
اهیبرچ یبیکرت و عماج همانسرد

زا اه نآ راتخاس و دنتسه اهدیپیل زا یعاونا اه یبرچ ☜

. تسا هدش هتخاس لورسیلگ و برچ دیسا یاه لوکلوم

. دوش یم هتفگ زین دیرسیلگ یرت ، یبرچ یاه لوکلوم هب

هب یدنویپ اب برچ دیسا هس دیرسیلگ یرت ره رد

دنا. هدش لصتم لورسیلگ
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یرت لوکلوم ره راتخاس رد هک یبرچ دیسا هس ★

اب توافتم رگید کی اب تسا نکمم ، دنراد روضح دیرسیلگ

برچ یاهدیسا . تسا نینچ اه یبرچ زا یرایسب رد دنش.

ای هدشریس تسا نکمم اهدیرسیلگ یرت رد دوجوم

هک تسا یلوکلوم ، هدشنریس لوکلوم . دنشاب هدشنریس

متا دادعت ینعی ، دراد هناگ هس ای ود دنویپ کی لقأدح

نآ هک تسا یدح زا رتمک نآ رد دوجوم ژن وردیه یاه

یگدیمخ . دشاب هتشاد رثکأدح تلا ح رد دناوت یم لوکلوم

ثعاب ، دراد دوجو هدشنریس برچ یاهدیسا رد هک ییاه

هلصاف رگیدکی زا اه لوکلوم نیا زا یشخب دوش یم

یلومعم یامد رد اه لوکلوم نیا هجیتن رد و دنریگب

، نادرگباتفآ نغور ، ترذ نغور . دنتسه ناور و عیام قاتا

. دنتسه هدشنریس ، یهایگ یاه نغور ریاس و نوتیز نغور

، دنراد ژنار وردیه دادعت رثکأدح هک ییاه یبرچ

یاه نغور یاه یطوق زا یضعب یور . دنراد مان هدشریس



دماج یتابن نغور »: تسا هدش هتشون یکاروخ

ژن وردیه ندوزفا اب ار عیام یتابن یاه نغور ژهن.» وردیه

. دنروآ یمرد دماج تلا ح هب اه، نآ لوکلوم هب

دماج هجیتن رد و هدشریس یروناج یاه یبرچ رتشیب

ندش تخس لا متحا اه یبرچ هنوگ نیا ندروخ . دنتسه

ار اه و گر بلق یاه یرامیب هب ال تبا و اه گر هراوید

. دهد یم شیازفا



:

نورد یبرچ یاه لوکلوم فیاظو نیرت مهم زا یکی  

ود زا شیب یبرچ مرگ کی . تسا رناژی هریخذ اه، لولس

دازآ رناژی ، هتساشن دننام ، دیراکاس یلپ مرگ کی ربارب

هک یبرچ تفاب رد ناروناج ندب رد اه یبرچ دنک. یم

یبرچ . دنوش یم هریخذ تسا یدنویپ تفاب یعون

ثعاب رناژی، هریخذ رب عالهو یبرچ تفاب رد دوجوم یاه

. دنوش یم یریگ هبرض و ندب ندرک قیاع

وزا یدیسا ار تسوپ حطس ، قرع و تسوپ یبرچ

 . دننک یم یریگولج اه بورکیم زا یرایسب دشر



یاه نیماتیو بذج هب شراوگ هلول رد اه یبرچ

. دننک یم کمک E)،D،K،A) یبرچ رد لولحم

نازیم هک دریگ یم تروص یتقو یلصا رناژی عبنم

زاین یوگ خساپ هک دشاب مک یردق هب اه تاردیهوبرک

. دشاب تباید یرامیب هب ال تبم درف وای دشابن هدنز دوجوم

ناونع هب نیئتورپ و یبرچ زا اه لولس تلا ح ود نیا رد

دیدش دوبمک دراوم رد . دننک یم هدافتسا یلصا تخوس

ببس اه یبرچ هیزجت تباید رد وای اه ترادیهوبرک

دش. دهاوخ نوخ رد اهنآ عمجت و یدیسا الت وصحم دیلوت

امغا بجوم و دبای یم شهاک نوخ pH هجیتنرد

. دوش یم گرم دیدش رایسب دراوم رد و
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: بذج و شراوگ

