچد  ات  دینک  تظفاحم  باتفآ  هعـشا  ربارب 

رون ضرعم  رد  قطاـنم  رد  ( SPF  ) تردق 15 لقادـح  اب  باتفآدـض  مرک  کی  زا  دـیزیهرپب . رهظزادـعب  ات 3  حبـص  تعاس 10  باتفآ  اـب 
ياهنامرد ای  یکشزپنادند  ياهراک  یحارج  لمع  زا  شیپ  دینکن . هدافتسا  یباتفآ  پمال  لثم  هدننکهزنرب  لیاسو  زا  دینک . هدافتـسا  ناتندب 
ياـهنومزآ یخرب  اـب  تـسا  نـکمم  وراد  نـیا  دــیزاس . عـلطم  دــینکیم  فرــصم  نیپزاـمابراک  هـکنیا  زا  ار  ناکــشزپ  ریاــس  سناژروا 

نیا رثا  نیپزامابراک  اریز  دـینک ؛ تروشم  ناتکـشزپ  اب  يرادرابدـض  ياـهصرق  زا  هدافتـسا  دروم  رد  . دـنک داـجیا  لخادـت  یهاگـشیامزآ 
هگرب کـی  . دـینک هدافتـسا  رگید  يریگولج  شور  کـی  زا  وراد  نیا  فرـصم  یط  رد  دـشاب  مزـال  دـیاش  دـهدیم و  شهاـک  ار  اـهصرق 

دینکیم . فرصم  نیپزامابراک  دهد  ناشن  هک  دیشاب  هتشاد  هارمه  یکشزپ  ییاسانش 
دـساف نیپزامابراک  طیارـش  نیا  رد   ) دیراد هگن  بوطرم  ترارح  میقتـسم و  رون  امرگ ، زا  رود  ناکدوک و  سرتسد  زا  رود  ار  نیپزامابراک 

دیابن نیپزامابراک  فرـصم  ماگنه  دـیزیرب . رود  تلاوت  رد  ناـکدوک  سرتسد  زا  رود  ار  هتـشذگ  فرـصم  خـیرات  نیپزاـمابراک  دوشیم .)
ات دراذـگب . رثا  ناتندـب  رد  نیپزاـمابراک  درکراـک  یگنوگچ  رب  تسا  نکمم  اریز  دـینک . فرـصم  رگید  ییوراد  ناتکـشزپ  هزاـجا  نودـب 

جـیگ و ار  دارفا  زا  یخرب  وراد  نیا  دـینک ؛ راـک  كاـنرطخ  لـیاسو  اـب  اـی  دـینک  یگدـننار  وراد  نیا  هـب  ناتندـب  شنکاو  ندـشن  صخـشم 
نیا وراد  عطق  هب  زاین  تروص  رد  دینک . عطق  کشزپ  اب  تروشم  زا  شیپ  ار  وراد  . دهدیم شهاک  ار  يرایـشوه  ای  دـنکیم و  هدولآباوخ 

. دریذپ تروص  یجیردت  دیاب  راک 

KETOPROFEN

باـهتلا شهاـک  درد و  نیکـست  يارب  وراد  نیا  زا  تسا  جـیار  يدـیئورتساریغ  یباـهتلا  دـض  يوراد  کـی  نفورپوـتک  وراد  نیا  دروـم  رد 
یقورع ياهدردرس  زا : دنترابع  وراد  نیا  فرصم  رگید  دراوم  دوشیم . هدافتـسا  نیغلاب  رد  زورترآ )  ) تیرترآوئتسا دیئوتامور و  تیرترآ 

نفورپوتک ياهصرق  فرصم  یگنوگچ  دیئوتامورریغ . یباهتلا  تالکشم  رگید  سرقن و  داح  تامح  یگدعاق  تالکـشم  نرگیم ،  لثم  )
يو هب  تسا  نکمم  هک  ارچ  دیـشک  زارد  دیابن  وراد  فرـصم  زا  سپ  هقیقد  ات 15-30  دروخ . بآ  زا  رپ  ناویل  کی  اب  اذـغ  هارمه  دـیاب  ار 
راب کی  يزور  رگا  تسا  عونمم  اهنآ  ندـیوج  اـی  نتـسکش  ندرک  درخ  دـیعلب و  اـجکی  دـیاب  ار  شهرینـالوط  ياـهصرق  دـنزب . بیـسآ 

شومارف تبون  تسا  هدـنام  یقاب  يدـعب  تبون  ات  تعاس  زا 8  شیب  رگا  دـیاهدرک ، شومارف  ار  تبون  کی  دـینکیم و  فرـصم  نفورپوتک 
زور رد  تبون  کـی  زا  شیب  رگا  دـیدرگزاب . ناـتمظنم  ییوراد  هماـنرب  هب  هدرک و  اـهر  ار  نآ  تروـصنیا  ریغ  رد  دـینک . فرـصم  ار  هدـش 

هدیـسر يدعب  تبون  عقوم  ًابیرقت  هکنیا  رگم  دینک ، شفرـصم  دـیدروآ  دای  هب  ار  هدـش  شومارف  تبون  هکیدرجم  هب  دـیروخیم ، نفورپوتک 
هتخاس فقوتم  ار  وراد  فرـصم  ریز  میالع  زا  کی  ره  زورب  تروص  رد  یبناج  ضراوع  اهرادشه و  دینکن . ربارب  ود  ار  وراد  رادقم  دشاب .

ای عوهت  ییاهتـشایب  همـضاهءوس  ای  لد  رـس  شزوس  یگدرـسفا  ای  يراکـشومارف  یجیگ  دـیدش ، یگتـسخ  دـیریگب : سامت  ناتکـشزپ  اـب 
اب هارمه  ای  لبق  میالع  نیا  رگا  هژیو  هب  ینالضع ،  ياهدرد  بت  زرل ،  ) ازنآولفنآ هبـش  میالع  لاهـسا  ینوخ  ای  يریق  هایـس  عوفدم  غارفتـسا 
ای اهاپ  ای  تروص  مروت  یتروص  ای  ینوخ  ردک ، راردا  دردرمک ؛ هفرـس  سفنت  رد  لکـشم  ای  سفن  یگنت  دنهد ؛ خر  يدلج  تاروثب  روهظ 

يدوبک غامد  نوخ  تسد  ناتشگنا  ياهنخان  یگدشادج  اپ ؛ ای  تسد  ناتشگنا  زگزگ  ای  یخرک  دیدش ؛ دردرـس  نزو  شیازفا  اهاپ ؛ قاس 
زوزو  ) شوگ رد  گنز  يادص  ساسحا  اهمشچ ؛ ای  تسوپ  يدرز  یلوات  تاعیاض  ای  ریهک ، شراخ  يدلج  تاروثب  يداعریغ  يزیرنوخ  ای 

یطابترا هتشادن و  دوجو  نامرد  زا  شیپ  هک  يدردولگ  ای  بت  ای  یناهد  ياهمخز  دید ؛ يرات  اهمشچ ؛ مروت  کیرحت و  یکـشخ  شوگ ؛ 
یـشراوگ و تالکـشم  رطخ  ضرعم  رد  نیریاس  زا  رتشیب  نسم  دارفا  دشاب . هتـشادن  هدش  زیوجت  نفورپوتک  شرطاخ  هب  هک  ریخا  يرامیب  اب 

یکـشزپ يروف  تبقارم  هجوت و  هب  هک  تسا  یـسکالیفانآ  نفورپوتک  هب  ردان  یتیـساسح  خساپ  کی  دنراد . رارق  وراد  نیا  هدنهديزیرنوخ 
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ياهمروت ای  ریهک  اهمشچ ، رود  ای  اهبل  مروت  هدـهاشم  تروص  رد  دـنکیم ، تفرـشیپ  تعرـس  هب  یـسکالیفانآ  هکییاـجنآ  زا  دراد . زاـین 
یکـشزپ تامدـخ  زکرم  کی  اـب  هدرک  عطق  ار  وراد  فرـصم  هلـصافالب  سفنت  رد  لکـشم  اـی  هنیـس  سخسخ  دـنت ، بلق  نابرـض  یتسوپ 

رد کشزپ  اب  تسا  مزال  ندش  زاسلکـشم  تروص  رد  طقف  هک  دنوش  هدـهاشم  تسا  نکمم  زین  يرگید  میالع  دـیریگب . سامت  سناژروا 
یکشخ نتفر  باوخ  هب  رد  لکشم  رون ، هب  تیساسح  فیفخ  دردرس  مشچ  نتفر  یهایس  هجیگرس  شیوشت  بارطضا  دنوش : هتشاذگ  نایم 

ریز دراوم  زا  کیره  دوجو  تروص  رد  طایتحا  دراوم  تسوبی  ای  لاهسا  ای  اههدور ، رد  دح  زا  شیب  زاگ  دیلوت  خفن  فیفخ  هچیپلد  ناهد 
ای يرادراب  يدـیئورتساریغ  یباهتلادـض  ياهوراد  رگیداـی  نیرپسآ  هب  تیـساسح  دـیزاس : علطم  ار  ناتکـشزپ  نفورپوتک  فرـصم  زا  شیپ 

قیقر  ) اهداقعنا دـض  نیریپسآ ،  نسکورپان  لثم   ) يدـیئورتساریغ یباهتلادـض  ياـهوراد  رگید  هژیو  هب  رگید ، ياـهوراد  فرـصمیهدریش 
نیروپسولکیس نیسیاماکیلپ ،  تاسکرتوتم   ) ناطرـس دض  ياهوراد  اهنیروپـسولافس ،)  ) اهکیتویبیتنآ نیرافراو ،  لثم  نوخ  ياههدننک 

فرـصم هب  تداـع  جنـشت .  دـض  يوراد   ) کیئورپلاودیـسا اـی  ردـُم ) يوراد  کـی   ) نرتماـیرت سرقن  دـض  يوراد  کـی   ) دیـسنبورپ میتیل 
يزیرنوخ تالکشم  رگید  ای  یلیفومه  شراوگ  هاگتسد  باهتلا  ای  مخز  مسآ  اب  طبترم  ینیب  ياهپیلوپ  هب  التبا  ای  هقباس  یلکلا  تابورـشم 

هیـصوت نفورپوتک  فرـصم  ماگنه  يویلک  اـی  يدـبک  ياـهيرامیب  اـی  نوخ  يراـشفرپ  یناـهد  ياـهمخز  ناوختـسا  زغم  ییاـسران  هدـنهد 
ات دینک  هعلاطم  ار  هخسن  هب  زاین  نودب  ياهوراد  هیلک  بسچرب  دینک . لمع  نآ  هب  دیناوخب و  ار  وراد  يدنبهتسب  يور  لمعلاروتـسددوشیم 

ناتکـشزپ هب  مظنم  روط  هب  دـینکن . فرـصم  دـننکیم  لخادـت  نفورپوتک  اب  هک  ییاهوراد  يواح  ای  نفورپوبیا  نیرپسآ و  يواح  ياهوراد 
علطم دـینکیم  فرـصم  نفورپوتک  هکنیا  زا  ار  ناکـشزپ  ریاـس  یکـشزپنادند  ياـهراک  اـی  یحارج  لـمع  عوـن  ره  زا  شیپ  دـینک . هعجارم 

رگا . دیهد نیکـست  ار  نآ  بآ  هعرج  دنچ  ندیـشون  ای  تابن  بآ  ندـیکم  ای  سمادآ  ندـیوج  اب  دـیدش  ناهد  یکـشخ  راچد  رگا  دـیزاس .
اب باتفآدض  ياهنویـسول  زا  دینک و  بانتجا  رهظزادعب  ات 3  حبص  تعاس 10  میقتسم  باتفآ  زا  تسا  هدش  زاسلکـشم  رون  هب  تیـساسح 
زا رود  ناکدوک و  سرتسد  زا  رود  ار  نفورپوتک  دینک . هدافتـسا  باتفآ  ضرعم  رد  قطانم  يارب  لقادح 15  فا  یپ  سا   ) یتظفاحم تردق 

ار هتـشذگ  فرـصم  خیرات  نفورپوتک  دوشیم .) دساف  نفورپوتک  طیارـش  نیا  رد   ) دینک يرادهگن  بوطرم  ترارح  میقتـسم و  رون  امرگ ،
هدعم تالکشم  تروصنیا  رد  دیـشونب . یلکلا  بورـشم  دیابن  نفورپوتک  فرـصم  ماگنه  . دیزیرب رود  تلاوت  رد  ناکدوک  سرتسد  زا  رود 

نیا دینک . تکرـش  كانرطخ  ياهتیلاعف  رد  ای  دینک  یگدننار  وراد  هب  ناشندب  خساپ  ندش  صخـشم  زا  شیپ  ات  دـش . دـهاوخ  رتلمحتم 
. دوشیم یگدولآباوخ  ای  هجیگرس  یجیگ  بجوم  یخرب  رد  وراد 

CLARITHROMYCIN

عاونا یخرب  تیزونیـس  تیـشنورب  یکوکوتپرتـسا  دردوـلگ  ناـمرد  يارب  جـیار  کـیتویبیتنآ  کـی  نیـسیامورتیرالک  وراد  نیا  دروـم  رد 
فرـصم یلاخ  مکـش  اب  ای  اذـغ  اب  ناوتیم  ار  نیـسیامورتیرالک  فرـصم  یگنوگچ  دـشابیم . رگید  ياهتنوفع  و  ینومونپ ،   ) هیرلاتاذ

مزال دوشیم . فرصم  تعاس  ره 12  ًالومعم  وراد  نیا  دینک . فرـصم  اذغ  اب  ار  نآ  دوشیم  امـش  هدـعم  یتحاران  بجوم  وراد  رگا  درک .
ار نآ  دـیناوتیم  ًالثم  دـنامب . یقاب  ناسکی  نوخ  رد  وراد  حطـس  اـت  دوش  هدافتـسا  ربارب  یناـمز  لـصاوف  اـب  ییاـهتبون  رد  وراد  نیا  تسا 

رگا یتح  دینک ، فرـصم  لماک  روطهب  تقو و  رـس  ار  وراد  هک  تسا  مهم  دـینک . فرـصم  بش  حبص و 8  ای 8  بش  حبص و 7  تعاس 7 
يریگهزادنا زا  شیپ  دنک . دوع  ًاددجم  تسا  نکمم  ناتمیالع  دینک ، عطق  ار  نآ  ناتيوراد  مامتا  زا  شیپ  رگا  دینکیم . يدوبهب  ساسحا 

هب يزاین  وراد  نیا  نویـسناپسوس  دـیهد . ناکت  یبوخ  هب  ار  وراد  هشیـش  نآ  نویـسناپسوس  لکـش  هبعج  لـخاد  هناـمیپ  طـسوت  وراد  رادـقم 
دای هب  هک  يدرجم  هب  دیدرک ،  شومارف  ار  تبون  کی  رگا  دـشابیم . فرـصم  لباق  زور  ات 14  رثکادح  یلو  درادن ، لاچخی  رد  يرادـهگن 

ناتمظنم ییوراد  همانرب  هب  هدرک  اهر  ار  هدش  شومارف  تبون  تسا  هدیـسر  ارف  يدعب  تبون  عقوم  ًابیرقت  رگا  هتبلا  دینک . شفرـصم  دیدروآ 
سامت ناتکـشزپ  اب  يداعریغ  يدوبک  ای  يزیرنوخ  زورب  تروص  رد  یبناج  ضراوع  اهرادشه و  . دینکن رباربود  ار  وراد  رادقم  دـیدرگزاب .
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ياههزم زا : دـنترابع  دـنراد  شرازگ  هب  زاین  دـنوش  زاسلکـشم  هک  یتروص  رد  طقف  دـنهد و  خر  تسا  نکمم  هک  میـالع  ریاـس  دـیریگب .
زا کیره  دوجو  تروص  رد  طایتحا  دراوم  دردرس . ای  لاهسا  یمکش  یتحاران  ساسحا  غارفتسا  عوهت  ناهد ،  دب  هزم  ساسحا   ) یعیبطریغ

رگید اـی  نیــسیامورتیرا  نیــسیامورتیرالک  هـب  تیــساسح  دـیزاس : عـلطم  ار  ناتکــشزپ  نیــسیامورتیرالک  فرــصم  زا  شیپ  ریز  دراوـم 
ياهداقعنادـض دیارپاسیـس ، لوریفتـسا  نیتوبافیر  نیپزامابراک  هژیو  هب  رگید ، ياهوراد  فرـصم  یهدریـش  اـی  يرادراـب  اـهکیتویبیتنآ .

دوشیم هیصوت  نیسیامورتیرالک  فرـصم  ماگنه  يدبک  ای  يویلک  يرامیب  هقباس  ای  هب  التبا  نیدووودیز  ای  نیلیفوئت  نیرافراو ،   ) یکاروخ
فرظ 3 رگا  دوش . يریگولج  يرامیب  دوع  زا  هدش  نامرد  ناتتنوفع  ات  دینک  فرـصم  اهتنا  ات  ار  وراد  يدوبهب  ساسحا  تروص  رد  یتح 

دینک . تروشم  ناتکشزپ  اب  دیتشادن ، دوبهب  ساسحا  نیسیامورتیرالک  اب  نامرد  زا  زور 
، امرگ زا  رود  ناکدوک و  سرتسد  زا  رود  ار  نیـسیامورتیرالک  دینک . هدافتـسا  وراد  رادـقم  يریگهزادـنا  يارب  وراد  هبعج  لخاد  هنامیپ  زا 
زا دیابن  نیـسیامورتیرالک  فرـصم  ماگنه  (. دوشیم دساف  نیـسیامورتیرالک  طیارـش  نیا  رد   ) دـیراد هگن  بوطرم  ترارح  میقتـسم و  رون 

کشزپ روتسد  هب  رگم  دینک ، عطق  مامتان  ار  وراد  . دینک هدافتسا  هتشذگ  فرصم  خیرات  نیسیامورتیرالک 

CHOLESTYRAMINE

زا نوخ  لورتسلک  شهاک  اب  دوشیم . هدافتسا  نآ  زا  نوخ  لورتسلک  ندروآ  نییاپ  يارب  هک  تسا  ییوراد  نیماریتسلک  وراد  نیا  دروم  رد 
لامتحا نوخ  لورتسلک  يالاب  حطـس  دوشیم . يریگولج  ددرگیم ، ینوخ  ياهگر  دادـسنا  بجوم  لورتسلک  اهنآ  رد  هک  ییاـهيرامیب 
يوارفص ياهدیـسا  شیازفا  زا  یـشان  شراخ  شهاک  يارب  لورتسلک  زا  دهدیم . شیازفا  ار  يزغم  هتکـس  ای  یبلق  هلمح  یبلق  نیژنآ  زورب 

زین يدـبک  ياهيرامیب  لابندهب  يوارفـص  ياهدیـسا  هب  ندـش  لصتم  اـب  نیماریتسلک  دوشیم . هدافتـسا  زین  يدـبک  ياـهيرامیب  لاـبند  هب 
. دنکیم لمع  ندب  زا  اهنآ  عفد  هب  کمک  هدور و  لخاد  داوم  رگید  يوارفص و  ياهدیسا  هب  ندش  لصتم  اب  نیماریتسلک  دوشیم . هدافتسا 

لکشم زا  یشان  شراخ  دنکیمن ، نامرد  ار  ياهنیمز  يرامیب  یلو  دهدیم ، شهاک  ار  یفاضا  يوارفص  ياهدیسا  لورتسلک و  قیرط  نیدب 
زا شیپ  حطـس  هب  ناـمرد  فقوت  زا  سپ  هتفه  نوخ 2-4  لورتسلک  حطـس  ددرگیمزاب و  ًاددـجم  نامرد  فقوت  زا  سپ  هتفه  يدبک 1-2 

رگید ياهزیچ  اب  فرـصم  زا  شیپ  دـیاب  هک  دوشیم  هضرع  ردوپ  کی  لکـش  هب  نیماریتسلک  فرـصم  یگنوگچ  دـسریم . ناـمرد  عورش 
رتیلیلیم ًادودح 60  لخاد  ار  ردوپ  دوش . یگفخ  بجوم  تسا  نکمم  اریز  دـینکن  فرـصم  کشخ  ردوپ  تروص  هب  ار  نآ  دوش . طولخم 

هقیقد زا 1-2  سپ  دـینک و  هفاضا  عیاـم  رگید  رتیلیلیم  سپـس 60-120  دینک و  طولخم  ًالماک  یندیـشون  کی  زا  يروخاذـغ  قشاق   4-5
یمامت ندیـشون  زا  سپ  تشاد  دهاوخ  هنادهناد  تلاح  امـش  طولخم  نیاربانب  دوشیمن ، لح  تاعیام  رد  ردوپ  نیا  دـینک . طولخم  ًاددـجم 

ار نیماریتسلک  دیاهدرک . فرـصم  ار  وراد  یمامت  هک  دیوش  نئمطم  ات  دیـشونب  ار  نآ  دیزیرب و  ناویل  لخاد  یندیـشون  یمک  ًاددـجم  ناویل 
هروپ ای  تاجهویم  توپمک  اب  ار  وراد  نیا  دنهدیم  حیجرت  نارامیب  زا  یخرب  درک . طولخم  هناحبص  رد  ینیرف  ای  پوس  اب  ناوتیم  نینچمه 
تبون عقوم  ًابیرقت  رگا  دـینک . شفرـصم  دـیدروآ ، دای  هب  هک  يدرجم  هب  دـیدرک ،  شومارف  ار  تبون  کـی  رگا  دـننک . طولخم  تاـجهویم 

اهرادـشه و . دـینکن رباربود  ار  وراد  رادـقم  دـیدرگرب . ناتمظنم  ییوراد  همانرب  هب  هدرک  اهر  ار  هدـش  شومارف  تبون  تسا  هدیـسر  يدـعب 
دیدش و دردهدـع  دـیریگب : سامت  ناتکـشزپ  اب  هدرک  عطق  ار  نیماریتسلک  فرـصم  ریز  میالع  زا  کیره  زورب  تروص  رد  یبناج  ضراوع 

راچد وراد  هب  ناشندـب  ندرک  تداـع  اـت  دـننکیم  فرـصم  نیماریتسلک  هک  يدارفا  زا  يرایـسب  يریق  هایـس و  عوفدـم  اـی  غارفتـسا  عوهت و 
. دیزاس علطم  ار  ناتکشزپ  دندش  زاسلکـشم  ای  دندرک  ادیپ  همادا  میالع  نیا  رگا  دنوشیم . غورآ  خفن و  ای  عوهت  لد  رـس  شزوس  تسوبی 

نیماریتسلک هب  تیـساسح  : دـیزاس علطم  ار  ناتکـشزپ  نیماریتسلک  فرـصم  زا  شیپ  ریز  دراوم  زا  کیره  دوجو  تروص  رد  طایتحا  دراوم 
یبلق يوراد  کی   ) نیسکوگید نیرافراو ،  لثم  نوخ  ياههدننکقیقر   ) اهداقعنادض هژیو  هب  رگید ، ياهوراد  فرص  یهدریـش  ای  يرادراب 

نیـسیاموکناو اـهنیلکیاسارتت ، یکاروخ  نیلیـسینپ   ) اـهکیتویبیتنآ یبـلق ،  نوـخ و  راـشف  يوراد  کـی   ) لوـلونارپورپ اـهکیتروید ، ، 
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ماگنه يرونوتک  لینف  ای  ههدزاود  هدـعم و  ياهمخز  ارفـص ، هسیک  تالکـشم  تسوبی  هب  التبا  ای  هقباـس  دـییوریت . ياـهوراد  و  یکاروخ ، 
رییغت ار  دوخ  ییاذغ  همانرب  ناتکشزپ  زیوجت  قبط  . دینک فرصم  ناتکشزپ  روتسد  قبط  ار  نیماریتسلک  دوشیم  هیصوت  نیماریتسلک  فرصم 

رد یگدنز  هویش  رد  رییغت  و  دنکیم . راهم  يدح  ات  ار  نآ  هکلب  دنکیمن ، نامرد  ار  الاب  لورتسلک  وراد  نیا  هک  دیشاب  هتشاد  دای  هب  دیهد .
ندروخ زا  سپ  تعاس  ای 4  شیپ  تعاس  لقادح 1  ار  ناترگید  ياهوراد  دشابیم . مهم  هک  تسا  شزرو   ) كرحت ییاذـغ و  همانرب  هنیمز 
سرتسد زا  رود  ار  نیماریتسلک  دشاب . هتـشاد  رظن  ریز  ار  ناتتفرـشیپ  ات  دینک  هعجارم  ناتکـشزپ  هب  مظنم  روطهب  دینک . فرـصم  نیماریتسلک 

خیرات نیماریتسلک  دوشیم .) دـساف  نیماریتسلک  طیارـش  نیا  رد   ) دـیراد هاگن  بوطرم  ترارح  میقتـسم و  رون  اـمرگ ، زا  رود  ناـکدوک و 
ناتکـشزپ اب  یگنهامه  نودـب  دـیابن  نیماریتسلک  فرـصم  ماـگنه  دـیزیرب . رود  تلاوت  رد  ناـکدوک  سرتسد  زا  رود  ار  هتـشذگ  فرـصم 

. دینک عطق  ار  وراد  فرصم  ناتکشزپ  دییأت  نودب  دینک . فرصم  زین  يرگید  يوراد 

CLOMIPRAMINE

یبصع و درد  ساره  ندروخ و  تـالالتخا  يراـبجا  یـساوسو ـ  تـالالتخا  یگدرـسفا  میـالع  عفر  يارب  نیمارپـیمولک  وراد  نیا  دروم  رد 
اب نیمارپیمولک  فرـصم  یگنوگچ  تسا  ياهقلحهس  یگدرـسفادض  ياـهوراد  هتـسد  زا  نیمارپـیمولک  دوشیم . زیوجت  رگید  دراوم  یخرب 

. دـینکن فرـصم  هدـش  زیوجت  رادـقم  زا  رتمک  ای  رتشیب  هاگچیه  دوشیم . زیوجت  توافتم  تالکـشم  اب  توافتم  دارفا  يارب  یتوافتم  ریداقم 
رهاظ نامرد  زاغآ  زا  سپ  هتفه  وراد 1-6  رثا  درک . فرصم  اذغ  اب  یگدروخ  مهب  لد  شهاک  يارب  ای  اذغ ، نودب  ناوتیم  ار  نیمارپیمولک 

. دینک يوریپ  تقد  هب  ناتکشزپ  تاروتـسد  زا  دیهد . همادا  ار  وراد  فرـصم  يدوبهب  ساسحا  تروص  رد  یتح  رثا ، زاغآ  زا  سپ  دوشیم .
تبون تسا  هدیسر  وراد  يدعب  تبون  عقوم  ًابیرقت  رگا  دینک . شفرصم  دیدروآ  دای  هب  هک  يدرجم  هب  دیدرک ،  شومارف  ار  تبون  کی  رگا 

زورب تروص  رد  یبناج  ضراوع  اهرادشه و  دینکن . رباربود  ار  وراد  رادـقم  دـیدرگزاب . ناتییوراد  همانرب  هب  هدرک  اهر  ار  هدـش  شومارف 
؛ دـید يرات  یـشکدوخ  راکفا  دـیریگب . سامت  ناتکـشزپ  اب  هدرک و  عطق  ار  نیمارپیمولک  فرـصم  ریز  يدـج  یلو  ردان  میـالع  زا  کـیره 

تبحـص رد  لکـشم  بارطـضا  ندرک  شغ  شزرل  مظنمان  اـی  دـنک  دـنت ، بلق  نابرـض  دردمشچ ؛ ندرک  راردا  رد  لکـشم  تسوبی  یجیگ 
يدرز يداعریغ  يزیرنوخ  ای  يدوبک  بت  دردولگ ؛ کسام ؛  لـثم   ) تلاـح نودـب  تروص  اـهاپ ؛ اـهوزاب و  یتفـس  لداـعت  مدـع  هب  ندرک 

زاسلکـشم هک  یتروص  رد  طقف  یلو  دنهد  خر  تسا  نکمم  ریز  میالع  جنـشت  ای  نابز  ای  تروص  مروت  يدلج  تاروثب  تسوپ  ای  اهمشچ 
لد رـس  شزوس  عوهت  اهتـشا ، شیازفا  دردرـس ، ناهد  یکـشخ  یگدولآباوخ  هجیگرـس  دنوش . هتـشاذگ  نایم  رد  کشزپ  اب  دـیاب  دـنوش 

باوخ ای  يریذپکیرحت  لاهسا  غارفتـسا  عوهت  دردرـس ، لثم  وراد  عطق  میالع  تسا  نکمم  نزو  شیازفا  ای  ندیباوخ  رد  لکـشم  لاهـسا 
شهاک ههام  هرود 1-2  کی  یط  رد  ًالومعم  وراد  رادقم  دـهد . خر  یناهگان  فرـصم  عطق  تروص  رد  حـضاو  ياهایؤر  هارمه  هب  مارآان 

زا شیپ  ریز  دراوم  زا  کیره  دوجو  تروص  رد  طایتحا  دراوم  دـیریگب . سامت  ناتکـشزپ  اب  وراد  عطق  هب  لیامت  تروص  رد  دوشیم . هداد 
ياـهوراد ياهقلحهس  یگدرـسفادض  ياـهوراد  رگید  اـی  نیمارپـیمولک  هـب  تیـساسح  دـیزاس : عـلطم  ار  ناتکـشزپ  نیمارپـیمولک  فرـصم 

ای يرادراب  اههدنرادهگن . ای  یکاروخ  ياهگنر  اهاذغ ، ای  جنـشتدض ،  کی   ) نیپزامابراک نودوزارت ،  نیلیتورپام   ) رگید یگدرـسفادض 
، دییوریتدض ياهوراد  جنشتدض  ياهوراد  یگدرسفادض  ياهوراد  رگید  اهشخبمارآ ، لکلا  هژیو  هب  رگید ، ياهوراد  فرـصم  یهدریش 

لثم  ) کیتیموتاپمس ياهوراد  ای  زادیـسکانیمآونوم ، ياههدننکراهم  نیدیتناوگ ،  لرداناوگ  نیدینولک   ) نوخ راشف  ياهوراد  نیدیتمیاس 
یبطقود لالتخا  مسآ  لکلا ،  هب  دایتعا   ) مسیلکلا هب  التبا  ای  هقباس  یگدروخامرس .  ای  هفرس  مسآ  اهتیساسح ، رد  هدافتسا  دروم  ياهوراد 
يراردا سابتحا  تاتـسورپ  یگرزب  دییوریت ، يراکرپ  مشچ ،  لخاد  راشف  شیازفا   ) موکولگ عرـص  ینرفوزیکـسا  یگدرـسفا ،  ییادیـش ـ  )

هب مظنم  روطهب  دوشیم  هیـصوت  نیمارپیمولک  فرـصم  ماگنه  يویلک  ای  يدـبک  شراوگ  هاگتـسد  ياـهيرامیب  ینوخ  اـی  یبلق  تالکـشم 
اب ندرک  راک  یگدننار و  ماگنه  رد  وراد  هب  ناتندب  خساپ  ندش  صخـشم  ات  . دشاب هتـشاد  رظن  ریز  ار  ناتدوبهب  ات  دـینک  هعجارم  ناتکـشزپ 
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دنوشیم . يرایشوه  تفا  یگدولآباوخ و  راچد  وراد  نیا  زا  هدافتسا  ماگنه  رد  دارفا  یخرب  دینک . طایتحا  كانرطخ  لیاسو 
رییغت یمارآ  هب  دیوش . مشچ  نتفر  یهایس  ای  هجیگرس  راچد  تسا  نکمم  اریز  دینک ؛ طایتحا  هدیباوخ  ای  هتسشن  تلاح  زا  نتساخرب  ماگنه 

هتفه زا 2  شیب  ناتناهد  یکـشخ  رگا  دینک . هدافتـسا  تابنبآ  ای  دنق  نودب  ياهسمادآ  زا  ناهد  یکـشخ  نیکـست  يارب  دیهد . تیعـضو 
اریز دینک ؛ بانتجا  هدـننکهزنرب  لیاسو  ریاس  یباتفآ و  پمال  زا  هدافتـسا  ای  باتفآ  اب  ههجاوم  زا  دـینک . تروشم  ناتکـشزپ  اب  دیـشک  لوط 

کنیع زا  دیزیهرپب . رهظزادعب  ات 3  حبص  تعاس 10  باتفآ  زا  ناکما  تروص  رد  دینک  یعـس  دیوش . یگتخوس  باتفآ  راچد  تسا  نکمم 
یحارج لمع  ره  ماـجنا  زا  شیپ  دـینک . هدافتـسا  لقادـح 15  یتظفاحم  تردـق  اب  باتفآدـض  مرک  بسانم و  سابل  هـالک و  کـی  یباـتفآ 
ییاسانش هگرب  کی  دیزاس . علطم  دینکیم  فرصم  نیمارپیمولک  هکنیا  زا  ار  ناکشزپ  ریاس  سناژروا  ياهنامرد  ای  یکشزپنادند  ياهراک 

رون امرگ ، زا  رود  ناکدوک و  سرتسد  زا  رود  ار  نیمارپیمولک  دینکیم . فرصم  نیمارپیمولک  دهد  ناشن  هک  دیشاب  هتـشاد  هارمه  یکـشزپ 
سرتسد زا  رود  ار  هتشذگ  فرصم  خیرات  نیمارپیمولک  دوشیم .) دساف  نیمارپیمولک  طیارش  نیا  رد   ) دیراد هاگن  بوطرم  ترارح  میقتسم 
. دینک فرصم  ییوراد  کشزپ  اب  تروشم  نودب  دیشونب . لکلا  دیابن  نیمارپیمولک  فرصم  ماگنه  دیزیرب . رود  تلاوت  رد  ناکدوک 

CLONAZEPAM

. دوشیم فرـصم  زور  رد  راـب  ًالومعم 3  ماـپزانولک  فرـصم  یگنوگچ  . دوشیم زیوجت  جنـشتدض  ناونعهب  ماـپزانولکوراد  نیا  دروـم  رد 
هام زا 3  سپ  دینکیم  سح  رگا  دینک . يوریپ  تقد  هب  ناتکـشزپ  تاروتـسد  زا  دـینکن . فرـصم  زیوجت  رادـقم  زا  رتمک  ای  رتشیب  هاگچیه 

تسا نکمم  هک  ارچ  دینک ، تروشم  ناتیوراد  رادقم  دروم  رد  ناتکشزپ  اب  تسا  هدش  مک  نآ  هب  تبسن  ناتندب  خساپ  وراد  نیا  زا  هدافتسا 
شفرـصم دـیدروآ  دای  هب  ار  نآ  تعاس  فرظ 1  رگا  دـیدرک ،  شومارف  ار  تبون  کی  رگا  دیـشاب . هدـش  وراد " هب  لـمحت   " یعون راـچد 

وراد رادـقم  ندرک  ربارب  ود  زا  دـیدرگزاب . ناـتمظنم  ییوراد  هماـنرب  هب  هدرک  اـهر  ار  هدـش  شوـمارف  تبوـن  تروـص  نـیا  ریغ  رد  دـینک .
اب هدرک  عـطق  ار  ماـپزانولک  فرـصم  ریز ، يدـج  یلو  رداـن  میـالع  زا  کـیره  زورب  تروـص  رد  یبناـج  ضراوـع  اهرادـشه و  . دـیزیهرپب

تاروثب لداعت  مدع  سفن  یگنت  دنک ، بلق  نابرض  موهفمان  ملکت  یگدولآباوخ  ینهذ  ياوق  ندش  دنک  یجیگ  دیریگب : سامت  ناتکشزپ 
یباوخیب هظفاح  نداد  تسد  زا  اهمشچ ، اـی  تسوپ  يدرز  یناـهد  ياـهمخز  يداـعریغ  يدوبک  اـی  يزیرنوخ  زرل ، بت  دردولگ ، يدـلج 

عطق میالع  تسا  نکمم  دوش  عطق  یناهگان  روطهب  وراد  رگا  دشاب و  روآدایتعا  دناوتیم  ماپزانول  يریذپکیرحت  ای  یناشیرپ  بارطـضا و 
رون و هب  تیـساسح  غارفتـسا  عوهت  قیرعت  شیازفا  یمکـش  ياهدرد  ینهذ  ياوق  تفا  یجیگ  زا : دـنترابع  میالع  نیا  دوش . هدـهاشم  وراد 
ار راک  نیا  ات  دـیریگب  ساـمت  ناتکـشزپ  اـب  دـینک ، عطق  ار  ماـپزانولک  فرـصم  دـیهاوخیم  رگا  نزوس  نزوس  زگزگ و  ساـسحا  و  ادـص ،

هتشاذگ نایم  رد  کشزپ  اب  تسا  مزال  دنوش  زاسلکـشم  هک  یتروص  رد  طقف  اما  دهد  خر  تسا  نکمم  ریز  میالع  دیهد . ماجنا  یجیردت 
رد طایتحا  دراوم  ندب  شزرل  ای  دیدش ، ای  دنت  بلق  نابرض  لاهسا  تسوبی  عوهت  دردرس ، ناهد  یکـشخ  یگدولآباوخ  هجیگرـس  دنوش :

اهنیپزایدوزنب ریاس  ای  ماپزانولک  هب  تیساسح  دیزاس : علطم  ار  ناتکشزپ  ماپزانولک  فرـصم  زا  شیپ  ریز  دراوم  زا  کیره  دوجو  تروص 
لکلا هژیو  هب  رگید ، ياهوراد  فرـصم  یهدریـش  ای  يرادراب  اههدـنرادهگن . ای  یکاروخ  ياـهگنر  اهاذـغ ، ماـپزاسکا ،  ماـپزاید  ًـالثم  )

سیوارگ ینتـسایم  مشچ ،  لخاد  راشف  شیازفا   ) موکولگ هب  التبا  ای  هقباس  جنـشتدض  ياهوراد  ای  یگدرـسفادض  ياهوراد  اهشخبمارآ ،
هب مظنم  روطهبدوشیم  هیصوت  ماپزانولک  فرـصم  ماگنه  مزیفمآ  ای  دیدش ، يویر  نمزم  يدادسنا  يرامیب  ردخم ، داوم  ای  لکلا  هب  دایتعا 
امش خساپ  نآ  ساسا  رب  ات  دیربب  ناتکشزپ  يارب  هدرک  تبث  ار  جنشت  تاعفد  دریگب . رظن  ریز  ار  ناتدوبهب  دناوتب  ات  دینک  هعجارم  ناتکـشزپ 

دنک . یبایزرا  ار  وراد  هب 
رد ماپزانولک  دینک . طایتحا  كانرطخ  لیاسو  اب  ندرک  راک  ای  یگدننار  ماگنه  رد  ماپزانولک  هب  ناتندب  خـساپ  ندـش  صخـشم  زا  شیپ  ات 

ناتکـشزپ اـب  بیجع  تاـساسحا  اـی  راـکفا  زورب  تروص  رد  دوشیم . يرایـشوه  حطـس  شهاـک  اـی  یگدوـلآباوخ  بجوـم  دارفا  یخرب 
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زا رود  ار  ماپزانولک  دیتسه . ماپزانولک  فرصم  لاح  رد  دهد  ناشن  هک  دیشاب  هتـشاد  هارمه  یکـشزپ  ییاسانـش  هگرب  کی  دینک . تروشم 
خیرات ماپزانولک  (. دوشیم دساف  طیارـش  نیا  رد  ماپزانولک   ) دیهد رارق  بوطرم  ترارح  میقتـسم و  رون  امرگ ، زا  رود  ناکدوک و  سرتسد 

ياهوراد رگید  زا  دیـشونب . لکلا  دـیابن  ماپزانولک  فرـصم  ماگنه  دـیزیرب . رود  تلاوت  رد  ناکدوک  سرتسد  زا  رود  ار  هتـشذگ  فرـصم 
. دینک هدافتسا  شخبمارآ 

LORAZEPAM

هب نینچمه  وراد  نیا  زا  دوشیم ؛ زیوجت  سرت  تالالتخا  باوخ و  تالالتخا  بارطـضا  میالع  شهاـک  يارب  ماـپزارول  وراد  نیا  دروم  رد 
تسا  نیپزایدوزنب  يوراد  کی  ماپزارول  دوشیم . هدافتسا  ینالضع  هدننکلش  کی  ناونع 

زا رتمک  اـی  رتشیب  هاگچـیه  دوشیم . زیوجت  تواـفتم  تالکـشم  اـب  تواـفتم  دارفا  يارب  تواـفتم  ریداـقم  اـب  ماـپزارول  فرـصم  یگنوگچ 
دماج همین  ياهاذغ  اب  دیناوتیم  ار  وراد  نیا  عیام  لکش  دینک ، يروریپ  تقد  هب  ناتکشزپ  تاروتسد  زا  دینکن . فرـصم  هدش  زیوجترادقم 
دیاب هکلب  دیعلب ، هتـسرد  ای  دـیوج  دـیابن  ار  ماپزارول  ینابز  ریز  ياهصرق  دـنزب . خـی  نآ  عیام  لکـش  دـیراذگن  دـینک . طولخم  تاعیام  ای 

دای هب  ار  نآ  هکیدرجم  هب  دـیدرک ، شومارف  ار  وراد  فرـصم  تبون  کی  رگا  دوش . بذـج  رتهب  ات  تشاد  هاگن  ناـبز  ریز  هقیقد  لقادح 2 
هب هدرک  اهر  ار  هدـش  شومارف  تبون  تروص  نیا  رد  دـشاب . تشذـگ  نآ  زا  تعاس  کـی  زا  رتشیب  هک  نیا  رگم  دـینک ، شفرـصم  دـیروآ 

ردان میالع  زا  کی  ره  زورب  تروص  رد  یبناج  ضراوع  اهرادـشه و  . دـینکن رباربود  ار  وراد  رادـقم  دـیدرگ . زاب  ناتلومعم  ییوراد  همانرب 
موهفمان ملکت  دیدش ، یگدولآباوخ  ینهذ  ياوق  تفا  یجیگ  دیریگب : سامت  ناتکشزپ  اب  هدرک  عطق  ار  ماپزارول  فرصم  ریز  يدج  یلو 

يدرز یناهد  ياهمخز  يداعریغ  يزیرنوخ  اـی  يدوبک  زرل ؛ بت  درد ؛ ولگ  يدـلج  تاروثب  لداـعت  مدـع  سفن  یگنت  دـنک ؛ بلق  ناـبرض 
رد و  دـشاب ، روآداـیتعا  دـناوتیم  ماـپزارول  يریذـپکیرحت  شیوشت  یباوخیب  یـشومارف ؛   ) هظفاـح نتفر  تسد  زا  اـهمشچ ؛ اـی  تسوـپ 

شیازفا هچیپ  لد  ینهذ  ياوق  تفا  یجیگ  زا : دـنترابع  میالع  نیا  دـهد ؛ خر  وراد  كرت  میـالع  تسا  نکمم  نآ  یناـهگان  هعطق  تروص 
تروشم ناتکـشزپ  اب  ماپزارول  فرـصم  عطق  يارب  ندش  نزوس  نزوس  ای  زگزگ  ساسحا  ادص ، ای  رون  هب  تیـساسح  غارفتـسا  عوهت  قیرعت 

اب تسا  زاین  دندش  زاسلکـشم  هک  یتروص  رد  طقف  یلو  دنوش ، هدهاشم  تسا  نکمم  ریز  میالع  دوش . ماجنا  یجیردـت  راک  نیا  ات  دـینک 
شزرل دیدش ، ای  دنت  بلق  نابرض  لاهسا  تسوبی  عوهت  دردرس ، ناهد  یکشخ  یگدولآباوخ  هجیگرس  دنوش : هتـشاذگ  نایم  رد  کشزپ 

ماپزارول هب  تیـساسح  دـیزاس : علطم  ار  ناتکـشزپ  ماپزارول  فرـصم  زا  شیپ  ریز  دراوم  زا  کیره  دوجو  تروص  رد  طاـیتحا  دراومندـب 
فرـصم یهدریـش  ای  يرادراباههدنرادهگن  ای  یکاروخ  ياهگنر  ییاذـغ  هدام  عون  ره  ماپزاسکا ،  ای  ماپزاید  لثم   ) اهنیپزایدوزنب رگید 

جنشت  دض  ياهوراد  ای  یگدرسفا  دض  ياهوراد  اهشخبمارآ ، لکلا  هژیوهب  رگید ، ياهوراد 
فرـصم ماگنهمزیفمآ  ای  یـسفنت  نمزم  يدادـسنا  يراـمیب  سیوارگ  ینتـسایم  مشچ ،  لـخاد  راـشف  شیازفا   ) موکولگ هقباـس  اـی  هب  ـالتبا 

هب ناتندب  خساپ  ندش  صخـشم  ات  . دـشاب هتـشاد  رظن  ریز  ار  ناتدوبهب  ات  دـینک  هعجارم  ناتکـشزپ  هب  مظنم  روطهب  دوشیم  هیـصوت  ماپزارول 
يرایـشوه حطـس  تفا  یگدولآباوخ و  بجوم  دارفا  یخرب  رد  ماپزارول  دـینک . طایتحا  كانرطخ  رازبا  اب  راک  ای  یگدـننار  ماـگنه  وراد 

زورب تروص  رد  دینک . کشزپ  کمک  تساوخرد  هلصافالب  دیدرک  کش  نآ  اب  تیمومسم  وراد و  دح  زا  شیب  فرـصم  هب  رگا  دوشیم .
فرصم ماپزارول  دهد  ناشن  هک  دیشاب  هتشاد  هارمه  یکشزپ  ییاسانـش  هگرب  کی  دینک . تروشم  ناتکـشزپ  اب  بیجع  تاساسحا  ای  راکفا 
ماپزارول طیارش  نیا  رد   ) دینک يرادهگن  بوطرم  ترارح  میقتـسم و  رون  امرگ ، زا  رود  ناکدوک و  سرتسد  زا  رود  ار  ماپزارول  دینکیم .

دیاـبن ماـپزارول  فرـصم  ماـگنه  دـیزیرب . رود  تلاوت  زا  ناـکدوک  سرتسد  زا  رود  ار  هتـشذگ  فرـصم  خـیرات  ماـپزارول  (. دوشیم دـساف 
هک نیا  رگم  دـینک ، هدافتـسا  ماپزارول  زا  باوخ  صرق  ناونع  هب  دـینک . فرـصم  يرگید  شخبمارآ  ياهوراد  دیـشونب . یلکلا  تابورـشم 

یشومارف راچد  هدوب  هدولآ  باوخ  وراد  رثا  نتفر  نیب  زا  ات  تروص  نیا  ریغ  رد  دیشاب ؛ هتشاد  باوخ  تعاس  ات 8  دهد 7  هزاجا  امش  همانرب 
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. دش دیهاوخ 

LEVOTHYROXINE

، دنکیمن دیلوت  نومروه  یفاک  ریداقم  دیئوریت  هدغ  هک  يدراوم  رد  يدـیئوریت  نومروه  کی  ناونع  هب  نیـسکوریتوول  وراد  نیا  دروم  رد 
رد دوشیم . هدافتسا  دیئوریت  هدغ  ناطرس  نامرد  ای  رتاوگ  ای  گرزب  دیئوریت  کی  هزادنا  شهاک  رد  نینچمه  وراد  نیا  زا  دوشیم . زیوجت 

شیازفا جـیردت  هب  وراد  رادـقم  هک  یلاح  رد  تسا  مزال  سپـس  دوب . دـهاوخ  مک  وراد  يزیوجت  رادـقم  نیـسکوریتوول  اب  ناـمرد  يادـتبا 
نیا زا  دعب  دوش . صخشم  امش  ندب  زاس  تخوس و  يارب  وراد  بسانم  رادقم  تاشیامزآ  ماجنا  ناتکـشزپ و  هب  ررکم  تاعجارم  اب  دباییم .

مکـش اب  راب  کی  يزور  ًالومعم  نیـسکوریتوول  فرـصم  یگنوگچ  . دنوش رارکت  راب  کی  یلاس  تاشیامزآ  نیا  دش ، نییعت  رادقم  نیا  هک 
زا دوشن . شومارف  ًادعب  ات  دوش  هدروخ  اتشان  تسا  رتهب  ًالومعم  دوش . فرصم  ینیعم  تعاس  زور  ره  هک  تسا  مهم  دوشیم . هدروخ  یلاخ 

رادـقم زارتشیب  هاگچیه  دـشابیم . رتهب  مه  رظن  نیا  زا  ماگنه  حبـص  رد  شفرـصم  دـنک ، داجیا  یباوخیب  دـناوتیم  وراد  نیا  هک  ییاـجنآ 
دیرامشب ار  ناتـضبن  نیـسکوریتوول  فرـصم  زا  شیپ  زور  ره  دینک . يوریپ  تقد  هب  ناتکـشزپ  تاروتـسد  زا  دینکن . فرـصم  هدش  زیوجت 

زا شیپ  دوـب  مظنم  اـی  دوـب  هقیقد  رد  يالاب 100  ناتبلق  نابرـض  رگا  دـیزومایب .) ناتکـشزپ  زا  ار  نآ  شور  دـیتسین ، دـلب  ار  راـک  نیا  رگا  )
شفرـصم دـیدروآ  دای  هب  ار  نآ  هکیدرجم  هب  دـیدرک ، شومارف  ار  تبون  کی  رگا  دـیریگب . ساـمت  ناتکـشزپ  اـب  زور  نآ  تبون  فرـصم 

ناـتییوراد مظنم  هماـنرب  هب  هدرک  اـهر  ار  هدـش  شومارف  تبوـن  تسا  هدیـسر  وراد  فرـصم  يدـعب  تبوـن  عـقوم  ًاـبیرقت  رگا  هتبلا  دـینک .
تروشم ناتکـشزپ  اب  دـیدج  همانرب  کی  نییعت  يارب  دـیدرک  شومارف  ار  رتشیب  ای  تبون  رگا 2  دینکن . رباربود  ار  وراد  رادـقم  دـیدرگزاب .

. دینک شفرـصم  رمع  رخآ  ات  دیـشاب  روبجم  تسا  نکمم  دینکیم ، هدافتـسا  ینیزگیاج  نامرد  کی  ناونع  هب  ار  نیـسکوریتوول  رگا  دینک .
میالع زا  کی  ره  زورب  تروص  رد  یبناج  ضراوع  اهرادـشه و  دـیهد . همادا  روتـسد  قبط  ار  ناتیوراد  يدوبهب  ساسحا  تروص  رد  یتح 

ای دیدش ، دردرـس  سفن  یگنت  دنت ، بلق  نابرـض  هنیـس  هسفق  درد  دیریگب : سامت  ناتکـشزپ  اب  هدرک  عطق  ار  نیـسکوریتوول  فرـصم  ریز ،
ددغ يراک  مک  يارب  نیـسکوریتوول  رگا  دوش . میظنت  ناتیارب  وراد  تسرد  رادقم  ات  دـشکب  لوط  هتفه  دـنچ  تسا  نکمم  يدـلج  تاروثب 

ياهتراهم تفا  فعض  یگدولآباوخ  یگتـسخ  تسوپ  یکـشخ  تسوبی  دنوش : عفر  دیاب  ریز  میالع  تسا  هدش  زیوجت  امـش  هب  دیئوریت 
فرط زا  دینک . تروشم  ناتکـشزپ  اب  دناهتفای  دوبهب  امـش  رد  میالع  نیا  دینکیمن  ساسحا  رگا  نزو  شیازفا  ياهچیهام و  ياهدرد  یندـب 

کشزپ دیدحالص  اب  دیاب  ار  وراد  رادقم  تسا و  ناتندب  زاین  زا  شیب  امش  یفرـصم  يوراد  رادقم  ینعی  دیدش  ریز  میالع  راچد  رگا  رگید 
هرود تارییغت  نتفر  باوخ  هب  رد  لکـشم  ناتـسد  شزرل  يریذـپکیرحت  يرارقیب  قیرعت  امرگ ، لمحت  مدـع  بت  لاهـسا  دـیهد : شهاک 

فرـصم زا  شیپ  ریز  دراوم  زا  کیره  دوجو  تروص  ردطایتحا  دراوم  دـیریگب . ساـمت  ناتکـشزپ  اـب  نزو  شهاـک  اـی  اهتـشا ، اـی  هناـهام 
یکاروخ  ياهگنر  ای  اههدنرادهگن ، اهاذغ ، لثم  رگید  دراوم  ای  نیسکوریتوول  هب  تیساسح  دیزاس : علطم  ار  ناتکشزپ  نیسکوریتوول ، 

هفرــس مـسآ  ياـهوراد  نوـخ ؛  ياههدــننکقیقر   ) یکاروـخ ياهداقعنادــض  هژیو  هـب  رگید ، ياـهوراد  فرــصمیهدریش  اــی  يرادراــب 
ای یقورع  یبلق  ياهيرامیب  هب  التبا  ای  هقباس  لورتسلک  هدـنهاک  ياهوراد  اـی  کیتاپمـس ؛  ياههدـننکدیقلت   ) تیزونیـس یگدروخاـمرس و 

. دـشاب هتـشاد  رظن  ریز  ار  ناـتدوبهب  اـت  دـینک  هعجارم  ناتکـشزپ  هب  مظنم  روـط  هب  دوـشیم  هیـصوت  نیـسکوریتوول  فرـصم  ماگنهيددـغ 
ناشن هک  دیشاب  هتشاد  هارمه  هب  یکشزپ  ییاسانـش  هگرب  کی  دیزاس . علطم  دینکیم ، فرـصم  نیـسکوریتوول  هکنیا  زا  ار  رگید  ناکـشزپ 

بوطرم ترارح  میقتـسم و  روـن  اـمرگ ، زا  رود  ناـکدوک و  سرتـسد  زا  رود  ار  نیـسکوریتوول  دـینکیم . فرـصم  نیـسکوریتولول  دـهد 
رد ناکدوک  سرتسد  زا  رود  ار  هتـشذگ  فرـصم  خیرات  نیـسکوریتوول  دوشیم .) دساف  نیـسکوریتوول  طیارـش  نیا  رد   ) دینک يرادـهگن 

دینک فرصم  ناتکشزپ  اب  تروشم  زا  شیپ  ار  ییوراد  چیه  دیابن  نیسکوریتوول  فرصم  ماگنه  دیزیرب . رود  تلاوت 
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LOVSTATIN

هب هجیتـن  رد  و  دروآیم ؛ نییاــپ  ار  ( LDL  ) لاـگچ مک  نیئتورپوـپیل  لورتـسلک  حطـس  هک  تسا  ییوراد  نیتاتـسوول  وراد  نـیا  دروـم  رد 
. دنکیم راهم  ار  نآ  هکلب  دنکیمن ؛ نامرد  ار  نوخ  لورتسلک  ندوب  الاب  نیتاتـسوول  دـنکیم . کمک  یبلق  يرنورک  يرامیب  زا  يریگـشیپ 

ییاذغ همانرب  رد  لورتسلک  عابشا و  برچ  ياهدیـسا  فرـصم  شهاک  رب  ینبم  ناتکـشزپ  تاروتـسد  زا  دیاب  وراد ، نیا  ریثأت  شیازفا  يارب 
فرـصم یگنوگچ  دینک . يوریپ  دـیتسه ) يراگیـس  رگا   ) راگیـس كرت  بسانم و  هدودـحم  ات  نزرو  شهاک  یـشزرو  همانرب  کی  عورش 

کی رگا  دوش . هدروخ  رصع  ياذغ  اب  دوشیم  هیـصوت  دینکیم  فرـصم  ار  نآ  رابکی  يزور  رگا  دوش . فرـصم  اذغ  اب  دیاب  نیتاتـسوول 
هدش شومارف  تبون  تسا  هدیـسرارف  يدعب  تبون  عقوم  ًابیرقترگا  دینک . شفرـصم  دیروآ ، دای  هب  هکیدرجم  هب  دـیدرک ، شومارف  ار  تبون 

اب هلــصافالب  ریز  میـالع  زا  کـی  ره  زورب  تروـص  رد  یبناـج  ضراوـع  اهرادـشه و  دـینکن . ربارب  ود  ار  وراد  رادـقم  دـیراذگب . راـنک  ار 
یلو دنهد  يور  تسا  نکمم  ریز  میالع  يداعریغ  یگتسخ  ای  فعض  ینالضع  یگتفرگ  ای  درد  بت  دید ، يرات  دیریگب : سامت  ناتکشزپ 

هجیگرس عوهت  لدرس  شزوس  تسوبی  خفن  لاهـسا  دنوش : هتـشاذگ  نایم  رد  کشزپ  اب  تسا  مزال  دندش  زاسلکـشم  هک  یتروص  رد  طقف 
فرـصم زا  شیپ  ریز  دراوم  زا  کیره  دوجو  تروص  رد  طایتحا  دراوم  یـسنج  ياهییاناوت  شهاک  ای  يدلج  تاروثب  یباوخیب  دردرس ،

دیزاس : علطم  ار  ناتکشزپ  نیتاتسوول 
ياـهوراد رگید  اـی  نیروپـسولکیس  هژیو  هـب  رگید ، ياـهوراد  فرـصم  لورتـسلک  هدـنهاک  ياـهوراد  رگید  اـی  نیتاتـسوول  هـب  تیـساسح 
مـسیلکلا هقباس  ای  هب  التبا  نیرافراو   ) یکاروخ ياـهداقعنا  دـض  اـی  نیـساین  نیـسیامورتیرا  لوزاـنوکارتیا  لـیزوربیفمژ  ینمیا  هدـننکراهم 

هعجارم ناتکـشزپ  هب  مظنم  روطهب  دوشیم  هیـصوت  نیتاتـسوول  فرـصم  ماگنه  يدـنویپ  وضع  ياراد  ای  يدـبک  يرامیب  لکلا ،  هب  داـیتعا  )
لمع هنوگره  ماجنا  زا  شیپ  دینک . يوریپ  ناتکشزپ  ياههیصوت  رگید  ياهیذغت و  تاروتـسد  زا  . دشاب هتـشاد  رظن  ریز  ار  ناتدوبهب  ات  دینک 

سرتسد زا  رود  ار  نیتاتـسوول  دیزاس . علطم  دـینکیم  فرـصم  نیتاتـسوول  هک  نیا  زا  ار  ناکـشزپ  ریاس  یکـشزپنادند  ياهراک  یحارج و 
خیرات نیتاتـسوول  دوشیم .) دساف  نیتاتـسوول  طیارـش  نیا  رد   ) دینک يرادهگن  بوطرم  ترارح  میقتـسم و  رون  امرگ ، زا  رود  ناکدوک و 

فرصم کشزپ  اب  تروشم  نودب  دیابن  نیتاتـسوول  فرـصم  ماگنه  دیزیرب . رود  تلاوت  رد  ناکدوک  سرتسد  زا  رود  ار  هتـشذگ  فرـصم 
. دنبای شیازفا  تدش  هب  تسا  نکمم  نوخ  ياهیبرچ  وراد و  عطق  اب  دینک . عطق  ار  وراد 

LITIUM

زا وراد  نیا  دوشیم . زیوجت  یگدرسفا  یگدرسفا و  ییادیـش ـ   ) یبطقود لالتخا  رد  ییادیـش  هلحرم  نامرد  يارب  مویتیلوراد  نیا  دروم  رد 
یگنوگچ دیـشاب . هتـشاد  دوخ  تاـساسحا  يوررب  يرتشیب  لرتـنک  دـهدیم  هزاـجا  امـش  هب  دـهاکیم و  یقلخ  تارییغت  تدـش  یناوارف و 
تاروتسد زا  دینکن . فرصم  هدش  زیوجت  رادقم  زا  رتشیب  ای  رتمک  هاگچیه  تسا  توافتم  فلتخم  دارفا  يارب  میتیل  يزیوجت  رادقم  فرصم 

تروص رد  یتـح  هک  تسا  مهم  اـما  دوش ، رهاـظ  مویتـیل  تارثا  اـت  دـشکب  لوط  هتفه  تسا 1-3  نکمم  دـینک . يوریپ  تقد  هـب  ناتکـشزپ 
ار اهنآ  دـینکیم ، هدافتـسا  شهر  دـنک  ای  شهر  ینالوط  ياهلوسپک  ای  اـهصرق  زا  رگا  دـیهد . همادا  ار  وراد  فرـصم  يدوبهب  ساـسحا 
رد فرـصم  زا  شیپ  ناوتیم  ار  میتیل  تبرـش  لکـش  دیعلبب . تروص  نامه  هب  دـیاب  ار  اهصرق  عون  نیا  دـیوجن ؛ و  دـینکن ، درخ  دینکـشن ،

. دینکیم فرـصم  ار  وراد  زا  مزال  رادـقم  مامت  هک  دـینک  لصاح  نانیمطا  طقف  درک ؛ قیقر  رگید  ياهیندیـشون  ای  هویم  بآ  یمک  رادـقم 
اهصرق دروم  رد  تعاس   6  ) تعاس زا 4  رتمک  رگا  اما  دینک . شفرـصم  دیروآ  دای  هب  هک  يدرجم  هب  دیدرک ، شومارف  ار  تبون  کی  رگا 

ییوراد همانرب  هب  هدرک  اهر  ار  هدش  شومارف  تبون  دوب ، هدنام  يدعب  تبون  فرـصم  نامز  هب  شهر  دنک  ای  شهر  ینالوط  ياهلوسپک  ای 
ار میتیل  فرـصم  ریز ، میالع  زا  کی  ره  زورب  تروص  رد  یبناج  ضراوع  اهرادشه و  دـینکن . رباربود  ار  وراد  رادـقم  دـیدرگرب . ناتمظنم 
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عوهت هجیگرس  نزو  شیازفا  فراعتمریغ  یگتسخ  ای  فعض  مظنمان  ای  دنک  دنت ، بلق  نابرض  شغ  دیریگب : سامت  ناتکـشزپ  اب  هدرک  عطق 
ملکت یگدولآ  باوخ  لاهـسا  اهاپ ؛ اهوزاب و  يدرـس  اپ ؛ تسد و  ناتـشگنا  رد  درد  يدوبک و  درد ؛ مشچ  ای  ییانیب  تالکـشم  غارفتـسا  ای 
دوجو تروص  رد  طایتحا  دراوم  راردا  لرتنک  ییاناوت  مدـع  ای  يراردا  يرایتخایب  هنکآ  جنـشت  دـید ؛ يرات  یجیگ  ندـب  شزرل  موهفماـن 

یکاروخ ياهگنر  اهاذغ ، رگید ، ياهوراد  ای  میتیل  هب  تیساسح  : دیزاس علطم  ار  ناتکـشزپ  مویتیل  فرـصم  زا  شیپ  ریز  دراوم  زا  کیره 
یـشیرپناور دـض  ياهوراد  يدـیئورتساریغ  یباهتلا  دـض  ياهوراد  هژیو  هب  رگید ، ياهوراد  فرـصمیهدریش  اـی  يرادرابهدـنرادهگن  اـی 

نداد تسد  زا  مسینوسنیکراپ  عرص  نوخراشف  ای  یبلق  تالکشم  هب  التبا  ای  هقباس  ردم  ياهوراد  ای  نودیلوم ،  لودیرپولاه  نیزامورپرلک  )
هعجارم ناتکـشزپ  هب  مظنم  روطهب  دوشیم  هیـصوت  مویتیل  فرـصم  ماگنه  يویلک  تالکـشم  ای  يراردا  سابتحا  تنوفع  ای  تاعیام  دـیدش 

اب ار  میتیل  تسد  شزرل  زین  هدعم و  هب  بیـسآ  کیرحت و  ینیلم و  تیـصاخ  زا  يریگولج  يارب  دشاب . هتـشاد  رظن  ریز  ار  ناتدوبهب  ات  دینک 
زا یهاگآ  زا  شیپ  ات  دیروخب . کمن   ) میدس یفاک  رادقم  هب  دیشونب و  بآ  رتیل  ات 6  يزور 3  دوش . بذج  رتهتسهآ  ات  دینک  فرصم  اذغ 

یخرب رد  میتیل  دینک . طایتحا  دـنراد ، لماک  يرایـشوه  هب  جایتحا  هک  یکانرطخ  لیاسو  اب  راک  ای  یگدـننار  ماگنه  رد  ناتندـب  رب  وراد  رثا 
زا بجوم  هک  ییاهتیلاعف  یط  ای  انوس ؛)  ) راخب ماـمح  زا  هدافتـسا  شزرو  ماـگنه  رد  دوشیم . هجیگرـس  اـی  یگدولآباوخ  بجوم  دارفا 

ندب تاعیام  شهاک  نیا  دینک . طایتحا  لاهـسا  غارفتـسا و  ای  دیدش ، قیرعت  بت و  ماگنه  مرگ  ياوه  رد  دـنوشیم ؛ ندـب  بآ  نتفرتسد 
. دینکیم فرصم  میتیل  دهد  ناشن  هک  دیشاب  هتـشاد  هارمه  هب  دوخ  اب  ییاسانـش  هگرب  کی  دوش . مویتیل  اب  تیمومـسم  بجوم  تسا  نکمم 

میتیل دوشیم .) دساف  میتیل  طیارـش  نیا  رد   ) دـیهد رارق  بوطرم  ترارح  میقتـسم و  رون  امرگ ، زا  رود  ناکدوک و  سرتسد  زا  رود  ار  میتیل 
اب ار  شهر  دنک  ياهلوسپکدیابن  مویتیل  فرـصم  ماگنه  دـیزیرب . رود  تلاوت  رد  زا  ناکدوک  سرتسد  زا  رود  ار  هتـشذگ  فرـصم  خـیرات 

اریز دیـشونب  الوک  ای  ياچ  هوهق  يدایز  رادقم  دنکیم . بذج  یتوافتم  ریداقم  هب  ار  اهنآ  ندـب  دـینک ؛ ضوع  میتیل  رگید  ییوراد  لاکـشا 
یط رد  کمن  بآ و  ندادتسد  زا  دیهد . شهاک  ار  ناتنزو  ناتکـشزپ  اب  تروشم  زا  شیپ  دنراد . راردا  هدنیازفا  صاوخ  اهیندیـشون  نیا 

. دوش مویتیل  اب  تیمومسم  هب  رجنم  تسا  نکمم  نتفرگ  میژر 

METRONIDAZOLE

ياهتنوفع ریظن  تسا  ياهتخایکت  ییاـیرتکاب و  ياـهتنوفع  ناـمرد  يارب  جـیار  کـیتویبیتنآ  کـی  لوزادـینورتم  وراد  نیا  دروم  رد 
یمکـش لخاد  ياهتنوفع  ینگل  ياـهتنوفع  ریاـس  نژاو و  ياـهتنوفع  لاهـسا  عاونا  زا  یخرب  مرن  تفاـب  لـصافم و  ناوختـسا  تسوپ 

اب تنوفع   ) زایبیمآ و  یبلق ،  ياههچیرد  بلق و  ینوخ  هیال  تنوفع   ) تیدراکودنا و  نوخ ؛  رد  تنوفع   ) یمـسیتپس ینومونپ ؛   ) ولهپهنیس
يرادـقم ای  اذـغ  یلـصا  ياههدـعو  اب  ناوتیم  ار  لوزادـینورتم  فرـصم  یگنوگچ  سانوموکیرت .  اـب  تنوفع   ) سیزاـنوموکیرت بیمآ و 

ات دوش  فرـصم  ناسکی  لصاوف  اب  ییاهتبون  رد  زور  هنابـش  یط  وراد  نیا  تسا  رتهب  دنکن . تحاران  ار  هدـعم  ات  درک  فرـصم  یکاروخ 
، رصع  6 رهظ ، ًالثم 12   ) تعاس ره 6  دینک ، فرـصم  لوزادینورتم  تبون  يزور 4  تسارارق  رگا  دـنامب . یقاب  تباث  نوخ  رد  وراد  حـطس 
. دیهاوخب کمک  ناتکشزپ  زا  رتبسانم  همانرب  کی  نییعت  يارب  دراد ، لخادت  امش  باوخ  ای  يراک  همانرب  اب  نیا  رگا  حبص .  بش و 6   12

عطق ار  شفرصم  وراد ، مامتا  زا  شیپ  رگا  دیراد . يدوبهب  ساسحا  رگا  یتح  دوش ، فرصم  لماک  روط  هب  تقو و  رـس  وراد  هک  تسا  مهم 
هتبلا دینک . شفرـصم  دیدروآ  دای  هب  هک  يدرجم  هب  دیدرک ، شومارف  ار  تبون  کی  رگا  دنک . دوع  ًاددـجم  ناتمیالع  تسا  نکمم  دـینک ،

ضراوع اهرادـشه و  دـینکن . ربارب  ود  ار  وراد  رادـقم  دـیدرگزاب . ناتلومعم  ییوراد  همانرب  هب  تساهدیـسر  يدـعب  تبون  عقوم  ًاـبیرقت  رگا 
شراخ نابز  ای  ناهد  شزوس  غارفتسا  عوهت و  هچیپ  لد  لاهسا  دیریگب : سامت  ناتکشزپ  اب  ریز ، میالع  زا  کیره  زورب  تروص  رد  یبناج 
یهایـس هجیگرـس  يدلج  تاروثب  بت  دردولگ ، نابز  يور  ای  ناهد  رد  دیفـس  ياهكالپ  هتـشادندوجو  نامرد  زا  لبق  هک  نژاو  حـشرت  ای 

، دوش هریت  تسانکمم  ناتراردا  اپ . تسد و  ناتشگنا  زگزگ  ای  فعض  یسحیب  ای  لداعت  مدع  یندب  ياهتراهم  تفا  دردرس ، مشچنتفر 
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ار ناتکـشزپ  لوزادینورتم ،  فرـصم  زا  شیپ  ریز  دراوم  زا  کیره  دوجو  تروص  ردطایتحا  دراوم  تسا .  تیمهایب  یکـشزپ  رظن  زا  هک 
هژیو هب  رگید ، ياهوراد  فرـصم  یلکلا  تابورـشم  فرـصم  هب  تداـع  یهدریـش  اـی  يرادراـب  لوزادـینورتم  هب  تیـساسح  دـیزاس : علطم 

ماریفلوسید  ای  نیرافراو  لثم  نوخ  ياههدننک  قیقر   ) داقعنادض
یتح دوشیم  هیـصوت  لوزادینورتم  فرـصم  ماگنه  يدبک  ياهيامیب  ای  ینوخ  تالکـشم  عرـص  لثم  يزغم  ياهيرامیب  هب  التبا  ای  هقباس 

ندـیوج اب  دوش . يریگولج  يرامیب  دوع  زا  هدـش  نامرد  ناتندـب  تنوفع  ات  دـینک  فرـصم  رخآ  اـت  ار  وراد  يدوبهب  ساـسحا  تروص  رد 
تنوفع يارب  نامرد  لاح  رد  رگا  . دیهد نیکست  ار  ناهدیکشخ  بآ  هعرج  دنچ  ندیشون  ای  دنق و  نودب  ياهتابنبآ  ندیکم  ای  سمادآ 

ًامتح لماک  دوبهب  ات  دوش و  نامرد  لوزادینورتم  اب  نامزمه  دیاب  زین  ناترـسمه  ددجم  تنوفع  زا  يریگولج  يارب  دیتسه ، سانوموکیرت  اب 
دوش . هدافتسا  مودناک  زا 

لوزادینورتم طیارـش  نیا  رد   ) دـینک يرادـهگن  بوطرم  ترارح  ای  میقتـسم  رون  امرگ ، زا  رود  ناکدوک  سرتسد  زا  رود  ار  لوزادـینورتم 
فرـصم ماـگنه  . دـینک تروشم  ناتکـشزپ  اـب  دـینکیمن ، يدوبهب  ساـسحا  لوزادـینورتم  اـب  ناـمرد  زور  فرظ 3  رگا  دوـشیم .) دــساف 

زور کی  ات  لقادح  دیاب  ار  هتکن  نیا  و  دینک . فرصم  لکلا  يواح  ياهوراد  ای  دیشونب  یلکلا  ياههباشون  هجو  چیه  هب  دیابن  لوزادینورتم 
هک دـیوش  دـنیاشوخان  رایـسب  شنکاو  کـی  راـچد  تسا  نکمم  تروـصنیاریغ  رد  دـینک . تیاـعر  لوزادـینورتم  اـب  ناـمرد  ماـمتا  زا  سپ 

هدافتـسا شفرـصم  خیرات  زا  سپ  ار  وراد  یگتفرگرُگ  یگتخورفارب و  بلقشپت و  دردرـس ، هچیپلد  غارفتـسا  عوهت  زا ، دنترابع  شمیالع 
ناتکشزپ روتسد  هب  رگم  دینک ؛ عطق  ار  شفرصم  وراد ، مامتا  زا  شیپ  دینک .

METFORMIN

يرامیب عون  نیا  رد  تسا  نیلوسنا  هب  هتـسباوریغ  تباید   ) ود عون  تباید  نامرد  يارب  یکاروخ  يوراد  کـی  نیمروفتم  وراد  نیا  دروم  رد 
قیرط زا  نیمروفتم  دننک . فرصم  دیروخیم  هک  ار  ییاذغ  دنناوتب  ندب  ياهلولـس  ات  دنک  دیلوت  یفاک  نیلوسنا  دناوتیمن  هدعملازول  دنق ،

نیلوسنا هب  ندب  تیساسح  شیازفا  شراوگ و  هاگتـسد  زا  زکولگ  بذج  شهاک  دبک ، طسوت  نوخ  رد  دوجوم  دنق   ) زکولگ دیلوت  شهاک 
ناتنوخ دنق  دشاب  مزال  تسا  نکمم  دروآیم ، نییاپ  ار  نوخ  دنق  وراد  نیا  نوچ  دروآیم . نییاپ  اذـغ  زا  سپ  تباث و  روطهب  ار  نوخ  دـنق 

اذغ اب  هارمه  زور  رد  تبون  ای 3  ًالومعم 2  نیمروفتم  فرـصم  یگنوگچ  تسا  رثؤم  ردقچ  وراد  دینیبب  ات  دیریگب  هزادـنا  بترم  روطهب  ار 
ار تبون  کی  رگا  دینک . يوریپ  تقد  هب  ناتکـشزپ  تاروتـسد  زا  دـینکن . فرـصم  هدـش  زیوجت  رادـقم  زا  رتشیب  هاگچیه  دوشیم . هدروخ 
ار هدش  شومارف  تبون  تسا  هدیسر  يدعب  تبون  عقوم  ًابیرقت  رگا  دینک . شفرـصم  دیدروآ  دای  هب  ار  نآ  هک  يدرجم  هب  دیدرک ،  شومارف 

شزرو هشیمه  زا  شیب  رگا  نیمروفتم  فرـصم  نیح  رد  دینکن . رباربود  ار  وراد  رادـقم  دـیدرگزاب . ناتلومعم  ییوراد  همانرب  هب  هدرک  اهر 
. دیوش یمـسیلگوپیه   ) نوخ دنق  تفا  راچد  تسا  نکمم  دیروخب ، اذغ  هشیمه  زا  رتمک  ای  دیـشونب ، یلکلا  بورـشم  يدایز  رادـقم  دـینک ،

تـسوپ درـس ، قرع  یگتـسخ  فعـض  زکرمت ، رد  لکـشم  ندـب  شزرل  شیوشت  بارطـضا  ساسحا  زا : دـنترابع  نوخ  دـنق  شهاک  میالع 
رد لکشم  ییانیب  تارییغت  یجیگ  یمکش  درد  غارفتسا  عوهت  دردرـس ، دنت ، بلق  نابرـض  یگدولآباوخ  یگنـسرگ  درـس ، هدیرپگنر و 
دنق عیرس  بوخ و  عبانم  دیـشونب . ای  دیروخب  دنق  يواح  يزیچ  دیدش ، میالع  نیا  راچد  هک  يدرجم  هب  جنـشت  يرایـشوه و  مدع  نتفر  هار 

. دنراد هارمه  دوخ  اب  يدنق  ياهتابنبآ  ای  زکولگ  صرق  نارامیب  زا  یـضعب  دنق . تبرـش  ای  یمیژرریغ  هباشون  لسع  هویمبآ  زا : دنترابع 
دینکیم ساسحا  رگا  دیزاس . علطم  ار  ناتکشزپ  تقو  عرـسا  رد  تسا  نییاپ  رگا  ات  دیریگب  هزادنا  ار  ناتنوخ  دنق  هک  تسا  بوخ  نینچمه 
هلصافالب هکلب  دیوش ،) یگفخ  راچد  تسا  نکمم  هک  ارچ   ) دیشونن ای  دیروخن  يزیچ  دیوشیم ، جنـشت  ای  يرایـشوه  شهاک  راچد  دیراد 

دنق نیمروفتم  دـیریگب ؛ سامت  ناتکـشزپ  اب  زین  دـش  عفر  دـنق  ندروخ  اب  ناتمیالع  رگا  یتح  دـییامن . سناژروا  یکـشزپ  کمک  ياـضاقت 
هب ار  امش  دیهاوخب  یـسک  زا  تفاین  دوبهب  ناتمیالع  رگا  ددرگرب . تسا  نکمم  ناتمیالع  دروآیم و  نییاپ  ینالوط  یتدم  يارب  ار  ناتنوخ 
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عطق ار  نیمروفتم  فرـصم  ریز  میالع  زا  کیره  زورب  تروص  رد  یبناج  ضراوع  اهرادـشه و  دـناسرب . ناتـسرامیب  کی  سناژروا  شخب 
دنردان میالع  نیا  دردهدعم . ای  یگدولآباوخ  سفن  یگنت  ینالضع  ياهدرد  یگتسخ  دیریگب : سامت  ناتکشزپ  اب  تقو  عرـسا  رد  هدرک 

بلغا یلو  تسا  ردان  هچرگا  هک  دنـشاب  کیتکال  زودیـسا  میالع  دنناوتیم  اهنیا  دنوش . هتـشاذگ  نایم  رد  کشزپ  اب  هلـصافالب  دیاب  یلو 
و اههدور ، رد  دح  زا  شیب  زاگ  دیلوت  خفن  غارفتسا  عوهت  اهتشا ، نداد  تسد  زا  زا : دنترابع  رتلومعم  رتفیفخ و  میالع  دشابیم . هدنـشک 
زا شیپ  ریز  دراوم  زا  کـیره  دوجو  تروص  ردطاـیتحا  دراوم  دـیریگب . ساـمت  ناتکـشزپ  اـب  دـندش  زاسلکـشم  میـالع  نیا  رگا  لاهـسا 

يرادراب . وراد ای  یکاروخ  گنر  هدنرادهگن  ییاذغ  هدام  عون  ره  ای  نیمروفتم  هب  تیساسح  : دیزاس علطم  ار  ناتکـشزپ  نیمروفتم  فرـصم 
نیپیدـفین ریظن  یبـلق  ياـهوراد  ردـُم ؛ ياـهوراد  رگید  نرتماـیرت و  دیامـسوروف و  لـکلا  هژیو  هب  رگید ، ياـهوراد  فرـصم  یهدریـش  اـی 

هب التبا  ای  هقباس  نیـسیاموکناو  نیفروم و  دـیارولیمآ ؛ میرپوتمیرت  نیدـیتینار  نیدـیتمیاس و  نینیک  نیدـینیک  و  دـیمانیاکورپ ، نیـسکوگید 
ات دینک  هعجارم  ناتکشزپ  هب  مظنم  روطهب  دوشیم  هیصوت  نیمروفتم  فرصم  ماگنه  يویلک  ای  يدبک  ياهيرامیب  ای  یبلق  تالکشم  عرص 
رد لداعت  کی  ياراد  ًالومعم  همانرب  نیا  دینک . يوریپ  ناتکـشزپ  طسوت  هدش  هیـصوت  ییاذـغ  همانرب  زا  . دـشاب هتـشاد  رظن  ریز  ار  ناتدوبهب 

دیـسرب و ناتبسانم  نزو  هب  ات  درک  دهاوخ  کمک  امـش  هب  هیذغت  صـصختم  کی  تسا  اهنیئتورپ  اهیبرچ و  نبرک  ياهتاردیه  رادقم 
یماـمت رد  هک  درک  دـهاوخ  يزیرهماـنرب  يوحن  هب  ار  ياهدـعونایم  ياـهتبون  ییاذـغ و  ياههدـعو  هماـنرب  وا  دـینک . ظـفح  ار  نزو  نآ 

همانرب دیریگب . کمک  هیذغت  صـصختم  کی  زا  دینک ، هچ  دوخ  ییاذغ  همانرب  اب  دینادیمن  رگا  دسرب . ناتندب  هب  مزال  يژرنا  زور  تاعاس 
يوراد عون  ره  ناتکـشزپ  اب  یگنهامه  زا  شیپدیابن  نیمروفتم  فرـصم  ماگنه  . دراد یـساسا  شقن  ناتدـنق  يرامیب  راهم  رد  امـش  ییاذـغ 
تـسا نـکمم  هـک  دیـشونب ؛ یلکلا  تابورــشم  دـینک . فرــصم  ار  یهاـیگ  ياـههدروارف  هخــسن و  نودـب  زاـجم  ياـهوراد  زا  مـعا  رگید 

. دوش دیدشت  وراد  زا  یشان  هجیگرس  یگدولآباوخ و 

METHYLPREDNISOLONE

نیا دوشیم . زیوجت  تساهنآ  دوبمک  راچد  ناشندب  هک  يدارفا  هب  اهدییورتساوکیتروک  ندـناسر  يارب  نولوزیندرپلیتم  وراد  نیا  دروم  رد 
کمک نولوزیندرپلـیتم  دوریم . راـک  هب  دراد  ندـب  ینمیا  هاگتـسد  بوکرـس  رد  هک  یتارثا  یباهتلادـض و  صاوـخ  يارب  نـینچمه  وراد 

لثم ینوگانوگ  ياهيرامیب  نامرد  رد  نینچمه  نولوزیندرپلیتم  دنبای . شهاک  یتیـساسح  ياهشنکاو  شراخ و  يزمرق  مروت  ات  دنکیم 
ریداـقم هب  نولوزیندرپلـیتم  فرـصم  یگنوـگچ  دراد . دربراـک  اهناطرـس  یخرب  و  دـیدش ، تیـساسح  یتـسوپ  تالکـشم  تیرترآ  مسآ 

هارمه لمعلاروتـسد  قبط  ای  کشزپ  روتـسد  قبط  دـیاب  وراد  نیا  دوشیم . زیوجت  توافتم  ياهيرامیب  اب  تواـفتم  ناراـمیب  يارب  یتواـفتم 
رد زور  کی  رگا  دینک . يوریپ  تقد  هب  ناتکشزپ  تاروتـسد  زا  دینکن . فرـصم  هدش  زیوجت  رادقم  زا  رتشیب  هاگچیه  دوش . فرـصم  وراد 

ار وراد  هلـصافالب  دـمآ  ناتدای  زور  نامه  حبـص  هک  یتروص  رد  دـیدرک ،  شومارف  ار  تبون  کی  دـینکیم و  فرـصم  وراد  نیا  زا  ناـیم 
دیدرکیم فرصم  ار  وراد  دیاب  هک  يزور  حبص  زا  سپ  یتاعاس  رگا  اما  دیهد . همادا  ناتلومعم  ییوراد  همانرب  هب  سپـس  دینک و  فرـصم 

اج زور  کـی  ینعی  دـینک . عورـش  ار  دـیدج  هماـنرب  کـی  وراد  ندروخ  زا  سپ  و  دـینک ، ربـص  ادرف  زور  حبـص  اـت  دـیدروآ  داـی  هب  ار  نآ 
هجوتم زور  نامه  هک  یتروص  رد  دینکیم ، فرـصم  وراد  تبون  کی  يزور  رگا  دـینک . فرـصم  تبون  کی  ًاددـجم  سپـس  دـیزادنایب و 

وراد رادقم  هدرک و  فذح  ار  نآ  هکلب  دینک ؛ فرـصم  ار  یلبق  تبون  تسین  مزال  دماین  ناتدای  دعب  زور  ات  رگا  اما  دینک ، شفرـصم  دیدش 
دینک و فرـصم  ندروآ  دای  هب  زا  سپ  هلـصافالب  ار  هدش  شومارف  تبون  دینکیم ، فرـصم  وراد  تبون  دنچ  يزور  رگا  دینکن . رباربود  ار 

ریز میالع  زا  کیره  زورب  تروص  رد  یبناج  ضراوع  اهرادشه و  دینکن . رباربود  ار  وراد  رادقم  دـیدشن ، نآ  هجوتم  يدـعب  تبون  ات  رگا 
تفا دید ؛ يرات  ای  شهاک  هسطع ؛  هفرس  دردولگ ، بت   ) تنوفع میالع  دیریگب : سامت  ناتکشزپ  اب  هدرک  عطق  ار  نولوزیندرپلیتم  فرصم 

تـسا نکمم  دینکیم  فرـصم  نولوزیندرپلیتم  ینالوط  تدم  يارب  رگا  ناجیه  ساسحا  ای  يرارقیب  یقلخ  تارییغت  یجیگ  ینهذ  ياوق 
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یگتسخ درگ ؛ تروص  هایس  ای  ینوخ  عوفدم  هنکآ  لد  رـس  شزوس  ای  دردمکـش  دینک : شرازگ  دیاب  زین  ار  اهنآ  هک  دیوش  یمیالع  راچد 
، اهاپ اهوزاب ، تروص  يور  گنرزمرق  طوطخ  قارب  ای  كزان  تسوپ  مظنمان  بلق  نابرض  درد ؛ ای  فعـض  ینالـضع  ياهیگتفرگ  فعض 

تـالالتخا اـی  عیرـس  نزو  شیازفا  اـهقاس ؛ اـهاپ و  مروت  غارفتـسا  عوهت و  دـنباییم ؛ دوبهب  رید  هک  ییاـهمخز  يداـعریغ  يدوـبک  هنت  اـی 
خر وراد  هب  ناتندب  ندرک  تداع  زا  شیپ  ات  نولوزیندرپ  یبناج  ضراوع  ناونعهب  تسا  نکمم  زین  يرگید  میالع  هناهام .  هرود   ) یگدعاق

ای هریت  نتفر  باوخ  هب  رد  لکشم  اهتشا ، شیازفا  زا : دنترابع  اهنیا  دنوش ؛ هتشاذگ  نایم  رد  کشزپ  اب  دیاب  دندش  زاسلکشم  رگا  هک  دنهد 
دوجو تروص  رد  طایتحا  دراوم  هنت  تروص و  ياهوم  دـشر  يداع  شیازفا  اـی  دردرـس ، مشچ  نتفر  یهایـس  تسوپ  گـنر  ندـش  نشور 

ای رگید ، ياهوراد  اهدییورتساوکیتروک ، هب  تیساسح  دیزاس : علطم  ار  ناتکـشزپ  نولوزیندرپلیتم  فرـصم  زا  شیپ  ریز  دراوم  زا  کیره 
ياهوراد نیلوسنا  اهدیسایتنآ ، هژیو  هب  رگید ، ياهوراد  فرصم  یهدریش  ای  يرادراب  یکاروخ  گنر  ای  هدنرادهگن  ییاذغ  هدام  عون  ره 

، دـنوشیم ندـب  زا  میـساتپ  عفد  بجوم  هک  يرگید  ياـهوراد  اـی  ردـم  ياـهوراد  نیـسکوگید ،   ) یبـلق ياـهوراد  یکاروـخ  تبایددـض 
کیرحت ار  يدـبک  ياهمیزنآ  هک  ییاهوراد  نیپورتاموس ،   ) دـشر نومروه  میدـس  يواح  ياهوراد  اـی  اهاذـغ  میـساتپ  يواـح  ياـهوراد 

يواح ياهنسکاو  ای  دوریم ،) راکهب  سردوز  نامیاز  زا  يریگولج  يارب  هک  ییوراد   ) نیردوتیر جنـشتدض ،  ياهوراد  لکلا   ) دـننکیم
دنق يرامیب  اهنآ ،) اب  ریخا  ههجاوم  اـی   ) کخرـس اـی  ناـغرم  هلبآ  لاـخبت  تنوفع  تنوفع HIV ؛  ای  زدـیا  هب  التبا  ای  هقباـس  هدـنز  سوریو 
يرم باهتلا  رـشتنم ؛ یچراق  ياهتنوفع  سیوارگ  ینتـسایم  لس  دراذگب ؛) ریثأت  ناتنوخ  دـنق  حطـس  يور  تسا  نکمم  نولوزیندرپلیتم  )
دینک هعجارم  ناتکشزپ  هب  بترم  دوشیم  هیـصوت  نولوزیندرپلیتم  فرـصم  ماگنه  يویلک  ای  یبلق  يرامیب  ههدزاود  ای  هدعم  مخز  ای  هدعم 

هب نامرد  لوط  رد  زین  نولوزیندرپلیتم و  تدـمینالوط  فرـصم  زا  شیپ  دـشاب  مزال  تسا  نکمم  دـشاب . هتـشاد  رظن  ریز  ار  ناـتدوبهب  اـت 
اذـغ اب  ار  نولوزیندرپلیتم  یـشراوگ  تالکـشم  زا  يریگولج  يارب  دوش . هنیاعم  کشزپمشچ  کی  طـسوت  ناتیاهمـشچ  ياهرود  تروص 

زا دـنترابع  تارییغت  نـیا  زا  یخرب  دـینک . تروـشم  ناتکــشزپ  اـب  دـیهد  دوـخ  ییاذـغ  هماـنرب  رد  دـیاب  هـک  یتارییغت  دروـم  رد  دـیروخب .
يزیرهمانرب يارب  رگا  دـشاب . زایندروم  تسا  نکمم  زین  نیئتورپ  یفاضا  ریداقم  میـساتپ  تفایرد  شیازفا  ای  يرلاـک  اـی  میدـس  تیدودـحم 

وراد نیا  تسا  رارق  رگا  دنک . یفرعم  هیذغت  صصختم  کی  هب  ار  امـش  دیهاوخب  ناتکـشزپ  زا  دیراد  زاین  يرتشیب  کمک  هب  دوخ  ياهیذغت 
میـسلک و فرـصم  لـثم   ) ناوختـسا یکوپ  زا  يریگولج  يارب  ییاـهراکهار  دروم  رد  ناتکـشزپ  اـب  دـینک ، فرـصم  ینـالوط  یتدـم  هب  ار 
اب دندش  رتدب  ای  دندرک  دوع  یلبق  میالع  ناتیوراد  عطق  ای  رادقم  شهاک  اب  رگا  دـینک . تروشم  بترم  یـشزرو  همانرب  کی  ای   D نیماتیو

هکنیا زا  ار  ناتکــشزپ  رگید  نویــسانیسکاو  اــی  یکــشزپنادند  ياــهراک  یحارج  لــمع  عوــن  ره  زا  شیپ  دــیریگب . ساــمت  ناتکــشزپ 
نـسکاو یگزات  هب  ای  دنتـسه  کخرـس  ای  ناـغرمهلبآ  راـچد  هک  يدارفا  اـب  ساـمت  زا  دـیزاس . علطم  دـینکیم ، فرـصم  نولوزیندرپلـیتم 

هگرب کی  دـیریگب . سامت  ناتکـشزپ  اب  دارفا  نیا  اب  سامت  هب  کش  هنوگره  تروص  رد  دـینک . بانتجا  دـناهدروخ  لاـفطا  جـلف  یکاروخ 
دینکیم . فرصم  نولوزیندرپلیتم  دهد  ناشن  هک  دیشاب  هتشاد  هارمه  یکشزپ  ییاسانش 

طیارــش نـیا  رد   ) دــینک يرادــهگن  بوـطرم  ترارح  اـی  میقتــسم  روـن  اـمرگ ، زا  رود  ناـکدوک و  سرتـسد  زا  رود  ار  نولوزیندرپلـیتم 
ماگنه دـیزیرب . رود  تلاوت  رد  ناـکدوک  سرتسد  زا  رود  ار  هتـشذگ  فرـصم  خـیرات  نولوزیندرپلـیتم  دوشیم .) دـساف  نولوزیندرپلـیتم 

اب یگنهامه  نودب  . دهد شیازفا  ار  شراوگ  هاگتـسد  کیرحت  لامتحا  هک  ارچ  دیـشونب ؛ یلکلا  تابروشمدـیابن  نولوزیندرپلیتم  فرـصم 
. دینک عطق  ار  وراد  فرصم  ناتکشزپ 

METHYLPHENIDATE

لماش همانرب  نیا  دوریم . راک  هب  یهجوتمک  یلاعفشیب  لالتخا  یلک  نامرد  همانرب  رد  هک  تسا  ییوراد  تیدـینفلیتم  وراد  نیا  دروم  رد 
( ًالومعم  ) ياهناکت و تاکرح  شیازفا  هجوت  هدرتسگ  شهاک  اب  لالتخا  نیا  تسا  یتخانشناور  یلیصحت و  یعامتجا   ) يراتفر ياهشخب 
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( دوشیم یناهگان  باوخ  تالمح  راچد  رامیب  نآ  رد  هک  يرامیب  کی   ) یـسپلوکران نامرد  رد  وراد  نیا  زا  دوشیم . هتخانـش  یلاـعفشیب 
30-45 راب ، ای 3  يزور 2  ًالومعم  تادـینفلیتم  ياهصرق  فرـصم  یگنوگچ  تسا  نیلاتیر  وراد  نیا  يراـجت  ماـن  دوشیم . هدافتـسا  زین 
زا شیپ  دـیاب  تبون  نیرخآ  تسا  يرورـض  رایـسب  زور  یط  رد  اـهتبون  یماـمت  عقوم  هب  فرـصم  دوـشیم . فرـصم  اذـغ  زا  شیپ  هقیقد 
رد  ) زور ياهتفه 5  تادـینفلیتم  ناـکدوک  دروم  رد  دوش . يریگوـلج  نآ  زا  یـشان  یباوـخیب  زا  اـت  دوـش  هدروـخ  رهظزادـعب  تعاس 6 

سرتـسا كدوک  هک  یتاـقوا  هیقب  ناتـسبات و  ياـههام  رد  دوشیمن . فرـصم  وراد  هتفه  رخآ  زور  ود  دوشیم و  زیوجت  هسردـم  ياـهزور 
زور رد  تبون  ار 1-3  اهنآ  ناوتیم  دـنراد و  رثا  تعاس  ات 8  شهرینالوط  ياهصرق  داد . شهاک  ار  وراد  رادـقم  ناوتیم  دراد  يرتمک 

. دیوجن و  دینکن ، درخ  دینکشن ، ار  اهنآ  دیعلبب ، اجکی  ار  اهصرق  . دوش هدروخ  یلاخ  مکـش  اب  تسا  رتهب  ًاحیجرت  اهصرق  نیا  درک . زیوجت 
رثا دینکیم  سح  رگا  دیامن . تداع  داجیا  امـش  رد  دناوتیم  وراد  نیا  اریز  دینکن ، فرـصم  هدش  زیوجت  رادـقم  زا  رتشیب  ای  رتمک  هاگچیه 

شومارف ار  تبون  کـی  رگا  دـینک . يوریپ  تقد  هب  ناتکـشزپ  تاروتـسد  زا  دـیهدن . شیازفا  ار  وراد  رادـقم  تسا  هدـش  مک  ناـتیارب  وراد 
ار زور  نامه  هدنامیقاب  ياهتبون  دشاب .) هدش  رید  تعاس  کی  رثکادح  رگا  هتبلا   ) دینک شفرـصم  دیروآ  دای  هب  هک  يدرجم  هب  دـیدرک ، 
، ریز میـالع  زا  کـیره  زورب  تروص  رد  یبناـج  ضراوع  اهرادـشه و  دـینکن . رباربود  ار  وراد  رادـقم  دـینک . میـسقت  يواـسم  لـصاوف  اـب 

ياهشنکاو ندب  هدشن  لرتنک  تاکرح  دنت ؛ بلق  نابرض  هنیس  هسفق  درد  دیریگب : سامت  ناتکـشزپ  اب  هدرک  عطق  ار  تیدینفلیتم  فرـصم 
ای یقلخ  تارییغت  ییانیب  تارییغت  رگید  ای  دید  يرات  لومعمریغ  یگتسخ  ای  فعـض  ریهک ؛) يدلج  تاروثب  یلـصفم  درد  بت   ) یتیـساسح

یلو دنوش  هدهاشم  تسا  نکمم  ریز  میالع  تسد  ای  ندب  شزرل  ای  دیدش ؛ دردرـس  ناهد  یکـشخ  بت  ای  دردولگ  جنـشت  ای  یجیگ  ینهذ 
 ، دردرـس هجیگرـس  اهتـشا ، شهاک  یباوخیب  شیوشت  دـنوش : هتـشاذگ  نایم  رد  کشزپ  اب  دـیاب  دـندش  زاسلکـشم  هک  یتروص  رد  طقف 
ار ناتکـشزپ  تادـینفلیتم  فرـصم  زا  شیپ  ریز  دراوم  زا  کـیره  دوجو  تروص  رد  طاـیتحا  دراوم  هچیپلد  اـی  عوهت ،  یگدولآباوخ ، 

یبصع هاگتـسد  كرحم  ياهوراد  رگید  هژیو  هب  رگید ، ياهوراد  فرـصم  یهدریـش  ای  يرادراب  تادینفلیتم  هب  تیـساسح  دـیزاس : علطم 
نیلیژلـس ای  نیزابراکورپ  نودـیلوزاروف ،   ) زادیـسکا نیماونوم  ياههدـننکراهم  دـیزومیپ و  نیئفاک  اهتـشا و  ياههدـننکراهم  ریظن  يزکرم 

؛ رادکیت یتکرح  تالالتخا  رگید  تِروت و  لالتخا  مشچ :  لخاد  راشف  شیازفا   ) موکولگ دیدش ؛ يرارقیب  ای  بارطـضا  هب  التبا  ای  هقباس 
اب . دشاب هتشاد  رظن  ریز  ار  ناتدوبهب  ات  دینک  هعجارم  ناتکشزپ  هب  مظنم  روطهب  دوشیم  هیصوت  تادینفلیتم  فرـصم  ماگنه  نوخ  يراشفرپ 

وراد كرت  میـالع  زورب  زا  يریگوـلج  يارب  تـسا  نـکمم  دـینک . يزیرهماـنرب  ناـتدوخ  يارب  وراد  نودـب  ییاـههرود  ناتکـشزپ  کـمک 
هب کش  تروص  رد  . دوش هتفرگ  هزادنا  ياهرود  تروصهب  نزو  دق و  . دبای شهاک  یجیردت  تروص  هب  دـیاب  وراد  رادـقم  دـشاب ، يرورض 

دینک . یکشزپ  کمک  تساوخرد  هلصافالب  تیمومسم  وراد و  دح  زا  شیب  فرصم 
دهد ناشن  هک  دیشاب  هتشاد  هارمه  یکشزپ  ییاسانش  هگرب  کی  . دینک تروشم  ناتکشزپ  اب  بیجع  تاساسحا  ای  راکفا  نتـشاد  تروص  رد 

. دینکیم فرصم  تادینفلیتم 
تادینفلیتم طیارـش  نیا  رد   ) دینک يرادـهگن  بوطرم  ترارح  میقتـسم و  رون  امرگ ، زا  رود  ناکدوک و  سرتسد  زا  رود  ار  تادـینفلیتم 

دیابن تادینفلیتم  فرصم  ماگنه  . دیزیرب رود  تلاوت  رد  ناکدوک  سرتسد  زا  رود  ار  هتـشذگ  فرـصم  خیرات  تادینفلیتم  (. دوشیم دساف 
. دنهد خر  كرت  میالع  تسا  نکمم  دینک . عطق  هراب  کی  هب  ار  وراد  ناتکشزپ  اب  تروشم  نودب 

CROMOLYN

وراد نیا  دوشیم . زیوجت  ینیب  یتیـساسح  شیزیربآ   ) کـیژرلآ تینیر  مسآ و  میـالع  زا  يریگـشیپ  يارب  نیلوـمورک  وراد  نیا  دروـم  رد 
فرـصم میقتـسم  روط  هب  نیلومورک  یتقو  دریگیم . نوخ  رد  صاخ  ییاهلولـس  زا  ار  میـالع  نیا  هدـننک  داـجیا  داوم  ندـش  دازآ  يولج 

زا يریگولج  يارب  ناوتیم  ار  نیلومورک  یقاشنتـسا  لکـش  دریگیم . ار  کیژرلآ  تینیر  تالمح  مسآ و  تدش  دادعت و  يولج  دوشیم ،
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هکیدرجم هب  درک . فرصم  اهروآتیساسح  اههدننکهدولآ و  ریظن  يداوم  اب  هجاوم  ای  شزرو  درس ، ياوه  اب  هجاوم  لابند  هب  یمـسآ  هلمح 
، دینکیم فرصم  هک  ار  یتیساسح  دض  ای  مسآ  دض  ياهوراد  ریاس  رادقم  ناوتب  تسا  نکمم  دش ، تیبثت  نیلومورک  اب  امش  ندب  تیعضو 

نیلومورک دنک . دـیدشت  ار  هلمح  تسا  نکمم  یتح  دـنکب و  دـناوتیمن  یکمک  چـیه  یمـسآ  هلمح  کی  یط  رد  نیلومورک  داد . شهاک 
نارامیب زا  یخرب  دننکیم . فرصم  ینیب  يرپسا  ای  یناهد  ياههناشفا  اب  ار  نیلومورک  فرصم  یگنوگچ  تسا  اهلس  تسام  هدننک  تیبثت 

تاروتـسد زا  دـماجنا . لوـط  هب  زین  هتفه  اـت 4  تسا  نکمم  نیا  یهاـگ  اـما  دنـشاب . هتـشاد  يدوـبهب  ساـسحا  تسا  نکمم  هتفه  کـی  رد 
نیلومورک مظنم  همانرب  کی  قبط  رگا  دـینکن . فرـصم  نیلومورک  هدـش  زیوجت  رادـقم  زا  شیب  هاگچیه  دـینک . يوریپ  تقد  هب  ناتکـشزپ 

زور نایاپ  ات  هدنامیقاب  ياهتبون  سپس  دینک . شفرـصم  دیدروآ  دای  هب  هکیدرجم  هب  دیدرک ،  شومارف  ار  تبون  کی  دینکیم و  فرـصم 
وراد هتـسب  لخاد  لمعلاروتـسد  زا  نیلومورک  یقاشنتـسا  لسورئآ  دـینکن . ربارب  ود  ار  وراد  رادـقم  دـینک . فرـصم  يواسم  لـصاوف  رد  ار 

دینیبب هکنآ  يارب  دنتـسه . يرپسا  راب  ای 200  يواح 112  اهلوسپک  یخرب  دینک . تبث  ار  هدـش  هدافتـسا  ياهيرپسا  دادـعت  دـینک . يوریپ 
هدافتـسا دروم  هک  تسا  اهتدم  رگا  هدافتـسا و  نیلوا  زا  لبق  ار  هناشفا  دیزادناین . بآ  فرظ  لخاد  ار  نآ  دـشابیم  رپ  لوسپک  زا  ردـقچ 

هعطق يور  شـشوپ  دـینک . لخاد  یناهد  هعطق  هب  ار  لوسپک   ) وراد يوتحم  يزلف  فرظ  هناـشفا  ندومزآ  يارب  دـییامزایب . تساهتفرگن  رارق 
، دـیاهتفرگ هریت  حطـس  کی  فرط  هب  فلاخم  یتهج  رد  ار  هناشفا  هک  یلاحرد  دـیهد . ناکت  یبوخ  روط  هب  ار  هناشفا  دـیرادرب و  ار  یناهد 

ریغ رد  دنکیم . راک  هناشفا  دیدرک ، هدهاشم  ریز  ياههناد  اب  ربا  کی  رگا  دینک . اوه  لخاد  ار  وراد  دـیهد و  راشف  راب  کی  ار  هناشفا  يالاب 
هب هلیسو  کی  ناکشزپ  زا  یخرب  ًالثم  دهد . ناشن  امش  هب  ار  هناشفا  زا  هدافتسا  شور  دیهاوخب  ناتکشزپ  زا  دینک . یعس  هرابود  تروص  نیا 

. دنهدیم حیجرت  ار  زاب  ناهد  ای  هتـسب  ناهد  ياهشور  یخرب  دننکیم و  هیـصوت  دوشیم ، هدافتـسا  ناهد  هناشفا و  نیب  هک  ار  رایمسآ  مان 

. دینک يراددوخ  مشچ  لخاد  هب  ندرک  يرپسا  زا  دینکن . هدافتسا  وراد  زا  هلـصاف  هقیقد  لقادح 1-2  اب  مهنآ  تبون  کی  رد  رابود  زا  شیب 
زا شیب  ار  وراد  يوتحم  فرظ  دینک . هدافتـسا  وراد  نیا  زا  دوشیم  هلمح  بجوم  امـش  رد  هک  یلماع  ره  اب  ههجاوم  زا  شیپ  هقیقد   15-60

یناهد هعطق  زا  ار  وراد  يوتحم  فرظ  دینک . زیمت  ار  وراد  ياههدنامیقاب  ات  دینکزیمت  ار  هناشفا  رابود  ياهتفه  لقادح  . دیهد ناکت  فرـصم 
ریـش ریز  یبوخ  هب  سپـس  دییوشب و  مرگ  نوباص  بآ و  اب  ار  هناشفا  ياهتمـسق  هیقب  دینک . يراددوخ  فرظ  ندرک  سیخ  زا  دینک . ادـج 

کـشخ وراد ، يوتحم  فرظ  هب  شندرک  لصو  زا  شیپ  اب  دـیراذگب  دـیزیرب و  نداد  ناکت  اب  ار  هناـشفا  يور  بآ  دیـشکب . بآ  مرگ  بآ 
ار لیاسو  نیا  اب  راک  شور  دیهاوخب  ناتکشزپ  زا  دنوشیم . هدافتسا  یصاخ  لیاسو  طسوت  قاشنتـسا  يارب  میدس  نیلومورک  لوسپک  دوش .

يارب دیاب  ار  یقاشنتسا  میدس  نیلومورک  لوپمآ  دنکیمن . رثا  یکاروخ  لکش  هب  وراد  نیا  دیعلبن ؛ ناهد  هار  زا  ار  لوسپک  دزومایب . امش  هب 
لوپمآ نتسکش  شور  دیهاوخب  ناتکشزپ  زا  دوش . هدافتسا  یقرب  رزیالوبن  هاگتسد  کی  رد  دیاب  طقف  وراد  نیا  تسکـش  وراد  هب  یـسرتسد 
حیحـص شور  هک  دینک  لصاح  نانیمطا  دراذـگب . ناترایتخا  رد  بوتکم  لمعلاروتـسد  دزومایب و  امـش  هب  ار  رزیالوبن  زا  هدافتـسا  شور  و 

ینیب و هار  زا  هدافتـسا  يارب  میدس  نیلومورک  دیـسرپب . ناتزاس  وراد  ای  کشزپ  زا  دیتشاد  یلاؤس  ره  دیـشاب . هتخومآ  ار  هلیـسو  نیا  اب  راک 
فرـصم يارب  دناسرب . ندب  هب  مظنم  لصاوف  رد  ار  هدش  زیوجت  يوراد  ات  دوشیم  هدافتـسا  یـصاخ  لیاسو  اب  ینیب  صوصخم  ياهلولحم 

يارب دـیریگب . سفن  ناهد  هار  زا  وراد  فرـصم  ماگنه  رد  دـینک . كاپ  ندرکنیف  اـب  ار  دوخ  ینیب  يراـجم  دـیاب  ادـتبا  وراد  لکـش  ود  ره 
لامتسد کی  اب  ار  هلیـسو  نیا  ینیب  هعطق  هدافتـسا  زا  سپ  دوشیم ، هدافتـسا  صوصخم  يرپسا  کی  زا  نیلومورک  ینیب  صوصخم  لولحم 
لولحم قاشنتـسا  لیهـست  يارب  هلیـسو  کی  زا  ینیب ،  هار  زا   ) نیلومورک لولحم  هدافتـسا  يارب  دیراذگب . ار  هلیـسو  شوپ  رد  دینک و  كاپ 

ار بابح  لخاد  تسش  ار  نآ  دیاب  هلیسو ، نیا  ندرک  زیمت  يارب  اما  دوش . زیمت  لامتسد  اب  ینیب  هعطق  دیاب  هلیسو  نیا  سپ  دوشیم . هدافتسا 
زا کیره  زورب  تروصرد  یبناج  ضراوع  اهرادـشه و  . دـنامب یقاب  هدافتـسا  لباق  ات  دـیراد  هگن  کشخ  ياج  رد  ار  ردوپ  دـییوشب . دـیابن 

شیازفا فعـض  ساسحا  هجیگرـس  دـیریگب : سامت  ناتکـشزپ  اب  هلـصافالب  هدرک  عطق  ار  نیلومورک  فرـصم  ریز  يدـج  یلو  ردان  میـالع 
يردـص هسفق  درد  اهاپ ؛ ای  اهتسد  ناهد  لخاد  اهکلپ ، اهبل ، تروص  مروت  ریهک ؛ ای  يدـلج  تاروثب  سفن  یگنت  اـی  هنیـس  سخسخ 
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، ولگ ای  ناهد  یکـشخ  هفرـس  زا  دـنترابع  وراد  لومعم  تارثا  لصافم  مروت  ای  درد  دـیدش ؛ دردرـس  لکـشم  ای  كاـندرد  ندرکراردا  زرل ؛
دردرس يارب  دییوشب ؛ مرگ  بآ  اب  ار  ناهد  وراد ، زا  هدافتسا  زا  سپ  دیاب  ناهد  یکشخ  نیکست  يارب  ولگ . شزوس  ای  ینیب  یگتفرگ  عوهت 

ار ناتکشزپ  دندش  زاسلکشم  میالع  نیا  رگا  مشچ  زا  شزیربآ  ادص و  تنوشخ  زا  دنترابع  رتلومعمان  میالع  دینک . فرصم  نفونیماتـسا 
هب تیـساسح  دیزاس : علطم  ار  ناتکـشزپ  نیلومورک  فرـصم  زا  شیپ  ریز  دراوم  زا  کیره  دوجو  تروص  رد  طایتحا  دراوم  دیزاس . علطم 

یهدریـش ای  يرادراب  یقاشنتـسا  ياهوراد  رگید  ای  نیلومورک  هژیو  هب   ) اهوراد ای  یکاروخ  ياهگنر  اههدنرادهگن ، ییاذـغ  هدام  عون  ره 
ماـگنه دوبدـهاوخن . رثؤم  هزادـنا  ناـمه  هب  ینیب  نیلومورک  دنـشاب  هتـسب  ینیب  يراـجم  رگا  ینیب  پیلوپ  راـچد  رگید  ییاـهوراد  فرـصم 

زا هتفه  فرظ 4  رگا  دشاب . هتـشاد  رظن  ریز  ار  ناتدوبهب  ات  دینک  هعجارم  ناتکـشزپ  هب  میقتـسم  روطهبدوشیم  هیـصوت  نیلومورک  فرـصم 
زا رود  ناکدوک و  سرتسد  زا  رود  ار  نیلومورک  دیزاس . علطم  ار  ناتکـشزپ  تسا  هدش  رتدـب  ناتمیالع  ًالوصا  ای  دیاهتـشادن  دوبهب  نامرد 

ار هتشذگ  فرـصم  خیرات  نیلومورک  دوشیم .) دساف  نیلومورک  طیارـش  نیا  رد   ) دینک يرادهگن  بوطرم  ترارح  میقتـسم و  رون  امرگ ،
ماگنه دینکن . خاروس  ای  دینازوسن ، دینکـشن ، ندوب  یلاخ  تروص  رد  یتح  ار  وراد  يوتحم  فرظ  دـیزیرب . رود  ناکدوک  سرتسد  زا  رود 

لثم  ) دـینکیم فرـصم  نات  يرامیب  رطاـخ  هب  هک  ار  يرگید  ياـهوراد  ناتکـشزپ  دـییأت  یگنهاـمه و  زا  شیپ  دـیابن  نیلومورک  فرـصم 
. دینک عطق  شنورب  ياههدننکداشگ  ای  اهدیئورتساوکیتروک 

NEFAZODONE

. دوشیم زیوجت  روژام  یگدرسفا  ياههرود  میالع  نیکست  يارب  وراد  نیا  تسا  یگدرسفا  دض  يوراد  کی  نودوزافن  وراد  نیا  دروم  رد 
فرـصم يواسم  رادـقم  هب  تبون  ود  يزور  ًالومعم  نودوزافن  فرـصم  یگنوگچ  تسا  نینوتورـس  بذـجزاب  هدـننکراهم  کی  ندوزاـفن 

. دـینکن فرـصم  هدـش  زیوجت  رادـقم  زا  رتشیب  ای  رتمک  هاـگچیه  دوش . هدروخ  ینیعم  تعاـس  رد  زور  ره  وراد  نیا  هک  تسا  مهم  دوشیم .
هدادـن روتـسد  ناتکـشزپ  هک  ینامز  ات  هک  تسا  مهم  دـسرب . رثکادـح  هب  دوش و  رهاظ  وراد  تارثا  ات  دـشکب  لوط  هتفه  دـنچ  تسا  نکمم 

رگا درک . فرـصم  اذغ  نودب  ای  اب  ناوتیم  ار  ندوزافن  دینک . يوریپ  تقد  هب  ناتکـشزپ  تاروتـسد  زا  دـیهد . همادا  ار  نودوزافن  فرـصم 
تبون تسا  هدیـسر  ارف  يدـعب  تبون  عقوم  ًاـبیرقت  رگا  دـینک . شفرـصم  دـیدروآ ، داـی  هب  هک  يدرجم  هب  دـیدرک ، شومارف  ار  تبون  کـی 
تروص رد  یبناج  ضراوع  اهرادشه و  دینکن . ربارب  ود  ار  وراد  رادقم  دیدرگزاب ، ناتلومعم  ییوراد  همانرب  هب  هدرک  اهر  ار  هدش  شومارف 

تسد زا  یجیگ  يدلج  تاروثب  دیریگب : سامت  ناتکشزپ  اب  هدرک  عطق  ار  نودوزافن  فرـصم  ریز ، يدج  یلوردان  میالع  زا  کی  ره  زورب 
زاین دنوش  زاسلکشم  هک  یتروص  رد  طقف  یلو  دنهد  خر  تسا  نکمم  ریز  میالع  دیدش . یگدولآباوخ  ای  تاکرح  رد  یگنهامه  نداد 

غارفتسا عوهت  ناهد  یکشخ  هفرـس  یگدولآباوخ  هجیگرـس  فعـض  یگدولآباوخ  دردرـس ، دنوش : هتـشاذگ  نایم  رد  کشزپ  اب  تسا 
کیره دوجو  تروص  رد  طایتحا  دراوم  يداعریغ  ياهایور  ای  ینالضع  درد  دید ، يرات  تسوبی  لاهـسا  ناهد  رد  عوبطمان  معط  ساسحا 

نینوتورس بذجزاب  ياههدننکراهم  رگید  ای  نودوزافن  هب  تیساسح  دیزاس : علطم  ار  ناتکـشزپ  نودوزافن  فرـصم  زا  شیپ  ریز  دراوم  زا 
، اهشخبمارآ کشزپ  طسوت  يزیوجت  ياهنکـسم  لـکلا  نوخ  يراـشفرپ  ياـهوراد  هژیو  هب  رگید  ياـهوراد  فرـصمیهدریش  يرادراـب 

نیمآونوم ياههدننکراهم  نیـسکوگید  دیارپاسیـس ، لوزیمتـسا  جنـشت  دض  ياهوراد  ینالـضع  ياههدننکلش  یگدرـسفا  دـض  ياهوراد 
نامزمه هکیلاح  رد  نودوزافن  فرـصم  نیمورپیـسلینارت  نیلیژلـس و  نیزابراکورپ  نیزلنف  دیزاسکوبرکوزیا ، نودیلوزاروف  لثم  زادیـسکا 

تسا نکمم  دیاهدرک  عطق  ار  ییاهوراد  نینچ  فرـصم  هک  تسا  هتفه  زا 2 رتمک  ای  دینکیم  فرصم  زادیـسکا  نیمآونوم  ياههدننکراهم 
مـسیلکلا یبلق  ياهيرامیب  هب  التبا  ای  هقباس  دوش . جنـشت  زورب  نوخ و  راشف  دـیدش  شیازفا  ندـب  ياـمد  یناـهگان  شیازفا  یجیگ  بجوم 

ات دـینک  هعجارم  ناتکـشزپ  هب  مظنم  روط  هب  دوشیم  هیـصوتنودوزافن  فرـصم  ماگنه  يدـبک  ای  يویلک  ياـهيرامیب  اـی  لـکلا  هب  داـیتعا  )
نیا رد  دیهاوخب  تسا  نکمم  دسرب ؛ رثکادح  هب  هدش  رهاظ  وراد  رثا  ات  دشکب  لوط  هتفه  تسا 4  نکمم  دشاب . هتشاد  رظن  ریز  ار  ناتدوهب 

ییوراد تاعالطا  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1869زکرم  هحفص 1287 

http://www.ghaemiyeh.com


و دروم ، نیا  رد  دهدیم . شیازفا  ار  یـشکدوخ  راکفا  وراد  نیا  فرـصم  هک  تسا  هدش  داهنـشیپ  نینچ  دینک . تاقالم  ناتکـشزپ  اب  تدم 
ای یگدننار  ماگنه  رد  وراد ، نیا  هب  ناتندب  خساپ  ندش  صخـشم  ات  دینک . تروشم  ناتکـشزپ  اب  مزال  یطایتحا  تامادقا  هنوگره  دروم  رد 

يارب دوشیم . يرایـشوه  حطـس  شهاـک  یگدولآباوخ و  بجوـم  دارفا  یخرب  رد  وراد  نیا  دـینک . طاـیتحا  كاـنرطخ  لـیاسو  اـب  راـک 
هتفه زا 2  شیب  لکشم  نیا  رگا  دیـشونب . بآ  هعرج  دنچ  ای  دینک  هدافتـسا  دنق  نودب  ياهتابنبآ  ای  سمادآ  زا  ناهد  یکـشخ  نیکـست 

دینک . تروشم  ناتکشزپ  اب  درک  ادیپ  همادا 
هجیگرس راچد  تسا  نکمم  تروصنیا  ریغ  رد  دیهد ؛ تیعضو  رییغت  یمارآ  هب  هداتسیا  هب  هتسشن  هداتسیا و  ای  هتـسشن  هب  هدیباوخ  تلاح  زا 

دیشاب . هتشاد  هارمه  هب  دینکیم  فرصم  نودوزافن  دهد  ناشن  هک  یکشزپ  ییاسانش  هگرب  کی  . دیوش مشچ  نتفر  یهایس  و 
طیارـش تروـص  نـیا  رد   ) دـینک يرادـهگن  بوـطرم  ترارح  میقتــسم و  روـن  اـمرگ ، زا  رود  ناـکدوک و  سرتـسد  زا  رود  ار  نودوزاـفن 

فرـصم ماـگنه  دـیزیرب . رود  تلاوـت  رد  ناـکدوک  سرتـسد  زا  رود  ار  هتـشذگ  فرـصم  خـیرات  نودوزاـفن  دوـشیم .) دـساف  نودوزاـفن 
هک ار  ياهجیگرس  یگدولآباوخ و  اهنیا  اریز  دینک ؛ هدافتسا  رگید  شخبمارآ  ياهوراد  زا  ای  دیشونب  یلکلا  ياههباشون  دیابن  نودوزافن 

. درک دنهاوخ  دیدشت  دوش ، داجیا  نودوزافن  فرصم  رثا  رد  تسا  نکمم 

NITROGLYCERIN

رتمک ًاصخشم  هک  تسا  ياهنیس  هسفق  درد  يردص  نیژنآ  دوشیم . زیوجت  يردص  نیژنآ  شهاک  يارب  نیرـسیلگورتین  وراد  نیا  دروم  رد 
(1 : ) دراد دربراک  تسا و  دـیفم  دروم  هس  رد  وراد  نیا  تسا  یبلق  هچیهام  هب  فیعـض  یناسرنوخ  زا  یـشان  دـشکیم و  لوط  هقیقد  را 15 

زورب زا  شیپ  تسرد  وراد و  فرصم  اب  یبلق  هلمح  زا  يریگولج  ( 2 ، ) درد عورش  زا  سپ  وراد و  فرـصم  اب  يردص  نیژنآ  کی  فیفخت 
بل نیب  ناهد  رد  هک  ییاهصرق  نیرسیلگورتین  ینابز  ریز  ياهصرق  وراد . مظنم  یمئاد و  فرصم  اب  تالمح  دادعت  شهاک  ( 3  ) هلمح و

ای هداد  فیفخت  ار  ینیژنآ  تالمح  یگمه  دوشیم ، هدز  نابز  ریز  رد  هک  لسورئآ  يرپسا  ای  دنوشیم ، هتشاذگ  یناقوف  ياههثل  هنوگ و  ای 
یلکش هچ  هک  دیتسین  نئمطم  رگا  دینک . فرـصم  کشزپ  زیوجت  قباطم  تسرد  ار  وراد  فرـصم  یگنوگچ  دننکیم . يریگولج  اهنآ  زا 
صاخ فرـصم  روتـسد  نیرـسیلگورتین  زا  لکـش  ره  دـینک . تروشم  ناتکـشزپ  اب  وراد  زا  هدافتـسا  زا  لـبق  دـینکیم ، فرـصم  ار  وراد  زا 
دیابن ار  اهصرق  نیا  دوشیم . فرـصم  نیژنآ  هلمح  درد  زا  يریگولج  ای  فیفخت  يارب  نیرـسیلگورتین  ینابز  ریز  صرق  دراد : ار  شدوخ 

، دـیاهداد رارق  لحم  رد  ار  صرق  یتقو  داد . رارق  یناقوف  اههثل  هنوگ و  ای  بل  نایم  ای  ناـبز  ریز  رد  دـیاب  هکلب  دـیوج ، اـی  درکدرخ ، دـیعلب ،
. دـیهد رارق  ییالاب  هثل  هنوگ و  نیب  ای  نابز  ریز  ار  صرق  کی  دینیـشنب و  ینیژنآ  درد  زاغآ  اب  دیـشونن . دـیروخن و  يزیچ  دیـشکن و  راگیس 

نیا هکنیا  ات  دیراد  هگن  ناتيوناز  ود  نیب  ار  ناترس  دیشکب و  قیمع  سفن  دنچ  دیتشاد ، مشچ  نتفر  یهایس  ای  هجیگرس  شغ  ساسحا  رگا 
فرطرب ناتدرد  صرق  فرصم 3  اب  هقیقد  زا 15  سپ  رگا  درک . رارکت  ار  وراد  رگید  راب  ود  اـت  هقیقد  ره 5  ناوتیم  . دورب نیب  را  ساسحا 
یکشزپ ياهتیروف  شخب  کی  هب  ًاروف  ارامش  دیهاوخب  یسک  زا  ای  دیریگب ، سامت  یکشزپ  ياهتیروف  زکرم  کی  ای  ناتکـشزپ  اب  دشن ،

مه ًالبق  هک  ییازشنت  تیلاعف  ره  زا  شیپ  هقیقد   10-15 دینکیم ، فرصم  ینیژنآ  هلمح  زا  يریگشیپ  يارب  ار  نیرسیلگورتین  رگا  دناسرب .
لخاد هبنپ  دوشیم . دـساف  تبوطر  و  امرگ ، اوه ، ضرعم  رد  نیرـسیلگورتین  دـیراذگب . نابز  ریز  صرق  کی  تسا  هدـشیم  هلمح  بجوم 

. دـینک يرادـهگن  کـشخ  کـنخ و  یلحم  رد  ار  وراد  دـیدنبب . مکحم  ار  فرظ  رد  دـیزادنارود و  هدافتـسا  نیلوا  زا  شیپ  ار  وراد  فرظ 
يرگید يوراد  دـشاب . هدـش  هتخاس  نیرـسیلگورتین  يرادـهگن  يارب  فرظ  نآ  هکنآ  رگم  دـینکن  لقتنم  رگید  فرظ  کـی  هب  ار  اـهصرق 

تروصنیا رد  هک  ارچ  دـینکن ، لمح  ناتبیج  لخاد  دوخ  اب  ار  نیرـسیلگورتین  يواح  فرظ  و  دـیزیرن ، نیرـسیلگورتین  يواح  فرظ  لـخاد 
صخشم وراد  فرظ  يور  هک   ) شیاضقنا خیرات  رخآ  ات  نیرسیلگورتین  یطایتحا  تاکن  نیا  تیاعر  اب  دوش . مرگدح  زا  شیب  تسانکمم 

زاین عقوم  رد  دوشیم . هدافتـسا  يرپسا  هب  زهجم  فرظ  کی  طسوت  نیرـسیلگورتین  ینابز  لسورئآ  دـنام . دـهاوخ  یقاب  اراـک  رثؤم و  هدـش 
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دـیدنبب و ار  ناتناهد  يرپسا  راب  ره  زا  دـعب  دـینک . يرپسا  نابز  ریز  ای  ور  ناتکـشزپ  زیوجت  هب  هتبلا   ) راب ود  ای  کی  هتفرگ  الابرـس  ار  فرظ 
درد دینکیم  ساسحا  یتقو  دینکن . قاشنتـسا  ار  يرپسا  دـیهدن و  ناکت  ار  وراد  يوتحم  فرظ  دـیهدن . تروق  ار  ناتناهد  بآ  عقوم  نامه 

، دیتشاد مشچ  نتفر  یهایس  ای  هجیگرـس  شغ  ساسحا  رگا  دینک . يرپسا  ناتنابز  ریز  هب  وراد  دینیـشنب و  دوش ، عورـش  دهاوخیم  ینیژنآ 
ار وراد  درد  دوبهب  مدع  تروص  رد  و  دوش . عفر  ساسحا  نیا  جیردت  هب  ات  دـیهد  رارق  وناز  ود  نیب  ار  ناترـس  دیـشکب و  قیمع  سفن  دـنچ 

زکرم کی  ای  ناتکشزپ  اب  دیتشاد  درد  زونه  يرپسا  راب  هس  ای  هقیقد  زا 15  سپ  رگا  درک . رارکت  تبون  هس  ات  ًاعوجم   ) هقیقد ره 5  ناوتیم 
یماک ياهصرق  . دناسرب ناتـسرامیب  کی  ياهتیروف  شخب  هب  ار  امـش  ًاروف  دـیهاوخب  یـسک  زا  ای  دـیریگب ، سامت  یکـشزپ  ياهتیروف 
دیابن ار  اهصرق  نیا  دوش . لح  ناهد  رد  جـیردت  هب  ات  دـنهدیم  رارق  یناقوف  ياههثل  هنوگ و  اـی  بل  نیب  ار  نیرـسیلگورتین  شهرینـالوط 

الاب بل  نیب  ار  صرق  دیشونب ، ای  دیروخب  يزیچ  دیهاوخیم  تسا  لحم  رد  صرق  هک  یتعاس  یط 3-5  رد  رگا  درکدرخ . ای  دیوج ، دیعلب ،
ناهد رد  صرق  کی  دوجو  اب  . دینک نیزگیاج  ار  رگید  صرق  کی  تسا  یفاک  طقف  دـیدیعلب ، ار  صرق  کی  یقافتا  رگا  دـیهد . رارق  هثل  و 
صرق ات  دوشیم  بجوم  نابز  اب  صرق  سمل  غاد و  ياهیندیشون  ندیـشون  دوش . یگفخ  ثعاب  تسا  نکمم  دیورن ؛ رتسب  هب  باوخ  يارب 

ار وراد  نیا  دیعلب . یلاخ  مکش  اب  بآ  زا  رپ  ناویل  کی  ای  هس  رد  ناوتیم  ار  نیرسیلگورتین  ياهلوسپک  اهصرق و  ریاس  . دوش لح  رتعیرس 
. دینک شفرصم  دیدروآ  دای  هب  ار  نآ  هک  يدرجم  هب  دیدرک ،  شومارف  ار  تبون  کی  رگا  درک . يرادهگن  کشخ  کنخ و  لحم  رد  دیاب 

داـمپ . دـیدرگزاب ناـتلومعم  ییوراد  هماـنرب  هب  هدرک و  اـهر  ار  هدـش  شومارف  تبون  دوب ، هدـنام  يدـعب  تبون  اـت  تعاـس  زا 2  رتـمک  رگا 
خر نونکا  مه  هک  ياهلمح  يور  وراد  زا  لکـش  نیا  دوشیم . هدافتـسا  ینیژنآ  تالمح  تاعفد  شهاک  ای  يریگولج  يارب  نیرـسیلگورتین 

ناتتـسوپ يور  زا  ار  یلبق  دامپ  هدنامیقاب  دامپ ، نیا  ندیلام  زا  شیپ  دـیناوخب . تقد  هب  ار  وراد  هبعج  يور  لمعلاروتـسد  درادـن . يرثا  هداد 
هدافتـسا دوش  جراخ  دامپ  يوتحم  هلول  زا  دیاب  هک  وراد  زا  يرادقم  يریگهزادنا  يارب  وراد  هبعج  لخاد  يذغاک  شکطخ  زا  دینک . كاپ 

تبون ره  رد  تسوپ  کیرحت  باهتلا و  زا  يریگولج  يارب  دـیلامن . تسوپ  هب  ار  دامپ  دـینک . هتـشغآ  وراد  هب  ار  كزاـن  هیـال  کـی  دـینک .
. دینک هدافتـسا  وراد  زا  دـیدروآ ، دای  هب  ار  نآ  هک  يدرجم  هب  دـیدرک ،  شومارف  ار  تبون  کی  رگا  دـینک . ضوع  ار  وراد  لامعتـسا  لحم 

همانرب هب  ًاددجم  دیزادنا و  اج  ار  يدعب  تبون  دینک و  هدافتـسا  ار  هدـش  شومارف  تبون  تساهدـنام  يدـعب  تبون  ات  تعاس  زا 2  رتمک  رگا 
هدافتسا ینیژنآ  تالمح  تاعفد  شهاک  ای  يریگولج  يارب  رذگ ) تسوپ  شور   ) نیرسیلگورتین ياهكالپ  . دیدرگ زاب  ناتلومعم  ییوراد 
يرادقم راکنیا  اب  اریز  دینکن ، کچوک  ار  نآ  دیربن و  ار  كالپ  ياههبل  دیرادرب . ار  یلبق  دیدج ، كالپ  کی  نتـشاذگ  زا  شیپ  دوشیم .

دقاف و  وممک ،) ای   ) وم نودـب  هک  تسوپ  کشخ  هزیکاپ و  لحم  کـی  رد  ار  كـالپ  دـیهدیم . رییغت  دـسرب  ناتندـب  هب  دـیاب  هک  ار  وراد  زا 
كالپ رگا  دینک . ضوع  رابره  ار  كالپ  لحم  تسوپ  کیرحت  زا  يریگولج  يارب  دیرب . راکب  دشاب  يدلج  تاروثب  ای  یگدیرب  هاگـشوج 
بـصن ار  كالپ  دـیدروآ  دای  هب  ار  نآ  هک  يدرجم  هب  دـیدرک ،  شومارف  ار  تبون  کی  رگا  دـینک . بصن  دـیدج  كالپ  کی  دـش ، ادـج 
سامت ناکـشزپ  اب  ریز  میالع  زا  کیره  زورب  تروص  رد  یبناـج  ضراوع  اهرادـشه و  دـیدرگزاب . ناـتلومعم  ییوراد  هماـنرب  هب  دـینک و 
دنترابع نیرسیلگورتین  دح  زا  شیب  فرصم  رثا  رد  تیمومسم  میالع  يدلج  تاروثب  ای  دیدش ، دردرس  ناهد  یکشخ  دید ، يرات  دیریگب :

نابرـض دیدش ؛ یگتـسخ  سفنت  رد  لکـشم  رـس ؛ رد  راشف  ساسحا  دـیدش ؛ هجیگرـس  اهتسد ؛ فک  و  اهنخان ، رتسب  اهبل ، يدوبک  زا :
تروص و یگتخورفارب  فیفخ  دردرـس  راچد  تسا  نکمم  نینچمه  نیرـسیلگورتین  ناگدننک  فرـصم  زا  یخرب  جنـشت  بت و  دـنت ؛ بلق 
اب ناوتیم  ار  اهدردرـس  نیا  دـش . دـهاوخ  عفر  هتفه  ای  زور  دـنچ  یط  ًـالومعم  دردرـس  وراد  زا  موادـم  هدافتـسا  اـب  دـنوش . عوهت  ندرگ و 

دینک فرصم  ییوراد  هچ  ناتدردرس  نیکست  يارب  هک  دیتسنادیمن  ای  دندش  زاسلکشم  میالع  نیا  رگا  داد . نیکست  یلومعم  ياهنکسم 
علطم ار  ناتکـشزپ  نیرـسیلگورتین ،  فرـصم  زا  شیپ  ریز  دراوم  زا  کیره  دوجو  تروص  ردطاـیتحا  دراوم  . دـینک تروشم  ناتکـشزپ  اـب 

اهتارتین و هژیو  هب   ) رگید ياهوراد  ای  نیرـسیلگورتین  یکاروخ  ياهگنر  ای  اههدـنرادهگن ، ییاذـغ  هداـم  عون  ره  هب  تیـساسح  دـیزاس :
هب التبا  ای  هقباس  یبلق  ياهوراد  رگید  ای  نوخ  يراـشفرپ  ياـهوراد  هژیو  هب  رگید ، ياـهوراد  فرـصم  یهدریـش  اـی  يرادراـب  اـهتیرتین .)
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ياهيرامیب ای  یبلق  تالکشم  دیئوریت ، يراکرپ  مشچ ،  لخاد  راشف  شیازفا   ) موکولگ ینوخ  مک  ریخا ، رـس  هب  هبرـض  ای  يزغم  يزیرنوخ 
هب . دـشاب هتـشاد  رظنریز  ار  ناتدوبهب  اـت  دـینک  هعجارم  ناتکـشزپ  هب  مظنم  روط  هب  دوشیم  هیـصوت  نیرـسیلگورتین  فرـصم  ماـگنه  يویلک 

هتشاد هارمه  هب  یکشزپ  ییاسانش  هگرب  کی  دیوشن . مشچ  نتفر  یهایس  هجیگرس و  راچد  ات  دیزیخرب  هدیباوخ  ای  هتـسشن  تلاح  زا  یمارآ 
ترارح میقتسم و  رون  امرگ ، زا  رود  ناکدوک و  سرتسد  زا  رود  ار  نیرسیلگورتین  دینکیم . فرصم  نیرسیلگورتین  دهد  ناشن  هک  دیـشاب 

سرتـسد زا  رود  ار  هتـشذگ  فرـصم  خـیرات  نیرـسیلگورتین  دوـشیم .) دـساف  نیرـسیلگورتین  طیرـش  نیا  رد   ) دـینک يرادـهگن  بوـطرم 
وراد نیا  عطق  يارب  دینک . عطق  ار  وراد  ناتکـشزپ  اب  تروشم  نودب  دیابن  نیرـسیلگورتین  فرـصم  ماگنه  دیزیرب . رود  تلاوت  رد  ناکدوک 

دبای . شهاک  ًاجیردت  دیاب  شرادقم 
ای مشچ  نتفر  یهایس  بجوم  تسانکمم  اهتیلاعف  نیا  دینک . شزرو  مرگ  ياوه  رد  ای  دیتسیاب ، اپرس  ینالوط  یتدم  يارب  دیشونب ، لکلا 

. دنوش هجیگرس 

NIFEDIPIN

بلق و یناـقتحا  ییاـسران  يردـص ،  نیژنآ   ) هنیـس هسفق  رد  یبلق  درد  نیکـست  نوخ  يراـشفرپ  ناـمرد  يارب  نیپیدـفینوراد  نیا  دروم  رد 
زیوجت ار  نیپیدـفین  زین  يرگید  طیارـش  رد  تسا  نکمم  ناکـشزپ  دوشیم . زیوجت  ینرگیم  ياهدردرـس  زا  يریگولج  زین  دونیر و  هدـیدپ 

هدننکدودسم يوراد  کی  ار  نآ  تلع  نیمه  هب  دـنکیم ؛ لمع  اهلولـس  لخاد  هب  میـسلک  دورو  ندرکدودـسم  قیرط  زا  وراد  نیا  دـننک .
شهاک ینوخ  ياهگر  یبلق و  ياهلولـس  رد  میـسلک  رادقم  ات  دوشیم  ثعاب  یگدننکدودسم  تیـصاخ  نیا  دنمانیم . یمیـسلک  لاناک 
دباییم شیازفا  نوخ  نایرج  دیآیم ، نییاپ  نوخراشف  نیاربانب  دوشیم . اهگر )  ) قورع يداشگ  بلق و  نابرض  شهاک  بجوم  هک  دبای 

تسا مهم  دوشیم . زیوجت  ینوگانوگ  دراوم  يارب  نیپیدفین  زا  یتوافتم  ریداقم  فرصم  یگنوگچ  دنکیم . ادیپ  شهاک  بلق  يراک  راب  و 
تسا رتهب  و  دوشیم . فرصم  راب  کی  يزور  نیپیدفین  رثا  ینالوط  ياهلکش  دینک . فرصم  یناسکی  تعاس  رد  زور  ره  ار  ناتیوراد  هک 

ار اهتبون  همه  دیوش  نئمطم  دیاب  دوشیم ، زیوجت  نیپیدفین  تبون  دنچ  يزور  هک  يدراوم  رد  دوشن . شومارف  ات  دوش  هدروخ  اتشان  حبص 
ناتکشزپ تاروتسد  زا  دینکن . فرصم  هدش  زیوجت  رادقم  زا  رتشیب  هاگچیه  درک . فرصم  اذغ  نودب  ای  اب  ناوتیم  ار  نیپیدفین  دیروخیم .

يزور ار  وراد  هک  يدراوم  رد  دینک . شفرـصم  دـیدروآ ، دای  هب  هکیدرجم  هب  دـیدرک ، شومارف  ار  تبون  کی  رگا  دـینک . يوریپ  تقد  هب 
هماـنرب هب  هدرک  اـهر  ار  هدـش  شومارف  تبون  دوب ، هدـنام  وراد  فرـصم  يدـعب  تبون  اـت  تعاـس  رتمک 8  رگا  دـینکیم  فرـصم  راب  کـی 

شومارف تبون  تسا  هدیسر  يدعب  تبون  عقوم  ًابیرقت  رگا  دینکیم ، فرصم  رابدنچ  يزور  ار  نیپیدفین  رگا  دیدرگزاب . ناتلومعم  ییوراد 
عطق يارب  دینکن . عطق  ار  وراد  فرـصم  ناتکـشزپ  اب  تروشم  یگنهامه و  زا  شیپ  دینکن و  ربارب  ود  ار  وراد  رادقم  دینک . فذح  ار  هدـش 
تسا يرامیب  راهم  يارب  دوشیم  زیوجت  نیپیدفین  هک  يدراوم  رثکا  رد  دوش . هداد  شهاک  جیردت  هب  دیاب  یفرصم  يوراد  رادقم  وراد  نیا 

يدوبهب ساسحا  رگا  یتح  دـینک ، فرـصم  رمع  نایاپ  ات  یتح  ای  اهلاس  رد  ار  نآ  هک  دیـشاب  روبجم  تسا  نکمم  نیارباـنب  نآ  ناـمرد  هن 
اب هدرک  عطق  ار  نیپیدـفین  فرـصم  ریز  يدـج  یلو  ردان  ياـههناشن  زا  کـی  ره  زورب  تروص  رد  یبناـج  ضراوع  اهرادـشه و  دـینکیم .
زا سپ  مشچ  نتفر  یهایـس  اـی  هجیگرـس  هنیـس  سخ  سخ  اـی  سفن  یگنت  سفنت  رد  لکـشم  هنیـس  هسفق  درد  دـیریگب : ساـمت  ناتکـشزپ 

؛ اههثل باهتلا  تعاـس ؛  رد 24.8-4  وـلیک   5/1  ) یناهگان نزو  شیازفا  ای  اهاپ  اـهتسد و  مروت  هتـسشن  اـی  هدـیباوخ  تلاـح  زا  نتـساخرب 
هدهاشم وراد  اب  ناتندـب  ندـش  میظنت  ات  تسا  نکمم  ریز  میالع  هنیـس .  هسفق  رد  بلق  عیرـس  تکرح  ساسحا   ) بلق شپت  يدـلج  تاروثب 

، دـندش زاسلکـشم  ای  دـنتفای  همادا  میالع  نیا  رگا  لاهـسا  ای  تسوبی  ای  عوهت  یمرگ  ساسحا  یگتخاورفارب و  یگتـسخ  دردرـس ، دـنوش :
ار ناتکـشزپ  نیپیدفین  فرـصم  زا  شیپ  ریز  دراوم  زا  کیره  دوجو  تروص  رد  طایتحا  دراوم  دـیراذگب . نایمرد  ناکـشزپ  اب  ار  عوضوم 

هژیو هب  رگید ، ياهوراد  فرصم  یهدریش  يرادراب و  میسلک  لاناک  هدننکدودسم  ياهوراد  رگید  ای  نیپیدفین  هب  تیـساسح  دیزاس : علطم 
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، دیماریپوسید نیـسکوگید  نیدینیک  اتب ، ياههدـننکدودسم   ) نوخ يراشفرپ  ياهوراد  رگید  ای  اهدـیئورتسا ، نیروپـسولکیس  نیپزامابراک 
دیمانیاکورپ  ای  دینیاکلف ،

مظنم روطهب  دوشیم  هیصوت  نیپیدفین  فرـصم  ماگنه  يدبک  ای  يویلک  يرامیب  ای  یبلق  هلمح  نییاپ  نوخراشف  تیـساسح  هب  التبا  ای  هقباس 
. دینک تروشم  ناتکـشزپ  اب  رطخیب  یندب  تیلاعف  حطـس  کی  دروم  رد  دشاب . هتـشاد  رظنریز  ار  ناتيدوبهب  ات  دینک  هعجارم  ناتکـشزپ  هب 

ماجنا یندب  تیلاعف  لوبق  لباق  رادقم  زا  رتشیب  هجیتن  رد  امـش  دنک و  عفر  ًالماک  ار  نآ  ای  دهد  شهاک  ار  یبلق  درد  تسا  نکمم  نیپیدـفین 
نزو شهاک  رد  دیهاوخب  ناتکشزپ  زا  زاین  تروص  رد  دیراد . هاگن  بسانم  هدودحم  رد  ناتيدنبناوختسا  دق و  هب  تبسن  ار  ناتنزو  . دیهد

ناتکشزپ زا  دینک . دودحم  ار  دوخ  کمن   ) میدس فرـصم  دینکیم ، فرـصم  نیپیدفین  نوخراشف  شهاک  يارب  رگا  دنک . کمک  امـش  هب 
راگیس دیتسه ، يراگیس  رگا  دنک . یفرعم  هیذغت  صصختم  کی  هب  ار  امش  ای  دراذگب  ناترایتخا  رد  ياهیذغت  تاروتـسد  دینک  تساوخرد 
تلاح زا  یمارآ  هب  دیـشونن . لکلا  دـنک . یفرعم  راگیـس  كرت  هورگ  اـی  هرواـشم  کـی  هب  ار  امـش  دـیهاوخب  ناتکـشزپ  زا  دـینک . كرت  ار 

. دـیوشن مشچ  هتفر  یهایـس  هجیگرـس و  راچد  ات  دـیهد  تیعـضو  رییغت  هداتـسیا  هب  هتـسشن  تلاـح  زا  اـی  هداتـسیا و  اـی  هتـسشن  هب  هدـیباوخ 
دینک تبث  ار  هدش  يریگهزادنا  ياهنوخراشف  دیهد . عالطا  ناتکـشزپ  هب  ار  هجوت  لباق  تارییغت  دیریگب و  هزادـنا  هتفه  ره  ار  ناتنوخراشف 

رد دوب  زا 60  رتمک  ای  يواسم  رگا  دیرامشب . ار  ناتـضبن  نییپدفین  فرـصم  زا  شیپ  دیربب . هارمه  ار  نآ  ناتکـشزپ  هب  هعجارم  ماگنه  رد  و 
یشان ياهثل  ینادند و  تالکشم  زا  يریگولج  يارب  دیریگب . سامت  ناتکـشزپ  اب  ریخ ، ای  دینک  فرـصم  وراد  تبون  نآ  دیاب  هک  نیا  دروم 
ینالوط ياهصرق  دینک . ظفح  کشزپنادند  هب  مظنم  هعجارم  نادند و  خـن  هدافتـسا  ندز  كاوسم  اب  ار  دوخ  ناهد  تشادـهب  وراد  نیا  زا 

هگرب کی  دیشاب . هتشاد  سرتسد  رد  لیطعت  ياهزور  يارب  یفاک  يوراد  دینکـشن . دینکن و  درخ  دیوجن ، ار  اهنآ  دیعلبب ؛ هتـسرد  ار  شهر 
دیشاب . هتشاد  هارمه  دینکیم  فرصم  نیپیدفین  دهد  ناشن  هک  یکشزپ  ییاسانش 

فرصم نیپیدفین  هک  نیا  زا  ار  ناکشزپ  ریاس  دراذگب ، رثا  یهاگـشیامزآ  ياهنومزآ  یخرب  جیاتن  يور  دناوتیم  وراد  نیا  هک  ییاجنآ  زا 
طیارـش نیا  رد   ) دینک يرادهگن  بوطرم  ترارح  میقتـسم  رون  امرگ ، زا  رود  ناکدوک و  سرتسد  زا  ار  نیپیدفین  دیزاس . علطم  دـینکیم ،

نیپیدفین فرـصم  ماگنه  دیزیرب . رود  تلاوت  رد  ناکدوک  سرتسد  زا  رود  ار  هتـشذگ  فرـصم  خیرات  نیپیدفین  (. دوشیم دساف  نیپیدـفین 
زاسلکشم هجیگرس  ای  یگدولآباوخ  رگا  دینک . راک  كانرطخ  لیاسو  اب  ای  دینک  یگدننار  وراد  هب  ناتندب  خساپ  ندش  صخشم  ات  دیابن 

ار نیپیدفین  تارثا  تورف  پیرگ  دیـشونب . تورف  پیرگ  بآ  يدایز  ریداقم  ناتکـشزپ  اب  تروشم  نودب  دینک . تروشم  ناتکـشزپ  اب  دش ،
یلبق یگنهامه  نودب  ار  یگدروخامرس  ای  هفرـس  ياهوراد  هخـسن و  هب  زاین  نودب  ياهكرحم  هژیو  هب   ) يرگید يوراد  دهدیم . شیازفا 

. دینک فرصم  ناتکشزپ  اب 

HYDROCHLOROTHIAZIDE

زا ندـب  یفاضا  میدـس  بآ و  عفد  هب  کمک  اب  وراد  نیا  تسا  جـیار  روآرادا )  ) ردـم يوراد  کـی  دـیزایتورلکوردیه  وراد  نیا  دروم  رد 
زین بلق  يراـک  راـب  زا  راـشف ، نـیا  شهاـک  دروآیم . نییاـپ  ار  نوخراـشف  نوـخ  شدرگ  رد  تاـعیام  شهاـک  هجیتـن  رد  و  راردا ، قـیرط 

لامتحا بیـسآ  نیا  دنزیم . همدص  اههیلک  بلق و  زغم ، ياه  نایرـش   ) گرخرـس هب  اهگرخرـس  لخاد  راشف  ندـنام  یقاب  الاب  دـهاکیم .
میدـس و ریظن  ییایمیـش  داوم  یخرب  عفد  بجوم  نینچمه  دـیزایتورلکوردیه  دـنکیم . دایز  ار  هیلک  ییاسران  یبلق و  هلمح  يزغم و  هتکس 

یعـس دنکن . تحاران  ار  هدعم  ات  درک  فرـصم  ریـش  ای  اذغ  اب  ناوتیم  ار  دیزایتورلکوردیه  فرـصم  یگنوگچ  دوشیم . ندـب  زا  میـساتپ 
، دینکیم فرصم  دیزایتورلکوردیه  تبون  کی  يزور  رگا  دینکن . شومارف  ار  نآ  ات  دیروخب  ینیعم  تعاسرس  زور  ره  ار  ناتیوراد  دینک 
هب وراد  فرـصم  يراک  ره  ای  دیرخ  هب  نتفر  رطاخ  هب  رگا  دیـشاب . هتـشاد  یـسرتسد  تلاوت  هب  هک  یتقو  ای  دـشاب  ماگنه  حبـص  دـینک  یعس 
مه زاب  دیروخیم ، دیزایتورلکوردیه  تبون  کی  زا  شیب  رگا  دـینک . فرـصم  ار  تبون  نآ  رهظزادـعب  تعاس 4  زا  شیپ  دـیتخادنا  ریخأت 
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باوخ زا  ندرکراردا  تهج  هاگنابـش  اـت  دـنکیم  کـمک  هماـنرب  نیا  دوـش . فرـصم  رهظزادـعب  تعاـس 4  زا  شیپ  دـیاب  تبوـن  نـیرخآ 
کی رگا  دینک . هدافتـسا  وراد  هارمه  ناکچ  هرطق  زا  وراد  رادقم  يریگهزادنا  يارب  دـینکیم  هدافتـسا  وراد  عیام  لکـش  زا  رگا  دـیزیخنرب .

ار هدش  شومارف  تبون  تسا  هدیسر  يدعب  تبون  عقوم  ًابیرقت  رگا  دینک . شفرـصم  دیروآ  دای  هب  هک  يدرجم  هب  دیدرک ، شومارف  ار  تبون 
سامت ناتکـشزپ  اب  ریز  میالع  زا  کیره  زورب  تروص  رد  یبناج  ضراوع  اهرادـشه و  . دـیدرگزاب ناتمظنم  ییوراد  هماـنرب  هب  هدرک  اـهر 

ياهیگتفرگ اهدرد و  بلق  نابرـض  یمظنیب  دیدش ؛ یگنـشت  ناهد  یکـشخ  ریهک ؛) ای  يدلج  تاروثب   ) یتیـساسح ياهشنکاو  دیریگب :
عوفدم يداعریغ  يزیرنوخ  ای  يدوبک  هدعم  دیدش  شزوس  ای  دردمکـش  دـیدش ؛ یگدولآ  باوخ  ای  یگتـسخ  غارفتـسا  عوهت و  ینالـضع 

رد طایتحا  دراوم  تسوپ  ای  مشچ  يدرز  دردرمک ؛ لصافم  درد  عوفدـم  ای  رادا  رد  نوخ  دوجو  تسوپ  يور  زمرق  ياـههکل  يریق  هاـیس و 
: دیزاس علطم  ار  ناتکشزپ  دیزایتورلکوردیه ، فرصم  زا  شیپ  ریز  دراوم  زا  کیره  دوجو  تروص 

ياههدـننک راهم  لثم  رگید  ردـم  ياهوراد  اـی  دیامـسوروف ؛ دـیناتموب ؛ يدـیمافلوس  ياـهوراد  رگید  اـی  دـیزایتورلکوردیه  هب  تیـساسح 
نیماریتسلک  ) لورتسلک هدنهاک  ياهوراد  ای  میتیل  نیسکوگید  هژیو  هب  رگید ، ياهوراد  فرـصم  یهدریـش  ای  يرادراب  زاردنیآ . کینوبرک 

هیـصوت دـیزایتورلکوردیه  فرـصم  ماگنه  يویلک  ياهيرامیب  ای  نوخ  ياـهیبرچ  لـالتخا  دـنق ، يراـمیب  هب  ـالتبا  اـی  هقباـس  لوپیتسلک . 
همانرب رد  تارییغت  ای  شزرو  هب  نتخادرپ  راگیس ، كرت  نزو  شهاک  هب  زاین  دروم  رد  . دینک فرصم  ناتکشزپ  زیوجت  قبط  ار  وراد  دوشیم 

هب کمرگ .  یبلاط و  رابکـشخ ، لاقترپ  بآ  زوم ، لثم  میـساتپ  يواح  ياهاذغ  رتشیب  فرـصم  ای  کمن  فرـصم  تیدودحم  لثم   ) ییاذغ
ناتنزو نوخراشف و  ناتکشزپ  روتسد  قبط  ای   ) راب کی  ياهتفه  دشاب . هتشاد  رظن  ریز  ار  ناتیدوبهب  ات  دینک  هعجارم  ناتکـشزپ  هب  مظنم  روط 

زا ار  نوخ  راشف  يریگهزادنا  شور  . ) دیهد ناشن  ناتکـشزپ  هب  هعجارم  ره  رد  ار  نآات  دینک  تشاددای  ار  اهنآ  ریداقم  دیریگب و  هزدـنا  ار 
. دیناسرب ناتکـشزپ  عالطا  هب  ار  مرگولیک  دودـح 5/1-2  رد  یگتفه  نزو  شهاک  ای  شیازفا  هنوگره  دـیزومایب ). راتـسرپ  ای  کشزپ  کی 

نودب ههجاوم  زا  دینک . تروشم  ناتکشزپ  اب  ًامتح  یهایگ  ياهوراد  ای  هخسن  نودب  زاجم  ياهوراد  یتح  وراد ، هنوگره  فرـصم  زا  شیپ 
اب باتفآدض  کی  زا  هدننک  هزنرب  لیاسو  زین  رهظزادـعب و  ات 3  حبص  تعاس 10  باتفآ  هژیو  هب  دـینک ؛ بانتجا  دیـشروخ  رون  اب  تظفاحم 
هب تیـساسح  بجوم  دیزایتورلکوردیه  دـینک . هدافتـسا  تسوپ  رون  ضرعم  رد  قطانم  يارب  رتشیب  ای  لقادح 15  ( SPF  ) یتظافح تردق 

دوشیم . یتسوپ  گنر  رییغت  ای  دیدش  یگتخوس  باتفآ  بجوم  ششوپ  نودب  قطانم  رد  دوشیم و  باتفآ 
طیارـش نـیا  رد   ) دـینک يرادـهگن  بوـطرم  ترارح  اـی  میقتــسم  روـن  اـمرگ ، زا  رود  ناـکدوک و  سرتـسد  زا  رود  ار  دـیزایتورلکوردیه 

ماگنه دیزیرب . رود  تلاوت  رد  ناکدوک  سرتسد  زا  رود  ار  هتـشذگ  فرـصم  خیرات  دیزایتورلکوردیه  دوشیم .) دساف  دـیزایتورلکوردیه 
نکمم اریز  دیهد . تیعضو  رییغت  هداتسیا  هب  هتسشن  ای  هداتـسیا  ای  هتـسشن  هب  هدیباوخ  تلاح  زا  تعرـس  هبدیابن  دیزایتورلکوردیه  فرـصم 

نیا دینک ، شزرو  مرگ  ياوه  رد  ای  دیتسیاب ، ینالوط  یتدم  يارب  دیـشونب ، لکلا  دـیوش . شغ  ساسحا  ای  مشچ  نتفر  یهایـس  راچد  تسا 
وراد نیا  دینک . عطق  ار  ناتیوراد  يدوبهب  ساسحا  تروص  رد  یتح  دوش . شغ  ساسحا  مشچ و  نتفر  یهایـس  بجوم  دناوتیم  اهتیلاعف 
وراد نیا  دروم  رد  رگا  دـینک . فرـصم  ینالوط  یتدـم  يارب  ار  نآ  دـشاب  مزال  تسا  نکمم  نامرد و  هن  دـنکیم ، لرتنک  ار  امـش  لکـشم 

. دیسرپب ناتکشزپ  زا  دیراد  یلاؤس 

VERAPAMILE

يریگولج زین  بلق و  نابرض  یمظنیب  و  هنیـس ،  هسفق  یبلق  درد   ) يردص نیژنآ  نوخ  يراشفرپ  لرتنک  يارب  لیماپراو  وراد  نیا  دروم  رد 
قیرط زا  ندب  رد  وراد  نیا  دـنک . زیوجت  لیماپارو  ناتیارب  زین  يرگید  لیالدهب  تسا  نکمم  ناتکـشزپ  دوشیم . زیوجت  ینرگیم  دردرـس  زا 

نیا دنمانیم . یمیـسلک  لاناک  هدـننکدودسم  ار  نآ  هک  تسا  تلع  نیمههب  دـنکیم ؛ لمع  اهلولـس  لخاد  هب  میـسلک  دورو  زا  يریگولج 
رتدنک و بلق  نابرض  شلابندهب  دبای و  شهاک  بلق  ینوخ و  قورع  ياهلولس  رد  میسلک  رادقم  دوشیم  ثعاب  یگدننکدودسم  تیصاخ 
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. دوشیم هتساک  زین  بلق  يراکراب  زا  و  دباییم ، شیازفا  نوخ  نایرج  دیآیم ، نییاپ  نوخراشف  هجیتن  رد  هک  دنوش . رتداشگ  ینوخ  قورع 
راب کی  يزور  ًالومعم  لیماپراو  رثا  ینالوط  عاونا  دینک . فرصم  ینیعم  تعاس  رس  ار  ناتیوراد  زور  ره  هک  تسا  مهم  فرصم  یگنوگچ 

دینکیم فرـصم  لیماپراو  تبون  دنچ  يزور  رگا  دوشن . شومارف  ًادـعب  ات  دوش  هدروخ  اتـشان  وراد  تسا  رتهب  ًالومعم  دـنوشیم . فرـصم 
نالاک  ) صاخ عون  ود  زجب  درک ، فرـصم  اذغ  نودب  ای  اب  ناوتیم  ار  لیماپراو  عاونا  رثکا  دوشن . شومارف  یتبون  چـیه  دـینک ، شالت  دـیاب 

لیماپارو ندروخ  زا  شیپ  زورره  دـنوش . هدروخاذـغ  اب  دـیاب  دـننکیم و  تحاران  ار  هدـعم  هک  شهر  ینالوط  نیتپوزیا  شهر و  ینـالوط 
ناتضبن 50 رگا  دهد .) شزومآ  امـش  هب  دیهاوخب  راتـسرپ  ای  کشزپ  کی  زا  دیتسین  دلب  ار  راک  نیا  رگا   ) دیرامـشب هقیقد  کی  ار  ناتضبن 
زا دـینکن . فرـصم  هدـش  زیوجت  رادـقم  زا  رتشیب  هاگچـیه  دـینک . تروشم  ناتکـشزپ  اب  زور  نآ  لـیماپراو  ندروخ  زا  شیپ  دوب . رتمک  اـی 
نآ هک  يدرجم  هب  دوب ، هدنام  يدعب  تبون  ات  تعاس  زا 8  شیب  رگا  دیدرک ، شومارف  ار  تبون  کی  رگا  دینک . يوریپ  تقد  هب  تاروتـسد 

يدراوم رد  دیدرگ . زاب  ناتلومعم  ییوراد  همانرب  هب  هدرک  اهر  ار  هدش  شومارف  تبون  تروصنیا  ریغ  رد  دینک . فرصم  دیدروآ  دای  هب  ار 
رادقم دینک . اهر  ار  هدـش  شومارف  تبون  دوب ، هدیـسر  يدـعب  تبون  عقوم  ًابیرقت  رگا  دـیروخیم  لیماپراو  زور  رد  تبون  کی  زا  شیب  هک 

رد دبای . شهاک  جیردت  هب  دیاب  شرادقم  لیماپراو  عطق  زا  شیپ  دینکن . عطق  ار  نآ  ناتکـشزپ  اب  تروشم  نودـب  دـینکن و  رباربود  ار  وراد 
نایاپ ات  ای  اهلاس  ار  نآ  دـشاب  مزال  تسا  نکمم  نیاربانب  نامرد  هن  دـنکیم  لرتنک  ار  يرامیب  دوشیم ، زیوجت  لیماپارو  هک  يدراوم  رثکا 

فرصم ریز  میالع  زا  کی  ره  زورب  تروص  رد  یبناج  ضراوع  اهرادشه و  . دیشاب هتشاد  يدوبهب  ساسحا  رگا  یتح  دینک ، فرـصم  رمع 
ریز 50 بلق  نابرض  هنیس  سخسخ  ای  سفن  یگنت  سفنت  رد  لکشم  هنیـس  هسفق  درد  دیریگب : سامت  ناتکـشزپ  اب  هدرک  عطق  ار  لیماپراو 

نزو شیازفا  ای  اهاپ  اهتسد و  مروت  هتـسشن  ای  هدـیباوخ  تیعـضو  زا  نتـساخرب  زا  سپ  دـیدش  مشچ  نتفر  یهایـس  ای  هجیگرـس  هقیقد  رد 
 . هنیـس هسفق  رد  بلق  دیدش  ندروخ  ناکت  ساسحا   ) بلق شپت  ای  يدلج  تاروثب  اههثل ؛ باهتلا  تعاس ؛  رد 24-48  ولیک   5/1  ) یناهگان

عوهت امرگ ، ساسحا  یگتفرگرگ و  فعض  یگتسخ  هجیگرس  دردرس ، دنهد : خر  وراد  هب  ناتندب  ندرک  تداع  ات  تسا  نکمم  ریز  میالع 
دوجو تروص  رد  طایتحا  دراوم  . دیراذگب نایم  رد  ناتکـشزپ  اب  ار  تیعـضو  دندش ، زاسلکـشم  ای  دـنتفای  همادا  میالع  نیا  رگا  تسوبی  ای 
لاـناک ياههدـننکدودسم  رگید  اـی  لـیماپارو  هب  تیـساسح  دـیزاس : علطم  ار  ناتکـشزپ  لـیماپراو  فرـصم  زا  شیپ  ریز  دراوم  زا  کـیره 

ای نوخراشف  ياهوراد  رگید  ای  اهدـیئورتسا ، نیروپـسولکیس  نیپزامابراک  هژیوهب  رگید ، ياهوراد  فرـصمیهدریش  ای  يرادراب  یمیـسلک 
، اهتیـساسح هب  التبا  ای  هقباس  دیمانیاکورپ .) ای  دینیاکلف ، دیماریپوزید ، نیـسکوگید  نیدینیک  اتب ، ياههدننکدودسم  ردُم ، ياهوراد   ) بلق

هعجارم ناتکشزپ  هب  مظنم  روطهب  دوشیم  هیصوت  لیماپراو  فرصم  ماگنه  يدبک  ای  يویلک  ياهيرامیب  ای  یبلق  تالمح  نوخ  يراشفمک 
تـسا نکمم  لیماپراو  دینک . تروشم  ناتکـشزپ  اب  رطخیب  یندب  تیلاعف  حطـس  کی  دروم  رد  دشاب . هتـشاد  رظنریز  ار  ناتدوبهب  ات  دینک 

اب بسانتم  ار  ناتنزو  دینک . تیلاعف  زاجم  رادقم  زا  رتشیب  امـش  هجیتن  رد  دنک و  يریگولج  نآ  زا  یتح  ای  دـهد  شهاک  ار  هنیـس  هسفق  درد 
يراشفرپ نامرد  يارب  ار  لیماپراو  رگا  . دیهاوخب کمک  ناتکـشزپ  زا  نزو  شهاک  هب  زاین  تروص  رد  دیراد . هاگن  ناتيدنبناوختـسا  دق و 

رتشیب کمک  يارب  ات  دینک  تساوخرد  ای  دیهاوخب  ياهیذغت  تاروتـسد  ناتکـشزپ  زا  دینک . فرـصم  رتمک  کمن  دینکیم ، فرـصم  نوخ 
ای رواشم  کی  هب  ار  امش  دیهاوخب  ناتکشزپ  زا  دینک . كرت  ار  راگیس  دیتسه ، يراگیس  رگا  دنک . یفرعم  هیذغت  صـصختم  کی  هب  ار  امش 
ات دیهد  تیعضو  رییغت  مارآ  هداتسیا  هب  هتـسشن  ای  هداتـسیا  ای  هتـسشن  هب  هدیباوخ  تلاح  زا  دیـشونن . لکلا  دنک . یفرعم  راگیـس  كرت  هورگ 
اب ار  ناتناهد  تشادهب  وراد  نیا  زا  یشان  ياهثل  ینادند و  تالکشم  زا  يریگولج  يارب  دیوشن . شغ  مشچ و  نتفر  یهایس  هجیگرس  راچد 

، دـیوجن ار  اهنآ  دـیعلبب ؛ هتـسرد  ار  شهر  ینـالوط  ياـهصرق  دـینک . ظـفح  کشزپنادـند  هب  مظنم  هعجارم  ندیـشک و  خـن  كاوسم  ندز 
رد یفاک  يوراد  لیطعت  ياهزور  يارب  دیروخب . اذغ  ای  ریش  اب  ار  نآ  دیدش ، عوهت  راچد  لیماپارو  فرصم  اب  رگا  دینکن . درخ  ای  دینکـشن 

نیا زا  ار  ناکشزپ  ریاس  . دینکیم فرصم  لیماپارو  دهد  ناشن  هک  دیشاب  هتشاد  هارمه  یکشزپ  ییاسانش  گرب  کی  دیشاب . هتشاد  سرتسد 
رود ار  لیماپارو  دراذگب . ریثأت  یهاگشیامزآ  ياهنومزآ  یخرب  يور  تسا  نکمم  وراد  نیا  دیزاس ؛ هاگآ  دینکیم  فرصم  لیماپارو  هک 
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لیماپارو دوشیم .) دساف  لیماپارو  طیارش  نیا  رد   ) دینک يرادهگن  بوطرم  ترارح  میقتـسم و  رون  امرگ ، زا  رود  ناکدوک و  سرتسد  زا 
خساپ ندش  صخـشم  زا  شیپ  ات  دیابن  لیماپراو  فرـصم  ماگنه  . دیزیرب رود  تلاوت  رد  ناکدوک  رتسد  زا  رود  ار  هتـشذگ  فرـصم  خیرات 

دش زاسلکشم  هجیگرس  ای  فعـض  رگا  دینک . راک  دنراد  لماک  يرایـشوه  هب  زاین  هک  كانرطخ  رازبا  اب  ای  دینک  یگدننار  وراد  هب  ناتندب 
دینک . تروشم  ناتکشزپ  اب 

فرصم دنتسه ، هیهت  لباق  هخسن  نودب  هک  یگدروخامرس  ای  هفرس  كرحم و  ياهوراد  یتح  ار ، ییوراد  چیه  ناتکشزپ  اب  تروشم  نودب 
نودب دهدیم . شیازفا  ار  لیماپارو  تارثا  تورف  پیرگ  بآ  دـینک . فرـصم  تورف  پیرگ  بآ  دایز  ناتکـشزپ  اب  تروشم  نودـب  . دـینک

دنچ عاونا  یخرب  زور و  رد  تبون  کی  دـیاب  لـیماپارو  عاونا  یخرب  دـیهد . رییغت  ار  دوخ  یفرـصم  لـیماپارو  عون  ناتکـشزپ  اـب  یگنهاـمه 
. دنوش فرصم  زور  رد  تبون 

VALPRAIC ACID

یناهگان روطهب  رامیب  عرـص  عون  نیا  رد  دوشیم . زیوجت  بکرم  هداس و  سنـسبَا  عرـص  نامرد  يارب  دیـسا  کیئورپلاو  وراد  نیا  دروم  رد 
دنکیم کمک  دیسا  کیئورپلاو  دنامیم . یقاب  تکرحیب  هدش  تلاحیب  شاهرهچ  هک  يروطهب  دوشیم  يرایـشوه  نداد  تسد  زا  راچد 

رد وراد  حطس  رامیب و  ینیلاب  خساپ  ساسا  رب  دیسا  کیئورپلاو  يزیوجت  رادقم  فرصم  یگنوگچ  ددرگ . رتمک  عرـص  نیا  زورب  تاعفد  ات 
تاروتـسد زا  دـینکن . فرـصم  هدـش  زیوجت  رادـقم  زا  رتشیب  هاگچیه  درک . فرـصم  اذـغ  نودـب  ای  اب  ناوتیم  ار  وراد  دوشیم . نییعت  نوخ 

ای وراد  هبعج  لخاد  هنامیپ  زا  طقف  دینکیم ، فرصم  ار  دیسا  کیئورپلاو  نویـسناپسوس   ) عیام لکـش  رگا  دینک . يوریپ  تقد  هب  ناتکـشزپ 
رادقم اب  ناوتیم  ار  وراد  نیا  تبرش  دینک . هدافتسا  یفرـصم  يوراد  يریگهزادنا  يارب  تسا  هتـشاذگ  ناترایتخا  رد  کشزپ  هک  ياهنامیپ 

. دوشن دـمجنم  لاچخی  رد  وراد  نیا  تبرـش  ای  نویـسناپسوس  دیـشاب  بقارم  دوش . هدروخ  رتتحار  ات  درک  طولخم  اذـغ  ای  هویمبآ  یمک 
کی يزور  رگا  دیوجن . ای  دینکن ، درخ  دینکـشن ، ار  اهلوسپک  دـیعلبب و  هتـسرد  ار  نآ  دـینکیم ، فرـصم  دیـسا  کیئورپلاو  لوسپک  رگا 

. دینک شفرـصم  دیدروآ  دای  هب  ار  نآ  هک  يدرجم  هب  دیاهدرک ،  شومارف  ار  تبون  کی  لاح  دینکیم و  فرـصم  دیـسا  کیئورپلاو  تبون 
تعاس فرظ 6  هک  یتروص  رد  دـیاهدرک ، شومارف  ار  تبون  کی  لاح  دـیروخیم و  دیـسا  کیئورپلاو  تبون  دـنچ  ای  ود  يزور  رگا  هتبلا 

، دوب يدعب  تبون  عقوم  ًابیرقت  رگا  دـیروخب . ناسکی  لصاوف  رد  ار  زور  نآ  هدـنامیقاب  ياهتبون  دـینک و  شفرـصم  دـیدروآ  دای  هب  ار  نآ 
رد یبناج  ضراوع  اهرادـشه و  دـینکن . رباربود  ار  وراد  رادـقم  دـیدرگزاب . ناتلومعم  ییوراد  همانرب  هب  هدرک  اهر  ار  هدـش  شومارف  تبون 

تارییغت یجیگ  دیریگب : سامت  ناتکـشزپ  اب  هدرک  عطق  ار  دیـسا  کیئورپلاو  فرـصم  ریز  يدج  یلو  ردان  میالع  زا  کیره  زورب  تروص 
عرـص تاعفد  شیازفا  ییانیب  نادیم  رد  هکل  هدهاشم  ینیبود  ولج ، بقع و  هب  اهمشچ  يداعریغ  ياهتکرح  دـید ؛ يرات  يراتفر  ای  یقلخ 
يدرز فعـض  یگتـسخ و  دـیدش ؛ یمکـش  درد  غارفتـسا  عوهت و  ییاهتـشایب  عوفدـم  ای  راردا  رد  نوخ  يداـعریغ  يزیرنوخ  اـی  يدوبک 

تـسوبی لاهـسا  درک : حرطم  کشزپ  اب  ار  اهنآ  ناوتیم  دندش  زاسلکـشم  رگا  هک  دنهد ، خر  تسا  نکمم  ریز  میالع  اهمشچ . ای  تسوپ 
هرود تارییغت  وم ، شزیر  نتفر  باوخ  هب  رد  لکشم  يرارقیب  دردرس ، غارفتـسا  عوهت و  همـضاهءوس  فیفخ  یگدولآباوخ  ای  هجیگرس 

زا کیره  دوجو  تروص  رد  طایتحا  دراوم  يداعریغ  نزو  شیازفا  ای  شهاک  ای  یندـب  یتکرح  ياـهتراهم  تفا  يدـلج  تاروثب  هناـهام 
: دیزاس علطم  ار  ناتکشزپ  دیسا ، کیئورپلاو  فرصم  زا  شیپ  ریز  دراوم 

نیئوتینف  ) رگید ياهجنـشتدض  هژیو  هب  رگید ، ياهوراد  فرـصم  یهدریـش  ای  يرادراب  سکورپلاوید  ای  دیـسا  کـیئورپلاو  هب  تیـساسح 
ياهوراد ریاس  ای  شخبمارآ  ياهوراد  یگدرـسفادض  ياهوراد  باوخ  ياهوراد  نوداتم  لکلا  نودـیمیرپ  اـهتاروتیبراب ؛ نیپزاـمابراک ؛ 
فرـصم ماگنه  يدبک  ياهيرامیب  هب  التبا  ای  هقباس  ایرالامدض . ياهوراد  ای  داقعنادض ؛ ياهوراد  يزکرم  یبصع  هاگتـسد  هدننکفیعض 
یتحاران زا  يریگولج  يارب  . دشاب هتشاد  رظن  ریز  ار  ناتدوبهب  ات  دینک  هعجارم  ناتکشزپ  هب  مظنم  روطهب  دوشیم  هیـصوت  دیـسا  کیئورپلاو 

ییوراد تاعالطا  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1869زکرم  هحفص 1294 

http://www.ghaemiyeh.com


( اهشخبمارآ  ) يزکرم باصعا  هاگتسد  هدننکفیعض  ياهوراد  ریاس  لکلا و  فرصم  زا  دینک . فرصم  اذغ  اب  ار  دیـسا  کیئورپلاو  هدعم 
دینک . بانتجا 

علطم دینکیم  فرصم  دیسا  کیئورپلاو  هکنیا  زا  ار  ناکشزپ  ریاس  يرارطضا  ياهنامرد  ای  یکـشزپنادند  ياهراک  یحارج  لمع  زا  شیپ 
ییاسانـش هگرب  کی  دنک . لخادت  یهاگـشیامزآ  ياهنومزآ  یخرب  اب  دـهد و  شیازفا  ار  يزیرنوخ  نامز  تسا  نکمم  وراد  نیا  دـیزاس .

دینکیم . فرصم  دیسا  کیئورپلاو  دهد  ناشن  هک  دیشاب  هتشاد  هارمه  یکشزپ 
طیارــش نـیا  رد   ) دـینک يرادـهگن  بوـطرم  ترارح  میقتــسم و  روـن  اـمرگ ، زا  رود  ناـکدوک و  سرتـسد  زا  رود  ار  دیــسا  کـیئورپلاو 

ماگنه دیزیرب . رود  تلاوت  رد  ناکدوک  سرتسد  زا  رود  ار  هتـشذگ  فرـصم  خـیرات  دیـسا  کیئورپلاو  دوشیم .) دـساف  دیـسا  کیئورپلاو 
رب تسا  نکمم  اهوراد  ریاس  دینک . عطق  ای  عورـش  ار  ییوراد  ره  فرـصم  ناتکـشزپ  اب  تروشم  زا  شیپ  دـیابن  دیـسا  کیئورپلاو  فرـصم 

ریاسو اب  ای  دـینک  یگدـننار  وراد  هب  ناتندـب  خـساپ  زا  نتفای  ناـنیمطا  زا  شیپ  . دـنراذگب ریثأـت  ناتندـب  رب  دیـسا  کـیئورپلاو  رثا  یگنوگچ 
زا شیپ  . دروآیم نییاپ  ار  ناشيرایشوه  حطس  دنکیم و  یگدولآباوخ  هجیگرس و  راچد  ار  دارفا  یخرب  وراد  نیا  دینک ؛ راک  كانرطخ 

جیردت هب  دـیاب  شرادـقم  وراد  نیا  عطق  يارب  دـینکیم ، فرـصم  نیئوتینف  تسا  یتدـم  رگا  دـینک . عطق  ار  وراد  ناتکـشزپ  اب  یگنهامه 
. دبای شهاک 

ACETYLCYSTEINE

ACETYLCYSTEINE

. دوشیم هدرب  راکهبدبک  رب  نآ  یمس  رثا  زا  يریگولج  روظنمهب  نفونیماتسا و  اب  تیمومسم  نامرديارب  نیئتسیس  لیتسا  فرصم  دراوم 
دنویپ نویتاتولگنازیم و  شیازفا  قیرط  زا  نفونیماتسالاعف  تیلوباتم  یمس  ضراوع  ربارب  رد  اردبک  دناوتیم  نیئتسیس  لیتسا  رثا : مسیناکم 

. دیامن تظفاحم  لاعف  تیلوباتم  اب 
. ددرگ فرصمدیابن  نیئتسیس  لیتسا  هب  تیساسحو  دیدش  مسآ  رد  فرصم  عنم  دراوم 

. ددرگ فرصم  طایتحا  ابهدعم  مخز  دوجو  تروص  رد  1 ـ  اهرادشه :
. دبای همادا  دیاب  ریهک  زوربتروص  رد  یتح  وراد  نیا  اب  نامرد  2 ـ 

يدـلج تاروثب  تروص  مدا  شنورب  ضاـبقنا  یتیـساسحياهشنکاو  لـماش  یلو  تسین  عیاـشیلیخ  وراد  نیا  ضراوـع  یبناـج  ضراوـع 
. دشابیم غارفتسا  عوهت و  بت  یجیگ  یسکالیفانآ 

. درک زیوجت  يدیرو  لخاد  قیرزت  تروصهبناوتیم  ار  وراد  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 
. دوش هیلخت  هدعم  لخاد  تایوتحم  هکتسا  يرورض  نفونیماتسا  اب  تیمومسمنامرد  رد  وراد  نیا  زا  هدافتسا  زا  لبق  2 ـ 

. دریگ تروص  تیمومسم  زا  سپ  لوا  تعاس  فرظ 24 رثکادح  وراد  نیا  اب  نامرد  3 ـ 
هقیقد یط 15  زورتسکد %5 رتـیلیلیم  رد 200   150mg/kg رادقم ادتبا  رد  نفونیماتـسا  اب  تیمومـسمرد  رهزداپ  ناونعهب  فرـصم  رادقم 

رد 1000  100mg/kg سپس تعاس و  یط 4  زورتسکدرتیلیلیم 5 % رد 500   50mg/kg رادقم بقاعتمو ? دوشیم  يدـیرو  نویزوفنا 
تسا  نالاسگرزبهباشم  ناکدوک  رد  وراد  نیا  فرصم  رادقم  . ددرگیم نویزوفنا  تعاس  يرارو 16  % 5 زورتسکد رتیلیلیم 

ییوراد  لاکشا 
Injection: 200mg / ml

ACTIVATED CHARCOAL
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ACTIVATED CHARCOAL
نیا دوشیم . فرصمییایمیش  داوم  اهوراد و  رثکا  زا  یشانتیمومسم  رد  سناژروا  یصاصتخاریغنامرد  يارب  لاعف  لاغز  فرـصم  دراوم 

رثایب و الماک  رونایس  اب  تیمومسمرد  هک  دنچ  ره  دهد ، شهاک  ار  اهنآ  بذجو  هتفای  دنویپ  هدعم  رد  مومـس  زا  يرایـسبهب  دناوتیم  وراد 
نیا تسارثایب  تبسن ? هدننک  كاپ  داوم  کیروبدیسا و  نهآ  حالما  لوناتم و  لوناتا  هدننازوسياهزاب  یندعم  ياهدیسا  اب  تیمومـسمرد 
. دوشیم فرصمزین  دنوشیم  خفن  بجوم  هک  هدور  ياهزاگبذج  هب  کمک  ایملورتسلکرپیه و  همضاهءوس  لاهسا  نامرد  يارب  وراد 

، دنوشیمیـشراوگ یتحران  لاهـسا و  بجوم  هکار  ییاهکرحم  زا  يرایـسب  هدـش  لاـعف  لاـغز  لاهـسادض  يوراد  ناونعهب  رثا : مسیناـکم 
هدور هدعمرد و  اهنآ  بذج  زا  عنام  هدرک و  یحطـس  بذجار  هدش  هدروخ  یمـس  داوم  وراد  نیا  رهزداپناونعهب  دنکیم . یحطـس  بذج 

. دوشیم
يارجم  زا  وراد  نیا  کیتنیکوکامراف 

قیرط  زا  نآ  عفد  یلصا  هار  ددرگیمنزین . هزیلوباتم  دوشیمن و  بذج  شراوگ 
. ددرگیملصاح ینامرد  رثا  رثکادح  ددرگ ، زیوجتیمس  هدام  علب  زا  سپ  هقیقد  یط 30  ورادهچنانچ  ینامرد  رثا  رثکادح  تسا  عوفدم 

ددرگ غارفتسا  عوهت و  زورب  بجومتسا  نکمم  وراد  فرصم  1 ـ  اهرادشه :
داوم علب  دراوم  رد  تسا  نکمم  هک 

. دشاب كانرطخرارف  ياهنبرکوردیه  ای  هدننازوس 
. دیامن داجیا  هیذغت  ءوس  تسا  نکمم  لاس  ریز 3  ناکدوک  یشراوگ  ياهیتحارانعفر  يارب  وراد  نیا  ینالوط  فرصم  2 ـ 

اکپیا تبرشو  یکاروخ  نیئتسیـس  لیتسا  بذج  دنکبذج . ار  شراوگ  هلول  رد  دوجوم  ياهوراددناوتیم  لاعف  لاغز  ییوراد  ياهلخادت 
. درک زیوجت  غارفتسا  مامتازا  سپ  طقف  ار  لاغز  هک  دوشیم  هیصوتتسا  مزال  وراد  ود  ره  فرصم  هک  يدراومرد  اذل  دهدیم . شهاک  ار 

. دباییم شهاک  نآ  اب  بذجتیفرظ  اریز  درک  طولخم  تبرش  ای  ریشاب  دیابن  ار  لاغز 
. دوش يرادهگن  هتسبردفرظ  رد  وراد  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 

. دوش هدافتساوراد  نیا  زا  غارفتسا  زورب  زا  دعب  تسا  هدشهداد  اکپیا  تبرش  مومسم  هب  البق  رگا  2 ـ 
. ددرگیمن هیصوت  خفن  دضناونعهب  وراد  نیا  تدم  ینالوط  هدافتسا  3 ـ 

. درادنتیمها ینامرد  رظن  زا  هلأسم  نیا  هچرگا  ، دنکیم هایس  ار  عوفدم  گنر  وراد  نیا  4 ـ 
. دوش يراددوخاهوراد  ریاس  اب  نامزمه  فرصم  زا  5 ـ 

فرصم  رادقم 
رادقم داح  تیمومسم  رد  نالاسگرزب 

دوشیم فرصممرگیلیم  رادقم 520  لاهسا  نامردرد  دوشیم . فرصم  بآ  رد  نویسناپسوستروصهب  ( 1 g/kg 2 ـ   ) مرگ  30 100g ـ 
خفن دض  ناونعهب  دشابیم . 4g/day دراوم نیا  رد  فرـصم  رادـقمرثکادح  دوشیم ، رارکت  تعاسکی  ات  هقیقد  ره 30 زاـین ، بسحرب  هک 

. دوشیم فرصماذغ  زا  دعب  زور  رد  راب  هس  وراد  زا  مرگ  1 رادقم 4 - 
ییوراد  لاکشا 

Tablet: 250mg

Suspension: 30g / 240ml

AMYL NITRITE
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AMYL NITRITE
دننامرتمک تیمـس  اب  ییاهوراد  دوجو  لیلدـب  یلو  . دوریم راکهب  يردـص  نیژنآ  داح  تالمحنامرد  يارب  تیرتین  لـیمآ  فرـصم  دراوم 

نینچمه وراد  نیا  دوشیم . فرـصم  دینایـس  اـب  تیمومـسمنامرد  رد  موـمع ? بیکرت  نیا  دریگیمرارق . هدافتـسا  دروـم  رتـمک  اـهتارتین 
. دوشیم هدافتسا  بلقياهریخذ  درکلمع  یسررب  رد  یصیخشتکمک  يوراد  ناونعهب 

هدنوربشهاک دـشاب و  يویر  کیمتـسیس و  ینایرـشراشف  شهاک  هجیتن  رد  تیرتین  لیمآ  نیژنآدـض  رثا  هک  دـسریم  رظنهب  رثا : مسیناکم 
تیرتین لیمآ  دینایـساب ، تیمومـسم  رهزداپ  ناونع  هب  دشابیمیطیحم . قورع  ندـش  داشگ  زا  یـشان  تیرتین  لیمآ  فرـصم  لابند  هب  یبلق 
. دوشیم نیبولگومهتمونایس  یمسریغ  بیکرت  هب  لیدبت  هدش و  بیکرت  دینایساب  هدام  نیا  ددرگیم . یمنیبولگومهتملیکشت  بجوم 

هار زانآ  بیرقت ?1/3  تسا و  يدبک  نآ  مسیلوباتم  تشاد  دهاوخ  همادا  هقیقد   3 هدشعورش و 5 ـ  هیناث  یط 30  نآ  رثا  کیتنیکوکامراف 
. ددرگیم عفد  اههیلک 

تسا  رتشیب  هداتسیاتلاح  رد  نوخ  راشف  یمک  زورب  لامتحا  هدروخلاس  نارامیب  رد  1 ـ  اهرادشه :
. ددرگ فرصمطایتحا  اب  دراکویم  ریخا  سوتکرافناو  دیئوریت  يراکرپ  رس ، هب  هدراو  تابرضو  يزغم  يزیرنوخ  دیدش ، ینوخ  مک  رد  2 ـ 

ندرگ تروصیگتخورفارب و  هتـسشن  ای  هدـیباوخ و  تلاحزا  نتـساخرب  ماگنه  یگنم  ای  هجیگرـسلماش و  عیاش  ضراوع  یبناـج  ضراوع 
. دشابیم يرارقیب  عیرس و  ضبن  غارفتساای  عوهت  فیفخ  دردرس 

دیدـشتار نآ  رثا  قورع  هدـننکداشگ  ياهوراد  ریاـسای  نوخ و  راـشف  هدـنروآ  نییاـپ  ياـهوراداب  ناـمزمه  فرـصم  ییوراد  ياهلخادـت 
کیتاپمـس دلقم  ياهوراد  . دباییم شهاک  تیرتین  لیمآ  اب  نامزمهفرـصم  رد  نیلوک  لیتسا  نیرفنیپارونو و  نیماتـسیه  تارثا  دنکیم .

. دننکیم مکار  تیرتین  لیمآ  رثا 
هدیباوخو هتسشن  تلاح  رد  سپس  دنک و  قاشنتـساارنآ  راب   1 هتسکش و 6 ـ  یلامتـسد  نایم  ردار  لوپمآ  دیاب  رامیب  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 

. دریگ رارق 
تسا  لاعتشا  لباق  وراد  نیا  2 ـ 

ناونع هب  درکرارکت  هقیقد   3 ره 5 ـ  ارنآ  ناوتیم  دوشیمقاشنتسا و  لوپمآ  کی   ) رتیلیلیم  0/3 رادقم نیژنآ  دض  ناونع  هب  فرصم  رادقم 
تدم  هب  هقیقد  ره 5  موزل  تروص  رددینایس  اب  تیمومسم  رهزداپ 

همادا وراد  فرصمتعاس  ات 24  هدرک و  ینالوط  ار  فرصمریداقم  هلصاف  سپـس  دوشیم و  قاشنتـساندمآ  شوهب  نامز  ات  هیناث   30 60 ـ 
. دباییم

ییوراد  لاکشا 
Ampules for Inhalation

ATROPINE

ATROPINE

يراجمیمـساپسا ياـهلالتخا  ناـمرد  رد  نیفرماـب  هارمه  یـشراوگ  يارجم  مساپـسا  رولیپمساپـسا ، ناـمرد  رد  نـیپورتآ  فرــصم  دراوـم 
يارب يرادربسکعماـگنهب  هدور  تالــضع  سوـنت  شهاـکيارب  يراردا  بـش  كاـندرد و  یگدـعاقنامرد  رد  هـیلک  جـنلوق  رد  يوارفص 

نوخ راشف  یمک  یسونیستسیا و  يدراکیدارب و  زا  يریگولج  يارب  یشوهیب  زا  شیپ  یسفنت  هاگتسد  تاحشرتو  قازب  تاحـشرت  شهاک 
هارمه هرفـسف  وناگرا  مومـس  هلمج  زا  زارتسانیلوک  ياههدـننکراهم  اب  تیمومـسم  نامردرد  رهزداـپ  ناونعهب  نیلوک  لینیـسکوسزا  یـشان 

. دوشیم فرصم  نوسنیکراپ  يرامیبرد  ینالضع و  یبصع ـ  ياهددسم  راثآ  عفررد  نیمگیتسودیریپ  ای  نیمگیتسوئن 
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ياههدنریگ فاص  تالضع  يور  دناوتیم  نیاربانبو  دنکیم  راهم  ار  ینیراکسوم  ياههدنریگرب  نیلوک  لیتسا  رثا  وراد  نیا  رثا : مسیناکم 
يانزیم و سونت  شراوگهاگتـسد و  تکرح  زیر ، نورب  هحـشرتمددغ  ینطب  يزیلهد ـ  يزیلهد و  یـسونیسهرگ و  دراـکویم ، ياهدـقع  سپ 
رد رثا  نیمه  لیلدـب  زین  نآ  نوسنیکراپو  یقیقح  هجیگرـسدض  رثا  دوریم . راکهبرهزداپ  ناونعهب  مسیناکم  نیمه  اـب  دراذـگبریثات . هناـثم 

بجوموراد عمجت  هک  یلاـح  رد  دوشیم  قیرعتو  شنورب  قازب و  تاحـشرت  راـهم  بجومنیپورتآ  مک  ریداـقم  عوـمجم  رد  دـشابیمزغم .
. ددرگیم بلق  تانابرض  تعرسشیازفا  اهکمدرم و  ندش  داشگ 

روـبع يزغم  ینوـخ ـ  دـس  زا  یتـحاربو  دـباییم  راـشتنا  ندــب  ماـمت  رد  و  دــش . یمیزنآزیلوردــیه  دــبک  رد  نـیپورتآ  کـیتنیکوکامراف 
ندـب 2/5 زا  نیپورتآ  فذـح  رمع  همین  . ددرگیم عـفد  اـههیلک  هار  زا  وراد  دـصرد  تسا و 50 هاـتوک  رایـسب  نآ  رثا  تدـم  لوط  . دـنکیم

. دشابیمتعاس
. دنرتساسح نیپورتآ  یمس  یضراوعهب  ناکدوک  نادازون و  1 ـ  اهرادشه :

. دباییمشیازفا ندب  يامد  قرع  شهاک  لیلد  هب  2 ـ 
. دراددوجو ینامرد  ریداقم  اب  ناگدروخلاس  رديریذپکیرحت  ناجیه و  زورب  لامتحا  3 ـ 

، ویتارـسلواتیلوک تاتـسورپ  ندـش  گرزب  رارداساـبتحا ، شراوگ  هاگتـسد  سونت  نادـقف  بلق  یناـقتحا  ییاـسران  یبلق  یمتیرآ  رد  4 ـ 
. ددرگ فرصم  طایتحا  ابموکولگ  یهدریش و  يرادراب و 

. دوشیم حشرت  زینریش  رد  درک و  روبع  تفج  زا  نیپورتآ  5 ـ 
. دوش فرصم  دیابن  هتسب  هیوازاب  موکولگ  رد  وراد  نیا  فرصم  عنم  دراوم 

، اهکمدرمندش داشگ  علب  رد  لاکشا  تسوپ و  ایولگ  ینیب  ناهد  یکـشخ  تسوبی  زا  ناوتیموراد  نیا  عیاش  ضراوع  زا  یبناج  ضراوع 
. درب مان  قیرعت  شهاک  ويدراکیکات  سپس  يدراکیدارب و 

نامزمه  فرصم  ییوراد  ياهلخادت 
اهدیئوکیتروکوکولگ اب  وراد  نیا 

لخاد  راشف  دناوتیم  لودیرپولاه  و 
نیماتسیهیتنآ  ياهوراد  اب  نامزمهفرصم  تروص  رد  دهد . شیازفا  ار  مشچ 

ياهوراد  اهنیزایتونف و  دیماریپوسید ، ینیراکسوم  دض  ياهوراد  ریاس  و 
شهاک ببس  ینتسایمدض  ياهوراد  اب  نامزمه  فرصم  تروصرد  دوشیم . دیدشت  ینیراکـسومیتنآتارثا  ياهقلح  هس  یگدرـسفا  دض 

. دوشیم هدوركرحت  رتشیب  هچ  ره 
. ددرگ يراددوخ  دیدش  یندب  تیلاعفهب  نتخادرپ  زا  مرگ و  ياهطیحم  رد  نتفر  زاوراد  فرصم  زا  سپ  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 

. دراد دوجو  رونهب  تیساسح  ای  دید  لالتخا  داجیا  لامتحا  2 ـ 
. دراد دوجوولگ  ای  ینیب  ناهد  یکشخ  زورب  لامتحا  3 ـ 

. دریگ تروصیگتسهآ  هب  دیاب  نیپورتآ  يدیرو  قیرزت  4 ـ 
فرصم  رادقم 

قیرزتيدـلج ریز  ای  يدـیرو  ینالـضع  تروصهبتعاس   4 ره 6 ـ  مرگیلیم   0/4 رادـقم 0/6 ـ  ینیراکـسوم  دـض  ناونعهب  نالاسگرزب 
یمتیرآ  دض  ناونعهب  ددرگیم .

. دوشیم قیرزت  مرگیلیم   2 ات رثکادح  تعاس   1 ره 2 ـ  مرگیلیم   0/4 1 ـ 
مرگیلیم 0/6 یحارج 1/2 ـ  لامعا  زا  لـبق  تعاـس  0/5 ره 1 ـ  مرگیلیم   0/2 رادـقم 0/6 ـ  قازبدـح  زا  شیب  حـشرت  زا  يریگولج  يارب 
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زارتسا نیلوکياههدـننک  راـهم  يارب  راروک  تیمومـسم  ردو  يدـیرو  تروصهب  نیمگیتسوئن  مرگیلیم  0/5 قیرزت 2 ـ  اب  ناـمزمه  روطهب 
ای ینیراکـسوم و  میالعندش  فرطرب  نامز  ات  هقیقد   5 رهمرگیلیم 10 ـ  رادقم 2  سپـس  ددرگیم . يدیروقیرزت  مرگیلیم   2 رادقم 4 ـ 

. ددرگیم قیرزت  نیپورتآ  اب  تیمومسممیالع  زورب 
ناوـنعهب ددرگیم . زیوـجت  کــیژرنیلوکیتنآ  ناوـنعهب  تعاــس   4 ره 6 ـ  مرگیلیم  رثکادــح 0/4  ) 0/01mg/kg رادـقم ناـکدوک 

يراـجم تاحــشرت  قازب و  دـح  زا  شیبحـشرت  زا  يریگوـلج  يارب  دوـشیم . يدـیروقیرزت   0/01 رادقم 0/03mg/kg ـ  یمتیرآدـض 
رهزداــپ ناوــنعهب  دوشیمهدافتـــسا . مرگیلیم   0/1 نــیب 0/6 ـ  مرگولیکاـــت  نزو 3  اـــب  ناـــکدوک  رد  یـــشوهیب  زا  شیپیـــسفنت 

5 ره 10 ـ  مرگیلیم   0/5 ریداقمسپـس 1 ـ  دوشیم و  ینالـضع  ای  يدیرو  قیرزتمرگیلیم  هیلوا 1  رادقم  زارتسا  نیلوکياههدـننکراهم 
. دوشیم قیرزتهقیقد 

ییوراد  لاکشا 
Injection (as Sulfate) : 0.5mg / ml

mg / 10 ml 10

CALCIUM DISODIUME EDTATE

نآ زا  یـشانیتاپولافسنآ  رد  نینچمه  نیگنـس و  تازلفیـضعب  برـس و  اـب  نمزم  داـح و  تیمومـسمنامرد  رد  وراد  نیا  فرـصم  دراوـم 
. ددرگیم هدافتسا 

لیکـشتيرادیاپ سکلپمک  هجیتن  رد  هدـش و  ورادنیا  رد  دوجوم  میـسلک  نیـشناج  تلوهـسب  برـس  دـننام  نیگنـس  تازلف  رثا : مسیناـکم 
. ددرگیمعفد راردا  قیرط  زا  هک  دوشیم 

. ددرگیمعفد اههیلک  هار  زا  تسا و  هقیقد   60-20 دودح وراد  عفد  رمع  همین  کیتنیکوکامراف 
. دوش فرصم  دیابن  يراردامک  يراردایب و  رد  وراد  فرصم  عنم  دراوم 

ینالـضعتروصهب ناکمالایتح  ددرگ و  يراددوخيدـیرو  لـخاد  عیرـس  نویزوفنا  زا  نآهدنـشک  یمـس و  ضراوع  لـیلدهب  اهرادـشه :
. دوش هدافتسا 

. دراددوجو يراردا  مک  رد  صوصخهب  يویلکياههلول  زورکن  لامتحا  یبناج  ضراوع 
اب وراد  زا  مرگ  کی  فرصم  رادقم 

. دوشیمقیقر زورتسکد 5 % لولحم  ای  یقیرزتمیدس  رورلک  لولحم  رتیلیلیم   250  - 500
نویزوفنازور تدـم 5  هب  زور و  رد  راـب  ود  تعاـسکی  لقادـح  تدـم  رد  لولحم  نیا  ینیلاـبمیالع  نودـب  نـالاسگرزب  رد  نـالاسگرزب 

رد دوشیمهتفرگ . رـس  زا  زور  تدـم 5  هب  نآ  زا  سپ  موزلتروص  رد  ددرگیم و  عـطق  زور  تدم 2  هبنامرد  سپـس  دوشیم و  يدیرو 
زا دـیابنوراد  ینالــضع  زیوـجت  ددرگیم . فرــصم  50mg/kg/day زا رتـشیب  دــیابن  تمـالع  نودــبای  طـسوتم  تیمومــسم  اــب  دارفا 

. دنک زواجت  ( 75mg/kg/day لک رادقم   ) زور رد  راب  ود   35mg/kg
نامرد هرودنیمود  دـبای . همادا  زور  يارب 5ـ3  نامردو  ددرگ  زیوجت  هتعاـس  لصاوف 12-8  رددیاب  هنازور  فرـصم  رادقم  نیمه  ناکدوک 

. دوشیم عورش  رتشیب  ای  هزور  راهچتحارتسا  هرود  کی  زا  سپ 
ییوراد  لاکشا 

Injection: 50 mg/ml

تیرتین لیمآ  نیپورتآ 
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DEFEROXAMINE

هدربراکهب نهآ  اب  تیمومـسم  ناـمرد  رد  یکمکيوراد  ناونعهب  هک  تسا  لاـعف  هدـننک  هتالـشلماع  کـی  نیماـسکورفد  فرـصم  دراوم 
يارب یقافص  لخاد  ای  ینالضع و  يدیرو  قیرزت  هار  زا  نیماسکورفد  . دوشیم فرـصم  نهآ  عفد  عیرـستيارب  نینچمه  وراد  نیا  دوشیم .

رد یناوختـساياهيراجنهان  اـی  یبصع و  ياهتیمومـسمنامرد  رد  هیلک و  ییاـسران  هبناـیالتبم  رد  ناوختـسا  رد  موینیمولآ  عمجتلرتنک 
. دوشیم هدربراکهب  زیلاید  تحت  نارامیب 

ورادنیا دـنکیم . يریگولج  ییایمیـش  ياهشنکاورد  نآ  تکرـش  زا  هدرک و  ادـیپ  لاصتا  یتیفرظهس  نهآ  اب  نیماسکورفد  رثا : مسیناکم 
. دنک تشادربنهآ  دناوتیمن  نیبولگویم  نیبولگومه و  زایلو  دنک  ادـیپ  لاصتا  نیردیـسومه  نیتیرفنهآ و  مرـس  دازآ  نهآ  اب  دـناوتیم 

. دنک داجیا  بآ  ردلولحم  رادیاپ  سکلپمک  کی  هدرک و  تشادربار  موینیمولآ  فلتخم  ياهتفاب  زا  دناوتیمنینچمه  نیماسکورفد 
زا هزیلوباتمییامـسالپ و  ياهمیزنآ  هلیـسوب  نیماسکورفد  . دوشیم بذـج  شراوگ  هاگتـسدقیرط  زا  وراد  زا 15 % رتمک  کـیتنیکوکامراف 

تالش نهآ  دشابیمتعاس . نآ 6/1  رمع  همین  ددرگیم و  عفدعوفدـم  ارفـص و  قیرط  زا  زین  وراد  زا  يرادـقم  . دوشیم عفد  راردا  قـیرط 
. دنکیم لیامتمزمرق  هب  ار  راردا  گنر  ددرگیم ، عفد  اههیلکقیرط  زا  هک  هدش 

. دوش فرصم  دیابن  هیلوا  زوتامورکومهرد  يراردایب و  ای  يویلک  دیدشياهيرامیب  رد  وراد  نیا  فرصم  عنم  دراوم 
. دراد دوجو  دنتسه  نیماسکورفداب  ینالوط  نامرد  تحت  هک  ینارامیبرد  دیراورم  بآ  زورب  لامتحا  1 ـ  اهرادشه :

. دشابیم نهآ   1mg/day عفد هب  طونم  لاسهس  ریز  ناکدوک  رد  وراد  نیا  فرصم  2 ـ 
. ددرگ هدافتسا  C نیماتیو هارمه  هدروخلاس  دارفا  رد  3 ـ 

تروصهبوراد زیوجت  تصرف  نیلوا  رد  دریگرارق و  هدافتـسا  دروم  یقورع  یبلق ـ  سپالک  هبالتبم  نارامیب  رد  طقف  يدـیرو  زیوجت  هار  4 ـ 
. دبای همادا  ینالضع  لخاد 

کیژرلآياهشنکاو تسا  نکمم  تدـمزارد  ناـمردرد  ددرگیم . داـجیا  یتفـس  درد و  شراـخیهاگ  قیرزت  لـحم  رد  یبناـج  ضراوع 
. دهد خر  کیتکالیفانآياهشنکاو  يدلج و  تاروثب  ندب  یمومعشراخ  تسوپ  يور  مروت  لماش 

نهآ تیمسلامتحا  هچرگا  ددرگیم  نهآ  رتشیب  عفد  ردوراد  نیا  ییاناوت  شیازفا  ثعاب   C نیماتیواب نامزمه  زیوجت  ییوراد  ياهلخادت 
. دباییم شیازفا  زین 

فرصم  رادقم 
قیرزت ینالضعتروصهب  رابود ) ات   ) مرگ یلیم   500 تعاس راهچ  ره  سپس  مرگ و  کی  رادقمادتبا  رد  نهآ  اب  تیمومسم  رد  نالاسگرزب 

ره مرگ  یلیم  نازیم 500  هب  وراد  زیوجتموزل  تروص  رد  دوشیم .
تسارارکت  لباق   6g/day رثکادح ات  تعاس   4 12 ـ 

رادقم 500 سپـس  ددرگیم و  نویزوفنا  15mg/kg/h زا رتمک  تعرـس  اب  هک  تسا  مرگ  کی  وراد  يدـیرو  لـخاد  زیوجت  هیلوا  رادـقم 
. دوشیم زیوجت   6g/24h رثکادح ات  رابود ) ات   ) تعاس راهچ  ره  مرگیلیم 

وراد فرـصم  رادـقم  ددرگیم . قیرزترایــس  پـمپ  کـی  طـسوت  تعاـس   8 تدـمیط 24 ـ   1 رادـقم 2g ـ  يدــلج  ریز  زیوـجت  يارب 
ردتعاس یط 10  هک  دـباییم  شیازفا  لـیرتسارطقم  بآ  رتیل  یلیم  رد 10  مرگ  ماترادقم 3  ای   110mg/kg هب عورـش و   20mg/kg زا

. دوشیم نویزوفنا  دلج  ریز  تفاب 
، اذــهعم ددرگیم . نوـیزوفنا  يدــلجریز  تروـصهب  تعاـس  تدـــــم 8  یط  ورادزا   20 نــمزم 50mg/kg/day ـ  تیمومــسم  رد 
. دریگ رارق  هدافتـسا  دروـم  دنـشابیمنكوش ، تلاـح  رد  هک  یناراـمیب  ماـمت  رد  دـیابهک  تسا  وراد  یحیجرت  زیوـجت  هار  ینالـضعقیرزت 
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لافطا  نیغلاب و  ینالضع  لخاد  لومعمزود 
نوـخ دــحاو  ره  اـب  هارمه  وراد  یمرگ  زود 2 کـی  تـسا  مزـال  راـمیب ، هـب  نوـخ  لاـقتناتروص  رد  هوـالعب  دـشابیم .  0/5 1g/day ـ 

. ددرگ زیوجت   15mg/kg/h تعرس رثکادح  ابيدیرو  لخاد  هتسهآ  نویزوفنا  تروصهبیقیرزت 
راردا گنر  هک  ینامزات  تعاس و  ره 6  هک  تسا   50mg/kg/dose رادقم نهآ  اب  داح  تیمومسمرد  لافطا  هدش  هیصوت  زود  ناکدوک 
تسا  هدشن  تباث  لاس   3 زا رتکچوک  لافطا  رد  وراد  ییآراک  تمالس و  . ددرگیم زیوجت  ینالضع  لخاد  تروصهبتسا  هتفاین  رییغت 

ییوراد  لاکشا 
For Injection (as Mesylate): 500mg

CALCIUM DISODIUME EDTATE
نآ زا  یـشانیتاپولافسنآ  رد  نینچمه  نیگنـس و  تازلفیـضعب  برـس و  اـب  نمزم  داـح و  تیمومـسمنامرد  رد  وراد  نیا  فرـصم  دراوـم 

. ددرگیم هدافتسا 
لیکـشتيرادیاپ سکلپمک  هجیتن  رد  هدـش و  ورادنیا  رد  دوجوم  میـسلک  نیـشناج  تلوهـسب  برـس  دـننام  نیگنـس  تازلف  رثا : مسیناـکم 

. ددرگیمعفد راردا  قیرط  زا  هک  دوشیم 
. ددرگیمعفد اههیلک  هار  زا  تسا و  هقیقد   60-20 دودح وراد  عفد  رمع  همین  کیتنیکوکامراف 

. دوش فرصم  دیابن  يراردامک  يراردایب و  رد  وراد  فرصم  عنم  دراوم 
ینالـضعتروصهب ناکمالایتح  ددرگ و  يراددوخيدـیرو  لـخاد  عیرـس  نویزوفنا  زا  نآهدنـشک  یمـس و  ضراوع  لـیلدهب  اهرادـشه :

. دوش هدافتسا 
. دراددوجو يراردا  مک  رد  صوصخهب  يویلکياههلول  زورکن  لامتحا  یبناج  ضراوع 

اب وراد  زا  مرگ  کی  فرصم  رادقم 
. دوشیمقیقر زورتسکد 5 % لولحم  ای  یقیرزتمیدس  رورلک  لولحم  رتیلیلیم   250  - 500

نویزوفنازور تدـم 5  هب  زور و  رد  راـب  ود  تعاـسکی  لقادـح  تدـم  رد  لولحم  نیا  ینیلاـبمیالع  نودـب  نـالاسگرزب  رد  نـالاسگرزب 
رد دوشیمهتفرگ . رـس  زا  زور  تدـم 5  هب  نآ  زا  سپ  موزلتروص  رد  ددرگیم و  عـطق  زور  تدم 2  هبنامرد  سپـس  دوشیم و  يدیرو 
زا دـیابنوراد  ینالــضع  زیوـجت  ددرگیم . فرــصم  50mg/kg/day زا رتـشیب  دــیابن  تمـالع  نودــبای  طـسوتم  تیمومــسم  اــب  دارفا 

. دنک زواجت  ( 75mg/kg/day لک رادقم   ) زور رد  راب  ود   35mg/kg
نامرد هرودنیمود  دـبای . همادا  زور  يارب 5ـ3  نامردو  ددرگ  زیوجت  هتعاـس  لصاوف 12-8  رددیاب  هنازور  فرـصم  رادقم  نیمه  ناکدوک 

. دوشیم عورش  رتشیب  ای  هزور  راهچتحارتسا  هرود  کی  زا  سپ 
ییوراد  لاکشا 

Injection: 50 mg/ml

تیرتین لیمآ  نیپورتآ 

DICOBALT EDETATE

. دوریم راکهب  رونایس  اب  دیدش  تیمومسمنامرد  رد  وراد  نیا  فرصم  دراوم 

. دنهدیم لیکشت  رونایس  اب  يرادیاپسکلپمک  تلابک  تابیکرت  رثا : مسیناکم 
. ددرگیم عفد  اههیلک  هار  زا  دینایساب  سکلپمک  تروصهب  کیتنیکوکامراف 
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. دوش فرصمدیابن  يراردا  مک  يراردایب و  رد   EDTA تابیکرت هیقب  دننامه  فرصم 1 ـ  عنم  دراوم 
يراددوخدیاب دـشاب  هدـشن  تباث  دینایـس  اب  تیمومـسمهک  يدراوم  نینچمه  يدـیرو و  لخادعیرـس  قیرزت  زا  یمـس  ضراوع  لیلدهب  2 ـ 

. ددرگ
. دوشفرصم دیابن  يریگشیپ  فده  اب  وراد  3 ـ 

. دوش کیتکالیفانآ  ياهشنکاو  وغارفتسا  يدراکیکات  نوخ  راشف  یمک  زوربببس  تسا  نکمم  وراد  نیا  یبناج  ضراوع 
رادقم هلـصافالبنآ  زا  سپ  دوشیم . قیرزت  يدیروتروصهب  هقیقد  کی  یط  وراد  زا  رتیلیلیم ) 20  ) مرگیلیم رادقم 300  فرصم  رادقم 

ار زورتـسکد  وراد و  قیرزتناوتیم  موزل  تروـص  رد  دوـشیم . قـیرزتنزوس  ناـمه  قـیرط  زا  دـصرد  زورتسکدلولحم 50  رتـیلیلیم   50
. درک رارکت 

ییوراد  لاکشا 
Injection: 300mg/20ml

DEFEROXAMINE

هدربراکهب نهآ  اب  تیمومـسم  ناـمرد  رد  یکمکيوراد  ناونعهب  هک  تسا  لاـعف  هدـننک  هتالـشلماع  کـی  نیماـسکورفد  فرـصم  دراوم 
يارب یقافص  لخاد  ای  ینالضع و  يدیرو  قیرزت  هار  زا  نیماسکورفد  . دوشیم فرـصم  نهآ  عفد  عیرـستيارب  نینچمه  وراد  نیا  دوشیم .

رد یناوختـساياهيراجنهان  اـی  یبصع و  ياهتیمومـسمنامرد  رد  هیلک و  ییاـسران  هبناـیالتبم  رد  ناوختـسا  رد  موینیمولآ  عمجتلرتنک 
. دوشیم هدربراکهب  زیلاید  تحت  نارامیب 

ورادنیا دـنکیم . يریگولج  ییایمیـش  ياهشنکاورد  نآ  تکرـش  زا  هدرک و  ادـیپ  لاصتا  یتیفرظهس  نهآ  اب  نیماسکورفد  رثا : مسیناکم 
. دنک تشادربنهآ  دناوتیمن  نیبولگویم  نیبولگومه و  زایلو  دنک  ادـیپ  لاصتا  نیردیـسومه  نیتیرفنهآ و  مرـس  دازآ  نهآ  اب  دـناوتیم 

. دنک داجیا  بآ  ردلولحم  رادیاپ  سکلپمک  کی  هدرک و  تشادربار  موینیمولآ  فلتخم  ياهتفاب  زا  دناوتیمنینچمه  نیماسکورفد 
زا هزیلوباتمییامـسالپ و  ياهمیزنآ  هلیـسوب  نیماسکورفد  . دوشیم بذـج  شراوگ  هاگتـسدقیرط  زا  وراد  زا 15 % رتمک  کـیتنیکوکامراف 

تالش نهآ  دشابیمتعاس . نآ 6/1  رمع  همین  ددرگیم و  عفدعوفدـم  ارفـص و  قیرط  زا  زین  وراد  زا  يرادـقم  . دوشیم عفد  راردا  قـیرط 
. دنکیم لیامتمزمرق  هب  ار  راردا  گنر  ددرگیم ، عفد  اههیلکقیرط  زا  هک  هدش 

. دوش فرصم  دیابن  هیلوا  زوتامورکومهرد  يراردایب و  ای  يویلک  دیدشياهيرامیب  رد  وراد  نیا  فرصم  عنم  دراوم 
. دراد دوجو  دنتسه  نیماسکورفداب  ینالوط  نامرد  تحت  هک  ینارامیبرد  دیراورم  بآ  زورب  لامتحا  1 ـ  اهرادشه :

. دشابیم نهآ   1mg/day عفد هب  طونم  لاسهس  ریز  ناکدوک  رد  وراد  نیا  فرصم  2 ـ 
. ددرگ هدافتسا  C نیماتیو هارمه  هدروخلاس  دارفا  رد  3 ـ 

تروصهبوراد زیوجت  تصرف  نیلوا  رد  دریگرارق و  هدافتـسا  دروم  یقورع  یبلق ـ  سپالک  هبالتبم  نارامیب  رد  طقف  يدـیرو  زیوجت  هار  4 ـ 
. دبای همادا  ینالضع  لخاد 

کیژرلآياهشنکاو تسا  نکمم  تدـمزارد  ناـمردرد  ددرگیم . داـجیا  یتفـس  درد و  شراـخیهاگ  قیرزت  لـحم  رد  یبناـج  ضراوع 
. دهد خر  کیتکالیفانآياهشنکاو  يدلج و  تاروثب  ندب  یمومعشراخ  تسوپ  يور  مروت  لماش 

نهآ تیمسلامتحا  هچرگا  ددرگیم  نهآ  رتشیب  عفد  ردوراد  نیا  ییاناوت  شیازفا  ثعاب   C نیماتیواب نامزمه  زیوجت  ییوراد  ياهلخادت 
. دباییم شیازفا  زین 

فرصم  رادقم 
قیرزت ینالضعتروصهب  رابود ) ات   ) مرگ یلیم   500 تعاس راهچ  ره  سپس  مرگ و  کی  رادقمادتبا  رد  نهآ  اب  تیمومسم  رد  نالاسگرزب 
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ره مرگ  یلیم  نازیم 500  هب  وراد  زیوجتموزل  تروص  رد  دوشیم .
تسارارکت  لباق   6g/day رثکادح ات  تعاس   4 12 ـ 

رادقم 500 سپـس  ددرگیم و  نویزوفنا  15mg/kg/h زا رتمک  تعرـس  اب  هک  تسا  مرگکی  وراد  يدـیرو  لـخاد  زیوجت  هیلوا  رادـقم 
. دوشیم زیوجت   6g/24h رثکادح ات  رابود ) ات   ) تعاس راهچ  ره  مرگیلیم 

وراد فرـصم  رادـقم  ددرگیم . قیرزترایــس  پـمپ  کـی  طـسوت  تعاـس   8 تدـمیط 24 ـ   1 رادـقم 2g ـ  يدــلج  ریز  زیوـجت  يارب 
ردتعاس یط 10  هک  دـباییم  شیازفا  لـیرتسارطقم  بآ  رتیل  یلیم  رد 10  مرگ  ماترادقم 3  ای   110mg/kg هب عورـش و   20mg/kg زا

. دوشیم نویزوفنا  دلج  ریز  تفاب 
، اذــهعم ددرگیم . نوـیزوفنا  يدــلجریز  تروـصهب  تعاـس  تدـــــم 8  یط  ورادزا   20 نــمزم 50mg/kg/day ـ  تیمومــسم  رد 
. دریگ رارق  هدافتـسا  دروـم  دنـشابیمنكوش ، تلاـح  رد  هک  یناراـمیب  ماـمت  رد  دـیابهک  تسا  وراد  یحیجرت  زیوـجت  هار  ینالـضعقیرزت 

لافطا  نیغلاب و  ینالضع  لخاد  لومعمزود 
نوـخ دــحاو  ره  اـب  هارمه  وراد  یمرگ  زود 2 کـی  تـسا  مزـال  راـمیب ، هـب  نوـخ  لاـقتناتروص  رد  هوـالعب  دـشابیم .  0/5 1g/day ـ 

. ددرگ زیوجت   15mg/kg/h تعرس رثکادح  ابيدیرو  لخاد  هتسهآ  نویزوفنا  تروصهبیقیرزت 
راردا گنر  هک  ینامزات  تعاس و  ره 6  هک  تسا   50mg/kg/dose رادقم نهآ  اب  داح  تیمومسمرد  لافطا  هدش  هیصوت  زود  ناکدوک 
تسا  هدشن  تباث  لاس   3 زا رتکچوک  لافطا  رد  وراد  ییآراک  تمالس و  . ددرگیم زیوجت  ینالضع  لخاد  تروصهبتسا  هتفاین  رییغت 

ییوراد  لاکشا 
For Injection (as Mesylate): 500mg

CALCIUM DISODIUME EDTATE
نآ زا  یـشانیتاپولافسنآ  رد  نینچمه  نیگنـس و  تازلفیـضعب  برـس و  اـب  نمزم  داـح و  تیمومـسمنامرد  رد  وراد  نیا  فرـصم  دراوـم 

. ددرگیم هدافتسا 
لیکـشتيرادیاپ سکلپمک  هجیتن  رد  هدـش و  ورادنیا  رد  دوجوم  میـسلک  نیـشناج  تلوهـسب  برـس  دـننام  نیگنـس  تازلف  رثا : مسیناـکم 

. ددرگیمعفد راردا  قیرط  زا  هک  دوشیم 
. ددرگیمعفد اههیلک  هار  زا  تسا و  هقیقد   60-20 دودح وراد  عفد  رمع  همین  کیتنیکوکامراف 

. دوش فرصم  دیابن  يراردامک  يراردایب و  رد  وراد  فرصم  عنم  دراوم 
ینالـضعتروصهب ناکمالایتح  ددرگ و  يراددوخيدـیرو  لـخاد  عیرـس  نویزوفنا  زا  نآهدنـشک  یمـس و  ضراوع  لـیلدهب  اهرادـشه :

. دوش هدافتسا 
. دراددوجو يراردا  مک  رد  صوصخهب  يویلکياههلول  زورکن  لامتحا  یبناج  ضراوع 

اب وراد  زا  مرگ  کی  فرصم  رادقم 
. دوشیمقیقر زورتسکد 5 % لولحم  ای  یقیرزتمیدس  رورلک  لولحم  رتیلیلیم   250  - 500

نویزوفنازور تدـم 5  هب  زور و  رد  راـب  ود  تعاـسکی  لقادـح  تدـم  رد  لولحم  نیا  ینیلاـبمیالع  نودـب  نـالاسگرزب  رد  نـالاسگرزب 
رد دوشیمهتفرگ . رـس  زا  زور  تدـم 5  هب  نآ  زا  سپ  موزلتروص  رد  ددرگیم و  عـطق  زور  تدم 2  هبنامرد  سپـس  دوشیم و  يدیرو 
زا دـیابنوراد  ینالــضع  زیوـجت  ددرگیم . فرــصم  50mg/kg/day زا رتـشیب  دــیابن  تمـالع  نودــبای  طـسوتم  تیمومــسم  اــب  دارفا 

. دنک زواجت  ( 75mg/kg/day لک رادقم   ) زور رد  راب  ود   35mg/kg
نامرد هرودنیمود  دـبای . همادا  زور  يارب 5ـ3  نامردو  ددرگ  زیوجت  هتعاـس  لصاوف 12-8  رددیاب  هنازور  فرـصم  رادقم  نیمه  ناکدوک 
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. دوشیم عورش  رتشیب  ای  هزور  راهچتحارتسا  هرود  کی  زا  سپ 
ییوراد  لاکشا 

Injection: 50 mg/ml

تیرتین لیمآ  نیپورتآ 

DIMERCAPROL

رد  EDTA هارمهوراد نیا  دوشیم . فرصم  هویج  الط و  تومسیب  ناومیتنآ  کینـسرآ  اب  تیمومـسمنامرد  رد  وراد  نیا  فرـصم  دراوم 
تعاس یط 2-1  نامرد  هکیتروصرد  هویج  اب  داح  تیمومـسم  نامردرد  نینچمه  ددرگیم . هدافتـسا  زین  برـساب  داح  تیمومـسم  ناـمرد 

تسا  رثوم  دوش ، عورش  تیمومسمزا  دعب 
کینسرآلیامت لیلد  هب  دشخبب . تعرس  ار  اهنآ  عفددناوتیم  هویج  برس و  الط ، کینـسرآ  هبلاصتا  هطـساوب  لورپاکرمید  رثا : مسیناکم 

تـسا نکمم  لورپاکرمید  . دوشیم يریگولج  لیردـیفلوسهورگ  ياراد  ياهمیزنآ  راک  رد  هفقو  زا  ورادنیا  فرـصم  اـب  لورپاـکرمید  هب 
. دنکلاعف هرابود  زین  ار  کینسرآ  طسوت  هدشراهم  ياهمیزنآ 

رمع همین  دوـشیم . لـصاح  نآ  ینالـضعقیرزت  زا  دـعب  تعاـس  کـی  اـت  مین  لورپاکرمیدییامـسالپ  تـظلغ  نیرتـالاب  کـیتنیکوکامراف 
. ددرگیم عفد  هزیلوباتمتعاس و  یط 4  رثکادح  تسا و  هاتوکنآ 

. دوش فرصمدیابن  کینسرآ  زا  یشان  ناقری  يانثتسا  هب  يدبک  یتیافکیب  رد  فرصم 1 ـ  عنم  دراوم 
. ددرگ فرصم  دیابن  ددرگ ) فرصم  لماکطایتحا  اب  دیاب  وراد  تروصنآ  رد  هک  صاخطیارش  رد  رگم   ) هیلک یتیافکیب  رد  2 ـ 

اههیلک ياربهژیو  هب  ییاـهنت  هب  زلف  دوخ  زا  زلف  ورادسکلپمک و  اریز  ددرگ  فرـصم  دـیابن  موینلـسو  مویمداـک  نهآ  اـب  تیمومـسم  رد  3 ـ 
تسا  رتیمس 

. دنکزورب لافطا  زا  دصرد  رد 30  تسا  نکمم  تسا  لافطا  صوصخم  رهاظ ? هک  یشنکاو  بت  نمزم  نامرد  لوط  رد  1 ـ  اهرادشه :
. دوش فرصمطایتحا  اب   G6PD دوبمک هب  التبم  دارفا  رد  2 ـ 

. دوش فرصمطایتحا  اب  نوخراشف  شیازفا  یهدریشو و  يرادراب  نارود  نسم  دارفا  رد  3 ـ 
نوخ  راشف  نتفر  الاب  یبناج  ضراوع 

رادقم هب  هک  يدراک  یکات  اب  هارمه 
رد شزوس  ساـسحاو  دردرـس  غارفتـسا  عوهت و  ناوـتیمرگید  ضراوـع  زا  تسا  وراد  نیا  عیاـشضراوع  زا  دراد  یگتـسب  وراد  فرـصم 

بارطـضا قیرزت  لحم  رد  هسبآو  درد  مکـش  درد  هنیـس  ولگ و  یگنت  ساسحا  ناهد  ینیب و  زا  حشرت  اهکلپ ، مساپـسا  ، ولگ ناهد و  اهبل ،
. درب مان  ار  يرارقیبو  فعض 

. درادلخادت دندرگ ، فرصم  نامزمه  روطهبهک  یتروص  رد  نهآ  يواح  ياههدروآرفاب  وراد  نیا  ییوراد  ياهلخادت 
طیحمرد یتحارهب  زلف  لورپاـکرمید و  سکلپمکاریز  تشادـهگن  ییاـیلق  ار  راردا  دـیاب  ورادنیا  اـب  ناـمرد  لوط  رد  هیـصوت  لـباق  تاـکن 

. دنکیم ظفحزلف  یمس  تارثا  لباقم  رد  ار  اههیلک  ییایلقراردا  دوشیم . هتسکش  يدیسا 
زاغآ اهنآنودب  ای  اهنامرد و  ریاس  اب  رتعیرـس  هچرهنامرد  دـشاب و  ینالـضع  قیمع و  تروصهبدـیاب  لورپاکرمید  قیرزت  فرـصم  رادـقم 

اب نامرد  سپـسو  دوشیم  قیرزت  زور  تدـم 2  هب  زور  ردراب  راهچ   2/5mg/kg ادتبا الط ، کینـسرآاب و  فیفخ  تیمومـسم  رد  ددرگ .
ادتبا کینسرآ  ای  الطاب و  دیدش  تیمومسم  رد  دباییم . همادا  زور  ات 10 زور  رد  راب  کی  دعب  زور و  رد  راب  ود  موس  زور  رد  رادقم  نیمه 

ات کی  سپس  زور و  رد  راب  راهچ  موس  زور  رد  رادقم  نیمه  اب  نامرد  سپسو  دوشیم  قیرزت  زور  تدم 2  هب  تعاسراهچ  ره   3mg/kg
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نامرددعب دوشیم و  قیرزت  ییاهنت  هب   4mg/kg ادتبا برس  زا  یشان  داح  یتاپولافسنانامرد  رد  دباییم . همادا  زور ، ات 10  زوررد  راب  ود 
زیوجت  3mg/kg رادقم ، رتمک تدش  اب  ياهتیمومـسم  رد  دباییمهمادا . تعاس  راهچ  ره  میدسيدتاتدامیـسلک  اب  هارمه  رادقم  نیمه  اب 

. ددرگیم
ییوراد  لاکشا 

Injection: 300mg/3ml

DICOBALT EDETATE
. دوریم راکهب  رونایس  اب  دیدش  تیمومسمنامرد  رد  وراد  نیا  فرصم  دراوم 
. دنهدیم لیکشت  رونایس  اب  يرادیاپسکلپمک  تلابک  تابیکرت  رثا : مسیناکم 

. ددرگیم عفد  اههیلک  هار  زا  دینایساب  سکلپمک  تروصهب  کیتنیکوکامراف 
. دوش فرصمدیابن  يراردا  مک  يراردایب و  رد   EDTA تابیکرت هیقب  دننامه  فرصم 1 ـ  عنم  دراوم 

يراددوخدیاب دـشاب  هدـشن  تباث  دینایـس  اب  تیمومـسمهک  يدراوم  نینچمه  يدـیرو و  لخادعیرـس  قیرزت  زا  یمـس  ضراوع  لیلدهب  2 ـ 
. ددرگ

. دوشفرصم دیابن  يریگشیپ  فده  اب  وراد  3 ـ 
. دوش کیتکالیفانآ  ياهشنکاو  وغارفتسا  يدراکیکات  نوخ  راشف  یمک  زوربببس  تسا  نکمم  وراد  نیا  یبناج  ضراوع 

رادقم هلـصافالبنآ  زا  سپ  دوشیم . قیرزت  يدیروتروصهب  هقیقد  کی  یط  وراد  زا  رتیلیلیم ) 20  ) مرگیلیم رادقم 300  فرصم  رادقم 
ار زورتـسکد  وراد و  قیرزتناوتیم  موزل  تروـص  رد  دوـشیم . قـیرزتنزوس  ناـمه  قـیرط  زا  دـصرد  زورتسکدلولحم 50  رتـیلیلیم   50

. درک رارکت 
ییوراد  لاکشا 

Injection: 300mg/20ml

DEFEROXAMINE

هدربراکهب نهآ  اب  تیمومـسم  ناـمرد  رد  یکمکيوراد  ناونعهب  هک  تسا  لاـعف  هدـننک  هتالـشلماع  کـی  نیماـسکورفد  فرـصم  دراوم 
يارب یقافص  لخاد  ای  ینالضع و  يدیرو  قیرزت  هار  زا  نیماسکورفد  . دوشیم فرـصم  نهآ  عفد  عیرـستيارب  نینچمه  وراد  نیا  دوشیم .

رد یناوختـساياهيراجنهان  اـی  یبصع و  ياهتیمومـسمنامرد  رد  هیلک و  ییاـسران  هبناـیالتبم  رد  ناوختـسا  رد  موینیمولآ  عمجتلرتنک 
. دوشیم هدربراکهب  زیلاید  تحت  نارامیب 

ورادنیا دـنکیم . يریگولج  ییایمیـش  ياهشنکاورد  نآ  تکرـش  زا  هدرک و  ادـیپ  لاصتا  یتیفرظهس  نهآ  اب  نیماسکورفد  رثا : مسیناکم 
. دنک تشادربنهآ  دناوتیمن  نیبولگویم  نیبولگومه و  زایلو  دنک  ادـیپ  لاصتا  نیردیـسومه  نیتیرفنهآ و  مرـس  دازآ  نهآ  اب  دـناوتیم 

. دنک داجیا  بآ  ردلولحم  رادیاپ  سکلپمک  کی  هدرک و  تشادربار  موینیمولآ  فلتخم  ياهتفاب  زا  دناوتیمنینچمه  نیماسکورفد 
زا هزیلوباتمییامـسالپ و  ياهمیزنآ  هلیـسوب  نیماسکورفد  . دوشیم بذـج  شراوگ  هاگتـسدقیرط  زا  وراد  زا 15 % رتمک  کـیتنیکوکامراف 

تالش نهآ  دشابیمتعاس . نآ 6/1  رمع  همین  ددرگیم و  عفدعوفدـم  ارفـص و  قیرط  زا  زین  وراد  زا  يرادـقم  . دوشیم عفد  راردا  قـیرط 
. دنکیم لیامتمزمرق  هب  ار  راردا  گنر  ددرگیم ، عفد  اههیلکقیرط  زا  هک  هدش 

. دوش فرصم  دیابن  هیلوا  زوتامورکومهرد  يراردایب و  ای  يویلک  دیدشياهيرامیب  رد  وراد  نیا  فرصم  عنم  دراوم 
. دراد دوجو  دنتسه  نیماسکورفداب  ینالوط  نامرد  تحت  هک  ینارامیبرد  دیراورم  بآ  زورب  لامتحا  1 ـ  اهرادشه :

. دشابیم نهآ   1mg/day عفد هب  طونم  لاسهس  ریز  ناکدوک  رد  وراد  نیا  فرصم  2 ـ 
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. ددرگ هدافتسا  C نیماتیو هارمه  هدروخلاس  دارفا  رد  3 ـ 
تروصهبوراد زیوجت  تصرف  نیلوا  رد  دریگرارق و  هدافتـسا  دروم  یقورع  یبلق ـ  سپالک  هبالتبم  نارامیب  رد  طقف  يدـیرو  زیوجت  هار  4 ـ 

. دبای همادا  ینالضع  لخاد 
کیژرلآياهشنکاو تسا  نکمم  تدـمزارد  ناـمردرد  ددرگیم . داـجیا  یتفـس  درد و  شراـخیهاگ  قیرزت  لـحم  رد  یبناـج  ضراوع 

. دهد خر  کیتکالیفانآياهشنکاو  يدلج و  تاروثب  ندب  یمومعشراخ  تسوپ  يور  مروت  لماش 
نهآ تیمسلامتحا  هچرگا  ددرگیم  نهآ  رتشیب  عفد  ردوراد  نیا  ییاناوت  شیازفا  ثعاب   C نیماتیواب نامزمه  زیوجت  ییوراد  ياهلخادت 

. دباییم شیازفا  زین 
فرصم  رادقم 

قیرزت ینالضعتروصهب  رابود ) ات   ) مرگ یلیم   500 تعاس راهچ  ره  سپس  مرگ و  کی  رادقمادتبا  رد  نهآ  اب  تیمومسم  رد  نالاسگرزب 
ره مرگ  یلیم  نازیم 500  هب  وراد  زیوجتموزل  تروص  رد  دوشیم .

تسارارکت  لباق   6g/day رثکادح ات  تعاس   4 12 ـ 
رادقم 500 سپـس  ددرگیم و  نویزوفنا  15mg/kg/h زا رتمک  تعرـس  اب  هک  تسا  مرگکی  وراد  يدـیرو  لـخاد  زیوجت  هیلوا  رادـقم 

. دوشیم زیوجت   6g/24h رثکادح ات  رابود ) ات   ) تعاس راهچ  ره  مرگیلیم 
وراد فرـصم  رادـقم  ددرگیم . قیرزترایــس  پـمپ  کـی  طـسوت  تعاـس   8 تدـمیط 24 ـ   1 رادـقم 2g ـ  يدــلج  ریز  زیوـجت  يارب 

ردتعاس یط 10  هک  دـباییم  شیازفا  لـیرتسارطقم  بآ  رتیل  یلیم  رد 10  مرگ  ماترادقم 3  ای   110mg/kg هب عورـش و   20mg/kg زا
. دوشیم نویزوفنا  دلج  ریز  تفاب 

، اذــهعم ددرگیم . نوـیزوفنا  يدــلجریز  تروـصهب  تعاـس  تدـــــم 8  یط  ورادزا   20 نــمزم 50mg/kg/day ـ  تیمومــسم  رد 
. دریگ رارق  هدافتـسا  دروـم  دنـشابیمنكوش ، تلاـح  رد  هک  یناراـمیب  ماـمت  رد  دـیابهک  تسا  وراد  یحیجرت  زیوـجت  هار  ینالـضعقیرزت 

لافطا  نیغلاب و  ینالضع  لخاد  لومعمزود 
نوـخ دــحاو  ره  اـب  هارمه  وراد  یمرگ  زود 2 کـی  تـسا  مزـال  راـمیب ، هـب  نوـخ  لاـقتناتروص  رد  هوـالعب  دـشابیم .  0/5 1g/day ـ 

. ددرگ زیوجت   15mg/kg/h تعرس رثکادح  ابيدیرو  لخاد  هتسهآ  نویزوفنا  تروصهبیقیرزت 
راردا گنر  هک  ینامزات  تعاس و  ره 6  هک  تسا   50mg/kg/dose رادقم نهآ  اب  داح  تیمومسمرد  لافطا  هدش  هیصوت  زود  ناکدوک 
تسا  هدشن  تباث  لاس   3 زا رتکچوک  لافطا  رد  وراد  ییآراک  تمالس و  . ددرگیم زیوجت  ینالضع  لخاد  تروصهبتسا  هتفاین  رییغت 

ییوراد  لاکشا 
For Injection (as Mesylate): 500mg

CALCIUM DISODIUME EDTATE
نآ زا  یـشانیتاپولافسنآ  رد  نینچمه  نیگنـس و  تازلفیـضعب  برـس و  اـب  نمزم  داـح و  تیمومـسمنامرد  رد  وراد  نیا  فرـصم  دراوـم 

. ددرگیم هدافتسا 
لیکـشتيرادیاپ سکلپمک  هجیتن  رد  هدـش و  ورادنیا  رد  دوجوم  میـسلک  نیـشناج  تلوهـسب  برـس  دـننام  نیگنـس  تازلف  رثا : مسیناـکم 

. ددرگیمعفد راردا  قیرط  زا  هک  دوشیم 
. ددرگیمعفد اههیلک  هار  زا  تسا و  هقیقد   60-20 دودح وراد  عفد  رمع  همین  کیتنیکوکامراف 

. دوش فرصم  دیابن  يراردامک  يراردایب و  رد  وراد  فرصم  عنم  دراوم 
ینالـضعتروصهب ناکمالایتح  ددرگ و  يراددوخيدـیرو  لـخاد  عیرـس  نویزوفنا  زا  نآهدنـشک  یمـس و  ضراوع  لـیلدهب  اهرادـشه :
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. دوش هدافتسا 
. دراددوجو يراردا  مک  رد  صوصخهب  يویلکياههلول  زورکن  لامتحا  یبناج  ضراوع 

اب وراد  زا  مرگ  کی  فرصم  رادقم 
. دوشیمقیقر زورتسکد 5 % لولحم  ای  یقیرزتمیدس  رورلک  لولحم  رتیلیلیم   250  - 500

نویزوفنازور تدـم 5  هب  زور و  رد  راـب  ود  تعاـسکی  لقادـح  تدـم  رد  لولحم  نیا  ینیلاـبمیالع  نودـب  نـالاسگرزب  رد  نـالاسگرزب 
رد دوشیمهتفرگ . رـس  زا  زور  تدـم 5  هب  نآ  زا  سپ  موزلتروص  رد  ددرگیم و  عـطق  زور  تدم 2  هبنامرد  سپـس  دوشیم و  يدیرو 
زا دـیابنوراد  ینالــضع  زیوـجت  ددرگیم . فرــصم  50mg/kg/day زا رتـشیب  دــیابن  تمـالع  نودــبای  طـسوتم  تیمومــسم  اــب  دارفا 

. دنک زواجت  ( 75mg/kg/day لک رادقم   ) زور رد  راب  ود   35mg/kg
نامرد هرودنیمود  دـبای . همادا  زور  يارب 5ـ3  نامردو  ددرگ  زیوجت  هتعاـس  لصاوف 12-8  رددیاب  هنازور  فرـصم  رادقم  نیمه  ناکدوک 

. دوشیم عورش  رتشیب  ای  هزور  راهچتحارتسا  هرود  کی  زا  سپ 
ییوراد  لاکشا 

Injection: 50 mg/ml

تیرتین لیمآ  نیپورتآ 

DISODIUM EDETATE

تیمومسم نامرد  ولاتیژید  تیمومسم  زا  یـشان  ینطب  یمتیرآلرتنک  نوخ  میـسلک  يدایز  يرارطـضانامرد  رد  وراد  نیا  فرـصم  دراوم 
. دوریم راکهب  نآ  زا  یشان  یتاپولافسنآو  برس  اب  نمزم  ای  داح 

. درادمیسلک هب  ار  لیامت  نیرتشیب  اما  دهدیمسکلپمک  لیکشت  یتیفرظ  ياهنویتاکزا 2 و 3  يرایسب  اب  وراد  نیا  رثا : مسیناکم 
. ددرگیمعفد اههیلک  هار  زا  تسا و  تعاسکی  دودحرد  وراد  عفد  رمع  همین  کیتنیکوکامراف 

. دوش فرصم  دیابن  نییارش  بلصتيرامیب  يراردایب و  رد  فرصم  عنم  دراوم 
اهنت وراد  نیا  فرصم  1 ـ  اهرادشه :
هیصوت  يرامیب  دیدش  دراوم  رد 

. دوشیم
. ددرگیم گرم  میسلک و  تظلغ  یناهگانطوقس  ثعاب  وراد  عیرس  نویزوفنا  2 ـ 

. دوش فرصم  طایتحا  ابدیاب  نوخ  میساتپ  یمک  هب  التبم  دارفا  رد  3 ـ 
. دراددوجو يراردا  مک  رد  صوصخهب  يویلکياههلول  زورکن  لامتحا  یبناج  ضراوع 

فرصم  رادقم 
. دوشیمنویزوفنا رتشیب  ای  تعاس  یط 3  فرصمرادقم  دوشیم . فرصم   3g/day رثکادحات  50mg/kg/day رادقم نالاسگرزب 

تعاس و تدم 3  رد  زا 3 % رتمک  تظلغاب  دـیاب  هک  دوشیم  فرـصم   70mg/kg/day رثکادح ات   40mg/kg/day رادقم ناکدوک 
. دوش نویزوفنا  رتشیبای 

ییوراد  لاکشا 
Injection: 150mg/ml
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OBIDOXIME CHLORIDE

. دوشیم فرصمهرفسف  وناگرا  ياهشکهرشح  طسوتهدش  راهم  زارتسا  نیلوک  میزنآ  ددجم  ندرکلاعف  يارب  میاسکودیبا  فرصم  دراوم 
ندش لاعف  ثعاب  تقیقحرد  تسا و  هرفـسف  وناگرا  ياهـشکهرشحزا  یـشان  تیمومـسم  رد  یـصاصتخارهزداپ  میاسکودیبا  رثا : مسیناکم 

. دوشیم هدش  راهمزارتسا  نیلوک 
تسا  هدیافیب  الامتحا  ورادنیا  زا  هدافتسا  مس  بذج  نامز  زا  تعاس  زا 48 شیب  نتشذگ  تروص  رد  1 ـ  اهرادشه :

دح زا  شیبفرـصم  زا  ریثات  مدـع  تروص  رد  تسینناسکی  توافتم  ياهزارتسا  نیلوک  لباقمرد  میاسکودـیبا  تیلاعف  هکنیا  لـیلدهب  2 ـ 
. ددرگ يراددوخ  نآ 

. دوش هتفرگ  راکهب  دیابناهتامابراک  اب  تیمومسم  هیلع  وراد  نیا  3 ـ 
. دوش نیپورتآ  فرصمنیشناج  دیابن  میاسکودیبا  فرصم  4 ـ 

. دراد دوجو  ینایرش  قیرزت  ماگنهرد  کیرحت  زورب  لامتحا  یبناج  ضراوع 
فرصم  رادقم 

قیرزت دیرولخاد  میاسکودـیبا  زا  مرگیلیم  رادقم 250  نیپورتآ  تافلوس  رادـقم  نیلوا  فرـصمزا  دـعب  هقیقد  دودـح 5  رد  نالاسگرزب 
فرصم رادقم  رثکادح  . دوشیم رارکت  هتعاس  لصاوف 2  رد  رگیدراب  ود  ای  کی  قوف  فرـصم  رادقم  بسانمخـساپ  تروص  رد  دوشیم و 

تسا   5mg/kg-3 دودحرد نالاسگرزب  رد 
ناوـتیم ار  فرــصم  رادـقم  نـیا  دوـشیمقیرزت . يدــیرو  تروـصهب  دــحاو  رادــقم  کـی  تروـصهب   8mg/kg-4 رادـقم ناـکدوک 

. دومن قیقر  يدیرو  قیرزت  ياهلولحماب 
ییوراد  لاکشا 

Injection: 250 mg/ml

PENICILLAMINE

نیا دوشیمفرصم . یتفاب  بیسآ  داجیا  زا  يریگـشیپ  ونوسلیو  يرامیب  ياههناشن  ياراد  نارامیبنامرد  رد  نیمالیـسینپ  فرـصم  دراوم 
هب التبم  هک  ینارامیب  ، دـناهدادن خـساپ  اـهنامرد  ریاـس  هب  هک  لاـعفو  دـیدش  دـیئوتامور  تیرترآ  هب  ـالتبم  ناراـمیبنامرد  رد  نینچمه  وراد 

. ددرگیم هدافتسا  ، دنتسه برس  سم و  هژیوب   ) نیگنستازلف اب  تیمومسم  هدننک و  دوع  ینیئتسیسياهگنس  لیکشت 
ناوـنعهب دـنکیم . داـجیا  بآ  رد  لوـلحمسکلپمک  نیگنـس  تازلف  ریاـس  ـالامتحا  نهآ و  سم  برـس  هوـیج  اـب  وراد  نـیا  رثا : مسیناـکم 

. دهدیمشهاک ار  ینمیا  ياهسکلپمک  دیئوتامورياهروتکاف و  دسریم  رظنهب  مسیتاموردض 
تیرترآيراـمیب رد  هاـم و   1 نوسلیو 3 ـ  يرامیبرد  رثا  عورـش  يارب  مزـال  ناـمز  دوشیمهزیلوباـتم . دـبک  رد  وراد  نیا  کـیتنیکوکامراف 

. دوشیم عفد  عوفدم  اههیلک و  هار  زا  ورادنیا  دشابیم . هام   2 دیئوتامور 3 ـ 
. دوش فرصم  طایتحااب  کیتسالپآ  ینوخ  مک  ای  زوتیسولونارگآهب  التبا  هقباس  اب  دارفا  رد  1 ـ  اهرادشه :

هثل هلمج  زا  فلتخم  ياهمادـنا  رد  تنوفعزورب  لامتحا  هدـش و  نوخ  دیفـس  ياـههچیوگشهاک  ثعاـب  نآ  تدـم  ینـالوط  فرـصم  2 ـ 
. دریذپماجنا دیاب  نوخ  ياهلولس  شرامش  نامردلوط  رد  لیاوا و  رد  اذل  دراد . دوجو  ناهدو 

. دراددوجو رتشیب  ای  لاس  نس 65  اب  نارامیبرد  ینوخ  تیمومسم  زورب  لامتحا  3 ـ 
. ددرگ عطقدیاب  وراد  فرصم  دیدرگن ، لصاح  يدوبهبوراد  فرصم  لاس  کی  بقاعتم  هچنانچ  4 ـ 
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یتسوپ تاروثب  لصافم  درد  بت  ییاشچ  سح  نتفرنیب  زا  ای  شهاک  هدعم  فیفخ  درد  غارفتساای  عوهت  هجیگرس  لاهـسا  یبناج  ضراوع 
. دنتسه وراد  یبناج  ضراوع  زا  يوافنل  ددغمروت  ای  شراخ و  ریهک ،

ندب ینمیامتـسیس  هدنهاک  ياهوراد  الط و  تابیکرت  ناوختـسا  زغم  تیلاعف  ياههدنهاک  اب  ورادنیا  نامزمه  فرـصم  ییوراد  ياهلخادت 
نیا نامزمه  فرـصم  . دهد شیازفا  ارنآ  يویلک  ینوخ و  میخویبناج  ضراوع  زورب  لامتحا  تسا  نکمم  ( اهدیئوکیتروکوکولگ زا  ریغب  )

. ددرگ نیمالیسینپرثا  شهاک  ثعاب  تسا  نکمم  نهآ  لمکمياهوراد  اب  وراد 
. ددرگیتیساسح ضراوع  زورب  ثعاب  تسا  نکمموراد  یناهگان  عطق  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 

. درادتیمها بش  رد  صوصخب   ) تاعیام دایزریداقم  فرصم  دنتسه ، راردا  نئیتسیسيدایز  هب  التبم  هک  ینارامیب  يارب  2 ـ 
. ددرگ فرصم  یلاخ  هدعم  اب  دیاب  وراد  3 ـ 

. دوش يراددوخ  رادنهآ  ياههدروآرفاب  وراد  نیا  نامزمه  فرصم  زا  4 ـ 
تشاد  نامرد  لوا  هتفه  6 یط 12 ـ  لقادح  ار  يدوبهب  راظتنا  دیابن  5 ـ 

فرصم  رادقم 
تیرترآدــض يوراد  ناوـنعهب  دوـشیم . فرــصمزور  رد  راـب  راـهچ  مرگیلیم  رادـقم 250  هدـننک  تالـش  لـماع  ناونعهب  نـالاسگرزب 

لمحت موزلتروص و  رد  فرـصم  رادـقم  سپـس  دوشیمفرـصم و  اجکی  زور  رد  راب  کی  مرگیلیم  125 رادقم 250 ـ  ادتبا  دـییوتامور 
. دباییم شیازفا   1/5g/day رثکادح ات   125 نازیمهب 250mg/day ـ  راب  کی  هام   2 ره 3 ـ  رامیب 

نیگنس تازلفاب  تیمومسم  رد  رهزداپ  ناونعهب  دوشیمفرـصم . زور  رد  راب  راهچ  مرگیلیم   500 رادقم يراردا  ياهگنس  دض  ناونعهب 
. دوشیم فرصم  هام   1 2 ـ  تدمب  0/5 رادقم 1/5g/day ـ 

. دوشیمفرصم هویم  بآ  اب  هارمه  اجکی و  زوررد  مرگیلیم  رادقم 250  نس  مک  ناکدوکرد  هدننک  تالش  لماع  ناونعهب  ناکدوک 
ییوراد  لاکشا 

Scored F.C. Tablet: 250mg

SODIUM THIOSULFATE

رد یکمک  يوراد  ناونع  هب  وراد  نیا  . دوشیم فرصم  کینسرآ  اب  تیمومسمنامرد  رد  میدس  تافلوسویت  فرصم  دراوم 
. دوشیمهدافتسا نیتالپسیس  زا  یشان  يویلکتیمس  زا  يریگولج  يارب  میدس و  تیرتیناب  هارمه  دینایس ، اب  تیمومسم  نامرد 

هب هدشلیدبت  دینایس  نوی  هک  بیترت  نیدب  دوشیمفرـصم . دینایـس  اب  تیمومـسم  رد  تیرتینمیدس  هارمه  الومعم  وراد  نیا  رثا : مسیناکم 
ـ  نیتالپسیـس نیتـالپ  سیـس  اـب  یمـس  ریغ  سکلپمک  داـجیا  اـبالامتحا  نـینچمه  دـنکیم . لیدـبت  تانایــسویتهب  ار  نیبولگومهتموناـیس 

. دروآیم لمعهب  يریگولجاههیلک  هب  نیتالپ  سیس  دایز  ریداقمندیسر  زا  تافلوسویت 
نآ  رمع  همین  ددرگیم . عیزوت  اهتفابرد  تعرسهب  قیرزت  زا  سپ  کیتنیکوکامراف 

. دوشیمعفد اههیلک  هار  زا  وراد  دباییم . شیازفازور   3 دودح 7 ـ  هب  دیآرد  تانایسویتتروصهب  یتقو  یلو  تسا  هقیقد   15 20 ـ 
نوخ راشف  يویلکییاسران و  یگلماح و  زا  یشان  یمسکوت  بلق  یناقتحا  ییاسران  يدبک  زوریسرد  میدس  نوی  روضح  لیلدهب  اهرادشه :

. دوشفرصم طایتحا  اب 
تسا  یمسریغ  تبسن ? ورادنیا  میدس  تافلوسویت  فرصم  زا  یشانيزمسا  تالالتخا  زا  ریغ  یبناج  ضراوع 

. ددرگ عطق  دیاب  نآ  فرصم  تیساسح  ایکیرحت  زورب  تروص  رد  هیصوت  لباق  تاکن 
بیترت 0/2،0/3 و هب  دعب  زور  هس  رد  ددرگیمقیرزت و  دـیرو  رد  یگتـسهآ  هب  مرگ  ادتبا 0/1  کینسرآ  اب  تیمومسم  رد  فرـصم  رادقم 
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قیرزت يدیرو  تروصهبمرگ  رادقم 12/5  میدس  تیرتین  زیوجتزا  سپ  رونایس ، اب  تیمومـسم  رد  دوشیمقیرزت . شور  نامه  هب  مرگ   0/4
سیـس زا  لـصاح  یتیــسیسکوتورفنزا  يریگوـلج  يارب  درک . رارکت  مرگ   6/25 اب ار  فرـصم  رادـقم  ناوتیم  موزل  تروـصرد  دوـشیم .

. دناهدرک زیوجت  نیتالپ  سیس  فرصم  زالبق  ار   2g/m2 رادقم ناکشزپ  زا  یضعب  یلوتسا  هدشن  نایب  یصخشم  فرصم  رادقمنیتالپ 
ییوراد  لاکشا 

Injection: 12.5 g/50 ml

CHLORPHENIRAMINE

زا یـشان  همحتلمکیژرلآ  باهتلا  روتوموزاو و  تینیر  یمیاد  ای  یلـصف  کیژرلآ  تینیر  یتمـالعنامرد  رد  نیمآرینفرلک  فرـصم  دراوم 
. دوریم راکهب  کیتکالیفانآكوش  رد  یکمک  يوراد  ناونعهبو  اسآلوغ ، ریهک  ریهک و  اهنآ ، ندروخای  نژرلآ و  داوم  قاشنتسا 

تسا  کیژرنیلکیتنآ  راثآ  ياراد  نینچمه  تسا  ینیماتسیه  H1 ياههدنریگ راهمزا  یشان  نآ  کیژرلآ  دض  رثا  رثا : مسیناکم 
ـ  نیمارینفرلک 15 رمع  همین  دوشیم . عفدهیلک  زا  تسا و  يدـبک  نآ  مسیلوباـتم  دوشیمبذـج . یکاروخ  هار  زا  یبوخب  کـیتنیکوکامراف 

تسا  هقیقد   15 یکاروخ 60 ـ  هارزا  رثا  عورش  يارب  مزال  نامز  تسا  تعاس  12
. دراد دوجو  اهنیماتسیهیتنآ  تدم  ینالوطفرصم  اب  نادند  ناهد و  ياهیرامیب  شیازفاو  ناهد  ندش  کشخ  لامتحا  1 ـ  اهرادشه :

. ددرگ فرصم  طایتحااب  دبک  ياهیرامیب  موکولگ و  راردا ، سابتحاو  تاتسورپ  یفورترپیه  عرص  رد  2 ـ 
ار دـید  يرات  وناهد  یکـشخ  لثم  کـیژرنیلکیتنآ  ضراوعدـناوتیم  وراد  نیا  تسا  یگدولآباوخنآ  عیاـش  هضراـع  یبناـج  ضراوع 

. دشاب هتشاد  هارمه 
. دــهد شیازفا  ار  وراد  نــیا  فعــضمتارثا  تــسا  نــکمم   CNS ياهفعــضم اـب  ورادنـیا  ناـمزمه  فرــصم  ییوراد  ياهلخادــت 

شوگيارب یمـس  ياهوراد  نامزمه  فرـصم  . دنکیم دـیدشت  ار  وراد  نیا  یبناج  تارثاکیژرنیلکیتنآ  ياهوراد  اب  نآ  نامزمههدافتـسا 
. دناشوپبار هجیگرس  شوگ و  زوزو  هلمج  زا  شوگرب  ار  نآ  یمس  رثا  تسا  نکمم  وراد  نیا  ابنیسیاموکناو  اهتالیسیلاس و  دننام 

. ددرگ فرصمریش  ای  بآ  اذغ ، اب  هارمه  یشراوگ  کیرحتشهاک  روظنمب  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 
. ددرگ يراددوخدنراد  ساوح  زکرمت  هب  زاین  هک  ییاهراکماجنا  زا  یگدولآباوخ  زورب  تروص  رد  2 ـ 

فرصم  رادقم 
رادقم هتسهآ  روطهب  هقیقد  یط 1  یقیرزت 

. ددرگیم يدیرو  قیرزت  مرگیلیم   10 20 ـ 
یکاروخ 

24mg/day فرـصم رادقم  رثکادح  ددرگیم . هدافتـسازاین  بسحرب  تعاس   4 ره 6 ـ  مرگیلیم  نیماتـسیه 4 دض  ناونعهب  نالاسگرزب 
تسا 

لاس   1 ناکدوک 2 ـ  رد  ددرگیمنهیصوت . لاسکی  ریز  ناکدوک  رد  ناکدوک 
ره مرگیلیم  لاس 1   2 1mg/day، 5 ـ 

ره مرگیلیم  لاس 2   6 ناکدوکرد 12 ـ  رثکادح 6mg/day و  ات  تعاس   4 6 ـ 
. ددرگیمفرصم  12mg/day رثکادح تعاس  ات   4 6 ـ 

ییوراد  لاکشا 
Tablet: 4mg
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Injection: 10mg / ml

CINNARIZINE

يرامیب ترفاـسميرامیب  ریینم ، يراـمیب  رد  غارفتـسا  وعوهت  شوگ  زوزو  هجیگرـس  لـثم  یتـالالتخاعفر  يارب  نیزیرانیـس  فرـصم  دراوم 
. دوشیم زیوجت  دونیرمردنس  یطیحم و  قورع 

تسا  ینیماتسیه   H1 هدنریگراهم زا  یشان  وراد  نیا  تارثا  رثا : مسیناکم 
رد دـسریم و  ییامـسالپ  تظلغ  رثکادـحهب  تعاس   1 زا 2 ـ  دـعب  هدـش و  بذـج  عیرـسیکاروخ ? قیرط  زا  وراد  نیا  کـیتنیکوکامراف 

. دوشیم هزیلوباتمدبک 
. دوش فرصم  دیابن  يریفروپدوجو  تروص  رد  فرصم  عنم  دراوم 

. دوش ماجنا  طایتحا  اب  دیابوراد  نیا  دایز  ریداقم  فرصم  رامیب ، نوخراشف  ندوب  نییاپ  تروص  رد  1 ـ  اهرادشه :
فرصم  طایتحا  اب  دیاب  يدبک  يرامیبو  موکولگ  راردا ، سابتحا  تاتسورپیفورترپیه  عرص  دوجو  تروص  رد  2 ـ 

. دوش
وراد یبناجضراوع  زا  یشراوگ  تالالتخا  دردرس و  یگتـسخ  يدلج  تاروثب  دید ، يرات  ناهدیکـشخ  یگدولآباوخ  یبناج  ضراوع 

. دنتسه
فرصم  رادقم 

رد سپـسو  ترفاسم  زا  لبق  تعاس  مرگیلیم 2   30 ترفاسم يرامیب  رد  دوشیم . فرـصم  زوررد  راب  مرگیلیم 3  رادقم 30  نالاسگرزب 
زور رد  راب  مرگیلیم 3  ادتبا 75 یطیحم  قورع  تالالتخا  رد  . دوشیم فرصم  ترفاسم  لوط  رد  تعاس  ره 8 مرگیلیم  موزل 15  تروص 

تسا  زور  رد  راب  2 مرگیلیم 3 ـ  هدنرادهگن 75  فرصم  رادقم  . دوشیم فرصم 
تسانالاسگرزب  فرصم  رادقم  فصن  لاس  5 ناکدوک 12 ـ  رد  فرصم  رادقم  ناکدوک 

ییوراد  لاکشا 
Tablet: 25mg, 75mg

CLEMASTINE

یشان شراخ  نژرلآ  داوم  زا  یشان  همحتلم  کیژرلآباهتلا  یمئاد  ای  یلصف  کیژرلآ  تینیریتمالع  نامرد  رد  نیتساملک  فرصم  دراوم 
. دوشیم هدرب  راکهب  کیتکالیفانآكوش  یکمک  نامرد  ناونعهب  ریهکو و  کیژرلآ  ياهشنکاو  زا 
تسا   H1 ياههدنریگهب لاصتا  يارب  نیماتسیه  اب  تباقرزا  یشان  نآ  يژرلآ  دض  رثا  رثا : مسیناکم 

یکاروخ لکـشرثا  عورـش  نامز  تسا  يدـبک  نآ  مسیلوباتم  . ددرگیم بذـج  یکاروخ  ای  قیرزتهار  زا  یبوخب  وراد  نیا  کیتنیکوکامراف 
. ددرگیمعفد يویلک  هار  زا  دشابیم و  تعاس  دودح 12 رد  نیتساملک  رثا  تدم  لوطو  تسا  هقیقد   15 نیب 60 ـ  نآ 

رتشیب هدروخلاس  نارامیب  وراد  نیافرصم  زا  یشان  نوخ  راشف  یمک  روعششاشتغا و  هجیگرس  زورب  لامتحا  اهرادشه :
تسا 

تساهژیان  تاحشرت  ندش  ظیلغ  یگدولآباوخلماش و  نآ  عیاش  ضراوع  یبناج  ضراوع 
ثعابتسا نکمم   CNS فعـضم ياهوراد  نوخراشف و  هدـنروآ  نییاپ  ياـهوراد  اـب  نامزمهفرـصم  تروص  رد  ییوراد  ياهلخادـت 

شوگ زوزوهلمج  زا  اهنآ  یشوگ  تیمومسم  میالع  تسانکمم  شوگ  يارب  یمس  ياهوراد  اب  ورادنیا  فرـصم  ددرگ . اهنآ  رثا  شیازفا 
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. دناشوپب ار 
. دوش فرصم  ریش  ای  بآ  ، اذغ اب  هارمه  وراد  نیا  یشراوگ  کیرحتشهاک  روظنمب  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 

. دناشوپب ار  اهتالیسیلاس  دایز  ریداقمفرصم  زا  یشان  یشوگ  تیمومسم  میالعتسا  نکمم  نیماتسیه  دض  ياهوراد  2 ـ 
. ددرگ يراددوخ  یگدننار  دننام  تسايرایشوه  دنمزاین  هک  یتالآ  اب  راک  زا  نیاربانب  . دراد دوجو  یگدولآباوخ  زورب  لامتحا  3 ـ 

فرصم  رادقم 
یکاروخ 

فرــصم نازیم  رثکادــح  دوشیمفرــصم . زور  رد  راــب   1 مرگیلیم 3 ـ  اـــی 2  زوررد  راــــب  ود  مرگیلیم  رادـقم 10  نـالاسگرزب 
تسا   6mg/day وراد

. دوشیم فرصم  تعاس  8 ره 12 ـ  مرگیلیم   0/5 رادقم 1 ـ  لاس  زا 12 رتمک  نس  اب  ناکدوک  رد  ناکدوک 
نالاسگرزب و رد  ینالضع  قیرزتتروصهب   2 رادقم 4mg/day ـ  یقیرزت 

. دوشیمهدرب راکهب  ناکدوک  رد   1 2mg/day ـ 
ییوراد  لاکشا 
Tablet: 1mg

Injection: 2mg/ 2ml

CYPROHEPTADINE HCI

ناـمردو نرگیم  امرـس ، زا  یـشان  ریهک  اـسآلوغریهک ، ریهک و  هجنوی  بت  زا  یـشان  يژرلآناـمرد  يارب  نیداـتپهورپیاس  فرـصم  دراوـم 
تساهدش  هدافتسا  گنیشوک  يرامیب 

دض رثا  نآینیماتـسیهیتنآ  تیـصاخ  لیلد  هب  دشابیمینینوتورـس . ياههدنریگ  ياههدـنریگتسینوگاتنآ H1 و  وراد  نیا  رثا : مسیناـکم 
. دراد يژرلآ 

. ددرگیمرهاظ یکاروخ  فرـصم  زا  سپ  هقیقد  15 نآ 60 ـ  رثا  ددرگیم . بذـج  شراوگهاگتـسد  زا  یبوخب  وراد  نیا  کیتنیکوکامراف 
. دریگیم تروص  تعاس  یط 24  تیلوباتمتروصهب  بلغا  يویلک و  نآ  عفد 

رتشیب ناگدروخلاسرد  وراد  نیا  فرصم  زا  یشان  نوخراشف  یمک  روعش و  شاشتغا  دح ، زا  شیبنیکست  هجیگرس  لامتحا  1 ـ  اهرادشه :
تسا 

. دراد دوجونادند  یگدیسوپ  ولگ و  ناهد و  تنوفع  ، دردولگ لامتحا  دوشیم و  ناهد  یکشخثعاب  وراد  نیا  تدم  ینالوط  فرصم  2 ـ 
. دنشابیمنزو شیازفا  هژیان و  تاحشرت  ندش  ظیلغ  یگدولآباوخ  دید ، يرات  ناهد  یکشخوراد  نیا  عیاش  ضراوع  یبناج  ضراوع 

نامزمههدافتـسا دهد . شیازفا  ار  نآ  فعـضمتارثا  تسا  نکمم   CNS ياهفعـضم اب  ورادنیا  نامزمه  فرـصم  ییوراد  ياهلخادت 
دنناـم شوـگ  ياربیمــس  ياـهوراد  ناـمزمه  فرــصم  دــنکیمدیدشت . ار  نآ  یبناــج  تارثا  کــیژرنیلکیتنآياهوراد  اــب  وراد  نـیا 

. دناشوپب ار  هجیگرسو  شوگ  زوزو  هلمج  زا  شوگ  رب  ار  نآ  یمسرثا  تسا  نکمم  وراد  نیا  اب  نیسیاموکناوو  اهتالیسیلاس 
. دراد دوجونزو  شیازفا  لامتحا  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 

. ددرگ فرصم  ریش  ای  بآ  اذغ ، ابهارمه  یشراوگ  کیرحت  شهاک  روظنمب  2 ـ 
. ددرگ يراددوخ  دنرادساوح  زکرمت  هب  زاین  هک  ییاهراک  ماجنازا  یگدولآ  باوخ  زورب  تروص  رد  3 ـ 

. دناشوپب ار  اهتالیسیلاسیشوگ  یمس  ضراوع  دناوتیم  وراد  نیا  4 ـ 
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فرصم  رادقم 
نرگیمرد 4 دوـشیم . فرــصم  زور  رد  مرگیلیم  رثکادــح 32 زور و  رد  راـب   3 مرگیلیم 4 ـ  رادـقم 4 يژرلآ  ناـمرد  رد  نـالاسگرزب 

تسا  تعاس  4 ره 6 ـ  مرگیلیم  نآ 4  هدنرادهگن  فرصمرادقم  دوشیم . رارکت  تعاس  مین  زا  سپ  زاینتروص  رد  هک  زیوجت  مرگیلیم 
. دوشیم فرصم  زوررد  مرگیلیم  رثکادح 12  زور و  رد  راب   2 3 ـ  مرگیلیم لاس 2   2 ناکدوک 6 ـ  رد  ناکدوک 

ییوراد  لاکشا 
Tablet: 4mg

DIMENHYDRINATE

شخب يوررب  هک  ياهیرامیب  زا  یـشان  هجیگرـس  نینچمهو  ترفاسم  يراـمیب  عوهت  هجیگرـسنامرد  رد  تانیردـیه  نمید  فرـصم  دراوم 
. دوشیم هدرب  راکهب  تنریبال  باهتلا  دننام  ) دنراذگیم رثا  شوگ  يزیلهد 

تنریبالتیلاعف شهاک  ثعاب  يزکرم  ینیراکـسومدض  رثا  اب  الامتحا  تسا و  نیماتـسیه  یتنآيوراد  کی  تانیردیه  نمید  رثا : مسیناکم 
تساعوهت  هجیگرس و  راهم  ثعاب  دوشیمعاخنلالصب و  رد   CTZ زکرم و 

تروصهبتعاس یط 24  هـیلک  زا  تـسا و  يدــبکنآ  مسیلوباـتم  ددرگیم  بذــج  یکاروـخهار  زا  یبوـخب  وراد  نـیا  کـیتنیکوکامراف 
. ددرگیم عفد  تیلوباتم 

. دراد دوجو  هدروخلاس  نارامیب  ردنوخ  راشف  یمک  روعش و  شاشتغا  نیکست  هجیگرس  زورب  لامتحا  1 ـ  اهرادشه :
نادند  ناهد و  ياهیرامیب  زورب  ثعابتسا  نکمم  موادم  فرصم  تروص  رد  ودراد  دوجو  ناهد  یکشخ  زورب  لامتحا  2 ـ 

. ددرگ
نیا ضراوعزا  تینابصع  ناجیه و  راردا ، كاندردای  لکـشم  عفد  دید ، يرات  هژیان  تاحـشرتندش  ظیلغ  یگدولآباوخ  یبناج  ضراوع 

. دنتسه وراد 
ار دیمآ  نیئاکورپو  اهنیزایتونف  لودیریپولاه  هباشمتابیکرت  نیپورتآ و  نیداتنامآ  ینیراکـسومدض  تارثا  وراد  نیا  ییوراد  ياهلخادت 

نیا دناشوپب . ار  اهوراد  نیازا  یشان  یـشوگ  تیمومـسم  میالع  دناوتیمشوگ  يارب  یمـس  ياهوراد  اب  نامزمهفرـصم  دنکیم . دیدشت 
. دنکیم دیدشت  ار   CNS فعضم ياهورادتارثا  وراد 

. دوش فرصمریش  ای  بآ  اذغ ، هارمه  یشراوگ  کیرحتشهاک  روظنمب  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 
. دنناشوپب ار  اهتالیسیلاس  دایز  ریداقمفرصم  زا  یشان  یشوگ  تیمومسم  میالعتسا  نکمم  نیماتسیه  دض  ياهوراد  2 ـ 

. دوشيراددوخ یگدننار  دننام  تسا  يرایشوهدنمزاین  هک  یتالآ  اب  راک  زا  نیاربانب  . دراد دوجو  یگدولآباوخ  زورب  لامتحا  3 ـ 
. ددرگ فرصمدیاب  ترفاسم  زا  لبق  تعاس  مین  لقادحهجیگرس  دض  ناونع  هب  تانردیه  نمید  4 ـ 

فرصم  رادقم 
رثکادـح . دوشیم فرـصم  زاین  بسحرب  تعاسراهچ  ره  مرگیلیم   50 رادقم 100 ـ  هجیگرـسدض  غارفتـسا و  دـض  ناونع  هب  نالاسگرزب 

تسا   400mg/day ات نالاسگرزب  رد  فرصم  رادقم 
هلاس   1 ناکدوک 6 ـ  رد  ناکدوک 

. دوشیم فرصم   25 هلاس 50mg/day ـ  7 ناکدوک 12 ـ  رد  12/5 و  25mg/day ـ 
ییوراد  لاکشا 

Tablet: 50mg
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DIPHENHYDRAMINE

رد یکمکنامرد  ناونعهب  اسآلوغ ، ریهک  ریهک و  ، روتوموزاو تینیر  کیژرلآ  تینیر  یتمالعنامرد  رد  نیماردـیه  نفید  فرـصم  دراوم 
ای ترفاسم  زا  یـشان  غارفتـساو  عوهت  اهوراد ، زا  یـشان  لادـیماریپارتسکاياهشنکاو  نوسنیکراپ و  یتمـالعنامرد  کـیتکالیفانآ  كوش 

. دوریم راکب  میالمروآباوخ  کی  ناونعهب  یکشزپنادندرد و  یعضوم  هدننک  سحیب  ناونعهب  تکرح 
دض غارفتـسادض و  رثا  الامتحا  تسا   H1 ياههدنریگهب لاصتا  يارب  نیماتـسیه  اب  تباقر  تلعهب  وراد  نیا  يژرلآ  دـض  رثا  رثا : مسیناکم 
رد هفرـس  زکرمرب  میقتـسم  رثا  تـلعهب  نیماردـیه  نـفید  هفرـسدض  رثا  داد . طاـبترا  نآ  ینیراکـسوم  دـضرثا  هـب  ناوـتیم  ارنآ  هـجیگرس 
نآ یعـضوم  یگدـننکسحیب  رثا  ددرگیم . روآباوخ  تارثابجوـم  هتـشاذگ  رثا  زغم  H1 ياههدـنریگ ربوراد  نیا  تسا  عاـخنلالصب 

تسا  یعضومياههدننک  سحیب  اب  نآ  ینامتخاستهابش  لیلدب 
يویلکنآ عـفد  تسا  هقیقد   15 دودـح 60 ـ  ردنآ  رثا  عورـش  نامز  دوشیم . بذـج  یبوخهب  یکاروخ  هار  زا  وراد  نیا  کـیتنیکوکامراف 

. ددرگیم عفد  تعاس  یطتیلوباتم 24  تروصهب  بلغا  تسا و 
. ددرگ هدافتسادیابن  ایریفروپ  رد  فرصم  عنم  دراوم 

. دریگ تروصطایتحا  اب  دیاب  دبک  ياهیرامیب  موکولگ و  ، راردا سابتحا  تاتسورپ  یفورترپیه  عرص  رد  وراد  نیا  فرصم  1 ـ  اهرادشه :
تسا رتشیبناگدروخلاس  رد  وراد  نیا  فرصم  زا  یشاننوخ  راشف  یمک  روعش و  شاشتغا  دحزا ، شیب  نیکست  هجیگرس  زورب  لامتحا  2 ـ 

. دراد دوجونادند  یگدیسوپ  ولگ و  ناهد و  تنوفع  ، دردولگ لامتحا  هدیدرگ  ناهد  یکشخثعاب  وراد  نیا  تدم  ینالوط  فرصم  3 ـ 
. ددرگیم لکشم  اهورادزا  یشان  شوگ  رب  یمس  میالع  تیسیدناپآصیخشت و  وراد  نیا  فرصم  تروص  رد  4 ـ 

ناهد یکشخ  دننامینیراکسوم  دض  ضراوع  روتوموکیـسپضراوع ، دردرـس ، یجیگ  زا  دنترابعوراد  نیا  عیاش  ضراوع  یبناج  ضراوع 
یشراوگ  هاگتسد  ضراوعو  ینیبود  دید و  يرات 

نآنامزمه هدافتسا  دهد . شیازفا  ار  نآ  فعضمتارثا  تسا  نکمم   CNS ياهفعضم اب  ورادنیا  نامزمه  فرصم  ییوراد  ياهلخادت 
اهتالیسیلاسدننام شوگ  يارب  یمـس  ياهورادنامزمه  فرـصم  دنکیم . دیدشت  ار  وراد  نیایبناج  تارثا  کیژرنیلوکیتنآ  ياهوراد  اب 

. دناشوپب ار  هجیگرس  شوگ و  زوزو  هلمجزا  شوگ  يور  رب  اهنآ  یمس  رثا  تسا  نکمموراد  نیا  اب  نیسیاموکناو  و 
. ددرگ فرصمریش  ای  بآ  اذغ ، هارمه  یشراوگ  کیرحتشهاک  روظنمب  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 
. ددرگ هدافتساترفاسم  زا  لبق  تعاس  مین  لقادح  هجیگرسدض  ناونعهب  فرصم  تروص  رد  2 ـ 

. ددرگ يراددوخدنراد  ساوح  زکرمت  هب  زاین  هک  ییاهراکزا  یگدولآباوخ  زورب  تروص  رد  3 ـ 
فرصم  رادقم 

نوسنیکراپ رديزنکسید  دض  ناونعهب  دوشیم . فرـصمتعاس   4 ره 6 ـ  مرگیلیم   25 رادقم 50 ـ  نیماتـسیه  دض  ناونعهب  نالاسگرزب 
مرگیلیم هب 50  فرصمرادقم  سپس  دوشیم و  فرـصم  زور  ردراب  هس  مرگیلیم  ای 25  مرگیلیم   50 150 ـ  رادقم ادتبا  رد  کیتاپویدیا 

ناونعهب دوـشیم . فرـصم  ترفاـسمزا  لـبق  تعاـس  مین  مرگیلیم  رادقمغارفتـسا 50  دـض  ناونعهب  دـباییم . شیازفازور  رد  راـب  راـهچ 
مرگیلیم  رادقم 50  روآباوخ  شخبمارآ ـ 

تسا   300mg/day فرصم رادقم  رثکادح  دوشیمفرصم . باوخ  زا  لبق  هقیقد   20 30 ـ 
نیماتسیه  دض  ناونعهب  ناکدوک 

تعاس   4 ره 6 ـ   1/25mg/kg رادقم
. ددرگیمفرصم تعاس  ره 6   1 1/5mg/kg ـ  غارفتسا دض  ناونعهب  ددرگیم . فرصم 
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ییوراد  لاکشا 
Elixir: 12.5mg / 5ml

Tablet: 25mg

DIPHENHYDRAMINE COMPOUND

زین ار  نیماتسیهزا  یشان  اههژیان  ضابقنا  نینچمه  . دوشیم فرصم  نآ  یناقتحا  ياههناشن  وهفرـس  نیکـست  يارب  وراد  نیا  فرـصم  دراوم 
. دهدیم فیفخت 

موینومآرورلک نتشاد  لیلدب  دوشیم . هفرس  نیکـستثعاب  تسا و  کیژرنیلوک  دض  نیماتـسیهدض و  رثا  ياراد  بیکرت  نیا  رثا : مسیناکم 
اب بلغاهک  ار  ناقتحا  میالع  نمـض  رد  دوشیم . هژیانتاحـشرت  شهاک  ثعاب  کیژرنیلوکیتنآ  رثانتـشاد  لیلدـب  روآ و  طلخ  رثا  ياراد 

. دوشیم هژیان  ینیب و  ناقتحا  شهاک  ثعابو  دربیم  نیب  زا  تسا  هارمه  هفرس 
تــسا تیلوباـتم  تروـصهب  هدوـبيویلک و  نآ  عـفد  ددرگیم . رهاـظ  هـقیقد   15 60 ـ  زا سپ  وراد  نـیا  یکاروــخ  رثا  کــیتنیکوکامراف 

هیلک زا  لیدبتهروا و  کیردیرلک و  دیسا  هب  هزیلوباتمدبک و  رد  هدیدرگ و  بذج  تعاس   3 6 ـ  یط شراوگ  هاگتسد  هار  زا  موینومآرورلک 
. ددرگیم عفد 

دوجو تروصرد  دنشابیم و  یـسفنت  هیلوا  زودیـساهب  التبم  هک  ینارامیب  رد  هیلک  دبک و  راکدیدش  بیع  رد  وراد  نیا  فرـصم  عنم  دراوم 
. دوشفرصم دیابن  ایریفروپ 

. ددرگ زیوجت  طایتحا  اب  دیاب  هیلکراک  لالتخا  رد  هدروآرف  نیا  1 ـ  اهرادشه :
. دریگ تروص  طایتحا  اب  دیاب  دبک  ياهیرامیبو  موکولگ  راردا ، سابتحا  تاتسورپیفورترپیه  عرص  رد  وراد  نیا  فرصم  2 ـ 

. دراد دوجو  نآ  دایز  فراصم  اب  غارفتـساو  عوهت  ییاهتـشایب  هدـعم  یتحاراـن  داـجیا  وهدـعم  طاـخم  کـیرحت  لاـمتحا  یبناـج  ضراوع 
نیماردـیهنفید نتـشاد  لیلدـب  نینچمه  وراد  نیا  . دـبای شیازفا  یتیـساسح  یتسوپ و  ضراوعتسا  نکمم  هیلک  راک  لالتخا  اب  نارامیبرد 

. دهد ناشن  دوخ  زا  ینیراکسومدض  ضراوع  دناوتیم 
نیا فعضمتارثا  تسا  نکمم   CNS ياهفعضم ابنامزمه  هدافتسا  هدروآرف  نیا  رد  نیماردیهنفید  دوجو  لیلدب  ییوراد  ياهلخادت 

نامزمه فرـصم  . دـنکیم دـیدشت  ار  وراد  نیا  یبناـج  تارثاکـیژرنیلوکیتنآ  ياـهوراد  اـب  نآ  نامزمههدافتـسا  دـهد . شیازفا  ار  وراد 
زوزو هلمج  زا   ) شوگ يوررب  اهنآ  یمـس  رثا  تسا  نکمم  وراد  نیا  ابنیـسیاموکناو  اهتالیـسیلاس و  دـننام  شوگيارب  یمـس  ياـهوراد 

میدستانبرکیب صوصخب  اهدیسا  دض  نیدینیکاب  لخادت  لامتحا  هدروآرف  رد  میدستارتیس  دوجو  لیلدب  دناشوپب . ار  هجیگرسو  شوگ 
. دراد دوجو  نیسکوگیدو  میسلک  يواح  ياهوراد 

. ددرگ یگدولآباوخ  ثعابتسا  نکمم  وراد  نیا  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 
. ددرگ فرصم  اذغهارمه  یشراوگ  کیرحت  شهاک  روظنمب  2 ـ 

. ددرگیم لکشم  اهورادزا  یشان  شوگ  رب  یمس  میالع  تیسیدناپآصیخشت و  وراد  نیا  فرصم  تروص  رد  3 ـ 
فرصم  رادقم 

. ددرگیم فرصم  تعاس  هس  ایود  ره  رتیلیلیم  ای 10  رادقم 5  نالاسگرزب 
تعاـسراهچ اـی  هس  ره  رتیلیلیم  رادقم 5  لاس  6 ناکدوک 12 ـ  رد  تعاـس و  راـهچ  اـی  هسره  رتیلیلیم  رادـقم 2/5  لاس   1 ناکدوک 5 ـ 

. دوشیم فرصم 
ییوراد  لاکشا 
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Syrup: (Diphenhydramine HCI 12.5mg+ Sodium Citrate 50mg + AmmoniumChloride 125mg +
Menthol 1mg) / 5ml

HYDROXYZINE

عطق ضراوعشهاـک  یمومع  یـشوهیب  زا  لـبق  شخبمارآ  ناونعهب  یبصع  شنت  بارطـضانامرد و  رد  نیز  یـسکوردیه  فرـصم  دراوم 
. ددرگیم هدافتسا  غارفتسا  عوهت و  لرتنکو  نمزم  ریهک  هلمج  زا  کیژرلآ  ياهشراخلرتنک  لکلا  ردخم و  داوم 

زین نآ  يروآباوخو  یشخب  مارآ  رثا  تسا   CNS يرشقریزیحاون رب  نآ  رثا  زا  یشان  الامتحاوراد  نیا  بارطـضا  دض  رثا  رثا : مسیناکم 
رثا هـب  ـالامتحازین  غارفتــسا  دــض  رثا  دراد . زین  شراـخ  دــضرثا  تـلع  نـیمه  هـب  دــشابیم . ینیماتــسیه  دضتیــصاخ  لیلدــب  ـالامتحا 

. دوشیمطوبرم نآ  ینیراکسومدض 
تعاس 4 نآ 6 ـ  رثا  تدـم  لوط  هقیقد و   15 30 ـ  یکاروخ فرصم  زا  دعب  نیزیـسکوردیهرثا  عورـش  يارب  مزال  نامز  کیتنیکوکامراف 

تسا 
. دراد دوجو  تدم  ینالوط  فراصمرد  ناهد  یکشخ  زورب  لامتحا  1 ـ  اهرادشه :

. دریگ تروص  طایتحا  اب  دیاب  دبک  ياهیرامیبو  موکولگ  راردا ، سابتحا  تاتسورپیفورترپیه و  عرص  رد  وراد  نیا  فرصم  2 ـ 
. دنتسه وراد  نیا  عیاش  ضراوع  زا  ناهدیکشخ  یگدولآباوخ و  یبناج  ضراوع 

هدنهاک ياهورادو  ياهقلح  هس  یگدرـسفا  دض  ياهوراد  ،CNS فعضم ياههدروآرف  اب  ورادنیا  نامزمه  فرـصم  ییوراد  ياهلخادت 
ناـمزمه فرـصم  دـهدیمشهاک . ناـمزمه  فرـصم  تروص  ردار  نیفرموپآ  روآیق  رثا  ددرگیم . اـهنآ  رثاشیازفا  ثعاـب  نوـخ  راـشف 

. دهدیم شیازفا  ار  اهنآ   CNS فعضم درددض و  رثا  وراد  نیا  اب  كایرت  هبش  ردخم  درددض  ياهوراد 
. دوش يراددوخ  دنراد  يرایشوه  هب  جایتحاهک  قیقد  ياهراک  ماجنا  زا  یگدولآباوخزورب  تروص  رد  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 

. دراد دوجو  ناهد  یکشخ  زورب  لامتحا  2 ـ 
فرصم  رادقم 

. دوشیمفرصم دحاو  رادقم  تروصهب  مرگیلیم  50 رادقم 100 ـ  روآباوخ ، شخب ـ  مارآ  ایبارطـضادض  يوراد  ناونعهب  نالاسگرزب 
. دوشیمفرصم زاین  بسحرب  زور  رد  راب  راهچای  هس  مرگیلیم   25 رادقم 100 ـ  نیماتسیهدض  ای  غارفتسا و  دض  ناونعهب 

غارفتسادضناونعهب و دوشیم . فرصم  دحاو  رادقمتروصهب   0/6mg/kg روآباوخ شخبمارآ ـ  ای  بارطـضا  دض  ناونعهب  ناکدوک 
تعاس ره 6  مرگیلیم   12/5 لاس زا 6  رتمک  ناکدوک  دروم  رد  ددرگیمفرصم . زاین  بسحرب  تعاس  ره 6  0/5mg/kg نیماتسیه دض 

. دوشیم فرصمتعاس  ره 6  مرگیلیم   12/5 رتگرزبناکدوک 25 ـ  رد  و 
ییوراد  لاکشا 

Syrup: 10mg / 5ml

Tablet: 10mg, 25mg

PROMETHAZINE HCI

ناــمرد تدـــم ،  هاــتوک  فرـــصم  يارب  یباوــخیب  ناـــمرد  بــش و  رد  شخب  مارآرثا  داـــجیا  يارب  نیزاـــتمورپ  فرـــصم  دراوــم 
يرامیب تنریبال  تالالتخا  هجیگرس  عوهت  نامرد  یسکالیفانآ  ياهشنکاو  یکمک  نامرد  ، ریهک هجنوی  بت  نوچ  ییاهتیساسحیتمالع 

. دوشیم فرصمیشوهیب  شیپ  يوراد  ترفاسم و 
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زا نینچمه  . ددرگیم يزغم  هقاـس  کبـشم  متـسیسکیرحت  شهاـک  ثعاـب  میقتـسمریغ  روطهبوراد  نیا  هک  دوشیم  روصت  رثا : مسیناـکم 
وراد نیا  دزاسیم . فقوتمار  نیماتسیه  زا  یشان  ناقتحا  مساپسا و  فده  لولـس  رد   H1 هدنریگ هب  لاصتايارب  نیماتسیه  اب  تباقر  قیرط 

اب الامتحا  دربیمن . نیب  زا  ار  اهنآزورب  تروص  رد  یلو  دـیامنیم  يریگولجدـنکیم  زورب  نیماتـسیه  هطـساو  اـب  اـهنت  هکییاـهشنکاو  زا 
رثا قیرط  زا  الامتحا  نآ  هجیگرـس  دـضتارثا  دـنکیم . لاـمعا  ار  دوخ  غارفتـسا  دـضرثا  ( CTZ  ) عاخنلالصب ییایمیـش  ياههدنریگراهم 

. دوشیم لامعا  يزکرم  ینیراکسومدض 
هارزا نآ  رثا  عورـش  تسا  يدـبک  نآ  مسیلوباتم  . دوشیم بذـج  قیرزت  لـحم  زا  یکاروخهار و  زا  یبوخ  هب  نیزاـتمورپ  کـیتنیکوکامراف 

نآیشخب مارآ  رثا  تدم  لوط  تسا  فرـصم  زادعب  هقیقد   3 دودح 5 ـ  يدـیرو  هار  زا  هقیقد و  بیرقت ?20 ینالـضع  قیرزت  ای  یکاروخ 
تروصهب ? تدمع عوفدم و  هیلک و  زا  یگتسهآ  هبوراد  نیا  تسا  تعاس   6 نآ 12 ـ  نیماتسیهدض  رثا  تدم  لوط  تعاس و   2 دودح 8 ـ 

. دوشیمعفد لاعفریغ  ياهتیلوباتم 
میـالع زوربنینچمه  دراد . دوـجو  نـسم  ناراـمیب  ردنوخراـشف  یمک  روعـش و  شاـشتغا  نیکـست  هجیگرـس  زورب  لاـمتحا  1 ـ  اهرادشه :
تـسا رتشیب  نسم  نارامیبرد  زین  موادم  يزنیـسکید  ندیـشکزارد و  وندیباوخ  نتـسشن  رد  لالتخا  نوسنیکراپصوصخب  لادیماریپارتسکا 

. دوش هدافتسا  وراد  یقیرزتلکش  زا  ای  دنشاب  دایز  فرصم  ریداقمرگا  صوصخب 
ناقری وهتسب  هیواز  اب  موکولگ  يالتبا  هنیمز  ءامغا ، ، راردا سابتحا  هب  يالتبا  هنیمز  ای  تاتـسورپیگرزب  ياههناشن  دوجو  داح ، مسآ  رد  2 ـ 

. دوش فرصم  طایتحا  اب  دیاب 
رس تالضعیشرپ  تاکرح  یتابثیب  ای  راک  ماجنا  ردتراهم  نداد  تسد  زا  يرارقیب  تینابـصع  ناجیه  یگدولآ  باوخ  یبناج  ضراوع 

یمک  ) نتفر لاح  زاساسحا  ناهد  یکـشخ  ناکدوک  رد  هژیوهبيرایـشوه  شهاک  دـید ، يراـت  اـهتسدنداد ، ناـکت  هشعر و  تروص  و 
. دنتسه وراد  یبناج  ضراوع  زا  رون  هبتیساسح  نوخ و  راشف 

تافلوس اپودلیتم ، نیدینولک و  دننام   CNS فعضم رثا  ابنوخ  راشف  هدنهاک  ياهوراد  اب  نیزاتمورپنامزمه  فرصم  ییوراد  ياهلخادت 
ياــهوراد ردـــخمياهوراد ، اــهتاروتیبراب و  هدـــننک  شوهیبياـــهوراد  ياهــقلح  هــس  یگدرـــسفا  دـــضياهوراد  یقیرزت  مــیزینم 
اهورادنیا  CNS فعضم راثآ  دیدشت  بجومتسا  نکمم  نیزابراکورپ  ندیلوزاروفهلمج و  زا  (، MAO  ) زادیسکاونیمآونومهدننکراهم

لودـیرپولاه هلمجزا  دـنوشیم ، لادـیماریپارتسکا  ياهشنکاوداجیا  ثعاب  هک  ییاهوراد  ریاس  اـب  نامزمهفرـصم  ددرگ . نیزاـتمورپ  اـی 
. دــهد شیازفا  ار  لادــیماریپارتسکاياهشنکاو  زورب  تاـعفد  تدــشتسا و  نـکمم  اـهنیتنازگویت  اـهنیزایتونفریاس و  دــیمارپولکوتم ،
رد نیماپود  ياههدـنریگ  ندـش  دودـسمتلع  هب  ار  اپودول  ینوسنیکراپ  دـض  تارثاتسا  نکمم  نیزاـتمورپ  اـب  اـپودوول  نامزمهفرـصم 

فرــصم دوـش . راـهم  تـسا  نکممنیزاـتمورپ  اـب  ناـمزمه  فرــصم  تروـصرد  نـیرفنیپا  کـیژرنردآ  اــفلآ ـ  راــثآ  دــنک  راــهمزغم 
لخادــت نیتـپیرکومورب  رثا  اـب  دوشنیتکــالورپ و  یمرــس  تـظلغ  شیازفا  بجوـمتسا  نـکمم  نیزاــتمورپ  اــب  نیتپیرکوموربناــمزمه 

. دهد شیازفا  ار  زوتیسولونارگآزورب  رطخ  تسا  نکمم  دیئوریت  دضياهوراد  اب  نیزاتمورپ  نامزمه  فرصم  . دنک
. دوشفرصم ریش  ای  بآ  اذغ ، اب  هارمه  وراد  نیایکاروخ  لکش  یشراوگ  کیرحت  ندیناسرلقادح  هب  يارب  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 
فرصم ترفاسمزا  لبق  تعاس   1 حیجرت ?2 ـ  ای  هقیقد   30 لقادح دیاب  ترفاسم  يرامیب  زا  يریگشیپيارب  وراد  فرـصم  تروص  رد  2 ـ 

. دوش
. دراد دوجو  وراد  نیافرصم  اب  ناهد  یکشخ  زورب  لامتحا  3 ـ 

. دوشيریگولج دازون  رد  لادیماریپارتسکا  میالعو  ناقری  زورب  زا  ات  دوش  عطق  نامیاز  زالبق  هتفه   1 دیاب 2 ـ  نیزاتمورپ  اب  نامرد  4 ـ 
فرصم  رادقم 

یکاروخ 
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. دوشیمفرصم مرگیلیم  ات 50  زاین  تروص  ردو  باوخ  عقوم  رد  مرگیلیم  نالاسگرزب 25 
هلاس   5 ناکدوک 10 ـ  رد  مرگ و  یلیم  15 هلاس 20 ـ   1 ناکدوک 5 ـ  رد  ناکدوک 

. دوشیمفرصم باوخ  عقوم  رد  مرگیلیم   20 25 ـ 
یقیرزت 

رثکادـــح مرگیلیم و   25 سناژروادراوــم 50 ـ  رد  دوــشیم . قــیرزت  مرگیلیم   100 ات رثکادــــح  مرگیلیم و   25 نـالاسگرزب 50 ـ 
. دوشیم يدیرو  هتسهآ  قیرزت  مرگیلیم  100

هلاس   5 ناکدوک 10 ـ  رد  ناکدوک 
. دوشیمینالضع قیرزت  مرگیلیم   6/25 12/5 ـ 

ییوراد  لاکشا 
Tablet: 25mg

Syrup: 113mg / 100ml

Injection: 25mg / ml

TERFENADINE

. دوشیم هدرب  راکب  ریهک  هجنوی و  بت  دننام  تیساسح  زا  یشان  میالعزا  يریگولج  يارب  نیدانفرت  فرصم  دراوم 
وراد نیا  يژرلآ  دض  رثا  رثا : مسیناکم 

. دنکیميریگولج نیماتسیه  تارثا  زورب  زا  بیترتنیا  هب  تسا و   H1 ياههدنریگ هب  لاصتايارب  نیماتسیه  اب  نآ  تباقر  زا  یشان 
تروصهبو دوشیم  لصتم  امـسالپ  ياهنیئتورپهب  دایز  رادـقم  هب  ددرگیم . بذـج  شراوگهاگتـسد  زا  یبوخب  نیدانفرت  کیتنیکوکامراف 

. ددرگیمعفد عوفدم  راردا و  رد  تیلوباتم 
. ددرگ فرصم  دیابن  یبلق  یمتیرآدوجو  تروص  رد  فرصم  عنم  دراوم 

. دراد دوجو  دایز  فرصم  ریداقماب  یبلق  یمتیرآ  زورب  لامتحا  1 ـ  اهرادشه :
. ددرگ يراددوخ  دیاب  نوخ  میساتپهدنهاک  ياهوراد  اب  نامزمه  فرصم  زا  2 ـ 

. دوش طایتحا  یمتیرآ  هدننکداجیاياهوراد  اب  نامزمه  فرصم  رد  3 ـ 
تسامک و رایسب  نآ  ینیراکسومدض  ینیکستتارثا و  تسا  یبلق  یمتیرآ  زورب  لامتحا  ورادنیا  یبناج  هضراع  نیرتمهم  یبناج  ضراوع 

. دوشیمهدید دایز  فرصم  ریداقم  اب  الومعم 
دض ياهلوزادیمیاریاس  نیسیامورتیرا و  لوزانوکوتکدننام  يدبک  ياهمیزنآ  هدننکراهم  ياهوراداب  نامزمه  فرصم  ییوراد  ياهلخادت 

ییازیمتیرآ رثا  ياهقلح  هسیگدرسفا  دض  نونج و  دض  یمتیرآ  دضتابیکرت  زا  هدافتسا  دهدیم . شیازفا  ار  یبلقیمتیرآ  لامتحا  چراق 
. دهدیم شیازفاار  وراد  نیا 

. دوش هعجارم  کشزپهب  هدیدرگ و  عطق  وراد  فرصم  یبلق  یمتیرآزورب  تروص  رد  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 
فرصم  رادقم 

رد . ددرگیم فرـصم  مرگیلیم  اـت 120  رثکادـحموزل  تروص  رد  مرگیلیم و  يزورکـیژرلآ 60  تینیر  هجنوـی و  بت  رد  نـالاسگرزب 
. دوشیم فرصم  زور  رد  تبون  ود  ای  کی  رد  مرگیلیم  یتسوپ 120  تیساسح 

. دوشیم فرصم  زور  رد  راب  ود  مرگیلیم  لاس 30  6 ناکدوک 12 ـ  رد  زور و  رد  راب  ودمرگیلیم  لاس 15   3 ناکدوک 6 ـ  رد  ناکدوک 
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ییوراد  لاکشا 
Tablet: 60mg

ACICLOVIR

نامرد ويریگـشیپ  سپره  سوریو  زا  یـشان  تیژننم  سپره  سوریو  زا  یـشان  لاخبت  يریگـشیپو  نامرد  رد  ریوولکیـسآ  فرـصم  دراوم 
. دوشیم فرصم  ناغرم  هلبآ   ) السیراوزا یشان  تنوفع  نامرد  رد  انوز و 

تافـسفيرتریوولکیسآ و هب  ریوولکیـسآ  لیدـبتقیرط  زا  لـمع  نیا  دـنکیم . راـهم  ار  سوریو  DNA تخاس ریوولکیـسآ  رثا : مسیناـکم 
. دریگیم تروص  سوریوزارمیلپ   DNA میزنآ اب  لخادت 

نیرتشیب . دوشیم رـشتنم  ندـب  ياهتفاب  تاعیامرد و  عیـسو  رادـقم  هب  تسا و  دودحریوولکیـسآ 20 % یکاروخ  بذج  کیتنیکوکامراف 
تسا و يدبک  نآمسیلوباتم  تسا  نآ  ییامسالپ  تظلغ  % 50 دودح  CNS رد نآ  تظلغ  دوشیم . تفایهدور  دبک و  هیلک  رد  نآ  تظلغ 

تسازیچان  وراد  یتسوپ  بذج  دوشیم . عفدهیلک  قیرط  زا  هدمع  روطهب 
. دوش فرصم  ناوارف  طایتحا  اب  دیابکیژولورون  تالالتخا  ای  هیلک  راک  لالتخا  نویساتاردیهددوجوتروصرد  اهرادشه :

ضراوع زوربناکما  تسا  یقیرزت  ریوولکیـسآ  عیاش  ? تبـسن مهم و  یبناج  ضراوع  زا  قیرزتلحم  رد  باهتلا  اـی  تیبلف  یبناـج  ضراوع 
. دراد دوجو  وراد  عیرس  قیرزتزا  دعب  صوصخب  يویلک 

رگا یتح  ورنیازا  دوشیمن . لاقتنا  زا  عنام  ریوولکیـسآفرصم  تسا و  لاقتنا  لباق  تبراقمهار  زا  یلـسانت  لاـخبت  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 
. ددرگ يراددوخ  تبراقم  زا  دیاب  ، دشاب هتشادن  یمیالع  رامیب 

. دوشیمن هیصوت  ملاس  ینمیامتسیس  ياراد  ناکدوک  رد  ناغرم  هلبآهداس  تنوفع  رد  ریوولکیسآ  فرصم  2 ـ 
. دوشزاغآ یلاخبت  تنوفع  میالع  نیلوا  هدهاشم  زاسپ  هلصافالب  دیاب  ریوولکیسآ  اب  نامرد  3 ـ 

. دوش نویزوفنا  تعاسکی  یط  دیاب  لقادحوراد  دوش . فرصم  يدیرو  نویزوفناتروصهب  دیاب  وراد  یقیرزت  لکش  4 ـ 
. دوش يراددوخ  دیاب  یقیرزتلکش  يدلجریز  ینالضع و  قیرزت  زا  5 ـ 

. دوش فرصم  تاعیامیفاک  رادقم  هب  دیاب  يویلک  ضراوع  زوربزا  يریگولج  تهج  وراد ، فرصم  ماگنه  6 ـ 
هب تنوفع  لاقتناای  ندب  طاقن  ریاس  ندرک  هدولآ  زا  يریگولجيارب  هدش و  يرادهگن  زیمت  کشختروصهب و  دیاب  هدید  هعیاض  هیحان  7 ـ 

. ددرگ هدافتسایکیتسالپ  شکتسد  زا  دیاب  وراد  مرکفرصم  ماگنه  نارگید 
فرصم  رادقم 

یکاروخ 
فرصم زور  تدـم 10 هب  زور و  رد  راب  يرادـیب 5  ماگنهرابکی  تعاس  ره 4  مرگیلیم  رادقمیلـسانت 200  لاخبت  نامرد  رد  نالاسگرزب 

تدم ینالوط  هدنناشنورفنامرد  يارب  دوشیم . فرصم  زور   5 تدم هب  رادقم  نیمه  هدننکدوع  ياهتنوفعبوانتم  نامرد  يارب  دوشیم .
. دوشیم فرـصم  هام  رثکادـح 12  تدـمهب  زور  رد  راب   3 مرگیلیم 5 ـ  اـی 200  زوررد  راـب  ود  مرگیلیم  رادقم 400  هدننکدوعتنوفع 
ـ  یطاخملاخبت نامرد  رد  دوشیم . فرصم  زور  7 تدم 10 ـ  هب  زور  رد  راب  يرادیب 5  ماگنهتعاس  ره 4  مرگیلیم  انوز 800  نامردرد 
رد دوشیمفرـصم . زور  تدـم 10  هـب  زور و  رد  راـب  مرگیلیم 5  200 رادـقم 400 ـ  ینمیا  متـسیسفعض  هب  التبم  ناراـمیب  رد  يدـلج 
زور رد  راب  مرگیلیم 4  ناغرم 800  هلبآ  نامرد  رد  دوشیمفرـصم . تعاس  ره 12  مرگیلیم  رادقم 400  تنوفع  عون  نیا  زا  يریگـشیپ 

. دبای شهاک  دیاب  فرصم  رادقم  هیلکراک  رد  لالتخا  دوجو  تروص  رد  دوشیمفرصم . زور  تدم 5  هب 
تدم هبزور  رد  راب  فرصم 4  راب  ره  رد  مرگیلیم  رثکادح 800 ات   20mg/kg ناغرم هلبآنامرد  رد  لاس   2 ناکدوک 12 ـ  رد  ناکدوک 
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. دوشیم فرصم  زور   5
یقیرزت 

زور رد  راب  هس   5mg/kg رادقم دیدشهیلوا ، یلسانت  لاخبت  نامرد  رد  نالاسگرزب 
رادـقم ینمیا  متـسیس  فعــض  هـب  ـالتبم  ناراـمیبرد  يدـلج  یطاـخم ـ  لاـخبت  تنوـفع  رد  . دوـشیم يدـیرو  نوـیزوفنا  زور  تدـم 5  هب 

زور و رد  راب  هس   5 10mg/kg ـ 
تدـم 10 هبزور  رد  راب  هس   10mg/kg سپره سوریوزا  یـشان  تیلافـسنآ  نامرد  رد  دوشیميدیرو . نویزوفنا  زور   7 تدم 10 ـ  هب 

فرصم رادقم  ددرگیم . يدیرونویزوفنا  زور  تدم 7  هب  رادقم  نیمه  ینمیا  متـسیس  فعـض  هب  التبم  نارامیبرد  انوز  نامرد  رد  زور و 
رد

هیلک  راک  بیع  هب  التبم  نارامیب 
رادقم رثکادح  ددرگ . لیدعت  دیاب 

تسا   1/5g/m2 ای  30mg/kg نالاسگرزب رد  فرصم 
تدـم 5 هـب  زور  رد  راـب  هـس   250mg/m2 لاـس ات 12  ناـکدوک  رد  دـیدش  هیلوا  یلـسانتلاخبت  ناـمرد  رد  فرـصم  رادـقم  ناـکدوک 

هبرادـقم نیمه  ینمیا  متـسیس  فعـض  هب  التبمناکدوک  رد  یطاخم  يدـلج ـ  لاخبت  نامردرد  دـشابیم . يدـیرو  نویزوفنا  تروصهبزور 
زور تدـم 10 هب  تعاـس  ره 8   500mg/m2 سپرهسوریو زا  یـشان  تیلافـسنآ  ناـمرد  رد  . دوشیم يدـیرو  نوـیزوفنا  زور  تدم 7 

تنوفع رد  زور و  تدم 7 هب  زور و  رد  راب  هس   500mg/m2 ینمیا متسیس  فعض  هب  التبم  نارامیبرد  انوز  نامرد  رد  دوشیم . نویزوفنا 
يالاب ناکدوک  رد  فرصمرادقم  دوشیم . يدیرو  نویزوفنا  زور  10 تدم 14 ـ  هب  زور  رد  راب  هس   10mg/kg نادازون رد  رشتنم  لاخبت 

تسا  نالاسگرزبدننام  لاس   12
ییوراد  لاکشا 

Tablet: 200mg, 400mg

For Injection: 250mg

Topical Cream: 5%

CYCLOPHOSPHAMIDE

یمـسول ، داـح سوـنژولیم  یمـسول  داـح ، کیتیـسونومیمسول  داـح ، کـیتسالبوفنل  یمـسولنامرد  رد  دیمافـسفولکیس  فرــصم  دراوـم 
زملیوروموت رد  اموفنل و  عاونا  لپیتلوممولیم  ، رتمودنآ ناطرس  هیر  ناطرس  ناتسپ  ناطرس  نادمخت  يامونیسراکوندآ  نمزم  کیتیسولونارگ 

کیتورفن موردنـس  ، دنویپ ندز  سپ  زا  يریگولج  يارب  ندبینمیا  متـسیس  تیلاعف  شهاک  تهج  یکمکيوراد  ناونع  هب  دوریم و  راکب 
. دوریم راکب  زوتامتیرا  سوپولو  دیئوتامور  تیرترآ 

داجیا زا  یشان  ? تدمع نآ  شکلولس  رثا  دنکیم . لمع  هدننکهیلکلآ  ياهوراد  دننامه  دیمافسفولکیسياهتیلوباتم  زا  یکی  رثا : مسیناکم 
تسا  نیئتورپ  تخاسراهم  نینچمه  زین RNA و  یلوکلومهتشر DNA و  ود  نیب  لاصتا 

روـبع يزغم  ینوــخ  دــس  زا  يدودــحمرادقم  هـب  ددرگیم . بذــج  شراوــگ  هاگتــسدزا  یبوــخب  دیمافــسفولکیس  کــیتنیکوکامراف 
. ددرگیم عفد  هیلکقیرط  زا  تیاهن ? لیدبت و  لاعف  ياهتیلوباتمهب  نآ  زا  سپ  تسا و  يدبک  نآ  مسیلوباتم  . دنکیم

. دشابیمتمالع نودب  الومعم  هک  تنوفع  ای  ینپوکللماش و  دهدیم  ناشن  دوخ  زا  وراد  نیالومعم  روطب  هک  یـضراوع  یبناج  ضراوع 
ینپوکل ددرگیم . عفروراد  عطق  زا  سپ  هک  دراد  دوجو  یگدعاقنارود  رد  لالتخا  زورب  لامتحا  یـسنجددغ  يور  رب  هدـنهاک  رثا  لیلدـب 
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. دباییم دوبهب  وراد  عطق  زا  سپ  زور  الومعم 21-17 زین 
ار نوخ  کیروادیسا  تظلغ  تسا  نکمم  دوش  هدافتسانیسیش  لک  ای  لونیروپولآ و  اب  نامزمهرگا  دیمافسف  ولکیـس  یئوراد  ياهلخادت 

شهاک تلع  هب  ار  اهورادنیا  تیلاعف  تسا  نکمم  یکاروخ  داقعنادض  ياهوراد  اب  نامزمه  فرصم  تروصرد  دیمافـسفولکیس  دربب . الاب 
. دهد شیازفا  اهتکالپلیکشت ، اب  لخادت  يداقعناشیپ و  ياهروتکافيدبک  تخاس 

رگید ياهوراداب  نآ  نامزمه  هدافتـسا  ددرگیم . یتاـپویمویدراک  رطخ  زورب  ثعاـب  نیباراتیـسهارمه  دیمافـسف  ولکیـس  ناـمزمه  فرـصم 
. دماجنایبناطرس ای  تنوفع و  هعسوت  هب  تسانکمم  ینمیا  متسیس  فعضم 

. ددرگ عطق  وراد  دیاب  متح ? يزیرنوخزورب  تروص  رد  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 
اروراد ناوتیم  سپس  دسرب و  یلوبق  لباق  دحهب  اهنآ  ینوخ  حطـس  ات  ددرگ  عطق  دیاب  وراداهتکالپ  اهتیـسوکل و  شهاک  تروص  رد  2 ـ 

. دومنزیوجت يرتمک  رادقم  اب  موزل  تروص  رد 
. دنک فرصم  دایز  تاعیام  کیروادیساشیازفا  زا  یشان  يویلک  هضراعرطخ  زا  يریگولج  يارب  دیاب  رامیب  3 ـ 

فرصم  رادقم 
یکاروخ 

، دیئوتامورتیرترآ نامرد  رد  ینمیا  هدـنهاک  ناونعب  . دوشیم فرـصم   mg/kg/day 1-5 رادقمهب ناطرـس  دـض  ناونع  هب  نالاسگرزب 
. دنکادیپ شیازفا   mg/kg/day 3 رادقم ات  دناوتیموراد   mg/kg/day 1/5-2 رادقم

هدـنرادهگنرادقم رتشیب و  ای  زور  شـش  تدـمبمسقنم  ریداـقم  رد   mg/kg/day 2-8 عورـشرادقم مسالپوئن  دـض  ناونع  هب  ناـکدوک 
. دوشیمفرصم  mg/kg/day 2/5-3 ینمیا هدنهاکناونع  هب  کیتورفن  مردنس  رد  دشابیمهتفه . رد  راب  ود   mg/day 2/5

یقیرزت 
دودح ردزین  نآ  هدـنرادهگن  فرـصم  رادـقم  دوشیمقیرزت . زور  یط 5-2   mg/kg 40-50 رادقم ناطرـس  دـض  ناونع  هب  نالاسگرزب 

تسا  يدیروتروصب  هتفه  رد  راب  ود   mg/day 3/5 ایو زور  ره 10-7   mg/day 10-15
تدمب  مسقنم  ریداقم  رد   mg/kg/day 2-8 رادقم ناطرس  دض  ناونعب  ناکدوک 

ره  mg/day 15 - 10 هدنرادهگن رادقم  . دوشیم يدیرو  قیرزت  رتشیب  ای  زور   6
زغم تیلاعف  تشگزاب  زا  سپ  ای  رابکیهتفه   3 ره 4 -   mg/kg 30 ای زور   7  - 10

تسا  يداع  تلاح  هب  ناوختسا 
ییوراد  لاکشا 

Injection: 200mg, 500 mg

Tablet: 50 mg

CYTARABINE

کیتیـسولیم یمـسول  ، داح سونژولیم  یمـسول  داح ، کیتیـسولیمیمسول  داح ، کیتیـسوفنل  یمـسولنامرد  رد  نیباراتیـس  فرـصم  دراوم 
. دوریم راکب  ینیکچوه  موفنلو  یمسولورتیرا  ناکدوک  رد  ینیکچوهریغ  داح  موفنل  نمزم 

ثعابو دـنکیم  لمع  یلولـس  میـسقت  هلحرم  ردیـصاصتخا  روطب  یلولـس  هخرچ  رد  تساتیلوباتم و  یتنآ  کی  نیباراتیـس  رثا : مسیناکم 
. ددرگیم نیئتورپ  یمک RNAو  دح  ات  تخاس DNA و  راهم 

عفدو هدوب  يدبک  نآ  مسیلوباتم  دنکیم . روبعيزغم  ینوخ ـ  دس  زا  وراد  نیا  زا  یطـسوتمرادقم  يدـیرو  قیرزت  زا  سپ  کیتنیکوکامراف 
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تسا  يویلک  تدمع ? نآ 
. دشابیم تشگرب  لباقریغ  یهاگ  نامردتدم  هب  هتسب  هک  ددرگ  اهدانگ  تیلاعف  شهاکثعاب  تسا  نکمم  نیباراتیس  اهرادشه :

بت لماشعیاش  ضراوع  دـنباییم . شیازفا  يدـیرونویزوفنا  تروص  رد  غارفتـسا  عوهت و  زجبنیباراتیـس  یبناج  ضراوع  یبناج  ضراوع 
تسا اهتکالپ  یمکزا  یشان  يداعریغ  يدوبک  يزیرنوخنینچمه و  تسا  تنوفع  دیفس و  ياههچیوگدوبمک  زا  یشان  درد  ولگ  ای  زرل و 

. دشابیم وراد  رادقم  میظنت  هبزاین  نیسیش  لک  لونیروپولآ و  اب  نامزمهفرصم  تروص  رد  یئوراد  ياهلخادت 
. دریگ ماجنا  صصختم  کشزپرظن  تحت  ناتسرامیب و  رد  دیاب  نیباراتیساب  نامرد  عورش  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 

دیلوت يرتشیبعوهت  غارفتـسا و  قیرزت  رتهتـسهآ  نامزو  رتشیب  تاعفد  ياـجب  يدـیرو  عیرـس  قیرزتو  نیباراتیـس  رتشیب  فرـصم  رادـقم  2 ـ 
تسا  رتمکنآ  ینوخ  ضراوع  اما  دنکیم 

. دنکیم يریگولج  هیلک  رد  کیروادیساعمجت  زا  تاعیام  دایز  فرصم  3 ـ 
تروصب يدـیرو  هار  زا   mg/kg/day 3 عورـش رادقمناونع  هب  یمـسولورتیرا  داح و  کیتیـسولیمیمسول  نامرد  رد  فرـصم  رادـقم 

. دـنرادهگنرادقم ناوـنع  هـب  زور و  ياارب 10-5  يدیروعیرـس  قـیرزت  تروـصب  مـسقنم  ریداـقم  رد  اـیتعاس  یط 24  هتـسویپ  نوـیزوفنا 
لخاد قیرزتلباق  لاکشا  زا   mg/m2 75-5 يژننم یمسولنامرد  رد  دوشیم . قیرزت  هتفه  رد  راب  يدلج 2-1 ریز  قیرط  زا   mg/kg 1

ره  mg/m2 30 بلغا دوشیم . قیرزت  عاخن  لخاد  رابکی  زورراهچ  ره  ات  زور  تدمب 4  زور  رد  رابکی  زاتوافتم  لصاوف  رد  وراد ، عاخن 
زین یفاضا  فرـصم  رادقمکی  نآ  زا  سپ  دوشیم . فرـصم  دنوشیعیبط ، یعاخن  يزغم ـ  عیام  تاشیامزآهک  ییاج  ات  رابکی ، زور  راهچ 

. ددرگیم زیوجت 
ییوراد  لاکشا 

Injection: 100 mg

DACARBAZINE

هدش هیصوتمرن  تفاب  ياهموکراس  نامرد  رد  دوریمراکب و  ینیکچوه  ياهموفنل  میخدب و  مونالمنامرد  رد  نیزابراکاد  فرـصم  دراوم 
تسا 

. دنک راهم  ار   RNA و DNA تخاستسا نکمم  لمع و  یصاصتخاریغ  روطبیلولس  هخرچ  رد  نیزابراکاد  رثا : مسیناکم 
تساتعاس وراد 5  رمع  همین  تسا  يدـبک  ورادمسیلوباتم  دـنکیم . روبع  يزغم  ینوخ ـ  دـسزا  مک  نازیمب  نیزابراکاد  کـیتنیکوکامراف 

. دوشیم عفد  اههیلک  زا  تعاس  یط 6 هدش  قیرزت  يوراد  % 40 دسریمتعاس . هب 7/2  دبک  راک  بیع  رد  هک 
کی  ) ددرگربلوبق لباق  ریداقم  هب  اهتکالپ  اهتیسوکلنازیم و  ات  عطق  ار  نامرد  نوخ  ياهلولسشهاک  زورب  تروص  رد  1 ـ  اهرادشه :

(. ددرگیمرب لوبق  لباق  رادقم  هبوراد  فرصم  عطق  زا  سپ  هتفه 
عوهت قیرزت  هیحانرد  درد  شزوس و  یبناج  ضراوع  زوربثعاب  تسا  نکمم  رون ،) رثا  رد   ) نیزابراکادلولحم هیزجت  زا  لـصاح  داوم  2 ـ 

. دوش يدبکتیمومسم  غارفتسا و 
تیمومـسم یـسکالیفانآ  نوخ  ياهتکالپ  ای  دیفـسياهلوبلگ  شهاک  قیرزت  لحم  دـیرو  دردو  یتفاببیـسآ  ینوخمک  یبناج  ضراوع 

. دنشابیم وراد  عیاش  تبسن ? مهمیبناج و  ضراوع  زا  غارفتسا  عوهت و  اهتشاشهاک و  تیتاموئتسا  يدبک 
اب نامزمه  فرصم  . دوشیم وراد  یبناج  ضراوع  دیدشتثعاب  ینوخ  يزارکـسید  دلوم  ياهوراداب  نامزمه  فرـصم  یئوراد  ياهلخادت 

. دوشیممزال تارثا  شهاک  ثعاب  يدبک  میزنآهدننکاقلا  ياهوراد 
. دور راکب  يدیرو  نویزوفنا  حیجرتو ? يدیرو  تروصب  وراد  هیصوت  لباق  تاکن 
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ای راــــــبکی و  زور  ره 28  يدــــــیروتروصب  زور  تدـــمب 10   mg/kg/day 2-4/5 رادـقم میخدــب  مونـالم  رد  فرــصم  رادــقم 
رادــقم ینیکچوـه  ياــهموفنل  رد  . دوـشیم فرــصم  راــبکی  زور  ره 21  يدـــــیروتروصب  زور  تدــمب 5   mg/m2/day 250 ات

اـت 375 اـی  دوشیم و  رارکتزور  ره 28  هک  ناطرـس  دـض  ياـهوراد  رگیدهارمه  زور ، تدـمب 5  يدـیرو  تروصب   mg/m2/day150
. دوشیم فرصم  رابکی  زور  رهناطرس 15  دض  ياهوراد  رگید  اب  هارمه  لوازور  رد   mg/m2

لباق ینوختیمس  هک  دوشیم  فرصم  زین  رابکی  زور  ره 42-21 دحاو  فرصم  رادقم  تروصب  mg/m2/day 850 نازیمب نیزابراکاد 
. دیامن داجیا  تسا  نکمم  يدیدش  غارفتساو  عوهت  اما  درادن ، ياهظحالم 

ییوراد  لاکشا 
Injection: 100 mg, 200 mg

ISONIAZID

فرـصميرامیب نیا  زورب  زا  يریگـشیپ  يارب  ییاـهنتهب  لـس و  ناـمرد  رد  لـس  دـض  ياـهورادریاس  اـب  هارمه  دـیزاینوزیا  فرـصم  دراوم 
. دوشیم

بجوـم یلولـس  هراوـید  زتنــس  رد  لخادـتاب  دـسریم  رظن  هـب  هـک  تـسا  کیتاتــساویرتکابکیتویبیتنآ  کـی  دـیزاینوزیا  رثا : مسیناـکم 
. دوشیم يرتکابگرم 

یمهارفو بذج  دوش . هزیلوباتم  دبک  زا  لوا  روبعرد  تسا  نکمم  اما  دوشیم ، بذج  یبوخهب  یکاروخ  هار  زا  وراد  نیا  کیتنیکوکامراف 
رد هدرتسگ  روطهببذج  زا  سپ  دبای . شهاک  ياهظحالم  لباقرادقم  هب  تسا  نکمم  اذغ  اب  نامزمه  فرصمتروص  رد  وراد  نیا  یتسیز 

وراد یمرس  تظلغ  جوا  دوشیم . رشتنمندب  تاعیام  اهتفاب و 
نویسالیتسا تعرسهب   ) دشاب تعاس   0/5 نیب 5 ـ  تسا  نکممو  ریغتم  دیزاینوزیا  رمع  همین  دوشیملصاح . فرـصم  زا  دـعب  تعاس   1 2 ـ 

تسا  يویلک  تدمع ? وراد  عفد  درادیگتسب .) دبک  رد  وراد 
. دوش فرصم  دیابن  اهورادزا ، یشان  يدبک  ییاسران  هب  رامیب  يالتباتروص  رد  وراد  نیا  فرصم  عنم  دراوم 

اب يریفروپو  لکلا  هب  دایتعا  زوکیاس ، هقباس  عرـص  يدبک  دنک  نویـسالیتسا  هیلک  راک  بیع  ، دـبک راک  بیع  دوجو  تروص  رد  اهرادـشه :
. دوش فرصم  ناوارف  طایتحا 

تیساسح ياهشنکاو  کیتوکیاس  تالمح  جنشت  کیتپاتیرون  دایز ، ریداقم  فرـصم  اب  یطیحمتیرون  غارفتـسا  عوهت  یبناج  ضراوع 
نوخ دنق  يدایز  ، رگالپ کیمتسیس  زوتامتیرا  سوپولهبش ـ  مردنـس  تیتاپه  زوتیـسولونارگآو ، اروپروپ  مرف  یتلوم  متیرا  بت  لماش  طرفم 

. دناهدش شرازگ  وراد  نیافرصم  اب  یتساموکنیژ  و 
دیسایتنآ ياهوراد  . دباییم شیازفا  وراد  نیا  اب  نارولفوزیانامزمه  فرصم  تروص  رد  دبکيارب  دیزاینوزیا  تیمـس  ییوراد  ياهلخادت 

شیازفا CNS تیمومــسمرطخ نیرــسولکیس  اــب  وراد  نــیا  نامزمهفرـــصم  تروــص  رد  دــنهدیم . شهاــکار  دــیزاینوزیا  بذــج 
شیازفا اــهوراد  نـیا  رثا  ورنیا  زا  ودوـشیم  راــهم  دــیزاینوزیا  هلیــسوب  نیئوـتینفو  دیمیــسکوسوتا  نیپزاــمابراک  مسیلوباــتم  . دــباییم

نیا طسوتزین  ماپزاید  مسیلوباتم  دباییم . شیازفادبک  يارب  دیزاینوزیا  تیمـس  نیپزامابراکنامزمه  فرـصم  تروص  رد  نینچمه  . دباییم
. دهدیم شیازفاار  نیلیفوئت  ییامسالپ  تظلغ  الامتحادیزاینوزیا  دوشیم . راهم  وراد 

تروصرد دش ، روآدای  رامیب  هب  تخاس و  هاگآيدبک  لالتخا  میالع  صیخشت  رظن  زا  دیاب  اريو  نایفارطا  ای  رامیب  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 
. دنک هعجارمکشزپ  هب  عطق و  ار  دیزاینوزیا  فرصم  ? روف ناقری  ای  یلاحیب  غارفتسا  موادم  عوهتهلمج  زا  لالتخا  نیا  میالع  زورب 

تفایدهاوخ  شهاک  وراد  بذج  تروص  نیا  رداما  درک ، فرصم  اذغ  اب  ار  وراد  نیا  ناوتیم  یشراوگ  کیرحت  زورب  تروص  رد  2 ـ 

ییوراد تاعالطا  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1869زکرم  هحفص 1323 

http://www.ghaemiyeh.com


دض ياهورادتایلک  رد  ینامرد  فلتخم  ياهمیژررد  ینالضع  یکاروخ و  هار  زا  لس  نامردرد  وراد  نیا  فرصم  رادقم  فرـصم  رادقم 
تسا  هدش  رکذ  لس 

یکاروخ هارزا  مرگ  یلیم  رثکادح 300  ات   ) 10mg/kg/day ناکدوک رد  نالاسگرزبرد 300mg/day و  لس  زورب  زا  يریگشیپ  يارب 
. دوشیمفرصم ینالضع  قیرزت  ای 

ییوراد  لاکشا 
Double Scored Tablet: 100mg, 300mg

Injection: 1g/10ml

PYRAZINAMIDE

. دوشیم فرصميرامیب  نیا  نامرد  رد  لس  دض  ياهورادریاس  اب  هارمه  دیمآ  نیزاریپ  فرصم  دراوم 
وراد نیا  رثا  مسیناـکم  . دـشابیم دیـسیرتکاب  اـی  کیتاتـساویرتکابمسیناگرا  تیـساسح  تظلغهب و  هتـسب  کـیتویبیتنآ  نیا  رثا : مسیناـکم 

تساهدشن  هتخانش  یبوخب 
نیزاریپ . دوشیم رـشتنم  ندب  تاعیام  اهتفاب و  بلغارد  بذـج  زا  سپ  دوشیم و  بذـج  یبوخبیکاروخ  هار  زا  وراد  نیا  کیتنیکوکامراف 

سپ تعاس   4 نآتیلوباتم 5 ـ  یمرس  تظلغ  تعاس و   1 ورادیمرـس 2 ـ  تظلغ  دوشیم . زیلوردیه  دوخلاعف ، تیلوباتم  هب  دبک  رد  دیمآ 
هیلک نمزم  ییاسران  تروصرد  هک  تسا  تعاس  نآ 12  تیلوباتم  رمعهمین  تعاس و  وراد 9/5  رمع  همین  دسریمدوخ . جوا  هب  فرصم  زا 

تسا  يویلک  وراد  نیاعفد  دنبای . شیازفا  تسا  نکمم  تعاس  ات 26و 22  بیترت  هب 
. دوش فرصم  دیابن  يریفروپ  يویلکبیسآ و  دوجو  تروص  رد  فرصم  عنم  دراوم 

راکيریگیپ دوش . فرـصم  ناوارف  طایتحا  ابدـیاب  وراد  نیا  سرقن  تباید و  هیلک  راک  بیع  ، دـبک راـک  بیع  دوجو  تروص  رد  اهرادـشه :
. دوشیمهیصوت وراد  نیا  اب  نامرد  لوط  رد  دبک 

. دنتسه وراد  نیا  مهمضراوع  دبک ، ییاسران  ناقری و  دبک ، ندشگرزب  ییاهتشایب  بت  یبناج  ضراوع 
تروصرد هک  دش  روآدای  رامیب  هب  تخاس و  هاگآيدبک  لالتخا  میالع  صیخشت  رظن  زا  دیابار  يو  نایفارطا  ای  رامیب  هیـصوت  لباق  تاکن 

. دنک هعجارمکشزپ  هب  عطق و  ار  وراد  فرصم  روف ? ناقری  یلاحیب و  غارفتسا  موادم  عوهت  هلمج  زا  لالتخا  نیا  میالع  زورب 
تسا  هدش  رکذ  لسدض  ياهوراد  تایلک  شخب  رد  لس  نامردرد  وراد  نیا  فرصم  رادقم  فرصم  رادقم 

ییوراد  لاکشا 
Scored Tablet: 500mg

(RIFAMPIN (RIFAMPICIN

اهوراد ریاس  ابهارمه  وراد  نیا  نینچمه  دوشیم . فرصميرامیب  نیا  نامرد  رد  لس  دض  ياهورادریاس  هارمه  هب  نیپمافیر  فرصم  دراوم 
تیژننم زا  يریگــشیپرد  زین  میرتکاـبوکیم و  عاوـنا  زا  یــشانکیپیتآ  ياـهتنوفعو  ماذــج  یکوکولیفاتــساداح و  ياــهتنوفع  ناــمرد  رد 

. دوشیمفرصم ازناولفنآ  سولیفومه  زا  یشانتنوفع  یکوکوگننم و 
لامعاار دوخ  رثا  ییایرتکاب   RNA راهم قیرط  زاهک  دشابیم  دیسیرتکاب  هدرتسگ و  رثا  فیطاب  کیتویبیتنآ  کی  نیپمافیر  رثا : مسیناکم 

. دیامنیم
تظلغ . دوشیم رـشتنم  ندب  تاعیام  اهتفاب و  بلغارد  بذج  زا  سپ  دوشیم و  بذج  یکاروخهار  زا  یبوخ  هب  وراد  نیا  کیتنیکوکامراف 
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3 وراد 5 ـ  رمعهمین  دوشیم . هزیلوباتم  دـبک  رد  نیپماـفیر  . دـسریم دوخ  جوا  هب  یکاروخ  فرـصمزا  دـعب  تعاـس   1/5 وراد 4 ـ  یمرس 
دراو وراد  تسا و  عوفدمو  ارفـص  هار  زا  تدمع ? وراد  نیا  عفد  دـباییمشهاک . تعاس   2 هب 3 ـ  ررکم  فرـصمزا  سپ  هک  تسا  تعاس 
قیرط زا  لاعف  تیلوباتم  تروصهبدـصرد  هتفاین و 15  رییغت  تروصهب  وراددـصرد   6 بیرقت ?15 ـ  دوشیم . زین  يدـبک  ـ  ياهدور هخرچ 

. دوشیم عفدراردا 
. دوش فرصم  دیابن  يریفروپ  ناقری و  هبرامیب  يالتبا  تروص  رد  فرصم  عنم  دراوم 

. دوش هدادشهاک  دیاب  دبک  راک  بیع  دوجو  تروصرد  وراد  فرصم  رادقم  1 ـ  اهرادشه :
يراودا روـطهب  دــبک  راــک  ياــهنومزآماجنا  تدــم  زارد  ناــمرد  تروـص  رد  يدــبکتالالتخا و  هـب  راــمیب  يــالتبا  تروـص  رد  2 ـ 

. دوشیمهیصوت
دیابوراد نیا  دوشیم ،) فرصم   600mg/day زاشیب يرادـقم  هب  وراد  هک  یتروص  رد   ) هیلکراک بیع  هب  رامیب  يالتبا  تروص  رد  3 ـ 

. دوش فرصم  ناوارف  طایتحا  اب 
میالع اب  یضراوع  یجنران  هب  ندب  تاحشرت  راردا و  گنررییغت  لاهسا  غارفتسا و  عوهت  ییاهتشایبلماش  یبناج  ضراوع  یبناج  ضراوع 

ياروـپروپ هـیلک  داــح  ییاــسران  کــیتیلومه  ینوـخ  مـک  كوـش  سپــالک و  ناوختــسا  درد  هجیگرــس و  بـت  زرل ، لــماش  ازناوـلفنآ 
. دشابیم يدلج  تاروثبو  ریهک  یگتخورفارب  ناقری  دبک ، درکلمعرد  رییغت  کینپوتیسوبمورت 

اهنآ ییامـسالپتظلغ  شهاک  ای  رثا  شهاـک  هب  رجنمو  دـهدیم  شیازفا  ار  اـهوراد  زا  يرایـسبمسیلوباتم  نیپماـفیر  ییوراد  ياهلخادـت 
. دوشیم

نیا اب  نامرد  لوطرد  يرادراب  زا  هدننک  يریگولج  ياهـصرقزا  هدافتـسا  تروص  رد  دومن  هیـصوتنارامیب  هب  دـیاب  هیـصوت 1 ـ  لباق  تاکن 
. دنیامن هدافتسازین  يرادراب  زا  يریگولج  ياهشورریاس  زا  متح ? وراد ،

. دراد دوجو  مرن  ياهزنل  گنر  رییغتلامتحا  نیپمافیر  فرصم  تروص  رد  2 ـ 
. داد شیازفا  ار  نآ  فرـصم  رادـقم  جـیردتبو  درک  زاغآ  مک  رادـقم  اـب  ددـجم ? دـیاب  ار  نآفرـصم  وراد ، فرـصم  عطق  تروص  رد  3 ـ 

. درک عطق  هشیمه  يارب  ار  وراد  فرصمدیاب  يدج  یبناج  ضراوع  زورب  تروصرد 
دیاب ار  يو  نایفارطا  ای  رامیب  4 ـ 

موادـمعوهت هلمج  زا  لالتخا  نیا  میالع  زوربتروص  رد  دـش  روآداـی  راـمیب  هب  تخاـسهاگآ و  يدـبک  لـالتخا  میـالع  صیخـشت  رظن  زا 
. دنکهعجارم کشزپ  هب  عطق و  ار  وراد  فرصم  ? روف ناقری  یلاحیب و  غارفتسا 

فرصم  رادقم 
اهورادریاـس اـب  هارمه  یکوکولیفاتــسا  ياـهتنوفعنامرد  رد  يدـیرو  قـیرزت  اـی  یکاروـخهار  زا  نیپماـفیر  فرــصم  رادـقم  نـالاسگرزب 

هدش رکذ  لسدض  ياهوراد  تایلک  شخب  رد  لس  نامردرد  وراد  نیا  فرصم  رادقم  دشابیم . مسقنمرادقم   2 رد 4 ـ   0/6 1/2g/day ـ 
تسا 

هار زا  مرگولیک  زا 35 رتمک  نزو  اب  ناراـمیب  ياربمرگیلیم   450  ) هام رد  راـبکی  مرگیلیم   600 ماذج نامرد  رد  وراد  نیا  فرـصم  رادقم 
يدیرو و 600 هار  زا  زور ، ياربتعاس 2  ره 12  مرگیلیم  یکوکوگننمتیژننم 600  زا  يریگـشیپ  يارب  تسايدیرو  قیرزت  ای  یکاروخ 

سوـلیفومه زا  یــشان  تنوـفع  زايریگــشیپ  يارب  نـینچمه  دوــشیم . فرــصمیکاروخ  هار  زا  زور  يارب 4  زور  رد  راــــبکیمرگ  یلیم 
. دوشیم فرصم  یکاروخ  هار  زا  زور  يارب 4 زور  رد  رابکی  مرگیلیم   b) 600 عون ) ازناولفنا

هامکیزا رتمک  نس  اب  نادازون  رد  تسا  هدـشرکذ  لس  دـض  ياهوراد  تایلک  شخب  رد  لسنامرد  رد  وراد  نیا  فرـصم  رادـقم  ناکدوک 
. دوشیمفرصم يدیرو  ای  یکاروخ  هار  زا  زور   2 تدم هب  تعاس  ره 12   5mg/kg یکوکوگننمتنوفع زا  يریگشیپ  يارب 
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نس ابناکدوک  رد  دوشیم . فرـصم  یکاروخ  هارزا  زور  تدم 4  هب   10mg/kg/day ازناولفنآسولیفومه تنوفع  زا  يریگـشیپ  يارب 
فرـصم يدـیروای  یکاروخ  هار  زا  زور  تدـم 2  هب  تعاس  ره 12  10mg/kg یکوکوگننم تنوفعزا  يریگـشیپ  يارب  هاـمکی  زا  رتشیب 
رثکادـح دوشیم . فرـصم  یکاروخهار  زا  زور  تدـم 4  هب   20mg/kg/day، ازناولفنآ سولیفومه  تنوفع  زايریگـشیپ  يارب  دوشیم .

. دشابیم مرگ  یلیم   600 زور ، رد  فرصمرادقم 
ییوراد  لاکشا 

Capsule: 150mg, 300mg

For Injection: 600mg

Oral Drops: 153mg/ml

STREPTOMYCIN

امولونارگ ، زولـسورب ناـمرد  رد  نینچمه  دوشیمفرـصم . لـس  ناـمرد  رد  لـس  دـض  ياـهورادریاس  اـب  هارمه  وراد  نیا  فرـصم  دراوـم 
. دوشیم فرصمیمرالوت  نوعاط و  لانیئوگنیا 

. دوش فرصموارگ  ینتسایم  هب  رامیب  يالتبا  تروصرد  دیابن  وراد  نیا  فرصم  عنم  دراوم 
. دبای شیازفادیاب  هیلک  راک  بیع  هب  التبم  نارامیب  رد  ورادفرصم  تاعفد  نیب  ینامز  هلصاف  اهرادشه :

تدمینالوط فرصم  رد  هژیوهب  نوخ  میزینمشهاک  تردنب  هیلک  ریذپتشگرب  تیمومسم  شوگ  ینوزلح  شخببیـسآ  یبناج  ضراوع 
. دنتسه ورادنیا  یلامتحا  ضراوع  زا  ناهد  يزتسراپو  طرفم  تیساسح  ياهشنکاو  نینچمهو  ناربممودوسپ  تیلوک  وراد ،

ياــهوراد ونیروپــسولکیس  نیــسیرتوفمآ  نیتولافــسهژیوهب ،   ) اهنیروپــسولافس نامزمهفرـــصم  تروــص  رد  ییوراد  ياهلخادــت 
اب نیــسیاموتپرتسانامزمه  فرــصم  دــباییم . شیازفا  یــشوگتیمومسم  ــالامتحا  و   ) يوــیلک تیمومــسمزورب  رطخ  کیـــسکوتوتیس 

ددـسمياهوراد اـب  نیـسیاموتپرتسا  نامزمهفرـصم  دـهدیم . شهاـک  ار  کـیژرنیلوکياهوراد  نیا  رثا  نیمگیتسودـیریپو  نیمگیتـسوئن 
رد یـشوگ  تیمومـسمزورب  رطخ  دوش . هنپآ  یتح  سفنتفعـض و  یتلکـسا  تالـضع  رتشیب  فعـضبجوم  تسا  نکمم  هلـضع  بصع ـ 
اب وراد  نـیا  ناـمزمه  فرـصمزا  دـبای . شیازفا  تـسا  نـکمم  پوـل  هـقلحهورگ  ردـم  ياـهوراد  اـب  نیــسیاموتپرتسااب  فرــصم  تروـص 

. دبای شیازفا  تسا  نکمم  هلضع  بصع ـ دادسنا  يویلک و  یشوگ و  تیمومسمزورب  رطخ  اریز  درک ، يراددوخ  دیابنیسیاموئرپاک 
زورب تروـص  رد  نـیا  دوـجو  اـب  دــشکبلوط . رتـشیب  یتـح  اـی  لاــس   1 تــسا 2 ـ  نکمملــس  ناــمرد  هرود  هیـصوت 1 ـ  لـباق  تاـکن 

. دوش عطقدیاب  نآ  فرصم  وراد ، نیا  اب  تیمومسممیالع 
. دوشیمن هیصوت   500mg/ml زا شیب  ياهتظلغ  قیرزت  دوش . ضوعدیاب  قیرزت  راب  ره  رد  وراد  قیرزت  لحم  2 ـ 

فرصم  رادقم 
نامز لقادحرد  دیاب  رادقم  نیا  دوشیم . قیرزت  ینالضعهار  زا   1g/day لس دـض  ياهوراد  ریاساب  هارمه  هب  لس  نامرد  رد  نالاسگرزب 

0/25 1 ـ  اهورادریاس ، اب  هارمه  ییایرتکاب  ياهتنوفع  ریاسنامرد  رد  دـبای . شهاـک  هتفه  رد  راـب   2 3 ـ  مرگ کی  هب  ینیلاـب  رظن  زا  نکمم 
ره 6 مرگیلیم   250 یمرالوتنامرد 500 ـ  رد  دوشیم . ینالضع  قیرزتتعاس  ره 6  مرگ   0/5 نوعاط 1 ـ  نامردرد  تعاس و  ره 6  مرگ 

. دوشیمینالضع قیرزت  زور   7 تدم 10 ـ  هبتعاس 
ره  5 ییایرتکاب 10mg/kg ـ  ياهتنوفع  ریاس  نامردرد  لس 20mg/kg/day و  دـض  ياهورادریاس  هارمه  هب  لس  نامرد  رد  ناکدوک 

. دوشیمینالضع قیرزت  تعاس   6
ییوراد  لاکشا 
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For Injection (as sulfate): 1g

AMINOGLYCOSIDES

 GENTAMICIN AMIKACIN
 PAROMOMYCIN NEOMYCIN

 TOBRAMYCIN
اهکیتویبیتنآ نیا  مامت  . دوشیم نیـسیاماربوت  نیـسیاموتپرتسا و  نیـسیاموئن  نیـسیاماتنج  نیـساکیمآلماش  اـهکیتویبیتنآ  زا  هورگ  نیا 

نیـسیاماتنج نیـساکیمآ  دنـشابیمرثوم . یفنم  مرگ  ياـهيرتکاب  بلغا  وتبثم  مرگ  ياـهيرتکاب  زا  یـضعب  يور  رب  ودنتـسه  دیـسیرتکاب 
هزورما دنتـــسهرثوم . سیزوـــلوکربوت  مویرتکاـــبوکیاميور  رب  نیـــسیاموتپرتسا  ازونیژورئآساـــنومودوسپ و  يور  رب  نیـــسیاماربوتو 

. دوشیم هتفرگ  رظن  رد  لس  نامرديارب  طقف  نیسیاموتپرتسا 
ردای هدور  یباهتلا  يرامیب  دوجو  تروص  ردوراد  بذـج  لامتحا  هچ  رگا   ) دـنوشیمن بذـجشراوگ  هاگتـسد  هار  زا  اهدـیزوکیلگونیمآ 

. دنوشیم فرصم  یقیرزت  تروصهبکیمتسیس  ياهتنوفع  نامرد  رد  لیلدنیمه  هب  و  دباییم ) شیازفا  هیلک  راک  بیع 
ردبذـج زا  سپ  دـنوشیم . بذـج  زین  تسوپ  هارزا  اهدـیزوکیلگونیمآ  تسا  لماک  عیرـسینالضع و  قیرزت  زا  سپ  اهوراد  نیا  بذـج 

قیرزت زا  سپ  تعاس  0/5 اهوراد 1/5 ـ  نیا  یمرس  تظلغ  دنرادراردا . رد  ار  تظلغ  نیرتشیب  دنوشیمرشتنم و  ندب  تاعیام  اهتفاب و  بلغا 
ینالضع و 30 و

يویلکتروصهب تدمع ? اهوراد  نیا  عفد  دـسریمدوخ . جوا  هب  هتعاس  کی  ياهقیقد و   30 يدیرو نویزوفنا  زا  سپ  بیترت  هب  هقیقد   15
. دنبای عمجت  ندب  رد  تسا  نکمم  هیلکراک  بیع  دوجو  تروص  رد  تسا و 

. دبای شیازفا  زین  تعاس  ات 100  تسانکمم  هیلک  راک  بیع  تروص  رد  هک  تساتعاس   2 اهدیزوکیلگونیمآ 4 ـ  رمع  همین 
رد ودرک  تقد  دیاب  اهنآ  فرـصم  رادقم  میظنت  رد  ، ورنیا زا  دنتـسه و  فرـصم  رادـقم  هب  هتـسباواهدیزوکیلگونیمآ  یبناج  ضراوع  بلغا 

تیمومسمياهزادنا ات  یـشوگ و  تیمومـسم  اهوراد  نیاضراوع  نیرتمهم  داد . همادا  زور  زا 7  شیبار  نامرد  هرود  دـیابن  ناکما  تروص 
راک بیع  هب  رامیب  يالتباتروص  رد  دنتسه . رتعیاش  هیلک  راک  بیعهب  التبم  نارامیب  ای  لاسنهک  دارفا  رد  مومعضراوع ? نیا  تسا  يویلک 
راک بیع  رگا  دـبای . شیازفا  دـیابوراد  فرـصم  تاعفد  نیب  هلـصاف  زود ،) رهفرـصم  زا  سپ  وراد  دایز  ییامـسالپ  تظلغداجیا  ای   ) هیلک

. دادشهاک دیاب  زین  ار  وراد  فرصم  رادقم  دشابدیدش ، هیلک 
زیوجتوارگ ینتـسایم  هب  ـالتبم  ناراـمیب  يارب  دـیابن  ودـنزاس  لـتخم  ار  ینالـضع  یبصع ـ  ياـهمایپلاقتنا  تسا  نکمم  اهدـیزوکیلگونیمآ 

اب نارامیب  رد  وارگینتـسایم  رذـگدوز  مردنـس  زورب  بجومتسا  نکمم  یحارج  لـمع  نیح  رد  اـهورادنیا  داـیز  ریداـقم  زیوجت  دـنوش .
. دوش هلضع  ـ  بصع یعیبط  درکلمع 

رد تسا و  عونمم  کینیرکاتا  دیـسا  دیامـسوروف و  دننام  شوگ  يارب  یمـس  هوقلاب  ردم  ياهوراداب  اهدـیزوکیلگونیمآ  نامزمه  فرـصم 
شیازفا  ناکما  دح  ات  ار  اهنآ  فرصمنیب  هلصاف  دیاب  وراد ، ود  ره  نامزمهفرصم  موزل  تروص 

. داد
ندرک طولخمزا  اهنیروپـسولافس ) اهنیلیـسینپ و   ) ماتکال ـ  اتب ياهکیتویبیتنآ  اب  اهدیزوکیلگونیمآنامزمه  فرـصم  موزل  تروص  رد 

ود رد  هناگادج و  دیابار  وراد  ود  دراوم ، هنوگنیا  رد  دش . دنهاوخرثایب  يدایز  دـح  ات  وراد  ود  ره  هک  ارچ  ، درک يراددوخ  دـیاب  وراد  ود 
. درک طولخم  نویزوفنالولحم  کی  رد  ار  وراد  ود  دیابن  نینچمه  . درک قیرزت  هطقن 
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AMIKACIN

نیا يرترب  دوشیمفرـصم . نیـسیاماتنج  هب  مواقم  یفنممرگ  ياهيرتکاب  زا  یـشان  يدـج  ياـهتنوفعنامرد  رد  وراد  نیا  فرـصم  دراوم 
تساهدیزوکیلگونیمآ  هدننکبیرخت  ییایرتکاب  ياهمیزنآ  بلغا  ربارب  ردکیتویبیتنآ  نیا  تمواقم  رد  نیسیاماتنجهب  تبسن  وراد 

. دوش فرصموارگ  ینتسایم  هب  رامیب  يالتبا  تروصرد  دیابن  وراد  نیا  فرصم  عنم  دراوم 
. دبای شیازفادیاب  هیلک  راک  بیع  هب  التبم  نارامیب  ردوراد  فرصم  تاعفد  نیب  هلصاف  اهرادشه :

تدمینالوط فرصم  رد  هژیوهب  نوخ  میزینمشهاک  تردنب  هیلک  ریذپتشگرب  تیمومسم  شوگ  ینوزلح  شخب  بیسآ  یبناج  ضراوع 
. دنتسه وراد  نیا  یلامتحاضراوع  زا  ناربممودوسپ  تیلوک  و 

نیروپسولکیس و نیسیرتوفمآ   ، نیتولافس هژیوهب   ) اهنیروپـسولافساب اهدیزوکیلگونیمآ  نامزمهفرـصم  تروص  رد  ییوراد  ياهلخادت 
اهدیزوکیلگونیمآنامزمه فرصم  دباییم . شیازفا  یشوگ  تیمومسم  الامتحا  و   ) يویلکتیمومـسم زورب  رطخ  کیـسکوتوتیسياهوراد 

نیمگیتـسوئن و اباهدـیزوکیلگونیمآ  ناـمزمه  فرــصم  دـهدیمشیازفا . ار  يوـیلک  یــشوگ و  تیمومــسم  زوربرطخ  نیــسیاموکناو  اـب 
هلـضع بصع ـ  ددسم  ياهوراداب  اهدیزوکیلگونیمآ  نامزمه  فرـصم  . دهدیم شهاک  ار  کیژرنیلوک  ياهورادنیا  رثا  نیمگیتسودـیریپ 
تروـص رد  یـشوگ  تیمومـسمزورب  رطخ  دوـش . هـنپآ  یتـح  سفنت و  فعـض  یتلکــسا  تالــضع  رتـشیب  فعــض  بجوـمتسا  نـکمم 

اب دـیزوکیلگونیمآ  دـنچ  اـی  ود  نامزمهفرـصم  زا  دـبای . شیازفا  تسا  نکمم  پولهورگ  ردـم  ياـهوراد  اـب  اهدیزوکیلگونیمآفرـصم 
بصع دادسناو  يویلک  یشوگ و  تیمومسم  زورب  رطخاریز  درک ، يراددوخ  دیاب  نیسیاموئرپاکاب  اهوراد  نیا  نامزمه  فرصم  ورگیدکی 

. دبایشیازفا تسا  نکمم  هلضع   ـ
رامیب ، دوب دـهاوخ  دایز  راردا  رد  اهوراد  نیا  تظلغو  تسا  يویلک  تدـمع ? اهدـیزوکیلگونیمآعفد  هک  اـجنآ  زا  هیـصوت 1 ـ  لباق  تاکن 

. دوشن يراردا  يراجم  هب  بیسآبجوم  وراد  دایز  تظلغ  ات  دنک  فرصمتاعیام  ای  بآ  یفاک  هزادنا  هب  دیاب 
کیرد اهوراد  ریاس  اـب  وراد  نیا  ندرک  طولخم  ، دراد دوجو  اـهوراد  ریاـس  نیـساکیمآنیب و  سکلپمک  لیکـشت  لاـمتحا  هک  اـجنآ  زا  2 ـ 

. دوشیمن هیصوت  لولحم 
فرصم  رادقم 

نالاسگرزب 
قیرزت يدیرو  هتـسهآ  نویزوفنا  ای  ینالـضعهار  زا  زور   7 تدـم 10 ـ  هب  تعاس   12 ره  7/5mg/kg ای تعاـس  ره 8   5mg/kg رادقم

فرـصم يدـیرونویزوفنا  ای  ینالـضع  هار  زا  تعاـس   12 ره مرگ  یلیم  يراردا 250  يراـجم  هداـسییایرتکاب  ياـهتنوفع  رد  دوـشیم .
. دوشیم

ناکدوک 
تدم  هب  تعاس   18 ره 24 ـ   7/5mg/kg سپس ادتبا 10mg/kg و  سران  نادازون  رد 

يدیرونویزوفنا ای  ینالـضع  قیرزت  زور   7 تدـم 10 ـ هب  تعاس  ره 12   7/5mg/kg سپسو  10mg/kg نادازوـن رد  زور  7 و  10 ـ 
. ددرگیم

ییوراد  لاکشا 
Injection (as sulfate): 250mg/ml,50mg/ml

GENTAMICIN
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تنوفع ، CNS ياهتنوفعریاس تیژننم و  نادازون  سیـسپسو  یمـس  یتپـس  دننام  يدج  ياهتنوفعنامرد  رد  نیـسیاماتنج  فرـصم  دراوم 
یــشان تیدراکودــنا  ناـمردرد  نیلیــسینپ  کـی  اـب  هارمه  تاتــسورپداح و  ینوـفع  باـهتلا  اـی  داــح  تیرفنوـلیپ  يوارفــص  يراــجم 

. دوشیم فرصم  سیلاکف  سوکوکوتپرتساای  سنادیریو  سوکوکوتپرتسازا 
. دوش فرصموارگ  ینتسایم  هب  رامیب  يالتبا  تروصرد  دیابن  وراد  نیا  فرصم  عنم  دراوم 

. دوش هداد  شیازفادیاب  هیلک  راک  بیع  هب  التبم  نارامیب  ردوراد  فرصم  تاعفد  نیب  هلصاف  اهرادشه :
تدمینالوط فرصم  رد  هژیوهب  نوخ  میزینمشهاک  تردنب  هیلک  ریذپتشگرب  تیمومسم  شوگ  ینوزلح  شخب  بیسآ  یبناج  ضراوع 

. دنتسه وراد  نیا  یلامتحاضراوع  زا  ناربممودوسپ  تیلوکو 
نیروپسولکیس و نیسیرتوفمآ   ، نیتولافس هژیوهب   ) اهنیروپـسولافساب اهدیزوکیلگونیمآ  نامزمهفرـصم  تروص  رد  ییوراد  ياهلخادت 

اهدیزوکیلگونیمآنامزمه فرصم  دباییم . شیازفا  یشوگ  تیمومسم  الامتحا  و   ) يویلکتیمومـسم زورب  رطخ  کیـسکوتوتیسياهوراد 
ناـمزمه فرــصم  دــهدیمشهاک . ار  کـیژرنیلوک  ياـهوراد  نـیا  رثا  یتسینوگاـتنآ  رثا  لـیلد  هـب  نیمگیتسودــیریپو  نیمگیتـسوئن  اــب 

هنپآ یتـح  سفنت و  فعـض  یتلکـساتالضع  رتـشیب  فعـض  بجوـم  تسانکمم  هلـضع  بصع ـ  ددـسم  ياـهوراد  اباهدـیزوکیلگونیمآ 
. دبای شیازفا  تسا  نکمم  پول  هقلح  هورگردم  ياهوراد  اب  اهدـیزوکیلگونیمآ  فرـصمتروص  رد  یـشوگ  تیمومـسم  زورب  رطخ  . دوش

رطخاریز درک ، يراددوخ  دیاب  نیسیاموئرپاکاب  اهوراد  نیا  نامزمه  فرـصم  رگیدکی و  ابدیزوکیلگونیمآ  دنچ  ای  ود  نامزمه  فرـصمزا 
. دبایشیازفا تسا  نکمم  هلضع  بصع ـ  دادسناو  يویلک  یشوگ و  تیمومسم  زورب 

رامیب ، دوب دـهاوخ  دایز  راردا  رد  اهوراد  نیا  تظلغو  تسا  يویلک  تدـمع ? اهدـیزوکیلگونیمآعفد  هک  اـجنآ  زا  هیـصوت 1 ـ  لباق  تاکن 
. دوشن يراردا  يراجم  هب  بیسآبجوم  وراد  دایز  تظلغ  ات  دنک  فرصمتاعیام  ای  بآ  یفاک  هزادنا  هب  دیاب 

. دوب دهاوخ  كاندرد  اریز  دوشیمنهیصوت ، نیسیاماتنج  يدلجریز  قیرزت  2 ـ 
التبمای رادراب  نانز  رد  دنراد و  شیپ  رد  یحارجلمع  ای  دناهدش  یگتخوس  راچد  هک  ینارامیبرد  هژیوهب  نیـسیاماتنج  فرـصم  رادـقم  3 ـ 

وراد هبنارامیب  هورگ  نیا  زاین  نیب  دایز  توافت  لیلدهب  نیا  هک  دشاب  هدش  هیـصوت  رادـقم  زا  رتشیبای  رتمک  تسا  نکمم  نانز  ياهیرامیب  هب 
تسا 

کیرد اهوراد  ریاس  اب  وراد  نیا  ندرک  طولخم  ، دراد دوجو  اهوراد  ریاـس  نیـسیاماتنجنیب و  سکلپمک  لیکـشت  لاـمتحا  هک  اـجنآ  زا  4 ـ 
. دوشیمن هیصوت  لولحم 

فرصم  رادقم 
مسقنمریداقم و رد   2 نویزوفناای 5mg/kg/day ـ  يدیرو  هتـسهآ  قیرزت  ینالـضع  قیرزتهار  زا  وراد  نیا  فرـصم  رادقم  نالاسگرزب 

سناریلک ساساربوراد  فرـصم  تاـعفد  نیب  یناـمز  هلـصافهیلک  راـک  بیع  هب  راـمیب  يـالتبا  تروصرد  دـشابیم . تعاـس  لـصاوف 8  رد 
نییعت  نینیتآرک 

. دوشیم
هب لاـس  اـت 12  هـتفه  نـس 2  اـب  ناـکدوکرد  تعاــس و  ره 12   3mg/kg رادـقم هـبهتفه  زا 2  رتـمک  نـس  اـب  ناـکدوک  رد  ناــکدوک 
ات  ) 1mg/day یعاـخن باـنط  فـالغلخاد  قیرزت  هار  زا  وراد  نیا  فرـصم  رادـقم  . دوشیم فرـصم  تعاـس  ره 8   2mg/kg رادقم

قیرزت تروـصهب  تعاـس  ره 8 مـــسقنم  ریداـــقم  رد   2 4mg/kg/day ـ  نازیم اـــب  هارمه  راـــین ) تروــص  رد   5mg/day رثکادح
. دشابیمینالضع

ییوراد  لاکشا 
Injection (as sulfate): 10mg/ml, 40mg/ml
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NEOMYCIN

. دوشیم فرصمیحارج  لمع  زا  لبق  اههدور  ندرک  لیرتسايارب  یکاروخ  تروصهب  فرصم  دراوم 
. دوش فرصموارگ  ینتسایم  هب  رامیب  يالتبا  تروصرد  دیابن  وراد  نیا  فرصم  عنم  دراوم 

تدمینالوط فرصم  رد  هژیوهب  نوخ  میزینمشهاک  تردنب  هیلک  ریذپتشگرب  تیمومسم  شوگ  ینوزلح  شخب  بیسآ  یبناج  ضراوع 
. دنتسه وراد  نیا  یلامتحاضراوع  زا  ناربممودوسپ  تیلوک  و 

. درک فرصم  اذغ  زا  سپ  ای  یلاخ  هدعماب  ناوتیم  ار  وراد  نیا  هیصوت  لباق  تاکن 
يامغارد تعاـس و  ره 4  مرگ  وراد 1  نیا  فرـصمرادقم  اههدور  ندرک  لـیرتسا  روظنمهب  ناـکدوک  نـالاسگرزب و  رد  فرـصم  رادـقم 

. دشابیم زور  رثکادح 14  تدمهب  مسقنم  ریداقم  رد   4g/day ات يدبک 
ییوراد  لاکشا 

Oral Solution: 125mg/ 5ml

Tablet: 500mg

PAROMOMYCIN

دننام ياهتخایکت  ياـهتنوفع  ناـمرد  رد  یکاروخهار  زا  هک  تسا  دـیزوکیلگونیمآ  کـیتویبیتنآکی  نیـسیاموموراپ  فرـصم  دراوم 
فرـصم دـبک  يامغا  ردای  یحارج  لمع  زا  شیپ  هدور  یبورکیم  رولفشهاـک  يارب  نینچمه  وراد  نیا  دوشیمفرـصم . ياهدور  زاـیبیمآ 

. دوشیم
اینامـشیلو و بیمآ  هلمج  زا  اـههتخای  کـت  زا  یخرب  يوررب  هک  تـسا  دـیزوکیلگونیمآ  کـیتویبیتنآکی  نیـسیاموموراپ  رثا : مسیناـکم 

تسارثؤم  زین  میدیروپسوتپیرک 
. ددرگیم عفد  عوفدمقیرط  زا  رییغت  نودب  دوشیمن و  بذجیکاروخ  هار  زا  وراد  نیا  کیتنیکوکامراف 

نکممو تسا  ریذـپناکما  كدـنا  نازیم  هب  هدورقیرط و  زا  وراد  نیا  بذـج  ياهدور  راد  مخزتاعیاض  دوجو  تروص  رد  1 ـ  اهرادشه :
. دوش ورادیبناج  ضراوع  زورب  بجوم  تسا 

اــهيرتکاب و دــح  زا  شیب  دـــشر  ویبورکیم  تمواــقم  زورب  بجوــم  تــسا  نکمماــهکیتویبیتنآ  ررکم  اــی  موادـــم  فرـــصم  2 ـ 
. ددرگ هیوناثياهتنوفع  زورب  هجیتن  رد  ساسحریغياهچراق و 

. دراد دوجو  عطاقتم  تمواقم  نیسیاموئنو  نیسیاماناک  وراد و  نیا  نیب  3 ـ 
دننام یضراوعاب  تسا  نکمم  وراد  نیا  دایز  ریداقمفرـصم  تسا  شوگ  هیلک و  يارب  یمـسيوراد  کی  هوقلاب  وراد  نیا  یبناج  ضراوع 

تسا  نکمم  وراد  نیا  تدم  ینالوطفرصم  دشاب . هارمه  لاهسا  یمکشپمارک و  غارفتسا  عوهت 
. دوشدیدش لاهسا  هروتائتسا و  زورب  بجوم 

. درک فرصم  اذغاب  ناوتیم  ار  وراد  نیا  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 
. دوشهعجارم کشزپ  هب  دیاب  هجیگرس  ای  ییاونشبیع  شوگ  زوزو  زورب  تروص  رد  2 ـ 

مسقنمریداقم رد   20 ياهدورزایبیمآ 30mg/kg/day ـ  نامرد  رد  ناکدوک  نالاسگرزبرد و  وراد  نیا  فرـصم  رادقم  فرـصم  رادـقم 
لصاوفاب مسقنم  ریداقم  رد   4g/day رادقم دبک ، ردهدور  یبورکیم  رولف  شهاک  يارب  دـشابیمزور .  5 تدم 10 ـ  يارب  اذـغ ، اب  هارمه 

. دوشیم فرصمزور   5 تدم 6 ـ  يارب  تباث  ینامز 
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ییوراد  لاکشا 
(Capsule: 250mg (as sulfate

(Syrup: 125mg/5ml (as sulfate

TOBRAMYCIN

سیسپس ویمس  یتپس  رد  نیـسیاماربوت  تسا  رترثومیمک  ازونیژورئآ  سانومودوسپ  يور  ربنیـسیاماتنج  زا  نیـسیاماربوت  فرـصم  دراوم 
. دوشیم فرصم  تاتسورپداح  ینوفع  باهتلا  ای  داح  تیرفنولیپ  يوارفص  يراجم  تنوفع  ، CNS ياهتنوفعریاس تیژننم و  نادازون 

. دوش فرصموارگ  ینتسایم  هب  رامیب  يالتبا  تروصرد  دیابن  وراد  نیا  فرصم  عنم  دراوم 
. دوش هداد  شیازفادیاب  هیلک  راک  بیع  هب  التبم  نارامیب  ردوراد  فرصم  تاعفد  نیب  هلصاف  اهرادشه :

تدمینالوط فرصم  رد  هژیوهب  نوخ  میزینمشهاک  تردنب  هیلک  ریذپتشگرب  تیمومسم  شوگ  ینوزلح  شخب  بیسآ  یبناج  ضراوع 
. دنتسه وراد  نیا  یلامتحاضراوع  زا  ناربممودوسپ  تیلوک  و 

نیروپسولکیس و نیسیرتوفمآ   ، نیتولافس هژیوهب   ) اهنیروپـسولافساب اهدیزوکیلگونیمآ  نامزمهفرـصم  تروص  رد  ییوراد  ياهلخادت 
اهدیزوکیلگونیمآنامزمه فرصم  دباییم . شیازفا  یشوگ  تیمومسم  الامتحا  و   ) يویلکتیمومـسم زورب  رطخ  کیـسکوتوتیسياهوراد 

ددسمياهوراد اب  اهدیزوکیلگونیمآ  نامزمهفرـصم  دهدیم . شهاک  ار  کیژرنیلوکياهوراد  نیا  رثا  نیمگیتسودیریپو  نیمگیتسوئن  اب 
رد یـشوگ  تیمومـسمزورب  رطخ  دوش . هنپآ  یتح  سفنتفعـض و  یتلکـسا  تالـضع  رتشیب  فعـضبجوم  تسا  نکمم  هلـضع  بصع ـ 
دنچ اـی  ود  ناـمزمه  فرــصمزا  دـبای . شیازفا  تـسا  نـکمم  پوـل  هـقلحهورگ  ردـم  ياـهوراد  اـب  اهدیزوکیلگونیمآفرــصم  تروـص 

یـشوگ و تیمومـسم  زورب  رطخاریز  درک ، يراددوخ  دـیاب  نیـسیاموئرپاکاب  اهوراد  نیا  نامزمه  فرـصم  رگیدـکی و  ابدـیزوکیلگونیمآ 
. دبایشیازفا تسا  نکمم  هلضع  بصع ـ  دادسناو  يویلک 

ریاس ابوراد  نیا  ندرک  طولخم  دراد ، دوجو  اهورادریاس  نیسیاماربوت و  نیب  سکلپمک  لیکشتلامتحا  هک  اجنآ  زا  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 
. دوشیمنهیصوت لولحم  کی  رد  اهوراد 

. دوشیمن هیصوت  ندوب  كاندردلیلدب  نیسیاماربوت  يدلجریز  قیرزت  2 ـ 
فرصم  رادقم 

مسقنمریداقم رد   mg/kg/day 3 يدیرو نویزوفناای  يدیرو  هتسهآ  قیرزت  ینالضع  قیرزتهار  زا  وراد  نیا  فرصم  رادقم  نالاسگرزب 
. دوشیم فرصم  تعاس   6 ره 8 ـ  مسقنمریداقم  رد   5mg/kg/day ات دیدش ، ياهتنوفعرد  دشابیم . تعاس  لصاوف 8  رد 

هــتفه و کــی  زا  شیب  نــس  اــبنادازون  رد  تعاـــس و  ره 12   2mg/day رادــقمهب هـتفه  کـی  اـت  نـس  اـب  نادازوـن  رد  ناــکدوک 
. دوشیميدیرو نویزوفنا  ای  يدیرو  هتسهآ  قیرزت  ینالضع  قیرزت  تعاس  ره 8   2 2/5mg/kg ـ  ناکدوک

ییوراد  لاکشا 
(Injection: 10mg/ml, 40mg/ml (as sulfate

ANTIFUNGAL DRUGS

 AMPHOTERICIN B
 FLUCONAZOLE CLOTRIMAZOLE

 GRISEOFULVIN FLUCYTOSINE
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 NYSTATIN KETOCONAZOLE
هجاوم تسکـشاب  ینامردوراد  تمواقم  نیا  حالـصامدع  تروص  رد  هک  تسا  هارمه  نابزیمتمواقم  شهاک  اب  بلغا  یچراـق  ياـهتنوفع 
. دشابن زیمآتیقفومنکمم  ددرگ ، لرتنک  ای  هدش  هتشادرب  یناویحعبنم  هک  ینامز  ات  یتیفوتامرد  تنوفعنامرد  نینچمه  دش . دهاوخ 

نیا دشابیمفرصم . لباق  یقیرزت  هار  زا  هک  تسا  نایلپ  هورگ  زا  کیتویب  یتنآ  اهنت  دوشیمنبذج و  شراوگ  يارجم  زا  نیـسیرتوفمآ 
يدایز نازیم  هب  وراد  نیا  دشابیمرثؤم . اهرمخم  اهچراق و  زا  يرایسبهیلع  رب  دوشیم و  فرصم  کیمتسیسیچراق  ياهتنوفع  نامرد  وراد 

یمـسیبناج ضراوع  قیرزت  تروص  رد  دنکیمذوفن . اهتفاب  ندب و  تاعیام  لخاد  هب  مک  نازیمهب  دباییم و  دنویپ  امـسالپ  ياهنیئتورپهب 
. دنکیم زورب  وراد 

. دشابیمیمس رایسب  زین  یقیرزت  هار  زا  درادیمک و  رایسب  بذج  یکاروخ  هار  زا  نیتاتسین 
راکب طاـخمو  تسوپ  رد  سناـکیبلآ  ادـیدناک  ياـهتنوفعهیلع  رب  ـالوصا  یلو  تسا  رثؤم  اـهچراقو  اـهرمخم  زا  يرایـسب  هیلع  رب  وراد  نیا 

. دوریم
. دوشیم فرصم  زین  هدورسیزای  دیدناک  نامرد  رد  نینچمه  وراد  نیا 

یکاروخبذـج زا  یلوزادـیمیا  چراق  دـض  ياهورادریاس  اب  هسیاقم  رد  لوزانوکوتک  دوشیمفرـصم . یعـضوم  نامرد  يارب  لوزانوکیم 
یچراقياهتنوفع نامرد  رد  دـیابن  وراد  نیا  زا  تساهدـش  شرازگ  وراد  فرـصم  اب  كاـنرطخ  يدبکتیمـس  یلو  تسا  رادروخرب  يرتهب 

. دومن هدافتسا  یحطس 
. دوشیم فرصم  یکوکوتپیرکو  ییایدیدناک  ياهتنوفع  کیمتسیسو  یعضوم  نامرد  رد  لوزانوکولف 

ياــهتنوفع ناــمرد  رد  ودـــشابیم  رثؤــم  اـــهرمخم  هــیلع  رب  طـــقف  هــک  تساکیتتنـــس  چراـــق  دـــض  يوراد  کـــی  نیزوتیـــسولف 
ناوختــسا زغم  فعــض  یلو  تسارداــن  وراد  نـیا  یبناــج  ضراوـع  دوشیمفرــصم . سیزوـکوکوپتیرک  سیزایدیدناککیمتــسیس و 

تسا  هدشهدهاشم 
ياهتنوفعيارب یباختنا  يوراد  نیتارک  رد  عمجت  لیلدهب  نیولوفوئزیرگ  دوش . داـجیا  تمواـقمتسا  نکمم  وراد ، نیا  اـب  ناـمرد  نیح  رد 

تسا  لاعف  ریغ  یعضوم  فرصمرد  یلو  دوشیم ، بذج  یبوخب  شراوگيارجم  زا  تسا  یتیفوتامرد 
ضراوع . دـبای همادا  هام  نیدـنچ  ات  هتفه  نیدـنچ  ياربدـیاب  نآ  اب  نامرد  تسا و  نخان  ياهتنوفعزا  رترثؤم  تسوپ  ياهتنوفع  رد  وراد  نیا 

. دشابیم ردان  وراد  نیا  یبناج 

AMPHOTERICIN B

، زوــکوکوتپیرک ، زوکیمودیئویدیــسکوک رــشتنمزایدیدناک ، زوکیموتــسالب ، زولیژرپسآناــمرد ، رد   B نیــسیرتوفمآ فرــصم  دراوــم 
یچراــق یمــس  یتپــس  ، زوــکیمروکوم یچراــق  تـیژننم  کــلاس  ، زومــسالپوتسیه مــشچ  یلخاد  زایدــیدناک  یچراــق  تیدراکودــنا 

. دوشیمفرصم هیلوا  یبیمآ  تیلافسنآوگننم  ويراردا  هاگتسد  یچراق  ياهتنوفع  رشتنمزوکیرتوروپسا ،
میـساتپ و نتفرتسد  زا  هجیتن  رد  ءاشغ و  نیا  ذوفن  تیلباقرد  رییغت  چراق و  یلولـس  ياشغ  ياهلورتساهب  لاصتا  اـب  وراد  نیا  رثا : مسیناـکم 

. دنکیملامعا ار  دوخ  یچراق  دض  رثا  لولسنورد  زا  کچوک  ياهلوکلم 
یقافص بنج  تاعیام  رد  نآ  تظلغ  هدش و  عیزوتتالضع  يویلک و  قوف  هدغ  هیلک  لاحط  ، دبک هیر  رد   B نیسیرتوفمآ کیتنیکوکامراف 

وراد بیرقتو ?40 % هدوب  هتسهآ  رایسب  هیلک  هار  زا  وراد  نیاعفد  تسا  نآ  ییامسالپ  تظلغ  بیرقتهیلالز ?75 % عیام  لایوونیس و  هدرپ  و 
. دوشیم تفای  راردا  ردفرصم  عطق  زا  سپ  هتفه  ات 7  لقادح  هدشعفد و  زور  تفه  تدم  رد 

فرصم  ناوارف  طایتحا  اب  دیاب  هیلکراک  بیع  دوجو  تروص  رد  1 ـ  اهرادشه :
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. دوش
. ددرگهیلک راک  یمیاد  بیع  زورب  هب  رجنم  تسانکمم   4g/day زا شیب  مات  فرصم  رادقم  2 ـ 

یمک دردرـس ، هدعمدرد  غارفتـسا  عوهت و  زرل و  بت و  نوخمیـساتپ  شهاک  ینوخ  مک   B نیـسیرتوفمآعیاش ضراوع  زا  یبناج  ضراوع 
يدـلج و تاروثب  ینوخو  کـیژولورون  تـالالتخا  يویلک  تیمومـسم  ینوـخ  مک  لـصفم  هلـضع و  درد  هیلکراـک  لـالتخا  نوـخ  راـشف 

. دنشابیمتیبلفوبمورت
ياهردم لاتیژیدياهدیزوکیلگ  ناوختـسا  زغم  تیلاعفهدننک  فیعـضت  ياهوراد  اب   B نیسیرتوفمآنامزمه فرـصم  ییوراد  ياهلخادت 

. دوشیم وراد  یمس  ضراوعدیدشت  ثعاب  يویلک  تیمس  اب  ياهورادو  میساتپ  هدنهاک 
ات جیردتبو  عورش  فرـصم  رادقم  لقادح  اب  دیابددجم  نامرد  دشاب ، هتفه  کی  زا  شیب  نامردهفقو  هکیتروص  رد  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 

. دبایشیازفا بولطم  فرصم  رادقم 
ازبت ياهشنکاو  زوربلاـمتحا   B نیـسیرتوفمآ يدـیرو  نویزوفنایط  رد  لبق و  اهدـیئورتساوکیتروکمک  ریداقم  يدـیرو  قیرزت  اـب  2 ـ 
عوهت بتنوچ  یضراوع   B نیسیرتوفمآ نویزوفنازا  لبق  اهنیزایتونف  ای  اهنیماتسیهیتنآ و  نفونیماتسا  فرصم  نینچمه  . دباییم شهاک 

. دنهدیمشهاک ار  وراد  زا  یشان  زرل  و 
. دوش ماجنا  تعاس   2 یطدیاب 4 ـ   B نیسیرتوفمآ يدیرو  نویزوفنا  3 ـ 

راک بیعتفرـشیپ  تروص  رد  دوجو  نیا  اب  تسايرورـض  هیلک  راک  بیع  هب  التبم  نارامیبرد  یتح  وراد  نیا  لـماک  ریداـقم  فرـصم  4 ـ 
. دریگ رارق  یکشزپتبقارم  تحت  دیاب  رامیب  هیلک 

. ددرگقیرزت لحم  دیدش  کیرحت  زورب  ببس  تسانکمم  گر  فارطا  ياهتفاب  هب  وراد  تشن  5 ـ 
هفاضا یقیرزت  لولحمهب  ار  نیراپه  ناوتیم  وراد ، نیا  يدیرونویزوفنا  زا  یـشان  یعـضوم  تیبلفوبمورتزورب  ندناسر  لقادح  هب  يارب  6 ـ 

ییاهتـشایب لامتحا   B نیـسیرتوفمآنایم رد  زور  کـی  فرـصم  نـینچمه  درکزیوـجت . ناـیم  رد  زور  کـی  ار   B نیـسیرتوفمآای درک و 
. دهدیم شهاکار 

. دشاب  1/5mg/kg زا شیب  دیابن  نایم  رد  زورکی  تروصهب  وراد  نیا  فرصم  رادقم  7 ـ 
فرصم  رادقم 

رد مرگیلیم  ادتبا 5  رد  کیمتسیس  چراقدض  ناونعهب  B نیسیرتوفمآ نالاسگرزب 
رد 20 وراد  نیامرگیلیم  سپس 50  دوشیم . هدناکچ  ندبتارفح  رد  هقیقد   3 یط 5 ـ  زورتسکدیقیرزت 5 % لولحم  زا  رتیلیلیم   10 20 ـ 
0/01 ادـتبا 0/1 ـ  یعاـخنلخاد  قیرزت  هار  زا  دوشیم . فرـصم  زورره  هقیقد   3 یط 5 ـ  زورتسکد 5 % یقیرزتلولحم  زا  رتـیلیلیم   10  ـ

ره مرگیلیم 
يدیرو نویزوفناتروصهب  دباییم . شیازفا  مرگیلیم  ات 0/5 جـیردتب  رامیب  لمحت  بسح  ربرادـقم  نیا  دوشیم . قیرزت  تعاس   48 72 ـ 

10 یط 30 ـ  زورتسکدیقیرزت 5 % لولحم  زا  رتـیلیلیم   20 ابندش 50 ـ  قیقر  زا  دـعب  یـشیامزآ  رادـقم  ناونعهبمرگیلیم  رادقم 1  ادتبا 
تروص نیا  رد  دوزفا . ناوـتیمتبون  ره  رد  مرگیلیم   5 تنوفع 10 ـ  تدـش  ورامیب  لمحت  بسحرب  رادـقم  نیا  هب  دوشیمقیرزت . هقیقد 

. دشابیم هتعاس  2 هرود 6 ـ  یط   50mg/day فرصم رادقمرثکادح 
تدـم هب  رتتاک  کی  اب   40ml/h تعرـس اب  زور  رد  لیرتسابآ  رتیلیلیم  رد 1000   B نیسیرتوفمآمرگیلیم رادقم 5  اب  هناثم  يوشتـسش 

. دباییم همادا  زور   5 10 ـ 
نویزوفناتعاس شـش  یط  زورتـسکد 5 % یقیرزتلولحم  رد   0/25mg/kg/day هیلوا رادقمکیمتـسیس  چراق  دـض  ناونعهب  ناکدوک 

تبون ره  رد  نایمرد  زور  کی  ای  زور  ره   0/125 0/25mg/kg ـ  جیردتب رامیب  لمحت  بسحرب  ناوتیمرادقم  نیا  هب  هک  دوشیم  يدیرو 
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. دوزفا
ییوراد  لاکشا 

For Injection: 50mg

CLOTRIMAZOLE

زا یشاناپ  نار و  ندب و  یلچک  ادیدناک ، ياههنوگریاس  سنکیبلآ و  ادیدناک  زا  یشان  زایدیدناکنامرد  رد  لوزامیرتولک  فرـصم  دراوم 
 ، موروپسوریتیپ زا  یشان  ) رلاکیـسروانیت سیناک  موروپـسورکیمو  موزوکولف  نوتیفومردیپا  سیفورگاتنمنوتیفوکیرت  موربور  نوتیفوکیرت 

. دوشیم فرصمرس  شیر و  یلچک  نخان و  فارطا  یچراقتنوفع  نامرد  رد  و  روفروف ) ایزسالام  ) رالوکپیرا
ثعاب نآ  يریذپذوفنرد  رییغت  چراق و  یلولس  ءاشغ  هب  ندناسربیـسآ  اب  هدرک و  راهم  ار  لورتسوگراتخاس  لوزامیرتولک  رثا : مسیناکم 

راـهم چراـق  طـسوت  ار  اهدیپیلوفــسفو  اهدیریــسیلگيرت  تخاـس  نـینچمهوراد  نـیا  ددرگیم . یلولــس  لــخاد  يرورــضرصانع  جورخ 
رـصانعنتفر نیب  زا  یلولـس و  زورکن  ثعاب  هکهدش  چراق  لولـس  لخاد  دیاسکارپ  نژوردـیهتظلغ  شیازفا  ثعاب  لوزامیرتولک  . دـنکیم

. دوشیم سنکیبلآ  ادیدناک  رد  لاعفیلسیم  لکش  هب  اهروپسوتسالب  لیدبت  عناموراد  نیا  دوشیم . یلولس  لخاد 
3 نازیم 10 ـ  هـب  لـبهم  هار  زا  فرـصمزا  دـعب  یلو  تـسا  مـک  یتـسوپ  فرـصم  زا  دـعبوراد  نـیا  کیمتــسیس  بذـج  کـیتنیکوکامراف 

. دوشیم بذجدصرد 
. دوشيراددوخ مشچ  اب  وراد  سامت  زا  اهرادشه :

نامرد هب  تبراقم  ماگنه  رد  مودـناک  زاهدافتـسا  اـی  یخنریز و  ساـبل  زا  هدافتـسا  دـننامیتشادهب  تاـکن  تیاـعر  هیـصوت 1 ـ  لباق  تاکن 
. دنکیمکمک

. دوش يراددوخ  عضومرد  هتسب  نامسناپ  ندرب  راکهب  زا  زایدیدناکنامرد ، يارب  وراد  فرصم  تروص  رد  2 ـ 
. دوش رارکت  ددجم ? تسا  نکمم  نامردهرود  اهنژوتاپ ، ریاس  دوجو  مدع  زا  نانیمطازا  دعب  نامرد  هب  خساپ  مدع  تروص  رد  3 ـ 

. دوش هدیلامعضوم  يور  رب  مرک  ای  لولحم  زا  رصع  وحبص  راب  يزور 2  یعضوم ـ  فرصم  رادقم 
لامعتسازور تدم 7  هب   100mg/day ای زور   3 تدم هب  باوخ  زا  لبق  حیجرت ?  200mg/day هلماح ریغ  نارامیب  رد  لانیژاو ـ  صرق 

. ددرگیم
. دوشیملامعتسا زور   6 تدم 14 ـ  هب  باوخزا  لبق  حیجرت ? دصرد ) کی  مرک  زا  روتاکیلپاکی   ) 50mg/day رادقم لانیژاو ـ  مرک 

ییوراد  لاکشا 
Topical Cream: 1%

Topical Solution: 1%
Vaginal Cream: 1%

Vaginal Tablet: 100mg

FLUCONAZOLE

رد سنکیبلآادیدناک و  زا  یشان  کیمتسیس  ياهتنوفع  ونژاو  يرم  قلح  ناهد و  یچراق  ياهتنوفعنامرد  رد  لوزانوکولف  فرـصم  دراوم 
ياـهتنوفع ناـمردرد  نیــسیرتوفمآ  نیزگیاـج  ناوـنع  هـب  تـسانکمم  وراد  نـیا  دوـشیم . فرــصم  تسوپیچراـق  ياـهتنوفع  ناــمرد 
يریگشیپ زدیا و  هب  التبمنارامیب  رد  یکوکوتپیرک  تیژننم  دوع  زايریگـشیپ  يارب  نینچمه  لوزانوکولف  دوشفرـصم . زین  یکوکوتپیرک 
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. دوشیمفرصم کیسکوتوتیس  ياهوراد  ای  ینامردوترپ  اب  نامرد  تحت  نارامیب  رد  یچراقياهتنوفع  زورب  زا 
هراویدو دـیامنیم  راهم   p-450 زتنـسویب مورکوتیـسار  هب  هتـسباو  ياـهمیزنآ  وراد ، هب  ساـسحياهچراق  رد  لوزاـنوکولف  رثا : مسیناـکم 

. دنکیم لتخم  ار  یلولس 
جوا ، دوشیم رـشتنم  ندـب  تاـعیام  رد  هدرتـسگروطهب  بذـج  زا  سپ  دوشیم . بذـج  یبوخبیکاروخ  هار  زا  وراد  نیا  کـیتنیکوکامراف 
بیع هب  التبمنارامیب  رد  هک  تسا  هقیقد  وراد 30  عفدرمع  همین  دیآیم . تسدب  یکاروخ  فرصمزا  سپ  تعاس   1 وراد 2 ـ  یمرس  تظلغ 

تسا  يویلک  تدمع ? وراد  نیا  عفد  دبایشیازفا . تسا  نکمم  هیلک  راک 
. دوش فرصمدیابن  وراد  نیا  يریفروپ  ای  دبک  راک  بیع  هبرامیب  يالتبا  تروص  رد  فرصم  عنم  دراوم 

? متح ییایمیشویبو  ینیلاب  روطهب  دبک  راک  تیعضو  ، وراد نیا  اب  زور ) زا 14  شیب   ) تدم ینالوطنامرد  هب  زاین  تروص  رد  1 ـ  اهرادشه :
. دوش يریگیپ  هناهام  روطهب  نآ  زاسپ  نامرد و  عورش  زا  سپ  هتفه  ود  نامردعورش  زا  لبق  دیاب 

. دوش فرصمناوارف  طایتحا  اب  دیاب  وراد  نیا  هیلکراک  بیع  هب  رامیب  يالتبا  تروص  رد  2 ـ 
شراخو ریهک  يدـلج  تاروثب  دردرـس ، مکـشدرد  غارفتـسا  عوهت  زا : دـنترابع  لوزانوکولفيارب  هدـش  شرازگ  ضراوع  یبناـج  ضراوع 

رد نینچمه  مرپـسا  رادـقم  شهاـک  یتساـموکنیژ و  سپولآ  هجیگرـس  رون ، زا  راـمیب  سرت  ینرتساراـپ  نوخ  ياـهتکالپ  شهاـک  تردـنب 
. دراد دوجو  يدبک  هدنشکبیسآ  ایتیتاپه  زورب  لامتحا  زور ) زا 14  شیب   ) ورادتدم ینالوط  فرصم  تروص 

شهاـکلوزانوکولف یمرـس  تظلغ  میـساتپ  شیازفالـیلد  هب  لوزاـنوکولف  اـب  نیپماـفیر  نامزمهفرـصم  تروص  رد  ییوراد  ياهلخادـت 
نوخ دنق  هدـنروآنییاپ  هروا  لینوفلوس  ياهوراد  نیئوتینفهلمج و  زا  اهوراد ، زا  یـضعب  مسیلوباتمرد  تسا  نکمم  لوزانوکولف  دـباییم .

رد نیداـنفرت  نیلیتـپیرترون و  نیروپـسولکیس  یمرـس  تظلغ  شیازفانینچمه  دـهد . شیازفا  ار  اـهوراد  نیا  یمرـستظلغ  دـنک و  لخادـت 
دوجو ECG رد يداـعریغ  ياهــشنکاوزورب  لاـمتحا  نیداـنفرت  دروـم  رد  هـک  دــناهدششرازگ  وراد  نـیا  اـب  ناــمزمه  فرــصمتروص 

. دهد شیازفاار  نیرافراو  رثا  تسا  نکمم  لوزانوکولف  . دراد
فرصم  رادقم 

زا یشان  یطاخمياهتنوفع  ریاس  رد  تسا  دحاو  زودتروصهب  مرگیلیم  لانیژاو 150  زایدیدناکرد  وراد  نیا  فرصم  رادقم  نالاسگرزب 
یخرب رد  دوشیمفرصم . زور   7 يارب 14 ـ  ( 100mg/day تخس ياهتنوفع  رد   ) 50mg/day یلـسانتزایدیدناک زا  ریغ  هب  ادیدناک 

فرـصم زور   14 يارب 30 ـ  رادـقمنیا  یمجاـهتریغ  يویر  ياـن ـ  ياـهتنوفع  يرودـیدناک  يزکرم  باـهتلا  دـننامیطاخم  ياـهتنوفع  زا 
. دوشیم

ياهتنوفعرد دشابیم . هتفه  رثکادح 6  ات  هتفه   2 4 ـ  يارب  50mg/day تسوپ یچراق  ياهتنوفعنامرد  رد  لوزانوکولف  فرصم  رادقم 
400mg/day اـتزاین تروـص  رد  هک   200mg/day نآ زا  سپو  مرگیلیم  رادقم 400  ادـتبا  یکوکوتپیرکای  ییایدـیدناک  یمجاهت 

ناـمرد هرود  لوط  یکوـکوتپیرکتیژننم  دروـم  رد   ) دراد یگتـسبرامیب  خـساپ  هب  ناـمرد  هرود  لوـط  دوشیمفرـصم . دـباییم ، شیازفا 
(. دشابیم هتفه  6 لقادح 8 ـ 

فرصم  100 200mg/day ـ  رادقم هب  هیلوا  نامرد  لیمکت  زادعب  زدیا  هب  التبم  نارامیب  رد  یکوکوتپیرکتیژننم  دوع  زا  يریگشیپ  يارب 
رادـقمهب کیـسکوتوتیس  ياهوراد  ای  ینامردوترپ  اب  نامرد  تحت  نارامیب  رد  یچراقياهتنوفع  زورب  زا  يریگـشیپ  يارب  نینچمه  . دوشیم

رادـقم نیاکیمتـسیس  ياـهتنوفع  زورب  لاـمتحا  تروـصرد  هک  دوـشیم  فرـصم  تنوـفع  زوربلاـمتحا  هب  هتـسب   50 400mg/day ـ 
شرامـش هکنآ  زا  سپزور  ات 7  نامرد  دوب و  دـهاوخ  ینپورتونزورب  زا  لـبق  ناراـمیب  نیا  رد  نامردعورـش  دوب . دـهاوخ   400mg/day
یتـسوپ يایدـیدناکو  رلاکیـسرو  سیزاـیر  یتـیپ  رــس ، اـپ ، یلچکناـمرد  رد  تفاـی  دـهاوخ  هـمادا  دیــسر ، بولطمدـح  هـب  اـهلیفورتون 

. دوشیمفرصم اپ ) یلچک  رد  هتفه  رثکادح 6  ات   ) هتفه 2 تدم 4 ـ  هب   50mg/day
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سپسو نامرد  لوا  زور  رد   3 نژاوتنوفع 6mg/kg ـ  زا  ریغ   ) یطاخم یچراق  ياهتنوفعنامرد  رد  وراد  نیا  فرـصم  رادـقم  ناکدوک 
رادقم دشابیم . هتفه   2 نس 4 ـ  اب  نادازون  رد  تعاـس  ره 48 هتفه و  ود  زا  رتـمک  نس  اـب  نادازونرد  تعاـس  ره 72   ) 3mg/kg هنازور

ییایدـیدناک یمجاهت  ياهتنوفعنامرد  رد  تسا  نالاسگرزب  دـننام  ناکدوکرد  تسوپ  یچراق  ياهتنوفع  نامردرد  لوزانوکولف  فرـصم 
ـ  4 نس اب  نادازون  رد  تعاس  ره 48  هتفه و  ودزا  رتمک  نس  اب  نادازون  رد  تعاس  ره 72  )6 رادقم 12mg/kg/day ـ  هب  یکوکوتپیرکای 
رد تعاس   72 ره  ) 3 لوزانوکولف 12mg/kg/day ـ  فرصمرادقم  یچراق  ياهتنوفع  زورب  زا  يریگشیپيارب  دوشیم . فرـصم  هتفه   2

نس  اب  نادازون  رد  تعاس  ره 48  هتفهود و  زا  رتمک  نس  اب  نادازون 
. دشابیم هتفه   2 4 ـ 

ییوراد  لاکشا 
Capsule or Tablet: 50mg, 100mg, 150mg

FLUCYTOSINE

تیژننم نامردرد  لوزانوکولف  ای  نیـسیرتوفمآ  اب  هارمه  کیمتـسیس  يرمخم  یچراق و  ياـهتنوفعنامرد  رد  نیزوتیـسولف  فرـصم  دراوم 
( راردا يراجم  ياهتنوفع  یمسیتپس و  ینومونپ  تیدراکودنا   ) سنکیبلآادیدناک زا  یـشان  کیمتـسیس  دیدشزایدیدناک و  یکوکوتیپرک 

. دوشیم فرصم  دیدش  تدم و  ینالوطياهتنوفع  ریاس  نامرد  رد  نیسیرتوفمآاب  هارمه  و 
بیکرتنیا دوشیم . لیدبت  تسا  تیلوباتمیتنآ  کیهک  لیـسارواوروئولف  هب  یچراق  ياهلولـسرد  ذوفن  زا  سپ  نیزوتیـسولف  رثا : مسیناکم 

. دزاسیملتخم ار  اهنیئتورپ  کیئلکون و  ياهدیسازتنسویب  ددرگیم و  دراو  ندیمیریپمسیلوباتم  رد  دوخ  هبون  هب 
ندــب ماـمت  رد  هدرتـسگ  روـطهب  بذــجزا  سپ  دوـشیم و  بذــج  شراوـگ  يارجم  زاتعرــسب  یبوـخب و  وراد  نـیا  کــیتنیکوکامراف 

هک تـسا  تعاـس   2/5 وراد 6 ـ  رمعهـمین  دـسریم . دوـخ  جوا  هـب  فرــصم  زا  سپتعاـس   1 وراد 2 ـ  یمرـس  تظلغ  ددرگیمرـشتنم .
هب  تسا  نکمم  هیلک  راک  بیع  تروصرد 

تسا  يویلک  تدمع ? نیزوتیسولفعفد  دبای . شیازفا  تعاس   12 250 ـ 
: دوش فرصم  ناوارف  طایتحااب  دیاب  ریز  دراوم  رد  وراد  نیا  1 ـ  اهرادشه :

هدروخلاسنارامیب دشاب ،) زاین  وراد  ینوختظلغ  يریگهزادنا  فرـصم و  رادقم  شهاکهب  تسا  نکمم   ) هیلک راک  بیع  دبک و  راک  بیع 
. دناهدوب ینامرد  وترپای  کیسکوتوتیس  ياهوراد  اب  نامرد  تحتالبق  هک  ینارامیب  ناوختسا و  زغم  فعضهلمج ـ  زا   ) ینوخ ياهلالتخا 

راک ياهنومزآماجنا  تسا  نکمم  ینوخ  ياهلالتخاای  هیلک  راک  بیع  هب  راـمیب  يـالتبا  تروصرد  هژیوهب  وراد ، نیا  فرـصم  لوط  رد  2 ـ 
. دشاب يرورضنوخ  شرامش  هیلک و 

طرفمتیـساسح ياهشنکاو  ناقری  ای  تیتاپه  ینوخ  مک  زا  دـنترابع  وراد  نیا  فرـصم  زایـشان  هدـش  شرازگ  ضراوع  یبناج  ضراوع 
لاهـسا مکـش  درد  لماش   ) یـشراوگ ياهلالتخا  نوخياهتکالپ  دیفـس و  ياـهلوبلگ  شهاـک  شراـخای ،  يزمرق  يدـلج  تاروثب  لـماش  )

یگنم ایهجیگرـس  لماش  )CNS تارثا روـن و  هـب  تسوپتیـساسح  شیازفا  مهوـت  روعـش ، شاـشتغا   ، غارفتـسا عوـهت و  اهتــشا ، شهاـک 
(. دردرس یگدولآباوخ و 

زغم تیلاعفشهاک  رد  ار  ینامردوترپ  ناوختـسازغم و  هدـننک  فیعـضت  ياهوراد  ریاـس  رثا  تسانکمم  نیزوتیـسولف  ییوراد  ياهلخادـت 
. دیامن دیدشت  ناوختسا 

میقتسم رون  ضرعمرد  دیابن  رامیب  ور  نیا  زا  دراد . دوجو  رونهب  تسوپ  تیساسح  زا  یشان  ياهشنکاوزورب  لامتحا  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 
. دریگ رارق  دیشروخ 
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. درک طایتحا  دیاب  یگدولآباوخای  یگنم  هجیگرس  زورب  تروص  رد  2 ـ 
فرصم  رادقم 

راـک بـیع  هـب  ـالتبم  ناراـمیب  رد  دوشیمفرـصم . تعاـس  ره 6   12/5 37/5mg/kg ـ  رادـقم هـب  وراد  نـیا  ناـکدوک  نـالاسگرزب و 
. داد شیازفا  ار  وراد  فرصم  لصاوف  ناوتیمهیلک 

ییوراد  لاکشا 
Scored Tablet: 500mg

GRISEOFULVIN

نوـتیفوکیرت زا  یــشان  یناـتحت  مادــنا  نخاـن و  ، اـهاپ نار  ندــب  رــس ، وـم ، شیر  ياـهیلچکنامرد  رد  نیوـلوفوئزیرگ  فرــصم  دراوـم 
لباق یعضوم  ياهچراق  دض  اب  اهنتهک  ییزج  ياهتنوفع  رد  نیولوفوئزیرگ  . دوشیم فرـصم  موزوکولفنوتیفومردیپا  موروپـسورکیم و 

. دوشیمن فرصم  تسانامرد 
نیا دـنکیمفقوتم . زافاتم  هلحرم  رد  ار  یلولـس  میـسقتلمع  نیا  اب  هدرک و  يریگولج  چراق  لولـسزوتیم  زا  نیولوفوئزیرگ  رثا : مسیناکم 

مواقم چراق  مجاهت  لباقمرد  ار  اهلولـس  نیا  دـنکیم و  بوسر  اهنخانو  وم  تسوپ  نیتارک  زاسشیپ  ياهلولـسرد  توافتم  ریداـقم  اـب  وراد 
. دوشیم نآ  نیشناجملاس  تفاب  هدولآ  نیتارک  شزیر  اب  بیترتنیدب  دزاسیم و 

بقاعتم ای  نامزمهفرـصم  تسا  فرـصم  تبون  ره  رد  دصرد  25 نیب 70 ـ  زیاسورکیم  نیولوفوئزیرگیکاروخ  بذـج  کیتنیکوکامراف 
وم و تسوپ  ینیتارک  هیال  ردتوافتم  ریداقم  اب  وراد  نیا  دـهدیم . شیازفایهجوت  لـباق  روطهب  ار  نآ  بذـج  ورادنیا  اـب  برچ  ياهاذـغ 

تسا  يویلکنآ  عفد  تسا  تعاس  بیرقت ?24  نآ  رمعهمین  تسا و  يدبک  نآ  مسیلوباتم  دنکیمبوسر . اهنخان 
. دریگ تروص  ناوارف  طایتحااب  دیاب  يریفروپ  دوجو  يدبک و  ییاسرانرد  نیولوفوئزیرگ  فرصم  1 ـ  اهرادشه :

بانتجا دیابتسوپ  اب  يدیـشروخ  ياهپمال  ای  دیـشروخرون  سامت  زا  دراد . دوجو  وراد  نیا  فرـصماب  رون  هب  تیـساسح  زورب  لامتحا  2 ـ 
. دوش

زوتیسولونارگآ تلاسک  هجیگرـس  رون ، هب  تیـساسحيدلج  تاروثب  غارفتـسا  عوهت  دردرـسثعاب ، تسا  نکمم  وراد  نیا  یبناج  ضراوع 
. دوش ینپوکلو 

زا هدـننکيریگولج  یکاروـخ  ياـهوراد  ینیراـموکيداقعنا و  دـض  ياـهوراد  مسیلوباـتمشیازفا  ثعاـب  وراد  نـیا  ییوراد  ياهلخادــت 
. دوشیمنژورتسا يواح  يرادراب 

نامردهرود دـبای . همادا  يراـمیب  لـماع  مسیناـگرالماک  فذـح  اـت  دـیاب  ناـمرد  يراـمیب  دوعزا  يریگولج  يارب  هیـصوت 1 ـ  لباق  تاـکن 
اهاپ یلچک  هتفه   2 ندب 4 ـ  یلچک  هتفه  8 رس 10 ـ  یلچک  يارب  يداهنشیپ 

لقادح  تسد  ياهنخان  یلچک  هتفه   4 8 ـ 
تسا  دایز  یلیخ  اپ  ياهنخانیلچک  دوع  نازیم  دوجو  نیا  اب  تساهام  لقادح 6  اپ  ياهنخان  یلچک  هام و   4

اهيرتکاب اهرمخم و  هک  اجنآ  زا  2 ـ 
يوراد کـی  فرــصم  ـالومعم  دنــشابهتشاد ، دوـجو  ناراکــشزرو  یچراـق  يرامیبلاکــشا  زا  یــضعب  رد  تـسا  نـکمم  چراــق  دــننام 

زاین دروم  اپ  یلچک  نامرد  رد  بسانمیعضوم 
تسا 

زا سپای  ریـش  برچ و  ياهاذغ  هژیوهب   ) اذغ هارمهدیاب  وراد  نیا  نیولوفوئزیرگ  بذـج  شیازفاو  یـشراوگ  کیرحت  شهاک  روظنمب  3 ـ 
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. دوش فرصم  نآ 
ات وراد و  نیافرـصم  یط  وراد ، نیا  اب  نامزمه  نژورتسايواح  يرادراب  زا  هدننک  يریگولجیکاروخ  ياهوراد  فرـصم  تروص  رد  4 ـ 

. دوشهدافتسا دیاب  زین  هدننک  يریگولج  ياهشورریاس  زا  نآ  زا  دعب  هام  کی 
فرصم  رادقم 

ندـب و رـس و  یلچک  ناـمرد  رد  دوشیمفرــصم و  تعاـس  ره 12  مرگیلیم  رادـقماهاپ 500  نخاـن و  یلچک  ناـمرد  رد  نـالاسگرزب 
. دوشیم زیوجت   500mg/day ای تعاس  ره 12  مرگیلیم  رادقمنار 250 

مرگولیک   14 نزو 23 ـ  اب  ناکدوکيارب  دوشیم . فرصم   10mg/kg/day ایتعاس ره 12   5 رادقم 10mg/kg ـ  ناکدوک 
هب مرگوــلیک  نزو 23  اـب  ناـکدوک  رد  . دوـشیم فرــصم  تعاــس  ره 12  مرگیلیم  62/5 اــی 125 ـ   125 رادـقم 250mg/day ـ 

. دوشیم فرصم  تعاس  رهمرگیلیم 12   125 ای 250 ـ   250 500mg/day ـ  الاب
ییوراد  لاکشا 

Scored Tablet: 500mg

Tablet: 125mg

KETOCONAZOLE

هاگتسد ییایادیدناکياهتنوفع  ناهد  قلح و  يرم  زایدیدناک  ، رشتنم يویر و  سیزوکیموتـسالبنامرد  رد  لوزانوکوتک  فرـصم  دراوم 
ناـمرد رد  لوزاـنوکوتک  . دوـشیم فرــصم  یجرف  یلبهم ـ  زایدــیدناکو  یتـسوپ  طاــخم  نـمزم  دــیدش  زایدــیدناک  ینوـمونپ  يراردا 

ياهمادـنا یلچک  مود  باـختناناونعهب  دـیدش  سیزوـکیم  دیاویدیــسکوکو و  سیزوـکیمومورک  ندـب  یلچک  رلاکیــسروسیزایریتیپ ،
یچراق یمـس  یتپـس  یچراق  ینومونپو  نآ  فارطا  نخان و  یچراق  ياهتنوفعيدـلج  زوینامـشیل  نیولوفوئزیرگ  هب  مواقمياپ  یناـتحت و 

. دوشیمفرصم رشتنم  سیزوکیرتوروپساو 
يریذپذوفن هدشچراق و  لولس  ءاشغ  هب  بیسآ  ثعاب  دنکیمراهم و  ار  اهلورتسا  رگید  ای  لورتسوگرازتنسویب  لوزانوکوتک  رثا : مسیناکم 

نینچمه لوزاــنوکوتک  . ددرگیم یلولـــس  لــخاد  يرورـــضرصانع  نــتفر  تــسد  زا  هــب  رجنم  تیاــهن  ردهــک  دـــهدیم  رییغت  ار  نآ 
لیدبتلوزانوکوتک دنکیم . لتخم  ار  ویتادیـسکارپو  ویتادیـسکا  میزنآ  تیلاعف  دنکیمراهم و  ار  اهدیپیلوفـسف  اهدیریـسیلگيرتزتنسویب و 

. دنکیم فقوتم  سنکیبلآ  ادیدناک  رد  مجاهمیلسیم  لکش  هب  ار  اهروپسوتسالب 
. دشابیمارفص قیرط  زا  نآ  عفد  یلصا  هار  تسايدبک و  لوزانوکوتک  مسیلوباتم  تسا  % 75 دودح وراد  یتسیز  یمهارف  کیتنیکوکامراف 

. دوشفرصم دیابن  یلوزآ  چراق  دض  ياهورادهب  دیدش  تیساسح  دوجو  تروصرد  لوزانوکوتک  فرصم  عنم  دراوم 
. دریگتروص ناوارف  طایتحا  اب  دیاب  هدعم  دیساشهاک  ای  نادقف  دبک ، راک  بیع  تروص  ردلوزانوکوتک  کیمتسیس  فرصم  اهرادشه :

. دشابیمیعضوم لوزانوکوتک  عیاش  ضراوع  زاتسا  هتـشادن  دوجو  لوزانوکوتک  فرـصمزا  لبق  هک  یکیرحت  شراخ و  یبناج  ضراوع 
یتساموکنیژ یساط و  هجیگرس  ، رون زا  سرت  يزتسراپ  ینپوتیسوبمورتتردنب  ریهک و  يدلج  تاروثب  دردرـس ، مکـش  درد  غارفتـسا  عوهت 

تسا  هدش  شرازگ  وراد  نیا  فرصماب  زین 
هدنریگ ياهتسینوگاتنآ  کیدومساپسایتنآ  کیژرنیلوکیتنآ  ، دیسایتنآ کیـسکوتوتاپه  ياهوراداب  لوزانوکوتک  ییوراد  ياهلخادت 

. دراد لخادت  نیرافراو  نیئوتینف و  نیپمافیر  دیزاینوزیا ، نیروپسولکیس  ، دیارپازیس لوزیمتسا  تیفلارکوس  لوزارپما  ، H2
. دوش فرصم  اذغ  اب  هارمهدیاب  لوزانوکوتک  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 

. دوش بانتجامشچ  اب  وراد  یعضوم  لاکشا  سامت  زا  2 ـ 
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. دنشاب هتشاد  زاین  ینالوط  نامردهرود  هب  تسا  نکمم  یچراق  ياهتنوفع  . دوش لماک  دیاب  نامرد  هرود  3 ـ 
. دناشوپب ار  تسوپ  حطس  هک  يروطهبدوش  فرصم  عضوم  رد  دیاب  وراد  زا  یفاکرادقم  وراد ، یعضوم  فرصم  ماگنه  4 ـ 

فرصم  رادقم 
200mg/day رادقم رلاکیسرو  سیزایریتیپ  نامرديارب  دوشیم . فرصم  چراق  دض  ناونعهب  200 رادقم 400mg/day ـ  نالاسگرزب 

فارطا تنوـــــفع  رد  زور ، تدـم 5  هـب  200 یجرف 400mg/day ـ  یلبهم ـ  زایدــــــــــیدناکنامرد  رد  زور ،  5 تدــم 10 ـ  هـب 
. دوشیم فرصم  زوررد ، مرگ  کی  ات  مرگ  یلیم  یچراق 400  یمسیتپس  ینومونپ و  رد  ، 200 400mg/day ـ  نخان

ینومونپ نخان و  فارطا  تنوفع  رد  زور و  تدم 5 هب  زور  رد  رابکی   5 یجرف 10mg/kg ـ  ـ  یلبهم زایدیدناک  رد  ناکدوک  رد  ناکدوک 
. دوشیم فرصم  زوررد  رابکی   5 یچراق 10mg/kg ـ  یمس  یتپسو 

رلاکیسروسیزایر یتیپ  اپ و  یلچک  یناتحت  مادنایلچک  ندب  یلچک  نامرد  رد  نالاسگرزب  ردلوزانوکوتک  مرک  فرصم  رادقم  یعـضوم 
زور رد  راب   3 ای رـس 2  تسوپ  شیر و  یلچک  نخان  فارطاتنوفع  یتسوپ  کیئروبـس  تـالاح  رد  زوررد و  راـبکی  یتسوپ  زایدـیدناک  و 

رابکی هب  فرصم  رادقمنیا  هک  دشابیم  هتفه  تدم 4  هب  رابکی  زور  ره 4 رس  هروش  نامرد  رد  نالاسگرزب  ردوپماش  فرـصم  رادقم  تسا 
. دباییم شهاکهتفه  ود  ای  کی  ره 

ییوراد  لاکشا 
Scored Tablet: 200mg

Shampoo: 2%
Topical Cream: 2%

NYSTATIN

نامرد رد  نیتاتسین  . دوشیم فرصم  ادیدناک  ياههنوگ  ریاسو  سناکیبلآ  ادیدناک  زا  یشان  زایدیدناکنامرد  رد  نیتاتسین  فرـصم  دراوم 
. دوشیم فرصممه  رس  شیر و  یلچک 

هک دوشیم  ثعابو  هدش  ءاشغ  يریذـپذوفن  رد  رییغت  ثعابچراق  یلولـس  ءاشغ  رد  دوجوم  ياهلورتساهب  لاصتا  اب  نیتاتـسین  رثا : مسیناکم 
. دنوش جراخ  نآ  زا  چراق  یلولسلخاد  يرورض  تایوتحم 

زا دــعب  وراد  ماـمت  بـیرقت ? دوشیمنبذــج . یطاـخم  ياـهاشغ  ملاـس و  تسوـپ  اـی  وشراوـگ  يارجم  زا  نیتاتــسین  کــیتنیکوکامراف 
. دوشیم عفد  عوفدمقیرط  زا  هتفاین  رییغت  تروصهب  یکاروخفرصم 

تسا  وراد  یبناجضراوع  زا  تسا  هتشادن  دوجو  نامردزا  لبق  هک  یتسوپ  کیرحت  یبناج  ضراوع 
لانیژاو  صرق  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 
هب  یندیکم  صرق  ناونع  هب  وراد  نیا 

فرصم  لباق  زین  ناهد  زایدیدناکنامرد  يارب  یکاروخ  نویسناپسوس  ياج 
تسا 

ندیچیپ زانادازون  رد  نآ  فرصم  تروص  رد  دوشيراددوخ و  دیاب  عضوم  رد  هتـسب  نامـسناپزا  وراد  یعـضوم  فرـصم  تروص  رد  2 ـ 
. دوش بانتجا  دیاب  زین  یکیتسالپ  كراولشزا  هدافتسا  ای  هچب و  ياپ  تفس 

فرصم  رادقم 
یکاروخ 
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رد راب  صرقزا 3  دحاو   500,000 ای 1000,000 ـ  زوررد  راب  یکاروخ 4  نویسناپسوس  زا  دحاو  400,000 رادقم 600,000 ـ  نالاسگرزب 
. دوشیم فرصم  زور 

فرصمزور رد  راب  دحاو 4  رتگرزبنادازون 200,000  رد  زور و  رد  راب  دحاو 4   100,000 رادقم نزو  مک  سران و  نادازون  رد  ناکدوک 
تسا  زور  ردراب  دحاو 4  لاس 500,000  يالاب 5  ناکدوکرد  صرق  فرصم  رادقم  دوشیم .

یعضوم 
. دوشیم هدیلام  تسوپ  يور  ربزور  رد  راب  ای 3  ناکدوک 2  نالاسگرزب و 

لانیژاو 
. دوشیم فرصم  هتفه  تدم 2  هبزور  رد  راب  ود  ای  کی  دحاو ، رادقم 100,000 

ییوراد  لاکشا 
Vaginal Tablet: 100,000 U
Coated Tablet: 500,000 U

For Suspension Drops: 100,000 U/ml

Topical Ointment: 100,000 U/g

CEPHALOSPORINS

 CEFOTAXIME CEFAZOLIN
 CEFTIZOXIME CEFTAZIDIME
 CEPHALOTHIN CEPHALEXIN

رثا هکیـصاخ  دراوم  رد  رگم  تسا  رگیدـکی  هیبشاهوراد  نیا  رثا  فیط  دنتـسه . هدرتسگ  رثافیط  اب  ییاهکیتویبیتنآ  اهنیروپـسولافس 
نامرد رد  اهوراد  نیا  تساهنیلیـسینپ  هیبش  اهنیروپـسولافسرثا  مسیناکم  دراد . توافت  رگیدـکیاب  هژیو  مسیناـگراورکیم  کـی  رب  اـهنآ 

. دنوشیم فرصم  يراردا  يراجمياهتنوفع  قافص و  هدرپ  باهتلا  يوارفصيراجم  ياهتنوفع  تیژننم  ینومونپ  یمس  یتپس 
طرفم تیـساسحزین  اهنیروپـسولافس  یبناج  هضراعنیرتمهم  دنوشیم . رـشتنم  ندـب  تاعیام  واهتفاب  رد  هدرتسگ  روطهب  اهنیروپـسولافس 
لخادت تلع  هب  يزیرنوخ  دنراديژرلآ . زین  اهنیروپـسولافس  هب  دنرادتیـساسح ، اهنیلیـسینپ  هب  هک  ینارامیبزا  دصرد  دودح 10  تسا 

تساهدش  هدید  اهنیروپسولافس  زا  يدادعتفرصم  اب  نوخ  يداقعنا  ياهروتکافدرکلمع  رد 
میدیزاتفس میسکاتوفس و  موس  لسن  زا  نیسکلافس و  نیتولافس و  نیلوزافس   ) لوا لسن  زا  ناریا  ییورادرازاب  رد  دوجوم  اهنیروپـسولافس 

. دنتسه

CEFAZOLIN

يراردا ياهتنوفعهلمج  زا  وراد  هب  ساـسح  یفنم  مرگ  وتبثم  مرگ  ياـهيرتکاب  زا  یـشان  ياـهتنوفعنامرد  رد  وراد  نیا  فرـصم  دراوم 
. دوشیمفرصم یحارج  لامعا  زا  لبق  تنوفعزا  يریگشیپ  ناونع  هب  زین  يرادرابنارود و  رد  هژیوهب 

تعاس  1/5 طسوتم روطهب  وراد  رمع  همین  دسریمدوخ . جوا  هب  ینالضع  قیرزت  زا  سپ  تعاس  1 وراد 2 ـ  یمرس  تظلغ  کیتنیکوکامراف 
یلوبوت حشرت  قیرطزا  هیلک و  هار  زا  وراد  دصرد   70 86 ـ  دبایشیازفا . تسا  نکمم  زین  تعاس  ات 42  هیلکراک  بیع  تروص  رد  هک  تسا 

. دوشیم عفد 
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. دوش فرصم  دیابن  يریفروپ  يرامیبای  اهنیروپسولافس  هب  طرفم  تیساسحهقباس  دوجو  تروص  رد  فرصم  عنم  دراوم 
فرصم ناوارفطایتحا  اب  نیمالیسینپ  ای  اهنیروپسولافس  ، اهنآ تاقتشم  و  اهنیلیسینپ ، هب  تیساسحهقباس  دوجو  تروص  رد  1 ـ  اهرادشه :

. دوش
. دوشراردا دنق  سبموک و  نومزآ  رد  بذاک  تبثمخساپ  داجیا  بجوم  تسا  نکمم  وراد  نیا  2 ـ 

تسا  يرورض  وراد  فرصم  رادقم  شهاک  هیلک  راک  بیع  هب  التبم  نارامیب  رد  3 ـ 
. دنوش ناربممودوسپ  تیلوکزورب  ببس  تسا  نکمم  اهنیروپسولافس  4 ـ 

غارفتـسا عوهت  کیتکالیفانآ  كوش  لماش  طرفمتیـساسح  میالع  يدلج و  تاروثب  ریهکلماش و  کیژرلآ  ياهشنکاو  یبناج  ضراوع 
. دناهدششرازگ وراد  نیا  فرصم  اب  ناربممودوسپتیلوک  هب  طوبرم  مئالع  لاهسا و  و 

يویلک تیمومـسم  زوربلامتحا  نیـسیاموکناو  ای  اهدیزوکیلگونیمآاب  اهنیروپـسولافس  نامزمهفرـصم  تروص  رد  ییوراد  ياهلخادت 
اهنیروپـسولافس و یمرـس  تظلغ  شیازفاببـس  اذل  هداد و  شهاک  ار  يویلک  ياهلوبوتزا  اهنیروپـسولافس  عفد  دیـسنبورپ  . دـباییم شیازفا 

شیازفاتسا نکمم  اهنیروپـسولافس  اب  نامزمهفرـصم  تروص  رد  نیرافراو  يداقعنا  دضرثا  دوشیم . تیمومـسم  زورب  لامتحا  هجیتنرد 
. دبای

رگایلو درک . فرـصم  دـیاب  ار  وراد  ندروآداـیبضحم  هب  وراد ، فرـصم  تبون  کـی  ندرکشومارف  تروص  رد  هیـصوت 1 ـ  لباق  تاکن 
ود زین  يدعبفرـصم  رادقم  دوش و  يراددوخ  دیاب  هدششومارف  تبون  فرـصم  زا  دشاب ، هدیـسرارف  يدعب  تبون  فرـصم  نامز  بیرقت ?

. ددرگن ربارب 
. دوشیمن هیصوت  لولحم  کی  رد  اهدیزوکیلگونیمآ ) هژیوهب   ) اهورادریاس اب  نیلوزافس  ندرک  طولخم  2 ـ 

. دوش تروشم  کشزپاب  دیاب  لاهسا  دض  يوراد  هنوگ  ره  فرصمزا  لبق  دیدش ، لاهسا  زورب  تروص  رد  3 ـ 
فرصم  رادقم 

نالاسگرزب 
لمع  عورش  زا  لبق  تعاس   0/5 ورادزا 1 ـ  مرگ  کی  ینالضع  قیرزت  ای  يدیرو  هار  زا 

. دوشیم فرصمتعاس  ات 24  یحارج  زا  سپ  تعاس   8 ره مرگ   0/5 لمع و 1 ـ  نیح  رد  مرگ   0/5 1 ـ 
ره مرگ  یلیم  یکوـکومونپ 500  ینومونپناـمرد  رد  یحارج  عورـش  زا  لـبق  تعاـس  مرگ 0/5 کـی  تیدراکودـنآ  زا  يریگــشیپ  يارب 
زا تعاس   6 ره 8 ـ  مرگ  کی  ات  مرگیلیم  اهتنوفع 250 ریاس  يارب  تعاس و  ره 12  مرگکی  يراردا  يراجم  داح  تنوفع  رد  تعاـس  12

. دوشیم قیرزت  ینالضع  ای  يدیروهار 
. دوشیمینالضع ای  يدیرو  قیرزت  یحارجلمع  عورش  زا  لبق  تعاس  مین   25mg/kg تیدراکودنآ زا  يریگشیپ  يارب  ناکدوک 

هاـم کـی  زا  رتـمک  نس  اـب  نادازون  يارب  تعاـس و  ره 6  6/25 هاـمکی 25mg/kg ـ  زا  رتـگرزبنادازون  يارب  اـهتنوفع ، ریاـس  دروم  رد 
. دوشیم ینالضع  ایيدیرو  قیرزت  تعاس   8 ره 12 ـ   20mg/kg

ییوراد  لاکشا 
(For Injection: 250mg, 500mg, 1g (assodium

CEFOTAXIME

ناوختـساتنوفع و هلمج  زا  وراد  هب  ساسح  یفنم  مرگ  وتبثم  مرگ  ياهيرتکاب  زا  یـشان  ياـهتنوفعنامرد  رد  وراد  نیا  فرـصم  دراوم 
. دوشیم فرصمیحارج  لامعا  زا  لبق  تنوفع  زا  يریگشیپناونع  هب  نینچمه  راردا و  يراجمياهتنوفع  كازوس  لصافم 
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ردهک تسا  تعاـس  وراد 1  رمع  همین  دـسریمدوخ . جوا  هـب  ینالـضع  قـیرزت  زا  سپ  تعاـس  وراد 0/5 یمرـس  تظلغ  کـیتنیکوکامراف 
وراد دصرد   50 60 ـ  دبای . شیازفا  تعاس  ات 3 تسا  نکمم  هیلک  راک  بیع  تروص 

. دوشیمعفد یلورمولگ  نویسارتلیف  قیرط  زا 
يرامیب ای  نیمالیس  ینپ  ای  اهنآتاقتشم  اهنیلیس و  ینپ  اهنیروپـسولافسهب  طرفم  تیـساسح  هقباسدوجو  تروص  رد  فرـصم  عنم  دراوم 

. دوش فرصم  دیابن  وراد  نیا  يریفروپ 
. دوش فرصم  ناوارفطایتحا  اب  دیاب  اهنیلیسینپ ، هب  تیساسحهقباس  دوجو  تروص  رد  1 ـ  اهرادشه :

تسا  يرورض  وراد  فرصم  رادقم  شهاک  هیلک  راک  بیع  هب  التبم  نارامیب  رد  2 ـ 
. دنوش ناربممودوسپ  تیلوکزورب  ببس  تسا  نکمم  اهنیروپسولافس  3 ـ 

. دوش سبموک  نومزآ  رد  بذاک  تبثمخساپ  داجیا  بجوم  تسا  نکمم  وراد  نیا  4 ـ 
عارفتـسا عوهت  کیتکالیفانآ  كوش  لماش  طرفمتیـساسح  میالع  يدلج و  تاروثب  ریهکلماش و  کیژرلآ  ياهشنکاو  یبناج  ضراوع 
ياهمیزنآ رد  لالتخا  مرف  یتلوم  متیرا  زا  دـنترابع  هدـش  شرازگیبناج  ضراوع  ریاس  تسا  هدـش  شرازگوراد  نیا  فرـصم  اب  لاهـسا  و 

تردنب هجیگرس و  رکف و  شاشتغاباوخ  رد  لالتخا  يرارق  یب  ینوختالالتخا  یلیفونیزوئا و  ارذگ ، کیتاتـسلکناقری  تیتاپه و  يدبک 
تسا  هدش  شرازگوراد  نیا  فرصم  اب  کیتویب  یتنآ  هب  هتسباوتیلوک 

يویلک تیمومـسم  زوربلامتحا  نیـسیاموکناو  ای  اهدیزوکیلگونیمآاب  اهنیروپـسولافس  نامزمهفرـصم  تروص  رد  ییوراد  ياهلخادت 
. دبایشیازفا تسا  نکمم  اهوراد  نیا  اب  نامزمهفرصم  تروص  رد  نیرافراو  يداقعنا  دضرثا  دباییم . شیازفا 

قیرزتفلتخم طاقن  رد  مسقنم و  ریداقم  رد  ار  وراددیاب  مرگ  زا 2  شیب  ریداقم  ینالضع  قیرزتهب  زاین  تروص  رد  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 
. دومن

. دوشیمن هیصوت  لولحمکی  رد  اهدیزوکیلگ ) ونیمآ  هژیوهب   ) اهورادریاس اب  میسکاتوفس  ندرک  طولخم  2 ـ 
فرصمنامز بیرقت ? رگا  یلو  درک ، فرصم  دیابار  وراد  ندروآدایب  ضحم  هب  وراد ، فرصمتبون  کی  ندرک  شومارف  تروص  رد  3 ـ 

. ددرگن ربارب  ودزین  يدعب  فرصم  رادقم  دوش و  يراددوخدیاب  هدش  شومارف  تبون  فرصمزا  دشاب ، هدیسر  ارف  يدعب  تبون 
. دوش تروشم  کشزپاب  دیاب  لاهسا  دض  يوراد  هنوگ  ره  فرصمزا  لبق  دیدش ، لاهسا  زورب  تروص  رد  4 ـ 

فرصم  رادقم 
قیرزتتبون کی  رد  مرگ  کـی  نادرم  رد  كازوسناـمرد  رد  تبون و  کـی  رد  مرگ  یلیم   500 نانز رد  كازوس  نامرد  رد  نـالاسگرزب 

ینالضع هارزا  مرگ  کی  سپس  يدیرو و  هار  زا  مرگ  کیادتبا  نیرازس  یحارج  لمع  زا  لبق  اهتنوفعزا  يریگـشیپ  رد  دوشیم . ینالـضع 
لمع عورـش  زا  لبقتعاس   0/5 مرگ 1/5 ـ  کی  یحارج  لاـمعاریاس  رد  دوشیم . قیرزت  تبون  ود  ياربرثکادـح  تعاـس  رع 6  يدیرو  ای 

ره 8 مرگ   1 اهتنوفع 2 ـ  ریاسرد  يدـیرو و  هار  زا  تعاـس   6 ره 8 ـ  مرگ  یمس 2 یتپـس  نامرد  رد  دوشیم . يدیروای  ینالـضع  قیرزت 
. دوشیم يدیرو  ای  ینالضعقیرزت  تعاس 

تعاس ره 8   50mg/kg هتفه  1 نس 4 ـ  ابنادازون  رد  تعاـس و  ره 12   50mg/kg هتفهکی زا  رتمک  نس  اـب  نادازون  رد  ناـکدوک 
مرگولیک  زا 50  رتمک  نزو  اب  هام و  کی  زا  شیب  نس  اب  ناکدوک  رد  يدیرو و  هارزا 

. دوشیم قیرزت  يدیرو  ایینالضع  هار  زا  تعاس  ره 4   8/3 30mg/kg ـ 
ییوراد  لاکشا 

(For Injection: 500 mg, 1 g (as sodium

CEFTAZIDIME
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رثوم سانومودوسپ  ياههنوگهژیوهب  یفنم  مرگ  ياهيرتکاب  هیلعرب  هک  تسا  موس  لسن  ياهنیروپـسولافسزا  میدیزاتفـس  فرـصم  دراوم 
يوارفـصيراجم ياهتنوفع  هلمج  زا  وراد ، هبساسح  یفنم  مرگ  تبثم و  مرگ  ياهيرتکابزا  یـشان  ياهتنوفع  نامرد  رد  ورادنیا  تسا 

تینوتیرپ تیژننم  تسا  هدشفیعضت  اهنآ  ینمیا  متسیس  هک  ینارامیبرد  ینوفع  ياهيرامیب  نامرد  یـسفنتياهتنوفع  کیتسیـس  زوربیف 
. دوشیم فرصم  یحارجلامعا  زا  سپ  تنوفع  زورب  زا  يریگشیپو  یتسوپ  ياهتنوفع  یمس  یتپس  ینومونپ 

تعاس 1/4 وراد 2 ـ  ییامسالپ  رمع  همین  دیآیمتسد . هب  ینالـضع  قیرزت  زا  سپ  تعاسکی  وراد  یمرـس  تظلغ  جوا  کیتنیکوکامراف 
قیرطزا يویلک و  تدـمع ? میدیزاتفـس  عـفد  دوشیمحـشرت . ارفـص  رد  وراد  نیا  دـباییم . شیازفاهیلک  راـک  بیع  تروـص  رد  هک  تسا 

تسا  یلورمولگ  نویسارتلیف 
هب رامیب  يالتبا  اینیمالیسینپ  ای  اهنآ  تاقتـشم  اهنیلیـسینپاهنیروپسولافس و  هب  طرفم  تیـساسحدوجو  تروص  رد  فرـصم  عنم  دراوم 

. دوش فرصمدیابن  وراد  نیا  يریفروپ 
راک بیع  اهنیلیسینپ و  هب  تیساسحهقباس  دوجو  تروص  رد  1 ـ  اهرادشه :

فرصم  ناوارف  طایتحا  اب  دیاب  هیلک 
. دوش

. دوشراردادنق ای  سبموک  نومزآ  رد  بذاک  تبثمخساپ  داجیا  بجوم  تسا  نکمم  وراد  نیا  2 ـ 
. دوش ناربممودوسپتیلوک  زورب  ببس  تسا  نکمم  وراد  نیا  3 ـ 

تسا  يرورض  وراد  فرصم  رادقم  شهاک  هیلک  راک  بیع  هب  التبم  نارامیب  رد  4 ـ 
رد یتحارانساسحا  غارفتـسا  عوهت  کیتویبیتنآ  هبهتـسباو  تیلوک  تردـنب  لاهـسا و  زا : دـنترابعهدش  شرازگ  ضراوع  یبناـج  ضراوع 

زیلورکن مرف  یتلوم  متیرا   ، یـسکالیفانآ لصافم و  درد  بت و  ریهک ، شراخ  يدـلج  تاروثب  لماش   ) کیژرلآياهشنکاو دردرـس ، مکش 
. ارذگ کیتاتسلک  ناقریو  تیتاپه  يدبک  ياهمیزنآ  رد  لالتخا  تسوپ  یمس 

. دبای شیازفا  تسا  نکمم  وراد  نیااب  نامزمه  فرصم  تروص  رد  نیرافراويداقعنا  دض  رثا  ییوراد  ياهلخادت 
. دوشتروشم کشزپ  اب  دیاب  لاهسا  دض  يورادهنوگ  ره  فرصم  زا  لبق  دیدش ، لاهسازورب  تروص  رد  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 

? بـیرقت رگا  یلو  دوـمن . فرــصم  دــیاب  اروراد  ندروآداــی  هـب  ضحم  هـب  وراد  فرــصمتبون  کــی  ندرک  شوـمارف  تروـص  رد  2 ـ 
. ددرگ ربارب  ودزین  يدعب  فرصم  رادقم  دوش و  يراددوخدیاب  هدش  شومارف  تبون  فرصمزا  دشاب ، هدیسر  ارف  يدعب  تبون  فرصمنامز 

. دوشیمنهیصوت لولحم  کی  رد  نیسیاموکناوو  اهدیزوکیلگونیمآ  هژیوب  اهورادریاس  اب  میدیزاتفس  ندرک  طولخم  3 ـ 
فرصم  رادقم 

رد هک  تساتعاس  ره 12  مرگ  ای 2  تعاس  ره 8  مرگ  يدیرو 1 ای  ینالضع  قیمع  قیرزت  هارزا  میدیزاتفـس  فرـصم  رادقم  نالاسگرزب 
رادقم تروصهبفرـصم  تروص  رد  مرگ  زا 1  شیب  ریداقم  ) دـباییم شیازفا  تعاس   8 ره 12 ـ  مرگ   2 هب دـیدش  تنوفع  دوجو  تروص 

کیتسیس زوربیف  رد  ورادنیا  تسا   3g/day هدروخلاس نارامیب  ردوراد  فرصم  رادقم  رثکادح  دنوش .) قیرزتيدیرو  هار  زا  دیاب  دحاو 
فرصم مسقنم  رادقم  رد 3   100 رادقم 150mg/kg/day ـ  هب  ملاس  هیلک  ابنارامیب  رد  سانومودوسپ  زا  یـشان  يویرتنوفع  اب  هارمه 

تروصرد هک  دوشیم  فرصم  یـشوهیب  ياقلازا  لبق  مرگ  رادقم 1  تاتـسورپ  یحارجلامعا  رد  تنوفع  زا  يریگـشیپ  ناونعهب  دوشیم .
ره 12 مرگ   0/5 ـ  رادقم 1 هب  فیفخ  تنوفع  ای  راردا  يراجمياهتنوفع  نامرد  رد  وراد  نیا  دوشیمرارکت . رتتاک  نتـشادرب  زا  سپ  زاین 

. دوشیم فرصم  تعاس 
هب هاــم  زا 2  شیب  نـس  اــب  ناــکدوکرد  مــسقنم و  رادــقم  رد 2   25 60mg/kg/day ـ  هاـم اـت 2  نـس  اـب  ناــکدوک  رد  ناــکدوک 
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متـسیس فعـض  ای  تیژننم  هب  التبمناکدوک  رد  رادقم  نیا  هک  دوشیم  فرـصممسقنم  رادقم  ای 3  رد 2   30 100mg/kg/day ـ  رادقم
(6g/day رثکادح  ) 150mg/kg/day رادـقمات سانومودوسپ  زا  یـشان  يویر  تنوفعاب  هارمه  کیتسیـس  زوربیف  ناـمرد  رداـی  ینمیا 

تسا  نالاسگرزبدننام  فیفخ  ياهتنوفع  يرارداياهتنوفع و  نامرد  رد  وراد  فرصمرادقم  دوشیم . فرصم  مسقنم  رادقم   3 رد
ییوراد  لاکشا 

(For Injection: 500mg, 1g, 2g (aspentahydrate

CEFTIZOXIME

یمـس یتپـس  تیژننم  مکـش  لـخاد  ياـهتنوفع  هداـسكازوس  ناوختـسا  لـصفم و  ياـهتنوفعنامرد  رد  میـسکوز  یتفـس  فرـصم  دراوم 
. دوشیم فرصم  يراردايارجم  ییایرتکاب  ياهتنوفع  تسوپ و  ومرن  تفاب  ياهتنوفع  ییایرتکاب 

هک تساتعاس   1/4 وراد 1/7 ـ  رمع  همین  دسریمدوخ . جوا  هب  ینالضع  قیرزت  زا  سپ  تعاسکی  وراد  یمرـس  تظلغ  کیتنیکوکامراف 
. دبای شیازفا  تعاس  ات 30  تسانکمم  هیلک  راک  بیع  تروص  رد 

يرامیب اینیمالیـسینپ  اـهنآ ، تاقتـشم  اهنیلیـس و  ینپاهنیروپـسولافس  هب  طرفم  تیـساسح  هقباـسدوجو  تروص  رد  فرـصم  عنم  دراوم 
فرصم  دیابن  يریفروپ 

. دوش
نیا کیتویبیتنآ  زا  یـشان  تیلوک  ياهیحان و  تیرتنآ  ، ویتارـسلوا تیلوک  هژیوب  یـشراوگ  يرامیبهقباس  دوجو  تروص  رد  1 ـ  اهرادشه :

. دوش فرصمناوارف  طایتحا  اب  دیاب  وراد 
تسا  يرورض  وراد  فرصم  رادقم  شهاک  هیلک  راک  بیع  هب  التبم  نارامیب  رد  2 ـ 

نژاوزایدیدناک چراق ،  دح  زا  شیب  دـشر   ) یناهدزایدـیدناک دردرـس ، غارفتـسا  ای  عوهت  مکـشياهپمارک  فیفخ  لاهـسا  یبناج  ضراوع 
الامتحا یکبآو و  دـیدش  لاهـسا  مکـش  ای  هدـعم  دـیدش  دردو  پمارک   ) ناربممودوسپ تیلوک  هب  طوبرممئالع  نژاو و  حـشرت  شراخ و  )

تسا  هدش  شرازگ  اهنیروپسولافسفرصم  اب  بت  ینوخ و 
شیازفا  تسا  نکمم  اهنیروپسولافساب  نامزمه  فرصم  تروص  رد  نیرافراويداقعنا  دض  رثا  ییوراد  ياهلخادت 

. دبای
لامتحا هجیتنرد  اهنیروپسولافس و  یمرـس  تظلغ  شیازفاببـس  اذل  هداد و  شهاک  ار  يویلک  ياهلوبوتزا  اهنیروپـسولافس  عفد  دیـسنبورپ 

. دوشیم تیمومسم  زورب 
. دوشتروشم کشزپ  اب  دیاب  لاهسا  دض  يورادهنوگ  ره  فرصم  زا  لبق  دیدش ، لاهسازورب  تروص  رد  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 
فرصمنامز بیرقت ? رگا  یلو  درک . فرصم  دیاب  اروراد  ندروآدایب  ضحم  هب  وراد ، فرصمتبون  کی  ندرک  شومارف  تروص  رد  2 ـ 

. ددرگن ربارب  ودزین  يدعب  فرصم  رادقم  دوش و  يراددوخدیاب  هدش  شومارف  تبون  فرصمزا  دشاب ، هدیسر  ارف  يدعب  تبون 
. دوشیمن هیصوت  لولحمکی  رد  اهدیزوکیلگونیمآ  هژیوب  اهورادریاس  اب  میسکوز  یتفس  ندرک  طولخم  3 ـ 

فرصم  رادقم 
هار زا  تعاس  8 ره 12 ـ  مرگ   1 اهتنوفع 2 ـ  ریاس  ياربو  تعاـس  ره 12  مرگ  یلیم  يراردايارجم 500  هداس  ياهتنوفع  رد  نـالاسگرزب 

كازوس نامرد  رد  دوشیمقیرزت . يدیرو  هار  زا  تعاس  ره 8  مرگ  3 4 ـ  زیمآهرطاخم ، ياهتنوفع  رد  دوشیمقیرزت . يدیرو  ای  ینالضع 
. دوشیمینالضع قیرزت  دحاو  زود  تروصهبمرگ  کی 

ای ینالـضع  قـیرزت  تعاـس   6 ره 8 ـ  50mg/kg لاـس اـت 12  هاـم  نس 6  اـب  ناـکدوکرد  ییاـیرتکاب  ياـهتنوفع  ناـمرد  رد  ناـکدوک 

ییوراد تاعالطا  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1869زکرم  هحفص 1344 

http://www.ghaemiyeh.com


. دوشیميدیرو
ییوراد  لاکشا 

(For Injection: 500 mg, 1g (as sodium

CEPHALEXIN

ناوختـساتنوفع و هلمج  زا  وراد  هب  ساسح  یفنم  مرگ  وتبثم  مرگ  ياهيرتکاب  زا  یـشان  ياـهتنوفعنامرد  رد  وراد  نیا  فرـصم  دراوم 
. دوشیم فرصمراردا  يراجم  ياهتنوفع  اههزول و  ینوفعباهتلا  مرن  ياهتفاب  یتسوپ و  ياهتنوفع  ییایرتکاب  ینومونپ  لصافم 

رمعهمین دسریم . دوخ  جوا  هب  تعاس  کی  زا  سپنآ  یمرـس  تظلغ  دوشیم و  بذج  یکاروخهار  زا  وراد  دـصرد  کیتنیکوکامراف 95 
هارزا وراد  دصرد   80 دبای . شیازفا  زین  تعاس  ات 40 تسا  نکمم  هیلک  راـک  بیع  تروص  ردهک  تسا  تعاـس   0/9 بیرقت ?1/5 ـ  وراد 

. دوشیمعفد یلوبوت  حشرت  قیرط  زا  هیلک و 
يرامیب اینیمالیـسینپ  ای  اهنآ  تاقتـشم  اهنیلیـسینپاهنیروپسولافسهب و  طرفم  تیـساسح  هقباـسدوجو  تروص  رد  فرـصم  عنم  دراوم 

فرصم  دیابن  يریفروپ 
. دوش

. دوش فرصم  ناوارفطایتحا  اب  دیاب  اهنیلیسینپ ، هب  تیساسحهقباس  دوجو  تروص  رد  1 ـ  اهرادشه :
. دوشراردا دنق  ای  سبموک  نومزآ  رد  بذاک  تبثمخساپ  داجیا  بجوم  تسا  نکمم  وراد  نیا  2 ـ 

. دوش ناربممودوسپتیلوک  زورب  ببس  تسا  نکمم  وراد  نیا  3 ـ 
راک بیع  هب  التبم  نارامیب  رد  4 ـ 

تسايرورض  وراد  فرصم  رادقم  شهاک  هیلک 
غارفتسا و عوهت  کیتکالیفانآ  كوش  لماش  طرفمتیـساسح  میالع  يدلج و  تاروثب  ریهکلماش و  کیژرلآ  ياهـشنکاو  یبناج  ضراوع 

تسا  هدششرازگ  وراد  نیا  فرصم  اب  ناربممودوسپتیلوک  مئالع  لاهسا و 
يویلک تیمومسمزورب  لامتحا  نیـسیاموکناو  ای  اهدیزوکیلگونیمآ  اب  اهنیروپـسولافس  نامزمهفرـصم  تروص  رد  ییوراد  ياهلخادت 

. دبایشیازفا تسا  نکمم  وراد  نیا  اب  نامزمهفرصم  تروص  رد  نیرافراو  يداقعنادض  رثا  دباییم . شیازفا 
. دوب دهاوخ  رادیاپ  زور  اتلاچخی 14  رد  يرادهگن  تروص  رد  هیهت  زا  سپوراد  نویسناپسوس  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 

فرصمنامز بیرقت ? رگا  یلو  درک . فرصم  دیابار  وراد  ندروآدایب  ضحم  هب  وراد ، فرصمتبون  کی  ندرک  شومارف  تروص  رد  2 ـ 
. ددرگن ربارب  ودزین  يدعب  فرصم  رادقم  دوش و  يراددوخدیاب  هدش  شومارف  تبون  فرصمزا  دشاب ، هدیسر  ارف  يدعب  تبون 

. دوش تروشم  کشزپاب  دیاب  لاهسا  دض  يوراد  هنوگ  ره  فرصمزا  لبق  دیدش ، لاهسا  زورب  تروص  رد  3 ـ 
فرصم  رادقم 

ياهتنوفع نامردرد  هک  دوشیم  فرصم  تعاس   8 12 ـ  ره مرگیلیم  ای 500  تعاس  ره 6  مرگیلیم  رادقم 250 هب  نیسکلافس  نالاسگرزب 
. دوبدهاوخ شیازفا  لباق  تعاس   6 ره 8 ـ  مرگ  1 ات 1/5 ـ  رادقم  نیا  دیدش 

یلیم لاس 125  1 ناکدوک 5 ـ  رد  تعاس  ره 12  مرگیلیم  لاسکی 125 زا  رتمک  نس  اب  ناکدوکرد  نیـسکلافس  فرـصم  رادقم  ناکدوک 
. دشابیم تعاس  ره 12 مرگ  یلیم  لاس 250   6 ناکدوکرد 12 ـ  تعاس و  ره 8  مرگ 

ییوراد  لاکشا 
,Capsule or Coated Tablet: 250 mg
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Capsule or Scored Tablet: 500 mg

For Oral Suspension: 125mg / sachet,250 mg / sachet
For Oral Suspension: 125mg / 5ml,250mg / 5ml

CEPHALOTHIN

ناوختـساتنوفع و هلمج  زا  وراد  هب  ساسح  یفنم  مرگ  وتبثم  مرگ  ياهيرتکاب  زا  یـشان  ياـهتنوفعنامرد  رد  وراد  نیا  فرـصم  دراوم 
راردا و يراجم  ياهتنوفع  مرنياهتفاب و  یتسوپ و  ياهتنوفع  ییایرتکابیمـس  یتپـس  ییایرتکاب  ینومونپ  ییایرتکابتیدراکودـنآ  لصافم 

. دوشیم فرصم  یحارجلامعا  زا  لبق  تنوفع  زا  يریگشیپ  ياربنینچمه 
رد هک  تساتعاس   0/5 وراد 1 ـ  رمع  همین  دسریمدوخ . جوا  هب  ینالـضع  قیرزت  زا  دعب  تعاس  وراد 0/5 یمرس  تظلغ  کیتنیکوکامراف 

. دوشیم عفدیلوبوت  حشرت  هار  زا  هیلک و  قیرط  زا  دصرد  60 70 ـ  دبای . شیازفا  زین  تعاس  ات 18  تسانکمم  هیلک  راک  بیع  تروص 
يرامیب نیمالیـسینپ  ، اهنآ تاقتـشم  اهنیلیـس و  ینپ  ایاهنیروپـسولافسهب  طرفم  تیـساسح  هقباـسدوجو  تروص  رد  فرـصم  عنم  دراوم 

. دوش فرصمدیابن  يریفروپ 
. دوش فرصم  ناوارفطایتحا  اب  دیاب  اهنیلیسینپ ، هب  تیساسحهقباس  دوجو  تروص  رد  1 ـ  اهرادشه :

. دوشراردا دنق  سبموک و  نومزآ  رد  بذاک  تبثمخساپ  داجیا  بجوم  تسا  نکمم  وراد  نیا  2 ـ 
تسا  يرورض  هیلک  راک  بیع  هب  التبمنارامیب  رد  وراد  فرصم  رادقم  شهاک  3 ـ 

. دوش ناربممودوسپتیلوک  زورب  ببس  تسا  نکمم  وراد  نیا  4 ـ 
غارفتسا و عوهت  کیتکالیفانآ  كوش  لماش  طرفمتیـساسح  میالع  يدلج و  تاروثب  ریهکلماش و  کیژرلآ  ياهـشنکاو  یبناج  ضراوع 

تسا  هدششرازگ  وراد  نیا  فرصم  اب  ناربممودوسپتیلوک  هب  طوبرم  مئالع  لاهسا و 
زورب رطخ  نیــسیرتوفمآای  نیــسیاموکناو  اهدــیزوکیلگونیمآاب ، اهنیروپــسولافس  نامزمهفرــصم  تروــص  رد  ییوراد  ياهلخادــت 

زا یـشان  يوـیلک  تیمومـسم  زوربرطخ  نیتولافـس  اـب  پوـل  هورگ  ياـهکیترویدنامزمه  فرـصم  دـباییم . شیازفايوـیلک  تیمومــسم 
یمرـستظلغ شیازفا  ببـس  اذـل  هداد و  شهاـکار  يوـیلک  ياـهلوبوت  زا  اهنیروپـسولافسعفد  دیــسنبورپ  دـهدیم . شیازفا  ارنیتولاـفس 

نکمم اهوراد  نیااب  نامزمه  فرصم  تروص  رد  نیرافراويداقعنا  دض  رثا  دوشیم . تیمومـسم  زوربلامتحا  هجیتن  رد  اهنیروپـسولافس و 
. دبای شیازفا  تسا 

. دوشیمنهیصوت لولحم  کی  رد  اهدیزوکیلگونیمآهژیوب )  ) اهوراد ریاس  اب  نیتولافسندرک  طولخم  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 
فرصمنامز بیرقت ? رگا  یلو  درک . فرصم  دیابار  وراد  ندروآدایب  ضحم  هب  وراد ، فرصمتبون  کی  ندرک  شومارف  تروص  رد  2 ـ 

. ددرگن ربارب  ودزین  يدعب  فرصم  رادقم  دوش و  يراددوخدیاب  هدش  شومارف  تبون  فرصمزا  دشاب ، هدیسر  ارف  يدعب  تبون 
. دوش تروشم  کشزپاب  دیاب  لاهسا  دض  يوراد  هنوگ  ره  فرصمزا  لبق  دیدش ، لاهسا  زورب  تروص  رد  3 ـ 

فرصم  رادقم 
زايریگـشیپ رد  دوشیم . يدـیرو  ای  ینالـضعقیرزت  تعاس  ره 6  مرگ  یلیم  يراردايراـجم 500  تنوفع  ینوـمونپ و  رد  نـالاسگرزب 

هب یحارجزا  سپ  تعاس  ره 6  مرگ  یحارج و 2  لوـطرد  مرگ  یحارج 2  عورـش  زا  لبق  تعاس  0/5 مرگ 1 ـ  یحارج 2  زا  سپ  تنوفع 
ای ینالضع  قیرزتتعاس   4 ره 6 ـ  مرگ  ات 2  مرگ  یلیم   500، اهتنوفع ریاس  رد  دوشیم . قیرزت  يدـیروهار  زا  تعاس  رثکادح 48  تدم 

. دوشیم يدیرو 
يدـیرو ایینالـضع  قیرزت  تعاس  ره 6   20 40mg/kg ـ  ای تعاـس  ره 4   13/3 ییایرتکاب 26/6mg/kg ـ  ياـهتنوفع  رد  ناـکدوک 
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. دوشیم
ییوراد  لاکشا 

(For Injection: 1 g (as sodium

ANTILEPROTIC DRUGS

 DAPSONE CLOFAZIMINE
ماذج دضياهوراد  ریاس  هب  تمواقم  زا  يریگـشیپنینچمه  نوسپاد و  هب  تمواقم  زورب  لکـشمرب  هبلغ  روظنم  هب  یناهج  تشادهب  نامزاس 

هیـصوت ار  ینیبانیب  زوتامورپل و  ـ  ینیبانیب زوتامورپل ،  ) یلیـساب دـنچماذج  نامرد  رد  نیمیزاـفولک  نیپماـفیر و  نوسپاد  يوراد  هس  فرـصم 
مرگ یلیم   450  ) هاــم رد  راــبکی  مرگیلیم  نیپماـفیر 600 فرــصم  رادــقم  قوفياـهوراد  يواــح  ییوراد  مـیژر  نـیا  رد  تساهدوـمن 

1 اــی 2mg/kg/day ـ   100mg/day(50mg/day نوـسپاد فرــصم  رادـقم   ، مرگوـلیک زا 35  رتـمک  نزو  اــب  نــالاسگرزبرد 
یلیم ای 100  تراـظن  اـب  هاـم و  رد  راـبکیمرگ  یلیم  نیمیزافولک 300  فرـصم  رادـقمو  مرگولیک  زا 35  رتمک  نزو  اـب  نـالاسگرزبيارب 

. دشابیم ینامرددوختروصهب  بوانتم  ياهزور  ردمرگ 
نامردنینچمه دبای . همادا  دوش ، یفنم  شیامزآدروم  هنومن  هک  ینامز  ات  ناکما  تروص  ردو  لاس  تدم 2  هب  لقادح  دیاب  ماذج  عون  نیا 

. دبای همادا   II و II پیت ياهشنکاولوط  رد  يرییغت  هنوگ  ره  نودب  دیاب 
رد نولوزیندرپ  اب  نامرد  دوب . دـهاوخ  بصعیمئاد  بیـسآ  عیرـس  عورـش  هناشن  فعـض  اییبصع  درد  ، I پیت ياهـشنکاو  زورب  نـیح  رد 

خساپ  نیکورلک  ای  نیریپسآ  هب  تسانکمم   II پیت فیفخ  ياهشنکاو  دوش . عورش  ? عیرس دیاب  ( 40 عورش 60mg/day ـ 
. دهد

یلیم نازیم 100 هب  نیمیزافولک  ریداقم  شیازفا  . دشاب هتـشاد  دوجو  اهدیئورتساوکیتروک  هبزاین  تسا  نکمم   II پیت دیدش  ياهشنکاو  رد 
تسا نکممنامرد  هک  دنچ  ره  دشاب ، دیفم  تسا  نکممزین  وراد  نیا  فرصم  رادقم  شهاک  سپسو  لوا  هام  هس  يارب  زور  رد  راب  مرگ 3 

. دماجنایب لوط  هب  هتفه   4 6 ـ 
راک هب  ریز  حرش  هب  وراد  ود  يواحینامرد  میژر  مولعمان  دیئولوکربوت و  ، دیئولوکربوت ینیبانیب ـ  ماذج  نامرد  رد 

: دوریم
 . مرگولیک زا 35  رتمک  نزو  اب  نارامیب  ياربمرگ  یلیم   450  ) تراظن تحت  تروصهبهام  رد  رابکی  مرگ  یلیم  نیپمافیر 600 

 . مرگولیک زا 35 رتمک  نزو  اب  نالاسگرزب  يارب  1 ای 2mg/kg/day ـ   50mg/day  ) ینامرددوخ تروصهب   100mg/day نوسپاد
. دبای همادا  هام  تدم 6 هب  دیاب  لقادح  ماذج  عون  نیا  نامرد 

CLOFAZIMINE

. دوشیم فرصم  نوسپاد  هب  مواقمماذج  نامرد  هلمج  زا  مود  باختنا  ناونع  هبماذج  نامرد  رد  نیمیزافولک  فرصم  دراوم 
يرتکاـب و دـشرراهم  قـیرط  زا  یگتـسهآ و  هب  مویرتکاـبوکیاميور  رب  ار  دوـخ  شک  يرتکاـبرثا  وراد  نیا  دـسریم  رظنهب  رثا : مسیناـکم 

. دیامنیملامعا  DNA هب لاصتا 
یبرچ ياهتفابرد  بذج  زا  سپ  دباییم . شیازفا  اذغفرصم  اب  تسا و  ریغتم  یکاروخ  فرـصمزا  سپ  وراد  نیا  بذج  کیتنیکوکامراف 

تدم و ینالوط  فرصماب  زور و  دودح 10  دحاو  رادقم  کی  فرصمزا  سپ  وراد  نیا  رمع  همین  دوشیم . رشتنماهتفاب  ریاس  ارفص و  فنل 
نیا عفد  دیآیم . تسدب  تدمینالوط  فرـصم  رد   ) تعاس  1 زا 6 ـ  سپوراد  یمرـس  تظلغ  جوا  دشابیم . هام   2 3 ـ  دودح دایز  ریداقم 
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. ددرگیم عفد  عوفدم  قیرط  زاهتفاین  رییغت  تروصهب  دصرد  ات 50  هیلکقیرط و  زا  وراد 
. دوشفرصم ناوارف  طایتحا  اب  ياهدور  يدعمياهیتحاران ـ  هقباس  دوجو  هیلک و  ای  دبکراک  بیع  دوجو  تروص  رد  1 ـ  اهرادشه :

. دوش عطق  دیاب  وراد  نیا  فرصم  لاهساای  مکش  موادم  درد  زورب  تروص  رد  2 ـ 
. دوش مرن  یسامت  ياهزنل  گنررییغت  ببس  تسا  نکمم  نیمیزافولک  3 ـ 

تسوپ و گنررییغت  ناقری  ای  تیتاپه  ياهدور  يدعمتیمومسم ـ  یشراوگ  يزیرنوخ  زورب  ببستسا  نکمم  نیمیزافولک  یبناج  ضراوع 
. دوش یگدرسفا 

. دوش لماک  دیاب  ، دشکب لوط  لاس  دنچ  تسا  نکمم  هک  ورادنیا  اب  نامرد  هرود  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 
. درکيراددوخ وراد  فرصم  ياهتبون  ندرکشومارف  زا  ناکمالایتح  دومن و  فرصمنیعم  تقو  رد  زور  ره  دیاب  ار  وراد  2 ـ 

رییغت زا  سپ  ــالومعم  تلاــح  نـیا  هکدوــش  یــشکدوخ  هـب  راــمیب  لــیامت  یگدرــسفازورب و  ببــس  تــسا  نــکمم  نیمیزاــفولک  3 ـ 
. دنکیم زورب  تسوپ  ریذپتشگربگنر 

يراددوخدیـشروخ رون  میقتـسم  شبات  ضرعم  ردنتفرگ  رارق  زا  دیاب  ورنیا  زا  دراد . دوجو  رونهب  رامیب  تسوپ  ندـش  ساسح  لامتحا  4 ـ 
. درک

. دومن فرصمریش  ای  اذغ  اب  دیاب  ار  نیمیزافولک  5 ـ 
فرصم  رادقم 

ردو زور  رد  راـبکی  مرگیلیم   50 100mg/day ـ  رادـقم هب  ماذـج  دـض  ياهوراد  ریاس  اب  هارمهماذـج  نامرد  رد  وراد  نیا  نالاسگرزب 
. دوشیم فرصم  80mg/dayـ40 ) نوزیندرپ  ) دـیئورتسوکیتروک کی  اب  هارمه   100 300mg/day ـ  یتسوپ تاـعیاض  دوجو  تروص 

. دبای شهاک  100mg/day هب دیاب  وراد  فرصم  یتسوپياهشنکاو  ندمآرد  لرتنک  تحت  اب  ریخادروم  رد 
ییوراد  لاکشا 

Capsule: 50mg , 100 mg

DAPSONE

. دوشیم فرصم  یلاخبت  تیتامردو  ماذج  نامرد  رد  وراد  نیا  فرصم  دراوم 
. دنکیم لخادت  تالوفتخاس  رد  الامتحا  تسا و  کیتاتساویرتکابيوراد  کی  نوسپاد  رثا : مسیناکم 

، دبک هژیوهبو  اهتفاب  مامت  رد  بذج  زا  سپ  دراد . زاینيدیـسا  طیحم  هب  تسا و  هتـسهآ  یکاروخهار  زا  وراد  نیا  بذـج  کیتنیکوکامراف 
يدبک وراد  مسیلوباتم  . دسریم دوخ  جوا  هب  فرـصم  زا  دـعبتعاس   2 وراد 6 ـ  یمرـس  تظلغ  دوشیمتفای . تسوپ  اههیلک و  تالـضع 

ـ  ياهدور هخرچ  دراو  عفد و  ارفصقیرط  زا  یـشخب  تسا  يویلک  تدمع ? ورادنیا  عفد  دشابیم . تعاس   10 نوسپادرمع 50 ـ  همین  تسا 
. دوشیميدبک

. دوش فرصم  ناوارفطایتحا  اب  ینوخ  مک  ای   G6PD دوبمک يویرای  یبلق  يرامیب  دوجو  دراوم  رد  : اهرادشه
تردنب دوشیمفرصم ، ماذج  نامرد  يارب  هک  يریداقماب  دنشابیم و  فرصم  رادقم  هب  هتـسباووراد  نیا  یبناج  ضراوع  یبناج  ضراوع 
یباوخیب دردرس ، غارفتسا  عوهت  ییاهتشایب  کیژرلآتیتامرد  یتاپورون  یمنیبولگومهتم  ، زیلومه زا  دنترابع  ضراوعنیا  دنیامنیم . زورب 
هلـصافالب دـیاب  نآ  زورب  تروصرد  هک  یلیفونیزوئا  بت و  اب  هارمه  يدـلجتاروثب   ) نوسپاد مردنـس  زوتیـسولونارگآ ، تیتاپه  ینوخ  مک 

. درک عطق  ار  ورادفرصم 
. دهدیم شهاک  ار  نوسپاد  ییامسالپتظلغ  نیپمافیر  ییوراد  ياهلخادت 
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هیـصوتنیپمافیر اب  وراد  نیا  نامزمه  فرـصم  دراددوجو ، نوسپاد  هب  یبورکیم  تمواقم  زوربلامتحا  هک  اجنآ  زا  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 
. دوشیم

. درک عطق  دیاب  ار  وراد  فرصمتیتامرد  ياهشنکاو  زورب  تروص  رد  2 ـ 
ات هام  تسا 6  نکمم  هک  نامرد  هرود  3 ـ 

. دوشلماک دیاب  دشکب ، لوط  رتشیب  ای  لاس   3
فرصم  رادقم 

رد ای 1/4mg/kg/day و  زور  رد  راـبکی  50 ماذـج 100mg/day ـ  دـض  يوراد  دـنچ  ایکی  اب  هارمه  ماذـج  نامرد  رد  نالاسگرزب 
تـسا نـکمم  دوـشن ، لرتـنک  لـماکروطهبتیتامرد  مئـالع  رگا  دوـشیم . فرــصم  50mg/day ادـتبا لکـش  یلاـخبت  تیتاـمردنامرد 

. دبای شیازفا   300mg/day ات فرصمرادقم 
لکشیلاخبت تیتامرد  نامرد  رد  زور و  رد  رابکی  1/4mg/kg رادقم ماذج  دض  يوراد  دنچای  کی  اب  هارمه  ماذـج  نامرد  رد  ناکدوک 

. دبایشیازفا تسا  نکمم  فرصم  رادقم  دوشنلرتنک ، لماک  روطهب  تیتامرد  مئالع  رگا  هکدوشیم  فرصم   2mg/kg/day ادتبا
ییوراد  لاکشا 

Tablet: 50mg

Double Scored Tablet: 100mg

CHLORAMPHENICOL

، زیمآهرطاخمياهتنوفع نامرد  يارب  دیاب  هک  تساهدرتسگ  رثا  فیط  اب  یمس  هوقلاب  يوقکیتویبیتنآ و  کی  لکینفمارلک  فرـصم  دراوم 
 ) کیمتـسیس فرـصم  ياربار  نآ  وراد ، نیا  تیمـس  دور . راکهب  دیئوفیتبت  نامرد  زین  ازنآولفنا و  سولیفومهزا  یـشان  ياهتنوفع  هژیوهب 

. دزاسیم دودحم  قوفدراوم  رد  زجهب 
زتنـسویبییایرتکاب موزوـبیر  اـب  ریذـپانتشگربدنویپ  قـیرط  زا  هک  تسا  کیتاتـساویرتکابکیتویبیتنآ  کـی  لـکینفمارلک  رثا : مسیناـکم 

. دنکیم راهم  ار  نیئتورپ 
ندب ياهتفاب  ردهدرتسگ  روطهب  دوشیم و  بذج  ینالـضعقیرزت  زا  سپ  شراوگ و  هار  زا  تعرـسهب  یبوخب و  وراد  نیا  کیتنیکوکامراف 

يدیرو  قیرزت  زا  سپ  تعاس  وراد 1  یمرستظلغ  دباییم . عیزوت 
نکممدبک راک  بیع  تروص  رد  تسا و  تعاس  1/5 وراد 3/5 ـ  رمع  همین  دسریم . دوخ  جواهب  یکاروخ  فرصم  زا  دعب  تعاس   1 و 3 ـ 

تسايویلک  تدمع ? نآ  عفد  يدبک و  لکینفمارلکمسیلوباتم  دبای . شیازفا  تسا 
. دوش فرصمدیابن  نآ  هب  کیژرلآ  یمس و  ياهشنکاوزورب  هقباس  يریفروپ و  هب  رامیب  يالتباتروص  رد  وراد  نیا  فرصم  عنم  دراوم 

. درک يراددوخ  دیاب  وراد  نیااب  تدم  زارد  ای  ررکم  نامرد  زا  1 ـ  اهرادشه :
. دوش هداد  شهاکدیاب  يویلک  ای  يدبک  ییاسران  هب  رامیبيالتبا  تروص  رد  وراد  فرصم  رادقم  2 ـ 

تسايرورض  وراد  نیا  اب  نامرد  لوط  رد  لبقنوخ و  ياهلولس  شرامش  نومزآ  ماجنا  3 ـ 
. دوش نادازون  رد  يرتسکاخ  دازون  مردنسزورب  بجوم  تسا  نکمم  وراد  نیا  4 ـ 

. ددرگ ، دنتسه زود  هب  هتسباو  هک  ینوخ  تالالتخاریاس  کیتسالپآ و  یمنآ  ناوختسا  زغمفعض  زورب  ببس  تسا  نکمم  وراد  نیا  5 ـ 
متیرا ییانیبتیرون  یطیحم  تیرون  ریذـپانتشگربای ، ریذـپتشگرب  روطهب  کـیتسالپآیمنآهلمج  زا  ینوخ  تـالالتخا  یبناـج  ضراوع 

. دنتسه وراد  نیا  هدش  شرازگضراوع  زا  هنابش  راردا  رد  نیبولگومهشیادیپ  نابز  باهتلا  ناهد  باهتلا  لاهسا  غارفتسا  عوهت  مرف  یتلوم 
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ونیرافراو داقعنا  دـض  يوراد  رثا  لـکینفمارلک  . دـننکیم عیرـست  ار  لـکینفمارلک  مسیلوباـتمنیپمافیر  لاـتیبرابونف و  ییوراد  ياهلخادـت 
زورب لامتحا  شیازفاو  نیئوتینف  ییامسالپ  تظلغ  شیازفابجوم  دهدیم و  شیازفا  ار  هروا  لینوفلوسهورگ  نوخ  دنق  هدنهاک  ياهوراد 

. ددرگیموراد نیا  اب  تیمومسم 
. دننکن زورب  وراد  ضراوع  يرامیبنامرد  نمض  هک  دشاب  ياهزادنا  هب  دیابوراد  نامرد  هرود  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 

. درک فرصم  اذغ ) زا  دعب  تعاس  ودای  لبق  تعاس  کی   ) یلاخ هدعم  اب  بآ  ناویلکی  اب  تسا  رتهب  ار  یکاروخ  لکینفمارلک  2 ـ 
. دیامن هعجارم  کشزپهب  مظنم  روطهب  رامیب  دوشیم  هیصوت  ینوخ  تالالتخا  زورب  لامتحا  تلع  هب  3 ـ 

فرصم  رادقم 
یقیرزت  یکاروخ و 

نیاهک تسا  مسقنم  رادـقم  رد 4   50mg/kg/day نویزوفنا ای  يدیرو  قیرزت  یکاروخ  هارزا  لکینفمارلک  فرـصم  رادـقم  نالاسگرزب 
تصرف نیلوارد  هکنیا  رب  طورشم  دبای ، شیازفا  ربارب  ودات  تسا  نکمم  تیژننم  یمس و  یتپس  دننام  ) دیدش ياهتنوفع  رد  ئانثتسا ? رادقم 

. دوش هداد  شهاک  وراد  فرصمرادقم  ینیلاب  رظن  زا  نکمم 
50 100mg/kg/day ـ  ازكرچ تیژننم  سولیفومهزا و  یـشان  تیتولگیپا  نامرد  رد  ناکدوکرد  وراد  نیا  فرـصم  رادـقم  ناکدوک 

هتفه زا 2  رتـمک  نس  اـب  نادازونرد  وراد  نیا  دوـش . هداد  شهاـک  ینیلاـبرظن  زا  نکمم  تصرف  نیلوا  رد  دـیاب  هک  تسامسقنم  ریداـقم  رد 
. دوشیمفرصم مسقنم  رادقم  رد 4   50mg/kg/day لاسکی ات  هتفه  نس 2  اب  ناکدوکرد  مسقنم و  رادقم  رد 4   25mg/kg/day

ییوراد  لاکشا 
Capsule or Tablet: 250mg

(For Injection : 1g (as sodium succinate
(Suspension : 150mg/5ml (as palmitate

CIPROFLOXACIN

ایرـسین و ، رتکابولیپمک الگیـش ، النوملاس ، لماش  یفنممرگ  ياـهیرتکاب  زا  یـشان  ياـهتنوفع  ناـمردرد  نیـساسکولفورپیس  فرـصم  دراوم 
ینوــمونپ سوکوکوتپرتسالــماش   ) تـبثم مرگ  ياــهیرتکابهیلع  رب  طــسوتم  تارثا  ياراد  وراد  نـیا  . دوــشیم فرــصم  ساــنومودوسپ 

 ، هینومونپسوکوکوتپرتسا زا  یشان  تنوفع  زجهب  یـسفنت  ياهتنوفع  نامرد  رد  وراد ، یلـصادربراک  دشابیم . سیلاکف  سوکوکوتپرتساو 
ساسح ياهمسیناگراورکیمزا  یشان  یمس  یتپس  كازوس و  دیئوفیتبت ،) هلمج  زا   ) شراوگ هاگتـسد  ياهتنوفع  يراردا  يراجم  تنوفع 

. دشابیم
، زاریژ  DNA میزنآ راـهم  قـیرط  زا  هـک  تـسا  دیـسیرتکاببیکرت  کـی  اـهنولونیکورولف ، تاقتـشمزا  نیـساسکولفورپیس  رثا : مسیناـکم 

. دنکیم راهم  ار  يرتکاب   DNA میمرت همجرت و  يزاسهرابود 
روطهببذـج زا  سپ  دـتفایم . ریخات  هب  اذـغ  روضحرد  نآ  بذـج  اما  دوشیم ، بذـج  یبوخبیکاروخ  هار  زا  وراد  نیا  کیتنیکوکامراف 

تسا  يویلک  ? تدمع وراد  نیا  عفد  دوشیم . رشتنم  ندبتاعیام  اهتفاب و  بلغا  رد  هدرتسگ 
. دوش فرصم  دیابنیتاپورترآ  زورب  رطخ  لیلد  هب  ناناوجونو  ناکدوک  رد  وراد  نیا  فرصم  عنم  دراوم 

تروص  ناوارف  طایتحا  اب  دیاب  ریزدراوم  رد  وراد  نیا  فرصم  1 ـ  اهرادشه :
: دریگ

ای دبک  راک  بیع  عرص  هقباس  يارادای  عرص  ، G6PD دوبمک هب  التبم  نارامیب 
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هیلک 
. دنوش نارامیب  ریاس  ایجنشت  هقباس  ياراد  نارامیب  رد  جنشت  زورببجوم  تسا  نکمم  اهنولونیک  تاقتشم  2 ـ 

تاروثب باوخرد  لالتخا  هجیگرس  دردرس ، لاهسا  مکـشدرد  غارفتـسا  عوهت  زا  دنترابع  اهنولونیکعیاش  یبناج  ضراوع  یبناج  ضراوع 
درد نیبوریلیب  دبک و  ياهمیزنآرد  ارذـگ  تالالتخا  نوخ  نینیتآرک  هرواشیازفا و  رون ، هب  تیـساسح  یـسکالیفانآ  بت  شراخ  يدـلج 

نیبمورتورپتظلغ  رد  رییغت  ینوخ و  تالالتخا  لصافمو  تالضع 
شیازفا تسانکمم  جنشت  زورب  رطخ  يدیئورتساریغباهتلا  دض  ياهوراد  اب  اهنولونیک  نامزمهفرصم  تروص  رد  ییوراد  ياهلخادت 

نیاسکولفورپیس اب  نامزمهفرـصم  تروص  رد  نیافراو  رثا  دنهدیمشهاک . ار  وراد  نیا  بذج  بذاج  داومو  دیـسایتنآ  ياهوراد  دبای .
. دــنهدیم شیازفا  ار  نیروپـــسولکیسيویلک  تیمـــس  اــی  هروا  لــینوفلوسياهوراد  تباــید  دـــض  رثا  اــهنولونیک  دـــباییمشیازفا .
ار نیلیفوئتییامـسالپ  تظلغ  نیـساسکولفورپیس  . دـباییم شهاـک  نهآ  حـالما  اـب  نامزمهفرـصم  تروـص  رد  نیـساسکولفورپیسبذج 

. دهدیم شیازفا 
. دشونبتاعیام یفاک  هزادـنا  هب  دـیاب  رامیب  زیننامرد  لوط  رد  دوش و  فرـصم  بآ  یفاکرادـقم  اب  دـیاب  وراد  نیا  هیـصوت 1 ـ  لباق  تاکن 

. دراد دوجووراد  نیا  اب  راردا  رد  لاتسیرک  شیادیپزورب  رطخ  هک  ارچ  درک ، زیهرپ  دیاب  راردادح  زا  شیب  ندرک  ییایلق  زا  نینچمه 
. درک طایتحا  دیاب  یگدننارهژیوهب ،   ) دنراد زاین  تراهم  هب  هک  ییاهراکماجنا  رد  وراد  نیا  فرصم  تدم  لوط  رد  2 ـ 

. درکفرصم یلاخ  هدعم  اب  دیاب  ار  وراد  نیا  3 ـ 
دیاب ار  نآفرـصم  وراد ، فرـصم  رادـقم  نیلوا  فرـصماب  طرفم  تیـساسح  ای  کیژولورون  یناورشنکاو  هنوگره  زورب  تروص  رد  4 ـ 

. درک عطق 
فرصم  رادقم 

یکاروخ 
زا شیب  نس  اب  ناکدوک  نالاسگرزب و  رد 

رد راب  ود  مرگ  یلیم   250 یسفنتيراجم 750 ـ  ياهتنوفع  نامرد  رد  لاس   12
زور رد  راب  ود  مرگ  یلیم   250 500 ـ  راردا يراجم  ياهتنوفع  نامرد  رد  زور ،

تدم  هب  زور  رد  رابود  مرگ  یلیم   100)
رد نانز ،  رد  داح  تیتسیس  رد  زور   3

نامرد  رد  مرگ  یلیم  مواقمتنوفع 500  دوجو  تروص  رد  دحاو  رادقمتروص  هب  مرگ  یلیم  كازوس 250  نامرد 
اهتنوفع ریاس  رد  زور و  رد  راب  ود  مرگیلیم  کیتسیس 750  زوربیف  رد  یناتحتیسفنت  يراجم  ییانومودوسپ  تنوفع 

. دوشیمفرصم زور  رد  رابود  مرگیلیم   500 750 ـ 
یقیرزت 

رد رابود  مرگ  یلیم  یناتحت 400  یـسفنت  يراجمییانومودوسپ  تنوفع  رد   ) هقیقد  30 60 ـ  لوط رد  رابود ، مرگ  یلیم   200 رادقم 400 ـ 
كازوسنامرد 100 رد  زور و  رد  راـب  ود  مرگ  یلیم   100 راردا يراجم  ياهتنوفع  نامرد  رد  رادقمنیا  دوشیم . يدـیرو  نویزوفنا  زور )

. دشابیمزور رد  رابکی  مرگ  یلیم 
ییوراد  لاکشا 

(Film Coated Tablet: 250mg, 500mg (asHCl
(Infusion: 200 mg/100ml (as lactate
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CLINDAMYCIN

ياــهتنوفعنامرد رد  وراد  نـیا  دراد . يدودحمفرــصم  دراوـم  نآ  يدــج  یبناــج  ضراوعلــیلد  هـب  نیــسیامادنیلک  فرــصم  دراوـم 
. دوشیم فرصم  تینوتیرپ  لصافم و  ناوختسا  یکوکولیفاتسا 

. دوشیم يرتکاب  طسوت  نیئتورپزتنسویب  عنام  تسا و  کیتاتساویرتکابکیتویبیتنآ  کی  نیسیامادنیلک  رثا : مسیناکم 
نیـسیامادنیلک تسا  ریثاتیب  نآ  بذج  يور  رب  اذغو  دوشیم  بذج  شراوگ  هاگتـسد  زا  تعرـسهب  یبوخب و  وراد  نیا  کیتنیکوکامراف 

بیرقت ?1 وراد  یمرـس  تظلغ  . دوشیم رـشتنم  راردا  ارفـص و  اهناوختـساهژیوهب ، ندـب  تاعیام  اـهتفاب و  ردهدرتسگ  روطهب  بذـج  زا  سپ 
هک تسا  تعاـس   2/4 وراد 3 ـ  رمعهمین  دـسریم . دوخ  جوا  هب  ینالـضع  قیرزتزا  دـعب  تعاـس  ات 3  یکاروخ و  فرـصمزا  دـعب  تعاس 

عوفدـم قـیرط  زا  وراد  زا  یـشخبو  تسا  يوـیلک  تدـمع ? وراد  عـفد  دـبای . شیازفاتـسا  نـکمم  دـبک  اـی  هـیلک  راـک  بـیع  تروـصرد 
. دوشیمعفد

. دوش فرصم  دیابن  وراد  نیا  لاهسا  هبرامیب  يالتبا  تروص  رد  فرصم  عنم  دراوم 
هب رامیب  يالتباتروص  رد  نینچمه  درک . عطق  هلصافالبار  وراد  نیا  فرـصم  دیاب  تیلوک  میالعای  لاهـسا  زورب  تروص  رد  1 ـ  اهرادشه :

. دوش فرصم  ناوارف  طایتحااب  يویلک  ای  يدبک  ییاسران 
تسا  يرورض  ناکدوکنامرد  لوط  رد  زین  وراد و  نیا  اب  تدم  زاردنامرد  لوط  رد  هیلک  دبک و  راک  يریگیپ  2 ـ 

یشانتیلوک غارفتسا  عوهت  مکش  رد  یتحارانساسحا  درک ،) عطق  ار  وراد  فرـصم  دیاب  نآزورب  تروص  رد  هک   ) لاهـسا یبناج  ضراوع 
زوتیـسولونارگآ و یلیفونیزوئا  ینوخ  ياـهلیفورتونشهاک  يدـبک  ياـهنومزآ  خـساپ  رد  رییغت  وناـقری  يدـلج  تاروثب  کـیتویبیتنآ  زا 

. دناهدششرازگ نیسیامادنیلک  فرصم  زا  دعبنوخ  ياهتکالپ  شهاک 
تارثا هـب  تبـسنوراد  نـیا  دـهدیم . شیازفا  ار  نازیرـالوپدریغ  ینالـضع  هدـننک  لـش  ياـهورادرثا  نیــسیامادنیلک  ییوراد  ياهلخادـت 
هیـصوت لـکینفمارلک  ونیـسیامورتیرا  اـب  وراد  نـیا  ناـمزمه  فرــصم  . دراد یتسینوگاـتنآ  رثا  نیمگیتسودـیریپو  نیمگیتـسوئن  ياـهوراد 

. دوشیمن
. دوشن يرم  کیرحتبجوم  ات  دوش  هدیعلب  بآ  ناویل  کی  ای  اذغ  ابهارمه  دیاب  وراد  لوسپک  هیصوت  لباق  تاکن 

فرصم  رادقم 
یکاروخ 

ره مرگیلیم   150 یکاروخ 300 ـ  هار  زانیسیامادنیلک  فرصم  رادقم  نالاسگرزب 
. دشابیم تعاس  ره 6  مرگیلیم  ات 450 دیدش  ياهتنوفع  رد  تعاس و   6

. دشابیم تعاس  ره 6  3 ناکدوک 6mg/kg ـ  رد  یکاروخ  هارزا  نیسیامادنیلک  فرصم  رادقم  ناکدوک 
یقیرزت 

فرصم مسقنمرادقم   2 رد 4 ـ   ) 0/6 رادقمهب 2/7g/day ـ  يدیرو  نویزوفنا  ای  ینالـضع  قیمعقیرزت  هار  زا  نیـسیامادنیلک  نالاسگرزب 
زا 600 شیب  تبونکـی  رد  فرــصم  ریداــقم  دــباییم . شیازفازین   4/8g/day اـت زیمآهرطاـخم  ياـهتنوفعرد  رادـقم  نیا  هک  دوـشیم 

. دنک زواجتمرگ  زا 1/2  دیابن  فرصم  رادقم  زین  تروصنیا  رد  هک  دنوش  قیرزت  يدیرو  نویزوفناهار  زا  طقف  دیاب  مرگیلیم 
رادقم  3 رد 4 ـ   15 40mg/kg/day ـ  هاـم کـی  زا  شیب  نس  اـب  ناـکدوک  رد  يدـیروای  ینالـضع  قـیرزت  هار  زا  وراد  نیا  ناـکدوک 
تــسا نـکمم  راـمیب ) نزو  نـتفرگ  رظنرد  نودـب   ) 300mg/day اـت دـیدش  ياـهتنوفعرد  رادـقم  نیا  هـک  دـشابیم  فرـصممسقنم 

. دبایشیازفا
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ییوراد  لاکشا 
(Capsule : 150mg (as HCl

(Suspension : 75mg/5ml (as palmitate

(Injection : 150mg/ml (as phosphate

CO-TRIMOXAZOLE

زومـسالپوسکوتنامرد و زین  ینیراـک و  سیتسیـسومونپزا  یـشان  ینومونپ  ناـمرد  رد  یباـختنايوراد  ناونعهب  وراد  نیا  فرـصم  دراوم 
تنوـفع راردا و  يراـجم  ياـهتنوفعنامرد  رد  لوزاـسکومیرتوک  نینچمه  . دوـشیم فرـصم  نمزم  تیـشنوربداح  دـیدشت  زاـیدراکون و 

. دوشیم فرصم  ناکدوک  رد  ساسحياهمسیناگراورکیم  زا  یشان  ینایمشوگ 
يد دیسا  نامتخاسرد  کیئوزنبونیمآاراپ  دیسا  ندرکلخاد  لوئـسم  هک  ار  ییایرتکاب  میزنآ  کییتباقرروطهب  اهدیمانوفلوس  رثا : مسیناکم 
راهم تشگرب  لباقروطهب  ار  نآ  يرتکاب  زاتکودر  تالوفوردـیه  يد  میزنآهب  لاصتا  اب  میرپوتميرت  دـننکیم . راـهم  تسا  کیلوفوردـیه 

. دیامنیم
هار زا  یبوخبزین  میرپوتميرت  دوشیم . بذـج  یکاروخهار  زا  لماک  روطهب  بیرقت ? یگتـسهآهب و  لوزاـسکوتمافلوس  کـیتنیکوکامراف 

همین تسا  يویلک  تدـمعوراد ? ود  ره  عـفد  دـنوشیم . رـشتنم  اـهتفابرد  هدرتـسگ  روـطهب  وراد  ود  ره  دوشیمبذـج . شراوـگ  هاگتـسد 
تسا  تعاس   8 میرپوتميرت 10 ـ  رمعهمین  تعاس و   6 لوزاسکوتمافلوسرمع 12 - 

. دوش فرصم  دیابن  يریفروپو  يویلک  ای  يدبک  ییاسران  هب  رامیب  يالتباتروص  رد  وراد  نیا  فرصم  عنم  دراوم 
ناگدروخلاسرد دوبمک G6PD و  ینوخ  تالالتخا  ، دـبک ای  هیلک  راک  بیع  هب  رامیب  يالتباتروص  رد  لوزاـسکومیرتوک  1 ـ  اهرادشه :

. دوش فرصمناوارف  طایتحا  اب  دیاب 
. دوشیمهیصوت مظنم  روطهب  نوخ  ياهلولسشرامش  نومزآ  ماجنا  لوزاسکومیرتوکاب  تدمزارد  نامرد  لوط  رد  2 ـ 

سیت سیسومونپزا  یشان  ینومونپ  نامرد  ای  يریگشیپرد  رگم   ) دوشیمن هیصوت  هتفه  زا 6  رتمکنس  اب  نادازون  رد  وراد  نیا  فرـصم  3 ـ 
.

نیا رد  هک  رون  هب  تیـساسحو  مردیپا  یمـسزیلورکن  نوسناج  ـ  سنویتسا مردنـس  هلمج  زا   ) يدلجتاروثب غارفتـسا  عوهت  یبناج  ضراوع 
ینپوتیــسوبمورت نوـخ  ياــهتکالپو  اــهلیفورتون  شهاــک  لــماش   ) ینوختــالالتخا درک ،) عـطق  روـف ? ار  وراد  فرــصمدیاب  دراوــم 

لاهـسا کـیژرلآ  ياـهشنکاو  تردـنبو  درک ) عـطق  روـف ? ار  وراد  فرـصم  دـیابدراوم  نـیا  رد  هـک  اروـپروپ  زوتیـسولونارگآتردنب و 
. دناهدش شرازگوراد  نیا  فرصم  اب  تالضع  درد  لصافمدرد  ییاهتشایب  تیتاموتسا  نابزباهتلا 

رثا هروا  لینوفلوسهورگ  تباید  دض  ياهوراد  نیرافراو و  لاتنپویت  اب  لوزاسکومیرتوک  نامزمهفرـصم  تروص  رد  ییوراد  ياهلخادت 
نیا تـالوف  دــض  رثا  تاـسکرتوتمو  نیماـتمیریپ  نیئوـتینف  اـب  ورادنـیا  ناــمزمه  فرــصم  تروـص  رد  دــباییمشیازفا . اــهوراد  نـیا 

شیازفالوزاـسکومیرتوک اـب  ناـمزمه  فرـصمتروص  رد  نیروپـسولکیس  زا  یـشانيویلک  تیمــس  زورب  رطخ  دـباییم . شیازفااـهوراد 
. دباییم شهاک  ( PABA  ) تاوزنبونیمآمیساتپ طسوت  وراد  نیا  رثا  دباییم .

. دنک تفایردیفاک  هزادنا  هب  تاعیام  دیاب  رامیب  ورادنیا  فرصم  لوط  رد  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 
يراددوخباتفآ دـیدش  رون  ضرعم  رد  نتفرگ  رارقزا  دـیاب  رامیب  دراد . دوجو  نارامیب  رد  رونهب  تیـساسح  ياهشنکاو  زورب  لامتحا  2 ـ 

. دنک
. درکطایتحا دیاب  هجیگرس  زورب  تروص  رد  3 ـ 
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. درک عطق  اروراد  فرصم  هلصافالب  دیاب  يدلج  تاروثبای  ینوخ  تالالتخا  زورب  تروص  رد  4 ـ 
فرصم  رادقم 

یکاروخ 
. دـباییم شیازفا  تعاـس  ره 12  صرق  اتدـیدش 3  ياـهتنوفع  رد  هـک  تـسا  تعاـس  رهصرق 12  یکاروخ 2  تروـصهب  نـالاسگرزب 

ینومونپنامرد رد  لوزاسکومیرتوک  دـشابیمتعاس . ره 12  صرق  کی  رادـقم  نیا  دـشابزور ، زا 14  شیب  ناـمرد  لوط  هک  یتروـصرد 
. دوشیم فرصم  زور  تدم 14  هب  مسقنمزود   2 رد 4 ـ   120mg/kg/day رادقم هبینیراک  سیت  سیسومونپ  زا  یشان 

صرق لاس 2  ات 5 هام  ناکدوک 6  رد  ناکدوک  صرق  کیهام  ات 5  هتفه  نس 6  اب  ناکدوک  رد  تعاس  ره 12 یکاروخ  تروصهب  ناکدوک 
. دوشیم فرصم  ناکدوک  صرق  لاس 3  6 ناکدوک 12 ـ  رد  ناکدوک و 

یقیرزت 
لوزاـــسکوتمافلوس و مرگیلیم   800 يواــح  ) مرگیلیم يدـیرو 960  نوـیزوفنا  هار  زالوزاـسکومیرتوک  فرــصم  رادـقم  نـالاسگرزب 

. دباییم شیازفا  تعاس   12 ره مرگ  ات 1/44  دیدش  ياهتنوفع  رد  رادقم  نیا  هکدشابیم  تعاس  ره 12  میرپوتميرت  مرگیلیم  160
هب يدــــیرو  نوـــیزوفنا  اــــی  یکاروــــخهار  زا  ینیراــــک  سیت  سیــــسومونپ  زا  یــــشانینومونپ  ناــــمرد  رد  لوزاــــسکومیرتوک 

. دوشیم فرصم  زور   14 يارب مسقنم  رادقم   2 رد 4 ـ   120mg/kg/day رادقم
رد هک  دوشیمفرصم  مسقنم  رادقم  رد 2   36mg/kg/day رادقم هب  ناکدوک  رد  يدـیرو  نویزوفناهار  زا  لوزاسکومیرتوک  ناکدوک 

. دباییم شیازفا   54mg/kg/day هبرادقم نیا  دیدش  ياهتنوفع 
ییوراد  لاکشا 

For Infusion: (Sulfamethoxazole 400mg+ Trimethoprim 80mg) / 5ml

Pediatric Tablet: Sulfamethoxazole100mg + Trimethoprim 20mg

Suspension: (Sulfamethoxazole 200mg+ Trimethoprim 40mg) / 5ml

Tablet: Sulfamethoxazole 400mg +Trimethoprime 80mg

ERYTHROMYCIN

. دوشیمفرـصم دـنراد ، طرفم  تیـساسح  اهورادنیا  هب  هک  ینارامیب  رد  اهنیلیـسینپ  نیزگیاـجناونع  هب  نیـسیامورتیرا  فرـصم  دراوم 
باهتلا هارباشیپ  یکوکونگریغباهتلا  سیلفیس  رنویژل ، يرامیب  ینومونپ  رتکابولیپماک ، زا  یشان  تیرتنآنامرد  رد  نیـسیامورتیرا  نینچمه 

. دوشیم فرصم  هفرس  هایس  يرتفید و  زايریگشیپ  يارب  سیراگلو و  هنکآ  تاتسورپنمزم 
زا وراد  نیا  تساهنیلیـسینپهب  هیبش  يرتکاب  دض  رثا  فیطاب  کیتاتـساویرتکاب  دـیلورکام  کیتویبیتنآکی  نیـسیامورتیرا  رثا : مسیناکم 

. دوشیم نآ  دشرفقوت  يرتکاب و  رد  دوجوم  ياهنیئتورپزتنسویب  عنام  ییایرتکاب  ياهموزوبیر  ابدنویپ  قیرط 
هب هتـسب  ورادنیا  یتسیز  یمهارف  تسا  رادیاپان  هدعمدیـسا  ربارب  رد  اما  دوشیم ، بذج  یبوخبیکاروخ  هار  زا  وراد  نیا  کیتنیکوکامراف 
نآ عفد  يدبک و  نآ  مسیلوباتم  . دوشیم رـشتنم  ندب  تاعیام  اهتفابرد و  هدرتسگ  روطهب  بذج  زا  سپ  تسادـصرد   30 نآرتسا 65 ـ  عون 

فرــصم زا  سپ  تعاـس   2 4 ـ  نآرتـسا عوـن  هـب  هتـسب  نیـسیامورتیرا  یمرـستظلغ  جوا  تـسا  ارفـص  رد  حـشرت  قـیرطزا  تدـمع ? زین 
شیازفا زین  تعاس  ات 5  تسا  نکممهیلک  راـک  بیع  تروص  رد  هک  تسا  تعاـس  1/5 وراد 2 ـ  نیا  رمع  همین  دوشیم . لـصاحیکاروخ 

. دبای
. دوشفرصم ناوارف  طایتحا  اب  يریفروپ  وینطب  يدراکیکات  يویلک  ای  يدبک  ییاسرانهب  رامیب  يالتبا  تروص  رد  اهرادشه :
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ریذپتشگربشهاک کیژرلآ  ياهشنکاو  ریاس  يدلجتاروثب و  ریهک ، لاهسا  مکش  رد  یتحارانساسحا  غارفتـسا  عوهت  یبناج  ضراوع 
. دناهدش شرازگوراد  نیا  فرصم  اب  یبلق  ضراوع  ويدادسنا  ناقری  وراد ، دایز  ریداقم  فرصمتروص  رد  ییاونش  تردق 

زورب بجوم  تسانکمم  دباییم و  شیازفا  نیسیامورتیرا  ابنامزمه  فرـصم  تروص  رد  دیماریپوسیدیمرـس  تظلغ  ییوراد  ياهلخادت 
نیــسیامورتیرا دــبای . شیازفاتـسا  نـکمم  نیــسیامورتیرا  اـب  نامزمهفرــصم  تروـص  رد  نیراـفراو  رثا  دوـشیمتیرآ . تیمومــسم و 

اهورادنیا یمرـس  تظلغ  شیازفا  بجوم  تسانکمم  دـنکیم و  راهم  ار  نیروپـسولکیسو  نیلیفوئت  نیتپیرکومورب  نیپزامابراکمسیلوباتم 
ود نیا  نامزمه  فرصمزا   ) دهدیم شیازفا  ار  رامیب  رد  یمتیرآزورب  رطخ  دنکیم و  راهم  زین  ار  نیدانفرتمسیلوباتم  نیسیامورتیرا  ددرگ .

تظلغ دـبای . شیازفا  تـسا  نکممنیـسیامورتیرا  اـب  ناـمزمه  فرـصم  تروـصرد  بـلق  رب  نیــسکوگید  رثا  درک .) يراددوخدـیاب  وراد 
زا یشان  ییاونشانهژیوهب  تیمومسم  یبناج و  ضراوعزورب  لامتحا  عوضوم  نیا  دباییمشیازفا و  نیدیتمیاس  طسوت  نیـسیامورتیرایمرس 

. دهدیم شیازفاار  نیسیامورتیرا 
یشراوگ کیرحتزورب  تروص  رد  اما  درک . فرصم  یلاخهدعم  اب  تسا  رتهب  ار  نآ  یکاروخ  تاقتشمو  نیسیامورتیرا  هیصوت  لباق  تاکن 

. دومن فرصماذغ  اب  ار  وراد  ناوتیم 
فرصم  رادقم 

یکاروخ 
ای تعاس  ره 6 مرگیلیم   250 لاس 500 ـ  زا 8  شیبنس  اب  ناکدوک  نالاسگرزب و  رد  یکاروخهار  زا  وراد  نیا  فرصم  رادقم  نالاسگرزب 

هیلوا لحارم  نامردرد  نیـسیامورتیرا  فرـصم  رادقم  دـشابیمدیدش . ياهتنوفع  رد   4g/day ات رثکادـحو  تعاس  ره 12  مرگ   0/5 1 ـ 
. دشابیمزور  14 تدم 21 ـ  يارب  تعاس  رهمرگیلیم 6  سیلفیس 500 

250 رادـقم هب  لاس   2 ناکدوک 8 ـ  رد  تعاـس و  ره 6 مرگیلیم  رادـقم 125  هب  لاس  زارتمک 2  نس  اـب  ناـکدوک  رد  وراد  نیا  ناـکدوک 
. دبای شیازفا  ربارب  ود  ات  تسا  نکممدیدش  ياهتنوفع  رد  فرصم  رادقم  دوشیمفرصم . تعاس  ره 6  مرگیلیم 

ره 6 مسقنمریداـقم  رد  اـی  يدـیرو  موادـم  نویزوفناهار  زا   50mg/kg/day ناکدوک نـالاسگرزبرد و  دـیدش ، ياـهتنوفع  رد  یقیرزت 
. دوشیم يدیرونویزوفنا   25mg/kg/day فیفخ ياهنتوفعرد  دوشیم . فرصم  تعاس 

ییوراد  لاکشا 
(Film Coated Tablet : 200mg, 400mg (asEthylsuccinate

(For Suspension : 200mg/ 5ml (asEthylsuccinate
(For Injection : 1g (as lactobionate

FURAZOLIDONE

نامرد  رد  نودیلوزاروف  فرصم  دراوم 
ياههنوگ یلکایـشیرشا  كوکولیفاتـسا  الگیـش ، ـالنوملاسياههنوگ ، هلمج  زا  ساـسح  ياـهمسیناگرازا  یـشان   ) ییاـیرتکاب لاهـسا  اـبو ،

. دوشیم فرصمزایدرایژ  و  رتکابورتنا ) رتکابولیپماک و  سوئتورپ 
بجومو دـنزیمن  مهرب  ار  هدور  یبورکیم  رولفنودـیلوزاروف  دـنکیم . لخادـت  ییایرتکابمیزنآ  نیدـنچ  راک  رد  وراد  نیا  رثا : مسیناـکم 

. دنکیمراهم زین  ار  زادیسکا  نیمآونوم  میزنآوراد  نیا  دوشیمن . زین  اهچراق  دشر 
. دوشیمعفد عوفدم  رد  زین  يرادقم  تسا و  يویلک  ? تدمع وراد  عفد  تسا  بوخ  یکاروخهار  زا  وراد  نیا  بذج  کیتنیکوکامراف 

. دوش فرصم  دیابن  هام  کی  زا  رتمک  نساب  نادازون  رد  وراد  نیا  فرصم  عنم  دراوم 
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. دوش فرصم  ناوارف  طایتحا  اب  دیاب   G6PD دوبمک هب  رامیب  يالتبا  تروص  رد  اهرادشه :
دوش  G6PD دوبمک هب  التبم  نارامیب  رد  ریذپتشگربو  فیفخ  کیتیلومه  یمنآ  زورب  بجومتسا  نکمم  نودیلوزاروف  یبناج  ضراوع 

ای يدلج  تاروثب  لصافمدرد  شراخ  بت  لماش   ) طرفم تیـساسحياهشنکاو  نینچمه  دوش . عطق  دـیاب  ورادفرـصم  تروص  نیا  رد  هک 
نیا فرـصم  اـب  دردرـس  غارفتـساو و  عوـهت  لاهــسا  مکــش  درد   ) یــشراوگتالالتخا نوـخ  دیفــس  ياـهلوبلگ  شهاـک  تسوـپ  يزمرق 

. دناهدش شرازگوراد 
. دومن فرصماذغ  اب  ار  وراد  نیا  ناوتیم  یشراوگکیرحت  شهاک  يارب  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 

. درکيراددوخ دیاب  لکلا  يواح  ياههدروآرففرصم  زا  وراد ، نیا  فرصم  لوط  رد  2 ـ 
ياهوراد كرحم  ياهنیمآ  نیماریت و  يواحياهاذـغ  فرـصم  زا  نآ  فرـصم  عطق  زا  دـعبهتفه  ود  اـت  وراد و  نیا  فرـصم  لوط  رد  3 ـ 

. درک زیهرپ  دیاب  کشزپ  زیوجت  ابرگم  هفرس  دض  ياهوراد  یگدروخامرسصرق و  اهتشا ، هدنهاک 
فرصم  رادقم 

تسا  زور )  7 زایدرایژ 10 ـ  نامرد  رد  ) زور  5 يارب 7 ـ  زور  رد  راب  راهچ  مرگیلیم  وراد 100 نیا  فرصم  رادقم  نالاسگرزب 
نامردرد  ) زور  5 يارب 7 ـ  زور  رد  راب  راـهچ  1/25mg/kg هام کی  زا  شیب  نس  اب  ناکدوکرد  نودیلوزاروف  فرـصم  رادـقم  ناکدوک 

. دشابیم زور )  7 يارب 10 ـ  زور  ردراب  راهچ   1/25 زایدرایژ 2mg/kg ـ 
ییوراد  لاکشا 

Suspension: 50mg / 15ml

Tablet: 100mg

METRONIDAZOLE

نیا دوشیمفرـصم . ياهتخای  کت  ياـهتنوفع  نادـندياهتنوفع و  هلمج  زا   ) يزاوهیب ياـهتنوفعنامرد  رد  لوزادـینورتم  فرـصم  دراوم 
فرصم يزاوهیب  زونیژاو  ویصاصتخا  ریغ  تینیژاو  مویرتکاب  هنیروکای  الندراگ  ای  سولیفومه  زا  یشان  ییایرتکابزونیژاو  نامرد  رد  وراد 

. دوشیم
هب نتفایدـنویپ  اب  هک  دوشیم  لیدـبت  یمـس  بیکرتکـی  هب  اـیحا و  اـهمسیناگراورکیم  طسوتبذـج  زا  سپ  لوزادـینورتم  رثا : مسیناـکم 

. دوشیم لولس  گرمو  نآ  تخاس  فقوت  بجوم   DNA
یمرـستظلغ دوشیم . رـشتنم  ندـب  تاحـشرتو  تاعیام  بلغا  رد  دوشیم و  بذـج  یبوخهب  یکاروخ  هار  زا  وراد  نیا  کـیتنیکوکامراف 

رد هک  تساتعاـس   6 نـالاسگرزب 12 ـ  رد  لوزادـینورتمرمع  همین  دـسریم . دوخ  جوا  هب  یکاروخفرـصم  زا  سپ  تعاـس   1 وراد 2 ـ 
زا تسانکمم  وراد  زا  دـصرد  ات 15  تسا و  يویلک  ? تدـمع وراد  نیا  عفد  دـباییم . شیازفا  تعاس  10 هب 29 ـ  دـبک  راک  بیع  تروص 

. دوشیم بذج  کیمتسیستروصهب  لانیژاو  فرصم  زا  دعب  ورادزا  دودح 20 % دوش . عفد  عوفدم  هار 
. دریگ تروص  ناوارف  طایتحا  ابدیاب  وراد  نیا  فرصم  يدبک  یتاپولافسنآو  دبک  راک  بیع  دوجو  تروص  رد  اهرادشه :

یگدولآباوختردـنب مداویژنآ  ریهک و  يدـلج  تاروثب  یـشراوگ  تالالتخا  نابز  يربز  ناهددـب  معط  غارفتـسا  عوهت  یبناـج  ضراوع 
. دنتسه وراد  یبناج  ضراوعزا  گنردیفس  ظیلغ  تاحشرت  شزیمآماگنه  درد  شراخ  راردا ، ندش  هریت  یسکاتآ  هجیگرس  دردرس ،

ار نیئوت  ینفمسیلوباتم  لوزادینورتم  دبای . شیازفا  تسانکمم  وراد  نیا  اب  نامزمه  فرـصم  تروصرد  نیرافراو  رثا  ییوراد  ياهلخادت 
ار نآ  ییامـسالپ  تظلغ  شیازفاار و  لوزادینورتم  مسیلوباتم  لاتیبرابونف  . دنهدیم شیازفا  ار  وراد  نیا  ییامـسالپتظلغ  دـننکیم و  راهم 

نینچمه . دهدیم شیازفا  ار  وراد  نیا  اب  تیمومـسملامتحا  دـنکیم و  راهم  ار  لیـسارواوروئولفمسیلوباتم  لوزادـینورتم  دـهدیمشهاک .
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تسا  هدش  شرازگ  لوزادینورتم  نامزمهفرصم  اب  میتیل  اب  تیمومسم 
. دنک زورب  تسا  نکمم  لکلا  يواحياههدروآرف  لوزادینورتم و  نامزمهفرصم  اب  ماریفلوس  يد  هبش  شنکاو 

هیـصوت ، دنک زواجت  زور  زا 10  ناـمرد  هرود  لوطهک  یتروص  رد  راـمیب  یهاگـشیامزآ  ینیلابتیعـضو و  يریگیپ  هیـصوت 1 ـ  لباق  تاکن 
. دوشیم

. درکفرصم اذغ  اب  ناوتیم  ار  لوزادینورتم  یشراوگ  کیرحت  زورب  تروص  رد  2 ـ 
ياهمرـس ای  اهلولحمنویزوفنا  تروص  نیا  رد  هک  دوش  فرـصميدیرو  هتـسهآ  نویزوفنا  تروصهبدـیاب  طقف  یقیرزت  لوزادـینورتم  3 ـ 

. دوش عطق  دیاب  رگید 
ددجم زوربزا  يریگولج  يارب  یتشادـهب  لوصا  تیاعرنینچمه  دوشیم . هیـصوت  وراد  لانیژاولامعتـسا  زا  دـعب  لبق و  اهتـسد  نتـسش  4 ـ 

تسا  يرورض  تنوفع 
. دوش عطق  دیاب  وراد  فرصم  کیرحت  ای  تیساسح  زورب  تروص  رد  5 ـ 

تنوفعددـجم زورب  زا  يریگـشیپ  روظنم  هب  مودـناکزا  هدافتـسا  زانوموکیرت ، نامرد  رد  ورادنیا  لاـنیژاو  لکـش  فرـصم  تروص  رد  6 ـ 
. دنشاب هتشادزاین  وراد  نیا  فرصم  هب  زین  نادرم  نامزمهروطهب  تسا  نکمم  تسا  يرورض 

. دومنطایتحا دیاب  وراد  لانیژاو  لکش  فرصماب  یگنم  ای  هجیگرس  زورب  تروص  رد  7 ـ 
زا دـیاب  ورادزود ، ندـش  قیقر  اـی  ددـجم  تنوفع  عطاـقتمتنوفع  زا  يریگـشیپ  روظنم  هب  ورادنیا ، لاـنیژاو  لکـش  فرـصم  لوـط  رد  8 ـ 

. دومنيراددوخ یسنج  تبراقم 
فرصم  رادقم 

یکاروخ 
تدم 7 هبتعاس  ره 6  مرگ  کی  ات  رثکادـح   7/5mg/kg رادقم يزاوهیب  ياهتنوفع  رد  کیمتـسیسيرتکاب  دـض  ناونع  هب  نالاسگرزب 
3 مرگ 4 ـ  یلیم   500 کیتویب یتنآ  زا  یشان  تیلوک  رد  زور ، ردراب  راهچ  مرگ  یلیم  هدور 500  باهتلا  رد  . دوشیم فرصم  رتشیب  ای  زور 

هارمه هب  زور  رد  راـب  مرگ 3  یلیم   500 یکمک نامرد  ناونعهب  يرولیپرتکاـبوکیلهزا  یـشان  ههدزاود  مخز  تیرتساـگرد و  ، زور رد  راـب 
دض ناونعهب  . دوشیم فرصم  زور  يارب 7  زوررد  راب  مرگ 2  یلیم  ییایرتکاب 500  زونیژاونامرد  رد  یکاروخ و  ياهکیتویب  یتنآریاـس 

زایبیمآ رد  هتخای  کت 
يارب  زور  رد  راب  مرگ 3  یلیم   500 700 ـ 

مرگ  یلیم  زویدیتنالاب 750  رد  زور ،  7 10 ـ 
ای زور  يارب 3  زور  رد  رابکی  مرگ   2 زایدرایژ رد  زور ، ای 6  يارب 5  زور  رد  راب   3

تدم  هب  زور  رد  راب  مرگ 3  یلیم   250
راب مرگ 3  یلیم  ای 250  زور  کی  تدـم  هبزور  رد  راب  مرگ 2  کی  دحاو ، رادـقم  تروصهب  مرگ  زانوموکیرت 2  ناـمرد  رد  زور و   5 7 ـ 

. دوشیم فرصم  زور  تدم 7  هب  زوررد 
ناونعهب . دوشیم فرصم  تعاس  ره 8   10mg/kg ایتعاس ره 6   7/5mg/kg يزاوهیب ياهتنوفعرد  يرتکاب  دـض  ناونعهب  ناکدوک 

راب هس  11/6 زویدیتنالاب 16/7mg/kg ـ  رد  زور ،  10 تدم هب  زور  رد  راب  هس  ، 11/6 16/7mg/kg ـ  زایبیمآ نامرد  رد  هتخای  کت  دـض 
هب زوررد  راب  هس   5mg/kg زانوموکیرت نامرد  ردو  زور   5 تدم 7 ـ  هب  زور  رد  راب  هس   5mg/kg زایدرایژ رد  زور ، تدم 5  هب  زور  رد 

. دوشیم فرصم  زور  تدم 7 
یقیرزت 
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ره 6 مرگکی  رثکادح  ات   7/5mg/kg سپس 15mg/kg و  ادتبا يزاوه  یب  ياهتنوفع  رد  کیمتسیسيرتکاب  دض  ناونعهب  نالاسگرزب 
زا لبق  تعاسکی   15mg/kg یحارج لامعا  رد  تنوفع  زايریگـشیپ  يارب  دوشیم . يدـیرو  نویزوفنارتشیب  ای  زور  تدم 7  هب  تعاس 

، زایبیمآ نامردرد  هتخای  کت  دض  ناونعهب  دوشیم . يدیرونویزوفنا  هیلوا  رادـقم  زا  سپ  تعاس  یحارج و 7/5mg/kg 6و 12  عورش 
. دوشیم يدیرونویزوفنا  زور   5 تدم 10 ـ  هب  تعاس  ره 8 مرگ  یلیم   500 750 ـ 

سپـسو هیلوا  رادـقم  ناوـنعهب   mg/kg 15 سروـننادازون رد  يزاوـه  یب  ياـهتنوفع  ردکیمتـسیس  يرتکاـب  دـض  ناوـنعهب  ناـکدوک 
ناونعهب  1/5mg/kg لماک نادازون  رد  دوشیم . يدیرونویزوفنا  هیلوا  فرـصم  رادـقم  زا  سپتعاس  تعاس 48  ره 12   7/5mg/kg

نس 7 اب  نادازون  رد  دوشیميدیرو . نویزوفنا  هیلوا  فرـصم  رادقمزا  سپ  تعاس  تعاس 24  ره 12   7/5mg/kg سپس عورش و  رادقم 
ناونعهب   15mg/kg رادقم رتگرزبو ، زور 

. دوشیمفرصم يدیرو  نویزوفنا  هار  زا  تعاس  ره 6  7/5mg/kg سپس عورش و  رادقم 
لانیژاو 

. دوشیم فرصم  لانیژاو  هار  زا  یلاوتمزور  ای 12  تدم 10  هب  بش  ره   500mg، زانوموکیرت ای  ییایرتکاب  زونیژاو  رد 
ییوراد  لاکشا 

Infusion : 500mg/ 100ml

Tablet: 250mg

(Oral Suspension: 125mg / 5ml (asBenzoate
Ovule: 500mg

Vaginal Tablet: 500mg

NALIDIXIC ACID

رد کیسکیدیلان  دیسا  فرصم  دراوم 
. دوشیمفرصم راردا  يراجم  ياهتنوفع  نامرد 

لاــمعا ار  دوــخ  رثا  ییاــیرتکاب   DNA تخاـس راــهم  قـیرط  زا  هـک  تساهنولونیکتاقتــشم  زا  کیــسکیدیلان  دیــسا  رثا : مسیناــکم 
. دنکیم زورب  تعرسهب  نامرد  لوط  رد  وراد  نیا  هب  تمواقم  . دنکیم

ندـبياهتفاب بلغا  رد  نآ  لاعف  ياهتیلوباتم  ووراد  نیا  تسا  لماک  بیرقت ? عیرـس و  یکاروخهار  زا  وراد  نیا  بذـج  کیتنیکوکامراف 
وراد یمرس  رمعهمین  دوشیم . لصاح  فرـصم  زا  سپ  تعاس  1 وراد 2 ـ  یمرـس  تظلغ  جوا  دنوشیمرـشتنم . راردا  رد  هیلک و  رد  هژیوهب 

شیازفا تسا  نکممتعاس  ات 21  هیلک  راک  بیع  هب  التبم  نارامیبرد  تعاس و  ات 11/5  هدروخلاس  نارامیب  ردهک  تسا  تعاس   1/1 2/5 ـ 
تسا  يویلک  ? تدمع وراد  نیا  عفد  دبای .

رتمک نساب  ناکدوک  رد  نینچمه  یجنـشت و  تالالتخاهب  التبا  هقباس  ای  يریفروپ  هب  رامیب  يالتباتروص  رد  وراد  نیا  فرـصم  عنم  دراوم 
. دوش فرصم  دیابن  هام  زا 3 

. دوش فرصمناوارف  طایتحا  اب  دیاب   G6PD دوبمکهب التبم  نارامیب  رد  وراد  نیا  1 ـ  اهرادشه :
. دنک زیهرپباتفآ  دیدش  رون  ضرعم  رد  نتفرگ  رارقزا  دیاب  رامیب  وراد  نیا  فرصم  لوط  رد  2 ـ 

دبکراک نوخ و  ياهلولس  شرامـش  ياهنومزآماجنا  دوش ، رتشیب  هتفه  زا 2  نامرد  تدـم  هکیتروص  رد  وراد  نیا  اب  ناـمرد  لوط  رد  3 ـ 
. دوشیم هیصوت 
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تاروثب باوخرد  لالتخا  هجیگرس  دردرس ، لاهسا  مکـشدرد  غارفتـسا  عوهت  زا  دنترابع  اهنولونیکعیاش  یبناج  ضراوع  یبناج  ضراوع 
درد نیبوریلیب  دبک و  ياهمیزنآرد  ارذـگ  تالالتخا  نوخ  نینیتآرک  هرواشیازفا و  رون ، هب  تیـساسح  یـسکالیفانآ  بت  شراخ  يدـلج 

تظلغرد رییغت  نوخ و  دیفـس  ياـهلوبلگ  شهاـک  نوخ  ياـهتکالپ  شهاـک  یلیفونیزوئالـماش   ) ینوـخ تـالالتخا  لـصافمو  تالـضع 
 . نیبمورتورپ

شیازفاتسا نکمم  جنشت  زورب  رطخ  يدیئورتساریغباهتلا  دض  ياهوراد  اب  اهنولونیک  نامزمهفرصم  تروص  رد  ییوراد  ياهلخادت 
کیـسکیدیلاندیسا اب  نامزمه  فرـصم  تروصرد  نیرافراو  رثا  دـنهدیم . شهاک  ار  وراد  نیابذـج  بذاـج  داوم  اهدیـسایتنآ و  دـبای .

طـسوت نیروپـسولکیس  يویلکتیمـس  دنهدیم . شیازفا  ار  هروا  لینوفلوسياهوراد  تباید  دض  رثا  اهنولونیک  . دبای شیازفا  تسا  نکمم 
. دباییم شیازفا  وراد  نیا  اب  نامزمه  فرصمتروص  رد  نالافلم  تیمس  دباییم . شیازفاوراد  نیا 

. دنک يراددوخباتفآ  دیدش  رون  ضرعم  رد  نتفرگرارق  زا  دیاب  رامیب  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 
. درک طایتحا  دیاب  یگدولآباوخ  ای  هجیگرس  ییانیب  رد  لالتخاهنوگره  ای  دید  يرات  زورب  تروص  رد  2 ـ 

. دوشیم هدننک  ایحاداوم  زا  هدافتسا  اب  راردا  زکولگ  نومزآ  ردبذاک  تبثم  خساپ  زورب  بجوم  وراد  نیا  3 ـ 
فرصم  رادقم 

رهمرگیلیم 6 هب 500  نمزم  ياهتنوفع  نامردرد  رادـقم  نیا  هک  دوشیم  فرـصم  زور   7 يارب تعاس  ره 6  مرگ  رادقم 1  نالاسگرزب 
. دباییم شهاک  تعاس 

رد رادـقم  نـیا  هـک  دوـشیم  فرـصممسقنم  ریداـقم  رد   50mg/kg/day اـت رثکادـحهام  زا 3  رتـشیب  نـس  اـب  ناـکدوک  رد  ناــکدوک 
. دباییم شهاک   30mg/kg/day هب تدم  زاردنامرد 

ییوراد  لاکشا 
Suspension: 60mg/ml

Tablet: 500mg

NITROFURANTOIN

. دوشیم فرصم  راردا  يراجم  ياهتنوفعنامرد  رد  نیئوتناروفورتین  فرصم  دراوم 
يرتکاب گرم  ای  دـشر  فقوتثعاب  تظلغ  هب  هتـسب  ییایرتکاب  ياهمیزنآراک  رد  تلاخد  اب  نیئوتناروفورتیندـسریم  رظنهب  رثا : مسیناـکم 

. دوش
ودایز اههیلک  راردا و  رد  وراد  تظلغ  دـباییمشیازفا . اذـغ  روضح  رد  نآ  یتسیز  یمهارف  تسا  ریغتم  وراد  نیا  بذـج  کیتنیکوکامراف 

. دوشیم عفد  يویلک  هار  زا  ? تدمع وراد  نیا  تسا  تعاس   0/3 ورادنیا 1 ـ  رمع  همین  تسا  مک  یلیخ  مرس  رد 
. دوش فرصم  دیابن  يریفروپ  G6PD و  دوبمک هام  زا 3  رتمک  نس  اب  نادازون  هیلکراک  بیع  رد  وراد  نیا  فرصم  عنم  دراوم 

: دوش فرصم  ناوارف  طایتحااب  دیاب  ریز  دراوم  رد  وراد  نیا  اهرادشه :
دادعتـسا ای  یطیحمیتاپورون  دـبک و  راک  بیع  يویر و  يرامیب  تالوف  نیماتیو B و  دوبمک  اهتیلورتکلالداعت ، مدـع  تباید  ینوخ  مک 

نآ  هب  يالتبا 
. دنتسهوراد نیا  ضراوع  زا  یطیحم  یتاپورونو  يویر  نمزم  داح و  ياهشنکاو  لاهسا  وغارفتسا  عوهت  ییاهتشایب  یبناج  ضراوع 

هب دیـسنبورپاب ، نیئوتناروفورتین  نامزمه  فرـصم  . دـنهدیم شهاک  ار  وراد  نیا  بذـج  بذاجداوم  اهدیـسا و  یتنآ  ییوراد  ياهلخادـت 
. دوش نیئوتناروفورتیناب  تیمومسم  زورب  ببس  تسا  نکمم  یلوبوت  عفد  شهاک  لیلد 
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. دوش راردازگولگ  نومزآ  رد  بذاک  تبثم  خساپ  بجومتسا  نکمم  وراد  نیا  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 
. دنک رییغت  ياهوهقات  درز  هب  تسا  نکمم  رامیب  راردا  گنر  2 ـ 

. دوش فرصمریش  ای  اذغ  اب  وراد  نیا  تسا  رتهب  3 ـ 
فرصم  رادقم 

رادـقم . دوشیم فرـصم  زور  يارب 7  تعاــس  رهمرگیلیم 6  بقاوع 50  نودـب  داـح  ياـهتنوفعنامرد  رد  نیئوتناروفورتـین  نـالاسگرزب 
دیدش عوهت  زوربتروص  رد  هک  تسا  زور  يارب 7  تعاس   6 ره مرگیلیم  هدننک 100  دوع  دیدش و  نمزمتنوفع  نامرد  رد  وراد  فرصم 

5 يراردا 10 ـ  تنوفع  زايریگـشیپ  يارب  نیئوتناروفورتین  فرـصمرادقم  درک . عطق  ار  نآ  فرـصم  ای  داد  شهاکدیاب  ار  فرـصم  رادقم 
. دشابیمبش رد  مرگیلیم 

رادقم رد 4  3mg/kg/day بقاوع نودب  داح  ياهتنوفعنامرد  رد  هام  زا 3  شیب  نس  اب  ناکدوکرد  وراد  نیا  فرـصم  رادقم  ناکدوک 
. دشابیمبش رد   1mg/kg يراردا ياهتنوفعزا  يریگشیپ  رد  مسقنم و 

ییوراد  لاکشا 
Scored Tablet: 100mg

Suspension: 25mg/5ml

OFLOXACIN

باهتلا بقاوع و  نودبكازوس  مرن  ياهتفاب  تسوپ و  یناتحتیسفنت  يراجم  راردا ، يراجم  ياهتنوفعنامرد  رد  وراد  نیا  فرـصم  دراوم 
. دوشیم فرصم  محر  ندرگ  یلسانتتلآ و  یکوکونوگ  ریغ 

DNA مــیزنآ راــهم  قــیرط  زا  هــک  تسادیـــسیرتکاب  بــیکرت  کــی  اهنولونیکورولفتاقتـــشم و  زا  نیـــساسکولفوا  رثا : مسیناــکم 
. دنکیم راهم  ار  يرتکاب  DNA میمرت همجرت و  يزاسهرابودزاریژ 

روطهببذـج زا  سپ  دـتفایم . ریخات  هب  اذـغ  روضحرد  نآ  بذـج  اما  دوشیم ، بذـج  یبوخبیکاروخ  هار  زا  وراد  نیا  کیتنیکوکامراف 
تسا  يویلک  ? تدمع وراد  نیا  عفد  دوشیم . رشتنم  ندبتاعیام  اهتفاب و  بلغا  رد  هدرتسگ 

يژرلآ هقباساب  نارامیب  عرـص و  هب  التبا  هقباس  يارادای  عرـص  هب  التبم  نارامیب  زین  ناناوجونو و  ناکدوک  رد  وراد  نیا  فرـصم  عنم  دراوم 
. دوش فرصم  دیابنهباشم  تابیکرت  وراد و  نیا  هب 

،G6PD تبایدهب رامیب  يالتبا  یناور  يرامیب  هقباس  : دریگ تروص  ناوارف  طایتحا  اب  دـیاب  ریزدراوم  رد  وراد  نیا  فرـصم  1 ـ  اهرادشه :
هیلک  ای  دبک  راک  بیع 

. دوش نارامیب  ریاس  ایجنشت  هقباس  ياراد  نارامیب  رد  جنشت  زورببجوم  تسا  نکمم  اهنولونیک  تاقتشم  2 ـ 
تاروثب باوخرد  لالتخا  هجیگرس  دردرس ، لاهسا  مکـشدرد  غارفتـسا  عوهت  زا  دنترابع  اهنولونیکعیاش  یبناج  ضراوع  یبناج  ضراوع 

درد نیبور  یلیب  دبک و  ياهمیزنآرد  ارذـگ  تالالتخا  نوخ  نینیتارک  هرواشیازفا و  رون ، هب  تیـساسح  یـسکالیفانآ  بت  شراخ  يدـلج 
نیبمورتورپ  تظلغرد  رییغت  ینوخ و  تالالتخا  لصافم  وتالضع 

. دبای شیازفا  تسانکمم  جنـشت  زورب  رطخ  يدـیئورتساریغباهتلا  دـض  ياهوراد  اب  اهنولونیکفرـصم  تروص  رد  ییوراد  ياهلخادـت 
نیرافراو هروا  لینوفلوس  ياهورادتباید  دـض  رثا  اـهنولونیک  دـنهدیمشهاک . ار  وراد  نیا  بذـج  بذاـج  داومو  دیـسایتنآ  ياـهوراد 
تروصرد نیاسکولفوا  بذـج  دـباییم . شیازفااهوراد  نیا  طـسوت  نیروپـسولکیس  يویلکتیمـس  دـنهدیم . شیازفا  ار  نیتپیرکوموربو 

. دباییم شهاکنهآ  حالما  اب  نامزمه  فرصم 
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. دنک يراددوخباتفآ  دیدش  رون  ضرعم  رد  نتفرگرارق  زا  دیاب  رامیب  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 
زا شیب  ندرکییایلق  زا  نینچمه  دشونب . یفاک  تاعیامدیاب  رامیب  زین  نامرد  لوط  رد  دوشفرصم و  بآ  یفاک  رادقم  اب  دیاب  وراد  نیا  2 ـ 

. دراد دوجووراد  نیا  اب  يرولاتسیرک  زورب  رطخ  هک  ارچ  ، درک زیهرپ  دیاب  راردا  دح 
. درک طایتحا  دیاب  یگدننار  هژیوهب  ،) دنراد زاین  تراهم  هب  هک  ییاهراک  ماجنارد  وراد  نیا  فرصم  تدم  لوط  رد  3 ـ 

. درکفرصم یلاخ  هدعم  اب  دیاب  ار  وراد  نیا  4 ـ 
. درک عطق  دیابار  نآ  فرصم  وراد ، زود  نیلوا  فرصمهب  طرفم  تیساسح  ای  کیژولورون  یناورشنکاو  هنوگره  زورب  تروص  رد  5 ـ 

دوشیم فرصمحبص  زور  ره  حیجرت ?  200 400mg/day ـ  رادقم هب  راردا  يراجم  ياهتنوفعنامرد  رد  نیساسکولفوا  فرـصم  رادقم 
نیا فرـصم  رادقم  دباییمشیازفا . زور  رد  راب  ود  مرگیلیم   400 ات راردا  یناقوف  يراجم  ياـهتنوفع  رد  موزلتروص  رد  رادـقم  نیا  هک 

400 ات موزل  تروص  رد  رادقم  نیا  هک  دشابیمحبـص  زور  ره  حیجرت ?  400mg/day یناتحت یـسفنت  يراجم  ياهتنوفعنامرد  رد  وراد 
ياهتفاب تسوپ و  ياهتنوفعنامرد  رد  زور  رد  راب  ود  مرگیلیم  رادقم 400 هب  وراد  نیا  دوب . دهاوخشیازفا  لباق  زور  رد  راب  ود  مرگیلیم 

رد رادـقم  نـیا  دوـشیم . فرـصمتبون  کـی  رد  مرگیلیم  بقاوع 400  نودـبكازوس  ناـمرد  رد  نیـساسکولفوا  دوشیمفرـصم . مرن 
. دشابیم مسقنم  ریداقمرد  ای  زور  رد  رابکی  مرگ  یلیم  محرندرگ 400  یلسانت و  تلآ  یکوکونوگریغ  باهتلانامرد 

ییوراد  لاکشا 
Scored Tablet: 100mg, 200mg

NAFCILLIN SODIUM

. دوشیم فرصم  دننکیمدیلوت ، زانیلیسینپ  هک  یسکوکولیفاتساياههنوگ  زا  یشان  ياهتنوفعنامرد  رد  نیلیسفن  فرصم  دراوم 
تساتعاس  0/5 وراد 1/5 ـ  رمع  همین  دسریمدوخ . جوا  هب  ینالـضع  قیرزت  زا  سپ  تعاس  0/5 وراد 1 ـ  یمرس  تظلغ  کیتنیکوکامراف 

60 70 ـ  دشابیمدایز . امـسالپ  ياهنیئتورپ  هب  وراد  نیادنویپ  دـبای . شیازفا  تسا  نکمم  زین  تعاس  ات 2 هیلک  راـک  بیع  تروص  رد  هک 
. دوشیم هزیلوباتمدبک  رد  زین  وراد  دصرد 

. دوش فرصمدیابن  اهنیلیسینپ  هب  کیژرلآ  هقباسدوجو  تروص  رد  فرصم  عنم  دراوم 
یتنآ هبهتـسباو  تیلوک  هژیوب  یـشراوگ  ياهیرامیبهقباس  هیلک و  راک  بیع  هب  التبم  نارامیبو  يژرلآ  هقباـس  ياراد  ناراـمیب  رد  اهرادـشه :

. دوش فرصمناوارف  طایتحا  اب  دیاب  کیتویب 
تیـساسحراچد هک  ینارامیب  رد  کـیتکالیفانآ  كوش  مداویژنآ  لـصافم  درد  بت  ریهک ، لماشیتیـساسح  ياـهشنکاو  یبناـج  ضراوع 

تسا  هدش  شرازگ  ورادنیا  فرصم  اب  دنوشیم ، طرفم 
. دـهدیمشیازفا ار  يدـبک  تیمومـسم  زورب  لامتحا  ، دـبک يارب  یمـس  ياهوراد  ریاس  اب  ورادنیا  نامزمه  فرـصم  ییوراد  ياهلخادـت 

. دوشیم ورادنیا  اب  تیمومسم  هجیتن  رد  تاسکرتوتمسناریلک و  شهاک  هب  رجنم  تاسکرتوتماب  اهنیلیس  ینپ  نامزمه  فرصم 
. دوشیمن هیصوت  اهدیزوکیلگونیمآ  اب  ورادنیا  ندرک  طولخم  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 

. دومن يراددوخ  دیاب  لاهسادض  يوراد  هنوگ  ره  فرصم  زا  کشزپ  ابتروشم  نودب  لاهسا  زورب  تروص  رد  2 ـ 
فرصم  رادقم 

ره مرگ   1/5 ییایرتکاب 2 ـ  تیدراکیری  ییایرتکاب و  تیژننم  ییایرتکاب  تیدراکودنا  لصفم  ناوختساياهتنوفع و  نامرد  رد  نالاسگرزب 
يدیرو 1/5 هار  زا  تعاس و  4 ره 6 ـ  مرگ  یلیم  ینالضع 500  هار  زا  ، اهتنوفع ریاس  نامرد  رد  دوشیم . قیرزتيدیرو  هار  زا  تعاس   4 6 ـ 

. ددرگیم قیرزت  نیلیسفن  يانبم  رب   ) تعاس ره 4 مرگ   0/5  ـ
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یگدـنز و لوا  هـتفه  رد  تعاـس  ره 12  25 مرگوـلیک 50mg/kg ـ  اـت 2  نزو  اـب  نادازوـنرد  ییاـیرتکاب  تیژننم  ناـمرد  رد  ناـکدوک 
یگدـنز و لوا  هتفه  رد  تعاـس  ره 8  50mg/kg رتـشیب مرگولیک و  نزو 2  اـبنادازون  رد  یگدـنز و  تعاـس  ره 8   50mg/kg سپس

هار زا  نادازوـــن  رد  اـــهتنوفعریاس ، ناـــمرد  رد  ددرگیم . قـــیرزت  يدـــیروای  ینالــــضع  هار  زا  تعاـــس  ره 6   50mg/kg سپس
. دوشیمقیرزت تعاس  ره 4  نیلیسفن  يانبمرب   ) 10 يدیرو 20mg/kg ـ  هار  زا  تعاس و  ره 12 نیلیسفن  يانبم  رب   ) 10mg/kg ینالضع
ره 4 نیلیـسفنيانبم  رب   ) 10 ینالـضع و mg/kg 20 ـ  هار  زاتعاس  ره 12  نیلیـسفن  يانبم  رب   ) 25mg/kg ناکدوک ناراوخریـش و  رد 

. دوشیمقیرزت يدیرو  هار  زا  تعاس 
ییوراد  لاکشا 

For Injection: 500mg

PENICILLIN 6.3.3

. دوشیم فرصمنیلیسینپ  هب  ساسح  ییایرتکاب  ياهتنوفعنامرد  رد  وراد  نیا  فرصم  دراوم 
اب نیئاکورپ  G نیلیسینپ عیرس  تبسن ? رثا  عورشاب  میـساتپ   G نیلیسینپ دشابیم ، نیلیـسینپقتشم  هس  يواح  هدروآرف  نیا  رثا : مسیناکم 

 . تعاس دودح 24   ) دنکرثا عورش  اب  نیتازنب   G نیلیسینپ تعاس و  دودح 4  ) طسوتم رثا  عورش 
. دوش فرصمدیابن  اهنیلیسینپ ، هب  يژرلآ  هقباس  دوجوتروص  رد  وراد  نیا  فرصم  عنم  دراوم 

التبم نارامیب  رد  وراد  نیا  اهرادشه :
. دوشفرصم ناوارف  طایتحا  اب  دیاب  کیتویبیتنآ  زا  یسشان  تیلوک  هژیوب  یشراوگياهیرامیب  هقباس  هیلک و  راک  بیع  هب 

تیـساسحراچد هک  ینارامیب  رد  کـیتکالیفانآ  كوش  مداویژنآ  لـصافم  درد  بت  ریهک ، لماشیتیـساسح  ياـهشنکاو  یبناـج  ضراوع 
تسا  هدش  شرازگ  ورادنیا  فرصم  اب  دنوشیم ، طرفم 

هدنرادهگنردم ياهوراد  نیـسناتویژنآ  لدـبم  میزنآهدـننکراهم  ياهوراد  اب  میـساتپ   G نیلیـسینپنامزمه فرـصم  ییوراد  ياهلخادت 
میساتپ و هدنرادهگنياهردم  نامزمه  فرصم  دوش . میساتپینوخ  تظلغ  شیازفا  بجوم  تسا  نکمممیساتپ  يواح  ياهلمکم  میساتپ و 
اب اهنیلیــسینپ  ناـمزمه  فرــصم  دوـشیم . مرگ  میــساتپعمجت  شیازفا  ببــس  یقیرزت  میــساتپ   G نیلیـسینپ اـب  یمیـساتپ  ياـهلمکم 

. دوشیم وراد  نیا  ابتیمومسم  هجیتن  رد  تاسکرتوتم و  سناریلکشهاک  هب  رجنم  تاسکرتوتم 
هیلک راـک  بیع  هکنیا  رگم  تسین  يزاـینوراد  فرـصم  رادـقم  شهاـک  هب  هـیلک  راـک  بـیعهب  ـالتبم  ناراـمیب  رد  هیـصوت 1 ـ  لباق  تاـکن 

. دشابدیدش
. دوش فرصم  ینالضعقیمع  قیرزت  تروصهب  دیاب  وراد  نیا  2 ـ 

فرصم  رادقم 
ای 5 ره 4  بقاوع  ياراد  نمزم  ياهتنوفع  رد  دوشیمقیرزت . ینالـضع  هار  زا  لایو  کی  ياوتحم  ، داح دـیدش و  ياهتنوفع  رد  نالاسگرزب 

. دوشیم قیرزت  ینالضع  هارزا  لایو  کی  ياوتحم  رابکی ، زور 
. دشابیم دحاو   300,000 1,200,000 ـ  لداعم لاس  زا 5  رتشیب  نس  اب  ناکدوکرد  وراد  نیا  فرصم  رادقم  ناکدوک 

ییوراد  لاکشا 
For Injection: Benzathine Penicillin G600,000 IU + Potassium Penicillin G300,000 IU + Procaine

Penicillin G300,000 IU
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PENICILLIN G

یکوکوتپرتــسا تیدراکودـــنآ  خرـــسداب  یناــیم  شوــگ  باــهتلا  اــههزول ، ینوفعباــهتلا  ناــمرد  رد  وراد  نــیا  فرـــصم  دراوــم 
. دوشیم فرصمیتکرح  ياهمادنا  عطق  زا  سپ  تنوفعزا  يریگشیپ  رد  ینومونپ و  یکوکوگننمتیژننم 

. دوش فرصم  دیابن  اهنیلیسینپ  هب  يژرلآهقباس  دوجو  تروص  رد  فرصم  عنم  دراوم 
طاـیتحا اـب  دـیاب  کـیتویب  یتـنآ  زا  یـشانتیلوک  هژیوـب  یـشراوگ  ياـهیرامیب  هقباـس  وهیلک  راـک  بیع  هـب  ـالتبم  ناراـمیب  رد  اهرادـشه :

. دوش فرصمناوارف 
تیـساسحراچد هک  ینارامیب  رد  کیتکالیفانآ  كوشو  مداویژنآ  لـصافم  درد  بت  ریهک ، لماشیتیـساسح  ياـهشنکاو  یبناـج  ضراوع 

تسا  هدش  شرازگ  ورادنیا  فرصم  اب  دنوشیم ، طرفم 
هدنرادهگنردم ياهوراد  نیـسناتویژنآ  لدـبم  میزنآهدـننکراهم  ياهوراد  اب  میـساتپ   G نیلیـسینپنامزمه فرـصم  ییوراد  ياهلخادت 

میساتپ و هدنرادهگنياهردم  نامزمه  فرصم  دوش . میساتپینوخ  تظلغ  شیازفا  بجوم  تسا  نکمممیساتپ  يواح  ياهلمکم  میساتپ و 
اب اهنیلیــسینپ  ناـمزمه  فرــصم  دوـشیم . مرگ  میــساتپعمجت  شیازفا  ببــس  یقیرزت  میــساتپ   G نیلیـسینپ اـب  یمیـساتپ  ياـهلمکم 

. دوشیم وراد  نیا  ابتیمومسم  هجیتن  رد  تاسکرتوتم و  سناریلکشهاک  هب  رجنم  تاسکرتوتم 
اهنیروپـسولافس و ، اهنیلیـسینپ هب  تیـساسح  يژرلآهقباس و  دیاب  اهنیلیـسینپ  ریاس  ورادنیا و  فرـصم  زا  لبق  هیـصوت 1 ـ  لباق  تاکن 

. دوش صخشمنیسیامورتیرا 
. دوشلماک دیاب  یکوکوتپرتسا  ياهتنوفع  نامردرد  هژیوهب  وراد ، نیا  اب  نامرد  هرود  2 ـ 

. دوشیمن هیصوت  اهدیزوکیلگونیمآاب  اهنیلیس  ینپ  ندرک  طولخم  3 ـ 
. درک يراددوخ  دیاب  لاهسادض  يوراد  هنوگ  ره  فرصم  زا  کشزپ  ابتروشم  نودب  لاهسا  زورب  تروص  رد  4 ـ 

فرصم  رادقم 
نآ فرـصمرادقم  دوـشیم . فرــصم  يدـیرو  نویزوفنااـی  يدـیرو  هتــسهآ  قـیرزت  ینالــضعقیرزت  تروـصهب  وراد  نـیا  نـالاسگرزب 

. دشابیم تعاس   4 ره 6 ـ   1,000,000 ـ  5,000,000u/day
یگدـنز و لوا  هتفه  لوط  رد  تعاـس   12 ره  25000 مرگولیک 50000u/kg ـ  ات 2  نزواـب  نادازون  رد  ییاـیرتکاب  تیژننم  رد  ناـکدوک 
یگدـنز و لوا  هتفه  لوط  رد  تعاـس  ره 8  50000u/kg رتـشیب مرگولیک و  نزواـب 2  نادازون  رد  تعاـس و  ره 8   50000u/kg سپس

هتفه يارب  تعاـس  ره 12   50000u/kg يدازردام سیلفیـس  رد  دوشیم . يدـیروای  ینالـضع  قیرزت  تعاس  ره 6   50000u/kg سپس
ناـمرد رد  دوـشیم . قـیرزت  يدـیروای  ینالــضع  هار  زا  يدــعب  زور   10 ياربتعاـس 14 ـ  ره 8   50000u/kg سپـس یگدـنزلوا و 

ای ینالضعقیرزت  تعاس  ره 4   8333 16667u/kg ـ  ناکدوک ناراوخریش و  رد  تعاس و  ره 12  30000u/kg نادازون رد  اهتنوفعریاس 
. دوشیم يدیرو 
ییوراد  لاکشا 

:For Injection
(1,000,000units, 5,000,000units (aspotassium

 : For Injection
(5,000,000units (as sodium

PENICILLIN G BENZATHINE
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هب  ساسح  ییایرتکاب  ياهتنوفعنامرد  رد  وراد  نیا  فرصم  دراوم 
باهتلا  زای ، يرامیب  هلمج  زا  نیلیسینپ 
يریگشیپ  ناونعهب  سیلیفیس و  قلح و 

. دوشیمفرصم یمسیتامور  بت  هب  التبا  زا 
هجیتن ردو  دوشیم  لیدـبت   G نیلیـسینپ هب  زیلوردـیهزا  سپ  دازآ و  ینالـضع   ) قیرزت لحمرد  یگتـسهآ  هب  وراد  نیا  کـیتنیکوکامراف 

وراد یمرس  تظلغ  جوا  . دنکیم داجیا  یقیرزت  ياهنیلیسینپ  ریاسهب  تبسن  يرتینالوط  تدم  هب  اما  رتمکهچرگا ، بولطم  یمرس  تظلغ 
. دش دهاوخ  داجیاتعاس  زا 24  سپ 

. دوش فرصمدیابن  اهنیلیسینپ  هب  کیژرلآ  هقباسدوجو  تروص  رد  فرصم  عنم  دراوم 
طاـیتحااب دــیاب  کـیتویبیتنآ  زا  یــشانتیلوک  هژیوـب  شراوـگ  ياـهیرامیب  هقباـس  وهـیلک  راـک  بـیع  هبــالتبم  ناراــمیب  رد  اهرادــشه :

. دوش فرصمناوارف 
تیـساسحراچد هک  ینارامیب  رد  کیتکالیفانآ  كوشو  مداویژنآ  لـصافم  درد  بت  ریهک ، لماشیتیـساسح  ياـهشنکاو  یبناـج  ضراوع 

تسا  هدش  شرازگ  ورادنیا  فرصم  اب  دنوشیم ، طرفم 
وراد نیا  اب  تیمومسمهجیتن  رد  تاسکرتوتم و  سناریلکشهاک  هب  رجنم  تاسکرتوتم  اب  اهنیلیسینپنامزمه  فرصم  ییوراد  ياهلخادت 

. دوشیم
طقف وراد  نیا  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 

لخاد  يدیرو  هار  زا  دیابن  دوشفرصم و  ینالضع  قیمع  قیرزت  هار  زا  دیاب 
. دوشقیرزت بصع  کیدزن  ای  يدلجریز  ای  نایرش 

. دوشن دودسم  نزوسات  دوش  ماجنا  هتسویپ  هتسهآ و  تروصهبدیاب  نیتازنب   G نیلیسینپ قیرزت  2 ـ 
. دوشیمن هیصوت  اهدیزوکیلگونیمآو  اهنیلیس  ینپ  ندرک  طولخم  3 ـ 

. درک يراددوخ  دیاب  لاهسادض  يوراد  هنوگ  ره  فرصم  زا  کشزپ  ابتروشم  نودب  لاهسا  زورب  تروص  رد  4 ـ 
فرصم  رادقم 

یکوکوتپرتساياهتنوفع هب  التبا  زا  موادـم  يریگـشیپ  رد  وتبون  کی  رد  دـحاو  ییایرتکابياهتنوفع 000،200،1  نامرد  رد  نـالاسگرزب 
هیلوا  ) سیلفیس نامرد  رد  دوشیمقیرزت . ینالضع  تروص  هب  هتفه   3 رهدحاو 4 ـ  رادقم 000،200،1  یبلق  مسیتامورهقباس  اب  نارامیب  رد 

ياهتفهدحاو رادقم 000،400،2  سیلفیـسورونو  موس  هلحرم  سیلفیـس  رد  تبونکی و  رد  دـحاو  رادـقم 000،400،2  يریخأت ،  وهیوناث 
. دوشیم ینالضعقیرزت  هتفه  تدم 3  هب  رابکی 

رادقم مرگولیک  ات 27/3  نزو  ابناکدوک  ناراوخریش و  رد  یکوکوتپرتسا  )A هورگ تیژنراف  رد  ناکدوک 
تبوـن کـی  رد  دـحاو  رادـقممرگولیک 900000  زا 27/3  شیب  نزو  اـب  ناــکدوک  ردو  تبوـن  کــی  رد  دــحاو   000،300 000،600 ـ 

هـیلوا و سیلفیــس  ناــمرد  رد  هــتفه و  اــی 3 ره 2  دــــحاو  یمــسیتاموربت 000،200،1  زا  يریگــشیپ  رد  دوــشیم . ینالــضعقیرزت 
. دوشیم ینالضعقیرزت  دحاو  رادقم  تروصهب   000u/kg،50 هیوناث

ییوراد  لاکشا 
:For Injection

600,000units , 1,200,000units
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PENICILLIN G

PROCAINE

. دوشیمفرصم سیلیفیسورون  يرتفیدهژیوهب و   ) نیلیسینپ هب  ساسح  ياهتنوفعنامرد  رد  وراد  نیا  فرصم  دراوم 
دیآیمتسدب و ینوخ  تظلغ  رثکادـح  تعاس   4 یط دوشیم و  دازآ  ینالـضع   ) قیرزت لحمرد  یگتـسهآ  هب  وراد  نیا  کیتنیکوکامراف 

. دباییم شهاک  نآ  تظلغیگتسهآ  هب  تعاس   15 زا 20 ـ  سپ 
. دوش فرصمدیابن  اهنیلیسینپ  هب  کیژرلآ  هقباسدوجو  تروص  رد  فرصم  عنم  دراوم 

ناوارفطایتحا اب  دـیاب  کیتویب  یتنآ  زا  یـشان  تیلوکهژیوب  یـشراوگ  ياهیرامیب  هقباس  هیلکراـک و  بیع  هب  ـالتبم  ناراـمیب  رد  اهرادـشه :
. دوش فرصم 

تیـساسحراچد هک  ینارامیب  رد  کیتکالیفانآ  كوشو  مداویژنآ  لـصافم  درد  بت  ریهک ، لماشیتیـساسح  ياـهشنکاو  یبناـج  ضراوع 
تسا  هدش  شرازگ  ورادنیا  فرصم  اب  دنوشیم ، طرفم 

بصعکیدزن ای  نایرش  لخاد  يدیرو  هار  زا  دیابنو  هدش  فرصم  ینالضع  قیمع  قیرزت  هارزا  دیاب  طقف  وراد  نیا  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 
. دوش قیرزت 

ریداقم ردار  وراد  هک  یماگنه  هژیوهب  دـنوش ، نیئاکورپهب  شنکاو  زا  یـشان  داح  یمـس  هضراعراچد  تسا  نکمم  ناراـمیب  زا  یـضعب  2 ـ 
یگدرسفا یگتفشآ  ، روعش شاشتغا  بارطـضا  ریظن  یمیالعاب  دنتـسه ، ارذگ  الومعم  هک  اهـشنکاو  نیا  . دنراد تفایرد  تبون  کی  رد  دایز 

. دوشیمصخشم سردوز  گرم  زا  سرت  نایذه و  ومهوت  یجنشت  تالمح 
فرصم  رادقم 

يرتفید  نامرد  رد  زور ، رددحاو   000،600 ییایرتکابياهتنوفع 000،200،1 ـ  نامرد  رد  نالاسگرزب 
اب 500 هارمهزور  رد  دـحاو  سیلفیـسوروننامرد 000،400،2  رد  يرتفید و  نیـسکوتیتنآ  ابهارمه  زور  رد  دحاو   000،300 000،600 ـ 

. دوشیم ینالضعقیرزت  زور   10 تدم 14 ـ  هب  زور ، رد  راب   4 یکاروخ دیسنبورپ  مرگ  یلیم 
. دوشیم ینالضعقیرزت  زور   10 يارب 14 ـ   000u/kg/day،50 يدازردام سیلفیس  نامرد  رد  ناکدوک 

ییوراد  لاکشا 
(For Injection: 400,00 U (Penicillin GPotassium 100,000 U + Penicillin GProcaine 300,000U
(For Injection: 800,000U (Penicillin GPotassium 200,000u + Penicillim GProcaine 600,000U

PENICILLIN V POTASSIUM

یمـسیتاموربت هب  التبا  زا  يریگـشیپ  يارب  خرـسداب و  ینایم  شوگ  باـهتلا  اـههزول ، ینوفعباـهتلا  ناـمرد  رد  وراد  نیا  فرـصم  دراوم 
. دوشیم فرصم 

همین . دسریم جوا  هب  نآ  یمرـس  تظلغ  تعاس  0/5 زا 1 ـ  سپ  دوشیم و  بذـج  یکاروخهار  زا  وراد  دـصرد   60 کیتنیکوکامراف 73 ـ 
هک  تسا  تعاس   0/5 وراد 1 ـ  رمع 

هب  وراد  نیا  دنویپ  دباییم . شیازفاتعاس  ات 4  هیلک  راک  بیع  تروص  رد 
. دوشیمعفد هتفاین  رییغت  تروصهب  راردا  قیرطزا  وراد  % 20 40 ـ  دشابیم . نیئتورپ 80 %
. دوش فرصمدیابن  اهنیلیسینپ  هب  کیژرلآ  هقباسدوجو  تروص  رد  فرصم  عنم  دراوم 
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هیلک  راک  بیع  کیتویب و  یتنآ  هب  هتسباوتیلوک  هژیوب  یشراوگ  ياهيرامیبهقباس  دوجو  تروص  رد  اهرادشه :
. دوشفرصم ناوارف  طایتحا  اب  دیاب  وراد  نیا 

تیـساسحراچد هک  ینارامیب  رد  کیتکالیفانآ  كوشو  مداویژنآ  لـصافم  درد  بت  ریهک ، لماشیتیـساسح  ياـهشنکاو  یبناـج  ضراوع 
. دناهدش شرازگ  ورادنیا  فرصم  اب  دنوشیم ، طرفم 

نامزمه  فرصم  ییوراد  ياهلخادت 
هبرجنم دـهد و  شهاکار  اهوراد  نیا  بذـج  تسا  نکمم  نژورتسايواـح  يرادراـب  زا  هدـننکيریگولجیکاروخ  ياـهوراد  اـب  وراد  نیا 

اب تیمومـسم  هجیتن  رد  تاسکرتوتمسناریلک و  شهاک  هب  رجنم  تاسکرتوتماب  اهنیلیـس  ینپ  ناـمزمه  فرـصم  دوشهتـساوخان . يرادراـب 
. دوشیم ورادنیا 

هیلک راـک  بیع  هکنیا  رگم  تسین  يزاـینوراد  فرـصم  رادـقم  شهاـک  هب  هـیلک  راـک  بـیعهب  ـالتبم  ناراـمیب  رد  هیـصوت 1 ـ  لباق  تاـکن 
. دشابدیدش

. دومن يراددوخ  دیاب  لاهسادض  يوراد  هنوگ  ره  فرصم  زا  کشزپ  ابتروشم  نودب  لاهسا  زورب  تروص  رد  2 ـ 
فرصم  رادقم 

وراد نیا  فرصم  رادقم  نالاسگرزب 
. دشابیم اذغ  زا  لبق  هقیقد  لقادحو 30  رابکی  تعاس  ره 6  مرگیلیم   250 500 ـ 

نس  اب  ناکدوک  رد  مرگیلیم و  لاس 125  1 نس 5 ـ  اب  ناکدوک  رد  مرگیلیم   62/5 یگلاس کی  نس  ات  ناکدوک  رد  ناکدوک 
. دوشیم فرصم  رابکیتعاس  ره 6  مرگیلیم  لاس 250   6 12 ـ 

ییوراد  لاکشا 
Film Coated Tablet: 500mg

For Oral Solution: 125mg / 5ml, 250mg /5ml

PIPERACILLIN

. دوشیم فرصم  ازونیژورئآسانومودوسپ  زا  یشان  ياهتنوفعنامرد  رد  وراد  نیا  فرصم  دراوم 
وراد یمرس  تظلغ  کیتنیکوکامراف 

هب  ینالضع  قیرزت  زا  سپ  تعاس   0/5
هیلک  راک  بیع  تروص  رد  هک  تسا  تعاس  0/6 وراد 1/2 ـ  رمع  همین  دسریم . دوخ  جوا 

شیازفا  تسا  نکمم  زین  تعاس  ات 3 
. دوشیم عفد  راردا  قیرط  زا  هتفاینرییغتتروصهب  وراد  دصرد   60 80 ـ  دبای .

. دوشفرصم دیابن  اهنیلیسینپ  هب  يژرلآ  هقباسدوجو  تروص  رد  فرصم  عنم  دراوم 
التبم نارامیب  نارامیب  رد  اهرادشه :

کیتسیس و زوربیف  هیلک  راک  بیع  هب 
. دوش فرصم  ناوارف  طایتحااب  دیاب  کیتویب  یتنآ  زا  یشان  ناربممودوسپتیلوک  هژیوب  یشراوگ  ياهيرامیب  هقباس 

تیـساسحراچد هک  ینارامیب  رد  کیتکالیفانآ  كوشو  مداویژنآ  لـصافم  درد  بت  ریهک ، لماشیتیـساسح  ياـهشنکاو  یبناـج  ضراوع 
اهتکالپ درکلمع  رد  رییغتو  نوخ  میساتپ  شهاک  وراد  نیا  فرـصماب  نینچمه  تسا  هدش  شرازگ  ورادنیا  فرـصم  اب  دنوشیم ، طرفم 
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. دنکزورب تسا  نکمم 
اب وراد  نیا  دایز  ریداقم  نامزمهفرصم  تروص  رد  ییوراد  ياهلخادت 

ياهوراد  نیراپه و  ینویدنادنیاای  ینیراموک  داقعنا  دض  ياهوراد 
هیـصوتکیتیلوبمورت ياهوراد  اب  وراد  نیا  نامزمهفرـصم  دبای . شیازفا  تسا  نکمم  يزیرنوخزورب  لامتحا  يدیئورتساریغ  باهتلا  دض 

شهاک هب  رجنم  تاسکرتوتماب  اهنیلیـس  ینپ  ناـمزمه  فرـصم  . دـبای شیازفا  تسا  نکمم  دـیدش  يزیرنوخزورب  لاـمتحا  اریز  دوشیمن ،
. دوشیم ورادنیا  اب  تیمومسم  هجیتن  رد  تاسکرتوتمسناریلک و 

. دوش قیرزت  لحم  کیرد  وراد  زا  مرگ  زا 2  شیب  دیابن  نیلیسارپیپینالضع  قیرزت  رد  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 
. دنشابهتشاد زاین  فرصم  رادقم  شهاک  هب  تسانکمم  هیلک  راک  بیع  هب  التبم  نارامیب  2 ـ 

. دومن يراددوخ  دیاب  لاهسادض  يوراد  هنوگ  ره  فرصم  زا  کشزپ  ابتروشم  نودب  لاهسا  زورب  تروص  رد  3 ـ 
. دوشیمن هیصوت  اهدیزوکیلگونیمآو  اهنیلیس  ینپ  ندرک  طولخم  4 ـ 

فرصم  رادقم 
تیژننمناـمرد رد  دوشیم . قیرزت  يدـیرو  ایینالـضع  هار  زا  تعاـس   4 ره 6 ـ  وراد  زا  مرگ  3 يرتکاب 4 ـ  دـض  ناونع  هب  نـالاسگرزب 

قیرزت يدـیروهار  زا  تعاس   6 ره 8 ـ  مرگ   3 يراردايراجم 4 ـ  تنوفع  ناـمرد  رد  يدـیرو و  هارزا  تعاـس  ره 4  مرگ  ییایرتکاب 4 
. دوشیم

یگدــنز و لوا  هــتفه  رد  تعاــس   12 ره  50mg/kg مرگوــلیک اـت 2  نزو  اـب  نادازوـنرد  ییاــیرتکاب  تـیژننم  ناــمرد  رد  ناــکدوک 
سپس یگدنز و  لوا  هتفه  لوط  ردتعاس  ره 8   50mg/kg رتشیب ، مرگولیک و   2 نزو اب  نادازون  رد  تعاس و  ره 8   50mg/kg سپس

. ددرگیميدیرو ای  ینالضع  قیرزت  تعاس  ره 6  50mg/kg
ییوراد  لاکشا 

(For Injection : 1g, 2g (as Sodium

SPECTINOMYCIN

ساـسح ناراـمیب  رد  كازوـس  ناـمرد  اینیلیــسینپ  هـب  مواـقم  یــسکوکونوگ  زا  یــشانكازوس  ناـمرد  رد  وراد  نـیا  فرــصم  دراوـم 
. دوشیم فرصم  اهنیلیسینپهب 

ار نیئتورپ  زتنـسویب  نیـسیامونیتکپسا  تسا  رثؤم  هرونوگایرـسینهلمج  زا  یفنم  مرگ  ياهمسیناگراهیلعرب  کـیتویبیتنآ  نیا  رثا : مسیناـکم 
. دنکیم راهم  يرتکابرد 

سپ  وراد  نیا  بذج  کیتنیکوکامراف 
جوا  تسا و  عیرس  ینالضع  قیرزت  زا 
زا سپ  تعاس   1 نآ 2 ـ  یمرس  تظلغ 

لصاح  وراد  زا  مرگ   2 قیرزت 4 ـ 
نیسیامونیتکپسا  رمع  همین  دوشیم .

تعاس   10 ات 30 ـ  تسا  نکمم  هیلکراک  بیع  تروص  رد  هک  تسا  تعاس   1 3 ـ 
تسايویلک  تدمع ? وراد  نیا  عفد  دبای . شیازفا 

تسا  هدش  شرازگ  وراد  نیا  فرصم  اببت  ریهک و  هجیگرس  عوهت  یبناج  ضراوع 
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. دباییم شیازفا  وراد  ود  نامزمهفرصم  تروص  رد  میتیل  اب  تیمومسمزورب  لامتحا  ییوراد  ياهلخادت 
فرصم  رادقم 

رد رادـقم  نیا  هک  دـشابیمدحاو  فرـصم  رادـقم  تروصهب  مرگ  ینالـضع 2 قیرزت  هار  زا  نیـسیامونیتکپسافرصم  رادـقم  نـالاسگرزب 
. دباییم شیازفا  مرگ  ات 4  تساعیاش  يرتکاب  تمواقم  هک  یقطانم  رد  زینو  دهدیم  خساپ  نامرد  هب  یتخس  هب  يرامیبهک  يدراوم 

، دـشاب هتـشادن  ناـکما  يرگید  يوراد  اـبنامرد  هـک  یتروـص  رد  لاـس  ود  زا  شیب  نساـب  ناـکدوک  رد  وراد  فرــصم  رادـقم  ناـکدوک 
تسا   40mg/kg

ییوراد  لاکشا 
(For Injection: 2g (as 2HCl

SPIRAMYCIN

نامرد رد  وراد  نیا  دوشیمفرـصم . وراد  هب  ساسح  ياهتنوفعنامرد  رد  نیـسیامورتیرا  هباشمتارثا  اـب  نیـسیاماریپسا  فرـصم  دراوم 
تسا  رثؤم  زین  امسالپوسکوتو  مویدیروپسوتپیرک  زا  یشان  ياهتخای  کتياهتنوفع 

ردهدرتـسگ روـطهب  بذـج  زا  سپ  دـنکیمن . رییغتاذـغ  روـضح  رد  یلو  تسا  صقاـن  یکاروـخهار  زا  وراد  نیا  بذـج  کـیتنیکوکامراف 
. دوشیم لیدبتلاعف  ياهتیلوباتم  هب  هزیلوباتم و  دبک  ردنیـسیاماریپسا  تسا  تعاس   5/5 ورادرمع 8 ـ  همین  دوشیم . رـشتنم  ندب  ياهتفاب 

تسا  ارفصقیرط  زا  تدمع ? وراد  عفد 
. دوش فرصمدیابن  تیژننم  نامرد  رد  فرصم  عنم  دراوم 

. دراد دوجووراد  تدم  ینالوط  فرصم  اب  ساسحریغياهمسیناگراورکیم  دشر  زا  یشانهیوناث  تنوفع  زورب  لامتحا  اهرادشه :
. دناهدش شرازگ  وراد  هب  طرفمتیساسح  زا  یشان  یتسوپ  ياهشنکاوو  یشراوگ  تالالتخا  زورب  یبناج  ضراوع 

. دوش فرصم  یلاخ  هدعماب  وراد  تسا  رتهب  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 
لماک  دیاب  وراد  اب  نامرد  هرود  2 ـ 

. دوش
فرصم  رادقم 

رادقم يرتکاب  دض  ناونع  هب  نالاسگرزب 
هب  رادقم  نیا  دیدش  ياهتنوفع  رد  هکدوشیم  فرصم  زور  رد  راب  ود  مرگ   1 2 ـ 

شیازفا  زور  رد  راب  ود  مرگ   2 2/5 ـ 
. دباییم

. دشابیمزور رد  راب  ود   25mg/kg رتشیب مرگولیک و  نزو 20 اب  ناکدوک  رد  وراد  فرصمرادقم  يرتکاب  دض  ناونع  هب  ناکدوک 
ییوراد  لاکشا 

Scored Tablet: 500mg

SULFADIAZINE

اهدیمانوفلوس هتسد  زا  کیتویبیتنآکی  نیزایدافلوس  فرصم  دراوم 
یناـیم شوـگ  تـیتوا  سیزاـیدراکون  اـیرالام ، تیویتـکوژنوک  ییایدـیمالک  ياـهتنوفع  ، دـیئورکناش ناـمرد  رد  اهدــیمانوفلوس  تـسا 
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یمسیتامر بت  وتیژننم  يریگـشیپ  زوکیمویدیـسکوکاراپ و  مورنو  امولونارگوفنل  يراردا  هاگتـسدياهتنوفع  مخارت  زومـسالپوسکوت ،
. دنوشیم فرصم 

لیلدب  اهدیمانوفلوس  رثا : مسیناکم 
ار يرتکاب  زاتتنس  تآورتپوردیهيدمیزنآ  یتباقر  تروصهب  ( PABA  ) دیساکیئوزنبونیمآراپ اب  ینامتخاس  تهابش 

. دننکیم راهم  تسا  کیلوفوردیهيددیسا  هب   PABA ندرک لیدبت  لوئسم  هک 
هفقو  هب  رجنم  تیاهن  رد  رما  نیا 

. ددرگیم DNA نیدیمیت و اهنیروپ ، تخاس  رد 
نیزایدافلوسرمع همین  تسا  يدـبک  اهنآ  مسیلوباتم  . دـنراد زا 70 )% رتشیب   ) یبوخ یکاروخبذـج  اهدـیمانوفلوس  همه  کـیتنیکوکامراف 

تـسا يویلک  ? تدمع وراد  عفد  دـباییم . شیازفا  تعاس  دودـح 34 هب  هیلک  راـک  بیع  دوجو  تروـصرد  هک  تسا  تعاـس  بیرقت ?10 
. دسریم رثکادح  هب  تعاس  3 زا 6 ـ  سپ  وراد  یمرس  تظلغ 

ياههدننکراهمای اههروا  اهلینوفلوس  يدیزایت  ياهردم  ، دیامـسوروف اهدـیمانوفلوس ، هب  تیـساسحدوجو  تروص  رد  فرـصم  عنم  دراوم 
. دوش فرصمدیابن  زاردینا  کینبرک 

يرارداياهتنوفع نامرد  يارب  نیزایدافلوسفرصم  راردا ، رد  لاتـسیرک  زورب  لامتحا  وبآ  رد  وراد  مک  تیلالح  لیلدب  1 ـ  اهرادشه :
. دوشیمن هیصوت 

هب تسا  نکمم  ، دهد ناشن  کیژرلآ  تیساسح  دیمانوفلوس  کی  هب  يرامیب  هچنانچ  دراد و  دوجوعطاقتم  تیساسح  اهدیمانوفلوس  نیب  2 ـ 
. دشاب ساسحزین  اهدیمانوفلوس  ریاس 

دوبمک تالوفدوبمک  زا  یـشان  کیتسالبولاگم  ینوخمک  اـی  ینوخ  يزارکـسید  دوش : فرـصمناوارف  طاـیتحا  اـب  دـیاب  ریز  دراوم  رد  3 ـ 
يریفروپو  هیلک  دبک و  راک  بیع  ، G6PD

. دنتسه نیزایدافلوسعیاش  ضراوع  زا  رون  هب  تیساسح  يدلجیتیساسح و  ياهشنکاو  یبناج  ضراوع 
دـض یکاروخ  ياهوراد  ینیئوتنادـیه  عرـص  دـض  ینیراموکداقعنا  دـض  ياهوراد  اب  نیزایدافلوسنامزمه  فرـصم  ییوراد  ياهلخادـت 

. دوش اهوراد  نیاتارثا  دیدشت  ببس  تسا  نکمم  تاسکرتوتمو  دبک  يارب  یمس  ياهوراد  کیتیلومهياهوراد  تباید 
يارب  زور  رد  راردا  عفد  نازیم  ات  دومنفرصم  تاعیام  یفاک  رادقم  هب  دیاب  ورادنیا  فرصم  ماگنه  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 

. دشابرتیل یلیم  لقادح 1200  لاسگرزب  درف  کی 
نکمم  هیلک  راک  بیع  اب  نارامیب  2 ـ 

. دنشابهتشاد زاین  فرصم  رادقم  شهاک  هب  تسا 
. دوش فرصم  هام  زا 2  رتمکنس  اب  نادازون  رد  دیابن  اهدیمانوفلوس  3 ـ 

. دوشلماک دیاب  اهوراد  نیا  اب  نامرد  هرود  4 ـ 
تسا  يرورضنوخ  مات  شرامش  نومزآ  ماجنا  یسرربروظنم و  هب  کشزپ  هب  مظنم  هعجارم  5 ـ 

. دوشطایتحا دیاب  هجیگرس  زورب  تروص  رد  6 ـ 
. دراد دوجو  اهوراد  نیا  اب  رونهب  تیساسح  ياهشنکاو  زورب  لامتحا  7 ـ 

فرصم  رادقم 
فرصمتعاس  4 ره 6 ـ  مرگ  کی  رادقم  سپـسهک  تسا  مرگ   2 عورـش 4 ـ  رادقم  لگنا  دض  ایيرتکاب  دض  يوراد  ناونعهب  نالاسگرزب 

کی یمـسیتامر  بتزا  يریگـشیپ  يارب  دوشیم . فرـصم  زورود  تدـم  هب  تعاس  ره 12  مرگ  کـی  تیژننمزا  يریگـشیپ  يارب  دوشیم .
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هب  التبم  نارامیب  رد  زیزومسالپوسکوتنامرد  رد  دوشیم . فرصمزور  رد  رابکی  مرگ 
هارمه  تعاس  ره 6  مرگ   1 زدیا 2 ـ 

کی رادراب  ياهمناخرد  زومسالپوسکوت  نامرد  رد  دوشیمفرصم . نیرووکول   10 نیماتمیرپ و25mg/day ـ   50 اب 100mg/day ـ 
میژر نیا  اب  هارمه  دوشیمفرـصم . يرادراب  مهدزناـش  هتفه  زا  دـعبنیماتمیریپ   mg/day 25 اب هارمه  تعاـس   6 ره نیزایدافلوس  مرگ 

ینامرد 
. دوشیم فرصم  نیروکول   5 mg/day 15 ـ 

دوـشیم و فرـصم   mg/kg 75 ادـتبالگنا دـض  اـی  يرتکاـب  دـض  يوراد  ناوـنعهب  هاـم  زا 2  شیب  نـس  اـب  ناــکدوک  رد  ناــکدوک : 
mg/kg 25 ای تعاس  ره 6   37/5mg/kg سپس

تدـم هب  نیماتمیریپ   mg/kg/day 2 اب هارمهنیزاـیدافلوس   50mg/kg زومـسالپوسکوتنامرد رد  دوشیم . فرـصم  تعاـس  ره 4 
رد راـب  هـس   mg/kg/day 1 سپـس هاـم و  2 تدـم 6 ـ  هـب   mg/kg/day 1 هـب نیماتمیریپرادـقم  سپـس  دوـشیم . فرـصم  زور  2

تدـم 12 هب  دـیاب  وراد  نیا  دوشیمفرـصم . هتفه  رد  راب  نیرووکول 3   mg/day 5 ینامرد میژر  نیا  اب  هارمه  دـباییم . شهاـکهتفه 
. دشابمرگ زا 6  رتشیب  دیابن  ناکدوک  رد  هنازورفرصم  رادقم  رثکادح  دوش . فرصمهام 

ییوراد  لاکشا 
Tablet: 500 mg

TETRACYCLINES

 DOXYCYCLINE
 TETRACYCLINE

اهنآ فرصم  یبورکیمتمواقم  شیازفا  لیلد  هب  هزورما  هک  دنتسههدرتسگ  رثا  فیط  اب  کیتاتـساویرتکابياهکیتویبیتنآ  اهنیلکیـسارتت 
تسا  هتفای  شهاک 

تیرتروا و تیژنپلاس  زوکاتیسپ ، مخارت  ياهیرامیبلماع   ) ایدیمالک زا  یـشان  ياهتنوفع  یباختنانامرد  نانچمه  اهوراد  نیا  دوجو ، نیا  اب 
يرفرودگ روبایلروب  السورب و   ، یلـسانت یـسفنت و  يراجم  ياهتنوفعلماع   ) امـسالپوکیم (، Q بت لماع  ) ایزتکیر مورنواـمولونارگوفنل ، 

نامردرد نینچمه  نمزم و  تیـشنورب  رد  ازناولفنآسولیفومهرب  رثا  لیلد  هب  اهنیلکیـسارتت  . دنـشابیم ( Lyme يرامیب لـماع  تکوریپسا 
. دنوشیم فرصمزین  نادند  ناهد و  يرامیب  هنکآ و 

دـشر لاح  ردنادـند  ناوختـسا و  رد  اهنیلکیـسارتت  تسینییوراد  رازاب  رد  دوجوم  ياهنیلکیـسارتتنیب  يداـیز  تواـفت  رثا  فیط  رظن  زا 
فرـصم لـیلدنیمه  هب  دـنوشیم . هثل  يزـالپوپیه  هاـگ  واهنادـند  ندـش  یگنر  بجوـم  و  دـنباییم ) دنویپمیـسلک  هـب   ) دـننکیم بوـسر 

دوجوم ياهنیلکیسارتتریاس  نیلکیس  یـسکود  يانثتـسا  هب  تساعونمم  رادراب  نانز  لاس و  زا 12  رتمک  نساب  ناکدوک  رد  اهنیلکیـسارتت 
نیا فرـصم  لیلد  نیمهب  دندرگهضراع و  نیا  هب  التبم  نارامیب  رد  هیلک  راکبیع  ندـش  رتدـب  بجوم  تسا  نکمم  ناریاییوراد  رازاب  رد 
ریــش اـب  ناـمزمه  فرــصم  تروـصرد  اهنیلکیــسارتت  یکاروـخ  بذــج  تساعوـنمم  يوـیلک  يراـمیب  هـب  ــالتبم  ناراــمیبرد  اــهوراد 

تخاسزا يریگولج  اهنیلکیـسارتت  رثا  مسیناـکم  . دـباییم شهاـک  نهآ  میزینم و  میـسلکحالما  اهدیـسایتنآ و  نیلکیـسیسکودزجهب ،  )
تسا موزوبیر  سکلپمک mRNA ـ  هب   tRNA دنویپ زا  تعنامم  قیرط  زا  نیئتورپ 

DOXYCYCLINE
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هنکآ نامرد  رد  زینو  ایزتکیر  امـسالپوکیم و  ایدیمالک ، الـسوربزا ، یـشان  ياهتنوفع  نمزم  تیـشنوربنامرد  رد  وراد  نیا  فرـصم  دراوم 
تاتسورپ نمزم  باهتلا  نامرد  ردنیلکیـس  یـسکود  دوشیم . فرـصم  میخدبياهیرامیب  ای  زوریـس  زا  یـشان  لارولپنویزوفاو  سیراگلو 

. دوریم راکهب  زین  سونیسو 
ـ  وراد 4 یمرـس  تظلغ  درادـن . يریثاـتوراد  بذـج  رب  اذـغ  دوشیم و  بذـج  یکاروخهار  زا  وراد  دـصرد   90 کیتنیکوکامراف 100 ـ 
ـ  وراد 22 رمع  همین  دـشیم . رـشتنم  ندـبتاعیام  اهتفاب و  بلغا  رد  وراد  بذـج  زا  سپ  . دـسریم دوخ  جوا  هب  فرـصم  زا  سپ  تعاـس  2
زین ارفــص  هار  زا  اـما  تـسا  يوـیلک  ? تدـمع وراد  عـفد  درک . دــهاوخن  ینادــنچ  رییغتهـیلک  راـک  بـیع  تروـص  رد  تـسا و  تعاـس  12

. دوشیمعفد
. دوش فرصم  دیابن  زوتامتیرا  سوپولهب  رامیب  يالتبا  لاس و  زا 12  رتمک  نساب  ناکدوک  رد  وراد  نیا  فرصم  عنم  دراوم 

. دوش رون  هب  تیساسح  زورب  بجومتسا  نکمم  تردنب  وراد  نیا  1 ـ  اهرادشه :
. دوش فرصمناوارف  طایتحا  اب  دیاب  هیلک  راک  بیعهب  التبم  نارامیب  رد  نیلکیس  یسکود  2 ـ 

نیا فرصم  اب  کیژرلآ  ياهشنکاوتردنب  مواقم و  ياهمسیناگراورکیمزا  یـشان  هیوناث  تنوفع  لاهـسا  غارفتـسا  عوهت  یبناج  ضراوع 
. دنشاب همجمج  لخادراشف  شیازفا  هناشن  تسا  نکمم  ییانیبتالالتخا  دردرس و  تسا  هدش  شرازگوراد 

اهنیلکیسارتتو نهآ  حالما  یکاروخ  بذج  دهدیمشهاک . ار  نآ  بذج  اهدیسایتنآ  اب  ورادنیا  نامزمه  فرـصم  ییوراد  ياهلخادت 
رد اهنیلکیـسارتت  . دهدیم شهاک  ار  اهنیلکیـسارتت  یکاروخبذج  تافلارکوس  دـباییم . شهاک  وراد  ودنامزمه  فرـصم  تروص  رد 

مـسیلوباتم دـنهد . شهاـکتسا  نکمم  ار  اـهوراد  نیا  رثا  يرادراـبزا  هدـننک  يریگولج  یکاروخ  ياـهوراد  اـبنامزمه  فرـصم  تروص 
نکمم نودـیمیریپ  نیئوـتینف و  لاـتیبرابونف  نیپزاـمابراک   ) عرــص دــضياهوراد  اـب  ناـمزمه  فرــصم  تروـص  ردنیلکیــس  یــسکود 

. دبای شهاکوراد  نیا  یمرس  تظلغ  هجیتن  رد  شیازفاتسا و 
. درک فرصم  ریش  ای  اذغاب  ناوتیم  ار  نیلکیس  یسکود  یشراوگیتحاران  تروص  رد  هیصوت 1 -  لباق  تاکن 

. دریگ رارق  شفنبءاروام  هعشا  ياراد  ياهپمال  ای  باتفآ  رونضرعم  رد  ینالوط  تدم  هب  دیابن  رامیب  2 ـ 
لقادحتدم 30 هب  دیعلب و  هداتسیا  ای  هتسشن  لاحرد  اذغ  اب  هارمه  بآ  يدایز  رادقم  اب  لماکروطهب  دیاب  ار  نیلکیس  یـسکود  لوسپک  3 ـ 

. دومن يراددوخ  ندیشکزارد  زا  فرصم  زا  سپ  هقیقد 
تعاس 1 یط 3 ـ  تانبرکیب  میدس  میزینم و  يواحياهنیلم  نهآ  میسلک و  يواح  ياهلمکم  ، دیسا یتنآ  يوراد  نامزمه  فرصم  زا  4 ـ 

. دومن يراددوخدیاب  اهنیلکیسارتت  فرصم  زا  سپ 
. دومن طایتحادیاب  یگنم  ای  هجیگرس  زورب  تروص  رد  5 ـ 

فرصم  رادقم 
هنازور 50 هنکآنامرد  رد  دوشیم . فرصم  مرگیلیم   100 هنازور سپس  تعاس و  ره 12  مرگیلیم  نامرد 200 لوا  زور  رد  نـالاسگرزب 

. دوشیم فرصم  رتشیب  ای  زور  6 تدم 12 ـ  هب  مرگیلیم 
رد راـبکی   2/2 سپـسو 4/4mg/kg ـ  تعاـس  ره 12   2/2mg/kg لوا زور  رتــمکو ، مرگوـلیک  نزو 45  اـب  ناـکدوک  رد  ناـکدوک 

. دوشیم فرصمزور 
ییوراد  لاکشا 

(Film Coated Tablet: 100mg (as Hyclate

TETRACYCLINE HCI
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نامرد رد  زینو  ایزتکیر  امسالپوکیم و  ایدیمالک ، السوربزا ، یـشان  ياهتنوفع  نمزم  تیـشنوربدیدشت  نامرد  رد  وراد  نیا  فرـصم  دراوم 
. دوشیم فرصم  میخدبياهیرامیب  ای  زوریس  زا  یشان  لارولپنویزوفا  سیراگلو و  هنکآ 

2 ورادیمرـس 3 ـ  تظلغ  دباییم . شهاک  اذغ  روضحرد  رادقم  نیا  هک  دوشیم  بذج  یکاروخهار  زا  وراد  دصرد  کیتنیکوکامراف 75 
? تدـمع وراد  عفد  . دوشیم رـشتنم  ندـب  تاعیام  اـهتفاب و  بلغارد  یبوخب  بذـج  زا  سپ  دـسریم . ینامرددـح  هب  فرـصم  زا  سپ  زور 

وراد رمع  همین  دوشیم . عفد  زین  ارفصهار  زا  اما  تسا  يویلک 
شیازفا  زین  تعاس  ات 100  تسا  نکممکیرونآ  نارامیب  رد  هک  تسا  تعاس   6 11 ـ 

. دبای
. دوش فرصم  دیابن  لاس   12 زا رتمک  نس  اب  ناکدوک  رد  هیلک و  راک  بیعدوجو  تروص  رد  وراد  فرصم  عنم  دراوم 

. دوش رون  هب  تیساسح  زورب  بجومتسا  نکمم  تردنب  وراد  نیا  1 ـ  اهرادشه :
ای یعـضومفرصم  تروـص  رد  وراد  هب  تیـساسحزورب  تسوـپ و  ندـش  ساـسح  ثعاـب  تسانکمم  یعـضوم  نیلکیـسارتت  فرـصم  2 ـ 

. دوشيدعب تاعفد  رد  نآ  کیمتسیس 
نیا فرصم  اب  کیژرلآ  ياهشنکاوتردنب  مواقم و  ياهمسیناگراورکیمزا  یـشان  هیوناث  تنوفع  لاهـسا  غارفتـسا  عوهت  یبناج  ضراوع 

ای مروت  يزمرق  درد ، نینچمه  دنـشاب . همجمج  لخادراشف  شیازفا  هناشن  تسا  نکمم  ییانیبتالالتخا  دردرـس و  تسا  هدش  شرازگوراد 
تسا  هدش  شرازگ  وراد  نیا  یعضومفرصم  اب  کیرحت  میالع  ریاس 

اهنیلکیسارتتو نهآ  حالما  یکاروخ  بذج  دهدیمشهاک . ار  نآ  بذج  اهدیسایتنآ  اب  ورادنیا  نامزمه  فرـصم  ییوراد  ياهلخادت 
رد اهنیلکیـسارتت  . دهدیم شهاک  ار  اهنیلکیـسارتت  یکاروخبذج  تافلارکوس  دـباییم . شهاک  وراد  ودنامزمه  فرـصم  تروص  رد 

. دنهد شهاکتسا  نکمم  ار  اهوراد  نیا  رثا  يرادرابزا  هدننک  يریگولج  یکاروخ  ياهوراد  ابنامزمه  فرصم  تروص 
یکاروـخ نیلکیـسارتت  ناـمزمه  فرـصم  . دـشکب لوـط  هاـم  دـنچ  تسا  نکمم  وراد  نیااـب  مـخارت  ناـمرد  هرود  هیـصوت 1 ـ  لباق  تاـکن 

. دشاب يرورضتسا  نکمم  تنوفع  ندوب  دیدش  تروصرد 
تاینبلو ریش  تانبرکیب  میدس  میزینم و  يواحياهنیلم  نهآ  میـسلک و  يواح  ياهلمکم  ، دیـسا یتنآ  ياهوراد  نامزمه  فرـصم  زا  2 ـ 

. دوش يراددوخ  دیاب  ورادنیا  فرصم  زا  سپ  تعاس   1 یط 3 ـ 
. دریگ رارق  شفنبءاروام  هعشا  ياراد  ياهپمال  ای  باتفآ  رونضرعم  رد  ینالوط  تدم  هب  دیابن  رامیب  3 ـ 

لماک  دیاب  وراد  نیا  اب  نامرد  هرود  4 ـ 
. دوش

فرصم  رادقم 
250 رادقم هب  وراد  نیا  هنکآ  نامرد  رد  دشابیمتعاس . ره 6  مرگیلیم   250 یکاروخهار 500 ـ  زا  وراد  نیا  فرصم  رادقم  نالاسگرزب 
رد دـباییمهمادا . يدوبهب  ات  شهاک و  زور  رد  راب   2 هب رادقم  نیا  سپس  دوشیم و  فرـصم  هتفه  1 تدـم 4 ـ  هب  زور  رد  راب  مرگیلیم 3 
راب مرگیلیم 4   500 رادقم هب  نیلکیسارتت  دشاب . يرورض  تسانکمم  فرصم  رادقم  شیازفا  دوشن ، هدیدمزال  ینامرد  خساپ  هک  یتروص 

یکوکونوگریغ تیرتروا  نامردرد  نیلکیسارتت  فرصم  رادقم  دوشیمفرـصم . سیلیفیـس  هیلوا  لحارم  نامرد  ردزور  يارب 15  زور  رد 
. دوشیم هدافتسا  زور  ردراب  ود  ای  کی  یعضوم  تروصهب  دشابیمزور .  7 يارب 21 ـ  زور  رد  راب  مرگیلیم 4  500

لاس و نس 8 اب  ناکدوک  رد  يرتکاب  دـض  ناونعهب  دوشیم . هدـیلام  عضوم  يور  رب  زور  ردراب  ود  ای  کـی  یعـضوم  تروص  هب  ناـکدوک 
. دوشیم فرصم  تعاس   6 ره  6/15 رادقم 12/5mg/kg ـ  رتشیب ،

ییوراد  لاکشا 
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Capsule: 250mg

Topical Ointment: 3%

VANCOMYCIN

زایـشان يدـج  ياـهتنوفع  ریاـس  تیدراکودـنآنامرد و  يریگــشیپ و  رد  هـلمج  زا  يدودـحمدراوم  رد  نیــسیاموکناو  فرــصم  دراوـم 
. دوشیم فرصم  ( اهنیلیسینپ هب  مواقم  كوکولیفاتسادننام   ) تبثم مرگ  ياهیسکوک 

هراوید تخاـسيور  رب  رثا  اـب  کـیتویبیتنآ  نیا  تسا  رثؤميزاوهیب  يزاوه و  تبثم  مرگ  ياـهيرتکابهیلع  نیـسیاموکناو  رثا : مسیناـکم 
. دراد دیسیرتکاب  رثا  اهيرتکاببلغا  يور  رب  یلولس 

? تبـسن ورادرثا  هک  اـجنآ  زا  دوشیم . رـشتنم  ندـب  تاـعیامو  اـهتفاب  رد  هدرتـسگ  روطب  نویزوفنازا  سپ  نیـسیاموکناو  کـیتنیکوکامراف 
بیع تروص  ردهک  تسا  تعاس  نالاسگرزب 11-4  رد  ورادرمع  همین  دومن . فرـصم  تعاس  ره 12  ارنآ  ناوتیم  تسا  تدـم  ینالوط 

تسا  يویلک  ? تدمع وراد  نیا  عفد  دسرب . زور   10-6 هب تسا  نکمم  هیلک  راک 
. ددرگ يراددوخ  دیاب  ورادنیا  فرصم  زا  ییاونش  تالالتخا  هقباسدوجو  تروص  رد  فرصم  عنم  دراوم 

. درک بانتجا  نآ  زا  دیابو  تسا  هارمه  کیتکالیفانآ  ياهشنکاو  رطخاب  اهوراد  نیا  عیرس  نویزوفنا  1 ـ  اهرادشه :
. دوش هداد  رییغت  دیابنویزوفنا  راب  ره  رد  وراد  قیرزت  لحم  2 ـ 

. دریگ تروص  ناوارف  طایتحااب  دیاب  ناگدروخلاس  رد  هیلک و  ییاسرانهب  التبم  نارامیب  رد  وراد  نیا  فرصم  3 ـ 
شجنـسنومزآ تسا  يرورـض  وراد  نیا  اـب  ناـمردلوط  رد  هیلک  راـک  شجنـس  راردا و  زیلاـنآ  نوخ  ياهلولـس  شرامـش  ياـهنومزآ  4 ـ 

. دوش ماجنا  دیاب  هیلکراک  بیع  هب  التبم  ای  هدروخلاس  نارامیب  ردوراد  نیا  فرصم  لوط  رد  ییاونش 
شهاـک لـماشینوخ  ياـهلالتخا  یـشوگ  تیمومـسم  یلولـس  نیب  تیرفن  هـیلک و  ییاـسرانلماش  يوـیلک  تیمومـسم  یبناـج  ضراوـع 
باهتلا يدـلج  تاروثب  یـسکالیفانآ  یلیفونیزوئا  بت  زرل ، عوهت  ینوخ  ياهتکالپ  شهاک  زوتیـسولونارگآتردنب ، نوخ و  ياهلیفورتون 

هنیس تشپ و  تالضع  مساپسا  درد و  هنتالاب  یگتخورفارب  شراخ  ریهک ، سفنترد  لالتخا  ندرک  سخسخ  نوخ  راشفدیدش  تفا  دیرو ،
تسا  هدش  شرازگ  وراد  نیا  فرصماب 

ار يویلک  یـشوگتیمومسم و  زورب  لامتحا  نیـسیاموئرپاکای  اهدـیزوکیلگونیمآ  اب  نیـسیاموکناونامزمه  فرـصم  ییوراد  ياهلخادـت 
شیازفا پول  هورگردـم  ياهوراد  اب  وراد  نیا  ناـمزمه  فرـصمتروص  رد  یـشوگ  تیمومـسم  زورب  لاـمتحانینچمه  دـهدیم . شیازفا 

. دباییم
فرصم  رادقم 

یط لقادحمرگ  ای 1  تعاس  ره 6  هقیقد  لقادحیط 60  مرگیلیم  رادقم 500  هب  يدیرو  هتسهآنویزوفنا  هار  زا  نیسیاموکناو  نالاسگرزب 
هکنیا ای  دنراد  تیساسح  نیلیسینپهب  تبسن  هک  ینارامیب  رد  تیدراکودنآزا  يریگشیپ  يارب  دوشیم . فرـصمتعاس  ره 12  هقیقد   100

تروـصب هـقیقد  لقادـــحیط 100  مرگ  رادــقم 1  هـب  نیــسیاموکناو  دناهتــشادتفایرد ، نیلیــسینپ  راـب  کـی  زا  شیب  هتــشذگهام  رد 
. دوشیم قیرزت  يدیرو  هتسهآنویزوفنا 

تعاس ره 12   mg/kg 10 دعب mg/kg 15 و  ادـتبا هتفه  کی  نس  اـت  نادازون  رد  يدیروهتـسهآ  نویزوفنا  هار  زا  وراد  نیا  ناـکدوک 
ره  mg/kg 10 رتگرزب ههام و  کی  ناکدوکرد  تعاس و  ره 8   mg/kg 10 سپس ادتبا mg/kg 15و  هتفه  نس 4-1  اب  نادازون  ردو 

لاــس 20 زا 10  رتـمک  نـس  اـب  ناـکدوکرد  تیدراکودـنآ  زا  يریگــشیپ  يارب  ورادنـیا  فرــصم  رادــقم  دوـشیم . فرــصم  تعاـس  6
. دوشیم فرصمنیسیاماتنج   mg/kg 2 اب هارمه  هک  تسا  mg/kg

ییوراد تاعالطا  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1869زکرم  هحفص 1373 

http://www.ghaemiyeh.com


ییوراد  لاکشا 
For Injection: 500 mg

ZIDOVUDINE

زايریگشیپ و  ( AIDS  ) ینمیا متسیس  یباستکاصقن  مردنس  دننام  ، HIV سوریو زا  یشانتنوفع  نامرد  رد  نیدوودیز  فرصم  دراوم 
. دوریم راکب  ینمیا  ییاسران  لاقتنا 

. دنکیم راهم  ارسوریو  ریثکت  یسوریو  سوکعم  زاتپیرکمیزنآ  راهم  اب  نیدوودیز  رثا : مسیناکم 
یتسیزمهارف دبک ، رد  لوا  روبع  مسیلوباتم  تلع  هبدنچ  ره  تسا  لماک  بیرقت ? عیرس و  شراوگيارجم  زا  وراد  بذج  کیتنیکوکامراف 

يزغم ینوخدس ـ  زا  وراد  دوشیم . وراد  بذـج  تعرـسو  نازیم  شهاک  ثعاب  برچ  ياذـغ  فرـصم  . دـشابیم دـصرد  دودح 65  وراد 
وراد تظلغ  تسا  يویلکنآ  عفد  تعاـس و  نآ 1  رمع  همین  تسايدبک  وراد  مسیلوباتم  دـنکیم . روبع  تفجزا  وراد  نیا  دـنکیم . روبع 

. دسریم رثکادح  هب  فرصم  زا  سپتعاس   0/5 1/5 ـ 
ناوارفطایتحا اب  دیاب  دبک ، راک  بیع  نیماتیوای B12 و  کیلوف  دیسا  دوبک  ناوختسا  زغم  تیلاعفشهاک  هب  التبم  نارامیب  رد  1 ـ  اهرادشه :

. دوش فرصم 
نامردتنوفعدـض ياهوراد  طسوت  بلطتصرفياهتنوفع  لباقم  رد  دـیاب  راـمیب  دوشیمن و  HIV تنوفع ناـمرد  ببـس  وراد  نیا  2 ـ 

. دوش
ناوختسا زغم  ات  دنشابهتشاد  وراد  فرصم  رادقم  شهاک  هب  زاینتسا  نکمم  هجوت  لباق  ینپوتیـسولونارگای  ینوخمک  هب  التبم  نارامیب  3 ـ 

. ددرگربيداع لاحب 
تسا  هدش  هدهاشموراد  هب  مواقم   HIV دناهدرک ، فرصموراد  رتشیب  ای  هام  هک 6  ینارامیب  رد  4 ـ 

هب ردامزا  نآ  لاقتنا  زا  يریگـشیپ  رد  اما  دوشیمننوخ ، یگدولآ  اـی  یـسنج  ساـمت  زا  یـشان  HIV لاقتنا رطخ  شهاـک  ثعاـب  وراد  5 ـ 
تسا  رثؤم  نینج 

دبک راک  یسرربو  نوخ  ياهلولس  شرامش  لیلد  نیمههب  تسا  رتشیب  ینوخ  ضراوع  وراد ، يالابفرصم  ریداقم  يرامیب و  تفرشیپ  اب  6 ـ 
تسا  مزال  نامرد  لوط  رد 

تبـسننامرد عورـش  رد  اهتیـسولونارگ  دادـعتو  نیبوـلگومه  تظلغ  ، CD4 ياهتیـسوفنلدادعت اـب  ینوـخمک  ینپوتیــسولونارگ و  7 ـ 
هدید نامرد  زا  دـعبهتفه  مومع ?6-4  هجوت  لباق  ینوخمک  تسانامرد  هرود  فرـصم و  رادـقم  هب  هتـسبمیقتسم  روطب  هتـشاد و  سوکعم 

. دوشیم
لاقتناهب زاین  تسا  نکمم  رتمک  فرصم  رادقم  ابدنچ  ره  دباییم ، دوبهب  الومعم  وراد  فرصمرادقم  شهاک  ای  عطق  اب  رامیب  ینوخمک  8 ـ 

. دشاب GM-CSF اب نامرد  ای  نامرد  هفقو  هب  زاین  تسا  نکممینپوتیسولونارگ  هب  التبم  رامیب  رد  دشابنیتیوپورتیرا . فرصم  ای  نوخ و 
ینالـضعدرد و یباوخیب  دـیدش ، دردرـس  اهتکالپدادـعت ، رد  رییغت  اهلیفورتون ، ای  دیفـسياهلوبلگ  شهاک  ینوخمک  یبناـج  ضراوع 

. دنشابیم وراد  عیاش  تبسنو ? مهم  یبناج  ضراوع  زا  عوهت 
اهوراد نیاتارثا  دیدشت  ببـس  تسا  نکمم  ناوختـسازغم  تیلاعف  هدنهاک  ياهوراد  اب  نیدوودیزنامزمه  فرـصم  ییوراد  ياهلخادـت 

. دوش
. دوش فرصم  دیابن  هدش  زیوجت  رادقمزا  شیب  وراد  نیا  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 

. ددرگ لماک  دیاب  نامرد  هرود  2 ـ 
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تسا  يرورض  نوخ  ياهنومزآماجنا  روظنم  هب  کشزپ  هب  مظنم  هعجارم  3 ـ 
. ددرگ يراددوخ  دیاب  کشزپ  اب  تروشمنودب  اهوراد  ریاس  نامزمه  فرصم  زا  4 ـ 

فرصم  رادقم 
ردو دوشیم  فرـصم  ( 600mg/day  ) تعاس ره 4 مرگ  یلیم  نازیم 100  هـب   HIV تنوفعرد یناـمرد  کـت  تروصب  نـالاسگرزب 

نینچمه نیدوودـیز  دوشیم . فرـصم  (500mg/day  ) يرادــیب ناـمز  رد  تعاـس  رهمرگیلیم 4   HIV 100 مئـالع نودـب  تنوفع 
ردراب جنپ  مرگیلیم  رادقم 100  نینج  هب  ردامزا  هدـش  لقتنم  HIV زا يریگـشیپ  رد  دوریمراکب . تعاس  ره 8  مرگیلیم  ریداقمرد 200 

. دباییم همادا  نامیاز  نامزات  عورش و  ینتسبآ  هتفه 14  زا  دعب  زور 
دیابن فرـصم  رادقم  دوشیم . فرـصمتعاس  ره 6   180mg/m2 - 90 هلاس اـتههام 12  ناـکدوک 3  رد   HIV تنوفع رد  ناـکدوک 

ات فرصم  رادقم  شهاک  هب  زاین  تسانکمم  ینپوتیسولونارگ  هب  التبم  ناکدوکرد  دوش . رتشیب  تعاس  ره 6  مرگیلیم   200 زا
تعاس  6 ره  mg/kg 2 نادازون فرصم  رادقم  دازونهب ، ردام   HIV تنوفع لاقتنا  زا  يریگـشیپرد  دشاب . تعاس  ره 6   mg/m2 120

نالاسگرزب دننام  ، رتگرزب لاس و  ناکدوک 13  رد  فرصمرادقم  دباییم . همادا  یگتفه  ات 6  عورشدلوت و  زا  دعب  تعاس  یط 12  هک  تسا 
تسا 

ییوراد  لاکشا 
Capsule: 100 mg, 250 mg

Syrup: 50 mg/5ml

ASPARAGINASE

وکیتیــسولیم داـح  یمــسول  ناـمرد  رد  نـینچمه  . دوریم راــکب  کیتیــسوفنل  داــح  یمــسولنامرد  رد  زانیژاراپــسآ  فرــصم  دراوـم 
تسا  هدشفرصم  اموکراسونالم  ینیکچوهریغو و  ینیکچوه  ياهاموفنل  کیتیسونمولیم 

میخدبياهلولس زا  یضعب  دوشیم . كاینومآ  وکیتراپسآ  دیـسا  هب  نیژاراپـسآ  هیزجت  ثعابهک  تسا  یمیزنآ  زانیژاراپـسآ  رثا : مسیناکم 
. دنکیمهلخادم  DNA و,RNA نیئتورپ زتنسرد  زانیژاراپسآ  دنتسین . نیژاراپسآ  زتنسهب  رداق  ندب  ملاس  ياهلولس  فالخرب 

رمعهمین دوشیم . هزیلوباـتم  لایلتودناولوکیترمتـسیس  طـسوت  دـنکیم . روـبع  يزغم  ینوخدـس ـ  زا  مک  یلیخ  نازیم  هب  کـیتنیکوکامراف 
رهاـظ نوخ  رد  هراـبودوراد  ناـمرد  عـطق  زا  دـعب  زور   33-23. دـشابیم تعاس  يدـیرو 30-8  قیرزتو  تعاـس  ینالـضع 49-39  قیرزت 

. دوشیم
. دوش فرصم  دیابن  تیتارکناپ  هقباسای  دوجو  تروص  رد  فرصم  عنم  دراوم 
عطق  هشیمه  يارب  دیاب  وراد  اب  نامرد  تیتارکناپ  زورب  تروص  رد  اهرادشه :

. دوش
 ، یبرچتارییغت هلمجزا   ) يدـبک تیمـس  امـسالپيداقعنا ، ياـهروتکاف  شهاـک  یـسکالیفانآو  یتیـساسح  ياـهشنکاو  یبناـج  ضراوع 

. دنتسه وراد  عیاش  تبسنو ? مهم  یبناج  ضراوع  زا   CNS نویسرپدو غارفتسا  عوهت  هدعملازول  باهتلا 
ای نیلوسنا  تاـسکرتوتم  نیـسیشلک  لونیروپولآ  نیپورتوکیتروک  اـی  اهدـیئوکیتروک  وکولگ  نیتـسیرکنیو  اـب  وراد  یئوراد  ياهلخادـت 

. دراد لخادت  نوخ  دنقهدنهدشهاک  یکاروخ  ياهوراد 
هلـصاف قیرزتود  نیب  رتشیب  ای  هتفه  کی  هک  یعقاوم  وزیوجت  نیلوا  زا  لبق  ورادب ، طرفم  تیـساسحشنکاو  هب  هجوت  اب  هیـصوت  لباق  تاکن 

. دوشیم هیصوت  يدلجلخاد  نومزآ  ماجنا  ، دشاب
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فرصم  رادقم 
. دوشیم فرصم  زور  تدمبيدیرو 28  تروصب   IU/kg/day 200 رادقمکیتیسوفنل داح  یمسول  رد  نالاسگرزب 

نیتسیرکنیو اـب  هارمه  ناـمرد   28 ، 25 ، 19،22 ، 16 ، 13 ، 10 ، 7 ياـهزور 4 ، رد  ینالـضعتروصب   IU/m2/day 6000 ناکدوک
نیتسیرکنیواب هارمه  ناـمرد  زور  نیمود  تسیبرد و  زور  تدمب 10  يدیرو  تروصب   IU/kg/day1000 ای دوریم و  راکب  نوزیندرپو 

. دوریم راکب  نوزیندرپ  و 
ییوراد  لاکشا 

Injection: 10,000 IU

BLEOMYCIN

هدرب راکبهضیب  لـبهم و  هیلک  تسوپ  سکیورـس  ولگ ، ندرگ  رـس و  یـشرفگنس  ياهلولـس  ناطرـسنامرد  رد  نیـسیاموئلب  فرـصم  دراوم 
رثوم ینیکچوهریغو  ینیکچوه  موـفنل  ناـمرد  رد  لاروـلپو و  لاـنوتیرپ  میخدـب  ياـهنویزوفا  رد  تسانکمم  نینچمه  وراد  نیا  دوـشیم .

. دشاب
لاـح رد  هـک  ییاهلولـس  مـه  میـسقت و  لباقياهلولـس  يور  رب  مـه  ار  دوـخ  رثا  هـک  تساکـیتویبیتنآ  کـی  نیــسیاموئلب  رثا : مسیناـکم 

تسا  یناطرس  لولس  دشر  زا  يریگولجو  یلولس  میسقت   G2 زاف رد  لخادتنآ  یلامتحا  مسیناکم  دراذگیم . دنتسیندشر 
رظنبیلو تسین  صخـشم  الماک  نآ  مسیلوباتملحم  ددرگیم . بذـج  یبوخب  یقافـص  لخادو  ینالـضع  قیرزت  زا  دـعب  کـیتنیکوکامراف 

عفد  مه  يویلک  قیرط  زا  دریگیمتروص و  هیلک  دبک و  رد  هک  دسریم 
. ددرگیم

یگتخوسداجیا و هضراع  نیرتمهم  دنکیم . زوربنیـسیاموئلب  تدم  ینالوط  فرـصم  اب  يویرتیمـس  يزارکنـس و  ویدیا  یبناج  ضراوع 
نامرد تحت  رامیب  رد  زینزرل  بت و  وم ، شزیر  تسا  نکمم  دوشیمهدید . دراوم  یضعب  رد  زین  دونیر  مردنـس  تسا  قیرزت  لحم  رد  مخز 

. دوش هدید 
فرـصم دـهدیمشیازفا . ارنآ  تیمـس  ددرگیم و  نیـسیاموئلبعفد  رد  ریخأـت  ثعاـب  نیتالپسیـساب  مأوـت  فرــصم  یئوراد  ياهلخادـت 

. ددرگیم نیسیاموئلب  هب  یناطرستفاب  ندش  ساسح  ثعاب  نیسیاموئلبزیوجت  زا  لبق  نیتسیرکنیو 
. دومن فرصمسپس  قیقر و  میدسرورلک  ای  زورتسکدلولحم و  طسوت  ناوتیم  ار  لیرتسانیسیاموئلب  لولحم  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 

. ددرگ تست  نیسیاموئلب  زا  دحاو  کیطسوت  وراد  فرصم  زا  لبق  تعاس  رامیب 4  يزارکنسویدیا  زورب  لامتحا  لیلدب  2 ـ 
. دننکیمهدافتسا نیماردیهنفید  نفونیماتسا و  يدیئورتسا  ياهوراد  زا  یسکالیفانآ  زرل  وبت  زا  يریگولج  تهج  ناکشزپ  زا  یخرب  3 ـ 

يدـیرو و ینالـضع  لخادتروصب  هضیب  ناطرـس  اموکراسوفنل و  یـشرفگنس  ياهلولـس  ناطرـس  نیکچوه  يراـمیب  رد  فرـصم  رادـقم 
يدلجریز 

15 ای موادـم u/kg 0/25 و  روطب  يدـیرو  لخادنویزوفنا  تروصبای  هتفه و  رد  راب  ودای  کی و   u/m2 20-10 ای u/kg 0/25-0/5 و 
. ددرگیم زیوجتزور  ات 5  تدمب 4  زور  کی  رد   u/m2

زا محر  ناطرس  رد  نینچمه  ندرگو و  رس  یشرفگنس  ياهلولس  ناطرس  رد 
میخدب 15- ياهروموتزا  یشان  تاحشرت  رد  ددرگیم . فرصمتعاس  تدم 24-1  رد   60u/day-30 یعضوم نایرش  رد  نویزوفنا  هار 

. ددرگیم جراختعاس  زا 24  سپ  قیرزت و  بنج  لخاد  هرطقهرطق  میدسرورلک  یقیرزت  لولحم  رتیلیلیم  رد 100 دحاو   120
هتفه رددحاو  ای 5  زور و  رد  دحاو  کی  يدیرو  ای  وینالـضع  لخاد  تروصب  نیکچوه  يرامیبرد  هدنرادهگن  فرـصم  رادـقم  ناونع  هب 

ییوراد تاعالطا  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1869زکرم  هحفص 1376 

http://www.ghaemiyeh.com


. دوشیم فرصم 
وراد نیا  یلومعم  لیگز  نامرد  رد 

کی و هعیاض  هزادنا  هب  هتسب   ) دحاو رادقم 0/8-0/2 هب  هعیاض  لخاد  تروصب 
ات ياهتفه  لصاوف 4-2  رد  راب  ود  ای 

. دوشیمفرصم دحاو  فرصم 2  رادقم  رثکادح 
ییوراد  لاکشا 

Injection (as sulfate): 15 U

BUSERELIN

رد يراذگکمختكرحم  ناونعب  نینچمه  وراد  نیا  دوشیمفرصم . تاتسورپ  هتفرشیپ  يامونیسراکنامرد  رد  نیلرسوب  فرـصم  دراوم 
. دوشیم هدافتسا  زین   IVF ياربیعونصم حیقلت  شور 

دوشیمیمادق زیفوپیه  زا   FSH و LH يزاسدازآکیرحت ثعاب  ادـتبا  وراد  نیا  تسا  LHRH یعانص گولانآ  نیلرـسوب  رثا : مسیناکم 
شهاک ثعاب  تاتـسورپيامونیسراک  نامرد  رد  نآ  فرـصمهمادا  اـما  دـنوشیم  نورتسوتـست  تظلغعیرـس  شیازفا  ثعاـب  زین  ود  نیا  هک 

. دوشیمنورتسوتست تظلغ  شهاک  ثعاب  بقاعتمو ?  FSH و LH حشرت
زیفوـپیه زاریغ  هب  تسا و  هـقیقد  نآ 6-3  ییامـسالپ  رمعهمین  دوشیم  عفد  راردا  قیرط  زا  تیلوباـتمتروصب  نیلرـسوب  کـیتنیکوکامراف 

. دباییمن عمجت  يرگیدتفاب  رد  هیلک  شش و  یمادق 
. دشاب تبقارم  تحتیعاخن  تالالتخا  بلاح و  دادسنا  رطخ  رظنزا  دیاب  رامیب  نامرد  لوا  هام  یط  اهرادشه :

یگتفرگرگ یسنج  یناوتان  اپ ، رد  فعض  ساسحا  وراردا  عفد  رد  لاکشا  اهاپ ، اهتسد و  یـسحیب  ناوختـسا  درد  شیازفا  یبناج  ضراوع 
یبناج ضراوع  زا  اپ  مروتو  هنیـس  ندش  رتساسح  مروت و  غارفتـساای  عوهت  اهتـشا ، شهاک  لاهـسا  قیرزت  هیحانرد  مروت  ای  يزمرق  شراخ 

. دنتسه وراد  مهم 
. دوش يریگهزادنادیاب  رامیب  نورتسوتست  ییامسالپتظلغ  وراد  اب  نامرد  یط  هیصوت  لباق  تاکن 

فرـصمزور تفه  تدـم  هب  رابکی  تعاس  تشهره  يدـلجریز  قیرزت  تروصب  مرگیلیم   0/5 تاتسورپ يامونیسراک  رد  فرـصم  رادقم 
. دشابیم زور  رد  رابکیيدلج  ریز  قیرزت  تروصب  مرگیلیم   0/2 هدنرادهگن فرصم  رادقم  دوشیم .

ییوراد  لاکشا 
Injection (As Acetate): 1 mg/ml

Nasal Spray

BUSULFAN

تساهدش  فرصم  زین  داح  کیتیسولیم  یمسولنامرد  رد  دوریم و  راکب  نمزم  کیتیسولیمیمسول  نامرد  رد  نافلوسوب  فرصم  دراوم 
تیلاعف راهم  ثعاـب  DNA هریجنز هب  لاـصتا  نویـسالیکلااب و  لـمع و  یـصاصتخا  ریغ  روطبیلولـس  هـخرچ  رد  ناـفلوسوب  رثا : مسیناـکم 

. دوشیم  DNA
الومعموراد ینیلاب  خساپ  تسا و  عیرـس  يدبک و  نآمسیلوباتم  دوشیم . بذج  شراوگ  يارجمزا  لماک  روطب  نافلوسوب  کیتنیکوکامراف 

تسا  تیلوباتم  تروصب  ? تدمع هتسهآ و  يویلک و  نآ  عفد  دوشیمزاغآ . نامرد  عورش  زا  دعب  هتفه   2-1
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دیدش سرریدراهم و  لیلدب  نامرد  لصاوف  رد  عورشزا و  لبق  تیسوکل  شرامش  نیبولگومهو و  تیرکوتامه  يریگهزادنا  1 ـ  اهرادشه :
. دوش ماجنا  دیاب  نافلوسوب  زا  یشانناوختسا  زغم  تیلاعف 

عطق نامرد  اهتیسولونارگصوصخب ،)  ) اهتیـسوکل یناهگانو  دیدش  شهاک  مئالع  نیلوا  هدهاشمضحم  هب  وراد ، سررید  تارثا  لیلدب  2 ـ 
. دوش يریگولج  ناوختسازغم  تیلاعف  شهاک  تشگرب  لباقریغتارثا  زا  ات  دوش  هداد  شهاک  وراد  فرصمرادقم  ای  و 

زغم ، دـبک هیلک  قوف  هدـغ  دـیئوریت ، سارکناپ  یفنلياههدـقع  هیر  لثم  اهتفاب  زا  يرایـسب  ردیلولـس  يزالپـسید  ثعاـب  دـناوتیم  وراد  3 ـ 
. دوشمحر هناهد  ناتسپ و  هناثم  ناوختسا 

. دوش عطق  دیاب  وراد  فرصميویر  زوربیف  تمالع  نیلوا  زورب  اب  4 ـ 
يرمسیراو و زورب  ثعاب  نیناوگویت  اـب  نآ  موادمفرـصم  یلو  دوشیمن  يدـبک  تیمومـسمهب  رجنم  ییاـهنت  هب  ناـفلوسوب  فرـصم  5 ـ 

. دوشیم جنشتزورب  ثعاب  وراد  يالاب  فرصم  ریداقمنینچمه  دوشیم . دبک  درکلمع  بیسآ 
یشان  یتاپورفن  ای  یمسیروارپیه  هیرزوربیف  هیر  يزالپسید  ینپوتیسوبمورت  تنوفع  ای  ینپوکل  یمنآ  یبناج  ضراوع 

. دنشابیموراد عیاش  تبسن ? مهم و  یبناج  ضراوعزا  تسوپ  ندش  هایس  نادمخت و  راهمو  هرونمآ  تیتاموئتسا  کیروادیسا  زا 
. دسریم لقادحهب  نامرد  زور 30-11  رد  دیفس  ياههچیوگدادعت  زورب و  نامرد  زا  سپ  زور  الومعم 15-10 ینپوکل  هیصوت  لباق  تاکن 

. دباییم دوبهبهتفه  یط 20-12  الومعم  یلو  دشاب ، هتشادهمادا  مه  وراد  فرصم  عطق  زا  سپ  هامکی  ات  تسنکمم  شهاک  نیا 
فرصم  رادقم 

ای  mg/m2/day 1/8 ادتبا نمزمکیتیسولیم  یمسول  نامرد  رد  نالاسگرزب 
ددع زا 15000  رتمک  دیفس  ياههچیوگدادعت  هک  ینامز  ات   mg/m2/day 0/06
فرصم  رادقم  لومعم  هدودحم  دوشیمفرصم . دسرب ، بعکم  رتمیلیم  ره  رد 

دیفـس ياـههچیوگ  دادـعت  هـک  یناـمز  هناهامشرامـش  رد  دـنک . رییغت   mg/day 12-1 زا تـسا  نـکمم  یلو  تــسا   mg/day 4-8
رادقم . دشابیم  mg/day 1-3 هدنرادهگن فرـصمرادقم  دوشیم . هتفرگ  رـس  زا  نامرد  ، دـسرب بعکم  رتمیلیم  ره  رد  ددـع   50000 هب

. درواین ماود  هام   3 زا رتشیب  رامیب  يدوبهب  هک  دوشیم  هیصوتيدراوم  رد  طقف  هدنرادهگن  فرصم 
نمزم  کیتیسولیم  یمسول  رد  ناکدوک 

ای  mg/kg/day 0/06-0/12 ادتبا
رد ددع  دودح 20000 ات  دیفـس  ياههچیوگ  دادعتهک  دوش  میظنت  يروط  دیاب  فرـصم  رادقم  . دوشیم زیوجت   mg/m2/day 1/8-4/6

. دنامب حطس  نیمه  رد  ودبای  شهاک  نوخ  بعکم  رتمیلیم  ره 
ییوراد  لاکشا 

Tablet: 2 mg

CARBOPLATIN

. دوشیم فرصم  امونیمس  هضیب و  ندرگ  رس و  هیر  نادمخت  يامونیسراکنامرد  رد  نیتالپوبرک  فرصم  دراوم 
رد نیتـالپوبرک  دوـشیم . نآ  درکلمعاـب  لخادــت  رگیدــکی و  زا   DNA هتـشر ود  ندـشادج  عناـم  ـالامتحا  نیتـالپوبرک  رثا : مسیناـکم 

. دنکیم لمع  یصاصتخاریغ  روطب  یلولسهخرچ 
اـت 5/9  2/6 اـتب )  ) ددــجم عـیزوت  زا  سپییامــسالپ  رمع  هـمین  تعاـس و  اـت 2   1/1 اـفلآ ) ییامـسالپ  هـیلوا  رمع  هـمین  کـیتنیکوکامراف 

تسا  يویلک  وراد  عفد  تساتعاس 
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. دنتسه وراد  عیاش  ضراوعزا  قیرزت  هیحان  رد  درد  نوخ و  دیفسياهلوبلگ  شهاک  ینوخمک  یبناج  ضراوع 
. دوش زیوجت  صـصختمکشزپ  تبقارم  تحت  ناتـسرامیبرد و  يرتـسب  نراـمیب  يارب  نیتـالپوبرکدوشیم  هیـصوت  هیـصوت 1 ـ  لباق  تاکن 

. دشاب سرتسد  رد  دیاب  یلامتحاکیتکالیفانآ  شنکاو  نامرد  يارب  مزالتالیهست  نمض ?
روهظ رامیبکیژولوتامه و  تارییغت  ینیلاب و  ياهخساپهب  هجوت  اب  يدارفنا و  تروصب  رامیبره  يارب  دیاب  هدنرادهگن  فرـصم  رادـقم  2 ـ 

. دوشنییعت وراد  تیمس  تدش  ای 
يدـیرو موادـمنویزوفنا  قیرط  زا  نیتالپوبرک  نمـض ? . دوش ماجنا  هقیقد  یط 60-15  نیتالپوبرکيدـیرو  نویزوفنا  دوشیم  هیـصوت  3 ـ 

تسازیوجت  لباق  تعاس  یط 24 
. دهد شهاکار  غارفتسا  عوهت و  تدش  تسا  نکمم  تمسق  هب 5 هنازور  مات  فرصم  رادقم  میسقت  4 ـ 

میظنت نینیتآرکسناریلک  هب  هجوت  اب  فرـصم  رادقم  تسا   mg/m2 250 نادمخت يامونیسراکرد  هیلوا  فرصم  رادقم  فرـصم  رادقم 
میظنت  رامیب  نوخ  دیفس  ياهلوبلگو  تکالپ  دادعت  يانبم  رب  هدنرادهگنفرصم  رادقم  ددرگیم .

. ددرگیم
ییوراد  لاکشا 

Injection: 10 mg/ml

CARMUSTINE

دوشیمفرـصم و لـپیتلوم  مولیم  ینیکچوهریغ و  وینیکچوـه  ياـهموفنل  زغم ، هیلوا  ياـهروموتنامرد  رد  نیتسومراـک  فرـصم  دراوـم 
. دشاب رثؤم  زین  میخدبيامونالم  شراوگ و  دبک و  يامونیسراکنامرد  رد  تسا  نکمم 

. دنک هلیکلآار   RNA و DNA دناوتیم هک  تسا  هدننکهلیکلآ  لماع  کی  نیتسومراک  رثا : مسیناکم 
. دوشیم عفد  هیلک  زا  هدمع  روطب  وتسا  يدبک  نآ  مسیلوباتم  درذگیم . يزغم  ـ  ینوخ دس  زا  نیتسومراک  کیتنیکوکامراف 

. دوش زیوجت  ناوارفطایتحا  اب  دیاب  هیلک  راک  بیع  واههیرراک  بیع  ناوختسا  زغم  فعض  دوجوتروص  رد  نیتسومراک  1 ـ  اهرادشه :
عطاقتم  تمواقم  زورب  لامتحا  2 ـ 

دوجو نیتسومراک  نیتسومول و  نیب 
. دراد

زا نوـخ  ياـهتکالپ  شهاـک  يویرزوربـیف و  اـی  ینوـمونپ  دــیرو ، باـهتلا  تنوـفع  اـینوخ  دیفــس  ياـهلوبلگ  شهاـک  یبناـج  ضراوـع 
. دنتسه نیتسومراک  عیاشضراوع 

هتفهشـش دیاب  لقادح  نآ  اب  ینامرد  ياههرود  نیتسومراک  زا  یـشان  ناوختـسازغم  فعـضزا  يریگولج  روظنمهب  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 
. دشاب هتشاد  هلصاف 

. ددرگ قیرزت  لحمرد  باهتلا  زورب  عنام  ات  ددرگ  نویزوفناتعاس  یط 2-1  دیاب  وراد  فرصم  رادقم  2 ـ 
. درک فرصم  زین  يدبک  نایرش  لخادقیرزت  تروصب  ناوتیم  ار  نیتسومراک  3 ـ 

شراوگ  هاگتسد  مونیسراک  يزغمياهروموت  نامرد  يارب  فرصم  رادقم 
ای هتفه  رهدحاو 8-6  رادقم  تروص  هب   200mg/m2-150 رادقم میخدـب  يامونالم  ای  لپیتلوممولیم  ینیکچوه  ریغ  ای  ینیکچوه  موفنل 

رادـقم دوشیميدـیرو . قیرزت  هتفه  ره 6  یلاوـتم  زور  یط 5  mg/m 2 40 اـی هتفه  ره 6  یلاوــتم  زورود  یط   mg/m 2 75-100
. ددرگ میظنتاهتکالپ  ای  نوخ  دیفس  ياهلوبلگ  دادعتيانبم  رب  دیاب  وراد  فرصم 

ییوراد تاعالطا  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1869زکرم  هحفص 1379 

http://www.ghaemiyeh.com


ییوراد  لاکشا 
Injection: 100 mg

CHLORAMBUCIL

تیلاعف هدنهاک  ناونعهب  وراد  نیا  دوشیم . فرصم  ینیکچوهریغو  ینیکچوه  ياهموفنل  یمسولنامرد و  رد  لیسوبمارلک  فرصم  دراوم 
. دوشیم فرصمزین  ینمیا  متسیس 

تسا  یمس  زین  دنتسینریثکت . لاح  رد  هک  ییاهلولس  يارب  هدراذگریثأت و  یلولس  هخرچ  رب  یصاصتخاریغروطب  لیسوبمارلک  رثا : مسیناکم 
? بیرقت نآ  رمع  همین  يدـبک و  نآ  مسیلوباـتم  . دوشیم بذـج  شراوگ  يارجم  زا  تعرـساب  یبوخ و  هب  لیـسوبمارلک  کـیتنیکوکامراف 
. دوشیمرهاظ هتفه  زا 4-3  سپ  الومعم  نآ  ینامردرثا  دیآیم . دوجوب  تعاس  کی  زا  سپوراد  ییامسالپ  تظلغ  رثکادح  تسا  تعاس  5

تسا  يویلک  وراد  نیا  عفد 
زورب ینمیاشهاک  ینپوتیسوبمورت  ینپورتون  ینپوکل  تسا  ناوختسا  زغم  فیفضت  لیـسوبمارلکیبناج  هضراع  نیرتهدمع  یبناج  ضراوع 

. دنتسه ورادنیا  عیاش  ضراوع  زا  تنوفع 
نارامیبرد کیروادیسا  نتفر  الاب  زا  یـشان  يویلکتیمـس  زورب  زا  لونیروپولآ  زیوجت  ای  ویفاک  تاعیام  فرـصم  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 

. دنکیميریگولج موفنل  یمسول و  هب  التبم 
. ددرگ عطق  ورادفرصم  تسا  مزال  دیدش  يدلج  تاروثبداجیا  ای  یسفنت  تیمس  زورب  تروص  رد  2 ـ 

یمیـش ياهورادریاس  ای  ینامرد  وترپ  زیوجت  زا  هتفه  هلصاف 6-4 هب  دیاب  لیـسوبمارلک  ناوختـسازغم  فیعـضت  زورب  لامتحا  هب  هجوت  اب  3 ـ 
. دریگ رارقفرصم  دروم  ینامرد 

فرصم  رادقم 
ات 10 الومعم 4  ) 0/2mg/kg-0/1 نامرد عورش  ردینیکچوه  ریغ  ینیکچوه و  ياهموفنل  نمزمکیتیـسوفنل  یمـسول  نامرد  نالاسگرزب 

نیا رد  ددرگیموراد  ینوخ  ضراوع  شهاک  ثعاب  هتفه  ودهلصاف  هب  بوانتم  نامرد  دوشیم . فرـصمزور  رد  راب  دنچ  ای  کی  مرگیلیم 
وراد یمس  ایرثوم  نازیم  ات  تسا  شیازفا  لباق   mg/kg 0/1 ات رابکی  هتفه  ود  ره  هک  دشابیم   mg/kg 0/4 هیلوا فرصم  رادقم  تروص 

. ددرگیم میظنت  وراد  فرصم  رادقمبیترت  نیا  هب  هدش و  لصاح 
رثکادح . دوشیم فرصم  هتفه   8 تدـم 12 ـ  هب  زوررد  رابکی   0/1 کیتورفن mg/kg 0/2 ـ  مردنـسنامرد  رد  ینمیا  هدـنهاک  ناونعهب 

و  8/2mg/kg ار فرـصم  نازیم  ناکـشزپ  زا  یخرب  . دـشابیم هـتفه  ناـمرد 12  هرود  رثکادـح  وراد 14mg/kgو  نـیا  فرـصم  نازیم 
. دننکیم هیصوت  هتفهشش  ار  نامرد  هرود  رثکادح 

فرصمنازیم دوشیم . فرصم  زور  رد  راب  دنچای  کی   mg/kg 0/2-0/1 ینیکچوه ياهموفنل  نمزم  کیتیسوفنل  یمسول  رد  ناکدوک 
تسانالاسگرزب  فرصم  رادقم  هباشم  کیتورفنمردنس  رد  ینمیا  هدنهاک  ناونع  هب 

ییوراد  لاکشا 
Tablet: 2 mg

(CHLORMETHINE (NITROGEN MUSTARD

زا یضعب  و   ) ینیکچوهموفنل نمزم ،  کیتیسولیم  یمسولو  نمزم  کیتیسوفنل   ) یمسول هیر  ناطرسياهیرامیب  رد  وراد  نیا  فرصم  دراوم 
. دوشیم هدرب  راکبارو  یمتیس  یلپ  دیئوکنوفزوکیم و  میخدبروموت  زا  یشان  تاحشرت  ینیکچوهریغ ،  عاونا 
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. ددرگیملولس گرم  تیاهن ? اهنیئتورپ و  تخاسراهم  بجوم   RNA زین هتشر DNA و  ودنیب  لاصتا  داجیا  اب  وراد  نیا  رثا : مسیناکم 
ورادنیا ددرگیم . بذـج  صقان  روطب  ياهرفحلخاد  قیرزت  زا  دـعب  لاـعفریغ و  ندـب  تاعیامطـسوت  تعرـسب  نیتمرلک  کـیتنیکوکامراف 

. دوشیم رهاظهقیقد  دنچ  ات  هیناث  دنچ  یط  نآ  رثا  یثنخندب و  تاعیام  اهتفاب و  طسوت  تعرسب 
: ددرگ زیوجتطایتحا  اب  دیاب  وراد  ریز  دراوم  رد  اهرادشه :

. دناهتشاد هدرتسگ  دیدشياهتنوفع و  ای  ناوختسا و  زغم  روموت  هقباسهک  يدارفا  ناوختسا  زغم  تیلاعف  شهاک  1 ـ 
. ددرگیم سنج  ود  ره  رداهدانگ  فیعضت  ثعاب  الامتحا  وراد  نیا  2 ـ 

ضراوع زاشوگ  ندز  گنز  ییاونش و  شهاک  یناهگانتاروثب  یلسانت  ياهمادنا  تیلاعف  ردهفقو  درد ، ولگ  ای  زرل و  بت  یبناج  ضراوع 
. دنشابیم وراد  نیا  عیاش  یبناج 

نیـسیشلکو لونیروپولآ  اب  نامزمه  رگا  نیاربانب  . دـهد شیازفا  ار  کیروادیـسا  ینوخ  تظلغتسا  نکمم  نیتمرلک  یئوراد  ياهلخادـت 
تسايرورض  سرقن  دض  ياهوراد  فرصمرادقم  میظنت  دوش ، فرصم 

. داد همادادیاب  ضراوع  نیا  دوجو  اب  ار  نامرد  یلودراد  دوجو  اهتشا  شهاک  غارفتسا و  عوهتررکم  زورب  لامتحا  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 
کـشزپ متحتسوپ ? يور  رد  گنر  زمرق  طاقن  دوجوو  گنرهایـس  عوفدـم  راردا ، راوشد  عفد  یعیبطریغ  يزیرنوخ  زورب  تروص  رد  2 ـ 

. دریگ رارق  نایرج  رد  دیاب 
هقیقد لقادـح 15  يارب  بآ  اـب  لـحم  روفساـمت ? تروص  رد  ددرگ و  يراددوخ  وراد  اـبیکاروخ  یمـشچ و  ساـمت  قاشنتـسا و  زا  3 ـ 

. دوش هتسشمیدس  تافلوسویت  لولحم 2 % اب  سپسو 
فرـصم یلاوـتم  مسقنم  رادـقم   4-2 رد اـی  اـج  کـی  تروـصب   mg/kg/day 0/4 رادـقم يدـیرو  زیوـجت  تروـصب  فرـصم  رادـقم 

رد رادقم  نیا  دوشیم . فرصم  mg/kg 0/2 رادـقم دراکیرپ  لخاد  تروصب  ای  mg/kg 0/4 نازیم ياهرفح  لـخاد  زیوجت  رد  . دوشیم
. دباییم شهاک   0/3mg/kg/day-0/2 هب دناهتفرگ . رارق  لولس  ياربیمس  ياهوراد  رگید  اب  نامرد  تحت  البقهک  يدارفا 

ییوراد  لاکشا 
Injection: 10 mg

CISPLATIN

ياهمونیسراک نامردرد  وراد  نیا  نینچمه  دوشیم . فرـصمهضیب  نادمخت و  هناثم  يامونیـسراکنامرد  رد  نیتالپسیـس  فرـصم  دراوم 
اموتــسالبورون و ، germcell ياــهروموت ندرگ و  ورــس  تاتــسورپ  هـیر  شراوـگ  هاگتــسد  مـحر  ناتــسپ  هـیلک  قوــف  هدــغ  رــشق 

. دوشیم فرصماموکراسوئتسوا 
رد ، RNA زین ياههتشر DNA و  نیب  لاصتا  داجیاقیرط  زا  الامتحا  دنکیم و  لمع  هدننک  هلیکلالماوع  هباشم  نیتالپسیس  رثا : مسیناکم 

. دنکیم لخادت  اهنآ  درکلمع 
روبعیتـحارب يزغم  ینوـخ ـ  دـس  زا  دوشیمزیلوردــیه . یمیزنآ  ریغ  ياـهشنکاو  قـیرطزا  تعرــس  هـب  نیتالپسیــس  کـیتنیکوکامراف 

هام ات 4  تسانکمم  وراد  زیلوردیه  زا  یـشان  نیتالپ  یلوتسا  يویلک  تدمع ? نآ  عفد  تسا  تعاسکی  دودح  نآ  رمع  همین  دنکیمن .
. دنامب یقاب  اهتفاب  رد 

. دریگ تروص  ناوارفطایتحا  اب  دیاب  یئاونش  یئاسران  هب  التبمنارامیب  رد  وراد  نیا  فرصم  1 ـ  اهرادشه :
. دشاب رتدیدش  تسا  نکمم  ناکدوکردیئاونش  يور  رب  وراد  ءوس  تارثا  2 ـ 

. دوش ماجنا  دیاب  رامیب  یئاونش  نازیم  وکیژولورون  یبایزرا  وراد ، فرصم  یط  3 ـ 
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کیروا دیسازا  یشان  یتاپورفن  ای  نوخ  کیروا  دیساشیازفا  يویلک  تیمـس  ینپوتیـسوبمورت  ینپورتون  هیوناث  ینوخ  مک  یبناج  ضراوع 
. دنتسه نیتالپسیس  عیاشضراوع  زا  یئاونش  تیمس  و 

وراد یبناجضراوع  دـیدشت  ثعاب  یئاونـش  متـسیسای  هیلک  يارب  یمـس  ياـهوراد  اـب  نیتالپسیـسنامزمه  فرـصم  یئوراد  ياهلخادـت 
. دوشیم

زا یشان  یئاونشای  يویلک  تیمس  شهاک  ثعاب  نیتالپسیسزیوجت  ماگنه  دایز  رادقم  هب  تاعیاميدیرو  نویزوفنا  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 
. دنکیم وراد  یبناجضراوع  شهاک  هب  يدایز  رایسب  کمک  وراداب ، نامرد  یط  لبق و  راردا  نازیم  شیازفانینچمه  ددرگیم . وراد 
يویلک تیمسزورب  نازیم  يور  يریثأت  یلو  دوشیمغارفتسا ، عوهت و  ثعاب  رتمک  زور  یطنیتالپسیس 5-1  يدیرو  هتسهآ  نویزوفنا  2 ـ 

. درادن یئاونش  ای 
. دریگ تروصهیلوا  فرصم  زا  دعب  هتفه  لقادح 4-3  ورادددجم  فرصم  دوشیم  هیصوت  یعمجتيویلک  تیمس  زا  يریگولج  يارب  3 ـ 

ياـهروموتنامرد رد  دوشیم . فرـصم  زور  تدـمهب 5  زور  رد   mg/m2 20 هضیب هتفای  زاتـساتمياهروموت  نامرد  رد  فرـصم  رادقم 
نادمخت  هتفای  زاتساتم 

نامردرد دوشیم . يدیرو  قیرزت  رابکی  هتفه  رهیئاهنت 4  هب   mg/m2 100 ای نیسیبوروسکوداب  هارمه  رابکی  هتفه  ره 3   mg/m2 50
زا دیابن  ینامردهرود  کی  رد  وراد  فرـصم  رادقم  دوشیميدـیرو . قیزرت  هتفه  ره 4-3   mg/m2 50-70 رادقم هناثم  هتفرشیپ  ناطرس 

. دوش رتشیب   mg/m2 120
ییوراد  لاکشا 

Injection: 1 mg, 10 mg, 50 mg

CLADRIBINE

ياــهموفنل نــمزم  کیتیـــسوفنلیمسول  ناــمرد  رد  دوریم و  راـــکب   hairy cell یمــسول ناـمرد  رد  نیبیردـالک  فرــصم  دراوـم 
تسا  هدش  فرصمزین  مورتسندلاو  یمنیلوبولگورکام  وینیکچوهریغ 

نیب  زا  ار  اهلولس  نیا  هتفای و  عمجتاهتیسونم  اهتیسوفنل و  رد  نیبیردالکهدش  هلیرفسف  ياهتیلوباتم  رثا : مسیناکم 
. دنکیمرثا اهتیسوفنل  تحارتسا  میسقت و  هلحرمرد  یناسکی  نازیم  هب  هدوب و  یصاصتخاریغ  یلولس  هخرچ  رد  وراد  رثا  دنربیم .

عیزوت رمع  همینيدیرو  موادم  نویزوفنا  رد  تسا  یلولسوراد  مسیلوباتم  دنکیم . روبع  يزغم  ـ  ینوخ دس  زا  نیبیردالک  کیتنیکوکامراف 
تسا  تعاس  نآ 7  ییاهن  رمع  همینو  هقیقد  دودح 30  وراد 

لباق  نازیم  هب  وراد  1 ـ  اهرادشه :
. درادتیمس زاس  نوخ  ياهلولس  يارب  یهجوت 

. دوش عطق  ورادفرصم  یبصع  تیمس  زورب  تروص  رد  2 ـ 
. دشابهتفر نیب  زا  یلبق  هرود  ینوخ  تارثا  هک  تسایتروص  رد  ناوارف و  طایتحا  اب  نیبیردالکاب  ینامرد  يدعب  ياههورد  عورش  3 ـ 

درد سفن  ندـش  هاتوک  تیبلف  مروت  هفرـس  ینپوتیـسوبمورت  یتسوپ  تاروثب  دـیدش ، ینپورتون  تنوفع  دـیدش ، ینوخمک  یبناـج  ضراوع 
. دنشابیم وراد  عیاش  تبسنو ? مهم  یبناج  ضراوع  زا  يداعریغ  یگتسخو  غارفتسا  عوهت و  دردرس ، ییاهتشایب  يدراکیکات  هدعم 

مئالع سپس  دوشیمرتدب ، ینپوتیـسوبمورت  ینپورتون و  ینوخ  مک  ، hairy cell یمـسول نامردلوا  هتفه  ود  رد  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 
. دباییم دوبهب 

نازیمهب نیبولگومه  تشگزاب  يارب  طسوتمنامز  دـشاب . نوخ  لاقتنا  هب  زاین  تسا  نکممینوخ  مک  لیلدـب  ناـمرد  لوا  هاـم  کـی  یط  2 ـ 
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تسا  هتفه  یعیبط 8 
تروصرد دوشیم . هدید   hairy cell یمـسولرد الومعم  دـنکیم و  زورب  رترید  یمک  ایو  ناـمرد  متفه  مجنپ و  ياـهزور  نیب  بت  3 ـ 

یعیبط نازیم  هب  اهتیـسونمدادعت  دعب  هام  تساهتیـسونمشهاک و 12-6  لیلدب  تنوفع  دوشیم . یـسرربتنوفع  رظن  زا  رامیب  بت  زورب 
. ددرگیم رب 

رد تسا  زور  12 وراد ) زا  یـشان  ینپوتیـسوبمورت  لیلدب  یعیبط  نازیم  هب  هتفای  شهاک  ياهتکالپدادعت  تشگزاب  يارب  طسوتم  نامز  4 ـ 
. دشاب زاین  تسانکمم  نامرد  هرود  رارکت  فرصم و  رادقمشهاک  هدوب و  رتینالوط  نامز  نیا  ، hairycell یمسول زا  ریغ  دراوم 

رد دوشیمفرصم . زور  تدمب 7   mg/kg/day 0/1 موادم يدیرو  نویزوفنا  تروصب  hairy cell یمسول نامرد  رد  فرصم  رادقم 
تسا  یفاک  نامرد  هرود  کیطقف  لومعم  روطب  يرامیب  نیا 

ییوراد  لاکشا 
Injection: 10 mg/10 ml

CYCLOPHOSPHAMIDE

یمـسول ، داـح سوـنژولیم  یمـسول  داـح ، کیتیـسونومیمسول  داـح ، کـیتسالبوفنل  یمـسولنامرد  رد  دیمافـسفولکیس  فرــصم  دراوـم 
زملیوروموت رد  اموفنل و  عاونا  لپیتلوممولیم  ، رتمودنآ ناطرس  هیر  ناطرس  ناتسپ  ناطرس  نادمخت  يامونیسراکوندآ  نمزم  کیتیسولونارگ 

کیتورفن موردنـس  ، دنویپ ندز  سپ  زا  يریگولج  يارب  ندبینمیا  متـسیس  تیلاعف  شهاک  تهج  یکمکيوراد  ناونع  هب  دوریم و  راکب 
. دوریم راکب  زوتامتیرا  سوپولو  دیئوتامور  تیرترآ 

داجیا زا  یشان  ? تدمع نآ  شکلولس  رثا  دنکیم . لمع  هدننکهیلکلآ  ياهوراد  دننامه  دیمافسفولکیسياهتیلوباتم  زا  یکی  رثا : مسیناکم 
تسا  نیئتورپ  تخاسراهم  نینچمه  زین RNA و  یلوکلومهتشر DNA و  ود  نیب  لاصتا 

روـبع يزغم  ینوــخ  دــس  زا  يدودــحمرادقم  هـب  ددرگیم . بذــج  شراوــگ  هاگتــسدزا  یبوــخب  دیمافــسفولکیس  کــیتنیکوکامراف 
. ددرگیم عفد  هیلکقیرط  زا  تیاهن ? لیدبت و  لاعف  ياهتیلوباتمهب  نآ  زا  سپ  تسا و  يدبک  نآ  مسیلوباتم  . دنکیم

. دشابیمتمالع نودب  الومعم  هک  تنوفع  ای  ینپوکللماش و  دهدیم  ناشن  دوخ  زا  وراد  نیالومعم  روطب  هک  یـضراوع  یبناج  ضراوع 
ینپوکل ددرگیم . عفروراد  عطق  زا  سپ  هک  دراد  دوجو  یگدعاقنارود  رد  لالتخا  زورب  لامتحا  یـسنجددغ  يور  رب  هدـنهاک  رثا  لیلدـب 

. دباییم دوبهب  وراد  عطق  زا  سپ  زور  الومعم 21-17 زین 
ار نوخ  کیروادیسا  تظلغ  تسا  نکمم  دوش  هدافتسانیسیش  لک  ای  لونیروپولآ و  اب  نامزمهرگا  دیمافسف  ولکیـس  یئوراد  ياهلخادت 

شهاک تلع  هب  ار  اهورادنیا  تیلاعف  تسا  نکمم  یکاروخ  داقعنادض  ياهوراد  اب  نامزمه  فرصم  تروصرد  دیمافـسفولکیس  دربب . الاب 
. دهد شیازفا  اهتکالپلیکشت ، اب  لخادت  يداقعناشیپ و  ياهروتکافيدبک  تخاس 

رگید ياهوراداب  نآ  نامزمه  هدافتـسا  ددرگیم . یتاـپویمویدراک  رطخ  زورب  ثعاـب  نیباراتیـسهارمه  دیمافـسف  ولکیـس  ناـمزمه  فرـصم 
. دماجنایبناطرس ای  تنوفع و  هعسوت  هب  تسانکمم  ینمیا  متسیس  فعضم 

. ددرگ عطق  وراد  دیاب  متح ? يزیرنوخزورب  تروص  رد  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 
اروراد ناوتیم  سپس  دسرب و  یلوبق  لباق  دحهب  اهنآ  ینوخ  حطـس  ات  ددرگ  عطق  دیاب  وراداهتکالپ  اهتیـسوکل و  شهاک  تروص  رد  2 ـ 

. دومنزیوجت يرتمک  رادقم  اب  موزل  تروص  رد 
. دنک فرصم  دایز  تاعیام  کیروادیساشیازفا  زا  یشان  يویلک  هضراعرطخ  زا  يریگولج  يارب  دیاب  رامیب  3 ـ 

فرصم  رادقم 
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یکاروخ 
، دیئوتامورتیرترآ نامرد  رد  ینمیا  هدـنهاک  ناونعب  . دوشیم فرـصم   mg/kg/day 1-5 رادقمهب ناطرـس  دـض  ناونع  هب  نالاسگرزب 

. دنکادیپ شیازفا   mg/kg/day 3 رادقم ات  دناوتیموراد   mg/kg/day 1/5-2 رادقم
هدـنرادهگنرادقم رتشیب و  ای  زور  شـش  تدـمبمسقنم  ریداـقم  رد   mg/kg/day 2-8 عورـشرادقم مسالپوئن  دـض  ناونع  هب  ناـکدوک 

. دوشیمفرصم  mg/kg/day 2/5-3 ینمیا هدنهاکناونع  هب  کیتورفن  مردنس  رد  دشابیمهتفه . رد  راب  ود   mg/day 2/5
یقیرزت 

دودح ردزین  نآ  هدـنرادهگن  فرـصم  رادـقم  دوشیمقیرزت . زور  یط 5-2   mg/kg 40-50 رادقم ناطرـس  دـض  ناونع  هب  نالاسگرزب 
تسا  يدیروتروصب  هتفه  رد  راب  ود   mg/day 3/5 ایو زور  ره 10-7   mg/day 10-15

تدمب  مسقنم  ریداقم  رد   mg/kg/day 2-8 رادقم ناطرس  دض  ناونعب  ناکدوک 
ره  mg/day 15 - 10 هدنرادهگن رادقم  . دوشیم يدیرو  قیرزت  رتشیب  ای  زور   6
زغم تیلاعف  تشگزاب  زا  سپ  ای  رابکیهتفه   3 ره 4 -   mg/kg 30 ای زور   7  - 10

تسا  يداع  تلاح  هب  ناوختسا 
ییوراد  لاکشا 

Injection: 200mg, 500 mg

Tablet: 50 mg

CYTARABINE

کیتیـسولیم یمـسول  ، داح سونژولیم  یمـسول  داح ، کیتیـسولیمیمسول  داح ، کیتیـسوفنل  یمـسولنامرد  رد  نیباراتیـس  فرـصم  دراوم 
. دوریم راکب  ینیکچوه  موفنلو  یمسولورتیرا  ناکدوک  رد  ینیکچوهریغ  داح  موفنل  نمزم 

ثعابو دـنکیم  لمع  یلولـس  میـسقت  هلحرم  ردیـصاصتخا  روطب  یلولـس  هخرچ  رد  تساتیلوباتم و  یتنآ  کی  نیباراتیـس  رثا : مسیناکم 
. ددرگیم نیئتورپ  یمک RNAو  دح  ات  تخاس DNA و  راهم 

عفدو هدوب  يدبک  نآ  مسیلوباتم  دنکیم . روبعيزغم  ینوخ ـ  دس  زا  وراد  نیا  زا  یطـسوتمرادقم  يدـیرو  قیرزت  زا  سپ  کیتنیکوکامراف 
تسا  يویلک  تدمع ? نآ 

. دشابیم تشگرب  لباقریغ  یهاگ  نامردتدم  هب  هتسب  هک  ددرگ  اهدانگ  تیلاعف  شهاکثعاب  تسا  نکمم  نیباراتیس  اهرادشه :
بت لماشعیاش  ضراوع  دـنباییم . شیازفا  يدـیرونویزوفنا  تروص  رد  غارفتـسا  عوهت و  زجبنیباراتیـس  یبناج  ضراوع  یبناج  ضراوع 

تسا اهتکالپ  یمکزا  یشان  يداعریغ  يدوبک  يزیرنوخنینچمه و  تسا  تنوفع  دیفس و  ياههچیوگدوبمک  زا  یشان  درد  ولگ  ای  زرل و 
. دشابیم وراد  رادقم  میظنت  هبزاین  نیسیش  لک  لونیروپولآ و  اب  نامزمهفرصم  تروص  رد  یئوراد  ياهلخادت 

. دریگ ماجنا  صصختم  کشزپرظن  تحت  ناتسرامیب و  رد  دیاب  نیباراتیساب  نامرد  عورش  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 
دیلوت يرتشیبعوهت  غارفتـسا و  قیرزت  رتهتـسهآ  نامزو  رتشیب  تاعفد  ياـجب  يدـیرو  عیرـس  قیرزتو  نیباراتیـس  رتشیب  فرـصم  رادـقم  2 ـ 

تسا  رتمکنآ  ینوخ  ضراوع  اما  دنکیم 
. دنکیم يریگولج  هیلک  رد  کیروادیساعمجت  زا  تاعیام  دایز  فرصم  3 ـ 

تروصب يدـیرو  هار  زا   mg/kg/day 3 عورـش رادقمناونع  هب  یمـسولورتیرا  داح و  کیتیـسولیمیمسول  نامرد  رد  فرـصم  رادـقم 
. دـنرادهگنرادقم ناوـنع  هـب  زور و  ياارب 10-5  يدیروعیرـس  قـیرزت  تروـصب  مـسقنم  ریداـقم  رد  اـیتعاس  یط 24  هتـسویپ  نوـیزوفنا 
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لخاد قیرزتلباق  لاکشا  زا   mg/m2 75-5 يژننم یمسولنامرد  رد  دوشیم . قیرزت  هتفه  رد  راب  يدلج 2-1 ریز  قیرط  زا   mg/kg 1
ره  mg/m2 30 بلغا دوشیم . قیرزت  عاخن  لخاد  رابکی  زورراهچ  ره  ات  زور  تدمب 4  زور  رد  رابکی  زاتوافتم  لصاوف  رد  وراد ، عاخن 
زین یفاضا  فرـصم  رادقمکی  نآ  زا  سپ  دوشیم . فرـصم  دنوشیعیبط ، یعاخن  يزغم ـ  عیام  تاشیامزآهک  ییاج  ات  رابکی ، زور  راهچ 

. ددرگیم زیوجت 
ییوراد  لاکشا 

Injection: 100 mg

DACARBAZINE

هدش هیصوتمرن  تفاب  ياهموکراس  نامرد  رد  دوریمراکب و  ینیکچوه  ياهموفنل  میخدب و  مونالمنامرد  رد  نیزابراکاد  فرـصم  دراوم 
تسا 

. دنک راهم  ار   RNA و DNA تخاستسا نکمم  لمع و  یصاصتخاریغ  روطبیلولس  هخرچ  رد  نیزابراکاد  رثا : مسیناکم 
تساتعاس وراد 5  رمع  همین  تسا  يدـبک  ورادمسیلوباتم  دـنکیم . روبع  يزغم  ینوخ ـ  دـسزا  مک  نازیمب  نیزابراکاد  کـیتنیکوکامراف 

. دوشیم عفد  اههیلک  زا  تعاس  یط 6 هدش  قیرزت  يوراد  % 40 دسریمتعاس . هب 7/2  دبک  راک  بیع  رد  هک 
کی  ) ددرگربلوبق لباق  ریداقم  هب  اهتکالپ  اهتیسوکلنازیم و  ات  عطق  ار  نامرد  نوخ  ياهلولسشهاک  زورب  تروص  رد  1 ـ  اهرادشه :

(. ددرگیمرب لوبق  لباق  رادقم  هبوراد  فرصم  عطق  زا  سپ  هتفه 
عوهت قیرزت  هیحانرد  درد  شزوس و  یبناج  ضراوع  زوربثعاب  تسا  نکمم  رون ،) رثا  رد   ) نیزابراکادلولحم هیزجت  زا  لـصاح  داوم  2 ـ 

. دوش يدبکتیمومسم  غارفتسا و 
تیمومـسم یـسکالیفانآ  نوخ  ياهتکالپ  ای  دیفـسياهلوبلگ  شهاک  قیرزت  لحم  دـیرو  دردو  یتفاببیـسآ  ینوخمک  یبناج  ضراوع 

. دنشابیم وراد  عیاش  تبسن ? مهمیبناج و  ضراوع  زا  غارفتسا  عوهت و  اهتشاشهاک و  تیتاموئتسا  يدبک 
اب نامزمه  فرصم  . دوشیم وراد  یبناج  ضراوع  دیدشتثعاب  ینوخ  يزارکـسید  دلوم  ياهوراداب  نامزمه  فرـصم  یئوراد  ياهلخادت 

. دوشیممزال تارثا  شهاک  ثعاب  يدبک  میزنآهدننکاقلا  ياهوراد 
. دور راکب  يدیرو  نویزوفنا  حیجرتو ? يدیرو  تروصب  وراد  هیصوت  لباق  تاکن 

ای راــــــبکی و  زور  ره 28  يدــــــیروتروصب  زور  تدـــمب 10   mg/kg/day 2-4/5 رادـقم میخدــب  مونـالم  رد  فرــصم  رادــقم 
رادــقم ینیکچوـه  ياــهموفنل  رد  . دوـشیم فرــصم  راــبکی  زور  ره 21  يدـــــیروتروصب  زور  تدــمب 5   mg/m2/day 250 ات

اـت 375 اـی  دوشیم و  رارکتزور  ره 28  هک  ناطرـس  دـض  ياـهوراد  رگیدهارمه  زور ، تدـمب 5  يدـیرو  تروصب   mg/m2/day150
. دوشیم فرصم  رابکی  زور  رهناطرس 15  دض  ياهوراد  رگید  اب  هارمه  لوازور  رد   mg/m2

لباق ینوختیمس  هک  دوشیم  فرصم  زین  رابکی  زور  ره 42-21 دحاو  فرصم  رادقم  تروصب  mg/m2/day 850 نازیمب نیزابراکاد 
. دیامن داجیا  تسا  نکمم  يدیدش  غارفتساو  عوهت  اما  درادن ، ياهظحالم 

ییوراد  لاکشا 
Injection: 100 mg, 200 mg

DACTINOMYCIN

مونیـسراک نامردرد  نینچمه  دور . یم  راکب  کیتسالبوفورتروموت  دـیئوریت و  گنیوا  موکراسنامرد  رد  نیـسیامونیتکاد  فرـصم  دراوم 
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میخدــب و مونــالم  اــموکراسوئتسا ، نادـــمخت  مونیـــسراک  اموکراسویمودـــبارو ، کــیتسالبوفورتروموت  زملیوروــموت ، هــضیب  مــحر 
تسا  هدش  فرصم  یسوپاکموکراس 

نآ ياهزاب  تفج  ودنیب  ینیزگیاج  هب DNA و  لاصتا  اب  هدرکلمع  یلولس  هخرچ  رد  یصاصتخاریغروطب  نیـسیامونیتکاد  رثا : مسیناکم 
. دوشیم  DNA هب هتسباو   RAN تخاس راهم  ثعاب 

زا اتدمعوراد  عفد  تسا  تعاس  نآ 36  رمع  همین  وهدش  هزیلوباتم  مک  نازیم  هب  دنکیمن . روبعيزغم  ینوخ ـ  دس  زا  وراد  کیتنیکوکامراف 
تسا  یبایزابلباق  راردا  عوفدم و  رد  هتفه  کی  زا  سپوراد  دشابیم و 30 % ارفص  قیرط 

. دوش زیوجت  ینامرد  وترپزا  سپ  زور  زا 7ـ5  رتدوز  دیابن  وراد  دیدشياهلوات ، زورب  رطخ  تلع  هب  1 ـ  اهرادشه :
دبک راک  بیع  رد  دوشیم  داهنشیپ  2 ـ 

. دبایلیلقت رتمک  ای  فصن  هب  وراد  فرصم  رادقم 
باهتلاای یشراوگ  هحرق  لدرس  شزوس  علبرد و  لاکشا  دوش ، رجنم  کیتسالپآ  ینوخ  مکهب  تسا  نکمم  هک  ینوخ  مک  یبناج  ضراوع 

? تبسن مهم و  یبناجضراوع  زا  تیبلفوبمورت  یسکالیفانآ و  ، ویتارسلوا تیتاموئتسا  نوخ  ياهتکالپو  دیفس  ياهلوبلگ  شهاک  موتکر 
وراد عیاش 

. دنشابیم
. دراد لخادت  K نیماتیو نیسیبوروسکود و  نیسیشلک  لونیروپولآ  اب  یئوراد  ياهلخادت 

اب درکفقوتم . روـف ? ار  ناـمرد  دـیاب  تیتاـموئتسا  ایلاهـسا  ینپوتیـسوبمورت  نوـخ  ياهلولـسشهاک  ضحم  هب  هیـصوت 1 ـ  لباق  تاـکن 
رس زا  ار  نامرد  ناوتیم  رامیب ، دوبهبو  شخبتیاضر  ریداقم  هب  اهتیسوکلو  اهتکالپ  دادعت  تشگرب 

تفرگ 
ورادفرصم راب  نیرخآ  زا  دعب  زور  هکنآ 4-2  اب  تیمومـسم  زورب  زا  ات  درک  زیوجت  تدمهاتوک  بوانتم  ياههرود  رد  دـیاب  ار  وراد  2 ـ 

. دوش يریگولج  دنامیم ، یقابهتفه  يارب 2-1  رثکادح  هدش و  رهاظ 
فرصم  رادقم 

گـنیواموکراس و اموکراسویمودـبار ، زملیو ، روـموت  کـیتسالبوفورتروموت  نادــمخت  مـحر  هـضیب  مونیــسراک  ناـمرد  رد  نـالاسگرزب 
ای دوـشقیرزت و  راـبکی  هـتفه  هلــصاف 6-4  هـب  زور و  رثکادـح 5 ياـههرود  رد  يدـیرو  تروـصب  0/15mg/kg/day-0/01 دیئوریتوب

موکراـس رد  هلوزیانویزوفرپ  تروصب  دوـشیم . قـیرزت  هتفههس  تدـمب  هتفه ،  رد  مرگیلیم  رثکادـح 2  هتفه  رد  راـبکی   mg/m2 0/5
نازیم  هب  نگل  ای  یناتحت  ياهمادنا  ياربدیئوریتوب  ای  گنیوا 

-0/4 ای ات mg/kg/day 0/015 و  فرـصم  رادـقمرثکادح  دوشیم . زیوجت   0/035mg/kg نازیم هـب  یناـقوف  ياهمادـنا  يارب  0/05 و 
. دشابیمزور تدم 5  هب   0/6mg/m2/day

تدمهب هک  يدیرو  تروصب  ( mg/day 0/5 ات )0/45mg/m2/day ای  0/15mg/kg/day-0/01 نازیمب قوف  دراوم  يارب  ناکدوک 
هتفه زا 6-4 سپ  ناوتیم  ار  مود  تبون  دوـشیمزیوجت . هزور  هرود 7  کی  رد  مسقنم  ریداقمرد   mg/m2 2/5 رادقم ای  زور  رثکادح 5 

رادـقم رثکادـحنینچمه  هلوزیا و  نویزوفرپ  قیرط  زافرـصم  رادـقم  درب . راکب  دـشاب  هتفر  نیب  زاتیمومـسم  مئالع  ماـمت  هک  یتروص  رد 
تسانالاسگرزب  لثم  فرصم 

یئوراد  لاکشا 
Injection: 0.5 mg

DAUNORUBICIN HCL
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راکب کیتیسونمداح  یمسول  کیتیسولیم و  داح  یمسول  کیتسالبوفنل  داح  یمسول  یمسولورتیرانامرد  رد  نیسیبوروناد  فرـصم  دراوم 
نمزم یمــسول  زملیوروـموت و  گـنیوا  موکراـس  ینیکچوـه  ریغياـهموفنل  اموتــسالبورون ، ناــمرد  رد  نآفرــصم  نـینچمه  دور . یم 

تسا  هدشهیصوت  کیتیسولیم 
هب لاـصتا  اـب  دـنکیمن ، لـمع  یـصاصتخا  روطبیلولـس  هخرچ  رد  اـما  تسا  لاـعف  یلولـسمیسقت   S زاـف رد  نیـسیبوروناد  رثا : مسیناـکم 

. دوشیم RNA و DNA تخاس راهم  ثعاب  DNA

دس زا  دوشیمنیزگیاج . تیلوباتم  هتفاین و  رییغت  تروصببلق  دبک و  لاحط  اههیلک ، رد  هژیوبو  رـشتنم  ندب  رد  تعرـسب  کیتنیکوکامراف 
تسا  ینالوط  ورادعفد  تعاس و  نیسیبوروناد 18/5  عفد  رمعهمین  دراد . يدبک  عیرس  مسیلوباتم  دنکیمنروبع . يزغم  ینوخ ـ 

. دوشفرصم ناوارف  طایتحا  اب  دیاب  وراد  نیاناوختسا  زغم  روموت  لولس  نویسارتلیفناای  یبلق و  يرامیب  دوجو  تروص  رد  رادشه :
. دنتسهوراد عیاش  اتبسن  مهم و  یبناج  ضراوعزا  یتفاب  زورکن  یبلق و  تیمومسم  ینپوکل  تیتاموئتسا  تیژافوزا ،  یبناج  ضراوع 

. دراد لخادت  کیسکوتوتاپه  ياهورادو  نیسیبوروسکود  دیمافسفولکیس ، نیسیشلک  لونیروپولآ  اب  یئوراد  ياهلخادت 
زادـیرو کیرحت  تیبلفوبمورت و  زورب  لیلدـب  ) دوریم راـکب  يدـیرو  قیرزت  تروص  هب  طـقفیتفاب  زورکن  لیلدـب  هیـصوت 1 ـ  لباق  تاکن 

(. دوش ياددوخ  زین  يدیرو  نویزوفنا 
. ددرگرب يداع  تلاحهب  ناوختسا  زغم  تیلاعف  ات  دشابن  زور  زا 21 رتمک  نآ  ینامرد  ياههرود  هلصاف  2 ـ 

ریداقمدصرد تسا 75  رتـیل  یلیم  دـصرد  مرگیلیم  اـهنآ 3ـ1/2 نیبوریلیب  تظلغ  هک  یناراـمیبيارب  دـبک  راـک  بیع  رد  فرـصم  رادـقم 
هیـصوت یلومعمرادـقم  فصن  تسا  رتـیل  یلیم  دـص  ردمرگ  یلیم  زا 3  شیب  اـهنآ  نیبوریلیب  تـظلغهک  یناراـمیب  رد  یلوـمعم و  فرـصم 

رادـقم فـصنتسا  رتـیل  یلیم  دـص  رد  مرگ  یلیم  زا 3  شیباـهنآ  مرـس  نینیتارک  تظلغ  هک  یناراـمیب  ياربهیلک  راـک  بـیع  رد  دوـشیم .
تسا  هدش  هیصوت  یلومعم 

اب بیکرترد  هزور  هرود 32  کی  موس  مود و  لواياـهزور و  رد   45mg/m2 يدیرو تروصبکیتیسوفنل  داح  یمـسول  رد  نالاسگرزب 
يدیرو  تروصب  کیتیسوفنلریغداح  یمسول  رد  دوریم . راکب  زانیژاراپسآو  نوزیندرپ  نیتسیرکنیو 

. دوریمراـکب نیتـسیرکنیو  اـب  بیکرت  رد  هرودنـیمود  مود  لوا و  ياـهزور  هرود و  نیلواموـس  مود و  لوا و  ياـهزور  رد   45mg/m2
ات فرصم  رادقم  رثکادح 

یبلقتیمومــسم رطخ  شهاـک  يارب  دناهتــشادهنیس  هیحاـن  رد  یناـمرد  وـترپ  هقباـس  هـکيدارفا  رد  رمع و  لوـط  ماـمت  رد   550mg/m2
تروصب mg/m2 30 کیتیـسوفنلریغ داـح  یمـسول  ردرتشیب  لاـس و  نـسم 60  دارفا  رد  دـشابیمرمع . لوـط  ماـمت  رد   mg/m2 450
نیباراتیـس اب  بیکرترد  نامرد  هرود  نیمود  مود  لوا و  ياهزوررد  ناـمرد و  هرود  نیلوا  عورـش  موسو  مود  لوا و  ياـهزور  رد  يدـیرو 

. دور یم  راکب 
. دوریم راکبنوزیندرپ  نیتسیرکنیو و  اب  هارمه  هتفهرد  راب  کی  يدیرو  تروصب   mg/m2 25 کیتیسوفنل داح  یمسول  رد  ناکدوک : 

ییوراد  لاکشا 
Injection : 20 mg

DOXORUBICIN HCI

هضیب ینیبانیب  ياهلولـسيامونیسراک  داح ، کیتسالبولیمیمـسول  داح ، کیتیـسوفنل  یمـسولنامرد  رد  نیـسیبوروسکود  فرـصم  دراوم 
هضیب رتمودنا ، تاتسورپ  محر  ندرگ  دبک ، ندرگو  رس  هدعم  ياهژیان ،  ءاشنم  اب   ) هیر زملیوروموت ، دیئوریت ، نادمخت  موتسالبورون  ناتـسپ 
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. دوشیم فرصمناوختسا  موکراس  مرن و  ياهتفاب  موکراس  ینیکچوه  ياهموفنل 
نامتخاس ردلالتخا  داجیا  قیرط  زا   RNA وDNA تخاسراهم هب DNA و  لاصتا  اب  هک  دسریمرظنهب  نیـسیبوروسکود  رثا : مسیناکم 

. دنکیم لمع  ییاضفتعنامم  داجیا  یلوکلوم و 
لیدـبت لاعفتیلوباتم  هب  هدـش و  هزیلوباتم  دـبک  طسوتوراد  نیا  دـنکیمن . روبع  يزغم  ینوخدـس ـ  زا  نیـسیبوروسکود  کـیتنیکوکامراف 

تسا  ارفصقیرط  زا  تدمع ? نآ  عفد  ددرگیم 
. دنتسه وراد  یبناجضراوع  زا  يرم  باهتلا  ناهد و  طاخمباهتلا  تنوفع  ای  ینپوکل  یبناج  ضراوع 

ثعابنیـسیبوروناد اب  نآ  نامزمه  فرـصم  درادلخادـت . نیـسیشلک  اـی  لونیروپولآ  اـب  ورادنیا  ناـمزمه  فرـصم  یئوراد  ياهلخادـت 
. دوشیمیبلق ضراوع  زورب  رطخ  شیازفا 

تفاـیردار نیـسیبوروناد  نیـسیبوروسکود و  لـماکیعمجت  ریداـقم  ـالبق  هک  یناراـمیب  رد  دیابننیـسیبوروسکود  هیـصوت 1 ـ  لباق  تاـکن 
. دوش فرصم  دندرک ،

. دوش رتمک  ینوخ  یبلق و  یبناجضراوع  رطخ  تسا  نکمم  ياهتفه  کیلصاوف  رد  نیسیبوروسکود  فرصم  اب  2 ـ 
رطخ لاـمتحا  قـیرزت و  لـحم  رد  دـیروکیرحت  تـلع  هـب  درک . زیوـجت  هتــسهآ  يدــیروقیرزت  تروـصب  دــیاب  ار  نیــسیبروسکود  3 ـ 

. دوشیمنهیصوت وراد  يدیرو  نویزوفنا  گر  فارطاياهتفاب  هب  وراد  تشن  تیبلفوبمورتزورب و 
. دوش قیرزتدیابن  يدلج  ریز  ای  ینالضع  تروصبلیلد  نیمه  هب  دوش  یم  اهتفاب  یعضومزورکن  بجوم  نیسیبوروسکود  4 ـ 

فرصم  رادقم 
هک یلاوتمزور  هس  ای  ود  رد  30mg/m2/dayـ25  ای دوش  رارکت  رابکی  زور  ره 21  هک  ریداقم mg/m2/day 75ـ60 اب  نالاسگرزب : 
هک تسا  یناراـمیبدروم  رد  ینعی mg/m2 550ـ450  ورادماـت  رادـقم  رثکادـح  ددرگیم . زیوـجت  يدـیرودوشیم  رارکت  هتفه  ره 4ـ3 

. دناهتشاد ار  بلقيارب  یمس  ياهوراد  فرصم  ای  هنیس  هیحانرد  ینامرد  وترپ  هقباس 
. دوشیميدیرو قیرزت  رابکی  هتفه  راهچ  ره  یلاوتمزور ،  هس  رد   mg/m2/day 30 رادقم ناکدوک : 

یئوراد  لاکشا 
Injection : 10 mg, 50 mg

EPIRUBICIN HCI

تاتسورپ و نادمخت  محر  ناطرـس  داح ، ياهیمـسول  اهموفنل ، لپیتلوم  مولیم  هناثم  هنیـس  ناطرـسنامرد  رد  نیـسیبوریپا  فرـصم  دراوم 
تسا  هدش  فرصمشراوگ  هاگتسد 

ياهتسه ياهدیسا  تخاسعنام   DNA هب لاصتا  قیرط  زا  الامتحاو  تسا  ناطرسدض  ياهکیتویبیتنآهتسد  زا  نیسیبوریپا  رثا : مسیناکم 
. دوشیم

زا تساتعاس و  وراد 40-30  رمع  همین  دوشیمعفد . ارفص  قیرط  زا  تدمع ? هدش و  هزیلوباتمدبک  طسوت  نیـسیبوریپا  کیتنیکوکامراف 
. دنکیمنروبع زین  يزغم  ینوخ ـ  دس 

. دنتسه وراد  یبناجضراوع  زا  يویر  باهتلا  ناهد و  طاخمباهتلا  تنوفع  ای  ینپوکل  یبناج  ضراوع 
لخادتنسیبوروناد یپارتویدار و  ناوختـسا  زغمهدننک  فیعـضت  ياهوراد  ریاس  نیـس  یـشلکلونیروپولآ  اب  وراد  نیا  یئوراد  ياهلخادت 

. دراد
، دـناهدرکتفایرد ار  نیـسیبوروناد  نیـسیبوریپالماک و  یعمجت  ریداقم  البق  هک  یناراـمیبرد  دـیابن  نیـسیبوریپا  هیـصوت 1 ـ  لباق  تاکن 
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. دوش فرصم 
. دوش رتمک  ینوخ  یبلقیبناج و  ضراوع  رطخ  تسا  نکمم  ياهتفهکی  لصاوف  رد  نیسیبوریپا  فرصم  اب  2 ـ 

رطخ لاــمتحا  قـیرزت و  لــحم  رد  دــیروکیرحت  تـلع  هـب  درک . زیوـجت  هتــسهآ  يدــیروقیرزت  تروـصب  دــیاب  ار  نیــسیبور  یپا  3 ـ 
. دوشیمنهیصوت وراد  يدیرو  نویزوفنا  گر  فارطاياهتفاب  هب  وراد  تشن  تیبلفوبمورتزورب و 

. دوش قیرزت  دیابن  يدلجریز  ای  ینالضعتروصب  لیلد  نیمه  هب  دوشیم  اهتفابیعضوم  زورکن  بجوم  نیسیبوریپا  4 ـ 
فرصمرابکی هتفه  ره 3  یلاوـتم  زور  هـس  يارب  45mg/m2 ای راـبکی  هتفه  ره 3   135mg/m2 رادقم هب  نیـسیبوریپا  فرـصم  رادقم 

. دوشرتشیب  1g/m2 دودح زا  دیابن  نیسیبوریپامات  فرصم  رادقم  دوشیم .
ییوراد  لاکشا 

Injection: 10 mg, 50 mg

ESTRAMUSTINE

. دوشیم فرصم  تاتسورپ  يامونیسراکنامرد  رد  نیتسومارتسا  فرصم  دراوم 
راـهمنآ رگید  رثا  دـشاب . رثؤم  نژورتسا  هب  مواـقمنارامیب  رد  تسا  نکمم  هدوب و  فیعـضهدننکهلیکلآ  کـی  نیتسومارتسا  رثا : مسیناـکم 

تظلغ شهاک  ببـسزیفوپیه  سومالاتوپیه ـ  روحم  فیعـضتقیرط  زا  تسا و  لویدارتسا  هباشم  نآکینژورتسا  تارثا  تسا  زوتیم  میـسقت 
. دوشیمنورتسوتست یمرس 

لویدارتساهب نیتـسومارتسا  يدـبک  هیلوا  روبع  رثا  ردو  هدوب  عیرـس  نآ  مسیلوباـتم  تسا  دـصرد  نآ 75 یکاروخ  بذـج  کیتنیکوکامراف 
ارفـص و قیرط  زا  نآعفد  تسا و  تعاس  ییاهن 20  زاف  رد  نآ  رمعهمین  دوشیم . زیلوردیه  دراتـسوم  نژورتینو  نورتسا  یئزج ،  رادـقمهب  )

تسا  عوفدم 
رد رگم  لاعف  تیبلفوبمورتو  يزغم  يزیرنوخ  دراکویم ، سوتکرافنا  لاعف  کیلوبمآوبمورت  تـالالتخارد  نیتسومارتسا  فرـصم  عنم  دراوم 

. دوش فرصم  دیابن  ددرگکیلوبمآوبمورت ، هضراع  ببس  روموتدوخ  هک  يدراوم 
مخز ناتـسپ و  کیتاتـساتميرامیب  زا  یـشان  نوخ  میـسلک  يدایز  نژورتسا  اب  نامرد  هقباـس  تیبلفوبمورتدوجو  تروصرد  1 ـ  اهرادشه :

. دوش فرصم  طایتحااب  دیاب  هدعم 
. دوش فرصم  اذغزا  دعب  تعاس  ود  ای  لبق  تعاس  کی  وراد  2 ـ 

. دوش يراددوخ  میسلکيواح  ياهوراد  ینبل و  ياههدروآرف  ریاسو  ریش  فرصم  زا  وراد  فرصم  ماگنه  3 ـ 
تسا  اهاپ ) مروت   ) ندبرد تاعیام  میدس و  سابتحا  نیتسومارتساعیاش  هضراع  یبناج  ضراوع 

. دراد لخادت  تایناخد  لامعتساو  دنهدیم  يدبک  تیمس  هک  ییاهوراداب  نیتسومارتسا  یئوراد  ياهلخادت 
ات تسانکمم  نیتسومارتسا  اب  نامرد  تسا  یفاـکوراد  یـشخبرثا  یباـیزرا  يارب  زور   90-30 هرود کی  فرـصم  هیـصوت 1 ـ  لباق  تاکن 

همادا  وراد  بولطم  رثا  روهظ 
. دبای

نارامیبزا یضعب  رد  غارفتسا  عوهت و  تدش  تسانکمم  یلو  دوشیم  هدافتسا  اهنیزایتونف  زاغارفتـسا  عوهت و  عفر  يارب  تاقوا  یهاگ  2 ـ 
. دشاب يرورضنامرد  عطق  هک  دشاب  يدح  هب 

مسقنم رادقمهس  رد   mg/m2/day 600 نازیم هب  یکاروختروصهب  تاتسورپ  يامونیـسراکنامرد  رد  نالاسگرزب  رد  فرـصم  رادقم 
(mg/kg/day 10-16  ) ای اذغ ) زا  دعبتعاس  ود  ای  لبق  تعاس  کی  )
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. دوشیمزیوجت اذغ ) زا  دعب  تعاس  ود  ای  لبقتعاس  کی   ) مسقنم رادقم  راهچ  ای  هس  رد 
ییوراد  لاکشا 

Capsule: 140 mg

ETOPOSIDE

ینیکچوه و ياـهموفنل  هناـثم  مونیـسراک  ناـمرد  رد  نینچمه  . دوریم راـکهب  هضیب  هیر و  مونیـسراکنامرد  رد  دـیزوپوتا  فرـصم  دراوم 
تساهدش  فرصم  یسوپاکو  گنیوا  موکراس  کیتیسولیم  داح  یمسول  ینیکچوهریغ 

راهمار DNA تخاـس یلولـس  میـسقت  زوـتیم  زالـبق  هلحرم  رب  رثا  اـب  تـسا و   II زارموزیاوپوتمیزنآ هدـننکراهم  دـیزوپوتا  رثا : مسیناـکم 
. دنکیم

وراد مسیلوباـتم  تسا  مک  ریغتم و  یعاـخن  يزغم ـ  عیاـمرد  نآ  راـشتنا  تـسا  دودـح 50 % یکاروخمرف  یتسیز  یمهارف  کـیتنیکوکامراف 
. دوشیم عفد  هیلک  قیرط  زاهدمع  روطهب  وراد  دشابیم . تعاس  دودحوراد 7  رمع  همین  هدوب  يدبک 

. دوش یسررب  مخز  دوجو  رظن  زاناهد  وراد ، فرصم  راب  ره  زا  لبق  رادشه :
زاغارفتـسا عوهت و  اهتـشا ، شهاک  تیتاموئتسا  یـسکالیفانآ  نوخ  ياـهتکالپ  اـی  دیفـسياهلوبلگ  شهاـک  ینوخمک  یبناـج  ضراوع 

. دنشابیموراد عیاش  تبسن ? مهم و  یبناج  ضراوع 
هقیقد  60-30 زا شیب  تدـم  رد  نویزوفنا و  تروصهبنوخ  راـشف  تفا  زا  يریگولج  يارب  یقیرزتلکـش  دروم  رد  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 

. دوشيراددوخ يدیرو  عیرس  قیرزت  ای  قیرزترگید  ياههار  زا  دوش . ماجنا 
نازیمهبمتسیب زور  رد  دسریم و  لقادح  هب  زیوجتزا  سپ  زور  اهتکالپ 16-9  دادعت  زیوجتزا و  سپ  زور  اهتیسولونارگ 14-7  دادعت  2 ـ 

. ددرگیمرب یعیبط 
فرصم  رادقم 

یکاروخ 
( زور تدــمهب 5   ) mg/m2/day 100 ات زور ) تدــمهب 4   ) mg/m2/day 70 هیرکـچوک ياهلولــس  مونیــسراک  ناـمرد  رد 

. دوشیم رارکت  هتفه  ره 4-3  هک  دوشیمزیوجت 
یقیرزت 

100mg/m2/day اـت ناـمرد  مـجنپ  لواياـهزور و  رد  يدـیرو  نوـیزوفنا  تروـصهب  100mg/m2/day-50 هـضیب مونیـسراک  رد 
ياهلولــس اــب  يوـیر  مونیــسراکرد  دوـشیم . رارکت  هـتفه  ره 4-3  هــک  دوــشیمزیوجت  ناــمرد  مــجنپ  موــس و  لوا و  ياـــهزوررد 

. دوشیم رارکت  هتفه  ره 4-3  هک  دوشیمزیوجت  زور  تدمهب 5   mg/m2/day 50 ات زور  تدمهب 4   mg/m2/day 35 کچوک
ییوراد  لاکشا 

Injection: 100 mg/5ml

Capsule: 50 mg, 100 mg

FLUOROURACIL

مونیسراک نامردرد  نینچمه  دوریم . راکهب  هدعملازولو  هدعم  ناتـسپ  لاتکرولوک  مونیـسراکنامرد  رد  لیـسارواوروئولف  فرـصم  دراوم 
زین دراکیرپ  قافص و  بنج  ياضفرد  میخدب  روموت  زا  یشان  تاحشرت  ندرگو  رس  دبک ، هیر و  محر  محر  هناهد  نادمخت  تاتسورپ  هناثم 
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ردوراد نیا  دوریم . راکهب  تسوپ  مونیـسراکو  دیـشروخ  رون  زا  یـشان  هناگدـنچ  زوتارکناـمرد  رد  لیـسارواوروئولف  تساهدشفرـصم 
فرصم تاریئوک  يزالپورتیراو  نئوب  يرامیب  ینامرد  وترپ  زایشان  تیتامرد  یطاخم  ینپوکل  دیـشروخرون ، زا  یـشان  بل  باهتلا  نامرد 

تساهدش 
اب تسارثؤم و  یلولـس  میـسقت   S زاـف رد  یـصاصتخاروطهب  یلولـس  هخرچ  رد  تسا  نیدـیمیریپگولانآ  لیـسارواوروئولف  رثا : مسیناـکم 

. دوشیم RNA و DNA تخاس راهم  ثعاب  اهتفابرد  لاعف  تیلوباتم  هب  لیدبت 
زاف رد  يدیروقیرزت  رمع  همین  تسا  عیرس  يدبک و  ورادمسیلوباتم  دنکیم . روبع  يزغم  ینوخدس ـ  زا  لیسارواوروئولف  کیتنیکوکامراف 

. دشابیم دصرد )  20-7) اههیلک و  دصرد )  80-60  ) اههیر قیرطزا  تدمع ? نآ  عفد  دشابیم . تعاس  اتبزاف 20  رد  هقیقد و  افلآ 20-10 
يزیرنوخو مخز  نوخ  ياهلولس  شهاک  لاهسالثم  تیمومسم  مئالع  نیلوا  زورب  ضحم  هبو  تسا  یمـس  رایـسب  وراد  نیا  1 ـ  اهرادشه :

ناوتیم دوجو  نیا  اب  ددرگعطق . دـیاب  وراد  فرـصم  هدـنهج  غارفتـساو  تیتاموئتسا  يوضع  ره  رد  يزیرنوخ  تیژنرافوگافوزا  یـشراوگ 
تفرگ  رس  زا  ددجم ? مئالع  نیاندش  فرطرب  زا  دعب  رتمک  فرصم  رادقم  ابار  وراد  فرصم 
. دوش يراددوخیعاخن  فالغ  لخاد  رد  وراد  قیرزتزا  یبصع  تیمس  زورب  ناکما  لیلدهب  2 ـ 

هنازور امسآولکرد و  زین  تیمومسم و  زورب  کیمتـسیسبذج و  هب  هجوتاب  هدنهديزیرنوخمخز  اب  ياهتفاب  رد  مرک  ییوراد  لکـش  زا  3 ـ 
. دوش فرصم  طایتحا  اب 

یباهتلا ياهشنکاونینچمه  دوش . فقوتم  نامرد  مرکفرصم  زا  دعب  یعیبط  تسوپ  يور  عیسویباهتلا  ياهشنکاو  زورب  تروص  رد  4 ـ 
هزورکن یحطـس  ياهمخز  سمل  هب  ندـش  ساسح  تسا  هارمه  لوات  ابهک  يزمرق  لماش  هدـید  هعیاض  تسوپ  يوروراد  هب  ینیلاب  خـساپ  و 

، دیــسر زورکن  یحطــس و  ياـهمخزهلحرم  هـب  اـهشنکاو  نـیا  هـک  یتروـصرد  دـشابیم . هیحاـن  يور  رب  لاـیلتیپا  تفابدـشر  ندــش و 
. دوشتاعیاض دوبهب  رد  عیرست  ثعاب  دناوتیموراد  اب  نامرد  لیمکت  زا  سپ  یعضومياهدیئورتسوکیتروک  دوش . عطق  دیاب  ورادفرصم 
زا یـشراوگمخز  تیتاـمرد و  ویتارـسلوا ، تیتاـموئتسا  تنوفع  اـی  دیفـس  ياـهلوبلگ  شهاـک  تیژنراـفوگافوزا  لاهـسا  یبناـج  ضراوع 

. دنشابیم لیسارواوروئولف  عیاش  ? تبسن مهم و  یبناج  ضراوع 
عضوم ندش  ساسح  ای  درد  حشرت  شراخ  رون ، هب  تسوپ  تیـساسحشیازفا  یـسامت  تیتامرد  شزوس  یتیـساسح  ای  یباهتلا  ياهشنکاو 

. دنشابیم مرک  ییوراد  لکش  فرصمزا  دعب  عیاش  تبسن ? مهم و  یبناج  ضراوعزا  سمل  هب 
. دوش يرتسب  ناتسرامیب  رد  نامردعورش  رد  دیاب  رامیب  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 

وراد هدنرادهگن  فرصم  رادقم  2 ـ 
. دوش میظنت  یلبق  فرصم  رادقم  اب  بسانتمرامیب  کیژولوتامه  ياهخساپ  يانبمربو  رامیب  ره  يدرف  ياهزاین  ساسارب 

دیاب یلبق  رادقم  یمس  ضراوع  دوبهبزا  سپ  اهنت  وراد ، يدعب  فرصم  رادقم 
. دوش زیوجت 

تسمزال  نامرد  لوط  ادتبا و  ردتکالپ  تیسوکل و  شرامش  نیبولگومهای و  تیرکوتامه  تکالپ  يریگهزادنا  3 ـ 
رترثؤم وراد  هقیقد   2-1  ) يدیرو لخاد  عیرس  قیرزتدنچ  ره  دهاکیم ، وراد  تیمـس  زا  تعاس  24-2  ) وراد يدیرو  هتـسهآ  نویزوفنا  4 ـ 

تسا 
خساپ نامرد  هبدیشروخ  رون  زا  یـشان  زوتارک  هک  یتروصرد  نامرد  لوط  عورـش و  رد  یـسپویبلیسارواوروئولف  مرک  فرـصم  زا  لبق  5 ـ 

. دوشیم هیصوت  ياهدعاق  ياهلولس  یحطس  مونیسراکدوبهب  دییأت  يارب  زین  دیامن و  زورب  ددجمنامرد ? زا  سپ  ای  هدادن و 
. دوش عطق  وراد  فرصم  لحم  رد  مرنو  یتروص  ياههکل  زورب  تروص  رد  6 ـ 

رارقزا اذـل  دراد ، دوجو  نامرد  همتاخ  زا  سپ  هاـم  لیـسارواوروئولف و 2-1 مرک  اب  نامرد  یطرون  هب  تیـساسح  شنکاو  زورب  لاـمتحا  7 ـ 
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. دوش يراددوخدیشروخ  رون  لباقم  رد  نتفرگ 
تدمهب  12mg/kg/day-7 ادتبا نادمخت  ای  تاتسورپ  هناثم  هدعملازول  هدعم  ناتسپ  لاتکرولوکيامونیسراک  نامرد  رد  فرـصم  رادقم 

هتفه تدـمهب 2  ناـیم  رد  زور   4 ای ره 3   10mg/kg-7 دـعب زور  تیمومـسممئالع 3  زورب  مدـع  تروص  رد  هک  دوـشیمزیوجت  زور   4
رهاــظ تروــص  رد  هـک  دــشاب  زور   4 تدـمهب  mg/kg/day 12 تروـصهب دـناوتیموراد  فرــصم  هماـنرب  دوـشیم . يدـیروقیرزت 

-7 هدنرادهگن فرـصم  رادـقم  دوشیمرارکت . زور  تدـم 12  اـت  زور  ياربناـیم 5-4  رد  زور  کـی   6mg/kg تیمومـسم مئالعندشن 
. دوشیم رارکت  هام  ره  هک  تسازور  ای 5  يارب 4   mg/m2/day 500-300 ای رابکی  زور  ره 10-7   12mg/kg

زا دوشیم  هیصوتتساهتفر  الاب  تاعیام  يداعریغ  سابتحادراوم  ریاس  ای  تیسآ  زیخ ، رثارب  ناشنزوهک  هک  ینارامیب  ای  قاچ  دارفا  دروم  رد 
mg/m2 500-600 ای  mg/kg 15 نازیمهب ناوتیم  ار  لیسارواوروئولف  . دوش هدافتسا  ( lean body mass) رامیب ندب  یلصا  نزو 

تدـش اب  نارامیب  رد   mg/day 400 ای  ) mg/day 800 ات فرـصم  رادقم  رثکادح  . درب راکهب  زین  هیلوا  فرـصم  رادقم  نودـبهتفه  رد 
. دشابیم رتمکيرامیب )

مونیسراک رد  دوریمراکهب . دناشوپب  ار  هعیاض  هک  ینازیمهب  زوررد  راب  شفنب 2-1  اروام  هعشا  ای  دیشروخرون  زا  یشان  زوتارک  نامرد  رد 
ات 12 هاـگ  هتفه و  لقادح 6-3  دـیابنامرد  دوریم . راکهب  دـناشوپب  ار  تاعیاضهک  ینازیمهب  زور و  رد  راب  ود  ياهدعاقياهلولـس  یحطس 

. دبایهمادا هتفه 
ییوراد  لاکشا 

InJection : 50 mg/ml

Topical Cream: 5%

HEXAMETHYLMELAMINE

. دوریم راکهب  نادمخت  مونیسراکنامرد  رد  وراد  نیا  فرصم  دراوم 
دوجو يدهاوش  . دـهدیمن ناشن  یگدـننکهلیکلا  تیلاعفندـب  زا  جراخ  رد  یلو  تسا  اههدـننکهلیکلاهیبش  ینامتخاس  رظن  زا  رثا : مسیناکم 

. دوش RNA و DNA تخاس راهم  ثعاب  تسا  نکمموراد  دهدیم  ناشن  هک  دراد 
مسیلوباتم تسا  ریغتم  وراد  ییامـسالپ  تظلغ  رثکادح  يدبک  عیرـس  مسیلوباتم  لیلدهب  تسابوخ  عیرـس و  وراد  بذج  کیتنیکوکامراف 

يویلک وراد  عفد  هدوبتعاـس  تظلغ 3-0/5  رثکادـح  هب  ندیـسرنامز  تعاس و  اـتب 10/2-4/7  زاـف  ردوراد  رمع  همین  تسا  يدـبک  وراد 
تسا 

یبصعتیمـس ناوختـسا و  زغم  تیلاعف  راهم  ثعاـبوراد  تسا  یعمجت  فرـصم و  رادـقم  هبهتـسباو  وراد  زا  یـشان  تیمـس  1 ـ  اهرادشه :
. دوشیم میالم  ات  فیفخ 

کـشزپهب دـیاب  تسوپ  يور  زمرق  ياـههکل  عوفدـمای و  راردا  رد  نوخ  هایـس  يریق و  عوفدـم  يداـعریغ  يزیرنوـخ  زورب  تروـص  رد  2 ـ 
. دوش هعجارم 

زا غارفتـساو  عوهت  نوخ  ياهتکالپ  شهاـک  یطیحمیتاـپورون  تارثا CNS و  لـثم  یبصعتیمـس  ینپوکل  ینوخمک  یبناـج  ضراوع 
. دنشابیم وراد  عیاش  ? تبسن مهم و  یبناج  ضراوع 

. دراد لخادت  (MAO  ) زا دیسکانیمآونم  هدننکراهم  ياهوراداب  نیمالم  لیتمازگه  یئوراد  ياهلخادت 
مدع  لمحت و  مدع  لیبق  زا  یضراوعزورب  تروص  رد  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 

هدنورـشیپیبصع تیمـس  ینوخ و  ياهلولـس  دادـعتشهاک  دـیدش ،) غارفتـسا  عوهت و  دوجو  یتمالع  نامرد  هب  شراوگ  هاگتـسد  خـساپ 
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رادقم اب  نامرد  هفقو  زور  زا 14  دعب  لقادح  . دوش عطق  تقوم ? وراد  فرصم 
تروص  رد  دوش . عورش  هرابود  رتمک 

. دوشعطق وراد  فرصم  دیاب  فرصم  رادقمشهاک  زا  دعب  یتح  یبصع  تیمس  همادا 
لـصاوف ردتسا  مزال  تسا  ریذـپتشگرب  وراد  فرـصمعطق  اب  یبصع  تیمـس  تسا  فرـصمرادقم  اب  بساـنتم  یبصع  تیمـس  نازیم  2 ـ 

. دوش ماجناکیژلورون  تاشیامزآ  نامرد 
. دوش لیم  اذغ  زا  دعبوراد  یشراوگ  ضراوع  شهاک  يارب  3 ـ 

تدـمهبباوخ عقوم  اذـغ و  تبون  ره  زا  دـعب  مسقنمتبون  راهچ  رد   mg/m2/day 260 نادمختمونیسراک نامرد  رد  فرـصم  رادقم 
. دوش فرصم  هزور  هرود 28 کی  زا  یلاوتم  زور   21-14

ییوراد  لاکشا 
Capsule: 100 mg

HYDROXYUREA

اهبل ءانثتسا  هب  ندرگو  رس  یشرفگنس  ياهلولس  مونیسراکیعضوم  لرتنک  نادمخت  مونیسراکنامرد  رد  هروا  یـسکرودیه  فرـصم  دراوم 
. دوشیم فرصمارو  یمتیس  یلپ  میخدب و  مونالم  نمزمکیتیسولیم و  یمسول  نامرد  رد  تاتسورپهتفرشیپ  مونیسراک  و 

نآ نودب  دـیامنیم  لخادـت  DNA تخاـسرد دراذـگیم و  رثا  یلولــس  میــسقت   S هـلحرمرد هروا  یــسکرودیه  رهاـظ ? رثا : مسیناـکم 
. دشابهتشاد نیئتورپ  ای   RNA تخاس رب  يریثأتهک 

روبع يزغم  ـ  ینوخ دس  زا  تسا و  يدبک  نآ  مسیلوباتم  . دوشیم بذج  یشراوگ  يارجم  زایبوخ  هب  هروا  یـسکرودیه  کیتنیکوکامراف 
تسا  نبرک  دیسکا  يد  تروصهب  يویر  هتفاین و  رییغت  تروصهب  دصرد  50  ) يویلک نآ  عفد  دنکیم و 

. دنتسه هروا  یسکرودیهعیاش  ضراوع  زا  ینپوکل  اهتیسورتیراندشیعیبطریغ و  ینوخمک  یبناج  ضراوع 
ای  mg/kg 80-60 رادقم میخدب  مونالمای  نادمخت  ای  ندرگ  رس و  مونیسراک  ردنالاسگرزب  فرصم  رادقم  فرصم  رادقم 

هدعوکی و رد   mg/kg/day 20-30 ای یپارتویداراب و  هارمه  ای  اهنت  تروصهب  زور  هسره  دحاو  فرصم  رادقم  کی  رد   g/m2 2-3
. دوشیم زیوجتمسقنم  هدعو  ود  رد  ای  اج و  کی  تروصهب  mg/kg 30-20 رادقم هب  هنازور  مواقمنمزم  کیتیسولیم  یمسول  رد 

ییوراد  لاکشا 
Capusle: 500 mg

IDARUBICIN

. دوشیم فرصم  نالاسگرزب  رد  AML نامرد يارب  یمسول  دض  ياهورادریاس  هارمههب  نیسیبورادیا  فرصم  دراوم 
. دوشیم ياهتسه  ياهدیساتخاس  عنام   II زارموزیاوپوت میزنآ  ابشنکاو  قیرط  زا  نیسیبورادیا  رثا : مسیناکم 

زا شیبات  نیـسیبورادیا  تسا  تیلوباتم  تروصهبو  يوارفـص  تدمع ? وراد  عفد  تسا  تعاس  دودـح 22 وراد  رمع  همین  کیتنیکوکامراف 
. دباییم عمجتناوختسا  زغم  نوخ و  رادهتسه  ياهلولسرد  ییامسالپ  تظلغ  ربارب  دص 

نیا دنوشیم . التبمناوختسا  زغم  دیدش  فیعـضت  هب  دننکیمفرـصم  ینامرد  ریداقم  اب  ار  نیـسیبورادیاهک  ینارامیب  بلغا  1 ـ  اهرادشه :
. دوش دیدش  يزیرنوخای  تنوفع و  زا  یشان  رامیب  گرم  هب  رجنمتسا  نکمم  هضراع 

. دوش یبلق  یمس  ضراوعداجیا  ثعاب  تسا  نکمم  نیسیبورادیا  2 ـ 
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نیسیبورادیاعیاش ضراوع  زا  تیزوکوم  يزیرنوخ و  یمکش  ياهپمارک  لاهـسا و  وم ، شزیر  غارفتـسا  عوهت و  تنوفع  یبناج  ضراوع 
. دنتسه

. دوش قیرزت  هقیقد  یط 15-10  هتسهآدیاب و  نیسیبورادیا  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 
. دوش طولخم  اهورادریاس  اب  دیابن  قیرزت  ماگنه  نیسیبورادیا  2 ـ 

نکمم . دوشیم يدیرو  هتسهآ  قیرزت  نیباراتیساب  هارمه  زور  تدمهب 3   mg/m2/day 12 رادقم AML نامرد روظنمهب  فرصم  رادقم 
هارمه دــحاو  قـیرزت  تروـصهب   mg/m2 25 ای موادــم و  نوــیزوفنا  تروــصهب  زور   7 تدـمهب  mg/m2/day 100 رادـقم تـسا 

. دوش فرصم  زین  موادم  نویزوفناتروصهب  زور  تدمهب 5   mg/m2/day 200 اب
ییوراد  لاکشا 

Injection: 5 mg, 10 mg

IFOSFAMIDE

تسا  دیمافسفولکیس  هباشم  يدایز  دح  اتدیمافسوفیا  فرصم  دراوم  فرصم  دراوم 
تسا  دیمافسفولکیس  هباشم  الامتحا  نآهدننکهلیکلآ  تارثا  هدوب و  دیمافسفولکیسرموزیا  وراد  نیا  رثا : مسیناکم 

تسازور  دودح 3  نآ  رمع  همین  ددرگیم و  لاعفو  هزیلوباتم  دبک  رد  وراد  نیا  کیتنیکوکامراف 
متـسیس تالالتخا  غارفتـسا  عوهت  دشاب . دیمافـسفولکیسزا  رتشیب  تسا  نکمم  يراردا  يراجميور  رب  نآ  یمـس  ضراوع  یبناج  ضراوع 

. دنتسه وراد  مهم  یبناجضراوع  زا  یلاحیب  روعش و  شاشتغاهلمج  زا  يزکرم  یبصع 
تسا  رارکت  لباق  رابکیهتفه  ره 3  هک  دوشیم  يدیرو  قیرزت  زور  تدمهب 5  g/m2/day 1 رادقم فرصم  رادقم 

ییوراد  لاکشا 
Injection: 1g

(INTERFERONS (ALPHA

non و  non A لاـعف نـمزم  تیتاـپه  ، اـتانیموکلا اتامولیدــنوک  ، Hairy cell یمــسولنامرد رد  اـفلآ  نورفرتـنا  فرــصم  دراوـم 
لاــیژنرال سیزوتاــمولیپاپ  نمزمکیتیــسولیم  یمــسول  هـیلک  مونیــسراک  هناثممونیــسراک  زدــیا ، اــب  هارمه  یــسوپاک  موکراــس  ،B/C

هناهد مونیـسراکنامرد  رد  نینچمه  وراد  نیا  دوشیمفرـصم . دـیئوگنوفزوکیم  لپیتلوممولیم و  میخدـب  مونالم  ینیکچوهریغياـهموفنل 
تساهدشفرصم  زین  محر 

تخاس ردرییغت  تلعهب  نآ  ریثکتدض  سوریودـضتیلاعف و  دـنراد . ینمیا  تیوقت  ریثکتدـض و  سوریودـض  رثا  اهنورفرتنا  رثا : مسیناکم 
تیلاـعف شیازفازین  لولــس و  ریثـکت  شهاـک  ثعاـب  نینچمهنورفورتـنا  تساـهنژوکنا  لـماش  یلولــسياهنیئتورپ  و RNA و   DNA

. دوشیم فده  ياهلولس  يوررب  اهتیسوفنل  هتیسیسکوتوتیس  تارثاو  اهژافورکام  کیتیسوگاف 
زا دعبتننیبماکر   2a افلآ رمع  همین  تسا  يویلکوراد  مسیلوباـتم  تسا  زا 80 % شیب  وراديدلجریز  ای  ینالـضع  بذج  کیتنیکوکامراف 
ای ینالضع  قیرزت  زا  دعبتننیبماکر  2b افلآ رمع  همین  تسا  تعاس  يدیرو 8/5-3/7 نویزوفنا  تروصهبو  تعاس  ینالضع 8-6  قیرزت 

ندیـسر نامز  دـبای . عمجت  ندـب  رد  ورادتسا  نکمم  ینالـضع  قیرزت  تروصهبهنازور  فرـصم  رادـقم  اب  تسا  تعاـس  يدلجریز 3-2
يارب تــسا و  تعاــس  يدـــلجهار 7/3  زا  تعاــس و  ینالــضع 3/8  زیوـجت  تبونکـی  اـب   2a اـفلآ تننیبماـکر  لکــش  رثا  رثکادـحهب 

تسا  تعاس  يدلجریز 12-3  ای  ینالضعزیوجت  تبون  کی  تروصهب  2b افلآتننیبماکر
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هب ساسحنارامیب  دهد . ناشن  تیساسح  زین  نآ  رگیدعاونا  هب  تسا  نکمم  افلآ  نورفرتنا  هب  رامیبندوب  ساسح  تروص  رد  1 ـ  اهرادشه :
. دنشابساسح زین  2a افلآ تننیبماکر  نورفرتنا  هبتسنکمم  شوم  نیلوبلگونومیا 

. دومن فرصم  مه  ياجهب  کشزپ  روتسدنودب  ار  افلآ  ياهنورفورتنا  عاونا  ناوتیمنفرصم  رادقم  رد  توافت  لیلدهب  2 ـ 
هب دعتـسمسوتیلم  تباـید  ریخا ، دراـکویم  سوتکراـفنالثم  یبـلق  دـیدش  يراـمیب  نآ  هقباـسای  نوـمیاوتا  يراـمیب  دوـجو  تروـص  رد  3 ـ 

، وراد هب  تیساسح  یجنشتتالالتخا  نآ  هب  ءالتبا  هقباس  ای  دیدشزوکیاس  ، CNS راک لالتخا  انوز ، ناغرمهلبآ  هیر  يرامیب  زودیساوتک ،
. دوش فرصم  ناوارفطایتحا  اب  ناوختسا  زغم  تیلاعف  شهاکو  دیئوریت  راک  بیع  ، non B/C و non A تیتاپه نامرد 

کشزپ اب  تسوپيور  گنر  زمرق  ياههکل  زورب  عوفدمای و  راردا  رد  نوخ  يریق  هایس و  عوفدم  يداعریغ  يزیرنوخ  زورب  تروص  رد  4 ـ 
. دوشهتفرگ سامت 

. دوشیم داهنشیپ  وراد  فرصم  یتقومعطق  ای  دصرد و  ات 50  فرصم  رادقم  شهاک  ، دیدش یبناج  ضراوع  زورب  تروص  رد  5 ـ 
عوهت اهتشا ، شهاک  یگدروخامرس  هبش  مردنس  ناهد  یکشخ  هجیگرس  لاهسا  يزلف  معط  ساسحاای  ییاشچ  سح  رییغت  یبناج  ضراوع 

ضراوع زا  وم  نازیم  یبسن  شهاک  ويدبک  تیمومسم  ینپوتیـسوبمورت  ینپوکل  ینوخ  مک  يداعریغ  یگتـسخ  يدلجتاروثب  غارفتـسا  و 
. دنشابیم وراد  عیاش  تبسن ? مهمیبناج و 

رادـقم شهاکهب  زاین  تسا  نکمم  دوشیم و  صخـشمرتشیب  فرـصم  همادا  اب  يداعریغ  یگتـسخو  اهتـشا  شهاک  هیـصوت 1 ـ  لباق  تاکن 
غارفتـسا عوهت و  نینچمه  . دوشیم فرطرب  وراد  عطق  زا  دعب  اههتفهيداعریغ  یگتـسخ  هتفه و  یط 4  الومعمییاهتشا  مک  دشاب . فرـصم 

. ددرگیم فرطرب  وراد  فرصم  عطق  زا  دعبزور  الومعم 5-3 
. دوشیم هداد  حیجرت  دراد ، دوجو  اهنآ  رديزیرنوخ  رطخ  ای  دنراد و  ینپوتیسوبمورتهک  ینارامیب  يارب  يدلجریز  قیرزت  2 ـ 

تـسامزال دراد . تاعیام  ینیـشناج  یکمک  نامردهب  زاین  دوشیم و  هدـید  نامرد  زا  دـعب  زور  ات 2 ای  ناـمرد  یط  نوخ  راـشف  شهاـک  3 ـ 
زین یهاگ  دننک . فرصمناوارف  تاعیام  تاعیام  نتفر  تسدزا  نوخ و  راشف  تفا  رطخ  شهاک  ياربنامرد  عورـش  رد  صوصخهب  نارامیب 

. دشابیم ارذگ  فیفخ و  هک  دوشیم  هدهاشمنوخ  راشف  شیازفا 
زا دعب  زور  دوشیم و 5-3 هدـهاشم  نامرد  زور   5-3 یط تننیبماکر   2b افلآ نورفرتنا  فرـصماب  تکالپ  تیـسوکل و  دادعت  شهاک  4 ـ 

. دباییمدوبهب وراد  فرصم  عطق 
تمواقمتلعهب جیردتهب  هک  دوشیم  هدـهاشم  نامردلوا  هتفه  رد  رتشیب  عطق  روطهب  نارامیببلغا و  رد  یگدروخامرـس  هبـش  مردنـس  5 ـ 

فرـصم زا  دـعبو  لبق  یگدروخامرـس  هبـش  مئـالع  دردرـسو و  بت  رارکت  تروص  رد  دـباییم . شهاـکنامرد  همادا  اـب  هتفه و  یط 4-2 
تسا  هدشداهنشیپ  وراد  فرصم  رادقم  شهاک  دردرسموادت  تروص  رد  دشاب . نفونیماتساهب  زاین  تسا  نکمم  نورفرتنا 

فرصم  رادقم 
اتزور 24 تدمهب 16  زور  رد  دـحاو  نویلیم  ادتبايدلجریز 3  ای  ینالضع  تروصهب   Hairy cell یمسول نامرد  رد  : 2a افلآ نورفرتنا 
رد دوریمراـکهب . هتفه  رد  راـب  هـس  دـحاو  نوـیلیم   3 يدـلجریز اـی  ینالـضع  تروصهب  هدـنرادهگننامرد  يارب  دوشیم . فرـصم  هتفه 

دحاو نویلیم  ایهتفه 3  تدمهب 12-10  زور  رد  دـحاو  نویلیم  ادتبا 36 يدلج  ریز  ای  ینالـضع  تروصهبزدیا  اب  هارمه  یـسوپاک  موکراس 
نامرد مهن  ات  متفه  ياهزور  ردزور  رد  دحاو  نویلیم  مشش و 18  ات  مراهچياهزور  رد  دحاو  نویلیم  موس و 9  اتلوا  ياهزور  رد  زور  رد 

ینالـضعتروصهب هدنرادهگن  نامرد  رد  دوشیمقیرزت . دحاو  نویلیم  يزور 36  ياهتفه  هرود 12-10 هدنامیقاب  يارب  دوشیمفرصم و 
. ددرگیم قیرزت  هتفه  رد  رابهس  دحاو  نویلیم  يدلج 36  ریز  ای 

رد دوشیمقیرزت . هتفه  رد  راب  هس  دـحاو  نویلیم   2 يدلجریز ای  ینالضع  تروصهب   Hairy cell یمسول نامرد  رد  : 2b افلآ نورفرتنا 
نایم رد  زور  کـیهتفه  رد  راـب  هس  لـیگز  ات 5   ) لـیگز رد  دـحاونویلیم  هعیاض 1  لخاد  قیرزت  تروصهباتانیموکآ  اتامولیدـنوک  ناـمرد 
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زیوـجت مود  هرود  هیلوا  نامردعورـش  زا  دـعب  هتفه   16-12 دـشن ، لـصاحهاوخلد  خـساپ  هک  یتروص  رد  دوشیمزیوجت . هتفه  هس  تدـمهب 
رد دومن و  نامرد  مود  هرود  ردار  لیگز  لوا و 5  هرود  رد  ار  لیگز  ناوتیمدشاب 5  ددع  اهلیگز 10-6  دادعت  هک  یتروصرد  دوشیم .

يدیرو ای  ینالـضع  تروصهب  زدیا  ابهارمه  یـسوپاک  موکراس  رد  دشابیم . يدعبياههرود  هب  زاین  دشاب  لیگز  زا 10  رتشیبهک  یتروص 
nonB/Cو non A لاـعف نمزم  تیتاـپه  ناـمردرد  دوشیم . زیوجت  هتفه  رد  راـب  هس  ندبحطـس  عبرمرتـم  ره  يازا  هب  دـحاو  نویلیم  30

رارکت فرـصمرادقم  يراـمیب  دوـع  تروـص  رد  ددرگیمقـیرزت و  هتفه  رد  راـب  هس  دـحاو  نوـیلیم   3 يدـلج ریز  ای  ینالـضع  تروصهب 
. دوشیم

ییوراد  لاکشا 
Injection

LEUCOVORIN

. دـشابیم میرپوتمرتاـی  تاـسکرتوتم  نیماـتمیریپ  دـننامکیلوف  دیـسا  ياـهتسینوگاتنآ  اـب  تیمومـسمرهزداپ  نیرووکول  فرـصم  دراوم 
وراد نـیا  داـیز  ریداـقم  اـب  ناـمردای  تاـسکرتوتم  هزادـنا  زا  شیب  فرـصمزا  یــشان  دـیدش  تیمومــسم  زا  يریگوـلجتهج  نیرووـکول 

ياهینوخمک نامرد  يارب  نیرووکول  نینچمه  . دوشیم فرصم  ناطرـس  عون  دنچ  نامردرد  ینامرد  یمیـش  ياههمانرب  زا  یـشخبناونعهب 
یلمع نآ  دروم  رد  یکاروخکیلوف  دیـسا  اب  نامرد  هک  یگراوخریـشو  ینتـسبآ  ياهیذـغت  ياـهدوبمک  ، ورپسا زا  یـشان  کـیتسالبولاگم 

. دوریمراکهب تسین 
يورتاـسکرتوتم رثا  عناـم  لولـس  لـخاد  هب  لاقتنادـنیآرف  رد  تاـسکرتوتم  اـب  تباـقر  قـیرطزا  تـسا  نـکمم  نیرووـکول  رثا : مسیناـکم 

تسا  ریثأتیبتاسکرتوتم  فرصم  زا  یشان  يویلکتیمومسم  رب  رهاظ ? اما  دوش  شراوگيارجم  ناوختسا و  زغم  ياهلولس 
دنکیمروبع يزغم  ینوخ ـ  دس  زا  نآ  زا  یطسوتمریداقم  هدش و  بذج  تعرس  هب  یکاروخفرـصم  زا  سپ  نیرووکول  کیتنیکوکامراف 

زا وراد  دصرد  نازیم 90-80 تسا  تعاس  ورادفرـصم 6-3  ياههار  همه  رد  نآ  رثا  تدم  لوط  . دباییم عمجت  دبک  رد  دایز  رادـقمهب  و 
. دوشیم عفد  هیلک  قیرط 

. دوش فرصم  دیابن  B12 نیماتیو دوبمک  ای  زویسینرپ  ینوخمک  دوجو  تروص  رد  فرصم  عنم  دراوم 
فعض هب  رجنم  تسانکمم  تفای و  دهاوخ  شیازفا  تیمومسمرطخ  تاسکرتوتم  عفد  رد  لاکشاتلعهب  هیلک  راک  صقن  رد  1 ـ  اهرادشه :

. ددرگ اهطاخم  باهتلاو  ناوختسا  زغم  دیدش 
. دهد شیازفادعتسم  ناکدوک  رد  ار  یعرص  تالمحزورب  تاعفد  تسا  نکمم  نیرووکول  2 ـ 

تساهدش  شرازگ  وراد  فرصم  زا  یشانهنیس  سخ  سخ  ای  شراخ  ریهک ، يدلجتاروثب  ردان  تروصهب  یبناج  ضراوع 
. دـنک یثنخار  نودـیمیرپ  نیئوتنادـیه و  اهتاروتیبرابجنـشت ، دـض  رثا  تسا  نکمم  نیرووکولدایز  ریداقم  فرـصم  یئوراد  ياهلخادـت 

رگا دهد . شیازفا  زینار  لیسارواورولف  یمس  راثآ  ینامرد  تارثاشیازفا  نمض  تسا  نکمم  لیسارواورولفاب  نیرووکول  نامزمه  هدافتـسا 
. دنوش فرصم  مه  اب  يدراوم  رد  تسانکمم  وراد  ود  نیا  هچ 

نیرووکولیفاضا ریداقم  فرصم  ددرگ  هعجارمکشزپ  هب  روف ? دش  شومارف  وراد  فرصمتبون  کی  هک  یتروص  رد  هیصوت  لباق  تاکن 
. دشاب مزال  تسا  نکمم 

فرصم  رادقم 
یکاروخ 

میرپوتميرتاـی نیماـتمیریپ  يارب  دوـشیم . فرـصمتعاس  ره 6   mg/m2 10 تاـسکرتوتمرهزداپ ناوـنعهب  ناـکدوک  نـالاسگرزب و 
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کیلوـف دیـسا  تسینوگاـتنآ  يورادفرـصم  تبوـن  ره  اـب  هارمه  نیرووـکولمرگیلیم  رادـقم 5-0/4  تیمومـسمزا  يریگشیپ  روـظنمهب 
زا یــشان  کــیتسالبولاگم  ینوـخمک  رد  . دوـشیم فرــصم  نیرووـکول   15mg/day-5 رادـقم ناـمرد  روـظنمهب  دوشیمفرــصم و 

. دوشیمفرصم  mg/day 1 رادقم ات  رثکادح  تالوفدوبمک 
یقیرزت 

يارب . دوشیم ینالـضع  ای  يدیرو  قیرزت  تعاس  ره 6  mg/m2 10 تاسکرتوتم يارب  کیلوفدیـسا  ياهتسینوگاتنآ  رهزداـپ  ناونعهب 
يوراد فرــصمتبون  ره  اــب  هارمه  نیرووـکول  مرگیلیم  رادـقم 5-0/4 میرپوـتميرت  اـی  نیماـتمیریپزا  یـشان  تیمومـسم  زا  يریگـشیپ 

رد ددرگیم . ینالضعقیرزت  نیرووکول   mg/day 5-15 رادقمنامرد روظنمهب  دوشیم و  قیرزت  ینالضعکیلوف  دیـسا  تسینوگاتنآ 
يامونیـسراک ناـمرد  رد  دوشیمینالـضع . قیرزت   mg/day 1 رادـقم اـت  رثکادـحتالوف  دوبمک  زا  یـشان  کـیتسالبولاگمینوخمک 

قیرزت يدیرو  لیـسارواورولف  mg/m2 425-370 نآ لاـبندهب  هـقیقدهس و  لقادــح  رد   mg/m2 300 يدـیرو تروصهبلاتکرولوک 
. دوشیم

ییوراد  لاکشا 
Injection: 30mg, 3mg/ml, 25mg/5ml

Tablet: 15 mg

LOMUSTINE

میخدب يامونالم  لپیتلومملویم و  ناتسپ  هیلک  ینیکچوه  موفنل  هیر  شراوگ  هاگتسد  يزغم  ياهروموتنامرد  رد  نیتسومول  فرصم  دراوم 
راکهب

. دوریم
اب هدرک و  لخادــت  RNA و  DNA لـمع اـبشیاهتیلوباتم  هارمههب  تـسا و  هدـننکهلیکلآياهوراد  هتـسد  زا  نیتـسومول  رثا : مسیناـکم 

. دنکیم راهمزین  ار   DNA تخاس یمیزنآ  ياهشنکاوراهم 
عیرـسو يدبک  نآ  مسیلوباتم  دنکیم . روبع  زینینوخ  يزغم ـ  دـس  زا  هدوب و  عیرـس  بوخنیتسومول و  یکاروخ  بذـج  کیتنیکوکامراف 

. دراد زین  يدبک  ياهدور ـ  هخرچنیتسومول  تسا  يویلک  نآ  عفد  دوشیملیدبت . لاعف  ياهتیلوباتم  هب  تسا و 
تسا  وراد  نیا  عیاشضراوع  زا  تنوفع  ینوخ و  ياهلولسشهاک  ینمیا  شهاک  یبناج  ضراوع 

تسدهبیخساپ نامرد  هرود  زا 2-1  سپ  رگا  دادهمادا . ندوب  رثؤم  تروص  رد  اـهنت  دـیاب  ارنیتسومول  اـب  ناـمرد  هیـصوت 1 ـ  لباق  تاکن 
تسا  مک  رایسبوراد  ندوب  رثؤم  لامتحا  دماین 

تساهدشهدید  نیتسومول  نیتسومراک و  نیب  عطاقتمتمواقم  ياهشنکاو  تاقوا  یهاگ  2 ـ 
شیپ  غارفتسا  دض  ياهوراد  زیوجت  3 ـ 

زا دراوم  یضعب  رد  اتشان ، تلاح  ردوراد  فرصم  نینچمه  وراد و  فرصم  زا 
تساهتساک  غارفتسا  عوهت و  تاعفد  تدش و 

زیوجتهتفه شـش  زا  رتمک  لـصاوف  اـب  دـیابن  وراد  نیتسومول  زا  یـشان  ناوختـسا  زغم  تیلاـعفشهاک  سررید  یعمجت و  تارثا  تلعهب  4 ـ 
. ددرگ

. دومنرارکت ار  نآ  ناوتیم  رابکی  هتفه  شـش  رههک  دوشیم  فرـصم  دحاو  رادقم  تروصهب  mg/m2 100-130 رادقم فرصم  رادقم 
زغم تیلاعف  شهاکهب  التبم  هک  یناراـمیب  رد  دـباییم . شهاکفرـصم  رادـقم  دوشیم  فرـصم  یبیکرتتروصهب  اـهوراد  ریاـس  اـب  یتقو 
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. دوشیم رارکترابکی  هتفه  شش  ره  هک  دوشیم  فرصمدحاو  رادقم  تروصهب   mg/m2 100 رادقم دنتسه  ناوختسا 
ییوراد  لاکشا 

Capsule: 40 mg

MELPHALAN

. دوشیم فرصم  لپیتلوم  ملویمو  هضیب  ناتسپ  نادمخت  يامونیسراکنامرد  رد  نالافلم  فرصم  دراوم 
طوبرم تدمع ? ورادنیا  رثا  دنکیم . رثا  یصاصتخاریغ  روطهبیلولس  هخرچ  رد  تسا و  هدننکهلیکلآهورگ  يوراد  نالافلم  رثا : مسیناکم 

نیب  لاصتا  داجیا  هب 
زین ینمیا  هدنهاک  تیلاعف  ياراديدح  ات  نینچمه  تسا  نیئتورپ  تخاسراهم  یلوکلوم DNA و RNA و  هتشر  ود 

. دشابیم
تعاسشـش تدم  هب  نوخ  رد  یلو  هدـش  لاعفریغندـب  ياهتفاب  تاعیام و  رد  تسا  رییغتمو  صقان  نآ  یکاروخ  بذـج  کیتنیکوکامراف 

. دشابیم عوفدم  وهیلک  قیرط  زا  نآ  عفد  تسا  هقیقد  بیرقتنا ?90  رمع  همین  دنامیم . یقاب  لاعف 
یط ینامرد  وترپای  لولـس  يارب  یمـس  ياهوراد  اب  نامردهقباس  ناوختـسا و  زغم  روموت  یلولـسنویسارتلیفنا  دوجو  تروص  رد  اهرادشه :

. دوشفرصم ناوارف  طایتحا  اب  وراد  نالافلمفرصم  زا  لبق  هتفه   4-3
تسا  وراد  نیاعیاش  ضراوع  زا  نوخ  ياهتکالپ  شهاکو  تنوفع  ای  ینپورتون  یبناج  ضراوع 

تیلاعفشهاک نازیم  ینیلاب و  ياهخساپ  رب  ینتبم  ورامیب  ره  يدرف  ياهزاین  ساسارب  دیاب  ورادنیا  فرـصم  رادقم  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 
. دوش میظنت  نالافلم  نانیمطا  لباقریغ  بذجتلعهب  صوصخهب  ناوختسا  زغم 

. دوشیم هیصوت  موفنلو  یمـسول  هب  التبم  نارامیب  رد  یتاپورفنزا  يریگولج  روظنمهب  لونیروپولآزیوجت  یهاگ  یفاک و  بآ  ندیماشآ  2 ـ 
. دوش مزال  زین  راردا  ندرک  ییایلقتسا  نکمم  نینچمه 

جیاتن هکیماگنه  دوش . عطق  نالافلم  اب  نامرد  نوختکالپ  ای  دیفـس  ياهلوبلگ  شهاک  ینپوکلزورب  تروص  رد  هک  دوشیم  هیـصوت  3 ـ 
. دادهمادا ار  نامرد  ناوتیم  دیدرگ  شخبتیاضریهاگشیامزآ  ینیلاب و  تانیاعم 

هـسلقادح زیوجت  هفقو  هرود  کی  هک  دوشیمفرـصم  زور  تفه  تدم  هب   0/15mg/kg/day رادقم لپیتلوم  ملویم  رد  فرـصم  رادقم 
mg/kg/day 0/25 رادــقم رگید  شوررد  دوـب . دــهاوخ   mg/kg/day 0/05 هدنرادهگنفرـصم رادـقم  دراد . لاـبندهب  ياهـتفه 

تسا  mg/day 2-4 هدـنرادهگن فرـصمرادقم  دراد . لابندهب  ياهتفه  تحارتساهرود 4-2  کی  هک  دوشیم  فرـصم  زور  راـهچيارب 
رارکت راـبکی  هـتفه  ره 6-5  هکدــشابیم  زور  تدـم 5  هـب   mg/kg/day 0/25 ای  mg/m2/day 7 رادـقم فرـصم  موـس  شوررد 

مونیـسراک نامرد  رد  دیامن . زورباهتکالپ  دیفـس و  ياههچیوگ  هدنهاک  رثالقادح  هک  دشاب  يروط  دیاب  فرـصم  رادـقممیظنت  دوشیم .
ینوـخ ياهلولــس  دادــعت  تشگزاــبتروص  رد  هـتفه  ره 6-4  هـــک  دوشیمفرــــصم  زور  تدــم 5  هــب   0/2mg/kg/day نادمخت

. ددرگیم رارکت  یعیبطرادقمهب 
ییوراد  لاکشا 

Tablet: 2 mg

MERCAPTOPURINE

یمـسول ناـمردو  داـح  کیتیـسولیم  داـح و  کیتیـسونومولیم  ، داـح کیتیـسوفنل  ياهیمـسولنامرد  رد  نیروپوتپاـکرم  فرــصم  دراوـم 
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. دوشیم فرصم  سیزایروسپزا  یشان  تیرترآ  هدور و  یباهتلا  يرامیب  ، ارو یمتیسیلپ  ینیکچوهریغ  ياهموفنل  نمزم  کیتیسولیم 
اب هدرکلمع و  S هلحرم رد  یصاصتخا  روطهب  یلولسمیسقت  هخرچ  رد  تسا  نیروپ  گولانآ  وتیلوباتمیتنآ  نیروپوتپاکرم  رثا : مسیناکم 

. دوشیم RNA يدح ات  تخاس DNA و  راهمثعاب  اهتفاب  رد  ندش  لاعف 
ینازیمهب هن  اما  دنکیم  روبع  يزغم  ینوخ ـ  دس  زا  تسا  دـصرد ) ات 50   ) صقان ریغتم و  شراوگيارجم  زا  وراد  بذـج  کیتنیکوکامراف 

تعاس و هقیقد 2/5  بیترتهب 45 ياهلحرم و  وراد 3  رمع  همین  تسا  يدبک  وراد  مسیلوباتم  دـشاب . یفاکلایژننم  یمـسول  نامرد  يارب  هک 
تسا  يویلک  ورادعفد  هدوب و  تعاس   10

ناوارف طایتحا  اب  وراد ، ییاز  ناطرـسهوقلاب  تارثا  تلعهب  یمـسالپوئنریغياهیرامیب  رد  نیروپوتپاکرمتدم  زارد  فرـصم  1 ـ  اهرادشه :
. دوشماجنا

ياهلوبلگ  شهاک  مئالع  نیلوا  هدهاشمضحم  هب  دوشیم  هیصوت  دشاب ، سرریدنیروپوتپاکرم  تارثا  تسا  نکمم  نوچ  2 ـ 
دادـعت تشگزاـبزا  سپ  دوش . عطق  روف ? وراد  اـب  ناـمرد  ناـقری  اـی  يزیرنوـخ و  ینپوتیـسوبمورتای  ینپوتیـسولونارگ  صوـصخهب   ) دـیفس

تفرگ  رس  زا  هیلوا  رادقم  فصناب  ناوتیم  ار  نامرد  نآ  دادعت  شیازفا  ایو  زور  يارب 3-2  اهتیسوکل 
زا سپ  زور  تدمهبو 7  داجیا  نامرد  عورش  زا  سپ  زور  تسانکمم 6-5  فیفخ  الومعم   ) ینپوتیسوبمورتو دیفس  ياهلوبلگ  شهاک  3 ـ 

. دبای هماداوراد  فرصم  عطق 
ینپوتیـسوبمورت تنوفع  اـی  دیفـس  ياـهلوبلگشهاک  ینمیا  شهاـک  يوارفـص  دادـسنا  ایيدـبک  تیمومـسم  ینوخمک  یبناـج  ضراوع 

ضراوع زا  تیتاموئتسا  یـشراوگمخز و  غارفتـسا  عوهت و  اهتـشا ، شهاک  کیروا  دیـسا  زا  یـشان  یتاپورفن  نوخکـیروا  دیـسا  شیازفا 
. دنشابیم وراد  عیاش  تبسن ? مهمیبناج و 

مسیلوباتمندش دنک  ای  یمسیروارپیه  زا  يریگـشیپيارب   ) لونیروپولآ  600mg/day-300 راـمیب هک  يدراوم  رد  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 
. دبای شهاک  فرصم  رادقم  ات 1/3 هب 1/4  دیاب  وراد  فرصم  نازیم  ، دنکیم فرصم  نیروپوتپاکرم 

دادـعت شیازفا  يزیرنوخفقوت و  دراوم  یـضعب  رد  نوـچ  دـبایهمادا  ناـمرد  يزیرنوـخ  ینپوتیـسوبمورتدوجو و  اـب  داـح  یمـسول  رد  2 ـ 
تسا  هدش  هیصوت  تکالپ  زیوجتزین  يدراوم  رد  تساهدش و  هدید  نامردنیح  رد  اهتکالپ 

فرصم  رادقم 
-80 ای  2/5mg/kg/day ادتبا داح ، کیتیسونمولیمیمسول  داح و  کیتیسولیم  یمسول  داحکیتیسوفنل ، یمسول  نامرد  رد  نالاسگرزب 

هتفه اهتیـسوکلشهاک 4  بسانم و  ینیلاب  خـساپ  رگا  . دوریم راکهب  مسقنم  ریداقم  رد  اـی  دـحاورادقم  تروصهب   100mg/m2/day
نازیمهب هدـنرادهگنرادقم  ناوـنعهب  داد . شیازفا   5mg/kg/day ات ناوتیم  ار  فرـصم  رادـقم  دـشن ، هدـیدرادقم  نیا  فرـصم  زا  سپ 
فرصم  1/5mg/kg/day هدور یباـهتلا  يراـمیب  ناـمردرد  دوـشیم . فرـصم   100mg/m2/day-50 ای  2/5mg/kg/day-1/5
ناوتیم دـشن  لصاح  هاـم   3-2 زا سپ  دیفـس  ياـهلوبلگ  یمک  بساـنم و  ینیلابخـساپ  رگا  دوـشیم . میظنت  زاـین  تروـصرد  هک  دوـشیم 

. داد شیازفا  2/5mg/kg/day ات جیردت ? ار  فرصمرادقم 
ای mg/kg/day 2/5 رادـقم داح ، کیتیـسونمولیمیمسول  داح و  کیتیـسولیم  یمـسول  داحکیتیـسوفنل ، یمـسول  نامرد  رد  ناـکدوک 

. دوشیم فرصم  مسقنم  ریداقم  ردای  دحاو  رادقم  تروصهب   mg/m2/day 75
ییوراد  لاکشا 

Tablet: 50 mg

MESNA
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. دوشیم فرصمدیمافسفولکیس  دیمافسوفیا و  ای  نامردتحت  نارامیب  رد  کیژارومه  تیتسیسزا  يریگشیپ  رد  انسم  فرصم  دراوم 
. دهدیم شهاک  ار  اهنآ  یمس  تارثاو  لصتم  دیمافسوفیا  دیمافسفولکیسياهتیلوباتم و  هب  هیلک  رد  انسم  رثا : مسیناکم 

تسا  يویلک  نآ  عفد  وتعاس  انسم 0/36  رمع  همین  کیتنیکوکامراف 
. دنتسه انسمعیاش  ضراوع  زا  غارفتسا  عوهت و  لاهسا  یتیساسح  ياهشنکاو  یبناج  ضراوع 

فرـصمرادقم ینزو  دـصرد  نازیم 20  هـب  انـسمدیمافسوفیا  فرـصم  زا  یـشان  کیژارومهتیتسیـس  زا  يریگـشیپ  يارب  فرـصم  رادـقم 
زور رد  انـسم  مات  فرـصمرادقم  دوشیم . رارکت  زین  دـعب  تعاستشه  راـهچ و  رادـقم  نیا  دوشیم  يدـیروقیرزت  ناـمزمه  دیمافـسوفیا 

تسازور  رد  دیمافسوفیا  مات  فرصم  رادقمدصرد  لداعم 60 
ییوراد  لاکشا 

Injection: 400 mg/4ml

METHOTREXATE

لایژننم یمسول  ، داح کیتیسوفنل  یمسول  کیتسالبوفورتروموت  هیر  ندرگ  رس و  ناتسپ  مونیسراکنامرد  رد  تاسکرتوتم  فرـصم  دراوم 
ناـمرد رد  نـینچمه  دوریمراـکهب . دــیئوتامور  تـیرترآ  سیزاـیروسپ و  ، اـموکراسوئتسا دــیئوگنوفزوکیم ، ینیکچوـه  ریغ  ياــهموفنل 

سیزایروسپ زا  یـشان  تیرترآ  لـپیتلوممولیم  داـح ، کیتیـسولیم  یمـسول  هضیب  وتاتـسورپ  هیلک  هناـثم  نادـمخت  محر  ندرگمونیـسراک 
تساهدش  فرصم  زین  تیزویموتامردو 

زا زاــتکودر  تالوفوردــیهيدهب  لاــصتا  اــب  هــک  تــسا  کــیلوف  دیـــسا  گولاــنآو  تیلوباــتم  یتــنآ  تاــسکرتوتم  رثا : مسیناــکم 
تالیدـــیمیت و ، DNA، RNA تخاــسراهم ثعاــب  هجیتــن  رد  دــنکیم و  يریگولجتالوفوردــیهارتت  هــب  تالوفوردــیهيديایحا 

. دنریگیم رارقوراد  نیا  ریثأت  تحت  ياهلولس  ریاس  زا  شیبدنراد  عیرس  ریثکت  هک  ییاهلولس  دوشیمنیئتورپ .
فالغ هارزا  قیرزت  زا  سپ  هک  یلاح  رد  دنکیم ، روبعمک  رادقم  هب  يزغم  ینوخ ـ  دس  زا  تساریغتم  رایـسب  وراد  بذج  کیتنیکوکامراف 

نییاپ 10-3 فرـصمریداقم  اـب  ییاـهن  رمع  همین  تسا  يدـبک  ورادمسیلوباـتم  دوشیم . يزغم  نوخ  ناـیرجدراو  یتحارهب  یعاـخن  باـنط 
دعب تعاس و  یکاروخ 2-1  فرصمزا  دعب  یمرس  تظلغ  رثکادح  هب  ندیسريارب  مزال  نامز  تسا  تعاس  الابریداقم 15-8  رد  تعاس و 

تسا  يویلک  تدمع ? وراد  عفد  . دشابیم هقیقد  ینالضع 60-30  قیرزتزا 
دراوـمرد دوـش . فرـصم  دـیابن  صاـخ  دراوـم  ردزج  مسـالپوئن  دـض  يوراد  ناوـنعهب  ینمیامتــسیس  ییاـسران  رد  فرــصم  عـنم  دراوـم 
. دوشفرصم دیابن  ناوختسا  زغم  تیلاعف  شهاکو  دبک  هیلک و  راک  دیدش  بیع  ینمیا  یئاسراندوجو  تروص  رد  زین  مسالپوئنریغ 

تروصناوارف طایتحا  اب  دیاب  مسالپوئنریغ  دراومرد  نآ  تدم  ینالوط  فرصم  وراد ، هوقلابییاز  ناطرـس  تارثا  هب  هجوتاب  1 ـ  اهرادشه :
. دریگ

طایتحااب دـیاب  ویتارـسلوا  تیلوک  یـشراوگ و  مخز  تیزوکوم  قافـص  ای  بنج  تاحـشرت  دوجو  شراوگ  يارجم  دادـسنا  تیـسآ  رد  2 ـ 
. دوش فرصم  ناوارف 

هدنشک نویساروفرپو  هدنهديزیرنوخ  تیرتنا  لامتحانوچ  دوش  عطق  وراد  فرـصم  ویتارـسلواتیتاموئتسا  ای  لاهـسا  زورب  تروص  رد  3 ـ 
رطخ نوچ  دوش  عـطق  ورادفرـصم  هدـنهدرازآ  کـشخ و  ياههفرـسصوصخهب   ) يوـیر مئـالع  زورب  تروـص  ردنینچمه  دراد . دوـجو 

. دراد دوجو  ریذپانتشگرب  يویرتیمومسم 
یـشراوگ ینوـخ و  ضراوـع  زا  يریگوـلجيارب   ) نیرووـکل هک  نیا  رگم  درک ، زاـغآ  دـیابنار  تاـسکرتوتم  داـیز  ریداـقم  اـب  ناـمرد  4 ـ 

. دنکنلخادت نآ  مسالپوئندض  رثا  اب  ات  نامزمههن   ) درک زیوجت  تاسکرتوتم  فرصم  زا  سپار  نیرووکل  دیاب  نینچمه  دشاب . سرتسدرد 
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ار تاسکرتوتم  اب  مسالپوئن  نامرد  5 ـ 
سناریلک  هکنیا  رگم  درک  زاغآ  دیابن 

. دشاب یعیبطدح  رد  مرس  نینیتارک  تظلغ  نینیتارک و 
نوخ دیفـس  ياهلوبلگ  شهاـک  دـشاب ،) هدنـشکتسنکمم   ) یـشراوگ نویـساروفرپ  لاهـسا  یـشراوگ  يزیرنوخ  مخز و  یبناـج  ضراوع 

زا غارفتـساو  عوهت  اهتـشا ، شهاـک  تیژنراـف  تیویژنژ  مخز  تیتاـموئتسا  نوخ  ياـهتکالپشهاک  یمـس  یتپـس  اـی  ییاـیرتکاب  تنوفع 
یمتزا هیلک  ییاسران  لماشعیاش  ضراوع  الاب  ریداقم  اب  مسالپوئننامرد  رد  دنـشابیم . تاسکرتوتم  عیاش  ? تبـسن مهم و  یبناـج  ضراوع 

یشان زوتامورتیراشیازفا  یگتخوس و  باتفآ  ای  یتسوپتیلوکساو  وراد ، اب  تیمومسم  زا  یشانداح  تیمس  داح ، یتاپورفن  یمـسیروارپیه 
. دشابیم UV هعشا اب  نامرد  زا 

زانیژاراپسآ يدیئورتساریغباهتلا  دض  ياهوراد  کیسکوتوتاپهياهوراد  یقیرزت  ریوولکیـسآاب  وراد  مأوت  فرـصم  یئوراد  ياهلخادت 
. ددرگیم تاسکرتوتمیمس  ضراوع  دیدشت  ثعاب  اهتالیسیلاسو ،

یگتـسبوراد فرـصم  لوط  ینامز و  لصاوف  هب  دبکتیمومـسم  صوصخهب  یبناج  ضراوعتدش  زورب و  لامتحا  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 
. دراد

کیمتسیس روطهبهک  ینارامیب  رد  دوشیم و  نوخ  نایرجدراو  تاسکرتوتم  يدایز  ریداقم  یعاخنبانط  فالغ  هار  زا  وراد  قیرزت  رد  2 ـ 
. دوشیم هیصوت  کیمتسیس  فرصم  رادقمددجم  میظنت  تیمس  زا  يریگولج  ياربدننکیم  تفایرد  وراد  زین 

. ددرگیمرب یعیبط  نازیم  هب  دعب  زور  دسریم و 7 لقادح  هب  وراد  زیوجت  زا  دعبزور  اهتکالپ 10-7  اهتیسوکل و  دادعت  3 ـ 
ای رتشیبریداقم و  تسا  نکمم  هیلک  راک  بیع  قافـصای و  بنج  تاحـشرت  دوجو  شراوگ  يارجمدادـسنا  تیـسآ  هب  التبم  ناراـمیب  رد  4 ـ 

تاسکرتوتم ییامسالپتظلغ  ساسارب  نیرووکل  فرصم  تدملوط  دوشیم  هیصوت  دشاب ، مزال  نیرووکلرتینالوط  فرصم  نامز  تدم 
. ددرگ نییعت 

دوش و هدادشهاک  جـیردت ? وراد  ریداقم  هک  دوشیمهیـصوت  دـمآ  تسدهب  بولطم  ینیلاب  خـساپهک  یناـمز  سیزاـیروسپ  ناـمرد  رد  5 ـ 
رتعیرس هچ  ره  هکدوشیم  هیصوت  دبای . شیازفا  دنک ، داجیا  اربسانم  خساپ  هک  ینامز  رثکادح  هب  ار  ورادفرـصم ) عطق   ) تحارتسا نامز 

. دوشهدافتسا سیزایروسپ  نامرد  رد  لومعمیعضوم  ياهنامرد  زا 
فرصم  رادقم 

یکاروخ 
قیرزتزور تدمهب 5   mg/day 15-30 ینالضع هارزا  مرفیتادیه  لوم  یبیرخت و  مونداویروک  ، امونیسراک ویروک  نامرد  رد  نالاسگرزب 
نوزیندرپ اب  هارمه  mg/m2/day 3/3 هیلوا رادقم  کیتیسوفنلداح  یمسول  رد  دوشیم . رارکت  هتفه  هلصاف 2-1 هب  راب  هک 5-3  دوشیم 

. دشابیم هتفه  رد   30mg/m2 هدنرادهگنفرصم رادقم  دوریم . راکهب  ناطرسدضياهوراد  ریاس  ای 
اموکراـسوفنل رد  . دوشیم رارکت  زور  ره 10-7  هک  دوریمراـکهب  زور  تدمهب 8-4   25mg/m2/day-10 نازیمهب تیکروب  موـفنل  رد 

. دوـشیم فرــصم  اـههام  اـی  اـههتفهيارب   10mg/day-2/5 دـــیئوگنوفزوکیمرد دوریم . راــکهب   2/5mg/kg/day-0/625 نازیم
هتفه رد  راب  تبون 1 هس  يارب  تعاس  ره 12  مرگیلیم  ادتبا 5-2/5 سیزایروسپ  زا  یشان  تیرترآای  دیئوتامور  تیرترآ  ای  سیزایروسپرد 

رد مرگیلیم  ات 25  رثکادـحهک  هتفه  رد  رابکی  مرگیلیم  ادتبا 10  ای  . دـباییم شیازفا  هتفه  رد  مرگیلیم   20-2/5 رثکادح نازیم  هب  سپس 
نازیم نیرتمک  رد  تست  هیلوا  فرصمرادقم  هدش  داهنشیپ  يدرف  ياهتوافت  ورادهب و  تیـساسح  لیلدهب  دباییم . شیازفا  زاینبسحرب  هتفه 

. دوشهداد
. دوشیمفرصم هتفه  رد  رابکی   mg/m2 20-40 رادقم مسالپوئن  دض  ناونعهب  ناکدوک 
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یقیرزت 
ـ  يزغم عیامياهلولس  شرامـش  هک  ینامز  ات  زور   5-2 ره مرگیلیم  ادـتبا 12  یعاخن  بانط  فالغهار  زا  لایژننم  یمـسول  رد  نالاسگرزب 

دیآیم تـسدهب  ینیلابخـساپ  قـیرط  زا  هـک  یلـصاوف  رد  مرگیلیم  يریگـشیپ 12 ناونعهب  دوشیم . قیرزت  ، دـسرب یعیبـط  دـح  هب  یعاـخن 
هک 3- زور  تدمهب 5   mg/day 15-30 ینالضع هار  زا  مرفیتادیه  لومای  یبیرخت  مونداویروک  امونیسراکویروکرد ، دوشیم . فرـصم 

ریاس ای  نوزیندرپاـب  هارمه  ینالـضع  هار  زا   mg/m2/day 3/3 ادتبا کیتیـسوفنل  داح  یمـسولرد  دوشیم ، رارکت  هتفه  ره 2-1  هبترم  5
زور ره 14   mg/kg 2/5 يدـیرو هار  زا  اـی  هتفه  رد   mg/m2 30 ینالـضع هار  زا  هدنرادهگن  فرـصم  رادقم  . دوریم راکهب  ياهوراد 

. دشابیم
ایسیزاـیروسپ رد  دوریم . راـکهب  هـتفه  رد  راــبود  مرگیلیم  اـی 25  هـتفه  رد  راـبکی  مرگیلیم  ینالــضع 50 هار  زا  دـیئوگنوفزوکیم  رد 
. دباییمشیازفا مرگیلیم  ات 25  زاین  بسحربهک  هتفه  رد  رابکی  مرگیلیم  يدیروای 10  ینالضع  هار  زا  دیئوتامور  تیرترآ 

ناکدوک مرگیلیم  هلاس 8  کی  ناکدوک  مرگیلیم  یعاخن 6 لخاد  قیرزت  قیرط  زا  لاسکی  ریزناکدوک  رد  لایژننم  یمسول  رد  ناکدوک 
دح هب  یعاخن  يزغمعیام ـ  یلولـس  شرامـش  ات  دوریم  راکهبزور  ره 5-2  مرگیلیم  رتشیب 12  ای  هلاس  ناکدوک 3 مرگیلیم  هلاس 10  ود 

. دوریم راکهب  هتفه  رد  رابکی  ینالضع  هارزا   mg/m2 40-20 مسالپوئن دض  ناونعهب  . ددرگ زاب  یعیبط 
زا سپ  تعاس  کی  یط  ای   ) تاسکرتوتم داـیز  ریداـقمنویزوفنا  زا  سپ  تعاـس  نیرووکلقیرزت 42-24  نیلوا  هدش  هیـصوت  یلک  روطهب 
زا رتشیب  ای  يواسمنآ  ینوخ  تظلغ  هک  دشاب  ياهزادنا  هبدیاب  نیرووکل  فرـصم  رادقم  دریگ . تروص  نآ  دـح  زا  شیب  ریداقم  فرـصم 
نآ زا  لصاحییامـسالپ  ياهتظلغ  تاسکرتوتمفرـصم و  رادقم  هب  هتـسب  نیرووکلزیوجت  نامز  تدم  دشاب . تاسکرتوتمینوخ  ریداقم 

تسا  ریغتم 
ییوراد  لاکشا 

Injection: 2.5 mg-100 mg

Tablet: 2.5 mg

MITOMYCIN

محر ندرگ  هیر  يوارفـص  يراجم  ندرگ  رـس و  ناتـسپ  لاتکرولک  هدعملازول  هدـعم  يامونیـسراکنامرد  رد  نیـسیاموتیم  فرـصم  دراوم 
. دوشیم فرصم  نمزم  کیتیسولیمیمسول  هناثم و 

لمعلاعف هورگ  هس  ای  ود  اب  هدـننکهلیکلآ  يورادکی  ناونعهب  اـهتفاب  رد  اـهمیزنآ  طسوتندـش  لاـعف  زا  دـعب  نیـسیاموتیم  رثا : مسیناـکم 
. دنکیمراهم ار  نیئتورپ  تخاس RNA و  يدح  اتزین  تخاس DNA و  هدش و  مهب   DNA هتشرود لاصتا  بجوم  نیسیاموتیم  دنکیم .

نآعفد هدوب  هقیقد  دودـح 50  یئاهن  هلحرم  ردنآ  رمع  همین  دریگیم . تروص  دـبک  رد  تدمعنیـسیاموتیم ? مسیلوباتم  کیتنیکوکامراف 
تسا  يویلک 

کیقیرط زا  ار  وراد  هیقب  فقوتم و  هلـصافالب  ارقیرزت  دـیاب  درک  تشن  گر  فارطا  ياـهتفابهب  وراد  يدـیرو  قیرزت  یط  رگا  اهرادـشه :
. دوشمزال تسا  نکمم  یحارج  طسوت  هدیدبیسآهیحان  نتشادرب  درک . زیوجت  رگید  دیرو 

. دنتسه نیسیاموتیم  عیاشضراوع  زا  ینپوتیسوبمورت  و  تنوفع ـ  اینوخ  دیفس  ياهلوبلگ  شهاک  یبناج  ضراوع 
. دننکیمقیرزت يدیرو  رتتاک  کی  قیرط  زا  الومعمار  نیسیاموتیم  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 

. درک قیرزت  يدلجریزای  ینالضع  تروصهب  ار  نیسیاموتیم  دیابن  ، اهتفاب یعضوم  زورکن  داجیا  تلعهب  2 ـ 
. دننکیم زیوجت  يدبک  نایرش  ردالثم   ) ینایرش قیرزت  تروصهب  اهروموتزا  یضعب  نامرد  يارب  ار  نیسیاموتیم  3 ـ 
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. دوش ماجنا  دنتشگزاب ، لوبقلباق  دادعت  هب  ینوخ  ياهلولس  هک  ینامز  اهنتدیاب  نیسیاموتیم  اب  يدعب  نامرد  هرود  4 ـ 
ياهجیتناهنآ رد  نیـسیاموتیم  اب  نامرد  هک  دـسریمنرظنهب  دـندادن  نیـسیاموتیم  هب  ار  مزال  خـساپنامرد  هرود  ود  زا  سپ  ناراـمیب  رگا  5 ـ 

. دشابهتشاد
ياهتبونرد فرصم  رادقم  دوشیم . يدیرو  قیرزترابکی  هتفه  ره 8-6  دحاو  رادقم  تروصهب  mg/m2 20-10 نازیم هب  فرصم  رادقم 

رطخ اهنت  هتشادنرتشیب و  ینامرد  رثا   mg/m2 20 زا شیبریداقم  فرصم  ددرگیم . نییعت  اهتیسوکلو  اهتکالپ  دادعت  يانبم  رب  يدعب 
. دهدیمشیازفا ار  تیمومسم 

ییوراد  لاکشا 
Injection: 2 mg

MITOTANE

. دوشیم فرصمگنیشوک  مردنس  یحارج و  لباقریغ  يویلک  قوف  هدغ  يرشق  شخب  يامونیسراکنامرد  رد  ناتوتیم  فرصم  دراوم 
تیلاعف  رهاظ ? ناتوتیم  رثا : مسیناکم 

. دشابيویلک قوف  هدغ  تیلاعف  شهاک  اب  طابترارد  تسا  نکمم  نآ  رثا  مسیناکم  دهدیمشهاک . ار  يویلک  قوف  هدغ  يرشق  شخب 
همین تسايویلک  يدبک و  نآ  مسیلوباتم  دوشیمرشتنم . اهتفاب  مامت  رد  هتشاد و  یکاروخبذج  دصرد  بیرقت ?40-35  کیتنیکوکامراف 

هدـش و لصاح  ناـمرد  عورـشزا  سپ  زور  یط 3-2  دیئورتسوکیتروکیـسکوردیه   17  - تظلغ شهاـک  تـسا  زور  وراد 159-18  رمع 
سپ هـتفه  یتـح 9-6  وراد  نیا  يریگهزادـنالباق  ییامـسالپ  ياـهتظلغ  دـشکبلوط . هتفه  شـش  تسا  نـکمم  ناـمرد  هبروـموت  خـساپ 

. دنامیم یقاب  زین  نامرد  همتاخزا 
. دوش فرصم  دیابن  تنوفعدوجو  تروص  رد  فرصم  عنم  دراوم 

. دشاب مزال  تسانکمم  وراد  فرصم  رادقم  شهاک  يدبکياهیرامیب  هب  التبا  دراوم  رد  1 ـ  اهرادشه :
ياهوراد زیوجتهب  تسا  نکمم  يویلکقوف  هدـغ  ییاسرانزورب  لامتحا  تلعهب  دـنوش ، ضراعاهیرامیب  ریاـس  اـی  تنوفع  تحارج  رگا  2 ـ 

. دشاب زاین  يدیئورتسا 
یناور یگدرسفا  ، اهتشا شهاک  یگدولآباوخ  هجیگرس  لاهسا  تسوپ  ندش  هریت  يویلکقوفهدغ  يرشق  شخب  ییاسران  یبناج  ضراوع 

. دنتسهناتوتیم عیاش  ضراوع  زا  یگتسخ  يدلجتاروثب  غارفتسا  عوهت و 
. دوش وراد  تارثادـیدشت  ثعاب  تسا  نکمم  يزکرم  یبصعهاگتـسد  فعـضم  ياهوراد  اب  ناتوتیمنامزمه  فرـصم  یئوراد  ياهلخادـت 

. دنراد داضت  ناتوتیم  تارثا  اب  ( ACTH نیپورتوکیتروک اهدیئوکیتروکولارنیم و  ، اهدیئوکیتروکوکولگ
. دریگ تروص  ناتسرامیبرد  دیاب  دوش ، تیبثت  فرصم  رادقم  هکینامز  ات  هیلوا  نامرد  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 

ياهخـساپدوبهب یبناج و  ضراوع  دوجو  رب  ینتبمو  رامیب  ره  يارب  لـمحت  لـباق  رثکادـح  نازیمهب  هجوتاـب  دـیاب  وراد  فرـصم  رادـقم  2 ـ 
. دوش میظنت  ینیلاب 

زین اهدـیئوکیتروک  - وـلارنیم اـب  ناـمرد  دوـشیم . مزالاهدـیئوکیتروکوکولگ  اـب  ناـمرد  ناـتوتیماب  ناـمرد  تحت  ناراـمیب  رد  ـالومعم  3 ـ 
هدـغ يرـشق  شخب  درکلمعهک  ینامز  ات  ناتوتیم  اب  ناـمرد  همتاـخزا  سپ  دوش . مزـال  تسا  نکمم  تدـم  ینـالوطنامرد  رد  صوصخهب 

. داد همادا  دیاب  ار  اهدیئورتسااب  نامرد  تسا  هتشگنرب  يداع  تلاحهبيویلکقوف 
تسا  بوانتم  نامرد  زارترثؤم  ناتوتیم  لمحت  لباق  نازیم  رثکادحاب  موادم  نامرد  هک  دسریم  رظنهب  4 ـ 

نامردهام هس  تدم  هب  لمحت  لباق  رادقم  رثکادـحاب  هک  ینارامیب  دـصرد  اهنت 15  دراد . یگتـسبینیلاب  ياهخساپ  هب  زین  نامرد  تدـم  5 ـ 
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. دنهدیم ناشن  ینیلاب  خساپ  نامرد  همادا  اب  ، دناهدادن خساپ  نامرد  هب  یلو  هدش 
ددرگ زیوجتدیئورتسا  دوش و  عطق  ناتوتیم  اب  نامردتقوم  روطهب  روف ?و  دیدش  هبرـض  ای  كوشزورب  تروص  رد  هک  دوشیم  هیـصوت  6 ـ 

. دیامن لتخم  ار  سرتسانیا  هب  یعیبط  خساپ  يویلکقوف  هدغتیلاعف  شهاک  تسا  نکمم  اریز 
فرصم  رادقم 

رادـقمراهچ ای  هس  رد  هک  تسا   10g/day-8 هیلوافرصم رادقم  يویلک  قوف  هدغ  يرـشق  شخبيامونیـسراک  نامرد  يارب  نالاسگرزب 
ورادلمحتلباق رادقم  رثکادح  هک  تشاد  هجوت  دیاب  . داد شیازفا  یبناج  ضراوع  زورب  ات  ناوتیمار  رادـقم  نیا  دوشیم . فرـصم  مسقنم 

رادـقم وتسا  مسقنم  رادـقم  راهچ  اـی  هس  رد   6g/day-3 عورش رادقم  گنیـشوک  مردنـس  نامرديارب  تسا  رییغتم   g/day 16-2 نیب
. دشابیم رییغتم   g/day 2 ات هتفه  رد  راب  ود  مرگ  هدنرادهگن 0/5 

رادقم يویلکقوف  هدغ  يرشق  شخبيامونیسراک  نامرد  ناونعهب  ناکدوک 
. دباییم شیازفا   g/day 7-5 هب جیردتهب  هک  دوشیم  فرصم  مسقنمریداقم  رد   g/day 1-2 ای mg/kg 0/1-0/5 و 

ییوراد  لاکشا 
Tablet: 500 mg

MITOXANTRONE

ناتسپ ناطرس  دیئورتیراداح ، یمسول  کیتیسونم و  کیتیسولیمورپ  کیتیسولیم  داح  ياهیمسولنامرد  رد  نورتناسکوتیم  فرـصم  دراوم 
. دوشیم فرصم  ینیکچوهریغياهموفنل  دبک و 

. دوشیم RNA و DNA تخاس راهم  ببس   DNA هب لاصتااب  وراد  نیا  دسریم  رظنهب  رثا : مسیناکم 
. دوشیمرـشتنم نوخ  زمرق  ياهلوبلگ  بلق و  دـبک ، ، دـیئوریت نوچ  ییاهتفاب  رد  عیـسو  روطهبو  تعرـسهب  نورتناسکوتیم  کیتنیکوکامراف 
زا سپ  زور  یط 5 دـصرد  اـت 25  عوفدـم  ارفـص و  قیرطزا  نآ  عفد  دـشابیم . زور  دودـح 6  نآ  رمعهمین  هدوـب و  يدـبک  نآ  مسیلوباـتم 

تسا  فرصم 
. دوش فرصمناوارف  طایتحا  اب  دیاب  بلق  تیلاعف  لالتخاهب  التبم  نارامیب  رد  وراد  نیا  اهرادشه :

زا نآ  طاخم  ناهدباهتلا و  درد ، هدعم  تنوفع  ای  دیفس  ياهلوبلگشهاک  شراوگ  هاگتسد  يزیرنوخ  هاتوک  سفنت  هفرس  یبناج  ضراوع 
تسا  نورتناسکوتیمعیاش  یبناج  ضراوع 

. ددرگ قیرزت  یعاخن  فالغ  لخاد  هبدیابن  نورتناسکوتیم  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 
تسازیوجت  لباق  نآ  یکیژولوتامه  یمس  تارثاعفر  زا  سپ  وراد  یلیمکت  فرصم  رادقم  2 ـ 

هس  ات  کی   mg/m2/day 12 هیلوا رادقمدیئورتیرا  کیتیسولیمورپ و  کیتیسولیمداح و  ياهیمسول  نامرد  رد  فرصم  رادقم 
نویزوفنا  هقیقد  یط 3  لقادح  زور 

زور ياربتعاس 7-1  یط 24  يدیرو  نویزوفنا  تروصهبنیباراتیس   mg/m2 100 اب یبیکرتتروصهب  نورتناسکوتیم  دوشیم . يدیرو 
فرـصم رادقم  . دوشیم يدیرو  نویزوفنا  زور  ياربهک 2-1  تـسا   mg/m2/day 12 هدـنرادهگن فرـصمرادقم  دوشیم . زیوجت  مه 

هک  تسا   mg/m2/day 100 نیباراتیس ابیبیکرت  تروصهب  هدنرادهگن 
فرصم  رادقم  زا  سپ  هتفه  هلصاف 6  هبهدنرادهگن  فرصم  رادقم  دوشیم . يدیرونویزوفنا  زور  يارب 5-1  تعاس  یط 24 

ریغ ياـهموفنلو  ناتـسپ  هتفرـشیپ  ناطرـس  ناـمردرد  دوشیم . زیوـجت  هیلوا  فرـصم  زا  سپهتفه  یبـیکرت 4  فرـصم  تروـص  رد  هیلوا و 
فعـض راـچد  هـک  یناراـمیبرد  ددرگیم . رارکت  زور  لـصاوفرد 21  هک  دوشیم  يدـیرو  نوـیزوفنا   mg/m2 14 نازیم هب  ینیکچوـه 
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. دوب دهاوخ   mg/m2 12 هیلوا فرصم  رادقم  دنتسه  ناوختسازغم  تیلاعف 
ییوراد  لاکشا 

Injection: 2 mg/ml

OCTREOTIDE

VIP (VasoactiveIntestinal هدننکحشرت نگاکولگهدننکحشرت  دیئونیسراک ، ياهروموتنامرد  رد  دیاتوئرتکوا  فرصم  دراوم 
. دوشیمفرصم یلاگمورکآ  و  ( Peptide

ندـشدازآ وراد ، نیا  تسا  رتـیوق  نیتاتـسوتاموسزا  راـب  هک 45  تسا  نیتاتـسوتاموس  نومروهیعانـص  قتـشم  بیکرت  نـیا  رثا : مسیناـکم 
. دنکیم راهم  ار  هدعملازولياهنومروه  دشر و  نومروه 

. دشابیم تعاس  دودحوراد 1/5  رمع  همین  دوشیم . بذج  لماک  روطهبيدلج  ریز  قیرزت  هار  زا  کیتنیکوکامراف 
نییاپتدـم لوط  تدـش و  شیازفا  بجوم  تسانکمم  نیلوسنا  هدـننکحشرت  روـموت  دوـجوتروص  رد  وراد  نیا  فرـصم  1 ـ  اهرادشه :

. دبای شهاک  نوخ  دنق  تاناسونتسا  نکمم  فرصم  تاعفد  دادعت  شیازفااب  ددرگ . نوخ  دنق  نازیم  ندنام 
. ددرگنوخ دنق  هدنروآنییاپ  يوراد  ای  نیلوسناهب  زاین  شهاک  ثعاب  تسا  نکمم  تبایدهب  التبم  نارامیب  رد  وراد  نیا  فرصم  2 ـ 

. دنکیم راهم  ار  يوارفص  حشرتنایرج  ارفص و  هسیک  تاکرح  وراد ، نیا  3 ـ 
یبرچ عفد  لاهسا  خفنو  مکش  درد  غارفتسا  عوهت  ییاهتشایبلماش   ) یشراوگ لالتخا  زا : دنترابعوراد  نیا  عیاش  ضراوع  یبناج  ضراوع 

. اذغ فرصم  زا  دعب  نوخ  دنق  شیازفارد  لالتخا  قیرزت و  هیحان  رد  کیرحتو  درد  عوفدم ،  رد 
هب زاین  شهاک  بجومیتباید  نارامیب  رد  نوخ  دنق  هدنروآنییاپياهوراد  نیلوسنا و  اب  دیاتوئرتکوانامزمه  فرـصم  یئوراد  ياهلخادـت 

بذـج الامتحا  ورادنیا  دـهدیم . شهاک  ار  نآ  ییامـسالپ  تظلغنیروپـسولکیس  بذـج  شهاـک  اـب  دـیاتوئرتکوا  . دوشیم اـهوراد  نیا 
. دزادنایم قیوعتهب  زین  ار  نیدیتمیاس 

. دشاب لرتنک  تحتدیاب  دیئوریت  درکلمع  وراد ، نیا  تدم  ینالوطفرصم  تروص  رد  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 
. دوش یبایزرا  ارفصهسیک  تیعضو  وراد ، نیا  اب  نامرد  هام  ره 12-6 لصاوف  رد  فرصم و  زا  لبق  2 ـ 

. ددرگ هدعملازول  باهتلا  يوارفصکیلوک و  زورب  بقاعتم ? ارفص و  هسیک  ضابقنابجوم  تسا  نکمم  وراد  یناهگان  عطق  3 ـ 
. دوش ضوع  ? مئاد دیاب  قیرزت  هیحان  قیرزت  لحم  رددرد  کیرحت و  داجیا  زا  يریگولج  يارب  4 ـ 

. دبای شهاک  نآ  یشراوگ  ضراوع  تسا  نکمم  ، دوش قیرزت  باوخ  عقوم  ای  ییاذغ  هدعوود  نیب  هلصاف  رد  وراد  نیا  هک  یتروص  رد  5 ـ 
ات مرگورکیم 1 ادتبا 50  يدلجریز  قیرزت  هارزا  ، VIP هدننکحشرت نگاکولگ و  هدننکحشرت  ، دیئونیسراک ياهروموت  رد  فرـصم  رادقم 

ریداقم تردن ? ) دـباییم شیازفا  زور  رد  راب  مرگورکیم 3  ات 200 جیردتهب  هدش  داجیا  خـساپ  ساساربهک  دوشیم  فرـصم  زور  رد  راب   2
رد دوش . عطق  وراد  فرصمدیاب  هتفه  کی  زا  دعب  وراد  ریثأت  مدعتروص  رد  دیئونیـسراکروموت ، رد  دشابمزال .) تسا  نکمم  نیا  زا  شیب 

قیرزت قـیرط  زا  وراد  هـیلوا  فرــصمرادقم  يواـح  وراد  دــصرد  تظلغاـب 50-10  لولحم  دـشاب ، زاـین  دروـم  عیرـس  خـساپهک  یتروـص 
. ددرگیم زیوجت   ECG تبث اب  هرمه  يدیرولخاد 

ریاـس هـب  هـک  یناراـمیب  رد  تدــمینالوط  ناــمرد  تـهج  اــی  زیفوـپیه  یحارج  زالــبق  تدــم  هاــتوک  ناــمرد  تـهج  یلاــگمورکآ  رد 
يدـلج 100- ریز  قیرزت  هار  زا  ، دـنک لامعا  ار  دوخ  رثا  الماک  هعـشا  اب  نامردهک  ینامز  اـت  اـی  دـناهدادن  یفاـک  خـساپ  یناـمردياهشور 

دیاب ورادفرـصم  دشن ، لصاح  يدوبهب  هنوگچیههام  ات 3  ریداقم  نیا  اب  هک  یتروص  رد  ، دوشیم فرـصم  زور  رد  راـب  مرگورکیم 3  200
. دوش عطق 
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ییوراد  لاکشا 
Injection

PACLITAXEL

. دوشیم فرصم  ، درادناتسا ياهنامرد  ریاس  هب  یهدخـساپمدع  تروص  رد  نادمخت  يامونیـسراکنامرد  رد  لسکتیلکاپ  فرـصم  دراوم 
تساهدش  فرصم  هیر   non-small لولس وناتسپ  هتفای  زاتساتم  يامونیسراک  نامردرد  نینچمه  وراد  نیا 

اهلوبوتورکیمندـش تباـث  ثعاـب  ندـش  هزیرمیلپدزا  يریگوـلج  اـب  هک  تـسا  لوبوتورکیمدـضيوراد  کـی  لـسکتیلکاپ  رثا : مسیناـکم 
. دوشیم

لــسکتیلکاپ زا  یهجوـت  لـباق  رادـقم  تـسا  تعاـس  نـیب 17/4-5/3  نآ  رمع  هـمین  وتـسا  يدــبک  وراد  مسیلوباــتم  کــیتنیکوکامراف 
. دنوشیمعفد ارفص  قیرط  زا  نآ  ياهتیلوباتمو 

. دریگ تروص  ناوارف  طایتحا  اب  دیابوراد  زیوجت  یبلق  تالالتخا  ای  ناوختسا  زغمتیلاعف  فعض  دوجو  تروص  رد  اهرادشه :
لماش  ) یبلق تالالتخا  نوخ  ياهتکالپ  شهاک  ینپورتونای  دیفس  ياهلوبلگ  شهاک  یتیـساسحياهشنکاو  ینوخمک  یبناج  ضراوع 

لسکتیلکاپعیاش ضراوع  زا  يدبک  ياهمیزنآیمرس  حطـس  شیازفا  يداعریغمارگویدراکورتکلا و  نوخ و  راشف  شهاک   ، يدراک يدارب 
. دنتسه

مین یطلقادـح  دـیاب  دـننکیم  تفایرد  ار  لسکتیلکاپهک  ینارامیب  یتیـساسح  ياهشنکاوزورب  لاـمتحا  رطاـخهب  هیـصوت 1 ـ  لباق  تاکن 
ار وراد  فرصمدیابن  یتیـساسح  ياهشنکاو  فیفخ  مئالعزورب  تروص  رد  دوجو  نیا  اب  دنـشاب . لرتنکتحت  وراد  نویزوفنا  لوا  تعاس 

. درک عطق 
. دوش قیقر  دیاب  ? متح يدیرو  قیرزت  زا  لبق  لسکتیلکاپ  2 ـ 

. دبای شهاک  دصرد   20 دیابیم يدعب  فرصم  رادقم  ینپورتون  ایو  یطیحم  یتاپورون  دوجو  تروص  رد  3 ـ 
21 ره رادـقم  نیا  هک  دوشیم  يدـیرو  نویزوفناتعاس  یط 24   mg/m2 135 رادقم نادمختيامونیـسراک  نامرد  رد  فرـصم  رادقم 

ونیماردــیه نـفید  دــیئورتسوکیتروک ، ـالبق  دــیابنارامیب  هـمه  یتیــساسح  ياـهشنکاو  زوربزا  يریگوـلج  يارب  دوـشیم . رارکت  زور 
. دننک تفایرد  نیدیتمیاس 

ییوراد  لاکشا 
Injection: 6 mg/ml

PREDNIMUSTINE

. دوریم راکهب  ینیکچوهریغياهموفنل  نمزم و  کیتیسوفنل  یمسولنامرد  رد  نیتسومیندرپ  فرصم  دراوم 
. دوشیم RNA و DNA تخاس راهم  یلولسزکولگ و  لاقتنا  راهم  ثعاب  یگدننکهلیکلاتیصاخ  رب  هوالع  وراد  نیا  رثا : مسیناکم 

لانیمـسعیام لاحط و  هیر  تاتـسورپ  تالـضعلثم  صاخ  ياهتفاب  رد  ینیزگیاج  تلعهب  نآینوخ  تظلغ  بذج  زا  سپ  کیتنیکوکامراف 
تسا  عوفدمو  هیلک  زا  وراد  عفد  دوشیم . مک 

تسا  مزالنامرد  هرود  ره  زا  لبق  نوخ  ياهلولسلرتنک  شرامش و  وراد ، کیتیسولیمفیعض  رثا  مغریلع  1 ـ  اهرادشه :
تسا  كرحم  نوچدوش  يراددوخ  طاخم  اب  وراد  سامت  زا  2 ـ 

دنق نازیم  ندروخمهب  یتیساسح و  ياهشنکاو  لاهسا  غارفتسا  عوهت و  نوخ  تکالپ  دیفسياهلوبلگ و  شهاک  ینپوکل  یبناج  ضراوع 
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. دنشابیم وراد  عیاش  تبسن ? مهمیبناج و  ضراوع  زا  نوخ 
هرود يارب 3  راــــبکی  زور  ره 15  ورادفرـــصم  دوریم . راــکهب  یلاوــتم  زور   5-3 تدـمهب  mg/day 200 رادـقم فرـصم  رادـقم 

. دوشیمرارکت
ییوراد  لاکشا 

Tablet: 10 mg, 50 mg

PROCARBAZINE

ياهژیان ءاشنماب  ياهمونیسراک  يزغم و  ياهروموت  وینیکچوهریغ  ياهموفنل  نیکچوه و  يرامیبنامرد  رد  نیزابراکورپ  فرـصم  دراوم 
. دوشیمفرصم زین  ارو  یمتیسیلپ  لپیتلوممولیم و  میخدب  مونالم 

DNA، تخاسهک دسریم  رظنهب  دنکیم و  لمع  یلولـسمیسقت   S زاف رد  یـصاصتخا و  روطهبیلولـس  هخرچ  رد  وراد  نیا  رثا : مسیناکم 
. دنکیمراهم ار  نیئتورپ  RNA و 

مـسیلوباتم دـنکیم . روبع  يزغم  ینوخدـس ـ  زا  دوـشیم  بذـج  یـشراوگ  يارجم  زالـماک  روـطهب  بیرقت ? وراد  نیا  کـیتنیکوکامراف 
. دریگیم تروص  هیر  و  دصرد )  70 نازیم هب   ) هیلک هار  زا  وراد  نیا  عفد  دوشیملیدبت . لاعف  ياهتیلوباتم  هب  تسا و  يدبکنآ 
یتیافکیبای یقورع  یبلق ـ  ياهیرامیب  هیلک  راک  دیدشبیع  موتیـسومورکوئف  دـبک ، راک  دـیدشبیع  رد  نیزابراکورپ  فرـصم  عنم  دراوم 

. دوش فرصمدیابن  زغم  یقورع  هتفرشیپ  ياهیرامیبای  یبلق  یمتیرآ  رنورک و  قورع 
ردهفقو کـیتیلومه  ینوخمک  نوـخ  ياـهتکالپشهاک  تنوـفع  ینمیا  متـسیس  فیعـضت  ،CNS کـیرحت ینوخمک  یبناـج  ضراوـع 

. دنتسه نیزابراکورپ  عیاشیبناج  ضراوع  زا  ینومونپ  یگدعاق و 
ياهیگدرـسفادض ، اهنیماتـسیهیتنآ کیژرنیلکیتنآ  ياهوراد  : دنکیم لخادت  داجیا  ریز  ياهوراداب  نیزابراکورپ  یئوراد  ياهلخادـت 

،CNS فعــضم ياـهوراد  ،MAO ياههدــننکراهم نیپزاــمابراک  نیئفاــک  نیلوـسنا  اــی  یکاروـخ  تبایددــضياهوراد  ياهـقلح  هـس 
تادینف  لیتم  اپودلیتم و  هباشم  تابیکرت  نیدیرپم و  اپودوول ، نیدیتناوگ  نیتسکولف  مارپاسکود  نافروتمورتسکد 

فرصم  رادقم 
ای دحاو  فرـصمرادقم  تروصهب  هک  دوشیم  زیوجتیکاروخ  تروصهب  زور  رد   mg/kg 2-4 ادتبا ینیکچوه  ياموفنل  رد  نالاسگرزب 

رادقم دوشیم . فرـصمینپوتیسوبمورت  ینپوکول و  زورب  ای  خـساپرثکادح  داجیا  ات  زور  رد   mg/kg 4-6 سپـس لوا  هتفه  يارب  مسقنم 
تسا   mg/kg/day 1-2 هدنرادهگن فرصم 

ادتبا ینیکچوه  ياموفنل  رد  ناکدوک 
ینپوــکل زورب  اــی  خــساپ  رثکادـــحداجیا  اــت  زور  رد   mg/m2 100 سپــس لواهـتفه  يارب  یکاروــخ  تروــص  هــب   50mg/day

تسا   mg/kg 50 هدنرادهگن فرصمرادقم  دوشیم . فرصم  ینپوتیسوبمورتو 
ییوراد  لاکشا 

Capsule: 50 mg

STREPTOZOCIN

. دوشیم فرصم  دیئونیسراک  ياهروموتنینچمه  هدعملازول و  يامونیسراکنامرد  رد  نیسوزوتپرتسا  فرصم  دراوم 
ياهدیـسا هلمجزا  یلولـس و  لـخاد  ءازجا  هب  موینوبراـک  لـیتمياهنوی  داـجیا  قـیرط  زا  نیـسوزوتپرتساهک  دـسریم  رظنهب  رثا : مسیناـکم 
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، ددرگیم رجنم  DNA تخاـسراهم هب  تیاـهن  رد  هـک   DNA ياههتـشرهب لاـصتا  قیرط  زا  نآ  یمـس  تارثا  . دوـشیم لـصتم  ياهتـسه 
اهلولسنیا يور  رب  نآ  یمس  تارثا  هدعملازول و  اتبریازج  ياهلولس  طسوت  نآ  بذج  رطاخهبوراد  نیا  کینژوتباید  تارثا  دوشیملامعا .

تسا 
تسانآ ياهتیلوباتم  يارب  تعاس  وراديارب و 40  هقیقد  دودح 35  نآ  یئاهن  رمع  همین  وتسا  يدـبک  وراد  مسیلوباتم  کیتنیکوکامراف 

تسا  سفنت  هاگتسدزا  نینچمه  يویلک و  تدمع ? وراد  عفد 
. دنتسه نیسوزوتپرتساعیاش  تبسن ? ضراوع  زا  نوخ  دنق  شهاکو  يویلک  یئاسران  تیمس و  یبناج  ضراوع 

. دوشیم وراد  یمسضراوع  دیدشت  ثعاب  نیئوتینف  هیلکيارب و  یمس  ياهوراد  اب  نیسوزوتپرتسانامزمه  فرصم  یئوراد  ياهلخادت 
ای هقیقد و  15-10  ) تدـم هاتوک  نویزوفنا  اـی  يدـیرولخاد و  عیرـس  قیرزت  تروصهب  ناوتیمار  نیـسوزوتپرتسا  هیـصوت 1 ـ  لباق  تاکن 

. درکزیوجت تعاس  یط 6   ) ینالوط
. دراد دوجوتفاب  دیدش  زورکن  ندش و  مخز  ناکما  قیرزت  ماگنه  وراد  تشن  تروص  رد  2 ـ 

. دوشیمنهیصوت وراد  ینایرش  لخاد  قیرزت  يویلک  ضراوع  زورب  لامتحا  رطاخهب  3 ـ 
. دشاب سرتسد  رد  دیابیقیرزت  زورتسکد  لولحم  قیرزت  ماگنهنوخ  دنق  شهاک  زورب  لامتحا  رطاخهب  4 ـ 

تروص رد  . دشاب نآ  لرتنک  ناکما  يویلک  تیمس  زوربتروص  رد  ات  دشاب  هلصاف  هتفه  دیابنیسوزوتپرتسا 6-4  نامرد  ياههرود  نیب  5 ـ 
هب وراد  زیوجت  ماگنهرد  تاعیام  یفاک  ریداقم  زیوجت  دبای . شهاکفرـصم  رادقم  ای  دوش و  عطق  دـیاب  ورادفرـصم  يویلک  تیمـس  زورب 

. دنکیم کمک  يویلکضراوع  شهاک 
رادقمنیا هک  دوشیم  يدیرو  قیرزت  یلاوتم  زورجـنپ  تدـم  هب   mg/m2/day 500 هدعملازوليامونیسراک نامرد  رد  فرـصم  رادقم 

زاین تروصرد  رادقم  نیا  هک  دوشیم  يدیرو  قیرزتهتفه  ود  تدم  هب  رابکی  ياهتفه   g/m2 1 ای ودوشیم  رارکت  هتفه  ره 6-4  فرصم 
. دباییمشیازفا  g/m2 1/5 ات رثکادح 

ییوراد  لاکشا 
For Injection: 1 g

TAMOXIFEN

. دوشیمفرصم هیوناث  هرونمآ  ای  هرونموگیلواهب  هتسباو  ییازان  ناتسپ و  ناطرسنامرد  يارب  نفیسکومات  فرصم  دراوم 
ياههدنریگنفیــسکومات دراد . زین  ینژورتسافیعــض  تارثا  هـک  دــشابیم  يدــیئورتساریغنژورتسایتنآ  نفیــسکومات  رثا : مسیناـکم 

حـشرت کیرحت  هجتین  ردو  نومروه  يراهم  رثا  فذح  نژورتساياههدنریگ و  لاغـشا  اب  يراذگکمختءاقلا  دنکیم . راهم  ار  لویدارتسا 
. دریگیم ماجناسومالاتوپیه  زا  نیپورت  دانگ و  هدننکدازآنومروه 

هلحرمهک هدوب  ياهلحرم  ود  وراد  فذح  دشابیميدبک ، ياهدور ـ  هخرچ  ياراد  تسا و  يدبکنفیـسکومات  مسیلوباتم  کیتنیکوکامراف 
لـصاح نامردعورـش  زا  سپ  هتفه  بولطم 10-4  یناـمردرثا  دـشکیم . لوط  زور  مود 14-7  هـلحرمو  زیوـجت  زا  سپ  تعاـس  لوا 7-4 

تروـصهب بـلغا  وراد  دشابهتـشادهمادا . نآ  فرــصم  تبوـن  کـی  زا  سپهـتفه  دـنچ  تـسا  نـکمم  وراد  یتسینوگاـتنآتارثا  دوـشیم .
. دوشیم عفد  عوفدم  ارفص و  قیرط  زاتیلوباتم 

. دراد دوجو  یگسئای  نارودزا  لبق  نانز  رد  نادمخت  ياهتسیک  داجیالامتحا  وراد  نیا  فرصم  اب  1 ـ  اهرادشه :
تفرگرظن  رد  دیاب  ار  ناوختسا  زاتساتم  دوجوتروص  رد  نوخ  میسلک  شیازفا  لامتحا  2 ـ 

یمئالع نژاو و  یعیبطریغيزیرنوخ  تساهدش  شرازگ  ناطرـسو  پیلوپ  يزالپرپیه  لماش  رتمودنآتارییغت  نفیـسکومات  فرـصم  اب  3 ـ 
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درد دننام 
رارق هجوت  دروم  دیاب  نگل  راشف  ای 

. دریگ
طایتحا ابدیاب  نوخ  ياهیبرچ  ندوبالاب  زین  دیفـسياهلوبلگ و  اهتکالپ و  دادعت  شهاک  دیراورمبآ ، دـید ، يرات  دوجو  تروص  رد  4 ـ 

. دوش فرصم 
، اهتکالپ دادـعتشهاک  روموت ، باهتلا  یـشراوگ  تـالالتخا  جرف  شراـخ  یگدـعاق  فقوت  نژاويزیرنوخ  یگتفرگ  رگ  یبناـج  ضراوع 

دیفـس ياهلوبلگ  ای  اهتکالپشهاک  یتاپونیتر  دـیراورم و  بآ  هینرقتارییغت   ) ییانیب تـالالتخا  محر  موربیف  یـساط  تاـعیام  ساـبتحا 
. دنتسه وراد  یبناج  ضراوع  زا  يدبکياهمیزنآ  تارییغت  اهلیفورتون و  شهاکتردنهب  نوخ 

نیدیتینار نیدیتوماف  نیدیتمیاس  لثم  یتابیکرت  . دنیامن لخادت  نفیـسکومات  ینامرد  تارثا  ابتسا  نکمم  اهنژورتسا  یئوراد  ياهلخادـت 
ياهدور رادشکورياـهصرق  ياـجبان  ندـش  زاـب  هجیتن  ردو  وراد  سردوز  تیلـالح  بجوم  هدـعم   pH شیازفا اب  اهدیـسایتنآ  ریاـس  و 

. دنوش
رارق هدافتـسا  درومدیاب  نامرد  زا  سپ  هام  تدـم 2  هب  نامردیط و  يرادراب  زا  يریگولج  ینومروهریغياهـشور  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 

. دوش هعجارمکشزپ  هب  روف ? يرادراب  هب  ندوب  كوکشمتروص  رد  دریگ .
کـشزپهب وراد  فرـصم  زا  سپ  سردوز  غارفتـسازورب  تروص  رد  دـبای و  همادا  وراد  فرـصمیشراوگ  تـالالتخا  زورب  تروص  رد  2 ـ 

. دوش هعجارم 
ییازان  رد  تسا   mg/day 20 ناتسپناطرس رد  فرصم  رادقم  فرصم  رادقم 

ناـمرد يدــعب  ياـههرود  رد  موزلتروـص  رد  دوـشیم . فرــصم  یگدــعاق  مـجنپو  مراــهچ  موـس  مود  ياــهزور  رد   mg/day 20
رد ار  نامرد  لوا  هرود  یگدـعاق  ندوبمظنماـن  تروص  رد  داد . شیازفا  مرگیلیم   80 هب سپس  هب 40 و  ناوتیم  ار  هنازور  فرـصمرادقم 

. ددرگیم زاغآ  نآ  مود  زوررد  یگدعاق  عورش  تروص  رد  ای  دعب و  زور  يدعب 45 هرود  درک و  عورش  ناوتیم  زورره 
ییوراد  لاکشا 

Tablet: 10 mg

THIOGUANINE

کیتیسوفنل  کیتیسولیم و  ياهیمسولنامرد  رد  نیناوگویت  فرصم  دراوم 
. دوریمراکهب نمزم  کیتیسولیم  یمسول  داح و 

هخرچ  رد  نیناوگویت  رثا : مسیناکم 
تخاس  دنکیم و  لمع  یلولس  میسقت  S زاف رد  یصاصتخا و  روطهب  یلولس 

. دنکیمراهم ار   RNA يرتمک نازیم  هب  DNA و 
تسا  يویلکنآ  عفد  يدبک و  نآ  مسیلوباتم  دوشیمبذج . ریغتم  صقان و  روطهب  یشراوگيارجم  زا  وراد  نیا  کیتنیکوکامراف 

نیناوگویتعیاش ضراوع  زا  نوخ  ياهتکالپ  شهاـکو  تنوفع  نوخ  دیفـس  ياـهلوبلگ  شهاـک  ینمیا  متـسیس  فعـض  یبناـج  ضراوع 
تسا 

دحاو فرـصمرادقم  تروـصهب   mg/m2/day 75-100 اـی  mg/kg/day 2 ادـتبارد نیناوگویت  فرـصم  رادـقم  فرـصم  رادـقم 
مزال  mg/kg 3 اـت فرـصمرادقم  شیازفا  کـی  هتفه  زا 4  دـعب  دـشن  لصاحتیـسوکل  شهاک  اـی  یکینیلک و  تفرـشیپ  رگا  . دـشابیم
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هدنرادهگنفرــصم رادــقم  دــشابیم . مزـال   mg/kg/day 3 ای و   mg/m2/day 2-3 هدـنرادهگن فرــصمرادقم  دــشابیم .
. دشابیم  100mg/kg/day ای mg/m2/day 2-3 و 

ییوراد  لاکشا 
Tablet: 40 mg

VINBLASTINE SULFATE

موتـسالبورون هیلک  هناـثم و  هیر  هـضیب  مونیـسراک  کـیتسالبوفورتياهروموت  ناتـسپ  مونیـسراکنامرد  رد  نیتسـالب  نـیو  فرـصم  دراوـم 
نمزم کیتیسولیمیمسول  نامرد  دیئوگنوفزوکیم و  ،Letterer-siwe يرامیب یسوپاکموکراس  ینیکچوهریغ  ینیکچوهياهموفنل و 

. دوریم راکهبنادمخت  ياهروموت  و 
. دنکیم فقوتم  زافاتم  هلحرم  ردار  زویم  میسقت  نیتسالب  نیو  رثا : مسیناکم 

ارفـصقیرط زا  تدمع ? نآ  عفد  تسا و  يدبک  نآمسیلوباتم  تسین  هجوت  لباق  يزغم  ینوخدس ـ  زا  نیتسالب  نیو  روبع  کیتنیکوکامراف 
تسايویلک  وراد  نیا  عفد  هیوناث  هار  و 

. دراذگب رثا  زین  ناسنا  رد  يزاسمرپسالمع  رب  تسا  نکمم  نیتسالب  نیو  اهرادشه :
تسا  نیتسالب  نیو  عیاش  ضراوع  زانوخ  دیفس  ياهلوبلگ  شهاک  یبناج  ضراوع 

فرصم  رادقم 
یگتفهروطهب فرـصم  رادـقم  دوشیم و  قیرزتيدـیرو  تروصهب  هتفه  رد   mg/m2 3/7 ای  mg/kg 0/1 رادقم ادـتبا  رد  نالاسگرزب 

هدنرادهگنرادقم تسا   mg/m2 18/5 ای  mg/kg 0/5 فرصم رادقم  رثکادح  دباییم . شیازفا  mg/m2 1/8-1/9 ای  mg/kg 0/05
تسا  هام  ردراب  ود  ای  کی  مرگیلیم  دودح 10 

mg/m2 1/25 هـتفه ره  رادــقم  نـیا  . دوـشیم قـیرزت  يدــیرو  تروــصهب  هـک  تـساهتفه  رد   mg/m2 2/5 عورــش رد  ناـکدوک 
رثکادـح زا  رتـمک   mg/m2 1/25 دودح هدـنرادهگن  فرـصم  رادـقم  تسا  mg/m2 7/5 فرـصم رادـقم  رثکادـح  دـباییمشیازفا .

. ددرگیم قیرزترابکی  زور  ره 14-7  هک  تسا  هیلوا  فرصمرادقم 
ییوراد  لاکشا 

For Injection: 10 mg

VINCRISTINE SULFATE

، زملیو روموت  موتسالبورون  نمزم  کیتیـسولیم  نمزمکیتسوفنل و  داح و  کیتسالبوفنل  یمـسولنامرد  رد  نیتسیرک  نیو  فرـصم  دراوم 
ياههتـشر موکراس  مولوکیترموکراس  موکراسوفنل و  ینیکچوه و  ریغو  ینیکچوه  موفنل  لاتکرولوک  نادـمخت و  هیر  ناتـسپ  مونیـسراک 

دیئوگنوفزوکیم و نادمخت  لولس  ياهروموت  لپیتلوممولیم و  میخدب  يامونالم  کینژوئتساموکراس  گنیوا و  موکراس  طلخمتالـضع و 
. دوشیم فرصمنامرد  هب  مواقم  کیتاپویدیا  ياروپروپینپوتیسوبمورت 

. دیامنتلاخد زین  هنیمآ  ياهدیسا  مسیلوباتمرد  تسا  نکمم  دنکیم و  راهم  زافاتم  هلحرمرد  ار  اهلولس  زوتیم  وراد  نیا  رثا : مسیناکم 
يدـمع هار  تسا و  يدـبک  نآ  مسیلوباتم  . دـیامنیمن روبع  يزغم  ینوخ ـ  دـس  زا  یهجوتلباق  رادـقم  هب  نیتسیرک  نیو  کـیتنیکوکامراف 

تسا  دصرد ) دودح 67   ) ارفص نآعفد 
. دوش ناسنا  رد  هیوناثياهمونیسراک  داجیا  رطخ  شیازفا  بجومتسا  نکمم  نیتسیرک  نیو  1 ـ  اهرادشه :
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. دوش زیوجت  ناوارف  طایتحا  اب  ینالضع  یبصع ـ ياهيرامیب  ای  نوخ  دیفس  ياهلوبلگدوبمک  تنوفع  دبک ، راک  بیع  دراوم  رد  2 ـ 
ینیبودلـماش و یبصع  تیمـس  نآ  زا  یـشان  یتاـپورفنو  نوخ  رد  کـیروا  دیـسا  شیازفا  يدـعمياهپمارک  تسوبی و  یبناـج  ضراوع 

تسا  نیتسیرک  نیو  عیاشضراوع  زا  نتفر  هار  رد  لاکشا 
تسا يرورضسرقن  دض  ياهوراد  فرـصم  رادقممیظنت  نیـس  یـشلک  لونیروپولآ و  اب  نامزمهفرـصم  تروص  رد  یئوراد  ياهلخادت 

. دوش یبصع  تیمومسم  رطخشیازفا  هب  رجنم  تسا  نکمم  زانیژراپسآاب  نامزمه  فرصم 
فرصم  رادقم 

ياـموفنل لاـتکرولوک  نادـمخت  هـیر  ناتـسپ  يامونیـسراک  زملیو ، روـموت  اـی  اموتـسالبورونای  داـح  کیتیـسوفنل  یمـسول  رد  نـالاسگرزب 
دـــیئوگنوفزوکیم و میخدـــب  ياــمونالم  اــموکراسوئتسا ، گـــنیوا  ياـــموکراس  اموکراسویمودـــبار ، ینیکچوــه  ریغ  ینیکچوــه و 

. دوشیميدیرو قیرزت   0/4 ای mg/m2 1/4 ـ  0/01 کیتاپویدیا 0/03mg/kg ـ  ياروپروپینپوتیسوبمورت 
. دوشیم يدیروقیرزت   1/5 رادقم mg/m2 2 ـ  ناکدوک 

ییوراد  لاکشا 
Injection: 1 mg/ml

VINDESIN SULFATE

. دوشیم فرصمهیر  ناتسپ و  هلمج  زا  دماج  ياهروموتزا  یضعب  اهموفنل و  داح ، ياهیمسولنامرد  رد  نیزدنیو  فرصم  دراوم 
ثعاب تیاهنرد  هدـش و  اهنآ  تیلاعف  عنام  اهلوبوتورکیمهب  لاصتا  اـب  نیزدـنیو  دـنکیم . فقوتمار  زوتیم  زاـفاتم  نیزدـنیو  رثا : مسیناـکم 

. دوشیم لولس  گرم 
تسا  يویلک  وراد  عفد  تسا  تعاس   20 دودح نآ  یئاهن  رمع  همین  هک  دراد  ياهلحرمهس  رمع  همین  نیزدنیو  کیتنیکوکامراف 

. دوش فرصم  دیابن  یتکرح  دیدش  فعضدوجو  تروص  رد  وراد  نیا  1 ـ  اهرادشه :
. دوشقیرزت همجمج  لخاد  دیابن  نیزدنیو  2 ـ 

نیزدنیومهم یبناج  ضراوع  زا  یتیسیسکوتورون  ینپوتیسوبمورت و  ینوخمک و  ناوختـسا  زغمتیلاعف  فیعـضت  یتاپورفن  یبناج  ضراوع 
تسا 

رادقم اب  نیزدنیو  فرصم  رادقم 
ناـمرد رد  هـتفه  ره 3-2  زور   10-2 يارب  mg/m2/day 1-2 اــی هــتفه و  رهيدــیرو 2-1  قـیرزت  تروـصهب   mg/m2 3-4/5

تساهدش  فرصم  ناطرسعاونا 
ییوراد  لاکشا 

For Injection: 5 mg

ALBENDAZOLE

ناونعهب بیکرت  نیا  . دشابیم لوزادنبم  هباشم  رثا  نامتخاسرظن و  زا  تسا و  فیطلاعیسو  مرکدضيوراد  کی  لوزادنبلآ  فرـصم  دراوم 
سیرــالوکول یتــلوم  سوکوکونیکااــی  سوزوــلونارگ  سوــکوکونیکازا  یـــشان  دــیتادیه  تــسیک  یحارجاــب  هارمه  یکمک  يوراد 

نیا . دوریم راکهب  دشابن ، ریذـپناکما  یحارجهک  یتروص  رد  هیلوا  نامرد  ناونعهب  ایدوشیم  فرـصم  يرامیب  دوع  زا  يریگـشیپروظنمهب 
. دوشیم فرصم  دیئولیژنورتساهبیگدولآ  نامرد  رد  نینچمه  وراد 
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نآگرم لگنا و  رد  يژرنا  دـیلوت  شهاـک  هجیتنرد  مرک و  هدور  رادـج  ياهلولـس  رد  یبیرختتارییغت  بجوم  لوزادـنبلآ  رثا : مسیناـکم 
. دشابیم اهمرکیصاصتخا ) میزنآ   ) زاتکودر تاراموف  میزنآهدننکراهم  نینچمه  وراد  نیا  دوشیم .

شیازفابرچ ياهاذـغ  اـب  وراد  ناـمزمه  فرـصمتروص  رد  هک  تسا  مظنماـن  مک و  یکاروـخهار  زا  وراد  نیا  بذـج  کـیتنیکوکامراف 
تعرـس و دبک  ردلوزادنبلآ  دوشیم . رـشتنم  دـیتادیه  تسیکعیام  رد  ارفـص و  یعاخن  يزغم ـ  عیامرد  بذـج  زا  سپ  وراد  نیا  دـباییم .
. دـیآیم تسدهب  یکاروخ  فرـصمزا  سپ  تعاس  وراد 4ـ2  یمرـس  تظلغ  جوا  . دوشیم هزیلوباتم  لاـعف  ياـهتیلوباتمهبهدرتسگ  روطهب 

تسا  يویلک  ? تدمع بذج  زا  سپ  وراد  عفد  تسا  تعاس  دحاو 15ـ8 رادقم  کی  فرصم  زا  سپ  نآرمع  همین 
. دوش فرصمناوارف  طایتحا  اب  دیاب  دبک  راک  بیعهبالتبم  نارامیب  رد  وراد  نیا  1 ـ  اهرادشه :

تسايرورض  نامرد  هرود  ره  لوط  رد  رابودو  نامرد  عورش  زا  لبق  نوخ  ياهلولسشرامش  دبک و  راک  ياهنومزآ  ماجنا  2 ـ 
يدلج و تاروثب  بت  ریذپانتشگرب ، یسپولآ  تردنب  يدبکياهمیزنآ  رد  رییغت  هجیگرس  دردرـس ، یـشراوگ  تالالتخا  یبناج  ضراوع 

تسیک رد  عیام  تشن  تروصرد  دناهدش . شرازگ  وراد  نیا  فرـصماب  ینپوتیـس  ناپ  دیفـس و  ياهلوبلگ  شهاکلماش   ) ینوخ تالالتخا 
. دراد دوجو  کیژرلآ  كوش  زورب  لامتحادیتادیه 

. درک فرصم  برچ  ياهاذغ  اب  هارمهدیاب  ار  وراد  نیا  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 
. دشکب لوط  هتفه  تسانکمم 3ـ2  نامرد  هرود  دیدش  ياهیگدولآ  رد  . دوش لماک  دیاب  وراد  نیااب  نامرد  هرود  2 ـ 

فرصم  رادقم 
زا سپزاین  تروص  رد  هک  دـشابیم  تبون  کی  ردمرگیلیم  اهمرک 400  عاوناهب  یگدولآ  نامردرد  وراد  نیا  فرـصم  رادقم  نالاسگرزب 

. دوشیم فرصم  زور  يارب 3  زوررد  راـبکی  مرگیلیم  دیئولیژنورتساهبیگدولآ 400  نامرد  رد  دوشیمرارکت . ددـجم ? نامرد  هتفه  هس 
60 نزو اـب  نـالاسگرزب  يارب  یحارج  نودـب  ) دـیتادیه تـسیک  ناـمرد  رد  ددرگیم . رارکتدــعب  هـتفه  ناــمرد 3  هرود  موزل  تروـصرد 

يرپسوراد فرـصم  نودب  زور  نآ 14  زا  سپو  دوـشیم  فرــصم  زور  يارب 28  مسقنمریداـقم  رد   mg/day 800 رتشیب اـی  مرگولیک 
اب نارامیبرد  دـیتادیه  تسیک  ناـمرد  رد  یکمک  يورادناونعهب  دوشیم . رارکت  رگید  راـب  ياربنامرد 3  هرود  نیا  ددـجم ? ددرگیم و 

نودب زور   14 نآ زا  سپ  دوشیم و  فرصم  مسقنم  ریداقمرد   mg/day 800 رادقم یحارج  ماجنا  زاشیپ  رتشیب ، ای  مرگولیک  نزو 60 
دوع زا  يریگـشیپ  يارب  یحارجزا  سپ  دوشیم . رارکت  یحارج  زا  شیپزین  رگید  راـبکی  ناـمرد  هرود  نیا  ددرگیميرپس . وراد  فرـصم 

. دشابیم  mg/kg 12 مرگولیک زا 60 رتمک  نزو  اب  نالاسگرزب  رد  وراد  نیافرصم  رادقم  دوشیم . رارکت  نامرد  هرودود  يرامیب 
نس اب  ناکدوکيارب  نالاسگرزب و  دننام  فرصم  رادقم  ، رتشیب ای  لاس  نساب 2  ناکدوک  رد  اهمرکعاوناهب  یگدولآ  نامرد  يارب  ناکدوک 

تسا  نالاسگرزب  رادقم  فصن  فرصمرادقم  لاس  زا 2  رتمک 
ییوراد  لاکشا 

Suspension: 400 mg/10ml

Tablet: 200 mg, 400 mg

CHLOROQUINE

زایـشان يدراوـم  رد  سکاوـیو و  مویدومـسالپزا  یـشان  بـلغا  هـک  فـیفخ  ياـیرالام  ناـمرديارب  ییاـهنتهب  وراد  نـیا  فرـصم  دراوـم 
مراپیـسلاف مویدومـسالپهک  یقطانم  رد  يرامیب  نیا  هب  يالتبازا  يریگـشیپ  يارب  زین  دـشابیم و  هیرالاممویدومـسالپ  لاوا و  مویدومـسالپ 
مراپیـسلاف مویدومـسالپ  زا  یـشانيایرالام  ناـمرد  يارب  وراد  نـیا  فرـصم  . دوـشیم فرــصم  تـسا  هدـش  شرازگنـیکورلک  هـب  مواـقم 

فرـصمزوتامتیرا سوپول  دـیئوتامور و  تیرترآنامرد  رد  نینچمه  نیکورلک  دوشیمنهیـصوت . ورادهب  لگنا  تمواقم  یگدرتسگلیلدهب 
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. دوشیم
رثا دوشیمهداد . طاـبترا   DNA هب نتفای  دـنویپ  ياربوراد  ییاـناوتهب  اـما  تسا  هدـشن  هتخانـشوراد  نیا  قیقد  رثا  مسیناـکم  رثا : مسیناـکم 

. دوشیم هداد  تبسنینمیا  یگدنهدشهاک  فیفخ  تیلاعفهبزین  وراد  يدیئوتاموردض 
ندبياهتفاب بلغا  رد  بذج  زا  سپ  تسا  ریغتمنآ  بذـج  تعرـس  اما  دوشیم ، بذـج  الماکیکاروخ  هار  زا  وراد  نیا  کیتنیکوکامراف 

ورادعفد تسا  هاـم  وراد 2ـ1  رمعهمین  دـسریمدوخ . جواهب  یکاروـخ  فرـصم  زا  سپ  تعاـس  وراد 3/5 یمرـس  تظلغ  دـباییم . عیزوت 
يدیسا تسایبایدر  لباق  رامیب  راردا  رد  نانچمه  ورادفرـصم ، عطق  زا  دعب  اههام  ات  هک  يروطهب  تسا  هتـسهآ  یلیخ  يویلک و  تدمع ?