کمک هب شراوگ هلول رد اه یبرچ ییایمیش شراوگ

ثعاب هدور هب دورو زا سپ ارفص . دریگ یم تروص ارفص

کی داجیا و بآ رد یبرچ زیر تارذ ندش هدنکارپ

نآ رب ار سارکناپ زاپیل رثا و دوش یم رادیاپ نویسلوما

سارکناپ یاهزاپیل رثا رد اه یبرچ دنک. یم رت ناسآ اه

ید ، اهدیرسیلگونوم هب کیراب هدور رد ماجنارس



هب و لیدبت لورسیلگ و برچ یاهدیسا ، اهدیرسیلگ

. دنوش یم  هدور طاخم یششوپ یاه لولس دراو تلوهس

نآ و دنیآ یم رد دیرسیلگ یرت تروص هب اددجم سپس

. دنوش یم یفنل یاه گریوم دراو هاگ
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:( تروص شوج ) هنکآ و اه یبرچ

. دوش یم تفای ناناوجون دصرد 85 رد تروص شوج

رد ، سنکآ مویرتکاب ینویپورپ لثم اه، یرتکاب یضعب

نیا . دننک یم دشر تسوپ رد دوجوم یبرچ یاه هدغ

هدغ نیا رد هک ار یبرچ داوم زا یصاخ عون اه، یرتکاب

هدغ ، غولب یط . دننک یم هزیلوباتم ، دنوش یم دیلوت اه

نیاربانب . دننک یم دیلوت یبرچ یرتشیب رادقم ، یبرچ یاه

. دبای یم شیازفا یدایز رایسب رادقم هب اه یرتکاب دادعت

حطس هب اه نآ زا روبع اب یبرچ هک یذفانم هجیتن رد

نیاربانب و دندرگ یم دودسم دوش، یم حشرت تسوپ

شوج بیترت نیا هب و دبای یم عمجت تسوپ رد یبرچ

دیآ. یم دیدپ



تاکن

عون 4 رثکأدح 2و لقأدح دیرسیلگ یرت لوکلوم کی رد

. میراد هدنزاس دحاو

ای دادعت زین و برچ یاهدیسا دادعت رد اهدیرسیلگ یرت

. دنرادن توافت مه اب اه لورسیلگ عون

. دوش یم دازآ بآ لوکلوم 3 دیرسیلگ یرت لیکشت یارب

یرت تخاس ییاناوت ندب رد لولس عون هس لقأدح

2   کیراب هدور یششوپ یاه لولس 1 : دنراد دیرسیلگ

تسوپ یبرچ یاه هدغ یاه لولس

یبرچ تفاب یاه لولس 3

ندب طسوت هدش هتخاس یاهدیرسیلگ یرت زا یضعب

اه نغور مامت رد دوجوم یاهدیرسیلگ یرت دننامه جنفسا

هدش رکذ یسرد باتک رد . دنتسه هدشن عابشا یهایگ ی

هجیتن رد ؛ دنتسه هدشریس یروناج یاه یبرچ رتشیب هک

. دوش یم هتخاس هدشنریس یبرچ مه ناروناج ندب رد

. دنتسه هدشنریس هک مه یهایگ یاه نغور
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زا یرتشیب عاونا رب میزوزیل خالف رب تسوپ یبرچ