. دهدیم شیازفا  اروراد  عفد  تعرس  راردا  ندرک 
: دوش فرصم  ناوارف  طایتحاابدیاب  ریز  دراوم  رد  نیکورلک  1 ـ  اهرادشه :

G6PD و دوبمک ياهدور  يدـعم ـ  داح  تالالتخا  ، وارگ ینتـسایم  کیژولورون  تالالتخا  سیزایروسپ  هیلک  راک  بیع  دـبک ، راـک  بیع 
ینوخ  دیدش  تالالتخا 

يرورـضتسا نکمم  وراد  نیا  اب  نامرد  لوط  ردنوخ  مات  شرامـش  نومزآ  ماـجنا  نینچمهو  ینالـضع  یبصع ـ  یکـشزپ و  ناـنیاعم  2 ـ 
. دشاب

ابیتسوپ ياـهشنکاو  نآ و  شزیر  اـی  وم  ندـشگنریب  ییاـنیب  تـالالتخا  جنـشت  دردرـس ، ياهدور  يدـعم ـ  تـالالتخا  یبناـج  ضراوع 
تسا  هدش  شرازگ  وراد  نیا  فرصم 

شهاــک ار  عرــصدض  ياــهوراد  رثانــیکورلک  دــنهدیم . شهاــک  ار  نــیکورلک  بذجدیـــسایتنآ  ياــهوراد  یئوراد  ياهلخادــت 
هجیتنرد نیروپسولکیس و  ییامسالپ  تظلغنیکورلک  دنوشیم . نیسکوگید  ییامـسالپتظلغ  شیازفا  بجوم  الامتحا  نیکورلک  . دهدیم

تارثا هجیتنرد  دـننک و  دـیدشت  ار  وارگ  ینتـسایم  مئالعتسا  نکمم  نیکورلک  دـهدیم . شیازفا  اروراد  نیااب  تیمومـسم  زورب  لاـمتحا 
شیازفا ار  نآ  ییامـسالپتظلغ  شهاک و  ار  نیکورلک  مسیلوباتمنیدیتمیاس  دـنهد . شهاک  ار  نیمگیتسودـیریپو  نیمگیتسوئن  ياهوراد 

. دشابرثوم نسکاوهب  تبسن  ندب  خساپ  رب  تسانکمم  يراه  نسکاو  اب  نیکورلک  نامزمهفرصم  دهدیم .
درک زاغآار  نیکورلک  فرصم  هدولآ  قطانمهب  رفسزا  لبق  هتفه  کی  زا  تسا  رتهب  ایرالام  هب  التبازا  يریگشیپ  يارب  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 
یط هژیوهب  هدولآ  قطانم  زا  تشگزاب  زا  سپ  لاس  کیدرف  هک  یتروص  رد  داد . همادا  قطاـنم  نآ  زاتشگزاـب  زا  سپ  هتفه  ات 4  لقادح  و 

. دراد دوجو  ایرالامهب  يالتبا  رطخ  اریز  ، دنک هعجارم  کشزپهب  دیاب  دوش ، تلاسکعونره  راچد  لوا  هام   3
. دوش فرصمریش  ای  اذغ  اب  وراد  تسا  رتهب  یشراوگیلامتحا  کیرحت  شهاک  روظنم  هب  2 ـ 

. دوش فرصمدیابن  هدش  زیوجت  رادقم  زا  شیب  3 ـ 
. دوشلماک دیاب  وراد  نیا  اب  نامرد  هرود  4 ـ 

تسا  يرورض  یکشزپ  مشچتانیاعم  ینالضع و  فعض  ینوخ  تالکشمیسررب  يارب  کشزپ  هب  مظنم  هعجارم  5 ـ 
. دومن طایتحا  دیاب  رگیدلالتخا ، ره  ای  دید  يرات  زورب  تروص  رد  6 ـ 

فرصم  رادقم 
رد مرگیلیم  اب 300 دـعب  تعاس  هک 8ـ6  تـسا  مرگیلیم  هیلوا 600 رادـقم  کی  ایرالام  نامردرد  نیکورلک  فرـصم  رادـقم  نالاسگرزب 

يریگشیپ ياربنیکورلک  فرصم  رادقم  دوشیم . فرصمزور  يارب 2   mg/day 300 رادقمهب زین  نآ  زاسپ  دباییم و  همادا  تبون  کی 
زوتاـمتیرا سوـپول  دـیئوتامورتیرترآ و  ناـمرد  يارب  نیکورلک  فرـصمرادقم  تسا  هتفه  رد  راـبکی  مرگیلیم  ایرالامهب 300 يـالتبا  زا 

تسا   mg/kg/day 2/5 رثکادح ات  mg/day 150
تبون کـی  رد   mg/kg 5 فرـصماب دعبتعاس  هک 8ـ6  دوشیم  فرـصم   mg/kg 10 هیلوا رادـقم  کی  ایرالام ، نامرد  رد  ناـکدوک 
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زا يریگـشیپ  يارب  نیکورلکفرــصم  رادـقم  دوـشیم . فرــصم  زور   2 يارب  mg/kg/day 5 رادــقمهب نآ  زا  سپ  دـــباییمهمادا و 
. دشابیم  mg/kg/day 3 فرصمرادقم دیئوتامور ، تیرترآ  نامرد  رد  تساهتفه  رد  رابکی  مرگیلیم   300 ایرالامهبيالتبا ،

ییوراد  لاکشا 
(Coated Tablet : 150 mg (as Phosphate

(Syrup : 50 mg/ml (as Sulfate

CROTAMITON

. دوریمراکهب تسوپ  شراخ  یتمالع  نامردو  یباکسا  ستپوکراس  زا  یشان  برجنامرد  يارب  نوتیماتورک  فرصم  دراوم 
. دوش بانتجادیاب  هدروخ  كرت  تسوپ  رب  ای  اهمشچفارطا و  رد  نآ  فرصم  زا  تسا و  یعضومهدافتسا  يارب  طقف  وراد  1 ـ  اهرادشه :

بهتلم دیدشتسوپ ? دوجو  تروص  رد  ای  نوتیماتورکفرـصم  زا  سپ  هیلوا  یکیرحت  شنکاوای  يژرلآ  تیـساسح  زورب  تروص  رد  2 ـ 
. دوش فرصمناوارف  طایتحا  اب  دیاب  داح ، ویتادوزگازوتامردهب  التبم  حورجم و 

. دیامن زورب  وراد  فرصماب  تسا  نکمم  تسوپ  کیرحت  ای  يدلجتاروثب   ) کیژرلآ شنکاو  یبناج  ضراوع 
. دوش هعجارم  کشزپهب  عطق و  دیابوراد  فرصم  یتیساسح  شنکاو  ای  کیرحتزورب  تروص  رد  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 

. دوش بانتجا  دج ? تسوپ  بهتلم  یحاونای  ناهد  اهمشچ ، اب  وراد  سامت  زا  2 ـ 
. ددرگ کشخ  یبوخهبدیاب  تسوپ  وراد ، لامعتسا  زا  لبق  3 ـ 

. دوش فرصمدیابن  هدش  زیوجت  رادقم  زا  شیب  4 ـ 
فرصم  رادقم 

زا دعب  زورحبص  دوشیم . هدیلام  تسوپ  رادنیچ  طاقنرد  هژیوهب  نیئاپهب  هناچ  زا  ندب  حطـس  مامترد  وراد  برجدض  ناونعهب  نالاسگرزب 
زا سپ  تعاـس  درک و 48 رارکت  تعاـــس  زا 24  سپ  ناوـتیمار  وراد  فرـصم  دوـش . ضیوـعت  دـیاب  ریزساـبل  هـفحلم و  وراد ، فرـصم 

لمع نیا  ددرگبذج . الماک  ات  دوش  هدیلام  لحم  رد  یمارآهبدیاب  وراد  شراخدـض  ناونعهب  دومن . مامحدـیاب  وراد ، فرـصم  رابنیرخآ 
تسارارکت  لباق  زاین ، تروص  رد 

ییوراد  لاکشا 
Topical Cream: 10%

DEHYDROEMETINE HCI

. دوشیم فرصم  الویسافهب  یگدولآنامرد  رد  مرکدض  ناونعهب  زایبیمآنامرد و  رد  نیتماوردیهد  فرصم  دراوم 
قتشم  کی  وراد  نیا  رثا : مسیناکم 

. دشابیمنیتما هباشم  نآ  تارثا  هک  تسا  اهتفابرد  زایبیمآ  هدنشکرثا  اب  نیتما  یعانص 
يویلک و یبلق  ياهیرامیب  دوجوتروص  رد  وراد  نیا  فرصم  عنم  دراوم 

. دوشفرصم دیابن  ینالضع  یبصع ـ  ياهلالتخا 
. دوش يریگیپ  دیاب  یبلقتیمومسم  مئالع  رظن  زا  رامیب  تیعضووراد  نیا  فرصم  لوط  رد  اهرادشه :

. دشابیم نیتما  زا  رتمک  وراد  نیاتیمس  الامتحا  هک  توافت  نیا  اب  تسا  نیتماهیبش  وراد  نیا  ضراوع  یبناج  ضراوع 
فرصم  رادقم 

ییوراد تاعالطا  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1869زکرم  هحفص 1414 

http://www.ghaemiyeh.com


mg/day رثکادح ات   ) ینالـضعای mg/kg/day 1/5ـ1 يدـلجریز  قیمع  قیرزت  هار  زا  زایبیمآنامرد  رد  وراد  نیا  رادـقم  نالاسگرزب 
تسا   mg/kg/day 0/5 يرامیب دیدشدراوم  رد  هدروخلاس  نارامیب  يارب  رادقمنیا  هک  دشابیم  زور  تدمهب 5  ( 90

دیاـب زورلوط  رد  مسقنم  رادـقم  رد 2  وراد  هک  توافتنیا  اـب  تسا  نـالاسگرزب  دـننام  ناـکدوکرد  وراد  نیا  فرـصم  رادـقم  ناـکدوک 
. دوش فرصم 

ییوراد  لاکشا 
Injection: 60 mg/2ml

DIETHYLCARBAMAZINE CITRATE

سزایسرسوکنوا  ییزایاول  سیزایرالیفنامرد  رد  وراد  نیا  فرصم  دراوم 
. دوشیمفرصم هراح  قطانم  یلیفونیزوئا  و 

زنژویربما تعرـسشهاک  اب  وراد  نیا  دـسریم  رظنهب  نینچمه  . دوشیم ایرالیفورکام  ایرالیفورکیمگرم و  ببـس  وراد  نیا  رثا : مسیناـکم 
. دوشیم ایرالیفورکیمگرم  ثعاب  سولوولو  ایسرسوکنوامرک  محر  رد 

تفاب رد  زجهب  ) دوشیم رـشتنم  ندب  رد  هدرتسگ  روطهببذج  زا  سپ  دوشیم و  بذـج  شراوگهار  زا  یبوخهب  وراد  نیا  کیتنیکوکامراف 
تسا تعاس  وراد 8  نیا  رمعهمین  دوشیم . لصاح  یکاروخ  فرـصمزا  دـعب  تعاس  نیزامابراک 2ـ1  لیتايدیمرـس  تظلغ  جوا  یبرچ . 

. دوشیم عفد  عوفدمهار  زا  زین  یمک  دصرد  تسا و  يویلک  تدمعوراد ? نیا  عفد 
. دوش ماجنا  دیاب  وراد  اب  نامردلوط  رد  بوانتمروطهب  نامرد و  عورش  زالبق  یکشزپ  مشچ  ياهنومزآ  1 ـ  اهرادشه :

. ددرگیبایزرا دیاب  تسوپ  نومزآ  زا  هدافتسااب  يدلج  لخاد  يایرالیفورکیم  دادعت  ، وراد نیا  اب  نامرد  زا  سپ  هام   6 ره 12 ـ  2 ـ 
تاروثب يوافنلددـغ  بیـسآ  بت  تردـنهب  زین  یلاـحیب و  ، دردرـس لـصافم  درد  اهمـشچ ،) هژیوهب  تروص  مروت  شراـخ  یبناـج  ضراوع 

تساهدش  شرازگ  وراد  نیا  فرصم  اب  غارفتساای  عوهت  هجیگرس  يدلج 
. درک طایتحادیاب  يروکبش  ای  دید  يرات  هجیگرسزورب  تروص  رد  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 

. دوش فرصماذغ  زا  دعب  هلصافالب  دیاب  وراد  نیا  2 ـ 
ياهدــــیئورتساوکیتروک فرــــصمتسا  نـــکمم  اــــیرالیفورکیم ، گرم  زا  یــــشانکیژرلآ  ياــــهشنکاو  زورب  تروـــص  رد  3 ـ 

. دشاب يرورضکیمتسیس 
. دشاب يرورض  تسا  نکمم  زین  رگید  نامردهرود  کی  نارامیب  زا  یضعب  رد  دشابلماک . دیاب  وراد  نیا  اب  نامرد  هرود  4 ـ 

فرـصمنامز رگا  یلو  ددرگ ، فرـصم  دـیاب  تبوننآ  ندروآ  دای  هب  ضحم  هب  وراد ، فرـصمتبون  کی  ندـش  شومارف  تروص  رد  5 ـ 
. ددرگ ربارب  ود  دیابن  يدعب  فرصمرادقم  هدومن و  يراددوخ  نآ  فرصمزا  دشاب ، هدیسر  ارف  يدعب  تبون 

فرصم  رادقم 
. دوشیم فرصم  زور  ردرابهس  ( mg/kg/day 9 رثکادح ات   ) mg/kg 3ـ2 رادقمهب نیزامابراک  لیتايد  نالاسگرزب 

. دوشیم فرصم  لاس  ات 15 هام  کی  نس  اب  ناکدوک  رد  رامیب ، نسساسا  رب   50 ریداقم 250mg/kg ـ  ناکدوک 
ییوراد  لاکشا 

Scored Tablet: 50 mg

DILOXANIDE FUROATE
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لوزادینورتمهارمههب عوفدم و  رد  بیمآ  تسیک  تمالعنودـب  نیلقان  رد  ياهدور  زایبیمآ  نامردرد  ییاهنتهب  دـیناسکولید  فرـصم  دراوم 
. دوشیم فرصمداح  زایبیمآ  نامرد  رد 

تسايویلک و تدمع ? وراد  نیا  عفد  دوشیم . بذجیتحارهب  سپس  زیلوردیه و  دیناسکولید  یکاروخ  فرصم  زا  سپ  کیتنیکوکامراف 
. دوشیمعفد عوفدم  هار  زا  وراد  زا  يرادقم 

. دوش فرصم  دیابن  لاس  زا 2  رتمک  نساب  ناکدوک  رد  وراد  نیا  فرصم  عنم  دراوم 
. دنک زورب  تسا  نکمم  زین  ریهک  شراخ و  غارفتسا  عوهت و  نینچمه  تسا  وراد  نیاهضراع  نیرتعیاش  مکش  خفن  یبناج  ضراوع 

فرصم  رادقم 
. دوشیم فرصمزور  يارب 10  زور  رد  راب  هس  مرگیلیم  رادقمهب 500 دیناسکولید  نالاسگرزب 

. دشابیم زور  يارب 10 مسقنم  ریداقم  رد   mg/kg/day 20 لاس زا 2  رتشیب  نس  اب  ناکدوکرد  وراد  نیا  فرصم  رادقم  ناکدوک 
ییوراد  لاکشا 

Tablet: 500 mg

IODOQUINOL

جراخ زاـیبیمآ  ناـمردرد  یلاوتم  اـی  ناـمزمه   ) لوزادـینورتماب هارمه  ياهدور و  زاـیبیمآ  ناـمردرد  ییاـهنت  هب  لونیکودـی  فرـصم  دراوم 
. دوشیمفرصم زایدیتنالاب  نامرد  رد  مود  باختناناونع  هب  نینچمه  وراد  نیا  دوشیمفرصم . ياهدور 

هارزا تدـمع ? وراد  نیا  عفد  دـنکیم . لامعا  هدوررد  ار  دوخ  رثا  دوشیم و  بذـج  شراوگهار  زا  مک  یلیخ  وراد  نیا  کـیتنیکوکامراف 
. دوشیم عفد  رارداهار  زا  نآ  دصرد  طقف 10  تسا و  عوفدم 

. دوش فرصم  ناوارفطایتحا  اب  دیاب  يویلک  ای  يدبک  يرامیب  هبرامیب  يالتبا  تروص  رد  وراد  نیا  اهرادشه :
فرصم تروص  رد  تسا  هدعم  درد  غارفتسا و  ای  عوهت  لاهـسالماش   ) یـشراوگ تالالتخا  لونیکودیضراوع  نیرتعیاش  یبناج  ضراوع 

یتاپورون یطیحمیتاـپورون و  کـیتپا  تیرون  ییاـنیب ،  رد  لـالتخاهنوگ  ره  اـی  دـید  يراـت  اـب  هارمه   ) ییاـنیب بصعیفورتآ  تدـم  زارد 
. دننک زورب  تسا  نکممداح  تحت  کیتپولیم 

. درکفرصم اذغ  زا  دعب  دیاب  ار  وراد  یشراوگکیرحت  شهاک  يارب  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 
. درک طایتحا  دیاب  ییانیب  لالتخاهنوگ  ره  ای  دید  يرات  زورب  تروص  رد  2 ـ 

. دوشهدید لالتخا  دیئوریت  ياهنومزآ  خساپرد  تسا  نکمم  وراد ، نیا  اب  نامرد  زا  دعبهام  ات 6  لونیکودی و  فرصم  لوط  رد  3 ـ 
فرصم  رادقم 

. دوشیم فرصم  زور  يارب 20 ( 2g/day رثکادح ات   ) وز رد  راب  هسمرگ  یلیم   630 رادقم 650 ـ  هب  نالاسگرزب 
. دوشیم فرصم  زور  يارب 20  زور  ردراب  هس   10 رادقم 13/3mg/kg ـ  هب  ناکدوک 

ییوراد  لاکشا 
Tablet: 210 mg

LEVAMISOLE

نیا دوشیمفرصم . رادبالق  ياهمرکهب  یگدولآزین  سیراکـسآ و  هژیوهب  درگ ، ياهمرک  هبیگدولآ  نامرد  رد  لوزیماول  فرـصم  دراوم 
رد یکمک  يوراد  ناونعهبزین  دیئوتامور و  تیرترآ  یـسوریوای  يایرتکاب  ینوفع  ياهیرامیب  رد  ندب  ینمیامتـسیس  كرحم  ناونعهب  وراد 
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. دوشیم فرصم  میخدب  ياهیرامیبنامرد 
جلفاب  لوزیماول  رثا : مسیناکم 

ینمیا  متسیس  كرحم  ناونعهب  دوشیمنآ . عفد  بجوم  مرک  تالضع  نتخاس 
ینمیا  ياهخساپ  لیدعت  قیرط  زا 

. دوشیم T ياهلولس راک  دوبهب  بجوم  یلولس 
تعرسهب  لوزیماول  کیتنیکوکامراف 

سپ  تعاس   1/5 وراد 2 ـ  ییامسالپتظلغ  دوشیم . بذج  شراوگ  يارجم  زا 
. دسریم دوخ  جواهب  وراد  فرصم  زا 

تسا و تعاس  وراد 4ـ3  رمع  همین 
هزیلوباتم  دبک  رد  هدرتسگ  روطب 

عفد  اههیلک  قیرط  زا  تدمع ? هدش و 
. ددرگیم

. دوش فرصم  دیابن  ینوخياهلالتخا  ای  دبک  راک  دیدش  بیعهب  التبمنارامیب  رد  وراد  نیا  فرصم  عنم  دراوم 
فرـصم ناوارفطایتحا  اب  دیاب  وراد  نیا  لوزیماول  هبتیـساسح  تنوفع و  ناوختـسا  زغم  فعـضهب  رامیب  يالتبا  تروص  رد  1 ـ  اهرادشه :

. دوش
شرامش  نامرد  عورش  زا  لبق  2 ـ 

. دوشیمهیصوت اهتکالپ  نوخ و  ياهلوبلگ  لماک 
عوهتهب دودحموراد  یبناج  ضراوع  دوشیم و  لمحتیبوخهب  الومعم  هدور  ياهمرکهب  یگدولآنامرد  رد  وراد  فرـصم  یبناج  ضراوع 

. دوشیم دردرس  هجیگرس و  مکشدرد  غارفتسا 
. دوش ماریفلوسيدهبش  ياهشنکاو  زورب  بجوم  تسانکمم  لکلا  يواح  ياههدروآرف  اب  ورادنیا  نامزمه  فرـصم  یئوراد  ياهلخادت 

دـض تیلاـعف  شیازفا  نیئوتینفییامـسالپ و  تـظلغ  شیازفا  بجوـم  تـسانکمم  نیراـفراو  نیئوـتینف و  اـب  لوزیماولناـمزمه  فرـصم 
. دوش نیرافراويداقعنا 

فرصم  رادقم 
ياهمرکهبیگدولآ نامرد  رد  دشابیم . دحاو  رادـقمتروصهب  مرگیلیم  زایراکسآ 150  نامردرد  وراد  نیا  فرـصم  رادقم  نالاسگرزب 

. دوشیمفرصم زور  ود  ای  کی  یط  مرگیلیم  ماوت 300 ياهیگدولآ  ای  رادبالق 
ره مرگیلیم  لیسارواوروئولفاب 50  هارمه  الومعم   ) میخدب ياهیرامیبرد  ینمیا  متسیس  كرحم  ناونعهب 

لیسارواوروئولف ) دوشیم رارکت  زور  ره 14  زاغآیحارج و  لامعا  زا  سپ  زور  هرود 30ـ7  نیاهک  دوشیم  فرصم  زور  يارب 3  تعاس   8
تسا   mg/kg 2/5 دیئوتامورتیرترآ نامرد  رد  وراد  نیا  فرصمرادقم  دوشیم .) فرصم  یحارج  زادعب  زور  زا 34ـ21  سپ 

فرصمدحاو رادقم  تروصهب   mg/kg 2/5 رادبالقياهمرکهب یگدولآ  نامرد  رد  mg/kg 3 و  رادقم زایراکسآ  نامرد  رد  ناکدوک 
. دوشیم رارکت  هرابوددعب  زور  فرصم 7  رادقم  نیا  یگدولآ  ندوبدیدش  تروص  رد  هک  دوشیم 

ییوراد  لاکشا 
(Scored Tablet: 50 mg (as HCl

(Syrup: 40 mg/5ml (as HCl
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LINDANE

و راهز ) شپش  سیبوپ  سوریتف  و  رس ) شپش   ) سیتیپاکهنوگ یناسنا  شپش  زا  یـشان  یگدولآنامرد  يارب  ندنیل  يوپماش  فرـصم  دراوم 
. دوشیمفرصم برج   ) هیباکسا ستپوکراس  زایشان  یگدولآ  نامرد  يارب  ندنیل  نویسول  . دوشیم فرصم  اهنآ  مخت 

. دوشیماهنآ گرم  جنشتهب و  رجنم  هدش و  کیرحتیبصع  متسیس  نایاپدنب  ینیتیک  هتسوپزا  وراد  یتسوپ  بذج  لابندهب  رثا : مسیناکم 
عفدعوفدم راردا و  قیرط  زا  تسا و  يدـبک  ورادمسیلوباتم  دوشیم . بذـج  تسوپ  قیرط  زایهجوت  لباق  نازیمهب  ندـنیل  کیتنیکوکامراف 

. دوشیم هریخذندب  یبرج  تفاب  رد  ندنیل  دوشیم .
ناوارف طایتحااب  دیاب  بهتلم  ای  حورجم  تسوپ  ای  یتسوپتاروثب  ورادهب و  تیـساسح  یجنـشتتالالتخا  دوجو  تروص  رد  1 ـ  اهرادشه :

. دوش فرصم 
رد ورادیعـضوم  فرـصم  اـب  یمـس  تارثا  زورب  رطخاریز  دریگ ، تروص  طاـیتحااب  دـیاب  ناـکدوکو  ناراوخریـش  رد  ندـنیل  فرـصم  2 ـ 

تسانالاسگرزب  زا  رتشیب  ناکدوک 
اب هژیوهبهدروخلاس  دارفا  هوالعهب  دبای . شیازفاتسا  نکمم  اهنآ  تسوپ  يریذپذوفن  شیازفالیلدهب  هدروخلاس  دارفا  رد  ندنیل  بذـج  3 ـ 

. دنشاب رتساسحوراد   CNS یمس تارثاهب  تبسن  تسانکمم  یجنشت  تالمح  هقباس 
CNS تیمومـسم مئـالع  یتـسوپ و  تاروثب  تساهتـشادن  دوـجو  ناـمرد  زا  لـبق  هک  تسوپباـهتلا  نوـچمه  یـضراوع  یبناـج  ضراوـع 

. دوشهدهاشم تسا  نکمم  زین  وراد  فرصمعطق  زا  دعب  تسوپ  شراخ  موادت  تساهدش  شرازگ  وراد  نیا  فرصماب 
نکمم  اهنغور  ای  اهدامپ  اهنویسول ، ، اهمرک دننام  یتسوپ  ياههدروآرفریاس  نامزمه  فرصم  یئوراد  ياهلخادت 

شیازفا  ار  ندنیل  یتسوپ  بذج  تسا 
. دهد

. ددرگ يراددوخدیاب  اهمشچ  ناهد و  اب  نآ  سامت  زا  ورادندوب  یمس  تلعهب  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 
ياهمخز ای  اهیگدـیرب  ، اهیگدیـشارخ دـننام  زاـب  ياـهمخزيور  نآ  فرـصم  زا  وراد ، کیمتـسیسبذج  ندـیناسر  لقادـحهب  يارب  2 ـ 

. ددرگ بانتجا  دیابرستسوپ  ای  تسوپ 
. ددرگ هدافتسادیاب  دناهدش ، ییوشکشخ  ای  هتسشغاد  یلیخ  بآ  اب  یگزاتهب  هک  ییاهسابلزا  ددجم ، یگدولآ  زا  يریگولج  يارب  3 ـ 

. دنوش هناش  دیاب  زیر  هنادند  هناش  کی  اب  ندشکشخ  زا  سپ  اهوم  اهنآ ، هدولآمخت  اهشپش و  داسجا  ندرک  جراخ  يارب  4 ـ 
. ددرگ بانتجا  دیابلومعم  روطهب  ندنیل  وپماش  فرصم  زا  5 ـ 

تسا  يرورض  زیناهنآ  نامزمه  نامرد  هداوناخ  ياضعا  هلمجزا  رگید  دارفااب  کیدزن  سامت  تروص  رد  6 ـ 
. دوش فرصم  هدشزیوجت  رادقم  زا  شیب  دیابن  وراد  نیا  7 ـ 

فرصم  رادقم 
( دراد دوجو  زینرس  یگدولآ  لامتحا  نادازون  رد   ) نیئاپهبندرگ زا  نویـسول  زا  یفاک  رادقم  برجدضناونعهب  ناکدوک  نالاسگرزب و  رد 

وپماش زا  یفاکرادـقم  شکشپـش  ناونعهب  دوشیم . هتـسشبآ  اب  تعاـس  زا 12ـ8  سپ  دوشیم و  هدـیلامکشخ  تسوـپ  يور  راـب  کـی 
سپ دوشیم و  هدیلام  رادومقطانم  فارطا  رس و  هدولآ  قطانم  ای  تسوپو  ومهب  رابکی  اهوم ) ندوبدنلب  ای  هاتوکهبهجوت  اب  رتیلیلیم  (60ـ15 

. دوشیمرارکت وپماش  فرصم  دعب  هتفه  کی  زاینتروص  رد  ددرگیم . وشتسش  یفاک  بآاب  هقیقد  زا 4 
ییوراد  لاکشا 
Lotion: %1
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Shampoo: %1

MEBENDAZOLE

. دوشیم فرصمرادبالق  یقالش و  درگ ، یخن  ياهمرک  هبیگدولآ  نامرد  رد  لوزادنبم  فرصم  دراوم 
رد وغلاـب  مرک  طـسوت  زگولگ  تشادرب  راـهم  هجیتنرد  لـگنا و  یمـسالپوتیس  ياـهلوبوتورکیمبیرخت  بجوم  لوزادـنبم  رثا : مسیناـکم 

. دوشیم لگنا  گرم  تیاهن 
روضحرد تسا  نکمم  وراد  یکاروخ  بذـج  دوجونیا  اب  دوشیم . بذـج  شراوگ  هاگتـسدهار  زا  مک  یلیخ  وراد  نیا  کـیتنیکوکامراف 

تسا  يویلک  تدمع ? وراد  نیا  عفد  دبایشیازفا . برچ  ياهاذغ  هژیوهب  اذغ ،
. دوش فرصم  ناوارفطایتحا  اب  دیاب  وراد  نیا  دبک ، راک  بیعهب  رامیب  يالتبا  تروص  رد  1 ـ  اهرادشه :

ینارامیبرد هژیوب  مرک  مخت  نتفای  روظنم  هبدـعقم  فارطا  هیحان  دـیاب  نآ  زا  سپ  هتفه  کیو  نامرد  عورـش  زا  لبق  کمرک  نامرد  رد  2 ـ 
. دوش یسررب  تسارادیاپ  اهنآ  رد  تنوفع  مئالع  هک 

لبق و زایرالیپاک ، یقالش و  درگ ، ياهمرکهب  یگدولآ  نامرد  رد  عوفدم  نومزآ  3 ـ 
. دشاب يرورض  تسا  نکمم  نامرد  ییاراکنییعت  روظنم  هب  نامرد  زا  سپ  هتفه   1 3 ـ 

. دشابيرورض تسا  نکمم  وراد  نیا  اب  نامردلوا  هام  رد  نوخ  ياهلوبلگ  مات  شرامش  4 ـ 
فرـصم اب   ، مداویژنآ ریهک و  يدلج  تاروثب  موتنازگلماش   ) طرفم تیـساسح  ياهشنکاوو  لاهـسا  مکـش  درد  تردنهب  یبناج  ضراوع 

تساهدش  شرازگ  وراد  نیا 
. دـنوشنامرد ناـمزمه  روطهب  هداوناـخ  دارفا  ماـمتتسا  رتهب  کـمرک  ناـمرد  يارب  وراد  نیافرـصم  تروص  رد  هیـصوت 1 ـ  لباق  تاکن 

. دنکن دوع  هرابود  یگدولآ  ات  تسايرورض  وراد  اب  نامرد  زا  دعب  باوختخرو  باوخ  ياهسابل  نتسش  نینچمه 
فرـصمدیاب برچ  ياهاذـغ  هژیوهب  اذـغ ، اب  هارمهدایز  ریداقم  رد  وراد  نیا  اهتسیک ،) دـننام  ) اهتفاب لخاد  ياهیگدولآ  ناـمرد  رد  2 ـ 

. دوش بذجوراد  زا  يرتشیب  رادقم  ات  دوش 
. دنراد تفایرد  نهآ  يریداقملمکم  تروصهب  دیاب  یقالش  رادبالقياهمرک و  یگدولآ  هب  التبم  نارامیب  3 ـ 

فرصم  رادقم 
هب لاس  زا 2  رتشیبنس  اب  ناکدوک  نالاسگرزب و  رد  کمرکدننام   ) یخن ياهمرک  هب  یگدولآ  نامردرد  لوزادنبم  ناکدوک  نالاسگرزب و 

هتفه هیوناث 3-2  فرـصمرادقم  کی  تسا  نکمم  تنوفع  ددجم  زوربتروص  رد  دوشیم . فرـصم  تبون  کیرد  مرگیلیم  رادقم 100 
هب یگدولآ  نامرد  رد  وراد  فرـصمرادقم  دوشیمن . هیـصوت  لاـس  زا 2  رتمکنس  اب  ناکدوک  رد  وراد  نیا  فرـصم  دشابيرورـض . دـعب 

مرگیلیم لاس 100  زا 2  رتشیب  نس  ابناکدوک  نالاسگرزب و  رد  رادـبالق  ياهمرکو  سیراکـسآ  دـننام   ) درگ ياـهمرک  یقالـشياهمرک 
. دشابیم زور  يارب 3  زور  رد  رابود 

ییوراد  لاکشا 
Chewable Tablet: 100 mg

MEGLUMINE ANTIMONATE

. دوشیم فرصم  کلاس   ) يدلجزوینامشیل و  رازآ ) الاک   ) ییاشحا زوینامشیلنامرد  رد  وراد  نیا  فرصم  دراوم 
48 ات ندب  زا  وراد  لماک  عفد  هچرگ  دش ، دـهاوخعفد  راردا  قیرط  زا  قیرزت  زا  سپ  تعاس   24 یط تعرس و  هب  وراد  نیا  کیتنیکوکامراف 
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. دیشک دهاوخ  لوط  تعاس 
. دوش فرصمدیابن  یبلق  دیدش  ياهیرامیب  يویلکای و  يدبک  دیدش  ییاسران  يویر  لس  دراومرد  تانومیتنآ  نیمولگم  فرصم  عنم  دراوم 

دیاب نآ  اب  تیمومـسم  ای  ناومیتنآ  لمحت  مدـع  مئالعزورب  تروص  رد  داد . شیازفا  جـیردتهبدیاب  ار  وراد  فرـصم  رادـقم  1 ـ  اهرادشه :
. درک عطق  ار  نآ  فرصمای  داد  شهاک  ار  وراد  فرصم  رادقم 

لوط رد  مارگویدراکورتکلایـسررب  زین  راردا و  رد  نیئتورپدوجو  نینیتآرک و  سناریلک  يریگهزادناقیرط  زا  رامیب  تیعـضو  يریگیپ  2 ـ 
. دوشیم هیصوت  ورادنیا  اب  نامرد 

مدع  زا  یشان  ضراوع  یبناج  ضراوع 
يادتبا  رد  هژیوهب  ناومیتنآ  لمحت 

زا یـشان  ضراوع  . دـشابیم کلاس  نامرد  رد   ) یعـضومياهشنکاو هاگ  غارفتـسا و  ینالـضعدرد  تخـس  ياههفرـس  بت  لماش  ناـمرد 
تیدراـکویم و يویلکو  يدـبک  بیـسآ  نینچمه  دنتـسه . رتشیبتدـش  اـب  یلو  وراد ، لـمحت  مدـع  مئـالع  هباـشمناومیتنآ  اـب  تیمومـسم 

. دننک زورب  تسانکمم  زین  تیرونیلپ 
فرصم  رادقم 

زوررد هک  تسا   mg/kg/day 60 ینالضع قیرزتقیرط  زا  نالاسگرزب  ناکدوک و  رد  ورادنیا  فرصم  رادقم  ناکدوک  نالاسگرزب و 
زور رد  رادقم ، نیا  مراهچ  کی  لوا 

مراهچ  زور  زا  دوشیم و  قیرزت  رادقمنیا  مراهچ  هس  موس  زور  رد  فصن و  مود 
. دوشیمرارکت هرابود  دعب  هتفه  زاین 6-4  تروصرد  هک  تسا  زور  وراد 15-10  نیا  اب  نامردهرود  دوشیم . فرصم  لماک  رادقم  دعب  هب 

. درک قیرزت  یعضوم  نویسارتلیفناتروصهب  ار  وراد  ناوتیم  کلاس ،   ) يدلجزوینامشیل نامرد  رد  نینچمه 
ییوراد  لاکشا 

Injection: 1.5 g/5 ml

NICLOSAMIDE

. دوشیم فرصم  نهپ  ياهمرک  هبیگدولآ  نامرد  رد  وراد  نیا  فرصم  دراوم 
. دوشیم مرک  گرم  بجوم  دنکیم و  راهمنهپ  ياهمرک  يردنکوتیم  رد  ار  ویتادیسکانویسالیرفسف  دیمارولکین  رثا : مسیناکم 

تسا  عوفدم  قیرط  زا  نآعفد  دوشیم . بذج  یکاروخ  هار  زا  زیچانیلیخ  رادقم  هب  وراد  نیا  کیتنیکوکامراف 
. دشابيرورض تسا  نکمم  وراد  یشخب  رثا  نییعتيارب  وراد  نیا  اب  نامرد  زا  دعب  هام  هسو  کی  بیرقت ? عوفدم  نومزآ  ماجنا  اهرادشه :

تساهدش  شرازگوراد  نیا  فرصم  اب  شراخ  هجیگرس و  مکش  درد  غارفتسا  عوهت  یبناج  ضراوع 
. دومن فرصمبآ  اب  هارمه  دیوج و  الماک  دیاب  ار  ورادنیا  یندیوج  ياهصرق  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 

. درک فرصم  هناحبص  الثم   ) کبس ياذغ  کی  زا  دعبای  یلاخ  هدعم  اب  ار  وراد  نیا  تسا  رتهب  2 ـ 
. دوش فرصم  میزینم  تافلوسدننام  یکمن  لهسم  کی  وراد  فرصمزا  دعب  تعاس  هک 2  دوشیم  هیصوت  3 ـ 

. دشاب يرورض  تسا  نکمم  هرود  رارکت  . دوش لماک  دیاب  وراد  نیا  اب  نامرد  هرود  4 ـ 
ناـمز ? بیرقت رگا  یلو  دوـش  فرـصم  دـیاب  تبوـننآ  ندروآداـیب  ضحم  هب  وراد ، فرـصمتبون  کـی  ندـش  شوـمارف  تروـص  رد  5 ـ 

. ددرگ ربارب  ود  دیابن  يدعب  فرصمرادقم  هدرک و  يراددوخ  نآ  فرصمزا  دشاب ، هدیسر  يدعب  تبون  فرصم 
فرصم  رادقم 
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کبـس هناحبـصزا  دـعب  تبون  کـی  رد  مرگ  نـالاسگرزبرد 2  مویلوساـینت  هب  یگدوـلآ  ناـمردرد  وراد  نیا  فرـصم  رادـقم  نـالاسگرزب 
اب موتال  مویرتوبولیفیدو  اتانیژاس  اینت  هب  یگدولآ  نامرد  رددـیمازولکین  دوشیم . فرـصم  لهـسم  کی  نآزا  دـعب  تعاـس  هک 2  دشابیم 
ار هیقب  هناحبـص و  زا  دعب  ار  ورادفرـصم  رادقم  زا  یمین  ناوتیم  اما  دوشیمفرـصم ، مویلوساینت  اب  یگدولآ  درومرد  هدـش  رکذ  رادـقم 

یگدوـلآ ناـمرد  رد  دیمازولکینفرــصم  رادـقم  دوـمن . فرــصم  ار  یکمنلهــسم  دـعب  تعاـس  دوـمن و 2  فرــصم  دــعبتعاس  کـی 
. دشابیم زور  يارب 6  g/day 1 سپس لوا و  زور  رد  تبون  کیرد  مرگ  نالاسگرزب 2  رد  انانسیپلونیمههب 

یگدوـلآ ناـمرد  رد  لاـس   2 ناـکدوکرد 6 ـ  تسا  نـالاسگرزب  دـننام  فرـصم  رادـقملاس  زا 6  شیب  نـس  اـب  ناـکدوک  رد  ناــکدوک 
يارب 6 500mg/day و  1g/day انان سپیلونیمه  هبیگدولآ  نامرد  رد  مرگ و  کی  اـتانیژاساینتو ، موتـال  مویرتوبولیفید  مویلوساـینتهب 

. دوشیم فرصم  دعب ، زور 
ناـمرد رد  مرگ و  یلیم  اتانیژاساینت 500 موتال و  مویرتوبولیفید  مویلویـساینت  هب  یگدولآ  ناـمردرد  لاـس  زا 2  رتمک  نس  اـب  ناـکدوک  رد 

. دوشیمفرصم دعب  زور  يارب 6   250mg/dayلوا و زور  رد   mg/day 500 انان سیپلونیمههب  یگدولآ 
ییوراد  لاکشا 

Chewable Tablet: 500 mg

PIPERAZINE

. دوشیم فرصم  درگ  یخن و  ياهمرک  هبیگدولآ  نامرد  رد  نیزارپیپ  فرصم  دراوم 
. دوشیم نآ  عفدو  لگنا  جلف  بجوم  یبصع  ياهمایپ  هب  مرکهلضع  خساپ  راهم  اب  وراد  نیا  رثا : مسیناکم 

جوا هــب  فرــصم  زا  سپ  تعاــس   4-2 وراد یمرــس  تـظلغ  دوـشیم . بذـج  یکاروـخهار  زا  تعرــس  هـب  وراد  نـیا  کـیتنیکوکامراف 
تسا  يویلک  تدمع ? وراد  نیاعفد  تسا  ریغتم  وراد  رمع  همین  دسریمدوخ .

. دوش فرصمدیابن  وراد  نیا  هیلک  راک  دیدش  بیع  هبرامیب  يالتبا  تروص  رد  فرصم  عنم  دراوم 
. دوش فرصمناوارف  طایتحا  اب  دیاب  عرص  کیژولورونيرامیب و  يدبک  يرامیب  هیلک  راکبیع  دوجو  تروص  رد  وراد  نیا  اهرادشه :

ـ  سنویتسامردنـس زا  يردان  دراوم  شنورب و  مساپـسا  ، ریهک لماش   ) کیژرلآ ياهشنکاو  لاهـسا  جـنلوق  غارفتـسا  عوهت  یبناج  ضراوع 
. دنتسه وراد  نیا  ضراوعزا  مداویژنآ  نوسناج و 

. دـنوشنامرد ناـمزمه  روطهب  هداوناـخ  دارفا  ماـمتتسا  رتهب  کـمرک  ناـمرد  يارب  وراد  نیافرـصم  تروص  رد  هیـصوت 1 ـ  لباق  تاکن 
. دنکن دوع  هرابود  یگدولآ  ات  تسايرورض  وراد  اب  نامرد  زا  دعب  باوختخرو  باوخ  ياهسابل  نتسش  نینچمه 

. دوش فرصموراد  دیابن  هدش  زیوجت  رادقم  زا  شیب  2 ـ 
. دوش رارکتتسا  نکمم  دعب  هتفه   1 نامرد 2 ـ  تنوفعددجم  دوع  تروص  رد  ای  دیدش  ياهتنوفعرد  ددرگ . لماک  دیاب  نامرد  هرود  3 ـ 

فرصم  رادقم 
رد هک  تسا  یلاوتمزور  يارب 2   g/day 3/5 ات سیراکـسآ  ) درگ ياهمرک  هب  یگدولآ  نامردرد  نیزارپیپ  فرـصم  رادقم  نالاسگرزب 

. دوشیمرارکت زین  دعب  هتفه  کی  دیدش ، ياهیگدولآرد  هژیوهب  زاین ، تروص 
هژیوهـب زاــین ، تروـص  رد  هـک  دوشیمفرــصم  یلاوــتم  زور  يارب 7   mg/kg/day 65 رادــقم هـب  کـمرک  ناـمرد  رد  نـیزارپیپ 

. دوشیمرارکت زین  دعب  هتفه  کی  دیدش ، ياهیگدولآرد 
کمرک نامردرد  یلاوتم و  زور  يارب 2   75mg/kg/day رادقم سیراکسآ  نامرد  رد  ناکدوکرد  وراد  نیا  فرـصم  رادقم  ناکدوک 

تسا  نالاسگرزب  دننام 
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ییوراد  لاکشا 
(Tablet : 500 mg (as Citrate or Phosphate

(Syrup : 583.3 mg/5 ml (As Citrate orPhosphate

PRAZIQUANTEL

. دوشیم فرصم  زایموزوتسیش ) ) اموزوتسیش نهپ و  ياهمرک  هب  یگدولآنامرد  رد  لتناوک  يزارپ  فرصم  دراوم 
لتناوک يزارپنینچمه  دشاب . نابزیم  لاروموه  ینمیامتسیس  اب  نآ  کیژرنیس  رثا  هب  طوبرم  ورادمرک  دض  رثا  دسریم  رظنهب  رثا : مسیناکم 

. دوشیم مرک  گرم  تیاهن  رد  جلف و  تاضابقنا  شیازفا  لگنا  ياهلولس  ءاشغيریذپذوفن  شیازفا  بجوم 
. دوشیمهزیلوباتم دبک  زا  هیلوا  روبع  رد  وراد  زاياهدـمع  شخب  اما  تسا  عیرـس  اذـغ ، روضحرد  یتح  وراد ، نیا  بذـج  کیتنیکوکامراف 

ریاس اموزوتـسیشطسوت و  تعرـسهب  وراد  نیا  تسا  عیرـسو  يویلک  تدـمع ? وراد  عفد  تسا  تعاـس  لـتناوک 1/5-0/8 يزارپ  رمع  همین 
. دوشیم بذج  غلاب  نهپ  ياهمرکو  كولف  ياهمرک 

نکمم لگنا  بیرخت  اریز  ، دوش فرصم  یمشچ  زوکرس  یتسیسنامرد  رد  دیابن  هژیو  یلیخ  طیارشرد  زجهب  وراد ، نیا  فرـصم  عنم  دراوم 
. دوش مشچ  میمرت  لباقریغ  تاعیاضبجوم  تسا 

فرصم  ناوارف  طایتحا  اب  دیاب  يدبکدیدش  ات  طسوتم  يرامیب  نآ و  هب  طرفمتیساسح  دوجو  تروص  رد  1 ـ  اهرادشه :
. دوش

سپ هام  هدازودو  هس  کی  اموزوتـسیش ، ياههنوگ  ریاسو  اهكولف  نهپ  ياهمرک  نامرد  رد  ورادفرـصم  ماگنه  عوفدم  نومزآ  ماجنا  2 ـ 
. دشاب يرورض  تسا  نکمم  وراد  ییاراکنییعت  روظنم  هب  نامرد  زا 

تسا نکمموراد  ییاراک  نییعت  روظنم  هب  نامرد  زا  هامشـشو  هس  کی  زا  سپ  راردا ، نومزآ  ماجنا  مویبوتامه  اموزوتـسیش  نامرد  رد  3 ـ 
. دشاب يرورض 

یمکش درد  ای  پمارکلماش   ) یشراوگ ضراوع  بت  یلاحیبو ،  دردرس  یگدولآباوخ  هجیگرـسلماش   ) CNS ضراوع یبناج  ضراوع 
تساهدش  شرازگ  وراد  نیا  فرصم  اب  قیرعت  شیازفا  ینوخ و  لاهسا  غارفتساای و  عوهت  اهتشا ، شهاک 

فرـصمتروص رد  زین  نوزاـتمازگد  دـننک . عیرـست  اروراد  نـیا  مسیلوباـتم  تـسا  نـکمم  نیئوـتینفو  نیپزاـمابراک  یئوراد  ياهلخادـت 
. دهدشهاک ار  وراد  نیا  ییامسالپ  تظلغ  تسانکمم  لتناوکيزارپ  اب  نامزمه 

بجومنآ خـلت  عمط  ات  دوش  هدـیعلب  لماک  روطهباذـغ  اب  هارمه  تاعیام  یمک  رادـقم  اـب  دـیابلتناوکيزارپ  صرق  هیـصوت 1 ـ  لباق  تاکن 
. ددرگن غارفتسا  ای  عوهت 

. درک طایتحا  دیاب  یگدولآباوخای  هجیگرس  زورب  تروص  رد  2 ـ 
رد زور  رد  راب  هساـی  ود   mg/kg 20 رادقم هب  زایموزوتـسیشنامرد  رد  رتشیب  لاس و  نساب 4  ناکدوک  نالاسگرزب و  رد  فرـصم  رادقم 

زیوجت دحاو  فرصم  رادقم  تروصهبار  وراد  زا   mg/kg 40-60 ناوتیمنینچمه دوشیم . فرصم  زور  کی  ياربتعاس  لصاوف 6-4 
نامرد زاین ، تروص  رد  دشابیمتبون ك  کی  رد   mg/kg 10-25 نهپ ياهمرک  هبیگدولآ  نامرد  رد  وراد  نیا  فرـصم  رادقم  . درک

. دوشیم رارکت  دعبزور   10
ییوراد  لاکشا 

Scored Tablet: 600 mg
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PRIMAQUINE

اب نامرد  زا  دـعبلاوا  مویدومـسالپ  سکاویو و  مویدومـسالپزا  یـشان  ایرالام  نامرد  رد  یکمکيوراد  ناونعهب  وراد  نیا  فرـصم  دراوم 
. دوشیمفرصم يرامیب  يدبک  لحارم  ینکهشیرروظنم  هب  نیکورلک 

. ددرگیم يرامیب  تشگزابعنام  بیترت  نیا  هب  دوشیم و  دبک  ردلگنا  يدوبان  بجوم  وراد  نیا  رثا : مسیناکم 
دسریمدوخ جوا  هب  فرصم  زا  سپ  تعاس   2 3 ـ  وراد یمرـس  تظلغ  دوشیم . بذج  یبوخهبیکاروخ  هار  زا  وراد  نیا  کیتنیکوکامراف 

. دوشیمعفد راردا  قیرط  زا  تعاس  یط 24  وراد  زا %2 رتمک  دشابیم . تعاس  طسوتمروطهب 5/8  وراد ، نیا  رمع  همین  و 
دیئوتامورتیرترآ و دننام   ) نوخ ياهتیسولونارگشهاک  اب  هارمه  کیمتسیس  ياهیرامیب  ،G6PD دوبمک دراوم  رد  وراد  نیا  اهرادشه :

. دوش فرصم  ناوارف  طایتحااب  دیاب  زوتامتیرا ،) سوپول 
اب  G6PD دوبمکهب التبم  نارامیب  رد  هژیوهب  کیتیلومهینوخ  مک  یمنیبولگومهتم  تردـنهب  مکـش  درد  غارفتـسا  عوهت  یبناـج  ضراوع 

تساهدششرازگ  وراد  نیا  فرصم 
هارمه  ار  وراد  ناوتیم  یشراوگ  کیرحتزورب  تروص  رد  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 

فرصم  دیسا  یتنآ  ياهوراد  ای  اذغ  اب 
. دومن

. دوش میظنت  وراد  فرصم  رادقم  یسررب و  G6PD دوبمک رظن  زا  رامیب  تیعضوتسا  رتهب  نیکامیرپ  زیوجت  زا  لبق  2 ـ 
فرصم  رادقم 

رادقم هب  نیکامیرپ  نیکورلکاب  نامرد  زا  سپ  لاوا  مویدومـسالپو  سکاویو  مویدومـسالپ  زا  یـشانيایرالام  ینکهشیر  يارب  نالاسگرزب 
زین رگید  هزور  هرود 21  کی  تسانکمم  دوشیم و  فرصم  زور  يارب 21-14  15mg/day

يارب  G6PD دوـبمک هب  ـالتبم  ناراـمیب  رد  وراد  فرـصمرادقم  دوـش . هفاـضا  نآ  هب  مویدومـسالپعون  ود  نـیا  زا  مواـقم  ياـههنوگ  يارب 
. درادرب رد  ار  هضراع  نیرتمک  تسا و  هتفه  ردرابکی  مرگیلیم  نالاسگرزب 30 

رادـقمیلو تسا  نالاسگرزب  دـننام  نامرد  هرودلاوا  مویدومـسالپ  سکاویو و  مویدومـسالپزا  یـشان  يایرالام  ینکهشیر  يارب  ناکدوک 
ياربهتفه 8 رد  رابکی  مرگیلیم  فرصمرادقم 0/75-0/5   G6PD دوبمک هب  التبم  ناکدوک  رد  . دشابیم  mg/kg/day 0/25 فرصم

. درادربرد ار  هضراع  نیرتمک  تسا و  هتفه 
ییوراد  لاکشا 

(Tablet: mg, 15 mg (as phosphate

PYRIMETHAMINE

اب هارمه  ورادنیا  دوـشیم . فرـصم  نیکورلک  هب  مواـقميایرالام  ناـمرد  رد  نینیک  نیـسکودافلوساب و  هارمه  وراد  نـیا  فرـصم  دراوـم 
. دوشیم فرصم  زین  زومسالپوسکوتنامرد  رد  اهدیمانوفلوس 

. دنکیم راهم  ریذپتشگربروطهب  ار  زاتکودر  تالوفوردیهيد  میزنآ  نیماتمیریپ  رثا : مسیناکم 
نیماتمیریپیمرـس 2- تظلغ  دباییم . راشتنا  ندبرد  هدرتسگ  روطهب  دوشیم و  بذج  یبوخهب  یکاروخ  هار  زا  وراد  نیا  کیتنیکوکامراف 
تسا و هتسهآ  يویلک و  ? تدمع وراد  نیا  عفد  تسا  تعاس   120-80 وراد نیا  رمع  همین  دسریم . دوخ  جواهب  فرـصم  زا  دعب  تعاس   6

. دشکب لوط  رتشیب  ایزور  تسا 30  نکمم 
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یعرـصتالالتخا هقباس  ینوخ و  مک  ناوختـسا  زغمفعـض  دـبک ، ای  هیلک  راک  بیع  دوجو  تروصرد  نیماتمیریپ  فرـصم  1 ـ  اهرادشه :
. دریگتروص ناوارف  طایتحا  اب  دیاب 

. دوشیمهیصوت وراد  نیا  اب  تدم  زارد  نامردلوط  رد  نوخ  مات  شرامش  نومزآ  ماجنا  2 ـ 
شرازگ ورادنیا  فرـصم  اب  یباوخیب  يدلج و  تاروثب  ، وراد دایز  ریداقم  فرـصم  تروص  رديزاسنوخ  دنور  فیعـضت  یبناج  ضراوع 

تساهدش 
وراد نیاتـالوفیتنآ  رثا  تاـسکرتوتم  اـی  نیئوتینف  لوزاـسکومیرتوک  اـب  نیماـتمیریپ  نامزمهفرـصم  تروص  رد  یئوراد  ياهلخادـت 

دیفس و ياهلوبلگ  هدنهاکتارثا  شیازفا  ببس  تسا  نکمم  ناوختسازغم  فعضم  ياهوراد  اب  وراد  نیانامزمه  فرـصم  دوشیم . دیدشت 
. دوش اهتکالپ 

. درکفرصم اذغ  اب  ناوتیم  ار  وراد  یشراوگکیرحت  شهاک  يارب  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 
. دشابيرورض تسا  نکمم  وراد  نیا  اب  نامردلوط  رد  کیلوف  دیسا  نامزمه  فرصم  2 ـ 

تسا  يرورضنوخ  مات  شرامش  نومزآ  ماجنا  روظنمهب  کشزپ  هب  مظنم  هعجارم  دایز ، ریداقماب  هژیوب  زومسالپوسکوت ، نامرد  رد  3 ـ 
. دوش لماک  دیاب  وراد  اب  نامرد  هرود  4 ـ 

فرصم  رادقم 
اب هارمه  نیماتمیریپ  مرگ  یلیم  نیکورلک 75  هب  مواقم  مراپیسلاف  مویدومسالپزا  یشان  يایرالام  نامرد  رد  نالاسگرزب 

. دوشیمفرصم نینیک  اب  نامرد  زا  سپ  موس  زوررد  تبون  کی  رد  نیسکودافلوس  مرگ   1/5
ادتبا زومسالپوسکوت ، نامرد  رد 

اب هارمه   25 سپس 50mg/day ـ  وزور   1 تدم 2 ـ  هب  تعاس  ره 6  دیمانوفلوسمرگ   0/25 اب 1 ـ  هارمه   50 mg/day 200 ـ 
هب نوسپاد  ابهارمه  مرگیلیم  رادقم 12/5  هب  نیماتمیریپ  . دوشیم فرصم  هتفه   2 يارب 6 ـ  تعاس  ره 6 دیمانوفلوس  مرگ  یلیم   125 500 ـ 

هتفه ات 4  مراپیـسلافمویدومسالپ  زا  یـشان  يایرالام  هب  هدولآقطانم  هب  تمیزع  زا  لبق  هتفه  کـی  زا  هتفهرد  راـبکی  مرگیلیم  رادقم 100 
نیسیامادنیلک  ای  نیزایدافلوس  اب  هارمهنیماتمیریپ  دوشیم . فرصم  يرامیبهب  يالتبا  زا  يریگشیپ  روظنمهب  قطانمنآ  زا  تشگزاب  زا  سپ 

فرصمهتفه تدـم 6-4  هب   mg/day 20 رادـقمهب سپـس  زور و  تدـم 3  هب   100mg/kg-50 رادـقم هب  زومـسالپوسکوت  نامرد  رد 
. دوشیم

هب  مواقم  مراپیسلاف  مویدومسالپزا  یشان  يایرالام  نامرد  رد  ناکدوک 
نینیک اب  نامرد  زا  سپ  موس  زور  رد  دـحاورادقم ، تروصهب  نیـسکودافلوس   25mg/kg اب هارمه  نیماتمیریپ   1/25mg/kg نیکورلک

نزو مرگولیک   19-10 ای  ) لاس ناکدوک 5-1  يارب  نوسپادو  نیماتمیریپ   ) وراد فرصم  رادقمایرالام  زا  يریگشیپ  يارب  دوشیم . فرصم 
فرـصم رادـقم  لداـعم  ناـکدوکریاس  يارب  لداـعم 1/2 و  مرگوـلیک   39-20 نزو اـب  اـی   ) لاـس ناـکدوک 11-6  يارب  لداعم 1/4، ندـب 

زور و  1 تدـم 3 ـ  هب  زور  رد  رابکی   mg/kg 1 ناکدوک رد  زومـسالپوسکوتنامرد  رد  نیماتمیریپ  فرـصم  رادقم  تسانالاسگرزب 
سپس 

. دشابیم دیمانوفلوس  کی  اب  هارمههتفه  يارب 6-4  زور  رد  راب  ود   mg/kg 0/5
ییوراد  لاکشا 

Tablet: 25 mg

PYRVINIUM
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. دوشیم فرصم  کمرک  ای  زایبورتنا   ) یقاجنس مرک  هبیگدولآ  نامرد  رد  وراد  نیا  فرصم  دراوم 
. دوشیمنژوزگا ياهتاردیهوبرک  زا  لگنا  هدافتساعنام  وراد  نیا  دسریم  رظنهب  رثا : مسیناکم 

تسا  عوفدمقیرط  زا  نآ  عفد  دوشیم . بذج  شراوگهاگتسد  هار  زا  وراد  نیا  کیتنیکوکامراف 
. دوش فرصمناوارف  طایتحا  اب  دیاب  هدور  یباهتلا  يرامیبهب  رامیب  يالتبا  تروص  رد  اهرادشه :

لماـش  ) یـشراوگتالالتخا موینیوریپ  هب  طرفم  تیـساسحزا  دـنترابع  دـناهدش ، شرازگ  تردـنهبهک  وراد  نیا  ضراوع  یبناـج  ضراوع 
نشور  زمرقهب  رامیب  غارفتسا  عوفدم و  گنر  رییغت  رونهب ، رامیب  تسوپ  تیساسح  يدعم ،  پمارک  غارفتسا  عوهت و  لاهسا 

. دوشیم هیصوت  زیندعب  هتفه  نامرد 3-2  رارکت  دنوش . نامردنامزمه  روطهب  رامیب  هداوناخ  ياضعامامت  تسا  رتهب  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 
. دنک يراددوخ  باتفآ  دیدش  رون  ضرعمرد  نتفرگ  رارق  زا  رامیب  دوشیم ، هیصوت  2 ـ 

. دوشیم هیصوتيرامیب  ددجم  دوع  زا  يریگولج  يارباهباوختخر  باوخ و  ياهسابل  نتسش  3 ـ 
نیاو دوشیم  فرصم  تبون  کی  رد  مرگیلیم  رثکادح 350  ) mg/kg 5 رادقم هب  وراد  نیا  ناکدوک  نالاسگرزب و  رد  فرـصم  رادـقم 

. ددرگیمفرصم ددجم ? زین  دعب  هتفه  رادقم 3-2 
ییوراد  لاکشا 

(Coated Tablet : 50 mg (as Citrate orPhosphate
(Suspension : 50 mg/5ml (as Pamoate

QUININE

صخشمان لماع  مسیناگرا  هک  یتروص  رد  ای  نیکورلکهب  مواقم  مراپیسلاف  مویدومسالپ  زا  یشانيایرالام  نامرد  رد  نینیک  فرصم  دراوم 
ای يریگـشیپ  رد  نینچمهوراد  نیا  دوشیم . فرـصم  دنـشابهتشادتلاخد ، يرامیب  زورب  رد  مویدومـسالپفلتخم  ياههنوگ  هکنآ  ای  دشاب 

. دوشیم فرصم  ( زورلکساورتآ تیبلفوبمورت و  سیراو  تباید  تیرترآ  زا  یشان   ) اپ تالضع  هنابشیگتفرگ  نامرد 
بجوـم یلولـس  لـخاد   pH رییغت اـب  ودــباییم  عـمجت  اـیرالام  لـگنا  دیــسا  ياــهلوکیزورد  وراد  نـیا  دــسریم  رظنهـب  رثا : مسیناــکم 

. دوشیم هتخایکتگرم 
تظلغ . دوشیم هزیلوباتم  دبک  رد  وراد  دـصرد   80 زا شیب  تسا  لماک  تبـسن ? عیرـس و  یکاروخهار  زا  وراد  نیا  بذج  کیتنیکوکامراف 
يویلک تدمعوراد ? عفد  تسا  تعاس  دودح 18-11  ورادرمع  همین  دسریم . دوخ  جوا  هب  فرصمزا  سپ  تعاس  وراد 5/9-3/2  یمرس 

. دباییم شیازفا  زین  نآ  عفدراردا  ندرک  يدیسا  اب  تسا و 
. دوش فرصم  دیابن  یمشچتیرون  يرونیبولگومه و  هب  رامیب  يالتباتروص  رد  وراد  نیا  فرصم  عنم  دراوم 

: دریگ تروص  ناوارف  طایتحا  اب  دیابریز  دراوم  رد  وراد  فرصم  1 ـ  اهرادشه :
ياهتکالپشهاک اب  هارمه  ياروپروپ  هقباس  وارگینتسایم ، ، G6PD دوبمک یبلق  كولب  بلقیتیاده  ياهلالتخا  يزیلهد  نویسالیربیف 

نوخ  دنق  شهاک  نوخ 
. دوش يریگهزادنامظنم  روطهب  دیاب  نوخ  زکولگ  یقیرزتهار  زا  وراد  نیا  اب  نامرد  لوط  رد  2 ـ 

ییانیب تالالتخا  يدلجتاروثب  مکـش  درد  عوهت  هتخورفاربو  غاد  تسوپ  دردرـس ، شوگ  زوزولماش  مسینوکنیـس  مئالع  یبناج  ضراوع 
تساهدش  شرازگ  ورادنیا  فرصم  اب  روعش  شاشتغا  تقوميروک و  هلمج  زا  )

ییامــسالپتظلغ دـباییم . شیازفا  وراد  نـیا  اـب  نیداـنفرتنامزمه  فرــصم  تروـص  رد  ینطبیمتیرآ  زورب  رطخ  یئوراد  ياهلخادــت 
. دهدیم شیازفاار  وراد  ییامسالپ  تظلغ  دنکیم و  راهمار  نینیک  مسیلوباتم  نیدیتمیاس  دباییمشیازفا . نینیک  طسوت  نیسکوگید 

ییوراد تاعالطا  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1869زکرم  هحفص 1425 

http://www.ghaemiyeh.com


. درک فرصم  نآ  زا  دعب  ای  اذغاب  ار  نآ  تسا  رتهب  وراد  زا  یشان  یشراوگکیرحت  شهاک  يارب  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 
. دوش فرصمدیابن  هدش  زیوجت  رادقم  زا  شیب  وراد  نیا  2 ـ 

. دوش لماک  دیاب  وراد  نیا  اب  نامرد  هرود  3 ـ 
. دوش طایتحا  دیاب  ییانیب  لالتخاهنوگ  ره  ای  دید  يرات  زورب  تروص  رد  4 ـ 

فرصم  رادقم 
یکاروخ 

600 650 ـ  نیکورلک هب  مواقم  مراپیسلاف  مویدومـسالپزا  یـشان  يایرالام  نامرد  رد  یکاروخهار  زا  وراد  نیا  فرـصم  رادقم  نالاسگرزب 
. دباییم همادا  زور  يارب 7 تعاس  ره 6  مرگیلیم  رادقمهب 250  نیلکیسارتت  فرصم  اب  هک  تسا  زور  يارب 7 تعاس  ره 8  مرگیلیم 
مرگیلیم نیـسکودافلوس و 75 مرگ   1/5 زور ، تدـم 7 هب  تعاس  ره 12  نیلکیس  یـسکودمرگیلیم  اـب 100  هارمه  ناوـتیم  ار  وراد  نیا 

. دومن فرصم  زور  تدم 3  هب  زوررد  راب  نیسیامادنیلک 3  مرگ  یلیم  ایدحاو 900  رادقم  تروصهب  نیماتمیریپ 
يدوبهب هدهاشممدع  تروص  رد  دشابیم . باوخ  عقومرد  مرگیلیم  تالضع 300-200  هنابشیگتفرگ  نامرد  رد  نینیک  فرصم  رادقم 

دهاوخ همادا  تدم  زارد  تروصهبنامرد  يرامیب  مئالع  يدوبهب  تروصرد  دوش . عطق  دیاب  وراد  فرـصم  نینیکفرـصم  هتفه  زا 4  سپ 
. دوشیبایزرا نامرد  همادا  ترورض  ات  دوشیمعطق  وراد  فرصم  هام  لصاوف 3  رد  اما  تشاد 

رهنیلکیسارتت 6  5mg/kg اب هارمه  زور  ياربتعاس 7  ره 8   mg/kg 10 ناکدوک رد  یکاروخهار  زا  نینیک  فرـصم  رادقم  ناکدوک 
ایزور تدـم 3  هـب  زور  رد  راـب  نیسیامادنیلک 3  6/7 ای 13/3mg/kg ـ  لاـس  زا 8  شیب  نساــب  ناــکدوک  رد  زور  تدـم 7  هب  تعاـس 

. دشابیمدحاو رادقم  تروصهب  نیسکودافلوس  25mg/kg نیماتمیریپ و  1/25mg/kg
یقیرزت 

رد هک  درک  زیوجت  يدیرو  نویزوفناتروصهب  ناوتیم  ار  نینیک  دشاب ، لاحدبیلیخ  رامیب  هک  یتروص  رد  نالاسگرزب 
mg/kg 20 ياهلمح رادقم  کی  تلاح  نیا 

مرگیلیم رثکادح 700 ات   ) mg/kg 10 هدنرادهگنرادقم تعاس  زا 12-8  سپ  دوشیمنویزوفنا و  تعاس  یط 4  مرگ  رثکادح 1/4  ات  )
علب  هب  رداق  رامیب  هک  ینامز  ات  دوشیمرارکت  تعاس  ره 12-8  رادقم  نیا  هکدوشیم  نویزوفنا  تعاس  یط 4 

زور ات 7  نامرد  هرود  نیا  دشاب . وراد 
. دوشیمهداد همادا  قوف  حرش  هب  نیلکیسارتتفرصم  اب  نآ  زا  سپ  دباییم و  همادا 

ییوراد  لاکشا 
Injection: 250 mg/ml

Tablet (as HCl): 100 mg, 250 mg

STIBOGLUCONATE SODIUM

. دوشیم فرصم  کلاس   ) يدلجزوینامشیل و  رازآالاک )  ) ییاشحا زوینامشیلنامرد  رد  وراد  نیا  فرصم  دراوم 
ناومیتنآهب ندش  ایحا  لیلدهب  الامتحا  نآ  هتسهآهلحرم  هک  دریگیم  تروص  هتسهآ  عیرـسهلحرم و  ود  رد  وراد  نیا  عفد  کیتنیکوکامراف 

تسا  یتیفرظ  هس 
. دوش فرصم  دیابن  هیلک  راکدیدش  بیع  رد  وراد  نیا  فرصم  عنم  دراوم 

مارگویدراـکورتکلا هک  یناراـمیب  رد  زینو  هتـشاد  تفاـیرد  ار  ناومیتـنآ  تاـبیکرت  ریاـس  ? ریخا هـک  یناراـمیب  رد  وراد  نـیا  1 ـ  اهرادشه :
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. دوش فرصمناوارف  طایتحا  اب  دیاب  تسا  یعیبطریغاهنآ 
فرـصم نآ  اب  تیمومـسم  ای  ناومیتنآ  لمحت  مدعمئالع  زورب  تروص  رد  دریگ و  تروصیگتـسهآ  هب  دیاب  وراد  نیا  يدیرو  قیرزت  2 ـ 

. درک عطق  دیاب  ار  وراد 
اب هلباقم  يارب  مزال  تادـیهمتدیاب  دراد ، دوجو  کیتکالیفانآ  كوشزورب  لامتحا  میدـس  تانوکولگوبیتساقیرزت  ماـگنه  هک  اـجنآ  زا  3 ـ 

. دشاب هدامآهضراع  نیا 
عیرـس يدـیروقیرزت  اب  هژیوهب  هک  یـضراوع  دـنوشيدبک . ای  یبلق  ضراوع  زورب  بجوم  تسانکمم  ناومیتنآ  تابیکرت  یبناج  ضراوع 

ياهتفاب هب  وراد  تشن  سپالک  نتفر و  لاح  زا  مکـش  درد  غارفتـسا  ناوزاب  رد  درد  هنیـس  هسفق  درد  هفرـس  زادنترابع  دنتـسه ، هارمه  وراد 
لماش هک  دـنک  زورب  تسا  نکمموراد  قیرزت  راب  دـنچ  زا  سپ  یتیـساسحياهشنکاو  دوب . دـهاوخ  كاندرد  رایـسبقیرزت  ماگنه  فارطا 

. دوبدهاوخ سپالک  ادص و  رییغت  ریهک ، يدلجتاروثب و 
ورنیا زا  تسا  هارمه  تیبلفوبمورت  اب  زین  نآ  يدیروقیرزت  دوب و  دهاوخ  كاندرد  رایـسب  ورادنیا  ینالـضع  قیرزت  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 

. دوش قیرزت  دیرو  ردكزان  نزوس  کی  کمک  اب  دیاب  وراد 
ای غارفتسا  هفرس  زورب  تروص  رد  2 ـ 

. درکعطق هلصافالب  دیاب  ار  وراد  فرصم  يدیروقیرزت  ماگنه  هنیس  غانج  هیحان  رد  درد 
تشاد  دهاوخدوجو  يرامیب  تشگزاب  لامتحا  دوشنلماک ، نامرد  هرود  هک  یتروص  رد  3 ـ 

فرصم  رادقم 
رثکادح ات   ) mg/kg/day 20 ادتباییاشحا زوینامشیل  نامرد  رد  نالاسگرزب 

لوط تفای  دهاوخ  همادا  یـسانشلگنا  رظن  زايرامیب  دوبهب  زا  دعب  هتفه  ود  ات  دوشیمفرـصم و  زور  لقادح 20  يارب  ( mg/day 850
رتیلیلیم رادقم 3-1  یباهتلاشنکاو  نودب   ) يدلج زوینامشیل  هیلوالحارم  رد  دراد .) یگتـسب  رامیب  تیعـضوهب  تسا و  ریغتم  نامرد  هرود 

کی رادـقمنیا  زاین ، تروص  رد  هک  دوشیم  فرـصمنویسارتلیفنا  ای  هعیاض  لخاد  قیرزتتروصهب  ناومیتنآ  مرگیلیم   300-100 لداعم )
mg/kg/day 10-20( دـیدش ياـهمخز   ) کیمتـسیس ناـمردهب  زاـین  تروص  رد  دوشیم . رارکت  زور  لصاوف 2-1 اـب  رگید  راـب  ود  اـی 

ناـمرد رد  تفاـی  دـهاوخ  همادایـسانشلگنا  ینیلاـب و  رظن  زا  يراـمیب  دوبهبزا  دـعب  زور  دـنچ  اـت  هک  دوشیم  فرـصمیقیرزت  تروصهب 
مئـالع زورب  تروـصرد  هک  دـش  دـهاوخ  قـیرزت  هتفه  لقادـح 4  ياربتبوـن  کـی  رد   mg/kg/day 20 یطاـخم يدلجزوینامـشیل ـ 

. دادرییغت تعاس  ره 12   mg/kg 15-10 هب اررادقم  نیا  ناوتیم  يرامیب  یفاک  ییوگخساپمدع  ای  تیمومسم 
. دشابیم  mg/day 600 ات ناکدوک  فرصم  رادقم  رثکادح  اما  تسانالاسگرزب  دننام  فرصم  رادقم  ناکدوک 

ییوراد  لاکشا 
Injection: (Equivalent to 100 mgPentavalent Antimony)/ml

THIABENDAZOLE

رجاهم ورال  مونیناکاموتـسولیکناو  سنیلیزارب  اموتـسولیکناياهمرک  یتسوپ  رجاهم  ورال  اب  یگدولآنامرد  رد  لوزادـنبایت  فرـصم  دراوم 
وراد نیا  دوریم . راکهبسیلاریپسا  النیـشیرت  سیلاروکرتساسدـیئولیژنورتسا و  یتاکاراکوسکوتو  سیناـکاراکوسکوت  ياـهمرکییاشحا 

تساهدشفرصم  زین  سدیئولیژنورتساوکیرتو  سیسننیدم  سولوکنوکارد  سیسننیپیلیفایرالیپاک  ياهمرک  ابیگدولآ  نامرد  رد 
مختتسا و نکمم  وراد  دوشیم . نآ  ندشهتـشکثعاب  تسا  مرک  یـصاصتخا  هک  زاـتکودرتاراموف  میزنآ  راـهم  اـب  وراد  رثا : مسیناـکم 

. درادن رثاهلضع  رد  تسیک  رد  دوجوم  نیشیرت  وراليور  اما  دربب ، نیب  زا  زین  ار  مرک  ورال 
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رد نآ  رمعهمین  تسا  عیرـس  يدـبک و  وراد  مسیلوباتم  . دوشیم بذـج  شراوگ  يارجم  زا  عیرـسو  یبوخهب  لوزادـنبایت  کـیتنیکوکامراف 
عفد هیلک  زا  نآدـصرد  زا 90  شیب  تعاـس  یط 48  دشابیمتعاس . رثا 2-1  رثکادـح  هب  ندیـسر  نامزو  تعاس  ملاس 1/2  هیلک  اب  راـمیب 

. دوشیم
لیلدهبلتناریپ لوزادنبم و  زا  رتشیب  بکرم  یگدولآو  رادبالق  مرک  یقالـش  مرک  سیراکـسا  کمرک  اب  یگدولآ  نامرد  رد  1 ـ  اهرادشه :

. دوریمن راکهب  مرک  هب  یگدولآزا  يریگشیپ  رد  لوزادنبایت  دوشیمهدافتسا . رتشیب ، رثا  رتمک و  تیمس 
فرـصمناوارف طایتحا  اب  دـیاب  مشچ  ندـشدرزای  دـید  يرات  یگدولآباوخ  هجیگرـس  زوربتروص  رد  هیلک و  دـبک و  راـک  بیع  رد  2 ـ 

. دبای لیلقت  دیاب  فرصمرادقم  دبک  راک  بیع  رد  دوش .
. دوش فرصم  تدم  ینالوط  تروصهبدیاب  وراد  مرک  هب  دیدش  یگدولآ  رد  3 ـ 

ررکم و یگدولآمردنـس  دوجو  لامتحا  يویر  ياههناشن  ایمئالع  دوجو  تروص  رد  زایدـیئولیژنورتسانامرد  رد  طـلخ  نومزآ  ماـجنا  4 ـ 
نآ زا  سپ  هتفه  2 بیرقت ?3 ـ  ای  وراد  اب  نامرد  زا  شیپ  عوفدـمنومزآ  ماجنا  نینچمه  دـشاب . يرورـض  تسانکمم  رامیب  ینمیا  شهاک 

. دشاب زاین  دروم  تسا  نکممنآ  یشخب  رثا  نییعت  يارب 
بت و هلمجزا  طرفم  تیساسح  ياهشنکاو  یگدولآباوخ  شراخ  دردرس ، لاهـسا  هجیگرـس  غارفتـسا  عوهت  ییاهتـشایب  یبناج  ضراوع 

تالالتخا دبک و  میـشناراپبیسآ  شوگزوزو و  تردنب  هب  نوسناجسنویتسا و  مردنـس  مرف و  یتلوم  متیرايدـلج  تاروثب  مداویژنآ  زرل ،
تسا  هدش  شرازگ  وراد  نیافرصم  اب  ییانیب 

. دوشیم نیلیفوئت  عفد  شهاکثعاب  لوزادنبایت  یئوراد  ياهلخادت 
ینیلاب رظنزا  تسوراد و  تیلوباتم  لیلدهب  هک  دوشراردا  يوب  رییغت  ثعاب  تسا  نکمم  ورادناراـمیب  زا  یـضعب  رد  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 

. درادن تیمها 
تسا  يرورضاهیگدولآ  یضعب  رد  نامرد  رارکت  . دنک لماک  ار  نامرد  هرود  دیاب  رامیب  دوشهدیوج . بوخ  دیاب  وراد  ندیعلب  زا  لبق  2 ـ 

. دوش لیم  بش  حبص و   ) اذغ زا  دعب  ورادتسا  رتهب  یبناج  ضراوع  شهاک  يارب  3 ـ 
دیدـش مئالعهک  ینارامیب  رد  صوصخهب  کیمتـسیسدیئورتسوکیتروک  ماوت  فرـصم  نیـشیرتورال  یباهتلا  ياهشنکاو  شهاک  يارب  4 ـ 

. دوشیم هیصوت  دنراد ،
هب زور  ردراـب  ود   mg/kg 25 نازیمهب یتسوپ  رجاـهمورال  ناـمرد  رد  مرگولیک  زا 14  رتشیبناکدوک  نالاسگرزب و  رد  فرـصم  رادـقم 
ورال نامرد  رد  دوشیمرارکت . نامرد  نایاپ  زا  دعب  زور  ود  ورادفرـصم  لاعف  هعیاض  دوجو  تروص  رد  . دوشیم فرـصم  زور  ود  تدـم 

یگدوـلآ رد  دوـشیم . رارکتدـعب  هتفه  موزل 4  تروـص  رد  فرــصمزور و  تدــمهب 7-5  زور  رد  راـبود   mg/kg 25 ییاشحا رجاهم 
راب ود   mg/kg 25 ررکم یگدولآ  مردنـسرد  دوریم و  راکهب  زور  تدمهب 2  زوررد  راب  ود   mg/kg 25 سدیئولیژنورتسااب یلومعم 

4-2 تدمهب زور  رد  راب  ود   25mg/kg نیشیرتنامرد رد  دوشیم . رارکت  موزل  تروص  ردو  دوشیم  فرـصم  زور  تدمهب 7-5  زوررد 
نامرد رد  دوریمراکهب . زور  یـس  تدـمهب  زور  رد  راـبکی  mg/kg 25 زایرالیپاک نامرد  رد  دوریمراکهب . راـمیب  خـساپ  ساـسارب  زور 

زایلوکنوکارد
تدمهب  زور  رد  راب  ود   mg/kg 25

راـکهب زور  ودتدـمهب  زور  رد  راـب  ود   mg/kg 25 مرگولیک اـت 68 ناراـمیب  رد  زاـیلیژنورتساوکیرتنامرد  رد  دوریم . راــکهب  زور  ود 
مرگ ات 3  هنازور  زاجمفرصم  رادقم  رثکادح  دوشیم . فرـصمزور  رد  راب  ود   g 1/5 نازیمهب مرگولیک   68 زا رتالاب  نارامیب  رد  دوریم .

. دشابیم
ییوراد  لاکشا 
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Chewable Tablet: 500 mg

CARBAMIDE PEROXIDE

زا یـشانباهتلا  درد و  نیکـست  اهبل ، ناهد و  یطاخمحوطـس  ریاس  هثل و  فیفخ  باهتلا  نیکـستيارب  دیـسکارپ  دـیمابراک  فرـصم  دراوم 
ناهد تاعیاضندرکزیمت  ینوفعدـض و  صاخ و  طیارـش  ردناهد  تشادـهب  ظفح  هب  کمک  یکـشزپنادندلامعا  یعونـصم و  ياهنادـند 

. دوشیم فرصم 
ناهدندرک ینوفعدـض  اب  بیترت  نیدـب  دوشیمنژیـسکا و  ندـش  دازآ  بجوم  ناـهد  ياـهتفاباب  ساـمت  لاـبندهب  وراد  نیا  رثا : مسیناـکم 

. دوشیمناهد دب  يوب  دلوم  ياهیرتکاب  دیلوت  راهمو  درد  نیکست  باهتلا  شهاک  بجوم 
باهتلا  زورب  ای  نآ  تماخو  ای  ناهدهرفح  کیرحت  همادا  تروص  رد  اهرادشه :

. دوشهعجارم کشزپنادند  ای  کشزپ  هب  عطقدیاب و  وراد  فرصم  هرظتنمریغ  تالاح  و 
هدش  شرازگ  وراد  فرصم  اب  هیوناثتنوفع  یعضوم و  يزمرق  یبناج  ضراوع 

تسا 
کـشزپنادندای کشزپ  زیوجت  اب  رگم   ) لاس هسزا  رتمک  نس  اـب  ناـکدوک  رد  اـی  زور  تفه  زارتشیب  وراد  فرـصم  هیـصوت 1 ـ  لباق  تاکن 

. دوشیمن هیصوت 
. دوشبانتجا دیاب  وراد  لولحم  ندرک  قیقر  زا  2 ـ 

ناهد  بآ  اب  سامت  رد  وراد  نیا  3 ـ 
تدم 5-4 يارب  نیاربانب  دنکیم . فک 

بانتجا  ناهد  يوشتسش  ای  تاعیامندیشون  زا  وراد ، فرصم  زا  سپ  هقیقد 
. دوش

رد باوخماگنههب  اذـغ و  زا  سپ  زور  رد  راب  راهچوراد  زا  هرطق  دـنچ  لاس  هس  زا  رتشیب  نساب  ناکدوک  نالاسگرزب و  رد  فرـصم  رادـقم 
طالتخا زا  سپ  ودوشیم  هتخیر  نابز  يور  وراد  زا  هرطق  هدهکنیا  اـی  ددرگیم ، جراـخ  هقیقد  زا 3-1  سپو  دوشیم  هتخیر  تنوفع  لحم 

. ددرگیم جراخناهد  بآ  سپس  هدیدرگ و  هرغرغ  هقیقددنچ  يارب  ناهد  بآ  اب 
. دوشیمن هیصوت  لاس  هس  زا  رتمکنس  اب  ناکدوک  رد  وراد  نیا  فرصم 

ییوراد  لاکشا 
Liquid for Topical - Oral: 10% w/v

CETYLPYRIDINIUM CHLORIDE

ناهد معطندرکهزات  وبشوخ و  ولگ ، ناهد و  یحطسياهتنوفع  نامرد  يارب  دیارلک  موینیدیریپلیتس  هیوش  ناهد  لولحم  فرصم  دراوم 
. دوریم راکهب  يراذگهلول  ویقاشنتسا  ياهوراد  زا  هدافتسا  غارفتسا  زاسپ  یکشزپنادند و  لامعا  زا  سپ 

کی لاعفگرزب و  تبسن ? نویتاک  کی  هب  یبآ  لولحمرد  ینویتاک  ياهتناتکفروس  ریاس  نوچمهدیارلک  موینیدیریپ  لیتس  رثا : مسیناکم 
هیلع شکيرتکاب  تیلاعفياراد  هدـننکكاپ  هدننکنویـسلوما و  ياهرثارب  هوالع  ینویتاک  تابیکرت  دوشیمهزینوی . لاعفریغ  کچوک  نوی 

. دنشابیم یفنم  مرگ  تبثممرگ و  ياهيرتکاب 
. دراد يراگزاسانینوینآ  ياهتناتکفروس  ریاس  اهنوباصاب و  دیارلک  موینیدیریپ  لیتس  اهرادشه :
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بیـسآببس و تسا  نکمم  اهنآ  ظـیلغ  ياـهلولحمو  دوشیم  غارفتـسا  عوهت و  ببـس  ینویتاـکياهتناتکفروس  ندروخ  یبناـج  ضراوع 
امغا نوخ و  راشف  یمک  ،CNS فیعضت تسا  زونایس  سفن و  یگنتییاتراهچ  موینومآ  تابیکرت  اب  تیمومـسممیالع  دنوش . يرم  زورکن 

. دیامن زوربتسا  نکمم  زین 
. دوش بانتجا  تدشهبدیاب  وراد  ندروخ  زا  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 

. دوش هتسش  لولحماب  یبوخهب  ناهد  ندرک  كاوسم  زا  سپ  2 ـ 
. دوشیمهرغرغ کشزپ  روتسد  قبط  ای  تعاس   3-2 ره قیقر و  ناویل  فصن   ) بآ رتیلیلیم  دصاب  لولحم  زا  رتیلیلیم  کی  فرصم  رادقم 

ییوراد  لاکشا 
Mouthwash: 0.05%

CHLORHEXIDINE GLUCONATE

. دوریم راکهب  ناهد  كالپلیکشت  زا  تعنامم  ناهد و  تشادهب  ظفحيارب  تانوکولگ  نیدیزگهرلک  فرصم  دراوم 
ماگنههب تبثمراب  لیلدهب  دوشیم . یلولـس  تاـیوتحمجورخ  ثعاـب  مسیناـگراورکیم  یلولـسهراوید  لـخادهب  ذوفن  اـب  وراد  رثا : مسیناـکم 

هدش و دازآ  اهنآ  زا  جیردتهبنامز  تشذگ  اب  هدش و  بذج  دنتسهیفنم ، راب  ياراد  هک  طاخم  اهکالپ و  نادندحوطس  رب  ناهد  يوشتسش 
. دنکیم لامعا  ار  شیوخ  يدیسیویرتکابرثا 

جیردتهبو هدنام  یقاب  ناهد  هرفح  رد  تاناکولگنیدیزگهرلک  اب  ناهد  يوشتـسش  بقاعتموراد  زا  دصرد  دودح 30  رد  کیتنیکوکامراف 
. دوشیم دازآ  ناهد  تاعیام  رد 

، اهمشچ اب  وراد  سامت  زا  اهرادشه :
. دوشبانتجا دیاب  ندب  تارفح  ینایم و  شوگ 

. دوش هدهاشم  رون  هبتیساسح  ای  تیتامرد  کیرحت  تسا  نکمم  نیدیزگهرلک  فرصم  اب  یبناج  ضراوع 
تساراگزاسان  ینوینآ  ياههدننکكاپ  اهنوباصاب و  نیدیزگهرلک  یئوراد  ياهلخادت 

. ددرگ يراددوخدیاب  وراد  ندروخ  زا  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 
. دوشعطق دیاب  وراد  فرصم  رون ، هب  تیساسحای  تیتامرد  کیرحت  داجیا  تروص  رد  2 ـ 
. دوشیم هرغرغ  هقیقد  کی  تدم  هب  زور  ردراب  ود  لولحم  زا  رتیلیلیم  هد  فرصم  رادقم 

ییوراد  لاکشا 
Mouthwash: 0.2%

CHLOROXYLENOL

. دوریمراکهب تسوپ  اهمخز و  تنوفع  یعضومنامرد  يارب  لونلیسکورلک  فرصم  دراوم 
تساهدش  هدهاشم  وراد  فرصماب  یتسوپ  تیساسح  یبناج  ضراوع 

تسا  راگزاسانزلولسلیتم  ینویریغ و  ياهتناتکفروساب  لونلیسکورلک  یئوراد  ياهلخادت 
. دوش يراددوخ  دج ? دیاب  لونلیسکورلکلولحم  ندروخ  زا  هیصوت  لباق  تاکن 

. دوشیم فرصم  تسوپ  ای  مخزندرک  ینوفعدض  زیمت و  يارب  زاین  بسحربلولحم  زا  یفاک  رادقم  فرصم  رادقم 
ییوراد  لاکشا 
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Topical Solution: 5%

(GLUTARAL (GLUTARALDEHYDE

یکیتسالپ لیاسوو  اهجنسترارح  یپوکسودنآ  یحارج  یکشزپنادند  لیاسو  ندرک  لیرتساو  ینوفعدض  يارب  لاراتولگ  فرصم  دراوم 
. دوریمراکهب یشوهیب  یسفنت و  ياههار  ردهدافتسا  دروم  یکیتسال  و 

لیدبت هبرجنم  میـساتپ  یئاهکمن  ای  میدس  تانبرکیباب  pH ندرکییایلق 8/5-7/5 =  تسايدیـسا  دیئدلآيدکیلاراتولگ  رثا : مسیناکم 
ییاناوت دوشیم . یسوریودضتیلاعف  یشکروپسا و  یشکچراق  ، دیئولوکربوتدض یـشکبرکیم  رثااب  يوق  برکیم  دض  لماع  کی  هب  نآ 

. دنامیم یقاب  دایز  نازیم  هب  زین  ( طاخم تفاب  نوخ   ) یلآ داوم  روضح  ردیتح  بیکرت 
. دوشیسفنت هاگتسد  کیرحت  ثعاب  تسا  نکمملولحم  زا  لصاح  تاراخب  1 ـ  اهرادشه :

. ددرگ تیساسح  زورب  ثعاب  تسانکمم  طاخم  تسوپ و  اب  لولحم  سامت  2 ـ 
دیاب عضوم  یقافتا  ساـمت  تروص  رد  دوش . بانتجادـیاب  یطاـخم  ياـهاشغ  تسوپ و  اـهمشچاب ، لولحم  ساـمت  زا  هیـصوت  لـباق  تاـکن 

. دوش هعجارم  کشزپ  هب  اهمشچ  صوصخرد  دوش و  هتسش  بآ  اب  عیرس ?
میالمهدننکكاپ لولحم  کی  سرب و  طسوت  اهنآ  ربدوجوم  ياهدیربد  دیاب  ادتبا  لیاسو  ندرکلیرتسا  ینوفعدض و  يارب  فرـصم  رادقم 

ینوفعدض ياربهقیقد  تدمهب 20-15  هدش و  هتشاذگ  ینیس  کی  رد  دیاب  هدش  کشخ  زیمت و  ياههاگتسدای  لیاسو  سپـس  ددرگ . كاپ 
لاراتولگ ییایلق  لولحميواـح  فرظ  رد  ازيراـمیب ) ياهروپـسانتفر  نیب  زا   ) ندـش لـیرتسا  يارب  تعاـس  لقادـح 10 تدـم  هب  ندـش و 

. دوش هتشادهگن  هتسب  فرظ  رد  ریخبتزا ، يریگولج  وب و  ندیناسر  لقادحهب  يارب  . دندرگ روهطوغ 
ییوراد  لاکشا 

Disinfectant Solution: 2%

PARAFORMALDEHYDE

لصاح دیئدلامرف  . دنکیم لمع  دیئدلامرف  عبنم  کی  ناونعهبو  دشابیم  کیتپسیتنآ  هدننکینوفعدضکی و  دیئدلامرفاراپ  فرصم  دراوم 
نیا دشابیم . رتمک  يرتکابروپسا  هیلع  رب  هدام  نیا  رثا  هک  یلاح  رد  ، دنکیم لمع  اهـسوریو  زا  يرایـسب  چراق و  يرتکابدض  کی  ناونعهب 

فرصمزین اهسکلوکسا  ندرب  نیب  زا  روظنمهبهدش  یحارج  کیتادیه  تسیک  هرفحيوشتسش  اپ و  تسد و  فک  لیگز  نامرديارب  وراد 
. دوشیم

تیتامرد . دـنوشیم تسوپ  ندـش  تخـس  ندشدیفـس و  ببـس  تسوپ  اب  ساـمت  تروص  رد  ، وراد نیا  ظـیلغ  ياـهلولحم  یبناـج  ضراوع 
هاگتسد ینیب و  مشچکیرحت  ببس  دیئدلامرف  راخب  تساهدومنزورب  یلومعم  ياهتظلغ  فرصم  زا  سپیتیـساسح  ياهشنکاو  یـسامت و 

. ددرگ ینومونپو  هژیان  باهتلا  زیخ ، هرجنح و  مساپسا  علبلالتخا  هفرس  ثعاب  تسا  نکمم  دوشیمیناقوف و  یسفنت 
. دوش لیدبت  راخب  هبترارح  هلیسوهب  دیاب  دیئدلامرفاراپ  اهقاتاندرکینوفعدض ، يارب  فرصم  رادقم 

ییوراد  لاکشا 
Tablet

POVIDONE IODINE

وکـچوک یحارج  لاـمعا  زا  سپ  لـبق و  تسوپندرک  ینوفعدـض  وشتـسش و  يارب  نیدویآنودـیووپ  یعـضوم  لولحم  فرـصم  دراوـم 
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ناهدینوفع و یباهتلا  ياهیرامیب  نامرد  يارب  نآهیوش  ناهد  لولحم  دوشیم . فرـصم  لمعزا  لبق  ناحارج  تسد  ندرک  زیمت  گرزب و 
رد تنوفع  يریگـشیپای  نامرد  يارب  وراد  یعـضوم  داـمپ  . دوشیم فرـصم  نادـند  یحارج  رد  زینو  ادـیدناک  اـهيرتکاب و  زا  یـشان  قلح 

یشانمخز رتسب ، مخز  یچراق  ای  ییاهیرتکابیتسوپ  ياهتنوفع  نامرد  اهیگتخوسو و  کچوک  یحارج  لامعا  اهیگدیـشارخو ، اهیگدیرب 
زا یـشان  نژاوباـهتلا  ناـمرد  يارب  نآ  لاـنیژاو  لژ  شود و  . دوشیم فرـصم  تسوپ  ینوفع  يراـمیبهنوگره  نوخ و  ناـیرج  فـقوت  زا 

. دوشیم فرصم  یحارجزا  لبق  نژاو  يوشتسش  يارب  زین  نژاوطولخم و  ياهتنوفع  ای  یصاصتخاریغ  باهتلا  سانوموکیرت  ادیدناک ،
تسوپاب و سامت  رد  یندـعم  دـی  یجیردـت  يزاسدازآقیرط  زا  تسا و  لـماح  ناونعهب  اـهرمیلپو  دـی  زا  یبیکرت  وراد  نیا  رثا : مسیناـکم 

رثا ياراد  یفنم  تـبثممرگ و  ياـهیرتکاب  يور  نیدوـیآ  نودــیووپ  . دــنکیم لاــمعا  ار  دوـخ  هدــننکینوفعدضرثا  یطاــخم  ياــهاشغ 
تیمـس وراد و  رثا  تردـق  تسارثؤم  زین  اهروپـساو  اهرمخم  آوزوتورپ ، ، اهتسیک اهلگنا ، اهسوریو ، اهچراق ، هیلعو  تسا  يدیـسیرتکاب 

. دشابیم دازآ  دی  يواح  ياههدروآرفزا  رتمک  نآ 
امـسالپرد دی  تظلغ  يدایز  ثعاب  هک  دوشیم  بذـجتسوپ  یمخز  هتخوس و  یحاون  هتخوستسوپ و  راکـسا  قیرط  زا  کیتنیکوکامراف 

رثا لوط  دوشدیئوریت . يراکمک  ثعاب  تسا  نکمم  نادازونرد  وراد  نیا  یتسوپ  بذج  ددرگ . تیمومسمهب  رجنم  تسا  نکمم  دوشیم و 
زاب هیلوا  نازیم  هب  ددجمتعاس ? زا 8-6  سپ  تسوپ  ياهيرتکابدادعت  تسا و  تعاس  کی  یحارج  دصاقميارب  نیدویآ  نودیووپ  دیفم 

. ددرگیم
يدـیئولکرتاوگ هب  التبم  نارامیب  رد  دـی و  دایز  ریداقمبذـج  رطخ  لیلدهب  هدیدبیـسآ  تسوپعیـسو  قطانم  رد  وراد  فرـصم  عنم  دراوم 

. دوشفرصم دیابن  یمسریغ  ياهرگ 
. دوش فرصم  ناوارفطایتحا  اب  دیاب  دی  هب  طرفم  تیساسحهقباس  ياراد  نارامیب  رد  وراد  نیا  اهرادشه :

لابندهبدـی بذـج  هجیتن  رد  هیلک  راک  بیع  نوخمیدـس و  يدایز  کیلوباتم  زودیـسا  ای  مروت  يزمرق  یعـضوم  کـیرحت  یبناـج  ضراوع 
. دوش هدهاشم  تسانکمم  تسوپ  نودب  قطانم  رد  ای  دیدشياهیگتخوس و  رد  وراد  فرصم 

ياهیگتخوس دننام  یتسوپ  ياهـشنکاو  زورب  هب  رجنم  تسانکمم  نئوژنب  روتنت  نیدویآ و  نودیووپنامزمه  فرـصم  یئوراد  ياهلخادـت 
. دوش  pH شهاک هجیتنرد  موس و  مود و  عون 

. دوشعطق دیاب  وراد  فرصم  یعضوم  کیرحتزورب  تروص  رد  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 
. دوشن هدافتسا  اهنآ  زا  يرادراب  هب  لیامتتروص  رد  ورنیا  زا  دنتسه . یشکمرپسارثا  ياراد  لانیژاو  شود  لژ و  2 ـ 

هتـسش قیقركاینومآ  اب  دیاب  تروصنیا  رد  هک  دیامن  کلار  یعونـصم  فایلا  زا  هدش  هتفاب  ياههچراپتسا  نکمم  نیدویآ  نودـیووپ  3 ـ 
. دنوش

. دوشهدادناکت فرصم  زا  لبق  وراد  لولحم  4 ـ 
حارج تسد  ایو  لمع  هیحان  ندرکینوفعدـض  زیمت و  ياربمزـال  رادـقمهب  یحارج  رد  هدـننکینوفعدضلولحم  ناونعهب  فرـصم  رادـقم 

. دوشیم فرصم 
نامز ات  تعاس  ره 4-2 هیناث  تدـمهب 30  مرگ  بآ  زا  يواسممجح  اب  هدـش  قیقر  ای  هدـشن  قیقر  تروصهب  ، وراد نیا  هیوش  ناـهد  لولحم 

. دوشیم هرغرغ  مزال 
هب دراوم  ریاسرد  زور  رد  راب  کی  اهیگتخوس و  نامردرد  راـبکی  تعاـس  ره 8  عضوم  ندرک  زیمتزا  سپ  وراد ، نیا  دامپ  زا  یفاـک  رادـقم 

. دوشیم نامسناپعضوم  موزل  تروص  رد  هدش و  هدیلامتسوپ  يور  رب  یمارآ 
فرصم هنایهامتداع  نارود  یط  یتح  هتفه و  يارببش 4-2  ره  شود  لولحم  ای  لژ  زا  رپ  روتاکیلپاکی  لاـنیژاو  شود  لژ و  دروم  رد 

هتخیر روتاکیلپا  لـخادهب  شود  ظـیلغ  لولحم  ددرگ . هدافتـسا  شودزا  اهحبـص  شود  لژ و  ناـمزمه  فرـصمموزل  تروص  رد  دوشیم .
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. دوشیم هتسشلبهم  بقاعتم ? ددرگیم و  قیقر  روتسدقبط  دوشیم و 
ییوراد  لاکشا 

Mouthwash:1%
Topical Ointment: 10%
Topical Solution: 10%

Vaginal Gel: 10%
Surgical Scrub: 7.5%

DOPAMINE HCI

. دوشیم هدافتسابلق  یحارج  ای  هتکس  زا  یشان  کینژویدراکكوش  نامرد  يارب  نیماپود  فرصم  دراوم 
بلق  هلضع  رد  کیژرنردآ  کی  اتبياههدنریگ ـ  کیرحتاب  وراد  نیا  رثا : مسیناکم 

رتشیب ریداقمرد  يویلک و  نوخ  نایرج  شیازفا  قورعيداشگ و  بجوم  وراد  مک  ریداـقم  دوشیمبلق . یـضابقنا  تردـق  شیازفا  بجوم 
. دوشیمقورع ضابقنا  ثعاب 

سناریلکرد يدرف  تارییغت  تسا  هـقیقد  نآ 9ـ6  فذحرمع  همین  هتـشاد و  یعیرـس  عفد  يدـیروزیوجت  زا  دـعب  نیماپود  کیتنیکوکامراف 
نیماـپودسناریلک شهاـک  ثعاـب  هک   ) هیلک اـی  دـبک  لـثمییاضعا  درکلمع  ندوـب  یعیبـطریغ  زا  یـشانيدحات  هک  دراد  دوـجو  نیماـپود 

. دشابیم ددرگیم )
. دوش فرصم  دیابن  موتیسومورکوئف  ویمتیرآ  یکات  دراوم  رد  فرصم  عنم  دراوم 

ناـنآنوخ مجح  یمک  دـیاب  دراـکویم ، سوتکراـفنارد  اـی  دـناهدش و  كوش  راـچد  هک  یناراـمیبهبنیماپود  زیوجت  زا  لـبق  1 ـ  اهرادشه :
. ددرگ حیحصت 

دیاب ترورضتروص  رد  درک . زیوجت  نیماپود  دیابن  ، دننکیم تفایرد  زادیـسکاونیمآونوم  میزنآهدننکراهم  يوراد  هک  ینارامیب  يارب  2 ـ 
. دومن زیوجت  اروراد  نکمم  نازیم  نیرتمکاب 

ابرتـشیب ریداـقم  نوچ  دومن  هدافتـسا  نیماـپود  هقیقد  رد  مرگورکیم  زا 5  رتـمک   ) مک ریداـقمزا  دـیاب  یبـلق  هتکـس  زا  یـشان  كوش  رد  3 ـ 
. دوشیم بلقییاسران  ندشرتدب  ثعاب  قورع  ضابقنا 

. ددرگیم داجیا  زورکن  فارطا  ياهتفابهبنیماپود  دایز  ریداقم  تشن  تروصرد  نیماپود  يدیرو  نویزوفنا  عقوم  رد  4 ـ 
درد بلقنابرـض  شیازفا  نوخراشف  شیازفا  نوخراشف  شهاک  یطیحم  قورع  یگنت  غارفتـسا  عوهت  لثم  یـضراوع  زورب  یبناـج  ضراوع 

. دناهدش شرازگوراد  نیااب  یمتیرآ  ینیژنآ و 
شیازفا بجومتسا  نکمم  زادیسکاونیمآونوم  میزنآهدننکراهم  یگدرـسفادض  ياهوراد  اب  ورادنیا  نامزمه  زیوجت  یئوراد  ياهلخادت 

. ددرگ نوخراشف  دیدش 
روطهبتشن زا  سپ  تعاـس  رثکادـح 12  ات  نیمالوتنفیعـضوم  قیرزتاـب  گر  فارطا  ياـهتفابهبنیماپود  تشن  هیـصوت 1 ـ  لباق  تاکن 

تسا  نامرد  لباق  يزیمآتیقفوم 
نیا نآعطق  اـی  نوـیزوفنا  تعرـس  ندرک  مکاـب  ورادنیا ، رمع  همین  ندوـب  هاـتوک  لـیلدهب  نیماـپودیبناج  ضراوـع  زورب  تروـص  رد  2 ـ 

. دنوشیم فرطرب  عیرس ? ضراوع 
يدیرو  نویزوفنا  قیرط  زا  فرصم  رادقم 
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. دوشیم فرصم   2 mcg/kg/min 5 ـ 
ییوراد  لاکشا 

Injection: 200 mg/5ml

EPHEDRINE

متـسیسكرحم ای  ینیب  ناقتحا  عفر  یـسفنت  ياههارریذـپتشگرب  دادـسنا  ياهژیاـن و  مسآیتمـالع  ناـمرد  يارب  نیردـفا  فرـصم  دراوم 
. دوشیم فرصم  يزکرم  یبصع 

نیا دـنکیمرثا . کیژرنردآ  اتب  افلآ و  ياههدنریگربمیقتـسمریغ  میقتـسم و  روطهب  هک  تساکیتاپمـس  دـلقم  کی  نیردـفا  رثا : مسیناکم 
تیفرظ هژیانفیفخمساپـسا  ندومن  فرطرب  اب  دـنکیملش و  ار  هژیاـن  فاـص  تالـضع  کـیژرنردآ  وداـتب  ياههدـنریگ  کـیرحتاب  وراد 

. دشخبیم دوبهب  ار  هیوهت  لمع  دهدیمشیازفا و  ار  یتایح 
رثا تسايویلک  وراد  عفد  دوشیم . بذج  تعرـسهبيدلجریز  ای  ینالـضع  قیرزت  زا  سپ  وتسا  يدبک  وراد  مسیلوباتم  کیتنیکوکامراف 

. دنامیم یقاب  مرگیلیم   25 زیوجت 50 ـ  زاسپ  هقیقد  عورش و 60ـ30  ینالضع  لخادقیرزت  زا  سپ  هقیقد  وراد 20ـ10 
، دـیئوریتيراکرپ رنورک ، قورع  ییاـسران  یبلقیمتیرآ  يردـص  نیژنآ  لـماش  یقورع  یبلقياـهیرامیب ـ  دوجو  تروص  رد  1 ـ  اهرادشه :

. دوش فرصم  طایتحااب  دیابيویلک  درکلمع  صقن  نوخراشف  شیازفا  یبلق  یمکسیا  يرامیب  تباید 
ضراوع ریاسو  یمتیرآ  زورب  لیلدهب  دراد و  يرتشیبیبناـج  ضراوع  کـیژرنردآوداتب  هدـنریگياهکرحم  هب  اـب  هسیاـقم  رد  وراد  نیا  2 ـ 

. ددرگ يراددوخ  ورادنیا  فرصم  زا  دیاب  ناکمالایتح  ور ، نیا  زا  تسا  بسانم  رتمک  یبناج 
. دوش راردا  داح  سابتحاثعاب  تسا  نکمم  وراد  فرصم  تاتسورپیفورترپیه  دوجو  تروص  رد  3 ـ 

. دراد ناوارف  تیمها  ینیلاب  رظن  زا  دیسکانیمآونم  ياههدننکراهم  اب  وراد  لخادت  4 ـ 
. دنشابیمنیردفا عیاش  ضراوع  زا  یباوخیبو  يرارقیب  هدش  کشخ  نابز  یمتیرآ  بارطضا  يدراک  یکات  یبناج  ضراوع 

ياراد نارامیبرد  هژیوهب  ار  ینطب  دـیدش  یمتیرآ  رطختسا  نکمم  نیردـفا  اب  ناتولاه  ای  مرفورلکنامزمه  فرـصم  یئوراد  ياهلخادـت 
هلباـقم نیردـفا  شنورب  یگدـننکداشگرثااب  تسا  نکمماـتب  ياهددـسماب  وراد  نیا  ناـمزمه  فرـصم  دـهدشیازفا . یبلق  يراـمیب  هقباـس 

هارمهبلق تسیا  لامتحااب  دـیدش  يراکیداربو  نوخراشف  شیازفا  رطخاب  تسا  نکمماتب  ياهددـسم  اب  نیردـفا  ناـمزمه  فرـصم  . دـیامن
هجیتن ردار  نیردـفا  یقورع  یبـلق ـ  کـیرحت  تارثا  تسانکمم  زادیـسکاونیمآونم  ياههدـننک  راـهماب  نیردـفا  ناـمزمه  فرـصم  دـشاب .

ار یبلق  یمتیرآرطخ  تسا  نکمم  لاتیژید  ياهدیزوکیلگاب  وراد  نیا  نامزمه  فرصم  دیامن . دیدشتو  ینالوط  اهنیمالوکتاک  ندشدازآ 
. دهد شیازفا 

. دوش فرصم  باوخ  زا  لبق  تعاسنیدنچ  وراد  یباوخیب  لامتحا  ندیناسرلقادحهب  يارب  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 
. دوشفرصم طایتحااب  وراد  نیا  یقورع  یبلقياهیرامیب ـ  دوجو  ای  کیتاپمس  ياهدلقمهبتبسن  تیساسح  هقباس  تروص  رد  2 ـ 

ياـهوراد وزادیـسکاونیمآونم  ياههدـننکراهم  لاتیژیدياهدـیزوکیلگ  نیئدـک  کیژرنردآاتبياهدددـسم  اـب  وراد  ناـمزمه  فرـصم  3 ـ 
. دریذپ تروص  طایتحا  ابدیاب  ياهقلح  هس  یگدرسفادض 

فرصم  رادقم 
يدـعب ریداـقمو  دوشیم  قیرزت  يدـلجریز  اـی  يدـیرولخاد  ینالـضع  لـخاد  تروصهب  ورادزا  مرگیلیم   12/5 رادـقم 25 ـ نالاسگرزب 

. دشابیم تعاس  ره 24  رد  مرگیلیم  وراد 150 فرصم  رادقم  رثکادح  دوشیممیظنت . رامیب  خساپ  بسحرب 
. دوشیم زیوجت  مسقنم  رادقم  رد 6ـ4  زوررد ، يدلجریز  ای  يدیرو  لخاد  تروصهبندب  حطس   mg/m2 100 ای  mg/kg 3 ناکدوک
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ییوراد  لاکشا 
Injection: 50 mg/ml

EPINEPHRINE

. دوشیم فرصم  یقورع  یبلق ـ  يایحاو  مداویژنآ  داح ، یسکالیفانآ  يرارطضانامرد  يارب  وراد  نیا  فرصم  دراوم 
. دـنکیمرثا کیژرنردآ  اتب ـ  افلآ و  ياههدـنریگيور  رب  میقتـسم  روطهب  هک  تسا  کیتاپمـسدلقم  يوراد  کـی  نیرفنیپا  رثا : مسیناـکم 

کیژرنردآ ـ  افلآ ياههدـنریگ  قیرط  زا  دـنکیم و  لشکیژرنردآ  ود  اتب ـ  ياههدـنریگ  يور  رب  رثااب  ار  هژیان  فاص  تالـضع  نیرفنیپا 
. دوشیم زیخ  ناقتحا و  هژیان  مساپسانتفر  نیب  زا  بجوم  هجیتن  رد  دیامنیمضبقنم . ار  هژیان  ياههچنایرش 

ندب ياهتفابریاس  دبک و  کیتاپمـس  باصعا  ياهتنارد  نیرفنیپا  دوشیم . بذج  يدلجریزای  ینالـضع  هار  زا  وراد  نیا  کیتنیکوکامراف 
زا سپ  هـقیقد  يدـلجریز 15ـ6 قـیرزت  هار  زا  نآ  رثا  هکیلاـحرد  دـشابیم . ریغتم  ینالـضع  هار  زا  وراد  نـیارثا  عورـش  دوـشیم . هزیلوباـتم 

تسا  هیلک  هارزا  وراد  نیا  عفد  تسا  تعاس   1 زا 4 ـ  رتمکینالضع  ای  يدلجریز  هار  زا  وراد  رثا  تدملوط  دوشیم ، عورش  فرصم 
: دوش فرصم  طایتحاابدیاب  ریز  دراوم  رد  وراد  نیا  1 ـ  اهرادشه :

يزیرنوخای  کیتامورت  کینژویدراک  كوش  یقورع و  ـ  یبلق يرامیب  تباید  دیئوریت ، يراکرپ 
. دوش نرگناگ  زورب  بجومتسا  نکمم  اریز  دومن ، بانتجا  دیاب  ینیرستالضع  لخادهب  نیرفنیپا  قیرزت  زا  2 ـ 

. دوشناربج زین  هتفر  تسد  زا  تاعیام  مجح  نیرفنیپا  قیرزت  اب  نامزمه  تسا  مزال  3 ـ 
. دوشیمن هیصوت  نرگناگزورب  لامتحا  قورع و  دیدش  ضابقناتلعهب  نایرش  لخادهب  نیرفنیپا  قیرزت  4 ـ 

قیرعت غارفتـسا  عوهت  يویر  زیخ  نوخراشف و  يدایز  ، اهاهتنا رد  امرـس  ساـسحا  یمتیرآ  يدراـکیکات  شزرل  بارطـضا  یبناـج  ضراوع 
تسا  هدش  شرازگ  وراد  نیا  فرصمابهجیگرس  فعض و 

ایناروـلفنا دـهد . شیازفا  ار  ینطب  دـیدش  یمتیرآزورب  رطخ  تـسا  نـکمم  نـیرفنیپا  اـب  ناـتولاهنامزمه  فرـصم  یئوراد  ياهلخادـت 
اب نـیرفنیپا  ناــمزمه  فرــصم  دــیامنساسح . نـیرفنیپا  کیتاپمــس  دــلقم  تارثاهـبار  بـلق  هلــضع  تــسا  نــکمم  زین  ناروــلفوزیا 

یکات یمتیرآ  زوربهب  رجنم  ـالامتحاهک  دـنک  دـیدشت  ار  نیرفنیپا  یقورع  یبلقتارثا ـ  تسا  نکمم  ياهقلح  هس  یگدرـسفادضياهوراد 
نیرفنیپااب کیژرنردآ  اتب ـ  هدـنریگ  هدـننکدودسمياهوراد  نامزمه  فرـصم  دوشیمندـب . يامد  نوخراشف و  دـیدش  يدایزای  يدراک 

یبلق یمتیرآ  زوربرطخ  تسا  نکمم  نیرفنیپا  اب  نیسکوگیدنامزمه  فرصم  دوش . رجنم  وراد  ود  رهینامرد  تارثا  راهمهب  تسا  نکمم 
تـسا نکمم  نینچمه  . دوش قورع  هدننکگنت  رثا  شیازفاهب  رجنمتسا  نکمم  نیرفنیپا  اب  نیماتوگرا  نامزمهفرـصم  دـهد . شیازفا  ار 

. دیامن دیدشت  زین  ار  نیرفنیپا  نوخ  راشفهدنربالاب  رثا  هدش و  نرگناگ  یطیحم و  قورعیمکسیا  داجیا  ثعاب 
. دوش فرصم  هلصافالب  دیاب  کیژرلآياهشنکاو  نامرد  يارب  يرارطضادراوم  رد  وراد  نیا  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 

زا رتیلیلیم  روظنم 0/5 نیا  يارب  دوش . قیقر  دـیابيدیرو  ای  یبلق  لخاد  قیرزت  زا  لبق  ، mg/ml 1 تظلغاـب نیرفنیپا  یقیرزت  لولحم  2 ـ 
. دوش هدناسررتیلیلیم  مجحهب 10  میدس  رورلک  یقیرزتلولحم  اب  دیاب  نیرفنیپا  لولحم 

فرصم  رادقم 
قیرزت  مرگیلیم   0/2 ادتبا 0/5 ـ  هژیان  هدننکداشگ  ناونعهب  نالاسگرزب 

رامیب زاین  بسحرب  تعاس  ات 4  هقیقد  ره 20 رادقم  نیا  هک  دوشیم  يدلجریز 
هقیقد 10 ره 15 ـ  رادقم  نیا  هک  دوشیم  يدـلجریزای  ینالـضع  قیرزت  مرگیلیم   0/2 0/5 ـ  رادقم ادتبا  یـسکالیفانآ  رد  دوشیم . رارکت 

ای ینالـضع  قـیرزتمرگیلیم  رادـقم 0/5  ادـتبا  کـیتکالیفانآكوش  رد  قورع  هدـننکگنت  ناونعهب  . دوـشیم رارکت  راـمیب  زاـین  بسحرب 
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كرحم ناونعهب  دوشیميدـیرو . قیرزت  رامیب  زاـین  بسحرب  هقیقد  5 ره 15 ـ  مرگیلیم   0/025 نآ 0/05 ـ  زاسپ  دوشیم و  يدـلجریز 
رادقم زین  یبلق 

ره زاین ، تروص  رد  رادقم  نیا  هک  ددرگیمقیرزت  دیرو  ای  بلق  لخاد  مرگیلیم   0/1 1 ـ 
یبلق  ءایحا  يارب  دوشیم . رارکت  هقیقد   5

. ددرگیمزیوجت هرطق  هرطق  تروصهب  مرگیلیم   1
mg/kg 0/01 رادقم یسکالیفانآ  نامردرد  هژیان  هدننکداشگ  ناونعهب  ناکدوک 

تبون  ود  يارب  هقیقد  ره 15  زاین  بسحربرادقم  نیا  هک  ددرگیم  يدلجریز  قیرزتتبون  ره  يارب  مرگیلیم  رثکادح 0/5  ات 
ای ینالـضع  قیرزتمرگیلیم  رادـقم 0/3  ادـتبا  کیتکالیفانآكوش  رد  قورع  هدـننکگنت  ناونعهب  . دوشیم رارکت  تعاـس  ره 4  سپـس  و 

يارب  هقیقد  ره 15  زاین  تروص  رد  رادقمنیا  هک  ددرگیم  يدیرو 
ناونعهب  دوشیم . رارکت  تبون  ای 4   3

0/005 زین mg/kg 0/01 ـ  یبلق  كرحم 
. ددرگیم قیرزتيدیرو  تروصهب  ای  بلق  هلضع  لخاد 

ییوراد  لاکشا 
Injection (As Acid Tartrate): 1 mg/ml

ISOPROTERENOL HCI

يوـیرمزیفما اـههژیان ، باـهتلا  هارمه  ریذــپتشگربياهژیان  مساپــسا  لایــشنرب  مـسآ  یتمـالعنامرد  رد  لوـنرتورپوزیا  فرــصم  دراوـم 
. دوشیم هدرب  راکهب  يویر  يدادسناياهيرامیب  ریاس  يزاتکیشنورب و 

کیرحت . دـنکیم لامعا  ار  دوخ  تارثا  کیژرنردآ  اتبياههدـنریگ  کیرحتاب  هک  تسا  کیژرنردآبیکرت  کی  وراد  نیا  رثا : مسیناـکم 
ياهریخذ و مجح  شهاک  یتایح  تیفرظ  شیازفا  ياهژیان  مساپسافیفخت  هژیان و  فاص  هلضع  ندشلشبجوم  اهشش  رد  ود  اتب  هدنریگ 

رثا دـنک  هدام  نژیتنآ و  کیرحتزا  یـشان  نیماتـسیه  ندـشدازآ  راـهم  بجوم  لونرتورپوزیا  ددرگیم . ییاوه  ياـههارتمواقم  شهاـک 
. ددرگیم زیلوپیل  شیازفابجوم  کیژرنردآ  کی  اتب  هدنریگ  کیرحتاب  وراد  نیا  ددرگیم . یسکالیفانآ  ماگنهرد  ( SRS)

هلصافالب يدیرو  لخاد  قیرط  زا  زیوجتاب  وراد  رثاعورش  دوشیم . هزیلوباتم  زین  رگید  ياهتفابو  اهشش  رد  دبک  رب  هوالع  کیتنیکوکامراف 
تسايویلک  وراد ، عفد  تسا  تعاس  کی  زا  رتمکوراد  رثا  تدم  هدوب و  عیرس  و 

یمتیرآ رنورکنایرـش ، ياهيرامیب  يردص  هسفق  نیژنآلیبق  زا  یقورع  یبلق ـ  ياهیرامیبهب  نایالتبمرد  لونرتورپوزیا  فرـصم  عنم  دراوم 
تیمـس اب  هارمه  يدراکیکات  بلقتفاب  راک  بیع  نوخراشف  يدایز  یبلقویتارنژد  ياهيرامیب  رنورک ، ییاسران  يدراکیکات  اب  هارمه  یبلق 

. دوش فرصم  دیابن  موتیسومورکوئف  ، دیئوریت يراکرپ  تباید  لاتیژیدزا  یشان 
بلق مظنمانتانابرـض  نوخ  راشف  داح  شیازفا  روعـششاتشغا ، جنـشت  بت  امرـس ، ساـسحا  هنیـس  هسفق  یتحاراـن  اـی  درد  یبناـج  ضراوع 

يداـعریغ بارطـضا  هشعر  بلقتانابرـض  ندشهتـسهآ  سفنت  رد  لاکـشا  غارفتـسا  عوهت و  ینالـضع  ياـهیگتفرگ  ، وخ قلخ و  تارییغت 
ای یگتخورفارب  فعــض  تسوپندــشهدیرپ  گـنر  درــس و  دــید ، يراـت  مشچکـمدرم  یعیبـطریغ  ندــشگرزب  يرارقیب  ایتینابــصع 

. دنتسه ورادمهم  یبناج  ضراوع  زا  تسوپ  ای  تروصيزمرق 
ینطب یمتیرآزورب  رطخ  شیازفا  بجوم  لونوتورپوزیااب  یقاشنتـسا  ربشوه  هنبرکوردـیه  تاـبیکرتنامزمه  فرـصم  یئوراد  ياهلخادـت 

یمتیرآ زورب  بجوـم  لوـنورتورپوزیایقورع  یبـلق ـ  تارثا  تیوقتاـبياهقلح  هـس  ياهیگدرــسفادض  ناــمزمهزیوجت  دوـشیم . دــیدش 
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هلمجزا کـیژرنردآ و  اـتب  هدـنریگ  ددـسم  تاـبیکرتزیوجت  ددرگیم . ندـب  ترارح  هجردشیازفا  اـی  نوخ و  راـشف  يداـیز  يدراـکیکات 
اب هژیانیگدـننکداشگ  رثا  نمـض  رد  ددرگیم . ورادود  ینامرد  تارثا  لـباقتم  راـهم  بجوم  ورادنیااـب ، ناـمزمه  یمـشچ  ياـههدروآرف 

دهاوخ لابندهب  ار  یبلقیمتیرآ  ای  جنشت و  یباوخیب  يریذپکیرحتلثم  هتساوخان  ضراوع  ار  لونرتورپوزیاطـسوت  ود  اتب  هدنریگ  کیرحت 
تارثا نینچ  مه  لونرتورپوزیا  . دوشیم یبلق  یمتیرآ  رطخ  شیازفا  بجوم  ، وراد اب  اپودوول  ای  یبلق و  ياهدـیزوکیلگنامه  زیوجت  تشاد 

ود یبناـج  ضراوـع  یناـمردتارثا و  دــیدشت  بجوـم  وراد ، نـیا  نیردوـتیرماوت و  فرــصم  دــهدیم . شهاـک  ار  اـهتارتیننیژنآ  دــض 
هارمههـبوراد زیوـجت  دـنکیم . دــیدشت  ار  ییورادهورگ  ود  ره  یناـمرد  تارثا  زین  يدــیئوریتياهنومروه  اـب  ماوـت  زیوـجت  دوـشیموراد .

. دیامنیم دیلوت  یفاضایمس  راثآ  ، CNS کیرحت شیازفا  رب  هوالع  نیلیفونیمآ  دننام  نیتنازگ  تابیکرت 
. دوش هعجارم  کشزپهب  هلصافالب  نآ  ندشرتدب  ای  موادت  سفنت و  رد  لاکشازورب  تروص  رد  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 

. دراد دوجو  راظتنافالخ  ياهژیان  مساپسا  زورب  لامتحا  وراددایز ، ریداقم  زا  ررکم  هدافتسا  تروص  رد  2 ـ 
mcg نازیمهب يدـیرو و  لخاد  قیرزت  تروصهب   ، یـشوهیب نیح  هژیاـن  مساپـسا  ماـگنه  رد  هژیاـن  ندرک  داـشگ  روظنمهب  فرـصم  رادـقم 

. دوشیم رارکت  رامیبزاینهب  هتسب  هدش و  زیوجت  20ـ10 
ییوراد  لاکشا 

Injection: 0.2 mg/ml, 1 mg/ml

METAPROTERENOL SULFATE

يویر مزیفمآزین  اههژیان و  باهتلا  اب  هارمه  ریذـپتشگربياهژیان  مساپـسا  لایـشنوربمسآ  یتمـالعنامرد  رد  لونرتورپاـتم  فرـصم  دراوم 
. دوشیمهدافتسا يویر  يدادسنا  ياهيرامیبریاس  يزاتکیشنورب و 

قیرط  زا  وراد  نیا  رثا : مسیناکم 
تیفرظ شیازفا  هژیان  مساپسا  شهاک  هجیتن  رد  هژیانفاص و  هلضع  ندشلش  بجوم  اهششرد ، کیژرنردآ  ود  اتب  ياههدنریگ  کیرحت 

زا یـشان  نیماتـسیهندشدازآ  نینچمه  لونرتورپاتم  دنوشیمیـسفنت . ياـههار  تمواـقم  شهاـک  یـسفنتهریخذ و  مجح  شهاـک  یتاـیح 
. دنکیمراهم ار  نژیتنآ  کیرحت 

زیوجتلاـبندهب وراد  رثا  عورـش  ددرگیم . بذـجشراوگ  هاگتـسد  زا  یکاروـخ  تروصهبیفرـصم  رادـقم  دودـح 40 % کیتنیکوکامراف 
تسا  يدبک  ورادمسیلوباتم  تسا  تعاس  زا 4  شیب  وراد  رثاماود  تعاس و  کی  دودح  یکاروخ 

، رنورک قورع  يراــمیب  بـلق  یناــقتحاییاسران  يدراــکیکات  اــی  یبــلق و  یمتیرآ  هبــالتبم  دارفا  رد  وراد  نـیا  فرــصم  عــنم  دراوــم 
. دوش فرصمدیابن  موتیسومورکوئف  دیئوریت ، يراکرپ  تباید  یجنشت  تالالتخا  نوخراشفيدایز 

. دوش فرصم  طایتحا  اب  دیاب  یجنشتتالالتخاهب  نایالتبم  رد  1 ـ  اهرادشه :
یلاتیژیدياهدـیزوکیلگ اهردـم و  زا  ای  دـنراد و  بلقمتیر  تالالتخا  هنیمز  هک  يدارفا  رد  هژیوهب  ، وراد دـح  زا  شیب  ریداـقم  فرـصم  2 ـ 

. ددرگ نوخ  میساتپ  شهاک  بجومتسا  نکمم  دنیامنیم ، هدافتسا 
، دردرـس بلق  عیرـس  تانابرـض  روعـش ، شاشتغا  جنـشت  بت  ای  امرـس و  ساسحا  هنیـسهسفقرد  درد  ای  یتحاراـن  ساـسحا  یبناـج  ضراوع 

گرزب يرارقیب  تینابـصع  لوـمعمریغ  بارطـضا  هـشعر  بـلق  هتـسهآتانابرض  سفنت  رد  لاکــشا  غارفتــساو  عوـهت  نوخراـشف  شیازفا 
ینالضعياهیگتفرگ بلق  مظنمان  تانابرضفعض  تسوپ  يداعریغ  ندش  هدیرپ  گنرو  درـس  دیديرات ، مشچ  کمدرم  یعیبطریغندش 

. دنتسه وراد  مهم  یبناج  ضراوعزا  ناهد  رد  دنیاشوخان  معط  ساسحازین  وخ و  قلخ و  تارییغت 
، ددرگزیوجت ناتولاه  ای  مرفورلک  اب  یـشوهیبزا  سپ  یهاتوک  تدـم  رد  ای  لبق و  الاب ، ریداقماب  لونرتورپاتم  هچناـنچ  یئوراد  ياهلخادـت 
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هـس یگدرـسفادضتابیکرت  دنراد . يرثا  نینچ  زین  نارولفیـسکوتم  نارولفوزیا و  نارولفنا  دربیمالاب . ار  ینطب  دیدش  یمتیرآ  زورب  رطخ 
لباقتم راهم  رب  هوالع  کیژرندآاتبهدـنریگ  ياهددـسم  نامزمه  زیوجت  دـننکیمتیوقت . یقورع  متـسیس  رب  ار  لونرتورپاتمتارثا  ياهقلح 

ياهكرحم اب  ورادماوت  زیوجت  دوشیم . زین  لونرتورپاتمياهژیان  یگدـننکداشگ  رثا  ندرکیثنخ  بجوم  ییوراد  هورگ  ود  یناـمردتارثا 
زین اپودوول  یبلق و  ياهدیزوکیلگزا  نامزمه  هدافتسا  ددرگیم . اهورادنیا  یبناج  تارثا  شیازفا  یفاضاکیرحت CNS و  بجوم   CNS

ياهدـلقمریاس نیردوتیر و  ماوت  زیوجت  دـنکیم . مکار  اـهتارتین  نیژنآدـض  تارثا  لونرتورپاـتم  . دـهدیم شیازفا  ار  یبـلق  یمتیرآرطخ 
اب لباقتم  یلخادـترثا  زین  يدـیئوریت  ياهنومروه  دـنکیم . داـیزار  هورگ  ود  ره  یبناـج  ضراوع  یناـمردتارثا و  وراد ، نیااـب  کـیتاپمس 

. دیامنیم زوربیفاضا  یمس  راثآ  دوشیم و  دیدشت   CNS ربناشتارثا وراد ، نیا  روضح  رد  اهنیتنازگ  . دنراد لونرتورپاتم 
. دوش هعجارم  کشزپهب  روفنآ ? ندشرتدب  ای  موادت  سفنت و  رد  لاکشازورب  تروص  رد  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 

يوراد زا  لبقیتدـم  لونرتورپاتم  تسا  رتهب  مویپورتاریپاای  يدـیئورتسوکیتروک و  ياهلسورئآزا  نامزمه  هدافتـساهب  زاین  تروص  رد  2 ـ 
. دوش هدافتسا  رگید 

. دوش ساسحا  ناهد  رد  ورادفرصم  دنیاشوخان  معط  تسا  نکمم  3 ـ 
فرصم  رادقم 

یکاروخ 
، اههژیان ندرکداشگ  يارب  نالاسگرزب 

. دوشیمزیوجت زور  رد  راب  مرگیلیم 4ـ3   20
لاس ناـکدوک 9 رد  زور و  رد  راـب  و 4ـ3  مرگیلیم  مرگولیک 10 زا 27  رتمک  نزو  اب  یناکدوکرد  اـی  رتـالاب و  لاـس و  نیب 9ـ6  ناکدوک 

. دوشیم زیوجت  غلاب  دارفا  هباشم  ، رتشیب مرگولیک و  نزو 27  اب  الابهب 
یقیرزت 

تعاس مینزا  سپ  زاین ، تروص  رد  دوشیم و  قیرزتینالـضع  لـخاد  تروصهب  مرگیلیم   0/5 ادتبا لاس  يالاب 6  ناکدوک  نـالاسگرزب و 
. دوشیم رارکت  رادقم  نیا 

. ددرگیم قیرزتینالضع  لخاد  تروصهب  مرگیلیم  لاس 0/25  زا 6  رتمک  نس  اب  ناکدوک  رد  ناکدوک 
ییوراد  لاکشا 

Scored Tablet: 20 mg

Injection: 0.5 mg/ml

NEOSTIGMINE METHYLSULFATE

یحارج و لمع  زا  دعبراردا  يدادسنا  ریغ  سابتحا  وارگینتسایميرامیب ، زا  یشان  ینالضع  فعضنامرد  رد  نیمگیتسوئن  فرـصم  دراوم 
. دوشیم فرصم  نازیرالوپدریغینالضع  یبصع ـ  ددسم  ياهورادرهزداپ  ناونعهب 

یبصع ياههناکتلاقتنا  هجیتن  رد  دنکیم و  يریگولجزارتسا  نیلوک  لیتسا  هلیـسوهب  نیلوک  لیتساندش  زیلوردـیه  وراد  نیا  رثا : مسیناکم 
هدعم ضابقنا  شهاک  هدعم  تالـضع  سونت  کیرحت و  شیازفا  ابنینچمه  وراد  نیا  دـیامنیم . لیهـست  ار  هلـضع  ـ  بصع لاصتا  لحم  زا 

. دنکیم فرطربار  یحارج  لمع  زا  دعب 
نآ عـفد  دوـشیم و  هزیلوباــتم  دــبک  وامــسالپ  رد  دوـشیم . بذــج  عیرــس ? ینالــضعقیرزت  زا  سپ  نیمگیتــسوئن  کــیتنیکوکامراف 

. دشابیميویلک
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. دنوش زیوجت  ناوارفطایتحااب  راردا  يراجم  ای  هدور  یکیناکمدادسنا  دوجو  تروص  رد  1 ـ  اهرادشه :
نیکست یحارج  لمع  زا  سپ  درد  زا  یشان  یسفنتتالکشم  تسا  نکمم  اریز  درک  طایتحادیاب  یحارج  زا  سپ  وراد  نیا  فرـصم  رد  2 ـ 

. دنک دیدشتار  يزاتکلتآ  ای  تاحشرت  سابتحا 
: دوش فرصم  طایتحا  اب  ریز  دراوم  رد  3 ـ 

هیلک  یتحاران  هدعم  مخز  گاو  بصع  عطق  نویسنیکراپ  دراکویمریخا ، سوتکرافنا  يدراکیدارب  مسآ 
شیازفاو قیرعت  يداعریغ  شیازفا  هدـعم  درد  اـیپمارک  غارفتـسا  اـی  عوهت  لاهـسا  زا  ناوتیموراد  نیا  عیاـش  ضراوع  زا  یبناـج  ضراوع 

. درب مان  قازب  حشرت  يداعریغ 
هنبرکوردیه یقاشنتساهدننکشوهیب  ياهوراد  کیمتسیسياهدیزوکیلگونیمآ  زا  یـشان  ینالـضع  ـ  یبصع دادسنا  رثا  یئوراد  ياهلخادت 

زارتسا نیلوک  ياههدننکراهم  ریاساب  نامزمه  فرصم  تروص  رد  دنکیمدیدشت . ار  نیـسیامادنیلک  یقیرزت و  یعـضومياههدننک  سحیب 
نازیرـالوپد ینالـضع  یبـصع ـ  ددـسمياهوراد  اـب  ناـمزمه  فرـصم  رد  تـسا  نـکمم  . ددرگ یفاـضا  تیمومــسمهب  رجنم  تـسانکمم 

ینالضع ـ  یبصع دادسنا  تیلاعف  وراد  نیا  ابنیدینیک  ایدیمآ  نیئاکورپ  نامزمه  تروصرد  دبای . شهاک  اهنآ  رثا  نیلوک  لینیـسکوسدننام 
. دنک یثنخ  ار  نیمگیتسوئن  وارگینتسایمدض  رثا  تسا  نکمم  وراد  ود  نیاینیراکسومدض  هیوناث  رثا  ای  و 

. دهدیم شهاکار  یبناج  ضراوع  زورب  لامتحا  ریش  ایاذغ  اب  وراد  نیا  فرصم  هیصوت  لباق  تاکن 
فرصم  رادقم 

زا سپهلصافالب  مرگیلیم  رادـقم 0/25  یحارج  زاسپ  ياهدور  يدـعم ـ  ضابقنا  شهاک  ای  رارداسابتحا  زا  يریگولج  يارب  نالاسگرزب 
سابتحا ناـمرديارب  دوشیم . رارکت  زور  ای 3  تدمهبتعاس 2  ره 6ـ4  رادقم  نیا  قیرزت و  يدـلجریزای  ینالـضع  تروصهب  لمع  نایاپ 

ندش یلاخ  زا  سپتبون  جنپ  لقادح  يارب  تعاس  هس  ره  رادـقمنیا  دوشیم و  يدـلجریز  ای  ینالـضع  قیرزتمرگیلیم  رادقم 0/5 راردا ،
. ددرگ رارکت  هناثم 

. ددرگیميدیرو قیرزت  نیپورتآ   mg/kg 0/02 اب هارمه   mg/kg 0/04 رادقم راروکهبش  ياهوراد  رهزداپ  ناونعهب  ناکدوک 
ییوراد  لاکشا 

Injection: 0.5 mg/ml, 2.5 mg/ml

NOREPINEPHRINE BITARTRATE

سپ ياببقاعتم  نوخراشف  یمک  ناـمرد  رد  ورادنیا  دوشیم . فرـصم  نوخ  راـشف  داـح  یمکناربج  يارب  نیرفنیپارون  فرـصم  دراوم 
. دوشیم هدافتسازین  بلق  یحارج  يویر و  یبلق ـ 

دنکیم کیرحت  ار  بلق  هلـضع  کیژرنردآکی  اتب ـ ياههدـنریگ  يوررب  رثااب  هک  تسانیمآ  لوکتاک  کـی  نیرفنیپارون  رثا : مسیناـکم 
دـنکیمداجیا و قورع  يور  رب  دـیدش  هدـننکگنترثا  کیژرنردآ  اـفلآ ـ  ياههدـنریگ  يورربرثااـب  دـهدیم و  شیازفا  ار  بلق  هد  نوربو 

. دهدیم شیازفا  ار  رنورک  نوخ  نایرجو  کیمتسیس  نوخراشف  نیاربانب 
، دننکیمتفایرد کیتاپمـس  باصعا  هک  ییاهتفابرد  تدـمع ? تسا و  زیچان  يدـلجریز  قیرزتزا  سپ  وراد  نیا  بذـج  کیتنیکوکامراف 

هزیلوباتم اـهتفابریاس  دـبک و  رد  وراد  نیا  دـنکیمن . روبعيزغم  ینوخ ـ  دـس  زا  یلو  دـنکیم  روبع  تفجزا  نیرفنیپارون  دـباییم . عمجت 
زا نیرفنیپارون  دوریم  نیبزا  نویروفنا  عطق  زا  سپ  هقیقد  وراد 2ـ1  رثا  . دوشیم عورش  تعرسهب  يدیرو  قیرزتهار  زا  وراد  رثا  ددرگیم .

. دوشیم عفد  هتفاین  رییغتتروصهب  وراد  زا  یمک  رادقم  دوشیمعفد . هیلک  هار 
: دوش فرصم  طایتحاابدیاب  ریز  دراوم  رد  وراد  نیا  1 ـ  اهرادشه :
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. دیئوریت يرامیب  هنپاکرپیه  ای  یسکوپیه  تباید  یطیحم  ایکیرتنازم  قورع  زوبمورتهب  التبم  نارامیب 
. دوش یعضومزورکن  ببس  قورع  ندش  گنت  تلعهب  تسانکمم  گر  فارطا  ياهتفابهب  وراد  تشن  2 ـ 

قورعهدننکگنت رثا  لیلدهب  وراد ، نیا  ینالـضعای  يدلجریز  قیرزت  دوشیم . زیوجت  يدیرونویزوفنا  هار  زا  طقف  دـیاب  نیرفنیپارون  3 ـ 
. دوشیمن هیصوت  نآ 

تساهدش  شرازگ  وراد  نیا  فرصم  اب  یطیحمقورع  یمکسیا  یمتیرآ و  يدراک  يدارب  ، دردرس نوخراشف  يدایز  یبناج  ضراوع 
فرـصم دهدشیازفا . ار  ینطب  دیدش  ياهیمتیرآ  زوربرطخ  تسا  نکمم  نیرفنیپارون  اب  ناتولاهنامزمه  فرـصم  یئوراد  ياهلخادـت 

رجنم الامتحا  هک  هدومن  دـیدشتار  وراد  نیا  یقورع  یبلق ـ  رثا  تسا  نکمم  نیرفنیپارون  اب  ياهقلح  هس  یگدرـسفادضياهوراد  ناـمزمه 
هدــننکدودسم ياــهوراد  نامزمهفرـــصم  دوــشیم . ندــب  ياــمد  نوخراشفدــیدش و  يداــیز  اــی  يدراــک  یکاــت  یمتیرآزوربهــب 

ـ اــتب ياههدــنریگ  دادـــسنا  دوــشوراد . ود  ره  یناــمرد  تارثا  راــهمهب  رجنمتــسا  نــکمم  نیرفنیپاروــن  اــب  کیژرنردآاتبهدـــنریگ 
فرــصم دــشاب . هتــشاد  هارمههـبار  بـلق  یلاـمتحا  دادــسنا  يدراـک و  يداربو  نوخراـشف  يداـیز  زورب  رطخ  تـسا  نکممکـیژرنردآ 

نیماـتوگرا ناـمزمه  فرـصم  دـهد . شیازفاار  یبـلق  یمتیرآ  زورب  رطخ  تـسا  نکممنیرفنیپاروـن  اـب  لاـتیژید  ياهدـیزوکیلگنامزمه 
نوخراشف دنکدیدشت و  نیرفنیپارون  نوخراشف  هدنربالابرثا  نینچمه  دوش . قورع  ندشگنتدیدشت  هب  رجنم  تسا  نکمم  نیرفنیپاروناب 

. دهد شیازفاار  یبلق  ياهیمتیرآ  زورب  لامتحا  تسانکمم  نیرفنیپارون  اب  اپودوول  نامزمهفرصم  دنک . دایز  ار 
لولحم رد  دصرد  زورتسکد 5 ای  لیرتسا  بآ  رد  دصرد  زورتسکد 5 اب  دـیاب  یقیرزت  نیرفنیپارون  ، زیوجت زا  شیپ  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 

. دوشیمن هیصوت  ییاهنتهب  میدسرورلکلولحم  رد  نیرفنیپارون  زیوجت  . دوش قیقر  میدسرورلک 
. دبای رییغت  ياهرودلصاوف  رد  قیرزت  لحم  هک  دوشیم  هیصوت  ، دشاب هتشاد  ترورض  نیرفنیپاروناب  تدم  ینالوط  نامرد  هچنانچ  2 ـ 

فرصم  رادقم 
نوخ راشف  ظفح  تیبثتروظنمهب و  سپـس  دوشیم و  زیوجت  يدـیرونویزوفنا  هار  زا  0/012mg/minـ0/008  تعرس اب  ادتبا  نالاسگرزب 

تسا  رامیب  خساپ  بسحرب  يدیرونویزوفنا  هار  زا  0/004mg/minـ0/002  هدنرادهگن رادقم  ددرگیم . میظنتزیوجت  تعرس 
تیبـثتروظنمهب و سپـس  ددرگیم و  زیوجت  يدـیرونویزوفنا  هار  زا   0/002mg/min تعرـسابادتبا نوخراشف  داح  یمک  رد  ناـکدوک 

هار زا   0/0001mg/kg/min تعرـساب ادـتبا  یبلق  تسیارد  نوخراـشف  دـیدش  یمک  رد  ددرگیممیظنت . نآ  تعرـس  نوخراـشف  ظـفح 
. ددرگیممیظنت نوخ  راشف  ظفح  روظنمهب  زیوجتتعرس  سپس  ددرگیم و  زیوجت  يدیرونویزوفنا 

ییوراد  لاکشا 
Injection: 0.1%

PHENOXYBENZAMINE HCI

. دوشیم فرصم  موتیسومورکوئفلرتنک  رد  نیمازنب  یسکونف  فرصم  دراوم 
ببـسوراد تسا و  ینالوط  رثا  تدم  اب  يوق  رایـسبکیژرنردآ  افلآ ـ  هدـنریگ  هدـننکدودسميوراد  کی  نیمازنب  یـسکونف  رثا : مسیناکم 

. دوشیم یتباقر  ریغو  تشگرب  لباقریغ  دادسنا  کی  داجیا 
هدش و عورشتعاس  دنچ  لوط  رد  جیردتهب  وراد  رثا  . دوشیم بذج  شراوگ  يارجم  زا  مظنمانو  صقان  روطهب  وراد  نیا  کیتنیکوکامراف 

. دوشیم عفد  ارفص  راردارد و  دوشیم و  هزیلوباتم  دبک  رد  دنامیمیقاب . زور  تدمهب 4ـ3 
فرـصم دیابندراکویم  سوتکرافنا  زا  سپ  دوبهب  هرودلوط  رد  یقورع و  يزغم ـ  ثداوح  هقباستروص  رد  وراد  نیا  فرـصم  عنم  دراوم 

. دوش
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: دوش فرصم  ناوارف  طایتحاهبدیاب  ریز  دراوم  رد  وراد  نیا  1 ـ  اهرادشه :
هیلک  درکلمع  یتیافکیب  یقورع  ـ  يزغم ياهیرامیب  بلق  دیدش  يرامیب  بلق  یناقتحا  ییاسران  هدروخلاس  نارامیب 

. دومن يریگولجنآ  تشن  زا  دیاب  وراد ، قیرزت  ماگنه  2 ـ 
. دومن بانتجا  دیاب  نوخ  مجح  شهاکهبالتبم  نارامیب  رد  وراد  نیا  قیرزت  زا  3 ـ 

تردنب وینم  عفد  راهم  زویم ، ینیبناقتحا  صخشمیناربج  يدراک  یکات  هجیگرس و  اب  هارمهیتیعـضو  نوخراشف  شهاک  یبناج  ضراوع 
زا سپ  هقیقددنچ  کیتارکنـسویدیا  نوخ  راشف  شهاکو  يدـیرو  نویزوفنا  زا  سپ   ) ناهد یکـشخ  وقیرعت  شهاک  یـشراوگ  تالالتخا 

تسا  هدش  هدهاشمزین  وراد  عیرس  نویزوفنااب  جنشت  تساهدش  شرازگ  نویزوفنا  عورش 
. ددرگ قیرزت  نویزوفنا  هار  زا  هدش و  قیقرهشیمه  دیاب  یقیرزت  هار  زا  فرصم  تروصرد  نیمازنب  یسکونف  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 

. دوش دیدشت  تسا  نکمم  ورادنوخراشف  هدنهاک  رثا  مرگ  ياوه  رد  نتفرگرارق  شزرو و  دایز ، ياذغ  فرصماب  2 ـ 
هک تسازور  رد  راب  ود  ای  کـی  مرگیلیم  نامردعورش 10  يارب  وراد  لومعم  فرـصم  رادقم  ناکدوک  نالاسگرزب و  رد  فرـصم  رادقم 

. دباییم شیازفامسقنم  رادقم  ود  رد  دحات mg/kg/day 2ـ1  رامیب  خساپ  ساسارب  جیردتهب 
ییوراد  لاکشا 

capsule: 10 mg

PHENTOLAMINE MESYLATE

يارب نآ و  یط  اــی  موتیـــسومورکوئفیحارج  زا  لــبق  نوــخ  راـــشف  يداـــیز  لرتــنکو  يریگـــشیپ  يارب  وراد  نــیا  فرـــصم  دراوــم 
. دوشیم فرصم  موتیسومورکوئفصیخشت 

شدرگرد دوجوم  نیرفنیپا  نیرفنیپارون و  تارثاندرک  یثنخ  کیژرنردآ و  افلآ ـ  ياههدـنریگندرکدودسم  اب  وراد  نیا  رثا : مسیناکم 
ار هیر  ینایرـشراشف  راب و  سپ  بلق  یناقتحا  ییاسران  ردوراد  نیا  دوشیم . یطیحم  تمواـقم  شهاـکو  قورع  ندـش  داـشگ  ببـس  نوخ 

. دهدیم شهاک 
تروص رد  ) دسریم دوخ  جواهب  هقیقد  زا 2  سپ  يدیروقیرزت  هار  زا  هقیقد و  زا 20  سپ  ینالضعقیرزت  هار  زا  وراد  رثا  کیتنیکوکامراف 
ندوـب تبثمتروـص  رد   ) تسا هقیقد  يدـیرو 30ـ15  هارزا  هـقیقد و   30 ینالـضع 45 ـ  هار  زا  وراد  رثاتدـم  لوط  نوـمزآ  ندوـب  تبثم 

. دشابیم هقیقد  يدیروفرصم 19  زا  سپ  وراد  رمع  همین  دوشیمعفد . راردا  هار  زا  هتفاین  رییغت  تروصهبنآ  دصرد  بیرقت ?13  نومزآ 
نایرـش ياهیرامیبریاس  ای  نیژنآ  رنورک ، قورع  ییاـسران  ، دراـکویم سوتکراـفنا  هقباـس  نوخراـشفیمک  رد  وراد  نیا  فرـصم  عنم  دراوم 

. دوشفرصم دیابن  رنورک 
. دوش لرتنک  دیاب  رامیب  ضبن  نوخراشف و  ، وراد فرصم  لوط  رد  1 ـ  اهرادشه :

. دوش فرصم  ناوارف  طایتحااب  دیابناگدروخلاس  هدعم و  مخز  تیرتساگ  هیلکراک  صقنهب  التبم  نارامیب  رد  وراد  نیا  2 ـ 
داح تدـم و  ینالوطشهاک  ینیبناقتحا  لاهـسا  غارفتـساو  عوهت  هجیگرـس  يدراـک  یکاـت  یتیعـضونوخراشف  شهاـک  یبناـج  ضراوع 

تسا  هدششرازگ  وراد  نیا  فرصم  اب  یمتیرآ  هنیسدرد و  نیژنآ  نوخراشف 
یثنخ نیلوسناندـشدازآ  يور  رب  وراد  نیا  هدـننکراهمرثا  دـیاسکوزاید ، اـب  نیمـالوتنف  نامزمهفرـصم  تروص  رد  یئوراد  ياهلخادـت 

يدارب ای  هداتـسیا  تلاحرد  نوخراشف  یمک  زورب  تاـعفد  شیازفاببـس  تسا  نکمم  نیدـیتناوگ  اـب  نیمـالوتنفنامزمه  فرـصم  دوشیم .
یثـنخ ار  نیماـپود  داـیز  ریداقمفرـصم  زا  یــشان  یطیحم  قورع  هدـننکگنترثا  نیماـپوداب  وراد  نـیا  ناـمزمه  فرــصم  . دوـش يدراـک 

وراد نیانامزمه  فرـصم  دهد . شهاک  نوخراشفندربالاب  رد  ار  وراد  نیا  رثا  تسانکمم  نیردفا  اب  نیمالوتنف  نامزمه  فرـصم  . دنکیم
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. دوش يدراکیکاتو  نوخراشف  دـیدش  یمکهب  رجنم  الامتحاو  دـنک  راهم  ار  وراد  نیا  کیژرنردآ  افلآياهرثا ـ  تسا  نکمم  نیرفنیپا  اب 
. دهد شهاک  نوخراشف  ندربالابرد  ار  وراد  نیا  رثا  تسا  نکمم  نیرفالینف  زاشیب  نیمالوتنف  فرصم 

فرصم  رادقم 
رادقم نیمالوتنف  نومزآ  رد  نالاسگرزب 

قیرزتيدــیرو هار  زا  وراد  زا  مرگیلیم  یحارجزا 5  لبق  تعاـس  کیژرنردآدـض 2ـ1  ناونعهب  . دوشیم يدـیرو  قیرزت  مرگیلیم   2 5 ـ 
. دوشیم رارکت  رادقمنیا  زاین ، تروص  رد  هک  دوشیم 

کیژرنردآدضناونعهب دوشیم . قیرزت  يدیرو  هارزا  مرگیلیم  کی  ای  ینالضع  هار  زا  مرگیلیم  رادقم 3 نیمالوتنف  نومزآ  رد  ناکدوک 
رارکت زاین  تروصرد  هک  دوشیم  قیرزت  ینالـضع  ای  يدـیروهار  زا   mg/kg 0/1 ای مرگیلیم  کی  رادـقم  یحارج  زا  لبق  تعاـس  2ـ1 

. ددرگیم
ییوراد  لاکشا 

Injection: 10 mg/ml

PYRIDOSTIGMINE

. دوشیم هدرب  راکهب  وارگ  ینتسایم  يرامیبنامرد  رد  نیمگیتسودیریپ  فرصم  دراوم 
ياـههناکتلاقتنا هجیتـن  رد  دـنکیم و  يریگولجزارتـسا  نیلوک  لـیتسا  هلیـسوهب  نیلوک  لیتساندـش  زیلوردـیه  زا  وراد  نیا  رثا : مسیناـکم 

. دیامنیم لیهست  ار  هلضع  ـ  بصع لاصتا  لحم  زا  یبصع 
. ددرگیمعفد هیلک  هار  زا  دوشیم و  هزیلوباتمامسالپ  دبک و  رد  تسا  كدنا  شراوگيارجم  زا  وراد  نیا  بذج  کیتنیکوکامراف 
. دوشزیوجت ناوارف  طایتحااب  راردا ، يارجمتنوفع  زین  راردا و  يراجم  ای  هدور  یکیناکمدادسنا  دوجو  تروص  رد  1 ـ  اهرادشه :

. دوش يراددوخیحارج  لامعا  زا  سپ  وراد  نیا  فرصمزا  یسفنت  تالکشم  داجیا  لیلدهب  2 ـ 
پمارک  غارفتسا  ای  عوهت  لاهسا  ناوتیموراد  نیا  عیاش  ضراوع  زا  یبناج  ضراوع 

قیرعت  يداعریغ  شیازفا  هدعم  درد  ای 
مان  ار  قازب  حشرت  يداعریغ  شیازفا  و 

. درب
رثا عنام  تسا  نکممیعـضوم  ياههدننکسحیب  هنبرکوردیهیقاشنتـسا و  هدننکشوهیب  ياهوراد  ، اهدیزوکیلگونیمآ یئوراد  ياهلخادـت 

. دهد شهاک  ار  يرتسا  یعضومياههدننکسحیب  مسیلوباتم  دناوتیم  ورادنیا  دندرگ . وراد  نیا 
. دهدیمشهاک ار  یبناج  ضراوع  زورب  لامتحا  ریشای  اذغاب  وراد  فرصم  هیصوت  لباق  تاکن 

فرصم  رادقم 
g/day هدـنرادهگن رادـقم  ناونعهب  دوشیم . فرـصمتعاس  ره 4ـ3  مرگیلیم  عورـشيارب 120ـ30  ینتـسایمدض  ناونعهب  نالاسگرزب 

. دوشیم فرصم  (0/6g/day طسوتم روطهب   ) 1/5ـ0/06
. دوشیم فرصم  مسقنم  رادقمشش  ای  جنپ  رد   mg/kg/day 7 رادقم ناکدوک 

ییوراد  لاکشا 
Tablet: 10 mg, 60 mg
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TRIHEXYPHENIDYL

سررید يزنکسیدزجهب   ) اهوراد زا  یشان  یمره  جراخضراوع  شهاک  نوسنیکراپ و  يرامیبنامرد  رد  لیدنفيزگهيرت  فرـصم  دراوم 
دوشیم زیوجت 

کیژرنیلوـک متــسیس  تیلاـعف  نـیب  لداـعتهک  دوـشیم  بجوـم  زغم  رد  ینیراکــسومياههدنریگ  راـهم  اــب  اــهوراد  نـیا  رثا : مسیناــکم 
. دوش رارقرب  کیژرنیماپودو 

تساتعاس  وراد 12-6  رثا  لوط  دوشیم . بذجیبوخب  یکاروخ  هار  زا  کیتنیکوکامراف 
. دوش فرصمدیابن  شراوگ  هاگتسد  دادسنا  ای  هتسبهیواز  اب  موکولگ  هدشن  نامرد  يرارداسابتحا  دراوم  رد  فرصم  عنم  دراوم 

. دوش زیوجت  طایتحااب  يویلک  ای  يدبک  ییاسران  ای  یقورع  ـ  یبلق يرامیب  دراوم  رد  1 ـ  اهرادشه :
. دراذگب ریثأت  یگدننار  لثم  دنراد  تراهم  هبزاین  هک  یلامعا  رب  تسا  نکمم  وراد  نیا  2 ـ 

ندش یبصعتیـساسح  شیازفا  بلق  نابرـض  شیازفا  ، راردا سابتحا  دـید ، يرات  یجیگ  یـشراوگلالتخا  ناهد  یکـشخ  یبناج  ضراوع 
. دنتسه وراد  نیا  یبناج  ضراوع  زا  یناورتالالتخا  کیرحت و  مهوت 

، زادیـسکاونیمآونوممیزنآ هدننکراهم  ياهقلح و  هسیگدرـسفادض  دیماریپوسید ، ياهوراد  ابوراد  نیا  مأوت  فرـصم  یئوراد  ياهلخادـت 
وراد نــیا  دوــشیم . ینیراکـــسومیتنآرثا  شیازفا  ثعاــب  کـــیژرنیلوکیتنآياهوراد  نیداـــتنامآ و  اـــهنیزایتونف ، نیماتـــسیهیتنآ 

اب وراد  نیا  دنکیمهلباقم . شراوگ  هاگتسد  رب  دیارپاسیـسرثا  اب  دهدیم و  شهاک  ار  اهنیزایتونفییامـسالپ  تظلغ  لوزانوکوتکبذج و 
. دهدیم شهاک  ار  اهنآ  رثا  هدرک و  داجیالالتخا  ینابز  ریز  ياهتارتین  ندش  لحرد  ناهد  یکشخ  داجیا 

. دوش فرصم  اذغزا  لبق  تسا  رتهب  یشراوگ  ضراوع  ای  ناهدیکشخ  زورب  تروص  رد  هیصوت  لباق  تاکن 
-5 الوـمعم هدـنرادهگن  فرـصم  رادـقم  . دوـشیم فرـصم  داد ، شیازفا  ارنآ  ناوتیمجـیردتب  هـک   mg/day 1 رادقم فرـصم  رادـقم 

تسا  مسقنم  رادقم  رد 4-3   15mg/day
ییوراد  لاکشا 

Tablet: 2 mg, 5 mg

DESMOPRESSIN

يراردارپ تقومیشونرپ و  راردا ،) یعیبط  تظلغاب   ) هیلوايراردا بش  کینژورون  هزمیب  تبایدنامرد  يارب  نیسرپومسد  فرـصم  دراوم 
Post-lumbar دردرس ،A عوـن فـیفخ  یلیفوــمه  عوـن I و  دـنارب  لـیونوف  يراـمیب  زیفوـپیه ، هیحاـن  رد  یحارجاـی  اـمورت  اـب  هارمه 

تـست زین  يوـیلک و  درکلمعیباـیزرا  تـست  کـینژورون  هزمیب  تبایدصیخـشت  لـپیتلوم  زورلکــسا  هارمه  يراردابـش  ، puncture
. دوریم راکهب  کیتیلونیربیفخساپ 

رد یلولـس  يریذپذوفنشیازفا  اب  نیاربانب  دشابیم . (ADH  ) نومروه کیترویدیتنآ  ای  نیـسرپوزاوگولانآ  نیـسرپومسد  رثا : مسیناکم 
يراردا هد  نورب  نامزمهشهاک  راردا و  هتیلالومـسا  شیازفا  تجیتنو ? هیلک  رد  بآ  بذجزاب  شیازفا  بجوم  رارداهدـننکعمج  يراجم 

کیلیفومه و یتنآ  روتکاف   ) يداقعنا 8 روتکافییامسالپ  حوطس  شیازفا  قیرط  زا  اردوخ  کیژارومه  یتنآ  تارثا  نیـسرپومسد  . دوشیم
. دیامنیم لامعاینوخ  قورع  رادج  رب  میقتسم  رثا  الامتحاو  دنارب  لیونوف  روتکاف  تیلاعف  شیازفا 

رهاظ وراديراردادـض  رثا  تعاس  کی  یط  ینیب  هار  زازیوجت  لابندهب  دوشیم . بذـج  ینیبطاخمزا  وراد  دـصرد  کیتنیکوکامراف 20ـ10 
ریغتم ینیبهار  زا  زیوجتابوراد  کـیترویدیتنآ  رثا  لوط  تسا  يویلکوراد  مسیلوباـتم  دـسریم . رثا  رثکادـحهبتعاس   1 ـ  یط 5 دوـشیم و 
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تسا  تعاس  هدوب و 20ـ8
يداـیزهبنایالتبم یقورع و  یبلق ـ  ياـهیرامیب  يویلکیئاـسرانهب  ناـیالتبم  رد  يراردا  بش  ناـمردروظنمهب  وراد  نیا  فرـصم  عنم  دراوم 

. دوشفرصم دیابن  ینایرش  نوخراشف 
. دوش فرصم  طایتحااب  دیاب  سیزوربیفکیتسیسهب  التبم  نارامیب  رد  1 ـ  اهرادشه :

ناکدوک نادنملاسرد و  هژیوهب  تاعیام  فرصم  شیازفا  . دوش يراددوخ  دیاب  تاعیام  دایز  فرصمزا  نیـسرپومسد  اب  نامرد  نیح  رد  2 ـ 
رامیب نوخراشف  نزوبترم و  يریگهزادـنا  اب  يراردا  بش  ناـمردرد  ددرگ . بآ  اـب  تیمومـسم  نوخ و  میدـسشهاک  بجوم  دـناوتیم 

. دومن لرتنک  ار  ندب  تاعیام  دح  زا  شیبشیازفا  ناوتیم 
. ددرگ نوخ  راشف  تفا  بجوم  تسانکمم  وراد  عیرس  يدیرو  لخاد  زیوجت  3 ـ 

دراوم رد  ) دـشاب تاعیام  فرـصم  ندرکدودـحم  نودـبوراد  زیوجت  هکیتروص  رد  نوخ  میدـسشهاک  تاعیام و  سابتحا  یبناج  ضراوع 
تسا  هدش  شرازگ  ینیب  زايزیرنوخ  غارفتسا و  عوهت  دردرس ، تساهارمه ،  جنشت  اب  هضراع  نیا  دیدش 

. ددرگ وراديراردا  دـض  رثا  شیازفا  بجوم  دـناوتیمتاربیفولک  ای  دـیماپورپرلک  نیپزاـمابراکاب  ناـمزمه  فرـصم  یئوراد  ياهلخادـت 
. دهاکیم يراردادض  رثازا  نیرفنیپارون  ای  مویتیل  نوچ  ییاهورادزا  نامزمه  هدافتسا  سکعهب 
. ددرگ لصاحنانیمطا  ورادهب  درف  تیساسح  مدع  زاوراد  فرصم  زا  لبق  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 

. ددرگن فرصم  هدشزیوجتنازیم  زا  شیب  ورادات  دیآ  لمعهبتقد  ینیب  هار  زا  وراد  فرصم  ماگنه  رد  2 ـ 
. دشاب یلاخ  رامیبهناثم  تسا  رتهب  اههیلک ، درکلمع  صیخشتو  یبایزرا  يارب  وراد  زیوجت  ماگنه  رد  3 ـ 

فرصم  رادقم 
مسقنم رادقم  ود  ای  کی  رد   ) mcg/day 40ـ10 هزمیب تباید  نامرد  يارب  مرگورکیم و  هزمیب 20  تباید  صیخشت  يارب  نالاسگرزب 

ددرگیمزیوجت و باوخ  زا  لبق  مرگورکیم  نازیمهبادتبا 20  رد  راردا ) ظیلغت  یعیبط  ناوتاب   ) هیلوايراردا بش  نامرد  رد  دوشیم . زیوجت 
زورلکـسا اب  هارمهيراردا  بش  رد  داد . شیازفا  مرگورکیم   40 ات ار  فرصم  رادقم  ناوتیم  دنـشابن ، ررقمنییاپ  ریداقم  هکیتروص  رد  اهنت 

درکلمع صیخـشت  یبایزرا و  روظنمهب  . دوشیم زیوجت  باوخ  زا  لبق  مرگورکیم  نازیمهب 20ـ10 لاس  زا 65  رتمکنس  اب  دارفا  رد  لـپیتلوم 
. دوشیم هیصوت  مرگورکیم  هیلک 40 

نامرد يارب  دشابیم . هزمیب mcg/day 20ـ5 تباید  نامردرد  نالاسگرزب و  هباشم  هزمیب  تبایدصیخشت  يارب  زیوجت  نازیم  ناکدوک 
رد يویلک  درکلمع  صیخـشتتست  روـظنمهب  نـالاسگرزب و  هباـشم  لاـس  زا 5 شیب  ناـکدوک  يارب  فرــصم  رادـقم  هـیلوا  يراردا  بـش 

يدعب ياذغ  هدعو  ود  ردار  تاعیامفرـصم  نازیم   ) دوشیم زیوجت  مرگورکیم  لاس 10 زا 1  رتـمک  مرگورکیم و  لاس 20  ناکدوک 15ـ1
.( داد شهاک  ات 50 % دیابكدوک 

ییوراد  لاکشا 
Nasal Solution: 0.1 mg/ml

DIPYRIDAMOLE

زا سپیلوبمآوبمورت  زا  يریگـشیپ  يارب  یکاروخداقعنا  دـض  ياهوراد  اـب  هارمه  یکمک  يورادناونع  هب  لومادـیریپيد  فرـصم  دراوم 
زا يرادربریوـصترد  یـصیخشت  کـمک  يوراد  ناوـنع  هبطقف  يدـیرو  هار  زا  لومادـیریپيد  دوشیمفرـصم . بـلق  ياـههچیرد  یحارج 

. دوشیم فرصم  رنورک  نایرش  يرامیباب  هارمه  نویزوفرپ  صقن  صیخشت  يارب  بلق  هلضع  نویزوفرپ 
AMPیتکالپ و عمجت  هدـننک  راـهم  رنورک و  قورعهدـننک  داـشگ   ) دازنورد نیزوندآ  تظلغتسا  نکمم  لومادـیریپيد  رثا : مسیناـکم 
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تالیندا تیلاعفکیرحت  شیازفا  قیرط  زا  ار  یتکـالپنورديوقلح   AMP تظلغ لومادـیریپيد  نیا  رب  هوالع  دـهد . شیازفا  ار  يوقلح 
. دربیم الاب  زارتسا  يدوفسفمیزنآ  راهم  زالکیس و 

دایز رایسبنئیتورپ  هب  نآ  دنویپ  تسا  دصرد   66-27 وراد نیا  یتسیز  یمهارف  تسا  ریغتم  وهتسهآ  لومادیریپيد  بذج  کیتنیکوکامراف 
تعاس  10 يدـیروهار 15 ـ  زا  تعاس و   10 یکاوخ 12 ـ  هار  زا  نآعفد  رمع  همین  تسا  يدـبک  وراد  مسیلوباتم  (. دـصرد  91 99 ـ   ) تسا

نویزوفنا کی  مامتا  زا  سپ  هقیقد  يدیرو 2 هار  زا  تعاس و   1 یکاروخ 3 ـ  هارزا  ییامسالپ  تظلغ  جوا  هب  ندیسر  ياربمزال  نامز  تسا 
(. دشاب هتشاد  يدبک  ياهدور ـ  ددجمشدرگ  تسا  نکمم  دصرد  ات 20   ) تساارفص قیرط  زا  اتدمع  وراد  نیا  عفد  تساياهقیقد   4

: دوش فرصم  طایتحااب  دیاب  ریز  دراوم  رد  وراد  نیا  1 ـ  اهرادشه :
نرگیم دیدشتببـس  تسا  نکمم   ) نرگیم تروئآ  یگنت  ، دوشیم دـیدشت  تعرـس  هب  نآ  تیعـضوهک  یبلق  نیژنآ  بلق  ریخا  سوتکرافنا 

نوخ  راشف  یمک  و  دوش )
اب دیابنآ  هب  يالتبا  هقباس  ای  مسآ  هب  التبم  نارامیبرد  بلق  نویزوفرپ  تیعضو  صیخـشت  ياربيدیرو  قیرزت  هار  زا  وراد  نیا  فرـصم  2 ـ 

. دریگ تروص  طایتحا 
درد نینچمه  تسا  هدش  شرازگ  وراد  نیا  فرـصماب  نوخ  راشف  یمک  ینالـضع و  درد  هجیگرـس  ، دردرـس لاهـسا  عوهت  یبناج  ضراوع 

نکمم تردنب  وراد  نیافرصم  نینچمه  تسا  هدش  هدهاشم  ورادنیا  قیرزت  اب  یمتیرآ  ای  يدراک و  یکات  نوخراشف  تارییغت  هنیس  هسفق 
. دوش رنورک  قورع  يرامیب  مئالعدیدشت  ثعاب  تسا 

نیا زا  یشانیتکالپ  عمجت  راهم  تلع  هب  لومادیریپيدابنیراپه  ای  یکاروخ  داقعنا  دض  ياهورادنامزمه  فرـصم  اب  یئوراد  ياهلخادت 
هژیوب یتکالپ  عمجتهدـننک  راهم  ياهوراد  ریاس  اب  لومادـیریپيدنامزمه  فرـصم  دـبای . شیازفا  تسا  نکمميزیرنوخ  زورب  رطخ  وراد ،

شیازفا ار  یتکالپ  عمجت  راهمیفاضا  تارثا  زا  یـشان  دـیدش  يزیرنوخزورب  رطخ  تسا  نکمم  کیلیـسیلاس  لیتسادیـسا  اهتالیـسیلاس و 
يزیرنوـخ زورب  رطخ  شیازفا  تـلع  هـب  ( زاـنیکوروا زاـنیکوتپرتسا و   ) کـیتیلوبمورتياهوراد اـب  لومادــیریپيد  نامزمهفرــصم  دــهد .

. دوشیمن هیصوت  لومادیریپيدطسوت  یتکالپ  عمجت  راهم  زا  یشاندیدش 
. دوش فرصم  ناسکی  ینامزلصاوف  رد  دیاب  وراد  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 

. دوش يرادوخ  دیاب  کشزپ  زیوجت  اب  رگم  وراد ، نیا  اب  هارمهکیلیسیلاس  لیتسا  دیسا  فرصم  زا  2 ـ 
. دومن طایتحا  دیاب  هتسشنای  هدیباوخ  تلاح  زا  نتساخرب  ماگنه  3 ـ 

زوربتروص رد  دوش . فرصم  اذغ  زا  دعب  تعاسود  ای  لبق  تعاس  کی  لقادح  بآ  اب  هارمهوراد  تسا  رتهب  بذج  شیازفا  روظنم  هب  4 ـ 
. دوش فرصم  اذغ  ای  ریشاب  هارمه  دیاب  وراد  یشراوگ  کیرحت 

فرصم  رادقم 
یکاروخ 

مرگیلیم 4 75 بلق 100 ـ  ياههچیرد  یحارج  زا  سپیلوبمآوبمورت  زا  يریگـشیپ  يارب  یتکالپعمجت  هدـننک  راهم  ناونع  هب  نالاسگرزب 
mg/day رادقمکیلیسیلاس لیتسا  دیسا   g/day 1 فرـصمتروص رد  دوشیم . فرـصم  داقعنا  دضيوراد  کی  اب  هارمه  زور  رد  راب 

تسایفاک  لومادیریپيد  زا   10
یقیرزت 

. دوشیم يدیرونویزوفنا  هقیقد  يارب 4   mg/kg/min 0/142 تعرس اب   mg/kg 0/57 یصیخشتکمک يوراد  ناونع  هب  نالاسگرزب 
. دوشیمفرصم وراد  زا  مرگیلیم  ناکدوک 60 

ییوراد  لاکشا 
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Coated Tablet: 25 mg, 75 mg

Injection : 10 mg/2ml

(ERYTHROPOETIN (EPOETIN

. دوریم راکب  يویلک  نمزم  ییاسرانرد  نیتیوپورتیرا  نادقف  زا  یشان  ینوخ  مکنامرد  يارب  نیتیوپورتیرا  فرصم  دراوم 
اهدیئورتیرا زیامتو  ریثکت  ناوختسا  زغم  رد  زمرق  ياههچیوگدلوم  ردام  ياهلولس  رد  دوخ  ياههدنریگکیرحت  اب  وراد  نیا  رثا : مسیناکم 

. دنکیم کیرحت  ار 
زا يزیچانشخب  دشابیم . تعاس   4 دودـح 6 ـ  ورادرمع  همین  يویلک  ییاسران  ياراد  نارامیبهب  يدـیرو  قیرزت  زا  سپ  کیتنیکوکامراف 

. دوشیم عفد  اههیلک  قیرطزا  یشخب  هزیلوباتم و  دبک  رد  زین  یکدناو  زمرق  ياههچیوگ  رد  وراد 
. دوش فرصم  دیابن  نوخ  راشفهدشن  لرتنک  يدایز  دیئورتیرا و  یمسولهب  نایالتبم  رد  وراد  نیا  فرصم  عنم  دراوم 

نمزم ییاسرانو  میخدـب  ياهيرامیب  جنـشت  هقباس  ، زوتیـسوبمورت یقورع  کیمکـسیا  يراـمیبهب  راـمیب  يـالتبا  تروص  رد  1 ـ  اهرادشه :
. دوش فرصمطایتحا  اب  دیاب  يدبک 

. دنوش لرتنکاقیقد  دیاب  اهتیلورتکلا  نیبولگومه و  نوخراشف  وراد ، نیا  اب  نامرد  لوط  رد  لبق و  2 ـ 
. دنوشحیحصت دیاب   B12 نیماتیو ای  تالوفاینهآ  دوبمک  لثم  يویلک  نمزم  ییاسرانرد  ینوخمک  هدننک  داجیا  لماوع  ریاس  3 ـ 

. دشابیمنوخ راشف  یناهگان  دیدش و  شیازفاتمالع  درک ، زورب  ینرگیم  هبش  موادم  درد  ، وراد فرصم  ماگنه  رد  هک  یتروص  رد  4 ـ 
. دهد شیازفا  ار  نیراپهزاین  دروم  رادقم  تسا  نکمم  وراد  نیا  5 ـ 

. دوش وراد  نیا  هب  ینامردخساپ  رییغت  بجوم  تسا  نکمم  یباهتلاياهیرامیب  ای  اهتنوفع  نامزمه  دوجو  6 ـ 
نازیمشیازفا فرـصم  رادـقم  هب  هتـسباو  تروصبنآ  ندـش  رتـشیب  اـی  نوخ  راـشف  شیازفا  زادـنترابع  وراد  نیا  ضراوع  یبناـج  ضراوـع 

یسکالیفانآ  ازنولفنآ و  هبش  مئالع  تساریذپتشگرب  نامرد  همادا  اب  هک  فرصمرادقم  هب  هتسباو  تروصب  اهتکالپ 
هک يدارفارد  نآ  زیوجت  ای  نیـسناتویژنآ  لدبم  میزنآهدننک  راهم  ياهوراد  اب  وراد  نیا  نامزمهفرـصم  تروص  رد  یئوراد  ياهلخادـت 

ياهوراد رثا  نیبولگومهتظلغ  ندرب  الاب  اب  وراد  نیا  دباییم . شیازفانوخ  میساتپ  يدایز  زورب  رطخ  هتفایشهاک  نانآ  میـساتپ  سناریلک 
. دهدیم شیازفا  ار  يردصنیژنآ  رد  رثوم 

. دوش عطق  دیاب  ورادنیا  فرصم  دیدرگن ، لرتنک  رامیب  نوخراشف  هک  یتروص  رد  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 
. دوش فرصم  نهآ  لمکم  دیاب  زاین  تروصرد  وراد ، نیا  فرصم  تدم  لوط  رد  2 ـ 

ازنآولفنآهبـش مئالع  زورب  لامتحا  دوش ، ماـجنا  هقیقد  ضرع 5  رد  لقادـح   ) مک تعرـس  اـبوراد  نیا  يدـیرو  قیرزت  هک  یتروـص  رد  3 ـ 
. دباییم شهاک 

فرـصمتارییغت ماگنه  دیاب  هتکن  نیا  تساوراد و  يدیرو  قیرزت  رادقم  زا  رتمک  % 20 30 ـ  الومعم يدلجریز  قیرزت  رد  وراد  رادـقم  4 ـ 
تسا  رتیلیلیم  1 دومن ، قیرزت  هیحان  کی  رد  يدلجریزتروصب  ناوتیم  هک  وراد  نیا  زاجم  مجحرثکادح  دوش . هتفرگ  رظن  رد  وراد 

. دباییم شهاکتدش  هب  وراد  رثا  تنوفع  ای  موینیمولآاب  تیمومسم  نهآ  دوبمک  تروص  رد  5 ـ 
رادقماما تسا  ناسکی  لکـش  ود  نیا  ینیلاب  یـشخبرثا  دنچ  ره  تسا  دوجوم  اتب  افلآ و  نیتیوپالکـش  ود  هب  نیتیوپورتیرا  فرـصم  رادـقم 

تسا  توافتم  اهنآ  فرصم 
افلآ نیتیوپا  فلا ـ 

: زیلایدومه تحت  نارامیب  رديویلک  نمزم  ییاسران  زا  یشان  ینوخ  مک 
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ره 4 هدشداجیا  خـساپ  ساسارب  هک  هتفه  رد  راب  هس  units/kg 50 ادتبا رد  يدـیرو  لخاد  قیرزتای  يدـلجریز  قیرزت  هار  زا  نالاسگرزب 
تاعفد دـیاب  درکزواجت ، هام  رد   2g/100ml دـح زا  نیبولگومهشیازفا  نازیم  رگا  دوشیم . هدوزفایلبق  رادـقم  هب   units/kg 25 هتفه
زیوجت رادقم  دشابیممسقنم . رادقم  رد 3  هتفه و  رد   units/kg 600 فرصم رادقم  رثکادح  دبای . شهاک  هتفهرد  راب  هب 2  وراد  زیوجت 
مسقنم رادقم   2 ردهک 3 ـ  تسا  هـتفه  رد   100 units/kg 300 ـ  دیسر ) 10 هب g/100ml 12 ـ  نیبولگومه  تظلغیتقو   ) هدـنرادهگن

. دوشیم فرصم 
تظلغیتقو  ) هدنرادهگن فرـصم  رادـقم  یلو  تسانالاسگرزب  هباشم  هیلوا  فرـصم  رادـقم   : يدـیرو لخاد  قیرزت  هار  زا  طقف   ) ناکدوک

اب ناکدوک  هتفهرد  راب  هس  ، 75 مرگولیک units/kg 150 ـ  زا 10 رتمک  نزو  اب  ناکدوک  رد  دیسر ) 9/5 هب g/100ml 11 ـ  نیبولگومه 
هس ، 30 مرگولیک units/kg 100 ـ  زا 30  شیب  نزو  اب  ناکدوکو  هتفه  رد  راب  هس  ، 60 مرگولیک units/kg 150 ـ   10 نیب 30 ـ  نزو 

. دشابیمهتفه رد  راب 
یقافص  زیلاید  تحت  لاسگرزب  نارامیب  رديویلک  نمزم  ییاسران  زا  یشان  ینوخ  مک 

ره 4 هدــش  داـجیا  خــساپ  ساـسارب  هـکهتفه  رد  راــبود   units/kg 50 ادــتبا رد  يدــیرولخاد  قـیرزت  اـی  يدــلجریز  قـیرزت  هار  زا 
10 هب ml kg/100 12 ـ  نیبولگومهتظلغ  یتـقو   ) هدـنرادهگن فرـصم  رادـقم  . دوـشیم هدوزفا  یلبق  رادـقم  هب   units/kg 25 هتفه

. دشابیم مسقنم  يواسمرادقم و  ود  رد  هتفه  رد   50 )units/kg 100 ـ  دیسر
: دناهتفرگن رارقزیلاید  تحت  زونه  هک  یلاسگرزب  نارامیبرد  يویلک  ءاشنم  اب  دیدش  یتمالع  ینوخ  مک 

units/kg 25 هتفه ره 4  هدـش  داجیا  خـساپساسارب  هک  هتفه  رد  راـب  و 3   units/kg 50 ادتبا رد  يدـلج  ریز  قیرزت  هار  زا  حـیجرت ?
هتفه  رد   units/kg 600 زیوجترادقم رثکادح  دوشیم . هدوزفا  یلبق  رادقمهب 

هب  نیبولگومه  تظلغ  یتقو   ) هدنرادهگنفرصم رادقم  دشابیم . مسقنم  رادقم  رد 3 
. دوشیمهیصوت مسقنم  رادقم  رد 3  هک  تسا  هتفه  رد  50 units/kg 300 ـ  دیسر ) g/100ml 12ـ10 

: دننکیم تفایرد  نیتالپ  يواح  ینامرد  یمیشياهوراد  هک  یلاسگرزب  نارامیب  رد  ینوخ  مک 
ادتبا يدلج  ریز  قیرزت  هار  زا 

زا دـعب  اهتیـسوکل ) دادـعت  ای  نیبولگومهنازیم  رظن  زا   ) دـشن داجیا  یفاـک  خـساپ  هکیتروص  رد  هتفه و  رد  راـب  و 3   units/kg 150
وراد زیوـجت  دـشن ، داـجیا  یفاـک  خـساپرادقم  نـیا  اـب  هـک  یتروـص  رد  دـباییم . شیازفاهـتفه  رد  راـب  و 3   units/kg 300 اـت هتفه  4

، درک زواجت  هام  رد   ml g/100 2 دحزا نیبولگومه  شیازفا  نازیم  رگا  ددرگیمفقوتم .
عطقدیاب وراد  فرـصم  دـش ، رتشیب   14g/100ml زا نیبولگومه  نازیم  هک  یتروـص  رد  دـبایشهاک . % 25 وراد 50 ـ  زیوجت  رادقم  دـیاب 

هرابود یلبقرادقم  نازیم 25 % هب  وراد  زیوجت  دعب  هب  نیازا  هک  دـسرب   12g/100 ml دـح هب  نیبولگومهنازیم  هرابود  هک  ینامز  ات  دوش ،
. دبای همادانیتیوپا  زیوجت  دیاب  ینامرد  یمیش  مامتازا  سپ  هامکی  ات  دوشیم . زاغآ 

: دنراد يدایزنوخ  هب  زاین  هک  گرزب  ياهیحارج  زا  لبق 
. دوشیم زیوجت  هتفه  تدمب 3 هتفه و  رد  رابود  ، units/kg 600 نازیم هب  يدیرو  لخاد  قیرزت  هار  زا 

اتب نیتیوپا  ب ـ 
زونههک یناکدوک  نالاسگرزب و  رد  يویلک  ءاشنماب  یتمالع  ینوخ  مک  يزیلاید و  نارامیب  رديویلک  نمزم  ییاـسران  زا  یـشان  ینوخ  مک 

: دنتسین زیلاید  تحت 
ادتبا رد  يدلجریز  قیرزت  هار  زا 

هام  ره  هدش  داجیا  خساپ  ساسارب  هکهتفه  تدمب 4  هتفه و  رد  راب  هس  ، units/kg 20
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ـ  ml 100 g/ 12 هب نیبوـلگومه  نازیمیتـقو   ) هدـنرادهگن فرـصم  رادـقم  دروـم  رد  . دوـشیم هدوزفا  یلبق  رادـقم  هب   units/kg 60
ياهتفه 1 لصاوف 2 ـ  رد  هدش  داجیا  خساپ  ساساربسپـس  داد و  شهاک  فصن  هب  ار  ورادیلبق  فرـصم  رادـقم  دـیاب  ادـتبا  رد  دیـسر ، 10

تسا  هتفه  رد   720units/kg فرصم رادقمزا  هنیشیب  درک . میظنت  ار  وراد  رادقم 
هکیتروص رد  هتفه  تدمب 4  هتفه و  رد  راب  هس  ،units/kg 40 ادتبا رد  تدم  هاتوک  يدـیرونویزوفنا  ای   ) يدـیرو لخاد  قیرزت  هار  زا 

units/kg80 هب ییاهن  رادقم  ات  دوشیم  هدوزفایلبق  رادـقم  هب  هام  ره  دوب ،  ml 100 / g 1 زارتمک نیبولگومه  هیلوا  نازیم  رد  شیازفا 
هدنرادهگن فرـصمرادقم  دروم  رد  دوزفا . ناوتیم  رادقمنیا  هب   units/kg 20 هام ره  زاین ، تروصرد  سپـس  دسرب . هتفه  رد  راب  هس  و 

سپـس داد و  شهاک  فصنهب  ار  وراد  یلبق  فرـصم  رادـقم  دـیاب  ادـتبا  رد  (، دیـسر  10 هب ml 100 / g 12 ـ  نیبولگومهنازیم  یتـقو  )
. درک میظنت  ار  ورادرادقم  ياهتفه   1 لصاوف 2 ـ  رد  هدش  داجیاخساپ  ساسارب 

. دشابیم هتفهرد   units/kg 720 زین يدیرو  لخاد  قیرزتهار  زا  هچ  وراد  فرصم  رادقم  رثکادح 
قیرزت تروصهب  دناهدمآ . ایندـب  یگتفه  زا 34  رتدوزهک   0/75 نزو kg 1/5 ـ  اـب  سراـن  نادازونرد  ینوخ  مک  زورب  زا  يریگـشیپ  يارب 

هب زاغآ و  دلوت  زا  دعب  زور  یطرادقم 3  نیا  فرـصم  تسا  رتهب  هک  دوشیمزیوجت  هتفه  رد  راب  هس   250units/kg رادقم هب  يدلج  ریز 
. دبای هماداهتفه  تدم 6 

رادـقمادتبا دنتـسه ، نیتـالپ  تاـبیکرت  اـب  ینامردیمیـش  تحت  هک  ینـالاسگرزب  رد  تفـسياهروموت  اـب  هارمه  ینوـخ  مـک  ناـمرد  يارب 
زاسپ 4 نیبولگومه  شیازفا  مدـع  تروص  رد  هکدوـشیم  قـیرزت  مسقنم  ریداـقم  رد  يدـلجریز و  تروـصهب  هتفه  رد   450untis/kg

شهاکفصن هب  فرـصم  رادـقم  هام  رد   2g/ml رادـقمهب نیبولگومه  شیازفا  تروص  رد  دـباییمشیازفا . ربارب  ود  اـت  رادـقم  نیا  هتفه 
. دبای

نامردهاگنآ دبای ، شهاک   12g/ml هب نیبولگومهات  دوش  عطق  دـیاب  نامرد  درک ، زواجت  g/ml14 زا نیبولگومه  رادقم  هک  یتروص  رد 
. دبای همادا  ینامردیمیش  زا  دعب  هتفه  ات 3  دیاب  نامرد  نیا  . دوش هداد  همادا  یلبق  رادقم  فصن  اب 

ییوراد  لاکشا 
Injection

FACTOR IX COMPLEX

فرصم B یلیفومه اـی   IX روتکاـف دوبمک  هب  ـالتبمنارامیب  رد  يزیرنوخ  لرتـنک  يریگـشپيارب و   IX روتکاف سکلپمک  فرـصم  دراوم 
فرصم ، دنشابیم  VIII روتکاف هدـننک  راـهم  يارادهک   A یلیفومه ناراـمیب  يزیرنوـخ  ناـمرد  ردتسا  نکمم  سکلپمک  نیا  دوـشیم .

دروم تظلغ  هک  ینارامیبرد  نینچمه  يرارطـضا و  دراوم  ردیکاروخ  ياـهداقعنا  دـض  زا  یـشان  يزیرنوخناـمرد  رد  وراد  نیا  دوشیم .
. دوشیم فرصم  دشابن ، يرورضزمرق  ياهلوبلگ  نوخ و  مجح  ناربج  هکینامز  دیآیمن و  تسدب  امسالپ  نویزوفنااب  IX روتکاف زاین 
تـسا امـسالپ  رگید  ياهنیئتورپ  زا  یمکرادـقم  يداقعنا II، VII، IX، X و  ياـهروتکافيواح   IX روتکاـف سکلپمک  رثا : مسیناـکم 

هبون هب  هک  تسا  يرورـض   VIII روتکافندرک لاعف  يارب  یلخاد  داـقعنا  متـسیس  رد  IX روتکاف دـنوشیم . هتخاس  دـبک  رد  اهروتکافنیا 
. دنکیم لاعف  ار   X روتکاف زین   VIII روتکافدوخ

یقورع و22/5 جراخ  ياضف  رد  لداـعت  داـجیايارب  تعاـس   4 هک 6 ـ  تسا  ياهلحرم  ودرمع  همین  ياراد  روتکاـف ، نـیا  کـیتنیکوکامراف 
. دشابیمکیژولویب هیزجت  يارب  تعاس 

زیلونیربیفای رشتنم  یقورع  لخاد  داقعنا  مئالع  نآرد  هک  يدبک  يرامیب  هب  يالتبا  زا  يدراومرد   IX روتکاف سکلپمک  فرصم  عنم  دراوم 
. دوش فرصم  دیابن  تسا  یفاک  اهنآ  رد  هزات  دمجنم  يامسالپفرصم  هک  روتکاف  نیا  فیفخ  دوبمک  هبالتبم  نارامیب  رد  دراد و  دوجو 

ییوراد تاعالطا  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1869زکرم  هحفص 1448 

http://www.ghaemiyeh.com


رامیبرشتنم یقورع  لخاد  داقعنا  صیخـشت  يارب  . ددرگ عطق  دیاب  وراد  فرـصم  یقورع  لخادداقعنا  مئالع  زورب  تروص  رد  1 ـ  اهرادشه :
. دشاب قیقد  تراظن  تحت  دیاب 

دایز ریداقمفرـصم  هک  ینامز  يرارطـضا و  دراومرد  تسا  یحارج  لمع  زا  سپ  هرود  هدشهتخانـش  الماک  تارطخ  زا  یکی  زوبمورت  2 ـ 
. دوش هتفرگ  رظن  رد  دیاب  يریگشیپ  ناونعهب  داقعنا  دض  يوراد  کی  زا  هدافتسا  دشابزاین ، دروم  IX روتکاف سکلپمک 

ره خساپساسارب  دیاب  قیرزت  تعرس  دنک . زواجت  ml/min 3 زا دیابن  نویزوفنا  ماگنه  ای  دیرورد  میقتسم  روطب  وراد  قیرزت  تعرـس  3 ـ 
. دوشیم لمحت  یبوخب  هقیقد  رد  دحاو   100 قیرزت الومعم  دوش . میظنت  درف 

. دهدیمشیازفا ار  یقورع  لخاد  زیلومه  لامتحا  ،AB و A، B ینوخ هورگ  اب  نارامیب  رد  IX روتکاف سکلپمک  دایز  ریداقم  فرصم  4 ـ 
نیا فرـصماب  تردنب  ضبن  نابرـض  نوخ و  راشف  ردرییغت  تسوپ و  ندرک  زگزگ  یگتخورفارب  ، دردرـس زرل ، ارذـگ ، بت  یبناج  ضراوع 

تسا  هدش  شرازگ  وراد 
. دوش فرصم  ندش  هدامآزا  سپ  تعاس  یط 3  قیرزت  هدامآ  لولحم  ، دوشیم هیصوت  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 

. دوش مرگ  هجرد  رثکادح 37  ) قاتا يامد  ات  دیاب  هدننک  قیقر  قیرزت  يارب  روتکاف  ندرک  هدامآ  زا  لبق  2 ـ 
. دبای شهاک  دیاب  قیرزت  تعرس  ، زگزگ زورب  تروص  رد  دشاب . هتسهآ  دیابوراد  نویزوفنا  ای  يدیرو  قیرزت  تعرس  3 ـ 

، دوبمکتدـش هب   B یلیفومه يداـقعنا و  ياـهروتکافدوبمک  هب  ـالتبم  ناراـمیب  رد   IX روتکافسکلپمک فرـصم  رادقم  فرـصم  رادقم 
رادـقم ناونع  هبوراد  نیا  فرـصم  تاعفد  دادـعت  دراد . یگتـسبيزیرنوخ  تدـش  رامیب و  نزو  اـهروتکافنیا ، زا  کـی  ره  بولطم  تظلغ 

لوط رد  بسانم  ینامز  لصاوفرد  نامرد و  زا  لبق  يداـقعنا  ياهـشجنسساسارب  فرـصم  رادـقم  میظنت  تسارتهب  تسا  ریغتم  هدـنرادهگن 
نزو  ) u/kg 75 رادقم دنشابیم ، VIII روتکاف هدننک  راهم  ياراد  هک   A یلیفومهنارامیب رد  يزیرنوخ  نامرد  يارب  دریگماجنا . نامرد 

حطــس نادـناد  یحارج  ياـهلمعو  اـهیحارج  رد  ددرگیم . قـیرزت  نویزوفنااـی  يدـیرو  هار  زا  دـحاو  رادـقم  تروـصب  ندــب  لاهدــیا 
. دشاب لماک  تبقارم  تحت  دیاب  رامیب  یحارج  زا  سپ  زور  ات 8  دوش . هتشادهگندصرد  يالاب 20  دیاب   IX ای VII روتکافییامسالپ

ییوراد  لاکشا 
For Injection : 250,500, 1000 I.U

FIBRINOGEN

گرم تفج  سردوزندش  ادج  دننام  یتالاح  رد  هک  رشتنمیقورع  لخاد  داقعنا  اب  هارمه  يزیرنوخلرتنک  يارب  نژونیربیف  فرـصم  دراوم 
ردام ای  یباستکا  یمک  رد  ای  هدعملازولای  هنیـس  هسفق  گرزب  ياهیحارج  زاسپ  دوشیم و  هدـید  کیتوینمآ  عیام  یلوبمآو  محر  رد  نینج 

. دوشیم فرصم  نوخ  نژونیربیفيداز 
یقورع لخادهتخل  تسا  نکمم  عیرس  یلیخ  نویزوفناتروص  رد  دوشیم . زونایس  يدراکیکاتثعاب و  یهاگ  نژونیربیف  یبناج  ضراوع 

. دوش داجیا 
. ددرگ فرصم  تعاس  ات 3  رثکادحزین  هیهت  زا  سپ  دوش و  هیهت  هزات  دیاب  ورادنیا  نویزوفنا  لولحم  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 

. دوش يراددوخدیاب  نآ  فرصم  زا  نویزوفنا  لولحمهیهت  ماگنه  لژ  لیکشت  تروص  رد  2 ـ 
. ددرگیم نویزوفنا  تعرس 10ml/minـ5 اب  دصرد   1 لولحمتروصب 2 ـ  مرگ   2 رادقم 8 ـ  فرصم  رادقم 

. ددرگیم نییعتيداقعنا  ياهنومزآ  يزیرنوخ و  فقوتیگنوگچ  بسحرب  فرصم  قیقد  رادقم 
ییوراد  لاکشا 

For Injection : 1 g
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GELATIN MODIFIED

رد تاعیامنیـشناج  ناونع  هب  نوخ و  مجح  شهاکزا  یـشان  كوش  دراوم  رد  امـسالپ  هدـننکمیجح  ناونع  هب  لولحم  نیا  فرـصم  دراوم 
نیلوسنا يارب  لماح  لولحمناونع  هب  هدش و  ادج  وضع  نویزوفرپيارب  ندـب  زا  جراخ  نوخ  شدرگ  رد  امـسالپنیشناج  امـسالپ ، ضیوعت 

. دوشیمفرصم
دوشفرصم . دیابن  هیلک  ییاسران  بلق و  دیدشیناقتحا  ییاسران  هب  رامیب  يالتبا  تروصرد  هدروآرف  نیا  فرصم  عنم  دراوم 

ییاسران هبالتبم  نارامیب  هژیوب  ، ) دـنکیم داجیاار  نوخشدرگ  راب  يدایز  رطخ  الامتحا  لولحمنیا  زیوجت  هک  یناراـمیب  رد  1 ـ  اهرادشه :
. دریگ تروصطایتحا  اب  دیاب  وراد  نیا  فرصم  يزیرنوخاب  هارمه  زتنسایو  هب  التبم  نارامیبو  هیلک  راک  بیع  ای  بلق  یناقتحا 

دننام قورعرب  رثؤم  داوم  ندش  دازآ  ببـس  تسا  نکمم  تسا  یعیبط  اهنآ  نوخ  مجح  هک  ینارامیبرد  هژیوب  لولحم  نیا  عیرـس  قیرزت  2 ـ 
. دوش نیماتسیه 

تروصطایتحا اب  دـیاب  یبلق  ياهدـیزوکیلگ  اب  نامردتحت  نارامیب  رد  نآ  فرـصم  تسا  مسیلکنوی  يواح  هدروآرف  نیا  هک  اجنآ  زا  3 ـ 
. دریگ

. دوشیم نویزوفنا  ml/hr 500 يداع تلاح  رد  دراد . یگتسبرامیب  تیعضو  هب  نویزوفنا  تعرس  4 ـ 
. دومن زیوجت  هتفر  هتسد  زا  نوخمجح  اب  يواسم  ابیرقت  یمجح  اب  يدیرونویزوفنا و  هار  زا  دیاب  ار  لولحم  نیا  5 ـ 

هجرد زا 3 رتمک  يامد  رد  لولحم  نیا  دوش . مرگندـب  ترارح  هجرد  اـت  لولحم  نویزوفنا  زالـبق  دوشیم  هیـصوت  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 
. دربیم نیب  زا  ار  تلاح  نیا  نآندرک  مرگ  هک  دیآیم  رد  لژ  تروصب 

رد لولحم  ياهورادو  هنیراپه  نوخ  اـی  رگنیر  زورتسکد و  میدـس  رورلک  دـننام  نویزوفنا  ياـهلولحمریاس  اـب  ار  هدروآرف  نیا  ناوتیم  2 ـ 
. درک طولخم  زانیکوتپرتساو  نیلوسنا  دننام  بآ 

رگا دوشیميدیرو . نویزوفنا  رتیلیلیم   50 100 ـ  ادتبا نوخ  مجح  شهاک  زا  یشان  كوش  رد  ناکدوک  نالاسگرزب و  رد  فرصم  رادقم 
رگا یلو  دومن ، هدافتساهتفر  تسد  زا  مجح  ناربج  يارب  ییاهنت  هبناوتیم  وراد  نیا  زا  دشاب ، رتیلیلیم   1500 ات هتفر  تسد  زا  نوخ  مجح 

تـسا يرورـض  هناگادج  روطب  نوخو  وراد  نیا  زا  يواسم  ياهمجح  زیوجت  ، دشاب رتیلیلیم   1500 نیب 4000 ـ  هتفرتسد  زا  نوـخ  مجح 
تسا يرورضهناگادج  روطب  تبسن 2 و 1 ، هب  لولحمنیا  نوخ و  نویزوفنا  دشاب ، رتیل  زاشیب 4  هتفر  تسد  زا  نوخ  مجح  هک  یتروصرد 

هب دیاب  هک  هدـش  نییعت  ml/kg 1 رد ندـب  هتخوس  حطـس  دصردبرـض  لصاح  ساسارب  تعاس  ره 24  ردوراد  رادـقم  اـهیگتخوس  رد 
. دوشفرصم زور  ود  تدم 

ییوراد  لاکشا 
 + Infusion : Gelayin Succinylate 30 g

NaCl 4.51g + CaCl 0.21gl/1000

HEPARIN

زا يریگولج  یلوبمآوبمورت  زا  يریگشیپ  يویر  یلوبمآوبمورت  یقمع و  ياهدیرو  زوبمورت  نامردو  يریگشیپ  رد  نیراپه  فرـصم  دراوم 
یطیحم ینایرش  یلوبمآ  نامردرد  یکمک  يوراد  ناونع  هب  زیلاید ، ياهـشورو  بلق  یحارج  یط  ندب  جراخ  نوخشدرگ  رد  نوخ  داقعنا 

. دوشیم فرصم  دنوشیم ، یناهگانو  دیدش  هدنورشیپ  هلمح  راچد  هک  ینارامیبرد  گرم  يزغم و  زوبمورت  زورب  رطخشهاک  و 
هدننکراهم لمع  هدرک و  رثا  نوخ  داقعنا  یجراخو  یلخاد  هار  ود  ره  رد  ددعتم  ياههاگیاجردمیقتـسمریغ  تروصب  نیراپه  رثا : مسیناکم 
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IXa، Xa، ياهروتکاف و  ( Ha روتکاف  ) نیبمورت هلمجزا  هدش  لاعف  يداقعنا  روتکاف  نیدـنچ  رب  ار  نیراپه  روتکافوک   ) III نیبمورت یتنآ 
داقعنا رد  ار  نیبمورتفلتخم  لامعا  هجیتن  رد  هدرک و  لخادـتنیبمورت  دـیلوت  اب  Xa هدش لاعف  روتکافراهم  دنکیم . دـیدشت   XlA، Xlla

ریغ ار  نیبـمورت  لـمع  نیا  اـب  دیامنیمعیرـست و  ار  نیبـمورت  نیبمورتیتنآسکلپمک III ـ  لیکـشت  نینچمه  نیراپه  . دـنکیم راـهم  نوخ 
زا نیبمورتطسوت  نیربیف  هدننک  تیبثت  ياهروتکافندش  لاعف  راهم  قیرط  زا  نیراپه  ددرگیمنیربیف . هب  نژونیربیف  لیدبت  عنام  هدرکلاعف و 

. دنکیم يریگولجرادیاپ  ینیربیف  هتخل  لیکشت 
تسا تعاس  طسوتم 1/5 روطب  نیراپه  رمع  همین  تسايدـبک  وراد  مسیلوباتم  تسا  دایز  رایـسبنیئتورپ  هب  نیراپه  دـنویپ  کیتنیکوکامراف 

نیب  الومعم  رثا  عورش  يدلج  ریز  قیرزترد  تسا  يروف  وراد  رثا  عورش  يدیرومیقتسم  قیرزت  تروص  رد 
. دوشیم عفد  هیلکقیرط  زا  تیلوباتم و  تروصب  الومعم  وراد  تسا  رامیب  تیعضو  عبات  هقیقد و  ات 60   20

يزغم ریخايزیرنوخ  کیتپپرسلوا  نوخ  تکالپ  یمک  ینوخ  تالالتخا  ریاس  یلیفومه و  هب  التبمنارامیب  رد  وراد  نیا  فرـصم  عنم  دراوم 
نیراپه و هب  تیـساسحو  ریخا ، یحارج  ای  دیدش  تامدص  زا  سپ  هیلک  ییاسران  مسیرونآ  دبک ، دـیدش  يرامیب  نوخ  راشف  دـیدش  يدایز 

. دوش فرصم  دیابن  طقسهب  دیدهت  دراوم 
: دوش فرصم  طایتحااب  دیاب  ریز  دراوم  رد  وراد  نیا  1 ـ  اهرادشه :

داح تحتتیدراکودنآ  ریخا ، نامیاز  نوخ  ياهتکالپیمک  صوصخب  ینوخ  يزارکسید  رمکهیحان ، باصعا  دادسنا  ای  ياهقطنم  یسحیب 
تـشن ای  تیدراکیرپ  ، دراد دوجو  مشچ  ای  باصعا  یحارج  لمعهب  زاین  هک  يدراوم  رد  ای  مشچ  ای  باـصعاریخا  ياـهیحارج  ییاـیرتکاب 

دیدش همدص  دنوشیمعیـسو ، زاب و  حوطـس  ندـمآ  دوجوب  ببـس  هکییاهمخز  ای  هدـمع  یحارج  هیلک  راک  دـیدشبیع  دراکیرپ ، هب  عیام 
. دبک راک  دیدش  بیع  دیدشتیلوکساو و  یسفنت  يراردا  یشراوگ  لاعفتاعیاض  ریاس  ای  مخز  يزکرم  یبصعهاگتسد  هب  هژیوب 
يزیرنوخو موتامه  زورب  لامتحا  لیلد  هب  اهورادریاس ، ینالـضع  قیرزت  زا  دننکیم ، فرـصمنیراپه  هک  ینارامیب  رد  دوشیم  هیـصوت  2 ـ 

. دوش يراددوخقیرزت  لحم  فارطا  رد 
ياهیحارجیط یعـضوم  يزیرنوخ  زورب  رطخ  نیراپهاب  نامرد  دشاب . نیراپه  دح  زا  شیب  فرـصمهناشن  تسا  نکمم  هثل  زا  يزیرنوخ  3 ـ 

. دهدیمشیازفاار نآ  زا  سپ  ناهد و 
رادـقمادتبا دـنراد ، مسآ  ای  تیـساسح  هقباـس  هکیناراـمیب  رد  دوشیم  هیـصوت  دوشیم ، هیهتیناویح  ياـهتفاب  زا  نیراـپه  هک  اـجنآ  زا  4 ـ 

. دوش قیرزت  نامردعورش  زا  لبق  دحاو  یشیامزآ 1000 
ره ياربنوخ  داقعنا  ياهنومزآ  جیاتن  هب  هجوت  اب  دیابوراد  فرصم  رادقم  نیراپه  لماک  ریداقماب  ینامرد  همانرب  زا  هدافتسا  تروص  رد  5 ـ 

. دوش میظنت  درف 
یکوپ  ، یـسکالیفانآ مداویژنآ و  ریهک ، هلمج  زا  یتیـساسح  ياـهشنکاو  نوخ  تکـالپ  یمک  تسوپ  زورکن  يزیرنوخ  یبناـج  ضراوـع 

تسا  هدش  شرازگ  ورادنیا  فرصم  اب  وم  شزیر  تردنب  تدمینالوط و  فرصم  زا  سپ  ناوختسا 
. دوش يزیرنوخبجوم  تسا  نکمم  اـهتکالپ  درکلمعراـهم  تلع  هب  کـیئورپلاو  دیـسا  اـب  نیراـپهنامزمه  فرـصم  یئوراد  ياهلخادـت 

ثعاب تسا  نکمم  نیراپه  اب  اهورادنیا  نامزمه  فرـصم  اذل  دنوشیم . نوخنیبمورتورپ  شهاک  ثعاب  لیـسارواویتلیپورپ  لوزامیتم و 
رطخ داقعنادـض ، ياهوراد  اب  زاـنیکوروا  زانیکوتپرتسادـننام و  کـیتیلوبمورت  ياـهورادنامزمه  فرـصم  دوش . يداـقعنا  دـض  رثاشیازفا 

. دهدیم شیازفا  ار  يزیرنوخ 
دیاب ورادفرـصم  هب  طوبرم  تاروتـسد  يزیرنوخناکما  شهاک  وراد و  یـشخب  رثا  رثکادحندروآ  تسدـب  يارب  هیـصوت 1 ـ  لباق  تاکن 

. دوش تیاعر  الماک 
اهتکالپ يوررب  هک  یئاهوراد  ریاس  نفورپوبیا و  نآيواح  ياهوراد  ای  کیلیسیلاس  لیتسا  دیسافرصم  زا  نیراپه  اب  نامرد  لوط  رد  2 ـ 
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. دوش يراددوخ  دنرثؤم ،
. دنوش هاگآ  وراد  نیافرصم  زا  دیاب  کشزپنادند  کشزپ و  3 ـ 

فرصم  رادقم 
رهسپـس 8 یبرچ و  لخاد   ) قیمع تروصب  دـحاو  10/000 ادـتبا 20/000 ـ  يدـلج  ریز  هار  زا  لماک  رادـقماب  ینامرد  همانرب  نالاسگرزب 

هار زا  دوشیمقیرزت . يداقعنا  ياهنومزآ  جـیاتن  هبهجوت  اب  ای  دـحاو   15/000 تعاس 20/000 ـ  ره 12 ای  دـحاو   8000 تعاس 10/000 ـ 
ياهنومزآ جـیاتنهب  هجوت  اب  ای  تعاس  ره 4   u/kg 100 ای دحاو  5000 تعاس 10/000 ـ   4 ره 6 ـ  سپـس  ودحاو  ادتبا 10/000  يدیرو 

رادقم يدیرو  نویزوفنا  هارزا  دوشیم . قیرزت  يداقعنا 
. دوشیمفرصم تعاس  زا 24  شیب  نامز  تدمرد  یقیرزت  کینوتوزیا  میدسرورلک  لولحمرتیلیلیم  رد 1000  دحاو   20/000 40/000 ـ 

تسا  تعاس  ره  رد  دحاو  بلغا 1000 نویزوفنا  تعرس 
مک  ریداقم  اب  ینامرد  همانرب 

یبرچلخاد  ) قیمع يدلج  ریز  تروصب  زور  رثکادح 7 تدمب  نآ  زا  سپ  تعاس   8 ویحارج 12 ـ  زا  لبق  تعاس  دحاو 2  رادقم 5000 
. دوشیم قیرزت 

هار زا  دوشیمقیرزت . يداقعنا  ياهنومزآ  جیاتن  ساساربای  تعاس  ره 4   50 سپسو u/kg 100 ـ   u/kg 50 ادتبا يدیرو  هار  زا  ناکدوک 
قیرزت يداقعنا  ياهنومزآجـیاتن  ساسارب  ای  تعاس  ره 4   u/kg 100 سپـس ياهلمح و  رادقم  تروصب   50u/kg ادتبا يدیرو  نویزوفنا 

. دوشیم
ییوراد  لاکشا 

Injection : 5000 u/ml, 10,000 u/ml

PROTAMINE

راـکب ، دوش يزیرنوخ  هب  رجنم  ددرگ و  فرـصمدح  زا  شیب  ریداـقم  اـب  نیراـپه  هک  يدراومرد  ناـمرد  ناونعب  نیماـتورپ  فرـصم  دراوـم 
. دوشیم فرصم  نیاپه  رثا  ندومن  یثنخيارب  زیلاید ، ماجنا  ای  نایرش  ای  بلق  یحارجبقاعتم  نینچمه  وراد  نیا  دوریم .

. ددرگیم رثایب  نیراپه  هجیتن  رد  ودنکیم  داجیا  رادیاپ  سکلپمک  کی  دوشیمبیکرت و  نیراپه  اب  نیماتورپ  رثا : مسیناکم 
يامدهب نیماتورپ  رثا  تدم  لوط  دـشکیم . لوطتعاس  ود  ات  دوشیم و  عورـش  هقیقد  کیات  هیناث  یط 30  نیماتورپ  رثا  کیتنیکوکامراف 

. دراد یگتسب  ندب 
یناهگان يداعریغ و  شهاک  سفنت  رد  لاکـشا  بلق  يداعریغ  هتـسهآ و  نابرـض  یگتخورفاربزادـنترابع  عیاـش  ضراوع  یبناـج  ضراوع 

نوخ  راشف 
. دراد يراگزاساناهنیلیسینپ  اهنیروپسولافسهلمج و  زا  یقیرزت  ياهکیتویبیتنآزا  یضعب  اب  نیماتورپ  هیصوت  لباق  تاکن 

نیراپهدحاو ندومن 100  یثنخ  يارب  نیماتورپمرگیلیم  کی  نیراـپه  فرـصم  زا  سپ  هقیقد  یط 15 فرصم  تروص  رد  فرـصم  رادقم 
. ددرگیمنییعت نوخ  يداقعنا  نومزآ  جیاتن  بسحربنآ  فرصم  رادقم  هکنیا  ای  دنکیم ، تیافکيدیرو  قیرزت  تروصب  میدس 

ییوراد  لاکشا 
Injection : 10000 UAH/10ml

THROMBOLYTIC AGENTS
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 UROKINASE STREPTOKINASE
یمیزنآ نیمـسالپ  . دنیامنیم لیدبت  نیمـسالپ  هب  ار  نژونیمـسالپو  هدومن  لاعف  ار  داز  نورد  کیتیلونیربیفمتـسیس  کیتیلوبمورت  ياهوراد 

. دوشیم VIII و  V ياـهروتکافياهزاسشیپ دـننام  امـسالپ  ياـهنیئتورپریاس  نژونیربیف و  ینیربـیف و  ياـههتخلهیزجت  ببـس  هک  تسا 
بیکرتقیرط زا  هدومن و  رثا  میقتسمریغ  روطبزانیکوتپرتسا  هکیلاحرد  دوشیم ، يدیتپپدنویپ  ندش  هتسکش  ببـس  میقتـسم  روطبزانیکوروا 

( دوشیملیدـبت نیمـسالپ  زانیکوتپرتسا ـ  سکلپمکهب  تیاـهن  رد  هک   ) نژونیمـسالپ زاـنیکوتپرتساسکلپمک ـ  لیکـشت  نژوینمـسالپ و  اـب 
. دننکیم لیدبت  نیمسالپهب  ار  نژونیمسالپ  هدنامیقاب  سکلپمک  ود  نیا  . دهدیم شیازفا  ار  نیمسالپ  لیکشت 

STREPTOKINASE

يدیرو ینایرشياهتناش ـ  ینایرش  داح  یلوبمآ  وبمورت  يویر  یلوبمآ  یقمع  ياهدیرو  زوبمورتنامرد  رد  زانیکوتپرتسا  فرـصم  دراوم 
. دوشیم فرصم  یبلق  داحسوتکرافنا  هتخل و  يواح 

ياهــسکلپمک رمع  هـمین  تـسا  تعاـسکیزا  شیب  دـحاو  نوـیلیم  يدـیرو 1/5  قـیرزت  زاسپ  زانیکوتپوتــسا  رمع  هـمین  کـیتنیکوکامراف 
طسوتم 45 تعاس   2 ات هقیقد  بلق 20  هلـضع  نویزروفرپددـجم  يرارقرب  رثا  جوا  هب  ندیـسريارب  مزال  ناـمز  تسا  هقیقد  هدننکلاعف 23 

نامز نامرد  عطق  زا  سپتعاس  یط 4  دوریم . نیب  زا  فرصم  عطقزا  سپ  تعاس  دنچ  وراد  رثا  تسا  يدیرونامرد  عورـش  زا  سپ  هقیقد 
تدـم 24ـ12 يارب  تسا  نکممتردـنب  نیبمورتورپ  نامز  نیا  دوجو  اب  . دـسریم دوخ  یعیبط  نازیم  ربارب  ود  زا  رتمکهب  ـالومعم  نیبمورت 

. دشاب ینالوط  نانچمه  نامرد  فقوتزا  سپ  تعاس 
: دوش فرصم  دیابن  ریزدراوم  رد  زانیکوتپرتسا  فرصم  عنم  دراوم 

نوردباصعا یحارج  نآ  هقباـس  اـی  يزغم  قورعتامدـص  يزغم  روموت  لاـعف  يزیرنوخ  نآ  هب  كوکـشم  دراوم  اـی  هدنفاکـش  مسیرونآ 
دیدش يدایز  يزکرمباصعا  متسیس  هب  ریخا  هبرض  هنیـس  هسفقریخا  یحارج  نامرد  عورـش  زا  لبق  هامود  یط  یعاخن  لخاد  ای  ياهمجمج 

ياههناشن دوجو  ءاـمغا ، يداـقعناصقن  زاـنیکوتپرتسا ، هب  یـسکالیفانآای  دـیدش  کـیژرلآ  ياـهشنکاو  نوخ و  راـشفلرتنک  لـباق  ریغ  و 
. دبک راک  دیدش  بیع  هدعملازول و  داح  باهتلا  نژاو  دیدش  يزیرنوخ  یشراوگ  هحرقریخا 

: دوش فرصم  طایتحااب  دیاب  ریز  دراوم  رد  وراد  نیا  1 ـ  اهرادشه :
يزیرنوخ ، داح تحت  ییایرتکاب  تیدراکودـنآ  نامردعورـش  زا  لبق  زور  هد  یط  نامیاز  هیوناثای  هیلوا  نوخ  داـقعنا  صقن  هنوگ  ره  دوجو 

لبق زور  یطءاضعا 10  یسپویب  نامرد  عورش  زا  لبق  هام  یط 2 باصعا  یحارج  نامرد  عورش  زا  لبقزور  یط 10  شراوگ  يارجم  دیدش 
هـسفق ای  باـصعا  یحارجزا  ریغ  گرزب  یحارج  هنوگره  نامردعورـش  زا  لـبق  زور  یط 10  ینوخ  قورع  ندـشخاروس  نامرد  عورـش  زا 

ياـههناشن ریاـس  اـی  يزیلهدنویـسالیربیف  اـب  هرمه  لارتیم  هچیرد  یگنت  ، ریخا دـیدش و  هبرـض  ناـمرد و  عورـش  زا  لـبقزور  یط 10  هـنیس 
نامرد  ددجم  عورش  زا  لبق  هام  اتزور 6  یط 5  زانیک  وتیرتسا  اب  نامرد  کیتبایدیتاپونیتر  بلق  پچ  همین  رد  یلامتحازوبمورت 

نیربیف لالحنادض  ياهوراد  يداقعنا و  ياهروتکاف  زاینتروص  رد  دوش و  عطق  دیاب  وراد  فرـصم  ، دیدش يزیرنوخ  زورب  تروص  رد  2 ـ 
. دوش زیوجت  زین  کیماسکنارتدیسا  ای  نینیتورپآ  )

يارادهک ییاهناتـسرامیب  رد  دـیاب  طـقف  داـح  رنورکنایرـش  زوـبمورت  زا  ریغ  فرـصم  دراوـميارب  کـیتیلوبمورت  ياـهوراد  اـب  ناـمرد  3 ـ 
. دریگ تروص  دنتسه ، هدش  هیصوتیصیخشت  ياهنومزآ  تامادقا و  ماجنايارب  هدید  میلعت  لنسرپ  تازیهجت و 

نامرد يارب  اهنیماتـسیهدضو  اهدیئوکیتورک  ونردآ  نیرفنیپادـننام  ییاهوراد  لیاسو و  زانیکوتپرتساقیرزت ، ماگنه  دوشیم  هیـصوت  4 ـ 
. دنشاب سرتسد  ردیسکالیفانآ 

. دشاب رظن  تحت  يرتسب و  الماکدیاب  رامیب  وراد  نیا  اب  نامرد  لوط  رد  5 ـ 
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تساهدش شرازگ  وراد  نیا  فرـصم  اب  زین  تشپدرد  تسا  يزیرنوخ  غارفتـسا و  عوهت و  اتدمعوراد  نیا  یبناج  ضراوع  یبناج  ضراوع 
. دـیامن زوربتسا  نکمم  زین  اـهلحم  ریاـس  زا  اـی  زغم  نورديزیرنوخ  نیا  دوجو  اـب  دوشیم . دودـحمقیرزت  لـحم  هب  ـالومعم  يزیرنوـخ 

. دوش کیژرلآ  ياهشنکاو  زوربببس  تسا  نکمم  زانیکوتپرتسا 
یلک روطب  يزیرنوخرطخ  شیازفا  تلع  هب  زانیکوتپرتسااب ، نیراپه  ای  یکاروخ  داقعنا  دض  ياهورادنامزمه  فرـصم  یئوراد  ياهلخادت 

، زاـنیکوتپرتسا اـب  نینیتورپآو  کـیماسکنارت  دیـسا  دـننام  نیربـیف  لالحنادـض  ياـهوراد  ناـمزمه  فرـصم  تروصرد  دوشیمن . هیـصوت 
صوصخب يدیئورتسا  ریغ  باهتلا  دض  درد و  دـضياهوراد  فرـصم  دوریم . نیب  زا  نیربیفلالحنا  دـض  رثا  وراد و  نیا  کیتیلوبمورترثا 

. دوش دیدش  يزیرنوخزورب  رطخ  شیازفا  ببس  تسا  نکمم  ، زانیکوتپرتسا اب  نامزمه  کیلیسیلاسلیتسا  دیسا  نیساتمودنیا و 
ندـناسرلقادح هب  روظنم  هب  کـشزپ  تاروتـسدهیلک  تیاـعر  لـماک و  تحارتسا  اـب  هارمهناـمرد  هرود  لـیمکت  هیـصوت 1 ـ  لباق  تاکن 

تسا  يرورض  يزیرنوخ 
. دریگ تروص  هدنزاس  هناخراکياههیصوت  ساسارب  دیاب  زانیکوتپرتسایقیرزت ، لولحم  ندرک  قیقر  هیهت و  2 ـ 

. درک يراددوخرامیب  يارب  يرورض  ریغ  مادقا  هنوگره  زا  دیاب  وراد  نیا  اب  نامرد  لوط  رد  3 ـ 
فرصم رادقمناونع  هب  دحاو  يویر 250/000  یلوبمآ  اییقمع  ياهدیرو  زوبمورت  ینایرش  یلوبمآای  زوبمورت  نامرد  رد  فرـصم  رادقم 

رد ددرگیم . فرصمتعاس   24 يارب 72 ـ  موادـم  نویزوفناتروصب   100/000IU/hr سپـس دوشیمقیرزت و  هقیقد  یط 30  ياهلمح 
دحاو و ادـتبا 20/000  رتناک ) قیرطزا   ) ینایرـش لخاد  هار  زا  تعاسکی و  یطدـحاو  يدیرو 1/500/000  هار  زا  رنورکنایرـش ، زوبمورت 

. دوشیمقیرزت تعاسکی  تدم  هب   2000IU/min سپس
ییوراد  لاکشا 

For Injection : 250,000 IU, 750,000 IU

UROKINASE

یلوبمآ یقمع  ياهدیروزوبمورت  مشچ  رد  زیلوبمورت  يدیروياهلوناک  ياهتخل و  يدیرو  ینایرشياهتناش ـ  رد  زانیکوروا  فرصم  دراوم 
. دوشیم فرصم  یطیحم  قورعدادسنا  يویر و 

هقیقد بلق 20  هلضع  نویزوفرپ  ددجم  يرارقرب  رثاجوا  هب  ندیسر  يارب  مزال  نامز  تسا  هقیقد  ات 20 زانیکوروا  رمع  همین  کیتنیکوکامراف 
تعاس یط 4  دوریمنیب . زا  فرصم  عطق  زا  سپ  تعاس  دنچوراد  رثا  تسا  يدیرو  نامرد  عورش  زا  سپ  هقیقد  طسوتم 45   ) تعاس ات 2 
نکمم تردـنب  نیبمورتورپ  نامز  نیا  دوجو  اب  دـسریم . دوخ  یعیبط  نازیمربارب  ود  زا  رتمک  هب  الومعم  نیبمورت  نامز  نامرد  عطق  زا  سپ 

. دشاب ینالوط  نانچمه  نامردفقوت  زا  سپ  تعاس   12 تدم 24 ـ  ياربتسا 
: دوش فرصم  دیابن  ریزدراوم  رد  زانیکوروا  فرصم  عنم  دراوم 

نوردباصعا یحارج  نآ  هقباـس  اـی  يزغم  قورعتامدـص  يزغم  روموت  لاـعف  يزیرنوخ  نآ  هب  كوکـشم  دراوم  اـی  هدنفاکـش  مسیرونآ 
دیدش يدایز  يزکرمباصعا  متسیس  هب  ریخا  هبرض  هنیـس  هسفقریخا  یحارج  نامرد  عورـش  زا  لبق  هامود  یط  یعاخن  لخاد  ای  ياهمجمج 
ریخا ياههناشن  دوجو  ءامغا ، يداقعنا  صقن  زانیکوروا ، هب  یـسکالیفانآای  دـیدش  کیژرلآ  ياهشنکاو  نوخ و  راـشفلرتنک  لـباق  ریغ  و 

. دبک راک  دیدش  بیع  هدعملازول و  داحباهتلا  نژاو  دیدش  يزیرنوخ  یشراوگهحرق 
: دوش فرصم  طایتحااب  دیاب  ریز  دراوم  رد  وراد  نیا  1 ـ  اهرادشه :

يزیرنوخ ، داح تحت  ییایرتکاب  تیدراکودـنآ  نامردعورـش  زا  لبق  زور  هد  یط  نامیاز  هیوناثای  هیلوا  نوخ  داـقعنا  صقن  هنوگ  ره  دوجو 
لبق زور  یطءاضعا 10  یسپویب  نامرد  عورش  زا  لبق  هام  یط 2 باصعا  یحارج  نامرد  عورش  زا  لبقزور  یط 10  شراوگ  يارجم  دیدش 
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هـسفق ای  باـصعا  یحارجزا  ریغ  گرزب  یحارج  هنوگره  نامردعورـش  زا  لـبق  زور  یط 10  ینوخ  قورع  ندـشخاروس  نامرد  عورـش  زا 
ياههناشن ریاـس  اـی  يزیلهدنویـسالیربیف  اـب  هارمه  لارتیم  هچیرد  یگنت  ، ریخا دـیدش و  هبرـض  ناـمرد و  عورـش  زا  لـبقزور  یط 10  هـنیس 

نامرد  ددجم  عورش  زا  لبق  هام  اتزور 6  یط 5  زانیک  وتیرتسا  اب  نامرد  کیتبایدیتاپونیتر  بلق  پچ  همین  رد  یلامتحازوبمورت 
نیربیف لالحنادض  ياهوراد  يداقعنا و  ياهروتکاف  زاینتروص  رد  دوش و  عطق  دیاب  وراد  فرـصم  ، دیدش يزیرنوخ  زورب  تروص  رد  2 ـ 

. دوش زیوجت  زین  کیماسکنارتدیسا  ای  نینیتورپآ  )
يارادهک ییاهناتـسرامیب  رد  دـیاب  طـقف  داـح  رنورکنایرـش  زوـبمورت  زا  ریغ  فرـصم  دراوـميارب  کـیتیلوبمورت  ياـهوراد  اـب  ناـمرد  3 ـ 

. دریگ تروص  دنتسه ، هدش  هیصوتیصیخشت  ياهنومزآ  تامادقا و  ماجنايارب  هدید  میلعت  لنسرپ  تازیهجت و 
. دشاب رظن  تحت  يرتسب و  الماکدیاب  رامیب  وراد  نیا  اب  نامرد  لوط  رد  4 ـ 

تساهدش شرازگ  وراد  نیا  فرـصم  اب  زین  تشپدرد  تسا  يزیرنوخ  غارفتـسا و  عوهت و  اتدمعوراد  نیا  یبناج  ضراوع  یبناج  ضراوع 
. دیامن زوربتسا  نکمم  زین  اهلحم  ریاس  زا  ای  زغم  نورديزیرنوخ  نیا  دوجو  اب  دوشیم . دودحمقیرزت  لحم  هب  الومعم  يزیرنوخ 

یلک روطبيزیرنوخ  رطخ  شیازفا  تلع  هب  زانیکوروااب ، نیراپه  ای  یکاروخ  داقعنا  دـض  ياـهورادنامزمه  فرـصم  یئوراد  ياهلخادـت 
رثا زانیکوروا ، اـب  نینیتورپآو  کـیماسکنارت  دیـسا  دـننام  نیربیفلـالحنا  دـض  ياـهوراد  ناـمزمه  فرـصمتروص  رد  دوشیمن . هیـصوت 

يدــیئورتساریغ باهتلادــض  درد و  دـــض  ياــهوراد  فرـــصم  دوریمنــیب . زا  نیربــیف  لــالحنا  دـــض  رثا  وراد و  نیاکــیتیلوبمورت 
. دوش دیدش  يزیرنوخ  زورب  رطخ  شیازفاببس  تسا  نکمم  زانیکوروا ، اب  نامزمهکیلیسیلاس  لیتسادیسا  نیساتمودنیاصوصخب و 

ندـناسرلقادح هب  روظنم  هب  کـشزپ  تاروتـسدهیلک  تیاـعر  لـماک و  تحارتسا  اـب  هارمهناـمرد  هرود  لـیمکت  هیـصوت 1 ـ  لباق  تاکن 
تسا  يرورض  يزیرنوخ 

فرـصم هدنامیقاب  تسا  ظفاحم  هدام  هنوگره  دـقاف  هدروآرفاریز  دوش ، هیهت  فرـصم  زا  لبق  هلـصافالبدیاب  زانیکوروا  یقیرزت  لولحم  2 ـ 
. دوش هتخیر  روددیاب  زین  لولحم  هدشن 

. درک يراددوخرامیب  يارب  يرورض  ریغ  مادقا  هنوگره  زا  دیاب  وراد  نیا  اب  نامرد  لوط  رد  3 ـ 
فرصم  رادقم 

رادقم سپسو  دوشیم  يدیرو  نویزوفنا  هقیقد  یط 10  IU/kg 4400 ادتبا داح ، يدیرو  زوبمورتای  يویر  یلوبمآ  نامرد  رد  نالاسگرزب 
زوبمورت رد  دوشیم . فرصم  یقمع  ياهدیرو  زوبمورت  رد   ) تعاس 12 ای 24 ـ  يویر و  یلوبمآ  رد   ) تعاس يارب 12  IU/kg/hr 4400
لولحماـب دـیرو  زا  رتتاـک  جورخ  زا  سپ  يدـیرورتتاک  ندرک  زیمت  يارب  دوـشیم . قیرزترتتاـک  قـیرط  زا   6000IU رادـقم رنورکنایرش 

راکب یقیرزت  میدـس %0/09 رورلک  لولحم  رتـیل  یلیم   2 رد وراد  زا   5000IU مشچ رد  فرـصم  يارب  . دوـشیم رپ   5000IU/ml يواح
. دوریم

. دوشیم رپ   5000IU/ml يواحلولحم اب  دیرو  زا  رتتاک  ندرک  جراخ  زا  سپيدیرو  رتتاک  ندرک  زیمت  يارب  ناکدوک 
ییوراد  لاکشا 

For Injection : 250,000 IU, 750,000 IU

TRANEXAMIC ACID

هب التبم  هکيدارفا   ) کیلیفومه نارامیب  رد  نادـند  یحارجزا  یـشان  يزیرنوخ  نامرد  يریگـشیپرد و  کیماسکنارت  دیـسا  فرـصم  دراوم 
تاتـسورپتشادرب و زا  یـشان  يزیرنوـخ  فـقوتيارب  وراد  نیا  دوـشیم . فرـصم  دنتـسه ،) IX اـی  VIII يداـقعنا ياـهروتکاف  دوبمک 

. دوشیم فرصم  یثرامداویژنا  يژارونم و  رد  نینچمه 
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نیمـسالپهب نژونیمـسالپ  لیدـبت  هجیتـن  رد  دـنکیمراهم و  ار  نژونیمـسالپ  ندـش  لاـعف  یتباـقرروطب  کـیماسکنارت  دیـسا  رثا : مسیناـکم 
نیا داجیا  يارب  نآدایز  ریداقم  یلو  دیامنیم ، راهم  ار  نیمسالپتیلاعف  میقتسم  روطب  نینچمه  وراد  نیا  . دهدیم شهاک  ار  نیزیلونیربیف  )

تسا  مزال  رثا 
رمع همین  . دوشیم هزیلوباتم  وراد  دـصرد  زا 5  رتمک  . دوشیم بذج  شراوگ  يارجم  زا  فرـصمرادقم  دـصرد   30 کیتنیکوکامراف 50 ـ 

نویسارتلیف هار  زاوراد  تسا  تعاس  ابیرقت 3  یکاروخ  هار  زاییامسالپ  تظلغ  جوا  هب  ندیـسر  يارب  مزالنامز  تسا  تعاس  ابیرقت 2  وراد 
یکاروخ و 90 فرـصم  رادقمدصرد  ات 39  رثکادح  دوشیم . عفد  هتفاینرییغت  تروصب  وراد  دـصرد  زا 95  شیب  . دوشیم عفد  یلورمولگ 

. دوشیم عفدراردا  هار  زا  تعاس  یط 24  یقیرزت  فرصمرادقم  دصرد 
. دوش فرصم  دیابن  کیلوبمآوبمورتنارامیب  رد  وراد  نیا  فرصم  عنم  دراوم 

: دوش فرصم  طایتحااب  دیاب  ریز  دراوم  رد  وراد  نیا  1 ـ  اهرادشه :
هیتوبکنعریز يزیرنوخ  دوش ) فرـصم  دیابن  ورادهار  زیم  دادسنا  لامتحا  تروص  رد   ) دـیدشيروتامه یگنر  دـید  صقن  هب  التبم  نارامیب 

زوبمورت هب  التبادادعتسا  ای  هقباس  هیلک  راک  بیع 
رامیبتیعـضو يریگیپ  رد  دـبک  راک  ياهنومزآماجنا  مشچ و  مظنم  هنیاعم  یثرا  مداویژنآهب  التبم  ناراـمیب  تدـم  ینـالوط  ناـمرد  رد  2 ـ 

. دنراد تیمها 
دیاب یقیرزت  هار  زا  کیماسکنارت  دیسا  3 ـ 

. دوش يریگولج  نوخ  راشف  تفا  زا  ات  دوشزیوجت   mg/min 100 رثکادح تعرس  اب 
تسا  هدش  شرازگ  ندروخولتولت  زا  يدراوم  نآ  يدیرو  عیرس  قیرزتاب  لاهسا و  غارفتسا  عوهت  یبناج  ضراوع 

فرصم  رادقم 
یکاروخ 

زا سپ  دوشیمفرصم . زور  رد  راب  راهچ  ای  هس   25mg/kg لمع زا  لبق  زور  کی  نادند  یحارجزا  یشان  يزیرنوخ  زا  يریگشیپ  يارب 
ات طسوتم  بیع  هبالتبم  ناراـمیب  رد  دوشیم . فرـصم  یحارجزا  سپ  زور   7 يارب 10 ـ  زور  رد  راب  راـهچای  هس   25mg/kg زین یحارج 

. دوشیم هیصوتزور  رد  رابکی   7/5mg/kg زور و رد  راب  ود  15mg/kg نیب ریداقم  وراد ، عمجت  زورب  رطخلیلد  هب  هیلک  راک  دیدش 
یقیرزت 

یحارجزا سپ  دراد .) تیحجرا  یکاروخ  فرصمرپ  . ) دوشیم قیرزت  يدیرو  هار  زا  نادندیحارج  زا  لبق  هلـصافالب   mg/kg 10 رادقم
يدیروقیرزت زور   2 تدـم 8 ـ  هب  زور  رد  اب  راهچ  اـیهس   mg/kg 10 دنتـسین ، یکاروخ  هار  زا  ورادفرـصم  هب  رداـق  هک  یناراـمیب  رد 

زور و رد  رابود  mg/kg 10 نیب ریداقم  وراد ، عمجت  زوربرطخ  لیلد  هب  هیلک  راک  دـیدش  ات  طـسوتمبیع  هب  ـالتبم  ناراـمیب  رد  دوشیم .
. دوشیم هیصوتزور  رد  رابکی   mg/kg 5

ییوراد  لاکشا 
Capsule : 250 mg

Scored Tablet : 500 mg

Injection : 250 mg/5ml

Injection : 100 mg/ml

WARFARIN SODIUM
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زا سپ  هتخللیکشت  زا  يریگشپ  يزیلهد  نویسالیربیفو  بلق  یمـسیتامور  يرامیب  رد  یلوبمآزا  يریگـشیپ  يارب  وراد  نیا  فرـصم  دراوم 
. دوشیم فرصمارذگ  کیمکسیا  تالمح  يویر و  یلوبمآو  يدیرو  زوبمورت  نامرد  يریگشیپ و  بلقیعونصم  ياههچیرد  بصن 
تخاس راهم  قیرطزا  تسا و  يداقعنا  دض  میقتـسم  ریغ  رثاياراد  نوخ  داقعنا  دض  یکاروخ  ياهورادریاس  دـننام  نیرافراو  رثا : مسیناکم 

. دنکیم لامعا  ار  دوخ  رثا  ، K نیماتیوهب هتسباو  ریسم  رد  دبک و  رد   X و II،VII، IX يداقعنا ياهروتکاف 
يزیرنوخ لاعف  يزیرنوخ  مسیرونآ  صقان  طقـسای  نینج  طقـس  هب  دیدهت  دوش : فرـصم  دیابنریز  دراوم  رد  وراد  نیا  فرـصم  عنم  دراوم 
يزیرنوـخ هب  لـیامت  یلیفوـمه  ینوـخ  يزارکـسید  هدـمع  ياـهیحارجریاس  اـی  مـشچ  ریخا  یحارج  باـصعاریخا  یحارج  یعاـخن  يزغم 

یشراوگ  هحرق  تیدراکیرپ و  نوخراشف  هدشن  لرتنک  دیدششیازفا و 
: دوش فرصم  طایتحااب  دیاب  ریز  دراوم  رد  وراد  نیا  اهرادشه :

يراردا اییـسفنت  هاگتـسد  تاعیاض  يزکرم  باصعامتـسیس  هب  هژیوب  دـیدش  هبرـض  هیلکراک  دـیدش  بیع  ریخا ، ناـمیاز  دـیدش ، تباـید 
عاخن ندرک  خاروس  ياهیحاـن  یـسحیب  ، K و  C نیماتیو دوبمک  ، زوریـس ای  دبک  راک  دـیدش  بیع  ءاشحامونیـسراک ، دـیدش ، تینوکـساو 

تیرترا  یلپ  ییایرتکابداح و  تحت  تیدراکودنآ 
تـسوپ زورکن  ناتـشگنا  ندش  هریت  تیرکوتامه  شهاک  لاهـسا  وم ، شزیر  يدـلج  تاروثب  طرفمتیـساسح ، يزیرنوخ  یبناج  ضراوع 

تسا  هدش  شرازگ  وراد  فرصماب  هدعملازول  باهتلا  غارفتسا و  عوهت  دبکدرکلمع ، رد  لالتخا  ناقری 
لوـنیروپولآ : دـهد شیازفا  ار  وراد  نیا  يداـقعنا  دـضرثا  تسا  نکمم  ریز  ياـهوراد  اـب  نیراـفراونامزمه  فرـصم  یئوراد  ياهلخادـت 

نکمم  زین  قوف  ياهوراد  رثا   ) تباید دضیکاروخ  ياهوراد  اهنژوردنآ ، کیلوبانآياهدیئورتسا  نورادویمآ 
تاربـیفولک نیدـیتمیاس  لـکینفمآرلک  اهنیروپـسولافسزا ، یخرب  کیلیـسیلاسلیتسا  دیـساهلمج  زا  اهتالیــسیلاس  دـبای ،) شیازفا  تـسا 

لوزاـم یتـم  دیـسا ، کـیمانفم  نفورپوـبیا  نیـساتمودنیا  لـیزوربیف  مـج  نیـسیامروتیرا  ماریفلوـس  يد  لومادـیریپيد  نارتـسکد  لوزاـناد 
لیـسارواویت لیپورپ  يداقعنادض ،  رثا  شهاک  سپـس  شیازفا و  ادتبا   ) نیئوتینف نوزاتوب  نف  یـسکا  دیـسا ، کیـسکیدیلان  لوزادـینورتم 

يداـقعنا دـض  رثا  تسا  نکمم  نیراـفراواب  ریز  ياـهوراد  ناـمزمه  فرـصم  نـینچمه  ، دـیئوریت ياـهنومروه  اهدـیمانوفلوس و  نیدـینیک 
: دنهد شهاک  ار  ورادنیا 

تسا نکمم   ) يرادرابدض یکاروخ  ياهوراد  نیمارتیسلک  نیپزامابراک  اهتاروتیبراب ، دایزریداقم ،) رد   ) کیروکـسآ دیـسا  اهدیـساتنآ ،
.K نیماتیو نیپمافیر و  نودیمیریپ  نیولوفوئزیرگ  اهنژورتسا ، دنهد ،) شهاکای  شیازفا  وراد  را 

تسا  يرورضنامرد  تفرشیپ  یسررب  روظنم  هب  مظنمروطب  کشزپ  هب  هعجارم  نیبمورتورپنامز و  نومزآ  ماجنا  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 
دیاب کشزپ  زیوجت  نودـب  دـنرادن ، کشزپ  هخـسنهب  زاین  هک  ییاهوراد  ریاسای  اهتالیـسیلاسهلمج  زا  اهوراد  ریاس  عطقای  فرـصم  زا  2 ـ 

. دوش يرادوخ 
تسايرورض  کشزپ  هب  هعجارم  يزیرنوختمالع  هنوگره  زورب  تروص  رد  3 ـ 

فرـصم نیبمورتورپنومزآ  جیاتن  ساسارب  10mg/dayـ2  سپـس زور و   2 يارب 4 ـ  نالاسگرزب 10mg/dayـ15  رد  فرـصم  رادقم 
. دوشیم

ییوراد  لاکشا 
Scored Tablet : 2.5 mg, 5 mg

ACA

نیئفاک . دوریم راکب  بت  شهاک  طسوتم و  ات  فیفخياهدرد  نیکست  يارب  کیلیسیلاس  لیتسادیسا  نفونیماتسا و  بیکرت  فرـصم  دراوم 
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. دنکیم يریگولج  یگدروخامرسرد  نآ  هیوناث  ضراوع  یجیگزورب و  زا  هدروآرف  نیا  رد  دوجوم 
هب تسا  نکمم  رثا  نـیا  دـنکیم و  گـنت  اريزغم  ینوـخ  قورع  تـسا و  يزکرم  یبصعهاگتـسد  فـیفخ  كرحم  نیئفاـک  رثا : مسیناـکم 

. دشابیم کیلیسیلاس  لیتسادیسا  ونفونیماتسا  هب  طوبرم  زین  وراد  نیا  باهتلادض  درد و  دض  تارثا  دیامن . کمک  درد  رسعفر 
هدوب يدبکنآ  مسیلوباتم  تسا  مکامـسالپ  ياهنیئتورپهب  نآ  لاصتا  دوشیم ، بذج  یـشراوگيارجم  زا  یبوخب  نیئفاک  کیتنیکوکامراف 
دیـسا بذج  دندرگیم . بذجشراوگ  هاگتـسد  زا  یبوخب  زین  کیلیـسیلاسلیتسادیسا  نفونیماتـسا و  تساتعاس   3 نآ 4 ـ  رمع  هـمین  و 

تظلغجوا تسا  يدـبک  وراد  ود  ره  مسیلوباتمو  تسا  هقیقد   15 دودح 20 ـ  رد  نآرمع  همین  دباییم . شهاک  اذـغ  اب  کیلیـسیلاسلیتسا 
. دشابیم فرصمزا  سپ  تعاس   1 نآ 2 ـ  ییامسالپ 

. ددرگ فرصم  دیابنیلیفومه  يرامیب  رد  يزیرنوخ و  زوربلامتحا  تروص  رد  فرصم  عنم  دراوم 
نیافرـصم ناکـشزپ  زا  يرایـسب  تسا و  ثحبدروم  ناکدوک  رد  کیلیـسیلاس  لیتسادیـساو  نفونیماتـسا  بیکرت  فرـصم  1 ـ  اهرادشه :

. دننکیمن هیصوتلاس  زا 12  رتمک  ناکدوک  رد  ار  هدروآرف 
. دهد شیازفا  ار  يدبک  زورکن  رطختسا  نکمم  وراد  نیا  دح  زا  شیب  هدافتسا  2 ـ 

. دنشابیمکیلیسیلاس لیتسادیسا  ضراوع  زا  هدعمدرد  غارفتسا و  عوهت  همضاهءوس  ای  لدرس  شزوس  هدعم  کیرحت  یبناج  ضراوع 
نامزمه فرـصم  تسا  رتشیب  یتاـپورفن  زورب  لامتحانفونیماتـسا  کیلیـسیلاس و  لیتسادیـسانامزمه  فرـصم  تلعب  ییوراد  ياهلخادـت 

وراد نـیا  اـب  زین  ار  زیخ  داـجیالامتحا  دـهدیم و  شهاـک  ار  کیلیــسیلاسلیتسا  دیــسا  ییامــسالپ  تـظلغ  نازیماهدـیئوکیتروکوکولگ 
بـصع نـیا  يوررب  ار  کیلیـسیلاسلیتسا  دیـسا  یمـس  تارثا  دـنناوتیم  ییاونــشمتشه  بـصع  يارب  یمــس  ياـهوراد  دـهدیمشیازفا .

يدبکتیمـس دناوتیم  دبک  يارب  یمـس  ياهورادنینچمه  یمیزنآ و  هدننک  ءاقلا  ياهوراداب  نفونیماتـسا  نامزمه  فرـصم  دنهدشیازفا .
دح زا  شیبکیرحت  هب  رجنم  تسا  نکمم  يزکرم  یبصعهاگتـسد  كرحم  ياهوراد  ریاس  اب  نیئفاکنامزمه  فرـصم  دـهد . شیازفا  ارنآ 

تظلغ رب  نیاربانبدـهد  شیازفا  ار  مویتـیل  يراردا  عـفد  دـناوتیمنیئفاک  ددرگ . یباوـخ  مک  اـی  يریذـپکیرحت  تینابـصع  زورب  CNS و 
هداد شیازفا  ار  نیئفاک  کیتاپمسدلقم  تارثا  دناوتیم  زا  دیـسکا  نیمآونوم  ياههدننک  راهم  نامزمه  فرـصم  . دراذگیم رثا  نآ  ینامرد 

. ددرگ نوخ  راشف  دیدششیازفا  ای  یبلق و  كانرطخ  یمتیرآ  زوربهب  رجنم  و 
. دوش زیوجت  کشزپ  اب  تروشم  نودب  دیابن  ، دنراد ناغرم  هلبآ  ای  ازناولفنا  ياههناشن  هکیناکدوک  رد  وراد  نیا  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 

. ددرگ فرصم  بآ  ناویلکی  هارمه  اذغ و  اب  ضراوع  شهاک  يارب  2 ـ 
. ددرگهعجارم کشزپ  هب  تفاین  شهاک  زور  یطبت 3  ای  يرامیب و  ضراوع  هکیتروص  رد  3 ـ 

. ددرگ يراددوخنآ  فرصم  زا  یحارج  زا  لبق  زورجنپ  4 ـ 
فرصم  رادقم 

زا رتشیب  ورادنیا  تسا  زور  رد  صرق  تشه  نالاسگرزبرد  فرصم  رادقم  رثکادح  دوشیم . فرصمتعاس  ره 3  صرق  کی  نالاسگرزب 
. ددرگ فرصم  دیابنکشزپ  رظن  نودب  زور   10

. دوشیم فرصم  تعاس   4 ره 6 ـ  صرق  کی  ات  زا 13  لاس  ات 12  نینس 2  زا  ددرگیمزیوجت . کشزپ  رظن  اب  لاس  ریز 3  ناکدوک 
ییوراد  لاکشا 

Tablet : Acetaminophen 162.5 mg +A.S.A 325 mg + Caffeine 32.5 mg

ACETAMINOPHEN

. دوریم راکب  بتدض  ناونع  هب  و  طسوتم ، ات  میالم  ياهدردنیکست  رد  نفونیماتسا  فرصم  دراوم 
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. ددرگیم درد  تدش  شهاکو  بت  شهاک  بجوم  اهنیدنالگاتسورپندش  هتخاس  راهم  اب  وراد  نیا  رثا : مسیناکم 
دبک رد  (95-90  )% یعیـسو روطب  دـشابیم . هتـسهآلاتکر  هار  زا  لـماک و  عیرـس و  یکاروخهار  زا  نفونیماتـسا  بذـج  کـیتنیکوکامراف 

. دریگیم تروصراردا  هار  زا  تدمع ? نآ  ياهتیلوباتمو  وراد  عفد  هدش و  هزیلوباتم 
. دراددوجو نوخ  دنق  تست  بذاک  ندش  تبثملامتحا  یتباید  نارامیب  رد  1 ـ  اهرادشه :

. دوشيراددوخ زور  دنچ  زا  شیب  نفونیماتسااب  هارمه  يدیئورتساریغ  ياهباهتلادضریاس  ای  اهتالیسیلاس  فرصم  زا  2 ـ 
. دشابیمینالوط فرصم  زا  سپ  یبناج  ضراوع  زاداح  تیتارکناپ  ینوخ و  تالالتخا  کیژرلآتیتامرد  یتسوپ  تاروثب  یبناج  ضراوع 

. ددرگیم داجیا  نآ  دح  زا  شیبفرصم  بقاعتم  يدبک  تامدص 
. دوشیم نآ  بذج  عیرست  بجومدیمارپولکوتم  شهاک و  ار  نفونیماتسابذج  نیماریتسلک  ییوراد  ياهلخادت 

. دوشفرصم طایتحا  اب  دبک  یسوریو  باهتلا  ایيدبک  يرامیب  تروص  رد  هیصوت  لباق  تاکن 
فرصم  رادقم 

. دوشیم فرصم   g/day 4 رثکادح تعاس و  ات 6 ره 4  مرگ  ات 1  رادقم 0/5  نالاسگرزب 
ای مرگیلیم  بت 60  زا  يریگشیپيارب  ههام  نادازون 2  رد  ناکدوک 

-60 لاس ات 1  یگهام  هس  زا  دوشیم . فرصم  تفای  دهاوخ  شهاک  فصن  هب  رادقم  نیايدرز  هب  ءالتبا  تروص  رد   ) mg/kg/day 10
زاـین تروصرد  هک  دوـشیم  فرـصم  مرگیلیم   500-250 یگلاس نینــس 12-6  مرگیلیم و   250-120 یگلاس زا 5-1  مرگیلیم   120

. دومن رارکتار  نآ  تعاس  ره 6-4  ناوتیم 
ییوراد  لاکشا 

Pediatric Drops: 100 mg/ml

Oral Solution: 120 mg/5 ml

Suppository: 125 mg, 325 mg

Tablet: 80 mg, 325 mg

Acetaminophen Codeine Tablet:Acetaminophen 300 mg + Codeinephosphate 20mg

ALFENTANIL

درد دض  کی  لیناتنفلآ  فرصم  دراوم 
نورد عاخنلخاد و  قیرزت  اب  نینچ  مه  وراد  نیا  دوشیمفرصم . یـشوهیب  ياقلا  يارب  نینچمهو  هارمه  يوراد  ناونع  هب  هک  تسا  ردخم 

. دوشیمهدرب راک  هب  یحارج  لمع  زا  سپ  يدردیبداجیا  يارب  هماش  تخس 
. دنوشیمدرد تاکیرحت  هب  خساپ  تفایرد و  ردرییغت  ثعاب   CNS رد یصاخ  ياههدنریگ  هبلاصتا  اب  ردخم  ياهدرد  دض  رثا : مسیناکم 

ندـشینالوط ثعاب  تسا  نکمم  یبرچ  تفاب  ردلیناتنفلآ  عمجت  دـنکیم . روبع  يزغم  ینوخدـس ـ  زا  یتحارب  لیناتنفلآ  کیتنیکوکامراف 
نامز تسا  تعاس  نآ 2-1 یعفد  رمع  همین  دراد و  ياهلحرمهس  رمع  هـمین  لـیناتنفلآ  تـسا  يدـبکوراد  مسیلوباـتم  دوـش . وراد  رثا  لوـط 

تسا  يدبک  تدمعلیناتنفلآ ? عفد  دسریم . دوخ  رثا  رثکادحهب  هقیقد  یط 2-1/5  تسا و  هقیقد   2-1 دودح وراد  رثا  عورش 
. دوشزیوجت ناوارف  طایتحا  اب  دیاب  لیناتنفلآ  دبکراک ، بیع  دوجو  تروص  رد  1 ـ  اهرادشه :

. دنوشیم یسفنت  فعضدیدشت  ثعاب  ردخم  درد  دض  ياهوراد  2 ـ 
مهم عیاـش و  ضراوـع  زا  نآ  زا  دــعبای  یحارج و  لـمع  یط  یــسفنت  فعــض  نوخراــشف و  شهاــک  يدراــکيدارب  یبناــج  ضراوـع 
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. دنتسهلیناتنفلآ
ياهمیزنآهدـننک راهم  ياـهوراد  هدـننک CNS و  فیعـضتياهوراد  اهنیپزایدوزنب ، اـب  لـیناتنفلآنامزمه  فرـصم  ییوراد  ياهلخادـت 

. دوشیم وراد  یبناجضراوع  دیدشت  ثعاب  يدبک 
ياهتسینوگاتنآهلمجزا وراد  اب  یلامتحا  تیمومـسممئالع  لرتنک  يارب  مزـال  تاـناکما  دـیابوراد  زیوجت  ماـگنه  هیـصوت 1 ـ  لباق  تاکن 

. دشابسرتسد رد  ردخم  داوم 
ریاس نامزمهفرصم  رامیب ، یکیزیف  طیارش  ندب  هزادنا  نزو  نس  هب  هجوت  اب  هناگادج و  روطبرامیب  ره  يارب  دیاب  وراد  فرصم  رادقم  2 ـ 

. دوش نییعت  یحارج  لمعیلامتحا  تدم  لوط  اهوراد و 
. ددرگ سفنت  رد  لالتخا  ثعابهجیتن  رد  هدش و  مکش  هنیس و  تالضعیتفس  ثعاب  تسا  نکمم  وراد  نیا  3 ـ 

. دریگتروص هقیقد  لقادح 2-1  یط  هتسهآتروصب و  تسا  رتهب  وراد  يدیرو  قیرزت  4 ـ 
ای یــسفنت و  فعــض  شیازفا  لاـمتحااما  ددرگ ، یــشوهیب  تیوـقت  ثعاـب  تـسا  نکمماـهنیپزایدوزنب  ناــمزمه  فرــصم  هـچ  رگا  5 ـ 

. دوش هتفرگ  رظن  رد  دیاب  نوخ  راشفشهاک 
. دوشوراد هب  دایتعا  یگتسباو و  لمحت  داجیاثعاب  تسا  نکمم  وراد  بوانتم  فرصم  6 ـ 

فرصم  رادقم 
هب . دوشیم يدیرو  قیرزت   250mcg/kg-130 دشکیم لوط  هقیقد  زا 45  شیب  هک  یحارجلامعا  رد  یـشوهیب  ياقلا  يارب  نـالاسگرزب 

دوشیم و قیرزت  هیلوافرـصم  رادقم  ناونع  هب   20mcg/kg-8 رادقم هقیقد  زا 30  رتمک  یحارجلامعا  رد  یـشوهیب  هدـنرادهگن  ناونع 
یحارج لاــمعا  رد  دوــشیمنویزوفنا . هـقیقد  ره  رد   1mcg/kg-0/5 اـی ودـحاو  فرـصم  رادـقم  تروصب   5mcg/kg-3 نآ لابندب 

رادقم تروصب   mcg/kg 5-15 نآ لابندـب  دوشیم و  قیرزت  هیلوا  فرـصمرادقم  ناونع  هب   mcg/kg 75-20 هقیقد زا 30 رتینالوط 
. دوشیمنویروفنا هقیقد  ره  رد   mcg/kg 0/5-4 ای دحاو 

mcg/kg نآ لابندـب  دوشیم و  يدـیرو  قیرزت  هیلوافرـصم  رادـقم  ناونع  هب   mcg/kg 30-50 رادقم یـشوهیب  همادا  يارب  ناکدوک 
رثا تدـملوط  رمع و  هـمین  دوـشیم . يدـیرو  نوـیزوفناهقیقد  ره  رد   mcg/kg 0/5-1/5 اـی دحاوفرـصم و  رادـقم  تروصب   10-15

. دبای شیازفا  دیاب  ناکدوک  رد  ورادفرصم  تاعفد  نیاربانب  تسا و  نالاسگرزبزا  رتمک  ناکدوک  رد  لیناتنفلآ 
ییوراد  لاکشا 

Injection (AS HCI) 2, 10 ml; 1 mg/ 2 ml

ALPRAZOLAM

. دوشیم فرصمتدم  هاتوک  ياههرود  يارب  بارطضادض  ناونع  هب  مالوزارپلآ  فرصم  دراوم 
متـسیسرد اباگ  يراهم  رثا  تیوقت  بجوم  هدومنلخادـت و  اـباگ  هدـنریگ  يور  رب  اـهنیپزایدوزنبلاصتا  لـحم  اـب  وراد  نیا  رثا : مسیناـکم 

. دوشیم يزکرم  باصعا 
نـیب 15-12 نآ  رمع  هــمین  دوــشیمعفد . راردا  قــیرط  زا  وراد  نــیا  دوــشیم . بذجتعرــس  هــب  یکاروــخ  هار  زا  کــیتنیکوکامراف 

. دشابیمتعاس
دیابن نمزم  زوکیاسو  ساوسو  سرت  دوجو  يدبک  دیدشلالتخا  يویر  داح  ییاسران  یسفنت  فعضدراوم  رد  وراد  نیا  فرصم  عنم  دراوم 

. ددرگ زیوجت  یگدرسفا  اب  هارمهبارطضا  ای  یگدرسفا  رد  ییاهنت  هب  دیابن  ? نمض دوش . فرصم 
تالالتخاای یباوخیب  اب  هک  هدـننک  ناوتاـن  دیدشبارطـضا و  هتفه  تدـم 4-2  هب  طقف   ) تدـمهاتوک ناـمرد  رد  وراد  نیا  1 ـ  اهرادشه :
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. دوشیمفرصم تسا  هارمه  کیتوکیاس 
یگتـسباولامتحا دنتـسه ، یتیـصخش  دـیدش  لالتخاياراد  ای  هتـشاد و  وراد  هب  یگتـسباو  هقباسهک  ینارامیب  رد  وراد  نیا  فرـصم  اـب  2 ـ 

. دراد دوجو 
. دوش فرصم  طایتحااب  ییوراد  یگتسباو  هقباس  ینالضعفعض و  یسفنت و  يرامیب  رد  وراد  نیا  3 ـ 

. دراذگیم ریثأت  یگدننارلثم  دنراد ، تراهم  هب  زاین  هک  یلامعارب  یگدولآباوخ  داجیا  اب  وراد  نیا  4 ـ 
ضراوـع زا  يریذـپکیرحت  یگتـسباو  یـشومارف  لداـعت  مدـع  مهوـت و  دـعب ، زور  ردرـس  یکبـس  یگدوـلآ و  باوـخ  یبناـج  ضراوـع 

. دنشابیم وراد  عیاشیبناج 
ددسم نوخراشف  يدایز  دض  ياهوراد  نونج و  دضياهوراد  لثم   CNS فعضم ياهوراد  ابوراد  نیا  مأوت  فرصم  ییوراد  ياهلخادت 

راهم نیدیتمیاس  طسوت  ورادنیا  مسیلوباتم  ددرگیم . CNS فیعضتشیازفا بجوم  نیماتـسیه  دض  ياهورادو  کیژرنردآ  افلآ  هدنریگ 
. دباییم شیازفا  نیپمافیرطسوت  و 

. دنکیم تیدض  اپودوول  رثا  اب  وراد  نیا 
. دبای شهاک  وراد  فرصمرادقم  هیلک  دبک و  لالتخا  دوجو  ناوتاندارفا  نادنملاس  رد  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 

. دوش بانتجا  نآ  یناهگان  عطق  سپسو  وراد  نیا  تدم  ینالوط  فرصم  زا  2 ـ 
هدافتساتسا هدش  یباوخیب  بجوم  هک  یحارجزا  لبق  الثم   ) سرت زا  یشان  دیدش  بارطـضاشهاک  يارب  طقف  وراد  نیا  ناکدوک  رد  3 ـ 

. ددرگ
رثکادـح ات  زاین  تروص  رد  هک  زور ) رد  راـب  ات 3 مرگیلیم 2  نادـنملاس 0/25  رد   ) زور ردراب  مرگیلیم 3  ات 0/5  فرصم 0/25  رادقم 

دوشیمن هیصوت  ناکدوک  رد  وراد  نیافرصم  دباییم . شیازفا  زور  رد  مرگیلیم  3
ییوراد  لاکشا 

Scored Tablet: 0.5 mg, 1 mg

ANTICONVULSANT DRUGS

 CARBAMAZEPINE ACETAZOLAMIDE
 LAMOTRIGINE ETHOSUXIMIDE

 PHENYTOIN PHENOBARBITAL
 VALPROATE PRIMIDONE

دهاوخریذپناکما وراد ، زا  يرثوم  ییامـسالپ  تظلغداجیا  اب  هک  تسا  یعرـص  تالمح  عوقو  زايریگولج  عرـص  ینامرد  وراد  زا  فدـه 
تالمح ات  دبایشیازفا  جیردتب  عورـش و  وراد  مک  ریداقماب  دـیاب  نامرد  تسا  يرورـض  وراد  فرـصمنازیم  قیقد  میظنت  راکنیا  يارب  دوب .

. دنکزورب یفرصم  يوراد  دح  زا  شیب  شیازفا  زایشان  تارثا  ای  دنوش و  لرتنک 
يوس زا  نآشریذپ  ات  دشاب  كدنا  زیوجت  تاعفد  دادعتناکما  دح  ات  دیاب  اما  دراد ، یگتـسب  ورادرمع  همین  هب  وراد ، زیوجت  تاعفد  دادعت 

، دـنراد ینالوط  رمعهمین  هکنیئوتینف  لاتیبرابوتف و  دومن . زیوجت  زوررد  رابود  ناوتیم  ار  عرـص  دـض  ياـهورادرتشیب  دوش . رتشیب  راـمیب 
رابکی بلغا 

يدایز  رادقم  هک  یعقاوم  اما  دنوشیمزیوجت . باوخ  عقوم  رد  ینعی  زور  رد 
ییامسالپدح زا  شیب  تظلغ  زا  یشان  هتساوخان  تارثازا  ات  دوش  زیوجت  زور  رد  راب  هس  تسانکمم  تسا  مزال  عرـص  دض  يوراد  کی  زا 

ییوراد تاعالطا  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1869زکرم  هحفص 1461 

http://www.ghaemiyeh.com


تاعفد دادـعت  فرـصمرادقم و  هب  دـننکیم ، هزیلوباتم  رتعیرـس  ارعرـص  دـض  ياهوراد  نـالاسگرزب  هب  تبـسننوچ  ناـکدوک  دوش . زیهرپ 
. دندنمزاینيرتشیب زیوجت 

لرتنکرتهب وراد  کی  اـب  ناراـمیب  اریز  دوشیمنهیـصوت ، عرـص  دـض  يوراد  دـنچ  زا  نامزمههدافتـسا  لومعم  روطب  وراد : دـنچ  اـب  ناـمرد 
شهاکاهنآ تیمـس  شیازفا و  اهنآ  ینامرد  تارثا  عرـص  دض  يوراد  دـنچ  بیکرت  زا  هدافتـسا  ابهکنیا  رب  ینبم  يدـهاش  چـیه  دـنوشیم .

. دوش هدوزفاینامرد  میژر  هب  مود  يوراد  دـیاب  دـشنلرتنک ، تالمح  وراد ، کـی  فرـصم  دوجو  اـبهکیتروص  رد  درادـن . دوجو  دـباییم ،
نیا ینامرد  بیکرت  رگیدبیع  دریگیم . تروص  تردنب  یفرـصمریداقم  میظنت  يراوشد  لیلد  هب  عرـص  دـضيوراد  ود  زا  شیب  هدافتـسا 

دوشیم ثعاب  لاتیبرابونف  نودـیمیرپزا و  نامزمه  هدافتـسا  دـهدیم . يورعرـص  دـض  فلتخم  ياهوراد  نیب  ییورادتالخادـت  هک  تسا 
. دوش لیدبت  لاتیبرابونفهب  دبک  رد  نودیمیرپ  زا  يدایز  رادقمهک 

نکممدوش هفاضا  اهنآ  عرـص  دض  تارثا  هکنآنودب  تسا و  هدـیچیپ  عرـص  دـض  ياهورادنیب  ییوراد  ياهلخادـت  ییوراد  ياهلخادـت 
ریغتم رایسب  تالخادتنیا  یلک  روطب  دشابیم . يدبک  ياهمیزنآراهم  ای  ءاقلا  زا  یشان  اتدمع  تالخادتنیا  دربب . الاب  ار  اهنآ  تیمس  تسا 

. ددرگیمهیصوت ینامرد  بیکرت  عقوم  رد  ییامسالپتظلغ  يریگهزادنا  نیاربانب  تساینیبشیپ  لباق  ریغ  و 
نوچ دوشبانتجا  دـیاب  اهنیپزایدوزنب  اهتاروتیبرابصوصخب و  عرـص  دـض  ياهوراد  یناهگانعطق  زا  عرـص  دـض  ياهوراد  فرـصم  عطق 

دروـمرد دریگب و  تروـص  جـیردتب  دـیاب  فرـصمرادقم  شهاـک  ددرگ . رتـشیب  تدـش  اـب  یعرــصتالمح  دوـع  هـب  رجنم  تـسا  نـکمم 
يوراد زیوجتو  دوش  ماجنا  لماک  طایتحا  اب  دـیاب  زین  رگیديوراد  اب  وراد  کی  ینیزگیاج  دراد . تقواههام  هب  زاین  وراد  عطق  اـهتاروتیبراب 

رامیب کی  رد  عرـصدض  ياهوراد  لماک  عطق  هب  میمـصت  دـشابهدش . تیبثت  الماک  دـیدج  ییوراد  میژر  هکددرگ  فقوتم  یتقو  طقف  لوا 
زا يراع  اهلاس  هک  يرامیب  ردیتح  دراد . یگتـسب  رامیب  دوخ  رد  يددعتملماوع  هب  هدوب و  لکـشم  ابلاغ  نآ  ماجنانامز  جنـشت و  زا  يراع 

اینیگنس هیلقن  لیاسو  زا  ریغ  هب   ) دننک یگدنناردنناوتیم  یعرص  نارامیب  تسا  هارمهیعرص  تالمح  زاغآ  رطخ  اب  وراد  عطق  هدوب  جنشت 
يارب تلاح  نیا  دـنک و  زورب  باوخ  عقوم  اهنآ  تالمحای  دنـشاب  هلمح  زا  يراع  يرادـیب  عقومرد  لاسکی  لقادـح  هک  یطرـش  هب  یمومع 

، دنوشیم عرص  دض  ياهورادزا  یشان  یگدولآباوخ  راچد  هک  ینارامیبدشاب  هدش  تیبثت  لاس  لقادح 3 

ACETAZOLAMIDE

کینوتو کینوتآ  ، atypical بیاغ عرص  رد  نینچمه  لایشراپ  کینولک و  کینوت ـ  تاجنـشتلرتنک  رد  دیمالوزاتـسا  فرـصم  دراوم 
یحارج زا  لبقای  هیوناث و  موکولگ  زاب ، هیواز  اـب  موکولگرد  مشچ  هرک  یلخاد  راـشف  شهاـک  روظنمهب  وراد  نیا  دراد . يدـنمدوس  تارثا 

. دوریم راکهب  زین  هتسب  هیواز  اب  موکولگ 
زاردینا میزنآراهم  هطساوب   ) زغم رد  نبرک  دیـسکايدعمجت  دراد  لامتحا  تسا  کینبرک  زاردینامیزنآ  هدننک  راهم  وراد  نیا  رثا : مسیناکم 

. دشاب وراد  نیا  یعرصدض  رثا  لوئسم  کینبرک 
. دوشیمعفد اههیلک  قیرط  زا  هتفاین  رییغت  تروصبو  دراد  لماک  یکاروخ  بذج  کیتنیکوکامراف 

کیمرلکرپیهزودیـسا و نوخ  میـساتپ  اـی  میدـس  شهاـک  هیلک  ییاـسران  يدـبک  دـیدش  ییاـسراندوجو  تروص  رد  فرـصم  عـنم  دراوـم 
. دوش فرصم  دیابن  هیلکاهدیمانوفلوس  هب  تیساسح 

ياهتیلورتکلاتظلغ لرتنک  ینوخ و  رصانع  شرامشتروصنیا  ریغ  رد  دوشیمن . زیوجت  ینالوطتدم  يارب  الومعم  وراد  نیا  اهرادشه :
. دوش فرصمطایتحا  اب  نادنملاس  يویر و  دادسنارد  دوش . ماجنا  دیاب  امسالپ 

ياهگنسو ینوخ  تالالتخا  يدلج  تاروثب  هاگهگ  یگدرـسفا  یگدولآ و  باوخ  اهتـشا ، شهاک  یملاکوپیه  يزتسراپ  یبناج  ضراوع 
. دنوشیم بوسحم  ورادنیا  یبناج  ضراوع  زا  يویلک 
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دیمالوزاتسا دهدیم . شیازفاار  دیمالوزاتسا  اب  تیمومسم  لامتحادیمالوزاتسا  عفد  شهاک  اب  کیلیسیلاسلیتسا  دیسا  ییوراد  ياهلخادت 
یـضعب زا  یـشان  یـسالاموئتسا  رطخـالامتحا  وراد  نیا  ددرگیم . نآ  ییامـسالپتظلغ  شیازفا  بجوـم  هداد و  شهاـک  ارنیدـینیک  عـفد 

یبلق ياهدـیزوکیلگ  ، اهدـیئورتسا وکیتروک  اب  دیمالوزاتـسانامزمه  فرـصم  دـهدیم . شیازفاار  نیئوتینف  لثم  عرـص  دـض  ياـهورادزا 
دایز ار  یملاکوپیه  زوربرطخ  نیلاـتوبرت  لوماـتوبلاس و  نیردوتیرلـثم  ود  اـتب  هدـنریگ  تسینوگآ  ياـهوراد  داـیزریداقم  نیروپـسولکیس 

. دنکیم دایز  ار  مویتیل  عفدوراد  نیا  دنکیم .
یلیاسواب راک  یگدننار و  رد  دوش ، یگتسخ  ویگنم  هجیگرـس  یگدولآباوخ  ببـس  تسانکمم  وراد  نیا  نوچ  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 

. دوش طایتحا  ، دنراد لماک  يرایشوه  هب  زاین  هک 
. دوش بانتجانآ  ینالضع  لخاد  قیرزت  زا  تسا  رتهب  2 ـ 

فرصم  رادقم 
فرـصممسقنم ریداـقم  رد  موکولگ  اـی  عرـصنامرد و  رد  يدـیرو  لـخاد  قیرزت  اـی  یکاروخهار  زا  رادـقم g/day 1ـ0/25  نالاسگرزب 

. دوشیم
. دوشیم فرصم   mg/day 750 رثکادح  8 رادقم mg/kg 30 ـ  ناکدوک 

ییوراد  لاکشا 
Tablet : 250 mg

Injection (As Sodium) : 500 mg

CARBAMAZEPINE

يرامیبرد هدـننک  يریگـشیپ  ناونعهب  و  ولق ، هسبصع  درد  کچوک  عرـص  زا  ریغهب   ) عرـصعاونا نامرد  رد  نیپزاـمابراک  فرـصم  دراوم 
. دوشیم فرصم  ویسرپد  کینام ـ 

لیـسناتپيارب ار  نآ  ییاناوت  یـسپانیس  سپ  نورنرد  الوا  میدـس  لاناک  ندـنام  لاعفریغ  تدـمندرک  ینالوطاب  نیپزامابراک  رثا : مسیناـکم 
عومجم رد  دنکیمراهم و  ار  یسپانیسشیپ  نورن  زا  یبصعهطساو  يزاسدازآ  یناث ? دهدیم و  شهاکدایز  سناکرفاب  يرارکت  ياهلمع 

. دباییمشهاک یسپانیس  لاقتنا 
اقلا زین  ار  شدوــخ  مسیلوباــتم  هدــشهزیلوباتم و  لــماک  روــطهب  دــبک  رد  دراد ، یلماــکیکاروخ  بذــج  وراد  نـیا  کــیتنیکوکامراف 

ءاـقلا لــیلدهب  نـمزم  زیوجتاــبهک  تـسا  تعاــس   25 نآ 65 ـ رمع  هــمین  تسایجنـــشتدض  تیـــصاخ  ياراد  نآ  تیلوباــتم  . دــنکیم
تسا  يویلک  تدمعوراد ? عفد  دسریم . تعاس  هب 29ـ8  شدوخمسیلوباتم 

. دوش فرصم  دیابن  يریفروپو  ناوختسا  زغم  فیعضت  هقباس  ، AV هرگ یتیاده  تالالتخا  رد  فرصم  عنم  دراوم 
موکولگ واهوراد  ریاس  ربارب  رد  ینوخ  ضراوع  زوربهقباس  بلق  یتیاده  تفاب  يرامیب  يویلکای  يدـبک  ییاسران  دراوم  رد  1 ـ  اهرادشه :

. دوش فرصم  طایتحااب 
. دنرتساسح وراد  نیايدراک  يدارب  ینطب و  يزیلهد ـ  كولب  مهوت  یگتفشآ  ضراوعهب  تبسن  نادنملاس  2 ـ 

. دوش هثل  يزیرنوخ  واهمخز  مایتلا  رد  ریخات  یبرکیم  ياهتنوفععویش  ینپوتیسوبمورت  ینپوکولزورب و  ثعاب  تسا  نکمم  وراد  نیا  3 ـ 
 ، ینیبودصوصخهب  ) ییاـنیب تـالالتخا  یگتفـشآو  مهوت  لداـعت  مدـع  دردرـس ، یگدولآباوخ  یجیگ  غارفتـسا  عوهت  یبناـج  ضراوـع 

زوتیسولونارگا و ینپوتیسوبمورت  ینپوکول  ارذگ ، يدلج  تاروثب  ییاهتشایب  تسوبی  لاهسا و  سومگاتسین 
. دنتسهوراد یبناج  ضراوع  زا  کیتسالپآ  یمنآ 
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. دهدیم شهاکار  نودیمیرپ  دیمیـسکوسوتا و  تآورپلاومیدس  نیئوت  ینف  ماپزانولک  ییامـسالپتظلغ  نیپزامابراک  ییوراد  ياهلخادت 
اب ناـمزمه  فرــصمرد  دـیزاینوزیا  يدـبک  تیمــس  نـینچمه  . دـنربیم ـالاب  ار  نیپزاـمابراک  ینوـخ  تظلغدــیزاینوزیا  نیــسیامورتیرا و 

نیپزاـمابراک یجنـشتدض  رثااـب  جنـشتهناتسآ  شهاـکاب  نوـنج  دـض  ياـهورادو  یگدرـسفادض  ياـهوراد  دـباییمشیازفا . نیپزاـمابراک 
ار یکاروخيرادراب  دـض  ياـهوراد  لودـیرپولاه و  نییوت  ینف  ياهقلح  هس  یگدرـسفادضياهوراد  مسیلوباـتم  وراد  نیا  دـننکیمهلباقم .
ار نیپزامابراکتارثا  لیماپارو  مزاـیتلید و  دوشیم . اـهنآتارثا  شهاـک  هب  رجنم  دـهدیم و  شهاـک  اراـهنآ  ییامـسالپ  تظلغ  شیازفا و 

. دباییمشیازفا نآ  ییامسالپ  تظلغ  هجیتن  ردو  شهاک  نیدیتمیاس  طسوت  نیپزامابراکمسیلوباتم  دنهدیم . شیازفا 
. دوشلیم اذغ  اب  تسا  رتهب  شراوگ  هاگتسدکیرحت  شهاک  تهج  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 

یعرـصموادم هلمح  ای  جنـشت  زورب  زا  ات  دبای  شهاکجـیردتهب  وراد  رادـقم  موزل  تروص  ردو  بانتجا  وراد  فرـصم  یناهگان  عطق  زا  2 ـ 
. دوش يریگولج 

. دوش بانتجا  وراد  نیااب   CNS فعضمياهوراد ریاس  نامزمه  فرصم  زا  3 ـ 
. دومنطایتحا دیاب  یگدننار  لثم   ) دنراد يرایشوهو  تقدهب  زاین  هک  یتالآ  نیشام  اب  راکعقوم  رد  وراد  نیا  فرصم  تروص  رد  4 ـ 

لقادحهبوراد یبناج  ضاوع  دنک ، ادیپ  شیازفاهتفه  کی  لصاوفاب  جـیردتهب  هدـش و  عورـشلقادح  زا  وراد  نیا  رادـقم  هکیتروص  رد  5 ـ 
. دسریم

. ددرگ فقوتمدیاب  وراد  نیااب  نامرد  يدلج  تاروثبای  یبلق  ضراوع  زورب  تروص  رد  6 ـ 
فرصم  رادقم 

g/day نازیمهبات دباییم  شیازفا  جـیردتهب  هک  هدـش  فرـصمزور  رد  راب  ات 2  مرگیلیم 1  200ـ100  ادتبا عرـص  نامرد  رد  نالاسگرزب 
هیلوا فرـصم  رادقمنادنملاس  رد  دشاب . زاین  وراد  مرگ  هبهنازور 2ـ1/6  تسا  نکمم  دراوم  یـضعب  رد  دـسربمسقنم . ریداقم  رد  1/2ـ0/8 

. دباییم شهاک 
زور رد  مرگ  لاس 1ـ0/6 مرگیلیم 15ـ10  600ـ400  لاس مرگیلیم 10ـ5  لاس 400ـ200  مرگیلیم 5ـ1   100 لاسکی 200 ـ  ات  ناـکدوک 

. دوش فرصممسقنم  ریداقم  تروصهب 
ییوراد  لاکشا 

Scored Tablet: 200 mg

SR Tablet: 200mg, 400mg

ETHOSUXIMIDE

. دوریم راکهب  بیاغ  ای  کچوک  عرصنامرد  رد  دیمیسکوسوتا  فرصم  دراوم 
عرـص رب  ار  دوخ  یـصاصتخارثا  سومالات  ياهنورن  رد  صاخیمیـسلک  نایرج  شهاک  اب  دیمیـسکوسوتاهک  دسریم  رظنهب  رثا : مسیناکم 

. دنکیملامعا کچوک 
عفد  اههیلک  زا  هدش و  هزیلوباتمدبک  رد  دوشیم . بذج  شراوگ  هاگتسدزا  عیرس  لماک و  روطهب  کیتنیکوکامراف 

. دوشیم
. دوش فرصم  ناوارف  طایتحااب  دیاب  ینوخ  تالالتخا  يریفروپ و  يویلکو  يدبک  ییاسران  دراوم  رد  اهرادشه :

ودردرـس رون ، زا  سرت  هکـسکس  يزنیکـسید  لداـعت  مدـع  یجیگ  یگدولآ  باوـخ  نزوشهاـک  یـشراوگ  تـالالتخا  یبناـج  ضراوـع 
. دنتسهوراد یبناج  ضراوع  زا  یگدرسفا 
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. دنکیم دایزار  وراد  نیا  اب  تیمس  لامتحا  هجیتن  رد  ودهدیم  شیازفا  ار  دیمیسکوسوتا  ییامسالپتظلغ  دیزاینوزیا  ییوراد  ياهلخادت 
. دننکیم هلباقم  وراد  نیا  یجنشتدض  رثا  اب  جنشت  هناتسآ  شهاک  اب  نونجدض  یگدرسفا و  دض  ياهوراد 

. دوش زیهرپ  ورادنیا  یناهگان  عطق  زا  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 
. دوب دهاوخ  مزال  ینوخ  ياهلولسشرامش  درک ، زورب  تنوفع  مئالع  ورادنیا ، فرصم  اب  نامزمه  هک  یتروص  رد  2 ـ 

. دوش طایتحا  دنراد ، يرایشوه  هبزاین  هک  ییاهراک  ماجنا  ای  یگدننار  تروصرد  یگدولآ  باوخ  زورب  ناکما  تلع  هب  3 ـ 
فرصم  رادقم 

هفاـضانآ هب  مرگیلیم  زور 250   4 یط 7 ـ  سپـسو  دوشیم  فرـصم  ، mg/day 500 ادـتبا لاس  زا 6  شیب  ناـکدوک  نـالاسگرزب و 
. دشاب زاین   2g/day رادقم هب  تسا  نکمم  تاقوا  یهاگ  دسرب . 1 نازیم 1/5g/day ـ  هب  ات  دوشیم 

. دباییم شیازفا   20mg/kg/day نازیم ات  جیردتب  هک  هدش  زیوجت  mg/day 250 ادتبا لاس  ات 6  ناکدوک 
ییوراد  لاکشا 

Capsule : 250 mg

Syrup : 250 mg / 5 ml

LAMOTRIGINE

هدافتـسا کـینولک  کـینوت ـ  ریگارف  بقاـعتم ? یجنـشتتالمح  هیلوا و  یبـسن  یجنـشت  تـالمحنامرد  يارب  وراد  نیا  زا  فرـصم  دراوم 
. دوشیم

. دنکیم دودسم  ار  ژاتلوهب  هتسباو  یمیدس  ياهلاناک  نیپزامابراکو  نیئوت  ینف  هیبش  وراد  نیا  رثا : مسیناکم 
دودحوراد 24 نیا  ییامـسالپ  رمع  همین  دوشیم . عفداههیلک  قیرط  زاو  هزیلوباتم  دبک  رد  بذـجیبوخب  یکاروخ  هار  زا  کیتنیکوکامراف 

. دشابیم تعاس 
. دوش فرصمدیابن  يدبک  ییاسران  رد  فرصم  عنم  دراوم 

. دوش لرتنک  قیقد ? یتسیابنوخ  داقعنا  يویلک و  يدبک  ياهرتماراپوراد  نیا  فرصم  لوط  رد  1 ـ  اهرادشه :
لواهاـم رد  صوصخب  یعرـص  تـالمح  ندـشرتدب  یگدولآ و  باوخ  ازنآولفنآ ، هبـش  مئـالع  بت  يدـلج  تاروـثب  زورب  تروـص  رد  2 ـ 

. ددرگ عطق  دیاب  وراد  فرصم  نامرد 
ینپوکول یتاـپوندافنل  دـبک ، درکلمع  ردلـالتخا  تردـن ? یگدوـلآ  باوـخ  ازناوـلفنا ، هبـشمئالع  بت  يدـلج  تاروـثب  یبناـج  ضراوـع 

یبناج ضراوع  زا  يریذپکیرحت  یشراوگ و  تالالتخا  یگتسخ  لداعت  مدع  یجیگ  ییانیب  تالالتخا  ، رون هب  تیساسح  ینپوتیـسوبمورت 
. دنتسه وراد  نیا 

ار نآ  ییامـسالپ  تظلغ  نیئوت  ینف  لاتیبرابونف و  نیپزامابراکو  شیازفا  ار  نیجیرتومـال  ییامـسالپتظلغ  تاورپلاو  ییوراد  ياهلخادـت 
. دوشیمنیپزامابراک لاعف  تیلوباتم  ییامسالپتظلغ  شیازفا  بجوم  نیجیرتومال  نمض ? . دنهدیم شهاک 

ماجنا هتفه  یط 2 لقادـح  جـیردتب و  دـیاب  وراد  فرـصمعطق  دوش . زیهرپ  دـیاب  وراد  نیا  فرـصمیناهگان  عطق  زا  هیـصوت 1 ـ  لباق  تاکن 
. دوش

. دوشیمن هیصوتلاس  ریز 12  ناکدوک  نادنملاس و  ردنامرد  اهنت  ناونع  هب  وراد  نیا  فرصم  2 ـ 
فرصم  رادقم 

فرـصم رادـقم  دوـشیم . زیوجتيدـعب  زور  يارب 14   mg/day 50 سپــس زور ، تدــمب 14  mg/day 25 ادــتبا رد  نـالاسگرزب 
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هب یکمک  ناــمرد  يارب  دــشابیم . (500mg/day رثکادـح  ) مـسقنم رادـقم  1 رد 2 ـ   100 هدـنرادهگنلومعم mg/day 200 ـ 
. دوشیم زیوجت  يدـعب  زور  يارب 14  mg/day 25 سپـس زور ، تدـم 14  هب  نایمرد  زور  کـی  مرگیلیم  ادـتبا 25  رد  تاورپلاوهارمه 
رد تاورپلاو  نودب  یکمک  نامرد  يارب  تساتبون   1 رد 2 ـ   100 تاورپلاوهارمه 200mg/day ـ  هب  هدنرادهگن  لومعم  فرصمرادقم 

رادقم . دوشیم زیوجت  يدـعب  زور  يارب 14  زوررد  راـب  ود  مرگیلیم  سپـس 50  زور ، تدـمهب 14  نایم  رد  زور  کـی  مرگیلیم  ادتبا 50 
تسا  ( 700mg/day رثکادح  ) مسقنمرادقم ود  رد   200 الومعمتاورپلاو mg/day 400 ـ  نودب  هدنرادهگن  فرصم 

، زور تدــمب 14   mcg/kg/day 200 ادــتبا رد  تاورپــلاو  هارمهب  یکمک  ناــمردناونعهب  لاــس   2 ناـکدوک 12 ـ  رد  ناــکدوک 
لوا 5 زور  رد 14  ناوتیمدــنراد  نزو  مرگوـلیک  زا 25  رتـمک  هـک  یناـکدوکرد   ) يدـعب زور  يارب 14   mcg/kg/day 500 سپس

رادقم  1 رد 2 ـ   1 mg/kg/day 5 ـ  تاورپلاو هارمه  هب  هدـنرادهگن  لومعمفرـصم  رادـقم  درک .) زیوجت  نایم  رد  زورکی  مرگیلیم 
تدـمب 14 تبوـن  رد 2   mg/kg/day 2 ادـتبا رد  تاورپـلاو  نودـب  یکمک  ناـمرديارب  لاـس   2 ناـکدوک 12 ـ  رد  دـشابیممسقنم .

نودــب هدــنرادهگن  لومعمفرــصم  رادــقم  دوـشیم . زیوـجت  يدــعب  زور  يارب 14 تبوـــــن  رد 2   mg/kg/day 5 سپـس ، زور
. دشابیممسقنم رادقم  رد 2   5 mg/kg/day 15 ـ  تاورپلاو

ییوراد  لاکشا 
Scored Tablet : 50 mg, 100 mg

PHENOBARBITAL

. دوریم راکهب  یعرصموادم  هلمح  رد  کچوک و  عرص  زا  ریغ  عرصعاونا  مامت  رد  لاتیبرابونف  فرصم  دراوم 
رثا رگید  فرط  زا  دــــــهدیم و  شیازفاار  (GABA  ) دیــسا کــیریتوبونیمآاماگ  يراــهمرثا  فرط  کــی  زا  وراد  نـیا  رثا : مسیناــکم 

نوناـک زا  جاوـما  راـشتنا  عناــم  یعیبـطریغ  ياــهنورون  یباــختنا  راــهماببیترت  نیدــب  دــنکیم و  مـک  ار  دیــسا  کــیماتولگیکیرحت 
. دوشیمیعرص

وراد عفدهار  دوشیم . هزیلوباتم  دبک  طسوت  دباییمراشتنا . زغم  ندـب و  ياهتفاب  رد  بذـج و  ? عیرـس یکاروخ  قیرط  زا  کیتنیکوکامراف 
. دوشیم عفد  رییغت  نودب  وراددصرد  دودح 30ـ20  تسا  يویلک 

. دوش فرصمدیابن  يریفروپ  رد  فرصم  عنم  دراوم 
. دوش فرصم  طایتحاابیسفنت  فعض  هیلک و  ای  دبک  درکلمعلالتخاهب  التبم  نارامیب  رد  اهرادشه :

رد روعـش  شاشتغاو  يرارقیب  يریذپکیرحت  یتسوپکیژرلآ  ياهشنکاو  لداعت  مدـع  ینهذیگدرـسفا  یگدولآباوخ  یبناج  ضراوع 
. دنشابیم وراد  نیایبناج  ضراوع  زا  کیتسالبولاگم  ینوخمک  ناکدوک  رد  يداعریغ  دایز  تیلاعفو  تاناجیه  نادنملاس 

ار دیمیـسکوسوتايدراوم  رد  تاورپـلاو و  نیئوتینف و  ماـپزانولک  نیپزاـمابراک  ییامـسالپتظلغ  بلاـغ ? وراد  نیا  ییوراد  ياهلخادـت 
یگدرــسفادض و ياـهوراد  . ددرگیم نآ  يداقعنادـض  رثا  شهاـکبجوم  نیراـفراو  مسیلوباـتم  عیرــست  اـبوراد  نـیا  دـهدیم . شهاـک 

ياهقلحهس یگدرسفادض  ياهوراد  مسیلوباتموراد  نیا  دننکیم . هلباقم  وراد  نیایجنـشتدض  تارثا  اب  جنـشت  هناتـسآ  شهاکاب  نونجدض 
نیــسکوگیدمسیلوباتم تعرــس  شیازفا  بجوـم  ورادنـیا  ددرگیم . اــهنآ  ییامــسالپ  تـظلغ  شهاــکبجوم  هجیتــن  رد  شیازفا و  ار 

. ددرگیم اهنآتارثا  شهاک  هجیتن  رد  نیلیفوئت و  یکاروخيرادراب  دض  ياهوراد  نیروپسولکیسو  اهدیئورتساوکیتروک 
. دوش ماجنا  هامدنچ  یط  جیردتهب و  دیابوراد  نیا  فرصم  عطق  دوش . زیهرپ  ورادفرصم  یناهگان  عطق  زا  هیصوت  لباق  تاکن 

فرصم  رادقم 
یکاروخ 
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. دوشیم فرصم  ناکدوک  رد   mg/kg/day 8نالاسگرزب و رد  مرگیلیم  رادقم 180ـ60 
یقیرزت 

600 هنازور فرـصم  رادـقم  رثکادـح  دوشیمرارکت . تعاـس  زا 6  دــعب  زاـین  تروـص  ردهـک  دوـشیم  قـیرزت  مرگیلیم  رادـقم 200ـ50 
تسا  مرگیلیم 
ییوراد  لاکشا 

Tablet: 15 mg, 60 mg, 100 mg

Injection: 100 mg/ml, 200 mg/ml

PHENYTOIN SODIUM

یمتیرآ یعرص  موادم  هلمح  ولق ، هس  بصع  درد  کچوک  عرص  تالمح  زا  ریغ  هب  عرـص  عاونامامت  لرتنک  رد  نیئوتینف  فرـصم  دراوم 
. دوریم راکب  یعضوم  تروصب   ) اهمخزمایتلا رد  عیرست  يارب  زین  یبلق و 

ار دوخ  جنـشتدض  رثا  يرارکت  لمع  ياهلیـسناتپ  داجیاراهم  میدـس و  ياهلاناک  دادـسنا  اب  ینامردياهتظلغ  رد  وراد  نیا  رثا : مسیناکم 
ریثأـت یبـصع  ياههطــساو  ریاـستظلغ  رب  هدرک و  راـهم  ار  نیرفنیپاروـنو  نینوتورــس  ندـش  دازآ  نینچمهنیئوـتینف  دــنکیم . لاـمعا 

. دراذگیم
لباق ریغینالـضع  لخاد  قیرزت  رد  نیئوتینف  بذـج  تسا  ریغتم  هتـسهآ و  نیئوتینف  فلتخملاکـشا  یکاروخ  بذـج  کـیتنیکوکامراف 

زا هدش و  هزیلوباتمدبک  رد  دوشیمن . هیصوت  زیوجت  شورنیا  لیلد  نیمه  هب  دنکیم . بوسر  هلـضع  ردوراد  زا  يرادقم  تسا و  ینیبشیپ 
طـسوتم روطب  وراد  نیا  رمع  همین  تساریذپعابـشا  هدوب و  یفرـصم  يوراد  رادـقمهب  هتـسباو  وراد  نیا  مسیلوباتم  دوشیمعفد . راردا  قیرط 

تسا  تعاس  24
كولب يزیلهد  ـ  یـسونیسكولب یـسونیس  يدراک  يدارب  بلق  یتیادـه  تفاـب  تـالالتخا  يریفروپدوجو  تروص  رد  فرـصم  عنم  دراوم 

. دوش فرصم  دیابن  زمادآ  كوتسامردنس ـ  هجرد 2 و 3 ، یبلق 
هدودـحمزا وراد  ییامـسالپ  تظلغ  دوـش و  عابـشايدبک  مسیلوباـتم  تسا  نـکمم  وراد ، دایزفرـصم  رادـقم  تروـص  رد  1 ـ  اهرادشه :

. دنکزورب تیمس  هتفر و  رتارف  ینامرد 
. دوش فرصمطایتحا  اب  دیاب  یبلق  ییاسران  ای  نوخ  راشفیمک  يدبک  ییاسران  دوجو  تروص  رد  2 ـ 

. دنک زورب  یسالاموئتسا  مسیتیشار و  هجیتن  رد  هداد و  شهاک  ار  میسلکییامسالپ  تظلغ  تسا  نکمم  وراد  نیا  3 ـ 
یمک یمتیرآاب  هارمه  یقورع  یبلق ـ  سپالک  هب  رجنمتسا  نکمم  هقیقد  رد  مرگیلیم  زا 50  شیبتعرس  اب  نیئوت  ینف  يدیرو  قیرزت  4 ـ 

. ددرگ یسفنتفقوت  هلمجزا   ) یسفنت درکلمع  رد  یتارییغتو  CNS فیعضت نوخ  راشف 
مدع یطیحم  یتاپورون  يزنیکسید  تردن ? یباوخیب  تینابصع  هشعر  دردرس ، هجیگرس  روعـششاشتغا ، غارفتـسا  عوهت  یبناج  ضراوع 

تروص بیکرت  ندـش  گرزب  يدـلج  تاروثب  دـید ، يراـت  وـلج ، بقعهب و  مشچ  يداراریغ  موادـم و  تاـکرح  ملکترد  لـالتخا  لداـعت 
. دنتسه وراد  یبناج  ضراوعزا  اههثل  یفورترپیه  یتاپوندافنل و  تسوپزورکن  مرف  یتلوم  متیرا  تیتاپه  بت و  هنکآ  ییومرپ 

شیازفا ار  لاتیبرابونفییامـسالپ  تظلغ  شهاک و  ار  تاورپلاوو  نیپزامابراک  ماـپزانولک  ییامـسالپتظلغ  وراد  نیا  ییوراد  ياهلخادـت 
ییایرتکاب دض  ياهوراد  کلیسیلاسلیتسا  دیـسا  دنکیم . مک  ار  نودیمیرپو  دیمیـسکوسوتا  ییامـسالپ  تظلغ  زینتاقوا  یهاگ  دهدیم .

تظلغنیدـیتمیاس نیپیدـفین و  مزاـیتلید  نیتـسکولفزین  لوزادـینورتم و  لوزاـسکومیرتوک و  ، دـیزاینوزیا نیرـسولکیس  لـکینفمارلکلماش 
. دباییم شهاکنآ  يداقعنا  دـض  رثا  الامتحا  هک  دـهدیمشهاک  ار  نیرافراو  مسیلوباتم  وراد  نیا  . دـننکیم دایز  ار  نیئوتینف  ییامـسالپ 
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ییامـسالپ تظلغ  نیئوتینف  . دننکیم هلباقم  وراد  نیا  یجنـشت  دضرثا  اب  جنـشت  هناتـسآ  شهاک  اب  نونج  دضو  یگدرـسفا  دـض  ياهوراد 
هجیتـن رد  هدــش و  عیرــست  نیئوتینفطــسوت  نیروپــسولکیس  مسیلوباــتم  . دــهدیم شهاــک  ار  ياهـقلح  هـس  یگدرــسفادض  ياــهوراد 

ار اــهنآ  رثا  هجیتــن  رد  شیازفا و  اریکاروــخ  يرادرابدــض  ياــهوراد  مسیلوباــتمنیئوتینف  دــباییم . شهاــک  نآ  ییامـــسالپتظلغ 
. دهدیمشهاک

. دوشیم بانتجا  وراد  نیا  فرصمیناهگان  عطق  زا  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 
. دبای شهاکوراد  فرصم  رادقم  يدبک  ییاسران  رد  2 ـ 

. درک فرصم  ریش  ای  اذغ  اب  ار  وراد  ناوتیمیشراوگ  کیرحت  شهاک  روظنم  هب  3 ـ 
. دنکیميریگولج اههثل  ندش  گرزب  يزیرنوخ و  ندش  ساسح  زا  يدح  ات  کشزپنادند  هبمظنم  هعجارم  اهنادند و  تشادهب  تیاعر  4 ـ 

زیوجتاب ددرگیم . دازون  رد  دـلوت  لوا  تعاس   24 رد هدنـشک  يزیرنوخ  رطخ  شیازفا  بجوم  يرادراـب  نارود  رد  نیئوتینف  فرـصم  5 ـ 
. داد شهاکار  رطخ  نیا  ناوتیم  دلوت ، عقوم  رد  دازون  هبو  ردام  هب  نامیاز  زا  لبق   K نیماتیو

. دوشیمن هیصوت  ینالضعلخاد  قیرزت  هار  زا  وراد  زیوجت  6 ـ 
نوچ ددرگنطولخم  اـهوراد  ریاـس  اـب  اـی  دوشن  هفاضايدـیرو  یقیرزت  میجح  تاـعیام  هب  یقیرزتمیدـس  نیئوتینف  هک  دوشیم  هیـصوت  7 ـ 

. دیامن بوسر  تسا  نکمم 
. دناسریمبیسآ تفاب  هب  هدوب و  دایز  نیئوتینفییایلق  تیصاخ  اریز  دوش  بانتجاگر  فارطا  ياهتفاب  هب  وراد  تشن  زا  8 ـ 

فرصم  رادقم 
یکاروخ 

تروصرد هک  دوشیم  فرـصم  مسقنم  رادـقمود  رد  ای  اـجکی  تروصب   mg/day 150-300 ای  mg/kg/day 3-4 ادتبا نالاسگرزب 
. دباییم شیازفا   600mg/day رثکادحای هب mg/day 300-400 و  زاین 

. دوشیم زیوجت  مرگیلیم  رثکادح 300  مسقنم و  رادقم  ود  ای  کیرد   mg/kg/day 5-8 ناکدوک رد  ناکدوک 
یقیرزت 

شیب قــیرزت  تعرــس   ) 15mg/kg نازیمهـب موادــم  عرــص  لرتــنک  يارب  يدــیرو  لخادهتــسهآ  قـیرزت  اــی  نوـیزوفنا  نــالاسگرزب 
. ددرگیم زیوجت  تعاس  8ـ6  ره هک  مرگ  یلیم  هدنرادهگن 100  فرصمرادقم  دوشیم . هیصوت  دشابن )  50mg/min زا

. دشابیم 15mg/kg هیلوا زیوجت  نازیم  ناکدوک 
ییوراد  لاکشا 

Capsule: 50 mg, 100 mg

Injection: 250 mg/ 5 ml

Suspension:30 mg/ 5 ml

Topical Cream: 1%

PRIMIDONE

. دوریم راکب  essential هشعر کچوک و  عرص  زا  ریغ  هب  عرصعاونا  نامرد  رد  وراد  نیا  فرصم  دراوم 
تسانیئوتینف  هیبش  الامتحا  نودیمیرپ  دوخرثا  مسیناکم  اما  ، دوشیم لیدبت  لاتیبرابونفهب  ندب  رد  نودیمیرپ  هچ  رگا  رثا : مسیناکم 

هتفای عمجتیگتسهآ  هب  ندب  رد  لاتیبرابونف  دوشیملیدبت . لاتیبرابونف  هب  دبک  رد  دراد . یلماکیکاروخ  بذج  وراد  نیا  کیتنیکوکامراف 
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. دشابیمهیلک قیرط  زا  نآ  ياهتیلوباتم  وراد و  عفد  . دسریم نودیمیرپ  ییامسالپ  حطس  ربارب  هب 3-2 نآ  ییامسالپ  حطس  و 
. دوش زیوجتطایتحا  اب  دیاب  یسفنت  فعض  هیلک و  ای  دبکدرکلمع  لالتخا  دوجو  تروص  رد  اهرادشه :

الومعمو دنکیم  زورب  نامرد  عورـش  رد  صوصخب  يدلج  تاروثب  ییانیب و  تالالتخا  عوهت  لداعت  مدـع  یگدولآباوخ  یبناج  ضراوع 
نادـنملاس ردروعـش  شاـشتغا  يرارقیب و  يریذـپکیرحت  یگدرـسفا  لـماش  وراد  ضراوـع  ریاـس  . دنتـسه ریذـپتشگرب  ناـمرد  همادا  اـب 

. دنتسهکیتسالبولاگم یمنآ  ناکدوک و  رد  يداعریغ  دایز و  تیلاعف  تاناجیه و 
ار دیمیـسکوسوتايدراوم  رد  تاورپـلاو و  نیئوتینف و  ماـپزانولک  نیپزاـمابراک  ییامـسالپتظلغ  بلاـغ ? وراد  نیا  ییوراد  ياهلخادـت 

نیـــسکوگید ياهـــقلح  هـــس  یگدرــــسفا  دـــض  ياـــهورادنیرافراو  مسیلوباـــتم  شیازفا  بجوـــموراد  نـــیا  دـــهدیم . شهاـــک 
. دهدیم شهاک  ار  اهوراد  نیاتارثا  هجیتن  رد  هدـش و  نیلیفوئت  یکاروخيرادراب و  دـض  ياهوراد  نیروپـسولکیس  ، اهدـییورتسوکیتروک

ولیماپارو رثا  وراد  نیا  دـننکیم . هلباقم  ورادنیا  یجنـشت  دـض  تارثا  اب  جنـشت  هناتـسآشهاک  اـب  نونج  دـض  یگدرـسفادضياهوراد و 
. دهدیمشهاک ار  نیپیدفین  الامتحا  مزایتلید و 

. دوش ماجنا  هام  دنچ  یط  جیردتبدیاب و  وراد  نیا  فرصم  عطق  دوش . زیهرپوراد  یناهگان  عطق  زا  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 
دیدش فعض  رامیب  هکیتروص  رد  2 ـ 

. دومن بانتجادیاب  وراد  نیا  فرصم  زا  تشاد  یسفنت 
فرصم  رادقم 

ات دـباییمشیازفا  مرگیلیم   125 زور ، ره 3  سپـس  . دوشیم فرـصم  باوخ  عـقوم  بش و  ردمرگیلیم  ادتبا 125  عرـص  رد  نالاسگرزب 
نازیم  هب  عمج ? مات  فرصم  رادقم 

g/day 1/5 رثکادـح اـت  دوـشیم  هدوزفارادـقم  نیا  هب  مرگیلیم   250 زور ، ره 3  دـعب  . دــسرب مـسقنم  شخب  ود  رد   ) mg/day 500
. دوش فرصم  مسقنم  ریداقمرد 

مسقنمرادقم ود  رد   500 هلاس mg/day 750 ـ  2 مسقنم 5 ـ  رادقم  ود  رد  زور  رد  مرگ  یلیم  250 لاس 500 ـ  زا 2  رتمک  نینس  ناکدوک 
. دوشیم زیوجت  مسقنم  رادقم  ود  رد  0/75 لاس 1g/day ـ   6 ناکدوک 9 ـ  و 

ییوراد  لاکشا 
Suspension: 250 mg/5ml

Tablet: 250 mg

VALPROATE SODIUM

. دوشیم فرصم  عرصعاونا  نامرد  رد  وراد  نیا  فرصم  دراوم 
اب دـنکیميریگولج و  اهنورن  دایز  سناکرف  اب  تیلاعفزا  میدـس  نایرج  دادـسنا  اب  نیپزاـمابراکو  نیئوتینف  هیبش  وراد  نیا  رثا : مسیناـکم 

ءاشغ ردمیـساتپ  نایرج  دایز ، ياهتظلغ  رد  وراد  نیانینچمه  دهدیم . شیازفا  زغم  رد  ار  نآ  تظلغ  ،GABA هدننک هیزجت  میزنآ  راهم 
. دنکیم هزیرالوپرپیه  ار  ءاشغ  ودهدیم  شیازفا  ار  يزغم  ياهلولس 

ریخأتهب ار  وراد  نیا  بذـج  اذـغ ، دراد . دـصرد  زا 80 شیب  یتـسیز  یمهارف  هدـش و  بذـجیبوخب  یکاروخ  قـیرط  زا  کـیتنیکوکامراف 
. دوشیم عفد  اههیلک  قیرط  زا  وهزیلوباتم  دبک  رد  وراد  نیا  دزادنایم .

. دوش فرصم  دیابندبک  دیدش  ییاسران  یلیماف  هقباس  يدبکلاعف و  ياهيرامیب  رد  فرصم  عنم  دراوم 
. دشاب رظن  تحت  دبک  درکلمعدیاب  وراد ، نیا  اب  نامرد  لوا  هام  لوطرد 6  نامرد و  عورش  زا  لبق  1 ـ  اهرادشه :
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. دوش فرصم  طایتحا  اب  يریفروپای  کیمتسیس  زوتامتیرا  سوپول  يویلکدیدش  ییاسران  دوجو  تروص  رد  2 ـ 
يدارفا لاـس  زا 3  رتـمک  ناـکدوک  رد  تسانکمم  وراد  نـیا  فرـصم  اـب  هدنـشک  يدـبکییاسران  هـلمجزا   ) يدـبک درکلمع  لـالتخا  3 ـ 

. دنکزورب ینهذ  یگدنامبقع  اب  هارمه  دیدشتاجنشت  ای  يزغم  کیناگرا  لالتخا  تلاحرد  دنراد ، ویتارنژد  ای  کیلوباتم  تالالتخاهک 
. دوش ماجنا  مزال  ياهتبقارمدیاب  دشاب ، تیتارکناپ  هناشن  تسا  نکممهک  یمکش  داح  درد  زورب  تروص  رد  4 ـ 

، وم یتقوم  شزیر  نزو  اهتـشا و  شیازفا  نوخ  كاـینومآتظلغ  شیازفا  هشعر  لداـعت و  مدـع  عوهت  یـشراوگ  کـیرحت  یبناـج  ضراوع 
، دوشیم رجنم  يدبکهدنـشک  ییاـسران  هب  تردـن ? هک  دـبک  درکلمعرد  لـالتخا  یتکـالپ  عـمجت  راـهم  نوخياـهتکالپ  شهاـک  زیخ ،
هرونمآ و نژونیربیف  شهاک  زمرقياهلوبلگ ، يزالپوپیه  دیفـس ، ياهلوبلگشهاک  تیتارکناپ  تردـن ? روعـش ، شاـشتغا  يدـلج  تاروثب 

. دنتسه وراد  یبناجضراوع  زا  یتساموکنیژ  یگدعاق و  ندشمظنمان 
نودیمیرپو دیمیسکوسوتا  ییامـسالپ  تظلغ  زینیهاگ  نیئوتینف و  لاتیبرابونف و  ییامـسالپتظلغ  بلاغ ? وراد  نیا  ییوراد  ياهلخادت 

اب نیدیتمیاس  دننکیمهلباقم . وراد  نیا  یجنـشت  دض  رثا  اب  جنـشتهناتسآ  شهاک  اب  نونج  دض  یگدرـسفادض و  ياهوراد  دنکیم . دایز  ار 
شیازفا بجوـم  عرــص  دـض  ياـهورادریاس  ناـمزمه  زیوـجت  دـهدیم . شیازفاار  تاورپـلاو  ییامــسالپ  تـظلغ  يدـبکياهمیزنآ  راـهم 

. دـنکیم هدـیچیپ  ار  ناـمرد  لرتـنک  یناـمرد  بیکرت  نیا  رب  هوـالع  دـنبای ، شیازفانآ  یناـمرد  تارثا  هـکنیا  نودـب  ددرگیم  ورادتـیمس 
. دنکیم هلباقم  وراد  نیا  یجنشت  دض  رثااب  نیکورلک 

لـصاحنانیمطا رامیب  رد  يزیرنوخ  هدننک  دعتـسملماوع  ای  هنیمز  دوجو  مدـع  زا  وراد  نیا  ابنامرد  عورـش  زا  لبق  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 
. دوش

. دوش يراددوخدیاب  وراد  نیا  فرصم  یناهگان  عطق  زا  2 ـ 
هب دیاب  مئالعنیا  زورب  تروص  رد  هک  ددرگ  هیصوت  ودوش  هداد  حیـضوت  يدبک  ای  ینوخ  تالالتخازورب  مئالع  وا  نایفارطا  ای  رامیب  هب  3 ـ 

. دوش هعجارم  کشزپ 
اب نامرد  هلـصافالب  ، درک زورب  تاجنـشت  لرتنک  مدع  اییگدولآباوخ  ناقری  ییاهتـشایب  غارفتـسا  ، وراد نیا  فرـصم  اب  هکیتروص  رد  4 ـ 

. ددرگ فقوتم  وراد  نیا 
فرصم  رادقم 

رابکی زور  ره 3  لصاوف  اب  دعب  دوشفرصم . اذغ  زا  دعب  حیجرت ? مسقنم ،  تبونود  رد   ) mg/day 600 ادتبا نالاسگرزب 
فرصممسقنم ریداقم  تروصب  هک  دسرب  مرگ   2/5 هنازور رادقم  هب  رثکادح  ات  دوشیم  هدوزفامیژر  هب  فرصم  رادقم  هب   mg/day 200

. دشابیم زوررد )  mg/kg 30-20  ) زور رد  مرگ  ورادهدنرادهگن 2-1  لومعم  رادقم  دوشیم .
ار رادقمزاین  تروص  رد  ناوتیم  دوشیم . فرـصم  مسقنم  تبون  دنچ  رد   ) زور رد   mg/kg 20 ادتبا مرگولیک  ات 20  ناکدوک  ناکدوک 

دباییم شیازفارادقم  نیا  سپس  دوشیم . فرصم  مسقنمتروصب   mg/day 400 ادتبا مرگولیک   20 زا رتشیب  ناکدوک  رد  داد . شیازفا 
هنازور  فرصم  رادقم  رثکادح  زوررد )  mg/kg 20-30 هدودحم رد  الومعم  ) دنوش لرتنک  تالمح  ات 

تسا   mg/kg 35
ییوراد  لاکشا 

Coated Tablet: 200 mg

Syrup: 200mg/5ml

ANTIDEPRESSANT DRUGS
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 Clomipramine Amitriptyline

 Imipramine Fluoxetine
 Nortriptyline Maprotiline

 Trazodone Tranylcypromine

 Trimipramine

زادیـسکاونیمآونومياههدننک راهم  ياهقلح  هسیگدرـسفا  دـض  ياهوراد  هتـسد  هس  هب  تدمعیگدرـسفادض ? ياهوراد  فرـصم  دراوم 
. دنوشیم میسقت  ( SSRIs نینوتورس بذج  زاب  یباختنا  هدننک  راهمياهوراد  و  ( MAO)

اهاذغزا و یـضعب  اب  كانرطخ  لخادت  مدـع  رتشیبیـشخبرثا و  لیلدـب  هباشم  تابیکرت  ياهقلح SSRIs و  هس  یگدرـسفا  دض  ياهوراد 
ینیراکسومیتنآضراوع هب  تدمع ? ياهقلح  هس  یگدرسفادض  ياهوراد  باختنا  دنراد . تیحجرا  MAOIs هتسد ياهوراد  رب  اهوراد 

هتسد ياهوراد  دراد . یگتـسبدح  زا  شیب  فرـصم  تالاح  رد  یبلق  تیمـسلامتحا  ندوب  رتمک  زین  ناهد و  یکـشخو  تسوبی  لثم  رتمک ،
فرـصم رادـقم  تروص  رد  رتمکیبلق  تیمـس  زین  رتمک و  ینیراکـسوم  یتنآتارثا  ياراد  رتیمیدـق  ياه  ياهقلح  هس  هبتبـسن  SSRIs

هتشاددوجو دح  زا  شیب  فرصم  رادقم  رطخهک  یعقاوم  رد  اما  دنرادن  يرتشیب  یشخبرثاهتسد  نیا  هچ  رگا  نیاربانب  دنشابیمدح . زا  شیب 
یگدولآباوخزورب دنچ  ره  دنراد . ار  دوخ  هب  صوصخمیبناج  ضراوع  SSRIs هتسد لاح  نیعرد  اما  دنشاب  حجرا  تسا  نکمم  دشاب ،

هتشاد يرتشیب  عویشتسا  نکمم  غارفتسا  عوهت و  لثم  یشراوگیبناج  ضراوع  اما  تسا  رتمک  اهوراد  نیا  ابیبلق  تیمس  ناهد و  یکشخ 
. دنشاب

. دوشیمن هیصوتیبناج  ضراوع  دیدشت  یلامتحا و  تارطخلیلدب  نامز  کی  رد  یگدرسفادض  يورادکی  زا  شیب  زیوجت  لومعم  روطهب 
بارطـضا دـض  ای  نونجدـض  ياهوراد  زا  هدافتـسا  اما  دراد ، دوجومه  بارطـضا  بلغا  هدرـسفا  نارامیب  رد  هچرگا  هک  تشاد  هجوت  دـیاب 

رد يدـنمدوس  یکمک  نامرداما  دـنوش . هدافتـسا  طایتحا  اب  دـیاب  اـهورادلیبق  نیا  نیارباـنب  دوش . حیحـص  صیخـشتزا  عناـم  تسا  نکمم 
. دنتسه ریذپکیرحتیگدرسفا 

یمک ریداـقم  راـب  ره  رد  دـشاب . لرتـنک  رظنتحت و  دـیاب  یـشکدوخ  هب  لـیامت  رظن  زا  راـمیبنامرد  لوا  ياـههتفه  رد  یگدرـسفا  لرتـنک 
. دنتسه كانرطخ  دح ، زا  شیبریداقم  فرصم  تروص  رد  اهوراد  نیانوچ  دوش  زیوجت  یگدرسفا  دض  يورادزا 

مه نآ  زادـعب  داد و  همادا  رثؤم  فرـصم  رادـقم  رثکادـحاب  دـیاب  دـنوش ، فقوتم  یگدرـسفا  مئالعدوریم  راظتنا  هک  یعقوم  ات  ار  ناـمرد 
اهوراد نیا  ابنامرد  داد . شهاک  ار  زیوجت  رادقم  ناوتیمنآ  زا  سپ  دبای و  همادا  رثوم  فرـصم  رادقملقادح  اب  رگید  لاسکی  ات  لقادـح 

زا دعب  الومعم  دوبهب  یگدرـسفاهچخیرات  هب  هجوت  اب  دننک . تعجارمهرابود  تسا  نکمم  مئالع  نوچ  دومنفقوتم  یناهگان  روطب  دـیابن  ار 
هام دـنچ  تدـم  هب  هدـنرادهگن  تروصبینامرد  فرـصم  رادـقم  فصن  اب  نارامیبزا  یـضعب  رد  دـهدیم و  خر  رتشیب  اـی  لاـسکیات  هاـم   3

نامزلاس دنچ  هب  تسا  نکمم  هدـننک  يریگـشیپهدنرادهگن  نامرد  هدـننکدوع  یگدرـسفارد  دومن . يریگولج  ناوتیم  مئالع  تعجارمزا 
. دشاب هتشاد  زاین 

دعبو دشاب  هدـش  زیوجت  رتشیب  ای  هتفه  تدميارب 8  مظنم  روطب  ( MAOI عون زا  صوصخب  یگدرـسفا  دـض  يوراد  کی  رگا  وراد : عطق 
بارطضا ایناموپیه ، تلاحيدراوم  رد  یباوخیب و  يدرس  ساسحا  هجیگرس  دردرس ، ییاهتشایب  غارفتسا  عوهت  دوش ، عطق  یناهگان  روطب 

لقادح 4 هرود  کی  لوط  رد  یجیردتتروصب  حیجرت ? دیاب  فرـصم  رادقمشهاک  دننک . زورب  تسا  نکمم  یتکرح  دـیدشيرارقیب  و 
. دوش ماجناياهتفه 

اب هارمه  هکنژودنا  دیدش  ات  طسوتم  یگدرـسفا  نامردرد  ار  یـشخبرثا  نیرتشیب  اهوراد  نیا  ياهقلح  هس  یگدرـسفا  دض  ياهوراد  فلا ـ 
نیا اب  نامرد  هدـیاف  نیلواالومعم  دـنراد . دـشابیم ، باوخ  رد  لالتخاو  اهتـشا  نداد  تسد  زا  دـننام  روتوموکیاسو  کیژولویزیف  تارییغت 
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رد ریخأت  هک  دیدش  یگدرـسفا  رد  تسا  مزال  تقو  هتفه  اهوراد 2  نیا  ینامردتارثا  عورـش  يارب  هک  اجنآ  زا  تسا  باوخدوبهب  اهوراد ،
یگدرـسفادض ياـهوراد  زا  یـضعب  . دـشاب زاـین  دروـم  تسا  نکمم  كوشورتکلااـب  ناـمرد  تـسا  لـمحت  لـباقریغ  اـی  كاـنرطخ  ناـمرد 

. دنرثؤمزین کیناپ  تالالتخا  لرتنک  رد  ياهقلحهس 
نکمم هـک  دـنهدیمن  خـساپ  هطوبرمياـهوراد  ریاـس  یگدرـسفا و  دـض  ياـهوراد  هبناراـمیب  دـصرد  اـت 20  دودـح 10  زیوجت : رادـقم 

دشاب الاب  یفاک  هزادنا  هب  ییامـسالپ  تظلغتسا  مزال  نیاربانب  دشاب . هلئـسم  نیا  تلعيدح  ات  مزال  ییامـسالپ  تظلغ  ندوب  یفاکانتسا 
ینالوط لیلد  هب  دـنک . زورب  یمـس  تارثاهک  دورب  الاب  ردـقنآ  دـیابن  ییامـسالپ  تظلغلاـح  نیع  رد  اـما  دـشاب  لـمتحم  يرثوم  ناـمردات 

تسا  بسانم  بش  رد  الومعم   ) نارامیبرثکا رد  زور  هنابش  رد  رابکی  زیوجت  ياهقلحهس  یگدرسفا  دض  ياهوراد  رمع  همینندوب 
هک ییاهنآ  : دـنوشیم میـسقت  هتـسد  ود  هب  هطوبرمياهوراد  ریاس  ياهقلح و  هس  یگدرـسفادض  ياهوراد  یگدرـسفا  دـض  يوراد  باختنا 

یمک ویتادـس  تارثا  هک  ییاـهنآو  دنـشابیم  نیمارپميرت  نیمارپـیمولک و  نیلیتپیرتیمآ  لـماش  هک  دنتـسهيدایز  ویتادـس  تارثا  ياراد 
، دنهدیم خساپ  رتهب  ویتادس  تابیکرتهب  برطضم  هدش و  کیرحت  نارامیب  دنتـسهنیلیتپیرترون . نیمارپیزد و  نیمارپیمیالماش  دنراد و 

يرتـهب خـساپ  مـک  ویتادـس  تارثااـب  تاـبیکرت  هـب  رتـمک  بارطــضا  اـب  ناراـمیب  زینو  هدــش  عـطق  اـهنآ  يوراد  هـک  یناراـمیب  هکیلاـحرد 
لاـح نیا  اـب  اـما  دـناهدرک . ادـیپ  جاوریبوـخب  هک  دنتـسه ، رطخیب  تبـسن ? رثومییاـهوراد و  نـیلیتپیرتیمآ  نـیمارپ و  یمیا  . دـنهدیم

تـسا نـکمم  هناگادـج  روـطب  راـمیبره  رد  هلئــسم  نـیا  هـک  دنــشابیم  یبـلق  یبناـجضراوع  اـی  هدـمع  ینیراکــسومیتنآ  تارثاياراد 
. دشاب هتشادتیمها 

زا یکی  یبـلق  تسیا  یمتیرآ و  زورب  نیلیتپیرتیمآصوصخب  ياهقلح  هس  یگدرـسفا  دـضياهوراد  فرـصم  بقاـعتم  یبناـج  ضراوـع 
نیمه هب  ودـنوش  جنـشت  زورب  ثعاب  تسا  نکمم  جنـشتهناتسآ  شهاک  اب  اهوراد  نیا  نینچمه  تسایبلق  ناراـمیب  یناـهگان  گرم  لـیالد 

. دنوش زیوجت  ناوارف  طایتحااب  دیاب  یعرص  نارامیب  رد  لیلد 
دیاب ار  رامیب  تسا  قیرعت  راردا و  ساـبتحا  تسوبی  ، دـید يراـت  ناـهد  یکـشخ  یگدولآباوخلـماش  اـهوراد  نیا  رگید  یبناـج  ضراوع 

مک ریداقم  اب  نامردرگا  دوشیم . داجیا  لمحت  يدح  ات  یبناجضراوع  نیا  هب  هک  دسریم  رظنب  نوچ  دهدهمادا  ار  نامرد  ات  دومن  قیوشت 
ییامـسالپ تظلغ  هب  رتعیرـسهچ  ره  دیاب  هک  تشاد  رظن  رد  دیاب  لاح  نیعرد  اما  دنوشیم  مک  تارثا  نیا  دـبای ، شیازفاجـیردتب  عورش و 

دعتـسم هدوـب و  ساـسح  اـهورادنیا  نوـخ  راـشف  هدـنهاک  تارثا  هـب  نادـنملاسرد  فرـصم  رادـقم  یجیردـت  شیازفا  تفاـیتسد  رثوـم ،
یبناجهضراع تسا  یـصاخ  تیمها  ياراد  دارفانیا ، رد  فرـصم  رادقم  یجیردـت  شیازفااذـل  دنتـسه و  پوکنـس  یتح  هجیگرـسزورب و 

دـض نومروه  حـشرتندوب  بسانمان  زا  یـشان  الامتحا  هضراعنیا  تسا  یمرتاـنوپیه  دـنراد  یـصاختیساسح  نآ  هب  نادـنملاس  هک  رگید 
ای یجیگ  یگدولآباوخاهنآ  رد  هک  ینارامیب  همه  رد  دیاب  دهد و  خرتسا  نکمم  یگدرـسفا  دض  ياهوراد  عاوناهمه  اب  تسا و  يراردا 

تردن هب  تسا  نکمم  میخدب  کیتپلورونمردنس  دریگ . رارق  هجوت  دروم  دنکیمزورب ، یگدرسفا  دض  يوراد  کی  فرصمیط  تاجنـشت 
. دنک زورب  یگدرسفادضياهوراد  اب  نامرد  هرود  لوطرد 

یباختنا هدننکراهم  )SSRIs عون زا  ياهقلح  هس  یگدرسفادض  يوراد  کی  زا  هدافتـسا  یگدرـسفادض  ياهوراد  نیب  رد  ییوراد  لخادت 
زاغآ زادیـسکاونیمآونوممیزنآ ) هدننک  راهم   ) MAOI يوراد عطقزا  دـعب  هتفه  لقادح 2  دیاب  هباشم  تابیکرتای  نینوتورـس و  بذـج  زاب 

ای ای SSRIs و  ياهقلحهس  یگدرـسفا  دض  کی  عطق  زا  دـعب  هتفه  کیزا  رتمک  رد  دـیابن   MAOI يوراد کی  فرـصمسکعرب  دوش .
 . هتفه لقادح 5  نیتسکولف  دروم  رد   ) دوشعورش هباشم  تابیکرت 

زادیسکاونیمآونوم ياههدننکراهم  ب ـ 
لیلد هبهک  دنوشیم  هدافتسا  رتمک  هتـسباو  تابیکرتو   SSRIs ياهقلح هس  یگدرـسفا  دضياهوراد  هب  تبـسن  اهوراد  نیا  (: MAOIs)

ینامرد تارثا  یگدرـسفادض  ياهوراد  ریاس  اب  هک  يدراومرد  نیا  رب  هوالع  دـشابیم و  اهوراد  نیااب  ییاذـغ  ییوراد و  تالخادـت  رطخ 

ییوراد تاعالطا  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1869زکرم  هحفص 1472 

http://www.ghaemiyeh.com


تـساكرحم رثا  ياراد  هک  تسا  نیمورپیاـسلینارت   MAOIs يوراد نیرتکانرطخ  . دومن هدافتـسا  اهوراد  نیا  زا  ناوتیم  ، دـشن لـصاح 
. دراد يرتمک  كرحم  رثا  هک  دشابیمدیزاسکوبرکوزیا  یباختنا  يوراد 

خساپ رتهب  MAOIs هـب کــیرتسیه  hypochondriacal و  کـیپیتآ تایـصوصخ  اـب  کـیبوفو  هدرـسفا  ناراـمیب  هک  دوشیم  هتفگ 
رارق یبایزرا  درومدیاب   MAOIs اب نامرد  دنتـسه  یگدرـسفادض  ياهوراد  ریاس  هب  مواقم  هک  ینارامیبمامت  رد  لاح  ره  هب  اما  دنهدیم .
رگید هتفه  ود  ای  کی  هب  دوشداجیا  خساپ  رثکادـح  هک  نیا  يارب  دـشکبلوط و  رتشیب  ای  هتفه  هس  تسا  نکمم  اهورادنیا  هب  خـساپ  دریگ .

. دریگ تروص  جیردت ? دیاب   MAOIs ياهوراد عطق  موزل  تروص  رد  دشابزاین . نامز 
دننکیمراهم یباختنا  روطب  ار  نینوتورس  ددجمتشادرب  اهوراد ، نیا  (: SSRIs  ) نینوتورسبذج زاب  یباختنا  هدننک  راهم  ياهوراد  ج ـ 

شیازفا بجوم  زین  دنراديرتمک و  یبلق  تیمس  ینیراکسومیتنآتارثا و  زین  ویتادس و  تارثا  ياهقلحهس  ياهیگدرسفا  دض  هب  تبـسن  و 
يرارقیب و دردرـس ، تـسا  نکممهدوـب  فرـصم  رادـقم  هـب  هتـسباو  غارفتـساو  عوـهت  لاهــسا   ) اـهنآ یــشراوگ  ضراوـع  . دـنوشیمن نزو 

. دننک داجیا  زینبارطضا 

AMITRIPTYLINE HCI

يراردابش زین  دـشاب و  زاـین  دروم  یناور  نیکـستهک  یتـقو  صوـصخب  یگدرـسفا  يراـمیبنامرد  يارب  نیلیتپیرتیمآ  فرـصم  دراوـم 
. دوشیم زیوجت  ناکدوک 

رد ار  اهنآ  یسپانیستظلغ  یسپانیسشیپ  یبصع  لولسهنایاپ  طسوت  نینوتورس  نیرفنیپارونددجم و  تشادرب  راهم  قیرط  زا  رثا : مسیناکم 
. دهدیم شیازفا  يزکرمیبصع  متسیس 

هدوبيدـبک و لوا  رذـگ  مسیلوباـتم  ياراد  دوشیمبذـج . لـماک  روطب  تعرـس و  هب  یکاروخزیوجت  زا  سپ  وراد  نیا  کـیتنیکوکامراف 
تسا  هیلک  قیرط  زا  وراد  عفد  هار  دشابیمنیلیتپیرت . رون  نآ  لاعف  تیلوباتم 

. دوش فرصمدیابن  يدبک  یئاسران  کینام و  تالاح   ، یبلق تسیا  صوصخب   ) یمتیرآ ریخایبلق ، هتکس  دراوم  رد  فرصم  عنم  دراوم 
: دریگ تروص  طایتحااب  وراد  نیا  فرصم  ریز  دراوم  رد  اهرادشه :

هتـسب هیواز  اب  موکولگ  نونج  ، اینام هقباس  موتیـسومورکوئف  دیئوریتيرامیب ، يدبک  ییاسران  نادنملاس  عرـص  هقباس  یقورع  یبلق ـ  يرامیب 
يریفروپ  نامزمهینامرد و  كوشورتکلا  راردا ، سابتحاهقباس 

ياـهشنکاو یقورع  ـ  یبلق ضراوع  ندرک  راردا  رد  لاکـشا  عوهت  تسوبی  دـید ، يراـت  یگدولآباوخ  ناـهد  یکـشخ  یبناـج  ضراوع 
ضراوع نزو  اهتـشا و  شیازفا  نوخ  دـنق  تارییغت  یـسنج  تیلاـعف  ردلخادـت  یتکرح  تـالالتخا  يراـتفر  تـالالتخا  تیـساسح  داـیدزا 

. دنتسهوراد یبناج  ضراوع  زا  یمرتانوپیهو  ینوخ  تالالتخا  یتساموکینژ  لثمنیرکودنا 
. ددرگیمنوخ راشف  نتفر  ـالاب  کیرحتثعاب CNS و  MAO میزنآ ياههدننک  راهم  اب  ورادنیا  نامزمه  فرـصم  ییوراد  ياهلخادـت 

تظلغ شهاـکاب  عرـص  دـض  ياـهوراد  زا  یـضعب  دـنکیمهلباقم . عرـص  دـض  ياـهوراد  رثا  اـب  جنـشتهناتسآ  شهاـک  قـیرط  زا  وراد  نیا 
ار نیدیتناوگ  ونیدـینولک  نوخ  راشف  هدـنروآ  نییاپ  رثا  ورادنیا  دـنهدیم . شهاک  ار  نآ  یگدرـسفا  دـضرثا  نیلیتپیرتیمآ  ییامـسالپ 

بجوم اهنیزایتونف  ابنامزمه  فرـصم  . دوشیم دایز  نوخ  راشفشیازفا  رطخ  وراد ، ود  نیا  یناـهگان  عطقتروص  رد  دـهدیم و  شهاـک 
ثعاـب نیلاـنردآ  اـب  نوخراـشف و  شیازفا  ثعاـب  نیلاـنردآرون  اـب  نامزمهفرـصم  دوـشیم . ینیراکـسوم  یتـنآ  یبناـجضراوع  شیازفا 
رطخیب هـک  دــسریم  رظنب  نیلاــنردآيواح  یعــضوم  ياههدــننک  سحیبناــمزمه  زیوـجت  اــما  ددرگیم  یمتیرآو  نوـخ  يراــشفرپ 

. دهدیم شیازفا  ار  نآ  ییامسالپ  تظلغ  ، وراد نیا  مسیلوباتم  راهم  اب  نیدیتمیاس  . دشاب
کی لوطرد  یجیردت و  دیاب  فرـصم  رادـقم  شهاک  ، زاین تروص  رد  دوش . زیهرپ  وراد  فرـصمیناهگان  عطق  زا  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 
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. دوشماجنا دیاب  ياهتفه  لقادح 4  هرود 
. داد رارقرظن  تحت  ار  رامیب  دیاب  یشکدوخ  هب  لیامتشیازفا  لیلد  هب  نامرد  لوا  ياههتفه  رد  2 ـ 

. دوش زیوجت  دیابن  نامز  کی  رد  یگدرسفادض  يوراد  کی  زا  شیب  3 ـ 
تسا  مزال  تقو  هتفه  لقادحوراد 2  نیا  ینامرد  تارثا  عورش  يارب  4 ـ 

. دنرتساسح وراد  نیا  یبناجضراوع  هب  اریز  دوش  عورش  رادقم  لقادحاب  دیاب  نادنملاس  طسوت  وراد  فرصم  5 ـ 
. دنکیمتیافک باوخ  عقوم  رد  نآ  ریداقم  هرابکیزیوجت  وراد ، ینالوط  رمع  همین  تلع  هب  6 ـ 

لـصاحلمحت يدـح  ات  تارثا  نیا  هب  نوچ  دـهد  همادانامرد  هب  ینیراکـسومیتنآ  مئالع  زوربتروص  رد  هک  دوش  يروآدای  رامیب  هب  7 ـ 
. دوشیم

. دنکزاغآ ار  نیلیت  پیرتیمآ  فرصم  نآ  عطقزا  دعب  هتفه  ود  دیاب   ، MAO میزنآ ياههدننکراهم  فرصم  هقباس  دوجو  تروص  رد  8 ـ 
دیدـج يوراد  عورــش  وراد و  نـیا  عـطقنیب  هـتفه  کـی  لقادـح  دـیاب   MAO هدـننک راـهميوراد  فرــصم  ترورــض  تروـص  رد  9 ـ 

. دوش داجیا  ینامزهلصاف 
. دراذگب ریثأت  یگدننارلثم  دنراد  تراهم  هب  زاین  هک  یلامعا  رب  تسانکمم  یگدولآباوخ  داجیا  اب  وراد  نیا  10 ـ 

ریداــقمرد زور ، رد  مرگیلیم  نادـنملاسو 75-30  نیغلاـب  رد   ) مرگیلیم ادـتبا 75  یکاروخهار  زا  یگدرـسفا  لرتنک  رد  فرـصم  رادـقم 
. دباییم شیازفامرگیلیم  رثکادـح 150  ات  زاین  ساساربجـیردتب  سپـس  دوشیم و  فرـصم  باوخعقوم  رد  اج  کی  تروصب  ای  مسقنم و 

. دشابیم  mg/day 100-50 لومعم روطبهدنرادهگن  يوراد  رادقم 
. دوشیم فرصمباوخ  ماگنه  مرگیلیم  لاس 50-25  ياههچب 16-11 رد  مرگیلیم و  لاس 20-10  ناکدوک 10-7  يراردا  بش  رد 

ییوراد  لاکشا 
Coated Tablet: 10 mg, 25mg

Scored Coated Tablet: 100 mg

CLOMIPRAMINE HCI

اب هارمهینالـضع  یمومع  فعـض  یکمک  ناـمردو  ساوسو  سرت  تـالاح  یگدرـسفا  يراـمیبنامرد  يارب  نیمارپـیمولک  فرـصم  دراوم 
. دوشیم زیوجت  یسپلوکران 

اهنآ یسپانیستظلغ  یسپانیسشیپ  یبصع  لولس  هنایاپءاشغ  طسوت  نینوتورس  نیرفنیپارونددجم و  تشادرب  راهم  قیرط  زا  رثا : مسیناکم 
. دهدیم شیازفا  يزکرمیبصع  متسیس  رد  ار 

یلو تسادبک  زا  لوا  رذگ  مسیلوباتم  ياراد  دوشیمبذـج . لماک  روطب  تعرـس و  هب  یکاروخزیوجت  زا  سپ  وراد  نیا  کیتنیکوکامراف 
تسا  هیلک  قیرط  زا  ورادعفد  هار  درادن . لاعف  تیلوباتم 

. دوش فرصمدیابن  يدبک  یئاسران  کینام و  تالاح   ، یبلق تسیا  صوصخب   ) یمتیرآ ریخایبلق ، هتکس  دراوم  رد  فرصم  عنم  دراوم 
: دریگ تروص  طایتحااب  وراد  نیا  فرصم  ریز  دراوم  رد  اهرادشه :

هتـسب هیواز  اب  موکولگ  نونج  ، اینام هقباس  موتیـسومورکوئف  دیئوریتيرامیب ، يدبک  ییاسران  نادنملاس  عرـص  هقباس  یقورع  یبلق ـ  يرامیب 
يریفروپ  نامزمهینامرد و  كوشورتکلا  يراردا  سابتحاهقباس 

ياـهشنکاو یقورع  ـ  یبلق ضراوع  ندرک  راردا  رد  لاکـشا  عوهت  تسوبی  دـید ، يراـت  یگدولآباوخ  ناـهد  یکـشخ  یبناـج  ضراوع 
ضراوع نزو  اهتـشا و  شیازفا  نوخ  دـنق  تارییغت  یـسنج  تیلاـعف  ردلخادـت  یتکرح  تـالالتخا  يراـتفر  تـالالتخا  تیـساسح  داـیدزا 
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. دنتسهوراد یبناج  ضراوع  زا  یمرتانوپیهو  ینوخ  تالالتخا  یتساموکینژ  لثمنیرکودنا 
راهم ابوراد  نیا  نامزمه  فرـصم  دهدیم . شیازفاار  ینطب  یمتیرآ  رطخ  یمتیرآدض  ياهوراداب  نامزمه  فرـصم  ییوراد  ياهلخادـت 

ياهوراد رثا  اب  جنـشتهناتسآ  شهاک  قیرط  زا  وراد  نیا  ددرگیمنوخ . راشف  نتفر  الاب  کیرحتثعاب CNS و   MAO میزنآ ياههدننک 
. دنهدیم شهاک  ار  نآ  یگدرسفادض  رثا  وراد ، نیا  ییامسالپ  تظلغ  شهاکاب  عرص  دض  ياهوراد  زا  یضعب  دنکیمهلباقم . عرـص  دض 

رطخ وراد  ود  نـیا  یناـهگان  عـطقتروص  رد  دـهدیم و  شهاـک  ار  نیدــیتناوگو  نیدــینولک  نوـخ  راـشف  هدــنروآ  نییاـپ  رثاوراد  نـیا 
ینیراکــسومیتنآ یبناـج  ضراوـعشیازفا  بجوـم  اــهنیزایتونف  اــب  وراد  نیاناــمزمه  فرــصم  دوـشیم . داــیز  نوـخ  راــشفشیازفا 

اماددرگیم یمتیرآ  نوخ و  يراشفرپ  ثعابنیلانردآ  اب  نوخ و  راشف  شیازفا  ثعابنیلانردآرون  اب  اهوراد  نیا  نامزمه  فرـصم  . دوشیم
، وراد نیا  مسیلوباتمراهم  اب  نیدیتمیاس  دشاب . رطخیب  هکدـسریم  رظن  هب  نیلانردآ  يواح  یعـضومياههدننک  سحیب  اب  نامزمه  زیوجت 

. دهدیم شیازفاار  نآ  ییامسالپ  تظلغ 
لوط ردو  یجیردـت  تروصب  فرـصم  رادـقم  شهاک  ، زاین تروص  رد  دوش . زیهرپ  وراد  فرـصمیناهگان  عطق  زا  هیـصوت 1 ـ  لباق  تاکن 

. دوش ماجنادیاب  ياهتفه  لقادح 4  هرود  کی 
. دشابرظن تحت  رامیب  دیاب  یشکدوخ  هب  لیامتشیازفا  لیلد  هب  نامرد  لوا  ياههتفه  رد  2 ـ 

. دوش زیوجت  دیابن  نامز  کیرد  یگدرسفا  دض  يوراد  کی  زا  شیب  3 ـ 
تسا  مزال  تقو  هتفه  لقادحوراد 2  نیا  ینامرد  تارثا  عورش  يارب  4 ـ 

. دنرتساسح ورادنیا  یبناج  ضراوع  هب  اریز  دوش  عورشرادقم  لقادح  اب  دیاب  نادنملاس  نامرد  5 ـ 
. دنکیمتیافک باوخ  عقوم  رد  نآ  ریداقم  هرابکیزیوجت  وراد ، ینالوط  رمع  همین  تلع  هب  6 ـ 

لـصاحلمحت يدـح  ات  تارثا  نیا  هب  نوچ  دـهد  همادانامرد  هب  ینیراکـسومیتنآ  مئالع  زوربتروص  رد  هک  دوش  يروآدای  رامیب  هب  7 ـ 
. دوشیم

. دنک زاغآ  ار  وراد  نیا  فرصم  نآ  عطق  زادعب  هتفه  ود  دیاب  رامیب ، طسوت   MAO میزنآياههدننکراهم فرصم  تروص  رد  8 ـ 
دیدـج يوراد  عورـش  وراد و  نـیا  عطقناـیم  هـتفه  کـی  لقادـح  دـیاب   MAO هدـننک راـهميوراد  فرـصم  ترورــض  تروـص  رد  9 ـ 

. دوش داجیاهلصاف 
. دراذگب ریثأت  یگدننارلثم  دنراد  تراهم  هب  زاین  هک  یلامعا  رب  تسانکمم  یگدولآباوخ  داجیا  اب  وراد  نیا  10 ـ 

. دوشیمنهیصوت ناکدوک  رد  وراد  نیا  فرصم  11 ـ 
تروصبمرگیلیم رادـقم 150-30  ات  زاـین  ساساربسپـس  دوشیم و  فرـصم   mg/day 10 ادتبا یگدرـسفا  نامرد  رد  فرـصم  رادقم 

فرصم  رادقم  رثکادح  ددرگیم . فرصمباوخ  عقوم  رد  اجکی  ای  مسقنم  تروصهب  دباییم و  شیازفا  یجیردت 
mg/day ات دعب  ادتبارد mg/day 10 و  نادـنملاس  رد  تسا   mg/day 100-50 هدنرادهگن لومعم  رادـقم  تسا   mg/day 250

. دوشیم زیوجت  30-50
اب هـتفه  ود  لوــط  رد  دــعب  (، mg/day10 نادـنملاس  ) دوـشیم زاـغآ  ناـمرد   mg/day25 رادــقم اـب  ساوـسو  سرت و  تــالاح  رد 

یــسپلوکران اـب  هارمه  ینالــضعیمومع  فعــض  یکمک  ناـمرد  و  دـنهدیمشیازفا .  mg/day 150-100 هـب ارنآ  یجیردــتشیازفا 
-10 ات فرـصم  رادـقم  یجیردـت  روطبشخبتیاـضر  خـساپ  هـب  ندـش  لـیان  اـت  جیردتبسپـس  دوـشیم و  فرــصم   mg/day 10 ادتبا

. دباییم شیازفا   75mg/day
ییوراد  لاکشا 

Coated Tablet: 10 mg, 25 mg
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DESIPRAMINE HCI

. دوریم راکب  یگدرسفا  يرامیبنامرد  يارب  وراد  نیا  فرصم  دراوم 
تظلغ یـسپانیسشیپ  یبصع  لولـس  هنایاپ  ءاشغ  طسوتنینوتورـس  نیرفنیپارون و  ددـجم  تشادربراهم  قیرط  زا  نیمارپیزد  رثا : مسیناکم 

. دهدیم شیازفا  يزکرمیبصع  متسیس  رد  ار  اهنآ 
وراد تسايدبک  لوا  رذگ  مسیلوباتم  ياراد  دوشیمبذـج . لماک  روطب  تعرـس و  هب  یکاروخزیوجت  زا  سپ  وراد  نیا  کیتنیکوکامراف 

تسا  هیلک  زا  وراد  عفد  . دوشیم لصتم  امسالپ  ياهنیئتورپ  هب  نآ  تسا %96 لاعف  تیلوباتم  دقاف 
. دوشفرصم دیابن  يدبک  یئاسران  کینامتالاح و  یبلق ،  تسیا  صوصخب  ، ) ریخایبلق هتکس  دراوم  رد  فرصم  عنم  دراوم 

: دریگ تروص  طایتحا  اب  دیابوراد  نیا  فرصم  ریز  دراوم  رد  اهرادشه :
، دـیئوریتيرامیب دوش ،) زیهرپ  دـیاب  وراد  فرـصم  زادـشاب  دـیدش  رگا   ) يدـبک ییاسران  نادـنملاس  عرـص  هقباـس  یقورع  یبلق ـ  يراـمیب 

يریفروپ  نامزمهینامرد و  كوشورتکلا  يراردا  سابتحاهقباس  هتسب  هیواز  اب  موکولگ  نونج  ، اینام هقباس  موتیسومورکوئف 
یبلق ضراوع  ندرکراردا  رد  لاکشا  عوهت  تسوبی  مشچلخاد ،  راشف  شیازفا  قباطت  رد  لالتخا  ) دیديرات ناهد  یکشخ  یبناج  ضراوع 

تساوراد  نیا  یبناج  ضراوع  زا  نزو  اهتشاشیازفا و  نوخ  دنق  تارییغت  یسنج  تیلاعفرد  لخادت  یقورع   ـ
راهم ابوراد  نیا  نامزمه  فرـصم  دهدیم . شیازفاار  ینطب  یمتیرآ  رطخ  یمتیرآ  دض  ياهوراداب  نامزمه  فرـصم  ییوراد  ياهلخادت 

ياهوراد رثا  اب  جنـشتهناتسآ  شهاک  قیرط  زا  وراد  نیا  ددرگیمنوخ . راشف  نتفر  الاب  کیرحتثعاب CNS و   MAO میزنآ ياههدننک 
. دنهدیم شهاک  ار  نآ  یگدرسفادضرثا  وراد ، نیا  ییامسالپ  تظلغ  شهاکاب  عرص  دض  ياهوراد  زا  یـضعب  دنکیمهلباقم . عرـص  دض 

رطخ وراد  ود  نـیا  یناـهگان  عـطقتروص  رد  دــهدیم و  شهاـک  ار  نیدــیتناوگ  ونیدــینولک  نوـخ  راــشف  هدــنروآنییاپ  رثا  ورادنـیا 
ینیراکــسومیتنآ یبناـج  ضراوـعشیازفا  بجوـم  اــهنیزایتونف  اــب  وراد  نیاناــمزمه  فرــصم  دوـشیم . داــیز  نوـخ  راــشفشیازفا 

اماددرگیم یمتیرآ  نوخ و  يراشفرپ  ثعابنیلانردآ  اب  نوخ و  راشف  شیازفا  ثعابنیلانردآ  رون  اـب  وراد  نیا  ناـمزمه  فرـصم  . دوشیم
، وراد نیا  مسیلوباتمراهم  اب  نیدیتمیاس  دشاب . رطخیبهک  دـسریم  رظنب  نیلانردآ  يواح  یعـضومياههدننک  سحیب  اب  نامزمه  فرـصم 

. دهدیم شیازفاار  نآ  ییامسالپ  تظلغ 
کی لوطرد  یجیردت و  دیاب  فرـصم  رادـقم  شهاک  ، زاین تروص  رد  دوش . زیهرپ  وراد  فرـصمیناهگان  عطق  زا  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 

. دوش ماجنا  ياهتفه  لقادح 4  هرود 
. دشابرظن تحت  دیاب  رامیب  یشکدوخ  هب  لیامتشیازفا  لیلد  هب  نامرد  لوا  ياههتفه  رد  2 ـ 

. دوش زیوجت  دیابن  نامزکی  رد  یگدرسفادض  يوراد  کی  زا  شیب  3 ـ 
تسا  مزال  تقو  هتفه  لقادحوراد 2  نیا  ینامرد  تارثا  عورش  يارب  4 ـ 

. دنکیم تیافک  باوخ  عقوم  رد  نآ  هرابکیزیوجت  وراد ، ینالوط  رمع  همین  تلع  هب  5 ـ 
لـصاحلمحت يدـح  ات  تارثا  نیا  هب  نوچ  دـهد  همادانامرد  هب  ینیراکـسومیتنآ  مئالع  زوربتروص  رد  هک  دوش  يروآدای  رامیب  هب  6 ـ 

. دوشیم
هتفه  ود  دیاب  رامیب ، طسوت   MAO میزنآياههدننک راهم  فرصم  تروص  رد  7 ـ 

. دنکزاغآ ار  وراد  نیا  فرصم  اهنآ ، عطق  زا  دعب 
دیدـج يوراد  عورـش  وراد و  نـیا  عطقناـیم  هـتفه  کـی  لقادـح  دـیاب   MAO هدـننک راـهميوراد  فرـصم  ترورــض  تروـص  رد  8 ـ 

. دوش داجیاهلصاف 
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رثکادـح ات  نآفرـصم  رادـقم  موزل  تروص  رد  دوشیمفرـصم . باوخ  ماگنه  اجکی  ای  مسقنمریداـقم  رد  مرگیلیم  فرصم 75  رادقم 
تظلغ ناکما  تروص  رد  ) دوشیم فرصم  تعاس  رد 24  مرگیلیم  رثکادح 300 ات  مواقم  یگدرـسفا  رد  دباییمشیازفا . مرگیلیم   200

مرگیلیم هنازور 25 ادتبا  نادـنملاس  رد  دوب . دـهاوخزور  رد  مرگیلیم  هدنرادهگنفرصم 100-75  رادقم  دوش .) يریگهزادنایئامـسالپ 
. دنهدیم شیازفا  جیردتارنآ ? نیغلاب  فرصم  رادقم  رثکادح  زا  یمیندح  ات  سپس  دوشیم و  فرصم 

ییوراد  لاکشا 
Scored Tablet: 25 mg

FLUOXETINE

. دوشیم زیوجت  Bulimia nervosa ساوسو و یگدرسفانامرد  يارب  نیتسکولف  فرصم  دراوم 
شیازفاهب رجنم  هک  یـسپانیس  شیپ  یبصع  لولـسياشغ  طـسوت  نینوتورـس  ددـجم  تشادربیـصاصتخا  راـهم  اـب  وراد  نیا  رثا : مسیناـکم 

. دنکیملامعا ار  دوخ  رثا  ددرگیم ، يزکرم  یبصعمتسیس  رد  نآ  یسپانیس  تظلغ 
عفد یگتـسهآهب  هک  ددرگیم  لیدـبت  لاـعف  تیلوباـتمهب  هزیلوباـتم و  دـبک  رد  دوـشیم . بذـجیبوخب  یکاروـخ  هار  زا  کـیتنیکوکامراف 

. دشکیم لوط  هتفه  دنچنآ  لماک  عفد  هتبلا  دوشیم .
فرـصم یعرـص  تالمح  عوقو  تروص  رد   ) عرـص یبلق  يرامیب  دوش : فرـصم  ناوارف  طایتحااب  دیاب  وراد  نیا  ریز  دراوم  رد  اهرادـشه :

يویلکو  يدبک  ییاسران  اینام ، هقباس  كوشورتکلااب  نامزمه  نامرد  دوش ،) عطق  وراد 
اب هارمهییاهتـشایب  دنتـسه . عیاـش  تسوبی  لاهـسا و  مکـش  درد  همـضاه  ءوس  غارفتـسا  عوهتلـماش  یـشراوگ  ضراوع  یبناـج  ضراوع 

شزرل بلق  شپت  یباوخیب  ، دردرـس بارطـضا  ناهد  یکـشخ  تیـساسح  شیازفا  ياهشنکاو  نوخ  دنقرد  یلامتحا  رییغت  نزو و  شهاک 
قیرعت یـسنج  درکلمع  لالتخا  ینوختالالتخا  بت  جنـشت  یگدولآ  باوخ  اـینامای ، اـیناموپیه  نوخراـشف  یمک  یجیگ  مهوت  ، اـپ تسد و 

. دنتسه وراد  یبناج  ضراوعریاسزا  نوخ  میدس  شهاک  یتکرح و  تالالتخا 
يزکرمتارثا زادیسکا ، نیمآونوم  ياههدننک  راهماب  نامزمه  فرـصم  رد  دهدیم . شیازفا  ارنیرافراو  رثا  وراد  نیا  ییوراد  ياهلخادت 

طسوت ياهقلح  هس  یگدرسفادض  ياهوراد  زا  یـضعب  ییامـسالپتظلغ  تشاد  دهاوخ  دوجو  تیمـسرطخ  دباییم و  شیازفا  اهوراد  نیا 
ياـهوراد رثا  نیئوـت  ینف  نیپزامابراکییامـسالپ و  تظلغ  شیازفا  اـب  زین  جنـشتهناتسآ و  شیازفا  اـب  وراد  نیا  دـباییم . شیازفاوراد  نـیا 

اب وراد  نـــیا  ناـــمزمه  فرـــصم  . دـــهدیم شیازفا  ار  لودـــیرپولاه  ییامــــسالپتظلغ  وراد  نـــیا  دـــهدیم . رییغت  ار  عرــــصدض 
ار  CNS تیمـس رطخ  مویتیل  اب  وراد  نیا  نامزمهفرـصم  ددرگیم . نوخراشف  يدایزو   CNS کیرحت بجوم  کـیژرنیماپودياهوراد 

. دهدیم شیازفا 
. دوشفقوتم دیاب  وراد  فرصم  يدلج  تاروثبزورب  تروص  رد  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 
. دوشعطق دیاب  وراد  فرصم  دندش ، رتدب  ورادنیا  فرصم  اب  یعرص  تاجنشت  رگا  2 ـ 

. دوش بانتجادیاب  وراد  نیا  فرصم  یناهگان  عطق  زا  3 ـ 
. دریذپ تروص  دیاب  زادیسکا  نیمآونوممیزنآ  هدننک  راهم  ياهوراد  فرصم  عطقزا  سپ  هتفه  لقادح 2  وراد  نیا  فرصم  4 ـ 
. دوش عورش  وراد ، نیا  فرصم  عطق  زا  سپهتفه  جنپ  لقادح  دیاب  زادیسکا  نیمآونوممیزنآ  هدننکراهم  ياهوراد  فرصم  5 ـ 

رظن دم  دیابار  هلئـسم  نیا  دح ، زا  شیب  فرـصم  تالاحرد  ای  فرـصم  رادـقم  میظنت  رد  دـشابیمینالوط و  رمع  همین  ياراد  وراد  نیا  6 ـ 
تشاد 

. دوشیمنهیصوت ناکدوک  رد  وراد  نیا  فرصم  7 ـ 
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دنچزا دعب  رگا  دوشیم و  فرـصم   mg/day 20 ادـتبا ساوسو  تالاح  رد  مرگیلیم و   20 هنازور یگدرسفا  نامرد  رد  فرـصم  رادقم 
رادـقم رثکادـح  ، دوشیم دایز  زین  یبناج  ضراوع  زوربرطخ  اما  داد ، شیازفا  ار  وراد  فرـصم  رادـقمناوتیم  دـشن ، لصاح  يدوبهب  هتفه 

. دوشیمزیوجت  mg/day 60 رادقم  Bulimia nervosa رد تسا   mg/day 60 فرصم
ییوراد  لاکشا 

Capsule : 20 mg

IMIPRAMINE HCI

. دوشیم زیوجتناکدوک  رد  يراردابش  زین  یگدرسفايرامیب و  عفر  يارب  نیمارپیمیا  فرصم  دراوم 
رد ار  اهنآ  یسپانیستظلغ  یسپانیسشیپ  یبصع  لولسهنایاپ  طسوت  نینوتورس  نیرفنیپارونددجم و  تشادرب  راهم  قیرط  زا  رثا : مسیناکم 

. دهدیم شیازفا  يزکرمیبصع  متسیس 
هدوبيدـبک و لوا  رذـگ  مسیلوباـتم  ياراد  دوشیمبذـج . لـماک  روطب  تعرـس و  هب  یکاروخزیوجت  زا  سپ  وراد  نیا  کـیتنیکوکامراف 

تسا  يویلک  وراد  عفد  هار  دشابیمنیمارپیزد . نآ  لاعف  تیلوباتم 
. دوش فرصمدیابن  يدبک  یئاسران  کینام و  تالاح   ، یبلق تسیا  صوصخب   ) یمتیرآ ریخایبلق ، هتکس  دراوم  رد  فرصم  عنم  دراوم 

: دریگ تروص  طایتحااب  وراد  نیا  فرصم  ریز  دراوم  رد  اهرادشه :
هقباس هتـسب  هیواز  اب  موکولگ  نونج  اینام ، هقباس  موتیـسومورکوئف  ، دـیئوریت يراـمیب  يدـبک  ییاسرانعرـص  هقباـس  یقورع  یبلق ـ  يراـمیب 

يریفروپو  نامزمه  ینامرد  كوشورتکلا  رارداسابتحا ،
ياـهشنکاو یقورع  ـ  یبلق ضراوع  ندرک  راردا  رد  لاکـشا  عوهت  تسوبی  دـید ، يراـت  یگدولآباوخ  ناـهد  یکـشخ  یبناـج  ضراوع 

ضراوع نزو  اهتـشا و  شیازفا  نوخ  دـنق  تارییغت  یـسنج  تیلاـعف  ردلخادـت  یتکرح  تـالالتخا  يراـتفر  تـالالتخا  تیـساسح  داـیدزا 
. دنتسهوراد یبناج  ضراوع  زا  یمرتانوپیهو  ینوخ  تالالتخا  یتساموکینژ  لثمنیرکودنا 

راهماب وراد  نیا  نامزمه  فرـصم  دهدیم . شیازفاار  ینطب  یمتیرآ  رطخ  یمتیرآ  دض  ياهوراداب  نامزمه  فرـصم  ییوراد  ياهلخادت 
ياهورادرثا اب  جنـشت  هناتـسآ  شهاک  قیرط  زا  ورادنیا  ددرگیم . نوخ  راشف  نتفر  الاب  CNS و  کیرحت ثعاب  MAO میزنآ ياههدننک 

. دنهدیم شهاکار  نآ  یگدرسفا  دض  رثا  وراد ، نیا  ییامسالپتظلغ  شهاک  اب  عرص  دض  ياهورادزا  یضعب  دنکیم . هلباقم  عرـص  دض 
شیازفا رطخ  ورادود  نیا  یناهگان  عطق  تروص  رد  دـهدیمشهاک و  ار  نیدـیتناوگ  نیدـینولک و  نوخ  راشفهدـنروآ  نییاپ  رثا  وراد  نیا 
فرـصم دوشیم . ینیراکـسومیتنآیبناج  ضراوع  شیازفا  بجوماهنیزایتونف  اب  وراد  نیا  ناـمزمه  فرـصم  . دوشیم داـیز  نوخ  راـشف 

نامزمه زیوجت  اما  ددرگیم  یمتیرآو  نوخراشف  يدایز  ثعاب  نیلانردآ  اب  نوخراشف و  شیازفا  ثعاب  نیلاـنردآرون  اـب  وراد  نیاناـمزمه 
ییامسالپتظلغ وراد ، نیا  مسیلوباتم  راهم  ابنیدیتمیاس  دنـشاب . رطخیب  هک  دسریم  رظنبنیلانردآ  يواح  یعـضوم  ياههدننک  سحیباب 

. دهدیم شیازفا  ار  نآ 
هرودکی لوط  رد  جـیردتب  فرـصم  رادـقم  شهاـک  ، زاـین تروص  رد  دوش . زیهرپ  وراد  فرـصمیناهگان  عطق  زا  هیـصوت 1 ـ  لباق  تاکن 

. دوش ماجنا  دیاب  ياهتفه  لقادح 4 
. داد رارقرظنتحت  ار  رامیب  دیاب  یشکدوخ  هب  لیامتشیازفا  لیلد  هب  نامرد  لوا  ياههتفه  رد  2 ـ 

. دوش زیوجت  دیابن  نامزکیرد  یگدرسفادض  يوراد  کی  زا  شیب  3 ـ 
تسا  مزال  تقو  هتفه  لقادحوراد 2  نیا  ینامرد  تارثا  عورش  يارب  4 ـ 

. دنرت ساسح  ورادنیا  یبناج  ضراوع  هب  اریز  دوش  عورشرادقم  لقادح  اب  دیاب  نادنملاس  نامرد  5 ـ 
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. دنکیمتیافک باوخ  عقوم  رد  نآ  ریداقم  هرابکیزیوجت  وراد ، ینالوط  رمع  همین  تلع  هب  6 ـ 
لـصاحلمحت يدـح  ات  تارثا  نیا  هب  نوچ  دـهد  همادانامرد  هب  ینیراکـسومیتنآ  مئالع  زوربتروص  رد  هک  دوش  يروآدای  رامیب  هب  7 ـ 

. دوشیم
زاغآار وراد  نیا  فرـصم  نآ  عطق  زا  دعب  هتفه  وددیاب  رامیب ، طسوت   MAO میزنآ ياههدننکراهم  فرـصم  هقباس  دوجو  تروص  رد  8 ـ 

. دومن
دیدجيوراد فرصم  عورـش  وراد و  نیا  عطقنایم  هتفه  کی  لقادح  دیاب   MAO هدننک راهمياهوراد  فرصم  ترورـض  تروص  رد  9 ـ 

. دوش داجیا  هلصاف 
. دراذگب ریثأت  یگدننار  لثم  ، دنراد تراهم  هب  زاین  هک  یلامعا  رب  تسانکمم  یگدولآباوخ  داجیا  اب  وراد  نیا  10 ـ 

200-150 نازیم اـت  جـیردتب  سپـس  دوشیمفرـصم و  مسقنم  ریداـقم  رد   mg/day 75 رثکادح ات  ادتبا  یگدرـسفا  رد  فرـصم  رادـقم 
باوخ عقوم  رد  اجکی  تروصب  مرگیلیم  رثکادح 150  ات  تسانکمم  يرتسب .  نارامیب  رد  مرگیلیم   300 ات  ) دباییم شیازفا  مرگیلیم 

هب 30- جیردتب  هک  دوشیمزیوجت   mg/day 10 ادتبا نادـنملاس  رد  تسا   mg/day 50-100 هدنرادهگن يورادرادقم  دوش . زیوجت 
زا 11 شیب  مرگیلیم  هلاس 50-25  مرگیلیم 11-8 هلاـس 25  ناـکدوک 7  رد  يراردابـش  ناـمرد  يارب  دـباییم . شیازفامرگیلیم   50

. دشابیمهام نامرد 3  هرود  رثکادح  دوشیمزیوجت . باوخ  عقوم  رد  مرگیلیم   75-5 لاس
ییوراد  لاکشا 

:As HCI
Coated Tablet: 10 mg, 25 mg, 50 mg

Injection: 25 mg/2ml

MAPROTILINE HCI

. دوشیم زیوجت  دشابمزال ، نیکست  یتقو  صوصخب  یگدرسفايرامیب  دوبهب  يارب  وراد  نیا  فرصم  دراوم 
شیازفاثعاـب هجیتـن  رد  دـنکیم و  راـهم  ار  یبصعهناـیاپ  لـخاد  هب  نیرفن  یپاروـن  نینوتورـسددجم و  تـشادرب  وراد  نـیا  رثا : مسیناـکم 

. دوشیم اههدنریگ  کیرحت 
هب وراد  % 88 دشابیملاعف . تیلوباتم  ياراد  هدش و  هزیلوباتمدـبک  رد  دراد . يریغتم  بذـج  یکاروخقیرط  زا  نیلیتورپام  کیتنیکوکامراف 

. دشابیم تعاس  52ـ21  نآ ییامسالپ  رمع  همین  دوشیم . لصتمامسالپ  ياهنیئتورپ 
. دوش فرصم  دیابنيدبک  دیدش  يرامیب  ای  عرص  يرامیب  هقباسدوجو  تروص  رد  فرصم  عنم  دراوم 

: دوش فرصم  ناوارف  طایتحااب  دیاب  وراد  نیا  ریز  دراوم  رد  1 ـ  اهرادشه :
موکولگ زوکیاس ، ، اینام هقباس  موتیسومورکوئف  دیئوریتيرامیب ، يدبک  ییاسران  نادنملاس  عرـصهقباس  یمتیرآ ،  صوصخب   ) یبلق يرامیب 

یکیرتکلاكوش  اب  نامزمه  نامرد  يراردا  سابتحاهقباس  کیراب  هیواز  اب 
. دوش بانتجاوراد  نیا  فرصم  یناهگان  عطق  زا  2 ـ 

. دنکیم داجیا  لالتخا  یگدننار  لثم  دنراد ، تقد  هب  زاین  هک  یلامعارد  یگدولآ  باوخ  داجیا  اب  وراد  نیا  3 ـ 
راردا رد  لاکـشا  عوهت  تسوبی  مشچ  لخاد  راشف  شیازفاو  قباطت  رد  لالتخا  دـید ، يرات  یگدولآباوخ  ناهد  یکـشخ  یبناج  ضراوع 

يراـتفر تـالالتخا  ریهک ، تسدشزرل  يدـلج  تاروـثب  قـیرعت  یمتیرآ  پوکنـس  بلق  نابرـض  شیازفا  یتیعـضونوخ  راـشف  تفا  ندرک 
بت يزنیکسید  یتکرح و  تالالتخا  جنشت  نزو  رییغت  اهتشا ، شیازفا  نادنملاس ،  ردصوصخب   ) مهوت ایناموپیه ، ناکدوک ،  ردصوصخب  )
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. دنتسه ورادیبناج  ضراوع  زا  دبک  درکلمع  رد  لالتخاو  نوخ  میدس  شهاک  ینپوتیسوبمورت  یلیفونیزوئا  ینپوکول  زوتیسولونارگآ ،
تظلغ نیپمافیر  . دباییم شیازفا  یمتیرآ  زورب  رطخیمتیرآ  دض  ياهوراد  اب  وراد  نیا  نامزمهفرـصم  تروص  رد  ییوراد  ياهلخادـت 

راهم یگدرـسفا  دـض  ياهوراداب  نامزمه  فرـصم  تروص  رد  دوشیمنآ . تارثا  شهاک  بجوم  هداد و  شهاـکار  وراد  نیا  ییامـسالپ 
جنــشت دــض  رثا  وراد  نـیا  دــهدیمخر . نوـخ  راــشف  شیازفا  يزکرم و  باصعامتــسیس  کــیرحت  زادیــسکاونیمآونوممیزنآ ، هدــننک 

ینیراکــسوم یتـنآ  ویتادـس و  تارثا  ، اهنیماتــسیه یتـنآ  اـب  ناـمزمه  فرــصمتروص  رد  دــهدیم . شهاـک  ار  عرــص  دــضياهوراد 
هدنهاک ياهورادرثا  وراد  نیا  ددرگیم . ینطب  یمتیرآزورب  رطخ  شیازفا  بجوم  نیدانفرتاب  وراد  نیا  نامزمه  فرـصم  دـباییمشیازفا .

نوـنج دـض  ياـهوراداب  وراد  نـیا  ناـمزمه  فرــصم  دـهدیم . شهاـکار  نیدـیتیناوگ  نیدـینولک و  رثا  اـما  هدادشیازفا  ار  نوـخ  راـشف 
ینالـضع هدـننک  لـش  رثا  وراد  نیا  . ددرگیم ینیراکـسوم  دـض  تارثا  شیازفاو  وراد  نیا  ییامـسالپ  تظلغ  شیازفابجوـم  ینیزاـیتونف 

نیدــیتمیاس دــنهدیم . شهاــکار  وراد  نــیا  یگدرــسفا  دــض  رثا  یکاروخيرادراــب  دــض  ياــهوراد  دــهدیم . شیازفاار  نفولکاــب 
. دهدیم شیازفا  ار  وراد  نیا  ییامسالپتظلغ 

. دوش ماجنا  جیردتب  دیابوراد  نیا  فرصم  عطق  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 
اب دوشعورش . زادیسکاونیمآ  میزنآ  هدننک  راهمیگدرـسفا  دض  يوراد  فرـصم  عطق  زا  سپهتفه  لقادح 2  یتسیاب  وراد  نیا  فرـصم  2 ـ 

. دومنزاغآ ار  یگدرسفا  دض  ياهوراد  ریاسفرصم  ناوتیم  وراد ، نیا  فرصم  عطقزا  سپ  هتفه  کی  لقادح  دوجو ، نیا 
باوخ ماگنهدحاو  رادقم  تروصهب  ای  مسقنم  رادقم  رد 3 زور  رد  مرگیلیم  ناگدروخلاس 30  مرگیلیم   25 ادتبا 75 ـ  رد  فرصم  رادقم 

نیا فرـصم  داد . شیازفایجیردت  تروصهب   150mg/day رثکادحات ار  فرـصم  رادقم  ناوتیم  زاین  تروصرد  هک  دوشیم  فرـصم 
. دوشیمن هیصوتناکدوک  رد  وراد 

ییوراد  لاکشا 
Tablet : 25 mg, 75 mg

NORTRIPTYLINE HCI

. دوشیم زیوجت  ناکدوکرد  يراردا  بش  زین  یگدرسفا و  يرامیبنامرد  يارب  نیلیتپیرترون  فرصم  دراوم 
رد ار  اهنآ  یسپانیستظلغ  یسپانیسشیپ  یبصع  لولسهنایاپ  طسوت  نینوتورس  نیرفنیپارونددجم و  تشادرب  راهم  قیرط  زا  رثا : مسیناکم 

. دهدیم شیازفا  يزکرمیبصع  متسیس 
هار تسايدـبک  لوا  رذـگ  مسیلوباتم  ياراد  دوشیمبذـج . لماک  روطب  تعرـس و  هب  یکاروخزیوجت  زا  سپ  وراد  نیا  کیتنیکوکامراف 

تسا  يویلک  وراد  عفد 
. دوشفرصم دیابن  يدبک  یئاسران  کینامتالاح و  یبلق ،  تسیا  صوصخب   ) یمتیرآیبلق هتکس  دراوم  رد  فرصم  عنم  دراوم 

: دریگ تروص  طایتحااب  وراد  نیا  فرصم  ریز  دراوم  رد  اهرادشه :
هتـسب هیواز  اب  موکولگ  نونج  ، اینام هقباس  موتیـسومورکوئف  دیئوریتيرامیب ، يدـبک  ییاسران  نادـنملاس  عرـص  هقباس  یقورع  یبلق  يرامیب 

يریفروپ  نامزمهینامرد و  كوشورتکلا  يراردا  سابتحاهقباس 
رد لخادـت  یقورع  ـ  یبـلق ضراوع  ندرک  راردا  رد  لاکـشا  عوهت  تسوبی  دـید ، يراـت  یگدوـلآباوخ  ناـهد  یکـشخ  یبناـج  ضراوـع 

. دنتسه وراد  یبناجضراوع  زا  نزو  اهتشا و  شیازفا  نوخ  دنقتارییغت  یسنج  تیلاعف 
راهم ابوراد  نیا  نامزمه  فرـصم  دهدیم . شیازفاار  ینطب  یمتیرآ  رطخ  یمتیرآ  دض  ياهوراداب  نامزمه  فرـصم  ییوراد  ياهلخادت 

ياهوراد رثا  اب  جنـشتهناتسآ  شهاک  قیرط  زا  وراد  نیا  ددرگیمنوخ . راشف  نتفر  الاب  کیرحتثعاب CNS و   MAO میزنآ ياههدننک 

ییوراد تاعالطا  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1869زکرم  هحفص 1480 

http://www.ghaemiyeh.com


شهاک ار  نآ  یگدرـسفا  دضرثا  نیلیتپیرترون  ییامـسالپ  تظلغ  شهاکاب  عرـص  دـض  ياهوراد  زا  یـضعب  دـنکیمهلباقم . عرـص  دـض 
رطخ وراد ، ود  نیا  یناهگان  عطقتروص  رد  دهدیم و  شهاک  ار  نیدیتناوگ  ونیدینولک  نوخ  راشف  هدـنروآنییاپ  رثا  ورادنیا  دـنهدیم .

. دوشیم دایز  نوخ  راشفشیازفا 
اب اـهوراد  نیا  نامزمهفرـصم  دوـشیم . ینیراکـسومیتنآیبناج  ضراوـع  شیازفا  بجوماـهنیزایتونف  اـب  وراد  نـیا  ناـمزمه  فرـصم 

رظنب نیلاـنردآ  يواـح  یعـضومياههدننک  سحیب  اـب  ناـمزمه  فرـصماما  ددرگیم  یمتیرآ  نوخ و  راـشف  شیازفاثعاـب  نیلاـنردآرون 
. دهدیم شیازفاار  نآ  ییامسالپ  تظلغ  وراد ، نیا  مسیلوباتمراهم  اب  نیدیتمیاس  دشاب . رطخیبهک  دسریم 

هرودکی لوط  رد  جـیردتب و  فرـصم  رادـقم  شهاک  ، زاین تروص  رد  دوش . زیهرپ  وراد  فرـصمیناهگان  عطق  زا  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 
. دریگ تروص  دیاب  ياهتفه  لقادح 4 

. دشابرظنتحت رامیب  دیاب  یشکدوخ  هب  لیامتشیازفا  لیلد  هب  نامرد  لوا  ياههتفه  رد  2 ـ 
. دوش زیوجت  دیابن  نامز  کیرد  یگدرسفا  دض  يوراد  کی  زا  شیب  3 ـ 
تسا  مزال  تقو  هتفه  لقادحوراد 2  نیا  ینامرد  تارثا  عورش  يارب  4 ـ 

. دنرتساسح وراد  نیا  یبناجضراوع  هب  اریز  دوش  عورش  فرصمرادقم  لقادح  اب  دیاب  نادنملاس  نامرد  5 ـ 
. دنکیمتیافک باوخ  عقوم  رد  نآ  ریداقم  هرابکیزیوجت  وراد ، ینالوط  رمع  همین  تلع  هب  6 ـ 

لـصاحلمحت يدـح  ات  تارثا  نیا  هب  نوچ  دـهد  همادانامرد  هب  ینیراکـسومیتنآ  مئالع  زوربتروص  رد  هک  دوش  يروآدای  رامیب  هب  7 ـ 
. دوشیم

زاغآار وراد  نیا  فرـصم  نآ  عطق  زا  دعب  هتفه  وددیاب  رامیب ، طسوت   MAO میزنآ ياههدننکراهم  فرـصم  هقباس  دوجو  تروص  رد  8 ـ 
. دومن

دیدجيوراد فرصم  عورـش  وراد و  نیا  عطقنایم  هتفه  کی  لقادح  دیاب   MAO هدننک راهمياهوراد  فرصم  ترورـض  تروص  رد  9 ـ 
. دوش داجیا  هلصاف 

. دراذگب ریثأت  یگدننارلثم  دنراد  تراهم  هب  زاین  هک  یلامعا  رب  تسانکمم  یگدولآباوخ  داجیااب  وراد  نیا  10 ـ 
شیازفااجکی اـی  مسقنم  ریداـقم  رد   mg/day 75-100 ات موزل  تروص  رد  زاغآمک و  ریداـقماب  ناـمرد  یگدرـسفا  رد  فرـصم  رادـقم 

تظلغيریگهزادنا  mg/day 100 زا شیب  ریداقم  رد  (. دـشابیم يرتسب  نارامیب  رد   mg/day 150 فرصم رادقم  رثکادح  . ) دباییم
. دوشیم فرصم  مسقنمتروص  هب   50mg/day-30 نادنملاس ونیغلاب  رد  دوش . ماجنا  دیاب  ییامسالپ 

فرــصمبش رد  مرگیلیم  لاـس 35-25  زا 11  شیب  مرگیلیم  هلاـس 20-10  مرگیلیم 11-8  هلاـس 10 ناــکدوک 7  يراردا  بـش  رد 
. دشابیم هام  فرصمتدم 3  لوط  رثکادح  دوشیم .

ییوراد  لاکشا 
Capsule/Scored Tablet (As HCI): 10 mg,25 mg

TRANYLCYPROMINE

. دوشیم زیوجت  یگدرسفا  يرامیبنامرد  يارب  وراد  نیا  فرصم  دراوم 
میزنآنیا تیلاعف  شهاـک  دـنکیم . راـهم  ریذـپتشگربتروصب  ار  ( MAO  ) زادیـسکاونیمآونوممیزنآ نیمورپیاس  لـینارت  رثا : مسیناـکم 

یگدرـسفادضتیلاعف ساسا  رثا ، نیا  ددرگیم . يزکرمیبصع  هاگتـسد  اهنآ و  هریخذ  ياهلحم  ردیبصع  ياهلقان  تظلغ  شیازفا  بجوم 
. دشابیم وراد  نیا 
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. دوشیمهزیلوباتم دبک  رد  دوشیم و  بذج  یبوخبشراوگ  هاگتسد  زا  وراد  نیا  کیتنیکوکامراف 
يزغم قورع  يراـــمیب  ، دــــبک درکلمع  ياـــهتست  ندوـــب  یعیبـــطریغ  ایيدــــبک  ییاــــسران  دراوـــم  رد  فرــــصم  عـــنم  دراوـــم 

تسا  هدش  عنم  وراد  نیا  فرصم  دیئوریتيراکرپ  یبطق و  ود  یناور  نارامیب  کینامزاف  ، اموتیسومورکوئف
: دوش فرصم  طایتحااب  ریز  دراوم  رد  وراد  نیا  1 ـ  اهرادشه :

، ریذپکیرحت نارامیب  نوخ  راشف  يدایز  نادـنملاس  كوشورتکلااب  نامزمه  نامرد  ینوخ  تالالتخا  عرـص  یقورع  یبلق ـ  يرامیب  تباید 
یحارج  يریفروپ و 

عطق دیاب  ورادنیا  فرصم  موادم  درد  رس  ای  بلق  شپطزورب  تروص  رد  دوش . لرتنک  دیاب  رامیبنوخراشف  وراد  نیا  اب  نامرد  لوط  رد  2 ـ 
. دوش

یباوخیب یگدولآباوخلماش  ضراوع  ریاس  دنتـسهوراد . نیا  ضراوع  نیرتعیاش  هجیگرـسو  یتیعـضو  نوخ  راشف  تفا  یبناـج  ضراوع 
یـشوخرس دـید ، يراـت  یـشراوگلالتخا  تسوـبی  ناـهد  یکـشخ  یگتـسخو  فعـض  رادنابرـض ، دردرــس  اـب  هارمهنوـخ  راـشف  نارحب 

ینپوکول یسنج  لالتخا  يدلج  تاروثب  جنـشت  قیرعت  ندرک  راردا  رد  لکـشم  اپ ، تسدشزرل و  یمتیرآ  يدبک  ياهمیزنآ  نازیمشیازفا 
. دنتسه یطیحم  یتاپورونو  تیرون  ناقری  دعتسم ، صاخشارد  یجیگ  مهوت  نزو  شیازفا 

رثا اب  کیتاپمسدلقم  ياهوراد  لثم  ینیمآ  ياهورادزا  یـضعب  مسیلوباتم  زادیـسکاونیمآونوممیزنآ ، راهم  اب  وراد  نیا  ییوراد  ياهلخادت 
ار اهنآ  یقورع  هدـننک  ضبقنمرثا  هدومن و  راهم  دـنراد ، دوجو  ناقتحادـض  هفرـس و  دـض  ياـههدروآرف  زا  يرایـسبرد  هک  ار  میقتـسم  ریغ 

يریمخت تـالوصحم  هنهک و  رینپ  لثماهاذـغ  یـضعب  رد  دوـجوم   ) نیماریت یقورعهدـننک  ضبقنم  رثا  نینچمه  دـنک . دـیدشتتسا  نکمم 
اتلخادـت 2 نیا  رطخ  تسا  نوخ  راشف  كانرطخو  یناهگان  شیازفا  تالخادـت  نیا  هجیتن  دوشدـیدشت . یکاـنرطخ  تروصب  تسا  نکمم 

. دراد دوجو  زین  MAOI يوراد فرصم  عطق  زا  سپ  هتفه 
CNS راهم ای  کیرحت  بجوم  يدـیئویپا  ياهدرددـض  ریاس  الامتحا  نیدـیتپ و  هلمجزا  درد  دـضياهوراد  اب  وراد  نیا  ناـمزمه  فرـصم 

فرصم ددرگیمنوخ . راشف  يدایز  کیرحت CNS و  هبرجنم  ياهقلح  هس  یگدرسفادض  ياهوراداب  وراد  نیا  نامزمه  فرصم  دوشیم .
تروص رد  ددرگ . تیمـسو   CNS فعـضم تارثا  شیازفا  ثعاـب  تسانکمم   SSRIs هتـسد یگدرـسفادض  ياهوراداب  وراد  نامزمه 

اب جنـشت  هناتـسآ  نداد  شهاکاب  وراد  نیا  دـباییم . شیازفا  اهنآ ، نوخ  دـنقهدنهاک  رثا  اههروا  لینوفلوس  نیمروفتمناـمزمه و  فرـصم 
نویسناترپیهو CNS کیرحت هب  رجنم  نونجدض  ياهوراد  اب  نامزمه  فرـصم  دنکیمتیدض . عرـص  دـض  ياهوراد  یجنـشتدض  تارثا 

. ددرگیم نوخ  راشف  يدایز  نارحببجوم  کیتاپمس  دلقم  ياهوراد  اب  وراد  نیانامزمه  فرصم  ددرگیم .
تسامزال  تقو  هتفه  لقادح 3  وراد  نیا  ینامردتارثا  زورب  يارب  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 

. دوشماجنا جیردت ? دیاب  وراد  نیا  فرصم  عطق  2 ـ 
. دوش زیهرپ  دیاب  یگدرسفا  دض  ياهورادریاس  اب  وراد  نیا  نامزمه  فرصم  زا  3 ـ 

. دنوش زیوجتوراد  نیا  فرصم  عطق  زا  سپ  هتفه  لقادحدیاب 2  یگدرسفادض  ياهوراد  ریاس  4 ـ 
هتفه جـنپلقادح  نیتسکولف  دروم  رد  یگدرـسفادضياهوراد و  ریاس  فرـصم  عطق  زا  سپهتفه  کی  لقادـح  دـیاب  وراد  نیا  فرـصم  5 ـ 

. دوش عورش  دعب ،
. دوش زیهرپ  ورادنیا ، فرصم  عطق  زا  سپ  هتفه  ات 2  لقادح  ، اپودوولو نیپزامابراک  فرصم  زا  6 ـ 

. دوشعطق دیاب  وراد  فرصم  وراد ، نیا  اب  موادمدردرس  ای  بلق  شپط  زورب  تروص  رد  7 ـ 
موزل تروصرد  ددرگیم . زیوجت  دوشیم ، فرـصمرهظزادعب  تعاس 3  ات  رثکادـح  هک  زوررد  راـبود  مرگیلیم  ادتبا 10  فرـصم  رادقم 
دیاـب قیقد  تبقارمتحت  ار  مرگیلیم  زا 30  شیب  ریداـقم  دادشیازفا . ناوتیم  مرگیلیم  ات 20  ار  هنازوريوراد  رادـقم  هتفه  کی  زا  سپ 
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تسا   mg/day 10 هدنرادهگن يورادرادقم  دومن . زیوجت 
ییوراد  لاکشا 

Tablet: 10 mg

TRAZODONE HCI

. دوشیم زیوجت  دشابمزال  نیکست  یتقو  صوصخب  یگدرسفانامرد  يارب  نودوزارت  فرصم  دراوم 
يرتشیبناـمز تدـم  نینوتورـس  هجیتـن  رد  دـنکیمراهم و  ار  یبـصع  هناـیاپ  لـخاد  هب  نینوتورـسددجم  تشادرب  وراد  نـیا  رثا : مسیناـکم 

. دنکیمکیرحت ار  دوخ  ياههدنریگ 
يارادو هدش  هزیلوباتم  دبک  رد  تسا  تعاس   9-4 نآ ییامسالپ  رمع  همین  دراد . ریغتم  بذجیکاروخ  قیرط  زا  وراد  نیا  کیتنیکوکامراف 

. دوشیم لصتم  امسالپ  ياهنیئتورپ  هبدصرد   95 دشابیم . لاعف  تیلوباتم 
. دوشفرصم دیابن  یبطق  ود  یگدرسفا  کینام  زاف  يدبک  دیدش  يرامیب  یمتیرآ  یبلق  ریخاهتکس  دوجو  تروص  رد  فرصم  عنم  دراوم 

: دوش فرصم  طایتحااب  وراد  نیا  ریز  دراوم  رد  1 ـ  اهرادشه :
کیراب هیواز  اب  موکولگ  ، زوکیاس اینام ، هقباس  موتیـسومورکوئف  ، دـیئوریت يرامیب  يدـبک  ییاسران  نادـنملاس  عرـص  هقباـس  یبلق  يراـمیب 

يریفروپ  یکیرتکلا  كوش  اب  نامزمه  نامرد  يرارداسابتحا  هقباس 
. دوش بانتجادیاب  وراد  نیا  فرصم  یناهگان  عطق  زا  2 ـ 

. دنکیم داجیا  لالتخا  یگدننار  لثم  دنراد  تقد  هب  زاین  هک  یلامعارد  یگدولآباوخ  داجیا  اب  وراد  نیا  3 ـ 
. ددرگ فقوتمهلصافالب  یتسیاب  وراد  فرصم  درک ، زوربموادم  ظوعن  وراد  نیا  فرصم  اب  رگا  4 ـ 

رد لاکـشا  عوـهت  تسوـبی  مشچ  لـخادراشف  شیازفا  قباـطت و  رد  لـالتخا  دـید ، يراـت  یگدوـلآباوخ  ناهدیکـشخ  یبناـج  ضراوـع 
مهوـت اـیناموپیه ، ناـکدوک ،  رد  صوـصخب  يراـتفر  تـالالتخا  ریهک ، تـسد  شزرل  يدـلج  تاروـثب  موادـم  ظوـعن  قـیرعت  ندرکراردا 

یلیفونیزوئا ینپوکول  زوتیـسولونارگآ ، بت  يزنکـسیدو  یتـکرح  تـالالتخا  جنـشت  نزو  رییغت  ، اهتـشا شیازفا  نادـنملاس ،  رد  صوصخب 
. دنتسه وراد  یبناج  ضراوعزا  دبک  درکلمع  رد  لالتخا  یمرتانوپیه و  ینپوتیسوبمورت 

روآباوخو بارطضا  دض  ياهوراد  ویتادس  رثا  یلودنکیم  هلباقم  عرـص  دض  ياهوراد  یجنـشتدض  رثا  اب  وراد  نیا  ییوراد  ياهلخادت 
کیرحت بجوـم  زادیــسکاونیمآونوممیزنآ  هدـننک  راـهم  یگدرــسفادض  ياـهوراد  اـب  وراد  نـیا  نامزمهفرــصم  دــهدیم . شیازفا  ار 

. ددرگیمنوخ راشف  شیازفا  يزکرم و  باصعامتسیس 
. دوش ماجنا  جیردتب  دیابوراد  نیا  فرصم  عطق  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 

. دوش عورشزادیسکاونیمآونوم  میزنآ  هدننک  راهمیگدرسفا  دض  ياهوراد  فرـصم  عطق  زاسپ  هتفه  لقادح 2  دیاب  وراد  نیا  فرصم  2 ـ 
. دومن زاغآار  یگدرسفا  دض  ياهوراد  ریاس  فرصمناوتیم  وراد ، نیا  فرصم  عطق  زا  سپهتفه  کی  لقادح  دوجو  نیا  اب 

باوخ ماگنهاجکی  تروصب  ای  اذغ  زا  دعب  مسقنم  ریداقمرد  زور  رد  مرگیلیم  ناگدروخلاس 100  مرگیلیم  ادتبا 150  رد  فرصم  رادقم 
رثکادح يرتسب  نارامیب  رد  تساشیازفا  لباق   mg/day 300 ات زاین  تروصرد  هک  دوشیم  فرصم 

. دوشیمفرصم مسقنم  ریداقم  رد   mg/day 600
ییوراد  لاکشا 

Tablet: 50 mg
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(ASA (Acetylsalicylic Acid

یتلکــسا تالـــضع  يارذــگ  ياــهدرد  ، درد رمک  ریظن  طــسوتم ، اــت  میــالم  ياــهدردنامرد  نیکـــست و  رد   ASA فرــصم دراوـم 
زا يریگـشیپرد  زین  نآ  یتکالپ  دـض  رثا  دراومیـضعب و  رد  نآ  یباـهتلا  دـض  رثا  نینچمه  . دوشیم فرـصم  بت  زین  یگدـعاقياهدرد و 

. دشابیم دیفمزوبمورت  اهتکالپ و  عمجت 
یباهتلادض تارثا  نینچمه  . دنساسح یلیخ  رثا  نیا  هب  صوصخباهتکالپ  دنکیم ، راهم  ار  زانژیـسکاولکیسمیزنآ  وراد  نیا  رثا : مسیناکم 

یط اــــهگریوم  يریذــــپذوفنتیبثت  نژیتــــنآ و  هلیــــسوب  نیماتــــسیهندش  دازآ  راــــهم  يداــــبیتنآ  دــــیلوت  راــــهمقیرط  زا  نآ 
. ددرگیم لامعا  یکیژولونومیاياهشنکاو 

یگتسبوراد نویـسالومرف  هدعم و  pH هدـعمهیلخت نامز  هب  بذـج  نازیم  هدـش و  بذـج  ? عیرـس یکاروخ  هار  زا   ASA کیتنیکوکامراف
عفد رارداهار  زا  هزیلوباـتم و  دـبک  رد  صوـصخ ? اـهتفابزا  يرایـسب  رد  تسا  ناـنیمطا  لـباقریغو  لـماکان  هتـسهآ  لاـتکر  بذـج  دراد .

. دوشیم
تیساسحهقباس ای  دوجو  یلیفومه  یشراوگ  هاگتسدمخز  دوجو  ير ،  مردنس  زورب  لامتحا  لاس  ریز 12  ناکدوک  رد  فرصم  عنم  دراوم 

. دوشفرصم دیابن  ( NSAIDs  ) يدیئورتساریغباهتلادض ياهوراد  ریاس  هب 
. دوشفرصم طایتحا  اب   G6PD دوبمک ندب و  بآشهاک  يدبک  ای  يویلک  ياهبیسآ  يژرلآ  مسآ  دننام  ییاهیرامیب  رد  1 ـ  اهرادشه :

ردرگم نآ  يواح  ياههدروآرف  لاـس  ریزياههچب 12  رد  هدوبن و  فیفخ  ياهیرامیب  هبـالتبم  ناـکدوک  يارب  یبساـنم  ناـمرد   ASA 2 ـ 
. دوش فرصمدیابن  ناناوج  تیرترآ  ریظن  صاخ  دراوم 

نارامیب رد  تساعیاش  يزیرنوخ  نامز  شیازفا  تمالعنودب و  يزیرنوخ  اب  هارمه  یهاگ  شراوگهاگتسد  میالم  کیرحت  یبناج  ضراوع 
شاـشتغا ریظن  یبـصع  ضراوـعو  يدـبک  يوـیلک  یئاـسران  دـیامن . زورب  تسانکمم  یتـسوپ  ياـهشنکاو  اهشنوربمساپـسا و  ساـسح 

نیا فرــصم  رادــقم  هـب  هتــسباو  ضراوـعزا  ازبـت  تارثا  زاـب و  دیــسا ـ  تـالالتخازین  یگدرــسفا و  جنــشت و  شوـگ  زوزو  هـجیگرس 
. دنشابیموراد

اب هارمه   ASA فرصم تشاد  دهاوخ  دوجو  يزیرنوخشیازفا  رطخ  دوش ، فرصم  داقعنا  دضياهوراد  اب  هارمه  رگا  ییوراد  ياهلخادت 
هتفای و شهاک   ASA فرـصماب نامزمه  تاسکرتوتم  ریظن  يدیـساياهوراد  عفد  ددرگیم . اهنآ  رثا  شیازفاببـس  تاورپلاو  نیئوتینف و 

. دهدیم شهاکار  دیمالوزاتسا  عفد  زین  هدومن و  راهم  ارنوتکالونوریپسا  رثا   ASA دباییم . شیازفانآ  تیمس 
. دوشن فرصم  کشزپ  اب  تروشمنودب  انوز  ناغرمهلبآ و  ای  ازنولفنآ  مئالعياراد  ناکدوک  رد  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 

. دوش فرصم  اذغ  زا  دعب  ای  اب  ياهدورششوپ  نودب  یکاروخ  ياههدروآرف  2 ـ 
. دوش زیهرپ  ندیباوخ  زا  هقیقد  وهدومن 30-15  فرصم  بآ  ناویل  کی  اب  ار  وراد  3 ـ 

. دوشهعجارم کشزپ  هب  فایش  فرصم  لابند  هب  یعضوم  شزوس  ساسحا  تروص  رد  4 ـ 
g/day 4 اــت رثکادــح  موزل  تروـصرد  تعاــس و  اــت 6  ره 4  مرگیلیم   900-300 بـت دـض  درد و  دـض  ناوـنعب  فرــصم  رادـقم 

. دوشیم فرصم  mg/day 100-150 تکالپ دض  ناونعبو   g/day 4-6 باهتلا دض  ناونع  هب  دوشیمفرصم .
ییوراد  لاکشا 

Chewable Tablet: 100 mg

Enteric Coated tablet: 80 mg, 325 mg

Eff. Tablet: 325 mg

Suppository: 325 mg
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Microcoated tablet: 500 mg

(ASA Codeine: tablet (ASA 500 mg +Codeine Phosphate 10 mg

BUPIVACAINE

رد دادـسناو  یجاخ  ای  رمک و  هیحان  رد  لارودیپاای  ياهقطنم  ای  یعـضوم و  یـسحیب  داجیا  ياربیلک  روطب  نیئاـکاویپوب  فرـصم  دراوم 
. دوریم راکب  یکشزپنادندرد  یبصع  دادسنا  ای  نویسارتلیفناقیرط  زا  هیتوبکنع و  ریز  هیحان 

نوی هب  ءاشغنیا  يریذپذوفن  شهاک  هجیتن  رد  یبصعياهلولـس و  ياشغ  ریذـپتشگرب  تیبثتاب  یعـضوم  ياههدـننکسحیب  رثا : مسیناکم 
زا هجیتن  رد  هدرک و  راهم  اریبصع  لولس  ياشغ  نویسازیرالوپد  لمعنیا  دننکیم . فقوتم  ار  یبصع  ياهـسکلفرتیاده  عورـش و  میدس 

. دروآیم لمعب  يریگولجیبصع  ياههناکت  يدعب  تیاده  لمعلیسناتپ و  راشتنا 
هب  امسالپ  ياهنیئتورپ  هب  تسا  لماکوراد  نیا  کیمتسیس  بذج  کیتنیکوکامراف 

رثا لوط  دوشیم . لصتم  دایز  رادقم 
نآ  مسیلوباتم  تسا  تعاس  نآ 10-3 

. ددرگیمعفد هیلک  هار  زا  تسا و  يدبک  تدمع ?
ياربوراد نیا  زا  دـیابن  كوش  نوخ و  راـشف  دـیدشتفا  دـیدش ، يزیرنوخ  یبـلق  لـماک  كولبدوجو  تروص  رد  فرـصم 1 ـ  عنم  دراوم 

. ددرگ هدافتسا  ياهیتوبکنعریز  هیحان  رد  دادسنا  داجیا 
. دورن راکب  دادسنا  داجیا  يارب  وراد  نیا  هدش  هتفرگ  رظن  رد  يرمک  قیرزت  يارب  هکیعضوم  رد  تنوفع  دوجو  تروص  رد  2 ـ 

. دهد شهاک  هیتوبکنعریز  هیحان  رد  قیرزت  هب  تبسن  ار  رامیبلمحت  دناوتیم  یمس  یتپس  هنوگ  ره  3 ـ 
تسا  رتشیب  ورادنیااب  کیمتسیس  تیمومسم  زورب  ناکما  ناگدروخلاس  ناکدوک و  رد  1 ـ  اهرادشه :

. ددرگ فرصم  طایتحا  اب  قیرزتلحم  رد  تنوفع  ای  كوش و  ای  یبلق و  دادسناهژیوب  یقورع  یبلق ـ  ياهیتحاران  رد  2 ـ 
. ددرگفرصم طایتحا  اب  نوخ  يداقعنا  تالالتخاای  ياهيرامیب CNS و  دوجو  تروص  رد  3 ـ 

دیئوریتيراکرپ هب  نایالتبم  ای  یمتیرآ و  هلمج  زایبلق  ياهيرامیب  هب  التبم  نارامیب  رد  قورعهدننک  ضبقنم  داوم  يواح  ياههدروآرف  4 ـ 
. ددرگ فرصم  طایتحا  اب 

لمحت شهاک  گر  هب  وراد  هتساوخان  دورو  زا  یشانییامسالپ  دایز  تظلغ  فرـصم  رادقم  هبیلک  روطب  یبناج  ضراوع  یبناج  ضراوع 
ياهشنکاو دراد . یگتـسبزین  قیرزت  لحمب  هتـساوخان  ضراوعنازیم  نمـض ? دراد  یگتـسب  طرفم  تیـساسحای  يدرف  يراگزاسان  رامیب ،

يدوبک زا : دنترابع  نآ  مک  عویشاب  ضراوع  دنک . زورب  وراد  زیوجت  زا  سپهقیقد  ات 30  ریخأت و  اب  ای  تعرس و  هب  تسانکمم  کیمتسیس 
عوهتو و يداع  ریغ  يرارقیب  ای  تینابـصع و  هشعرای  شزرل  شوگ  ندز  گنز  هجیگرـس  جنـشت  ینیبود  ای  ییانیب و  لـالتخا  تسوپگـنر 

غارفتسا 
ياهوراداب هارمه  کـمک  ناونع  هب  اـی  یـشوهیبزا و  لـبق  ـالومعم  هک  ییاـهوراد  هلمجزا  ،CNS فعـضم ياهوراد  ییوراد  ياهلخادـت 

فرـصم یعـضومهدننک  سحیب  ياـهوراد  اـب  ناـمزمه  رگارد  یقیرزت  مـیزینم  تاـفلوس  زین  دنوشیمفرـصم و  یعــضوم  هدـننک  سحیب 
نایرج شهاـک  قیرط  زا  کـیژرنردآاتب  هدـنریگ  هدـننکدودسم  ياـهوراد  . دـنوش  CNS فیعـضت دـیدشت  بجوـمتسا  نکمم  دـندرگ ،

هب ار  وراد  نـیا  مسیلوباـتم  نیدـیتمیاس  . دــنربیم ـالاب  ارنآ  اـب  تیمومــسم  رطخ  هدادشهاـک و  ار  وراد  مسیلوباـتم  تعرــس  يدــبکنوخ 
. دباییم شیازفا  تیمومسمرطخ  لامتحا  هجیتن  رد  دزادنایمریخأت و 

. دوش فرصم  کشزپ  رظن  ریز  وطایتحا  اب  وراد  نیا  اههدننکسحیب  ریاس  هبتیساسح  تروص  رد  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 

ییوراد تاعالطا  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1869زکرم  هحفص 1485 

http://www.ghaemiyeh.com


. ددرگتیاعر تقدب  هدش  زیوجت  يوراد  نازیم  2 ـ 
. دندرگنحورجم هدش  سحیب  ياضعا  هک  ددرگ  تقددیاب  یسحیب  نامز  ندوب  ینالوط  لیلدب  3 ـ 

. دننک ادیپ  لماکدادسنا  ياهدند  نیب  باصعا  دصرد   0/25 تظلغ اب  وراد  نیا  فرصم  اب  تسا  نکمم  4 ـ 
. دشاب دعب  تاعفد  زا  رتشیبتسا  نکمم  لوا  راب  يارب  وراد  نیا  دصرد  تظلغ 0/5 اب  یتکرح  دادسنا  تدش  5 ـ 

فرصم  رادقم 
دصرد  0/25 لوـلحم زا  رتـیلیلیم )  30-15  ) مرگیلیم رادـقم 75-37/5 طـسوتم ، یتکرح  دادـسنايارب  یبسامد  یـسحیب  رد  نـالاسگرزب 

رادقم 75- لماک  ات  طسوتمیتکرح  دادـسنا  يارب  درک و  رارکت  ارنآناوتیم  راب  کی  تعاس  هس  ره  زاین  تروصرد  هک  دوشیم  فرـصم 
یسحیب رد  دوشیم . فرـصم  تسارارکت  لباق  تعاس  هس  ره  زاین  تروص  ردهک  دصرد  لولحم 0/5  زا  رتیلیلیم ) مرگیلیم 30-15   150
دـصرد لوـلحم 0/25  زا  رتــیلیلیم ) 20-10  ) مرگیلیم رادـقم 50-25  طـسوتم  اـتیئزج  یتـکرح  دادـسنا  يارب  ياهماـش  تخــسجراخ 
دـصرد لوــلحم 0/5  زا  رتــیلیلیم ) 20-10  ) مرگیلیم رادــقم 100-50  لــماکات  طــسوتم  یتـکرح  دادــسنا  يارب  دوشیمفرــصم و 

نویـسارتلیفنايارب دومن . رارکت  راـبکی  تعاـسهس  ره  ار  فرـصم  رادـقم  ناوتیم  دروـمود  ره  رد  زاـین ، تروـص  رد  هک  دوشیمفرـصم 
یطیحم باصعا  دادسنا  يارب  . دوشیم فرـصم  دـصرد  لولحمزا 0/25  رتـیلیلیم )  70  ) مرگیلیم ات 175  دحاورادقم  تروصب  یعـضوم 

لولحم  زا  رتیلیلیم )  37/5-5  ) مرگیلیم رادقم 175-12/5 لماک  ات  طسوتم  یتکرحدادسنا  تهج 
زیوجتدروم وراد  بسانت  هب  زین  رگید  دراوم  رد  . دومن رارکت  ارنآ  تعاس  هس  ره  ناوتیم  زاـینتروص  رد  و  دوشیم . فرـصم  دـصرد   0/5

. دشابیم  mg/day 400 ای دحاو  رادقمتروصب  مرگیلیم  ات 175  نالاسگرزب  ردفرصم  رادقم  رثکادح  دریگیم  رارق 
تسا  هدشن  نییعت  ناکدوکرد  وراد  نیا  فرصم  رادقم  ناکدوک 

ییوراد  لاکشا 
Injection(spinal): %0.75
(Injection: %0.25 (20 ml

(Injection: %0.5 (20 ml

BUPRENORPHINE

. دوشیم زیوجت  یحارج  لمع  زا  لبق  زینو  دیدش  ات  طسوتم  ياهدرد  نیکست  ياربدرد  دض  ناونعب  وراد  نیا  فرصم  دراوم 
نکمم دهدیمرییغت . ار  درد  هب  خساپ  درد و  كاردا  رب  رثؤمياهدنور  ، CNS رد يدیئویپا  ياههدنریگرب  ریثأت  اب  وراد  نیا  رثا : مسیناکم 
ساـسح ازدرد  ياـهكرحمهب  هک  دوش  یناروآباـصعا  زا  فلتخمیبصع  ياههطـساو  ندـش  دازآ  رد  یتارییغتببـس  ياهزادـنا  اـت  تسا 

. دنتسه
تسا تعاس  دودح 3 وراد  رمع  همین  دـسریم . ییامـسالپتظلغ  رثکادـح  هب  ینالـضع  قیرزتزا  سپ  هقیقد  وراد 5  نیا  کـیتنیکوکامراف 

. دوشیم عفدرییغت  نودب  وراد  هدمع  تمسق 
. دوش فرصم  دیابنيزغم  هبرض  رد  ای  همجمج  لخاد  راشفشیازفا  تروص  رد  فرصم  عنم  دراوم 

. دوش فرصم  طایتحا  اب  یسفنتهریخذ  شهاک  مسآ و  دیئوریت ، يراکمک  نوخ  راشف  شهاک  دراوم  رد  1 ـ  اهرادشه :
. دوشیم یثنخنوسکولان  طسوت  وراد  نیا  تارثا  زا  یشخبطقف  يدیئویپا  ياهوراد  رتشیب  فالخرب  2 ـ 

. دوش بانتجا  یمسآهلمح  عقوم  رد  وراد  نیا  فرصم  زا  3 ـ 
. ددرگ ردخم  يوراد  عطق  مردنسمئالع  زورب  بجوم  دناوتیم  نیفرم  هبشداوم  هب  ناداتعم  رد  وراد  نیا  فرصم  4 ـ 
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ریداقم دنتـسهوراد . یبناج  ضراوع  زا  یگدولآباوخو  تسوبی  وراد ،) فرـصم  عورـش  ردصوصخب   ) غارفتـسا عوهت و  یبناـج  ضراوع 
قیرعت ناهد  یکشخ  يوارفص  يراردا و  يراجم  مساپسا  ندرکراردا  رد  لاکشا  نوخ  راشف  تفا  یسفنتفیعضت و  بجوم  وراد  نیا  دایز 
یگنت نایذـه  ندـب  ياـمدشهاک  یتیعـضو  نوـخ  راـشف  تفا  بلق  شپط  بـلق  نابرـض  شهاـک  هجیگرـس  تروـصیگتخورفارب  دردرس ،

. دوشیم شراخ  ریهک و  يدلجتاروثب  یگتسباو  وخ ، قلخ و  رییغت  يرامخ  مشچ  کمدرم 
بارطضادض ياهوراد  دنهدیم . شیازفا  ار  وراد  نیانوخ  راشف  شهاک  هدنهد و  نیکست  تارثانونج  دض  ياهوراد  ییوراد  ياهلخادت 

. دنکیم تیدض  دیارپازیس  دیمارپولکوتمیشراوگ و  تارثا  اب  وراد  نیا  دنهدیمشیازفا . ار  وراد  نیا  ویتادس  رثا 
. دبای شهاک  وراد  نیا  فرصم  رادقم  ناوتاندارفا  نادنملاس و  رد  هیصوت  لباق  تاکن 

فرصم  رادقم 
. ددرگیم يدیرو  لخاد  هتسهآقیرزت  ای  ینالضع  قیرزت  تعاس  رهرد 8-6  مرگیلیم  رادقم 0/6-0/3  نالاسگرزب 

. ددرگیم قیرزت  ( mcg/kg 9 ات رثکادح   ) تعاس ره 8-6   mcg/kg 6-3 رادقم ههام  زا 6  شیب  ناکدوک  رد  ناکدوک 
ییوراد  لاکشا 

Injection: 0.3 mg/ml

CHLORDIAZEPOXIDE

. دوشیمفرصم لکلا  فرصم  عطق  داح  مئالعنامرد  رد  یکمک  تروصب  بارطضا و  تدمهاتوک  نامرد  رد  وراد  نیا  فرصم  دراوم 
یحاون مامت  رد  هکار  (GABA  ) دیسا کیریتوبونیمآاماگ  يراهمرثا  یبصع  لولس  ياشغ  رد  یصاصتخاياههدنریگرب  رثا  اب  رثا : مسیناکم 

. دهدیم شیازفا  ای  هدرک  لیهست  ، ددرگیم یسپانیس  سپ  یسپانیسشیپراهم و  ثعاب   CNS
هب هدـش و  هزیلوباتمدـبک  رد  دراد . ییامـسالپ  ياهنیئتورپهب  لاصتا  يارب  يدایز  لیامت  دوشیمبذـج . یکاروخ  هار  زا  کیتنیکوکامراف 

. دشابیم هیلک  قیرط  زا  نآ  عفدو  تعاس  نآ 30-5  رمع  همین  دوشیم . لیدبتلاعف  ياهتیلوباتم 
دیابن نآ  هارمهبارطـضا  یگدرـسفا و  نمزم  زوکیاسکیبوف  تالاح  يویر  داح  ییاـسران  یـسفنتفیعضت  دراوم  رد  فرـصم  عنم  دراوم 

. دوش فرصم 
طایتحا ابیتیصخش  لالتخا  اب  دارفا  ای  لکلا و  ورادياجبان و  فرـصم  هقباس  اب  نارامیب  ینالـضعفعض  یـسفنت  يرامیب  رد  1 ـ  اهرادشه :

. دوش فرصم 
. دنک ادیپ  شهاک  دیاب  وراد  فرصم  رادقميویلک  يدبک و  یئاسران  نسم  دارفا  رد  2 ـ 

. ددرگيراددوخ تدم  ینالوط  فرصم  زا  3 ـ 
. درک عطق  جیردتب  دیاب  ار  وراد  فرصم  عطق  ضراوع  زورب  زا  يریگولج  يارب  4 ـ 

يریذپکیرحت یگتسباو  یشومارف  نسم ،  دارفارد  صوصخب   ) لداعت مدع  یجیگ و  فرـصمزا  دعب  زور  یگدولآباوخ  یبناج  ضراوع 
يدـلج تاروثب  مکـش  هیحان  رد  درد  پمارک و  قازب  تاحـشرتشیازفا  نوخ  راـشف  تفا  هجیگرـس  دردرـسدراوم ، یخرب  رد  يداـع و  ریغ 

. دنتسه وراد  یبناج  ضراوع  زا  ناقریو  ینوخ  تالالتخا  راردا ، سابتحا  یسنجلیم  رد  رییغت  یئانیب  لالتخا 
ياههدـننکراهم یمومع  ياههدـننک  شوـهیب  ردـخمياهدرد ، دـض  ، CNS فعـضم ياـهوراداب  ناـمزمه  فرـصم  ییوراد  ياهلخادـت 

دنوشیم  CNS فیعـضت ثعاب  هک  نوخ  راشف  هدـنروآ  نییاـپياهوراد  ياهقلحهس و  ياهیگدرـسفا  دـض  (، MAO  ) زادیسکاونیمآونوم
دیاسکوپزایدرلکبذج اهدیـسایتنآ  دیامن . دیدشت  ار  ورادنیا   CNS فعـضم رثا  تسا  نکمم  نیپرزر  )و  اپودلیتم نیدینولک و  دـننام  )

نیدــیتمیاس دــهدیمشهاک . ار  نآ  یمرــس  تـظلغ  شیازفا و  اردــیاسکوپزایدرلک  مسیلوباـتم  نیپزاـمابراک  . دــنزادنایم ریخأــت  هـب  ار 
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. دوشیم نآ  ییامسالپ  تظلغ  شیازفاببس  هدرک  راهم  ار  دیاسکوپزایدرلکمسیلوباتم 
. دوشن فرصم  هدشهیصوت  رادقم  زا  شیب  دیاب  دنکیم و  داجیایگتسباو  وراد  نیا  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 

. دوش هعجارم  کشزپ  هب  دبایشهاک  ینامرد  رثا  هتفه  دنچ  زا  دعب  رگا  2 ـ 
طاـیتحااب وراد  نـسم  دارفا  رد  صوـصخب  راـک  ماـجنارد  تراـهم  نداد  تـسد  زا  یگنم  هجیگرـس  یگدوـلآباوخ  زورب  تروـص  رد  3 ـ 

. دوش فرصم 
رد  100mg/day-60 ات دناوتیم  زاین  تروص  رد  هکدوشیم  فرـصم  زور  رد  راب  هس  مرگیلیم  بارطضا 10 نامرد  رد  فرصم  رادقم 

. دشابیم هدش  هیصوت  رادقم  فصننسم  دارفا  رد  وراد  فرصم  رادقم  دبایشیازفا . مسقنم  ریداقم 
ییوراد  لاکشا 

Coated Tablet: 5mg, 10 mg

CHLORPROMAZINE HCI

دـیدش و ناجیهنامرد  رد  یکمک  يوراد  تروصب  زینو  اینام  نونج  ینرفوزیکـسا  ریظن  یناورتالالتخا  رد  نیزامورپرلک  فرـصم  دراوم 
. دوریم راکب  دیدشهکسکس  نامرد  عوهت و  دض  ناونعب  زینو  یتکرح  یناور ـ  تالالتخا 

رد يزکرمباصعا  متـسیس  رد  نیماپود  یـسپانیسسپ  ياههدـنریگ  راهم  اب  هدـمع  روطب  اردوخ  یناـمرد  رثا  نیزاـمورپرلک  رثا : مسیناـکم 
هلیسوب کیژرنردآ  افلآ ـ  ینینوتورس و  ینیماتسیه  ینیراکسوم  ياههدنریگنینچمه  دیامنیم . لامعا  لاکیتروکوزمو  کیبمیلوزم  ریـسم 

. دنریگیم رارق  ریثأت  تحت  ورادنیا 
مـسیلوباتموراد دریگیم . رارق  يدـبک  لوا  روبع  ریثأتتحت  اما  دراد  عیرـس  یبذـج  نیزاـمورپرلک  یکاروخ  فرـصم  اـب  کـیتنیکوکامراف 

. ددرگیم عفد  رارداو  ارفص  هار  زا  و  دنتسه ) لاعف  اهتیلوباتمزا  یضعب   ) هتشاد یعیسو  يدبک 
يرامیب رد  زینو  ناوختسا  زغم  هدننک  فیعـضت  ياهورادریاس  اب  هارمه  ، CNS هدننک فیعضتياهوراد  ریاس  اب  هارمه  فرـصم  عنم  دراوم 

. ددرگ فرصمدیابن  موتیسومورکوئف 
يدبک يویلکتامدص و  داح ، تنوفع  عرص و  نوسنیکراپ  یـسفنت  يزغم  قورع  یقورع  یبلقياهیرامیب ـ  رد  نیزامورپرلک  1 ـ  اهرادشه :

. دوشفرصم طایتحا  اب  دیاب 
رد صوصخ ? هتسبهیواز  اب  موکولگ  تاتسورپ و  یفورترپیه  ، وارگ ینتسایم  دیئوریت ، يراکمک  ینپوکول  ای  ناقری  هقباس  اب  نارامیب  رد  2 ـ 

. دوش فرصمطایتحا  اب  نسم  دارفا 
بت یهاـگ   ) ندـب ياـمد  شهاـک  سرریديزنیکــسید  یهاـگهاگ  تدـم  ینـالوط  فرــصمرد  یمره و  جراـخ  مئـالع  یبناـج  ضراوـع 

ینیراکـسومدض راثآ  ددرگ . داجیا  تسا  نکمم  یگدرـسفاو  یباوخیب  هنابـش  سوباـک  یگدـیرپگنر  یقلخ  یتاـبثیب  یگدولآباوخ  ،
. دنتسه وراد  عیاش  ضراوع  زا  دیديرات  راردا و  عفد  رد  لاکشا  تسوبی  ینیبناقتحا  ناهد  یکشخ  ریظن 

فرــصم . دــهدیم شیازفا  ار  ینطب  ياــهیمتیرآداجیا  رطخ  یمتیرآ  دــض  ياــهوراداب  ناــمزمه  نآ  فرـــصم  ییوراد  ياهلخادــت 
ياهقلح هس  عاونا  ? صوـصخ اـهنآ  ینیراکـسوم  دـض  تارثا  وییامـسالپ  تظلغ  شیازفا  ببـس  اهیگدرـسفادض ، هارمه  هب  نیزاـمورپرلک 

رطخ نیدانفرت  هارمه  اهنیزایتونففرـصم  دـیامنیم . هلباقم  جنـشتهناتسآ  شهاک  اب   ) عرـص دـض  ياهوراد  رثااب  نیزاـمورپرلک  ددرگیم .
. دهدیمشیازفا ار  نیزامورپرلک  ییامسالپ  تظلغلولونارپورپ  دهدیم . شیازفا  ار  ینطبیمتیرآ 

. دریگ رارق  هدیباوختلاح  رد  وراد  ینالضع  قیرزت  زا  سپهقیقد  ات 30  دیاب  رامیب  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 
. دوش يدراکیکاتو  نوخ  راشف  شهاک  ببس  تسا  نکممو  هدوب  كاندرد  وراد  ینالضع  قیرزت  2 ـ 
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. دوش يراددوخدیاب  وراد  فرصم  یناهگان  عطق  زا  3 ـ 
فرصم  رادقم 

یکاروخ 
ناجیه رد  یکمک  نامرد  ناجیه  یتکرح  یناور ـ  تاکیرحت  اینام ، یناور  تالالتخا  ریاـس  ینرفوزیکـسارد و  نیزاـمورپرلک  نـالاسگرزب 

فرـصم راـمیب  یهدخـساپ  بسحرب  بش و  ماـگنه  مرگیلیم  اـی 75   ) زوررد راـب  مرگیلیم 3  نازیم 25  هب  ادـتبا  تدـمهاتوک  رد  دـیدش 
مرگ کــی  زا  شیب  هـب  هـنازور  یناورتــالالتخا  رد  یلو   ) تـسا زور  رد  مرگیلیم  هدـنرادهگن 300-75 يوراد  لومعم  رادـقم  . دوشیم

. دوشیم فرصم  نالاسگرزب  ردفرصم  نازیم  موس  کی  ات  فصن  نازیم  هبفیعض  ای  نسم  دارفا  رد  دشاب .) زاین  تسانکمم 
هنازور و6- مرگیلیم  ممیزکام 40   ) تعاس ات 6 ره 4   mcg/kg 500 لاس ات 5  یکدوکنارود 1  ینرفوزیکـسا   ) ناکدوک رد  ناکدوک 

. دوشفرصم هنازور  مرگیلیم  ممیزکام 75  نالاسگرزب  فصن  ات  موس  کی  لاس   12
یقیرزت 

. دوشیم فرصم  تعاس  ات 8  ره 6  مرگیلیم  نازیمب 50-25 يرامیب  داح  مئالع  نیکستيارب   ) هلضع قمع  رد  قیرزت  نالاسگرزب 
رادقملاس ناکدوک 12ـ6  رد  و  زور ) رد  مرگیلیم  ممیزکام 40  ) تعاس  6 ره 8 ـ   500mcg/kg نازیم هب  لاس   1 نینس 5 ـ  رد  ناکدوک 

. دوشیم فرصم  زور ) رد  مرگیلیم   75 رثکادح  ) تعاس  6 ره 8 ـ   500mcg/kg
ییوراد  لاکشا 

Coated Tablet: 25 mg, 100 mg

Injection: 50 mg/ 2ml

CITICOLINE

. ددرگیم هدافتسا  يزغم  قورعبیسآ  داح  تحت  داح و  لحارم  رد  يزغمياههبرض  رد  نیلوکیتیس  فرصم  دراوم 
. ددرگیم یلولس  ءاشغ  تیبثت  ثعاب  باهتلاشهاک  اهدپیلوفسف و  زتنسویب  کیرحتاب  وراد  نیا  دسریم  رظن  هب  رثا : مسیناکم 

. دنکیم روبع  يزغم  ـ  ینوخ دس  زا  وراد  نیا  کیتنیکوکامراف 
نیزگیاجوراد نیا  نوخ  راـشف  زا  یـشان  يزغمقورع  ياهبیـسآ  تروص  رد  نیارباـنب  درادـننوخ ، راـشف  هدـنهاک  رثا  وراد  نیا  اهرادـشه :

. ددرگیمننوخ راشف  دض  ياهوراد 
فرصم  رادقم 

قیرزت تعاـــس  یط 24  هدــــش  میـــــسقتریداقم  رد  مرگیلیم  رادــقم 750-500  يزغمقورع  بیـــسآ  داــح  هــلحرم  رد  نــالاسگرزب 
. دوشیم فرصم  تعاس  ردمرگیلیم 24  رادقم 250  فداصت  زا  دعب  يزغمياهیزیرنوخ  ضراوع و  رد  ددرگیمینالضع .

. دوشیم فرصم  تعاس  یط 24  مسقنمرادقم  ود  رد  مرگیلیم  رادقم 250  ناکدوک 
ییوراد  لاکشا 

Injection: 250 mg/ 2ml

CLOBAZAM

. ددرگیم زیوجت  تدم  هاتوک  فرصم   ) بارطضا عرصیکمک و  نامرد  يارب  مازابولک  فرصم  دراوم 
. ددرگیم يزکرمباصعا  متسیس  رد  ییایمیـش  هطـساو  نیايراهم  رثا  تیوقت  بجوم  اباگ  ياههدنریگکیرحت  اب  وراد  نیا  رثا : مسیناکم 
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. ددرگیمزغم رد  عرص  ياهنوناک  یجنشت  تیلاعففیعضت  بجوم  هجیتن  رد 
. دنوشیمعفد راردا  قیرط  زا  نآ  ياهتیلوباتم  . دوشیم هزیلوباتم  دبک  رد  بذج و  یبوخبیکاروخ  هار  زا  وراد  نیا  کیتنیکوکامراف 

. دوش فرصم  دیابن  مازابولک  يدبک  دیدشییاسران  یسفنت و  داح  ییاسران  سفنتفیعضت  تروص  رد  فرصم  عنم  دراوم 
(، وارگینتـسایمصوصخب  ) ینالـضع فعـض  یـسفنتيرامیب  دوش : زیوـجت  ناوارف  طاـیتحااب  دـیاب  وراد  نیا  ریز  دراوـم  رد  1 ـ  اهرادشه :

يریفروپو  یتیصخش  دیدش  لالتخا 
. دوشبانتجا دیاب  زین  نآ  فرصم  یناهگان  عطقزا  وراد و  نیا  تدم  ینالوط  فرصم  زا  2 ـ 

هاتوک بارطضادض  يوراد  ناونعب  نآ  زیوجت  تدمیتسیاب  هکنآ  نمض  درک ، هدافتسا  ییاهنتهب  وراد  نیا  زا  دیابن  بارطضا  نامرد  رد  3 ـ 
. دشاب

. دوشیمزیوجت وراد  نیا  ددرگ ، یباوخیب  هب  رجنمو  هدوب  سرت  زا  یشان  دیدش و  هک  یعقومطقف  ناکدوک  بارطضا  نامرد  رد  4 ـ 
. ددرگ یگتسباو  بجوم  تسانکمم  دنتسه ، یتیصخش  لالتخا  يارادهک  یناسک  طسوت  وراد  نیا  فرصم  5 ـ 

تروصب  ) یمجاـهتتلاح شیازفا  یگتـسباو  یـشومارف   ، نادـنملاس رد  صوـصخب   ) لداعتمدـع مهوـت  یگدوـلآباوخ  یبناـج  ضراوـع 
یبناج ضراوع  زا  یسنج  لیم  رییغتو  دید  لالتخا  يدلج  تاروثب  یشراوگلالتخا  نوخ  راشف  یمک  هجیگرـس  دردرـسهاگهگ ، ضقانتم ، 

. دنتسه ورادنیا 
نونج دضو  یگدرسفا  دض  ياهوراد  كایرت  هبـش  درددض  ياهوراد  ربشوه ، ياهوراد  اب  ورادنیا  نامزمه  فرـصم  ییوراد  ياهلخادت 

مـسیلوباتم راهم  اب  نیدیتمیاس  . دوشیم ویتادس  رثا  شیازفا  بجومنفولکاب  کیژرنردآ و  افلآ  هدنریگ  ددـسمياهوراد  اهنیماتـسیهیتنآ ،
شیازفااـب نیپماـفیر  لوزاـنوکوتک و  دـیزاینوزیا ، نیـسیامورتیرا  دوـشیم . نآ  ویتادـسرثا  ییامـسالپ و  تظلغ  شیازفا  بجوـموراد  نـیا 

دض ياهورادنوخ  راشف  هدنهاک  رثا  شیازفا  بجوم  ورادنیا  دنوشیم . نآ  ییامـسالپ  تظلغ  شهاکبجوم  وراد  نیا  يدبک  مسیلوباتم 
. دنکیم تیدض  اپودوول  تارثا  اب  وراد  نیا  . ددرگیم نوخ  راشف  يدایز 

. دراذگیم ریثأت  یگدننار  لثم  دنراد  تراهمهب  زاین  هک  ییاهراک  ماجنا  رب  یگدولآباوخداجیا  اب  وراد  نیا  هیصوت  لباق  تاکن 
فرصم  رادقم 

ناگدروخلاسرد فرصم  رادقم  دوشیم . فرـصم  mg/day 60 رثکادـح مرگیلیم و   30-20 بارطـضا عرـص و  نامرد  رد  نالاسگرزب 
تسا   mg/day 20-10

. دوشیم زیوجتنالاسگرزب  فرصم  رادقم  فصن  ات  رثکادحلاس  زا 3  رتشیب  نس  اب  ناکدوک  رد  ناکدوک 
ییوراد  لاکشا 

Tablet: 10 mg

CLONAZEPAM

. دوریم راکب  عرص  عاوناریاس  سونولکویم و  عرص  یعرص  موادمهلمح  نامرد  رد  وراد  نیا  فرصم  دراوم 
یحاونمامت رد  هک  ار  ( GABA  ) دیـسا کیریتوبونیمآاماگ  يراهم  رثا  یبصع  لولـس  ياشغرد  یـصاصتخا  هدنریگرب  رثا  اب  رثا : مسیناکم 

. دهدیم شیازفاای  هدرک  لیهست  ددرگیم ، یسپانیس  سپو  یسپانیسشیپ  راهم  ثعاب   CNS
عفد هـیلک  زا  هدـش و  هزیلوباـتم  دــبکرد  دوـشیم . بذــج  یبوـخ  هـب  تعاـس  یطو 2-1  یکاروــخ  هار  زا  وراد  نــیا  کـــیتنیکوکامراف 

تسا  ینالوط  وراد  رمع  همین  . ددرگیم
. دوشفرصم دیابن  يویر  داح  ییاسران  یسفنتفیعضت و  دراوم  رد  فرصم  عنم  دراوم 
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. دوش فرصمطایتحا  اب  يریفروپ  يویلک و  يدبکییاسران و  یسفنت  يرامیب  رد  1 ـ  اهرادشه :
. دراد دوجو  وراد  نیا  فرصم  نامزرد  هنپآ  نوخ و  راشف  یمک  زورب  لامتحا  2 ـ 

 ، ضقانتمشنکاو  ) يرگشاخرپ قازب  نایرج  شیازفا  ساوح  زکرمت  رد  لاکشا  ینالضع  فعض  یگتسخ  یگدولآباوخ  یبناج  ضراوع 
تسا  وراد  نیا  ضراوع  زا  یناور  تارییغت  يریذپکیرحت و 

ياههدـننکراهم یموـمع  ياههدـننکشوهیب  ردـخمياهدرد ، دـض  ، CNS فعـضم ياـهوراداب  ناـمزمه  فرــصم  ییوراد  ياهلخادـت 
دنوشیم CNS فیعـضتثعاب هک  نوخ  راشف  هدـنروآنییاپ  ياـهورادو  ياهقلح  هس  ياهیگدرـسفا  دـض  (، MAO) زادیسکا ونیمآونوم 

هب ار  ماپزانولک  بذج  اهدیـسایتنآ  . دـیامن دـیدشت  ار  وراد  نیا   CNS فعـضمرثا تسا  نکمم  نیپرزر  و  اپودلیتمو ) نیدـینولک  دـننام  )
دیدش طوقسرطخ  هدش و  نوخ  راشف  هدنروآنییاپرثا  دیدشت  ثعاب  یحارج  لمع  زا  لبقنافاتميرت  اب  نامزمه  فرـصم  دنزادنایمریخأت .

مسیلوباتم شیازفا  ببـسنیپزامابراک  اب  نامزمه  فرـصم  دهدیمشیازفا . یحارج  نیح  رد  ار  یقورع  یبلقسپالک ـ  كوش و  نوخ  راشف 
نآ ییامــسالپ  تـظلغ  شیازفاببــس  هدرک و  راـهم  ار  ماـپزانولک  مسیلوباتمنیدـیتمیاس  ددرگیم . ماـپزانولک  یمرــستظلغ  شهاـک  و 

تــسا نـکمم  نیپماــفیر  دــهدشیازفا . ار  نآ  ییامــسالپ  تـظلغ  ماــپزانولکعفد  راــهم  قـیرط  زا  تـسا  نـکمم  دــیزاینوزیا  . دوــشیم
. دوشیم نآ  یمرس  تظلغشهاک  هب  رجنم  دهد و  شیازفا  ار  ماپزانولکمسیلوباتم 

. دوش زیهرپوراد  یناهگان  عطق  زا  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 
. دراذگ ریثأت  تسا  نکمم  ، دنراد تراهم  هب  زاین  هک  ییاهراک  ماجنارب  یگدولآباوخ  داجیا  اب  وراد  نیا  2 ـ 

فرصم  رادقم 
رادـقمهب هتفه  یط 4-2  هک  دوـشیم  فرـصم  بـش  تدــمب 4 بـش  رد  مرگیلیم  نادــنملاسرد 0/5   ) مرگیلیم ادـتبا 1  رد  نـالاسگرزب 

. دباییم شیازفا  مسقنم  ریداقمرد  مرگیلیم  هنازور 8-4  هدنرادهگن 
لاـس نینـــس 5-1  رد  تــسا و  شیازفالــباق  مرگیلیم   0/5 دــح 1 ـ  اـت   ) مرگیلیم رتـمک 0/25 هلاـس و  کـی  ناــکدوک  رد  ناــکدوک 
تسا شیازفا  لباق  مرگیلیم  دحات 6-3   ) مرگیلیم لاس 0/5  ناکدوک 12-5  تساشیازفا ،  لـباق  مرگیلیم  دح 3-1  ات   ) مرگیلیم 0/25

. دوشیم فرصم  ،
ییوراد  لاکشا 

Tablet: 1 mg

CLOZAPINE

اهوراد نآ  هب  تبـسنای  دنهدیمن  خـساپ  زوکیاسدـض  ياهورادریاس  هب  هک  ینارامیب  رد  ینرفوزیـشنامرد  يارب  نیپازولک  فرـصم  دراوم 
. دوشیم فرصم  ، دنراد لمحت  مدع 

لاتنورفوزم کیبمیلوزم و  ـ  کیژرنیماپود ریسم  رد  ینیماپودياههدنریگ  ندرک  دودسم  زا  یـشانوراد  نیا  زوکیاس  دض  رثا  رثا : مسیناکم 
. دشابیم زین  ینیراکسومو  کیژرنردآ  افلآ  ياههدنریگ  ددسم  رثاياراد  وراد  نیا  دشابیم . يزکرم  باصعامتسیس  رد 

زا وهزیلوباتم  دبک  رد  وراد  دوشیم . يدـبک  لوارذـگ  مسیلوباتم  راچد  دراد و  یـصقان  بذـجیکاروخ  هار  زا  نیپازولک  کیتنیکوکامراف 
. دوشیم عفد  راردا  قیرط 

یمـس یلکلازوکیاس و  ناوختـسا  زغم  تالالتخا  وراد ، زایـشان  زوتیـسولونارگآ  ینپورتون و  هقباسدوجو  تروص  رد  فرـصم  عنم  دراوم 
دیابن يویلک  ای  يدبکدیدش  ییاسران  دوجو  يزکرم و  باصعامتسیس  دیدش  فیعـضت  ای  امغا ، سوئلیا  جلفای  نوخ  نایرج  سپالک  هقباس 

. دوش فرصم 

ییوراد تاعالطا  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1869زکرم  هحفص 1491 

http://www.ghaemiyeh.com


: دوش زیوجت  ناوارفطایتحا  اب  ریز  دراوم  رد  1 ـ  اهرادشه :
ناقری هقباس  يویلک  ای  يدـبک  ییاسران  داح ، ياهتنوفع  عرـص  نوسنیکراپ  یـسفنت  يرامیب  يزغمقورع  يراـمیب  یقورع  یبلق ـ  يراـمیب 
(. درس رایسب  ای  مرگ  رایسبياوه  رد  صوصخب   ) نادنملاس هتسبهیواز و  اب  موکولگ  تاتسورپ  یگرزب  وارگینتسایم ، دیئوریت ، يراکمک 
ینوخ ياهلولـسنازیم  ندوب  یعیبط  زا  تیـسوکولصوصخب و  ینوخ و  ياهلولـس  شرامـشزا  دـیاب  وراد ، نیا  اب  نامرد  عورـش  زا  لبق  2 ـ 

. درک لصاح  نانیمطا 
رابکیهتفه ره 4  لقادـح  هتفه  زا 18  سپ  راـبکیياهتفه و  تروصب  ناـمرد  لوا  هتفه  ردتسیابیم 18  وراد ، نیا  اـب  ناـمرد  لوط  رد  3 ـ 

. دوش عطق  دیاب  وراد  فرصمدیفس  ياهلوبلگ  دیدش  شهاک  تروص  رد  . دوش ماجنا  ینوخ  ياهلولس  شرامش 
بانتجا نیپازولکاب  نیپزامابراک  لوزاسکومیرتوکلثم و  دـننکیم  فیعـضت  ار  اهتیـسوکولدیلوت  هک  ییاهوراد  نامزمه  فرـصم  زا  4 ـ 

. دوش
. ددرگ يریگولج  يرامیب  دوع  وفرصم  عطق  مئالع  زورب  زا  ات  دوش  بانتجاوراد  نیا  فرصم  یناهگان  عطق  زا  5 ـ 

مئاد ذوعن  ، راردا عفد  رد  لکشم  قازب  حشرت  شیازفا  یجیگ  دردرس و  هدنشک  زوتیـسولونارگآو  ینپورتون  یناور  نیکـست  یبناج  ضراوع 
ای شهاـک  یمرهجراـخ  ضراوع  نوخ  دـنق  شیازفا  غارفتـساو  عوهت  نوـخ  راـشف  تارییغت  تردـن ? نایذـه  تیدراـکویم  تیدراـکیرپ و 

بلق نابرـض  دادـعت  شیازفا  یمتیرآ  دـید ، يرات  تسوبی  ینیب  ناقتحا  ناهد  یکـشخ  هنابـش  سوباک  یگدـیرپگنر  ندـب  يامد  شیازفا 
ضراوع زا  ناـقری  يدـلج و  تاروثب  کـیتیلومه  ینوخمک  یـسنج  یناوتاـن  نزوشیازفا  یتساـموکنیژ  هروتکـالاگ  یگدـعاقرد  لـالتخا 

. دنتسه ورادیبناج 
نیمالیـسینپ اهدـیمانوفلوس و  لکینفمارلک  لوزاسکومیرتوک  نیپزامابراک  ياـهوراد  اـب  ورادنیا  ناـمزمه  فرـصم  ییوراد  ياهلخادـت 

دض ياهوراد  ، ربشوه ياهوراد  اب  وراد  نیا  نامزمهفرصم  دهدیم . شیازفا  ار  زوتیسولونارگآزورب  ناوختسا و  زغم  دیدش  فیعضترطخ 
وراد نیا  مسیلوباتم  نیدیتمیاسو  نیسیامورتیرا  دوشیم . ویتادس  رثاشیازفا  بجوم  روآباوخ  بارطضا و  دضياهوراد  كایرت  هبش  درد 

هدــننک راـهم  یگدرــسفا  دــض  ياـهوراداب  نیپازوـلک  ناـمزمه  فرــصم  دــنوشیمنآ . ییامــسالپ  تـظلغ  شیازفا  بجوـمو  راـهم  ار 
دـضرثا اههروا و  لینوفلوس  نوخ  دنق  هدـنروآنییاپ  رثا  اب  وراد  نیا  دوشیم . اهوراد  نیاتارثا  شیازفا  بجوم  زادیـسکاونیمآونوممیزنآ ،

رطخ نیدانفرتاب  وراد  نیا  نامزمه  فرصم  دنکیم . عیرستار  نیپازولک  مسیلوباتم  نیئوتینف  دنکیمتیدض . عرص  دض  ياهوراد  یجنشت 
. دربیم الاب  اریمره  جراخ  ضراوع  زورب  رطخ  اپودلیتمزین  مویتیل و  اب  وراد  نیا  دهدیم . شیازفاار  ینطب  یمتیرآ  زورب 

يرورضوراد فرـصم  هرابکی  عطق  هک  یتروص  رد  . دوش ماجنا  هتفه  لقادح 2-1  یط  جیردتبوراد و  فرـصم  عطق  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 
. دشاب رظن  تحت  دیاب  رامیب  دشاب ،

. دنک علطمار  دوخ  جلاعم  کشزپ  تنوفع  هنوگره  زوربتروص  رد  هک  دوش  هیصوت  رامیب  هب  2 ـ 
. دشاب یکشزپ  قیقد  تبقارم  تحتدیاب  رامیب  نوخ  راشف  تفا  زا  یشان  سپالکزورب  لیلدب  وراد ، نیااب  نامرد  زاغآ  رد  3 ـ 

ردهک دوشیم  فرـصم  مرگیلیم  مودزور 50-25  زور و  رد  راـب  ود  اـی  کـی  مرگیلیم   12/5 نامرد عورـش  لوا  زور  رد  فرـصم  رادقم 
ات  ) دـباییمشیازفا مسقنم  ریداقم  رد   mg/day 300 ات زور  یط 21-14  و  مرگیلیم   50-25 ریداقم رد  جـیردتب  رامیب  لـمحت  تروص 

مرگیلیم  100-50 ریداقم اب  ناوتیم  موزل  تروص  رد  دومنفرصم .) باوخ  عقوم  رد  هرابکی  تروصبناوتیم  ار   mg/day 200 رادقم
رثکادح  ) mg/day 200-450 وراد نیا  زوکیاس  دـض  لومعم  فرـصمرادقم  داد . شیازفا  ار  فرـصم  رادـقم  هتفه  رد  راب  ود  اـی  کـی 

. داد شهاکمرگیلیم  هدنرادهگن 300-150  رادقمهب  ار  وراد  رادقم  دیاب  بقاعتم ? دشابیم . (mg/day 900
. دومن میظنت  دـیاب   mg/day 25 دـح اـتار  وراد  رادـقم  دـعب  هـک  دوـشیم  فرـصم  لوازور  رد  هراـبکی  مرگیلیم  نادـنملاس 12/5  رد 

فرصمرادقم یگتسهاب  سپس  دوشیم و  فرصملوا  زور  رد  مرگیلیم  عرص 12/5  هقباسای  يویلک  ای  يدبک  ییاسران  یبلق و  يرامیبرد 

ییوراد تاعالطا  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1869زکرم  هحفص 1492 

http://www.ghaemiyeh.com


ار وراد  فرـصم  ناوتیممک  ریداقم  اب  هراب  ود  سپـس  هدومنعطق و  ار  وراد  فرـصم  تعاـس  جنـشتزورب 24  تروص  رد  دباییم . شیازفا 
. درک زاغآ 

ییوراد  لاکشا 
Tablet : 25 mg

CODEINE PHOSPHATE

. دوریم راکب  طسوتم  ات  فیفخدرد  لرتنک  يارب  نیئدک  فرصم  دراوم 
دنیاشوخانرامیب يارب  درد  هک  دوشیم  بجوم  رگیدفرط  زا  هداد و  شیازفا  ار  درد  ساسحاهناتسآ  فرط  کی  زا  وراد  نیا  رثا : مسیناکم 

ار دوخ  تارثا  یطیحمو  يزکرم  باصعا  ياهمتـسیس  رد  شدوخیـصاصتخا  ياههدنریگ  هب  لاصتا  قیرطزا  نیئدک  دشابن . هدـنهدرازآ  و 
. دنکیم داجیا 

. دوشیمعفد هیلک  قیرط  زا  هزیلوباتم و  دبک  رد  بذجیبوخب  یکاروخ  قیرط  زا  کیتنیکوکامراف 
مـسآ داحهلمح  ای  هیلک  دـیدش  یئاسران  يزغم  هبرـضتالاح  رد  ای  هتفاـی  شیازفا  همجمج  لـخادراشف  هک  یعقاوم  رد  فرـصم  عنم  دراوم 

. دوش فرصم  دیابن 
ندوبمک مسآ  دـیئوریت ، هدـغ  يراکمک  نوخ  راـشف  یمک  دوش : ماـجنا  لـماک  طاـیتحا  اـبوراد  نیا  فرـصم  ریز  دراوم  رد  1 ـ  اهرادشه :

يویلک  ییاسران  ای  يدبک  ییاسران  یسفنتهریخذ 
. دوشیمن هیصوت  لاس  کی  ریز  ناکدوکرد  نیئدک  يواح  ياههدروآرف  فرصم  2 ـ 

. ددرگوراد تارثا  هب  لمحت  یگتسباو و  بجومتسا  نکمم  وراد ، نیا  ررکم  فرصم  3 ـ 
ریداقمفرـصم اـب  سفنت  فیعـضت  نوخ و  راـشفشهاک  یگدولآباوخ  تسوبی  فرـصميادتبا ،  رد   ) غارفتـسا عوهت و  یبناـج  ضراوع 

بلق نابرض  شهاک  هجیگرـس  تروص  یگتفرگرگ  دردرـس ، قیرعت  ناهد  یکـشخ  هناثم  ای  ارفـص  مساپـسا  ندرک  راردا  رد  لاکـشا  دایز ،
یگتـسباو وخ ، قلخ و  رییغت  يراـمختلاح  مهوت  ندـب  ياـمد  شهاـک  يوـیر  نوخراـشف  شیازفا  یتیعـضو  نوـخ  راـشف  تفا  بلق  شپط 

. دنتسه وراد  یبناجضراوع  زا  شراخ  ریهک و  يدلج  تاروثب  مشچ  کمدرم  یگنت  رکفت ، رد  لالتخا 
بجومدناوتیم هدش  دـیدشت   CNS فیعضت دوشفرـصم ،  CNS فعـضم ياهوراد  ریاـساب  ناـمز  مه  روطب  رگا  ییوراد  ياهلخادـت 

تسوبی رارداسابتحا و  دیدشت  بجوم  زین  ینیپورتآ  هبشياهوراد  اب  نامزمه  فرـصم  دوشب . نوخراشف  شهاک  یـسفنت و  فعـض  داجیا 
. دیامن داجیا  هدور  یجلفدادسنا  تسا  نکمم  هدش 

ریثأت یگدـننارلثم   ) دـنراد تقد  تراهم و  هب  زاین  هکیلامعا  ماجنا  رب  تسا  نکمم  یگدولآباوخداجیا  اب  وراد  نیا  هیـصوت  لباق  تاـکن 
. دراذگ

فرصم  رادقم 
(. دوشیم فرصم   mg/day 240 رثکادح ات  ) دوشیم رارکت  تعاس  ره 4  موزل  تروصرد  هک  مرگیلیم  رادقم 60-30  نالاسگرزب 

. دوشیم فرصم  مسقنمریداقم  رد   mg/kg 3 لاس ناکدوک 12-1 
ییوراد  لاکشا 

Coated Tablet : 30 mg

DIHYDROERGOTAMINE MESYLATE
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فلتخم لماوعزا  یـشان  هداتـسیا  تلاح  رد  نوخ  راشف  یمکنامرد  نرگیم  دـننام  یقورع  ياهدردرـسنامرد  رد  وراد  نیا  فرـصم  دراوم 
. دوشیم هدافتسا  یعاخن  یسحیب  راکدوخباصعا و  یتیافکیب  دننام 

فاص تالـضعيور  میقتـسم  رثا  ياراد  نینوتورـسدض و  کیژرنردآ  اـفلآ  هدـنریگ  هدـننکدودسم  نیماتوگراوردـیهيد  رثا : مسیناـکم 
. دوشیم قورع  يداشگ  هلحرم  ردقورع  ندش  گنت  ثعاب  ینوخ  قورع  يوررب  نآ  میقتسم  رثا  دشابیم .

-1/3 نآ رمع  همین  دوشیم . هزیلوباتم  يدایزرادـقم  هب  دـبک  زا  لوا  روبع  رد  تسا و  يدـبکالامتحا  وراد  نیا  مسیلوباتم  کـیتنیکوکامراف 
هیقب هتفاین و  رییغتتروصب  نآ  زا 10 % رتمک  هدوب و  يویلکنآ  عفد  تسا  تعاس  ینالضع 4-3  قیرزترد  نآ  رثا  لوط  تسا و  تعاس   3/9

. دوشیم عفدتیلوباتم  تروصهب  نآ 
دیدش ریهک  یطیحمقورع  يدادسنا  يرامیب  نوخ  راشفدیدش  يدایز  يدبک  يرامیب  رنورک ، نایرـشيرامیب  دوجو  تروص  رد  اهرادـشه :

. دوش زیوجت  طایتحا  ابهیلک  راک  بیع  ای  دشاب  هارمه  دبک  يرامیب  ابهک  یماگنه  صوصخب 
یبناج ضراوعزا  اهاپ  فعض  تسد و  يدرس  ای  یگدیرپگنر  یسحیب  تسوپ  شراخ  غارفتساای  عوهت  دردرس ، هجیگرس  یبناج  ضراوع 

. دنتسه وراد 
زا یــضعبرد  هـک  يداوـم  هـلمج  زا  یقورع  ياههدــننکگنت  ریاـس  اـب  توـگرا  ياهدــیئولاکلآنامزمه  فرــصم  ییوراد  ياهلخادــت 

. دوشیمیقورع ضابقنا  شیازفا  ثعاب  دنراددوجو ، یعضوم  ياههدننکسحیب 
. دراد دوجو  وراد  دایز  ریداقمفرصم  اب  نرگناگ  توگرا و  اب  تیمومسمزورب  لامتحا  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 

رد تعاس  تدم 2 هب  لقادح  دـیامن و  فرـصم  ار  ورادینرگیم  هلمح  تمالع  نیلوا  زورب  اب  دـیابرامیب  بولطم  هجیتن  هب  یبایتسد  يارب  2 ـ 
. دیامنتحارتسا کیرات  مارآ و  قاطا  کی 

. دوش يراددوخ  تایناخدلامعتسا  زا  وراد  نیا  اب  نامرد  یط  3 ـ 
. دوشیمنهیصوت ناکدوک  رد  وراد  نیا  فرصم  4 ـ 

فرصم  رادقم 
مات رادـقمهب  ات  ددرگیم  رارکت  تعاسمین  ره  زاینتروص  رد  هک  دوشیم  فرـصم  مرگیلیم  ینرگیم 3-1 فیعـض  تالمح  رد  یکاروخ 

. دوشیم فرصم  زور  رد  راب  هس  مرگیلیم  رادقم 2-1 هلمح  تاعفد  دادعت  تدششهاک و  يارب  دسرب . مرگیلیم   10
هلمحره رد  مرگیلیم  رثکادح 3  ات  زاین  تروصرد  مرگیلیم  تعاس 1  ره 1  نآ  لابند  هب  ومرگیلیم  کی  رادقم  هلمح  عورش  رد  یقیرزت 

تعاـسره 1 نآ  لاـبند  هب  مرگیلیم و  رادـقم 1  هلمحعورـش  رد  يدـیرو  هار  زا  دوشیم . ینالـضعقیرزت  هتفه  رد  مرگیلیم  ای 6  نرگیم 
. دوشیم قیرزت  هتفه  رد  مرگیلیم  ای 6 نرگیم  هلمح  ره  رد  مرگیلیم  رثکادحات 2  زاین ، تروص  رد  مرگیلیم 

ییوراد  لاکشا 
Tablet : 2.5 mg

Injection : 1 mg/ml

DIHYDROERGOTOXINE MESYLATE

. دوریم راکب  لقع  طسوتم  ات  فیفخ  لاوزهبالتبم  هدروخلاس  نارامیب  هجلاعم  رد  یکمکيوراد  ناونعهب  وراد  نیا  فرصم  دراوم 
. دوش فرصمطایتحااب  دیاب  دیدش  يدراک  يداربهبالتبم  نارامیب  رد  وراد  نیا  اهرادشه :

. دنتسه وراد  یبناجضراوع  زا  هجیگرس  یمکش و  پمارک  ینیب  ناقتحا  يدلج  تاروثب  یگتخورفارب  یشراوگ  تالالتخا  یبناج  ضراوع 
وراددیاب هام  لقادـح 3  مئالع  دوبهب  يارب  یهاـگو  تسا  مزـال  تقو  هتفه  الوـمعم 3ـ2  ورادنیا  رثا  عورـش  يارب  هیـصوت 1 ـ  لباق  تاکن 
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. دوش فرصم 
. دوش فرصم  اذغ  زا  لبق  دیاب  وراد  2 ـ 

. دوش فرصمزور  رد  راب  کی  مرگیلیم  ای 4/5  زور  ردراب  هس  مرگیلیم  رادقم 1/5  فرصم  رادقم 
ییوراد  لاکشا 

Tablet: 1.5 mg

DROPERIDOL

غارفتسا وعوهت  لرتنک  زین  اینام و  ریظن  یناور  تالالتخارد  رامیب  تیعـضو  عیرـس  لرتنک  شمارآداجیا و  يارب  لودیرپارد  فرـصم  دراوم 
داجیا ياربدیاسکازورتین  لیناتنف و  ریظن  رگید  ياهوراداب  هارمه  ای  ییاهنت و  هب  یـشوهیب  شیپ  يورادناونع  هب  ینامرد و  یمیـش  زا  یـشان 

. دوریم راکهب  یمومع  یشوهیب 
نیا دـیامنیم . داـجیا  يزکرم  باصعامتــسیس  رد  ینیماـپود  ياههدـنریگ  دادــسنا  اـب  ? تدــمع ار  دوـخ  رثا  لودــیرپارد  رثا : مسیناـکم 

. دیامنیمراهم زین  ار  کیژرنردآ  افلا ـ  ياههدنریگوراد 
يدـبکمسیلوباتم هدـش و  عیزوت  ندـب  رد  عیرـس ? . ددرگیم رهاظ  ینالـضع  قیرزت  زا  دـعبهقیقد   3 لودـیرپارد 10 ـ  رثا  کیتنیکوکامراف 

. دشابیم تعاس  3 نآ 6 ـ  رمع  همین  دراد . یعیسو 
هب رجنم  تسانکمم  اریز  ددرگ ، فرـصم  دیابن  يزکرمباصعا  متـسیس  هدننک  فیعـضت  ياهورادریاس  اب  لودیرپارد  فرـصم  عنم  دراوم 

. ددرگ فرصم  دیابن  موتیسومرکوئفهب  نایالتبم  رد  زین  ناوختسازغم و  هدننک  فیعضت  ياهوراد  اب  هارمهنینچمه  ددرگ . ءامغا  داجیا 
ردو داـح  تنوـفع  عرـص و  نوسنیکراـپ  یـسفنتياهيرامیب  زین  يزغم و  قورع  اـی  یقورع  ـ  یبـلق ياـهيرامیب  رد  لودـیرپارد  اهرادـشه :

. دور راکهب  ناوارفطایتحا  اب  دیاب  يویلک  يدبک و  تامدص 
یباوخیب و یقلخ  یتاـبثیب  یگدرـسفا  هنابـش  سوباـک  یگدولآ  باوـخ  سررید  يزنیکـسیدو  یمره  جراـخ  ضراوـع  یبناـج  ضراوـع 
رتعیاش و يزتاکآ  کینوتسیدياهشنکاو و  صوصخ ? یمره  جراخضراوع  دوش . داجیا  تسا  نکمم  ورادنیا  هلیـسوب  روعـش  شاشتغا 

. دیامنیم زورب  یمس  دیئوریت  راچد  دارفارد  هژیوب 
. دــباییم شیازفا  نیداــنفرت  دننامنیماتـــسیه  یتــنآ  ياــهوراد  فرـــصم  اــب  ناــمزمهینطب  یمتیرآ  زورب  رطخ  ییوراد  ياهلخادـــت 

جراخ ضراوع  مویتیل  دـیمارپولکوتمریظن و  ییاهوراد  دـنهدیم . شیازفا  ار  ورادنیا  شخبمارآ  رثا  ناـجیه  دـض  روآ و  باوخياـهوراد 
. دنهدیم شیازفا  ار  لودیرپاردیمره 

لومعمزا رتمک  لودـیرپارد  اـب  هارمه  ياـهورادهب  زاـین  نازیم  يدـیرو  فرـصم  تروص  رد  یـشوهیب  ءاـقلا  يارب  هیـصوت 1 ـ  لباق  تاکن 
. دشابیم

نـسم دارفا  رد  ددرگیم . رارکت  تعاـس  4 ره 6 ـ  زاـین  تروـص  رد  هک  دـشابیم  مرگیلیم  ات 10 فرـصم  رادقم  رثکادح  فرـصم  رادقم 
يریگشیپ رد  تسا  رارکت  لباق  تعاس  4 ره 6 ـ  زاین  تروص  رد  هک  دوشیم  فرـصممرگیلیم   0/5 ناکدوک 1 ـ  رد  نالاسگرزبفصن و 

اب همادارد  ناـمرد و  عورـش  زا  لـبق  هقیقد  مرگیلیم 30  1 نازیم 10 ـ  هب  یناطرـس  ياهیرامیبینامرد  یمیـش  زا  یـشان  غارفتـسا  عوهتزا و 
تعاس  1 رهيدـیرو 6 ـ  ای  ینالـضع  لخاد  قیرزت  تروصهبمرگیلیم   1 ای 5 ـ  تعاـس  رد  مرگیلیم  1 نازیم 3 ـ  هب  يدـیرو  نویزوفنا 

ناکدوک  رد  ددرگیم . فرصم 
. دوشیمزیوجت يدیرو  ای  ینالضع   20 mcg / kg 75 ـ 

ییوراد  لاکشا 
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Injection : 25 mg / 10 ml

Injection: (Droperidol Compound) 15mg Droperidol + 0.5 mg Fentanyl (ascitrate) / 10 ml

ENFLURANE

هب مک  فرـصمریداقم  اـب  نینچمه  نارولفنا  دوشیمفرـصم . یـشوهیب  همادا  ءاـقلا و  يارب  هدـننکشوهیب  ناونعب  نارولفنا  فرـصم  دراوم 
. دوشیم فرصم  تسین  زاینرامیب  لماک  یشوهیب  هب  اهنآ  رد  هک  یحارجلامعا  يارب  نامیاز و  نانز و  یحارجلامعا  رد  درد  دض  ناونع 

داتفهدـیاسکازورتین اب  فرـصم  ماگنه  و  % 1/68 نژیـسکا اب  فرـصم  ماگنه  نارولفنا  ( MAC یلوئولآ تظلغ  لقادـح  کـیتنیکوکامراف 
دصرد  80 دودح دوشیم . هزیلوباتم  نآ  فرـصم  رادقم  دودـح %2/4 ات  تسا  نآ 1/91  زاگ  هب  نوخعیزوت  بیرـض  تسا  % 0/57 دصرد ،

. دوشیم عفد  اههیر  قیرطزا  هتفاین  رییغت  تروصهب  نآ 
. دوشفرصم دیابن  یعرص  تالمح  دعتسم  دارفارد  نآ و  هب  ءالتبا  هقباس  ای  میخدب  یمرترپیهدوجو  تروصرد  فرصم  عنم  دراوم 

هب مـحر  خــساپ  نـینچمه  وهدــش  مـحر  ندــش  لــش  ثعاــب  تــسا  نــکمم  هدــننکشوهیب  ياــهتظلغ  اــب  ناروــلفنا  1 ـ  اهرادـشه :
. دهد شهاک  ار  کیسوتیسکاياهوراد 

ردیجنـشت ياـهتیلاعف  داـجیا  ثعاـب  تسا  نکممدـح  زا  شیب  سفنت  روضح  رد  صوـصخب  ناروـلفنا  اـب  یـشوهیب  رتقـیمع  حوطـس  2 ـ 
. دوش مارگولافسنآورتکلا 

. دوشیم سفنت  هاگتسد  بلق و  درکلمعفیعضت  بجوم  دیدش ? وراد  نیا  3 ـ 
. ددرگ ینایرش  نوخراشف  شهاکو  یبلق  هد  نورب  تفا  بجوم  تسا  نکمموراد  نیا  طسوت  بلق  هلضع  فیعضت  4 ـ 

. دیامنداجیا يدبک  تیمس  تسا  نکمم  هنژولاهياهربشوه  هب  ساسح  دارفا  رد  5 ـ 
 ، نوخ داـیز  ریداـقملاقتنا  تروص  رد   ) تارتیـس داـقعنا  دـضتابیکرت  يواـح  نوخ  اهدـیزوکیلگونیمآاب ، نارولفنا  ییوراد  ياهلخادـت 

. دراد لخادـت  اـپودوولو  اهنیـسکیم  یلپ  نیرفنیپاروـن ،  نـیرفنیپا  نیماـپود   ) اـهنیمآ لـکتاک  ینالـضع  یبصعهدـننک ـ  راـهم  لـماوع 
. دوش دنتسهکیسکوتورفن ، هوقلاب  هک  نارولفنا  زا  دیارولفياهتیلوباتم  دیلوت  شیازفا  ثعاب  تسانکمم  دیزاینوزیا 

. دبای شیازفا  جیردتب  نآ  رادقم  دوشیمهیصوت  یشوهیب  همادا  يارب  نارولفنافرصم  تروص  رد  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 
يراددوخدیاب دح  زا  شیب  سفنت  زا   CNS کیرحتای جنشت و  زورب  رطخ  زا  يریگولج  يارب  یکیناکم  سفنت  زا  هدافتسا  تروص  رد  2 ـ 

. دوش
ریاسفالخرب نیاربانب  دنکیمن . داجیا  یحارج  زادعب  یهجوت  لباق  يدرد  دض  تارثا  هنوگچیهدوخ  هاتوک  رثا  لوط  لیلد  هب  نارولفنا  3 ـ 

. دشاب زاین  یحارجنایاپ  زا  دعب  درد  دض  يوراد  کی  فرصمهب  تسا  نکمم  اههدننک  شوهیب 
هدـنهدهمادا ناونع  هب  دوش . نییعت  هناگادـج  رامیبره  يارب  دـیاب  وراد  فرـصم  رادـقم  اهیحارجرد  یـشوهیب  ءاـقلا  يارب  فرـصم  رادـقم 

ـ  نامیاز 1 نانز ـ  یحارجلامعا  رد  هارمه  يوراد  ناونع  هب  دوشیمقاشنتسا . دیاسکازورتین  نژیسکاطولخم و  رد  دصرد   0/5 یشوهیب 3 ـ 
یشوهیب %4/5 ءاقلا  يارب  نالاسگرزب  ردفرـصم  رادقم  رثکادح  دوشیم . قاشنتـسادصرد   0/25 لانیژاو 1 ـ  نامیاز  ياربو  دـصرد   0/5

ياربدیاب ناکدوک  رد  وراد  فرصم  رادقم  تسادیاسکاورتین  نژیـسکا و  طولخم  ای  نژیـسکا  ، اوه رد  یـشوهیب 3 % هدنهد  همادا  ناونع  هبو 
. دوش نییعت  هناگادج  روطهب  رامیب  ره 

ییوراد  لاکشا 
For Inhalation

ییوراد تاعالطا  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1869زکرم  هحفص 1496 

http://www.ghaemiyeh.com


ERGOTAMINE-C

ریاسهب هک  نرگیم  عاونا  اـی  نرگیم و  داـح  تالمحدـننام  یقورع  ياهدردرـس  ناـمرد  ياربنیئفاـک  نیماـتوگرا و  بیکرت  فرـصم  دراوم 
. ددرگیم هدافتسادهدیمن  خساپ  درد  دض  ياهوراد 

هدوب و فاصتالضع  میقتسم  کیرحت  نینوتورسدض و  کیژرنردآ  افلآ  هدنریگ  هدننک  دودسمتارثا  ياراد  هدروآرف  نیا  رثا : مسیناکم 
ثعاب ندـش  داشگ  هلحرمیط  قورع  ندرک  گنت  همجمج و  قورعيور  رب  میقتـسم  رثا  اـب  یقورع  ياهدردرـسرد  دراد .  CNS رب یتارثا 

. ددرگیمدردرس شهاک 
تـسا يدبک  الامتحا  نآ  مسیلوباتم  دنکیملیهـست . ار  نآ  بذـج  نیئفاک  اما  تسا  لماکانو  هتـسهآ  نیماتوگرا  بذـج  کیتنیکوکامراف 

رد بذــج و  شراوـگ  يارجم  زا  تلوهــسو  یبوـخ  هـب  نیئفاـک  تـسا  ارفــص  زا  نآعـفد  تـسا  تعاــس  دودـــح 2  رد  نآ  رمع  هــمینو 
تسايویلک  زین  نآ  عفد  هار  تسا و  يدبک  نآمسیلوباتم  دباییم . راشتنا  ندب  ياهتمسقمامت 

ای دبک  راک  بیع  رنورک ، قورع  يرامیبدوجو  تروص  رد  فرصم  عنم  دراوم 
. دوشفرصم دیابن  يریفروپ  دیئوریت و  يراکرپ  ، دونیر مردنس  یطیحم و  قورع  دادسنايرامیب  نوخراشف  دیدش  يدایز  هیلک 

. دوش هدید  روعش  شاشتغاو  ایراقناق  تسا  نکمم  وراد ، يالاب  ریداقمزیوجت  رارکت  تروص  رد  1 ـ  اهرادشه :
. دوش یقافص  ای  يویر  زوربیف  زورب  بجومتسا  نکمم  دح  زا  شیب  ریداقم  زیوجت  2 ـ 

گنر ای  ندشدرس  وزاب ، هیحان  رد  درد  تسوپ  شراخ  ینالـضع  یگتفرگ  تروص  ای  اپ  تسدناتـشگنا  زگزگ  یـسحیب و  یبناج  ضراوع 
. دنتسه وراد  یبناجضراوع  زا  غارفتسا  ای  عوهت  هجیگرس  لاهسا  اهاپ ، ای  اهتسد  یگدیرپ 

قورعیمکـسیا ثعاب  تسا  نکمم  قورع  هدـننکگنتياهوراد  اـی  وگرا  ياهدـیئولاکلآ  ریاـساب  ناـمزمه  فرـصم  ییوراد  ياهلخادـت 
لیلدهب . ددرگ یطیحم  قورع  یمکـسیا  زورب  بجومتسا  نکمم  نیماتوگرا  اـب  هارمه  تاـیناخددایز  لامعتـسا  دوش . نرگناـگ  یطیحم و 
فرصم ددرگیم . CNS دـحزاشیب کیرحت  بجوم   CNS كرحم ياهوراد  ریاس  اب  نامزمه  فرـصمهدروآرف  نیا  رد  نیئفاـک  نتـشاد 

. دهد شهاک  ار  نآ  ینامرد  رثا  هداد و  شیازفاار  میتیل  يراردا  عفد  تسا  نکمم  نیئفاکاب  هارمه  میتیل  نامزمه 
. دراد ار  رثانیرتشیب  ینرگیم  هلمح  مئالع  نیلوا  عورشاب  وراد  فرصم  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 

. دیامن تحارتساکیرات  قاتا  رد  تعاس   1 تدمب 2 ـ  ورادفرصم  زا  سپ  دوشیم  هیصوت  رامیب  هب  2 ـ 
. دوش يراددوخ  تایناخد  لامعتسا  زا  3 ـ 

. دوشیمنهیصوت ناکدوک  رد  وراد  نیا  فرصم  4 ـ 
فرصم  رادقم 

زاین تروص  رد  . دشابیم صرق  زور 4  هنابش  رد  فرصمرادقم  رثکادح  ددرگیم و  فرصم  صرقود  ات  کی  هلمح  عورـش  رد  نالاسگرزب 
. دشابیم هتفهرد  صرق  رثکادح 8  زور و  فرصم 4  ینامزهلصاف  لقادح  رارکت  هب 

ییوراد  لاکشا 
coated Tablet : Ergotamine tartrate 1 mg+ Caffeine 100mg

ETHER

. دوشیم فرصم  هدننکشوهیب  يوراد  ناونع  هب  رتا  فرصم  دراوم 
تسا  رتا 1/92 % ( MAC یلوئولآ تظلغ  لقادح  کیتنیکوکامراف 
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. دوش فرصمدیابن  دبک  دیدش  يرامیب  یعاخن و  يزغمعیام ـ  راشف  شیازفا  هیلک  راک  بیع  تبایدهب  التبم  نارامیب  رد  فرصم  عنم  دراوم 
داجیا ثعابتسا  نکمم  رتا  دراوم  نیا  رد  دوشیمنهیـصوت . راد  بت  ناراـمیب  يارب  بوطرمو  مرگ  طیارـش  رد  رتا  فرـصم  1 ـ  اهرادشه :

. دوش دناهدرکتفایرد ، نیپورتآ  هک  ینارامیب  ناکدوکرد و  صوصخب  یجنشت  تاکرح 
تسا  عیاش  یشوهیبزا  دعب  غارفتسا  هدوب و  هتسهآ  رتا  ابتدم  ینالوط  یشوهیب  زا  دعب  یبایشوه  2 ـ 

. ددرگیم یسفنت  متسیسکیرحت  ثعاب  دراوم  بلغا  رد  رتا  3 ـ 
رتا یبناج  ضراوعزا  جنشت  ندب و  يامد  دیدش  شیازفا  نوخ  راشف  دیدش  شهاک  هرجنح  مساپسا  یسفنت  طاخم  کیرحت  یبناج  ضراوع 

تسا 
. دراد لخادت  تالضع  هدنکلش  ياهوراد  اب  رتا  ییوراد  ياهلخادت 

. دوشیم هیصوت  شنورب  قازب و  تاحشرتشهاک  يارب  هباشم  ياهوراد  ریاسای  نیپورتآ و  فرصم  هیصوت  لباق  تاکن 
ناوتیم ، زاین تروص  رد  هک  دوشیم  هدافتسا  یمدياوه  دصرد   10 لداعم 20 ـ  یتظلغ  اب  ادتبا  یشوهیب  لوصح  روظنم  هب  فرـصم  رادقم 

دصرد تظلغات 10  تسا  نکمم  قیمع  یشوهیب  دروم  رد  ودصرد  تظلغ 5  اب  کبس  یـشوهیب  يرادهگنيارب  داد . شیازفا  ار  تظلغ  نیا 
. دریگرارق هدافتسا  دروم  زین 

ییوراد  لاکشا 
For Inhalation

ETOMIDATE

التبمنارامیب رد  صوصخب  وراد  نیا  دوشیمفرـصم . یـشوهیب  ءاقلا  يارب  هک  تسا  هدننکشوهیب  يوراد  کی  تیدیموتا  فرـصم  دراوم 
. دوشیمفرصم یقورع  یبلق ـ  تالالتخا  هب 

. دراد  GABA هباشم یتارثا  الامتحا  هک  تسا  رثا  هاتوکروآ  باوخ  کی  تیدیموتا  رثا : مسیناکم 
یط نآرثا  عورـش  تسا و  هقیقد  دودـح 75  نآ  رمعهمین  ددرگیم . لاعف  ریغ  هزیلوباتم و  دبکطـسوت  عیرـس ? تیدـیموتا  کیتنیکوکامراف 

یمک زین  نآ  یبایشوهنامز  تسا  هقیقد   3 الومعم 5 ـ  فرـصمرادقم و  هب  هتـسباو  وراد  رثا  تدم  لوط  . دشابیم قیرزت  زا  دعب  هقیقد  کی 
تسالاتنپویت  زا  رتعیرس 

. دوشیمن هیصوت  نامیازماگنه  تیدیموتا  فرصم  1 ـ  اهرادشه :
. دریگ تروص  ناوارف  طایتحااب  دیاب  اضعا  دنویپ  دراوم  تنوفع و  ینمیامتسیس  تالالتخا  رد  تیدیموتا  فرصم  2 ـ 

درددـض کی  اب  ینامرد  شیپ  اب  هک  دوش  قیرزتهیحان  رد  درد  زورب  بجوم  دـناوتیم  ورادینالـضع  لخاد  قیرزت  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 
. دش هضراع  نیا  شهاک  بجوم  ناوتیمگرزب  ياهدیرو  زا  هدافتسا  ای  ردخم و 

اهورادنیا فرـصم  رادـقم  يور  رب  یهجوت  لباقریثات  الومعم  ینالـضع  یبصع ـ  هدـننک  كولبياـهوراد  اـب  تیدـیموتا  ماوت  فرـصم  2 ـ 
. دراذگیمنياهشارت لخاد  يراذگ  هلول  ماگنه 

وراد فرصم  رادقم  فرصم  رادقم 
نییعت  هناگادج  رامیب  ره  يارب  دیاب 

mg/kg یمومع هدـننک  شوهیب  ناونع  هب  فرـصمرادقم  الاب  هب  لاس  ناکدوک 10  نالاسگرزبرد و  یلک  ياـمنهار  کـی  ناونع  هب  دوش .
ات  0/1mg/kg/min نازیم اب  الاب  رطخ  کسیر  اب  نارامیبرد  دوشیم . زیوجت  يدیرو  لخاد  هتسهآقیرزت  تروصهب  هک  تسا   0/2 0/6 ـ 

. دوشیمن هیصوت  لاس  ریز 10  ناکدوک  ردوراد  نیا  فرصم  ددرگیم . زیوجت  هقیقد ،   3 دودح  ) یشوهیب لوصح 

ییوراد تاعالطا  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1869زکرم  هحفص 1498 

http://www.ghaemiyeh.com


ییوراد  لاکشا 
Injection : 20 mg / 10 ml

FENTANYL

رد سفنتفیعضت  یشوهیب و  شیازفا  یحارج  لمعماگنه  درد  دض  يوراد  ناونع  هب  هک  تساردخم  درد  دض  کی  لیناتنف  فرصم  دراوم 
. دوشیم فرصم  یناطرس  نمزمياهدرد  یکمک و  سفنت  ماگنه 

. دنوشیمدرد تاکیرحت  هب  خساپ  تفایرد و  ردرییغت  ثعاب   CNS رد یصاخ  ياههدنریگ  هبلاصتا  اب  ردخم  ياهدرد  دض  رثا : مسیناکم 
. دوشیم راهم  ایهتفای  شهاک  اهوراد  نیا  اب  الامتحا  كاندردتاکیرحت  هب  ساسح  ناروآ  باصعازا  یبصع  ياههطساو  ندش  دازآ 

ندـش ینالوطثعاب  تسا  نکمم  یبرچ  ياهتفاب  ردلیناتنف  عمجت  دـنکیم . روبع  يزغم  ینوخدـس ـ  زا  یتحارب  لیناتنف  کیتنیکوکامراف 
عورش نامز  تسا  تعاس  نآیعفد 3/6  رمع  همین  دراد و  ياهلحرم  هس  رمعهمین  لیناتنف  تسا  يدـبک  وراد  مسیلوباـتم  . دوش وراد  رثا  لوط 

ینالضع قیرزت  زا  دعب  هقیقد   20 30 ـ  یط تسا و  يدیرو  قیرزت  زا  دعب  هقیقد   1 ینالضع و2 ـ  قیرزت  زا  دعب  هقیقد   7 دودحوراد 15 ـ  رثا 
تسا  يدبک  تدمع ? وراد  عفد  دسریم . دوخرثا  رثکادح  هب  يدیرو  قیرزت  زا  دعب  هقیقد  3 و 5 ـ 

. دوش زیوجت  ناوارف  طایتحا  اب  دیاب  دبکراک  بیع  دوجو  تروص  رد  1 ـ  اهرادشه :
. دنوشیم یسفنت  فعضدیدشت  ثعاب  ردخم  درد  دض  ياهوراد  2 ـ 

. دنتسه لیناتنفمهم  عیاش و  ضراوع  زا  یحارج  لمعزا  دعب  یط و  یسفنت  فعض  نوخراشفشهاک و  يدراک  يدارب  یبناج  ضراوع 
يدبک ياهمیزنآهدننک  راهم  ياهوراد  هدننک CNS و  فیعضتياهوراد  اهنیپزایدوزنب ، اب  لیناتنفنامزمه  فرـصم  ییوراد  ياهلخادت 

. دوشیم وراد  یبناجضراوع  دیدشت  ثعاب 
ياهتسینوگاتنآهلمج زا  وراد  اب  یلامتحا  تیمومـسممئالع  لرتنک  يارب  مزال  تاـناکما  دـیابوراد  زیوجت  ماـگنه  هیـصوت 1 ـ  لباق  تاکن 

. دشابسرتسد رد  ردخم  داوم 
. دریگ تروصهقیقد   1 ـ  لقادح 2 یط  هتسهآ و  تروصهبتسا  رتهب  وراد  يدیرو  قیرزت  2 ـ 

راشفشهاک ای  یـسفنت و  فعـض  شیازفا  لامتحا  ، ددرگ یـشوهیب  دوبهب  ثعاب  تسا  نکمماـهنیپزایدوزنب  ناـمزمه  فرـصم  هچ  رگا  3 ـ 
. دوش هتفرگ  رظن  رد  دیاب  نوخ 

. دوش دایتعاو  یگتسباو  وراد  تارثا  هب  لمحت  داجیاثعاب  تسا  نکمم  وراد  بوانتم  فرصم  4 ـ 
فرصم  رادقم 

زاین 50 تروصرد  سپـس  دوشیم و  قیرزت  دیرو  لخادرد  مرگورکیم   50 نازیم 200 ـ  هب  يدوخهب  دوخ  سفنت  تروص  رد  نـالاسگرزب 
نازیم  هب  یکمک  سفنت  رد  ددرگیمزیوجت . مرگورکیم 

. دوشیم هفاضا  مرگورکیم   100 زاینتروص 200 ـ  رد  هک  زیوجت  مرگ  یلیم   0/3 3/5 ـ 
یحارج لمع  زا  دـعب  دوشیم . ینالـضعقیرزت  یحارج  زا  لبق  تعاس  کی  اـت  مین   0/7 یـشوهیب 1/4mcg/kg ـ زا  لبق  يوراد  ناونعهب 

. دوشیم قیرزت  زاین ) تروصرد   ) تعاس  1 ینامز 2 ـ  هلصاف  اب  رادقم  نیمهزین 
هب زاـین  تروـص  رد  هک  دوـشیم  يدـیروقیرزت   3 نازیم mcg/kg 5 ـ  هـب  يدوـخ  هبدوـخ  سفنت  تروـص  رد  ناـکدوک  رد  ناـکدوک 
نآ هب   1 زاـین 3mcg/kg ـ  تروصرد  هک  زیوجت  مرگورکیم  نازیم 15  هب  یکمکسفنت  تروص  رد  دوشیم . هفاـضا   1mcg/kg نازیم

. ددرگیمهدوزفا
ییوراد  لاکشا 
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:Ascitrate
Injection : 0.5 mg/ 10ml

FLUMAZENIL

یـصیخشت ياهدربراکو  هژیو  ياهتبقارم  یـشوهیب  داجیادراوم  رد  اهنیپزایدوزنب  ویتادـس  تارثاعفر  روظنم  هب  لینزامولف  فرـصم  دراوم 
. دوریم راکهب 

. دنکیملخادت اهنیپزایدوزنب   CNS فعضمرثا اب  دشابیم و  نیپزایدوزنب  هدنریگیتباقر  تسینوگاتنآ  وراد  نیا  رثا : مسیناکم 
دودح 1/3 هاتوکرمع  همین  ياراد  يدبک  عیرس  سناریلکلیلد  هب  دنکیم . لمع  عیرس ? يدیرولخاد  زیوجت  اب  وراد  نیا  کیتنیکوکامراف 

. دشابیم تعاس   0/7  ـ
. دوشفرصم دیابن  دناهدوب ، اهنیپزایدوزنباب  نامرد  تحت  ینالوط  تدم  هبهک  یعرص  نارامیب  رد  فرصم  عنم  دراوم 

طایتحااب دیاب  ناکدوک  نادـنملاس و  يزغم  دیدشبیـسآ  يدـبک  ییاسران  اهنیپزایدوزنب ، هبیگتـسباو  دراوم  رد  وراد  نیا  1 ـ  اهرادشه :
. دوش فرصم  ناوارف 

نانیمطادیاب یتلکسا  تالضع  هدننک  لش  ياهورادفرصم  زا  یـشان   ) هلـضع بصع ـ  كولبندش  فرطرب  زا  وراد ، نیا  زیوجت  زا  لبق  2 ـ 
. دوش لصاح 

. دوش بانتجا  دیاب  ورادنیا  عیرس  قیرزت  زا  گرزب  ياهیحارجزا  دعب  ای  برطضم  نارامیب  رد  3 ـ 
بـلق و نابرـض  نوخراـشفیتقوم و  شیازفا  سرت  بارطـضا و  يریذـپ  کـیرحت  تروـص  یگتخورفارب  غارفتـسا  عوـهت  یبناـج  ضراوـع 

. دنتسه وراد  یبناج  ضراوعزا  جنشت  تردن ?
هاتوک  وراد  نیا  نوچ  هیصوت  لباق  تاکن 

. دشاب مزال  ورادنیا  ررکم  زیوجت  تسا  نکمم  دباییم ، هماداتعاس  يارب 24  لقادح  اهنیپزایدوزنبتارثا  یفرط  زا  دشابیم و  رثا 
رد مرگورکیم  ادتبا 200  فرصم  رادقم 

ورادنیا 600 لومعم  فرصم  رادقم  دوشیم . قیرزتمرگورکیم  دعب 100  هیناث  زاین 60  تروصرد  دوشیم و  يدیرو  قیرزت  هیناث  یط 15 
مرگیلیم  فرصم 1  رادقم  رثکادح  . دشابیم مرگورکیم   300  ـ

ساـسارب دـنک ، زورب  ددـجم ? یگدولآ  باوخ  ورادنیا ، قـیرزت  زا  دـعب  هک  یتروـص  رد  تسا  هژیو  ياـهتبقارم  دراوـم  رد  مرگیلیم   2)
. ددرگیميدیرو نویزوفنا  تعاس  رد  مرگورکیم  100 نیب 400 ـ  رامیب ، يرادیب  نازیم 

ییوراد  لاکشا 
Injection : 0.5 mg/5 ml

FLUPENTIXOL DECANOATE

ای اینام  ءانثتسا  هب   ) يریگهرانکو یقلخ  یتابثیب  اب  هارمه  صوصخرگید ? یناور  تالاح  ینرفوزیکسارد و  لوزگیت  نپولف  فرـصم  دراوم 
. دوشیم فرصمیگدرسفا  رد  زین  یتکرح و  یناور ـ  تیلاعفشیازفا 

نینچمه . دیامنیم داجیا  يزکرم  باصعا  متـسیسرد  ینیماپود  ياههدنریگ  دادسنا  اب  تدـمعار ? دوخ  ینامرد  رثا  وراد  نیا  رثا : مسیناکم 
. دندرگیم راهميدودح  ات  وراد  نیا  ریثات  تحت  ینیراکسومو  یکیژرنردآ  افلآ ـ  ياههدنریگ 

ییامسالپ  تظلغ  رثکادح  کیتنیکوکامراف 
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هارزا یگتسهآ  هب  هزیلوباتم و  دبک  رد  یعیسوروطهب  وراد  نیا  ددرگیم . داجیا  زور   3 10 ـ  زا سپ  تاوناکد  لکش  ینالضع  قیرزت  اب  نآ 
. ددرگیم عفد  راردا 

اب هارمه  زین  يریفروـپ و  لاــعف و  دــح  زاشیب  ریذــپکیرحت و  ناراــمیب  يریپ  نارودیجیگ  دــننام  یتــالاح  رد  فرــصم  عــنم  دراوــم 
. ددرگ فرصم  دیابن  موتیسومورکوئفيرامیب  رد  زین  يزکرم  باصعا  متسیسای  ناوختسا و  زغم  هدننک  فیعضت  ياهورادریاس 

تنوفع راچد  اییعرـص  يویر  نوسنیکراپ  يزغم  قورعيرامیب  یقورع  یبلق ـ  ياهيرامیب  هبنایالتبم  رد  ار  لوزگیت  نپولف  1 ـ  اهرادشه :
. دومن فرصمناوارف  طایتحا  اب  دیاب  داح 

. دوش فرصم  دیابن  يدبک  دیدش  تامدصرد  دور . راکهب  طایتحا  اب  دیاب  يدبکو  يویلک  تامدص  راچد  نارامیب  رد  2 ـ 
هتـسب هـیواز  اـب  موـکولگ  تاتـسورپ و  هدوـتیگرزب  وارگ ، ینتـسایم  دـیئوریت ، هدـغ  يراـکمک  ینپوـکل  يدرز  هقباـس  اـب  ناراـمیب  رد  3 ـ 

. دوش فرصمطایتحا  اب  دیاب  نسم  دارفا  رد  صوصخ ?
نکمم یــشوخرس  کـیرحت  یباوـخیب  هنابــش  ياـهسوباک  یقلخ  یتاـبثیب  یگدوـلآباوخ  دــح و  زا  شیب  شمارآ  یبناـج  ضراوـع 
یکـشخ تسوبی  ریظن  ینیراکـسوم  دض  راثآ  ددرگداجیا . تسا  نکمم  سررید  يزنیکـسیدتدم  ینالوط  فراصم  رد  دـیامن . زوربتسا 

. دیامنیم زورب  تردنب  زین  دید  يراتو  راردا  سابتحا  ینیب  ناقتحا  ناهد 
تسا  نکمم  وراد  نیا  ییوراد  ياهلخادت 

دـض ياهورادیـضعب  اهربشوه و  نوخراشف  هدـنهاک  رثا  ياهقلح  هس  ياهیگدرـسفا  دـض  نیپورتآریظن و  ییاهوراد  کیژرنیلوک  یتنآ  رثا 
اهرکولباتب نیدانفرتزین و  یمتیرآ و  دض  ياهوراد  اب  هارمه  نآفرـصم  دهد . شیازفا  ار  نیدینولک  الامتحاو  نیدـیتناوگ  ریظن  نوخ  راشف 

. دهد شهاک  ار  عرص  دض  ياهوراد  رثاتسا  نکمم  نینچمه  دهد . شیازفا  ار  ینطبیمتیرآ  داجیا  رطخ 
. دوشیمنهیصوت اینام  ریظن  دایز  تیلاعف  ای  ناجیهتالاح  دیدش و  ياهیگدرسفا  نامرد  ياربوراد  نیا  فرصم  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 

تـسانکمم ار  قیقد  ياهرازبا  اب  راـک  اـی  یگدـنناراذل  ددرگ ، یگدولآ  باوخ  داـجیا  ببـسنامرد  يادـتبا  رد  تسا  نکمم  وراد  نیا  2 ـ 
. دهد رارق  ریثات  تحت 

. دوشزیهرپ وراد  یناهگان  فرصم  عطق  زا  3 ـ 
نازیم یهدخـساپبسحرب  هدیدرگ و  زیوجت  زور  ردرابود  مرگیلیم   3 نازیم 9 ـ  هب  ادتبا  لوزگیتنپولف  نونج  نامرد  رد  فرـصم  رادـقم 

غلاب دارفا  مراهچ  کی  ایفصن  نازیم  هب  وراد  ادتبا  فیعـض  ای   ) نسمدارفا رد  دوشیم . هداد  شیازفا   18mg/day ات رثکادح  نآ  فرصم 
نادــنملاس 0/5 رد   ) مرگ یلیم  نازیمهب 1  ادـتبا  یگدرـسفا  نامرد  رد  دوشیمنهیـصوت . ناکدوک  رد  وراد  نیا  فرـصم  . دوشیم فرـصم 

زاـین تروـص  رد  مرگ و  یلیم  نادـنملاسرد 1   ) مرگ یلیم  نازیم 2  هب  هتفه  کی  زا  دـعبهک  دوشیم . فرـصم  حبـص  ماـگنه  رد  مرگیلیم 
مرگ یلیم  نادــنملاس 1  رد   ) مرگ یلیم  زاشیب 2  ریداـقم  دــباییم . شیازفا  زور  رد  مرگیلیم  نادــنملاس 2  رد   ) مرگ یلیم  رثکادحات 3 

. دوش فرصم  مسقنم  تبون  ود  رد  یتسیاب 
. دوش هتفرگ  رظن  رد  رهظ  زادعب  زا 4  لبق  ات  یتسیاب  مود  فرصم  رادقم 

ییوراد  لاکشا 
Injection : 20 mg / ml

FLUPHENAZINE

تاکیرحت ، دیدش ناجیه  تدـم  هاتوک  یکمک  نامرد  زینو  اینام  رگید ، یناور  تالاح  ینرفوزیکـسانامرد و  رد  نیزانفولف  فرـصم  دراوم 
. دوریم راکهب  دیدش  یناهگان  ياهراتفرو  بارطضا  یتکرح  یناور ـ 
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ینامرد  رثا  هدومن و  راهم  ار  ینیماپودياههدنریگ  نیزانفولف  رثا : مسیناکم 
کیژرنردآافلآياههدنریگ و راهم  ببـس  نینچمه  دیامنیملامعا . لاکیتروکوزم  کیبمیلوزممتـسیس و  رد  اههدـنریگ  نیا  راهم  اب  ار  دو 

. ددرگیم ینیراکسوم 
هدشبذج و هتسهآ  ینالضع  قیرزت  اب  يریخاتلاکـشا  ددرگیم . هزیلوباتم  دبک  رد  هدشبذج و  بوخ  یکاروخ  هار  زا  کیتنیکوکامراف 

تسا  ارفص  قیرط  زا  يدودحات  يویلک و  تدمع ? نآ  عفد  دنامب . یقاب  نآ  رثاتسا  نکمم  هتفه   6  ) ینالوط تدم  ات 
اب هارمه  زین  يریفروپ و  لاعف و  دح  زاشیب  ریذپکیرحت و  نارامیب  يریپ  نارودیجیگ  دننام  یتالاح  رد  فرصم  عنم  دراوم 

دیابن یگدرـسفاتروص  رد  زین  موتیـسومورکوئف و  يرامیب  يزکرم  باصعا  متـسیس  اـی  ناوختـسازغم و  هدـننک  فیعـضت  ياـهوراد  ریاـس 
. ددرگ فرصم 

ناوارفطاـیتحا اـب  دـیاب  داـح  تنوفع  عرـص و  يویر  یقورع  یبلق ـ  تـالالتخا  اـی  نوسنیکراـپراچد  ناراـمیب  رد  نیزاـنفولف  1 ـ  اهرادشه :
. دوش فرصم 

. ددرگ فرصم  طایتحااب  دیاب  يدبک  يویلک و  تامدص  رد  2 ـ 
رد صوصخهتـسب ? هیواز  اب  موکولگ  تاتـسورپ و  هدوتیگرزب  وارگ ، ینتـسایم  دـیئوریت ، يراکمک  ینپوکل  ناقری  هقباـس  اـب  دارفا  رد  3 ـ 

. دوش فرصمطایتحا  اب  دیاب  نسم  دارفا 
لثم ینیراکسومدض  راثآ  ددرگ . یقلخ  یتابثیب  اییگدرسفا  یباوخیب و  هنابش  ياهسوباکببس  تسا  نکمم  نیزانفولف  یبناج  ضراوع 

نازیمب نیزامورپرلک  اب  هسیاقمرد  وراد  نیا  زیوجت  اب  یتیعـضو  نوخراشفشهاک  زین  دـید و  يرات  راردا ، سابتحا  تسوبی  ناـهد  یکـشخ 
? صوــصخ یمره  جراــخ  مئــالع  . دــیامن زورب  تـسا  نـکمم   ECG رد رییغتو  یمتیرآ  يدراـــک  یکاـــت  ددرگیم . داــــجیايرتمک 

. دشابیمرتعیاش نیزانفولف  اب  يزتاکآ  کینوتسیدياهشنکاو و 
دـض ياهورادهارمه  نیزانفولف  فرـصم  ددرگیمدـیدشت . نآ  نوخ  راشف  هدـنهاک  رثا  یمومعياـهربشوه  اـب  هارمه  ییوراد  ياهلخادـت 
هـس ياهیگدرـسفا  دـض  اـبهارمه  نیزاـنفولف  فرــصم  دـهدیم . شیازفاار  ینطب  یمتیرآ  زورب  رطخ  اـهرکولباتبو  نیداـنفرت  زین  یمتیرآ و 

هناتـسآ شهاک  اب  تسا  نکمم  ورادنیا  ددرگیم . اهنآ  ینیراکـسوم  دض  تارثاشیازفا  ببـس  کیژرنیلوک  یتنآ  ياهورادزین  ياهقلح و 
. دهد شهاک  ار  عرص  دض  ياهورادرثا  جنشت 

یلیاسوای تالآنیـشام  اب  راک  یگدننار و  دننامقیقد  ياهتیلاعف  ماجنا  اذل  دنکیم . یگدولآباوخ  داجیا  وراد  نیا  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 
. دهدیم رارق  ریثات  تحت  دراديرایشوه ، تقد و  هب  زاین  هک  ار 

. دوش يراددوخدیاب  وراد  فرصم  یناهگان  عطق  زا  2 ـ 
. دوشیمنهیصوت ناکدوک  رد  وراد  نیا  فرصم  3 ـ 

نازیم  هب  ادتبا  اینام ، ای  رگید  یناورتالاح  ینرفوزیکسا  رد  فرصم  رادقم 
ات رامیب  یهد  خساپ  بسحرب  هتفر و  راکهبمسقنم  رادقم   2 رد 3 ـ   2/5 mg/day 10 ـ 

. دوشیمفرـصم لماک  طایتحا  اب  طـقف  مرگیلیم  نـسم 10 دارفا  رد   ) mg/day 20 زا رتشیبریداـقم  دوشیم . فرـصم   mg/day 20
يراتفر تالالتخاو  بارطـضا  یتکرح  یناور ـ  تاـکیرحت  ، دـیدش ناـجیه  ناـمرد  رد  تدـم  هاـتوک  ویکمک  يوراد  ناونعهب  نیزاـنفولف 

. دوریمراکهب زور  رد  راب  مرگیلیم 2  ات 2  رامیبزاین  بسحرب  زور و  رد  راب  مرگیلیم 2  نازیم 1 هب  ادتبا  یناهگان 
ییوراد  لاکشا 

Coated Tablet : 1 mg, 2.5 mg

Injection (As Decanoate) : 25 mg / ml
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FLURAZEPAM

. دوریم راکهب  یباوخیب  تدمهاتوک  نامرد  رد  وراد  نیا  فرصم  دراوم 
ای هدرک  لیهستار  ( GABA  ) دیسا کیریتوبونیمآ  اماگ  يراهمرثا  یبصع  لولـس  ياشغ  رد  یـصاصتخاياههدنریگرب  رثا  اب  رثا : مسیناکم 

. دهدیم شیازفا 
زا هتفاینرییغت  يوراد  زا  یمک  رادقم  نآ و  تیلوباتم  . دوشیم هزیلوباتم  دبک  طسوت  بذجتعرـس و  هب  یکاروخ  قیرط  زا  کیتنیکوکامراف 

. دشابیمتعاس  47 نآ 100 ـ  رمع  همین  هک  تسالاعف  نآ  تیلوباتم  تسا  تعاس   20 نآرمع 70 ـ  همین  ددرگیم . عفد  هیلک  قیرط 
ساوسو سرتتـالاح  وارگ ، ینتـسایم  دـبک ، داـح  ییاـسران  يویر  داـح  ییاـسران  یـسفنت  فعـضدوجو  تروص  رد  فرـصم  عنم  دراوـم 

. دوش فرصم  دیابننمزم  نونج  ای  یگدرسفا و 
. دوش فرصمناوارف  طایتحا  اب  دیاب  یتیصخش  لالتخاای  وراد  ياجبان  فرصم  هقباس  ینالضعفعض  یسفنت  ياهیرامیب  رد  1 ـ  اهرادشه :

. دوشمک دیاب  وراد  فرصم  رادقم  فیعض  دارفا  ونادنملاس  يویلک  يدبک و  راک  لالتخا  رد  2 ـ 
. دوشفرصم طایتحا  اب  وراد  يریفروپ  رد  3 ـ 

. دوش يراددوخ  فرصم  یناهگانعطق  سپس  تدم و  ینالوط  فرصم  زا  4 ـ 
وراد هـب  یگتــسباو  یــشومارف و  ریپ ،) دارفارد  صوـصخب   ) لداـعت مدـع  یگنم  دــعب ، زوررد  یجیگ  یگدوـلآ  باوـخ  یبناـج  ضراوـع 

. دنتسه وراد  یبناج  ضراوعزا 
راـهم یمومع  ياههدـننک  شوهیب  ردـخم ، ياهدرددـض  دـننام   CNS فعـضم ياهوراد  اـبوراد  ناـمزمه  فرـصم  ییوراد  ياهلخادـت 

دنوشیم  CNS فیعـضت ثعاب  هک  نوخ  راشف  هدنروآ  نییاپياهوراد  ياهقلح و  هس  ياهیگدرـسفادض  زادیـسکاونیمآونوم ، ياههدننک 
. دوش نآ   CNS فعضم رثادیدشت  بجوم  تسا  نکمم  نیپرزر  و  اپودلیتم ) نیدینولک و  دننام  )

. دوش هعجارمکشزپ  هب  تفای  شهاک  وراد  ینامرد  رثاهتفه  دنچ  زا  دعب  رگا  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 
. ددرگن لصاح  زیننامرد  عورش  زا  دعب  بش  هس  ای  ود  یط  یتحتسا  نکمم  وراد  یشخب  رثا  رثکادح  2 ـ 

. دوش تروشمکشزپ  اب  وراد  فرصم  عطق  زا  لبق  دوشفرصم ، ینالوط  تدم  هب  دیاب  وراد  رگا  3 ـ 
. دوش زیهرپ  ، دنراد تراهم  تقد و  هب  زاین  هک  ییاهراکنداد  ماجنا  زا  وراد  نیا  ماگنه  رد  4 ـ 

ناکدوک رد  ورادنیا  فرصم  دوشیم . فرصم  مرگیلیم  ناوتان 15 اـی  نسم  دارفا  رد   ) باوخعقوم رد  مرگیلیم   15 فرصم 30 ـ  رادقم 
. دوشیمن هیصوت 
ییوراد  لاکشا 

Capsule : 15 mg

HALOPERIDOL

یتکرح یناور ـ تاکیرحت  یکمک  تدم و  هاتوک  نامرد  ، اینام رگید ، یناور  تالاح  ینرفوزیکسانامرد و  رد  لودیرپولاه  فرصم  دراوم 
tourette مردنس مئالع  یتکرح و  ياهکیت  دوبهب  ، دیدش بارطضا  یکمک  تدم و  هاتوک  نامردزین  یگتفـشآرب و  يریذپ و  کیرحت 

. ددرگیم فرصم  مواقمهکسکس  نامرد  رد  نینچمه  دوریم . راکهبنآ  هب  طوبرم  ياهرک  تاکرح  و 
کیژرنردآ و ـ  افلآ ياههدنریگ  دیامنیم . لامعاینیماپود  ياههدنریگ  دادسنا  اب  تدـمع ? اردوخ  ینامرد  رثا  لودـیرپولاه  رثا : مسیناکم 

. دنوشیم دودسم  يدودح  ات  لودیرپولاهطسوت  زین  ینیراکسوم 
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تظلغرثکادح هتـشاد و  یعیـسو  يدبک  مسیلوباتم  . ددرگیم بذـج  دـصرد  دودـح 60  اتیکاروخ  هار  زا  لودـیرپولاه  کـیتنیکوکامراف 
هیلکهار و زا  يدایز  نازیم  هب  هدوب  تعاس   12 37 ـ  وراد نیا  رمع  همین  ددرگیم . داجیا  یکاروخفرـصم  زا  سپ  تعاس   2 نآ 6 ـ  ینوخ 

. ددرگیمعفد ارفص  هار  زا  زین  يرادقم 
اب هارمه  زین  يریفروـپ و  لاــعف و  دــح  زاشیب  ریذــپکیرحت و  ناراــمیب  يریپ  نارودیجیگ  دــننام  یتــالاح  رد  فرــصم  عــنم  دراوــم 

ياهدعاق ياههدقعيرامیب  رد  زین  موتیسومورکوئفيرامیب و  رد  يزکرم  باصعا  متسیسای  ناوختـسا و  زغم  هدننک  فیعـضت  ياهورادریاس 
. ددرگ زیوجت  دیابن  زغم 

. ددرگفرصم ناوارف  طایتحا  اب  دیاب  داح  تنوفعو  یسفنت  تالالتخا  عرص  نوسنیکراپ  یقورع  یبلق ـ  ياهیرامیب  رد  1 ـ  اهرادشه :
. دوش زیوجت  ناوارف  طایتحااب  دیاب  يدبک  يویلک و  تامدص  رد  2 ـ 

. دنشابیم رتساسحلودیرپولاه  فرصم  زا  یـشان  يزتاکآو  کینوتـسید  ياهشنکاو  هب  ناکدوکزین  یمـس و  دیئوریت  هب  التبم  نارامیب  3 ـ 
. دوشیمن هیصوت  نآ  فرصملاس  ریز 3  ناکدوک  رد 

نکمم یــشوخرس  کـیرحت  یباوـخیب  هنابــش  ياـهسوباک  یقلخ  یتاـبثیب  یگدوـلآباوخ  دــح و  زا  شیب  شمارآ  یبناـج  ضراوـع 
یکـشخ تسوبی  ریظن  ینیراکـسوم  دض  راثآ  ددرگداجیا . تسا  نکمم  سررید  يزنیکـسیدتدم  ینالوط  فراصم  رد  دـیامن . زوربتسا 

. دیامنیم زورب  تردنب  زین  دید  يراتو  راردا  سابتحا  ینیب  ناقتحا  ناهد 
لیبق زا  یـضراوع  دنـشابیمرتعیاش . یمـس  دـیئوریت  رد  صوصخب  يزتاکآ  کینوتـسید و  ياهشنکاو  ? صوصخ یمره  جراـخ  ضراوع 

. دیامنیم زورب  یهاگهاگ  فعض  یگتسخ 
يدبک مسیلوباتمنیپزامابراک  نیـسیپمافیر و  دنهدیمشیازفا . ار  لودیرپولاه  نوخ  راشف  هدنهاکرثا  ربشوه  ياهوراد  ییوراد  ياهلخادت 

ینیراکسوم دض  رثا  شیازفاببـس  یگدرـسفا  دض  ياهوراد  دندرگیمنآ . ییامـسالپ  تظلغ  شهاک  ببـس  هدادشیازفا  ار  لودیرپولاه 
رثا اب  جنـشت  هناتـسآ  شهاک  اب  الامتحا  لودیرپولاه  . دهدیم شیازفا  ار  لودیرپولاهییامـسالپ  تظلغ  نیتسکولف  دـندرگیملودیرپولاه .

. دندرگیملودیرپولاه یمره  جراخ  ضراوع  شیازفاببس  میتیل  اپود و  لیتم  ریظن  ياهوراد  . دیامنیم هلباقم  عرص  دض  ياهوراد 
وراد نیا  هلیـسوبيوق  ياهدرد  دض  روآ و  باوخ  شخبمارآياهوراد  دننام   CNS هدننک فیعضتياهوراد  ریاس  رثا  هیـصوت  لباق  تاکن 

. دباییم شیازفا 
فرصم  رادقم 

هدیچیپ ياهراتفرو  یتکرح  یناور  تاکیرحت  یکمکو  تدـم  هاتوک  نامرد  اینام ، یناور  تالاحریاس  ینرفوزیکـسا و  نامرد  رد  یکاروخ 
تالاح ای  مواقم  ناراـمیبيارب  زور  رد  راـب   2 مرگ 3 ـ  یلیم   3 ایو 5 ـ  زور  رد  راـب   2 مرگیلیم 3 ـ   1/5 نازیمهب 3 ـ  ادـتبا  رد  كانرطخ 

زاـین دروـم  مرگ  یلیم  اـت 120  تردــنب  مرگ  یلیم  اـت 100  هنازور  تسا  نکمممواـقم  ینرفوزیکـسا  رد  دوـشیم . زیوجتيراـمیب  دـیدش 
(، زور رد  مرگ  یلیم   5 دودـح 10 ـ  هدـنرادهگن  فرـصم  رادـقم  ناونعهب  ار  ورادنازیم  لقادـح  یتسیاـب  راـمیب  خـساپ  بسحرب  . دـشاب

. ددرگیمزیوجت نیغلاب  فرصم  رادقم  فصن  لداعم  ، ادتبا رد  فیعض  دارفا  ای  نادنملاس  رد  دومنزیوجت .
ای ناوـــج  دارفا  رد  ددرگیم . زیوـــجتمرگ  یلیم  اـت 10  رثکادـح  مـسقنم  رادـقم  رد 2  )25 ادـتبا mcg/kg/day 50 ـ  ناـکدوک  رد 

. دوشیم فرصم  مرگ ،  یلیم  ییانثتسا 60 دراوم  رد   ) 30mg/day رثکادحغلاب
میظنت ناوتیمار  فرـصم  رادـقم  رامیب  یهدخـساپ  بسح  ربهک  دوشیم  زیوجت  زور  رد  راب  مرگیلیم 3  نازیم 1/5 هب  مواقم  هکـسکس  رد 

. دوشیمن هیصوت  ورادفرصم  ناکدوک  رد  دومن .
یقیرزت 

ره ات   ) رامیب یهدخساپبسحرب  تعاس و   4 ره 8 ـ  يدعب  ریداقم  . دوشیم زیوجت  مرگیلیم   2 نازیمهب 10 ـ  ینالضع  لخاد  قیرزت  قیرطب 
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دنشابهدش یناور  یحور و  لالتخا  راچد  تدشهب  هک  يدارفا  دوشیم . زیوجت  مرگیلیم  ات 60 رثکادح  ترورض و  تروصرد  تعاس  کی 
. دوشیمن هیصوت  ناکدوک  رد  ورادفرصم  دنشاب . هتشاد  زاین  وراد  مرگ  یلیم  ات 30 نامرد  يادتبا  رد  تسا  نکمم 

نازیم  هب  غارفتسا  عوهت و  لرتنک  يارب 
. ددرگیم زیوجت  مرگیلیم   0/5 2 ـ 

ییوراد  لاکشا 
Oral Solution (As lactate): 2 mg / ml

Injection : (As lactate) 5 mg / ml, (Asdecanoate) 50 mg / ml

Scored Tablet : 2 mg , 5 mg

HALOTHANE

هارمه مک  فرصمریداقم  اب  نینچمه  ناتولاه  دوشیمفرصم . یشوهیب  همادا  ءاقلا و  يارب  هدننکشوهیب  ناونع  هب  ناتولاه  فرـصم  دراوم 
. دوشیم فرصم  نیرازس  یحارج  رداههدننک  شوهیب  ریاس  اب 

داتفهدـیاسکازورتین اب  فرـصم  ماگنه  و  % 0/75 نژیـسکا اب  فرـصم  ماگنه  ناـتولاه  ( MAC یلوئولآ تظلغ  لقادـح  کـیتنیکوکامراف 
نآ دصرد   60 80 ـ  نیب دوشیم . هزیلوباتم  نآ  فرصم  رادقم  دودح %20 ات  تسا  نآ 2/3  زاگ  هب  نوخعیزوت  بیرض  تسا  دصرد 0/29 %

. دوشیم عفد  اههیر  قیرطزا  هتفاین  رییغت  تروصهب 
بقاعتم اهيرامیبنیا  هب  ءالتبا  هقباس  صخـشمان و  تلعاـب  ناـقری  میخدـب  یمرترپیه  دوجو  تروصرد  دـیابن  ناـتولاه  فرـصم  عنم  دراوم 

. دوش فرصموراد  یلبق  فرصم 
ناوارف طایتحااب  دیاب  ناتولاه  زیوجت  ناتولاه  یلبقفرصم  زا  یشان  داح  بیـسآ  ای  ناقری  دبکراک ، بیع  دوجو  تروص  رد  1 ـ  اهرادشه :

. دریگ تروص 
. دشاب زاین  محرندش  لش  هب  هکنآ  رگم  دوشیمن ، هیصوتلانیژاو  نامیاز  رد  ناتولاه  فرصم  2 ـ 

. دهدیمشهاک ار  سفنت  هاگتسد  قازب و  تاحشرتو  ضبن  بلق و  نابرض  ناتولاه  3 ـ 
ثعاب رما  نیا  . دنکیم ساسح  اهنیمآ ، لکتاک  صوصخب  کیتمیموتاپمـس  ياهوراد  تارثا  هبار  بلق  هلـضع  يدایز  نازیم  هب  ناتولاه  4 ـ 

ینارامیب رد  مک  فرـصم  رادقمو  ناوارف  طایتحا  اب  دیاب  کیتمیموتاپمـسياهوراد  ددرگیم . دیدش  ینطب  ياهیمتیرآزورب  رطخ  شیازفا 
. دنوش فرصم  دناهدرک ، تفایردناتولاه  هک 

. دنشاب ناتولاه  فرصم  زایشان  یمتیرآ  رطخ  ضرعم  رد  رتشیب  تسانکمم  موتیسومورکوئف  هب  التبم  نارامیب  5 ـ 
نینچمه هدننکشوهیب  ياهوراد  دوش . يدبک  زورکناتفیفخ  ناقری  تروصهب  يدبک  تیمـسثعاب  تسا  نکمم  ناتولاه  یبناج  ضراوع 

تـسا ناتولاه  عیاش  ? تبـسن ضراوع  زا  یـشوهیب  زا  دعب  مهوتو  نایذه  دـنوش . یتکرح  یناور ـ  ياهتراهمرد  لالتخا  ثعاب  تسا  نکمم 
. دیامن زوربتسا  نکمم  زین  ارذگ  یمتیرآ  نوخراشفشهاک و  یمسکوپیه 

ندـشلش دـیدشت  بجوم  ینالـضع  یبصع ـ  هدـننکراهم  لماوع  و  اهدـیزوکیلگونیمآ ، اب  ناتولاهنامزمه  فرـصم  ییوراد  ياهلخادـت 
نیرفنیپا نیماپود  ) اهنیمآ لکتاک  اپودوول و  لثم  ینیماپودمتـسیس  هدـننک  تیوقت  تابیکرت  نیلیفوئتاـب  مأوت  زیوجت  ددرگیم . تالـضع 

زا یـشان  يدـبک  تیمـس  شیازفاثعاب  تسا  نکمم  ناـتولاه  اـب  نیئوت  ینف  ماوتفرـصم  ددرگیم  یمتیرآ  زورب ، بجوم   ، نیرفن یپارون 
. دوشناتولاه

. دوشلصاح نانیمطا  دیاب  رامیب  رد  نآ  هب  تبسنضراوع  زورب  ای  وراد  یلبق  فرصم  مدعزا  وراد ، زیوجت  زا  لبق  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 
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. دشابیمن حیحص  هام  زا 3  رتمکینامز  هلصاف  رد  وراد  زیوجت  رارکت  2 ـ 
فرصم  رادقم 

2 4 ـ  نازیم هب  جـیردتب  یـشوهیب  ءاقلا  يارب  دوشنییعت . هناگادـج  درف  ره  يارب  دـیاب  فرـصمرادقم  یـشوهیب  ءاـقلا  روظنم  هب  نـالاسگرزب 
. دوشیم فرصمیشوهیب  يرادهگن  يارب  دصرد   0/5 1/5 ـ  نازیم هب  دوشیم و  هدافتسا  دیاسکازورتینای  نژیسکا  اب  هارمه  دصرد 

نازیم  هب  یشوهیب  ءاقلا  يارب  ناکدوک 
. دوشیم هدافتسا  دصرد   1/5 2 ـ 

ییوراد  لاکشا 
For Inhalation : 250 ml / Bottle

IBUPROFEN

ـ ینالـضع تـالالتخا  رگید  ناـناوج و  تیرترآلـماش   ) تیرترآ عاونا  یمـسیتامور  باـهتلاو  درد  نیکـست  رد  نفورپوبیا  فرـصم  دراوـم 
رد درد  وبت  یحارج  لمع  زا  دـعب  ياهدرد و  كاندردیگدـعاق  ریظن  طسوتم  اـت  میـالم  ياـهدردرد  نینچمه  دوریم . راـکهب  یتلکـسا 

. ددرگیم فرصم  ناکدوک 
. دیامنیملامعا اهنیدنالگاتسورپ  تخاس  راهمقیرط  زا  الامتحا  ار  دوخ  بت  دض  درد و  دض  باهتلا  دض  تارثا  نفورپوبیا  رثا : مسیناکم 
. ددرگیمداجیا تعاس   1 زا 2 ـ  دعب  نآ  یمرستظلغ  رثکادح  هدش و  بذج  عیرس ? یکاروخفرصم  زا  سپ  نفورپوبیا  کیتنیکوکامراف 

عفد راردا  هار  زا  وهدوب  تعاس   1/8 نآ 2 ـ  رمع  همین  ددرگیمهزیلوباتم . دبک  رد  هتـشگ و  لصتم  امـسالپياهنیئتورپ  هب  وراد  دصرد   99
. دوشیم

هلمح هقباسهک  ینارامیب  رد  زین  ياهورادرگید NSAID و  ای   ASA هب تیساسح  هقباس  يارادنارامیب  رد  نفورپوبیا  فرـصم  عنم  دراوم 
. ددرگ فرصمدیابن  دراد ، دوجو   NSAIDs زا یشانتینیر  ای  ریهک  مداویژنآ  مسآ 

هیلکدرکلمع نمـض  رد  دور . راکهب  نکمم  نازیملقادـح  اب  طایتحا و  اب  یبلق  ای  يدـبک  يویلکتالالتخا  راچد  نارامیب  رد  1 ـ  اهرادشه :
. ددرگ لرتنک  بترم ? دیاب 

فرـصم زا  نآ  هقباس  ای  یـشراوگ  مخز  راچد  نارامیبرد  تسا  رتهب  دور و  راکهب  دـیابن  لاعفهدـعم  مخز  راچد  نارامیب  رد  نفورپوبیا  2 ـ 
. ددرگ عطق  نآ  فرصمياهدور  يدعم ـ  تامدص  زورب  تروصرد  هدومن و  زیهرپ  وراد  نیا 

. دوش زیوجتطایتحا  اب  دنملاس  دارفا  رد  وراد  نیا  3 ـ 
ضراوـع ددرگ . داـجیا  تـسا  نـکمم  مـخزو  يزیرنوـخ  یهاـگهاگ  لاهـسا و  عوـهت  ریظنشراوـگ  هاگتــسد  یتحاراـن  یبناـج  ضراوـع 

ییاونش تالالتخا  یجیگ  هجیگرس  دردرس ، نینچمه  يدلجتاروثب  مساپسا و  وکنورب  مداویژنآهژیوهب  کیژرلآ  ياهشنکاو  لماشرگید 
. دشابیم راردا  رد  نوخعفد  شوگ و  زوزو  ریظن 

نفورپوبیا  فرصم  ییوراد  ياهلخادت 
لیدبت  میزنآ  ياههدننک  راهم  هارمه  هب 

شیازفا  يویلک و  ییاسران  رطخ  زینو  هدیدرگ  اهنآ  نوخ  راشف  دض  رثا  ندومنسوکعم  ببس  (، ACE  ) نیسناتویژنآ هدننک 
شیازفاار جنـشت  زورب  رطخ  اـهنولونیک  هتــسد  زایبورکیم  دـض  ياـهوراد  اـب  هارمه  نفورپوـبیا  . دـباییم شیازفا  ـالامتحا  نوـخ  میــساتپ 

نییاپ  ياهوراد  رثا  دنهدیم .
ار يویلکتیمـس  رطخ  نیروپـسولکیس  اب  نامزمهفرـصم  دـباییم . شیازفا  وراد  نیا  هلیـسوبالامتحا  هروا  لـینوفلوس  نوخ  دـنق  هدـنروآ 
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شیازفا  اهنآ  تیمس  هتفای و  شهاکنفورپوبیا  هلیسوب  تاسکرتوتم  الامتحاو  مویتیل  عفد  دهدیم . شیازفا 
. دباییم

. ددرگ فرصمطایتحا  اب  دیاب  شراوگ  هاگتسد  رد  مخزهقباس  اب  نارامیب  رد  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 
. دراد دوجو  یتاپویلبمآ   ) مشچ یلبنت  زورب  لامتحااریز  دوش ، تروشم  کشزپ  اب  دیاب  ییانیبرد  لالتخا  هنوگ  ره  زورب  تروص  رد  2 ـ 

. دور راکهبطایتحا  اب  دیاب  نیرافراو  اب  نامرد  تحتزین  يداقعنا و  تالالتخا  ای  زیخ  نوخراشفشهاک  یبلق  تالالتخا  راچد  نارامیب  رد  3 ـ 
. دوشیمن هیصوت  لاس  نس 7 ریز  ناکدوک  رد  وراد  نیا  فرصم  4 ـ 

فرصم  رادقم 
اترثکادح زاین  تروص  رد  ددرگیم . فرصماذغ  زا  دعب  حیجرت ? مسقنم و  رادقم   3 رد 4 ـ  )1/2 نازیم g/day 1/8 ـ  هب  ادتبا  نالاسگرزب 

تسا   0/6 وراد g/day 1/2 ـ  هدنرادهگنفرصم  رادقم  دوریم . راکهب   g/day 2/4
. دوشیم فرصم   40mg/day ات ناناوج  تیرترآ  رد  مسقنم و  تروصهب   20mg/kg/day ناکدوک رد  ناکدوک 

ییوراد  لاکشا 
Coated Tablet : 200 mg, 400 mg

Oral Suspension : 100 mg / 5 ml

INDOMETHACIN

ینالـضع یبصعداح ـ  تالالتخا  یمـسیتامور و  ياهیرامیبرد  دـیدش  ات  طسوتم  باـهتلا  دردلرتنک و  يارب  نیـساتمودنیا  فرـصم  دراوم 
. ددرگیم فرصم  دازونرد  ینایرش  يارجم  نتسب  يارب  كاندردیگدعاق و  داح ، سرقن  نامرد  رد  نینچمه  . دوریم راکهب  رگید 

وراد نیا  دیامنیملامعا . ار  دوخ  رثا  اهنیدنالگاتسورپتخاس  راهم  اب  هک  تسا  يوق  یباهتلادض  يوراد  کی  نیساتمودنیا  رثا : مسیناکم 
. دنکیمراهم ار  بهتلم  هیحان  هب  اهرئلکونوفرم  یلپلاقتنا  كرحت و  نینچمه 

ار وراد  بذجنامز  اذغ  اب  هارمه  وراد  فرصم  ددرگیمبذج . عیرـس  یبوخب و  یکاروخ  فرـصمزا  دعب  نیـساتمودنیا  کیتنیکوکامراف 
عفد ارفـص  قیرطزا  تدـمع ? هتـشاد و  عیـسو  يدـبک  مسیلوباتموراد  دوشیم . دراو   CSF هـلمج زا  ندـبتاعیام و  رد  دـهدیم . شیازفا 

تسا  تعاس  طسوتم 4/5  روطهبوراد  رمع  همین  ددرگیم .
اب نارامیبرد  (، NSAIDs  ) يدـیئورتسا ریغ  باتهلادـض  ياهوراد  رگید  ای   ASA هب تیـساسحهقباس  اب  نارامیب  رد  فرـصم  عنم  دراوم 

. دوش فرصم  دیابن  دعقم  هدور و  تسارباهتلا  ای  دیئورومه  راچد  نارامیب  ردنآ  فایش  مرف  لاعف و  هدعم  مخز 
. دوشفرصم طایتحا  اب  دیاب  یناور  تالالتخاو  نوسنیکراپ  عرص  کیژرلآ  تالاح  نسم  دارفا  رد  نیساتمودنیا  1 ـ  اهرادشه :

. ددرگیم هیصوت  نوخ  مشچتانیاعم و  ماجنا  تدم  ینالوط  فرصم  رد  2 ـ 
مخز اـی  هعیاـض  زورب  تروص  رد  ددرگفرـصم و  طاـیتحا  اـب  یـشراوگ  زین  يدـبک و  یبـلق  يوـیلک  تـالالتخا  هب  ـالتبم  ناراـمیب  رد  3 ـ 

. دوش عطق  وراد  فرصم  شراوگ  هاگتسدرد 
. دیامن زوربتسا  نکمم  یـشراوگ  مخز  يزیرنوخیهاگهاگ و  لاهـسا و  عوهت و  تسا  عیاششراوگ  هاگتـسد  تالالتخا  یبناج  ضراوع 

پوکنـس یگدرـسفا و  یناور  تـالالتخا  جنــشت  یباوخیباـی  شاـشتغا  یگدوـلآ  باوـخ  تردـنب  رــسیکبس و  ساـسحا  یجیگ  دردرس ،
یتاـپورون هـینرق و  رد  بوـسر  دــیديرات ، نوـخ  دــنق  شیازفا  زین  نوخراـشفشیازفا و  اـهتکالپ ،) شهاـک  هژیوهـب  ینوـخ  تــالالتخا 

. دیامن داجیا  هاگهگ  يزیرنوخ  وهدش  هیحان  کیرحت  بجوم  تسا  نکمم  دعقمهار  زا  وراد  فرصم  دیامن . زورب  تسا  نکممیطیحم 
هدومن و هلباقم  (، ACE  ) نیـسناتویژنآ هدننک  لیدبت  میزنآهدننکراهم  ياهوراد  نوخراشف  هدنهاکرثا  اب  نیـساتمودنیا  ییوراد  ياهلخادت 
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ییاسران  زورب  رطخ 
شیازفاار جنـشت  زورب  رطخ  اهنولونیک ، هتـسد  زایبورکیم  دـض  ياهوراد  اب  ناـمزمه  فرـصم  . دـهدیم شیازفا  ار  یملاـکرپیه  يویلک و 

شهاک ار  مویتیل  الامتحاو  تاسکرتوتم  عفد  نیـساتمودنیا  دباییمشیازفا . وراد  نیا  طسوت  الامتحا  هروالینوفلوس  ياهوراد  رثا  دـهدیم .
نیروپسولکیس  هارمه  هب  نیساتمودنیافرصم  دهدیم .

ار نوخ  میـساتپنتفرالاب  رطخ  هدومن  هلباقم  ردم  ياهورادرثا  اب  نیـساتمودنیا  دهدیم . شیازفاار  يویلک  تیمـس  رطخ  ردم  ياهوراد  ای  و 
هدنرادهگن  ردم  ياهوراد  اب  نامزمهفرصم  تروص  رد 

. ددرگیمهیلک درکلمع  شهاک  ببس  یهاگهاگنرتمایرت  اب  هارمه  هداد و  شیازفا  میساتپ 
لمحت اراهنآ  ای  هدادن  باوج  رتمک  تیمس  اب  ياهورادهب  هک  دوشیم  هیـصوت  یناکدوک  ردطقف  وراد  نیا  فرـصم  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 

. دنیامنن
تسا  رتشیب  روعششاشتغا  هژیوهب   CNS هب طوبرم  یبناجضراوع  زورب  رطخ  نسم  دارفا  رد  2 ـ 

. دوشیمنهیصوت ناکدوک  رد  وراد  نیا  فرصم  3 ـ 
هار  زا  نیساتمودنیا  فرصم  رادقم 

یمسیتامور  ياهيرامیب  رد  یکاروخ 
هارمه  مسقنم  ریداقم  رد   50 200mg/day ـ 

مسقنم  ریداقم  رد   150 250mg/day ـ  داح سرقن  رد  ددرگیم . فرصم  اذغ  اب 
نازیمب  نیساتمودنیا  فایش  دوریمراکهب .  75mg/day ات كاندرد  یگدعاق  رد  و 

نازیم ات  رثکادحاب  یلامعتسا  یکاروخ و  مرف  زا  یبیکرتنامرد  ددرگیم . لامعتسا  زین  حبص  ماگنهزاین  تروص  رد  اهبـش و  مرگیلیم   100
. دوشیمماجنا  150 mg/day 200 ـ 

ییوراد  لاکشا 
Capsule : 25 mg

Tablet SR : 75 mg

Suppository : 50 mg, 100 mg

ISOFLURANE

مک فرصم  ریداقماب  نینچمه  نارولفوزیا  دوشیم . فرـصمیشوهیب  همادا  ءاقلا و  يارب  هدننک  شوهیبناونع  هب  نارولفوزیا  فرـصم  دراوم 
فرـصم تسین  زاـینرامیب  لـماک  یـشوهیب  هب  اـهنآ  رد  هک  یحارجلاـمعا  يارب  ناـمیاز و  ناـنز و  یحارج  لاـمعارد  درد  دـض  ناوـنع  هب 

. دوشیم
داتفه دیاسکازورتیناب  فرـصم  ماگنه  و  نژیسکااب 1/15 % فرـصم  ماگنه  نارولفوزیا  ( MAC یلوئولآ تظلغ  لقادـح  کیتنیکوکامراف 

دودـح %95 دوشیم . هزیلوباتمنآ  فرـصم  رادـقم  دودـح 0/17 % اـت  تسا  نآ 1/43  زاـگ  هب  نوـخ  عـیزوت  بیرـض  تسا  دصرد 0/5 %
. دوشیمعفد اههیر  قیرط  زا  هتفاین  رییغت  تروصهبنآ 

. دوش فرصم  دیابننآ  هب  ءالتبا  هقباس  ای  میخدب و  یمرترپیهدوجو  تروص  رد  فرصم  عنم  دراوم 
. دوش محرندش  لش  ثعاب  تسا  نکمم  هدننک  شوهیبياهتظلغ  اب  نارولفوزیا  1 ـ  اهرادشه :

شیازفا  رتناوج  نارامیب  رد  هژیوبار  ضبن  بلق و  نابرض  نارولفوزیا  2 ـ 
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. دهدیم
. دنشابیم وراد  مهم  ضراوع  زا  محرفاص  هلضع  ندش  لش  نوخراشف و  تفا  سفنت  هدنورشیپ  فیعضت  یبناج  ضراوع 

ندشلش دـیدشت  بجوم  ینالـضع  یبصع ـ  هدـننکراهم  لماوع  و  اهدـیزوکیلگونیمآ ، اب  ورادنیا  نامزمه  فرـصم  ییوراد  ياهلخادـت 
یپارون نیرفنیپا  نیماپود   ) اهنیمآ لکتاک  اـپودوول و  لـثمینیماپود  متـسیس  هدـننک  تیوقت  تاـبیکرتاب  مأوت  زیوجت  ددرگیم  تالـضع 

وراد زا  یـشان  يدـبک  تیمـسشیازفا  ثعاب  تسا  نکمم  نارولفوزیااب  نیئوت  ینف  ماوت  فرـصم  ددرگیم . یمتیرآ  ، زورب بجوم  نیرفن ، 
. دوش

یطیحمقورع طاسبنا  لیلد  هب  ار  نوخ  راـشف  یلو  ، دـنکیمن فیعـضت  نـالاسگرزب  رد  ار  بلقدرکلمع  نارولفوزیا  هیـصوت 1 ـ  لباق  تاکن 
. دهدیم شهاک 

. دبای شیازفا  يدنک  هبنآ  تظلغ  دوشیم  هیصوت  یشوهیب  همادايارب  نارولفوزیا  فرصم  تروص  رد  2 ـ 
همادا ناونعهب  دیاسکا و  زورتین  نژیـسکا و  طولخمای  نژیـسکا و  هارمه  هب  دـصرد   0/5 زاجیردتب 3 ـ  یـشوهیب  ءاقلا  يارب  فرـصم  رادقم 

هب نژیـسکا  زاـگ  زا  هدافتـساتروص  رد  دوشیم . زیوجت  دـیاسکازورتینو  نژیـسکا  ياـهزاگ  طولخم  رددـصرد   1 یـشوهیب 3/5 ـ  هدنهد 
نژیـسکا و طولخم  رد  دـصرد   0/5 ـ  نیرازـس 0/75 یحارج  لامعا  رد  دـشابزاین . دـصرد   0/5 هفاـضا 1 ـ  نازیم  هب  تسانکمم  ییاـهنت 

. دوشیم هدافتسا  دیاسکازورتین 
ییوراد  لاکشا 

(For Inhalation (100 ml

KETAMINE

تالـضعندش لش  هب  هک  تدـم  هاـتوک  صیخـشتای  یحارج  لاـمعا  يارب  یمومع  هدـننکشوهیب  کـی  ناونع  هب  نیماـتک  فرـصم  دراوم 
. دوشیم فرصم  هدننکشوهیب  ياهوراد  ریاس  اب  هارمه  یکمکيوراد  ناونع  هب  نینچمه  نیماتک  دوشیمفرصم . دنرادن ، زاین  یتلکسا 

. دنکیملامعا ار  دوخ  تارثا  عاخن  تیلاعف  شهاکو  درد  تفایرد  ناروآ  یبصع  ياهمایپراهم  اب  الامتحا  نیماتک  رثا : مسیناکم 
نآیعفد رمع  همین  تسا و  يدبک  نآ  مسیلوباتم  . دوشیم عیزوت  زغم  هلمج  زا  ندـب  ياهتفابمامت  رد  تعرـس  هب  نیماتک  کیتنیکوکامراف 

زا دعبوراد  رثا  تدـم  تسا  هقیقد   3 ینالـضعقیرزت 4 ـ  زا  دعب  هیناث و   15 يدیرو 30 ـ  قیرزتزا  دـعب  نآ  رثا  عورـش  تسا  تعاس   2 3 ـ 
وراد عفدو  تسا  عیرس  وراد  زا  یبایـشوه  نامز  تساهقیقد   12 دودح 25 ـ  ینالـضع  قیرزت  زا  دعبو  هقیقد   5 دودح 10 ـ  يدیرو  قیرزت 

تسا  يویلک  هدمع  روطهب 
نوخراـشف دـیدش  شیازفا  یقورع  یبـلق ـ  دـیدشيرامیب  دوـجو  تروـص  رد  نیماـتک  صاخرایــسب  دراوـم  رد  رگم  فرــصم  عـنم  دراوـم 

راشف هجوت  لباق  شیازفاهب  هک  یتلاـح  ره  اـی  ياهمجمج و  لـخادهدوت  اـی  يزیرنوخ  يزغم  هبرـض  یبلقهلمح  دراـکویم ، ریخا  سوتکراـفنا 
. دوش فرصم  دیابن  ، دوش رجنم  نوخ 

دننام یناورتالالتخا  یمـشچ  لخاد  راشف  شیازفا  یعاخن  يزغم ـ  عیام  راشف  شیازفا  مشچبیـسآ  دوجو  تروص  رد  نیماتک  اهرادـشه :
. دوش زیوجت  ناوارف  طایتحا  اب  دیاب  یمسدیئوریت  ای  ینرفوزیکسا و 

. دنتسهنیماتک عیاش  یبناج  ضراوع  زا  شزرل  وکینولک  کینوت و  ینالضع  تاکرح  يدراکیکات  نوخراشف  شیازفا  یبناج  ضراوع 
ورادزیوجت ماگنه  رد  رامیب  هدـعم  دوش ، غارفتـساو  عوهت  داجیا  ثعاب  تسا  نکمم  نیماـتکزیوجت  هک  ییاـجنآ  زا  هیـصوت 1 ـ  لباق  تاکن 

. دشاب یلاخ  دیاب 
. دوشیم هیصوت  یشوهیبزا  لبق  نیمالوپوکسا  ای  نیپورتآ و  زیوجت  ، طاخم قازب و  حشرت  شیازفا  لیلدب  2 ـ 
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ماجنا هقیقدکی  تدم  یط  هتـسهآ و  دیاب  نیماتک  يدیروقیرزت  نوخ  راشف  شیازفا  ای  یـسفنتفعض و  هنپآ  داجیا  زا  يریگولج  يارب  3 ـ 
. دریگ

. ددرگرامیب رد  وراد  تارثا  هب  تمواقم  داجیاثعاب  تسا  نکمم  نیماتک  ررکم  فرصم  4 ـ 
ناکدوک  ای  نالاسگرزب  رد  یمومعیشوهیب  ءاقلا  روظنم  هب  فرصم  رادقم 

ای يدیرو  تروصهب   1 mg/kg 2 ـ 
هتسهآ  نویزوفنا  قیرط  زا  ددرگیمزیوجت . ینالضع  تروصهب   5 10mg/kg ـ 

ینالوط  ياهیحارج  رد  يدیرو  لخاد 
نازیم  هب  الک  یشوهیب  ءاقلا  تدم و 

هار زا   mg/kg 4/5 اـت فرـصم  رادـقمرثکادح  تسا   0/01 0/05mg/kg/min ـ  هدـنرادهگن فرـصم  رادـقم  0/5 و  2mg/kg ـ 
تسا  ینالضعقیرزت  تروصهب   mg/kg 13 ات يدیروقیرزت و 

ییوراد  لاکشا 
Injection (As HCL) : 500 mg / 10 ml

LEVODOPA

. دوشیم فرصم  اهوراد ) زا  یشان  یمرهجراخ  مئالع  نامرد  يارب  هن  اما   ) نوسنیکراپيرامیب نامرد  رد  اپودوول  فرصم  دراوم 
يزنیک يدارب  تاکرح  يدنک  دنکیم . لمع  موتایرتسارد  نیماپود  شیازفا  اب  تدـمع ? تسانیماپود و  زاس  شیپ  اپودوول ، رثا : مسیناکم 

. دشخبیم دوبهب  هشعر  زارتشیب  ار  تالضع  یتخس  و 
تایوتحم  pH هدـعم و هـیلخت  تعرـس  هبیگتـسب  نآ  بذـج  اـما  دوـشیم ، بذـج  عیرـسکچوک ? هدور  زا  اـپودوول  کـیتنیکوکامراف 

زا هزیلوباتمدبک و  رد  وراد  موس  ود  دودح  دسریمدوخ . ییامـسالپ  تظلغ  رثکادح  هب  وراد  یکاروخ  فرـصم  زا  دعب  تعاس   2 درادنآ .
. دوشیم عفد  راردا  قیرط 

. دوش فرصم  دیابن  هتسبهیواز  اب  موکولگ  رد  فرصم  عنم  دراوم 
. دوش هدافتسا  وراد  فرصم  زا  یشاننوسنیکراپ  رد  دیابن  وراد  نیا  1 ـ  اهرادشه :

: دوش زیوجت  ناوارفطایتحا  اب  دیاب  اپودوول  ریز  دراوم  رد  2 ـ 
یناور  يرامیبو  تسوپ  يامونالم  زاب ، هیواز  اب  موکولگ  ناوختسا  یمرن  تباید  یقورع  یبلقيرامیب ـ  کیتپپرسلوا  يویر  ياهیرامیب 

. دنشاب تراظنو  تبقارم  تحت  رامیب  ناور  زاس و  نوخ  قورع  بلق و  يویلک  يدبک  ياهمتسیسدیاب  تدم  ینالوط  نامرد  رد  3 ـ 
. دوش عطق  یناهگان  روطهبوراد  فرصم  دیابن  دناهدرک ، ادیپ  یبسندوبهب  جیردتب  نامرد  اب  هک  ینارامیب  رد  4 ـ 

. دنتسه یناور  تالالتخا  ويدارا  ریغ  تاکرح  اپودوول ، فرصم  رادقمهدننکدودحم  یبناج  ضراوع  نیرتمهم  5 ـ 
(، رادـیاپ نوخراـشفشهاک  تردـن ?  ) یتیعـضو نوخراـشفشهاک  یگمیـسارس  یباوخ  یب  غارفتـساو  عوهت  ییاهتـشایب  یبناـج  ضراوع 

یعیبط ریغ  يدارا و  ریغ  تاـکرح  تیـساسح  شیازفا  تردـن ? ندـب  تاـعیامریاس  راردا و  ندـش  گـنر  زمرق  یمتیرآ  بلق  شپط  یجیگ 
قیرعت یگتخورفارب  دردرـس ، یگدولآ  باوخ  یگدرـسفا  دنوش ، فرـصم  رادقم  ندـشدودحم  ثعاب  تسا  نکمم  هک  زوکیاس  وایناموپیه 

. دنتسهوراد یبناج  ضراوع  زا  یطیحم  یتاپورنو  شراوگ  هاگتسد  يزیرنوخ 
دـض ياهوراداب  اپودوول  ماوت  فرـصم  تسا  هارمهیمتیرآ  رطخ  اب  ناتولاه  لثم  اـهربشوه  اـباپودوول  ماوت  فرـصم  ییوراد  ياهلخادـت 

فرصم عطق  زا  سپ  هتفه   2 لقادح ات  لیلد  نیمه  هب  ددرگیم ، نوخراشفيدایز  هب  رجنم  زادیسکاونیمآونوممیزنآ  هدننک  راهم  یگدرـسفا 
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اپودوول تارثا  شهاـک  بجوـم   B6 نیماتیو اب  اپودوول  ناـمزمه  فرـصم  دوشيراددوخ . اـپودوول  فرـصم  زا  یگدرـسفادض  ياـهوراد 
. دشدهاوخ

، درادیکدنا شزرا  دنراد ، نوسنیکراپ  يرامیبهقباس  ینالوط  تدـمب  هک  ینارامیب  دـنملاسنارامیب و  رد  وراد  نیا  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 
يرگید يزغميرامیب  نوسنیکراپ  يرامیب  رب  هوالعهک  ینارامیب  رد  نینچمه  دـننک . لمحت  ار  وراددایز  ریداقم  دـنناوتیمن  دارفا  نیا  نوچ 

یشان نوسنیکراپ  رد  نینچمه  . دنراد يرتشیب  تیـساسح  وراد  نیا  یبناجضراوع  هب  دارفا  نیا  نوچ  دراد ، یمکشزرا  اپودوول  دنراد ، زین 
. دوشیمن داجیا  خساپ  اپودوولهب  الومعم  زین  يزغم  ویتارنژد  ياهيرامیبزا 

ییاهنرادقم زور .) ات 3  لصاوف 2  اب   ) داد شیازفاار  وراد  ریداقم  یجیردـت  تروصهب  عورـشمک و  ریداقم  اب  دـیاب  اـپودوول  اـب  ناـمرد  2 ـ 
. دوشیمنییعت رگید  فرط  زا  یفرـصم  يوراد  هدـننکدودحم  یبناـج  ضراوـع  فرط و  کـی  زا  راـمیبكرحت  شیازفا  ساـسا  ربـالومعم 

. دوش نییعت  هناگادجروطهب  رامیب  ره  زاین  ساسا  رب  دیاب  تسامهم و  فرصم  ریداقم  نیب  لصاوف 
هاگتـسديارب ار  نآ  لمحت  اذغ  زا  دعب  وراد  فرـصم  . دنوشیم یتفایرد  يوراد  رادقم  ردتیدودحم  ثعاب  تردـن ? غارفتـسا  عوهت و  3 ـ 

. دربیم الاب  شراوگ 
. دریگتروص جیردتب  وراد  فرصم  عطق  4 ـ 

شیازفا  رامیب  خساپ  ساسا  رب  هک  دوشیمزیوجت  اذغ ، زا  دعب  مسقنم  تروص  هب  125 ادتبا mg/day 500 ـ  رد  فرصم  رادقم 
. دباییم

ییوراد  لاکشا 
Tablet : 500 mg

LEVODOPA-C

. دوشیم فرصم  اهوراد ) زا  یشان  یمرهجراخ  مئالع  نامرد  يارب  هن  اما   ) نوسنیکراپيرامیب لرتنک  رد  وراد  نیا  فرصم  دراوم 
اپود یبراـک  دـنکیم . لـمع  موتاـیرتساهتفای  شهاـک  نیماـپود  نیمأـت  اـب  تدــمع ? تسانیماـپود و  زاـس  شیپ  اـپودوول ، رثا : مسیناـکم 

ینوخدس زا  اپودوول  فالخرب  اما  دنکیم ، راهمار  نیماپود  هب  اپودوول  یطیحم  لیدبت  وهدوب  زالیسکوبرکد  اپود  يزغم  جراخ  هدننکراهم 
نیع رد  ددرگیممهارف و  نیماپود  زا  یبسانم  يزغم  تظلغ  ، دوش زیوجت  اپودوول  اب  هارمه  هک  یتروصرد  نیاربانب  دـنکیمن . روبع  يزغم   ـ

. دباییم شهاک  نآ  یقورع  ـ  یبلق تارثا  غارفتسا و  عوهت  لثم  یطیحمیبناج  ضراوع  طیحم ، رد  نیماپود  لیکشتشهاک  لیلدب  لاح 
تایوتحم  pH هدـعم و هیلخت  تعرـس  هبیگتـسب  نآ  بذـج  اما  دوشیم ، بذـج  شراوگهاگتـسد  زا  عیرـس ? وراد  نیا  کیتنیکوکامراف 

. دوشیمعفد راردا  قیرط  زا  هزیلوباتم و  دبکرد  وراد  موس  ود  دودح  دزادنایم . ریخأتهب  ار  امسالپ  رد  اپودوول  روهظ  اذغ ، درادنآ .
. دوش فرصم  دیابن  هتسب  هیواز  اب  موکولگدوجو  تروص  رد  فرصم  عنم  دراوم 

. دوش هدافتسا  اهوراد  فرصم  زا  یشاننوسنیکراپ  رد  دیابن  وراد  نیا  1 ـ  اهرادشه :
تسوپ يامونالم  ، زاب هیواز  اب  موکولگ  ناوختسا  یمرن  تباید  یقورع  یبلق ـ  يرامیب  کیتپپرسلوا  يویر  ياهیرامیب  دوجو  تروص  رد  2 ـ 

. دوش زیوجت  ناوارف  طایتحااب  دیاب  یناور  يرامیب  ای 
. دنشاب تراظنو  تبقارم  تحت  رامیب  ناور  زاس و  نوخ  قورع  بلق و  يویلک  يدبک  ياهمتسیسدیاب  تدم  ینالوط  نامرد  رد  3 ـ 

. دوش عطقیناهگان  روطهب  وراد  فرصم  دیابن  دناهدرکادیپ ، یبسن  دوبهب  هک  ینارامیب  رد  4 ـ 
گنر زمرق  یمتیرآ  بلق  شپط  یجیگ  یتیعـضو  نوخ  راشفشهاک  یگمیـسارس  یباوخیب  غارفتـساو  عوهت  ییاهتـشایب  یبناـج  ضراوع 

فرـصم رادقم  ندش  دودحم  ثعابتسا  نکمم  هک  زوکیاس  ایناموپیه و  یعیبطریغ  يدارا و  ریغ  تاکرح  ندب  تاعیامریاس  راردا و  ندش 
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وراد یبناـجضراوع  زا  یطیحم  یتاـپورن  شراوگهاگتـسد و  يزیرنوخ  قیرعت  یگتخورفارب  ، دردرـس یگدوـلآ  باوـخ  یگدرـسفا  ، دـنوش
. دنتسه

اب ورادنیا  ماوت  فرـصم  تسا  هارمه  یمتیرآ  رطخاب  ناتولاه  دـننام  یقاشنتـسا  ياهربشوه  ابوراد  نیا  ماوت  فرـصم  ییوراد  ياهلخادـت 
لقادح 2 ات  لیلدنیمه  هب  ددرگیم . نوخ  راشف  دیدش  شیازفاهب  رجنم  زادیـسکاونیمآونوم ) میزنآ  هدننکراهم   ) یگدرـسفا دـض  ياهوراد 

. دوش يراددوخ  دیاب  ورادنیا  فرصم  زا  یگدرسفا  دض  ياهورادفرصم  عطق  زا  سپ  هتفه 
یکدـناشزرا دـنراد ، نوسنیکراپ  يرامیب  هقباسینالوط  تدـم  هب  هک  ینارامیب  هدروخلاـسنارامیب و  رد  وراد  نیا  هیـصوت 1 ـ  لباق  تاکن 

زا یــشاننوسنیکراپ  رد  نـینچمه  دـننک . لـمحت  دـنکهبلغ ، اـهنآ  يراـمیب  رب  هـک  ار  وراد  داـیز  ریداقمدـنناوتیمن  دارفا  نـیا  نوـچ  دراد .
. دوشیمن داجیا  خساپ  وراد  نیا  هب  الومعمزین  يزغم  ویتارنژد  ياهيرامیب 

رادقم (. زور ات 3  لصاوف 2  اب   ) داد شیازفا  ار  ورادریداقم  یجیردـت  تروصهب  دومن و  عورـشمک  ریداقم  اب  دـیاب  ار  وراد  نیا  اب  نامرد  2 ـ 
نییعت رگید  فرط  زا  یفرصميوراد  هدننک  دودحم  یبناج  ضراوعو  فرط  کی  زا  رامیب  كرحت  شیازفاساسا  رب  الومعم  ییاهن  فرصم 

. دوشیم
. دنکیمرتهب ار  نآ  لمحت  اذغ  زا  دعب  وراد  فرصم  . دنوشیم یتفایرد  يوراد  رادقم  ردتیدودحم  ثعاب  تردن ? غارفتسا  عوهت و  3 ـ 
نازیم هب  ناوتیمهک  دوشیم . زیوجت  اپودیب ) راـک  مرگیلیم  اب 10 هارمه   ) زور رد  راـب  مرگیلیم 3  نازیم 100 هب  ادتبا  رد  فرـصم  رادقم 
زیوجت مسقنم  ریداقمرد   800mg/day رثکادح ات  رامیب  خـساپساسا  رب  نایم  رد  زور  کی  هکنآ  ای  و  دادشیازفا .  50 100mg/day ـ 

. ددرگ
ییوراد  لاکشا 

Scored Tablet : Levodopa 100 mg +Carbidopa 10 mg

Scored Tablet (Forte) : Levodopa 250 mg+ Carbidopa 25 mg

LIDOCAINE

اـهیگتخوس و یئزج  ياهیگدـیرب  یگتخوس  باـتفآریظن  فیفخ  یتـسوپ  تـالالتخا  رد  یعـضومهدننک  سح  یب  ناونعهب  فرـصم  دراوم 
ياهاشغ رد  یعـضومیسح  یب  داجیا  يارب  نیرفن  یپا  اـب  هارمهنیئاکودـیل  ياـههدروآرف  دوریم . راکهبتارـشح  شزگ  اهیگدیـشارخ و 

يرم و هیحاـن  رد  باـهتلا  دردشهاـک و  يارب  نـینچمه  وراد  نـیا  دــنوشیمهدرب . راــکهب  ناــهد  يرم و  دــننام  سرتسدلــباق  یطاــخم 
زیوــجت عاــخن  ریز  اــی  هماــش و  تخــسفارطا  رد  یقیرزت  تروــصهب  نیئاکودــیل  . دوــشیم هدرب  راــکهب  زین  يرم  ياهــسکلفرشهاک 

زا لبقفلتخم  تاجرد  هب  یتکرح  دادسنا  روظنمبدرد  دـض  رثا  داجیا  ياهقطنم  ای  یعـضومیسحیب  داجیا  يارب  وراد  نیا  نینچمه  . دوشیم
. دوریم راکهب  نامیازو  یکشزپنادند  یحارج  لامعا 

نوی هب  ءاشغنیا  يریذـپذوفن  شهاک  هجیتن  رد  یبصعياهلولـس  ياشغ  ریذـپتشگرب  تیبثتاب  یعـضوم  ياههدـننک  سحیب  رثا : مسیناـکم 
سپـس یکیرحترثا و  دناوتیم  ادتبا  نیئاکودیل  دایز ، ریداقمبذج  تروص  رد  دنکیم . فقوتم  ار  یبصعجاوما  تیادـه  عورـش و  میدـس 

. دشاب هتشاد  CNS يور رب  یفیعضت  رثا 
بذـج هبرداق  هدیـشارخ  ای  هدروخ و  هبرـض  لحم  زااما  دوشیمن ، بذـج  ملاـس  تسوپ  زا  یتحاربوراد  نیا  هزینوی  حـلم  کـیتنیکوکامراف 

نآ رثا  تدملوط  هقیقد و   2 نیئاکودیل 5 ـ  رثا  عورـش  . دریگیم ماجنا  هیلک  رد  زین  یمک  دح  ات  دبکرد و  نیئاکودیل  مسیلوباتم  دـشابیم .
. دشابیم تیلوباتمتروصهب  هیلک و  زا  تدمع ? نیئاکودیلعفد  تسا  هقیقد   30 طاخم 60 ـ  رد  هقیقد و  بیرقت ?45 يدلج  فراصم  رد 
وراد نـیا  زا  دـیابن  كوـش  نوـخ و  راشفدـیدش  شهاـک  دـیدش ، يزیرنوـخ  یبـلق  لـماکكولب  دوـجو  تروـص  رد  فرـصم  عـنم  دراوـم 
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رد يرمک  قـیرزت  يارب  هـک  یعــضومرد  تنوـفع  دوـجو  تروـص  رد  نـینچمه  ورادنـیا  ددرگ . هدافتــسا  ياهیتوـبکنع  ریز  دادـسنايارب 
. دوش فرصم  دیابن  ياهیتوبکنع  ریزدادسنا  داجیا  يارب  وراد  نیا  هدش  هتفرگرظن 

. دراد دوجوزین  وراد  نیا  هب  تیساسح  دوجو  لامتحايدیمآ  هدننک  سحیب  تابیکرت  ریاس  هبتیساسح  دوجو  تروص  رد  1 ـ  اهرادشه :
. ددرگ فرصمطایتحا  اب  ایریفروپ  ای  دبک و  ییاسران  یسفنت  ییاسران  عرص  ریظن  یتالاح  رد  2 ـ 

. ددرگ فرصم  طایتحا  اب  قیرزتلحم  رد  تنوفع  ای  كوش و  ای  یبلق و  دادسناهژیوهب  یقورع  یبلق ـ  ياهیتحاران  رد  3 ـ 
. دندرگفرصم طایتحا  اب  دیاب  دیئوریت ، يراکرپ  ایو  یمتیرآ  هب  نایالتبم  هلمج  زا  یبلق  نارامیبرد  نیلانردآرون  يواح  ياههدروآرف  4 ـ 

گرهب وراد  هتـساوخان  دورو  زا  یـشان  ییامـسالپدایز  تظلغ  فرـصم  دایز  رادـقم  زا  یـشانیلک  روطهب  یبناج  ضراوع  یبناج  ضراوع 
ات 30 ریخأتاب و  ای  تعرـس  هب  تسا  نکمم  کیمتـسیسياهشنکاو  دشابیم . طرفم  تیـساسح  ایيدرف  يراگزاسان  رامیب ، لمحت  شهاک 

يدراــکیدارب نوخراــشفتفا و  جنــشت  یــسفنت  فیعــضت  یجیگلــماش  کیمتــسیس  ضراوـع  دــنک . زوربوراد  زیوـجت  زا  سپ  هـقیقد 
. ریهک شراخ و  سمل  هب  تسوپ  تیساسحای  مرو  شزگ  شزوس  زا  دنترابعیعضوم  فرصم  رد  مک  عویش  اب  ضراوع  . دشابیم

تاـفلوس زین  دــنوشیم و  فرــصمیشوهیب  زا  لـبق  ــالومعم  هـک  ییاــهوراد  هـلمج  زا  ،CNS فعــضم ياـهوراد  ییوراد  ياهلخادـت 
قیرط زا  کــیژرنردآاتب  هدــننکدودسمياهوراد  دـــنوش .  CNS یفاــضا یفیعــضتتارثا  زورب  بجوــم  تـسا  نـکمم  یقیرزتمــیزینم 

نیامسیلوباتم نیدیتمیاس  دنربیم . الاب  ار  نآ  ابتیمومسم  رطخ  هداد و  شهاک  ار  نیئاکودیلمسیلوباتم  تعرس  يدبک  نوخ  نایرجشهاک 
. دباییم شیازفا  تیمومسم  رطخ  لامتحاهجیتن  رد  دزادنایم و  ریخأتب  ار  وراد 

. ددرگ زیوجت  کشزپ  رظن  ریز  طایتحااب و  دیاب  وراد  نیا  اههدننک  سحیب  ریاس  هبتیساسح  تروص  رد  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 
. دندرگنحورجم هدش  سحیب  ياضعا  هک  ددرگ  تقددیاب  یسحیب  نامز  ندوب  ینالوط  لیلد  هب  2 ـ 

. دوش يراددوخدیاب  دنشاب ، هدید  بیسآ  رگا  صوصخبطاخم  ای  تسوپ و  زا  یعیسو  یحاونرد  یعضوم  نیئاکودیل  فرصم  زا  3 ـ 
. دندرگن مشچ  دراو  یعضومياههدروآرف  هک  ددرگ  طایتحا  دیاب  4 ـ 

فرصم  رادقم 
دروم رد   ) مرگیلیم رثکادـح 200  یحارج  لمع  عون  رامیبنزو و  بسح  رب  یقیرزت  قیرط  زا  یـسحیبيارب  نویـسارتلیفنا  رد  نـالاسگرزب 
يارب و  مرگیلیم  50 رادـقم 300 ـ  ياهقطنم  يدـیرو  یـسحیبرد  دوشیم . زیوـجت  مرگ  یلیم  رثکادـحنیلانردآ 500  يواح  ياهلولحم 

رادقم يدلج  یسحیب 
رد دصرد ، لوـلحم 2 زا  مرگیلیم   20 رادقمیکشزپنادند 100 ـ  رد  یطیحم  باصعا  یـسحیبيارب  دوشیم . فرـصم  مرگیلیم   5 300 ـ 

کی لوـلحمزا  مرگیلیم  رادـقم 100  محر  ندرگ  فارطایـسحیب  رد  دـصرد ، کـی  لولحم  زا  مرگیلیم  رادقم 30 ياهدند  نیب  یـسحیب 
رد و   4mg/kg ات يدـیرو  ياهـقطنم  یــسحیب  رد  نـالاسگرزبرد  فرــصم  رادــقم  رثکادــح  دوشیمفرــصم . فرط  ره  رد  دــصرد 
رد مرگیلیم  ای 300  4/5mg/kg ات دراوم  ریاس  رد  یکـشزپنادندهب و  هعجارم  راـب  ره  رد  مرگیلیم   300 ای  6/6mg/kg ات یکشزپنادند 

نیئاکودیل و زا  مرگیلیم  رادقم 50  لبهمقیرط  زا  یعیبط  نامیاز  عاخن و  یناتحتتمسق  یسحیب  يارب  ییامام  رد  دشابیمفرصم . راب  ره 
یحارج ردیسحیب  يارب  دوشیم . هدافتسا  مرگیلیم  رادقم 75 دراد ، زاین  محر  لخاد  يراکتـسدهب  هک  ییاهنامیاز  ای  نیرازـس و  لمعرد 

. دوشیم فرصممرگیلیم   75 رادقم 100 ـ  مکش 
يرپسا  20 یمرگولیک درف 70  کی  يارب  فرصم  رادقمرثکادح  ددرگیم . هدافتـسا  لحم  تعـسوو  زاین  هب  هتـسب  نیئاکودیل  يرپسا  لکش 

. دشابیم
نانز  رد  دوریم ، راکهب  هارباشیپ  یسحیبيارب  هک  لژ  دروم  رد  دوشیم . هدیلامعضوم  رد  مزال  رادقم  هب  وراد  نیا  دامپ 

. دوریم راکهب  مسقنمرادقم  ود  رد  رتیل  یلیم  یپوکسوتسیسای 30  يراذگدنوس و  نامز  رد  ورتیل  یلیم   5 نادرم 10 ـ  رد  رتیل و  یلیم   3 5 ـ 
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يدـیرو ياهـقطنم  یـسحیب  يارب  دـصرد و  0/25 لوــلحم 0/5 ـ  زا   4/5mg/kg اـت یعــضومنویسارتلیفنا  رد  ناـکدوک  رد  ناـکدوک 
. دوشیمهدافتسا قوف  ياهلولحم  زا   3mg/kg ات

ییوراد  لاکشا 
Carpool : %2

Injection : (Lidocaine HCI 20 mg +Epinephrine 12.5 mcg)/ml

Injection : Lidocaine %5 and Dextrose%7.5
Injection : (Lidocaine HCI 10 mg +Epinephrine 5 mcg)/ml

Topical Ointment: 5%
Topical Aerosol : 10 mg/dose

Gel: 2%

LITHIUM CARBONATE

. دوشیم هدافتسایمجاهت  راتفر  هدننک و  دوع  یگدرسفا  ، ویسرپد کینام ـ  يرامیب  اینام ، يریگشیپو  نامرد  رد  مویتیل  زا  فرصم  دراوم 
داجیا رد  وهدـش  میدـس  نیزگیاج  میدـس  نوی  هب  مویتیلنوی  تهابـش  لیلد  هب  اما  تسین  صخـشم  ? قیقد مویتیل  رثا  مسیناکم  رثا : مسیناـکم 

نینوتورـس نیرفن  یپارونلثم  یبصع  ییایمیـش  ياههطـساو  درکلمعيور  رب  دـنکیم ، داجیا  لـالتخا  یبصعياهلولـس  رد  لـمع  لیـسناتپ 
یلولسخساپ داجیا  تافـسف  يرتلوتیزونیا  هیوناثناسر  مایپ  دیلوت  شهاک  اب  دراذگیمریثأت و  اهنآ  ياههدنریگ  نیلوک و  لیتساو  نیماپود 

. دنکیم فیعضت  ار 
. دسریمییامسالپ تظلغ  رثکادح  هب  هقیقد  زادـعب 30  دوشیم و  بذـج  لماک  روطهب  یکاروخقیرط  زا  مویتیل  تانبرک  کیتنیکوکامراف 

. دوشیم عفد  هیلک  قیرطزا  رییغت  نودب  وراد  دصرد   95
دیاـبن نوسیدآيراـمیب  لـثم   ) تسین لداـعتم  ندـب  میدـساهنآ  رد  هک  ياـهيرامیب  یبلق و  يراـمیب  هیلک  ییاـسران  رد  فرـصم  عنم  دراوم 

. دوش فرصم 
نامردلیلد نیمه  هب  دش ، دهاوخ  مویتیل  تدم  زاردفرـصم  بقاعتم  هیلک  يدرکلمع  یتفابتارییغت و  زورب  لامتحا  لیلد  هب  1 ـ  اهرادشه :

. دوشیمن هیصوتلاس   3 زا 5 ـ  شیب  وراد  نیا  اب 
ناوتبهک دومن  زیوجت  ار  اهنآ  ناوتیم  یتروص  ردطقف  دنتـسه ، یکیراب  رایـسب  ینامرد  بیرـضياراد  مویتیل  ياهکمن  هک  ییاجنآ  زا  2 ـ 

. دشاب هدنشکتسا  نکمم  ینامرد  دح  زا  رتالاب  مویتیلییامسالپ  تظلغ  شیازفا  تفرگ  هزادنابوانت  هب  ار  وراد  ییامسالپ  تظلغ 
رد عطقار و  ناـمرد  دـیاب  جنـشت  يویلک و  ییاـسران  سومگاتـسین  لداـعت  مدـع  شزرل   ) مویتیلاـب تیمومـسم  مئـالع  زورب  تروـص  رد  3 ـ 

. داد ماجناییادز  تیمومسم  موزل  تروص 
. دنکزورب تیمومسم  دیدش  مئالع  ات  دشکیملوط  زور  ای 2  الومعم 1  دسریم ، یمسدح  هب  مویتیل  ییامسالپ  تظلغ  هک  یتقو  4 ـ 

نامزمهاهدیزایت صوصخب  ردم  ياهوراد  فرصمزا  لیلد  نیمه  هب  دوشیم . دیدشت  مویتیل  ابتیمومسم  ندب  میدس  هیلخت  تروص  رد  5 ـ 
بانتجا  دیاب  وراد  نیا  اب 

. دوش
. دوش فرصم  ناوارف  طایتحااب  دیاب  ردم  ياهوراد  زا  نامزمه  هدافتساو  یحارج  وارگ ، ینتسایم  دراوم  رد  6 ـ 

ندش رتدب  ، دید يرات  دنتسه . وراد  یبناج  ضراوع  زازیخ  نزو و  شیازفا  يراردا  رپ  یـشونرپ و  شزرل  یـشراوگ  لالتخا  یبناج  ضراوع 
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هجیگرـس و تلاـسک  فیفخ  یگدولآ  باوخ   ) CNS لالتخاشیازفا ینالضع  فعض  لاهسا ،  غارفتـسا  ییاهتـشایب   ) یـشراوگ لالتخا 
زا گرم  ـالومعم  ءاـمغا و  نوـخشدرگ  ییاـسران  يراردا  مـک  پوکنــس  ، زوکیاـس جنــشت  یــسکلفررپیه  یگنهامهمدـع  لداـعت  مدــع 

. دنتسه مویتیل  اب  تیمومسممئالع 
سوق ربرثوم  ياهردم  يدییورتسا  ریغ  باهتلا  دضياهوراد  (، ACE  ) نیسناتویژنآ لدبم  میزنآهدننک  راهم  ياهوراد  ییوراد  ياهلخادت 

یب میدس  تشاد  دـهاوخدوجو  تیمومـسم  لامتحا  اذـل  دـنهدیمشیازفا . ار  نآ  ییامـسالپ  تظلغ  مویتیلعفد  شهاک  اب  اهدـیزایت  هلنه و 
نامزمهفرصم هک  هدش  شرازگ  دنوشیم . نآییامسالپ  تظلغ  شهاک  بجوم  شیازفاار و  مویتیل  عفد  نیلیفوئت  دیمالوزاتـسا و  تانبرک 

نیپزامابراک نیئوت  ینف  اب  مویتیلناـمزمه  فرـصم  تسا  هدـش  مویتیل  ابتیمومـسم  زورب  بجوم  نیـسیامونیتکپساو  لوزادـینورتم  اـب  مویتیل 
صوصخبزوکیاس دـض  ياـهوراد  اـب  مویتیل  نامزمهفرـصم  دوش . یبصع  تیمـس  بجومتسا  نکمم  اـپود  لـیتم  مزاـیتلید و  لـیماپارو 

تروـص رد  ددرگیم . یبصعتیمــس  ـالامتحا  یمره و  جراـخ  ضراوـعزورب  رطخ  شیازفا  بجوـم  دـیمارپولکوتماب  زین  لودــیرپولاه و 
. دنکیملخادت نیمگیتسودیریپ  نیمگیتسوئنتارثا و  اب  مویتیل  دباییم . شیازفا  ینالضعياههدننک  لش  رثا  مویتیل  اب  نامزمهفرصم 

رارق 0/4 هدودحم mmol/liter 1 ـ  رد  ییامسالپتظلغ  هک  دومن  میظنت  ياهنوگ  هب  دیاب  ارمویتیل  فرصم  رادقم  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 
. دریگب

ياهنوگ  هب  دیاب  مویتیل  فرصم  رادقم  نادنملاس  رد  هدنرادهگن و  نامرد  تهج  2 ـ 
دح رد  ییامسالپ  تظلغ  هک  دوش  میظنت 

. دیآ تسدب   0/4 mmol/liter 1 ـ 
. دوش نییعت  هناگادج  روطهبدیاب  درف  ره  رد  بولطم  ییامسالپ  تظلغ  3 ـ 

. دنکیم تیافک  تیمومسم  عفريارب  کمن  بآ و  دایز  ریداقم  زیوجت  ورادعطق و  مویتیل  اب  فیفخ  تیمومسم  رد  4 ـ 
. دوش يریگهزادنا  دیابنآ  ییامسالپ  تظلغ  رابکی  هام  ره 3  الومعم  ، دش تیبثت  مویتیل  ییوراد  میژر  یتقو  5 ـ 

. دشاب رظن  تحت  دیابدیئوریت  درکلمع  نامرد  هرود  لوط  رد  6 ـ 
. دنک فرصم  یفاک  هزادنا  هب  میدسو  بآ  دیاب  رامیب  نامرد  هرود  لوط  رد  7 ـ 

ار فرـصمرادقم  اـی  دومن  عطق  ار  مویتـیل  فرـصم  دـشابمزال  تسا  نکمم  دـیدش  قیرعت  تنوفع و  لاهـسا  غارفتـسا  زورب  تروص  رد  8 ـ 
. داد شهاک 

. دوش زیهرپوراد  یناهگان  عطق  زا  ناکما  تروص  رد  9 ـ 
دیاب رامیبهدافتـسا ، دروم  هدروآرف  رییغت  تروصرد  دـنراد و  توافت  رگیدـکی  اب  یتسیز  یمهارفرظن  زا  مویتیل  فلتخم  ياـههدروآرف  10 ـ 

. دوش ماجنا  مزال  تاطایتحا 
. دوشیمنهیصوت ناکدوک  رد  وراد  نیا  فرصم  11 ـ 

، وراد فرـصمنامز  زا  سپ  تعاس  نامرد 12  متفهای  مراهچ  زور  رد  هک  دومن  میظنت  ياهنوگهب  دیاب  ار  فرـصم  رادـقم  فرـصم  رادـقم 
هتفه و ره  هک  دشابیتروصب  دیاب  مویتیل  رادقم  میظنت  نینچمه  . دیآ تسدـب   0/4 هدودحمرد mmol/liter 1 ـ  مویتیل  ییامسالپ  تظلغ 

مسقنم تروصهب  ورادفرصم  رادقم  ادتبا  رد  دشاب . قوف  دح  ردییامسالپ  تظلغ  هدودحم  هام  ره 3  تیاهن ? وهتفه  ره 4  دعب  هلحرم  رد 
يریگـشیپ نامرد و  روظنم  هب  دوشفرـصم . زور  رد  رابکی  وراد  دیاب  حـیجرت ? ییامـسالپ  تظلغ  تیبثت  زا  دـعب  اما  دوشیمهداد ، زور  رد 

هنازورمرگولیک زا 50  رتمک  نزو  اب  نارامیب  ونادنملاس  رد  دوشیم . زیوجت  مسقنم  رادقم  رد 2 ای  یکی و  تروصهب  1/2g/dayـ0/4  ادتبا
. دوشیم هیصوت  مرگ  یلیم   400

ییوراد  لاکشا 
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Tablet : 300 mg

Tablet SR: 400 mg

LORAZEPAM

لبق بارطضادض  يوراد  ناونعهب  موادم و  یعرصتالمح  یباوخ  یب  بارطضا و  نامرد  ردتدم  هاتوک  روطهب  وراد  نیا  فرـصم  دراوم 
. دوریم راکهب  یحارج  زا 

ماـمت رد  هکار  ( GABA  ) دیـسا کیریتوبونیمآاماگ  يراـهمرثا  یبصع  لولـس  ياـشغ  رد  یـصاصتخاياههدنریگرب  رثا  اـب  رثا : مسیناـکم 
. دهدیم شیازفا  ای  هدرک  لیهست  ، ددرگیم یسپانیس  سپ  یسپانیسشیپ و  راهم  ثعاب   CNS یحاون

نیا دـشابیم . هـیلک  قـیرط  زا  نآ  عـفد  ودـبک  قـیرط  زا  نآ  مسیلوباـتم  دوـشیم . بذــجیبوخ  هـب  یکاروـخ  قـیرط  زا  کـیتنیکوکامراف 
نآ  ییامسالپ  رمع  همین  دباییم . لاصتاییامسالپ  ياهنیئتورپ  هب  ییالاب  نازیمهبوراد 

تسا  تعاس   10 20 ـ 
بارطضا یگدرسفا و  نمزم  نونج  ساوسو  ای  سرت  دبکداح  ییاسران  يویر  داح  ییاسران  یـسفنتفیعضت  دراوم  رد  فرـصم  عنم  دراوم 

. دوش فرصمدیابن  نآ  هارمه 
طایتحا اب  دیابیتیصخش  لالتخا  اب  دارفا  ای  وراد  ياجبانفرصم  هقباس  اب  نارامیب  ینالـضع  فعـض  یـسفنت  ياهيرامیب  رد  1 ـ  اهرادشه :

. دوش فرصم  ناوارف 
. دوش هداد  شهاکدیاب  وراد  فرصم  رادقم  يویلک  يدبکییاسران و  هب  نایالتبم  نسم  دارفا  رد  2 ـ 

. دوش يراددوخوراد  نیا  تدم  ینالوط  فرصم  زا  3 ـ 
. دادشهاک جیردتب  دیاب  ار  وراد  رادقم  فرصمعطق  ضراوع  زورب  زا  يریگولج  يارب  4 ـ 

یبناج ضراوعزا  یگتـسباو  یـشومارف و  هدروخلاسدارفا ،  رد  صوصخب   ) یـسکاتآ دعب ، زوررد  یجیگ  یگدولآ  باوخ  یبناج  ضراوع 
تسا  وراد  نیا  عیاش 

راهم یمومع  ياههدـننک  شوهیب  ردـخم ، ياهدرددـض  ، CNS فعـضم ياهوراد  اـب  نامزمهفرـصم  تروص  رد  ییوراد  ياهلخادـت 
دنوشیم  CNS فیعـضت ثعاب  هک  نوخ  راشف  هدنروآ  نییاپياهوراد  ياهقلح و  هس  ياهیگدرـسفادض  زادیـسکاونیمآونوم ، ياههدننک 

. دوش تیوقت  ماپزارول   CNS فعضم رثا  تسا  نکمم  نیپرزر  و  اپودلیتم ) نیدینولک و  دننام  )
. دوش فرصم  هدشهیصوت  رادقم  زا  شیب  دیابن  دنکیم و  داجیایگتسباو  وراد  نیا  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 

. دوش هعجارم  کشزپ  هب  تفای  شهاکوراد  ینامرد  رثا  هتفه  دنچ  زا  دعب  رگا  2 ـ 
طاـیتحااب وراد  نسم  دارفا  رد  صوصخب  راـک ، ماـجنارد  تراـهم  نداد  تسد  زا  یگنم و  هجیگرـس  یگدولآ  باوخ  زورب  تروص  رد  3 ـ 

. دوش فرصم 
. دوشیمنهیصوت ناکدوک  رد  وراد  نیا  فرصم  4 ـ 

فرصم  رادقم 
مرگیلیم  1 بارطضااب 2 ـ  هارمه  یباوخ  یب  نامرد  رد  دوشیمفرـصم . مسقنم  ریداقم  رد  مرگیلیم  1 بارطضا 4 ـ  نامرد  رد  یکاروخ 

تساغلاب  دارفا  یفرصم  ریداقم  فصن  ناوتان  ونسم  دارفا  رد  وراد  رادقم  دوشیم . فرصمباوخ  عقوم  رد 
نازیم  هب  کیناپ  داح  تالمح  رد  گرزب و  ياهدیرو  رد   ) يدیرو لخاد  هتسهآقیرزت  ای  ینالضع  لخاد  قیرط  زا  یقیرزت 

. دوشیم رارکت  تعاس  ره 6  تروصرد  هک  دوشیم  زیوجت   25 30mcg/kg ـ 
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ییوراد  لاکشا 
Scored Tablet : 1 mg, 2 mg

Injection : 2mg/ml

MAGNESIUM SULFATE

زا یشانجنشت  زا  يریگولج  یبلق و  هتکس  هب  كوکـشمدراوم  زا  دعب  یمتیرآ  میزینم  دوبمک  ندرکفرطرب  يارب  وراد  نیا  فرـصم  دراوم 
. دوشیم فرصم  یسپمالکا 

پمپ  رب  اما  تسین  هدش  هتخانشالماک  میزینم  رثا  مسیناکم  رثا : مسیناکم 
لحم رد  نیلوکلیتسا  ندش  دازآ  شهاک  بجوم  نینچمه  . دراذگیم ریثأت  یمیسلک  یمیساتپ و  یمیدس  ياهلاناک  ، Na+/K+ATPase

. ددرگیمهلضع بصع ـ  لاصتا 
. دوشیمعفد اههیلک  قیرط  زا  وراد  نیا  دباییمهمادا . هقیقد  دودح 30  عورش و  هلصافالبوراد  رثا  يدیرو  هار  زا  کیتنیکوکامراف 

. دوش فرصم  دیابن  یبلقكولب  دوجو  تروص  رد  فرصم  عنم  دراوم 
. دوش زیوجت  ناوارف  طایتحا  اب  دیاب  يویلک  ایو  يدبک  ییاسران  رد  وراد  نیا  1 ـ  اهرادشه :

. دوش لرتنک  ? بترم ینوخ  ياهتیلورتکلا  ریاس  میزینمتظلغ و  وراد ، نیا  زیوجت  تدم  لوط  رد  2 ـ 
تساكاندرد  وراد  نیا  ینالضع  لخاد  قیرزت  3 ـ 

باوخ یسفنتفیعضت  ءامغا ، یمتیرآ  نوخراشف  شهاک  تسوپ  یگتخورفارب  یگنشت  غارفتسا  عوهت  نوخ  میزینم  يدایز  یبناج  ضراوع 
. دنتسه وراد  نیا  یبناج  ضراوعزا  ینالضع  فعض  ینودنات و  سکلفرنادقف  مهوت  یگدولآ 

. دهدیم شیازفا  ار  تالضع  هدننک  لشنازیرالپد  ریغ  ياهوراد  رثا  میسلک  نوی  ابتباقر  تلع  هب  وراد  نیا  ییوراد  ياهلخادت 
دوشلرتنک و دیاب  ییامـسالپ  تظلغ  شیازفا  مئالعو  نوخراشف  ، ECG یسپمالکا رد  ورادنیا  فرـصم  لوط  رد  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 

يرات یگدولآ  باوخ  یگتخورفارب  ندش  غاد  ساسحا  عوهت  فعض  ، وناز سکلفر  مدع   ) میزینم اب  تیمومـسمياههناشن  زورب  تروص  رد 
. دوشیم هیصوتمیسلک  تانوکولگ  قیرزت  ادص ) شزرلو  دید 

زاغآ رد  تافلوسمیزینم  دوش . زیوجت  تسا  نکمم  زور  ات 5 میزینم و  نوی  لوم  یلیم  رثکادحمیزینم 160  دوبمک  نامرد  رد  فرصم  رادقم 
زور رد  میزینم  نوی  لوـم  یلیم  10 هدنرادهگن 20 ـ  فرـصم  رادقم  ددرگیمزیوجت . يدـیرو  نویزوفنا  ای  ینالـضعقیرزت و  تروصهب  ای 

رادقم  torsades de points عون زا  یمتیرآای  میساتپ و  شهاک  اب  هارمه  اهیمتیرآرد  تسا 
رارکترگید رابکی  ار  فرصم  رادقم  نیا  ناوتیمموزل  تروص  رد  هک  دوشیم  يدیرو  قیرزتهقیقد   10 یط 15 ـ  میزینم  نوی  لوم  یلیم   8

یط میزینم  نویلوم  یلیم   65 سپـس 72 ـ  دوشیم و  يدیروقیرزت  هقیقد  یط 20  میزینم  نوی  لوـمیلیم  ادتبا 8  یبلق  هتکـس  زا  دعب  درک .
قیرزت هــقیقد  یط 20  میزینمتاــفلوس  مرگ  راــهچ  ادــتبا  رد  یــسپمالکاتاجنشت  زا  يریگوــلج  يارب  دوــشیمنویزوفنا . تعاــس   24

ـ  ناوتیم 4 ددجم  جنـشت  زورب  تروصرد  دباییم . همادا  میزینم  تافلوس  تعاس  ردمرگ  کی  يدیرو  نویزوفنا  سپـس  دوشیميدـیرو .
. درک يدیرو  قیرزت  ار  میزینم  تافلوس  مرگ  2

ییوراد  لاکشا 
 , Injection : (As sulphate 7 H2O) 10%

50%  , 20%
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MEFENAMIC ACID

هباـشم تـالاح  تیرترآوئتـسا و  ناـناوجتیرترآ ،  لـماش   ) دـیئوتامور تیرترآ  طـسوتمات  میـالم  ياـهدرد  رد  وراد  نیا  فرـصم  دراوـم 
. دوریم راکهب  زور ) زا 7  رتمک  تدم  هاتوک  رد  يژارونم  كاندرد و  یگدعاق 

. دنکیم راهم  ار  اهنیدنالگاتسورپتخاس  الامتحا  دیسا  کیمانفم  رثا : مسیناکم 
نآ  یمرس  تظلغ  رثکادح  بذج و  یگتسهآهب  یکاروخ  فرصم  زا  دعب  کیتنیکوکامراف 

عفدعوفدم راردا و  هار  زا  تسا و  تعاس  دودحنآ 3  رمع  همین  هدش و  لاعف  ریغ  دبک  طسوت  . ددرگیم داجیا  فرصم  زا  سپ  تعاس   2 3 ـ 
. ددرگیم

دوجو لامتحا  لیلدب  ، ریهک کیژرلآ و  تینیر  مساپساوکنورباب  هارمه  ، NSAID ریاس ASA و  هب تیساسح  دراوم  رد  فرصم  عنم  دراوم 
دیابن يویلک  يرامیب  هقباسرد  يریفروپ و  شراوگ  هاگتـسد  یناتحت  اییناقوف  یحاون  نمزم  باهتلا  اـی  مخز  تـالاحرد  لـباقتم  تیـساسح 

. دوش فرصم 
. دور راکهب  ناوارفطایتحا  اب  مسآ  ای  يدبک  يویلک  ياهیرامیبهقباس  اب  نارامیب  رد  1 ـ  اهرادشه :

. ددرگ عطق  دیابوراد  فرصم  لاهسا  زورب  تروص  رد  2 ـ 
. دراددوجو يریفروپ  زورب  لامتحا  هدوب و  مزالنوخ  شیامزآ  تدم  ینالوط  فرصم  رد  3 ـ 

يزیرنوخ و یمکـش  یتحاران  تسا ،  مزال  ورادفرـصم  عطق   ) لاهـسا عوهت  لماش  یـشراوگضراوع  یگدولآ و  باوخ  یبناـج  ضراوع 
هب  اذغ  اب  هارمه  وراد  فرصم  اب  هکدیامنیم  زورب  یهاگهاگ  مخز 

، درد رـسنینچمه  يدـلج  تاروثب  مساپـساوکنورب و  مداویژنآ  ? صوصخ یتیـساسح  ياهشنکاولماش  رگید  ضراوع  دـسریم . لقادـح 
کیتسالپآ و ینوخمک  کـیتیلومه  ینوخ  مک  دنـشابیم . راردا  ردنوخ  عفد  زین  شوگ و  زوزو  ریظن  ییاونـشتالالتخا  یجیگ  هجیگرس 

. دیامن زورب  تسا  نکممالاب  ریداقم  اب  جنشت 
رطخ هتفاـیشهاک  دیـسا  کـیمانفم  هلیـسوب  نیــسناتویژنآهدننک  لیدـبت  مـیزنآ  ياههدـننکراهمنوخ  راـشف  دـض  رثا  ییوراد  ياهلخادـت 
نیا هلیـسوب  اهنولونیکیبورکیم  دـض  ياهوراد  اب  جنـشت  زوربرطخ  دـباییم . شیازفا  الامتحا  نوخ  میـساتپشیازفا  زین  يویلک و  ییاسران 

. دـنهدیم شیازفا  وراد  نـیا  هلیــسوبار  يزیرنوـخ  هـلمج  زا  یــشراوگ  ضراوـعزورب  رطخ  اهدــیئورتساوکیتروک  دــباییمشیازفا . وراد 
هتفای شهاـک  وراد  نیا  هلیـسوب  تاـسکرتوتمالامتحا  مویتیل و  عفد  دـباییم . شیازفا  دیـساکیمانفم  هلیـسوب  نیروپـسولکیس  يویلکتیمس 

. دراد دوجو  رگیدکی  هارمههب  اهوراد  نیا  هلیسوب  تیمس  زورب  لامتحا 
تالالتخاراچد نارامیب  رد  نآ  فرـصم  هدـیدرگاهتکالپ و  تیلاعف  شهاـک  هب  رجنم  تسانکمم  وراد  فرـصم  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 

. دشاب طایتحا  ابدیاب  نیرافراو  هلمج  زا  داقعنا  دض  ياهوراداب  نامرد  تحت  ای  يداقعنا 
. ددرگ عطق  دیابوراد  فرصم  لاهسا  زورب  تروص  رد  3 ـ 

. ددرگ فرصم  طایتحا  ابزیخ  نوخراشف و  ای  یبلق  تالالتخا  هب  التبمنسم  دارفا  يژرلآ و  هب  التبم  نارامیب  رد  4 ـ 
فرصم  رادقم 

. ددرگیمفرصم اذغ  زا  دعب  حیجرت ? زور ، ردراب  مرگیلیم 3  نازیم 500  هب  نالاسگرزب 
يراـمیبرد زج  هب  دوـشیم . فرـصم  مسقنم  ریداـقمرد  هـنازور   mg/kg 25 نازیم هب  یگهامشـش  نـس  يـالاب  ناـکدوک  رد  ناـکدوک 

. دوش فرصم  دیابنزور  زا 7  رتشیب  ناناوجون  تیرترآ 
ییوراد  لاکشا 

Film coated tablet / Capsule: 250 mg

ییوراد تاعالطا  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1869زکرم  هحفص 1518 

http://www.ghaemiyeh.com


MEPIVACAINE HCI

هب یتکرحدادـسنا  روظنمب  ياهقطنم  ای  یعـضومیسحیب  داجیا  يارب  یقیرزت  یعـضوم  هدـننکسحیب  ناونعهب  نیئاکاو  یپم  فرـصم  دراوم 
. دوریمراکهب نامیاز  یکشزپنادند و  یحارجلامعا  زا  لبق  فلتخم  تاجرد 

نوی هب  ءاشغنیا  يریذپ  ذوفن  شهاک  هجیتن  رد  یبصعياهلولـس و  ياشغ  ریذپتشگرب  تیبثتاب  یعـضوم  ياههدننک  سحیب  رثا : مسیناکم 
رد ددرگیم و  یبصعلولـس  ءاشغ  نویـسازیرالوپد  هلحرم  راهمثعاب  لمع  نیا  دننکیم . فقوتم  ار  یبصعجاوما  تیاده  عورـش و  میدس 

. دنکیم يریگولج  یبصعياههناکت  يدعب  تیاده  لمع و  لیسناتپراشتنا  زا  هجیتن 
لحم ردتنوفع  دوجو  كوش و  نوخراـشف و  دـیدشتفا  دـیدش ، يزیرنوخ  یبلق  لـماک  كولبدوجو  تروص  رد  فرـصم 1 ـ  عنم  دراوم 

. ددرگ هدافتسا  دیابن  قیرزت 
هدافتسا  ياهیتوبکنع  ریز  دادسناداجیا  يارب  دیابن   CNS کیرحت لامتحاشیازفا  یمس و  یتپس  دوجو  تروص  رد  2 ـ 

. ددرگ
تسارتشیب  وراد  نیا  اب  یمومع  تیمومسم  زوربناکما  نادنملاس  ناکدوک و  رد  1 ـ  اهرادشه :

. ددرگ هدافتسا  ناوارف  طایتحا  اب  دیاب  قیرزتلحم  رد  باهتلا  دوجو  ییوراد و  تیساسحهقباس  یقورع  یبلق ـ  راک  بیع  رد  2 ـ 
جنـشت ییانیب  لالتخا  دراد . یگتـسب  نآ  ییامـسالپتظلغ  قیرزت و  لـحم  فرـصم  رادـقمبیلک  روطهب  یبناـج  ضراوع  یبناـج  ضراوع 
قیرزت هک  یعقاوم  ردندرگ  یتفس  غارفتـسا و  عوهت و  تینابـصع  ناجیه  بارطـضا  هشعر  ای  شزرل  شوگ  ندز  گنز  ای  همهمه  هجیگرس 

. دنتسه وراد  نیا  یبناج  ضراوع  زا  ، دریگ ماجنا  عاخن  رد 
راهم نیدیتناوگ  نیگنس  تازلف  يواح  ادزدنگ  ياهوراد  ،CNS فعضم ياهوراد  ینتسایم  دضياهوراد  اب  وراد  نیا  ییوراد  ياهلخادت 

. دراد لخادت  ینالضع  ـ  یبصع ددسم  ياهوراد  زادیسکانیمآونوم و  ياههدننک 
. دومن قیقرکینوتوزیا  میدس  رورلک  اب  ناوتیم  موزلتروص  رد  ار  وراد  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 

تسا  ندرک  والک  وتا  لباق  هدروآرف  نیا  2 ـ 
يارب دـصرد ، کـی  لولحم  زا  رتـیل  یلیم  5 یلـسانت 40 ـ  هیحاـن  ياهدـند و  نیب  یندرگ و  ییوزاـب  یبـصع  دادـسنا  يارب  فرـصم  رادـقم 
یلیم  40 یکشزپنادند زا  ریغ  یعضوم  نویسارتلیفنايارب  دصرد ، لولحم 1/5  زا  رتیلیلیم   15 يرمک 30 ـ  ياهماش و  تخـس  جراخدادسنا 

رادقمرثکادح ددرگیم . هدافتـسا  دـصرد  کی  لولحمزا  رتیل  یلیم   1 درد 5 ـ  شهاک  تهج  یـسحیبيارب  دـصرد و  لولحم 0/5  زا  رتـیل 
. دشابیم زاجم  ناکدوک  رد   5 mg/kg 6 ـ  دح ات  فرصم  رادقم  تسا  یحارج  لمع  رهرد  مرگیلیم  ای 400   mg/kg 7 فرصم

ییوراد  لاکشا 
 % Injection (As HCL) : 2

METHADONE HCI

. دوریم راکهب  اهدیئویپاهب  یگتسباو  عطق  یکمک  نامرد  دیدشدرد و  لرتنک  يارب  نوداتم  فرصم  دراوم 
رب هوالعینعی  دـهدیم ، رییغت  ار  درد  هب  راـمیب  شنکاومه  درد و  كاردا  مه  يدـیئویپا  ياههدـنریگهب  لاـصتا  اـب  وراد  نیا  رثا : مسیناـکم 

. دشابن هدنهد  رازآودنیاشوخان  درد  کی  دوشیم  ساسحارامیب  طسوت  هک  يدرد  هک  دوشیم  بجوم  ، درد ساسحا  هناتسآ  شیازفا 
یمک رادقمو  اههیلک  قیرط  زا  هدمع  روطهب  و  ددرگیمهزیلوباتم . دبک  رد  دراد . یبوخ  بذـجیکاروخ  یقیرزت و  هار  زا  کیتنیکوکامراف 

. دوشیمعفد ارفص  قیرط  زا  زین  نآ  زا 
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هیلک دیدشییاسران  يزغم  هبرض  دراوم  رد  ای  هتفایشیازفا و  همجمج  لخاد  راشف  هک  یعقاومرد  وراد ، نیا  فرصم  زا  فرـصم  عنم  دراوم 
. دوشيراددوخ دیاب  مسآ  داح  هلمح  و 

: دوش فرصم  ناوارفطایتحا  اب  دیاب  ریز  دراوم  رد  1 ـ  اهرادشه :
يویلک  ییاسران  ای  يدبکییاسران  یسفنت  هریخذ  ندوب  مک  مسآ  ، دیئوریت هدغ  يراک  مک  نوخراشف  یمک 

. دوش عطق  یجیردت  تروصهب  دیابو  دوشیم  یگتسباو  ثعاب  وراد  نیا  دوخ  2 ـ 
فرـصم ابسفنت  فیعـضت  نوخراشف و  یمک  یگدولآباوخ  تسوبی  فرـصم ،  عورـش  ردصوصخب   ) غارفتـسا عوهت و  یبناـج  ضراوع 

نابرض شهاک  هجیگرس  تروص  یگتفرگ  رگ  دردرس ، قیرعت  ناهدیکـشخ  هناثم  ای  ارفـص  مساپـسا  ندرکراردا  رد  لاکـشا  دایز ، ریداقم 
یگتـسباو وخ ، قلخ و  رییغت  يرامخ  تلاح  مهوت  ندـب  يامد  شهاک  يویر  نوخراشفشیازفا  یتیعـضو  نوخراـشف  تفا  بلق  شپط  بلق 

. دنتسه وراد  نیا  یبناجضراوع  زا  شراخ  ریهک و  يدلج  تاروثب  مشچ  کمدرم  یگنت  رکفت ، رد  لالتخا 
ابنامز مه  روطهب  رگا  دـنهدیم . شهاک  ار  نآتارثا  هدرک و  عیرـست  ار  نوداـتم  مسیلوباـتم  نیپماـفیر  نیئوت و  ینف  ییوراد  ياهلخادـت 

. دوش نوخراشفشهاک  یسفنت و  فعض  داجیا  بجومدناوتیم  هدش  دیدشت   CNS فیعضت دوشفرصم ،  CNS فعضم ياهوراد  ریاس 
داجیا هدور  یجلف  دادـسناتسا  نکمم  هدـش و  تسوبی  راردا و  سابتحادـیدشت  بجوم  زین  ینیپورتآ  هبـش  ياهوراداب  ناـمز  مه  فرـصم 

. دیامن
. دراد يرتشیبرثا  لوط  رتمک و  شخب  نیکست  رثا  نیفرمهب  تبسن  وراد  نیا  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 

تشاد  دهاوخ  دوجو  تیمومسم  ورادعمجت و  رطخ  نوچ  دوش ، زیوجت  زور  رد  رابود  زا  شیب  دیابن  تدم  ینالوط  فرصم  رد  2 ـ 
بـسانتم هک  ددرگیم ، زیوجت  تعاس   6 8 ـ  ره مرگیلیم   5 ینالـضع 10 ـ  لخاد  ای  يدلجریز  قیرزت  ای  یکاروخ  هار  زا  فرـصم  رادـقم 

. دوشیم میظنت  هدش  هدهاشم  خساپاب 
ییوراد  لاکشا 

Tablet : 5 mg

Injection : 5 mg / ml

MIDAZOLAM

ياهورادهارمه هب  نینچمه  یـشوهیب و  ءاقلا  عقوم  ردای  یحارج و  لمع  زا  لبق  یـشومارف  نیکـستداجیا و  يارب  مالوزادیم  فرـصم  دراوم 
. دوشیمزیوجت یعضوم  هدننک  سحیب 

. دوشیمیبصع ياهلولس  يریذپ  کیرحت  شهاکو  اباگ  يراهم  رثا  شیازفا  بجوم  صاخياههدنریگ  رب  رثا  اب  وراد  نیا  رثا : مسیناکم 
رمع همین  . دوشیم عفد  راردا  قیرط  زا  هزیلوباتمدـبک و  رد  وراد  نیا  تسا  یکاروخ 50 % هارزا  وراد  نیا  یتسیز  یمهارف  کـیتنیکوکامراف 

تسا  تعاس  دودح 2  نآ 
. دوش فرصم  دیابن  يویلک  يدش  ییاسرانای  يویر  داح  ییاسران  یسفنت  فعضدوجو  تروص  رد  فرصم  عنم  دراوم 

دیدـش لالتخاو  وراد  هب  دایتعا  هقباـس  ینالـضع  فعـض  یـسفنت  يراـمیب  دوش : فرـصم  طاـیتحااب  وراد  نیا  ریز  دراوم  رد  1 ـ  اهرادشه :
یتیصخش 

شهاک  دیاب  وراد  فرصم  رادقم  يویلکو  يدبک  ییاسران  دوجو  تروص  رد  2 ـ 
. دبای

دــض ياـهوراد  ماوـت  فرــصم  تروـصرد  اـی  ندــب و  ياـمد  شهاـک  اـی  قورع  مساپــسا  نوـخ  مـجح  شهاـک  دوـجو  تروـص  رد  3 ـ 
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. دبای شهاکدیاب  وراد  نیا  فرصم  رادقم  يدیئویپوادرد 
هجیگرـس ، دردرـس یـشومارف  لداعت  مدـع  مهوت و  ، وراد فرـصم  زا  دـعب  زور  رد  رـس  یکبـسساسحا  یگدولآ و  باوخ  یبناـج  ضراوع 

زا تیبلفوبمورت  قیرزتهیحان و  رد  درد  یـسنج  لیم  رییغت  ییانیبلالتخا  يدلج  تاروثب  یـشراوگ  تالالتخا  نوخ  راشف  شهاک  یگتـسباو 
. دنتسه ورادیبناج  ضراوع 

یتنآ یگدرـسفادض  ياهوراد  يدـیئویپا  ياهدرددـض  نونج  دـض  ربشوه ، ياهوراد  اـب  ورادنیا  ناـمزمه  فرـصم  ییوراد  ياهلخادـت 
نیا دوشیم . وراد  ینیکستتارثا  شیازفا  ثعاب  نفولک  اب  کیژرنردآافلآ و  هدنریگ  ددسم  نوخراشف  يدایز  دضياهوراد  اهنیماتـسیه ،
دــض ياـهوراد  اـب  وراد  نـیا  نامزمهفرــصم  ددرگیم . نآ  رثا  شهاـک  بجوـمو  هداد  شیازفا  ار  ماــپزانولک  مسیلوباتمتعرــس  وراد 

ار وراد  نیا  مسیلوباتملیماپارو  مزاـیتلید و  نیـسیامورتیرا  نیدـیتمیاس  ددرگیم . نوخراشفهدـنهاک  رثا  شیازفا  بجوم  نوخراـشفيدایز 
. دهدیم شهاک  ار  اپودوولینامرد  رثا  وراد  نیا  دنهدیم . شیازفا  ارنآ  ویتادس  رثا  مالوزادیم  ییامسالپ  تظلغشیازفا  اب  راهم و 

زیوجت هیناث  یط 30 مرگیلیم   1 ناـگدروخلاس 1/5 ـ  مرگیلیم  رادـقم 2  يدـیرو  قیرزتقیرط  زا  نیکـست  داجیا  يارب  فرـصم  رادـقم 
رارکت رادـقم  نیازاـین  دوـشیم  رارکت  مرگ  یلیم   0/5 نازیمهب 1 ـ  هـقیقد  زا 2  دـعب  نیکـست  نازیم  ندوبنیفاـک  تروـص  رد  و  دوـشیم .

ناونعهب دـشابیم . مرگیلیم  ناــگدروخلاس 2ـ1 رد  و  ( 70mcg/kg مرگیلیم  2/5 فرـصم 7/5 ـ  رادقمیلومعم  هدودـحم  دوشیم .
یلیم لومعم 5  فرـصم  رادـقم  دوشیمینالـضع . قیرزت  یحارج  زا  لبق  هقیقد  30 هک 60 ـ   70 یشوهیبشیپ mcg/kg 100 ـ  يوراد 

ناگدروخلاس )200 رادقم mcg/kg 300 ـ  يدیروهتسهآ  قیرزت  هار  زا  یـشوهیب  ءاقلا  يارب  . دشابیم مرگ  یلیم  نادنملاس 2/5  رد  مرگ 
هک یناراـمیب  رد  نیکـستداجیا  يارب  دوشیم . زیوجت   150mcg/kg نازیم هب  لاس  نس 7  يالاب  ناـکدوکرد  و  ( 100 mcg/kg 200 ـ 

زیوجت  30 mcg/kg/h 200 ـ  سپـس هقیقد و  یط 5   30 mcg/kg 300 ـ  ادـتبا يدـیرو  نویزوفنا  هار  زا  دنتـسهدیدش  تبقارم  تحت 
. دوشیم

ییوراد  لاکشا 
Injection: 5 mg/ml

MORPHINE SULFATE

هب کیدزننارامیب  دـیدش  ياهدرد  نیکـست  ییاشحاياهدرد  صوصخ ? دـیدش  ات  طـسوتمياهدرد  نیکـست  يارب  نیفرم  فرـصم  دراوم 
. دوریم راکهب  یشوهیب  شیپيوراد   ) یحارج لمع  عقوم  رد  درد  دضناونعهب  يویر و  داح  مدا  گرم 

داجیا ار  دوخ  کیژولوکامرافتارثا  یطیحم  يزکرم و  باصعامتـسیس  رد  یـصاصتخا  ياههدـنریگهب  لاصتا  اـب  وراد  نیا  رثا : مسیناـکم 
، درد ساـسحا  هناتـسآ  شیازفارب  هوـالع  ینعی  دـهد ، رییغت  ار  درد  هب  راـمیبشنکاو  مه  درد و  كاردا  مه  تـسا  رداـق  ورادنـیا  دـنکیم .

. دشابنبرخم دنیاشوخان و  درد  کی  دوشیمساسحا  رامیب  طسوت  هک  يدرد  هک  دوشیمبجوم 
رثاهب ندیـسر  يارب  هدوب و  داـیز  نآ  يدـبک  لوارذـگ  مسیلوباـتم  اـما  دوشیم  بذـج  یبوـخبیکاروخ  هار  زا  وراد  نیا  کـیتنیکوکامراف 

رد نمـض ? ، دـباییم عمجت  اهتفاب  رثکا  رد  وراد  نیا  . دوب دـهاوخ  زاین  نیفرم  زا  يرتشیب  رادـقم  یکاروخ  ریغ  ياههار  هب  تبـسن  یناـمرد 
عفد اههیلک  زارییغت  نودـب  زین  وراد  زا  یمک  رادـقم  دوشیمعفد . اههیلک  قیرط  زا  سپـس  هدـش و  هگوژنوکدیـسا  کـینوروکولگ  اـب  دـبک 

. ددرگیم
مـسآ داحهلمح  هیلک  دـیدش  ییاسران  يزغم  هبرـضتالاح  رد  ای  هتفاـی و  شیازفا  همجمج  لـخادراشف  هک  یعقاوم  رد  فرـصم  عنم  دراوم 

. دوش فرصم  دیابنموتیسومورکوئف  یمکش و  داح  ياهدرد  سوئلیا  جلف  یسفنت  داح  فیعضت 
هریخذ ندوبمک  مسا  دیئوریت ، هدغ  يراک  مک  نوخراشفیمک  دوش : ماجنا  لماک  طایتحا  اب  ورادنیا  فرـصم  ریز  دراوم  رد  1 ـ  اهرادشه :
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درد لرتنک  هک  يدراوم  رد  ناوتاننارامیب  نادـنملاس و  یجنـشت  تالالتخا  تاتـسورپ  یگرزب  يویلک  ییاـسران  يدـبک  ییاـسران  یـسفنت 
. درادن یترورض  قوف  ياهطایتحا  تیاعر  گرم  هب  کیدزن  نارامیب  رد  الثم  دشابيرورض 

زا عنامگرم  هب  کیدزن  نارامیب  رد  هلئـسم  نیا  اما  ، ددرگیم وراد  تارثا  هب  لمحت  یگتـسباوداجیا و  ثعاب  وراد ، نیا  ررکم  فرـصم  2 ـ 
. دوشیمن وراد  نیا  فرصم 

ریداقم رد  سفنتفیعـضت  نوخراشف و  شهاک  یگدولآباوخ  تسوبی  فرـصم  عورـش  ردصوصخب   ) غارفتـسا عوهت و  یبناـج  ضراوع 
نابرضشهاک هجیگرس  تروص  یگتخورفارب  ، دردرس قیرعت  ناهد  یکشخ  هناثم  ای  ارفص  مساپـسا  ندرک  راردارد  لکـشم  دایز ، فرـصم 

یگنت رکفت ، رد  لـالتخا  یگتـسباو  وخ ، قلخ و  رییغت  يراـمختلاح  مهوت  ندـب  ياـمد  شهاـک  یتیعـضونوخراشف  تفا  بلق  شپت  بلق 
. دنتسه وراد  یبناجضراوع  زا  شراخ  ریهک و  يدلج  تاروثب  مشچ  کمدرم 

بجومدناوتیم هدش  دـیدشت   CNS فیعضت دوشفرـصم ،  CNS فعـضم ياهوراد  ریاساب  ناـمزمه  روطهب  رگا  ییوراد  ياهلخادـت 
بجوم  زین  ینیپورتآ  هبش  ياهوراداب  نامز  مه  فرصم  دوشب . نوخراشفشهاک  یسفنت و  فعض  داجیا 

داجیا هدور  یجلف  دادسنا  تسا  نکممو  هدش  تسوبی  راردا و  سابتحا  دیدشت 
. دیامن

یگدـننارلثم  ) دـنراد تقد  تراهم و  هب  زاین  هکیلامعا  ماجنا  رب  تسا  نکمم  یگدولآ  باوخداـجیا  اـب  وراد  نیا  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 
. دراذگ ریثات 

فرصم  رادقم 
، داح ياهدرد  لرتنک  يارب  نالاسگرزب 

یبلقهتکس 10 رد  ددرگیم . فرـصم  دوشیم  رارکتتعاس  ره 4  موزل  تروـص  رد  هک  ینالـضعای  يدـلج  ریز  هار  زا  مرگیلیم   10 15 ـ 
هب فرـصم  رادـقم  نادـنملاسرد  دوشیم . زیوجت  رگید  مرگیلیم  5 موزل 10 ـ  تروـص  رد  هک  دوشیميدـیرو  هتـسهآ  قـیرزت  مرگیلیم 

5 رادقم 20 ـ  نمزم  ياهدرد  رد  . دوشیم يدیرو  هتـسهآ  قیرزت  مرگیلیم   5 ـ  رادـقم 10 يویر  داح  مدا  رد  دوشیم . هدادشهاک  فصن 
لباق فرـصم  رادـقم  زاین  تروص  ردهک  دوشیم  فرـصم  ینالـضع  ای  يدـلج  ریزقیرزت  یکاروخ  قیرط  زا  رابکی  تعاس   4 ره مرگیلیم 

تساشیازفا 
هب  ههام   1 ناکدوک 12 ـ  ، 150mcg/kg نازیم هب  هام  کی  نس  ات  ناکدوکرد  داح  ياهدرد  لرتنک  يارب  ناکدوک 

هب  هلاس  ات 5  کی  ، 200mcg/kg نازیم
هلاس   6 مرگیلیم و 12 ـ   2/5 نازیم 5 ـ 

زیوجت مرگیلیم   5 نازیم 10 ـ  هب 
. دوشیم

ییوراد  لاکشا 
Injection : 10 mg/ml

Tablet : 10 mg

NALOXONE HCI

. دوشیم فرصم  كایرت  هبشياهوراد  زا  یشان  یسفنت  فیعضت  ندرکفرطرب  يارب  ناسکولان  فرصم  دراوم 
نیا کیرحتقیرط  زا  هک  كایرت  هبش  ياهوراد  زا  یتارثاعنام  قیرط  نیا  زا  دشابیم و  يدیئویپوا  m هدنریگ ددسم  وراد  نیا  رثا : مسیناکم 
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. دوشیم يزکرمباصعا  متسیس  رد  سفنت  زکرم  فیعضتهلمج  زا  دوشیم  لامعا  هدنریگ 
راردا زا  نآ  ياــهتیلوباتم  هزیلوباتمدــبک و  رد  دــشابیم . تعاــس   1 قـیرزت 2 ـ  زادــعب  وراد  نـیا  رثا  تدــم  لوـط  کـیتنیکوکامراف 

. دنوشیمعفد
هب یکیزیفیگتسباو  ياراد  دارفا  ای  بلق و  يارب  یمسياهوراد  فرـصم  ای  یقورع  یبلق ـ  يرامیبهب  التبم  دارفا  رد  وراد  نیا  1 ـ  اهرادشه :

. دوش فرصم  طایتحااب  دیاب  كایرت  هبش  ياهوراد 
. ددرگیم فرصم  عطقمیالعزورب  بجوم  كایرت  هبش  ياهورادهب  هتسباو  نارامیب  رد  وراد  نیا  زیوجت  2 ـ 
. دنشابیم وراد  نیا  یبناجضراوع  زا  نویسالیربیف  بلق و  نابرضشیازفا  غارفتسا  عوهت و  یبناج  ضراوع 

دیاب رامیبره  رد  وراد  رادقم  یحارج  زا  دعب  زیوجتعقوم  رد  دشابیم ، یهاتوک  رثا  لوط  يارادوراد  نیا  هک  ییاجنآ  زا  هیصوت  لباق  تاکن 
. دوشفرطرب زین  یسفنت  فعض  كایرت  هبشيوراد  یفاک  يدرد  دض  رثا  ظفح  نمضات  دوش  میظنت  هناگادج  روطهب 

فرصم  رادقم 
رادــقم رب  مرگورکیم  هـقیقد 100  ود  رهخـساپ  ندوـبن  یفاـک  تروـص  رد  دوشیميدــیرو و  قـیرزت   1/5 نالاسگرزب mcg/kg 3 ـ 

لخاد قـیرزت  قـیرط  زا  ناوـتیم  اريدــعب  زاـین  دروـم  ریداـقم  تعاـس   1 زا 2 ـ  دـعب  . دوـش داـجیا  یفاـک  خـساپ  اـت  دوـشیم  هدوزفایلبق 
. دومن زیوجتینالضع 

. دوشیم زیوـجت   mcg/kg 100 اـت یفاکخـساپ  مدـع  تروـص  رد  دوـشیم و  زیوـجت  mcg/kg 10 يدــیرو قـیرزت  هار  زا  ناـکدوک 
رد دومنقیرزت . يدلجریز  ای  ینالـضع  لخاد  مسقنمتروصهب  ناوتیم  ار  فرـصم  رادقم  دشابنریذپناکما ، يدیرو  قیرزت  هک  یتروصرد 

قیرزت ای  دومنرارکت  ار  رادقم  نیا  هقیقد   2 ره 3 ـ  ناوتیمهک   mcg/kg 10 يدلج ریز  ای  ینالضع  لخاد  يدیرو  قیرزت  هار  زا  نادازون 
. دوشیم زیوجت  دازون  دلوتعقوم  رد  دحاو  رادقم  تروصهب  مرگورکیم  ینالضع 200 لخاد 

ییوراد  لاکشا 
Injection : 0.4 mg/ml

NAPROXEN

هرونمـسیدو یتلکـسا  ینالـضع  تـالالتخا  ریاـس  داـحسرقن ، باـهتلا  درد و  دـیئوتامور ، تیرترآناـمرد  رد  نسکورپاـن  فرـصم  دراوم 
. دوشیم فرصم 

اهنآتارثا زا  اهنیدنالگاتـسورپ ، دـیلوت  راهم  ابهک  تسا  يدـیئورتسا  ریغ  باهتلا  دـض  درددـض و  يوراد  کی  نسکورپان  رثا : مسیناـکم 
. دنکیم يریگولج 

هدمعروطهب تسا و  تعاس   12 دودح 15 ـ  نآییامسالپ  رمع  همین  دوشیم . بذج  شراوگهاگتسد  زا  یبوخب  وراد  نیا  کیتنیکوکامراف 
. دوشیم عفد  راردا  قیرط  زا 

. دوش فرصم  دیابن  یشراوگ  لاعفمخز  دوجو  تروص  رد  فرصم  عنم  دراوم 
. دوش یشراوگ  يزیرنوخ  زوربثعاب  تسا  نکمم  نسکورپان  1 ـ  اهرادشه :

. دوش مسآ  هب  التبم  نارامیب  رد  یمسآتالمح  دیدشت  ثعاب  تسا  نکمم  وراد  نیا  2 ـ 
. دوش فرصم  طایتحا  ابدبک  ای  هیلک  راک  بیع  هب  التبم  نارامیب  رد  3 ـ 

. دوشیمن هیصوت  ناناوجون  تیرترآ  نامرد  رد  رگم  لاس  ریز 16 ناکدوک  رد  نسکورپان  فرصم  4 ـ 
زا مداویژنآو  ریهک  يدـلج  تاروثب  یـشراوگ  يزیرنوخو  یمکـش  ياهدرد  غارفتـسا و  عوهتلماش  یـشراوگ  تـالالتخا  یبناـج  ضراوع 
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. دنتسه وراد  یبناج  ضراوع 
فرـصم . دوش اهوراد  نیا  تارثا  دـیدشت  ثعاـب  تسانکمم  داـقعنا  دـض  ياـهوراد  اـب  نسکورپاـننامزمه  فرـصم  ییوراد  ياهلخادـت 

رد لولونارپورپدـننام  اتب  هدـنریگ  هدـننک  راهم  ياهورادتارثا  دوش . مویتیل  عفد  شهاک  ثعاـب  تسانکمم  مویتیل  اـب  نسکورپاـن  ناـمزمه 
. دبای شیازفا  تسا  نکمم  نسکورپان  ابنامزمه  فرصم  تروص 

فرصم  رادقم 
فرــصم زور  رد  راـبکی   1gr/day اـیو مـسقنم  رادــقم  ود  رد   500 ،mg/day 1000 ـ  دـیئوتامور تیرترآ  ناـمرد  رد  نـالاسگرزب 

نازیم هب  تعاـس   6 ره 8 ـ  زاـین  هـب  هتـسبسپس  ادـتبا 500mg/day و  رد  هرونمـسیاو  یتلکـسا  ینالـضع ـ  داح  تـالالتخا  رد  . دوشیم
فرـصمرادقم داح  سرقن  رد  دشابیم .  1/25g/day نازیم هب  زور  نیلوا  زا  سپ  فرـصمرادقم  رثکادـح  دوشیم  هفاـضا  مرگ  یلیم  250

تسا  هلمح  عفر  ات  تعاس  ره 8 مرگیلیم  هدنرادهگن 250  فرصمرادقم  مرگیلیم و  هیلوا 750 
. دوشیم فرصم  مسقنم  رادقمود  رد   mg/kg/day 10 لاس يالاب 5  ناکدوکرد  ناناوجون  تیرترآ  نامرد  رد  ناکدوک 

ییوراد  لاکشا 
Tablet : 250 mg

Entric coated tablet: 500 mg

NITROUS OXIDE

مک فرصم  ریداقماب  نینچمه  وراد  نیا  دوشیم . فرصمیشوهیب  همادا  ءاقلا و  يارب  هدننک  شوهیبناونعهب  دیاسکازورتین  فرـصم  دراوم 
. دوشیم فرصم  تسین  زاینرامیب  لماک  یشوهیب  هب  اهنآ  رد  هک  یحارجلامعا  يارب  نامیاز و  نانز و  یحارج  لامعارد  درد  دض  ناونعهب 

تسا  0/47 نآ زاگ  هب  نوخ  عیزوت  بیرض  و  % 100 زا رتشیب  نژیسکا  اب  فرصم  ماگنه  ( MAC یلوئولآ تظلغ  لقادح  کیتنیکوکامراف 
. دوشیم عفد  اههیر  قیرط  زا  هتفاین  رییغتتروصهب  لماک  روط  هب  هدشن  هزیلوباتمندب  رد  دیاسکازورتین 

تلاح نیارد  دوش . فرـصم  هدننک  شوهیب  ياهورادریاس  هارمه  دـیاب  تسا و  فیعـض  هدـننکشوهیب  کی  دـیاسکازورتین ، 1 ـ  اهرادشه :
. دباییم شهاک  زین  هدننک  شوهیبياهوراد  ریاس  فرصم  رادقم 

ناوارف طایتحااب  دیاب  دیاسکازورتین  سکاروتومونپای  یشراوگ و  دادسنا  ندب  ءاضعا  زا  کی  رهرد  اوه  ياهیلوبمآ  دوجو  تروص  رد  2 ـ 
. دوش اههرفح  نیا  رد  راشفشیازفا  ثعاب  تسا  نکمم  دیاسکازورتیندراوم  نیا  رد  دوش . فرصم 

. دبای شهاک  نوخ  نژیسکا  شهاک  زورب  رطخات  دوش  فرصم  نژیسکا  لقادح 30 % هارمهدیاب  دیاسکازورتین  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 
لخادهلول ياهرود  هیلخت  تلاـح  نیا  زا  يریگولجيارب  دـنک . ذوفن  ياهشارت  لـخاد  هلوـل  Cuff لـخادهب تسا  نکمم  دـیاسکازورتین  2 ـ 

. دوشیم هیصوت  ياهشارت 
نژیـسکاشهاک زا  يریگولج  يارب  وراد  فرـصم  عطقزا  دعب  دشاب ، هدش  فرـصم  ینالوط  تدـميارب  دـیاسکازورتین  هک  یتروص  رد  3 ـ 

. دوش زیوجت  صلاخ  نژیسکادیاب  وراد ، نویزوفید  زا  یشان 
قاشنتسا نژیسکااب  هارمه  دصرد   30 یشوهیب 70 ـ  هدنهدهمادا  ناونعهب  نژیسکا و  اب 30 % هارمه  یشوهیب %70 ءاقلا  يارب  فرـصم  رادقم 

تسین  زاین  رامیب  لماک  یشوهیب  هب  اهنآرد  هک  یلامعا  يارب  نامیاز و  نانز ـ  یحارجلامعا  رد  دوشیم .
. دوشیم قاشنتسا  دصرد   25 50 ـ 

ییوراد  لاکشا 
For Inhalation
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OXAZEPAM

. دوریم راکهب  بارطضا  نامرديارب  تدم  هاتوک  رد  وراد  نیا  فرصم  دراوم 
دیسا کیریتوبونیمآ  اماگ  يراهمرثا  یبصع  لولس  ياشغ  رد  یصاصتخاياههدنریگرب  رثا  اب  رثا : مسیناکم 

. دهدیم شیازفا  ایهدرک  لیهست  ددرگیم ، یسپانیس  شیپ  راهمثعاب   CNS یحاون مامت  رد  هک  ار  ( GABA)
عفدو يدـبک  نآ  مسیلوباتم  تسا  الاب  ییامـسالپياهنیئتورپ  هب  نآ  لاصتا  دوشیم . بذـجیبوخ  هب  یکاروخ  قیرط  زا  کیتنیکوکامراف 

تسا  تعاس   5 نآ 15 ـ  ییامسالپرمع  همین  دشابیم . هیلک  قیرط  زا  نآ 
دیابن نآ  هارمهبارطـضا  یگدرـسفا و  نمزم  زوکیاس  سرت  تـالاح  يویر  داـح  ییاـسران  یـسفنتفیعضت  دراوم  رد  فرـصم  عنم  دراوم 

. دوش فرصم 
طایتحااب یتیـصخش  لالتخا  اب  دارفا  ای  وراد  ياجبانفرـصم  هقباـس  اـب  ناراـمیب  ینالـضع  فعـض  یـسفنت  ياـهيرامیب  رد  1 ـ  اهرادشه :

. دوش فرصم 
. دوش هداد  شهاک  دیاب  وراد  رادقميویلک  يدبک و  ییاسران  نسم  دارفا  رد  2 ـ 

. ددرگ يراددوخ  تدم  ینالوط  فرصم  زا  3 ـ 
. درک عطق  جیردتب  دیاب  ار  وراد  فرصم  عطق  ضراوع  زورب  زا  يریگولج  يارب  4 ـ 

يریذپکیرحت یگتسباو  یشومارف  نسم ،  دارفارد  صوصخب   ) لداعت مدع  یجیگ و  فرصمزا  دعب  زور  یگدولآ  باوخ  یبناج  ضراوع 
لالتخا يدلجتاروثب  مکش  هیحان  درد  پمارک و  قازبتاحـشرت  شیازفا  نوخراشف  تفا  هجیگرـس  ، دردرـس دراوم  یخرب  رد  يداع و  ریغ 

تسا  وراد  نیا  یبناج  ضراوعزا  ناقری  ینوخ و  تالالتخا  راردا ، سابتحا  یسنج  لیم  رد  رییغت  ییانیب 
ياههدـننکراهم یمومع  ياههدـننک  شوـهیب  ردـخمياهدرد ، دـض  ، CNS فعـضم ياـهوراداب  ناـمزمه  فرـصم  ییوراد  ياهلخادـت 

دننام  ) دـنوشیم  CNS فیعـضت ثعاـب  هک  نوخراـشف  هدـنروآ  نییاـپياهوراد  ياهـقلح و  هـس  ياهیگدرـسفادض  زادیـسکاونیمآونوم ،
. دیامن دیدشت  ار  اهوراد  نیا  CNS فعضم رثا  تسا  نکمم  نیپرزر  و  اپودلیتم ) نیدینولک و 

. دوش فرصم  هدشهیصوت  رادقم  زا  شیب  دیابن  دنکیم و  داجیایگتسباو  وراد  نیا  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 
. دوش هعجارم  کشزپ  هب  دبای  شهاکوراد  ینامرد  رثا  هتفه  دنچ  زا  دعب  رگا  2 ـ 

طاـیتحااب وراد  نسم  دارفا  رد  صوـصخب  راـک  ماـجنارد  تراـهم  نداد  تسد  زا  یگنم  هجیگرـس  یگدوـلآ  باوـخ  زورب  تروـص  رد  3 ـ 
. دوش فرصم 

. دوشیمنهیصوت ناکدوک  رد  وراد  نیا  فرصم  4 ـ 
مرگیلیم 10 ناوتان 20 ـ  نسم و  دارفا  رد  دوشیمفرـصم . زور  رد  راب  راهچ  ات  هس  مرگیلیم  15 بارطضا 30 ـ  نامرد  رد  فرصم  رادقم 

عقوـم رد  مرگیلیم  رثکادـح 50  ) مرگیلیم  15 بارطـضااب 25 ـ  هارمه  یباوخیب  ناـمرد  رد  دوشیمفرـصم . زور  رد  راـب  راـهچ  اـت  هس 
. دوشیم فرصم  باوخ 

ییوراد  لاکشا 
Tablet : 10 mg

PENTAZOCINE

. دوشیم زیوجت  دیدش  ات  طسوتم  ياهدردلرتنک  يارب  نیسوزاتنپ  فرصم  دراوم 
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دردساسحا هناتـسآ  شیازفا  رب  هوـالع  وراد  نیا  تسا  يدـیئویپا  ياههدـنریگ  تسینوگاـتنآمه  تسینوگآ و  مه  وراد  نیا  رثا : مسیناـکم 
. دشابن هدنهد  رازآو  دنیاشوخان  درد  کی  دوشیم  سح  رامیبطسوت  هک  يدرد  هک  دوشیم  ثعاب 

يدـبک لواروبع  مسیلوباـتم  ياراد  یکاروخ  فرـصمرد  دوشیم . بذـج  یبوخب  یقیرزت  ویکاروخ  قیرط  زا  وراد  نیا  کـیتنیکوکامراف 
. دوشیم عفد  اههیلک  قیرط  زا  وهزیلوباتم  دبک  رد  وراد  نیا  تسا 

. دوش فرصم  دیابن  يزغم  هبرضدراوم  رد  ای  هتفای  شیازفا  همجمج  لخادراشف  هک  یتالاح  رد  فرصم 1 ـ  عنم  دراوم 
دعب يریفروپ و  یبلق  ییاسران  ياراد  نارامیب  ینایرشای و  يویر  نوخراشف  يدایز  ياراد  نارامیب  ، اهدیئویپا ریاس  هب  هتسباو  نارامیب  رد  2 ـ 

. دوش فرصمدیابن  یبلق  هتکس  عوقو  زا 
يویلک ییاسرانو  يدبک  ییاسران  یسفنت  هریخذ  ندوبمک  مسآ  دیئوریت ، هدغ  يراک  مک  نوخراشفیمک  دوجو  تروص  رد  1 ـ  اهرادشه :

. دریگ تروص  ناوارف  طایتحااب  دیاب  وراد  فرصم 
. دوشیم فرصمعطق   < میالع زورب  بجوم  نوچ  دریگبتروص ، طایتحا  اب  دیاب  اهدیئویپا  ریاسهب  هتسباو  دارفا  رد  وراد  نیا  فرصم  2 ـ 

فرصم اب  سفنتفیعضت  نوخراشف و  شهاک  یگدولآباوخ  تسوبی  فرـصم ،  عورـش  ردصوصخب   ) غارفتـسا عوهت و  یبناج  ضراوع 
نابرض شهاک  هجیگرس  تروصیگتفرگرگ  دردرـس ، قیرعت  ناهد  یکـشخ  هناثم  ای  ارفـص  مساپـسا  ندرک  راردارد  لکـشم  دایز ، ریداقم 

هب یگتسباو  ، وخ قلخ و  رییغت  يرامخ  تلاح  مهوت  ندبيامد  شهاک  يویر  نوخراشف  شیازفا  یتیعـضو  نوخراشف  تفا  بلق  شپط  بلق 
. دنتسه وراد  ضراوع  زا  شراخو  ریهک  يدلج  تاروثب  مشچ  کمدرمیگنت  رکفت ، رد  لالتخا  وراد ،

یسفنت و فعض  داجیاو  دوشیم   CNS فیعضت دیدشت  ثعابفعضم  ياهوراد  ریاس  اب  نیسوزاتنپنامزمه  فرصم  ییوراد  ياهلخادت 
دادـسنا يدراوم  رد  دـیدش و  تسوبیراردا  سابتحا  بجوم  ینیپورتآ  هبـشياهوراد  اب  ناـمزمه  فرـصم  رد  دـنکیمنوخ  راـشف  شهاـک 

. ددرگیم هدوریجلف 
ریثات یگدننار  لثم   ) دـنراد تقد  تراهم و  هب  زاینهک  یلامعا  ماجنا  رب  یگدولآ  باوخ  داجیااب  تسا  نکمم  وراد  نیا  هیـصوت  لباق  تاکن 

. دراذگ
فرصم  رادقم 

ناکدوک ردیکاروخ  فرصم  رادقم  دوشیم . فرـصماذغ  زا  دعب  حیجرت ? تعاس  ره 4  مرگیلیم  50 یکاروخ 150 ـ  هار  زا  نالاسگرزب 
تسا  مرگیلیم  لاس 25   6 12 ـ 

قیرزت قیرط  زا  دوشیمزیوجت . رابکی  تعاس  ره 4  هک  زیوجتمرگ  یلیم   25 نازیم 100 ـ  هب  ینالـضعلخاد  ای  يدلج  ریز  قیرزت  قیرط  زا 
یلیم  50 نازیم 100 ـ  هب  نامیاز  ماگنهرد  يدردیب  داجیا  يارب  دوشیم . رارکتتعاس  ره 4  هک  مرگ  یلیم   25 يدیرولخاد 50 ـ  هتسهآ 

. دشابیم تعاس  رد 24  مرگیلیم  فرصم 400  نازیم  رثکادح  دوشیمرارکت . تعاس   1 ره 3 ـ  زاین  تروص  رد  هکمرگ 
. دوشیم زیوجت   0/5 2mg/kg ـ  زین يدلج  ریز  اب  ینالضع  لخاد  قیرطزا  0/5 و  یکاروخ 2mg/kg ـ  هار  زا  ناکدوک 

ییوراد  لاکشا 
Tablet : 50 mg

Injection : 30 mg / ml

PERPHENAZINE

یتکرحیناور تاکیرحت  دیدش ، بارطـضا  تدـمهاتوک  یکمک  نامرد  اینام و  یناور  تالاحو  ینرفوزیکـسا  رد  نیزانفرپ  فرـصم  دراوم 
. دوریمراکهب دیدش  عوهت  غارفتسا و  یناهگان  ودیدش  يراتفر  تاکیرحت  ناجیه و 
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راـهم دـیامنیمداجیا . ار  دوـخ  یناـمرد  رثا  کیبمیلوزمریـسم  رد  ینیماـپود  یــسپانیس  دـعبياههدنریگ  راـهم  اـب  نیزاـنفرپ  رثا : مسیناـکم 
رد نیتکالورپ  حشرت  شیازفاو  یمره  جراخ  تارثا  داجیا  اب  بیترت  هبرالوبیدنفنیاوربوت  لاتایرتساورگین و  ریـسمرد  ینیماپود  ياههدـنریگ 

. دندرگیم راهموراد  نیا  هلیسوب  يدودح  ات  کیژرنردآ  افلآ ـ زین  ینیراکسوم و  ياههدنریگ  نینچمه  تسا  طابترا 
هتفرگرارق يدبک  لوا  روبع  مسیلوباتم  ریثات  تحتهدیدرگ  بذج  لماکان  یلو  عیرـس  یکاروخفرـصم  زا  سپ  نیزانفرپ  کیتنیکوکامراف 

. دندرگیمعفد ارفص  قیرط  زا  زین  يرادقم  راردا و  هارزا  تدمع ? هتفاین  رییغت  يوراد  زیچان  رادقمو  اهتیلوباتم  ددرگیم . لاعف  ریغ  و 
ناوختسازغم هدننک  فیعضت  ياهوراد  ریاس  اب  هارمه  يزکرم  باصعا  متسیس  هدننک  فیعـضتياهوراد  ریاس  اب  هارمه  فرـصم  عنم  دراوم 

. دوش فرصم  دیابنيرارقیب  یگتفشآ و  راچد  نسم  نارامیبرد  موتیسومورکوئف  يرامیب  رد 
، داـح تنوـفعو  عرـص  یــسفنت  تـالالتخا  نوسنیکراـپ  يزغم  قورع  یقورع  یبـلق ـ  ياـهيرامیبراچد  دارفا  رد  نیزاـنفرپ  1 ـ  اهرادشه :

. دوش فرصم  طایتحااب  دیاب  يدبک  يویلک و  تامدص 
رد صوصخ ? هتسبهیواز  اب  موکولگ  تاتسورپ و  یفورترپیه  ، دیئوریت يراک  مک  وارگ ، ینتـسایم  ینپوکول  ناقری  هقباس  اب  ینارامیب  رد  2 ـ 

. ددرگ فرصمطایتحا  اب  نسم  دارفا 
يزنیکسیدتدم ینالوط  فرصم  رد  هدوب و  رتعیاشدایز  فرصم  ریداقم  اب  هژیوهب  ینوتسید  ? صوصخ یمره  جراخ  راثآ  یبناج  ضراوع 

سابتحا تسوبی  ناهدیکـشخ  یگدرـسفا  یتاـبثیب  یباوخیب  هنابـش  سوباـک  یتسـس  یگدولآ  باوخ  . دـیامن زورب  تسا  نکمم  سررید 
. دنتسه وراد  عیاش  ضراوع  زا  ینیب  ناقتحاو  دید  يرات  راردا ،

ددـسمای لوزیمتـسآ  نیداـنفرت و  ریظن  نیماتـسیهدض  ياـهوراد  زین  یمتیرآ و  دـض  ياـهوراداب  هارمه  نآ  فرــصم  ییوراد  ياهلخادـت 
ببـس ياهقلح  هسعاونا  صوصخ ? یگدرـسفا  دـض  ياـهوراد  . دـهدیم شیازفا  ار  ینطب  یمتیرآ  زوربرطخ  لولاـتوس  دـننام  اـتب  هدـنریگ 

رثا اب  هدش و  جنـشت  هناتـسآ  شهاکثعاب  تسا  نکمم  نیزانفرپ  دندرگیموراد . نیا  ینیراکـسوم  دـض  تارثا  زینو  ینوخ  تظلغ  شیازفا 
یمره جراخ  ضراوع  زورب  رطخ  مویتیلو  دـیمارپولکوتم  دـننام  ییاهوراد  اـب  هارمهوراد  نیا  فرـصم  دـیامن . هلباـقم  عرـص  دـضياهوراد 

. دیامنیم هلباقم  اپودوولو  نیتپیرکومورب  دننام  نوسنیکراپ  دضياهوراد  رثا  اب  نیزانفرپ  دهدیم . شیازفاار 
. دوشیمن هیصوت  لاس  نس 14  ریز  ناکدوکرد  وراد  نیا  فرصم  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 

. دنراديرایشه تقد و  هب  زاین  هک  دوش  ییاهراکماجنا  رد  لالتخا  بجوم  هدومن و  یگدولآباوخ  داجیا  تسا  نکمم  وراد  نیا  2 ـ 
بارطــضا تدــم  هاـتوک  یکمک  ناـمرد  واـینام  یناور  تـالالتخا  ریاـس  اـی  ینرفوزیکــساریظن  یتـالاح  رد  نیزاــنفرپ  فرــصم  رادــقم 
یهدخـساپ بسحرب  زیوجت و  زور  رد  راب  مرگیلیم 3  نازیم 4  هب  ادـتبا  كانرطخ  ياهراتفرو  ناجیه  یتکرح  یناور ـ  تاشاشتغا  ، دـیدش

. دوریمراکهب لاسگرزب  دارفا  مراهچ  کی  ات  فصننسم  دارفا  رد  ددرگیم . میظنت  هنازورمرگیلیم  ات 24  رثکادح  فرصم  نازیم 
ییوراد  لاکشا 

Coted Tablet: 2 mg, 4 mg, 8 mg

Injection : 5 mg / ml

PETHIDINE HCI

یشوهیب و شیپيوراد  ناونعهب  یحارج  لمع  نامیازعقوم و  رد  درد  نیکست  دیدش ، ات  طسوتمياهدرد  لرتنک  رد  نیدیتپ  فرـصم  دراوم 
. دوشیم هدافتسا  ربشوه  ياهورادرثا  شیازفا  روظنم  هب 

لامعا ار  دوخکیژولوکامراف  تارثا  یطیحم  يزکرمباصعا و  متـسیس  رد  يدـیئویپوا  ياههدـنریگهب  لاصتا  اـب  وراد  نیا  رثا : مسیناـکم 
شیازفا رب  هوالعرگید  ترابع  هب  درد ، هب  راـمیب  شنکاو  دردكاردا و  رییغت  دوشیم : لاـمعا  هار  ود  زا  ورادنیا  يدرد  دـض  رثا  دـنکیم .
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. دشابن هدنهدرازآ  دنیاشوخان و  سح  کی  رامیب  طسوتهدش  ساسحا  درد  هک  دوشیم  بجوم  ، درد ساسحا  هناتسآ 
همین هدوباههیلک و  قیرط  زا  وراد  عفد  تسا  نآ  یمـسو  لاعف  تیلوباتم  نیدـیرپمرون  هک  دوشیمهزیلوباتم  دـبک  رد  وراد  کـیتنیکوکامراف 

تسا  تعاس  دودح 3  نآ  رمع 
مسآ داحهلمح  رد  يزغم  هبرض  تالاح  رد  ای  هتفایشیازفا و  همجمج  لخاد  راشف  هک  یعقاومرد  وراد  نیا  فرـصم  زا  فرـصم  عنم  دراوم 

. دوش يراددوخدیاب  يویلک  داح  ییاسران 
دیاب يویلکییاسران  يدبک و  ییاسران  یسفنت  هریخذندوب  مک  دیئوریت ، هدغ  يراک  مک  نوخراشف  یمک  دوجو  تروص  رد  1 ـ  اهرادشه :

. دوش فرصم  ناوارف  طایتحا  اب 
تسین  بسانم  موادمدیدش  ياهدرد  لرتنک  يارب  نیدیتپ  2 ـ 

. دهد خر  جنشت  تسانکمم  وراد  نیا  دایز  ریداقم  فرصم  اب  3 ـ 
. ددرگیم وراد  تارثا  هب  لمحت  یگتسباوداجیا و  ثعاب  وراد  نیا  ررکم  فرصم  4 ـ 

اب سفنتزکرم  فیعـضت  نوخراـشف و  یمک  یگدولآباوخ  تسوبی  فرـصم ،  عورـش  ردصوـصخب   ) غارفتـسا عوـهت و  یبناـج  ضراوـع 
بلق شپط  بلق  نابرضشهاک  هجیگرس  تروص  یگتفرگرگ  ، دردرس قیرعت  ناهد  یکشخ  ندرک  راردارد  لکشم  دایز ، فرـصم  ریداقم 

کمدرم یگنت  یگتـسباو  وخ ، وقلخ  رییغت  يرامخ  تلاح  مهوت  ندـب  ياـمدشهاک  يویر  نوخراـشف  شیازفا  یتیعـضونوخ  راـشف  تفا 
. دنتسه وراد  یبناجضراوع  زا  دایز  یلیخ  فرصم  ریداقماب  جنشت  شراخ و  ریهک و  يدلج  تاروثب  مشچ 

ای کیرحتبجوم  تسا  نکمم  زادیسکا  ونیمآونومهدننکراهم  یگدرسفا  دض  ياهوراد  اب  ورادنیا  نامزمه  فرـصم  ییوراد  ياهلخادت 
فعـضم ياهورادریاس  اب  نامزمه  روطهب  رگا  دـنکیم . راهمار  وراد  نیا  مسیلوباـتم  نیدـیتمیاس  دوشيزکرم . باـصعا  متـسیس  فیعـضت 
فرـصم دوشب . نوخراشفشهاک  یـسفنت و  فعـض  داجیا  بجومدـناوتیم  هدـش و   CNS فیعـضت دیدشت  ثعاب  ، دوش فرـصم   CNS
. دیامن داجیا  هدور  یجلف  دادسناتسا  نکمم  هدش و  تسوبی  راردا و  سابتحادیدشت  بجوم  زین  نیپورتآ  هبش  ياهوراداب  نامزمه 

ریثات یگدننار  لثم   ) دـنراد تقد  تراهم و  هب  زاینهک  یلامعا  ماجنا  رب  تسا  نکمم  یگدولآباوخ  داجیا  اب  وراد  نیا  هیـصوت  لباق  تاکن 
. دراذگ

قیرزت هار  زا  . دوشیم رارکت  تعاس  زا 4  دعب  هک  ددرگیمزیوجت  مرگیلیم   25 ینالضعلخاد 100 ـ  ای  يدلج  ریز  هار  زا  فرصم  رادقم 
لخاد اـی  يدـلج  ریزهار  زا  ناـمیاز  عقوم  رد  درد  دـض  ناونعهب  . دوـشیم رارکت  تعاـس  زا 4  دـعب  هک  مرگیلیم  25 يدیرو 50 ـ  هتـسهآ 

نازیم  هب  ینالضع 
تعاس رد 24 مرگیلیم  فرـصم 400  رادقم  رثکادح  ، دوشیم رارکت  دعب  تعاس   1 موزلتروص 3 ـ  رد  هک  زیوـجت  مرگیلیم   50 100 ـ 

. دشابیم
. دوشیم فرصم  ینالضع  قیرزتتروصهب   0/5 رادقم mg/kg 2 ـ  ناکدوک  رد 

ییوراد  لاکشا 
Injection : 50 mg/ ml

PIROXICAM

فرـصمداح سرقن  یتلکـسا و  ینالـضع ـ  تـالالتخارگید  یمـسیتامور و  ياـهيرامیب  باـهتلاو  درد  رد  ماکیـسکوریپ  فرـصم  دراوـم 
. ددرگیم

اهلولـس ترجاهم  هدومن و  يریگولجینالوط  تدم  هب  اهنیدنالگاتـسورپتخاس  زا  زانژیـسکاولکیسمیزنآ  راهم  اب  وراد  نیا  رثا : مسیناکم 
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. دهدیم رارق  ریثات  تحت  زین  ار  بهتلم  هیحانهب 
مـسیلوباتم . دباییم لاصتا  امـسالپ  ياهنیئتورپهب  نآ  دـصرد  هدیدرگ 99  بذـج  تعرـسهب  یکاروخ  فرـصم  زا  دـعب  کیتنیکوکامراف 

. ددرگیم عفد  تعاس  طسوتم 50 رمع  همین  اب  عوفدم  رارداهار و  زا  هدوب و  عیسو  وراد  يدبک 
. دوش فرصمدیابن   NSAIDs رگید ای   ASA هب تیساسحزا  یشان  شنورب  مساپسا  مداویژنآ و  ینیب  پیلوپ  دراوم  رد  فرصم  عنم  دراوم 

. ددرگ لرتنک  بترم ? زین  هیلک  درکلمع  وددرگ  فرصم  مزال  لقادح  طایتحا و  اب  یبلقو  يویلک  يدبک  تالالتخا  رد  1 ـ  اهرادشه :
عطق وراد  فرـصمياهدور  يدعم ـ  ياهبیـسآ  زورب  تروصرد  هدومن و  يراددوخ  وراد  فرـصمزا  لاعف  هدعم  مخز  راچد  نارامیب  رد  2 ـ 

. ددرگ
. ددرگ زیوجتطایتحا  اب  يریفروپ  راچد  نارامیب  رد  3 ـ 

تاروثب مساپـساوکنورب و  مداویژنا  ریظن  کیژرلآ  ياهشنکاو  يزیرنوخ  مخز و  لاهـسا  عوهتلماش  یـشراوگ  ضراوع  یبناـج  ضراوع 
هب رجنم  تسا  نکمم  هدوب و  كاندردوراد  ینالـضع  قیرزت  دنتـسه . وراد  یبناجضراوع  زا  هجیگرـس  یجیگ و  دردرـسنینچمه ، يدلج 

. ددرگ یتفاب  تامدصداجیا 
هدیدرگاهنآ و نوخ  راشف  دض  رثا  اب  هلباقم  ببـس  ،ACE میزنآ هدننکراهم  ياهوراد  هارمه  هبماکیسکوریپ  فرـصم  ییوراد  ياهلخادت 

هلیـسو هب  ار  جنـشت  زوربرطخ  اهنولونیک ، یبورکیم  دض  ياهوراد  . دهدیم شیازفا  ار  نوخ  میـساتپ  شیازفاو  يویلک  ییاسران  زورب  رطخ 
. دـبای شیازفا  وراد  نـیا  هلیــسوهب  تـسا  نـکمم  هروا  لـینوفلوس   ) نوخدــنق هدــنروآ  نییاـپ  ياـهوراد  رثا  دــنهدیمشیازفا . وراد  نـیا 

. دهدیم شیازفا  ار  يویلک  تیمسرطخ  نیروپسولکیس  اب  وراد  نیا  نامزمهفرصم 
. ددرگ فرصم  طایتحا  اب  شراوگ  هاگتسدمخز  هقباس  رد  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 

. دوش فرصمطایتحا  اب  نیرافراو  اب  نامرد  تحت  ایيداقعنا  تالالتخا  زیخ ، یبلق  هریخذ  شهاک  نوخراشف  يدایز  هقباس  اب  نارامیب  رد  2 ـ 
فرصم  رادقم 

10 هدـــنرادهگنرادقم 30mg/day ـ  اـــب  ءادــتبا mg/day 20 و  یکاروــخ  هار  زايدـــیئوتامور  ياــهيرامیب  رد  نــالاسگرزب 
رکذ یکاروخ  زیوجت  رد  هک  يرادـقمنامه  اب  يرامیب  داـح  طیارـش  هیلوا  ناـمردرد  دوریم . راـکهب  مسقنم  اـی  اـجکی  تروصهبمرگیلیم 

اجکی تروـصهب   mg/day 40 داح یتلکـسا  ـ  ینالـضع تالالتخا  رد  دوشیم . فرـصمقیمع  ینالـضع  لـخاد  قیرزت  تروصهبهدـش 
سپــس مرگیلیم و  ءادــتبا 40  داـحسرقن  رد  دوریم . راــکهب  زور   7 يارب 14 ـ  mg/day 20 سپـــس زور و  تدـم 2  هب  مسقنماـی 

. دوریم راکهب  زور   4 6 ـ  تدم هب  مسقنم  ریداقم  رد  ای  اجکی  تروصهب  40mg/day
مرگیلیم  مرگولیک 5  زا 15  رتمک  نزواب  لاس و  زا 6  رتالاب  ناکدوک  رد  یکاروخهار  زا  ناناوج و  تیرترا  رد  ناکدوک 

. ددرگیمفرصم هنازور  مرگ  یلیم  نازیم 20  هبمرگولیک  زا 46  شیب  مرگیلیم و  مرگولیک 15  26 مرگیلیم 45 ـ  مرگولیک 10   16 25 ـ 
ییوراد  لاکشا 

Capsule : 10 mg

Topical Gel : 0.5% w/w
Injection ; 20 mg/ml

PRILOCAINE-F

نیا دوریم ، راکهبیبصع  دادسنا  یسحیب و  داجیا  روظنمهب  یقیرزت  ییاهقطنم  ای  یعـضوم  هدننکسحیب  ناونعهب  وراد  نیا  فرـصم  دراوم 
. دراد فرصمزین  یکشزپنادند  رد  وراد 
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نوی هب  ءاشغنیا  يریذپذوفن  شهاک  هجیتن  رد  یبصعياهلولس و  ياشغ  ریذپتشگرب  تیبثتاب  یعـضوم  ياههدننک  سحیب  رثا : مسیناکم 
ددرگیم و یبصع  لولس  ءاشغنویـسازیرالوپد  هلحرم  راهم  ثعاب  لمعنیا  دننکیم . فقوتم  ار  یبصع  ياههناکتتیاده  عورـش و  میدس 

قورع هدـننک  گنت  هدام  کـی  ( F  ) نیـسرپیلف دـنکیم . يریگولج  یبصع  ياههناکتيدـعب  تیادـه  لمع و  لیـسناتپ  راشتنازا  هجیتن  رد 
. دوشیمنیئاکولیرپ یسح  یب  رثا  ماود  ثعابهدوب 

يزیرنوخ یبلق  لماک  كولب  ینوخ  مک  یباستکا  اـیيدازردام  یمنیبولگومهتم  هب  راـمیب  يـالتباتروص  رد  وراد  نیا  فرـصم  عنم  دراوم 
. ددرگ هدافتسادیابن  قیرزت  لحم  رد  تنوفع  دوجو  كوش و  نوخراشف  دیدش  تفا  دیدش ،

تسا  رتشیباهوراد  نیا  اب  کیمتسیس  تیمومسم  زوربناکما  نادنملاس  ناکدوک و  رد  1 ـ  اهرادشه :
. ددرگ هدافتسا  طایتحا  اب  قیرزتلحم  رد  باهتلا  دوجو  ییوراد و  تیساسحهقباس  یقورع  یبلق ـ  راک  بیع  رد  2 ـ 

فعـض یجیگ  دراد . یگتـسب  نآ  ییامـسالپ  تظلغنازیم  قیرزت و  لحم  فرـصم  رادـقم  هبیلک  روطهب  یبناج  ضراوع  یبناـج  ضراوع 
. دنتسهوراد نیا  یبناج  ضراوع  زا  يدراک  يداربو  نوخراشف  شهاک  جنشت  یسفنت 

فیعضترطخ شیازفا  بجوم  کیژرنردآاتب  هدنریگياهددسم  یمتیرآ و  دض  ياهوراد  اب  ورادنیا  نامزمه  فرصم  ییوراد  ياهلخادت 
نکمم نیسرپ  یلفنتشاد  لیلد  هب  وراد  نیا  دوشیم . نآ  تیمـسشیازفا  وراد و  مسیلوباتم  راهم  بجومنیدیتمیاس  ددرگیم . بلق  هلـضع 

زینوگراتاقتـشم ياهقلح و  هس  ياهیگدرـسفادض  اهنیزایتونف و  اهنبرکوردیههتـسد ، زا  یقاشنتـسا  هدـننک  یـشوهیبياهوراد  اـب  تسا 
. دشاب هتشاد  لخادت 

تسا  ندرک  والکوتا  لباق  هدروآرف  نیا  هیصوت  لباق  تاکن 
قیرزتلحم و ساسا  رب  فرـصم  رادقم  یکـشزپنادندرد  یبصع  دادـسنا  ای  نویـسارتلیفنا و  قیرطزا  یـسحیب  داجیا  يارب  فرـصم  رادـقم 

نییعت نزو  ساسا  ربفرـصم  رادقم  ناکدوک  رد  تسا  مرگیلیم  نالاسگرزب 600 رد  فرـصم  رادقم  رثکادح  . دوشیم میظنت  رامیب  خساپ 
. ددرگیم

ییوراد  لاکشا 
Carpool : Prilocaine 30 mg +Felypressin 0.03 I.U. (0.54 mcg)/ml

PROMETHAZINE HCI

ناـمرد یـسکالیفانآياهشنکاو  يروف  ناـمرد  ریهک ، هجنوی  بت  نوچ  ییاهتیـساسح  یتمـالعنامرد  يارب  نیزاـتمورپ  فرـصم  دراوم 
. دوشیم فرصم  یشوهیب  شیپ  يورادو  ترفاسم  يرامیب  تنریبال  تالالتخا  هجیگرس  عوهت 

قیرط زانینچمه  ددرگیم . يزغم  هنت  کبشم  متسیسکیرحت  شهاک  ثعاب  میقتسم  ریغ  روطهبوراد  نیا  هک  دوشیم  روصت  رثا : مسیناکم 
يریگولج دنکیم ، زوربنیماتـسیه  هطـساو  اب  اهنت  هک  ییاهشنکاوزا  فدـه  لولـس  رد   H 1 هدـنریگ هبلاصتا  يارب  نیماتـسیه  اب  تباقر 

دض رثا  ( CTZ  ) عاخنلالصب ردییایمیـش  ياههدـنریگ  راهم  اب  ـالامتحا  ورادنیا  دربیمن . نیب  زا  ار  اـهنآ  زورب  تروصرد  یلو  دـیامنیم 
. دنکیم لامعا  ار  دوخ  هجیگرس  دضو  غارفتسا 

زا ورادنیا  رثا  عورـش  تسا  يدـبک  نآ  مسیلوباتم  . دوشیم بذـج  قیرزت  لحم  زا  یکاروخهار و  زا  یبوخ  هب  نیزاتمورپ  کیتنیکوکامراف 
نیکست رثاتدم  لوط  دشابیم . فرـصم  زا  دعب  هقیقد  3 دودح 5 ـ  يدـیرو  هار  زا  هقیقد و  بیرقتینالـضع ?20  قیرزت  ای  یکاروخ  هار 

عوفدـم و هیلکهار و  زا  یگتـسهآ  هب  وراد  نیا  تسا  تعاـس  6 نآ 12 ـ  نیماتـسیه  دض  رثا  تدـم  لوطو  تعاس   2 دودح 8 ـ  نآ  یـشخب 
. دوشیم عفد  لاعف  ریغ  ياهتیلوباتمتروصهب  تدمع ?

میـالعنینچمه . دراد دوـجو  نـسم  ناراـمیب  ردنوـخ  راـشف  یمک  روعــش و  شاــشتغا  نیکــست  هجیگرــس  زورب  لاــمتحا  1 ـ  اهرادـشه :
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تسا رتشیب  نسم  نارامیبرد  زین  موادم  يزنیکـسید  ندیـشک و  زارد  وندیباوخ  نتـسشن  رد  لالتخا  نوسنیکراپصوصخب  لادیماریپارتسکا 
. دوش هدافتسا  وراد  یقیرزتلکش  زا  ای  دنشاب  دایز  فرصم  ریداقمرگا  صوصخب 

طایتحا ابدـیاب  ناقری  هتـسب و  هیواز  اب  موکولگ  يالتباهنیمز  ءامغا ، راردا ، سابتحا  هب  يالتباهنیمز  ای  تاتـسورپ  یگرزب  داـح ، مسآ  رد  2 ـ 
. دوش فرصم 

تالـضعیشرپ تاکرح  یتابث  یب  ای  راک  ماجنا  ردتراهم  نداد  تسد  زا  يرارق  یب  تینابـصع  ناـجیه  یگدولآ  باوخ  یبناـج  ضراوع 
تیساسح نوخراشفیمک و  ناهد  یکشخ  ناکدوک  رد  هژیوهبيرایـشوه  شهاک  دید ، يرات  اهتسدنداد ، ناکت  هشعر و  تروص  رس و 

. دنتسه وراد  یبناجضراوع  زا  رون  هب 
ياهیگدرسفا دضوزادیسکاونیمآونوم  هدننک  راهم  ياهوراد  ،CNS فعضم ياهوراد  اب  نیزاتمورپنامزمه  فرصم  ییوراد  ياهلخادت 

ثعاب هک  ییاهوراد  اب  نامزمهفرـصم  ددرگ . نیزاـتمورپ  اـب  اـهورادنیا   CNS فعـضم راـثآ  دـیدشت  بجومتسا  نکمم  ياهقلح  هس 
فرـصم دـهدشیازفا . ار  لادـیماریپارتسکا  ياهشنکاوزورب  تاعفد  تدـش و  تسا  نکممدـنوشیم  لادـیماریپارتسکا  ياهشنکاوداجیا 
هدنریگرب راثآ  دنک . راهم  زغمرد  نیماپود  ياههدنریگ  ندش  دودـسم  تلعهب  ار  اپودوول  تارثا  تسا  نکمم  نیزاتمورپاب  اپودوول  نامزمه 

اب نیتـپیرکومورب  نامزمهفرـصم  دوـش . راـهم  تـسا  نـکمم  نیزاـتمورپاب  ناـمزمه  فرــصم  تروـص  رد  نـیرفن  یپاکـیژرنردآ  اـفلآ 
نیزاتمورپ نامزمه  فرـصم  دـنک . لخادـتنیتپیرکومورب  رثا  اـب  دوش و  نیتکالورپیمرـس  تظلغ  شیازفا  بجوم  تسا  نکممنیزاـتمورپ 

. دهد شیازفا  ار  زوتیسولونارگآ  زوربرطخ  تسا  نکمم  دیئوریت  دض  ياهوراداب 
. دوشفرصم ریش  ای  بآ  اذغ ، اب  هارمه  وراد  نیایکاروخ  لکش  یشراوگ  کیرحت  ندیناسرلقادح  هب  يارب  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 
فرصم ترفاسمزا  لبق  تعاس   1 حیجرت ?2 ـ  ای  هقیقد   30 لقادح دیاب  ترفاسم  يرامیب  زا  يریگشیپيارب  وراد  فرـصم  تروص  رد  2 ـ 

. دوش
. دراد دوجو  وراد  نیافرصم  اب  ناهد  یکشخ  زورب  لامتحا  3 ـ 

. دوشيریگولج دازون  رد  لادیماریپارتسکا  میالعو  ناقری  زورب  زا  ات  دوش  عطق  نامیاز  زالبق  هتفه   1 دیاب 2 ـ  نیزاتمورپ  اب  نامرد  4 ـ 
فرصم  رادقم 

یکاروخ 
رد راـب   2 مرگ 3 ـ  یلیم   10 اـی 20 ـ  زوررد و  راــب  مرگیلیم 2  اـت 25  زاـین  تروـص  ردو  باوـخ  عـقوم  رد  مرگیلیم  نالاسگرزب 25 

. دوشیم فرصمزور 
زوررد مرگیلیم   10 هلاس 25 ـ   5 ناکدوک 10 ـ  ردو  مسقنم  رادقم   1 رد 2 ـ  زور و  رد  مرگیلیم  5 هلاس 15 ـ   2 ناکدوک 5 ـ  رد  ناکدوک 

. دوشیم فرصم  مسقنم  رادقم  رد 2ـ1  و 
یقیرزت 

ـ  یسناژروادراوم 50 رد  دوشیم . قیرزت  ینالضعلخاد  قیمع  قیرزت  قیرط  زا  مرگیلیم   100 ات رثکادح  مرگیلیم و   25 نالاسگرزب 50 ـ 
. دوشیم يدیرو  هتسهآ  قیرزت  مرگیلیم  رثکادح 100 مرگیلیم و   25

هلاس   5 ناکدوک 10 ـ  رد  ناکدوک 
. دوشیم قیمعینالضع  قیرزت  مرگیلیم   6/25 12/5 ـ 

ییوراد  لاکشا 
As HCL; coated Tablet : 25 mg

Syrup (60 ml) : 113 mg/100 ml
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Injection (1,2 ml): 25 mg/ 1 ml

PROPOFOL

يارب نینچمهوراد  نیا  دوشیم . فرـصم  یـشوهیب  هماداو  ءاقلا  روظنم  هب  هک  تسا  هدـننک  شوهیبيوراد  کـی  لوفوپورپ  فرـصم  دراوم 
. دوریم راکب  یصیخشتو  یحارج  لامعا  ای  هژیو و  ياهتبقارمنیح  رد  نیکست  داجیا 

هاتوکرثا لوط  لیلد   CNS زا زین  نآ  عیرـس  جورخ  . دوشیم زین   CNS دراو هدش و  عیزوت  ندبرد  تعرـس  هب  لوفوپورپ  کیتنیکوکامراف 
یط تساعیرس و  یلو  مارآ  نآ  رثا  عورـش  تسا  تعاس  3 دودح 12 ـ  نآ  عفد  رمع  همین  ددرگیمهزیلوباتم . دـبک  رد  تعرـس  هب  تسا  نآ 

فرصم عطق  زا  دعب  یبایشوهنامز  تسا  هقیقد   3 دودح 5 ـ  نآ  رثالوط  دهدیم . تسد  زا  ار  دوخ  يرایـشوهرامیب  قیرزت  زا  دعب  هیناث   40
. دنوشیم رادیبهقیقد  یط 8  نارامیب  بلغا  هدوب و  عیرسزین  وراد 

. دوش فرصم  دیابن  وراد  هب  تیساسحهقباس  تروص  رد  فرصم  عنم  دراوم 
. دوشیمن هیصوت  نامیازماگنه  لوفوپورپ  فرصم  1 ـ  اهرادشه :

يزغم قورعتالالتخا  ياهمجمج و  لخاد  راشف  شیازفا  یبرچ  مسیلوباتم  تـالالتخا  یقورع  ـ  یبلق تـالالتخا  رد  لوفوپورپ  فرـصم  2 ـ 
. دریگتروص ناوارف  طایتحا  اب  دیاب 

. دراد دوجو  یشوهیب  زا  تشگزاب  رد  ریخأتو  یسکالیفانآ  جنشت  زورب  لامتحا  3 ـ 
. دیآ لمعب  رامیب  زا  تبقارمدیاب  زین  لمع  زا  دعب  زور  کی  ات  يریخأتتروصهب  جنشت  زورب  لامتحا  لیلد  هب  4 ـ 

عیاـشیبناج ضراوـع  زا  يدـیرو  قـیرزت  تروـصرد  قـیرزت  هیحاـن  رد  درد  نوخراـشفشهاک و  يدراـک و  يدارب  هنپآ  یبناـج  ضراوـع 
. دنتسه لوفوپورپ 

دنرادیـسرتسد سناژروا  تاـناکما  هب  هک  یلحمرد  یـشوهیب و  نیـصصختم  طـسوت  دـیاب  طـقفلوفوپورپ  زیوـجت  هیـصوت 1 ـ  لباق  تاکن 
. دریگ تروص 

. دوشیمن هیصوتنآ  ینایرش  لخاد  قیرزت  دشاب و  يدیرولخاد  تروصهب  دیاب  لوفوپورپ  قیرزت  2 ـ 
لیرتسا طیارـشالماک  یتسیاـب  گنرـس  رد  وراد  ندیـشکماگنه  رد  ییاـیرتکاب  یگدولآ  زا  یـشانتنوفع  زورب  زا  يریگولج  روظنم  هب  3 ـ 

. دومن داجیا 
فرصم  رادقم 

20 40 ـ  تعرس اب  نس و  لاس  زا 55  رتمک  دارفا  رد  )1/5 نازیم 2/5mg/kg ـ  هب  يدیرو  قیرزتقیرط  زا  یـشوهیب  ءاقلا  يارب  نالاسگرزب 
قیرط زا  یـشوهیبموادت  يارب  دوشیم . زیوـجت  تسا  رتنییاپفرـصم  هدودـحم  لاـس  نس 55  يـالابدارفا  رد   ) هیناـث ره 10  رد  مرگیلیم 

زاین هب  هتـسب  هک  دوشیمزیوجت  مرگ  یلیم   25 نازیم 50 ـ  هب  يدیرولخاد  قیرزت  ای   4 نازیم 12mg/kg/h ـ  هبيدیرو  لخاد  نویزوفنا 
هب يدـیرو  لخاد  نویزوفنا  قیرطزا  یکمک ،  سفنت  اب  هارمه   ) هژیو ياهتبقارمنیح  رد  نیکـست  داجیا  يارب  دـشابیمرارکت . لباق  راـمیب 

نازیم 
لخاد قیرزتقیرط  زا  ادتبا  رد  یحارج  ای  یـصیخشتلامعا  رد  نیکـست  داجیا  يارب  دوشیمزیوجت . زور  تدم 3  ات  0/3 و  4mg/kg/h ـ 
لخاد نویزوفناقیرط  زا  هدنرادهگن  فرصم  رادقم  دوشیمزیوجت . هقیقد   1 زا 5 ـ  شیب  ینامز  تدم  رد  0/5 رادقم 1mg/kg ـ  يدیرو 

مرگ  یلیم   10 نازیم 20 ـ  هب  نیکستقمع  عیرس  شیازفا  هب  زاین  تروص  رد  )1/5 يدیرو 4/5mg/kg/h ـ 
. دشاب زاینرتمک  ریداقم  هب  تسا  نکمم  لاس  نسزا 55  رتالاب  دارفا  رد  دشابیم . دباییم ) شیازفا 

موادـتو ظـفح  رثا  رب  دوشیم  میظنت  ترورـض  هبهتـسب  هک   2/5mg/kg نازیم هـب  لاـس  يالابنینـس 3  رد  یـشوهیب  ءاقلا  يارب  ناـکدوک 
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. دوشیم زیوجت   9 نازیمهب 15mg/kg/h ـ  لاس  يالاب 3  نینس  رد  شوهیب 
ییوراد  لاکشا 

Injection : 10 mg/ml

SELEGILINE

میالع ای  نوسنیکراپيرامیب  نامرد  تهج  اپودوول  هارمهیکمک  تروص  هب  يرامیب و  هیلوا  لحارمرد   ) ییاهنت هب  وراد  نیا  فرصم  دراوم 
. دوریم راکهب  نآ 

. دوشیم نیماپودهیزجت  عنام  نیماپود  هیزجت  لوؤسممیزنآ  ( MAO-B  ) زادیسکاونیمآونوممیزنآ راهم  اب  وراد  نیا  رثا : مسیناکم 
یتسیزیمهارف یکاروخ  فرـصم  زا  سپ  لیلدنیمه  هب  دشابیم و  يدیدش  يدبک  لوا  رذـگمسیلوباتم  ياراد  وراد  نیا  کیتنیکوکامراف 

لـصتم امـسالپ  ياهنیئتورپهب  يدایز  رادقم  هب  دوشیم . عفدراردا  قیرط  زا  نآ  لاعف  تیلوباتم  دوشیمهزیلوباتم و  دبک  رد  تسا  مک  وراد 
. دشابیم تعاس  1 نآ 2 ـ  لاعف  تیلوباتم  وراد و  رمع  همینو  دوشیم .

. دوش زیوجتدیابن  اهوراد  فرصم  زا  یشان  یمره  جراخمئالع  دوجو  تروص  رد  فرصم  عنم  دراوم 
. دبای شیازفا  اپودوول  یبناجضراوع  تسا  نکمم  اپودوول ، اب  وراد  نیانامزمه  فرصم  تروص  رد  1 ـ  اهرادشه :

. دوش فرصم  طایتحا  اب  نونج  نیژنآ و  یمتیرآ  هدشن  لرتنک  نوخراشف  شیازفا  یشراوگ  ياهمخز  دوجو  تروص  رد  2 ـ 
يدبک ياهمیزنآلالتخا  باوخ  لالتخا  ناهد  یکشخیگمیسآرس  زوکیاس ، ای  یجیگ  غارفتساو  عوهت  نوخراشف  شهاک  یبناج  ضراوع 

. دنتسهوراد یبناج  ضراوع  زا  یتسوپ  ياهشنکاوو  راردا  عفد  رد  لکشم 
رد . ددرگیم يزکرم  باـصعا  متـسیس  تیمـسو  ندـب  ياـمد  شیازفا  بجوم  نیدـیتپ  اـب  ورادنیا  ناـمزمه  فرـصم  ییوراد  ياهلخادـت 

راهم اب  مأوتزیوجت  دـهدیم . خر  يزکرم  باصعا  متـسیسکیرحت  نوخراشف و  شیازفا  نیتسکولفاـب  وراد  نیا  ناـمزمه  فرـصم  تروص 
. دوشیم نوخراشف  تفا  بجومزادیسکا  نیمآونم  ياههدننک 

شهاک  دیاب  % 20 اپودوول 50 ـ  فرصمرادقم  اپودوول ، اب  وراد  نیا  نامزمهفرصم  تروص  رد  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 
. دبای

. دوشعورش مک  ریداقم  فرصم  اب  دیاب  نامرد  نادنملاس  رد  وراد  زا  یشان  یگمیسآرسو  روعش  شاشتغا  زا  بانتجا  روظنم  هب  2 ـ 
رتهب نادنملاس  رد  . دوشیم فرصم  رهظ  حبص و  رد  مسقنمرادقم  ود  ای  اهحبص  دحاو  رادقم  تروصهبمرگیلیم  رادقم 10  فرصم  رادقم 

. دومن عورش  ار  نامرد  ، 2/5mg/day رادقم اب  تسا 
ییوراد  لاکشا 

Tablet : 5 mg

SUFENTANIL

وراد نیا  دوشیمفرصم . یشوهیب  ياقلا  يارب  نینچمهو  هارمه  يوراد  ناونعهب  هک  تسا  ردخمدرد  دض  کی  لیناتنفوس  فرـصم  دراوم 
. دوریم راکب  یحارج  لمع  زا  سپ  يدردیبداجیا  يارب  هماش  تخس  نورد  یعاخنلخاد و  زیوجت  اب  نینچ  مه 

. دنوشیمدرد تاکیرحت  هب  خساپ  تفایرد و  ردرییغت  ثعاب   CNS رد یصاخ  ياههدنریگ  هبلاصتا  اب  ردخم  ياهدرد  دض  رثا : مسیناکم 
. دنرادشقن اهوراد  نیا  رثا  رد  الامتحا  كاندردتاکیرحت  هب  ساسح  ناروآ  باصعازا  اهرتیمسنارتورون  ندش  دازآ 

ینالوط ثعابتسا  نکمم  یبرچ  ياهتفاب  رد  لیناتنفوسعمجت  دـنکیم . روبع  يزغم  ینوخدـس ـ  زا  یتحارب  لیناتنفوس  کـیتنیکوکامراف 
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تسا تعاس  نآ 2/7  یعفد  رمع  همینو  دراد  ياهلحرم  هس  رمع  همین  لیناتنفوس  تسا  يدبک  تدمع ? وراد  مسیلوباتمدوش  وراد  رثا  ندـش 
تسا  يدیرو  قیرزتزا  دعب  هقیقد   1 دودح 1/6 ـ  وراد  رثا  عورشنامز 

. دوش زیوجتناوارف  طایتحا  اب  دیاب  لیناتنفوس  دبکراک ، بیع  دوجو  تروص  رد  1 ـ  اهرادشه :
. دنوشیم یسفنت  فعضدیدشت  ثعاب  ردخم  درد  دض  ياهوراد  2 ـ 

. دنتسه لیناتنفوسمهم  عیاش و  ضراوع  زا  یحارج  لمعزا  دعب  یط و  یسفنت  فعض  نوخراشفشهاک و  يدراک  يدارب  یبناج  ضراوع 
ياهمیزنآهدـننک راهم  ياـهوراد  هدـننک CNS و  فیعـضتياهوراد  اهنیپزایدوزنب ، اب  لـیناتنفوسنامزمه  فرـصم  ییوراد  ياهلخادـت 

. دوشیم وراد  یبناجضراوع  دیدشت  ثعاب  يدبک 
هلمج زا  وراد  اـــب  یلامتحاتیمومــــسم  میـــالعلرتنک  يارب  مزـــال  تاناکمادــــیاب  وراد  زیوـــجت  ماــــگنه  هیــصوت 1 ـ  لـباق  تاــکن 

. دشاب سرتسد  رد  ردخم  داومياهتسینوگاتنآ 
نامزمهفرـصم رامیب ، یکیزیف  طیارـش  ندب  هزادنا  نزو  نس  هب  هجوت  اب  هناگادـج و  روطهبرامیب  ره  يارب  دـیاب  وراد  فرـصم  رادـقم  2 ـ 

. دوش نییعت  یحارج  لمعیلامتحا  تدم  لوط  اهوراد و  ریاس 
. ددرگ سفنت  رد  لالتخا  ثعابهجیتن  رد  هدش و  مکش  هنیس و  تالضعیتخس  ثعاب  تسا  نکمم  وراد  نیا  3 ـ 

. دریگ تروصهقیقد   1 لقادح 2 ـ  یط  هتسهآ و  تروصهبتسا  رتهب  وراد  يدیرو  قیرزت  4 ـ 
دیاب نوخراشف  شهاک  ای  یسفنت و  فعـض  شیازفالامتحا  ددرگ ، یـشوهیب  دوبهب  ثعاب  تسانکمم  اهنیپزایدوزنب  فرـصم  هچ  رگا  5 ـ 

. دوش هتفرگ  رظن  رد 
ردـخم درد  دـض  ياـهوراد  ریاـس  دــنناموراد  نـیا  ددرگ . وراد  تارثا  هـب  لـمحت  داـجیاثعاب  تـسا  نـکمم  وراد  بواـنتم  فرــصم  6 ـ 

. دوشوراد هب  دایتعا  یگتسباو و  داجیا  ثعاب  تسانکمم 
فرصم  رادقم 

نآ  هیلوا  فرصم  رادقم  یمومعیشوهیب  يوراد  ناونعهب  نالاسگرزب 
. ددرگیمقیرزت ددجم ?  10 فرصمرادقم mcg/kg 25 ـ  زاین  تروص  رد  هدش و  يدیروقیرزت  ادتبا  رد  هک  تسا   0/5 mcg/kg 1 ـ 

رادقم زاین  تروص  رد  تسا و  2 رادقم mcg/kg 5 ـ  گرزب  ياهیحارجرد   ) نآ طسوتم  فرصم  رادقم 
دوشیميدیرو و قیرزت   5 گرزبياهیحارج mcg/kg 30 ـ  رد  یلصا  يوراد  ناونعهب  . ددرگیم قیرزت  ددجم ?  10 mcg/kg 50 ـ 

رادقم زاین  تروص  رد 
قیرزت  ددجم ?  25 mcg/kg 50 ـ 

. ددرگیم
یقورع  یبلق ـ  ياهیحارج  ردیشوهیب  یلصا  يوراد  ناونعهب  ناکدوک 

تسا   25 ات mcg/kg 50 ـ  هدنرادهگنفرصم  دوشیم و  يدیرو  قیرزت  هیلوافرصم  رادقم  ناونعهب   10 mcg/kg 25 ـ 
ییوراد  لاکشا 

Injection : 50 mcg / 10 ml

TETRACAINE HCI

هلوناک یکـشزپنادند و  یحارج  لامعا  زا  لبق  درد و  دـضرثا  داجیا  ياهقطنم  اـی  یعـضوم  یـسحیبداجیا  يارب  نیئاـکارتت  فرـصم  دراوم 
. دوشیم فرصميدیرو  ندومن 
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وعورـش میدـس  نوی  هب  ءاشغ  نیا  يریذـپذوفنشهاک  هجیتن  رد  یبصع و  ياهلولـس  ياشغریذـپتشگرب  تیبثت  اب  وراد  نیا  رثا : مسیناـکم 
لمع هبيریگولج  یبصع  ياهـسکلفر  يدعب  تیادـهو  لمع  لیـسناتپ  راشتنا  زا  لمع  نیا  دـنکیمفقوتم . ار  یبصع  ياهـسکلفر  تیادـه 

. دروآیم
كوش وقیرزت  عضوم  رد  تنوفع  نوخراـشف  دـیدشتفا  دـیدش ، يزیرنوخ  یبـلق  لـماک  كولبدوجو  تروص  رد  فرـصم 1 ـ  عنم  دراوم 

. ددرگ هدافتسا  ياهیتوبکنع  ریز  دادسناداجیا  يارب  وراد  نیا  زا  دیابن 
. دهد شهاکهیتوبکنع  ریز  هیحان  رد  قیرزت  رد  ار  رامیبلمحت  دناوتیم  یمس  یتپس  هنوگ  ره  2 ـ 

. دوشیمهدافتسا یقورع  ياهرتسب  زا  ینغ  ای  یمخز  بهتلم  تفاب  يور  رب  دیابن  وراد  نیا  3 ـ 
. دوشهدافتسا یپوکسوتسیس  ای  یپوکسوکنوربرد  یسحیب  داجیا  يارب  دیابن  وراد  نیا  4 ـ 

. دوش فرصمطایتحا  اب  نوخ  يداقعنا  تالالتخا  ایو  لیلد  ره  هب   CNS يرامیب رد  1 ـ  اهرادشه :
تساهدش  شرازگ  وراد  نیا  فرصم  رثا  رد  یبلقیمتیرآ  یقورع و  یبلق ـ  ینالوط  فعض  2 ـ 

. دراددوجو وراد  هب  تیساسح  زورب  لامتحا  3 ـ 
اب ضراوع  ، دـنک زورب  وراد  زیوـجت  زا  سپ  هقیقد  ات 30 ریخات و  اب  اـی  تعرـس و  هب  تسا  نکممکیمتـسیس  ياـهشنکاو  یبناـج  ضراوع 

تینابصع و هشعرای  شزرل  شوگ  ندز  گنز  هجیگرـس  جنـشت  ینیبود  ای  ییانیب و  لالتخا  تسوپ  گنريدوبک  زا  دنترابع  نآ  مک  عویش 
تسا  هدش  شرازگ  وراد  یعضوم  فرصمرد  زین  شراخ  مدا و  متیرا  غارفتسا  عوهتو و  يداع  ریغ  يرارقیب  ای 

ياهوراداب هارمه  کـمک  ناونع  هب  اـی  یـشوهیبزا و  لـبق  ـالومعم  هک  ییاـهوراد  هلمج  زا  ،CNS فعـضم ياهوراد  ییوراد  ياهلخادـت 
فرصم یعضوم  هدننکسحیب  ياهوراد  اب  نامزمه  هک  یتروصرد  یقیرزت  میزینم  تافلوس  زین  دنوشیمفرصم و  یعضوم  هدننک  سحیب 

نایرج شهاک  قیرط  زا  کیژرنردآاتب  هدننک  دودـسم  ياهوراد  دـنوش . CNS یفاضا فیعـضت  تارثا  زورب  بجومتسا  نکمم  دـندرگ ،
ار وراد  نـیا  مسیلوباـتم  نیدــیتمیاس  . دربیم ــالاب  ار  نآ  اــب  تیمومــسم  رطخ  هدادشهاــک و  ار  وراد  مسیلوباــتم  تعرــس  يدــبکنوخ 

. دهدیم شیازفا  ار  تیمومسمرطخ  لامتحا  هجیتن  رد  دزادنایمریخاتب و 
. دوش فرصم  کشزپ  رظن  ریز  وطایتحا  اب  وراد  نیا  اههدننک  سحیب  ریاس  هبتیساسح  تروص  رد  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 

. دندرگنحورجم هدش  سحیب  ياضعا  هک  ددرگ  تقددیاب  یسحیب  نامز  ندوب  ینالوط  لیلدب  2 ـ 
. دوشیمن هیصوت  یگهام  کی  نس  ریز  ایو  سران  ناراوخریش  رد  وراد  فرصم  3 ـ 

مرگیلیم   2 رادقم 5 ـ  تارقف  نوتسنییاپ  یعاخن  یسحیب  يارب  فرصم  رادقم 
هنیرپ یناتحتهیحان  یسحیب  يارب  مرگیلیم  هنیرپهیحان 5  یسحیب  رد  زورتسکد 10 ،% اب  هارمهدصرد  کی  لولحم  زا  رتیل ) یلیم   0/2 (0/5 ـ 

رانک یـسحیب  رد  تساهدش  قیقر  زورتسکد 10 % رد  هک  ددرگیمهدافتـسا  یعاخن  يزغم ـ  عیاـم  هار  زا  % 1 لولحم زا  مرگیلیم  رادقم 10 
رثکادح اههدند 

. دوشیمهدافتسا لولحم 1 % زا  مرگیلیم   15 20 ـ 
ییوراد  لاکشا 

Injection : 1%

THIOPENTAL SODIUM

هاتوکیحارج لامعا  رد  يدـیرو  هدـننک  شوهیبناونعهب  ییاهنت  هب  یمومع و  یـشوهیب  ياقلايارب  هدـمع  روطهب  لاـتنپویت  فرـصم  دراوم 
يارب اههدننکشوهیب و  ریاس  هارمه  هب  یکمک  يورادناونعهب  نینچمه  دوشیم . فرـصم  دنرادار ، كاندرد  تاکیرحت  لقادح  هک  تدم 
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. دوریم راکهب  ینالـضعياههدننک  لـش  اـب  درد  دـض  ياـهوراد  دـننامرگید  ياـهوراد  اـب  هارمه  لداـعتم  یـشوهیبنیح  رد  باوخ  داـجیا 
راکهب تدم  ینالوط  یحارج  لامعارد  یـشوهیب  همادا  يارب  دیاسکازورتین  وردخم  ياهوراد  اب  هارمه  مک  ریداقم  رد  تسانکمم  لاتنپویت 
ریاسای یعضوم  یسحیب  نآ  زا  سپ  ای  یقاشنتسایشوهیب  یط  یجنـشت  ياهتلاح  لرتنک  تهجتدم  هاتوک  فرـصم  تروصهب  لاتنپویت  . دور

. دوشیم فرصم  للع 
فرـصمدشاب هدـش  لرتـنک  یفاـک  هزادـنا  هب  رامیبیـسفنت  تیعـضو  هک  یتروص  رد  ياهمجمجلـخاد  راـشف  شیازفا  ناـمرد  رد  لاـتنپویت 

. دوشفرصم یقاشنتسا  ياههدننک  شوهیب  زاهدافتسا  یط  ياهمجمج  لخاد  راشف  شهاکيارب  تسا  نکمم  زین  ددرگیم و 
نژیـسکاشهاک زا  يریگولج  يارب  دایز  فرـصمریداقم  اب  لاـتنپویت  دوریم . راـکهب  یناورتـالالتخا  رد  زیلاـنآوکران  روظنم  هب  لاـتنپویت 

تسا  هدش  فرصمهباشم  دراوم  ریاس  رس و  هب  بیسآ  ندشدراو  زا  سپ  زغم  یمکسیا  نوخ و 
باوخداجیا و دح  ات  ار  يزکرم  یبصع  هاگتسد  وهدوب  رثا  هاتوک  یلیخ  ياهتاروتیبراب  هتسدزا  هدننک  شوهیب  کی  لاتنپویت  رثا : مسیناکم 
هب خساپ  شهاک  ،GABA هب خساپ  شیازفا  قیرط  زا  ورادنیا  هک  دسریم  رظنهب  درادن . يدرد  دـضرثا  یلو  دـنکیم . فیعـضت  یـشوهیب 

يریذپ کیرحت  شهاکبجوم  هلیسو  نیدب  دنکیم و  لمع  ییاشغتیاده  شیازفا  هلیسوب  يریذپ  کیرحتمیقتـسم  شهاک  تاماتولگ و 
. ددرگیم یشوهیب  داجیاو  یبصع  ياهلولس 

. دیامنیم لخادت  زغم  رشق  فرطهب  یبصع  ياههناکت  لاقتنا  اب  نمض  رد 
هب زغم  زاو  هدرک  روبع  يزغم  ینوخ ـ  دس  زا  تعرسهب  نآ  مک  نویـسازیناوی  هجرد  یبرچرد و  نآ  دایز  تیلالح  تلع  هب  کیتنیکوکامراف 
زغم اههیلک و  هژیوهباهتفاب  ریاس  رد  زین  نآ  زا  یمک  رادـقم  وتسا  يدـبک  تدـمع ? وراد  مسیلوباـتم  دوشیمرـشتنم . ندـب  ياـهتفاب  ریاـس 

. دوشیم هزیلوباتم 
. دوش فرصم  دیابننآ  هب  يالتبا  هقباس  ای  یتسوپ  تارهاظتاب  يریفروپ  ای  داح  يریفروپ  هب  التبمنارامیب  رد  وراد  نیا  فرصم  عنم  دراوم 

یسفنت يراجم  دادسناای  سفن  یگنت  لماش  یسفنت  ياهیرامیب  كوش  ای  نوخراشف  یمک  یقورع  ـ  یبلق دیدش  يرامیب  دراوم  رد  اهرادشه :
. دوش زیوجتناوارف  طایتحا  اب  دیاب  وراد  نیا  موادممسآ  صوصخب 

ای اهکلپمروت  تسوپ  يزمرق  ای  شراخ  ریهک ، يدـلج  تاروثب  يرارقیب  ای  بارطـضا  مکـشدرد  کـیژرلآ  ياـهشنکاو  یبناـج  ضراوع 
نوخ و شدرگفعـض  تیبـلفوبمورت  یـسفنت  هاگتـسدفیعضت  یبـلق و  یمتیرآ  هنیـس و  سخ  سخ  نوخراـشف  يداـع  ریغ  شهاـک  اـهبل ،

تسا  هدش  شرازگ  وراد  نیافرصم  اب  یسفنت  تاکیرحت 
. دراد لخادت   CNS فعضمياهوراد اب  وراد  نیا  ییوراد  ياهلخادت 

. دبای شهاک  یشوهیبءاقلا  يارب  وراد  زیوجت  رادقم  تسا  رتهب  يدبک  داح  يرامیب  رد  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 
فرصم  رادقم 

یلک  يامنهار  کی  ناونعهب  نالاسگرزبیمومع  یشوهیب  ياقلا  يارب  نالاسگرزب 
ای زاین  بسح  رب  مرگیلیم   50 100 ـ 

درف ره  يارب  کشزپ  طسوت  دیاب  زینهدنرادهگن  رادقم  دوشیم . يدیرو  قیرزتدحاو  فرصم  رادقم  تروصهب   3 4mg/kg ـ 
یلو  دوش ، نییعت  هناگادج  روطهب 

3/5mg/kg يزغم يدیرو  راشف  شیازفا  رد  دوشیميدـیرو . قیرزت  رامیب  زاین  بسحرب  مرگیلیم  50 یلک 100 ـ  يامنهار  کی  ناونعهب 
ياـهتلاح رد  . دوشیم زیوجت  درک ، رارکت  ار  نآ  ناوتیمهمجمج  لـخاد  راـشف  شهاـک  اـت  زاـین  تروصرد  هک  بواـنتم  تروـصهب   1/5  ـ

اب دصرد  لولحمزیلانآوکران 2/5  دراوم  رد  و  دوشیم . يدـیروقیرزت  جنـشت  عورـش  زا  دـعب  رتعیرـس  هچره  مرگیلیم   50 یجنشت 125 ـ 
دعب هک  دوشیم  قیرزت  رامیب  طسوت   100 زا سوکعم  شرامش  اب  نامزمه  هقیقد  ردمرگیلیم  تعرس 100 
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هکنیا  زا  لبق  شرامش و  رد  لالتخا  زا 
دیاب ار  قیرزت  دوش  داجیا  یعقاو  باوخ 

. درک عطق 
یمومع  یشوهیب  ياقلا  يارب  ناکدوک 

فرصم  رادقم  لاس  ات 15  ناکدوک  رد 
کشزپ  طسوت  دیاب  رامیب  ره  يارب 

يامنهار  کی  ناونعهب  یلو  ددرگ  نییعت 
رامیب ره  يارب  زین  هدنرادهگن  فرصمرادقم  دوشیم . قیرزت   2 یلک mg/kg 7 ـ 

. دشابیم زاینبسحرب   mg/kg 1 یلک يامنهار  ناونعهبیلو  ددرگ ، نییعت  کشزپ  طسوت  دیاب 
ییوراد  لاکشا 

Injection : 500 mg, 1 g

THIORIDAZINE

یتکرح ـ  یناور يریذـپ  کیرحت  یکمک  تدـم و  هاتوکنامرد  يارب  اینام ، نونج  تالاح  ریاـسو  ینرفوزیکـسا  دراوم  رد  فرـصم  دراوم 
. دوشیم زیوجت  ناکدوک  ینهذ  يراتفردیدش و  تالکشم  نادنملاس  رد  يرارقیبو  يریذپکیرحت  دیدش و  بارطضا 

تارثا يارادوراد  نیا  نینچمه  دوشیم . نونج  تالاحدوبهب  بجوم  زغم  رد  ینیماـپود  ياههدـنریگدادسنا  اـب  نیزادـیرویت  رثا : مسیناـکم 
. دشابیم کیژرنردآ  افلآ ـ  ياههدنریگددسمو  ینیراکسوم  یتنآ 

هار  زا  نیزادیرویت  کیتنیکوکامراف 
لاعف  تیلوباتم  هب  هزیلوباتم و  دبک  رد  . دریگیم رارق  يدبک  لوا  روبع  مسیلوباتمریثات  تحت  دراد و  یصقان  بذج  یکاروخ 

تسايویلک  تدمع ? وراد  نیا  عفد  دوشیم . لیدبت 
فرصمدیابن موتیسومورکوئف  ناوختـسا و  زغمفیعـضت  ، CNS فعـضم ياهوراد  فرـصمزا  یـشان  ءامغا  تلاح  رد  فرـصم  عنم  دراوم 

. دوش
ياهتنوفع نوسنیکراپ  عرـص  سفنت  یقورع و  یبلقياهيرامیب  يزغم  قورع  يرامیب  دوشیمزیوجت : طایتحا  اب  ریز  دراوم  رد  اهرادـشه :

موکولگ تاتسورپ  یفورترپیه  ، وارگ ینتسایم  دیئوریت ، يراک  مک  دیفسياهلوبلگ ، شهاک  ناقری  هقباس  يویلکو  يدبک  ییاسران  دیدش ،
يریفروپ  نادنملاس و  هتسبهیواز  اب 

ریداقم اب  ماسجا  ندـید  گنر  ياهوهق  دـید ، تقد  شهاک  هنابـش  دـید  شهاک   ) ياهنادـگنر یتاپونیترنوخ  راشف  شهاک  یبناج  ضراوع 
لازنا  رد  لالتخا  صوصخب  یسنج  یناوتان  تدم  ینالوط  فرصم  رد  دایز و 

نیا یبناجضراوع  زا  یگدرـسفا  یباوخیب و  هنابـشسوباک  يریخاـت  يزنکـسید  یگدـیرپگنر  یگدولآ  باوخ  یمره  جراـخ  ضاروع 
. دنتسه وراد 

بجوم نوخراشف  دض  ياهوراد  ریاس  نیسناتویژنآلدبم و  میزنآ  هدننک  راهم  ياهوراد  اب  ورادنیا  نامزمه  فرـصم  ییوراد  ياهلخادت 
لاناک ياهددسم  ربشوه ، ياهوراداب  نامزمه  فرصم  رد  وراد  نیا  نوخراشفهدنهاک  تارثا  ددرگیم . یتیعضونوخ  راشف  دیدش  شهاک 

نیزادـیرویت ناـمزمه  فرـصم  دـنهدیمشهاک . ار  وراد  نیا  بذـج  اهدیـسا  یتـنآ  . دـباییم شیازفا  يدـیئویپا  ياـهدرد  دـض  ومیـسلک 
وراد نیا  ینیراکسومدض  تارثا  شیازفا  بجوم  ینیراکسومیتنآ  صاوخ  ياراد  ياهوراد  ریاسو  ياهقلح  هس  یگدرسفا  دض  ياهوراداب 
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نیداـنفرت و اـب  ورادناـمزمه  فرـصم  دـنکیم . تیدـض  عرـص  دـضياهوراد  تارثا  اـب  جنـشت  هناتـسآ  ندرک  مکاـب  وراد  نـیا  ددرگیم .
زورب رطخ  یمتیرآ  دض  ياهورادریاس  لولونارپورپ و  اب  هارمه  وراد  نیافرـصم  دهدیم . شیازفا  ار  ینطب  یمتیرآزورب  رطخ  لوزیمتـسآ 

شیازفا  بجوم  وراد  نیا  اب  دیمارپولکوتمو  مویتیل  ماوت  فرصم  دهدیم . شیازفاار  یمتیرآ 
. ددرگیم یمره  جراخ  ضراوع  زورب  رطخ 

. دوش ماجنا  دیاب  یکشزپمشچ  تانیاعم  وراد ، نیا  تدم  ینالوطفرصم  تروص  رد  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 
. دوش بانتجا  وراد  نیا  فرصم  زا  يویلکو  يدبک  دیدش  ییاسران  تروص  رد  2 ـ 

. دوشيراددوخ وراد ، نیا  یناهگان  عطق  زا  3 ـ 
درکلمعرد لالتخا  هنوگ  ره  زورب  تروص  رد  اتماجنا  دـیاب   ECG رظن زا  یبلق  تانیاعم  ورادنیا ، تدم  ینالوط  فرـصم  تروص  رد  4 ـ 

. دبای شهاک  وراد  رادقم  بلق 
. دوش لرتنک  مئاد ? دیاب  نوخ  راشف  ندبيامد و  ضبن  وراد ، نیا  فرصم  لوط  رد  5 ـ 

. دنک تفایرد  تاعیام  یفاک  هزادناهب  دیاب  رامیب  وراد ، نیا  فرصم  لوط  رد  6 ـ 
. دوش ماجنا  رابکی  ياهتفه  لقادح  وجیردتب  دیاب  وراد  فرصم  رادقم  شیازفا  7 ـ 

لصاحيدوبهب فرـصم  رادقم  نیا  اب  هام  زا 3  دـعبهکیتروص  رد  دوش و  ماجنا  یهاتوک  تدـميارب  دـیاب  وراد  نیا  دایز  ریداقم  زیوجت  8 ـ 
. دادشهاک ار  فرصم  رادقم  دیاب  دشن ،

زور رد  رابکییتدـم  زا  دـعب  مسقنم و  تروصب  هنازورفرـصم  رادـقم  ادـتبا  رد  دـشابیم ، لاعفتیلوباتم  ياراد  وراد  نیا  هک  اجنآ  زا  9 ـ 
. ددرگیم زیوجت 

فرصم  رادقم 
دوشیم زیوجت  مسقنم  تروـصهب  ادـتبا  ردهک   150 رادـقم mg/day 600 ـ  نونج  تالاحریاس  ینرفوزیکـسا و  اـینام ، رد  نـالاسگرزب 

. دوشیم فرصمهتفه  تدم 4  ات  ناتسرامیب  رد  يرتسبنارامیب  يارب  طقف   ) 800mg/day رثکادحات
یتکرح  یناور ـ  يریذپکیرحتیکمک  تدم و  هاتوک  نامرد  رد 

mg/day 100 نادنملاس رد  يرارقیبو  يریذپ  کیرحت  دـیدش ، بارطـضا  یکمکو  تدـم  هاتوک  نامرد  رد  75 و  mg/day 200 ـ 
. دوشیم فرصم  ـ30

لاس   5 زور و 12 ـ  رد   mg/kg 1 لاس ریز 5  ناکدوک  رد  ینهذ  ای  يراتفردیدش  تالکشم  دراوم  رد  طقف   ) ناکدوک
. دوشیم فرصم  ( mg/day 300 ات دیدش  دراوم  رد   ) 75 mg/day 150 ـ 

ییوراد  لاکشا 
Tablet : 10 mg, 25 mg, 100 mg

THIOTHIXENE

. دوریمراکهب نونج  دراوم  ریاس  ینرفوزیکسالرتنک و  يارب  نیسکیتویت  فرصم  دراوم 
تارثا ياراد  نــینچمه  دوــشیم . نونجتــالاح  دوــبهب  بجوــم  زغم  رد  ینیماپودياههدــنریگ  دادــسنا  اــب  وراد  نــیا  رثا : مسیناــکم 

. دنشاب لیخد  نآ  ینامرد  تارثارد  تسا  نکمم  هک  دشابیم  کیژرنردآ  افلآياههدنریگ ـ  هدننکدودسم  ینیراکسومیتنآ و 
زا وهزیلوباتم  دبک  رد  تسا  ینیب  شیپ  لباق  ریغو  صقان  نآ  بذج  اما  دوشیم  بذـج  عیرـسیکاروخ ? فرـصم  زا  دـعب  کیتنیکوکامراف 

. دوشیم عفد  راردا  قیرط 
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. دوش فرصم  دیابنموتیسومورکوئف  ای  ناوختسا  زغم  فیعضتدوجو  تروص  رد  فرصم  عنم  دراوم 
ییاسران دیدشياهتنوفع ، نوسنیکراپ  عرـص  سفنتو  یقورع  یبلق ـ  ياهيرامیب  يزغم  قورعياهيرامیب  دوجو  تروص  رد  اهرادـشه :

اب دـیاب  هتـسب  هـیواز  اـب  موکولگاـی  تاتـسورپ  یفورترپـیه  وارگ ، ینتـسایم  ، دـیئوریت يراـک  مـک  ینپوـکول  ناـقریهقباس  يوـیلک  يدـبک و 
. دوش فرصمطایتحا 

یگدـیرپگنر یگدولآ  باوخ  یمره  جراـخ  ضراوع  لازنا  رد  لـالتخا  صوصخب  یـسنجیناوتان  نوخراـشف  شهاـک  یبناـج  ضراوـع 
رد لاکشا  تسوبی  ینیب  ناقتحا  ناهد  یکـشخ  جنـشت  يریذپکیرحت و  ? تردن یگدرـسفا  یباوخیب  هنابـشسوباک  يریخات  يزنیکـسید 

. دنتسه وراد  یبناج  ضراوع  زا  اهناتسپندش  گرزب  یگدعاق و  رد  لالتخا  یمتیرآ  بلق  نابرض  شیازفا  دید ، يرات  ندرکراردا 
بجوم نوخراشفدض  ياهوراد  ریاس  نیـسناتویژنآلدبم و  میزنآ  هدننکراهم  ياهوراد  اب  ورادنیا  نامزمه  فرـصم  ییوراد  ياهلخادـت 

ياهوراد يدیئویپا و  ياهدرد  دضاب  نامزمه  فرصم  رد  وراد  نیا  نوخراشفهدنهاک  تارثا  ددرگیم . یتیعـضونوخراشف  دیدش  شهاک 
یگدرـسفا دـض  ياـهوراد  اـب  وراد  نیاناـمزمه  فرـصم  دـنهدیم . شهاـک  ار  ورادنـیا  بذـج  اهدیـسا  یتـنآ  دـباییم . شیازفاربـشوه 

مک اب  ورادنیا  ددرگیم . وراد  نیا  ینیراکسوم  دضتارثا  شیازفا  بجوم  ینیراکسوم  یتنآصاوخ  ياراد  ياهوراد  ریاس  ییاهقلحهس و 
یمتیرآ زورب  رطخ  لوزیمتسآو  نیدانفرت  اب  وراد  نیا  نامزمه  فرصم  . دنکیم تیدض  عرص  دض  ياهورادتارثا  اب  جنـشت  هناتـسآ  ندرک 

نیا فرصم  . دباییم شیازفا  شخبمارآ  رثا  بارطضادض  شخبمارآ و  ياهوراد  اب  ورادنیا  نامزمه  فرصم  رد  دهدیم . شیازفاار  ینطب 
ضراوع زورب  رطخ  شیازفابجوم  وراد  نیا  اـب  مویتـیل  ماوـت  فرـصم  . دـهدیم شیازفا  ار  یمتیرآ  زورب  رطخلوـلونارپورپ  اـب  هارمه  وراد 
شیازفا ار  یمره  جراـخ  ضراوـعزورب  رطخ  زین  دـیمارپولکوتم  اـب  وراد  نیاناـمزمه  فرـصم  ددرگیم . یبـصع  تیمــسو  یمره  جراـخ 

. دهدیم
. دوشماجنا دیاب  یکشزپ  مشچ  تانیاعم  تدمینالوط  فرصم  رد  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 

. دوشيراددوخ وراد ، نیا  یناهگان  عطق  زا  2 ـ 
دوش ماجنا  دیاب  یبلق  تانیاعم  ورادنیا ، تدم  ینالوط  فرصم  تروص  رد  3 ـ 

. دبایشهاک وراد  فرصم  رادقم  بلق  درکلمعرد  لالتخا  هنوگ  ره  زورب  تروص  رد  ات 
. دوش لرتنک  مئاد ? یتسیاب  نوخراشف  وندب  يامد  ضبن  وراد ، نیا  فرصم  یط  4 ـ 

. دنک تفایرد  یفاکتاعیام  دیاب  رامیب  وراد ، نیا  فرصم  یط  5 ـ 
. دوش ماجنا  رابکی  ياهتفه  لقادحو  یجیردت  دیاب  فرصم  رادقم  شیازفا  6 ـ 

يدوبهب فرـصمرادقم  نیا  اب  هام  زا 3  دـعب  هک  یتروصرد  دوش و  ماجنا  یهاتوک  تدـم  ياربطقف  دـیاب  وراد  نیا  داـیز  ریداـقم  زیوجت  7 ـ 
. داد شهاک  ار  فرصمرادقم  دیاب  دشن ، لصاح 

رد رابکی  یکاروخ  هار  زا   ) هنازور فرـصم  رادقم  ، وراد نیا  دایز  رمع  همین  لیلدب  دش ، تیبثتوراد  هیلوا  فرـصم  رادـقم  هکنآ  زا  دـعب  8 ـ 
. دوش زیوجت  زور 

فرصم  mg/day 60 رثکادــح راــمیبلمحت  ساــسا  رب  زاــین و  تروــص  رد  زوررد ، راــب  ود  مرگیلیم  ادـتبا 5  رد  فرــصم  رادـقم 
. دشاب یجیردت  دیاب  اهنآرد  فرصم  رادقم  شیازفا  دنراد و  زاین  ورادنیا  زا  يرتمک  ریداقم  هب  هدروخلاس  نارامیب  . دوشیم

ییوراد  لاکشا 
Capsule : 5 mg

TOLMETIN
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ینالضع یبصعتالالتخا ـ  رگید  زین  ناناوج و  تیرترآلماش   ) یمسیتامور ياهیرامیب  زا  یـشانباهتلا  درد و  تالاح  رد  فرـصم  دراوم 
. ددرگیم فرصم 

. دیامنیم لامعا  اهنیدنالگاتسورپتخاس  راهم  اب  تدمع ? ار  دوخ  یباهتلادضو  درد  دض  تارثا  نیتملوت  رثا : مسیناکم 
99 ددرگیمداجیا ، یمرس  تظلغ  رثکادح  تعاسکی  دودح  زا  سپ  هدیدرگ و  بذج  یبوخبیکاروخ  فرـصم  زا  دعب  کیتنیکوکامراف 

عفد راردا  هار  زا  لاعف  ریغيوراد  دوشیم ، هزیلوباتم  دـبک  رد  حشرتریـش و  رد  وراد  دوشیم . لـصتم  امـسالپياهنیئتورپ  هب  وراد  دـصرد 
. ددرگیم

مداویژنآ مسآ  لیبق  زا  یمئالع  اب  هارمه  هک  ( NSAIDs يدیئورتسا ریغ  باهتلا  دض  ياهورادهب  تیساسح  دراوم  رد  فرصم  عنم  دراوم 
. ددرگ فرصم  دیابندشابیم  ریهک  ای  کیژرلآ  تینیر 

? بترمهیلک درکلمع  هتفر و  راکهب  نکمم  رادقملقادح  اب  طایتحا و  اب  یبلق  ای  يویلک  يدبکتالالتخا  هب  التبم  نارامیب  رد  1 ـ  اهرادشه :
. ددرگ لرتنک 

ماگنهياهدور يدـعم ـ  تامدـص  زورب  تروصرد  دوش و  باـنتجا  وراد  نیا  فرـصم  زانآ  هقباـس  اـی  هدـعم  مخز  راـچد  ناراـمیب  رد  2 ـ 
. ددرگ عطق  وراد  فرصم 

مداویژنآهژیوهب کیژرلآ  ياهشنکاو  ددرگ . داجیاتسا  نکمم  يزیرنوخ  مخز و  لاهسا  عوهتدننام  یشراوگ  تالالتخا  یبناج  ضراوع 
. دیامن زورب  تسا  نکمم  شوگ  زوزو  ریظنییاونش  تالالتخا  هجیگرس و  دردرس ، زین  ويدلج  تاروثب  مساپساوکنورب و 

نتفر ـالابلامتحا  هدومن  سوکعم  ار  نیـسناتویژنآهدننک  لیدـبت  میزنآ  ياههدـننکراهم  نوخراـشف  دـض  رثا  نیتملوت  ییوراد  ياهلخادـت 
جنشت زورب  رطخ  اهنولونیکهتسد ، زا  یبورکیم  دض  ياهورادهارمه  نیتملوت  فرـصم  دهدیم . شیازفاار  يویلک  ییاسران  نوخ و  میـساتپ 

يویلکتیمـس رطخ  دباییم . شیازفا  نیتملوتفرـصم  اب  الامتحا  هروا  لینوفلوس   ) نوخدنق هدنروآ  نییاپ  ياهوراد  رثا  دهدیمشیازفا . ار 
وراد نیاهلیـسوب  مویتیل  تاـسکرتوتم و  عفد  ددرگیمدـیدشت . اهردـم  هلیـسو  هب  نیتـملوت  اـب  نامزمهفرـصم  تروص  رد  نیروپـسولکیس 

. دباییم شهاک 
. دوش فرصم  اذغزا  دعب  ای  هارمه  وراد  تسا  رتهب  یشراوگضراوع  شهاک  يارب  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 

. دورراکهب طایتحا  اب  نیرافراو  اب  نامرد  تحت  ایيداقعنا  تالالتخا  زیخ ، نوخراشف  يدایز  یبلق  هریخذ  شهاک  هب  التبم  نارامیب  رد  2 ـ 
فرصم  رادقم 

. دوریم راکهب   30mg/kg/day رثکادح راب و   2 رد 4 ـ  مسقنم  تروصهب  0/2 نازیم g/day 1/8 ـ  هب  نالاسگرزب 
. ددرگیم فرصممرگیلیم  رثکادح 30  راب و   3 رد 4 ـ  مسقنمتروصهب   20 رادقم 25mg/day ـ  ناکدوک 

ییوراد  لاکشا 
Tablet : 200 mg

TRIFLUOPERAZINE

هاتوکرد نینچمه  ددرگیم . فرـصم  اینام  نونجلـثم و  رگید  یناور  تـالاح  ینرفوزیکـسانامرد و  رد  نیزارپوئولف  يرت  فرـصم  دراوم 
. دوریمراکهب دیدش  عوهت  غارفتسا و  لرتنک  زین  وناجیه  یتکرح و  یناور ـ  تاکیرحت  نامردرد  یکمک  يوراد  ناونعهب  تدم 

یخربو کیبمیلوزم  متـسیس  رد  یـسپانیس  دعبینیماپود  ياههدـنریگ  راهم  اب  تدـمع ? ار  دوخینامرد  رثا  نیزارپوئولف  يرت  رثا : مسیناکم 
. دنوشیم راهموراد  نیا  هلیسوب  يدودح  ات  زین  کیژرنردآ  ـ  افلآ ینیراکسوم و  ياههدنریگ  نینچمه  . دیامنیم لامعا  زغم  رگید  یحاون 

ییامسالپ  تظلغ  رثکادح  تسا  يدبک  لواروبع  مسیلوباتم  ياراد  اما  هدیدرگ  بذجیکاروخ  فرصم  زا  سپ  کیتنیکوکامراف 
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. ددرگیمعفد هیلک  هار  زا  تدمع ? هدش و  هزیلوباتمدبک  رد  يدایز  نازیم  هب  وراد  ددرگیمداجیا . یکاروخ  فرصم  زا  سپ  تعاس   2 4 ـ 
ناوختسا زغم  فعض  ، ءامغا لاح  رد  نارامیب  رد  ناوختسازغم  هدننک  فیعضت  ای   CNS فعضمياهوراد ریاس  اب  هارمه  فرصم  عنم  دراوم 

. دوش فرصم  دیابن  يدبکتامدص  هقباس  ای 
. دیامن زورب  تسانکمم  سررید  يزنکسید  نیزارپوئولفيرتهدننک  فرصم  نارامیب  رد  1 ـ  اهرادشه :

. دوشدیدشت ینیژنآ  درد  وراد ، فرصم  لوط  ردتسا  نکمم  نیژنآ  هب  التبم  نارامیب  رد  2 ـ 
. دوش فرصمطایتحا  اب  راردا  سابتحا  زین  عرصای و  یسفنت  فعض  دیئوریت ، يراک  مک  یقورع  ـ  یبلق ياهيرامیب  هب  التبم  نارامیب  رد  3 ـ 

ینیراکــسوم و دــض  تارثا  یگدوـلآباوخ  يزتاـکآ  کینوتــسید و  ياــهشنکاو  ? صوـصخ یمره  جراــخ  راــثآ  یبناــج  ضراوـع 
. دنتسه وراد  یبناج  ضراوعهلمج  زا  بوکنس  هبش  مردنس  یمتیرآ و  بلق  نابرض  تعرس  شیازفا  نوخراشفیمک 

هدـنریگياهددسم یمتیرآ  دـض  ياهوراد  اب  هارمهفرـصم  رد  ار  ینطب  ياـهیمتیرآ  داـجیارطخ  نیزارپوئولف  يرت  ییوراد  ياهلخادـت 
ياهیگدرـسفا دض  اب  هارمهاهنیزایتونف  فرـصم  دهدیم . شیازفالوزیمتـسآ  نیدانفرت و  دننام  نیماتـسیهدضياهوراد  کیژرنردآاتب و 

عرص دض  ياهوراد  رثا  اب  جنـشت  هناتـسآشهاک  اب  وراد  نیا  ددرگیم . اهنآ  ینوختظلغ  شیازفا  مسیلوباتم و  شهاک  ببـس  ياهقلح  هس 
مویتیل  دیمارپولکوتم و  اپود ، لیتم  ابنامزمه  وراد  نیا  فرصم  دیامنیم . هلباقم 

. دش دهاوخاهنآ  یمره  جراخ  تارثا  شیازفا  ببس 
. دوش يراددوخوراد  یناهگان  عطق  زا  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 

زورب نودبدراوم  یـضعب  رد  دنچ  ره  دنوش . فرـصممیخدب  کیتپلورون  مردنـس  هقباس  اب  دارفارد  دیابن  مومع ? نادرگ  ناور  تابیکرت  2 ـ 
. دناهتفرراکهب مردنس  نیا  ددجم 

فرصم  رادقم 
یکاروخ 

ادتبا یناجیه  یتکرح و  یناور ـ  تاکیرحتتدم  هاتوک  یکمک  نامرد  یناور  رگیدتالاح  ینرفوزیکسا و  رد  نالاسگرزب 
بسحربزور ره 3  هلصاف  هب  سپس  دباییم ، شیازفامرگیلیم  ات 5  نآ  رادقم  هتفه  کی  زا  دعبهدیدرگ  فرصم  زور  رد  راب  مرگیلیم 2   5

غارفتـسالرتنک و روظنم  هب  ای  دـیدش و  بارطـضا  تدـمهاتوک  یکمک  نامرد  رد  ددرگیم . میظنت  ورادفرـصم  نازیم  راـمیب  یهد  خـساپ 
ات زاین  تروص  رد  مسقنم و  ریداقمرد  مرگیلیم   2 دیدش 4 ـ  عوهت 

. دوریم راکهب  هنازور  مرگیلیم   6
ات ادتبا  لاس  ات 12  ناکدوکرد  تاناجیه  رگید و  یناور  تالالتخاو  ینرفوزیکسا  نامرد  رد  ناکدوک 

رد . ددرگیم میظنت  فرـصم  نازیم  نزو  نس و  ، راـمیب یهد  خـساپ  بسح  رب  سپـس  دوـشیمزیوجت  مسقنم  ریداـقم  رد  هنازور  مرگیلیم   5
ياههچب ردو  هنازور  مرگیلیم  ات 1  لاس   3 ناکدوکرد 5 ـ  دیدش  عوهت  ای  غارفتسا  لرتنک  دیدشبارطضا و  تدم  هاتوک  یکمک و  نامرد 

. ددرگیم زیوجت  هنازورمرگیلیم  ات 4  هلاس   6 12 ـ 
یقیرزت 

. ددرگیم قیرزتزور  رد   mg/kg 50 ناکدوک رد  هنازورمرگیلیم و  ات 6  رثکادح  مسقنم  ریداقمرد  هنازور  مرگیلیم   1 نازیم 3 ـ  هب 
ییوراد  لاکشا 

Coted Tablet : 1 mg, 2 mg, 5 mg, 10 mg

Injection : 1 mg/ml

AMIODARONE HCI
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وراد نـیا  دوشیمفرـصم . ( w-p-w  ) تیاو نوسنیکراـپ ـ  ـ  فـلو مردنـس  هارمه  يدراـکیکاتنامرد  رد  نورادوـیمآ  فرـصم  دراوـم 
يدراکیکات هلمج  زا  دنـشابهتشاد ، فرـصم  عنم  ای  هدوبن و  رثوم  اهورادریاس  هک  یناـمز  یبلق  ياـهیمتیرآ  ناـمردرد  طـقف  تسا  نکمم 

. دور راکهب  ینطب  نویسالیربیفو  يزیلهد  رتولف  يزیلهد  نویسالیربیف  ياهرگ  ینطب و  يدراکیکات  ریگهگینطب ، قوف 
ار يریذپانکیرحتهرود  لمع و  لیـسناتپ  تدم  لوط  ، ءاشغ لیـسناتپ  رب  زراب  ریثات  نودب  اهتفابرب ، میقتـسم  رثا  اب  نورادویمآ  رثا : مسیناکم 

هدرک ینالوط  ار  یعرفریسم  تفاب  يریذپکیرحت  ، w-p-w مردنـسهب التبم  نارامیب  رد  نینچمه  دنکیم . ینالوطبلق  ياهتفاب  مامت  رد 
. دنکیم دنک  اهتفاب  نیا  ردار  تیاده  تعرس  و 

، وراد ینامردو  تخاونکی  ییامـسالپ  تظلغ  هب  یبایتسدتعرـس  تسا  ریغتم  دـنک و  یکاروخهار  زا  نورادویمآ  بذـج  کـیتنیکوکامراف 
ییادتبا هلحرم  رد  نآرمع  همین  تسا و  يدبک  وراد  نیا  مسیلوباتم  تسا  دایز  رایـسب  نیئتورپ  اب  وراد  دنویپ  تسا  ینالوط  وراد  عفد  دنک و 

رثا تدم  لوط  دوشیم . عورـشفرصم  زا  سپ  هام   2 ات 3 ـ  زور   2 ورادرثا 3 ـ  تـسا  زور   26 ییاـهتنا 107 ـ  هلحرمرد  زور و   2/5 10 ـ 
تسا  اههام ) ات  اههتفه  ) ریغتم

یسونیس هرگ  يرامیبای  یتیاده  دیدش  تالالتخا  بلق  يزیلهد  ـ  یسونیس دادسنا  یسونیس  يدراکيدارب  رد  وراد  نیا  فرـصم  عنم  دراوم 
یـسفنتهاگتسد دـیدش  بیع  دـی ، هب  تیـساسح  ، دـیئوریت درکلمع  رد  لالتخا  دـشابهدش ،) هدافتـسا  یعونـصم  زاس  نابرـضزا  هکنیا  رگم  )

. دوش فرصم  دیابن  ینایرشنوخ  راشف  دیدش  تفا  بلق و  یناقتحاییاسران  نوخ  شدرگ  سپالک 
درکلمعرد لالتخا  زورب  ببس  دناوتیم  نورادویمآ  تسا  يرورض  تدم  ینالوط  نامرد  رددیئوریت  دبک و  درکلمع  نومزآ  1 ـ  اهرادشه :

يریگهزادنا دیاب  نیپورتوریت  كرحمنومروه  نینوریتودی و  يرت  نیـسکوریتنومروه  هس  ره  نآ  فرـصملوط  رد  نیاربانب  دوش . دیئوریت 
. دنوش

لاــمتحا دــننکیم ، فرــصم  نورادوـیمآهک  یناراــمیب  رد  هفرــس  زورب  نـینچمه  نآتفرــشیپ و  اــی  سفن  یگنت  زورب  تروــص  رد  2 ـ 
. دوش هتفرگ  رظن  رد  دیاب  ینومونپدوجو 

: دوشفرصم طایتحا  اب  دیاب  ریز  دراوم  رد  3 ـ 
و داـیز ) ریداقمفرـصم  اـب  هژیوهب   ) بلق یتیادـه  تـالالتخاو  دـیدش  يدراـک  يدارب  هدروخلاـسنارامیب  هیلک  راـک  بیع  بـلق  ییاـسران 

يریفروپ 
دیاب ورادنیا  اب  نامرد  دیدش ، یبناج  ضراوع  زوربلامتحا  فرـصم و  رادقم  میظنت  ندوب  لکـشم  ، وراد رثا  عورـش  ندوب  دنک  تلع  هب  4 ـ 

ره يارب  وراد  فرصم  رادقم  . دشاب يرتسب  ناتسرامیب  رد  وراد  ياهلمحرادقم  فرصم  هرود  یط  لقادح  رامیبو  دوش  عورش  ناتسرامیب  رد 
تظلغ ساـسا  رب  تـالاح  یــضعبرد  تیمومــسم و  تدــش  اـی  دوـجو  ینیلابخــساپ  راـمیب ، ياـهزاین  ساــسا  رب  هناگادــجدیاب و  راــمیب 

. دوش میظنت  نورادویمآییامسالپ 
تارییغت تردنبو  رون  هب  تیساسح  بلق  یتیاده  تالالتخاو  يدراکيدارب  یطیحم  یتاپویم  ویتاپورون  ییانیب  رد  لالتخا  یبناج  ضراوع 

شزرل ناـهد  رد  يزلف  معطساـسحا  غارفتـسا  عوهت  تیتاـپه  يویرتیلوئولآزوربیف  دـیئوریت ، يراـکرپ  دـیئوریتيراک ، مک  تسوپ  گـنر 
يدـلج تاروـثب  ینالـضع  تاـکرحیمظنیب  میدـید  یپا  باـهتلا  هـمجمج  لـخادراشف  شیازفا  یباوـخیب  دردرــس ، هجیگرــس  سوباـک 

یبناجضراوع زا  هنپآ  شنورب و  مساپـسا  عیرـسقیرزت ،  اب   ) یـسکالیفانآ نیبمورتورپنامز  شیازفا  نوخ  تکـالپ  شهاـک  قورعباـهتلا 
. دنتسه وراد 

. دـهد شیازفاار  ینطب  یمتیرآ  زورب  رطخ  تسا  نکممیمتیرآ  دـض  ياهوراد  ریاس  اب  نورادویمآناـمزمه  فرـصم  ییوراد  ياهلخادـت 
دـض يوراد  ره  نامزمهفرـصم  اـب  بلق  هلـضع  فعـض  دـهدیمشیازفا . ار  دـیمآ  نیئاـکورپ  نیدینیکییامـسالپ و  تـظلغ  نورادوـیمآ 
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رطخ دــباییم . شیازفا  نورادویمآاـب  ناــمزمه  فرــصم  تروـص  رد  نیراــفراويداقعنا  رثا  دوـشیم . هدــهاشم  نورادویمآاــب  یمتیرآ 
رد . دـباییم شیازفا  نورادویمآ  اب  اـهنیزایتونفو  ياهقلح  هس  یگدرـسفا  دـض  ياـهورادنامزمه  فرـصم  تروص  رد  ینطب  یمتیرآزورب 
هرگ دادـسنا  يدراک  يدارب  زورب  رطخ  لیماپارو  ومزایتلید  اتب ، هدـنریگ  هدـننکدودسم  ياـهوراداب  نورادویمآ  ناـمزمه  فرـصم  تروص 

شیازفا نورادویمآاـب  ناـمزمه  فرـصم  تروص  رد  نیـسکوگیدییامسالپ  تظلغ  دـباییم . شیازفا  بلقهلـضع  فعـض  ینطب و  يزیلهد 
. دباییم

. دبای هماداکشزپ  روتسد  قبط  دیاب  يدوبهب  ساسحاتروص  رد  یتح  وراد  فرصم  دوش . لماکدیاب  نامرد  هرود  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 
. دوش يریگولج  دیاب  تسوپهب  دیشروخ  میقتسم  شبات  زا  نآ  فرصمعطق  زا  سپ  هام  دنچ  وراد و  اب  نامرد  یط  2 ـ 

، دراومیضعب رد  فرصم و  رادقم  شهاک  میدید  یپاباهتلا  غارفتـسا و  عوهت  رون ، هب  تیـساسح  یبصع  تیمومـسم  زورب  تروص  رد  3 ـ 
. دوشیم هیصوت  وراد  فرصم  عطق 

فرصم  رادقم 
یکاروخ 

ضراوعزورب ای  هیلوا  ینامرد  خـساپ  هب  یبایتسد  اتهتفه   2 تدم 3 ـ  هب   0/8 ياهلمحرادـقم g/day 1/6 ـ  ینطب  یمتیرآ  رد  نالاسگرزب 
ناـمرد رد  داد . شهاـکای  شیازفا  زاـین  بسح  رب  ار  نآ  ناوتیمهک  تسا   mg/day 400? بیرقت هدنرادهگن  . دوشیم فرـصم  یبناج 

زورب ای  هیلوا  ینامردخـساپ  هب  یبایتسد  ناـمز  اـت  هتفه  کـی  تدـمهب   600 ياهلمح mg/day 800 ـ  رادـقم  ینطبقوف  يدراـک  یکاـت 
تسا   200 ?mg/day 400 ـ  بیرقت هدنرادهگن  رادقم  دوشیم . فرصمیبناج  ضراوع 

یبایتسدنامز ات  زور  يارب 10   mg/kg/day 10 ياهلمح رادـقم  ینطب  قوف  یمتیرآ  نامردرد  ینطب و  یمتیرآ  دـض  ناونعهب  ناکدوک 
تسا   mg/kg/day 2/5 هدنرادهگنرادقم دوش . فرصم  یبناج  ضراوعزورب  ای  هیلوا  ینامرد  خساپ  هب 

یقیرزت 
رادقمهنیشیب دوشیم . فرصم  مارگویدراکورتکلايریگیپ  اب  هارمه  هقیقد   20 لوطرد 120 ـ   5mg/kg رادقم يدـیرو  نویزوفنا  هار  زا 

تسا   1/2g/day فرصم
5 زکولگ لولحم  رتیل  یلیم   10 رد 20 ـ  مرگیلیم  150 رادقم 300 ـ  يدیرو  هتـسهآ  قیرزتهار  زا  دیدش ، يرارطـضا  دراوم  رد  طقف  هجوت 

يدعب فرصمرادقم  دوشیم . فرصم  هژیو  ياهتبقارمشخب  رد  الومعم   ) مارگویدراکورتکلايریگیپ اب  هارمه  هقیقد  لقادح 3  یط  دصرد 
. دشاب هقیقد  زا 15  رتدوز  دیابن 

ییوراد  لاکشا 
Injection : 150 mg/3 ml

Tablet : 200 mg

BETA - ADRENERGIC

BLOCKING AGENTS
PROPRANOLOL ثATENOLOL ث

اههدـنریگهب لاصتا  رد  تباقر  اب  ار  کیتاپمـس  یبصعياههطـساو  یتسینوگآ  رثا  کـیژرنردآ  ـ  اـتب ياههدـنریگ  هدـننکدودسم  ياـهوراد 
کی و اتبياههدنریگ ـ  مه  هک  یتروص  رد  یباختنا و  اهنآهب  دننک ، دودسم  ار  اتب  هدنریگ  عون  کی  طقفاهوراد  نیا  رگا  دننکیم . دودسم 

دودـسمزا یـضعب  دـنوشیم . هدـیمان  یباـختنا  ریغ  دـننکدودسم ، ار  دـنراد ) دوـجو  بلق  زجهب  ییاـهتفابرد  هک   ) ود اـتب ـ  ياههدـنریگ  مه 

ییوراد تاعالطا  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1869زکرم  هحفص 1543 

http://www.ghaemiyeh.com


ود اتب ـ هدنریگ  دادسنا  هب  عورـش  رادقم ، شیازفا  ابو  دـننکیم  دودـسم  ار  کی  اتب ـ  ياههدـنریگ  مکریداقم  اب  اتب  ياههدـنریگ  ياههدـننک 
. دنراد زین  ءاشغ  تیبثترثا  لولونارپورپ  لولونرپلآ و  دننکیم .

رد هـفقو  تـلع  هــب  اــهنآ  یمتیرآ  دــضرثا  دــنوشیم و  نژیــسکا  هــب  دراــکویم  زاــینشهاک  ثعاــب  ــالامتحا  نــیژنآ  دــض  ناوــنعهب 
تلعهب دراد  لاـمتحا  یلو  تسا  هدشنهتخانـش  زوـنه  اـهنآ  نوخراـشف  یگدـنروآنییاپ  رثا  مسیناـکم  تسا  بـلق  رد  کـیژرنردآکیرحت 

زا يریگـشیپرد  دـشاب . اههیلک  طسوت  نینر  يزاسدازآراهم  یطیحم و  قورع  هب  کیتاپمـسیجورخ  نایرج  شهاـک  بلق  هدنوربشهاـک 
. دوشیمدراکویم یمکسیا  تدش  یلامتحا  شهاکبجوم  نژیسکا  هب  دراکویم  زاین  شهاکاب  دراکویم  ددجم  سوتکرافنا 

ATENOLOL

نوخراشفهدـنهاک و ياهوراد  ریاس  هارمه  ای  ییاهنتهب   ) نوخراشف يدایز  لرتنک  نمزم  يردـصنیژنآ  نامرد  رد  لولونتآ  فرـصم  دراوم 
. دوشیم فرصم  دراکویم  ددجمسوتکرافنا  زا  يریگشیپ 

مسیلوباتم تسا  كدنا  امسالپ  ياهنیئتورپ  هب  ورادنیا  دنویپ  دوشیم . بذج  شراوگ  يارجمزا  وراد  دصرد  دودح 50  کیتنیکوکامراف 
. دشابیمتعاس  2 رثا 4 ـ  جوا  هب  ندیـسر  يارب  مزالنامز  تعاـس و   6 وراد 7 ـ  رمع  همین  دریگیمتروـص . دـبک  رد  مک  رادـقم  هب  وراد 

. دوشیم عفد  هیلک  هار  زا  وراد 
یسونیسيدراک و يدارب  ینطب  يزیلهد ـ  هس  ایود  هجرد  یبلق  كولب  بلق  راکـشآ  ییاسران  یبلق  كوش  رد  وراد  نیا  فرـصم  عنم  دراوم 

. دوش فرصم  دیابن  ( دراکویم ددجم  سوتکرافنا  زا  يریگشیپيارب   ) هویج رتمیلیم  زا 100  رتمک  هبکیلوتسیس  نوخ  راشف  شهاک 
کیژرلآ ریغ  تیــشنورب  اـی  مزیفمآ  ياهژیاــن  مـسآ  دریگ : تروـص  طاــیتحا  اــب  دــیابریز  دراوـم  رد  وراد  نـیا  فرــصم  1 ـ  اهرادـشه :

نآ  هب  ءالتبا  هقباس  ای  یناور  یگدرسفا  ، دیئوریت يراکرپ  تباید  بلق  یناقتحاییاسران 
نارامیبنیا تیساسح  شهاک  تلع  هب  فرط  کیزا  اریز  دوش ، نییعت  رامیب  خساپ  ساسا  ربدیاب  نادنملاس  رد  وراد  نیا  فرصم  رادقم  2 ـ 
رادقمشهاک وراد  عفد  مسیلوباتم و  ییاناوت  شهاکتلع  هب  رگید  فرط  زا  دـشاب و  مزال  فرـصمرادقم  شیازفا  تسا  نکمم  وراد  رثا  هب 

. دبای ترورض  تسا  نکمم  فرصم 
. دبای شهاک  دیاب  لولونتآ  فرصم  ریداقم  هیلک  راک  بیع  هب  التبم  نارامیب  رد  3 ـ 

. دوش عطق  دیاب  نآ  فرصم  ورادنیا ، زا  یشان  یگدرسفا  زورب  تروص  رد  4 ـ 
هتفهود ات  زور  هس  یط  لقادح  جیردتب و  دیاب  دنکادیپ ، ترورـض  نآ  فرـصم  عطق  وراد  نیااب  ینالوط  نامرد  هرود  کی  زا  دعب  رگا  5 ـ 
لقادـح هبیمتیرآ  ای  دراکویم  سوتکرافنا  زورب  رطخاـت  دـنک  زیهرپ  یندـب  دـیدش  ياـهتیلاعف  زا  دـیابرامیب  تدـم  نیا  لوط  رد  دوش . عطق 

دوبهب لابند  هب  وتفرگ  رـس  زا  تقوم  روطهب  ار  وراد  فرـصمدیاب  درک ، زورب  فرـصم  عطق  میالع  ورادفرـصم ، عطق  زا  سپ  رگا  دـسرب .
. درک عطق  طایتحااب  ار  وراد  فرصم  رامیب ،

یگتسخ یشراوگتالالتخا  یطیحم  قورع  ضابقنا  شنوربمساپـسا  بلق  تیاده  رد  لالتخا  بلقییاسران  يدراک  يدارب  یبناج  ضراوع 
، اپ قاـس  چـم و  مرو  یگدرـسفا  ، اـهاپ اهتـسد و  يدرـس  ندرک  سخسخ  اـی  سفنت  رد  لاکـشا  يدـلج  تاروثب  نتفر  باوخب  رد  لاکـشا 

تسا  هدش  شرازگ  وراد  نیا  فرصماب  دردرس  بلق و  يداع  ریغ  هتسهآنابرض و 
میظنت دیابوراد  نیا  اب  نامزمه  فرـصم  ماگنه  نوخدنق  هدنروآ  نییاپ  یکاروخ  ياهوراد  ونیلوسنا  فرـصم  رادقم  ییوراد  ياهلخادـت 

اب کیژرنردآ  ـ  اتب هدنریگ  هدننکدودسم  ياهوراد  نامزمهفرـصم  تروص  رد  دوش . يریگولج  نوخدنق  دح  زا  شیب  شهاک  زا  ات  ددرگ 
ياهوراد نامزمه  فرـصم  . دوش دیدشت  تسا  نکمم  نوخراشفشهاک  تارثا  نیدـینولک  ای  یمیـسلک  ياهلاناکهدـننک  دودـسم  ياهوراد 
ناـمزمه فرـصم  تروص  رد  دوشیمنهیـصوت . نوخراـشف  دـیدش  شیازفا  ناـکماتلع  هب  وراد ، نیا  اـب  زادیـسکا  نیمآونومهدـننک  راـهم 
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شهاـک وراد  هتـسد  ود  ره  تارثاتـسا  نـکمم  دنتــسه ، کـیژرنردآ  اـتب ـ  تیلاـعفياراد  هـک  کیتاپمــس  دـلقم  ياـهنیمآ  اـب  ورادنـیا 
نینچمه دـنوش . وراد  هتـسد  ود  ره  ینامردتارثا  راـهم  بجوم  تسا  نکمم  وراد  نیااـب  ناـمزمه  فرـصم  تروص  رد  اـهنیتنازگ  . دـنبای

. دباییم شیازفا  نیلیفوئت  سناریلک 
. دوشیمفرصم رابکی  يزور  رگا  صوصخب  ، دوش شومارف  دیابن  وراد  نیا  فرصمياهتبون  زا  کیچیه  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 

. دشاب يرورض  رمع  نایاپ  ات  تسا  نکمم  نآفرصم  دیامنیم . لرتنک  ار  نآ  هکلب  دنکیمننامرد ، ار  نوخ  راشف  يدایز  وراد ، نیا  2 ـ 
. دبای همادا  دیاب  يدوبهب  ساسحاتروص  رد  یتح  وراد ، فرصم  3 ـ 

فرصمنامز ات  رگا  یلو  دوش ، فرـصم  دیاب  تبوننآ  ندروآدایب  ضحم  هب  دوش ، شومارفوراد  فرـصم  تبون  کی  هک  یتروص  رگا  4 ـ 
. ددرگن ربارب  ود  زین  يدعب  فرصم  رادقم  ودوش  يراددوخ  تبون  نآ  فرصم  زا  دشابهدنامیقاب ، تعاس  يدعب 4  تبون 

. دبای شیازفانوخ  دنق  تظلغ  یهاگ  ای  دبای  فیفختتسا  نکمم  نوخدنق  یمک  میالع  وراد  نیافرصم  اب  تباید  هب  التبم  نارامیب  رد  5 ـ 
. ددرگ يراددوخ  دیاب  دنرادن ، کشزپهخسن  هب  زاین  هک  کیتاپمس  دلقم  ياهورادهژیوهب  اهوراد ، ریاس  اب  فرصم  زا  6 ـ 

فرصم  رادقم 
لمحت زاینتروص و  رد  هتفه  کی  زا  سپ  هک  دوشیمفرـصم  زور  رد  راب  کی  مرگیلیم   50 ادتبا يردص  نیژنآ  نامرد  رد  نالاسگرزب 

فرـصم زور  رد  رابود  ای  کی  مرگیلیم   25 ادتبا 50 ـ  نوخراشفهدنروآ  نییاپ  ناونعهب  دـباییم . شیازفامرگیلیم  ات 100  جیردتب  دایز 
. دباییم شیازفا   50 mg/day 100 ـ  ات رامیب  لمحت  زاین و  تروص  رد  هتفهود  زا  سپ  هک  دوشیم 

ییوراد  لاکشا 
Tablet : 50 mg, 100 mg

PROPRANOLOL HCI

ناـمرد نوخراـشف  يداـیز  لرتـنک  یبـلق  یمتیرآناــمرد  يریگــشیپ و  نـمزم  يردــص  نیژنآناــمرد  رد  لوـلونارپورپ  فرــصم  دراوـم 
ياهدردرـس زايریگـشیپ  موتیـسومورکوئف و  یکمک  نامردرد  دراکویم ، ددجم  سوتکرافنا  زا  يریگـشیپو  کیفورترپیه  یتاپویمویدراک 

. دوشیم فرصم  یقورع 
مسیلوباتم تسا  دایز  یلیخ  امسالپ  ياهنیئتورپ  ابوراد  دنویپ  دوشیم . بذج  شراوگ  يارجمزا  وراد  دصرد  دودح 90  کیتنیکوکامراف 

نآ  رمع  همین  هدوب  يدبک  وراد 
تسا  يویلکوراد  عفد  تسا  تعاس   1 رثا 1/5 ـ  جوا  هبندیسر  يارب  مزال  نامز  تسا  تعاس   2 3 ـ 

یـسونیس يدراـک  يدارب  ینطب  يزیلهدهس ـ  اـی  ود  هجرد  كوـلب  بلق  راکـشآ  ییاـسران  یبـلق  كوـش  رد  وراد  نیا  فرـصم  عـنم  دراوـم 
. دوشفرصم دیابن  دراکویم ) ددجم  سوتکرافنازا  يریگشیپ  يارب   ) هویج رتمیلیم   100 زا رتمک  هب  کیلوتسیس  نوخ  راشف  شهاکو 

: دریگ تروص  طایتحا  اب  دیاب  ریزدراوم  رد  وراد  نیا  فرصم  1 ـ  اهرادشه :
نآ  هب  ءالتباهقباس  ای  یناور  یگدرسفا  دیئوریت ، يراکرپ  تباید  بلق  یناقتحا  ییاسران  کیژرلآریغ  تیشنورب  ای  مزیفمآ  ياهژیان  مسآ 

نارامیبنیا تیساسح  شهاک  تلع  هب  فرط  کی  زااریز  دوش ، نییعت  رامیب  خساپ  ساسا  رب  دیابنادنملاس  رد  وراد  نیا  فرصم  رادقم  2 ـ 
شهاک اهورادعفد ، مسیلوباـتم و  ییاـناوت  شهاـک  تلعهب  رگید  فرط  زا  دـشاب و  مزـال  فرـصم  رادـقمشیازفا  تسا  نکمم  وراد  رثا  هب 

. دبای ترورضتسا  نکمم  فرصم  رادقم 
. دبای شهاک  دیاب  وراد  نیا  فرصم  ریداقم  ، دبک راک  بیع  هب  التبم  نارامیب  رد  3 ـ 

. دوش عطق  دیاب  نآ  فرصم  ورادنیا ، زا  یشان  یگدرسفا  زورب  تروص  رد  4 ـ 
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هس یطلقادح  جیردتب و  وراد  نیا  فرصم  دیاب  دنکادیپ ، ترورض  نآ  فرصم  عطق  وراد  نیااب  ینالوط  نامرد  هرود  کی  زا  دعب  رگا  5 ـ 
یمتیرآ ای  دراکویمسوتکرافنا  زورب  رطخ  ات  دنک  زیهرپ  یندبدیدش  ياهتیلاعف  زا  دیاب  رامیب  تدـم  نیالوط  رد  دوش . عطق  هتفه  ود  ات  زور 

هب یلو  تفرگ  رس  زا  تقومروطهب  ار  وراد  فرـصم  دیاب  درک ، زوربفرـصم  عطق  میالع  وراد ، فرـصم  عطق  زاسپ  رگا  دسرب . لقادح  هب 
. درک عطق  طایتحا  اب  ار  نآ  رامیبدوبهب ، لابند 

یگتسخ یشراوگتالالتخا  یطیحم  قورع  ضابقنا  شنوربمساپـسا  بلق  تیاده  رد  لالتخا  بلقییاسران  يدراک  يدارب  یبناج  ضراوع 
رد صوـصخب  روعـششاشتغا  اـهاپ ، اهتـسد و  يدرـس  ندرک  سخسخ  اـی  سفنت  رد  لاکـشا  يدـلج  تاروـثب  نتفر  باوـخب  رد  لاکـشا 

یسنج ییاناوت  شهاک  ینارگن  ای  بارطضا  تسوبی  بلق  يداع  ریغ  هتسهآ و  نابرض  ، اپ قاس  چم و  مرو  یناور  یگدرسفا  مهوت  نادنملاس 
ورادنیا فرصم  اب  يداع  ریغ  فعض  ای  یگتسخو  اپ  تسد و  ناتـشگنا  ندرک  زگزگ  ای  یـسحیب  ، دردرـس فیفخ  یگدولآ  باوخ  لاهـسا 

تسا  هدش  شرازگ 
میظنت دیابوراد  نیا  اب  نامزمه  فرـصم  ماگنه  نوخدنق  هدنروآ  نییاپ  یکاروخ  ياهوراد  ونیلوسنا  فرـصم  رادقم  ییوراد  ياهلخادـت 

اب کیژرنردآ  ـ  اتب هدنریگ  هدننکدودسم  ياهوراد  نامزمهفرـصم  تروص  رد  دوش . يریگولج  نوخدنق  دح  زا  شیب  شهاک  زا  ات  ددرگ 
ياهوراد نامزمه  فرـصم  . دوش دیدشت  تسا  نکمم  نوخراشفشهاک  تارثا  نیدـینولک  ای  یمیـسلک  ياهلاناکهدـننک  دودـسم  ياهوراد 

نامزمه فرـصم  تروص  رد  دوشیمنهیـصوت . نوخ  راـشف  دـیدش  شیازفا  ناـکماتلع  هب  وراد ، نیا  اـب  زادیـسکا  نیمآونومهدـننک  راـهم 
شهاـک وراد  هتـسد  ود  ره  تارثاتـسا  نـکمم  دنتــسه ، کـیژرنردآ  اـتب ـ  تیلاـعفياراد  هـک  کیتاپمــس  دـلقم  ياـهنیمآ  اـب  ورادنـیا 
نینچمه دـنوش . وراد  هتـسد  ود  ره  ینامردتارثا  راـهم  بجوم  تسا  نکمم  وراد  نیااـب  ناـمزمه  فرـصم  تروص  رد  اـهنیتنازگ  . دـنبای

. دباییم شیازفا  نیلیفوئت  سناریلک 
. دوشیمفرصم رابکی  يزور  رگا  صوصخب  ، دوش شومارف  دیابن  وراد  نیا  فرصمياهتبون  زا  کیچیه  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 

رمع ناـیاپ  اــت  تـسا  نـکمم  وراد  نیافرــصم  دــیامنیم . لرتـنک  ار  نآ  هـکلب  دــنکیمننامرد ، ار  نوخراــشف  يداــیز  وراد ، نـیا  2 ـ 
. دشابيرورض

. دبای همادا  دیاب  يدوبهب  ساسحاتروص  رد  یتح  وراد ، فرصم  3 ـ 
يدعب تبونفرصم  نامز  ات  رگا  یلو  دوش ، فرصمدیاب  تبون  نآ  ندروآدایب  ضحم  هب  دوششومارف ، وراد  فرـصم  تبون  کی  رگا  4 ـ 

. ددرگن ربارب  ود  زین  يدعب  فرصم  رادقمو  هدش  يراددوخ  دیاب  تبون  نآ  فرصمزا  دشاب ، هدنامیقاب  تعاس   4
شیازفا نوخ  دـنق  تظلغ  یهاگ  ای  دـبایفیفخت  تسا  نکمم  نوخ  دـنق  یمک  میالع  ورادنیا  فرـصم  اب  تباید  هب  التبم  ناراـمیب  رد  5 ـ 

. دبای
. ددرگ يراددوخ  دیاب  دنرادن ، کشزپهخسن  هب  زاین  هک  کیتاپمس  دلقم  ياهورادهژیوهب  اهوراد ، ریاس  فرصم  زا  6 ـ 

فرصم  رادقم 
یکاروخ 

ره موزل  تروص  رد  رادقم  نیا  هک  دوشیمفرصم  زور  رد  راب  ای 4  مرگیلیم 3   10 20 ـ  رادقم يردص  نیژنآ  نامرد  رد  نالاسگرزب 
یمتیرآ  دض  ناونعهب  دباییم . شیازفا  320mg/day رثکادح ات  جیردتب  زور   3 7 ـ 

نییاـپ ناوـنعهب  ددرگیم . میظنت  راـمیبلمحت  زاـین و  ساـسا  رب  رادـقم  نیا  هـک  دوشیمفرـصم  زور  رد  راـب  اـی 4  مرگیلیم 3   10 30 ـ 
رثکادـح ات  جـیردتب  رامیب  لمحت  وزاـین  ساـسا  رب  رادـقم  نیا  هک  دوشیم  فرـصمزور  رد  راـب  مرگیلیم 2  رادقم 40  نوخراشفهدـنروآ 

ناـمرد رد  مسقنمریداـقم و  رد   180 دراکویم mg/day 240 ـ  ددـجمسوتکرافنا  زا  يریگـشیپ  رد  دـباییم . شیازفا  mg/day 640
لمحت زاین و  ساسارب  رادـقم  نیا  هک  دوشیم  فرـصم  زور  رد  راب  ای 4 مرگیلیم 3   20 رادقم 40 ـ  کیفورترپیهیتاپویمویدراک  یکمک 
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زور هس  زور ، رد  راب  ای 4 مرگیلیم 3  ات 40  زور  رد  راـب  مرگیلیم 3  رادقم 20 موتیـسومورکوئف  یکمک  نامردرد  ددرگیم . میظنت  رامیب 
رب رادقم  نیا  هک  دوشیم  فرصمزور  رد  راب  مرگیلیم 4   20 ادتبا ، یقورعياهدردرس  زا  يریگشیپ  يارب  دوشیمفرصم . یحارج  زا  لبق 

. دباییم شیازفا   240mg/day رثکادح ات  جیردتب  رامیب ، لمحت  وزاین  ساسا 
رد دوـشیم . فرـصم  مسقنم  رادـقم  2 رد 4 ـ   0/5 ادـتبا mg/kg/day 1 ـ  نوخراشفهدـنهاک  یمتیرآ و  دــض  ناوـنعهب  ناـکدوک 

. دوش میظنت  دـیاب  ینطب  قوـف  يدراـک  یکاـتزورب  زا  يریگـشیپ  نوخراـشف و  يداـیزلرتنک  يارب  وراد  نیا  فرـصم  رادـقم  زاـینتروص ،
. دوشیم فرصم  مسقنم  رادقم  رد 2  2 هدنرادهگن mg/kg/day 4 ـ  رادقم  ناونعهب 

یقیرزت 
رادقم نیا  ، زاین تروص  رد  دوشیم . يدـیرو  قیرزت  mg/min 1 رثکادح تعرـس  اب  مرگیلیم  1 یمتیرآ 3 ـ  دـض  ناونعهب  نالاسگرزب 

. دوشیم رارکت  تعاس  زا 4  سپ 
زاینتروص رد  تعاس   6 ره 8 ـ  هک  فرـصم  تبوـنره  رد  مرگیلیم  رثکادـح 1  ات   ) یمتیرآ 0/1mg/kgـ0/01 دـض  ناونعهب  ناکدوک 

. ددرگیم فرصم  دوشیم ، رارکت 
ییوراد  لاکشا 

Tablet : 10 mg, 40 mg, 80 mg

Injection : 1 mg/ml

BRETYLIUM TOSYLATE

. دوشیم فرصم  دنتسه ، مواقماهنامرد  ریاس  هب  هک  ینطب  ياهیمتیرآنامرد  رد  وراد  نیا  فرصم  دراوم 
ءاشغ يور  ربنآ  میقتسم  ریثات  زا  یشان  هک  دوشیم  ینطبنویـسالیربیف  عیرـس  ندناشنورف  ببـسوراد  نیا  هک  دسریم  رظنهب  رثا : مسیناکم 

يریگولج کیژرنردآدادـسنا و  سپـس  کیژرنردآ و  یطیحم  باصعاياهتنا  رد  نیرفن  یپارون  هیلخت  نیا  ربهوالع  تسا  دراـکویم  لولس 
ندــش دازآ  زا  رتـشیب  يریگوـلج  ? رهاـظ ددرگیم . داــجیا  زین  کیتاپمــسبصع  کــیرحت  هـب  خــساپ  رد  نـیرفن  یپارونندــش  دازآ  زا 

. دیامنیم کمکینطب  يدراک  یکات  ندناشن  ورف  هب  نیرفنیپارون 
. دسریمتعاس  16 هب 21/5 ـ  هیلک  راک  بیع  ردهک  تسا  تعاس   5 وراد 10 ـ  رمع  همین  تسازیچان  وراد  نیا  مسیلوباتم  کیتنیکوکامراف 

عورش هقیقد  20 زا 120 ـ  سپ  ینطب  يدراـک  یکاـت  رد  وهقیقد   5 زا 10 ـ  سپ  ینطب  نویـسالیربیف  رديدـیرو  قـیرزت  هار  زا  وراد  نیا  رثا 
نآ عفد  تعاس و   6 24 ـ  وراد رثا  لوط  دشابیم . تعاس   6 ینطبسران 9 ـ  تانابرـض  لرتنک  رثا  جوا  هب  ندیـسريارب  مزال  نامز  دوشیم .

تسا  يویلک 
. دوش فرصم  دیابن  موتیسومورکوئفرد  وراد  نیا  فرصم  عنم  دراوم 
: دوش فرصم  طایتحااب  دیاب  وراد  نیا  ریز  دراوم  رد  1 ـ  اهرادشه :

هیلک  راک  بیع  یبلق  هد  نورب  شهاک  يویر  نوخراشف  يدایز  تروئآ  یگنت 
رثکادـحاب ندـش و  قیقر  نودـب  دـیاب  هک  كاـنرطخینطب  نویـسالیربیف  رد  رگم  دوشیم ، قیقريدـیرو  قیرزت  زا  لـبق  هشیمه  مویلیترب  2 ـ 

. دوش قیرزت  نکمم  تعرس 
تروصرد هدش و  عطق  نآ  فرـصم  یجیردت  شهاکاب  زور   3 زا 5 ـ  سپ  دـیاب  دوریم و  راکهبتدـم  هاتوک  نامرد  رد  طقف  مویلیترب  3 ـ 

. دبای همادا  یکاروخیمتیرآ  دض  يوراد  اب  نامرد  موزل 
تساهدش  شرازگ  وراد  فرصم  اب  ینالضعقیرزت  زا  سپ   ) تفاب زورکن  غارفتساو و  عوهت  نوخراشف  شهاک  یبناج  ضراوع 
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نامزمه فرصم  . دوشیم بلق  هلضع  فعض  شیازفاببـس  یمتیرآ  دض  ياهوراد  ریاس  اب  ورادنیا  نامزمه  فرـصم  ییوراد  ياهلخادت 
. دوش لاتیژید  تیمسشیازفا  ببس  تسا  نکمم  نیرفن  یپارونییادتبا  هیلخت  اریز  دوشیمن ، هیصوت  یبلقياهدیزوکیلگ  اب  وراد  نیا 

. دوـش دودــحم  قـیرزت  لـحم  ره  رد  نآهدــشن  قـیقر  رتـیل  یلیم  قـیرزت 5  هـب  دـیاب  ورادنـیا  ینالــضع  زیوـجت  هیـصوت 1 ـ  لـباق  تاـکن 
. دوش هداد  ژاسام  قیرزت  لحمدوشیم  هیصوت  تفاب  بیرخت  زا  يریگولجيارب 

هدیباوخ تشپهب  دیاب  رامیب  لمحت  داجیا  زا  لبق  دوشیمداجیا . لمحت  وراد  نیا  نوخ  راشف  هدنهاکرثا  هب  تبـسن  زور  دنچ  یط  الومعم  2 ـ 
. دوش لرتنک  ? قیقد يو  نوخراشف  و 

یط   5 ادتبا mg/kg 10 ـ  هتسهآ  يدیروقیرزت  هار  زا  نالاسگرزب  رد  فرصم  رادقم 
هقیقد   15 حیجرت ?30 ـ   ) هقیقد  8 10 ـ 

مات رادقم  ات  تعاس   1 زا 2 ـ  سپ  رادـقم  نیا  موزل  تروصرد  دوشیم . زیوجت  مارگویدراکورتکلايریگیپ  نوخراشف و  لرتنک  اـب  هارمه 
میدس رورلک  ایدصرد  زکولگ 5  يدیرو  نویزوفنا  لولحم  زاهدافتسا  اب  ناوتیم  ار  يدیرو  فرـصم  رادقم  . دوشیم رارکت  ( mg/kg 30

ره 8 هقیقد   15 30 ـ  یط  ) يدیرو ای  ینالضع  هار  زا   5 mg/kg 10 ـ  رادقم هدنرادهگن  رادقم  ناونعهب  دومنقیقر .  10mg/ml نازیم هب 
. دوشیم زیوجت  يدیروموادم  نویزوفنا  هار  زا  هقیقد  رد  مرگیلیم  1 ای 2 ـ  تعاس   6  ـ

ییوراد  لاکشا 
Injection : 50 mg/ml

CALCIUM CHANNEL

BLOCKING AGENTS
 Nifedipine Diltiazem

 Verapamil

لاعفیلولـس ياهءاشغ  هتـسهآ  ياهلاناک  قیرطزا  لولـس  لخاد  هب  میـسلک  ياهنوی  دورو  زایمیـسلک  ياـهلاناک  هدـننک  دودـسم  ياـهوراد 
فاص تالضعياهلولس  بلق و  یکیرتکلا  تیاده  متـسیسرد  دوجوم  ياهلولـس  بلق  هلـضع  ياهلولـس  ، اهوراد نیا  دننکیم . يریگولج 

هداد شهاـک  ار  رنورکو  کیمتـسیس  قورع  سونت  بلق و  هلـضعیضابقنا  تردـق  تسا  نکمم  اذـل  دـنهدیمرارق و  ریثاـت  تحت  ار  قورع 
. دنیامن دنک  ار  بلق  یکیرتکلا  ياههناکتراشتنا  لیکشت و 

فلتخم زین  اــهنآ  یناــمرد  تارثانیارباــنب  هدوــب و  تواــفتم  مـه  اــب  رثا  لــحم  رظنزا  یمیــسلک  ياــهلاناک  هدــننکدودسم  ياــهوراد 
دوجو نیپیدفین  دننام   ) نیدیریپوردیهيد هورگ  زا  یمیـسلک  ياهلاناک  هدننکدودسمياهوراد  لیماپارو و  نایم  یمهم  ياهتوافت  . دـشابیم
نابرض تعرس  هداد  شهاک  ار  یبلق  هد  نورب  دوشیمفرـصم ، یمتیرآ  نوخراشف و  شیازفا  يردص  نیژنآ  نامرد  رد  هک  لیماپارو  . دراد

یبلق ییاسران  زورب  ببـستسا  نکمم  وراد  نیا  الاب ، فرـصم  ریداقماب  دیامنیم . دنک  ار  ( AV  ) ینطب يزیلهدیکیرتکلا ـ  لاـقتنا  بلق و 
کیژرنردآ اتب ـ  ياههدـنریگهدننکدودسم  ياهوراد  اب  ناـمزمه  دـیابننیاربانب  دوش . نوخراـشف  شهاـک  یکیرتکلاتیادـه و  تـالالتخا 

. دوش فرصم 
رثا لیماپارواب  هسیاقم  رد  وراد  نیا  دـیامنیم . داـشگار  رنورک  یطیحم و  ياهنایرـش  دـنکیملش و  ار  یقورع  فاـص  تالـضع  نیپیدـفین 

تردـنب وراد  نیا  تسایمتیرآ  دـض  رثا  هنوگ  ره  دـقاف  دراذـگیمریثات و  بلق  هلـضع  يور  رب  يرتمک  نازیمهب  دراد و  قورع  رب  يرتـشیب 
. دوشیم ناربج  نطب  راک  شهاک  اب  یفنمکیپورتونیا  رثا  هنوگ  ره  اریز  دوشیم ، بلقییاسران  زورب  ببس 

اتب ياههدـنریگهدننکدودسم  ياـهوراد  هک  یناراـمیبرد  تسا  نکمم  وراد  نـیا  تـسا  رثوـمنیژنآ  فـلتخم  تـالاح  ناـمرد  رد  مزاـیتلید 
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هـسیاقم رد  يرتمک  یفنم  کیپورتونیارثا  ياراد  مزاـیتلید  دوش . فرـصم  ، دنـشابیم رثوم  ریغ  اـی  دراد  فرـصمعنم  ناـنآ  رد  کـیژرنردآ 
. دوشیمهدهاشم وراد  نیا  فرصم  اب  تردنب  زین  بلقهلضع  دیدش  فعض  دشابیم و  لیماپارواب 

. دـنهدیمنشهاک رادـیاپ  ریغ  نیژنآ  هب  التبم  نارامیبرد  ار  بلق  هلـضع  سوتکرافنا  زورب  رطخ  میـسلک  ياهلاناک  هدـننکدودسم  ياهوراد 
تکالپ دض  ياهوراد  اهتارتین ، کیژرنردآ  اتب  ياههدنریگ  هدننکدودسمياهوراد  اب  نامرد  هب  هک  ینارامیبيارب  دیاب  اهوراد  نیا  فرصم 

. دوش دودحم  دنتسه ، مواقم  یقیرزتنیراپه  کیلیسیلاس و  لیتسا  دیسا   ) اهداقعنادض و 

DILTIAZEM HCI

. دوشیمفرصم یمتیرآ  نوخراشف و  يدایز  نیژنآ  نامرد  رد  مزایتلید  فرصم  دراوم 
? بیرقت نآ  یتسیز  یمهارف  دبک ، زا  لوا  روبعمسیلوباتم  لیلد  هب  دوشیم و  بذـج  شراوگيارجم  زا  یبوخب  وراد  نیا  کیتنیکوکامراف 

ياهنیئتورپهب وراد  نیا  دنویپ  دباییم . شیازفا  فرـصمرادقم  شیازفا  تدـم و  ینالوط  فرـصماب  یتسیز  یمهارف  دـشابیم . دـصرد   40
يرارکت و فرـصمریداقم  يارب  هقیقد و   20 یکاروخ 30 ـ  دحاورادقم  کی  فرـصم  زا  سپ  وراد  نیا  رمعهمین  دـشابیم . دایز  امـسالپ 

هقیقد یط 3  یقیرزت  هارزا  مزایتلید  رثا  تسا  تعاس  بیرقت ?3/4  زینیقیرزت  هار  زا  نآ  رمع  همین  دـشابیم . تعاس  ات 8 بیرقت ?5  دایز ،
زا سپ  یلومعم  ياهصرق  فرصماب  یسونیس و  متیر  هب  ياهلمح  ینطب  قوفيدراک  یکات  لیدبت  ای  بلق  نابرض  تعرـسشهاک  روظنم  هب  )

يدیروعیرس قیرزت  اب  هتفه و  دودح 2  یکاروخهار  زا  ررکم  فرصم  اب  رثا  جوا  هب  ندیسريارب  مزال  نامز  دوشیم . عورش  هقیقد  30 60 ـ 
يدیرو 1 موادم  نویزوفناهار  زا  تعاس و   1 يدیرو 3 ـ  عیرسقیرزت  هار  زا  تعاس   4 یکاروخ 8 ـ  هارزا  وراد  رثا  لوط  تسا  هقیقد   2 7 ـ 

تساتعاس   0/5  ـ
زاس نابرضزا  هک  يدراوم  رد  رگم   ) ینطب يزیلهد  ای 3  هجرد 2 دادسنا  پچ  نطب  ییاسران  يدراکيدارب  رد  وراد  نیا  فرصم  عنم  دراوم 

. دوشفرصم دیابن  رامیب  سونیس  مردنس  )و  دشاب هدش  هدافتسا  یعونصم 
. دوش هداد  شهاکدیاب  دبک  هیلک و  راک  بیع  هب  التبم  نارامیبرد  مزایتلید  فرصم  رادقم  1 ـ  اهرادشه :

هجرددادسنا فیفخ  يدراک  يدارب  پچ  نطب  راکدیدش  بیع  یبلق و  ییاسران  دوش : فرـصمطایتحا  اب  دـیاب  وراد  نیا  ریز ، دراوم  رد  2 ـ 
مارگویدراکورتکلا  رد   PR هلصاف شیازفا  ینطب و  يزیلهد  کی 

یـشراوگ تـالالتخا  ، دردرـس تلاـسک  نوخراـشف  شهاـک  ینطب  يزیلهد ـ  يزیلهد و  یـسونیسدادسنا ـ  يدراـک  يدارب  یبناـج  ضراوع 
. دنشابیم وراد  مهم  یبناجضراوع  زا  اپ ) چم  مرو   ) زیخ امرگ ، ساسحاو  یگتخورفارب 

نامزمه فرصماب  نورادویمآ  فرصم  زا  یشان  بلق  هلضعفعض  ینطب و  يزیلهد ـ  دادسنا  يدراکيدارب  زورب  رطخ  ییوراد  ياهلخادت 
ینف ییامـسالپ  تظلغ  شیازفاببـس  مزایتلید  دـباییم . شیازفا  مزایتلیدفرـصم  اب  نیلیفوئت  نیپزاـمابراک و  رثا  . دـباییم شیازفا  مزاـیتلید 

يدراک و يداربزورب  رطخ  کیژرنردآ  اتب ـ  ياههدنریگهدننکدودسم  ياهوراد  اب  مزایتلیدنامزمه  فرصم  دوشیم . نیـسکوگیدو  نیئوت 
. دباییم شهاک  نیئوتینف  لاتیبرابونفاب و  فرصم  رد  مزایتلید  رثا  دهدیم . شیازفاار  ینطب  يزیلهد ـ  دادسنا 

. دبای همادادیاب  يدوبهب  ساسحا  تروص  رد  یتحوراد  نیا  فرصم  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 
يرورضرمع رخآ  ات  تسا  نکمم  نآ  فرصم  ور  نیا  زا  دیامنیم . لرتنک  ار  نآ  هکلب  دنکیمننامرد ، ار  نوخراشف  شیازفا  وراد  نیا  2 ـ 

. دشاب
یندب تانیرمتنازیم  دروم  رد  نیاربانب  دـنک . دـح  زاشیب  تیلاعف  هب  قیوشت  ار  رامیب  تسا  نکممهنیـس  هسفق  درد  زورب  تاعفد  شهاک  3 ـ 

. دوش تروشم  کشزپ  اب  دیاب 
. دوش يراددوخ  دیاب  دنرادنهخسن ، هب  زاین  هک  کیتاپمس  دلقم  ياهورادصوصخب  اهوراد ، ریاس  فرصم  زا  4 ـ 
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تسا  يرورض  کشزپ  هب  هعجارم  ، دشاب هقیقد  رد  راب  زا 50  رتمک  هک  یتروصرد  دوش و  لرتنک  دیاب  رامیب  ضبن  5 ـ 
فرصم  رادقم 

یکاروخ 
هدروخلاسنارامیب دروم  رد   ) زور رد  راـب  مرگیلیم 3  نالاسگرزب 60 رد  نوخراشف  شیازفاای  نیژنآ  ناـمرد  رد  وراد  نیا  فرـصم  رادـقم 

. داد شیازفارامیب  لـمحت  زاـین و  بسح  رب  زور  ای 2  رههلـصاف 1  اب  ار  رادـقم  نیا  ناوتیم  زاـین  تروصرد  هک  تسا  زور ) رد  راـب  ادتبا 2 
تسا   360mg/day فرصم رادقم  هنیشیب 

یقیرزت 
يریگیپ اــب  هـقیقد  زا 2  شیبتدـــم  رد  یگتـــسهآ و  هـــب   mg/kg 0/25 رادــقم یمتیرآ  دــض  ناوــنعهب  يدــیرو  قــیرزت  هار  زا 

هقیقد  ناوتیم 15  ار   mg/kg 0/35 رادقم ، دوشن لصاح  یفاک  خساپ  رگا  دوشیمزیوجت . نوخراشف  مارگویدراکورتکلاموادم و 
هچ رگا  دنهدیمخساپ ،  mg/kg 0/15 رادقم هب  نارامیبزا  یـضعب  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  دومنزیوجت . هیلوا  رادـقم  قیرزت  همتاخ  زا  سپ 

. دشاب رتمکتسا  نکمم  وراد  رثا  لوط 
ادتبا يدیرو  موادم  نویزوفنا  رد 

. دشاب mg/hr 5 نازیم هب  تسا  نکمم  نویزوفناتعرس  دوشیم . زیوجت  يدیرو  عیرسقیرزت  نیرخآ  زا  سپ  هلصافالب   mg/hr 10
ییوراد  لاکشا 

Tablet : 60 mg

For Injection : 100 mg

NIFEDIPINE

. دوشیم فرصم  نوخراشف  يدایز  لرتنکو  نیژنآ  نامرد  رد  نیپیدفین  فرصم  دراوم 
نآ یتسیزیمهارف  دبک ، زا  لوا  روبع  مسیلوباتم  لیلدهب  دوشیم و  بذج  یکاروخ  هار  زا  عیرسو  لماک  روطهب  نیپیدفین  کیتنیکوکامراف 

رایـسب امـسالپ  ياهنیئتورپاب  وراد  نیا  دنویپ  دباییم . شیازفادبک  راک  بیع  تروص  رد  وراد  نیا  یتسیزیمهارف  تسا  دصرد  ات 75   60
تسا  دایز 

نامز دوشیم . عورـش  فرـصم  زا  سپهقیقد  یکاروخ 20  نیپیدـفین  رثا  تسا  تعاس  بیرقت ?2 وراد  نیا  رمع  هـمین  دـصرد .)  92 (98 ـ 
هارزا وراد  دصرد  تسا 80  تعاس   1 صرقفرصم 2 ـ  اب  هقیقد و   30 دودح 60 ـ  رد  لوسپکفرصم  اب  تظلغ  جوا  هب  ندیـسر  ياربمزال 

. دوشیم عفد  عوفدم  ارفص و  قیرط  زانآ  دصرد  تیلوباتم و 20  تروصهب  هیلک 
. دوش فرصم  دیابن  يریفروپو  تروئآ  هتفرشیپ  یگنت  کینژویدراکكوش  رد  وراد  نیا  فرصم  عنم  دراوم 

. دوشعطق دیاب  نامرد  عورش  زا  سپ  هلصافالب  ، دوجوم درد  دیدشت  ای  کیمکسیا  درد  زوربتروص  رد  وراد  فرصم  1 ـ  اهرادشه :
دیدش شهاک  پچ  نطب  راک  دیدش  بیع  ای  یبلق  ییاسران  بلق  فیعض  هتخودنا  دوش : فرصمطایتحا  اب  دیاب  وراد  نیا  ریز ، دراوم  رد  2 ـ 

تباید  نوخراشف و 
. دشابيرورض تسا  نکمم  وراد  فرصم  رادقمشهاک  دبک ، راک  بیع  هب  التبم  نارامیب  رد  3 ـ 

مشچ درد  ، راردا ررکت  عوهت  يدلج  تاروثب  زیخ ، بلقعیرس  شپت  يدراک  یکات  یلاحیب  هجیگرـس  یگتخورفارب  دردرـس ، یبناج  ضراوع 
تسا  هدش  شرازگ  ورادنیا  فرصم  اب  هثل  يزالپرپیه  و 

شیازفاار نیئوت  ینف  ییامـسالپ  تظلغ  نیپیدـفین  . دـباییم شهاک  نیپیدـفین  فرـصم  اب  نیدینیکییامـسالپ  تظلغ  ییوراد  ياهلخادـت 

ییوراد تاعالطا  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1869زکرم  هحفص 1550 

http://www.ghaemiyeh.com


نوخراشفدیدش و شهاک  ببـس  تسا  نکمم  کیژرنردآ  ـ  اتب ياههدنریگ  هدننکدودسم  ياهوراد  ابنیپیدفین  نامزمه  فرـصم  دهدیم .
. دراد دوجو  نیپیدفین  فرصماب  نیسکوگید  ییامسالپ  تظلغ  شیازفالامتحا  دوش . بلق  ییاسران 

. دبای همادادیاب  يدوبهب  ساسحا  تروص  رد  یتحوراد  نیا  فرصم  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 
يرورضرمع رخآ  ات  تسا  نکمم  نآ  فرصم  ور  نیا  زا  دیامنیم . لرتنک  ار  نآ  هکلب  دنکیمننامرد ، ار  نوخراشف  شیازفا  وراد  نیا  2 ـ 

. دشاب
یندبتانیرمت نازیم  دروم  رد  نیاربانب  دـنک . دـح  زاشیب  تیلاعف  هب  قیوشت  ار  رامیب  تسا  نکممهنیـس  هسفق  درد  زورب  تاعفد  شهاک  3 ـ 

. دوش تروشم  کشزپ  اب  دیاب 
. دوش يراددوخ  دیاب  دنرادنهخسن ، هب  زاین  هک  کیتاپمس  دلقم  ياهورادصوصخب  اهوراد ، ریاس  فرصم  زا  4 ـ 

هک دشابیمزور  رد  راب  مرگیلیم 3  ادتبا 10  نالاسگرزبرد  نوخراشف  شیازفا  نیژنآ و  نامردرد  وراد  نیا  فرصم  رادقم  فرصم  رادقم 
تبقارم تحت  هکناتسرامیب  رد  يرتسب  نارامیب  دروم  رد  دادشیازفا . زور   7 یط 14 ـ  رامیب  لمحت  زاینبسح و  رب  ناوتیم  ار  رادـقم  نیا 
. دوش لرتنک  يرامیبياههناشن  ات  داد  شیازفا  مرگیلیم  نازیمهب 10  تعاس   4 ره 6 ـ  ار  وراد  فرصم  رادقمناوتیم  دنشابیم ، قیقد 

ساسا رب  تسا   mg/day 180 ات وراد  نیا  مات  فرـصمرادقم  مرگیلیم و  ات 30  دحاو  رادقم  فرصمتروص  رد  فرصم  رادقم  هنیـشیب 
راـمیب تیعـضوهک  یطرـش  هب  هتبلا  درک ، نییعت  زور  یطناوتیم 3  ار  وراد  مزال  فرـصم  رادـقم  يرامیبياههناشن  عویـش  نازیم  تدـش و 

زا 10 فرـصم  رادقمراب  ره  هلحرم  هب  هلحرم  سپـس  دوشیمزیوجت و  زور  رد  راب  مرگیلیم 3  عورـش 10  رد  ) دوش يریگیپ  بترم  روطهب 
(. دباییم شیازفا  رامیب  لمحتو  زاین  ساسا  رب  مرگیلیم  هب 30  سپس  ومرگیلیم  هب 20  مرگیلیم 

ییوراد  لاکشا 
Capsule / Tablet : 10 mg

VERAPAMIL HCI

کیفورترپیهیتاـپویمویدراک یکمک  ناـمرد  ناوـنعهبو  نوخراـشف  يداـیز  لرتـنک  یمتیرآ  نیژنآ  ناـمرد  رد  لـیماپارو  فرـصم  دراوـم 
. دوشیم فرصم 

ـ  نآیتسیز 35 یمهارف  دـبک ، زا  لوا  روبع  مسیلوباتملیلد  هب  دوشیم . بذـج  یکاروخ  هارزا  وراد  دـصرد  زا 90  شیب  کیتنیکوکامراف 
ـ  دحاورادقم 7/4 فرـصم  زا  سپ  یکاروخ  هار  زا  ورادنیا  رمع  همین  تسا  دصرد  دودح 90  نیئتورپاب  وراد  نیا  دنویپ  تسا  دـصرد   20

رتهاتوک هلحرم  رد  هک  تساياهلحرم  ود  يدیرو  قیرزت  رد  لیماپارورمع  همین  تسا  تعاس   4/5 يرارکتریداقم 12 ـ  يارب  تعاس و   2/8
هار زا  نآ  یمتیرآ  دـض  رثاو  تعاـس  زا 2  سپ  یکاروـخ  هار  زا  لـیماپارورثا  تسا  تعاـس   2 رتینـالوط 5 ـ  هلحرم  ردو  هـقیقد  دودح 4 

يارب مزال  نامز  دوشیمعورـش . هقیقد   3 زا 5 ـ  سپ  يدـیرو  هار  زا  زینوراد  کـیمانیدومه  رثا  دوشیم . عورـش  هقیقد  1 یط 15 ـ  يدیرو 
هار زا  هـقیقد و   30 یکاروخهار 90 ـ  زا  رثا  جوا  هب  ندیـسر  يارب  مزال  ناـمز  تسا  تعاـس   1 یکاروخ 2 ـ  هار  زا  تظلغجوا  هب  ندیـسر 
هب کیمانیدومه  یمتیرآ و  دـضرثا  لوط  تعاس و   8 یکاروخ 10 ـ  هار  زا  ورادرثا  لوط  تسا  قـیرزت  همتاـخ  زا  سپ  هقیقد  3 یقیرزت 5 ـ 

یط 5 تیلوباتم  تروصهب  دصرد  نازیم 70 هب  هیلک  هار  زا  لیماپارو  تسايدـیرو  قیرزت  زا  سپ  هقیقد   10 تعاس و 20 ـ  دودح 2 بیترت 
. دوشیمعفد زور 

كوـش رامیبسونیـس ، مردنـس  ینطب  يزیلهد ـ  هس  وود  هجرد  دادـسنا  يدراـک  يدارب  نوخراـشفیمک  رد  وراد  نیا  فرـصم  عـنم  دراوـم 
ای رتوـلف  اــب  هارمه  w-p-w مردنــس پـچ  نـطب  راـک  دـیدش  بیعاـی  بـلق  ییاـسران  هقباـس  يزیلهد  یــسونیسدادسنا ـ  کـینژویدراک 

. دوش فرصم  دیابن  يریفروپو  يزیلهد  نویسالیربیف 
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: دوش فرصم  طایتحااب  دیاب  وراد  نیا  ریز  دراوم  رد  1 ـ  اهرادشه :
نطب ییاسران  نوخراشف  شهاک  يدراک  يدارب  زوربتروص  رد   ) بلق هلـضع  سوتکرافنا  داحهلحرم  ینطب  يزیلهد ـ  کی  هجرد  دادـسنا 

کیژرنردآ  اتب ـ  ياههدنریگ  هدننک  دودسمياهوراد  اب  نامزمه  فرصم  دوشعطق ،) دیاب  وراد  فرصم  پچ 
. دوش هداد  شهاک  دیاب  دبک  راک  بیع  هب  التبمنارامیب  رد  لیماپارو  فرصم  رادقم  2 ـ 

، دـبکراک ریذـپتشگرب  بیع  تردـنب  اـپ و  چـم  زیخ  تلاـسک  هجیگرـس  دردرـس ، یگتخورفارب  غارفتـسا  عوهت  تسوبی  یبناـج  ضراوـع 
نوخراشفشهاک يدـیرو  قیرزت  زا  سپ  تسا  هدـششرازگ  وراد  نیا  فرـصم  اب  هثل  يزالپرپیهو  یتساـموکنیژ  کـیژرلآ  ياـهشنکاو 

تسا  هدش  هدهاشم  زین  لوتسیسآو  یبلق  دادسنا  يدراک  يدارب 
نامزمه فرصماب  نورادویمآ  فرصم  زا  یشان  بلق  هلضعفعض  ینطب و  يزیلهد ـ  دادسنا  يدراکيدارب  زورب  رطخ  ییوراد  ياهلخادت 

دوجو دیماریپوسید  اب  ورادنیا  نامزمه  فرصم  تروص  رد  لوتسیسآو  بلق  هلـضع  فعـض  زورب  رطخ  شیازفا  . دباییم شیازفا  لیماپارو 
تروص رد  يدراک  يدارب  ینطب و  ـ  يزیلهد دادسنا   ) نیـسکوگید نوخراشفدیدش و  شهاک  و   ) نیدینیک ییامـسالپ  تظلغشیازفا  دراد .

لیماپارو رثا  دباییم . شیازفا  لیماپارو  ابنامزمه  فرصم  اب  نیلیفوئت  نیپزامابراکرثا و  دنک . زورب  تسا  نکمم  لیماپارو  نامزمهفرصم 
فرـصمتروص رد  یبلق  ییاسران  نوخراشفدـیدش و  شهاک  لوتـسیسآ  دـباییم . شهاکنیئوت  ینف  لاتیبرابونف و  اب  نامزمه  فرـصمرد 

. دیامنیم زورب  کیژرنردآ  اتب ـ  ياههدنریگهدننک  دودسم  ياهوراد  اب  ماوت 
. دبای همادادیاب  يدوبهب  ساسحا  تروص  رد  یتحوراد  نیا  فرصم  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 

رخآ اـت  تـسا  نـکمم  وراد  نـیا  فرــصمورنیا  زا  دــیامنیم . لرتـنک  ار  نآ  هـکلب  دــنکیمننامرد ، ار  نوخراـشف  شیازفا  وراد  نـیا  2 ـ 
. دشاب يرورضرمع 

یندب تانیرمتنازیم  دروم  رد  نیاربانب  دـنک . دـح  زاشیب  تیلاعف  هب  قیوشت  ار  رامیب  تسا  نکممهنیـس  هسفق  درد  زورب  تاعفد  شهاک  3 ـ 
. دوش تروشم  کشزپ  اب  دیاب 

. دوش يراددوخ  دیاب  دنرادنهخسن ، هب  زاین  هک  کیتاپمس  دلقم  ياهورادصوصخب  اهوراد ، ریاس  فرصم  زا  4 ـ 
تسا  يرورض  کشزپ  هب  هعجارم  ، دشاب هقیقد  رد  راب  زا 50  رتمک  هک  یتروصرد  دوش و  لرتنک  دیاب  رامیب  ضبن  5 ـ 

فرصم  رادقم 
یکاروخ 

ره رامیب  لمحت  زاین و  بسح  رب  ناوتیمار  رادقم  نیا  هک  دوشیم  فرصم  زور  ردراب  مرگیلیم 3   80 ادتبا 120 ـ  نالاسگرزب 
رد مرگیلیم  ات 480 فرصم  رادقم  هنیـشیب  مرگیلیم و  240 زور 480 ـ  رد  وراد  نیا  ماـت  فرـصمرادقم  داد . شیازفا  هـتفه  ره  اـی  زور   3

ات کیفورترپیه  یتاپویمویدراک  نامردرد   ) تسا مسقنم  ریداقم 
لمحتو زاین  ساسا  رب  فرصم  رادقم  سپس  ودوشیم  فرـصم  زور  رد  راب  مرگیلیم 3   40 ادتبا هدروخلاس  نارامیب  رد  (. mg/day 720

. دوشیم میظنت  رامیب ،
. دوشیمفرصم مسقنم  ریداقم  رد  هک  دشابیم  4 فرصم mg/kg/day 8 ـ  رادقم  ناکدوک 

یقیرزت 
يریگیپاب دیاب  يدیرو  قیرزت  دوشیم . يدـیروقیرزت  هقیقد  زا 2  شیب  تدم  رد  یگتـسهآهب   5 رادقم mg/kg 10 ـ  ادتبا  نالاسگرزب 

هیلوا رادقم  قیرزت  همتاخزا  سپ  هقیقد  ناوتیم 30  یفاک  خساپ  زوربمدع  تروص  رد  دشاب . هارمه  نوخراشفو  مارگویدراکورتکلا  موادم 
. دریگ تروص  هقیقد  زا 3  شیب  تدم  رد  دیابقیرزت  هدروخلاس  نارامیب  رد  دومن . رارکتار  وراد  فرصم 

ناکدوکرد دوشیم . زیوجت  مرگیلیم   0/75 2 ـ  لومعم دحاو  رادقم   ) 0/1 ادتبا mg/kg 0/2 ـ  لاسکی  نس  ات  ناراوخریـش  رد  ناکدوک 
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مرگیلیم مات 5 رادقم  زا  دیابن  رادـقم  نیا  هک  دوشیمقیرزت  مرگیلیم   2 لومعم 5 ـ  دحاو  رادقم  )0/1 ادتبا mg/kg 0/3 ـ  لاس   1 15 ـ 
. دنک زواجتمرگیلیم  زا 10  دیابن  هیلوا  رادقم  قیرزتهمتاخ  زا  سپ  هقیقد   30  ) وراد نیا  يرارکتفرصم  ریداقم  دنک . زواجت 

ییوراد  لاکشا 
Tablet : 40 mg

Injection : 5 mg / 2 ml

CLOFIBRATE

، دناهدادنیفاک خـساپ  اهـشور  ریاس  ای  ییاذـغ  میژراب  نامرد  هب  هک  ینارامیب  رد  نوخ  یبرچيدایز  نامرد  رد  تاربیفولک  فرـصم  دراوم 
. دوشیم فرصم 

ياهنیئتورپوپیلمسیلوباتاک شیازفا  یثنخ  ياهلورتسا  عفدشیازفا  لورتسلک  زتنـسویب  راهم  قیرطزا  تسا  نکمم  تاربیفولک  رثا : مسیناـکم 
. دنک لامعا  ار  دوخ  رثا  نوخشدرگ  زا  ( VLDL  ) اهدیرسیلگ يرت  سناریلکشیازفا  ای  مک و  هتیسناد  اب 

(. دصرد 96  ) تسا دایز  رایسب  نیئتورپ  هب  تاربیفولکدنویپ  دوشیم . بذج  یگتسهآ  هب  لماکروطهب و  هدور  زا  وراد  نیا  کیتنیکوکامراف 
ییامسالپ تظلغ  . دشابیم تعاس   6 دحاو 25 ـ  رادـقم  فرـصماب  وراد  رمع  همین  دوشیم . هزیلوباتمشراوگ  يارجم  دـبک و  رد  وراد  نیا 

مزال نامز  تعاس و  2 ییامسالپ 6 ـ  تظلغ  جوا  هب  ندیسر  ياربمزال  نامز  دباییم . شهاک  وراد  فرـصمزا  دعب  زور   2 یط 5 ـ   VLDL
. ددرگیمزاب نامرد  زا  لبق  رادقم  هب  نامرد  عطق  زاسپ  هتفه  یط 3   VLDL تظلغ تسا  هتفه   3 رثا جوا  هب  ندیسر  يارب 

مردنـسو ارفـص  هسیک  يرامیب  دـبک ، هیلوا  زوریـس  نوخ  نیموبلآ  شهاک  دـبک ، ای  هیلک  راکدـیدش  بیع  رد  وراد  نیا  فرـصم  عنم  دراوم 
. دوش فرصم  دیابن  کیتورفن 

نکممنینیترک یمرس  تظلغ  هدنورشیپ  شیازفااریز  دوش ، فرـصم  طایتحا  اب  دیاب  هیلک  راکبیع  هب  التبم  نارامیب  رد  وراد  نیا  اهرادشه :
. دوش زیلویمودبار  یتاپویم و  هژیوهب  یبناج  ضراوع  زورب  هب  رجنم  تسا 

تلاسک هجیگرس  ، دردرس یسنج  ییاناوت  شهاک  ریهک ، شراخ  هدعم ،  درد  ییاهتشایب  عوهتلیبق  زا   ) یـشراوگ ضراوع  یبناج  ضراوع 
تسا  هدش  شرازگ  وراد  نیافرصم  اب  يوارفص  ياهگنس  ینالضعدرد و  ای  ینتسایم  اب  هارمه   ) ینالضع تفابتیمومسم  وم ، شزیر 

نیا يداقعنادض  رثا  یهجوت  لباق  روطهب  تسا  نکممتاربیفولک  اب  یکاروخ  داقعنا  دـض  ياهورادنامزمه  فرـصم  ییوراد  ياهلخادـت 
. دهد شیازفا  ار  اهوراد 

. دومن هدافتسا  کشزپيوس  زا  هدش  زیوجت  ییاذغ  میژر  زادیاب  نامرد  لوط  رد  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 
. دشاب کشزپ  قیقد  تراظنتحت  دیاب  رامیب  وراد ، فرصم  لوط  رد  2 ـ 

. دبای شیازفایهجوت  لباق  نازیم  هب  نوخ  رد  یبرچتظلغ  تسا  نکمم  اریز  دوش ، تروشمکشزپ  اب  دیاب  وراد ، فرصم  عطق  زا  لبق  3 ـ 
. دوشیم فرصم  مسقنم  رادقم  2 رد 4 ـ   1/5 نالاسگرزب g/day 2 ـ  رد  نوخیبرچ  هدنروآ  نییاپ  ناونعهب  فرصم  رادقم 

ییوراد  لاکشا 
Capsule : 500 mg

CLONIDINE HCI

یگدـعاقنامرد رد  یکمک  يوراد  ناونعهب  نرگیمتـالمح  زورب  زا  يریگـشیپ  نوخراـشفيدایز  لرتنک  يارب  نیدـینولک  فرـصم  دراوم 
فرـصم كایرتهبـش  ردـخم  داوم  فرـصم  عطق  مردنـس  زایـشان  ضراوع  عیرـس  عفر  يارب  یگـسئایزا و  یـشان  یگتفرگ  رگ  كاندرد و 
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. دوشیم
يزکرمکیژرنردآ  2 افلآ ـ  ياههدـنریگ  کیرحت  زایـشان  نوخراـشف  ندروآ  نییاـپ  رد  نیدـینولکرثا  هک  دوشیم  روصت  رثا : مسیناـکم 

تمواقم شهاـکنآ  هجیتن  دوشیم . یطیحم  قورع  رتسبو  اـههیلک  بلق  تمـس  هب  کیتاپمـس  یجورخناـیرج  شهاـک  هب  رجنم  هک  دـشاب 
تسا  بلق  نابرض  تعرس  شهاکو  کیلوتساید  کیلوتسیس و  نوخراشفشهاک  یطیحم  قورع 

(. دصرد 20 40 ـ   ) تسا طـسوتم  اـت  مک  نیئتورپهب  وراد  نیا  دـنویپ  دوشیم . بذـج  یبوخبیکاروخ  هار  زا  نیدـینولک  کـیتنیکوکامراف 
شهاک رثاعورـش  نامز  دـشابیم . تعاس   12 دودـحملاس 16 ـ  هیلک  اـب  دارفا  رد  نیدـینولک  رمع  همین  تسا  يدـبک  وراد  نـیا  مسیلوباـتم 

زا سپ  وراد  رثا  جوا  تسا  یکاروخ  فرصمزا  سپ  هقیقد   30 نوخراشف 60 ـ 
40 60 ـ  دـشابیم . نارامیب  زا  یـضعبرد  تعاـس   24 36 ـ   ) تعاـس اـت 8  یکاروـخ  هارزا  وراد  رثا  لوـط  دوـشیم . رهاـظ  تعاـس   2 4 ـ 

. دوشیم عفد  هتفاین  رییغتتروصهب  تعاس  یط 24  هیلک  هار  زا  وراددصرد 
. دوش عطق  جیردتب  دیابوراد  نیا  فرصم  نوخراشف  يدایز  نارحبزورب  زا  يریگولج  روظنم  هب  1 ـ  اهرادشه :

: دوش فرصمطایتحا  اب  دیاب  ریز  دراوم  رد  وراد  نیا  2 ـ 
هداد حـیجرتوراد  فرـصم  مدـع  دروم  نیا  رد   ) يریفروپو یگدرـسفا  هقباس  یطیحم  قورعيدادـسنا  ياـهیرامیب  ریاـس  اـی  دونیر  مردـنس 

(. دوشیم
. دشابيرورض تسا  نکمم  وراد  فرصم  رادقمشهاک  هیلک  راک  بیع  دوجو  تروص  رد  3 ـ 

فرصمیحارج زا  لبق  تعاس   4 رثکادح 6 ـ  فرـصمرادقم  نیرخآ  هک  دوشیم  هیـصوت  دـشابنامرد ، عطق  هب  زاین  یحارج  يارب  رگا  4 ـ 
. دوشهدافتسا نوخراشف  هدنروآ  نییاپ  یقیرزتياهوراد  زا  یحارج  یط  دوش و 

یـشوخرسساسحا هجیگ  رـس  دردرـس ، دونیر ، هدیدپ  يدراک  يدارب  تاعیام  سابتحا  یگدرـسفا  نیکـست  ناهد  یکـشخ  یبناج  ضراوع 
تسا  هدش  شرازگ  وراد  نیافرصم  اب  یسنج  ییاناوت  شهاک  تردنب  وتسوبی  عوهت  هنابش  يرارقیب 

تروصرد دـنهد . شهاک  ار  نیدـینولک  نوخراشفهدـنهاک  تارثا  تسا  نکمم  ياهقلح  هسیگدرـسفادض  ياهوراد  ییوراد  ياهلخادـت 
يدایز نارحب  بجوم  تسانکمم  نیدینولک  فرصم  عطق  کیژرنردآ  ـ  اتب ياههدنریگ  ياههدننک  دودسماب  نیدینولک  نامز  مه  فرـصم 

. دوشنوخراشف
. دبای همادادیاب  يدوبهب  ساسحا  تروص  رد  یتحوراد  نیا  فرصم  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 

يرورضرمع رخآ  ات  تسا  نکمم  وراد  فرـصمورنیا  زا  دیامنیم . لرتنک  ار  نآ  هکلب  دنکیمننامرد ، ار  نوخراشف  شیازفا  وراد ، نیا  2 ـ 
. دشاب

زورب زا  يریگولجيارب  فرصم  رادقم  یجیردت  شهاکتسا  نکمم  اریز  تسا  يرورض  ورادفرـصم  عطق  زا  لبق  کشزپ  هب  هعجارم  3 ـ 
. دشاب مزال  نوخراشفیشهجاو  يدایز 

. دوش يراددوخ  دراد ، يرایشوههب  زاین  هک  یلیاسو  اب  ندرکراک  یگدننارزا و  یگدولآ  باوخ  زورب  لامتحا  تلع  هب  4 ـ 
. دوش يراددوخ  دیاب  دنرادنهخسن ، هب  زاین  هک  کیتاپمس  دلقم  ياهورادصوصخب  اهوراد ، ریاس  فرصم  زا  5 ـ 

فرـصمرادقم نیرخآ  زور ، رد  یگدولآ  باوخ  تلاحشهاک  بش و  لوط  رد  نوخراشف  لرتنکزا  نانیمطا  روظنم  هب  دوشیم  هیـصوت  6 ـ 
. دوشفرصم باوخ  ماگنه  وراد  هنازور 

نوخراشف لرتنک  ياربناوتیم  هک  تسا  زور  رد  راب  مرگیلیم 2  ادتبا 0/1 نالاسگرزب  رد  نوخراشفهدنروآ  نییاپ  ناونعهب  فرصم  رادقم 
راب  2 مرگیلیم 4 ـ   0/1 هدنرادهگنرادقم 0/2 ـ  دومن . هفاضا  فرصم  رادقمهب  زور  رد  مرگیلیم   0/1 زور 0/2 ـ   2 4 ـ  ره زاین  تروص  رد 

تسا  زوررد 
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سپـسو 0/1 دوـش  فرـصم  مرگیلیم  ياهلمحرادـقم 0/2  يرارطـضا ،  دراوـم  رد  هن  یلو  نوخراـشف  يداـیز  يروـف  شهاـک  روـظنم  هـب 
. ددرگیم فرصم  ، دسرب مرگیلیم  هب 0/8  مات  فرصم  رادقمای  ددرگ ، لرتنک  یلوتساید  نوخراشف  هکینامز  ات  تعاس  کی  ره  مرگیلیم 

. دوش لرتنک  دیاب  وراد  هدنرادهگنرادقم  اب  رامیب  سپس 
رادـقم نیا  هکدوشیم  فرـصم  زور  رد  راب   2 مرگیلیم 4 ـ  ادـتبا 0/025 نالاسگرزب  رد  یقورعياهدردرـس  زورب  زا  يریگـشیپ  ناونعهب 

. دبای شیازفا  زور  رد  راب  مرگیلیم 3  رثکادح 0/05 ات  دناوتیم 
ناونعهب . دوشیم فرصم  نآ  یط  یگدعاق و  زالبق  زور  تدم 14  هب  زور  رد  راب  مرگیلیم 2  رادقم 0/025 كاندرد  یگدعاق  نامرد  رد 

. دوشیم فرصم  زور  رد  راب  مرگیلیم 2  0/025 رادقم 0/075 ـ  یگسئایمردنس  نامرد  رد  یکمک  يوراد 
ییوراد  لاکشا 

Tabelt : 0.2 mg

(DIAZOXIDE (Parenteral

. دوشیم فرصم  يویلک  يرامیب  زا  یشاننوخ  راشف  دیدش  يدایز  عیرس  نامرديارب  یقیرزت  دیاسکوزاید  فرصم  دراوم 
. دهدیم شهاکار  یطیحم  تمواقم  هدش و  اههچنایرشندش  داشگ  ثعاب  دیاسکوزاید  رثا : مسیناکم 

رد وراد  رمع  همین  تسا  يدبک  وراد  نیا  مسیلوباتم  دصرد .) زا 90 شیب   ) تسا دایز  رایسب  نیموبلآهب  دیاسکوزاید  دنویپ  کیتنیکوکامراف 
يراردایب  هب  التبم  نارامیب  رد  تعاس و  21 ملاس 36 ـ  دارفا 

لوطو هقیقد   2 5 ـ  رثا ، جوا  هب  ندیـسر  يارب  مزالنامز  دوشیم . عورـش  يدـیرو  قیرزت  زاسپ  هقیقد  کی  وراد  رثا  تسا  تعاس   20 53 ـ 
. دوشیم عفد  هیلک  هار  زا  دیاسکوزاید  تسا  تعاس   2 12 ـ  وراد ، رثا 

. دوش فرصم  ناوارف  طایتحا  اب  دیابهیلک  راک  بیع  ای  بلق و  کیمکسیا  يرامیبدوجو  تروص  رد  وراد  نیا  1 ـ  اهرادشه :
. دنک داجیا  درد  قیرزت  لحم  رد  تسا  نکمماریز  دوشیمن ، هیصوت  وراد  نیا  يدلجریز  ای  ياهرفح  لخاد  ینالضع  قیرزت  2 ـ 

. دنامب یقاب  هدیباوخ  تلاحهب  قیرزت  زا  سپ  هقیقد   15 نینچمهو 30 ـ  دیاسکوزاید  قیرزت  یط  دیاب  رامیب  3 ـ 
تسا  هدش  شرازگ  ورادنیا  فرصم  اب  میدس  بآ و  سابتحا  نوخدنق  شیازفا  يدراک  یکات  یبناج  ضراوع 

زورب هب  رجنم  تسانکمم  دـیاسکوزاید  اب  یـشوهیب  ياهورادو  نوخراشف  هدـنروآ  نییاپ  ياهورادنامزمه  فرـصم  ییوراد  ياهلخادـت 
. ددرگ نوخراشفهدنروآ  یفاضا  تارثا 

نوچ ، دـیآ لمعب  لـماک  تقد  دـیاب  يدـیرو  قیرزتماـگنه  گر  فارطا  ياـهتفاب  هب  وراد  تشنزا  يریگولج  يارب  هیـصوت 1 ـ  لباق  تاکن 
. دوشیمهیصوت درس  سرپمک  اب  نامرد  گر  فارطاياهتفاب  هب  وراد  تشن  تروص  رد  دوشدرد . تیلولس و  هب  رجنم  تسا  نکمم 

. دوش قیرزت  یطیحم  دیرو  لخادهب  طقف  دیاسکوزاید  دوشیم  هیصوت  یبلقیمتیرآ  زورب  زا  يریگولج  روظنم  هب  2 ـ 
فرصم  رادقم 

هب یبایتسديارب  موزل  تروص  رد  هک  دوشیميدـیرو  قیرزت   1 ای mg/kg 3 ـ  مرگیلیم   150 ات نوخراشف  هدنهاک  ناونعهب  نالاسگرزب 
تسا   g/day 1/2 ات نالاسگرزب  رد  فرصمرادقم  هنیشیب  درک . رارکت  ار  نآ  ناوتیمهقیقد   5 ره 15 ـ  بولطم  هجیتن 

نوخراشف  هدنهاک  ناونعهب  ناکدوک 
. درکرارکت ار  نآ  ناوتیم  هقیقد   5 ره 15 ـ  بولطمهجیتن  هب  یبایتسد  يارب  موزل  تروصرد  هک  دوشیم  يدیرو  قیرزت   1 mg/kg 3 ـ 

ییوراد  لاکشا 
Injection : 300 mg / 20 ml
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DIGOXIN

. دوشیم فرصم  يزیلهد  نویسالیربیفهژیوهب   ) ینطب قوف  یمتیرآ  بلق و  ییاسراننامرد  رد  نیسکوگید  فرصم  دراوم 
تعرسشیازفا دوشیم  روصت  دهدیم . شهاکار  نآ  یکیرتکلا  تیاده  هداد و  شیازفا  ار  بلقیضابقنا  يورین  نیسکوگید  رثا : مسیناکم 

يدورو نایرجهجیتن  رد  دشاب . بلق  هلضع  یلولـس  ءاشغزا  میـساتپ  میدس و  ياهنوی  تکرح  راهم  زایـشان  بلق  هلـضع  یـضابقنا  يورین  و 
هدوزفا دراکویم  ياهربیفیضابقنا  تیلاعف  رب  دوخ  هبون  هب  هک  هتفایشیازفا  دراکویم  ياهلولس  رد  دازآ  میسلکياهنوی  ندش  دازآ  میـسلک و 

. دهدیم شیازفا  ارینطب  يزیلهد ـ  هرگ  يریذپان  کیرحت  هرودو  هداد  شهاک  ار  یبلق  تیاده  تعرس  ورادنیا  دوشیم .
دنوـیپ تسا  دـصرد   70 نآ 85 ـ  یقیرزت  لوــلحمو  ریزگلا  دـــصرد ،  60 نیــسکوگیدصرق 80 ـ  یتـسیز  یمهارف  کـیتنیکوکامراف 

ـ  ورادرمع 48 همین  دریگیم . تروص  دـبک  رد  مک  نازیمهب  وراد  نیا  مسیلوباـتم  دـصرد .)  20 (25 ـ  دشابیم مک  نیئتورپ  هب  نیـسکوگید 
هار زا  تعاـس و  0/5 زا 2 ـ  سپ  یکاروـخ  هار  زا  وراد  رثا  . دوـب دـهاوخ  زور   4 يراردایب 6 ـ  هب  ءـالتباتروص  رد  هک  تـسا  تعاـس   36

2 یکاروخهار 6 ـ  زا  تعاـس و   1 یقیرزت 4 ـ  هار  زا  رثا  جواهب  ندیـسر  يارب  مزـال  ناـمز  دوشیم . عورـشهقیقد   5 زا 30 ـ  سپ  یقیرزت 
تسا  يویلک  نیسکوگیدعفد  تسا  زور  یکاروخ 6  یقیرزت و  هارزا  وراد  رثا  لوط  تسا  تعاس 

w-p- مردنس زا  یـشان  ینطب  قوف  یمتیرآ  ینطبيزیلهد  مود  هجرد  كولب  بلق  بوانتم  ولماک  كولب  رد  وراد  نیا  فرـصم  عنم  دراوم 
و دوش ) فرصم  طایتحااب  دیاب  هک  بلق  ییاسران  اب  هارمه  يزیلهدنویسالیربیف  دراوم  رد  رگم   ) کیفورترپیهيدادسنا یتاپویمویدراک  ، w

. دوش فرصمدیابن  وراد ، نیا  يواح  ياههدروآرفزا  کی  ره  یلبق  فرصم  زا  یشان  تیمومسممئالع  دوجو 
: دوش فرصم  ناوارف  طایتحااب  دیاب  ریز  دراوم  رد  وراد  نیا  1 ـ  اهرادشه :

نوخ میساتپومیسلک  يدایز  نوخ  میزینم  میساتپو و  میسلک  یمک  هیلک  راک  بیع  دیئوریت ، يراکمک  رامیب ، یسونیس  مردنـس  ریخا ، هتکس 
صخشمان  تلع  اب  کیفورترپیهیتروئآریز  یگنت  مدزکیم  ای  هیر  دیدشيرامیب  دیتوراک ، سونیس  طرفم  تیساسح  تیرفنولورمولگ 

يرورـضوراد فرـصم  رادـقم  قیقد  میظنت  دننکیمهدافتـسا ، یعونـصم  زاس  نابرـض  هاگتـسدزا  هک  ینارامیب  هدروخلاس و  نارامیب  رد  2 ـ 
. دنوش تیمومسمراچد  تسا  نکمم  اریز  تسا 

، دردرس ییانیب  تالالتخا  تسا  هدهاشم  وراد  دایزریداقم  فرصم  اب  بلغا  مکـش  درد  لاهـسا  غارفتـسا  عوهت  ییاهتـشایب  یبناج  ضراوع 
تسا  هدش  شرازگ  وراد  نیا  فرصماب  یبلق  كولب  یمتیرآ و  نایذه  مهوت  رکفشاشتغا ، یگدولآ  باوخ  تلاسک 

یمرـستظلغ هجوـت  لـباق  شیازفا  بجوـم  تـسانکمم  نیـسکوگید  اـب  نورادوـیمآ  نیدـینیکنامزمه و  فرــصم  ییوراد  ياهلخادـت 
زا یـشان  یبلقياهدیزوکیلگ  اب  تیمومـسم  زورب  لامتحاتسا  نکمم  نیـسکوگید  اب   B نیسیرتوفمآنامزمه فرصم  دوش . نیـسکوگید 

تسا نکمم  نیسکوگیداب  نامزمه  فرـصم  تروص  رد  نیکورلکیـسکوردیه  نیکورلک و  نینیک  دهد . شیازفاار  نوخ  میـساتپ  شهاک 
نکمم نیسکوگید  اب  نامزمه  فرـصمتروص  رد  نیپیدفین  الامتحا  لیماپارو و  مزایتلید  دنهد . شیازفا  ار  نیـسکوگیدییامسالپ  تظلغ 

لیماپارواب نامزمه  فرـصم  اـب  يدراـک  يداربو  ینطب  يزیلهد ـ  كولب  زورب  رطخ  دـنهدشیازفا . ار  نیـسکوگید  ییامـسالپ  تظلغتسا 
نیسکوگید اب  تیمومسمزورب  رطخ  نیـسکوگید  اب  يدیزایت  پولياهردم و  دیمالوزاتـسا ، نامزمه  فرـصمتروص  رد  دباییم . شیازفا 

. دباییم شیازفا  نوتکالونوریپسااب  نامزمه  فرصم  تروص  رد  نیسکوگیدرثا  دباییم . شیازفا  نوخ  میساتپشهاک  زا  یشان 
. دوش فرصمنیعم  تقو  رد  زور  ره  وراد  دوش و  لماکدیاب  نامرد  هرود  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 

دوشفرـصم و دیابن  تبون  نآ  هجو  چـیهب  دوشهدروآ ، دایب  تعاس  زا 12  سپ  هچناـنچ  دوششومارف ، وراد  فرـصم  تبون  کـی  رگا  2 ـ 
. دوش هعجارمکشزپ  هب  دیاب  دوش ، شومارف  وراد  فرصمرتشیب  ای  زور  ود  تدم  هب  رگا  ددرگنربارب . ود  زین  يدعب  فرصم  ریداقم 

کشزپ هب  دیاب  ضبن  دیدش  ندش  هتسهآ  ای  اهتشا  شهاک  لاهـسا  غارفتـسا  عوهت  هلمج  زا  تیمومـسمهناشن  هنوگ  ره  زورب  تروص  رد  3 ـ 
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. دوش هعجارم 
. دوش يراددوخ  دیاب  کشزپروتسد  نودب  اهوراد  ریاس  فرصم  زا  4 ـ 

، دوش هبـساحمیبرچ  نودب  ندب  نزو  ساسا  رب  دیابرادقم  نیا  ددرگ . نییعت  رامیب  ره  زاین  ساسارب  دـیاب  نیـسکوگید  فرـصم  رادـقم  5 ـ 
. دوشیمن دراو  یبرچتفاب  رد  وراد  نیا  اریز 

اهنت ینالضعقیرزت  دریگ . تروص  هقیقد  لقادحیط 5  دیاب  يدیرو  قیرزت  دراد . تیحجرا  نآینالضع  قیرزت  رب  وراد  يدیرو  قیرزت  6 ـ 
. دوشیم ماجنا  دشاب ، هتشادندوجو  يدیرو  ای  یکاروخ  هار  زا  ورادفرصم  ناکما  هک  یتروص  رد 

. دشاب يرورض  تسانکمم  فرصم  رادقم  میظنت  وراد ، یکاروخلکش  هب  یقیرزت  لکش  رییغت  تروص  رد  7 ـ 
: دوشیمنییعت ریز  لودج  ساسا  رب  وراد  فرصمرادقم  نالاسگرزب  رد  فرصم  رادقم 

یقیرزتیکاروخفرصم  دروم 
يدیرو  مرگیلیم   0/4 ادتباتعاس 0/6 ـ   6 ره 8 ـ  مرگیلیم   0/75 1/25 ـ  ندرکهزیلاتیژید

رامیب لمحت  زاین و  بسحرب  سپس  وعیرس 
مرگیلیم   0/1 یفاضا 0/3 ـ  ریداقم 

تعاس   4 ره 8 ـ 
زور تدم 7  هب   0/125 mg/day 0/5 ـ  ندرک هزیلاتیژید 

هتسهآ 
دحاو ای  مسقنم  ریداقم  رد   0/125 mg/day0/125 0/5 ـ  mg/day 0/5 ـ  هدنرادهگن رادقم 

: دوشیم نییعت  ریز  لودج  ساسا  رب  وراد  فرصم  رادقم  ناکدوک  رد 
(1  ) یقیرزتیکاروخفرصم دروم 

0/015 سران mg/kg 0/025 ـ  نادازونکی  نس  ات  یعیبط  سران و  ندازونهزیلاتیژید 
0/02 هام mg/kg 0/035 ـ  کیندرک 

0/02 یعیبط mg/kg 0/03 ـ  نادازونات  هام  کی  نس  اب  ناراوخریش 
0/035 لاس mg/kg 0/06 ـ   2

ات هام  کی  نس  اب  ناراوخریش  لاس   2 نس 5 ـ  اب  ناکدوک 
0/03 لاس mg/kg 0/05 ـ   20/03 mg/kg 0/04 ـ 

لاس   2 نس 5 ـ  اب  ناکدوک  لاس   5 نس 10 ـ  اب  ناکدوک 
0/025 mg/kg0/02 0/035 ـ  mg/kg 0/035 ـ 

لاس   5 نس 10 ـ  اب  ناکدوک  ، رتگرزب لاس و  نس 10  اب  ناکدوک 
0/015 mg/kg 0/03 ـ  رادقم رد 2  مرگیلیم   0/075 1/25 ـ 

، رتگرزب لاس و  اب 10  ناکدوکيارب  تعاس   6 ره 8 ـ  رتشیب  ای  مسقنم 
0/008 عیرس وmg/kg 0/012 ـ  ندرک  هزیلاتیژید 

زور تدم 7  هب   0/125 mg/kg 0/5 ـ 
هتسهآ  ندرک  هزیلاتیژید 

رادقم دصرد   20 سران 30 ـ  نادازون  ردفرصم  رادقم  مجنپ  کی  یلا  موس  کیرادقم 
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يواسم  مسقنم  رادقم   2 رد 3 ـ  مات  فرصمهزیلاتیژید  يارب  زاین  دروم  ماتهدنرادهگن 
زور ردزور  رد  رابکی  ندرک 

لاس  نس 10  ات  ناکدوک  یعیبط و  نادازون  رد 
مات  فرصم  رادقم  دصرد   25 35 ـ 

زور رد  يواسم  مسقنم  رادقم   2 رد 3 ـ 
رتگرزب لاس و  نس 10  اب  ناکدوک  رد 

زور رد  رابکی  مات  فرصم  رادقم  دصرد   25 35 ـ 
فرـصم رادـقم  فـصن  بیرقت ? نآ  لوا  رادـقم  هک   ) مـسقنم رادـقم  دـنچ  اـی  رد 3  ماـت  فرــصم  ریداـقم  ندرک  هزیلاــتیژید  يارب  (1 ـ )

. دوشیم يدیرو  قیرزت  تعاس   4 لصاوف 8 ـ  اب  دشابیممات )
ییوراد  لاکشا 

Oral Drop : 0.5 mg/ml

Elixir : 0.05 mg/ml

Tablet: 0.25 mg

Injection : 0.5 mg/2 ml

DISOPYRAMIDE

ینطبقوف یمتیرآ  نینچمه  یبـلق و  سوتکراـفنازا  سپ  هژیوهب  ینطب  ياـهیمتیرآ  ناـمردو  يریگـشیپ  رد  دـیماریپوسید  فرـصم  دراوـم 
. دوشیم فرصم 

يزیلهد هرگ  تیاده  تعرس  يانثتـسا  هب   ) ارنآ کیژولویزیفورتکلا  تیاده  تعرـس  بلقهلـضع و  یهد  خساپ  دیماریپوسید  رثا : مسیناکم 
هدـش و دـنک  دــنراد ، يداـیز  يراـکدوخهک  ییاـهتفاب  رد  کیلوتــساید  نویــسازیرالوپد  . دــنکیم فیعــضن  ژنکروـپ ) سیه ـ  ینطب و  ـ

دیماریپوسید ددرگیم . ینـالوط  یعرفياهریـسم  رد  تیادـه  نیا  دوـجو  اـب  دـباییمشیازفا . نطب  زیلهد و  رثوـم  يریذـپان  کـیرحتهرود 
. دراد یفنم  کیپورتونیارثا 

رثا ياراد  نآ  یلــصا  تیلوباـتم  تسايدـبک و  وراد  مسیلوباـتم  تـسا  لـماک  بـیرقتو ? عیرــس  دـیماریپوسید  بذــج  کـیتنیکوکامراف 
تسا تعاس  8 هیلک 18 ـ  راک  بیع  هب  التبم  نارامیبرد  تعاس و  ملاس 7  دارفا  رد  وراد  رمعهمین  دشابیم . ینیراکسوم  دض  یمتیرآدض و 

تسا  تعاس  ات 3  هقیقد  تظلغ 30  جواهب  ندیسر  يارب  مزال  نامز 
مرگیلیم فرصم 300 زا  سپ  وراد  رثا  لوط  دوشیمعورـش . تعاس  ات 3/5  هقیقد  یط 30  یناـمردرثا  وراد ، زا  مرگیلیم  فرصم 300  اب 

تسا  يویلک  دصرد  بیرقت ?80  ورادعفد  تسا  تعاس   1/5 وراد 8/5 ـ 
زا هک  يدراومرد  رگم   ) یسونیس هرگ  درکلمع  ییاسرانو  بلق  موس  ای  مود  هجرد  دادسنا  هب  التبمنارامیب  رد  وراد  نیا  فرـصم  عنم  دراوم 

. دوشفرصم دیابن  بلق  هدشن  ناربج  ییاسرانو  کینژویدراک  كوش  دوشیم ،) هدافتسایعونصم  زاس  نابرض 
: دوش فرصم  ناوارف  طایتحااب  دیاب  ریز  دراوم  رد  وراد  نیا  اهرادشه :

تباـید نوـخ  میــساتپ  یمک  ارگینتــسایم ، ناـگدروخلاس  هـیلک  دـبک و  راـک  بـیع  تاتــسورپ  ندــش  گرزب  بـلق  ییاـسران  موـکولگ 
یبلق  تیاده  رد  تالالتخا  ویتاپویمویدراک 

دننام ینیراکـسوم  دـض  تارثا  ینطب  يزیلهددادـسنا ـ  نوخ  راشف  یمک  بلق  هلـضع  فعـض  یـشراوگ  يارجم  کیرحت  یبناـج  ضراوع 
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تسا  هدش  شرازگ  وراد  نیا  فرصم  اب  نوخدنق  یمک  يدادسنا و  ناقری  زوکیسپ ، رارداسابتحا ،) دید ، يرات  ناهد  یکشخ 
ریاـسو لوـلونارپورپ  نیئاکودـیل  دـیمآ ، نیئاـکورپ  مزاـیتلید  هژیوهـب  یمتیرآدـض  ياـهورادریاس  ناـمزمه  فرـصم  ییوراد  ياهلخادـت 
تــسا نـکمم  اریز  دریگ ، تروـص  طاـیتحااب  دـیاب  دـیماریپوسید  اـب  لـیماپارو  کـیژرنردآ و  ـ  اـتب ياههدـنریگ  هدـننکدودسم  ياـهوراد 

. دوش یبلق  هد  نورب  شهاک  اب  هارمهبلق  یکیرتکلا  تیاده  دح  زا  شیب  ندش  ینالوطهبرجنم 
. دوش شومارف  دیابنفرصم  ياهتبون  زا  کیچیه  دوش و  لماکدیاب  نامرد  هرود  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 

تعاس زا 4 رتمک  رگا  یلو  دوش ، فرصم  دیاب  تبوننآ  ندروآدایب  ضحم  هب  دوش ، شومارفوراد  فرـصم  تبون  کی  هک  یتروص  رد  2 ـ 
. دوش ربارب  ود  دیابن  زین  يدعب  فرصمرادقم  هدرک و  يراددوخ  نآ  فرصمزا  دشاب ، هدنامیقاب  يدعب  تبون  ات 

زوربتسا نکمم  یبلق  یبناج  ضراوع  ورادفرـصم ، یناهگان  عطق  اب  اریز  دوش ، تروشمکشزپ  اـب  دـیاب  وراد ، فرـصم  عطق  زا  لـبق  3 ـ 
. دنیامن

یگدننارماگنه هدیباوخ  ای  هتسشن  تلاح  زا  یناهگاننتـساخرب  ماگنه  هژیوهب  نتفر  لاح  زا  اییگنم  ای  هجیگرـس  زورب  لامتحا  تلع  هب  4 ـ 
. دوش طایتحا  دیاب  دنراديرایشوه ، هب  زاین  هک  یتالآ  اب  راک  ای 

. دوش طایتحا  دیاب  مرگياوه  رد  ای  یندب  تیلاعف  ماگنه  امرگ ، لمحتمدع  قیرعت و  یلامتحا  شهاک  تلع  هب  5 ـ 
فرصم  رادقم 

ره مرگیلیم  هدنرادهگن 150 رادقم  مرگیلیم و  ینطب 300  یمتیرآ  عیرـس  لرتنک  يارب  ياهلمحرادقم  یمتیرآ  دض  ناونعهب  نالاسگرزب 
اـت 800 نـالاسگرزبرد  وراد  فرـصم  رادـقم  هنیـشیب  ددرگیممیظنت . راـمیب  لـمحت  زاـین و  بـسحرب  فرـصمرادقم  دـشابیم . تعاـس   6

تسا   mg/day
،10 لاس mg/kg 20 ـ   1 ناکدوک 4 ـ  ،10 لاسکی mg/kg 30 ـ  نس  ات  ناـکدوک  رد  تعاـس  ره 6  یمتیرآ  دـض  ناونعهب  ناکدوک 

ناکدوک  10 و  لاس mg/kg 15 ـ   4 12 ـ  ناکدوک
. دوشیم فرصم   6 لاس mg/kg 15 ـ   14 18 ـ 

ییوراد  لاکشا 
Capsule : 100 mg

DIURETICS

 Captopril Amiloride-H
 Enalapril Chlorthalidone

 Furosemide Ethacrynic Acid
 Mannitol Hydrochlorothiazide

Triamterene-H Spironolactone ث
. دنوشیم میسقت  ریز  فلتخم  ياههتسدهب  ناشرثا  لحم  هب  هجوت  اب  ردم  ياهوراد 

اهورادنیا دننکیم . راهم  ار  هلنه  سوق  هدـنورالاب  تمـسق  رد  بآ  میدـس و  بذـج  زاب  اهورادنیا  هلنه  سوق  رب  رثوم  ردـم  ياهوراد  1 ـ 
ندش مک  هکیلاحرد  دنهدیم . شیازفا  ار  نژوردیه  میـساتپنوی و  حشرت  لاتـسید و  هیحان  هب  اهتیلورتکلاو  یلوبوت  تاعیام  ندـناسر  نازیم 

شیازفا ببس  هدومنعیرست و  لاتسید  ياههلول  رد  ار  میدس  بذجزاب  رثا ، ود  نیا  دوشیم . نورتسودلآ  دیلوتشیازفا  ببس  امـسالپ  مجح 
ار نوخراشف  یبلق  هد  نوربو  امـسالپ  یلولـس و  جراخ  عیام  مجح  شهاـکاب  دوشیم . لاتـسید  ياـههلول  رد  نژوردـیهنوی  میـساتپ و  عفد 
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. دباییمشهاک یطیحم  قورع  تمواقم  ددرگیمربیعیبط و  تلاح  هب  یبلق  هد  نورب  سپس  . دنروآیم نییاپ 
میدس ددجم  بذجرد  نوخ  میـساتپ  هدنربالاب  ردم و  ناونعهبنرتمایرت  دیارولیمآ و  نوتکالونوریپسا  میـساتپ  هدننک  سابتحا  ياهردـم  2 ـ 

هدنروآ نییاپ  ناونعهب  اهورادنیا  دننکیم . عیرـست  ار  میـساتپ  سابتحاو  بآ  میدـس و  عفد  هدرک و  تلاخد  هیلکهدـننک  عمج  ياههلول  رد 
قورع تمواقم  شهاک  اـب  سپـسو  یبلق  هد  نورب  شهاـک  هجیتن  رد  و   ) یلولـسجراخ عیاـم  امـسالپ و  مجح  شهاـک  اـب  ادـتبا  نوخراـشف 

نرتمایرت دیارولیمآ و  دـنیامنیم . لامعاار  دوخ  رثا  یعیبط ،  نازیم  هب  یبلق  هد  نوربو  یلولـس  جراخ  عیام  مجح  تشگزاب  زا  سپ  یطیحم 
میساتپهدننک نیمات  ناونعهب  دنناوتیم  دنوشیممیـساتپ ، سابتحا  ببـس  اهوراد  نیا  هک  اجنآزا  دنتـسه و  یفیعـض  ردم  ياهوراد  ییاهنتهب 

. دنوش فرصميدیزایت  ردم  ياهوراد  اب  هارمه 
هجیتن رد  و   ) یلولسیجراخ عیام  امسالپ و  مجح  شهاک  ابادتبا  نوخراشف  هدنهاک  ناونعهب  يدیزایتردم  ياهوراد  يدیزایت  ياهردم  3 ـ 
نازیم هب  یبلق  هد  نوربو  یلولـس  جراخ  عیام  مجح  تشگزاـب  زا  سپ  یطیحم  قورع  تمواـقم  شهاـک  اـب  سپـسو  یبلق  هد  نورب  شهاـک 

يراردا عفد  شیازفا  بجوم  هیلک  لاتـسید  ياههلول  يادـتبا  رد  میدـسبذج  زاب  راهم  اـب  اـهوراد  نیا  دـننکیم . لاـمعاار  دوخ  رثا  یعیبط 
لاتــسید و ياـهشخب  هـب  اـهتیلورتکلاو  ياهلوـل  تاـعیام  لاـقتنا  تعرــس  شیازفاببــس  نـینچمه  اـهوراد  نـیا  دـنوشیمبآ . میدـس و 

رثا ودنیا  عومجم  دهدیم . شیازفا  ار  نورتسودلآحشرت  امسالپ ، مجح  شهاک  هکیلاحرد  دنوشیم . میـساتپ  نژوردیه و  ياهنویحشرت 
کیتروید یتنآ  رثا  . دوشیم نژوردیه  میـساتپ و  يراردا  عفدشیازفا  بجوم  هدش و  لاتـسید  ياههلولرد  میدـس  بذـج  زاب  عیرـست  ببس 

ياههلول رد  یلورمولگنویـسارتلیف  زا  لصاح  عیاـم  بذـج  زاـبشیازفا  هجیتن  رد  مک و  رادـقم  هب  بآ  میدـسعفد و  زا  یـشان  اـهوراد  نیا 
تسا  لاتسیدياههلول  هب  بآ  میدس و  رورلک  لاقتنا  شهاکو  هیلک  لامیسکورپ 

I نیـسناتویژنآ لدبممیزنآ  تیلاعف  یتباقر  راهم  زا  یـشان  اهورادنیا  رثا  هک  دسریم  رظنهب  نویـسناتویژنآلدبم  میزنآ  ياههدننکراهم  4 ـ 
ببـس دوخ  هبون  هب  رما  نیا  . ددرگیم تسا  قورع  هدـننک  گنت  کـی  هک  )II هب  I نیـسناتویژنآ لیدبت  تعرـس  شهاکهب  رجنم  هک  دشاب 

. دوشیمنورتسودلآ حشرت  میقتـسم  شهاکزین  نینر و  يزاسدازآ  رب  یفنم  کبدیفنتـشادرب  قیرط  زا  امـسالپ  نینر  تیلاعفددجم  شیازفا 
راشف یطیحمقورع  تمواقم  شهاک  دـنهدیم . شهاـکزین  ار  یطیحم  قورع  تمواـقم  نیـسناتویژنآلدبم  میزنآ  هدـننک  راـهم  ياـهوراد 

. دنتسه اهوراد  نیا  مهم  راثآ  زا  بلقهد  نورب  دوبهب  زین  يویر و  قورع  تمواقمو  يویر  ياهگریوم  ياهوگ 
. دنوشیمامسالپ هب  اهتفاب  زا  بآ  نایرج  شیازفاثعاب  دنربیم و  الاب  ار  امسالپ  هتیرالومسااهوراد  نیا  کیتومسا  ياهردم  5 ـ 

AMILORIDE-H

مردنس يدبکزوریـس  بلق  یناقتحا  ییاسران  دننام  ) رادزیخ تالاح  لرتنک  رد  یکمک  يورادناونعهب  ییوراد  بیکرت  نیا  فرـصم  دراوم 
زاین هک  يدراوم  رد  هژیوهب   ) نوخراشفيدایز نامرد  رد  صخـشمان ،  تلعاب  زیخ  نژورتسا و  دیئورتسوکیتروکزا و  یـشان  زیخ  کیتورفن 

شیازفاهب التبم  دارفا  رد  ردم  ياهوراد  فرـصمزا  یـشان  نوخ  میـساتپ  یمک  نامرد  ردنینچمه  و  دشاب ) میـساتپ  هدنرادهگن  ردـم  کیهب 
. دوشیمفرصم دنشابن ) یفاک  ای  هدوبن  دیفم  ریبادتریاس  هک  یتروص  رد   ) نوخراشف

دشابیممک و رایـسب  نیئتورپ  هب  دیارولیمآ  دنویپ  (. دـصرد  15 20 ـ   ) تسین لماک  شراوگيارجم  زا  دـیارولیمآ  بذـج  کیتنیکوکامراف 
مزال نامز  تسا  تعاس  زا 2 رتمک  ردـم ، ناونعهب  وراد  رثا  عورـشيارب  مزال  نامز  تعاس و   6 دیارولیمآرمع 9 ـ  همین  دوشیمن . هزیلوباتم 

6 10 ـ  دـحاو ، رادـقم  فرــصمزا  سپ  رثا  جوا  هـب  ندیــسر  يارب  مزـالنامز  تعاـس و   3 4 ـ  دـیارولیمآ ، تظلغ  جواهـب  ندیـسر  يارب 
دصرد هیلک و 40  زا  دیارولیمآ  دـصرد  20 تسا 50 ـ  تعاس   24 وراد ، دحاو  رادقمفرـصم  اب  دیارولیمآ  ردم  رثا  لوط  دـشابیمتعاس .

. دوشیم عفد  عوفدم  هارزا  زین 
. دوشفرصم دیابن  نوخ  میساتپ  شیازفا  هیلکییاسران و  رد  وراد  نیا  فرصم  عنم  دراوم 
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: دوش فرصم  ناوارف  طایتحااب  دیاب  وراد  نیا  ریز  دراوم  رد  1 ـ  اهرادشه :
. دبک راک  بیع  ای  يویلک  يرامیب  تبایدهب و  التبم  دارفا  هیلک  راک  بیع  ای  يراردایب 

. دنتسه نوخ  میساتپ  يدایز  رطخ  ضرعمرد  رتشیب  تسا  مک  تبسن ? اهنآ  راردا  مجحای  دنتسه  لاحدب  دیدش ? هک  ینارامیب  2 ـ 
میسلک شیازفا  هداتـسیا  تلاح  رد  نوخراشف  شهاک  ، روعـش شاشتغا  يدلج  تاروثب  ناهدیکـشخ  یـشراوگ  تالالتخا  یبناج  ضراوع 

تسا  هدش  شرازگ  دیارولیمآ  فرصماب  نوخ  میدس  شهاک  نوخ و 
میـساتپشیازفا هب  رجنم  تسا  نکمم  نیـسناتویژنآلدبم  میزنآ  هدـننک  راهم  ياهوراد  اـب  ورادنیا  ناـمزمه  فرـصم  ییوراد  ياهلخادـت 

تـسا نکمم  میتیل  يویلک  سناریلک  شهاک  تلع  هب  میتیلاب  وراد  نیا  نامزمه  فرـصم  دبای . شیازفانوخراشف  هدـنهاک  رثا  هدـش و  نوخ 
نیروپسولکیس میساتپ و  يواحياهلمکم  اب  وراد  نیا  نامزمه  فرصماب  نوخ  میساتپ  نتفر  الاب  رطخ  دوشمیتیل . اب  تیمومـسم  زورب  ببس 

. دبای شهاک  تسانکمم  وراد  نیا  اب  نامزمه  فرصم  تروصرد  نیراپه  يداقعنا  دض  تارثا  دباییمشیازفا .
. دبای همادادیاب  يدوبهب  ساسحا  تروص  رد  یتحوراد  نیا  فرصم  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 

يرورـضرمع رخآ  ات  تسا  نکمم  نآ  فرـصم  ، ورنیا زا  دـیامنیم . لرتنک  ار  نآ  هکلب  دـنکیمننامرد ، ار  نوخراشف  يدایز  وراد  نیا  2 ـ 
. دشاب

. دشابمزال ییاذغ  میژر  رد  میساتپ  نازیم  يریگیپتسا  نکمم  نیاربانب  دراد . دوجو  نوخمیساتپ  يدایز  ای  یمک  زورب  لامتحا  3 ـ 
. دوش يراددوخ  دیاب  دنرادنهخسن ، هب  زاین  هک  کیتاپمس  دلقم  ياهورادصوصخب  اهوراد ، ریاس  فرصم  زا  4 ـ 

. دوشیم زیوجت  زوررد  صرق   1 نالاسگرزب 2 ـ  رد  نوخراشفهدنروآ  نییاپ  ردم و  ناونعهب  فرصم  رادقم 
ییوراد  لاکشا 

 + Tablet : Amiloride HCI 5 mg

Hydrochlorothiazide 50 mg

CAPTOPRIL

ردنینچمه يدـیزایت و  ردـم  يوراد  کی  هارمهای  ییاـهنت  هب  نوخراـشف  طـسوتم  اـت  فیفخيداـیز  لرتنک  يارب  وراد  نیا  فرـصم  دراوم 
رد یکمک  يورادناونعهب  لیرپوتپاک  دوشیم . فرـصم  ، دـنهدیمن خـساپ  ینامرد  ریبادـت  ریاـسهب  هک  نوخ  راـشف  دـیدش  يداـیز  ناـمرد 

. دوشیم فرصمنیلوسنا  هب  هتسباو  ریغ  تباید  هب  التبمنارامیب  رد  يویلک  بیسآ  رد  یبلق و  هتکسزا  سپ  بلق  ییاسران 
. دوش فرصمدیابن  تروئآ  یگنت  یقورع و  يویلکيرامیب ـ  رد  وراد  نیا  فرصم  عنم  دراوم 

هیلک و دنویپ  هیلک  نایرـش  یگنت  نوخ  میـساتپ  يدایزمداویژنآ  هقباس  دوش : فرـصم  طایتحااب  دـیاب  وراد  نیا  ریز  دراوم  رد  1 ـ  اهرادشه :
هیلک  راک  بیع 

II نیـسناتویژنآ نازیم  رد  یناهگان  شهاک  ، دـنوشیم زیلاید  اـی  هتـشاد  رارق  کـمن  مک  ? دـیدش ییاذـغ  میژر  تحت  هک  یناراـمیب  رد  2 ـ 
ییاسرانرطخ نیا  رب  هوالع  دوش . نوخراشفدـیدش  یناهگان و  شهاـک  ببـس  تسا  نکمم  ،ACE هدـننک راهم  ياهوراد  فرـصم  تلعهب 

هب التبم  هکینارامیب  رد  ای  هتفاـی  شهاـک  اـهنآ  نوخ  مجحو  میدـس  هک  یناراـمیب  رد   ACE هدننک راهمياهوراد  فرـصم  زا  یـشان  هیلک 
. دباییم شیازفا  ، دنتسه بلق  یناقتحا  ییاسران 

تارییغت هفرس  ناهدموادم  یکشخ  ینالضع  پمارک  غارفتسایهاگهاگ ،  و   ) عوهت دردرـس ، هجیگرـس  نوخراشف  شهاک  یبناج  ضراوع 
يدلج و تاروثب  ریهک ، مداویژنآ  نوخ  میساتپ  شیازفا  هیلک  راک  بیع  مکشدرد  همـضاه  ءوس  ناهد  طاخم  باهتلا  ییاشچ  سح  ادص و 

تسا  هدش  شرازگ  ورادنیا  فرصم  اب  ینوخ  تالالتخا  طرفمتیساسح و 
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نیا نامزمهفرـصم  دهدیم . شیازفا  ار  نوخ  راشفهدنهاک  رثا  هدننک  شوهیب  ياهوراد  اب  ورادنیا  نامزمه  فرـصم  ییوراد  ياهلخادت 
هیلک ییاسران  رطخ  هدادشهاک و  ار  لیرپوتپاک  نوخراشف  هدـنروآنییاپ  رثا  تسا  نکمم  يدـیئورتسا  ریغباهتلا  دـض  ياـهوراد  اـب  وراد 

تروـص رد  دـباییم . شیازفا  نوخمیــساتپ  يداـیز  زورب  رطخ  نیروپــسولکیساب  وراد  نـیا  ناـمزمه  فرــصم  تروـصرد  دـبای . شیازفا 
. دراددوجو نوخ  میـساتپ  يدایز  زورب  لاـمتحا  میـساتپ  ياـهلمکم  میـساتپ و  هدـنرادهگنردم  ياـهوراد  اـب  لـیرپوتپاک  نامزمهفرـصم 
اب میتـیل  نامزمهفرــصم  تروـص  رد  دـنوش . لـیرپوتپاک  نوخراـشف  هدـنهاک  رثا  شیازفا  ببــستسا  نـکمم  ردـم  ياـهوراد  نـینچمه 

. دباییمشیازفا امسالپ  رد  نآ  تظلغ  هتفای و  شهاکمیتیل  عفد  لیرپوتپاک 
. دبای همادادیاب  يدوبهب  ساسحا  تروص  رد  یتحوراد  نیا  فرصم  هیصوت 1 -  لباق  تاکن 

يرورـضرمع رخآ  ات  تسا  نکمم  نآ  فرـصمورنیا  زا  دـیامنیم . لرتنک  ار  نآ  هکلب  دـنکیمننامرد ، ار  نوخراشف  شیازفا  وراد  نیا  2 ـ 
. دشاب

. دوش يراددوخ  دیاب  دنرادنهخسن ، هب  زاین  هک  کیتاپمس  دلقم  ياهورادصوصخب  اهوراد ، ریاس  فرصم  زا  3 ـ 
. درادتیمها میدس  فرصم  تیدودحم  ییاذغمیژر و  تیاعر  وراد ، نیا  فرصم  یط  4 ـ 

فرصم  رادقم 
زا سپ  زاین ، تروصرد  هک  دوشیم  فرـصم  زور  رد  راب   3 ای مرگیلیم 2  رادقم 12/5  ادتبا  نوخراشفهدـنروآ  نییاپ  ناونعهب  نالاسگرزب 

هتکـس زا  سپ  پچ  نطبدرکلمع  لالتخا  رد  داد . شیازفا  زور  رد  راـب  ای 3 مرگیلیم 2  هب 25  ناوتیم  ار  فرـصمرادقم  هتفه  ود  ای  کـی 
نازیم 25 ات  زور  دـنچ  یط  جـیردتبهک  دوشیم  فرـصم  زور  رد  راـب  مرگیلیم 3  سپـس 12/5 مرگیلیم و  دحاورادقم 6/25  ادـتبا  یبلق 

یتباید  نارامیب  رد  يویلک  بیسآ  رد  تسا  زور  رد  راب  مرگیلیم 3  هدنرادهگنرادقم 50  دباییم . شیازفا  زور  رد  راب   3 مرگیلیم
. دوشیمفرصم زور  رد  راب  مرگیلیم 3   25

نازیم ات  زور  ره  زاینتروص ، رد  فرصم  رادقم  سپس  دوشیمفرصم . زور  رد  راب  ای 3  مرگیلیم 2  ادتبا 12/5 بلق  یناقتحا  ییاسران  رد 
تلع هب  هک  ینارامیب  يارب  تسا  زوررد  راب  ای 3  مرگیلیم 2   25 هدنرادهگنرادقم 100 ـ  دباییم . شیازفا  زور  رد  راب  ای 3 مرگیلیم 2   50

هکینارامیب ای  دنهدیم  همادا  ار  ردـم  ياهوراداب  نامرد  هک  ینارامیب  هتفای  شهاکاهنآ  ندـب  بآ  میدـس و  ردـم ، ياهوراد  اب  یلبقنامرد 
هیلوا  رادقم  دنراد ، يویلک  ییاسران 

زا سپتعاس  کی  لقادـح  نوخ  راشف  دـح  زا  شیبشهاک  زا  تبقارم  يارب  نارامیب  نیا  تسازور  رد  راـب  ای 3  مرگیلیم 2   6/25 12/5 ـ 
تسا   mg/day 150 نالاسگرزبرد فرصم  رادقم  هنیشیب  دنشابرظن . تحت  دیاب  هیلوا  رادقم  فرصم 

رد . دباییم شیازفا   mg/kg 0/3 رادقم هب  تعاس  8 ره 24 ـ  زاین  بسح  رب  هک  تسا  زوررد  راب  هس   mg/kg 0/3 هیلوا رادقم  ناکدوک 
ینارامیب يارب  . دوشیم میظنت  رامیب  لمحت  زاین و  بسحرب  سپـس  هک  دوشیم  فرـصم  زور  ردراب  هس  ای  ود   mg/kg 0/01 ادتبا نادازون 

ای دـنهدیم  همادا  ارردـم  ياهوراد  اب  نامرد  هک  ینارامیب  هتفایشهاک  اهنآ  ندـب  بآ  میدـس و  ردـم ، ياهوراداب  یلبق  نامرد  تلع  هب  هک 
. دوب دهاوخ  زور  رد  رابهس   mg/kg 0/15 هیلوا رادقم  دنراد ، يویلکییاسران  هک  ینارامیب 

ییوراد  لاکشا 
Tablet : 25 mg, 50 mg

CHLORTHALIDONE

اهدـیئورتسوکیتروکاب و نامرد  تیـسآ  اب  هارمه  يدبکزوریـس  بلق  یناقتحا  ییاسران  زا  یـشان  ) زیخ ناـمرد  رد  وراد  نیا  فرـصم  دراوم 
يداـیز هیلک ،  نـمزم  ییاـسرانو  داـح  تیرفنوـلورمولگ  کـیتورفن  مردنـسهلمج  زا   ) هـیلک راـک  بـیع  تـالاح  زا  یـضعبزین  نژورتـسا و 
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. دوشیم فرصم  يویلکو  يزکرم  اشنم  اب   ) هزمیب تباید  نامردنینچمه  یکمک و  نامرد  ناونع  هب  ای  ییاهنتهب   ) نوخراشف
نیا تـسا  داـیز  نـیئتورپ  هـب  نودـیلاترلکدنویپ  تـسا  عیرـس  تبــسن ? یکاروـخ  فرــصمزا  سپ  نودـیلاترلک  بذـج  کـیتنیکوکامراف 
رثاو دـشابیم  تعاس   35 نودـیلاترلک 50 ـ  رمعهمین  دوشیم . عفد  اـههیلک  قیرط  زا  لـماکروطهب  بیرقت ? هتفاـین و  رییغت  تروـصهبوراد 
رثا تساتعاس   48 نآ 72 ـ  رثا  لوط  تعاـس و  ورادرثا 2  جوا  هب  ندیـسر  يارب  مزال  نامز  دوشیمعورـش . تعاس  زا 2  سپ  نآ  يردـم 

نامز هتفه  3 ات 4 ـ  تسا  نکمم  بولطم  رثا  هب  ندیـسريارب  یلو  دوش ، رهاـظ  تسا  نکمم  زور   3 4 ـ  زا سپ  وراد  نیا  نوخراشف  هدـنهاک 
. دشاب مزال 

هیلک دـبک و  راـک  دـیدش  بـیع  نوخمیــسلک  دـیدش  يداـیز  نوـخ و  میدــس  میــساتپدیدش و  یمک  رد  وراد  نـیا  فرــصم  عـنم  دراوـم 
. دوش فرصمدیابن  نوسیدآ  يرامیب  نوخ و  هروا  یتمالعيدایز 

. دوش فرصم  ناوارف  طایتحا  اب  دیاب  ، دبک راک  بیع  ای  هیلک  راک  بیع  ای  يراردایبدوجو  تروص  رد  وراد  نیا  1 ـ  اهرادشه :
. دوش کیمتسیسزوتامتیرا  سوپولو  سرقن  تباید  دیدشت  نوخ  میساتپشهاک  ببس  تسا  نکمم  وراد  نیا  2 ـ 

يدایز نوخ  میدس  میزینم و  میساتپ  یمک  یـسنجییاناوت  شهاک  یـشراوگ  فیفخ  تالالتخا  یتیعـضو  نوخراشف  یمک  یبناج  ضراوع 
اب امـسالپلورتسلک ، تظلغ  نوخ و  دـنق  شیازفا  سرقن  نوخ  کـیروا  دیـسا  يداـیز  نوخ  رورلکیمک  اـب  هارمه  زولاـکلآ  نوخ  میـسلک 

تسا  هدش  شرازگ  وراد  فرصم 
نامزمه فرـصم  . دنک راهم  ار  يدـیزایت  ياهردـم  بذـجتسا  نکمم  نودـیلاترلک  اب  نیماریتسلکنامزمه  فرـصم  ییوراد  ياهلخادـت 

. دـهد شیازفا  ار  لاـتیژیداب  تیمومـسم  لاـمتحا  تسا  نـکمم  نوخمیـساتپ  یمک  زورب  تـلع  هـب  نودـیلاترلکاب  لاـتیژید  ياهدـیزوکیلگ 
. دوش میتیل  اب  تیمومسمزورب  ببس  تسا  نکمم  میتیل  يویلکسناریلک  شهاک  تلع  هب  میتیل  اب  وراد  نیانامزمه  فرصم 

. دبای همادادیاب  يدوبهب  ساسحا  تروص  رد  یتحوراد  نیا  فرصم  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 
يرورـضرمع رخآ  ات  تسا  نکمم  نآ  فرـصمورنیا  زا  دـیامنیم . لرتنک  ار  نآ  هکلب  دـنکیمننامرد ، ار  نوخراشف  يداـیز  وراد  نیا  2 ـ 

. دشاب
تروشمنودب دشاب . مزال  ییاذغ  میژر  رد  یفاضامیساتپ  فرـصم  تسا  نکمم  نیاربانب  دراددوجو . نوخ  میـساتپ  یمک  زورب  لامتحا  3 ـ 

. دبایرییغت دیابن  ییاذغ  میژر  کشزپ  اب 
. دوش يراددوخ  دیاب  دنرادنهخسن ، هب  زاین  هک  کیتاپمس  دلقم  ياهورادصوصخب  اهوراد ، ریاس  فرصم  زا  4 ـ 

رارداتاعفد شیازفا  رثا  ات  دوشیم  هیصوت  باوخزا  نتساخرب  ماگنه  اهحبص  وراد  فرصم  ، دشاب زور  رد  راب  کی  فرـصم  همانرب  رگا  5 ـ 
. دسرب لقادح  هب  بش  لوط  رد 

فرصم  رادقم 
ادتبا ردم ، ناونعهب  نالاسگرزب 

رادقمتروصهب  ) 25 نوخراشفهدـنهاک mg/day 100 ـ  ناونع  هب  نایم و  رد  زور  کیمرگیلیم   100 ای 200 ـ   25 mg/day 100 ـ 
زین نآ  هدنرادهگن  رادقم  دوشیمفرصم و   mg/day 100 کیترویدیتنآناونعهب دوشیم . فرصم  دحاو )

تسا   mg/day 50
. دوشیم میظنت  رامیب  خساپ  ساسارب  رادقم  نیا  هک  دوشیم  فرصم  هتفه  ردزور  تدم 3  هب   mg/kg/day 2 رادقم ناکدوک 

ییوراد  لاکشا 
Tablet : 100 mg

ENALAPRIL MALEATE
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یتمالع ییاسرانزا  يریگـشیپ  بلق  یناقتحا  ییاسرانیکمک  يوراد  ناونعهب  نوخراـشف  هیلوايداـیز  ناـمرد  رد  وراد  نیا  فرـصم  دراوم 
. دوشیم فرصم  پچ  نطب  درکلمع  لالتخا  هب  التبم  نارامیبرد  رنورک  یمکسیا  یبلق و 

. دوش فرصمدیابن  تروئآ  یگنت  یقورع و  يویلکيرامیب ـ  رد  وراد  نیا  فرصم  عنم  دراوم 
وراد رثا  دوشیملیدـبت . لاعف  تیلوباتم  هب  مسیلوباتمزا  سپ  وراد  نیا  تسا  دـصرد  دودحلیرپالانا 60  یشراوگ  بذج  کیتنیکوکامراف 

هار زا  دصرد  هیلک و 33  هارزا  دصرد  نازیم 60  هب  وراد  نیا  دسریمدوخ . جوا  هب  تعاس   4 زا 6 ـ  سپ  دوشیمعورش و  تعاسکی  زا  سپ 
. دوشیمعفد عوفدم 

: دوش فرصم  ناوارف  طایتحااب  دیاب  ریز  دراوم  رد  وراد  نیا  اهرادشه :
هیلک  راک  بیع  هیلک و  دنویپ  هیلک  نایرشیگنت  نوخ  میساتپ  يدایز  مداویژنآ  هقباس 

، ولگ رد  یتحاران  ناهد  موادم  یکشخ  ینالضع  پمارک   ، غارفتسا یهاگ  و   ) عوهت دردرـس ، هجیگرـس  نوخراشف  شهاک  یبناج  ضراوع 
تاروثب ریهک ، مداویژنآ  نوخمیـساتپ  شیازفا  هیلک  راک  بیع  مکـش  درد  همـضاه  ءوس  ناهد  طاخم  باهتلا  یئاشچسح  ادص و  تارییغت 

تسا  هدش  شرازگ  وراد  نیا  فرصماب  ینوخ  تالالتخا  طرفم و  تیساسحو  يدلج 
نیا نامزمهفرـصم  دهدیم . شیازفا  ار  نوخراشفهدنهاک  رثا  هدننک  شوهیب  ياهوراد  اب  ورادنیا  نامزمه  فرـصم  ییوراد  ياهلخادـت 

ار هیلک  ییاسران  رطخ  وهداد  شهاک  ار  لیرپالانا  نوخراشف  هدـنروآنییاپ  رثا  تسا  نکمم  يدـیئورتسا  ریغباهتلا  دـض  ياهوراد  اب  وراد 
تروـص رد  دـباییم . شیازفا  نوخمیــساتپ  يداـیز  زورب  رطخ  نیروپــسولکیساب  وراد  نـیا  ناـمزمه  فرــصم  تروـصرد  دـبای . شیازفا 
نینچمه دراددوجو . نوخ  میساتپ  يدایز  زورب  لامتحا  میساتپ  ياهلمکم  میساتپ و  هدنرادهگنردم  ياهوراد  اب  لیرپالانا  نامزمهفرصم 

میتیل عفد  لیرپالانا  اب  میتیل  نامزمهفرـصم  تروص  رد  دنوش . لیرپالانانوخراشف  هدـنهاک  رثا  شیازفا  ببـستسا  نکمم  ردـم  ياهوراد 
. دباییمشیازفا امسالپ  رد  نآ  تظلغ  هتفایشهاک و 

. دبای همادادیاب  يدوبهب  ساسحا  تروص  رد  یتحوراد  نیا  فرصم  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 
رخآ اـت  تـسا  نـکمم  وراد  نـیا  فرــصمورنیا  زا  دــیامنیم . لرتـنک  ار  نآ  هـکلب  دــنکیمننامرد ، ار  نوخراـشف  شیازفا  وراد  نـیا  2 ـ 

. دشاب يرورضرمع 
. دوش يراددوخ  دیاب  دنرادنهخسن ، هب  زاین  هک  کیتاپمس  دلقم  ياهورادصوصخب  اهوراد ، ریاس  فرصم  زا  3 ـ 

. درادتیمها میدس  فرصم  تیدودحم  ییاذغمیژر و  تیاعر  وراد ، نیا  فرصم  یط  4 ـ 
فرصم  رادقم 

رب هتفه  ای 2   1 زا سپ  زاین ، تروص  رد  هک  دوشیم  فرـصمزور  رد  رابکی  مرگیلیم  ادتبا 5  نوخراشفهدنروآ  نییاپ  ناونعهب  نالاسگرزب 
. دشابیم مسقنمرادقم  رد 2  ای  دحاو  رادقم  تروصهب   10 هدنرادهگن mg/day40 ـ  فرصم  رادقم  ددرگیممیظنت . رامیب  خساپ  ساسا 

همادا ار  ردم  ياهوراداب  نامرد  هک  ینارامیب  هتفای  شهاک  اهنآ  ندببآ  میدس و  ردم ، ياهوراد  اب  یلبق  نامردتلع  هب  هک  ینارامیب  يارب 
لقادح 2 نارامیب  نیا  نوخراشفلرتنک  يارب  دوش . زیوجت  دیاب  مرگیلیم  هیلوا 2/5 رادقم  دنراد ، يویلک  ییاسران  هکینارامیب  ای  دـنهدیم 

. دنشابتراظن تحت  دیاب  نوخراشف  تیبثت  زا  سپرگید  تعاس  کی  و   ) هیلوا رادقم  فرصم  زاسپ  تعاس 
رب هتفه  1 زا 2 ـ  سپ  فرصم  رادقم  سپـس  دوشیمفرـصم . زور  رد  راب  ود  ای  کی  مرگیلیم  رادقم 2/5 ادـتبا  بلق  یناقتحا  ییاسران  رد 

مسقنم رادقم  رد 2 ای  دحاو  رادقم  تروصهب  هک  تسا  5 هدنرادهگن mg/day 20 ـ  فرـصم  رادقم  . ددرگیم میظنت  ینیلاب  خساپ  ساسا 
. دوشیم فرصم 

رثکادح ات  زور  رد  راب   2 مرگیلیم پچ 2/5  نطب  درکلمع  لالتخا  رد 
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زا سپ  تعاـــس  لقادـح 2  تدـم  هـب  دـیابرامیب  هـیلوا  رادـقم  زیوـجت  ماـگنه  دوشیمفرــصم . راـمیب  لـمحت  بـسحرب   mg/day 20
. دشاب تراظن  تحت  نوخراشفتیبثت  زا  سپ  رگید  تعاس  کی  ورادفرصم و 

تسا   mg/day 40 ات نالاسگرزب  رد  فرصم  رادقم  هنیشیب 
ییوراد  لاکشا 

Tablet : 5 mg, 20 mg

ETHACRYNIC ACID

زایـشان يراردا  مک  يویلک و  يرامیب  يدبکزوریـس و  بلق  یناقتحا  ییاسران  اب  هارمه   ) زیخنامرد رد  کـینیرکاتا  دیـسا  فرـصم  دراوم 
. دوشیم فرصم  يویلک  ییاسران 

هقیقد  30 زا سپ  یکاروخ  هار  زا  وراد  رثا  تسا  يدـبکوراد  نیا  مسیلوباتم  تسا  دایز  نیئتورپهب  کینیرکاتادیـسا  دـنویپ  کیتنیکوکامراف 
وراد نیا  نوخراشفهدنهاک  رثا  جوا  تسا  تعاس   6 نآ 8 ـ  رثالوط  تعاس و   2 وراد ، رثا  جوا  هب  ندیـسريارب  مزال  نامز  دوشیم . عورش 

عفد عوفدم  ارفـص و  زا  دصرد  هیلک و33  هار  زا  دـصرد  نازیم 67  هب  کینیرکاتادیـسا  دوشیمن . رهاظ  نامرد  عورـشزا  سپ  زور  دـنچ  ات 
. دوشیم

فرصم دیابنيدبک  زوریـس  تلع  هب  ءامغا  زا  لبق  تالاحنینچمه  يراردایب و  اب  هارمه  يویلکییاسران  رد  وراد  نیا  فرـصم  عنم  دراوم 
. دوش

: دوش فرصم  ناوارف  طایتحااب  دیاب  ریز  دراوم  رد  وراد  نیا  1 ـ  اهرادشه :
يریفروپ  تاتسورپ و  ندش  گرزب  يدبک  ییاسران  دیدش ، سرقن  دیدش ، تباید 

. دوش نوخ  میدس  میساتپیمک و  زورب  ببس  تسا  نکمم  وراد  نیا  2 ـ 
شدرگ سپالک  زوربرطخ  اب  دنـشاب و  رتساسح  اهتیلورتکلاو  نوخراشف  يور  رب  وراد  نیا  تارثاهب  تسا  نکمم  هدروخلاـس  ناراـمیب  3 ـ 

. دندرگ ور  هب  ور  یلوبمآوبمورتتالمح  نوخ و 
میـسلکعفد شیازفا  نوـخ  رورلک  یمک  زا  یـشانزولاکلآ  نوـخ  میزینم  یمک  نوـخ و  میـساتپیمک  نوـخ  میدـس  یمک  یبناـج  ضراوـع 

يرتو لورتـسلکتظلغ  تقوـم  شیازفا  نوـخ  دــنق  شیازفا  سرقن  نوـخ و  هروا  شیازفا  یــشراوگتالالتخا  عوـهت  نوخراـشف  شهاــک 
تسا  هدش  شرازگ  وراد  نیا  فرصماب  امسالپ  دیرسیلگ 

زوربلامتحا دوش . میتیل  زا  یـشان  تیمومـسمزورب  بجوم  تسا  نکمم  کـینیرکاتا  دیـسا  اـبمیتیل  ناـمزمه  فرـصم  ییوراد  ياهلخادـت 
ياهوراد ریاساب  کـینیرکاتا  دیـسا  ناـمزمه  فرـصم  تروصرد  هیلک  راـک  بیع  دوجو  تروص  ردهژیوهب  يویلک  یـشوگ و  تیمومـسم 

زورب رطخ  وراد ، نیا  اب  نوخمیـساتپ  هدـنهاک  ياهوراد  نامزمه  فرـصمتروص  رد  دـبای . شیازفا  تسا  نکممشوگ  هیلک و  يارب  یمس 
. دباییم شیازفا  نوخ  میساتپدیدش  یمک 

. دبای همادادیاب  يدوبهب  ساسحا  تروص  رد  یتحوراد  نیا  فرصم  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 
يرورـضرمع رخآ  ات  تسا  نکمم  نآ  فرـصمورنیا  زا  دـیامنیم . لرتنک  ار  نآ  هکلب  دـنکیمننامرد ، ار  نوخراشف  يداـیز  وراد  نیا  2 ـ 

. دشاب
يرورضمیساتپ ياهلمکم  فرصم  تسا  نکمم  ور  نیا  زا  دراد . دوجو  نوخ  میـساتپ  یمکزورب  لامتحا  وراد ، نیا  فرـصم  لوط  رد  3 ـ 

. دشاب
دیاب هداتـسیا  تلاح  رد  نوخراشف  هدـنهاک  رثاتلع  هب  مرگ  ياوه  رد  اـی  یندـب  تیلاـعف  ماـجنا  ینـالوط  تدـم  هب  نداتـسیا  ماـگنه  رد  4 ـ 
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. دوش طایتحا 
حبـصدیاب وراد  نیا  بش  لوط  رد  راردا  ررکتزا  يریگوـلج  روـظنم  هب  دـشاب ، زور  رد  راـبکی  وراد  فرـصم  هماـنرب  هک  یتروـص  رد  5 ـ 

. دوش فرصم 
رادـقمشهاک نوخراشف  دـیدش  تفا  زا  يریگولجروظنم  هب  دوش ، هفاـضا  نوخ  راـشف  يداـیزینامرد  میژر  هب  کـینیرکاتا  دیـسا  رگا  6 ـ 

. دشاب يرورض  تسا  نکمم  نوخراشفهدنهاک  ياهوراد  ریاس  فرصم 
عطقوراد فرصم  دوشیم  هیـصوت  دشاب ، هتـشادهمادا  تعاس  تدـم 24  هب  وراد  نیا  فرـصمرثکادح  اـب  يراردا  مک  هـک  یتروـص  رد  7 ـ 

. ددرگ
فرصم  رادقم 

ریداقم رد  ای  دحاو  رادقم  تروصهب  50 ادتبا mg/day 100 ـ  نالاسگرزب 
زاین ساسارب  هدنرادهگن  رادـقم  ناونعهب  دوشیمهفاضا . عورـش  رادـقم  هب   25 mg/day 50 ـ  زاـین بسحرب  هک  دوشیم  فرـصم  مسقنم 

تسا   mg/day 400 ات فرصم  رادقم  هنیشیب  دوشیم . فرصم  50 الومعم mg/day 200 ـ  رامیب ،
نیاهدنرادهگن رادقم  دوشیم و  هفاضا  عورـشرادقم  هب   mg/day 25 زاین بسحرب  هکدوشیم  فرـصم   mg/day 25 ادتبا ناکدوک 

. ددرگیممیظنت رامیب  زاین  ساسا  رب  وراد 
ییوراد  لاکشا 

Tablet : 50 mg

FUROSEMIDE

ییاسران زایشان  يراردا  مک  يویلک و  يرامیب  يدبکزوریس و  بلق  یناقتحا  ییاسران  اب  هارمه  ) زیخ نامرد  رد  دیامزوروف  فرـصم  دراوم 
. دوشیم فرصمنوخراشف  يدایز  نارحب  نامرد  رد  یکمکيوراد  ناونعهب  نوخ و  راشف  طسوتمات  فیفخ  يدایز  يویلک و 

نودبار بذج  تعرس  تسا  نکمم  اذغ  دوشیمبذج . یکاروخ  فرـصم  زا  سپ  دیامزوروفدصرد   60 بیرقت ?70 ـ  کیتنیکوکامراف 
ـ  زا 60 سپ  یکاروخهار  زا  وراد  رثا  تسا  يدبک  وراد  مسیلوباتم  تسا  دایز  رایـسب  نیئتورپ  هب  دیامزوروفدنویپ  دنک . مک  يردم  رثا  رییغت 

1 یکاروخ 2 ـ  هار  زا  وراد ، ردـمرثا  جوا  هب  ندیـسر  يارب  مزال  ناـمز  دوشیمعورـش . هقیقد  زا 5  سپ  يدـیرو  قـیرزتهار  زا  هقیقد و   20
لوط دوشیمن . رهاظ  نامرد  عورـش  زاسپ  زور  دـنچ  ات  وراد  نیا  نوخراشف  هدـنهاکرثا  جوا  تسا  هقیقد  یط 30  يدـیرو  هارزا  تعاس و 

عوفدم ارفصهار و  زا  دصرد  هیلک و 12  هار  زا  دیامزوروفدصرد  تسا 88  تعاس  يدیروهار 2  زا  تعاس و   6 یکاروخ 8 ـ  هار  زا  ورادرثا 
. دوشیم عفد 

فرـصمدیابن يدـبک  زوریـس  زا  یـشان  ءامغا  زا  لبقتالاح  نینچمه  يراردایب و  هارمه  يویلکییاسران  رد  وراد  نیا  فرـصم  عنم  دراوم 
. دوش

: دوش فرصم  ناوارف  طایتحااب  دیاب  ریز  دراوم  رد  وراد  نیا  1 ـ  اهرادشه :
يریفروپ  تاتسورپ و  ندش  گرزب  يدبک  ییاسران  دیدش ، سرقن  دیدش ، تباید 

. دوش نوخ  میدس  میساتپیمک و  زورب  ببس  تسا  نکمم  وراد  نیا  2 ـ 
سپالک زورب  رطخضرعم  رد  هدوب و  رتساسح  اهتیلورتکلاو  نوخراـشف  يور  رب  وراد  نیا  تارثاهب  تسا  نکمم  هدروخلاـس  ناراـمیب  3 ـ 

. دنشاب یلوبمآوبمورتتالمح  نوخ و  شدرگ 
میـسلکعفد شیازفا  نوـخ  رورلک  یمک  زا  یـشانزولاکلآ  نوـخ  میزینم  یمک  نوـخ و  میـساتپیمک  نوـخ  میدـس  یمک  یبناـج  ضراوـع 

ییوراد تاعالطا  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1869زکرم  هحفص 1566 

http://www.ghaemiyeh.com


يرت لورتـسلکتظلغ و  تقوـم  شیازفا  نوـخ  دــنق  شیازفا  سرقن  نوـخ و  هروا  شیازفا  یــشراوگتالالتخا  عوـهت  نوخراـشف  شهاـک 
تسا  هدش  شرازگ  وراد  نیا  فرصماب  امسالپ  دیرسیلگ 

تیمومسم زوربلامتحا  دوش . میتیل  زا  یشان  تیمومسمزورب  بجوم  تسا  نکمم  دیامزوروف  ابمیتیل  نامزمه  فرـصم  ییوراد  ياهلخادت 
هیلک و يارب  یمـس  ياهوراد  ریاساب  دـیامزوروف  نامزمه  فرـصم  تروصرد  هیلک  راـک  بیع  دوجو  تروص  ردهژیوهب  يویلک  یـشوگ و 

میـساتپدیدش یمک  زورب  رطخ  وراد ، نیا  اب  نوخمیـساتپ  هدنهاک  ياهوراد  نامزمه  فرـصمتروص  رد  دبای . شیازفا  تسا  نکممشوگ 
. دباییم شیازفا  نوخ 

. دبای همادادیاب  يدوبهب  ساسحا  تروص  رد  یتحوراد  نیا  فرصم  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 
رخآ اـت  تـسا  نـکمم  وراد  نـیا  فرــصمورنیا  زا  دــیامنیم . لرتـنک  ار  نآ  هـکلب  دــنکیمننامرد ، ار  نوخراـشف  شیازفا  وراد  نـیا  2 ـ 

. دشاب يرورضرمع 
يرورـضمیساتپ ياـهلمکم  فرـصم  تسا  نکممورنیا  زا  دراد . دوجو  نوخ  میـساتپ  یمکزورب  لاـمتحا  وراد ، نیا  فرـصم  لوط  رد  3 ـ 

. دشاب
دیاب هداتـسیاتلاح  رد  نوخراشف  هدـنهاک  رثا  تلعهب  مرگ  ياوه  رد  ای  ینامـسج  تیلاعف  ماجنا  ینالوط  تدـم  هب  نداتـسیا  ماـگنه  رد  4 ـ 

. دوش طایتحا 
دیاب دنرادنکشزپ ، هخـسن  هب  زاین  هک  کیتاپمـس  دلقمياهوراد  صوصخب  اهوراد  ریاس  فرـصمزا  نوخراشف  هدـنروآ  نییاپ  ناونعهب  5 ـ 

. دوش يراددوخ 
. دوشفرصم حبص  دیاب  وراد  نیا  بش  لوطرد  راردا  ررکت  زا  يریگولج  روظنم  هب  دشابزور ، رد  رابکی  وراد  فرصم  همانرب  رگا  6 ـ 

ياهوراد ریاس  فرـصمرادقم  شهاک  نآ  دـیدش  تفا  زا  يریگولجروظنم  هب  دوش ، هفاضا  نوخراشفینامرد  میژر  هب  دـیامزوروف  رگا  7 ـ 
. دشاب يرورض  تسا  نکممنوخراشف  هدنهاک 

. دوش عطق  وراد  فرصم  دوشیم  هیصوت  ، دشاب هتشاد  همادا  تعاس  تدم 24  هب  ورادنیا  فرصم  رثکادح  اب  يراردا  مک  رگا  8 ـ 
. دوشيراددوخ دیاب  دیشروخ  رون  اب  دح  زا  شیبسامت  زا  دراد . دوجو  دیامزوروف  فرصماب  رون  هب  تیساسح  زورب  لامتحا  9 ـ 

فرصم  رادقم 
یکاروخ 

ادتبا يراردایب  نامرد  رد  نالاسگرزب 
هفاضافرصم رادقم  هب  مرگیلیم   20 رادقمتعاس 40 ـ   6 ره 8 ـ  سپس  هک  دوشیم  فرـصمدحاو  رادقم  تروصهب  مرگیلیم   20 80 ـ 

ای 4 نایم  رد  زورکی  مسقنم  رادقم   2 رد 3 ـ  ای  دحاو  رادقمتروصهب  وراد  نیا  هدنرادهگن  رادقم  دوشلصاح . بولطم  خساپ  ات  دوشیم 
رادـقم سپـس  زور و  ردراب  مرگ 2  یلیم  ادـتبا 40  نوخراـشف  هدـنهاکناونعهب  دوشیم . زیوجت  هتفه  رد  راـب  کـیيزور  یلاوتم  زور   2  ـ

تسا   mg/day 60 ات فرصمرادقم  هنیشیب  دوشیم . میظنت  رامیب  خساپساسا  رب  فرصم 
دوـشیم هدوزفا  نآ  هب   1 تعاس mg/kg 2 ـ  6 ره 8 ـ  سپـس  دوشیم و  فرـصم  دـحاورادقم  تروـصهب   mg/kg 2 ادـتبا ناکدوک 

. دیآ تسدب  بولطم  خساپات 
یقیرزت 

یفاک خساپ  لوصحات  تعاس  ره 2  سپس  دوشیم و  يدیروای  ینالضع  قیرزت  دحاو  رادقم  تروصهبمرگیلیم   20 ادتبا 40 ـ  نالاسگرزب 
زیخ رد  زور .) رد  راـب  ای 2  1  ) دوشیم نییعت  یمرـس  تظلغ  يریگهزادناساسا  رب  هدـنرادهگن  رادـقم  دوشیم . هدوزفامرگیلیم  رادقم 20 

یفاک خـساپ  مدـع  تروص  رد  ودوشیم  يدـیرو  قیرزت  مرگیلیم  عورـشرادقم 40  ناونعهب  نوخراشف  يدایز  نارحبنودـب   ) يویر داـح 
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هک ینـالاسگرزب  رد  نوخ  راـشف  يداـیزنارحب  رد  نوخراـشف  هدـنهاک  ناونعهب  . دوـشیم قـیرزت  مرگیلیم  تعاـسکیزا 80  سپ  ددـجم ?
مرگیلیم 100 رادقم 200 ـ  يویلک  داح  ییاسرانای  يویر  زیخ  اب  هارمه  نوخ  راشف  يدایزنارحب  رد  مرگیلیم و   40 دنراد 80 ـ  ملاسهیلک 

. دوشیمقیرزت يدیرو  تروصهب 
هدوزفافرصم رادقم  هب   mg/lkg 1 تعاس رهو 2  دوشیم  يدیرو  ای  ینالضع  قیرزت  دحاورادقم  تروصهب   mg/kg 1 ادتبا ناکدوک 

. دوشلصاح بسانم  خساپ  ات  دوشیم 
ییوراد  لاکشا 

Tablet : 40 mg

Injection : 20 mg/2 ml, 250 mg / 25 m

HYDROCHLOROTHIAZIDE

اهدـیئورتسوکیتروکاب و نامرد  تیـسآ  اب  هارمه  يدبکزوریـس  بلق  یناقتحا  ییاسران  زا  یـشان  ) زیخ ناـمرد  رد  وراد  نیا  فرـصم  دراوم 
يداـیز هیلک ،  نـمزم  ییاـسرانو  داـح  تیرفنوـلورمولگ  کـیتورفن  مردنـسهلمج  زا   ) هـیلک راـک  بـیع  تـالاح  زا  یـضعبزین  نژورتـسا و 

. دوشیم فرصم  يویلکو  يزکرم  اشنم  اب   ) هزمیب تباید  نامردنینچمه  یکمک و  نامرد  ناونع  هب  ای  ییاهنتهب   ) نوخراشف
روطهب ? بیرقت هتفاین و  رییغت  تروصهب  وراد  نیا  تسا  عیرس  تبسن ? یکاروخ  فرصم  زا  سپدیزایتورلکوردیه  بذج  کیتنیکوکامراف 

عورش تعاس  زا 2 سپ  نآ  يردـم  رثا  دـشابیم و  تعاـس  5/6 دـیزایتورلکوردیه 14/8 ـ  رمع  همین  . دوشیم عفد  اـههیلک  قیرط  زا  لـماک 
ـ  زا 4 سپ  وراد  نیا  نوخراشفهدنهاک  رثا  تسا  تعاس   6 نآرثا 12 ـ  لوط  تعاس و  وراد 4  رثا  جوا  هب  ندیسريارب  مزال  نامز  دوشیم .

. دشابمزال نامز  هتفه   3 ات 4 ـ  تسا  نکمم  بولطمرثا  هب  ندیسر  يارب  یلو  دوش ، رهاظ  تسانکمم  زور   3
هیلک دـبک و  راـک  دـیدش  بـیع  نوخمیــسلک  دـیدش  يداـیز  نوـخ و  میدــس  میــساتپدیدش و  یمک  رد  وراد  نـیا  فرــصم  عـنم  دراوـم 

. دوش فرصمدیابن  نوسیدآ  يرامیب  نوخ و  هروا  یتمالعيدایز 
. دوش فرصم  ناوارف  طایتحااب  دیاب  دبک ، ای  هیلک  راک  بیع  ای  يراردایبدوجو  تروص  رد  وراد  نیا  1 ـ  اهرادشه :

. دوش کیمتسیسزوتامتیرا  سوپولو  سرقن  تباید  دیدشت  نوخ  میساتپشهاک  ببس  تسا  نکمم  وراد  نیا  2 ـ 
يدایز نوخ  میدس  ومیزینم  میساتپ  یمک  یسنج  ییاناوت  شهاک  یشراوگ  فیفخ  تالالتخا  یتیعـضونوخراشف  شهاک  یبناج  ضراوع 

وراد فرـصم  اب  امـسالپ  لورتسلکو  نوخ  دـنق  شیازفا  سرقن  نوخ  کیروادیـسا  يدایز  نوخ  رورلک  یمک  هارمهزولاکلآ  نوخ  میـسلک 
تسا  هدششرازگ 

دیزایتورلکوردیه اب  نیماریتسلکنامزمه  فرصم  ییوراد  ياهلخادت 
. دنک راهم  ار  نآ  بذج  تسا  نکمم 

لاتیژید  ياهدیزوکیلگ  نامزمه  فرصم 
زورب تلع  هب  دیزایتورلکوردیه ، اب 

میتیل  اب  وراد  نیا  نامزمه  فرصم  . دهد شیازفا  ار  لاتیژید  اب  تیمومسملامتحا  تسا  نکمم  نوخ  میساتپ  یمک 
میتیل  يویلک  سناریلک  شهاک  تلع  هب 

. دوشمیتیل اب  تیمومسم  زورب  ببس  تسا  نکمم 
تسا نکمموراد  نیا  فرـصم  ورنیا  زا  دیامنیم . لرتنکار  نآ  هکلب  دنکیمن ، نامرد  ار  نوخراشفيدایز  وراد  نیا  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 

. دشاب يرورض  رمع  رخآ  ات 
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تروشمنودب دشاب . مزال  ییاذغ  میژر  رد  یفاضامیساتپ  فرـصم  تسا  نکمم  نیاربانب  دراددوجو . نوخ  میـساتپ  یمک  زورب  لامتحا  2 ـ 
. دبایرییغت دیابن  ییاذغ  میژر  کشزپ  اب 

. دوش يراددوخ  دیاب  دنرادنهخسن ، هب  زاین  هک  کیتاپمس  دلقم  ياهورادصوصخب  اهوراد ، ریاس  فرصم  زا  3 ـ 
فرصم  رادقم 

زوررد راب  کی  ای  نایم  رد  زور  کی  زور ، رد  راـب  ای 2 مرگیلیم 1   25 نالاسگرزب 100 ـ  ردکیتروید  یتنآ  ردـم و  ناونعهب  نالاسگرزب 
نوخراشف  هدنهاک  ناونعهب  دوشفرصم . هتفه  رد  زور   3 تدم 5 ـ  هب 

. ددرگیم میظنت  رامیب  خساپ  ساسا  رب  رادقمنیا  هک  دوشیم  فرصم  مسقنم  رادقم  ردای 2  دحاو  رادقم  تروصهب   25 mg/day 100 ـ 
خـساپ ساسا  رب  رادـقم  نیا  هک  دوشیمفرـصم  مسقنم  رادـقم  رد 2  ای  دـحاو  رادـقمتروصهب   1 رادـقم mg/kg/day 2 ـ  ناکدوک 

. ددرگیم میظنترامیب 
ییوراد  لاکشا 

Tablet : 50 mg

MANNITOL

رد هیلک  داحییاسران  رد  يراردا  مک  نامرد  ای  رالوبوتداح  زورکن  زورب  زا  يریگشیپ  يارب  یکمکيوراد  ناونعهب  لوتینام  فرصم  دراوم 
یشان يویلک  بیسآ  زايریگولج  یمـس و  داوم  يراردا  عفد  عیرـست  مشچ  لخاد  راشف  همجمج و  لخاد  راشفشیازفا  يزغم و  زیخ  نامرد 

هار زا  تاتــسورپ  نتــشادربیحارج  لـمع  یط  رد  نوـخ  دازآ  نیبوـلگومهشیازفا  زیلاـیدومه و  زا  يریگــشیپ  ياربنـینچمه  اــهنآ و  زا 
. دوشیم فرصمهارباشیپ 

? بیرقت لوتینامرمع  همین  تسا  زیچان  رایـسب  دبک  ردوراد  نیا  مسیلوباتم  دـنامیم . یقاب  یلولـسجراخ  شخب  رد  لوتینام  کیتنیکوکامراف 
راشف شهاک  يارب  تعاس و  1 نآ 3 ـ  ردم  رثا  عورـش  يارب  مزال  نامز  . دسریم تعاس  هب 36  هیلک  داح  ییاـسرانرد  هک  تسا  هقیقد   100
سپ هقیقد   30 مشچ 60 ـ  لخاد  راشفهدـنهاک  رثا  جوا  تسا  نویزوفنا  عورـشزا  سپ  هقیقد  مشچ 15  لخاد  راشف  یعاخن و  ـ  يزغم عیاـم 

مشچلخاد راشف  هدنهاک  رثا  لوط  نویزوفناعطق و  زا  سپ  تعاس   3 یعاخن 8 ـ  يزغم ـ  عیامراشف  هدنهاک  رثا  لوط  دـشابیم . نویزوفنازا 
تسايویلک  وراد  عفد  تسا  تعاس   4 8 ـ 

يزیرنوخو دیدش  نویساردیهد  يویلک  داح  زورکن  ابهارمه  يراردایب  يویر  زیخ  بلق  یناقتحاییاسران  رد  وراد  نیا  فرـصم  عنم  دراوم 
. دوش فرصم  دیابن  همجمج 

. دوش فرصمناوارف  طایتحا  اب  دیاب  هیلک  بلق و  راک  دیدشبیع  تروص  رد  وراد  نیا  1 ـ  اهرادشه :
تیبلفوبمورت  باهتلا و  زورب  ببس  فارطا  ياهتفاب  هب  گر  زا  وراد  تشن  2 ـ 

. دوشیم
تسا نکمم  نآدایز  ریداقم  عیرـس  زیوجت  تسا  تیلورتکلاو  بآ  لداعت  ندروخ  مه  رب  لوتینامیبناج  هضراع  نیرتدیدش  یبناج  ضراوع 

نوخ شدرگ  راب  شیازفاو  نوخ  میـساتپ  يدایز  یهاگ  نوخ  میدسیمک  یلولـس  جراخ  عیام  دح  زا  شیب  شیازفا  لوتینام  عمجت  هب  رجنم 
. دوشیم

نوخ میساتپشهاک  تلع  هب  ار  نیسکوگید  اب  تیمومـسمزورب  لامتحا  تسا  نکمم  نیـسکوگیداب  نامزمه  فرـصم  ییوراد  ياهلخادت 
. دهد شیازفا 

. دوش فرصم  يدیرو  نویزوفنا  هار  زا  دیابطقف  لوتینام  لولحم  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 
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زیوجت ماگنهرد  لوتینام  نویزوفنا  تس  اذل  دراد ، رولبلیکشت  هب  لیامت  نییاپ  ياهامد  رد  رتشیبو  دصرد  تظلغ 15  اب  لوتینام  لولحم  2 ـ 
. دشابیفاص ياراد  دیاب  تظلغ  نیا 

کینامرد عورش  زا  لبق  دوشیم  هیـصوت  هیلکراک  یتیافکیب  ای  يراردا  مک  هب  التبم  نارامیبرد  وراد  نیا  فرـصم  هب  زاین  تروص  رد  3 ـ 
مدع تروصرد  دوش . يدیرو  نویزوفنا  هقیقد   3 5 ـ  تدم یط  دصرد   10 لولحم 20 ـ  تروصهب  mg/kg 200 لداعم یشیامزآ  رادقم 

. دومن زاغآ  دیابن  ار  لوتینام  ابنامرد  بولطم  خساپ  لوصح 
فرصم  رادقم 

يروط دیاب  نویزوفناتعرس  دوشیم . يدیرو  نویزوفنادصرد   5 لولحم 25 ـ  تروصهب  مرگ  50 رادقم 100 ـ  ردم ، ناونعهب  نالاسگرزب 
ـ  g/kg 2 موکولگ همجمجلخاد و  راشف  شیازفا  يزغم  زیخ  ناـمردرد  دـشاب .  30 لقادـح ml/hr 50 ـ  راردا  عفدنازیم  هک  دوش  میظنت 

تروصهب مرگ   50 رادـقم 200 ـ  یمـس  داوم  عفد  يارب  دوشیم . نویزوفناهقیقد   30 یط 60 ـ  دـصرد   15 لولحمتروصهب 25 ـ   0/25
لولحم 

. دوش يدیرونویزوفنا  دسرب ،  100 هب ml/hr 500 ـ  لقادحراردا  عفد  نازیم  هک  یتعرس  اب  دصرد   5 25 ـ 
لخاد راشفشیازفا  يزغم  زیخ  نامرد  يارب  تعاس  2 یط 6 ـ  دصرد   15 لولحم 20 ـ  تروصهب  0/25 g/kg 2 ـ  ردم ، ناونعهب  ناکدوک 

یط  دصرد   15 لولحم 20 ـ  تروصهب  1 موکولگ g/kg 2 ـ  همجمج و 
. دوشیم يدیرو  نویزوفنا  دصرد  5 لولحم 10 ـ  تروصهب   g/kg 2 رثکادح یمس  داوم  عفد  يارب  هقیقد و   30 60 ـ 

ییوراد  لاکشا 
Infusion : 10% , 20%

SPIRONOLACTONE

کیتورفن مردنس  يدبک  زوریـس  بلق  یناقتحا  ییاسراندننام   ) رادزیخ تالاح  لرتنک  رد  یکمکيوراد  ناونعهب  وراد  نیا  فرـصم  دراوم 
نوخ راشف  يداـیز  ناـمردرد  یکمک  يوراد  ناونعهب  صخـشمتلع و  نودـب  زیخ  تسا و  هارمه  نورتسودـلآهیوناث  يداـیز  اـب  بلغا  هک 

فرـــصم دــشاب ، میـــساتپهدنرادهگن  ردــم  کــی  هــب  زاــین  هــک  يدراوــمرد  هژیوهــب  نآ  نودــب  اــی  نورتسودـــلآشیازفا  اــب  هارمه 
ریاسهک ینارامیب  رد   ) نوخ میساتپ  یمک  نامردای  يریگشیپ  نورتسودلآ و  هیلوا  شیازفانامرد  صیخشت و  يارب  نوتکالونوریپسا  . دوشیم

تساهتفرگ  رارق  هدافتسا  دروم  زین  نانز  ردندب  ییومرپ  نامرد  رد  وراد  نیا  دوشیمفرصم . دشابن ) یفاک  تامادقا 
90 زا شیب  زین  نآ  یتـسیز  یمهارف  دوشیمبذـج و  شراوـگ  يارجم  زا  یکاروـخ  فرــصمزا  سپ  یبوـخب  وراد  نـیا  کـیتنیکوکامراف 

فرصم اب  تعاس   2 زا 4 ـ  سپ  نآ  رثا  تسا  يدبک  ورادنیا  مسیلوباتم  تسا  دـصرد  زا 90  شیبنیئتورپ  هب  وراد  نیا  دنویپ  تسا  دـصرد 
تروصهب نوتکـالونوریپسا  تسا  زور   2 ددعتم 3 ـ  ریداقم  فرـصماب  رثا  جوا  هب  ندیـسر  يارب  مزال  نامز  . دوشیم عورـش  دحاو ) رادـقم 

. دوشیمعفد تیلوباتم 
. دوشفرصم دیابن  نوسیدآ  يرامیب  هیلک و  راکدیدش  بیع  نوخ  میدس  یمک  نوخ  میساتپيدایز  رد  وراد  نیا  فرصم  عنم  دراوم 

: دوش فرصم  ناوارفطایتحا  اب  دیاب  ریز  دراوم  رد  1 ـ  اهرادشه :
. دبک راک  بیع  يویلک  يرامیب  تبایدهب و  التبم  دارفا  هیلک  راک  بیع  ای  يراردایب 

. دنتسه نوخ  میساتپ  يدایز  رطخضرعم  رد  رتشیب  تسا  مک  اهنآ  راردا  مجحای  دنتسه  لاح  دب  دیدش ? هک  ینارامیب  2 ـ 
. دباییم شیازفا  نوخ  میساتپ  يدایززورب  رطخ  هدروخلاس  نارامیب  رد  3 ـ 

، روعـش شاشتغا  ، دردرـس تلاسک  یگدعاق  یمظنیب  ، اهناتـسپ ندـش  گرزب  یـسنج  ییاناوتشهاک  یـشراوگ  تالالتخا  یبناج  ضراوع 
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تسا  هدش  شرازگ  وراد  نیا  فرصماب  ناوختسا  یمرن  يدبک و  تیمومسم  نوخ  میدس  شهاک  نوخ  میساتپشیازفا  يدلج  تاروثب 
هدننکراهم ياهورادو  میـساتپ  ياهلمکم  نیروپـسولکیس  میـساتپ  هدنرادهگن  ياهوراد  اب  ورادنیا  نامزمه  فرـصم  ییوراد  ياهلخادت 

ناـمزمه فرـصم  تروـص  رد  نیراـپهيداقعنا  دـض  تارثا  دوـش . نوـخ  میـساتپيدایز  هب  رجنم  تسا  نـکمم  نیـسناتویژنآلدبم  مـیزنآ 
ببـستسا نکمم  میتیل  يویلک  سناریلک  شهاکتلع  هب  میتیل  اب  وراد  نیا  نامزمه  فرـصم  . دـبای شهاک  تسا  نکمم  نوتکالونوریپسااب 

. دهد شیازفا  ار  نیسکوگیدرمع  همین  تسا  نکمم  نوتکالونوریپسا  . دوش میتیل  اب  تیمومسم  زورب 
. دبای همادادیاب  يدوبهب  ساسحا  تروص  رد  یتحوراد  نیا  فرصم  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 

رخآ اـت  تـسا  نـکمم  وراد  نـیا  فرــصمورنیا  زا  دــیامنیم . لرتـنک  ار  نآ  هـکلب  دــنکیمننامرد ، ار  نوخراـشف  يداـیز  وراد  نـیا  2 ـ 
. دشاب يرورضرمع 

. دوش يراددوخ  دیاب  دنرادنهخسن ، هب  زاین  هک  کیتاپمس  دلقم  ياهورادصوصخب  اهوراد ، ریاس  فرصم  زا  3 ـ 
رتهب بش  لوط  رد  راردا  عفد  تاـعفد  شیازفا  زاباـنتجا  يارب  دوشیم ، فرـصم  دـحاو  رادـقمتروصهب  زور  رد  راـب  کـی  وراد  رگا  4 ـ 

. ددرگ فرصم  اهحبص  تسا 
فرـصمنآ زا  سپ  ای  اذـغ  اب  وراد  تسا  رتهب  ورادیتسیز ، یمهارف  شیازفا  هب  کمک  الامتحاو  یـشراوگ  کیرحت  شهاـک  روظنم  هب  5 ـ 

. دوش
فرصم  رادقم 

ـ  mg/day 200 ادتبا نالاسگرزب  رد  کیتورفن  مردنسای  يدبک  زوریس  بلق  یناقتحا  ییاسرانزا  یشان  زیخ  رد  ردم  ناونعهب  نالاسگرزب 
هدنرادهگن  رادقم  ناونعهب  . دوشیم فرصم  زور  لقادح 5  تدمهب  مسقنم  رادقم   2 رد 4 ـ   25

ادتبا نالاسگرزب  رد  نوخراشفشیازفا  نامرد  رد  دوشیم . فرصممسقنم  رادقم   2 رد 4 ـ  مرگیلیم   75 400 ـ 
فرصم رادقم  سپس  دوشیم . فرـصمهتفه  لقادح 2  تدم  هب  مسقنم  رادـقم   2 ردای 4 ـ  دحاو  رادـقم  تروصهب   50 mg/day 100 ـ 

ریاس فرـصم  زا  یـشان  نوخ  میـساتپیمک  ناـمرد  رد  دـسرب .  mg/day 200 هب اـتدوشیم  میظنت  زاـین  بـسح  رب  راـب  کـی  هـتفه   2 ره
صیخـشت رد  یکمک  يوراد  ناوـنعهب  مسقنم  رادـقم   2 رد 4 ـ  ای  دـحاو  رادـقمتروصهب   25 نالاسگرزب mg/day 100 ـ  رداهردـم 

تدم هب  مرگیلیم  تدم 400  هاتوکنومزآ  رد  هتفه   3 تدم 4 ـ  هب   mg/day 400 تدم ینالوط  نومزآ  رد  نورتسودـلآ  هیلوايدایز 
نورتسودلآ  تسینوگاتنآ  ناونعهبو  زور   4

. دوشیم فرصممسقنم  رادقم   2 رد 4 ـ  مرگیلیم   100 400 ـ 
تـسا زور  رد   1 عورـش mg/kg 3 ـ  رادـقمنوخراشف  يدایز  ای  تیـسآ  زیخ ، نامرد  ردنوخراشف  هدـنهاک  اـی  ردـم  ناونعهب  ناـکدوک 

. دوشیم میظنت  ددجم ? فرصم  رادقمزور  زا 5  سپ  دوشیم . فرصم  مسقنمرادقم   2 رد 4 ـ  ای  دحاو  رادقم  تروصهبهک 
ییوراد  لاکشا 

Tablet : 25 mg

TRIAMTERENE-H

مردنس يدبکزوریـس  بلق  یناقتحا  ییاسران  دننام  ) رادزیخ تالاح  لرتنک  رد  یکمک  يورادناونعهب  ییوراد  بیکرت  نیا  فرـصم  دراوم 
کی هب  زاین  هک  يدراوم  رد  هژیوهب  نوخراشف  يدایز  ناـمرد  رد  صخـشمانتلع ،  اـب  زیخ  اهدـیئورتسوکیتروکزا و  یـشانریخ  کـیتورفن 

نوخراشفيدایز هب  التبم  دارفا  رد  ردم  ياهورادفرصم  زا  یشان  نوخ  میـساتپ  یمک  نامردرد  نینچمه  و  دشاب ) میـساتپ  هدنرادهگنردم 
. دوشیم فرصم  دنشابن ) یفاک  ای  دیفمریبادت  ریاس  هک  یتروص  رد  )

ییوراد تاعالطا  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1869زکرم  هحفص 1571 

http://www.ghaemiyeh.com


طـسوتم نیئتورپهب  نرتمایرت  دنویپ  دصرد .)  30 70 ـ  ،) دوشیم بذـج  شراوگ  يارجم  زا  صقانیلو  تعرـسب  نرتمایرت  کیتنیکوکامراف 
. دشابیم تعاس  هیلکراـک 10  بیع  رد  هقیقد و   90 ملاس 120 ـ  هیلکاب  دارفا  رد  نرتماـیرت  رمع  همین  تسا  يدـبکنآ  مسیلوباـتم  تسا و 

نامز تسا  تعاس   2 نرتمایرتتظلغ 4 ـ  جوا  هب  ندیـسر  يارب  مزال  نامزو  تعاـس   2 ردـم 4 ـ  ناونعهب  وراد  رثا  عورـشيارب  مزال  نامز 
روطهبنرتمایرت دشابیم . تعاس   7 نرتمایرترثا 9 ـ  لوط  تسا  زور  دـنچ  ای  کی  ددـعتمریداقم  فرـصم  اب  رثا  جوا  هب  ندیـسر  ياربمزـال 

. دوشیم عفد  ارفص  قیرط  زا  هدمع 
. دوشفرصم دیابن  نوخ  میساتپ  شیازفا  هیلکییاسران و  رد  وراد  نیا  فرصم  عنم  دراوم 

: دوش فرصم  ناوارف  طایتحااب  دیاب  وراد  نیا  ریز ، دراوم  رد  1 ـ  اهرادشه :
. دبک راک  بیع  ای  يویلک  يرامیب  تبایدهب و  التبم  دارفا  هیلک  راک  بیع  ای  يراردایب 

دنتسه لاح  دب  دیدش ? هک  ینارامیب  2 ـ 
رتشیب تسا  مک  اهنآ  راردا  مجح  ای 

. دنتسهنوخ میساتپ  يدایز  رطخ  ضرعم  رد 
اب رون  هب  تیساسحو  نوخ  میساتپ  شیازفا  نوخراشفرد  رصتخم  شهاک  يدلج  تاروثب  ناهدیکشخ  یشراوگ  تالالتخا  یبناج  ضراوع 

تسا  هدش  شرازگنرتمایرت  فرصم 
نوخ میساتپشیازفا  هب  رجنم  تسا  نکمم  نیسناتویژنآلدبم  میزنآ  هدننکراهم  ياهوراد  اب  ورادنیا  نامزمه  فرصم  ییوراد  ياهلخادت 
ببـس تسا  نکمم  میتیل  يویلک  سناریلک  شهاک  تلع  هب  میتیلاب  وراد  نیا  نامزمه  فرـصم  دـبای . شیازفانوخراشف  هدـنهاک  رثا  دوش و 

نیروپـسولکیس میـساتپ و  يواحياهلمکم  اـب  وراد  نیا  ناـمزمه  فرـصماب  نوخ  میـساتپ  نتفر  ـالاب  رطخ  دوشمیتیل . اـب  تیمومـسم  زورب 
. دبای شهاک  تسانکمم  وراد  نیا  اب  نامزمه  فرصم  تروصرد  نیراپه  يداقعنا  دض  تارثا  دباییمشیازفا .

. دبای همادادیاب  يدوبهب  ساسحا  تروص  رد  یتحوراد  نیا  فرصم  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 
يرورـضرمع رخآ  ات  تسا  نکمم  نآ  فرـصمورنیا  زا  دـیامنیم . لرتنک  ار  نآ  هکلب  دـنکیمننامرد ، ار  نوخراشف  يداـیز  وراد  نیا  2 ـ 

. دشاب
. دشابمزال ییاذغ  میژر  رد  میساتپ  نازیم  يریگیپتسا  نکمم  نیاربانب  دراد . دوجو  نوخمیساتپ  يدایز  ای  یمک  زورب  لامتحا  3 ـ 

. دوش يراددوخ  دیاب  دنرادنهخسن ، هب  زاین  هک  کیتاپمس  دلقم  ياهورادصوصخب  اهوراد ، ریاس  فرصم  زا  4 ـ 
یضعبيارب هدنرادهگن  رادقم  دوشیم . زیوجت  زوررد  صرق   1 نالاسگرزب 2 ـ  رد  نوخ  راشفهدنروآ  نییاپ  ردم و  ناونعهب  فرصم  رادقم 

. دشابیم نایم  رد  زورکی  ای  زور  رد  صرق  کی  نارامیب  زا 
ییوراد  لاکشا 

 + Tablet : Triamterene 50 mg

Hydrochlorothiazide 25 mg

GEMFIBROZIL

. دوشیمفرـصم دنهدیمن ، یفاک  خساپ  ییاذغ  میژراب  نامرد  هب  هک  ینارامیب  رد  نوخ  یبرچيدایز  نامرد  رد  وراد  نیا  فرـصم  دراوم 
. دوریم راکهبنوخ  یبرچ  يدایز  هب  التبم  نسم  نادرمرد  بلق  رنورک  قورع  يرامیب  زا  هیلوايریگشیپ  يارب  نینچمه  وراد  نیا 

هچ رگا  . دـهدیم شیازفا  ار   HDL ییامسالپ تظلغو  هتـساک  ( VLDL  ) دیرـسیلگيرت ییامـسالپتظلغ  زا  لیزوربیف  مج  رثا : مسیناکم 
اب ناراـمیبرد  نآ  فرــصم  یلو  شهاـک  یکدـنا  ار  ( LDL مک هتیـسناد  اـب  نیئتورپوـپیل  ماـت و  لورتـسلکنازیم  تـسا  نـکمم  وراد  نـیا 
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تـسا نکمموراد  نیا  دوشیم .  LDL رادـقم هجوت  لـباقشیازفا  هب  رجنم  بلغا  ، IV عون نوخ  یبرچيدایز  اب  هارمه  ـالاب  دیرـسیلگيرت 
تخاـسراهم يدــبک  ياهدیرــسیلگ  تخاـس  شهاـک  ودازآ  برچ  ياهدیــسا  يدــبک  تـشادرب  شهاـک  یطیحم  زیلوـپیل  راـهم  ثعاــب 

. ددرگ  VLDL تخاس شهاکهجیتن  رد  نآ و  سناریلک  شیازفا  تسا و  VLDL لماح هک   B نیئتورپوپیلوپآ
فرـصم زاسپ  وراد  رمع  همین  تسا  يدبک  لیزوربیفمج  مسیلوباتم  دوشیم . بذج  یبوخبشراوگ  يارجم  زا  وراد  نیا  کیتنیکوکامراف 

رثا تسا  تعاس  1 تظلغ 2 ـ  جوا  هب  ندیسر  يارب  مزال  نامز  تسا  تعاس   1/3 ددعتم ، ریداقم  فرصمزا  سپ  تعاس و   1/5 دحاو ، رادقم 
VLDL تظلغ شهاکرثا  جوا  هب  ندیسر  يارب  مزال  نامز  دوشیمعورش . زور   2 زا 5 ـ  سپ  امسالپ ،  VLDL تظلغ شهاک  رد  وراد  نیا 

تسا  هیلک  زا  تدمع ? وراد  عفد  تسا  هتفه  امسالپ 4 
. دوش فرصم  دیابنيوارفص  ياهگنس  دبک و  راک  بیع  هب  التبمنارامیب  رد  وراد  نیا  فرصم  عنم  دراوم 

. دوش فرصمناوارف  طایتحا  اب  دیاب  هیلک  راک  بیعهب  التبم  نارامیب  رد  وراد  نیا  1 ـ  اهرادشه :
زارد ناـمرد  عورــش  زا  لـبق  دـبک ، راـکياهنومزآ  نوـخ و  ياهلولــس  لـماک  شرامــش  ، دیرــسیلگ يرت  لورتـسلک و  تـظلغ  نـییعت  2 ـ 

تسا  يرورضتدم 
ناشنار یهجوت  لباق  لالتخا  ای  شیازفا  دبک ، راکياهنومزآ  زا  لصاح  جـیاتن  ای  دـیاین  تسدـبیفاک  خـساپ  نامرد  هام  هس  زا  سپ  رگا  3 ـ 

، دراوم نیا  رد  دوش . عطقدیاب  لیزوربیف  مج  فرصم  تیزویم  داجیاسدح  ای  صیخشت  يوارفص و  ياهگنـسصیخشت  تروص  رد  ای  دنهد 
. دوش تیبثت  رامیبتیعضو  ات  دوش  هدافتسا  بسانم  ییاذغمیژر  کی  زا  نوخ  یبرچ  شهاک  روظنم  هبدوشیم  هیصوت 

يدادسناناقری دید ، يرات  هجیگرـس  دردرـس ، یـسنجفعض  ریهک ، شراخ  تیتامرد  يدلجتاروثب  یـشراوگ  تالالتخا  یبناج  ضراوع 
هارمه يژلایم  ییاهتنا  ياهمادناندش  كاندرد  زیلویمودبار ، وارگ ، ینتسایم  هدعملازول  باهتلا  يزیلهد  نویسالیربیف  هرجنح  زیخ  مداویژنآ 

تسا  هدش  شرازگوراد  نیا  فرصم  اب  زانیک  نیتآرک  ردشیازفا  اب 
روطهب ار  اهورادنیا  يداقعنا  دـض  رثا  تسا  نکمم  لیزوربیفمج  اب  یکاروخ  داقعنا  دـض  ياهورادنامزمه  فرـصم  ییوراد  ياهلخادـت 

رد هجوت  لباق  شیازفا  زیلویمودباررطخ ، شیازفا  اب  تسا  نکمم  لیزوربیفمج  اب  نیتاتـساوول  نامزمه  فرـصم  . دهد شیازفا  یهجوت  لباق 
. دشاب هارمه  ، دوشیم هیلک  داح  ییاسران  هب  رجنم  هکراردا  رد  نیبولگویم  دوجو  زانیک و  نیتآرکتظلغ 

. دراد تیحجرا  وراد  اب  نامرد  رب  بسانمییاذغ  میژر  تیاعر  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 
. دبای شیازفایهجوت  لباق  نازیم  هب  تسا  نکمم  نوخیبرچ  تظلغ  اریز  تسا  يرورض  کشزپاب  سامت  وراد ، فرصم  عطق  زا  لبق  2 ـ 

. دوشیم فرصم  ماش  وهناحبص  زا  لبق  هقیقد  مسقنم 30  رادقم  ودرد   g/day 1/2 نالاسگزب رد  فرصم  رادقم 
ییوراد  لاکشا 

Capsule : 300 mg

HYDRALAZINE HCI

. دوریمراکهب نوخراشف  دیدش  ات  طسوتم  يدایزنامرد  يارب  نیزالاردیه  فرصم  دراوم 
، وراد نیا  هدمع  رثا  رثا : مسیناکم 

رثا یلو  تسا  اههچنایرش  ندرک  داشگ 
تمواقمشهاک یبلق  هد  نورب  شیازفا  بجومنینچمه  ددرگیم و  یطیحم  تمواقم  شهاـکبجوم  وراد  نیا  دراد . اهدـیرو  رب  زین  یمک 

. دوشیمبلق راب  شهاک  کیمتسیس و 
هب وراددـنویپ  دراد . يدـبک  لوا  روبع  مسیلوباـتمیلو  دوـشیم ، بذـج  یبوـخب  یکاروخفرـصم  زا  سپ  نیزالاردـیه  کـیتنیکوکامراف 

ییوراد تاعالطا  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1869زکرم  هحفص 1573 

http://www.ghaemiyeh.com


نیزالاردیه  رمع  همین  تسا  يدبک  ورادنیا  مسیلوباتم  تسا  دایز  نیئتورپ 
زا سپ  يدیرو  هار  زا  هقیقد و  زا 45  سپیکاروخ  هار  زا  وراد  رثا  دباییم . شیازفاهیلک  ییاسران  رد  هک  تسا  تعاس   3 7 ـ 

يدیرو  هار  زا  رثا  جوا  هب  ندیسر  ياربمزال  نامز  دوشیم . عورش  هقیقد   10 20 ـ 
يویلکوراد نیا  عفد  تسا  تعاـس   3 يدـیروای 8 ـ  یکاروخ  هار  زا  وراد  رثا  لوط  تساتعاـس   1 یکاروـخ 2 ـ  هار  زا  هقیقد و   15 30 ـ 

تسا 
، الاب هدنورباب  یبلق  ییاـسران  دـیدش ، يدراـک  يدارب  کیتاپویدـیا  کیمتـسیس  زوتاـمتیرا  سوپولدراوم  رد  وراد  نیا  فرـصم  عنم  دراوم 

. دوش فرصم  دیابن  تروئآمسیرونآ  يریفروپ و  یکیناکم  دادسنازا  یشان  بلق  هلضع  یتیافکیب 
: دوش فرصم  ناوارف  طایتحااب  دیاب  ریز  دراوم  رد  وراد  نیا  1 ـ  اهرادشه :

يزغم  قورع  يرامیب  بلق و  یمسیتاموريرامیب  رنورک ، نایرش  يرامیب 
شهاک  دیاب  هیلک  راک  بیع  هب  التبمنارامیب  رد  وراد  نیا  هیلوا  فرصم  رادقم  2 ـ 

. دبای
. دنک زوربتسا  نکمم  نوخراشف  عیرس  رایسب  شهاک  نیزالاردیه  مک  ریداقم  فرصم  اب  یتح  3 ـ 

. دوش عطق  جیردتب  دیاب  نامرد  همتاخزا  سپ  وراد  فرصم  نوخراشف  یناهگانيدایز  زورب  زا  يریگولج  روظنم  هب  4 ـ 
زا شیب  ریداقمفرصم  اب   ) کیمتسیس زوتامتیرا  سوپولمردنـس  دردرـس ، غارفتـسا  عوهت و  تاعیامسابتحا  يدراک  یکات  یبناج  ضراوع 

فرـصم اب  ینوخ  تالالتخاو  یطیحم  تیرون  ینوخ  ياهلولـس  شرامـشرد  رییغت  بت  يدلج  تاروثب  ینالوطتدم ،  هب   mg/day 100
تسا  هدش  شرازگوراد  نیا 

. دوش دیدشت  تسا  نکممنیزالاردیه  اب  نامزمه  فرصم  تروصرد  دیاسکوزاید  رثا  ییوراد  ياهلخادت 
یتح  وراد  فرصم  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 

. دبایهمادا دیاب  يدوبهب  ساسحا  تروص  رد 
يرورـضرمع رخآ  ات  تسا  نکمم  نآ  فرـصم  ، ورنیا زا  دـیامنیم . لرتنک  ار  نآ  هکلب  دـنکیمننامرد ، ار  نوخراشف  يدایز  وراد  نیا  2 ـ 

. دشاب
. دوش يراددوخ  دیاب  دنرادنهخسن ، هب  زاین  هک  کیتاپمس  دلقم  ياهورادهژیوهب  اهوراد ، ریاس  فرصم  زا  3 ـ 

فرصم  رادقم 
یکاروخ 

هیقب ياربمرگیلیم  سپــس 25  لوا و  زور   2 ياربزور 4 ـ  رد  راــب  مرگیلیم 4  ادـتبا 10  نوخراشفهدـنروآ  نییاپ  ناونعهب  نـالاسگرزب 
رادقم نیرتمک  ات  هکدوشیم  فرصم  مود  هتفه  رد  زور  رد  راب  مرگیلیم 4 هدنرادهگن 50  رادقم  ناونعهب  . دوشیم فرصم  هتفه  ياهزور 

. دوشیممیظنت رثوم  فرصم 
، ورادفرصم رادقم  سپـس  دوشیم . فرـصممسقنم  رادقم   2 رد 4 ـ   mg/kg/day 0/75 نوخراشف هدـنروآ  نییاپ  ناونعهب  ناـکدوک 

. دباییمشیازفا  mg/kg/day 7/5 رثکادح ات  جیردتبهتفه   1 یط 4 ـ  رامیب  زاین  بسحرب 
یقیرزت 

رادـقم نیا  زاینبسحرب ، هک  دوشیم  يدـیرو  ای  ینالـضعقیرزت  مرگیلیم   10 رادـقم 40 ـ  نوخراشفهدـنروآ  نییاپ  ناونعهب  نالاسگرزب 
. ددرگیم رارکت 

. دوشیم يدیرو  ای  ینالضع  قیرزتمسقنم  رادقم   4 رد 6 ـ   1/7 نوخراشف mg/kg/day 3/5 ـ  هدنروآ  نییاپ  ناونعهب  ناکدوک 
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ییوراد  لاکشا 
Tablet : 10 mg, 25 mg, 50 mg

Injection : 20 mg

ISOXSUPRINE

نیئارـشبلصت زا  یـشان  یطیحم  قورع  تـالالتخانامرد  يزغم  قورع  ییاـسران  زا  یـشانمئالع  نیکـست  يارب  وراد  نـیا  فرـصم  دراوـم 
. دوشیم زیوجتكاندرد  یگدعاق  نامرد  رد  سردوزنامیاز و  قیوعت  دونیر ، مردنس 

رثا هک  دسریمرظنهب  تسا  کیژرنردآ  اتب ـ  هدـنریگهدننک  کیرحت  کیژرنردآ و  افلآ ـ  هدـنریگددسم  کی  نیرپوسکوزیا  رثا : مسیناکم 
. دراد زین  ار  محر  فاص  تالضع  ندرکلش  ییاناوت  وراد  دشاب . میقتسم  رثا  کیقورع  فاص  تالضع  رب  نآ 

هب  شراوگ  هاگتسد  زا  کیتنیکوکامراف 
. دوشیمعفد راردا  هار  زا  تدمع ? تسا و  تعاسکیدودح  نآ  رمع  همین  دوشیم . بذج  یبوخ 

، دـیئوریتيراکرپ یمتیرآ ،  دوجو  صوصخ ? یبـلق  تـالالتخا  دوجو  طیارـش  رد  سردوزناـمیاز  قیوعت  دراوم  رد  فرـصم  عـنم  دراوـم 
. دوشفرصم دیابن  يویر  نوخراشف  يدایزو  یسپمالکا  هرپ  یسپمالکا  محر  لخاد  ردنینج  گرم  یمحر  لخاد  تنوفع 

یـسپمالکاهرپ اـی  تباـید  سردوز  ناـمیاز  هب  ـالتبمدرف  هک  يدراوـم  رد  يزغم و  قورع  دـیدشيرامیب  دوـجو  تروـص  رد  1 ـ  اهرادشه :
. دوش زیوجت  ناوارفطایتحا  اب  دیاب  موکولگ  ریخا و  دراکویمسوتکرافنا  نوخ  يداقعنا  تالالتخا  ، دشاب هتشاد  طسوتم  ات  فیفخ 

ضراوع زایتـسوپ  تاروثب  یجیگ و  فعـض  غارفتـسا  عوهت  هنیـس  هسفق  درد  يدراـکیکات  نوخراـشف  یمک  يویر  مدا  یبناـج  ضراوـع 
. دنتسه وراد  یبناج 

. دریگ تروص  طایتحا  اب  دیابوراد  فرصم  عطق  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 
. دوشفرصم اذغ  هارمه  ای  دعب  دیاب  وراد  نیاشراوگ  هاگتسد  کیرحت  زا  بانتجا  يارب  2 ـ 

. دریگ تروص  یگتسهآ  هب  دیاب  هداتسیاای  هتسشن  هب  هدیباوخ  تیعضو  زا  رییغت  3 ـ 
. دوشیمفرصم زور  رد  راب   3 مرگیلیم 4 ـ  10 نالاسگرزب 20 ـ  رد  فرصم  رادقم 

ییوراد  لاکشا 
Tablet : 10 mg

LIDOCAINE HCI

. دوشیمفرصم یبلق  هتکس  زا  سپ  هژیوهب  ینطبیمتیرآ  نامرد  رد  وراد  نیا  فرصم  دراوم 
شهاکببـس راـکدوخ ،) باـصعا  متـسیس  تلاخدنودـب   ) ژنکروـپ هکبـش  صوـصخب  تفاـبرب  میقتــسم  رثا  اـب  نیئاکودـیل  رثا : مسیناـکم 

. دوشیمکیلوتساید هلحرم  یط  نطب  يریذپ  کیرحتو  يراکدوخ  نویسازیرالوپد 
دصرد  90. دباییم عیزوت  ندـب  رد  تعرـسب  نیئاکودـیل  . دوشیم بذـج  لماک  روطهب  بیرقت ? ینالـضع  قیرزت  زا  سپ  کیتنیکوکامراف 

ـ  زا 15 سپ  ینالضعقیرزت  زا  دعب  وراد  رثا  تسا  فرصم  رادقمهب  هتـسباو  تعاس و   1 ـ  وراد 2 رمع  همین  . دوشیم هزیلوباتم  دـبک  رد  وراد 
ـ  يدیرو 4 موادم  نویزوفنا  رد  ییامسالپتخاونکی  تظلغ  هب  ندیسر  يارب  مزالنامز  دوشیم . عورش  هلـصافالب  يدیروهار  زا  هقیقد و   5

هقیقد  10 20 ـ  يدیرو هار  زا  وراد  رثا  لوط  تسا  تعاس  8 دودح 10 ـ  دناهدش ، یبلق  هتکس  راچدهک  ینارامیب  رد  نامز  نیا  تسا  تعاس  3
تسا  يویلک  نیئاکودیل  عفد  تسا  هقیقد  60 ینالضع 90 ـ  هار  زا  و 
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دیابن يریفروپو  دراکویم  دیدش  فعض  ینطب  يزیلهددادسنا ـ  تالاح  مامت  يزیلهد  یسونیستالالتخا ـ  رد  وراد  نیا  فرـصم  عنم  دراوم 
. دوش فرصم 

: دوش فرصم  ناوارف  طایتحااب  دیاب  ریز  دراوم  رد  وراد  نیا  1 ـ  اهرادشه :
w- مردنـسو یـسونیس  يدراک  يدارب  بلق  صقاندادسنا  نوخ  مجح  شهاک  كوش و  دـبکنوخ ، نایرج  شهاک  بلق  یناقتحا  ییاسران 

.p-w
تسا  يرورض  بلق  یحارج  زا  سپ  دبکراک و  بیع  بلق  یناقتحا  ییاسران  هب  التبمنارامیب  رد  وراد  فرصم  رادقم  شهاک  2 ـ 

تـسا هدـششرازگ  وراد  نیا  فرـصم  اب  وراد ) عیرـسقیرزت  تروص  رد  هژیوهب   ) یگدولآ باوخای  يزتسراـپ  هجیگرـس  یبناـج  ضراوع 
تسا  هدش  هدهاشمزین  طرفم  تیساسح  يدراک و  يداربو  نوخراشف  شهاک  تاجنشت  یسفنتفعض و  رکف ، شاشتغا  نینچمه 

یبلق فعـضم  یفاضارثا  زورب  ثعاب  تسا  نکمم  نیئاکودـیلاب  ینیئوتنادـیه  جنـشت  دـض  ياهورادنامزمه  فرـصم  ییوراد  ياهلخادـت 
. دنیامن عیرست  ار  نیئاکودیل  يدبکمسیلوباتم  تسا  نکمم  ینیئوتنادیه  جنشتدض  ياهوراد  دوش .
. دوش هعجارمکشزپ  هب  دیاب  هلصافالب  یبلق  هلمح  مئالعزورب  تروص  رد  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 

مزال ياهوراد  ءایحا و  لیاسوندوب  سرتسد  رد  مارگویدراکورتکلازا و  هدافتـسا  اب  رامیب  عضويریگیپ  نیئاکودیل  فرـصم  اب  نامزمه  2 ـ 
تسا  يرورض  یبناج  ياهشنکاوهجلاعم  يارب 

. دوش هفاضا  نآهب  نوخ  لاقتنا  ماگنه  دیابن  نیئاکودیل  3 ـ 
فرصم  رادقم 

تعرساب  0/02 mg/kg 0/05 ـ  ياهلمح ،  رادقمکی  زا  سپ  الومعم   ) يدیرو موادـم  نویزوفنايارب  یمتیرآ  دـض  ناونعهب  نالاسگرزب 
دودح رثکادح   ) 1 mg/min 4 ـ 

رادقم ناونعهب  mg/kg 1 رادقم نالاسگرزب  رد  يدیرومیقتـسم  قیرزت  تهج  دوشیم . فرـصم  هتعاس  کی  هرود  ره  رد   mg/kg 4/5
تعرس  اب  ياهلمح 

هار زا   . هتعاسکی هرود  ره  رد   mg/kg 4/5 رثکادح ) دوشیم رارکت  هقیقد  ره 5  زاین  تروصرد  هک  دوشیم  قیرزت   25 mg/min 50 ـ 
ره زاین  تروص  رد  هک  دوشیم  قیرزت  mg/kg 4/3 نالاسگرزب رد  ینالضع 

تسا  هتعاسکیهرود  ره  رد   mg/kg 4/5 دودح فرصمرادقم  هنیشیب  دوشیم . رارکت  تعاس   1 1/5 ـ 
رارکتهقیقد ره 5  زاین  تروص  رد  هک  دوشیمقیرزت   25 تعرس mg/min 50 ـ  اب  ياهلمحرادقم  ناونعهب   mg/kg 1 رادقم ناکدوک 

ـ  mg/kg/min 0/05 ياهلمح رادقم  کی  زا  سپ  الومعم  ناکدوک  رد  موادم  يدـیرو  نویزوفنايارب  (. mg/kg 3 رثکادح  ) دوشیم
. دوشیم فرصم   0/02

ییوراد  لاکشا 
Injection : 1% , 2% , 4% , 20%

LOVASTATIN

مک ياربو  دنهدیمن  یفاک  خساپ  ییاذـغ  میژر  تیاعراب  نامرد  هب  هک  نوخ  لورتسلک  شیازفاهب  نایالتبم  رد  نیتاتـساوول  فرـصم  دراوم 
الاـب اـهنآ  يامـسالپ  لورتـسلکتظلغ  دـنراد و  رنورک  قورع  يراـمیبهک  يدارفا  رد  رنورک  قورع  زورلکـساورتآتفرشیپ  تعرـس  ندرک 

. دوشیمزیوجت دشاب ،
هک دوشیمبجوم  لمع  نیا  دـنکیم . راـهم  ار  لورتسلکندـش  هتخاـس  زاـتکودر ،  HMG-CoA میزنآ راـهم  اـب  وراد  نیا  رثا : مسیناـکم 
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شهاک نوخ   LDL نازیم ? تیاهن دـننک و  تشادرب  نوخ  زا  يرتشیب  LDL هتفای و شیازفا  يدبک  ياهلولـسحطس  رد   LDL ياههدنریگ
. دبای

یکاروخهار زا  وراد  نیا  زا  یمین  زا  رتمک  دیآیم . ردلاعف  لکـش  هب  شراوگ  هاگتـسد  رد  زیلوردـیهزا  سپ  نیتاتـساوول  کیتنیکوکامراف 
عفد راردا  قیرطزا  مه  یمک  ارفـص و  قیرط  زا  وراد  هدمعتمـسق  ددرگیم . هزیلوباتم  عیـسو  روطهبدبک  زا  لوا  رذگ  رد  دوشیم و  بذج 

. دوشیم
. دوش فرصم  دیابن  يریفروپ  يدبک و  لاعفيرامیب  رد  وراد  نیا  فرصم  عنم  دراوم 

. دوش لرتنک  دبک  درکلمع  دیاب  ورادنیا ، فرصم  لوط  رد  لبق و  1 ـ  اهرادشه :
. دوش فرصم  ناوارف  طایتحا  اب  وراد  يدبک  يرامیب  هقباس  دوجو  تروص  رد  2 ـ 

. دنوش رادرابدیابن  نز  نارامیب  وراد ، نیا  فرصم  عطقزا  دعب  هام  کی  ات  فرصم و  تدم  لوط  رد  3 ـ 
فرـصم ، رامیب رد  یتاپویم  زورب  تروص  ردای  دنک  ادـیپ  شیازفا  دـیدش ? ( CPK  ) زانیکوفـسفنیتآرک ینوخ  تظلغ  هک  یتروـص  رد  4 ـ 

. دوش عطق  دیاب  وراد 
شیازفا تیتاپه  ، زیلویمودبار يدلج  تاروثب  یباوخیب  یگتسخ  لاهسا  مکش  درد  همضاهءوس  عوهت  دردرـس ، خفن  تسوبی  یبناج  ضراوع 

. دنتسهوراد نیا  یبناج  ضراوع  زا  مداویژنآ  وزانیکوفسف  نیتآرک  تظلغ 
شیازفا بجوم  نیروپـسولکیساب  وراد  نیا  نامزمه  فرـصم  . دهدیم شیازفا  ار  نیرافراو  يداقعنادض  رثا  وراد  نیا  ییوراد  ياهلخادـت 

( زیلویمودبارصوصخب  ) یبناج ضراوع  زوربرطخ  اهتاربیف  ای  کینیتوکین  دیسا  اب  ورادنیا  نامزمه  فرـصم  دوشیم . یتاپویمزورب  رطخ 
. دهدیم شیازفا  ار 

عالطادوخ کشزپ  هب  ار  ینالـضع  درد  هنوگ  رهزورب  وراد ، نیا  فرـصم  تدم  لوط  رد  هکدشاب  هاگآ  دیاب  رامیب  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 
. دهد

. دراد يرتشیب  یشخبرثا  ماشالومعم   ) اذغ اب  هارمه  وراد  نیا  فرصم  2 ـ 
زاین تروصرد  دباییم . شیازفا  نآ  رادقم  جیردت ? يدعبياهبش  رد  دوشیم و  زیوجت  مرگیلیم  نامرد 10 لوا  بش  رد  فرصم  رادقم 

. داد شیازفا  80mg/day ات ناوتیم  ار  وراد  رادقمياهتفه   6 هلصاف 8 ـ  کی  رد 
ییوراد  لاکشا 

Tablet : 20 mg

METHYLDOPA

ینامز نوخراشف  يدایز  نارحب  رد  نینچمه  دوشیمفرـصم . ردم  ياهوراد  هارمه  نوخراشفيدایز  نامرد  رد  اپود  لیتم  فرـصم  دراوم 
. دوریم راکهب  زین  دشابنزاین ، دروم  يروف  نامرد  هک 

ـ  اـفلآ دـشاب . نیرفن  یپاروـن  لـیتم  اـفلآهب ـ  نآ  لیدـبت  تلع  هـب  نوخراـشف  شهاـک  ردوراد  نـیا  رثا  هـک  دـسریم  رظنهـب  رثا : مسیناـکم 
. دوشیم نوخراشفشهاک  هجیتن  رد  کیتاپمس و  نایرج  روبعشهاک  ببس  يزکرم  قیرط  زا  نیرفن  یپارونلیتم 

لیتم افلآهب ـ  يزکرم  کیژرنردآ  ياهنورن  رد  هدرتسگروطهب  اپود  لیتم  تسا  ریغتم  شراوگيارجم  زا  اپود  لیتم  بذج  کیتنیکوکامراف 
افلآ 3/6 هلحرم  رديراردایب  هب  ـالتبم  دارفا  رد  تعاـس و   1/7 افلآ هلحرم  رد  ملاـس  دارفا  رد  نآ  رمع  همین  . دوشیم لیدـبت  نیرفن  یپارون 

زور  2 ددعتم 3 ـ  ریداقم  فرصمزا  سپ  تعاس و   4 دحاو 6 ـ  رادقم  فرصمزا  سپ  رثا  جوا  هب  ندیـسر  يارب  مزالنامز  دشابیم . تعاس 
اپود لیتم  تسا  تعاـس   24 ددـعتمریداقم 48 ـ  فرـصم  اب  تسا و   12 یکاروخدـحاو 24 ـ  رادـقم  کی  فرـصم  اب  وراد  رثالوط  تسا 
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. دوشیم عفد  هیلک  قیرطزا 
فرصم دیابن  يریفروپو  موتیسومورکوئف  لاعف ،  زوریسو  داح  تیتاپه   ) دبک لاعف  يرامیب  یگدرسفاهقباس  رد  وراد  نیا  فرصم  عنم  دراوم 

. دوش
: دوش فرصمطایتحا  اب  دیاب  ریز  دراوم  رد  1 ـ  اهرادشه :

زا یشان  کیتیلومه  ینوخ  مک  هقباس 
هیلکراک  بیع  اپود و  لیتم  یلبق  فرصم  اب  هارمهيدبک  يرامیب  هقباس  ینمیادوخ  يرامیب 

يراگزاسنومزآ اب  دـناوتیم  تلاح  نیا  هک  دوشتبثم  وراد  اـب  ناـمرد  تحت  ناراـمیب  دـصرد  رد 20 تسا  نـکمم  سبموـک  نوـمزآ  2 ـ 
. دیامن لخادتهدنریگ  هدنهد و  ياهنوخ  لباقتم 

. دشاب يرورض  تسانکمم  دبک  تیلاعف  نومزآ  نوخ و  ياهلولسشرامش  وراد ، فرصم  لوط  رد  3 ـ 
ینوخ مک  يدبکبیسآ  یسنج  ییاناوت  شهاک  تاعیامسابتحا  لاهسا  یگدولآ  باوخ  یگدرسفا  نیکست  ناهد  یکشخ  یبناج  ضراوع 

تسا  هدششرازگ  وراد  نیا  فرصم  اب  ینیب  یگتفرگو  يدلج  تاروثب  نوسنیکراپ  زوتامتیراهبش ، مردنس  کیتیلومه 
ار اپود  لیتمنوخراشف  هدنروآ  نییاپ  رثا  تسا  نکممیمومع  هدـننک  شوهیب  ياهوراد  اب  اپودلیتم  نامزمه  فرـصم  ییوراد  ياهلخادـت 
دح زا  شیبيریذـپ  کیرحت  ببـس  تسا  نکمم  زادیـسکانیمآونوم ، هدـننکراهم  ياهوراد  اب  اپود  لـیتمنامزمه  فرـصم  دـهد . شیازفا 

هدـنربالاب رثا  شهاکاپود و  لیتم  نوخراشف  هدـنروآ  نییاپ  رثا  تسانکمم  اـپود ، لـیتم  اـب  نیرفا  لـینف  نامزمهفرـصم  تروص  رد  دوش .
. دبای شیازفانیرفالینف  نوخراشف 

. دبای همادادیاب  يدوبهب  ساسحا  تروص  رد  یتحوراد  نیا  فرصم  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 
يرورـضرمع رخآ  ات  تسا  نکمم  نآ  فرـصمورنیا  زا  دـیامنیم . لرتنک  ار  نآ  هکلب  دـنکیمننامرد ، ار  نوخراشف  شیازفا  وراد  نیا  2 ـ 

. دشاب
. دوش يراددوخ  دیاب  دنرادنهخسن ، هب  زاین  هک  کیتاپمس  دلقم  ياهورادصوصخب  اهوراد  ریاس  فرصم  زا  3 ـ 

تسا  يرورضکشزپ  هب  هعجارم  بت  زورب  تروص  رد  4 ـ 
. دریگ ماجنارصع  تبون  رد  دیاب  وراد  فرصم  رادقمرد  شیازفا  هنوگ  ره  اپود ، لیتم  یشخبنیکست  رثا  ندناسر  لقادح  هب  يارب  5 ـ 

فرصم  رادقم 
مرگیلیم  رادقم 250  ادتبا  نوخراشفهدنروآ  نییاپ  ناونعهب  نالاسگرزب 

نیا بسانم  خـساپ  لوصح  نامز  اـت  زور  زاشیب 2  یناـمز  لـصاوف  رد  نآ  زا  سپ  دوشیمفرـصم و  زور  تدـم 2  هب  زور  رد  راب  ای 3   2
رد  g/day 2 ات  mg/day 500 هدنرادهگنناونعهب دوشیم . میظنت  رادقم 

تسا  g/day 3 ات نالاسگرزب  رد  فرصم  رادقمهنیشیب  دوشیم . فرصم  مسقنم  رادقم   2 4 ـ 
ینامزلصاوف رد  نآ  زا  سپ  هک  دوشیم  فرـصممسقنم  رادقم   2 رد 4 ـ   mg/kg 10 ادتبا نوخراشف  هدـنروآ  نییاپ  ناونعهب  ناکدوک 

تسا   g/day 3 ای  mg/kg 65 ناکدوک رد  فرصم  رادقمهنیشیب  دوشیم . میظنت  رادقم  نیا  بسانمخساپ  لوصح  ات  زور  زا 2  شیب 
ییوراد  لاکشا 

Tablet : 250 mg

(MINOXIDIL (Systemic

فرـصمکیژرنردآ اـتب ـ  هدـنریگ  هدـننک  دودـسمو  ردـم  ياـهوراد  هارمه  نوخراـشف  دـیدشيدایز  ناـمرد  رد  وراد  نیا  فرـصم  دراوم 
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. دوشیم
ببـسو دـهدیم  شهاک  ار  یطیحم  قورع  تمواقمهک  تسا  میقتـسم  رثا  اب  یطیحم  قورعهدـننک  داشگ  کی  لیدیـسکونیم  رثا : مسیناکم 

. دوشیم نوخراشف  تفا 
4/2 وراد ییامسالپ  رمع  همین  دوشیم . بذجیشراوگ  يارجم  زا  یکاروخ  فرصم  رادقمکی  زا  دصرد  دودح 90  رد  کیتنیکوکامراف 

قیرط زا  تدمعو ? دوشیم  هزیلوباتم  دبک  رد  دایز  نازیمهب  وراد  نیا  دنامب . یقاب  تعاس  ات 75  تسانکمم  وراد  رثا  هچ  رگا  تسا  تعاس 
. دوشیم عفدتیلوباتم  لکش  هب  راردا و 

. دوشفرصم دیابن  موتیسومورکوئف  هب  التبمنارامیب  رد  وراد  نیا  فرصم  عنم  دراوم 
يویرنوخراشف يدایز  هب  التبم  نارامیب  ردو  دـناهدش  دراـکویم  سوتکراـفنا  راـچد  ریخاهک ? یناراـمیب  رد  وراد  نیا  فرـصم  اهرادـشه :

. دریگ تروصناوارف  طایتحا  اب  دیاب  هیلک  راک  زراب  بیع  وبلق  نمزم  ییاسران  يردص  نیژنآ 
نکمم نوخراشفهدـنروآ  نییاپ  ياهوراد  ریاـس  اـب  نامزمهفرـصم  تروص  رد  وراد ، نیا  نوخراشفهدـنهاک  تارثا  ییوراد  ياهلخادـت 

نوخراشف دیدش  شهاک  هدنریگهدننک  دودسم  کیتاپمسدلقم  ياهوراداب  لیدیـسکونیم  نامزمه  فرـصم  تروصرد  دوش . دیدشت  تسا 
. دنک زورب  تسا  نکمم  هداتسیاتلاح  رد 

نینیتآرکریذـپتشگرب و شیازفا  وم ، شیور  شیازفا  يدراـک  یکاـت  یطیحم  مدا  نزو  شیازفا  میدـس  بآ و  ساـبتحا  یبناـج  ضراوـع 
تسا  هدش  شرازگ  وراد  نیا  فرصماب  يدلج  تاروثب  یشراوگ و  تالالتخایهاگ  نوخ و  هروا  نژورتین 

فرصم  رادقم 
mg/day 5 رادقم ادتبا  نالاسگرزب 

رب  ) دسرب 40 هب mg/day 50 ـ  رثکادح  ات  هدش  هفاضارابکی  زور  هس  ره  جیردتب  هک  دوشیمفرصم  ناگدروخلاس  رد   mg/day 2/5)
. دومن فرصم  تبونود  ای  کی  رد  ناوتیم  ار  هنازور  فرصمرادقم  رامیب .) خساپ  ساسا 

ـ  0/2mg/kg/day رادقم زور ، هس  ره  هکدـشابیم   0/2mg/kg/day هیلوا فرـصم  رادقم  لاس  نس 12  ات  ناکدوک  يارب  ناـکدوک 
. دسرب  mg/day 50 ای  1mg/kg/day رثکادح هب  فرصم  رادقم  ای  دوشلرتنک  نوخراشف  ات  دوشیم  هفاضا  نآ  هب  0/1

ییوراد  لاکشا 
Tablet: 10 mg

NITRATES

 NITROGLYCERIN ISOSORBIDE
زا یشان  اهنآدیفم  رثا  دنتسه و  رنورک  قورع  هدننکداشگاهوراد  نیا  هچ  رگا  دنراد ، يدیفم  رایـسبشقن  يردص  نیژنآ  نامرد  رد  اهتارتین 

اهوراد نیا  بلقراب  هدنهاک  نیژنآ و  دـض  رثا  مسیناکم  یلکروطهب  دـشابیم . پچ  نطب  راک  شهاک  هجیتنرد  يدـیرو و  تشگرب  شهاک 
راب راک  زا  یـشان  رثا  نیا  دـنهدیمشهاک . ار  بلق  هلـضع  نژیـسکا  ياضاقتاهتارتین  هک  دوشیم  روصت  یلو  تساهدـشن  صخـشم  یبوخب 
رثا تسا  بلق  هلـضع  رد  نوخ  نایرج  رترثؤمراشتنا  اب  هارمه  ینایرـش  يدـیرو و  قورعندـش  داشگ  لیلد  هب  پچ  نطب  یجورخو  يدورو 

تسا یطیحم  قورع  ندشداشگزا  یشان  نوخراشف  شهاک  رد  اهتارتین 

ISOSORBIDE DINITRATE

. دوشیم فرصم  رنورک  نایرش  يرامیبزا  یشان  يردص  نیژنآ  هلمح  رد  درد  عفر  ويریگشیپ  رد  دیابروسوزیا  فرصم  دراوم 
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دصرد یلوـمعم 22  صرقفرـصم  زا  سپ  دـصرد و  ینابزریزصرق 59  فرـصم  زا  سپ  دـیابروسوزیایتسیز  یمهارف  کـیتنیکوکامراف 
یکاروـخ هار  زا  هـقیقد و  یناـبزریزهار 60  زا  وراد  رمع  همین  دوـشیم . هزیلوباتمدـبک  زا  روـبع  نیلوا  رد  وراد  نـیا  زا  يدایزرادـقم  تـسا 

وراد رثا  لوط  دوشیمعورش . هقیقد   2 زا 5 ـ  سپ  ینابزریزهار  زا  هقیقد و   14 زا 40 ـ  سپ  یکاروخهار  زا  دیابروسوزیا  رثا  تسا  تعاس  4
زا هدـش  هزیلوباتم  لماکروطهب  بیرقت ? هکنآ  زا  سپ  دـیابروسوزیا ، تسا  تعاس   1 ینابزریز 2 ـ  هار  زا  تعاـس و  4 یکاروـخ 6 ـ  هار  زا 

. دوشیمعفد هیلک  قیرط 
یبلق داـنوپمات  تروئآ  یگنت  يدادـسنا  کـیفورترپیهیتاپویمویدراک  نوخ  مجح  راـشف و  شهاـکدراوم  رد  وراد  نیا  فرـصم  عنم  دراوم 
دیاـبن يزغم  يزیرنوخو  رـس  هب  ریخا  هبرـض  هتـسب  هیواز  اـب  موکولگ  ، زراـب ینوخ  مک  لارتیم  هچیرد  یگنت  ،constrictive تیدراکیرپ

. دوش فرصم 
: دوش فرصم  طایتحااب  دیاب  ریز  دراوم  رد  وراد  نیا  1 ـ  اهرادشه :

یبلق  ریخا  سوتکرافنا  هقباس  ندب  يامدشهاک  ای  هیذغت  ءوس  دیئوریت ، يراکرپ  هیلک  راک  دیدش  بیع  دیدش ، ینوخ  مک 
يارب . دـبای شیازفا  وراد  هب  رامیب  زاین  هجیتن  ردو  دوش  داجیا  لمحت  اهنآ  رثا  هب  تبـسن  تسانکمم  اهتارتین ، تدـم  ینالوط  فرـصم  اـب  2 ـ 

. دوشیمهیصوت رامیب  تیعضو  قیقد  يریگیپ  ، وراد بولطم  رثا  ظفح  زا  نانیمطا 
نیژنآ یشهجاوهلمح  زورب  زا  يریگولج  روظنم  هب  تدم  ینالوط  ای  دایز  ریداقم  فرصم  لابندهب  وراد ، فرصم  عطق  موزل  تروص  رد  3 ـ 

. دوش هدادشهاک  جیردتب  دیاب  فرصم  رادقم  ورادفرصم ، عطق  زا  یشان 
. دوشعطق دیاب  وراد  فرصم  نآ  دیدشت  ای  ناهدیکشخ  ای  دید  يرات  زورب  تروص  رد  4 ـ 

تساهدش  شرازگ  وراد  نیا  فرصم  اب  یتیعضونوخ  راشف  یمک  هجیگرس و  یگتخورفارب  هدنبوک  دردرس  یبناج  ضراوع 
داشگ ياهورادای  نوخراشف  هدـنروآ  نییاپ  ياهوراد  لکلا  يواـح  ياـههدروآرف  اـب  دـیابروسوزیانامزمه  فرـصم  ییوراد  ياهلخادـت 

. دنک دیدشت  ار  دیابروسوزیاتارثا  زا  یشان  نوخراشف  یمکتسا  نکمم  قورع  هدننک 
یلومعم  صرق  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 
هارمه  دیاب  روسوزیا  شهر  هتسویپ  و 

. دوشفرصم یلاخ  هدعم  اب  بآ و  ناویل  کی  اب 
. دوش يراددوخ  دیاب  ندیشون  ایندروخ  زا  دشاب ، هدشن  لح  صرق  هک  ینامزات  ینابزریز  صرق  فرصم  ماگنه  هب  2 ـ 

. درک يراددوخ  دیاب  شهر  هتسویپ  وینابزریز  صرق  ندرک  درخ  ندیوج و  زا  3 ـ 
دیاب نتفرلاح  زا  اـی  هجیگرـس  زورب  تروص  رد  ودومن  هدافتـسا  یناـبزریز  صرق  زا  تسـشندیاب و  نیژنآ  هلمح  مئـالع  نیلوا  زورب  اـب  4 ـ 

. دوشیمرهاظ هقیقد  یط 5  الومعم  ینابزریزصرق  رثا  دومن . طایتحا 
هلمح زا  یشاندرد  عفر  ببس  یلو  دنیامنیم  يریگولجيردص  نیژنآ  هلمح  زورب  زا  دیابروسوزیاشهر ، هتسویپ  یلومعم و  ياهصرق  5 ـ 

. دنوشیمن
. دومن طایتحا  دیاب  هتسشنای  هدیباوخ  تلاح  زا  نتساخرب  ماگنه  هب  6 ـ 

. دومن طایتحا  دیابمرگ  ياوه  بآ و  رد  نینچمه  یندب و  تیلاعفای  ینالوط  تدم  هب  نداتسیا  ماگنه  هب  7 ـ 
کـشزپهب هعجارم  دردرـس ، دـیدشت  ای  موادـت  تروصرد  دـباییم . شهاک  نامرد  همادا  اب  هکتسا  اهتارتین  یلومعم  هضراـع  دردرـس ، 8 ـ 

تسا  يرورض 
يدعبتبون 2 ات  رگا  یلو  دوش ، فرصم  دیاب  تبوننآ  ندروآدایب  ضحم  هب  دوش ، شومارفوراد  فرـصم  تبون  کی  هک  یتروص  رد   - 9

يراددوخ دیاب  نآ  فرـصمزا  دـشاب ، هلـصاف  شهر  هتـسویپ  صرقيارب   ) تعاس ای 6  یناـبزریز  یلومعمییوراد و  لاکـشا  يارب   ) تعاـس
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. دومن
فرصم  رادقم 

ره یلومعم  صرق  زا  مرگیلیم   5 يردص 20 ـ  نیژنآ  دض  ناونعهب  نالاسگرزب 
مرگیلیم   5 وراد 40 ـ  فرصم  هدودحم  . دوشیم میظنت  رامیب  لمحت  زاین و  بسحربرادقم  نیا  هک  دوشیم  فرصم  تعاس   6

نیژنآ  دض  ناونعهب  تسا  زور  رد  راب   4
زا تعاس   8 ره 12 ـ  مرگیلیم   20 80 ـ 

. دوشیمفرصم ینابزریز  صرق  زا  تعاس   2 3 ـ  ره مرگیلیم   2/5 شهر و 5 ـ  هتسویپ  صرق 
ییوراد  لاکشا 

Retard Tablet : 40 mg

Sublingual Tablet : 5 mg

Tablet : 10 mg

NITROGLYCERIN

یقیرزتنیرـسیلگورتین دوشیم . فرـصم  پچ  نطبییاسران  ناـمرد  يردـص و  نیژنآ  ناـمردو  يریگـشیپ  يارب  وراد  نیا  فرـصم  دراوم 
نیرـسیلگورتین دوشیمفرـصم . یحارج  هیحان  لخاد  هب  يزیرنوخشهاک  يارب  یحارج و  لامعا  زا  یـضعبنیح  نوخ  راـشف  لرتنک  يارب 

. دوشیم فرصمدراکویم  داح  سوتکرافنا  اب  هارمه  بلقیناقتحا  ییاسران  نامرد  رد  یکمک  يورادناونع  هب  یقیرزت 
نوـیزوفنا هارزا  وراد  رثا  تسا  هقیقد   1 نیرـسیلگورتینرمع 4 ـ  همین  تسا  دصرد  دودـحنیئتورپ 60  هب  وراد  نیا  دـنویپ  کیتنیکوکامراف 

هار زا  وراد  رثا  لوط  . دوـشیم عورـش  هقیقد  زا 30  سپ  یتـسوپهار  زا  هـقیقد و   1 زا 3 ـ  سپ  ینابزریز  هارزا  هلـصافالب  بیرقت ? يدـیرو 
? بیرقت هکنآ  زا  سپ  نیرـسیلگورتین  تسا  تعاس   8 یتـسوپ 24 ـ  هارزا  هقیقد و   30 ینابزریز 60 ـ  هار  زا  هقیقددنچ  يدـیرو  نویزوفنا 

. دوشیمعفد اههیلک  قیرط  زا  دش ، هزیلوباتم  لماکروطب 
یبلق داـنوپمات  تروئآ  یگنت  يدادـسنا  کـیفورترپیهیتاپویمویدراک  نوخ  مجح  راـشف و  شهاـکدراوم  رد  وراد  نیا  فرـصم  عنم  دراوم 
دیاـبن يزغم  يزیرنوخو  رـس  هب  ریخا  هبرـض  هتـسب  هیواز  اـب  موکولگ  ، زراـب ینوخ  مک  لارتیم  هچیرد  یگنت  ،constrictive تیدراکیرپ

. دوش فرصم 
: دوش فرصمطایتحا  اب  دیاب  ریز  دراوم  رد  1 ـ  اهرادشه :

یبلق  ریخا  سوتکرافنا  هقباس  ندب  يامدشهاک  ای  هیذغت  ءوس  دیئوریت ، يراکرپ  هیلک  راک  دیدش  بیع  دیدش ، ینوخ  مک 
يارب . دـبای شیازفا  وراد  هب  رامیب  زاین  هجیتن  ردو  دوش  داجیا  لمحت  اهنآ  رثا  هب  تبـسن  تسانکمم  اهتارتین ، تدـم  ینالوط  فرـصم  اـب  2 ـ 

. دوشیم هیصوت  رامیب  عضو  قیقد  يریگیپ  ، وراد بولطم  رثا  ظفح  زا  نانیمطا 
نیژنآ یشهجاوهلمح  زورب  زا  يریگولج  روظنم  هب  تدم  ینالوط  ای  دایز  ریداقم  فرصم  لابندهب  وراد ، فرصم  عطق  موزل  تروص  رد  3 ـ 

. دوش هدادشهاک  جیردتب  دیاب  فرصم  رادقم  ورادفرصم ، عطق  زا  یشان 
. دوشعطق دیاب  وراد  فرصم  نآ  دیدشت  ای  ناهدیکشخ  ای  دید  يرات  زورب  تروص  رد  4 ـ 

تساهدش  شرازگ  وراد  نیا  فرصم  اب  یتیعضونوخراشف  یمک  هجیگرس و  یگتخورفارب  هدنبوک  دردرس  یبناج  ضراوع 
داشگ ياهورادای  نوخراشف  هدـنروآ  نییاپ  ياهوراد  لکلا  يواح  ياههدروآرف  اـب  نیرـسیلگورتیننامزمه  فرـصم  ییوراد  ياهلخادـت 

. دنک دیدشت  ار  نیرسیلگورتینتارثا  زا  یشان  نوخراشف  یمکتسا  نکمم  قورع  هدننک 
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. دوش فرصم  یلاخ  هدعم  اب  بآ و  ناویل  کیاب  هارمه  دیاب  نیرسیلگورتین  شهر  هتسویپو  یلومعم  صرق  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 
. دنامبیقاب ناهد  رد  هقیقد  بیرقت ?2  تدم  هب  وهدش  هدیوج  یبوخب  دیاب  یندیوج  صرق  2 ـ 

. دوش يراددوخ  دیاب  ندیشون  ایندروخ  زا  دشاب ، هدشن  لح  صرق  هک  ینامزات  ینابزریز  صرق  زا  هدافتسا  ماگنه  3 ـ 
وم نودبحطـس  يور  رب  دیاب  دامپ  فرـصم  راب  رهرد  دوش . زیمت  دیاب  تسوپ  فرـصم  زا  شیپ  نیرـسیلگورتین  دامپ  زا  هدافتـسا  ماگنه  4 ـ 

. داد ژاسامتسوپ  يور  دیابن  ار  وراد  ندش  هدرتسگ  زاسپ  دوش . هدرتسگ  هدش و  هدیلام 
. درک يراددوخ  دیاب  شهرهتسویپ  صرق  ندرک  درخ  ندیوج و  زا  5 ـ 

دیابنتفر لاح  زا  اـی  هجیگرـس  زورب  تروص  رد  ودومن  هدافتـسا  یناـبزریز  صرق  زا  تسـشندیاب و  نیژنآ  هلمح  مئـالع  نیلوا  زورب  اـب  6 ـ 
. دوشیم رهاظ  هقیقد  یط 5 الومعم  اهصرق  رثا  درک . طایتحا 

ببس دنیامنیميریگولج و  يردص  نیژنآ  هلمح  زوربزا  نیرسیلگورتین  یعـضوم  ياههدروآرفنینچمه  شهر  هتـسویپ  یلومعم  صرق  7 ـ 
. دنوشیمنهلمح زا  یشان  درد  عفر 

. دبای شهاک  اهنآ  رثا  تسانکمم  اریز  دنریگ ، رارق  اوه  ضرعم  رد  دیابننیریسیلگورتین  ینابزریز  ياهصرق  8 ـ 
. دومن طایتحا  دیاب  هتسشنای  هدیباوخ  تلاح  زا  نتساخرب  ماگنه  هب  9 ـ 

. دومن طایتحا  دیابمرگ  ياوه  بآ و  رد  نینچمه  یندب و  تیلاعفای  ینالوط  تدم  هب  نداتسیا  ماگنه  هب  10 ـ 
کـشزپهب هعجارم  دردرـس ، دیدشت  ای  موادـت  تروصرد  دـباییم . شهاک  نامرد  همادا  اب  هکتسا  اهتارتین  یلومعم  هضراع  دردرـس ، 11 ـ 

تسا  يرورض 
يدعب  تبون  ات  رگا  یلو  دوش ، فرصمدیاب  تبون  نآ  ندروآدایب  ضحم  هب  دوششومارف ، وراد  فرصم  تبون  کی  رگا  12 ـ 

يراددوخ  دیاب  نآ  فرصم  زا  دشابهلصاف ، شهر  هتسویپ  صرق   ) تعاس ای 6  ( دامپ ینابزریز و  یلومعم  صرق   ) تعاس  2
. دومن

فرصم  رادقم 
شهر  هتسویپ  صرق 

، راـمیبلمحت زاـین و  تروص  رد  دوشیم . فرـصمتعاس  ره 12  مرگیلیم  اـی 6/5   2/6 يردـص 1/3 ، نیژنآ  دـض  ناونعهب  نـالاسگرزب 
. دومن فرصم  تعاس  ره 8 ار  هدش  هیصوت  رادقم  ناوتیم 

ینابزریز  صرق 
هقیقد ره 5  نیژنآ  تالمح  عفد  يارب  زاین  تروص  ردهک  دوشیم  فرصم  مرگیلیم   0/15 يردص 0/6 ـ  نیژنآ  دض  ناونعهب  نالاسگرزب 

. دوشیم رارکت 
دامپ

رادقم نیژنآ  دض  ناونعهب  نالاسگرزب 
. دوشیمهدیلام تسوپ  يور  رب  باوخ  ماگنهو  زور  یط  تعاس  ره 8  مرگیلیم   15 30 ـ 

یقیرزت 
. دوشیمنویزوفنا  mcg/min 5 تعرـس اب  ادـتبا  بلق  راب  هدـنهد  شهاک  ای  نوخراشف  هدـنروآنییاپ  نیژنآ  دـض  ناونعهب  نـالاسگرزب 

نویزوفنا تعرـسهکنیا  ای  دیآ  تسدب  بولطم  رثا  ات  دباییمشیازفا  هقیقد   3 ره 5 ـ   mcg/min 5 ندرکهفاضا اب  فرصم  رادقم  سپس 
نامه رد   mcg/min 10 ندرک هفاضا  اب  ار  فرـصم  رادقم  ناوتیم  بولطم  خساپ  لوصح  مدع  تروص  رد  . دـسرب  mcg/min 20 هب

ره ناوتیم  زاین ، تروص  رد  داد . شیازفا  ، الاب ینامز  لصاوف 
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هب  ار  نویزوفنا  تعرس  هقیقد   3 5 ـ 
شیازفاتعرـس زا  طایتحا ، تیاعر  اب  دـیاب  یبسنرثا  زورب  هدـهاشم  تروص  رد  دـیآ . تسدـببولطم  رثا  اـت  داد  شیازفا   mcg/min 20

. دوش لصاحبولطم  خساپ  ات  دومن  ینالوط  ار  نویزوفنالصاوف  هدرک و  مک  نویزوفنا  رادقم 
ییوراد  لاکشا 

Injection : 5 mg/ml, 1 mg / ml

Ointment : 2%
Retard Tablet: 2.6 mg, 6.4 mg

Sublingual Tablet : 0.4 mg

NITROPRUSSIDE SODIUM

هب نوخراشف و  يدایزنارحب  هب  التبم  نارامیب  رد  نوخراشفيروف  شهاک  بلق  یناقتحا  ییاـسراننامرد  رد  دـیاسورپورتین  فرـصم  دراوم 
. دوشیم فرصمیحارج  لمع  تحت  هیحان  رد  يزیرنوخشهاک  روظنم 

يور ربوراد  نیا  دوشیم . قورع  ندش  داشگ  ثعاب  ینایرش  يدیرو و  فاص  تالـضع  يور  ربمیقتـسم  رثا  اب  دیاسورپورتین  رثا : مسیناکم 
دیاسورپورتین دـهدیمرارق . ریثات  تحت  ار  نوخ  نایرج  ياهیحاـنعیزوت  يزیچاـن  نازیم  هب  طـقف  درادـنرثا و  بلق  هلـضع  یـضابقنا  تردـق 

. دهدیم شهاک  زین  ار  بلق  هد  نوربو  یطیحم  تمواقم 
نوـیزوفنازا سپ  هقیقد   1 نوخراشف 2 ـ  هدـنهاکناونعهب  وراد  رثا  دـشابیم . هقیقد  دودـحرد 2  دـیاسورپورتین  رمع  همین  کیتنیکوکامراف 

1 نویزوفناعطق 10 ـ  زا  سپ  وراد  رثا  لوط  تسا و  يروف  ? بیرقت نوخراشف  هدـنهاک  رثا  جوا  هب  ندیـسريارب  مزال  نامز  دوشیم . عورش 
دبک رد  لصاح  دینایس  هدش و  هزیلوباتمدینایـس  هب  زمرق  ياههچیوگ  رد  وراد  نیا  . دشابیم عفد  هیلک  قیرط  زا  دیاسورپورتین  . دشابیم هقیقد 

. دوشیم لیدبت  تانایسویتهب 
Leber's یفورتآ یناربــج و  نوخراـــشفيدایز  نیماـتیو B12 و  دوـبمک  دـبک ، راکدـیدش  بـیع  رد  وراد  نـیا  فرــصم  عـنم  دراوـم 

. دوش فرصم  دیابن  optic

: دوش فرصم  طایتحااب  دیاب  ریز  دراوم  رد  وراد  نیا  1 ـ  اهرادشه :
ای یتاپولافـسنآ  هدروخلاس  نارامیب  يزغم  نوخشدرگ  رد  لالتخا  بلق  کیمکـسیا  يرامیب  هیلک  راـک  دـیدش  بیع  دـیئوریت ، يراـک  مک 

. دبک راک  بیعو  دنوشیم  همجمج  لخاد  راشف  شیازفاهب  رجنم  هک  یتالاح  ریاس 
تسايرورض  وراد  نیا  فرصم  لوط  رد  امسالپدینایس  تظلغ  نوخراشف و  يریگهزادنا  2 ـ 

يداـیززورب زا  اـت  دوش  عطق  هقیقد   10 یطدـیاب 30 ـ  وراد  فرـصم   ) دـنک زواجت  تعاس   72 زا دـیابن  وراد  نیا  اـب  ناـمرد  هرود  لوـط  3 ـ 
(. دوشيریگولج نوخراشف  یشهجاو 

بجوم تسانکمم  اریز  دریگ ، تروص  طایتحا  اب  دـیابوراد  قیرزت  قیرزت  لحم  فارطا  ياـهتفابهب  وراد  تشن  زا  يریگولج  روظنم  هب  4 ـ 
. دوش تفاب  کیرحت 

فرصم عطق  ، دهدن شهاک  یفاک  نازیم  هب  ار  نوخراشفهقیقد  تدم 10  هب   mg/kg/min 0/01 نازیم هب  دیاسورپورتین  فرـصم  رگا  5 ـ 
. دوشیم هیصوت  وراد 

تیبثت ضحمهب  دوش و  هدافتـسا  زین  نوخراشف  هدـنروآنییاپ  یکاروخ  ياهوراد  زا  دیاسورپورتینفرـصم ، اب  نامزمه  دوشیم  هیـصوت  6 ـ 
فرـصم رادـقم  شهاـک  نوخراـشف  هدـنهاک  ياـهوراد  ریاـس  فرـصمتروص  رد  ددرگ . عـطق  دیاسورپورتینفرــصم  راـمیب ، تیعــضو 
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تسا  يرورضدیاسورپورتین 
هنیـس و غانجتشپ  رد  یتحاران  ساسحا  بارطـضا  وشیوشت  ینالـضع  شرپ  قیرعت  مکـش  درد  عوهت  هجیگرـس  دردرـس ، یبناج  ضراوع 

تظلغ دح  زا  شیب  شیازفازا  یـشان  ضراوع  تسا  هدش  شرازگ  ، دننکیم زورب  نوخ  راشف  عیرـس  رایـسبشهاک  اب  هک  هدـعم  دـیدش  درد 
یمتیرآ  قیرعت  يدراکیکات  لماشدینایس  ییامسالپ 

. دنشابیمکیلوباتم زودیسا  دح و  زا  شیب  سفنت 
. دنهد شیازفا  ار  دیاسورپورتیننوخراشف  هدنهاک  رثا  تسا  نکممهدننک  شوهیب  ياهوراد  ییوراد  ياهلخادت 

. دوشفرصم یمجح  پمپ  حیجرت ?  ) نویزوفناپمپ زا  هدافتسا  اب  يدیرو  نویزوفناقیرط  زا  طقف  دیاب  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 
لح دصرد  زورتسکد 5 یقیرزت  لولحم  رتیل  یلیم   2/3 رد دیاب  ار  یمرگ  یلیم  لایو 50  کی  يوتحم  ، دـیاسورپورتین لولحم  هیهت  يارب  2 ـ 

اب ار  نآ  سپس  هدومن و 
يوتحمفرظ رون ، زا  تظفاـحم  روظنم  هب  دومنقیقر . بولطم  تظلغ  هب  لوصح  يارب  دـصرد  زورتسکد 5 لولحم  رتـیل  یلیم   250 1000 ـ 

. دوش هدناشوپ  رونروبع  هب  مواقم  داوم  ریاس  ای  یموینیمولآذغاک  هلیسوب  دیاب  وراد  لولحم 
. دوش يراددوخدیاب  دیاسورپورتین  یقیرزت  لولحمهب  رگید  هدام  هنوگ  ره  ندرک  هفاضا  زا  3 ـ 

رب سپـس  دوشیميدیرو و  نویزوفنا   mcg/kg/min 0/3 ادتبا ناکدوک  نالاسگرزب و  ردنوخراشف  هدـنهاک  ناونعهب  فرـصم  رادـقم 
رادقم هنیـشیب  تسا  mcg/kg/min 3 وراد لومعم  فرـصم  رادـقم  . دوشیم میظنت  فرـصم  رادـقم  هقیقد  دـنچره  رامیب ، خـساپ  بسح 

. دشابیم  mg/kg 3/5 مات رادقمای  هقیقد  رثکادح 10  يارب   mcg/kg/min 10 ات نالاسگرزب  فرصم 
ییوراد  لاکشا 

Injection : 50 mg

PRAZOSIN

. دوشیم فرصم  نوخراشفيدایز  نامرد  رد  نیسوزارپ  فرصم  دراوم 
شهاکو قورع  طاسبنا  بجوم  هک  تسا  یـسپانیسسپ  کیژرنردآ  اـفلآ ـ  هدـنریگ  هدـننکدودسميوراد  کـی  نیـسوزارپ  رثا : مسیناـکم 
تمواقم شهاکاب  بلق  یناـقتحا  ییاـسران  رد  وراد  نیا  درادیبلق . هد  نورب  يور  رب  یمک  رثا  یلک  روطهبیلو  دوشیم ، یطیحم  تمواـقم 

. دیامنیم لمعبلق  هد  نورب  دوبهب  هجیتن  رد  راب و  سپ  وراب  شیپ  شهاک  کیمتسیس 
تعاس 2 وراد 3 ـ  رمع  همین  تسا  يدـبک  الامتحانآ  نیا  مسیلوباتم  دوشیم . بذـج  یبوخبشراوگ  يارجم  زا  وراد  نیا  کیتنیکوکامراف 

یط ورادفرـصم ، تبون  کی  زا  سپ  نوخراشف  هدـنهاکرثا  دـسرب . ربارب  ود  زا  شیب  هب  تسا  نکمم  بلق  یناقتحا  ییاـسران  رد  هک  تسا 
تسا تعاس  1 وراد 3 ـ  نیا  تظلغ  جوا  هب  ندیـسر  ياربمزال  نامز  دوشیم . رهاظ  عیرـس  یلیخ  بلقیناـقتحا  ییاـسران  رد  تعاـس و  ود 

نامز نیا  بلق  یناقتحاییاسران  رد  تسا  تعاس   2 دحاو 4 ـ  رادقمفرصم  زا  سپ  نوخراشف  هدنهاک  رثا  جواهب  ندیسر  يارب  مزال  نامز 
. دوشیمعفد عوفدم  ارفص و  قیرط  زا  تدمع ? ورادنیا  تسا  تعاسکی 

. دوش فرصم  دیابن  تروئآیگنت  هلمج  زا   ) یکیناکم دادسنا  زا  یشان  بلقییاسران  رد  نیسوزارپ  فرصم  عنم  دراوم 
. دوش فرصم  ناوارف  طایتحا  ابدیاب  یبلق  دیدش  ياهیرامیب  هب  التبم  نارامیبو  ناگدروخلاس  رد  وراد  نیا  1 ـ  اهرادشه :

. دوشنوخ راشف  شهاک  زا  یشان  سپالک  ببستسا  نکمم  وراد ، فرصم  رادقم  نیلوا  2 ـ 
. دوش داجیالمحت  نیسوزارپ  رثا  هب  تبسن  تسا  نکمم  بلق  یناقتحا  ییاسران  نامرد  لوط  رد  3 ـ 

. دراد ترورض  وراد ، فرصم  یطمظنم  لصاوف  رد  نوخراشف  يریگهزادنا  4 ـ 
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ساسارب  دیاب  وراد  فرصم  رادقم  5 ـ 
. دوشمیظنت رامیب  ره  زاین  نوخ و  راشف  خساپ 

وهدـش داجیا  فرـصم  زا  سپ  تعاـس  اـت 2  هقیقد  فرـصم 30 رادـقم  نیلوا  زا  یـشان  هداتـسیاتلاح  رد  نوخراشف  یمک  یبناـج  ضراوع 
یناهگان نتفرلاح  زا  هنیس  هسفق  درد  هتسشن  ای  هدیباوختلاح  زا  نتساخرب  ماگنه  صوصخب  یگنمای  هجیگرـس  دشاب . دیدش  تسا  نکمم 

تساهدش  شرازگ  وراد  فرصم  اب  نزو  شیازفاو  اپ  قاس  یناتحت  تمسق  ای  اپ  مرو  سفنیگنت  بلق  مظنمان  نابرض 
ریغباهتلا دض  درد و  دـض  ياهوراد  اب  نامزمهفرـصم  تروص  رد  تسا  نکمم  نیـسوزارپنوخراشف  هدـنهاک  رثا  ییوراد  ياهلخادـت 

نکمم نیماپوداب  نیـسوزارپ  نامزمه  فرـصم  دبای . شهاککیتاپمـس  دلقم  ياهوراد  ای  اهنژورتسا  نیـساتمودنیا  صوصخب  يدیئورتسا 
بجوم تسا  نکمموراد  نیا  اب  نیردـفا  نامزمه  فرـصم  دوشیطیحم . قورع  ضابقنا  داـجیا  رد  نیماـپودرثا  ندـش  یثنخ  بجوم  تسا 

. دوش نوخراشف  شیازفارد  نیردفا  رثا  شهاک 
هیصوت  لباق  تاکن 

. ددرگ فرصم  دوشیم ، يدوبهبساسحا  هک  یعقاوم  رد  یتح  دیاب  وراد  1 ـ 
. دشابيرورض رمع  مامت  يارب  تسا  نکمم  ورادفرصم  دنکیم . لرتنک  ار  نآ  هکلب  دنکیمننامرد ، ار  نوخ  راشف  يدایز  وراد  نیا  2 ـ 

. دوش طایتحا  دیاب  هتسشنای  هدیباوخ  تلاح  زا  نتساخرب  ماگنه  3 ـ 
. دوش طایتحا  دیاب  ، وراد عورش  رادقم  فرصم  زا  سپ  هژیوهبیگنم  ای  هجیگرس  زورب  تروص  رد  4 ـ 

فرصم  رادقم 
رامیب زاینبسح  رب  هدنرادهگن  رادقم  تسا  زور  ردراب  هس  ای  ود  مرگیلیم   0/5 عورش 1 ـ  رادقم  نوخراشف  يدایز  نامرد  رد  نالاسگرزب 

ود مرگیلیم  ادتبا 0/25 لاس  زا 7  رتمک  نس  اب  ناکدوک   . مسقنم رادقم  هس  ای  ود  رد   6 mg/day 15 ـ  الومعم  ) دوشیم میظنت  جیردتب  و 
هس ای  ود  مرگیلیم  ادتبا 0/5  لاس   7 ناکدوک 12 ـ  رد  دوشیم . میظنترامیب  خساپ  بسح  رب  رادقم  نیا  دوشیمفرصم . زور  رد  راب  هس  ای 

. دوشیم میظنترامیب  خساپ  بسح  رب  هک  دوشیم  فرصمزور  رد  راب 
ییوراد  لاکشا 

Tablet : 1 mg, 5 mg

PROCAINAMIDE HCI

يزیلهديدراـک یکاـت  نینچمه  یبـلق و  سوتکراـفنازا  سپ  هژیوهـب  ینطب  یمتیرآ  لرتـنکو  ناـمرد  رد  دـیمآ  نیئاـکورپ  فرـصم  دراوـم 
. دوشیم فرصم 

ءاشغیهد خـساپ  يراکدوخ و  تیادـه  تعرـس  يریذـپکیرحت  شهاک  بجوم  دراد و  بلقيور  رب  میقتـسم  رثا  وراد  نیا  رثا : مسیناکم 
. دوش ینطب  يزیلهد ـ  دادسناداجیا  بجوم  تسا  نکمم  وراد ، رتشیبفرصم  ریداقم  دوشیم . يریذپانکیرحتهرود  ندش  ینالوط  هارمه 
هب فرصمرادقم  کی  زا  دصرد  دودح 25  رد  تسايدبک  وراد  مسیلوباتم  عیرـس و  ینالـضعقیرزت  زا  سپ  وراد  بذج  کیتنیکوکامراف 
مزال نامز  تساتعاس  دودـح 6  رد  نآ  تیلوباتم  رمع  همینو  تعاس   2/5 دودح 4/5 ـ  رد  وراد  رمع  همین  . دوشیم لیدـبت  لاعف  تیلوباتم 
عفد تعرـس  دشابیمهیلک و  هار  زا  وراد  عفد  تسا  يروف  يدـیروهار  زا  هقیقد و   15 ینالضع 60 ـ  قیرط  هارزا  رثا ، جوا  هب  ندیـسر  يارب 

تسارتدنک  نآ  تیلوباتم 
فرـصم دیابنکیمتـسیس  زوتامتیرا  سوپول  نوخراـشفیمک و  بلق  ییاـسران  بلق  لـماک  دادـسنادراوم  رد  وراد  نیا  فرـصم  عنم  دراوم 

. دوش
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: دوش فرصم  طایتحااب  دیاب  ریز  دراوم  رد  وراد  نیا  1 ـ  اهرادشه :
یکات وارگ و  ینتسایم  هیلک  راک  بیع  بلق  یناقتحا  ییاسران  لاتیژید  اب  تیمومسم  سیه  هتـسدزا  ياهخاش  دادسنا  ینطب  يزیلهد ـ  كولب 

ینطب  يدراک 
. دشاب هتشاد  دوجو  رامیب  تیعضو  يریگیپناکما  ات  دور  راکهب  ناتسرامیب  رد  يرتسبنارامیب  يارب  اهنت  دیاب  ار  يدیرو  قیرزت  2 ـ 
نوخراشف متح ? هک  دوشیم  هیصوت  دنک ، زوربتعرـس  هب  نوخراشف  یمک  وراد  نیا  يدیروزیوجت  لوط  رد  تسا  نکمم  هک  اجنآ  زا  3 ـ 

. دوشلرتنک موادم  روطهب  تقد و  هب  رامیب 
. دنک زواجت   mg/min 50 زا دیابن  وراد ، نیا  يدیرو  قیرزت  تعرس  4 ـ 

زا سپ  زوتیسولونارگآ  ، زوتامتیرا سوپول  هبش  مردنـس  بلقییاسران  بلق  هلـضع  فعـض  بت  يدلجتاروثب  لاهـسا  عوهت  یبناج  ضراوع 
تسا  هدش  شرازگ  ورادنیا  فرصم  اب  مداویژنآ  زوکیسپ و  تدمینالوط  نامرد 

بلق يوررب  ود  ره  یعمجت  تارثا  زورب  ببـس  تسانکمم  یمتیرآ  دض  ياهوراد  ریاس  اب  ورادنیا  نامزمه  فرـصم  ییوراد  ياهلخادت 
. دوش وراد  ودره  نوخراشف  هدنهاک  رثا  عمجت  ببـس  تسانکمم  دـیمآ  نیئاکورپ  اب  نوخ  راشف  هدـنهاکياهوراد  نامزمه  فرـصم  دوش .

دـض ياـهورادرثا  تسا  نکمم  هیوناـث  ینیراکـسوم  دـض  اـیو  ینالـضع  یبصع ـ  هدـننک  دودـسم  رثا  ندوباراد  تلع  هب  دـیمآ  نیئاـکورپ 
نکمم ینالـضع  یبصعهدننک ـ  دودسم  ياهوراد  اب  دیمآ  نیئاکورپنامزمه  فرـصم  دیامن . یثنخ  یتلکـساتالضع  يور  رب  ار  ینتـسایم 

. دوش اهوراد  نیا  رثا  دیدشت  ای  ندش  ینالوطبجوم  تسا 
. دوشیمهیصوت درادن ، دوجو  يدیرو  قیرزتناکما  هک  يدراوم  رد  طقف  ینالضع  هارزا  وراد  نیا  فرصم  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 

فرصم  رادقم 
لیهستيارب هک   ) مرگیلیم ادتبا 100  يدـیرو  هارزا  دوشیم . قیرزت  تعاس   4 ره 8 ـ  مرگیلیم  500 ینالضع 1000 ـ  هار  زا  نالاسگرزب 

قیرزت میقتـسمروطهب  یگتـسهآ و  هب  دوـشیم ) قـیقر  دـصرد  زورتـسکد 5 یقیرزت  لوـلحم  زا  بسانمرادـقم  رد  فرـصم  رادـقم  لرتـنک 
نویزوفنا هار  زا  . دـسرب مرگ  کی  هب  مات  فرـصم  رادـقم  ای  دوشلرتنک  یمتیرآ  اـت  ددرگیم  رارکت  هقیقد  رهرادقم 5  نیا  سپـس  دوشیم .

يارب هدنرادهگن  رادقم  ناونعهب  . دوشیم زیوجت  هقیقد   25 یط 30 ـ  تباثتعرـس  اب  هدش و  قیقر  تروصهب  مرگیلیم  500 يدیرو 600 ـ 
. دوشیم يدیرو  نویزوفنا  ندومن  قیقرزا  سپ   2 رادقم mg/min 6 ـ  یمتیرآ  لرتنکو  ظفح 

ییوراد  لاکشا 
Injection : 1000mg/10ml

PROPAFENONE HCI

یکاـتو يزیلهد  ریگهگ  نویـسالیربیف  اـی  رتولف  ینطب  قوف  ریگهگ  ياـهیمتیرآ  یکاـت  ینطبياـهیمتیرآ  رد  نونفاـپورپ  فرـصم  دراوـم 
. دوشیم هدافتسا  دشاب ، هتشاد  فرصمعنم  ای  دشاب  رثایب  درادناتسا  نامردهکیتروص  رد  ریگهگ ، ياهيدراک 

راهم ار  يریذپکیرحتو  تیاده  هدش و  بلق  يراکدوخشهاک  بجوم  لاعف  یمیدـس  ياهلاناکندرک  دودـسم  اب  وراد  نیا  رثا : مسیناکم 
ددـسم کیژرنردآ و  اتب  هدـنریگددسم  فیعـض  رثا  ياراد  وراد  نیا  دـنکیمینالوط . ار  يریذـپان  کیرحت  هرود  لوطنینچمه  دـنکیم .

. دشابیم زین  میسلکياهلاناک 
هدرتسگنآ يدبک  لوا  رذگ  مسیلوباتم  دوشیم . عفدهیلک  زا  هزیلوباتم و  دبک  رد  بذج  یبوخبیکاروخ  هار  زا  وراد  نیا  کیتنیکوکامراف 

تسا  تعاس  نآ 5  رمع  همین  و 
يدراـکیدارب (، دـشاب یمتیرآ  زا  یـشان  هکنیا  رگم  کـینژویدراک  كوش  بلق  هدـشن  لرتـنک  یناـقتحا  ییاـسران  رد  فرـصم  عنم  دراوـم 
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درکلمع صقن  وارگ ، ینتسایم  نوخراشف  دیدش  شهاک  ییاوه  ياههاردیدش  يدادسنا  يرامیب  هدشن  لرتنکیتیلورتکلا  تالالتخا  دیدش ،
سیه ياـههخاش  كوـلب  رتشیباـی و  ود  هـجرد  ینطب  يزیلهد ـ  هرگ  كوـلب  يزیلهد  یتیادـه ـ  تفاـب  تـالالتخا  يزیلهد  یــسونیس ـ هرگ 

. دوش فرصمدیابن 
: دوش زیوجت  ناوارف  طایتحااب  ریز  دراوم  رد  وراد  نیا  1 ـ  اهرادشه :

ياههار يدادـسناياهيرامیب  دنتـسه ، یکیرتکلا  زاسنابرـض  ياراد  هک  ینارامیب  نادـنملاس و  يویلک  ای  يدـبک  ییاسران  بلق  ییاـسران 
ییاوه 

طایتحااب دـیاب  ییاوه  ياههار  يدادـسنا  يرامیب  رد  ، دـشابیم کیژرنردآ  اتب  ياههدـنریگ  ددـسمرثا  ياراد  نونفاپورپ  هک  ییاجنآ  زا  2 ـ 
. دوش فرصم  دیابن  دشابدیدش ، ییاوه  ياههار  دادسنا  هک  یتروصرد  دوش و  زیوجت  دایز  رایسب 

کیژرلآياهشنکاو دردرس ، لاهـسا  خلت  يزلفهزم و  یگتـسخ  غارفتـسا  عوهت  یجیگ  ناهدیکـشخ  دید ، يرات  تسوبی  یبناج  ضراوع 
ضراوع زا  ییازیمتیرآتارثا  ینطب و  لـخاد  ینطب و  يزیلهد  ـ  یـسونیس كولب  بلق  نابرـض  شهاـک  یتیعـضو  نوخراـشف  تفا  یتسوپ 

. دنتسهوراد یبناج 
ياهوراد ریاساب  نونفاپورپ  نامزمه  فرـصم  دنهدیمشیازفا . ار  وراد  نیا  ییامـسالپ  تظلغنیدینیک  نیدیتمیاس و  ییوراد  ياهلخادـت 

. ددرگیم نآتارثا  شهاک  بجوم  نونفاـپورپ  ییامـسالپتظلغ  شهاـک  اـب  نیپماـفیر  دـهدیم . شیازفاار  بلق  فیعـضت  یمتیرآ  دـض 
یگدرـسفا دض  ياهوراداب  نونفاپورپ  ماوت  فرـصم  ددرگیم . نآتارثا  شیازفا  بجوم  نیرافراو  ییامـسالپتظلغ  شیازفا  اب  نونفاپورپ 

. دــهدیم شیازفا  ار  ینطب  یمتیرآرطخ  نیداـنفرت  اـب  نونفاـپورپ  نامزمهفرــصم  دــهدیم . شیازفا  ار  یمتیرآ  زوربرطخ  ياهـقلح  هـس 
. دوشیمنیلیفوئت نیسکوگید و  لولونارپورپییامسالپ  تظلغ  شیازفا  بجومنونفاپورپ 

دیاب ددرگیمنیسکوگید ، ییامسالپ  تظلغ  شیازفابجوم  نیسکوگید  اب  نونفاپورپ  ماوتفرـصم  هک  ییاجنآ  زا  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 
. دادشهاک ار  نیسکوگید  فرصم  رادقم  ود ، نیانامزمه  فرصم  تروص  رد 

فرصم  اذغ  زا  سپ  دیاب  وراد  نیا  2 ـ 
. دوش

. دوش لرتنک  دیاب  رامیب  نوخراشفو   ECG وراد ، نیا  زیوجت  عقوم  رد  3 ـ 
ات دوش  فقوتمنآ  فرصم  ای  هتفای  شهاک  وراد  فرـصمرادقم  دیاب  دبای ، شیازفا  زا 20 % رتشیب  QRS هلـصاف وراد  نیا  زیوجت  اب  رگا  4 ـ 

. ددرگربیعیبط دح  هب   ECG هکنیا
مرگیلیم  ادتبا 150  رد  فرصم  رادقم 

، زور لقادح 3  ياههلصاف  اب  زاینتروص  رد  دوشیم . فرصم  زور  رد  راب   3
راب مرگیلیم 2  هب 300  فرصم  رادقم 

رثکادح دباییم . شیازفا  زور  رد 
رد راب  مرگیلیم 3  فرصم 300  رادقم 

رتمک نزو  اب  نارامیب  رد  دشابیم . زور 
شهاک  دیاب  وراد  رادقم  مرگولیک  زا 70 

. دبای
ییوراد  لاکشا 

Tablet : 150mg, 300 mg
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RESERPINE

. دوریم راکهب  نوخ  راشفيدایز  لرتنک  رد  نیپرزر  فرصم  دراوم 
یبصع هاگتـسدو  اهتفاب  نینوتورـس  اـهنیمآ و  لوکتاـکریاخذ  ياهدـقع  سپ  کیتاپمـس  باـصعاياهتنا  رب  رثا  اـب  وراد  نیا  رثا : مسیناـکم 
شهاک يدح  ات  الامتحا  بلقهدزاب و  شهاک  زا  یـشان  نیپرزر  نوخراشفهدنروآ  نییاپ  رثا  هک  دسریم  رظنهب  . دـیامنیم هیلخت  ار  يزکرم 

. دشاب یطیحمتمواقم 
وتعاس وراد 4/5  هیلوا  رمع  همین  تسا  يدـبکنیپرزر  مسیلوباـتم  دوشیم . بذـج  شراوگيارجم  زا  یبوـخب  نیپرزر  کـیتنیکوکامراف 

هیلخت رثاو  ددعتم ) ریداقم  فرصم  اب   ) هتفه ات 3  زوردنچ  زا  سپ  وراد ، نیا  نوخراشف  هدنهاکرثا  تسا  تعاس   45 ییاهن 168 ـ  رمع  همین 
زا 60 شیب  تـساهتفه   1 6 ـ  وراد ، نوخ  راشف  هدنهاک  رثالوط  دوشیم . عورـش  دـحاو ) رادـقم  فرـصماب   ) تعاسکی یط  نیمآ  لوکتاک 

. دوشیم عفد  عوفدمقیرط  زا  زور  یط 4  هتفاین  رییغت  تروصهب  ? تدمع وراد ، دصرد 
ریز دراوم  رد  وراد  نیا  1 ـ  اهرادشه :

: دوش فرصم  طایتحا  اب  دیاب 
یکیرتکلاكوش اب  نامرد  تحت  هک  ینارامیب  ونآ  هب  يالتبا  هقباس  ای  یگدرـسفا  ویتارـسلواتیلوک ، یـشراوگ  هحرق  يوارفـص  ياـهگنس 

ناوتان  نارامیب  ای  دنتسه 
شغ اـی  یگدولآ  باوخ  هنیـس  درد  يدراـکيدارب  درد ، اـی  هدـعم  پمارک  ینوخ  غارفتـسا  گـنر  هریت  عوفدـم  یمتیرآ  یبناـج  ضراوـع 

یهاگرحس یباوخیب  ایسوباک  سفن  یگنت  بارطضا  ای  تینابصع  ، زکرمت رد  ییاناوت  مدع  یگدرسفا  فعض  یـسنج  لیم  شهاک  دردرس ،
تسا  هدش  شرازگ  وراد  نیا  فرصم  اباپ  زیخ  ینیب و  ناقتحا  ناهد  یکشخ  لاهسا  ییاهتشایب 

نکمم نیپرزراب  نیزابراکورپ  نودـیلوزاروف و  هلمجزا  زادیـسکاونیمآونوم  هدـننک  راهم  ياـهورادنامزمه  فرـصم  ییوراد  ياهلخادـت 
هدــننکراهم ياــهوراد  یناــمرد  مـیژر  هـب  نـیپرزر  هکیتروــص  رد  دوــش . يزکرم  باــصعا  متــسیسفعض  دــیدشت  هـب  رجنم  تــسا 

. دیامنزورب ینارحب  حوطس  ات  دیدش  بت  دیدشات و  طسوتم  نوخراشف  يدایز  تسا  نکمم  ، دوش هفاضا  زادیسکاونیمآونوم 
. دبای همادادیاب  يدوبهب  ساسحا  تروص  رد  یتحوراد  نیا  فرصم  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 

يرورـضرمع رخآ  ات  تسا  نکمم  نآ  فرـصمورنیا  زا  دـیامنیم . لرتنک  ار  نآ  هکلب  دـنکیمننامرد  ار  نوخراـشف  شیازفا  وراد  نیا  2 ـ 
. دشاب

. دوش يراد  دوخ  دیاب  کشزپزیوجت  نودب  کیتاپمس  دلقم  ياهورادصوصخب  اهوراد ، ریاس  فرصم  زا  3 ـ 
تخاس  علطموراد  فرصم  زا  ار  کشزپ  دیاب  يرارطضانامرد  ای  یکشزپنادند  هلمج  زا   ) یحارجهنوگ ره  ماجنا  هب  زاین  تروص  رد  4 ـ 

تسايرورض  کشزپ  هب  هعجارم  باوخ  تداعرد  رییغت  ای  یگدرسفا  زورب  تروص  رد  5 ـ 
. دوش يراددوخ  دیاب  نیپرزرابنامز  مه  يزکرم  باصعا  متسیسفعضم  ياهوراد  ریاس  فرصم  زا  6 ـ 

یگدولآ باوخ  داـجیا  ببـس  وراد  نیااریز  دومن ، طاـیتحا  دـیاب  دـنراد ، يرایـشوه  هبزاـین  هک  ییاـهراک  ماـجنا  اـی  یگدـننار  ماـگنه  7 ـ 
. دوشیم هجیگرسو 

. دوش عطق  ورادفرصم  دوشیم  هیصوت  یسنج  یناوتانای  اهتشا  شهاک  یهاگرحس  یباوخیب  ، دیدش یگدرسفا  میالع  نیلوا  روهظ  اب  8 ـ 
. دوشعطق یکیرتکلا  كوش  اب  نامرد  زا  لبق  هتفهود  نیپرزر  فرصم  دوشیم  هیصوت  9 ـ 

فرصم  رادقم 
. دوشیم فرصممسقنم  رادقم  ای 2  رد 1   0/1 mg/day 0/25 ـ  نوخراشف هدنهاک  ناونعهب  نالاسگرزب 
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. دوشیم فرصم  مسقنمرادقم  ای 2  رد 1   0/005 mg/kg/day 0/02 ـ  نوخراشف هدنهاک  ناونعهب  ناکدوک 
ییوراد  لاکشا 

Tablet : 0.1 mg

BENZOCAINE

ای اهیگدیـشارخ و  ، اهیگتخوس یئزج  ياهیگدیرب  یگتخوسباتفآ  ریظن  یتسوپ  فیفخ  تالالتخانیکـست  يارب  نیئاکوزنب  فرـصم  دراوم 
. دوشیم فرصم  یمسکچیپ  اب  سامت  تارشح و  شزگ  ای  شین  یئزج  ياهمخز  ریاس 

شهاـک هجیتـنرد  یبـصع و  ياهلولــس  ءاـشغ  ریذـپتشگربتیبثت  اـب  یعــضوم  ياههدـننکسحیبریاس  دـننام  نیئاـکوزنب  رثا : مسیناـکم 
. دنکیمفقوتم ار  یبصع  جاوما  تیاده  عورش و  میدس  نوی  هب  نآ  يریذپذوفن 

امـسالپزارتسا و نیلوک  طسوت  وراد  نیا  درادار . یتسوپ  بذـج  لقادـح  نیئاکوزنب  یعـضومياههدننکسحیب  نایم  رد  کیتنیکوکامراف 
. دشابیم هقیقد   45-30 نآ رثا  تدم  ددرگیم . عفد  اههیلک  هار  زاو  هدش  هزیلوباتم  دبک  رد  نینچمه 

وراد نیادح  زا  شیب  فرصم  زا  یـشان  یتسوپ  بذجشیازفا  اریز  دوش ، فرـصم  طایتحا  اب  دیابناراوخریـش  رد  نیئاکوزنب  1 ـ  اهرادشه :
. ددرگ یمنیبولگومهتمزورب  هب  رجنم  تسا  نکمم 

PABA هب هک  يدارفا  تسا  نکمم  2 ـ 
. دنشابساسح زین  وراد  نیا  هب  دنتسه  ساسح 

لماـش وراد  یبناـج  ضراوع  . دـشابیم یعـضوم  ياههدـننکسحیبریاس  زا  رتشیب  نیئاـکوزنباب  تیـساسح  زورب  لاـمتحا  یبناـج  ضراوع 
. دشابیم وراد ، هب  تبسن  رامیب  لمحت  شهاکای  طرفم و  تیساسح  يدرف  يراگزاسان  عضوم  زا  عیسو  عیرس و  بذجزا  یشان  تیمس 
تـسا نـکمم  نیئاـکوزنب  دـنزادنایب . ریخأـتهبار  نیئاـکوزنب  مسیلوباـتم  تـسا  نـکمم  زارتـسانیلوک  ياههدـننکراهم  ییوراد  ياهلخادـت 

. دیامنهلباقم اهدیمانوفلوس  یبورکیمدض  تیلاعفاب 
. دوشيراددوخ هدید  بیسآ  یحاون  هژیوب  ) طاخم ای  تسوپ و  زا  یعیسو  یحاون  ردوراد  نیا  فرصم  زا  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 

. ددرگ لومعم  اهمشچ  لخاد  هبوراد  دورو  زا  تعنامم  يارب  مزال  طایتحا  2 ـ 
. دوش هدیلام  عضوم  يور  زور  ردراب  راهچ  ات  هس  مزال  رادقمهب  فرصم  رادقم 

ییوراد  لاکشا 
Topical Ointment: 5%

BENZOYL PEROXIDE

آهنیت هژیوهب  تسوپیچراق  ياهتنوفع  نینچمه  طسوتمات و  فیفخ  سیراگلو  هنکآ  یعضوم  نامرديارب  دیسکارپ  لیئوزنب  فرـصم  دراوم 
کیئونیتر دیـسا  ياههدروآرف  ، اهکیتویبیتنآ اب  هارمه  یکمک  نامردناونعهب  ناوتیم  ار  وراد  نیا  دـیدش  هنکآ  رد  . دوریم راکهب  سیدـپ 

. درب راکهب  کیلیسیلاسدیسا  درگوگ ـ  يواح  ياههدروآرفو 
ات ورادنیا  هوالعهب  دشابیم . لیلد  نیمه  هب  نآيرتکابدض  رثا  دنکیم و  دازآ  لاعف  نژیـسکایگتسهآ  هب  دیـسکارپ  لیئوزنب  رثا : مسیناکم 

. دوـشیم تسوپندـش  هتـسوپ  هتـسوپ  کـشخ و  نینچمهو  یکرچ  شوـج  نتفر  نیب  زا  بجوـمهک  تـسا  کـیتیلوتارک  رثا  ياراد  يدـح 
. ددرگیم زین  هنکآیباهتلا  ریغ  یباهتلا و  تاعیاض  يدوبهببجوم  دیسکارپ  لیئوزنب 

هدش هزیلوباتميوراد  زا  دصرد  دودح 5  رد  دوشیمهزیلوباتم . کیئوزنب  دیسا  هب  تسوپ  ردو  هدش  بذج  تسوپ  زا  وراد  کیتنیکوکامراف 
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. دوشیم عفد  راردا  هار  زا  رییغت  نودبو  بذج  کیمتسیس  روطهب 
. دوشفرصم طایتحا  اب  دیاب  تسوپ  یگنهربای  داح  باهتلا  دراوم  رد  1 ـ  اهرادشه :

. دوش يراددوخ  دیاب  یطاخم  ياهاشغو  ناهد  اهمشچ ، اب  وراد  سامت  زا  2 ـ 
. دیامن لمع   Tumor promoter کیناونعهب تسا  نکمم  دیسکارپ  لیئوزنب  3 ـ 
تساهدشن  تباث  نس  لاس  زا 12  رتمک  ناکدوکرد  وراد  ییآراک  فرصم و  ینمیا  4 ـ 

مروت ایدیدش  يزمرق  ندز  لوات  شراخ  شزوس  کیژرلآ  یسامت  تیتامرد  ثعاب  تسا  نکمم  ? تردن دیـسکارپ  لیئوزنب  یبناج  ضراوع 
هتـسوپ شراـخ  شزوس  نوچمه  یمیـالع  دـح  زا  شیبفرـصم  تروص  رد  دوش . یتـسوپ  تاروثبو  تسوپ  كاـندرد  کـیرحت  تسوپ ، 

. دنوش هدهاشم  تسا  نکمم  تسوپ  مروتای  يزمرق  ندش  هتسوپ 
هدننکكاپ  ای  یبط  هدنیاس  ياهنوباصنامزمه  فرصم  ییوراد  ياهلخادت 

یشیارآ مزاول  ضباقياهوراد  حالصا  زا  دعب  ياهنویسولنوچمه  لکلا  يواح  یعضوم  تابیکرت  شوجدض  یعضوم  ياههدروآرف  ریاس 
، درگوـگ لونیــسروزر  نوچمهیعــضوم  زیرهتــسوپ  لــماوع  نیئوـنیترتوزیا  يوــق  هدــننککشخ  رثا  اــب  ییاــهنوباص  ، رطعم ییاــبیز  و 

. دوش اهنآهدننککشخ  ای  یکیرحت  یعمجت  رثا  بجومدناوتیم  دیسکارپ  لیئوزنب  اب  کیلیسیلاسدیسا 
. دوش لامعتسادیابن  تسوپ  هدش  کیرحت  ای  هدید  بیسآیحاون  يور  وراد  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 

. دوش بانتجاندرگ  ساسح  یحاون  یطاخم و  ياهاشغریاس  ناهد و  اهمشچ ، اب  وراد  سامت  زا  2 ـ 
. دوش يراددوخ  کشزپروتسد  نودب  زیرهتسوپ ، ای  شوجدضياههدروآرف  ریاس  نامزمه  فرصم  زا  3 ـ 

. دوش یگنر  ياههچراپ  ای  وم و  گنر  نتفرنیب  زا  ثعاب  تسا  نکمم  بیکرت  نیا  4 ـ 
. ددرگ بانتجا  دعب  تعاسکی  ات  لبق  تعاس  کی  زا  وراد  نیا  لامعتساعضوم  رد  رگید  يوراد  ره  فرصم  زا  5 ـ 

. دوش يرادهگن  ناکدوکسرتسد  زا  رود  بسانم و  لحم  رد  وراد  6 ـ 
فرصم  رادقم 

اب ناـمردتسا  رتهب  دوشیم . فرـصم  نویـسولزا  راـب  اـی 4-1  لژ  زا  راـب  هنازور 2-1  رتـشیبو : لاـس  نس 12  اـب  ناـکدوک  نـالاسگرزب و 
. دباییم یهجوت  لباقدوبهب  هتفه  یط 6-4  الومعم  هعیاض  دوشعورش . رتفیعض  ياههدروآرف 

ییوراد  لاکشا 
Lotion: 10%

Topical Gel: 5%, 10%

(BETAMETHASONE (Topical

شین زوتامتیراسوپول ، تیتامرد  عاونا  امزگا ، ریظن  تسوپیباهتلا  ای  کیژرلآ و  تالالتخا  یتمالعنامرد  يارب  نوزاتماتب  فرـصم  دراوم 
. دوریم راکهب  سوگیفمپو  دیئوگیفمپ  تارشح 

هب تبـسن  وراد  نیایتـسوپ  مسیلوباـتم  یلو  دریگیم ، تروصتسوپ  دوخ  رد  تدـمع ? اهدـیئورتساوکیتروکمسیلوباتم  کـیتنیکوکامراف 
هبدـناوتیم هدـش و  تسوـپ  رد  وراد  عـمجت  ثعاـبنآ  ررکم  زیوـجت  لـیلد  نیمههب  دـشابیمرتمک . یعـضوم  ياهدـیئورتساوکیتروکریاس 

. دشابیم زینيدبک  مسیلوباتم  ياراد  وراد  دوش . رجنموراد  کیمتسیس  بذج  شیازفا  یبناجضراوع و  دیدشت  رثا ، تدم  ندش  ینالوط 
. دریگ تروص  طایتحا  اب  دیاب  ناکدوکتسوپ  يور  وراد  نیا  فرصم  1 ـ  اهرادشه :

. دوش لالتخا  راچديویلکقوف  هدغ  زیفوپیه ـ  سومالاتوپیهروحم ـ  درکلمع  یسررب  ياهتستتسا  نکمم  وراد  نیا  فرصم  لابندهب  2 ـ 
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ریظن یـضراوعزورب  اذـل  دـشابیم و  دایز  نآ  کیمتـسیسبذج  ناکما  تسوپ  رد  نوزاـتماتبمسیلوباتم  ندوبمک  لـیلدهب  یبناـج  ضراوع 
لمتحم  يویلکقوف  هدغ  زیفوپیه ـ  ـ  سومالاتوپیه روحم  فیعضت  تدمزارد  رد  راردا و  رد  دنق  دوجو  نوخ  دنقشیازفا  گنیشوک  مردنس 

. دشابیم
. دوش يراددوخ  نوزاتماتب  اب  نامردتحت  هیحان  يور  نامسناپ  ای  ششوپندرب و  راکهب  زا  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 

کـشزپهب متح ? دـش ، رتدـب  ای  درکن و  ادـیپ  دوبهب  هدـشزیوجت  نوزاتماتب  نآ  يارب  هک  ياهضراعهتفه  ود  تشذـگ  اب  هک  یتروص  رد  2 ـ 
. دوش هداد  عالطا 

. دوش يراددوخ  ناتسپ  تفاب  يوروراد  نیا  لامعتسا  زا  یهدریش  زا  لبق  3 ـ 
. دوش بانتجااهمشچ  فارطا  رد  وراد  فرصم  زا  4 ـ 

. دوش هداد  ناکت  یبوخبفرصم  زا  لبق  وراد  نویسول  لکش  5 ـ 
. دوش هدافتسازور  رد  رابکی  اهنت  ناکدوک  رد  زوررد و  راب  نالاسگرزب 3-1  رد  فرصم  رادقم 

ییوراد  لاکشا 
Lotion (As Valerate): 0.1%

Topical Cream (As Valerate): 0.1%
Topical Ointment (As Valerate): 0.1%

CALAMINE

مس طولب و  مس  کچیپ  مس  زا  یشان  تسوپ  فیفخ  باهتلاو  درد  شراخ  یعـضوم  نیکـست  ياربضباق  ناونعهب  نیمالاک  فرـصم  دراوم 
. دوریم راکهب  قامس 

دوبهبو نیکـست  ثعاـب  هوـالعهب  دنـشابیم . تسوپرب  ضباـق  رثا  ياراد  هدروآرف  رد  دوجومکـیرف  دیـسکا  يور و  دیـسکا  رثا : مسیناـکم 
. دوشیم زین  هدیدبیسآ  تسوپ 

. دیامن زورب  ورادفرصم  اب  تسا  نکمم  وراد ) هدننککشخرثا   ) تسوپ فیفخ  باهتلا  یبناج  ضراوع 
ینیب ناهد  لثمیطاخم  ياهتفاب  ریاس  اهمشچ و  فارطارد  نآ  فرصم  زا  تسا و  یعضوم  هدافتـسايارب  طقف  وراد  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 

. دوشيراددوخ یلسانت  یحاون  و 
. دوش کشخ  ات  هدیلاملحم  رد  هبنپ  کی  هلیسوهب  دوش و  هدادناکت  یبوخهب  فرصم  زا  لبق  نویسول  2 ـ 

. دوش هداد  شلامیمارآ  هب  هتفرگ و  رارق  تسوپ  يور  دیاب  نآزا  یفاک  رادقم  مرک  زا  هدافتسا  ماگنههب  3 ـ 
. دوش هدیلامهدیدبیسآ  هیحان  يور  زور  رد  راب  هسات  هدروآرف  زا  كزان  هیال  کی  فرصم  رادقم 

ییوراد  لاکشا 
Topical Cream: %8

Lotion : %8

CAPSICUM

یتاپورون  لاخبت و  يرامیب  بقاعتمياهدرد  لیبق  زا  یبصع  ياهدرد  یتقومنامرد  يارب  موکیسپاک  فرصم  دراوم 
. دوریمراکهب دیئوتامور  تیرترآ  تیرترآوئتسازا و  یشان  ياهدرد  كاندرد و  کیتباید 
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نیا  دهدیم . رارق  ریثأت  تحت  ار   P هدامندش دازآ  لاقتنا و  هریخذ  تخاس  هک  تسالاعف  دیتپپورون  کی  موکیسپاک  رثا : مسیناکم 
. دیامنیمساسحریغ درد  هب  تبسن  ار  لصافم  وتسوپ  یطیحم  یسح  باصعا  رد  نآ  ددجمعمجت  زا  تعنامم  هدام P و  هیلخت  اب  وراد 
رگم لاسود  ریز  لافطا  نادازون و  رد  هژیو و  طیارشتحت  رگم  تسوپ  بهتلم  ای  هدروخ  كرتیحاون  يور  موکیسپاک  فرصم  عنم  دراوم 

. دوشفرصم دیابن  کشزپ  رظن  تحت 
. ددرگ بانتجاتسوپ  بهتلم  ای  رادكرت  یحاون  اهمشچاب و  وراد  سامت  زا  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 

. دوش يراددوخ  تسوپ  يور  هدشکشخ  يوراد  هدنامیقاب  قاشنتسا  زا  2 ـ 
. ددرگ هعجارم  کشزپ  هب  روف ? مروای  سفنت  رد  لاکشا  زورب  تروص  رد  3 ـ 

. دوش هعجارم  کشزپ  هب  وعطق  وراد  فرصم  تفاین  دوبهب  ای  دش  رتدبتیعضو  نامرد  زور  زا 28  سپ  هچنانچ  4 ـ 
. دنشابهتفرگ رارق  نامردتحت  اهنآ  دوخ  هکنآ  رگم  دنوش ، هتسش  ? روف وراد  لامعتسا  زا  سپ  اهتسد  5 ـ 

فرصم  رادقم 
. دوش هدیلام  رظن  دروم  لحمرد  زور  رد  راب  وراد 4-3  زا  یفاک  رادقم  لاس  ود  زا  رتگرزب  ناکدوک  نالاسگرزب و 

ییوراد  لاکشا 
Plaster 12 x 18 cm: 0.025% capsaicin

CLOBETASOL PROPIONATE

، زوتامتیرا سوپول  ، اهتیتامرد امزگا ، ریظن  تسوپ  یباهتلاای  يژرلآ و  زا  یـشان  تالالتخا  یتمـالعنامرد  رد  لوزاـتبولک  فرـصم  دراوم 
. دوریم راکهب  سوگیفمپ  دیئوگیفمپ و  تارشح  شین 

هتـسهدراو هدـنریگ  وراد ـ  سکلپمک  هدـش و  لصتممسالپوتیـس  رد  دوخ  ياههدـنریگ  هب  یلولـسءاشغ  زا  روبع  اب  وراد  نیا  رثا : مسیناـکم 
تخاس نآلاـبندهب  یـسیونور mRNA و  دنور  کیرحتبجوم   DNA زا یـصاخ  یحاون  هب  لاـصتااب  سکلپمک  نیا  دوشیم . یلوـلس 

. دنشابیمیباهتلادض تارثا  داجیا  لوئسم  دوریمنامگ  هک  ددرگیم  ییاهمیزنآ 
هب تبـسن  وراد  نیایتـسوپ  مسیلوباـتم  یلو  دریگیم . تروصتسوپ  دوخ  رد  تدـمع ? اهدـیئورتساوکیتروکمسیلوباتم  کـیتنیکوکامراف 

ینالوط هبدناوتیم  هدش و  تسوپ  رد  وراد  عمجت  ثعابنآ  ررکم  زیوجت  لیلد  نیمه  هب  دشابیمرتمک . یعـضوم  يدیئورتساوکیتروکریاس 
. دشابیم زین  يدبکمسیلوباتم  ياراد  وراد  نیا  دوش . رجنموراد  کیمتسیس  بذج  شیازفا  یبناجضراوع و  دیدشت  رثا ، تدم  ندش 
تاعیاض ای  ویچراق  ییایرتکاب  ياهتنوفع  سیزایروسپهدرتسگ  رشتنم و  ياهكالپ  لاس  کیزا  رتمک  ناراوخریش  رد  فرـصم  عنم  دراوم 

فرصم  دیابن  هنکآ  نامرد  يارب  ناهدفارطا و  ياهتیتامرد  هسازور و  هدشننامرد  یتسوپ و  یسوریو 
. دوش

. دوش زیهرپ  ناکما  دح  ات  ناکدوکتسوپ  يور  وراد  نیا  ندیلام  زا  اهرادشه :
تالالتخا یـسامتتیتامرد  تسوپ  ندـش  كزان  هدـشننامرد  ياهتنوفع  دـیدشت  دـننام  یعـضومیبناج  ضراوع  زورب  یبناـج  ضراوع 

تسا  هدش  شرازگ  زین  هدروآرفدربراک  لحم  رد  هنکآ  اهمناخ و  رد  هژیوهبتروص  هیحان  رد  یباهتلا 
. دوش يراددوخ  وراد  نیا  هنارسدوخفرصم  زا  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 

. دوش يراددوخلوزاتبولک  اب  نامرد  تحت  هیحان  يورنامسناپ  ای  ششوپ و  ندربراکهب  زا  2 ـ 
. دوشيریگولج اهمشچ  اب  وراد  سامت  زا  3 ـ 

کـشزپهب دـیاب  دـش ، رتدـب  ای  درکن و  ادـیپ  دوبهب  هدـشزیوجت  لوزاتبولک  نآ  يارب  هک  ياهضراعهتفه  ود  تشذـگ  اب  هک  یتروص  رد  4 ـ 
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. دوش هعجارم 
. دوش يراددوخ  ناتسپ  تفابيور  وراد  لامعتسا  زا  یهدریش  زا  لبق  5 ـ 

فرصم  رادقم 
رد مرگ  وراد 50 فرصم  هنیشیب  دوشیم . هدافتساهتفه  ات 4  رثکادح  زور و  رد  راب   2 3 ـ  %، 0/05 دامپ ای  مرک  زا  یفاک  رادـقم  نالاسگرزب 

. دشابیم هتفه 
. دوشیمن هیصوتنس  لاس  ریز 12  ناکدوک  رد  وراد  فرصم 

ییوراد  لاکشا 
Topical Cream: 0.05%

Topical Ointment: 0.05%

COAL TAR

. دوریم راکهب  نمزمکیپوتآ  يامزگا  هاگهگ  سیزایروسپنامرد و  يارب  راتلوک  فرصم  دراوم 
. دهدیمشهاک ویتارفیلورپ  تالالتخا  زا  یخرب  ردار  تسوپ  يزالپرپیه  وراد  نیا  رثا : مسیناکم 

. دوش فرصم  دیابن  تسوپ  نودبهیحان  ای  داح و  ای  رادكرچ  سیزایروسپ  تنوفع  لحم  رد  وراد  فرصم  عنم  دراوم 
. دوشبانتجا دیاب  هدید  همدص  تسوپ  ای  طاخم  ، اهمشچ اب  وراد  سامت  زا  1 ـ  اهرادشه :

. دوشیمن هیصوت  یعضومای  کیمتسیس  نلاسکوتم  اب  وراد  فرصم  2 ـ 
تساهدششرازگ  هسبلا  وم و  تسوپ  ندشیگنر  رون ، هب  تیساسح  تاروثب  هباشمتاعیاض  یتسوپ و  کیرحت  یبناج  ضراوع 

نیوــلوفوئزیرگ کیــسکیدیلان  دیـــسا  نلاــسکوتملیبق  زا  روــن  هــب  هدــننکساسح  ياــهورادنامزمه  فرـــصم  ییوراد  ياهلخادــت 
تـسا نکمموراد  نیا  يواح  ياههدروآرف  اب  يدیزایتياهردم  کیمتـسیس و  ياهنیلکیـسارتت  کیمتـسیس  ياهدیمانوفلوس  ، اهنیزایتونف

. دوش رون  هب  تیساسحیعمجت  تارثا  زورب  بجوم 
وپماش اب  وشتسش  . ددرگ یشکبآ  هتـسش و  وپماش  اب  هدشبوطرم  مرگ  بآ  اب  دیاب  رـس  يوم  وپماشزا ، هدافتـسا  يارب  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 

. دوش یشکبآ  تقدهب  اهوم  هقیقد  جنپزا  سپ  هدش و  رارکت  دیاب 
ناو مرگمینبآ  هب  مزال  رادـقمهب  ار  اهنآ  ای  درب  راکهببوطرم  ای  کشخ  تسوپ  يور  ناوتیمار  وراد  نیا  يواح  عیاـم  ياـههدروآرف  2 ـ 

هب هداد و  رارق  رظن  درومعضوم  يور  ار  وراد  زا  یفاک  رادقم  دیابتسوپ  رب  نآ  میقتسم  فرصم  تروص  رد  . درک مامحتسا  هدوزفا و  مامح 
. داد شلام  یمارآ 

. دوش فرصم  ندیشکراگیس  ماگنه  ای  زاب و  هلعش  ای  امرگ  یکیدزنرد  دیابن  تسا و  ریگشتآ  وراد  لولحم  3 ـ 
. دهد رییغت  ار  یگنر  ای  دیفس  روب ، ياهومگنر  تقوم  روطهب  تسا  نکمم  وراد  4 ـ 

میقتـسمرون ضرعم  رد  دیابن  نامرد  تحت  یحاونوراد  فرـصم  زا  سپ  تعاس  ات 72  رون ، هبتیـساسح  شنکاو  زورب  لامتحا  لـیلدهب  5 ـ 
. دشاب هدرک  يرگید  هیصوت  کشزپهکنیا  رگم  دنریگ ، رارق  دیشروخ 

فرصم  رادقم 
ماـمح ناومرگمین  بآ  رد  ار  نآ  هکنیا  اـی  درک  فرـصمیعضوم  روطهب  زور  رد  راـب  ناوتیمار 4-2  دصرد  ات 5  نویسول 2  نالاسگرزب 

. دوشیم فرصم  کشزپ  روتسدقباطم  ای  هتفه و  رد  رابود  وراد  نیا  يواحيوپماش  درک . مامحتسا  هتخیر و 
ییوراد  لاکشا 
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Lotion: 5%
Shampoo: 1%

DEXPANTHENOL

شراخنامرد و فیفخ و  ياهزوتامرد  اـهامزگادراوم و  رد  تسوپ  میمرت  هب  کـمک  شراخنیکـست و  يارب  لونتناپـسکد  فرـصم  دراوم 
. دوشیم فرـصمنادازون  قادنق  مخز  یمـس و  طولب  یمـسکچیپ  تارـشح  شین  یگدـیزگ و  یحطـسياهمخز  تسوپ  میالم  کیرحت 

. دوشیم هدافتسا  زین  هدشیحارج  یحاون  ظفاحم  هدننکمرن و  ناونعهبوراد  نیا  زا  هوالعهب 
ياهزوتامرد واهامزگا  رد  نویـسالونارگ  نویـسازیلتیپاکیرحت و  اب  تسا و  سکلپمک  بنیماتیو  گولانآ  کی  وراد  نیا  رثا : مسیناـکم 

. دوشیم شراخ  نیکست  مخزدوبهب و  عیرست  ثعاب  فیفخ 
. دباییم راشتنا   A میزنآوک لکشهب  بلغا  دوشیم و  هزیلوباتمکینتوتناپ  دیسا  هب  تعرسهب  کیمتسیسبذج  تروص  رد  کیتنیکوکامراف 

. دنوشیم عفدعوفدم  هار  زا  زین  یشخب  راردا و  قیرط  زا  ? تدمع وراد  ياهتیلوباتم 
. دوشعطق دیاب  وراد  فرصم  طرفم ، تیساسحياهشنکاو  زورب  تروص  رد  اهرادشه :

. دنیامن زورب  تسانکمم  تسوپ  شزوس  ساسحا  تیتامرد و  ، زمرق ياههکل  شراخ  یبناج  ضراوع 
تسا  یجراخ  لامعتسايارب  طقف  وراد  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 

. دوش بانتجا  اهمشچ  اب  وراد  سامت  زا  2 ـ 
. دوشیم هدیلام  تسوپ  يور  رتشیب  ای  راب  هنازور 2-1 زاین  بسحرب  فرصم  رادقم 

ییوراد  لاکشا 
Topical Cream: 5%

DITHRANOL

نامرد يارب  وراد  فرصم  . دوشیم فرصم  رس  قرف  تسوپنمزم و  ای  شوماخ  سیزایروسپ  یعضومنامرد  يارب  لونارتید  فرصم  دراوم 
. دشابیم یسررب  تحت  زینیعضوم  یساط 

هب اهلولس  نیاندش  هزینیتارک  ریثکت و  تعرـس  نادرگربثعاب  هدش  يزالپرپیه  مردیپا  ياهلولـستیلاعف  شهاک  اب  وراد  نیا  رثا : مسیناکم 
، دهد شیازفا  ار  لاعفنژیـسکا  ياههنوگ  ندش  دازآ  تسا  نکممو  دـنکیم  راهم  ار   DNA تخاس لونارتیدهوالعب  دوشیم . یعیبط  دـح 

. دهدیم رارق  ریثأت  تحت  ار  ویتادیسکاکیلوباتم  ياهدنور  اذل 
عفد اههیلکهار  زا  نورتناد  اتدـمع   ) تیلوباتم لکـشبالامتحا  دوشیم و  بذـج  تسوپ  قیرط  زايزیچان  نازیم  هب  لونارتید  کیتنیکوکامراف 

. دوشیم
فرـصمناوارف طایتحا  اب  يویلک  ییاسران  نینچمهو  تیلوکیلوف  هلمج  زا  يدـلج  باهتلا  ای  داحتاروثب  دوجو  تروص  رد  1 ـ  اهرادشه :

. دوش
. ددرگبانتجا باهتلا  زورب  لامتحا  لیلدب  ندبهدروخ  نیچ  ای  یلسانت  یحاون  تروصرب  وراد  فرصم  زا  رودقملا  یتح  2 ـ 

. دنشابیموراد یبناج  ضراوع  زا  یتسوپ  تاکیرحتریاس  ای  يزمرق و  طرفم ، تیساسحزا  یشان  يدلج  تاروثب  یبناج  ضراوع 
یفاضاتیـساسح بجوم  تسا  نکمم  رون  هب  تسوپهدـننک  ساـسح  ياـهوراد  ریاـس  اـب  لونارتیدناـمزمه  فرـصم  ییوراد  ياهلخادـت 

. دوش رون  هب  تبسن  تسوپ 
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. دوشن فرصم  هدش  هیصوترادقم  زا  رتشیب  وراد  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 
. ددرگ بانتجا  یطاخم  ياهاشغریاس  اهمشچ و  اب  وراد  سامت  زا  2 ـ 

. دنوش کشخ  هتسش و  یبوخهباهوم  رس ، يور  وراد  هدافتسا  زا  لبق  3 ـ 
. درک تعنامم  یحاون  نآ  کیرحت  زاناوتیم  عضوم  فارطا  ملاس  تسوپ  يورنیلزاو  ندیلام  اب  وراد ، فرصم  زا  لبق  4 ـ 

هدافتسا موزلتروص  رد  ددرگ . هدافتـسا  دروم  لیاسوو  اهـسابل  اهوم ، تسوپ  ندش  یگنر  بجومتقوم  روطهب  تسا  نکمم  وراد  نیا  5 ـ 
. دوشیم هیصوتیکیتسالپ  هالک  شکتسد و  زا 

فرصم  رادقم 
هتـسشدعب زور  حبـص  هدـیلام و  تسوپ  يور  اهبـش ) ? حـیجرت  ) زور رد  رابکی  وراد  زا  یفاک  رادـقمسیزایروسپ  نامرد  يارب  نالاسگرزب 

يارب دوشیمهتـسش . هقیقد  زا 30-10  سپ  هدـش و  هدـیلامتسوپ  يور  راـب  کـی  وراد  هاـتوک  ساـمتینامرد  شور  رد  نینچمه  دوشیم .
. دوشیم هدیلام  عضوميور  زور  رد  راب  کی  وراد  زا  یفاک  رادقم  یعضوم  یساط  نامرد 

تسا  هدشن  تابثاوراد  فرصم  ییآراک  تمالس و  ناکدوک 
ییوراد  لاکشا 

Topical Cream: 0.25%

FIBRINOLYSIN

رادمخزتاـعیاض و یحارج  زا  یـشان  ياـهمخززا  هدرم  ياـهتفاب  یجراـخ و  ماـسجا  ندرکكاـپ  روظنم  هب  نیزیلونیربـیف  فرـصم  دراوم 
زین لـبهم  باـهتلاو  محر  ندرگ  باـهتلا  ناـمرد  رد  یلبهملـخاد  زیوجت  قـیرط  زا  نمـض  رد  دوریمراـکب . و 3  هجرد 2  ياـهیگتخوس 

. دوشیم هدافتسا 
زا لـصاحياهنیئتورپ  هیزجت  بجوم  یعـضومتروص  هب  میزنآ  ود  نیا  ماوت  زیوجت  تسامیزنآ  زا 2  یطولخم  بیکرت  نیا  رثا : مسیناـکم 

نیدـب ددرگیمهعیاض . لـحم  رد  نیربیف  هیزجت  اـی  نوخ  هتخلندـش  لـح  زین  كرچ و  ندـش  قیقر  هجیتنرد  اـهيرتکاب و  یمیزنآ  تیلاـعف 
. دریگیم تروصيرتشیب  تلوهس  اب  ندب  زا  یصخشمتارفح  ای  تسوپ  حطس  زا  هدرم  ياهتفابندودز  تشادرب و  بیترت 

. دوشفرصم دیابن  کیلوبمآوبمورت  يرامیبدوجو  تروص  رد  فرصم  عنم  دراوم 
. دنهدناشن وراد  هب  طرفم  تیساسح  ياهشنکاوتسا  نکمم  دارفا  زا  یخرب  اهرادشه :

. دیامنیعضوم ینوخرپ  داجیا  تسا  نکمم  بیکرتنیا  يالاب  ریداقم  فرصم  یبناج  ضراوع 
امیقتسم دامپسپس  هتـشادرب و  الماک  ار  هدرم  ياهتفابو  مخز  هدیکـشخ  تاعیاض  ادتبا  ورادییآراک ، شیازفا  يارب  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 

. دوش هداد  رارق  مخز  يور 
بآ ای  لامرن  یکمن  لولحم  هنژیـسکا  بآلثم  هدننک  ینوفع  دض  لولحم  کی  اب  دـئاز  داومو  تاحـشرت  يوشتـسش  زیوجت ، راب  ره  رد  2 ـ 

. دوشیم هیصوت  دامپ ، زا  هدافتسا  زا  لبق  مرگ 
. دوش هدیناشوپ  عضوم  مخز  يور  دامپ  زاكزان  هیال  کی  ندیلام  زا  سپ  تسا  رتهب  3 ـ 

. دباییم هماداهعیاض  يدوبهب  ات  لمع  نیا  دوشیم . هدیلامعضوم  يور  زور ، رد  راب   2 احیجرت 3 ـ  ، راب کی  يزور  لقادح  فرصم  رادقم 
ییوراد  لاکشا 

Topical Ointment : (Fibrinolysin 30 IU +Desoxyribonuclease 20,000 IU) / 30 g
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FLUOCINOLONE ACETONIDE

تیتامرد  عاونا  امزگا ، ریظن  تسوپیباهتلا  ای  کیژرلآ و  تالالتخا  یتمالعنامرد  رد  نولونیسوئولف  فرصم  دراوم 
. دوریمراکب سوگیفمپ  دیئوگیفمپ و  تارشحشین  سیزایروسپ  زوتامتیرا ، سوپول 

هتـسهدراو هدـنریگ  وراد ـ  سکلپمک  هدـش و  لصتممسالپوتیـس  رد  دوخ  ياههدـنریگ  هب  یلولـسءاشغ  زا  روبع  اب  وراد  نیا  رثا : مسیناـکم 
تخاس نآلابندـب  یـسیونور mRNA و  دنور  کیرحتبجوم   DNA زا یـصاخ  یحاون  هب  لاـصتااب  سکلپمک  نیا  دوـشیم . یلوـلس 

. دنشابیمیباهتلا دض  تارثا  داجیا  لوئسم  دوریمنامگ  هک  ددرگیم  ییاهمیزنآ 
هب تبـسنوراد  نیا  یتسوپ  مسیلوباـتم  یلو  دریگیمتروص . تسوپ  دوخ  رد  اتدـمع  اهدـیئورتسا  ـ  وکیتروک مسیلوباـتم  کـیتنیکوکامراف 

ياراد وراد  دـشابیمرتشیب . اتبـسن  وراد  نـیا  کیمتــسیس  بذـجناکما  لـیلد  نـیمهب  هدوـب و  رتـمک  یتسوپياهدـیئورتساوکیتروک  ریاـس 
. دشابیمزین يدبک  مسیلوباتم 

. دوش فرصم  دیابن  هنکآ  نامرد  زینو  راد  شراخ  ای  رادمخز و  یباهتلا  تالاحو  هسازور  يرامیب  رد  فرصم  عنم  دراوم 
. دوش زیهرپ  ناکما  دح  ات  ناکدوکتسوپ  يور  وراد  نیا  ندیلام  زا  اهرادشه :

گنیشوک مردنسریظن  یـضراوع  هجوت  لباق  کیمتـسیسبذج  ناکما  نولونیـسوئولف و  یتسوپمسیلوباتم  ندوب  مک  لیلدب  یبناج  ضراوع 
زورب دـشابیملمتحم . هـیلک  قوـف  زیفوـپیه ـ  سومـالاتوپیهروحم ـ  فیعــضت  تدـم  زارد  رد  راردا و  رد  دـنقدوجو  نوـخ و  دـنق  شیازفا 
هیحان رد  یباهتلا  تـالالتخا  یـسامت  تیتاـمرد  تسوپ  ندـش  كزاـن  هدـشن  ناـمرد  ياـهتنوفع  دـیدشت  دننامیعـضوم  یبناـج  ضراوع 

تسا  هدش  شرازگ  زینهدروآرف  دربراک  لحم  رد  هنکآ  اهمناخ و  ردهژیوب  تروص 
. دوش يراددوخ  وراد  نیا  هنارسدوخ  فرصم  زا  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 

. دوش يراددوخنولونیسوئولف  اب  نامرد  تحت  هیحانيور  نامسناپ  ای  ششوپ و  ندرب  راکب  زا  2 ـ 
بانتجا  اهمشچ  اب  وراد  سامت  زا  3 ـ 

. دوش
ای درکن و  ادیپ  دوبهب  هدش  زیوجتنولونیسوئولف  نآ  يارب  هک  ياهضراعهتفه  ود  تشذگ  اب  هک  یتروص  رد  4 ـ 

هعجارم  کشزپ  هب  دیاب  دش ، رتدب 
. دوش

. دوش يراددوخ  ناتسپ  تفاب  يوروراد  نیا  هدافتسا  زا  یهدریش  زا  لبق  5 ـ 
فرصم  رادقم 

. دوشیمهدافتسا زور  رد  راب  ات 4  نولونیسوئولف 2  دامپ %0/025 ای  مرک  زا  نالاسگرزب 
. دوشیمهدافتسا زور  رد  راب  کی  اهنت  وراد  ناکدوک 

ییوراد  لاکشا 
 % Topical Cream: 0.025

 % Topical Ointment: 0.025

HYDROCORTISONE ACETATE

سوـپول ، اـهتیتامرد اـمزگا ، ریظن  تسوـپ  یباـهتلاای  يژرلآ و  زا  یـشان  تـالالتخا  یتمـالعنامرد  رد  نوزیتروکوردـیه  فرـصم  دراوـم 
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. دوریم راکب  سوگیفمپ  دیئوگیفمپ و  تارشح  شین  زوتامتیرا ،
هتـسهدراو هدـنریگ  وراد ـ  سکلپمک  هدـش و  لصتممسالپوتیـس  رد  دوخ  ياههدـنریگ  هب  یلولـسءاشغ  زا  روبع  اب  وراد  نیا  رثا : مسیناـکم 

تخاس نآلابندـب  یـسیونور mRAN و  دنور  کیرحتبجوم   DNA زا یـصاخ  یحاون  هب  لاـصتااب  سکلپمک  نیا  دوـشیم . یلوـلس 
. دنشابیمیباهتلا دض  تارثا  داجیا  لوئسم  دوریمنامگ  هک  ددرگیم  ییاهمیزنآ 

همین دوشیمهزیلوباتم . زین  دبک  رد  کیمتسیس  بذجلابندب  دریگیم . تروص  تسوپ  دوخ  رداتدمع  وراد  نیا  مسیلوباتم  کیتنیکوکامراف 
. دشابیم تعاس  دودحدازآ 2  نوزیتروکوردیه  رمع 

. دوش فرصم  دیابن  هنکآ  نامرد  زینو  راد  شراخ  ای  رادمخز و  یباهتلا  تالاحو  هسآ  زور  يرامیب  رد  فرصم  عنم  دراوم 
زا شیب  هدومن و  ناوارف  طایتحا  یگتخوسراردا  زا  یشان  باهتلا  لیبق  زا  ناراوخریشتسوپ  یباهتلا  تالالتخا  رد  اهرادشه :

. ددرگن فرصم  زور   5 7 ـ 
راردا و رد  دنق  دوجو  نوخ  دنق  شیازفا  گنیشوک  مردنس  ریظنیضراوع  نوزیتروکوردیه  کیمتـسیسبذج  تروص  رد  یبناج  ضراوع 

. دشابیم لمتحمهیلک  قوف  زیفوپیه ـ  سومالاتوپیه ـ  روحمفیعضت  تدم  زارد  رد 
هیحان ردیباهتلا  تالالتخا  یـسامت  تیتامرد  تسوپندـش  كزان  هدـشن  نامرد  ياهتنوفعدـیدشت  دـننام  یعـضوم  یبناج  ضراوع  زورب 

تساهدش  شرازگ  زین  هدروآرف  دربراک  لحم  ردهنکآ  اهمناخ و  رد  هژیوب  تروص 
. دوش يراددوخ  وراد  نیا  هنارسدوخفرصم  زا  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 

. دوش يراددوخنوزیتروکوردیه  اب  نامرد  تحت  هیحانيور  نامسناپ  ای  ششوپ و  ندرب  راکب  زا  2 ـ 
. دوش بانتجا  اهمشچ  اب  وراد  سامت  زا  3 ـ 

کـشزپ هب  ، دش رتدب  ای  درکن و  ادـیپ  دوبهب  هدـش  زیوجتنوزیتروکوردـیه  نآ  يارب  هک  ياهضراعهتفه  ود  تشذـگ  اب  هک  یتروص  رد  4 ـ 
. دوش هعجارم 

. دوش يراددوخ  ناتسپ  تفاب  يوروراد  نیا  لامعتسا  زا  یهدریش  زا  لبق  5 ـ 
يالاب  ناکدوک  رد  زور و  رد  راب  ات 4   1 %، 1 دامپ ای  مرک  زا  نالاسگرزب  رد  فرصم  رادقم 

ریز ناکدوک  رد  وراد  نیا  فرصم  نازیم  . دوشیم هدافتسا  زور  رد  راب  ات 2  لاس 1   2
تسا  هدشن  صخشم  نونکات  لاس   2

ییوراد  لاکشا 
Topical Cream: 1%

Topical Ointment: 1%

HYDROQUINONE

يوگیتنل ، امـسالم امـسآولک و  کم  کک و  دـنناميدراوم  رد  تسوپ  هنادـگنر  يدایز  تقومشهاک  يارب  نونیکوردـیه  فرـصم  دراوم 
تالاح  ریاس  يریپ و  نارود 

يارب  وراد  نیا  زا  هوالعب  دوشیمفرصم . نینالم  هنادگنر  هتساوخان  يدایز 
یشان  باهتلا  اب  هارمه  رون  هب  تیساسحزا  یشان  تسوپ  هنادگنر  يدایز  شهاک 

. دوشیمهدافتسا زین  اهرطع  زا  یخرب  فرصم  زا 
لیکشت راهم  ثعاباهتیـسونالم  یکیلوباتم  ياهدنور  ریاسفیعـضت  نیزوریت و  یمیزنآ  نویـسادیسکاراهم  اب  نونیکوردیه  رثا : مسیناکم 
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. ددرگیم تسوپ  ندشگنریب  بجوم  نینالم و 
نیا  اب  دیشروخ  رون  ربارب  رد  ظفاحمياهمرک  نامزمه  فرصم  1 ـ  اهرادشه :

ندیناشوپ اذل  . دوشیم اهتیـسونالم  تیلاعف  نتـشادهگنیقاب  ثعاب  زین  دیـشروخ  رون  زا  یکدناریداقم  یتح  اریز  دشابیم  يرورـض  وراد 
سابل  اب  رظن  دروم  هیحان 

. دوشیمهیصوت نامرد  لوط  رد  اهشور  ریاس  ای 
. دوش فرصم  یگتخوسباتفآ  زا  يریگولج  يارب  دیابن  وراد  نیا  2 ـ 

ای لوات  شراخ  زورب  تروص  رد  3 ـ 
. دوشیمنهیصوت وراد  فرصم  دیدش  باهتلا 

. ددرگ عطق  دیاب  وراد  فرصم  هام  ود  ات  تسوپ  گنر  یگدننکنشوررثا  هدهاشم  مدع  تروص  رد  4 ـ 
شرازگ وراد  فرصماب  یسامت  تیتامرد  شزگ و  شزوسهلمج  زا  تسوپ  ندش  ساسح  يدلجفیفخ و  باهتلا  یکشخ  یبناج  ضراوع 

تسا  هدش 
. دوش بانتجااهمشچ  اب  نآ  سامت  زا  تسا و  یجراخفرصم  يارب  وراد  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 

. دشابیم نامرد  تایرورضزا  دیشروخ  رون  ربارب  رد  تظفاحم  2 ـ 
. دوش فرصم  دیابن  هدیدهمدص  ای  بهتلم  تسوپ  يور  وراد  نیا  3 ـ 

. دوش هدادعالطا  کشزپ  هب  عطق و  وراد  فرصم  يدلجتاروثب  ای  کیرحت  زورب  تروص  رد  4 ـ 
فرصم  رادقم 

هدـیلام رظندروم  هیحان  رب  بش  حبـص و   ) زور رد  رابودنویـسول  ای  مرک  زا  یکزاـن  هیـال  لاـس   12 زا رتشیب  نس  اب  ناـکدوک  نـالاسگرزب و 
. دبای همادانامرد  زا  لصاح  یگنریب  ظفح  يارب  زاینبسحرب و  طقف  وراد  فرصم  بسانم  خساپهب  یبایتسد  زا  سپ  دوشیم .

ییوراد  لاکشا 
Topical Cream : 2%

ISOTRETINOIN

conglobate ياهدوت يدـلج  تاروثب  الودونکیتسیـس و  کیمتـسیس  نامرد  يارب  هک  تسايدـیئونیتر  نیئونیترتوزیا  فرـصم  دراوم 
يدلج تاروثب  نامرديارب  نینچمه  دناهدادن و  خساپ  برکیمدضلماوع  ینامرد  لماک  ياههرود  هب  هکدیدش  يدلج  تاروثب  و  ( acne

. دوشیم فرصم  ، دنشابیم مواقم  اهکیتویبیتنآ  اب  نامردهب  تبسن  الومعم  هک  یگدنز  مراهچ  موسياهههد و  رد  اهمناخ 
موبـسحشرت شهاـک  ثعاـب  هجیتـن  رد  دـنکیمراهم و  ار  اـهنآ  تیلاـعف  هداد و  شهاـک  ار  یبرچهدـغ  هزادـنا  نیئونیترتوزیا  رثا : مسیناـکم 

. دشابیم زین  یباهتلادض  ياهزینیتارکدض و  تارثا  ياراد  هوالعهب  دوشیم .
همین ددرگیم . هزیلوباــتم  هدور  هراویدــالامتحا  دـــبک و  رد  دوــشیم و  بذـــج  تعرـــسهبشراوگ  يارجم  زا  وراد  کــیتنیکوکامراف 

. دشابیمتعاس دودح 3  ییامسالپ  تظلغ  رثکادحبسک  يارب  مزال  نامز  تسا  تعاس   20-10 شایلصا تیلوباتم  نیئونیترتوزیارمع و 
نوخ یبرچ  شیازفاو  A نیماتیو شیازفا  يویلک  ای  يدـبکدرکلمع  صقن  دراوم  یهدریـش  يرادراـبنارود و  رد  وراد  فرـصم  عنم  دراوم 

. دوش فرصم  دیابن 
دیابنیگلماح نامرد  زا  سپ  هام  کی  لقادـح  اتو  نامرد  یط  نامرد  عورـش  زا  لبق  هاـم  کیلقادـح  تسا و  نژوتارت  وراد  1 ـ  اهرادشه :

. دریگ تروص 
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. دوش بانتجادیاب  نوخ  ءادها  زا  نامرد  نایاپ  زا  سپهام  کی  ات  لقادح  نامرد و  نارود  یط  2 ـ 
. دندرگ یبایزرادیاب  رابکی  هامهس  ره  سپس  نامردعورش و  زا  سپ  هام  کی  ادتبا و  رد  امسالپياهیبرچ  نازیم  يدبک و  درکلمع  3 ـ 
دیاب وراداـب  ناـمرد  هرود  یط  اـهکیتیلوتارک  و  زوررد ) دـحاو  رازه  زا 5-4  رتـشیب   ) A نیماتیودایز ریداـقم  نیلکیـسارتت  فرـصم  زا  4 ـ 

. دوش يراددوخ 
. دوش یبایزرا  دیاب  کشخ  مشچ  مردنسهب  التبم  دارفا  رد  هژیوهب   ) تیتارک هب  التبمنینچمه  کیتباید و  دارفا  رد  نوخ  زگولگ  5 ـ 

يزیرنوخ مشچیباهتلا  میالع  ریاس  ای  شراخ  شزوسنوچمه  ياهدـیدع  ضراوع  زورب  ثعابتسا  نکمم  نیئونیترتوزیا  یبناـج  ضراوع 
. دوش يدلج  تاروثب  یتسوپتنوفع و  ینهذ  نویسرپد  اهبل ، باهتلامیالع  ریاس  درد و  شزوس  یخرس  ندشهتسوپ  هتسوپ  ینیب  زا 

نیلکیسارتتو نیئونیترتوزیا  نامزمه  فرصم  دهدیمشهاک . ار  نیپزامابراک  ییامـسالپ  تظلغالامتحا  نیئونیترتوزیا  ییوراد  ياهلخادت 
. دهدشیازفا ار  ياهمجمج  لخاد  نوخ  راشفنتفر  الاب  لامتحا  تسا  نکمم 

. دوش هعجارم  کشزپهب  هدش و  عطق  دیاب  وراد  فرصم  یگلماحلامتحا  تروص  رد  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 
رادرابرامیب کی  يارب  نآ  هدافتسا  رطخ  لیلدهبنوخ  کناب  هب  نوخ  ءادها  زا  نآ  لیمکت  زاسپ  زور  لقادح 30  ات  نامرد و  هرود  یط  2 ـ 

. دوش بانتجا  دیاب 
. دوشيراددوخ دیاب  کشزپ  زیوجت  تروصرد  رگم  ، A نیماتیو يواح  ياهلمکمریاس  ای   A نیماتیو نامزمه  فرصم  زا  3 ـ 

کـشزپهب هدرک و  يراددوخ  دـیاب  هباشم  دراومای  تالآنیـشام و  اب  راک  یگدـننار و  زا  بشرد  ییانیب  یناـهگان  شهاـک  تروص  رد  4 ـ 
. ددرگ هعجارم 

تروصرد دوشیم . زیوجت  هتفه  تدمهب 4  اذغاب  هارمه  مسقنم  رادقم  ود  ای  کی  رد   ) زوررد  mcg/kg 500 رادقم ادتبا  فرصم  رادقم 
يارب 12-8 1mg/kg/day دـح ات  وراد  زیوجت  فیعـضخساپ  تروص  رد  دـباییم . همادا  هتفه   12-8 يارب وراد  فرـصم  بسانم  خساپ 

. دبای شهاک   mcg/kg/day 100-200 هب وراد  فرصم  رادقم  لمحت  مدعتروص  رد  دباییم . همادا  هتفه 
ییوراد  لاکشا 

Capsule: 20 mg

MENTHOL SALICYLATE

تالضع یتخس  تیزوربیف  درد ، رمک  کیتایس  دیئوتامورو ، ینالضع  ياهدرد  یعـضوم  نیکـستيارب  تالیـسیلاس  لوتنم  فرـصم  دراوم 
. دوشیمفرصم اهيدوبک  اهنودنات و  اهناماگیلیگتفوک و  یگدیشک و  ندش  گر  هب  گر  ینالضع  موادم  ياهدرد 

دـض رثا  زورببجوم  امرـس  ساسحا  داجیا  اب  هک  دوشیمقورع  ندـش  داشگ  ثعاب  یباختنا  روطهبمک  ياهتظلغ  رد  لوتنم  رثا : مسیناکم 
. دنیامنیم لامعادرد  هناکت  دیلوت  لماع  ندرک  فقوتم  اب  اردوخ  یعضوم  درد  دض  رثا  اهتالیسیلاس  . دوشیم يدرد 

. دوشیم بذج  تسوپقیرط  زا  تالیسیلاس  لوتنم  کیتنیکوکامراف 
دیابن هدشکیرحت  ای  هدید  هعیاض  تسوپ  رب  زین  لاسراهچ و  زا  رتمک  نس  اب  ناکدوک  رد  یعضومتروصهب  وراد  نیا  فرـصم  عنم  دراوم 

. دوش فرصم 
شهاک دیاب  تالیسیلاسلوتنم  فرـصم  رادقم  اهتالیـسیلاسریاس ، ای  کیلیـسیلاس  لیتسا  دیـسااب  نامزمه  فرـصم  تروص  رد  اهرادشه :

. دبای
تـسوپ زا  یعیـسویحاون  رب  لامعتـسا  تروـص  رد  دوشهدـهاشم . یتـسوپ  تیـساسح  ياهـشنکاوتسا  نکمم  تردـنهب  یبناـج  ضراوـع 

. دیامن زورب  تسانکمم  غارفتسا  عوهت و  شوگ  زوزو  لثماهتالیسیلاس  ضراوع 
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شیازفا  ) يداقعنادضرثا دیدشت  هب  تسا  نکمم  یعـضومتالیسیلاس  لوتنم  اب  داقعنادـض  تابیکرتنامزمه  فرـصم  ییوراد  ياهلخادـت 
. دوش رجنم  نیبمورتورپ  نامز 

. دوش هعجارم  کشزپهب  وراد ، فرصم  دوجو  اب  يرامیب  میالعموادت  تروص  رد  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 
. دوش لامعتسا  مرگبآ  اب  مامحتسا  زا  دعب  وراد  تسا  رتهب  2 ـ 

. دوشفرصم ملاس  تسوپ  يور  طقف  وراد  3 ـ 
. ددرگ بانتجا  ساسح  یحاون  ریاسو  اهمشچ  یکیدزن  رد  وراد  فرصم  زا  4 ـ 

. ددرگ بانتجا  لاعتشا  تیلباق  لیلدهب   ) غادحوطس ای  شتآ  هب  وراد  ندرک  کیدزن  زا  5 ـ 
فرصم  رادقم 

هدیلام عضوميور  یمارآ  هب  زور  رد  راب  راهچ  ات  دامپزا  یفاک  رادقم  درد  نیکست  يارب  لاس  شـشزا  رتشیب  نس  اب  ناکدوک  نالاسگرزب و 
هدـیلام هنیـس  يور  باوخ  زالبق  اـی  دوشیم و  قاشنتـسا  هفاـضا و  غاد  بآهب  داـمپ  زا  رتمیتناـس  ود  دودـح  ناقتحادـضناونعهب  دوشیم .

. دوشیم
ییوراد  لاکشا 

Topical Ointment: Methyl
Salicylate15% + Menthol 10%

METHOXSALEN

رون هب  تسوپتمواقم  شیازفا  يزاس ،  هنادـگنر  كرحت  ) وگیلیتیو ناـمرد  يارب   A شفنب ءاروامهعشا  اب  هارمه  نلاسکوتم  فرـصم  دراوم 
. دوریم راکهب  دهدیمنخساپ ، اهنامرد  ریاس  هب  هک  سیزایروسپنامرد  امزگا و  یتسوپ  تاباهتلا  یعضوم  یساط  باتفآ 

نکمم ، دنکیم تعنامم  مردیپا  ياهلولـس  بیرختو  تخاس  یلولـس و  میـسقت  ، DNA تخاسزا هک  روطنامه  نلاـسکوتم  رثا : مسیناـکم 
لاعف ياهتیسونالمروضح  دنمزاین  زیمآتیقفوم  يزاسهنادگنر  دوش . نینالم  هدنزاس  ياهلولـس  ردزانیزوریت  تیلاعف  شیازفا  ثعاب  تسا 

تسا 
(UVA  ) دنلبجوم لوط  شفنب Aاب  ءاروام  هعشا  طسوتنلاسکوتم  تسا  ریغتم  یلیخ  شراوگهاگتسد  زا  نلاسکوتم  بذج  کیتنیکوکامراف 
نلاسکوتم 1/1 رمع  همین  دوشیمهزیلوباتم . دبک  رد  هدـش و  لاعف  رتمونان ) رد 365 رثا  رثکادـح   ) رتمونان  400-320 جوم لوط  هدودحم  رد 
10  ) ورادفرصم راب  ات 30  سیزایروسپ  نامردرد  هام  شـش  ات  رثکادح  وگیلیتیو  نامردرد  نآ  رثا  عورـش  يارب  مزال  نامز  تساتعاس و 

دصرد  90-80 دشابیم . زوردـنچ  تسوپ  ندرک  هزنرب  يارب  تعاسکیات و  باتفآ  رون  هب  تسوپ  تیـساسحشیازفا  يارب  رتشیب ،) ای  هتفه 
عوفدـم هار  زا  نآ  دـصرد  واـههیلک 10-4  قیرط  زا  تیلوباـتم  تروصهب  تعاـس  یط 24 نآ  دــصرد  تعاـس و 95  تـشهیط  وراد  نـیا 

. دوشیمعفد
یکـشخ ای  يریفروپ  ، داح زوتامتیرا  سوپول  ینوفع  أشنماب  تسوپ  يزاسهنادـگنر  شهاک  آردـیه ، یلاز  دوجو  تروص  رد  1 ـ  اهرادشه :

لاغز نارطق  کیـسکوتوتیسياهوراد  اب  نامرد  ای  کینـسرآ  فرـصم  تسوپ  ناطرـس  هب  يالتبا  هقباس  دـیراورمبآ ، زوتناـمگیپ ، تسوپ 
. دوش فرصم  طایتحا  اب  دیاب   UVB سکیاهعشا و گنس 

نارامیبرد رطخ  نیا  تسا  هدش  تسوپ  یـشرفگنسياهلولس  ناطرـس  زورب  رطخ  شیازفا  ثعابناسنا  رد   UVA نلاسکوتم و فرـصم  2 ـ 
رد نتفرگ  رارق  تسوپناطرـس  هب  يالتبا  هقباس  باتفآ  رون  ، طرفم تیـساسح  ای  كزان  تسوپ  نتـشادلیبق  زا  هدننک  دـعاسم  لماوع  ياراد 

تدم هب   UVB گنـس و لاغزنارطق  اب  نامرد  هقباس  ای  باـتفآ  رون  ضرعمرد  دـح  زا  شیب  نتفرگ  رارق  هدـننک  هزینویياههعـشا  ضرعم 
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. دشابیم رتشیب  لدرخ  زاگ  اب  یعضوم  سامت  ای  کنیسرآوینالوط 
داحزوتامتیرا و سوپول  ینوفع  أشنم  اب  اـمردوکلای  آهردـیه  یلاز  ياـهيرامیب  دراوم  رد  نآتارطاـخم  ربارب  رد  وراد  فرـصم  عفاـنم  3 ـ 

. دوش هدیجنس  دیاب  دشابیم ، هارمه  رون  هبتیساسح  شیازفا  اب  هک  ییایریفروپ 
هعـشا ای  باـتفآرون  ضرعم  رد  نتفرگ  رارق  ماـگنههب  هچناـنچاما  تساهدـش  شرازگ  وراد  فرـصماب  دـیراورم  بآ  زورب  یبناـج  ضراوع 
شهاک یلیخ  يراـمیبنیا  زورب  رطخ  دوش ، هدافتـسا   UVA بذاجیباتفآ ياهکنیع  زا  فرـصم  زا  دـعب  تعاس  تدـم 24 ات  شفنب  ءاروام 
تسوپ يزیر  هتسوپ  ای  ندزلوات  لماش  شفنب  ءاروام  هعشا  ضرعم  ردنتفرگ  رارق  دح  زا  شیب  ای  وراد  دح  زا  شیبفرصم  مئالع  دباییم .

زین عوهت  تسوپ و  شراـخ  دـننامیعیاش  ضراوع  دـشابیم . اـپ  قاـس  یناتحتتمـسق  اـی  اـپ  رد  هژیوهب  مرو  تسوپ و  ندـشمخز  يزمرق و 
تساهدششرازگ 

ای گنس  لاغزنارطق  دننام  رون  هب  هدننکساسح  ياهورادریاس  اب  نلاسکوتم  یعضوم  ای  کیمتـسیسنامزمه  فرـصم  ییوراد  ياهلخادت 
ثعاــب دــناوتیم  اهنیلکیــسارتت  واهدــیمانوفلوس  اــهنیزایتونف ، کیــسکیدیلاندیسا  نیوـلوفوئزیرگ  يدــیزایتياهردم  نآ  تاقتــشم 
دیدــشت ثعاــب  تـسا  نـکمم  کیمتــسیستروصهب  نلاــسکوتم  اــب  اــهنیزایتونفنامزمه  فرــصم  دوــش . روــن  هــب  رتشیبتیــساسح 

، ریجنا ، ومیل دننام  نیراموکوروف  يواح  ییاذغداوم  اب  نلاسکوتم  نامزمه  فرـصم  دوشیـسدع . هیکبـش و  هیمیـشم  هب  ییایمیـشوتفبیسآ 
. دوشیمن هیصوت  رون  زا  یشان  یفاضاتیمومسم  زورب  رطخ  لیلدهب  سفرک  وجیوه  لدرخ  یگنرف  جیوه  يرفعج 

رد نـتفرگ  رارق  تدـم  اـی  وراد  رادـقمدیابن  اذـل  دـشاب ، ناـمز  هـتفه  دـنمزاین 8-6  تـسانکمم  وراد  یــشخبرثا  هیـصوت 1 ـ  لباق  تاـکن 
. داد شیازفا  میخوياهیگتخوس  زورب  رطخ  لیلدهب   ) ار هعشاضرعم 

. دوش هعجارم  کشزپهب  دیاب  رون ، اب  نامرد  ددجم  يزیرهمانربيارب  داتفا ، ریخأت  هب  ای  شومارفوراد  زا  تبون  کی  فرصم  هچنانچ  2 ـ 
تعاس ووراد 8  فرصم  زا  لبق  تعاس  لقادح 24  يارب  يربا  زور  رد  ای  هرجنپ  هشیـش  زا  یتح  باتفآ  ضرعم  رد  تسوپ  نداد  رارق  زا  3 ـ 

. دوشيراددوخ دیاب  نامرد  زا  سپ 
تعاس ات 15 اهبل  ددرگ و  هدافتـسا  یباتفآ  کنیعزا  وراد  فرـصم  زا  سپ  تعاـس  ات 24  دـیاب  میقتـسمریغ  رون  رد  یتح   ) زور لوط  رد  4 ـ 

. دنوش هدیناشوپ  باتفآ  ربارب  ردهدننکتظفاحم  داوم  اب  نامرد  زا  دعب 
يورزا شفنب  ءاروام  هعـشا  ای  باـتفآ  ضرعم  ردنتفرگ  رارق  بقاـعتم  دوش و  لامعتـسا  تسوپزا  يدودـحم  یحاون  رب  وراد  تسا  رتهب  5 ـ 

. دوش هتشادرب  تسوپ 
فرصم  رادقم 

یکاروخ 
لبق تعاس  هتفه 4-2  رد  راب  يارب 3-2   mg/day 40-30 رادقم وگیلیتیو  نامرد  يارب  لاس   12 زا رتشیب  نس  اب  ناکدوک  نـالاسگرزب و 
هیلوا نامز  تسا  مزال  هلـصافتعاس  لقادح 48  وراد  فرـصم  تاعفدنیب  دوشیم . فرـصم  شفنب  ءاروام  هعـشاضرعم  رد  نتفرگ  رارق  زا 

زواـجت نوگمدـنگ  ياهتــسوپ  ياربهـقیقد  تـسیب  اـی  نـشور  گـنر  اـب  ياهتــسوپيارب  هـقیقد  هد  زا  دـیابن  باـتفآ  ضرعم  ردنـتفرگرارق 
. دوش هدوزفا  نامز  نیا  هب  هقیقد  جنپ  زور  ره  تسوپ  تیساسحای  متیرا  نازیم  ساسارب  تسا  نکمم  . دیامن

، ددرگیممتیرا زورب  ثعاب  باتفآ  ضرعم  رد  نتفرگرارق  هجیتن  رد  هک  یناـمز  تدـم  فصن  زا  دـیابنهیلوا  ناـمز  یعونـصم  رون  دروم  رد 
. دوش میظنت  رون  زایـصاخ  عبانم  يارب  وراد  هدنزاس  هناخراکلمعلاروتـسد  يرون و  تیمـس  رادقم  لقادحساسارب  هکنیا  ای  دیامن و  زواجت 

عون ساسارب  رون  ضرعم  رد  نتفرگرارق  زا  لبق  تعاـس  هتفه 3-2  رد  راب   3-2 يارب  mg/kg/day 0/6 رادقم سیزایروسپنامرد  يارب 
. دوشیمنییعت رون  زا  یـصاخ  عباـنم  زا  هدافتـسايارب  وراد  هدـنزاس  هناـخراک  لمعلاروتـسدبسحرب  نینچمه  ناـمرد و  هب  خـساپ  وتسوپ 

ضرعم رد  نتفرگرارق  ناـمز  تدـم  داد و  شهاـک  هدـنرادهگننامرد  يارب  مزـال  نازیم  اـت  جـیردتهبناوتیم  ار  وراد  زا  هدافتـسا  تاـعفد 
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. درک میظنت  وراد  هب  رامیبخساپ  ساسارب  ار   UVA
یعضوم 

فرصم سپـسو  دوش  کشخ  ات  هدرک  ربص  هقیقد   2-1 تدم دوشیم . هدیلام  وگیلیتیو  تاعیاضيور  نویـسول  زا  یمک  رادقم  نالاسگرزب 
ضرعم رد  نتفرگ  رارقهیلوا  ناـمز  دوشیم . ماـجنا   UVA ضرعمرد نـتفرگ  رارق  زا  لـبق  تعاـس  لـمعنیا 2/5-2  دوشیم . رارکت  وراد 

تدـم فصن  زا  دـیابن  هیلوا  نامز  یعونـصم  رون  دروم  رد  ددرگیم . دایزطایتحا  اب  نامز  نیا  دـیامن و  زواـجت  هقیقدکـی  زا  دـیابن  باـتفآ 
يروـن و تیمــس  رادـقم  لقادــحساسارب  هـکنیا  اـی  دــنک و  زواـجت  دوـشیممتیرا ، زورب  ثعاـب  باـتفآ  اـب  ساـمت  هجیتـنرد  هـک  یناـمز 

یخرب اذهعم  تسا  رابکی  ياهتفه  هدنزاسهناخراک  يداهنشیپ  نامرد  ددرگ . میظنترون  زا  یصاخ  عبانم  يارب  هدنزاس  هناخراکلمعلاروتـسد 
. دنیامنیمهیصوت ار  زور   3 ره 5 ـ  نامرد  ناکشزپزا 

ییوراد  لاکشا 
Tablet: 10 mg

Topical Soultion: 1%

METHYL SALICYLATE

. دوشیم فرصمیعضوم  باهتلا  ندرب  نیب  زا  لصافمای و  ینالضع  ياهدرد  یعضوم  نیکستيارب  تالیسیلاس  لیتم  فرصم  دراوم 
. دنیامنیم لامعا  درد  هناکت  دیلوتلماع  ندرک  فقوتم  اب  ار  دوخ  یعضومدرد  دض  رثا  اهتالیسیلاس  رثا : مسیناکم 

. دوشیم بذج  تسوپهار  زا  تالیسیلاس  لیتم  کیتنیکوکامراف 
. دوشگرم هب  رجنم  دناوتیم  رما  نیا  هک  تساهدشهدروخ  ناکدوک  هلیسوهب  یعیاش  روطهبعوبطم  يوب  لیلدهب  وراد  1 ـ  اهرادشه :

. دریگتروص طایتحا  اب  دیاب  تیمومسم  زوربرطخ  لیلدهب  ناکدوک  رد  وراد  فرصم  2 ـ 
ضراوع تسوپ  زاعیسو  یحاون  رب  لامعتسا  تروص  رد  دوشهدهاشم . یتسوپ  تیساسح  ياهـشنکاوتسا  نکمم  تردنهب  یبناج  ضراوع 

. دیامن زوربتسا  نکمم  غارفتسا  عوهت و  شوگ  زوزولثم  اهتالیسیلاس 
نامز شیازفا  يداقعنادض  رثا  دیدشت  هب  تسا  نکممیعـضوم  تالیـسیلاس  لیتم  اب  داقعنادضياهوراد  نامزمه  فرـصم  ییوراد  لخادـت 

. دوش رجنم  نیبمورتورپ 
. دوش هعجارم  کشزپهب  وراد ، فرصم  دوجو  اب  يرامیب  میالعموادت  تروص  رد  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 

. دوش لامعتسا  مرگبآ  اب  مامحتسا  زا  دعب  وراد  تسا  رتهب  2 ـ 
. دوشفرصم ملاس  تسوپ  يور  طقف  وراد  3 ـ 

. ددرگ بانتجا  ساسح  یحاون  ریاسو  اهمشچ  یکیدزن  رد  وراد  فرصم  زا  4 ـ 
. دوش هدیلام  عضوميور  یمارآ  هب  زور  رد  راب  راهچ  ات  دامپ  زایفاک  رادقم  درد  نیکست  يارب  فرصم  رادقم 

ییوراد  لاکشا 
Topical Ointment: 30%

MICONAZOLE NITRATE

نامرد ، ادیدناک ياههنوگ  ریاس  سنکیبلآ و  ادیدناکزا  یـشان  یجرف  یلبهم ـ  يدـلج و  زایدـیدناکنامرد  رد  لوزانوکیام  فرـصم  دراوم 
یشان رلاکیسروآهنیت  نامرد  موزوکلف  نوتیفومردیپا  سیفورگاتنمنوتیفوکیرت و  موربور  نوتیفوکیرتزا  یـشان  اپ  نار و  هلاشک  ندب  یلچک 
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. دوشیم فرصم  ایشنوراپو  شیر  رس ، یلچک  نامرد  روفروفایزسالام و  زا 
. ددرگزین چراق  گرم  ثعاب  تسا  نکمم  تظلغهب  هجوت  اب  هک  تسا  چراق  دشر  هدننک  فقوتملوزادیمیا  کی  لوزانوکیام  رثا : مسیناکم 
. دوشیم نآ  يریذپذوفنرییغت  چراق و  یلولس  ءاشغ  رد  بیـسآداجیا  ثعاب  دنکیم و  راهم  ار  اهلورتساریاس  ای  لورتسوگرا  زتنـسویب  وراد 

دوشیم یمس  دح  ات  نژوردیهدیـسکارپ  یلولـس  لخاد  تظلغ  شیازفا  ثعابویتادیـسکارپ  ویتادیـسکا و  ياهمیزنآ  تیلاعفراهم  اب  هوالعب 
سنکیبلآ ادیدناک  رد  مجاهم  یلـسیملکش  هب  ار  اهروپـسوتسالب  لیدـبت  ورادنیا  دـیامن . کمک  لولـس  گرم  هب  تسا  نکممرما  نیا  هک 

. دنکیمفقوتم
. دوشیم بذج  کیمتسیسروطهب  یلبهم  لخاد  لامعتسا  زا  سپلوزانوکیام  یئزج  ریداقم  کیتنیکوکامراف 

. دوش هدیجنس  نآتارطاخم  ربارب  رد  فرصم  عفانم  وراد  هبتیساسح  زورب  تروص  رد  1 ـ  اهرادشه :
. دوشیم هیصوت  رتتدم  هاتوک  ياهنامردياج  هب  ياهتفه  کی  ینامرد  هرودکی  يرادراب  موس  مود و  ههام  هس  رد  2 ـ 

دوجو لوزانوکیامیعـضوم  فرـصم  زا  لبق  هک  تسوپکیرحت  مئالع  ریاـس  اـی  يزمرق  شزوس و  لواـت  يدـلج  تاروثب  یبناـج  ضراوع 
. دنتسه وراد  نیا  یبناجضراوع  زا  تساهتشادن 

هک تـسا  زور  تدـم 14-7  هب  باوـخ  ماـگنه  مرگ   5  ) رپ روتاکیلپا  کی  نـالاسگرزب  ردلاـنیژاو  مرک  فرـصم  رادـقم  فرـصم  رادـقم 
سیدـپانیتای سیرورکانیت  سروپروکانیت  ای  یتسوپزایدـیدناک  نامرد  يارب  لوزانوکیام  مرک  . دوشیم رارکت  نامرد  هرود  زاین  تروصرد 

. دوشیم فرصم  زور  تدمهب 10  زور  رد  راب  کی  رلاکیسرو  انیت  نامرد  ردو  رصع  حبص و  زور  رد  راب  ود 
. ددرگ لماک  يرامیب  میالع  يدوبهب  تروصرد  یتح  نامرد  هرود  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 

ارف يدعبزود  نامز  بیرقت ? هکنآ  رگم  ددرگ  لامعتساندروآدایب  ضحمب  وراد  دیدرگ ، شومارفوراد  زا  تبون  کی  فرصم  هچنانچ  2 ـ 
. دشاب هدیسر 

. ددرگ تیاعرنآ  ددجم  دوع  زا  تعنامم  تنوفع و  يدوبهبيارب  نامرد  لوط  رد  یتشادهب  تامادقا  3 ـ 
. دیامن زوربیلسانت  یحاون  تسوپ  باهتلا  ای  شراخیعضوم  میالع  هکنآ  رگم  تسین  يرورضرامیب  رسمه  نامرد  لومعم  روطهب  4 ـ 

ییوراد  لاکشا 
Topical Cream: 2%
Vaginal Cream: 2%

(MINOXIDIL (Topical

رد ورادنیا  ریثأت  الامتحا  دوریم . راکهب  نانز  ونادرم  رد  کینژوردنآ  هنادرم  یساط  نامرديارب  یعـضوم  لیدیـسکونیم  فرـصم  دراوم 
. دنشابیم یحاون  ریاسکینژوردنآ  یساط  هب  التبم  هک  تسا  يدارفازا  رتمک  تسا  هتخیر  ناشرس  يولجتمسق  ياهوم  رتشیب  هک  ینادرم 

زاوم ياهلوکیلوف  کیرحت  قورع  يداشگ  زایـشان  يدـلج  نوخ  نایرج  شیازفا  هطـساوهبوراد  رثا  نیا  هک  دـسریم  رظنهب  رثا : مسیناـکم 
. دشاب وم  لوکیلوف  ياهلولس  کیرحتو  لاعف  دشر  هب  تحارتسا  تیعضو 

عورـش زا  سپ  هامراهچ  لقادح  وراد  رثا  دوشیم . بذج  ملاستسوپ  قیرط  زا  یعـضوم  لیدیـسکونیمزا  يزیچان  رادـقم  کیتنیکوکامراف 
ياهوم نامرد  عطق  زا  سپ  هام  هک 4-3 دسریم  رظنهب  دسریم . رثکادحهب  لاسکی  یط  هدش و  عورش  يوراداب 2 % زور  رد  راب  ود  نامرد 

هک ییوراد  زا  بـیرقت ?95 % دوشهتفرگرــس . زا  ددــجم ? وـم  شزیر  تفرــشیپو  دــنیامن  شزیر  هـب  عورــش  ناـمرد  زا  لصاحدــیدج 
. ددرگیم عفد  ندب  زازور  راهچ  یط  تسا  هدش  بذج  کیمتسیسروطهب 

ای رـس  تسوپسیزایروسپ  لیبق  زا  تسوپ  تحارجای  باهتلا  نوخ  راشف  يدایز  یقورع  یبلقياـهیرامیب ـ  دوجو  تروص  رد  1 ـ  اهرادشه :
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. دوش فرصم  طایتحا  اب  دیابوراد  دیدش  یگتخوس  باتفآ 
. داد رارق  رظن  تحت  دیابار  یعضوم  لیدیسکونیم  اب  نامرد  تحتنارامیب  نزو  بلق و  نابرض  نوخ  راشف  2 ـ 

. دوش وراد  یبناج  ضراوع  زوربو  نآ  کیمتسیس  بذج  هب  رجنم  تسا  نکممیعضوم  لیدیسکونیم  ررکم  فرصم  3 ـ 
تسوپ نتخوس  یساط  دیدشت  شراخ  تروص ،  مروو  يدلج  تاروثب   ) کیژرلآ شنکاو  نوچمهيردان  تالکـشم  زورب  یبناج  ضراوع 

نیا فرصم  اب  ییانیب  تقدشهاک  ییانیب و  تالالتخا  یگتـسخ  یـسنجییاناوت  شهاک  دردرـس ، اهلوکیلوف ، باهتلا  ، امزگا هجیگرـس  رس ،
تساهدششرازگ  وراد 

تاقتشم  اهدیئورتساوکیتروک ، يواحياههدروآرف  اب  یعضوم  لیدیسکونیمنامزمه  فرصم  ییوراد  ياهلخادت 
اب تسا  نکمم  اهدیئونیتر  ای  یتفن و 

لیلدهب کیمتسیسو  یعضوم  لیدیسکونیم  نامزمه  فرصم  . دوش وراد  يدلج  بذج  دیدشت  ثعابموئنروک  موتارتسا  يریذپذوفن  شیازفا 
. دهد شیازفا  ار  نآتیمس  رطخ  تسا  نکمم  یعضوم  يورادکیمتسیس  بذج  لامتحا 

. ددرگن لامعتساندب  طاقن  ریاس  رب  ای  هدش و  هیصوتتاعفد  ریداقم و  زا  رتشیب  وراد  کیمتسیسبذج  رطخ  لیلدهب  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 
بانتجا  وراد  اب  نامرد  تحت  یحاون  ربیتسوپ  ياههدروآرف  ریاس  لامعتسا  زا  2 ـ 

. دوش
هدادوشتـسش بآ  دایز  ریداقم  اب  هدولآ  یحاون  یقافتا  سامت  تروص  رد  ددرگ . يراددوخناـهد  اـی  ینیب  اـهمشچ ، اـب  وراد  ساـمت  زا  3 ـ 

. دنوش
. ددرگن هدافتساراوشس  زا  اهوم  ندرک  کشخ  رد  عیرستيارب  دنوش . هداد  وشتسش  لامعتسا  زاسپ  هلصافالب  وراد  هب  هتشغآ  ياهتسد  4 ـ 

. دبای همادا  نامرد  عورشزا  سپ  هتفه  ود  ات  تسا  نکمم  وم  شزیر  5 ـ 
فرصم  رادقم 

کی  وم ، نودب  یحاون  نازیم  هبهجوت  نودب  یگلاس  نس 65  ات  نالاسگرزب 
لولحم %2 زا  رتیلیلیم  ود  رثکادح  ات 

. دوشیملامعتسا رس  قرف  رب  زور  رد  راب  ود 
ییوراد  لاکشا 

Topical Solution: 20 mg/ml

MUPIROCIN

تبثم مرگ  ياهيرتکابزا  یشان  ياهتنوفع  هژیوهب  تسوپفلتخم  ياهتنوفع  نامرد  رد  یعضومتروصهب  نیسوریپوم  فرصم  دراوم 
. دوشیم فرصم  كوکولیفاتساهلمج  زا  )

. دشاب دیسیرتکابای  کیتاتساویرتکاب  تسا  نکمم  تظلغهب  هتسب  دنکیم و  رثا  اهنیئتورپ  زتنسویبراهم  قیرط  زا  وراد  نیا  رثا : مسیناکم 
. دوشیم هزیلوباتمتعرسهب  هک  دوشیم  کیمتسیس  بذجیعضوم  فرصم  زا  سپ  نیسوریپومزا  یمک  ریداقم  کیتنیکوکامراف 

اهناتـسرامیبرد ای  زور ) زا 10  شیب   ) ینالوط تدـمهب  نآ  فرـصم  وراد ، هب  یبورکیم  تمواقمزورب  لامتحا  لـیلدهب  هیـصوت  لـباق  تاـکن 
. دوشیمن هیصوت 

. دوشیم هدیلام  عضوم  رد  زور  رثکادحات 10  زور  رد  راب  مزال 3  رادقم  هب  فرصم  رادقم 
ییوراد  لاکشا 
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Topical Ointment: 2%

NITROFURAZONE

دنویپ يارب  عضومنتخاس  هدامآ  يارب  زین  یتسوپ و  ياهتنوفعو  اـهمخز  اـهیگتخوس ، رد  یعـضومتروصهب  نوزاروفورتین  فرـصم  دراوم 
. دوشیمفرصم تسوپ 

. دراد ازونیژورئآ  سانومودوسپرب  يزیچان  رثا  اما  تسا  هدرتسگیبورکیمدض  رثا  فیط  اب  ناروفورتینقتشم  کی  وراد  نیا  رثا : مسیناکم 
ساـــسحریغ ياـــهمسیناگراورکیمزا  یـــشان  هیوناـــث  تنوــفع  زورب  بجوــم  تــسانکمم  نوزاروفورتــین  فرـــصم  1 ـ  اهرادــشه :

يرگیدبسانم نامرد  دوش و  عطق  دیاب  وراد  نیافرـصم  هیوناث  تنوفع  زورب  تروص  رد  . دوش اهچراق  ازونیژورئآ و  سانومودوسپهژیوهب 
. ددرگ نیزگیاج 

. دوش فرصم  طایتحا  اب  دیاب  G6PD دوبمک هب  التبم  نارامیب  رد  وراد  نیا  2 ـ 
تسا  هدش  شرازگ  ورادنیا  فرصم  اب  کیژرلآ  ياهشنکاو  زوربو  تسوپ  ندش  ساسح  یبناج  ضراوع 

. دوش هعجارم  کشزپ  هب  دیاب  تنوفع  ندشرتدب  ای  وراد  فرصم  زا  یشان  یعضومکیرحت  تروص  رد  هیصوت  لباق  تاکن 
. دوشیم هدیلام  عضوميور  مرک  زا  یفاک  رادقم  فرصم  رادقم 

ییوراد  لاکشا 
Topical Cream: 0.2%

PABA

. دوشیمفرصم دیشروخ  رون  لباقم  رد  تسوپهدننکتظفاحم  ناونعهب  اباپ  فرصم  دراوم 
. دنک زورب  یسامت  تیتامرد  تسانکمم  وراد  نیا  فرصم  اب  یبناج  ضراوع 

. دوش يراددوخ  دیابوراد  فرصم  زا  يدلج  تاروثب  ای  کیرحتزورب  تروص  رد  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 
. دوشيراددوخ اهمشچ  اب  وراد  سامت  زا  2 ـ 

. دوش اهسابلگنر  رییغت  ثعاب  تسا  نکمم  وراد  نیا  3 ـ 
وراد زا  یفاک  رادقم  فرصم  رادقم 

ضرعم  رد  هک  تسوپ  زا  یقطانم  يور 
دعب ای  رابکی  تعاس  ود  ره  دیاب  ورادفرصم  دوشیم . هدیلام  دراد  رارق  باتفآ 

. دوشرارکت دح  زا  شیب  قیرعت  ای  ندرک  انش  زا 
ییوراد  لاکشا 
Lotion: 5%

(POTASSIUM PARA AMINOBENZOATE (PABA-K

سوگیفمپ و ، ائفروم تیزویموتامرد  امردورلکسا ، لیبقزا  عیـسو  زوربیف  اب  هارمه  تالالتخا  عاونانامرد  رد  رد  اباپ  میـساتپ  فرـصم  دراوم 
تساهدش  فرصم  (Peyrony  ) ینوریپ يرامیب 

. دیامنیم زورب  نامرد  لوا  هام  هسیط  الومعم  زوربیف  دوبهب  کیتنیکوکامراف 
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. دوش فرصم  طایتحا  اب  دیاب  اههیلکراک  بیع  ای  نوخدنق و  شهاک  ای  سوتیلمتباید  دوجو  تروص  رد  1 ـ  اهرادشه :
نکمم وراد  فرـصم  اـب  اهتـشا ) شهاـکای  عوهت   ) دـنروخیمن یفاـک  ياذـغ  لـیلد  رهب  هکیناراـمیب  دزن  هژیوهب  نوخ  زکوـلگ  تظلغ  2 ـ 

. دبای شهاکتسا 
اب نوخ  دیفس  ياههچیوگ  دادعت  3 ـ 

. دبایشهاک تقوم ? تسا  نکمم  وراد  نیا  فرصم 
. دنتسه وراد  نیا  فرصم  عیاش  ضراوعزا  عوهت  اهتشا و  شهاک  یبناج  ضراوع 

اریز دیامن . راهم  ار  اهنآیبرکیمدض  رثا  تسا  نکمم  اهدیمانوفلوسای  اهتالیسیلاسونیمآ  اب  ورادنیا  نامزمه  فرـصم  ییوراد  ياهلخادت 
. دننکیمبذج اهتالیسیلاسونیمآ  اهدیمانوفلوسزا و  رتهب  ار  تآوزنبونیمآ  میساتپ  ازيرامیبياهیرتکاب ،

کـشزپ هب  یـشراوگتالکشم  موادت  تروص  رد  دوشفرـصم و  اذغ  اب  وراد  یـشراوگ  ياهیتحارانشهاک  يارب  هیـصوت 1 ـ  لباق  تاکن 
. ددرگ هعجارم 

. دناسریم لقادح  هبار  یشراوگ  ياهیتحاران  ریش ، ای  بآ  ناویلکی  اب  وراد  تاعفد  زا  کی  ره  فرصم  2 ـ 
. ددرگ لیم  هدش و  لح  هویم  بآ  ای  بآرد  فرصم  زا  لبق  وراد  صرق  ای  ردوپ  3 ـ 

. دوش رجنم  نوخدنق  شهاک  هب  تسا  نکمم  یلاوتم  ياهزوریط  بسانم  هیذغت  نودب  وراد  فرصم  4 ـ 
فرصم  رادقم 

. ددرگیمزیوجت اذغ  اب  مسقنم  رادقم  ردالومعم 6-4  مرگ  رادقم 12  هنازور  نالاسگرزب 
. دوشیم فرصم  اذغ  اب  مسقنم  رادقم   6-4 رد الومعم   mg/kg 220 هنازور ناکدوک 

ییوراد  لاکشا 
Tablet: 500 mg

PYRITHIONE ZINC

. دوشیمفرصم رس  تسوپ  ياهروبس  تیتامرد  وهروش  لرتنک  يارب  نویتیریپ  فرصم  دراوم 
چراق و دضتارثا  نینچمه  نویتیریپ  دوشیم . لایلتیپاياهلولـس  زاس  تخاس و  شهاک  ثعابزوتیم  دض  تارثا  اب  وراد  نیا  رثا : مسیناکم 

. دراد زین  يرتکاب  دض 
تسا  وراد  یبناج  ضراوعزا  تسوپ  تیساسح  یبناج  ضراوع 

. دوش فرصم  هتفه  رد  راب  لقادح 2 دیاب  وراد  نیا  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 
. درک یشکبآیبوخب  زین  فرصم  زا  دعب  دناسیخ و  بوخار  اهوم  دیاب  وپماش  فرصم  زا  لبق  2 ـ 

. دوشبانتجا دیاب  اهمشچ  اب  وراد  سامت  زا  3 ـ 
. دوشیم هتسش  وپماش  زا  یفاک  رادقماب  هتفه  رد  راب  ود  رس  تسوپ  فرصم  رادقم 

ییوراد  لاکشا 
Shampoo: 2%

SALICYLIC ACID

هنکآ آهنیتهژیوب و  تسوپ  یچراق  ياـهتنوفع  تسوپکـیتوتارکرپیه  تـالالتخا  یعـضوم  ناـمرديارب  کیلیـسیلاس  دیـسا  فرـصم  دراوم 
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. دوریم راکبسیزایروسپ  نامرد  نینچمه  رس و  تسوپياهروبس  تاباهتلا  سیراگلو 
هتسوپ دنکیملصتم  مه  هب  یخاش  هیال  رد  ار  اههتسوپهک  یلولس  نیب  هدننابسچ  هدام  ندرکلح  قیرط  زا  کیلیـسیلاس  دیـسا  رثا : مسیناکم 

زین یچراق  دـضرثا  کی  ثعاـب  تسا  نکمم  وراد  کـیتیلوتارکرثا  نیا  دوشیم . نیتارک  ندـش  تسـس  ثعاـبهجیتن  رد  عیرـست و  ار  يزیر 
. دشابیمزین فیفخ  هدننک  ینوفع  دض  رثا  يارادکیلیسیلاس  دیسا  دوش .

. دوشزیوجت ناوارف  طایتحا  اب  دیاب  تسوپ  تنوفعای  کیرحت  باهتلا  یطیحم  قورع  يرامیبای  تباید  دوجو  تروص  رد  1 ـ  اهرادشه :
. ددرگ بانتجا  بهتلمای  هنهرب  تسوپ  يور  وراد  لامعتسا  زا  2 ـ 

. دراد دوجو  اهتالیسیلاساب  تیمومسم  زورب  رطخ  وراد ، اب  ندبزا  یعیسو  یحاون  نامرد  تروص  رد  3 ـ 
. دوش بانتجا  نس  لاس  ریزناکدوک 5  يرادراب و  رد  وراد  فرصم  زا  4 ـ 

فرـصمبقاعتم هژیوب  تسوپ  یگدیئاس  ای  مخزو  دناهتـشادن  دوجو  نامرد  زا  لبق  هک  تسوپدـیدش  ات  طسوتم  تاکیرحت  یبناج  ضراوع 
. دنتسهوراد نیا  ضراوع  زا  دح  زا  شیب  تیساسحياهشنکاو  کیلیسیلاسدیسا و  زاییالاب  تظلغ  يواح  ياههدروآرف 

لکلا يواحتابیکرت  هنکآ  دـض  یعـضوم  تابیکرتریاس  هدـننک  كاپ  اـی  یبط  هدـنیاس  ياـهنوباصنامزمه  فرـصم  ییوراد  ياهلخادـت 
لونیـسروزر دیـسکارپلیئوزنب ، لثم  یعـضوم  زیر  هتـسوپ  لـماوعيواح  تاـبیکرت  نیئونیترتوزیا  يوقیگدـننک  کـشخ  رثا  اـب  اـهنوباص 

دح زا  شیب  ار  تسوپ  هدـش و  هدـننککشخ  ای  یکیرحت  یعمجت  رثا  زورب  بجومتسا  نکمم  کیلیـسیلاس  دیـسا  اب  نیئونیترتاـی  روفلوس 
. دیامنکیرحت

تدـم 15 هب  عضوماروف  سامت  تروص  رد  ددرگ . بانتجادـیاب  یطاخم  ياهاشغ  ریاس  اهمشچاب و  وراد  سامت  زا  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 
. دوش هدادوشتسش  بآ  اب  هقیقد 

. دنشاب نامرد  تحت  هکنیارگم  دنوش  هتسش  دیاب  هلصافالب  اهتسد  هدروآرف  اب  اهتسد  سامت  تروص  رد  2 ـ 
ياهلیگز  یناهد  لیگز  ای  ینیب  یلسانت  یحاون  تروص  يور  وراد  3 ـ 

. دوشنهدرب راکب  يدازردام  ياهلاخ  رادوم و 
. دوشیم لامعتساتسوپ  يور  لولحم 50-12 % نایم  ردزور  کی  ای  زور  ره  یعـضوم  کیتیلوتارکو  هدننازوس  ناونع  هب  فرـصم  رادـقم 

لولحم اههنیپ  اههچخیمنامرد و  يارب  دوریم . راـکب  تسوپ  يور  زوررد  راـب  ود  اـی  کـی  یعـضوم 27ـ5 % لولحماهلیگز  نامرد  يارب 
هس دح  ات  یعـضوم 2-0/5 % لولحم  هنکآیعـضوم  نامرد  يارب  دوشیم . لامعتـساتسوپ  يور  زور  رد  راب  ود  ای  کـی  27ـ12 % یعضوم

. دوریم راکب  تسوپ  يور  زور  ردراب 
ییوراد  لاکشا 

Topical Solution : Salicylic Acid 16.7%+ Lactic Acid 16.7% + Collodion qs to100%

SELENIUM SULFIDE

. دوریم راکب  رلاکیسروآهنیت  نینچمهو  رس  تسوپ  ياهروبس  تیتامرد  ای  هروشنامرد  يارب  موینلس  دیفلوس  فرصم  دراوم 
. ددرگمردیپا ياهلولس  ریثکت  تخاس و  دنیآرفشهاک  بجوم  دیامن و  لمع  يزوتیم  دض  رثاقیرط  زا  تسا  نکمم  وراد  نیا  رثا : مسیناکم 

ياراد  موینلس  دیفلوس  هوالعب 
. دنکتکراشم نآ  یشخب  رثا  رد  تسا  نکمم  هکدشابیم  زین  فیفخ  یچراق  دض  ییایرتکابدض و  یعضوم  یگدننک  کیرحت  تارثا 

. دوش فرصم  طایتحا  اب  دیاب  بذجشیازفا  لامتحا   ) تسوپ داح  يادوزگاای  باهتلا  دوجو  تروص  رد  اهرادشه :
. دنتسه وراد  نیاعیاش  ضراوع  زا  رس ، تسوپ  ای  وم  لومعمریغ  ندش  برچ  ای  یکشخ  یبناج  ضراوع 
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. دوش بانتجا  وراد  فرصم  زا  رس ، تسوپيور  هتفاین  دوبهب  مخز  ای  تاحارج  لواتدوجو  تروص  رد  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 
. دنوش هتسش  بآاب  اهمشچ  یقافتا  سامت  تروص  رد  ددرگيراددوخ . اهمشچ  اب  وراد  سامت  زا  2 ـ 

فک ات  هدیلامرس  يور  وپماش  زا  یفاک  رادقم  سپسو  دنوش  سیخ  مرگ  مین  بآ  اب  رس  تسوپو  اهوم  تسا  مزال  وراد  لامعتسا  زا  لبق  3 ـ 
. ددرگفرصم وپماش  ددجم ? هدش و  یشکبآاهوم  هقیقد   2 زا 3 ـ  سپ  دیامن .

. دومن یشکبآ  یبوخبار  اهنآ  وپماش  لامعتسا  زا  سپ  تسا  مزال  ، اهوم گنر  رییغت  لامتحا  شهاک  يارب  4 ـ 
تروصب سپـسو  هتفه  ود  تدمب  هتفه  رد  راب  ود  ای 2/5 % نویسول 1 رس ، تسوپ  ياهروبـس  تیتامردای  هروش  نامرد  يارب  فرـصم  رادقم 

تدمب راب  کی  هنازور  نویسول %1 زا  یفاک  رادقم  رلاکیسروآهنیتنامرد ، يارب  دوشیم . رارکت  رتشیب  ای  هتفهود  ای  کی  رد  راب  کی  رتمک 
. دوشیم هتسش  بآ  اب  هقیقد  هد  زاسپ  لامعتسا و  یلسانت  یحاون  تروصزجب و   ) ندب رب  زور  دنچ 

ییوراد  لاکشا 
Shampoo (Lotion): 1%, 2.5%

SILVER SULFADIAZINE

یکمک يورادناونعهب  هوالعهب  دوریم . راکهب  یگتخوسياـهمخز  تنوفع  ناـمرد  يریگـشیپيارب و  هرقن  نیزاـیدافلوس  فرـصم  دراوم 
تسوپ و عیـسو  یگدـیئاسو  تسوپ  دـنویپ  رد  تسوپ  تشادرب  لحمتنوفع  زا  يریگـشیپ  اپ ، ياهمخز  تنوفعتدـم  هاتوک  نامرد  يارب 

. دوشیم فرصم  زین  تشگنارسياهمخز  نامرد 
زا توافتممسیناکم  رظن  زا  دـشابیم . يدیـسیرتکاب  رثاياراد  تبثم  مرگ  یفنم و  مرگ  ياهمسیناگرازا  يرایـسب  رب  وراد  نیا  رثا : مسیناکم 

لاعف زین  سناکیبلآ  ادیدناکو  اهرمخم  ربارب  رد  هوالعهب  دنکیمرثا . لولـس  هراوید  ءاشغ  رب  طقف  هدوب و  هرقنتارتین  ای  نیزایدافلوس  میدس 
تسا 

هتسباو تفابهمدص  تدش  هتفرگ و  رارق  نآ  يور  ورادهک  ندب  حطس  دصرد  هب  هدوب و  توافتمهرقن  نیزایدافلوس  بذج  کیتنیکوکامراف 
تسا 

. دوش فرصم  طایتحا  ابدیاب   G6PD دوبمک يویلک و  يدبک و  درکلمعصقن  دوجو  تروص  رد  1 ـ  اهرادشه :
. ددرگ عطق  دیاب  وراد  فرصم  کیژرلآ  ياهشنکاو  زورب  تروص  رد  2 ـ 

. دوش هتفرگ  رظن  رد  دیاب  اهدیمانوفلوساب  عطاقتم  تیساسح  زورب  لامتحا  3 ـ 
. دوشیمن هیصوتسورتکینرک  زورب  رطخ  لیلدهب  یگهام  کی  نس  ات  نادازون  رد  وراد  فرصم  4 ـ 

ای یبناج  ضراوعزورب  لامتحا  امسالپ و  رد  وراد  ینامردياهتظلغ  بسک  هب  رجنم  تسا  نکمموراد  اب  تسوپ  عیسو  حوطـس  نامرد  5 ـ 
. ددرگ اهدیمانوفلوساب  ییوراد  تالخادت 

ینالوطفرصم بقاعتم  تساهدش  هدهاشم  يدلجتاروثب  شراخ و  شزوس  لماش  کیژرلآياهشنکاو  وراد  فرـصم  اب  یبناج  ضراوع 
دیامن زورب  تسانکمم  زین  ینپوکول  وراد  فرـصم  اب  هوالعب  تساهدش  شرازگ  هرقن  زا  یـشان  طاخمو  تسوپ  ندش  گنر  دب  وراد  تدم 

. دوش لرتنک  دیاب  هک 
نیا  اب  نامرد  هرود  هیصوت  لباق  تاکن 

. دوشهدامآ تسوپ  دنویپ  يارب  رامیب  ای  هتفایدوبهب  یگتخوس  ات  ددرگ  لماک  دیاب  وراد 
جوسن هک  هتخوسهیحان  يور  زور  رد  راب  ود  ای  کی  ورادزا  يرتمیلیم  كزان 1/5  هیال  کی  یحارجشکتسد  زا  هدافتسا  اب  فرصم  رادقم 

. دوشیم هدیلام  تساهدش  زیمت  وهتشادرب  نآ  دئاز  هدرم و 
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ییوراد  لاکشا 
Topical Cream: 10 mg/g

TOLNAFTATE

موروپـسورکیم نوـتیفوکیرت  ياـههنوگ  زایـشان  اـهاپ  اـهتسد و  نار  هلاـشک  ندـب  رــسیلچک ، ناـمرد  يارب  تاـفنلوت  فرــصم  دراوـم 
. دوشیم هدافتسا  زین  روفروفایزسالام  زایشان  رلاکیسروآهنیت  نامرد  يارب  وراد  نیازا  هوالعهب  دوریم . راکهب  نوتیفومردیپاو 
. دوشیم ساسح  ياهچراق  رد  مویلسیمدشر  فقوت  بجوم  مویلسیم  ياههتشررد  لکش  رییغت  داجیا  اب  الامتحا  رثا : مسیناکم 

. دوشیمن هیصوت  لاس  ود  زا  رتکچوکناکدوک  رد  وراد  نیا  فرصم  1 ـ  اهرادشه :
. ددرگ عطق  دیاب  وراد  فرصم  نامرد  لوط  رد  دح  زا  شیب  تیساسحای  يژرلآ  باهتلا  زورب  تروص  رد  2 ـ 

نیا فرـصماب  یتسوپ  دـح  زا  شیب  تیـساسح  نینچمهو  تسوپ  یـسامت  تیتامرد  شراخ و  باـهتلا  نوچمه  یـضراوع  یبناـج  ضراوع 
تساهدش  شرازگ  وراد 

. ددرگ يراددوخ  اهمشچاب  وراد  سامت  زا  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 
. دوش کشخ  هتسش و  یبوخ  هب  دیاب  نامردتحت  عضوم  وراد ، فرصم  زا  لبق  2 ـ 

. دوش هعجارم  کشزپهب  دیاب  هتفه  راهچ  یط  نامرد  تفرشیپزا  ياهناشن  هدهاشم  مدع  تروص  رد  3 ـ 
. دوش ماجنا  نیغلاب  رظن  تحت  دیاب  لاس   12 زا رتمک  نس  اب  نارامیب  رد  وراد  فرصم  4 ـ 

يارب نامردهمادا  تسا  نکمم  نیا  دوجو  اب  دوشیمفرـصم . هتفه   2 لقادح 4 -  تدم  ياربزور  رد  راب  ود  الومعم  وراد  فرـصم  رادقم 
هتفه ود  ات  دیاب  تافنلوتاب  نامرد  يرامیب  ددجم  دوع  لامتحا  شهاکيارب  دشاب . يرورض  دشابهدش ، میخضتسوپ  رگا  هژیوهب  هتفه   6-4

. دبای همادا  میالع  ندشفرطرب  زا  سپ 
ییوراد  لاکشا 

Topical Cream: 1%
Topical Soultion: 1%

TRETINOIN

تـالالتخانامرد رد  هاـگهگ  وراد  نـیا  زا  هوـالعهب  . دوریم راــکهب  سیراــگلو  هـنکآ  یعــضومنامرد  يارب  نیئوـنیترت  فرــصم  دراوـم 
. دوشیم هدافتسا  زین  فاص  ياهلیگزو  یلوکیلوف  زوتارک  ياهیال و  زویتکیا  سیزایروسپ   ) يزاسنیتارک

داجیا ثعاب  نآهیزجت  تخاس و  تعرس  مردیپا و  یلولسزوتیم  شیازفا  اب  الامتحا  هک  تسا   A نیماتیويدیسا مرف  نیئونیترت  رثا : مسیناکم 
تخاس الامتحا  هدومنلیهـست و  ار  دوجوم  نودـموک  تشادرب  لمعنیا  تسا  ندـنک  لباق  یگداس  هب  هک  دوشیمتسـس  یخاش  هیال  کی 

. دروآیم لمعهب  تعنامم  زین  نیتارکتخاس  زا  نیئونیترت  دیامنیم . راهم  زینار  دیدج  نودموک 
یعیسویحاون رد  نآ  لامعتـسا  لابندهب  وراد  بذج  . دوشیم حشرت  راردا  رد  بذج و  تسوپهار  زا  وراد  زا  یمک  رادقم  کیتنیکوکامراف 

. دباییم شیازفا  زویتکیا ) نمزم  هدرتسگ  ياهزوتامرد  رد  تدمینالوط  فرصم  ای  ندب  حطس  زا 
دیابن يدـلجيامویلتیپا  یگداوناخ  ای  یـصخش  هقباسو  هتخوس  باتفآ  اـی  هنهرب  تسوپ  اـمزگا ، یگلماـح  رد  وراد  نیا  فرـصم  عنم  دراوم 

. دوش فرصم 
ناـمز تشذــگ  اـب  هـتبلا  هـک  دــیامن  زوربوراد  لامعتــسا  زور  دــنچ  بقاــعتک  تـسا  نکممتسوـپ  ندــش  هدــنک  يزمرق و  اهرادــشه :
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. دیامنیمشکورف
اب امرگساسحا  يزیرهتـسوپ و  رون ، هب  تیـساسح  يزاس  هنادـگنر  رد  رییغت  تسوپ  ندـش  ادـج  متیرا  یتسوپ  تاکیرحت  یبناـج  ضراوع 

. دوشهدهاشم تسا  نکمم  وراد  فرصم 
يواح ياههدروآرفای  هنکآدض  ياههدروآرف  اههدـننکكاپ ، یبط  ای  هدـنیاس  ياهنوباص  اب  ورادنیا  نامزمه  فرـصم  ییوراد  ياهلخادـت 

نیئوـنیترتوزیا لـکلا  يواـح  یعـضومياههدروآرف  درگوـگ ، اـی  کیلیـسیلاسدیسا  لونیـسروزر  دیـسکارپلیئوزنبدننام ، زیرهتــسوپ  داوـم 
هب تسوپهدننکساسح  ياهوراد  ریاس  اب  نیئونیترتنامزمه  فرصم  دوش . یگدننککشخای  یعمجت  یکیرحت  رثا  زورب  ببس  تسانکمم 

. دهد شیازفاار  رون  هب  تیساسح  زورب  لامتحا  تسانکمم  نیئونیترتوزیا  دننام  رون 
. دوش بانتجایطاخم  ياهءاشغ  ینیب و  ناهد  اهمشچاب ، وراد  سامت  زا  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 

(. ددرگ فرصمدیسکارپ  لیئوزنب  اب  هتعاس  بوانتاب 12  دناوتیم   ) دوشن فرصم  زیرهتسوپلماوع  ریاس  اب  نامزمه  روطهب  2 ـ 
. دوشن لامعتسا  هتخوسباتفآ  تسوپ  زاب و  ياهمخز  رب  وراد  3 ـ 

. دسرب لقادحهب  زین  دیشروخ  رون  اب  ندش  هجاوم  ددرگبانتجا و  شفنب  ءاروام  رون  اب  ههجاوم  زا  4 ـ 
. دراد دوجو  امرس  ایداب  هب  تسوپ  تیساسح  شیازفا  لامتحا  5 ـ 

هنکآ  نامرد  يارب  فرصم  رادقم 
. دوشهدیلام هعیاض  لحم  يور  رابکی  وراد  زایفاک  رادقم  باوخ  عقوم  بش  ره  سیراگلو 

ییوراد  لاکشا 
Lotion: 0.05%

Topical Cream: 0.05%
Topical Gel: 0.025%

(TRIAMCINOLONE ACETONIDE (Topical

، اهتیتامرد ، امزگا ریظن  تسوپ  یباهتلا  دیدش  تالالتخاای  يژرلآ و  زا  یـشان  تالالتخا  یتمالعنامرد  رد  نولونیـسمایرت  فرـصم  دراوم 
. دوریم راکهب  سوگیفمپو  دیئوگیفمپ  تارشح  شین  سیزایروسپ  ، زوتامتیرا سوپول 

دراو هدنریگ  ـ  وراد سکلپمک  بقاعتم ? هدش و  لصتممسالپوتیـس  رد  دوخ  ياههدنریگ  هب  یلولـسءاشغ  زا  روبع  اب  وراد  نیا  رثا : مسیناکم 
نآ لاـبندهب  mRNA و  یـسیونور دـنور  کیرحت  بجوم   DNA زا یـصاخ  یحاون  هب  لاـصتا  اـب  سکلپمکنیا  دوشیم . یلولـس  هتـسه 

. دنشابیم یباهتلا  تارثاداجیا  لوئسم  دوریم  نامگ  هک  ددرگیمییاهمیزنآ  تخاس 
هب تبـسن  وراد  نیایتـسوپ  مسیلوباـتم  یلو  دریگیم  تروصتسوپ  دوـخ  رد  تدـمع ? اهدـیئورتساوکیتروکمسیلوباتم  کـیتنیکوکامراف 

مسیلوباتمياراد وراد  نیا  دشابیم . الاب  تبسن ? ورادکیمتسیس  بذج  لیلد  نیمههب  دشابیمرتمک و  یتسوپ  ياهدیئورتساوکیتروکریاس 
. دشابیم زین  يدبک 

تاعیاض ای  ویچراق  ییایرتکاب  ياهتنوفع  سیزایروسپهدرتسگ  رـشتنم و  ياهكالپ  لاـسکیزا  رتمک  ناراوخریـش  رد  فرـصم  عنم  دراوم 
. دوشفرصم دیابن  هنکآ  نامرد  يارب  ناهدفارطا و  ياهتیتامرد  هسازور و  هدشننامرد  یتسوپ و  یسوریو 

. دوش زیهرپ  ناکما  دح  ات  اههچبتسوپ  يور  وراد  نیا  ندیلام  زا  اهرادشه :
مردنـسریظن یـضراوع  هدوب و  ـالاب  نآ  کیمتـسیسبذج  ناـکما  تسوپ  رد  نولونیـسمایرتمسیلوباتم  ندوـبمک  لـیلدهب  یبناـج  ضراوـع 

. دشابیملمتحم هیلکقوف  زیفوپیه ـ  سومالاتوپیهروحم ـ  فیعضت  تدم  زارد  رد  راردا و  رد  دنقدوجو  نوخ  دنق  شیازفا  گنیشوک 
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هیحان رد  یباهتلاتالالتخا  یـسامت  تیتامرد  تسوپ  ندـشكزان  هدـشن  نامرد  ياهتنوفع  دـیدشتدننام  یعـضوم  یبناـج  ضراوع  زورب 
تساهدش  شرازگزین  هدروآرف  دربراک  لحم  رد  هنکآ  اهمناخرد و  هژیوهب  تروص 

. دوش يراددوخ  وراد  نیا  هنارسدوخفرصم  زا  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 
. دوش يراددوخنولونیسمایرت  اب  نامرد  تحت  هیحان  يورنامسناپ  ای  ششوپ و  ندربراکهب  زا  2 ـ 

. ددرگ بانتجا  اهمشچ  اب  وراد  سامت  زا  3 ـ 
کـشزپ هب  دـیاب  ، دـش رتدـب  ای  درکن و  ادـیپ  دوبهب  هدـش  زیوجتنولونیـسمایرت  نآ  يارب  هک  ياهضراـعهتفه  ود  زا  دـعب  هک  یتروص  رد  4 ـ 

. دوش هعجارم 
. دوش يراددوخ  ناتسپ  تفاب  يوروراد  نیا  هدافتسا  زا  یهدریش  زا  لبق  5 ـ 

فرصم  رادقم 
. دوشیم هدافتسازور  رد  راب  کی  اهنت  ناکدوک  رد  زور و  ردراب  ات 4   2 دامپ 0/1 % ای  مرک  زا  نالاسگرزب 

ییوراد  لاکشا 
Topical Cream: 0.1%

Topical Ointment: 0.1%

TRIAMCINOLONE NN

. دوشیمزیوجت یئایرتکاب  ای  یئایدیدناک  تنوفعاب  هارمه  تسوپ  باهتلا  یتسوپ و  زایدیدناکنامرد  رد  وراد  نیا  فرصم  دراوم 
. دوشزیوجت طایتحا  اب  دیاب  یتسوپ  یسوریوياهتنوفع  ریاس  ای  امزگا و  لاخبتهب  رامیب  ءالتبا  تروص  رد  1 ـ  اهرادشه :

وراد و بذــــج  شیازفا  ثعاـــبتسا  نـــکمم  ناـــکدوک  رد  وراد  زور  رد  راـــبکی  زا  شیب  اـــی  هـــتفه و  ود  زا  شیب  فرــــصم  2 ـ 
. ددرگ نآ  کیمتسیسضراوع 

نولونیـسمایرتیعضوم بذـج  شیازفا  ثعاـب  ندـبتسوپ  زا  عیـسو  یحاوـن  يور  نآ  فرــصمای  وراد  نـیا  تدـم  ینـالوط  فرــصم  3 ـ 
. ددرگیم

ضراوع زا  دناهتـشادندوجو  نامرد  زا  لبق  هک  تسوپ  مروای  يزمرق  تاروثب  ندـش  هتـسوپ  هتـسوپ  شراخ  شزوس  لواـت  یبناـج  ضراوع 
وراد یبناج 
. دنتسه

. دوش کشخالماک  هتسش و  نوباص  بآ و  اب  دیاب  عضوم  ، وراد فرصم  زا  لبق  هیصوت  لباق  تاکن 
. دوش يراددوخوراد  نیا  هنارسدوخ  فرصم  زا  1 ـ 

. دوش يراددوخنولونیسمایرت  اب  نامرد  تحت  هیحان  يورنامسناپ  ای  ششوپ و  ندربراکهب  زا  2 ـ 
. ددرگ بانتجا  اهمشچ  اب  وراد  سامت  زا  3 ـ 

کـشزپ هب  دـیاب  ، دـش رتدـب  ای  درکن و  ادـیپ  دوبهب  هدـش  زیوجتنولونیـسمایرت  نآ  يارب  هک  ياهضراـعهتفه  ود  زا  دـعب  هک  یتروص  رد  4 ـ 
. دوش هعجارم 

. دوش يراددوخ  ناتسپ  تفاب  يوروراد  نیا  هدافتسا  زا  یهدریش  زا  لبق  5 ـ 
. دوشیم هدیلام  عضوم  يور  راب   3-2 يزور وراد  زا  یفاک  رادقم  فرصم  رادقم 

ییوراد  لاکشا 
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Topical Ointment: (Triamcinoloneacetonide 1 mg + Neomycin sulfide 2.5mg + Nystatine
100,000 U) /g

(VITAMIN A+D (Topical

راردااب سامت  رد  هک  دازون  ندب  تسوپ  زا  یقطانمکیرحت  باهتلا و  دوبهب  رد  عیرست  تسوپتظفاحم و  يارب  بیکرت  نیا  فرصم  دراوم 
. دوشیم فرصم  تسوپفیفخ  کیرحت  دیشروخ و  رون  زا  یشانیگتخوس  فیفخ  ياهیگتخوس  تسا 

. دوش يراددوخ  دیاب  اهمشچرد  نآ  فرصم  زا  تسا و  یجراخ  لامعتسايارب  طقف  وراد  نیا  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 
. دوشهداد وشتسش  نوباص  مرگ و  بآ  اب  دیابرظن  دروم  هیحان  وراد ، فرصم  زا  شیپ  2 ـ 

. ددرگ نامسناپ  عضوم  موزلتروص  رد  هدش و  هدیلام  عضوم  يورزاین  دروم  رادقم  هب  دامپ  فرصم  رادقم 
ییوراد  لاکشا 

Topical Ointment: (Vit. A 850 IU + Vit.D 85 IU) / g

ZINC OXIDE

یتـسوپ تـالالتخا  تسوـپ  یکـشخ  ناـمرد  تسوـپ  سردوز  يریپ  یگتخوـس  باـتفآ  زايریگـشیپ  يارب  يور  دیــسکا  فرــصم  دراوـم 
هروبـسو هروش  یگتخوس  راردا  سیراـگلو  هنکآ  ، اهیگدیـشارخ رادشزوـس ، ساـمآ  اـمزگا ، فـیفخ  ياـهیگتخوس  ریظن  ییاـهتنوفعو 

. دوریمراکهب یسیراو  ياهمخز  مخزدرز و  تارشح  شزگ  سیزایروسپ  شراخ  یلچک  یمس  کچیپ  اب  تیمس 
دیشروخرون یئرم  هعشا  شفنب و  ءاروام  هعشا  بذجو  ندرک  هدنکارپ  باتزاب  ثعاب  یکیزیفدس  کی  داجیا  اب  يور  دیـسکا  رثا : مسیناکم 

نیا دشابیم . زینتسوپ  هدننکینوفعدض  ظفاحم و  ضباقياهرثا  ياراد  هوالعهب  دناسریم . لقادح  هبمردیپا  قیرط  زا  ار  نآ  ذوفن  هدش و 
. دشابیم طوبرم  نآ  زا  یشان   pH شهاکرثا هب  يدودح  ات  هک  دشابیم  زین  اهیرتکابدشر  هدننکراهم  وراد 

یکوپ ناوختسایمرن  هب  نآ  لابندهب  هدش و   D نیماتیودوبمک راچد  باتفآدض  لماوع  فرـصمبقاعتم  تسا  نکمم  نادنملاس  اهرادشه :
. دنوش التبم  ناوختسایگتسکش  ای  ناوختسا 

تـسوپ شراـخ  شزوس و   ) یـسامت کـیژرلآتیتامرد  شوج  ثعاـب  تسا  نکمم  تردـنباتفآدض ? لـماوع  فرـصم  یبناـج  ضراوع 
تاروثبو تسوپ  يزمرق  شراـخ و  یگتخوس  یتـسوپ  کـیرحت  تسوـپ ،  ماـگنهدوز  باـهتلاو  يزمرق   ) کـیژرلآوتف یـسامت  تیتاـمرد  ،

. دوش یتسوپ 
. دوش يراددوخ  دیاب  اهمشچاب  وراد  سامت  زا  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 

. ددرگ هعجارم  دیاب  کشزپ  هب  ، دشابهتشاد دوجو  دیدش  یگتخوس  ای  دشابقیمع  رظن  دروم  مخز  هکیتروص  رد  2 ـ 
. دوش هدیلام  تسوپ  يور  تخاونکی  روطهب  دیشروخ ، رون  ضرعم  ردنتفرگ  رارق  زا  لبق  تعاسمین  دیاب  وراد  3 ـ 

. دوشیم هدیلام  هعیاض  يور  راب  دنچيزور  زاین  دروم  رادقمهب  فرصم  رادقم 
ییوراد  لاکشا 

Topical Ointment: 20%

APOMORPHINE HCl

ياربوراد نیا  دوشیم . هدافتسا  on-off رثا لرتنکرد  اصوصخم  نوسنیکراپ  يرامیب  ناـمردو  صیخـشت  يارب  نیفرموپآ  فرـصم  دراوم 
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هب دوشیم . زیوجتکیژرنیماپود  ياهوراد  ریاس  ای  اپودولهب  مواـقم  ( off هرود  ) نوسنیکراپ يرامیبرد  یتکرح  شکرـس  تاناسون  لرتنک 
کیژرنیماـپود متـسیس  یهدخساپصیخــشت  يارب  نـینچمه  دوـشیم . فرــصمزین  نوسنیکراـپ  مردنــس  عاوـنا  یقارتفاصیخــشت  روـظنم 

. ددرگ صخشماپودوول  هب  تبسن  رامیب  یهدخساپات  دوریم ، راکهب  نوسنیکراپ  مردنسعاونارد 
لوـطردهک یناراـمیب  تیعـضو  تیبـثت  تهج  تاـقوایهاگ  هک  تـسا   D2 ینیماـپود ياههدـنریگيوق  كرحم  نیفرموـپآ  رثا : مسیناـکم 
نیفرموـپآ زاهدافتـساابنوسنیکراپ  مئـالع  يدوـبهب  تسا  دـنمدوس  ، دـننکیم هـبرجت  ار   off ینیبشیپلـباقریغياههرود اـپودول  اـبنامرد 

زغم رد   chemoreceptor tigger zone کیرحت اـب  نینچمه  نیفرموپآ  . دـهدیم ناـشن  ار  اـپودوول  هب  راـمیبتبثم  یهدخـساپ 
. دوشغارفتسا ثعاب  دناوتیم  هقیقد  دنچ  دودحرد 

. دوش زیوجت  يدلجریز  قیرزت  هار  زا  دیاب  وراد  نیا  روبع ، نیلوارثا  زا  يریگولج  روظنمب  کیتنیکوکامراف 
دیابن ورادنیا  لقعلاوز  ای  یناور  یبصع ـ تالکشم  ، اهدیئویپا هب  طرفمتیـساسح  ، CNS اییسفنت فعض  دراوم  رد  فرـصم  عنم  دراوم 

زا هدافتـسا  دشاب ، هارمهیناور  تارثا  ای  ینوتوپیه  دیدش و  یتکرحلالتخا  اب  اپودوول  هب  on خساپ هک  یتروصرد  نینچمه  دوش . فرصم 
. دوشیمنهیصوت نیفرموپآ 

يارب غارفتـسا  اـی  دنـشابیم  غارفتـسا  وعوـهت  هب  دعتـسم  هـک  یناراـمیب  رد  اذـل  دوشیمغارفتـساو ، عوـهت  ثعاـب  وراد  نـیا  1 ـ  اهرادشه :
. دوش فرصم  طایتحا  ابدیاب  نیفرموپآ  دوشیم ، بوسحم  كانرطخاهنآ 

راشف شهاکهقباس  ناوتان  دـنملاس و  نارامیب  زیرنوردددـغ ، یقورع و  یبلق ـ  يویر  ياهیرامیب  : دوش زیوجت  طاـیتحا  اـب  ریز  دراوم  رد  2 ـ 
دشابرظندم .) هژیو  ياه  تبقارم  دیاب  وراد  فرصميادتبا  رد   ) یتیعضو نوخ 

تسايرورض  زاسنوخ  متسیس  قورع و  وبلق  هیلک  دبک ، درکلمع  یئاهرود  یبایزرا  3 ـ 
دوش . یسررب  کیتیلومه  ینوخمک  زوربرابکی  هام  شش  ره  سپس  وادتبا  اپودوولهارمههب  ورادنیا  زیوجت  عقومرد  4 ـ 

. دوشیمن هیصوتلاس  ریز 18  دارفا  رد  نآ  فرصم  5 ـ 
(، دـشابوراد عطق  هب  زاـین  تسا  نکمم  دـیدش  دراوـمرد   ) نوسنیکراـپ يراـمیب   on ياـههرودلوط رد  یتـکرح  لـالتخا  یبناـج  ضراوع 

یتیصخش رییغت  یکارداياه  یناوتان  شیازفا  دباین ،) دوبهب  تسانکمم  لداعت  ندرک و  تبحص  رد  یناوتان  ) طوقـس یتیعـضو و  يرادیاپان 
يرارقیب رـس ، یکبـس  یـشوخرس  بلق  نابرـض  شهاک  یتیعـضو  نوخ  راشفشهاک  یگدولآ  باوخ  تامهوت  یجیگ و  غارفتـسا  عوهت و 

. دنتسه وراد  نیا  یبناج  ضراوعزا  یتسوپ  ياهشنکاو  و  اپودوول ) اب  نامزمهفرصم  تروص  رد  کیتیلومه  ینوخ  مک  شزرل 
راهم  CNS ردنیماپود ياههدـننکراهم  ریاسای  نونجدـضياهوراد  هلیـسوب  تسا  نکمم  نیفرموپآیناـمرد  تارثا  ییوراد  ياـه  لخادـت 

. دوش
. دشاب ناتسرامیب  ردو  صصختم  رظن  تحت  دیاب  رامیب  نیفرموپآاب  نامرد  لوط  رد  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 

. دوشضوع قیرزت  لحم  ررکم ، تاقیرزت  رد  2 ـ 
ات زا 1/5  نیفرموپآ  یصیخشت  ریداقم  (، off هرود کی  کیرحت  يارب  بش (  کی  تدمبنوسنیکراپ  نامرد  عطق  زا  دعب  فرـصم  رادـقم 

نییعتخساپ دلومرادقم  لقادح  ات  دوش ، قیرزتيدلج  ریز  هار  زاو  هدنیازفا  روطب  تعاس   4 لصاوف رد  مرگیلیم  یهاگهگ 10  ای  مرگیلیم  7
رادقم سپس  دوشقیرزت . off مئالع عورش  رددیاب  رادقمنیا  دشعورش ، رامیب  يارب  هرابود  نوسنیکراپدضلومعم  نامرد  هک  یتقو  ددرگ .

. دوشیم میظنت  هدشداجیا  خساپ  ساسارب  فرصم  ياهتبون  و 
قیرزتهب هک  يدارفا  رد  راب .) رهرد  مرگیلیم   10 زارتشیب هن   ) دوشیم زیوجت  مسقنم  تروصهب   30mg/day-3 الومعم يدلج  ریز  قیرزت 

لوصح ات  1mg/hr ادـتبا يدـلج  ریز  نویزوفنا  رد  دـشابحجرا . يدـلجریز  نویزوفنا  تسا  نکمم  ، دـنراد زاین  زور  رد  راـب  زا 10  شیب 
اب راب  ره  هتعاـس و  لـصاوف 4 رد  لقادـح   ) ناوتیم ار  رادـقم  نیا  تعاـس  یط 4  رد  خـساپ  زورب  مدـع  تروصرد  دوشیم . قـیرزت  خـساپ 
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. داد شیازفا   4mg/hr ات یلبق  رادقمهب  مرگیلیم  شیازفا 0/5 
دوشیمن هیصوتهتعاس  نویزوفنا 24   ) دوش ماجنا  يرادیبتاعاس  لوط  رد  طقف  نویزوفنا  دوشضوع و  نویزوفنا  لحم  دیاب  تعاس  ره 12 

تسا  مرگ  یلیم  نیفرموپآهنازور 100  فرصم  رثکادح  دنشاب .) دیدشهنابش  مئالع  هکنیارگم 
ییوراد  لاکشا 

Injection: 10mg/ml

BARIUM SULFATE

ياهتمــسق يرتویپماـک  یفارگوـموت  ويراـگنوترپ  تاــشیامزآ  يارب   X هعــشا بجاـحهدام  ناوـنع  هـب  میراـب  تاـفلوس  فرــصم  دراوـم 
. دوشیم فرصم  شراوگ  هاگتسدفلتخم 

هاگتسدنامتخاس لکش و  نیاربانب  دهدیم . شیازفاار   X هعشا بذج  نازیم  دنکیم ، روبع  ندبزا  هک  ینامز  میراب  تافلوس  رثا : مسیناکم 
. دنکیم راکشآ  ار  شراوگ 

. دوشیمنبذج شراوگ  هاگتسد  زا  دشاب  صلاخهک  یتروص  رد  وراد  نیا  کیتنیکوکامراف 
تیلوــک هــب  ــالتبا  شراوــگ  هاگتـــسدرد  خاروــس  دوــجو  اــی  گرزب و  هدور  دادـــسناتروص  رد  وراد  نــیا  فرـــصم  عــنم  دراوــم 

. دوش فرصم  دیابن  نمزم  تیلوکیتروید  ، ویتارسلوا
. دوش فرصم  دیابننویساتاردیهد  دوجو  يرادراب و  لامتحاتروص  رد  میراب  تافلوس  اهرادشه :

دوجووراد هیقنت  اـی  یکاروخ   ) فرـصم زا  سپتیـسیدناپآ  هدور و  دادـسنا  مکارتم  عوفدـمعمجت  تسوبی  زورب  لاـمتحا  یبناـج  ضراوع 
بجوم ردوپ  نیاقاشنتـسا  ددرگ . گرمو  اههدور  یگدنبـسچ  تینوتیرپ  هبرجنم  تسانکمم  زین  ورادطـسوت  اههدور  ندـش  خاروس  دراد .

. ددرگیم يویر  يرامیب 
. دوش يراددوخندیماشآ  ندروخ و  زا  شیامزآ  ماجنازا  لبق  تعاس  نیدنچ  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 

. دوشیمن هیصوت  موتکرو  گرزب  هدور  زا  يرادربهنومن  زا  دعبهتفه  ات 2-1  میراب  تافلوس  زا  هدافتسا  2 ـ 
یـضعب دنکتفایرد . تاعیام  يدایز  ریداقم  دیاب  رامیبمکارتم  عوفدم  عمجت  زا  يریگولج  روظنمهب  يراگنوترپ  شیامزآ  ماجنا  زا  دعب  3 ـ 

. دوش يرورض  زین  اهنیلمزا  هدافتسا  تسا  نکمم  تافوا 
زارتیلیلیم اـت 150 يرم  زا  يرادربـسکع  يارب  . دراد یگتــسب  يراـگنوترپ  شور  شیاــمزآعون و  هـب  فرــصم  رادــقم  فرــصم  رادــقم 

نویـسناپسوسزا 30- رتـیلیلیم  اـت 300  هـهدزاود  هدــعمهنیاعم و  يارب  دوـشیم . فرــصم  یکاروـخهار  زا  % 200w/v-50 نویسناپسوس
دوشیم . فرصم  هیقنت  تروصب  %130w/v-20 نویسناپسوس زا  رتیل  ات 2 گرزب  هدور  هنیاعم  يارب  یکاروخهار و  زا  % 150w/v

ییوراد  لاکشا 
Powder for suspension: 135g/Sachet

CORTICOTROPHIN

مـساپسا ناـمردرد  نینچمه  دوشیم . فرـصم  يویلکقوفهدـغ  درکلمع  یـصیخشت  لـماعکیناونعهب  نیپورتوکیتروک  فرـصم  دراوـم 
دیئورتـساوکیتروک کــیهچرگانیپورتوکیتروک  دوـشیم . هدافتــساکیتاپویدیا  کینپوتیــسوبمورت  ياروـپروپو  نادازوـن  کــینولکویم 

. دوش فرصم  اهدیئورتساوکیتروکفرصم  دراوم  یمامت  رد  تسا  نکمم  یلو  ، دشابیمن
(ACTH  ) زیفوپیه یمادق  تمسق  یعیبطنومروه  نیپورتوکیتروک  رثا : مسیناکم 
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. دوش اهدیئورتساوکیتروکحشرت  ثعاب  يویلک  قوف  هدغيرشق  شخب  کیرحت  اب  دناوتیم  هک  تسا 
نیپورتوکیتروک ینالـضع  لخاد  قیرزت  زاسپ  تعاس  کی  يدلج و  ریز  ای  يدـیرو  لخادقیرزت  زا  سپ  هقیقد  کیتنیکوکامراف 60-45 

تظلغ شیازفاو  هدیسر  تعاس  هب 8  نامز  نیا  رثاینالوطياههدروآرف  زیوجت  دروم  رد  دسریمرثکادح . هب  لوزیتروک  یئامـسالپ  تظلغ 
. دنامیمتباث تعاس  زا 24  شیب 

یشراوگهحرق مشچ  یسپره  تنوفع  کیمتسیس  یچراقياهتنوفع  ناوختسا  یکوپ  مردورلکـساهب  التبم  نارامیب  يارب  فرـصم  عنم  دراوم 
هیلک قوف  هدغ  هیلوا  یئاسراناب  هارمه  ياهیرامیب  نامرد  رد  دوشفرـصم . دیابن  الاب  نوخ  راشف  بلق و  یناقتحایئاسران  نآ  هبالتبا  هقباسای 

. دوشهدافتسا دیابن 
. دوش زیوجت  دیابنهدروآرفنیا  دشاب ، هدشن  زرحم  هیلکقوفددغ  یهدخساپ  هک  یمادام  ات  1 ـ  اهرادشه :

فرـصمتاعفدو فرـصمرادقم  نییعت  تهج  رامیب ، هیلواخـساپ  اهدـیئورتساوکیتروک و  یئامـسالپويراردا  ياهتظلغ  يرامیب  تدـش  2 ـ 
. دنریگ رارقهجوتدرومدیاب 

لخاد تروصب  نالاسگرزبرد  کیتاپویدـیا  کینپوتیـسوبمورتياروپروپ  نامرد  يارب  ای  یـصیخشتدصاقم  يارب  اهنت  نیپورتوکیتروک  3 ـ 
. دوشیمقیرزت يدیرو 

قیرزترد صوصخ  هب  اهشنکاو  نیا  زورب  داد . رارقرظن  تحت  یتیـساسح  ياهـشنکاو  رظن  زا  اررامیب  یتسیاب  وراد  زا  هدافتـسا  ماگنه  رد  4 ـ 
. دهدیم شیازفا  ار  یئاهشنکاونینچ  زورب  لامتحا  تدم  ینالوط  ینامردهدافتسا  دشابیم . جیار  يدلجریز 

. دوشیم هدهاشم  زوررد  دحاو  زا 40  شیب  ریداقم  نمزم  زیوجت  ابرتشیب  تشگربلباقریغ  یبناج  ضراوع  5 ـ 
ماـجنا زیوجتراـب  ره  رد  نیپورتوکیتروک  رادـقم  شهاـکاب  اـی  قـیرزت  نیب  لـصاوف  ندرک  ینـالوطاب  وراد  فرـصم  نازیم  رد  شهاـک  6 ـ 

دریذپیم .
. دباییم شیازفا  نوخ  راشف  شیازفاو  ناوختسا  یکوپ  داجیا  لامتحا  هسئایياهمناخ  صوصخب  نسم و  دارفا  رد  7 ـ 

زین تنوفعمئالع  یفرط  زا  دـنکیم و  ینوفع  ياهیرامیبهب  التبا  دعتـسم  ار  رامیب  نیپورتوکیتروکاب  تدـم  ینالوط  نامرد  یبناج  ضراوع 
فرـصم دوشیميویلکقوف . هدـغ  يراکمک  مئالع  زورب  ثعابنآ  نمزم  فرـصم  زا  دـعب  نیپورتوکیتروکفرـصم  عطق  دوشیم . ناـهنپ 

هزمیب تباید  راردا و  ررکت  دـیديرات ، ای  شهاک  دـیراورم ، بآ  دـنک . دـیدشت  اریناور  تالالتخا  دـناوتیم  نیپورتوکیتروکدایز  ریداقم 
. دنشابیم وراد  یبناج  ضراوعزا  نوخ  راشف  شیازفا  ینیرس و  هیحان  رددرد  هنکآ  گنیشوک  هبش  مئالع  یشراوگهحرق 

میـساتپ هدـننک  عفد  ردـم  ياهوراد  نیلوسنا  تباید  دـض  ياـهوراد  ، B نیـسیرتوفمآ هدـنزياه  نسکاواب  نامزمه  ییوراد  ياـه  لخادـت 
. دومن هدافتسا  هدروآرف  نیا  زادیابن  يدیئورتسا  ریغ  باهتلا  دض  ياهوراد 

. دوش یبایزرا  بترم ? دیاب  وراد  یبناجتارثا  يرامیب و  ریس  وراد ، تدم  ینالوطفرصم  تروص  رد  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 
. دوشیم هیصوت  میساتپيواح  ياهلمکم  فرصم  هدشدودحمیتسیاب و  میدس  فرصم  نامرد  لوط  رد  2 ـ 

. دریگ ماجنا  طایتحااب  یتسیاب  یتباید  دارفا  رد  وراد  فرصم  3 ـ 
. دریگ ماجنا  بترم  روطب  دیاب  تدم  زاردنامرد  لوط  رد  یکشزپ  مشچ  تانیاعم  4 ـ 

تدم یطرد  زورتسکد 5 % رتیلیلیم  رد 500  دحاو  ریداقم 25-10 يویلک  قوف  ددغ  زیفوپیهروحم ـ  درکلمع  صیخشت  رد  فرـصم  رادقم 
يریگهزادنا لوزیتروکیئامسالپ  تظلغ  نیپورتوکیتروکزیوجت  زا  دعب  لبق و  دوشیم . زیوجت  يدیرولخاد  نویزوفنا  تروصب  تعاس   8

. دوشیم
روطب تبون  ای 4  رد 3  تعاـس  ره 24  50IU/m2 ای  1/6IU/kg يدـلج ریز  ای  يدـیرولخاد  تروص  هب  ناـکدوک  رد  فرـصم  نازیم 

زین مسقنم  رادـقم  هس  رد  اـی  اـجکیروطب  تعاـس  ره 24   50IU/m2 اـی  1/6IU/kg ینالـضع لـخاد  هار  زا  نینچمه  دـشابیممسقنم .
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. دوشیمزیوجت
ییوراد  لاکشا 

Injection: 40 or 80IU/ml

ETHIODIZED OIL

مـحر و ندرگ  هلوـل و  لــخاد  ياهروموتصیخــشت  يارب  یمحر  ياــه  هلوـل  مـحر و  زايرادربــسکع  يارب  وراد  نـیا  فرــصم  دراوــم 
صیخـشتروظنم هـب  يواـفنل  متـسیس  زا  يرادربـسکعيارب  نـینچمه  وراد  نـیا  دوشیمفرـصم . یمحر  ياـههلول  لـخاد  تـالالتخاریاس 

. دوریم راک  هب  اهنآیبایزرا  یناطرس و  ياهروموت 
هداد شیازفا  ار  یتفاــب  زیاــمت  نازیم   X هعـشابذج اـب  ندـب  فلتخم  يراـجم  زا  روـبع  نیحرد  راددـی  بجاـح  ياـهوراد  رثا : مسیناـکم 

تسا  دصرد  وراد 37  نیا  دی  نازیم  . دننکیم میسرت  ار  ندب  یلخاد  ياهنامتخاسو 
زا ای  اهشنوربزا  يرادربسکع  يارب  دیابن  وراد  نیانینچمه  ددرگ . فرصم  دیابن  وراد ، هب  طرفمتیـساسح  تروص  رد  فرـصم  عنم  دراوم 

لخاد یگلماح  تسا  عونمملیذ  دراوم  رد  یمحر  ياههلول  محرزا و  يرادربسکع  دوش . هدافتـسا  یعاخن  لخادای  یقورع  لخاد  ياـههار 
يراـمیب هبـالتبم  ناراـمیب  يارب  مـحرندرگ  زا  یطورخم  يرادرب  هنوـمن  اـی  ژاــتروکزا  سپ  زور  اـی 30  یمحر  لـخاد  يزیرنوـخ  یمحر 

يرادربـسکع یمحر  لـخاد  يزیرنوخاـب  هارمه  مـحر  ندرگ  یلخاد  هیـال  باـهتلاایمحر  ندرگ  صخــشم  تاــعیاض  ینگل  داــحیباهتلا 
ینارامیبرد يویر و  هتفرـشیپ  ياهیرامیب  هب  نایالتبم  یبلق  پچ  هب  تسار  تناش  اب  نارامیب  تسا  عونمم  لیذ  دراوم  رد  يواـفنل  يراـجمزا 

. دناهتشاد يویر  يراگنوترپ  هک 
دیابهدننک زیوجت  کشزپ  دشاب و  یـسرتسد  لباقیناسآ  هب  دیاب  ءایحا  یکـشزپ و  ياهتیروفلماک  تازیهجت  تاقوا  مامت  رد  1 ـ  اهرادشه :

. دشاب هتشاد  یفاک  یئاناوت  نازیمره  هب  مئالع  نامرد  صیخشت و  رد 
. ددرگ فرصم  طایتحااب  دناهداد  ناشن  تیساسح  راددی  بجاحياهوراد  ریاس  دی و  هب  هک  ینارامیب  رد  2 ـ 

طایتحا اب  يویرنوخ  نایرج  شهاک  ای  يویر و  راشتناتیفرظ  صقن  ياراد  نارامیب  رد  یلوبمآزا  یـشان  ياهگرم  زورب  لامتحا  لیلدـب  3 ـ 
. دوش فرصم 

. دوش هدافتسا  وراد  زا  کیتپسآ  لوصاتیاعر  اب  تقدب و  دیاب  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 
. دشاب رظن  تحت  دیاب  رامیب  یقافص  هرفح  هبوراد  تشن  صیخشت  يارب  نآ  ياههلول  ومحر  زا  يرادربسکع  زا  دعب  تعاس  ات 24  2 ـ 

. درک يرادهگن  رون  زا  رود  هب  دارگیتناسهجرد و  يامد 30-15  رد  دیاب  ار  وراد  نیا  3 ـ 
موزلتروص رد  دنهد ، رییغت  ار  دیئوریت  هدغ  لمعتاشیامزآ  جیاتن  تسا  نکمم  راددی  بجاحياهوراد  هکاجنآ  زا  ییوراد  ياه  لخادـت 

. دوش ماجنا  ورادزیوجت  زا  لبق  دیاب  تاشیامزآ  هنوگنیا 
يرامیب دـیدشتو  یجراخ  مسج  ياهـشنکاو  یتیـساسحياهشنکاو  نآ  ياـه  هلول  محر و  زايراـگنوترپ  رد  تسا  نکمم  یبناـج  ضراوع 

. دراد دوجو  يویر  یلوبمآلامتحا  يوافنل  يراجم  زا  يراگنوترپ  رد  . دهد خر  ینگل  داح  یباهتلا 
فرصم  رادقم 

ندب و هیاپترارح  هجرد  تبث  ساسا  رب   ) يراذگ کمختزا  لبق  هلحرم  رد  دیاب  یمحر  ياههلولو  محر  زا  يرادربسکع  يارب  نالاسگرزب 
رد دـننکیم ، قیرزت  نآياه  هلول  محر و  لخاد  رد  راشف  اـب  ار  ورادرتیلیلیم   5 دوش . ماجنا  یگدـعاق  نایرجعطق  زا  دـعب  زور  ود  زا  رتشیب 
زین رگید  رتـیلیلیم  اـت 2  ناوتیمموزل  تروـص  رد  تسا  بوـلطم  هجیتندنـسرب  رظن  هب  رپ  يرادربـسکع  زا  سپ  محرياـههلول  هکیتروـص 

. دومنهدافتسا
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يواـفنل يارجم  کـی  رد  لوناـک  طــسوت  اــت 0/2)  ml/min 0/1  ) مـک تعرــس  اـب  دــیابوراد  يواـفنل  يراــجم  زا  يرادربـسکع  يارب 
يارب دوـش . قـیرزت  زین  رگید  رتــیلیلیم  قـیرزت 8-6 لـحم  ندوـب  بساـنم  تروـص  ردو  قـیرزت  رتـیلیلیم  ادـتبا 2-1  دوش . قیرزتبساـنم 

قورعيراـگنوترپ يارب  دوش . قیرزت  یناـقوف  مادـنالخادب  رتـیلیلیم  رادـقم 4-2  ياهوقرتقوفو  یلغبریز  يواـفنل  ياـههرگ  ندرکناـیامن 
يارب رتیلیلیم ، یناقوفمادـنا 4-2  هفرط  کی  قورع  يارب  رتیلیلیم ، محر 2-1 ندرگ  هیحاـن  يارب  رتیلیلیم ، درم 3-2 یلـسانت  تلآ  يوافنل 

. دوش قیرزت  رتیل  یلیم   8-6 یناتحت مادنا 
. ددرگ هدافتسارتیل  یلیم  دح 6-1  رد  ای   0/25mg/kg رثکادح دوش و  قیرزت  طایتحا  اب  ناکدوک 

ییوراد  لاکشا 
Injection: 10ml

FLUORESCEIN SODIUM

لحم نییعت  مشچحطـس  تاعیاض  ندرک  ادیپ  مشچ  بدحمحطـس  راشف  يریگهزادـنا  يارب  یعـضومتروص  هب  نیئـسرولف  فرـصم  دراوم 
یکمک هدام  ناونع  هب  يدـیرولخاد و  قیرزت  تروصب  نینچمه  دوریمراک . هب  تخـس  زنل  نداد  رارق  مشچ و  ردیجراخ  ماـسجا  مخز و 

مشچ و نوخ  شدرگنامز  نییعت  مشچ  فلتخم  ياـهروموتو  هدرم  ياـهتفاب  صیخـشت  هیبنعقورع  یباـیزرا  مشچ  هیکبـش  یفارگویژنآرد 
. دوشیم فرصم  مشچ  لخادعیام  نایرج  هدهاشم 

. دـنکیمیگنر ار  یمـشچ  تاـعیام  هینرق و  یمخزاـی  هدیـشارخ  قطاـنم  دوش ، هدافتـسا  مشچيور  رب  یعـضوم  روطب  یتـقو  رثا : مسیناـکم 
دنـشاب هدـشن  هدیـشوپتفاب  طسوت  هک  مشچ  رد  یجراخ  ماـسجا  . دـسریم رظن  هب  نشور  درز  یبآ  رونردو  زبس  یلومعم  رون  رد  تاـعیاض 

دنوشیم . صخشم  گنرزبسهقلح  کی  طسوت 
فرـصمدیابن مرن  یـسامت  ياهیـسدع  اب  هارمه  ای  وهدروآرف  ءازجا  زا  کی  ره  ای  نیئـسورولف  هبتیـساسح  تروص  رد  فرـصم  عنم  دراوم 

. دوش
هک  يدارفا  رد  وراد  نیا  1 ـ  اهرادشه :
هدوب  دیدش  يژرلآ  اهتیساسح و  ياراد 

فرصم  طایتحا  اب  دیاب  دنراد  مسآ  ای  و 
. دوششیامزآ مکریداقماب  ادتبارد  هشیمهو  ددرگ 

. دنکیم یگنر  ار  هسبلا  وتسوپ  مرن  یسامت  ياهیسدع  وراد  نیا  2 ـ 
یقیرزت و نیلیفونیمآ  ، اهدیئورتسا اهنیماتـسیهیتنآ ، ، 1000:1 نیرفنیپا  ) ءایحا يارب  مزـال  لـیاسو  يدـیرو  لـخاد  قیرزت  تروص  رد  3 ـ 

. درک عطق  دیابار  وراد  فرصمتیساسح  زورب  تروص  رد  دشاب . سرتسدرد  دیاب  نژیسکا 
شهاکدـننام تیـساسح  مئالع  یهاگ  غارفتـسا و  یـشراوگ  یتحاران  دردرـس ، عوهت و  تاقوایهاگ  وراد ، نیا  فرـصماب  یبناج  ضراوع 

ددرگیم . هدهاشم  اسآلوغ  ریهک  ایو  یمکسیا  یبلق و  تسیا  نوخراشف 
. دوش يراددوخ  نآ  فرصم  زا  دوب ، بوسريواح  لولحم  رگا  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 

. دیامنیم رییغتنشور  درز  هب  تعاس  تدم 36-24  هب  ) راردا گنر  هدروآرف  نیا  فرصم  زا  دعب  2 ـ 
یسامتیسدع ددجم  نشاذگ  زا  تعاس  کی  لقادحو  داد  وشتسش  لیرتسا  یکمن  مرس  اب  دیابار  مشچ  دش ، هدافتسا  نیئـسورولف  یتقو  3 ـ 

. دوش يراددوخ 
رد دیدشدرد  یتفاب و  تاعیاض  بجوم  نیئـسورولفیقورع  تشن  اریز  درک ، يریگولج  یقورعتشن  هنوگ  ره  زا  دیاب  قیرزت  ماگنه  رد  4 ـ 
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. دوشیم وزاب 
هداد رارقمشج  همحتلم  يور  رب  هدش و  سیخ  لیرتسابآ  طسوت  هک  پیرتسا  کی  يور  رب  عضومرد  یعـضوم  تروص  هب  فرـصم  رادقم 

. دنزیم کلپ  رابنیدنچ  رامیب  هتشادرب و  ار  پیرتسا  سپسو  دوشیم  هدناکچ  تسا  هدش 
. دوشیمقیرزت دعاس  دیرو  رد  تعرسب   7/5mg/kg رادقم ناکدوک  رد  مرگیلیم و   750-500 نالاسگرزب رد  یقیرزت  تروصهب 

ییوراد  لاکشا 
 Injection: 10%

Strip: 1mg/strip

IOHEXOL

یقورع لـخادهار  زا  يرتویپماـک  یفارگوموتوراـبمولو  سکیورـس  هنیـس  یفارگولیم  يارب  یعاـخنلخاد  هار  زا  لوزگهویا  فرـصم  دراوم 
یتشگرب یفارگوتارکناپ  ياربارجملخاد  هار  زا  ندـب  زغم و  يرتویپماکیفارگوموت  یعفد  یفارگوروا  یفارگونو  یفارگویدراکویژنآيارب 

. دوشیمفرصم لصفمیفارگورترآيارب  لایوونیسعیام  لخادهار  زا  یتشگرب و  یفارگوتارکناپویژنالوک 
هعـشا بذجاب  ندب  فلتخم  يراجم  زا  روبع  ماگنه  رددی  یلآ  تابیکرت  دشابیم . دییلآ  هزینویریغبیکرت  کی  لوزگهویا  رثا : مسیناکم 

. دراد یگتسب  دی  تظلغهب  هعشا  بذج  تدش  دنوشیم . رظندرومتفاب  راتخاس  صیخشت  ثعاب   X
دنچ فرظلامرن  نارامیب  رد  هک  دوشیم  عیزوت  زغمفلتخم  ياهتمسق  رد  تعرـس  هب  دوشیمقیرزت ، یعاخن  لخاد  یتقو  کیتنیکوکامراف 

بوسر یئاج  رد  اما  ، دوشیم عیزوت  یلولس  جراخ  تاعیام  ردتعرس  هب  قورع  لخاد  رد  دوشیم . فذحو  دوریم  نوخ  لخاد  هب  تعاس 
يزغم ینوخ ـ  دس  نتفرنیب  زا  لیلد  هب  يزغم  ياهروموت  رد  هچرگ  ، دنکیمن روبع  يزغم  ینوخ ـ  دـس  زا  قیرطنیا  زا  نمـض ? دـنکیمن .

. دشابیم هیلک  تمالس  تروص  رد   ) تعاس بیرقت ?2 وراد  رمع  همین  ددرگیم و  عیزوتروموت  لحم  رد 
مادکچیه زا  دیابنار  وراد  نیا  نویساتاردیهد  يژرلآ  ای  مسآهقباس  دی ، يواح  تابیکرت  هب  تیساسحدوجو  تروص  رد  فرصم  عنم  دراوم 

. دومنزیوجت فرصم  ياههار  زا 
عرــصهقباس هیتوـبکنع  ریز  يزیرنوـخ  تساهدـش  رکذ  ریز  رد  یــصاصتخا  روـطب  فرــصمعنم  دراوـم  اـههار  زا  کـی  ره  يارب  نـینچمه 

لکش یساد  ینوخ  مک  ، اموتیـسومورکوئف دیئوریت ، هدغ  يراکرپ   ; یعاخن لخاد  هار  زا   ) سیزورلکـسالپیتلوم يرامیب  تنوفع  ياهیرامیب 
، دـیدشنوخ راشف  هتفرـشیپ  زورلکـساورترآ   ; یفارگویدراکویژنآ يارب   ) يویر نوخراشف  شیازفا  یبلق و  یئاسران  یقورعلخاد ;  هار  زا  )
 ; یطیحم یفارگوـیرترآيارب   ) دـیدش یمکـسیا  رگرب ، يراـمیب  (; زغم یفارگوـیرترآ  يارب   ) ایرونیتسیـسومه سیزوـبمورت  نـس  تلوـهک 

لصفم  زايراگنوترپ  يارب   ) رظن دروم  لصفم  رواجمتنوفع  یعفد ;  یفارگوروا  يارب   ) يدنقتباید يرونآ 
لکـشم نیا  ، دـنراد تباید  ای  راردايدایز و  يراردامکهک  یلافطا  رد  دراد . دوجو  لاـفطا  ردنویـساتاردیهد  زورب  لاـمتحا  1 ـ  اهرادشه :

. دوشیم هدید  رتشیب 
دراد . دوجو  هدروخلاس  نارامیبرد  يویلک  یئاسران  زورب  لامتحا  2 ـ 

. ددرگ نوخ  راشف  هلمحدیدشت  ثعاب  تسا  نکمم  موتیسومورکوئفهب  التبم  نارامیب  رد  وراد  نیا  3 ـ 
دننام لوزگهویاضراوع  الومعم  دراد . یگتسب  زیوجتتعرس  نازیم و  هتیزوکسیو  وراد ، تظلغهب  الومعم  یبناج  ضراوع  یبناج  ضراوع 
دوجو دراـکویم  سوتکراـفناهب  رجنم  یلوبمآوبمورت  زورب  لاـمتحا  تسا  نآ  هزینوی  عاونا  زا  رتمک  هزینویریغراددـی  بجاـح  تاـبیکرت  هیقب 

. دیامنزوربیعاحن لخاد  قیرزت  زا  سپ  تسا  نکممرادهنماد  دردرس  نویساتاردیهد  هبالتبمدارفا  رد  دراد .
ینوفع ریغباهتلا  یعاخن  لخاد  قیرزت  رد  دشابیمهجیگرس . عوهت و  ندرگ  یتخس  دردرمک ، ، دیدش دردرس  لماش  عیاش  یبناج  ضراوع 
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دوشیم . هدهاشم  لصفممروت  درد و  تشپ و  هیحانرد  درد  کیتایسبصع  درد  یجیگ  ژننم ،
شیازفاثعاب زادیـسکاونیمآونم  هدـننک  راهم  ای  وياهقلح  هس  یگدرـسفادض  ياهوراد  اب  ورادنیا  نامزمه  فرـصم  ییوراد  ياه  لخادـت 

یعرـص تالمحزورب  ثعاـب  تسا  نکمم  دـنکیم ، فرـصمنیزایتونف  هک  يراـمیب  يارب  وراد  نیا  یعاـخنلخاد  زیوجت  دوشیم . اـهنآرثا 
. ددرگ

. ددرگ فرصمطایتحا  اب  دنراد  تیساسح  نیلیسینپ  هب  هکيدارفا  رد  وراد  نیا  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 
. دوش هداد  رامیب  هبتاعیام  یفاک  رادقم  هب  شیامزآ  زا  لبق  دیاب  نویساتاردیهد  زا  يریگولج  روظنم  هب  2 ـ 

. درک هدافتسا  تاعیام  زا  موزل  تروصرد  ناوتیم  طقف  دنک ، يراددوخ  ندروخزا  دیاب  رامیب  شیامزآ  زا  لبق  تعاس  ود  3 ـ 
لامتحا  وراد  نیا  فرصم  زا  سپ  4 ـ 

. دراددوجو دیئوریت  شیامزآ  رد  لخادت  زورب 
دوش . يریگولج  رامیب  دایز  كرحتزا  وراد  فرصم  زا  سپ  هک  دوش  یعس  5 ـ 

فرصم  رادقم 
فرصمدی  300mg/ml-240 يواــح وراد  لولحمرتـیلیلیم  دودـح 17-6  رد  قـیرزت  هیحاـنهب  هتــسب  یفارگوـلیم  يارب  یقورع  لـخاد 

يارب ددرگیمقـیرزت . اــجکی  روــط  هـب  دــی   350mg/ml يواــح وراد  لوـلحم  رتــیلیلیم   75-20 یفارگویدراـکویژنآ يارب  دوـشیم .
زا رتیلیلیم  یفارگویژنآيارب 45-4  دوشیم . هدافتـسا   350mg/ml يواـحوراد لولحم  رتیلیلیم  يرنورکیباـختنا 14-3  یفارگورترآ 

نزو  350mg/kg-200 لداـعم یعفدیفارگوروا  يارب  دوـشیم . فرـصم  رظندروـم ) وـضع  هب  هتـسب   ) 40mg/ml يواـحوراد لولحم 
240mg/ml يواـح وراد  لولحم  رتیل  یلیم  زغم 250-120  CT يارب دوشیم . هدافتـسادی   350mg/ml-300 يواح وراد  لولحمندـب 

. دوشیم فرصم  دی   300mg/ml يواح ورادلولحم  رتیل  یلیم  ندب 200-50  CT يارب ودی 
. ددرگیمهدافتسا  240mg/ml يواح وراد  لولحم  زارتیلیلیم  یتشگرب 50-10  یفارگویژنالوکو  یفارگوتارکناپ  يارب  ارجم : لخاد 

دی  240mg/ml يواـح وراد  لولحم  زا  رظن  دروملـصفم  هب  هتـسب  رتـیلیلیم  لصفمزا 15-0/5  يراگنوترپ  يارب  لایوونیـس  عیاـم  لـخاد 
. دوشیم فرصم 

. ددرگیم نییعت  کشزپ  رظن  اب  كدوک و  نسساسا  رب  وراد  فرصم  نازیم  ناکدوک  رد 
ییوراد  لاکشا 

Injection:(10, 20, 50, 100, 200ml)240mgI/ml يواح
Injection:(10, 20, 50, 100, 200ml)300mgI/ml يواح
Injection:(10, 20, 50, 100, 200ml)350mgI/ml يواح

MEGLUMINE COMPOUND

دیرو تالالتخا  يزغم  تالالتخا  يوارفـص  يراجمتالالتخا  یقورع  ياـهیرامیب  رد  یـصیخشتيوراد  ناونعهب  وراد  نیا  فرـصم  دراوم 
کـسید لصفم و  ياهیرامیبصیخـشت  رد  بجاح  هدام  ناونعهب  نینچمه  . دوشیم فرـصم  راردا  يراجم  تالالتخاو  لاحط  دیرو  ای  باب 

دوشیم . هدافتسایبلقياهیرامیب  یشراوگتالالتخا و  ندبزا  يرتویپماک  يراگنعطقم  رد  تسارتنکهدنهد  شیازفا 
. دنوشیمرظندروم تفاب  راتخاس  صیخشت  ثعاب  X هعشا بذج  اب  ندب  فلتخم  يراجم  زاروبع  ماگنه  رد  دی  یلآ  تابیکرت  رثا : مسیناکم 

. دراد یگتسبدی  تظلغ  هب  هعشا  بذج  تدش 
ای ینالـضعلخاد  یلـصفم  لخاد  ياهرهمنیب  قیرزتزادعب  دوشیم . بذج  یـشراوگ  يارجمزا  یمک  رادـقمهب  وراد  نیا  کیتنیکوکامراف 
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هبنآ لاـصتا  ددرگیمعیزوت . یلولـسنیب  تاـعیام  رد  تعرـسهبقورع  رد  يدـیرو  قیرزت  زاسپ  هدـشبذج و  تعرـس  هب  لاـحط  لـخاد 
هیلک قیرط  زا  وراد  عفد  دـشابیمهقیقد . نآ 60-30  یئامـسالپ  رمع  همین  هیلک  یعیبط  درکلمع  تروص  رد  تسامکامـسالپ و  ياهنیئتورپ 

تسا 
یفارگوموت ایيزغم  یفارگویژنآ  يارب  یفارگولیم  يارب  ، راددی بجاح  داوم  ای  دی  هب  طرفم  تیساسحهقباس  دراوم  رد  فرـصم  عنم  دراوم 

ماگنه ینگل  هرفح  باهتلاای  تنوفع  روضح  رد  یفارگژنپلاـسورتسیهيارب  هیتوبکنع و  ریز  يزیرنوخ  هب  ـالتبمنارامیب  رد  زغم  يرتویپماـک 
. درک هدافتسادیابن  وراد  نیا  زا  يرادراب  یگدعاقيزیرنوخ و 

ناراوخریـشرد جنـشت  زورب  لاـمتحا  ررکم ، ياـهقیرزتتروص  رد  صوصخ  هب  یقیرزت  نیمولگمتاوزیرتاـید  فرـصم  اـب  1 ـ  اهرادشه :
. دراد دوجو 

هدروخلاسنارامیب ای  نالاسدرخ  ناراوخریـشرد  راردا ، قیرط  زا  ندـب  بآ  نتفر  تسد  زا  وعفد  رد  اهوراد  نیا  کیتومـسا  رثا  تلع  هب  2 ـ 
دوش . رتدب  تسا  نکمم  ندب  بآ  یلبقشهاک  ای  تباید  يراردا  مک  يراردارپ  هبيالتبا  تروص  رد  صوصخ  هب 

. ددرگ فرصمطایتحا  اب  زغم  کیتاتساتم  ای  هیلوا  تاعیاض  همجمج  لخاد  راشف  شیازفا  يزغمنیئارش  بلصت  دوجو  تروص  رد  3 ـ 
رد دوجومدی  مک  ریداقم  لیلدب  دراد . یگتسب  زیوجتتعرس  نازیم و  هتیزوکـسیو  وراد ، تظلغهب  الومعم  یبناج  ضراوع  یبناج  ضراوع 

ياضف لخاد  رد  % 60 تظلغ اب  وراد  نیا  قیرزت  تروص  رد  ددرگدیئوریت . هدغ  يراکرپ  بجوم  تسا  نکممنآ  زا  هدـش  دازآ  ای  هدروآرف 
لوـط رد  تاوزیرتاـید  یقورعلـخاد  قـیرزت  زا  سپ  يوـیلک  داـح  یئاـسرانزورب  دــنک . زورب  گرم  جنــشت و  تـسانکمم  هیتوـبکنع  ریز 
تـسا هدـش  شرازگ  رگید  ياـهیرامیبزا  یـشان  يوـیلک  بیـسآ  هب  ـالتبم  ناراـمیبرد  صوـصخ  هـب  يراردا  يراـجم  زا  یعفديراـگنوترپ 

تـسوپيداعریغ یگتخورفارب  یمرگ و  ساسحا  سفنت  رد  لاکـشا  ای  سخسخ  نوخراـشف  شهاـک  زا  یـشان  يداـعریغ  ودـیدشفعض 
شیازفا ای  شهاک  یقازبددـغ  یگرزب  هسطع  یئاـنیب  لـالتخا  شراـخ  هفرـس  ینیب  باـهتلا  دردرـس ، هجیگرـس  يزلف  معط  غارفتـسا  عوهت و 
ناوتیم یعـضوم  ضراوع  زا  دنتـسهعیاش . اتبـسن  یمومع  ضراوع  زا  یبلق  تسیاو  كوش  یبـلق  یمتیرآ  ، ECG تالالتخا بلق  ناـبرض 

. درب مان  مسیلوبمآ  يدیرومساپسا و  سیزوبمورت  تیبلفوبمورت  قیرزت  هیحان  رد  یتفاب  بیسآ  ودردزا 
زادـعب یهاتوکتدـم  ای  نامزمه  هک  یتروص  رد  دنوشیمفرـصم  ارفـص  هسیک  زا  يراگنوترپيارب  هک  یتاـبیکرت  ییوراد  ياـه  لخادـت 

گنت ياهوراد  اب  نامزمه  فرصم  . دنهد شیازفا  ار  هیلک  تیمومسمزورب  رطختسا  نکمم  دنوش ، فرـصم  اهتآوزیرتایديدیرو  قیرزت 
. دهد شیازفا  ار  وراد  نیایبصع  تارثا  زورب  تارطخ  دناوتیم  قورعهدننک 

لخادت رارداصاخ  ياهتست  زا  یضعب  نوخ و  داقعناتاشیامزآ  دیئوریت ، درکلمع  ياهتست  ابتسا  نکمم  راددی  بجاح  تابیکرت  فرصم 
. دشاب هتشاد 

، دنـشابطبترم هیتوبکنع  ریز  ياـضف  اـب  تسا  نکممهک  یتـشپ  ياهسونیـس  اـی  اـهتسیک  هنیاـعمای  یفارگولیم  رد  هیـصوت 1 ـ  لباق  تاکن 
. دوشیمنهیصوت بجاح  داوم  نیا  زا  هدافتسا 

. درادن یعنمقیقر  تاعیام  ندروخ  اما  دوشن ، فرصماذغ  نومزآ  ماجنا  زا  شیپ  هدعم  تایوتحمنویساریپسآ  زا  يریگولج  يارب  2 ـ 
اب يویلک  یئاسرانهب  ءالتبا  هبدعتـسم  نارامیب  يدـبکایيویلکیئاسران و  هبالتبم  نارامیب  يژرلآهقباس  اـب  دارفا  اییمـسآ  ناراـمیب  يارب  3 ـ 

. دوش فرصم  طایتحا 
لیاسو هچرگا  . دوشیم هیصوت  تیساسح  تست  روظنمهب  هدروآرف  زا  رتیل  یلیم  يدیرولخاد 1-0/5  قیرزت  یلصا  رادقم  زیوجت  زا  لبق  4 ـ 

. دنشابسرتسد رد  دیاب  یتیساسح  ياهشنکاوزا  يریگولج  يارب  مزال 
ینوـخمک موتیــسوموکوئف  هتفرــشیپ  یبـلق  يراـمیب  ، ـالاب نوخراـشف  هـب  ـالتبم  ناراـمیب  ناوتاـننارامیب  ریپ و  اـی  ناوـج  یلیخ  دارفا  رد  5 ـ 

. دهدیم شیازفایبناج  ضراوع  زورب  لامتحا  دیئوریتهدغ ، يراکرپ  لکشیساد و 
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زا رتیلیلیم  رادقمایو 240  یکاروخ  تروصب  رتیلیلیم   90-30 رادقم یشراوگ  يارجم  زا  يراگنوترپيارب  نالاسگرزب  رد  فرصم  رادقم 
هقیقد هدــش 30-15  قـیقر  لولحمرتــیلیلیم   CT) 240  ) ندــب زا  يرادربریوـصتيارب  دوــشیم . فرــصم  يدــعقمهارزا  لوـلحم 76 %

. دروآ تسدهبیندـیماشآ  بآ  رتیل  کـی  رد  نآ  رتیلیلیم  ندرکلح 25 زا  ناوتیم  ار  هدـشقیقرلولحم  دوشیم . فرـصم  شیاـمزآزالبق 
رادقم لاس  ناکدوکرد 10-5  رتیلیلیم و  رادقم 30  لاس  نس 5  اتناکدوک  رد  یـشراوگ  يارجم  زا  يراگنوترپيارب  نآ  فرـصم  رادقم 

رتیلیلیم  60
رتیل یلیم  رادقم 50-30  قورع  بلق و  زايراگنوترپ  يارب  تسا  یکاروخ  تروص  هب 

یطیحم و گرزب  دیرو  کی  رد  هیناث   2-1 یط تعرسب  رتتاک  قیرطزا  لولحم 76 % زا 
زغم یفارگویژنآ  رد  دوشیم . قیرزتطبترم  گرزب  قورع  ای  بلق  تارفح  رد  ای 

. دوشیمقیرزت یلصا  تابس  نایرش  رد  یحارجهلیسو  هب  لولحم 60 % زا  رتیلیلیم   10 رادقم يزغم  قورع  نتخاس  نایامن  يارب 
رادقم تروئآ  زا  يراگنوترپ  يارب 

يویلک ياهنایرـشزا  یباختنا  يراگنوترپ  رد  دوشیمقیرزت . اـجکی  تروص  هب  یتشگرب  رتتاـکقیرط  زا  لولحم 76 % زا  رتـیل  یلیم   15-40
رد ددرگیم . رارکت  رادـقم  نیازاین  تروص  رد  دوشیم و  قیرزت  يویلکنایرـش  رد  رتتاک  قیرط  زا  لولحمزا 76 % رتیل  یلیم  رادقم 10-5 

ریاس
نییعت کـشزپرظن  اـب  ندـب  نزو  هب  هجوت  اـب  زین  ناـکدوکرد  وراد  فرـصم  رادـقم  ددرگ . هدافتـساکشزپ  رظن  اـب  لولحم 76 % زا  دراوـم 

. ددرگیم
ییوراد  لاکشا 

( Injection: 76%, 60% (MeglumineDiatrzoate + Sodium Diatrzoate
(Oral Solution: 40% (400 mg/ml)(Meglumine Diatrzoate + SodiumDiatrzoate

METRIZAMIDE

. دوشیمفرـصم تارقف  نوتـس  مامت  ای  ندرگ  هنیـس  ، رمک هیحان  یفارگولیم  ماـجنا  يارب  یعاـخنلخاد  قیرزت  اـب  وراد  نیا  فرـصم  دراوم 
فرصم دراوم  دوشیمهدافتسا . زغم  ياهدعاق  نرتسیس  نتخاسنایامن  يارب  درادناتسا  يژولویدار  ياهشورزا  هدافتسا  اب  نآ  میقتسم  قیرزت 

لخاد قیرزت  درادناتـسا ، يژولویداراب  زغم  ياـهنطب  ندرکصخـشم  هیتوبکنعریزياـهاضف  زا  یفارگونرتسیـس  زا : دـنترابعوراد  نیا  رگید 
زا يراگنوترپو  ندرگ  رـس و  یفارگویرترآ  نالاسگرزبیطیحم  ياهنایرـش  یفارگویرترآو  ناکدوک  رد  یفارگویدراـکویژنآ  ياربیقورع 

. دوشیم فرصم  ندب  زا  يرتویپماکيراگنعطقم  رد  تسارتنک  هدنهد  شیازفاناونع  هب  نینچمه  لصافم 
. دنوشیمرظندروم تفاب  راتخاس  صیخشت  ثعاب  X هعشا بذج  اب  ندب  فلتخم  يراجم  زاروبع  ماگنه  رد  دی  یلآ  تابیکرت  رثا : مسیناکم 

تسايزغم  زانیکوزگه  رد  زکولگ  هاگیاج  یتباقرراهم  وراد  نیا  رگید  تارثا  زا  دراد . یگتسبدی  تظلغ  هب  هعشا  بذج  تدش 
دیدش یئاسران  ويدبک  ای  يویلک  ياهیرامیب  نویساتاردیهد  ، دی يواح  تابیکرت  دی و  هب  تیـساسحدوجو  تروص  رد  فرـصم  عنم  دراوم 

. دومن زیوجت  فرصم  ياههار  زا  مادکچیهزا  دیابن  ار  وراد  نیا  يویلک 
تساهدش  رکذ  ریز  رد  یصاصتخا  روطب  فرصمعنم  دراوم  اههار  زا  کی  ره  يارب  نینچمه 

دروــم لــصفم  کــیدزن  رد  تنوــفع  یعفدیفارگوروا ،   ) راردا لیکـــشت  مدــع  يدـــنقتباید و  یقورع ،  لــخاد   ) اموتیـــسومورکوئف
 . لصفم زا  يراگنوترپ  ) رظن

ناراـمیبای نـالاسدرخ  ناراوخریـش  رد  رارداقـیرط ، زا  ندـب  بآ  نتفر  تسد  زا  عـفد و  رداـهوراد  نیا  کیتومـسا  رثا  تلع  هب  اهرادـشه :
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دوش . رتدبتسا  نکمم  ندب  بآ  یلبق  شهاک  ای  تباید  يراردا  مک  يراردارپ  هب  يالتبا  تروصرد  صوصخ  هب  هدروخلاس 
الومعم ورادنیا  یبناج  ضراوع  دراد . یگتسب  زیوجتتعرس  نازیم و  هتیزوکسیو  وراد ، تظلغهب  الومعم  یبناج  ضراوع  یبناج  ضراوع 

نیا ضراوع  زا  یکی  تساهدش  هدهاشم  وراد  قیرزت  زا  یشان  یعرصتاجنشت  زورب  لامتحا  یعرـص  دارفارد  تسا  تدم  هاتوک  دودحم و 
زا . دنـشابیم رتساـسح  هضراـع  نیا  هب  تبـسنهک  تسا  ناـگدروخلاس  اـی  نـالاسدرخصوصخ و  هـب  راـمیب  ندـب  بآ  نـتفرتسد  زا  وراد 

قیرزت  رد  وراد  نیا  عیاش  ضراوع 
. دشابیمغارفتسا عوهت و  دردرس ، یعاخن  لخاد 

كرحم ياهوراد  ياهقلح  هس  یگدرسفا  دض  ياهوراداب  یعاخن  لخاد  قیرزت  تروص  هب  ورادنیا  نامزمه  فرصم  ییوراد  ياه  لخادت 
اـــهنیتنازگو و کیتاپمــــس  دـــلقم  ياـــهوراد  اـــهنیزایتونف ، نیئفاـــک  اهتــــشا ، هدــــنهاک  ياـــهوراد  يزکرم  یبـــصع  متــــسیس 

وراد نیا  اب  اهدیئوکیتروکوکولگنامزمه  فرصم  دندرگ . یعرـص  تالمحشیازفا  ثعاب  تسا  نکمم  زادیـسکاونیمآونمياههدننکراهم 
بــسانم هلــصاف  اــب  تاــقوا  یهاــگوراد  ود  نـیا  زیوـجت  هـچرگا  ددرگ ، باــهتلازورب  هـب  رجنم  تـسا  نـکمم  هیتوـبکنع  ریزقـیرزت  رد 

. دریگیمتروص
فرـصمطایتحا اب  دـیاب  ینوفع  ياهیرامیب  یقورعهتفرـشیپ  ياهیرامیب  تباید  مسآ  ای  يژرلآهب  التبم  ناراـمیب  يارب  هیـصوت 1 ـ  لباق  تاکن 

. دوش
. درک يریگولج  رامیب  تکرح  زا  دیاب  نآ  زادعب  تعاس  دنچ  قیرزت و  تدم  لوط  رد  2 ـ 

. دنکيراددوخ ندرگ  رس و  یفارگویرترآ  ياربقیرزت  یط  ندیعلب  كرحت و  زا  دیاب  رامیب  3 ـ 
دوشهتخیر . رود  دیاب  نآ  هدنامیقاب  نیاربانب  وتسا  فرصم  رابکی  یقیرزت  ياهلولحم  4 ـ 

تانبرکیبدصرد ياـهلولحم 0/005  زا  نآ  ندرکقـیقر  يارب  دـشابیم و  دـی  مرگیلیم   1/81 يواح دـیمازیرتم  مرگ  فرـصم 3/75  رادقم 
هیحاـن یفارگولیمرد  رتیلیلیم ، هنیـس 12  هیحاـن  یفارگولیم  رد  ، رتیلیلیم رمک 15-10  هیحاـن  رد  یفارگولیمرد  ددرگیم . هدافتـسا  میدـس 

يرتویپماک یفارگونرتسیسرد  ددرگیم . قیرزت  وراد  نیا  زا  رتیلیلیم  زین 10 رمک  تارقف و  نوتس  مامت  یفارگولیمرد  رتیلیلیم و  ندرگ 10 
. دوشیم زیوجت  رتیلیلیم   6-4 رمک ) هیحانرد  قیرزت  )

قیرزت رابهس  رد  ناوتیمهک  دوشیم  قیرزت  رتیلیلیم   60-30 ندرگ رس و  هیحان  رد  رتیلیلیم ،  65-25 یطیحم ياهنایرش  یفارگویرترآ  رد 
رد و   300mg/ml-220 یفارگوــلیم رد  لداـــعم  دـــی  نازیم  . درک هدافتـــسا  وراد  نــیا  لوــلحم  زا  رتـــیلیلیم  اــت 120 رثکادـــح  و 

یقورع 87/5 لـخاد  قیرزت  دروـمرد  مرگ و  یعاخن 3  لخاد  دروم  رد  یقیرزتدـی  رادـقمرثکادح  دـشابیم .  370mg/ml یفارگویرترآ
2 ریداقم 10 ـ  زا  لاس  ات 18  یگهام   2 زا رامیب  نس  هب  هجوت  اب  ندرگ  رـس و  هنیـسای و  رمک  هیحان  یفارگولیم  رد  ناـکدوک  رد  تسا  مرگ 
زا یفارگونرتسیــس  رد  ددرگیممـیظنت .  230mg/ml-170 دودــح رد  زین  نآ  دــینازیم  ددرگیم . قــیرزت  رتــیل  یلیم  اـت 10  رتیلیلیم 

18-8 نس اب  نارامیب  رد  دی و   220mg/ml-170 يواح لولحم  زا  رتیلیلیم  رادقمهام 3-2  ود  ات  نس  اب  ناکدوک  رد  میقتسم  قیرزتقیرط 
هناگادج رامیبنس  هب  هتـسب  فرـصم  رادـقم  رگید  دراومو  یفارگولوکیرتنو  يارب  ددرگیم . فرـصملولحم  نیمه  زا  رتیلیلیم  لاس 6-3 

. ددرگیم نییعت 
ییوراد  لاکشا 

Injection: 3.75g/20ml

METYRAPONE

نیا دوشیمفرصم . سومالاتوپیه  زیفوپیه -  روحمرد  صقن  زا  یشان  يویلک  قوف  هدغ  یئاسرانصیخشت  يارب  نوپار  یتم  فرصم  دراوم 
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تست هک  يدراوم  رد  طقف  نآندوب  یصاصتخا  ریغ  لیلدب  اما  دوشیمهدافتـسا ، یمادق  زیفوپیه   ACTH هریخذنازیم صیخشت  يارب  وراد 
هب نینچمهنوپار  یتم  دوشیم . هدافتـسا  تساهدـش  عنم  اـهنآ  رد  ینیلوسنا  یمـسیلگوپیهتست  هک  يدارفا  لـثم  تسین  ریذپناکمامیقتـسم 

گنیشوک يرامیب  يویلکقوف و  هدغ  يزالپرپیه  يویلک  قوف  هدغناطرس  زا  یشان  گنیشوک  مردنس  نییعتيارب  یصیخشت  يوراد  ناونع 
. دوشیمفرصم

. دوشیم فرصم  زین  گنیشوک  موردنستدم  هاتوک  نامرد  يارب  نوپار  یتم 
نوزیتروـک  ) اهدـیئورتسوکیتروکولگ زتنـسهلیسونیدب  دوـشیم و  زالیـسکوردیه  اـتب ـ  مـیزنآ 11 راـهم  بجوـم  وراد  نـیا  رثا : مسیناــکم 

یمادـقزیفوپیه و کـیرحت  ثعاـب  اهدیئوکیتروکوکولگیئامـسالپ  حطـس  شهاـک  دـنکیمراهم . ار  نورتسودـلآ  نینچمه  لوزیتروکو و 
شیپ ونورتـسوکیتروک  یــسکوزد  رتـشیب 11 -  دـیلوتکیرحت  ثعاـب  دوخ  هبون  هب  نیپورتوـکیتروک  . دوـشیم نیپورتوـکیتروک  حـشرت 

رد نوپاریتمنیاربانب  دنتـسه . يریگهزادنا  لباق  قیرط  نیازا  هک  دنوشیم  عفد  راردا  هار  زا  هزیلوباتمدبک و  رد  هک  دوشیم  رگید  ياهزاس 
شیامزآ هچرگا  دوشیمهدافتـسا . زیفوپیه  سومالاتوپیه  یمیظنتدوخ  مسیناـکم  شیاـمزآ  روظنم  هب  گنیـشوکموردنس  هب  ـالتبم  ناراـمیب 

. دوش هداد  حیجرت  تسا  نکممنوزاتمازگد  راهم 
تـسا و هــقیقد  نآ 26-20  رمع  هـمین  . ددرگیم بذــج  شراوـگ  هاگتــسد  زا  یبوـخهب  تعرــس و  هـب  نوــپار  یتــم  کــیتنیکوکامراف 

. دوشیم ماجنا  هیلکو  دبک  طسوت  وراد  نیا  مسیلوباتم  دیآیمتسد . هب  تعاسکی  یط  نآ  یئامسالپ  تظلغرثکادح 
ددرگ هیلک  داح  یئاسران  زورب  هب  رجنمتسا  نکمم  نوپار  یتم  فرصم  عنم  دراوم 

دوش . فرصمدیابن  دنراد ، يویلک  قوف  هدغ  تیلاعفیتیافکیب  هک  يدارفا  يارب  نیاربانب  و 
دتفاریخاتهب . يدبک  يرامیب  هب  التبم  نارامیب  رد  تسانکمم  نوپاریتم  مسیلوباتم  1 ـ  اهرادشه :

ورادنیا هیلوایئاـسران  دوـجو  تروـص  رد  اریز  ، دادرارق یـسررب  دروـم  هیلوا  یئاـسران  رظنزا  ار  هیلک  دـیاب  وراد  نیا  زاهدافتـسا  زالـبق  2 ـ 
. ددرگ يویلکداح  یئاسران  داجیاثعاب  تسانکمم 

. دنهدخساپ لومعمدحزارتمک  نوپاریتم  هبتسانکمم  دیئوریتيراکمک  هب  التبم  نارامیب  ای  رادراب  نانز  3 ـ 
ضراوع زایگدولآ  باوخ  هجیگرس و  دردرس ، نوخراشف  شهاک  یمکش  یتحاران  غارفتـسا  عوهت  کیژرلآ  ياهـشنکاو  یبناج  ضراوع 

. دنشابیم وراد  نیا  یبناج 
دبک ردیمیزنآ  ءاـقلا  ببــس  هـب  نآ  یئامــسالپ  تظلغشهاـک  نوپاریتـم و  مسیلوباـتم  شیازفاثعاـب  نیئوـت  ینف  ییوراد  ياهلخادــت 

نیلیتپیرتیمآ نیزامورپرلک  ، دـیاسکوپزایدرلک اه ، نیزایتونف  ، اهدـیئورتسوکیتروک اهنورتسژورپ ، ، اـهنژورتسا هک  یناراـمیب  ددرگیم .
ياـــهوراد دـــنهدخساپ . لوـــمعم  دـــح  زارتـــمک  نوپاریتـــم  هــبتسانکمم  دـــننکیم ، فرـــصم  لاـــتیبرابونف  ایدیاژرـــس  یتـــم 

. دندرگ نوپاریتمرثا  شهاک  ای  شیازفا و  ثعاب  تسانکممیکاروخيرادرابدض 
نیلوسنازا یـشان  نوخ  دنق  شهاک  شیامزآ  هزادـناهب  ینورد  ACTH هریخذ یـسررب  ياربنوپار  یتم  شیاـمزآ  هیـصوت 1 ـ  لباق  تاکن 

. دوشیم هداد  حیجرت  هدروخلاسنارامیب  رد  تسین و  دامتعا  لباق 
. دوش فرصم  اذغ  ای  ریش  هارمه  وراد  2 ـ 

. دوش هعجارمکشزپ  هب  دید  يرات  زورب  تروص  رد  3 ـ 
. دوشيراددوخ اهدیئورتسوکیتروک  فرصمزا  نوپاریتم  اب  نامرد  یط  ای  لبق و  4 ـ 

ره 4  750mg رادـقم هـب  یکاروـخ  هارزا  نوپاریتـم  نـالاسگرزب  يارب  يوـیلک  قوفهدـغ  یهدخـساپ  تاـبثا  زا  دـعب  فرــصم  رادــقم 
ره 4 ( 250mg لقادـح  ) 15mg/kg رادـقم هب  یکاروخ  هار  زا  نوپاریتـم  ناـکدوکيارب  دوشیم . هدافتـسا  تبوـن  شـش  ياربتعاـس 
شیازفاربارب و  4-2 اهدیئورتسوکیتروکیسکوردیه ، 17  - عفد ملاس  زیفوپیه  هدـغ  اب  نارامیبرد  دوشیم . هدافتـسا  تبون  شـش  ياربتعاس 
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. دهدیم ناشن  شیازفاربارب   2 اهدیساوتک ، عفد 17 - 
. دوشیم فرصم  مسقنمرادقم  شش  رد   250mg-6g رادقم اب  وگنیشوک  موردنس  نامرد  يارب  نوپار  یتم 

ییوراد  لاکشا 
Scored Tablet: 250mg

PENTAGASTRIN

دیـسا نادقفهب  كوکـشم  نارامیب  رد  هدـعم  دیـسا  یحـشرتدرکلمع  صیخـشت  يارب  یکمک  يورادناونع  هب  نیرتساگاتنپ  فرـصم  دراوم 
. دوشیم فرصم  تسا  هدش  هتـشادرب  اهنآ  هدعم  زا  یتمـسق  ایو  گاو  بصع  عطق  اب  دارفا  هدعم  مونیـسراکای  کیفورتآ و  تیرتساگ  هدعم 

. دوشیم فرصم  نوسیلا  - رگنیلوزروموت صیخشت  ههدزاود و  مخز  صیخشترد  نینچمه  وراد  نیا 
ار هدعمدیـساحشرت  لوئـسم  ياهلولـس  یعیبط  نیرتساـگاب  تهباـشم  لیلدـب  هک  تسا  یعانـصدیتپپ  یلپ  کـی  نیرتساـگاتنپ  رثا : مسیناـکم 

. دیامنیم دیسا  حشرت  هبراداو 
هقیقد خـساپ 30-20 رثکادـح  تساهدـهاشم  لـباق  هقیقد  زاسپ 10 نآ  رثا  ددرگیمبذــج . تعرــسهب  قــیرزت  زاسپ  کــیتنیکوکامراف 

. ددرگیم عفد  هیلکهار  زاو  تسا  هقیقد  80-60 رثکادح نآرثا  لوط  دوشیم ، رهاظ  زیوجتزادعب 
ای تیـساسح  شراوگ  هاگتـسد  هدـنهد  يزیرنوخای  يدادـسنا و  داح ، یگدـشخاروس  ای  قیمعياهمخز و  اـب  دارفا  رد  فرـصم  عنم  دراوم 

دوش . فرصم  دیابن  نیرتساگاتنپهب  تبسن  يزارکنسویدیا 
. دوش فرصم  طایتحااب  هدعملازول  ای  يدبک  يوارفص  يراجملاعف  يرامیب  هب  التبم  دارفا  رد  1 ـ  اهرادشه :

. ددرگیم هدعم  دیسا  دیلوت  راهمثعاب  هدش  هیصوت  نازیم  زا  شیب  ریداقم  2 ـ 
تسا  هدشن  تابثا  ناکدوک  ياربو  يرادراب  رد  وراد  فرصم  تمالس  3 ـ 

. دنـشابیموراد عیاش  یبناج  ضراوع  زا  عوفدـميروف  عفد  ساـسحا  هدـعم و  درد  غارفتـساو  عوهت  هدـعم  رد  زاـگ  داـجیا  یبناـج  ضراوع 
. دنکیم داجیا  یتسوپ  یتیساسحشنکاو  دارفا  یضعبرد  نینچمه 

نازیم رد  ریثاتلیلد  هب  نیدیتینار  نیدیتمیاس و  نینچمهو  کیژرنیلوکیتنآ  ياهوراد  اهدیـسادضنامزمه و  فرـصم  ییوراد  ياه  لخادت 
. دننکیملخادت یصیخشت  شیامزآ  رد  هدعمدیسايزاسدازآ  حشرت و 

دوش يراددوختاعیام  ندیشون  زا  نآ  ماجنا  زا  شیپتعاس  راهچ  اذغ و  ندروخ  زا  شیامزآماجنا  زا  لبق  بش  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 
. دوش يراددوخ  شیامزآزا  شیپ  دیسایتنآ  ياهوراد  فرصم  زا  2 ـ 

نازیم  رب  هک  ییوراد  ره  نیدیتینار و  نیدیتمیاس  کیژرنیلوک  یتنآ  ياهورادفرصم  زا  شیامزآ  زا  لبق  تعاس   24 3 ـ 
يراددوخ  دراذگیم  ریثات  هدعم  دیسا 

. دوش
%( 0/9 یکمن مرس  رد   ) يدیرو نویزوفنا  تروصهب   0/6mcg/kg/hr ای يدلج و  ریز  تروصهب   6mcg/kg/hr رادقم فرصم  رادقم 

. ددرگیم زیوجت 
ییوراد  لاکشا 

Injection: 0.5mg/2ml

ALUMINIUM HYDROXIDE
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ندرک شرتو  دیسا  زا  یـشان  مضه  ءوس  دیـسا ، حشرتزا  یـشان  هدعم  شزوس  یتمالع  نامرديارب  موینیمولآ  دیـسکوردیه  فرـصم  دراوم 
شهاـک يارب  هتافـسفيراردا  ياهگنـس  لیکـشت  زا  يریگولجتهج  نینچمه  يرمهب و  هدـعم  تاـیوتحمتشگرب  ضراوـع  زا  يریگوـلج 

. ددرگیمهدافتسا نوخ  تافسف 
دیسکوردیه . درادن يریثات  دیسا  دیلوت  يور  میقتـسمروطهب  یلو  دیامنیم  یثنخ  ار  هدعم  دیـساوراد  نیا  دیـسادض ، ناونعهب  رثا : مسیناکم 

عفد عوفدم  هار  زا  هک  دهدیملیکشت  لولحمان  موینیمولآ  تافسف  هتفایدنویپ و  هدور  رد  تافـسف  نوی  اب  هدروآرفنیا  رد  دوجوم  موینیمولآ 
. دهدیمشهاک ار  راردا  مرس و  تافسف  نیاربانب  . ددرگیم

ناونعهباذغ زا  لبق  فرصم  تروص  رد  وراد  نیارثا  ددرگیم . بذج  هدروآرف  نیا  رد  دوجومموینیمولآ  زا  یمک  ریداقم  کیتنیکوکامراف 
تروص رد  عوفدمهار و  زا  وراد  نیا  عفد  دنامیم . یقاب  تعاسهس  ات  اذغ  زا  دعب  فرصم  تروص  رد  تعاسکی  هقیقد و  دیسادض 60ـ20 

. دریگیم تروصهیلک  قیرط  زا  بذج 
. دوش فرصم  دیابنهدور  دادسنا  نوخ و  تافسف  یمک  دوجوتروص  رد  وراد  نیا  فرصم  عنم  دراوم 

ـ  هدـعم يارجمدادـسنا  تسوبی  تیـسیدناپآ  میالع  دوجو  ، رمیازلآ يرامیب  دوش : فرـصم  طایتحااب  وراد  نیا  ریز  دراوم  رد  1 ـ  اهرادشه :
هیلکراک  بیع  دیئورومه و  هدور 

تسا  رتمک  میزینم  يواح  ياهدیسادضاب  هسیاقم  رد  موینیمولآ  دیسکوردیهدروم  رد  دیسا  يزاسیثنخ  تیفرظ  2 ـ 
. دوش هدادتافسف  هدننکناربج  میژر  دیاب  ناوختسایگتسکش  اب  نارامیب  رد  صوصخهبتدم  ینالوط  فرصم  تروص  رد  3 ـ 

یناورو یقلخ  تارییغت  داجیا  تسا  نکمم  هیلکنمزم  ییاسران  اب  نارامیب  رد  وراد  نیا  تدمینالوط  فرـصم  تروص  رد  یبناج  ضراوع 
يداعریغ شهاک  ، اهتـشا شهاک  تافـسف  هیلخت  زا  یـشانیناوختسا  درد  تسوبی  داجیا  ثعاب  تسانکمم  تدم  ینالوط  فرـصماب  دـنک .

. ددرگعوفدم ندشدیفس  نزو و 
نیاربانب دنکادیپ و  هلخادم  اهنآ  بذج  رد  دناوتیم  ددرگفرصم ، اهوراد  زا  يرایـسب  اب  نامزمههک  ینامز  وراد  نیا  یئوراد  ياهلخادت 
داقعنادض ياهوراد  نیدینیکزا  ناوتیم  اهوراد  نیا  هلمج  زا  دریگرارق . يرتشیب  تقد  دروم  فرصم  نامز  وفرـصم  رادقم  ظاحل  زا  دیاب 

لوزانوکوتک ، دـیزاینوزیا لاـتیژید  ياهدـیزوکیلگ  نیدـیتینار  نیدـیتمیاس  ینیراکـسومدضياهوراد  يزنیکـسیددض  تاـبیکرت  یکاروخ 
. درب مان  میدسروئولف  اهنیتنازگویت و  اهنیلکیاسارتت ، ،A نیماتیو اهنیزایتونف ،

. دننک يراددوخ  اهدیساتنآ  فرصمزا  سپ  تعاس   1 یط 2 ـ  اهوراد  فرصمزا  دومن  هیصوت  رامیب  هب  دیاب  یلکروطهب 
باوخماگنه ای  اذغ و  زا  دـعب  تعاس  هک 3ـ1  دوبدـهاوخ  ینامز  وراد  رثا  نیرتهب  یـشراوگياهمخز  نامرد  يارب  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 

. دوش فرصم 
. دیوج یبوخهب  ار  صرق  داد و  ناکتدیاب  فرصم  زا  لبق  ار  نویسناپسوس  2 ـ 

. داد شهاک  ار  نآ  نازیم  ییاذغ  ياهربیفزا  هدافتسااب  ناوتیم  هک  دراد  دوجو  ورادنیا  فرصم  اب  تسوبی  زورب  لامتحا  3 ـ 
. دوشیم فرصم  باوخماگنه  اذغ و  نیب  زور  رد  راب  صرقای 6ـ4  نویسناپسوس  زا  مرگیلیم  1200ـ600  دیسادض ناونعهب  فرصم  رادقم 

دیدـش دراوم  رد  دوشیم . فرـصمزور  رد  تعاس  ره 2ـ1  نویـسناپسوس  زامرگیلیم  یـشراوگ 3600ـ960  مخز  نامردکمک  ناونعهب 
زور رد  رابراهچ  ات  هس  نویسناپسوس  زا  مرگ  4/8ـ1/9  نوخ تافسف  هدنروآ  نییاپ  ناونعهب  . ددرگ فرصم  هدرک  قیقر  بآاب  مرگ  4/8ـ2/6

. ددرگ نییعت  کشزپ  طسوتناکدوک  رد  فرصم  رادقم  ددرگ . هدافتساتافسف  مک  ییاذغمیژر  اب  هارمه 
ییوراد  لاکشا 

Chewable Tablet: 300 mg

Suspension: 320 mg / 5 ml
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ALUMINIUM Mg

یتمالع نامردو  ندرک  شرت  دیسا و  زا  یشان  مضه  ءوس  ، دیسا حشرت  زا  یشان  هدعم  شزوس  یتمالعنامرد  يارب  وراد  نیا  فرصم  دراوم 
. دوریم راکهب  زین  يرمهب  هدعم  تایوتحم  تشگرب 

. دیامنیمیثنخ ار  هدعمدیسا  یئایمیش  قیرطزا  وراد  نیا  دیسادض ، ناونعهب  رثا : مسیناکم 
بذـج هدروآرفرد  دوجوم  میزینم  دـصرد  نینچمهو 10  موینیمولآ  دیـسکوردیه  رد  دوجومموینیمولآ  زا  یمک  ریداـقم  کـیتنیکوکامراف 

هس ات  اذغ  زا  دعب  تعاسکی  فرـصمتروص  رد  هقیقد و  دیسادضناونعهب 60ـ20  اذغ  زا  لبق  فرـصم  تروصرد  وراد  نیا  رثا  ددرگیم .
. دشکیم لوطتعاس 

. ددرگ فرصم  دیابن  هدور  دادسناو  نوخ  تافسف  دوبمک  هیلک  راک  دیدشبیع  رد  هدروآرف  نیا  فرصم  عنم  دراوم 
. ددرگ فرصم  طایتحااب  دنراد ، هیلک  دیدشیتحاران  هک  ینارامیب  ناکدوک و  رد  اهرادشه :

داجیا یناورو  یقلخ  تارییغت  تسا  نکمم  تدم  ینالوطفرـصم  تروص  رد  هیلک  نمزم  ییاسراناب  نارامیب  رد  وراد  نیا  یبناج  ضراوع 
يداعریغ شهاک  اهتـشاشهاک ، تافـسف  هیلخت  زا  یـشان  یناوختـسادرد  تسوبی  داجیا  ثعاب  تسا  نکممتدم  ینالوط  فرـصماب  دنک .

. دوشب عوفدمندشدیفس  نزو و 
دیاب نیاربانبو  دنک  هلخادم  اهنآ  بذج  رد  دناوتیم  ددرگفرـصم  اهوراد  زا  يرایـسب  اب  نامزمههک  ینامز  وراد  نیا  یئوراد  ياهلخادت 

. دریگرارق يرتشیب  تقد  دروم  فرصم  نامزو  فرصم  رادقم  ظاحل  زا 
. دننک يراددوخ  اهدیساتنآ  فرصم  زاسپ  تعاس   1 یط 2 ـ  اهوراد  ریاس  فرصمزا  دومن  هیصوت  رامیب  هب  دیاب  یلکروطهب 

فرصمباوخ ماگنه  ای  اذغ  زا  دعب  تعاس  3ـ1  هک دوب  دهاوخ  ینامز  رثا  نیرتهب  یـشراوگياهمخز  نامرد  يارب  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 
. دوش

. داد شهاک  ار  نآ  نازیم  ییاذغ  ياهربیفزا  هدافتسااب  ناوتیم  یلو  دراد  دوجو  ورادنیا  فرصم  اب  تسوبی  زورب  لامتحا  2 ـ 
. ددرگیم فرصماذغ  زا  دعب  تعاسکی  ات  هقیقد  زوررد 20  رابراهچ  صرق  ای 4ـ1  نویسناپسوسرتیلیلیم   5 رادقم 20 ـ فرصم  رادقم 

ییوراد  لاکشا 
Chewable Tablet: Aluminium Hydroxide200mg + Magnesium Hydroxide 200 mg

Suspension: (Aluminium Hydroxide225mg + Magnesium Hydroxide 200mg)/5ml

ALUMINIUM MgS

یتمالع نامردندرک  شرت  دیسا و  زا  یشان  مضه  ءوس  ، دیـسا حشرت  زا  یـشان  هدعم  شزوس  یتمالعنامرد  يارب  وراد  نیا  فرـصم  دراوم 
. دوریم راکهب  زین  يرمهب  هدعم  تایوتحم  تشگرب 

. دیامنیم یثنخ  ار  هدعم  دیسا  یئایمیش  قیرطزا  وراد  نیا  دیسادض ، ناونعهب  رثا : مسیناکم 
. دراد خفندضرثا  زین  هدروآرف  نیا  رد  دوجوم  نوکیتمیاس 

بذـج هدروآرفرد  دوجوم  میزینم  دـصرد  نینچمهو 10  موینیمولآ  دیـسکوردیه  رد  دوجومموینیمولآ  زا  یمک  ریداـقم  کـیتنیکوکامراف 
هس ات  اذغ  زا  دعب  تعاسکی  فرـصمتروص  رد  هقیقد و  دیسادضناونعهب 60ـ20  اذغ  زا  لبق  فرـصم  تروصرد  وراد  نیا  رثا  ددرگیم .

. دشکیم لوطتعاس 
. ددرگ فرصمدیابن  هدور  دادسنا  نوخ و  تافسف  دوبمک  هیلک  راک  دیدش  بیع  رد  فرصم  عنم  دراوم 
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. ددرگ فرصمطایتحا  اب  دنراد ، هیلک  دیدش  یتحارانهک  ینارامیب  ناکدوک و  رد  اهرادشه :
داجیا یناورو  یقلخ  تارییغت  تسا  نکمم  تدم  ینالوطفرـصم  تروص  رد  هیلک  نمزم  ییاسراناب  نارامیب  رد  وراد  نیا  یبناج  ضراوع 

يداعریغ شهاک  اهتـشاشهاک ، تافـسف  هیلخت  زا  یـشان  یناوختـسادرد  تسوبی  داجیا  ثعاب  تسا  نکممتدم  ینالوط  فرـصماب  دنک .
. دوش عوفدمندشدیفس  نزو و 

دیاب نیاربانبو  دنک  هلخادم  اهنآ  بذج  رد  دناوتیم  ددرگفرـصم  اهوراد  زا  يرایـسب  اب  نامزمههک  ینامز  وراد  نیا  یئوراد  ياهلخادت 
. دریگرارق يرتشیب  تقد  دروم  فرصم  نامزو  فرصم  رادقم  ظاحل  زا 

. دننک يراددوخ  اهدیساتنآ  فرصم  زاسپ  تعاس   1 یط 2 ـ  اهوراد  ریاس  فرصمزا  دومن  هیصوت  رامیب  هب  دیاب  یلکروطهب 
فرصمباوخ ماگنه  ای  اذغ  زا  دعب  تعاس  3ـ1  هک دوب  دهاوخ  ینامز  رثا  نیرتهب  یـشراوگياهمخز  نامرد  يارب  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 

. دوش
. داد شهاکار  نآ  نازیم  ییاذغ  ياهربیف  زا  هدافتساابناوتیم  یلو  دراد ، دوجو  هدروآرفنیا  فرصم  اب  تسوبی  زورب  لامتحا  2 ـ 

فرصم اذغ  ماگنهو  اذغ  زا  دعب  تعاسکی  ات  هقیقد  زوررد 20  راب  راهچ  صرق  ای 4ـ1  نویسناپسوسرتیلیلیم   5 رادقم 20 ـ فرصم  رادقم 
. ددرگیم

ییوراد  لاکشا 
Chewable Tablet: Aluminium Hydroxide200 mg + Magnesium Hydroxide 200 mg+

Simethicone 25 mg

Suspension: (Aluminium Hydroxide 225mg + Magnesium Hydroxide 200 mg +Simethicone 25
mg) / 5 ml

ANTIHEMORRHOID

فارطا كاندردياهیرامیب  ریاس  سیمالورپ و  دـیئورومهو  یجراخ  دـیئورومه  یتمالع  ناـمردرد  وراد  نیا  داـمپ  لکـش  فرـصم  دراوم 
دیئورومه نامرد  رد  ورادنیا  فایـش  دوشیم . فرـصم  دعقم  شراخو  نانز  یلـسانت  هاگتـسد  یجراخ  تمـسقشراخ  نامرد  رد  دعقم و 

. دوشیم فرصم  نآهارمه  لوتسیف  دعقم و  قاقش  هدور  تسارباهتلا  دننام  يدعقم  يارجم  تالالتخارگید  یلخاد و 
. دراد هدنهدمایتلا  رثا  ضباق  دیئوکیتروک و  ـ  وکولگ یعضوم  هدننکسحیب  تابیکرتنتشاد  لیلدهب  هدروآرف  نیا  رثا : مسیناکم 

هدــننک سحیب  زا  یــشان  تیمومــسمزورب  ناــکما  دــح  زا  شیب  فرــصم  تروـص  رد  ناــگدروخلاس  ناــکدوک و  رد  1 ـ  اهرادـشه :
. دراد دوجویعضوم 

. دراد دوجو  وراد  دح  زا  شیب  فرصمزا  سپ  عضوم  رد  تنوفع  زورب  لامتحا  2 ـ 
هیحان رد  زورکنو  تنوفع  لماش  ددرگیم و  لصاح  نآدـح  زا  شیب  فرـصم  رثا  رد  رتشیب  هدروآرفنیا  یبناـج  ضراوع  یبناـج  ضراوع 

. دشابیم لامعتسا 
دوجوم نیئاکودیلمسیلوباتم  تعرس  تسا  نکمم  يدبکنوخ  نایرج  شهاک  قیرط  زا  کیژرنردآاتبددسم  ياهوراد  یئوراد  ياهلخادت 

اهنآ مسیلوباـتم  تـسا  نـکمم  هدروآرفنـیا  رد  دوـجوم  ياـهوراد  مسیلوباـتمشهاک  قـیرط  زا  نیدـیتمیاس  دـنهدشهاک . ار  هدروآرف  رد 
. دزادنایب ریخاتهبار 

. دوشهعجارم کشزپهب  لامعتسا  عضوم  ردتنوفع  زورب  تروص  رد  هیصوت  لباق  تاکن 
. ددرگیمفرصم راب  نیدنچ  هنازور  کشزپ  روتسدو  يرامیب  تدش  بسحرب  فرصم  رادقم 
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ییوراد  لاکشا 
(Suppositories(/g)Rectal Ointment(/g

mg50 mgLidocaine 60
mg2.75 mgHydrocortisone Acetate 5
mg35 mgAluminium Subacetate 50

mg180 mgZinc Oxide 400

BELLADONNA Pb

ییایرتکابتیلوکورتنآ رد  یکمک  نامرد  ریذپکیرحتهدور و  مردنـس  هدـعم  مخز  نامردرد  یکمک  تروصهب  وراد  نیا  فرـصم  دراوم 
. دوریم راکهب 

يوررب ینیکسترثا  لاتیبرابونف  دنتسه و  ینیراکسومدضرثا  ياراد  انودالب ) ياهدیئولاکلآ   ) نیـسویهو نیمایـسویه  نیپورتآ  رثا : مسیناکم 
. دراد CNS

تعاس دودـح 6ـ4 وراد  رثا  تدـم  لوط  دریگیمتروص . دـبک  هار  زا  تدـمع ? وراد  عفد  تسايدـبک  وراد  مسیلوباتم  کـیتنیکوکامراف 
. دشابیم

. دوشفرصم دیابن  هتسب  هیواز  اب  موکولگ  دوجوتروص  رد  وراد  نیا  فرصم  عنم  دراوم 
. دراد دوجو  نادنملاس  رد  هژیوبروعش  شاشتغا  ای  یگدولآباوخ  بارطضا  ناجیه  زورب  لامتحا  1 ـ  اهرادشه :

. دراد دوجو  رارداسابتحا  ناهد و  یکشخ  زورب  لامتحا  2 ـ 
. دوش فرصم  طایتحااب  موکولگ  رارداسابتحا و  ای  تاتسورپ  یفورترپیه  رد  3 ـ 

. دنشابیموراد عیاش  ضراوع  زا  تسوپ  ای  ولگ و  ینیب  ناهد  یکشخ  یگدولآباوخ  هجیگرس  قیرعت  شهاک  تسوبی  یبناج  ضراوع 
رثا CNS فعـضمو نوخراشف  هدروآ  نییاپ  ياهوراد  یمومع  هدـننکشوهیب  ياهوراد  اب  ورادنیا  نامزمه  فرـصم  یئوراد  ياهلخادـت 
رثا وراد  نـیا  دراد . لخادـتلوزانوکوتک  نیدــینیک و  نیولوفوزیرگبذــجاب و  نـینچمه  وراد  نـیا  دــهدیمشیازفا . ار  اـهنآ  یفیعــضت 

اب نـینچمه  دــهدیم  شیازفا  اراــهنیتنازگویت  اــهنیزایتونف و  لودــیرپولاه  ، دــیماریپوسید ینیماتــسیهدض  ياهورادینیراکــسومیتنآ 
. دراد لخادت  ياهقلح  هس  یگدرسفادضياهوراد  كایرت و  هبش  ردخم  ياهدرددض  دیمارپولکوتم و  نیدیتناوگ  لاتیژیدياهدیزوکیلگ 

. دوش لیم  اذغ  زا  لبقتعاس  کی  ات  مین  وراد  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 
. ددرگ فرصم  لاهسادض  ودیسادض  ياهوراد  زا  تعاسکی  هلصافاب  2 ـ 

. دراد دوجو  ورادنیا  فرصم  زا  سپ  یندب  دیدش  ياهتیلاعفرد  ندب  يامد  نتفر  الاب  لامتحا  3 ـ 
. دراددوجو ولگ  ینیب و  ناهد  یکشخ  لامتحا  4 ـ 

. دراد دوجو  وراد  نیا  فرصم  ابیگدولآ  باوخ  ای  دید  يرات  زورب  لامتحا  5 ـ 
فرصم  رادقم 

. دوشیم فرصم  زوررد  راب  صرق 4ـ2  ای 2ـ1  زور  رد  راب  راهچای  هس  ریزگلا  رتیلیلیم   5 نالاسگرزب 10 ـ
مرگولیک  زا 9  رتمک  نزواب  ناکدوک 

ره زیرگلا  رتیلیلیم  ات 7/5  رتیلیلیم  زامرگولیک 2  ات 45  مرگولیک  يالاب 9  ناکدوک  وتعاس   4 ره 6 ـ  ریزگلا  رتیلیلیم   0/5 0/75 ـ 
. ددرگیم فرصم  تعاس   4 6 ـ 
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ییوراد  لاکشا 
Tablet, Elixir(/5 ml): Atropin Sulfate19.4mcg + Hyoscine HBr 6.5 mcg +Hyoscyamine Sulfate

103.7 mcg +Phenobarbital 16.2 mg

BISMUTH SUBCITRATE

اب هارمه  هدور و  هدعم و  ياهمخزنامرد  يارب  تومسیب  فرصم  دراوم 
. دوشیمفرصم يرولیپ  رتکابوکیله  یشراوگياهتنوفع  نامرد  رد  اهوراد  ریاس 

يدـح اـت  نـینچمه  تـسا  میقتـسم  نآرتکاـبوکیله  دـض  رثا  ـالامتحا  دـنکیم و  یثنخيدـح  اـت  ار  هدـعم  دیــسا  وراد  نـیا  رثا : مسیناـکم 
. ددرگیم ههدزاود  هدعمرادج و  رد  نیدنالگاتسورپ  دیلوت  کیرحتثعاب 

شیازفانآ ییامـسالپ  تظلغ  نآ  ینالوط  فرـصمزا  سپ  الومعم  ددرگیم و  بذج  شراوگهاگتـسد  زا  زیچان  رادقمهب  کیتنیکوکامراف 
. ددرگ هریخذ  اهتفاب  ریاس  ناوختسارد و  تسا  نکمم  نآ  زا  يرادقم  یلو  تساهیلک  هار  زا  وراد  نیا  عفد  دباییم .

. دوش فرصم  دیابن  يویلک  داحییاسران  رد  وراد  نیا  فرصم  عنم  دراوم 
. ددرگ فرصمطایتحا  اب  دنراد  يویلک  فیفخ  یئاسرانهک  يدارفا  ناگدروخلاس و  رد  1 ـ  اهرادشه :

. دهد شهاک  ار  اهنآ  یشخبرثادناوتیم  اما  ددرگیم  زیوجت  اهنیلکیاسارتتاب  نامزمه  وراد  نیا  هچرگا  2 ـ 
تسا  هدش  شرازگ  وراد  نیا  فرصم  زا  سپزین  غارفتسا  عوهت و  ددرگ . عوفدم  ای  نابزیهایس و  ثعاب  تسا  نکمم  یبناج  ضراوع 

بذـجشهاک ثعاب  نینچمه  وراد  نیا  دـباییمشیازفا . وراد  نیا  بذـج  لوزارپما  اـب  نامزمهفرـصم  تروص  رد  یئوراد  ياهلخادـت 
. ددرگیم اهنیلکیسارتت 

. ددرگ فرصم  مه  زا  تعاسکیهلصاف  اب  لقادح  اهنیلکیسارتت ، اب  ورادزیوجت  تروص  رد  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 
. دوشهعجارم کشزپ  هب  دیدش  غارفتسا  عوهت و  یشراوگ  ضراوع  زورب  تروص  رد  2 ـ 

فرصم  رادقم 
زیوجترگید هرود  کی  موزل  تروص  رد  هک  دوشیمفرصم  زور  يارب 28  زور  رد  راب  صرقکی 4  ای  هنازور  صرق  رادقم 2  نالاسگرزب 

. ددرگیم
ییوراد  لاکشا 

Tablet: 120 mg

CHOLESTYRAMINE

یفاکخساپ اهـشور  ریاس  ای  ییاذـغ  میژر  اب  نامردهب  هک  ینارامیب  رد  نوخ   LDL لورتسلکيدایز و نامرد  رد  وراد  نیا  فرـصم  دراوم 
يدایز هب  التبم  هکلاس  نس 59-35  اب  نادرم  رد  بلق  رنورکيرامیب  هیلوا  يریگـشیپ  يارب  نینچمهوراد  نیا  دوشیم . فرـصم  دناهدادن ،

ارفـص یبسن  فقوت  اب  هارمه  شراخنامرد  رد  دناهدادن ، یفاک  خساپ  اهـشورریاس  ای  ییاذغ  میژر  اب  نامرد  هب  هدوبنوخ و  لورتسلک  هیلوا 
. دوشیم فرصمياهوترپ  ای  یموتوگاو  ای  نورک  يرامیبزا  یشان  لاهسا  يوارفص و  هیلوا  زوریسو 

اهنآ بذـجزاب  زا  تعنامم  يوارفـص و  ياهدیـسا  ابدـنویپ  قیرط  زا  هک  تسا  نوینآ  هدـننکضیوعتنیزر  کـی  نیماریتسلک  رثا : مسیناـکم 
شهاک ار   LDL لورتسلکنازیم ـ  یهجوت  لـباق  روطهب  نیماریتسلک  . دـنکیم عیرـست  ار  دـبک  رد  يوارفـصياهدیسا  هب  لورتسلک  لیدـبت 
شهاـک نآ  بقاــعتم  مرــسيوارفص و  ياهدیــسا  شهاــک  دــیامن . دــیدشتار  نوـخ  دیرــسیلگيرت  يداــیز  دــناوتیمیلو  دــهدیم ،
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. ددرگ شراخ  شهاکهب  رجنم  تسا  نکمم  دناهدومن ، بوسرتسوپ  تفاب  رد  هک  یفاضا  يوارفصياهدیسا 
شهاکبجوم نیماریتسلک  ناـمرد  عورـش  زاسپ  هتفه  یط 2-1  ـالومعم  دوشیمن . بذـجشراوگ  يارجم  زا  وراد  نیا  کـیتنیکوکامراف 

سپ دوشیمهدید . نامرد  عورـش  زا  سپ  هتفه  یطالومعم 3-1  ارفص  فقوت  زا  یـشان  شراخ  دوبهب  . دوشیم لورتسلک  ییامـسالپ  تظلغ 
یط 2-1 زین  ارفـص  فقوتزا  یـشان  شراخ  هتـشگرب و  هیلوا  نازیمهب  هتفه  دودـح 4-2  رد  لورتسلک  تظلغ  نیماریتسلک  فرـصم  عطق  زا 

. دوشیم داجیا  ددجم ? وراد ، فرصمعطق  زا  دعب  هتفه 
. دوش فرصم  دیابن  ارفص  نایرجلماک  فقوت  رد  وراد  نیا  فرصم  عنم  دراوم 

هژیوهب وراد ، نـیا  داـیز  ریداـقم  فرـصم  اـبتسا  نـکمم  کیلوفدیـسا  یبرچ و  رد  لولحمياـهنیماتیو  ناـمزمه  فرـصم  1 ـ  اهرادشه :
. دشاب يرورض  ناکدوکرد 

. دوش فرصم  طایتحا  اب  دیاب  يرونوتکلینفو  تسوبی  دوجو  تروص  رد  وراد  نیا  2 ـ 
يرورض ناکدوکیعیبط  ومن  يارب  لورتسلک  اریز  دریگتروص ، طایتحا  اب  دیاب  لاس  زا 10  رتمکنس  اب  ناکدوک  رد  وراد  نیا  فرصم  3 ـ 

تسا 
رتشیب اهنآرد  وراد  نیا  زا  یـشان  ياهیذغت  یـشراوگیبناج و  ضراوع  زورب  لامتحا  هک  لاس  يالاب 60  ) ناـگدروخلاس يارب  وراد  نیا  4 ـ 

. دوشزیوجت طایتحا  اب  دیاب  دشابیم ،
تساهدششرازگ  وراد  نیا  فرصم  اب  مکشیتحاران  خفن و  لدرس  شزوس  لاهساای  تسوبی  غارفتسا  عوهت و  یبناج  ضراوع 

ندب  زا   K نیماتیو هیلخت  اب  تسا  نکمموراد  نیا  اب  یکاروخ  داقعنادض  ياهورادنامزمه  فرصم  یئوراد  ياهلخادت 
رد داقعنادـضياهوراد  هب  دـنویپ  قیرط  زا  تسا  نکممنیماریتـسلک  یفرط  زا  ددرگ . داقعنادـضياهوراد  رثا  هظحـالم  لـباق  شیازفا  ببس 

نیا نامزمه  فرصم  ددرگنیسکوگید . رمع  همین  شهاک  ببـس  دناوتیمنیماریتسلک  ددرگ . اهنآ  تارثا  شهاکببـس  یـشراوگ  يارجم 
دیئوریت ياهنومروه  لولونارپورپ  يدیزایت  ياهردم  نیلکیسارتت  یکاروخلاکشا  اب  وراد 

. ددرگ اهنآ  بذج  شهاکو  اهوراد  نیا  هب  نیماریتسلک  دنویپ  هبرجنم  تسا  نکمم  یکاروخ  نیسیاموکناو  و 
. دوش يراددوخدیاب  اهوراد  ریاس  فرصم  زا  کشزپاب  تروشم  نودب  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 

. دبای شیازفایهجوت  لباق  نازیم  هب  نوخ  رد  یبرچتظلغ  تسا  نکمم  اریز  دوش ، تروشمکشزپ  اب  دیاب  وراد ، فرصم  عطق  زا  لبق  2 ـ 
تسارادروخرب  يرتشیب  تیمها  زا  ییاذغ  میژرلرتنک  نوخ  یبرچ  يدایز  نامرد  يارب  3 ـ 

زا سپو  دوش  ربص  هقیقد   1 هدوزفا و 2 ـ  عیام  هبوراد  هک  بیترت  نیا  هب  درک  طولخم  تاعیامدـیاب  ار  وراد  تسا  رتهب  فرـصم  زا  لـبق  4 ـ 
. درک هدافتساهویم  بآ  ای  قیقر  پوس  ریش ، زا  ناوتیمبآ  رب  هوالع  هدرک  فرصم  ندز  مه 

لبق  تعاس  کی  ار  اهنآ  دیاب  اهورادریاس ، فرصم  ترورض  تروص  رد  5 ـ 
. دومنفرصم نیماریتسلک  زا  دعب  تعاس   4 ای 6 ـ 

فرصم  رادقم 
. دوشیممیظنت فرـصم  رادـقم  رامیب  خـساپ  بسحربسپـس  دوشیم و  فرـصم  اذـغ  زا  لبقزور  رد  راـب  اـی 2  مرگ 1  ادـتبا 4  نالاسگرزب 
ات نوـخ  یبرچيداـیز  رد  فرـصم  رادـقم  هنیـشیب  دوشیمفرـصم . مسقنم  رادـقم  رد 6-2   24g/day-8 هدـنرادهگن رادـقم  ناونعهب 

تسا  g/day 16 ات ارفص ، فقوت  زا  یشان  شراخنامرد  رد  g/day 24 و 
يارب  مسقنم  زود   1 رد 4 ـ   12 24g/day ـ  رادقم هب  لاهسا  نامرد  رد  نینچمه 

36g/day ات درومنیا  رد  فرصم  رادقم  هنیشیب  دوشیممیظنت . فرصم  رادقم  رامیب  خساپ  بسحرب  سپس  دوشیم و  فرصم  هتفه   3 4 ـ 
تسا 
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. دوشیم فرصم  مسقنم  رادقم  دنچ  ای   2 رد  g/day 8-24 هدنرادهگن رادقم  ناونعهبو  مسقنم  رادقم  رد 2  مرگ  ادتبا 4  ناکدوک 
ییوراد  لاکشا 

For Suspension: 4 g / sachet

CIMETIDINE

شیب حشرتیضرم  تالاح  هدعم  میخشوخ  لاعفياهمخز و  ای  ههدزاود  لاعف  ياهمخز  تدمهاتوک  نامرد  رد  نیدیتمیاس  فرصم  دراوم 
دیفم نآ  يارب  هدعمدیسا  شهاک  هک  يدراوم  ریاس  يرم و  هبهدعم  تایوتحم  تشگرب  نوسیلا  رگنیلوزموردنس ـ  دننام  هدعم  دیـسا  دح  زا 

. دریگیمرارق هدافتسا  دروم  شراوگ  هاگتسدیحارج  دننام  تسا 
کیرحت نینچمهو  ياهیاپ  حشرت  ياهرادج  ياهلولـسرد   H2 ياههدنریگ حطـس  رد  نیماتـسیهاب  تباقر  قیرط  زا  وراد  نیا  رثا : مسیناکم 

. دنکیم راهم  ار  هدعم  دیساحشرت  ياهکرحم  ریاس  نیرتساگاتنپ و  ، اذغ طسوت  دیسا  حشرت 
دودـحرد 40-30 تسا و  يدـبک  نآ  مسیلوباـتم  ددرگیمبذـج . شراوـگ  هاگتـسد  زا  تعرـسهبو  یبوـخهب  وراد  نیا  کـیتنیکوکامراف 

هقیقد زاسپ 90-45  ییامـسالپ  تظلغ  رثکادـح  تسا و  تعاس  نآ 3-2 رمع  همین  ددرگیم . رثایب  دـبک  زاروـبع  نیلوا  رد  وراد  دـصرد 
. ددرگیم لصاحنآ  یکاروخ  زیوجت  زا  سپ 

. دراد دوجو  وراد  یمرس  تظلغشیازفا  يویلک و  سناریلک  شهاک  لامتحاهدروخلاس  نارامیب  رد  1 ـ  اهرادشه :
. دراد دوجووراد  یبصع  ضراوع  صوصخهب  یبناجضراوع  زورب  رطخ  دیدش  ات  طسوتميویلک  ياهیتحاران  يدبک و  زوریس  رد  2 ـ 

ینالوطفراصم يارب  تسا  يرورـض  تردنبهتفه  زا 8  شیپ  يارب   H2 هدنریگ ياهددـسمریاس  نیدـیتمیاس و  فرـصم  یلک  روطهب  3 ـ 
تسا  هتفرگنتروص  ياهعلاطم  اهوراد  نیا  تدم 

بلق مظنمانو  عیرـس  هتـسهآ  نابرـض  يداع  ریغ  فعـضای  یگتـسخ  ینوخ  تالالتخا  ریذـپتشگرب ،) ) روعـش شـشاشتغا  یبناج  ضراوع 
مروت يدلج  تاروثب  ینالـضع  پمارک  دردرـس ، ای  هجیگرـس  لاهـسا  یـسنج  ییاناوت  شهاک  وراد ،) دایزریداقم  يدـیرو  قیرزت  اب  هژیوب  )

. دناهدش شراوگ  وراد  نیا  فرصماب  هیلک  ای  دبک  ریذپتشگرب  بیسآ  نادرمو  نانز  رد  اهسپانیس 
نیدیتمیاس  بذج  یئوراد  ياهلخادت 

داقعنادض ياهوراد  مسیلوباتم  . دباییم شهاک  اهدیسایتنآ  روضح  رد 
فرـصم تروصرد  اـهنیتنازگ  لولونارپورپ و  نیئوتینف  لوزادـینورتم  ماـپزاید  دـیاسکوپزایدرلکصوصخهب و  اـهنیپزایدوزنب  یکاروخ 

. دهد شهاکار  نیدینیک  نورادویمآ و  دیمآ ، نیئاکورپعفد  تسا  نکمم  نیدیتمیاس  دباییم . شهاکنیدیتمیاس  اب  نامزمه 
نیا  تسا  رتهب  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 

. دوش فرصمباوخ  زا  لبق  اذغ و  هدعو  ره  اب  وراد 
. دراد دوجو  وراد  قیرزتزا  سپ  لصافم  درد  دیدشت  لامتحا  2 ـ 

تسا  راگزاس  یقیرزتياهمرس  اب  نیدیتمیاس  یقیرزت  لوپمآ  3 ـ 
. دراد دوجو  یبلقیمتیرا  زورب  رطخ  اریز  دوشیمن  هیصوتوراد  نیا  دایز  ریداقم  يدیرو  قیرزت  4 ـ 

. دوشیم ورادنیا  رثا  شهاک  بجوم  راگیس  ندیشک  5 ـ 
فرصم  رادقم 

یقیرزت  یکاروخ و 
زوررد رابود  مرگ  یلیم  ای 400  باوخ  عقوم  واذغ  هدـعو  ره  هارمه   ) زور رد  راب  مرگ 4  یلیم  ههدزاود 300 مخز  نامرد  رد  نـالاسگرزب 
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عقوم مرگ  یلیم   400 ای زور  رد  راب  ود  مرگ  یلیم  ههدزاودمخز 300  تشگزاب  زا  يریگشیپ  يارب  دوشیمفرصم . باوخ  عقوم  حبـص و  )
. دوشیم فرصم  ینالوطتدم  يارب  باوخ 

مرگ  یلیم  ای 400  زور  رد  راب  مرگیلیم 4  میخ 300 شوخ  هدعم  مخز  نامرد  رد 
شهاک يارب  دوشیمفرـصم . میالع  زورب  عقوم  مرگیلیم  لد 200 رـس  شزوس  ای  هدعم  ندرکشرت  رد  دوشیم . فرـصم  زور  رد  راب  ود 

هدعم  دیسا  حشرت 
زور رد  راب  مرگ 4  یلیم  نویسلا 300  ـ  رجنیلوز مردنس  ریظن  ياهيرامیب  رد 

میالع  عفر  ات  رامیب  زاین  بسح  رب  ای 
يرم  هب  هدعم  تایوتحم  تشگزابنامرد  رد  دوشیم . فرصم  ینیلاب 

ردراب مرگ 4  یلیم  هدعم 300  يزیرنوخ  نامردرد  نینچمه  ددرگیم . فرـصم  هتفه   12 يارب مسقنم  ریداقم  رد   800 1600mg/day ـ 
تسا   g/day 2/4 نالاسگرزبفرصم رادقم  هنیشیب  دوشیم . فرصمزور  رد  راب  مرگ 2  یلیم  ای 600  زور 

و باوخ ،  عـقوم  اذـغ و  هدـعو  ره  اـب  مسقنم  رادـقم  رد 4   20 هدـعممخز mg/kg/day 40 ـ  ای  ههدزاود  مخز  ناـمرد  رد  ناـکدوک 
. دوشیم فرصم  رامیب  زاین  ساسارب  ای  مسقنم  رادقم  رد 4   40 mg/kg/day 80 ـ  يرم هب  هدعم  تایوتحم  تشگزاب  نامردرد 

ییوراد  لاکشا 
Film Coated Tablet: 200 mg

Syrup: 200 mg / 5ml

Injection: 200 mg / 2ml

CISAPRIDE

يدـنک عفر  زا  یـشانضراوع  دوبهب  يرم  هب  هدـعم  تایوتحمتشگرب  زا  یـشان  تاعیاض  مئالعنامرد و  يارب  دیارپاسیـس  فرـصم  دراوم 
. دوشیم زیوجت  یسپپسیدهمضاه  ءوس  نامرد  رد  راکدوخ و  باصعایتاپورون  کیمتسیس  زورلکسا  تبایدرثا  رد  هدعم  هیلخت 

ورادنیا بیترت  نیدـب  دوشیم . شراوـگ  هاگتـسدرد  کـیژرنیلوک  باـصعا  زا  نیلوـک  لیتساندـشدازآ  بجوـم  وراد  نیا  رثا : مسیناـکم 
تایوتحم روبعنامز  هجیتن  رد  هک  دنکیم  عیرـست  ار  هدعمهیلخت  دـهدیم و  شیازفا  ار  يرم  یناتحترتکنفـسا  تالـضع  ضابقنا  تیلاعف و 

. دوشیم هاتوک  هدور 
. دشابیم عوفدم  هیلک و  قیرط  زانآ  عفد  يدبک و  وراد  مسیلوباتم  تسا  لماکو  عیرس  وراد  نیا  بذج  کیتنیکوکامراف 

هلولتدـش خاروس  ای  دادـسنا  يزیرنوخ  دـننام  ) دـشاب كاـنرطخ  ياهدور  يدـعم ـ  کـیرحتهک  يدراوم  رد  وراد  نیا  فرـصم  عنم  دراوم 
. دوش فرصم  دیابن  شراوگ 

. دشابلومعم ریداقم  فصن  دیاب  نامرد  يادتبارد  دبک  ای  هیلک  راک  بیع  هب  التبم  نارامیبرد  وراد  نیا  فرصم  رادقم  1 ـ  اهرادشه :
. دریگ تروص  طایتحااب  دیاب  یبلق  تالالتخا  هب  التبم  ای  هدروخلاسنارامیب  رد  وراد  نیا  فرصم  2 ـ 

درکلمعرد لالتخا  یمره  جراخ  تارثا  راردا ، ررکت  جنشت  دردرس ، راردا ، عفد  تاعفد  شیازفا  لاهسا  یمکـش و  پمارک  یبناج  ضراوع 
. دنتسه وراد  یبناجضراوع  زا  ینطب  یمتیرآ  دبک و 

شیازفا ار  ، دشاب هدنشک  تسا  نکمم  هک  ینطب  یمتیرآزورب  رطخ  دیارپاسیـس  اب  اهوراد  زا  يرـسکینامزمه  فرـصم  یئوراد  ياهلخادت 
نینچمه دوشیمن . هیـصوتنیماتسیه  یتنآ  ياهوراد  میـسلک و  لاناکياههدـننکدودسم  اب  دیارپاسیـس  نامزمهفرـصم  ورنیا  زا  دـهدیم .

زورب رطخ  نآ و  ییامـسالپ  تظلغ  ، وراد نیا  مسیلوباـتم  راـهم  قیرط  زا  ـالامتحالوزانوکیام  لوزاـنوکوتک و  لوزاـنوکولف  نیـسیامورتیرا 
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. دنزاسیم یثنخ  ار  دیارپاسیس  تارثاینیراکسوم  یتنآ  ياهوراد  يدیئویپوادرد و  دض  ياهوراد  دنهدیم . شیازفاار  یمتیرآ 
. دهد شیازفا  تسا  نکمم  ار  یکاروخداقعنا  دض  ياهوراد  رثا  دیارپاسیس 

. دوش فصن  وراد  فرصم  رادقم  هیلکو  دبک  ییاسران  رد  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 
رگیدیندیـشون ای  بآ  کی  اـب  هارمه  هنابـش  مئـالعدروم  رد   ) باوخ عقوم  رد  اذـغ و  زا  لـبقهقیقد  وراد 15  نیا  هـک  دوـشیم  هیـصوت  2 ـ 

. ددرگ فرصم 
رد راب  ودمرگیلیم  ای 20  زور  رد  راـب  مرگیلیم 4-3  يرم 10 هب  هدعم  تایوتحم  تشگربزا  یـشان  یطاخم  تاعیاض  رد  فرـصم  رادـقم 
رد راب  مرگیلیم 2   10 ای باوخ  عقوم  رد  مرگیلیم  زا 20  تسترابعهدنرادهگن  نامرد  دوشیم . فرصم  هتفه  نامرد 12  هرود  لوط   ) زور

رادقم دنک  زورب  دیدش  یمکـشياهپمارک  هکیتروص  رد  زور ، رد  رابودمرگیلیم  دنشاب 20  دیدش  یلیخ  تاعیاضهکیتروص  رد   ) زور
یتاـپورون کیمتـسیس و  زورلکـسا  تباـید  زا  یـشان  هدـعم  هـیلخت  يدـنک  رد  (. دوـشیم ربارب  ود  فرـصم  تاـعفد  فـصنمرگیلیم و   20

ار ناـمرد  هرود  لوـط  ناوـتیم  موزلتروـص  رد   ) دوـشیم فرـصم  هتفه  تدــمهب 6  زور  رد  راـب  مرگیلیم 4-3   10 راکدوخباصعا ،
. دوشیم زیوجت  هتفه  الومعمنامرد 4  هرود  لوط   ) زور رد  راب  مرگیلیم 3  همضاه 10 ءوس  مئالع  نامرد  رد  درکرتشیب .)

ییوراد  لاکشا 
Scored Tablet: 5 mg, 10 mg

Suspension: 1 mg/ml

CLIDINIUM - C

ناونعهب نینچمهوراد  نیا  دوریم . راکهب  ریذپکیرحتهدور  مردنس  یشراوگ و  ياهمخز  نامردرد  یلک  روطهب  وراد  نیا  فرصم  دراوم 
. دوشیم فرصم  داح  تیلوکورتنآنامرد  رد  هدعمدیسا و  تاحشرتشهاک  رد  یکمک  يوراد 

شراوـــگ هاگتـــسد  يدود  تاـــکرحو  تاحـــشرت  شهاـــک  ثعاـــب  ینیراکـــسومياههدنریگ  راـــهماب  موینیدـــیلک  رثا : مسیناـــکم 
یبصع تاکیرحت  شهاـک  ثعاـب  CNS رد ( GABA  ) دیـسا کیریتوبونیمآ  اماگياههدـنریگ  يوررب  رثااـب  دـیاسکوپزایدرلک  . دوشیم

تسا  رثوم  شراوگ  هاگتسدتاحشرت  شهاک  رد  یکمک  تروصهبو  هدیدرگ 
قیرطزا موینیدیلک  عفد  یلـصا  هار  تسا  تعاسهس  دودح  رد  نآ  رثا  لوط  تسا  ریغتم  مکموینیدیلک و  یـشراوگ  بذـج  کیتنیکوکامراف 

عفد نآ  ياـهتیلوباتمهتفه  دـنچ  اـت  یهاـگ  هدـش و  هزیلوباتمبذـج  زا  سپ  دوـشیم و  بذـج  یبوخهبدـیاسکوپزایدرلک  تـسا  عوفدـم 
. ددرگیم

. دنتسهرتساسح موکولگ  یناهگان  زورب  لامتحاو  موینیدیلک  ینیراکسومدض  ضراوعهبهدروخلاس  نارامیب  1 ـ  اهرادشه :
ینتـسایم هدوردادسنا  دیدش  زورـسلوا  تیلوک  تاتـسورپیفورترپیه و  يرم  قتف  یقورع  یبلقتیعـضو  يرادـیاپان  دـبک ، راک  بیع  رد  2 ـ 

. دوشیمفرصم طایتحا  اب  راردا  سابتحا  موکولگهب و  يالتبا  دادعتسا  وارگ ،
عیاش ضراوعزا  دراد . دوجو  مرگ  قطانم  رد  ندـب  ترارحهجرد  عیرـس  شیازفا  لامتحا  ینیراکـسومیتنآ  تارثا  لیلدهب  یبناـج  ضراوع 

. درب مان  ناوتیم  ار  هجیگرس  قیرعتشهاک و  خفن  ساسحا  نآ 
CNS فیعـضترثا اب  نوخراشف  هدنروآ  نییاپ  ياهورادو   CNS فعضم ياهوراد  اب  هدروآرفنیا  نامزمه  فرـصم  یئوراد  ياهلخادت 

ياـهوراد ریاـس  ینیماتـسیهدضياهوراد  نیداـتنامآ  اـب  نامزمهفرـصم  ددرگ . اـهوراد  نـیا  ینیکـست  رثاشیازفاهـب  رجنم  تـسا  نـکمم 
شخبمارآ و تارثا  شیازفا  بجوــــــم  (MAO  ) زادیــسکا نیمآوـنوم  ياههدـننکراهمو  لودـیرپولاه  دــیماریپوسید ، ینیراکــسومدض 

رجنمتسا نکمم  بذاج  لاهسادض  ياهورادای  دیـسادض  ياهوراد  اب  وراد  نیا  نامزمهفرـصم  ددرگیم . اهوراد  نیا  ینیراکـسومدض 
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تسا نکمم  شراوگيارجم  تاکرح  شهاک  تلعهب  موینیدیلکاب  نیسکوگید  نامزمه  فرـصم  دوشموینیدیلک . ینامرد  تارثا  شهاکهب 
ياهظحالم لباق  شهاکهب  رجنمتسا  نکمم  لوزانوکوتک  اب  هدروآرف  نیانامزمه  زیوجت  دوش . نیسکوگید  یمرستظلغ  شیازفاهب  رجنم 

نامزمهفرصم دنک . هلباقم  شراوگ  يارجمتاکرح  يور  رب  دیمارپولکوتم  تارثاابتسا  نکمم  موینیدیلک  دوش . لوزانوکوتکبذج  رد 
میساتپ  رورلک  اب  موینیدیلک 

میساتپ  رورلک  زا  لصاح  یشراوگتاعیاض  تدش  شیازفاهب  رجنم  تسا  نکمم 
. دوش

. دوش اههدور  تاکرح  رتشیب  هچره  شهاک  بجوم  تسا  نکمم  ینتسایم  دضياهوراد  اب  موینیدیلک  نامزمه  فرصم 
. دوش فرصماذغ  زا  لبق  تعاسکی  ات  تعاس  مین  ورادنیا  دوشیم  هیصوت  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 

. دوش طایتحا  دید  يرات  ای  یگدولآباوخ  یگنم  هجیگرس  زورب  تروص  رد  2 ـ 
. ددرگيراددوخ وراد  نیا  فرصم  زا  سپ  تعاس  یط 2ـ1 لاهسادض  ياهوراد  فرصم  زا  3 ـ 

. دیامن زورب  ولگ  ای  ینیب  ناهدیکشخ  تسا  نکمم  وراد  نیا  فرصماب  4 ـ 
. درک طایتحا  دیابمرگ  ياوه  رد  ای  یندب  تیلاعف  ماگنه  رد  5 ـ 

ورادفرـصم رادقم  سپـس  هدش و  فرـصم  اذـغزا  لبق  هقیقد  زور 60ـ30  رد  راــب  صرقود 4ـ1  ای  کی  نـالاسگرزب  رد  فرـصم  رادـقم 
. ددرگیم فرصمکشزپ  رظنهب  انب  ناکدوک  رد  دوشیممیظنت . رامیب  لمحت  زاین و  ساسارب 

ییوراد  لاکشا 
Tablet: Clidinium Bromide 2.5 mg +Chlordiazepoxide HCI 5 mg

DICYCLOMINE

هدافتسادشابیم فاص  تالضع  مساپـسا  اب  هارمههک  شراوگ  هاگتـسد  ياهیتحاران  رد  یکمکتروصهب  نیمولکیـسيد  فرـصم  دراوم 
. ددرگیم

رد تاحـشرتو  مساپـسا  راـهم  فاـص و  تالـضع  ندـشلشثعاب  دـناوتیم  دوخ  ینیراکـسومدضتارثا  لـیلدهب  وراد  نیا  رثا : مسیناـکم 
. ددرگ شراوگ  هاگتسد 

. دوشیم بذج  تعرسهب  ینالضعای  یکاروخ  زیوجت  زا  سپ  کیتنیکوکامراف 
یجلفدادـسنا يرم  هب  هدـعم  تایوتحم  تشگزاب  هتـسب  هیواز  اـب  موکولگ  دوش : فرـصم  دـیابنریز  دراوم  رد  وراد  نیا  فرـصم  عنم  دراوم 

هام زا 6  رتـمک  نساـب  ناـکدوک  رد  وراد  نیا  فرـصم  نینچمه  ، وارگ ینتـسایم  راردا و  يراـجم  يدادـسناياهیرامیب  هدور  دادـسنا  هدور 
. دوشیمن هیصوت 

. دوش فرصم  طایتحاابتاتسورپ  یگرزب  ای  راردا  يراجم  يدادسنايرامیباب  هدروخلاس  دارفا  رد  1 ـ  اهرادشه :
: دوش فرصم  طایتحااب  ریز  دراوم  رد  2 ـ 

. رولیپ یگنت  زورسلوا و  تیلوک  هدوریجلف  دادسنا  یبلق  یئاسران  يدراکیکات 
زورب وراد ، نیا  ریزگلا  فرصماب  3 ـ 

لیلدهبالامتحا هک  هدـش  شرازگ  یجنـشت  تـالمحنینچمه  هنپآ  یـسفنت و  سپـالک  سفنیگنت  سفنت  رد  لاکـشا  دـننام  یـسفنت  مئـالع 
تسااههیر  لخادهب  وراد  ندشهریپسآ 

ندش کشخ  مشچ  هرک  لخاد  راشف  شیازفا  کمدرمندشداشگ  یگتخورفارب  ندیشون و  وعلب  رد  لاکشا  ناهد  یکـشخ  یبناج  ضراوع 
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وراد یبناـج  ضراوع  زایمتیرآ  بلق و  شپت  یـشنکاو و  يدراـکیکاتنآ  لاـبندهب  يدراـکیدارب و  راردا ، عفدرد  لاکـشا  تسوبی  تسوـپ 
. دنتسه

اب ورادنیا  نامزمه  فرصم  دیامن . دیدشت  ار  اهنآرثا  دناوتیم   CNS فعضم ياهوراداب  ورادنیا ، نامزمه  فرصم  یئوراد  ياهلخادت 
دیدشت اهورادنیا  کیژرنیلکیتنآ  تارثا  کیژرنیماپودياهوراد  اهنونجدـض و  اهنیماتـسیهیتنآ ، ياهقلحهس  یگدرـسفادض  ياهوراد 

. دوشیم نآ  بذجشهاک  ثعاب  لوزانوکوتک  اب  نیمولکیس  يدنامزمه  فرصم  ددرگیم .
. دوشفرصم ریش  ای  اذغ  هارمه  وراد  نیا  هدعمکیرحت  شهاک  يارب  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 

. ددرگيراددوخ وراد ، نیا  فرصم  زا  تعاس  زا 2ـ1 رتمک  هلصافاب  لاهسادض  ياهورادای  دیسادض  ياهوراد  فرصم  زا  2 ـ 
. دراد دوجوندب  يامد  نتفرالاب  لامتحا  مرگ  ياوهرد  هژیوب  دیدش  تیلاعف  تروص  رد  3 ـ 

. ددرگ يراددوخ  یگدننارهلمجزا  دنراد  زاین  يرایشوههب  هک  یتالآ  ولیاسواب  راک  زا  وراد  نیا  فرصم  زا  سپ  4 ـ 
. دوشيراددوخ وراد  نیا  يدیرو  قیرزت  زا  5 ـ 

فرصم  رادقم 
. دوشیم فرصم  زور  ردراب  هس  مرگیلیم  رادقم 20ـ10  نالاسگرزب 

رادقملاس ناکدوک 12ـ2  رد  ددرگیم . فرـصماذغ  زا  لبق  زور  رد  راـب  رثکادح 4ـ3  مرگیلیم  5 ههام 10 ـ ناکدوک 24ـ6  رد  ناکدوک 
. دوشیمفرصم زور  رد  راب  هس  مرگیلیم   10

ییوراد  لاکشا 
Coated Tablet: 10 mg

Elixir: 10 mg/5 ml

Injection: 20 mg/2 ml

DIGESTIVE

تالالتخا هدورای  هدعم  نمزم  يرامیب  دـبک ، ای  ارفـص  هسیکياهیرامیب  زا  یـشان  یـشراوگ  تالالتخانامرد  رد  ویتسجیاد  فرـصم  دراوم 
. دوشیمفرصم خفن  اههدور و  ارفص و  هسیکیحارج  زا  یشان  یشراوگ 

ردهتـساشن اـهنیئتورپ و  اـهیبرچ و  مضه  ورادنیا  رد  زاـپیل ) زـالیمآ و  زاـئتورپ ،  ) کـیتامیزنآياهتیلاعف دوـجو  تـلعهب  رثا : مسیناـکم 
تسا  رتشیب  نیتارکناپ  زا  اهیبرچمضه  هنیمز  رد  وراد  نیا  تیلاعف  دوشیمماجنا . يرتشیب  تلوهساب  شراوگ  يارجم 

. دوش فرصم  دیابن  ارفص  هسیک  تنوفعو  يوارفص  يراجم  دادسنا  يویلک  دیدشبیسآ  رد  وراد  نیا  فرصم  عنم  دراوم 
. دننکنلمحت زین  ار  وراد  نیا  تسا  نکمم  دنهدیمناشن  لمحت  مدع  یناویح  ياهنیئتورپهبتبسن  هک  ینارامیب  1 ـ  اهرادشه :

. دراد دوجو  نابز  اهبل و  کیرحت  زوربلامتحا  صرق  ندشهدیوج  تروص  رد  2 ـ 
. دوشيرم ناهد و  کیرحتهب  رجنم  دناوتیمهک  دشابیم  وراد  دح  زا  شیب  فرصمزا  یشان  ضراوع  رتشیب  یبناج  ضراوع 

. دباییم شهاک  وراد  نیاابنامزمه  فرصم  رد  نهآ  يواح  یکاروخياههدروآرف  بذج  یئوراد  ياهلخادت 
. دوش لیم  اذغ  زا  دعب  ای  لبق  هلصافالب  ایاذغ  اب  هارمه  وراد  نیا  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 

. دوش يراددوخ  اهصرق  ندیوج  زا  2 ـ 
. ددرگ تروشمکشزپاب  یشراوگ  رگید  ياهیتحارانو  یمکش  درد  لاهسا  زورب  تروص  رد  3 ـ 

. دوش فرصم  نآ  زاسپ  ای  اذغاب  هارمه  صرق  فرصم 3ـ2  رادقم 
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ییوراد  لاکشا 
Entric Coated Tablet: Pancreatin(Amylase 6000 fipu + Lipase 10500 fiup+ Protease 600 fipu) +

Simethicone40mg

DIMETHICONE

. دوشیم فرصمشراوگ  هاگتسد  رد  زاگ  سابتحا  زا  یشانمئالع  لرتنک  رد  وراد  نیا  فرصم  دراوم 
. دوشیمزاگ ياهبابح  یحطس  ششک  شهاکثعاب  الامتحا  نوکیتمیاد  رثا : مسیناکم 

. دوشیم عفد  عوفدم  قیرطزا  رییغت  نودب  وراد  نیا  کیتنیکوکامراف 
. درادتیمها نآ  زا  یشان  تالکشم  زاگ و  داجیازا  يریگولج  يارب  بسانم  شزرو  ماجناو  یئاذغمیژر  تیاعر  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 

. دوش فرصم  باوخماگنه  اذغ و  زا  دعب  تسا  رتهب  وراد  نیا  2 ـ 
. دنوشهدیوج الماک  دیاب  نوکیتمیاد  ياهصرق  3 ـ 

. دوشیمن هیصوت  نادازونجنلوق  نامرد  رد  وراد  نیا  فرصم  4 ـ 
. دوشیم فرصمباوخ  ماگنه  اذغ و  زا  دعب  زور  رد  صرق  2ـ1  ای هرطق  زا  مرگیلیم  رادقم 40  فرصم  رادقم 

ییوراد  لاکشا 
Drop: 40 mg/ml

Chewable Tablet: 40mg

DIPHENOXYLATE

زرسلوا تیلوکنینچمه  داح و  نمزم و  ياهلاهسا  یتمالعنامرد  رد  یکمک  تروصهب  نیپورتآو  تالیسکونفید  بیکرت  فرـصم  دراوم 
. دوشیمفرصم نمزم  فیفخ و 

لیلدهب تدمعهک ? نیپورتآ  دوشیم . هدور  يدود  تاکرحراهم  ثعاب  يزکرم  یعضوم و  تروصهبالامتحا  تالیسکونفید  رثا : مسیناکم 
. دشابیم ینیراکسومدض  تیصاخ  ياراد  ، ددرگیم هفاضا  هدروآرف  نیاهب  یئورادهدافتسا  ءوس  زا  يریگولج 

تالیـسکونفیدرمعهمین دراد . وراد  دوخ  هباشم  يرثازین  وراد  یلـصا  تیلوباتم  تسا و  يدبکتالیـسکونفید  مسیلوباتم  کـیتنیکوکامراف 
تعاس نآ 4ـ3  رثا  تدـمو  تعاس  کـی  رثا  عورـش  يارب  مزـال  ناـمز  تسا  تعاـس  دودـح 12  رد  نآ  تیلوباـتمرمعهمین  تعاـس و   2/5

تسا  هیلک  عوفدم و  قیرط  زاوراد  عفد  دشابیم .
. دوش فرصم  دیابن  ناربممودوسپتیلوک  زا  یشان  ای  ویتارسلوا  تیلوک  زایشان  دیدش  لاهسا  رد  فرصم  عنم  دراوم 

. دنتسه رتساسح  تالیسکونفیدزا  یشان  یسفنت  فعضهب  هدروخلاسنارامیب  ناکدوک و  1 ـ  اهرادشه :
. ددرگیم فرصم  ناوارف  طایتحااباهمسیناگراورکیم  زا  یشان  لاهساهبالتبم  نویساتاردیهدهب و  التبم  دارفا  رد  2 ـ 

. دشابیم بتای  ناهد  تسوپ و  یکشخ  ، راردا عفد  رد  لکشم  دید ، يرات  لماشو  مک  الومعم  نآ  ضراوع  یبناج  ضراوع 
اب نامزمهفرـصم  دـهدیم . شیازفا  ار  داـیتعا  رطخ  CNS فعـضم روآدایتعا و  ياهوراد  ریاـسابنامزمه  فرـصم  یئوراد  ياهلخادـت 

ینیراکسومدض رثا  دهدشیازفا . ار  تالیـسکونفید  CNS فعـضمرثا دناوتیم   CNS فیعـضت رثا  اب  نوخراشفهدـنروآ  نیئاپ  ياهوراد 
فرـصم دـهد . شیازفا  ار  هدروآرفنیا  رد  دوـجوم  نـیپورتآ  تارثا  تـسا  نکممدـیمآنیئاکورپ  اـهنیزایتونف و  لودـیرپولاه  نیداـتنامآ 

. دوش نوخراشف  يدایز  نارحبیناهگان  زوربهب  رجنم  تسا  نکمم  (MAO  ) زادیسکاونیمآونوم هدننکراهم  ياهورادابنامزمه 
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. دوش فرصم  اذغ  هارمه  هدعم  کیرحتزورب  تروص  رد  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 
دوبهب تروصرد  طقف  وراد ، نیا  تدـم  ینالوط  فرـصم  . دراد دوجو  ورادهب  یگتـسباو  لاـمتحا  تدـم  ینـالوط  فرـصم  تروص  رد  2 ـ 

. دریگ تروص  دیاب  کشزپ  رظنریز  يرامیب و  ینیلاب  میالع 
. ددرگ يراددوخ  یگدننار  هلمجزادنتسه  تقد  دنمزاین  هک  ییاهراک  ماجنا  زاهجیگرس  ای  یگدولآباوخ  زورب  لیلدهب  3 ـ 

فرصم  رادقم 
مرگیلیم   2/5 عورش 5 ـ  يارب  نالاسگرزب 

. دوش فرصمزاین  بسحرب  زور  رد  راب  مرگیلیم 3ـ2  رادقم 2/5 هدنرادهگن  رادقم  ناونعهبو  زور  رد  راب  وراد 4ـ3  نیا  زا  صرق   1 (2 ـ 
. ددرگ زیوجت  مسقنمریداقم  رد   0/3 رادقمهبلاس mg/kg/day 0/4 ـ  زا 12  شیب  نس  اب  ناکدوک  رد  ناکدوک 

ییوراد  لاکشا 
Tablet: Diphenoxylate HCI 2.5 mg +Atropine Sulfate 0.025 mg

FAMOTIDINE

موردنـسو يرمهب  هدـعم  تاـیوتحم  تشگرب  زا  یـشانمخز  ههدزاود  هدـعم و  میخشوخ  ياـهمخزنامرد  رد  نیدـیتوماف  فرـصم  دراوـم 
. دوریم راکهب  نوسیلا  رگنیلوز ـ 

نینچمه هدعمدیسا و  ياهیاپ  حشرت  ياهرادج  ياهلولسرد   H2 ياههدنریگ حطس  رد  نیماتـسیهابتباقر  قیرط  زا  وراد  نیا  رثا : مسیناکم 
. دنکیم راهم  ار  هدعمدیساحشرت  ياهکرحم  ریاس  نیرتساگاتنپ و  اذغطسوت ، دیسا  حشرت  کیرحت 

روبع نیلوارد  یمک  نازیمهب  ددرگیم و  بذج  شراوگيارجم  زا  دصرد   40 صقان 45 ـ  روطهبیلو  تعرسهب  وراد  نیا  کیتنیکوکامراف 
لوط فرصمزا و  سپ  تعاس  یط 2  نآ  یمرـس  تظلغ  جوا  تسا  مک  امـسالپ  ياهنیئتورپهب  وراد  لاصتا  . ددرگیم هزیلوباتم  دوخ  يدبک 

. ددرگیم عفد  هیلک  زا  هتفاینرییغت  تروصهب  وراد  رتشیب  دشابیمتعاس .  10 وراد 12 ـ  رثا 
. دننکن لمحت  زین  ار  ورادنیا  تسا  نکمم  دنهدیم ، ناشن  لمحت  مدعنیدیتمیاسهب  هک  ینارامیب  1 ـ  اهرادشه :

. دوش فرصم  طایتحا  ابو  هیلک  ای  دبک  راک  بیع  دوجو  تروص  رد  2 ـ 
اهوراد نیاتدم  ینالوط  فراصم  يارب  تسا  يرورضهتفه  زا 8  شیب  يارب  تردنب   H2 هدنریگددسم ياهوراد  فرصم  یلکروطهب  3 ـ 

تسا  هتفرگن  تروص  ياهعلاطم 
. دشابیم مکش  خفن  دردرس و  ای  هجیگرستسوبی  ای  لاهسا  لماش  رتشیب  تسینعیاش و  وراد  نیا  ضراوع  یبناج  ضراوع 

. دباییم شهاک  اهدیسایتنآ  روضحرد  وراد  نیا  بذج  یئوراد  ياهلخادت 
نامزمه فرـصمرد  دوجو  نیا  اب  تسا  يدبک  ياهمیزنآرتفیعـض  هدننکراهم  کی  نیدـیتمیاساب  هسیاقم  رد  نیدـیتنمیار  هکنآ  دوجو  اب 

. درک طایتحا  دیابوراد  نیا  اب  اهوراد  ریاس 
. دوشیم وراد  نیا  رثا  شهاکبجوم  راگیس  ندیشک  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 

. دشاب زاین  وراد  فرصم  رادقم  شهاکهب  تسا  نکمم  يویلک  ای  يدبک  ییاسرانهب  التبم  ای  هدروخلاس  نارامیب  يارب  2 ـ 
هدنرادهگنفرصم رادقم  دوشیم . فرصم  هتفه  تدمهب 8ـ4 بشره  مرگیلیم  ههدزاودو 40  هدعم  میخشوخ  مخز  رد  فرـصم  رادقم 

تدـم يارب  زور  رد  رابودمرگیلیم  يرم 40ـ20  هب  هدـعم  تایوتحمتشگزاب  ضراوع  نامرد  رد  دـشابیمبش . ره  رد  مرگیلیم  نآ 20 
نوـسیلا 20 رگنیلوز ـ  مردنــسرد  دــشابیم . زور  رد  راــبود  مرگیلیم  نآهدـنرادهگن 20  فرـصم  رادـقم  دوشیم . فرـصمهتفه  12ـ6 

. داد شیازفامسقنم  ریداقم  رد   800mg/day ات ناوتیمار  فرصم  رادقم  هک  دوشیم  زیوجت  تعاس  ره 6 مرگیلیم 
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ییوراد  لاکشا 
Film Coated Tablet: 20 mg

Film CoatedTablet: 40 mg

HYOSCINE-N-BUTYL BROMIDE

يوارفصجنلوق دننام  داح ، مساپسا  مساپسا  ابهارمه  كاندرد  یگدعاق  یلسانت  يراردا ـ  اییـشراوگ  مساپـسا  رد  وراد  نیا  فرـصم  دراوم 
. دوشیم هدرب  راکهب  يویلک  ای 

. ددرگیم نگل  یمکش و  تارفح  ياضعافاص  تالضع  ندشلش  ببس  ینیراکسومدض  تارثا  لیلدهب  وراد  نیا  رثا : مسیناکم 
. دشابیم نیپورتآ  زا  رتهاتوکنآ  رثا  تدم  لوط  دوشیم . بذج  شراوگيارجم  زا  یمک  رادقمهب  کیتنیکوکامراف 

. دوش زیوجتموکولگهب  التبم  نارامیب  رد  دیابن  ورادنیا  مشچ  کمدرم  هدننکداشگ  رثا  یلامتحازورب  لیلدهب  فرصم 1 ـ  عنم  دراوم 
. دوش فرصم  دیابنيریفروپ  هب  التبم  نارامیب  رد  وراد  نیا  2 ـ 

. دوش فرصم  طایتحاابتاتسورپ  یگرزب  ای  راردا  يراجم  دادسنايرامیباب  هدروخلاس  دارفا  رد  1 ـ  اهرادشه :
: دوش فرصم  طایتحااب  ریز  دراوم  رد  2 ـ 

. رولیپ یگنت  زورسلوا و  تیلوک  هدوریجلف  دادسنا  یبلق  یئاسران  يدراکیکات 
. دنتسه وراد  نیا  یبناج  ضراوعزا  يدراکیکات  یهاگ  مشچ و  قباطت  تقومشهاک  ناهد  یکشخ  زورب  یبناج  ضراوع 

هک یتـالآ  رازبااـب و  راـک  یگدــننارزا و  یگدوـلآباوخ  زورب  لاــمتحا  لــیلدهب  ورادنـیا ، فرــصم  لوـط  رد  هیـصوت 1 ـ  لباق  تاـکن 
. ددرگ يراددوخ  دنراد ، يرایشوههبزاین 

. دومن طولخم  دصرد  میدسرورلکو 0/9  زورتسکد  یقیرزت  ياهلولحماب  ناوتیم  ار  وراد  نیا  یقیرزت  لولحم  2 ـ 
فرصم  رادقم 

یکاروخ 
. دوشیم فرصمزور  رد  راب  راهچ  مرگیلیم  نالاسگرزب 20 

. دوش زیوجت  زور  رد  راب  هس  مرگیلیم  رادقم 10 لاس  ناکدوک 12ـ6  رد  ناکدوک 
یقیرزت 

رارکتلباق تعاس  مین  زا  سپ  موزل  تروص  رد  هکدوشیم  قیرزت  دیدش ) مساپسا  رد   ) يدیروای ینالضع و  تروصب  مرگیلیم  رادقم 20 
تسا 

فایش 
. دوشیمفرصم فایش  يزور 3ـ1  نالاسگرزب 

. ددرگیمفرصم زور  رد  فایش  کی  ناکدوک 
ییوراد  لاکشا 

Tablet: 10 mg

Suppository: 10 mg

Pediatric Suppository: 7.5 mg

Injection: 20 mg/ml
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IPECAC

. دوشیم زیوجتاهتیمومسم  نامرد  رد  اهوراد و  دح  زاشیب  ریداقم  فرصم  يرارطضا  نامرد  ردروآیق  هدام  ناونعهب  اکپیا  فرصم  دراوم 
ببس یعضومقیرط  زا  اهدیئولاکلآ  نیا  دشابیم . نیلافسو  نیتما  ینعی  نآ  یلصا  ياهدیئولاکلآزا  یشان  تدمع ? اکپیا  رثا  رثا : مسیناکم 
زورب ببـس  هدشعاخنلالصب و  رد  ( CTZ  ) یئایمیـش ياههدنریگياهشام  هقطنم  کیرحت  ببـس  يزکرم  قیرطزا  هدـعم و  طاخم  کیرحت 

. دندرگیم غارفتسا 
عفد ندبزا  یگتسهآهب  وراد  دشابیم . هقیقد   25 30 ـ وراد رثا  تدم  لوط  دوشیم . عورش  هقیقد  20 زا 30 ـ  سپ  وراد  رثا  کیتنیکوکامراف 

. داد صیخشتناوتیم  راردا  رد  ار  نآ  فرصم  زاسپ  زور  ات 60  هکیروطهب  ددرگیم 
دیابن یتفنداوم  اب  تیمومـسم  زین  و  اهییایلق ) اب  اهدیـسادننام   ) يوق هدـنروخ  داوم  اـب  تیمومـسمرد  هدروآرف  نیا  فرـصم 1 ـ  عنم  دراوم 

. دوش فرصم 
رد زین  و  رامیبيرایشوه ، مدع  ای  امغا  دننام  دراد ، دوجوهدعم  تایوتحم  نویساریپسآ  لامتحاهک  يدراوم  رد  هدروآرف  نیا  فرـصم  زا  2 ـ 

. درکيراددوخ دیاب  یقورع  یبلق  يرامیب  جنشتزورب و  لامتحا  كوش  تروص 
. ددرگ فرصم  ناوارف  طایتحاابءامغا  هلمج  زا  دراد  دوجو  نویساریپسآلامتحا  هک  يدراوم  رد  1 ـ  اهرادشه :

. دوش هدافتسا  دیاب  رامیب  طیارشنتفرگ  رظن  رد  اب  ناوارف و  طایتحااب  يوقییایلق  داوم  اهدیسااب و  تیمومسم  رد  2 ـ 
يداعریغیگتسخ سفنت  رد  لاکشا  هدعم  پمارک  موادم  غارفتساای  عوهت و  لاهسا  زا  دنترابعدح  زا  شیب  فرـصم  مئالع  یبناج  ضراوع 

تسا  یبلق  تارثا  ياراد  وراد  بذجتروص  رد  تالضع  یتفس  و 
ترورـضوراد ود  ره  هدافتـسا  رگا  دهدیم . شهاکار  نآ  روآیق  رثا  هدرک و  بذج  ار  اکپیاتبرـش  هدش  لاعف  لاغذ  یئوراد  ياهلخادت 

. دهدیمشهاک ار  نآ  رثا  غارفتسادض  ياهورادفرصم  دوش . هداد  اکپیا  زا  یشان  غارفتسازا  سپ  لاعف  لاغذ  دشاب  هتشاد 
. دوش يراددوخرادزاگ  ياههباشون  ای  ریش  اب  ورادنامزمه  فرصم  زا  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 

. دوش فرصماکپیا  تبرش  فرصم  لابندهب  غارفتسازورب  زا  سپ  طقف  هدش  لاعف  لاغذ  2 ـ 
فرصم  رادقم 

دحاورادقم کی  هقیقد  زا 30  سپ  ناوتیم  دوشفرـصم . بآ  ناویل  کـیاب  هارمه  رتیلیلیم  15 رادـقم 30 ـ روآیق ، ناونعهب  نالاسگرزب 
. دریگماجنا هدعم  يوشتسش  دیاب  غارفتسا  مدعتروص  رد  یلو  دومن  فرصم  رگید 

بآ ناویلکیاب  هارمه  رتیلیلیم  رادقم 15  لاس   1 ـ  12 ناکدوک رد  بآ و  ناویل  فصن  اـب  هارمه  ، رتیلیلیم هام 10ـ5  نساب 12ـ6  ناکدوک 
. دوش فرصم 

ییوراد  لاکشا 
Syrup: 0.14% Total Alkaloids

LAXATIVES

 Glycerin Bisacodyl
 Lactoluse

 Magnesium Hydroxide
 Sorbitol Mineral Oil
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: دراد دوجو  نیلم  عون  جنپ  رضاح  لاح  رد 
هدننکمیجح  ياهنیلم  1 ـ 

هدننککیرحت  ياهنیلم  2 ـ 
عوفدم  ياههدننکمرن  3 ـ 
کیتومسا  ياهنیلم  4 ـ 

شراوگ  هاگتسد  هدننکزیمت  ياهلولحم  5 ـ 
هدش هدادصیخشت  هنیمز  سپ  يرامیب  کی  زا  یـشانهضراع  نیا  تسا و  تسوبی  راچد  درف  هکدوش  صخـشم  دیاب  اهلهـسم  زیوجت  زا  لبق 
درف یتحارانهب  رجنمهکیروطهب  رامیب  هدور  رد  جازم  تباجالومعم  دـح  زا  رتینالوط  یناـمز  رد  تفـسعوفدم  روبع  ینعی  تسوبی  دـشابن .

زا سپ  هک  يدراوم  رد  تسا  هدـیدرگ  داجیا  وراد  زا  هدافتـسا  لیلدهبتسوبی  هک  يدراوم  رد  اهنیلم  نیا  رب  هوـالع  . دـشاب هدـیدرگ  راـمیب 
. ددرگیمهدافتسا شراوگ  هاگتسد  ياهیحارج  زاشیپ  نینچمه  تسا و  هیلختهب  زاین  مرکدضياهوراد  زا  هدافتسا 

تاعفد دادعتهک  دراد  لامتحا  دشاب ، تاعیام  یئاذغياهربیف و  دقاف  اهنآ  ییاذـغمیژر  هک  یناکدوکرد  نینچمه  راوخریـش و  ناکدوک  رد 
عفد ماگنه  رد  مساپـساو  درد  یتفـس  بجوم  دناوتیم  الومعم  زورهس  زا  شیب  عوفدـم  عفد  مدـع  دـبای . شهاکیعیبط  روطهب  جازم  تباجا 

ياهربیف تاـعیام و  ریداـقم  رگا  . ددرگ عوفدـم  مجحهب  تبـسن  یهد  خـساپهبشراوگ  هاگتـسد  تداـع  بجوم  جـیردتهب  ? نمـض ددرگ و 
ياـهنیلم اـی  زولوتکـال و  دننامکیتومــسا  ياـهنیلم  ـالامتحا  تروـص  نـیارد  دـشابن ، یفاـک  جازم  تباـجا  خـساپ  داـجیاتهج  یئاذـغ 

تروـص نیا  رد  دـهدیمن ، خـساپعوفدم  هدـننکمیجح  کیتومـسا و  ياـهنیلمهبرامیب  هک  يدراوـم  رد  دوـب . دـنهاوخ  دـیفمهدننکمیجح 
. دنشابیمازلکشم اهنیلم  نیا  دادسنا  دوجو  تروصرد  هتبلا  درک . هدافتسا  كرحم  ياهنیلمزا  ناوتیم 

هجیتـن رد  دــنوشیم و  عوفدــم  تبوـطرو  مـجح  شیازفا  ثعاـب  بآ  بذــج  قـیرط  زاعوفدــم  هدــننکمیجح  ياــهنیلم  رثا : مسیناــکم 
عوفدملخادهب بآ  يریذپذوفن  شیازفا  ثعابیحطس  ششک  شهاکاب  هدننکمرن  ياهنیلم  . دنوشیم هدور  يدود  تاکرح  کیرحتثعاب 
نولوکطاـسبنا تاـعیام و  بذـج  ثعاـب  هدور  رديزمـسا  راـشف  شیازفااـب  کیتومـسا  ياـهنیلم  . دـندرگیم عوفدـم  ندـش  مرن  سپـس  و 

تاکرح شیازفاثعاب  هدور  هرادـج  میقتـسم  کیرحتابكرحم  ياـهنیلم  دـباییم . شیازفا  هدوريدود  تاـکرح  هجیتن  رد  دـندرگیم و 
رثااـب ياـهنیلم  . دـنروآیم لـمعهب  يریگوـلج  زین  هدوررد  دوـجوم  تاـعیام  دــح  زا  شیب  بذــج  زا  لـیلدنیمههب  دــندرگیم و  يدود 

رد بآ  سابتحا  ثعاب  هتفرگرارقهدور  رد  دوجوم  عوفدم  حطس  يوررب  بآاب  طالتخا  لباقریغ  ياههیال  لیکـشتابالومعم  زاسهدنزغل < <

. دندرگیمعوفدم
نوـلوکو نمزم  لاهـسا  لوتـسیف  دـیئورومه ، اـی  هدشیموتـسوئلیا  یموتـسولوک  هـک  یناراـمیبرد  هدـننکمیجح  ياـهنیلم  فرـصم  دراوـم 
يریگولج هدوردادـسنا  زا  ات  ددرگ  فرـصم  تاعیام  یبسانتمریداقم  دـیاب  اهنیلم  عون  نیا  اب  هارمه  . دوریم راـکهب  دـنراد ، ریذـپکیرحت 

. دیآ لمعهب 
هلمج  زا  زاسهدنزغل  رثااب  ياهنیلم 

تروصهب دناوتیم  لورسیلگدننام  زین  عاونا  زا  یضعب  دنوشیمفرـصم و  دیئورومه  هب  التبم  نارامیبرد  یکاروخ  تروصهب  عیام  نیفاراپ 
. ددرگ فرصمفایش 

. دندرگیم هدافتسا  ددرگ ، هیلخت  تعرسهبهدور  تایوتحم  تسا  زاین  هک  يدراومرد  میزینم  حالما  لثم  کیتومسا  ياهنیلم 
اب موتکريزیرنوخ  نآ  ياههناشن  ای  تیـسیدناپآ  : دـنوش فرـصم  دـیابن  ریز  دراوم  رد  اهنیلمزا  کی  چـیه  یلکروطهب  فرـصم  عنم  دراوم 

هدور  دادسنا  عوفدممکارت و  تباید  نوخراشف  يدایز  ای  بلقیناقتحا  ییاسران  صخشمان  تلع 
هژیوب ) رامیب طیارـش  ندش  رتدـب  بجوم  تسوبیهک  نیا  رگم  درک ، يراددوخ  دـیاب  اهنیلمفرـصم  زا  یلک  روطهب  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 
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. دوش موتکر  يزیرنوخ  زوربلامتحا  ای  يردص  نیژنآ  هب  نایالتبم 
. دشاب هدش  زیوجت  کشزپ  طسوتهک  نیا  رگم  درک ، يراددوخ  دیاب  ناکدوکرد  اهنیلم  فرصم  زا  یلک  روطهب  2 ـ 

BISACODYL

اهنومزآ ماجنازا  لبق  نولوک  موتکر و  هیلخت  تسوبیتدم و  هاتوک  نامرد  يارب  كرحم  لهسم  کی  ناونع  هب  لیدوکاسیب  فرـصم  دراوم 
. دوشیمفرصم نولوک  یحارج  ای 

. دوشیم هدور  کیتلاتسیرپ  تاکرحشیازفا  ثعاب  هدور  فاص  تالضع  يور  ربمیقتسم  رثااب  الامتحا  وراد  نیا  رثا : مسیناکم 
. ددرگیم عورش  تعاس  زا 8ـ6 سپ  وراد  نیا  رثا  کیتنیکوکامراف 

صخـشمان تلعابهدور  دادسنا  رد  زین  دعقم و  يزیرنوخای  نآ  ياههناشن  ای  تیـسیدناپآ  دوجوتروص  رد  لیدوکاسیب  فرـصم  عنم  دراوم 
. دوش فرصم  دیابن  یموتسوئلیاای  یموتسولوک  تروص  رد  ورادنیا  دوش . فرصم  دیابن 

. دریگ تروصکشزپ  رظنریز  دیاب  لاس  زا 6  رتمک  نس  ابناکدوک  رد  وراد  نیا  زا  هدافتسا  اهرادشه :
. دربمان دعقم  فارطا  رد  یتسوپ  کیرحت  عوهت و  لاهسا  پمارک  ندزغورآ  زا  ناوتیم  ورادنیا  یلامتحا  ضراوع  زا  یبناج  ضراوع 

میساتپیمرس تظلغ  شهاک  رد  ردم  ياهورادرثا  دوشیم و  میـساتپ  حالما  عفد  ثعاب  ورادنیا  دح  زا  شیب  فرـصم  یئوراد  ياهلخادت 
شکور عیرـسندش  لح  ثعاب  تسا  نکمم  لـیدوکاسیبياهصرق  اـب  ریـش  دیـسادض و  ياـهورادنامزمه  فرـصم  دـهدیم . شهاـک  ار 

. دوش ههدزاود  ای  هدعم  کیرحتزورب  هجیتن  رد  اهصرق و 
. ددرگ يراددوخدیسادض  ياهوراد  اب  نآ  فرصمزا  ای  لیدوکاسیب  ياهصرق  ندرکدرخای  ندیوج  زا  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 
. ددرگ يراددوخ  وراد  نیا  فرصمزا  اهوراد ، ریاس  فرصم  زا  دعب  تعاس  ودات  تیسیدناپآ و  مئالع  دوجو  تروص  رد  2 ـ 

. ددرگنآهب هدور  راک  ندشهتسباو  ببس  تسانکمم  وراد  نیا  تدم  ینالوط  فرصم  3 ـ 
. دراد دوجو  یلاخهدعم  اب  فرصم  تروص  رد  صوصخهبپمارک  يدلج و  تاروثب  زورب  لامتحا  4 ـ 

فرصم  رادقم 
یکاروخ 

رادقم تسوبی  نامرد  يارب  نالاسگرزب 
لبق اههدورهیلخت  يارب  دباییم . شیازفا  مرگ  یلیم  15 ات 20 ـ  رادقم  نیا  موزل  تروص  رد  هکدوشیم  فرصم  بش  رد  مرگ  یلیم   5  - 10

. دوشیم فرصملبق  بش  ود  زا  بش  رد  مرگیلیم   10 یحارج ای  يژولویدار  لامعا  زا 
ریداــقم فــصن  هدور  هــیلخت  يارب  ومرگیلیم  رادــقم 5  نـس  لاـس  زا 10  رتـمک  نساــب  ناــکدوک  رد  تسوـبی  ناــمرد  رد  ناــکدوک 

. دوشیم فرصم  نالاسگرزبفرصم 
فایش 

مرگیلیم ورادیکاروخ 10  فرصم  رب  هوالع  موزل  تروصرد  هدور  هیلخت  يارب  حبص و  رد  مرگیلیم  تسوبی 10 نامرد  يارب  نالاسگرزب 
. ددرگیم لامعتسا  يرادربسکع  ای  یحارجلمع  زا  لبق  تعاس  کی 

. دوش فرصمنالاسگرزب  فرصم  رادقم  فصن  ناکدوک 
ییوراد  لاکشا 

Entric Coated Tablet: 5 mg

Suppository: 10 mg
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Pediatric Suppository: 5 mg

GLYCERIN

. ددرگیم هدافتسا  تسوبی  زايریگشیپ  يارب  هدننک  مرن  کیتومسارپیهنیلم و  ناونعهب  نیریسیلگ  فرصم  دراوم 
کیرحتهــب رجنم  هــک  دـــنکیم  مـــیجحار  هدور  تاـــیوتحم  بذـــج و  هدور  رد  اربآ  کیتومـــسارپیه  رثا  لـــیلدهب  رثا : مسیناـــکم 

. ددرگیمزین عوفدم  كرحت  هدور و  کیتلاتسیرپتاکرح 
تسا  تعاس  دودح 1ـ0/25 رد  دعقم  هار  زا  فرصمزا  سپ  وراد  رثا  عورش  نامز  کیتنیکوکامراف 

. ددرگفرصم دیابن  یموتسوئلیا  ای  یموتسولوکتروص  رد  وراد  نیا  فرصم  عنم  دراوم 
. دوش غارفتسا  عوهت و  ندب  بآ  نتفرتسد  زا  ثعاب  تسا  نکمم  یبناج  ضراوع 

رثا میساتپ  عفد  لیلدهب  تسا  نکممنآ  ینالوط  فرصم  یئوراد  ياهلخادت 
. دهدشهاک ار  میساتپ  هدنرادهگن  ردم  ياهوراد 

. دوش يراددوخنآ  فرصم  زا  اهوراد ، ریاس  فرصمزا  دعب  تعاس  ود  ات  تیسیدناپآ و  مئالعدوجو  تروص  رد  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 
. ددرگ نآهب  هدور  راک  ندشهتسباو  ثعابتسا  نکمم  دشاب ، هدمآرد  تداع  تروصهبهک  وراد  نیا  تدم  ینالوط  فرصم  2 ـ 

. دننامب یقاب  شکزارد  تلاحهب  هقیقد   15 تدمهب لامعتسا و  فایش  کی  فرصم  رادقم 
ییوراد  لاکشا 

(Suppositoy: %70 w/w (3 g
(Pediatric Suppository: %70 w/w (1 g

LACTULOSE

فرـصمزین نوخ  كاینومآ  شهاک  يارب  وراد  نیا  . دـنکیم ناسآ  ار  عوفدـم  عفد  کیتومـسارپیهنیلم  ناونعهب  زولوتکـال  فرـصم  دراوم 
. دوشیم

راشف ودوشیم  لیدـبت  کیتسا  دیـسا  کیمرف و  دیـسا  کیتکال  دیـساهب  هدور  یعیبط  ياهيرتکابطـسوت  هدور  رد  زولوتکال  رثا : مسیناـکم 
هدور کیتلاتسیرپتاکرح  شیازفا  هجیتن  رد  هدور و  تایوتحممجح  شیازفا  بآ و  بذج  ثعاب  لمعنیا  دنکیم . داجیا  کیتومـسارپیه 

. دوشیم
(. دوشیمن کیمتسیسبذج  وراد   ) دشابیم تعاس  دودحرد 48ـ24  وراد  نیا  رثا  عورش  نامز  کیتنیکوکامراف 

رد زین  هدوردادسنا و  صخشمان  تلع  اب  موتکر  يزیرنوخ  نآ  ياههناشن  ای  تیسیدناپآ  رد  دوجوتروص ، رد  وراد  نیا  فرصم  عنم  دراوم 
. دوش فرصمدیابن  نوخ  زوتکالاگ  يدایز 

. دشابیم یگنشت  شیازفاو  زاگ  داجیا  لاهسا  پمارک  لماش  ومک  زولوتکال  یبناج  ضراوع  یبناج  ضراوع 
هدیدرگ و میساتپ  حالما  عفد  شیازفاثعاب  عفد  شیازفا  لیلدهب  تسا  نکمم  نآتدم  ینالوط  فرصم  یئوراد  ياهلخادت 

. دهدشهاک ار  میساتپ  هدنرادهگن  ياهردم  رثا 
. دنیامن فرصمهویم  بآ  ای  ریشاب  ار  نآ  تسا  رتهب  زولوتکالمعط  دوبهب  يارب  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 

. دوش يراددوخ  زولوتکال  فرصمزا  اهوراد ، ریاس  فرصم  زا  دعب  تعاس  ودات  تیسیدناپآ و  مئالع  دوجو  تروص  رد  2 ـ 
کی زا  شیب  تدمهب  اهنیلم  فرـصم  زا  یلکروطهب  ددرگوراد . نیاهب  یگتـسباوهب  رجنم  دناوتیموراد  نیا  زا  تدم  ینالوط  هدافتـسا  3 ـ 
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. درک يراددوخ  دیاب  کشزپتروشم  نودب   ) هتفه
هدادشیازفا  g/day 40 ات رادقم  نیا  زاین ، تروصرد  هک  دوشیم  فرصم  نیلمناونعهب g/day 20ـ10  نالاسگرزب  رد  فرصم  رادقم 

يارب نایمرد  زور  کی  ای  زور  ره  ناوتیم  ار  فرصمرادقم  دوشیم . فرـصم  نوخكاینومآ g/day 30ـ20  هدنهاک  ناونعهب  دوشیم .
. دومن میظنت  زوررد  جازم  تباجا  راب  داجیا 3ـ2 

لاس 5 و 16ـ12 لاس g/day 10 ـ ناکدوکرد 12ـ6  لاس g/day 6 و   2/5 ناکدوک 5 ـ  رد  تبرش  تروصهب   ) زولوتکال فرصم  رادقم 
. دوشیم فرصم  g/day 20ـ10 

ییوراد  لاکشا 
Syrup: 10 g / 15 ml

Powder for Syrup: 10 g / sachet

MAGNESIUM HYDROXIDE

. دومن فرصم  دیسا  دض  ناونعهب  ناوتیم  ار  وراد  نیا  فرصم 1 ـ  دراوم 
. دوشیمفرصم تسوبی  تدم  هاتوک  نامرد  رد  میزینم  تافلوس  و   ) میزینم دیسکوردیه  2 ـ 

میقتسم رثادناوتیمن  یلو  تسا  وراد  طسوت  هدعمدیسايزاسیثنخ  زا  یشان  اهدیـسایتنآ  هیقبدننامه  وراد  نیا  دیـسادض  رثا  رثا : مسیناکم 
عفد هدور و  يدودتاکرح  کیتومـسا  راشف  زا  یـشان  هدورلخاد  هب  بآ  بذج  ای  لهـسم  ناونع  هب  دشابهتـشاد . هدعم  دیـسا  دیلوت  يور 

. دنکیم لیهست  ار  عوفدم 
نیا رثا  ددرگیمبذج . وراد  رد  هدش  فرصم  میزینمدصرد   10 دشابیم . رثالاعیرس  دیسادضکی  میزینم  دیسکوردیه  کیتنیکوکامراف 

. دوشیمعورش فرصم  زا  دعب  تعاس  3ـ0/5  نیلم ناونعهب  هدروآرف 
. دوش فرصم  دیابن  میزینم  يواح  تابیکرت  هیلک  راک  دیدش  بیع  رد  فرصم  عنم  دراوم 

. دشابیم مک  هدروآرفنیا  دیسا  يزاسیثنخ  تیفرظ  1 ـ  اهرادشه :
. ددرگیموراد نیا  یلهسم  تارثا  زورب  ثعابدیسا  دض  ناونعهب  دایز  ررکم و  فرصم  2 ـ 

. ددرگ فرصمبآ  ناویل  کیاب  هارمه  دیاب  نوخ  زا  بآبذج  وراد و  نیا  کیتومسا  رثا  لیلدهب  3 ـ 
. دراددوجو نوخ  میزینم  شیازفا  لامتحا  اریز  ، ددرگ فرصم  طایتحااب  ناکدوک  رد  4 ـ 

تارییغت بلق  مظنمان  نابرـض  یگنم  هجیگرـس  میالعاب  یتیلورتکلا  لالتخا  زورب  لامتحا  هدروآرفنیا  ینـالوط  فرـصماب  یبناـج  ضراوع 
. ددرگیم دیدشت  ندبرد  میزینم  عمجت  لیلد  هب  هیلک  یئاسراندوجو  تروص  رد  تارثا  نیا  دراد . دوجوفعض  یگتسخ و  یناور  یقلخ و 

تسا  نآ  ضراوع  رگید  زا  غارفتساو  عوهت  لاهسا 
نامز تدم  ظاحلزا  دیاب  نیاربانب  دنک و  هلخادم  اهنآ  بذجرد  دناوتیم  اهوراد  ریاساب  اهدیـسادضنامزمه  فرـصم  یئوراد  ياهلخادت 

يزنیکـسیددض تابیکرت  یکاروخداقعنادـض  ياهوراد  نیدـینیک  زا  ناوتیماـهوراد  نیا  هلمج  زا  دریگرارق . يرتشیبتقد  دروم  فرـصم 
، اهتافـسف اـهنیزایتونف ، نیماـنتم  اـپودوول ، لوزاـنوکوتک  ، دـیزاینوزیا لاـتیژید  ياهدـیزوکیلگ  نیدـیتمیاس  ینیراکـسومدض  ياـهوراد 

مان  اهنیتنازگویت  اهنیلکیسارتت و  ،D نیماتیو تانوفلوس  نریتسایلپ  ، اهتالیسیلاس
. درب

هارمهتاعیام ریاسای  بآ  ناویل  فصناب  لقادحدیاب  تبون  ره  رد  دیسادض  ناونعهب  ناکدوکرد  وراد  نیا  فرـصم  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 
. دشاب
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. دوشهداد ناکت  یبوخهب  وراد  هشیش  یتسیابنویسناپسوس  زا  هدافتسا  زا  لبق  2 ـ 
فرصم  رادقم 

دحاو رادقمتروصهب  رتیلیلیم  لهـسم 60ـ30  ناونعهبو  بآ  ناویل  کیاب  زور  رد  راب  راهچ  رتیلیلیم  دیسادض 15ـ5 ناونعهب  نالاسگرزب 
. ددرگیم فرصم  تاعیامریاس  ای  بآ  ناویل  کی  اب  هارمه 

لاسکی 5 ات  ناکدوک  رد  لهـسم  ناونعهب  زوررد و  راب  رثکادح 4  رتیلیلیم   2/5 دیسادضناونعهب 5 ـ  لاس  ات 12  ناکدوک  رد  ناکدوک 
. ددرگیم فرصم  دحاورادقم  تروصهب  رتیلیلیم   7/5 رادقم 30 ـ لاس  ناکدوک 12ـ1  رد  رتیلیلیم و 

ییوراد  لاکشا 
Suspension: 8%

MINERAL OIL

. ددرگیم فرصم  تسوبی  تدمهاتوک  نامرد  يریگشیپ و  يارب  هدننکمرننیلم  ناونعهب  لیوا  لارنیم  فرصم  دراوم 
لیهست عوفدمرد و  بآ  سابتحا  شیازفا  ثعاب  هدور  وعوفدم  حطس  يوررب  بآاب  طالتخا  لباقریغهیال  لیکـشت  اب  وراد  نیا  رثا : مسیناکم 

. دوشیم نآ  عفد 
شراوـگ هاگتــسد  زا  وراد  نـیا  دــشابیمتعاس .  24 یکاروـخ 48 ـ  هار  زا  وراد  نـیارثا  عورــش  يارب  مزــال  ناــمز  کــیتنیکوکامراف 

. دوشیمنبذج
. درک فرصمدیابن  علب  رد  لاکـشا  دوجو  تروص  ردار  لیوا  لارنیم  اهلهـسم ، مامت  رب  هدش  رکذیلک  دراوم  رب  هوالع  فرـصم  عنم  دراوم 

. دراد دوجو  یسفنت  يراجم  هب  ورادنویساریپسآ  لامتحا  اریز 
. دراد دوجويدیئوپیل  ینومونپ  زورب  نغور و  تارطقنویساریپسآ  لامتحا  يرتسب  نارامیبو  هدروخلاس  دارفا  ناکدوک و  رد  اهرادشه :

. دشابیم وراد  نیا  ضراوع  زا  دعقم  هیحانفارطا  تسوپ  کیرحت  یبناج  ضراوع 
میساتپ  عفد  لیلدهب  تسا  نکمم  وراد  نیاتدم  ینالوط  فرصم  یئوراد  ياهلخادت 

. دهدشهاک ار  میساتپ  هدنرادهگن  ياهردم  رثا 
. ددرگ فرصم  باوخ  عقوم  ردوراد  نیا  تسا  رتهب  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 

. دوش يراددوخ  نآ  فرصمزا  اهوراد ، ریاس  فرصم  زا  دعب  تعاس  ودات  تیسیدناپآ و  مئالع  دوجو  تروص  رد  2 ـ 
. ددرگن فرصم  هتفهکی  زا  رتشیب  کشزپ  رظن  نودب  وراد  نیا  3 ـ 

. ددرگ نآهب  هدور  راک  ندش  هتسباو  ثعابتسا  نکمم  دشاب  هدمآرد  تداع  تروصهبهک  وراد  نیا  تدم  ینالوط  فرصم  4 ـ 
. دوش يراددوخ  K و E, D,A ياهنیماتیو بذج  ندرکلتخم  لیلدهبوراد  نیا  تدم  ینالوط  فرصم  زا  5 ـ 

. ددرگیم اهسابل  ندرکهدولآ  دعقم و  زاوراد  تشن  ثعاب  وراد  نیا  دایز  فرصم  6 ـ 
فرصم  رادقم 

. دوشیم فرصم  زور  ردرابکی  رتیل  یلیم   15 رادقم 45 ـ  نالاسگرزب 
. دوشیمفرصم زور  رد  رابکی  رتیل  یلیم   10 15 ـ  لاس زا 6  شیب  نس  اب  ناکدوک  رد  ناکدوک 

. دوشیمن هیصوت  لاس  زا 6  رتمکنس  اب  ناکدوک  رد  هدروآرف  نیا  فرصم 
ییوراد  لاکشا 

Emulsion: Bulk
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SORBITOL

. دوشیم فرصملاهسا  تدم  هاتوک  نامرد  رد  کیتومسارپیهنیلم  ناونع  هب  لوتیبروس  فرصم 1 ـ  دراوم 
. دوریم راکب  ییوراد  ياههدروآرفرد  هدننک  نیریش  ناونع  هب  لوتیبروس  2 ـ 

. دوشیملیدبت زوتکورفهب  هدـش و  هزیلوباتم  دـبکرد  هدام  نیا  تسا  فیعـض  رایـسب  شراوگيارجم  زا  لوتیبروس  بذـج  کیتنیکوکامراف 
. دوشیم هزیلوباتمزکولگهب  زین  لوتیبروس  زا  یشخب 

دبک دیدشبیـسآ  ای  هیلک  راک  بیعهب  التبم  ناراـمیبرد  اـی  زوتکورف  یثرا  لـمحت  مدـعهب  ـالتبمنارامیب  رد  لوتیبروس  فرـصم  عنم  دراوم 
. دوش فرصم  دیابن 

. دوش لاهسا  ومکش  درد  خفن  زورب  ببس  تسا  نکمم  ورادنیا  دایز  ریداقم  فرصم  یبناج  ضراوع 
. دوشیم فرصم  ورادزا  مرگ   20 ـ  ریداقم 50 لاتکر  ای  یکاروخ  هارزا  کیتومسا  نیلم  ناونعهب  فرصم  رادقم 

ییوراد  لاکشا 
Powder: 5 g / Sachet

MESALAZINE

. دوشیمفرصم نورک  يرامیب  ای  زورسلوا  تیلوکطسوتم  ات  فیفخ  ياهتلاح  يریگشیپو  نامرد  رد  نیزالازم  فرصم  دراوم 
يرامیب رد  باهتلاشهاک  هجیتن  رد  اهنیدنالگاتسورپدیلوت و  شهاک  ثعاب  زانژیسکاولکیسمیزنآ  راهماب  الامتحا  وراد  نیا  رثا : مسیناکم 

. دوشیم اههدور  یباهتلا 
بذجيوراد دوشیم . زیلوردیه  هدور  رد  نآهدنامیقاب  بذـج و  یکاروخ  فرـصم  رادـقمکی  دـصرد  دودح 30ـ20  کیتنیکوکامراف 

. دوشیم زیلوردیه  دبکو  هدور  طاخم  رد  تعرسهب  زین  هدش 
. دوش فرصمطایتحا  اب  رولیپ  یگنت  ینوخ و  ياهلالتخادوجو  تروص  رد  وراد  نیا  اهرادشه :

. دوش فرصم  دیابن  هیلک  راک  بیعو  اهتالیسیلاس  هب  طرفم  تیساسح  دوجوتروص  رد  نیزالازم  فرصم  عنم  دراوم 
مردنسای ریذپتشگرب  تیرفن  ای  تیتاپه  تیتارکناپتردنب  تیلوک  مئالع  ندش  رتهب  دردرـس ، مکـش  درد  لاهـسا و  عوهت  یبناج  ضراوع 

مردنـس تیدراکویم   ، کیتسالپا یمنآ  ای  اهتکالپ  ای  نوخدیفـس  ياهلوبلک  شهاک   ) ینوخ لالتخا  ، ریهک يدـلج و  تاروثب  کیتورفن 
. دنتسهوراد نیا  هدش  شرازگ  ضراوع  زا  تیلوئولآو  سوپول  هبش 

. دوشفرصم بآ  یفاک  رادقماب  باوخ  ماگنهو  اذغ  زا  لبق  دیاب  وراد  نیا  هیصوت  لباق  تاکن 
. دوشیم زیوجت  هتفه  ات 8 رثکادح  تدمهب  مسقنم  ریداقم  رد  زوررد  راب  راهچ   g/day 1 رادقم فرصم  رادقم 

ییوراد  لاکشا 
Entric Coated Tablet: 250 mg, 500 mg

METOCLOPRAMIDE

ای یحارج  زا  یشان  غارفتسا  عوهتنامرد و  رد  دیمارپولکوتم  فرصم  دراوم 
یقورع دردرـس ، نویـساریپسآزا  یـشان  ینومونپ  زا  يریگولج  هدـعم  هیلخت  ندوب  هتـسهآ  يرمهبهدـعم  تایوتحم  تشگرب  یناـمرد  یمیش 

. دوشیمفرصم کیتباید  زیزاراپورتساگ  مواقمهکسکس و 
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تارثا تیوقتثعاب  نیاربانب  دـنکیم و  راهم  ار  نیماپودزا  یـشان  يدـعم  فاص  تالـضع  ندـشلشالامتحا  دـیمارپولکوتم  رثا : مسیناـکم 
. دشابیم (CTZ  ) یئایمیش ياههدنریگ  تیلاعفهناتسآ  شیازفا  زا  یشان  وراد  عوهتدضتارثا  دوشیم . کیژرنیلوک 

عورش نامز  تسا  تعاس  وراد 6ـ4  رمع  همین  يدبکنآ و  مسیلوباتم  تسا  عیرس  شراوگ  هاگتسدزادیمارپولکوتم  بذج  کیتنیکوکامراف 
نآ عفد  تعاس و  ورادرثا 2ـ1  لوط  تسا  هقیقد  يدیرو 3ـ1  قیرزت  وهقیقد  ینالضع 15ـ10  قیرزت  هقیقد  60ـ30  یکاروخ هار  زا  وراد  رثا 

تسايویلک  تدمع ?
موتیسومورکوئفای شراوگ  يارجم  نویساروفرپ  ای  یکیناکمدادسنا  یشراوگ  يزیرنوخ  عرصهبرامیب  ءالتبا  تروص  رد  فرصم  عنم  دراوم 

. دوش فرصم  دیابن 
فرصم  طایتحااب  دیاب  دبک  ای  هیلکراک  دیدش  بیع  تروص  رد  1 ـ  اهرادشه :

. دوش
. دبای شهاکفصن  دودحهب  دیاب  وراد  فرصم  رادقمدبک  ای  هیلک  راک  دیدش  بیع  تروص  رد  2 ـ 

ریغ فعـضای  یگتـسخ  يرارقیب  هجیگرـس  لاهـسا  يزنکـسید  یمره و  جراخ  ضراوع  يدراکیکات  نوخراشف  تارییغت  یبناـج  ضراوع 
. دنتسهوراد یبناج  ضراوع  زا  يداع 

. دوشیم وراد  ویتادس  ضراوع  دیدشتثعاب   CNS فعضم ياهوراد  ریاسابدیمارپولکوتم  فرصم  یئوراد  ياهلخادت 
. دوش ماجنا  هقیقد  یط 2ـ1 یگتسهآهب و  دیاب  دیمارپولکوتميدیرو  قیرزت  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 

. دوش فرصم  باوخ  عقوم  اذغ و  هدعو  رهزا  لبق  هقیقد  دیاب 30  وراد  یکاروخ  لکش  2 ـ 
فرصم  رادقم 

یکاروخ 
ات باوخ  ماگنه  اذـغ و  زا  لبق  اـی  مئـالع  عورـش  زالـبق  هقیقد  مرگیلیم 30  تباید 10  زا  یـشانزیزاراپورتساگ  نامرد  يارب  نـالاسگرزب 

لبق ای  مئالععورش  زا  لبق  هقیقد  مرگیلیم 30  15ـ10  يرمهب هدعم  تایوتحم  تشگرب  نامرد  رد  . دوشیم فرـصم  زور  رد  راب  رثکادح 4 
کی تدمهب  زور  رد  راب  مرگیلیم 4 رادقم 20ـ10  هکسکس  نامردرد  دوشیم . فرـصم  زور  رد  راب  رثکادحات 4  باوخ  ماگنه  اذغ و  زا 

0/5 وراد فرصم  رادقم  رثکادح  دوشیمزیوجت . ینالضع  قیرزت  تروصهب  مرگیلیم  هیلوا 10 رادقم  زاین  تروص  رد  دوشیمزیوجت . هتفه 
تسا   mg/kg/day

زوررد 30 راب  مرگیلیم 3   2/5 رادقم 5 ـ  لاس   5 14 ـ ناکدوک رد  کیتلاتـسیرپ  كرحم  ناونعهبای  هدعم  هیلخت  ریخات  نامرد  رد  ناکدوک 
. دوشیم زیوجتباوخ  ماگنه  اذغ و  زا  لبق  هقیقد 

یقیرزت 
10 ادـتبا هکـسکس  ناـمرد  رد  دوـشیم . يدـیروقیرزت  مرگیلیم  کیتلاتـسیرپ 10  كرحماـی  هدـعم  هیلخت  ریخاـت  ناـمرد  رد  نـالاسگرزب 

يارب  2mg/kg ینامرد یمیش  رد  عوهتدض  ناونعهب  . دباییم همادا  یکاروخ  تروصهب  سپس  ودوشیم  يدیرو  هتـسهآ  قیرزت  مرگیلیم 
mg/kg 1 ناوتیم زاینتروص  رد  دوشیم . رارکت  تعاس  ای 3  رهزاین 2  تروص  رد  هک  دوشیم  زیوجت  ینامردیمیـش  زا  لبق  هقیقد   30

قیرزت یحارج  ناـیاپ  کـیدزنمرگیلیم  یحارج 20ـ10  زا  دـعب  عوهتدـضناونعهب  درک . زیوـجت  يدــیرو  نوـیزوفناتروصهب  ار  وراد  زا 
. دوشیمینالضع

هک دوشیمزیوجت  دحاو  رادقم  تروصهب   mg/kg 1 کیتلاتـسیرپ كرحم  ای  هدعم  هیلخت  ریخاتنامرد  رد  عوهتدض و  ناونعهب  ناکدوک 
. دوشیم رارکتدعب  تعاس  کی  زاین  تروص  رد 

ییوراد  لاکشا 
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Drop: 60 mg / 15 ml

Injection: 10 mg / 2 ml

Tablet: 25 mg

OMEPRAZOLE

ـ  رجنیلوز موردنـس  يرولیپ  يرتکابوکیلههب  هتـسباو  ياهمخز  ههدزاود  هدعم و  میخ  شوخ  ياهمخزنامرد  رد  لوزارپما  فرـصم  دراوم 
. دوشیم هدرب  راکهب  يرامیبنامرد  يرم و  هب  هدعم  تایوتحم  تشگزابتدم  هاتوک  ای  يریگشیپ  یحارج و  رد  هدعمدیسا  شهاک  نوسیلا 

. ددرگیم هدعم  رددیسا  دیلوت  راهم  ثعاب   K+/H+/ATPase پمپ راهماب  وراد  نیا  رثا : مسیناکم 
زا تسا و  يدـبک  نآ  مسیلوباـتم  دـنکیمکمک . دوخ  بذـجهب  هدعمدیـسا  شهاـکاب  ورادو  تسا  عیرـس  وراد  بذـج  کـیتنیکوکامراف 

. دشابیم تعاس  0/5 نیب 1 ـ نآ  رمع  همین  ددرگیم . عفد  هیلکهار 
نارامیب  رد  دیاب  وراد  نیا  اهرادشه :

هب  يالتبا  هقباس  ياراد  ای  هب  التبم 
. ددرگفرصم طایتحا  اب  يدبک  نمزم  يرامیب 

. درب مان  ار  هجیگرس  ریهک و  يدلج  تاروثب  لاهسا  دردرس ، ناوتیموراد  نیا  عیاش  ضراوع  زا  یبناج  ضراوع 
. ددرگیمنیراـفراو رثا  شیازفا  ثعاـب  نیرافراودـننام  یکاروـخ  داقعنادـض  ياـهوراداب  ورادنیا  ناـمزمه  فرـصم  یئوراد  ياهلخادـت 

. ددرگیم نآ  رثا  شیازفا  ثعاب  نیئوتینفلثم  عرصدض  ياهوراد  ماپزایداب و  وراد  نیا  نامزمه  فرصم 
. دوش هعجارم  کشزپهب  نامرد  یط  ریهک  لاهسا و  همضاهءوسزورب  تروص  رد  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 

. ددرگ يراددوخ  دیاب  وراد  نیا  فرصمزا  هدعم  ناطرس  دوجو  تابثا  تروص  رد  2 ـ 
. دوش فرصم  حبص  رد  حیجرت ? وغاذغ  زا  لبق  هلصافالب  دیاب  وراد  لوسپک  3 ـ 

دراوم رد  دوشیمفرصم . هتفه  تدمهب 8ـ4   mg/day 20 رادقم ههدزاود  هدعم و  میخ  شوخياهمخز  اهیتحاران و  رد  فرصم  رادقم 
رد دوشیم . فرصم  mg/day 20 هدنرادهگن رادـقم  زاین  تروصرد  داد . شیازفا   mg/day 40 هب ار  فرـصمرادقم  ناوتیم  دیدش 

. ددرگیم فرصمبسانم  کیتویبیتنآ  اب  نامزمه  قوففرصم  رادقم  يرولیپرتکابوکیله  اب  هارمهیشراوگ  ياهمخز 
راـمیب زاـینهب  هتـسب  يدراوـم  نـینچ  ردلوـمعم  رادـقم  دوـشیم . عورــش   mg/day 60 هـیلوا رادــقماب  نوــسیلا  رجنیلوز ـ  مردنــس  رد 

فرـصمیحارج زا  لـبق  زور  رـصع  رد  مرگیلیم  ادـتبا 60 یحارج  زا  شیپ  هدـعم  دیــساشهاک  يارب  دـشابیم . mg/day 120ـ20  نیب
هنازور  mg/day 20 يرمهب هدعم  تایوتحم  تشگزاب  رد  دوشیمفرـصم . رگید  مرگیلیم  یحارجزا 40  لبق  تعاس  ددرگیم و 6ـ2 

. دوشیم فرصم  تسا  شیازفالباق  مرگیلیم  ات 40  زاین  تروص  رد  هکهتفه  تدمهب 8ـ4 
. دوشیمن هیصوتناکدوک  رد  وراد  نیا  فرصم  ناکدوک 

ییوراد  لاکشا 
Capsule: 20 mg

PANCREATIN

هدـعملازول نمزم  باـهتلا  رد  اهتاردـیهوبرکو  اـهیبرچ  مـضه  يارب  هدـعملازول  ياـهمیزنآلمکم  ناوـنعهب  نیتارکناـپ  فرـصم  دراوـم 
صقان حشرتهبرجنم  هک  هدعملازول  تشادرب  زا  دعبو  كودلک  يارجم  ای  هدعملازول  ناطرـس  وهدعملازول  يراجم  دادسنا  کیتسیـسزوربیف 
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زین هدور  ای  هدعم و  زا  یتمسقمامت  نتشادرب  زا  یشان  هروتائتسا  نامردرد  وراد  نیا  نینچمه  دوشیم . هدافتـساددرگیم  هطوبرم  ياهمیزنآ 
. دوشیمهدافتسا

تلوهـساب شراوـگ  يارجم  رد  هتـساشن  اـهنیئتورپو و  اـهیبرچ  مضه  وراد  نیا  رد  زاـپیلوزالیمآ  ، زاـئتورپ دوـجو  تـلعهب  رثا : مسیناـکم 
. دوشیم ماجنا  يرتشیب 

. دننکنلمحت زین  ار  وراد  نیا  تسا  نکمم  دنهدیمناشن ، لمحت  مدع  یناویح  ياهنیئتورپهبتبسن  هک  ینارامیب  اهرادشه :
عفد زا  لبق  هیحانو  يرم  ناهد و  کیرحت  هب  رجنم  دناوتیمهک  دشابیم  وراد  دح  زا  شیب  فرصمزا  یشان  ضراوع  رتشیب  یبناج  ضراوع 

. دوش هدور  رد 
. دباییم شهاک  وراد  نیااب  نامزمهفرصم  تروص  رد  نهآ  يواح  یکاروخياههدروآرف  بذج  یئوراد  ياهلخادت 

. دوش لیم  اذغاب  وراد  نیا  تسا  رتهب  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 
. دوش يراددوخ  دیاب  اهصرق  ندیوج  زا  2 ـ 

. دوشفرصم اذغ  زا  دعب  دیاب  نیاربانب  دباییمشهاک . هدعم  دیسااب  وراد  نیا  رثا  3 ـ 
. ددرگ تروشمکشزپاب  یشراوگ  رگید  ياهیتحارانو  یمکش  درد  لاهسا  زورب  تروص  رد  4 ـ 

. ددرگیم ورادندش  لاعف  ریغ  بجوم  غاد  ياذغ  ای  امرگ  5 ـ 
ندنامیقابلامتحا شهاک  يارب  دننکیم ، فرـصمهدیباوخ  تلاح  رد  ار  صرق  هک  ینارامیب  ردای  يرم  ياهلالتخا  هب  التبم  نارامیب  رد  6 ـ 

. دننک فرصم  دماج  ياذغ  يرادقم  صرقفرصم  زا  سپ  يرم  رد  صرق 
رتشیبای صرق  ودهب  ار  فرصم  رادقم  ناوتیم  ، زاین تروص  رد  دوش . فرـصم  نآ  زا  لبق  ایاذغاب  هارمه  صرق  کی  يزور  فرـصم  رادقم 

. داد شیازفا 
ییوراد  لاکشا 

Entric Coated Tablet: Amylase 25000FIPU + Lipase 36000 FIPU + Protease2000 FIPU

PROPANTHELINE BROMIDE

فاصتالضع مساپسا  زا  یشان  یـشراوگ  تالالتخاو  یـشراوگ  ياهمخز  نامرد  رد  یکمکيوراد  ناونع  هب  نیلتناپورپ  فرـصم  دراوم 
. دوشیم فرصم  ياهدور  يدعم ـ 

تاحـشرتشهاک فاص و  هلـضع  تاکرح  راهم  ثعابو  هدرک  دودسم  ار  ینیراکـسوم  ياههدنریگیتباقر  روط  هب  وراد  نیا  رثا : مسیناکم 
. ددرگیم هدعم 

نآ 9 رمعهمین  دوشیم . زیلوردـیه  شراوگ  هاگتـسدرد  نآ  هیقب  ددرگیم و  بذـج  یکاروـخهار  زا  دـصرد  دودح 50  کیتنیکوکامراف 
. ددرگیم عفد  هیلک  زا  یگتسهآهب  تسا و  دبک  رد  وراد  نیا  مسیلوباتمیلصا  لحم  تسا  تعاس 

. دراد دوجوروعش  شاشتغا  ای  یگدولآباوخ  یگتفشآ  ناجیه  هظفاح  لالتخا  زورب  لامتحاهدروخلاس  نارامیب  رد  1 ـ  اهرادشه :
. دراد دوجوتدم  ینالوط  فراصم  رد  اهنادند  یگدیسوپزورب  لامتحا  ناهد  یکشخ  زورب  لیلد  هب  2 ـ 

هب هدـعمتایوتحم  تشگرب  زا  یـشان  يرم  باهتلا  کیراب  هیواز  اـب  موکولگ  رولیپ ، یگنت  ويزـالاشآ  هدور  يدادـسنا  ياـهیرامیب  رد  3 ـ 
. ددرگ فرصم  طایتحا  اب  تاتسورپیگرزب  راردا و  سابتحا  يرم 

ندـب دـیدشتیلاعف  تروص  رد  ای  ریـسمرگ  قطاـنم  ردوراد  نیا  فرـصم  تروص  رد  ندـب  ترارحشیازفا  زورب  لاـمتحا  یبناـج  ضراوع 
. درب مان  عیرس  ضبنو  دردرس  ناهد  یکشخ  قیرعت  شهاک  خفن  ساسحا  تسوبی  زا  ناوتیم  وراد  نیاعیاش  ضراوع  زا  دراد . دوجو 
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رد دتفایمریخات . هب  دیمالوزاتسا  هلمج  زا  راردا  هدننکییایلق  ياهوراد  زا  هدافتـسا  تروص  ردنیلتناپورپ  يراردا  عفد  ییوراد  ياهلخادت 
ینیراکـسوم دـضياهوراد  ریاـس  ینیماتـسیه  دـض  ياـهوراد  ياهقلح  هس  ياهیگدرـسفا  دـض  نیداـتنامآاب  وراد  نـیا  فرـصم  تروـص 

بذج بذاج  لاهـسا  دض  ياهوراد  اهدیـسادض و  ددرگیم . دیدشت  اهنآ  ینیراکـسومدضرثا  اهنیتنازگویت  لودیرپولاه و  ، دـیماریپوسید
رطخ شیازفاهب  رجنم  تسا  نکمم  كاـیرت  هبـش  ردـخمدرد  دـض  ياـهوراد  اـب  وراد  نیا  نامزمهفرـصم  دـنهدیم . شهاـک  ار  وراد  نیا 

. دوش راردا  سابتحا  ای  اههدورجلف و  دادسنا و  دیدش ، تسوبی 
. ددرگفرصم اذغ  زا  لبق  تعاس   0/5 وراد 1 ـ  نیا  بذج  شیازفا  يارب  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 

. دراد دوجو  ناهد  یکشخ  زورب  رونهب و  اهمشچ  تیساسح  شیازفا  لامتحا  2 ـ 
. دراد دوجوندب  يامد  شیازفا  لامتحا  یندب  دیدشتیلاعف  تروص  رد  ای  مرگ  ياوه  رد  3 ـ 

فرصم  رادقم 
نازیم رثکادح  . دوشیم زیوجت  رامیب  زاین  ساسا  ربباوخ  عقوم  مرگیلیم  زور و 30  رد  راب  هساذغ  زا  لبق  مرگیلیم  رادقم 15  نالاسگرزب 

تسا   120mg/day نالاسگرزب رد  فرصم 
فرـصم ياربوراد  نیا  صرق  . ) دوشیم زیوجت  رامیبلمحت  زاـین و  ساـسارب  زور  رد  راـبراهچ  0/4mg/kg رادـقم ناکدوک  رد  ناکدوک 

(. درک میسقت  ار  صرق  ناوتیمن  اریز  تسینبسانم  نادنچ  ناکدوک 
ییوراد  لاکشا 

Coated Tablet: 15mg

RANITIDINE

ياربمک ریداـقم  رد   ) هدـعم میخ  شوخ  لاـعفياهمخز و  اـی  ههدزاود  لاـعف  ياـهمخز  تدـمهاتوک  ناـمرد  رد  نیدـیتینار  فرـصم  دراوم 
تشگرب نوسیلا  رگنیلوزموردنس ـ  دننام  هدعم  دیسا  دح  زا  شیبحشرت  یضرم  تالاح  دوشیم ،) فرصمههدزاود  مخز  دوع  زا  يریگشیپ 
هدافتـسا دروم  شراوگ  هاگتـسدرد  یحارج  دـننام  تسا  دـیفم  نآ  يارب  هدعمدیـسا  شهاـک  هک  يدراوم  ریاـس  يرمهبهدـعم و  تاـیوتحم 

. دریگیمرارق
نینچمه هدعمدیسا و  ياهیاپ  حشرت  ياهرادج  ياهلولسرد  H2 ياههدنریگ حطس  رد  نیماتـسیهاب  تباقر  قیرط  زا  وراد  نیا  رثا : مسیناکم 

. دنکیمراهم ار  هدعم  دیسا  حشرت  ياهكرحمریاس  نیرتساگاتنپ و  اذغ ، طسوتهدعم  دیسا  حشرت  کیرحت 
یمرـستظلغ جوا  ددرگیم . هزیلوباتم  يدبک  روبعنیلوا  رد  ددرگیم و  بذج  شراوگ  يارجمزا  تعرـس  هب  نیدـیتینار  کیتنیکوکامراف 

تعاس دودح 12  بشماگنه  رد  تعاس و  دیسا 4  حشرت  شهاکيارب  وراد  رثا  لوط  دشابیم . فرصمزا  سپ  تعاس   2 دودح 3 ـ  رد  نآ 
. ددرگیم عفد  هیلک  هارزا  وراد  نیا  دشابیم .

. دننکن لمحت  زین  ار  ورادنیا  تسا  نکمم  دنهدیم ، ناشن  لمحت  مدعنیدیتمیاس  هب  هک  ینارامیب  1 ـ  اهرادشه :
. دراد دوجووراد  یبصع  ضراوع  صوصخهب  یبناجضراوع  زورب  رطخ  دیدش  ات  طسوتميویلک  ياهیتحاران  يدبک و  زوریس  رد  2 ـ 

. دوشیمن هیصوت  موادمهتفه  زا 12  شیب  وراد  نیا  فرصم  3 ـ 
تسا  مکش  خفن  دردرسای و  هجیگرس  تسوبی  ای  لاهسا  لماشرتشیب  وراد  نیا  ضراوع  یبناج  ضراوع 

. دباییم شهاک  اهدیسایتنآ  روضحرد  وراد  نیا  بذج  یئوراد  ياهلخادت 
نامزمه فرـصمرد  دوجو  نیا  اب  تسا  يدـبک  ياهمیزنآرتفیعـض  هدـننکراهم  کی  نیدـیتمیاساب  هسیاقم  رد  نیدـیتینار  هکنآ  دوجو  اـب 

. درک طایتحا  دیابوراد  نیا  اب  اهوراد  ریاس 
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. دوشیم وراد  نیا  رثا  شهاکبجوم  راگیس  ندیشک  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 
. دشاب زاین  وراد  فرصم  رادقم  شهاکهب  تسا  نکمم  يویلک  ای  يدبک  ییاسرانهب  التبم  ای  هدروخلاس  نارامیب  رد  2 ـ 

فرصم  رادقم 
یکاروخ 

نمزم همضاهءوس  يرم و  هب  هدعم  تایوتحم  تشگزاب  ، اهوراد فرصم  زا  یـشان  هحرق  یـشراوگمیخ  شوخ  هحرق  نامرد  رد  نالاسگرزب 
. دوشیمفرصم هتفه   4 تدم 8 ـ  يارب  باوخ  عقوممرگ  یلیم  ای 300  بش  حبص و   ) زور ردراب  مرگ 2  یلیم  رادقم 150 

. دوشیم فرصم  مسقنم  ریداقم  رد  6g/day رثکادح ات  زور  رد  راب  مرگ 3  یلیم  نوسیلا 150 رجنیلوز ـ  مردنس  نامرد  رد 
یشراوگ  هحرق  نامرد  رد  ناکدوک 

بــشرد مرگ  یلیم  اـت 150  هدـنرادهگن  فرـصمرادقم  دوشیم . فرـصم   mg/day 300 رثکادـح اـت  زور  رد  راـبود   2 mg/kg 4 ـ 
. دشابیم
یقیرزت 

ياـقلا زا  لـبق  تعاــس   0/5 2 ـ  مرگ یلیم   50 رادــقم 150 ـ  ناـمیاز  اـی  یحارجلاـمعا  زا  لـبق  هدــعم  دیــسا  حــشرت  شهاـک  يارب 
. دوشیم فرصم  يدیروهتسهآ  قیرزت  ای  ینالضع  تروصهبیشوهیب 

ییوراد  لاکشا 
Film Coated Tablet (as HCI): 150 mg

Injection (as HCI) : 25 mg/ml

SUCRALFATE

وهدـعم مخز  تدـم  هاتوک  نامرد  يارب  نآ و  زايریگـشیپ  ای  ههدزاود  مخز  ياهتفه  تدـمهاتوک 8  نامرد  يارب  وراد  نیا  فرـصم  دراوم 
. دوشیمفرصم يدیئورتساریغ  باهتلادضياهوراد  یشراوگ  ضراوع  فیفخت 

. دنکیم داجیادیـسا  دضرب  ظفاحم  هیال  کی  نژونیربیفو  نیموبلآ  لثم  مخز  ینیئتورپ  يایاقبهبلاصتااب  الامتحا  تیفلارکوس  رثا : مسیناکم 
. دنکیم ظفح  دیسا  تارثا  لباقم  رد  ار  اهنآملاس  طاخم  يور  رب  ظفاحم  هیال  لیکشتابالامتحا  نینچمه  وراد  نیا 

هار زا  ? تدمع تسا و  تعاس  دودح 5  تیفلارکوسرثا  تدم  لوط  ددرگیم . بذـج  یکاروخهار  زا  وراد  بیرقت ?5 % کیتنیکوکامراف 
. ددرگیم عفد  عوفدم 

. دوشفرصم دیابن  هدروآرف  نیا  رد  دوجومموینیمولآ  بذج  لامتحا  لیلد  هب  هیلک  راکدیدش  بیع  تروص  رد  فرصم  عنم  دراوم 
. ددرگیمن هیصوت  ورادنیا  هتفه  تشه  زا  شیب  فرصم  اهرادشه :

یگنماـی هجیگرــس  لاهــسا  دردرمک ، زا  تراـبعنآ  رتـمک  عویــشاب  ضراوـع  تـسا  تسوـبیوراد  نـیا  عیاـش  هضراـع  یبناــج  ضراوـع 
تسا  یمکش  ياهدرد  عوهت و  همضاه  ءوس  ناهد  ندش  کشخ  یگدولآباوخ 

تروصرد دـهدیم . شهاک  ار  اهنآ  رثا  رگیدـکیهب  اهنآ  دـنویپ  لیلدهب  اهدیـسا  دـض  اـب  ورادنیا  ناـمزمه  فرـصم  یئوراد  ياهلخادـت 
حطس هجیتن  رد  اهوراد و  نیابذج  تسا  نکمم  نیلیفوئت  نیسکوگید و  نیـساسکولفوا  نیـساسکولفورپیس  نیئوتینف  اب  نامزمه  فرـصم 

ار  A و D و E و  K لثم یبرچ  ردلولحم  ياهنیماتیو  اهنیلکیاسارتت و  بذـجتسا  نکمم  نینچمه  وراد  نیا  دـبای . شهاکاهنآ  ینوخ 
. دهد شهاک 

تسا  باوخ  ماگنهزا  لبق  تعاس  کی  زور  رد  راب  راهچ  مرگ  کینالاسگرزب  فرصم  رادقم  فرصم  رادقم 
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ییوراد  لاکشا 
Scored Tablet: 1 g

Scored Tablet: 500 mg

For Suspension: 1 g/sachet

SULFASALAZINE

. دوشیمفرصم نورک  يرامیب  ای  زورسلوا  تیلوکهلمج  زا  هدور  یباهتلا  يرامیب  نامرد  ويریگشیپ  رد  نیزالاسافلوس  فرصم  دراوم 
نیزالاسافلوس . دـشاب ینمیا  متـسیس  هدننکفیعـضتتارثا  لیلدهب  تسا  نکمم  هدور  یباـهتلايرامیب  رد  نیزـالاسافلوس  رثا  رثا : مسیناـکم 

کیلیسیلاسونیمآ  ندیریپافلوسهب و 5 ـ  هدور  ياهيرتکاب  طسوت 
. دنشابوراد تارثا  لوئسم  بیکرت  ود  نیا  تسانکمم  دوشیم و  هیزجت  نیزالازم   ) دیسا

هیزجت زایـشان  نیزالازم  دـصرد  نیدـیریپافلوسدصرد و 25  دودـح 80ـ60  یلو  دراد . یفیعـضبذج  نیزالاسافلوس  کـیتنیکوکامراف 
تسا  يویلک  تدمع ? وراد  عفد  تسا  تعاس  5 نیزالاسافلوس 10 ـ رمع  همین  دوشیمبذج . نولوک  رد  نیزالاسافلوس 

اههروا لینوفلوس  يدـیزایتياهردم  دیامـسوروف ، اهتالیـسیلاس ، ، اهدـیمانوفلوس هب  تیـساسحدوجو  تروص  رد  فرـصم 1 ـ  عنم  دراوم 
. دوش فرصم  دیابنوراد  نیا  زاردینا  رثا  کینبرک  ياههدننکراهمای 

. دوش فرصم  دیابن  لاس  زا 2 رتمک  نس  اب  ناکدوک  رد  وراد  نیا  2 ـ 
تسا  يرورض  ینوخ  ياهلولسشرامش  نومزآ  ماجنا  وراد ، تدمینالوط  فرصم  تروص  رد  1 ـ  اهرادشه :

. دراد دوجو  ورادنیا  فرصماب  هجیگرس  زورب  ناکما  2 ـ 
تیعضوو  G6PD دوبمک يویلک  اـی  يدـبک  يراـمیب  يژرلآ  هقباـس  دریگ : تروص  طاـیتحااب  دـیاب  وراد  نیا  فرـصم  ریز  دراوـم  رد  3 ـ 

هتسهآ  نویسالیتسا 
نینچمه يدلجتاروثب  دردرس و  مکش  یناقوف  تمسقیتحاران  غارفتـسا  عوهت  زا  دنترابع  ورادنیا  هدش  شرازگ  ضراوع  یبناج  ضراوع 
نوسناج نوسیتسا  مردنـس  تیلوک  ندـش  رتدـب  تیتاپه  تیتارکناپ  فیفخ  ینوخ  ياـهلالتخا  بت  زورب  بجومتسا  نکمم  تردـنب  نیا 

. دوش کیتورفن  مردنسو  رون  هب  تیساسح  ياهشنکاو  يروتامه  کیتوربیف  تیلوئولآ  زوتامتیرا ، سوپولهبش  مردنس 
دـض ياهوراد  جنـشت  دـض  ياهوراد  یکاروخ  داقعنادـض  ياهوراد  اب  نامزمه  فرـصم  تروصرد  نیرـالاسافلوس  ییوراد  ياهلخادـت 

. دوش اهوراد  نیا  رثا  شیازفا  ثعاب  تسانکمم  تاسکرتوتم  تباید و 
. ددرگدیدشت اهوراد  نیا  ضراوع  تسا  نکممدبک  يارب  یمس  ای  کیتیلومه  ياهوراد  ریاساب  وراد  نیا  نامزمه  فرصم  تروص  رد 

غلابدارفا رد  هنازور  راردا  مجح  اـت  دوش  فرـصمتاعیام  زا  یفاـک  رادـقم  زور  ره  دـیاب  ورادنیا  فرـصم  ماـگنه  هیـصوت 1 ـ  لباق  تاکن 
. دسرب رتیل  دودح 1/5  لقادحهب 

ریداقم اب  ورادفرصم  تسا  رتهب  وراد  یشراوگ  ضراوعشهاک  يارب  درک . فرصم  اذغ  زا  دعبهلصافالب  ای  هارمه  دیاب  ار  نیزالافلوس  2 ـ 
. دوش عورش  مک 

. دنشاب هتشاد  زاینوراد  نیا  زا  يرتمک  فرصم  رادقمهب  تسانکمم  هیلک  راک  بیعهب  التبم  نارامیب  3 ـ 
. دورب نیب  زا  ورادهبتیساسح  فرصم  همادااب  تسا  نکمم  ، دنهدیم ناشن  یتیساسح  ياهشنکاوورادهب  هک  نارامیب  زا  یضعب  رد  4 ـ 

. دوش یجنران  هبراردا  رییغت  ببس  تسا  نکمم  وراد  نیا  5 ـ 
. دوش یسامت  ياهزنلگنر  رییغت  ببس  تسا  نکمم  وراد  نیا  6 ـ 
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فرصم  رادقم 
یکاروخ 

یشراوگ ضراوعشهاک  يارب  نامرد  عورش  رد  . ) دوشیمفرصم تعاس  ره 8ـ6  مرگ  کی  هدوریباهتلا  يرامیب  نامرد  رد  نالاسگرزب 
زاینهب و هجوتاب  هدنرادهگنفرـصم  رادقم  ناونعهب  دومن .) فرـصمتعاس   6 ره 12 ـ  مرگ  یلیم  رادـقم 500  هبار  نامرد  ناوتیم  وراد 

رتشیب  g/day 4 زا دیابن  فرصم  رادقم  . دوشیم فرصم  مرگیلیم  تعاس 500   6 ره رامیب  لمحت 
. دوش

تعاس ره 6  تعاـس mg/kg 15ـ10  ره 4  هیلوا mg/kg 10ـ6/7 فرـصم  رادـقم  لاـس  زا 2 رتـشیب  نـس  اـب  ناـکدوک  رد  ناـکدوک 
تساتعاس  ره 6   mg/kg 7/5 هدنرادهگن فرصمرادقم  تسا  تعاس  ره 8  mg/day 20ـ13/2  ای

لاتکر 
0/5 رادـقمناوتیم 1 ـ  وراد ، یکاروخ  نامزمه  فرـصمتروص  رد  دوشیم  لامعتـسا  باوخزا  لـبق  بش  ره  مرگ  رادقم 3  نالاسگرزب 

(. دنامب یقاب  موتکر  رد  تعاس  دیابوراد 1  . ) دومن فرصم  اههدور  هیلخت  زا  دعببش  حبص و  ار  وراد  زا  مرگ 
ییوراد  لاکشا 

Enteric Coated Tablet: 500 mg

Enema: 3 g/100ml

ALLOPURINOL

. دوشیم زیوجت  کیروادیسا  اشنم  اب  يویلک  ياهگنس  سرقن و  زايریگشیپ  يارب  لونیروپولآ  فرصم  دراوم 
دیـسايراردا یمرـس و  تظلغ  شهاکاب  دـهدیمشهاک . ار  کیروادیـسا  دـیلوت  زادیـسکانیتنازگ  میزنآ  راـهماب  وراد  نیا  رثا : مسیناـکم 

. دنکیميریگولج کیروا  دیسا  زا  یشان  یتاپورفنو  یسرقن  تیرترآ  تفرشیپ  ای  زورب  زا  ودباییم  شهاک  تاروا  بوسر  کیروا 
هزیلوباتمزادیسکا نیتنازگ  میزنآ  طسوت  کیروا  دیـساهیبش  لونیروپولآ  دوشیم . بذج  وراددصرد  یکاروخ 80  هار  زا  کیتنیکوکامراف 

زا روبع  نیلوا  رد  وراد  دصرد  دودح 70 تسا  ینالوط  يرمع  همین  يارادهدوب  میزنآ  هدننکراهم  دوخ  نیتنازولآ  نآ  تیلوباتم  هک  دوشیم 
تعاس دودـح 15 طـسوتم  روطهب  نآ  تیلوباـتمرمع  همین  تعاـس و  لونیروپولآ 3ـ1  رمعهمین  دوشیم . لیدـبت  نآ  لاـعف  تیلوباتمهبدـبک 

يویلک  لونیروپولآ  عفد  تسا 
تسا 

. دوش فرصم  دیابن  نوخ  کیروادیسا  تمالع  نودب  يدایز  یسرقن و  هلمحنامرد  يارب  وراد  نیا  فرصم  عنم  دراوم 
تسا  هتفایهمتاخ  یسرقن  داح  هلمح  هک  دوش  عورشیماگنه  لونیروپولآ  اب  نامرد  1 ـ  اهرادشه :

. دوش فرصمطایتحااب  هیلک  دبک و  ییاسران  رد  2 ـ 
شزیر نوخ  راشفيدایز  ییاشچ  لالتخا  یگدولآباوخ  ، دردرـس هجیگرـس  تردن ? یـشراوگتالالتخا  يدلج  تاروثب  یبناج  ضراوع 

. دنتسهوراد یبناج  ضراوع  زا  نوسناج  نویتسامردنس ـ  هبش  مئالع  یتاپورون  يزتسراپ و  يدبک  تیمس  وم ،
يویلک ییاسرانتروص  رد  صوصخهب  لـیرپوتپاکاب  تیمومـسم  رطخ  لـیرپوتپاک  اـب  ورادنیا  ناـمزمه  فرـصم  رد  یئوراد  ياهلخادـت 

. دــنباییم شیازفا  ـالامتحا  ورادنیااــب ، ناــمزمه  فرــصم  رد  نیروپــسولکیسییامسالپ  تـظلغ  زین  نیراــفراورثا و  دــباییم . شیازفا 
. ددرگیم وراد  ود  نیا  تیمسو  تارثا  شیازفا  بجوم  نیروپوتپاکرمو  نیرپویتازآ  اب  لونیروپولآ  نامزمهفرصم 

وراد فرصمطایتحااب  ناوتیم  دندوب  فیفخ  تاروثبرگا  دوش . عطق  وراد  فرـصم  يدلج  تاروثبزورب  تروص  رد  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 
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. دوش عطق  وراد  فرصم  هلصافالب  درکزورب ، يدلج  تاروثب  وراد  ددجم  فرصمابرگا  یلو  درک  عورش  هرابود  ار 
شیب فرــصم  ریداـقم  اـما  دــنکیم . تیاـفکنآ  زور  رد  راـبکی  فرــصم  لونیروپولآتیلوباــتم  رمعهـمین  ندوـب  ینــالوط  لــیلدهب  2 ـ 

. دوش فرصممسقنم  تروصهب  دیاب   mg/day 300 زا
وکیلیـسیلاس لـیتسا  دیـسا  زا  ریغهب   ) NSAID ای نیـسیشلک  دـیاب  نوخ  کـیروا  دیـسايدایز  حیحـصت  زا  سپ  هاـم  کـی  لقادـحات  3 ـ 

. دوش زیوجت  یتیرترآتالمح  زا  يریگشیپ  يارب  اهتالیسیلاس )
. دوشفرصم زور ) رد  رتیل   2  ) یفاک نازیمهبتاعیام  دیاب  وراد  نیا  فرصم  لوط  رد  4 ـ 

لونیروپولآفرـصم ناطرـسدض  يوراد  زیوجت  زا  لبقدیاب  دـشاب ، زاین  دروم  لونیروپولآ  فرـصمهکیتروص  رد  یناطرـس  نارامیب  رد  5 ـ 
. دوش زاغآ 

نیرپوـیتازآ و فرــصمرادقم  هـک  دوـشیم  هیــصوت  نیرپویتازآاــی  نیروپوتپاــکرم  اــب  لونیروپولآناــمزمه  فرــصم  تروــص  رد  6 ـ 
. دوش هدادشهاک  لومعم  فرصم  رادقم  ات 1/4   1/3 هب نیروپوتپاکرم 

فرصم  رادقم 
يرارداای ییامـسالپ  تظلغ  ساـسارب  هتفه  3ـ1  یط سپـس  دوـشیم . زیوـجت  اذـغ  زا  سپ  زوررد  راـبکی  مرگیلیم  ادـتبا 100  نالاسگرزب 

طیارش رد  مرگیلیم و  200 هدنرادهگن 600 ـ  لومعم  فرـصمرادقم  دـباییم . شیازفا   mg/day 300 دودح ات  جیردتهب  کیروادیـسا 
. دوشیمزیوجت مسقنم  تروص  هب  زور  رد  مرگ  یلیم  زا 300 شیب  ریداقم  تسا  زور  رد  مرگیلیم  700 داح 900 ـ 
. ددرگیم زیوجت   100 ای 400mg/day ـ  10 هنازور mg/kg 20 ـ  یمیزنآ  تالالتخا  مسالپوئن و  رد  ناکدوک 

ییوراد  لاکشا 
Tablet: 100 mg, 300 mg

AMMONIUM CHLORIDE

مینومآ رورلک  دوشیمفرـصم . هفرـسدض  روآطلخ و  ياهورادریاساب  بیکرت  رد  الومعم  روآطلخناونعهب ، مینومآ  رورلک  فرـصم  دراوم 
زولاـکلآ ناـمرد  رد  ورادنیا  ددرگیم . يزاـب  ياـهوراد  عـفد  رد  عیرـستببس  دوـشیم و  فـیفخ  زودیـسا  ارذـگزروید و  داـجیا  بـبس 

وراد نـیا  دریگیم . رارق  هدافتــسادروم  راردا  يارجم  تــالالتخا  زا  یــضعبنامرد  رد  راردا  يدیــسا   pH ظفح زینو  دـیدش  کـیلوباتم 
نینچمه يراردا و  يراـجم  یتافــسفياهگنسهب  ــالتبم  ناراــمیب  لرتـنک  ياربتافــسف  میــسلک و  ياــهنوی  تیلــالح  شیازفاروـظنمهب 

تسا  هدش  فرصم  زولاکلآزا  یشان  یناتت  رد  میسلک  نویسازینویشیازفا 
بآ و تاـنبرکیب  نوـی  اـب  هـک  ددرگیمدازآ  نژوردـیه  مـتا  کـی  هدــش و  لیدــبت  هرواهبدــبک  طـسوت  مینوـمآ  نویتاـک  رثا : مسیناـکم 

ثعابرورلکاب تانبرکیب  ینیزگیاج  دـباییمدنویپ . یلولـس  جراخ  عیام  رد  تباث  ياـهزاباب  رورلک  نوینآ  دـیامنیم . دـیلوت  کـینبرکزاگ 
رورلک یلولـس  جراخبآ  اهتیلورتکلا و  عفد  شیازفااب  نینچمه  . دنکیم داجیا  زودیـسا  هدش و  کینبرکدیـساهب  تانبرکیب  تبـسن  رییغت 

. دنکیم عیرست  دناهدش ، زیخ  ببس  هک  اریتاعیام  ییاجباج  هدش و  یلولس  جراخ  عیامشهاک  ببس  مینومآ 
نآ بذج  تعاس  لوط 6ـ3 رد  دوشیم و  بذـج  شراوگيارجم  زا  تعرـسهب  یکاروخ  فرـصمزا  سپ  مینومآ  رورلک  کیتنیکوکامراف 

. دوشیم لیدبتهروا  کیردیرلک و  دیساهب  هزیلوباتم و  دبکرد  وراد  نیا  دوشیم . لماک 
. دوش فرصم  دیابن  هیلوا  زودیساو  هیلک  ای  دبک  راک  دیدش  بیعهب  التبمنارامیب  رد  وراد  نیا  فرصم  عنم  دراوم 

. دوش فرصمطایتحااب  دیاب  یبلق  زیخ  ای  هیر  یتیافکیبهب  التبم  نارامیب  رد  وراد  نیا  1 ـ  اهرادشه :
. دریگ تروص  دیاب  مینومآ  رورلک  فرصملوط  رد  مینومآ  اب  تیمومسم  ياههناشنو  مئالع  رظن  زا  نارامیب  تیعضو  يریگیپ  2 ـ 
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دایز ریداقماب  هژیوهبو  یکاروخ  فرصم  زا  سپ  یگنشت  وغارفتسا  عوهت  ییاهتشایب  هدعم  یتحاران  هدعم  طاخم  کیرحت  یبناج  ضراوع 
. دوشنوخ میساتپ  یمک  زودیسا و  زورب  ببستسا  نکمم  وراد  نیا  دایز  رایسب  ریداقم  تسا  هدش  شرازگ 

. دسرب لقادحهب  یشراوگضراوع  زورب  لامتحا  ات  دوش  فرصماذغ  زا  سپ  دیاب  وراد  نیا  هیصوت  لباق  تاکن 
فرصم  رادقم 

. دوشیمفرـصم تعاس  ره 6ـ4  مـسقنم  ریداــقمرد  g/day 12ـ4  زولاـکلآ ، ناـمرد  ردـم و  ، راردا هدننکيدیـسا  ناونعهب  نـالاسگرزب 
بیترت نیمههبنامرد  ددجم ? نآ  زا  دعب  دوش و  عطق  زوردنچ  يارب  نآ  فرـصم  سپـس  دوش ، فرـصمزور  دیاب 4ـ3  وراد  ردم ، ناونعهب 

. دوش عورش 
. دوشیم فرصممسقنم  رادقم  راهچ  رد   mg/kg/day 75، راردا هدننکيدیسا  ناونعهب  ناکدوک 

ییوراد  لاکشا 
Tablet: 500 mg

FINASTERIDE

. دوشیمفرصم تاتسورپ  میخ  شوخ  يزالپرپیهنامرد  رد  دیرتسانیف  فرصم  دراوم 
راهم یصاصتخا  روطهب  دشابیمنورتسوتستوردیهيد ، هب  نورتسوتستلیدبت  لوئسم  هک  ار  زاتکودرافلآ  5  - میزنآ وراد  نیا  رثا : مسیناکم 

. ددرگیميدادسنا مئالع  عفر  راردا و  نایرج  تعرسدوبهب  تاتسورپ  هزادنا  شهاک  ثعاب  .و  دنکیم
همین دوشیمعفد . عوفدم  قیرط  زا  هزیلوباتم و  دبکرد  وراد  زا  یمین  دوشیم . بذـج  یبوخهبیکاروخ  قیرط  زا  وراد  نیا  کیتنیکوکامراف 

. دوشیم عفد  رارداقیرط  زا  وراد  دصرد  کی  زا  رتمک  تساتعاس و  دودح 8  وراد  رمع 
. دوش فرصم  طایتحا  اب  تاتسورپناطرس  يراردا و  هاگتسد  يدادسنايرامیب  دوجو  تروص  رد  1 ـ  اهرادشه :

. ددرگ تاتسورپیصاصتخا  نژیتنآ  لثم  یصاصتخاياهرگناشن  شهاک  بجوم  تسا  نکمم  تاتسورپ  ناطرس  رد  وراد  نیا  زیوجت  2 ـ 
هیـصوت مودناکزا  هدافتـسا  دراد ، دوجو  يرادراب  لامتحاای  دـشاب  رادراب  رامیب  رـسمه  هک  یتروصرد  ینم  عیام  رد  وراد  راشتنا  لیلدهب  3 ـ 

. ددرگیم
، اهناتـــسپ رد  یتحاراــن  ساــسحاو  ندـــش  گرزب  لازنا  عیاــم  مــجح  یـــسنجلیم و  شهاــک  یـــسنج  یناوتاــن  یبناـــج  ضراوــع 

. دنشابیموراد نیا  ضراوع  زا  يدلج  تاروثبو  بل  مروت  هلمج  زا   ) طرفم تیساسحياهشنکاو 
نیا ینامرددیفم  تارثا  روهظ  يارب  تسا  مزال  هاگ  . دوش یسررب  ینامرد  خساپ  دیاب  وراد ، نیازیوجت  زا  سپ  هام  شش  هیـصوت  لباق  تاکن 

. دوش فرصم  اههام  وراد 
. دشابیم مرگیلیم  هنازور 5 فرصم  رادقم  فرصم  رادقم 

ییوراد  لاکشا 
Tablet: 5 mg

METHYLERGONOVINE

طقـس نامرد  رد  . دوشیم هدرب  راکهب  نینجطقـس  ای  نامیاززا  سپ  يزیرنوخ  نامرد  يریگـشیپروظنمهب و  نیونوگرا  لـیتم  فرـصم  دراوم 
. دوش هدرب  راکهبتسا  نکمم  زین  صقان 

لحمرد هدنهد  يزیرنوخ  ياهگر  فارطا  محرهراوید و  ضابقنا  دنکیم . کیرحت  میقتسمار ? محر  هلـضع  نیونوگرا  لتیم  رثا : مسیناکم 
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افلآو نینوتورـس  ياههدـنریگ  کـیرحتاب  توگراياهدـیئولاکلآ  رگید  هیبـش  نیوـنوگرا  لـیتم  . دوـشیم يزیرنوـخ  فـقوت  ببـس  تفج 
. دشابیمنآ یقورع  تارثا  زا  شیب  نیونوگرا  لیتمکیسوتیسکا  تارثا  دوشیم . یگرخرسقورع  ضابقنا  ببس  کیژرنردآ 

يدبک وراد  مسیلوباتم  دشابیم . دـصرد  وراد 78 ینالـضع  بذج  دـصرد و  نازیمهبو 60  عیرـس  وراد  یکاروخ  بذـج  کیتنیکوکامراف 
تدـمهب 3 عورـش و  هقیقد   5 زا 10 ـ سپوراد  رثا  یکاروخ  زیوـجت  زا  سپ  دـشابیمییالاب . يدـبک  روـبع  نیلوا  مسیلوباـتم  ياراد  وهدوـب 

يدـیرو لخاد  قیرزت  رد  دـنامیم . یقابتعاس  يارب 3  عورـش و  هـقیقد   2 ـ  زا 5 سپرثا  ینالـضع  لخاد  قیرزت  رد  دـباییم . هماداتعاـس 
تسا  يویلک  تدمع ? وراد  فذح  . دشابیم هقیقد  رثا 45  لوط  يروف و  رثاعورش 

هقباس رنورکگرخرـس ، يرامیب  یقورع  یبلق ـ  ياهیرامیب  ، دراکویم سوتکرافنا  رادیاپان ، يردـصنیژنآ  رد  وراد  نیا  فرـصم  عنم  دراوم 
يدادـسنا ياهیرامیب  نوخراشفدـیدش  شیازفا  هقباس  یـسپمالکاهرپ  یـسپمالکا  رادـیاپان ، کیمکـسیا  تالمحو  يزغم  قورع  ياهیرامیب 

. دوشفرصم دیابن  دونیر  موردنس  یطیحمقورع و 
. درب راکب  دیابن  تفججورخ  ای  نامیاز  زا  لبق  ار  وراد  1 ـ  اهرادشه :

. دوش فرصم  طایتحاابتنوفع  ینطب و  يزیلهد ـ  ياهتناش  لارتیم  هچیرد  یگنت  نوخ  میسلکشهاک  يویلک  يدبک و  تالالتخا  رد  2 ـ 
قورعمساپـسا کـیژرلآ  ياـهشنکاو  هنیـس  هسفقدرد  بلق  نابرـض  ندشهتـسهآ  لـماش  ورادیبناـج  ضراوع  نیرتـمهم  یبناـج  ضراوع 

. دنشابیم شوگزوزوو  قیرعت  هجیگرس  لاهسا  مکشای  هدعمدرد  يدیرو ،  لخاد  قیرزت  زا  سپ  ? صوصخ  ) غارفتسا عوهت و  یطیحم 
. دوشیم یطیحمقورع  ضاـبقنا  شیازفا  ببـس  ناـتولاه  ? صوصخ یموـمع  ياههدـننکشوهیباب  ناـمزمه  فرـصم  یئوراد  ياهلخادـت 
. دوشیم یمحر  يزیرنوخدـیدشت  ثعاـب  هدرک و  لخادـت  نیونوگرالـیتم  کیـسوتیسکا  تارثااـب  دـصرد   1 زا رتالاب  تظلغاـب  ناـتولاه 
جنـشت و يزغمهتکـس  لامتحا  شیازفا  نوخراشف  شیازفاببـس  دناوتیم  توگرا  ياهدیئولاکلآرگید  نیتپیرکومورب و  اب  نامزمهفرـصم 

رثا نمـض  رد  و  دوشیمنیژنآدـض ، ياـهوراد  ریاـس  نیرـسیلگورتینتارثا و  شهاـک  ببـس  نیونوگرا  لـیتم  . دوش دراـکویم  سوتکراـفنا 
. دهدیمشیازفا ار  کیتاپمس  ياهدلقم   ) نوخراشف هدنهد  شیازفا  قورع و  هدننکضبقنمياهوراد 

. دراددوجو وراد  تدم  ینالوط  فرصماب  ایراقناقو  مسیتوگرا  رطخ  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 
. دوش هداد  عالطا  کشزپهب  دیاب  تنوفععون  ره  زورب  دوشیم ، وراد  هب  تیساسحشیازفا  ببس  تنوفع  هک  اجنآ  زا  2 ـ 

فرصم  رادقم 
تعاس تدمهب 48 وراد  فرـصم  الومعم  دـباییمهمادا . يزیرنوخ  رطخ  ندـش  فرطرب  ات  هکزور  رد  راب  مرگیلیم 4ـ2  یکاروخ 0/20/4 

. دبایهمادا زور  ات 7  وراد  فرصم  تسا  نکمم  صقان  طقس  نامرد  رد  صوصخ ?  ) نارامیبزا یخرب  رد  یلو  دشابیم  یفاک 
دعب تعاس  موزل 4ـ2 تروص  رد  هک  دشابیم  مرگیلیم  ینالضع 0/2 لخاد  ای  يدیرو  لخاد  قیرزتقیرط  زا  وراد  زایندروم  رادقم  یقیرزت 

رارکت لباق  تبون  ات 5  )
تسا 

ییوراد  لاکشا 
Injection: 0.2 mg/ml

Tablet: 0.25 mg

OXYBUTYNIN CHLORIDE

. دوشیم فرصم  يراردابش  هناثمیبصع و  یتابثیب  راردا ، يرایتخایب  ررکتنامرد و  يارب  نینیتوبیسکا  فرصم  دراوم 
هاگتـسد وهناثم  فاص  تالـضع  ندش  لش  ثعاب  قیرطنیا  زا  تسا و  کیژرنیلوک  ینیراکـسومياههدنریگددسم  وراد  نیا  رثا : مسیناکم 
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. دشابیم فاص  تالضعرب  یگدننکلشرثا  ياراد  یصاصتخاریغ  میقتسمروطهب و  نینچمه  دوشیم . يراردا 
. دوشیم عفد  اههیلک  قیرط  زا  هدشماجنا و  دبک  رد  نآ  مسیلوباتم  دوشیم . بذجتعرسهب  یکاروخ  قیرط  زا  کیتنیکوکامراف 

رد هدـمعدادسنا  یمـس  نولوکاگم  اـی  دـیدش  ویتارـسلواتیلوک  هدور  نوت  نتفر  نیب  زا  اـی  دادـسنادراوم  رد  وراد  نیا  فرـصم  عنم  دراوم 
. دوش فرصم  دیابن  سیوارگ  ینتسایمو  موکولگ  هناثم  یجورخ  يارجم 

، دـیئوریت يراکرپ  يویلک  ای  يدـبک  ییاسرانهب  ناـیالتبم  نادـنملاس  دوش : زیوجت  ناوارف  طایتحاابدـیاب  وراد  نیا  ریز  دراوم  رد  اهرادـشه :
سکـالفر هارمههب  سوتاـیه  قتف  تاتـسورپ  یفورترپـیه  دـشاب ،) بولطماـنرامیب  يارب  بلق  نابرـض  شیازفا  هکیتروـصهب   ) یبـلق يراـمیب 

يریفروپو  تیژافوزا 
راردا رد  لکـشم  اههچبرد ،) صوصخهب   ) تروص یگتخورفارب  مکـش  یتحاران  عوهت  دید ، يرات  تسوبی  ناهد  یکـشخ  یبناج  ضراوع 

. دنتسه وراد  نیا  یبناج  ضراوع  زا  جنشتو  یمتیرآ  لاهسا  تسوپ  یکشخ  یجیگ  ، دردرس ندرک 
، زادیسکاونیمآونومياههدننکراهم ياهقلح و  هس  یگدرـسفادضياهوراد  دیماریپوسید ، اب  ورادنیا  نامزمه  فرـصم  یئوراد  ياهلخادت 

یـشراوگ بذـج  شهاک  بجوموراد  نیا  ددرگیم . ینیراکـسومدض  تارثاشیازفا  بجوم  نیداتنامآ  اـهنیزایتونف و  ، اهنیماتـسیهیتنآ
ناهد  یکشخ  داجیاابوراد  نیا  دنکیم . تفلاخم  دیارپاسیسو  دیمارپولکوتم  یشراوگ  تارثا  اب  هدیدرگلوزانوکوتک و 

شهاک  ار  ینابزریز  ياهتارتین  رثا 
. دهدیم

روطهبدیاب نادنملاس  رد  صوصخهب  نآ  فرـصمرادقم  لیلد  نیمههب  دشابیم  يدایز  یبناجضراوع  ياراد  وراد  نیا  هیـصوت  لباق  تاکن 
. دوش نییعت  قیقد 

فرصم  رادقم 
ادتبارد 3ـ نادنملاس  رد  دـباییم . شیازفا  زور  ردراب  مرگیلیم 4  رثکادـحات 5  موزل  تروص  رد  ، زور رد  راب  مرگیلیم 3ـ2  نالاسگرزب 5 

تسا  شیازفا  لباق  زور  رد  راب   2 مرگیلیم ات 5  رامیب  لمحت  خساپ و  ساساربهک  زور  رد  رابود  مرگیلیم   2/5
تـساشیازفا لباق  زور  رد  راب  مرگیلیم 2  ات 5  هکزور  رد  راـب  مرگیلیم 2   2/5 هناثم 3 ـ یبصعیتاـبثیب  رد  لاـس  زا 5  رتالاب  ناـکدوک 

مرگیلیم ات 5 هک  زور  رد  راب  مرگیلیم 2   2/5 لاس 3 ـ زا 7 رتالاب  نینس  رد  حیجرت ?  ) يراردابشرد زور .) رد  راب  مرگیلیم 3  رثکادح 5  )
. دوشیم زیوجت  دوش ) فرصم  باوخزا  لبق  هنازور  فرصم  رادقم  نیرخآ  تسا  شیازفا  لباق  زور  رد  راب  3ـ2 

ییوراد  لاکشا 
Scored Tablet: 5 mg

OXYTOCIN

نامیاز زاسپ  يزیرنوخ  نامرد  يریگولج و  ناـمیازماگنه  رد  یمحر  تاـضابقنا  دـیدشت  اـیءاقلا  روظنمهب  نیـسوتیسکا  فرـصم  دراوم 
راکهب یتفج  یمحرتیافک ـ  مدـع  صیخـشت  ینینج و  سرتسیدصیخـشت  ریـش ، جورخ  شهاک  ینامردياهطقـس  صقان و  طقـس  ناـمرد 

. دوریم
هلضع ضابقنا  یلولسلخاد  میسلک  تظلغ  شیازفااب  نیسوتیسکا  . دشابیم نیسوتیسکاهب  ساسحياههدنریگ  ياراد  محر  رثا : مسیناکم 
تدش دوشیم . محر  نوخ  نایرجتقوم  ندشدنک  نامیاز و  ءاقلا  ببـس  یعیبطتاضابقنا  دیلقتاب  بیترت  نیا  هب  کیرحتار و  محر  فاص 

دادـعتدایدزا يرادراـب و  تفرـشیپ  اـب  دوشیممحر . هناـهد  ءاـشغ  ندـشوحم  عاـستاهبرجنم و  هتفاـی و  شیازفا  یمحر  تاضابقناتعـسو  و 
. دباییم شیازفا  زین  نیسوتیسکاهبمحر  خساپ  نیسوتیسکا  ياههدنریگ 
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. دراددوـجو زین  امـسالپ  تـفج و  رد  زانیــسوتیسکا  . دریگیم تروـص  یتفاـب  زانیــسوتیسکاهلیسوهب  وراد  مسیلوباـتم  کـیتنیکوکامراف 
. دشابیم هقیقد  وراد 6ـ1  رمعهمین 

رثا لوطو  يروف  رثا  عورش  يدیرو  لخاد  قیرزت  ردو  تعاس  رثا 3ـ2  لوط  عورش و  هقیقد   3 ـ  5 زا سپ  وراد  رثا  ینالضع  لخاد  قیرزت  رد 
. دشابیم تعاس  کی 

زا نامیاز  هک  یطیارش  ینینج  تالکـشم  نامیاز  يارب  یکیناکمدادسنا  محر  کینوترپیه  تاضابقنادوجو  تروص  رد  فرـصم  عنم  دراوم 
رد يویلکییاسران  دیدش و  یقورع  یبلق ـ  يرامیبای  دیدش  یسپمالکا  هرپ  نیـسوتیسکاهبمحر  تمواقم  دریگب ، تروصدیابن  نژاو  قیرط 

. دوش فرصمدیابن  نیرازس  یحارج  هقباساب  نانزو  لاس  زا 35  شیب  نساب  نانز 
. دریگ تروص  طایتحاابدیاب  نامیاز  ءاقلا  ردام ، نگل  نینجرسبسانت و  مدع  تروص  رد  1 ـ  اهرادشه :

. دوش فرصم  طایتحااب  وراد  یقورع  ـ  یبلق يرامیب  يرادراب و  هطساو  هب  هدشداجیا  طسوتم  ای  فیفخ  نوخراشف  رد  2 ـ 
. ددرگ بانتجاتاعیام  دایز  مجح  نویزوفنا  زا  دیاب  نوخمیدس  شهاک  بآاب و  تیمومسم  رد  3 ـ 

. دشابیم مزال  رامیب  قیقدلرتنک  دباییم و  شیازفا  اهنیدنالگاتسورپنامزمه  زیوجتاب  وراد  تارثا  4 ـ 
. دوش دیدشت  کیتاپمس  ياهدلقمنوخراشف  هدنیازفا  تارثا  تسا  نکمم  (caudal  ) یمد يدادسنا  یشوهیب  رد  5 ـ 

تالالتخاببـس تسا  نکمم  دریگیم و  تروص  ـالابریداقماب  ـالومعم  هک   ) محر يریذـپکیرحتشیازفا  محر  مساپـسا  یبناـج  ضراوـع 
شهاک بآاـب و  تیمومـسم  دوش ،) محر  یگراـپ  اـی  یتفاببیـسآ  کـیناتت  تاـضابقنا  هتیـسینوت  شیازفا  گرم  یگفخ  تروصهب  ینینج 

وراد مهم  یبناج  ضراوعزا  کیتکالیفانآ  ياهشنکاو  يدلجتاروثب و  یمتیرآ  غارفتسا  عوهت  الاب  ریداقمفرـصم  زا  یـشان  نوخ  میدس 
. دشابیم

ای مـحر  یگراـپ  ببـس  تـسا  نـکمم  محرشـشک  شیازفا  اـب  رگید  ياهکیــسوتیسکاابوراد  ناـمزمه  فرــصم  یئوراد  ياهلخادـت 
. دشاب هدرکن  ادیپعاستا  محر  هناهد  رگا  صوصخ ? دوش ، محرهناهد 

تروص رد  . دومن میظنت  ناوتیم  درف  ره  زایناب  قباطمار  وراد  رادقم  محر  تیلاعف  نینج و  بلقنابرض  قیقد  لرتنکاب  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 
. دوش عطق  دیاب  وراد  ینینج  تالالتخاای  محر  تیلاعف  شیازفا  هدهاشم 

. دوش بانتجادیاب  وراد  يدیرو  لخاد  عیرس  قیرزت  زا  2 ـ 
دایز ریداقم  تدم  ینالوط  زیوجت  3 ـ 

دیاب نیاربانب  . دوش نوخ  میدس  شهاک  بآاب و  تیمومـسمببس  تسا  نکمم  تاعیام  زا  يدایزمجح  يدـیرو  لخاد  قیرزتاب  هارمه  وراد 
. دومن دودحمار  تاعیام  فرصم  دایز و  ار  نیسوتیسکاتظلغ  هدومن و  هدافتسا  تیلورتکلايواح  ياههدننکقیقر  زا 

. دوشنزیوجت نیسوت  یسکا  اهنآ ، تارثا  نتفایشهاک  نامز  ات  کیسوت  یسکا  ياهورادریاس  نامزمه  فرصم  تروص  رد  4 ـ 
نامیاز  ءاقلا  روظنمهب  فرصم  رادقم 

اتدباییم شیازفا  هقیقد  زا 20  شیب  لصاوف  ابجـیردتهب  هک  دوشیم . زیوجت  يدـیرو  لـخادنویزوفنا  قیرط  زا  milliunits/min 4ـ1 ،
نویزوفنا  تعرس  رثکادح  دوشکیدزن . یعیبط  تلاحهب  نامیاز  يوگلا 

زا سپ  روــف ? وراد  زا  دـــحاو  نیرازــس 5  یحارج  رد  دوـش . فرــصم   u/day 5 زا شیب  دــیابن  دــشابیم و   milliunits/min 20
زا تفج  جورخزا  سپ  دحاو  نامیاز 5  زا  سپ  يزیرنوخنامرد  يریگولج و  يارب  دوشیميدیرو . لخاد  قیرزت  هتسهآ  تروصهبنامیاز 
رد دحاو  يدیرو 20ـ5  لخادنویزوفنا  زا  محر  يزیرنوخ  لرتنک  ياربداح  دراوم  رد  دوشیم . زیوجت  يدـیرولخاد  هتـسهآ  قیرزت  قیرط 
زا دـحاو  هدـش 5  شوـمارف  يرابجاطقـس و  صقاـن  طقـس  رد  دوـشیم . هدافتـسابسانم  تعرــساب  هتاردـیهریغ  هدـننکقیقررتیلیلیم   500

رتشیب ای   milliunits/min 20 تعرـساب يدـیرو  نویزوفنا  ای  موزل  تروص  رد  هکدوشیم  زیوجت  يدـیرو  لـخاد  هتـسهآ  قیرزتقیرط 
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. دباییمهمادا
ییوراد  لاکشا 

Injection: 5 U/ml, 10 U/ml

PHENAZOPYRIDINE HCI

يراجم طاخمکیرحت  زا  یـشان  راردا  رارکت  ای  يروفعفد  ساسحا  شزوس  درد ، ریظن  یمئالعنامرد  يارب  نیدـیریپوزانف  فرـصم  دراوم 
. دوشیم فرصم  هاتوکتدم  يارب  یناتحت  يراردا 

تسا  يراردا  يراجم  طاخميوررب  یعضوم  درددض  هدننکسحیبرثا و  ياراد  وراد  نیا  رثا : مسیناکم 
ای هتفاـینرییغت  تروصهب  تعاـس  یط 24  دـصرد  اـت 90 نیدـیریپوزانف  تسا  نفونیماتـسا  ورادنـیا  ياـهتیلوباتم  زا  یکی  کـیتنیکوکامراف 
زین فرـصم  رادقم  دصرد  دودح 65 نفونیماتـسا و  تروصهب  فرـصمرادقم  دصرد  دودـح 80  رد  دوشیمعفد . هیلک  قیرط  زا  تیلوباـتم 

. دوشیم عفد  هتفاینرییغت  تروصهب 
. دوش فرصم  طایتحااب  دیاب   G6PD هب التبم  نارامیب  رد  وراد  نیا  1 ـ  اهرادشه :

نیدـیریپوزانفابنامرد لوط  يراردا  يراجم  تنوفع  نامردرد  يرتکابدـض  يوراد  کیاب  نیدـیریپوزانفنامزمه  فرـصم  تروص  رد  2 ـ 
. دشاب زور  ود  زا  شیب  دیابن 

ای اهمشچ  ندش  درز  يداعریغیگتـسخ  ای  فعـض  یمنیبولگومهتم  هدعم  پمارک  ای  درد  همـضاهءوس  ، دردرـس هجیگرـس  یبناج  ضراوع 
فرـصمابیگنشت ساسحا  اهاپ و  اهتـشگنا ، تروصمروت  راردا ، نازیم  رد  یناهگان  شهاـک  سفنت  رد  لاکـشا  نوخراـشف  شیازفا  تسوپ 

تسا  هدش  شرازگ  وراد  نیا 
. ددرگ سابل  ندشکل  ببس  تسا  نکممو  دهدیم  رییغت  زمرقهب  لیامتم  یجنرانهب  ارراردا  گنر  وراد ، نیا  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 

. دومن فرصم  نآ  زا  سپ  ای  اذغاب  هارمهدیاب  ار  وراد  هبوشآ  لد  شهاک  يارب  2 ـ 
فرصم  رادقم 

. دوشیم فرصم  اذغ  زا  سپ  ای  هارمه  زوررد  راب  مرگیلیم 3  رادقم 200  نالاسگرزب 
. دوشیم فرصماذغ  اب  هارمه  زور  رد  راب  هس  ، mg/kg 4 يراردا يراجم  درددض  ناونعهب  ناکدوک 

ییوراد  لاکشا 
Tablet: 100 mg

RITODRINE HCI

. دوشیم زیوجت  هدیچیپریغ  سردوز  نامیاززا  يریگولج  يارب  نیردوتیر  فرصم  دراوم 
. ددرگیممحر فاص  تالضع  ندش  لش  بجومو  کیرحت  ار  کیژرنردآود  اتب ـ ياههدنریگیباختنا  روطهب  وراد  نیا  رثا : مسیناکم 

زا هقیقد و  زا 5 دعب  يدیرو  قیرزت  رد  دشابیم . يدبکلوا  رذگمسیلوباتم  ياراد  هدش و  بذجیکاروخ  هار  زا  وراد  نیا  کیتنیکوکامراف 
ندش هزیلوباتمزا  سپ  مه  یمک  تمـسق  رییغت و  نودب  ورادنیا  هدمع  تمـسق  دوشیم . عورـش  وراد  رثاهقیقد  زا 60ـ30  دـعب  یکاروخ  هار 

. دوشیمعفد راردا  قیرط  زا  دبک و  رد 
هرپ یهاررـستفج  ناـمیاز  زا  شیپ  يزیرنوخ  نینجیمحر  لـخاد  گرم  یـسپمالکا  یبلق  يراـمیبدوجو  تروص  رد  فرـصم  عنم  دراوم 

. دوش فرصم  دیابنيرادراب  مود  لوا و  ههام  هس  نگل  هیحان  رداهنودنات  ندوب  راشف  تحت  یمحر  لخادتنوفع  دیدش ، یسپمالکا 
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، دیئوریت يراکرپ  نوخراشف  يدایز  یبلق  يرامیبهب  ندوبكوکـشم  دوشیم : زیوجت  ناوارف  طایتحاابوراد  نیا  ریز  دراوم  رد  1 ـ  اهرادشه :
رثا اـی  کیتاپمـسدلقم  یبناـج  تارثا  هک  ییاـهوراد  اـب  نامزمهفرـصم  طـسوتم ، اـت  فـیفخ  یـسپمالکاهرپ  تباـید  نوـخ  میـساتپ  یمک 

. دنراد ییازیمتیرآ 
. دوش لرتنکیتسیاب  نوخ  زگولگ  تظلغ  یتباید  نارامیبرد  وراد  نیا  يدیرو  زیوجت  ماگنه  2 ـ 

هقیقدرد هبرض   135 زا 140 ـ ضبن  دادـعت  هک  دوشتقد  دوش و  لرتـنک  ضبن  دادـعت  نوخراـشفیتسیاب و  وراد ، نیا  فرـصم  عقوم  رد  3 ـ 
. دنکن زواجت 

لامتحا شیازفا  نوخراشفتفا  بلق  نابرض  شیازفا  نوخ  میساتپیمک  اهمادنا ، شزرل  قیرعت  یگتخورفارب  غارفتـسا  عوهت  یبناج  ضراوع 
. دنتسه وراد  یبناج  ضراوع  زا  یمتیرآو  هنیس  هسفق  درد  يویر  مدا  یمحريزیرنوخ 

هلنه سوقرب  رثوم  ياهردم  ، دیمالوزاتـسا اهدـیئورتساوکیتروکدایزریداقم ، هارمههب  وراد  نیادایز  ریداقم  ماوت  زیوجت  یئوراد  ياهلخادـت 
. ددرگیمنوخ میساتپ  یمک  زورب  رطخ  شیازفابجوم  نیلیفوئت  دایز  ریداقم  يدیزایتياهردم و 

هدننکقیقر ناونعهبتسا  رتهب  وراد ، نیا  يدیرو  نویزوفنازا  یشان  يویر  مدا  زورب  لامتحا  ندیناسرلقادحهب  يارب  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 
. دشاب لقادح  نویزوفنا  عیام  مجح  هدومنهدافتسا و  زگولگ 5 % زا 

پچ فرطهـب  هدـیباوخ  تلاـح  رد  راـمیب  ، وراد نـیا  نوـیزوفنا  تدـم  لوـط  رد  دـیاب  نوخراـشف  تـفا  رطخ  ندـناسر  لقادــحهب  يارب  2 ـ 
. دشابندب

فرصم  رادقم 
نوـیزوفنا دـباییمشیازفا  هـقیقد  رد  مرگورکیم  350ـ150  هب جـیردتهب  هـک  هـقیقد  رد  مرگورکیم  ادــتبا 50 سردوز  ناـمیاز  رد  یقیرزت 

تعرــس رثکادـح   ) دـباییم همادانوـیزوفنا  رادـقم  نیمهاـب  مـحر  تاضابقناندــشفقوتم  زا  سپ  تعاـس  48ـ12  ات دوـشیم و  يدــیرو 
تاضابقنافقوت زا  سپ  تعاـس  ات 48ـ12  هک  تعاس  ره 8ـ3 مرگیلیم  رادـقم 10  ای  دـشابیمهقیقد ) رد  مرگورکیم  نویزوفنازاجم 350 

. دوش زیوجت  ینالضعقیرزت  تروصهب  دباییم  همادا 
20ـ10 سپس دوشیم و  رارکت  تعاس  تدمهبرابکی 24  تعاس  ره 2  هک  يدیرو  نویزوفنامامتا  زا  لبق  هقیقد  یس  مرگیلیم  یکاروخ 10 

تسا  مرگیلیم  یکاروخ 120  هارزا  هنازور  فرصم  رادقم  رثکادح  دوشیمزیوجت . تعاس   4 ره 6 ـ  مرگیلیم 
ییوراد  لاکشا 

Injection: 50 mg/5 ml

Scored Tablet: 10 mg

TRIPLE SULFA

. دوشیم فرصمنانز  یلسانت  هاگتسد  رد  هدننک  ینوفعدض  ناونعهب  افلوسلپیرت  فرصم  دراوم 
وردیهيدمیزنآ یتباقر  روطهب  هک  دنتـسه  هدرتسگرثا  فیط  اب  کیتاتـساویرتکاب  هدننکینوفعدض  ياهوراد  اهدـیمانوفلوس  رثا : مسیناکم 

. دوشیم کیلوف  دیساتخاس  راهم  ثعاب  لمع  نیا  دننکیم . راهمار  یئایرتکاب  زاتتنس  تاورتپ 
. دنوشیم بذجلانیژاو  هاگتسد  طاخم  قیرط  زا  هدروآرفرد  دوجوم  ياهدیمانوفلوس  کیتنیکوکامراف 

. دوش فرصم  طایتحا  اب  دیاب  وراد  نیايریفروپ  ای  هیلک و  راک  بیع  دبک ، راک  بیع  ،G6PD دوبمک دوجو  تروص  رد  اهرادشه :
فرصم اب  تساهتشادن  دوجو  نامرد  زا  لبق  هک  یکیرحتای  باهتلا  تسوپ  يزمرق  شراخ   ) ورادهبیتیـساسح ياهشنکاو  یبناج  ضراوع 

تساهدش  شرازگ  وراد  نیا 
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. دشاب هارمه  یگدعاقنامز  اب  نامرد  همادا  رگا  یتح  دوش ، لماکدیاب  نامرد  هرود  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 
زا بترمهدافتـسا  یکیتسالپ و  ياجهب  یخنریز  سابلزا  هدافتـسا  هدش  هتـسش  هزات  ریز  سابلزا  هدافتـسا  دـننام  یتشادـهب  تاکن  تیاعر  2 ـ 

تسا  يرورض  لماک  نامرد  يارب  یتشادهبلانیژاو  ياهشود  مامح و 
زور تدـمهب 6ـ4 ندـشرادیب  باوخ و  ماگنههبزور  رد  راـبود  لاـنیژاو  مرک  زا  مرگ   4 ـ  5? بیرقت  ) روتاکیلپا کی  رادقم  فرـصم  رادـقم 
کی لانیژاوصرق  دروم  رد  داد . شهاک  زور  رد  رابودروتاکیلپا  مراـهچ  کـی  اـت  فصنهب  ناوتیمار  فرـصم  رادـقم  دوشیم . لامعتـسا 

رارکت ناوتیم  زاین  تروصرد  ار  فرصم  رادقم  هک  دوشیم  فرـصمزور  تدمهب 10  ندـشرادیب  باوخماگنه و  هب  زور  رد  رابود  صرق 
. درک

ییوراد  لاکشا 
Vaginal Tablet: Sulfathiazole 172.5 mg

 + Sulfacetamide 143.75 mg + 
Sulfabenzamide 184 mg

 + Vaginal Cream : Sulfathiazole 3.4%
 + Sulfacetamide 2.86%
Sulfabenzamide 3.7%

BETAMETHASONE

یتمـالع ناـمردرد  نینچمه  وراد  نیا  دوشیم . هدافتـسايویلک  قوف  هدـغ  ییاـسران  رد  ینیزگیاـجنامرد  يارب  نوزاـماتب  فرـصم  دراوم 
تسا  رثوم  زین  يزغم  مداو  يویلک  قوف  هدغ  يدازردام  يزالپرپیه  ینمیا  متسیس  ندرک  بوکرس  تهج  ردکیژرلآ  یباهتلا و  تالالتخا 

هتـسهدراو هدـنریگ  وراد ـ  سکلپمک  هدـش و  لصتممسالپوتیـس  رد  دوـخ  ياههدـنریگهب  یلولـسءاشغ  زا  روبعاـب  وراد  نیا  رثا : مسیناـکم 
تخاس نآلاـبندهب  یـسیونور mRNA و  دـنور  کیرحتبجوم   DNA زا یـصاخ  یحاونهب  لاـصتاابسکلپمک  نیا  دوـشیم . یلوـلس 

ياهلولـس عمجت  زا  يریگولجاـب  وراد  نیا  دنـشابیم . اهدیئورتساوکیتروککیمتـسیس  تارثا  لوئـسمتیاهن  رد  هک  ددرگیم  ییاـهمیزنآ 
ییایمیـش ياههطـساو  ندـش  دازآ  وتخاس  راهم  باهتلا و  رد  لوئـسم  ياهمیزنآندـشدازآ  زوتیـسوگاف و  راهم  باهتلا  هیحانرد  یباـهتلا 

. دننکیم لامعا  ار  دوخ  یباهتلادض  تارثاباهتلا 
. دوشیم بذجیبوخهب  هلضع  زا  زین  نآ  یقیرزرت  لکش  . دوشیم بذج  شراوگ  هاگتسد  زا  یبوخهبو  عیرس ? نوزاتماتب  کیتنیکوکامراف 

. دوشیم لیدبت  لاعفریغ  ياهتیلوباتمهباهتفاب  هیلک و  رد  زین  يریداقمو  دبک  رد  هدمع  روطهب 
لثم  يدراوم  رد  وراد  نیایلصفم  لخاد  قیرزت  فرصم 1 ـ  عنم  دراوم 

ناوختـسایکوپ نآهب  ءالتبا  هقباس  ای  لصفم  فارطاتنوفع  یلـصفم  لخاد  یگتـسکش  نوخيداقعنا  تالالتخا  لـصافم  یمیمرت  یحارج 
. دوشفرصم دیابن  رادیاپان  لصفم  تیرترآریغ و  یلیالدهب  لصفم  فارطا 

تیاـفک مدـع  سپرهاـب  تنوفع  بت  اـی  تنوفع  تینوینمآدوجو  تروص  رد  نادازوـن  یـسفنترجز  مردنـس  زا  يریگـشیپ  رد  وراد  نیا  2 ـ 
. دوش فرصم  دیابن  زینءاشغ  سردوز  یگراپ  تفج و 

. دوش دشر  راهمهبرجنم  دناوتیم  ناکدوک  رد  نوزاتماتبتدم  ینالوط  هدافتسا  1 ـ  اهرادشه :
. دوش لالتخا  راچديویلک  قوف  هدغ  زیفوپیه ـ  سومالاتوپیهروحم ـ  درکلمع  یسررب  ياهتستتسا  نکمم  وراد  نیا  فرصم  لابندهب  2 ـ 

. دوریم الاب  نوخ  راشف  شیازفاو  ناوختسا  یکوپ  داجیا  سناش  هسئایياهمناخ  صوصخهب  نسم و  دارفا  رد  3 ـ 
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. درک طایتحا  دیاب  یتبایدنارامیب  رد  وراد  فرصم  زین  يرارطضانامرد و  ای  یحارجهب و  زاین  تروص  رد  4 ـ 
زین تنوفع  مئالع  یفرطزا  دـنکیم و  دعتـسم  ینوفع  ياهیرامیبهبالتبا  تهج  زا  ار  رامیب  نوزاتماتباب  تدـم  زارد  ناـمرد  یبناـج  ضراوع 

راردا ررکت  دید و  يرات  ای  شهاکدیراورم  بآ  دنک . دیدشت  ار  یناور  تالالتخادناوتیم  نوزاتماتب  يالاب  ریداقم  فرصم  . دوشیم ناهنپ 
. دنتسهوراد یبناج  ضراوع  زا  نوخ  راشف  شیازفاو  ینیرس  هیحان  رد  درد  هنکآ  گنیشوکهبش  مئالع  یشراوگ  هحرق  یشونرپو 

بجوم نودیمیرپو  نیئوتینف  لاتیبرابونف  نیپزامابراکدننام  عرصدض  ياهوراد  نیپمافیر  اب  ورادنیا  نامزمه  فرصم  ییوراد  ياهلخادت 
ای نوخدـنق و  هدـنروآ  نیئاپياهوراد  رثا  شهاک  ثعاـب  تسا  نکمم  ورادنیا  ددرگیم . وراد  رثا  شهاـک  نوزاـتماتبمسیلوباتم و  عیرـست 

. ددرگ نوخراشفهدنهاک  ياهوراد 
فرصم  اذغ  زا  دعب  دیاب  نوزاتماتبیکاروخ  لکش  یشراوگ  کیرحت  ندناسرلقادحهب  يارب  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 

. دوش
. دوشزیهرپ هتفه  زا 3  شیب   ) ینالوط هدافتسازا  دعب  وراد  فرصم  یناهگان  عطق  زا  2 ـ 

. دوشیم هیصوت  میساتپيواح  ياهلمکم  فرصم  هدش و  دودحمیتسیاب  میدس  فرصم  نامرد  لوط  رد  3 ـ 
ماجنا  دیاب  بترم  روطهب  تدم  زاردنامرد  لوط  رد  یکشزپ  مشچ  تانیاعم  4 ـ 

. دریگ
فرصم  رادقم 

یکاروخ 
رادـقم هـس  رد   0/5mcg/m2 ای 17/5mcg/kg لاـنردآ تیاـفک  مدــعاب  ناـکدوکرد  0/5 و  نازیمهـب mg/day 5 ـ  نـالاسگرزب 

هس  رد  ای mg/m2 7/5ـ2  250mcg/kgـ60  دراوم ریاس  رد  دوشیم و  هدافتسامسقنم 
. دوشیمهدافتسا هدش  مسقنم  رادقم  راهچ  ای 

یقیرزت 
نوزاتماتب مرگیلیم  12  ) نوزاتماتب مرگیلیم  ات 9  رثکادح  مرنتفاب  رد  قیرزت  ای  هعیاض  لخاد  یلـصفملخاد  قیرزت  تروصهب  نالاسگرزب 

لخاد هتـسهآ  نویزوفنااـی  قیرزت  اـی  ینالـضع  هار  زا  دوشیم . رارکترادـقم  نیا  زاـین  تروص  رد  دوـشیم . فرـصم  تافـسف  میدـس  يد 
. دوشیمفرصم دومن ، رارکت  راب  رثکادح 4  ار  رادقمنیا  ناوتیم  تعاس  رد 24  هک  مرگیلیم  زین 20ـ4 يدیرو 

ار نآناوتیم  زاین  تروص  رد  هک  دوشیم  قیرزتلصفم  لـخاد  (LA  ) وراد رثا  ینالوط  لکشزا  مرگیلیم   1/5 رادقم 12 ـ نالاسگرزب  رد 
لخادتروصهب دوـش . رارکت  دـناوتیم  هتفه  رههک  مرگیلیم  رثکادح 6  ات   mg/m2 1/2 رادـقمهب هعیاض  ای  تسوپ  لـخاد  درک . رارکت 

. دوش هدافتسا  دناوتیم  0/5 رادقم mg/day 9 ـ ینالضع 
لاس  1 ـ  5 نینس رد  مرگیلیم  ات 2  رتنیئاپ  لاسکیناکدوک و  رد  مرگیلیم  کی  نازیمهب  هتسهآيدیرو و  لخاد  قیرزت  تروصهب  ناکدوک 

. دوشیم زیوجتلاس  نینس 12ـ6  رد  مرگیلیم  و 4 
ییوراد  لاکشا 

Tablet: 0.5 mg

Injection: 4 mg/ml

(Injection: (Betamethason LA
 + Betamethasone Acetate 3 mg]

[Betamethasone (as disodium phosphate)3 mg/ml
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BROMOCRIPTINE

نورد ددغتالالتخا  و  اهوراد ) زا  یـشان  یمره  جراخمئالع  لرتنک  رد  هن  اما   ) نوسنیکراپ يرامیبلرتنک  رد  نیتپیرکومرب  فرـصم  دراوم 
. دوشیم فرصم  زیر 

. دشاب رثؤم  دیفم و  نوسنیکراپلرتنک  رد  دناوتیم  ینیماپود  ياههدنریگمیقتسم  کیرحتاب  وراد  نیا  رثا : مسیناکم 
عفد عوفدمقیرط  زا  حشرت و  ارفـص  رد  دـشابیم . تعاس  رمعهمین 3 ياراد  تسا  ریغتم  شراوگهاگتـسد  زا  وراد  بذـج  کـیتنیکوکامراف 

. دوشیم
یناور يرامیب  نامیاززا  سپ  نویسناترپیه  یگلماح و  یمسکوت  توگرا  ياهدیئولاکلاهب  تیساسحدراوم  رد  وراد  نیا  فرصم  عنم  دراوم 

. دوش فرصم  دیابن  رنورک  قورعيرامیب  دیدش و 
مردنـس ای  یقورعیبلق  يرامیب  ای  کیتوکیاس  تالالتخاصوصخهب   ) یناور تالالتخا  هقباـسياراد  ناراـمیب  رد  وراد ، نیا  1 ـ  اهرادشه :

. دوش فرصم  طایتحااب  يریفروپ  يویلکای و  يدبک  ییاسران  دونیر ،
. دشاب دیدش  نارامیبزا  یضعب  رد  تسا  نکمم  وراد ، نوخراشفهدنهاک  رثا  نامرد  لوا  زور  دنچ  رد  2 ـ 

. دوش طایتحا  دنراد ، يرایشوههب  زاین  هکیتالآ  نیشام  اب  راک  یگدننار و  ماگنه  رد  3 ـ 
اپ تسدناتـشگنا و  قورع  مساپـسا  یگدولآباوخ  یتیعـضو  نوخ  راـشف  تفا  یجیگ  دردرـس ، تسوبی  غارفتـسا  عوـهت  یبناـج  ضراوـع 

بنج عیام  تشن  اپ ، قاس  یگتفرگ  ناهد  یکشخ  يزنیکـسید  روتوموکیاسکیرحت ، مهوت  دونیر ، مردنـسراتفرگ  نارامیب  رد  صوصخهب 
. دنتسه وراد  یبناج  ضراوع  زازوربیف  و 

ياهوراد . دهدیم شیازفا  ار  نآ  تیمـس  لامتحا  هدشنیتپیرکومرب و  ییامـسالپ  تظلغ  شیازفاثعاب  نیـسیامورتیرا  ییوراد  ياهلخادت 
اب يو  هداوناخ  دارفا  ای  رامیبنویسانیسکاو  زا  ینمیا  متسیس  فیعضتلیلدهب  دنهدیم . شیازفا  ار  نیتپیرکومربتیمس  رطخ  کیتاپمس  دلقم 

. دوش بانتجا  هدنز  ياهسوریو  يواحياهنسکاو 
. دوشیسررب دیاب  یگلماح  لوط  رد  صوصخهبزیفوپیه  ندشگرزب  رظنزا  رامیبوراد  فرصم  لوط  رد  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 

یـسرربدروم و لثمدیلوت  هاگتـسد  رابکی  هام  شـشره  یگـسئای  نس  زا  سپ  ياهمناخ  رد  رابکییلاس و  يروراب  نس  رد  ياهمناخ  رد  2 ـ 
. دریگ رارق  هنیاعم 

تـسا نکممیکاروخ  ياـهصرق  نوچ  دوش  هدافتـسایگلماح  زا  يریگوـلج  ینومروهریغياـهشور  زا  وراد  نیا  فرـصم  لوـط  رد  3 ـ 
. دندرگنیتکالورپ تظلغ  شیازفا  ثعاب 

. دشاب هتشاد  رارق  رظنریز  دیاب  هیلک  ودبک  ییاسران  لائنوتیرپورتر  زوربیف  زوربرظن  زا  رامیب  وراد ، نیا  فرصم  لوط  رد  4 ـ 
ورادفرصم یناور ،  تالالتخا  دیدش ، دردرـس  جنـشت  )CNS تیمـس مئالع  موادـم و  دردرـس ، نوخ  راشف  يداـیز  زورب  تروص  رد  5 ـ 

. دوش عطق  روف ?
. دوش لیم  اذغابوراد  یشراوگ  تاکیرحت  شهاک  يارب  6 ـ 

هتفه ، زور رد  راـبود  مرگیلیم  موـس 2/5  هتفه  بـشره  مرگیلیم  مود 2/5ـ2  هـتفه  بـش  رهمرگیلیم  لوا 1/25ـ1  هتفه  فرـصم  رادـقم 
رثکادح اتدوش  هفاضا  فرصم  نازیمهب   mg/day 2/5، زور ره 14ـ3  رامیب  خساپ  ساسارب  سپـسو  زور  رد  راب  هس  مرگیلیم  مراهچ 2/5 

. دسرب مرگیلیم  هب 40ـ10 هنازور  فرصمرادقم 
ییوراد  لاکشا 

Scored Tablet: 2.5 mg
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CALCITONIN

نارودرد ناوختـسا  یکوپ  نوخ  میـسلک  شیازفا  ردیکمک  يوراد  ناونعهب  زین  تژاـپ و  يراـمیبنامرد  رد  نینوتیـسلک  فرـصم  دراوـم 
. دوشیمفرصم ینومروه  تالالتخاهب  هیوناثناوختسا  یکوپ  زین  یگسئای و 

ناکمالایتحار یناوختـسا  تخاس  هیزجت و  تعرـسناوختسا  نتفر  لیلحت  زا  هیلوا  تعنامم  ابنینوتیـسلک  تژاپ  يرامیب  رد  رثا : مسیناکم 
، زورپوئتسا نوخ و  میسلکشیازفا  رد  دوشیم . راردا  رد  نیلورپیـسکوردیه  حشرت  زاتافـسف و  نیلاکلآنازیم  شهاک  ببـس  هدومن و  مک 

اهتسالکوئتسا تیلاعف  دادعت و  تسا  نکممنمض  رد  دهدیم . شهاک  ار  مرس  میسلکتظلغ  یناوختسا  لیلحت  میقتسم  راهمابنینوتیـسلک 
تافسف و میسلک  یلوبوت  بذجزاب   cAMP هطساوابو هیلکرب  میقتسم  رثااب  نینچمه  نینوتیسلک  . دبای شهاک  اهتیـسوئتسا  بیرخت  زینو 

. ددرگیم رصانع  نیا  عفد  شیازفابجوم  هدومن و  راهم  ار  میدس 
نینوتیـسلکرمع همین  یکاروخ  فرـصم  تبونکی  لابندهب  دوشیم . هزیلوباـتم  اـههیلکرد  تدـمع ? تعرـسهب و  وراد  کـیتنیکوکامراف 

تسا  يویلک  وراد  عفد  دشابیمهقیقد . دودح 60  یناسنا 
یتسوپ تست  اب  یتح  يژرلآهقباساب  نارامیب  رد  زین  نینوتیسلکو و  اهنیئتورپهب  تیساسح  هقباستروص  رد  وراد  نیا  فرصم  عنم  دراوم 

. دوش فرصم  دیابن  نینوتیسلکهبشنکاو  یفنم 
. دوشداجیا ندب  رد  وراد  هدننکیثنخ  يداب  یتنآتسا  نکمم  یهام  ءاشنم  اب  نینوتیسلکزا  موادم  هدافتسا  رد  1 ـ  اهرادشه :

. دوش ماجنا  دیاب  یتسوپ  تست  ، اهنیئتورپهب يژرلآ  دوجو  تروص  رد  2 ـ 
، دنیاشوخان معطساسحا  ییاهتـشایب  اهاپ ، اهتـسد و  شراخو  شزوس  یگتفرگرگ  غارفتـسا  ورادمهم ، یبناج  ضراوع  زا  یبناج  ضراوع 

. دشابیم ریهک  يدلج و  ياههناد  صوصخکیژرلآ ? ياهشنکاو  قیرزت و  لحمرد  یباهتلا  ياهشنکاو 
هلباقم نینوتیـسلکرثااب   D نیماتیو میـسلک و  يواـحياههدروآرف  ناـمزمه  زیوجت  نوخ  میـسلکشیازفا  ناـمرد  رد  ییوراد  ياهلخادـت 

. دننکیم
. دریگ رارق  هجوت  درومدیاب  رگید  ياهنیئتورپ  نینوتیسلکهبيژرلآ و  هچخیرات  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 

تسا  رتبسانميدلجریز  قیرزت  دنکیم ، فرصمار  وراد  دوخ  رامیب  هک  يدراوم  رد  2 ـ 
. دشاب  D نیماتیو میسلکفرصم و  تیدودحمهب  زاین  تسا  نکممنوخ  میسلک  شیازفاهب  التبم  نارامیب  رد  3 ـ 

هک دوشیمزیوجت  ینالضع  لخاد  ای  يدلجریز  قیرزتقیرط  زا  زور  رد   units/kg 4 ادتبا نوخمیسلک  شیازفا  نامرد  رد  فرصم  رادقم 
کی رد  زور  رد  دحاو   160 ات هتفه  رد  راب  هس  دحاو ، ناوختسا 80  تژاپيرامیب  رد  ددرگیم . میظنت  ییایمیـشویبو  ینیلاب  خساپ  اب  قباطم 

nerve مردنـــسای ناوختـــسا  درد  اــب  ناراــمیب  رد  ینالـــضعلخاد و  اــی  يدــلجریز  زیوــجت  قــیرط  زا  مسقنمریداــقم  اــی  رادـــقم 
. دشابیممزال هام   3 يارب 6 ـ  زور  رد  دحاو  160ـ80  رادقم ، compression

ییوراد  لاکشا 
Injection: 50 IU/ml, 100 IU/ml

Nasal Spray: 100 IU/dose, 200 IU/dose

CHLORPROPAMIDE

. دوریمراکهب مود  طخ  نامرد  ناونعهب   ) یبسنيزیفوپیه هزمیب  تباید  سوتیلم و  تبایدنامرد  يارب  دیماپورپرلک  فرصم  دراوم 
رد . دـنهدیم شهاک  ار  نوخ  زگولگ  هدـعملازولياتب  ياهلولـس  زا  نیلوسنا  حـشرت  میقتـسمکیرحت  اـب  اـههروا  لـینوفلوس  رثا : مسیناـکم 

ییوراد تاعالطا  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1869زکرم  هحفص 1663 

http://www.ghaemiyeh.com


اهتیـسونومدننام و رگید  ياهلولـس  یبرچ و  هلـضع  ، دـبک دـننام  یطیحم  ياهتفاب  رد  ار  نیلوسناهب  تیـساسح  اهوراد  نیا  تدـم  ینالوط 
نومروه یئزج  ریداقمرثا  دیماپورپرلک  تسا  دـبک  رد  زنژوئنوکولگو  زیلونژوکیلگ  شهاک  نآ  هجیتن  هک  دـنهدیمشیازفا  اهتیـسورتیرا 

. دنکیم تیوقتيزیفوپیه  هزمیب  تباید  هب  التبم  نارامیبرد  ار  کیترویدیتنآ 
تساتعاس نآ 36  رمع  همین  دزادنایم . ریخأت  هبار  نآ  اذـغ  یلو  تسا  عیرـس  لماک و  شراوگهاگتـسد  زا  وراد  بذـج  کیتنیکوکامراف 

. دنوشیم عفدراردا  هار  زا  وراد  ياهتیلوباتم  دوشیمعفد . هتفاین  رییغت  تروصهب  وراد  دصرد  هدوب و20  صقان  وراد  يدبک  مسیلوباتم 
يامغا کیتبایدزودیـساوتک  کیتباید  يامغا  دیدشیگتخوس ، زودیـسا ، دوش : فرـصم  دـیابنریز  دراوم  رد  وراد  نیا  فرـصم  عنم  دراوم 

، دنهدیم رییغت  تعرسهب  ار  نیلوسنا  هب  زاین  هک  یطیارش  دنوشیمنوخ ، دنق  دایز  تارییغت  ثعاب  هک  یطیارـش  ، رالومـسارپیه کینوتکریغ 
بلق  یناقتحا  یئاسران  يریفروپ و  يویلک  يدبک و  ياهیرامیب  نوخ  دنق  شهاکهدننکداجیا  طیارش 

نیلوسنا تقوم  روطهب  دـیاب  يرادراب  نارودو  یحارج  رد  اـمورت ، تنوفع  اـمغا ، دراـکویمسوتکرافنا ، دـننام  یطیارـش  رد  1 ـ  اهرادشه :
. دوش اههروا  لینوفلوس  نیزگیاج 

نکمم یناورياهسرتسا  لانردآ و  يراکرپ  تنوفع  ، الاب بت  نانز  رد  یـسنج  ياهنومروه  تاریغتدننام   ) نوخ دنق  شیازفا  طیارـش  رد  2 ـ 
. دشاب زاین  دروم  نیلوسنا  هب  نآ  رییغت  ای  ورادفرصم  رادقم  شیازفا  تسا 

. دشاب وراد  فرصم  رادقمشیازفا  هب  زاین  تسا  نکمم  هدوب و  رتلکشمنوخ  دنق  لرتنک  دیئوریت ، يراکرپ  رد  3 ـ 
. دوشیمن هیصوت  ینالوط  رمع  همینلیلد  هب  نسم  دارفا  رد  وراد  فرصم  4 ـ 

هدید تیـساسحشیازفا  ياهشنکاو  نوخدـنق  شهاک  نزو  شیازفا  دردرـس ، یـشراوگ  تالالتخاوراد  فرـصم  لابندهب  یبناج  ضراوع 
. دوشیممیدس شهاک  بجوم  تردنب  هدشکیترویدیتنآ و  نومروه  رثا  شیازفا  بجومدیماپورپرلک  تساهدش 

یکاروخ  ياهداقعنا  دض  اب  نامزمهفرصم  تروص  رد  ییوراد  ياهلخادت 
. دوش میظنت  دیاب  وراد  ود  فرصم  رادقم 

يدیزایت  ياهردم  اهدیئورتساوکیتروک ، ، زانیژاراپسآ اب  نامزمه  فرصم  رد 
نیا  یتاذ  تیلاعف  لیلد  هب  میتیل  و 

میظنت  نوخ  دنق  ندرب  الاب  رد  تابیکرت 
اهدیزایت اب  دیماپورپرلک  نامزمهفرصم  تسا  مزال  وراد  فرصم  رادقم 

ياههدننکراهم نیدیتناوگ  دننام  ییاهوراد  نامزمهفرصم  تروص  رد  دهدیم . شیازفا  نسمنارامیب  رد  صوصخ ? ار  یمرتانوپیه  رطخ 
، زادیسکا نیمآونوم 

دیماـپورپرلک زاـین  دروـم  فرـصمرادقم  کـیژرنردآ  اـتب  ياههدـننکراهمو  لـکینفمارلک  اهتالیـسیلاسيالاب ، ریداـقم  نیدـینیک و  نینیک 
. دباییمرییغت

. داد رارق  هجوت  درومدیاب  ار  اهدیزایت  اهدیمانوفلوس و  اههورالینوفلوس ، هب  يژرلآ  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 
. دنکیم رییغتینامرد  همانرب  نوخ و  دنق  نازیم  يرامیبو  یندب  تیلاعف  ییاذغ  میژر  رییغت  اب  2 ـ 

. دوش فرصم  هناحبص  هارمه  هب  وراد  3 ـ 
شیازفادناوتیم  mg/day 500 ات رامیب  خـساپاب  قباـطم  هک  مرگیلیم  نسمدارفا 120-100  رد   ) mg/day 250 ادتبا فرـصم  رادقم 

. دبای
ییوراد  لاکشا 

Tablet: 250 mg
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(CHORIONIC GONADOTROPHIN (HCG

دادـسنالیلد هب  هک  غولب  زا  لـبق  یگـضیب  ناـهن  مسیدـیکروتپیرک  صیخـشت  رد  مه  ناـمردرد و  مه  یتفج  نیپورتوداـنگ  فرـصم  دراوم 
یئازان زین  نادرمرد و  زیفوپیه  درکلمع  یتیافکیب  زا  یشانيرورابان  نامرد  رد  نینچمه  هدروآرف  نیا  . دوشیم فرـصم  دشابن ، کیموتانآ 

رد یـسنج  ددـغ  يراکمک  صیخـشترد  نیا  رب  هوالع  دوشیم . هدافتـسانفیمولک  ای  اهنیپورتونم  اب  بیکرت  رد  ایو  ییاهنت  هب  اهمناخ ، رد 
. دراد دربراک  ( IVF ندب زا  جراخ  يروراب  لمع  رد  يراذگکمختکیرحت  روظنمهب  زین  درز و  مسج  ییاسران  نادرم 

يراذـگکمخت و کیرحت  بجوم  ناـنزرد  ، LH یعیبط کیپ  دـیلقت  اـب  دـشابیم .  LH دنناـمه بلغا  نومروه  نیا  لـمع  رثا : مسیناـکم 
. ددرگیم اههضیب  طسوتنژوردنآ  دیلوت  شیازفا  بجوم  نادرمرد 

11 و23  ) هدوب يزاف  ود  وراد  رمع  همین  دـهدیمخر . يراذـگکمخت  زیوجت ، زا  سپ  تعاس  بلغا 36-32 اهمناخ ، رد  کـیتنیکوکامراف 
. دوشیمعفد اههیلک  قیرط  زا  هتفاین  رییغت  تروصهبوراد  تعاس 12-10 % یط 24  تعاس و 

دوجو مسیدـیکروتپیرک  ناـمرد  نیح  رد  سردوزغوـلب  زیفوـپیه ، روـموت  اـی  یگرزب  دوـجوتروص  رد  یلک  روـطهب  فرـصم  عـنم  دراوـم 
ینادـمخت کیتسیکیلپمردنـس  زا  زیاـمتم  ینادـمخت  ياـهتسیک  مـحر  دـیئوربیف  ياـهروموت  صخـشمانتلع  اـب  لاـنیژاو  ياـهیزیرنوخ 

. دوش فرصم  دیابن  ورادنیا  نژوردنآ  هب  هتسباو  ياهمسالپوئنریاس  ای  تاتسورپ و  يامونیسراک  لاعف  تیبلفوبمورت 
کیلوبمآوبمورت بقاوع  زورب  شیازفا  بجومتسا  نکمم  يراذگکمخت  كرحم  تابیکرتریاس  اب  ، HCG مأوت فرصم  1 ـ  اهرادشه :

. ددرگ
. دوش فرصم  طایتحا  ابدیاب  وراد  نیا  عرص  نرگیم و  مسآ  يویلکای  یبلق  یئاسران  هب  التبم  نارامیب  رد  2 ـ 

تظلغنامرد نیح  رد  ناکمالایتح  دیاب  دوشبجوم ، ار  نادمخت  دح  زا  شیب  کیرحت  تسانکمم  وراد  موادم  فرصم  هک  اجنآ  زا  3 ـ 
. داد ماجنا  ار  دنوسارتلوا  تاشیامزآو  هدومن  لرتنک  ار  نژورتسا  یمرس 

کی لاـبندهب  هکیتروـص  رد  دوشلرتـنک و  راـمیب  ندــب  ترارح  هـجرد  هـنازور  دــیاب  يراذــگکمخت  عوـقو  زا  یهاـگآ  روـظنمهب  4 ـ 
. دوش ماجنا  دیاب  یگلماح  نومزآ  ، دهدن خر  یگدعاق  یلو  دوش ، هدهاشمندب  ترارح  هجرد  يزاف  ود  رییغت  ینامردهرود 

دلوت رطخ  شیازفاهجیتن  رد  ولق و  دـنچ  ياـهیگلماح  عویـششیازفا  بجوم  تسا  نکمم  اـهنیپورتونمریاس  اـب   HCG مأوت فرـصم  5 ـ 
. ددرگ سران  نادازون 

زا شیب  کیرحتداح  مردنـس  زورب  تسا  طسوتم  ات  فیعـضینادمخت  تسیک  نادـمخت و  ندـشگرزب  هضراع  نیرتعیاش  یبناج  ضراوع 
تساعیاش  رتمک  نادمخت  دح 

. دشاب کشزپرظن  تحت  تهج  ره  زا  دیاب  رامیب  ورادفرصم ، ماگنه  رد  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 
. دشاب زاین  وراد  تدم  ینالوط  فرصمهب  تسا  نکمم  لماک  نامرد  يارب  2 ـ 

. دیامن تبث  هنازور  روطهب  ار  ندب  ترارحهجرد  زین  تبراقم و  نامز  وراد ، فرصمزا  سپ  ات  دوش  هیصوت  رامیب  هب  دیاب  3 ـ 
زا سپهکیتروص  رد  ددرگ . میظنت  ینیلاب  خـساپهب  هجوتاب  يدارفنا و  روطهب  رامیب  ره  زاینساسارب  دـیاب  فرـصم  رادـقم  فرـصم  رادـقم 
مه زاب  ناـمردهرود  زا 3  سپ  هچناـنچ  دوش . یباـیزرا  ? ددـجم ییوراد  میژر  دـیاب  دریذـپن ، تروصيراذـگکمخت  ناـمرد  هرود  ناـیاپ 

. دوش رظن  دیدجتنامرد  عون  ای  وراد ، فرصم  موادت  رد  دیاب  ، دریگن تروص  يراذگکمخت 
راب دحاو 3-2   4000-1000 نازیم هب  نادرم  رد  نیپورتودانگدوبمک  زا  یـشان  اههضیب  يراکمکنامرد  يارب  فرـصم  رادـقم  نالاسگرزب 

همادا ینامرد  خـساپ  لوصح  نامزات  ناوتیم  ار  نامرد  تسا  هام  دـنچ  ات  هتفهدـنچ  تدـم  هب  ینالـضع و  لـخاد  قیرزت  لکـشهب  هتفه  رد 
بولطمتروص رد  دـشکیم . لوط  رتشیب  ای  هام  تدم 6 هب  هاگ  HCG اب زنژوتامرپسا  ءاقلاکیرحت  قیرط  زا  نادرم  يروراـبان  ناـمرد  . داد
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زا درز ، مسجیتیافکیب  نامرد  يارب  دومن . فرـصم  زیندـعب  لاسکی  ات  اـهنیپورتونم  ریاـس  هارمه  هبار  وراد  ناوتیم  یناـمرد  رثا  ندوبن 
ینالـضع لخاد  قیرزتلکـش  هب  دحاو  هنازور 1500  یگلماحعوقو  ای  یگدـعاق  زورب  يارب  هدـش  ینیبشیپنامز  اـت  يراذـگکمخت  زور 

کی دحاو ،  IVF،5000-10000 رد دـبای . همادا  يرادراب  مهد  هتفهات  دـناوتیم  رادـقم  نیا  یگلماح  دـییأت  تروصرد  دوشیم . هیـصوت 
يارب دوــشیم . زیوــجت  نفیمولکفرــصم  رادــقم  نــیرخآ  زا  سپ  زور   9-5 ای اــهنیپورتونم و  فرــصم  رادــقم  نــیرخآزا  سپ  زور 

دوشیم فرصم  زور  تدمهب 3  ینالضع و  لخاد  قیرزت  لکش  هب  زوررد  دحاو  هضیب 2000  يراکمک  یصیخشتفادها 
لخادقیرزت لکـش  هب  راب  رثکادـح 10  هتفه و  ردراب  دحاو 3-2  نازیم 10000-5000  غولبزا  لبق  مسیدـیکروتپیرک  نامرد  رد  ناـکدوک 

. دوشیم فرصم  ینالضع 
. ددرگ زیوجتدیابن  راب  زا 10  شیب  وراد  نیا  نامردتفرشیپ  مدع  تروص  رد  هجوت 

ییوراد  لاکشا 
For Injection: 500 U, 1500 U, 5000 U

CLOMIPHEN CITRATE

مرپسا دیلوت  هک  ینادرميرورابان  زین  نانز و  رد  يراذگکمختنادقف  ای  شهاک  زا  یـشان  يروراباننامرد  يارب  نفیمولک  فرـصم  دراوم 
یئاـسران صیخــشت  زین  درزمـسج و  درکلمع  یتیاـفکیب  ناـمرد  رد  نـینچمهبیکرت  نـیا  دوـشیم . هدرب  راـکهب  تسینیفاــک  اــهنآ  رد 

تساهدشهدافتسا  زین  يراذگکمخت  رداهنادمختلمع  یبایزرا  روظنمهب  دشابیمدیفم . هیلک  قوف  هدغ  زیفوپیه ـ  کیمالاتوپیهروحم ـ 
هب یتباـقرلاصتا  اـب  وراد  نیا  دراد . زین  ینژورتـساصاوخ  ضعب ? هدوـب و  ینژورتسادـضتارثا  ياراد  تدـمع ? نفیموـلک  رثا : مسیناـکم 
FSH و  LH شیازفاهجیتن رد  اـهنیپورتودانگ و  ندـشدازآ  ربنژورتسا  يراـهم  رثا  عناـم  سومالاتوپیهحطـس  رد  نژورتسا  ياههدـنریگ 

تیاـهن رد  ويراذـگکمخت  يراذـگکمخت  زا  لـبق   LH کـیپشیازفا ینادـمخت  ياـهلوکیلوف  غوـلب  بجوـمدوخ  رما  نیا  ددرگیم .
. دنکیملامعا ار  دوخ  ینامرد  رثا  ، FSH و LH حشرتشیازفا قیرط  زا  زین  نادرم  يرورابانرد  دوشیم . درز  مسج  لماکت 

زور  7-5 دودح نآ  رمع  همین  هتفرگ و  تروص  دبکرد  وراد  مسیلوباتم  دوشیم . بذج  یبوخهبشراوگ  هاگتسد  زا  وراد  کیتنیکوکامراف 
عوفدم ارفص و  زا  وراد  مظعاتمسق  دریگیم . تروص  يراذگکمخت  ، وراد رادقم  نیرخآ  فرصم  زاسپ  زور  یط 10-4  الومعم  تسا 

. ددرگیم عفد  اههیلک  زایکدنا  شخب  و 
کیتسیکیلپ مردنـس  زا  ریغ  ینادمخت  ياهتسیکدوجو  یگدرـسفا  دـبک ، درکلمع  یئاسرانهب  نایالتبم  رد  وراد  نیا  فرـصم  عنم  دراوم 

. دوش فرصمدیابن  تیبلفوبمورت  نادمخت و 
. ددرگنادمخت ياهروموت  زورب  بجوم  دناوتیموراد  تدم  ینالوط  فرصم  1 ـ  اهرادشه :

. دیامن لخادتیگلماح  يروراب و  نآ  بقاعتم  مرپسالمع و  اب  تسا  نکمم  محر  هناهد  سوکومرییغت  دیلوت و  شهاک  اب  نفیمولک  2 ـ 
. دراد دوجو  ورادفرصم  اب  ییازولقدنچ  زورب  لامتحا  3 ـ 

تفاـب ندـش  گرزب  نادـمخت  دــح  زاشیب  ندــش  گرزب  نادــمخت  تـسیک  لیکــشت  زادــنترابع  ضراوـع  نـیرتمهم  یبناـج  ضراوـع 
یگدعاق  زا  لبق  مردنس  زورب  محردیئوربیف و 

. دوش فرصمزور  زا  یصخشم  تعاس  رد  بسانمنازیم و  هب  دیاب  وراد  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 
رد هکیتروص  رد  دوش . فرـصم  ندروآ  رطاـخهبزا  سپ  هلـصافالب  تسا  رتـهب  وراد ، فرـصمهدعو  کـی  ندرک  شومارف  تروص  رد  2 ـ 

تروص رد  دوش . هدافتـساربارب  ود  نازیم  هب  وراد  يدـعب  فرـصمرادقم  دروآ ، رطاخهب  ار  وراد  فرـصممدع  رامیب  يدـعب  فرـصم  ناـمز 
. دوش هعجارم  کشزپ  هب  رابکی ، زا  شیبندرک  شومارف 
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زور زادیاب  وراد  فرـصم  دوشیم . زیوجت  زور ،  5 تدم هب  نازیم mg/day 50 و  هب  وراد  نانزرد  يرورابان  نامرد  رد  فرـصم  رادـقم 
تروص نآ  ردهک  دومن  رارکت  دعب  لکیـس  رد 4-3  ار  نامردهرود  ناوتیم  یگلماح  زورب  مدـع  تروصرد  دوش . عورـش  یگدـعاق  مجنپ 
مردنـس هب  ناـیالتبمای  نفیمولک و  هب  ساـسح  ناـنز  رد  دادشیازفا . زور  تدـم 5  هب  mg/day 75-100 و  هب ناوتیم  ار  زیوجت  رادـقم 

. دنوش زیوجت  رتمک  ریداقم  یتسیاب  نادمخت  کیتسیکیلپ 
ییوراد  لاکشا 

Tablet: 50 mg

CONJUGATED ESTROGENS

ییاسران نژاویفورتآ  یلـسانت  ددغ  يراکمک  نژورتسادوبمک  تالاح  رد  ینامرد  نیـشناج  ناونعهبهگوژنک  ياهنژورتسا  فرـصم  دراوم 
وراد نیا  هوالعهب  دوشیم . فرصمیگسئای  زا  دعب  زورپوئتسا  زا  يریگشیپزین  یگـسئای و  نارود  رد  روتومزاومئالع  نامرد  نادمخت  هیلوا 

. دور راکهب  زین  تاتسورپ  ای  ناتسپناطرس  محر  يزیرنوخ  نامرد  يارب  تسانکمم 
فدـه ياهتفابرد  ار  فلتخم  ياهنیئتورپ  تخاسنازیم RNA و  لولـس  هتـسه  رد  دوخ  ياههدـنریگهب  لاصتا  اب  اهنژورتسا  رثا : مسیناکم 

. دنتسهاهنژورتسا تارثا  زورب  لوئسم  اهنیئتورپنیا  دنهدیم . شیارفا 
لیدبتلاعفریغ ياهتیلوباتم  هب  دـبک  رد  تدـمعو ? هدـیدرگ  بذـج  یبوخهب  شراوگ  هاگتـسدزا  هگوژنک  ياهنژورتسا  کیتنیکوکامراف 

. دندرگیم عفد  عوفدم  قیرط  زا  زین  يرادقمو  راردا  هار  زا  بلاغ ? هک  دنوشیم 
يدـبک ياهیرامیب  نژورتساهب  هتـسباو  ياهناطرـس  کیلوبمآوبمورتتالالتخا  ای  لاعف  تیبلفوبمورتدراوم  رد  وراد  نیا  فرـصم  عنم  دراوم 

. دوش فرصم  دیابن  روتور  نوسناج و  ـ  نیبود ياهموردنس  زین  یهدریش و  نژاويزیرنوخ 
. دهدیم شیازفا  ار  رتمودنآناطرس  زورب  رطخ  ییاهنت  هب  اهنژورتساتدم  ینالوط  فرصم  1 ـ  اهرادشه :

دوجو هناثم  يراـمیب  نوخ  یبرچ  يداـیز  نآ  هقباـس  اـی  نمزمتیبلفوبمورت  عرـص  مسآ  نوخ  راـشفيدایز  نرگیم  ریظن  ییاـهیرامیب  رد  2 ـ 
. ددرگزیوجت طایتحا  اب  ناتسپ  کیتسیکوربیفيرامیب  ای  لودن 

. دهد شیازفا  ار  دیئوربیف  هزادنا  تسا  نکمم  یمحر  ياهدیئوربیف  رد  وراد  فرصم  3 ـ 
. دنیامن دیدشت  ار  زویرتمودنآمئالع  تسا  نکمم  اهنژورتسا  4 ـ 

. دور راکهب  دایز  طایتحااب  دناهتفرگ ، رارق  نامرد  تحت  هدوب و  التبمرتمودنآ  ناطرس  هب  البق  هک  ینارامیب  رد  5 ـ 
. ددرگ داجیاتسا  نکمم  یگدعاق  زا  شیپ  موردنـس  وناتـسپ  ندـش  گرزب  یتفـس  غارفتـسا  عوهت  : اهنژورتسا فرـصم  اب  یبناج  ضراوع 

ماگنه رد  هژیوهب  دردرـس  یگدرـسفا  امـسآولک ، يدلج و  تاروثب  ، ارفـص ندمآ  دنب  زا  یـشان  ناقری  دبک ، لامعارد  رییغت  تاعیام  سابتحا 
زا نوخراشف  دیدشت  ای  شیازفا  یلوبمآوبمورتزورب و  رطخ  يداقعنا  ياهروتکافتظلغ  شیازفا  یتفاب  کیرحت  شیازفا  زینو  دـیدش  تیلاعف 

. دنتسه وراد  یبناج  ضراوع 
مـسیلوباتم نودـیمیریپو  نیئوـتینف  لاـتیبرابونف  نیپزاـمابراکریظن  عرـص  دـض  ياـهوراد  نیوـلوفوزیرگ و  نیپماـفیر  ییوراد  ياهلخادـت 

هلباـقم نیراـفراو  ریظن  داقعنادـضياهوراد  رثا  اـب  يداـقعنا  ياـهروتکاف  تیلاـعفرب  ریثأـت  اـب  اـهنژورتسا  دــنیامنیم . عیرــستار  اـهنژورتسا 
الاـمتحا نیــسناتویژنآ و  هدـننکلیدبتمیزنآ  ياههدـننکراهم  اـی  کـیژرنردآ  اتبهدـنریگ  ياههدـنهدهفقو  نوـخ  راشفدـض  رثا  . دـنیامنیم
شیازفا ورادنیا  فرصم  اب  نیروپسولکیس  ییامـسالپتظلغ  دباییم . شهاک  اهنژورتسا  هلیـسوهب  نوخ  راشف  هدنروآنییاپ  ياهورادریاس 

. دباییم
اب تساهدشن  لماکزونه  ناشدشر  هک  ناوختسا  ياهزیفیپادعوم  زا  شیپ  ندش  هتسب  لیلد  هبناکدوک  رد  وراد  نیا  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 
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. دوش فرصم  طایتحا 
. دنوش هثل  باهتلا  يزالپرپیهبجوم و  تسا  نکمم  اهنژورتسا  2 ـ 

دـیدش و دردرـس  ای  ییانیب  تردـق  شهاک  فتک  اـی  هنیـس  رد  درد  یباـیتهج  اـی  ملکت  ردلـالتخا  یـسفنت  لـالتخا  زورب  تروص  رد  3 ـ 
. دوش هعجارم  کشزپ  هب  عیرس ? تسوپای  اهمشچ  ندش  درز  ناتسپ  رد  هدوت  دوجوزین 

. دناسریم لقادح  هب  ارنآ  یشراوگ  ضراوع  اذغ  زا  دعب  هلصافالبای  هارمه  وراد  یکاروخ  فرصم  4 ـ 
. دوش ماجنا  بترم ? يدبک  لامعا  تست  نینچمهو  رتمودنآ  یسپویب  ناتسپ و  تانیاعم  5 ـ 

اب هارمه  )1/25mg/day-0/625 نازیم هب  زورپوئتسازا  يریگشیپ  زین  یگسئای و  ضراوع  نامردرد  هگوژنک  ياهنژورتسا  فرصم  رادقم 
. دنوریم راکهب  دشابملاس ) محر  هکیتروص  رد  هرود  ره  ردزور  تدم 12-10  هب  نورتسژورپ 

ییوراد  لاکشا 
Injection: 25 mg/ 5 ml

Tablet: 0.625 mg, 1.25 mg

Vaginal Cream: 0.625 mg/g

CONTRACEPTIVE HD

، رتمودنآای نادمخت  ناطرـس  زورب  زا  يریگـشیپرد  یلو  دوریم  راکهب  يرادراب  زا  يریگولجروظنم  هب  تدمع ? وراد  نیا  فرـصم  دراوم 
یگدـعاق نوخمجح  شهاک  یگدـعاق  لکیـس  نتخاس  مظنم  ناتـسپ  کیتسیکوربیف  میخشوخ  يراـمیب  ینادـمخت  ياـهتسیک  شهاـک 

. دشابیم دیفم  زین  كاندردیگدعاق  تاعفد  دادعت  شهاک  یگدعاق و  زالبق  یحور  ياهراشف  شهاک 
و FSH و  LH حـشرت راهماب  هدروآرف  نیا  رد  دوجوم  لرتسژرونوول  ینیتسژورپ  لویدارتسالـینیتا و   ) ینژورتسا تاـبیکرت  رثا : مسیناـکم 

عنام نمـض  رد  دـندرگیمکمخت . ندـشاهر  عناـم  هداد و  شهاـک  ارنژودـنا  ياهدـیئورتسا  حوطـس  لکیـس  هناـیمرد  LH کیپ فذـح 
روبع محر  ندرگ  طاخم  تماخـضرییغت  اب  لاح  نیع  رد  دـندرگیم . یمحرياههلول  رد  هدـش  روراب  کمخت  لاقتنا  وکمخت  ینیزگهنال 

. دنزاسیم نکممانار  مرپسا 
رد تدــمع ? نآ  رد  دوـجوم  ینیتـسژورپو  ینژورتـسا  تاـبیکرت  هدــش  بذــج  یکاروـخهار  زا  یبوـخب  بـیکرت  نـیا  کـیتنیکوکامراف 

تعاس لویدارتـسا 27-13 لـینیتا  دروم  رد  وتعاـس  دودـح 16  لرتـسژرونوول  رمع  همین  . دـندرگیم عفد  راردا  قـیرط  زا  هزیلوباتمدـبک و 
. دشابیم

نایرش يرامیب  یبلق  هتکـس  ، زغم یقورع  ياهيرامیب  کیلوبمآوبمورتياهيرامیب  هقباس  ای  دوجوتروص  رد  وراد  نیا  فرـصم  عنم  دراوم 
ای هناـنز و  یلــسانت  هاگتــسد  ناطرــس  ینیبشیپ  لـباق  اـی  هدــش  هتخانــش  ناتــسپناطرس  نوـخ  ياـهیبرچ  يدازرداـم  ندوبـالاب  رنورک ،

دیابن دبک  درکلمعییاسران  يدـبک و  ياهروموت  يداعریغای  هدـشن  هداد  صیخـشت  یلبهم  يزیرنوخ  نومروه  هب  هتـسباو  ياهناطرـسریاس 
. دوش فرصم 

فرصمماگنه ای  يرادراب  نارود  رد  يدادسنا  ناقریهقباس  تباید  نوخ  راشف  يدایز  ینرگیمياهدردرـس  دننام  يدراوم  رد  1 ـ  اهرادشه :
نیتسخن زا  لبق  ینالوطتدـم  هب  دـنهاوخیم  هک  یناسک  ای  لاس و  ریز 20 ناوج  ياهمناخ  زین  يوارفـصياهیرامیب و  اـهوراد و  نیا  یلبق 

. دوشیمن هیصوت  دننک ، هدافتسا  اهورادنیا  زا  يرادراب 
. دهدیم شیازفا  ار  ناتسپ  ناطرسزورب  رطخ  الامتحا  لاس  ریز 45  نینس  ردینالوط  تدم  هب  هدروآرف  نیا  فرصم  2 ـ 

. دراد دوجو  نوخ  راشف  يدایززورب  لامتحا  هدروآرف  نیا  فرصم  اب  3 ـ 
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. دهد رییغت  ار  زگولگ  لمحتتست  تسا  نکمم  وراد ، نیا  زا  هدافتسا  4 ـ 
ار یـسنجياهنومروه  اهدیئوکیتروکوکولگ و  ، دـیئوریت ياهنومروه  یبایزرا  هب  طوبرمیهاگـشیامزآ  جـیاتن  تسا  نکمم  وراد  نیا  5 ـ 

. دزاس رییغت  راچد 
هام دنچ  ای  هتفه  دنچهدروآرف  نیا  فرـصم  تسا  رتهب  یحارجزا  سپ  مسیلوبمآوبمورت  زورب  ناکمالیلد  هب  یحارج  هب  زاین  تروص  رد  6 ـ 

. دوشعطق یحارج  زا  لبق 
. دوش فرصم  طایتحااب  یمحر  ياهدیئوربیف  ای  یگلماح و  زایشان  تباید  هب  ءالتبا  هقباس  اب  دارفا  رد  7 ـ 

تدملوط رد  تسا  رتهب  نآ  یـشخبرثا  شهاکلامتحا  وراد و  یـشراوگ  بذج  شهاک  لیلدهب  دیدش  لاهـسا  ای  غارفتـسا  تروص  رد  8 ـ 
. دوش هدافتسازین  يرادراب  زا  يریگولج  رگید  شور  کیزا  نآ  عطق  زا  سپ  هتفه  کی  ات  يرامیب و 

تیساسح شیازفاو  مرو  ندب  تسوپ  رد  گنریب  ای  ياهوهقياههکل  زورب  نوخ  راشف  يدایز  يدیرومسیلوبمآوبمورت  زورب  یبناج  ضراوع 
، دیدش ینرگیم  ياهدردرسای  میالم  دردرس  غارفتسا  عوهت  ارفـصهسیک ، گنـس  لیکـشت  يوارفـص و  ياهيرامیبعویـش  شیازفا  اهناتـسپ ،

. دنتسهوراد نیا  یبناج  ضراوع  زا  ییومرپ  هنکآ و  یگدعاق  لکیس  یط  مظنمان  اهيزیرنوخ  نزو  شیازفا 
، اهنیلکیـسارتتو نیلیـسیپمآ  دـننام  فیطلاعیــسوياهکیتویبیتنآ  نیپماـفیر و  لـثم  يرتکابدـضتابیکرت  زا  یخرب  ییوراد  ياهلخادـت 

شیازفا بجوـم  نیولوفوئزیرگدـننام  چراقدـض  تاـبیکرت  نودــیمیریپو  نیئوـتینف  لاـتیبرابونف  نیپزامابراکدــننام  عرــصدض  تاـبیکرت 
داقعنادـض رثا  اـب  وراد  نیا  دـباییمنرییغت . نادـنچ  هدروآرف  نـیا  یـشخبرثا  یلودـندرگیم  يرادرابدـض  یکاروـخ  ياـهصرقمسیلوباتم 

، وراد نـیا  اـب  ناـمزمه  زیوـجت  رد  زیننیروپــسولکیس  ییامــسالپ  تـظلغ  دـنکیمهلباقم . نیراـفراو  لـثم  یکاروـخ  داقعنادـضياهوراد 
. دباییمشیازفا

ریاس هبتبسن  وراد  نیا  فرصم  دنیامنیم  عیرست  اروراد  نیا  مسیلوباتم  هک  یئاهوراد  نامزمهفرـصم  تروص  رد  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 
. دراد تیحجرايرادرابدض  یکاروخ  ياهصرق 

لبق  بش و  ماگنه  رد  وراد  فرصم  2 ـ 
. دهاکیموراد یشراوگ  ضراوع  زا  باوخ  زا 

ندروآرطاـخهب ضحم  هب  فرـصم  تبون  کـیندرک  شوـمارف  تروـص  رد  دـنوش . فرـصمنیعم  تعاـس  رد  زور ، ره  دـیاب  اـهصرق  3 ـ 
یلاوتم زور  رداهصرق 2  فرصم  ندومن  شومارف  تروصرد  ددرگ . فرـصم  صرق  يدعب 2  تبون  ردتروصنیا  ریغ  رد  دوش . فرـصم 

زا شیب  اهصرق ، فرصم  ندششومارف  تروص  رد  دوش . فرـصم  يداعلاور  قبط  موس  زور  زا  صرق و  زورره 2  يدعب  زور  رد 2  دیاب 
مظنمروطهب ددجم ? اهصرق  فرـصم  لکیـسيدعب  هرود  رد  ات  درک  هدافتـسا  يرادراب  زايریگولج  ياهشور  ریاس  زا  دیاب  یلاوتمزور   3

. دوش عورش 
نوخ داـقعنانازیم  تارییغت  رظن  زا  ار  راـمیب  یتسیاـب  ، دـنیامنیم هدافتـسا  وراد  نیا  را  هک  يدارفارد  یحارج  لاـمعا  ماـجنا  تروص  رد  4 ـ 

. داد رارق  لرتنک  تحت 
فرـصمزا سپ  هلـصافالب  دـیدج  ياهصرق  فرـصمدیاب  يرادرابدـض  ياهصرق  رگید  عاوناهب  اهصرق  نیا  رییغت  هب  زاین  تروص  رد  5 ـ 

. دوشعورش لبق  يرس  صرق  نیرخآ 
زور نیلوا  زا  دـیابوراد  نیا  فرـصم  دنتـسه ، اهنت  نیتسژورپيواح  هک  ییاههدروآرف  اـب  اـهصرقنیا ، ینیزگیاـج  هب  زاـین  تروص  رد  6 ـ 

. دوش عورشهنایهام  لکیس  يزیرنوخ 
هفقو هتفهکی  زا  سپ  دوشیم . هیـصوت  زور  تدمهب 21  صرق  کی  هنازور  هنایهام  لکیس  زورنیلوا  زا  اهصرق  فرـصم  فرـصم  رادقم 

. دوشیم زاغآ  اهصرقدیدج  هتسب  فرصم  ددجم ?
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ییوراد  لاکشا 
Coated Tablets: Ethinyl Estradiol 0.05 mg+ Levonorgestrel 0.25 mg

CONTRACEPTIVE LD

، رتمودنآای نادمخت  ناطرـس  زورب  زا  يریگـشیپرد  یلو  دوریم  راکهب  يرادراب  زا  يریگولجروظنمهب  تدـمع ? وراد  نیا  فرـصم  دراوم 
یگدـعاق نوخمجح  شهاک  یگدـعاق  لکیـس  نتخاس  مظنم  ناتـسپ  کیتسیکوربیف  میخشوخ  يراـمیب  ینادـمخت  ياـهتسیک  شهاـک 

تسا  دیفم  زین  كاندردیگدعاق  تاعفد  دادعت  شهاک  یگدعاق و  زالبق  یحور  ياهراشف  شهاک 
و FSH و  LH حـشرت راهماب  هدروآرف  نیا  رد  دوجوم  لرتسژرونوول  ینیتسژورپ  لویدارتسالـینیتا و   ) ینژورتسا تاـبیکرت  رثا : مسیناـکم 

هنال عنام  نمـض  رد  دندرگیمکمخت . ندشاهر  عنام  هداد و  شهاک  ارنژودـنا  ياهدـیئورتسا  حوطـس  لکیـس  هنایمرد  LH کیپ فذح 
مرپسا روبع  محر  ندرگ  طاخم  تماخضرییغت  اب  لاح  نیع  رد  دندرگیم . یمحرياههلول  رد  هدش  روراب  کمخت  لاقتنا  وکمخت  ینیزگ 

. دنزاسیم نکممانار 
رد تدـمع ? نآ  رد  دوـجوم  ینیتـسژورپو  ینژورتـسا  تاـبیکرت  هدـش  بذــج  یکاروـخهار  زا  یبوـخهب  بـیکرت  نـیا  کـیتنیکوکامراف 

تعاس لویدارتـسا 27-13 لـینیتا  دروـم  رد  وتعاـس  دودـح 16  لرتـسژرونوول  رمع  همین  . دـندرگیم عـفد  راردا  قـیرط  زا  هزیلوباتمدـبک 
. دشابیم

نایرش يرامیب  یبلق  هتکـس  ، زغم یقورع  ياهيرامیب  کیلوبمآوبمورتياهيرامیب  هقباس  ای  دوجوتروص  رد  وراد  نیا  فرـصم  عنم  دراوم 
ریاس ایو  هناـنز  یلـسانت  هاگتـسد  ناطرـس  ینیبشیپلـباق  اـی  ناتـسپ  هدـش  هتخانـش  ناطرـس  نوخ  ياـهیبرچ  يدازرداـم  ندوبـالاب  ، رنورک

دیاـبن دـبک  درکلمعییاـسران  يدـبک و  ياـهروموت  يداـعریغای  هدـشن  هداد  صیخـشت  یلبهم  يزیرنوخ  نوـمروه  هب  هتـسباو  ياـهناطرس 
. دوش فرصم 

ای يرادراب  نارود  رد  يدادسنا  ناقریهقباس  تباید  نوخ  راشف  يدایز  ینرگیمياهدردرس  دننام  يدراوم  رد  1 ـ  اهرادشه :
. دوشیمنهیصوت هدروآرف  نیا  فرصم  درفطیارش ، هب  هتسب  زین  يوارفص  ياهیرامیبو  اهوراد  نیا  یلبق  فرصم  ماگنه 

لبق هام  دنچ  ای  هتفهدنچ  وراد  نیا  فرصم  تسا  رتهب  یحارجزا  سپ  مسیلوبمآوبمورت  زورب  ناکمالیلد  هب  یحارج  هب  زاین  تروص  رد  2 ـ 
. دوش عطق  یحارج  زا 

. دوش فرصم  طایتحا  ابیمحر  ياهدیئوربیف  ای  یگلماح و  زا  یشانتباید  هب  ءالتبا  هقباس  اب  يدارفا  رد  3 ـ 
تدملوط رد  تسا  رتهب  نآ  یـشخبرثا  شهاکلامتحا  وراد و  یـشراوگ  بذج  شهاک  لیلدهب  دیدش  لاهـسا  ای  غارفتـسا  تروص  رد  4 ـ 

. دوش هدافتسازین  يرادراب  زا  يریگولج  رگید  شور  کیزا  نآ  عطق  زا  سپ  هتفه  کی  ات  يرامیب و 
دردرس غارفتسا  عوهت  ، ارفـص هسیک  گنـس  لیکـشت  يوارفـصياهيرامیب و  عویـش  شیازفا  يدیرومسیلوبمآوبمورت  زورب  یبناج  ضراوع 

نیا یبناـج  ضراوع  زا  ییومرپ  هنکآ و  نزو  شیازفا  یگدـعاق  لکیـس  یط  مظنماـنياهيزیرنوخ  دـیدش ، ینرگیم  ياهدردرـسای  میـالم 
. دنتسهوراد

، اهنیلکیـسارتتو نیلیـسیپمآ  دـننام  فیطلاعیــسوياهکیتویبیتنآ  نیپماـفیر و  لـثم  يرتکابدـضتابیکرت  زا  یخرب  ییوراد  ياهلخادـت 
عیرــست اــب  نیولوفوئزیرگدــننام  چراقدــض  تاــبیکرت  نودــیمیریپو  نیئوــتینف  لاــتیبرابونف  نیپزامابراکدــننام  عرــصدض  تاــبیکرت 

داقعنادـــض رثا  اــب  وراد  نــیا  . دـــندرگیم هدروآرف  نــیا  یـــشخبرثا  شهاــکبجوم  يرادرابدـــض  یکاروــخ  ياـــهصرقمسیلوباتم 
، وراد نـیا  اـب  ناـمزمه  زیوـجت  رد  زیننیروپـسولکیس  ییامـسالپ  تـظلغ  دـنکیمتیدض . نیراـفراو  لـثم  یکاروـخ  داقعنادـضياهوراد 

. دباییمشیازفا
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ریاسرب وراد ، نیا  قاچ  نسم و  نانز  زین  یگلماحنیتسخن و  زا  لـبق  نارود  یط  لاـس و  نسریز 20  ناوج  نانز  رد  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 
. دراد تیحجرا  يرادرابدض  ياهوراد 

مامتازا سپ  هتفه  کی  لقادح  ای  نامرد و  لوط  رددیاب  دنیامنیم  عیرست  ار  وراد  مسیلوباتم  هکیئاهوراد  نامزمه  فرصم  تروص  رد  2 ـ 
. ددرگ هدافتسا  HD عون هدروآرف  زا  ناکما  مدع  تروص  ردو  دوش  هدافتسا  زین  يرادراب  زا  يریگولجرگید  شور  کی  زا  نامرد  هرود 

. دهاکیم وراد  یشراوگ  ضراوع  زا  باوخزا  لبق  بش و  ماگنه  رد  وراد  فرصم  3 ـ 
ندروآرطاـخهب ضحم  هب  فرـصم  تبون  کـیندرک  شوـمارف  تروـص  رد  دـنوش . فرـصمنیعم  تعاـس  رد  زور ، ره  دـیاب  اـهصرق  4 ـ 

یلاوتم زور  رداهصرق 2  فرصم  ندومن  شومارف  تروصرد  ددرگ . فرـصم  صرق  يدعب 2  تبون  ردتروصنیا  ریغ  رد  دوش . فرـصم 
زا 3 شیب  اهصرق  فرصم  ندششومارف  تروص  رد  دوش . فرصم  يداعلاور  قبط  موس  زور  زا  صرق و  زورره 2  يدعب  زور  رد 2  دیاب 

مظنمروطهب ددـجم ? اهصرق  فرـصم  لکیـسيدعب  هرود  رد  ات  درک  هدافتـسا  يرادراب  زايریگولج  ياهشور  ریاـس  زا  دـیاب  یلاوتمزور 
. دوش عورش 

تحت نوخداقعنا  نازیم  تارییغت  رظن  زا  ار  رامیب  دـیاب  ، دـنیامنیم هدافتـسا  وراد  نیا  زا  هک  يدارفارد  یحارج  لامعا  ماجنا  تروص  رد  5 ـ 
. داد رارق  لرتنک 

فرصمزا سپ  هلصافالب  دیدج  ياهصرق  فرـصمیتسیاب  يرادرابدض  ياهصرق  رگید  عاوناهب  اهصرق  نیا  رییغت  هب  زاین  تروص  رد  6 ـ 
. دوشعورش لبق  يرس  صرق  نیرخآ 

زور نیلوا  زا  دـیابوراد  نیا  فرـصم  دنتـسه ، اهنت  نیتسژورپيواح  هک  ییاـههدروآرف  اـب  اـهصرقنیا  ینیزگیاـج  هب  زاـین  تروص  رد  7 ـ 
. دوش عورشهنایهام  لکیس  يزیرنوخ 

هفقو هتفهکی  زا  سپ  دوشیم . هیصوت  زور  تدمهب 21  صرق  کی  هنازور  هنایهام و  لکیس  زورنیلوا  زا  اهصرق  فرصم  فرصم  رادقم 
. دوشیم زاغآاهصرق  دیدج  هتسب  فرصم 

ییوراد  لاکشا 
Coated Tablets: Ethinyl Estradiol 0.03 mg+ Levonorgestrel 0.15 mg

CONTRACEPTIVE TRIPHASIC

، رتمودـنآای نادـمخت  ناطرـس  زورب  زا  يریگـشیپرد  یلو  دوریم  راـکب  يرادراـب  زا  يریگولجروظنم  هب  اتدـمع  وراد  نیا  فرـصم  دراوم 
یگدـعاق نوخمجح  شهاک  یگدـعاق  لکیـس  نتخاس  مظنم  ناتـسپ  کیتسیکوربیف  میخ  شوخ  يرامیب  ینادـمخت  ياـهتسیک  شهاـک 

تسا  دیفم  زین  كاندردیگدعاق  تاعفد  دادعت  شهاک  یگدعاق و  زالبق  یحور  ياهراشف  شهاک 
و FSH و  LH حـشرت راهمابهدروآرف  نیا  رد  دوجوم  لرتسژرونوول  ینیتسژورپ  لویدارتسالـینیتا و   ) ینژورتسا تاـبیکرت  رثا : مسیناـکم 

عنام نمـض  رد  دندرگیم . کمختندش  اهر  عنام  دهدیم و  شهاک  ار  نژودـنآياهدیئورتسا  حوطـس  لکیـس  هنایم  رد  LH کیپ فذح 
محر ندرگ  طاخم  تماخـض  رییغتاب  لاـح  نیع  رد  دـندرگیم . یمحر  ياـههلولرد  هدـش  روراـب  کـمخت  لاـقتنا  کـمختینیزگ و  هنـال 

. دنزاسیم نکممان  ار  مرپساروبع 
هزیلوباتمدبک و رد  اتدمع  نآ  رد  دوجوم  ینیتسژورپو  ینژورتسا  تابیکرت  هدش  بذج  یکاوخهار  زا  یبوخب  بیکرت  نیا  کیتنیکوکامراف 

. دشابیم تعاس  13 لویدارتسا 27 ـ  لینیتا  دروم  رد  وتعاس  دودح 16  لرتسژرونوول  رمع  همین  . دندرگیم عفد  راردا  قیرط  زا 
نایرش يرامیب  یبلق  هتکـس  ، زغم یقورع  ياهيرامیب  کیلوبمآوبمورتياهيرامیب  هقباس  ای  دوجوتروص  رد  وراد  نیا  فرـصم  عنم  دراوم 

ای هناـنز و  یلــسانت  هاگتــسد  ناطرــس  ینیبشیپ  لـباق  اـی  ناتــسپ  هدــش  هتخانــشناطرس  نوـخ  ياـهیبرچ  يدازرداـم  ندوبـالاب  رنورک ،
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دیابن دبک  درکلمعییاسران  يدبک و  ياهروموت  يداع  ریغای  هدـشن  هداد  صیخـشت  یلبهم  يزیرنوخ  نومروه  هب  هتـسباو  ياهناطرـسریاس 
. دوش فرصم 

فرصمماگنه ای  يرادراب  نارود  رد  يدادسنا  ناقریهقباس  تباید  نوخ  راشف  يدایز  ینرگیمياهدردرـس  دننام  يدراوم  رد  1 ـ  اهرادشه :
. دوشیمن هیصوت  هدروآرف  نیافرصم  درف ، طیارش  هب  هتسب  زین  يوارفصياهیرامیب  اهوراد و  نیا  زا  یلبق 

لبق هام  دنچ  ای  هتفهدنچ  وراد  نیا  فرصم  تسا  رتهب  یحارجزا  سپ  مسیلوبمآوبمورت  زورب  ناکمالیلد  هب  یحارج  هب  زاین  تروص  رد  2 ـ 
. دوش عطق  یحارج  زا 

. دوش فرصم  طایتحا  ابیمحر  ياهدیئوربیف  ای  یگلماح و  زا  یشانتباید  هب  ءالتبا  هقباس  اب  يدارفارد  3 ـ 
تدملوط رد  تسا  رتهب  نآ  یشخب  رثا  شهاکلامتحا  وراد و  یـشراوگ  بذج  شهاک  لیلدهب  دیدش  لاهـسا  ای  غارفتـسا  تروص  رد  4 ـ 

. دوش هدافتسازین  يرادراب  زا  يریگولج  رگید  شور  کیزا  نآ  عطق  زا  سپ  هتفه  کی  ات  يرامیب و 
دردرس غارفتسا  عوهت  ، ارفـص هسیک  گنـس  لیکـشت  يوارفـصياهيرامیب و  عویـش  شیازفا  يدیرومسیلوبمآوبمورت  زورب  یبناج  ضراوع 

نیا یبناـج  ضراوع  زا  ییومرپ  هنکآ و  نزو  شیازفا  یگدـعاق  لکیـس  یط  مظنماـنياهيزیرنوخ  دـیدش ، ینرگیم  ياهدردرـسای  میـالم 
. دنتسهوراد

، اهنیلکیـسارتتو نیلیـسیپمآ  دـننام  فیطلاعیـسوياهکیتویبیتنآ  نیپمافیر و  لـثم  يرتکابدـض  تاـبیکرت  زا  یخرب  ییوراد  ياهلخادـت 
عیرــست اـب  نیولوفوئزیرگدــننام  چراـق  دــض  تاـبیکرت  نودــیمیریپو  نیئوـتینف  لاـتیبرابونف  نیپزامابراکدــننام  عرــص  دــض  تاـبیکرت 

ياـهوراد داـقعنا  دـض  رثا  اـب  وراد  نیا  . دـندرگیم هدروآرف  نیا  یـشخبرثا  شهاـکبجوم  يرادراـب  دـض  یکاروخ  ياـهصرقمسیلوباتم 
. دباییمشیازفا وراد ، نیا  اب  نامزمه  زیوجت  رد  زیننیروپسولکیس  ییامسالپ  تظلغ  دنکیمتیدض . نیرافراو  لثم  یکاروخ  داقعنادض 
ریاس رب  ، وراد نیا  قاچ  نسم و  نانز  زین  یگلماحنیتسخن و  زا  لـبق  نارود  یط  لاـس و  نسریز 20  ناوج  نانز  رد  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 

. درادتیحجرا يرادرابدض  ياهوراد 
هرودمامتا زا  سپ  هتفه  کی  لقادح  ای  لوط و  رددیاب  دنیامنیم  عیرست  ار  وراد  مسیلوباتم  هکیئاهوراد  نامزمه  فرـصم  تروص  رد  2 ـ 
. ددرگهدافتسا  HD عون هدروآرف  زا  ناکما  مدعتروص  رد  دوش و  هدافتسا  زین  يرادرابزا  يریگولج  رگید  شور  کی  زا  نامرد 

لبق  بش و  ماگنه  رد  وراد  فرصم  3 ـ 
. دهاکیموراد یشراوگ  ضراوع  زا  باوخ  زا 

فرصمندروآ رطاخب  ضحم  هب  فرصم  تبون  کیندرک  شومارف  تروصرد  دنوش . فرـصمنیعم  تعاس  رد  زور ، ره  دیاب  اهصرق  4 ـ 
رد 2 دیاب  یلاوتمزور  رد 2  اهصرق  فرصم  ندومن  شومارفتروص  رد  ددرگ . فرصم  صرق  يدعبتبون 2  رد  تروصنیا  ریغ  رد  دوش .

زور زا 3  شیب  اـهصرق  فرـصمندش  شومارف  تروص  رد  دوـش . فرـصميداع  لاور  قـبط  موـس  زور  زا  صرق و  زور 2 ره  يدـعب  زور 
. دوشعورش مظنم  روطب  اهصرق ، فرصم  لکیسيدعب  هرود  رد  ات  درک  هدافتسا  يرادرابزا  يریگولج  ياهشور  ریاس  زا  دیاب  یلاوتم 

هدافتسا  وراد  نیا  زا  هک  يدارفارد  یحارج  لامعا  ماجنا  تروص  رد  5 ـ 
رظن زا  ار  رامیب  دیاب  دنیامنیم ،

. داد رارقلرتنک  تحت  نوخ  داقعنا  نازیم  تارییغت 
سپ هلـصافالب  دـیدج  ياـهصرق  فرـصمیتسیاب  يرادرابدـض  ياـهصرق  رگید  عاوـناهب  اـهصرق  نـیا  لیدـبت  هـب  زاـین  تروـص  رد  6 ـ 

. دوشعوش لبق  يرس  صرق  نیرخآ  فرصمزا 
زور نیلوا  زا  دـیابوراد  نیا  فرـصم  دنتـسه ، اهنت  نیتسژورپيواح  هک  ییاـههدروآرف  اـب  اـهصرقنیا  ینیزگیاـج  هب  زاـین  تروص  رد  7 ـ 

. دوش عورشهنایهام  لکیس  يزیرنوخ 
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هفقو هتفهکی  زا  سپ  دوشیم . هیصوت  زور  تدمب 21  صرق  کی  هنازور  هنایهام و  لکیس  زورنیلوا  زا  اهصرق  فرصم  فرـصم  رادقم 
. دوشیم زاغآاهصرق  دیدج  هتسب  فرصم 

ییوراد  لاکشا 
Tablet : 6 Tablet (Levonorgestrel 0.05 mg

Ethinylestradiol 30 mcg)+ 5 Tablet + 
 + Levonorgestrel 0.075 mg)

Ethinylestradiol 40 mcg)+ 10 Tablet
 + Levonorgestrel 0.125 mg)

(Ethinylestradiol 30 mcg

CYPROTERONE ACETATE

. دوشیمفرصم تاتسورپ  ناطرس  ینیکستنامرد  نادرم و  دح  زا  شیب  یسنج  تالیامتلرتنک  يارب  نورتورپیس  فرصم  دراوم 
لمع ، دشابیم زین  ینیتسژورپدض  تیلاعف  يارادهک  نژوردنآ  دض  کی  ناونعهب  ینژوردنآياههدنریگ  دادـسنا  اب  وراد  نیا  رثا : مسیناکم 

. دیامنیم
عوفدم و زا  یگتسهآهب  وراد  نیا  دوشیم . هزیلوباتم  تعرـسهبو  بذج  شراوگ  يارجم  زا  يزیچاننازیم  هب  نورتورپیـس  کیتنیکوکامراف 

. ددرگیم عفد  راردا 
میخدـب اـی  هدـنرب  لـیلحت  ياـهیرامیب  ینوخمک  یقورع  تارییغت  اـب  هارمه  دـیدش  تباـید  دـبکيرامیب ، رد  وراد  نیا  فرـصم  عنم  دراوـم 

اهناوختـساومن و دـشر و  هفقو  لامتحا  لـیلدهب  لاـس   18 زا رتمک  نس  اب  ناـناوج  کـیلوبمآوبمورتتالالتخا و  هقباـس  دـیدش ، یگدرـسفا 
. درادن فرصم  عنم  تاتسورپناطرس  نامرد  يارب  دوجو  نیا  اب  . دوش فرصم  دیابن  اههضیب ،

رد اهمرپساشرامش  یسررب و  هیلکقوف و  هدغ  رشقو  دبک  راک  مظنم  شجنس  نامرد  یط  ادتبارد و  نوخ  ياهلولس  شرامش  1 ـ  اهرادشه :
. دنراد تیمها  رامیب  تیعضويریگیپ  رد  نامرد  لوط 

. دوش یناوتان  یتسس و  زوربببس  تسا  نکمم  وراد  هیلوا  ینیکست  رثا  2 ـ 
یبناج ضراوعزا  یتساموکنیژ  اهوم و  تیعضو  رییغت  موبس  دیلوت  شهاک  نزو  رییغت  سفنت  ردلاکشا  یتسس  یگتـسخ و  یبناج  ضراوع 

. دنتسه وراد 
نامرديارب دوشیم . زیوجت  اذغ  زا  سپ  زور  ردرابود  مرگیلیم  رادقم 50  نادرم  دح  زا  شیبیسنج  تالیامت  لرتنک  يارب  فرصم  رادقم 

رد هک  ددرگیمزیوجت  مسقنم  رادقم  رد 3-2   mg/day 300 رادقم نیلرودانوگ  فرصم  عورش  تروصرد  تاتسورپ  ناطرس  ینیکـست 
رادـقم یموتکدـیکرواای  نیلرودانوگ  اب  ناـمرد  زا  یـشان  یگتفرگرگ  ناـمرد  يارب  دـباییم . شهاـک   mg/day200 هـب موزل  تروـص 

. دوشیم زیوجت  مسقنم  رادقم   3-1 رد  mg/day 50-150
ییوراد  لاکشا 

Tablet: 50 mg

CYPROTERONE COMPOUND

زاهدافتـسا هب  لیامت  هنکآ  ناـمرد  نمـض  رد  هکیناـنز  اـی  ناـنزرد و  اـهکیتویبیتنآ  هب  مواـقمهنکآ  ناـمرد  رد  وراد  نیا  فرـصم  دراوم 
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راـکب اـهمناخرد  نژوردـنآ  هب  هتـسباو  ییومرپ  ناـمردرد  نینچمه  وراد  نیا  دوریم . راـکب  دـنرادزین  یکاروخ  يرادراـب  دـض  ياـهوراد 
. دوریم

راثآ اب  تیدض  . دشابیم لویدارتسا  لینیتا   ) ینژورتساءزج کی  نورتورپیـس و   ) ینژوردنآیتنآءزج کی  ياراد  بیکرت  نیا  رثا : مسیناکم 
لویدارتسالینیتا ینژورتسا  رثا  ونورتورپیـس  ینیتسژورپ  تیلاعف  ددرگیماهوم . دشر  شهاک  ای  موبـس و  حشرتشهاک  بجوم  اهنژوردنآ 

. دوشیم عقاو  رثوم  يرادراب  زا  يریگولجرد  زین 
رطخ هکیضرم  تالاح  يرامیب و  عون  ره  دوجو  ایو  نآ  هقباس  ای  کیلوبمورت  تالالتخا  دوجوتروص  رد  بیکرت  نیا  فرصم  عنم  دراوم 

نوسناج نیبودمردنس ـ  هلمج  زا  يدبک و  ياهيرامیب  يزغمکیمکـسیا  يارذگ  تالمح  داح ، نرگیم  ، دهدیم شیازفا  ار  زوبمورت  زورب 
يدادـسنا ناـقری  ریهکهقباـس ، مرف  یتاردـیه  لوم  هیلخت  بقاـعتم  يوارفـص  ياهگنـس  دـبک ، موندآ  يریفروـپ  تیتاـپه  روـتور ، مردنـس  و 

. دوش فرصم  دیابن  صخشمان  تلعاب  لبهم  ياهيزیرنوخ  یلسانت و  هاگتسدای  ناتسپ  مونیسراک 
. دهدیمشیازفا ار  ینایرش  ياهيرامیب  زورب  رطخ  لاس  زا 35  رتالاب  يدارفا  هژیوب  يراگیسنانز  طسوت  وراد  نیا  فرصم  1 ـ  اهرادشه :

. ددرگ زیوجت  طایتحا  اب  قاچ  دارفاای  نوخ و  راشف  يدایز  هب  نایالتبم  رد  2 ـ 
هجرد  ناگتسب  رد  ینایرش  ياهیرامیبهب  التبا  یگداوناخ  هقباس  تروص  رد  3 ـ 

هب  ءالتبا  ای  لاس و  نس 45  ریز  کی 
يرامیب دننامهدور  یباهتلا  ياهیرامیب  لکـش و  یـسادینوخ  مک  ینالوط  تدم  هب  ندنام  تکرحیب  ، دیدش یگدرـسفا  یـسیراو  ياهدـیرو 

زیوجت طایتحا  اب  نورک 
. دوش

لیم رد  یتارییغت  ندبنزو  رد  یتارییغت  اهناتسپ ، یتفس  درد و  ، دردرس غارفتسا  عوهت  دننام  یضراوعوراد  فرـصم  لابندب  یبناج  ضراوع 
مجح شهاـک  يدـبک  ياـهروموت  ، دـبک درکلمع  لـالتخا  یـسامت  ياـهزنلکیرحت  نوـخ  راـشف  يداـیز  امـسآولک ، یگدرــسفا  یــسنج 

تسا  هدش  شرازگیگدعاق  لکیس  لیاوا  رد  ینیبهکل  یگدعاقنوخ و 
لاتیبرابونف نیئوتینف  نیپزامابراک  دننام  يدبک  ياهمیزنآتیلاعف  هدننک  ءاقلا  تابیکرت  اب  ورادنیا  نامزمه  فرـصم  ییوراد  ياهلخادـت 

فرـصم . ددرگیم نآ  ینامرد  ییآراک  شهاـکهجیتن  رد  وراد و  نیا  مسیلوباـتم  عیرـستبجوم  اـهنیپمافیر  نیولوفوئزیرگ و  نودـیمیریپ 
ددجم بذج  شهاک  ثعاب  نیلیسیپمآدننام  فیطلاعیسو  ياهکیتویبیتنآزا  یخرب  اب  نامزمه 

گرزب  هدور  زا  لویدارتسا  لینیتا 
. ددرگیم وراد  نیا  ینامرد  تارثا  شهاک  و 

هکیتروصرد دوش . فرـصم  ندروآ  رطاخب  ضحمهب  دـیاب  نیعم  ناـمز  رد  وراد  فرـصم  ندرکشومارف  تروص  رد  هیـصوت  لـباق  تاـکن 
هب اهصرق ، هیقب  فرصمهمادا  نمـض  دوش و  يراددوخ  تبوننآ  فرـصم  زا  تسا  رتهب  دشاب ، تعاس   12 زا شیب  وراد  فرـصم  رد  ریخات 

. دوش هدافتسازین  يرادراب  زا  يریگولج  رگید  شورکی  زا  یلبق  لاور 
، زاینتروص رد  دـشابیم . زور  تدم 21  هب  وصرق  کی  هنازور  یگدعاق و  لکیـس  لوا  زورزا  اهصرق  فرـصم  عورـش  فرـصم  رادـقم 

لوط  هام  دنچ  ات  هاگ  نامرد  هرود  . دباییم همادا  اهصرق  يدعب  هتسب  فرصمهزور  ینامرد 7  هلصاف  کی  زا  سپ 
. دشکیم

ییوراد  لاکشا 
Tablet : Cyproterone Acetate 2 mg +Ethinylestradiol 35 mcg

DANAZOLE
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دیدش ياهرودياهدرد  میخ و  شوخ  ياهتسیک  یگدعاقتالالتخا  رگید  يژارونم و  زویرتمودنآنامرد ، يارب  لوزاناد  فرـصم  دراوم 
. دوریم راکهب  یثرا  مداویژنآ  تدم  ینالوط  نامرد  رد  )و  دشاب رثؤم  ریغ  رگید  ياهشور  هکیتروصرد   ) یتساموکنیژ ناتسپ 

ندش دازآ  لوزاناد  . دنک راهم  ار  نادمخت  زیفوپیه ـ  روحمتسا  نکمم  زیفوپیه  ياهنیپورت  دانگندش و  دازآ  راهم  اب  لوزاناد  رثا : مسیناکم 
ياهدـیئورتسادیلوت امیقتــسم  تـسا  نـکمم  نـینچمه  دـنکیممک . ار  نادـمخت  نژورتـسا  دـیلوت  هجیتـن  رد  وهدرک  راـهم  ار   FSH، LH

وکیتروک هب  هدـنوش  لـصتمنیلوبولگ  هب  زین  دـیئوکیتروکوکولگو و  نورتـسژورپ  نژوردـنآ  ياههدـنریگهب  دـیامن و  راـهم  ار  ینادـمخت 
. دنکدایز ار  نورتسژورپ  کیلوباتم  سناریلکتعرس  دبای و  لاصتا  یسنج  ياهنومروهو  دیئورتسا 

تسا  تعاس  ابیرقتوراد 4/5  رمع  همین  دشابیم . يویلک  نآ  عفدو  يدبک  وراد  مسیلوباتم  کیتنیکوکامراف 
ياهروموت هتخانـشانتلع  اب  لانیژاو  يزیرنوخ  کیلوبمآوبمورتياهرامیب  یبلق  يویلک و  يدـبکدیدش  ياهیرامیب  رد  فرـصم  عنم  دراوم 

. دوش فرصم  دیابن  ایریفروپ  ونژوردنآ  هب  هتسباو 
نیئتورپوپیل تالالتخا  نرگیم  نوخ  راشف  يدایز  تباید  عرـص  زمرق ، ياهلوبلگ  یعیبط  ریغ  شیازفا  نسم  دارفا  ناکدوک  رد  1 ـ  اهرادشه :

. دوش فرصم  طایتحا  اب  دیابزوبمورت  هقباس  و 
تافصنیا تسا  نکمم  موادم  فرصم  تروص  رد  ) دوش عطق  دیاب  وراد  فرصم  هنانز  هنادرمیسنج و  هیوناث  تافص  زورب  تروص  رد  2 ـ 

.( دنشاب تشگرب  لباقریغ 
. دوش هدافتسا  ینومروه  ریغياهشور  زا  دیاب  وراد ، نیا  اب  نامرد  یط  3 ـ 

ندش کچوک  یگتفرگرگ  یگدعاق  تالالتخا  نزو  شیازفا  ، دردرس تینابصع  تشپ  درد  يدلجتاروثب  هجیگرس  عوهت  یبناج  ضراوع 
. دنشابیم وراد  مهم  یبناج  ضراوعزا  نیلوسنا  هب  تمواقم  وم و  شزیر  یتلکساتالضع  مساپسا  ناتسپ 

ینیراموک  داقعنا  دض  ياهوراد  يداقعنادض  رثا  لوزاناد  ییوراد  ياهلخادت 
هداد  شیازفا  ار  نویدنادنیا  تاقتشم  ای 

هدـنروآ نییاپياهوراد  اب  نیلوسنا  هب  تمواقم  نوخدـنق و  تظلغ  شیازفا  اـب  تسا  نکمم  نینچمه  . دوش يزیرنوخ  ثعاـب  تسا  نکمم  و 
تساهدش  شرازگ  زین  نیروپسولکیس  يویلکتیمس  رطخ  ییامسالپ و  تظلغ  شیازفا  . دشاب هتشاد  لخادت  نوخ  دنق 

. دراد دوجو  رون  هب  تیساسح  ياهشنکاوزورب  ناکما  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 
. دیریگبسامت کشزپ  اب  هدومن و  عطق  ار  وراد  يرادراب  لامتحا  دوجو  تروص  رد  2 ـ 

نارودیط دـیاب  وراد  فرــصم  ناـنز  رد  دـشابیممسقنم . رادــقم  راـهچ  رد   800mg/day-200 وراد فرـصم  رادقم  فرـصم  رادـقم 
دشابیم مسقنمرادقم  راهچ  رد   mg/day 400 هیلوا فرصمرادقم  زویرتمودنآ ، نامرد  رد  دوش . عورشلوا  زور  رد  احیجرت  یگدعاق و 

رد هام  تدم 3  هب   200mg/day يژارونم نامرد  رد  دباییم . هماداهام  شـش  تدم  هب  الومعم  دوشیم و  میظنترامیب  خـساپ  اب  قباطم  هک 
3 تدم 6 ـ  هب   mg/day 300 ناتـسپمیخ شوخ  تسیک  رد  هام   3 تدم 6 ـ  هب  200 ناتسپ mg/day 300 ـ  ياهرود  دیدشياهدرد 
زا لبقرتمودنآ  تماخض  شهاک  يارب  دوشیمفرـصم . هام  تدـم 6  هب  مسقنم  ریداقمرد   mg/day 400 یتساموکنیژ نامردرد  هاـم و 

. دشابیم هتفه   3 تدم 6 ـ  هب   400 فرصم 800mg/day ـ رادقم  یحارج 
ییوراد  لاکشا 

Capsule : 100 mg, 200 mg

DESOXYCORTICOSTERONE ACETATE
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. دوشیم فرصم  هیلک  قوف  هدغییاسران  نامرد  رد  هک  تسا  دیئوکیتروکولارنیم  کی  وراد  نیا  فرصم  دراوم 
یـسیونورکیرحت اب  هداد و  لیکـشت  سکلپمکیـصاصتخا  ياههدـنریگ  اب  یلولـس  ءاشغ  زاروبع  اـب  اهدـیئوکیتروکونردآ  رثا : مسیناـکم 

تسا  اهنآ  کیژولویزیف  تارثازورب  لوئسم  هک  دنوشیم  ییاهنیئتورپتخاس  ثعاب   mRNA

همینو زور   1 وراد 2 ـ  رثا  لوط  دوشیم . عفد  هیلکقیرط  زا  تیلوباتم  تروصب  تسا و  يویلکو  يدـبک  وراد  مسیلوباـتم  کـیتنیکوکامراف 
تسا  هقیقد  دودح 70  نآ  رمع 

. دنتسه وراد  یبناج  ضراوع  زا  يداعریغفعض  اهاپ و  مروت  نوخ  راشف  يدایز  ، دیدش دردرس  هجیگرس  یبناج  ضراوع 
. ددرگ نوـخ  میـساتپ  دـیدش  یمک  ثعاـبتسا  نـکمم  دیمالوزاتـسا  اـی   B نیـسیرتوفمآاب وراد  ناـمزمه  فرــصم  ییوراد  ياهلخادـت 

ایردم ياهوراد  اب  نورتسوکیتروک  یسکوزدنامزمه  فرصم  دوش . یبلق  یمتیرآ  زوربثعاب  تسا  نکمم  نیسکوگید  اب  نامزمهفرصم 
. دوش نوخ  میساتپ  دیدش  تارییغتثعاب  تسا  نکمم  میساتپ  ياهلمکم 

. دوشیمینالضع قیرزت   1 يویلک mg/day 5 ـ  قوفهدغ  یتیافکیب  نامرد  رد  فرصم  رادقم 
ییوراد  لاکشا 

Injection : 5 mg/ml

DEXAMETHASONE

یتمالع نامردرد  نینچمه  وراد  نیا  دوشیم . هدافتـسايویلک  قوف  هدـغ  ییاسران  رد  ینیزگیاجنامرد  يارب  نوزاتمازگد  فرـصم  دراوم 
قوف هدغ  يدازردام  يزالپرپیهرد  نوزاتمازگد  دوشیم . هدافتـساینمیامتسیس  ندرک  بوکرـس  تهج  رد  وکیژرلآ  یباهتلا و  تالالتخا 
. دوریمراکب نژودنا  یگدرسفا  گنیشوک و  مردنسصیخشت  تهج  نینچمه  یمسیتامریباهتلا و  ياهیرامیب  كوش  يزغممدا  يویلک 

یلولـسهتسه دراو  هدنریگ  وراد ـ  سکلپمک  هدشلصتم و  مسالپوتیـس  رد  دوخ  ياههدنریگ  هبیلولـس  ءاشغ  زا  روبع  اب  وراد  رثا : مسیناکم 
ییاهمیزنآتخاس نآ  لابندب  یـسیونور mRNA و  دنورکیرحت  بجوم   DNA زا یـصاخ  یحاونهب  لاصتا  اـب  سکلپمک  نیا  دوشیم .

ياهلولـس عمجت  زا  يریگولجاب  اهدـیئورتساوکیتروک  دنـشابیماهدیئورتساوکیتروک . کیمتـسیس  تارثالوئـسم  تیاـهن  رد  هک  ددرگیم 
ییایمیـش ياههطـساو  ندـش  دازآ  وتخاس  راهم  باهتلارد و  لوئـسم  ياهمیزنآندـشدازآ  زوتیـسوگاف و  راهم  باهتلا  هیحاـنرد  یباـهتلا 

. دنکیم لامعا  ار  دوخ  یباهتلا  دض  تارثا  باهتلا 
. دوشیمبذـج یبوخب  هلـضع  زا  زین  نآ  یقیرزت  مرف  . دوشیم بذـج  شراوگ  هاگتـسد  زا  یبوخبو  اعیرـس  نوزاتمازگد  کیتنیکوکامراف 

. دوشیم لیدبتلاعف  ریغ  ياهتیلوباتم  هب  اهتفاب  هیلک و  ردزین  يریداقم  دبک و  رد  هدمع  روطب 
نوــخ يداــقعنا  تــالالتخا  لــصافمیمیمرت  یحارج  دــننام  يدراوــم  رد  وراد  نیایلــصفم  لــخاد  قــیرزت  فرــصم 1 ـ  عـنم  دراوـم 

تـیرترآ و زا  ریغ  لـیالد  هـب  لـصفمفارطا  ناوختـسا  یکوـپ  نآ  هـب  ـالتبا  هقباـسای  لـصفم  فارطا  تنوـفع  یلــصفم  لخادیگتــسکش 
. دوش فرصم  دیابن  رادیاپانلصفم 

تفجتیاـفک و مدـع  سپره  اـب  تنوفع  بت  اـی  تنوفع  تینوینمآ  دوجو  تروـص  رد  نادازونیـسفنت  رجز  مردنـس  زا  يریگـشیپ  رد  2 ـ 
. دوش فرصمدیابن  زین  محر  ءاشغ  سردوز  یگراپ 

. دوش دشر  راهمهب  رجنم  دناوتیم  ناکدوک  رد  نوزاتمازگدتدم  ینالوط  هدافتسا  1 ـ  اهرادشه :
. دوش لالتخا  راچديویلک  قوف  هدغ  زیفوپیه ـ  سومالاتوپیهروحم ـ  درکلمع  یسررب  ياهتستتسا  نکمم  وراد  نیا  فرصم  لابندب  2 ـ 

. دوریم الاب  نوخ  راشف  شیازفاو  ناوختسا  یکوپ  داجیا  سناش  هسئایياهمناخ  صوصخب  نسم و  دارفا  رد  3 ـ 
. دومن طایتحا  دیابیتباید  دارفا  رد  زینو  يرارطضا  ياهنامردای  یحارج  هب  زاین  تروص  رد  4 ـ 
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دیاب هدـنزياهسوریو  يواح  ياهنسکاو  قیرزتزا  دـننکیم  تفایرد  ینمیا  متـسیس  هدننکفیعـضت  ریداقم  اـب  ار  وراد  هک  يدارفا  رد  5 ـ 
. دوش زیهرپ 

زین تنوفع  مئالعیفرط  زاو  دـنکیم  دعتـسم  ینوفع  ياهیرامیبهب  التبا  يارب  ار  رامیب  نوزاـتمازگداب  تدـم  زارد  ناـمرد  یبناـج  ضراوع 
ررکت دید و  يرات  ای  شهاکدـیراورم  بآ  دـنک . دـیدشت  ار  یناور  تالالتخادـناوتیم  نوزاتمازگد  يالاب  ریداقمفرـصم  دوشیم . ناهنپ 
. دنتسهوراد یبناج  ضراوع  زا  نوخ  راشف  شیازفاو  ینیرس  هیحان  رد  درد  هنکآ  گنیشوکهبش  مئالع  یشراوگ  هحرق  یشونرپو  راردا 

نودـیمیرپو نیئوتینف  لاتیبرابونف  نیپزامابراکدـننام  عرـص  دـض  ياهوراد  نیپماـفیر  اـب  ورادنیا  ناـمزمه  فرـصم  ییوراد  ياهلخادـت 
دنق هدـنورآ  نیئاپ  ياهورادرثا  شهاک  ثعاب  تسا  نکمم  وراد  نیا  . ددرگیم وراد  رثا  شهاـک  نوزاـتمازگدمسیلوباتم و  عیرـست  بجوم 

. ددرگ نوخ  راشف  هدنهاک  ياهورادای  نوخ و 
. دوش فرصم  اذغ  زا  دعب  دیاب  نوزاتمازگدیکاروخ  لکش  یشراوگ  کیرحت  ندناسرلقادح  هب  يارب  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 

. ددرگزیهرپ هتفه  زا 3  شیب   ) ینالوط هدافتسازا  دعب  وراد  فرصم  یناهگان  عطق  زا  2 ـ 
. دوشیم هیصوت  میساتپيواح  ياهلمکم  فرصم  هدش و  دودحمدیاب  میدس  فرصم  نامرد  لوط  رد  3 ـ 

. دریگ ماجنا  دیاب  بترم  روطب  تدم  زاردنامرد  لوط  رد  یکشزپ  مشچ  تانیاعم  4 ـ 
فرصم  رادقم 

یکاروخ 
یلومعم  زیوجت  نازیم  نالاسگرزب 

. دشابیم  0/5 20mg/day ـ 
یقیرزت 

ادتبا 2ـ0/5 رد  دیرو  لخاد  هتسهآنویزوفنآ  ای  يدیرو و  هتسهآ  قیرزتای  ینالضع  لخاد  قیرزت  تروصب  ناکدوک 
يزغم  مدا  نامرد  رد  دشابیم . مرگیلیم 

ادتبا رد  يدیرو  لخاد  قیرزت  هار  زا  و 
. دوشیمفرصم زور ،  2 تدم 10 ـ  هب  رامیب  زاین  هبهتسب  تعاس و  ره 6  ینالضع  لخاد  قیرزتقیرط  زا  سپس  قیرزت و  مرگیلیم   10

ییوراد  لاکشا 
Elixir : 0.5 mg/5ml

Tablet : 0.5 mg

Injection : 8 mg/2ml

(DIAZOXIDE (Oral

. دوشیمفرصم نوخ  دنق  نمزم  یمک  نامرد  رد  یکاروخ  هار  زا  دیاسکوزاید  فرصم  دراوم 
رثامه هدـعملازول  زا  جراخ  نیا  رب  هوالع  تساهدـعملازول  زا  نیلوسنا  ندـش  دازآ  راهم  زایـشان  تدـمع ? دـیاسکوزاید  رثا  رثا : مسیناکم 

. دنکیم لامعا  ار  دوخ 
زاشیب 90  ) تسا دایز  رایـسب  نیئتورپ  هب  وراد  نیادنویپ  دوشیم . بذـج  تعرـس  هب  یکاروخفرـصم  زا  سپ  وراد  نیا  کیتنیکوکامراف 

تسا  رتمک  ای  تعاس  ملاسدارفا 8  رد  وراد  رثا  لوط  دوشیم . عورش  تعاس  کی  زا  سپ  وراد  رثا  دصرد .)
: دوش فرصم  ناوارف  طایتحااب  دیاب  ریز  دراوم  رد  وراد  نیا  1 ـ  اهرادشه :
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تـشن ای  تروئآیگنت  اب  هارمه  نوخراشف  دـننام  نوخراشفیناربج  يدایز  تروئآ  داح  یگراپ  هیلک  راـک  بیع  بلق  کیمکـسیا  يراـمیب 
بلق  هریخذ  يورین  شهاک  رنورکقورع و  ییاسران  ینایرش 

تسا  يرورضوراد  نیا  اب  تدم  زارد  نامرد  لوط  رد  رامیبنوخراشف  يریگیپ  نوخ و  شیامزآ  2 ـ 
. دننکنلمحت زین  ار  وراد  نیا  تسا  نکمم  دنهدیمناشن ، لمحت  مدع  اهدیمانوفلوس  يدیزایتياهردم و  هب  تبسن  هب  هک  ینارامیب  3 ـ 

ییومرپو یمره  جراخ  تارثا  یمتیرآ  يدراکیکات  ، زیخ نوخراشف  شهاک  نوخ  هروا  شیازفا  غارفتسا  عوهت  ییاهتشایب  یبناج  ضراوع 
تسا  هدش  شرازگ  وراد  نیا  فرصماب  تدم  ینالوط  فرصم  اب  )

دنق هدنربالابتارثا  شهاک  نینچمه  اهوراد و  نیا  تارثاشهاک  تلع  هب  دیاسکوزاید ، اب  نییوتینفنامزمه  فرـصم  ییوراد  ياهلخادت 
اب هارمه  یطیحمقورع  هدـننک  داـشگ  ياـهوراد  نوخراشفهدـنروآ و  نییاـپ  ياـهوراد  فرــصم  دوشیمنهیــصوت . دــیاسکوزاید ، نوـخ 

. دوش نوخراشفهدنروآ  نییاپ  یفاضا  رثا  زورب  هب  رجنمتسا  نکمم  دیاسکوزاید ،

. دوش فرصم  نیعم  نامز  کی  رد  زورره  وراد  تسا  رتهب  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 
. دنکیم کمک  يرامیبلرتنک  هب  ییاذغ  میژر  قیقد  باختنا  2 ـ 

. ددرگ نییعت  دیاب  راردا  ردنوتک  نینچمه  نوخ و  راردا  دنق  نازیم  3 ـ 
تسا  يرورض  کشزپهب  هعجارم  نامرد  لوا  هتفه  دنچ  لوط  ردهژیوهب  نامرد  تفرشیپ  یسررب  يارب  4 ـ 

تخاس  علطموراد  فرصم  زا  دیاب  ار  کشزپ  يرارطضانامرد  ای  نادند  یحارج  هلمج  زا  یحارج  لمع  هنوگ  ره  هب  زاین  تروص  رد  5 ـ 
. ددرگ يراددوخ  دیاب  دنرادنهخسن ، هب  زاین  هک  کیتاپمس  دلقم  ياهورادصوصخب  اهوراد ، ریاس  فرصم  زا  6 ـ 

فرصم  رادقم 
ینیلابخساپ ساسا  رب  سپـس  فرـصم  رادقم  هکدوشیم  فرـصم  تعاس  ره 8   mg/kg 1 ادتبا نوخ  دـنق  هدـنیازفا  ناونعهب  نالاسگرزب 

ناونعهب  ددرگیم . میظنت  رامیب 
هنیشیب . دوشیم فرصم  تعاس  ره 8  مسقنمرادقم  رد 3  ای  تعاـس  ره 12  مسقنم  رادـقم  رد 2  3 هدنرادهگن mg/kg/day 8 ـ  رادقم 

تسا   mg/kg/day 15 ات نالاسگرزب  رد  فرصم  رادقم 
ینیلابخساپ ساسا  رب  سپـس  فرـصم  رادقم  هکدوشیم  فرـصم  تعاس  ره 8   mg/kg 3/3 ادتبا نوخ  دـنق  هدـنیازفا  ناونعهب  ناکدوک 

رهمسقنم 8 رادقم  رد 3  ای  تعاس  ره 12  مسقنمرادقم  رد 2   8 هدـنرادهگنرادقم mg/kg/day 15 ـ  ناونعهب  ددرگیم . میظنت  رامیب 
. دوشیم فرصم  تعاس 

ییوراد  لاکشا 
Capsule : 50 mg, 100 mg

DYDROGESTERONE

یگدعاق نادقف  كاندرد  یگدعاق  محر  لنویسکنوفریغيزیرنوخ  یتداع  طقـس  زویرتمودنآنامرد ، يارب  نورتسژوردید  فرـصم  دراوم 
. دوشیم فرصمینومروه  ینامرد  نیشناج  روظنمهبو  یگدعاق  زا  شیپ  مردنس 

اهنیئتورپتخاس هدش و  زاغآ  يرادربهخسن  هدنریگ  ـ  دیئورتسا سکلپمک  داجیا  یمسالپوتیسياههدنریگهب و  دنویپ  زا  سپ  رثا : مسیناکم 
شیاـهر عناـم  اـهنیتسژورپریاس  دــننام  زین  وراد  نـیا  دنــشابیموراد . کـیژولوکامراف  راــثآ  لوئــسماهنیئتورپ  نـیا  دــباییم . شیازفا 

. ددرگیم يراذگکمخت  فیعضت  ویلوکیلوف  غولب  عنام  هجیتن  رد  زیفوپیه و  زااهنیپورتودانگ 
. دوشیم عفد  اههیلک  هار  زا  هدوب و  يدبک  نآمسیلوباتم  دوشیم و  بذج  یبوخهب  شراوگهاگتسد  زا  نورتسژوردید  کیتنیکوکامراف 
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. دوش فرصمدیابن  کیتوبمورت  تالالتخا  هدش و  شومارفطقس  يدبک  يرامیب  یلسانت  ءاضعاای  ناتسپ  مونیسراک  رد  فرصم  عنم  دراوم 
فرـصم نازیم  تسا  رتـهب  تروص  نآ  ردهک  دوـش  هدـید  مظنماـن  یگدـعاق  ياـهیزیرنوختسا  نکمم  وراد  فرـصم  نیح  رد  اهرادـشه :

. داد شیازفاار 
وراد یبناج  ضراوع  زا  اپكزوق  مرو  اهتشا و  رییغت  اجبان ، يزیرنوخ  ینیبهکل  هیکبش  زوبمورت  يویریلوبمآ  تیبلفوبمورت  یبناج  ضراوع 

. دنتسه
. ددرگیم ریـشنایرج  يدوخهب  دوخ  دح و  زا  شیب  حشرتبجوم  نیتپیرکومورب  نورتسژوردـیدنامزمه و  فرـصم  ییوراد  ياهلخادـت 

. دنوشیم وراد  یئآراک  شهاکبجوم  نیپمافیر  نیئوتینف و  لاتیبرابونف  نیپزامابراک  لثم  يدبک  ياهمیزنآتیلاعف  هدننکاقلا  ياهوراد 
رد دوشیمفرصم . موادم  روطهب  ای  یگدعاقلکیـس و  ياهزور 25ـ5  یط  زور  رد  راـب  3ـ2  مرگیلیم زویرتمودنآ 10  رد  فرـصم  رادقم 

فرصم و یگلماح   20 هتفه ات  موادم  روطهب  سپس  ینتسبآ و  عوقوات  لکیس  ياهزور 25ـ11  زا  زور  رد  رابودمرگیلیم  یتداع 10  طقس 
هارمههب  ) زور رد  راـبود  مرگیلیم  محر 10 لانویـسکنوفریغ  يزیرنوخ  فقوتيارب  دوشیم . هداد  شهاـک  فرـصم  نازیمجـیردتهب  سپس 

هارمه  ) زور ردرابود  مرگیلیم  يزیرنوخ 10  زا  يریگولجيارب  دوشیم . فرصم  يزیرنوخعطق  نامزات  زور  تدمهب 7ـ5  نژورتساکی و 
رد زور  رد  راــبودمرگیلیم  نآ 10  فرـصم  رادـقم  كاندردیگدـعاق  رد  دوشیم . فرـصم  لکیـس  25ـ11  ياهزور رد  نژورتسا  کـی 

ناـمزمه زیوجت  طرـشهبلکیس  ياــهزور 25ـ11  زا  زور  رد  راــبودمرگیلیم  یگدـعاق 10  نادـقف  رد  دشابیملکیـس .  5 ياهزور 25 ـ
رد هک  دوشیم  فرصم  لکیس  زور 26ـ12 زا   mg/day 10 یگدعاق زا  شیپمردنس  رد  دوشیم . فرصم  لکیس  25ـ1  زور زا  نژورتسا 

. داد شیازفا  ار  وراد  فرصم  رادقم  ناوتیمزاین  تروص 
ییوراد  لاکشا 

Tablet: 5 mg

ESTRADIOL

کیفورتآ تینیژاو  مسیدانوگوپیهریظن  یتالاح  رد  زین  نژورتسانومروه و  دوبمک  رد  ینامرد  نیشناجناونعهب  لویدارتسا  فرـصم  دراوم 
وراد نیا  . دوریم راـکهب  یگـسئای  زا  دـعب  زورپوئتسازا  يریگـشیپ  یگـسئای و  نارود  روتوموزاومئـالع  ناـمرد  ینادـمخت  هیلوا  ییاـسران 

. ددرگ فرصم  تاتسورپای  ناتسپ  ناطرس  یمحر  يزیرنوخنامرد  رد  تسا  نکمم  نینچمه 
ياهتفابرد ار  فلتخم  ياـهنیئتورپ  DNA، RNA و  تخاس نازیم  مسالپوتیـس  رد  ینژورتساهدـنریگهب  لاصتااب  لویدارتسا  رثا : مسیناکم 

شهاـکهبرجنم دـباییم و  شهاـک  نژورتـسا  ریثاـت  تحتسومـالاتوپیه  زا   GnRH ندـشدازآ نازیمنـینچمه  دـهدیم . شیازفا  فدـه 
. ددرگیم زیفوپیههدغ  زا   LH و FSH ندشدازآ

دنناـمرتمک تیلاـعفاب  ییاـهتیلوباتمهب  دـبک  رد  ? عیرـس دوشیم و  بذـج  یبوـخهب  شراوگهاگتـسد  هار  زا  لویدارتـسا  کـیتنیکوکامراف 
هک هدشارفـص  دراو  زین  يرادـقم  ددرگیم . عفد  رارداهار  زا  تدـمع ? تعاس  کی  دودـح  رمعهمیناـب  هدـش و  لیدـبت  لویرتسا  نورتسا و 

. دراد ياهدور  يدبک ـ  شدرگ 
ياهيزالپوئن ، زاتساتم نامرد  يارب  یباختنا  دراومزجهب  ناتـسپ  ناطرـس  لامتحا  ای  دوجو  نوچيدراوم  رد  لویدارتسا  فرـصم  عنم  دراوم 

لاـعف تیبـلفوبمورت  یلـسانت  هاگتـسدلومعمریغ  هتخانـشان و  ياـهيزیرنوخ  ینتـسبآ  دوجو  اـی  نآ  دوجو  لاـمتحاایو  نژورتـساهب  هتـسباو 
. دوش فرصم  دیابن  يدبکداح  ياهیرامیب  کیلوبمآوبمورت و  تالالتخا 

. دهدیم شیازفا  ار  رتمودنآناطرس  زورب  رطخ  ییاهنتهب  اهنژورتساتدم  ینالوط  فرصم  1 ـ  اهرادشه :
لودن دوجو  هناثم  يرامیب  نوخ  یبرچ  يدایز  نآ  هقباسای  نمزمتیبلفوبمورت  عرص  مسآ  نوخراشفيدایز  نرگیم  ریظن  ییاهیرامیب  رد  2 ـ 
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. ددرگزیوجت طایتحااب  ناتسپ  کیتسیکوربیفيرامیب  ای 
. دیامن دیدشت  ار  زویرتمودنآو  هداد  شیازفا  ار  یمحر  ياهدیئوربیفهزادنا  تسا  نکمم  لویدارتسا  3 ـ 

. دوش زیوجتطایتحااب  دناهدش ، نامرد  هدوب و  رتمودنآناطرسهب  التبم  البق  هک  ینارامیب  رد  4 ـ 
رییغت تاعیام  سابتحا  یگدعاق  زا  شیپ  هیبش  مردنس  ناتسپندش  گرزب  یتفس و  غارفتسا  عوهتریظن و  یشراوگ  ضراوع  یبناج  ضراوع 

تیلاعف ماگنه  رد  هژیوهب  دردرـسو  یگدرـسفا  تشگرب  لباقریغ  يامـساولکای  امـسالم  يدلج و  تاروثب  يدادـسناناقری  دـبک ، لامعا  رد 
رطخ يداـقعنا  ياـهروتکاف  تیلاـعفشیازفا  مـشچ  رد  یــسامت  اــهزنل  زا  یــشانشراخ  يزمرق و  یتفاــب  کــیرحت  شیازفا  زینو  دــیدش ،

. دنتسه وراد  یبناج  ضراوع  زا  ورادررکم  فرصمای  دایز  ریداقماب  نوخراشفدیدشت  ای  شیازفا  مسیلوبمآوبمورتزورب 
تیلاعف ءاقلااب  نودـیمیریپو  نیئوتینف  لاـتیبرابونف  نیپزاـمابراکریظن  عرـص  دـض  ياـهوراد  نیولوفوزیرگ  نیپماـفیر  ییوراد  ياهلخادـت 

رثااــب يداــقعنا  ياــهروتکافتیلاعف  شیازفا  قــیرط  زا  لویدارتــسا  . دـــنیامنیم دـــیدشت  ار  لویدارتــسا  مسیلوباتميدـــبک  ياــهمیزنآ 
ياههدننکراهمو کیژرنردآاتب  هدنریگ  هدننکدودسمياهوراد  نوخراشف  هدنهاک  رثا  . دـیامنیم هلباقم  نیرافراو  ریظن  داقعنادـضياهوراد 

ییامــسالپ تـظلغ  دــباییمشهاک . لویدارتـسا  هلیــسوهب  نوـخ  راشفدــضياهوراد  ریاـس  ـالامتحا  نیــسناتویژنآهدننکلیدبت و  مـیزنآ 
. دباییم شیازفا  لویدارتسا  طسوتنیروپسولکیس 

زونهاهنآ دشر  هکیناسک  رد  اذل  دیامنیم . عیرـستار  ناوختـسا  زیفیپا  ندشهتـسب  ناکدوک  ردلویدارتسا  فرـصم  هیـصوت 1 ـ  لباق  تاکن 
. دور راکب  طایتحااب  هدشن  لماک 

دیلوت لرتنکو  ندومنزیمت  اذـل  ددرگ . داجیا  اهنژورتساهلیـسوهب  تسا  نکمم  هثل  باهتلا  تیویژنژدـیدشت و  ای  داجیا  هثل و  يزـالپرپیه  2 ـ 
. دهدیم شهاک  لقادحهبار  هضراع  نیا  نادند  ياهکالپ 

هدوتدوجو زین  دیدش و  دردرس  ای  ییانیب  شهاک  فتک  ای  هنیس  رد  درد  یبایتهج  ای  ملکت  ردلالتخا  یسفنت  لالتخا  زورب  تروص  رد  3 ـ 
. دوش هعجارم  کشزپهب  عیرس ? تسوپای  اهمشچ  ندشدرز  ناتسپ و  رد 

. دوش فرصماذغ  زا  دعب  هلصافالب  ای  هارمه  وراد  تسارتهب  یشراوگ  ضراوع  شهاک  يارب  4 ـ 
. دوش ماجنا  بترم ? دبک  لامعاتست  رتمودنآ و  یسپویب  ناتسپ  تانیاعم  ، وراد تدم  ینالوط  فرصم  تروص  رد  5 ـ 

فرصم  رادقم 
، اهنادـمخت نتـشادرب  مسیداـنوگوپیه  کـیفورتآ  تینیژاولـیبق  زا  يدراوم  رد  ینومروه  ینامردنیـشناج  ناوـنعهب  لویدارتـسا  یکاروـخ 
رد دوریم . راکهب  موادـم  اـیياهرود  تروصهب   0/5 نازیمهب mg/day 2 ـ  ، مئالع شهاک   ) یگـسئای نارود  ای  اهنادـمختهیلوا  ییاـسران 

نینچمه ددرگیم . فرصم  هام  لقادحيارب 3  زور و  رد  راب  مرگیلیم 3  نازیمهبلویدارتسا 10  هتفرشیپ  یحارج و  لباقریغ  ناتسپ  ناطرس 
زا يریگــشیپروظنمهب  ددرگیم . زیوـجت  زور  رد  راــب  مرگیلیم 3 نازیمهـب 2ـ1  یحارج  لـباقریغو  هتفرـشیپ  تاتـسورپ  يامونیــسراکرد 

. دوریم راکهب  موادمای  ياهرود  تروصهب   mg/day 0/5 نازیمهبلویدارتسا زورپوئتسا ،
روظنمهب ، رامیب زاین  ساـسارب  راـبکی ، هتفه  ره 4  مرگیلیم  نازیمهب 20ـ10  ینالـضع و  لـخادقیرزت  قـیرطهب  تارلاو  لویدارتـسا  یقیرزت 

زاـین بسحرب  هک  هتفه  ره 2ـ1 مرگیلیم  نازیمهب 30  تاتسورپیحارج  لباقریغ  هتفرـشیپ و  ناطرـس  رد  . ددرگیم زیوجت  ینامرد  نیـشناج 
. ددرگیم فرصمدوشیم  میظنت  رامیب 

ییوراد  لاکشا 
Injection: 10 mg/ml

Tablet: 1 mg, 2 mg

ETHINYLESTRADIOL
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شهاک ياربیگـسئای  نارود  ای  یلـسانت  ددـغ  يراکمکتالاح  رد  ینومروه  ینامرد  نیـشناجناونعهب  لویدارتسا  لـینیتا  فرـصم  دراوم 
. دوریم راکهب  تاتسورپ  ای  ناتسپیحارج  لباقریغ  هتفرشیپ و  ياهمسالپوئنرد  زین  روتوموزاو و  مئالع 

فدـه ياهتفاب  رد  ارفلتخم  ياهنیئتورپ  تخاس RNA و  نازیمنژورتسا  یلولـس  لخاد  ياههدـنریگهبلاصتااب  وراد  نیا  رثا : مسیناـکم 
. دنراد ياهدمع  شقن  اهنژورتسایکیژولوکامراف  راثآ  زورب  رد  اهنیئتورپنیا  دهدیم . شیازفا 

بذجدصرد  40 ـ  نازیمهب 50 هتفرگ و  رارق  يدـبکلوا  روبع  مسیلوباـتم  ریثاـت  تحت  یکاروخهار  زا  لویدارتـسا  لـینیتا  کـیتنیکوکامراف 
. دندرگیمعفد ارفص  راردا و  زا  دوشیم و  لیدبتلاعفریغ  ياهتیلوباتمهب  دبک  رد  دشابیمتعاس . نآ 27ـ13  رمع  همین  ددرگیم .

ياهیزالپوئنرد زاتـساتم ،) ناـمرد  يارب  یباـختنا  دراومزجهب   ) ناتـسپ ناطرـس  دوجو  اـی  لاـمتحاتروص  رد  وراد  نیا  فرـصم  عنم  دراوم 
لاـعف تیبـلفوبمورت  یلـسانت  هاگتـسد  لوـمعمریغ  هتخانــشانيزیرنوخ و  ینتــسبآ  دوـجو  اـی  لاـمتحا  نآلاـمتحا  اـی  نژورتـساهب  هتــسباو 

. دوش فرصم  دیابنيدبک  داح  ياهیرامیب  کیلوبمآوبمورتتالالتخا و 
. دهدیم شیازفا  اررتمودنآ  ناطرس  زورب  رطخ  یئاهنتهب  ورادنیا  تدم  ینالوط  فرصم  1 ـ  اهرادشه :

. دیامن دیدشت  ار  زویرتمودنآای  هداد و  شیازفا  ار  یمحر  ياهدیئوربیفهزادنا  تسا  نکمم  لویدارتسا  لینیتا  2 ـ 
دوجو هناـثم  يراـمیب  نوخ  یبرچ  يداـیز  نآ  هقباـس  اـی  نمزمتیبلفوبمورت  عرـص  مسآ  نوخ  راـشفيدایز  نرگیم  ریظن  ياـهیرامیب  رد  3 ـ 

. ددرگزیوجت طایتحااب  ناتسپ  کیتسیکوربیفيرامیب  ای  لودن 
. دور راکهب  دایز  طایتحااب  ، دناهتشاد رارق  نامرد  تحت  هدوب و  التبمرتمودنآ  ناطرسهب  البق  هک  ینارامیب  رد  4 ـ 

یگدعاق زا  لبقمردنس  هبش  ناتسپ  ندش  گرزب  یتفسهوالعهب و  دشابیم ، عیاش  غارفتـسا  عوهتریظن و  یـشراوگ  ضراوع  یبناج  ضراوع 
دردرس یگدرسفا  امـسآولکو ، يدلج  تاروثب  ریظن  یتسوپ  ضراوعو  ارفـص  فقوت  زا  یـشان  ناقری  دبک ، لامعارد  رییغت  تاعیام  سابتحا 

شیازفا مسیلوـبمآوبمورت و  زوربرطخ  يداـقعنا  ياـهروتکاف  تـظلغ  شیازفا  یتفاـب  كرحت  شیازفا  دــیدش ، تیلاــعف  ماــگنهرد  هژیوهـب 
. دنتسهوراد یبناج  ضراوع  زا  نوخ  راشفدیدشتای 

ءاـقلا اـب  نییوتینف  لاـتیبرابونف و  نییزاـمابراک  ریظن  عرـصدض  ياـهوراد  نیولوفوزیرگ و  نیپماـفیرریظن  ییاـهوراد  ییوراد  ياهلخادـت 
ياهوراد رثا  اب  يداقعناياهروتکاف  تیلاعف  شیازفا  قیرط  زا  ورادنیا  دنیامنیم . دـیدشت  ار  لویدارتسا  لینیتامسیلوباتم  يدـبک  ياهمیزنآ 

هدننکلیدبتمیزنآ ياههدننکراهم  ای  کیژرنردآاتب  هدنریگ  ياهددـسم  نوخراشفهدـنهاک  رثا  دـنیامنیم . هلباقم  نیرافراوریظن  داقعنادـض 
نیا فرـصماب  نیروپـسولکیسییامسالپ  تظلغ  دباییم . شهاکوراد  نیا  هلیـسوهب  نوخراشفدـض  ياهورادریاس  الامتحا  نیـسناتویژنآ و 

. دباییمشیازفا وراد 
طایتحاابهدشن لماک  زونه  اهنآ  دشر  هکیناسکرد  اذل  دـیامنیم  عیرـست  ناکدوک  رد  ار  زیفیپاندشهتـسب  وراد  نیا  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 

. دور راکهب 
. دیامن زورب  تسا  نکممهثل  باهتلا  يزالپرپیه و  نامرد  لوط  رد  2 ـ 

دـیدش و دردرـس  ای  ییانیب  تردـق  شهاک  فتک  اـی  هنیـس  رد  درد  یباـیتهج  اـی  ملکت  ردلـالتخا  یـسفنت  لـالتخا  زورب  تروص  رد  3 ـ 
. دوش هعجارم  کشزپهب  عیرس ? تسوپای  اهمشچ  ندشدرز  ناتسپ  رد  هدوت  دوجوزین 

. دبای شهاک  لقادحهبیشراوگ  ضراوع  ات  ددرگ  فرصماذغ  زا  دعب  هلصافالب  ای  هارمه  تسا  رتهب  4 ـ 
. دوش ماجنا  بترم ? دبک  درکلمع  ياهتستزین  رتمودنآ و  یسپویب  ناتسپ  تانیاعم  ، وراد تدم  ینالوط  فرصم  تروص  رد  5 ـ 

رد نینچمه  . دوریم راـکهب  نازیمهبلویدارتسا mcg/day 20ـ10  لینیتا  ینومروه  ینامردنیـشناجهب  زاـین  تروص  رد  فرـصم  رادـقم 
کی مرگیلیم   1/5 زوررد و 3 ـ راـب  هس  مرگیلیم  نازیمهب 1  بیترتهب  یحارج  لباقریغ  هتفرشیپ و   ) تاتسورپای ناتـسپ  ياهناطرـس  نامرد 
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. دوشیم فرصمزور  رد  راب 
ییوراد  لاکشا 

Tablet: 0.05 mg, 0.5 mg

FLUDROCORTISONE ACETATE

. دوشیم فرصم  هیلک  قوف  هدغ  ییاسراننامرد  رد  هک  تسا  دیئوکیتروکولارنیم  کی  وراد  نیا  فرصم  دراوم 
کیرحتاــب هداد و  لیکـــشت  سکلپمکیـــصاصتخا  ياههدــنریگ  اــب  یلولـــس  ءاــشغ  زاروبعاــب  اهدــیئوکیتروکونردآ  رثا : مسیناــکم 

تسااهنآ  کیژولویزیف  تارثا  زورب  لوئسم  هکدنوشیم  اهنیئتورپ  تخاس  ثعاب   mRNA یسیونور
لوط وهقیقد  وراد 30  رمع  همین  دوشیم . عفد  هیلکقیرط  زا  تیلوباتم  تروصهب  تسا و  يویلکو  يدـبک  وراد  مسیلوباتم  کیتنیکوکامراف 

تسا  تدم  هاتوک  نآ  رثا 
. دنتسه وراد  یبناج  ضراوع  زا  يداعریغفعض  اهاپ و  مروت  نوخراشف  يدایز  ، دیدش دردرس  هجیگرس  یبناج  ضراوع 

فرصم . ددرگ نوخ  میساتپ  دیدش  یمک  ثعاب  تسانکمم  دیمالوزاتـسا  ای   B نیسیرتوفمآ ابوراد  نامزمه  فرـصم  ییوراد  ياهلخادت 
میساتپ اهلمکم  ایردم  ياهوراد  اب  نوزیتروکوردولف  نامزمهفرصم  دوش  یبلق  یمتیرآ  زورب  ثعابتسا  نکمم  نیـسکوگید  اب  نامزمه 

. دوش نوخ  میساتپ  دیدش  تارییغتثعاب  تسا  نکمم 
زورب تروصرد  دوشیم . فرـصم  دیئوکیتروکوکولگاب  هارمه   mg/day 0/1 رادقم هیلکقوف  هدغ  ییاسران  نامرد  رد  فرـصم  رادقم 
یمک ناـمرد  ردو   0/1 لاتینژونردآ mg/day 0/2 ـ  مردنـسرد  دـبای . شهاک   mg/day 0/05 دیاب فرـصمرادقم  نوخراشف  يدایز 

. دوشیمفرصم  0/05 هداتسیا mg/day 0/2 ـ  تلاحرد  نوخراشف  کیتاپویدیا 
ییوراد  لاکشا 

Tablet: 0.1 mg

FOSFESTROL

یئاسران نادمختيراکمک  تینیژاو  دننام  يدراوم  رداهنژورتسا  ینیشناج  نامرد  رد  هک  تسانژورتسا  کی  لورتسفـسف  فرـصم  دراوم 
. دوشیم فرصم  تاتسورپو  ناتسپ  هتفای  زاتساتم  مونیسراک  نامردرد  نادمخت و  هیلوا 

ثعاب  یصاصتخا  ياههدنریگهبلاصتااب  اهنژورتسا  رثا : مسیناکم 
تسا  اهوراد  نیا  تارثا  زوربلوئسم  هک  دنوشیم  ییاهنیئتورپ  تخاس 

. دنهدیمشهاک ار   LH وFSH ياهنومروه نازیم  LHRH ندشدازآ شهاکاب  اهنژورتسا 
. دوشیمعفد هیلک  قیرط  زا  هدمع  روطهب  تسايدبک و  وراد  نیا  مسیلوباتم  کیتنیکوکامراف 

ياـهيرامیب نژورتساهب  هتـسباو  ياـهمسالپوئن  يدادـسناناقری  هتفاـین ،  زاتـساتم   ) ناتـسپ ناطرـسهبءالتبا  تروص  رد  فرـصم  عنم  دراوم 
. دوش فرصم  دیابن  یلسانتهاگتسد  صخشمان  تلعاب  يزیرنوخو  کیلوبمآوبمورت 

. دوش ناتسپمونیسراک  داجیا  ثعاب  تسا  نکمم  نادرمرد  اهنژورتسا  فرصم  1 ـ  اهرادشه :
. دریگ تروص  ناوارف  طایتحااب  دیابغلابان  ناکدوک  رد  وراد  نیا  فرصم  زیفیپاندشهتسب  رد  اهنژورتسا  رثا  تلعهب  2 ـ 

. دوش فرصم  طایتحااب  دیاب  دیئوربیف  ایيریفروپ  نوخ  میسلک  يدایز  ارفص ، هسیکيرامیب  زویرتمودنآ ، دوجو  تروص  رد 
. دنتسهوراد یبناج  ضراوع  زا  یشراوگ  تالالتخاو  یگدعاق  رد  لالتخا  یبناج  ضراوع 
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. ددرگ اهورادنیا  تارثا  شهاک  ثعاب  تسا  نکمم  یکاروخداقعنادـض  ياـهوراد  اـب  اـهنژورتسانامزمه  فرـصم  ییوراد  ياهلخادـت 
نیپزامابراک لاتیبرابونفاب  اهنژورتسا  نامزمه  فرصم  دوشیميدبک . بیسآ  دیدشت  ثعاب  دبک  يارب  یمسياهوراد  اب  نامزمه  فرـصم 

یمرس تظلغ  شیازفا  ثعاب  ياهقلحهس  یگدرـسفادض  ياهوراد  اب  نژورتسافرـصم  دوشیم . اهنژورتسا  تارثا  شهاکثعاب  نیئوتینف 
. دنهدیم شهاک  ار  نوخراشفدض  ياهوراد  نوخراشف  هدنروآنیئاپ  تارثا  اهنژورتسا  دوشیم . اهورادنیا 

عورش  فرصم  رادقم  نیرتمکاب  دیاب  اراهنژورتسا  اب  نامرد  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 
. درک

هتفه کی  وراد و  فرصمهتفه  دننام 3   ) ياهرود فرصم  تروصهبدیاب  اهنژورتسا  اب  نامرد  ناطرسنامرد  دننام   ) صاخ دراوم  زجهب  2 ـ 
. دریذپ تروص  فرصم  مدع 

ار تلاح  نیا  يدحات  دماج  ياهاذغ  فرـصم  الومعم  ددرگحبـص . ماگنه  صوصخهب  عوهت  بجومتسا  نکمم  اهنژورتسا  اب  نامرد  3 ـ 
. دهدیم نیکست 
فرصم  رادقم 

تاتسورپ  مونیسراک  نامرد  رد  یکاروخ 
ات جیردتهب  ناوتیم  ار  فرصم  رادقم  . دوشیم زیوجت  زور  رد  راب  مرگیلیم 3   50

شیازفا  زور  رد  راب  مرگیلیم 3   200
. داد

g/day هب ار  فرـصم  رادقم  ناوتیم  زاین  تروصرد  دوشیم . يدیرو  نویزوفنا   mg/day 50 تاتسورپ مونیسراک  نامرد  رد  یقیرزت 
. دوشیم يدیرونویزوفنا   250 هدنرادهگنرادقم 500mg/day ـ  ناونعهب  داد . شیازفا   1

ییوراد  لاکشا 
Injection: 250 mg/5 ml

Tablet: 100 mg

GLIBENCLAMIDE

. دوشیمفرصم تباید  يرامیب  رد  نوخدنق  يدایزلرتنک  يارب  دیمالکنبیلگ  فرصم  دراوم 
ار نوخ  زکولگ  سارکناپ  ياتب  نیلوسنا  حشرت  میقتـسمکیرحتاب  نیلوسناهب  هتـسباوریغ  سوتیلمتباید  رد  اههروا  لینوفلوس  رثا : مسیناکم 

ییاهلولـس یبرچ و  هلـضع  ، دبک دـننام  یطیحم  ياهتفاب  رد  ار  نیلوسناهبتیـساسح  اهوراد  نیا  تدـم  ینالوطفرـصم  دـنهدیم . شهاک 
تسا  دبک  رد  زنژوئنوکولگو  زیلونژوکیلگ  شهاک  نآ  هجیتن  هک  دهدیمشیازفا  اهتیسورتیرا  اهتیسونومدننام و 

الاب و یلیخ  ینیئتورپدنویپ  ياراد  دیمالکنب  یلگ  دـشابیمریغتم . رایـسب  يدرف  طیارـشهب  هتـسباویلو  عیرـس  وراد  بذـج  کیتنیکوکامراف 
تساتعاس  وراد 24  رثا  لوط  دشابیم . تعاس  دودح 10 رمعهمین 

کینوتکریغياـمغا کـیتباید  زودیـساوتک  کـیتبایديامغا  دـیدش ، یگتخوس  زودیـسا ، نوچيدراوم  رد  وراد  نیا  فرـصم  عـنم  دراوـم 
ياهیرامیب دـنهدیم ، رییغتتعرـسهب  ار  نیلوسناهب  زاین  هک  یطیارـش  ، دـنوشیم نوخدـنق  دایز  تارییغت  ثعاـبهک  یطیارـش  رالومـسارپیه ،

. دوش فرصم  دیابن  يریفروپو  يویلک  يدبک و 
زادـیاب يرادراب  نارود  یط  یحارج و  اـمورت ، تنوفع  ءاـمغا ، دراـکویم ، سوتکراـفنا  دـننامییاهیرامیب  دوجو  تروص  رد  1 ـ  اهرادشه :

. دوش هدافتسا  نیلوسنا 
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هیلک قوـف  هدـغ  يراـکرپ  تنوـفع  ـالاب ، بـت  ناـنز  رد  یـسنج  ياـهنومروه  تارییغت  دـننامنوخدنق  شیازفا  هدـننکداجیا  طیارـش  رد  2 ـ 
. دشاب يرورضنیلوسنا  فرصم  ای  وراد  فرصم  رادقمشیازفا  تسا  نکمم  یناور  ياهسرتساو 

. دشاب وراد  فرصم  رادقمشیازفاهب  زاین  تسا  نکمم  هدش و  رتلکشمنوخدنق  لرتنک  دیئوریت  يراکرپرد  3 ـ 
. دوشیمن هیصوت  ینالوط  رمعهمینلیلدهب  نسم  دارفا  رد  وراد  فرصم  4 ـ 

بـشماگنه رد  هژیوهـب  نوخدـنق  فـیفخ  شهاـک  نزو  شیازفا  دردرـس ، شراوـگ  هاگتــسدتالالتخا  وراد  فرــصماب  یبناـج  ضراوـع 
تسا  هدش  شرازگتیساسح  شیازفا  ياهشنکاو 

رادقم یکاروخ  ياهداقعنا  دضابنامزمه  فرصم  رد  ییوراد  ياهلخادت 
فرصم رادقم  میظنت  میتیلو  يدیزایت  ياهردم  اهدیئورتساوکیتروک ، ، زانیژراپسآ اب  نامزمه  فرصمرد  دوش . میظنت  دیاب  وراد  ود  فرصم 

، زادیـسکانیمآونوم ياههدننکراهم  نیدیتناوگدننام  ییاهوراد  دشابیم . مزال  نوخدنقشیازفا  رد  تابیکرت  نیا  یتاذ  تیلاعفلیلدهب  وراد 
نوخدـنق هدـنربالابرثا  لیلدهب  نوخدـنق و  شهاک  رد  یتاذتیلاعف  لـیلدهب  لـکینفمارلک  اهتالیـسیلاسيالاب و  ریداـقم  نینیک و  نیدـینیک 

تارثا نیـساسکولفورپیس  نینچمهو  نیدیتینار  نیدیتمیاس  دنهدیم . رییغتار  وراد  زایندروم  فرـصم  رادـقم  کیژرندآاتب  ياههدـننکراهم 
. دننکیمدیدشت ار  دیمالکنبیلگ  نوخدنق  هدنروآنییاپ 

. دنکیم رییغت  ینامرد  همانربو  نوخدنق  نازیم  يرامیب  یندب و  تیلاعف  یئاذغ  میژر  رییغتاب  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 
. ددرگ فرصم  هناحبص  هارمههب  وراد  2 ـ 

دناوتیم mg/day 15 ات رامیب  خـساپ  اـب  بساـنمو  دوشیم  فرـصم  مرگیلیم  نـسمدارفا 2/5  رد   ) mg/day 5 ادتبا فرـصم  رادقم 
. دبای شیازفا 

ییوراد  لاکشا 
Tablet: 5 mg

GLUCAGON

رد یکمکيوراد  ناونعهب  نوخدنق و  شهاک  نامردرد  یقیرزت  زکولگ  يارب  بسانم  نیشناجيوراد  ناونعهب  نوگاکولگ  فرصم  دراوم 
. دوریم راکهبشراوگ  هاگتسد  یفارگویدار 

لاـمعانیا هجیتن  دوشیم .  cAMP شیازفا ببـسو  دـهدیم  شیازفا  ار  يدـبک  زنژوئنوکولگو  زیلوـنژوکیلگ  نوگاـکولگ  رثا : مسیناـکم 
. دشابیم یبلق  تبثمکیپورتونیا  رثا  فاص و  تالضع  ندشلش  ، امسالپ زکولگ  تظلغ  شیازفا 

هقیقد 5 نوخدنق 20 ـ شیازفا   ) وراد رثا  دشابیمهقیقد . نآ 10  رمع  همین  دوشیم و  ماجنا  هیلکو  دـبک  رد  وراد  مسیلوباتم  کیتنیکوکامراف 
تدم لوط  دوشیمعورش . يدلجریز  قیرزت  زا  سپ  هقیقد  ینالضع و 45ـ30 لخاد  قیرزت  زا  سپهقیقد  يدیرو 15  لخاد  قیرزت  زا  سپ 

تساهقیقد  وراد 90  رثا 
. دوش فرصم  دیابن  نوگاکولگ  هدننکحشرتروموت  نیلوسنا و  هدننکحشرت  روموت  موتیسومورکوئف  رد  فرصم  عنم  دراوم 

مزال ورادرثا  يارب  نژوکیلگ  يدبک  ریاخذ   ) دشابیمنرثوم هیلک  قوف  هدغ  ییاسران  یگنسرگزا و  یشان  نوخدنق  یمک  رد  1 ـ  اهرادشه :
 . تسا

. دوش نوخدنقشیازفا  ببس  دناوتیم  تباید  صیخشتهبکمک  روظنمهب  وراد  فرصم  2 ـ 
تیـساسحشیازفا ياـهشنکاو  تردـنب  نوخ و  میـساتپشهاک  لاهـسا  غارفتـسا  عوهت  ورادیبناـج ، ضراوع  نیرتـمهم  یبناـج  ضراوـع 

. دنشابیم
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. دوشیمنویدنادنیا تاقتشم  ای  ینیراموک  داقعنادضياهوراد  يداقعنادض  رثا  شیازفا  ببسالاب  ریداقماب  نوگاکولگ  ییوراد  ياهلخادت 
. دنادرگرب فرطکیهب  غارفتسا  زورب  رطخ  لیلدهبار  رامیبدیاب  وراد  قیرزت  زا  سپ  دشابن  رایشوهرامیب  هکیتروص  رد  هیصوت  لباق  تاکن 

فرصم  رادقم 
هدهاشممدع تروص  رد  دوشیم . قیرزت  يدـیرولخاد  ای  ینالـضع  لخاد  يدـلجریز  قیرطزا  مرگ  یلیم   0/5 نالاسگرزب 1 ـ ناکدوک و 

. دوش قیرزت  دیاب  يدیرولخاد  زگولگ  هقیقد  ات 15  خساپ 
ییوراد  لاکشا 

Injection: 1 mg/ml

GONADORELIN

رد ( GnRH  ) اهنیپورتودانگهدننکدازآ نومروه  یعیبطریغندشدازآ  زا  یشان  يروابان  هرونمآنامرد و  يارب  نیلرودانگ  فرصم  دراوم 
. دوریم راکهبنالاسگرزب  رد  زیفوپیه  درکلمع  یسرربزین  نانز و 

اهنیپورتودانگندـشدازآ بجوم  زیفوپیه  رد   GnRH ياههدـنریگ کیرحتاب  مظنم  ینامز  لصاوفاب  فرـصم  رد  وراد  نیا  رثا : مسیناکم 
. دوشیم اهنیپورتودانگشیاهر  راهم  بجوم  تیاهن  رد  وراد  موادمزیوجت  ددرگیم . ( LH, FSH)

هد  دیتپپ  کی  وراد  نیا  کیتنیکوکامراف 
. دشابیم هقیقد  دودح 4  يدیرو  قیرزترد  نآ  رمعهمین  دوشیم . قیرزت  يدلجریزای  يدیرو  قیرط  زا  هک  تسا  ياهنیمآ  دیسا 

. دوشیمعفد اههیلک  قیرط  زا  تیلوباتم  تروصهبو  دوشیم  هیزجت  اهزادیتپپ  طسوتزیفوپیه  سومالاتوپیه و  رد  وراد  نیا 
هدشن هداد  صیخشتو  یعیبطریغ  يزیرنوخ  نادمخت  هیلواییاسران  نیلرودانگهب  تیـساسح  دراومرد  دیابن  بیکرت  نیا  فرـصم  عنم  دراوم 

. دوش فرصم  لانیژاو 
. دیامن تیساسح  داجیا  دارفا  یخربرد  تسا  نکمم  هدروآرف  نیا  1 ـ  اهرادشه :

. دوش  LH خساپ شهاکو  زیفوپیه  تیساسح  نتفر  نیب  زاهب  رجنمتسا  نکمم  نیلرودانگ  ررکم  زیوجت  2 ـ 
داـیز ریداـقمررکم  زیوجت  عقوم  رد  طرفم  تیـساسحياهشنکاو  یگدـعاق  يزیرنوخ  شیازفا  مکـشدرد  دردرـس ، عوهت  یبناـج  ضراوع 

. دشابیموراد نیا  یبناج  ضراوع  زا  يدلجریزقیرزت  لحم  رد  کیرحت  وراد و 
. دـنوش ورادرثا  شهاـک  بجوـم  تسا  نکمم  نیتکـالورپشیازفااب  نیماـپود  ياـهتسینوگاتنآریاس  اـهنیزایتونف و  ییوراد  ياهلخادـت 
ار نیلرودانگنومزآ  هجیتن  زیفوپیه ، زا  اهنیپورتودانگحـشرت  رب  ریثات  اب  اـهنیتسژورپو  اـهنژورتسا  اهدـیئوکیتروکوکولگ ، ، اهنژوردـنآ

. دنهدیم رییغت 
يدلجریزیـضبن مظنم  نویزوفنا  قیرط  زا  نانزرد   GnRH یعیبطریغ ندشدازآ  زا  یـشانيروابان  یگدعاق و  نادقف  رد  فرـصم  رادقم 

زا هام  رثکادحاتای 6  دهد ، خر  يرادراب  هک  ینامز  ات  دوشیمرارکت  رادقم  نیا  هقیقد  ره 90  سپس  هقیقدکی  یط  مرگورکیم  ادتبا 20ـ10 
زیفوپیه درکلمع  یسررب  تهج  . دوشیم زیوجت  يدلجریز  نویزوفنا  هباشم  نیراپه  هارمههب   ) يدیرو لخاد  مظنمو  یـضبن  نویزوفنا  قیرط 

. ددرگیم زیوجت  مرگورکیم  رادقم 100 يدلجریز  ای  يدیرو  قیرزتقیرط  زا 
ییوراد  لاکشا 

,For Injection (as Acetate): 0.1 mg

mg, 3.2 mg 0.8
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HYDROCORTISONE

رد نینچمهوراد  نیا  دوشیم . هدافتـسا  يویلک  قوف  هدـغییاسران  رد  ینومروه  ینیزگیاج  نامرديارب  نوزیتروکوردـیه  فرـصم  دراوم 
كوـش دــننام  تیــساسحدایدزا  ياــهشنکاو  زین  دــیئورومهو و  هدور  یباــهتلا  يراــمیب  دــننام  یباــهتلاياهیرامیب  یتمــالع  ناــمرد 

قوف هدغيدازردام  يزالپرپیه  رد  نوزیتروکوردـیه  . دوشیم هدافتـسا  ینمیا  متـسیسندرک  بوکرـس  تهج  رد  مداویژنآکیتکالیفانآ و 
. دوریمراکهب نژودنا  یگدرسفا  گنیشوک و  مردنسصیخشت  تهج  نینچمه  وراد  نیا  تسارثوم  زین  كوش  يزغم و  مدا  هیلک 

هتـسهدراو هدـنریگ  وراد ـ  سکلپمک  هدـش و  لصتممسالپوتیـس  رد  دوـخ  ياههدـنریگهب  یلولـسءاشغ  زا  روبعاـب  وراد  نیا  رثا : مسیناـکم 
تخاس نآلاـبندهب  یـسیونور mRNA و  دـنور  کیرحتبجوم   DNA زا یـصاخ  یحاونهب  لاـصتاابسکلپمک  نیا  دوـشیم . یلوـلس 

ياهلولـس عـمجت  زا  يریگولجاـبوراد  نیا  دنـشابیم . اهدیئورتساوکیتروککیمتـسیس  تارثا  لوئـسمتیاهن  رد  هک  ددرگیم  ییاـهمیزنآ 
ییایمیـش ياههطـساو  ندـشدازآ  وتخاس  راهم  باهتلا و  رد  لوئـسم  ياهمیزنآندـشدازآ  زوتیـسوگاف و  راهم  باهتلا  هیحاـنرد  یباـهتلا 

. دنکیم لامعا  ار  دوخ  یباهتلادض  تارثاباهتلا 
بذجیبوخهب هلـضع  زا  زین  نآ  یقیرزت  لکـش  . دوشیم بذج  شراوگ  هاگتـسد  زا  یبوخهبو  عیرـس ? نوزیتروکوردیه  کیتنیکوکامراف 

. دوشیم لیدبت  لاعفریغ  ياهتیلوباتمهباهتفاب  هیلک و  رد  زین  يریداقمو  دبک  رد  هدمع  روطهب  دوشیم .
لخادیگتسکش نوخ  يداقعنا  تالالتخا  لصافمیمیمرت  یحارج  لثم  يدراوم  رد  وراد  نیایلصفم  لخاد  قیرزت  فرصم 1 ـ  عنم  دراوم 

فرـصم دیابن  رادیاپانلصفم  تیرترآ و  ریغ  یلیالدهب  لصفمفارطا  ناوختـسا  یکوپ  نآهب  التبا  هقباسای  لصفم  فارطا  تنوفع  یلـصفم 
. دوش

تیاـفک مدـع  سپره  اـب  تنوفع  بت  اـی  تنوفع  تینوینمآدوجو  تروص  رد  نادازون  یـسفنترجز  مردنـس  زا  يریگـشیپ  رد  وراد  نیا  2 ـ 
. دوش فرصم  دیابن  زینءاشغ  سردوز  یگراپ  تفج و 

. دوش دشر  راهمهب  رجنم  دناوتیم  ناکدوکرد  نآ  تدم  ینالوط  هدافتسا  1 ـ  اهرادشه :
. دوش لالتخا  راچديویلک  قوف  هدغ  زیفوپیه ـ  سومالاتوپیهروحم ـ  درکلمع  یسررب  ياهتستتسا  نکمم  وراد  نیا  فرصم  لابندهب  2 ـ 

. دوریم الاب  نوخراشف  شیازفاو  ناوختسا  یکوپ  داجیا  سناش  هسئایياهمناخ  صوصخهب  نسم و  دارفا  رد  3 ـ 
. درک طایتحا  دیاب  یتبایدنارامیب  رد  وراد  فرصم  زین  يرارطضانامرد و  ای  یحارجهب و  زاین  تروص  رد  4 ـ 

تنوفع مئالع  یفرطزا  دنکیم و  دعتسم  ینوفع  ياهیرامیبهبالتبا  تهج  زا  ار  رامیب  نوزیتروکوردیهاب  تدمزارد  نامرد  یبناج  ضراوع 
دید و يرات  ای  شهاک  دیراورمبآ  دنک . دیدشت  ار  یناور  تالالتخا  دـناوتیمنوزیتروکوردیه  يالاب  ریداقم  فرـصم  . دوشیم ناهنپ  زین 
. دنتسه ورادیبناج  ضراوع  زا  نوخراشف  شیازفا  وینیرس  هیحان  رد  درد  هنکآ  گنیشوکهبشمئالع  یشراوگهحرق  یشونرپو  راردا  ررکت 

نودـیمیرپو نیئوتینف  لاـتبیرابونف  نیپزامابراکدـننام  عرـصدض  ياـهوراد  نیپماـفیر  اـب  ورادنیا  ناـمزمه  فرـصم  ییوراد  ياهلخادـت 
هدـنروآ نیئاپ  ياهوراد  رثاشهاک  ثعاب  تسا  نکمم  وراد  نیا  ددرگیموراد . رثا  شهاک  نوزیتروکوردـیهمسیلوباتم و  عیرـست  بجوم 

. ددرگ نوخراشف  هدنهاک  ياهورادای  نوخدنق و 
. دوشفرصم اذغ  زا  دعب  دیاب  نوزیتروکوردیهیکاروخ  لکش  یشراوگ  کیرحت  ندناسرلقادحهب  يارب  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 

. دوشزیهرپ هتفه  زا 3  شیب   ) ینالوط هدافتسازا  دعب  وراد  فرصم  یناهگان  عطق  زا  2 ـ 
. دوشیم هیصوت  میساتپيواح  ياهلمکم  فرصم  هدش و  دودحمیتسیاب  میدس  فرصم  نامرد  لوط  رد  3 ـ 

. دریگ ماجنا  دیاب  بترم  روطهب  تدم  زاردنامرد  لوط  رد  یکشزپ  مشچ  تانیاعم  4 ـ 
فرصم  رادقم 

یکاروخ 
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. ددرگیمزیوجت مسقنم  رادقم  ود  رد  30mg/dayـ20  نازیمهب يویلک  قوف  هدـغ  نتـشادرب  بقاعتمای  نوسیدآ و  يرامیب  رد  نالاسگرزب 
. دوشیم فرصم  رصع  ماگنه  رد  رتمک  رادقمو  حبص  ماگنه  رد  رتشیب  رادقم 

. ددرگیم زیوجت  مسقنم  ریداقمرد  نازیمهب mg/day 30ـ10 و  ینومروهینامرد  نیشناج  روظنمهب  ناکدوک 
یقیرزت 

ابهارمه تعاــس  ره 8ـ6  مرگیلیم  رادــقمهبيدیرو 100  لـخاد  قـیرزت  تروـصهب  يوـیلکقوف  هدــغ  داـح  ییاـسران  رد  نـالاسگرزب 
100 ـ  500 نازیمهب يدـیرو  لـخاد  هتـسهآ  نویزوفنااـی  قیرزت  تروـصهب  وراد  دراوـم ، ریاـسرد  ددرگیم . نوـیزوفنا  میدسرورلک 0/9 %

. ددرگیم زیوجت  رامیب  زاینهب  هجوتابزور  رد  راب  ات 4  مرگیلیم 3 
لاس  1 ـ  5 ناکدوک رد  مرگیلیم  لاسکی 50  زا  رتمکناکدوک  رد  مرگیلیم  نازیمهب 25  يدیرولخاد و  هتسهآ  قیرزت  تروصهب  ناکدوک 

. ددرگیم زیوجت  لاس  ناکدوک 12ـ6 رد  مرگیلیم  و 100 
ییوراد  لاکشا 

Enema: 100 mg/60 ml

For Injection: 100 mg, 500 mg

Tablet: 10 mg

INSULIN

. دوریمراکهب دشر  نومروه  دوبمک  صیخشتو  کیتباید  زودیساوتک  نامرد  سوتیلمتباید  نامرد  رد  نیلوسنا  فرصم  دراوم 
تفاب یلولسياشغ  زا  ار  زکولگ  لاعف  لاقتنا  دنکیملرتنک . ار  اهیبرچ  نیئتورپ و  اهتاردیهوبرکمسیلوباتم ، هریخذ و  نیلوسنا  رثا : مسیناکم 

دیریـسیلگ يرتو  نژوکیلگ  ریاخذ  لکـش  هب  یلولـس  لخاددازآ  برچ  دیـسا  زکولگ و  لیدـبت  بجوم  ودـهدیم  شیازفا  هلـضع  یبرچ و 
يدـیرو لـخادقیرزت  دـنکیم . راـهم  ار  دـبک  زا  زکوـلگ  جورخو  هداد  شیازفا  ار  نژوـکیلگ  هب  يدـبک  زکولگلیدـبت  نینچمه  دوـشیم 

. دنکیم کیرحت  ار  دشر  نومروه  حشرت  نوخ  دنق  شهاک  اب  نیلوسنا 
زا سپو  دشابیم  تعاس  نآ 8  رثا  لوط  قـیرزتزا و  سپ  هقیقد  رالوگر 60-30  نیلوسنا  رثاعورـش  يدلجریز  قیرزت  رد  کیتنیکوکامراف 
رثا رثکادح  تعاس و  نآ 24 رثا  لوـط  هقیقد  زا 30  سپ  کیزافيابنافوزیا  نیلوسنا  رثا  عورـش  دسریمدوخ . رثا  رثکادـح  هب  تعاس   4-2

تعاس و نآ 24-18  رثالوـط  تعاـس  زا 4-3  سپ  ناـفوزیا   ) یناـسنا NPH نیلوسنا رثا  عورـش  دوـشیم . هدـیدتعاس  زا 8-4  سپ  نآ 
تـسا يویلک  يدـبک و  نآ  مسیلوباـتم  ، دوشیم عیزوت  ندـب  ياـهتفاب  رتـشیبرد  نیلوسنا  دـشابیم . تعاـس  زاسپ 12-6  نآ  رثا  رثکادــح 

. دشابیم يویلکنآ  عفد  هقیقد و 80-30 % وراد 6-5  رمعهمین 
بجوم هکیطیارش  ای  دوشیم و  اذغ  بذج  مدع  ببسهک  یطیارش  رگید  غارفتسا و  هدور  دادسنا  هدعم  جلف  لاهسا  رد  فرصم  عنم  دراوم 

. دوشفرصم دیابن  زیفوپیه  لانردآ و  یتیافکیبدننام  دوشیم  نوخ  دنق  شهاک 
نیلوسنا و مسیلوباتمتارییغت  هب  هجوت  اب  يدـبک  ياهیرامیبرد  نیلوسنا  سناریلک  تارییغت  هب  هجوتاب  يویلک  ياهيرامیب  رد  1 ـ  اهرادشه :

. دشابیم مزال  فرصم  نازیم  میظنت  نوخدنق  تظلغ  تارییغت 
یناور ياهـسرتساو  تنوفع  يویلک  قوف  هدـغ  يراـکرپ  بت  ناـنز  رد  ینومروه  تارییغت  دننامیمـسیلگرپیه  هدـننکداجیا  طیارـش  رد  2 ـ 

. دبای شیازفا  نیلوسناهب  زاین  تسا  نکمم 
. دنکیم لکشم  ار  نوخدنق  لرتنک  هدرک و  دایز  ار  نیلوسنا  سناریلکو  ندب  تیلاعف  دیئوریت ، يراکرپ  3 ـ 

. دشاب مزال  نیلوسنا  فرصمرادقم  میظنت  هداد و  شهاک  ای  شیازفاار و  نوخ  دنق  تسا  نکمم  امورت  ای  یحارج  4 ـ 
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الاب ریداقم  فرصم  اب  نوخ  دنق  شهاک  قیرزت  لحم  رد  یبرچ  تفاب  یفورتسیدو  یعضوم  ياهشنکاو  یبناج  ضراوع 
. دنک داجیاکیژرلآ  ياهشنکاو  تسا  نکمم  نیلوسناياههدروآرف  رد  دوجوم  نیماتورپ  تسا  هدش  هدید  نزو  شیازفا  زین  و 

ياههدننکكولب دنوش . نوخ  دنق  شهاک  ای  نوخ  دنقنتفر  الاب  ببـس  تسا  نکمم  کیژرنردآاتبياههدـننک  كولب  ییوراد  ياهلخادـت 
اهدیئورتساوکیتروک دـننک . یفخم  ار  نوخ  دـنق  شهاکمئالع  دـنناوتیم  یلو  دـننکیم  داجیا  ار  قوفضراوع  رتمک  کی  اتب  یـصاصتخا 

. دشابیم مزالوراد  فرصم  رادقم  میظنت  نیاربانب  دننکیمیثنخ . ار  نیلوسنا  تارثا 
مزال  نوخ  دنق  لرتنک  نیاربانب  دنکرییغت ، نیلوسنا  هب  زاین  تسا  نکمم  یهدریشو  يرادراب  نارود  رد  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 

. دشابیم
تسا  رتشیب  نوخ  دنق  ندمآ  نییاپرطخ  نیلوسنا  هب  رتشیب  تیساسح  لیلد  هبنسم  دارفا  غولب و  نس  زا  لبق  ناکدوک  رد  2 ـ 

ررکم تاقیرزترد  هدـش و  صخـشم  قیقد ? قیرزت  لحم  ، دوش باختنا  دـیاب  نیلوسنا  قیقد  فرـصمرادقم  نییعت  يارب  بسانم  گنرـس  3 ـ 
. دوشهداد رییغت  قیرزت  لحم 

. دنکیم رییغت  نیلوسنا  هب  زاین  يرامیبای  یندب  تیلاعف  ییاذغ  میژر  رییغت  اب  4 ـ 
. دوشیم قیرزتيدیرو  لخاد  ای  ینالضع  لخاد  يدلجریزرامیب  زاین  اب  قباطم  فرصم  رادقم 

ییوراد  لاکشا 
Injection: Insulin Regular 100 IU/ml

(Injection: Insulin Isophane (NPH
IU/ml 100

Injection: Insulin Biphasic 100 IU/ml

Injection: Insulin Zinc 100 IU/ml

LEVONORGESTREL

. دوشیم فرصم  يرادراب  زا  يریگولجيارب  لرتسژرونوول  فرصم  دراوم 
راــهم ار  یلوـکیلوف  غوــلب  يراذــگکمخت و  یمادــق  زیفوــپیه  زا  اهنیپورتودانوگحــشرت  زا  يریگوــلج  اــب  وراد  نـیا  رثا : مسیناــکم 

. ددرگیم ینیزگ  هنال  يروراب و  عنامرتمودنآ  رد  رییغت  داجیا  محر و  ندرگ  طاخمیگدنبسچ  شیازفا  اب  نینچمه  لرتسژونوول  . دنکیم
هار  زا  وراد  نیا  کیتنیکوکامراف 

راردا هار  زا  هدش و  هزیلوباتمدبک  رد  دوشیم ، بذج  یبوخب  یکاروخ 
رد مرگورکیم  نازیم 80  هب  دلجریزرد ، هدش  هتشاک  ياهلوسپک  زا  وراد  هیلواندش  دازآ  ینتشاک  لکش  رد  دوشیم  عفد 

دح نـیمه  رد  لاــس  اـت 5  هدیـسر و  تعاـس  رد 24 مرگورکیم  تباـث 30  اـبیرقت  نازیمهب  هاـم   6 فرظ 18 ـ  هـک  دــشابیم  تعاـس   24
. دنامیمیقاب

زا دعب  يریفروپ  يدبک  ياموندآ  ینایرـش  دـیدش  يرامیب  نژاو  هدـشن  هداد  صیخـشت  يزیرنوخ  يرادراب  تروص  رد  فرـصم  عنم  دراوم 
یلسانت هاگتسد  ناتسپ و  ناطرس  (، ددرگرب یعیبط  دح  هب  راردا  امسالپياهنیپورتودانوگ و  نازیم  هک  ینامز  ات  مرف  یتادیه  لوم  نتشادرب 

. دوش فرصمدیابن 
يرامیب ینادـمختلاعف  ياهتسیک  بذـج  وس  ياهمردنـس  ، اجبان يرادراب  هقباس  یبلق  يرامیبهب  رامیب  يـالتبا  تروص  رد  1 ـ  اهرادشه :

. دوشفرصم طایتحا  اب  وراد  يرادراب  نارودرد  ناقری  هقباسای  هدننک و  دوع  يدادسناناقری  يدبک  لاعف 
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. دباییم شیازفا  ینتسبآ  لامتحا  شهاکنآ و  یشخبرثا  دلج ، ریز  رد  وراد  يواحياهلوسپک  نتشاک  زا  سپ  لاس  ات 3  ود  2 ـ 
یگدرـسفا ناتـسپ  رد  یتحاران  ساسحا  دردرـس ، غارفتـسا  عوهت  یگدـعاق  ندـش  مظنماـن  زادـنترابع  وراد  مهم  ضراوع  یبناـج  ضراوع 

يژارونم  هرونموگیلوا و  ندبنزو  تارییغت  یتسوپ  تالالتخا 
ياهمیزنآ تیلاـعفشیازفا  اـب  نیپماـفیر  صوصخب  نودـیمیرپ و  لاـتیبرابونف  نیئوتینف  نیولوفوئزیرگ  نیپزاـمابراک  ییوراد  ياهلخادـت 

راــهم اــب  زین  لرتــسژرونوول  . دـــندرگیم نآ  یـــشخبرثا  شهاــک  بجوــمو  دـــنهدیم  شیازفا  ار  لرتسژرونوولمسیلوباـــتم  يدـــبک 
. ددرگیم نآ  ییامسالپتظلغ  شیازفا  بجوم  نیروپسولکیسمسیلوباتم 

هدافتسازین يرادراب  زا  يریگولج  رگید  شور  کیزا  دیاب  امتح  نیپمافیر  اب  وراد  نیا  نامزمهفرـصم  تروص  رد  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 
. دومن

دارفا لاـسنایمنانز  رد  اـما  دراد ، يرادراـب  زا  يریگوـلجرد  يرتـمک  یـشخبرثا  یبـیکرت  ياـهصرقهب  تبـسن  هدروآرف  نـیا  هـکنیا  اـب  2 ـ 
. دشابیم یبیکرت  ياهصرقزا  رتدنمدوس  نرگیم  ای  تباید  بلقياهچیرد  ياهيرامیب  نوخ  راشف  يدایزهب  التبم  دارفا  يراگیس 

فرـصم یبیکرتهدروآرف  فرـصم  عطق  زا  دـعب  هلـصافالبدیاب  يرادراـب  زا  يریگولج  یبیکرتياـهصرق  زا  یلبق  هدافتـسا  تروص  رد  3 ـ 
. دوش يرادراب  عنام  ات  دوشعورش  لرتسژرونوول 

. دوش عورش  وراد  نیا  فرصمدیاب  نامیاز  زا  سپ  هتفه  هس  نامیاززا  سپ  يرادراب  زا  يریگولج  يارب  4 ـ 
ضحمهب دش ، شومارف  نیعم  تعاس  رد  صرقکی  فرـصم  هک  یتروص  رد  دنوش . فرـصمنیعم  نامز  کی  رد  زور  ره  دیاب  اهصرق  5 ـ 

ریخات هب  تعاس  زا 3 رتشیب  صرق  فرـصم  رگا  اما  دنوشفرـصم  لومعم  لاور  قبط  يدـعب  ياهصرقو  دوش  فرـصم  دـیاب  ندروآ  دای  هب 
. دوش هدافتسازین  يرادراب  زا  يریگولج  رگید  شور  کی  زاهتفه  کی  تدمب  زور  نآ  زا  يدعب  ياهصرقندروخ  رب  هوالع  داتفا ،
لیلدنیمه هب  دنهدیم . شهاک  ار  نآ  یشخبرثاودننکیم  داجیا  لالتخا  وراد  نیا  یکاروخلکش  بذج  رد  دیدش  لاهـسا  غارفتـسا و  6 ـ 

. دوش هدافتسا  زین  يرادراب  زا  يریگولجرگید  شور  کی  زا  دیاب  نآ  عطق  زا  سپ  هتفهکی  ات  دیدش و  لاهسا  غارفتسا و  یط 
. دوش لرتنک  امئاد  دیاب  درفنوخ  راشف  وراد ، نیا  فرصم  هرود  یط  7 ـ 

تشادربدلج  ریز  زا  هداس  یحارج  شور  هب  ار  اهنآدیاب  دلج ، ریز  رد  اهلوسپک  نتشاک  زا  سپلاس  ینتشاک 5  ياههدروآرف  دروم  رد  8 ـ 
رد هکتسا  لوسپک  لواح 6  ینتشاک  مرف  دوشیمفرصم . یگدعاق  لکیـس  لوا  زور  زا  وموادم  روطب  صرق  کی  هنازور  فرـصم  رادقم 

. دوشیم هتشاک  دلج  ریزرد  یحارج  ياهشور  اب  نامیاز  زا  سپ  زور  ای 21 هنایهام  یگدعاق  لکیس  لوا  زور   5
ییوراد  لاکشا 

Tablet: 0.03 mg

mg‚Implants : 6 36

LEVOTHYROXINE SODIUM

یـسررب زین  دیئوریتناطرـس و  رتاوگ و  ناـمرد  يریگـشیپ و  ، دـیئوریت يراـکمک  ناـمرد  صیخـشتيارب و  نیـسکوریتوول  فرـصم  دراوـم 
. دوریمراکب دیئوریت  درکلمع 

? صوصخ لماکت  دـشر و  یعیبط  مسیلوباتمرد  دنـشابیم و  کیلوباتاک  کـیلوبانآ و  رثا  ودياراد  يدـیئوریت  ياـهنومروه  رثا : مسیناـکم 
. دنراد شقنناکدوک  یبصع  متسیس  لماکت 

رثا رثکادحهب  ندیسر  نامز  دوش . فرصم  اذغ  ابیتقو  صوصخ ? دصرد ) نیب 70-50   ) تساصقان ریغتم و  وراد  بذج  کیتنیکوکامراف 
تسا و توافتم  رامیبدیئوریت  تیعـضو  هب  هتـسب  وراد  رمع  همین  . دنامیم یقاب  هتفه  يارب 3-1  نآ  رثا  ورادعـطق  زا  سپ  تسا و  هـتفه   4-3
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زور دــیئوریت 4-3  يراـکرپ  ردو  زور  دـیئوریت 10-9  يراـک  مک  هـب  ناـیالتبمرد  زور ، دودـح 7-6  دـیئوریت  یعیبطدرکلمع  اـب  دارفا  رد 
. دشابیم

یقورع یبلق ـ  ياهیرامیبو  يدیئوریت  ياهنومروه  هب  تیـساسح  ، دیئوریت يراکرپ  هقباس  زوکیـسکوتوریترد ، وراد  نیا  فرـصم  عنم  دراوم 
. دوش فرصم  دیابن  دراکویمسوتکرافنا ) نوخ و  راشف  يدایز  رنورکگرخرس ، يرامیب  سیزورلکساورتآ  يردص  نیژنآ  )

هدغ داحییاسران  زا  يریگولج  يارب   ) وراد فرـصمعورش  زا  لبق  يویلک  قوف  هدـغ  ای  یمادـقزیفوپیه  ییاسران  تروص  رد  1 ـ  اهرادشه :
. دوش عورش  دیاب  دیئورتساوکیتروکاب  نامرد  يویلک  قوف 

. دوشیمزیوجت طایتحا  اب  تباید  هب  التبم  نارامیب  یقورع  یبلق ـ  نارامیب  نسم  دارفا  رد  2 ـ 
. دشاب زاینتباید  دض  ياهوراد  فرصم  رادقم  شیازفاهب  تسا  نکمم  یتباید  نارامیب  رد  3 ـ 

. دشاب مزال  وراد  فرصم  رادقممیظنت  يارب  مرس  نیپورتوریت  يریگهزادناتسا  نکمم  يرادراب  نارود  رد  4 ـ 
. دنشاب رتساسح  يدیئوریت  ياهنومروهتارثا  هب  تسا  نکمم  دیئوریت  تدمینالوط  يراکمک  ای  مدزکیم  اب  نارامیب  5 ـ 

ياهپمارک بلق  شپط  یبلق  یمتیرآ  ینیژنآ  دردتروص  هب  هدش و  داجیا  وراد  يالاب  ریداقمفرـصم  اب  الومعم  ضراوع  یبناج  ضراوع 
فعـض نزو و  شهاک  قیرعت  یگتفرگرگ  دردرـس ، یباوخیب  يریذپکیرحت  يرارقیب  شزرل  غارفتـسا  لاهـسا  يدراک  یکات  ینالـضع 

. دیامنیمزورب ینالضع 
تـسا مزال  نیبمورتورپنامز  ساسارب  اهنآ  فرـصم  رادقممیظنت  داقعنا ، دـض  ياهوراد  اب  نامزمهزیوجت  تروص  رد  ییوراد  ياهلخادـت 
نامزمه فرصم  دشاب . هلصاف  تعاس  دیاب 5-4 وراد  ود  زیوجت  نیب  نیاربانب  ، دوشیم وراد  بذـج  زا  يریگولج  ریخأتببـس و  نیماریتسلک 

تفایردکیتاپمـس دـلقم  يوراد  هـک  رنورکگرخرـسيرامیب  هـب  ـالتبم  دارفا  رد  دـنکیمدایز و  ار  وراد  رثا  کیتاپمـس  دـلقم  ياـهوراداب 
. دراد دوجو  رنورکيرامیب  دیدشت  رطخ  دننکیم ،

. دوشفرصم زور  زا  ینیعم  نامز  رد  هدشزیوجت و  نازیم  هب  وراد  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 
. ددرگ علطم  وراد  فرصم  زا  دیابکشزپ  سناژروا  یحارج و  دراوم  رد  2 ـ 

فرصم  رادقم 
ات دوشیمفرـصم و  هناحبـص  زا  لبق  حیجرت ? هک  لاس  يـالاب 50  دارفا  يارب  مرگورکیم   100mcg/day(50-50 ادـتبا رد  نالاسگرزب 

تروص رد  (، 200mcg/day-100 هب ندیسر  ات  الومعم   ) دوشیمهفاضا نآ  هب  مرگورکیم  هتفه 50  رهلامرن 4-3  مسیلوباتم  هب  ندیسر 
. دباییم شیازفا  مرگورکیم  هتفه 25 ره  هک  نایم  رد  زور  کی  مرگورکیم  ای 50  25mcg/day ادتبا یبلق  يرامیبدوجو 

هـــتفه 25 ره 4-2  تیمـــس  فیفخمئــالع  روــهظ  اـــت  هــک   25mcg/day يدازردامدـــیئوریت يراــکمک  ناــمرد  يارب  ناــکدوک 
لاسکی يالاب  ناکدوک   ) یناوج مدزکیمرد  داد . شهاک  یمک  دیاب  ار  فرـصم  رادقممئالع  عفر  يارب  سپـس  دباییم ، شیازفامرگورکیم 

. دشابیم 5mcg/day-2/5 هیلوا فرصم  رادقم 
ییوراد  لاکشا 

Tablet: 0.1 mg

LIOTHYRONINE SODIUM

یـسرربنینچمه دـیئوریت و  ناطرـس  رتاوگ و  نامردو  يریگـشیپ  دـیئوریت ، يراکمک  ناـمردو  صیخـشت  يارب  نینوریتویل  فرـصم  دراوم 
. دوریم راکب  دیئوریت  درکلمع 

? صوصخ لماکت  دـشر و  یعیبط  مسیلوباتمرد  دنـشابیم و  کیلوباتاک  کـیلوبانآ و  رثا  ودياراد  يدـیئوریت  ياـهنومروه  رثا : مسیناـکم 
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. دنراد شقنناکدوک  یبصع  متسیس  لماکت 
دشابیم و ( دـصرد زا 99  شیب   ) ـالاب وراد  ینیئتورپلاـصتا  دوـشیم . بذـج  یکاروـخ  هارزا  وراد  دـصرد  بیرقت ?95  کـیتنیکوکامراف 
زا سپ  تسا و  تعاس  ینامرد 72-48 تارثا  رثکادح  هب  ندیـسرنامز  دوشیم . حشرت  ارفـص  رد  هزیلوباتمدـبک و  رد  نآ  زا  یمک  ریداقم 

. دنامیم یقاب  تعاس   72 ات نآ  رثا  وراد ، عطق 
یقورع یبلق ـ  ياهیرامیبو  يدیئوریت  ياهنومروه  هب  تیـساسح  ، دیئوریت يراکرپ  هقباس  زوکیـسکوتوریترد ، وراد  نیا  فرـصم  عنم  دراوم 

. دوش فرصم  دیابن  ( دراکویم سوتکرافنا  نوخ و  راشف  يدایز  ، رنورک گرخرس  يرامیب  زورلکساورتآ ، يردص  نیژنآ  )
. دوش زیوجتطایتحا  اب  تباید  هب  التبم  نارامیب  یقورع  ـ  یبلق نارامیب  نسم  دارفا  رد  1 ـ  اهرادشه :

. دشابتباید دض  ياهوراد  فرصم  رادقم  شیازفاهب  زاین  تسا  نکمم  یتباید  نارامیب  رد  2 ـ 
. دشاب مزال  وراد  فرصم  رادقممیظنت  يارب  مرس  نیپورتوریت  يریگهزادناتسا  نکمم  يرادراب  نارود  رد  3 ـ 

. دنشابرتساسح يدیئوریت  ياهنومروه  تارثا  هبتسا  نکمم  دیئوریت  تدم  ینالوط  يراکمکهب  نایالتبم  ای  مدزکیم  اب  نارامیب  4 ـ 
يرارقیب شزرل  غارفتــسا  لاهـــسا  يدراــکیکات  ینالـــضع  ياــهپمارک  بــلق  شپط  یبــلق  یمتیرآ  ینیژنآ  درد  یبناــج  ضراوــع 

. دنتسه وراد  یبناج  ضراوع  زا  ینالضعفعض  نزو و  شهاک  قیرعت  یگتفرگرگ  ، دردرس یباوخیب  يریذپکیرحت 
نیبمورتورپنامز ساسارب  اهنآ  فرـصم  رادقم  میظنت  یکاروخ  داقعنا  دض  ياهوراد  اب  نامزمهفرـصم  تروص  رد  ییوراد  ياهلخادـت 

. دشاب هلـصافتعاس  دـیاب 5-4  وراد  ود  زیوـجت  نیب  نیارباـنب  ، دوـشیم وراد  بذـج  زا  يریگوـلج  ریخأتببـس و  نیماریتـسلک  تسا  مزـال 
. دنکیم دایز  ار  وراد  رثا  کیتاپمس  دلقمياهوراد  اب  نامزمه  فرصم 

. دوشفرصم زور  زا  ینیعم  نامز  رد  هدشزیوجت و  نازیم  هب  وراد  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 
، دشابهدش لالتخا  راچد   T3 هب  T4 یطیحم لیدبتای  یشراوگ  بذج  رگا  زین  دشاب و  رظندرومتشگرب  لباق  ای  عیرس  رثا  هک  یماگنه  2 ـ 

. دنک داجیا  یبلقضراوع  تسا  نکمم  تسا و  رتلکشم  ورادنیا  فرصم  رادقم  میظنت  دوشیم . هدادحیجرت  نیسکوریتوول  رب  وراد  نیا 
. ددرگ عورش  وراد  زا  يرتمک  رادقمسپس  دوش و  عطق  زور  تدم 3-2  هب  وراددیاب  دهد ، خر  دیئوریت  يراکرپ  مئالع  رگا  3 ـ 

رادقم دیاب  نسم  دارفا  دـباییم . شیازفامسقنم  رادـقم  رد 3-2   mcg/day 60 ات جـیردتهب  هک   mcg/day 20 ادتبا فرـصم  رادقم 
. دوش هداد  شیازفاجیردتب  دننک و  تفایرد  يرتمک  نازیم  هب  ارهیلوا 

ییوراد  لاکشا 
Scored tab: 25 mcg

MEDROXYPROGESTERONE ACETATE

کیتسیکیلپمردنـس زین  رتمودنآ و  يزالپرپیه  یگـسئاینارود  رد  ناتـسپ  ناطرـس  نامرد  ردرد  نورتسژورپ  یـسکوردم  فرـصم  دراوم 
هیوناـث هروـنمآ  لرتنکزویرتمودـنآ  رتمودـنآ و  يامونیـس  راـک  يوـیلک  کیتاتـساتم  يامونیـسراک  ناـمردرد  دوـشیم . فرـصم  نادـمخت 

راـکب نژورتـسا  نژوردـنآدیلوت و  نازیم  یباـیزرا  زین  هسئاـی و  ناـنز  ردینومروه  یناـمرد  نیـشناج  ناوـنع  هب  محرمظنماـن  ياـهیزیرنوخ 
. دوریم

تسا  يدیئوکیتروکوکولگ  ینژوردنآ و  ینیتسژورپصاوخ  ياراد  وراد  نیا  رثا : مسیناکم 
عوفدمهار زا  نآ  مظعا  تمـسق  تسا و  يدبک  تدـمعوراد ? مسیلوباتم  دـشابیم . تعاس   24-16 دودـح وراد  رمع  همین  کیتنیکوکامراف 

. دوشیم عفد 
ینایرـشداح يرامیب  دـبک ، لاعف  ياـهیرامیب  اـی  يدـبکلالتخا و  نژاو  يزیرنوخ  ینتـسبآ  دوجوتروص  رد  وراد  نیا  فرـصم  عنم  دراوم 
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. دوش فرصم  دیابن  يریفروپ  زین  یلسانتهاگتسد و  ای  ناتسپ و  ناطرس 
. دوشیمهدید درز  مسج  درکلمع  ریخات  قاچ  نانزرد  هژیوب  یقیرزت  نورتسژورپ  یسکوردمفرصم  عطق  لابند  هب  1 ـ  اهرادشه :

. دوش زیوجت  طایتحا  اب  وراديویلک  یبلق و  ياهیرامیب  ای  نوخ و  راشفيدایز  هب  نایالتبم  یتباید  نارامیب  رد  2 ـ 
. دوش عطق  دیاب  اهنیتسژورپ  مامت  فرصمکیتوبمورت  لالتخا  نرگیم و  ینیبود  یملاتفوزگا  ییانیب  شهاک  تروص  رد  3 ـ 

يروراب ناکما  فرـصم  عطق  زا  سپ  هام  ات 10  طسوتمروطب  دـناهدومن  هدافتـسا  يرادراب  زايریگولج  يارب  وراد  نیا  زا  هک  یناـنز  رد  4 ـ 
. درادن دوجو 

ناتسپ ناطرسرطخ  شیازفا  اب  فرـصم  لوا  لاس   4 یط دـننکیم ، هدافتـسا  يرادراب  زا  يریگولجيارب  وراد  زا  هک  لاس  ریز 35  ناـنز   - 5
. دنتسه هجاوم 

، ریهک هنکآزا  ناوتیم  وراد  ضراوع  رگید  زا  دوشیمهدـید . اـهاپ  وناز و  تروص  مروت  وراديـالاب ، ریداـقم  فرـصم  اـب  یبناـج  ضراوع 
مظنمان يزیرنوخ  یگدـعاق  زا  شیپ  مئـالع  اهناتـسپ ، یتحاراـن  یـسنج  لـیم  رییغت  شراوگ  هاگتـسد  تـالالتخا  نزو  رییغت  بآ  ساـبتحا 

. درب مان  ار  دیئوتکالیفانآ  هبش  شنکاوو  یئومرپ  وم ، شزیر  یساط و  یباوخیب  یگدرسفا  یگدعاق 
. دوش عطق  روف ? وراد  فرصم  ینتسبآ  هبندش  كوکشم  تروص  رد  هیصوت  لباق  تاکن 

فرصم  رادقم 
یکاروخ 

. دوـش فرـصم  دـناوتیم  لکیـس  زا  یناـمزره  رد  هـک  دوـشیم  زیوـجت  زور  تدـمهب 10-5   10mg/day-5 هیوناـث هروـنمآ  لرتـنک  رد 
زاغآدیاب یگدعاق  لکیس  ای 21  زور 16 و  زا  هکدوشیم  زیوجت  زور  تدم 10-5  هب   mg/day5-10 محر لنویسکنوفریغ  يزیرنوخرد 
مونیسراک رد  . دوشیم زاغآ  لکیس  زور 16  زا  هک  دوشیمفرـصم  زور  تدم 10  هب   mg/day 10 یگدـعاق زورب  کیرحت  يارب  دوش .

رد رابکی  رتشیب  اـی  مرگیلیم  نآ 400 هدـنرادهگن  رادـقم  دوشیمزیوجت و  رابکی  ياهتفه  مرگیلیم   1000-400 ءادتبا رد  هیلک  رتمودـنآ و 
. دشابیم هام 

تدم 6- mg/day 10-40هب  زویرتمودنآ ، رد  دوشیمفرصم . مسقنم  ریداقم  رد  mg/day 400 و  هسئای ياهمناخ  ناتسپ  ناطرس  رد 
. دوشیم فرصم  هام   9

، رتمودنآ يزالپرپیهنامرد  رد  دوشیم . فرصم  زور   10-5 تدم هب   mg/day 10 نازیم هب  نژودنآنژورتسا  حـشرت  یبایزرا  روظنم  هب 
تدم هب   10mg/day-5 هسئایياهمناخ رد  ینومروه  ینامرد  نیـشناجروظنم  هب  دوشیم . فرـصم  هام   6-3 تدم هب  mg/day 10 و 

. دوشیم زیوجت  نژورتسامأوت  زیوجت  اب  هارمه  یگدعاق  لکیس  لوا  ردزور   14-10
یقیرزت 

. دوشیم ینالضعقیرزت  رابکی  هام  هس  ره  مرگیلیم   150 رادقم يرادراب  زا  يریگولج  روظنم  هب 
ییوراد  لاکشا 

Tablet: 5mg, 250 mg

Injection: 150 mg/ml, 500 mg/5ml

MEGESTROL ACETATE

تاتسورپ هتفرشیپ  ناطرسزین  نزو و  دیدش  شهاک  یسکشاک و  ییاهتشایب  رتمودنآ ، ناتسپ و  ناطرسنامرد  رد  لورتسژم  فرصم  دراوم 
. دوشیمفرصم
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رد صاخياهنیئتورپ  ندـش  هتخاس  کیرحت  بجومو  لصتم  یناطرـس  ياهلولـس  لـخاد  رددوخ  ياههدـنریگ  هب  وراد  نیا  رثا : مسیناـکم 
. ددرگیم نزو  شیازفا  بجومدوخ  کیلوباتم  تارثا  اهتشا و  شیازفااب  نینچمه  دوشیم . لولس  هتسه 

. ددرگیم عفد  راردا  قیرط  زا  هزیلوباتمدبک و  رد  لورتسژم  دوشیم . بذج  یبوخبیکاروخ  هار  زا  وراد  نیا  کیتنیکوکامراف 
ینایرـش دیدش  يرامیب  يدبک  لاعف  يرامیب  ای  يدبک  ییاسران  نژاو  هدـشن  هداد  صیخـشت  يزیرنوخلثم  يدراوم  رد  فرـصم  عنم  دراوم 

. دوشفرصم دیابن  یلسانت  ياضعا  ای  ناتسپناطرس  يریفروپ 
. دوش فرصمطایتحا  اب  دیاب  يویلک  ای  یبلق  يرامیب  ونوخ  راشف  يدایز  هب  نایالتبم  رد  اهرادشه :

هیبش مئالع  ناتـسپرد  یتحاران  ساسحا  یـسنج  لـیم  ردرییغت  یـشراوگ  لـالتخا  نزو  رییغت  تاـعیامسابتحا  ریهک ، هنکآ  یبناـج  ضراوع 
زا یـسکالیفانآهبش  ياهشنکاو  ییومرپ  یـساط  یگدولآباوخ  یباوخیب  یگدرـسفا  مظنمان  یگدعاق  لکیـس  یگدعاقزا  شیپ  مردـنس 

. دنشابیم وراد  نیا  مهمضراوع 
دـنکیم و راهم  ار  نیروپـسولکیسمسیلوباتم  وراد  نیا  دوشیملورتسژم . يدـبک  مسیلوباتم  شیازفابجوم  نیپمافیر  ییوراد  ياهلخادـت 

يدبک مسیلوباتمتعرس  شیازفا  اب  زین  نیئوتینف  ولاتیبرابونف  نیپزامابراک  دننام  ییاهوراد  . دوشیم نآ  ییامـسالپ  تظلغ  شیازفابجوم 
. دنهدیم شهاکار  نآ  یشخبرثا  هجیتن  رد  ییامسالپتظلغ و  لورتسژم 

. دوش هعجارم  کشزپ  هبو  عطق  دیاب  وراد  فرصم  ینتسبآ  هب  ندوبكوکشم  تروص  رد  هیصوت  لباق  تاکن 
ناتسپ  ناطرس  رد  فرصم  رادقم 

هتفرشیپ ناطرسرد  مسقنم  ریداقم  رد   320mg/day-40 رتمودنآ ناطرس  رد  مسقنم  ریداقمرد  ای  دحاو  رادقم  تروصهب   160mg/day
mg/day 800 نزو دـیدش  شهاکو  ییاهتـشایب  رد  لورتسب و  لیتسالیتايدمرگیلیم  هنازور 0/1  هارمه  هب  120mg/day تاتسورپ

. دوشیم فرصم  هام  هس  تدمب   mg/day 400-800 سپس ولوا  هام  رد 
ییوراد  لاکشا 

Tablet: 40 mg

(MENOTROPINS (HMG

درکلمعلالتخا هب  التبم  نارامیب  زا  هتسد  نآ  رديروراب  يراذگکمخت و  کیرحت  روظنم  اب HCGهب  هارمه  اهنیپورتونم  فرصم  دراوم 
یـسنج ددغ  يراکمکهب  التبم  نارامیب  رد  اهنیپورتونم  یلکروطب  دوشیم . هدافتـسا  دنـشابن ، نادـمختهیلوا  یئاسران  راچد  هک  ینادـمخت 

نیپورتونم و نامزمه  فرصم  . دنشابیم يراذگکمخت  ءاقلا  يارب  یباختنايوراد  دناهدادن ، خساپ  نفیمولک  هب  هکسومالاتوپیه  زا  یـشان 
نیا دوـشیم . هدرب  راـکب  ( IVF ندـب زا  جراخ  يروراـب  ياـهکینکت  رد  کمختياهلولـس  لـماکت  عیرـست  کـیرحت و  روظنمهب  HCG

هیوناث ایهیلوا  نیپورتودانگ  دوبمک  زا  یـشان  اههضیبيراکمک  هب  ـالتبم  نادرم  رد  زنژوتاـمرپساکیرحت  روظنم  هب  نینچمه  ییورادبیکرت 
. دوشیم هدافتسا 

. ددرگیمنآ غولب  لوکیلوف و  دـشر  کیرحت  بجومنومروه  ودـنیا  بیکرت  دنـشابیم .  FSHو LH يواح اهنیپورتونم  رثا : مسیناـکم 
. ددرگیم زنژوتامرپسا  ءاقلا  بجوم  نورتسوتستتظلغشیازفا  زیوجتلابندب HCG و  اهنیپورتوتم ، زیوجت 

. دوشیمعفد هیلک  قیرط  زا  وراد  نیا  کیتنیکوکامراف 
دح زا  شیب  یگرزبای  نادمخت  تسیک  رد  نینچمه  صخـشمانتلع و  اب  نژاو  یعیبط  ریغ  يزیرنوخدوجو  تروص  رد  فرـصم  عنم  دراوم 

. دوش هدافتسا  اهنیپورتونم  زا  دیابن  ، دشابیمن کیتسیک  یلپ  نادمخت  مردنسهب  طوبرم  هک  اهنادمخت 
یئازولقدنچ ای  ولقدنچ  یگلماح  يالاب  عویـش  ابهارمه  رورابان ، نانز  رد  يراذگکمخت  ءاقلايارب  اهنیپورتونم  زا  هدافتـسا  1 ـ  اهرادشه :
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. دهد شیازفا  ار  ولقدنچ  یگلماح  ابهارمه  تالکشم  ریاس  سران و  نادزون  دلوترطخ  دناوتیم  رما  نیا  دشابیم .
زور رد  مرـسلویدارتسا  تظلغ  ای  هدـش  گرزب  یعیبطریغروطب  اهنادـمخت  هچنانچ  هدوب و  ریغتمرامیب  ره  خـساپ  هب  هتـسب  ییوراد  میژر  2 ـ 

. دومن زیوجت  ار  HCG دیابن دشاب ، هتفای  شیازفا  دح  زا  شیب  ، اهنیپورتونم اب  نامرد  رخآ 
، درد طسوتمات ، فیفخ  ینادمخت  تسیک  ای  اهنادمختندش  گرزب  هب  ناوتیم  اهمناخ  رد  ورادفرـصم  عیاش  ضراوع  زا  یبناج  ضراوع 

. دومنهراشا یئازولق  دنچ  زین  قیرزت و  لحم  ردای  ندب  حطس  رد  يدلج  تاروثب  زورب  قیرزتهیحان  رد  کیرحت  مروت و 
. دریگرارق کشزپ  لرتنک  رظنتحت و  الماک  رامیب  نامرد  نیح  رد  ددرگ و  زیوجت  بسانمنازیم  هب  دیاب  وراد  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 

ناـمردهب راـمیب  خـساپ  رییغت  بجوم  اهنادـمختیگرزب  اـی  تسیک  زین  نژاو و  یعیبـط  ریغياـهيزیرنوخ  نوـچمه  یتالکـشم  دوـجو  2 ـ 
. دوشیم ییوراد 

. ددرگ تبث  قیقد ? دیاب  تبراقم  نامز  زینو  ندب  هنازور  ترارح  هجرد  نامرد  یط  3 ـ 
تروص رد  ددرگمیظنت . يو  ینیلاب  خساپ  يانبم  رب  رامیبره ، زاین  ساسارب  يدارفنا و  روطب  یتسیاب  يزیوجت  يوراد  نازیم  فرـصم  رادقم 
نامرد هرود  زا 2  سپهکیتروص  رد  دومن . رارکت  ددـجم ? ناوتیمار  ینامرد  میژر  نامرد  هرود  کی  زا  سپيراذـگکمخت  عوقو  مدـع 

. ددرگ هدافتسا  نامرد  رگیدياههویش  زا  رودقملایتح  دیاب  دهدن ، خريراذگکمخت  مه  زاب 
زیوجتینالضع قیرزت  لکش  هب  رتشیب  ای  زور  تدم 7 هب  زور و  رد  رابکی  ، FSH دحاو دحاو LHو75  يراذگکمخت 75  ءاقلا  روظنم  هب 

تروص رد  دوشیم . زیوجت  ، اهنیپورتونم فرـصم  رادقم  نیرخآزا  سپ  زور  کی   HCG دحاو  10/000 ات نآ 5000 لابندب  هک  دوشیم 
. داد شیازفا  زور  تدم 5  هب  رابکیتعاس و  ره 4   LH دحاو FSH و 150-75  دحاو هب 150-75  ار  وراد  فرصم  رادقمناوتیم  زاین ،

لخادقیرزت قیرطب   LH دحاو و 75   FSH دحاو اهنیپورتودانگ 75 دوبمک  زا  یـشان  اـههضیبيراکمک  نادرم و  يروراـبان  ناـمرد  رد 
، زنژوتامرپسا هکیتروصرد  دوشیم . زیوجت  هام  لقادح 4  تدمهب  هتفه و  رد  راب  ود   HCG دحاو  2000 هفاضا هب   ) هتفه رد  راب  ینالضع 3 

داجیا نودـب   ) هتفه رد  رابهس  ، LH دحاو دحاو FSH و 150  نازیمهب 150  دـیاب  ار  زیوجت  نازیم  دـشاب ، هتفاین  شیازفاهام  راـهچ  زا  سپ 
. داد شیازفا  (، HCG نازیم رد  رییغت 

ییوراد  لاکشا 
Injection: 75 IU FSH + 75 IU LH

METFORMIN HCl

هب هتسباوریغیتباید  نارامیب  نامرد  يارب  هژیوب  ورادنیا  دوریم . راکب  نیلوسنا  هب  هتـسباوریغتباید  نامرد  رد  نیمروفتم  فرـصم  دراوم 
. دوریم راکهب  دنراد ، نزو  هفاضاهک  ینارامیب  رد  نینچمه  دناهدادن و  خساپییاذغ  میژر  هب  هک  نیلوسنا 

رد اــهنت  هــک  اــجنآ  زا  دــنکیم . رثا  زگوــلگیطیحم  فرــصم  شیازفا  زنژوئنوکولگشهاــک و  قــیرط  زا  نیمروــفتم  رثا : مسیناــکم 
هکدوشیم روصت  دـشاب . ملاس  اهنآ  سارکناپياهلولـس  زا  یـشخب  هک  تسا  رثوم  يدارفارد  اهنت  دـشابیم  رثوم  نژودـنآ  نیلوسناروضح 

. دهدیم شیازفا  ار  یطیحم  ياههدنریگهژیوب  لولس  ءاشغ  ياههدنریگ  هب  نیلوسنالاصتا  تردق  ای  دادعت و  نیمروفتم 
وراد رمع  همین  دـهدیم . شهاک  ار  ورادبذـج  نازیم  تعرـس و  اذـغ ، یلو  تسا  دـصرد  وراد 60-50 یتسیز  یمهارف  کـیتنیکوکامراف 

. دوشیم عفد  اههیلک  زا  هتفاینرییغت  تروصهب  هدمع  روطب  تسا و  تعاس  6/2
، دیدشتنوفع کیتکال  زودیـسا  هب  التبا  دادعتـسا  یبلق  ياهیرامیب  يویلک  يدبک و  ياهیرامیبدننام  يدراوم  رد  وراد  فرـصم  عنم  دراوم 

. دوش فرصم  دیابن  یتباید  زودیساوتکو  یتباید  يامغا  نویساتاردیهد  ، امورت یحارج  دیدش ، یگتخوس 
فرـصمطایتحا اب  دـیاب  وراد  يویلک  درکلمع  لالتخاای  یطیحم و  قورع  ياـهیرامیب  دوجولاـمتحا  لـیلد  هب  نسم  دارفا  رد  1 ـ  اهرادشه :
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. دوش
رییغتتسا نکمم  دزادنایم ، ریخأت  هب  ار  اذغ  بذجهک  یطیارـش  رگید  هدور و  دادسنا  هدـعمجلف  غارفتـسا  لاهـسا  دـننام  یطیارـش  رد  2 ـ 

. دوش نآ  نیزگیاج  نیلوسناای  هدوب و  مزال  وراد  فرصم  رادقم 
تسا  مزال  وراد  فرصم  رادقممیظنت  دیئوریت  يراکمک  ای  يراکرپ  رد  3 ـ 

عطق  ) کیتکالزودیسا (، رذگدوز الومعم   ) لاهسا غارفتسا  عوهت  ییاهتشایب  نیمروفتم  زا  یشانیبناج  ضراوع  نیرتمهم  یبناج  ضراوع 
. دنشابیم  B12 نیماتیو بذجشهاک  و  دشابیم ) مزال  نامرد 

نرتمایرت نیدیتینار  نینیک  دیمآ ، نیئاکورپ  نیفرم  نیسکوگید  میسلک  لاناک  ياههدننک  كولب  ، دیارولیمآ نیدیتمیاس  ییوراد  ياهلخادت 
سناریلک اب  هدادشیازفا و  ار  نیمروفتم  ییامـسالپ  تظلغ  ، دـنوشیم عفد  يویلک  رالوبوت  لاقتنا  طسوتهک  نیـسیاموکناو  میرپوتميرت و 

. دننکیم لخادت  نآ  يویلک 
عطق یکـشزپتاشیامزآ  يارب  بجاح  داوم  زا  هدافتـساای  یحارج  زا  لبق  زور  تدم 2  هب  دیابنیمروفتم  فرـصم  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 

. دوش
یگدولآباوخو و فعض  یگتسخ  عیرس  هاتوکسفنت و  ینالضع  ياهپمارک  درد و  لاهسا  کیتکال  زودیـسا  مئالع  زورب  تروص  رد  2 ـ 

. دوش هعجارم  کشزپهب  عیرس ? غارفتسا  ای 
رثکادح . دوشیم فرـصم  اذغ  زا  دعب  ای  هارمهتعاس  ره 12  مرگیلیم  ای 850  تعاس  رهمرگیلیم 8  نازیم 500  هب  وراد  فرـصم  رادقم 

. دشابیم مسقنم  ریداقمرد   g/day 2-3 فرصم رادقم 
ییوراد  لاکشا 

Tablet: 500 mg

METHIMAZOLE

. دوشیم فرصم  دیئوریت  يراکرپنامرد  رد  لوزامیتم  فرصم  دراوم 
دیئوریتنومروه تخاـس  راـهم  ثعاـب  اهنیزوریتودـیندش  تفج  نیزوریت و  هب  دـی  لاـصتازا  تعناـمم  قـیرط  زا  وراد  نیا  رثا : مسیناـکم 

. دوشیم
تعاس دودـح 14-4 لوزامیتم  رمع  همین  دریگیمرارق . اذـغ  ریثأـت  تحت  یلو  تسا  عیرـسلوزامیتم  یکاروخ  بذـج  کـیتنیکوکامراف 

تسا  يویلک  تدمع ? لوزامیتمعفد  تسا  وراد  فرصم  عورش  زا  دعب  هتفهدنچ  ای  زور  دنچ  رثا  عورش  تسا 
. دوش فرصم  طایتحااب  دیاب  تنوفع  ای  دبک  راک  بیع  ناوختسازغم  فعض  دوجو  تروص  رد  1 ـ  اهرادشه :

. دراد دوجو  دیئوریت  دض  ياهورادنیب  عطاقتم  تیساسح  زورب  ناکما  2 ـ 
تسا  لاس  دنچ  اتهام  شش   ) الومعم وراد  اب  نامرد  هرود  3 ـ 

. دوش هعجارم  کشزپ  هب  ? عیرس دیاب  يدلج  تاروثب  ای  بت  دردولگ ، ) زوتیسولونارگآ مئالع  زورب  تروص  رد  4 ـ 
. دنتسهوراد مهم  یبناج  ضراوع  زا  يدادسناناقری   ) تسوپ مشچ و  يدرز  دردولگ ) ، زرل بت   ) زویتسولونارگآ یبناج  ضراوع 

نیا يداقعنادـض  تارثا  شیازفا  ثعاب  تسا  نکمملوزامیتم  اـب  یکاروخ  داـقعنا  دـض  ياـهورادنامزمه  فرـصم  ییوراد  ياهلخادـت 
. دوش وراد  یبناج  ضراوعدیدشت  ثعاب  تسا  نکمم  لوزامیتماب  ناوختسا  زغم  فعضم  ياهورادنامزمه  فرصم  دوش . اهوراد 

. دوش فرصم  صخشم  تعاسرد  زور  ره  دیاب  وراد  هیصوت  لباق  تاکن 
فرصم  رادقم 
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هتفه  8-6 تدم هب  مسقنم  رادقم  رد 3  عورـش  رادقمناونع  هب   mg/day 15-60 نآ تدش  هبهجوت  اب   ) دـیئوریتيراکرپ رد  نالاسگرزب 
ره 4 مرگیلیم   20-15 یمس دیئوریت  نارحب  رد  تسا  مسقنمرادقم  رد 3-2   30mg/day-5 هدنرادهگنفرصم رادقم  دوشیم . فرصم 

. دوشیم فرصم  تامادقا  ریاس  اب  هارمهلوا  زور  رد  تعاس 
mg/kg/day هدـنرادهگن فرـصم  رادـقمو  مسقنم  رادـقم  هـس  رد   mg/kg/day 0/4 عورـش رادـقم  دـیئوریت  يراکرپ  رد  ناکدوک 

تسا  مسقنم  رادقم  رد 3  0/2
ییوراد  لاکشا 

Tablet: 5 mg

METHYL PREDNISOLONE

ناـمرد ردنینچمه  وراد  نیا  دوشیم . هدافتـسا  يویلکقوف  هدـغ  ییاـسران  رد  ینیزگیاـج  ناـمرديارب  نولوزیندرپ  لـیتم  فرـصم  دراوـم 
يزـالپرپیاهرد نوـلوزیندرپ  لـیتم  دوـشیم . هدافتـساینمیا  متـسیس  ندرک  بوکرــس  تـهج  رد  ویباـهتلا  کـیژرلآ  تـالالتخا  یتمـالع 

تسا  رثؤمزین  یمسیتامور  یباهتلا  ياهیرامیب  يزغممدا و  هیلک  قوف  هدغ  يدازردام 
زا روبع  اب  وراد  نیا  رثا : مسیناکم 

اب سکلپمکنیا  دوشیم . یلولـس  هتـسه  دراو  هدـنریگوراد  سکلپمک  هدـش و  لـصتم  مسالپوتیـسرد  دوخ  ياههدـنریگ  هب  یلولـس  ءاـشغ 
تیاهن رد  هک  ددرگیمییاهمیزنآ  تخاـس  نآ  لابندـب  mRNA و  یـسیونور دنور  کیرحت  بجوم   DNA زا یـصاخ  یحاون  هب  لاصتا 
باهتلا هیحان  رد  یباهتلا  ياهلولـسعمجت  زا  يریگولج  اب  اهدیئورتسا  وکیتروک  . دنـشابیم اهدیئورتساوکیتروک  کیمتـسیستارثا  لوئـسم 

یباهتلادض تارثا  باهتلا  ییایمیـش  ياههطـساوندش  دازآ  تخاس و  راهم  باهتلا و  ردلوئـسم  ياهمیزنآ  ندـش  دازآ  زوتیـسوگافراهم و 
. دننکیم لامعا  ار  دوخ 

رد هدمعروطب  نولوزیندرپلیتم  دشابیم . تعاس  نآ 3-2 رمع  همین  هدوب و  دـصرد   80 90 ـ  دودح وراد  یتسیز  یمهارف  کیتنیکوکامراف 
. دوشیم لیدبت  لاعفریغ  ياهتیلوباتم  هباهتفاب  هیلک و  رد  زین  يریداقم  دبک و 

لخادیگتـسکش نوخ  يداـقعنا  تـالالتخا  لـصافمیمیمرت  یحارج  دراوم  رد  یلـصفم  لـخادقیرزت  تروص  هب  فرـصم 1 ـ  عنم  دراوم 
دیابن رادـیاپانلصفم  تیرترآ و  زا  ریغ  یلیـالد  هب  لـصفمفارطا  ناوختـسا  یکوپ  نآ  هب  ـالتبا  هقباـسای  لـصفم  فارطا  تنوفع  یلـصفم 

. دوش فرصم 
تیافک مدع  سپره  اب  تنوفع  بت  ای  کیمتسیس  تنوفع  تینوینمآ  دوجو  تروص  رد  نادازونیـسفنت  رجز  مردنـس  زا  يریگـشیپ  رد  2 ـ 

. دوش فرصم  دیابن  زینءاشغ  سردوز  یگراپ  تفج و 
. دوش دشر  راهمهب  رجنم  دناوتیم  ناکدوک  رد  نولوزیندرپلیتم  تدم  ینالوط  هدافتسا  1 ـ  اهرادشه :

. دوش لالتخا  راچديویلک  قوف  هدغ  زیفوپیه ـ  سومالاتوپیهروحم ـ  درکلمع  یسررب  تاشیامزآتسا  نکمم  وراد  نیا  فرصم  لابندب  2 ـ 
. دوریم الاب  نوخ  راشف  شیازفاو  ناوختسا  یکوپ  داجیا  سناش  هسئایياهمناخ  صوصخب  نسم و  دارفا  رد  3 ـ 

. ددرگ یقورع  یبلقسپالوک ـ  بجوم  تسا  نکمم  وراد ، نیا  يالابریداقم  يدیرو  لخاد  عیرس  زیوجت  4 ـ 
زیوجت ماگنهرد  مرس  يداب  یتنآ  خساپ  شهاک  بجومدناوتیم  ددرگیم ، ینمیا  متسیس  فیعضتبجوم  هک  وراد  زا  يریداقم  زیوجت  5 ـ 

. ددرگ هدنز  سوریويواح  ياهنسکاو  نامزمه 
میالع یفرطزا  دـنکیم و  دعتـسم  ینوفع  ياهيرامیبهب  ـالتبا  تهج  زا  ار  راـمیب  نولوزیندرپلـیتم  اـب  تدـمزارد  ناـمرد  یبناـج  ضراوع 

، راردا ررکت  ، دـیراورم بآ  دـنک . دـیدشت  ار  یناور  تالالتخادـناوتیم  وراد  نـیا  داـیز  ریداـقم  فرـصم  . دزاـسیم ناـهنپ  زین  ار  تنوـفع 
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. دنیآیمرامش هب  وراد  یبناج  ضراوع  زا  نوخراشفشیازفا  هنکآ و  گنیشوک  هبش  میالع  یشراوگ  هحرق  یشونرپ 
نودـیمیرپو نیئوتینف  لاتیبرابونف  نیپزامابراکدـننام  عرـص  دـض  ياهوراد  نیپماـفیر  اـب  ورادنیا  ناـمزمه  فرـصم  ییوراد  ياهلخادـت 

دنق هدنروآنیئاپ  ياهوراد  رثاشهاک  ثعاب  تسا  نکمم  وراد  نیا  ددرگیموراد . رثا  شهاک  نولوزیندرپلیتممسیلوباتم و  عیرست  بجوم 
. ددرگ نوخ  راشف  هدنهاک  ياهورادای  نوخ و 

. دوش زیهرپ  هتفه  زاشیب 3   ) ینالوط هدافتسا  زا  دعب  وراد  فرصمیناهگان  عطق  زا  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 
. دوشیم هیصوت  میساتپيواح  ياهلمکم  فرصم  هدش و  دودحمیتسیاب  میدس  فرصم  نامرد  لوط  رد  2 ـ 

. دریگ ماجنا  دیاب  بترم  روطب  تدمزاردنامرد  لوط  رد  یکشزپمشچ  تانیاعم  3 ـ 
فرصم  رادقم 

هدافتسا مرگیلیم  40 نازیم 80 ـ  هب  مرن  تفاب  رد  قیرزتای  یلـصفم  لخاد  یقافـص ـ  لخاد  تروصهبتاتـسا  نولوزیندرپلیتم  نـالاسگرزب 
لخاد تروصب  مرگیلیم  تانیسکوس 40-10 لکش  فرصم  رادقم  . دوش رارکت  هتفه  لصاوف 5-1  رد  رادقم  نیازاین  تروص  رد  دوشیم .

رد هک  تـسا  مرگیلیم   120-40 ینالـضع قیرزت  رد  تاتـسا  لکـش  رادقم  . دوشیم رارکت  زاین  تروص  رد  هک  تسايدـیرو  ای  ینالـضع 
تسا  رارکت  لباق  هتفه  ات 2  زور  رهزاین  تروص 

تانیسکوسلکش زا   mg/day 160 ای تاتسالکش و  زا  هتفه  کی  تدم  هب   mg/day 176، رادقم زورلکسا  لپیتلوم  دیدش  دراوم  رد 
. دوشیم قیرزت  هامکی  تدم  هب  نایم  رد  زور  کی  تانیسکوسزا  مرگیلیم  ای 64  تاتسا و  زا  مرگیلیم  سپس 71 دوشیم و  فرصم 
يزور  mcg/kg 39-59 مسقنم رادـقم  رد 3  mg/m2/day 3/3 اــی  0/2mg/kg/day هـیلک قوـف  هدـغ  یئاـسران  رد  ناـکدوک 

. دوشیم زیوجترابکی 
ییوراد  لاکشا 

For Injection (As Sodium Succiuate):500mg

Injection (As Acetate): 40 mg/ml

METHYLTESTOSTERONE

غولب ردریخات  یسنج  یناوتان  اهنژوردنآ ، نادقف  ایدوبمک  دراوم  رد  نادرم  رد  ینامرد  نیـشناجناونعب  نورتسوتـست  لیتم  فرـصم  دراوم 
. دوشیم فرصمنادرم  کیرتکامیلک  مردنس  رد  ینیشناجنامرد  نانز و  رد  ناتسپ  ناطرس  هیوناث  ویکمک  نامرد  یگضیب  ناهن  نارسپ 

ردیـصاخ ياهنیئتورپ  ندـش  هتخاس  کیرحتبجوم  لصتم و  دوخ  ياههدـنریگ  هب  لولـسلخاد  هب  دورو  زا  سپ  وراد  نیا  رثا : مسیناکم 
. ددرگیم یسنج  غولب  وهنادرم  یسنج  هیوناث  تایصوصخ  هعسوت  مرپسا  ندش  هتخاس  کیرحت  بجومبیترت  نیدب  ددرگیم  لولس  هتسه 

. دریگیم تروــص  هتــسهآ  رایـــسب  دــبکرد  وراد  مسیلوباــتم  دوــشیم . بذــج  یبوــخبیکاروخ  هار  زا  وراد  نــیا  کــیتنیکوکامراف 
. دوشیم عفد  راردا  قیرط  زا  تسا و  تعاس  دودح 3 رمع  همین  ياراد  نورتسوتستلیتم 

دیاـبن يویلکزورفن  نوخ و  میـسلک  شیازفا  تاتـسورپناطرس  نادرم  رد  ناتـسپ  ناطرـس  دوجوتروص  رد  وراد  نیا  فرـصم  عـنم  دراوـم 
. دوش فرصم 

ياهزاتـساتم نرگیم  عرـص  نوخ  راشف  يدایز  بلقکیمکـسیا  يرامیب  يدـبک  اـی  يویلک  یبلقییاـسران  دوجو  تروص  رد  1 ـ  اهرادشه :
. دوش فرصم  طایتحااب  نارسپ  رد  غولب  زا  لبق  ای  ناگدروخلاسرد  زین  نوخ و  میسلک  شیازفارطخ  لیلد  هب   ) یناوختسا

. ددرگ زیوجت  طایتحا  اب  غلابان  ناکدوکرد  وراد  نیا  سردوز  یسنج  غولب  ای  زیفیپاسردوز  ندش  هتسب  لامتحا  تلع  هب  2 ـ 
. دهد شیازفا  ار  تاتسورپ  ناطرسای  تفاب  ندش  گزرب  رطخ  تسا  نکممهدروخلاس  نادرم  رد  وراد  نیا  فرصم  3 ـ 
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ظوعن یناوختساهدوت  دشر  شیازفا  نوخ  میـسلک  شیازفا  مدا  هارمه  هب  میدس  سابتحا  زا : دنترابعوراد  ضراوع  نیرتمهم  یبناج  ضراوع 
ناـنز رد  نادرم  یـسنج  صاوخزورب  نادرم  رد  مرپـسا  ندـش  هتخاـس  راـهم  ، اهرـسپ رد  سدوز  غوـلب  زیفیپا ، سردوزندـش  هتـسب  موادـم 

مدا  ناقری و  یگدعاقلالتخا 
تـسا نکمم  نینچمه  . دهدیم شیازفا  ار  نیرافراو  يداقعنادض  رثا  يداقعنا  ياهروتکاف  تظلغشهاک  اب  وراد  نیا  ییوراد  ياهلخادـت 

نورتسوتـست لـیتم  نامزمهفرــصم  تروـص  رد  دـهد . شیازفا  ارنوـخ  دـنق  هدـنروآ  نییاـپ  ياـهوراد  رثا  نوخدـنق  تـظلغ  شهاـک  اـب 
. دنکیم دایز  ار  نآ  يویلک  تیمس  رطخو  هداد  شیازفا  ار  نیروپسولکیس  ییامسالپتظلغ 

. دوش فرصم  اذغ  اب  هارمهتسا  رتهب  وراد  نیا  هبوشآ  لد  ندناسرلقادح  هب  يارب  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 
. درک عطق  ار  وراد  فرصمای  داد  شهاک  دیاب  ار  وراد  فرصم  رادقمنانز  رد  هنادرم  مئالع  زورب  تروص  رد  2 ـ 

مــسیدانگوپیهو کـیرتکامیلک  مردنــس  یــسنج  یناوتاـنلثم  يدراوـم  رد  نادرم  رد  ینومروهیناـمرد  نیــشناج  يارب  فرــصم  رادـقم 
رد راب  مرگیلیم 4ـ1  نانزرد 50  ناتسپ  ناطرس  رد  دوشیم . فرصم  ، زور رد  راب  مرگیلیم 3  یگضیبناهن 10  رد  10 و  mg/day 50 ـ 

غولب رد  دـباییم . شهاک  زور  رد  راب  مرگیلیم 2 هب 50  وراد  رادقم  خـساپ  زوربتروص  رد  هتفه   2 زا 4 ـ  دعب  هک  دوشیمفرـصم ، زور 
. ددرگیم زیوجت  هام   4 تدمب 6 ـ  زوررد  مرگیلیم   5 نارسپ 25 ـ  رد  هداتفا  ریخاتهب 

ییوراد  لاکشا 
Tablet : 25 mg

NANDROLONE

ناتـسپ ناطرـسو  کیلوباتاک  ياهدنور  نامرد  کیتسالپآیمنآ  زین  یگـسئای و  نارود  زورپوئتسانامرد  يارب  نولوردـنان  فرـصم  دراوم 
. دوریم راکب 

شیازفا ناوختسازغم  رب  میقتسم  رثا  الامتحا  نیتیئوپورتیرادیلوت و  شیازفا  اهتـشا ، کیرحت  نیئتورپتخاس و  شیازفا  اب  وراد  رثا : مسیناکم 
. دیامنیم لامعا  ار  دوخکیژولوکامراف  تارثا  نوخ  زمرق  ياهلوبلگو  نیبولگومه  نازیم 

. دوشیم عفد  عوفدم  قیرط  زا  زین  یمک  رادقمو  هدوب  يویلک  وراد  عفد  کیتنیکوکامراف 
شیازفا زورفن ، يریفروپ  نادرم  رد  ناتسپ  ناطرس  تاتـسورپناطرس  دبک ، راک  دیدش  بیع  نوچيدراوم  رد  وراد  نیا  فرـصم  عنم  دراوم 

. دوش فرصم  دیابن  نوخ  میسلک  دایدزااب  هارمه  نانز  رد  رشتنم  ناتسپ  ناطرس  نوخ  میسلک 
طایتحا اب  ورادیناوختـسا  زاتـساتم  نرگیم  عرـص  تباید  نوخ  راشف  يدایز  يدبک  ياهیرامیب  يویلک  یبلق و  ياهیرامیب  رد  1 ـ  اهرادشه :

. دوش زیوجت 
تافص  زورب  نادرم و  سردوز  غولبلامتحا  هتشاد و  دوجو  زیفیپا  سردوزدادسنا  رطخ  ناناوجون  ناکدوک و  رد  2 ـ 

. دراد دوجو  زین  نانز  رد  نادرم  هیوناث 
تسا  هارمه  تاتسورپناطرس  ندش و  گرزب  رطخ  اب  نسم  نادرمرد  کیلوبانآ  ياهدیئورتسا  فرصم  3 ـ 

یهاگ  ) ادصتارییغت دننام  هنادرم  یسنج  هیوناث  تافصزورب  زیخ ، هارمه  هب  میدس  سابتحا  هنکآزا  دنترابع  وراد  ضراوع  یبناج  ضراوع 
يدبک ياهروموت  يدبکيدرکلمع  یعیبطریغ  ياهتـست  غولب  زا  لبقزیفیپا  دادـسنا  زنژوتامرپسا ، راهم  یگدـعاقنادقف  تشگرب ،  لباقریغ 

. دننکیم زورب  کیلوبانآياهدیئورتسا  اب  تدم  ینالوط  نامردلابندب  هاگهگ 
دیدشت بجوم  نولوردناناب  میدس  يواح  ياهوراد  اهاذغ و  نیپورتوکیتروک  اهدـیئوکیتروکونردآنامزمه ، زیوجت  ییوراد  ياهلخادـت 

ياهوراد . دوشیم تیوقت  ناشتارثا  داقعنا  دـضياهوراد  اهتالیـسیلاس و  يدـیئورتساریغ  ياهباهتلا  دـض  دوشیم : ورادیبناج  ضراوع 
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تارثا زین  نیپورتاموس  . دنهدیم شیازفا  ار  وراد  يدبک  ضراوعکیـسکوتوتاپه  ياهوراد  هدش و  ورادتارثا  شهاک  بجوم  تباید  دض 
. دیامنیم دیدشت  ار  سردوزغولب  رب  وراد 

تسا  هدش  شرازگ  وراديالاب  ریداقم  اب  تدم و  ینالوط  فرصمرد  يدبک  مسالپوئن  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 
. دومن هدافتسايرلاک  نیئتورپ و  زا  ینغ  یئاذغ  میژرزا  دیاب  وراد  ینامرد  رثا  شیازفا  يارب  2 ـ 

فرصم  رادقم 
. ددرگیم زیوجت  ینالضعلخاد  قیمع  قیرزت  قیرط  زا  هتفه  هسره  مرگیلیم  نازیم 50  هب  وراد  نالاسگرزب 

ییوراد  لاکشا 
Injection (As Decanoate): 25 mg/ml

Injection (As Propionate): 25 mg/ml

OXYMETHOLONE

فعض زا  یشانینوخ  مک  نامرد  رد  کیلوبانا  ياهدیئورتساریاس  دننام  هک  تسا  کیلوبانآدیئورتسا  کی  نولوتم  یـسکا  فرـصم  دراوم 
. دوشیم فرصم  دشر ، رد  ریخات  نامردای  یثرا و  مداویژنآ  بقاوع  زا  يریگشیپو  ناوختسا  زغم  دیدش 

اب نینچمه  دنوشیمنیئتورپ . هریخذ  رییغت  ثعاب  اهتـشاکیرحت  اهنیئتورپ و  مسیلوباتم  رد  تلاخداب  کیلوبانا  ياهدیئورتسا  رثا : مسیناکم 
. دنوشیمینوخ مک  دوبهب  ثعاب  نیبولگومه  زمرقياهلوبلگ و  نازیم  شیازفا  نیتیئوپورتیرادیلوت و  شیازفا 

فرصم دیابن  تاتسورپناطرس  نوخ و  میسلک  دیدش  شیازفا  ، دبک راک  دیدش  بیع  ناتسپ  ناطرسهب  ءالتبا  تروص  رد  فرصم  عنم  دراوم 
. دوش

. دوش فرصم  طایتحااب  دیاب  دراکویم  سوتکرافنا  هقباس  ای  یبلقیتحاران  دوجو  تروص  رد  1 ـ  اهرادشه :
. دوش یتباید  دارفا  رد  نوخدنق  شهاک  ثعاب  تسا  نکمم  وراد  نیا  2 ـ 

ناـنز رد  ادـص  ندـش  نشخ  هنادرم  یلـسانتتلآ  اـی  ناـنز  رد  سیروـتیلک  ندـش  گرزب  تسوـپ  ندـش  ینغور  اـی  هنکآ  یبناـج  ضراوـع 
زا یتساـموکنیژو  اهناتـسپ  ندـش  ساـسح  هناثميریذـپ  کـیرحت  نادرم  رد  ظوعن  شیازفا  ، وم یعیبـط  ریغ  دـشر  یگدـعاق و  تـالالتخا 

. دنتسه وراد  یبناج  ضراوع 
فرـصم . دوش اهوراد  نیا  تارثا  شیازفا  ثعابتسا  نکمم  داقعنا  دض  ياهوراد  اب  نولوتمیـسکا  نامزمه  فرـصم  ییوراد  ياهلخادـت 

. دوش دبک  يور  رب  وراد  یمسضراوع  دیدشت  ثعاب  تسا  نکمم  دبک  ياربیمس  ياهوراد  ریاس  اب  نامزمه 
. دوش عورش  فرصم  رادقم  لقادحاب  دیاب  وراد  اب  نامرد  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 

تسا  مزال  بسانم  ینامردتارثا  هب  یبایتسد  يارب  يرلاک  نیئتورپرظن و  زا  لداعتم  یئاذغ  میژر  فرصم  2 ـ 
فرصم  رادقم 

. دشاب زاین  نامرد  هام   3 هب 6 ـ  تسا  نکممینوخمک  نامرد  يارب  دوشیم . فرصم  1 رادقم 5mg/kg/day ـ  نالاسگرزب 
. دوشیم فرصم  دحاو  رادقمتروصب   5mg/m2 ای  18mg/kg/day رادقمسران ناکدوک  نادازون و  رد  ناکدوک 

ییوراد  لاکشا 
Tablet : 50 mg

PARATHORMON
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هدافتساامسالپ میـسلک  تظلغ  شیازفا  روظنم  هب  یناتت  اب  هارمه  دیئوریتاراپ  هدغ  داح  يراکمک  نامرد  رد  نومروه  نیا  زا  فرـصم  دراوم 
صیخـشت ردنینچمه  وراد  نیا  دوشیم . هداد  حیجرت   D نیماتیو هارمهب  میسلک  زا  هدافتـسا  وراد ، نیاتدم  ینالوط  فرـصم  رد  دوشیم .

. دوریم راکب  دیئوریتاراپهدغ  يراکمک  یقارتفا 
نیا . دراد شقن  امـسالپ  میـسلک  لداـعت  يور  ربشراوـگ  هاگتـسد  اـههیلک و  ناوختـسا  يوررب  رثا  اـب  دـیئوریتاراپ  نوـمروه  رثا : مسیناـکم 

. دـنکیمکیرحت اـههیلک  رد  ار  لورفیـسلک  هلوکیـسکوردیه  يد  و 25 ـ  لیکـشت 1  دـهدیمشیازفا و  ار  ناوختـسا  بیرخت  نوـمروه 
. دهدیم شیازفا  ار  تافسف  میسلکياهدور و  بذج  میسلک و  یلآریغ و  تافسفيویلک  عفد  نومروه  نیا  نینچمه 

زا رتمک  . ددرگیم لیدبت  يدـیتپپ  يازجا  هب  هیزجتهیلک و  ای  دـبک  رد  تسا  هدافتـسا  لباق  یقیرزتهار  زا  اهنت  نومروه  نیا  کیتنیکوکامراف 
. دنامیم یقابتعاس  ات 36  یلو  دوشیم  عورش  يدنکهب  نآ  رثا  دراد  یهاتوک  رمع  همین  دوشیمعفد . راردا  هار  زا  وراد  دصرد  کی 

. دوش فرصم  دیابنوراد  نیا  دشابیم ، الاب  اهنآ  میسلک  ینوختظلغ  هک  يدارفا  رد  فرصم  عنم  دراوم 
. دوش نامردوراد  نیا  اب  دیابن  درادن ، دیئوریتاراپ  یعیبطریغ  درکراک  اب  طابترا  هک  یمسیلوباتمتالالتخا  زا  یشان  یناتت  1 ـ  اهرادشه :

تسا  يرورض  میسلک  يدیرولخاد  زیوجت  يرامیب  عیرس  فیفخت  يارب  تسا  دنک  وراد  رثا  عورش  هک  اجنآ  زا  2 ـ 
فعـضزورب بجوم  هجیتن  رد  امـسالپ و  میـسلکدح  زا  شیب  شیازفا  بجوم  تسا  نکمم  ورادنیا  دایز  ریداقم  فرـصم  یبناـج  ضراوع 

بوسر ناکما  ینالوط  تدم  هب  امسالپ  میسلک  نازیم  ندوبالاب  تروص  رد  دوش . گرم  ءامغا و  تیاهنرد  لاهـسا و  غارفتـسا  یئاهتـشایب 
. دراد دوجو  اههیلکریظن  مرن  ياهتفاب  رد  میسلک 

صیخشترد دوشیم . فرصم  رابکی  تعاس   12 ره دحاو   20 رادقم 40 ـ  دیئوریتاراپ ، يراکمک  زا  یـشان  دیدش  یناتت  رد  فرـصم  رادقم 
. دوشیم قیرزت  يدیرو  لخادتروصب  نومروتاراپ  دحاو  رادقمدیئوریتاراپ 200  هدغ  يراکمک  یقارتفا 

ییوراد  لاکشا 
Injection : 100 U/ml

PREDNISOLONE

یتمالع نامردرد  نینچمه  وراد  نیا  دوشیم . هدافتـسايویلک  قوف  هدـغ  ییاـسران  رد  ینیزگیاـجنامرد  يارب  نولوزیندرپ  فرـصم  دراوم 
قوف هدغ  يدازردام  يزالپرپیهرد  نولوزیندرپ  دوشیم . هدافتساینمیا  متـسیس  ندرک  بوکرـس  تهج  رد  وکیژرلآ  یباهتلا و  تالالتخا 

تسا  رثوم  زین  يزغم  مدا  یمسیتامرياهیرامیب و  هدور  یباهتلا  ياهیرامیب  هیلک 
لولس هتسهدراو  هدنریگ  وراد  سکلپمک  هدش و  لصتممسالپوتیس  رد  دوخ  ياههدنریگ  هب  یلولسءاشغ  زا  روبع  اب  وراد  نیا  رثا : مسیناکم 

ییاهمیزنآتخاس نآ  لابندب  یـسیونور mRNA و  دنورکیرحت  بجوم   DNA زا یـصاخ  یحاون  هبلاصتا  اـب  سکلپمک  نیا  دوشیم .
ياهلولـس عمجت  زا  يریگولجاب  اهدـیئورتساوکیتروک  دنـشابیماهدیئورتساوکیتروک . کیمتـسیس  تارثالوئـسم  تیاـهن  رد  هک  ددرگیم 

دازآ زوتیسوگاف و  راهم  باهتلا  هیحانرد  یباهتلا 
. دنکیملامعا ار  دوخ  یباهتلا  دض  تارثا  باهتلاییایمیش  ياههطساو  ندش  دازآ  تخاسراهم و  باهتلا و  رد  لوئسم  ياهمیزنآ  ندش 

دبک رد  هدـمع  روطب  نوـلوزیندرپ  دـشابیمتعاس .  2 نآ 3 ـ  رمع  هـمین  هدوــب و  90ـ80 % دودـح وراد ، یتسیز  یمهارف  کـیتنیکوکامراف 
. دنوشیم عفد  هیلک  زا  اهتیلوباتم  . دوشیم لیدبت  لاعف  ریغ  ياهتیلوباتمهب  اهتفاب  هیلک و  رد  زین  يریداقمو 

دیابن دـناهدشننامرد ، یـصاصتخا  یبورکیم  دـض  ياـهوراددوجو  اـب  هک  کیمتـسیس  ياـهتنوفعدوجو  تروص  رد  فرـصم  عنم  دراوم 
. دوش فرصم 

. دوش دشر  راهمهب  رجنم  دناوتیم  ناکدوک  رد  نولوزیندرپتدم  ینالوط  هدافتسا  1 ـ  اهرادشه :
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. دوش لالتخا  راچديویلک  قوف  هدغ  زیفوپیه ـ  سومالاتوپیهروحم -  درکلمع  یسررب  ياهتستتسا  نکمم  وراد  نیا  فرصم  لابندب  2 ـ 
. دوریم الاب  نوخ  راشفشیازفا  ناوختسا و  یکوپ  داجیا  سناش  هسئای  نانز  صوصخب  نسم و  دارفا  رد  3 ـ 

. دوش رهاظگنیشوک  مردنس  هیبش  یمئالع  تسا  نکمم  7/5mg/day زا شیب  ریداقم  زیوجت  اب  4 ـ 
هقباس ای  تباید  ، دـبک هیلک و  درکلمع  لالتخا  بلق  یناقتحاییاسران  یبلق  ریخا  هتکـس  نوخ  راشفيدایز  لس  هب  التبا  هقباس  اـب  دارفا  رد  5 ـ 

. دوش زیوجت  طایتحااب  دیئوریت  يراکمک  یشراوگ و  ياهمخز  عرص  داح ، یناور  یحور و  تالالتخا  يرامیب  نیا  یلیماف 
زین تنوفع  مئالعیفرط  زا  دنکیم و  دعتـسم  ینوفع  ياهیرامیبهب  التبا  تهج  زا  ار  رامیب  نولوزیندرپاب  تدم  زارد  نامرد  یبناج  ضراوع 

یشونرپ راردا و  ررکت  دید ، يراتای  شهاک و  دنک . دیدشت  ار  یناور  تالالتخادناوتیم  نولوزیندرپ  يالاب  ریداقمفرصم  دوشیم . ناهنپ 
. دنتسهوراد یبناج  ضراوع  زا  نوخ  راشف  شیازفاو  هنکآ  گنیشوک  هبش  مئالع  یشراوگهحرق 

نودـیمیرپو نیئوت  ینف  لاتییرابونف  نیپزامابراکدـننام  عرـص  دـض  ياهوراد  نیپمافیر  اـب  ورادنیا  ناـمزمه  فرـصم  ییوراد  ياهلخادـت 
دنق هدـنروآ  نیئاـپياهوراد  رثا  شهاـک  ثعاـب  تسا  نکمم  ورادنیا  ددرگیم . وراد  رثا  شهاـکو  نولوزیندرپمسیلوباـتم  عیرـست  بجوم 

. ددرگ نوخ  راشف  هدنهاکياهوراد  ای  نوخ و 
. دوش فرصم  اذغ  زا  دعب  دیاب  نولوزیندرپیکاروخ  لکش  یشراوگ  کیرحت  ندناسرلقادح  هب  يارب  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 

. دوشزیهرپ هتفه  زا 3  شیب   ) ینالوط هدافتسازا  دعب  وراد  فرصم  یناهگان  عطق  زا  2 ـ 
. دوشیم هیصوت  میساتپيواح  ياهلمکم  فرصم  هدش و  دودحمدیاب  میدس  فرصم  نامرد  لوط  رد  3 ـ 

. دریگ ماجنادیاب  بترم  روطب  تدم  زاردنامرد  لوط  رد  یکشزپ  مشچ  تانیاعم  4 ـ 
هناحبص زا  دعب  حبص و  ماگنه  رد  احیجرت  (60mg/day رثکادح يرامیب  تدش  تروصرد   ) 10 ادتبا 20mg/day ـ  رد  فرصم  رادقم 
دنچات هتفه  دنچ  تدم  هب  فرـصم  موادت  هب  زاینهکنآ  ای  هتفای و  شهاک  زور  دنچ  یط  تسانکمم  فرـصم  رادقم  نیا  دوشیم . فرـصم 

. دشاب زاین  زین  رتالاب  ریداقم  هب  تسانکمم  یلو  هدوب   2/5 لومعمروطب mg/day 15 ـ  هدنرادهگن  نامرد  دشاب . هام 
ییوراد  لاکشا 

Tablet : 5 mg, 50 mg

PREDNISONE

یتمـالع ناـمردرد  نینچمه  وراد  نیا  دوشیم . هدافتـسايویلک  قوف  هدـغ  ییاـسران  رد  ینیزگیاـجنامرد  يارب  نوزیندرپ  فرـصم  دراوم 
قوف هدغ  يدازردام  يزالپرپیاهرد  نوزیندرپ  دوشیم . هدافتـساینمیا  متـسیس  ندرک  بوکرـس  تهج  رد  وکیژرلآ  یباهتلا و  تالالتخا 

تسا  رثوم  زین  يزغممدا  هیلک و 
زا روبع  اب  وراد  نیا  رثا : مسیناکم 

اب سکلپمکنیا  دوشیم . یلولـس  هتـسه  دراو  هدـنریگ  ـ  وراد سکلپمک  هدـش و  لـصتم  مسالپوتیـسرد  دوخ  ياههدـنریگ  هب  یلولـس  ءاـشغ 
تیاهن رد  هک  ددرگیمییاهمیزنآ  تخاـس  نآ  لابندـب  mRNA و  یـسیونور دنور  کیرحت  بجوم   DNA زا یـصاخ  یحاون  هب  لاصتا 
باهتلا هیحان  رد  یباهتلا  ياهلولـسعمجت  زا  يریگولج  اب  اهدیئورتساوکیتروک  . دنـشابیم اهدـیئورتساوکیتروک  کیمتـسیستارثا  لوئـسم 

یباهتلادـضتارثا باهتلا  ییایمیـش  ياههطـساوندش  دازآ  تخاس و  راهم  باهتلا و  ردلوئـسم  ياهمیزنآ  ندـش  دازآ  زوتیـسوگافراهم و 
. دننکیم لامعا  ار  دوخ 

دبک رد  هدـمع  روـطب  نوزیندرپ  دـشابیمتعاس .  3 نآ 4 ـ  رمع  هـمین  دــصرد و   80 90 ـ  دودـح وراد  یتسیز  یمهارف  کـیتنیکوکامراف 
. دنوشیم عفد  هیلکقیرط  زا  وراد  نیا  لاعف  ریغ  ياهتیلوباتم  . دوشیم لیدبت  لاعفریغ  ياهتیلوباتمهب  اهتفاب  هیلک و  رد  زین  يریداقمو 

ییوراد تاعالطا  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1869زکرم  هحفص 1701 

http://www.ghaemiyeh.com


دیابن دـناهدشننامرد ، یـصاصتخا  یبورکیم  دـض  ياـهوراددوجو  اـب  هک  کیمتـسیس  ياـهتنوفعدوجو  تروص  رد  فرـصم  عنم  دراوم 
. دوش فرصم 

. دوش دشر  راهمهب  رجنم  دناوتیم  ناکدوک  رد  نوزیندرپتدم  ینالوط  هدافتسا  1 ـ  اهرادشه :
. دوش لالتخا  راچديویلک  قوف  هدغ  زیفوپیه ـ  سومالاتوپیهروحم ـ  درکلمع  یسررب  ياهتستتسا  نکمم  وراد  نیا  فرصم  لابندب  2 ـ 

. دوریم الاب  نوخ  راشفشیازفا  ناوختسا و  یکوپ  داجیا  سناش  هسئای  نانز  صوصخب  نسم و  دارفا  رد  3 ـ 
. دوش رهاظگنیشوک  مردنس  هیبش  یمئالع  تسا  نکمم  mg/day 7/5 زا شیب  ریداقم  زیوجت  اب  4 ـ 

هقباس ای  تباید  ، دـبک هیلک و  درکلمع  لالتخا  بلق  یناقتحاییاسران  یبلق  ریخا  هتکـس  نوخ  راشفيدایز  لس  هب  التبا  هقباس  اـب  دارفا  رد  5 ـ 
. دوش زیوجت  طایتحااب  دیئوریت  يراکمک  یشراوگ و  ياهمخزعرص  داح ، یناور  یحور و  تالالتخا  يرامیب  نیا  یلیماف 

زین تنوفع  مئالعیفرط  زا  دـنکیم و  دعتـسم  ینوفع  ياهیرامیبهب  التبا  تهج  زا  ار  رامیب  نوزیندرپاب  تدـم  زارد  نامرد  یبناـج  ضراوع 
یـشونرپ راردا و  ررکت  ، دید يرات  ای  شهاک و  دنک . دیدشت  ار  یناورتالالتخا  دـناوتیم  نوزیندرپ  يالاب  ریداقمفرـصم  دوشیم . ناهنپ 

. دنتسه وراد  یبناج  ضراوع  زا  نوخراشف  شیازفا  هنکآ و  گنیشوک  هبش  مئالع  یشراوگ  هحرق 
بجوم نودیمیرپو  نیئوتینف  لاتیبرابونف  نیپزامابراکدننام  عرـص  دـض  ياهوراد  نیپمافیر  ابوراد  نامزمه  فرـصم  ییوراد  ياهلخادـت 

ای نوخ و  دـنق  هدـنروآ  نیئاپياهوراد  رثا  شهاک  ثعاب  تسا  نکمم  ورادنیا  ددرگیم . وراد  رثا  شهاـک  نوزیندرپمسیلوباـتم و  عیرـست 
. ددرگ نوخ  راشف  هدنهاکياهوراد 

. دوش فرصم  اذغ  زا  دعب  دیاب  یکاروخنوزیندرپ  یشراوگ  کیرحت  ندناسرلقادح  هب  يارب  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 
. دوشزیهرپ هتفه  زا 3  شیب   ) ینالوط هدافتسازا  دعب  وراد و  فرصم  یناهگان  عطق  زا  2 ـ 

. دوشیم هیصوت  میساتپيواح  ياهلمکم  فرصم  هدش و  دودحمیتسیاب  میدس  فرصم  نامرد  لوط  رد  3 ـ 
ماجنا  دیاب  بترم  روطب  تدم  زاردنامرد  لوط  رد  یکشزپ  مشچ  تانیاعم  4 ـ 

. دریگ
زا دـعب  حبـص و  ماگنه  رد  احیجرت  (mg/day 60 رثکادـح يرامیب  تدـش  تروصرد   ) 10 ادتبا mg/day 20 ـ  رد  فرـصم  رادـقم 

هتفه دنچ  تدم  هب  فرصم  موادت  هب  زاینهکنآ  ای  هتفای و  شهاک  زور  دنچ  یط  تسانکمم  فرصم  رادقم  نیا  دوشیم . فرـصم  هناحبص 
. دشاب زاین  زین  رتالاب  ریداقم  هب  تسانکمم  یلو  هدوب   2/5 لومعمروطب mg/day 15 ـ  هدنرادهگن  نامرد  دشاب . هام  دنچات 

ییوراد  لاکشا 
Tablet : I mg, 50 mg

PROGESTERONE

داجیا ینومروهلداعت  مدع  تلع  هب  هک  محر  یعیبطریغياهیزیرنوخ  یگدعاق و  نادقف  ای  هرونمآنامرد  يارب  نورتسژورپ  فرـصم  دراوم 
فلتخم لاکشا  رد  ویتپسارتنکناونع  هب  زین  محر و  ناطرس  ای  یطاخمریز و  دیئوربیف  لثم  کیناگرا  لالتخا  دوجومدع  رد  زین  دنشابهدش و 
راــــچد ناراــــمیب  رد  یــــسفنتتیفرظ  شیازفا  يژاروـــنم  لرتــــنک  لــــماشنورتسژورپ  فرــــصم  دراوــــم  رگید  دوریمراــــکهب .

ندرک هداـمآ  يارب  نادــمخت  دــقاف  ناـنزرد  یگدــعاق و  زا  شیپ  موردنــس  زویرتمودــنآ ، سردوز  ناـمیاز  ، Pickwickian موردنس
. دشابیم ندب  زاجراخ  رد  هدش  روراب  کمخت  شریذپ  تهجمحر 

اب نورتسژورپ  . ددرگیم نیئتورپ  تخاس  شیازفا  بجوم  لولـس  هتـسه  یکیدزن  رد  دوخ  ياههدـنریگهب  لاصتا  اب  وراد  نیا  رثا : مسیناـکم 
رتمودـنآ رد  یحــشرت  تارییغت  داـجیااب  يریگوـلج و  يراذـگکمخت  لوـکیلوفغولب و  زا  يزیفوـپیه  ياهنیپورتودانگندـش  دازآ  راـهم 
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. دوشیم يرادراب  زا  يریگولجبجوم 
تسین یفاک  بولطمرثا  يارب  نآ  بذج  تعرس  یلو  دوشیمبذج  تعرـس  هب  قیرزت  زا  دعب  نورتسژورپینغور  لولحم  کیتنیکوکامراف 

. دشابیم هقیقد  دودح 5 رمع  همین  ياراد  نورتسژورپ  . دوشیم عفد  راردا  زا  هدش و  لاعفریغدبک  رد  تدمع ? وراد 
نورتسژورپ زادیابن  هدش  شومارف  طقس  نژاو و  يزیرنوخ  ناتسپ  ناطرس  کیلوبمآوبمورت  تالالتخادوجو  تروص  رد  فرصم  عنم  دراوم 

دوجو اـجبان ، ینتـسبآهقباس  ینتـسبآ  لـثم  يدراوم  رد  يرادراـبزا  يریگولج  تهج  هب  نورتـسژورپ  یمحرلـخاد  زیوجت  دوـش . هدافتـسا 
ییایدـیمالک ياـهتنوفع  كازوسلـثم و  یـشزیمآ  لاـقتنا  لـباق  ياـهیرامیبهقباس  اـی  دوـجو و  نآ  هقباـس  اـی  نگلیباـهتلا و  ياـهیرامیب 

دیابن اهدیئورتساوکیتروکاب  نمزم  نامرد  هب  زاین  زین  وزدیا  یلـسانت  هاگتـسد  زوکیمونیتکا  ینوفعطقـس  ای  نامیاز و  زا  دـعب  تیدراکودـنآ 
. دریگ تروص 

تیبلفوبمورتلـثم کـیتوبمورت  تـالالتخا  زورب  نرگیم  ینیبود  مـشچ  یگدــمآ  نوریب  یئانیبدــیدش  شهاـک  تروـص  رد  1 ـ  اهرادشه :
. دوش عطق  یقیرزت  نورتسژورپ  زیوجتدیاب  مشچ  هیکبش  زوبمورت  يویر و  یلوبمآ  یقورع  يزغم  تالالتخا 

هژیوهب لامتحانیا  تسا  يرادراب  زا  يریگولج  ياهشورریاس  زا  رتشیب  نورتسژورپ  یمحر  لخادتشاک  اب  اجبان  ینتـسبآ  زورب  لامتحا  2 ـ 
. دباییم شیازفا  زویرتمودنآ  وتیرتمودنآ  نگل  یحارج  رد 

. دوش ماجنا  نگل  تیعضوهنیاعم  ناتسپ و  یکیزیف  تاشیامزآیتسیاب  نورتسژورپ  قیرزت  زا  لبق  3 ـ 
زیوجت طایتحااب  تباید  یناور و  یگدرـسفا  هقباس  زینو  يویلک  یبلق و  لـالتخا  مسآ  نرگیم  عرـصلثم  ییاـهیرامیب  دوجو  تروص  رد  4 ـ 

. دوش
زیوجت یطهچناـنچ  دومن . زاـغآ  نژورتـسا  زا  دـعب  هتفهود  رد  ار  نورتـسژورپ  زیوجت  تسا  رتـهب  نژورتـسا  زیوجت  هب  زاـین  تروـص  رد  5 ـ 

. ددرگ عطقنورتسژورپ  قیرزت  یتسیاب  دوش ، زاغآیگدعاق  يزیرنوخ  نورتسژورپ 
هناهد تاحـشرترییغت  نزو  تارییغت  زیخ ، یگدـعاق  نادـقف  یگدـعاق  نوخ  نایرج  رد  رییغت  ینیبهکل  مظنمان  ياهیزیرنوخ  یبناج  ضراوع 

. دنتسه وراد  یبناج  ضراوع  زایگدرسفا  امسآولک و  يدلج  تاروثب  ارفصفقوت ، زا  یشان  ناقری  محر 
تابیکرت ددرگیمریـش . يدوخهبدوخ  دـح و  زا  شیب  حـشرتبجوم  نیتپیرکومورب  اب  اهنیتسژورپنامزمه  فرـصم  ییوراد  ياهلخادـت 

. دنوشیم اهنیتسژورپ  ییآراک  شهاکبجوم  نیئوتینف  نیپزامابراک و  لثم  يدبکياهمیزنآ  هدننکءاقلا 
يارب  مرگیلیم  نازیم 10-5  هب  هیوناثهرونمآ  رد  نورتسژورپ  فرصم  رادقم 

يزیرنوخوراد عطق  زا  سپ  تعاس   72-48 دشاب ، یفاکنادمخت  تیلاعف  هک  یتروص  رد  دوشیمزیوجت . ینالضع  لخاد  یلاوتم  زور   6-8
یمحر  درکلمع  لالتخا  زا  یشانياهيزیرنوخ  رد  دوشیم . هدید 

. دوشیم عطق  زور  یط 6  يزیرنوخو  فرصم  زور  تدم 6  هب   mg/day 5-10
ییوراد  لاکشا 

Injection: 25 mg/ml, 50 mg/ml

PROPYLTHIOURACIL

ای زوکیسکوتوریترد  یکمک  نامرد  زین  یپارتویدارای و  یحارج و  زا  لبق  دیئوریت  يراکرپ  نامرديارب  لیسارواویت  لیپورپ  فرـصم  دراوم 
. دوشیم هدربراکهب  يدیئوریت  نافوط 

يرتهـب ( T4  ) نیــسکوریت یطیحم  لیدــبت  نمــضرد  دوـشیم و  يدــیئوریت  ياـهنومروهتخاس  راـهم  ثعاـب  وراد  نـیا  رثا : مسیناـکم 
تسا  رثؤم  يدیئوریت  نافوط  رد  لیلد  نیمههب  دنکیم ، راهم  ار  ( T3  ) نینوریتودی
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نازیمزا هدوب 33 % يدبک  نآ  مسیلوباتم  دوشیمظیلغت . دـیئوریت  هدـغ  طسوت  لاعف  روطهبو  دـشابیم  عیرـس  وراد  بذـج  کیتنیکوکامراف 
وراد رمع  همین  دوشیم . عفدهدینوروکولگ  تروصهب  هیقب  دوشیمهزیلوباتم و  يدـبک  رذـگ  نیلوا  مسیلوباتمطـسوت  هدـش  زیوجت  یکاروخ 

. دوشیم حشرت  راردا  رد  هتفاین  رییغتتروص  هب  وراد  زا 1 % رتمک  تسا و  تعاس  دودح 2-1 رد 
. دوش فرصم  دیابندبک  راک  بیع  تروص  رد  فرصم  عنم  دراوم 

. دبای شهاک  دیاب  وراد  فرصمرادقم  يویلک  تالالتخا  رد  1 ـ  اهرادشه :
تساهدش  شرازگ  يدیمآویتدیئوریتدض  ياهوراد  نیب  عطاقتمتیساسح  نارامیب  زا  دصرد  رد 50  2 ـ 

. دوش ماجنا  نوخدیفس  ياهلوبلگ  شرامش  یتسیاب  تنوفعهنوگره  زورب  تروص  رد  ناوختسازغم  فیعضت  رد  وراد  رثا  لیلدهب  3 ـ 
. ددرگ عطق  هلصافالب  ورادفرصم  ینپورتون  زورب  تروص  رد  4 ـ 

عوهتلـماش ضراوع  نیا  دوـشیم . رهاـظ  فرـصمعورش  زا  سپ  هتفه  یط 8-4  هدوب و  رادـقمهب  هتـسباو  وراد  ضراوع  یبناـج  ضراوـع 
كانرطخ ضراوعزا  زوتیسولونارگآ  دشابیم . یـساط  ? تردن ناقری و  یلـصفم  درد  يدلج  تاروثب  ، ریذپتشگرب فیفخ و  بت  دردرس ،

تسا  وراد 
هب ددـجمنامرد ? تروـص  رد  هتفاـی و  شیازفا  دــیئوریتيراکرپ  هـب  ـالتبم  ناراـمیب  رد  اـهورادکیلوباتم  سناریلک  ییوراد  ياهلخادــت 

تسا مزال  نامرد  زا  سپنیسکوگید  نیلیفوئت و  نیلیفونیمآ  دننامییاهوراد  فرـصم  رادقم  شهاک  ورنیازا  ددرگیمرب . یعیبط  تیعـضو 
شیازفا ور  نیا  زا  دنهدیم  شهاکار  دیئوریتدض  ياهوراد  هب  خساپ  میـساتپدیادی  هدی و  نیریـسیلگ  نورادویمآ  دننام  دیيواح  ياهوراد 

شیازفا و ار  داقعنادـض  ياهوراد  رثا  تسانکمم  دـیئوریتدض  ياهوراد  دـشابیم . مزـالنامرد  هرود  ندـش  رتینـالوط  اـی  فرـصمرادقم 
دی تشادرب  دیئوریتدضياهوراد  دوش . میظنت  نیبمورتورپنامز  ساسارب  دیاب  داقعنادض  ياهورادفرـصم  رادقم  نیاربانب  دنهد . شهاکای 

. دنهدیم شهاک  دیئوریت  طسوتار  ویتکاویدار 
هعجارم کشزپ  هبدیاب  صخشمان  يرامیب  دوجو  ای  يرارقیب  بت  یگدرم  نوخ  ناهد  مخز  دردولگزورب ، تروص  رد  هیـصوت  لباق  تاکن 

. درک
فرصم  رادقم 

هب 50- ورادفرـصم  رادقم  سپـس  دشابیم  رامیب  عضوندش  يداع  نامز  ات   600mg/day-300 وراد هیلوا  فرـصم  رادقم  نالاسگرزب 
زور رد  مرگیلیم   150

یناهگان  شیازفا  رد  دباییم . شهاک 
مرگیلیم   400-200 دیئوریت ، تیلاعف 

فرصم  لوا  زور  رد  تعاس  ره 4 
. دوشیم

يارب دوشیمزیوجت . زور  کی  رد  مسقنم  رادقم  ردهک 4-1  یکاروخ  تروصهب  مرگیلیم  لاس 150-50  نینس 10-6  ناکدوک  ناکدوک 
خساپ هب  هتسب  هدنرادهگن  فرصمرادقم  دوشیم . زیوجت  مسقنم  رادقم  رد 4-1 هنازور  مرگیلیم   300-50 رتالابو ، لاس  نس 10  ناکدوک 

. دوشیم فرصم  هنازور  مسقنم  ریداقم  رد   mg/kg 10 نادازونزوکیسکوتوریت رد  ددرگیم . میظنترامیب 
ییوراد  لاکشا 

Tablet: 50 mg

SOMATROPIN
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. دوریمراکهب رنرت  موردنس  رد  يدق  هاتوک  رد  هلمجزا  دشر  نومروه  دوبمک  زا  یشان  يدق  هاتوکنامرد  رد  نیپورتاموس  فرصم  دراوم 
. دشابیم یمادق  زیفوپیه  ياهنومروهزا  یکی  دشر  نومروه  رثا : مسیناکم 

وراد فرصم  رمع  همین  کیتنیکوکامراف 
يدیرو 30-20 لخاد  قیرزت  لابند  هب 

ینالضع  لخاد  قیرزت  زا  سپ  هقیقد و 
. دشابیمارفص قیرط  زا  نآ  عفد  يدبک و  ورادمسیلوباتم  تسا  تعاس  وراد 48-12  رثالوط  تسا  تعاس  دودح 5-3  يدلجریز  ای 

هام رد 12  لاعف  روطهبهک  ياهمجمج  لخاد  روموت  صوصخمیخدب ? ياهروموت  ای  هدـشن  نامردمسیدـیئوریتوپیه  رد  فرـصم  عنم  دراوم 
. دوش فرصم  دیابن  دشابهدرکدشر  هتشذگ 

. دشابیم زاجم  زاب  زیفیپا  ابنارامیب  رد  اهنت  وراد  فرصم  1 ـ  اهرادشه :
. دشاب مزالتباید  دض  يوراد  فرصم  رادقم  میظنتتسا  نکمم  تباید  هب  التبم  دارفا  رد  2 ـ 

لخادراـشف میخ  شوـخ  شیازفا  قـیرزت و  هیحاـن  ردمروـت  درد و  کـیژرلآ  یعـضوم  ياـهشنکاو  يداـبیتنآ  لیکـشت  یبناـج  ضراوـع 
. دنتسهوراد یبناج  ضراوع  زا  ياهمجمج 

وراد نیا  اب  يدـیئوریتياهنومروه  اهنژورتسا و  اهنژوردـنآ ، کیلوبانآ  ياهدـیئورتسا  يالاب  ریداقمنامزمه  هدافتـسا  ییوراد  ياهلخادـت 
يــالاب ریداــقم  و  ( ACTH نیپورتوـکیتروک ناـمرد  ریداــقم  تدــمینالوط  فرــصم  دوـشیم . اــهزیفیپا  ندشهتــسب  عیرــست  بـبس 

. دوشیم دشر  نومروههب  خساپ  راهم  ببس  اهدیئورتساوکیتروکیکاروخ ،
اهوراد ریاــس  ناــمزمه  فرــصم  ودــشر  نوــمروه  هـب  تیــساسح  دــیاب  هدروآرفنـیا  ندرب  راــکهب  زا  لــبق  هیــصوت 1 ـ  لـباق  تاـکن 

تفرگ  رظن  ردار  نیپورتوکیتروک  اهدیئورتساوکیتروک و  ? صوصخ
. دوش نییعتکشزپ  طسوت  مظنم  روطهب  دشر  نازیمو  هدش  زیوجت  بسانم  رادقم  هب  دیاب  وراد  2 ـ 

. ددرگماجنا دشر  نومروه  يدابیتنآ  نازیمنییعت  يارب  کیژولورس  ياهتست  دوشهجاوم ، تسکش  اب  نامرد  هک  یتروص  رد  3 ـ 
. دوش نییعتلاس  ره  دیاب  نامرد  یط  ناوختسا  نس  4 ـ 

. دشابیممزال ياهمجمج  لخاد  تاعیاض  زوربیبایزرا  دیئوریت و  درکلمع  یسررب  5 ـ 
. دشابیم كاندردرایسب  وراد  ینالضع  لخاد  قیرزت  6 ـ 

فرصم  رادقم 
7-6 هب هک  دشابیم  هتفه  ره  رد  دـباییم ) شیازفا   units/kg 1 هب فرصم  رادقم  رنرت  مردنـسرد   ) 0/7units/kg-0/5 فرصم رادقم 

 . ینالضع لخاد  قیرزتيارب  رادقم  هب 3-2  ای   ) دوشیم میسقتيدلجریز  قیرزت  يارب  مسقنم  رادقم 
ییوراد  لاکشا 

For Injection: 4 IU

TESTOSTERONE ENANTATE

ریخأت ینوخمک  ناتسپناطرس  نادرم  رد  غولب  ریخأت  هیلوامسیدانگوپیه  زا  یـشان  نژوردنآ  دوبمکنامرد  رد  نورتسوتـست  فرـصم  دراوم 
. دوشیمهدرب راکهب  سولافس  ورکیم  likensclerosus و  دشر ، رد 

لیدبت (DHT  ) نورتسوتــستوردیه يد  اـفلآ   5  - هبزاـتکودر اـفلآ   5  - مـیزنآ طـسوت  نورتسوتـستفده  تفاـب  لولـس  رد  رثا : مسیناـکم 
لـصتم لولـسهتسه  رد  یـصاخ  ياـههاگیاج  هب  عوـمجمو ? لـصتم  یمـسالپوتیس  نورد  ياههدـنریگهب   DHT نورتسوتـست و دوـشیم .
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. دوشیمنیئتورپ تخاس  شیازفا  ببس  تیاهنرد  هدرک و  زاغآ  ار  يرادربهخسن  هدنریگ  دیئورتسا ـ سکلپمک  دنوشیم .
ود هب  تسا  نکممدوخ  هک  هدش  زیلوردیه  دازآ  نورتسوتـستلاعف  مرف  هب  ادـتبا  تاتنانا  نورتسوتـستياهرتسا  ریاس  دـننام  کیتنیکوکامراف 

دودـح نآ  رمع  همین  دشابیمنورتسوتـست و  ياهرتسا  ریاس  زا  شیب  ورادرثا  لوط  دوش . لیدـبت  لویدارتسا  DHT و  لاعف یلصا  تیلوباتم 
ياهدور ـ  يدـبک هخرچ  دوجو  لیلدهب  دـنوشیمحشرت . راردا  رد  تدـمع ? اـهتیلوباتمو  هدوب  يدـبک  وراد  مسیلوباـتم  تسازور   15-10

. دوشیم عفدعوفدم  قیرط  زا  وراد  زا  يرادقم 
يویلک یبلق ـ  ياهيرامیب  یبلق  ییاسران  تاتسورپ  ناطرـس  نادرم  رد  ناتـسپ  ناطرـس  دوجو  تروصرد  نورتسوتـست  فرـصم  عنم  دراوم 

. دوش فرصم  طایتحا  اب  دیاب  تاتسورپ  یگرزب  نوخ و  میسلک  شیازفا  ، دراکویم سوتکرافنا  هقباس  دبک ، راکبیع  زیخ ، داح ،
نادرم و رد  سردوزیـسنج  غولب  یناوختـسا  ياهزیفیپاغولب  زا  شیپ  دادـسنا  رطخ  دـشر  لاحرد  ناناوجون  ناکدوک و  رد  1 ـ  اهرادشه :

. دوش لرتنک  چم  تسد و  یفارگویدارطسوت  هام  شش  ره  دیاب  ناوختسادشر  دراد . دوجو  نانز  رد  هنادرم  یسنجهیوناث  تافص  زورب 
. دراد دوجو  ورادفرصم  اب  تاتسورپ  ناطرس  ای  یگرزبرطخ  شیازفا  لامتحا  نسم  دارفا  رد  2 ـ 

. دراد دوجو  الاب  ریداقماب  نامرد  یط  يرورابان  یمرپساوزآ و  یمرپساوگیلوا  داجیا  لامتحا  نادرم  رد  3 ـ 
اب دـیاب  ورادناوختـسا  زاتـساتم  نرگیم و  عرـص  نوخراشف  يداـیز  بلق  کیمکـسیا  ياـهیرامیب  يویلک  یبلق و  يدـبک  ياـهیرامیب  رد  4 ـ 

. دوش زیوجت  طایتحا 
غولب یلـسانتتلآ  موادـم  یعیبطریغ و  ظوعن  ناوختـسادشر  شیازفا  نوخ  میـسلک  شیازفا  مدا  هارمه  هب  میدـس  ساـبتحا  یبناـج  ضراوع 

مظنماـن نادرم  رد  زنژوتاــمرپسافقوت  ناــنز  رد  هـنادرم  یــسنجهیوناث  تافــص  زورب  نادرم  رد  غوـلب  زالــبق  زیفیپا  دادــسنا  سردوز و 
. دنتسه وراد  یبناج  ضراوع  زانادرم  رد  يراردا  هاگتسد  تنوفع  ای  هناثميریذپکیرحت  نانز و  رد  یگدعاق  لکیسندش 

نامزساسارب دـیاب  اهوراد  نیا  ریداقم  اهنژوردـنآاب  نامزمه  فرـصم  رد  داقعنا  دـض  ياـهورادرثا  شیازفا  لـیلدهب  ییوراد  ياهلخادـت 
نامزمه فرصم  . دشابیم مزال  نوخ  دنق  شهاک  لیلد  هبزین  نیلوسنا  تبایددض و  ياهوراد  فرصمرادقم  میظنت  دوش . میظنت  نیبمورتورپ 

دـشر نومروه  هارمه  هب  اهنژوردـنآيالاب  ریداقم  فرـصم  دوشیم . يدبکتیمـس  زورب  شیازفا  ببـس  کیـسکوتوتاپهياهوراد  اـب  وراد 
. دنکیم لیهست  غولب  زا  شیپ  ار  اهزیفیپادادسنا 

شرازگ تدم  ینالوطینامرد  ياههرود  الاب و  ریداقم  فرصماب  يدبک  ياهمسالپوئن  رالولـسوتاپهيامونیسراک و  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 
تساهدش 

. دراد دوجو  نادرم  رد  يرورابانداجیا  لامتحا  تدم  ینالوط  نامرد  رد  2 ـ 
ره مرگیلیم  هدنرادهگن 250 فرـصم  نازیم  هتفه و  ره 3-2 مرگیلیم  هیلوا 250  فرصم  رادقممسیدانگوپیه  نامرد  رد  فرـصم  رادقم 
. دوشیم زیوجت  رابکیهتفه  ره 3-2  مرگیلیم  ناتسپ 250  ناطرسنامرد  رد  دشابیم . ینالضع  لخاد  هتسهآقیرزت  قیرط  زا  هتفه   6-3

ییوراد  لاکشا 
Injection: 100 mg/ml, 250 mg/ml

TRIAMCINOLONE ACETONIDE

یتمالع نامردرد  نینچمه  وراد  نیا  دوشیم . هدافتـسايویلکقوف  هدغ  ییاسران  رد  ینیزگیاجنامرد  يارب  نولونیـسمایرت  فرـصم  دراوم 
لانردآ يدازردام  يزالپرپیهرد  نولونیسمایرت  دوشیم . هدافتساینمیا  متـسیس  ندرک  بوکرـس  تهج  رد  وکیژرلآ  یباهتلا و  تالالتخا 

تسا  رثؤم  زین  یمسیتامور  ياهیرامیبو  يزغم  مدا 
هتـسهدراو هدـنریگ  وراد ـ  سکلپمک  هدـش و  لصتممسالپوتیـس  رد  دوخ  ياههدـنریگ  هب  یلولـسءاشغ  زا  روبع  اب  وراد  نیا  رثا : مسیناـکم 
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تخاس نآلاـبند  هب  یـسیونور mRNA و  دنور  کیرحتبجوم   DNA زا یـصاخ  یحاون  هب  لاـصتااب  سکلپمک  نیا  دوشیم . یلوـلس 
زا يریگوـلج  اـب  اهدــیئورتساوکیتروک  . دنــشابیم اهدیئورتساوکیتروککیمتــسیس  تارثا  لوئــسمتیاهن  رد  هـک  ددرگیم  ییاـهمیزنآ 

دازآ تخاـس و  راــهم  باــهتلا و  ردلوئــسم  ياــهمیزنآ  ندــش  دازآ  زوتیــسوگافراهم و  باــهتلا  هیحاــن  رد  یباــهتلا  ياهلولــسعمجت 
. دننکیم لامعا  ار  دوخ  یباهتلادض  تارثا  باهتلا  ییایمیش  ياههطساوندش 

رد هدمعروطهب  دشابیم . تعاس  دودح 3-2  ورادرمع  همین  دوشیم . بذج  یبوخهب  هلضع  زانولونیسمایرت  یقیرزت  مرف  کیتنیکوکامراف 
نآ مسیلوباتم  نولونیسمایرتنامتخاس  رد  رولف  دوجو  لیلدهب  . دوشیم لیدبت  لاعفریغ  ياهتیلوباتم  هباهتفاب  هیلک و  رد  زین  يریداقم  دبک و 

. دنوشیم عفد  هیلک  قیرط  زاوراد  نیا  لاعفریغ  ياهتیلوباتم  دشابیمهتسهآ .
مدع عونسپره 2، اب  تنوفع  بت  ای  تنوفع  تینوینمآدوجو  تروص  رد  نادازون  یسفنت  رجزمردنس  زا  يریگـشیپ  رد  فرـصم  عنم  دراوم 

. دراد فرصم  عنم  ءاشغسردوز  یگراپ  ای  تفج  تیافک 
. دوش نییعت  کشزپ  طسوت  قیقدیتسیاب ? وراد  فرصم  رادقم  1 ـ  اهرادشه :

. دوش دشر  راهم  هب  رجنم  دناوتیم  اههچبرد  وراد  نیا  تدم  ینالوط  هدافتسا  2 ـ 
. دوشیمن هیصوت  یهدریشلالخ  رد  الاب ، ریداقم  فرصم  ماگنهصوصخهب  ریش  رد  ندش  دراو  لیلدهب  3 ـ 

. دوش لالتخا  راچديویلکقوف  هدغ  زیفوپیه ـ  سومالاتوپیهروحم ـ  درکلمع  یسررب  ياهتستتسا  نکمم  وراد  نیا  فرصم  لابندهب  4 ـ 
. دوش نییعت  كدوکندب  حطس  ءازا  هب  وراد  مرگیلیم  ساساربیتسیاب  اههچب  رد  وراد  فرصم  نازیم  5 ـ 

زیهرپتسا رتهب  وراد  نیا  اب  نمزم  ياهنامرد  زااذـل  هدومن و  داجیا  لامیزگورپ  یتاپویم  داـیزلامتحا  هب  نولونیـسمایرت  يـالاب  ریداـقم  6 ـ 
. ددرگ

تنوفع مئالعیفرط  زا  دنکیم و  دعتـسم  ینوفع  ياهیرامیبهب  التبا  تهج  زا  ار  رامیب  نولونیـسمایرتاب  تدـم  زارد  نامرد  یبناج  ضراوع 
راردا و ررکت  دید ، يراتای  شهاک و  دـنک . دـیدشت  ار  یناور  تالالتخادـناوتیم  نولونیـسمایرت  يالاب  ریداقمفرـصم  دوشیم . ناهنپ  زین 

هنکآ گنیـشوک  هبـش  مئالع  یـشراوگهحرق  وراد ، تدـم  زارد  هدافتـسا  رد  . دـنراد یکـشزپ  هجوت  هب  زاین  وراد  فرـصملابندهب  یـشونرپ 
. دشابیم لمتحمنوخ  راشف  شیازفا  ینیرس و  هیحان  رددرد 

دـض لماوع  اهدیـسایتنآ ، ، زاردینا کینبرک  میزنآ  ياههدننکراهم  ،B نیـسیرتوفمآ دیامتتولگونیمآاب ، نولونـسمایرت  ییوراد  ياهلخادت 
اهاذغ و نیردوتیر  میـساتپ  ياهلمکم  ناتوتیم  يدبک  ياهمیزنآ  ياههدـننکءاقلا  ، اهکیتروید یلاتیژید  ياهدـیزوکیلگ  نیلوسنا  تباید 

. دوشیمن هیصوت  هدنز  ياهسوریويواح  ياهنسکاو  نیپورتاموسو و  مرتاموس  میدس  يواح  ياهورادای 
. دیزیهرپب هتفه  زاشیب 3   ) ینالوط هدافتسا  زا  دعب  وراد  فرصمیناهگان  عطق  زا  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 

. دوشیم هیصوت  میساتپيواح  ياهلمکم  فرصم  هدش و  دودحمیتسیاب  میدس  فرصم  نامرد  لوط  رد  2 ـ 
. دریگ ماجنا  دیاب  بترم  روطهب  تدم  زاردنامرد  لوط  رد  یکشزپ  مشچ  تانیاعم  3 ـ 

فرصم  رادقم 
لخاداـی یتـسوپریز  قیرزت  تروصهب  مرگیلیم و  نازیم 15-2/5 هب  ینودـنات  فالغ  رد  قیرزتاـی  یلـصفم  لـخاد  تروصهب  نـالاسگرزب 

. دوش رارکترتمک  ای  هتفه  کی  زا  دـعب  دـناوتیم  نازیم  نیازاین  تروص  رد  دوشیم . هدافتـسا  قیرزتهیحاـن  ره  رد  مرگیلیم  ات 1  ياهعیاض 
. دوشرارکت هتفه  زا 4  دعب  دناوتیم  رادقم  نیا  موزلتروص  رد  هدش و  هدافتسا  مرگیلیم   80 ات ینالضع 40  لخاد  تروصهب 

دناوتیمموزل تروص  رد  هک  هدش  قیرزت  مرگیلیم  نازیم 15-2/5 هب  ینودنات  فالغ  ای  لصفملخاد  لاس  ات 12  ناکدوک 6  رد  ناکدوک 
. دوـشیم رارکت  ياهتفه  لــصاوف 4 رد  موزل  تروـص  رد  هدشهدافتــسا و  مرگیلیم  نازیم 40  هب  ینالـضعلخاد  تروـصهب  دوـش . رارکت 

. دشابیم مرگیلیم  دحاو 100 رادقم  تروصهب  زیوجترادقم  رثکادح 
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ییوراد  لاکشا 
Injection: 40 mg/ml

VASOPRESSIN

زا کینژورون  هزمیبتباید  صیخشت  زین  يرم و  ياهسیراوزا  يزیرنوخ  کینژورون  هزمیب  تبایدنامرد  رد  نیسرپوزاو  فرـصم  دراوم 
. دوریمراکهب کینژورفن  عون 

شهاک نآلابندهب  بآ و  بذـج  زاب  شیازفا  ببـس  رارداهدـننکعمج  يراجم  رد  یلولـس  يریذـپذوفنشیازفا  اـب  وراد  نیا  رثا : مسیناـکم 
زین ینوخ و  قورعندـش  گـنت  بجوم  نیـسرپوزاو  کیژولویزیفرادـقم  زا  رتـالاب  ریداـقم  رد  دوـشیمراردا . هتیلالومـسا  شیازفا  مجح و 

. ددرگیم شراوگ  هاگتسدفاص  تالضع  ضابقنا 
هدوب و%15-5 تعاس  وراد 8-2  رثا  لوط  دشابیمهقیقد . نآ 20-10  رمع  همین  تسا و  يویلکو  يدـبک  وراد  مسیلوباتم  کیتنیکوکامراف 

. دوشیمحشرت اههیلک  زا  هتفاین  رییغت  تروص  هبيدیرو  لخاد  زیوجت  زا  سپ  وراد  زا 
نمزم تیرفنرد  نینچمه  نوخ  راشف  يدایز  و  رنورکياهگرخرس ) يرامیب  صوصخ ?  ) یقورعياهيرامیب رد  وراد  فرـصم  عنم  دراوم 

. دوشفرصم دیابن  تزا  سابتحا  اب 
نیـسرپوزاونوچ يرادراب  نارود  رد  فرـصم  تروصرد  دراد . دوجو  کیـسوتیسکا  تارثازورب  لامتحا  ـالاب  ریداـقم  رد  1 ـ  اهرادشه :

. دشاب مزالنآ  زا  يرتالاب  ریداقم  تسا  نکمم  دوشیملاعفریغ ، تفج  طسوت 
. دراد دوجو  یمرتانوپیه  بآ و  اب  تیمومسمرطخ  نسم  دارفا  ناکدوک و  رد  2 ـ 

ياهبیـسآ ، دوش دـیدشت  بآ  ساـبتحا  اـب  تسانکمم  هک  یطیارـش  رگید  نرگیم و  عرـص  مسآ  یبـلق  ياـهیرامیب  نوچ  يدراوـم  رد  3 ـ 
. دوش فرصمطایتحا  اب  درک ، يریگولج  تاعیام  شیازفازا  دیاب  هک  يدراوم  يویلک و 

تیـساسحشیازفا ياهشنکاو  عوفدـم  جورخهب  لـیامت  یمکـش  ياـهپمارک  ندز  غورآ  عوهت  تسوپ  ندـش  گـنریب  یبناـج  ضراوع 
. دنشابیم ورادمهم  یبناج  ضراوع  زا  بآ  اب  تیمومسمو  رنورک  قورع  ضابقنا 

طــسوتو دوـشیم  دـیدشت  تاربـیفولک  دـیماپورپرلک و  نیپزاـمابراک  اـب  ناـمزمه  فرــصمرد  يراردا  دــض  تارثا  ییوراد  ياهلخادــت 
. دباییم شهاک  نیرفنیپارونو  میتیل  نیلکیاسولکمد 

هیلوا لرتنکرد  ینالـضع و  لخاد  ای  يدـلجریز  قیرزتقیرط  زا  تعاس  ره 4  دحاو  رادقمهزمیب 20-5  تباید  نامرد  رد  فرـصم  رادـقم 
. دوشیم زیوجت  يدیرو  لخاد  قیزرتقیرط  زا  هقیقد  زا 15  شیب  ینامز  رد  دحاو  رادقم 20 یسیراو  يزیرنوخ 

ییوراد  لاکشا 
Injection: 20 Pressor U/ml

ANTITOXINS

 ANTISCORPION VENUM SERUM
 ANTISNAKE VENUM SERUM

 BOTULISM ANTITOXIN A+B+E TRIVALENT
 BOTULISM ANTITOXIN E MONOVALENT

 DIPHTERIA ANTITOXIN
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 TETANUS ANTITOXIN
هب دیاباهنیسکوتیتنآ  فرـصم  ماگنه  دنوشیمفرـصم . مس  کی  یـصاصتخا  ندومن  یثنخيارب  هک  دنتـسه  یئاهنتداپ  اهنیـسکوتیتنآ 

: دومن هجوت  ریز  تاکن 
هب عـالطا  راـمیب  یلبق  کـیژرلآ  ياهـشنکاوو  راـمیب  هـب  مرـس  عوـن  ره  یلبق  تاـقیرزت  زادـیاب  کـیژولویب  هدروآرف  ره  زیوـجت  زا  لـبق  1 ـ 

زالبق دنوش . فرصم  طایتحااب  دیاب  کیژولویبياههدروآرف  هیلعرب  یتیـساسح  ياهـشنکاوهقباس  اب  دارفا  رد  اهنیـسکوتیتنآ  دروآتسد .
شارخ نومزآ  دـیاب  ادـتبا  يدـلج  لـخادنومزآ  ماـجنا  زا  دـعب  ریمو  گرم  لاـمتحا  لیلدـب  . دریگ ماـجنا  دـیاب  تیـساسح  نومزآ  زیوـجت ،
مئـالع ناـمرد  يارب  داد . ماـجنا  ار  یتسوپلـخاد  نومزآ  اـهنومزآ ، نیازا  یکی  ندوب  یفنمتروـص  رد  داد و  ماـجنا  ار  همحتلم  نومزآاـی 

. دشاب سرتسد  رد  دیاب  نیرفنیپا  کیژرلآداح 
نآ يور  یکمن  مرـس  رد   100:1  ) هدـش قیقر  هدروآرفزا  هرطق  کی  درک و  داجیا  رتمیتناـس  میننازیم  هب  یـشارخ  دـیاب  شارخ  نومزآ  2 ـ 
مه اب  اهشارخ  هقیقد  زا 20 دعب  دوش . هتخیر  یکمن  مرس  طقفنآ  يور  رب  داجیا و  لباقم  فرط  رد  هباشمیـشارخ  زین  لرتنک  يارب  داد . رارق 

تسا  تبثم  شنکاو  هناشنيزمرق  زا  ياهلاه  اب  هدش  هطاحا  مروتمریهک  دنوش . هسیاقم 
زا هرطق  کی  لرتنک  يارب  فرط و  کی  همحتلم  هسیکلخاد  ار  یکمن  مرس  رد   10:1  ) هدشقیقرهدروآرف زا  هرطق  کی  همحتلم  نومزآ  3 ـ 

شزیر يزمرق و  شزوـس  شراـخ  اـب  تبثم  شنکاو  هقیقد  یط 30-10 رد  دوـشیم . هـتخیر  رگید  فرطهـمحتلم  هـسیک  رد  ار  یکمن  مرس 
. دشاب هتشاد  یعیبط  يرهاظدیاب  لرتنک  مشچ  دباییم . شهاک  نیرفنیپایمـشچ  هرطق  زا  هدافتـسا  اب  مئالع  نیا  . ددرگیم صخـشم  کشا 

تسایفنم  شنکاو  هناشن  دنشاب ، یعیبط  مشچود  ره  رگا 
رتیلیلیم هـمحتلم 0/1-0/02  اـی  شارخیفنم  نوـمزآ  اـب  اـیو  کـیژرلآ  شنکاو  هقباسنودــب  ناراـمیب  يارب  يدــلج  لــخاد  نوـمزآ  4 ـ 

دلج لــخاد  لرتــنک   ) رگید فرطرد  یکمن  مرـــس  رادـــقم  نــیمه  فرط و  کــی  رد  یکمن  مرـــس  رد   100:1  ) هدــشقیقر هدروآرفزا 
مهاب دـیاب  قیرزت  ياـهلحم  هقیقد  زا 30-10  دعب  . دوش فرـصم  تقر 1000:1  دـیاب  تیـساسحهقباس  ياراد  ناراـمیب  يارب  دوشیمقیرزت .

نامزمهفرــصم هـک  تـشاد  هجوـت  دـیاب  دـشابیمتبثم . شنکاو  هناـشن  يزمرق  زا  ياهلاـه  ابهدـش  هطاـحا  مروـتم  ریهک  دــنوش . هسیاـقم 
. دنشاب هتشاد  لخادت  تیساسح  ياهنومزآاب  تسا  نکمم  اهنیماتسیهیتنآ 

طرشب روظنم ، نیايارب  دریگ . ماجنا  تقدب  یئادز  تیساسحدیاب  كوکـشم  شنکاو  اب  ای  تیـساسحتبثم  نومزآ  ياراد  نارامیب  يارب  5 ـ 
ربص تعاس  کی  دیاب  دادخر  یـشنکاو  رگا  درک . قیرزت  ررکم  روطب  وهقیقد  لصاوف 15  اب  ار  هدش  قیقر  هدروآرفدیاب  شنکاو  زورب  مدـع 

. دومن رارکت  دیاب  ار  هدرکن  داجیا  یشنکاوهک  هدش  قیرزت  رهزداپ  رادقم  نیرخآسپس  درک و 

ANTISCORPION VENOM SERUM

. دوشیم فرصم  برقع  مس  زا  یشان  مئالعنامرد  رد  هدروآرف  نیا  فرصم  دراوم 
ياـــــهبرقع مــــس  ندـــــشیثنخ  ثعاـــــب  تــــسا و  برقع  مسدـــــض  صلاـــــخداوم  يواـــــح  هدروآرف  نـــــیا  رثا : مسیناـــــکم 

Androctonuscrassicauda، Buthotus saulcyi،Mesobuthus eupeus، Odontobuthusdorjae،
دراد یگتـسب  رظن  درومیئایفارغج  هقطنم  هب  دوریم  راکبرهزداپدـیلوت  يارب  اهنآ  مس  هک  یئاهبرقععاونا  دوشیم . Scorpio maurus

. دشابهقطنم نامه  ياهبرقع  ياهنیسکوتیتنآيواح  دیاب  هدروآرف  صاخهقطنم  ره  يارب  و 
. دنشاب سرتسد  رد  دیاب  ءایحا  لیاسوو  نژیسکا  قیرزت  ماگنه  1 ـ  اهرادشه :

زورب تروصرد  داد . ماجنا  دیاب  تیساسح  نومزآ  بسامرس  هب  تبـسن  مومـسم  درف  تیـساسحصیخشت  يارب  مرـس  زا  هدافتـسا  زا  لبق  2 ـ 
. دوش عورشبسانم  نامرد  عطق و  دیاب  مرس  زا  هدافتسا  کیمتسیس  ياهشنکاو 
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زا کیژرلآهقباس  اـب  دارفا  يارب  هقباس و 100:1  نودـبدارفا  يارب   10:1  ) هدـش قیقر  لولحم  زارتیلیلیم  رادقم 0/2  تیـساسح  نومزآ  3 ـ 
شنکاو 0/2 مدـعتروص  رد  درک و  ربـص  هـقیقد  تسا 30  مزـالنومزآ  هجیتن  يارب  دوش . قیرزت  يدـلجریزرهزداپ  اـی  بسا  یعیبـط  مرس 

فرـصم ار  برقع  رهزداپزا  یفاک  رادقم  ناوتیم  یتیـساسح  شنکاومدع  تروص  رد  دوش ، قیرزت  دیاب  هدـشنقیقر  هدروآرف  زا  رتیل  یلیم 
درک .

هدروآرفنیایبناجضراوع زا  زیخ ) لصافمدرد  بت  یتسوپياهـشوج   ) يریخاـت یتیـساسحياهشنکاو و  ومرـس  يراـمیب  یبناـج  ضراوع 
. دنشابیم

. درک يریگولج  نآ  دامجنازا  يرادهگن و  دارگیتناس  هجرد  يامدرد 8-2  دیاب  ار  هدروآرف  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 
. ددرگ قیرزت  هتسهآ  یلیخ  دیاب  يدیرولخاد  قیرزت  هب  زاین  تروص  رد  دوش . ماجنایگتسهآ  هب  دیاب  ینالضع  لخاد  قیرزت  2 ـ 

تمالسهقباس یلبق و  هدش  ماجنا  یتیروف  تامادقا  مودصم  ندب  هب  هدش  دراو  مس  عون  رادقمهب و  هدروآرف  فرـصم  رادقم  فرـصم  رادقم 
ود ای  کیینالـضعلخاد  ای  يدـیرولخاد  قیرزت  زا  دـعبنیمودصم  رتشیب  دنتـسه . رطخ  ضرعم  ردرتشیب  ناـکدوک  دراد . یگتـسب  راـمیب 

لوپمآ شـش  هب  زایننیمودصم  زا  یـضعب  دوشیم . هداد  حیجرتيدیرو  لخاد  هار  رتعیرـس ، رثا  يارب  دنباییمدوبهب . برقع  رهزداپ  لوپمآ 
. دنراد برقع  رهزداپ 

ییوراد  لاکشا 
Injection: 5ml

ANTISNAKE VENOM SERUM

. دوشیم بوسحم  یمسياهرام  شین  يارب  دوجوم  یصاصتخانامرد  اهنت  هدروآرف  نیا  فرصم  دراوم 
Naja naja رام عونشش  مومس  هیلع  رب  اهنیلوبولگ  نیا  تسارام  مس  دض  یـصاصتخا  ياهنیلوبولگيواح  هدروآرف  نیا  رثا : مسیناکم 
و  axiana، Viperalebetina، Echis carinitus، Pseudocerastespersicus، Vipera xanthina

. دنتسه رثوم  Agkistrodon halys
. دنشاب سرتسد  رد  دیاب  ءایحا  لیاسوو  نژیسکا  زیوجت ، ماگنه  1 ـ  اهرادشه :

. دومن نامرد  امسالپ  ياهنیشناج  ای  ینوخياههدروآرف  زیوجت  اب  کیملووپیه  كوشدننام  دیاب  ار  تیمومسم  بقاعتم  كوش  2 ـ 
زاینرهزداپ زا  يرتشیب  ریداقم  هب  ناکدوک  تسانکمم  دوشیم ، قیقر  نآ  رد  مس  هک  ناکدوکندـب  تاعیام  مک  تبـسن ? مجح  لیلدـب  3 ـ 

دوشنییعت . كدوک  نزو  هبساحم  اب  دیابن  رهزداپزاین  دروم  رادقم  اذل  دنشاب ، هتشاد 
زورب تروصرد  داد . ماجنا  ار  تیساسح  نومزآ  دیابمرس  زا  هدافتسا  زا  لبق  بسا  مرس  هب  تبسنمومسم  درف  تیساسح  صیخـشت  يارب  4 ـ 

. دوش عورشبسانم  نامرد  عطق و  دیاب  مرس  زا  هدافتسا  کیمتسیس  ياهشنکاو 
قیرزت يدلجلخاد  دیاب  رهزداپ  ای  بسا  یعیبط  مرـسزا  ( 100:1  ) هدش قیقر  لولحم  زا  رتیلیلیم  رادقم 0/03-0/02 تیـساسح  نومزآ  5 ـ 

دنکیم . کمک  شیامزآ  هجیتن  ریسفتهب  لباقم  فرط  مادنا  رد  یکمن  مرس  قیرزتاب  لرتنک  نومزآ  کی  دوش .
هدروآرف نیایبناج  ضراوع  زا  زیخ ) لصافم  درد  بت  یتسوپياهـشوج   ) يریخات یتیـساسحياهشنکاو و  ومرـس  يرامیب  یبناج  ضراوع 

. دنشابیم
. درک يریگولج  نآ  دامجنازا  يرادهگن  دارگیتناس  هجرد  يامدرد 8-2  دیاب  ار  هدروآرف  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 

هدش هدزنیمخت  لک  نازیم  تیمومـسم  تدـش  وا ، یبلقتیعـضو  نزو و  رامیب ، نس  هب  نویزوفناتعرـس  تیلورتکلا و  عون  تقر  نییعت  2 ـ 
. دراد یگتسبنامرد  عورش  رامیب و  شزگ  نیب  هلصافو  زاین  دروم  یقیرزت  تاعیام 
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ماجناینیرـس هلـضع  رد  حیجرت ? میجح و  تالـضعرد  دیاب  ینالـضع  لخاد  قیرزت  تسا  حجرا  هتـسهآ  یلیخ   ) يدیرو لخاد  قیرزت  3 ـ 
دوش . يراددوخ  اهتشگنا  لخاد  ردای  باصعا  یکیدزن  رد  قیرزت  زا  دوش .

ياهـشنکاوزورب مدـع  تروص  رد  دوـمن . قـیرزتهقیقد  یط 5-3  ار  رتــیلیلیم  ادـتبادیاب 10-5  رامیب  لاـح  رب  تراـظن  اـب  فرـصم  رادـقم 
. داد همادا  يدیرو  تروصهب  تاعیام  زیوجتيارب  بسانم  تعرس  رثکادح  اب  ناوتیمار  نویزوفنا  يروف  کیمتسیس 

: دومنمادقا مزال  تروص  هب  دیاب  لیذ  دراوم  رد 
تسینمزال  نامرد  همادا  یمومع :  ای  یعضومتارهاظت  زورب  مدع   ) تیمومسم مدع  1 ـ 

ياـهنومزآیعیبط جـیاتن  یمومع و  اـی  یعـضوم  تارهاـظتدوجو  مدـع  رگید و  یعـضوم  تارییغتو  یعـضوم  مروت   ) یئزج تیمومـسم  2 ـ 
. دوش قیرزت  لایو   4-2) رتیلیلیم  40-20 یهاگشیامزآ : 

یهاگـشیامزآياهنومزآ یعیبطریغ  جیاتن  کیمتـسیسرهاظت و  دـنچ  ای  کی  شزگ  هیحان  جراخهب  مروت  شرتسگ   ) طسوتم تیمومـسم  3 ـ 
. دوش قیرزت  لایو   9-5  ) رتیلیلیم  90-50 اهتکالپو :) تیرکوتامه  شهاک 

-100 یهاگشیامزآياههتفای :  رد  صخشم  تارییغتو  کیمتـسیس  دیدش  تارهاظت  یعـضومصخشم و  ياهـشنکاو   ) داح تیمومـسم  4 ـ 
دوش . قیرزت  لایو   15-10) رتیلیلیم  150

،100ـ50 دـمآ دـیدپ  يدـیدش  تارهاظت  هکنیا  ای  دـشرتشیب  تیمومـسم  کیمتـسیس  مئالع  تدـشو  تفای  يرتشیب  شرتسگ  مروت  رگا  5 ـ 
. دوش قیرزت  يدیرولخاد  لایو   10-5) رتیلیلیم

ییوراد  لاکشا 
Injection: 10ml vials

BOTULISM ANTITOXIN

A+B+E TRIVALENT
. دوشیمفرصم هدولآ  ياهاذغ  ندروخ  زا  یشانمسیلوتوب  يرامیب  نامرد  یگدولآ و  زا  دعبيریگشیپ  رد  هدروآرف  نیا  فرصم  دراوم 

. دوشیم  Clostridium botulinum طـسوت هدـش  دـیلوت  مومـس  ندـش  یثـنخ  ثعاـبمسیلوتوب  یتـیفرظ  هس  رهزداـپ  رثا : مسیناـکم 
. دشابیم A، B، E مس عون  هس  زا  مادک  ره  هیلع  ربرهزداپ  دحاو  زا 500 شیب  يواحرهزداپ  نیا  زا  رتیلیلیمره 

. درادن يریثات  نادازون  مسیلوتوبنامرد  رد  هدروآرف  نیا  اهرادشه :
تسا  هدروآرف  نیا  یبناج  ضراوع  زا  یمرسيرامیب  یسفنت و  لالتخا  ریهک ، نوخ  راشفشهاک  کیتکالیفانآ  كوش  یبناج  ضراوع 

. دوش ماجنا  تیساسحنومزآ  قیرزت  زا  لبق  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 
. دوشبانتجا نیمومسم  رد  يدیزوکیلگونیمآياهکیتویبیتنآ  فرصم  زا  مونیلوتوبمس  یبصع  تارثا  دیدشت  لیلدب  2 ـ 

. درک يریگولجنآ  دامجنا  زا  يرادهگن و  دارگیتناس  هجرد  نیب 8-2 يامد  رد  دیاب  ار  هدروآرف  3 ـ 
هقیقد لقادح 30  ) یگتسهآ هب  قیقر و  یکمن  مرـسرتیلیلیم  رد 100  دـیاب  ار  رهزداپ  زا  رتیلیلیم  مسیلوتوب 20 نامرد  يارب  فرـصم  رادقم 
تعاس  24-12 لـصاوف اـب  دـعب  تاـعفد  دوش و  زیوجت  رگیدرتیلیلیم  تعاـس 10  زا 4  دـعب  موزل  تروصرد  درک . قـیرزت  يدـیرو  لـخاد 

. دوش فرصم 
رد . دوش قیرزت  ینالـضع  لخاد  دیاب  هدروآرفزارتیلیلیم   Clostridium botulinum 20 هب هدولآ  ياذغ  علب  زا  دعب  يریگـشیپ  يارب 

. ددرگ قیرزتیفاضا  رهزداپ  مئالع  روهظ  تروص 
ییوراد  لاکشا 
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Injection: 1ml

BOTULISM ANTITOXIN E MONOVALENT

. دوشیمفرصم هدولآ  ياهاذغ  ندروخ  زا  یشانمسیلوتوب  يرامیب  نامرد  یگدولآ و  زا  دعبيریگشیپ  رد  هدروآرف  نیا  فرصم  دراوم 

. دوشیم E، Clostridium botulinum عون طسوت  هدش  دیلوت  مس  ندشیثنخ  ثعابمسیلوتوب  یتیفرظ  کی  رهزداپ  رثا : مسیناکم 
تساهدروآرف  نیا  یبناج  ضراوع  زا  یمرسيرامیب  یسفنت و  لالتخا  ریهک ، نوخ  راشفشهاک  کیتکالیفانآ  كوش  یبناج  ضراوع 

بانتجا نیمومـسمرد  يدیزوکیلگونیمآ  ياهکیتویبیتنآفرـصم  زا  مونیلوتوب  مس  یبصعتارثا  دـیدشت  لیلدـب  هیـصوت 1 ـ  لباق  تاکن 
. دوش

. دوشماجنا تیساسح  نومزآ  قیرزت  زا  لبق  2 ـ 
. درک يریگولجنآ  دامجنا  زا  يرادهگن و  دارگیتناسهجرد  يامد 8-2  رد  دیاب  ار  هدروآرف  3 ـ 

لخاد هقیقد  لقادح 30  ) یگتـسهاب قیقر و  یکمن  مرـسرتیلیلیم  رد 100  اررهزداـپ  زا  رتیلیلیم  مسیلوتوب 20 نامرد  يارب  فرـصم  رادقم 
فرصم تعاس  لصاوفاب 24-12  يدـعب  ياهزود  دوش و  زیوجت  رگیدرتیلیلیم  تعاس 10 زا 4  دعب  موزل  تروصرد  دوش . قیرزت  يدـیرو 

دنوش .
رد . دوش قیرزت  ینالضع  لخاد  دیاب  هدروآرفزا  رتیلیلیم   Clostridium botulinum 20 هب هدولآ  ياذغ  علب  زا  دعب  يریگـشیپ  يارب 

. ددرگ قیرزتیفاضا  رهزداپ  مئالع  روهظ  تروص 
ییوراد  لاکشا 

Injection: 50000 units in 20ml

DIPHTHERIA ANTITOXIN EQUINE

اب رامیب  ره  . دوشیم فرصم  يرتفید  تنوفع  نامردای  تقوم  يریگشیپ  روظنم  هب  یلاقتنا و  ینمیاداجیا  يارب  هدروآرف  نیا  فرـصم  دراوم 
دیامن . تفایرد  يرتفید  رهزداپیسانش  يرتکاب  شیامزآ  هنوگ  ره  زا  لبقو  روف ? دیاب  يرتفید  ینیلاب  مئالع 

يرتکاــب طــسوت  هدــش  دـــیلوت  مــسهیلع  رب  هــک  دـــشابیم  يرتــفید  مــس  دـــض  صلاــخداوم  يواــح  هدروآرف  نــیا  رثا : مسیناــکم 
. دیآیمتسدب Corynebacterium diphtheria

. دوش ماجناتیساسحتست  قیرزت  زالبق  1 ـ  اهرادشه :
. دشاب سرتسد  رد  دیاب  نیرفنیپا 1000:1  یتیساسح  ياهشنکاو  لرتنک  يارب  2 ـ 

مرس زا  يژرلآهقباس  اب  دارفا  يارب  هقباس و 100:1  نودبدارفا  يارب   10:1  ) هدش قیقر  لولحم  زارتیلیلیم  رادقم 0/2  تیساسح  نومزآ  3 ـ 
دیاب هدشن  قیقر  هدروآرفزا  رتیل  یلیم  شنکاو 0/2  مدع  تروص  ردهقیقد  زا 30  دعب  درک . قیرزت  يدلجریز  دیابار  رهزداپ  ای  بسا  یعیبط 

. درک فرصم  ار  رهزداپ  نیا  زا  یفاک  رادقمناوتیم  یتیساسح  شنکاو  مدع  تروصرد  دوش ، قیرزت 
هنیسکاو ناکدوکيارب  ناوتیم  هچرگا  دوش . هدافتـسايریگشیپ  يارب  نآ  زا  دیابن  هتفه  رثکادح 3  ) رهزداپ نیا  رثا  ندوب  هاتوک  لیلدـب  4 ـ 

قیرزت زین  يرتفید  دـیئوسکوتلاعف  ینمیا  داـجیا  يارب  ناـمزمه  روطهب  دـیاب  تروص  نیا  رد  درک . هدافتـسا  ـالتبارطخ  ضرعم  رد  هدـشن و 
. دوش

تسا  وراد  نیا  یبناج  ضراوع  زا  یمرسيرامیب  یسفنت و  لالتخا  ریهک ، نوخ  راشفشهاک  کیتکالیفانآ  كوش  یبناج  ضراوع 
دیفمتارثا شیازفا و  ار  مزال  رادـقم  ریخات  تعاـسره  دوش . قیرزت  تقو  عرـسا  رد  دـیاب  رهزداـپزاین  دروم  رادـقم  هیـصوت 1 ـ  لباق  تاکن 
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. دهدیم شهاک  ار  رهزداپ 
لماع هکیعقوم  ات  ای  یمومع  یعـضوم و  مئالع  یماـمتلرتنک  اـت  ار  ناـمرد  تسین  یهاگـشیامزآدیئات  هب  يزاـین  ناـمرد  عورـش  يارب  2 ـ 

. داد همادا  دیاب  دوشهداد ، صیخشت  يرگید  يازیرامیب 
دوش . هدافتسا  ینامرد  لماک  رادقم  هبو  بسانم  ياهکیتویبیتنآ  زا  نامزمه  3 ـ 

38-32 ات دـیاب  ار  نآ  قیرزت  زا  لبق  درک . يریگولجنآ  دامجنا  زا  يرادـهگن و  دارگیتناـس  هجرد  نیب 8-2 ياـمد  رد  دـیاب  ار  هدروآرف  4 ـ 
. درک مرگ  دارگیتناس  هجرد 

دحاو ینیب 60000-40000  یقلح -  تاعیاض  رد  دحاو و  تعاس 40000-20000 یط 48  هرجنحای  قلح  التبا  تروص  رد  فرصم  رادقم 
. دوش قیرزت  ینالضع  لخاد  دیابدحاو  مروتم 120000-80000  ندرگ  ابنارامیب  رد  ای  زور  زا 3  شیب  يارب  هدرتسگيراـمیب  دراوم  رد  و 

. دشابیمناسکی نالاسگرزب  ناکدوک و  فرصمرادقم 
. درکقیرزت ینالضع  لخاد  ای  يدلجریز  تروصهب   50IU/kg دیاب يریگشیپ  روظنم  هب 

ییوراد  لاکشا 
Injection: 10000IU/vial

TETANUS ANTITOXIN EQUINE

هدولآزازک يرتکاب  روپـسا  اب  اهنآ  مخز  هک  یمخزدارفا  رد  زازک  يراـمیب  هیلع  رب  یلاـقتنا  ینمیاداـجیا  يارب  هدروآرف  نیا  فرـصم  دراوم 
. دوشیم هدافتسا  دشاب ، هدش 

تسا  Clostridium tetani طسوت هدش  دیلوت  مسهیلع  رب  یصاصتخا  مسدض  ياهنیلوبولگيواح  هدروآرف  نیا  رثا : مسیناکم 
. دوش ماجنا  تیساسحنومزآ  قیرزتزالبق  1 ـ  اهرادشه :

ضرعمرد هدشن و  هنیسکاو  ناکدوک  يارب  ناوتیمهچرگا  دوش . هدافتسا  يریگشیپ  يارب  نآ  زادیابن  رهزداپ  نیا  رثا  ندوب  هاتوک  لیلدب  2 ـ 
. دوشقیرزت زین  زازک  دیئوسکوت  لاعف  ینمیاداجیا  يارب  نامزمه  روط  هب  دیاب  تروصنیا  رد  درک . هدافتسا  التبا  رطخ 

مرس زا  يژرلآهقباس  اب  دارفا  يارب  هقباس و 100:1  نودبدارفا  يارب   10:1  ) هدش قیقر  لولحم  زارتیلیلیم  رادقم 0/2  تیساسح  نومزآ  3 ـ 
دیاب هدشن  قیقر  هدروآرفزا  رتیل  یلیم  شنکاو 0/2  مدع  تروص  ردهقیقد  زا 30  دعب  درک . قیرزت  يدلجریز  دیابار  رهزداپ  ای  بسا  یعیبط 

. درک فرصم  ار  رهزداپ  نیا  زا  یفاک  رادقمناوتیم  یتیساسح  شنکاو  مدع  تروصرد  دوش ، قیرزت 
تسا  وراد  نیا  یبناج  ضراوع  زا  یمرسيرامیب  یسفنت و  لالتخا  ریهک ، نوخ  راشفشهاک  کیتکالیفانآ  كوش  یبناج  ضراوع 

نیاربانب . درادـن يرتکاب  دوخربيرثا  ودـنکیمیثنخ  ار   Clostridium tetani يرتکابمس طـقف  رهزداـپ  نیا  هیـصوت 1 ـ  لباق  تاکن 
مـس رب  ياهظحالم  لباق  یبیرخترثا  دـی  تابیکرت  هلیـسوب  مخز  ینوفعدـض  تسا  يرورـض  مخز  ياهنامردریاس  رهزداپ ، قیرزترب  هوالع 

. درادزین يرتکاب 
تبوـن کـی  طـقف  دــیاب  راـمیب  دــشاب ، هدشهنیــسکاو  زازک  دــیئوسکوت  اـب  ـالبق  اـی  هتــشادتیساسح  مرــس  هـب  درف  هـک  یتروـص  رد  2 ـ 

تسین  رهزداپ  قیرزتهب  يزاین  دنک و  تفایرد  زازک  دیئوسکوتقیرزت 
، اهکیتویبیتنآفرـصم لـماش  یتمـالع  یحارجياـهنامرد و  ناـمزمه  رهزداـپ ، فرـصمرب  هوـالع  زازک ، يراـمیب  ناـمرد  روـظنم  هب  3 ـ 

. دشابیم يرورض  ینالضع  ياههدننکلشو  اهجنشتدض  اهشخبمارآ ،
. درک يریگولجنآ  دامجنا  زا  يرادهگن و  دارگیتناس  هجرد  نیب 8-2 يامد  رد  دیاب  ار  هدروآرف  4 ـ 

فرصم  رادقم 
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يریگشیپ 
3000 رادقم تیـساسح  تست  ماجنا  زا  دعب  كاخدوجو و  لثم  زازک  يرتکاب  اب  مخز  یگدولآلامتحا  و   ) تحارج داجیا  زا  دعب  هلـصافالب 

درک . قیرزت  ینالضعلخاد  دیابار  رهزداپ  زا  دحاو 
نامرد 

لخاد ار  رهزداپدـحاو  دـیاب 200000  یمرـس  ياهـشنکاوو  تیـساسح  دروم  رد  یتاـظحالمماجنا  زا  دـعب  زازک ، مئـالع  زورب  تروص  رد 
زا يرامیب  مئالع  مامت  هک  یماگنهات  درک ، قیرزت  ینالضع  لخاد  زور  رهدیاب  ار  رهزداپ  دحاو  دعب 50000  ياهزور  . درک قیرزت  يدیرو 

دورب . نیب 
ییوراد  لاکشا 

Injection: 3000, 5000 , 10000 IU per vial

IMMUNE GLOBULINES

 ANTI-D IMMUNE GLOBULIN
 HEPATITIS B IMMUNE GLOBULIN

( IMMUNE GLOBULIN (IG
( IMMUNE GLOBULIN INTRAVENOUS (IGIV

 MEASLES IMMUNE GLOBULIN
 RABIES IMMUNE GLOBULIN

 TETANUS IMMUNE GLOBULIN
دنچ ای  کیهیلعرب  یلاقتناینمیا  داجیا  يارب  دنوشیمدرادناتساو و  هیفصت  لصاح  هدشنوصمياهناسنا  مرـس  ای  امـسالپ  زا  اههدروآرف  نیا 

فرـصم ماگنهرد  دـنامیم . یقاـب  هاـم   3-1  ) یهاـتوک تدـميارب  یلو  دوـشیم  لـصاح  عیرـس  تینوـصمنیا  دـنوریم . راـکهب  يراـمیب 
: دومن هجوت  لیذ  تاکنهب  دیاب  اهنیلوبولگونمیا 

هدافتسااههدروآرف نیازا  دیابن   A نیلوبولگونمیادرفنم صقن  هب  التبم  نارامیب  لاـسورمیاتای و  اـهنیلوبولگونمیا  هب  ساـسح  دارفا  درد  1 ـ 
. دومن فرصمینالضع  لخاد  ياههدروآرف  زا  دیابناهتکالپ  دیدش  شهاک  ای  يداقعنا  تالالتخااب  دارفا  يارب  نینچمه  دومن .

ياهـشنکاوزورب لامتحا  اهنیلوبولگونمیا  يدیرولخاد  قیرزت  اب  دومن . قیرزت  يدـیرو  لخاددـیابن  اراهنیلوبولگونمیا  ، IGIV زجب 2 ـ 
. دراد دوجو  نوخ  راشفعیرس  شهاک  دیئوتکالیفانآ و 

هکدوشیم یباهتلا  شنکاو  داجیا  ثعاب  ظیلغياهنیلوبولگاماگ  يدـلج  لـخاد  قیرزت  اریز  ، دوش يراددوخ  يدـلج  نومزآ  ماـجنا  زا  3 ـ 
. دوش ریسفت  تبثمکیژرلآ  شنکاو  کی  ناونع  هب  تسا  نکمم 

دوش . يراددوخ  رگید  ياهوراداب  اهنیلوبولگونمیا  ندرک  طولخم  زا  4 ـ 
يدارفانینچ هک  تسا  مزال  ـالامتحا  درک . يراددوخیـسوریو  ياـهنسکاو  زیوجت  زا  دـیاب  ، اـههدروآرف نیا  زیوجت  زا  دـعب  هاـم  هس  اـت  5 ـ 

. دنوش هنیسکاو  ددجم ?

ANTI-D IMMUNE GLOBULIN

نادازوـن کـیتیلومه  يراــمیب  زا  يریگوـلجو   Rh روتکاــف هـب  شنکاو  داــجیا  زا  يریگوـلجروظنم  هـب  هدروآرف  نـیا  فرــصم  دراوــم 
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هدشنساسح Rh روتکاف هب  تبسن  البق  دشاب و  -Rh ردام زا : دنترابع  يرادراب  رد  زیوجتكالم  دوشیم . هدافتـسا  يدعب  ياهيرادرابرد 
يراکتـسد هنوگرهای  هدش و  ءاقلا  طقـس  ای  دوخبدوخ  طقـسزا  دعب  هدـشن  ساسح  نانز  يارب  نینچمه  . دـشاب +Rh ردـپ ای  دازون و  دـشاب ،

جراخ يرادراب  ای  طقس  رد  دشاب . -Rh ردپ ای  نینج  هک  دوش  تابثا  هکنیا  رگم  ، دوشیم هدافتـسا  تفج  نایمزا  يزیرنوخای  يرادرب  هنومن 
هکنیا رگم  دـننکیم ، زیوجت  ار  هدروآرفنیا  دـشاب ، + Rh نینج هکنیا  رب  ضرفاـب  تسا  نکمم  ریغ  نـینج  ینوـخ  هورگ  نـییعتهک  یمحر 

روتکاـف هیلع  رب  شنکاو  زا  يریگوـلجيارب  دـناهدرک ، تفاـیرد  + Rh نوخ هابتـشاهک ? -Rh دارفا رد  تــسا  - Rh ردـپ هک  دوشتاـبثا 
تساهدش  هیصوت  نیلوبولگونمیا  نیا  زا  هدافتسا  Rh

+، Rh زمرق ياهلوبلگ  هب  تبـسن  ینمیاخـساپ  راهم  اب  -، Rh دارفا رد  تـسا و  (Rho(D دض  IgG يواح هدروآرف  نیا  رثا : مسیناـکم 
اهنآ ندـب  هـب  + Rh نوـخ هـک  ياهدـشنساسح  و  - Rh دارفا رد  دــنکیم . يریگوـلج  (Rho(D روتکاـف هب  تبـسن  تیـساسح  داـجیازا 

. دهدیم شهاک  ار  ینمیاشنکاو  رثوم  روطب  هدروآرف  نیا  دوشیمدراو 
يدارفا  يارب  فرصم 1 ـ  عنم  دراوم 

. دوش فرصمدیابن   Anti-D دنراد ، یناسنا  ياهنیلوبولگهب  تبسن  کیمتسیس  دیدش  ياهشنکاوای  کیتکالیفانآ  ياهشنکاو  هقباس  هک 
. دوش زیوجت  دیابن  دناهدش ، ساسح  Rh روتکاف هب  تبسن  البق  هک  -Rh دارفا +، Rh دارفا دلوت ، زا  دعب  نادازون  يارب  2 ـ 

. دوشقیرزت نار  ای  دیئوتلد  هلضع  رد  حیجرتو ? ینالضع  دیاب  وراد  نیا  1 ـ  اهرادشه :
. دشابیم وراد  نیا  یبناج  ضراوعزا  یگدولآباوخ  ینالضع و  درد  بت  قیرزت  لحم  رد  یتحاران  یبناج  ضراوع 

يراددوخردام نویـسانیسکاو  ماجنا  زا  قیرزت  زادـعب  هام  ات 3  ، Anti-D هارمه اهنیلوبولگونمیاریاس  دوجو  لیلدـب  ییوراد  ياهلخادـت 
دوش .

میقتسمشیامزآ ABO, Rh)و   ) دازون ینوـخ  هورگنییعت  شیاـمزآ  ناـمیاز  زا  دـعب  هلـصافالبو  زیوـجت  زا  لـبق  هیـصوت 1 ـ  لباق  تاکن 
. داد ماجنا  دیاب  ار  نیلوبولگیتنآ 

. دومن قیرزت  ار  هدروآرفتعاس  یط 72  دیاب  نوخ  لاقتنا  ای  نینجطقس  اهنامیاز ، رد  موزل  تروص  رد  2 ـ 
تفایرد +Rh دازون نامیاز  زا  دـعب  رگیدفرـصم  رادـقم  کی  ردام  هک  تسا  مزـال  دـشابهدش ، قیرزت   Anti-D ناـمیاز زا  لـبق  رگا  3 ـ 

هکنیارگم تسین  ددجم  قیرزت  هب  يزاین  نامیاز  زادعب  ، دشابهدش قیرزت  ردامهب  نامیاز  زالبقهتفه  هدودحم 3  رد  هدروآرف  نیاهچنانچ  . دنک
. دشاب لماک  نوخ  رتیلیلیم  زاشیبيردام 30  ینینج  يزیرنوخ  رادقم 

. درک يریگولجنآ  دامجنا  زاو  يرادهگن  دارگیتناسهجرد  يامد 8-2  رد  دیاب  ار  هدروآرف  نیا  4 ـ 
فرصم  رادقم 

رادـقمهک یتروص  رد  درک . قیرزت  نامیاز  زا  دـعبتعاس  یط 72  دیاب  ار  نیلوبولگونمیا  لایوکی  لقادـح  نامیاز  زا  دـعب  یـسکالیفورپ 
لایو کی  دیاب  مکارتمزمرق  لوبلگ  رتیلیلیم  ای 15  لماک  نوخرتیلیلیم  ره 30  يازا  هب  دشاب ، رتیلیلیم  زا 30 شیب  يردام  نینج  يزیرنوخ 

. دوش قیرزت  یفاضا 
هارزا لایو  کی  دـیاب  زین  نامیاز  زا  دـعب  تعاس  هدودـحم 72 رد  لایو و  کی  يرادراـب   28-26 ياههتفه رد  نامیاز  زا  لبق  یـسکالیفورپ 

. دوش قیرزت  ینالضع  لخاد 
. درکقیرزت  300mcg لایو کی  دیاب  مکارتمزمرقلوبلگ  رتیلیلیم  ای 15  لماک  نوخ  رتیلیلیم  ره 30 ءازا  هب  نوخ  لاقتنا  ثداوح 

ای رد  یمحرجراخ  يرادراب  ای  هدش ،  ءاقلا  ای  دوخبدوخزا  معا   ) نینج طقـس  نوینمآ  عیام  زا  يرادربهنومن  یمکـش  يامورت  زا  دعب  هقرفتم 
mcg 300 فرصمرادقم کی  يرادراب  هتفه 18-13  رد  قیرزتتروص  رد  دومن . قیرزت  لایو  کی  دیاب  يرادراب  مهدزیـس  هتفه  زا  دـعب 

. دوش قیرزت  يرادراب  ياههتفه 28-26  رد  دیاب  زین  رگید 

ییوراد تاعالطا  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1869زکرم  هحفص 1715 

http://www.ghaemiyeh.com


ییوراد  لاکشا 
Injection: 300 mcg vials

HEPATITIS B IMMUNE GLOBULIN

یطاخمءاشغ سامت  یفداصت ،  ای  قیرزت  نزوس  یقیرزت  ساـمت  زا  دـعب   B تیتاپه يرامیب  زايریگشیپ  يارب  هدروآرف  نیا  فرـصم  دراوم 
زا هدش  دـلوتم  نادازونرد  مرـس  ای  امـسالپ  نوخ  لثم  تبثم  HBsAg داوم اب  تپیپ  زا  هدافتـسا   ) یکاروخسامت ای  عیام  یفداـصت  حـشرت  )

. دوشیم فرصم  B تیتاپه تنوفع  اب  رطخ  ضرعم  رد  دارفا  وتبثم  HBsAg ناردام
هکلب درادنلخادت ، نسکاو  هب  تبـسن  لاعف  ینمیا  خساپداجیا  اب  اهنت  هن   B تیتاپه نسکاو  هارمهای  لبق   B تیتاپه نیلوبولگونمیا  زیوجت 

. دوشیم بجوم  ار  تیتاپه  دض  نتداپمزال  حوطس  هب  عیرس  یبایتسد 
نیا هدش  هیصوترادقم  زیوجت  دشابیم . B تیتاپه سوریویحطـس  نژیتنآ  دض  نتداپ  زا  يدایزرادـقم  يواح  هدروآرف  نیا  رثا : مسیناکم 

. دنامیم یقاب  رتشیب  ای  هام  تدميارب 2  ابیرقت  هک  دوشیم  نیلوبولگونمیانیا  صیخشت  لباق  حطس  ندومنمهارف  ثعاب  هدروآرف 
سرتسدرد دـیابنیرفنیپا  دوش . فرـصم  طایتحااب  دـیاب  هدروآرف  نیا  کیمتـسیس  یتیـساسحياهشنکاو  هقباس  اـب  دارفا  رد  1 ـ  اهرادشه :

. دشاب
. دراد دوجو  یسوریو  ياهیرامیب  لاقتنالامتحا  هدروآرف  نیا  قیرزت  ماگنه  2 ـ 

. دنشابیم وراد  نیا  هدمعیبناج  ضراوع  زا  مداویژنآ  ریهک و  قیرزتلحم  رد  یعضوم  درد  یبناج  ضراوع 
ياهنسکاوزیوجت زا  ، B تیتاپه نیلوبولگونمیا  قیرزتزا  دعب  هام  هس  ات  یـسوریو  ياهنسکاواب  رثا  لخادـت  لیلدـب  ییوراد  ياهلخادـت 

درک . عانتما  دیاب  یسوریو 
دیئوتلدای نار  هلـضع  رد  حـیجرت ? دوش . بانتجايدـیرو  لخاد  قیرزت  زا  دـیدش ، ياهـشنکاوزورب  لامتحا  لیلدـب  هیـصوت 1 ـ  لباق  تاکن 

. دوش قیرزت  ینیرسهلضع  رد  دیابن  کیتایس  بصع  هب  بیسآرطخ  لامتحا  تلعب  دوش . قیرزت 
. درک يریگولجنآ  دامجنا  زا  يرادهگن و  دارگیتناسهجرد  يامد 8-2  رد  دیاب  ار  هدروآرف  2 ـ 

فرصم  رادقم 
تسا رتیلیلیم  لداعم 5-3 نالاسگرزب  يارب  لومعمفرـصم  رادقم  دـشابیم و   0/06ml/kg هدشهیـصوت رادقم  سامت  زا  دعب  يریگـشیپ 

ار زاین  دروم  رادقم 
( زور یط 7  رثکادح  ای   ) هلصافالب دیاب 

رارکت دیاب  ار  قیرزت  نیا  دعب  زور  30-28 درک . قیرزت  ینالضع  سامت  زا  دعب 
دومن .

وراد زا  رتیل  یلیممین  رادقم  تعاس  یط 12  رثکادح  ای   ) دلوتزا دعب  هلصافالب  تبثم  HBsAg ناردامزا هدش  دلوتم  نادازون  رد  يریگشیپ 
. درک قیرزت  نارهلضع  لخاد  رد  دیاب  ار 

ار ( 0/06ml/kg نـالاسگرزب يارب  رتـیلیلیم و  میننادازون  يارب  )B تیتاـپه نیلوبولگونمیا  : B تیتاـپه تنوفع  اـب  رطخ  ضرعم  رد  دارفا 
. درک قیرزت  دیاب  B تیتاپه نسکاوزا  لبق  هام  کی  ای  نامزمه 

ییوراد  لاکشا 
Injection: 0.5, 1 , 5ml vials
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(IMMUNE GLOBULIN INTRAMUSCUALR (IG

يارب  هدروآرف  نیا  فرصم  دراوم 
يریگشیپ  ، A تیتاپه نامرد  ای  يریگشیپ 

هب ءالتباضرعم  رد  ینمیا  متسیس  صقن  هب  التبم  دارفارد  یلاقتنا  ینمیا  یعیبط  ياهنیلوبولگونمیاصقن  ناربج  کخرـس  مئالع  فیفخت  ای 
. دوشیم فرصم  يرادرابنارود  رد  ینینج  تاعیاض  هجخرس و  تنوفعزورب  لامتحا  شهاک  ناغرم و  هلبآ 

. دشابیم ،IgG اصوصخم اهنیلوبولگونمیازا ، یلولحم  هدروآرف  نیا  رثا : مسیناکم 
رد IgG رمعهمین دیآیم . تسدب  هدروآرف  نیا  قیرزتزا  دـعب  زور  ود  ابیرقت  IgG نیلوبولگونمیاینوخ حوطس  رثکادح  کیتنیکوکامراف 

تسا  زور  لداعم 23   IgG یعیبطحوطس اب  دارفا  نوخ  شدرگ 
دوشزیوجت . دیابن  اهتکالپ  دادعت  شهاک  ای  يداقعناصقن  ای  درفنم IgAو  صقن  هب  التبم  نارامیبيارب  هدروآرف  نیا  فرصم  عنم  دراوم 

. دوش قیرزت  ینیرس  هلضع  رد  حیجرت ?  ) ینالضع لخادتروصهب  دیاب  طقف  هدروآرف  نیا  اهرادشه :
. دنشابیم وراد  نیا  هدمعیبناج  ضراوع  زا  مداویژنآ  ریهک و  قیرزتعضوم  تیساسح  درد و  یبناج  ضراوع 

یـسوریو ياهنسکاوزیوجت  زا  هدروآرف  نیا  قیرزت  زادعب  هام  هس  ات  یـسوریو  هدنز  ياهنسکاواب  رثا  لخادت  لیلدب  ییوراد  ياهلخادـت 
دوش . عانتما 

زا قیرزتار و  هدروآرف  نیا  هلـصافالب  دـیاب  کخرـساب  ینمیا  متـسیس  فعـض  هب  ـالتبم  ناراـمیبسامت  تروص  رد  هیـصوت 1 ـ  لباق  تاکن 
. درک يراددوخکخرس  نسکاو  فرصم 

بانتجا  يدیرو  لخاد  قیرزت  زا  دیاب  ، دیدش ياهشنکاو  زورب  لامتحا  لیلدب  2 ـ 
. درک

. دوش فرصم  طایتحااب  دیاب  هدروآرف  نیا  کیمتسیس  یتیساسحياهشنکاو  هقباس  اب  دارفا  يارب  3 ـ 
. دراد دوجو  یسوریو  ياهیرامیب  لاقتنالامتحا  هدروآرف  نیا  قیرزت  ماگنه  4 ـ 

. درک يریگولجنآ  دامجنا  زا  يرادهگن و  دارگیتناسهجرد  يامد 8-2  رد  دیاب  ار  هدروآرف  5 ـ 
فرصم  رادقم 

ینیرفاسميارب دوشیم . هیصوت   0/02ml/kg فرصم رادقم  کی  دنراد ، سامت  A تیتاپه هبالتبم  نارامیب  اب  هک  يدارفا  يارب  : A تیتاپه
يارب ودوش  قـیرزت   0/02ml/kg فرـصم رادـقم  کیدـیاب  هاـم  هس  زا  رتـمک  روضح  يارب  دـنراد ، ارهدولآ  قطاـنم  هب  تمیزع  دـصق  هک 

. دوش قیرزت   0/06ml/kg رابکیهام ره 6-4  هام  هس  زا  شیب  روضح 
تـساهتشاد ساـمت  کخرـس  اـب  لـبق  زور  شـشزا  رتمک  هک  ساـسح  دارفا  رد  کخرـس  مئـالعفیفخت  اـی  يریگولج  روظنم  هب  کـخرس 

. دوشقیرزت رتیلیلیم ) رثکادح 15   ) 0/5ml/kg، دشاب زین  ینمیا  صقن  هب  التبم  ساسحكدوک  رگا  قیرزت و   0/25ml/kg
هیلوافرصم رادقم  درک . فرصم  ار   IG ناوتیم IGIV نادقف تروص  رد  یلو  دراد ، تیحجرا  IGIV زا هدافتسا  نیلوبولگونمیا  صقن 

زاین  IG هب يرتهاتوک  لصاوف  ابنارامیب  زا  یضعب  دوش . قیرزت   0/66ml/kg هتفه ای 4  ره 3  دعب  1/3ml/kg و 
. دنراد

. دوش قیرزت   1/2ml/kg-0/6 هلصافالب ناغرم  هلبآ  دض  نیلوبولگونمیانادقف  تروص  رد  ناغرم  هلبآ 
تسا  هدش  هیصوت  سامت  زا  دعبتعاس  یط 72   0/55ml/kg رادقم هجخرس 

ییوراد  لاکشا 
Injection: 2 , 10ml vials
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(IMMUNE GLOBULIN INTRAVENOUS (IGIV

کیتیسوفنل یمسول  هتخانشان  ءاشنم  اب  کینپوتیسوبمورتياروپوپ  ینمیا  متسیس  صقن  هب  التبمنارامیب  نامرد  رد  وراد  نیا  فرـصم  دراوم 
زا يریگوـلج  روـظنم  هبناوختــسا  زغم  دــنویپ  رد  ناــکدوک و  رد   HIV تنوفع زا  يریگوـلج  یکاـساواک  مردنـس  ،B ياهلولـس نمزم 

. دوشیم فرصم  کیمتسیسياهتنوفع 
. دوشیم یعیسو  ياهنتداپ  حوطسداجیا  ثعاب  هدروآرف  نیا  رثا : مسیناکم 

تساهتفه  دودح 3  اهنآ  رمع  همین  دوشیم و  داجیااهنتداپ  زا  مزال  یمرس  حوطس  ینالضعقیرزت  زا  دعب  زور   2 کیتنکوکامراف 5 ـ 
نارامیب يارب  هدروآرفنیا  دوش . فرصم  دیابن  کیمتسیسدیدش  ياهشنکاو  ای  یتیساسح  ياهشنکاوهقباس  اب  دارفا  يارب  فرصم  عنم  دراوم 

. دوش زیوجت  دیابناهتکالپ  دادعتشهاک  ایيداقعنا  صقن  ای  IgA درفنم صقن  هب  التبم 
کیتپسآ  تیژننم  مردنس  1 ـ  اهرادشه :

قیرزت زا  دــعب  زور  اـت 2  تعاـس  دـنچ  زا  هکمردنـس  نیا  تـسا  هدـش  شرازگ  ـالاب  فرـصمرادقم  اـب  اـصوصخم   IGIV قـیرزت زا  دـعب 
غارفتساو عوهت  اهمـشچ ، كاندرد  تکرح  رون ، زاساره  بت  یگدولآ  باوخ  دیدش ، دردرـسلثم  یمئالع  ياراد  دوشیم ، عورش  IGIV

. دشابیم
. دراد یگتسبنویزوفنا  تعرس  هب  اهـشنکاو  نیا  زورب  . دوش یـسکالیفانآ  ینیلاب  مئالع  نوخراشف و  عیرـس  تفا  ثعاب  دناوتیم   IGIV 2 ـ 

. دوب نویزوفنا  تدم  ردتمالع  هنوگ  ره  بقارم  درک و  لرتنک  موادمروطب  دیاب  ار  یتایح  مئالع 
تحت راب  نیلوا  ياربهک  دتفایم  قافتا  دیدش  یمنیلوبولگاماگوپیهای  یمنیلوبولگاماگآ  نارامیبرد  رتشیب  یباهتلا  هدنورشیپ  ياهشنکاو  3 ـ 

. درذگیماهنآ هب  نیلوبولگونمیا  قیرزت  نیرخآزا  هتفه  ای 8  دنریگیم  رارق  اهنیلوبولگونمیااب  نامرد 
ترارح هجردشیازفا  زرل ، یمکش  ياه  پمارک  غارفتـسا  عوهت  دراد . یگتـسب  نویزوفنا  تعرـسهب  یبناج  ضراوع  زورب  یبناج  ضراوع 

دشابیم . IGIV هدمع ضراوع  زا  هجیگرسو  دردرس  تسوپ  يزمرق  تاروثب و  بلق  نابرض  شیازفا  ندب 
یسوریوياهنسکاو زیوجت  زا  دیاب  ، IGIV قیرزت زادعب  هام  هس  ات  یـسوریو  هدنز  ياهنسکاواب  رثا  لخادت  لیلدب  ییوراد  ياهلخادـت 

. دوش عانتما 
دوش . قیرزت  يدیرولخاد  هار  زا  دیاب  طقف  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 

دوش . يرادهگن  دارگیتناس  هجرد  ریز 30 قاتا و  يامد  رد  دیاب  هدروآرف  2 ـ 
نییعت ( 2g/l لقادــح  ) یعیبـط حطــسنیمات  ياــنبم  رب  ناراــمیب   IgG ناــصقن ناــمرديارب   IGIV بساـنم رادـقم  فرــصم  رادـقم 

ات تـسا  نـکمم  ناراــمیب  زا  یــضعبهچرگا  تـسا  هدــش  هیــصوت  راــبکی  هتفهراــهچ  اــت  هـس  ره   400mg/kg-100 رادـقم . ددرگیم
اب  200mg/kg رادــقم دوشیمهیــصوت  لوا  تبوــن  يارب  دنـــشاب . هتـــشادزاین  راــبکی  هــتفه  راــهچ  اــت  هــس  ره   600mg/kg نازیم

. دوش فرصمقوف  قباطم  دعب  دوش و  قیرزت  يرتهاتوکلصاوف 
. دوش هجوت  اههدروآرفناگدنزاس  طسوت  هدش  هئارا  ياهییامنهارهب  دیاب  فرصم  دراوم  ریاس  رد 

ییوراد  لاکشا 
Injection: 1, 2.5, 5 , 10g

MEASLES IMMUNE GLOBULIN

اب هک  دعتسمدارفا  رد  نینچمه  دریگیم . رارق  هدافتسادروم  کخرس  يرامیب  هیلع  رب  یلاقتنا  ینمیاداجیا  يارب  هدروآرف  نیا  فرصم  دراوم 
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هب التبم  نارامیب  لوا  ههامهس  رد  رادراب  نانز  رد  نینچمه  دوشیمفرـصم . کخرـس  يدوبهب  يریگـشیپيارب و  دناهتـشاد ، سامت  تنوفع 
التبم ناراـمیب  ینمیا  متـسیس  هدـنهاکياهوراد  ریاـس  اـی  اهدـیئورتسوکیتروکدایز  ریداـقم  اـب  ناـمرد  تحت  ناراـمیب  نتداـپصقن  مردـنس 

دنشابهدشن هنیسکاو  کخرس  هیلع  رب  لاحب  اتهکنآ  طرـش  هب  دنـشاب ) يزغم  تالالتخا  يارادرگا  صوصخم ?  ) رادبت دیدش  ياهیرامیبهب 
. دوشیم فرصم 

هیلع رب  صاخياهنتداپ  يواح  يامـسالپ  زا  دشابیم و  (IgG? تدـمع  ) هزیلیفویل ياهنیلوبولگونمیايواح  هدروآرف  نیا  رثا : مسیناکم 
. دیآیمتسدب کخرس  سوریو 

. دوش فرصمطایتحا  اب  دیاب  کیمتسیس  یتیساسحياهشنکاو  هقباس  اب  دارفا  رد  1 ـ  اهرادشه :
. دراد دوجو  یسوریو  ياهیرامیبلاقتنا  لامتحا  وراد ، نیا  قیرزت  ماگنه  2 ـ 

زا مداویژنآ  ریهک و  بت  قیرزتلحم  رد  یتفس  درد و  یبناج  ضراوع 
. دنشابیمهدروآرف نیا  هدمع  یبناج  ضراوع 

یـسوریو ياهنسکاوزیوجت  زا  نیلوبولگونمیا  نیا  قیرزتزا  دعب  هام  هس  ات  یـسوریو  ياهنسکاواب  رثا  لخادت  لیلدب  ییوراد  ياهلخادـت 
. دوش عانتما 

. دوش يرادهگن  یثنخ  زاگ  ای  ءالخ  تحتو  رون  زا  رود  دارگیتناس و  هجرد  نیبيامدرد 8-2  دیاب  هدروآرف  نیا  هیصوت  لباق  تاکن 
فرصم  رادقم 

رد دوشقیرزت . ینالضع  لخاد  دیاب   0/4ml/kg-0/2  ، نآ زا  دعب  زور  یط 5  رثکادح  ای   ) سامتزا دعب  تقو  عرسا  رد  يروف  يریگـشیپ 
. دوش رارکت  هتفه  زا 3-2  دعب  دیابرادقم  نیمه  سامت  موادت  تروص 

. دوشیم هیصوت   1/2ml/kg-1 ینالضعلخاد قیرزت  کخرس  يرامیب  نامرد 
رادقم نیا  تساهدش  هیصوت   0/02ml/kg ینالضع لخادقیرزت  روظنم  نیا  يارب  نویسانیسکاو  زادعب  یبناج  ضراوع  زورب  زا  يریگولج 

. دنکیمن يریگولج  نسکاو  هیلعرب  لاعف  ینمیا  تفرشیپ  زا 
ییوراد  لاکشا 

Injection: 200IU/ml

RABIES IMMUNE GLOBULIN

. دریگیم رارق  هدافتسا  دروم  يراه  نسکاواب  هارمه  يراه  يرامیب  هیلع  رب  یلاقتنا  ینمیاداجیا  يارب  هدروآرف  نیا  فرصم  دراوم 
يرامیب هیلع  ربهدش  نوصم  دارفا  يامسالپ  زا  هک  دشابیم  (IgG? تدمع  ) یناسنا ياهنیلوبولگونمیايواح  هدروآرف  نیا  رثا : مسیناکم 

. دیآیم تسدب  يراه 
بوـلطم حطــس  رد  زور  يارب 21  دوبدـهاوخ و  صیخــشت  لـباق  یلاـقتنا  نتداـپ  حوطــسقیرزت  زا  دـعب  تعاـس  زا 24  کـیتنیکوکامراف 

. دنام دهاوخیقاب 
. دوش فرصمطایتحا  اب  دیاب  کیمتسیس  یتیساسحياهشنکاو  هقباس  اب  دارفا  رد  1 ـ  اهرادشه :

. دراد دوجو  یسوریو  ياهیرامیبلاقتنا  لامتحا  وراد ، قیرزت  ماگنه  2 ـ 
. دنشابیم هدروآرف  نیا  هدمع  یبناجضراوع  زا  مداویژنآ  ریهک و  بت  قیرزتلحم  رد  یتفس  درد و  یبناج  ضراوع 

ياهنسکاوزیوجت زا  يراه  دـض  نیلوبولگونمیا  قیرزتزا  دـعب  هام  هس  ات  یـسوریو  ياهنسکاواب  رثا  لخادـت  لیلدـب  ییوراد  ياهلخادـت 
. دوش يراددوخنیلوبولگونمیا  قیرزت  رارکت  زا  دیاب  يراه  نسکاو  نامزمه  فرصم  تروص  ردنینچمه  دوش . عانتما  یسوریو 
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. دوشهدافتسا طایتحا  اب  دیاب  يداقعنا  تالالتخاو  اهتکالپ  دوبمک   ، IgA دوبمک زا  صاخ  یعونهب  التبم  دارفا  يارب  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 
. دوش يدیرو  قیرزت  دیابن  هدروآرف  نیا  2 ـ 

تروص ردو  دوش  يریگولج  هدروآرف  دامجنا  زا  دوشيرادـهگن . رون  زا  رود  دارگیتناـس و  هجرد  نیب 8-2 يامدرد  دـیاب  هدروآرف  نیا  3 ـ 
تخیر  رود  دیاب  ار  نآ  دامجنا 

دیاب ار  زاـین  دروم  رادـقم  زا  یمین  دوشیمزیوجت . ، 0/133mg/ml ای  20IU/Kg  ) رادقم سامت  زا  دعب  رتعیرـس  هچ  ره  فرـصم  رادـقم 
. درک قیرزت  ینیرس  هلضعرد  ار  هدنامیقاب  درک و  شخپ  شزگ  لحمرد 

ییوراد  لاکشا 
Injection: 2 , 10ml vials, 150IU/ml

TETANUS IMMUNE GLOBULIN

هدولآزازک يرتکاب  روپـسا  اب  اهنآ  مخز  هک  یمخزدارفا  رد  زازک  يراـمیب  هیلع  رب  یلاـقتنا  ینمیاداـجیا  يارب  هدروآرف  نیا  فرـصم  دراوم 
لاس زا 10  شیب  تشذگ  ایزازک  نویسانیسکاو  هقباس  ندوبن  صخشمتروص  رد  یمخز  دارفا  يارب  نینچمه  . دوشیم هدافتـسا  دشاب ، هدش 

تسا  عنامالب  زازک  دیئوسکوتاب  هدروآرف  نیا  نامزمه  فرصم  تسا  هدشهیصوت  هدروآرف  نیا  زیوجت  زین  قیرزتتبون  نیرخآ  زا 
هیلع رب  صاخياهنتداپ  يواح  يامـسالپ  زا  دشابیم و  (IgG? تدـمع  ) هزیلیفویل ياهنیلوبولگونمیايواح  هدروآرف  نیا  رثا : مسیناکم 

. دیآیمتسدب Chlostridium Tetani
لباق یلاقتنانتداپ  حوطـس  قیرزت  زا  دـعب  تعاس   24 زا دشابیم . هتفه  ات 4/5  لداعم 3/5  يرمعهمین  ياراد  زازک  نتداـپ  کـیتنکوکامراف 

. دنام دهاوخ  یقاب  بولطم  حطس  رد  زور   21 يارب دوب و  دهاوخ  صیخشت 
. دوش فرصمطایتحا  اب  دیاب  کیمتسیس  یتیساسحياهشنکاو  هقباس  اب  دارفا  رد  1 ـ  اهرادشه :

. دراد دوجو  یسوریو  ياهیرامیبلاقتنا  لامتحا  وراد ، نیا  قیرزت  ماگنه  2 ـ 
. دنشابیم هدروآرف  نیا  هدمعیبناج  ضراوع  زا  مداویژنآ  ریهک و  قیرزتلحم  رد  یتفس  درد و  یبناج  ضراوع 

زیوـجتزا دـیاب  زازک ، دـض  نیلوـبولگونمیا  قـیرزتزا  دـعب  هاـم  هـس  اـت  یــسوریو  ياـهنسکاواب  رثا  لخادـت  لیلدـب  ییوراد  ياهلخادــت 
. درک عانتما  یسوریو  ياهنسکاو 

بصع هب  بیسآرطخ  لامتحا  تلعب  ددرگ . قیرزت  دیئوتلدای  نار  هلـضع  رد  حیجرت ? ینالـصعلخاد و  هار  زا  دیاب  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 
دوش . هدافتسا  ینالضعلخاد  هار  زا  طقف  دوش . قیرزت  ینیرسهلضع  رد  دیابن  کیتایس 

دنوشیمیعضوم یباهتلا  ياهـشنکاو  ثعاب  بلغا  IgG ظیلغ ياهلولحم  يدـلج  لخاد  قیرزتاریز  دوش ، ماجنا  دـیابن  يدـلج  نومزآ  2 ـ 
. دنوش هابتشا  کیژرلآياهشنکاو  اب  تسا  نکمم  هک 

. درک يریگولج  نآ  دامجنا  زاو  يرادهگن  رون  زا  رود  دارگیتناس و  هجرد  نیب 8-2 يامدرد  دیاب  هدروآرف  نیا  3 ـ 
فرصم  رادقم 

دحاو ناـنآ 4  نزو  مرگوـلیک  ره  يازاهـب  لاـس  زا 7  رتـمک  ناـکدوک  يارب  دــحاو و   250 لاس زا 7  شیب  نـس  اـب  دارفا  يارب  يریگــشیپ 
هدروآرف نیا  نامزمه  فرصم  ناکدوکنیا  رد  درک . فرصم  زین  ناکدوک  يارب  ارنالاسگرزب  رادقم  نامه  ناوتیم  هچرگا  دوشفرـصم .

هک ینالاسگرزب  يارب  فیثک  ای  گرزبياـهمخز و  تروص  رد  دوش . قیرزت  دـیاب  رگیدیلحم  رد  تواـفتم و  گنرـس  اـب   DT ای DTP اب
تروصرد تسا  يرابجا  دـیئوسکوت  نامزمهفرـصم  درذـگیم  اهنآ  زازک  دـیئوسکوتای  Td يروآداـی زود  قـیرزت  زا  لاـس  زاشیب 10 

دیاب 500 درف  نویـسانیسکاوتیعضو  هب  هجوت  نودب  اهیگتخوسرد  ای  مخز و  دیدش  یگدولآ  ای  مخزداجیا  زا  تعاس  زا 24  شیب  تشذگ 
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. دومن قیرزت  ینالضع  لخاد  ار  هدروآرفنیا  زا  دحاو 
. دوش هدافتسا  دیاب  رگید  ینامردياهشور  اب  هارمه  تبون  کی  رد   ) درفنزو مرگولیک  ره  ازا  هب  دحاو  نامرد 150 

ییوراد  لاکشا 
Injection: 250 uints vials

AZATHIOPRINE

ردوراد نیا  دوشیم . فرـصم  هدـعملازول  دـبکو و  هیلک  دـنویپ  در  زا  يریگولج  يارب  یکمکيوراد  ناونعهب  نیرپویتازآ  فرـصم  دراوم 
ردندـب ینمیا  متـسیس  هدـنهاک  ناونعهب  دوریمراکهب . دـنهدیمن ، باوج  یلومعم  باهتلادـضياهوراد  هب  هک  داح  لاعف و  ياهمـسیتامر 

راکهب تیرفنولورمولگو  کیمتـسیسزوتامتیرا  سوپول  يوارفـصزوریس  لاعف  نمزم  تیتاپه  هلمجزا  کیژولونومیا  ءاـشنم  اـب  ییاـهیرامیب 
. دوشیم هدرب 

. دـنکیمراهم ار  اـهنیئتورپ  تخاـسالامتحا DNA ، RNA و  نیارباـنب  هوب و  نیروپ  مسیلوباـتمتسینوگاتنآ  نیرپوـیتازآ  رثا : مسیناـکم 
. دیامن لخادت  زوتیم  میسقترد  تسا  نکمم  وراد  نیا  نینچمه 

هجرد رد  يدــبک و  نآ  عـفد  تـسا  يدــبکنآ  مسیلوباـتم  ددرگیم . بذــج  یبوـخهبشراوگ  هاگتــسد  زا  وراد  نـیا  کــیتنیکوکامراف 
. دشابیم يویلکمود 

رد زین  یموزومورکياهیراجنهان  زا  یضعب  دشاب . ازناطرسزین  ناسنا  رد  تسا  نکمم  هدوب و  ازناطرستاناویح  رد  نیرپویتازآ  اهرادشه :
تسا  هدش  هدید  ناسنا 

درد ولگ  زرلو ، بت  ناوختسا  زغم  فیعـضت  وم ، شزیر  تیـساسح  دایدزا  ياهشنکاو  زا : دنترابعوراد  یلامتحا  ضراوع  یبناج  ضراوع 
 . کیتسالبولاگم  ) ینوخمک زا  یشانيداعریغ  فعض  یگتسخ و  نینچمه  دیفسياههچیوگ و  دوبمک  زا  یشان 

. دهد شیازفاار  نیرپویتازآ  تیمس  تسا  نکمم  زادیسکانیتنازگ  میزنآ  هفقو  لیلدهب  لونیروپولآاب  نامزمه  فرـصم  یئوراد  ياهلخادت 
. ددرگ ناطرس  داجیا  هب  رجنم  دناوتیمهعشا  ناوختسا و  زغم  هدننکفیعضتياهوراد  زا  هدافتسا 

. دوشیمن هیصوت  هدنزياهنسکاو  اب  نویسانیسکاو  ماجنا  ورادنیا ، اب  نامرد  لوط  رد  هیصوت  لباق  تاکن 
mg/kg 3- یکاروخ تروصهب  هیلوا  فرصم  رادقمهدش  دنویپ  وضع  ندز  سپ  زا  يریگولجيارب  ینامرد  شیپ  ناونعهب  فرـصم  رادقم 

یکاروخ تروصهبهدنرادهگن  فرـصم  رادقم  دوشیمزیوجت . یحارج  لمع  زا  لبق  زور  هس  ات  کیندب  حطـس  زا   mg/m2 120 ای 5 و 
کیتورفن موردنـس  تیرفنولورمولگ  ، زوریـس تیتاپه  هدور  یباهتلا  ياهیرامیبرد  دشابیم . ندب  حطـس   mg/m2 45 ای mg/kg 2-1 و 

ات تدم 6  یط  دوشیمزیوجت و   1mg/kg/day یکاروخ تروصهبسوگیفمپ  یمومع و  زویاموتامرد  ، وارگ ینتـسایم  یباهتلا  یتاپویم 
رادـقمهب 0/5 هـتفه  راـهچره  دــیاب  نآ  هدــنرادهگن  رادــقم  هـب  ندیــسريارب  دــباییم . شیازفا   2/5mg/kg/day رادـقم هـب  هـتفه   8

. دیسر نآ  رثؤم  فرصمرادقم  لقادح  هب  ات  تساک  نآ  فرصم  رادقمزا   mg/kg/day
mg/kg/day رادـقم هب  هتفه  ات 8  تدـمیط 6  یکاروخ mg/kg/day 1 و  تروصهبتیرترآ  دـیئوتامور  زوتاـمتیرا و  سوپول  رد 

. دسرب نآ  رثؤم  فرصم  رادقملقادح  هب  ات  هتساک  نآ  فرصم  رادقم  زالبق  هلحرم  دننامه  سپس  دباییم و  شیازفا  2/5
ییوراد  لاکشا 

Tablet: 50 mg

Injecion: 50 mg
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CICLOSPORIN

. دوشیم فرـصماهدیئورتسوکیتروک  هارمه  هب  اهناگرا  ریاسای  بلق  دبک ، هیلک  دـنویپ  در  زا  يریگولجرد  نیروپـسولکیس  فرـصم  دراوم 
. دوریم راک  هب  سیزایروسپ  وکیپوتآ  تیتامرد  داح ، دییوتامور  تیرترآرد  نینچ  مه  وراد  نیا 

تسا يرورضلارومه  یلولس و  ینمیا  ياهخساپيارب  هک  نیکولرتنیا 2 - ندش  دازآ  دـیلوتراهم و  لیلدهب  الامتحا  وراد  رثا  رثا : مسیناکم 
. دشابیم

ردنآ رمع  هـمین  دراد و  يدـبک  دـیدش  مسیلوباـتم  تـسا  دـصرد  دودـح 30  ریغتم و  شراوگهاگتــسد  زا  وراد  بذـج  کـیتنیکوکامراف 
. دوشیم عفد  عوفدم  ارفص و  قیرط  زا  هدمعروطهب  تسا و  تعاس  دودح 19  نالاسگرزبرد  تعاس و  دودح 7  ناکدوک 
. دوش فرصم  طایتحا  اب  دیاب  هیلکای  دبک  راک  بیع  یئایرتکاب و  ای  یسوریوياهتنوفع  دوجو  تروص  رد  1 ـ  اهرادشه :

. دوش هدادشهاک  دیاب  وراد  فرصم  رادقم  نامردیط  هیلک  راک  بیع  زورب  تروص  رد  2 ـ 
. دنتسه نیروپسولکیس  عیاش  مهم و  یبناجضراوع  زا  يویلک  تیمس  نوخ و  راشفشیازفا  اههثل ، يزالپرپیه  یبناج  ضراوع 

شیازفا ثعاب  اهنژورتساای  نیـسیامورتیرا  مزایتلید  لوزاناد  نیدیتمیاس  اهنژوردنآ ، لوزانوکوتکنامزمه  فرـصم  یئوراد  ياهلخادـت 
میساتپ شیازفا  ثعاب  تسا  نکمممیساتپ  هدنرادهگن  ياهردم  اب  نیروپـسولکیسنامزمه  فرـصم  دوشیم . نیروپـسولکیسیمرس  تظلغ 
شیازفا ار  تنوفع  زورب  رطخ  تسانکمم  نیروپـسولکیس  اب  ینمیا  متـسیس  هدننکفیعـضت  ياـهوراد  ریاـس  ناـمزمه  فرـصم  . دوش نوخ 

. دهد
. دشابکشزپ لماک  رظن  تحت  دیاب  نیروپسولکیسهدننکفرصم  نارامیب  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 

تسا  يرورض  وراد  اب  نامرد  یط  کیروادیسا  نینیتآرک BUN و  نیروپسولکیسیمرس  تظلغ  يریگهزادنا  2 ـ 
. دشاب زایننیروپسولکیس  فرصم  رادقم  شهاک  هبتسا  نکمم  دوش . ماجنا  عیرس ? نآ  نامرددیاب  تنوفع  عون  ره  زورب  تروص  رد  3 ـ 

. دوش هداد  شیازفا  فرصم  رادقمدیاب  دنویپ  در  مئالع  روهظ  تروص  رد  4 ـ 

. دنشابهتشاد زاین  وراد  زا  يرتشیبفرصم  رادقم  هب  تسا  نکمم  ناکدوک  5 ـ 
فرصم  رادقم 

دعب هتفه  تدـم 2-1  هب  عورـش و  یحارجزا  لبق  تعاس  وراد 12-4  فرصم  دوشیمفرـصم .  mg/kg/day 12-15 رادقم یکاروخ 
شهاک (mg/kg/day 2-6  ) هدنرادهگن فرصمرادقم  هب  ندیـسر  ات  هتفه  رد  نازیمهب 5 % سپس  فرـصم  رادقم  دباییم . همادا  لمعزا 

. دباییم
نوـیزوفنا دوـشیم . زیوـجت  یحارجزا  لــبق  تعاــس  يدـیرو 6-2  هتــسهآ  نوـیزوفناتروصهب   mg/kg/day 3-5 رادــقم یقیرزت 

. دباییم همادا  دشاب  وراد  یکاروخ  لکشفرصم  هب  رداق  رامیب  هک  ینامز  ات  موادميدیرو و 
ییوراد  لاکشا 

Capsule: 25 mg, 100 mg

For Injection: 50 mg/ml

Oral Solution: 100 mg/ml

INTERFERON BETA-1A

دیدشتشهاک یکیزیف و  یئاناوتان  تفرشیپ  نازیمشهاک  يرامیب و  هدننک  دوع  لاکشا  نامرديارب  سیزورلکـسا  لپیتلوم  فرـصم  دراوم 
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. دوشیم فرصم  يرامیب 
قیرزت روـظنم  هـب  لـصاح و  یبیکرتزاـبشور  زا  هـک  دنتــسه  ینیئتورپ  تـالوصحم  beta-1b و  beta-1a نورفرتـنیا رثا : مسیناـکم 

یناـسنا نورفرتـنیا  اـب  اههنیمآدیـسایلاوت  رظن  زا  هـک  دـشابیم  هـنیمآ  دیـسا  ابینیئتورپوکیلگ 166  beta-1a نورفرتـنیا دـناهدشهدامآ .
خــساپ رد  تویراـکوا و  ياهلولــسطسوت  هـک  دنتــسه  یعیبـط  ياـهنیئتورپوکیلگای  اـهنیئتورپ  زا  یهورگ  اـهنورفرتنیا  تساناــسکی 

هدننک میظنتو  ریثکتدـض  سوریو  دـض  صاوخ  ياراداتب  نورفرتنیا  دـنوشیم . دـیلوت  کیژولویبياهکرحم  ریاس  ای  یـسوریو  ياهتنوفعهب 
هب لاصتا  اب  نورفرتنیاهک  تسا  هدـش  تابثا  تسین  صخـشمالماک  سیزورلکـسا  لپیتلوم  يرامیب  رد  نآلـمع  مسیناـکم  دـشابیم . ینمیا 

داقتعا دوشیم . ثعاب  ار  ینژ  تالوصحمزا  يرس  کی  نایب  لولس  حطس  ردشدوخ  ياه  هدنریگ 
اتب نورفرتنیا  کیژولویب  لامعاياهیجنایم  تالوصحم  نیا  هک  تسا  نیا  رب 

. دنشابیم
نیلوبولگورکیم ـ2 اـتب نیرتـپوئن و  لـثم   ) کیژولویبخـساپ ياـهرکرام  دـیلوت  مرگورکیم   75-15 رادـقم قیرزت  بقاعتم  کـیتنیکوکامراف 

یقاب الاب  زور  لقادح 4  ياربو  دسریم  دوخ  نازیم  رثکادـح  هب  زیوجتزا  دـعب  تعاس  یط 12  رد  اهرکرام  نیاحوطـس  دنوشیم . کیرحت 
. دش دهاوخ  هدهاشم  زیوجتزا  دعب  تعاس  کیژولویب 48  خساپ  رثکادح  . دنامیم

. دشابیم هدروآرفنیا  فرصم  عنم  دراوم  زا  هدروآرفءازجا  زا  کی  ره  ای  یناسنا  نیموبلآ  ورادهب ، طرفم  تیساسح  فرصم  عنم  دراوم 
تسا  هدشنتابثا  نمزمهدنورشیپ  سیزورلکسا  لپیتلوم  نامرد  ردوراد  نیا  يررض  یب  ریثات و  1 ـ  اهرادشه :

یگدرسفايرامیب رد  رگا  دوش . فرـصم  طایتحا  اب  دیابیگدرـسفا  هب  التبم  نارامیب  رد  یـشکدوخو  یگدرـسفا  شیازفا  لامتحا  لیلدب  2 ـ 
تشاد  هجوتنامرد  عطق  هب  دیاب  دش ، رتشیب 

. دوش فرصمطایتحا  اب  دیاب  وراد  نیا  یبلق  نارامیبيارب  جنشت و  هب  التبم  نارامیب  رد  3 ـ 
وراد نیاهدـمع  یبناـج  ضراوع  زا  عوـهت  ینالـضعدرد و  یـسفنت  يراـجم  تنوـفع  ازنولفنآهبـش ، مئـالع  بت  دردرـس ، یبناـج  ضراوـع 

. دنشابیم
نورفرتـنیا لاـچخی  دوجو  مدـع  تروص  رد  دوشيرادـهگن . دارگیتناـس  هجرد  يامدرددــیاب 8-2  هدروآرف  نـیا  هیـصوت 1 ـ  لباق  تاـکن 

هچره يزاـسهدامآ  تروص  رد  دوـمن . يرادـهگن  دارگیتناـسهجرد  ترارح 25  هـجرد  رد  ناوــتیمزور  تدــم 30  يارب  ار   beta-1a
. دوش فرصم  ( دارگیتناس هجرد  يامدرد 8-2  يرادهگن  تعاس  ضرع 6  رد  رتعیرس و 

لماکشرامـش و نیبولگومه  دوـشیم : هیـصوت  لـیذتاشیامزآ  ماـجنا  ناـمرد  نیح  رد  یلـصاوفاب  نینچمه  ناـمرد و  عورـش  زا  لـبق  2 ـ 
. دبک تیلاعف  ياهنومزآلثم  نوخ  یئایمیشویب  تاشامزآ  اهتکالپشرامش و  دیفس ، ياهلوبلگ  يزیامت 

دنشابیم . قیرعت  ینالضعدرد  ، زرل بت  لماش  مئالع  نیا  دراددوجو . ازنولفنآ  هبش  مئالع  زورب  لامتحا  3 ـ 
. دیآ لمعب  دروم  نیارد  یتظافح  تامادقا  تسا  مزال  دوش . داجیارامیب  رد  رون  هب  تیساسح  تسا  نکمم  4 ـ 

لماک روطب  هدروآرف  اـت  دـناخرچ  یماراـبو  دوزفا   beta-1a نورفرتـنیا هب  دـیاب  ار  هدـننکقیقر  لولحم  زا  رتـیلیلیم  فرـصم 1/1  رادقم 
. دوش قیرزت  ینالضع  لخادرابکی  هتفه  ره  مرگورکیم  رادقم 30  دیابسیزورلکسا  لپیتلوم  نامرد  يارب  دوشلح .

ییوراد  لاکشا 
:Powder for injection
(33mcg (6.6million IU

INTERFERON BETA-1B
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نیا تماخو  بوانتشهاک و  روظنم  هب  سیزورلکسا  لپیتلوميرامیب  بوانتم  عون  هب  التبم  يرتسبنارامیب  رد  هدافتسا  يارب  فرـصم  دراوم 
. دوشیم صخشم  صقان  ای  لماک  يدوبهباب  هارمه  یبصع  تالالتخا  هدننکدوعتالمح  اب  يرامیب  عون  نیا  دوشیمفرصم . يرامیب 

beta- نورفرتنیا دـناهدش . هدامآ  قیرزتروظنم  هب  هک  دنتـسه  ینیئتورپ  تـالوصحم  beta-1b و  beta-1a نورفرتنیا رثا : مسیناـکم 
زا یهورگاه  نورفرتنیا  دشابیم . یناسنا  نورفرتنیارد  دوجوم  تاردیهوبرک  یبناج  هریجنزدقاف  یلو  هنیمآ  دیـسا  ياراد 165  ینیئتورپ  1b

ياهکرحم ریاس  ای  یـسوریوياهتنوفع  هب  خـساپ  رد  تویراکواياهلولـس و  طـسوت  هک  دنتـسه  یعیبطياـهنیئتورپوکیلگ  اـی  اـهنیئتورپ 
نآ لـمع  مسیناـکم  دـشابیم . ینمیا  هدـننکمیظنت  ریثکتدـض و  سوریودــض  صاوـخياراد  اـتب  نورفرتـنیا  دــنوشیم . دــیلوتکیژولویب 

لولـس حطـس  ردشدوخ  ياه  هدنریگ  هب  لاصتا  اب  نورفرتنیاهک  تسا  هدش  تابثا  تسین  صخـشمالماک  سیزورلکـسا  لپیتلوم  يرامیبرد 
اتب نورفرتنیا  کیژولویب  لامعاياهیجنایم  تالوصحم  نیا  هک  تسا  نیارب  داقتعا  دوشیم . ثعاب  ار  ینژ  تالوصحمزا  يرـس  کـی  ناـیب 

. دنشابیم
(40IU/ml  ) نازیم رثکادــح  هـب  زیوـجتزا  دــعب  تعاـس  نـیب 8-1  هدروآرف  نـیا  یمرــستظلغ  يدـلجریز  قـیرزت  اـب  کـیتنیکوکامراف 

. دشابیم لداعميدلجریز 50 % هار  زا  یتسیز  یمهارف  دسریمدوخ .
هتفه ردراب  وراد 3  يدیرو  لخاد  قیرزت  دـشابیم . 2/88L/kg-0/25 ربارب نآ  عیزوت  مجحو  تعاـس  ات 4/3  هقیقد  نیب 8  وراد  رمع  همین 

دوشیمن . نارامیب  مرسرد  وراد  عمجت  ثعاب  هتفه  ود  يارب 
. دشابیم هدروآرفنیا  فرصم  عنم  دراوم  زا  هدروآرفءازجا  زا  کی  ره  ای  یناسنا  نیموبلآ  ورادهب ، طرفم  تیساسح  فرصم  عنم  دراوم 

تساهدشن  تابثا  نمزمهدنورشیپ  سیزورلکسا  لپیتلوم  نامرد  ردوراد  نیا  يررض  یب  ریثات و  1 ـ  اهرادشه :
یگدرسفايرامیب رد  رگا  دوش . فرـصم  طایتحا  اب  دیابیگدرـسفا  هب  التبم  نارامیب  رد  یـشکدوخو  یگدرـسفا  شیازفا  لامتحا  لیلدب  2 ـ 

تشاد  هجوتنامرد  عطق  هب  دیاب  دش ، رتشیب 
. دوش فرصمطایتحا  اب  دیاب  وراد  نیا  یبلق  نارامیبيارب  جنشت و  هب  التبم  نارامیب  رد  3 ـ 

تـسوبی لاهـسا  ینالـضع  درد  ازنولفنآ ، هبـش  مئالع  تیزونیـس  زرل ، بت  دردرـس ، قیرزت  لـحمرد  یعـضوم  ياهـشنکاو  یبناـج  ضراوع 
. دنشابیم وراد  نیا  هدمع  یبناج  ضراوعزا  یبصع  ضراوع  غارفتسا و 

يزاس هدامآتروص  رد  دوش . يرادـهگن  دارگیتناسهجرد  يامدرد 8-2  دیاب  هدروآرف  نیاتاقوا  مامت  يرادـهگن  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 
. درک هدافتسا  تعاس  ضرع 3 رد  ار  هدروآرف  دیاب 

لحلـماک روطب  وراد  اـت  دوش  هدـیناخرچ  لایویگتـسهآ  هب  دوش ، قیرزت  لاـیو  لخادـب  هدـننکقیقر  لولحم  زا   1/2ml يزاـس هداـمآ  2 ـ 
. دشابیم  0/25mg/ml لولحميواح لایو  يزاس  هدامآ  زا  دعب  ددرگ .

لماکشرامـش و نیبولگومه  دوـشیم : هیـصوت  لـیذتاشیامزآ  ماـجنا  ناـمرد  نیح  رد  یلـصاوفاب  نینچمه  ناـمرد و  عورـش  زا  لـبق  3 ـ 
. دبک تیلاعفياهنومزآ  دیفس ، ياهلوبلگ  يزیامت 

. دشابیم قیرعت  ینالضعدرد و  زرل ، بت  لماش  مئالع  نیا  دراددوجو . ازنولفنآ  هبش  مئالع  زورب  لامتحا  4 ـ 
. دیآ لمعب  دروم  نیارد  یتظافح  تامادقا  تسا  مزال  دوش . داجیارامیب  رد  رون  هب  تیساسح  تسا  نکمم  5 ـ 

. دوش قیرزت  يدلجریز  نایم  رد  زورکی  8mIU لداعم  0/25mg فرصم رادقم 
ییوراد  لاکشا 

(Powder for injection: 0.3mg (9.6 mIU

INTERFERON GAMMA-1B
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شهاک  يارب  وراد  نیا  فرصم  دراوم 
دوشیمفرصم  نمزم  زوتامولونارگ  يرامیباب  هارمه  ياهتنوفع  تدش  زورب و  لامتحا 

ای اـهنیئتورپزا  یهورگ  اـهنورفرتنیا  دشابیمهنیمآدیـسا . اـب 140  يدـیتپپ  هریجنز  کـیياراد   gamma-1b نورفرتـنیا رثا : مسیناـکم 
دیلوت کیژولویب  ياهکرحمریاس  ای  یسوریو  ياهتنوفع  هب  خساپ  ردو  تویراکوا  ياهلولـس  طسوت  هک  دنتـسهیعیبط  ياهنیئتورپوکیلگ 

دیلوتلثم  ) اهتیسوگاف یگدننک  لاعف  تارثا  ياراداماگ  نورفرتنیا  یلو  دنـشابیم ، یکرتشمصاوخ  ياراد  اهنورفرتنیا  هچرگا  . دنوشیم
ویتادیـسکا مسیلوباتمشیازفا  ثعاب  اماگ  نورفرتنیا  هک  دهدیمناشن  تاقیقحت  دـشابیم . اهتیـسوگافلخاد ) رد  نژیـسکا  ياهتیلوباتم 
نیکولرتـنیا فـالخرب  دوشیمیعیبـط . هدنـشک  ياهلولـس  تیلاـعف  نتداـپهب و  هتــسباو  یتیــسیسکوتوتیاس  شیازفا  یتفاـب  ياـهژافورکام 

. دهدیم شهاکار  نژالک  دیلوت  حطس IgE و  اماگ  نورفرتنیا  ،4
ینالـضع لـخاد  يدـیرولخاد  قـیرزت  يارببیترت  هـب  تعاـس  تعاــس و 5/9  هقیقد 2/9  هدروآرف 38 نـیا  رمع  هـمین  کــیتنیکوکامراف 
هکیلاحرد دسریم . دوخ  رثکادح  هب  زیوجت  زا  دـعبتعاس  ابیرقت 7  هدروآرف  نیا  یمرـس  تظلغيدلجریز  قیرزت  اب  دشابیم . يدـلجریزو 

تساتعاس  ربارب 4  تظلغ  رثکادح  يارب  مزالنامز  ینالضع  لخاد  قیرزت  يارب 
دیاـبنهدروآرف ءازجا  زا  کـی  ره  اـی   E. coli يرتکاـبتالوصحم اـماگ ، نورفرتـنیا  هب  طرفمتیـساسح  تروص  رد  فرـصم  عنم  دراوـم 

. دوش فرصم 
ناوختـسازغم فعـض  هب  التبم  نارامیب  یبلقناراـمیب و  تالالتخا CNS و  ای  جنـشت  هب  ـالتبمنارامیب  يارب  فرـصم  ماـگنه  1 ـ  اهرادشه :

. دیآ لمعب  مزال  طایتحا 
دوش . هدافتسا  بسانم  ینامرد  ياهشور  زاو  عطق  دیاب  ? روف وراد  فرصم  یتیساسحداح  شنکاو  زورب  تروص  رد  2 ـ 

یبناج ضراوعزا  قیرزت  لحم  رد  یعضوم  ياهشنکاوو  یبصع  یبلق و  ياه  یتحاران  دردرس ، یتسوپ  ياهـشوج  زرل ، بت  یبناج  ضراوع 
دشابیم . وراد  نیا  هدمع 

. دروآ لمعب  ار  مزال  طایتحا  دیابناوختسا  زغم  تیلاعف  هدنهاک  ياهوراد  ابنامزمه  فرصم  ماگنه  ییوراد  ياه  لخادت 
هیـصوتزوتامولونارگ هب  التبم  نارامیب  ناـمردنیح  رد  ههاـم  لصاوف 3  اب  ناـمرد و  زا  لـبقلیذ  تاـشیامزآ  ماـجنا  هیـصوت 1 ـ  لباق  تاکن 

تاشیامزآ  ) یئایمیـشویبتاشیامزآ و  اهتکالپ ) يزیامتشرامـش و  ینوخ  ياهلولـس  لماک  شرامـش  یـسانش  نوخ  تاـشیامزآ  دوشیم :
. راردا شیامزآ  و  دبک ) هیلکتیلاعف و  هب  طوبرم 

. دشابیم نار  ای  دیئوتلدهلضع  رد  يدلجریز  قیرزت  لحم  نیرتهب  2 ـ 
هدوب  فرصم  رابکی  هدروآرف  لایو  3 ـ 

رود دیاب  ار  هدشن  هدافتسا  رادقم  اذل 
تخیر 

رد دیاب  هدروآرف  نیا  تاقوا  مامت  4 ـ 
هدروآرفرگا دوش . يراددوخ  هدروآرف  دیدش  ندزمهب  زا  درک . يریگولج  دیاب  نآ  دامجنا  زایلو  يرادـهگن  دارگیتناس  هجرد  يامد 8-2 

تخیر  رود  ار  نآ  دیاب  تفرگ  رارققاتا  ترارح  رد  تعاس  زا 12  شیب 
ندبهک ینارامیب  يارب  و  ( 50mcg/m2(1/5million U/m2 دشابیم ،  0/5m2 زا رتشیباهنآ  ندب  هک  ینارامیب  يارب  فرـصم  رادـقم 
هبنـشود لاـثم  روـطب   ) درک قـیرزت  يدـلجریزدیاب  هـتفه  رد  راـب  هـس   1/5mcg/kg/dose، دشابیم  0/5m2 زا رتـمک  اـی  لداـعم  اـهنآ 

قوف رادقمفصن  ات   ) ار فرـصم  رادقم  دیاب  دش ، رهاظدیدش  ياهـشنکاو  رگا  دوشیمن . هیـصوترتشیب  رادقم  زیوجت  هعمج .  هبنـشراهچ و 
. دومن عطق  ار  فرصم  دیاب  اهشنکاونیا  نتفر  نیب  زا  ات  ای  داد  شهاک 
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ییوراد  لاکشا 
Injection: in 100mcg (3million units) insingle-use vial

TOXOIDS

 DIPHTHERIA & TETANUS & PERTUSSI
(VACCINE (DTP

( DIPHTHERIA & TETANUS TOXODIDS (DT
( DIPHTHERIA & TETANUS TOXOIDS (Td

( TETANUS TOXOID (TT
یمس اهدیئوسکوتهچرگا  دنوشیم . یثنخ  دیئدلامرفاب  شنکاو  هلیسوب  هک  دنـشابیم  اهيرتکابهتفایرییغت  ياهنیـسکوتوزگا  اهدیئوسکوت 

اهدیئوسکوت قیرزت  ماگنه  دننکیمکیرحت . ار  يرتکاب  مس  هیلع  رب  یصاصتخاياهنتداپ  دیلوت  کینژیتنآ  تیصاخظاحل  هب  یلو  دنتسین 
تشاد  هجوت  ریز  تاکنهب  دیاب 

ناشنلاعف ینمیا  داجیا  يارب  یمک  خـساپ  تسانکمم  ینمیا  صقن  هب  التبم  ای  ینمیا  متـسیسهدنهاک  ياهوراداب  نامرد  تحت  ناراـمیب  1 ـ 
. دنهد

. دوش يراددوخنآ  قیرزت  زا  دیاب  هدروآرف  رد  گنررییغت  ای  قلعم  تارذ  هدهاشم  تروص  رد  2 ـ 
. دنوش فرصمهفرس  هایس  ای  يرتفید  ای  زازک  يرامیبنامرد  يارب  دیابن  زگره  اهدیئوسکوت  3 ـ 

هلضع رد  ینالضعلخاد  قیرزت  درک . قیرزت  يدلج  لخادای  يدلج  ریز  يدیرو  لخاد  هار  زا  ینیرسهلضع  رد  دیابن  ار  اههدروآرف  نیا  4 ـ 
زا دعب  درک . بانتجا  دیابباصعا  ینوخ و  قورع  فارطا  رد  قیرزت  زا  تسا  هدـش  هیـصوت  نادازون  يارب  حـیجرت ? نار  هلـضع  ای  دـیئوتلد 

تخیر و رود  دیاب  ار  گنرـس  تایوتحمو  داد  ماجنا  دیابن  ار  قیرزت  دش ، دراوگنرـس  لخاد  هب  یکوکـشم  عیام  ای  نوخرگا  نویـساریپسآ 
لحم کی  رد  ددجم  قیرزت  زا  هیلوا  نویـسانیسکاورد  داد . ماجنا  ار  قیرزت  دـیاب  توافتمیلحم  رد  دـیدج و  دـیئوسکوت  کی  زا  هدافتـسااب 

. درک بانتجا  دیاب 
نیاربانب درادنيریثات . یئاهن  تینوصم  داجیا  رد  ریخاتنامز ) هب  هجوت  نودـب   ) اهدـیئوسکوت قیرزتياهتبون  نیب  ینامز  لصاوف  شیازفا  5 ـ 

تسین  دیدج  هرود  کی  عورشهب  يزاین  ریخات  تروص  رد 
. دشابسرتسد رد  دیاب  مزال  تاناکما  کیژرلآشنکاو  هنوگ  ره  راهم  يریگولج و  يارب  6 ـ 

دیابار هدش  دـمجنم  دـیئوسکوت  دوش و  يریگولجاهنآ  دامجنا  زا  دـنوش . يرادـهگن  دارگیتناسهجرد  يامدرد 8-2  دیاب  اهدـیئوسکوت  7 ـ 
. دیآرد قیلعتتروصب  لایو  تایوتحم  ات  داد  ناکت  دیاب  ارهدروآرف  هدافتسا  زا  لبق  تخیر  رود 

(VACCINE (DTP

ات یگهام  نس 2 زا  ناکدوک  نادازون و  رد  هفرس  هایسو  يرتفید  زازک ، يرامیب  هیلع  رب  لاعف  ینمیاداجیا  يارب  هدروآرف  نیا  فرصم  دراوم 
دوشیم . فرصم  یگلاس   7

رب هدننک  یثنخ  ياهنتداپدیلوت  دشابیم و  هفرس  هایـس  لاعفریغلیـساب  يرتفید و  زازک و  ياهدیئوسکوتيواح  هدروآرف  نیا  رثا : مسیناکم 
. دنکیم داجیا  تینوصم  لاس  لقادح 10 يرتفید  دیئوسکوت  اب  بسانميزاسنمیا  دوشیم . بجوم  ار  ازیرامیبلماع  هس  ره  هیلع 

زا يدوبهبهقباس  تروص  رد  دوش . فرصم  هتفه  زا 6 رتمک  ای  لاس  زا 7  شیب  نس  اب  ناکدوکيارب  دیابن  هدروآرف  نیا  فرـصم  عنم  دراوم 

ییوراد تاعالطا  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1869زکرم  هحفص 1726 

http://www.ghaemiyeh.com


داح تنوفع  هنوگره  ، ، داح تنوفع  ای  بت  دوجو  هدروارف  ءازجازا  یکی  هب  تبسن  تیساسح  هفرـس  هایـسلیساب  اب  هدش  تابثا  تنوفع  کی 
دادـعت شهاـک  اـی  يداـقعناتالالتخا  هدروآرف  نیا  قیرزت  بقاعتمیتیـساسح  کـیژولورون و  ضراوـع  هقباـس   ، بت اـب  هارمه  يراـمیب  اـی 

. دنشابیم دیئوسکوت  نیافرصم  عنم  دراوم  زا  تیلیمویلوپ  عویشماگنه  رد  اهتکالپ و 
. دومن هدروآرفنیا  نیزگیاج  ار   DT ناکدوک صوصخميرتفید  زازک و  دیئوسکوت  ناوتیمهفرس  هایس  نسکاو  فرصم  عنم  دراوم  رد 
يارب دوشهدافتـسا . زازک  دض  یناسنا  نتداپ  زا  حیجرتو ? زازکرهزداپ  زا  دیاب  يروف  يریگـشیپای  زازک  يرامیب  نامرد  يارب  1 ـ  اهرادشه :

. دوش فرصميرتفیدرهزداپ  دیاب  يروف  يریگشیپای  يرتفید  يرامیب  نامرد 
يرتـفید سوناـتت و  دـیئوسکوت  نآ  ياـجبو  درک  هدافتـسا  لاـس  زا 7  رتـشیب  نـس  اـب  دارفارد  يزاـسنمیا  يارب  دــیابن   DTP نــسکاو 2 ـ 

. دوش قیرزتدیاب  نالاسگرزب  رد  يزاسنمیا  يارب  (Td)
ساسارب  ) نفونیماتسا بسانم  رادقم  یبت  ياهجنشتزا  يریگشیپ  روظنم  هب  دراد ، دوجو  اهنآرد  جنـشت  زورب  لامتحا  هک  یناکدوک  يارب  3 ـ 

. دوش زیوجت  تعاس  ره 6-4  نس 
اب دـیاب  يدـعب  ياـهتبون  تـسا  هداـتفاقافتا   DTP قـیرزت زا  دــعب  تعاـس  یط 48  ریزدراوـــم  هدروآرف  یلبق  ياــــهقیرزت  رد  رگا  4 ـ 

: دوش فرصمطایتحا 
ای اـب  جنـشت  نیکـست  لـباق  ریغ  موادـمهیرگ و  اـی  سپـالک  اـی  كوـش  يرگید  تلع  هب  هنو  نسکاو  تلع  هـب  دارگیتناـس  هـجرد  بت 40/5 

بتنودب 
. دنـشابیمدیئوسکوتنیا یعـضوم  ضراوعزا  دنامیمیقاب ، زور  دـنچ  يارب  هک  قیرزت  هیحان  ردمیالم  مروت  درد و  يزمرق  یبناج  ضراوع 

عنم ثعاب  اهنآزوربهک  کیمتـسیسضراوع  دنـشابیم . غارفتـساو  یگدولآباوخ  یـشوخان  میالم  بتلماش  میـالم  کیمتـسیس  ضراوع 
سپـالک كوـش و  يرایـشوه  رییغت  یبـصع  ياـهیرامیب  يزغم  بیـسآ  هنوـگره  تاجنـشت  زادـنترابع : ددرگیم  هدروآرفددـجم  فرـصم 

سوترآ  هیبش  شنکاو  تیساسح 
تحت نارامیبرد  ددرگیم و  ینمیا  خساپ  شهاک  ثعابینامردوترپ  اهدیئورتسا و  ینمیا و  متـسیسهدنهاک  ياهوراد  ییوراد  ياهلخادـت 

. دوشن داجیا  تینوصم  تسانکمم  اهوراد  نیا  اب  نامرد 
ردو توافتم  ياهگنرـس  زا  هدافتـسا  اـب  يرتفیدرهزداـپ  اـی  زازک  نیلوبولگونمیا  اـب  نامزمهفرـصم  تروص  رد  هیـصوت 1 ـ  لباق  تاکن 

. درک قیرزتدیاب  ار  اههدروآرف  نیا  فلتخم  ياهلحم 
فرصم  رادقم 

رگیدکی و زا  هتفه  هلصاف 8-4 هب  ینالضع  لخاد   ) رتیلیلیم تبون 0/5 ره  تبون و  هس  یگلاس   6 ات یگتفه  نس 6  نیب  هیلوا  نویسانیسکاو 
. دوش هدافتسا  يرتیلیلیم  لماک 0/5 رادقم  سران  نادازون  يارب  دوشقیرزت . موس  تبون  زادـعب  لاسکی  رتیلیلیم ) 0/5  ) یفاضا تبون  کی 

نـس زا  دعب  نویـسانیسکاو  هرود  تبوننیمراهچ  قیرزت  رگا  تسا  هدـش  هیـصوت  ( رتیلیلیم  0/5  ) یگلاس نس 6-4  رد  مهيروآداـی  تبوـن 
تسین  يروآدایتبون  قیرزت  هب  يزاین  دوش ، ماجنا  یگلاس  4

درک . قیرزت  (Td  ) نالاسگرزب صوصخميرتفید  زازک و  دیئوسکوت  دیاب  رابکی  لاس  ره 10 يروآدای  ياهتبون  يارب  نیا  زا  دعب 
مجنپ تبونو  موس  تبون  زا  دعب  هام  مراهچ 12  تبون  ورگیدکی  زا  هام  هلصاف 2  هب  يرتیلیلیم  تبون 0/5  هس  هدشن  هنیـسکاو  ناکدوک  رد 

. دوش قیرزتدیاب  یگلاس  نینسرد 6-4 
ییوراد  لاکشا 

Injection: 0.5, 5 , 10ml

(DIPHTHERIA & TETANUS TOXOID (DT
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. دوشیم فرصمهلاس  ات 7  ههام  زا 2  ناکدوک  رد  طقفيرتفید  زازک و  يرامیب  هیلع  رب  لاعف  ینمیاداجیا  يارب  هدروآرف  نیا  فرصم  دراوم 
. دراد فرصم  عنم  هناگهس  نسکاو  ای   ) هفرس هایس  نسکاواهنآ  يارب  هک  دوش  هدافتسا  یناکدوک  ياربدیاب  طقف  هدروآرف  نیا 

بجوـم اريرتـفید  زازک و  مومـس  دـض  ياـهنتداپ  دـیلوتو  دـشابیم  يرتـفید  زازک و  ياهدـیئوسکوتيواح  هدروآرف  نیا  رثا : مسیناـکم 
. دنکیم داجیا  تینوصملاس  لقادح 10  يرتفید  دیئوسکوتاب  بسانم  يزاسنمیا  دوشیم .

ءازجا زا  یکیهب  تبسن  تیساسح  تروص  رد  نینچمه  . دوش فرصم  لاس  زاشیب 7 نساب  دارفايارب  دیابن  هدروآرف  نیا  فرصم  عنم  دراوم 
تالالتخا هدروآرف  نیاقیرزت  بقاعتم  یتیـساسح  کـیژولورونضراوع و  هقباـس  بت  اـب  هارمه  يراـمیب  اـیداح  تنوفع  هنوگ  ره  هدروارف 

دوشفرصم . دیابن  هدروآرف  نیا  زا  تیلیمویلوپعویش  ماگنهرد  اهتکالپ و  دادعتشهاک  ای  يداقعنا 
دوش . هدافتساعیام  دیئوسکوت  زا  دیاب  دنراد ، تیساسحمینیمولآ  هب  هک  یناسک  يارب  1 ـ  اهرادشه :

? حیجرت زازکرهزداپ و  زا  دیاب  يروفيریگشیپ  ای  زازک  يرامیب  نامرد  يارب  2 ـ 
هدافتسا  زازک  دض  یناسنا  نتداپ  زا 

. دوش فرصميرتفیدرهزداپ  دیاب  يروف  يریگشیپای  يرتفید  يرامیب  نامرد  يارب  دوش .
رد يزاـسنمیايارب  ( Td  ) يرتفید سوناـتت و  دـیئوسکوتو  یگلاـس  نس 7  اـت  ناـکدوک  رتـشیبرد  يزاـسنمیا  يارب   DTP نـسکاو 3 ـ 

. دوشیمهداد حیجرت  نالاسگرزب 
بت دـنامیمیقاب . زور  دـنچ  يارب  هک  قیرزت  هیحاـنرد  میـالم  مروت  درد و  يزمرق  دـیئوسکوتنیا  عیاـش  یبناـج  ضراوع  یبناـج  ضراوع 

تیساسح و یمومع  درد  نوخ  راشف  شهاک  بلق  نابرـض  شیازفا  موادم  هیرگ  عوهت و  یئاهتـشایب  یگدولآباوخ  یـشوخان  زرل ، میالم 
. دنشاب یمسوترآ  شنکاو 

تحت نارامیبرد  ددرگیم و  ینمیا  خساپ  شهاک  ثعابینامردوترپ  اهدیئورتسا و  ینمیا و  متـسیسهدنهاک  ياهوراد  ییوراد  ياهلخادـت 
. دوشن داجیا  تینوصم  تسانکمم  اهوراد  نیا  اب  نامرد 

یفاضا 0/5 تبون  کـی  رگیدـکی و  زا  هتفه   8-4 هلصاف هب  ینالـضع  لخاد   ) رتیلیلیم  0/5 تبوـن هس  یگتفه  نس 8-6  زا  فرـصم  رادقم 
. دوش قیرزتموس  تبون  زا  دعب  هام   12-6 رتیلیلیم )

قیرزت زا  دیابلاس  زا 10  رتدوز  دشابیم و  نالاسگرزبصوصخم  )Td دیئوسکوت رتیلیلیم   0/5 رابکی لاس  ره 10  يروآدای  تبون  قیرزت 
رد رگا  دباییم . ترورـضيرتیلیلیم  يروآدای 0/5  تبون  کـی  يروفقیرزت  يرتفید  يراـمیب  اـب  ساـمت  تروصرد  درک . يراددوخ  نآ 

کت دـیئوسکوت  زا  رتیلیلیم  رادـقم 0/5 دـش ، مزـال  زازک  يروف  يریگـشیپهیلوا  نویـسانیسکاو  موس  تبوـن  يروآداـیتبون و  نیب  هلـصاف 
دوش . قیرزت  دیابزازک  یتیفرظ 

ییوراد  لاکشا 
Injection: 0.5, 5 , 10ml

(DIPHTHERIA & TETANUS TOXOID (Td

داجیا ياربهدروآرف  نیا  زا  هدافتسا  دوشیم . فرـصميرتفید  زازک و  يرامیب  هیلع  رب  لاعف  ینمیاداجیا  يارب  هدروآرف  نیا  فرـصم  دراوم 
. درادتیحجرا  DTP نسکاو هب  تبسن  لاس  زاشیب 7  نس  اب  دارفا  رد  تینوصم 

بجوـم اريرتـفید  زازک و  مومـس  دـض  ياـهنتداپ  دـیلوتو  دـشابیم  يرتـفید  زازک و  ياهدـیئوسکوتيواح  هدروآرف  نیا  رثا : مسیناـکم 
. دنکیم داجیاتینوصم  لاس  لقادح 10  يرتفید  دیئوسکوتاب  بسانم  يزاسنمیا  دوشیم .
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زا یکیهب  تبسن  تیـساسح  تروص  رد  نینچمه  . دوش فرـصم  لاس  زا 7  رتمک  نس  اـب  دارفايارب  دـیابن  هدروآرف  نیا  فرـصم  عنم  دراوم 
هدروآرف نیاقـیرزت  بقاـعتم  یتیـساسح  کـیژولورونضراوع و  هقباـس  بت ،  اـب  هارمه  يراـمیب  اـیداح  تنوـفع  هنوـگره  هدروآرف  ءازجا 

. دنشابیم دیئوسکوتنیا  فرصم  عنم  دراوم  زا  تیلیمویلوپعویش  ماگنه  رد  اهتکالپ و  دادعتشهاک  ای  يداقعنا  تالالتخا 
دوش . هدافتساعیام  دیئوسکوت  زا  دیاب  دنراد ، تیساسحمینیمولآ  هب  هک  یناسک  يارب  1 ـ  اهرادشه :

نامرديارب دوش . هدافتـسا  زازک  دـض  یناسنا  نتداپزا  حـیجرت ? زازکرهزداپ و  زا  دـیاب  يروفيریگـشیپ  ای  زازک  يرامیب  ناـمرد  يارب  2 ـ 
. دوش فرصم  يرتفیدرهزداپ  دیابيروف  يریگشیپ  ای  يرتفید  يرامیب 

رد يزاـسنمیايارب  ( Td  ) يرتفید سوناـتت و  دـیئوسکوتو  یگلاـس  نس 7  اـت  ناـکدوک  رتـشیبرد  يزاـسنمیا  يارب   DTP نـسکاو 3 ـ 
. دوشیمهداد حیجرت  نالاسگرزب 

بت دـنامیمیقاب ،) زور  دـنچ  يارب  هک   ) قیرزت هیحانرد  میالم  مروت  درد و  يزمرق  دـیئوسکوتنیا  عیاش  یبناـج  ضراوع  یبناـج  ضراوع 
. دنشابیمسوترآ شنکاو  تیساسح و  یمومعدرد  نوخ  راشف  شهاک  بلق  نابرضشیازفا  یشوخان  زرل ، میالم 

تحت نارامیبرد  ددرگیم و  ینمیا  خساپ  شهاک  ثعابینامردوترپ  اهدیئورتسا و  ینمیا و  متـسیسهدنهاک  ياهوراد  ییوراد  ياهلخادـت 
. دوشن داجیا  تینوصم  تسانکمم  اهوراد  نیا  اب  نامرد 

نیا فرـصم   ، تمالع نودب  ای  تمالع  اب  )HIV تنوفعهب التبم  نارامیب  رد  ینمیا  خـساپ  شهاکلامتحا  دوجواـب  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 
. دوشیم هیصوتيزاسنمیا  يارب  هدروآرف 

فرصم  رادقم 
یفاضاتبون کی  رگیدـکی و  زا  هتفه  هلصاف 8-4  هب  ینالـضع  لخاد   ) يرتیلیلیم تبون 0/5  ودیگتفه  نس 8-6  زا  هیلوا  نویـسانیسکاو 
نویـسانیسکاو نآنودب  هک  يروطب  هدوب  نویـسانیسکاو  مهمتمـسق  موس  تبون  دوش . قیرزت  مود  تبونزا  دـعب  هام   12-6 رتیلیلیم )  0/5)

. درک يراددوخ  لاس  زا 10  رتدوزدیاب  نآ  قیرزت  زا  دشابیم و  رتیلیلیم  رابکی 0/5 لاس  ره 10  يروآدای  تبونقیرزت  دشابیم . صقان 
تبون نیبهلـصاف  رد  رگا  دـباییم . ترورـض  يرتیلیلیم  يروآداـی 0/5 تبون  کـی  يروف  قیرزت  يرتـفید  يراـمیب  اـب  ساـمت  تروص  رد 

دیاـب زازک  یتیفرظ  کتدـیئوسکوت  زا  رتـیلیلیم  رادـقم 0/5  دـش ، مزالزازک  يروف  يریگـشیپ  هیلوا  نویـسانیسکاوموس  تبون  يروآداـی و 
دوش . قیرزت 

ییوراد  لاکشا 
Injection: 0.5, 5 , 10ml

(TETANUS TOXOID, ADSORBED(TT

. دوشیمفرصم زازک  يرامیب  هیلعرب  لاعفینمیاداجیا  يارب  دیئوسکوت  نیا  فرصم  دراوم 
زازک دیئوسکوت  رثا : مسیناکم 

. دوشیم بجوم  ار   Clostridium tetani نیسکوتوزگادض ياهنتداپ  دیلوت 
. دنامیم یقابلاس  لقادح 10  يارب  هدشداجیا  تینوصم  فرصم  هرود  لیمکت  تروص  رد  و 

نیاقـیرزت بقاـعتم  کـیژولورون  مئـالع  هنوگرههقباـس  دــیئوسکوت ، ءازجا  زا  کـی  ره  هبتیــساسح  تروـص  رد  فرــصم  عـنم  دراوـم 
زا تیلیمویلوپعویـش  ماگنه  رد  اهتکالپ و  دادـعت  شهاکای  يداقعنا  تالالتخا  بت  اب  هارمه  يرامیبای  داح  تنوفع  هنوگره  دـیئوسکوت ،

دوش . يراددوخدیئوسکوت  نیا  فرصم 
دوش . هدافتساعیام  دیئوسکوت  زا  دیاب  دنراد ، تیساسحمینیمولآ  هب  هک  یناسک  يارب  1 ـ  اهرادشه :
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. دوش هدافتسا  زازک  دض  یناسنا  نتداپزا  حیجرت ? زازکرهزداپ و  زا  دیاب  يروفيریگشیپ  ای  زازک  يرامیب  نامرد  يارب  2 ـ 
رد يزاـسنمیايارب  ( Td  ) يرتفید سوناـتت و  دـیئوسکوتو  یگلاـس  نس 7  اـت  ناـکدوک  رتـشیبرد  يزاـسنمیا  يارب   DTP نـسکاو 3 ـ 

. دوشیمهداد حیجرت  نالاسگرزب 
بت دـنامیمیقاب ،) زور  دـنچ  يارب  هک   ) قیرزت هیحانرد  میالم  مروت  درد و  يزمرق  دـیئوسکوتنیا  عیاش  یبناـج  ضراوع  یبناـج  ضراوع 

. دنشابیمسوترآ شنکاو  تیساسح و  ینالضعدرد  ، دردرس نوخ  راشف  شهاک  بلق  نابرضشیازفا  یشوخان  زرل ، میالم 
تحت نارامیبرد  دندرگیم و  ینمیا  خساپ  شهاک  ثعابینامردوترپ  اهدیئورتسا و  ینمیا و  متسیسهدنهاک  ياهوراد  ییوراد  ياهلخادت 

زوردـنچ بجوم  زازک  دـضنیلوبولگونمیا  اب  دـیئوسکوت  نیا  نامزمهفرـصم  دوشن . داجیا  تینوصم  تسانکمم  اـهوراد  نیا  اـب  ناـمرد 
. دوشیم لاعف  تینوصمروهظ  رد  ریخات 

نیا فرـصم   ، تمالع نودبای  تمالعاب  )HIV تنوفعهب التبم  نارامیب  رد  ینمیا  خـساپ  شهاـکلامتحا  دوجواـب  هیـصوت 1 ـ  لباق  تاکن 
. دوشیم هیصوتيزاسنمیا  يارب  هدروآرف 

فرصم  رادقم 
رتیلیلیم تبون 0/5  ره  تبون و  ود  رددیاب  دیئوسکوت  نیا  هیلوا  نویسانیسکاو 

رتیلیلیم رابکی 0/5 لاـس  ره 10  يروآدای  تبون  . دوش قیرزت  دـعب  هاـم  یفاـضا 12-6  تبونکـی  هتفه و  هلصاف 8-4  هب  ینالـضع  لخاد  )
تبون زا  دـعب  هتفه   12-6 مراـهچ تبون  هتفه و  لصاوف 8-4  هب  تبونهس  دوش ، عورـش  یگدـنز  لاس  نیلوارديزاس  نمیاهاگره  دـشابیم .

دوشزیوجت . دیاب  موس 
نامرد هبيزاین  درذـگیمن ، لاس  زا 10  شیب  يروآدایتبون  نیرخآ  زا  اـیو  هدـش  هنیـسکاو  درفرگا  مخز  ناـمرد  رد  یـسکالیفورپ  يارب 

دروم رد  تسا و  يرورـضدیئوسکوت  يروآدای  تبون  کی  قیرزت  زیمتو  کچوک  مخز  دروم  رد  تروصنیاریغرد  درادـن . کیتکالیفورپ 
قیرزت  دیاب  زین  زازک  نیلوبولگونمیارگید  ياه  مخز 

. دوش
نینچ رد  دوشیمهیصوت . دیئوسکوت  اب  نویسانیسکاو  لماکهرود  کی  دشابیم ، صقان  نویسانیسکاوهقباس  اب  ای  هدشن  هنیسکاو  درف  هچنانچ 

. دوشیمهیصوت زین  زازک  نیلوبولگونمیا  قیرزت  نویسانیسکاو  رب  هوالع  فیثک  ای  گرزبياهمخز  يارب  يدارفا 
ییوراد  لاکشا 

Injection: 0.5, 5 , 10ml

TUBERCULIN PPD

. دوشیم فرصم  لس  تنوفع  صیخشتيارب  وتنام  شیامزآ  رد  فرصم  دراوم 
لخاد هاـگرههک  دـشابیم   Mycobacterium tuberculosis لـس لیـساب  دـشر  تـالوصحميواح  هدروآرف  نیا  رثا : مسیناـکم 

تنوفع هقباس  هدنهدناشنتبثم  شنکاو  دوشیم . نایامن  ساسح  دارفارد  يزمرق  یتفس و  تروصب  یتیساسحشنکاو  دنوش ، قیرزت  يدلج 
. دشابیم لس  لیساب  هیلع  رب  نویسانیسکاوهقباس  ای  لس 

. دوش هدافتسا  دیابن  هدروآرف  نیا  دشابزرحم ، اهنآ  رد  نیلوکربوت  نومزآ  ندوبتبثم  هک  يدارفا  يارب  فرصم  عنم  دراوم 
هارمهیمومع شنکاو  کی  ثعاـب  ساـسح  دارفا  ردتروص  نیا  رد  اریز  دوش ، قیرزت  يدـلجریزهار  زا  دـیابن  هدروآرف  نیا  1 ـ  اهرادشه :

. دوش قیرزتلحم  فارطا  رد  داح  باهتلا  ای  بتاب 
راد بت  ياهیرامیب  یئایرتکاب  ياهتنوفع  ینزرا  لس  ایيویر  لس  هدـنز  سوریو  اب  نویـسانیسکاو  یـسوریو  ياهتنوفع  زا  دـعب  هام  ات 6  2 ـ 
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. دوش راهم  تسانکمم  نیلوکربوتشیامزآ  هب  تبسن  خساپ  ینمیا  متسیسفعض  ای  یمیخدب  سیزودیئوکراس  هیذغتءوس  دیدش ،
دعب هام  ناکدوک 10 دروم  رد  دوش . ماجنا  يریخاتای  دبای  شهاک  تسا  نکمم  نسم  دارفا  نیبرد  نیلوکربوت  شیامزآ  هب  تبـسن  خساپ  3 ـ 

. داد رارق  كالمار  نیلوکربوت  شیامزآ  یفنم  هجیتن  ناوتیملولسم  درف  اب  كدوک  سامت  نایاپ  زا 
سرپمک . دوشیم رهاظ  مخز  لحم  رد  زورکن  ای  مخز  لوات  زورب  لثم  دیدش  تبثم  ياهـشنکاو  ، دایز تیـساسح  اب  دارفا  رد  یبناج  ضراوع 

. دیآیم دوجوبدارفا  نیا  مخز  لحم  رد  راکسا  دنوشیتمالع . نامرد  ثعاب  تسا  نکمم  یعضومياهدیئورتسا  فرصم  امرس و 
. دیآ لمعب  مزال  طایتحا  لاعف  لس  هب  التبمدارفا  شیامزآ  ماگنه  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 

کیژولویرتکابتاشیامزآ هنیس  هسفق  زا  يرادربسکعلثم  رگید  یصیخشت  لامعا  تسین  لاعفيرامیب  هدنهدناشن  مازلا ? تبثم  شنکاو  2 ـ 
تسا  يرورضصیخشت  تابثا  يارب  طلخ 

، دایز تیـساسحهب  كوکـشم  دارفا  رد  دوش . قیرزتيدلج  لخاد  ( TU  ) نیلوکربوت دحاو   5 دیاب لوا  نومزآ  ماجنا  يارب  فرـصم  رادـقم 
تسا  یفاک  دحاو  قیرزت 1 

رگیددـعاس رد  ار  شیامزآ  ناوتیم  رگید  دـحاو   5 زا هدافتـسا  اب  تسا  یفنم  اهنآ  لوا  شیامزآهجیتن  هک  يدارفا  يارب  ددـجم : شیاـمزآ 
. درک رارکت 

ییوراد  لاکشا 
Injection: in 5 tuberculin units per 0.1ml

VACCINES

 BCG VACCINE
 HEPATITIS B VACCINE

( INACTIVATED POLIOVIRUS VACCINE (IPV
 INFLUENZA VACCINE

 MEASLES VACCINE
 MEASLES, MUMPS & RUBELLA VACCINE

(MMR)
 MENINGOCOCCAL (A+C) VACCINE

 MUMPS VIRUS VACCINE
 PNEUMOCOCCAL POLYVALENT VACCINE

( POLIOVIRUS ORAL VACCINE (OPV
 RABIES VACCINE, VERO

 RUBELLA VACCINE
 TYPHOID VACCINE

 VARICELLA VACCINE
 YELLOW FEVER VACCINE

تـسانکمماهنسکاو دـنوش . یم  فرـصم  اهسوریوو  اهيرتکاب  هیلعرب  لاعفینمیا  داـجیايارب  هک  دنتـسه  کـینژیتنآ  داوم  اـهنسکاو 
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تاکن هب  دیاب  اهنسکاوزیوجت  ماگنه  رد  دنشاب . اهمسیناگراورکیمزا  صاخ  یئاهتمسق  ای  هدنز  ای  هدش  هتشکياهمسیناگرا  ورکیم  يواح 
. دومن هجوت  ریز 

هجخرـسلثم و  ) اهنسکاو ریاس  هکیتروص  رد  ، دنوشیم بجوم  ار  یمک  یلیخ  ياهـشنکاو  ناکدوک  جـلف  لثم   ) اهنسکاو زا  یـضعب  1 ـ 
. دوـش هدـهاشم  تسانکمميرتدـیدش  ياهـشنکاو  زین  یهاـگهگ  . دـننکداجیا ار  يراـمیب  دوـخ  زا  یمیالملکــش  تـسانکمم  کـخرس 

. دنشاب هدنشک  دراد  ناکما  یلودتفایم  قافتا  ردان  یلیخ  روطب  کیتکالیفانآياهشنکاو 
. دربراکب دیابن  نسکاو  یلبق  ياهتبون  هب  تبسندیدش  شنکاو  هقباس  تروص  رد  ای  داحياهیرامیب  هبالتبا  نامز  رد  ار  اهنسکاو  2 ـ 

. دوش ماجنا  ترورض  تروص  رددیاب  طقف  نانز  يارب  هدنز  ياهنسکاو  زیوجت  نینج  هب  بیسآ  رطخ  لامتحا  رطاخب  3 ـ 
. دومن زیوجت  میخدب  ياهيرامیبهب  التبم  ای  ینمیا  متسیس  صقن  ياراددارفا  يارب  دیابن  ار  هدنز  ياهنسکاو  4 ـ 

. دومن طایتحادیاب  يداقعنا  دض  ياهوراد  اب  نامردتحتای  يداقعنا  تالالتخا  اب  نارامیب  يارباهنسکاو  ینالضع  لخاد  زیوجت  ماگنه  5 ـ 
. دوش ماجنا  يزاس  نمیا  يروشک  هتیمکبوصم  همانرب  قبط  دیاب  یناگمه  يزاسنمیا  همانرب  يارب  اهنسکاو  زا  هدافتسا  6 ـ 

. دنوش هنیسکاوناکدوک  ریاس  هباشم  دیاب  ینامز  رظنزا  تمالس  تروص  رد   ) سران ناکدوک  7 ـ 
. دربراکب اهنیلوبولگونمیا  زیوجت  زا  دعب  هام  اتلبق 3  هتفه  زا 3  دیابن  ار  هدنز  ياهنسکاو  8 ـ 

زکارم نایوجشنادو  نانکراک  ناکدوک ،  جلف  هجخرس و  نویروا  کخرس  ، B تیتاپه لثم   ) ازیرامیبلماع اب  سامت  لامتحا  تروص  رد  9 ـ 
. دنوش هنیسکاو  يرامیب  هیلعربدیاب  ینامرد  یتشادهب 

ناکدوکجـلفو نویروا  هجخرـس  کخرـس  هیلع  ربدـیابارنانآ  هداوناـخ  دارفا  ینمیا  صقن  يارادناراـمیب  يـالتبا  زا  يریگوـلج  يارب  10 ـ 
. دومن هنیسکاو   IPV نسکاواب )

فیعـض هدنز  ياهسوریويواح  ياهنسکاو  دیابن  الوصا  ، دنوش رادراب  هدـنیآ  هام  هس  یط  دـنراددصق  هک  ینانز  ورادراب  نانز  يارب  11 ـ 
تروـص رد  دـنراد . فرــصمعنم  يرادراـب  هرود  رد  نوـیروا  کخرــس و  هجخرــس  لـثم  اـهنسکاو  زا  یــضعب  دومنهدافتــسا . ار  هدــش 

. دومن ربص  موس  ای  مود  هام  هس  اتتسا  رتهب  رادراب ، نانز  رد  نویسانیسکاوترورض 

BCG VACCINE

. دشابیم یفنماهنآ  نیلوکربوت  نومزآ  هک  دوشیم  فرصمیناکدوک  رد  لس  هیلع  رب  لاعف  يزاسنمیايارب  BCG نسکاو فرصم  دراوم 
. داد ماجناار  نیلوکربوت  تیساسح  يارب  یتسوپنومزآ  دیاب  نویسانیسکاو  زا  لبق  دارفاهیلک  دروم  رد  نادازون  زجب 

. دوشیمهدافتسا زین  نتداپ  دیلوت  دیدشت  يارب  یکمکلماع  ناونع  هب  نینچمه  هناثم و  یعضوميامونیسراک  نامرد  رد  BCG نسکاو زا 
Mycobacterium شوس  Calmette &Guerin لیـساب تشک  زا  هدش  فیعـضو  هدنز  هدروآرف   BCG نسکاو رثا : مسیناـکم 

. دهدیم شهاکناکدوک  رد  ار  هیلوا  لس  دیدش  ضراوعزورب  لامتحا  لاعف  يزاسنمیا  اب  هک  تسا  bovis

تحت  نارامیب  ینمیا و  صقن  هب  التبمنارامیب  نیلوکربوت  تبثم  نومزآ  ياراددارفا  رد  نسکاو  نیا  فرصم  عنم  دراوم 
فرصم  دیابن  اهدیئورتسا  اب  نامرد 

. دوش
یتـسوپهار زا  دـیئوتلد و  هلـضع  رد  دوش . قیرزتدـیابن  يدـلج  لـخاد  اـی  يدـلجریز  يدـیرولخاد  تروص  هب  نسکاو  نیا  1 ـ  اهرادشه :

. دوش هدافتسا 
. دیآلمعب مزال  طایتحا  لاعف  لس  هب  التبم  دارفااب  هدش  هنیسکاو  ناکدوک  سامت  دروم  رد  2 ـ 

دنشابیم . BCG نسکاو یبناج  ضراوعهلمج  زا  دیئوپول  ياهشنکاو  یبوک  هیاملحم  رد  مخز  یتاپوندافنل  یبناج  ضراوع 
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هلخادم  ینمیا  بسانم  خساپ  داجیا  ردتسا  نکمم  ینمیا  متسیس  هدنهاک  ياهورادو  یبرکیمدض  ياهوراد  ییوراد  ياهلخادت 
. دننک

تسا  يرورض  کیتپسآ  لوصا  تیاعر  ، دشابیم هدنز  يرتکاب  يواح  نسکاونیا  هکیئاجنآ  زا  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 
. دوش یسررب  کیژرلآياهشنکاو  لامتحا  زیوجت ، زا  لبق  2 ـ 

زور نـیب 14-10 ـالومعم  یتـسوپ  شنکاو  نـیلوا  . دراد یگتـسب  يدرف  ياـهتوافت  قـیرزتقمع و  هـب  یعـضوم  شنکاو  تدـم  تدـش و  3 ـ 
( رتمیلیم  3 دودح رد   ) دوخ رطق  نیرتشیب  هب  هتفه   6-4 زا دـعب  اهلوپاپ  ددرگیم . رهاظ  قیرزت  لحمرد  کچوک  زمرق  ياهلوپاپ  تروصب 

تشاد  دهاوخن  دوجونویسانیسکاو  زا  یتیور  لباق  رثا  چیهدعب  هام   6 دنوشیم . کچوک  هتسوپ و  هتسوپاهلوپاپ  نآ  زا  دعب  دنسریم و 
الاب تیساسحاب  دارفا  نویسانیسکاو  تروص  نیا  ریغ  رد  . دوشیم هیـصوت  نیلوکربوت  یفنم  نومزآاب  دارفا  دروم  رد  طقف  نویـسانیسکاو  4 ـ 

ات هکدوش  یبصع  درد  ینالضع و  درد  یئاهتشایب  بت  لثم  یتیساسح  ياهـشنکاوزورب  هب  رجنم  دناوتیم  یمویرتکابوکیامياهنژیتنآ  هب 
. دباییم همادا  زور  دنچ 

. دوشیم فرطرب  دوخبدوخ  هک  دوشیمهدهاشم  قیرزت  عضوم  فارطا  يوافنلهدغ  یتاپوندافنل  ناکدوک  رد  یهاگهگ  5 ـ 
فرـصمدیابن ار  نسکاو  فرـصم  خیرات  ياضقنا  زادـعب  دوش . يرادـهگن  رون  زا  رود  دارگیتناسهجرد و  ياـمد 8-2  رد  دـیاب  نسکاو  6 ـ 

. درکفرصم تعاس  یط 2  يرادهگن و  لاچخیرد  دیاب  ار  هدش  قیقر  هدروآرف  درک .
قیرزتیتسوپ هار  زا  نسکاو  رتـیلیلیم  هفاضا و0/3-0/2  نسکاو  لوپمآ  کی  هب  قیرزت  ياربلـیرتسابآ  رتیلیلیم  رادقم 1  فرصم  رادقم 

. دوش هتـشادهگنکشخ  دعب  تعاس  ات 24  قیرزت  لـحمهک  درک  هیـصوت  دـیاب  یلو  تسین  مزـال  قیرزتلـحم  يور  رب  یـششوپ  چـیه  دوش .
زا 1 رتـمک  نس  اـب  نادازون  رد  دوشرارکتدـیاب . تسا  یفنم  زونه  اـهنآ  نیلوکربوتنومزآ  هاـم  زا 3-2  دعب  هک  يدارفايارب  نویـسانیسکاو 

 . لیرتسابآرتیلیلیم رد 2  لوپمآ  کی  ندومن  قیقر  ) دبای لیلقت  فصن  هب  دیاب  نسکاو  رادقمهام 
ییوراد  لاکشا 

.Powder for injection (lyophilized):50mg

HEPATITIS B VACCINE

نینچمه تیتاپه B و  ياهسوریو  عاونا  هلیـسو  هب  هدـشداجیا  ياهتنوفع  مامت  هیلعرب  يزاـسنمیايارب   B تیتاپه نسکاو  فرـصم  دراوم 
تسانکمم هک  ینامردو  یتشادهب  نانکراک  دوشیم . هدافتسا  ، دنتـسه  B تیتاپه تنوفع  رطخ  ضرعم  ردهک  يدارفا  نویـسانیسکاو  يارب 

تیتاپه هیلع  رب  دـیابتبثم  HBsAg ناردام زا  هدـش  دـلوتم  نادازونو  دـننک  راک  نارامیب  یهاگـشیامزآ  ياـه  هنومناـی  نوخ  اـب  يوحن  هب 
. دنوش هنیسکاو  B

نسکاونیا دیآیم . تسدب  رمخم ، ياهلولسطسوت  هدش  دیلوت  ، HBsAg یحطس نژیتنآزا   B تیتاپه یبیکرتون  نسکاو  رثا : مسیناکم 
داـجیا دـنکیمکیرحت . دنـشاب ، هداد  ماـجنا  ار  نویـسانیسکاویتبون  هس  هرود  کـی  هک  يدارفا  رتـشیبرد  ار ، HBs دض ياهنتداپ  دـیلوت 

. دوشیم تابثا   10mIU/ml زاشیب نتداپ  نازیم  اب  تینوصم 
تیتاپهياهسوریو هیلع  رب   B تیتاپه نسکاو  .2 ـ  دنتسه دنمزاین  نسکاو  زا  يرتشیب  ریداقمهب  ینمیا  صقن  هب  التبم  نارامیب  1 ـ  اهرادشه :

دنکیمن . داجیا  تینوصم  يدبک  ياهتنوفعدلوم  ياهسوریو  ریاس  A، Cو E و 
. دباییم شهاک  لاس   40 زا رتشیب  نس  اب  دارفا  رد  نسکاو  نیا  رثا  3 ـ 

قیرزت لحم  ردباهتلا  درد و  ریهک ، هجیگرس  دردرس ، زرل ، ، امرگ ساسحا  قیرعت  شیازفا  یشوخان  بت  فعـض  یگتـسخ  یبناج  ضراوع 
. دنشابیم نسکاو  نیا  یبناجضراوع  زا  یتاپوندافنل 
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بجوم ار  صقان  ینمیاخساپ  تسا  نکمم  اهدیئوکیتروکوکولگو  ینمیا  متـسیس  هدنهاک  ياهورادنامزمه  فرـصم  ییوراد  ياهلخادت 
. دنوش

ریخاـت هـکنیا  رگم  تخادـنا  قـیوعت  هـب  ار   B تیتاـپه نویــسانیسکاو  دـیاب  دــیدش  لاـعفتنوفع و  تروـص  رد  هیـصوت 1 ـ  لباق  تاـکن 
. دشاب هتشاد  لابندهب  ار  يرت  میخو  بقاوع  نویسانیسکاورد 

ناکدوکيارب نار  هلـضع  رد  نالاسگرزب و  ياربدـیئوتلد  هلـضع  رد  قیرزت  دراد . ریثاـت  ینمیاخـساپ  داـجیا  رد  ینالـضع  قیرزت  لـحم  2 ـ 
دوشیمینمیا . خساپ  شهاک  ثعاب  ینیرس  هلضعرد  قیرزت  تسا  هدش  هیصوت 

. دوش يریگولج  نسکاو  دامجنا  زا  دوشيرادهگن . رون  زا  رودب  دارگیتناس و  هجرد  يامد 8-2 رد  دیاب   B تیتاپه نسکاو  3 ـ 
تسین  يزاینيروآدای  قیرزت  هب  تدم  نیا  رد  دشکیملوط و  لاس  تدم 5  هدش  داجیا  تینوصم  4 ـ 

زا دعب  هام  بیترت 1 و 6 هب  موس  مود و  تبون  نسکاوتبوـن (  قیرزت 3  لماش  رطخرپ  ياههورگيارب  نویسانیسکاو  همانرب  فرـصم  رادقم 
. دشابیم مرگورکیم  ناکدوک 10-2/5  ياربو  مرگورکیم  ای 20  رادقمنالاسگرزبيارب 10  تبون  ره  و  لوا )  تبون 

ییوراد  لاکشا 
Injection: 5mcg/ml HBsAg for adults

2.5mcg/ml HBsAg for children& 

INACTIVATED POLIOVIRUS

(VACCINE (IPV
روطب هک  یناـکدوک  دنتـسین ، لاـفطا  جـلفیکاروخ  نسکاو  فرـصم  هب  رداـق  هک  يدارفارد  لاـفطا  جـلف  یقیرزت  نسکاو  فرـصم  دراوـم 

. دوشیم فرصم  ینمیا  متسیسصقن  هب  التبم  نارامیب  دناهدش و  نوصمصقان 
زا هک  دـشابیم  ناـکدوک  جـلف  سوریو  و 3  2 عوـن 1 ، هـس  زا  نویـسناپسوس  کـی  ( IPV ناـکدوک جـلف  یقیرزت  نـسکاو  رثا : مسیناـکم 

. دیآیم تسدب  نومیم  هیلک  یلولستشک 
شیب رد  هکدوشیم  بجوم  ناکدوک  جلف  سوریو  عاونامامت  هیلع  رب  ار  یئاهنتداپ  دـیلوت  نسکاونیا  تبون  دـنچ  زیوجت  کیتنیکوکامراف 

. دنکیم داجیا  تینوصمهدش  هنیسکاو  ناکدوک  زا 97 %
ياهیرامیبيارب هچ  رگا  دوش . فرصم  دیابن  دنبایدوبهب ، هک  ینامز  ات  بت  داح و  يرامیب  عون  رههب  التبم  نارامیب  يارب  فرـصم  عنم  دراوم 

. درک ریخاتنویسانیسکاو  رد  دیابن  سفنت  هاگتسدمیالم  تنوفع  لثم  یفیفخ 
، دش داجیاکیتکالیفانآ  كوش  ای  یسکالیفانآ  نسکاورد  دوجوم  نیسکیم  یلپ  نیسیاموتپرتسا و  نیسیاموئن  هب  تبـسن  رگا  1 ـ  اهرادشه :

. دوش قیرزتدیابن  نسکاو  يدعب  ياهتبون 
لباقمرد ار  یبسانم  ینمیا  خساپ  تسا  نکمم  ینمیامتـسیس  هدـنهاک  ياهوراد  اب  نامرد  تحتنارامیب  ای  ینمیا  صقن  هب  التبم  نارامیب  2 ـ 

دوشن . داجیا  اهنآ  رد  لماکتینوصم  دنهدن و  ناشن  نسکاو  نیا 
تلاحو اهتشا  شهاک  ندرک  هیرگ  یگدولآ  باوخ  بت  درد ،) مروت و  يزمرق  لثم   ) قیرزت لحمرد  یعـضوم  ياهـشنکاو  یبناج  ضراوع 

. دنشاب یمنسکاو  نیا  یبناج  ضراوع  زا  عوهت 
رامیب هقباسرد  دوش . هجوت  فرصم  دروم  هدروآرففرصم  ياه  هیصوت  رامیب و  هقباس  هب  دیابنسکاو  قیرزت  زا  لبق  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 

. دوش یسررب  دیاب  هتفرگ  تروص  یلبقياهزود  قیرزت  بقاعتم  هک  یبناج  ضراوعو  تیساسح  زورب  لامتحا 
رد لالتخابجوم  هدـش  لاعفریغ  نسکاو  طسوتيزاسنمیا  اـب   HIV تنوفع هب  التبم  رامیبینمیا  متـسیس  کـیرحت  هک  دراد  لاـمتحا  2 ـ 
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. دراد يرترب  رطخ  لامتحا  ربدارفا  هنوگنیا  نویسانیسکاو  دیاوف  هچ  رگا  . دوشیم ینمیا  متسیس  تیلاعف 
وینوخ قورع  فارطا  رد  دوش . قیرزت  ناـکدوکيارب  نار  هلـضع  نـالاسگرزب و  يارب  دیئوتلدهلـضع  رد  حـیجرت ? يدـلجریز و  طـقف  3 ـ 

تایوتحم دوشماجنا . دیابن  قیرزت  دش ، دراو  گنرس  لخادهب  یکوکـشم  عیام  ای  نوخ  رگا  نویـساریپسآزا  دعب  دوش . قیرزت  دیابن  باصعا 
. دوش قیرزت  نسکاو  توافتمیلحم  رد  دیدج و  لوپمآ  کی  زا  هدافتسا  اب  دیابو  تخیر  رود  دیاب  ار  گنرس 

ینمیانسکاو نیا  هکنوـچ  تسا  تـیحجرا  يارادیقیرزت  نـسکاو  هـب  تبـسن  یکاروـخ  نسکاوناـکدوک  نویـسانیسکاو  هماـنرب  يارب  4 ـ 
. دنکیم داجیا  تینوصمنایفارطا  زا  یضعب  رد  دوشیم و  هتفریذپناکدوک  طسوت  یتحارب  تسا  ناسآنآ  زیوجت  دنکیم ، داجیا  ياهدور 

هب يزاینریخأت  تروص  رد  نیاربانب  درادـن . يریثاـتیئاهن  تینوصم  داـجیا  رد  نسکاو  قیرزتياـهتبون  نیب  لـصاوف  رد  ریخأـت  هنوگ  ره  5 ـ 
تسین  دیدج  هرود  کی  عورش 

. درک يریگولجنسکاو  دامجنا  زا  دیاب  تسا  رادیاپدارگیتناس  هجرد  يامد 8-2  رد  نسکاو  6 ـ 
فرصم  رادقم 

وهتفه لقادـح 4  دـیاب  لوا  تبوـن  ود  نیب  لـصاوف  . دـشابیم يدـلجریز  يرتـیلیلیم  تبوـنهس 0/5  لـماش  يزاـسنمیا  هیلوا  هرود  لاـفطا 
دیابتبون نیموس  دـننکیم . زیوجت  یگهام  و 8   4 نینـس رد  ثـالث و  نسکاو  اـب  ـالومعم  ار  تبوننیمود  نیلوا و  دـشاب . هتفه  حیجرت ?8 

. دوش زیوجت  مود  تبونزادعب  هام  حیجرتو ?12 هام  لقادح 6
هدشقیرزت نآ  زا  دعب  ای  یگلاس  عورـش 4  رد  هیلواهرود  تبون  نیلوا  هکنیا  رگم  درک  قیرزتدیاب  هسردم  عورـش  زا  لبق  ار  يروآدای  تبون 

. دشاب
اب صقاـنروط  هـب  هـک  یناـکدوک  دـشابیم . يرورــضنویسانیسکاو  لـیمکت  يارب  يروآداـیتبون  هـیلوا و  هرود  تبوـن  هـس  ماـمت  قـیرزت 

. دنسربمزال تبون  راهچ  هب  ات  دننک  تفایرد  یفاضاياهتبون  دیاب  دناهدش  هنیسکاو  IPV

هس دوشیم . هیصوتنویسانیسکاو  هیلوا  هرود  کی  دنراد ، رارقسوریوویلوپ  رطخ  ضرعم  رد  رگا  دارفانیا  يارب  هدشن  هنیسکاو  نالاسگرزب 
دوش . قیرزتدعب  هام  موس 12-6  تبون  هام و  هلصافاب 2-1  مود  لوا و  تبون  يدلج  ریز  رتیلیلیم  راب 0/5 ره  تبون 

تفایرد نسکاوتبون  کی  لقادـح  دـنراد و  رارق  سوریوویلوپرطخ  ضرعم  رد  رگا  دارفا  نیا  يارب  صقاـن  نویـسانیسکاو  اـب  نـالاسگرزب 
ار یفاـضا  ياهتبوندـیاب  هیلوا  هرود  لـیمکت  روظنم  هب  تسهتصرف  رگا  دوش . زیوـجت   OPV ای IPV تبونکی لقادح  دیاب  دـناهدرک ،

. درک قیرزت 
ییوراد  لاکشا 

Injection: 0.5ml

INFLUENZA VACCINE

تـسا دوجومنسکاو  رد  هک  ازنولفنآ  سوریو  ياهنژیتنآ  هیلع  رب  نتداپ  دیلوت   ) لاعف ینمیاداجیا  يارب  طقف  نسکاو  نیا  فرـصم  دراوم 
، دنتسه ازنولفنآ  هب  التبا  رطخضرعم  رد  یکشزپ  طیارـش  نس و  لیلدبهک  هام  زا 6  رتشیب  نساب  دارفا  يارب  نسکاوقیرزت  دوشیم . فرصم 
اب هـک  یناـمرد  یتشادـهب و  ناـنکراکای  نادـنملاس  هناـخ  ناـنکراک  نـس  لاـس   65 زا شیب  اـب  نادـنملاس  يارب  نـینچمه  دوشیمهیــصوت .

نانز نیریپسآاب  تدـم  ینالوط  نامرد  تحت  ناکدوک  نمزم  ياهیرامیب  هب  ـالتبم  نـالاسگرزبو  ناـکدوک  دـنراد ، راکورـس  نمزمناراـمیب 
. دوشیم هیصوت  ددرگیمعقاو  ازنولفنآ  لصف  رد  اهنآ  يرادراب  موسو  مود  ههام  هس  هک  رادراب 

ياهنتداپثعاب هک  دـشابیم  ازنولفنآ  لاعفریغياهسوریو  فلتخم  هیوس  هس  زا  هدـش  هیهتياـهنژیتنآ  ازنولفنآ ، نسکاو  رثا : مسیناـکم 
نـسکاو رد  دوجومياه  هیوس  اب  یکیدزن  تهباشم  هک  دوشیمداجیا  سوریو  زا  یئاـههیوس  نآ  لباقمردـطقف  تینوصم  دوشیم . یـصاخ 
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. دنشاب هتشاد 
. دنامیم یقاب  لاس  کی  ات  هام  يارب 6 دوشیم و  داجیا  نسکاو  قیرزت  زادعب  زور  ابیرقت 14  تینوصم  کیتنکوکامراف 

هیهت غرمهجوـج  کـینویربمآ  عیاـم  زا  هک  یئاـهنسکاودروم  رد   ) غرم مخت  هب  تبـسن  تیـساسحدوجو  تروـص  رد  فرـصم  عـنم  دراوـم 
، اهنسکاو زیوجت  زادعب  یبصع  ضراوع  هقباس  ، Guillen-Barre مردنس هقباس  نسکاو  ازجا  زا  کیره  هب  تبسن  تیساسح  دناهدش ،)

دوش . فرصم  دیابن  داح  تنوفعو  یسفنت  داح  يرامیب 
يرامیب  تلع  هب  ای  يدازردام  زا  معاینمیا  صقن  هب  التبم  نارامیب  1 ـ  اهرادشه :

تـسا نکمم  یناطرـسنارامیب  رد  ینامردوترپ  ای  کیـسکوتوتیاسياهوراد  اهدـیئوکیتروکوکولگ ، نامرد  زا  یـشان  اـی  ( HIV تنوفع )
. دنهد يرتمک  خساپ 

یبصع تالالتخا  تسا  مک  اهنآ  زورب  لامتحا  هتـشادنتیمها و  نالاسگرزب  رد  مومع ? ازنولفنآنسکاو  یبناـج  ضراوع  یبناـج  ضراوع 
زا یـشوخان  ساـسحا  ینالـضعدرد و  بت  قیرزت  لـحم  رد  درد  یئاـنیببصع ،  باـهتلا  تروص و  بصع  یبسنجـلف  یتاپولافـسنآ  لـثم  )

، دــیدج ياــه  نــسکاو  رد  غرممــخت  ياــهنیئتورپ  مــک  یلیخ  ریداــقم  دوجولیلدــب  دـــشابیم . ازنوــلفنآ  نــسکاو  یبناــجضراوع 
. دتفایم قافتا  تردنب  یتیساسحياهشنکاو 

دارفا رد  نسکاوقیرزت  زا  دوش و  یسررب  بت  زا  یشانجنشت  هقباس  ازنولفنآ ، نسکاو  زا  دعب  بتزورب  لامتحا  لیلدب  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 
. دوشيراددوخ داح  بت  هب  التبم 

تسا  عنامالب  توافتمياهلحم  رد   ) اهنسکاو ریاس  قیرزتاب  نامزمه  ازنولفنآ  نویسانیسکاو  2 ـ 
. دنکن داجیا  تینوصمدارفا  همه  رد  تسا  نکمم  نسکاو  قیرزت  3 ـ 

ینیرس هلضعرد  قیرزت  دوش . قیرزت  ناکدوک  ياربنار  هلـضع  نالاسگرزب و  يارب  دیئوتلدهلـضع  رد  حیجرت ? ینالـضع و  لخاد  طقف  4 ـ 
. دوشیمینمیا خساپ  شهاک  ثعاب 

. دوش يریگولج  نسکاو  دامجنا  زا  دوشيرادهگن . رون  زا  رودب  دارگیتناس و  هجرد  يامدرد 8-2 دیاب  ازنولفنآ  نسکاو  5 ـ 
قیرزتزا دیاب  لایو  رد  تارذ  دوجو  ای  گنر  رییغتهدـهاشم  ای  دامجنا  تروص  رد  داد . ناکتبوخ  دـیاب  ار  نسکاو  لایو  قیرزت  زا  لبق  6 ـ 

. درک يراددوخ  نسکاو 
ره هاـمکی و  زا  رتـشیب  هلـصاف  هب   ) تبونود یط  دـیاب  دـناهدشن  هنیـسکاو  ـالبق  هک  لاـس   9 زا رتمک  نس  اـب  ناـکدوک  يارب  فرـصم  رادـقم 

رادقم هام   35-6 نیب نس  اـب  نـالاسدرخ  رد  دوش . قـیرزت  سوریو  يازجا  اـی  یحطـس  ياـهنژیتنآيواح   ) نسکاو زا  رتـیلیلیم   0/5 تبون
اب دارفا  رد  دوش . يراددوخلماک  سوریو  يواح  نسکاو  قیرزتزا  لاـس  زا 12  رتمک  نس  اب  ناکدوک  رد  دوشقیرزت . دـیاب  رتیلیلیم   0/25

. ددرگ ماجنا  ازنولفنآ  تنوفع  عویشنامز  رد  هنالاس و  دیاب  نویسانیسکاو  تسا  یفاک  نسکاو  تبون  کی  قیرزت  لاس  زا 12 شیب  نس 
ییوراد  لاکشا 

Injection: 5ml Vials

MEASLES VACCINE

نسکاو دوریمراکب . یگهام  نینس 15-12  رد  ناکدوکيارب  کخرس  سوریو  هیلع  رب  لاعفینمیا  داجیا  يارب  نسکاو  نیا  فرصم  دراوم 
. دوشیم هداد  حیجرت  یئاهنت  هباهنسکاو  نیا  زا  مادکره  هب  تبسن  نویوراو  هجخرس  کخرس  هیلع  رب  تینوصمداجیا  يارب   MMR

Enders' attenuated هیوــــسزا  Measles هدــش فیعـــض  هدــنز  ياــهسوریويواح  کخرـــس  نــسکاو  رثا : مسیناــکم 
. دشاب یم  هجوج  نینج  یلولس  تشکزا   ) Edmonston
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کیتنکوکامراف 
. دنامیم یقاب  یسوسحم  شهاک  نودب  لاس  زا 13  رتشیب  تدم  يارب  تینوصم 

متسیس هدنهاکياهوراد  اب  نامرد  تحت  نارامیب  غرممخت ،  لثم  نسکاو (  يازجا  زا  یکی  هب  تبسنتیساسح  يرادراب  فرصم  عنم  دراوم 
یلیماف هقباس  هدشن  نامرد  لاعفلس  ینمیا  متسیس  یباستکا  ای  هیلوا  صقن  يوافنل  متسیس  ای  ناوختسا  زغم  میخدبياهناطرـس  هب  التبا  ینمیا 

. دنشابیم نسکاونیا  فرصم  عنم  دراوم  زا  بت  هارمه  لاعفتنوفع  یسفنت و  داح  يرامیب  ینمیا  یکیتنژصقن 
. دنوش هنیسکاو  دیابن  غرم  مخت  ندروخ  زا  یشان  کیتکالیفانآياهشنکاو  هقباس  اب  دارفا  1 ـ  اهرادشه :

يرادرابنارود رد  کخرـس  هب  التبا  دنیامن . بانتجايرادراب  زا  نویـسانیسکاو  زا  دـعب  هامهس  اتدـیاب  نانز  دوشن . قیرزت  رادراب  نانز  هب  2 ـ 
. دهدیم شیازفاار  ینینج  ضراوع  زورب  رطخ 

درادلامتحا هچرگا  دومن . هنیسکاو  ناوتیم  ارینمیا  متـسیس  فیعـضت  ینیلاب  حضاو  مئالعنودب  یلو   HIV تنوفع هب  التبم  ناراـمیب  3 ـ 
. دشاب ملاس  دارفازا  رتمک  نارامیب  نیا  رد  ینمیا  خساپ 

ضراوعزایتسوپ ياهـشوج  ینیبباـهتلا و  هفرـس  (، دارگیتناـسهجرد  39/4-38/3  ) میـالمبت کـیتکالیفانآ  ياهـشنکاو  یبناـج  ضراوع 
. دنشابیم نسکاونیایبناج 

یقاشنتسانیلوکاتم شیامزآ  رد  بذاک  تبثمهجیتن  یمسآ  نارامیب  نیب  رد  کخرـس  نسکاوقیرزت  زادعب  زوردنچ  ات  ییوراد  ياهلخادت 
نیلوکربوت نومزآ  لثم  يریخات  تیـساسح  يدلج  ياهنومزآ  هجیتنهک  دوش  ثعاب  تسا  نکمم  هدنز  سوریونسکاو  تسا  هدش  هدـهاشم 

. دنامیم یقاب  نویسانیسکاو  زادعب  هتفه  نیدنچ  ات  یتح  رثا  نیا  دنوش . هدادشیامن  بذاک  یفنم 
تامادقاالاب بت  زا  یشان  جنشت  زا  يریگولج  روظنمهب  دیاب  اهنآ  دراد و  ناکما  بت  زورب  هک  دوشهیصوت  نیدلاو  هب  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 

. دنروآ لمعب  ار  مزال 
دوجو لیلدبهام  زا 12  رتمک  نس  اب  ناکدوک  دشابیمررـض . یب  رثوم و  هاـم  زا 12  شیب  نساـب  دارفا  رد  کخرـس  نسکاو  زا  هدافتـسا  2 ـ 

دعب هرابود  دیاب  ، دناهدش هنیسکاو  هام  زا 12  رتمک  نس  رد  هکیناکدوک  دنهدن . خـساپ  یبوخب  تسا  نکمماهنآ  نوخ  رد  ردام  ياهنتداپ 
. دنوشهنیسکاو یگهام  زا 15 

. درک زیوجتیسوریو  ياهنسکاو  ریاس  تفایرد  زا  دعبای  لبق  هامکی  ار  نسکاو  نیا  تسا  رتهب  3 ـ 
قیقريارب نسکاو  هارمه  لولحم  زا  دیاب  طقف  درکيرادـهگن . رون  زا  رودـب  دارگیتناس و  هجرد  يامدرد 8-2 دیاب  ار  کخرـس  نسکاو  4 ـ 

نآ دیاب  تعاس  زا 8 دعب  فرصم  مدع  تروص  رد  درکفرصم و  دیاب  يزاس  هدامآ  زا  دعب  رتعیرسهچ  ره  ار  نسکاو  درک . هدافتـسا  ندرک 
تخیر  رود  ار 

قیرزتوزاب ینوریب  حطـس  رد  یگهام و  نسرد 15  دیاب  حـیجرت ? ار  يرتیلیلیم  لایو 0/5  کیرد  دوجوم  نسکاو  یمامت  فرـصم  رادـقم 
تسا  ناسکی  نینسمامت  يارب  فرصم  رادقم  دومن .

ییوراد  لاکشا 
Powder for Injection

(MEASLES, MUMPS & RUBELLA VACCINE (MMR

فرصم یگهام  زا 15 دـعب  نینـس  رد  نویروا  هجخرـس و  کخرـس  هیلع  رب  ناـمزمه  لاـعف  يزاـسنمیايارب  هدروآرف  نیا  فرـصم  دراوم 
. دوشیم

. دشابیم هجخرسو  نویروا  کخرس  ياهنسکاو  زا  ياهعومجم  يواح  هدروآرف  نیا  رثا : مسیناکم 
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متسیس هدنهاکياهوراد  اب  نامرد  تحت  نارامیب  غرممختلثم ،  نسکاو (  يازجا  زا  یکی  هب  تبسنتیساسح  يرادراب  فرـصم  عنم  دراوم 
یلیماف هقباس  هدشن  نامرد  لاعفلس  ینمیا  متسیس  یباستکا  ای  هیلوا  صقن  يوافنل  متسیس  ای  ناوختسا  زغم  میخدبياهناطرـس  هب  التبا  ینمیا 

. دنشابیم نسکاونیا  فرصم  عنم  دراوم  زا  بت  هارمه  لاعفتنوفع  یسفنت و  داح  يرامیب  ینمیا  یکیتنژصقن 
. دوش هعجارمهجخرس  نویروا و  کخرس  ياهنسکاوهب  طوبرم  ياهراگن  کت  هب  اهرادشه :

غارفتـسا عوهت  اههضیب ، باهتلا  دیتوراپ ، ددغ  باهتلا  ینیب  باهتلا  هفرـس  دردولگ ، یـشوخانناوتیم  یمومع  ضراوع  زا  یبناج  ضراوع 
یتاپوندافنل قیرزتلحم و  رد  يزمرق  مروت و  درد ، لـماش  زینیعـضوم  ضراوع  درب . ماـن  ار  کـیتکالیفانآو  یباـهتلا  ياهـشنکاو  لاهـسا و 

. دنشابیم یعضوم 
. دوش هعجارم  هجخرسو  نویروا  کخرس  ياهنسکاو  هب  طوبرمياهراگن  کت  هب  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 

يرادهگن  رون  زا  رودب  دارگیتناسهجرد و  يامدرد 8-2  دیاب  ار  نسکاو  2 ـ 
. دومن هدافتسا  دیاب  نآ  ندرک  قیقريارب  نسکاو  هارمه  لولحم  زا  طقف  درک .

تخیررود  ار  نآ  دیاب  تعاس  زا 8  دعب  فرصممدع  تروص  رد  درک و  فرصم  دیاب  يزاسهدامآ  زا  دعب  رتعیرس  هچ  ره  ار  نسکاو 
رادـقم دوشیمقیرزت . وزاب  ینوریب  حطـس  رد  يدـلجریزهار و  زا  یگهاـم و  نس 15  رد  حـیجرتنسکاو ? زا  رتیلیلیم  مین  فرـصم  رادـقم 

هب کخرس  ای  MMR ددـجم قیرزت  کـی  دوش . قیرزت  دـیابن  يدـیرولخاد  هار  زا  هدروآرف  نیا  تسا  ناسکینینـس  ماـمت  يارب  فرـصم 
تساهدش  هیصوت  زین  یئاهنت 

ییوراد  لاکشا 
Powder for Injection

MENINGOCOCCAL (A+C) VACCINE

نس اب  دارفارد  یمسیتپس  تیژننم   ) NeisseriaMeningitidis ياهتنوفع هیلع  رب  لاعفینمیا  داجیا  يارب  نسکاو  نیا  فرصم  دراوم 
دنراد سامتیککوگننم  يرامیب  هب  التبم  نارامیب  اـب  هکيدارفا  دـننکیم ، یگدـنز  کیمدـنآ  کیمدـیپایحاون و  رد  هک  لاـس  زا 2  شیب 

، دراد دوجو  اهنآ  يارب  ازیرامیبلماعاب  سامت  لامتحا  هک  یهاگشیامزآو  یکشزپ  نانکراک  اهکیتویب ;) یتنآاب  بسانم  يریگشیپ  هارمه  )
لاـعف لاـحط  دـقاف  ناراـمیب  ناـملپمکیئاهتنا و  ءزج  رد  صقن  ياراد  ناراـمیب  ; دـنراد ار  هدوـلآ  یحاوـن  هـب  تـمیزع  دـصق  هکینیرفاـسم 

. دوشیمفرصم
متـسیسکیرحت ثعاـب  تـسا و   CوA ياههورگ Neisseria Meningitidis ياهدـیراکاسیلپ يواـح  نسکاو  نـیا  : رثا مسیناـکم 

. دوشیم ناسنا  رد  C وA یککوگننمدضياهنتداپ دیلوت  يارب  ینمیا 
14-10 تینوصم دوشیم . دارفا  رد 95 % ربارب  نازیمب 4 یککوگننمدـض  ياهنتداپ  شیازفاثعاب  یبیکرت  نسکاو  قیرزت  کیتنکوکامراف 

لباق روطب  تدم  نیایط  رد  هطوبرم  ياهنتداپ  حوطس  هچرگا  ، دنامیم یقاب  لاس  تدم 3  يارب  دوشیمداجیا و  نویسانیسکاو  زا  دعب  زور 
. دباییمشهاک ياهضحالم 

. دوش فرصم  دیابن  نسکاو  ءازجا  زا  کیره  هب  تیساسح  داح و  ياهیرامیب  هب  التبا  يرادراب  تروص  رد  فرصم  عنم  دراوم 
بـسانمینمیا خـساپ  داجیا  هب  رداق  تسا  نکممنسکاو  نیا  ینمیا  متـسیس  هدـنهاک  ياـهوراداب  ناـمرد  تحت  ناراـمیب  رد  1 ـ  اهرادشه :

. دشابن
. دوشیمن هیصوت  لاس  زا 2  رتمک  نساب  ناکدوک  رد  هدافتسايارب  هدروآرف  نیا  2 ـ 

هیحان رد  مروت  ويزمرق  درد ، دنـشابیم و  لـغب  ریز  یتاـپوندآ  ، زرل بت  یـشوخان  دردرـس ، لماشکیمتـسیس  ياهـشنکاو  یبناـج  ضراوع 
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. دنتسه نسکاو  نیا  هب  تبسن  یعضومياهشنکاو  قیرزت 
. دنکن داجیا  تینوصم  دارفا  همه  رد  تسانکمم  نسکاو  قیرزت  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 

دیاب ندرکقیقر  يارب  نسکاو  هارمه  لولحم  زا  طـقف  . درک يرادـهگن  رون  زا  رودـب  دارگیتناـسهجرد و  ياـمدرد 8-2  دـیاب  ار  نسکاو  2 ـ 
تخیر  رود  ارنآ  دیاب  زور  زا 5  دعب  فرصم  مدع  تروصرد  دوش . لح  الماک  نسکاو  ردوپ  ات  دوشهداد  ناکت  ردقنآ  درک و  هدافتسا 

یتـسوپ و لـخاد  قـیرزت  زا  نـسکاو  نیاریثاـت  يررـض و  یب  ندوـب  صخــشمان  لیلدـب  ودوـش  قـیرزت  يدـلجریز  هار  زا  فرــصم  رادـقم 
. دشابیم نسکاو  زارتیلیلیم  يدلجریز 0/5  قیرزت  تینوصميارب  مزال  رادقم  دوش . يراددوخ  يدیرولخاد 

ییوراد  لاکشا 
:Powder for Injection
for 0.5 ml single dose

MUMPS VIRUS VACCINE

فرـصمنالاسگرزب زا  یـضعب  هام و  زا 12  شیبنس  اـب  ناـکدوک  رد  نوـیروا  هیلع  رب  لاـعفینمیاداجیا  يارب  نسکاو  نیا  فرـصم  دراوـم 
. دوشیم

یلولـستشک زا  هک  دشابیم  Jeryl Lynn هیوسزا  Mumps هدـش فیعـض  هدـنز  ياهسوریويواح  نویروا  نسکاو  رثا : مسیناـکم 
. دیآیم تسدب  هجوج  نینج 

زا دـعب  دـنکیم . داـجیا  لاـقتنا  لـباق  ریغنوـیروا  تنوـفع  عوـن  کـی  هتفه  زا 3-2  دــعبساسح  دارفا  رد  نـسکاو  نـیا  کــیتنکوکامراف 
. دوشیم داجیا  تینوصم  لاس  لقادح 15 تدم  هبو  دارفا  رد 95 % نسکاوقیرزت 

هارمه لاعف  ياهتنوفعریاس  ای  یسفنتيرامیب  دوجو  غرممختلثم ،   ) نسکاو ازجا  زا  یکی  هب  تبـسنتیساسح  يرادراب  فرـصم  عنم  دراوم 
يوافنل متسیس  ای  ناوختسا  زغم  میخدبياهناطرس  هب  التبا  ینمیا  متـسیس  هدنهاکياهوراد  اهدیئوکیتروکوکولگ و  اب  نامزمهفرـصم  بت 
نسکاو نیافرصمعنم  دراوم  زا  یتثارو  ای  يدازدام  ینمیاصقن  یلیماف  هقباس  هدشن  نامرد  لاعفلس  ینمیا  متسیس  یباستکا  ای  هیلوا  صقن 

. دنشابیم
تنوفعینیلاب رهاظت  هنوگره  ای  AIDS يرامیبزا یـشان  ینمیا  صقن  هب  ـالتبم  دارفا  نسکاونیا  رد  هدـنز  سوریو  دوجو  لیلدـب  نینچمه 

ار نسکاوناوتیم  هچ  رگا  دـننک . تفایرد  ار  نسکاونیا  دـیابن  نوخ  ياهنیلوبلگاماگ  رد  لـالتخاای  دوبمک  یلولـس  ینمیا  صقن  ، HIV
. دومن قیرزت  ینیلاب  رهاظت  دقاف   HIV تنوفع هب  التبم  ناکدوک  يارب 

هک سوریونژیتنآ  زا  ناوتیم  روظنم  نیا  يارب  درکهدافتسا ، دیابن  يریخات  تیساسح  يدلجنومزآ  ماجنا  يارب  نسکاو  زا  1 ـ  اهرادشه :
دومن . هدافتسا  دشابیمهدرم ، سوریو  لوصحم 

يرادرابزا نویـسانیسکاو  زا  دعب  هام  اتدـیاب 3  هدشهنیـسکاو  نانز  نینچمه  درک . بانتجا  دـیابرادراب  نانز  يارب  نسکاو  نیا  زیوجت  زا  2 ـ 
. دننک يریگولج 

هام زا 12  رتمکنس  اب  ناکدوک  نویـسانیسکاو  دشابیمررـضیب . رثوم و  هاـم  زا 12  شیب  نساـب  دارفا  رد  نوـیروا  نـسکاو  زا  هدافتـسا  3 ـ 
نـس رد  هک  یناکدوک  . دـنکن داجیا  ینمیا  خـساپ  یبوخب  تسانکمم  اهنآ  نوخ  رد  رداـم  ياـهنتداپ  دوجولیلدـب  اریز  دوشیمن  هیـصوت 

. دنوش هنیسکاو  هرابودیگهام  زا 15  دعب  دیاب  دناهدش ، هنیسکاویگهام  زا 12  رتمک 
لاهسا ای  طسوتمیتاپوندافنل  میالم  بت  زین  دارفا  زا  یـضعبرد  دنکیم . زورب  قیرزت  لحم  رد  شزوسای  یگتخوس  ساسحا  یبناج  ضراوع 

. دوشیم هدهاشم 
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نومزآلـثم  ) يریخاـت تیـساسح  يدـلج  نومزآهجیتـن  هک  دوـش  ثعاـب  تسا  نکمم  هدـنزسوریو  يواـح  نسکاو  ییوراد  ياهلخادـت 
. دنامیم یقاب  نویسانیسکاو  زادعب  هتفه  نیدنچ  ات  یتح  رثا  نیا  دوش . هدادشیامن  بذاک  یفنم  نیلوکربوت ، 
. درک زیوجت  یسوریوياه  نسکاو  ریاس  زا  دعب  ای  لبق  هامکی  ارنسکاو  نیا  تسا  رتهب  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 

. دوش يراددوخ  نویروا  نسکاو  یمرسنیلوبولگونمیا و  نامزمه  زیوجت  زا  دیاب  2 ـ 
ندرک قیقريارب  نسکاو  هارمه  لولحم  زا  طقف  درکيرادـهگن . رون  زا  رودـب  دارگیتناـس و  هجرد  يامد 8-2 رد  دـیاب  نویروا  نسکاو  3 ـ 

رود ار  نآ  دیاب  تعاس  زا 8 دعب  فرصم  مدع  تروص  رد  درکفرصم . دیاب  يزاس  هدامآ  زا  دعب  رتعیرـسهچ  ره  ار  نسکاو  دوش . هدافتـسا 
تخیر 

يزاس  هدامآ  زا  دعب  فرصم  رادقم 
تسا  ناسکینینس  مامت  يارب  فرصم  رادقم  درکقیرزت . وزاب  یجراخ  هیحان  رد  يدلجریزهار  زا  دیاب  ار  نسکاو  رتیلیلیم   0/5

ییوراد  لاکشا 
Powder for Injection: 0.5ml single dose

PNEUMOCOCCAL POLYVALENT VACCINE

Streptococcus فلتخم عاونا  زا  یـشان  یککومونپ  یمیرتکابو  ینومونپ  هیلع  رب  لاعف  ینمیاداجیايارب  هدروآرف  نیا  فرـصم  دراوم 
. دوشیم فرصم  نسکاورد  دوجوم   Pneumoniae

دارفا میخدب و  ونمزم  ياهیرامیب  هب  التبم  نارامیب  ای  دنتسهیککومونپ  ياهیرامیب  هب  يالتبا  رطخضرعم  رد  هک  يدارفا  يارب  نسکاو  نیا 
التبم دارفا  لاعف و  لاحطدقاف  نارامیب  دوشیم . هیـصوت  یبلق  يویر و  يویلک  يدـبک  یئاسران  ياراد  نارامیب  ردو  لاس  زا 65  شیب  نس  اب 

HIV تنوفع هب 
نارامیب  ینیلاب و  مئالع  نودب  ای  اب  )

يارب طقف  لاس  زا 3 دعب  ددجم  نوسانیـسکاو  دنوشیمهنیـسکاو . زین  دنتـسه ، ینومونپ  هب  يالتبادعتـسم  هک  فیعـض  ینمیا  متـسیس  ياراد 
. دشاب الابرایسب  یککومونپ  ياهیرامیب  هب  اهنآ  يالتبالامتحا  زونه  هک  یتروص  رد  دوشیمهیصوت  قوف  دارفا  هیلک 

عیاش ازیراـمیبعون و  لـباقم 23  رد  کـکومونپ  فلتخمعون  یلوسپک 23  دـیراکاسیلپ  ياهنژیتنآنتـشاد  اـب  نسکاو  نیا  رثا : مسیناـکم 
. دنکیمداجیا تینوصم  ککومونپ 

نالاویلپ نسکاو  عون  ره  اـب  نویـسانیسکاو  یلبقهقباـس  نسکاو  ازجا  زا  کـی  ره  هب  تیـساسحدراوم  رد  هدروآرف  نیا  فرـصم  عنم  دراوم 
قیرزت مدـع  هکنیارگم   ) لاعف ياهتنوفع  ریاس  يویر و  داحياهتنوفع  ینمیا  متـسیس  هدـنهاک  ياهوراداب  نامرد  تحت  نارامیب  یککومونپ 

. دوشفرصم دیابن  دشاب ) هتشاد  لابند  هب  اريرت  میخو  بقاوع  نسکاو 
ای ویتارفیلورپوفنل  ياهیرامیب  مولیم  لپیتلوم  یمنیلوبولگاـماگآزا  یـشان   ) لاروموه ینمیا  ياهخـساپفعض  اـب  ناراـمیب  رد  1 ـ  اهرادشه :

ککوـمونپ نسکاو  نـینچمه  دـشابنتینوصم . داـجیا  هـب  رداـق  تـسا  نـکمم  نـسکاونیا  ینمیا ،  متـسیس  هدـنهاک  ياـهورادزا  هدافتـسا 
. دشاب هتشاد  يرتمک  یئازنمیا  رثا  تسانکمم  لکش  یساد  ینوخ  مک  زا  یشان  لاحطيراکدب  هب  التبم  ای  لاحط و  دقاف  نارامیبرد 

. دوشیمن هیصوت  لاس  زا 2 رتمک  نس  اب  ناکدوک  رد  هدافتسا  يارب  بولطم  تینوصم  داجیا  مدع  لیلدب  2 ـ 
رظن دروم  ینامردمادـقا  زا  لبق  هتفه  ود  لیذ  دراوم  رد  دـیابککومونپ  نسکاو  لاثم  روطب  دـشابیممهم ، رایـسب  نویـسانیسکاو  ناـمز  3 ـ 

ناوختـسا زغم  دـنویپ  ینمیا و  متـسیسهدنهاک  ياهوراد  زا  هدافتـسا  ناطرـسینامرد  یمیـش  لاـحط  تشادرب  یحارجلـمع  دریگ : تروص 
اب  ) HIV تنوفعهب التبم  دارفا  نینچمه  درک . يراددوخنویسانیسکاو  ماجنا  زا  دیاب  ینامردوترپو  ناطرـس  ینامرد  یمیـش  تدم  لالخرد 
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. دنوش هنیسکاوصیخشت  دیئات  زا  دعب  تقو  عرسا  رددیاب  ینیلاب  مئالع  نودب  ای 
. دوش ثعاب  ار  يدیدش  یعضوم  ضراوعتسا  نکمم  نسکاو  یتسوپ  لخاد  قیرزت  4 ـ 

Guillain- مردنــس ینالــضع  درد  ، دردرــس داــح ، بــت  تردــنب  نیئاــپ و  بــت  لماشکیمتـــسیس  ياهـــشنکاو  یبناــج  ضراوــع 
، درد لماشیعـضوم  ياهـشنکاو  دشابیم . غارفتـساو  عوهت  لصافم و  باهتلاودرد  یتسوپياهـشوج  دیئوتکالیفانآ ، ياهـشنکاو  ،Barre

تسانویسانیسکاو  زا  دعب  زور  الومعمقیرزت 3-2  هیحان  رد  مروت  يزمرق و 
التبم نارامیبهب  نسکاو  قیرزت  زا  نسکاو  هب  تبسنشنکاو  شیازفا  لامتحا  یککومونپ و  نتداپيالاب  حطس  لیلدب  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 

. دوش بانتجایککومونپ  ینومونپ  هقباس  ياراد  دارفاو  یککومونپ  ياهتنوفع  هی 
شیازفا ثعابيروآدای  تبون  زین  تسا و  هدش  هدـهاشمنسکاو  نیا  مود  تبون  قیرزت  اب  کیمتـسیسو  سوترآ  ياهـشنکاو  هکاجنآ  زا  2 ـ 

. درک يراددوخ  دیاب  يروآدایتبون  قیرزتو  ددجم  نوسانیسکاوزا  ددرگیمن ، اهنتداپ  حطس 
دیابن نویسانیسکاوزا  دعب  کیتویبیتنآ  اب  یسکالیفورپنامرد  دنشابیم ، یککومونپ  تنوفعزا  يریگـشیپ  نامرد  تحت  هک  يدارفا  رد  3 ـ 

. دوش عطق 
ازنولفنآ نسکاو  نامزمه  فرصم  4 ـ 

. دنکیمداجیا ار  یبولطم  ینمیا  خساپ  یبناجضراوع  شیازفا  نودب  نسکاو  نیا  اب 
هدامآ هب  يزاینودرک  فرصم  دیاب  هدش  هضرع  هک  روطنامهار  نسکاو  درک . يرادهگن  دارگیتناسهجرد  يامد 8-2  رد  دیاب  ار  نسکاو  5 ـ 

. درادنندرک قیقر  يزاس و 
لخاد قیرزتزا  دوش و  قیرزت  نار  ای  دیئوتلد  هلـضعرد  حـیجرت ?  ) ینالـضع لخاد  ای  يدـلجریزهار  زا  دـیاب  هدروآرف  نیا  فرـصم  رادـقم 
خیرات ياضقنا  زادعب  دشابیمنسکاو . زا  رتیلیلیم  قیرزت 0/5  تینوصميارب  مزال  رادقم  درک . يراددوخ  دیابنآ  یتسوپ  لخاد  يدیرو و 

یلوسپک دـیراکاسیلپ  ياـهنژیتنآ  عونره  زا  مرگورکیم  يواـح 25 يرتیلیلیم   0/5 نسکاو ره  درک . هدافتـسا  دـیابن  ار  نسکاو  فرـصم 
. دشابیم ککومونپ  عون  23

ییوراد  لاکشا 
Injection: 0.5ml dose

(POLIOVIRUS ORAL VACCINE (OPV

. دوریمراکبناکدوک جلف  سوریو  هیلع  رب  لاعفینمیا  داجیا  يارب  نسکاو  نیا  فرصم  دراوم 
تنوـفع کـی  دـیلوت  اـب  دوـشیم و  هیهتهدـش  فیعــض  هدـنز  ياـهسوریو  زا  ( OPV ناـکدوک جــلف  یکاروـخ  نـسکاو  رثا : مسیناـکم 

. دنکیمداجیا یطاخم  کیمتسیس و  تینوصم  يرامیب  مئالع  نودب  یلو  یعیبط  تنوفعهباشم 
دیلوتسوریو عاونا  مامت  هیلع  رب  يدابیتنآ  هدشهنیسکاو  ناکدوک  زا 95 % شیب  رد  نسکاوتبون  هس  زا  دـعب  هتفه  ات 2  کیتنکوکامراف 1 

. دنامیم یقاب  نویسانیسکاو  زا  دعب  لاس  ات 5 هدش  داجیا  تینوصم  دوشیم .
لاهـساای غارفتـسا  داح ، يراـمیب  عون  ره  هب  ـالتبمنارامیب  رد  نسکاو و  ءازجا  زا  یکی  هب  تبـسنتیساسح  تروص  رد  فرـصم  عنم  دراوم 

رامیب کیاب  هک  يدارفا  ای  ینمیا و  صقن  یلیماف  هقباـسياراد  دارفا  اـی  ینمیا  صقن  ياراد  ناراـمیب  هتفرـشیپ  فعـض  اـب  ناراـمیب  رادـیاپ و 
. درک فرصم  ار  نسکاو  نیا  دیابن  ، دننکیم یگدنز  ینمیا  صقن  ياراد 

فرـصمزا دـیاب  هداوناخ  ناکدوک  هیلک  رد  یعیبطینمیا  حطـس  دـیئات  نامز  اـت  ینمیا  صقنیلیماـف  هقباـس  اـب  ناـکدوک  رد  1 ـ  اهرادشه :
. درک يراددوخ  نسکاو 
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. درک هدافتسا  (IVP  ) ناکدوک جلف  یقیرزتنسکاو  زا  دیاب  (OVP  ) ناکدوک جلف  یکاروخنسکاو  فرصم  عنم  دراوم  هیلک  رد  2 ـ 
يراددوخدیاب نویسانیسکاو  ماجنا  زا  ینمیا  متـسیسهدنهاک  ياهوراد  فرـصم  ماگنه  رد  ینمیاحطـس  شهاک  لیلدب  ییوراد  ياهلخادت 

دیاب اهنسکاو  نیا  فرـصمنیب  نیاربانب  دـهدیم . شهاک  ار  ناکدوکجـلف  یکاروخ  نسکاو  طـسوت  يزاـسنمیانازیم  اـبو  نسکاو  درک .
. داد رارق  ههامکیهلصاف  کی 

یتشادهبياهتبقارمهب نویسانیسکاو  زادعب  هتفه  ات 8 تدم 6 يارب  ناهد  بآ  عوفدـم و  قیرطزاسوریو  عفد  لیلدـب  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 
. دوش هتسش  نوباصو  بآ  اب  اهتسد  نادازون  فیظنت  زادعبلاثمروطب  دوش . صاخ  هجوت 

هدافتسالباق زور  تدـمب 30  دارگیتناس  هجرد  ياـمد 8-2 رد  دوش . يرادـهگن  رزیرف  رد  دـیابو  تسین  رادـیاپ  قاـتا  ياـمدرد  نسکاو  2 ـ 
بوذ - داـمجنا هخرچو  داد  رارق  رزیرف  رد  ارنسکاو  ناوـتیمبوذ  زادـعب  تعاـس  زارتمک 24  تدمبفرـصم  مدع  تروص  رد  دـشابیم .

دوش . رارکتراب  هد  زاشیب  دیابن 
نـسکاوعیام هک  یمادام  گنر  رییغت  هنوگ  ره  ودشابیم  گنرمک  زمرق  ای  درز  گنر  هب  ای  گنرنودب  ناکدوک  جلف  یکاروخ  نسکاو  3 ـ 

. درادن یتیمها  چیه  تسا  فافش 
ینمیانسکاو نیا  هکنوـچ  تسا  تـیحجرا  يارادیقیرزت  نـسکاو  هـب  تبـسن  یکاروـخ  نسکاوناـکدوک  نویـسانیسکاو  هماـنرب  يارب  4 ـ 

. دوشیم هتفریذپناکدوک  طسوت  یتحارب  تسا و  ناسآنآ  زیوجت  دنکیم ، داجیا  ياهدور 
. درک يراددوخ  نآ  قیرزت  زا  دیاب  تسا  یکاروخ  نسکاو  نیا  فرصم  رادقم 

4  ) لواتبون زا  دـعب  هتفه  تبون 8  نیمود  دلوت ، زادـعب  هتفه  تبون 12-6  نیلوا  يرتیلیلیم   0/5 تبون هس  لماش  يزاـس  ینمیا  هیلوا  هرود 
رد دنوشیمزیوجت . ( DTP  ) هناگ هس  نسکاو  اـب  هارمهاـهتبون  نیا  یگهاـم .   18  ) مود تبون  زادـعب  هاـم  موس 12-8  تبون  یگهاـم و 
. دوشیم هیصوت  یگلاس  نینس 19-15 رد  نسکاو  يروآدای  تبون  . دوشیم هیصوت  یگلاس  نس 6  رد  یفاضاتبون  کی  کیمدنآ  قطانم 

ییوراد  لاکشا 
In 0.5 ml single dose Dispettes

RABIES VACCINE, VERO

. دنوشیم فرصميراه  يرامیب  هیلع  رب  لاعف  ینمیا  داجیايارب  يراه  ياهنسکاو  فرصم  دراوم 
Wistar rabies PM/WI هیوس یلولـس  تشک  زا  اهسوریو  تسا  يراـه  لاـعف  ریغ  ياـهسوریويواح  نسکاو  نیا  رثا : مسیناـکم 
زا %97 شیب  رد  يراهدـضياهنتداپ  نسکاو  نیا  قیرزت  اب  دـنوشیمهیهت . Vero موادم لولـس  تشک  رد  يراهسوریو  38-1503-3M

. دش دهاوخ  دیلوت  هدشهنیسکاو  دارفا 
يارب تساهدنـشک  يراـه  اریز  درادـن ، دوجو  فرـصمعنم  يارب  یـصاخ  دروم  هنوگچیه  ساـمتزا  دـعب  ناـمرد  يارب  فرـصم  عنم  دراوـم 

. دشابیم بت  اب  هارمه  هدنورشیپياهیرامیب  دوجو  فرصم  عنم  دروم  اهنتسامت  زا  لبق  نویسانیسکاو 
. دتفا ریخات  هب  رامیب  لماک  يدوبهب  ات  دیابسامت  زا  لبق  نویسانیسکاو  داح ، يرامیبهب  التبم  نارامیب  دروم  رد  1 ـ  اهرادشه :

. درک يراددوخ  دیاب  يراههب  التبم  نارامیب  هب  نسکاو  قیرزت  زا  2 ـ 
یبناجضراوع زا  یگتـسخ  میـالم و  بت  عوهت  ، درد رـس  دراوم ) % 70-65  ) قیرزت هیحاـن  ردمروت  يزمرق و  تقوـم  درد  یبناـج  ضراوـع 

. دنتسه نسکاو  نیا  هدمع 
هب ینمیا  خـساپيراه  دـض  نیلوـبولگونمیا  یناـمردوترپ و  ، اهدـیئوکیتروکوکولگ ینمیا  متــسیسهدنهاک  ياـهوراد  ییوراد  ياهلخادـت 
زا دـعب  يریگـشیپ  ردنسکاو  نیااب  ناـمزمه  ینمیا  متـسیس  هدـنهاکياهوراد  زا  هدافتـسا  تروص  رد  دـنهدیمشهاک . ار  يراـه  نسکاو 
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. دوشيریگهزادنا متح ? دیاب  يراهدض  ياهنتداپحوطس  سامت 
هلضع رد  ناکدوکيارب  دیئوتلد و  هلضع  رد  نالاسگرزبيارب  ینالضع  لخاد  ای  يدلج  ریزهار  زا  دیاب  نسکاو  نیا  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 

. دراد دوجو  تیقفوممدع  لامتحا  دوش  قیرزت  ینیرس  هلضعرد  رگا  دوش . قیرزت  نار 
. دوشیمن هیصوتینمیا  متسیس  صقن  ياراد  دارفا  يارب  يراهسوریو  اب  سامت  زا  لبق  نویسانیسکاو  2 ـ 

. درک يراددوخنآ  قیرزت  زا  دیاب  نسکاو  رد  گنررییغت  ای  قلعم  تارذ  هدهاشم  تروص  رد  3 ـ 
دامجنا تروصرد  دوش و  يریگولج  نسکاو  دامجنازا  دیاب  تسا  رادیاپ  دارگیتناس  هجرد   8-2 يامدرد کشخ و  لحم  رد  ار  نسکاو  4 ـ 
فرـصم روف ? دیاب  هدش  هدامآ  نسکاو  . دوش هدافتـسا  نسکاو  هارمه  لولحمزا  طقف  يزاس  هدامآ  يارب  . درک يراددوخنسکاو  فرـصم  زا 

. دوش
. دشابیم قیرزت  تبون  کی  يارب  یفاک  رادقميواح   Vero نسکاو لایو  ره  فرصم  رادقم 

نسکاولاس ره 3-2  نتداپ  نازیم  ساسا  رب  نآ  زادعب  28 و  ، 7 زور 0 ، رد  دیاب  نسکاو  ناکدوکو  نالاسگرزب  رد  سامت  زا  لبق  يریگشیپ 
. درک قیرزت  ار  نسکاو  دیاب  راب  کی  لاس  ره 3 زین  يروآدای  تبون  يارب  دوش . قیرزت  يدلج  ریز  ای  ینالضع  لخاد   ) دیاب

رادقم زایمین   ) یبسا  40IU/Kg ای یناسنا   20IU/Kg يراهدض نیلوبولگونمیا  سامت  زا  دعبرتعیرـس  هچ  ره  سامت  زا  دـعب  يریگـشیپ 
نیلوبولگونمیاقیرزت زا  لبق  دوش . زیوجت  دیاب  درک ) قیرزتینیرـس  هلـضع  رد  دیاب  هدنامیقاب  داد و  تشنشزگ  لحم  رد  دـیاب  ار  زاین  دروم 

. دوش ماجنايدلج  نومزآ  دیاب  یبسا 
دیاب زور 0  رد  يروآداـی  قـیرزت  کـی  ، درذــگیمن نـسکاو  قـیرزت  نـیرخآ  زا  لاـسکیرگا  هدــش  هنیــسکاو  ـالبق  درف  هـک  یتروـص  رد 

هب يزاــین  دوـش و  قـیرزت  و 7  3 ياـهزور 0 ، رد  زود  هـس  درذــگ ، یم  نسکاوقـیرزت  نـیرخآ  زا  لاــس  کــی  زا  شیب  رگا  . دوشماــجنا
تسین  يراه  دض  نیلوبولگونمیاقیرزت 

تبون . درک قیرزت  ینالـضع  لخاد  دـیاب  ار  نسکاو  30 ، 14 ، 7 ، 3 ياهزور 0 ، رد  سامت  زادـعب  هدـشن  هنیـسکاو  ـالبق  درف  هک  یتروص  رد 
رطخ دوجومدع  تابثا  تروص  رد  دوش و  ماجنا  سامتزا  دـعب  رتعیرـس  هچ  ره  دـیاب  نویـسانیسکاو  . دـشابیم يرایتخا  زور 90  رد  قـیرزت 

دومنعطق . ار  نویسانیسکاو  ناوتیم 
. دوش قیرزت  نسکاودیاب  لاس  ره 3  نتداپ  نازیم  ساسا  رب  التباموادم ، رطخ  دراوم  يارب  يروآدای :  تبون 

ییوراد  لاکشا 
Injection: 0.5ml single dose vials

RUBELLA VACCINE

ماگنه ات  یگهام  نس 12 زا  ناکدوک  همه  يارب  هجخرـسسوریو  هیلع  رب  نتداپ  دیلوت   ) لاعفینمیا داجیا  يارب  نسکاو  نیا  فرـصم  دراوم 
دوشیم . فرصم  غولب 

نینچمه . دومن قیرزت  ار  هجخرـس  نسکاو  يرادراـبزا  لـبق  هاـم  لقادـح 3  دـیاب  دـناهدشن ، هنیـسکاوغولب  زا  لـبق  هک  ینوصم  ریغ  ناـنز  هب 
. دنوش هنیسکاو  دیاب  زین  نوصم  ریغ  رادرابنانز  هدشن  هنیسکاو  نادنزرف 

تنوفع کیدعتسم  دارفا  رد  دشابیم ،  RA 27/3 هیوسزا  Rubella هدش فیعض  ياهسوریويواح  هک  هجخرس  نسکاو  رثا : مسیناکم 
تبسن درف  تمواقمشیازفا  بجوم  نسکاو  نیا  هلیسوب  اهنتداپفلتخم  دادعت  حطس و  شیازفا  دنکیم . داجیالاقتنا  لباق  ریغ  هتفای و  رییغت 

. دوشیم سوریو  یشحوهیوس  اب  تنوفع  هب 
رد ددرگیم . ناــکدوک  لقادـح 97 % ردنتداـپ  حطــس  شیازفا  ثعاـب  دـشابیم و  هـتفه  نـیب 6-2 نـسکاو  رثا  عورـش  کـیتنکوکامراف 
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. دنامیم یقاب  لاس  زا 10 شیب  يارب  نتداپ  بولطم  حطس  دارفارتشیب ،
متـسیس هدـنهاکياهوراد  اب  نامرد  تحت  نارامیب  غرممختلثم ،  نسکاو (  ازجا  زا  یکی  هب  تبـسنتیساسح  يرادراب  فرـصم  عنم  دراوم 

لس اهدیئورتسوکیتروکوکولگو ، ینمیا  متسیس  یباستکا  ای  هیلوا  صقن  يوافنل  متـسیس  ای  ناوختـسا  زغم  میخدبياهناطرـس  هب  التبا  ینمیا 
. دنشابیم نسکاو  فرصم  عنم  دراومزا  بت  اب  هارمه  داح  تنوفع  هنوگ  ره  ینمیایکیتنژ و  صقن  یلیماف  هقباس  هدشن  نامردلاعف 

دیاب رادراب  نز  هبنسکاو  قیرزت  زا  نیاربانب  دوش . يدازردامهجخرـس  يرامیب  ثعاب  تسا  نکممنینج  یعیبط  هجخرـس  تنوفع  اهرادشه :
دعتـسم ناـنز  نویـسانیسکاو  هار  نیرت  بساـنم  دـنیامن . باـنتجا  يرادراـبزا  نویـسانیسکاو  زا  دـعب  هاـم  هس  اـت  دـیابنانز  دوش . يراددوخ 

. دشابیم لمح  عضو  زادعب  هلصافالب 
یتاپوندافنل لـثمیعیبط  هجخرـس  يراـمیب  هیبش  یئاهـشنکاو  نسکاو  قیرزت  لـحم  رد  مروت  يزمرق  شراـخ  شزوس  درد ، یبناـج  ضراوع 

. دنشابیم نسکاونیا  یبناج  ضراوع  زا  تیرونیلپ  لصافمتقوم و  درد  دردرس ، بت  درد ، ولگ  یشوخان  شوج  ریهک ، یعضوم 
ینامردوترپ ، اهدیئوکیتروکوکولگ ینمیا  متـسیسهدنهاک  ياهوراد   ) ینمیا متـسیس  هدنهاکلماوع  نامزمه  فرـصم  ییوراد  ياهلخادـت 

ناـمزمه فرــصم  . دـنوشن نوـصم  لـماک  روـطب  هدـش  هنیــسکاودارفا  دراد  لاـمتحا  دـنوشیم و  نـسکاوهب  ینمیا  خـساپ  شهاـک  ثعاـب 
. دندرگیمنسکاو نیا  هبتبسن  ینمیاخساپ  شهاکثعاب  زین  كوکوگننم  نسکاو  نورفرتنیا و  ، اهنیلوبولگونمیا
تسین  يرامیب  نامرد  ایفقوت  هب  رداق  نسکاو  نیا  قیرزت  هجخرسيرامیب  هب  التبا  زا  دعب  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 

. دوشن داجیایبسانم  ینمیا  خساپ  دراد  لامتحا  هچرگا  . دومن هنیسکاو  ناوتیم  ار  ینیلاب  تمالعدقاف   HIV تنوفع هب  التبم  نارامیب  2 ـ 
خـساپداجیا اب  هجخرـسدض  يردام  نتداپ  دوجوتسا  نکمم  اریز  دوشیمن ، هیـصوت  هاـم   12 زا رتمک  نس  اـب  ناـکدوک  نویـسانیسکاو  3 ـ 

. دنک لخادت  ینمیا 
قیقريارب دیاب  نسکاو  هارمه  لولحم  زا  طقف  درکيرادهگن . رون  زا  رودـب  دارگیتناس و  هجرد  يامد 8-2 رد  دیاب  ار  هجخرـس  نسکاو  4 ـ 

ار نآ  دیاب  تعاس  زا 8 دعب  فرصم  مدع  تروص  رد  دوشفرصم و  يزاس  هدامآ  زا  دعب  رتعیرس  هچره  دیاب  نسکاو  درک . هدافتـسا  ندرک 
تخیر  رود 

. درک يراددوخنآ  قیرزت  زا  دیاب  نسکاو  رد  گنررییغت  ای  قلعم  تارذ  هدهاشم  تروص  رد  5 ـ 
هار زا  . دوش قیرزت  وزاب  هلـضع  ینوریب  حطـس  رديدـلجریز  هار  زا  ار  يرتیلیلیم  لایو 0/5  کیرد  دوجوم  نسکاو  یمامت  فرـصم  رادقم 

تسینيروآدای  تبون  قیرزت  هب  يزاین  تساناسکی  نینس  مامت  يارب  نسکاو  فرصمرادقم  درک . زیوجت  دیابن  يدیرو  لخاد 
ییوراد  لاکشا 

Powder for Injection

(TYPHOID VACCINE (ORAL

زا یــشان  يراــمیب  لــباقم  رد  لاــس  زارتـگرزب 6  ناــکدوک  رد  لاــعف  يزاــسنمیا  ياربدــیئوفیت  یکاروـخ  نـسکاو  فرــصم  دراوـم 
. دوشیمهیصوت ریز  دراوم  رد  نویسانیسکاو  . دوشیم فرصم   Salmonella thyphi لیساب

. دشابیم Salmonella thyphi Ty21a هدش فیعض  هدنز و  ياهيرتکاب  يواحدیئوفیت  یکاروخ  نسکاو  رثا : مسیناکم 
لیـساب ياـه  هیوس  ریاـس  هیلع  رب  هن   ) Salmonellathyphi زا یـشان  يرامیب  هیلع  ربار  ندـب  ینمیا  خـساپ  داـجیا  اـب  دـیئوفیت  نسکاو 

. دزاسیم نوصم 
ای دیئوفیت  بت  هب  التبم  نارامیبيارب  نسکاو  نیا  فرصم  عنم  دراوم 

تروص  رد  دیئوفیت ، نمزم  نیلقان 
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ءازجا زا  کیره  هب  تبسن  تیساسح 
اب هارمه  داح  ياهیرامیب  رد  نسکاو 

يدازردام  صقن  ینالوط و  غارفتساولاهسا   ) یشراوگ داح  تالالتخا  ای  بت 
. دوشفرصم دیابن  ینمیا  متسیس  یباستکا  و 

، دوشهدافتـسا ینمیا  متـسیس  هدنهاک  ياهوراد  ابنامرد  تحت  نارامیب  ای  ینمیا  متـسیس  دیدشصقن  هب  التبم  نارامیب  يارب  رگا  اهرادـشه :
دوشنداجیا . بولطم  ینمیا  خساپ  تسا  نکمم 

دوشیم . هدهاشم  ریهک  یتسوپياهشوج و  دردرس ، یمکشدرد  غارفتسا  عوهت  نسکاو  نیا  فرصم  اب  یبناج  ضراوع 
رد تسانکمم  اهدـیئورتسوکیتروک  ینمیا و  متـسیسهدنهاک  ياـهوراد  نیئوت  ینف  ایرالامدـضياهوراد ، زا  یـضعب  ییوراد  ياهلخادـت 

اهدــیمانوفلوس و . دوـش هدافتــسا  یکــشزپ  ياـهتبقارمتحت  دــیاب  نـسکاو  دراوـم  نـیا  رد  دــننکهلخادم . ینمیا  بساـنم  خــساپ  داــجیا 
. دنوشیم دیئوفیت  یکاروخنسکاورباربرد  ینمیا  بسانم  خساپ  داجیاعنامزین  اهکیتویبیتنآ 

دارفا نیاربانب  (. دوشیمن داجیالماک  تینوصم  دارفا  %30 رد  ) دنوشیمن نوصم  لماک  روطب  هدشهنیسکاو  دارفا  همه  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 
دنیامرف . يراددوخ  هدولآالامتحا  ياهاذغ  ندروخ  ای  هدولآ و  دارفااب  سامت  زا  دیاب  هدش  هنیسکاو 

. درک يرادهگن  دارگیتناسهجرد  يامد 8-2  رد  دیاب  ار  نسکاو  2 ـ 
. دوش هدـیعلب  مرلو  ای  درـس  بآ  اباذـغ  زا  لـبق  تعاـس  کـی  و 7 )  5 ، 3 ياهزور 1 ، ناـیم  رد  زور  کـی  لوسپک  کـی  فرـصم  رادـقم 

تسا نکممتروص  نیا  ریغ  رد  دشابیم و  لوسپکراهچ  ره  ندروخ  نویسانیسکاو  لماکهمانرب  دوش . هدیوج  دیابن  نسکاو  يواحلوسپک 
زا 5 دعب  دیئوفیت  بتاب  موادم  ررکم و  سامت  تروص  رد  دـنامیمیقاب . لاس  لقادح 5  يارب  تینوصم  دوشنلصاح . ینمیا  بسانم  خـساپ 

. دوشیمهیصوت يروآ  دای  ناونعب  نویسانیسکاوددجم  همانرب  لاس 
ییوراد  لاکشا 

Enteric coated capsules

VARICELLA VIRUS VACCINE

ایهک دوشیم ، فرـصم  دـعبهب ) یگهاـم  زا 12  يدارفا  يارب  ناـغرمهلبآ  هـیلعرب  لاـعف  ینمیاداــجیا  يارب  هدروآرف  نـیا  فرــصم  دراوـم 
. دنتسه ناغرمهلبآزایشان  هضراع  هنوگره  دعتسم  دایز  رادقمهب  ای  تسا  دایز  يرامیب  هباهنآ  يالتبارطخ 

نیا دـشابیم  Oka/Merck هیوـــس هدــش Varicellaزا  فیعــض  هدــنز  ياــهسوریويواح  ناــغرم  هـلبآ  نـسکاو  رثا : مسیناــکم 
. دنکیم داجیا  تینوصم  ناغرم  هلبآ  یعیبطتنوفع  لباقم  رد  دوشیم و  لمحت  یبوخبنسکاو 

نیـسیاموئنهب تبـسن  دـیئوتکالیفانآ  شنکاو  هقباس   ، نیتالژ لثم  نسکاو (  ازجا  زا  یکی  هب  تبـسنتیساسح  يرادراـب  فرـصم  عنم  دراوم 
ای هیلوا  صقن  ینمیا  متـسیسهدنهاک  ياهوراد  نامزمه  فرـصم  يوافنلمتـسیس  ناوختـسا و  زغم  میخدـب  ناطرـسعون  ره  هب  التبم  ناراـمیب 

بتاب هارمه  ینوفع  ياهیرامیب  داح و  يرامیبهنوگ  ره  یکیتنژ و  ینمیا  صقن  یلیماف  هقباس  هدشن  نامرد  لاعف  لس  ینمیا  متـسیسیباستکا 
. دنشابیمنسکاو نیا  فرصم  عنم  دراوم  زا 

يرادراـبزا نویـسانیسکاو  زا  دـعب  هاـم  هس  اـت  دوشهیـصوت  ناـنز  هب  درک . يراددوخ  دـیاب  رادراـبنانز  هب  نسکاو  قـیرزت  زا  1 ـ  اهرادشه :
دننک . بانتجا 

. دوشیمن هیصوت  هام  زا 12  رتمک  نساب  ناکدوک  يارب  نسکاو  نیا  زا  هدافتسا  2 ـ 
نیا یبناجضراوع  زا  یعیبط  يرامیب  هیبش  یئاهشوج  نسکاو  قیرزت  لحم  رد  یتفس  موتامه و  يزمرق  مروت  شراخ  درد ، یبناج  ضراوع 

ییوراد تاعالطا  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1869زکرم  هحفص 1745 

http://www.ghaemiyeh.com


. دنشابیم هدروآرف 
تیـساسح ملاسدارفا  اب  هسیاقم  رد  اهدیئوکیتروکوکولگای  ینمیا  متـسیس  هدـنهاک  ياهوراداب  نامرد  تحت  نارامیب  ییوراد  ياهلخادـت 

يرامیب يدـلج و  ياهـشوجزورب  هب  رجنم  هدـش  فیعـض  هدـنز  سوریواب  نویـسانیسکاو  نارامیب  نیا  رد  دـنرادتنوفع . التبا و  هب  يرتشیب 
دوشیم . رشتنم 

. ددرگ ماجنا  ناغرمهلبآ  دـض  نیلوبولگونمیا  ای  اهنیلوبولگونمیازیوجت  امـسالپ ، ای  نوخ  لاقتنازا  دـعب  هاـم  لقادح 5  دیاب  نویـسانیسکاو 
دیاوف رگم  دوش ، يراددوخناغرم  هلبآ  دـض  نیلوبولگونمیا  اصوصخماهنیلوبولگونمیا  قیرزت  زا  نویـسانیسکاوزا  دـعب  هام  ات 2  نینچمه 

. دشاب هتشاديرترب  نویسانیسکاو  رب  اهنیلوبولگونمیازا  هدافتسا 
زا دـعبهام  اـت 6  هدـش  هنیـسکاو  دارفا  هیلک  ناـغرمهلبآ  هـب  ـالتبم  ناراـمیب  رد  اهتالیـسیلاسفرصم  ماـگنه  Reye's مردنـس زورب  لیلدـب 

دننک . فرصم  ار  یتالیسیلاسياهوراد  دیابن  نویسانیسکاو 
رادرابنانز و نادازون   ) دعتـسم دارفا  اب  کیدزنسامت  زا  دـیاب  هدـش  هنیـسکاو  دارفا  يراـمیبلاقتنا  لاـمتحا  لیلدـب  هیـصوت 1 ـ  لباق  تاکن 

. دنیامن زیهرپ   ( ینمیا صقن  هب  التبم  نارامیب 
تابثا درف  ینمیامتسیس  یئآراک  هکنیا  رگم  دنوش ، هنیـسکاودیابن  ینمیا  صقن  یباستکا  ای  يدازرداميرامیب  یلیماف  هقباس  ياراد  دارفا  2 ـ 

. دوش
ظفح روـظنم  هب  يزاـس و  هداـمآ  زا  لـبق  . دوـش يرادـهگن  رتدرـس  اـی  دارگیتناـس  هجرد  20  - ياـمدرد دــیاب  لـقن  لـمح و  ماـگنه  رد  3 ـ 

يرادهگن رتدرـس  ای  دارگیتناس  هجرد  15  - ترارح هجرد  رد  کفرب  نودـب  رزیرف  کی  رد  دـیاب  ار  ناـغرم  هلبآ  نسکاو  رثا ، تردـقلماک 
زا رودب  دیاب  نسکاو  زین  يزاس  هدامآزا  لبق  درک . يرادـهگن  لاچخی  ای  قاتا  ترارحهجرد  رد  دـیاب  ار  نسکاو  هدـننک  قیقر  لولحم  . درک

. دوش يرادهگنرون 
ادتبا نسکاو  يزاس  هدامآ  يارب  4 ـ 

هدننک  قیقر  لولحم  زا  رتیلیلیم   0/7
ردوپ هب  دیاب  گنرس  کی  کمک  هب  ار 

ات گـنریب  فافـش  هدـش  هداـمآ  نـسکاو  . ددرگ لـح  لـماک  روـطب  نـسکاو  اـت  دوـش  هدزمـه  یمارآ  هـب  درک و  هفاـضا  نـسکاو  هزیلیفوـیل 
نسکاویمامت گنرـس  نزوس  ضیوعت  زا  سپ  . درک جراخ  گنرـس  کی  زا  هدافتـسا  اب  دیابار  لایو  يوتحم  یمامت  دشابیم . گنرمکدرز 

درک . قیرزتدیاب  ار  رتیلیلیم ) دودح 0/5  رد  )
هقیقد زا 30 دعب  فرـصم  مدع  تروص  رد  درکقیرزت و  دیاب  هلـصافالب  ار  هدـش  هدامآ  نسکاو  ، رثا تردـق  شهاک  زا  يریگولج  روظنم  هب 
دیاـب هدـش  هداـمآنسکاو  داـمجنا  زا  دوش . هدافتـسا  نسکاوهارمه  لولحم  زا  طـقف  نسکاو  ندرک  قـیقريارب  تخیر  رود  دـیاب  ار  نسکاو 

درک . يریگولج 
ینوریب حطـسرد   ) يدلجریز هار  يرتیلیلیم  رادقم 0/5  لاس  ناکدوک 12-1  يارب  دوش . يدیروقیرزت  دیابن  نسکاو  نیا  فرـصم  رادـقم 

هار زا  رگیدکی  زا  هتفه   8-4 هلصاف هب  رتیلیلیم  راب 0/5  ره  تبون  ود  ردنسکاو  لاس  زا 13  شیب  نس  اب  دارفا  يارب  . دوش قیرزت  ( وزاب هلضع 
. دوش قیرزت  وزاب  هلضع  ینوریب  حطسرد  يدلجریز 

ییوراد  لاکشا 
Powder for Injection in single dose vials

YELLOW FEVER VACCINE
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ار کیمدـنآقطانم  هب  تمیزع  دـصق  هک  ینارفاسميارب  درز  بت  سوریو  هیلع  رب  لاعف  ینمیاداجیا  روظنم  هب  هدروآرف  نیا  فرـصم  دراوم 
تسا  يرورض  یمئاد  نیرفاسميارب  رابکی  لاس  ره 10  نویسانیسکاورارکت  دوشیم . فرصم  دنراد 

تسدب هدنزهجوج  نینج  رد  سوریو   17D هیوس تشکزا  هک  تسا  هدش  فیعض  هدنز  ياهسوریويواح  درز  بت  نسکاو  رثا : مسیناکم 
. دیآیم

. دشابیم لاس  زا 10  شیبنآ  ياقبا  تدم  نویسانیسکاو و  زا  دعب  زور  زا 10-7 تینوصم  عورش  کیتنکوکامراف 
ینمیامتـسیس صقن  عوـن  ره  هجوـج و  نـینج  ياـهنیئتورپ  اـی  غرم  مـخت  اـی  نـسکاو  هـب  تبـسنتیساسح  يرادراـب  فرـصم  عـنم  دراوـم 

. دنشابیم نسکاو  نیا  فرصمعنم  دراوم  زا  یباستکا  ای  يدازردام  )
و  ) نسکاو يدلجلخاد  نومزآ  يدارفا  نینچ  يارب  دوشيراددوخ . هجوج  نیئتورپ  ای  غرم  مختهب  ساسح  دارفا  هب  قیرزت  زا  1 ـ  اهرادشه :
يزمرق و مروت  اب  تبثمنومزآ  دوش . قیرزت  دعاس  یمادق  حطـس  رددـیاب  رتیلیلیم   0/03-0/02 دوشیم . هیـصوت  لرتنک  ناونعب  یکمن  مرس 

. دوشيراددوخ دیاب  نسکاو  فرصم  زا  تبثمنومزآ  دراوم  رد  دوشیم . صخشم  لرتنکهب  خساپ  مدع 
تروصره رد  دشاب . ریذپان  بانتجا  هدولآ  قطانمهب  ترفاسم  هکنیا  رگم  دوشیمن ، هیصوت  هام  زا 6 رتمک  نس  اب  ناکدوک  نویسانیسکاو  2 ـ 

زغم مروت  هب  التبمنویـسانیسکاو  زا  دعب  ناکدوک  نینـس  نیارد  هکنیا  لیلدب  دوش ، بانتجا  هام  زا 4  رتمکنس  اب  ناکدوک  نویـسانیسکاو  زا 
دنوشیم .

دشابیم . عیاش  ضراوع  ءزج  ینالضعدرد  دردرس و  نویسانیسکاو ،  زا  دعبزور   14-7  ) یشوخان بت و  یبناج  ضراوع 
. دـباییمشهاک اـهنسکاو  زا  مادـک  ره  هب  ینمیاخـساپ  درز ، بت  اـبو و  ياـهنسکاو  نامزمهفرـصم  تروـص  رد  ییوراد  ياهلخادـت 

تیتاپه درزبت و  ياهنسکاو  اب  نامزمه  نویـسانیسکاو  تخادنا  هلـصاف  رتشیب  ای  هتفه  لقادح 3  دـیابنسکاو  ود  نیا  قیرزت  نیب  نیاربانب 
هلصاف هتفه  لقادـحدیاب 1  نسکاو  ود  نیا  قـیرزت  نیب  نیارباـنب  . دـبای شهاـک  درز  بت  نسکاو  زا  راـظتنا  درومنتداـپ  نازیم  تسا  نکمم 

تخادنا 
دعتسم رشتنمتنوفع  هب  ار  رامیب  تسا  نکمم  ینامردوترپای  اهدیئوکیتروکوکولگ  ینمیا  متسیسهدنهاک  ياهوراد  اب  نامرد  تحت  نارامیب 

. دشدنهاوخن نوصم  نویسانیسکاو  مغریلعدارفا  نیا  هک  يروطب  ددرگ ، یفاکان  خساپکی  زورب  بجوم  ای  دزاس 
. دوش يراددوخامسالپ  ای  نوخ  لاقتنا  زا  درز  بت  نسکاوقیرزت  زا  دعب  هتفه  ات 8  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 

دننک . ظفح  اه  هشپ  شین  زا  ار  دوخات  دوش  هیصوت  هدش  هنیسکاو  دارفا  هب  2 ـ 
فرظهکنیا رگم  درک  فرـصم  دیابن  ار  نسکاو  . دومن يرادهگن  کشخ  خـی  يواح  فورظرد  دـیاب  لقن  لمح و  ماگنه  رد  ار  نسکاو  3 ـ 

هدافتـسا ياهنسکاو  . درک يرادهگن  دارگیتناس  هجرد  ات 5  30- رد دـیاب  ار  نسکاو  دـشاب . کشخخـی  يواح  لیوحت  ماگنه  رد  نآ  لمح 
تسا  هام  نسکاو 12  نیايرادهگن  نامز  تخیر  رود  سپس  هدرکلیرتسا و  تعاسکی  تدم  هب  دیاب  ار  هطوبرمفورظ  هدشن و 

گنرـس کـی  کـمکهب  دـیاب  ار  هدـننک  قـیقرلولحم  درک . هدافتـسا  نـسکاو  هارمه  لوـلحمزا  دـیاب  طـقف  نـسکاو  ندرک  قـیقر  يارب  4 ـ 
درک طولخم  یـشخرچ  تروصب  تقداب  دـعب  اهر و  تلاـح  ناـمه  هب  دـیاب  ار  نآ  هقیقد  2-1 درک . دراو  نسکاو  لایو  لـخاد  یگتـسهآهب 
بت نسکاويزاس  هدامآ  زا  دعب  درک . بانتجا  نسکاودیدش  ندز  مه  زا  دیاب  فک  داجیا  لیلدب  . دـیآرد ناسکی  لکـش  هب  نویـسناپسوسات 
رود ار  نآ  دـیابهقیقد  زا 60  دـعب  فرـصم  مدـع  تروص  ردو  درک  قیرزت  دـیاب  هلـصافالب  ار  هدـش  هدامآنسکاو  دوشیم . گـنرمک  درز 

تخیر 
. دوشیمهیصوت نینس  مامت  يارب  يدلجریزهار  زا  يرتیلیلیم  قیرزت 0/5  فرصم  رادقم 

ییوراد  لاکشا 
Powder for Injection in single dose vials
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BALANCED SALT

راکهب ولگو  ینیب  شوگ و  مشچ  فلتخم  ياهیحارجرد  وشتـسش  روظنمهب  تسا و  کینوتوزیامشچ  تفاـب  اـب  لولحم  نیا  فرـصم  دراوم 
. دوریم

يراـمیبزورب هب  رجنم  تسا  نـکمم  رگید  هبرـضعون  ره  اـی  وشتـسش  تـسا  یعیبـطریغ  هینرقمویلتودـنآ  هـک  يدراوـم  رد  یبناـج  ضراوـع 
هینرق  یلوات  یباهتلاریغ و 

. ددرگ
دیابن لولحم  نیا  هیصوت  لباق  تاکن 

. دورراکهب يدیرو  نویزوفنا  ای  قیرزت  هار  زا 
. دوشیمنییعت رامیب  زاین  ساسارب  فرصم  رادقم 

ییوراد  لاکشا 
Sterile Ophthalmic Solution: (15, 18, 500ml) (NaCl 0/49% or 0.64% + KCl0.075% + MgCl2 0.03% +

(CaCl20.048% + Soduim Citrate 0.017% +Sodium Acetate 0.39%

(GLYCINE (AMINOACETIC ACID

تـسانکمم دنـشابیم ، اناسران  یکیرتکلا  رظن  زا  وهدوب  کینوتوپیه  هک  بآ  رد  نیـسیلگ  دـصرد  لیرتسا 1/5 ياهلولحم  فرـصم  دراوم 
. دنوشفرصم یحارج  لامعا  زا  یضعب  لوطرد  هناثم  صوصخب  یلسانت  يراردا  يراجميوشتسش  ياهلولحم  ناونعهب 

. دوش فرصمدیابن  يراردایب  هب  التبم  نارامیب  رد  نیسیلگيوشتسش  لولحم  فرصم  عنم  دراوم 
مسیلوباتمو وراد  نیا  بذج  اریز  دوش ، فرصمطایتحا  اب  دیاب  دبک  راک  بیع  هب  التبم  نارامیبرد  نیسیلگ  يوشتسش  لولحم  1 ـ  اهرادشه :

. دوش نوخ  كاینومآ  يدایززورب  ببس  تسا  نکمم  وراد ،
طایتحا ابدیاب  وراد  تیلورتکلا  عیام و  لداعت  رب  ورادیلامتحا  ریثأت  لیلد  هب  يویر  یبلق ـ  ای  يویلکدرکلمع  لالتخا  هب  التبم  نارامیب  رد  2 ـ 

. دوش فرصم 
تالالتخاو تیلورتکلا  عیام  لداعت  رد  تالالتخا  زوربهب  رجنم  تسا  نکمم  نیسیلگ  يوشتسشلولحم  کیمتـسیس  بذج  یبناج  ضراوع 

. دوش يویر  یقورع و  یبلق ـ 
. ددرگیم نییعت  یحارج  هوحن  زین  ودوش  هداد  وشتسش  دیاب  هک  یعضوم  حطسهب  هجوتاب  فرصم  رادقم  فرصم  رادقم 

ییوراد  لاکشا 
Sterile Solution for Irrigation: 1.5%

HEMODIALYSIS CONCENTRATED

دنوشیمزیلاید و یعونصم  هیلک  اب  هک  یمروا  هب  التبمنارامیب  رد  اهتیلوباتم  یفاضا و  داوم  ندرکجراخ  يارب  اهلولحم  نیا  فرصم  دراوم 
. دوشیم فرصمداح  ياهتیمومسم  رد  نینچمه 

اههیلک طسوتیعیبط  روطهب  هک  دنتـسه  ییاهتیلوباتم  ریاسای  تافـسف  کیروا  دیـسا  نینیتارک  هروايواح  زیلاید ، ياهلولحم  رثا : مسیناـکم 
رد داوم  نیا  تظلغ  شهاکثعاب  رما  نیا  هک  دنباییم . راشتنا  زیلایدلولحم  لخاد  هب  نوخ  زا  تلوهسهب  داومنیا  ور ، نیا  زا  دنوشیم  عفد 
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راشتنا زیلاید  لولحم  لخاد  هب  زینداوم  نیا  اذـل  تسا و  زیلاـید  لولحم  زا  رتشیبنوخ  رد  هیلوا  میـساتپ  میدـسرورلک و  تظلغ  . دوشیم نوخ 
. دنکیم کمک  نوخ  زا  یفاضا  داوملماک  جورخ  هب  رما  نیا  تسا و  نوخ  مجحزا  رتشیب  بتارم  هب  زیلاید  لولحم  مجح  . دنباییم

قیقر  صلاخ  بآ  اب  ار  نآ  دیاب  زیلایدلولحم ، فرصم  زا  لبق  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 
. دومن

. دریگ تروص  دیابزیلاید  لولحم  یبرکیم  یگدولآ  زا  يریگولجيارب  یتشادهب  مزال  تاطایتحا  2 ـ 
میساتپ  رادقم  بسحرب  فرصم  رادقم 

. دوشیم فرصمزیلاید  ياهلولحم  عاونا  زا  یکی  نوخ 
ییوراد  لاکشا 
Solutions

 I لولحم  I لولحم  II لولحم
زورتسکد نودب 

+mEq4725 mEq4725 mEqNa 4725
+mEq35 mEq35 mEqMg2 35

+mEq35 mEq87.5 mEqK 35
+mEq87.7 mEq87.5 mEqCa2 87.5

-mEq3657.5 mEq3710 mEqCl 3657
mEq1225 mEq1225 mEqAcetate 1225

70g ـــ 70gDextrose
.ml1000 ml1000 mlWater q.s 1000

PERITONEAL DIALYSIS

، زیلاید ياهلولحم  فرصم  دراوم 
هک  دنتسه  تیلورتکلا  يواح  ياهلولحم 

جراخ  عیام  تظلغ  اب  هباشم  یتظلغ  اب 
ناونعهب  تسا  نکمم  زکولگ  اهلولحمنیا ، رد  دنوشیم . هیهت  امسالپ ، ای  یلولس 

ناکما اهلولحم ، نیازا  هدافتسا  اب  دوشیم . فرصم  تیمومسمو  يویلک  ییاسران  لرتنک  رد  زیلایدياهلولحم  دوش . هفاضا  کیتومسا  لماع 
یباختنا  تشادرب 

قیرط زا  رامیبنوخ ، اهلولحم و  نیب  اـهنوی  لداـبت  یقافـصزیلاید  رد  دوشیم . مهارف  ندـب  تاـعیامو  یفاـضا  ياـهتیلورتکلا  یمـس  داوم 
. دریگیم تروصیقافص  هرفح  ياهءاشغ 

ییوراد  لاکشا 
. دنوش فرصم  دیابن  دنتسه ،

عیام  راب  شیازفا  بجوم  تسا  نکمملولحم  نیا  کیمتسیس  بذج  1 ـ  اهرادشه :
قیقر  هجیتن  رد  ندب و  تیلورتکلا  ای 
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ندش  دایز  مرس  ياهتیلورتکلا  ندش 
يویر  زیخ  ای  یناقتحا  تالاح  ندب  بآ 

. دوش
تروص طایتحااب  دیاب  يویر  یبلق ـ  لالتخا  ای  هیلک  راکبیع  هب  التبم  نارامیب  رد  يراردا  يراجميوشتسش  يارب  لولحم  نیا  فرـصم  2 ـ 

. دریگ
یبناج  ضراوع  زورب  تروص  رد  3 ـ 

. دوش عطق  دیاب  وراد  فرصم  ندبتیلورتکلا  راب  شیازفا  ای  ندب  بآ  يدایز 
نکمم  لولحم  ندش  هدولآ  قیقد و  ياهشورتیاعر  مدع  تروص  رد  یبناج  ضراوع 

 Solutions
IIIIII

g5.67 gSodium Chloride 5.675.67
0.2570.25-70.25gCalcium Chloride, 2 H2O

0.152g0.1520.152gMagnesium Chloride, 6H2O
3.9923.9923.992gSodium Lactate

,H2O 42.525g15gDextrose
(ml1000 ml1000 mlWater (Q.S.to 1000

SODIUM CHLORIDE

یحارجرد ژانرد  ياههلول  هار و  ریـسم  رد  هدش  هدادرارق  رتتاک  اهمخز ، ای  اهتفاب  ندـب  تارفحيوشتـسش  يارب  لولحم  نیا  فرـصم  دراوم 
. دوشیم فرصم 

یکیرتکلا  نایرج  ندرب  راکهب  مزلتسمهک  یحارج  لامعا  لوط  رد  تیلورتکلايواح  ياهلولحم  فرصم  عنم  دراوم 
رد نینچمه  دوش . داجیا  تنوفع  تسا 

رظندرومهک یتارفح  ای  اهمادـنا  نویـسارتلیفناهب  رجنم  تسا  نکمم  دـنوشن ، هتـشاذگ  راـکبوخ  ژاـنرد  ياـههلول  اـی  اـهرتتاک  هک  یتروص 
. دوش اهتفاب  یگراپای  عاستا  بجوم  تسا  نکمم  هتسب  تارفحنتسش  ماگنه  دح  زا  شیب  راشف  ای  مجحندرب  راکهب  دنوش . دناهدوبن ،

. دوش يراددوخ  دیاب  هدنهد  وشتسشلولحم  قیرزت  زا  هیصوت  لباق  تاکن 
. دراد یگتسب  ، راک شور  زین  دوش و  هتسش  دیاب  هکيوضع  حطس  ای  مجح  هب  هدنهد  وشتسشلولحم  کی  فرصم  رادقم  فرصم  رادقم 

ییوراد  لاکشا 
For Irrigation: 0.9%

ATRACURIUM BESYLATE

سفنت یط  راــمیب  لرتــنک  لیهــستو  تالـــضع  ندرک  لــش  يارب  یـــشوهیب  کــمکيوراد  ناوــنعهب  موــیروکارتآ  فرـــصم  دراوــم 
دنتــسه و تدـم  ینـالوط  تبــسنهک ? ییاـهیحارج  ياـن و  لـخاد  يراذـگهلوليارب  نـینچمه  دوـشیم . فرــصم  یکیناکمیعونــصم 

یجنشتتالمح زا  یشان  ینالضع  تاضابقناتدش  شهاک  نامرد  رد  نینچمه  دوریمراکهب . دراد ، ترورض  اهنآ  رد  تالـضعندشلش 
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تسا  هدش  فرصم 
خساپ یبصعلاقتنا  راهماب  تباقر و  ییاهتنا  هکرحمهحفـص  کیژرنیلوک  ياههدنریگهب  لاصتارد  نیلوکلیتسااب  مویروکارتآ  رثا : مسیناکم 

. دوشیم یتلکسا  تالضعجلف  ثعاب  دهدیم و  شهاک  ار  نیلوکلیتساهب  ییاهتنا  هکرحم  هحفص 
يوارفـصو يویلک  وراد  عـفد  تسا  هقیقد  10ـ1/7  وراد رثا  رثکادـحهب  ندیـسر  نامز  تساهقیقد  وراد 20  عـفد  رمع  همین  کـیتنیکوکامراف 

هب هقیقد   60 ردخساپ 70 ـ  دصرد  هقیقد و 95  رد 45ـ35  تالـضعیشرپ  خساپ  دصرد  لداعتم 25  یـشوهیبرد  وراد  قیرزت  زا  دعب  تسا 
خـساپ دصرد  یبایـشوه 95  عورـشزا  دعب  هقیقد  یقاشنتـسا 40  یـشوهیب  ردو  هقیقد  لداعتم 30  یـشوهیب  رد  ددرگیمزاب . يداـع  تلاـح 

. ددرگیم زاب  يداع  تلاحهبینالضع 
رگنیر لولحمابنینچمه  دیامنیم . بوسر  هدش و  لاعفریغنوچ  دوشن  طولخم  یقیرزت  تاروتیبرابلثم   ) ییایلق ياهلولحماب  1 ـ  اهرادشه :

. دریگیم تروص  رتعیرس  وراد  بیرختنوچ  دوشن  قیقر  تاتکال 
تیلورتـکلا دـیدش  تـالالتخا  ینالــضع  یبـصع ـ يراـمیب  دــشاب ، كاـنرطخ  تـسا  نکممنیماتــسیه  ندــشدازآ  هـک  یناراـمیب  رد  2 ـ 

وراد دایزفرصم  دبای . شهاک  دیاب  یبایشوه  ردلکـشم  ینالـضع و  یبصع ـ  دادسنا  شیازفالیلدهب  وراد ، فرـصم  رادقم  امونیـسراکای ،
. دوش نیماتسیه  یناهگانندشدازآ  ثعاب  تسا  نکمم 

. دوش نوخراشف  شهاک  ثعاب  تسا  نکمم  وراد  دایزریداقم  ای  يدیرو و  لخاد  عیرس  قیرزت  3 ـ 
يارب دوــش . یقورع  یبــلق  سپــالکو  هـنپآ  اــی  یــسفنت  موادــم  فعــضهب  رجنم  تـسانکمم  وراد  دــح  زا  شیب  ریداــقم  فرــصم  4 ـ 
راـمیب خــساپ  يریگیپ  يارب  یطیحمباـصعا  هدــننککیرحت  کــی  زا  دوشیمهیــصوت  دــح ، زا  شیب  فرــصم  رطخ  ندــناسرلقادحهب 

. دوش هدافتساورادهب 
. دنشابیم وراد  عیاش  تبسنو ? مهم  یبناج  ضراوع  زا  مساپساوگنرالو  دردولگ  تسوپ  ندشزمرق  نوخراشف  شهاک  یبناج  ضراوع 

نیــسیامادنیلک هتارتیــس  نوـخ  نیــسیاموئرپاک  یقیرزتیعــضوم  ياههدـننکسحیب  اهدـیزوکیلگونیمآ ، اـب  وراد  ییوراد  ياهلخادــت 
. دراد لخادت  اهدیئویپاو  نیدینیک  دیمآ ، نیئاکورپ  اهنیسکیمیلپ ، نیسیاموکنیل 

. دوش تفاب  کیرحت  ثعاب  تسانکمم  ینالضع  هار  زا  نوچ  دوش  قیرزتيدیرو  هار  زا  وراد  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 
يوراد زا  یفاک  رادقمدیاب  یحارج  رد  یکمک  يوراد  ناونعهبنیاربانب  درادن  درد  هناتسآ  ای  يرایـشوهيور  ياهدش  هتخانـش  رثا  وراد  2 ـ 

. دشابسرتسد رد  یشوهیب 
. دباییم شیازفاوراد  رثا  تدش  لوط و  یمرتوپیه  رد  3 ـ 

يراکیداربمویروکارتآ ماوت  فرـصماب  اذـل  دوشردـخم ، ياهدرددـض  ای  اههدـننکشوهیب  زایـشان  يدراکیدارب  عنام  دـناوتیمن  وراد  4 ـ 
تسا  رطخمک  يدراکیکاتهب  التبم  یبلق  نارامیب  رد  ورادفرصم  دنک . زورب  تسا  نکمم 

دصرد 33 ـ  هب 50 دیاب  نارولفوزیا  نارولفنا و  رتالثم ، یمومع  ياههدننکشوهیب  اب  نامزمهفرـصم  تروص  رد  وراد  فرـصم  رادـقم  5 ـ 
تسا  رتمکناتولاه  اب  شهاک  نیا  نازیم  دوش . نییعتیطیحم  باصعا  هدننککیرحت  کی  طسوتدیاب  نآ  فرصم  رادقم  ای  دبای  شهاک 

فرصم  رادقم 
كانرطخ  اهنآ  رد  نیماتسیه  ندشدازآهک  ینارامیب  رد  ای   0/4 0/5mg/kg ـ  يدیرو تروصهب  ادتبا  نالاسگرزب 

هتسهآ و قیرزت   0/3 تسا 0/4mg/kg ـ 
هقیقد  کی  رد  مسقنم  ياهتبون  رد  ای 

اب شهاـک  نیانازیم  دوشیم . قیرزت   0/25 0/35mg/kg ـ  دناهدـش شوهیب  نارولفوزیا  ای  نارولفنااب  هک  یناراـمیب  رد  دوشیم . فرـصم 
، دـناهدرک تفایردنیلوک  لینیـسکوس  لداعتم  یـشوهیب  تحتيان  لخاد  يراذـگهلول  روظنمهب  هک  ینارامیبدروم  رد  تسا  رتمک  ناـتولاه 
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تارثا تسا  زاـین  دروـموراد  يرتـمک  رادـقم  رتـیوق  هدـننکشوهیبزا  هدافتـسا  تروـص  رد  دوـشیم . قـیرزت  0/3 رادـقم mg/kg 0/4 ـ 
هتفر نیب  زا  دیاب  مویروکارتآ  فرصمزا  لبق  دوشیم ، يریگهزادنا  یطیحمباصعا  هدننککیرحت  کی  زا  هدافتسااب  هکنیلوک  لینیسکوس 
سپس دوریم . راکب  هیلوا  فرـصم  زا  دعبهقیقد   12 45 ـ  ، 0/08 يدیروتروصهب mg/kg 0/1 ـ  لمکم  فرـصم  رادقم  ناونعهب  . دشاب
راکب ورادهیلوا ) يدیرو  فرصم  رثا  ندش  فرطربزا  سپ   ) 0/3 نازیمهب mg 0/5 ـ  يدیرونویزوفنا  ای  زاین و  بسحرب  هقیقد   15 25 ـ  ره
سپس دیآ ، تسدهبینالضع  یبصع ـ  كولب  نازیم  هک  ینامزات  دوریم  راکهب   0/009 mg/kg/min 0/1 ـ  لداعتم یشوهیب  رد  دوریم .

میظنت  رامیب  خساپ  زاین و  ساساربنویزوفنا  تعرس 
0/002mg/kg/min و هب نارامیب  یضعب  هکیلاح  رد  . دنهدیم خساپ   0/005 0/009mg/kg/min ـ  ریداقمهب نارامیب  مومع ? دوشیم .
دباییم و شهاک  هب 33 % نویزوفنانازیم  دناهدش  شوهیب  نارولفوزیاای  نارولفنا  اب  هک  ینارامیب  رد  دـنراد . زاین  mg/kg/min 0/015 ای

شهاکدصرد ات 50  نویزوفنا  تعرس  یمرتوپیهلیلدهب  یبلق  سپ  ياب  رد  تسا  رتمک  شهاکنیا  دوش  هدافتسا  ناتولاه  زا  هک  يدراومرد 
. دباییم

رتالابو هلاس  ود  ناـکدوک  رد  0/3 و  0/4mg/kg ـ  ادـتبا دنـشاب  هدـش  شوهیب  ناتولاه  ابهک  هلاس  ود  ات  ههام  کی  ناکدوک  رد  ناـکدوک 
. دشاب نالاسگرزب  زا  رتشیب  تسانکمم  هدنرادهگن  رادقم  فرصم  تاعفد  تسا  نالاسگرزب  لثم  فرصم  رادقم 

ییوراد  لاکشا 
Injection: 10 mg/ml

BACLOFEN

رد ولق  هسبصع  درد  تالمح  تدش  دادعت و  شهاکروظنمهب  يدارا و  هلـضع  نمزم  دیدشمساپـسا و  نامرد  رد  نفولکاب  فرـصم  دراوم 
. دوشیم فرصم  دنشابیممواقم ، نآ  تارثا  هب  ای  دنتسین  نیپزامابراکلمحت  هب  رداق  هک  ینارامیب 

دــنکیم و راـهم  ار  یــسپانیس  دــنچو  یــسپانیس  کـت  باـتزاب  روـبع  هدرک و  لـمععاخن  حطــس  رد  ــالامتحا  نفولکاــب  رثا : مسیناــکم 
کــیماتولگ و دیــسا   ) یلاــمتحا كرحمياههطــساو  ندــش  دازآ  زا  عناــم  ناروآیبـصع  هتــشر  ياــهتنا  ندرک  هزیرالوپرپیههلیــسوهب 

. دراذگب رثا  تسا  نکمم  زین  یعاخن  قوفیحاون  رب  وراد  نیا  ددرگیم . کیتراپسآدیسا 
مسیلوباتم . دبای شهاک  تسا  نکمم  فرصم  رادقمشیازفا  اب  بذج  نازیم  تعرـس و  تسادایز  عیرـس و  نفولکاب  بذج  کیتنیکوکامراف 

الومعم فرصمرادقم  دصرد  دودح 40  تسا  يویلک  نآ  عفد  . دوشیم هزیلوباتم  فرصم  رادقم  دصرد  دودح 15 طقف  تسا و  يدبک  نآ 
. ددرگیم عفد  ندب  زا  زور   3 یط وراد  لک  تعاس و  یط 6 

تالکـشم زالصاح  يامورت  ای  يزغم  جـلف  نوسنیکراپ  يزغم  قورع  تالکـشم  هب  ـالتبم  ناراـمیبنامرد  رد  وراد  نیا  فرـصم  عنم  دراوم 
. دوش فرصمدیابن  هدعم  مخز  يزغم و 

ریاس اییناور  یگدرـسفا  روعـش ، شاشتغا  تاـمهوتهب  رجنم  هک   CNS تیمومـسم زورب  رطخنفولکاب  اـب  ناـمرد  لوط  رد  1 ـ  اهرادشه :
تسا  رتشیب  نادنملاس  رد  دوشیم ، طرفمنیکست  ای  یناور  ياهیگتفشآ 

. دوش فرصمطایتحا  اب  دیاب  وراد  نیا  یسفنت  ای  يدبک  يویلک  تالالتخا  هب  التبم  نارامیب  رد  2 ـ 
شغ کیژرلآياهشنکاو و  تیتاـمرد  ، CNS تیمومـسم هنیـس  هسفق  درد  گنر  هریت  دولآنوخراردا و  لثم  یـضراوع  یبناج  ضراوع 

تساهدش  شرازگ  وراد  نیافرصم  اب  پوکنس   ) ندرک
راشف دـض  ياهوراداب  نفولکاب  رثا  شیازفا  ببـس  ياهقلحهس  یگدرـسفادض  ياهوراد  اـب  نفولکاـبنامزمه  فرـصم  ییوراد  ياهلخادـت 

دـض رثا  شیازفا  ثعاب   ACE ياههدـننکراهم اب  ویتادـس ، رثا  شیازفا  ثعاباهروآباوخ  اب  نوخ  راـشف  هدـنهاک  رثاشیازفا  هب  رجنم  نوخ 
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رادـقم دوش  نوخ  دـنق  شیازفاببـس  تسا  نکمم  نفولکاـب  هکنیا  هب  هجوتاـب  . ددرگیم نفولکاـب  رثا  شیازفا  ثعاـب  مویتیلاـب  نوـخ  راـشف 
. ددرگ میظنت  دیاب  نفولکاباب  نامزمه  فرصم  تروص  رد  نیلوسناو  نوخ  دنق  هدنروآنییاپ  یکاروخ  ياهورادفرصم 

. دوش بانتجادیاب   CNS فعضم ياهوراد  ریاس  فرصمزا  وراد  فرصم  عقوم  رد  هیصوت  لباق  تاکن 
رابکیزور ره 3  سپـس  دوـشیم . فرـصم  زوررد  راـب  هـس  مرگیلیم  ادـتبا 5  وـلق  هس  بصعدرد  مساپـسا و  ناـمرد  رد  فرـصم  رادـقم 

رادقم هنیـشیب  . دـیآ تسدهب  بسانم  خـساپ  ات  مرگیلیم  وراد 5 فرـصم  تبوـن  ره  هب   ) دوشیمهفاـضا فرـصم  رادـقم  هـب   mg/day 15
. دشابزاین دروم  يرتشیب  ریداقم  تسا  نکممنارامیب  زا  یضعب  رد  دشابیم .  mg/day 80 نالاسگرزب رد  فرصم 

ییوراد  لاکشا 
Scored Tablet: 10 mg, 25 mg

DANTROLENE SODIUM

دوبمک میخدـبکیتپلورون  مردنـس  میخدـب  یمرترپیهناـمرد  رد  یکمک  يوراد  ناوـنعهب  ومساپـسا  ناـمرد  رد  نلورتـناد  فرـصم  دراوـم 
. دوریم راکهب  Duchenne عون ینالضع  راجنهان  صقاندشر و  تالضع و  زالیرفسف 

مـسالپویممیسلک نوی  تظلغ  شیازفا  زا  هدرک  تلاخدکیمـسالپوکراس  مولوکیتر  زا  میـسلکنوی  ندـش  دازآ  رد  نلورتناد  رثا : مسیناکم 
میخدـب یمرترپیه  نارحبمردنـس  اب  هارمه  هک  یکیلوباتاک  ياهریـسمتیلاعف  میـسلک  نوی  شهاک  اب  دـهدیمشهاک . ار  نآ  اـی  يریگولج 

، ار ضابقنا  یبصع و  کیرحت  نیب  طابتراو  هدرک  لمع  یتلکسا  تالضع  يور  ربمیقتـسم  روطهب  نینچمه  نلورتناد  دباییمشهاک . تسا 
یسپانیسدنچ ياهباتزاب  زا  یشان  ینالضع  ضابقناو  دنکیم  عطق  کیمسالپوکراس  مولوکیترزا  میسلک  نوی  ندش  دازآ  اب  لخادت  قیرطزا 

. دهدیمشهاک ار  یسپانیس  کت  و 
رثا عورش  . دشابیم تعاس  یکاروخ 8/7  هار  زا  وتعاس  يدیرو 8-4  قیرزت  رمع  همین  تسايدـبک  نلورتناد  مسیلوباتم  کیتنیکوکامراف 

تسا  يویلک  وراد  عفد  تسا  رتشیبای  دعب  هتفه  کی  یتکرح  ياهنورن  لالتخازا  یشان  ياهمساپسا  رد  نآ 
نارحبنامرد رد  رگم  يدـبک  تیمومـسم  زوربرطخ  شیازفا  لیلدهب  زوریـس  اـی  تیتاـپه  لثميدـبک  لاـعف  يراـمیب  رد  فرـصم  عنم  دراوم 

. دوشفرصم دیابن  میخدب  یمرترپیه 
زا سپ  ورادهب  ددجم  زاین  تروص  رد  دوش ، عطق  ورادفرـصم  دـبک ، راک  یعیبطریغ  ياهنومزآای  تیتاپه  زورب  تروص  رد  1 ـ  اهرادشه :

هنوگره زورب  تروصرد  دوش . هفاضا  جـیردتهب  عورـش و  مکریداقم  اب  ناـمرد  دوشیم و  يرتسب  راـمیب  يداـع  لاـح  هب  مئـالع  تشگزاـب 
. دوش عطق  دیاب  نامرد  دبک  ياهنومزآرد  ددجم  يراجنهان 

. دربیمالاب ار  دبک  تیمومسم  رطخ  ینامز  هرود  کیرد  دایز  ریداقم  تدم  ینالوط  فرصم  2 ـ 
يارب تسانکمم  درک ، زورب  دیدش  لاهسا  فرصمددجم  عورـش  زا  سپ  رگا  دوش . عطق  ورادفرـصم  دیدش  لاهـسا  زورب  تروص  رد  3 ـ 

. دشاب وراد  عطق  هب  زاین  هشیمه 
هژیوهب لاس  زا 35 رتالاب  نانز  دوشیم و  یسفنت  لالتخاهب  رجنم  هک  ینالضع  یبصع ـ  ياهیرامیب  یتاپویم  هیر  دبک ، بلق  راک  بیع  رد  4 ـ 

. دوش فرصم  طایتحا  اب  يدبکتیمومسم  رطخ  شیازفا  لیلدهب  دننکیمفرصم  نژورتسا  هک  ینانز 
? نمض دوش . فرصمطایتحا  اب  ینالـضع  فعـض  ای  ییانیبلالتخا  یگنم  ای  یگدولآباوخ  هجیگرـسلثم  یـضراوع  زورب  تروص  رد  5 ـ 

بولطم هجیتـن  اـتار  فرـصم  رادـقم  درک و  عورـش  مک  ریداـقم  ابادـتبا  ار  ناـمرد  دـیاب  یـشراوگ  کـیرحت  قوفضراوع و  شهاـک  يارب 
. داد شیازفا  جیردتهب 

. دوش عطق  دیاب  وراد  فرصم  دشن ، لصاحنامرد  رد  یتفرشیپ  زور  زا 45  دعب  رگا  6 ـ 
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عوهت ینالـضع  فعـض  يرامیب  اـی  یلاحدـبساسحا  یگدولآباوخ  یگنم  اـی  هجیگرـس  سفنت  فعـض  دـیدش ، لاهـسا  یبناـج  ضراوع 
تیمومسم راردالکشم ، عفد  یتیساسح  تیتامرد  جنشت  ، دیدش تسوبی  روعش ، شاشتغا  ینوخای  هریت  راردا  يداعریغ  یگتسخ  غارفتساو و 

. دنتسهوراد عیاش  یبناج  ضراوع  زا  تیدراکیرپای  بنج  ياضف  رد  تاحشرت  تیبلف و  يزغم  فعض  يدبک 
ینالوط فرصمتروص  رد   ) دبک يارب  یمس  ياهورادریاس  فعضم CNS و  ياهوراد  اب  نلورتنادنامزمه  فرصم  ییوراد  ياهلخادت 

. دوشیم وراد  یبناج  ضراوعدیدشت  ثعاب  تدم 
. دیامن لیمهلصافالب  طولخم و  تاعیام  ریاس  ای  هویمبآ  اب  ار  لوسپک  يوتحم  دشابن ، لوسپکعلب  هب  رداق  رامیب  رگا  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 

تسا  ییایلق  دیدش ? لولحم  pH نوچ دنک  تشن  فارطا  ياهتفاب  گرجراخ و  هب  دیابن  لولحم  يدیرو  قیرزت  رد  2 ـ 
فرصم  رادقم 

یکاروخ 
یحارجزا لبق  زور  يارب 2-1  مسقنم  رادـقم  راـهچای  هس  رد   mg/kg/day 4-8 میخدـب یمرتریپهنارحب  زا  يریگـشیپ  رد  نالاسگرزب 

همادا يارب  . دوش فرـصم  بآ  رادـقم  لقادـح  اب  یحارجعورـش و  زا  لبق  تعاس  دیاب 4-3  وراد  فرـصمرادقم  نیرخآ  دوشیم . فرـصم 
ناونعهب دوشیمفرصم . زور  تدمهب 3-1  مسقنم  رادـقمراهچ  رد   mg/kg/day 4-8 رادقم يدـیروقیرزت  زا  سپ  یمرتریپه  نامرد 

مات فرـصم  رادـقم  هبمرگیلیم  رادـقم 25  راـبکی ، زور  ره 7-4  هکدوـشیم  فرـصم  زور  رد  راـبکی  مرگیلیم  ادتبا 25 مساپـسا  دض 
. دسرب زور  رد  راب  راهچ  مرگیلیم  فرـصم 100 رادقمهب  هک  نیا  ای  دیآ  تسدهبینامرد  بسانم  خساپ  هک  ینامز  ات  دوشیمهفاضا  هنازور 

. دوش فرصم  زور  ردمسقنم  رادقم  راهچ  رد  وراد  ناکما  تروصرد 
هنازورمات رادـقمهب   mg/kg 0/5 زور ره 7-4  هکدوـشیم  فرــصم  زور  رد  راـب  ود   0/5mg/kg ادتبا مساپـسادض  ناونعهب  ناکدوک 

تروص رد  . دـسرب زور  رد  راب  راـهچ   mg/kg 3 فرـصمرادقم هب  ای  دـیآ  تسدهب  بسانم  ینامردخـساپ  هک  یناـمز  اـت  دوشیم  هفاـضا 
. دوشفرصم دیابن   mg/day 400 زا شیب  ریداقمناکدوکرد  دوش . فرصم  زور  رد  مسقنمرادقم  راهچ  رد  وراد  ناکما 

یقیرزت 
زیوجت یـشوهیبزا  لبق  تعاـس  کـی  يدـیرو  نویزوفناهار  زا   mg/kg 2/5 میخدـب یمرتریپـهزا  يریگـشیپ  رد  یکمک  يوراد  ناوـنعهب 

يرامیب و مئالع  ندرکشکورف  ات  هک  دوشیم  يدیرو  نویزوفناموادم  روطهب  تعرس و  هب   mg/kg 1 لقادحادتبا نامرد  يارب  دوشیم .
دوـع ناـمرد  رد  درکرارکت . ناوـتیم  ار  ریداـقم  نیا  مئـالع  دوـعتروص  رد  دـباییم . هـمادا   mg/kg 10 یعمجترادـقم هب  ندیـسر  ای 

تساهدشداهنشیپ  زین   mg/kg 3-2/5 هیلوا ریداقم  میخدب  یمرتریپه 
ییوراد  لاکشا 

Capsule: 25 mg

For Injection: 20 mg

DIAZEPAM

، اهورادفرـصم عطق  داح  مئالع  نامرد  رد  یکمکيوراد  ناونعهب  یباوخیب و  بارطـضانامرد و  يارب  تدـم  هاتوک  رد  فرـصم  دراوم 
شیپ يوراد  ناونعهب  یحارج  زا  لبق  فرصم  یتلکسا  تالـضعیگتفرگ  اهتیمومـسم ، بت و  زا  یـشانتاجنشت  یعرـص و  موادم  هلمح 

. دوریمراکهب یشوهیب 
یحاونمامت رد  هک  ار  ( GABA  ) دیسا کیریتوبونیمآاماگ  يراهم  رثا  یبصع  یلولـس  ياشغرد  یـصاصتخا  هدنریگرب  رثا  اب  رثا : مسیناکم 

. دهدیم شیازفاای  هدرک  لیهست  ددرگیم ، یسپانیس  سپو  یسپانیس  شیپ  راهم  ثعاب   CNS
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تسا نکممو  دراد  یگتسب  قیرزت  لحم  هب  ینالـضعهار  زا  نآ  بذج  دوشیم . بذج  یبوخهب  عیرـس و  یکاروخ  هار  زا  کیتنیکوکامراف 
ياهنیئتورپ هب  نآلاصتا  دوب . دهاوخ  لماک  عیرس و  الومعمنآ  بذج  ددرگ  قیرزت  دیئوتلد  هلضع  هب  رگا  . دریگ تروص  مظنمان  هتسهآ و 

ماپزازگا  ماپزاید و  لیتمزد  تیلوباتمهب  هدش و  هزیلوباتم  دبک  رد  دشابیمدصرد . ات 99  ییامسالپ 
رد ماپزاید  رمع  همین  دوشیم . لیدبت 

. دوشیمعفد هیلک  قیرط  زا  وراد  تیلوباتم  تساتعاس  دودح 60  ماپزاید  لیتمزد  رمعهمین  هک  یلاح  رد  تسا  زور  امسالپ 2-1 
نآ هارمه  بارطضا  ونویسرپد  نمزم  زوکیاس  يدبک  ییاسران  کیبوف  تالاح  يویر  داح  ییاسران  یسفنت  فعض  رد  فرـصم  عنم  دراوم 

. دوش فرصم  دیابن 
فرـصمطایتحا اب  یتیـصخش  لالتخا  اب  دارفا  ای  ورادياجبان  فرـصم  هقباس  اب  نارامیب  ینالـضعفعض  یـسفنت  يرامیب  رد  1 ـ  اهرادشه :

. دوش
. دوش هداد  شهاک  دیاب  وراد  فرصم  رادقميویلک  يدبک و  یئاسران  نسم  دارفا  رد  2 ـ 

. ددرگيراددوخ تدم  ینالوط  فرصم  زا  3 ـ 
. درک عطق  جیردتهب  دیاب  ار  وراد  فرصم  عطق  ضراوع  زورب  زا  يریگولجيارب  تدم  ینالوط  فرصم  تروص  رد  4 ـ 

. دشاب سرتسد  رد  دیاب  یکیناکمهیوهت  یسفنت و  فعض  ندنادرگرب  ياربمزال  لیاسو  يدیرو  قیرزت  عقوم  رد  5 ـ 
شخپرد ماپزاید  يدـیرو  نویزوفنا  دـیاب  تساكانرطخ  ـالماک  نوچ  دومن  طاـیتحا  الماکدـیاب  وراد  نیا  يدـیرو  نویزوفنا  عقوم  رد  6 ـ 

. دوش ماجنا  هژیو  ياهتبقارم 
جنپ رهقیرزت  . ) دوـش یبـلق  تسیا  اـی  يدراـک  يدارب  نوـخ  راـشف  شهاـک  هنپآ  زورب  هب  رجنمتسا  نکمم  نآ  يدـیرو  عیرـس  قـیرزت  7 ـ 

(. دشکب لوطهقیقد  کی  دیاب  لقادح  وراد  مرگیلیم 
هدشن قیرزت  نایرـشلخاد  هک  دومن  تقد  دیاب  دوش و  ماجنا  ( اپ تسد و  چم  دننام   ) کچوک ياهدیرورد  دیابن  ماپزاید  يدـیرو  قیرزت  8 ـ 

. دوش يریگولج  یقورع  همدص  تردنبو  مرو  یعضوم  کیرحت  تیبلف  يدیروزوبمورت  زورب  زا  ات  دوشن  جراخ  گرزا  زین  قیرزت  نزوس  و 
تسین  نکمميدیرو  یکاروخ و  فرصم  هک  دوشیمهدافتسا  ینامز  ینالضع  قیرزت  زا  9 ـ 

. ددرگ میظنت  هیلک  دبک و  درکراکهب  هجوت  اب  وراد  فرصم  ریداقم  دوشفرصم و  طایتحا  اب  لاسنهک  دارفا  رد  10 ـ 
يریذپکیرحت یگتـسباو  یـشومارف  نسم  دارفارد  صوصخهب   ) یـسکاتآ یجیگ و  فرـصمزا  دعب  زور  یگدولآ  باوخ  یبناج  ضراوع 

يدـلج تاروـثب  مکـشهیحان  رد  درد  پمارک و  قازب  تاحـشرتشیازفا  نوـخ  راـشف  تفا  هجیگرـس  دردرـسدراوم ، یخرب  رد  يداـعریغ و 
تیبلفوبمورت و درد ، تسا  ورادنیا  یلاـمتحا  ضراوع  زا  ناـقری  ینوختـالالتخا و  راردا ، ساـبتحا  یـسنج  لـیم  ردرییغت  یئاـنیب  لـالتخا 

تساهدش  شرازگوراد  نیا  قیرزت  اب  نوخ  راشف  تفا  وهنپآ  تردن ?
ياههدـننکراهم یموـمع  ياههدـننکشوهیب  ردـخمياهدرد ، دـض  ، CNS فعـضم ياـهوراداب  ناـمزمه  فرــصم  ییوراد  ياهلخادـت 

دنوشیم  CNS فیعـضت ثعاـب  هک  نوخ  راـشف  هدـنروآنییاپياهوراد  ياهقلح و  هس  ياهیگدرـسفادض  (، MAO  ) زادیسکاونیمآونوم
هب ار  ماـپزاید  بذجاهدیـسایتنآ  دـیامن . دـیدشت  ار  وراد  نیا   CNS فعـضم رثا  تسا  نکمم  نیپرزر  و  اـپودلیتم ) نیدـینولک و  دـننام  )

هدنروآنییاپ رثا  دیدشت  ثعاب  یحارج  لمع  زا  لبق  نافاتميرت  اب  نامزمهفرصم  دنرادن . يریثأت  بذج  نازیم  يوراما  دنزادنایم ، ریخأت 
نامزمه فرـصم  دهدیم . شیازفا  یحارجیط  رد  ار  یقورع  یبلق ـ  سپالک  كوش و  نوخ  راشف  دـیدش  طوقـس  رطخ  هدـشنوخ و  راشف 

ریخأت ببس  هدومنراهم  ار  ماپزاید  مسیلوباتم  نیدیتمیاس  . ددرگیم ماپزاید  یمرس  تظلغ  شهاکو  مسیلوباتم  شیازفا  ببس  نیپزامابراکاب 
شیازفا ار  نآ  ییامـسالپ  تظلغماپزاید  عفد  راهم  قیرط  زا  تسا  نکممدـیزاینوزیا  دوشیم . نآ  ییامـسالپ  تظلغشیازفا  ماپزاید و  عفد 

. دوشیم نآیمرس  تظلغ  شهاک  بجوم  دهد و  شیازفاار  ماپزاید  عفد  تسا  نکمم  نیپمافیر  . دهد
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. دوشن فرصم  هدش  هیصوت  رادقمزا  شیب  یتسیاب  دنکیم ، یگتسباو  داجیاوراد  نیا  هک  ییاجنآ  زا  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 
. دوش هعجارم  کشزپ  هب  تفای  شهاکوراد  ینامرد  رثا  هتفه  دنچ  زا  دعب  رگا  2 ـ 

. دوش فرصم  بترمو  لماک  دیاب  جنشتدض  ناونعهب  ماپزاید  3 ـ 
طاـیتحا اـبوراد  نسم  دارفا  رد  صوصخهب  راـک  ماـجنارد  تراـهم  نداد  تسد  زا  یگنم  هجیگرـس  یگدوـلآباوخ  زورب  تروـص  رد  4 ـ 

. دوش فرصم 
فرصم  رادقم 

یکاروخ 
بارطضا  نامرد  يارب  نالاسگرزب 

ریداقم رد   mg/day 15-30 ات زاینتروص  رد  زور و  رد  راب  هس  مرگیلیم   2
عقوم رد  مرگیلیم  بارطضا 15-5 اب  هارمه  یباوخیبنامرد  رد  دوش  فرصم  رادقم  نیا  فصنلاسنهک  دارفا  رد  دوشیم . فرصم  مسقنم 

فصن  نسم  دارفا  رد  فرصم  رادقم  . دوشیم فرصم  باوخ 
غلاب  دارفا  يارب  هدش  زیوجت  رادقم 

تسا 
. دوشیم فرصمباوخ  عقوم  رد  مرگیلیم   5-1 اههچب ، سرتو  باوخ  رد  نتفر  هار  نامرد  رد  ناکدوک 

یقیرزت 
زیوجت هیناث  یط 30  مرگیلیم   2/5  ) رتیلیلیم  0/5 تعرس اب  مرگیلیم  یعرـص 20-10  موادمهلمح  رد  يدـیرو  قیرزت  هار  زا  نالاسگرزب 

mg/kg 3 رثکادح ات  يدـیرو  نویزوفنا  لوا  قیرزت  زاسپ  تسا  نکمم  ددرگیم . رارکت  دـعب  هقیقد  موزل 60-30 تروص  رد  دوـشیم و 
، ورادفرـصم عطق  داح  مئالع  نامرد  داح و  کیناپتالمح  لرتنک  دـیدش ، داـح  بارطـضا  ناـمردرد  دوش . ماـجنا  تعاـس  لوـط 24  رد 

. درک رارکت  ار  نآناوتیم  تعاس  زا 4  دعب  زاین  تروص  رد  هکدوشیم  فرصم  مرگیلیم  رادقم 10 
. دوشیمفرصم نس  لاس  ره  يازا  هب  مرگیلیم  ای 1 mcg/kg 200-300 رادقم ناکدوک 

ییوراد  لاکشا 
Tablet: 2mg, 5mg

Injection: 10 mg/2ml

DICLOFENAC SODIUM

ینالـضع تالالتخا  رگید  ناناوج و  تیرترآلماش  یمـسیتامور  يرامیب  زا  یـشان  باـهتلاو  درد  رد  میدـس  كاـنفولکید  فرـصم  دراوم 
. دوریم راکهب  داح  سرقنزین  یحارج و  زا  دعب  ياهدرد  یتلکسا  ـ

جلفزا يددعتم  تاشرازگ  هتـشذگ  لاس  یطدـیلوت 2  هک  تسا  زانژیـسکاولکیس  میزنآ  يوقياههدـننکراهم  زا  كانفولکید  رثا : مسیناکم 
نیدنالگاتـسورپ تسا  هدش  لاسرا  اهوراد  یبناج  ضراوعیـسررب  تبث و  زکرم  هب  لاس  ریزناکدوک 13  رد  كانفولکید  قیرزت  زا  یـشان 

. دهدیم شهاک  ار  ناسکوبمورتو  نیلکیاساتسورپ 
فرصم زا  دعبتعاس  یمرس 2  تظلغ  رثکادح  ددرگیمبذج . لماک  روطهب  موتکر  ای  یکاروخياههار  زا  كانفولکید  کیتنیکوکامراف 

وراد تـسا  تعاـس   2 نآ رمع  هـمین  لاـعفریغ و  وراد  ياـهتیلوباتمو  هدوـب  دــصرد  وراد 99  ینیئتورپ  لاـصتا  . دوشیم داـجیا  یکاروـخ 
. ددرگیمعفد راردا  هار  زا  تدمع ?
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. دوش فرصم  دیابن  يدبک  يریفروپ  راچدنارامیب  رد   NSAID ياهوراد رگید  ای   ASA هب ساسح  نارامیب  رد  فرصم  عنم  دراوم 
اب طایتحا و  اب  یبلق  ای  يدبک  يویلکتالالتخا  راچد  نارامیب  رد  1 ـ  اهرادشه :

لرتنک  بترم ? هیلک  درکلمع  تیعضونمض  رد  دور . راکهب  نکمم  نازیم  لقادح 
. ددرگ

زیهرپ وراد  نیافرصم  زا  تسا  رتهب  مخز  هقباس  اب  نارامیبنینچمه  دوش . يراددوخ  نآ  فرصمزا  لاعف  هدعم  مخز  راچد  نارامیب  رد  2 ـ 
. ددرگعطق نآ  فرصم  ياهدور  يدعم ـ  تامدصزورب  تروص  رد  هدومن و 

. دوش فرصم  طایتحااب  دنراد  یتیساسح  مسآ و  هلمح  هقباس  هکيدارفا  نینچمه  ریپ و  دارفا  رد  وراد  نیا  3 ـ 
ضراوعیـسررب تبث و  زکرم  هب  لاـس  ریزناکدوک 13  رد  كانفولکید  قیرزت  زا  یـشان  جـلفزا  يددـعتم  تاشرازگ  هتـشذگ  لاس  یط 2 

تسا  هدش  لاسرا  اهوراد  یبناج 
کیژرلآياهشنکاو دیامن . زورب  تسا  نکمم  مخزای  يزیرنوخ  یهاگهاگ  زین  لاهـسا و  عوهتلماش  یـشراوگ  ضراوع  یبناج  ضراوع 

نوخ عفد  شوگ و  زوزودننام  ییاونش  تالالتخا  دردرس ، هجیگرـسریظن  یـضراوع  زین  يدلج و  تاروثبو  مساپـساوکنورب  مداویژنآ  هژیوب 
. ددرگ داجیا  تسانکمم  راردا  زا 

ضراوعیـسررب تبث و  زکرم  هب  لاـس  ریزناکدوک 13  رد  كانفولکید  قیرزت  زا  یـشان  جـلفزا  يددـعتم  تاشرازگ  هتـشذگ  لاس  یط 2 
تسا  هدش  لاسرا  اهوراد  یبناج 

نیا نوخ  راشفدض  رثا  راهم  ببـس  (، ACE  ) نیـسناتویژنآهدننک لیدبت  میزنآ  ياههدننکراهماب  نامزمه  فرـصم  رد  ییوراد  ياهلخادت 
اهنولونیک هتـسد  زا  یبورکیمدـض  ياهوراد  فرـصم  دـهدیم . شیازفاار  یملاکرپیه  يویلک و  ییاسران  رطخالامتحا  هدـیدرگ و  اهوراد 

كانفولکیدو نیروپـسولکیس  نامزمه  فرـصمتروص  رد  يویلک  تیمـس  رطخ  دنهدیمشیازفا . ار  جنـشت  زورب  رطخ  كانفولکیدهارمه 
مویتیل  عفد  دباییم . شیازفا 

. دباییمشیازفا اهنآ  تیمس  هتفای  شهاک  ورادنیا  هلیسوهب  تاسکرتوتم  الامتحا  زین  و 
. دوشفرصم طایتحا  اب  يدبک  دیدش  تالالتخا  ایهدعم  مخز  هقباس  رد  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 

. ددرگ داجیا  یتفاب  تامدص  یهاگهاگودرد  تسا  نکمم  قیرزت  لحم  رد  2 ـ 
. ددرگ یعضوم  کیرحتببس  تسا  نکمم  فایش  فرصم  3 ـ 

. دوش فرصم  دیابن  لاس   13 ریز ناکدوک  رد  وراد  نیا  یقیرزت  لکش  4 ـ 
فرصم  رادقم 

یکاروخ 
. ددرگیم فرصم  اذغ  زا  دعب  حیجرتمسقنم ? رادقم  رد 3-2  مسقنم  تروصهب  mg/day 100-75 یکاروخ هار  زا 

یقیرزت 
( زور رد  راب  ود  دیدش  تالاح  رد  رابکی و  )75mg/day نازیمهب یحارج  زا  دعب  داحتالاح و  رد  نیرس  تالضع  قمع  رد  قیرزت 

هک  دوشیم  قیرزت  مرگیلیم   75 اهبلاحکیلوک ، رد  دوشیم . ماجنا  زور  رثکادح 2  و 
. ددرگیمرارکت دعب  هقیقد  موزل 30  تروص  رد 

فایش 
. دوشیم لامعتسابش  رد  الومعم  مرگیلیم و  نازیمهب 100 

ییوراد  لاکشا 
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Tablet: 25 mg

Suppository: 50 mg

Injection: 75 mg/3ml

Topical Gel: 1%

GOLD SODIUM THIOMALATE

راکهب دنهدیمنباوج  اهدـیئوکیتروکوکولگ  تابیکرتو  اهتالیـسیلاس  هب  هک  يدـیئوتامورتیرترآ  نامرد  رد  وراد  نیا  فرـصم  دراوم 
. دنکیم يریگولج  تاعیاضتفرشیپ  زا  دوشیم و  هدرب 

شهاکثعاب لیردیفلوس  هورگ  يواح  ياهمتـسیسندرک  راهم  اب  الامتحا  یلو  تسین  صخـشمالماک  وراد  نیا  رثا  مسیناکم  رثا : مسیناکم 
. ددرگیم اهژافورکام  کیتیسوگافتیلاعف  شهاک  یمیزنآ و  تیلاعف 

وراد دصرد  دودح 90-60 دوشیم . رهاظ  هتفه   8-6 زا دعب  لقادح  وراد  رثا  تسا  دایز  امسالپياهنیئتورپ  هب  نآ  لاصتا  کیتنیکوکامراف 
. دوشیم عفد  يوارفص  تاحشرت  قیرطزا  عوفدم و  قیرط  زا  نآ  دصرد  هیلک و40-10  قیرط  زا  یگتسهآ  هب 

ینوختالکـشم و هدـنهد  زورکن  تیلوکورتـنآ  یـسلفتیتامرد  ناوختـسا  زغم  يزـالپآ  هب  يـالتباهقباس  تروص  رد  فرـصم  عنم  دراوـم 
. دوش فرصم  دیابن  يویر  زوربیف 

لمحت  زین  ار  وراد  نیا  تسا  نکممدنهدیم  ناشن  لمحت  مدع  نیگنس  تازلفریاس  هب  تبسن  هک  ینارامیب  1 ـ  اهرادشه :
. دننکن

. دوش نوخ  ياهتکالپ  ای  دیفس  ياههچیوگشهاک  ثعاب  تسا  نکمم  وراد  نیا  2 ـ 
، ولگ ایناهد  رد  دیفـس  ياههکل  ای  مخز  داجیا  ناهدرد  يزلف  معط  ساسحا  تسوپ  شراخ  هثل  ای  نابز  مخز  ای  کـیرحت  یبناـج  ضراوع 

. دنتسه ورادنیا  عیاش  یبناج  ضراوع  زا  دشاب  هدنشکدناوتیم  یهاگ  هک  ینوخ  ضراوع 
وراد نیا  اب  تیمومسملامتحا  دبک  يارب  یمس  ياهورادو  ناوختسا  زغم  تیلاعف  هدنهاک  ياهرواداب  نامزمه  هدافتـسا  ییوراد  ياهلخادت 

شیارفا ار  يویلک  ای  ینوخ  دـیدشضراوع  زورب  رطخ  تسا  نکمم  الط  يواحتابیکرت  اب  نیمالیـسینپ  ناـمزمه  فرـصم  . دربیم ـالاب  ار 
. دهد

. دشابیمسررید تاقوا  یهاگ  وراد  رثا  اریز  دنیامنلماک . ار  نامرد  هرود  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 
. دراد دوجو  وراد  قیرزتزا  سپ  لصافم  درد  دیدشت  لامتحا  2 ـ 

فرصم  رادقم 
ینالضع قیرزتهتفه  رد  رابکی  مرگیلیم  سپسو 50-25  مود  هتفه  مرگیلیم  لوا 25  هتفه  ردمرگیلیم  اب 10  نامرد  عورش  نالاسگرزب 

زواجت مرگ  ات 1  مرگ  یلیم   8000 زا فرصم  رادقم  تروص  ره  رد  دیامنزورب . تیمومـسم  مئالع  ای  هدش  لصاحبولطم  خساپ  ات  دوشیم 
هـس ره  مرگیلیم  سپـس 50-25  هتفه و  تدـم 20-2 هب  راـبکی  هتفه  ود  ره  مرگیلیم  هدنرادهگن 50-25 فرـصم  رادقم  ناونعهبدنکن 

. دوشیم ینالضع  قیرزت  رابکی  هتفه  راهچای 
تبوـن ره  رد  مرگیلیم  ات 5  رثکادح  )1mg/kg سپـس لوا و  هـتفه  مرگیلیم  ادـتبالاس 10  زا 6  رتشیب  نس  اـب  ناـکدوک  رد  ناـکدوک 

تسه  نالاسگرزب  دننام  ناکدوک  ردفرصم  لصاوف  دوشیم . ینالضع  قیرزت  فرصم 
ییوراد  لاکشا 

Injection: (10 mg, 20 mg, 50 mg)/0.5ml

ییوراد تاعالطا  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1869زکرم  هحفص 1758 

http://www.ghaemiyeh.com


METHOCARBAMOLE

ینالـضع مساپـسافیفخت  يارب  یپارتویزیف  تحارتسادـننام و  تامادـقا  رگید  اـب  هارمه  یکمکناـمرد  ناونعهب  وراد  نیا  فرـصم  دراوـم 
. دوشیمفرصم یناوختسا  ینالضع ـ  كاندرد  وداح  ياهیرامیب  اب  هارمه 

. دنکیمنرثا یتلکسا  تالضع  يور  رب  میقتسم  روطهبو  هدرک  رثا  يزکرم  یبصع  متـسیس  يوررب  هدمع  روطهب  لومابراکوتم  رثا : مسیناکم 
. دشاب CNS فیعضت زا  یشان  تسا  نکمموراد  نیا  یتالضع  یگدننکلش  رثا 

هدمع روطهبلومابراکوتم  تسا  يدبک  الامتحا  وراد  نیامسیلوباتم  تسا  عیرـس  یـشراوگ  يارجمزا  لومابراکوتم  بذج  کیتنیکوکامراف 
. دوشیم عفد  هیلک  قیرط  زا 

هیاپ يواحهک  وراد  نیا  یقیرزت  لکش  فرصم  نآياهیرامیب  ای  هیلک  راک  بیع  رد  دوش . زیوجتدیابن  ءامغا  تلاح  رد  فرـصم  عنم  دراوم 
. دوش زودیسا  هروا و  تیساسحشیازفا  هیلک  تیمومسم  ثعاب  تسانکمم  دشابیم  لوکیلگ  نلیتایلپ 

. دوش زیوجت  ناوارفطایتحا  اب  هیلک  راک  بیع  ای  دبک  راک  بیع  عرص  ، CNS فعض دراوم  رد  اهرادشه :
. دوشیم وراد  تارثا  دیدشت  ثعاب  CNS فعضم ياهوراد  اب  لومابراکوتمنامزمه  فرصم  ییوراد  ياهلخادت 

. درک طولخم  تاعیامای  اذغ  اب  هدرک و  درخ  ار  صرق  ناوتیمفرصم  تلوهس  يارب  هیصوت  لباق  تاکن 
فرصم  رادقم 

یکاروخ 
. دوشیم فرصمنامرد  لوا  تعاس  یط 72-48  زوررد  راب  راهچ  مرگ  رادقم 1/5  ادتبا  یتلکساتالضع  ندرک  لش  روظنمهب  نالاسگرزب 

کی تعاس  راهچره  مرگیلیم  وراد 750  نیا  هدنرادهگن  رادقم  . دوش فرصم  زین   g/day 8 ات ادتبا  رد  تسانکمم  دیدش  تالاح  يارب 
. دشابیم زور  رد  راب  هس  مرگ   1/5 ای زور  رد  راب  راهچ  مرگ 

یقیرزت 
عطقلابند هب  دوشیم . قیرزت  يدـیرو  اـی  ینالـضعهار  زا  زور  هس  تدـم  هب   g/day 1-3 رادقمینالـضع هدننکلش  ناونعهب  نالاسگرزب 

. دوش رارکت  دناوتیم  رادقم  نیا  زاین  تروصرد  تعاس  تدم 48  هب  وراد  فرصم 
ییوراد  لاکشا 

Injection: 1,000 mg/10ml

Tablet: 500 mg

PANCURONIUM BROMIDE

یکیناکمیعونصم سفنت  یط  رامیب  لرتنک  لیهستو  تالـضع  ندرک  لش  يارب  یـشوهیب  کمکيوراد  ناونعهب  وراد  نیا  فرـصم  دراوم 
اهنآ رد  تالـضعندش  لش  دنتـسه و  تدم  ینالوط  تبـسنهک ? ییاهیحارج  يان و  لخاد  يراذـگهلوليارب  نینچمه  دوشیم . فرـصم 

تساهدش  فرصم  یجنشتتالمح  زا  یشان  ینالضع  تاضابقنا  تدششهاک  دراد و  ترورض 
خـساپ یبصعلاقتنا  راهم  اب  تباقر و  ییاهتنا  هکرحمهحفـص  کیژرنیلک  ياههدـنریگ  هب  لاصتارد  نیلوک  لیتسا  اب  وراد  نیا  رثا : مسیناکم 

. دوشیم یتلکسا  تالضعجلف  ثعاب  دهدیم و  شهاک  ار  نیلوک  لیتساهب  ییاهتنا  هکرحم  هحفص 
تظلغ 3- رثکادحهب  ندیسر  نامز  تسا  هقیقد   116-114 وراد عفد  رمع  همین  تسا  ییزج  ریداقم  يدبک  وراد  مسیلوباتم  کیتنیکوکامراف 

دصرد وراد 90  قیرزت  زادـعب  تسا  دـصرد )  10  ) يوارفـص و  دصرد ) 80  ) يویلک وراد  عـفد  تسا  فرـصم  رادـقمهب  هتـسب  هقیقد و   4/5
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. ددرگیم زاب  يداعتلاح  هب  هقیقد  زا 60  رتمک  رد  تالضعیشرپ  خساپ 
یـضعبرد اما  دـباییم  شهاک  ردـخم  ياهورادزا  یـشان  نوخ  راشف  شهاک  ای  يدراک  يداربرطخ  کیتیلوگاو  رثا  لـیلدهب  1 ـ  اهرادشه :

ـ  یبصع ددـسم  ياهورادریاس  زا  رتعیاش  وراد  نیا  اـب  يدراـکیکات  . دوشیم رتشیب  نوخ  راـشف  شیازفااـی  يدراـکیکات  زورب  رطخ  ناراـمیب 
تسا  ینالضع 

. دوش رتینالوط  ورادرثا  تسنکمم  هیلک  دبک و  راک  بیع  رد  2 ـ 
رطخندناسر لقادح  هب  يارب  دوش . یبلق  یسپالکو  هنپآ  ای  یـسفنت  موادم  فعـض  هب  رجنمتسنکمم  نآ  دح  زا  شیب  ریداقم  فرـصم  3 ـ 

. دوش هدافتسا  وراد  هب  رامیب  خساپ  يریگیپيارب  یطیحم  باصعا  هدننککیرحت  کی  زادوشیم  هیصوت  دح ، زا  شیب  فرصم 
? تبـسن ومهم  یبناج  ضراوع  زا  یتسوپ  شار  قازبحـشرت و  شیازفا  تسوپ  شراـخ  يدراـکیکات  نوخ  راـشف  شیازفا  یبناـج  ضراوع 

. دنشابیم وراد  عیاش 
نیــسیامادنیلک هتارتیـــسنوخ  نیـــسیاموئرپاک  یقیرزت  یعـــضومياههدننک  سحیب  اهدــیزوکیلگونیمآاب ، وراد  ییوراد  ياهلخادــت 

. دراد لخادت  نیدینیک  دیمآ و  نیئاکورپ  یلاتیژید  ياهدیزوکیلگ  اهنیسکیمیلپ ، نیسیاموکنیل 
. دباییم شهاکیمرتوپیه  رد  شیازفا و  وراد  رثا  تدشو  لوط  یمرترپیه  رد  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 

يوراد زایفاک  رادـقم  دـیاب  یحارج  رد  یکمک  يورادناونعهب  اذـل  درادـن  درد  هناتـسآ  ای  يرایـشوهيور  ياهدـش  هتخانـش  رثا  وراد  2 ـ 
. دور راکهب  یشوهیب 

. دوشیم نیماتسیهندش  دازآ  ثعاب  ینالضع  یبصع ـ  ددسمياهوراد  ریاس  زا  يرتمک  نازیم  هب  وراد  3 ـ 
هـب 50-33 دـیاب  ناروـلفوزیا  ناروـلفنا و  ، رتا لـثم  یموـمع  ياههدـننکشوهیب  اـب  نامزمهفرـصم  تروـص  رد  وراد  فرـصم  رادـقم  4 ـ 

تسا رتمک  ناتولاه  اب  شهاک  نیا  نازیم  . دوش نییعت  یطیحم  باصعا  هدننککیرحتکی  طسوت  نآ  فرصم  رادقم  ای  دبای  شهاکدصرد 
فرصم  رادقم 

فرصم رادقمهبهقیقد  ره 60-20   mg/kg 0/01 رادقمسپـس دوشیم . زیوجت  يدیرو  تروصهب  mg/kg 0/1-0/04 ادتبا نالاسگرزب 
هک یناراـمیب  اـی  نارولفنااـی  ناروـلفوزیا  اـب  یــشوهیب  زا  دـعب  دوـشمیظنت . فرــصم  رادـقم  دـیاب  زاـین  تروـصرد  دوـشیم . هفاـضا  هـیلوا 

دوـشیم و زیوـجت  يدــیرو  تروصهبادــتبا   mg/kg 0/04 دـناهدرک ، تفاـیردنیلوک  لینیــسکوس  ياـن  لـخاد  يراذــگهلولروظنمهب 
زا دـعب  . دوشیم يدـیرو  قیرزت  ، mg/kg 0/6-0/1 رادـقم يان  لخاد  يراذـگهلول  روظنمهب  . دوشیم میظنت  رامیب  خـساپ  ساـساربسپس 

. دیآیم تسدهب  هقیقد   3-2 یط يراذگهلول  يارب  بسانم  طیارش  يانلخاد  يراذگهلول  يارب  وراد  فرصم 
نس اب  ناکدوکرد  دومن . نییعت   mg/kg 0/02 نازیم هب  تستفرصم  رادقم  هب  رامیب  خساپ  ساساربناوتیم  ار  فرـصم  رادقم  ناکدوک 

تسا  نالاسگرزب  لثم  فرصمرادقم  رتشیب  هامکی و 
ییوراد  لاکشا 

Injection: 4 mg/2 ml

SUCCINYLCHOLINE CHLORIDE

قیرطزا یعونصم  سفنت  یط  رامیب  لرتنک  لیهستو  تالضع  ندرک  لش  يارب  یشوهیب  کمکناونعهب  نیلوک  لینیـسکوس  فرـصم  دراوم 
فرـصم يانلخاد  يراذگهلول  يارب  هاتوک  تبـسن ? رثا  ابنازیرالوپد  ریغ  یبصع  ياههدننک  دودسماب  هارمه  دوشیم . فرـصم  یکیناکم 

تدـش شهاک  رد  . دوشیم هدافتـسا  دراد ، ترورـض  تالـضعندش  لش  هک  تدـم  هاتوک  ياـهیحارج  ردنآ  موادـم  نویزوفنا  دوشیم .
. دوریم راکهب  زین  اهوراد ) رگیدهب  یمس  ياهشنکاو  ای  یکیژولوکامرافای  یکیرتکلا   ) یجنشت تالمح  زایشان  ینالضع  تاضابقنا 
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ياههدـنریگهب لاصتا  رد  نیلوک  لیتسا  اـب  هک  تسانازیرـالوپد  ینالـضع  یبصع  هدـننکدودسميوراد  نیلوک  لینیـسکوس  رثا : مسیناـکم 
نآ دیدش  لیامت  لیلد  هب  نازیرالوپدرثا  دوشیم . نویسازیرالوپد  ثعاباههدنریگ  هب  لاصتا  اب  تباقر و  ییاهتناهکرحم  هحفـص  کیژرنیلک 

يارذـگ ضاـبقنا  ثعاـب  ادــتبا  رثا  نـیا  تـسا  نیلوـک  لـیتسا  زا  رتینـالوط  زارتـسانیلوک ، تارثا  هـب  تمواـقم  کـیژرنیلک و  هدــنریگهب 
. دوشیم راهم  ینالضع  یبصعلاقتنا  نآ  زا  دعب  دنکیم و  زورب  تالضعندش  هلوکیساف  الومعم  هک  دوشیمتالضع 

نامز دشابیمهقیقد . یط 3  ینالضع  قیرزت  اب  هقیقد و  يدیرو 1-0/5 قیرزت  اب  رثا  عورش  تساییامسالپ  وراد  مسیلوباتم  کیتنیکوکامراف 
تسا  يویلک  ورادعفد  دشابیم . يدیرو  قیرزت  زا  دعب  هقیقد  رثا 2-1 رثکادح  هب  ندیسر 

. دیامنیم بوسرنوچ  دوشن  طولخم  میدس  لاتنپویتلثم   ) ییایلق ياهلولحم  اب  1 ـ  اهرادشه :
. دوش تمواقم  زوربثعاب  تسا  نکمم  وراد  فرصم  رارکت  2 ـ 

ای یگتخوسراچد  نارامیب  رد  یمتیرآ  ای  یبلق  تسیاهب  رجنم  هک  دوش  میساتپ  یمرـس  تظلغشیازفا  ثعاب  تسا  نکمم  وراد  فرـصم  3 ـ 
اب یبلق  یمتیرآ  يدراکيدارب و  دـنامیم . یقاب  رثا  نیا  هبرـض  زا  دـعباههام  اههتفه و  ات  هک  دوشیم  کیژلورونتالالتخا  دـیدش و  هبرض 

تسا  رتعیاش  ینالضع  یبصع ـ  ياهددسمریاس  زا  وراد  نیا 
همین جلف  ینالضع  یبصع ـ  یفورتسید  ای  ویتارنژديرامیب  بلق  راک  بیع  نآ  ریخا  فرـصمای  لاتیژید  اب  تیمـس  دیدش ، یگتخوس  رد  4 ـ 

ای بصع  يارب  یمـسياهشکهرشح  فرـصم  نویـساتاردیهد  ، دیدش ینوخمک  دیدش ، هبرـض  یعاخنتامدـص  یملاکرپیه  ندـب  یناتحت 
مشچ یحارج  موکولگ  یمشچ  تاعیاض  یثرا  هتفهن  تافص  هیذغتءوس  زوریسای ، دبک  دیدش  يرامیب  زارتسا ، نیلوکياههدننکراهم  رگید 

. دوش فرصم  طایتحا  اب  میخدبیمرترپیه  هلضع و  مساپسا  ای  یگتسکش 
نیماتسیهندش دازآ  دوریم . الاب  ردخم  ياهدرد  دضاب  هارمه  وراد  زا  یـشان  نوخ  راشف  شهاکو  يدراک  يدارب  زورب  تدش  نازیم و  5 ـ 

. دباییم شیازفا  دوشیم ، داجیا  ردخمياهدرد  دض  زا  يرایسب  اب  هک  زین 
ـ  یبصعهدننکدودسم ياهوراد  زا  لصاح  دادسنا  هبهیبش  ینالضع  یبصع ـ  دادسنا  تسا  نکمموراد  تدم  ینالوط  ای  ررکم  فرـصم  6 ـ 

رطخ ندناسر  لقادحهب  يارب  دش . دهاوخ  هنپآ  ای  یـسفنت  موادمفعـض  زورب  هب  رجنم  تلاح  نیا  هک  دنکداجیا  نازیرالوپد  ریغ  ینالـضع 
. دوش هدافتسا  وراد  هبرامیب  خساپ  يریگیپ  يارب  یطیحم  باصعاهدننککیرحت  کی  زا  دوشیم  هیصوتدح  زا  شیب  فرصم 

میخدــب و یمرترپــیه  یحارج  زا  دعبتالــضع  درد  یتفــس و  يدراــکیکات  موـکولگ  یبــلق  یمتیرآ  يدراــک  يدارب  یبناــج  ضراوـع 
. دنشابیم ورادمهم  عیاش و  تبسن ? ضراوع  زا  قازب  حشرتشیازفا 

هنارتیــسنوخ نیــسیاموئرپاک  یقیرزت  یعــضومياههدننک  سحیب  اهدـیزوکیلگونیمآ ، اـبوراد  ناـمزمه  فرــصم  ییوراد  ياهلخادـت 
ياهدیزوکیلگ ، دـنراد یبصع  تیمـس  هک  ییاهشکهرـشح  ، زارتسا نیلوک  ياههدـننکراهم  اهنیـسکیمیلپ ، نیـسیاموکنیل  نیـسیامادنیلک 

. دوشیم نیلوکلنیسکوس  ضراوع  تارثا و  ندش  ینالوطای  دیدشت و  ثعاب  نیمگیتسوزیف  نیدینیک و  ، دیمآ نیئاکورپ  یلاتیژید 
ریداــقم فرــصم  دــنرتساسح . وراد  یبــلقو  يروــنیبولگویم  یمنیبوــلگویم  تارثا  هبصوــصخهب  ناــکدوک  هیــصوت 1 ـ  لـباق  تاـکن 
ضراوع ، زورب تروص  رد  فرصم  رارکت  اب  نینچمه  . دهدیم شهاک  ار  یمنیبولگویم  عویـش  نیلوک  لینیـسکوس  زا  لبق  نیراروکوبوتمک 

نوخ راشف  شیازفاو  يدراک  یکات  تارثا  نیا  زا  دعب  دوشیمراهم . نیپورتآ  میدـس و  لاتنپویت  اب  گاوکیرحت  زا  یـشان  هدـش  رکذ  یبلق 
. دوش هدید  تسا  نکمم 

ریغ ینالـضع  ـ  یبـصع ياههدـننکدودسم  زا  رتـمکنیلوک  لینیـسکوس  طـسوت  هنبرکوردیهیقاشنتـسا  ياههدـننک  شوهیب  رثا  تیوـقت  2 ـ 
تسا  نازیرالوپد 

. دباییم شیازفا  یمرتوپیهو  یمرترپیه  رد  وراد  رثا  تدش  لوط و  3 ـ 
تیلاــعف نازیم  هــک  یناراــمیب  رد  دوریمراــکهب . یباــیزاب  ناـــمز  راـــمیب و  تیـــساسحنییعت  يارب  مرگیلیم  تـــست 10  رادـــقم  4 ـ 

ییوراد تاعالطا  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1869زکرم  هحفص 1761 

http://www.ghaemiyeh.com


رادـقمشهاک هب  تسا  نکمم  نیلوک  لینیـسکوستارثا  هب  لوـمعمریغ  تیـساسح  لـیلدهب  تسا  مک  اـهنآ  رد  زارتـسا  نیلوـکودوسپمیزنآ 
. دشابیم مرگیلیم  تست 10-5  رادقمدروم  نیا  رد  دشاب  زاین  وراد  فرصم 

. دور راکهب  نیلوکلینیسکوس  فرصم  زا  لبق  تسنکممنازیرالوپد  ریغ  يوراد  زا  یمک  رادقم  تالضع  ندش  هلوکیساف  شهاک  يارب  5 ـ 
. دور راکهب  یشوهیب  يوراد  زا  یفاکرادقم  دیاب  یحارج  رد  اذل  درادن  درد  هناتسآ  ایيرایشوه  يور  ياهدش  هتخانش  رثا  وراد  6 ـ 

فرصم  رادقم 
فرـصمرارکت هب  زاین  تروص  رد  دوشیم . قیرزتيدیرو  تروصهب   mg/kg 0/6-1/1 رادقمادتبا تدـم  هاتوک  یحارج  رد  نالاسگرزب 

نازیم دوشیم و  قیرزت  mg/kg 3-4 ینالضع تروصهب  دوشنییعت . هیلوا  فرـصم  رادقمهب  رامیب  خساپهب  هجوت  اب  دیاب  نآ  رادقم  وراد ،
قیرزت يدـیرو  تروصهب  mg/kg 0/6-1/1 رادـقم ادـتبا  تدـم  ینـالوطیحارج  رد  دوش . رتـشیب  مرگیلیم  زافرـصم 150  رادـقم  مات 
زیوـجت دوـشیم . نـییعت  تالـضعندش  لـش  موادـت  نازیم  هـب  زاـین  هـب  هجوتاـب  هناگادـج و  درف  ره  يارب  يدـعب  فرـصمرادقم  دوـشیم .

ندربراـکهب ینـالوط  یحارج  لاـمعا  رد  دوشیمنهیـصوت . موادـم  هنپآ  تمواـقم و  زوربناـکما  لـیلدهب  مسقنم  تروصهب  فرـصمریداقم 
تسا  رتهب  موادم  نویزوفنا 

هب بسانم و  ياههدننکقیقرریاس  یقیرزت و  دیارلک  میدسای  دـصرد  زورتسکد 5  رد  دصرد   0/2-0/1 لولحم تروصهب  يدیرو  نویزوفنا 
نازیم 

نویزوفناتروصهب وراد  فرـصم  رد  دوشیمزیوجت . تعاس  کی  تدمهب  هلـضع  ندـش  لشو  رامیب  خـساپ  ساسارب   mg/min 0/5-10
نازیم نییعت  دایز و  ریداقم  فرـصمزا  يریگولج  يارب  یطیحم  باصعاهدـننککیرحت  زا  هدافتـسا  اب  ینالـضع  ـ  یبصع راک  قیقد  يریگیپ 

. دوشیم هیصوت  نازیرالوپد  ریغ  يوراددادسنا 
mg/kg 2/5 رثکادـح اـی  يدـیرو  قـیرزت  كوـش  زا  لـبق  هـقیقد  کـی  بـیرقت ? مرگیلیم  رادـقم 30-10 كوشورتـکلا  اـب  ناـمرد  رد 

. دوشیم ینالضع  قیرزت  دوشرتشیب ) دیابن  مرگیلیم  زا 150  مات  فرصمرادقم  )
ینالضعقیرزت و دوش ) رتشیب  دیابن  مرگیلیم   150 زا مات  فرصم  رادقم   ) mg/kg 2/5 ات رثکادحيان  لخاد  يراذگهلول  يارب  ناکدوک 

رادقم هب  رامیبخـساپ  هب  هجوتاب  دـیاب  فرـصم  رادـقم  ورادفرـصم ، رارکت  هب  زاین  تروص  رد  دوشیميدـیرو . قیرزت   mg/kg 1-2 ای
. دوش میخدب  یمرترپیهثعاب  نادازون  ناکدوک و  رد  وراديدیرو  موادم  نویزوفنا  هک  دسریم  رظنهب  . دوش نییعت  هیلوا  فرصم 

ییوراد  لاکشا 
For Injection: 100 mg, 500 mg, 1000 mg

ACETYLCHOLINE CHLORIDE

نتشادرب هینرق  دنویپ  دیراورم ، بآ  یحارج  لثميدراوم  رد  مشچ  کمدرم  عیرس  لماک و  یگنتداجیا  يارب  نیلوک  لیتسا  فرـصم  دراوم 
. دوشیم فرصم  مشچ  یمادقشخب  یحارج  لامعا  ریاس  هیبنع و 

هلـضعضابقنا مشچ و  کمدرم  یگنت  بجوم  مشچفاص  تالـضع  رد  ینیراکـسوم  ياههدـنریگيور  رب  رثا  اـب  وراد  نیا  رثا : مسیناـکم 
. دوشیم یناگژم 

. دنامیم یقاب  هقیقد  تدمهب 20-10 دوشیم و  رهاظ  وراد  رثا  فرصم  زا  سپ  هیناث  دنچ  کیتنیکوکامراف 
کقاتایباهتلا داح  يرامیب  موکولگ و  لاکـشا  زایـضعب  لثم   ) دـشاب بولطماـن  مشچ  کـمدرمیگنت  هک  يدراوم  رد  فرـصم  عنم  دراوم 

. دوش فرصم  دیابن  مشچ  یمادق 
يراجم دادسنا  یشراوگيارجم  مساپسا  دیئوریت ، يراکرپ  یشراوگ  هحرق  ياهژیان  مسآ  بلقداح  ییاسران  لثم  يدراوم  رد  1 ـ  اهرادشه :
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. دوش فرصم  طایتحا  اب  دیاب  نوسنیکراپيرامیب  راردا و 
هیبنعندـش خاروس  ای  هیجاجز و  مجح  شهاـک  یگراـپ  بجوم  تسا  نکمم  دوش ، هدیـشاپمشچ  لـخاد  هب  راـشف  اـب  وراد  لولحم  رگا  2 ـ 

. ددرگ
. دنک زورب  هیبنع  یفورتآ  تسانکمم  دایز ، ریداقم  فرصم  اب  یلو  درادنیهجوت  لباق  یبناج  هضراع  یبناج  ضراوع 

. دوش فرصمهیهت  زا  سپ  هلصافالب  دیاب  هدوب و  رادیاپانوراد  نیا  لولحم  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 
. ددرگ هنابش  دید  شهاکو  رود  دید  رد  رییغت  مشچ  هقدح  يالاب  درد  ، دردرس بجوم  تسا  نکمم  وراد  نیا  2 ـ 

. دریگ تروص  یمارآ  هبدیاب  وراد  نیا  اب  مشچ  لخاد  يوشتسش  3 ـ 
. دوشیم هتخیر  یمادق  کقاتا  نوردهب  هیخب  دنچ  ای  کی  نتسب  زا  سپ  ای  لبق  لولحم  زا  رتیلیلیم  ات 2  مین  فرصم  رادقم 

ییوراد  لاکشا 
Ophthalmic Solution: 1%

(ACICLOVIR (Ophthalmic

. دوشیم فرصم  ( HSV  ) لاخبتسوریو زا  یشان  هینرق  باهتلا  نامردرد  ریوولکیسآ  یمشچ  دامپ  فرصم  دراوم 
. دنکیم لمع  سوریو   DNA تخاسراهم قیرط  زا  ریوولکیسآ  رثا : مسیناکم 

هیلالز عیامرد  وراد  نیا  تظلغ  دوشیم . بذج  مشچیحطس  تفاب  هینرق و  یششوپ  تفاب  قیرطزا  تعرس  هب  ریوولکیـسآ  کیتنیکوکامراف 
نکمم یلو  تسین  يریگهزادنا  لباقنوخ  رد  نآ  رادقم  مشچ  رد  ریوولکیسآفرصم  زا  سپ  دسریم . یـسوریودضرثا  يارب  مزال  دح  هب 

. دوش تفای  راردا  رد  زیچان  رایسب  ریداقمرد  تسا 
. دباییم دوبهب  وراد  فرصم  عطق  زاسپ  هک  تسا  ياهضراع  نآ  ندش  رادهطقن  ابهارمه  هینرق  یحطس  بیسآ  یبناج  ضراوع 

. درک لماکدیاب  ار  نامرد  هرود  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 
همحتلمياضف رد  رابکی ) تعاس  ره 4  بیرقت ? ) زور رد  راب  ار 5  دامپ  زا  رتمیتناس  نازیمهب 1  ناکدوک  نالاسگرزب و  رد  فرـصم  رادقم 

. داد همادا  مئالعلماک  دوبهب  زا  سپ  زور  لقادح 3  يارب  دیابار  نامرد  دنهدیم . رارق  نییاپ  کلپ 
ییوراد  لاکشا 

Ointment: 3%

ARTIFICIAL TEAR

باهتلا ریظنییاهيرامیب  رد  مشچ  یکشخ  سوکومیعیبط  حشرت  رد  لالتخا  کشا  دوبمک  دنناميدراوم  رد  هدروآرف  نیا  فرصم  دراوم 
. دوشیمفرصم همحتلم  هینرق و  کشخ 

نینچمه دنکیمینالوط . ار  هیال  نیا  نتفر  نیب  زا  نامزو  دایز  ار  هینرق  يولج  یکشا  هیال  تماخـضو  تابث  یعونـصم  کشا  رثا : مسیناکم 
. ددرگیم مشچ  هینرق و  ندنام  بوطرمبجوم  هدروآرف  نیا 

. ددرگ عطق  دیاب  نآ  فرصم  هدروآرف  نیاهب  تیساسح  زورب  تروص  رد  اهرادشه :
. دوش هدید  تسا  نکمم  هدروآرفنیا  فرصم  اب  اهکلپ  یگدنبسچ  ای  دید  يرات  مشچ  کیرحت  تردنهب  یبناج  ضراوع 

زا شیب  فرصم  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 
. دوشیمهیصوت کشزپ  زیوجت  اب  اهنت  زور ،  3
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. دوشن جراخ  مشچزا  زنل  ات  دوب  بقارم  دیاب  هدروآرف  فرصمماگنه  یسامت  زنل  زا  هدافتسا  تروص  رد  2 ـ 
. دوش هدناکچمشچ  رد  زور  رد  راب  ای 4  لولحم 3  زا  هرطقکی  ناکدوک  نالاسگرزب و  رد  فرصم  رادقم 

ییوراد  لاکشا 
Drops: 0.5%

(ATROPINE SULFATE (Ophthalmic

ورادنیا دوریم . راـکهب  ناـکدوک  رد  يراـسکناياهبیع  يریگهزادـنا  يارب  یناـگژم  مسجهدـننکجلف  ناونعهب  نیپورتآ  فرـصم  دراوم 
یگدنبـسچ ات  دوشیمزیوجت  مشچ  کمدرم  يداشگ  داجیايارب  هیمیـشم و  یناگژم و  مسج  هیبنعهعومجم  باهتلا  نامرد  تهج  نینچمه 

. ددرگيریگولج يرامیب  نیا  زا  یشان  تالکشمزورب  زا  ای  هدرک  فرطرب  ار  یسدع  لوسپکهب  یناگژم  مسج 
کیرحت هب  یناگژممسج  یقباطت  تالضع  هیبنع و  هب  رتکنفساتالضع  خساپ  زا  هک  تسا  ینیراکسوميوراد  کی  نیپورتآ  رثا : مسیناکم 

. دوشیم یناگژم  مسج  جلف   ) مشچ قباطتجلف  مشچ و  کمدرم  ندشداشگ  ثعاب  ويریگولج  نیلوک  لیتسا 
. دنامب یقاب  وراد  فرصمزا  دعب  زور  ات 14  تسا  نکمم  تساینالوط و  وراد  نیا  رثا  تدم  کیتنیکوکامراف 

تسا  رتشیب  اهنآرد  کیمتسیس  ياهشنکاو  زورب  لامتحاو  دنراد  يرتشیب  تیساسح  نیپورتآهب  تبسن  هدروخلاس  نارامیب  1 ـ  اهرادشه :
زیوجتناوارف طایتحا  اب  دراد ، دوجو  اهنآ  رد  هتـسبهیواز  اب  موکولگ  شیادـیپ  هنیمز  هک  ینارامیبای  هیلوا  موکولگ  هب  ـالتبم  ناراـمیب  رد  2 ـ 

. دوش
تساوراد  نیا  ضراوع  زا  مشچ  کیرحت  رونهب و  مشچ  تیساسح  شیازفا  یبناج  ضراوع 

. دنک لخادت  نیپراکولیپ  موکولگدض  رثااب  تسا  نکمم  نیپورتآ  ییوراد  ياهلخادت 
نیلوکياههدـننکراهم اب  نیپورتآ  ناـمزمه  فرـصمتروص  رد  دـنک . یثنخ  ار  نیپورتآ  کمدرمهدـننکداشگ  رثا  دـناوتیم  مه  وراد  نیا 

. دوش یثنخ  اهورادنیا  مشچ  کمدرم  هدننکگنت  موکولگدضرثا و  تسا  نکمم  یمشچ  زارتسا 
نکمم  وراد  نیا  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 

. دنکداجیا رون  هب  تیساسح  ای  دید  يرات  تسا 
یکـشا يارجميور  ار  دوخ  تشگنا  نآ  زا  دعب  هقیقد  ات 2-1 نیپورتآ و  هرطق  فرـصم  عقومرد  کیمتـسیس  بذج  زا  يریگولج  يارب  2 ـ 

. دیهدراشف مشچ  یلخاد  هشوگ  )
فرصم  رادقم 

کی لولحمزا  هرطق  کی  ای  دـصرد  کـی  داـمپ  زا  رتمیتناـس  هیمیـشم 0/5-0/3 یناـگژم و  مسج  هیبنع  هعومجم  باـهتلا  رد  نـالاسگرزب 
. دوشیم فرصم  همحتلميور  رب  زور  رد  راب  دصرد 3-1 

دـصرد کـیلولحم  زا  هرطق  ود  اـی  کـی  راـب  ره  ياهقیقد  ینامز 5 لـصاوف  رد  یـسدع  لوسپکهب  یناـگژم  مسج  یگدنبـسچ  ناـمرد  رد 
مـشچ یحارج  لمع  زالبق  کمدرم  هدننکداشگ  ناونعهب  دوشیمهدـناکچ . مشچ  رد  بوانت  هب  نیرفالینفلولحم  زا  هرطق  کی  نیپورتآ و 

ود ای  کی  یحارج  لمع  زادعب  دوشیم و  هدـناکچ  مشچ  رد  نیرفالینفلولحم  زا  هرطق  کی  نیپورتآ و  دـصرد  کیلولحم  زا  هرطق  کی 
. دوشیم هدناکچ  مشچ  رد  زوررد  راب  هرطق 3-1 

زا لبق  زور  يارب 3-1 زور  رد  راب  دامپ 3  زا  رتمیتناس  مشچ 0/3 رد  رون  راسکنا  نییعت  روظنمهبیناگژم  مسج  هدننکجلف  ناونعهب  ناکدوک 
یحارج زا  دـعب  کمدرمهدـننکداشگ  ناونعهب  ای  هیمیـشم  یناگژممسج و  هیبنع  هعومجم  باهتلا  نامرد  رد  . دوشیم فرـصم  مشچ  هنیاعم 

. دوشیم هدیلام  همحتلميور  رب  زور  رد  راب  دصرد 3-1  کی  دامپ  زارتمیتناس   0/5-0/3
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3-1 تدـمهب زور  رد  راب  هس  دـصرد  کی  ای  مینلولحم  زا  هرطق  کی  مشچ  رد  راسکنا  بیعنییعت  يارب  رتگرزب ، لاس و  جـنپ  ناکدوک  رد 
رد راب  دـصردکی 3-1  ای  مین  لولحم  زا  هرطق  کی  هیمیـشمو  یناـگژم  مسج  هیبنع  هعومجم  باـهتلارد  دوشیم . هدـناکچ  مشچ  رد  زور 

فرصم زور  رد  راب  دصردمین 3-1  لولحم  زا  هرطق  کی  یحارج  لمعزا  دعب  مشچ  کمدرم  هدننکداشگ  ناونعهب  . دوشیم فرـصم  زور 
. دوشیم

ییوراد  لاکشا 
Drops: 0.5%, 1%
Ointment: 1%

BACITRACIN

. دوشیم فرصم  ساسحياهمسیناگراورکیم  زا  یشان  ياهتنوفعنامرد  رد  وراد  نیا  فرصم  دراوم 
كوکولیفاتـساهلمج و زا   ) تبثم مرگ  ياـهيرتکاببلغا  هیلع  رب  یلولـس  هراوـید  تخاـس  ردلخادـت  قـیرط  زا  نیـسارتیساب  رثا : مسیناـکم 

تسا  رثؤم  ایدیرتسلکو  كوکوتپرتسا 
تسا  زیچان  وراد  نیا  یطاخم   ) یعضوم بذج  کیتنیکوکامراف 

. دناهدش هدهاشم  یسکالیفانآیتح  طرفم و  تیساسح  ياهشنکاوزورب  زا  يدراوم  یبناج  ضراوع 
. دوشیمن هیصوت  نادازونرد  همحتلم  ینوفع  باهتلا  زورب  زا  يریگشیپيارب  وراد  نیا  فرصم  هیصوت  لباق  تاکن 

. دوشیم هدافتسا  مشچرد  زور  رد  راب  دنچ  ای  کی  فرصم  رادقم 
ییوراد  لاکشا 

Ophthalmic Ointment: 500 U/g

(BETAMETHASONE (Ophthalmic

راـکهب ، دـنهدیم خـساپ  اهدـیئورتساوکیتروک  هب  هکشوگ  مشچ و  کـیژرلآ  یباـهتلا و  ياـهتلاحنامرد  رد  نوزاـتماتب  فرـصم  دراوم 
. دوریم

نویـسارتلیفناو ینیربیف  یلولـس و  يادوزگا  ءاشغيور ، رب  میقتـسم  رثا  اب  اهدیئورتساوکیتروکیعـضوم  يالاب  ياهتظلغ  رد  رثا : مسیناکم 
لیکـشت شهاک  لایلتیپاياهلولـس  ددجم  دـیلوت  رد  ریخأت  دـنبمهتفاب ، نژالک و  لیکـشت  تیلاعف  زا  تعنامم  . دـنهدیم شهاک  ار  یتفاب 

. دشابیم وراد  نیا  تارثا  رگید  زا  مروتمياهگریوم  يریذپذوفن  شهاک  باهتلازا و  سپ  دیدج  قورع 
. دوشیم بذجهیکبش  یناگژم و  مسج  هیمیشم  هیبنع  هینرق  هیلالز  قیرط  زا  کیتنیکوکامراف 

لس شوگهدرپ  ندش  خاروس  لاخبت  زا  یشان  هینرقداح  یحطس  باهتلا  شوگ  مشچ و  یچراقياهیرامیب  رد  وراد  نیا  فرـصم  عنم  دراوم 
. دوش فرصمدیابن  داح  ینوفع  هلحرم  رد  یسوریويرامیب  یشوگ و  ای  یمشچ 

هینرق ياهتنوفعریاس  ینایم و  شوگ  باهتلا  نآ  هقباسای  زاب  هیواز  اب  نمزم  موکولگ  دـیراورمبآ ، هب  التبم  هک  یناسک  رد  1 ـ  اهرادشه :
. دوش فرصم  طایتحا  اب  دیاب  دنتسهشوگ ، ای  مشچ  همحتلم  و 

ندـش گرزبو  اهکلپ  نداـتفا  نییاـپ  اـهغارچ ، فارطارد  ینارون  ياـههلاه  هدـهاشم  دردرـس و  مشچ  درد  دـید ، يراـت  یبناـج  ضراوع 
. دنتسهوراد نیا  یبناج  ضراوع  زا  شزیربآو  شزوس  مشچ  يداعریغ 

زا سپ  رگا  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 
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. دوشهعجارم کشزپ  هب  دش ، رتدب  شوگ  ای  مشچعضو  ای  دشن و  لصاح  يدوبهب  زور   5-7
رد ياهبنپ  هلیتفای  وراد و  اب  هتشغآ  زاگ  طسوت  ای  تخیرشوگ و  رد  میقتسم  روطهب  ار  نآ  ناوتیمشوگ  رد  وراد  هدافتسا  تروص  رد  2 ـ 

. دومن ضیوعتدیاب  رابکی ، تعاس  ره 24-12  ار  هلیتفنیا  تشاذگ  شوگ  خاروس 
دوشیمهدناکچ شوگ  يارجم  لخاد  هب  تعاس   3 ات ره 2  هرطق  ای 3  مشچ و 2  لخاد  هب  تعاس  ات 2 ره 1  هرطق  ات 2  ادتبا 1  فرصم  رادقم 

ماگنه ای  زوررد  راـب   2 3 ـ  دامپ ، زا  رتمیتناس  کی  ات  مین  . دـباییم شهاک  وراد  فرـصم  رادـقم  باـهتلافیفخت  تروص  رد  جـیردتهب  و 
. دوشیمهداد رارق  کلپ  لخاد  باوخ 

ییوراد  لاکشا 
Ophthalmic / Otic Ointment: 0.1%

Ophthalmic / Otic Drops: 0.1%

BETAXOLOL

. دوشیم فرصم  نمزمموکولگ  هب  نایالتبم  رد  مشچ  لخاد  راشفشهاک  روظنمهب  لولوسکاتب  فرصم  دراوم 
. ددرگیم مشچ  لخاد  راشفشهاک  بجوم  کیژرنردآ  اتب  ياههدنریگندرک  دودسم  اب  وراد  نیا  رثا : مسیناکم 

دیاـبن یـسفنتياههار  يدادـسنا  يراـمیب  هقباـس  مسآ و  یبـلق  ییاـسران  یبـلق  تسیا  يدراـکيداربنوچ  يدراوم  رد  فرـصم  عنم  دراوم 
. دوش فرصم 

. دوش فرصم  طایتحا  اب  وارگینتسایم  تباید و  هب  نایالتبم  رد  اهرادشه :
. دنتسه یبناج  ضراوع  زا  کیژرلآ  همحتلمباهتلا  مشچ و  یکشخ  یبناج  ضراوع 

رد کیژرنردآاتب  هدنریگ  ددسم  ياهوراد  هب  طوبرمییوراد  ياهلخادت  وراد ، نیا  کیمتسیسبذج  لامتحا  لیلدهب  ییوراد  ياهلخادت 
. دننکیمقدص زین  لولوسکاتب  دروم 

زا سپهقیقد  لولوسکاتب و 2-1  فرـصم  ماگنههب  دیاب  وراد ، دح  زا  شیب  کیمتـسیس و  بذجزا  يریگولج  روظنمهب  هیـصوت  لباق  تاکن 
. دوش هداد  راشف  تشگنااب  مشچ  یلخاد  هشوگ  نآ  فرصم 

. دوش هدناکچ  مشچ  رد  زور  رد  راب  2 وراد لولحم  زا  هرطق  کی  فرصم  رادقم 
ییوراد  لاکشا 

Drops (as HCI): 0.5%

(CHLORAMPHENICOL (Ophthalmic

. دوشیمفرصم وراد  هب  ساسح  ياهيرتکابزا  یشان  هینرق  ای  همحتلم  ياهتنوفعنامرد  رد  لکینفمآرلک  فرصم  دراوم 
رثا اهنیئتورپتخاس  راهم  قیرط  زا  تسا و  عیـسورثا  فیط  اب  يرتکاب  دـشر  هدـننکفقوتمکیتویبیتنآ  کی  لکینفمآرلک  رثا : مسیناـکم 

. دنکیم
. دوشیم بذج  یمک  نازیم  هبمشچ  طاخم  هار  زا  وراد  نیا  کیتنیکوکامراف 

تساهدششرازگ  وراد  فرصم  زا  سپ  مشچ  ردشزگ  ای  شزوس  ساسحا  یبناج  ضراوع 
. دوش هدناکچ  مشچرد  تعاس  ره 4-1  هرطق  کی  فرصم  رادقم 

ییوراد  لاکشا 
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Drops: 2%

(CIPROFLOXACIN (Ophthalmic

. دوشیم فرصم  هینرق  ياهمخزرد  هژیوهب  مشچ  یحطس  ياهتنوفعنامرد  رد  وراد  نیا  فرصم  دراوم 
. دنکیم رثا  DNA يزاس هرابود  راهم  قیرطزا  هک  تسا  اهنولونیکورولف   4  - تاقتشمزا نیساسکولفورپیس  رثا : مسیناکم 

. دوشیمن هیصوت  لاس  زا 12  رتمک  نساب  ناکدوک  رد  وراد  نیا  فرصم  اهرادشه :
تساهدش  شرازگمشچ  ندرک  یق  زین  وراد و  فرصم  زا  سپشراخ  ای  شزوس  ساسحا  یبناج  ضراوع 

تدــش شهاــک  زا  سپ  دوشیمهدــناکچ و  مـشچ  رد  هرطق  کــی  تعاــس  ره 2  ادـتبامشچ  ياـهتنوفع  ناـمرد  رد  فرــصم  رادــقم 
. داد همادا  دیاب  يدوبهب  زادعب  تعاس  ات 48  ار  وراد  فرصم  دوشیمهداد . شهاک  زین  وراد  فرصم  تاعفدتنوفع 

ره زورلوط  یط  رد  سپـس  دوشیم و  هدـناکچ  مشچرد  هرطق  ود  تعاس  تدم 6  هب  هقیقد   15 ره لوا  زور  رد  هینرق  ياهمخز  ناـمرد  رد 
رد ددرگیمفرصم . هرطق  تعاس 2  ره 4  مراهچ  موسياـهزور و  رد  هرطق و  تعاس 2  ره  مود  زوررد  دوشیم . فرـصم  وراد  هقیقد   30

وراد نیا  فرـصم  نامزتدم  رثکادح  دوش  نییعت  کشزپ  طسوتدیاب  وراد  فرـصم  لصاوف  دعب ، ياهزور  ردنامرد  همادا  هب  زاین  تروص 
تسا  زور   21

ییوراد  لاکشا 
Drops: 0.3%

CYCLOPENTOLATE HCl

مشچ کمدرمندرکداشگ  يارب  یپوکسوملاتفا  دننامیصیخشت  ياهشور  رد  يراسکنا و  بویعنییعت  يارب  تالوتنپولکیس  فرصم  دراوم 
. دوشیم هدافتسا  تیتوئوینامرد  یحارج و  لامعا  زا  دعب  لبقای و  یصیخشت و  ياهشور  رد 

هب ار  یناــگژم  مـسج  یقباــطت  هلــضعو  هیبـنع  رتگفنــسا  هلــضع  خــساپ  یکیژرنیلوکیتـنآ  رثا  رطاــخب  تالوتنپولکیــس  رثا : مسیناــکم 
. دوشیم قباطت  جلف  مشچ و  کمدرم  ندشداشگ  ثعاب  دنکیم و  كولب  نیلوک  لیتساتاکیرحت 

هقیقد کمدرميداشگ 60-30  هقیقد و  يژلپولکیسرثا 75-25  رثکادح  هب  ندیسر  نامز  دشابیمعیرس . وراد  رثا  عورـش  کیتنیکوکامراف 
لوط هب  زور  دـنچ  ات  دارفایخرب  رد  کمدرم  يداشگ  ندـش  فرطربیلو  دـشابیم  تعاـس  قباـطت 24-6  تشگزاـبرد  نآ  رثا  لوط  تسا 

. دماجنایم
مسیلوگنم  ای  نواد  مردنس  هب  التبم  دارفا  کیتساپسا  جلف  يزغم و  بیسآ  هب  التبمناکدوک  رد  وراد  نیا  فرصم  عنم  دراوم 

. دوشفرصم دیابن  هتسب  هیواز  اب  موکولگ  ای 
نیا رد  وراد  فرـصمرادقم  شیازفا  رد  دـشابیم . رتمواقموراد  نیا  مشچ  کـمدرم  یگدـننکداشگرثا  هب  گـنر  هریت  هیبنع  1 ـ  اهرادشه :

. درک طایتحا  دیاب  دارفا 
. دوش فرصم  طایتحا  اب  دیابمشچ  لخاد  راشف  شیازفا  اب  نارامیب  رد  2 ـ 

دارفا رد  زینو  یبآ  نامشچ  نشور و  ياهوم  اب  ناکدوکناکدوک  نادازون و  رد  هباشم  ياهورادو  تالوتنپولکیس  هب  تیـساسح  شیازفا  3 ـ 
تساهدش  شرازگ  نسم 

تیـساسح شیازفاو  شزوس  دید ، يرات  هیبنع  هب  یناگژممسج  یگدنبـسچ  هینرق  باهتلا  ینوخرپ  همحتلم  کلپ و  باهتلا  یبناج  ضراوع 
. دشابیم وراد  مهم  یبناجضراوع  زا  رون  هب  مشچ 
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ياـهورادهورگ زا  موکولگدـض  ياـهوراد  کمدرمهدـننکگنت  موکولگدـض و  تارثا  تسانکمم  تالوتنپولکیـس  ییوراد  ياهلخادـت 
نیا دشاب . هتـشادلخادت  نیپراکولیپ  موکولگدـض  رثا  اب  تسانکمم  نینچمه  دـنک . یثنخ  ار  تافویتوکادـننام  رثالا  ینالوط  کیژرنیلوک 

. دنکیمیثنخ ار  تالوتنپولکیس  طسوت  کمدرمیگدننکداشگ  رثا  زین  وراد 
. دوش لرتنک  دیابناکدوک  رد  صوصخ ? یکشا  هاگتسد  ینیبیلخاد و  راشف  شیازفا  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 

. دینک هعجارم  کشزپ  هب  تفای  هماداوراد  عطق  زا  سپ  تعاس  زا 36  شیب  رونهب  تیساسح  شیازفا  ای  دید  يرات  رگا  2 ـ 
نزو مکناراوخریش  رد  دوشیم . رارکت  دعب  هقیقد  زاین 10-5 تروص  رد  هک  دوشیم  هدناکچمشچ  همحتلم  رد  هرطق  کی  فرـصم  رادقم 

. دوشیم فرصم  زور  رد  راب  هرطق 4-3 کی  تیتوا  نامرد  رد  دوشیمزیوجت . رابکی  اهنت  وراد  سران  و 
ییوراد  لاکشا 
Drops: %1

DEXAMETHASONE

هدافتـسا ، دنهدیم خساپ  اهدـیئورتساوکیتروک  هب  هکشوگ  مشچ و  کیژرلآ  یباهتلا و  ياهتلاحنامرد  رد  نوزاتمازگد  فرـصم  دراوم 
. دوشیم

یلولس و يادوزگا  ، اهدیئورتساوکیتروک دنراد . ءاشغيور  رب  میقتسم  رثا  اهدیئورتساوکیتروکیعضوم  يالاب  ياهتظلغ  رد  رثا : مسیناکم 
ياهلولـس ددـجم  دـیلوترد  ریخأت  دـنبمه ، تفاب  نژالک و  لیکـشتتیلاعف  زا  تعناـمم  دـنهدیم . شهاـک  ار  یتفابنویـسارتلیفنا  ینیربیف و 
. دشابیم وراد  نیا  تارثارگید  زا  مروتم  ياهگریوم  يریذپذوفنشهاک  باهتلا و  زا  سپ  دیدج  قورع  لیکشتشهاک  لایلتیپا 

. دوشیم بذجهیکبش  یناگژم و  مسج  هیمیشم  هیبنع  هینرق  هیلالز  قیرط  زا  کیتنیکوکامراف 
یمشچ لس  شوگ  هدرپ  ندش  خاروس  لاخبت  زا  یشانهنیرق  داح  باهتلا  شوگ  مشچ و  یچراقياهیرامیب  رد  وراد  نیا  فرصم  عنم  دراوم 

. دوش فرصم  دیابن  داح  ینوفع  هلحرم  ردیسوریو  يرامیب  یشوگ و  ای 
ناکدوک ردصوصخهب   ) ینایم شوگ  باهتلا  نآ  هقباسای  زاب  هیواز  اب  نمزم  موکولگ  دیراورمبآ ، هب  التبم  هک  یناسک  رد  1 ـ  اهرادشه :

. دوش فرصم  طایتحا  ابدیاب  وراد  نیا  دنتسه ، شوگ  ای  مشچ  همحتلمو  هینرق  ياهتنوفع  ریاس  و  ، 
ندـش گرزبو  اهکلپ  نداـتفا  نییاـپ  اـهغارچ ، فارطارد  ینارون  ياـههلاه  هدـهاشم  دردرـس و  مشچ  درد  دـید ، يراـت  یبناـج  ضراوع 

. دنتسه وراد  یبناج  ضراوع  زا  شزیربآو  شزوس  مشچ  يداعریغ 
. دوش هعجارم  کشزپ  هب  دش  رتدب  شوگای  مشچ  عضو  ای  دشن و  لصاح  يدوبهبزور  زا 7-5  سپ  رگا  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 

رد ياهبنپ  هلیتفای  وراد و  اب  هتشغآ  زاگ  طسوت  ای  تخیرشوگ و  رد  میقتسم  روطهب  ار  نآ  ناوتیمشوگ  رد  وراد  هدافتسا  تروص  رد  2 ـ 
. دومن ضیوعتدیاب  رابکی  تعاس  ره 24-12  ار  هلیتفنیا  تشاذگ  شوگ  خاروس 

تعاس کـیره  هرطق  اب 2-1  نامرد  دـیدش ، ياـهیرامیبرد  دوشیم . هدـناکچ  همحتلم  رد  زوررد  راـب  ره 4-3  هرطق  کی  فرـصم  رادـقم 
. دباییم شهاکوراد  فرصم  رادقم  باهتلا  فیفخت  تروصرد  جیردتهب  هدش و  عورش 

ییوراد  لاکشا 
Drops 0.1%

DORZOLAMIDE HCI

هیواز اب  موکولگمشچ  لخاد  راشف  شهاک  يارب  کیژرنردآاتب  هدنریگ  ددسم  ياهوراد  هارمههب  ای  ییاهنت  هب  دیمالوزرود  فرـصم  دراوم 
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قوفاهنآ هب  ای  تسا  عونمم  اهنآ  رد  کیژرنردآاتب  هدـنریگ  ددـسم  ياـهوراد  فرـصمهک  یناراـمیب  رد  ویتایلوفـسکاودوسپموکولگ ، زاـب ،
. دوریم راکهب  دنهدیمن ، خساپ 

هارمههب هدش  حشرت  بآ  زین  یکـشا و  عیام  ردتانبرکیب  دیلوت  شهاک  مشچ و  رد  کینبرکزاردینا  میزنآ  راهم  اب  وراد  نیا  رثا : مسیناکم 
. دهدیمشهاک ار  مشچ  لخاد  راشف  نآ 

. دوش فرصمدیابن  کیمرلکرپیه  زودیسا  ای  يویلک  دیدشییاسران  رد  وراد  نیا  فرصم  عنم  دراوم 
. دوش زیوجت  طایتحااب  يدبک  ییاسران  رد  وراد  نیا  اهرادشه :

فعـض عوهت  دردرـس ، همحتلم  تفاب  کلپ و  باهتلا  شزیر  کشا  دـید ، يرات  مشچ  شراخو  شزوس  خـلت  هزم  ساسحا  یبناـج  ضراوع 
. دنتسه ورادنیا  یبناج  ضراوع  زا  یناگژم  تالضع  وهیبنع  باهتلا  يدلج و  تاروثب  تردن ?

هدـنریگ ددــسم  ياـهوراد  زا  نامزمههدافتــسا  تروـص  رد  دوـش . هدــناکچ  مـشچ  ردهرطق  کـی  راـب  ره  راـب  يزور 3  فرــصم  رادـقم 
. دوش هدافتساوراد  نیا  زا  راب  يزور 2  کیژرنردآاتب 

ییوراد  لاکشا 
Drops: 2%

ECHOTHIOPHATE IODIDE

یقباطت یچول  هیبنعنتـشادرب  لابندهب  هیلالز  عیاـم  یجورخيارجم  دادـسنا  زاـب ، هیواز  اـب  موکولگناـمرد  رد  تاـفویتوکا  فرـصم  دراوم 
زا دعب  موکولگ  رد  صوصخهب  ، دشابن هارمه  هیمیشم  یناگژم و  مسج  هیبنع  هعومجم  باهتلا  اب  هک  هیوناث  موکولگعاونا  زا  یضعب  ارگمه ،

. دوشیم فرصم  دیراورمبآ  یحارج 
اههتفه اـت  اـهزور  هک  میزنآ  نیا  راـهم  اـب  . دـشابیم زارتـسا  نیلوک  میزنآ  رثا  ینـالوط  ويوق  هدـننکراهم  کـی  تاـفویتوکا  رثا : مسیناـکم 

. دوشیم مشچیقباطت  جلف  زویم و  داجیا  ثعاب  دشکیملوط ،
هتفه ات 4 زور  نیدنچ  تدم  هب  رثا  نیا  دوشیمگنت . مشچ  کمدرم  هقیقد  یط 30-10  مشچرد  یعضوم  فرصم  زا  سپ  کیتنیکوکامراف 

دوخجوا هب  تعاس  یط 24  تسا و  صیخشت  لباقوراد  فرـصم  زا  تعاس  تشذگ 8-4  زا  سپمشچ  لخاد  راشف  شهاک  دـباییم . همادا 
. دباییم همادا  هتفه   4 ات زور  نیدنچ  تدم  هب  رثا  نیا  دسریم .

اب موکولگهب  التبم  نارامیب  رد  ای  هیبنع  نتـشادرب  زا  لبقهتـسب  هیواز  اب  موکولگ  هیمیـشم  یناگژممسج و  هیبنع  باـهتلا  فرـصم  عنم  دراوم 
. دوشفرصم دیابن  یناگژم  مسج  هیبنع و  باهتلااب  هارمه  موکولگ  کیراب  هیواز 

: دوش فرصم  طایتحااب  دیاب  ریز  دراوم  رد  وراد  نیا  اهرادشه :
هقباس يدراکيدارب  نوخ  راشف  یمک  یـشراوگ  هحرق  یـشراوگ  یمـساپسا  تـالالتخا  ياهژیاـنمسآ  گاو  بصع  داـیز  يریذـپکیرحت 
خساپ گاو  بصع  يریذپکیرحتشیازفا  زا  یشان  تارثا  هب  تسانکمم  هک  یتالالتخا  ریاس  نوسنیکراپ و  عرـص  دراکویم ، سوتکرافنا 

. دنهدیبولطمان
شزیرکشا يدراک  يدارب  یگتفرگرگ  نوادمردنس ،  هب  التبم  ناکدوک  رد   ) تیلاعف شیازفا  ینالضع  یگتسخ  دردرـس ، یبناج  ضراوع 

لاهــسا هـمحتلم  ندشمیخــضو  يزمرق  کــلپ  هلــضع  ياــهناکت  یقباــطت  مساپــسا  روـن ، هـب  تیــساسح  ، دــید يراــت  مـشچ  شزوـس 
. دنتسه وراد  نیا  ضراوع  زا  راردا  ررکت  وغارفتسا  عوهت  قازب  حشرت  شیازفا  یمکشياهپمارک 

ار کیژرنیلوک  متـسیس  تیلاـعفهک  یئاـهوراد  ریاـس  نیمگیتسودـیریپ و  نیمگیتسوئن  موینوفوردااـب  ناـمزمه  زیوجت  ییوراد  ياهلخادـت 
هنپآ زورب  بجومنیلوک  لینیسکوس  هارمه  هب  وراد  نیافرصم  دوشیم . وراد  نیا  کیژولوکامرافتارثا  دیدشت  بجوم  دنهدیمشیازفا ،
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. دوشیم یقورع  یبلقسپالک ـ  تدم و  ینالوط 
. دوشيراددوخ مک  رون  رد  اهراک  ماجنا  بشرد و  یگدننار  زا  وراد  نیا  فرصم  ماگنه  دیديرات ، داجیا  لیلدهب  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 

. دشاب هلصاف  ورادود  فرصم  نیب  هقیقد  لقادح 5  دیاب  یمشچياههرطق  رگید  زا  هدافتسا  تروص  رد  2 ـ 
. درک يراددوخ  زین  دایز  ندزکلپ  زا  دیابناکمالایتح  داد و  راشف  دیابن  مه  يور  ربار  اهکلپ  یمشچ  هرطق  ندناکچ  زا  دعب  3 ـ 
زورکی یتح  ای  زور  رد  راب  کی  فرصم  نارامیبیضعب  رد  دوشیم . هدافتـسا  زور  رد  راب   2 موکولگ نامرد  رد  وراد  نیا  فرصم  رادقم 
مـشچود ره  رد  باوخ  ماـگنه  وراد  دـصرد   0/125 لولحم زا  هرطق  کی  ارگمه  یقباـطت  یچولصیخـشت  رد  دـنکیم . تیاـفک  ناـیم  رد 

عورـشبولطم خساپ  تعاس  دنچ  یط  دـشاب  یقباطتعون  زا  یچول  رگا  دـباییم . همادا  هتفه  ای 3  تدـم 2 هب  لمع  نیا  دوشیم و  هدـناکچ 
يزور ای  دصرد  لولحم 0/125 زا  رابکی  نایم  رد  زور  کیهب  ار  صیخـشت  يارب  هدافتـسا  دروم  رادـقميرامیب  نیا  نامرد  يارب  دوشیم .
هیصوت فرصم  رادقم  رثکادح  . داد شهاک  ناوتیم  ار  فرصم  رادقمنامرد  تفرشیپ  اب  دنهدیم . شهاک  دصرد  لولحم 0/06 زا  رابکی 

تسا  دصرد  لولحم 0/125 زا  رابکی  يزور  فرصم  هدش 
ییوراد  لاکشا 

Drops: 0.06%, 0.125%, 0.25%

(EPINEPHRINE (Ophthalmic

. دوشیم فرصم  موکولگ  دض  ياهورادریاس  اب  هارمه  ای  یئاهنت  هب  زاب ، هیواز  ابموکولگ  نامرد  رد  نیرفنیپا  فرصم  دراوم 
جورخ لیهـستو  هیلالز  عیام  دیلوت  شهاک  ثعاب  الامتحاهک  دشابیم  میقتـسم  لمع  اب  کیتاپمـسدلقم  نیمآ  کی  نیرفنیپا  رثا : مسیناکم 

. دوشیم مشچ  زا  عیام  نیا 
ات رثا  نیا  دـسریم و  دوـخ  رثا  رثکادـحهب  تعاـس  زا 8-4  دـعب  هک  تسا  تعاس  کـی  زادـعب  دودـح ? وراد  رثا  عورـش  کـیتنیکوکامراف 

. دباییم همادا  تعاس   24 دودح
. دوش فرصم  دیابنکیراب  هیواز  اب  موکولگ  فرصم  عنم  دراوم 

لاس ریزناکدوک 6  ناگدروخلاس و  دیئوریت ، يراکرپ  تاتـسورپ  هدغ  یگرزب  یقورع  یبلقيرامیب ـ  هب  التبم  دارفا  رد  وراد  نیا  اهرادشه :
. دوش فرصم  طایتحا  اب  دیاب 

. دنتسهوراد نیا  ضراوع  زا  مشچ  درد  يدراوم  ردو  یئانیب  شهاک  ای  دید  يرات  یبناج  ضراوع 
هب تبسن  اردراکویم  هکنیا  لیلدهب  ناتولاه  اب  نیرفنیپایمشچ  هرطق  نامزمه  فرـصم  کیمتـسیسبذج  تروص  رد  ییوراد  ياهلخادت 
اب وراد  نـیا  نامزمههدافتــسا  دروـم  رد  عوـضوم  نـیا  دوشیمدـیدش . یبـلق  یمتیرآ  زورب  ثعاـب  دـنکیمساسح ، اـهنیمآ  لوکتاـک  رثا 

یمتیرآ زورب  لامتحا  ياهقلحهس  یگدرـسفادض  ياهوراد  اب  نیرفنیپانامزمه  فرـصم  تروص  رد  تسا  قداصزین  یبلق  ياهدیزوکیلگ 
. دراد دوجو  نوخ  راشف  شیازفا  ويدراک  یکات 

. دوش هتشادرب  زنلتسا  رتهب  مشچ  رد  هرطق  نتخیر  زا  لبق  زنلزا  هدافتسا  تروص  رد  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 
تشگنااب مشچ  یلخاد  هشوگ  هقیقد  تدم 2-1  هب  هرطق  نتخیر  زا  دعب  تسا  رتهب  نیرفنیپاکیمتسیس  بذج  نداد  شهاک  روظنم  هب  2 ـ 

. دوش هداد  راشف  تسد 
. دوش هدافتسا  نیرفنیپاهرطق  زا  لبق  هقیقد  تسا 10-2  رتهب  رگیدهرطق ، زا  نامزمه  هدافتسا  تروص  رد  3 ـ 

. دوشیمهدناکچ مشچ  رد  زور  رد  راب  ود  هرطق  موکولگ 2-1 نامرد  يارب  فرصم  رادقم 
ییوراد  لاکشا 
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Drops : 1%

(ERYTHROMYCIN (Ophthalmic

ایرـسینای سیتاموکارت  ایدیمالک  زا  یـشان  هتفای  دلوتهزات  نادازون  مشچ  ینوفع  باهتلا  نامردای  يریگـشیپ  يارب  وراد  نیا  فرـصم  دراوم 
. دوشیم فرصم  ساسحياهمسیناگراورکیم  زا  یشان  مشچ  یحطسياهتنوفع  نامرد  رد  زین  هرونوگ و 

. دوش بذج  مشچ  طاخم  قیرطزا  تسا  نکمم  وراد  نیا  کیتنیکوکامراف 
. دراد دوجو  دید  يرات  زورب  لامتحا  یمشچ  دامپ  فرصم  زا  سپ  اهرادشه :

. دوشیم رارق  همحتلم  يور  ربرتشیب  ای  زور  رد  راب  کی  رتمیتناس )  0/5 1 ـ  دودح  ) دامپ زا  كزان  راون  کی  فرصم  رادقم 
ییوراد  لاکشا 

Ointment: 0.5%

(GENTAMICIN (Ophthalmic

همحتلم ، اهکلپ ینوفع  باهتلا  دننام   ) وراد هب  ساسحياهمسیناگراورکیم  زا  یشان  مشچ  یحطسياهتنوفع  رد  وراد  نیا  فرـصم  دراوم 
. دوشیمفرصم یکشا  يارجم  هینرق و 

. دوش کیمتسیس  بذج  مشچ  طاخم  قیرطزا  تسا  نکمم  نیسیاماتنج  کیتنیکوکامراف 
. دراد دوجوفرصم  عضوم  رد  کیرحت  میالع  ریاسای  مروت  يزمرق  شراخ  دننام  یتیساسحياهشنکاو  زورب  لامتحا  یبناج  ضراوع 

فرصم  هک  اجنآ  زا  هیصوت  لباق  تاکن 
يرات  بجوم  تسا  نکمم  یمشچ  دامپ 
بش و رد  دامپ  زا  تسا  رتهب  دوش  دید ،

. دوش هدافتسایمشچ  هرطق  يارب  یکمک  يوراد  ناونع  هب 
کی نیسیاماتنجهرطق  دروم  رد  دوشیم . هتشاذگهمحتلم  يور  رب  تعاس   6 ره 12 ـ  یمشچدامپ  زا  رتمیتناس  کی  دودح  فرـصم  رادقم 
دشاب مک  تسا  رتهب  وراد  فرصمياهتبون  نیب  ینامز  لصاوف  نامرديادتبا  رد  دوشیم . هدناکچ  مشچ  رد  تعاس  4 ره 8 ـ  وراد  زا  هرطق 

. دوشهداد شیازفا  ینامز  لصاوف  تنوفع  یبسندوبهب  اب  و 
ییوراد  لاکشا 

Ointment: 3mg / g
Drops: 3mg / ml

HOMATROPINE HBr

ندرک داـشگزین  هیمیـشم و  یناـگژم و  مسج  هیبنع  باـهتلانامرد  يراـسکنا  ياـطخ  نازیم  يریگهزادـنايارب  نیپورتاـمه  فرـصم  دراوم 
. دوریم راکهب  یحارج  لمعزا  دعب  ای  لبق  مشچ  کمدرم 

زا عنام  یناگژم  مسج  هدنهدقباطت  هلـضع  هیبنعرتکنفـسا و  هلـضع  رد  ینیراکـسوم  ياههدـنریگندرک  دودـسم  اب  وراد  نیا  رثا : مسیناکم 
. ددرگیم قباطت  جلف  کمدرمندشداشگ و  بجوم  هجیتن  رد  دوشیمنیلوک و  لیتسا  طسوت  اهنآ  ضابقنا 

اتتسا 24 نکمم  مشچ  رد  وراد  نیا  رثا  دوشیمعیزوت . ندب  رد  عیرـس ? بذج و  مشچ  همحتلمزا  تلوهـس  هب  وراد  نیا  کیتنیکوکامراف 
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. دنامب یقاب  تعاس 
. دوش فرصم  دیابنزاب  هیواز  ای  کیراب  هیواز  اب  نمزم  موکولگهب  نایالتبم  رد  وراد  نیا  فرصم  عنم  دراوم 

. دوش ینالوطتسا  نکمم  وراد  نیا  رثا  لوط  1 ـ  اهرادشه :
. دنکعیرست ار  نسم  دارفا  رد  صوصخهب  هتسبهیواز  اب  موکولگ  زورب  هنیمز  تسا  نکمم  مشچ  کمدرم  ندرکداشگ  اب  وراد  نیا  2 ـ 

. دوشزیوجت طایتحا  اب  دیاب  تسالاب  اهنآ  مشچلخاد  راشف  هک  ینارامیب  رد  وراد  نیا  3 ـ 
دح زاشیب  وراد  دارفا  نیا  رد  هک  دومن  طایتحا  دیاب  . دنمواقم وراد  نیا  کمدرم  هدننکداشگ  رثاهب  یـشیم  ای  ياهوهق  مشچ  ياراد  دارفا  4 ـ 

. دوشن زیوجت 
کیژرلآ هـمحتلم  مرو  یــسامت و  تیتاـمرد  ناـکدوک  رد  يدــلج  ياـههناد  اـب  هارمه  تسوپیکــشخ  یگتخورفارب و  یبناــج  ضراوـع 

. دنتسه وراد  نیا  ضراوعزا 
ای یمـشچزارتسا  نیلوکیتنآ  ياـهوراد  کمدرمهدـننکگنت  تارثا  موگولگدـض و  تارثاتسا  نکمم  نیپورتاـمه  ییوراد  ياهلخادـت 

نیدـینیک نوسنیکراپدــض  ياـهوراد  ياهـقلح  هـس  یگدرــسفادضياهوراد  اـب  وراد  نـیا  ناـمزمه  زیوـجت  . دــیامن یثـنخ  ار  نیپراـکولیپ 
یبـصع متــسیس  كوـلب  زا  یــشانضراوع  دـیدشت  بجوـم  اهنیماتــسیهیتنآیخرب  دــیماریپوسید و  نیداـتنامآ  نیدــیرپم  ، اـهنیزایتونف

. ددرگیمکیژرنیلوک
. درک يراددوخ  یگدننار  زا  دیابوراد  نیا  طسوت  مشچ  کمدرم  ندش  داشگزا  سپ  تعاس  ات 2  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 

. دومنهعجارم کشزپ  هب  عطق و  ار  وراد  فرصمدیاب  زور ، زا 3  شیب  اهمشچ  تیساسحشیازفا  دید و  يرات  زورب  تروص  رد  2 ـ 
رارکتار وراد  زیوجت  راب  دـنچ  اـت  ياهقیقد  لصاوفرد 5  ناوتیم  موزل  تروص  رد  دوشیمهدـناکچ . مشچ  رد  هرطق  کـی  فرـصم  رادـقم 

. دومن
ییوراد  لاکشا 
Drops: 2%

HYDROCORTISONE ACETATE

خــساپ اهدــیئورتساوکیتروک  هـب  هکشوــگ  مــشچ و  کــیژرلآ  یباــهتلا و  ياــهتلاحنامرد  رد  نوزیتروکوردــیه  فرــصم  دراوــم 
. دوشیم هدافتسا  ، دنهدیم

یلولس و يادوزگااهدیئورتساوکیتروک  دنراد . میقتسمرثا  ءاشغ  يور  رب  اهدیئورتساوکیتروکیعـضوم  يالاب  ياهتظلغ  رد  رثا : مسیناکم 
ياهلولـس ددـجم  دـیلوترد  ریخأت  دـنبمه ، تفاب  نژالک و  لیکـشتتیلاعف  زا  تعناـمم  دـنهدیم . شهاـک  ار  یتفابنویـسارتلیفنا  ینیربیف و 

تسا  وراد  نیا  تارثارگید  زا  مروتم  ياهگریوم  يریذپذوفنشهاک  باهتلا و  زا  سپ  دیدج  قورع  لیکشتشهاک  لایلتیپا 
. دوشیم بذجهیکبش  یناگژم و  مسج  هیمیشم  هیبنع  هینرق  هیلالز  قیرط  زا  کیتنیکوکامراف 

لس شوگهدرپ  ندش  خاروس  لاخبت  زا  یشان  هنیرقداح  یحطس  باهتلا  شوگ  مشچ و  یچراقياهیرامیب  رد  وراد  نیا  فرـصم  عنم  دراوم 
. دوشفرصم دیابن  یسوریو  يرامیب  داح  ینوفعهلحرم  رد  یشوگ و  ای  یمشچ 

و ناکدوک ،  ردصوصخهب   ) ینایم شوگ  باهتلا  نآ  هقباسای  زاب  هیواز  اب  نمزم  موکولگ  دیراورمبآ ، هب  التبم  هک  یناسک  رد  اهرادـشه :
. دریگ ماجنا  طایتحا  اب  دیاب  ورادنیا  فرصم  دنتسه ، شوگ  ای  مشچ  همحتلمو  هینرق  ياهتنوفع  ریاس 

گرزب اـهکلپ و  نداـتفا  نییاـپ  اـهغارچفارطا ، رد  یناروـن  ياـههلاه  هدــهاشم  دردرــس و  مـشچ  درد  دــید ، يراـت  یبناــج  ضراوـع 
. دنتسه وراد  نیا  یبناج  ضراوع  زامشچ  شزیربآ  شزوس و  مشچ  يداعریغندش 
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. دوش هعجارم  کشزپ  هب  دش  رتدب  شوگای  مشچ  عضو  ای  دشن و  لصاح  يدوبهبزور  زا 7-5  سپ  رگا  هیصوت  لباق  تاکن 
باهتلافیفخت تروص  رد  جـیردتهب  سپـس  ودوشیم  هداد  رارق  همحتلم  يور  رب  زور  ردراب  ای 4  كزان 3  هیال  کی  ادتبا  فرـصم  رادقم 

. دباییمشهاک فرصم  تاعفد  دادعت 
ییوراد  لاکشا 

Ophthalmic Ointment: 1%

IDOXURIDINE

فرـصممشچ رد  یعـضوم  تروصهب  لاـخبت  سکلپمیـس  سپره  سوریو  زا  یـشان  تیتارکناـمرد  رد  نیدـیروسکودیآ  فرـصم  دراوم 
. دوشیم

نیا ددرگیمسوریو . DNA ناـصقن بجوم  دوشیم و  DNA دراو نیدیمیت  ياجهب  نیدـیمیتاب  تهابـش  لیلد  هب  وراد  نیا  رثا : مسیناکم 
. دوشیم دراو  زین  نارادناتسپياهلولس  DNA رد وراد 

تسا  ریثأتیب  هیبنع  هلمج  زا   ) مشچ یقمع  ياهتفابتنوفع  نامرد  رد  ورنیا  زا  تسا و  مک  یلیخهینرق  رد  وراد  نیا  ذوفن  کیتنیکوکامراف 
تیـساسحشیازفا یعـضوم ،  کیرحت  مئالع  ریاسای  درد  مروت  يزمرق  شراخ  لماش   ) طرفمتیـساسح ياهـشنکاو  زورب  یبناـج  ضراوع 

تساهدششرازگ  مشچ  رد  وراد  نیا  فرصم  ابهینرق  یگریت  تردنهب  کشا و  جورخ  يارجمدادسنا  ای  یگنت  رون ، هب  مشچ 
. دوشیمن هیصوت  نیدیروسکودیآاب  کیروب  دیسا  نامزمه  فرصمییایمیش  لخادت  لیلد  هب  ییوراد  ياهلخادت 

. دوش لماک  دیاب  ورادنیا  اب  نامرد  هرود  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 
. درک يراددوخ  دیاب  هدش  زیوجت  تاعفدای  تدم  زا  شیب  وراد  نیا  فرصم  زا  2 ـ 

لـصاوف رد  هکنیا  ای  دوشیم  هدـناکچ  مشچرد  هرطق  کی  تعاـس  ره 2  بش  یط  هرطقکـی و  تعاـس  ره  زور  لوط  رد  فرـصم  رادـقم 
. دبای همادا  لماک  يدوبهب  ات  دیاب  نامرد  . دوشیم هدناکچ  مشچ  رد  بش  ای  زور  لوطرد  هقیقد  يارب 5  هرطق  کی  هقیقد  ره  تعاس  4

ییوراد  لاکشا 
Drops: 0.1%

NAPHAZOLINE

یطیحم لـماوع  هـب  يژرلآ  زا  یـشان  مـشچو  ینیب  فـیفخ  تاـکیرحت  شراـخ و  ناـقتحاتقوم  نیکـست  يارب  نیلوزاـفن  فرــصم  دراوـم 
. دوریم راکهب  زین  تیزونیس  تینیر و  مئالعفیفخت  يارب  وراد  نیا  دوشیم . هدافتسادایز  یگدننار  هعلاطم و  ای  یسامت  ياهیسدع 

ندشگنتبجوم اههچنایرـش ، رد  دوجوم  يافلآياههدـنریگ  میقتـسم  کیرحت  اب  هک  تساکیتاپمـس  دـلقم  کی  نیلوزافن  رثا : مسیناکم 
. ددرگیم ینیبای  مشچ  ناقتحا  عفر  قورع و  نیا 

. دباییم هماداتعاس  دودح 6-2  دوشیم و  عورش  هقیقد  دودح 10 زا  دعب  وراد  رثا  کیتنیکوکامراف 
. دوش فرصم  دیابن  کیرابهیواز  اب  موکولگ  رد  فرصم  عنم  دراوم 

شهاک ءامغاهجیتن و  رد  يزکرم و  یبصع  متـسیس  فعـضزورب  ناکما  لیلدهب  نادازون  ناکدوکرد و  وراد  نیا  زا  هدافتـسا  1 ـ  اهرادشه :
. دوشیمنهیصوت ندب  يامد  دیدش 

. دوش ینیب  یشهجاو  شزیربآو  ناقتحا  ثعاب  تسا  نکمم  زور ، دنچ  تدمهب  وراد  نیا  ینیب  هرطق  ررکم  فرصم  2 ـ 
، دردرس مشچ  يزمرق  مشچ  لخاد  راشف  شیازفا  تیساسحشیازفا  ياهـشنکاو  ینیب  طاخم  یکـشخ  مشچ  تقوم  شزوس  یبناج  ضراوع 
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. دنتسه ورادنیا  ضراوع  زا  نوخ  راشف  شیازفا  قیرعت و  یگتسخ  عوهت 
لامتحا ياهقلح  هس  ياهیگدرـسفادض  و  ( MAO) زادیـسکا نیمآونوم  میزنآ  ياههدننکراهماب  وراد  مأوت  فرـصم  ییوراد  ياهلخادت 

. دنکیم دایز  ار  نوخ  راشف  نتفرالاب 
. دشابهداد روتسد  کشزپهکنیا  رگم  داد ، همادا  زور  زا 4-3  شیب  دیابنار  وراد  نیا  اب  نامرد  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 

. دوشیمن هیصوتنادازون  ناکدوک و  رد  وراد  نیا  فرصم  2 ـ 
. دوشیم هدناکچهمحتلم  يور  رب  رامیب ، زاین  هب  هجوتابو  تعاس  ره 4-3  وراد  یمشچ  لولحمزا  هرطق  کی  نالاسگرزب  رد  فرصم  رادقم 

. دوشیم هدناکچ  ینیب  خاروس  رهرد  رابکی ، تعاس  ره 3  رثکادح  نآ  دصرد  لولحم 0/05 زا  هرطق  ود 
ییوراد  لاکشا 

Ophthalmic Drops : 0.1%
Nasal Drops : 0.05%

NAPHAZOLINE ANTAZOLINE

. دوریم راکهبمشچ  تنوفع  ای  باهتلا  کیژرلآ  مئالعنامرد  ای  مشچ  ناقتحا  ای  کیرحت  فیفختروظنمهب  هدروآرف  نیا  فرصم  دراوم 
ردناقتحا عفر  قورع و  نیا  ندـش  گنت  بجوم  ، اههچنایرـش رد  دوجوم  يافلآ  ياههدنریگمیقتـسم  کـیرحت  اـب  نیلوزاـفن  رثا : مسیناـکم 

راهم نیماتـسیهرثا  هب  تبـسن  ار  فاص  تالـضع  خـساپ  هکتسا  نیماتـسیه   H1 هدـنریگ هدـننکدودسم  کی  نیلوزاـتنآ  ددرگیم . مشچ 
. دنکیم

. دوش فرصم  دیابن  کیرابهیواز  اب  موکولگ  رد  فرصم  عنم  دراوم 
يامدهجوت لباق  شهاک  ءامغا و  هب  هک  يزکرمیبصع  متسیس  فعض  تسا  نکمم  وراد  نیافرـصم  اب  نادازون  ناکدوک و  رد  اهرادشه :

. دنک زورب  دوشیم ، رجنم  ندب 
زورب مشچ  کمدرمندـشداشگ  لـیلدهب  مـشچ  یلخاد  راـشفشیازفا  زورب  لاـمتحا  وراد  کیمتـسیسبذج  تروـص  رد  یبناـج  ضراوـع 

. دراد دوجویگدولآباوخ  داجیا  ناکما  نیلوزافن و  زایشان  نوخ  دنق  يدایز  یبلق و  یمتیرآ  نوخراشف  يدایز  لامتحا 
هـسیگدرسفادض ياهوراد  اـی  ( MAO  ) زادیـسکانیمآونوم میزنآ  ياههدـننکراهم  اـب  ورادنـیا  فرـصم  ناـمزمه  ییوراد  ياهلخادـت 

. دهدیم شیازفاار  نوخ  راشف  نتفرالاب  لامتحا  ياهقلح 
. دینک رادهگن  رونزا  رود  ییاج  رد  هتسب و  بوخ  ار  فرظ  ردفرصم  راب  ره  زا  سپ  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 

. دوشیمنهیصوت ناکدوک  رد  وراد  نیا  فرصم  2 ـ 
. ددرگیم رارکت  تعاس  رهزاین 4-3  بسحرب  هک  دوشیم  هدناکچ  همحتلميور  رب  هرطق  رادقم 2-1  فرصم  رادقم 

ییوراد  لاکشا 
Drops: Naphazoline HCI 0.05% +Antazoline Phosphate 0.5%

PHENYLEPHRINE

. دوشیم فرصم  ینیب  یمشچناقتحادض و  مشچ و  کمدرم  هدننکداشگناونعهب  نیرفالینف  هرطق  فرصم  دراوم 
ضبقنمار هلضع  نیا  دنکیم و  کیرحت  ار  کمدرمهدننکداشگ  هلضع  رد  کیژرنردآ  افلآياههدنریگ ـ  میقتسم ? وراد  نیا  رثا : مسیناکم 

. دوشیمقورع یگنت  بجوم  دنکیم و  کیرحتار  ینیب  همحتلم و  قورع  رد  کیژرنردآ  ـ  افلآ ياهدنریگ  نینچمه  دنکیم .
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رثا لوط  . دوشیم رهاظ  مشچ  کمدرم  ندرکداـشگرد  وراد  رثا  جوا  دـعب ، هقیقد  دودحیمشچ 90-10  هرطق  فرـصم  اب  کیتنیکوکامراف 
. دشابیم تعاس  ات 4  هقیقد  ینیبرد 30  مشچ و  رد  تعاس  وراد 7-3 

ناوارف طایتحااب  دیاب  نیرفالینف  لاس  يالاب 60  نینسالومعم   ) دنتسه هتسب  هیواز  اب  موکولگهب  يالتبا  دعتـسم  هک  يدارفا  رد  1 ـ  اهرادشه :
. دوش فرصم 

. ددرگ نوخراشف  شیازفا  ثعاب  دناوتیم  یبلق  يرامیبهب  التبم  دارفا  ناگدروخلاس و  ناکدوکرد  نیرفالینف  دایز  ریداقم  فرصم  2 ـ 
نیا کمدرمهدـننکداشگ  رثا  شهاک  کـمدرم و  یـشهجاویگنت  بجوم  تسا  نکمم  ناـگدروخلاسرد  هژیوهب  وراد ، ررکم  فرـصم  3 ـ 

. دوش وراد 
ریاس وقیرعت  يداعریغ  شیازفا  هجیگرـس و  نوخراشف  شیازفا  بجوم  دـناوتیم  کیمتـسیسبذج  تروص  رد  وراد  نیا  یبناـج  ضراوع 

. ددرگ کیتاپمس  کیرحت  مئالع 
میزنآهدـننکراهم یگدرـسفادض  ياهوراد  اـب  هارمهنیرفالـینف  مأوت  فرـصم  زا  سپ  کیمتـسیسبذج  تروص  رد  ییوراد  ياهلخادـت 

. دبای شیازفا  نوخ  راشف  تسانکمم  ( MAO ، ) زادیسکاونیمآونوم
اب نآ  فرــصم  زا  سپ  هـقیقد  نیرفالینففرـصم و 2-1  ماـگنه  هب  وراد ، کیمتـسیس  بذـجزا  يریگوـلج  يارب  هیـصوت 1 ـ  لباق  تاکن 

. دوش هدادراشف  مشچ  یلخاد  هشوگ  يور  تشگنا 
هب تعاـس  زا 12  شیب  رثا  نـیا  موادــتتروص  رد  دــبای . شیازفا  روـن  هـب  تیــساسحتسا  نـکمم  کــمدرم  ندرکداــشگ  لــیلدهب  2 ـ 

. دوش هعجارمکشزپ 
. دیامن بانتجایگدننار  زا  یمشچ  هرطق  فرصم  زا  سپتعاس  ات 2-1  هک  دوش  هیصوت  رامیب  هب  3 ـ 

. دوشیمهدناکچ همحتلم  يور  رب  وراد  لولحم  زاهرطق  کی  مشچ  کمدرم  هدننکداشگ  مشچقورع و  هدننکگنت  ناونعهب  فرصم  رادقم 
لولحم زا  هرطقکی  مشچ  کمدرم  تدـم  ینالوط  ندرکداشگيارب  درک . رارکت  تعاس  کی  یط  اررادـقم  نیا  ناوتیم  زاـین  تروص  رد 

. دوشیم هدناکچ  همحتلم  يوررب  زور  رد  راب  ییوراد 3-2 
. دوشیمهدناکچ ینیب  خاروس  ره  رد  ینیب  هرطقود  ای  کی  ینیب  ناقتحادض  ناونعهب 

ییوراد  لاکشا 
Ophthalmic Drops: 5%
Nasal Drop: 0.25%, 0.5%

PHENYLEPHRINEZINC

. دوشیم فرصم  مشچناقتحا  عفر  يارب  وراد  نیا  فرصم  دراوم 
تافلوس . دوشیم قورع  یگنت  بجوم  دـنکیمکیرحت و  ار  همحتلم  قورع  رد  کیژرنردآ  ـ  اـفلآ ياههدـنریگ  نیرفالـینف  رثا : مسیناـکم 

. ددرگیم نیرفالینف  رثالوط  شیازفا  ثعاب  دهدیم و  شهاک  ار  کشاشزیر  دوخ ، ضباق  رثا  اب  يور 
موکولگعون نیا  هب  التبم  ای  لاـس  يالاب 60  نینـسالومعم   ) هتـسب هیواز  اـب  موکولگ  هب  التبادعتـسم  هک  يدارفا  رد  وراد  نیا  1 ـ  اهرادشه :

. دوش فرصمناوارف  طایتحا  اب  دیاب  دنتسه ،
. ددرگ عطق  وراد  فرصم  کیرحت  ندش  رتدب  ای  موادت  تروص  رد  2 ـ 

تروــص رد  دوــش . هدـــید  تــسا  نــکمموراد  ررکم  فرـــصم  زا  سپ  هژیوهــب  ینیبشزیربآ  اــی  یگتفرگ  شیازفا  یبناــج  ضراوــع 
مظنمان نابرضای  قیرعت  يداعریغ  شیازفا  نتفر  باوخهب  رد  لاکشا  هشعر  هجیگرس  ای  دردرسدننام  یضراوع  نیرفالینف  کیمتسیسبذج 
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تساهدششرازگ  بلق  عیرس  و 
راشف یمارآهب  هقیقد  دنچ  تدم  هب  دیاب  ار  مشچ  یلخادهشوگ  فرـصم  زا  دـعب  وراد ، کیمتـسیسبذج  شهاک  يارب  هیـصوت  لباق  تاکن 

. داد
. دوش هدناکچ  همحتلم  يور  رب  زوررد  راب  هس  هرطق  ود  ای  کی  فرصم  رادقم 

ییوراد  لاکشا 
Drops: Phentlephrine HCI 0.12% + ZincSulfate 0.25%

PILOCARPINE

. دوریم راک  هب  یپوکسوملاتفا  ای  یحارج  زاسپ  مشچ  کمدرم  ندش  گنت  ءاقلا  موکولگنامرد و  رد  نیپراکولیپ  فرصم  دراوم 
هیبنعرتکنفـسا و هلـضع  ضابقنا  ببـس  نیپراکولیپ  . دنکیم کیرحت  ار  کیژرنیلوک  ياههدنریگمیقتـسم  روطهب  نیپراکولیپ  رثا : مسیناکم 

. دوشیم مشچ  هرکلخاد  راشف  شهاک  قباطت و  شیازفا  ببسیناگژم  هلضع  ضابقنا  دوشیم . مشچکمدرم  ندش  کچوک  هجیتن  رد 
لخادراشف شهاک   ) رثا رثکادح  هب  ندیسر  نامزو  فرصم  زا  سپ  هقیقد  کمدرمیگدننکگنت 30-10  رثا  عورش  نامز  کیتنیکوکامراف 

لخاد راشفشهاک  دروم  رد  تعاـس  کمدرمندـش و 14-4  گنت  دروم  رد  تعاـس  وراد 8-4  رثاتدـم  لوط  دـشابیم . هقیقد  مشچ 75 
. دشابیم مشچ 

تسابولطمان و اهنآ  رد  مشچ  کـمدرم  ضاـبقناهک  یطیارـش  رگید  اـی  هیبنع  باـهتلا  ياهژیاـنمسآ  رد  هدروآرف  نیا  فرـصم  عنم  دراوم 
. دوش فرصم  دیابن  هنادگنر  هیالزا  هیکبش  یلخاد  ياههیال  یگدشادج 

. دینک هعجارم  کشزپ  هب  کیدزن  ای  رود  دیدرد  رییغت  ای  دید  يرات  تروص  رد  اهرادشه :
. دشابیموراد مهم  یبناج  ضراوع  زا  درد  رسو  مشچ  کیرحت  بش  رد  دید  شهاک  دیدرد ، رییغت  ای  يرات  مشچ  درد  یبناج  ضراوع 

دــض رثا  اـب  تـسا  نـکمم  تالوتنپولکیــسلثم  یمــشچ  کـیژرنیلوکیتنآ  ياـههدروآرفاب  ناـمزمه  فرــصم  رد  ییوراد  ياهلخادــت 
. دوش داجیا  لخادت  اههدروآرف  نیاطسوت  کمدرم  ندش  داشگ  رثا  ای  نیپراکولیپموکولگ 

. دشابیم زور  رد  راب  هرطق 6-3 کی  فرصم  رادقم  فرصم  رادقم 
ییوراد  لاکشا 

Drops: %1, %2, %4

POLYMYXIN-NH

نمزم ینوفعباـهتلا  شوگ و  یجراـخ  يارجم  رد  ساـسحياهمسیناگراورکیم  زا  یـشان  ياـهتنوفعنامرد  رد  وراد  نیا  فرـصم  دراوـم 
. دوشیم فرصم  یموتکدیئوتسامیحارج  لمع  زا  سپ  شوگ و 

. دشابیمنوزیتروکوردیه نیسیاموئن و  ، B نیسکیمیلپ زا  یبیکرت  هدروآرف  نیا  رثا : مسیناکم 
نیسکیمیلپ بذج  لامتحا  دوش . بذج  تسا  نکممتفاب  یگدیدبیـسآ  ای  شوگ  هدرپ  یگراپتروص  رد  نیـسیاموئن  کیتنیکوکامراف 

. دراددوجو زین  نوزیتروکوردیه  B و 
ناوارفطایتحا اب  دـیاب  وراد  نیا  شوگ  یـسوریوای  یچراق  تنوفع  هنوگره  دوجو  اـی  شوگهدرپ  باـهتلا  دوجو  تروص  رد  1 ـ  اهرادشه :

. دوش فرصم 
. دوشیمن هیصوت  زور  زا 10 شیب  یتدم  يارب  وراد  نیا  فرصم  2 ـ 
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. دنتسه ورادیبناج  ضراوع  زا  دنشاب ، وراد  هب  طرفمتیساسح  ياهشنکاو  مئالع  تسا  نکممهک  مرو  ای  يزمرق  شراخ  یبناج  ضراوع 
یتحار  يارب  هیصوت  لباق  تاکن 

لیرتسا  زاگ  هکت  کی  ناوتیم  رامیب 
ماگنه  داد و  رارق  شوگ  يارجم  رد 

وراد لولحم  اب  ار  نآ  وراد ، فرصم 
تخاس  بوطرم 

فرصم  رادقم 
. دوش هدناکچ  شوگ  يارجمرد  تعاس  ره 8-6  هرطق  راهچ  نالاسگرزب 

. دوش هدناکچ  شوگ  يارجمرد  تعاس  ره 8-6  هرطق  هس  ناکدوک 
ییوراد  لاکشا 

Otic Drops: (Polymyxin B Sulfate
 + U + Neomycin Sulfate 5 mg 10,000

Hydrocortisone 10 mg)/ml

PREDNISOLONE ACETATE

هدافتـسا ، دـنهدیم خـساپ  اهدـیئورتساوکیتروک  هب  هکشوگ  مشچ و  کیژرلآ  یباهتلا و  ياهتلاحنامرد  رد  نولوزیندرپ  فرـصم  دراوم 
. دوشیم

یلولس و يادوزگااهدیئورتساوکیتروک  دنراد . میقتسمرثا  ءاشغ  يور  رب  اهدیئورتساوکیتروکیعـضوم  يالاب  ياهتظلغ  رد  رثا : مسیناکم 
ياهلولـس ددـجم  دـیلوترد  ریخأت  دـنبمه ، تفاب  نژالک و  لیکـشتتیلاعف  زا  تعناـمم  دـنهدیم . شهاـک  ار  یتفابنویـسارتلیفنا  ینیربیف و 
. دشابیم وراد  نیا  تارثارگید  زا  مروتم  ياهگریوم  يریذپذوفنشهاک  باهتلا و  زا  سپ  دیدج  قورع  لیکشتشهاک  لایلتیپا 

. دوشیم بذجهیکبش  یناگژم و  مسج  هیمیشم  هیبنع  هینرق  هیلالز  قیرط  زا  کیتنیکوکامراف 
لس شوگهدرپ  ندش  خاروس  لاخبت  زا  یشان  هینرقداح  یحطس  باهتلا  شوگ  مشچ و  یچراقياهیرامیب  رد  وراد  نیا  فرـصم  عنم  دراوم 

. دوش فرصمدیابن  داح  ینوفع  هلحرم  رد  یسوریويرامیب  یشوگ و  ای  یمشچ 
و ناکدوک ،  ردصوصخهب   ) ینایم شوگ  باهتلا  نآ  هقباسای  زاب  هیواز  اب  نمزم  موکولگ  دیراورمبآ ، هب  التبم  هک  یناسک  رد  اهرادـشه :

. دریگ ماجنا  طایتحا  اب  دیاب  ورادنیا  فرصم  دنتسه ، شوگ  ای  مشچ  همحتلمو  هینرق  ياهتنوفع  ریاس 
ندـشگرزبو اـهکلپ  نداـتفا  نییاـپ  اـهغارچ ، فارطارد  ینارون  ياـههلاه  هدـهاشم  دردرـس و  مشچ  درد  دـید ، يراـت  یبناـج  ضراوع 

. دنتسه وراد  یبناج  ضراوع  زا  شزیربآو  شزوس  مشچ  يداعریغ 
. دوش هعجارم  کشزپ  هب  دش  رتدب  شوگای  مشچ  عضو  ای  دشن و  لصاح  يدوبهبزور  زا 7-5  سپ  رگا  هیصوت  لباق  تاکن 

عورـش تعاس  کی  ره  هرطق  اب 2-1  نامرد  دـیدشياهیرامیب ، رد  دوش . هدـناکچ  همحتلم  ردزور  رد  راـب  هرطق 4-2  فرصم 2-1  رادقم 
. دباییم شهاک  وراد  فرصم  رادقم  باهتلافیفخت  تروص  رد  جیردتهب  هدش و 

ییوراد  لاکشا 
Drops: 1%
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SULFACETAMIDE SODIUM

ریاس مخارت و  ساسح  ياهمسیناگرا  زا  یشان  مشچیحطـس  ياهتنوفع  ریاس  همحتلم و  ینوفعباهتلا  نامرد  رد  وراد  نیا  فرـصم  دراوم 
. دوشیم فرصمییایدیمالک  ياهتنوفع 

قیرطزا تسا و  ساـسح  ياهمسیناگراورکیمدـشر  هدـننکفقوتم  هدرتسگ و  رثا  فیط  اـبکیتویبیتنآ  کـی  دیماتـسافلوس  رثا : مسیناـکم 
. دیامنیم لمع  تالوف  زتنسویب  راهم 

. دوش بذج  هینرق  لخادهب  تسا  نکمم  مشچ  رد  یعضوم  فرصمزا  سپ  وراد  زا  یمک  رادقم  کیتنیکوکامراف 
ورادنیا فرـصم  اب  یعـضوم  کیرحت  مئالع  ریاسای  درد  مروت  يزمرق  شراخ  لماش  طرفمتیـساسح  ياهشنکاو  زورب  یبناـج  ضراوع 

تساهدش  شرازگ 
يراگزاسان لیلد  هب  هرقن  تارتین  لولحم  هلمج  زا   ) هرقن يواحیمشچ  ياههدروآرف  اب  دیماتـسافلوسنامزمه  فرـصم  ییوراد  ياهلخادت 

. دوشیمنهیصوت وراد ، ود 
. دوش ساسحا  شزوس  تسا  نکمم  مشچرد  هرطق  ندناکچ  زا  سپ  هیصوت  لباق  تاکن 

هدـناکچهمحتلم رد  بش  لوط  رد  رتـشیب  لـصاوفرد  زور و  لوـط  رد  تعاـس  ره 3-1  ورادزا  هرطق  کی  نـالاسگرزب  رد  فرـصم  رادـقم 
. دوشیم

ییوراد  لاکشا 
Drops: %10 , %20

(TETRACYCLINE HCI (Ophthalmic

سیتامکارت ایدیمالکزا  یشان   ) مخارت اهيرتکاب ، فلتخمياههنوگ  زا  یشان  مشچ  یحطـس  ياهتنوفعنامرد  رد  وراد  نیا  فرـصم  دراوم 
. دوشیمفرصم نادازون  رد  همحتلم  ینوفع  باهتلازورب  زا  يریگشیپ  و 

ار ساـسح  ياـهيرتکاب  دـشر  نیئتورپتخاـس  راـهم  قـیرط  زا  هـک  تـسا  فیطلاعیــسوکیتویب  یتـنآ  کـی  نیلکیاـسارتت  رثا : مسیناـکم 
. دنکیمراهم

تسا  یعیبط  مشچ  رد  وراد  نیا  فرصمزا  دعب  دید  يرات  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 
فرــصم تـسا  نـکمم  تنوـفع  ندوبدــیدش  تروـص  رد  دــشکب . لوـط  هاـم  دــنچ  تـسانکمم  وراد  نـیا  اـب  مـخارت  ناـمرد  هرود  2 ـ 

. دشاب يرورض  یکاروخ  نیلکیسارتتنامزمه 
نامردرد دوشیم . فرـصم  مشچ  ود  ره  رد  هام  تدـم 6 هب  هاـم و  ره  رد  زور  تدـم 5  هب  زوررد  راب  مخارت 2  نامرد  رد  فرـصم  رادقم 

. دوشیم هدیلام  مشچرد  دامپ  زا  رتمیتناس  کی  دودح  تعاس  ره 4-2 یمشچ  ياهتنوفع  ریاس 
ییوراد  لاکشا 

Ointment: %1

TIMOLOL

. دوریم راکهبمشچ  یلخاد  راشف  شیازفا  نمزم و  هداسموکولگ  نامرد  رد  لولومیت  فرصم  دراوم 
تـسانکمم وراد  نیا  دـهدیم . شهاک  مشچ  ردار  عیام  دـیلوت  دـنکیم و  كولب  ار  کـیژرنردآاتب  ياههدـنریگ  لولومیت  رثا : مسیناـکم 
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. دوش مشچزا  عیام  جورخ  نایرج  شیازفا  بجوم 
رثاتدم 24 لوط  دشابیم . فرـصم  زا  سپ  تعاس  رثا 2-1 رثکادح  هب  ندیـسر  نامز  هقیقد و  وراد 30 رثا  عورـش  نامز  کیتنیکوکامراف 

تسا  تعاس 
یسونیس يدراکیداربو  یبلق  كولب  کینژویدراک  كوش  یبلقيرامیب  يویر  نمزم  يدادسنا  يرامیب  ياهژیان  مسآ  رد  فرصم  عنم  دراوم 

. دوش فرصم  دیابن 
. دوش زیوجتطایتحا  اب  دیاب  تباید  يویر و  ياهیرامیب  مزیفمآ  اهشنورب ، باهتلا  رد  1 ـ  اهرادشه :

. دوش يراددوخ  رون  ضرعمرد  نتفرگ  رارق  زا  هدافتسا و  یباتفآ  کنیعزا  رون  هب  تیساسح  زورب  تروص  رد  2 ـ 
ینیبود و هینرقتیساسح  شهاک  کلپ  یگداتفا  تیتارک  مشچ  همحتلم  باهتلا  اهکلپ ، باهتلا  ، اهکلپ ای  اهمشچ  يزمرق  یبناج  ضراوع 

. دشابیم وراد  مهم  یبناج  ضراوعزا  یئانیب  تالالتخا 
. دوشیم فرصم  زور  رد  رابود  هرطق  کی  نالاسگرزب  رد  فرصم  رادقم 

ییوراد  لاکشا 
Drops (As Maleate): %0.5

TRIFLURIDINE

همحتلمو هینرق  یـششوپ  تفاب  هدننکدوع  باهتلا  زینو  هیلوا  عون  زا  همحتلم  یـششوپ  تفاب  باهتلانامرد  رد  نیدیرولفيرت  فرـصم  دراوم 
. دوریمراکهب لاخبت  سوریو  زا  یشان 

راهمبجوم زارمیلپ   DNA زاتتنـس و تالیدـیمیتياهمیزنآ  ندرک  راـهم  سوریو و   DNA ناـمتخاس هب  ذوفن  اـب  وراد  نیا  رثا : مسیناـکم 
. ددرگیم سوریو   DNA تخاس

دودحنآ 18-12 رمع  همین  دنکیم و  ذوفن  بهتلم  هیمیشمو  یناگژم  مسج  هیبنع  هینرق  تفاب  ردیعضوم  فرصم  لابندهب  کیتنیکوکامراف 
. دشابیم هقیقد 

. دبای همادا  لماکيدوبهب  زا  دعب  زور  ای 5-3  هدوب و  زور  زا 21 شیب  دیابن  نامرد  هرود  1 ـ  اهرادشه :
دیئورتسا فرـصمعطق  زا  سپ  زور  دـنچ  دـیاب  نیدیرولفيرتفرـصم  وراد ، نیا  اـب  اهدـیئورتسوکیتروکنامزمه  فرـصم  تروص  رد  2 ـ 

. دبای همادا 
. دراد دوجو  هینرق  باهتلا  دوع  لامتحا  لماکيدوبهب  زا  لبق  فرصم  عطق  تروص  رد  3 ـ 

. دنتسه وراد  ضراوع  زا  اهکلپ  باهتلا  ومشچ  رد  یتحاران  ساسحا  یبناج  ضراوع 
. دادهمادا دیاب  ار  وراد  زیوجت  زین  يدوبهب  زا  سپزور  ات 3  دوشیم . هدناکچ  مشچ  رد  هرطقکی  راب  ره  زور  رد  راب  جنپ  فرصم  رادقم 

ییوراد  لاکشا 
Drops: 1%

TROPICAMIDE

هدافتسا یکشزپمشچ  یصیخشت  ياهشور  رد  یناگژممسج  هلضع  جلف  مشچ و  کمدرم  ندرکداشگ  روظنمهب  دیماکیپورت  فرصم  دراوم 
. دوشیم

هلـضع هیبنع و  یعاعـشتالضع  رد  ینیراکـسوم  ياههدـنریگراهم  اب  هک  تسا  کیژرنیلوکیتنآيوراد  کـی  دـیماکیپورت  رثا : مسیناـکم 
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. ددرگیم یناگژم  مسج  هلضع  جلف  داجیاو  مشچ  کمدرم  ندش  داشگ  ثعاب  بیترتهبیناگژم  مسج 
وراد رثا  رثکادح  کیتنیکوکامراف 

يداشگ دوشیمهدهاشم . هقیقد  زا 35-20  دعب  یناگژممسج  هلـضع  جلف  رثکادح  هقیقد و   40-20 زا دعب  مشچ  کمدرم  ندرک  داشگ  رد 
. دباییم همادا  تعاس  تدمهب 6-1  یناگژم  مسج  هلضع  جلف  تعاس و   7-6 تدم هب  مشچ  کمدرم 

. دوش فرصمدیابن  نواد  مردنس  یمساپسا و  جلف  ایيزغم  تامدص  هب  التبم  ناکدوک  رد  هتسبهیواز و  اب  موکولگ  رد  فرصم  عنم  دراوم 
. دوش فرصم  ناوارف  طایتحا  اب  دیابوراد  نیا  دشاب ، هتسب  هیواز  اب  موکولگ  هبالتبا  دعتسم  رامیب  هک  یتروص  رد  اهرادشه :

. دشابیم وراد  نیایبناج  ضراوع  زا  دردرس  یگدولآباوخ و  ناکدوک  رد  يراتفر  تالالتخا  یناور  ياهشنکاو  یبناج  ضراوع 
تدـمهب ضراوع  نیا  موادـت  تروص  رد  ددرگیمروـن . هب  مشچ  تیـساسح  شیازفا  دـیديرات و  ثعاـب  وراد  نیا  هیـصوت 1 ـ  لباق  تاکن 

. دوش هعجارم  کشزپ  هب  وراد  فرصمعطق  زا  سپ  تعاس  زا 24  شیب 
. دوش يراددوخیگدننار  ریظن  كانرطخ  هوقلاب  ياهتیلاعفماجنا  زا  دید  يرات  داجیا  لیلد  هب  2 ـ 

. دراد دوجومشچ  تقوم  شزوس  زورب  لامتحا  3 ـ 
فرصم  رادقم 

هدـناکچهمحتلم يور  رب  دـصرد  کی  لولحم  زاهرطق  کی  يراسکنا  ياهاطخ  يریگهزادـنايارب  قباـطت  هدـننکجلف  ناونعهب  نـالاسگرزب 
هنیاعم زا  شیپهقیقد   20-15 دصرد ، لولحم 0/5  زا  هرطقکی  مشچ  ياهتنا  هنیاعم  يارب  ددرگیمرارکت . راـبکی  هقیقد  ره 5  هک  دوشیم 

. دوشیمهدناکچ همحتلم  يور  رب 
همحتلميور رب  دـصرد  لولحم 0/5  زا  هرطق  کیناکدوک  رد  يراسکنا  ياهاطخ  يریگهزادـنايارب  قباـطت  هدـننکجلف  ناونعهب  ناـکدوک 

. ددرگیم رارکتهقیقد  ره 5  هک  دوشیم  هدناکچ 
ییوراد  لاکشا 

Drops: %0.5, %1

ADULT COLD

تمــسق کــیژرلآ  ضراوـع  اــی  هجنوـیبت و  تیزونیــس  ازنوـلفنآ ، یگدروخامرــسمئالع و  فـیفخت  يارب  وراد  نـیا  فرــصم  دراوـم 
. دوریمراکب دردرس  بت و  ینیب  زا  شزیربآ  هسطع  ینیبناقتحا  دننام  یسفنت  هاگتسدیناقوف 

نیماتـسیهیتنآو قورع  هدـننکضبقنم  درد ، دـضتارثا  دـشابیم و  نیمآرینفرلک  نیرفالینف و  نفونیماتـسا  يواح  وراد  نیا  رثا : مسیناـکم 
. دراد

. دشابیم تعاس  4ـ3  دودح نآ  رثا  لوط  دوشیم . بذج  یبوخهبشراوگ  يارجم  زا  وراد  نیا  کیتنیکوکامراف 
. ددرگ فرصم  دیابن  لاس  زا 6 رتمک  ناکدوک  رد  فرصم  عنم  دراوم 

. ددرگ فرصم  طایتحااب  دبک  راک  دیدش  بیع  دراوم  رد  وراد  نیارد  نفونیماتسا  دوجو  لیلدهب  1 ـ  اهرادشه :
طایتحا اب  راردا  سابتحاهب  يالتبادادعتسا  ای  نوخراشف و  يدایز  رد  2 ـ 

. ددرگ هدافتسا 
دح زاشیب  فرـصم  ضراوع  زا  قیرعت  يداعریغشیازفا  هدـعم و  پمارک  ای  درد  غارفتـسا  ایعوهت  اهتـشا ، شهاک  لاهـسا  یبناج  ضراوع 

. دراد دوجو  کیژرنیلکیتنآضراوع  لیلدهب  يویر  تاحشرتندش  ظیلغ  لامتحا  تسا  نفونیماتسا 
. دـباییمشیازفا یمیزنآ  هدـننکءاقلا  دـبک و  ياربیمـس  ياهوراد  ریاساب  نامزمه  فرـصمرد  وراد  تیمـس  لامتحا  ییوراد  ياهلخادـت 
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نینچمه وراد  نیا  دهدیمشیازفا . ار  يویلک  زورکن  زورب  لامتحايدیئورتساریغ  باهتلادـض  ياهورادریاساب  ینالوط  نامزمه و  فرـصم 
نییاپو ینیراکـسوم  دض  ياهوراد  ياهقلحهس  یگدرـسفادض  ياهوراد  زادیـسکانیمآونوم ، ياههدننکراهم  ، CNS فعضمياهوراد اب 

. دراد لخادت  نوخراشف  ياههدنروآ 
. دنک زوربیباوخیب  ای  هجیگرس  تینابصع  تسا  نکممدایز  ریداقم  فرصماب  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 

. دوش هعجارم  کشزپهب  عطق و  دیاب  ورادفرصم  دش ، هارمه  الاب  بت  اب  ای  تفایندوبهب و  هتفه  کی  یط  يرامیب  مئالع  رگا  2 ـ 
. دوش فرصماذغاب  یشراوگ  ضراوع  شهاک  يارب  3 ـ 

فرصم  رادقم 
. دوشن رتشیب  زورهنابش  ره  ردصرق  زا 12  رادقم  لک  یلو  دوشیم  فرصمصرق  ود  ات  کی  تعاس  ره 6ـ4  نالاسگرزب 

. دنکنزواجت صرق  زا 6  زورهنابش  رد  فرصمرادقم  لک  دوش و  فرصم  صرق  کی  تعاس  ره 6ـ4 لاس  ناکدوک 12ـ6  رد  ناکدوک 
ییوراد  لاکشا 

 + Tablet: Acetaminophen 325 mg

 + Phenylephrine HCI 5 mg

Chlorpheniramine 2 mg

AMINOPHYLLINE

نادازونهنپآ رد  یـسفنت  كرحم  ناوـنعهب  داـحمسآ و  یـسفنت و  ياـههار  ریذـپتشگرب  دادـسنانامرد  يارب  نیلیفوـنیمآ  فرـصم  دراوـم 
. دوشیم فرصم 

قیرزت لحمرد  تسا  نکمم  دشابیم و  هتـسهآ  ینالـضعقیرزت  زا  دعب  نآ  بذج  دنکیم . دازآنیلیفوئت  ندب  رد  نیلیفونیمآ  رثا : مسیناکم 
. دوشیمعفد ندب  زا  اههیلک  قیرط  زا  تسا و  يدبکوراد  مسیلوباتم  دیامن . بوسر 

سیـسپس و ، دـیئوریت هدـغ  يراـکرپ  يدـبک  ياـهیرامیب  ، رادـیاپ بت  بلق  یناـقتحا  یناوتاـن  يویرداـح  زیخ  دوجو  تروص  رد  اهرادـشه :
. دوش زیوجتطایتحااب  دیاب  یعرص  تالالتخا 

قیرزت دراومرد  هژیوب  تاجنـشت  یمتیرآ و  یـشومارف  ، دردرـس شراوگ  هاگتـسد  تالالتخا  عوهت  بلق  شپط  يدراکیکات  یبناج  ضراوع 
تاروثب هجنوی  بت  ریهکثعاب ، تسا  نکمم  نیلیفونیمآ  رد  دوجومنیمآيد  نیلیتا  هوالعب  دوش . هدهاشم  تسانکمم  يدیرو  لخاد  عیرس 

. دوش تسوپباهتلا  ای  يدلج 
ثعاـب ـالامتحا  نیلیفوئت  ابلوزادـنبایت  لوـلونارپورپ و  نیـسیامورتیرا  نیـساسکولفورپیس  نیدـیتمیاسنامزمه  زیوـجت  ییوراد  ياهلخادـت 
تظلغ شهاک  ثعاب  الامتحا  وکابنتای  راگیـس  ندیـشک  نیلیفوئتاـب و  نیـسیپمافیرو  نیئوتینف  ناـمزمه  زیوجت  دوشیمنآ . تظلغ  شیازفا 

وراد ياهژیان  یگدننکداشگتارثا  تسا  نکمم  کیژرنردآاتبهدنریگ  ياهددسم  نامزمه  زیوجت  . دوشیم مسیلوباتم  کیرحت  هطـساوبنآ 
. دهد شهاک  ار  عرص  تالمح  هناتسآتسا  نکمم  نیماتک  اب  نامزمه  فرصم  . دنک راهم  ار 

. دوش طولخم  اهوراد  ریاس  اب  گنرس  کیرد  دیابن  نیلیفونیمآ  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 
. دومن قیرزت  هقیقد  یط 20  لقادح   ) دیرو لخاد  هتسهآیلیخ  دیاب  ار  نیلیفونیمآ  تسا  كرحمرایسب  وراد  ینالضع  لخاد  قیرزت  2 ـ 

فرصم  رادقم 
يارب تعاسره  رد   mcg/kg 400 رادـقم يراگیـسدارفا و  رد  تعاس  ره  رد   mcg/kg 700 شنورب هدـننکداشگ  ناونعهب  نالاسگرزب 

. دوشیم نویزوفنا  mcg/kg 200 يدبک ای  یبلق  ییاسرانهبنایالتبم  ای  نسم  نارامیب  يارب  دوشیمنویزوفنا . يراگیسریغ  دارفا 
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زور زا 24 رتگرزب  سران و  نادازون  رد  ددرگیمنویزوفنا . تعاـس  ره 12   1mg/kg زور  24 زا رتکچوک  سران و  نادازون  رد  ناـکدوک 
نویزوفنا x [0/2 هتفه بـسحرب  نـس  + ) mg/kg] 5 هـنازور یگتفه  نس 52  اـت  یعیبـط  نادازوـنيارب  تعاـس و  ره 12   mg/kg 1/5

نادازون ياربو  تعاـس ،  ره 8   ) هنازور مسقنم  رادـقم  هسرد  وراد  ماـت  فرـصم  رادـقم  یگتفه  نساـت 26  یعیبـط  نادازون  يارب  دوشیم .
. ددرگیمزیوجت تعاس  ره 6   ) هنازور مسقنمرادقم  راهچ  رد  وراد  مات  فرصم  رادقمیگتفه   26 ـ  نساب 52 یعیبط 

. دوشیم يدیرونویزوفنا  تعاس  ره  رد   700mcg/kg لاس ناکدوک 16ـ9  رد  تعاسره و  رد   mcg/kg 800 لاس ناکدوک 9ـ1  رد 
ینامردبسانم و تظلغهب  یبایتسد  يارب  نآهب  رامیبخـساپ  یبایزرا  نیلیفوئت و  یمرـس  تظلغشجنـس  تدـم  ینـالوط  زیوجت  تروص  رد 

. دوشیم هیصوتتیمس  رطخ  ندیناسر  لقادحهب 
ییوراد  لاکشا 

Injection: 250 mg/10ml

ANTIHISTAMINE DECONGESTANT

کیژرلآ تینیرو  یگدروخامرس  زا  یشان  ینیب  زا  شزیربآو  هسطع  اهسونیـس ، ینیبناقتحاتقوم و  دوبهب  يارب  وراد  نیا  فرـصم  دراوم 
. دوشیم فرصم 

ببس يدحاتوراد  نیا  ینیراکسوم  دض  تارثا  دنکیمراهم . ار  نیماتـسیه  تارثا   H1 ياههدنریگيوررب رثا  اب  نیمارینفرلک  رثا : مسیناکم 
بجوم قورع  یگنت  داجیااب  هدرک و  رثا  یـسفنت  يراجم  کیژرنردآافلآ  ياههدنریگ  يوررب  نیرفالینف  دوشیمینیبطاخم . ندش  کشخ 

. دراد CNS يورربیکیرحت رثا  نیمالوناپورپ  لینف  دوشیمناقتحا . عفر 
مسیلوباتم تسین  دایز  نیرفالینفبذج  اما  دنوشیم . بذج  یبوخهبیشراوگ  يارجم  زا  نیمالوناپورپلینفو  نیمارینفرلک  کیتنیکوکامراف 

تسا  يویلک  زا  نآ  عفد  . دریگیم تروص  دبک  یشراوگ و  يارجمرد  وراد 
لاـمتحاناگدروخلاس رد  دوشیم . هدـید  رتشیبینیراکـسومیتنآ  رثا  صوصخهب  وراد  نیایبناـج  ضراوـع  نـالاسدرخ  رد  1 ـ  اهرادشه :

. دراد دوجو  زین  يریذپجییهتلثم  ضقانتم  ياهشنکاو  زورب 
. دراد دوجوجنشت  مهوت و  مساپسا  لامتحا  نینچمهو  یناهد  زایدیدناک  ياهتنوفع  ناهدیکشخ  زورب  لامتحا  ناگدروخلاس  رد  2 ـ 
شاشتغا دید ، يراتزورب  لامتحا  دـشابیم . کشخ  ياههفرـسزورب  هژیان و  تاحـشرت  ندـشظیلغلماش  نآ  عیاش  ضراوع  یبناج  ضراوع 

. دراد دوجوناهد  یکشخ  هجیگرس و  راردا ، كاندردای  راوشد  عفد  روعش ،
یبـــلق یمتیرآهـــب  رجنم  هـــکدراد  دوـــجو  لاــــتیژید   ) یبــــلق ياهدــــیزوکیلگاب  لخادــــت  زورب  لاــــمتحا  ییوراد  ياهلخادــــت 

وراد نیا  ناـمزمه  فرـصم  دـندرگوراد . نیا  زا  یـشان  نوخراـشف  شیازفا  ثعابدـنناوتیم  اـتب  ياههدـنریگ  ياههدـننکدودسم  . ددرگیم
ثعاب دناوتیموراد  نیا  اب  ( MAO  ) زادیـسکانیمآونومهدننکراهم ياهوراد  نامزمه  فرـصم  . دهدیم شهاک  ار  وراد  نیا  رثا  نیپرزراب 

نیمالوناپورپ  لینف  رثا  شیازفااب  وهدش  نیماتسیهدض  ياهوراد   CNS فعضمو ینیراکسوم  رثا  دیدشت 
. ددرگیبلق کیرحت  دیدشت  ندش و  ینالوط  ثعاب 

هیصوت  لباق  تاکن 
. دراد دوجوهجیگرس  ای  یگدولآباوخ  زورب  لامتحا  1 ـ 

. دوش فرصم  ریش  ای  بآ و  ، اذغ اب  یشراوگ  ضراوع  شهاک  يارب  2 ـ 
. دناشوپب ار  اهتالیسیلاس  زا  یشان  یشوگتیمومسم  مئالع  تسا  نکمم  وراد  نیا  3 ـ 

. ددرگ یگتسباو  هب  رجنم  دناوتیموراد  نیا  زا  تدم  ینالوط  هدافتسا  4 ـ 

ییوراد تاعالطا  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1869زکرم  هحفص 1782 

http://www.ghaemiyeh.com


. دوشیمفرصم زور  رد  صرق   2 رثکادحلاس 3 ـ  ناکدوک 12ـ6  رد  زور و  رد  صرقراهچ  ات  هس  نالاسگرزب  رد  فرصم  رادقم 
ییوراد  لاکشا 

Tablet: Chlorpheniramine Maleate 2.5mg + Phenylephrine HCI 5 mg +Phenylpropanolamine

HCI 20 mg

BECLOMETHASONE DIPROPIONATE

. دوریم راکب  نمزمياهژیان  مسآهب  التبم  نارامیب  رد  هدنرادهگننامرد  ناونعهب  نوزاتمولکب  فرصم  دراوم 
اهتسالبوربیف ، اهژافورکام اهلیفونیزوئا ، اهتیسوفنلزا ، اهنیاکوتیاس  دشر و  ياهروتکاف  حشرتراهم  رطاخ  هب  نوزاتمولکب  رثا : مسیناکم 

شهاک ار  طلخ  هتیزوکـسیوو  رادـقم  یـسفنت  يراـجم  رد  سوکوم  حـشرتشهاکاب  نینچمه  دراد . يوق  یباهتلادـضرثا  اـهلس  تساـم  و 
. دهدیم

دسریم و اههیرهبیفرصم  يوراد  دصرد  دودح 25ـ10  . دوشیم بذج  شراوگ  يارجم  اههیرزا و  عیرس ? نوزاتمولکب  کیتنیکوکامراف 
هیر هیلک  رد  زین  یشخب  یلودشابیم  دبک  قیرط  زا  عیرـس و  تدمع ? ورادمسیلوباتم  دوشیم . هدیعلب  ای  هدرک  بوسرولگ  ناهد و  رد  هیقب 

. دریگیم تروص  اههیلک  ایعوفدم  قیرط  زا  نآ  عفد  دوشیم . هزیلوباتماهتفاب  ریاسای 
. دوش فرصمدیابن  صاخ  ياهنامردهب  زاین  لیلدهب  موادم  ای  داح  مسآ  رد  فرصم  عنم  دراوم 

داـجیا . دراد دوجو  يویلک  قوف  هدـغ  راـهم  ناـکما  مرگیلیم  زا 1/5  شیب  هنازور   ) داـیز ریداـقمزا  هدافتـسا  تروص  رد  یبناـج  ضراوـع 
تساهدش  شرازگ  وراد  نیا  دروم  رد  زین  يریخاتتیساسح  دایدزا  يویر و  یلیفونیزوئا  ناوختسا  لیلحت  یناهد  زایدیدناک 

. دوش هداد  شزومآرامیبهب  دیاب  یقاشنتسا  ياهلسورئآفرصم  حیحص  هوحن  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 
دعب زایدیدناکداجیا ، ولگ و  باهتلا  ، ادص ندش  نشخ  زا  يریگولج  تهج  2 ـ 

. دوشهتسش بآ  اب  دیاب  ناهد  فرصم  راب  ره  زا 
فرصم  رادقم 

مرگورکیم  ای 200ـ168  زور و  رد  راب  ات 4 يرپسا 3  فاپ   2  ) مرگورکیم 100ـ84  لومعم فرصم  رادقم  نالاسگرزب 
دوشیم و زیوجتزور  رد  يرپسا  فاپ  ات 16  دودح 12  مرگورکیم   504 ـ  دیدش 800 ياهمسآرد  دشابیم . زور  رد  راب  يرپسا 2  فاپ   4)

. دوشیمهداد شهاک  جیردتب  فرصم  رادقم  ، رامیب خساپ  ساسارب 
ات 2  1  ) ورادمرگورکیم لاس 100ـ42  ناکدوکرد 12ـ6  تسا  هدشن  نییعت  قیقد ? وراد  فرـصمنازیم  لاس  ریز 6  ناکدوک  رد  ناکدوک 

هدافتسا ناکدوک  رد  دوشیمهدافتسا . زور  رد  راب  يرپسا 2  فاپ  4  ) مرگورکیم ای 200ـ168  هدش و  هدافتسازور  رد  راب  ات 4  يرپسا 3  فاپ 
. دوشیمن هیصوت  مرگورکیم   500  ) يرپسا فاپ  زاشیب 10  هنازور 

ییوراد  لاکشا 
:Nasal / Oral Inhaler

10mg / container

BROMHEXINE HCI

باهتلا يزاتکیشنورب و  مسآ  هژیان  باهتلا  دننام  يدراومرد  یسوکوم  تاحشرت  هدننکقیقر  وروآطلخ  ناونعهب  نیزگهمرب  فرـصم  دراوم 
. دوشیم فرصم  یسفنت  يراجم  ردهدنبسچ  ظیلغ و  یسوکوم  تاحشرت  عمجتاب  هارمه  اهسونیس 
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یگدنبـسچ و شهاک  بجوم  تاحـشرت  رد  دوجوم  ینیئتورپوکیلگتابیکرت  رییغت  هژیان و  یطاخمددغ  کیرحتاب  وراد  نیا  رثا : مسیناکم 
. ددرگیم اهنآ  جورخ  تاحشرتندشقیقر و 

زا سپوراد  دسریم . ییامـسالپ  تظلغ  رثکادح  هب  تعاس  کی  زا  سپ  بذـج و  شراوگ  هاگتـسدزا  یبوخهب  وراد  نیا  کیتنیکوکامراف 
راردا هار  زا  تدمع ? ندشهزیلوباتم 

. ددرگیمعفد عوفدم  قیرط  زا  كدنا  رادقم  هب  و 
. دوش فرصم  طایتحااب  یشراوگياهمخزهب  نایالتبم  رد  اهرادشه :
. دنتسه وراد  یبناج  ضراوعزا  یشراوگ  تالالتخا  یبناج  ضراوع 

. دوشفرصم اذغ  زا  سپ  وراد  یشراوگ  ضراوعزا  يریگولج  يارب  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 
. دوش فرصم  سپس  هدشقیقر و  بآاب  ادتبا  وراد ، ریزگلا  تسا  رتهب  2 ـ 

. دوشیمن هیصوت  لاس  زا 12  رتمکناکدوک  رد  وراد  یقیرزت  لکش  فرصم  3 ـ 
فرصم  رادقم 

یکاروخ 
. دوشیمفرصم زور ، رد  راب  صرق 4ـ3  ایریزگلا 2ـ1  رتیلیلیم  رادقم 20ـ10  نالاسگرزب 

راب رادقمنیمه 4  لاس  ناکدوک 10ـ5  رد  زور و  ردراب   2 ریزگلا ، رتیلیلیم  ای 5  صرق  مرگیلیم  لاس 4 زا 5  رتمک  ناکدوک  رد  ناکدوک 
. دوشیم فرصم  زور  رد 

یقیرزت 
لخاد قیمعقیرزت  ای  يدـیرو و  لخاد  هتـسهآ  قیرزتتروصهب  مرگیلیم  رادقمهب 24ـ8  هنازور  لاس  زا 12  شیب  ناکدوک  نـالاسگرزب و 

درک هفاضا  دصرد   5 زورتسکد لولحم  رتیلیلیم   250 هب 500 ـ  اروراد  مرگیلیم  رادقم 20ـ4  ناوتیم  نینچمه  . دوشیم فرصم  ینالضع 
. دومن هتسهآ  نویزوفناار  نآ  هدوزفا و  میدسرورلک  دصرد  لولحم 0/9 رتیلیلیم   250 ـ  هب 500 ار  نآمرگیلیم  رادقم 40ـ4  ای 

ییوراد  لاکشا 
Elixir: 4 mg/5ml

Injection: 4mg/2ml

Tablet: 8 mg

CHILDREN COLD

. دوشیم فرصماهسونیس  باهتلا  یگدروخامرس و  مئالعریاس  بت و  درد ، ینیب  شزیربآ  یتقومفیفخت  يارب  وراد  نیا  فرصم  دراوم 
ای تباـید  یبلق  يراـمیب  نوخ  راـشف  يداـیز  راردا ، عفدرد  لاکـشا  موکولگ  مسآهب  ـالتبم  ناراـمیبرد  دـیابن  وراد  نیا  فرـصم  عنم  دراوم 

. دوش فرصم  دیئوریت  تالالتخا 
. دنتسه وراد  یبناج  ضراوعزا  نوخ  راشف  يدایز  هجیگرس و  تینابصع  يدبک  بیسآ  یگدولآباوخ  یبناج  ضراوع 

. دوشیم نوخراشفهدنروآنیئاپ  ياهوراد  ینامرد  تارثاشهاک  ثعاب  وراد  نیا  ییوراد  ياهلخادت 
. دوشیمن هیصوت  زور  زا 5  شیبوراد  نیا  فرصم  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 

. دوشیمن هیصوت  زور  زا 3  شیب  ورادفرصم  بت  دوع  ای  موادت و  تروص  رد  2 ـ 
. دوش ناکدوک  يریذپکیرحتثعاب  تسا  نکمم  وراد  نیا  3 ـ 
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زا 6 رتگرزب  ناکدوک  رد  فرصم  رادقم 
. دوشیمفرصم صرق   1 تعاس 2 ـ  راهچ  ره  لاس 

ییوراد  لاکشا 
 + Tablet: Acetaminophen 80 mg

 + Phenylpropanolamine 6.25 mg

Chlorpheniramine 1 mg

CLOBUTINOL HCI

فلتخم  تاکیرحت  زا  یشان  ياههفرسزین  صخشمان و  تلع  اب  ياههفرس  یتمالعنامرد  يارب  لونیتوبولک  فرصم  دراوم 
. دوریم راکهبسفنت  هاگتسد  ییاسران  دراوم  رد  هژیوب 

. ددرگیم عاخنلالصب  رد  هفرس  زکرمفیعضت  بجوم  وراد  نیا  رثا : مسیناکم 
ییامـسالپ تظلغ  رثکادـح  تعاـس   2 زا سپ  هدوـب و  لـماک  بـیرقت ? عیرــس و  شراوگهاگتــسد  زا  وراد  نـیا  بذـج  کـیتنیکوکامراف 

زا نآ  دــصرد  دودـح 3  اـههیلک و  قـیرط  زانآ  دــصرد  90ـ80  دـشابیم . تعاـس  32ـ23  دودــح وراد  رمع  هـمین  ددرگیم . لـصاحنآ 
. ددرگیم عفد  عوفدمهار 

. دوشفرصم دیابن  یجنشت  ياهیرامیب  هقباسای  عرصهب و  نایالتبم  رد  فرصم  عنم  دراوم 
یخرب ردو  هدوب  هژیان  زا  عافد  رد  یمهم  لماع  هفرـسهک  ارچ  دوش . یـسررب  قیقد ? هفرـس  زوربتلع  دـیاب  نامرد  عورـش  زا  لبق  اهرادـشه :

. دشابیمن رامیبعفنهب  نآ  یتمالع  نامرد  دراوم ،
شهاک  ای  یشراوگ و  ياهیتحاران  هجیگرس  یگدولآباوخ  عوهت  نتفر  باوخهب  رد  لاکشا  یبناج  ضراوع 

. دنتسهوراد نیا  یبناج  ضراوع  زا  طلخ  نازیم 
فرصم  رادقم 

یکاروخ 
. دوشیم فرصم  زور  رد  راب  صرق 3  ای 2ـ1 هرطق  رادقم 40ـ30  نالاسگرزب 

رابره راب و  هنازور 3  لاس  زا 3  شیب  ناکدوکرد  راـب و  هنازور 3  نازیمهبلاس drop/kg 1 و  زا 3  رتمک  نساب  ناکدوک  رد  ناـکدوک 
. دوشیم فرصم  هرطق  20ـ10 

یقیرزت 
. دوشیم قیرزتيدیرو  لخاد  ای  ینالضع  لخاد  يدلجریزقیرط  زا  مرگیلیم  رادقم 20  نالاسگرزب 

ییوراد  لاکشا 
Tablet: 40 mg

Oral Drops: 60 mg/ml

Injection: 20 mg/2ml

CROMOLYN SODIUM

. دوشیم فرصم  تیساسح  زا  یشانياهژیان  مساپسا  ییاذغ و  تیساسح  مسآزا  يریگشیپ  يارب  نیلومورک  فرصم  دراوم 
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هتـسباو ندـش  هلونارگدلمع  زا  يریگولج  اهتیـسوتسامياشغ و  زا  میـسلک  لاـقتنا  رد  تلاـخداب  وراد  هک  دـسریم  رظنهب  رثا : مسیناـکم 
، دــنوشیم طرفم  تیــساسحياهشنکاو  زورب  بجوــم  هــک  يداومریاــس  اــهنیرتوکول و  نیماتـــسیه  ندــشدازآزا  عناــم  میـــسلکهب 

. دوش اهلیفونیزوئالیبق  زا  یباهتلا  ياهلولس  ریاسندشلاعف  زا  عنام  تسا  نکمم  نیلومورک  . ددرگیم
هدـنرادهگننامرد روظنمهب  هک  یماگنه  دوشیمکیمتـسیس . بذـج  هدـش  قاشنتـسا  نیلومورکدـصرد  بیرقت ?10ـ8  کـیتنیکوکامراف 

رمع همین  دوشیم . رهاظنامرد  عورـش  زا  سپ  هتفه  راهچ  یط  ـالومعمهیر  درکلمع  میـالع و  يدوبهب  دوشیمفرـصم ، یقاشنتـسا  روطهب 
. دوشیمعفد رییغت  نودب  ارفص و  هار  زا  هیقبو  هیلک  قیرط  زا  نآ  دصرد  تسا و 50  هقیقد  دودح 80 وراد 

راک دیدش  بیع  دراوم  رد  1 ـ  اهرادشه :
زیوجت طایتحااب  دیاب  هیلک  ای  دبک 

. دوش
. ددرگعطق دیاب  نامرد  وراد ، فرصم  لوط  ردکیلیفونیزوئا  ینومونپ  زورب  تروصرد  2 ـ 

تسا  هدش  شرازگوراد  قاشنتسا  زا  یشان  ولگ  کیرحت  وهژیان  يارذگمساپسا  هفرس  یبناج  ضراوع 
تـسا نکمماریز  ددرگ ، فرـصم  دـیابن  هژیان  مساپـساای  مسآ  تالمح  یط  تسا و  يریگـشیپيارب  اهنت  وراد  نیا  هیـصوت 1 ـ  لباق  تاکن 

. ددرگ يرامیبدیدشت  کیرحت و  بجوم 
تسارثایب  یکاروخ  هار  زا  وراد  لوسپک  2 ـ 

. دوش عطق  دیابن  کشزپهیصوت  نودب  وراد ، نیااب  نامرد  لوط  رداهدیئورتسوکیتروک  نامزمه  فرصم  3 ـ 
فرصم  رادقم 

رادقم ياهژیان  مسآ  يریگشیپ  يارب  لاس  زا 2  رتگرزب  ناکدوک  نالاسگرزب و 
لصاوف  اب  زور  رد  رابراهچ  رامیبلمحت  زاین و  بسحرب  مرگیلیم  20ـ10 

يریگشیپ  يارب  دوشیم . قاشنتسا  مظنم 
اهنت مرگیلیم  رادقم 20  ازتیساسحلماوع ، زا  یشان  هژیان  مساپسا  زا 

رادقم موادمفرصم  تروص  رد  دوشیم . قاشنتساازتیساسح  هداماب  سامت  زا  لبق  هقیقد   60 رثکادح  ) هقیقد دودح 15ـ10  رد  راب و  کی 
رد رابراهچ  مرگیلیم   20

تسا  زوررد  مرگیلیم  ات 160  نالاسگرزب  فرصمرادقم  هنیشیب  دوشیم . زیوجت  رامیبلمحت  زاین و  بسحرب  مظنم  لصاوفاب  زور 
ییوراد  لاکشا 

Aerosol: 1 mg/dose
Inhalation Capsule: 20 mg

Nasal Spray: 20 mg/ml

DEXTROMETHORPHAN HBr

قاشنتسا ياهکرحمای  یگدروخامرس  هداس و  دردولگ  زایشان  طلخ  نودب  ياههفرس  یتمالع  نامرديارب  نافروتمورتسکد  فرـصم  دراوم 
. دوریم راکب  هدش 

. دنکیم فیعضت  ار  هفرس  باتزاب  عاخنلالصب  رد  هفرس  زکرمرب  میقتسمرثا  اب  نافروتمورتسکد  رثا : مسیناکم 
یطوراد 30 رثا  دوشیم . لیدـبت  نافورتسکد  لاعفتیلوباتمهب  یعیـسو  نازیمب  تعرـسب و  وهدوب  يدـبک  وراد  مسیلوباتم  کـیتنیکوکامراف 
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. دوشیمعفد تیلوباتم  ای  هتفاین  رییغت  تروصهب  واههیلک  زا  تدمع ? نافروتمورتسکد  دنامیمیقاب . تعاس  يارب 6  عورش و  هقیقد 
. دوش فرصمطایتحا  اب  دیاب  رادطلخ  هفرس  ای  دبکراک و  بیع  مسآ  دوجو  تروص  رد  اهرادشه :

هدـش شرازگوراد  زا  رتشیب  اـی  مرگیلیم  فرـصمزا 300  سپ  ییاونـش  ییانیب و  تامهوت  طرفمتیلاعف ،  ) یمـسزوکیاس یبناـج  ضراوع 
تساهدش  شرازگ  یسفنت  فعض  وراد  دایزیلیخ  ریداقم  فرصماب  تسا 

دننام  CNS فعـضم رثا  اب  نوخراشف  هدـنهاک  ياهوراد  لکلا  يواح  ياههدروآرف  اـب  نامزمهفرـصم  تروص  رد  ییوراد  ياهلخادـت 
ياهیگدرـسفادضای كایرت  هبـش  ردخم  ياهوراد  اهتاروتیبراب ، ، اههدننکشوهیب هژیوب   CNS فعـضمياهوراد اپود ، لیتم  نیدـینولک و 

نیمآونوم ياههدـننکراهم  نامزمهفرـصم  دوش . دـیدشت  نافروتمورتسکدای  اهوراد  نیا   CNS فعـضم تارثاتسا  نکمم  ياهـقلحهس 
جییهت هجیگرـس  ، ءاـمغا سپـالک  کـیژرنردآ  نارحبزورب  ثعاـب  تسا  نکمم  نیزاـبراکورپو  نودـیلوزاروف  هلمج  زا  (MAO  ) زادیسکا

. دوش شزرلو  مساپسا  زیمآنونج ، راتفر  عوهت  یلاحیب  يزغم  لخاد  يزیرنوخ  ندب  يامد  شیازفا  نوخراشف  شیازفا 
. دوش دایتعاثعاب  تسا  نکمم  وراد  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 

اب هارمهموادم  دردرـس  ای  يدلج  تاروثب  دیدشبت ، تروص  رد  ای  تشاد  همادا  هفرـس  ورادفرـصم  زا  سپ  زور  اـت 7  هک  یتروص  رد  2 ـ 
. ددرگ هعجارم  کشزپهب  هفرس 

فرصم  رادقم 
وراد فرصم  هنیـشیب  . دوشیم فرـصم  زاین  بسحرب  تعاس  ره 8ـ6 مرگیلیم  ای 30  تعاس  راـهچرهمرگیلیم  رادقم 20ـ10  نالاسگرزب 

. دشابیم  mg/day 120 ات نالاسگرزب  يارب 
راهچرهمرگیلیم  2/5 رادـقم 5 ـ  لاس  ناکدوکرد 6ـ2  دوشیمن . هیـصوت  لاس  ود  زا  رتکچوکناـکدوک  رد  وراد  نیا  فرـصم  ناـکدوک 

لاس ناکدوکرد 12ـ6  دـیامن . زواجت   mg/day 30 زا دـیابنهک  دوشیم  فرـصم  زاین  بسحرب  تعاس  ره 8ـ6 مرگیلیم  ای 7/5  تعاس 
. دیامنزواجت  mg/day 60 زا دیابن  هک  دوشیمفرصم  زاین  بسحرب  تعاس  راهچرهمرگیلیم   5 رادقم 10 ـ

ییوراد  لاکشا 
Tablet: 15 mg

Oral Drops: 4 mg/ml

Syrup: 15 mg/5ml

DEXTROMETHORPHAN - P

، اهسونیسداح تحت  ای  داح  باهتلا  کیژرلآ  تینیرهلمج  زا  یناقوف  یسفنت  هاگتـسد  یباهتلاتالاح  عفر  رد  هدروآرف  نیا  فرـصم  دراوم 
کیرحت فیفخدرد و  ولگ  زا  یـشان  کشخ  ياههفرـس  یتمالعنیکـست  زین  هژیان و  يان و  باهتلا  ینایمشوگ و  داح  باـهتلا  کـسورخ 

. دوریم راکب  یگدروخامرس  زا  یشان 
نیردـفاودوسپو هدـیدرگ  هفرـس  سکلفر  فیعـضت  بجوم  عاـخنلالصب  رد  هفرـس  زکرمرب  میقتـسمرثا  اـب  ناـفروتمورتسکد  رثا : مسیناـکم 

رتشیب ندشزاب  ینیبناقتحاو  طاخم  مروت  شهاک  قورع  یگنتبجوم  یـسفنت  هاگتـسد  طاخم  رد  کیژرنردآافلآ  ياههدـنریگ  کیرحتاب 
. ددرگیماهسونیس تاحشرت  هیلخت  شیازفا  وییاوه  ياههار 

هزیلوباتمدــبک و رد  یعیــسو  نازیمهـب  ناـفروتمورتسکد  . دــنوشیم بذــج  یبوـخهب  یکاروـخهار  زا  وراد  ءزج  ود  ره  کـیتنیکوکامراف 
دودح 75ـ هدوب و  صقان  نیردفاودوسپيدبک  مسیلوباتم  اما  ددرگیمعفد . اههیلک  قیرط  زا  هک  لیدـبت  نافورتسکدمانهب  یلاعف  تیلوباتمهب 
نیردفاودوسپدروم 30ـ15 رد  تعاس و  دودحنافروتمورتسکد 1/5  رثا  عورش  ددرگیم . عفدراردا  زا  هتفاین  رییغت  تروصهب  نآ  دصرد  55
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. دشابیم تعاس  بیترتهب 6 و 4ـ3 زین  ءزج  ود  نیا  رثا  تدملوط  دشابیم . هقیقد 
. دوش فرصم  طایتحااب  دیاب  دبکدرکلمع  ییاسران  ای  طلخاب  ماوت  ياههفرسدوجو  مسآ  دننام  يدراوم  رد  1 ـ  رادشه :

دیدش غارفتسا  ای  عوهت  يرارقیبکیرحت  هجیگرس  زورب  بجوم  تسانکمم  وراد  دح  زا  شیب  ریداقم  فرصم  2 ـ 
. ددرگ

. دبای شیازفاطلخ  نازیم  رییغت  اب  ییاوه  ياههار  تمواقمتسا  نکمم  مسآهب  نایالتبم  رد  3 ـ 
. ددرگ رادحشرت  ياههفرسرد  تاحشرت  سابتحا  بجوم  تسانکمم  وراد ، طسوت  هفرس  سکلفر  راهم  4 ـ 

نوخ راشفيدایز  بلق  کیمکـسیا  ياهيرامیب  تباید  ، دیئوریت يراکرپ  لثم  يدراوم  رد  بیکرتنیا  رد  نیردـفاودوسپ  دوجو  لیلدـب  5 ـ 
. دوش زیوجت  طایتحا  اب  دیاب  تاتسورپیگرزب  هیلک و  راک  بیع 

شیازفا . ددرگ زوکیاس  ای  صخش و  رد  یگتـسباوداجیا  یـسفنت  فیعـضت  بجوم  تسا  نکمموراد  دایز  ریداقم  فرـصم  یبناج  ضراوع 
. دوشهدید تسا  نکمم  زین  اهاهتنا  ندشدرسو  ناهد  یکشخ  یمتیرآ  شزرل  یباوخیب  يرارقیب  بارطضا  بلق  تانابرض 

نیزابراکورپو نودـیلوزاروف  لثم  ( MAO  ) زادیـسکانیمآونوم هدـننکراهم  تابیکرت  اب  ورادنیا  ناـمزمه  فرـصم  ییوراد  ياهلخادـت 
اب وراد  ماوت  زیوجت  ددرگیمنیردـفاودوسپ . زا  یـشان  نوخراشفشیازفا  یبلق و  کـیرحت  ندـشینالوط  زینو  اـهنآ  تارثا  دـیدشت  بجوم 

نوخراشف هدنهاک  ياهوراد  رثا  نامزمهفرـصم  تروص  رد  نیردفاودوسپ  دوجولیلدهب  دنکیم . دیدشت  ار  نآ  یبناج  ضراوعنیدینیک 
دلقمياهوراد يدـیئوریت و  ياهنومروه  تارثااما  دـباییم . شهاک  اهتارتین  نیژنآ  دـض  تارثاو  کـیژرنردآ  اـتب  هدـنریگ  ياههدـننکراهم 

. دباییم شیازفا  کیتاپمس 
دوجوهفرـس اب  هارمه  موادم  دردرـس  ای  يدـلجياههناد و  دـیدش ، بت  وراد ، فرـصم  زا  سپزور  ات 7  هکیتروص  رد  هیـصوت  لباق  تاـکن 

هعجارم  کشزپ  هب  دیاب  تشاد 
. دوش

فرصم  رادقم 
. دشابیم  ml/day 40 ات فرصمرادقم  هنیشیب  دوشیم و  فرصم  تعاس  ره 6 رتیلیلیم  رادقم 10  نالاسگرزب 

. دوشیمزیوجت تعاس  ره 6  رتیلیلیم  لاس 5  ناکدوک 12ـ6 يارب  تعاس و  ره 6  رتیلیلیم  لاس 2/5 ناکدوک 6ـ2  رد  ناکدوک 
ییوراد  لاکشا 

Syrup: (Dextromethorphan HBr 15 mg +Pseudoephedrine HCI 30 mg)/5ml

DOXAPRAM

هک ياهـنپآ  اـی  یحارج و  لاـمعا  زا  سپیــسفنت  فیعــضت  یــسفنت  فعــض  ناــمرد  ردكرحم  ناوـنعهب  مارپاــسکود  فرــصم  دراوـم 
زینو يویر  نمزم  يدادسنا  يرامیبهب  نایالتبمرد  یسفنت  داح  ییاسران  دشاب ، هدشن  داجیایتلکسا  ینالضع ـ  ياههدننکلش  فرصملیلدب 

. دوریم راکب  یحارجلامعا  زا  دعب  قیمع  سفنت  کیرحت  يارب 
یتاـیح و مجحشیازفا  هجیتن  رد  سفنت و  کـیرحت  بجومطیحم  رد  دـیتوراک  ییایمیـش  ياههدـنریگرب  ریثاـت  اـب  وراد  نیا  رثا : مسیناـکم 

دوخ نیا  هک  هدش  کیرحتزین  عاخنلالصب  رد  سفنت  زکارم  ورادفرـصم ، نازیم  شیازفااب  جیردتب  ددرگیمسفنت . دادـعت  یئزج  شیازفا 
. دنکیم کیرحتزین  ار  یعاخن  بانط  زغم و  ياهتمسق  ریاس  هدنورشیپ  روطهب 

هقیقد مارپاــسکود 12ـ5  رثا  دـــسریمرثکادحهب . هــقیقد  زا 2ـ1  سپ  هدــــش و  عورــــشهیناث  یط 40ـ20  وراد  رثا  کـــــیتنیکوکامراف 
. ددرگیم عفد  ارفصقیرط  زا  نآ  دصرد  دودح 55  دماجنایملوطهب .
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شیازفا یبلق  ییاسران  ، رس هب  هبرض  عرـص  رنورک ، نایرـشيرامیب  يزغم  قورع  تامدص  نوچيدراوم  رد  مارپاسکود  فرـصم  عنم  دراوم 
زین ینالـضع و  جـلف  سکاروـتومونپ  ، دـیدش هنپــسید  ییاوـه  ياههاردادـسنا  لـیبق  زا  یلیالدـب  یــسفنت  تیاـفک  مدـع  نوـخ  راـشف  داـح 

دیابن يویرزوربیف  یتلکسا و  ینالضع ـ  تالالتخازا  یـشان  یـسفنت  ییاسران  يویر  مسیلوبمآ  ياهژیان  داح  مسآ  لثم  يویر  ياهیرامیبرد 
. دوش فرصم 

عرـص و يزکرمباـصعا  کـیرحت  نوچ  یـضراوع  تسانکمم  نادازوـن  رد  هنپآ  ناـمرد  روظنمهبمارپاـسکود  زا  هدافتـسا  1 ـ  اهرادشه :
. دشاب هتشاد  هارمههب  نوخراشف  يدایز  الامتحا 

. دوش زیلومهزورب  ثعاب  تسا  نکمم  دشاب  هدش  هیصوترادقم  زا  شیب  نویزوفنا  تعرس  هچنانچ  2 ـ 
راک بیع  موتیـسومورکوئف  ، دیئوریت يراکرپ  يزغم  زیخ  ، دیدش يدراکیکات  ای  یبلق  یمتیرآ  ياهژیانمسآ  هقباس  دننام  دراوم  یخرب  رد  3 ـ 

. دوش فرصم  طایتحااب  دیاباههیلک  ای  دبک 
هدش شرازگ  تیبلفوبمورتو  زیلومه  ای  بلق و  مظنمان  ای  عیرستانابرض  هنیـس  هسفق  درد  دننام  یقورع  ـ  یبلق ضراوع  زورب  یبناج  ضراوع 

تسا 
نیزاــبراکورپ و نودــیلوزاروفلماش و  ( MAO  ) زادیــسکانیمآونوممیزنآ هدـننکراهم  ياـهورادنامزمه  زیوـجت  ییوراد  ياهلخادـت 

ياهكرحمماوت فرـصم  ددرگیم . مارپاسکودای  اهوراد و  نیا  یقورع  هدـننکگنت  تارثاتیوقت  بجوم  کیتاپمـس  دـلقم  تاـبیکرتزین 
مارپاسکود تارثااب  زین  هنبرکوردیه  ياهربشوه  نامزمهفرـصم  دـش . دـهاوخ   CNS یفاضا کیرحتبجوم  زین  مارپاـسکود  اـب   CNS

. دراد لخادت  تابیکرت  نیا  هلیسوهباهنیمآ  لوکتاکهب  دراکویم  تیساسحشیازفا  لیلدهب 
يریگولجیعضوم تاکیرحت  ای  تیبلفوبمورت  زوربزا  ات  داد  رییغت  ار  قیرزت  لحم  تسا  رتهبتدم  ینالوط  فرـصم  رد  هیـصوت  لباق  تاکن 

. دوش
نازیم . دوشیم زیوجت  يدـیرو  قیرزت  تروـصهب  mg/kg 0/5 یحارج لـمع  زا  سپ  یـسفنتفیعضت  ناـمرد  روـظنمهب  فرـصم  رادـقم 
تروص ياهقیقد  لصاوف 5 رد  وراد  زیوجت  فرـصم  رارکتهبزاین  تروص  رد  دیامن . زواجت   mg/kg 1/5 زا دیابن  قیرزت  کی  رد  فرـصم 

. دسرب  mg/kg 2 هب فرصمرادقم  رثکادح  ات  دریگیم ،
ییوراد  لاکشا 

Injection: 100 mg/5ml

EXPECTORANT

يوـیر و سوـکوم  شهاـک  اـههیر ، زا  نآجورخ  لیهــست  طـلخ و  یگدنبــسچ  تظلغشهاــک و  يارب  تناروتکپــسکا  فرــصم  دراوـم 
. دوشیم هدافتسا  رادطلخو  یحشرت  هفرسهب  کشخ  ياههفرسلیدبت 

رددوجوم نیمارینفرلک  دـندرگیم . اههیر  زا  نآجورخ  طلخ و  ندـشقیقر  بجوم  هک  تسایتابیکرت  يواح  تناروتکپـسکا  رثا : مسیناکم 
طلخیگدنبـسچ و شهاکاب  نیزنفاـیاگ  ناقتحادضکیتاپمـس و  دـلقم  رثااـب  نیمآ  لوناـپورپ  لـینف  نیماتـسیهدض  تارثا  اـب  هدروآرف  نیا 

. دندرگیم طلخ  هیلخت  هیرطاخم و  ندش  مرن  کشخ و  ياههفرس  نیکستبجوم  تیاهن  رد  نآ  جورخ  لیهست 
نویـسالومرفنیا رد  هدـش  هدربراکب  ریداقم  اـب  یلودراد  صخـشم  یبناـج  ضراوع  هدروآرفنیا  ءازجا  زا  کـیره  هچرگا  یبناـج  ضراوع 

. دننکیمنداجیا یهجوت  لباق  هضراع 
. دوشیمییوراد هورگ  ود  ره  تارثا  دیدشت  بجوم  CNS فعضم تابیکرت  ریاساب  هدروآرفنیا  نامزمه  فرصم  ییوراد  ياهلخادت 

. دوشطایتحا کیتاپمس  دلقم  تابیکرت  ریاسزا  هدافتسا  تروص  رد  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 
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. دوشزیهرپ دنراد ، يرایشوههب  زاین  هک  ییاهراکماجنا  زا  نیاربانب  دیامن . یگدولآباوخداجیا  تسا  نکمم  وراد  نیا  2 ـ 
تخاس  علطم  دیاب  وراد  فرصمزا  ار  کشزپ  يرارطضا  ياهنامردای  یحارج و  لمع  هنوگره  زا  لبق  3 ـ 

. دوش هعجارمکشزپهب  الاب ، بت  دوجو  ای  زور  زا 7  شیبيرامیب  ياههناشن  موادت  تروص  رد  4 ـ 
فرصم  رادقم 

. دوشیم فرصم  زور  ردراب  رثکادح 4  رتیلیلیم ، نالاسگرزب 10ـ5 
فرصمزور رد  رتیلیلیم  زا 10  شیب  دیابن  تیاهن  ردهک  دوشیم  زیوجت  زور  رد  راب  ات 4  رتیلیلیم  لاس 2/5ـ1 ناکدوک 6ـ2  يارب  ناکدوک 

. دوشیم فرصم  زور  رد  رتیلیلیم  رثکادح 20 ات  زور  رد  راب  رتیلیلیم 4   2/5 لاس 5 ـ  ناکدوک 12ـ6  رد  دوش .
ییوراد  لاکشا 

Syrup : (Guaifenesin 100 mg +Chlorpheniramine Maleate 2 mg +Phenylpropanolamine

HCI)/5ml

EXPECTORANT CODEINE

زین یـسفنت و  ياهتنوفعریاس  ای  يژرلآ و  یگدروخامرـسزا  یـشان  ینیب  ناقتحا  شهاک  هفرـسنیکست و  روظنمهب  وراد  نیا  فرـصم  دراوم 
. دوریمراکهب یگدروخامرس  زا  یشان  یمومعمئالع  ریاس  عفر 

. دـننکیمکمک ناـقتحا  عـفر  اـی  هفرـس  نیکـستهبرگیدکی  رثا  تیوـقت  تهج  رد  هک  تسایتاـبیکرت  يواـح  هدروآرف  نیا  رثا : مسیناـکم 
هجیتن رد  ینیبطاخمقورع و  یگنت  کیتاپمس و  کیرحتاب  نیمآلوناپورپ  لینف  نآ  جورخ  لیهست  طلخیگدنبـسچ و  شهاک  اب  نیزنفایاگ 

نیا ینامرد  تارثا  زورب  بجوم  هفرـس  سکلفر  فیعـضت  عاخنلالصبرد و  هفرـس  زکرمرب  میقتـسم  رثا  اـب  نیئدـک  ومدا  ناـقتحا و  شهاـک 
. دنوشیموراد

. دوش فرصم  دیابن  دیدش  یسفنتفعضهب  نایالتبم  رد  فرصم  عنم  دراوم 
. دزاس ناهنپ  ار  تالیسیلاس  يالابریداقم  فرصم  زا  یشان  یشوگ  تیمومسممئالع  تسا  نکمم  بیکرت  نیا  1 ـ  اهرادشه :

. دوش داجیا  یگتسباو  تسا  نکمم  هدروآرف  نیا  رد  نیئدک  دوجو  لیلدهب  2 ـ 
. دیامن هجیگرس  ای  یگدولآباوخداجیا  تسا  نکمم  هدروآرف  نیا  3 ـ 

نیا رد  هدـش  هدربراکب  ریداقماب  یلو  تسا  صخـشم  یبناجضراوع  ياراد  هدروآرف  نیا  ییورادءازجا  زا  کیره  هچرگا  یبناـج  ضراوع 
. دننکیمن داجیا  یهجوتلباق  هضراع  بیکرت 

ییورادهورگ ود  ره  تارثا  دــیدشت  بجوـم   CNS هدننکفیعـضت تابیکرت  ریاساب  هدروآرفنیا  ناـمزمه  فرـصم  ییوراد  ياهلخادـت 
. دوشیم

. دوش هعجارم  کشزپهب  دیدش ، بتدوجو  ای  زور  زا 7  شیب  يرامیب  ياههناشنموادت  تروص  رد  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 
فرصم  ریش  ای  بآ  اذغاب ، هارمه  وراد  هدعم  کیرحت  ندیناسر  لقادحهب  يارب  2 ـ 

. دوش
. دومن علطم  وراد  فرصمزا  ار  کشزپ  دیاب  يرارطضا  ياهنامردای  یحارج و  لامعا  هنوگره  زا  لبق  3 ـ 

. دوش طایتحا  هتسشن  ای  هدیباوختیعضو  زا  یناهگان  نتساخرب  ماگنه  4 ـ 
فرصم  رادقم 

. دوشیم فرصمتعاس  ره 6  رتیلیلیم   5 نالاسگرزب 10 ـ
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رهرتیلیلیم 8ـ6  2/5 نازیمهب 5 ـ  لاس  ناکدوکيارب 12ـ6  تعاـس و  ره 8ـ6  رتیلیلیم   1/5 2/5 ـ نازیمهب لاس  ناکدوک 6ـ2  رد  ناـکدوک 
. ددرگیم زیوجت  تعاس 

ییوراد  لاکشا 
Oral Solution: (Guaifenesin 100 mg +Phenylpropanolamine HCI 12.5 mg +Codeine

Phosphate 10 mg)/5ml

GUAIFENESIN

یناقوف سفنتهاگتسد  فیفخ  ياهتنوفع  یگدروخامرسزا و  یـشان  هفرـس  یتمالع  نامرد  ياربروآطلخ  ناونعهب  نیزنفایاگ  فرـصم  دراوم 
. دوشیم فرصم 

. دوشیم لامعااههژیان  يان و  تاحـشرت  یگدنبـسچ  شهاکو  مجح  شیازفا  قیرط  زا  وراد  يروآطلخرثا  هک  دسریم  رظنهب  رثا : مسیناکم 
. دیامن لیهست  ار  طلخ  جورخ  ودهد  شیازفا  ار  هفرس  باتزاب  ییآراک  تسانکمم  نیزنفایاگ  نیاربانب 

. دوشیم عفد  اههیلک  قیرط  زا  لاعفریغياهتیلوباتم  لکشهب  بذج و  شراوگهاگتسد  زا  تلوهسهب  وراد  کیتنیکوکامراف 
زیوجتابطقف سوکوم  اب  هارمه  هفرـسای  مسآهباشم و   ) رادـیاپ ای  نمزم  هفرـس  اـب  یگلاـس  نس 12 اـت  ناـکدوک  رد  وراد  نـیا  1 ـ  اهرادشه :

. دوش فرصم  دیاب  کشزپ 
. دنتسه وراد  ردان  ضراوع  زا  ریهک  وهدعم  درد  يدلج  تاروثب  غارفتسا  ای  عوهت  ، دردرس هجیگرس  لاهسا  یبناج  ضراوع 

. دوش هدیشون  بآ  ناویل  کی  لقادح  ورادفرصم  رابره  زا  دعب  هیر  تاحشرت  ندشقیقرهب  کمک  يارب  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 
درک زوربهفرـس  اب  هارمه  درد  ولگ  ای  موادم  دردرـس  يدلج  تاروثب  بت  ای  تفای  همادا  هفرـسوراد  نیا  اب  نامرد  زور  تفه  زا  سپ  رگا  2 ـ 

. دوش هعجارم  کشزپهب 
فرصم  رادقم 

. دوشیم فرصم  تعاس  راهچره  مرگیلیم  رادقم 400ـ200  نالاسگرزب 
تعاس راهچرهمرگیلیم  رادـقم 200ـ100  لاس  12ـ6  ناکدوک رد  تعاـس و  راـهچ  ره  مرگیلیم  رادـقم 100ـ50  هلاس  ناکدوک 6ـ2  رد 

. دوشیم فرصم 
ییوراد  لاکشا 

Syrup: 100 mg/5ml

IPRATROPIUM BROMIDE

باـهتلانامرد نینچمه  نمزم و  تیـشنورب  ناـمردهژیوهب  ییاوه  ياـههار  ریذـپتشگرب  دادـسنانامرد  يارب  مویپورتارپـیا  فرـصم  دراوم 
. دوریم راکب  شزیربآ  اب  هارمهینیبیطاخم  ءاشغ  کیژرلآریغ 

. دوشیمشنورب يداشگ  ثعاب  ینیراکسومياههدنریگ  راهماب  وراد  نیا  رثا : مسیناکم 
عورش و هقیقد  5 زا 15 ـ سپ  وراد  رثا  دراد . شراوگ  هاگتـسدو  اهشـش  قیرط  زا  یکدـنا  کیمتـسیسبذج  مویپورتارپیا  کیتنیکوکامراف 

عفد یلصا  هار  تسا  تعاس  نارامیب 8ـ6 زا  یخرب  رد   ) تعاس 4ـ3  الومعم وراد  رثا  تدم  دسریم . دوخ  جواهب  تعاس  2ـ1   ) هقیقد یط 90 
بذـج شخب  ددرگیم . عـفد  رییغت  نودـبو  هدـش  هدروـخ  هدـش  قاشنتـسا  يورادزا  دـصرد  اـت 90  تسا و  عوفدـم  قـیرط  زامویپورتارپـیا 

. دوشیم عفد  راردا  هار  زا  ورادهدش 

ییوراد تاعالطا  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1869زکرم  هحفص 1791 

http://www.ghaemiyeh.com


موکولگ  دوجو  تروص  رد  1 ـ  اهرادشه :
زورب لامتحا  لیلدهب  هتسب  هیواز  اب 

اب دـیاب  وراد  نیا  تاتـسورپیفورترپیههب  رامیب  يالتبا  ای  مشچلـخادهب و  میقتـسم  روطهب  مویپورتارپیاندشهدیـشاپ  تروص  رد  داـح  هلمح 
. دوشفرصم طایتحا 

. دوش هدهاشمتسا  نکمم  تسوبی  راردا و  سابتحا  تردنبو  ناهد  یکشخ  هاگهگ  یبناج  ضراوع 
یفاضا تارثازوربهب  رجنم  تسا  نکمم  کیژرنیلوکیتنآلماوع  يواح  ياههدروآرف  اب  مویپورتارپیانامزمه  فرـصم  ییوراد  ياهلخادت 

. دوش
رد دوشهتـسب . اـهمشچ  لـسورئآ  قاشنتـسا  ماـگنههبموزل  تروص  رد  دوـش و  باـنتجا  اـهمشچاب  وراد  ساـمت  زا  هیـصوت 1 ـ  لباق  تاکن 

. دنوش هتسش  درسبآ  اب  دیاب  اهمشچ  تروص  نیا  رد  دوشدید . یگریت  ای  کیرحت  ثعاب  تسا  نکمماهمشچ  اب  یقافتا  سامت  تروص 
. دوشفرصم ینامز  نیعم  لصاوف  رد  دیاب  وراد  هنازور  رمتسم  هدافتسا  تروص  رد  2 ـ 

. دوش هداد  عالطا  کشزپهب  روف ? ، وراد هدافتسا  زا  سپ  هقیقد  یط 30  میالعندشرتدب  ای  يدوبهب و  مدع  تروص  رد  3 ـ 
. دوشیمفرصم زاین ، بسح  رب  تعاس  8ـ6  ره فاپ  نالاسگرزب 4ـ1  رد  فرصم  رادقم 

ییوراد  لاکشا 
Inhaler: 20 mcg/dose

KETOTIFEN

. دوریم راکهب  مسآزا  يریگشیپ  يارب  نفیتوتک  فرصم  دراوم 
تسا  یسکالیفانآ  دض  صاوخابنیماتسیهدض  يوراد  کی  رثا : مسیناکم 

هتـسهآوراد هدننکيریگـشیپ  رثا  عورـش  دنامیمیقاب . تعاس  اـت 12  شرثا  دوـشیم و  بذـجیبوخهب  یکاروـخ  هار  زا  کـیتنیکوکامراف 
تسا  مزال  نامز  هتفه  ییورادرثا 6ـ4  هنیشیبهب  ندیسر  يارب  دشابیم .

. دبای همادا  نفیتوتک  فرصم  عورشزا  سپ  هتفه  ود  ات  دیاب  لقادح  نیماتسیهدضیلبق  يوراد  اب  نامرد  1 ـ  اهرادشه :
. دهد رارق  ریثأت  تحت  ار  یگدننار  ییاناوتلیبق  زا  يدرف  ياهتراهم  تسا  نکمم  ورادنیا  فرصم  زا  یشان  یگدولآ  باوخ  2 ـ 

، دوشنمک فرـصم  همادا  اب  اهنآ  تدـش  هچناـنچ  هکدنتـسه  وراد  فرـصم  ضراوع  نیرتعیاشنیکـست  یگدولآباوخ و  یبناـج  ضراوع 
. دشاب يرورض  وراد  فرصمعطق  ای  رادقم  شهاک  تسا  نکمم 

. دوش اهتیسوبمورت  دادعت  شهاک  ثعابتسا  نکمم  یکاروخ  ياهکیتویبیتنآ  ابوراد  نامزمه  فرصم  ییوراد  ياهلخادت 
. دوش فرصم  اذغ  اب  وراد  یشراوگکیرحت  شهاک  يارب  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 

. ددرگ لومعم  مزالطایتحا  یگدولآباوخ  زورب  تروص  رد  2 ـ 
فرصم  رادقم 

زور رد  رابود  مرگیلیم  ود  ات  وراد  رادقم  موزل  تروصرد  دوشیم . زیوجت  اذغاب  هارمه  زور  ردراب  ود  وراد  زا  مرگیلیم  کی  نالاسگرزب 
. ددرگیم زیوجت  بش  ماگنههب  مرگیلیم  0/5 ادتبا 1 ـ رد  هدنهد  نیکست  رثاهب  ساسحنارامیب  رد  دباییم . شیازفا 

ییوراد  لاکشا 
Tablet : 1 mg

Syrup : 1 mg/5ml
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METAPROTERENOL SULFATE

زین دـشابیماههژیان و  باـهتلا  اـب  هارمه  هک  ریذـپتشگربياهژیان  مساپـسا  ياهژیاـن  مسآ  یتمـالعنامرد  رد  لونرتورپاـتم  فرـصم  دراوم 
. دوشیم فرصم  يدادسنايویر  ياهيرامیب  ریاس  يزاتکیشنورب و  يویر  مزیفمآ 

هجیتنرد هژیاـن و  فاـص  هلـضع  ندـشلش  بجوم  ، اـههیر رد  کـیژرنردآ  ود  اـتب ـ  ياههدـنریگکیرحت  قیرط  زا  وراد  نیا  رثا : مسیناـکم 
لونرتورپاـتم . دوشیم یـسفنت  ياـههار  تمواـقم  شهاـک  یـسفنت و  هریخذ  مجح  شهاـک  یتاـیح  تیفرظشیازفا  هژیاـن  مساپـسا  شهاـک 

. دنکیم راهم  ار  نژیتنآ  کیرحت  زا  یشاننیماتسیه  ندشدازآ  نینچمه 
زیوجت لابندهبوراد  رثا  عورش  ددرگیم . بذج  شراوگهاگتسد  زا  یکاروخ  تروصهب  یفرـصمرادقم  دصرد  دودح 40  کیتنیکوکامراف 

تسا  يدبک  وراد  مسیلوباتم  . دشابیم تعاس  زا 4  شیب  وراد  رثا  لوطو  تعاس  کی  دودح  یکاروخ 
راشفيدایز رنورک ، قورع  يرامیب  بلق  یناقتحاییاسران  يدراکیکات  اب  اـی  یبلق و  یمتیرآ  هبـالتبم  دارفا  رد  وراد  نیا  فرـصم  عنم  دراوم 

. دوش فرصمدیابن  موتیسومورکوئف  دیئوریت و  يراکرپ  تباید  یجنشت  تالالتخا  نوخ 
. دوش فرصم  طایتحا  اب  دیاب  یجنشتتالالتخا  هب  نایالتبم  رد  1 ـ  اهرادشه :
تالالتخا  هنیمز  هک  يدارفا  رد  هژیوهب  ، وراد دح  زا  شیب  ریداقم  فرصم  2 ـ 

. ددرگنوخ میساتپ  شهاک  بجوم  تسا  نکمم  ، دنیامنیم هدافتسا  یلاتیژید  ياهدیزوکیلگو  کیتروید  زا  ای  دنراد و  بلق  متیر 
، دردرـس بلق  عیرـس  تانابرـض  روعـش ، شاشتغا  جنـشت  بت  ای  امرـس و  ساسحا  هنیـس  هسفقرد  درد  ای  یتحاران  ساـسحا  یبناـج  ضراوع 

ندشگرزب يرارقیب  تینابـصع  لومعمریغ  بارطـضا  هشعر  بلق  هتـسهآتانابرض  سفنت  رد  لاکـشا  غارفتـساو  عوهت  نوخراشف  شیازفا 
ووخ قلخ و  تارییغت  ینالضع  یگتفرگ  بلقمظنمان  تانابرض  فعـض  تسوپ  یگدیرپگنر  درـس و  دید ، يرات  مشچ  کمدرمیعیبطریغ 

. دنتسه وراد  مهم  یبناج  ضراوعزا  ناهد  رد  دنیاشوخان  معط  ساسحا  زین 
، ددرگزیوجت ناتولاه  ای  مرفورلک  اب  یـشوهیب  زاسپ  یهاتوک  تدم  رد  ای  لبق و  دایز ، ریداقماب  لونرتورپاتم  هچنانچ  ییوراد  ياهلخادـت 

تارثا ياهـقلحهس  یگدرـسفادض  تاـبیکرت  دـنراد . يرثانـینچ  زین  ناروـلفوزیا  ناروـلفنا  دربیمـالاب . ار  ینطب  دـیدش  یمتیرآ  زورب  رطخ 
تارثا لباقتم  راهم  رب  هوالع  کیژرنردآاتب  هدـنریگ  ياهددـسم  نامزمهزیوجت  دـننکیم . تیوقت  یقورع  متـسیسيور  رب  ار  لونرتورپاـتم 

CNS ياـهكرحم اـب  وراد  ماوت  زیوجت  دوشیملونرتورپاـتم . ياهژیاـن  یگدـننکداشگرثا  اـب  تیدـض  بجوـم  ییوراد  هورگود  یناـمرد 
رطخ زیناپودوول  یبلق و  ياهدیزوکیلگ  زا  نامزمههدافتـسا  ددرگیم . اهوراد  نیا  یبناج  تارثاشیازفا  یفاضا CNS و  کیرحت  بجوم 

ياهدـلقمریاس نیردوـتیر و  ماوـت  زیوـجت  دـنکیم . مـکار  اـهتارتین  نیژنآدــض  تارثا  لونرتورپاـتم  . دــهدیم شیازفا  ار  یبـلق  یمتیرآ 
اب لـباقتم  یلخادرثا  زین  يدـیئوریت  ياـهنومروه  دـنکیم . داـیزار  هورگ  ود  ره  یبناـج  ضراوـع  یناـمردتارثا و  وراد ، نیااـب  کـیتاپمس 
. دیامنیم زورب  یفاضایمس  راثآ  هدش و  دیدشت  CNS رب وراد ، نیااب  نامزمه  فرصم  تروص  رد  اهنیتنازگتارثا  دنراد . لونرتورپاتم 

. دوش هعجارم  کشزپهب  روف ? نآ  ندشرتدب  ای  موادت  سفنت و  رد  لاکشازورب  تروص  رد  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 
يوراد زا  لبقیتدـم  لونرتورپاتم  تسا  رتهب  مویپورتارپیاای  يدـیئورتسوکیتروک و  ياهلسورئآزا  نامزمه  هدافتـساهب  زاین  تروص  رد  2 ـ 

. دوش هدافتسا  رگید 
. دوشیم ناهدرد  يدنیاشوخان  معط  داجیا  ثعاب  وراد  3 ـ 

فرصم  رادقم 
یکاروخ 

، اههژیان ندرکداشگ  يارب  نالاسگرزب 
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. دوشیمزیوجت زور  رد  راب  مرگیلیم 4ـ3   20
نزو ابالابهب  لاس  ناکدوک 9  رد  زور و  رد  راب  4ـ3  مرگیلیم مرگولیک 10  زا 27  رتمک  نزوابیناکدوک  رد  ای  لاس و  نینس 9ـ6  ناکدوک 

. دوشیم زیوجت  غلابدارفا  هباشم  رتشیب ، مرگولیک و   27
یقیرزت 

مین زا  سپ  ، زاـین تروص  رد  دوشیم و  قیرزت  ینالـضعلخاد  تروـصهب  مرگیلیم  ادـتبا 0/5  لاس  نس 6  يالاب  ناـکدوک  نـالاسگرزب و 
رارکت رادقم  نیا  تعاس 

. دوشیم
. ددرگیم قیرزتینالضع  لخاد  تروصهب  مرگیلیم  لاس 0/25  زا 6  رتمک  نساب  ناکدوک  رد  ناکدوک 

ییوراد  لاکشا 
Tablet: 20 mg

Injection: 0.5 mg/ml

PEDIATRIC GRIPE

دیدش ياهتنوفعو  اهسونیس  باهتلا  یگدروخامرـسزا  یـشان  شاتـسا  روپیـش  ینیب و  ناقتحاشهاک  روظنمهب  بیکرت  نیا  فرـصم  دراوم 
ای زورـس  زا  یـشان  ینایمشوگ  باهتلا  شهاک  روتوموزاو و  تینیرو  یلـصف  کـیژرلآ  تینیر  یتمـالع  ناـمرد  یناـقوف  یـسفنت  هاگتـسد 

. دوریم راکباوه  راشف  تارییغت 
بجوم سفنتهاگتسد  طاخم  افلآ  ياههدنریگ  رب  رثا  اب  هکهدوب  کیتاپمـس  دلقم  تابیکرت  زا  نیرفالینفو  نیمآلوناپورپلینف  رثا : مسیناکم 

زا يریگولج  اب  زیننیمآرینفرلک  دـنوشیم . ینیب  ناقتحا  زیخ و  ینوخرپ  شهاک  طاـخم ، مروت  شهاـک  هجیتنرد  فاـص و  هلـضع  ضاـبقنا 
. دنکیم يریگولج  کیژرلآ  مئالعزورب  زا  نیماتسیه  تارثا 

نایرـش دـیدشياهیرامیب  نوخراشف  يداـیز  یـشراوگهحرق  راردا ، ساـبتحا  کـیراب  هیواز  اـبموکولگهب  ناـیالتبم  رد  فرـصم  عنم  دراوم 
. دوش فرصمدیابن  دیدش  مسآ  رنورک و 

بجومتسا نکمم  ( MAO  ) زادیـسکا نیمآونوممیزنآ  هدـننکراهم  ياهوراد  اب  ناـمرد  تحتناراـمیب  رد  وراد  نیا  فرـصم  اهرادـشه :
. دوش یقورع  یبلق ـ  سپالکای  جنشت  داجیا  يزکرم و  یبصع  متسیسکیرحت  کیتاپمس  تارثا  دیدشت 

یمک اـبهارمه  یقورع  یبـلق ـ  سپـالک  یمتیرآ  جنـشت  عوهت  یباوخیب  سفنت  رد  لاکـشا  یگدـیرپگنر  شزرل  يرارقیب  یبناـج  ضراوع 
. دنتسه وراد  یبناجضراوع  زا  يرارقیب  دردرس و  دیديراتو ، غارفتسا  عوهت  ناهد  یکشخ  هجیگرس  ، دح زا  شیب  نیکست  نوخراشف 
بجوم ، CNS هدننکفیعضت ياهوراد  ریاس  ياهقلحهس و  یگدرسفادض  ياهوراد  اب  هدروآرفنیا  نامزمه  فرـصم  ییوراد  ياهلخادت 

زین کـیژرنردآ  اتبهدـنریگ ـ  ياههدـننکراهم  و  ( MAO  ) زادیـسکانیمآونوم هدـننکراهم  ياهوراد  ددرگیماـهوراد . نیا  تارثا  دـیدشت 
. دنهدیم شیازفاار  هدروآرف  نیا  رد  دوجوم  کیتاپمسدلقم  تابیکرت  تارثا 

فرصم  رادقم 
رد راب  4ـ3  رثکادح رتیلیلیم ، لاس 8  ناـکدوکرد 12ـ6  رتیلیلیم و  لاس 4  نینس 6ـ1  ناکدوک  ، رتیلیلیم هام 2  نینـس 12ـ6  ناکدوک  رد 

. دوشیم فرصم  زور ،
ییوراد  لاکشا 

Syrup: (Chlorpheniramine Maleate 0.5mg + Phenylephrine HCI 1.25 mg
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+Phenylpropanolamine HCI 5 mg)/5ml

PSEUDOEPHEDRINE HCI

داح باهتلا  شاتسا  روپیش  يارجم  اهسونیـس ، ایینیب  ناقتحا  نامرد  رد  هک  تسا  ناقتحا  دضبیکرت  کی  نیردفاودوسپ  فرـصم  دراوم 
. دوشیم هدافتسا  وجراشف ، تارییغت  لیلدب  ینایم  شوگ  درکلمعلالتخا  روتوموزاو و  تینیر  ینایم  شوگيزورس  باهتلا  ساتسا  روپیش 

مروت شهاکو  قورع  ندش  گنت  بجوم  یـسفنت  هاگتـسدطاخم  رد  کیژرنردآ  افلآ  ياههدـنریگرب  ریثات  اب  نیردـفاودوسپ  رثا : مسیناکم 
زاب اهسونیـس و  تاحـشرت  هیلختشیازفا  بجوم  دـناوتیم  وراد  دـنوشیمرتزاب . ینیب  یـسفنت  يراجم  تقیقحرد  ددرگیم و  ینیب  طاخم 

. ددرگ هدش  دودسم  شاتسا  روپیشندش 
یط  هک  دشابیم  هقیقد   15 زا 30 ـ  سپ  نآرثا  عورش  هدش و  هزیلوباتم  دبک  رد  صقانروطهب  نیردفاودوسپ  کیتنیکوکامراف 

ـ  75 دودح رد  هتفرگ و  تروص  اههیلک  قیرط  زاوراد  عفد  دشابیم . تعاس   3 دودح 4 ـ  ورادرثا  لوط  دسریم . رثکادح  هب  هقیقد   30 60 ـ 
. دباییم شیازفا  يدیسا  راردارد  عفد  تعرس  دوشیم . عفد  هتفاین  رییغتتروصهب  یفرصم  رادقم  دصرد   55

يدایز ، رنورک نایرـش  داح  ياهيرامیب  ای  یبلقکیمکـسیا  ياهیرامیب  هلمج  زا  یقورع  یبلقياـهیرامیب ـ  نوچ  يدراوم  رد  1 ـ  اهرادشه :
. دوش زیوجت  ناوارف  طایتحااب  دیاب  تاتسورپ  ندش  گرزب  دیئوریتيراکرپ و  موکولگ  تباید  نوخ  راشف 

میظنت  یتسیاب  دارفا  نیا  رد  ورادفرصم  رادقم  اذل  دنتسه ، التبم  تاتسورپیگرزب  هب  نادنملاس  بلغا  هک  اجنآ  زا  2 ـ 
. ددرگ

هتفه لقادـح 2  ، زاـین تروص  رد  دومن و  زیوجت  ( MAO) زادیـسکانیمآونوم هدننکراهم  تابیکرتاب  نامزمه  دـیابن  ار  نیردـفاودوسپ  3 ـ 
. ددرگ زیوجتدیاب  تابیکرت  نیا  عطق  زا  سپ 

ضراوعزا نتفر  باوخ  هب  رد  لاکـشا  يرارقیب و  یگتفـشآ  یـسفنت  لاکـشا  زورب  بلق  مظنماننابرـض  مهوت  داجیا  جنـشت  یبناج  ضراوع 
. دنتسه وراد  یبناج 

کیژرنردآ  اتب  هدنریگ  ددسم  تابیکرتنامزمه  فرصم  ییوراد  ياهلخادت 
. ددرگیم ییوراد  هورگ  ود  ینامردتارثا  راهم  بجوم  نیردفاودوسپ  اب 

افلآ هدنریگ  هتساوخان  تیلاعف  شیازفابجوم  تسا  نکمم  اتب  هدنریگ  دادسنا 
هفقو  الامتحا  دح و  زا  شیب  يدراکیدارب  نوخ  راشف  يدایز  زورب  رطخ  هجیتن  رد  و 

هچنانچ  زین  (MAO  ) زادیسکانیمآونوممیزنآ ياههدننکراهم  ددرگ . یبلق 
، دنوش زیوجت  نیردفاودوسپ  اب  ماوت 

یبلق  کیرحت  راثآ  دیدشت  تیوقت و  بجوم 
زورب لامتحا  هجیتن  رد  دندرگیمنیردفادوسپ . یقورع  هدننک  گنت  رثا  و 

غارفتسا و یبلق  یمتیرآ  دردرس ،
. دراددوجو یناهگان  ای  داح  نوخ  راشف  يدایز 

. دوش فرصم  باوخزا  لبق  تعاس  دنچ  هلصاف  اب  وراد  یباوخیبزا  يریگولج  يارب  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 
. ددرگ هعجارم  کشزپهب  فرصم  زا  سپ  زور  یط 7  يرامیبدوبهب  مدع  ای  بت  دوجو  تروص  رد  2 ـ 

فرصم  رادقم 
رابکی تعاس   4 ره 6 ـ  مرگیلیم  ینیب 60  ناقتحا  عفر  روظنم  هب  نالاسگرزب 
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تسا   240mg/day فرصم نازیم  رثکادح  دوشیم . زیوجت 
. دوشیمفرصم تعاس   4 ره 6 ـ  مرگیلیم  لاس 30   6 ناکدوک 12 ـ  رد  4 و  ره 6 ـ  مرگیلیم  لاس 15  2 ناکدوک 6 ـ  رد  ناکدوک 

ییوراد  لاکشا 
Liquid: 30 mg / 5 ml

Tablet: 30 mg

SALBUTAMOL

زا يریگولج  ياربنینچمه  یـسفنت و  ياههار  ریذـپتشگربدادسنا  اب  هارمه  تالاح  ریاس  مسآنامرد و  يارب  لوماـتوبلاس  فرـصم  دراوم 
. دوشیمفرصم سردوز  نامیاز 

15 زا 30 ـ سپ  وراد  رثا  یکاروـخ  هارزا  دوـشیم . عـفد  عوفدــم  اـههیلک و  قـیرط  زا  وتـسا  يدــبک  وراد  مسیلوباـتم  کــیتنیکوکامراف 
اهشنوربزا جـیردتب  یقاشنتـسا  هار  زا  تسارتشیب  ای  تعاـس  نآ 8  رثا  تدـم  دـسریمرثکادحهب . تعاس  یط 3ـ2  دوشیم و  عورـشهقیقد 

. دشابیم مکنآ  قاشنتسا  زا  سپ  وراد  کیمتسیس  تظلغ  . ددرگیم بذج  شراوگ  هاگتسد  زا  زین  هدشهدیعلب  يوراد  زا  یـشخب  بذج و 
تسا  تعاس  6ـ3  وراد رثا  تدم  دسریم . رثکادحهب  قاشنتساود  زا  سپ  تعاس  دوشیم و 1/5ـ1  عورشهقیقد   5 زا 15 ـ  سپ  وراد  رثا 

نوخراشفشیازفا رنورک ، قورع  دراکویم و  تیافکمدـع  یبلق  یمتیرآ  لـماش  یقورع  یبلقياـهیرامیب ـ  دوجو  تروص  رد  1 ـ  اهرادشه :
دیئوریت و يراکرپ   ، QT هلصاف ندشینالوط  یبلق  یمکسیا  يرامیب 

زیوجت ناوارف  طایتحا  اب  دیاب  تباید 
. دوش

نامزمه فرصم  تروصرد  رثا  نیا  دوش . مرس  میـساتپ  دیدششهاک  ثعاب  تسا  نکمم  کیژرنردآوداتبهدنریگ  ياهکرحم  اب  نامرد  2 ـ 
. دوش دیدشت  تسانکمم  یسکوپیه  هلیسوب  ردم و  ياهوراد  ، اهدیئورتسوکیتروک نآ  تاقتشمو  نیلیفوئت 

. دیامن راهم  ار  محر  تاضابقنا  دناوتیموراد  یقیرزت  ای  یکاروخ  فرصم  3 ـ 
و ( MAO) زادیـسکا نیمآونم  ياههدـننکراهم  لاتیژیدياهدـیزوکیلگ  نیئدـک  کیژرنردآاتبياهددـسم  اـب  وراد  ناـمزمه  فرـصم  4 ـ 

. دریگ تروص  طایتحا  ابدیاب  ياهقلح  هس  ياهیگدرسفادض 
ياهدرد تردنب  يدراکیکات  بلق  شپت  یطیحم  قورعيداشگ  دردرـس ، یبصعراشف  اهتـسدرد ،) الومعم   ) فیفخ شزرل  یبناج  ضراوع 

ریهک لامیـسکوداراپ  ياهژیان  مساپـسالماش  طرفم  تیـساسح  ياـهشنکاو  ، داـیز ریداـقم  زیوجت  بقاـعتم  مرـسمیساتپ  شهاـک  ینالـضع 
تسا  هدش  شرازگ  مداویژنآو 

دیدش یمتیرآرطخ  تسا  نکمم  ناتولاه  ای  مرفورلکاب  یـشوهیب  زا  سپ  یکدنا  ای  لبق  لوماتوبلاسدایز  ریداقم  زیوجت  ییوراد  ياهلخادت 
ياههدننکراهم ای  ياهقلحهس و  یگدرـسفادض  ياهوراد  نامزمهفرـصم  دهد . شیازفا  یبلق  يرامیب  هقباسابصاخـشا  دزن  هژیوب  ار  ینطب 

متــسیس رب  وراد  رثا  دــیدشت  ثعاـبتسا  نـکمم  لوماـتوبلاس  اــب  نیزاــبراکورپو  نودــیلوزاروف  لــماش  ( ) MAO  ) زادیـسکانیمآونوم
نامزمهفرـصم دـهد . شیازفا  ار  یبـلق  یمتیرآرطخ  تسا  نکمم  لاـتیژید  ياهدـیزوکیلگاب  وراد  نـیا  ناـمزمه  فرـصم  دوـشیقورع .

فرـصم . دـهد شیازفا  زین  ار  کـیره  یقورع  یبناـجتارثا  تسا  نکمم  ، CNS کیرحت هدـنیازفا  رثارب  هوالع  نیئاکوک  اـب  لوماـتوبلاس 
. دیامن هلباقم  لوماتوبلاسشنورب  یگدننکداشگ  رثااب  تسانکمم  اتب  ياهددسماب  نامزمه 

. درک بانتجا  دیاب  اهمشچ  اب  یقاشنتساياهلسورئآ  سامت  زا  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 
. دوشن فرصم  ياهقیقد  لصاوفابنامز 2ـ1  کی  رد  قاشنتسا  ود  زا  رتشیب  2 ـ 
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. دومن يراددوخاهنآ  ندیوج  ای  نتسکش و  ندرکهلزا  دیعلب و  لماک  روطهب  دیاب  ار  اهصرق  3 ـ 
. دوش هداد  عالطا  کشزپهب  هلصافالب  ، دش رتدب  ای  هدنام  یقاب  سفنت  رد  لاکشاوراد  فرصم  زا  سپ  هکیتروص  رد  4 ـ 

. دوشهتسش بآ  اب  ناهد  وراد  فرصم  رابره  زاسپ  ولگ ، بل و  یکشخ  زورب  تروص  رد  5 ـ 
هقیقد لوماتوبلاسلسورئآ 5  تسا  رتهب  وراد ، نیا  ابدیئورتسوکیتروک  یقاشنتسا  لسورئآ  کینامزمه  فرـصم  ترورـض  تروص  رد  6 ـ 

. دوش فرصم  رتدوز 
فرصم  رادقم 

یکاروخ 
رادقم رثکادح  . دوشیم زیوجت  زور  رد  راب  مرگیلیم 4ـ3  ادـتبا 2 رد  ساسح  نارامیب  نسم و  دارفا  ) وراد زا  مرگیلیم  رادقم 4  نالاسگرزب 

. دشابیم مرگیلیم  تبون 8 کی  رد  وراد  فرصم 
4ـ3 مرگیلیم یگلاس 2  زور و 12ـ6  رد  راب  4ـ3  مرگیلیم یگلاس 2ـ1  6ـ2  زور ، رد  رابراهچ  100mcg/kg یگلاس ود  نس  ات  ناکدوک 

. دوشیم زیوجت  زور  رد  راب 
تسارارکت  لباق  رابکی  تعاس  ره 4  موزل  تروصرد  هک  دوشیم  زیوجت  وراد  زا  مرگورکیم  500 ینالضع ـ  لخاد  ای  يدلج  ریز  یقیرزت 

تسا  رارکت  لباقموزل  تروص  رد  هک  دوشیم  زیوجت  ورادزا  مرگورکیم   250 يدیرو ـ  هتسهآ  قیرزت 
ادتبا رد  يدیرو ـ  یلخاد  نویزوفنا 

هدودـحم mcg/min 20ـ3 و رد  الومعم  وتسا  میظنت  لـباق  بلق  نابرـض  راـمیب و  خـساپبسحرب  هک  ددرگیم  زیوجت   mcg/min 5
. دشابیم رتشیب  موزل  تروص  ردای 

یقاشنتسا 
مــساپسايریگشیپ يارب  ددرگیم . زیوـجت  رادـیاپمیالع  يارب  زور  رد  راـب  رثکادـح 4ـ3  ات  فاپ  2ـ1  ) مرگورکیم نالاسگرزب 200ـ100 

. دوشیم فرصم  فاپ  ود   ) مرگورکیم  200 رادقم شزرو  زا  یشان  ياهژیان 
يریگـــشیپ يارب  تــسا  شیازفا  لــباق  فاــپ  ود   ) مرگورکیم اــت 200  موزل  تروــصرد  هـک  فاــپ  کــی   ) مرگورکیم ناـکدوک 100 

. دوشیم زیوجت  فاپ  کی   ) مرگورکیم رادقم 100 شزرو  زا  یشان  ياهژیانمساپسا 
ییوراد  لاکشا 

Aerosol: 100 mcg/dose
Injection: 0.5 mg/ml

Syrup: 2 mg/5ml

Tablet: 2 mg

TERBUTALINE SULFATE

زايریگـشیپ يارب  نینچمه  یـسفنت و  ياههارریذـپتشگرب  دادـسنا  اب  ماوت  تـالاح  ریاـس  ومسآ  ناـمرد  يارب  نیلاـتوبرت  فرـصم  دراوم 
. دوریم راکب  سردوز  نامیاز 

یکاروخفرصم رادقم  کی  زا  دصرد  70ـ30  دودح دوشیم . عفد  ندب  زا  اههیلک  طسوت  وتسا  يدـبک  وراد  مسیلوباتم  کیتنیکوکامراف 
دسریمرثکادحهب و تعاس  یط 3ـ2  عورـش و  تعاس  زا 2ـ1 سپ  نیلاتوبرت  رثا  دباییم . شهاک  اذغطـسوت  بذج  نازیم  دوشیم . بذـج 

نآ رثا  تدم  ودسریم  رثکادحهب  تعاس  یط 2ـ1  عورشهقیقد و   5 زا 30 ـ سپ  وراد  رثا  یقاشنتـسا  هارزا  تسا  تعاس  نآ 8ـ4  رثا  تدم 

ییوراد تاعالطا  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1869زکرم  هحفص 1797 

http://www.ghaemiyeh.com


تعاس  1/5 نآ 4 ـ رثاتدم  دسریم و  رثکادحهب  هقیقد  یطو 60ـ30  عورش  هقیقد  زا 15  سپ  وراد  رثا  یقیرزتهار  زا  دشابیم . تعاس  6ـ3 
. دوشیم بذج  یبوخب  يدلجریز  قیرطزا  نیلاتوبرت  تسا 

نوخراشفشیازفا رنورک ، قورع  دراکویم و  تیافکمدـع  یبلق  یمتیرآ  لـماش  یقورع  یبلقياـهیرامیب ـ  دوجو  تروص  رد  1 ـ  اهرادشه :
وراد نیا  کیتاپمـس  دـلقم  ياهورادهب  تیـساسح  نآ و  هقباس  ای   ) عرـصتالمح موتیـسومورکوئف  زودیـساوتک ، ، دـیئوریت يراکرپ  تباید 

. دوش فرصم  طایتحااب 
اب نامزمه  فرصمهجیتن  رد  رثا  نیا  دوش . مرس  میساتپدیدش  شهاک  ثعاب  تسا  نکمم  کیژرنردآوداتب  هدنریگ  ياهکرحم  اب  نامرد  2 ـ 

. دوش دیدشت  تسا  نکمم  یسکوپیه  هلیسوبو  ردم  ياهوراد  اهدیئورتسوکیتروک ، نیلیفوئت 
ياهدرد تردنب  يدراکیکات  بلق  شپت  یطیحم  قورعيداشگ  دردرـس ، یبصعراشف  اهتـسدرد ،) الومعم   ) فیفخ شزرل  یبناج  ضراوع 

ریهک لامیسکوداراپ  لایشنورب  مساپسالماش  دح  زا  شیب  تیساسح  ياهشنکاو  ، دایز ریداقم  زیوجت  بقاعتم  مرسمیساتپ  شهاک  ینالضع 
. دنتسه وراد  یبناج  ضراوع  زا  مداویژنآو 

دیدش یمتیرآرطخ  تسا  نکمم  ناتولاه  ای  مرفورلکاب  یـشوهیب  زا  سپ  یکدـنا  ای  لبق  نیلاتوبرتدایز  ریداقم  زیوجت  ییوراد  ياهلخادـت 
ياههدننکراهم ای  ياهقلحهس  یگدرـسفادض  ياهوراد  نامزمهفرـصم  دـهد . شیازفا  یبلق  يرامیب  هقباس  ابصاخـشا  دزن  هژیوب  ار  ینطب 

اب ناــمزمه  فرـــصم  دوــشیقورع . متـــسیس  رب  وراد  رثا  دــیدشت  ثعاــبتسا  نــکمم  لوماــتوبلاس  اــب  ( MAO  ) زادیـسکانیمآونوم
رثا اـب  تسا  نکمم  اـتب  هدـنریگياهددسم  اـب  ناـمزمه  فرـصم  دـهد . شیازفاار  یبلق  یمتیرآ  رطخ  تسا  نکمم  لاتیژیدياهدـیزوکیلگ 

. دیامن هلباقم  وراد  شنوربیگدننکداشگ 
فرصم  رادقم 

یکاروخ 
. دوشیم زیوجت  زور ، رد  راب  هس  مرگیلیم  رثکادح 5 ات  هتفه  تدمهب 2ـ1  زور ، ردراب  هس  وراد  زا  مرگیلیم  نالاسگرزب 2/5 

زیوجتزور رد  راـب  مرگیلیم 3ـ2  لاـس 2/5  15ـ7  ناـکدوک يارب  زور و  رد  راـب  هـس   75mcg/kg رادـقم یگلاس  تفه  نسات  ناـکدوک 
. ددرگیم

یقیرزت 
. دوشیم قیرزتيدیرو  هتسهآ  ای  ینالضع  لخاد  يدلجریزتروصب  زور  رد  رابراهچ  رثکادحاتمرگورکیم   250 ـ  رادقم 500 نالاسگرزب 

رادقم هوالعب 
. ددرگیم نویزوفناموادم  تروصب  تعاس  تدمهب 10ـ8  وراد  3 لولحم 5mcg/ml ـ  زا   1/5 mcg/min 5 ـ 

موادـمنویزوفنا موزل  تروص  رد  ددرگیمزیوجت . لاس  ناکدوک 15ـ2  يارب  مرگورکیم  رثکادح 300 ات   mcg/kg 10 رادقم ناکدوک 
. دبای شهاک  دیاب  وراد  رادقم 

ییوراد  لاکشا 
Injection: 500 mcg/ml

Tablet: 5mg

THEOPHYLLINE

. دوشیم فرصمداح  مسآ  یسفنت و  ياههار  ریذپتشگربدادسنا  نامرد  يارب  نیلیفوئت  فرصم  دراوم 
قیرط  زا  نیلیفوئت  رثا : مسیناکم 
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بجومو هدـش  يویر  قورع  ياهژیان و  یـسفنتياههار  فاـص  تالـضع  ندـشلش  ببـسمیقتسم  روطهب  یلولـس  لـخاد   cAMP شیازفا
. دوشیمیتایح تیفرظ  اوه و  نایرج  تعرسشیازفا  هژیان و  مساپسا  شهاک 

. دشاب ریغتمتسا  نکمم  هدافتـسادروم  ییوراد  لکـشبسحرب  بذج  اما  دوشیم ، بذج  یبوخبیکاروخ  هار  زا  الومعم  کیتنیکوکامراف 
یعاخن يزغم ـ  عیامو  ندب  ياهتفاب  رد  تعرـسب  نیلیفوئت  تساریغتم  الامتحا  هدوب و  ریخات  اب  دـنوشیم  زابهدور  رد  هک  ییاهصرق  بذـج 

مسیلوباتم . دوشیم لصتم  نیموبلآ  هب  هدوب و  ( دصرد  40  ) طسوتم نیلیفوئت  ینیئتورپدنویپ  دنکیم . روبع  تفج  زا  یتحاربو  دوشیم  عیزوت 
دارفا تعاس و  نالاسگرزب 8/2  تعاس  ناکدوک 3/4  رد  نیلیفوئتفذح  رمع  همین  نیگنایم  دوشیم . لیدبتنیئفاک  هب  تسا و  يدـبک  وراد 

فرـصماب تعاـس و  یلوـمعمصرق 2ـ1  فرـصماب  وراد  یمرـس  تـظلغ  جواهـب  ندیــسر  يارب  مزـال  ناـمز  دـشابیم . تعاـس  نـسم 9/8
شخبتیاـضر رثا  بـسک  يارب  ییامـسالپ mg/L 20ـ10 تـظلغ  دارفا  بـلغارد  دـشابیم . تعاـس  بـیرقت ?4  شهر  هتـسویپياهصرق 

رتـمک ریداـقماب  تسا  نکمم  نکیل  دـنکیمزورب  زا mg/L 40ـ30  رتالاب  ياـهتظلغرد  یبناـج  ضراوع  تسا  مزـال  ياهژیانهدـننکداشگ 
. دوش هدهاشم  زین   mg/L 20 زا

سیسپس و ای  دیئوریتيراکرپ  هدعم  مخز  يدبک  ياهیرامیب  ، رادیاپ بت  بلق  یناقتحا  یناوتان  يویرداح  زیخ  دوجو  تروص  رد  اهرادشه :
. دوش زیوجت  طایتحا  اب  دیابیعرص  تالالتخا 

قیرزت تروصرد  هژیوب  تاجنشت  یمتیرآ و  یـشومارف  ، دردرـس شراوگ  هاگتـسد  تالالتخا  عوهت  بلق  شپت  يدراکیکات  یبناج  ضراوع 
. دوش هدهاشم  تسانکمم  يدیرو  لخاد  عیرس 

لوـلونارپورپ و یکاروخيرادرابدــض  ياــهوراد  نیــسیامورتیرا  نیــساسکولفورپیس  نیدــیتمیاسنامزمه  زیوـجت  ییوراد  ياهلخادــت 
نیـسیپمافیر اـهتاروتیبراب و  نیپزاـمابراک  نیئوـتینف  ناـمزمه  زیوـجت  دوـشیمنآ . تظلغ  شیازفا  ثعاـب  ـالامتحا  نیلیفوئتاـب  لوزادـنبایت 

ياهددـسمنامزمه زیوجت  دوشیم . مسیلوباتمکیرحت  هطـساوب  نآ  تظلغ  شهاک  ثعابالامتحا  وکابنت ، ای  راگیـس  ندیـشک  نیلیفوئتاـب و 
تـسا نکمم  نیماتکاب  نیلیفوئت  نامزمه  فرـصم  دنک . راهم  ارنیلیفوئت  ياهژیان  یگدننکداشگ  تارثا  تسانکمم  کیژرنردآاتب  هدنریگ 

. دهد شهاکار  عرص  تالمح  هناتسآ 
. ددرگنشومارف وراد  فرصم  ياهتبون  زا  کی  چیهو  لماک  نامرد  هرود  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 

. دوش يراددوخ  شهر  هتسویپییوراد  لاکشا  ندرکدرخ  ندیوج و  زا  2 ـ 
ای اذغ  اب  وراد  یشراوگ  کیرحت  زورب  تروص  رد  دریگماجنا . رتعیرس  نآ  بذجات  دوش  فرـصمبآ  ناویل  کی  یلاخ و  هدعماب  وراد  3 ـ 

. دوشفرصم نآ  زا  سپ  هلصافالب 
. دوش يریگهزادنا  ? ررکم دیاب  نآ  ینوخ  حطس  يرادرابموس  ههام  هس  یط  فرصم  تروصرد  اذل  دنکیم ، روبع  تفج  زا  نیلیفوئت  4 ـ 

فرصم  رادقم 
mg/day هب زور  هس  زا  سپ  راـمیب ، لـمحت  تروصرد  دوـشیم و  عورـش  وراد  زا   mg/day 300 رادقماب نامرد  ادـتبا  رد  نالاسگرزب 

هکنیانودب ، mg/day 600 هـب رگید  زور  هـس  زا  سپراـمیب  لـمحت  تروـص  رد  وراد  رادـقم  ددـجمشیازفا  تـسا  شیازفا  لـباق   400
زیوجت تعاس  6 ـ  ره 8 مسقنم  رادـقم  رد 4ـ3  الومعم  هنازورفرـصم  رادقم  تسا  ریذپناکما  دـشابزاین ، ییامـسالپ  تظلغ  يریگهزادـناهب 

. دوشیم
رادقم دشابیم ، مرگولیک  زا 45  رتمکناشندب  نزو  هک  یناکدوک  يارب  ناکدوک 

سپ ناوتیم  ار  وراد  رادـقم  راـمیب ، لـمحتتروص  رد  دوشیم . زیوجت  مسقنم  ریداـقمرد  ، 300mg/day رثکادـح ات  14mg/kgـ12 ،
زور هسزا  سپ  رامیب ، لـمحتهب  طورـشم  وراد ، رادـقمددجم  شیازفا  داد . شیازفا  ، 400mg/day رثکادحات ، 16mg/kg هب زور  هـسزا 

. دشابیم نکمم  تعاس ،  ره 6ـ4  ) مسقنم رادقم  رد 6ـ4  ، 600mg/day رثکادح ات   mg/kg 20 هب رگید 
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نیلیفوئتیمرـس و تظلغ  شجنـس  نـالاسگرزبای  ناـکدوکهب  وراد  زا  رتـشیب  اـی   600mg/day رادـقم تدـم  ینـالوط  زیوجت  تروص  رد 
. دوشیم هیصوتوراد  یمس  ضراوع  ندیناسر  لقادحهبو  ینامرد  بسانم  تظلغهب  یبایتسديارب  نآهب  رامیب  خساپ  یبایزرا 

ییوراد  لاکشا 
Retard Tablet: 200 mg

Tablet: 200 mg

THEOPHYLLINE-G

نمزم و تیشنورباب  هارمه  هژیان  ریذپتشگرب  مساپـساو  ياهژیان  مسآ  میالع  زورب  فیفخت  ایيریگولج  يارب  یج  نیلیفوئت  فرـصم  دراوم 
. دوریمراکب يویر  مزیفمآ 

قورعو یسفنت  ياههار  فاص  تالـضع  ندشلشببـس  میقتـسم  روطهب  یلولـس  لخاد   cAMP شیازفا قیرط  زا  نیلیفوـئت  رثا : مسیناـکم 
يروآـطلخرثا هک  دـسریم  رظنهب  دوشیم . یتاـیحتیفرظ  اوه و  ناـیرج  تعرـس  شیازفا  هژیانمساپـسا و  شهاـک  بجوم  هدـش و  يوـیر 

. دوشیم لامعا  اهشنوربو  هشارت  تاحشرت  یگدنبسچ  شهاک  ومجح  شیازفا  هطساوب  نیزنفایاگ 
ینـالوطنامرد رد  هژیوب  وراد ، یمرـس  تظلغو  دومن  میظنت  هناگادـج  روطب  درف  ره  ياربدـیاب  ار  نیلیفوـئت  فرـصم  رادـقم  1 ـ  اهرادشه :

. دوش يریگیپ  تدم 
یسوریو و ياهتنوفع  يویر  یبلق ـ  ياهیرامیب  يویر  نمزمدادسنا  بلق  یناقتحا  ییاسرانهب  التبمنارامیب  ای  نادازون  هدروخلاس  نارامیب  2 ـ 

. دنشاب هتشاد  زاینوراد  زا  يرتمک  ریداقمهب  نیلیفوئت  سناریلکشهاک  لیلدهب  تسا  نکمم  دبک ، راک  بیعای  یسفنت  يازبت 
. دنشاب هتشاد  زاین  وراد  زا  يرتشیبریداقمهب  تسا  نکمم  نیلیفوئت  مسیلوباتمشیازفا  لامتحا  لیلدب  يراگیس  نارامیب  3 ـ 

هدش شرازگنیلیفوئت  فرـصم  اب  جنـشت  یمتیرآ و  یباوخیب  دردرـس ، یـشراوگ  تالالتخا  عوهت  بلق  شپت  يدراکیکات  یبناج  ضراوع 
تسا 

. دوش عیرست  نآ  بذج  اتددرگ  فرصم  بآ  ناویل  کی  اب  هارمه  یلاخهدعم  اب  دیاب  وراد  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 
. دوش فرصمنآ  زا  سپ  هلصافالب  ای  اذغاب  هارمه  وراد  یشراوگ  کیرحت  زورب  تروص  رد  2 ـ 

ياههناشن زوربتروص  رد  ددرگ و  بانتجا  نیتنازگ  يواحياههباشون  ای  اههدروآرف  داـیز  ریداقمفرـصم  زا  وراد ، نیااـب  ناـمرد  یط  3 ـ 
. دوش هداد  عالطا  کشزپهب  هلصافالبلاهسا  ای  بت  ازنولفنآ ،

فرصم  رادقم 
رادقم دناهدرکنفرصم ، نیلیفوئت  يواح  ياههدروآرف  ? ریخا هک  ینارامیب  يارب  داح  هلمح  نامردرد  هژیان  هدننکداشگ  ناونعب  نالاسگرزب 

ره  ) مسقنم رادقم  4ـ3  رد مرگیلیم  رثکادح 400  ات   ) 8mg/kgـ6 ادتبا تدم  ینالوط  نامرد  رد  دوشیمفرصم .  5 ياهلمح 6mg/kg ـ
13mg/kg رثکادح ات   ) دصرد نازیمب 25 زور  ره 3ـ2  تسا  نکمم  فرصمرادقم  وراد ، لمحت  تروص  رد  دوشیمفرصم . تعاس  8ـ6 

. دبای شیازفا  ( دشاب رتمک  هک  مادک  ره  ، 900mg/day ای
هژیان  هدننکداشگ  ناونعب  ناکدوک 
ات ناکدوک  داح  هلمح  نامرد  يارب 

. دوـشیم فرــصم   5 ياهلمحرادــقم 6mg/kg ـ دــناهدرکن ، فرــصم  نیلیفوــئت  يواــحياههدروآرف  ریخا ? هــک  یگلاــس  نـس 16 
. دوشیمفرصم تعاس  ره 8ـ6  3mg/kgـ0/07  نازیمب ناکدوک  نس  ساسارب  هدنرادهگنرادقم 

ییوراد  لاکشا 
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 + Syrup: (Theophylline 50 mg

Guaifenesine 90 mg)/5ml

AMINO ACID

رد دشابنرودقم ، یکاروخ  هار  زا  هیذغت  هک  يدراومرد   ) نآ یفنم  لداعت  نامرد  ای  تزا  عفدزا  يریگشیپ  رد  هدروآرف  نیا  فرـصم  دراوم 
رد کـینوترپیهزورتسکد  اـب  هارمه  يزکرم  دـیرو  هار  زا  نیئتورپهب و  دـیدش  زاـین  دراوـم  رد  نـیئتورپياهدور و  يدـعم ـ  بذـج  لـالتخا 

. دوریم راکهب  یقیرزتهیذغت  هب  تدم  زارد  زاین  دراوم  رد  ای  دیدشییاذغ  رقف  هب  التبم  نارامیب 
دیلوت هنیمآ  ياهدیسا  رثا : مسیناکم 

. دننکیم عیرستزین  ار  مخز  مایتلا  شهاک و  ار  نیئتورپهیزجت  نازیم  شیازفا  ار  ندب  ینامتخاسيازجا  لیکشت  يارب  زاین  دروم  نیئتورپ 
يدایزو يدبک  يامغا  ای  یتاپولافـسنآ  يدبک  دیدشضارما  يویلک  دـیدش  ییاسران  هب  التبمنارامیب  رد  هدروآرف  نیا  فرـصم  عنم  دراوم 

. دوش فرصم  دیابن  نوخ  كاینومآ 
زولاکلآ هنیمآ  ياهدیـسا  لداعت  ندروخ  مهرب  ببـستسا  نکمم  دـبک  راـک  بیع  دوجو  تروصرد  هدروآرف  نیا  دربراـک  1 ـ  اهرادشه :

. ددرگءامغا یسحیب و  نوخ  كاینومآ  يدایز  يویلک  شیپ  یمتزا  کیلوباتم 
مردنس راردارد و  زکولگ  دوجو  نوخدنق  يدایز  زورببجوم  تسا  نکمم  تاردیهوبرک  هنیمآدیـسا ـ  طولخم  عیرـس  یلیخ  نویزوفنا  2 ـ 

. ددرگ رالومسارپیه 
. دومن عطق  ار  نویزوفنادیاب  دش ، رتشیب  اذغ  فرصم  زا  دعب  یعیبطدح  زا   BUN رادقم هک  یتروص  رد  3 ـ 

. دومن يراددوخدیاب  نوخ  شدرگرب  یفاضاراب  لیمحتزا  بلق  ییاسران  هب  التبم  نارامیب  رد  4 ـ 
تردـنبو تسوپ  یگتخورفارب  بت و  عوهت  دـیآشیپ . گر  لوط  رد  اـی  قیرزت  لـحم  رد  تسانکمم  زوبمورت  تیبـلف و  یبناـج  ضراوـع 

رد زکولگ  دوـجو  ناوختـسا  یکوـپ  نوـخ  میـسلک  تافـسفیمک و  کـیلوباتمزولاکلآ  زودیـسا و  رـالوپاپتاروثب ، طرفم ، قرع  هجیگرس 
يداـیز اـهنیماتیويدایز و  اـی  یمک  نوخدـنق  یـشهجاو  یمک  نوـخ  مجح  يداـیز  ندـب  بآ  نـتفر  تـسدزا  کیتومـسا  زروـید  راردا ،

تسا  هدش  شرازگهدروآرف  نیا  فرصماب  تیلورتکلا  لداعتمدع  نوخ و  كاینومآ 
نامزمهروطب و دیابن  ار  وراد  نیا  دوشیم . دیساونیمآرثا  شهاک  ثعاب  نیلکیـسارتت  اب  هدروآرفنیا  نامزمه  فرـصم  ییوراد  ياهلخادت 

. دومن نویزوفنا  نوخ  اب  هارمه 
دومن طولخم  ( دصرد ای 10   5  ) زورتسکد قیقر  لولحمابدیاب  ار  دیـساونیمآ  لولحم  یطیحم  دیرورد  قیرزت  روظنمب  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 

. درب راکبیبرچ  نویسلوما  هارمه  و 
هب زاین  تروصرد  ددرگیم . قیرزت  یطیحم  دیرو  هارزا  اهتیلورتکلا  اب  هارمه  g/kg/day 1/7ـ1  نیئتورپ ظفح  روظنمهب  فرصم  رادقم 

اهنیماتیو اهتیلورتکلااب و  دصرد  زورتسکد 50  یقیرزت  لولحم  رتیلمین  دیـساونیمآ و  لولحم  زا  رتیل  مین  الومعم  يزکرم  دیرو  رد  قیرزت 
. دشابیم  ml/min 2 دودحيدیرو نویزوفنا  تعرس  دوشیم . زیوجتتعاس  تدم 8  رد 

ییوراد  لاکشا 
10%5%Infusion

g--Acetic acid 5.297
gAcetyltyrosine 0.43 --

g6.58 gAlanine 15
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gAminoacetic acid 3.95 --
g4.60 gArginine 12

gAsparagine 1.86 --
gAspartic acid 0.65 --

0.36gCysteine --
gGlutamic acid 2.30 --

g--Glycine 14
g2.60 gHistidine 3.0

5.0g2.55 gIsoleucine
g4.45 gLeucine 7.4
g3.50 gLysine 6.6

g1.90 gMethionine 4.3
gOrnithine 1.60 --

g2.55 gPhenylalanine 5.1
g4.45 gProline 15
gSerine 1.20 --

g2.05 gThreonine 4.4
g--Total nitrogen 16.4
g0.90 gTryptophane 2.0

gTyrosine 0.30 --
g2.40 gValine 6.2

(1000ml1000mlWater(Q.S. to

ARGININE HCl

یـصیخشتکمک ناونعب  نینچمه  زیفوپیه و  زا  دـشرنومروه  يزاسدازآ  کیرحت  يارب  يدـیروقیرزت  تروصب  نینیژرآ  فرـصم  دراوم 
. دوشیمفرصم یلاگمورکآ  يزیفوپیه و  ءاشنمابیگلوتوک  زیفوپیه ، نتشادرب  لمع  زیفوپیهيراک ، مک  ریظن  يدراوم  رد 

درکلمعهک دوـشیم  يدارفا  رد  دـشر  نومروهییامـسالپ  حطـس  زراـب  شیازفا  بجوـم  بلغاوراد  نیا  يدـیرو  نوـیزوفنا  رثا : مسیناـکم 
تسا  یعیبط  اهنآ  زیفوپیه 

. دوش فرصم  دیابن  تسا  دایزنانآ  رد  کیژرلآ  ياهشنکاو  زورب  لامتحاهک  ینارامیب  رد  وراد  نیا  فرصم  عنم  دراوم 
. دور راکب  ینامرددصاقم  يارب  دیابن  تسا و  یصیخشتيوراد  کی  نینیژرآ  1 ـ  اهرادشه :

. دراد دوجو  وراد  يدیرو  عیرسنویزوفنا  اب  غارفتسا  ای  عوهت  یعضومیگتخورفارب  کیرحت و  زورب  لامتحا  2 ـ 
. دریگ تروصطایتحااب  دیاب  وراد  فرصم  یتیلورتکلاتالالتخاهب  التبم  نارامیب  رد  3 ـ 

. ددرگنومزآ ندشرابتعایب  زیفوپیه و  کیرحتشهاک  ثعاب  تسا  نکمم  نویزوفنا  هرودندرکینالوط  ای  یفاکان  ریداقم  زیوجت  4 ـ 

ییوراد تاعالطا  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1869زکرم  هحفص 1802 

http://www.ghaemiyeh.com


ياهشنکاوو نوخ  ياهتکالپ  شهاک  تردنب  يدیرویعضوم و  کیرحت  یسحیب و  یگتخورفارب  غارفتسا  دردرس ، عوهت  یبناج  ضراوع 
تسا  هدش  شرازگوراد  نیا  فرصم  اب  کیژرلآ 

. دشاب سرتسد  رد  دیاببسانم  ینیماتسیه  دض  يوراد  کی  ورادنیا ، نویزوفنا  ماگنه  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 
. دشاب اتشان  دیابرامیب  نومزآ  ماگنه  رد  دوش و  ماجنا  هنابشیعیبط  باوخ  زا  سپ  حبص و  دیاب  نومزآ  2 ـ 

فرصم  رادقم 
. دوشیم يدیرو  قیرزت  دصرد   10 لولحم زا  رتیلیلیم  رادقم 300  نالاسگرزب 

. دوشیم يدیرو  قیرزت  دصرد  لولحم 10 زا   ml/kg 5 رادقم ناکدوک 
ییوراد  لاکشا 
Injection

BETACAROTENE

فرصم کیتیوپورتیرايریفروپوتورپ  هب  التبم  نارامیبرد  رون  هب  تیـساسح  ياهشنکاو  تدششهاک  روظنمب  نتوراکاتب  فرـصم  دراوم 
. دوشیم

تسا   A نیماتیو زاس  شیپو  دیئونتوراک  کی  نتوراکاتب  رثا : مسیناکم 
تسا  وراد  یبناج  ضراوع  زا  تسوپ  ندشگنردرز  عوفدم و  ندش  لش  یبناج  ضراوع 

. دوش فرصم  اذغاب  هارمهدیاب  حیجرت ? وراد  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 
صخـشم دریگرارق ، دیـشروخ  رون  ضرعم  رد  دـناوتیمرامیب  هک  ینامز  رثکادـح  ات  تسا  مزالنتوراکاتب  اب  ناـمرد  هتفه  الوـمعم 6ـ2  2 ـ 

. ددرگ
فرصم  رادقم 

تدــش ساـسارب  مـسقنم  ریداـقمرد  اــی  تبوـن  کــی  رد  ناــــکدوکرد 150mg/dayـ30  30 و  نــالاسگرزب 300mg/day ـ  رد 
. دوشیم فرصميرامیب 

ییوراد  لاکشا 
Capsule: 30 mg

CALCIUMPANTOTHENATE

. دوریمراکب نیماتیو  نیا  دوبمک  نامرد  يریگشیپيارب و  تانتوتناپ  میسلک  فرصم  دراوم 
اهنیئتورپ و ، اهتاردـیهوبرک مسیلوباتم  دـننام  فلتخمکیلوباتم  لامعا  يارب  تسا و   A میزنآوکزاسشیپ کینتوتناپ  دیـسا  رثا : مسیناکم 

. دوشیم هدافتساداوم  ریاس  نیلوک و  لیتسا  اهنیریفروپ ، ، اهدیئورتسا تخاس  رد  نیماتیونیا  تسا  يرورض  اهیبرچ 
کینتوتناپدیـسا بذجؤس .  ياهمردنـس  رد  یتح  ) دـنوشیم بذـج  شراوگ  يارجم  زا  تلوهـسب  B هورگ ياهنیماتیو  کـیتنیکوکامراف 

دیسا دوشیمتفای . اههیلک  بلق و  يویلک  قوف  ددغ  دبک ، ردتظلغ  نیرتشیب  دوشیم . عیزوت  ندب  ياهتفابرد  میزنآوک  تروصب  تدمع ?
راردا و قیرط  زا  هتفاین  رییغت  تروصهبدصرد  نازیمب 70  وراد  نیا  دوشیمنهزیلوباتم . کینتوتناپ 

. دوشیم عفد  عوفدم  قیرط  زا  دصرد   30
. دریگیم رارق  هدافتسادروم  اهنیماتیو  نیا  زا  یبیکرت  الومعم  تسین  عیاش  ییاهنتهب   B ياهنیماتیودوبمک هک  اجنآ  زا  هیصوت  لباق  تاکن 
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. دوشیم فرصم   mg/day 100 ات رامیب  زاین  ساسا  رب  فرصم  رادقم 
ییوراد  لاکشا 

Tablet: 100 mg

CALCIUM SUPPLEMENTS

، دنرادمرس رد  میسلک  نوی  تظلغ  عیرس  شیازفاهبزاین  هک  یئاهیرامیب  رد  نوخ  میـسلک  یمکنامرد  يارب  یقیرزت  میـسلک  فرـصم  دراوم 
تلعهب نوخ  میسلکیمک  زا  یشان  یناتت  دیئوریتاراپ ، نومروهدوبمک  زا  یـشان  یناتت  نادازون  رد  نوخمیـسلک  یمک  زا  یـشان  یناتت  دننام 

، زولاکلآ نیماتیو Dو  دوبمک  برـساب  تیمومـسم  زا  یـشان  کـیلوک  ياـهدردداح  ياـههناشن  یتیـساسح  ياـهشنکاوای  تارـشح  شین 
زا سپ  دراـکویم  یــضابقنا  تردــقتیوقت  روـظنمب  زاـب ، بـلق  یحارج  لـمع  زاسپ  هژیوـب  یبـلق  ياــیحا  رد  تیلورتـکلا  میظنتروـظنمب 

تارثاندومن فرطرب  ای  شهاک  روظنمب  درادندوجو ، یقیرزت  نیرفنیپا  هب  یفاک  خـساپهک  ینامز  ای  ینطب  يزیلهد و  نویـسالیربیفهمتاخ 
ياـههدروآرف . دوشیم فرـصم  میزینم  اـب  تیمومـسمنامرد  رد  رهزداـپ  ناونعب  نینچمه  نوخمیـساتپ و  يداـیز  زا  یـشان  یبـلق  فعـضم 

یمک مسیتیشار و  ناوختسایمرن  دیئوریتاراپ ، نمزم  يراک  مک  دننامییاهیرامیب  رد  میسلک  یمک  ناربج  روظنمبمیـسلک  يواح  یکاروخ 
D نیماـتیو دوبمک  زا  یـشان  نوخمیـسلک  نمزم  یمک  رگا  دـنوشیم . فرـصمجنشتدض  ياـهوراد  فرـصم  زا  سپ  نوخمیـسلک  هیوناـث 

یئاذغ لمکم  ناونعب  میـسلک  یکاروخحالما  دنوش . فرـصم  D نیماتیو تاقتـشم  ابنامزمه  تسا  نکمم  یکاروخ  میـسلک  حالما  ، دـشاب
فرـصمناوختسا یکوپ  نامرد  يریگـشیپ و  ياربیکمک  يوراد  ناونعب  نینچمه  دننکیمنتفایرد و  میـسلک  یفاک  ریداقم  هک  يدارفارد 

. دنوشیم
سفنت هیلک  بلقیعیبط  درکلمع  رد  میسلک  تسا  يرورضیتلکسا  ینالضع و  یبصع  هاگتسدحیحص  درکلمع  يارب  میـسلک  رثا : مسیناکم 

ياـهلقان هریخذو  يزاـسدازآ  میظنتهب  نینچمه  میـسلک  دـنکیمافیا . ار  یمهم  شقن  یلولـس  ءاـشغ  اهگریوميریذـپذوفن و  نوخ و  داـقعنا 
. دنکیم کمک  نیرتساگ  حشرت  نیماتیو B12و  بذج  هنیمآ  ياهدیسا  لاصتا  وتشادرب  اهنومروه ، یبصع و 

D، نیماـتیو ياـهتیلوباتم  روـضحهب  رما  نـیاهک  دوـشیم . بذـج  کـچوک  هدور  رد  میـسلکدصرد   20 بیرقت ?30 ـ  کـیتنیکوکامراف 
ای میسلکدوبمک  دوجو  تروص  رد  میسلک  بذج  درادیگتسب . اهربیف  اهتاتیف و  هب  میسلک  دنویپدننام  یئاذغ  میژر  ياهروتکاف  هدور و  pH

شهاک هدعمدیـسا  دوبمک  ای  نادـقفهب  ـالتبم  ناراـمیب  ردو  هتفاـی  شیازفا  دـننکیم ، تفاـیرد  مک  میـسلکاب  ییاذـغمیژر  هک  یناراـمیب  رد 
عفد عوفدـم  هارزا  نآ  دـصرد  هیلک و 80  هار  زا  میـسلک  دـصرد  تسا 20 دـصرد  بیرقت ?45  امـسالپ  نیئتورپهب  میـسلک  دنویپ  دباییم .

. دوشیم
هیلک رد  یمیـسلکياهگنس  راردا ، میـسلک  شیازفا  نوخمیـسلک  هیوناث  ای  هیلوا  يدایز  رد  میـسلکيواح  ياههدروآرف  فرـصم  عنم  دراوم 

. دوش فرصم  دیابن  لاتیژید  اب  تیمومسمو  زودیئوکراس 
هیلک راک  نمزمبیع  يویلک  ياهگنس  هقباس  اهتیلورتکلاریاس ، لداعت  مدع  ای  نویساردیهد  دراومرد  میسلک  يواح  ياههدروآرف  اهرادشه :

. دنوش فرصم  طایتحااب  بلق  يایحا  لوط  رد  ینطب  نویسالیربیفو  بلق  راک  بیع 
زا يدــیرو  قـیرزت  زا  سپ  کــیرحت  ویمتیرآ  يدراــکیدارب  یکاروــخ و  فرــصمابیشراوگ  فــیفخ  تــالالتخا  یبناــج  ضراوــع 

غارفتـسا ای  عوهت  بلق  مظنمان  نابرـض  ، امرگ ساـسحا  اـی  یگتخورفارب  نوخراـشفشهاک  دنـشابیم . میـسلک  حـالما  مهم  یبناـجضراوع 
تسا  هدش  شرازگ  میسلک  حالما  قیرزتاب  نوخراشف  شهاک  زگزگ و  قیرعت  قیرزتلحم  رد  شزوس  ای  درد  تسوپ  يزمرق 

هژیوب مرس  میسلک  تظلغ  شیازفا  ببس  تسا  نکمماهوراد  نیا  اب  میسلک  يواح  ياههدروآرفریاس  نامزمه  فرـصم  ییوراد  ياهلخادت 
ار یبلقیمتیرآ  زورب  رطخ  تسا  نکمم  نیـسگوگیداب  میـسلک  یقیرزت  حالما  نامزمه  فرـصم  . دوش هیلک  راک  بیعهب  ـالتبم  ناراـمیب  رد 
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حلم ندومنطولخم  تروص  رد  نینچمه  دنیامن . یثنخار  یقیرزت  میزینم  تافلوس  تارثا  تسا  نکمممیـسلک  یقیرزت  حالما  دهد . شیازفا 
یلامتحا لیکشتلیکشت  تلعب  میسلک  نیئوت و  ینف  یتسیزیمهارف  دراد . دوجو  میـسلک  تافلوس  بوسرناکما  میزینم  تافلوس  اب  میـسلک 

شیازفا بذجلباقریغ و  ياهسکلپمک  لیکـشت  تلعب  یکاروخياهنیلکیـسارتت  بذج  دـباییم . شهاکبذـج  لباقریغ  سکلپمک  کی 
. دبای شهاکتسا  نکمم  هدعم  لخاد  pH

. دنوش فرصم  اذغ  زا  سپ  تعاس  دیاب 1/5ـ1 اهصرق  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 
. دوش يراددوخ  دیاب  یکاروخ  ياهورادریاس  فرصم  زا  سپ  تعاس  یطاهوراد 2ـ1  نیا  فرصم  زا  ناکما  تروص  رد  2 ـ 

. دوش يراددوخ  دیاب  D نیماتیو ای  میزینم  تافسف  میسلک  يواحياههدروآرف  ریاس  نامزمه  فرصم  زا  3 ـ 
. دوش يراددوخ  دیاب  تالغ  ربیفيواح و  ییاذغداوم  اب  اهوراد  نیا  یکاروخياههدروآرف  نامزمه  فرصم  زا  4 ـ 

. دوش هداد  حیجرت  میسلک  يواحياههدروآرف  فرصم  رب  بسانم  ییاذغمیژر  میسلک  هب  هنازور  زاین  نیمات  روظنمب  5 ـ 
هیـصوتمیسلک بذـج  شیازفا  روـظنمب  دیـشروخرون  ضرعم  رد  نـتفرگرارق  یفاـک و  نازیمب  D نیماـتیو فرــصم  زاـین ، تروـص  رد  6 ـ 

. دوشیم
. دوش يدیرو  قیرزت  یگتسهآهب  دیاب  وراد  یبلق  تسیا  نوخ و  رد  میسلکتظلغ  شیازفا  زا  يریگولج  روظنمب  7 ـ 

يوسزا یتحاران  راـهظا  مارگویدراـکورتکلادرد و  تـالالتخا  روهظ  اـب  تسا  يدـیرو  عیرـسقیرزت  تلعب  بلغا  یبناـج  ضراوع  زورب  8 ـ 
. دبای همادا  رامیب ، یتحاران  عفرو  جاوما  ندش  یعیبط  زا  سپ  دوش و  عطقتقوم  روطب  دیاب  وراد  قیرزت  رامیب ،

فرصم  رادقم 
: دشابیم ریز  بیترتهبزور  رد  میسلک  زاجم  فرصم  رادقم 

نـالاسگرزبو ناـناوجون  مرگیلیم  لاـس 800  10ـ4  نـیب ناـکدوک  مرگیلیم  لاس 800ـ400  زا 3 رتـمک  نساـب  ناــکدوک  ناراوـخریش و 
مرگیلیم  هدریش 1200  رادرابنانز و  مرگیلیم  1200ـ800 

یکاروخ 
رادقم نوخ  میـسلک  یمک  نامرد  ناونعب  دریگیمرارق . هدافتـسا  دروم  قوف  ریداقم  یکاروخهار  زا  نوخ  میـسلک  یمک  زا  يریگـشیپ  يارب 

. دوش نییعتدیاب  کشزپ  طسوت  رامیب  ره  رد  میسلکدوبمک  تدش  ساسارب  فرصم 
یقیرزت 

نوخ و میسلکیمک  نامرد  رد  دوشیم . يدیرو  نویزوفناو  نییعت  رامیب  زاین  ساسارب  فرصمرادقم  نوخ  میسلک  یمک  زا  يریگشیپ  يارب 
رد دوشیم و  يدـیرو  قیرزتهقیقد  رد  رتیلیلیم  ات 5  رثکادح  تعرسابو  هتسهآ  روطب  میـسلک  تانوکولگ  مرگ  دودح 1 تیلورتکلا  نیمات 

. دومن رارکت  ناوتیم  ارنآ  فرصم  دوش ، لرتنک  یناتت  هک  ینامز  ات  ، زاین تروص 
يدـیرو قیرزتهقیقد  رد  رتـیلیلیم  اـت 5  رثکادـح  تعرـساب  هتـسهآ و  روطب  مرگ  رادـقم 2ـ1  نوخمیزینم  ای  میـساتپ  هدـنروآنیئاپ  ناونعب 

. دوش میظنت  مارگویدراکورتکلاطسوت  رامیب  تیعضو  مظنميریگیپ  ساسارب  دیاب  وراد  فرصم  رادقم  نامرد  لوط  رد  دوشیم .
ییوراد  لاکشا 

+Effervescent Tablet: 1500 mg Ca2
Injection: 10%

Tablet: Calcium 500 mg + Vit D 200 IU

DEXTROSE
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ینیشناجنامرد هک  يدراوم  رد  يرلاک  نیمات  ياربیطیحم  يدیرو  نویزوفنا  قیرط  زا  زورتسکددصرد  ياهلولحم 5 و 10  فرصم  دراوم 
بآ مجحلقادـح  رد  یفاک  يرلاک  نیماـت  هک  يدراومرد  زورتسکد  دـصرد  ياهلولحم 20  دنوشیمفرـصم . تسا  مزال  يرلاک  عیاـم و 

فرصم نیلوسنادایز  رادقم  فرصم  زا  یـشان  نوخ  دنق  یمکنامرد  رد  زورتسکد  دصرد  ياهلولحم 50  . دوشیم فرصم  دشاب ، يرورض 
. دوشیم

يرلاک تاردـیهونوم 3/4 زکولگ  مرگ  ره   ) دنوشیمفرـصم تاـعیام  يرلاـک و  عبنم  ناونعبزورتـسکد  یقیرزت  ياـهلولحم  رثا : مسیناـکم 
نتفر تسد  زا  تسانکمم  دوشیم و  هزیلوباتم  یتحارب  هدامنیا  دـنک . داجیا  زروید  تسا  نکمم  یقیرزتزورتسکد  دـنکیم .) دازآ  يژرنا 

. دیامنعیرست ار  نژوکیلگ  لیکشت  هداد و  شهاکار  نژورتین  نیئتورپ و 
. دوشیم لیدبت  نبرکدیسکايد  بآهبنویسادیسکا و  رثا  رد  دوشیم و  هزیلوباتمیتحارب  یقیرزت  زگولگ  کیتنیکوکامراف 

رد نینچمهو  اهتاردـیهوبرک  لمحت  مدـع  ای  راکـشآای  ینیلاب  میالع  نودـب  تباید  دوجو  تروصرد  زورتسکد  ياـهلولحم  1 ـ  اهرادشه :
. دنوش فرصم  طایتحا  اب  دیاب  تباید  هب  التبم  ناردام  نادازون 

. دـنوشزوبمورت زورب  بجوـم  یطیحم  يدـیرونویزوفنا  هار  زا  فرـصم  تروـص  رد  تـسانکمم  زورتـسکد  کـینوترپیه  ياـهلولحم  2 ـ 
. دنوش قیرزتيزکرم  ياهدیرو  رد  یگتسهآهب  رتتاکقیرط  زا  دیاب  اهلولحم  نیا  نیاربانب 

يرایـشوهمدع و ای  روعـش  شاشتغا  تیبلف  ای  يدـیروزوبمورت  یتفاب  زورکن  قیرزت  لـحم  ردتنوفع  ازبت ، ياـهشنکاو  یبناـج  ضراوع 
تسا  هدش  شرازگ  ورادنیا  فرصم  اب  دیرو  کیرحت 

. دوش يریگیپ  دیاب  زاب  دیسالداعت و  اهتیلورتکلا و  تظلغ  عیام و  لداعترظن  زا  رامیب  تیعضو  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 
. دنکنتشن گر  فارطا  ياهتفاب  هب  وراد  هک  دومنقیرزت  يروط  دیاب  ار  زورتسکد  لولحم  2 ـ 

. دومن قیرزت  يدلجریز  ای  ینالضع  تروصبدیابن  ار  زورتسکد  ظیلغ  ياهلولحم  3 ـ 
فرصم  رادقم 

نویزوفناار زورتـسکد  ناوتیم  هک  یتعرـس  رثکادـح  . دوشیم قیرزت  تبون  ره  رد  دـصرد   20 لوـلحم زا  مرگ  رادقمب 25ـ10  نالاسگرزب 
تسا   g/kg/hr 0/5 دوش ، هدیدراردا  رد  دنق  هکنآ  نودب  دومن ،

. دوشیم قیرزت  دصرد  لولحمزا 20   250 ـ  mg/kg 500 نوخ دنق  یمک  داحمئالع  لرتنک  روظنمب  ناکدوک  رد  ناکدوک 
ییوراد  لاکشا 

Infusion Soultion: 10%, 20%, 50%
Infusion Soultion: 3.33% in NaCl 0.3%Infusion Soultion: 5% in NaCl 0.45%Infusion Soultion: 5% in

NaCl 0.9%

DEXTROSE AND ETHANOL

. دوشیم فرصم  ندبتاعیام  نیمات  هدش و  تفایرد  يرلاک  رادقمشیازفا  يارب  بیکرت  نیا  فرصم  دراوم 
لـکلازا 5/6 رتیلیلیم  ره  دـشخبیم . دوبهب  ار  نوخزگولگ  حطـس  تسا و  يرلاـک  تاردـیهوبرکنیمات ـ  عبنم  هدروآرف  نیا  رثا : مسیناـکم 

. دیامنیم دیلوت  يژرنا  يرلاک  زورتسکد 3/4 مرگ  ره  يرلاک و 
تعرساب  لکلا  لیتا  کیتنیکوکامراف 

لکلا دوشیم . رهاظلکلا  شخب  نیکـست  رثا  دـشاب ، مسیلوباتمتعرـس  زا  شیب  نویزوفنا  تعرـسرگا  دوشیم . هزیلوباـتم  ml/hr 20ـ10 
. دوشیم هزیلوباتم  دیئدلاتسا  ایتاتسا  هب  دبک  رد  تدمع ?
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. دوش فرصم  دیابن  یتباید  يامغاو  مسیلکلا  راردا ، يراجم  تنوفع  عرص  هبالتبم  دارفا  رد  بیکرت  نیا  فرصم  عنم  دراوم 
بیع نآ و  زورب  لامتحا  ای  نامیاز  زا  دـعبيزیرنوخ  همجمج  یحارج  زا  دـعب  كوش  دـبکراک ، بیع  دراوم  رد  بیکرت  نیا  1 ـ  اهرادشه :

. دوش فرصم  طایتحا  اب  دیاب  هیلک  راکزراب 
ندـببآ يدایز  مرـس  ياهتیلورتکلا  تظلغ  شهاکهجیتن  رد  ندـب و  تاـعیام  شیازفاهب  رجنمتسا  نکمم  لولحم  نیا  يدـیرو  قیرزت  2 ـ 

. دوش يویر  زیخ  ای  یناقتحا  ياهتلاح 
عطقتقوم روطب  ار  نویزوفنا  ای  داد  شهاک  ارنویزوفنا  تعرـس  دـیاب  نیکـست  تلاح  اـی  لـکلازا  یـشان  تیمومـسم  زورب  تروص  رد  3 ـ 

. درک
نوخ مجح  شیازفا  گر و  فارطا  ياـهتفابهب  لولحم  تشن  يدـیرو  تیبـلف  اـی  زوبمورت  قـیرزت  لـحم  رد  تنوـفع  بت  یبناـج  ضراوـع 
ناکم نامزكرد  مدع  یگتخورفارب  هجیگرس  لکلازا  یشان  تیمومسم  تلع  هب  عیرس  قیرزتاب  تسا  هدش  شرازگ  لولحم  نیا  فرـصماب 

. دیامن زورب  تسا  نکمم  زیننیکست  ای  يدرف  ياهطابترا  و 
فعــض اـهنیزایتونفو  دـیمارپولکوتم  اـهنیپزایدوزنب ، ، اـهتاروتیبراب اـب  هدروآرف  نـیا  نامزمهفرــصم  تروـص  رد  ییوراد  ياهلخادـت 

تـسانکمم هدروآرف  نیا  اب  نامزمه  فرـصمتروص  رد  نیلوسنا  کیژولوکامرافتارثا  دش . دهاوخ  دـیدشت  اهورادنیا  زا  یـشان  CNS

. دهد شیازفا  ار  لناتا  ییامسالپ  تظلغتسا  نکمم  نیدیتمیاس  ددرگ . نوخدنقیمک  زوربهب  رجنم  دبای و  شیازفا 
. دوش يریگیپ  دیاب  زاب  دیسالداعت و  اهتیلورتکلا و  تظلغ  عیام و  لداعترظن  زا  رامیب  تیعضو  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 
. دریگ رارق  رظن  تحت  یگدولآباوخای  يرارقیب  زورب  رظن  زا  دیاب  رامیبو  ددرگ  قیرزت  یگتسهآهب  دیاب  لولحم  2 ـ 

. دنکن تشن  گر  فارطا  ياهتفابهبوراد  ات  دومن  تقد  دیاب  قیرزت  ماگنه  3 ـ 
فرصم  رادقم 

تعاـسرد لـکلا  رتیلیلیم  ندرک 10  هزیلوباـتمهب  رداـق  نـالاسگرزب  ـالومعم  دوـشیم . قیرزتتعاـس  رد 24  رتــیل  نازیم 2ـ1  نـالاسگرزب 
. دنشابیم

. دوشیم قیرزت  تعاس  ردرتیلیلیم 24  ای 1000ـ350   ml/kg 40 ات ینیلابخساپ  كدوک و  نزو  هب  هتسب  ناکدوک 
ییوراد  لاکشا 

(Infusion Soultion: Dextrose 5% andEthanol 5% (1000 ml

FLUORIDE

یفاک یندیماشآبآ  روئولف  نازیم  هک  یحاون  رد  ناکدوکنادند  داسف  زا  يریگشیپ  يارب  ییاذغمیژرلمکم  ناونعب  روئولف  فرصم  دراوم 
. دوشیم فرصم  تسین 

ومنو دـشر  عناـم  تسا  نـکمم  دـیارولف  دوشیمنادـند . اهناوختـسا و  تیتاـپآ  ياهلاتـسیرکيرادیاپ  ثعاـب  روـئولف  نوـی  رثا : مسیناـکم 
دیـسالباقم و رد  نآ  تمواـقم  شیازفا  ببـس  نادـنديانیم  حطــس  يور  دـیارولف  بوـسر  دوشنادـند . كـالپ  هدـننکداجیا  ياـهيرتکاب 

. دوشیم نادند  داسف  شرتسگ 
اهناوختـسارد نوی  نیا  هریخذ  لـحم  دـنوشیمبذج . شراوـگ  يارجم  زا  لـماک  روـطب  ? بیرقت تلوهـسب و  اهدـیارولف  کـیتنیکوکامراف 

. دوشیم عفدهیلک  قیرط  زا  وراد  نیا  دشابیم .
. دوش فرصم  دیابن  تسا  دیارولفیفاک  نازیم  يواح  یندیماشآ  بآ  هکیقطانم  رد  وراد  نیا  فرصم 1 ـ  عنم  دراوم 

. دوش فرصم  دیابن  هیلکدیدش  یتیافکیب  یشراوگ و  هحرق  لصافمدردهب و  التبم  نارامیب  رد  وراد  نیا  2 ـ 
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. دوش نادند  زروئولف  زورب  ببس  تسانکمم  ناکدوک  رد  نادند  ومن  هرود  یطروئولف  نوی  دح  زا  شیب  فرصم  اهرادشه :
تسا  هدش  شرازگ  اهنادنديور  درز  هب  لیامتم  ياهوهق  گنر  داجیاتردنب  اهنادند و  ندشدیفس  یبناج  ضراوع 

تسا  يرورضکشزپنادند  ای  کشزپهب  هعجارم  اهنادندندشکل ، تروص  رد  هیصوت  لباق  تاکن 
رد دــیارولف  نازیم  هـک  یقطاــنم  رد  ییاذــغلمکم  ناوـنعب  نـینچمه  نادــندداسف و  زايریگــشیپ  يارب  ناــکدوک  رد  فرــصم  رادــقم 

فرصم  0/25 رادـقمكدوک mg/day 1 ـ نس  یندـیماشآ و  بآ  دـیارولف  نازیمياـنبمرب  تـسا   ppm 0/7 زا رتمک  یندـیماشآبآ 
. دوشیم

ییوراد  لاکشا 
Tablet: 1mg, 20mg

Mouthwash: 0.2%

FOLIC ACID

. دوشیم فرصم  نیماتیو  نیا  دوبمکزا  یشان  یضرم  تالاح  نامرد  يریگشیپروظنمب و  کیلوف  دیسا  فرصم  دراوم 
مسیلوباتم اهتالیدیمیتو ، نیروپ  زتنـس  زمرق ، ياههچیوگدیلوت  يارب  کیلوفوردیهارتت  دیـساهبلیدبت  زا  سپ  کیلوف  دیـسا  رثا : مسیناکم 

تسا  يرورضنیدیتسیه  نینویتم و  نیسیلگ و  لیبقزا  هنیمآ  ياهدیسا 
نیا مسیلوباـتم  دوـشیم . بذـج  شراوـگيارجم  زا  لـماک  روـطب  بیرقت ? بذـج  ءوـسدراوم  رد  یتـح  کـیلوف  دیـسا  کـیتنیکوکامراف 

تسا  يویلک  کیلوفدیسا  عفد  تسا  هقیقد  یمرس 60ـ30  تظلغجواهب  ندیسر  يارب  مزال  نامز  تسا  يدبکوراد 
یمهم هضراعتالوف  دوبمک  تلعهب  کیتسالبولاگم  ینوخمکهک  يدراوم  رد  رگم  میخدب  ياهیرامیبرد  وراد  نیا  فرصم 1 ـ  عنم  دراوم 

. دوش فرصم  دیابن  دشاب ،
. دوشفرصم دیابن  ییاهنتهب  B12 نیماتیو دوبمکزا  یـشان  یـضرم  تالاح  ریاس  ینوسیدآزویـسینرپ و  ینوخمک  ناـمرد  رد  وراد  نیا  2 ـ 

. دوش یعاخن  بانط  داح  تحتنتفر  لیلحت  ببس  تسا  نکمم  اریز 
طیارـش غارفتـسا  عوهت  دننام  یتالکـشم  لیلدب  نآیکاروخ  فرـصم  هک  دوش  فرـصم  یقیرزتهار  زا  ینامز  طقف  هیـصوت 1 ـ  لباق  تاکن 

. دشابن ریذپناکما  هدعم  زا  یتمسقتشادرب  زا  سپ  ای  بذج  ءوس  ياهمردنسای  لمع  زا  دعب  ای  لمع  زا  شیپ 
فرصم  رادقم 

یکاروخ 
رادـقم نیا  هک  دوـشیم  فرـصم  يرادراـبرد ،   mg/day 1 اـت  ) mg/day 0/1 ناـکدوکو نـالاسگرزب  رد  ییاذـغ  لـمکم  ناونعهب 

0/25 1mg/day ـ عورـش رادقم  ناونعب  ادتبا  نیماتیونیا  دوبمک  نامرد  رد  داد . شیازفا  مرگیلیم  ات 1ـ0/5 رامیب  زاین  ساسارب  ناوتیمار 
يرادراـبرد و مرگیلیم   mg/day 0/4(0/8 نالاسگرزب رد  هدـنرادهگنرادقم  دوشیم . فرـصم  کیژولوتامهخـساپ  لوصح  نامز  اـت 
mg/day لاس زا 4  شیبنساب  ناـکدوک  رد  ات mg/day 0/3 و  لاس  نس 4 ات  ناـکدوک  رد  ، mg/day 0/1 نادازوـنرد یهدریش ، 

تسا   0/4
یقیرزت 

ینالـضع يدـیرو  تروـصب  کیژولوتامهخـساپ  لوـصح  اـت   0/25 نیماـتیودوبمک mg/day 1 ـ ناـمرد  رد  ییاذــغ  لـمکم  ناوـنعب 
. دوشیم قیرزت  قیمع  يدلجریزای 

ییوراد  لاکشا 
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Tablet: 1 mg

Injection: 50 mg/10ml

HEMATINIC

يرادرابنارود و ینوخمک  کیتسالبولاگم  ینوخمک  نهآ  دوبمک  زا  یشان  ياهینوخ  مک  لرتنکو  نامرد  يارب  کینیتامه  فرصم  دراوم 
. دوشیم فرصمهیذغتؤس  زا  یشان  ياهینوخمک 

خساپ یکاروختروصب  B12 نیماتیو فرـصم  هب  تسانکمم  دنتـسه ، التبم  زویـسینرپ  ینوخمکهب  هک  ناراـمیب  زا  یـضعب  1 ـ  اهرادشه :
. دنهدن

. دوشعطق مئاد  ای  تقوم  روطب  دیاب  نآ  فرصم  ، وراد لمحت  مدع  مئالع  زورب  تروص  رد  2 ـ 
. دناشوپب ار  زویسینرپینوخمک  مئالع  تسا  نکمم   0/1mg/day زا شیب  ریداقماب  کیلوف  دیسا  3 ـ 

. دوش فرصم  نآ  زا  دعب  ایاذغاب  هارمه  دیاب  وراد  نیا  هیصوت  لباق  تاکن 
. دوشیم فرصم  بقاوع  نودب  ینوخمک  لرتنک  نامرديارب و  لوسپک  کی  هنازور  فرصم  رادقم 

ییوراد  لاکشا 
Capsule: Vit B12 15 mcg + FerrousFumarate 350 mg + Vit C 150 mg +Folic Acid 1 mg

FERROUS SULFATE

. دوشیم فرصم  نهآ  رقف  زایشان  ینوخمک  رد  وراد  نیا  فرصم  دراوم 
هجیتـن رد  يزاـسنوخ و  يارب  بسانمرادــقمب  نـهآ  تـسا  نیبوـلگومه  تخاـس  ياربمزـال  یــساسا و  رــصنع  کـی  نـهآ  رثا : مسیناـکم 

نینچمه هتــشاد و  هدـهعهب  هباـشمیلمع  زین  نیبوـلگویم  تخاـس  رد  رــصنع  نـیا  تـسا  يرورــض  نوـخ  نژیــسکا  لاـقتنا  تیفرظنیماـت 
زیناهلیفورتون حیحص  درکلمع  نیمآلوکتاکمسیلوباتم و  يارب  نهآ  دراد . شقن  مورکوتیسدننام  یـساسا  میزنآ  نیدنچ  روتکافوکناونعهب 
روبعیطاـخم ياهلولـس  زا  یتـیفرظ  ود  نهآ  لکـشب  یکاروخ  فرـصم  زا  سپ  ییاذـغ  ياـهلمکمای  اذـغ  رد  دوجوم  نهآ  تسا  يرورض 

. دوشیم لقتنم  ناوختسا  زغم  هب  ، زمرق ياهلوبلگ  تخاس  يارب  نهآ  تلاح  نیارد  دباییم . دنویپ  نیرفسنارت  هب  هدرک و 
هـهدزاود و زا  نـهآ  دـباییم . شیازفازمرق  ياـهلوبلگ  تخاـس  شیازفا  اـی  نآ  ریاـخذهیلخت  تروـص  رد  نـهآ  بذــج  کـیتنیکوکامراف 

رمعهمین تسا  رتشیب  یلاخ  هدعم  ابیتیفرظ  ود  نهآ  بذج  دشابیم . بسانتم  نهآرقف  تدش  اب  نهآ  بذج  دوشیم . بذج  مونژژيادـتبا 
عوـن چــیه  دوـشیم . هریخذلایلتودــنآولوکیتر  متــسیس  يدــبک و  ياهلولــسرد  تدــمع ? نـهآ  دــشابیم . تعاــس  نهآتاـفلوس 6 

. درادن دوجو  نهآ  عفد  يارب  کیژولویزیفمسیناکم 
فرـصم دیابن  دـشابنهآ ،) رقف  هارمه  هکنیا  رگم   ) اهینوخمکریاس زوتامورکومه و  زوردیـسومهرد ، نهآ  تافلوس  فرـصم  عنم  دراوم 

. دوش
فرـصمرادقم هب  هتـسباو  کیرتساگیپا  درد  عوهت و  تسا  هدـش  شرازگ  وراد  نیا  فرـصمابشراوگ  يارجم  کـیرحت  یبناـج  ضراوع 

هار زا  نهآ  فرصم  . دوش لاهسا  دیدشت  ببـس  تسا  نکمم  هدور  یباهتلا  يرامیب  هب  التبم  نارامیب  ردیکاروخ  هار  زا  نهآ  فرـصم  تسا 
. دوش ناگدروخلاسرد  هژیو  هب  تسوبی  زورب  ببستسا  نکمم  یکاروخ 

یناــمرد تارثا  بذــج و  شهاکببــس  تـسا  نــکمم  یکاروــخ  ياهنیلکیــسارتتاب  نــهآ  ناــمزمه  فرــصم  ییوراد  ياهلخادــت 
. دوشاهنیلکیسارتت
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زورب لامتحاشهاک  روظنمهب  اما  دوش ، فرـصم  اذغزا  سپ  تعاس  ود  ای  لبق  تعاس  کی  یلاخهدعم  اب  دـیاب  وراد  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 
. دومن فرصم  اذغ  اب  هارمه  ناوتیمار  وراد  نیا  هبوشآ  لد 

زا هدافتـسا  اب  هویمبآ و  ای  بآ  اب  هارمه  دیابار  وراد  یکاروخ  لولحم  وراد ، معط  ندناشوپو  اهنادـند  ندـش  رادهکل  زا  يریگولج  يارب  2 ـ 
. دنوش هتخیر  نابز  يور  رب  دیاب  وراد  تارطق  یکاروخ  هرطق  فرصم  ماگنه  دومن . فرصمین 

فرصم  رادقم 
زوررد راـبود  مرگیلیم  نـهآ 300  رقف  ینوخمکناــمرد  رد  نهآ mg/day 300 و  رقفینوخمک  زا  يریگـشیپ  روـظنمب  نـالاسگرزب 

. دباییم شیازفا  زور  رد  راب   4 مرگیلیم ات 300  جیردتب  رامیب ، لمحت  زاینبسحرب و  سپس  دوشیم و  فرصم 
ینوخمکنامرد رد  زور  رد  راـب  هس  ، mg/kg 10 رادـقم نهآ و  رقف  ینوخمک  زا  يریگـشیپروظنمب   mg/kg/day 5 رادقم ناکدوک 

يرادراب 30 ناـمزيارب  مرگیلیم و  نیب 15ـ6  زور  رد  نهآرـصنع  هدش  هیـصوت  فرـصم  رادقم  ییاذغلمکم  ناونعهب  دوشیم . فرـصم 
تسا  مرگیلیم 
ییوراد  لاکشا 

Tablet: Eq. to 50 mg Iron
Syrup: 200 mg (41 mg Iron)/5ml

Oral Drops: 125 mg (25 mg Iron)/ml

MULTIVITAMIN

اهنآییاذـغ میژر  ای  هدوبن  رادروخرب  یفاک  هیذـغتزا  هک  ینارامیب  رد  اهنیماتیو  نیمات  تهجنیماتیو  یتلوم  ياـههدروآرف  فرـصم  دراوم 
نانز دـننام  تسا  هتفای  شیازفا  اهنآ  رد  تقوم  روطبداوم  نیا  هب  زاین  هک  ینارامیب  رد  نینچمه  وتسا  یفاک  يرورـض و  ییاذـغداوم  دـقاف 

. دوشیم فرصم  یهدریش  نارود  رد  رادراب و 
. دشاب زاین  تسا  نکمم  یندعمحالما  اهنیماتیو و  زا  يرتشیب  ریداقمفرصم  يزیلاید  نارامیب  رد  1 ـ  اهرادشه :

فرـصم رادقم  نیاربانب  . دنتـسه یمـس  دایز  ریداقم  رد  یندعمداومزا  يرایـسب  و D و   A ياهنیماتیوصوصخهب اـهنیماتیو  زا  یـضعب  2 ـ 
. دوش میظنت  رامیب  زاینو  ییاذغمیژر  ساسارب  دیاب  نیماتیو  یتلومياههدروآرف 

. دوش دودحم  دیاب  زونیماتیورپیه ، زا  بانتجاروظنم  هب  ، A نیماتیو فرصم  رادقم  3 ـ 
لوسپک  ای  صرق  کی  يزور  فرصم  رادقم 

. دوشیم فرصم  کشزپ  روتسد  قبط  ایهرطق  زا  رتیلیلیم  ای 0/6  تبرش  زا  رتیلیلیم   5
ییوراد  لاکشا 

Oral DropsSyrupEffervescentCoated Tablet
ml)(/5ml)Tabletor Capsule )/

IU2500 IU3000 IU5000 IUVit A 1500
mg1 mg2 mg1.5 mgVit B1 0.5

IU400 IU--400 IUVit D 400
mg1.2 mg2.5 mg1.7 mgVit B2 0.6

IU15 IU2.5 mg15 IUVit E 5
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mg1 mg4 mg2 mgVit B6 0.4
mcgFolic Acid 400 ------

mcg4.5 mcg2 mcg6 mcgVit B12 1.5
mg13.5 mg20 mg20 mgNicotinamide 8

mg60 mg100 mg60 mgVit C 35
mg--Calcium 8 ----

Pantothenate

mcg--Biotin 30 ----

MULTIVITAMIN PLUS IRON

اهنآییاذـغ میژر  ای  هدوبن  رادروخرب  یفاک  هیذـغتزا  هک  ینارامیب  رد  اهنیماتیو  نیمات  تهجنیماتیو  یتلوم  ياـههدروآرف  فرـصم  دراوم 
نانز دـننام  تسا  هتفای  شیازفا  اهنآ  رد  تقوم  روطبداوم  نیا  هب  زاین  هک  ینارامیب  رد  نینچمه  وتسا  یفاک  يرورـض و  ییاذـغداوم  دـقاف 

. دوشیم فرصم  یهدریش  نارود  رد  رادراب و 
. دشاب زاین  تسا  نکمم  یندعمحالما  اهنیماتیو و  زا  يرتشیب  ریداقمفرصم  يزیلاید  نارامیب  رد  1 ـ  اهرادشه :

فرـصمرادقم نیاربانب  دنتـسه . یمـس  دایز  ریداقم  ردیندـعمداوم  زا  يرایـسب  و D و   A ياـهنیماتیوصوصخب اـهنیماتیو  زا  یـضعب  2 ـ 
. دوش میظنت  رامیب  زاین  ییاذغ و  میژر  ساسارب  دیاب  نیماتیویتلوم  ياههدروآرف 

. دوش دودحم  دیاب  زونیماتیورپیه ، زا  بانتجاروظنمب  ، A نیماتیو فرصم  رادقم  3 ـ 
. دوشیم فرصم  کشزپروتسد  قبط  زاین و  بسح  رب  فرصم  رادقم 

ییوراد  لاکشا 
SyrupOral Drops

(ml) (/ml )/
IU5000 IUVit A 2500
mg0.5 mgVit B1 1.05
IU400 IUVit D 400

mg0.6 mgVit B2 1.2
IU5 IUVit E 15

mg0.4 mgVit B6 1
mg35 mgVit C 60

(mg10 mgIron (as sulfate 10
mg8 mgNicotinamide 13.5

mcg--Vit B12 4.5

MULTIVITAMIN PLUS MINERAL

ییوراد تاعالطا  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1869زکرم  هحفص 1811 

http://www.ghaemiyeh.com


هک  ینارامیب  رد  اهنیماتیو  نیمات  تهجنیماتیو  یتلوم  ياههدروآرف  فرصم  دراوم 
ینارامیب  رد  نینچمه  تسا و  یفاک  ويرورض  ییاذغداوم  دقاف  اهنآ  ییاذغمیژرای  هدوبن  رادروخرب  یفاک  هیذغت  زا 

رد تقوم  روطهب  داوم  نیاهب  زاین  هک 
نانز  دننام   ) تسا هتفای  شیازفا  اهنآ 

. دوشیمفرصم یهدریش  نارود  رد  رادراب و 
. دشاب زاین  تسا  نکمم  یندعمحالما  اهنیماتیو و  زا  يرتشیب  ریداقمفرصم  يزیلاید  نارامیب  رد  1 ـ  اهرادشه :

زا يرایسب  ياهنیماتیوصوصخهب A و D و  اهنیماتیو  زا  یضعب  2 ـ 
یمس  دایز  ریداقم  رد  یندعم  داوم 

دیاب نیماتیو  یتلوم  ياههدروآرففرصم  رادقم  نیاربانب  دنتسه .
. دوشمیظنت رامیب  زاین  ییاذغ و  میژر  ساسارب 

. دوشدودحم دیاب  زونیماتیورپیه ، زا  بانتجاروظنمهب  ، A نیماتیو فرصم  رادقم  3 ـ 
. دوشیم فرصم  کشزپ  روتسدقبط  ای  لوسپک  کی  يزور  فرصم  رادقم 

ییوراد  لاکشا 
Capsule or Tablet: Vit A 5000 IU + Vit D400 IU + Vit E 30 IU + Vit B1 1.5 mg +Vit B2 1.7+ mg

Nicotinamide 20 mg +Vit B6 2mg + Vit B12 6mcg + Vit C 60mg + Folic Acid 0.4 mg + Calcium
125mg + Iodine 150 mcg + Iron 18 mg +Magnesium 100 mg

MULTIVITAMIN THERAPEUTIC

یتلوم  ياههدروآرف  فرصم  دراوم 
رد تسا  نکمم  کیتوپارت  نیماتیو 

اهنیماتیو دوبمک  هب  التبم  نارامیب 
ییاذغ و داومهب  زاین  هک  یضرمتالاح  رد  اههدروآرف  نیا  دنشاب . دیفم 

دننام دباییم ، شیازفا  اهنیماتیو 
، دیئوریت يراکرپ  لکلا  هب  دایتعا 

يدراوم  رد  ای  دیدش  يرامیب  ای  بیسآ 
. دوشیم فرصم  بذجؤس  مردنس  دننام  تسا  یعیبطریغاهنیماتیو  عفد  فرصم و  بذج  هک 

يزیلاید  نارامیب  رد  1 ـ  اهرادشه :
اهنیماتیو زا  يرتشیب  ریداقم  فرصم 

زاین تسا  نکمم  یندعمحالما  و 
. دشاب

یمس  دایز  ریداقم  رد  یندعمداومزا  يرایسب  ياهنیماتیوصوصخب A و D و  اهنیماتیو  زا  یضعب  2 ـ 
دیاب نیماتیو  یتلوم  ياههدروآرففرصم  رادقم  نیاربانب  دنتسه .

. دوشمیظنت رامیب  زاین  ییاذغ و  میژر  ساسارب 
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. دوشدودحم دیاب  زونیماتیورپیه ، زا  بانتجاروظنمهب  ، A نیماتیو فرصم  رادقم  3 ـ 
قیقد تبقارم  ، اههدروآرف نیا  فرـصم  تروص  رد  . دنوش فرـصم  ییاذغ  لمکم  ناونعهب  دیابنکیتوپارت  نیماتیویتلوم  ياههدروآرف  4 ـ 

يرورض  رامیب  زا 
تسا 

. دوشیمفرصم کشزپ  روتسد  قبط  ای  لوسپک  کی  ای  صرق  کی  يزور  فرصم  رادقم 
ییوراد  لاکشا 

Capsule: Vit A 25000 IU + Vit B1 20mg +Vit B2 5mg + Nicotinamide 50mg + Vit B610mg + Vit B12
5mcg + Vit C 150mg +Biotin 0.25mg + Vit D 1000 IU + Vit E 10mg+ Folic Acid 1mg +
Dexpanthenol 10mg +Ca 100mg + Mg 5mg + Mn 0.5mg + Mo0.1mg + Fe 10mg + Zn 0.5mg

+Phosphorous 77.5mg + Cu 1mg

NIACINAMIDE

. دوشیمفرصم  B3 نیماتیو دوبمک  نامرد  ويریگشیپ  يارب  دیمآنیساین  فرصم  دراوم 
شراوگيارجم زا  یبوـخب  دیمآنیـساین ، هلمج  زا  ،B هورگ ياهنیماتیو  دراوم  ریاس  رد  بذـجءوس  مردنـس  يانثتـساهب  کـیتنیکوکامراف 

ریداقمو تسا  يویلک  دیمآ  نیـساین  عفد  دشابیمهقیقد . دودح 45  رد  نآ  رمع  همین  تسا و  يدـبکوراد  نیا  مسیلوباتم  دـنوشیم . بذـج 
. دوشیم عفد  راردا  قیرط  زا  رییغتنودب  هنازور  زاین  دروم  دح  زا  شیب 

غارفتـساای عوهت  نوخدنق  شیازفا  اهمـشچ ، ای  تسوپیکـشخ  نتفر  لاح  زا  ای  هجیگرـس  ورادنیا ، دایز  ریداقم  فرـصماب  یبناج  ضراوع 
تسا  هدششرازگ  نوخ  هروا  شیازفا  لصافم و  درد  تسوپ  شراخ  یشراوگ  هحرق 

. دوشیم زیوجتاهنیماتیو  نیا  زا  یبیکرت  لومعم  روطهب  تسین  عیاش  ییاهنتهب   B هورگ ياهنیماتیودوبمک  هک  اجنآ  زا  هیصوت  لباق  تاکن 
تسا  ریز  تروصب  زور  رد  هدش  هیصوتفرصم  رادقم  نیماتیو  دوبمک  زا  يریگشیپرد  نیماتیو  لمکم  ناونعهب  فرصم  رادقم 

نادرم نارسپ و  مرگیلیم  لاس 13  نس 10ـ7  مرگیلیم  لاس 12 نس 6ـ4  مرگیلیم   5 لاس 9 ـ نسات 3 دلوت  ودـب  زا  ناکدوک  ناراوخریش و 
دوبمک نامرد  رد  مرگیلیم   20 یهدریش نارود  رد  مرگیلیم  رادرابنانز 17  مرگیلیم  غلاب 15ـ13  نانز  نارتخد و  مرگیلیم   15 غلاب 20 ـ

. دوشیمنییعت دوبمک  تدش  ساسارب  فرصم  رادقم  نیماتیو 
ییوراد  لاکشا 

Tablet: 500 mg

NICOTINIC ACID

فرـصمنوخ یبرچ  يدایز  نامرد  رد  نینچمه  نیماتیو B3و  دوبمک  نامرد  يریگشیپ و  يارب  نیساین   ) کینیتوکین دیـسا  فرـصم  دراوم 
. دوشیم

بذج شراوگيارجم  زا  یبوخهب  نیـساین  هلمج  زا  ،B هورگ ياهنیماتیو  دراوم  ریاس  رد  بذجءوس  مردنـس  يانثتـساهب  کیتنیکوکامراف 
دنچ زا  سپ  لورتسلکتظلغ  شهاـک  رد  وراد  رثا  دـشابیم . هقیقد  دودح 45 نآ  رمع  همین  تسا و  يدـبک  ورادنیا  مسیلوباتم  دـنوشیم .

نودب هنازور  زاین  زا  شیب  ریداقمو  تسا  يویلک  نیـساین  عفد  دوشیم . عورـشتعاس  دـنچ  زا  سپ  دیرـسیلگيرت  تظلغشهاک  رد  زور و 
. دوشیم عفد  راردا  قیرطزا  رییغت 
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. دوش فرصم  طایتحا  اب  دیاب  یشراوگ  هحرقو  سرقن  يدبک  يرامیب  تباید  ینایرشيزیرنوخ  دراوم  رد  وراد  نیا  اهرادشه :
نیا فرصمابيدلج  تاروثب  دبک و  راک  صقن  تردنب  وغارفتسا  عوهت  شراخ  بلق  شپت  دردرس ، هجیگرـس  یگتخورفارب  یبناج  ضراوع 

تسا  هدش  شرازگ  وراد 
زیوجتاـهنیماتیو نیا  زا  یبیکرت  لومعم  روطهب  تسین  عیاـش  ییاـهنتهب   B هورگ ياـهنیماتیودوبمک  هک  اـجنآ  زا  هیـصوت 1 ـ  لباق  تاکن 

. دوشیم
تسا  يرورض  کشزپ  هب  مظنمهعجارم  نامرد  تفرشیپ  یسررب  روظنمب  نوخیبرچ  هدنروآ  نیئاپ  ناونعهب  2 ـ 

: دشابیم ریز  تروصهب  هنازورفرصم  رادقم  نیماتیو  دوبمک  زا  يریگشیپرد  نیماتیو  لمکم  ناونعهب  فرصم  رادقم 
نادرم نارسپ و  مرگیلیم  لاس 13  نس 10ـ7  مرگیلیم  لاس 12 نس 6ـ4  مرگیلیم   5 لاس 9 ـ نسات 3  دلوت  ودب  زا  ناکدوک  ناراوخریش و 

مرگیلیم   20 یهدریش نارود  رد  مرگیلیم و  رادرابنانز 17  مرگیلیم  غلاب 15ـ13  نانز  نارتخد و  مرگیلیم   15 غلاب 20 ـ
ادتبا 1 نالاسگرزبرد  نوخ  یبرچ  هدنروآ  نیئاپ  ناونعهب  . دوشیم نییعت  دوبمک  تدش  ساساربفرـصم  رادـقم  نیماتیو  دوبمک  نامرد  رد 
هدنرادهگن 2ـ1 ناونعب  دوشیمهفاضا . فرصم  رادقمب   mg/day 500 هتفه ره 4ـ2 زاین  بسحرب  هک  دوشیم  فرصمزور  رد  راب  مرگ 3 

. دوشیم فرصم  زور  ردراب  مرگ 3 
ییوراد  لاکشا 

Tablet: 25 mg, 100 mg

ORS

فرـصمنویساتردیهد دیدشت  زا  يریگـشیپ  يارب  وطـسوتم  ياهلاهـسا  رد  هتفر  تسد  زا  حالماناربج  يارب  هدروآرف  نیا  فرـصم  دراوم 
. دوشیم

. دهدیم شیازفاار  حالما  بذج  زکولگ  دوجو  دوشیم . بذجشراوگ  هاگتسد  زا  یبوخب  کیتنیکوکامراف 
واـهکلپ ندرکفپ  ددرگ . جنـشت  هبرجنم  لاـسکیزا  رتـمک  نادازون  رد  تسا  نکمم  هزادـنازا  شیب  فرـصم  تروص  رد  یبناـج  ضراوـع 

. دنتسه ورادیبناج  ضراوع  زا  زین  دحزاشیب  یگنشت 
تسا  يرورضرگید  ياهاذغ  فرصم  ناکدوک  رد  بآو  حالما  نیمات  نمض  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 

. ددرگهدافتسا هدرک و  لح  هدش  درس  هدیشوجبآ  رتیلکی  رد  ار   ORS تکاپ يوتحم  2 ـ 
. دوش هدناروخ  اهنآ  هب  یگتسهآ  هب  وراد  نادازون  رد  غارفتسا  زا  يریگولج  يارب  3 ـ 

. دوش هیهت  فرصمزا  لبق  هلصافالب  دیاب   ORS لولحم 4 ـ 
نس هبهتسب  تعاس  تدم 24ـ8  رد  رتیل  کی  رثکادحرتگرزب  ناکدوک  رد  تعاس و  رد 24  رتیلکی  رثکادح  ناراوخریش  رد  فرصم  رادقم 

. دوشیم زیوجت  رامیب 
ییوراد  لاکشا 

Powder: NaCl 3.5 g + KCl 1.5 g +Trisodium Citrate 2.9 g + Dextrose 20 g

PHOSPHATE

ياربهک ییاهوراد  رثا  وراد ، نیا  زا  یـشان  رارداندـش  يدیـسا  دوشیم . فرـصم  نوخ  رفـسفدوبمک  ناربج  يارب  تافـسف  فرـصم  دراوم 
دنکیم و مک  ار  راردامیـسلک  تظلغ  وراد  نیا  دهدیم . شیازفاار  نیمانتم  دـننام   ) دـنراد زاین  يدیـساطیحمهب  دوخ  يرتکابدـض  رثا  زورب 
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. دوشیم راردا  يراجمرد  میسلک  بوسر  عنام 
ار کیزابيدتافسف  ياهکمن  میدس  اب  ضیوعت  قیرطزا  لوبوت  لولس  رد  هدش  حشرت  نژوردیه  يویلک  لاتسید  لوبوت  رد  رثا : مسیناکم 

لاقتنا هک  دروآ  نیئاپيرادـقمب  ار  راردا   pH هکنآ نودب  دوشیمحشرت ، دیـسا  زا  يدایز  رادقم  نیاربانب  . دـنکیم لیدـبت  کیزابونوم  هب 
ار میسلک  تیلالح  راردا ، ندرکيدیسا  اب  وراد  نیا  دنک . راهم  لوبوت  نمولعیام  لوبوت و  لولس  نیب  تظلغ  دایز  بیشهلیسوب  ار  نژوردیه 

. دهدیمشیازفا
لولحمانتافسف داجیا  ثعاب  تسا  نکمم  موینیمولآای  میسلک  دایز  ریداقم  اما  دوشیم . بذجشراوگ  يارجم  زا  تافسف  کیتنیکوکامراف 

. دوشیم عفد  عوفدم  زا  دصرد  هیلک و 10 زا  دصرد  رادقمهب 90  تافسف  . دوش نآ  بذج  شهاک  هجیتن  رد  و 
مینومآ میزینم ـ تافـسف  يراردا  ياهگنـس  هیلک و  راکدیدش  بیع  نوخ  تافـسف  يدایز  هب  التبمنارامیب  رد  وراد  نیا  فرـصم  عنم  دراوم 

. دوش فرصم  دیابن 
: دوش فرصم  طایتحااب  دیاب  ریز  دراوم  رد  وراد  نیا  1 ـ  اهرادشه :

(، زیلویمودـبارو هیلک  نمزم  يراـمیب  دـیئوریتاراپيراک و  مک  دـننام   ) دنـشاب هارمه  تافـسفدایز  ياـهتظلغ  اـب  تسا  نکمم  هک  يدراوم 
هدـعملازول داح  باـهتلا  ناوختـسا  یمرن  دـیئوریتاراپ ، يراکمکدـننام   ) دنـشاب هارمه  میـسلک  مک  ياـهتظلغاب  تسا  نکمم  هک  یتـالاح 

دیدش یتیافکیب  دننام   ) دنـشابهارمه میـساتپ  دایز  ياهتظلغ  اب  تسا  نکممهک  یتالاح  مسیتیـشار و  زیلویمودـبار ، هیلک  نمزم  يرامیب 
 . تفاب عیسو  بیسآ  زیلویمودبار ، هیلک  یتیافکیب  یکیزیف  تانیرمت  هدعملازول  باهتلا  دیدش ، نویساردیهد  هیلک  قوف  هدغ 

هدـش شرازگوراد  نیا  فرـصم  اب  نوخ  میـسلک  ای  تافـسفيدایز  نوخ  میدـس  يدایز  نوخ  میـساتپيدایز  عیام  سابتحا  یبناج  ضراوع 
تسا 

. دهد شیازفاار  مرن  تفاب  رد  میسلک  بوسر  رطخ  تسانکمم  اهتافسف  اب  میسلک  يواح  ياهورادنامزمه  فرـصم  ییوراد  ياهلخادت 
ریاس نیراپه و  لیرپالانا  میـساتپهدنرادهگن  ياهردـم  نیروپـسولکیس  لیرپوتپاک  يدـیئورتسا  ریغ  باهتلادـضياهوراد  نامزمه  فرـصم 
ریاـس اــب  وراد  نـیا  نامزمهفرــصم  دوـش . نوـخ  میــساتپ  شیازفا  ببــستسا  نـکمم  میــساتپ  تافــسف  اــب  میــساتپ  يواــحياهوراد 

شیازفا  ار  يویلک  يرامیب  هب  التبمنارامیب  رد  هژیو  هب  نوخ  تافسف  يدایززورب  رطخ  تسا  نکمم  تافسف  يواحياههدروآرف 
. دهد

فرصم  رادقم 
يداـیز ناـمرد  رد  دوشیم . فرـصم  (mg/day 310  ) رفـسف  mmol/day 10 نازیم تیلورتـکلا  هدـننکنیمات  ناوـنعب  نـالاسگرزب 

. دوشیم فرصم  ( رفسف مرگ   3  ) صرق ات 6  رثکادح  نوخمیسلک 
. دوشیم زیوجتصرق  رثکادح 3  ات  ( 46/5 (62mg/day ـ رفسف  1/5 ناکدوک mmol/day 2 ـ

ییوراد  لاکشا 
Effervescent. Tablet: NaH2 PO4 1936 mg

NaHCo3 350 mg + KHCO2 315 + 
(mg phosphorus 500)

POTASSIUM CHLORIDE

نارامیب رد  نیسکوگیداب و  نمزم  تیمومسم  رد  کیلوباتمزولاکلآنودب  ای  هارمه  نوخ  میـساتپیمک  نامرد  رد  وراد  نیا  فرـصم  دراوم 
نوـخ میـساتپ  یمک  زورب  زا  يریگــشیپروظنمب  میــساتپ  ياـهلمکم  دوشیمفرــصم . نوـخ  میــساتپ  یمک  هارمه  ياهرودجـلف  هـب  ـالتبم 
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تیــسآ هارمه  يدــبک  زوریــس  هـب  ـالتبمنارامیب  رد  نـینچمه  تـسا و  زیمآهرطاــخمنانآ  رد  نوـخ  میــساتپ  شهاــک  هـک  یناراــمیبرد 
ناـمرد تـحت  ناـکدوک  رد  میــساتپهدننکهیلخت و  یتاـپورفن  ینـالوط و  غارفتــسا  لاهــسا  هـیلک  یعیبـط  راـک  هارمه  نورتسودـلآيدایز 

. دوشیمفرصم اهدیئوکیتروکونردآ  اب  تدمینالوط 
. دشابیم دصرد )  10  ) عوفدم و  دصرد ) هیلک 90  زا  میساتپ  حالما  عفد  کیتنیکوکامراف 

: دوش فرصم  طایتحااب  دیاب  ریز  دراوم  رد  وراد  نیا  1 ـ  اهرادشه :
یگداوناخياهرود جلف  یـشراوگهحرق  ای  هدور  دادسنا  هدعم  هیلخت  نامز  ندوبینالوط  يرمدرکلمع  رد  لالتخا  دـیدش  ای  ینالوط  لاهـسا 

. دوشیم نوخ  میساتپ  يدایزهب  رجنم  هک  یتالاح  ای  نوخ  میساتپ  يدایزو  بلق  لماک  ای  دیدش  دادسنا 
. دراد دوجومیساتپ  عفد  رد  نارامیب  نیا  هیلک  ییاناوترد  رییغت  تلع  هب  نوخ  میساتپ  يدایززورب  رطخ  هدروخلاس  نارامیب  رد  2 ـ 
یبلقیمتیرآ اب  هارمه  نوخ  میـساتپ  يداـیز  زااـت  دریگ  تروص  طاـیتحا  اـب  دـیاب  نوخ  میـساتپیمک  حیحـصت  يارب  وراد  نیا  فرـصم  3 ـ 

. دوش بانتجا 
زا شیب  یئامسالپ  ياهتظلغ  4 ـ 

تسا  كانرطخیمتیرآ  زورب  لامتحا  تلعب   mEq/L 5/5
. دشاب يرورض  تسا  نکمم  میساتپتظلغ  يریگهزادنا  مارگویدراکورتکلایسررب و  رامیب ، تیعضو  قیقد  يریگیپ  5 ـ 

. دوش عطق  روف ? دیاب  میساتپرورلک  نویزوفنا   ، مرس نینیتارک  شیازفا  ای  يراردا  مک  هیلک  درکلمع  رد  لالتخا  زورب  تروص  رد  6 ـ 
ای یگتسخ  بارطضا  سفنت  رد  لاکشا  بل  ای  اپ  اهتسدرد ، زگزگ  ای  یسحیب  بلق  هتسهآ  ای  مظنماننابرض  روعش ، شاشتغا  یبناج  ضراوع 

تسا  هدش  شرازگوراد  نیا  فرصم  اب  اهاپ  رد  ینیگنسساسحا  ای  فعض  فعض 
ياههدـننکدودسم يدـیئورتساریغياهباهتلادض  نیـسناتویژنآلدبم  میزنآ  هدـننکراهم  ياـهورادنامزمه  فرـصم  ییوراد  ياهلخادـت 

مرـس و میـساتپ  تظلغ  شیازفا  ببـستسا  نکمم  میـساتپ  ياهلمکم  اب  نیراپه  ومیـساتپ  هدـنرادهگن  ياهردـم  کـیژرنردآ  اتبهدـنریگ ـ 
تدــش تـسا  نـکمم  میــساتپرورلکیکاروخ  لکــش  اــب  کــیژرنیلوکیتنآ  ياــهورادنامزمه  فرــصم  دوـش . یبـلق  تـسیا  هجیتـنرد 

ای هزیلاتیژیدنارامیب  رد  نیسکوگید  اب  میساتپرورلکنامزمه  فرصم  دهد . شیازفا  اروراد  نیا  فرصم  زا  یشان  شراوگ  هاگتسدتاعیاض 
. دوشیمن هیصوت  بلق  لماک  ای  دیدشكولب  هب  التبم  نارامیب  رد 

. دوش فرصم  نآ  اب  هارمه  ای  اذغزا  سپ  هلصافالب  وراد  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 
. دوشیمهدافتسا نیسکوگید  ای  ردم  ياهوراد  زارگا  هژیوب  دوش ، لماک  دیاب  نامرد  هرود  2 ـ 

تسا  يرورضکشزپ  هب  يروف  هعجارم  یشراوگيزیرنوخ  مئالع  زورب  تروص  رد  3 ـ 
فرصم  رادقم 

تسا  میساتپ  نالاو  یکایلیم  لداعم 13/41 میساتپ  رورلک  مرگ  ره 
یکاروخ 

رد 180 میـساتپرورلک  مرگ  لداعم 1/5  بیرقت ?  ) میـساتپنالاویکایلیم نوخ 20  میـساتپ  یمکنامرد  ای  يریگـشیپ  روظنمب  نالاسگرزب 
راب شهر 3  هتسویپ  صرقزا  میـساتپ  رورلک  مرگ   0/5 لداعم 1/5 ـ میساتپ  نالاویکایلیم  ای 20ـ6/7  زور  ردراب   1 5 ـ  درس ، بآ  رتیلیلیم 

. دوشیمفرصم زور  رد 
یقیرزت 

رامیب زاین  بسحربدیاب  نویزوفنا  تعرـس  فرـصم و  رادـقم  نوخ  میـساتپ  یمک  نامرد  ای  تیلورتکلاهدـنوش  نیـشناج  ناونعب  نالاسگرزب 
مرس میساتپ  تظلغ  شجنساب  دیاب  رامیب  خساپ  نالاویکایلیم  60ـ40  هیلوا نویزوفنا  زا  سپ  (. 400mEq/day ات رثکادح   ) ددرگ نییعت 
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. دوش نییعت  يدعب  نویزوفنا  تعرسو  ددرگ  صخشم  مارگویدراکورتکلاو 
فرصمرادقم نوخ  میـساتپ  یمک  زا  يریگـشیپرد  دوشیم . يدیرو  نویزوفنا   mEq/kg 3 ات نوخ  میـساتپ  یمک  نامرد  يارب  ناکدوک 

. دوشیمنییعت رامیب  ره  زاین  ساسارب 
ییوراد  لاکشا 

For Infusion: 20mEq / 10ml, 100mEq /50ml

Sustained Release Tablet: 500 mg

RINGER

هکيدراوم رد  کـمن و  بآ و  ینیـشناج  ناـمردرد  يدـیرو  نویزوفنا  تروصب  کـینوتوزیالولحم  ناونعب  هدروآرف  نیا  فرـصم  دراوـم 
. دوشیم فرصم  تسا  هتفای  شهاک  یلولس  نیب  میساتپ 

نارامیب  رد  وراد  نیا  رثا : مسیناکم 
. دوشفرصم دیابن  دیدش ، هبرض  ای  یحارجلمع  زا  سپ  زور  ای 6ـ5  یبلق  يویلکبیسآ و  زا  یشان  نوخ  میدس  يدایز  هب  التبم 

اپ قورعزا  هدافتـسا  دریگ . تروص  یحطـس  دـیروکی  قیرط  زا  وراد  نیا  يدـیرو  نویزوفناهک  دوـشیم  هیـصوت  هیـصوت 1 ـ  لباق  تاکن 
. دهد شیازفا  ار  کیتوبمورتبقاوع  عویش  تسا  نکمم 

. دنامب تکرحنودب  دیاب  رامیب  يدیرو  نویزوفنا  یط  2 ـ 
ندـب بآشهاک  حیحـصت  هدـنهدناشن  راردا ، نازیمندـشیعیبط  نوخ و  تظلغ  دوبهب  نوخراشف  دوبهب  ندـب  بآ  شهاک  مئالع  عفر  3 ـ 

تسا 
. دوش نییعتهناگادج  رامیب  ره  زاین  هب  هجوت  اب  دیاب  نآنازیم  نویزوفنا و  تعرس  فرصم  رادقم 

ییوراد  لاکشا 
Infusion: (Na+ 147 mEq + Ca2+ 4.5mEq + K+ 4 mEq + Cl- 156 mEq)/L

RINGER LACTATE

. دوشیمفرصم یحارج  زا  دعب  لبق و  صوصخب  ندب  تیلورتکلا  بآ و  لداعت  ددجم  ندرکرارقرب  روظنمب  هدروآرف  نیا  فرصم  دراوم 
رارقرب ار  تیلورتــکلا  بآ و  لداــعتو  دــهدیم  شیازفا  ار  نوـخ  مـجح  هـک  تساینوـی  لوــلحم  کــی  تاــتکال  رگنیر  رثا : مسیناــکم 

. درادتلاخد زاب  دیسا و  لداعت  میظنت  رد  دوشیمهزیلوباتم ، تانبرکیب  نویهب  تعرسبهک  هدروآرف  نیا  رد  دوجوم  تاتکال  نوی  . دزاسیم
میـسلکو میـساتپ  شیازفا  کیتکال و  دیـسا  زا  یـشانزودیسا  کیلوباتمزولاکلآ  زیخ ، هب  التبمنارامیب  رد  هدروآرف  نیا  فرـصم  عنم  دراوم 

. دوش فرصم  دیابن  نوخ 
. دوشیم میظنت  تاشیامزآخساپ  رامیب و  ینیلاب  طیارش  هب  هجوت  ابهدروآرف  نیا  فرصم  رادقم  فرصم  رادقم 

ییوراد  لاکشا 
Infusion: (Na+ 130 mEq + Ca2+ 3 mEq+ K+ 4 mEq + Cl- 109 mEq + Lactate28 mEq)/L

SACCHARIN SODIUM

تسا  زورکوسربارب  دودح 300  رد  نآ  یگدننکنیریشتردق  دوشیم و  فرصم  هدننکنیریشناونعب  نیراخاس  فرصم  دراوم 
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قیرط زاتعاس  یط 48ـ24  هدروخن  تسد  تروصب  ? بیرقت دوشیم و  بذـج  شراوگ  يارجمزا  تلوهـسب  نیراـخاس  کـیتنیکوکامراف 
. دوشیم عفد  راردا 

تسا  هدش  شرازگ  نیراخاس  فرصمابرون  هب  تیساسح  طرفم و  تیساسحياهشنکاو  تردنب  یبناج  ضراوع 
ییوراد  لاکشا 

Pellet: 13-16 mg

SODIUM BICARBONATE

رادــقم هــک   ) دــیدش ياهلاهـــسا  ردیکمک  يوراد  ناوــنعهب  کیلوباتمزودیـــسالرتنک  يارب  میدـــس  تاــنبرکیب  فرـــصم  دراوــم 
نینچمه اهتالیـــسیلاس و  اــیاهتاروتیبراب  هــلمج  زا  اــهوراد  اــب  تیمومـــسمنامرد  رد  تــسا ،  هــتفر  تــسد  زا  تاـــنبرکیبيدایز 
يوـــیلک یلاـــمتحا  بیـــسآ  لاتـــسیرکلیکشت و  زا  يریگــــشیپ  اهدـــیمانوفلوستیلالح و  شیازفا  يارب  راردا  هدـــننکیئایلقناونعهب 

. دوشیم فرصميرارطضا  دراوم  رد  نوخ  میساتپ  يدایزلرتنک  يارب  میدس  تانبرکیب  دوشیمفرصم .
شیازفا ارنوخ  pH دیامنیم و هرفاب  ار  نژوردـیه  نویيدایز  هداد  شیازفا  ار  امـسالپ  تانبرکیبتظلغ  میدـس  تانبرکیب  رثا : مسیناکم 

ار دازآ  تاـنبرکیبياهنوی  عفد  وراد  نیا  راردا ، هدـننکییایلقناونعهب  دـنکیم . فرطرب  ار  زودیـسا  ینیلاـبتارهاظت  هجیتن  رد  دـهدیم و 
. دربیم الاب  ار  راردا   pH نیاربانب هداد و  شیازفا 

. دوشیم عفد  اههیر  طسوتوراد  زا  یشان  هدش  داجیا  نبرکدیسکايد  تسا  يویلک  وراد  نیا  عفد  کیتنیکوکامراف 
یمکو شراوگ  هاگتسد  موادم  هیلخت  ای  غارفتسا  زایشان  رورلک  نوی  شهاک  یسفنت  ای  کیلوباتمزولاکلآ  رد  وراد  نیا  فرصم  عنم  دراوم 

. دوش فرصم  دیابن  نوخ  میسلک 
: دوش فرصم  طایتحاابدیاب  ریز  دراوم  رد  وراد  نیا  1 ـ  اهرادشه :

وهیلک راـک  بیع  بـلق  یناـقتحا  ییاـسران  يدبکزوریـس  دـننام   ) زیخ اـب  هارمه  میدـس  سابتحایـضرم  تـالاح  يراردامـک  اـی  يراردایب 
نوخراشف  يدایز  ینتسبآ و  یمسکوت 

میدس شهاک  کینوتوزیا  میدسرورلک  يدیرو  نویزوفنااب  ادتبا  تسا  رتهب  تسا  هارمه  میدـسهیلختاب  کیلوباتم  زودیـسا  هک  اجنآ  زا  2 ـ 
. دوش هیلک  راک  بیع  زوربببس  هک  دشابن  دیدش  ردقنآ  زین  زودیساو  هتفرگن  رارق  ریثات  تحت  اههیلک  هکنیاربطورشم  دومن ، ناربج  ار  نوخ 

هیلک ییاـناوت  ددـجم  يرارقرب  ببــس  ودـشاب  رثؤـم  دـناوتیم  ییاـهنتهب  میدـسرورلککینوتوزیا  لوـلحم  زا  هدافتــسا  یطیارــشنینچ  رد 
. دوش تانبرکیب  داجیايارب 

تاـنبرکیب لوـلحم  تسا ،  زا 7/1  رتـمکنوخ  pH هک یتلاـح  رد  لاـثم  ناوـنعهب   ) دـیدشکیلوباتم زودیـسا  اـی  يوـیلک  زودیـسا  رد  3 ـ 
. دوشیم نویزوفنا  میدسرورلک  اب  هارمهمیدس 

. دراد دوجومیدس  دح  زا  شیب  شیازفاای  کیلوباتمزولاکلآ  زورب  رطخ  اریز  دوشیمن ، هیصوتمیدس  تانبرکیب  اب  تدم  زارد  نامرد  4 ـ 
. دهد رارق  یبلق  یمتیرآ  رطخ  ضرعم  رد  اررامیب  دوش و  نوخ  میساتپ  یمک  زورب  بجومتسا  نکمم  دح  زا  شیب  ریداقم  فرصم  5 ـ 

. دوش یناتت  ای  دایز  يریذپکیرحتالامتحا  دیدش و  زولاکلآ  زورببجوم  تسا  نکمم  وراد ، عیرس  قیرزت  6 ـ 
رثا تسانکمم  میدس  تانبرکیب  زا  یـشان  راردا  ندـشییایلق  تلعهب  نیمانتم  اب  میدـس  تانبرکیبنامزمه  فرـصم  ییوراد  ياهلخادـت 

. دهد شهاک  دیئدلامرفهب  وراد  نیالیدبت  راهم  اب  ار  نیمانتم  یشخب 
قیقريارب ناوتیم  زورتسکد 5 % یقیرزت  لولحمای  میدـسرورلک  یقیرزت  لولحم  قیرزت  ياربلیرتسا  رطقم  بآ  زا  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 

. دومن هدافتسامیدس  تانبرکیب  لولحم  ندومن 
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قیرزت يدلجریز  هار  زا  دـصرد )  1/5  ) کینوتوزیادـح ات  ندرکقیقر  زا  سپ  اـی  يدـیرو  هارزا  ناوتیم  ار  میدـس  تاـنبرکیب  لولحم  2 ـ 
. دشابیم دصرد  ات 7/5  دصرد  زا 1/5  رامیبینیلاب ، تیعضو  زاین و  بسحرب  يدیروقیرزت  يارب  بسانم  تظلغ  دومن .

ره زاین  تروصرد  هک  دوشیم  يدـیرو  قیرزت   mEq/kg 1 ناکدوک نالاسگرزب و  رد  کیمتـسیسهدننکییایلق  ناونعهب  فرـصم  رادقم 
یط 8ـ4  2 ـ  mEq/kg 5 دشابنيرورض ، کیلوباتم  زودیسا  يرارطـضانامرد  هک  يدراوم  رد  دوشیم . قیرزت  mEg/kg 0/5 هقیقد  10

. دوشیم يدیرو  قیرزت  تعاس  یط 8ـ4  2 ـ  mEq/kg 5 راردا ، هدننکییایلقناونعهب  دوشیم . يدیرو  نویزوفناتعاس 
ییوراد  لاکشا 

For Infusion: 7.5%

SODIUM CHLORIDE

تـسدزا اب  هک  یتالاح  رد  هدنوش  نیـشناج  ناونعهب  لامرن  یکمن  لولحم  ای  میدسرورلک  دـصرد  0/9  ) کینوتوزیا لولحم  فرـصم  دراوم 
نوخ رورلکو  میدس  یمک  رد  میدسرورلک  دصرد  جنپکینوترپیه  لولحم  دوشیم . فرـصم  تساهارمه  ندب  بآ  ای  میدـس  رورلک  نتفر 

دیدـش هیلخت  يروفنامرد  رد  نینچمه  بآ و  دـح  زا  شیب  فرـصمتلعهب  ندـب  تاعیام  ندـشقیقر  اهتیلورتکلانتفر ، تسد  زا  تلعهب 
. دوریم راکهب  ندب  کمن 

تسا  امسالپ  رثؤم  کیتومسا  راشف  يرادهگنرد  یلصا  کمن  میدس  رورلک  رثا : مسیناکم 
وراد نیادصرد  جنپ  لولحم  رورلک ، ای  میدس  یمرستظلغ  یئزج  ندش  مک  یتح  ای  ندوب  یعیبط  شیازفا  تروص  رد  فرـصم  عنم  دراوم 

. دوش فرصم  دیابن 
: دریگ تروص  طایتحااب  دیاب  ورادنیا  فرصم  ریز ، دراوم  رد  1 ـ  اهرادشه :
میدس  سابتحا  اب  هارمه  زیخ  وهیلک  دیدش  یتیافکیب  بلق  یناقتحا  ییاسران 

یعیبـط دــح  زا  شیب  ار  رورلک  میدسیمرــس و  تـظلغ  تـسا  نـکمم  کـینوتوزیا  لوـلحمزا  رتـیل  کــی  زا  شیب  ریداــقم  نوـیزوفنا  2 ـ 
زودیـسا زورب  هجیتن  رد  تانبرکیبياهنوی و  نتفرتسد  زا  ثعاب  دناوتیم  نینچمه  . دوش نوخ  میدس  يدایز  زوربهب  رجنم  دـهدشیازفا و 

. ددرگ
. دوش میدس  دح  زا  شیب  ریداقم  سابتحاثعاب  تسا  نکمم  نآ  زا  سپ  هلصافالب  اییحارج  ماگنه  کینوتوزیا  لولحم  زیوجت  3 ـ 

مرـس ياهتیلورتکلا  ندـشقیقر  هجیتن  رد  ولولحم  رد  دوجوم  داوم  اـی  عیاـم  راـب  شیازفاببـس  دـناوتیم  يدـیرو  ياـهلولحم  قیرزت  4 ـ 
. دوش يویر  زیخای  ناقتحا  اب  هارمهیضرم  تالاح  ندب  بآ  دح  زا  شیب  شیازفا 

لولحمتشن نوخ  رورلک  ای  میدـس  يدایز  قیرزتلحم  رد  دـیرو  باهتلا  ای  يدـیرو  زوبمورت  قیرزت  لحم  رد  تنوفع  بت  یبناج  ضراوع 
تسا  هدش  شرازگوراد  نیا  قیرزتاب  نوخ  مجح  يدایزو  گر  فارطا  ياهتفابهب  یقیرزت 

تظلغ ندـب  عیام  لداعت  رد  تارییغت  يریگیپ  ياربمظنم  روطهب  یهاگـشیامزآ  ياهنومزآ  ماجناو  ینیلاـب  یباـیزرا  هیـصوت 1 ـ  لباق  تاکن 
تسا  يرورضزاب  دیسا ـ  لداعت  اهتیلورتکلا و 

. دوش يریگولج  يویر  زیخزورب  زا  ات  دوش  قیرزت  طایتحااب  یمارآهبدیاب و  دصرد  جنپ  نویزوفنا  لولحم  2 ـ 
1lit/day رادـقم اـهتیلورتکلا  دوـبمک  ناربـجيارب  دـصرد  لوـلحم 0/9  زا  نـالاسگرزبيارب  لوـمعم  فرـصم  رادـقم  فرـصم  رادـقم 

فـصننآ زا  سپ  هبـساحم و  دیاب  ار  هتفر  تسدزا  میدس  رادقم  ادتبا  دصرد ، جنپ  لولحم  زاهدافتـسا  يارب  دشابیم . رامیب ، زاین  بسحربای 
مرس میدس  تظلغهک  ینامز  ات  نامرد  دنک . زواجت   100ml/hr زا دیابن  زیوجت  تعرس  دومن . زیوجتتعاس  یط 8  ار  هدش  هبساحم  رادقم 

. دوشیم هداد  همادا  دبای ، دوبهب  یبصع  مئالعای  دسرب   mEq/lit 130 هب
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ییوراد  لاکشا 
For Infusion: 0.45%, 0.9%, 5%

VITAMIN A

. دوشیم فرصم  نیماتیو  نیادوبمک  یضرم  تالاح  نامرد  ای  يریگشیپيارب  طقف   A نیماتیو فرصم  دراوم 
دوشیمبیکرت و نیـسپا  اب  هیکبـش  رد  لانیتر  لکـشهبنیماتیو  نیا  تسا  يرورـض  هیکبـش  یعیبطدرکلمع  يارب   A نیماتیو رثا : مسیناـکم 

لماکت نادمخت  هضیبراک و  ناوختـسا  دشر  يارب   A نیماتیو تسازایندروم  یکیرات  رد  ییانیب  قیبطت  ياربهک  دـیامنیم  داجیا  نیـسپودر 
تسا  يرورض  زین  یششوپ  تفاب  زیامتو  دشر  میظنت  نینج 

عوفدـم قـیرط  زا  هدــشن  بذــج  یفاـضانیماتیو و  دوـشیم . بذــج  ملاـس  شراوـگيارجمزا  تلوهــسهب   A نیماـتیو کـیتنیکوکامراف 
وهدش هزیلوباتم  دبک  رد  نیماتیو  نیا  دوشیمهریخذ . هیر  تفاب  هیلک و  رد  زیچان  رادقمهبو  دـبک  رد  دایز  رادـقمهب  A نیماتیو ددرگیمعفد .

. دوشیم عفد  هیلک  عوفدم و  قیرط  زا 
. دوش فرصم  دیابن   A زونیماتیورپیهرد وراد  نیا  فرصم  عنم  دراوم 

. دوش فرصم  طایتحاابدیاب  هیلک  نمزم  ییاسران  رد  1 ـ  اهرادشه :
نینچمهو وراد  تدـم  ینالوط  ای  دایز  ریداقم  فرـصمابتیمومسم  زورب  لامتحا  اهنآ و  رتشیبتیـساسح  لیلدهب  ناکدوک  رد  وراد  نیا  2 ـ 

. دوش فرصم  طایتحااب  ندب  رد  وراد  عمجتزورب  لامتحا  لیلدهب  نالاسگرزب  رد 
نویـساتنامیدستعرس شیازفا  دبک و  ندـش  گرزب  ، وم ندـشکشخ  تسوپ  ندـشربز  ورادنیا ، دـح  زا  شیب  فرـصماب  یبناج  ضراوع 

نآ ینالوط  فرـصم  ایوراد  دایز  ریداقم  تسا  هدـش  شرازگ  مرـسزاتافسف  نیلاـکلآ  میـسلک و  تظلغ  شیازفاو  ( ESR  ) زمرق ياهلوبلگ 
. دوش اهبل  یکشخ  یگدروخ و  كرتای  ناهد  مخز  ای  یکشخ  هثل  يزیرنوخ  زوربببس  تسا  نکمم 

. دومن فرصم  هدش  هیصوت  فرصمرادقم  زا  شیب  دیابن  ار  وراد  تیمومسمزورب  رطخ  لیلد  هب  هیصوت  لباق  تاکن 
فرصم  رادقم 

یکاروخ 
ریز تروصهبرامیب  طیارـش  نس و  ساسارب  ، A نیماتیويارب زور  رد  هدش  هیصوت  فرـصم  رادقم  A نیماتیو دوبمک  زا  يریگـشیپ  روظنمهب 

تسا 
، دحاو لاس 2330 نس 10ـ7  دـحاو ، لاس 1665  نس 6ـ4 لونیتر  دـحاو  لاس 1330ـ1250   3 نس ات  دـلوت  ودـب  زا  ناکدوک  ناراوخریش و 
. دحاو 4330ـ4000  یهدریـش نارود  رد  دحاو ، رادرابنانز 2665  دـحاو ، غلاب 2665  ناـنز  نارتخد و  ، دـحاو غلاب 3330  نادرم  نارـسپ و 

. دوشیم نییعت  دوبمک  تدش  ساساربکشزپ  طسوت  فرصم  رادقم  ، A نیماتیودوبمک نامرد  يارب 
یقیرزت 

نالاسگرزب  رد  ینالضع  هار  زا 
. دوشیم قیرزتهتفه  تدمهب 2  دحاو   u/day 50/000 سپسو زور  تدمهب 3   50/000 u/day 100/000 ـ 

زور تدمهب 10  لاسکی 10/000u/dayـ5000  نس  ات  ناکدوک  رد 
تدمهب لاس u/day 15/000ـ5000  8ـ1  ناکدوک رد  نیماتیو و  دـیدش  دوبمک  تـالاحيارب  زور  تدمهب 10  (u/day 15000ـ7500 

لاس زا 8  رتگرزب  ناـکدوک  رد  دوشیمقیرزت . نیماـتیو  دـیدش  دوبمک  تـالاح  ياربزور  تدمهب 10  u/day 35000ـ17500   ) زور 10
تسا  نالاسگرزب  دننام  فرصمرادقم 
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ییوراد  لاکشا 
Tablet: 25000 U, 50000 U
Oral Drops: 50000 U/ml

Injection: 50000 U/ml

Ophthalmic Ointment: 250 u/g

(VITAMIN A + D (Oral

. دوشیم فرصم  لاسراهچ  زا  رتمک  نسابناراوخریش  ییاذغ  میژر  رد  ینیماتیولمکم  ناونعهب  هدروآرف  نیا  فرصم  دراوم 
. دوشیم فرصم  کشزپ  روتسدقبط  ای   ml/day 1 رادقم فرصم  رادقم 

ییوراد  لاکشا 
Oral Drop: (Vit. A 1500 IU/ml + Vit.D400 IU)/ml

VITAMIN B COMPLEX

. دوشیم فرصم  B هورگ ياهنیماتیو  دوبمک  نامرد  ويریگشیپ  يارب  هدروآرف  نیا  فرصم  دراوم 
نیئتورپ مسیلوباتمرد  یـساسا  میزنآوک  ناونعهب  کـیره  ? بیرقت هک  تسا  بآ  رد  لولحم  ياـهنیماتیويواح  هدروآرف  نیا  رثا : مسیناـکم 

. دنیامنیم لمع  برچدیساای  تاردیهوبرک 
. دوش کیتکالیفانآ  كوش  زوربهبرجنم  تسا  نکمم  تردنب   B1 نیماتیو يواحياههدروآرف  ررکم  قیرزت  1 ـ  اهرادشه :

ایناـمرد تهج  هدروآرف  هکنیا  راـمیب و  تیعـضو  ییاذـغ  میژر  رد  دوجوم   B هورگ ياهنیماتیورادـقم  هب  وراد  نیا  فرـصم  رادـقم  2 ـ 
. دراد یگتسب  دوریم ، راکب  يریگشیپ 

 ، ینالـضعقیرزت زا  سپ   ) قیرزت لـحم  رد  ینالـضعیتفس  سمل و  اـی  راـشفهب  یعیبطریغتیـساسح  دراوـم ، یـضعب  رد  یبناـج  ضراوـع 
تسا  هدش  شرازگهدروآرف  نیا  فرصم  اب  شراخ  يدلجتاروثب و  یمومع  یگتخورفارب 

نامردعطق ای  فرصم  رادقم  شهاک  زا  سپ  يرامیبددجم  زورب  زا  يریگـشیپ  روظنمب  بسانمییاذغ  میژر  تیاعر  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 
تسا  يرورض 
فرصم  رادقم 

یکاروخ 
. دوشیم فرصم  زور  رد  صرق  3ـ2  نامرد يارب  زور و  رد  تبرش  رتیلیلیم   5 15 ـ ای صرق  يریگشیپ 3ـ1  روظنمب  نالاسگرزب 

زوررد تبرـش  رتیلیلیم  ناراوخریـــش 5  رد  وزور  رد  صرق  ناـمرد 3ـ1  يارب  تبرـش و  زارتـیلیلیم   5 يریگـشیپ 10 ـ ناونعهب  ناکدوک 
. دوشیم فرصم 

یقیرزت 
قیرزت  لولحم  زا  رتیلیلیم  نالاسگرزب 2 

. دوشیم ینالضع  حیجرت ?  ) يدیرو ای  ینالضع 
ییوراد  لاکشا 

InjectionSyrupTablet
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mg/2ml)(mg/5ml)or Capsules)
1055VitB1

422VitB2
422VitB6

402020Nicotinamide

Dexpanthenol -- 63

(VITAMIN B1 (THIAMINE HCI

. دوشیمفرصم نیماتیو  نیا  دوبمک  نامردو  يریگشیپ  يارب  نیمایت  فرصم  دراوم 
يارب يرورــض  مــیزنآ  کــی  هــکار  تافــسفوریپ  نیماــیت  هدــش و  بــیکرت  ( ATP تافــسفيرت نیزوندآاــب  نیماــیت  رثا : مسیناــکم 

. دنکیم داجیا  تسا  اهتاردیهوبرکمسیلوباتم 
. دـنوشیمبذج شراوـگ  يارجم  زا  یتـحارهب  B هورگ ياـهنیماتیو  دراوـم ، ریاـس  رد  بذـجؤس  مردنــس  يانثتــساهب  کـیتنیکوکامراف 

هنازور زایندرومدـح  زا  شیب  ریداقم  تیلوباتم .  تروصهبلـماک  روطهب  بیرقت ?  ) تسا يویلک  نآ  عفدو  يدـبک  نیماـتیو  نیا  مسیلوباـتم 
. دوشیم عفد  رارداقیرط  زا  رییغت  نودب 

. دوشیم زیوجتاهنیماتیو  نیا  زا  یبیکرت  لومعم  روطهب  تسین  عیاش  ییاهنتهب   B هورگ ياهنیماتیودوبمک  هک  اجنآ  زا  هیصوت  لباق  تاکن 
نیماتیو  لمکم  ناونعهب  فرصم  رادقم 

تسا  ریزتروصهب  زور ، رد  هدش  هیصوت  فرصمرادقم  نیماتیو  دوبمک  زا  يریگشیپ  رد 
نادرم نارسپ و  مرگیلیم  لاس 1  نس 10ـ7  مرگیلیم  لاس 0/9 نس 6ـ4  مرگیلیم  لاس 0/3   3 نس ات  دلوت  ودـب  زا  ناکدوک  ناراوخریش و 

مرگیلیم   1/6 یهدریش نارود  رد  مرگیلیم  رادرابنانز 1/5  مرگیلیم  غلاب 1/1ـ1  نانز  نارتخد و  مرگیلیم  غلاب 1/5ـ1/2 
. دوشیمفرصم  200 نیمایتدوبمک 300mg/day ـ  دیدش  دراوم  رد  10 و  25mg/day ـ  رادقم نیماتیو  دوبمک  نامرد  رد 

ییوراد  لاکشا 
Tablet: 100 mg, 300 mg

(VITAMIN B12 (CYANOCOBALAMIN

يریگشیپ ردوراد  نیا  دوشیم . فرصم  یلخاد  روتکافراهم  ای  نادقف  زا  یشان  زویسینرپ  ینوخمکنامرد  رد   B12 نیماتیو فرصم  دراوم 
. دوشیم فرصم  موئلیازا  يدایز  تمسق  هدعم و  یمامت  تشادربزا  سپ  نآ  دوبمک  زورب  زا  يریگشیپيارب  نیماتیو B12و  دوبمک  و 

نیئتورپتخاس اهیبرچ و  اهتاردـیهوبرک و  مسیلوباتمدـننام  یفلتخم  کیلوباتم  لاـمعا  رد  میزنآوکتروصهب   B12 نیماتیو رثا : مسیناـکم 
تخاس يزاسنوخ و  یلولـس  ریثکت  دشر و  يارب  کینولامو  کیلوف  دیـسا  نینویتم  مسیلوباتم  ردریثات  لیلدهب  تدـمع ? دـنکیم و  تلاخد 

تسا  يرورضنیلیم  نیئتورپوئلکون و 
. دوـشیمهریخذ دـبک  رد  وراد  دــصرد  تـسا 90  داـیزنیمالابوک  سنارت  ماـنهب  یـصاخ  نیئتورپهبنیماـتیو  نـیا  دـنویپ  کـیتنیکوکامراف 

هار زا  ییامـسالپتظلغ  جواهب  ندیـسر  يارب  مزال  نامز  تسا  دبک ) رد  زور   400  ) زور بیرقت ?6  نآرمع  همین  يدـبک و  نآ  مسیلوباتم 
راردا قیرط  زا  رییغت  نودب  هنازورزاین  دروم  دح  زا  شیب  ریداقم  دوشیمعفد . ارفص  قیرط  زا   B12 نیماتیو تساهقیقد  ینالضع 60  قیرزت 

. دوشیمعفد
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. دوش فرصم  دیابن  ( Leber) ربل يرامیب  رد  وراد  نیا  فرصم  عنم  دراوم 
نیماتیو نیا  زیوجت  . دوش دیئات  یهاگشیامزآ  ياهیسررباب  دیاب  نآ  دوبمک  صیخشت  ، B12 نیماتیواب نامرد  عورش  زا  شیپ  1 ـ  اهرادشه :

. دزاس ناهنپ  ار  کیلوفدیسا  دوبمک  تسا  نکمم 
هارزا طقف  هک  یناسک  يارب  هدش  هیهت  ياهلولحمرد  نآ  زا  یمک  ریداقم  هک  دنچ  ره  درک . قیرزتيدیرو  هار  زا  دـیابن  ار   B12 نیماتیو 2 ـ 

. دراد دوجو  دننکیم ، هیذغت  یقیرزت 
يارب وراد  فرـصم  موئلیا  زا  یعیـسو  تمـسق  تشادرب  وهدـعم  یمامت  تشادرب  بقاعتم  ای  زویـسینرپینوخمک  رد  هیـصوت 1 ـ  لباق  تاکن 

. دبای همادادیاب  یگدنز  هرود  مامت 
. دوشیم زیوجت  اهنیماتیو  نیا  زا  یبیکرتلومعم  روطهب  تسین  عیاش  ییاهنتهب  B هورگ ياهنیماتیو  دوبمک  هک  اجنآ  زا  2 ـ 

فرصم  رادقم 
رد نیماتیونیا  هدنرادهگن  فرصم  رادقم  زور  تسا 7ـ6  تدمهب   0/1mg/day فرصم رادقمنیماتیو  دوبمک  نامرد  يارب  نالاسگرزب 

. دوشیم قیرزتینالضع  هار  زا  هک  تسا  راب  کی  هامرهمرگیلیم  نالاسگرزب 0/2ـ0/1 
يدـلج ریز  قیمع  قیرزت  هتفه  دـنچ  ای  ودتدـمهب  هک  تسا  عورـشرادقم mg/day 0/05ـ0/03  نیماتیو  دوبمک  نامرد  يارب  ناـکدوک 

ینالـضع ای  يدـلجریزقیمع  قیرزت  هک  تسا  راب  کی  هامرهمرگیلیم  نیماتیو 0/1  نیا  هدنرادهگنفرـصم  رادقم  ددرگیم . ینالـضعای 
. دوشیم

ییوراد  لاکشا 
Injection: 100 mcg/ml

(VITAMIN B6 (PYRIDOXINE HCI

زا یضعب  نامردرد  نیـسکودیریپ  دایز  ریداقم  دوشیمفرـصم . نیماتیو  نیا  دوبمک  نامردو  يریگـشیپ  رد  نیـسکودیریپ  فرـصم  دراوم 
زین کیتسالبوردیـس  ینوخمکرد  تسا  نکمم  نینچمه  وراد  نیا  دوشیمفرـصم . راردا  تالاسکا  يدایز  لیبقزا  کـیلوباتم  تـالالتخا 

دیزاـینوزیا اـب  تیمومــسم  زا  یــشانیتاپورون  زا  يریگوـلج  یجنــشت و  تــالمحهبنداد  ناــیاپ  يارب  نیــسکودیریپ  دوشیمفرــصم .
. دوشیمفرصم

رد میزنآوـک  کــی  ناوــنعهب  هـک  دوشیملیدــبت  لاسکودــیریپ  تافــسفهب  نوــخ  زمرقياــههچیوگ  رد  نیــسکودیریپ  رثا : مسیناــکم 
ای نیـساینهبنافوتپیرت  لیدـبت  رد  نیـسکودیریپ  دـنکیملمع . یبرچ  تاردـیهوبرک و  نیئتورپفرـصمرب  رثؤم  نوگانوگ  کیلوباتملامعا 

. دراد تلاخد  زین  يزکرم  باصعامتسیس  رد  دیسا  کیریتوبونیمآاماگزتنس  نیسیلگهب  تالاسکا  لیدبت  نژوکیلگ  هیزجت  نینوتورس 
. دوشیم بذجمونوژژ  زا  تدـمع ? نیـسکودیریپ  دـنوشیمبذج . شراوگ  يارجم  زا  یتحارهب  ،B هورگ ياهنیماتیو  کـیتنیکوکامراف 
. دوشیمن دنویپ  امسالپياهنیئتورپهب  نیـسکودیریپ  هکیلاح  رد  ، دباییم دنویپ  امـسالپ  ياهنیئتورپهب  لماکروطهب  لاسکودیریپ  تافـسف 

وراد نـیا  تـسا  زور   15 نآ 20 ـ رمعهمین  تسا و  يدـبک  نیماـتیو  نیا  مسیلوباـتم  . دوـشیم هریخذ  دـبک  رد  هدـمع  روطهبنیـسکودیریپ 
. دوشیم عفد  هیلکقیرط  زا  تیلوباتم  تروصهب  لماک  روطهب  ? بیرقت

هدششرازگ B6 نیماتیوهب یگتسباو  مردنـسداجیا  زور ، زا 30  شیب  تدـمهب   mg/day 200 زا شیب  ریداقم  فرـصماب  یبناج  ضراوع 
تسا 

یکاروخ فرصمابیتح  اپودوول ، نوسنیکراپدض  رثا  اریز  ، دوشیمن هیـصوت  اپودوول  اب   B6 نیماتیونامزمه فرـصم  ییوراد  ياهلخادت 
. دوشیم سوکعم  B6 نیماتیو مرگیلیم   5
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. دوشیم زیوجتاهنیماتیو  نیا  زا  یبیکرت  لومعم  روطهب  تسین  عیاش  ییاهنتهب   B هورگ ياهنیماتیودوبمک  هک  اجنآ  زا  هیصوت  لباق  تاکن 
فرصم  رادقم 

یکاروخ 
تسا  ریز  تروصهب  زور  ردهدش  هیصوت  فرصم  رادقم  نیماتیو  دوبمکزا  يریگشیپ  رد  نیماتیو  لمکم  ناونعهب 

نس  ات  دلوت  ودب  زا  ناکدوک  ناراوخریش و 
نانز نارتخد و  مرگیلیم  غلاب 2ـ1/7  نادرم  نارسپ و  مرگیلیم  لاس 1/4  نس 10ـ7  مرگیلیم  لاس 1/1 نس 6ـ4  مرگیلیم  لاس 1ـ0/3   3

مرگیلیم   2/1 یهدریش نارود  رد  مرگیلیم  رادرابنانز 2/2  مرگیلیم  غلاب 15ـ13 
رادقم نیماتیو  دوبمک  نامرد  رد 

. دوشیمنییعت دوبمک  تدش  ساسارب  فرصم 
یقیرزت 

رد دوشیمنییعت . رامیب  زاین  بسحرب  فرـصم  رادقم  يدیرو  مات  هیذغت  زا  یـشخب  ناونعهب  ، B6 نیماتیو دوبمک  نامرد  يریگـشیپ و  يارب 
ینالضع قیرزت  مرگیلیم  100ـ10  ادتبا ناروخریش  رد  mg/day 600ـ30 و  ادتبا نالاسگرزب  رد  نیسکدیوریپهبیگتسباو  مردنس  نامرد 

. دوشیم يدیروای 
یشان  نیماتیو  نیا  دوبمک  نامرد  رد 

نالاسگرزب  رد  اهوراد  فرصم  زا 
رد دـباییمهمادا . نامرد  رادـقمابزاین 100mg/dayـ25  تروـص  رد  هک  دوـشیم  فرـصمهتفه  تدـمهب 3  رادقم 200mg/dayـ50 

مرگ  ادتبا 4  نالاسگرزب  رد  دیزاینوزیازا  یشان  تیمومسم  نامرد 
. ددرگیمقیرزت هقیقد  ره 30  نیسکودیریپ  مرگ  سپس 1 دوشیم و  قیرزت  يدیرو  هار  زا 

ییوراد  لاکشا 
Injection: 100 mg/2 ml, 300 mg/2ml

Tablet: 40 mg

(VITAMIN C (ASCORBIC ACID

. دوشیم فرصم   C نیماتیو دوبمک  نامردو  يریگشیپ  يارب  وراد  نیا  فرصم  دراوم 
یـضعب رد  تـسا  نـکمم  نیماـتیو  نـیا  تسايرورـض  ندـب  ياـهتفاب  مـیمرت  نژالکلیکــشت و  يارب  کیبروکــسآ  دیــسا  رثا : مسیناـکم 

نیرفنیپارون کیلوفدیـسا  نیزوریت  نینالآلینفمسیلوباتم  رد  نیماـتیو  نیا  نینچمه  دـیامنتلاخد . ءاـیحا  نویـسادیسکا و  ياـهشنکاوزا 
هتـشاد و تلاخد  نیتینراک  واهنیئتورپ  اهدـیپیل ، تخاس  اهتاردیهوبرکفرـصم ، وراد ، یمیزنآ  ياهمتـسیسزا  یـضعب  نهآ و  نیماتـسیه 

تسا  يرورض  ینوخ  قورعیگدننکش  زا  يریگولج  ینمیا و  متسیسدرکلمع  يارب 
25  ) تـسامک نـیئتورپهب  وراد  نـیا  دـنویپ  دوشیمبذـج . موـنوژژ   ) شراوـگ يارجم  زایتـحارهب  کیبروکـسآ  دیـسا  کـیتنیکوکامراف 
? تدمع هیلک  زا  نیماتیونیا  دوشیم . بذج  ندـب  ياهلولـس  مامتطـسوت   C نیماتیو تسا  يدبک  کیبروکـسآدیسا  مسیلوباتم  دـصرد .)

. دوشیم عفدهتفاین  رییغت  تروصهب  زین  مک  یلیخ  رادقم  وتیلوباتم  تروصهب 
. ددرگ نهآ  اب  تفاب  تیمومسم  شیازفا  ببستسا  نکمم  ، C نیماتیواب نیماسکورفدنامزمه  فرصم  ییوراد  ياهلخادت 

فرصم  رادقم 
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یکاروخ 
تسا  ریز  تروصهبيارب  زور  رد  هدش  هیصوت  فرصم  رادقم 

مرگیلیم نالاسگرزب 60ـ50 ناناوجون و  مرگیلیم  لاس 45 نس 10ـ4  مرگیلیم  لاس 40ـ30   3 نس ات  دلوت  ودب  زا  ناکدوک  ناراوخریش و 
مرگیلیم  یهدریش 95ـ90  نارودرد  مرگیلیم  رادراب 70  نانز 

یقیرزت 
هیذغت  زا  یشخب  ناونعهب  ، C نیماتیودوبمک زا  يریگشیپ  يارب  نالاسگرزب 

رادقم يدـیرونویزوفنا  هار  زا  ، C نیماتیو دوبمک  رد  . دوشیم يدیرو  نویزوفنا  نییعت و  رامیبزاین  بسحرب  فرـصم  رادـقم  يدـیرو  مات 
. دوشیم فرصمهتفه  لقادح 2  تدمهب   100 ـ  500mg/day ینالضع هار  زا  دوشیم . نییعترامیب  زاین  بسحرب  فرصم 

ینالضعهار 300 زا  دوشیم . نییعت  رامیب  ره  زاینساسارب  فرـصم  رادقم  يدیرو  نویزوفناهار  زا  ، C نیماتیو دوبمک  نامرد  رد  ناکدوک 
. دوشیم فرصم  هتفه   2 لقادح تدمهب  mg/dayـ100 

ییوراد  لاکشا 
Effervescent Tablet: 1000 mg

Powder: 500 mg/sachet
Tablet: 100 mg, 250 mg

Injection: 500 mg/5 ml

VITAMIN D

 CALCITRIOL
 DIHYDROTACHYSTEROL

 VITAMIN D3
هک لویرتیسلک  و  ( D3 نیماتیو  ) لورفیسلک هلوک  و  ( D2 نیماتیو لورفیـسلکوگرا  لورتس  یکاتوردیهيد  دننام  یتابیکرت  هب   D نیماتیو

. دوشیم قالطا  دنتسه ، ناوختسایمرن  مسیت و  یشار  هدننک  نامرد  ای  هدننکيریگشیپ  رثا  ياراد 
D نیماتیو ، زاین تروص  رد  تسا  يرورـض  ناوختـسایعیبط  ندش  هیفیـسلک  يارب  تافـسفو و  میـسلک  فرـصم  بذج و  يارب   D نیماتیو

نیماتیو دنکیممیظنت . مرس  تافسف  میسلک و  تظلغ  شیازفاقیرط  زا  ار  مرس  میـسلک  تظلغ  نینوتیـسلکو  دیئوریتاراپ  نومروه  اب  هارمه 
دسریم رظنهب  دوشیمناوختسا . زا  میـسلک  ندمآرد  تکرحهبثعاب  دنکیم و  کیرحت  کچوک  هدور  زاار  تافـسف  میـسلک و  بذج  D

. دنکیملامعا ار  دوخ  رثا  هتسه  اب  ندش  بیکرتنآ  بقاعتم  هدور و  طاخم  مسالپوتیـسرد  یـصاصتخا  ياههدنریگهب  دنویپاب  لویرتیـسلک 
نینچمه دباییمشیازفا . هدور  زا  میـسلک  بذج  هجیتن  رد  ودباییم  دنویپ  میـسلکاب  هک  دوشیم  ینیئتورپلیکـشتهب  رجنم  الامتحا  رما  نیا 

زاتـسوئموه نیاربانب  دیامنیممیظنت . ار  لولـس  یجراخ  عیامهب  ناوختـسا  زامیـسلک  نوی  لاقتنا  لویرتیـسلک  دـیئوریتاراپنومروه ، اب  هارمه 
. دهدیمرارق ریثأت  تحت  ار  یلولس  جراخ  عیامرد  میسلک 

CALCITRIOL

فرـصمدیئوریتاراپ يراـک  مک  اـب  هارمه  نوخمیـسلک  یمک  ناـمرد  مسیتیـشار و  ناـمرد  ويریگـشیپ  يارب  لویرتیـسلک  فرـصم  دراوم 
. دوشیم
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یکاروخهار 6ـ2 زا  لویرتیسلک  ییامسالپ  رمعهمین  . دوشیم بذج  کچوک  هدور  ياهتنا  ایادتبا  زا  تلوهـس  هب  نیماتیو  نیا  رثا : مسیناکم 
تسا زور   3 ـ  لوریتسلکرثا 5 لوط  تسا  تعاس  بیرقت ?6ـ3  یکاروخهار  زا  یمرس  تظلغ  جوا  هب  ندیـسريارب  مزال  نامز  تسا  تعاس 

. دوشیم عفد  هیلک  ارفص و  هارزا  نیماتیو  نیا 
فرصم دیابن  نوخ  تافـسفيدایز  اب  هارمه  يویلک  یفورتسیدوئتساو   D نیماتیو ای  نوخ  میـسلکيدایز  رد  وراد  نیا  فرـصم  عنم  دراوم 

. دوش
تسا  يرورضامسالپ  میسلک  تظلغ  نییعت  نیماتیودایز  ریداقم  فرصم  تروص  رد  ای  هیلکراک  بیعهب  التبم  نارامیب  رد  1 ـ  اهرادشه :

. دوش فرصم  طایتحا  اب  دیاب  هیلک  راکبیع  ای  نوخ  تافسف  يدایز  بلق  راک  بیعای  نیئارش  بلصت  دوجو  تروص  رد  2 ـ 
رد هژیو  هب  نوخ  میزینميدایزهب  رجنم  تسا  نکمم  لویرتیسلکاب  میزینم  يواح  دیسایتنآ  ياهورادنامزمه  فرـصم  ییوراد  ياهلخادت 

يدیزایتياهردم ای  میسلک  يواح  ياههدروآرفدایز  ریداقم  اب  لویرتیسلک  نامزمهفرـصم  ددرگ . يویلک  نمزم  ییاسرانهب  التبم  نارامیب 
زورب ثعاب  تسانکمم  وراد  نیا  اـب   D نیماتیو تاقتـشم  ریاسنامزمه  فرـصم  دهد . شیازفا  ار  نوخمیـسلک  يدایز  رطخ  تسا  نکمم 

. ددرگ تیمومسم 
، دردرـس قیرعت  ، راردا ررکت  نزو  شهاک  لاهـسا  غارفتـساو  عوهت  ییاهتـشایب  نیماتیو  نیا  دـحزا  شیب  ریداقم  فرـصماب  یبناج  ضراوع 

تسا  هدش  شرازگ  رارداو  امسالپ  رد  تافسف  میسلک و  تظلغ  شیازفاو  هجیگرس  یگنشت 
. دراد دوجو  نیماتیونیا  دایز  ریداقم  تدم  ینالوط  فرصم  ابتیمومسم  زورب  رطخ  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 

. دوشيراددوخ دیاب  وراد  نیا  اب  میزینم  يواحدیسادض  ياهوراد  نامزمه  فرصم  زا  2 ـ 
تسا  يرورضکشزپهب  مظنم  هعجارم  نامرد  تفرشیپیسررب  روظنم  هب  نوخ  میسلک  هدنیازفاناونعهب  وراد  نیا  فرصم  تروص  رد  3 ـ 

. دوشیم زیوجت  نیماتیودنچ  زا  یبیکرت  الومعم  تسین  عیاشییاهنتهب  D نیماتیو دوبمک  هکیئاجنآ  زا  4 ـ 
فرصم  رادقم 

یمک رد  . دباییم شیازفا  مرگورکیم  هتفه 0/25  4ـ2  ره رامیب  زاین  بسحرب  سپس  دوشیمفرصم و   mcg/day 0/25 ادتبا نالاسگرزب 
. دوشیم فرصم   0/25 mcg/day 0/27 ـ  دیئوریتاراپ يراک  مک  رد  0/5 و  mcg/day 3 ـ  زیلاید زا  یشان  نوخ  میسلک 

شیازفا  مرگورکیم  هتفه 0/25  4ـ2  ره رامیب  زاین  بسحرب  سپس  دوشیمفرصم و   mcg/day 0/25 ادتبا ناکدوک 
0/04 دـــیئوریتيراک 0/08mcg/kg/day ـ  مــک  رد  0/25 و  زیلاـیدزا mcg/day 2 ـ  یــشان  نوـخ  میــسلک  یمک  رد  دـباییم .

. دوشیمفرصم
ییوراد  لاکشا 

Capsule: 0.25 mcg

DIHYDROTACHYSTEROL

لمعزا سپ  یناتت  ناهنپ  نمزم و  تالاح  نامرد  ودیئوریتاراپ  يراکمک  اب  هارمه  نوخ  میـسلکیمک  نامرد  يارب  وراد  نیا  فرـصم  دراوم 
. دوشیمفرصم کیتاپویدیا  یناتت  یحارج و 

ياـهتفاب دـبک و  رد  تدـمع ? نیماـتیو  نیا  . دوـشیم بذـج  کـچوک  هدور  ياـهتنا  اـی  ادـتبازا  تلوهـس  هب   D نیماتیو کـیتنیکوکامراف 
رثا لوط  . دوشیم عورش  فرصم  زا  سپ  تعاسنیدنچ  نیماتیو  نیا  رثا  دوشیم . لاعف  دبکرد  لورتسیکاتوردیهيد  دوشیم . هریخذیبرچ 

. دوشیم عفد  هیلک  ارفص و  هار  زا  نیماتیونیا  تسا  هتفه  ات 9  نیماتیو  نیا 
فرصم دیابن  نوخ  تافـسفيدایز  اب  هارمه  يویلک  یفورتسیدوئتساو   D نیماتیو ای  نوخ  میـسلکيدایز  رد  وراد  نیا  فرـصم  عنم  دراوم 
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. دوش
: دوش فرصم  طایتحااب  دیاب  ریز  دراوم  رد  وراد  نیا  1 ـ  اهرادشه :

هیلک  راک  بیع  نوخ و  تافسفيدایز  بلق  راک  بیع  ای  نیئارش  بلصت 
تسا  يرورض  امسالپ  میسلک  تظلغ  نییعت  نیماتیو  دایز  ریداقم  فرصم  تروصرد  ای  هیلک  راک  بیع  هب  التبم  نارامیب  رد  2 ـ 

نوخ میزینم  يدایزهب  رجنم  تسا  نکمم  لورتسیکاتوردیهيداب  میزینم  يواح  دیـسایتنآ  ياهورادنامزمه  فرـصم  ییوراد  ياهلخادت 
میسلک يواح  ياههدروآرف  دایز  ریداقماب  لورتسیکاتوردیهيد  نامزمه  فرصم  . ددرگ يویلک  نمزم  ییاسران  هب  التبمنارامیب  رد  هژیو  هب 

ورادنیا اب   D نیماتیو تاقتـشم  ریاس  نامزمهفرـصم  دـهدیم . شیازفا  ار  نوخ  میـسلکيدایز  رطخ  تسا  نکمم  يدـیزایت  ياهردـمای 
. دباییم شیازفاتیمومسم  زورب  ثعاب  تسا  نکمم 

قیرعت رارداررکت ، ندـب  نزو  شهاک  لاهـسا  غارفتـساو  عوهت  ییاهتـشایب  نیماـتیو  نیا  دـحزا  شیب  ریداـقم  فرـصم  اـب  یبناـج  ضراوع 
تساهدش  شرازگ  رارداو  امسالپ  رد  تافسف  میسلک و  تظلغ  شیازفاو  هجیگرس  یگنشت  دردرس ،

. دراد دوجو  نیماتیونیا  دایز  ریداقم  زارد  ینالوط  فرصم  ابتیمومسم  زورب  رطخ  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 
. دوشيراددوخ دیاب  وراد  نیا  اب  میزینم  يواحدیسادض  ياهوراد  نامزمه  فرصم  زا  2 ـ 

تسا  يرورضکشزپ  هب  مظنم  هعجارم  نامرد  تفرشیپیسررب  روظنمهب  نوخ  میسلک  هدنیازفاناونعهب  وراد  نیا  فرصم  تروص  رد  3 ـ 
. دوشیم زیوجت  نیماتیودنچ  زا  یبیکرت  الومعم  تسین  عیاشییاهنت  هب   D نیماتیو دوبمک  هکیئاجنآ  زا  4 ـ 

فرصم  رادقم 
یناتت  نامرد  رد  دوشیم . فرصم  2mg/day-0/125 ءادتبا نالاسگرزب 

نوخ  میسلک  داح  دوبمک  زا  یشان 
تدم  هب   mg/day 0/75-2/5 عورش رادقم 

مرگیلیم  0/25، زاین بسحرب  هدنرادهگن  رادقم  دوشیمفرصم . زور  تدم 3  هب   0/5mg/day-0/25، داح تبـسن ? یناتت  رد  زور و   3
هدنرادهگن رادقمو  زور  دـنچ  تدـم  هب   2/5mg/day-0/75 عورـش رادقم  دـیئوریتاراپ ، يراکمک  رد  تسا   mg/day 1 اـت هتفه  رد 

تسا   mg/day 0/2-1
دیئوریتاراپ يراکمک  رد  ناکدوک 

-0/5 هدنرادهگن رادـقم  دـباییم . شهاک  ایهتفای  همادا  فرـصم  رادـقم  نیا  سپـس  تسازور  تدـم 4  هب   mg/day 1-5 عورـش رادقم 
تسا   1/5mg/day

ییوراد  لاکشا 
Oral Solution: 0.25 mg/ml

(VITAMIN D3 (CHOLECALCIFEROL

اب هارمه  نوـــخ  میـــسلک  یمک  ناـــمردو  مسیتیـــشار  ، D نیماــتیو دوــبمک  ناــمردو  يریگــشیپ  يارب  وراد  نــیا  فرـــصم  دراوــم 
. دوشیم فرصم  دیئوریتاراپيراکمک 

ياـهتفاب دـبک و  رد  تدـمع ? نیماـتیو  نیا  . دوشیم بذـج  کـچوک  هدور  ياـهتنا  اـی  ادـتبازا  تلوهـسهب  نیماـتیو  نیا  کـیتنیکوکامراف 
زا نیماـتیو  نـیا  عـفد  دریگیم . تروـصهیلک  دـبک و  رد  هـلحرم  ود  یط  لورفیــسلکهلوک  کـیلوباتم  ندـش  لاـعف  دوـشیم . هریخذیبرچ 

. دریگیم تروص  هیلک  ارفصقیرط و 
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فرصم دیابن  نوخ  تافـسفيدایز  اب  هارمه  يویلک  یفورتسیدوئتساو   D نیماتیو ای  نوخ  میـسلکيدایز  رد  وراد  نیا  فرـصم  عنم  دراوم 
. دوش

: دوش فرصم  طایتحااب  دیاب  ریز  دراوم  رد  وراد  نیا  1 ـ  اهرادشه :
هیلک  راک  بیع  نوخ و  تافسفيدایز  بلق  راک  بیع  ای  نیئارش  بلصت 

تسا  يرورض  امسالپ  میسلک  تظلغ  نییعت  نیماتیو  دایز  ریداقم  فرصم  تروصرد  ای  هیلک  راک  بیع  هب  التبم  نارامیب  رد  2 ـ 
نوخ میزینميداـیز  هب  رجنم  تسا  نکمم  لورفیـسلکهلوک  اـب  میزینم  يواـح  دیـسایتنآ  ياـهورادنامزمه  فرـصم  ییوراد  ياهلخادـت 

ای میـسلک  يواح  ياههدروآرفدایز  ریداقم  اب  لورفیـسلک  هلوک  نامزمهفرـصم  ددرگ . يویلک  نمزم  ییاسرانهب  التبم  ناراـمیب  رد  هژیوهب 
هیصوتوراد نیا  اب   D نیماتیو تاقتشم  ریاسنامزمه  فرصم  دهدیم . شیازفا  ار  نوخمیسلک  يدایز  رطخ  تسا  نکمم  يدیزایتياهردم 

. دباییم شیازفا  تیمومسمزورب  ناکما  اریز  دوشیمن ،
قیرعت رارداررکت ، ندـب  نزو  شهاک  لاهـسا  غارفتـساو  عوهت  ییاهتـشایب  نیماـتیو  نیا  دـحزا  شیب  ریداـقم  فرـصم  اـب  یبناـج  ضراوع 

تساهدش  شرازگ  رارداو  امسالپ  رد  تافسف  میسلک و  تظلغ  شیازفاو  هجیگرس  یگنشت  دردرس ،
. دراد دوجو  نیماتیونیا  دایز  ریداقم  تدم  زارد  فرصم  ابتیمومسم  زورب  رطخ  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 

. دوشيراددوخ دیاب  وراد  نیا  اب  میزینم  يواحدیسادض  ياهوراد  نامزمه  فرصم  زا  2 ـ 
تسا  يرورضکشزپ  هب  مظنم  هعجارم  نامرد  تفرشیپیسررب  روظنمهب  نوخ  میسلک  هدنیازفاناونعهب  وراد  نیا  فرصم  تروص  رد  3 ـ 

. دوشیم زیوجت  نیماتیودنچ  زا  یبیکرت  الومعم  تسین  عیاش  ییاهنتهب   D نیماتیو دوبمک  هک  یئاجنآ  زا  4 ـ 
تسا  ریز  تروصهب  زوررد ، هدش  هیصوت  فرصم  رادقم  نیماتیودوبمک  زا  يریگشیپ  يارب  فرصم  رادقم 

دلوت ودب  زا  ناکدوک  ناراوخریش و 
، دحاو نالاسگرزب 400-200  دحاو ، لاس 400 نس 10-7  دحاو ، لاس 400  نس 6-4 دحاو ، لاس 400-300  نس 3  ات 

. دحاو یهدریش 400 نارود  رد  رادراب و  نانز 
تسا  لورفیسلک  هلوک  مرگورکیم  لداعم 0/025 ، D نیماتیو زا  دحاو  ره 

10000u/day-3000 ناــــکدوک ردو   150000u/day-12000 نـــالاسگرزب رد  ،D نیماــتیو هــب  مواــقم  مسیتیــشار  ناــمرد  رد 
ناــــــــکدوک 50000- رد  نــالاسگرزب 150000u/day-50000 و  رد  دـــیئوریتاراپهدغ  يراـــکمک  ناـــمرد  رد  دوشیمفرـــصم .

. دوشیم فرصم   200000u/day
. دوشیم نییعت  رامیب  ره  زاینبسحرب  فرصم  رادقم  نیماتیو  دوبمکنامرد  يریگشیپ و  ناونعهب  یقیرزت  هار  زا 

ییوراد  لاکشا 
Capsule:50,000 U

Injection: 300,000 U

VITAMIN E

. دوشیمفرصم نیماتیو  نیا  دوبمک  نامردو  يریگشیپ  يارب   E نیماتیو فرصم  دراوم 
ییاذـغ میژررد  دوجوم  مینلـس  اـب  هارمه  نادیـسکایتنآکی  ناونعهب  هیذـغت و  رد  یـساسارصنع  کـی  ناونعهب   E نیماتیو رثا : مسیناـکم 

زمرق ياههچیوگ  هدومن و  تظفاحمدازآ  ياهلاکیدار  هلمح  زا  ار  یلولسياهنامتخاس  ریاس  ءاشغ و  رد  دوجومعابشاریغ  برچ  ياهدیـسا 
. دنکیم لمع  یمیزنآ  ياهمتسیسزا  یضعب  رد  روتکافوک  کی  ناونعهب  E نیماتیو دنکیم . ظفح  زیلومه  لباقم  ردار  نوخ 
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E نیماتیو دصرد  کیتنیکوکامراف 80-50 
ییاذـغ میژررد  دوجوم  یبرچ  يوارفـص و  حالما  دوجو  نیماـتیو  نیا  یفاـک  بذـج  يارب  دوشیمبذـج . ههدزاود   ) شراوگ يارجم  زا 

نیماتیو  نیا  تسا  يرورض 
عفد  هیلک  ارفص و  قیرط  زا  تسايدبک و  نآ  مسیلوباتم  دوشیم . هریخذ  یبرچياهتفاب  هژیوهب  ندب  ياهتفاب  مامت  رد 

. دوشیم
هدعمپمارک ای  عوهت  دردرـس ، هجیگرـس  لاهـسا  ، دید يرات  ینالوط  تدـم  هب   800u/day-400 نیب ریداقم  فرـصم  اب  یبناـج  ضراوع 

تساهدششرازگ  لومعمریغ  فعض  ای  یگتسخ 
. دوشیم زیوجت  نیماتیو  دنچ  زا  یبیکرتالومعم  تسین  عیاش  ییاهنت  هب   E نیماتیودوبمک هک  اجنآ  زا  هیصوت  لباق  تاکن 

فرصم  رادقم 
یکاروخ 

تسا  ریز  تروصهبزور  رد  هدش  هیصوت  فرصم  رادقم  ،E نیماتیو دوبمک  زا  يریگشیپ  ناونعهب 
نانز نارتخد و  ، دحاو غلاب 17  نادرم  نارسپ و  دحاو ، لاس 12 نس 10-4  دحاو ، لاس 10-5   3 نس ات  دلوت  ودب  زا  ناکدوک  ناراوخریش و 
تدش بسحرب  فرـصم  رادقم  نیماتیو  نیا  دوبمک  نامرد  يارب  دحاو . یهدریش 20-18 نارود  رد  دحاو ،  17 رادراب نانز  دحاو ، غلاب 13 

. دوشیمنییعت دوبمک 
زیوجت u/day 15-25 دـننکیم ، تفایرد  عابـشاریغبرچ  ياهدیـسا  دایز  ریداـقم  يواـح  ییاذـغياهلومرف  هک  سراـن  ناراوخریـش  رد 

. ددرگیم
یقیرزت 

. دوشیم قیرزت   u/kg/day 1 ناکدوک رد  نیماتیودوبمک u/day 60-75 و  نالاسگرزب  رد  نامرد  يارب 
ییوراد  لاکشا 

Tablet: 100 IU
Oral Drops: 50 IU/ml

Injection: 100 IU

(VITAMIN K (PHYTONADIONE

یشان X وII، VII، IX ياهروتکاف تخاس  ردتالالتخا  لماش  يداقعنا  تالالتخا  نامرد  ويریگـشیپ  يارب  نیماتیو  نیا  فرـصم  دراوم 
رد هدنهد  يزیرنوخيرامیب  زا  يریگولج  روظنمهب  نویدانوتیف  . ددرگیم فرصم  نآ  کیلوباتم  تیلاعفرد  لالتخا  ای   K نیماتیو دوبمک  زا 

. دوشیم فرصمدلوت  ماگنه  هب  نادازون 
ای امـسالپ  نیتسالپوبمورتءزج  (، VII روتکاف  ) نیتروناکورپ (، II روتکاف  ) دـبک رد  لاعف  نیبمورتورپلیکـشت  نیماـتیو  نیا  رثا : مسیناـکم 

. دنکیم عیرست  دنتسه ، مزالنوخ  یعیبط  داقعنا  يارب  هک  ار  ( X روتکاف تراوتسا  روتکاف  و  ( IX روتکاف  ) سمسیرکروتکاف
. دراد زاینيوارفص  حالما  هب  بذج  يارب  نویدانوتیف  . دوشیم بذج  ههدزاود   ) شراوگ يارجمزا  تلوهـسهب   K نیماتیو کیتنیکوکامراف 

تظلغ تسا  تعاس  یقیرزت 2-1 هار  زا  تعاـس و  یکاروخهار 12-6  زا  نویدانوتیف  رثا  عورـش  نامز  تسايدـبک  نیماتیو  نیا  مسیلوباتم 
. دوشیمعفد هیلک  ارفص و  هار  زا   K نیماتیو دیآیمتسدهب . فرصم  زا  سپ  تعاس   14-12 یط نویدانوتیف  یعیبط 

. دوش فرصم  طایتحا  اب  دیاب  دبک  راک  بیعهب  التبم  نارامیب  رد   K نیماتیو 1 ـ  اهرادشه :
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هیـصوتيدیرو هار  زا  وراد  نیا  زیوـجت  ، K نیماتیويدـیرو قـیرزت  رد  طرفم  تیـساسح  هبـشدیدش  ياـهشنکاو  زورب  رطخ  لـیلد  هب  2 ـ 
. دوشیمن

شیازفاتلعهب ار  اـهوراد  نیا  تارثا  تـسا  نکممیکاروـخ  داـقعنا  دـض  ياـهوراد  اـب   K نیماتیونامزمه فرـصم  ییوراد  ياهلخادـت 
. دهد شهاک  يداقعناشیپ  ياهروتکاف  يدبک  تخاس 

تسايرورض  نیبمورتورپ  نامز  نومزآ  ماجناو  کشزپ  هب  مظنم  هعجارم  نامرد  تفرشیپیسررب  روظنمهب  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 
. دنهد رییغت  ار   K نیماتیو تارثا  تسانکمم  اریز  دوش ، يراددوخ  دیاب  کشزپروتسد  نودب  اهوراد  ریاس  فرصم  زا  2 ـ 

فرصم  رادقم 
یکاروخ 

فرصم مرگیلیم  رثکادح 25  ) مرگیلیم رادقم 10-2/5  ، داقعنا دـض  ياهوراد  فرـصم  زا  یـشاننوخ  نیبمورتورپ  یمک  رد  نالاسگرزب 
. دومن رارکت  ار  رادقمنیا  تعاس  زا 48-12  سپ  ناوتیم  زاینتروص  رد  هک  دوشیم 

. دوشیم فرصم  مرگیلیم   10-5 رادقم وراد  زا  یشان  نوخ  نیبمورتورپیمک  رد  نیماتیو و  ناونعهب  ناکدوک 
یقیرزت 

25 رثکادـح  ) مرگیلیم رادـقم 10-2/5  نیراـپهزا ،  ریغ  هـب   ) يداـقعنا دـض  ياـهوراد  زا  یــشاننوخ  نیبـمورتورپ  یمک  رد  نـالاسگرزب 
یمکرد دومن . رارکت  ار  رادـقم  نیا  تعاـس   8-6 زا سپ  ناوتیم  زاـین ، تروص  رد  هک  دوشیميدـلج  ریز  اـی  ینالـضع  قیرزت  مرگیلیم 

. دوشیميدلجریز ای  ینالضع  قیرزت  مرگیلیم  رادقم 5-2 اهوراد ، زا  یشان  ای  بذج  ؤسمردنس  زا  یشان  نوخ  نیبمورتورپ 
مرگیلیم رادقم 10-5 دـنوشیم ، هیذـغت  یقیرزتهار  زا  طقف  ینالوط  تدـم  هب  هک  ینارامیب  ردنوخ  نیبمورتورپ  یمک  زا  يریگولج  يارب 

. دوشیمینالضع قیرزت  هتفه  رد  رابکی 
نوخ نیبـمورتورپیمک  زا  يریگولج  يارب  دوشیم . يدـلجریزای  ینالـضع  قـیرزت  هاـم  رد  مرگیلیم  رادـقم 1 نیماتیو  ناونعهب  ناـکدوک 

. ددرگیم ینالضع  قیرزت  هتفه  رد  رابکیمرگیلیم  ینالوط 5-2  تدم  هب  يدیرومات  هیذغت  زا  یشان 
يزیرنوخيرامیب زا  يریگولج  يارب  ناـکدوک و  ردمرگیلیم  ناراوخریـش و 10-5  رد  مرگیلیم  نوخ 2-1 نیبمورتورپ  یمک  ناـمرد  رد 

زا سپ  رادقم  نیا  زاینتروص  رد  دوشیم . يدلجریز  ای  ینالضعقیرزت  نامیاز  زا  سپ  هلـصافالب  مرگیلیم  رادقم 1-0/5 نادازون  هدنهد 
. دوشیمرارکت تعاس   8-6

ییوراد  لاکشا 
Injection: 1 mg/0.5ml, 10 mg/ml

Tablet: 10 mg

ZINC SULFATE

زا یتالاح  ردیندعم  هدام  نیا  هب  زاین  دوشیم . فرصميور  دوبمک  نامرد  يریگـشیپ و  رد  لمکمناونعهب  يور  تافلوس  فرـصم  دراوم 
هدور ياهیرامیب  نمزم  ياهتنوفع  سران  نادازون  یکیتنژ  تالالتخا  یموتکرتساگ  ییاهتـشایب  تباید  يدبکزوریـس  اهیگتخوس ، لـیبق 

. دبای شیازفا  تسانکمم  هبرض  سرتسا و  یتسوپ  تالالتخا  يویلک  يرامیب  هدعملازول  يرامیب 
میـسقت یعیبطدشر و  هوالعهب  تسا  يرورـض  یلولـسياهاشغ  اهنیئتورپ و  کیئلکون  ياهدیـسانامتخاس  ظفح  يارب  يور  رثا : مسیناکم 

ییاشچ و كاردا  ندب  ینمیاعافد  اهمخز ، مایتلا  بش  رد  دـید  یکیراتهب و  تداع  لثم  دـیلوت  هاگتـسد  یـسنجغولب و  یتفاب  میمرت  یلولس 
. دنشابیميور هب  هتسباو  کیژولویزیف  لامعا  زاییایوب  الامتحا 
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زا ییاذغمیژر  رد  دوجوم  يور  زا  دـصرد   30-20? بیرقت دـشابیم . زیچان  شراوگ  يارجمزا  يور  ياهکمن  بذـج  کیتنیکوکامراف 
تـسوپ اهناوختـسا ، تالـضع  رد  نینچمه  دیفـس و  زمرقياـهلوبلگ و  رد  ساـسا ? رـصنع  نیا  دوشیمبذـج . موـئلیا  ههدزاود و  قـیرط 

نازیم تسا و  عوفدـم  قیرط  زا  دـصرد ) بیرقت ?90  ) يور عفد  یلـصا  هار  دوشیمهریخذ . تاتـسورپ  هیکبـش و  هدـعملازول  ، دـبک اههیلک ،
. دوشیم عفد  قرع  راردا و  هار  زا  زینیمک 

نآیمرـس حطـس  ای  هدرک  دیدشت  ار  سم  دوبمکتسا  نکمم  يور  فرـصم  دشاب ، سم  دوبمکراچد  رامیب  هک  یتروص  رد  1 ـ  اهرادشه :
. دهد شهاک  ار 

مـضه و رد  لاکــشا  هژیوهـب  یــشراوگتالکشم  زورب  ثعاــب  تـسا  نـکمم  تردــنوراد ? داــیز  ریداــقم  فرــصم  یبناــج  ضراوـع 
. دوش کیژولوتامهتالکشم  عوهت و  کیرتساگیپادرد 

تـــسا نــکمم  يور  ياــهکمن  دــیامنلتخم . ار  هدور  قــیرط  زا  سم  بذــج  تــسانکمم  يور  داــیز  ریداــقم  ییوراد  ياهلخادــت 
ياهلمکمزیوجت نیب  تعاس  لقادح 2  ینامزهلـصاف  ورنیا  زا  دنهد . شهاک  لولحمریغياهتالـش  داجیا  قیرط  زا  ار  اهنیلکیـسارتتبذج 

. دشابیميرورض اهنیلکیسارتت  يور و 
. دوش فرصم  یشراوگ  کیرحت  تروصرد  رگم   ) اذغ زا  سپ  تعاس  ود  ای  لبق  تعاس  کی  لقادح  وراد  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 

. درک فرصمو  هتخیر  درس  ياذغ  يور  ار  لوسپکتایوتحم  ناوتیم  موزل  تروص  رد  2 ـ 
. ددرگ يراددوخ  دیاب  وراد  نیا  اب  تاتیف  ورفسف  میسلک  يواح  ياهاذغ  فرصم  زا  3 ـ 

شهاکدیاب وراد  فرـصم  رادقم  يرارقیب  ندـببآ و  نتفر  تسد  زا  دـیدش ، غارفتـسا  یتسوپتاروثب  لاهـسا  عوهت  داجیا  تروص  رد  4 ـ 
. دوشنفرصم قوف  میالع  لرتنک  ات  ای  هتفای 

نامرد رد  . دوشیم فرـصم  يور  تاـفلوس  مرگیلیم  220-110  ) يور مرگیلیم   50-25 هنازور ییاذغ  لمکم  ناونعهب  فرـصم  رادـقم 
شهاک ورادفرـصم  رادقم  رامیب  خساپ  بسحربسپـسو  دوشیم  زیوجت  تدـم  هاتوک  نامرد   ) يور mg/day 75 ات ادـتبا  يور  دوبمک 

. دباییم
ییوراد  لاکشا 

Capsule: 220 mg

ALTHADIN

شیازفازا یـشان  ياههفرـس  رد  روآـطلخ  ناونع  هبنینچمه  دوریم . راـکب  ولگ  طاـخم  تاـکیرحتو  باـهتلا  رد  نیداـتلآ  فرـصم  دراوـم 
. ددرگیم هدافتسایناقوف  یسفنت  يراجم  تاحشرت 

ردفیفخ تاباهتلا  تاکیرحت و  هدـنهد  شهاکو  هدـننکمرن  تیـصاخ  ياراد  رثؤم  داوم  ریاسو  ژالیـسوم  نتـشاد  اب  نیداتلآ  رثا : مسیناکم 
. دوشیمرهاظ تاکیرحت  شرتسگ  زا  يریگولجيارب  یکیزیف  عنام  اشغ و  کی  داجیا  اب  رثانیا  الامتحا  دشابیم . ولگ  ناهد و  طاخم 

يواح  نیداتلآ  صرق  هدروآرف  ءازجا 
یمتخ  لگ  ردوپ  مرگیلیم   220

عاـنعن سناـسا  مرگیلیم  و 2  (Glycyrrhiza glabra  ) نایبنیریــش هـشیر  ماـتهراصع  مرگیلیم   Althaea officinalis)، 15)
. دشابیم (Mentha piperita)

نیزیریسیلگو  اهدییونوالف  لوتنم  نیتیسل  نیژاراپسآ  نیتکپ  ژالیسوم ، هرثؤم  داوم 
تسا  هدیسرن  تابثا  هب  یهدریش  يرادرابنارود و  رد  نیداتلآ  فرصم  ینمیا  اهرادشه :
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رظنقبط ددرگیم  هیـصوت  نیاربانب  دـشابیمنرثؤم . ییاـهنت  هب  ولگ  طاـخم  تنوفع  زا  یـشانياهباهتلا  رد  نیداـتلآ  هیـصوت  لـباق  تاـکن 
. دوش فرصمبسانم  کیتویب  یتنآ  اب  هارمه  کشزپ 

. دوش هدیکم  صرق  کی  تعاس   3-2 ره ای  کشزپ  روتسد  قبط  فرصم  رادقم 
ییوراد  لاکشا 

Losong: 700 mg

ALTIB

. دوریم راکبیبصع  ءاشنم  اب  ياهدردرس  یباوخیب و  بارطضا  نامرد  رد  بیتلآ  فرصم  دراوم 
نآ رثاقیقد  مسیناکم  هاگیاج و  یلو  دـنکیم ، لمع  (CNS  ) يزکرم یبصع  متـسیس  فعـضميوراد  ناونع  هب  هدروآرف  نیا  رثا : مسیناکم 

متـسیس رد  هفقوثعاب  الامتحا  بیطلالبنـس  دیـسا  کینیرلاوهک  تسا  هداد  ناشن  ییایمیـشویب  تاعلاطم  تسا  هدـشن  هتخانـش  لماک  روطهب 
شخبمارآرثا ياراد  هیوبجنرداـب  یلکلاوردـیههراصع  هدـش  ماـجنا  ياهیـسرربقبط  دوـشیم . ( GABA) اباگمسیلوباتاکلوئسم یمیزنآ 

تسا  ویتادس  تارثاياراد  الامتحا  هدروارف  نیا  رد  دوجومسودوخوطساو  هنوباب  دشابیم . (CNS  ) يزکرم باصعا  متسیس  يور 
تسا  هدش  لیکشت  ریز  ناهایگهعومجم  زا  بیتلآ  ردوپ  هدروآرف  ءازجا 

%32 بیطلالبنس هشیر  موزیر و  1 ـ 
Valeriana officinalis

%17 هیوبجنردابگرب 2 ـ
Melissa officinalis

%17 نابزواگ رادلگ  ياههخاشرس  3 ـ 
Borago officinalis

%17 هنوباب ياهلگ  4 ـ 
Matricaria chamomilla

%17 سودوخوطسا گرب  5 ـ 
Lavandula stoechas

لالنورتیسو  لارتیس  تاتسا  لیلانیل  اهتایرتوپلاو ، ، دیسا کینیرلاو  نلوزاماک  هرثؤم  داوم 
هب هک  يرازبااب  راک  ای  یگدننار  ماگنه  نیاربانب  دیامنیگدولآباوخ . داجیا  تسا  نکمم  هدروآرفنیا  دایز  ریداقم  فرصم  1 ـ  اهرادشه :

. دوش طایتحادنراد  زاین  لماک  يرایشوه 
تسا  هدیسرن  تابثا  هب  یهدریش  يرادرابنارود و  رد  هدروآرف  نیا  فرصم  ینمیا  2 ـ 

نیاهب ساسح  دارفا  رد  یـسکالیفانآ  تیتامرد  کیژرلآ  ياهـشنکاو  زورب  ناـکما  هدروآرفنیا  رد  هنوباـب  دوجو  لـیلد  هب  یبناـج  ضراوع 
. دراد دوجو  هایگ 

. ددرگ شخبمارآياهوراد  ریاس  رثا  دیدشت  بجوم  دناوتیمهدروآرف  نیا  فرصم  ییوراد  ياهلخادت 
مد هقیقد  تدم 15 هب  شوجبآ  ناویل  کی  رد  ار  بیتلآردوپ  زا  يروخابرم  قشاق  راب 2-1  ره  بش  حبص و  راب ، يزور 2  فرصم  رادقم 

. دوش فرصمندرک  فاص  زا  سپ  هدرک و 
ییوراد  لاکشا 
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Powder: 40 g

ANETHUM

يوارفـصياهکیلوک زورلکـساویرترآ و  ناـمردو  يریگـشیپ  دیریـسیلگ ،) يرت  لورتسلک و  نوخ  یبرچ  يداـیز  رد  موتنآ  فرـصم  دراوم 
. دوریم راکب 

رد دوجومتابیکرت  دـنوشیم . زانژوپیل  ياهمیزنآراهم  ثعاب  الامتحا  هدروآرف  نیا  رد  دوجومنیرکیپوکوتکال  نیتسروک و  رثا : مسیناـکم 
. ددرگیم يوارفص  ياهگنس  لیکشت  عنامالامتحا  هرتهاش  هراصع  دوشیم . ارفصتاحشرت  شیازفا  بجوم  موتنآ 

تسا  هدش  هیهتریز  ناهایگ  هراصع  زا  موتنآ  هدروآرف  ءازجا 
دیوش %68 گرب  هناد و  1 ـ 

Anethum graveolens
ینساک %5 هشیر  2 ـ 

Cichorium intybus
%5 هرتهاش رادلگ  ياههخاش  رس  3 ـ 

Fumaria parviflora
ینامع %4 ومیل  4 ـ 

Cirtus sp
نیدیریپسیه  نیپوتورپ و  دیئولاکلآ ، نیرکیپوکوتکال  خلت  دیزوکیلگ  ننومیل  نوراک  ریظن  رارف  ياهنغور  هرثؤم  داوم 

. ددرگ فرصم  کشزپ  رظن  تحتدیاب  تباید  هب  التبم  نارامیب  رد  1 ـ  اهرادشه :
تسا  هدیسرن  تابثا  هب  هدریش  رادرابنانز و  رد  هدروآرف  نیا  فرصم  ینمیا  2 ـ 

راب ره  راب ، يزور 3  فرصم  رادقم 
. دوشیمفرصم هویم  بآ  ای  بآ  اب  صرق   2-3

. دوشفرصم هقیقد  زا 10  سپ  هتخیر و  شوجبآناویل  کی  رد  ار  لونارگ  زا  يروخابرمقشاق  کی  راب  ره  راب ، يزور 3-2 
ییوراد  لاکشا 

Granule: 100 g
Tablet: 650 mg

ANTI-DIABETIC

. دوریم راکهب  نوخدنق  يدایزنامرد  رد  کیتبایدیتنآ  فرصم  دراوم 
ياجهب یمیزنآياهشنکاو  رد  هایس  توت  گرب  رد  دوجومنیسیام  يرجون  یـسکاد  هک  تسا  هدادناشن  هدش  ماجنا  تاعلاطم  رثا : مسیناکم 

زا دـناوتیم  زادـیزوکیلگمیزنآ  لـمع  رد  هفقو  داـجیا  اـب  نینچمه  . دـنکیم لاـعفریغ  ار  اـهنآ  هـتفرگ و  رارقاـهمیزنآ  فرـصم  دروـم  دـنق 
. دیامن يریگولج  اهدنق  هریجنزندشهتسکش 

هناد  نوخدنق  هدنروآ  نییاپ  تارثا 
کینیتوکین  تلعهب  تسا  نکمم  هلیلبنش 
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. دشابنآ رد  دوجوم  نیلنوگیرت  نیراموک و  دیسا ،
تسا  هدش  لیکشت  ریز  ناهایگطولخم  زا  کیتبایدیتنآ  هدروآرف  ءازجا 

%20 هایس توت  گرب  . 1
Morus nigra
%60 هیلبنش هناد  . 2

Trigonella foenum-graecum
%10 نوتیز گرب  . 3
Olea europea

%5 نایب نیریش  هشیر  . 4
Glycyrrhiza glabra

%5 هنوپ . 5
Mentha pulegium

نیئپوروئلواو  نیسیام  يرجون  یسکاد  دیسا ، کینیتوکین  نیراموک  نیلنوگ  يرت  هرثوم  داوم 
هفقو ینومروهياهوراد و  داقعنادض ، ياهوراد  نوخیبرچ  دنق و  هدنروآ  نییاپ  ياهوراد  ابهدروآرف  نیا  نامزمه  فرـصم  1 ـ  اهرادشه :

. دریگتروص طایتحااب  دیاب  (MAOI  ) زادیسکانیمآونوم ياههدنهد 
هدیسرن  تابثاهب  یهدریش  يرادرابنارود و  رد  هدروآرف  نیا  فرصم  ینمیا  2 ـ 

تسا 
زا يریگولجثعاب  تسا  نکمم  يژالیـسوم  ياهربیفنتـشاد  لیلدهب   ) کـیتبایدیتنآ رد  دوجومهلیلبنـش  هک  اـجنآ  زا  هیـصوت  لـباق  تاـکن 

. ددرگفرصم اهوراد  ریاس  زا  بسانم  ینامزهلصاف  اب  هدروآرف  نیا  دوشیم  هیصوتاذل  ددرگ . اهوراد  ریاس  بذج 
فرـصمندرک فاص  زا  سپ  هدرک و  مد  شوجبآ  ناویل  کی  رد  ار  هدروآرف  زا  يروخاذغقشاق  راب 2  ره  راب ، يزور 2  فرصم  رادقم 

. دوش
ییوراد  لاکشا 

Powder: 100 g

ANTIMIGRAINE

. دوریم راکبیبصع  ءاشنم  اب  ياهدردرس  ینرگیمتالمح و  هدننک  فرطرب  هدننکيریگشیپناونعهب و  نرگیم  یتنآ  هرطق  فرصم  دراوم 
. دشابیم (CNS  ) يزکرم باـصعا  متـسیس  فعـضمتارثا  ياراد  هیوبجنرداـب  بیطلالبنـسنتشاد و  لـیلدهب  نرگیم  یتـنآ  رثا : مسیناـکم 

. دیامنیمداجیا اهتالیسیلاس  هباشم  يدرد  دض  رثادیب  تسوپ  رد  دوجوم  نیسیلاس 
: دوشیم هیهت  ریز  ناهایگ  یلکلاوردیههراصع  زا  نرگیم  یتنآ  هرطق  هدروآرف  ءازجا 

%30 هنایزار هناد  . 1
Foeniculum vulgare

%30 بیطلالبنس هشیر  . 2
Valeriana officinalis
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%20 دیب هقاس  تسوپ  . 3
Salix alba

%20 هیوبجنرداب گرب  . 4
Melissa officinalis

لالنورتیس  لارتیس و  نوکنف  لوتنآ  ریظن  رارف  ياهنغور  نیسیلاس  ، اهتایرتوپلاو دیسا ، کینیرلاو  هرثوم  داوم 
هک يرازبااب  راک  ای  یگدننار  ماگنه  نیاربانب  دـیامنیگدولآ ، باوخ  داجیا  تسا  نکمم  هدروآرفنیا  دایز  ریداقم  فرـصم  1 ـ  اهرادشه :

. دوش طایتحا  ، دراد زاین  لماک  يرایشوههب 
طایتحا اب  نوخ  نیبمورتورپیمک  سرقن  یلیفومه  یـشراوگداح  ياـهمخز  مسآهب  ـالتبم  کیلیـسیلاسلیتسا  دیـساهب  ساـسح  دارفا  رد  2 ـ 

. دوش فرصم 
تسا  هدیسرن  تابثاهب  یهدریش  يرادرابنارود و  رد  هدروآرف  نیا  فرصم  ینمیا  3 ـ 

ریاس رثادیدشت  بجوم  هدروآرف  نیا  فرصم  دوشيراددوخ . دیاب  اهتالیـسیلاس  اب  هدروآرفنیا  نامزمه  فرـصم  زا  ییوراد  ياهلخادت 
. ددرگیم شخبمارآ  ياهوراد 

موزلتروص رد  دوش . لـیم  هتخیر و  درـس  بآناـجنف  کـی  رد  هرطق   30 ینرگیم 40 ـ  هلمحراثآ  نیلوا  عورـش  ضحمهب  فرـصم  رادقم 
روتسد قباطم  بشو  حبص  ناوتیم  دردرس  ینرگیم و  هلمحزا  يریگـشیپ  تهج  دومن . رارکت  ار  ورادفرـصم  تعاس  کی  زا  دعب  ناوتیم 

. دومن فرصم  قوف 
ییوراد  لاکشا 
Drop: 30 ml

BABOONEH

ياراد نیا  رب  هوالع  . دوریم راکهب  شراوگ  هاگتسد  ياهتمـسقریاس  ناهد و  یطاخم  تفاب  باهتلانامرد  يارب  هنوباب  هرطق  فرـصم  دراوم 
. دشابیم خفندضو  مساپسادض  تارثا 

. دشابیم نآ  ياهدیسکاو  لولوبازیب  نلوزاماک ،  زاتشیپ  نیسیرتام  تابیکرت  هطساوهب  رتشیب  هنوبابهراصع  یباهتلادض  تیلاعف  رثا : مسیناکم 
ار اــهنیرتوکول  اهنیدنالگاتــسورپدیلوت و  هجیتــن  رد  هدــش  زانژیـــسکاوپیلو  زانژیـــسکاولکیس  هــفقو  بجوــم  ــالامتحاهنوباب  هراــصع 
هب هنوبابکیدومـساپسا  یتنآ  تارثا  ددرگیم . زیننیماتـسیه  يزاسدازآ  راهم  بجوم  هنوبابهراصع  رد  دوجوم  نینژیپآ  دیامنیمفقوتم .

. دوشیم هداد  تبسن  نینژیپآ 
رتیلیلیم ره 100 هک  تسا  هدـش  هیهت  (Matricaria chamomilla  ) هنوباب هایگ  یلکلاوردـیههراصع  زا  هنوباـب  هرطق  هدروآرف  ءازجا 

. دشابیم نینژیپآ  مرگیلیم  لقادح 2  ونلوزاماک  مرگیلیم  يواح 10  نآ 
نینژیپآ  دییونوالف  لولوبازیب و  افلآ ـ  نلوزاماک  ریظن  رارف  ياهنغور  هرثوم  داوم 

. دوش فرصم  دیابن  مسآهبالتبم  نارامیب  رد  هدروآرف  نیا  فرصم  عنم 
تسا  هدیسرنتابثاهب  یهدریش  يرادراب و  نارودرد  هدروآرف  نیا  فرصم  ینمیا  اهرادشه :

. دراد دوجو  یسکالیفانآ  یسامتتیتام  رد   ) کیژرلآ ياهشنکاو  زوربلامتحا  ساسح  دارفا  رد  یبناج  ضراوع 
لبق تعاس  مین  هدش  هیصوت  فرصم  رادقم  دیاب  هدور  وهدعم  طاخم  شزوس  باهتلادض و  ناونعهبوراد  دربراک  رد  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 

. دوش لیم  اذغ  زا 
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. ددرگ لیم  اذغ  زا  دعب  تعاس  کی  وراد  دیاب  خفندض  مساپسادضناونعهب و  هنوباب  هرطق  دربراک  رد  2 ـ 
فرصم  رادقم 

. دوش فرصمهرطق  رابره 30  راب ، يزور 3  نالاسگرزب 
. دوش فرصم  مرلو  بآ  ناجنف  کی  ردهرطق   10 رابره 20 ـ  راب ، يزور 3  ناکدوک 

. دوش هرغرغ  طولخم و  مرلو  بآ  ناویلفصن  اب  هارمه  هرطق  زا  يروخابرم  قشاق   1 رابره راب  يزور 3  هیوش  ناهد  ناونعهب 
ییوراد  لاکشا 
Drop: 15 ml

BRAN

راکب ریذپکیرحتهدور  مردنـس  گرزب و  هدور  رالوکیترویدياهیرامیب  تسوبی  ریظن  شراوگهاگتـسد  تالالتخا  رد  نرب  فرـصم  دراوم 
دننام دنـشاب  راـشف  تحت  دـیابن  جازمتباـجا  نیح  رد  هک  یناراـمیب  رد  تسوبیزا  يریگـشیپ  يارب  عوفدـم  هدـننکمیجحياهنیلم  دوریم .

مگارفاـید و قـتف  ياهـنیرپ  هسبآاـی  قاقــش  كاـندرد  هزوـبمورت  دــیئورومه  ، دــنراد (episiotomy  ) جرف شرب  مـــخز  هکیناراـــمیب 
. دوشیم فرصم  لاتکرونآیگنت 

گرزب هدور  کیرحت  بجوم  هدـش  عوفدـمتبوطر  مجح و  شیازفا  ثعاب  بآ  يرادـهگنو  بذـج  قیرط  زا  ـالامتحا  نرب  رثا : مسیناـکم 
. ددرگیم عفد  تاعفد  شیازفاو  هدور  زا  داوم  روبع  نامز  ندش  هاتوکهجیتن  رد  کیتلاتسیرپ و  تاکرح  شیازفاو 

تسا  هدش  هیهت  مدنگیجراخ  هتسوپ  زا  نرب  ردوپ  هدروآرف  ءازجا 
حالماو  یبرچ  نیئتورپ  نیتکپ ،  زلولسیمه و  ، زلولس  ) اهدیراکاسیلپ هرثوم  داوم 

ییاـسران صخـشمانتلعاب  موـتکر  يزیرنوـخ  نآ  ياـههناشنای  تیـسیدناپآ و  رد  نیلم  ياـهورادریاس  دـننام  هدروآرف  نـیا  فرـصم  عـنم 
. دوش فرصم  دیابنعلب  رد  لاکشا  دوجو  تروص  رد  هدوردادسنا و  بلق  یناقتحا 

حیـضوتهبرداق ناکدوک  نیا  هک  اجنآ  زا  دنوشفرـصم . دـیابن  کشزپ  روتـسداب  زجهب  لاس  نس 6 اـت  ناـکدوک  رد  اـهنیلم  1 ـ  اهرادشه :
. دراد تیحجرا  اهورادنیا  فرصم  رب  يرامیب  قیقد  صیخشتدنتسین  دوخ  يرامیب  مئالع 

مکارت يرمدادـسنا و  زورب  لامتحا  تاعیام  یفاک  فرـصممدع  تروص  رد  اریز  دوش . فرـصمتاعیام  دایز  ریداقم  اـب  دـیاب  نرب  ردوپ  2 ـ 
. دراد دوجو  هدور  رد  عوفدم 

فرصم دوشیمفرطرب . نامرد  همادا  اب  هک  ددرگ  داجیانارامیب  رد  یتقوم  خفن  ینیگنس و  تسانکمم  نامرد  عورـش  رد  یبناج  ضراوع 
کیژرلآ ياهـشنکاونینچمه  ددرگیم . تاـعیام  مـک  فرــصملیلدهب  ـالومعم   ) يرم هدور و  دادـسنا  ثعاـب  نرب  ردوـپ  زا  داـیز  ریداـقم 

تسا  هدششرازگ  وراد  فرصماب 
نیماـــتیو يور ،  سم و  مـــیزینم  میـــسلک  ریظن   ) یندـــعم داوـــم  زا  یخرب  بذـــجشهاک  ثعاـــب  نرب  ردوـــپ  ییوراد  ياهلخادـــت 

. ددرگیمینیراموک تاقتشم  یبلق و  ياهدیزوکیلگ  ،B12
ندـب بآ  شهاـک  زا  يریگوـلج  عوفدـمندش و  مرنهـب  کـمک  يارب  زور  رد  بآ  ناوـیل  6 لقادـح 8 ـ  فرـصم  هیـصوت 1 ـ  لباق  تاکن 

تسا  يرورضرامیب 
. دوش اهورادنیاهب  اههدور  راک  ندشهتسباو  ثعابتسا  نکمم  دشاب  هدمآرد  تداع  تروصهبهک  اهوراد  نیا  تدم  ینالوط  فرصم  2 ـ 

( زور ود  ای  کییط  جازم  تباجا  مدع  دننام   ) يرورضریغدراوم رد  ای  کشزپ  روتـسد  اب  رگم  هتفه  کی  زا  رتشیب  دیابن  نیلم  ياهوراد  3 ـ 
. ددرگ فرصم 
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. دییامنيراددوخ اهوراد  ریاس  فرصم  زا  دعبتعاس  ود  ات  نیلم  ياهوراد  فرصم  زا  4 ـ 
ای کی  راب ،  2 هنازور 3 ـ  فرصم  رادقم 

ناویل  کی  اب  هارمه  يروخاذغ  قشاق  ود 
، اهیندیشون ریاس  ای  ریش و  هویم  بآ 
فرصم  اذغ  زا  لبق  هقیقد   15 30 ـ 

. دوش
ییوراد  لاکشا 

Powder: 250 g

.BRONCHO T.D

. دوریمراک هب  روآ  طلخ  هفرس و  دض  ناونعهبيدیتوکنورب  تبرش  فرصم  دراوم 
. دشابیمنآ لورکاوراک  لومیت و   ) رارف ياهنغورهب  طوبرم  الامتحا  يزاریش  نشیوآروآ  طلخ  هفرس و  دض  تارثا  رثا : مسیناکم 

. دشابیم Zataria moltiflora يزاریش نشیوآ  یلکلاوردیه %20 هراصع  مرگ  يواحتبرش 25  رتیل  یلیم  ره 100  هدروآرف  ءازجا 
لورکاوراکو  لومیت  ریظن  رارف  ياهنغور  هرثؤم  داوم 

. دوش فرصم  کیتباید  دارفا  رددیابن  زوراکاس  دوجو  لیلد  هب  فرصم  عنم 
تسا  هدیسرنتابثا  هب  یهدریش  يرادراب و  نارودرد  هدروآرف  نیا  فرصم  ینمیا  اهرادشه :

. ددرگ یطاخمءاشغ  کیرحت  ثعاب  تسا  نکمم  هدروآرفنیا  رد  دوجوم  لومیت  یبناج  ضراوع 
فرصم  رادقم 

زور ردراب  ات 4  يروخاذغ 3  قشاق  کی  نالاسگرزب 
زور ردراب  ات 4  يروخابرم 3  قشاق  کی  ناکدوک 

ییوراد  لاکشا 
Syrup: 120 ml

CALENDULA

اب سامت  رثا  ربناراوخریش  ندب  تسوپ  کیرحت  باهتلانیکـست و  يریگـشیپ و  کیژرلآ  ياهتیتامردرد  الودنالاک  دامپ  فرـصم  دراوم 
نامرد يریگشیپ و  تارشحیگدیزگ  تسوپ  ياهكرت  یکشخ و  یحطـس  ياهیگدیرب  اهشارخ و  زا  یـشانيدلج  ياهیگدرزآ  راردا ،

. دوشیم فرصم  یگتخوسباتفآ 
يریگوـــلج اهنیدنالگاتـــسورپدیلوت  نیماتـــسیه و  ندـــشدازآ  زا  راـــهب  هشیمهلـــگ  رد  دوـــجوم  ياهدـــییونوالف  رثا : مسیناـــکم 

ابو هدرک  يریگولج  کیتیلوئتورپ  ياهمیزنآزا  یـضعب  نینیک و  يدارب  نیماتـسیهندش  دازآ  زا  راهب  هشیمه  لگ  ياـهنینوپاس  . دـنیامنیم
. دنهدیمشهاک بهتلم  هیحانهب  ار  دیفس  ياههچیوگترجاهم  هدیدرگ و  اهتفاب  لخادهب  امـسالپحشرت  عنام  اهگریوم  يریذپذوفن  شهاک 
اهدـییونوالفشخب و ماـیتلا  باهتلادـض و  تارثاهب  هدوب و  A نیماتیو زاسشیپ  نتوراـکاتب  صوصخبو  راـهب  هشیمه  لـگ  ياهدـییونتراک 

تلاـح دوـبهب  يریگـشیپرد و  تسا  نکمم  هاـیگ  رد  دوـجوم  نناـتاب  هارمه  نینچمه  اهدـییونتوراک  دـننکیمکمک . نآ  ياهدـیزونوپاس 
مدا و یخرس 
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. دنشابرثؤم دوشیم  داجیا  شفنب  ءاروام  هعشارثا  رد  هک  یگتخوس  باتفآ  زا  یشان  درد 
الودنالاک دامپ  هدروآرف  ءازجا 

تسا  هدشهیهت  دییونتوراک ) مرگیلیم  لداعم 100  %) نازیمهب 1/5 (Calendula officinalis  ) راهب هشیمه  ياهلگ  مات  هراصع  زا 
نینوپاس  اهدییونتوراک و  ، اهلورتسا نیتسروکوزیا  نیتسروکریظن  ییاهدییونوالف  هرثؤم  داوم 

. دوش هدیلام  عضوم  يوردامپ  زا  یفاک  رادقمهب  تسوپ  ندرکزیمتزا  سپ  رابدنچ  يزور  فرصم  رادقم 
ییوراد  لاکشا 

Ointment: 15g

CARMINATIVES

. دندرگیم فرصم  نآ  زا  یشاندرد  خفن و  همضاهءوس  ندومن  فرطربتهج  اههدروآرف  نیا  فرصم  دراوم 
يرم یناتحترتگنفـسا  سونوت  شهاـک  کیدومـساپسایتنآ و  تارثا  نتـشاد  اـب  اـههدروآرفنیا  رد  دوـجوم  رارف  ياـهنغور  رثا : مسیناـکم 

. دنـشابیم کیدومـساپسایتنآتارثا  ياراد  هنوباـب  لولوبازیبو  يدـییونوالف  تاـبیکرت  ددرگیم . هدـعمزا  اـهزاگ  جورخ  لیهـست  بجوم 
. دوشیم نولوک  هرادج  فاص  تالضعندش  لش  بجوم  میسلک  یتسینوگاتنآرثا  قیرط  زا  الامتحا  عانعن  رد  دوجوم  لوتنمهوالعهب 

تسا  هدش  لیکشت  ریز  ناهایگطولخم  زا   Caramin اههدروآرف ـ : ءازجا 
%20 نوسینا هناد  . 1

Pimpinella anisum
%20 هنایزار هناد  . 2

Foeniculum vulgare
%20 هایس هریز  هناد  . 3
Carum carvi
%20 هنوباب لگ  . 4

Matricaria chamomilla

%20 عانعن گرب  . 5
Mentha piperita
Caraway Mixture

تسا  هدش  لیکشت  ریز  ناهایگ  طولخم  زا 
%32/32 هایسهریزقرع .1

Carum carvi
%33/32 هنایزارقرع .2

Foeniculum vulgare
%8/43 عانعن قرع  . 3

Mentha arvensis
%8/33 هنوپ قرع  . 4
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Mentha longifolia
Carmint

تسا  هدشلیکشت  ریز  ناهایگ  یلکلاوردیه  هراصع  زا 
%50 عانعن گرب  . 1

Mentha spicata
%25 هیوبجنرداب گرب  . 2
Melissa officinalis

%25 زینشگ هناد  . 3
Coriandrum sativum

Dineh Carminatif

تسا  هدش  لیکشت  ریز  ناهایگ  طولخم  زا 
%15 هایس هریز  هناد  . 1
Carum carvi

%10 زبسهریز هناد  . 2
Cuminum cyminum

%15 نوسینا هناد  . 3
Pimpinella anisum

%20 عانعن گرب  . 4
Mentha piperita
%5 هیوبجنرداب گرب  . 5

Melissa officinalis
%20 هنایزار هناد  . 6

Foeniculum vulgare
%15 زینشگ هناد  . 7

Coriandrum sativum
Dillsun

تساهدیدرگ  هیهت  نازیم 2 % هب  دیوش  سناسا  زا 
Gripewater

تساهدش  لیکشت  ریز  ناهایگ  یعیبط  سناسا  زا 
%0/015 دیوشسناسا .1

Anethum graveolens
%0/015 هنایزارهنادسناسا .2
Foeniculum vulgare
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%0/015 عانعنگربسناسا .3
Mentha piperita

Supermint

تساهدیدرگ  هیهت  نازیمهب 2 % عانعن  سناسا  زا 
هرثوم  داوم 

نینژیپآ  دییونوالفو  نلوزاماک  لوتنم  نوکنف  لوتنآ  نوراک  دننام  رارف  ياهنغور  Caramin:
نوتنم  لوتنم و  نوکنف  لوتنآ  نوراکدننام  رارف  ياهنغور  Caraway Mixture:

لوتنم  نوراک و  لولانیل  لارتیس  ریظن  رارف  ياهنغور   Carmint:
لوتنم  دیئدلانیموک و  نوراک  لولانیل  لارتیس  نوکنف  لوتنآریظن  رارف  ياهنغور  Dineh Carminatif:

لوتنم  ریظن  رارف  ياهنغور   Dillsun:
نوتنم  لوتنم و  نوکنف  لوتنآ  نوراکدننام  رارف  ياهنغور   Gripe water:

لوتنم  ریظن  رارف  ياهنغور   Supermint:
تسا  هدیسرنتابثاهب  یهدریش  يرادراب و  نارودرد  اههدروآرف  نیا  فرصم  ینمیا  اهرادشه :

. دراد دوجو  یسامتتیتام  رد   ) کیژرلآ ياهشنکاو  زوربناکما  ساسح  دارفا  رد  یبناج  ضراوع 
فرصم  رادقم 

اذغ زا  دـعبتعاس  مین  هدرک  مد  شوج  بآ  ناویل  کیرد  ار  نیماراک  ردوپ  زا  يروخابرم  قشاق  1 راب 2 ـ  ره  راب ، ود  يزور   Caramin:
. دوشیم فرصم 

رتالابناکدوک رد  يروخابرم و  قشاق  ود  هلاـس  ات 2 ههام  ناکدوک 6  يروخابرم  قشاق  کی  هاـم  ات 6  ناکدوک  Caraway Mixture:
. دومنرارکت ناوتیم  زور  رد  راب  ات 6  ار  ریداقمنیا  موزل  تروص  رد  دوشیم . فرصميروخابرم  قشاق  هس  لاس  زا 2 

. دوشیمفرصم اذغ  ره  زا  دعب  هدش و  هفاضابآ  ناکتسا  فصن  اب  هرطق  لاس 15  ریزناکدوک 12  هرطق و  نالاسگرزب 30   Carmint:
فیتانیمراک  ردوپ  زا  يروخابرم  قشاق  1 نالاسگرزب 2 ـ  Dineh Carminatif:

. دوزفازین تسام  ای  اذغهب  میقتسم ? ناوتیم  ارفیتانیمراک  ردوپ  دوشیم . فرصم  اذغ  زاسپ  هدرک  مد  شوج  بآ  ناویل  فصن  اب  ار 
. دوشیم فرصم  نالاسگرزبرادقم  فصن  لاس  ریز 12  ناکدوک 

. درک رارکت  ناوتیم  زور  رد  راب  جنپ  موزلتروص  رد  دوشیم . فرصم  هدش  لحبآ  ناکتسا  کی  رد  هرطق   7 :Dillsun 10 ـ 
. ددرگیمفرـصم يروخپوس  قشاق  کی  نالاسگرزبو  يروخابرم  قشاق  کی  ناکوک  يروخیاچقشاق  کـی  نادازون   Gripe water:

. درک رارکت  ناوتیم  زور  رد  رابشش  ات  راهچ  موزل  تروص  رد 
. درک رارکت  ناوتیم  زور  رد  راب  جنپ  موزلتروص  رد  دوشیم . فرصم  هدش  لح  بآناکتسا  کی  رد  هرطق   7 :Supermint 10 ـ 

ییوراد  لاکشا 
Caramin: powder 40 g

Caraway mixture: Solution 120 ml

Carmint: Drop 30 ml

Dineh Carminatif: Powder 55 g
Dillsun: Drop 15 ml
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Gripe water: Solution 120 ml

Supermint: Drop 15 ml

CRATAEGUS

ياـهییاسراننامرد رد  نوخراـشف  هدـنروآنییاپو  رنورک  قورع  هدـننکداشگ  کـینوتویدراکتارثا  نتـشاداب  سوگاـتارک  فرـصم  دراوم 
. دوریم راکب  نوخراشف  يدایز  یبلق و  فیفخ 

هدش هداد  تبـسناهنیدینایسورپ  صوصخب  سوگاتارکرد  دوجوم  يدییونوالف  تابیکرتهب  هدروارفنیا  یقورع  یبلق ـ  تارثا  رثا : مسیناکم 
نایرج شهاک  هیلک ،  یتلکـساتالضع و  رـس ، رد   ) یطیحم نوخ  ناـیرجشیازفا  رنورک ، نوخ  ناـیرج  شیازفاثعاـب  سوگاـتارک  تسا 

يدــییونوالف تاــبیکرت  ددرگیمنوخراــشف . شهاــک  یطیحم و  تمواــقم  شهاــک   ، شراوـگ هاگتــسد  تسوـپ و  رد   ) یطیحمنوــخ
. دنشابیمتبثم پورتونیا  یفنم و  پورتونورک  تارثاياراد  الامتحا  هایگ  نیا  نیدینایسوتنآورپو 

سوگاتارک  هرطق  هدروآرف  ءازجا 
يواـح 0/2 نآ  رتـیلیلیم  ره 100  هـکتسا  هدـش  هـیهت  ( Crataegus microphylla کیلو خرـس  هایگ  یلکلاوردـیه  هراـصع  زا 

. دشابیم دییونوالف  هرثؤم  هداممرگ 
. اهنیدینایسوتنآورپ واهنیدینایسورپ  اهدییونوالف ، هرثوم  داوم 

فرـصم نیاربانب  دنـشابیمرتساسح . سوگاتارک  کیژولوکامرافتارثاهب  یقورع  یبلق ـ  ياهوراداب  نامرد  تحت  نارامیب  1 ـ  اهرادشه :
تروص  طایتحااب  دیاب  قوف  دارفا  ردهدروآرف  نیا 

. دریگ
تسا  هدیسرن  تابثاهب  یهدریش  يرادرابنارود و  رد  هدروآرف  نیا  فرصم  ینمیا  2 ـ 

شرازگ تسديور   ) يدـلج تاروثب  قیرعت و  یگتـسخ  عوهت  ریظن  یـضراوع  سوگاتارک  يواحياههدروآرف  فرـصماب  یبناج  ضراوع 
. دیامن یسفنتنویسرپد  يدراکیدارب   ) تیمومسمداجیا تسا  نکمم  هدروارف  نیا  دایزریداقم  فرصم  تسا  هدش 

3 تدمهب 4 ـ  زور  رد  راب  هرطق 3  60 هیلوا 70 ـ  فرصم  رادقم  فرصم  رادقم 
هیصوت  تسا  هرطق  رابره 25  راب   3 يزور هدنرادهگن  فرصم  رادقم  تسا  زور 

. ددرگفرصم قیقر و  بآ  یمک  اب  هرطق  دوشیم 
ییوراد  لاکشا 
Drop: 30 ml

DIURETIC

کمکو يراردا  هاگتـسد  ياـهتنوفع  هیلک  يراـکمکو  بلق  یناـقتحا  ییاـسران  رد  زیخ  ياـههناشنفیفخت  رد  کـیتروید  فرـصم  دراوم 
. دوریم راکب  نوخراشف  شیازفاو  راردا  يراجم  ياهگنس  عفدهب 

بآ ددجم  بذجراهم  بآ و  عفد  لیهست  ببس  کیتومـساياهردم  هباشم  هدروآرف  نیا  رد  دوجومياهدنق  اهنوی و  الامتحا  رثا : مسیناکم 
يراجم فاـص  تالـضعندش  لـش  بجوم  کیدومـساپسایتنآتارثا  نتـشاد  تلعهب  هنوپ  رد  دوجوم  رارفياـهنغور  ددرگیم . حـالما  و 

. ددرگیم گنس  جورخلیهست  راردا و 
تسا  هدشلیکشت  ریز  ناهایگ  هعومجم  زا  کیترویدیهایگ  طولخم  ردوپ  هدروآرف  ءازجا 
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%57/4 ولابلآ مد  . 1
Prunus cerasus

%8/8 ترذ لکاک  . 2
Zea mays

%25 کساخراخ هویم  . 3
Tribulus terrestris

%8/8 هنوپ گرب  . 4
Mentha longifolia

. اهدییونوالف رارف و  ياهنغور  لوتینام  ، زلول زکولگ ، میسلک  میساتپ  هرثوم  داوم 
. ددرگ اهتیلورتکلاو  بآ  لالتخاهب  رجنم  تسا  نکمم  هدروارفنیا  دایز  ریداقم  فرصم  1 ـ  اهرادشه :

تسا  هدیسرن  تابثاهب  یهدریش  يرادرابنارود و  رد  هدروارف  نیا  فرصم  ینمیا  2 ـ 
. دراد دوجو  ریهک ) یسامت و  تیتامرد  کیژرلآ  ياهشنکاو  زورب  لامتحا  ترذلکاکهب  ساسح  دارفا  رد  یبناج  ضراوع 

وهدومن مد  هقیقد  تدـمهب 10  شوج  بآ  ناویلکی  رد  ار  یهایگ  طولخم  زا  يروخاذـغ  قشاقکی  رابره  راـب ، يزور 2  فرـصم  رادقم 
. دوش فرصم  ندرک  فاص  زا  سپ 

ییوراد  لاکشا 
Powder: 100 g

ENOXOLONE

باتفآ رثا  رد  تسوپيزمرق  یگتخوس  راردا  زا  یـشان  نادازونتسوپ  يزمرق  ریظن  یتسوپ  تاـباهتلانامرد  رد  نولوسکونا  فرـصم  دراوم 
شراـخ اـی  یلگنا  ياـهشراخ  تارـشح  شین  زا  یـشان  شراـخ  ناـهدفارطا و  اـهکلپ و  تروص  حطـس  رد  میـالمياهامزگا  یگتخوـس 

. دوریم راکهب  نانز  ردیلسانت  هاگتسد 
الامتحا دراد و  ار  يدیی  ـ وکیتروکول ارنیم  يدیئوکیتروکوکولگياههدنریگ و  اب  لاصتاهب  یبسنلیامت  دیسا  کینیتیریـسیلگ  رثا : مسیناکم 

نوزیتروـکهب لوزیتروـک  لیدـبتزا  هـیلک  دـبک و  رد  دراذـگیم و  ریثأـت  نژودـنآياهدییورتسا  تیلاـعف  يور  اههدــنریگنیا ، رب  ریثأـت  اـب 
. دنکیميریگولج

. دشابیم کینیتریسیلگ  دیسا  يواح %2 نولوسکونا  دامپ  هدروآرف  ءازجا 
 . نولوسکونا کینیتریسیلگ  دیسا  هرثوم  داوم 

فرـصمدیابن یـسوریو  یچراق و  ییایرتکاب  یتسوپياـهتنوفع  ینوفع و  ياـهمخز  اـهیگتخوس ، ، اهیگدـیرب رد  هدروآرف  نیا  فرـصم  عنم 
. دوش

. دوشنهدافتسا تسوپ  زا  یعیسو  حطس  يور  ینالوط  تدم  هب  وراد  نیا  اب  سامت  عقومرد  تیساسح  ناکما  تلع  هب  1 ـ  اهرادشه :
. دوش هدافتسا  هدشنلیکشت  نآ  یجراخ  هیال  زونه  هک  یتسوپو  طاخم  يور  نادازون  تسوپ  دروم  رد  2 ـ 

. دوشيراددوخ مشچ  رد  دامپ  لامعتسا  زا  3 ـ 
يدیئوکیتروکولارنیممئالع زورب  لامتحا  تسوپ  هدیدبیسآ  عیسو و  حطس  رد  ینالوط  تدمهبوراد  فرـصم  تروص  رد  یبناج  ضراوع 

. دراد دوجو 
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. دوش هدیلام  عضوميور  دامپ  زا  یکزان  هیال  راب ،  2 يزور 4 ـ  تسوپ  ندرکزیمت  زا  سپ  فرصم  رادقم 
ییوراد  لاکشا 

Ointment: 15g

EUCALYPTUS INHALERS

. دنوریم راکهب  ینیب  ناقتحاو  هفرس  یگدروخامرس  ياههناشن  ندومنفرطرب  يارب  اههدروارف  نیا  فرصم  دراوم 
رد دوجوم  ياهسناسا  رثا : مسیناکم 

. دنشابیم لایرتکابیتنآ  روآطلخ و  باهتلادض  تارثا  ياراد  اههدروارف  نیا 
سوـکوکورکیمو سیلیت  باـس  سولیــساب  هدوـب و  رتـشیبتبثم  مرگ  ياـهیرتکاب  يور  لوتپیلاکواییایرتکابدــض  تارثا  دــسریم  رظنهـب 

پیتازناوـلفنآ سوریو  دـض  تارثا  تـسانکمم  سوتپیلاـکا  رد  دوـجوم  دـیزورپیاهو  نیتـسروک  دنـشابیم . رتساـسحنآهب  سویماـتولگ 
. دنشاب هتشاد  A

هدروآرف  ءازجا 
Dineh Eucalyptus Inhaler:

%0/1 سوتپیلاکا سناسا  . 1
Eucalyptus sp

%0/1 نشیوآ سناسا  . 2
Thymus serpillum

%0/1 هنایزار سناسا  . 3
Foeniculum vulgare

%0/4 عانعن سناسا  . 4
Mentha piperita

اتسوتپیلاکا %100 روتنت  . 5
Eucalyptus sp
Dineh Inhaler:

%20 هنایزار هناد  . 1
Foeniculum vulgare

%30 دروم گرب  . 2
Myrtus communis

%30 سوتپیلاکا گرب  . 3
Eucalyptus globulus

%15 نشیوآ گرب  . 4
Thymus serpillum

%5 هنوباب لگ  . 5
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Matricaria chamomilla

Gol Daru Liquid Eucalyptus Inhaler:
مرگ   20 سوتپیلاکا روتنت  . 1

Eucalyptus globulus
مرگ   20 نئوژنب روتنت  . 2

Styrax benzoin tincture
مرگ   1 لوتنم ردوپ  . 3

 Menthol
Iran Daruk Liquid Eucalyptus Inhaler:

%49 سوتپیلاکا روتنت  . 1
Eucalyptus globulus

%25 دروم روتنت  . 2
Myrtus communis

%25 راتوپ روتنت  . 3
Cymbopogon sp

%1 لوتنم . 4
Menthol

Iran Daruk Powder Eucalyptus Inhaler:
%55 سوتپیلاکا گرب  . 1

Eucalyptus globulus
%10/7 دروم گرب  . 2

Myrtus communis

%8/3 راتوپ گرب  . 3
Cymbopogon sp

%13 کیراب نشیوآ  گرب  . 4
Ziziphora regia

%13 ریغص نشیوآ  گرب  . 5
Thymus kotshyanus

نیتسروک  لومیت  لوتنم  لوتپیلاکا ،  لوئنیس  ریظن  رارف  ياهنغور  هرثوم  داوم 
. دنوشفرصم دیابن  سفنت  هاگتسد  يزیرنوخو  موادم  ياههفرس  الاب ، بت  هب  التبمنارامیب  رد  اههدروآرف  نیا  فرصم  عنم 

. ددرگ یطاخم  اشغکیرحت  ثعاب  تسا  نکمم  اههدروآرف  نیازا  یخرب  رد  دوجوم  لومیت  یبناج  ضراوع 
. ددرگ يراددوخ  دیکا ? نآندروخ  زا  دوش و  فرصم  روخب  تروصهبدیاب  اهوراد  نیا  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 

. دنشابهتسب دیاب  اهمشچ  ندادروخب  یط  رد  2 ـ 
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. دوشهعجارم کشزپهب  دیاب  يرامیب  ياههناشنموادت  تروص  رد  دشاب . يدج  يرامیب  کیرگناشن  تسا  نکمم  موادم  ياههفرس  3 ـ 
( دشابنندیـشوج لاح  رد   ) غاد بآ  بساـنم  فرظ  کـی  رد  ار  لولحم  زا  يروخپوس  قشاـقکی  راـبره  رابدـنچ ، هنازور  فرـصم  رادـقم 

. دوشهداد روخب  تسا  هتسب  اهمشچ  هکیلاحرد  هقیقد   5 تدمهب 10 ـ  هتخیر و 
ییوراد  لاکشا 

Dineh Eucalyptus Inhaler: Solution 60 ml

Dineh Inhaler: Powder 50g
Iran Daruk Liquid Eucalyptus Inhaler:Solution 60 ml

Iran Daruk Powder Eucalyptus Inhaler:Powder 70 g

GARLIC PRODUCTS

. دنوریمراکهب زوبمورت  زا  يریگشیپ  نیئارشبلصت و  نوخ  یبرچ  يدایز  نوخ  راشفيدایز  رد  اههدروآرف  نیا  فرصم  دراوم 
رثا اب  الامتحا  ریس  رثا : مسیناکم 

ندرک لاعفقیرط  زا  تسا  نکمم  نینچمه  ددرگیمیطیحم . قورع  نویـساتالیدوزاو  ثعابقورع  هراوید  فاـص  تالـضع  يور  میقتـسم 
زاتتنس دیاسکا  کیرتین 

دیاسکا کیرتین  دیلوت  شیازفا  ثعاب 
نوخراشف  ندمآنییاپ  هجیتن  رد  و 

. ددرگ
دنناـم برچ  ياهدیــساو  لورتـسلک  زتنــس  يدـیلک  ياـهمیزنآراهم  قـیرط  زا  ـالامتحا  دیریــسیلگيرتو  لورتـسلک  شهاـک  رد  ریــس  رثا 
میظنت ثعاـب  نـینچمه  ریـس  . دوـشیم رهاـظ  زالیـسکوبرکآوک  لـیتساو  ( A (HMG - COA میزنآوـک لـیراتولگلیتم  یـسکوردیه 

شیازفا اب  ریـس  ددرگیم .  HDL نازیم شیازفا  و   VLDL, LDL نازیم شهاـکبجوم  هدـش و  یلولـس  هراوید  امـسالپياهدیپلوفسف و 
. دیامنیميریگولج هتخل  داجیا  زا  یتکالپ  عمجتهفقو  داقعنا و  نامز  شیازفا  یکیتیلونیربیفتیلاعف 

: اههدروآرف ءازجا 
. دشابیم ( Allium sativum) ریس ردوپ  مرگیلیم  يواح 100   Alicom

لداــعم 1/2 صرق  ره  رد  نآ  نیـــسیلآنازیم  و  دـــشابیم . ( Allium sativum) ریـس ردوـپ  مرگیلیم  يواــح 500   Allium - S
تسامرگیلیم 

مرگیلیم لداعم 1 صرق  ره  رد  نآ  نیـسیلآ  ونیئیلآ  نازیم  دشابیم و  ( Allium sativum) ریس ردوپ  مرگیلیم  يواح 400   Garlet
تسا 

. دشابیم ( Allium sativum  ) ریس هراصعمرگ  يواح 0/25  نآ  هرطق  ره 10   Garlic
. دشابیم ( Allium sativum) ریس ردوپ  مرگیلیم  يواح 330   Garlicap

. دیافلوس يرت  لیللآيد  دیافلوسيدلیللآيد و  نیئوجآ  نیسیلآ  نیئیلآ  ریظناهنآ  تاقتشم  اهلیللآ و  ویت  هرثوم  داوم 
. دنوش فرصم  دیابن  شراوگ  هاگتسد  داحياهمخز  هب  التبم  دارفا  ریس و  هب  ساسحدارفا  رد  اههدروآرف  نیا  فرصم  عنم 

. ددرگ یحارج  زا  سپ  يزیرنوخ  ثعابتسا  نکمم  ریس  دایز  فرصم  1 ـ  اهرادشه :
. دریگ رارق  هجوتدروم  دیاب  رادراب  نانز  رد  ریس  فرصمتروص  رد  عوضوم  نیا  ددرگ . یمحرتاضابقنا  بجوم  تسا  نکمم  ریس  2 ـ 
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عوهت هدـعم  شزوس  ریظن  یـشراوگ  تـالالتخاتسا  نکمم  داـیز ، ریداـقم  اـی  یلاـخ و  هدـعماب  اـههدروآرف  نیا  فرـصم  یبناـج  ضراوع 
ریـس فرـصم  اب  مسآتالمح  یـسامت و  تیتامرد  دننام  کیژرلآياهشنکاو  ساسح  دارفا  رد  نینچمه  . دـیامن داجیا  لاهـسا  غارفتـسا و 

تسا  هدش  شارزگ 
دنـشابیمنوخ دنق  هدنروآ  نییاپ  ياهوراد  داقعنادض و  ياهوراد  ریاس  ای  نیرپسآ و  اب  نامردتحت  هک  ینارامیب  رد  ییوراد  ياهلخادـت 

. دوش فرصم  طایتحا  اب  دیاب 
فرصم  رادقم 

. دوشیم فرصم  اذغ  زا  دعب  صرق   1 راب 2 ـ  ره  راب ، يزور 3   Alicom
. دوشیم فرصماذغ  زا  دعب  زور ، رد  صرق   1 Allium - S 3 ـ 

. دوشیم فرصم  اذغ  زا  دعب  صرق   1 راب 2 ـ  ره  راب ، يزور 3   Garlet
. دوشیم فرصم  هویم  بآ  ای  اذغ  هارمههبهرطق  رابره 10  راب ،  1 يزور 3 ـ   Garlic

. دوشیم فرصم  اذغ  زا  دعب  بآ  ناویل  کی  ابلوسپک   1 راب 2 ـ  ره  راب  يزور 3   Garlicap
ییوراد  لاکشا 

Alicom: Coated Tablet 260 mg

Allium - S: Tablet 700 mg

Garlet: Tablet 570 mg

Garlic: Drop 15 ml

Garlicap: Capsul 330 mg

HYPIRAN

راـکهب نرگیم  یگدـعاقنارود و  ياـهدرد  رـس  یبـصع  ياهدردرـس  بارطـضا  یباوخیب  یگدرـسفانامرد  رد  ناریپیاـه  فرـصم  دراوـم 
. دوریم

. دشابیمبارطــضادض نکــسم و  شخبمارآتارثا  ياراد  اهدــییونوالف  نیــسیرپیاهنتشاد و  لـیلدهب  موکیرپیاـه  هاــیگ  رثا : مسیناــکم 
نازیم دـناوتیم  موکیرپیاـههایگ  هراـصع  ددرگیم . یگدرـسفادضرثا  زورب  بجوـم  زادیـسکا  نیمآوـنممیزنآ  راـهم  قـیرط  زا  نیـسیرپیاه 

. دهد شیازفا  اریلولس  نژیسکا 
ياچ  فلع  هایگ  یلکلاوردیههراصع  زا  ناریپیاه  هدروآرف  ءازجا 

. دشابیم نیسیرپیاهمرگیلیم  يواح 0/25  نآ  رتیلیلیم  ره  هکتسا  هدش  هیهت  ( Hypericum Perforatum)
نیتور  نیتسروکوزیا و  نیتسروک  نیریپیاه  ياهدییونوالف  ونیسیرپیاهودوزپ  نیسیرپیاه  هرثوم  داوم 

تسا  هدیسرنتابثاهب  یهدریش  يرادراب و  نارودرد  هدروآرف  نیا  فرصم  ینمیا  اهرادشه :
. دراد دوجو  رونهب  تیساسحو  کیژرلآ  ياهشنکاو  زورب  لامتحاهدروآرف  نیا  فرصم  اب  یبناج  ضراوع 

لخادتزادیـسکا نیمآونم  هدننکراهم  ياهورادریاس  اب  تسا  نکمم  ینامرد  فرـصم  رادـقمزا  شیب  ریداقم  فرـصم  ییوراد  ياهلخادـت 
. دیامن

. دنکیمرییغت تیلالح  رییغت  تلعهب  بآ  ندوزفازا  سپ  وراد  گنر  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 
. ددرگ يراددوخدیدش  باتفآ  ای  رون و  ضرعم  رد  دح  زاشیب  نتفرگ  رارق  زا  وراد  فرصم  زا  سپ  2 ـ 

ییوراد تاعالطا  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1869زکرم  هحفص 1846 

http://www.ghaemiyeh.com


فرصم  اذغ  زا  لبق  وراد  تسا  رتهب  3 ـ 
. دوش

اتود زا  سپ  رثکادـح  هک  ددرگ  دردرـس  دـیدشتای  یـشراوگ و  ياهیتحاران  داجیا  ثعاـب  تسانکمم  لوا  ياـهزور  رد  وراد  فرـصم  4 ـ 
. دوریم نیب  زا  هتفه  راهچ 

ردهرطق  10 راب 15 ـ  ره  راب ، يزور 2  لاس  هسزا  رتالاب  ناـکدوک  رد  هرطق و   20 راب 30 ـ  ره  ، راب  2 يزور 3 ـ  نالاسگرزب  فرصم  رادقم 
. دوشیمفرصم هویم  بآ  ای  بآ و  ناویل  فصن 

ییوراد  لاکشا 
Drop: 30 ml

KAMIL

ياهکرتو یکـشخ  یحطـس  ياهیگدـیرب  اهـشارخ و  زایـشان  يدـلج  ياهیگدرزآ  یتسوپ  تاباهتلانامرد  رد  لیماک  مرک  فرـصم  دراوم 
. دوریم راکهب  تسوپ 

هک هدوب  نآ  ياهدیسکاو  لولوبازیب  نلوزاماک ،  زاتشیپ  نیسیرتام  تابیکرت  هطـساوهب  رتشیب  هنوبابهراصع  یباهتلادض  تیلاعف  رثا : مسیناکم 
هنوباب هراصع  تسا  هدش  هدادتبـسن  اهنآ  نادیـسکایتنآ  لمعهب  تیلاعفنیا  دنهدیم . لیکـشت  ار  هراصع  رد  دوجومتابیکرت  نیرتهدـمع 

نینژیپآ دیامنیمفقوتم . ار  اهنیرتوکول  اهنیدنالگاتـسورپدیلوت و  هجیتن  رد  هدـش  زانژیـسکاوپیلو  زانژیـسکاولکیس  هفقو  بجومالامتحا 
. ددرگیم زین  نیماتسیهيزاسدازآ  راهم  بجوم  الامتحا  هنوبابهراصع  رد  دوجوم 

يواح %5 لیماک  مرک  هدروآرف  ءازجا 
. دشابیم ( Matricaria chamomilla هنوباب سناسا  یبآ و 0/5 % هراصع 

ریظن رارف  ياهنغور  هرثوم  داوم 
دیئونوالف لولوبازیب و  افلآ ـ  نلوزاماک 

نینژ  یپآ 
. دراد فرصم  عنم  هنوباب  هب  ساسحدارفا  رد  هدروآرف  نیا  فرصم  عنم  دراوم 

. دراد دوجو  یسامتتیتام  رد   ) کیژرلآ ياهشنکاو  زوربلامتحا  ساسح  دارفا  رد  یبناج  ضراوع 
. دوش يراددوخ  طاخم  ریاسو  مشچ  اب  وراد  سامت  زا  هیصوت  لباق  تاکن 

. دوش هدیلامعضوم  رد  راب   2 يزور 4 ـ  فرصم  رادقم 
ییوراد  لاکشا 
Cream: 30 g

LAXARICIN

لامعا زالبق  یگدامآ  یفارگویدار و  تاعلاطم  ماجنايارب  موتکر  نولوک و  يزاسهدامآ  تهجلهسم  ناونعهب  نیسیرازگال  فرصم  دراوم 
. دوریم راکهب  یحارج 

لیدبتدیسا کیئلونیسیر  لورـسیلگهب و  هدشزیلوردیه و  سارکناپ  زاپیل  ياهمیزنآ  طسوتکچوک  هدور  رد  کچرک  نغور  رثا : مسیناکم 
تاکرح شیازفاثعاب  کچوک  هدور  فاص  تالضع  يورمیقتسم  رثااب  کینوینآ  ياهتناتکفروس  ریاسدننام  دیسا  کیئلونیـسیر  دوشیم .
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. دشابیم ياهراوید  لخادیبصع  هکبش  کیرحت  زا  یشان  الامتحارثا  نیا  دوشیم . اهتیلورتکلا  بآ و  بذجشهاک  هدور و  کیتلاتسیرپ 
تسا  هدش  رطعم  نیلیناو  لاقترپ و  سناسا  فلتخم  ياهسناسا  اب  هک  دشابیم  کچرکنغور  يواح  نیسیرازگال  هدروآرف  ءازجا 

. دیسا کیئلونیسیروزیا  دیساکیئلونیسیر و  دیریسیلگ  يرت  هرثوم  داوم 
عوهت نآ  ياههناشنای  تیسیدناپآ و  هدور  دادسنا  صخشمانتلع  اب  یمکش  ياهدرد  رد  اهنیلمریاس ، دننام  هدروآرف  نیا  فرصم 1 ـ  عنم 

. دوش فرصم  دیابن  کچرک  نغورهبتیساسح  غارفتسا و 
دوش محر  یکیرحت  ياـهشنکاو  عورـشثعاب  تسا  نکمم  هک  نگل  هیحاـن  رد  ینوخرپداـجیا  تلعهب  يرادراـب  یط  کـچرک  نغور  2 ـ 

. دراد فرصمعنم 
. دوش فرصم  طایتحااب  دیاب  یگدعاقنارود  رد  نیسیرازگال  1 ـ  اهرادشه :

. دنوش فرصم  دیابن  کشزپ  روتسداب  زجهب  یگلاس  نس 6  ات   ) نالاسدرخ رد  اهنیلم  2 ـ 
. دنتسهوراد یبناج  ضراوع  زا  يدلج  تاروثبو  دعقم  هیحان  فارطا  تسوپ  کیرحت  عوهت  ندز  غورآ  لاهسا  پمارک  یبناج  ضراوع 
ندــب بآ  شهاــک  زا  يریگوـلج  عوفدــمندش و  مرنهـب  کــمک  يارب  زور  رد  بآ  ناوـیل  6 لقادـح 8 ـ  فرـصم  هیـصوت  لباق  تاـکن 

تسا  يرورضرامیب 
. دوشیمفرـصم لـصاح  گـنر  يریـش  نویـسلوماو  هداد  ناـکت  بوـخ  هدرکرپ  شوـجبآ  اـب  ار  هشیـش  يوـتحم  ادـتبا  فرــصم  رادـقم 

. دوشیم فرصمرتیلیلیم   5 لاس 15 ـ  ود  زا  رتالاب  ناکدوکرد  رتیلیلیم و   15 نالاسگرزب 60 ـ 
ییوراد  لاکشا 

Oil For Emulsion: 60 ml

LICOPHAR

. دوریم راک  هب  هفرسدض  روآ و  طلخ  ژنراف ، باهتلا  دض  ناونعهب  رافوکیل  یندیکم  صرق  فرصم  دراوم 
يور يدییوکیتروکوکولگياههدنریگرب  ریثات  اب  الامتحا  نایب  نیریش  هراصع  رد  دوجوم  دیساکینیتیریسیلگ  نیزیریسیلگ و  رثا : مسیناکم 

تابیکرتنینچمه دننکیم . يریگولج  نوزیتروکهب  لوزیتروک  لیدبت  زا  هیلک  دبک و  ردو  دنراذگیم  ریثات  نژودنآ  ياهدـییورتساتیلاعف 
. دـندرگیم کینودیـشارآدیسا  تیلاـعف  شهاـک  زانژیـسکاولکیس و  ، زانژیـسکاوپیل هفقو  بجوم  ـالامتحانایب  نیریـش  هراـصع  رد  دوجوم 

. دنشابیم کیتپس  یتنآ  درددض و  هفرس  دض  تارثا  ياراد  هدروآرف  رددوجوم  ياهسناسا 
يواح  رافوکیل  یندیکم  صرق  هدروآرف  ءازجا 
مرگیلیم   51/2 نایب نیریش  کشخ  هراصع  . 1

Glycyrrhiza glabra
مرگیلیم   1/07 سوتپیلاکا سناسا  . 2

Eucalyptus sp
مرگیلیم   0/14 زمرق لفلف  . 3

Capsicum sp
مرگیلیم   6/3 لوتنم . 4

Menthol

نیس  یسپاک  لوتپیلاکا و  لوتنم  ریظن   ) رارف ياهنغور  دیساکینیتیریسیلگ ، نیزیریسیلگ  هرثؤم  داوم 
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. دوش فرصم  کیتباید  دارفا  رددیابن  زوراکاس  دوجو  لیلد  هب  فرصم  عنم 
هیـصوت نایب  نیریـش  يدـییوکیتروکولارنیم  تارثالـیلد  هب   ) یقورع یبلق ـ  ناراـمیب  رد  هدروآرفنیا  داـیز  ریداـقم  فرـصم  1 ـ  اهرادشه :

. ددرگیمن
تسا  هدیسرن  تابثا  هب  یهدریش  يرادرابنارود و  رد  هدروآرف  نیا  فرصم  ینمیا  2 ـ 

بآسابتحا و  ) يدـییوکیتروکولارنیم تارثا  زوربببـس  تسا  نکمم  هدروآرف  نیا  دایز  ریداقمو  تدـم  ینالوط  فرـصم  یبناج  ضراوع 
کیرحت وکیژرلآ  ياهشنکاو  زورب  لامتحا  هدروآرفنیا  رد  نیـس  یـسپاک  لوتنم و  دوجو  لیلدهب  ددرگ . میـساتپ  عفد  شیازفا  میدس و 

. دراددوجو ساسح  دارفا  رد  طاخم 
ینژورتسا و تارثا  اب  ینومروه  ياهوراد  اهدیئورتسوکیتروکاب و  نایب  نیریـش  يواح  ياههدروآرفنامزمه  فرـصم  ییوراد  ياهلخادت 

. دریگ تروص  طایتحا  اب  دیاب  ینژورتسا  یتنآ 
رظنقبط ددرگیم  هیـصوت  نیاربانب  دـشابیمنرثوم . ییاـهنت  هب  ولگ  طاـخم  تنوفع  زا  یـشانياهباهتلا  رد  راـفوکیل  هیـصوت  لـباق  تاـکن 

. دوش فرصمبسانم  کیتویب  یتنآ  اب  هارمه  کشزپ 
. دوشیم هدیکم  صرق  1 زاب 2 ـ  ره  راب ، يزور 3  فرصم  رادقم 

ییوراد  لاکشا 
Lozenge: 700 mg

LIQUID MENTHOL

ندرگ تروص و  رسهیحان ، رد  صوصخهب  یعضوم  ياهدردندومن  فرطرب  تهج  ینیب و  ناقتحادضناونعهب  عیام  لوتنم  فرـصم  دراوم 
. دوریم راکب 

امرس ساسحاثعاب  نیا  ربانب  هدرک و  کیرحت  ار  امرسهبطوبرم  یسح  باصعا  ياهتنا  یباختناروطهب  مک  ياهتظلغ  رد  لوتنم  رثا : مسیناکم 
. دوشیم

دردو اـمرگ  سح  کـیرحت  ثعاـب  اـهنت  هن  رثا  نیارب  هوـالع  داـیز  ياـهتظلغ  رد  لوـتنم  دشابیمیعـضوم . درد  دـض  رثا  ياراد  وراد  نـیا 
امرس ساسحاداجیا  قورع و  ندشداشگ  ثعاب  تسوپيور  رب  وراد  فرصم  دوش . زین  یعضومکیرحت  ببـس  تسا  نکمم  هکلب  دوشیم ،

. ددرگیم رهاظ  درد  دضرثا  نآ  لابندهب  دوشیم و 
تسا  هدشهیهت  نازیمهب 5 % ( Mentha spicata  ) عانعنهایگ سناسا  زا  عیام  لوتنم  هدروآرف  ءازجا 

نوراکو  لوتنم  ریظن  رارف  ياهنغور  هرثوم  داوم 
. دوش سپالکثعاب  تسا  نکمم  تسا و  كانرطخ  نادازونینیب  رد  هدروآرف  نیا  فرصم  اهرادشه :

. دراد دوجو  ساسح  دارفا  رد  کیژرلآياهشنکاو  زورب  لامتحا  یبناج  ضراوع 
. ددرگ بانتجا  هدروآرف  نیادح  زا  شیب  قاشنتسا  زا  هیصوت  لباق  تاکن 

. دوشیمهدیلام عضوم  رد  هرطق   5 یعضومدرد 10 ـ  دض  ناونعهب  بل و  تشپ  رد  هرطق  3ـ2  ینیب ناقتحادض  ناونعهب  فرصم  رادقم 
ییوراد  لاکشا 
Drop: 15 ml

LIQUORICE PRODUCTS
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. دنوریمراکهب هدعم  درد  تیرتساگ و  رشع ، ینثا  وهدعم  مخز  رد  اههدروآرف  نیا  فرصم  دراوم 
تیوقتهدـعم دیـسا  ریثأت  هب  تبـسن  ار  یطاخم  دـس  هدـعم  طاخم  رب  ریثات  اب  الامتحا  نایب  نیریـشهایگ  يدـییونوالف  تابیکرت  رثا : مسیناـکم 

نایرج طاخم و  دیلوتشیازفا  بجوم  هدعم  دیئوناتـسورپ  زتنـسرد  لخادت  اب  هدوب و  نولوسکونبرک  هباشمرثا  نیا  دسریم  رظنهب  دیامنیم .
. ددرگیم یطاخم  نوخ 

الامتحا دنراد و  ار  يدیئوکیت  ـ روکولارنیم يدیئوکیتروکوکولگياههدنریگهب و  لاصتا  هب  یبسنلیامت  دیسا  کیتیریسیلگ  نیزیریـسیلگ و 
لاـمتحا نـیا  هدـش  هنیزیرـسیلگ  دياـههدروآرف ـ  رد   ) دـنراذگیم ریثأـت  نژودـنآياهدیئورتسا  تیلاـعف  يور  اههدـنریگنیا ، رب  ریثأـت  اـب 

(. دشابیمرتمک
یمیزنآ  راهم  اب  تابیکرت  نیا  نینچمه 

هفقو بجومـالامتحا  ناـیب  نیریـش  هراـصع  رد  دوجومتاـبیکرت  دـننکیم . يریگولج  نوزیتروکهب  لوزیتروـک  لیدـبت  زا  هیلک  دـبک و  رد 
. دندرگیم کینودیشارآدیسا  تیلاعف  شهاک  زانژیسکاولکیس و  ، زانژیسکاوپیل

. دنشابیم رثوم  رشعینثا  هدعم و  مخزدوبهب  رد  یباهتلادض  تیصاخ  اب  شونیریشرد  دوجوم  نارداموب  هنوباب و  لگ 
تاضابقنا شهاک  بجومفاص  تالضع  يور  رب  کیدومساپسایتنآتارثا  نتشاد  اب  رطعم  سیلگررد  دوجوم  تابیکرت  رارف و  ياهنغور 

. دنوشیم هدعم  زا  اهزاگ  جورخلیهست  هدور و 
هدنهد شهاک  هدننک  مرن  تارثا  ياراد  هرثوم  داوم  ریاس  ودییونوالف  ژالیسوم ، نتشاد  اب  نیدیـسیلگررد  دوجوم  یمتخ  راهب و  هشیمه  لگ 

. دنشابیم شخب  مایتلا  وفیفخ  باهتلا  دض  تاکیرحت 
: اههدروآرف ءازجا 

تسا  هدش  لیکشتریز  ناهایگ  طولخم  زا  : Shirinoosh
%50 نایب نیریش  هشیر  . 1

Glycyrrhiza glabra
%33 هنوباب لگ  . 2

Matricaria chamomilla

%17 نارداموب رادلگ  ياههخاش  رس  . 3
Achillea millefolium

تسا  هدش  لیکشتریز  ناهایگ  طولخم  زا  : Reglis Moattar
%83/3 نایب نیریش  کشخ  هراصع  . 1

Glycyrrhiza glabra
%15/2 نایب نیریش  هشیر  ردوپ  . 2

Glycyrrhiza glabra
%0/34 زبس هریز  . 3

Cuminum cyminum

%0/69 هنایزار . 4
Foeniculum vulgare

%0/34 یمتخ لگ  . 5
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Althaea officinalis
زا رتمک  دح  ات  نآ  نیزیرسیلگ  رادقم  هکدشابیم  (Glycyrrhiza glabra  ) نایب نیریشهراصع  مرگیلیم  يواح 380  : D - Reglis

تسا  هدش  هداد  شهاک  %3
زا %3 رتمک  دـح  ات  نآ  نیزیریـسیلگرادقم  هک  () Glycyrrhiza glabra  ) نایب نیریـشهراصع  مرگیلیم  يواح 400  : Reglisidin

یمتخ هـشیر  ردوـپمرگیلیم  و 50  ( Calendula officinalis  ) راـهبهشیمه لـگ  هراـصع  مرگیلیم   50 تـسا ،  هدـشهداد  شهاـک 
. دشابیم (Althaea officinalis)

هرثوم  داوم 
 ، نیراینره نیراـموک  تاقتـشم  نیتر و  یئوکیلونمارو  نیتر  یئوکیلوزیا  نیتر  یئوکیل  ریظنییاهدـیزوکیلگ  دـییونوالف   Shirinoosh:

نلوزاماک  ریظنرارف  ياهنغور  نیئلیکآ و  دییولاکلآ  دیساکینتیریسیلگ ، نیزیریسیلگ 
نــیتر و یئوــکیلوزیا  نــیتر  یئوــکیل  ریظن  ییاهدــیزوکیلگدییونوالف  دیــسا ، کینتیریــسیلگو  نیزیریــسیلگ   Reglis Moattar :

(. دیئدلآ کینیموک  لوتنآ   ) رارفياهنغور نیراینره ،   ) نیراموک تاقتشمو  نیتر  یئوکیلونمار 
 . نیراینره نیراموک  تاقتشم  نیتر و  یئوکیلونمارو  نیتر  یئوکیلوزیا  نیتر  یئوکیلریظن  ییاهدیزوکیلگ  دییونوالف   D - Reglis:

نیراـینره نیراـموک  تاقتـشم  نیتر و  یئوـکیلونمارو  نیتر  یئوـکیلوزیا  نیتر  یئوـکیلریظن  ییاهدـیزوکیلگ  دـییونوالف   Reglisidin:
. ژالیسومو لورتسوتیف  دییونوالف ،

. دوشفرصم دیابن  يدیئوکیتروکولارنیم  تارثالیلدهب   ) یقورع یبلق ـ  نارامیب  رد  هدشنهزیرسیلگ  ياههدروآرف د ـ  فرصم  عنم 
. دوش فرصم  طایتحا  اب  دیاب  يویلکنارامیب  رد  اههدروآرف  نیا  1 ـ  اهرادشه :

تیلاعف کیرحتو  يرادراب  نامز  رد  نوخراشف  شیازفاثعاب  هدوب و  يدـیئورتسا  کینژورتساتارثا و  ياراد  نایب  نیریـش  مات  هراـصع  2 ـ 
. ددرگیمن هیصوت  یهدریشو  يرادراب  نارود  رد  وراد  اههدروآرف  نیافرصم  نیاربانب  ددرگیم ، یهاگشیامزآتاناویح  رد  محر 

ببس نایبنیریش  يواح  ياههدروآرف  زور ) رد  مرگ  زا 60 شیب  هتفه و  زا 6  شیب   ) تدم ینالوطو  دایز  ریداقم  فرـصم  یبناج  ضراوع 
. دوشیمنورتسودلآ يدایز  میالع  زورب 

ارمیـساتپ عفد  هدـش  میدـس  بآ و  ریذـپتشگربسابتحا  ببـس  يدـیئوکیتروکولارنیم  تارثانتـشاد  تلع  هب  نایب  نیریـش  لاـتوت  هراـصع 
هک يدارفارد  اـههدروآرف  نیا  ددرگیم  هیـصوت  یلوهتـشادن  ار  تارثا  نـیا  ـالومعم  ناـیب  نیریـشهزیریسیلگ  هراـصع د ـ  دـهدیم . شیازفا 

. دوش فرصم  طایتحا  اب  دنراد  الاب  نوخراشف  ای  یقورع و  یبلق  تالکشم 
ینژورتسا و تارثا  اب  ینومروه  ياهوراد  اهدیئورتسوکیتروکاب و  نایب  نیریـش  يواح  ياههدروآرفنامزمه  فرـصم  ییوراد  ياهلخادت 

. دریگ تروص  طایتحا  ابدیاب  ینژورتسایتنآ 
فرصم  رادقم 

هدرکمد و هقیقد  تدـمهب 15  هتخیر و  شوج  بآناویل  کی  رد  ار  ردوپ  زا  يروخابرم  قشاق  1 راب 2 ـ  ره  راب ، يزور 3  : Shirinoosh
. دوش فرصم  اذغ  زالبق  تعاسمین  ندومن  فاص  زا  سپ 

سپ هتخیر و  شوـج  بآ  ناـجنف  کـیرد  هدروآرف  زا  يروخیاـچ  قشاـق  کـی  رابرهاذـغ  زا  لـبق  راـب ، يزور 3  : Reglis Moattar
. دوش فرصم  ندشدرسزا 

صرق 6 ات 2 موزل  تروص  رد  ناوتیم  ار  رادقمنیا  رشع  ینثا  مخز  رد  دوش . فرصم  زوررد  راب  صرق 3  هدعم 2  مخز  رد  : D - reglis
. داد شیازفا  زور  رد  راب 

ردصرق ات 12  کشزپ  رظن  اب  ناوتیم  ار  رادقمنیا  دوشیم . فرـصم  ییاذغ  هدـعو  ره  زالبق  زور  رد  راب  صرق 3   1 Reglisidin: 2 ـ 
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. داد شیازفا  زور 
ییوراد  لاکشا 

A: Liquorice Products
Shirinoosh: Powder 40 g

Reglis moattar: Powder 70 g
B: D - Glycyrrhizinated Products

D - Reglis: Tablet 650 mg

Reglisidin: Tablet 600 mg

MASUMINT & MENTHAZIN

. دنوریمراکهب هدعم  خفن  هفرس و  ولگ ، شراخ  وتیساسح  رد  اههدروآرف  نیا  فرصم  دراوم 
یناتحت رتگنفساسونوت  شهاک  کیدومـساپسایتنآتارثا و  نتـشاد  اب  نیزاتنمو  تنیموسام  صرقرد  دوجوم  رارف  ياهنغور  رثا : مسیناکم 

یسح باصعا  ياهتنایباختنا  روطهب  مک  ياهتظلغ  رد  عانعن  سناسارد  دوجوم  لوتنم  دوشیم . هدعم  زا  اهزاگجورخ  لیهست  بجوم  يرم 
درد دض  رثا  دشابیم . زین  یعضومدرد  دض  تارثا  ياراد  هوالعهب  دوشیمامرس . ساسحا  ثعاب  نیاربانب  هدرک  کیرحتار  امرـسهب  طوبرم 

ياراد ناـیب  نیریــش  رد  دوجومتاـبیکرت  نـینچمه  دــشابیم . هفرــسدض  يورادناوـنعهب  نآ  فرــصم  یلاـمتحا  تـلع  لوتنمیعــضوم 
. دنشابیم روآطلخ  هدننکمرنتارثا و 

: اههدروآرف ءازجا 
. دشابیم (Glycyrrhiza glabra  ) نایبنیریش هراصع  و 5 % ( Mentha piperita عانعن سناسا  يواح 0/5 % : Masumint

و %5 ( Foeniculum vulgare هنایزار  سناـسا   Mentha piperita)، 0/25% عانعن سناـسا  يواح 0/25 % : Menthazin
. دشابیم (Glycyrrhiza glabra  ) نایب نیریشهراصع 

هرثوم  داوم 
نیتر  ییوکیلوزیا  نیتر و  ییوکیلياهدیزوکیلگ  دییونوالف  نیزیریسیلگ   ، لوتنم ریظن   ) رارف ياهنغور   Masumint:

نیتر  ییوکیلوزیاو  نیتر  ییوکیل  ياهدیزوکیلگدییونوالف  نیزیریسیلگ  نوکنف  لوتنآ و  لوتنم  ریظن  رارف  ياهنغور   Menthazin:
. دوش فرصم  دیابن  تباید  هب  التبم  دارفارد  زوراکاس ، نتشاد  لیلدهب  فرصم  عنم 

. ددرگیمن هیصوت  يدییوکیتروکولارنیم  تارثا  لیلدهب  یقورع  یبلق ـ  نارامیب  رد  اههدروآرفنیا  دایز  ریداقم  فرصم  1 ـ  اهرادشه :
تسا  هدیسرن  تابثاهب  یهدریش  يرادرابنارود و  رد  اههدروآرف  نیا  فرصم  ینمیا  2 ـ 

فرـصم دراددوجو . ساسح  دارفا  رد  کیژرلآ  ياهـشنکاوزورب  لامتحا  اههدروآرف ، نیا  ردعانعن  سناسا  دوجو  لـیلدهب  یبناـج  ضراوع 
. ددرگ میساتپ  عفد  شیازفا  میدسو  بآ  سابتحا   ) يدییوکیتروکولارنیمتارثا زورب  ببس  تسا  نکمماههدروآرف  نیا  تدم  ینالوط 

. دوشیم هدیکم  ای  هدیوجصرق  کی  تعاس   2 ره 3 ـ  فرصم  رادقم 
ییوراد  لاکشا 

Tablet: 500 mg

MELLISAN
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. دوریم راکب  لاخبت  نامرد  رد  سوریودض  ناونع  هب  ناسیلم  لژ  فرصم  دراوم 
. دشابیم (Virustatic  ) اهسوریو تیلاعف  هدننک  فقوتمرثا  ياراد  کشمجنرف  هایگ  رثا : مسیناکم 

. دشابیم (Melissa officinalis  ) کشمجنرف کشخهراصع  يواح 1 % ناسیلم  لژ  هدروآرف  ءازجا 
 . کیئفاک دیسا  کینیرامزر و  دیسا  ریظن  ) اهلنف یلپ  لاینارژ ،  لارتیس و  لالنورتیسریظن   ) رارف ياهنغور  هرثوم  داوم 

. دراددوجو کیژرلآ  ياهشنکاو  زورب  لامتحاهدروآرف  نیا  فرصم  اب  یبناج  ضراوع 
. دوش يراددوخ  مشچلخاد  اب  وراد  سامت  زا  هیصوت  لباق  تاکن 

. دوش هدیلامعضوم  هب  راب   3 يزور 4 ـ  فرصم  رادقم 
ییوراد  لاکشا 

Topical gel: 5 g

MENTHA

. دوریم راکهب  ناهد  هدننکوبشوخناونعهب  هدعم و  خفن  شراوگ  هاگتسدياهمساپسا  رد  اتنم  صرق  فرصم  دراوم 
هدـعمزا اـهزاگ  جورخ  لیهـست  بجوم  يرم  یناتحترتگنفـسا  سونوت  شهاـک  کیدومـساپسایتنآ و  تارثا  نتـشاداب  اـتنم  رثا : مسیناـکم 

هرادـج فاـص  تالـضعندش  لـش  بجوم  میـسلک  یتسینوگاـتنآرثا  قیرط  زا  ـالامتحا  هدروآرف  نیارددوجوم  لوتنم  هوـالعهب  ددرگیم .
. دوشیم نولوک 

تسا  ( Mentha piperita  ) عانعنگرب ردوپ  مرگیلیم  سناسا و 35  مرگیلیم  يواح 2/5 اتنم  صرق  ره  هدروآرف  ءازجا 
نوتنمو  لوتنم  ریظن  رارف  ياهنغور  هرثوم  داوم 

. دوش فرصم  دیابن  تبایدهب  التبم  دارفارد  زوراکاس  نتشاد  لیلدهب  فرصم  عنم 
. دراد دوجو  کیژرلآ  ياهشنکاو  زوربناکما  ساسح  دارفا  رد  یبناج  ضراوع 

. دوش هدیوجصرق  کی  موزل  تروص  رد  فرصم  رادقم 
ییوراد  لاکشا 

Tablet: 700 mg

MINTAGEL

شزوس وشراخ  ندرب  نیب  زا  يارب  نینچمه  هدروآرفنیا  دوریم . راکب  نار  هلاشک  اپ و  ناتشگنایلچک  نامرد  رد  لژاتنیم  فرـصم  دراوم 
. دوشیم فرصم  یحطس  ياهیگتخوسو  تارشح  یگدیزگ  لحم 

روطهب مک  ياهتظلغرد  لوتنم  دنـشابیم . ییایرتکابدـضو  یچراقدـض  تارثا  ياراد  هدروآرفنیا  رد  دوجوم  رارف  ياهنغور  رثا : مسیناـکم 
لابندهب هدش و  امرـس  ساسحاداجیا  قورع و  ندـشداشگ  ثعاب  نینچمههدرک  کیرحت  ار  امرـسهب  طوبرم  یـسحباصعا  ياهتنا  یباختنا 

. ددرگیم رهاظ  يدرددضرثا  نآ 
. دشابیم ( Mentha piperita  ) عانعنسناسا يواح 1/5 % لژاتنیم  هدروآرف  ءازجا 

نوتنمو  لوتنم  ریظن  رارف  ياهنغور  هرثوم  داوم 
. دراد دوجو  کیژرلآياهشنکاو  زورب  لامتحا  لوتنم  دوجولیلدهب  ساسح  دارفا  رد  یبناج  ضراوع 

. دوشیمهدیلام عضوم  يور  رب  راب   2 يزور 3 ـ  عضوم  ندرکزیمت  زا  سپ  فرصم  رادقم 
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ییوراد  لاکشا 
Gel: 15 g

MYRTOPLEX

یحاونتسوپ ياهلاخبت  ناـمرد  رد  دـشابیم و  و 2 عون 1  سکلپمیـس  سپره  سوریو  دضتیـصاخ  ياراد  سکلپوتریم  فرـصم  دراوـم 
. دوریمراکب نژاو  فارطا  ندب و  فلتخم 

تسا  نازیمهب 10 % (Myrtus communis  ) دروم هایگ  سناسايواح  سکلپوتریم  دامپ  هدروآرف  ءازجا 
. اهدییونوالف ورارف  ياهنغور  اهلنفیلپ ، ننات  هرثوم  داوم 

. دراد دوجو  کیژرلآ  ياهشنکاوزورب  لامتحا  هدش  هیصوت  تدم  زاشیب  هدروآرف  نیا  فرصم  اب  1 ـ  اهرادشه :
تسا  هدیسرن  تابثاهب  یهدریش  يرادرابنارود و  رد  هدروارف  نیا  فرصم  ینمیا  2 ـ 

. دوش يراددوخ  ناهد  مشچلخاد و  اب  وراد  سامت  زا  هیصوت  لباق  تاکن 
. دوش هدیلامهعیاض  يور  رب  دامپ  زا  یکزان  ششوپرابره  راب ،  3 يزور 5 ـ  فرصم  رادقم 

ییوراد  لاکشا 
Ointment: 5 g

OLEA-CRAT

. دوریم راکب  نوخراشفيدایز  نامرد  رد  تارکائلوا  فرصم  دراوم 
هداد تبـسن  اهنیدینایـسورپصوصخب  نآ  سوگاتارک  رددوجوم  يدییونوالف  تابیکرتهب  هدروآرفنیا  یقورع  یبلق ـ  تارثا  رثا : مسیناکم 

 ، هیلک یتلکـسا و  تالـضع  رـس ، رد  یطیحم  نوـخ  ناـیرج  شیازفا  رنورک ، نوخناـیرج  شیازفا  ثعاـب  ـالامتحا  تارکاـئلوا  تسا  هدـش 
. ددرگیم نوخراشفشهاک  یطیحم و  تمواقم  شهاک  شراوگهاگتسد ،  تسوپ و  رد   ) یطیحم نوخ  نایرجشهاک 

تسا  هدش  لیکشت  ریزناهایگ  طولخم  زا  تارکائلوا  هدروآرف  ءازجا 
%32/5 نوتیز گرب  . 1
Olea europea

%32/5 کیلو خرس  هویم  . 2
Crataegus microphilla

%20 تاقهرق هویم  . 3
Vaccinium arctostaphyllos

%10 بانع هویم  . 4
Zizyphus vulgaris

%5 هنوپ گرب  . 5
Mentha pulegium

نیئپوروئلوا  واهنیدینایسورپ  اهدییونوالف ، هرثوم  داوم 
فرـصم نیاربانب  دنـشابیمرتساسح . سوگاتارک  کیژولوکامرافتارثاهب  یقورع  یبلق ـ  ياهوراداب  نامرد  تحت  نارامیب  1 ـ  اهرادشه :
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. دریگ تروص  طایتحا  اب  دیاب  قوف  دارفا  ردهدروآرف  نیا 
تسا  هدیسرن  تابثاهب  یهدریش  يرادرابنارود و  رد  هدروآرف  نیا  فرصم  ینمیا  2 ـ 

شرازگ تسديور   ) يدـلج تاروثب  قیرعت و  یگتـسخ  عوهت  ریظن  یـضراوع  سوگاتارک  يواحياههدروآرف  فرـصماب  یبناج  ضراوع 
. دیامن یسفنتنویسرپد  يدراکیدارب   ) تیمومسمداجیا تسا  نکمم  هدروآرف  نیا  دایزریداقم  فرصم  تسا  هدش 

سپهدرک مد  هقیقد  تدمهب 15  شوج  بآ  ناویلکی  رد  ار  تارکائلوا  زا  يروخاذـغ  قشاقکی  راب  ره  راب ،  2 يزور 3 ـ  فرصم  رادقم 
. دوش فرصم  ندومن  فاص  زا 

ییوراد  لاکشا 
Powder: 100 g

PASIPAY

. دوریم راکب  یباوخ  یب  یبصعياهشنت و  رد  روآ  باوخ  شخبمارآناونعهب و  یپ  یساپ  هرطق  فرصم  دراوم 
. دنشابیم ( CNS  ) يزکرم باصعا  متسیسيور  یشخبمارآ  رثا  ياراد  الامتحا  یتعاسلگ  لوتلام  لیتا  لوتلام و  رثا : مسیناکم 

تسا  هدش  هیهت  نازیم 20 % هب   Passifloraincarnata یتعاس لگ  هایگ  یلکلاوردیههراصع  زا  یپ  یساپ  هدروآرف  ءازجا 
نیارانوپاس  نیسکتیو و  ياهدییونوالف  نیلامراه  نامراه و  ياهدییولاکلآ  لوتلام  لیتا  لوتلام و  هرثوم  داوم 

یگدـننار لـثم   ) دـنراد تقد  تراـهم و  هبزاـین  هـک  یلاـمعا  ماـجنا  رب  تـسا  نـکمم  یگدوـلآباوخ  داـجیا  اـب  وراد  نـیا  1 ـ  اهرادشه :
. دراذگریثات

زا یتسیابساسا  نیا  رب  دـناهداد . ناشن  محر  تیلاعفکیرحت  رثا  یتعاس  لگ  هایگ  رد  دوجومنیلامراه  نامراه و  یناویح  تاعلاطم  رد  2 ـ 
. دوش بانتجا  یهدریش  يرادراب و  نارودرد  وراد  نیا  دایز  ریداقم  فرصم 

ياــهوراد رثا  شیازفا  یگدوــلآباوخ و  داــجیا  ثعاــب  تــسا  نــکمم  هدروآرف  نیاداـــیز  ریداـــقم  فرـــصم  ییوراد  ياهلخادـــت 
. دوش ( MAOI  ) زادیسکا نیمآونمهدننکراهم 

لاس   2 ناکدوک 6 ـ  رد  فرصم  رادقم 
باوخماگنه  هرطق  زور و 10  رد  راب  هس  هرطق   6

باوخ  ماگنهبش  هرطق   25 زور و 30 ـ  رد  راب  هرطق 3  لاس 10 يالاب 6  ناکدوک  نالاسگرزب و 
. داد شیازفا  جیردت  هب  ارنآ  رادقم  هدرک و  زاغآ  مک  ریداقم  زا  ار  ورادفرصم  تسا  رتهب  لاس  يالاب 65  دارفا  رد 

ییوراد  لاکشا 
Drop: 30 ml

PERSICA

هـــثل و ضارما  يزیرنوـــخ و  نادندیگدیـــسوپ و  اهنادـــند ، يور  مرج  شیازفا  زايریگــــشیپ  رد  اکیــــسرپ  هرطق  فرــــصم  دراوـــم 
. دوشیم فرصم  هثل  ونادند  درد  نکسم  ناهد و  هدننکینوفعدضناونعهب 

ندشیگنر زا  يریگولج  نادند  كالپ  لیکـشتشهاک  بجوم  دیارلک  يالاب  نازیم  لیلدهبكاوسم  هایگ  زا  موادم  هدافتـسا  رثا : مسیناکم 
تانایـسویتوزیاتابیکرت هدش و  نادـند  ماکحتـسا  بجومهایگ  نیا  رد  دوجوم  میـسلک  يالاب  نازیمهوالعب  ددرگیم . هثل  باهتلا  اهنادـند و 

. دوشیم ناهدياهیرتکاب  دشر  عنام  نآ 
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نارداموبیبآ هراصع  دـشابیم . ییایرتکابدـض  تارثاياراد  نوتکال  نپرت  ییوکزـس  تابیکرتنتـشاد  لـیلدهب  نارداـموب  یلوناـتا  هراـصع 
. دشابیمرثوم هثل  يزیرنوخ  رد  هدش و  نوخ  داقعنانامز  شهاک  بجوم  نیئلیکآ  نتشاد  لیلد  هبو  تسا  یباهتلادض  تارثا  ياراد 

. ددرگیمهدروآرف نیا  هدننکینوفعدض  يدرددضرثا و  داجیا  بجوم  لوتنم  نتشاد  لیلدهب  عانعن 
تسا  هدش  هیهت  ریز  ناهایگ  یلکلاوردیههراصع  زا  اکیسرپ  هرطق  هدروآرف  ءازجا 

%30 كاوسم هایگ  . 1
Salvadora persica

%25 نارداموب . 2
Achillea millefolium

%45 عانعن . 3
Mentha spicata

نیئلیکآدییولاکلآ  نلوزآ و  لوتنم  ریظن   ) رارفياهنغور ننات  تانایسویتوزیا  تابیکرت  ، دیارلک دیارولف ، میسلک  هرثوم  داوم 
تسا  هدیسرنتابثاهب  یهدریش  يرادراب و  نارودرد  هدروآرف  نیا  فرصم  ینمیا  اهرادشه :

. ددرگ يراددوخ  هرطق  دحزا  شیب  ندرک  قیقر  زا  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 
. ددرگ يراددوخ  هقیقد  10 تدمهب 20 ـ  لقادح  ندیماشآ  ندروخ و  ناهد  نتسش  زا  وراد  فرصم  زا  سپ  2 ـ 

. دریگتروص باوخ  زا  لبق  ای  بش و  كاوسمزا  دعب  هیوشناهد  نیا  فرصم  تبونکی  لقادح  هجیتن  رثکادح  لوصح  يارب  3 ـ 
رتیلیلیم رد 15  ار  هرطق   10 راـب 15 ـ  رهتبوـن  ود  يزور  ناـهد  ياـهیرامیب  نادندیگدیـسوپ و  زا  يریگوـلج  تهج  فرـصم  رادـقم 

. دوش هتخیر  رود  هدادشدرگ و  ناهد  رد  هیناث  تدمهب 20  هتخیربآ و 
هتخیربآ رتیلیلیم  رد 15  ار  هرطق   10 رابرهتبون 15 ـ   3 يزور 5 ـ  هثل  يزیرنوخ  زا  يریگولجو  نادـند  ناهد و  ياهیتحاران  نامرد  رد 

. دوش هتخیر  رود  سپس  هدادشدرگ و  ناهد  رد  هیناث  تدمهب 20  و 
هرطق 30 راب 40 ـ  ره  تبون   4 زور 5 ـ  ره  زور ، 2 تدمهب 4 ـ  اهیحارج  نادند و  ندیـشک  زادعب  تنوفع  يزیرنوخ و  زا  يریگولج  تهج 

. دوش هتخیررود  سپس  هداد و  شدرگ  ناهد  رد  هیناث   20 تدمهب هتخیر و  بآ  رتیلیلیم  رد 15  ار 
ییوراد  لاکشا 
Drop: 30 ml

PROSTATAN

. دوریم راکب  راردا  ررکتو  شزوس  تاتسورپ  نمزم  داح و  باهتلادراوم  رد  ناتاتسورپ  هرطق  فرصم  دراوم 
(DHT  ) نورتسوتستوردیهيد تظلغ  شهاک  ثعابزاتکودر  افلآ ـ  میزنآ 5 ـ  راهم  اب  هدروآرفنیا  رد  دوجوم  لورتسوتیس  رثا : مسیناکم 

. دیامنیم فقوتم  ار  تاتسورپ  هدغ  دشرهجیتن  رد  ددرگیم و 
. ددرگیم تاتسورپيزالپرپیه  هفقو  بجوم  تاتسورپ  تفابرد  نورتسوتست  ياههدنریگهب  لاصتارد  تباقر  اب  هنزگ  رد  دوجوم  نیتکلوزیا 

فاـص تالـضع  هتیـسینوت  هدـنهدشهاک  ینمیا و  متـسیس  كرحم  باهتلادـضتارثا  ياراد  هدروآرف  نیا  رد  دوجومتاـبیکرت  نـینچمه 
. ددرگیم رامیب  لاح  دوبهبو  راردا  نایرج  لیهست  بجوم  دشابیمتاتسورپ و 

تسا  هدش  هیهت  ریز  ناهایگ  یلکلاوردیههراصع  زا  ناتاتسورپ  هرطق  هدروآرف  ءازجا 
%20 هنزگ هشیر  . 1
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Urtica dioica
%10 هنزگ ییاوه  مادنا  . 2

Urtica dioica
%20 تسوپ نودب  يودک  مخت  . 3

Cucurbita pepo
%20 هنوباب لگ  . 4

Matricaria chamomilla

%20 کساخراخ هویم  . 5
Tribulus terrestis

%10 نوسینا هویم  . 6
Pimpinella anisum

برچ ياهدیسا  ورارف  ياهنغور  اهدییونالف ، اهدیراکاسیلپ و  نیتکلوزیا  ناپورپ  لینف  نیتلوپوکسا   ، لورتسوتیـس  ) اهدییورتسا هرثوم  داوم 
 . کیئلونیل دیسا  )

. دوش فرصمناکدوک  رد  دیابن  هدروآرف  نیا  فرصم  عنم 
. دراد دوجو  کیژرلآ  ياهشنکاو  هدعمکیرحت و   ) یشراوگ تالالتخا  زورب  لامتحاهدروآرف  نیا  فرصماب  یبناج  ضراوع 

ياربناوتیم ار  ناتاتـسورپ  هرطق  دوش . فرـصماذغ  زا  دـعب  درـس  بآ  ناجنف  کی  رد  هرطق  30 راب 40 ـ  ره  راـب  يزور 3  فرـصم  رادقم 
. دومن فرصم  هام   6 تدم 12 ـ 

ییوراد  لاکشا 
Drop: 30 ml

PSYLLIUM PRODUCTS

دنشاب راشف  تحت  دیابن  جازمتباجا  نیح  رد  هک  ینارامیب  رد  تسوبیزا  يریگشیپ  يارب  نمزم  ياهتسوبینامرد  رد  مویلیسپ  فرصم  دراوم 
لاتکرونآ یگنت  مگارفاید  قتف  ياهنیرپ  هسبآ  ای  قاقش  كاندرد  هزوبمورتدیئورومه  ( ، episiotomy  ) جرف شرب  مخز  ابنارامیب  دننام 

. دوشیم فرصم  ( spastic colon) ریذپکیرحت نولوک  زا  یشان  تسوبیعفر  رد  و 
مویلیسپ  ینامرد  رثا  رثا : مسیناکم 

تبوطر مجحشیازفا و  ثعاب  بآ  بذج  قیرط  زا  الامتحاژالیـسوم  ددرگیم . رهاظ  نآ  هناد  هتـسوپرد  دوجوم  ژالیـسوم  مروت  هطـساوهب 
هدور و زا  داوم  روبعنامز  ندشهاتوک  کیتلاتـسیرپ و  تاکرحشیازفا  گرزب و  هدور  کیرحت  بجوم  مجحشیازفا  نیا  هدـش و  عوفدـم 

. ددرگیمعفد تاعفد  شیازفا 
: اههدروآرف ءازجا 

. دشابیم هشاس  رهرد  مرگ  نازیم 3/4  هب  ( Plantago psyllium هزرفسا هناد  هتسوپ  يواح  : Musylium
. دشابیم هشاس  ره  رد  مرگ  نازیم 3/4 هب  ( Plantago psyllium  ) هزرفساهناد هتسوپ  يواح  : Psyllium Mosiloid

هزرفسا  هناد  يواح  : Psyllium
. دشابیم نازیم %60 هب  ( Plantago psyllium)
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. ژالیسوم هرثوم  داوم 
هدوردادسنا بلق و  یناقتحا  ییاسران  صخـشمانتلع  اب  موتکر  يزیرنوخ  نآ  ياههناشن  ای  وتیـسیدناپآ  رد  اههدروآرف  نیا  فرـصم  عنم 

. دنوش فرصم  دیابن  علبرد  لاکشا  دوجو  تروص  رد  تباید و 
حیـضوتهبرداق ناکدوک  نیا  هک  اجنآ  زا  دنوشفرـصم . دـیابن  کشزپ  روتـسد  اب  زجهب  لاـس  نس 6 ات   ) نالاسدرخ رد  اـهنیلم  اهرادـشه :

دننام  ) يراـمیب بقاوع  زاناوتیم  قیرط  نیاهب  دراد  تیحجرا  اـهورادنیا  فرـصمرب  يراـمیب  قیقد  صیخـشتدنتسین  دوخ  يراـمیب  مئـالع 
. درکيریگولج رتدیدش ، یبناج  ضراوع  زوربای  تیسیدناپآ 

نینچمه . ددرگیم تاـعیام  مـک  فرــصم  لـیلدهبالومعم   ) يرم هدور و  دادـسنا  ثعاـب  مویلیــسپدایز  ریداـقم  فرــصم  یبناـج  ضراوـع 
هک ددرگ  داجیانارامیب  رد  خفن  ینیگنس و  تقوم ? تسا  نکممنامرد  عورش  رد  تسا  هدش  شرازگ  ورادفرصم  اب  کیژرلآ  ياهشنکاو 

. دوشیمفرطرب نامرد  همادا  اب 
ثعاب  مویلیسپ  ییوراد  ياهلخادت 

یندعم  داوم  زا  یخرب  بذج  شهاک 
يور  سم و  میزینم  میسلک  ریظن  )

میتیل  ياهکمن  اب  مویلیسپ  نامزمهفرصم  ددرگیم . ینیراموک  تاقتشمو  یبلق  ياهدیزوکیلگ  ، B12 نیماتیو
میتیل و ییامسالپ  تظلغ  شهاک  بجوم 

. دوشنیپزامابراک بذج  نازیم  تعرس و  شهاکبجوم  تسا  نکمم  مویلیسپ  دوشیمیشراوگ . يارجم  زا  اهنآ  بذج  هفقو 
لقادح  فرصم  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 

لیلدهب  رما  نیا  تسا  يرورض  رامیبندب  بآ  شهاک  زا  يریگولج  عوفدم و  ندشمرنهب  کمک  يارب  زور  رد  بآ  ناویل   6 8 ـ 
. درادتیمها عوفدم  اب  بآ  زا  يدایز  مجح  جورخ 

. دوش اهورادنیاهب  اههدور  راک  ندش  هتسباو  ثعابتسا  نکمم  دشاب  هدمآرد  تداع  تروصهبهک  اهوراد  نیا  تدم  ینالوط  فرصم  2 ـ 
( زور ودای  کی  یط  جازم  تباجا  دننام   ) يرورـض ریغدراوم  رد  ای  کشزپ  روتـسد  اب  رگم   ) هتفهکی زا  رتشیب  دـیابن  ار  نیلم  ياهوراد  3 ـ 

. دومن فرصم 
. دوشيراددوخ اهوراد  ریاس  فرصم  زا  دعبتعاس  ود  ات  نیلم  ياهوراد  فرصم  زا  4 ـ 

تبایدهب و التبم  نارامیب  دروم  رد  عوضوم  نیا  ، دنتـسه میدـس  اـی  دـنق و  یهجوت  لـباق  ریداـقميواح  عوفدـم  هدـننکمیجح  ياـهوراد  5 ـ 
. دراد تیمها  دنراد  میدسفرصم  تیدودحم  هک  يدارفا 

هتخیربآ ناویل  کی  رد  ار  مویلیسپ  زا  مرگ   10 دودح  ) يروخپوس قشاق  کی  ای  هشاس  ودات  کی  راب  ره  زور  رد  راب   1 فرصم 3 ـ  رادقم 
. دوش فرصم 

ییوراد  لاکشا 
Musyllium : 10g / Sachet

Psyllium mosiloid: 7 g / Sachet
Psyllium: Box 70 g

RASIN

. دوریم راکب  ولگ  شراخ  تیساسح و  هفرس  هدعم  خفن  رد  نیزار  فرصم  دراوم 
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جورخ لیهـست  بجومفاص  تالـضع  يور  رب  کیدومـساپسایتنآتارثا  نتـشاد  اب  نیزار  صرقرد  دوجوم  رارف  ياهنغور  رثا : مسیناکم 
. دنوشیمهدعم زا  اهزاگ 

. دنشابیم روآطلخ  هدننکمرن و  تارثا  ياراد  نایبنیریش  رد  دوجوم  تابیکرت  نینچمه 
ناــیب نیریــش  هـشیر  هراــصع  و5 % ( Foeniculum vulgare  ) هناـیزار سناــسا  يواـــــح %0/5 نــــیزار  صرق  هدروآرف  ءازجا 

. دشابیم ( Glycyrrhiza glabra
نیتریئوکیلوزیا  نیتر و  یئوکیل  ياهدیزوکیلگدییونوالف  نیزیریسیلگ  نوکنفو ،  لوتنآ  ریظن   ) رارف ياهنغور  هرثوم  داوم 

. دوش فرصم  دیابن  تبایدهب  التبم  دارفارد  زوراکاس  نتشاد  لیلدهب  فرصم  عنم 
. ددرگیمنهیصوت يدییوکیتروکولارنیم  تارثالیلدهب   ) یقورع یبلق ـ  نارامیب  رد  هدروآرفنیا  دایز  ریداقم  فرصم  1 ـ  اهرادشه :

هدیسرن  تابثاهب  یهدریش  يرادرابنارود و  رد  هدروآرف  نیا  فرصم  ینمیا  2 ـ 
تسا 

شیازفا میدسو  بآ  سابتحا   ) يدـییوکیتروکولارنیمتارثا زورب  ببـس  تسا  نکمم  هدروارفنیا  تدـم  ینالوط  فرـصم  یبناج  ضراوع 
. ددرگ میساتپ  عفد 

. دوش هدیوج  ای  هدکیم  صرقود  ای  کی  تعاس   2 ره 3 ـ  فرصم  رادقم 
ییوراد  لاکشا 

Tablet: 500 mg

SANKOL

. دوریمراکب يراردا  يراجم  ياهتنوفع  يویلکياهدرد و  نیکست  راردا ، يراجم  ياهگنسعفد  يارب  لکنس  هرطق  فرصم  دراوم 
فاصتالـضع ندـش  لـش  بجوم  کیدومـساپسایتنآ  ردـم و  تارثا  نتـشاد  تلعهب  هدروآرفنیا  رد  دوجوم  هرثؤم  داوـم  رثا : مسیناـکم 

. ددرگیمگنس جورخ  لیهست  راردا و  يراجم 
تسا  هدش  هیهت  ریز  ییوراد  ناهایگهراصع  زا  لکنس  هرطق  هدروآرف  ءازجا 

%25 هنایزار هناد  . 1
Foeniculum vulgare

%12/5 زبس هریز  هناد  . 2
Cuminum cyminum

%12/5 وب گرب  . 3
Laurus nobilis
%12/5 سالیگ مد  . 4
Cerasus avium
%12/5 ترذ لکاک  . 5

Zea mays

%12/5 کساخراخ هویم  . 6
Tribulus terrestris
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%12/5 هزبرخ مخت  . 7
Cucumis melo

نوراک  لوئنیس و  نوکنف  لوتنآ  ریظنرارف  ياهنغور  اهدییونوالف و  برچ  ياهدیسا  میساتپ  حالما  هرثوم  داوم 
. ددرگ اهتیلورتکلاو  بآ  لالتخاهب  رجنم  تسا  نکمم  هدروآرفنیا  دایز  ریداقم  فرصم  1 ـ  اهرادشه :

تسا  هدیسرن  تابثاهب  یهدریش  يرادرابنارود و  رد  هدروارف  نیا  فرصم  ینمیا  2 ـ 
. دراد دوجو  ریهک ) یسامت و  تیتامرد  کیژرلآ  ياهشنکاو  زورب  لامتحا  ترذلکاکهب  ساسح  دارفا  رد  یبناج  ضراوع 

. دوشیم هیصوتوراد  نیا  فرصماب  نامزمه  تاعیام  بآدایز و  ریداقم  ندیشون  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 
. دوش لیم  اذغ  زا  دعبدیاب  ساسح  هدعماب  دارفا  رد  وراد  نیا  2 ـ 

لکنـساب نامرد  داح ، دراوم  رد  دوش . فرـصماذغ  زا  دـعب  درـس  بآ  ناجنف  کی  رد  هرطق  50 راب 60 ـ  ره  راـب ، يزور 3  فرـصم  رادقم 
رد راب   2 3 ـ  هرطق فرصم 30  رادقم  گنس  ددجم  لیکـشتزا  يریگـشیپ  روظنمهب  نمزم و  نامردرد  دبای . همادا  هام  کی  تدم  ات  دناوتیم 

. ددرگ رارکت  هام  رهدیاب  ینامرد  میژر  نیا  هک  ددرگیم  هیصوتهتفه  کی  تدم  يارب  زور 
ییوراد  لاکشا 
Drop: 30 ml

SENNA PRODUCTS

. دنوشیم فرصم  تسوبی  تدم  هاتوکنامرد  يارب  اههدروآرف  نیا  فرصم  دراوم 
Rhein - لاــعف تاقتـــشمهب  لیدـــبتو  هدـــش  هزیلوباـــتم  گرزب  هدور  ياهیرتکابطـــسوت   A و  B ياهدیزونـــس رثا : مسیناـــکم 
بآ و بذــج  شهاـک  هجیتـنرد  هدور و  کیتلاتــسیرپ  تاـکرح  شیازفاو  کـیرحت  بجوـم  تاــبیکرت  نـیا  دــندرگیم . anthrone

قوف تارثا  دنهدیم . شیازفاطاخم  دیارلک و  لاعف  حشرت  کیرحت  قیرطزا  ار  گرزب  هدور  رد  تاعیام  حشرت  نینچمهو  هدـش  اهتیلورتکلا 
نیا زا  یضعبرد  دوجوم   ) هریز زینشگ و  رد  دوجومرارف  ياهنغور  تسا  اهنیدنالگاتـسورپيزاسدازآ  زتنـسویب و  شیازفا  زایـشان  الامتحا 

. ددرگیمانس فرصم  زا  یشان  یمکش  پمارکو  درد  داجیا  عنام  کیدومساپسا  یتنآ  تارثانتشاد  تلعهب  اههدوارف )
: اههدروآرف ءازجا 

زینـشگ هناد  مرگیلیم  و 100  ( B دیزونـسمرگیلیم لداعم 15  () Cassia obovata  ) انــس گرب  مرگیلیم  يواـح 600  : C-Lax
. دشابیم (Coriandrum sativum)

. دشابیم ( B و A دیزونس لداعم %2/5 ( ) Cassia acutifolia  ) انس گربردوپ  مرگ  یلیم  يواح 290  : Herbilax
تسا  هدشلیکشت  ریز  ناهایگ  طولخم  زا  : Senalin

%50 انس گرب  . 1
Cassia angustifolia

%25 زبس هریز  هناد  . 2
Cuminum cyminum

%25 خرس لگ  . 3
Rosa damascena

يواح  : Senalin 7.5
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%34/2 انس هویم  گرب و  کشخ  هراصع  . 1
Cassia obovta

%15/1 خرس لگ  گربلگ  ردوپ  . 2
Rosa damascena

%0/45 هنایزار سناسا  . 3
Foeniculum vulgare

تسا هدش  هیهت  ( A و B دیزونس مرگیلیم  لداعم 9 ( ) Cassia angustifolia  ) انسگرب یلکلا  کشخ  هراصع  زا  : Sennamed

هرثوم  داوم 
 . لارتیس دیئدلانیموک و  لوردنایروک  لولانیل  ریظن   ) رارف ياهنغور  و  ( B و A دیزونس  ) اهدیزوکیلگ نسارتنآ  یسکوردیه 
هتخانـشانیمکش ياـهدرد  موـئلیا  هدور و  دادـسناو  یگنتهب  ـالتبم  ناراـمیب  رد  اـهنیلم  ریاسدـننام  اـههدروآرف  نـیا  فرـصم  عـنم  دراوـم 

. دوش فرصم  دیابن  تیسیدناپآو  هدور  یباهتلا  ياهیرامیب  صخشمانتلع  اب  موتکر  يزیرنوخ 
. دیامنیمیگتسباو داجیا  ینونیکارتنآ  ياهنیلمزا  تدم  ینالوط  هدافتسا  1 ـ  اهرادشه :

. ددرگیمنهیصوت یهدریش  نارود  رد  هدروآرفنیا  فرصم  ردامریش ، رد  نونیکارتنآتاقتشم  حشرت  لامتحا  تلعهب  2 ـ 
. ددرگیم نآ   pH شیازفا اب  هارمه  ( زمرقهب ياهوهق  درز   ) راردا گنررییغتبجوم  ینونیکارتنآ  تابیکرت  يویلک  عفد  3 ـ 

عقاو رثوميربـیف  ياـهنیلم  بساـنم و  ییاذـغ  میژرهک  ددرگیم  هیـصوت  یماـگنه  اـهنت  يرادراـبنارود  رد  اـههدروآرف  نیا  فرـصم  4 ـ 
. دناهدشن

. دنوش فرصم  دیابن  کشزپ  روتسد  اب  زجب  لاس  نس 6  ات   ) نالاسدرخ رد  اهنیلم  5 ـ 
هضراع نیا  الامتحاهریز  ای  زینشگ و  هناد  يواح  ياههدروارفیلو  دیامنیم  یمکش  ياهپمارکو  درد  داجیا  انس  فرـصم  یبناج  ضراوع 

. دنیامنیمن داجیا  ار 
اهتیلورتکلاو بآ  نداد  تسد  زا  لاهـسا و  اههدورییاراک ، نتفر  نیب  زا  بجوم  اههدروآرفنیا  يالاب  ياهزود  تدـم و  ینـالوط  فرـصم 

زا ینالوط  تدـمهب  هکيدارفا  رد  دـیامن . تیرفن  داجیا  تسا  نکممانـس  دایز  ریداقم  ددرگیم . يروتامه  ويرونیموبلآ  میـساتپ ،  هژیوهب  )
هام  4 هتبلا 12 ـ  تساهدش  هدهاشم  ( Melanosis coli  ) هدور طاخمکیتونالم  نویساتنامگیپ  دناهدومن ، هدافتساینونیکارتنآ  ياهنیلم 

تفر  دهاوخ  نیب  زا  هضراع  نیا  ورادفرصم  عطق  زا  سپ 
نازیمنییعت دـننام   ) یـصیخشت ياهـشیامزآ  اـبتسا  نـکمم  راردا   pH شیازفا گـنر و  رییغتلـیلدهب  اـهوراد  نـیا  ییوراد  ياهلخادــت 

نوخ میـساتپ  هدنروآنییاپ  ياهوراد  اب  انـس  يواح  ياههدروارف  . دنیامن لخادت  ربوک ) شورهب  نژورتسانازیم  نییعت  راردا و  نژونیلیبوروا 
تالالتخا داجیا  الامتحا  هتـشاد و  رثالخادت  یبلق  ياهدیزوکیلگ  نایب و  نیریـشهشیر  اهدیئورتسوکیتروکونردآ ، يدیزایتياهردم  دننام 

. دنیامنیم ینالضع  یبصعو ـ  یبلق 
ماگنهرد اههدروآرف  نیا  تسا  رتهب  ددرگیمرهاظ ، نآ  فرـصم  زا  سپ  تعاس   8 انستارثا 10 ـ  هکنیاهب  هجوتاب  هیصوت 1 ـ  لباق  تاکن 

. دنوش فرصم  باوخ 
رمانیا تسا  يرورض  رامیب  ندب  بآ  شهاک  زايریگولج  عوفدم و  ندش  مرنهب  کمک  ياربزور  رد  بآ  ناویل   6 لقادح 8 ـ  فرصم  2 ـ 

. دراد تیمها  عوفدماب  بآ  زا  يدایز  مجح  جورخ  تلعهب 
روتسدقبط صرق   0/5 لاس 1 ـ  زا 6  رتـالاب  ناــکدوکرد  زور و  رد  صرق   1 نـالاسگرزبرد 2 ـ  نیلم  ناونعهب  : C-Lax فرصم رادقم 

باوخ  زا  لبق  اجکیصرق   2 لهسم 3 ـ  ناونعهب  کشزپ 
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10 هدـعم هیلخت  يارب  زور . رد  لوسپک  لاس 1  زا 6 رتـالاب  ناـکدوک  رد  زور و  رد  لوسپک  نـالاسگرزب 2 رد  نیلم  ناوـنع  هب  : Herbilax
بآ  ناویل  ود  اب  اجکی  لوسپک 

. دوش فرصمباوخ  ماگنه  صرق  کی  لاس   6 ناکدوکرد 12 ـ  صرق و   1 نالاسگرزب 2 ـ  : Sennamed

لبق هدومن  فاص  ار  نآ  تعاـس  مین  زا  سپو  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کـی  رد  ار  نیلانـسطولخم  زا  يروخاذـغ  قشاـق  کـی  : Senalin
. دومن فرصم  ناوتیم  ار  قوف  رادقمربارب  ود  ات  اههدور  عیرس  هیلخت  جازمتباجا و  يارب  دوشیم . فرصم  هناحبصزا 

. زور رد  صرق   1 لاس 2 ـ  زارتالاب 6  ناکدوک  رد  صرق و   1 نالاسگرزبرد 4 ـ  نیلم  ناونع  هب  : Senalin 7.5
ییوراد  لاکشا 

C-Lax: Tablet 750 mg

Herbilax: Capsul 290 mg

Senalin: Powder 40 g
Senalin 7.5: Dragee 500 mg

Sennamed: Tablet 650 mg

SHIRAFZA

لفطشمارآ یـشراوگ و  تالالتخا  ندـش  فرطربثعاب  نینچمه  دوریم و  راکب  رداـم  ریـششیازفا  تهج  ازفاریـش  هرطق  فرـصم  دراوم 
. ددرگیم

. دوشیم ریـشحشرت  شیازفا  بجوم  هدرک و  لمع  نیماپودیتباقر  تسینوگاـتنآ  ناونعهب  الامتحاازفاریـش  رد  دوجوم  لوتنآ  رثا : مسیناـکم 
ببـس هجیتن  رد  هدـشهدعم  زا  اـهزاگ  جورخ  لیهـست  بجوم  فاصتالـضع  يور  رب  کیدومـساپسا  یتـنآ  تارثانتـشاداب  ازفاریـش  هرطق 

. ددرگیم لفط  شمارآ  یشراوگ و  تالالتخاندش  فرطرب 
زا ازفاریش  هرطق  هدروآرف  ءازجا 

تساهدش  هیهت  ریز  ناهایگ  یلکلاوردیه  هراصع 
%50 هنایزار هناد  . 1

Foeniculum vulgare
%20 زبس هریز  هناد  . 2

Cuminum cyminum

%20 هیلبنش هناد  . 3
Trigonella foenum - graecum

%10 دیوش ییاوه  مادنا  . 4
Anethum graveolens

نمیساراپ  ونوراک  نوکنف  لوتنآ  ریظن  رارف . ياهنغورو  دیسا  کینیتوکین  نیلنوگیرت  هرثوم  داوم 
. دراددوجو کیژرلآ  ياهشنکاو  زورب  لامتحاهدروارف  نیا  فرصماب  یبناج  ضراوع 

هدـنروآنییاپ ياهوراد  اب  دراد  لامتحا  نیاربانب  . ددرگیم نوخدـنق  شهاـک  ثعاـب  هدروآرفنیا  رد  دوجوم  هلیلبنـش  ییوراد  ياهلخادـت 
. دیامن لخادت  نوخدنق 
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راب ره  تبون  هنازور 3  فرصم  رادقم 
. دوش فرصم  اذغ  زا  دعب  دنقیمک  اب  درس  بآ  ناجنف  کی  رد  هرطق   20 30 ـ 

ییوراد  لاکشا 
Drop: 30 ml

TANAMIGRAIN

. دوریمراکب ینرگیم  تالمح  هدننک  يریگشیپناونع  هب  نرگیمانات  لوسپک  فرصم  دراوم 
دیفـس ياهلوبلگو  اهتکالپ  زا  نینوتورـس  يواح  ياهلونارگيزاسدازآ  راهم  قیرط  زا  الامتحاهدروآرف  نیا  رد  دوجوم  هاـیگ  رثا : مسیناـکم 

يزاـسدازآ راـهمبجوم  هاــیگ  نـیا  هراــصع   Invitro تاــشیامزآرد نــینچمه  دزاــسیم . رهاــظ  ار  نرگیمزا  يریگــشیپ  رثا  نوــخ 
. ددرگیم زانژیسکاولکیسراهم ) مزیناکم  زا  توافتم  یمزیناکماب   ) اهنیدنالگاتسورپ

لقادـح لداـعم   ) Chrysanthemumparthenium هاـــیگ ردوـــپ  مرگ  یلیم   125 يواــح نرگیماــنات  لوـسپک  هدروآرف  ءازجا 
. دشابیم دیلونتراپ ) %0/2

(. دیلونتراپهژیوب  ) اهنوتکال نپرت  ییوکزس  هرثوم  داوم 
ریظن ( Compositae  ) ینــساک هریتناــهایگ  هـب  هـک  يدارفا  لاــس و  ود  ریز  ناــکدوکو  یهدریــش  یگلماــح و  رد  فرــصم  عــنم 

. دوش فرصم  دیابن  دنراد  تیساسحهنوباب 
. ددرگ عطق  وراد  فرصم  یناهدياهمخز  زورب  تروص  رد  1 ـ  اهرادشه :

 . کشزپ روتسد  اب  رگم   ) ددرگ فرصمهام  زا 4  رتشیب  دیابن  هدروآرف  نیا  2 ـ 
...( عوهت و همضاهءوس  یمکش  درد   ) یشراوگ ياهیتحاران  ناهد  مخز  یکـشخ و  زورب  لامتحاهدروآرف  نیا  فرـصم  اب  یبناج  ضراوع 

. دراد دوجویسامت  تیتامرد  و 
هیصوت  لباق  تاکن 

. ددرگفرصم لوسپک  کی  هنازور  بترم و  روطهب  یتسیاب  دیامنیم ، لمع  کیتکالیفورپروط  هب  نرگیمانات  هک  ییاجنآ  زا 
(. ددرگیم رهاظ  فرصم  زا  دعب  هتفه  4 وراد 8 ـ  تبثم  تارثا   ) دوش فرصم  اذغزا  دعب  لوسپک   1 هنازور 2 ـ  فرصم  رادقم 

ییوراد  لاکشا 
Capsul: 125 mg

THYMIAN

. دوریم راکب  روآ  طلخ  هفرسدضناونعهب و  نایمیت  تبرش  فرصم  دراوم 
اهدییونوالفهب طوبرم  الامتحا  نشیوآهفرسدض  روآطلخ و  تارثا  رثا : مسیناکم 

لورکاوراک  لومیت و   ) رارف ياهنغور  و 
ياهنغور  يارب  نینچمه  دشابیم . نآ 

زین لورکاوراک   ) هزرم لوتنآ ،  هنایزار  لوتپیلاکا ،   ) سوتپیلاکا رارف 
تساهدش  شرازگ  هفرسدض  روآطلخ و  تارثا 

تسا  هدش  هیهت  ریز  ناهایگ  یلکلارودیههراصع  زا  نایمیت  تبرش  هدروآرف  ءازجا 
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%19 نشیوآ گرب  . 1
Thymus vulgaris

%5 سوتپیلاکا گرب  . 2
Eucalyptus globulus

%7 هزرم گرب  . 3
Satureja hortensis

%0/5 هنایزار هناد  . 4
Foeniculum vulgare

لورکاوراکو  نوکنف  لوتنآ  لوتپیلاکا  لومیت  ریظنرارف  ياهنغور  اهدییونوالف و  هرثوم  داوم 
. دوش فرصم  کیتباید  دارفا  رددیابن  زوراکاس  دوجو  لیلدهب  فرصم  عنم 

تسا  هدیسرنتابثاهب  یهدریش  يرادراب و  نارودرد  هدروآرف  نیا  فرصم  ینمیا  اهرادشه :
لوتنآ  دوجو  لیلدهب  ددرگ . یطاخماشغ  کیرحت  ثعاب  تسا  نکمم  هدروآرفنیا  رد  دوجوم  لومیت  یبناج  ضراوع 

کیژرلآ  ياهشنکاو  زورب  لامتحا 
. دراددوجو ساسح  دارفا  رد  یسامت  تیتامرد  )

فرصم  رادقم 
. دوش فرصم  زور  ردراب  يروخپوس 3  قشاق   1 نالاسگرزب 2 ـ 

. دوش فرصم  زوررد  راب  يروخابرم 3  قشاق  کی  لاس  ریزلافطا 6  رد  يروخپوس و  قشاق  کی  ناکدوک 
ییوراد  لاکشا 

Syrup: 120 ml

VALERIAN PRODUCTS

فرصم  دراوم 
. دنوریم راکب  یباوخ  یب  بارطضا و  یبصعياهشنت  رد  نیرلاو  يواح  ياههدروارف 

الامتحابیطلا لبنـس  دیـسا  کینیرلاو  دنکیم . لمع  (CNS  ) يزکرم باـصعا  متـسیس  فعـضميوراد  ناونع  هب  کـیرلاو  رثا : مسیناـکم 
ياراد الامتحایتعاس  لـگ  لوتلاـم  لـیتا  لوتلاـم و  نینچمه  . دوشیم ( GABA  ) اباگ مسیلوباتاک  لوئـسمیمیزنآ  متـسیس  رد  هفقو  ثعاـب 

. دنشابیم ( CNS  ) يزکرم باصعا  متسیسيور  شخبمارآ  تارثا 
: اههدروآرف ءازجا 

هب  ( Valeriana officinalis  ) بیطلالبنس موزیرو  هشیر  هراصع  زا  : Valeric
تسا  هدشهیهت  نازیم 5 % هب  ( Melissa officinalis هیوبجنرداب گرب  هراصع  و  نازیم 15 %

موزیرو  هشیر  هراصع  زا  : Valiflor
(Valeriana officinalis  ) بیطلا لنس 

تسا  هدشهیهت  نازیم 9/9 % هب  ( Passiflora incarnata یتعاس لگ  هراصع  و  نازیم 33 % هب 
تسا  هدش  هیهت  مرگ  یلیم   350 نازیم هب  ( Valeriana officinalis  ) بیطلالبنس موزیر  هشیر و  ردوپ  زا  : Valerian
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لالنورتیس  ولارتیس  ریظن  رارف  ياهنغور  اهتایرتوپلاو ، ، دیسا کینیرلاو  : Valeric هرثوم داوم 
نیلامراه  ونامراه  ياهدییولاکلآ  اهتایرتوپلاو ، دیساکینیرلاو ، لوتلام  لیتا  لوتلام و  : Valiflor

. اهتایرتوپلاو دیسا ، کینیرلاو  : Valerian
هک يرازبا  اب  راکای  یگدننار  ماگنه  نیاربانب  دیامن . یگدولآباوخ  داجیا  تسا  نکمم  اههدروآرفنیا  دایز  ریداقم  فرصم  1 ـ  اهرادشه :

. دوش طایتحا  دنرادزاین ، لماک  يرایشوه  هب 
تسا  هدیسرن  تابثا  هب  یهدریش  يرادرابنارود و  رد  اههدروآرف  نیا  فرصم  ینمیا  2 ـ 

. ددرگیم شخبمارآياهوراد  ریاس  رثا  دیدشت  بجوماههدروآرف  نیا  فرصم  ییوراد  ياهلخادت 
فرـصم زور  رد  هنامیپ  ود  اـت  کـی  موزلتروص  رد  باوخ و  زا  لـبق  تعاـس  مین  رتیلیلیم )  15  ) هنامیپ کـی  : Valeric فرصم رادقم 

. دوش
روآ باوخ  ناونع  هب  صرق و   1 راب 2 ـ  ره  ، راب يزور 3  شخبمارآ  ناونع  هب  : Valiflor

باوخ  زا  لبق  صرق   1 2 ـ 
لوسپک  راب 2ـ1 ره  رابهس  يزور  : Valerian

ییوراد  لاکشا 
Valeric: Syrup 120 ml

Valiflor: Tablet 600 mg

Valerian: Capsul 350 mg

VITAGNUS

. دوریم راکهب  یگسئای  تالالتخا  یگدعاق و  تالالتخاعفر  تهج  سونگاتیو  فرصم  دراوم 
ـ  سومالاتوپیهروحم رب  رثا  اب  تشگنا  جنپ  هایگ  دـسریمرظن  هب  یلو  تسا  هدیـسرن  تابثا  هب  هدروآرفنیا  قیقد  رثا  مسیناکم  رثا : مسیناکم 
. ددرگیم زیفوپیه  زانیتکالورپ  ندش LH و  دازآ  شیازفا  FSH و  ندش دازآ  شهاک  ثعاب  هایگ  نیا  دنکیملامعا . ار  دوخ  رثا  زیفوپیه 

. دراذگیمن ریثاتاهنادمخت  يور  رب  میقتسم ? دشابیمنکینژورتسا و  تابیکرت  يواح  تشگناجنپ  هایگ  هک  تسا  هداد  ناشن  تاعلاطم 
. دشابیم  Vitex agnus - castus تشگنا جنپ  هایگ  کشخ  هراصع  مرگ  یلیم  80 يواح 90 ـ  سونگاتیو  هدروآرف  ءازجا 

 ، نیـسیتساک ) اهدـییونالف يواـح  هاـیگ  نیا  هراـصعیلو  تسا  هدـیدرگن  نییعت  قیقد  روـطهبتشگنا  جـنپ  هاـیگ  هرثوـم  داوـم  هرثوـم  داوـم 
. دشابیمرارف ياهنغور  و  دیزونگآ ) نیبوکآ و  ) اهدیزوکیالگ دیئودیریا 

. دراد فرصمتیعونمم  يرادراب  نارود  رد  نآ  ینومروهتارثا  هب  هجوت  اب  هدروآرف  نیا  فرصم  عنم 
ماجنا  تاعلاطم  رثکا  رد  یبناج  ضراوع 

کیژرلآياهـشنکاو زورب  رب  ینبم  یتاـشرازگردان  تروص  هب  یلو  تسا  هدـیدرگن  هدـهاشموراد  نیا  فرـصم  اـب  یبناـج  ضراوـع  هدـش 
. دراد دوجو  یگدعاق  نارودرد  يزیرنوخ  شیازفا  دردرس و 

. دیامن لخادت  ینومروهو  یکاروخ  يرادراب  دض  ياهوراداب  تسا  نکمم  وراد  نیا  ییوراد  لخادت 
. دوشفرصم یلاخ  هدعم  اب   ) هناحبص زا  لبقتعاس  مین  هتخیر و  هویمبآ  ای  بآ  یمک  ردار  وراد  زا  هرطق  هنازور 40  فرصم  رادقم 

ییوراد  لاکشا 
Drop: 30 ml
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ZINGIBER PRODUCTS

. دنوشیم فرصم  ترفاسم  يرامیب  زايریگشیپ  رد  اههدروارف  نیا  فرصم  دراوم 
يراجم ربیعـضوم  ریثاـت  اـب  هک  دـسریم  رظن  هب  تسینصخـشم  ترفاـسم  يراـمیب  زا  يریگـشیپرد  لـیبجنز  رثا  مسیناـکم  رثا : مسیناـکم 

. دنکیملامعا ار  دوخ  رثا  یشراوگ 
يواح  : Gingitone اههدروارف : ءازجا 

. دشابیم  Zingiber officinale لیبجنز هشیر  ردوپ  مرگ  یلیم   365
. دشابیم Zingiber officinale لیبجنز هشیرردوپ  مرگ  یلیم  يواح 250  : Zintoma

لااگوش  لورجنیج و  ياهگولومهریظن  ییاهنیزروئلوا  نلوبازیباتب  ونربیجنیز  ریظن  رارف  ياهنغور  هرثوم  داوم 
تسا  هدیسرنتابثا  هب  یهدریش  يرادراب و  نارودرد  اههدروآرف  نیا  فرصم  ینمیا  اهرادشه :

شرازگ  هک  اجنآ  زا  ییوراد  ياهلخادت 
یتکالپ و تیلاعف  دض  کینوتویدراکتارثا و  ياراد  لیبجنز  تسا  هدش 

دـض نوخدنق و  هدنروآ  نییاپ  یبلق  ياهنامرد  اب  تسانکمم  اههدروآرف  نیا  دایز  ریداقم  فرـصماذل  دـشابیم ، نوخ  دـنق  هدـنروآ  نییاپ 
. دیامن لخادت  داقعنا 

لوسپک  2 رابکی تعاس  ره 4  سپس  ترفاسم و  عورشزا  لبق  تعاس  مین  لوسپک  لاس 2  يالابناکدوک 6  نالاسگرزب و  رد  فرصم  رادقم 
. دوش فرصم 

ییوراد  لاکشا 
Gingitone: cap 365 mg

Zintoma: cap 250 mg

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 

نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 

هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 
فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 
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. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها

هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)

یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
رگید

يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)

... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)
دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)

 ... نارکمج و دجسم 
هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)

لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)
ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 

 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 
: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 

www.eslamshop.com
روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25

ناربراک 2333045(0311)
یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 

لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
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یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 
هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 

راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 
، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 

«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 
يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 

زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 
، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 

.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 
ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  www.Ghaemiyeh.comهرابرد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1869زکرم  هحفص 1868 
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