اه یرتکاب رب میزوزیل . دراذگ یم ریثأت اه بورکیم

طیحم داجیا اب قرع و تسوپ یبرچ اما ، تسا راذگریثأت

زا یعاونا ینعی اه بورکیم زا یرایسب دشر زا یدیسا

دنک. یم یریگولج اه یرتکاب و اه چراق ، نایزاغآ

رب عالهو لمکم یاه نیئتورپ دننامه یبرچ و قرع

. دنتسه راذگریثأت مه اه بورکیم ریاس رب اه یرتکاب

. دنوش یم اه بورکیم یدوبان ثعاب لمکم یاه نیئتورپ

دشر زا یدیسا طیحم داجیا اب قرع و تسوپ یبرچ

میزوزیل اما ، دننک یم یریگولج اه بورکیم زا یرایسب

. تسا راذگریثأت اه یرتکاب رب طقف

زا هک یبورکیم لباقم رد عافد تهج ندب یامد شیازفا

دتفا یم قافتا ینامز اعطق دوش یم ندب دراو تسوپ هار

نآ دورو عنام دنشاب هتسناوتن تسوپ یبرچ و قرع هک

اه، بورکیم مجاهت زا یریگولج یارب . دنوش بورکیم

هلباقم بورکیم اب یصاصتخا ریغ عافد لوا طخ ادتبا

مود طخ دنرذگب طخ نیا زا اه بورکیم رگا دنک. یم

دشاب یم بت نآ یازجا زا یکی هک یصاصتخا ریغ عافد

عافد طخ نیمود : یروآدای دنک.{ یم هلباقم اه بورکیم اب

: تسا هدش لیکشت مسیناکم راهچ زا یصاصتخا ریغ

و دیفس یاه لوبلگ ،( بت ) ییامد خساپ ، یباهتلا خساپ

اه}) نیئتورپ



هریخذ هدام الف خرب جیوه رد رناژی هدننک هریخذ هدام

مک ییاهدحاو زا نیربوس دننامه و ردیه رد رناژی هدننک

هدننک هریخذ هدام . تسا هدش هتخاس ناسکی شیب و

تشرد اه یبرچ . دنتسه اه یبرچ ردیه رد رناژی

هدننک هریخذ هدام . دنرادن رمونوم و دنتسین لوکلوم

رمونوم و هدوب رمیلپ هک تسا هتساشن جیوه رد رناژی

اهدیسا زا یرمیلپ اه موم . تسا موم زین نیربوس . دراد

زا هک تسا یلوکلوم رمیلپ . دنتسه لیوط برچ ی

. تسا هدش لیکشت ناسکی شیب و مک یاهدحاو

رد ار هایگ ناوج و ییاوه یاه شخب هک یا هدام

موساپوا ندب هک یا هدام زا دنک یم طفح امرس لباقم

هک یا هدام . تسا رتزیرگ بآ دنک، یم ظفح امرس زا ار

طفح امرس لباقم رد ار هایگ ناوج و ییاوه یاه شخب

هک یا هدام . دشاب یم موم نیتوک ، تسا نیتوک دنک یم

دنک، یم ظفح امرس زا )ار رادناتسپ یعون ) موساپوا ندب

. دنرتزیرگ بآ اه یبرچ زا اه موم . تسا دیرسیلگ یرت

تسا نکمم دوش تفای دنق شراردا رد هک یدرف

زا زکولگ یاج هب رناژی نیمأت یارب یو ندب یاه لولس

راردا تباید یرامیب رد . دننک هدافتسا دیرسیلگ یرت

دراو نوخ رد دوجوم یفاضا زکولگ اریز دوش، یم نیریش

یاج هب ندب یاه لولس یتباید درف رد . ددرگ یم راردا

رناژی عبنم ناونع هب اه نیئتورپ و اه یبرچ زا زکولگ

دننک یم هدافتسا



ندب رد اه یبرچ نتخوس زا لصاح داوم عمجت

رد ژن وردیه ینیئتورپ یاه لقان نداتفا راک زا دننامه

نداتفا راک دنک.زا امک دراو ار درف دناوت یم اه نورفن

ندش عفد مدع ینعم هب نورفن رد ژن وردیه یاه لقان

رد . دشاب یم راردا لخاد هب ژن وردیه یدیسا نوی

نوخ و هدرک ادیپ عمجت نوخ رد ژن وردیه نوی هجیتن

رد ، دوشن نامرد نیریش تباید رگا . دوش یم یدیسا درف

دیسا الت وصحم دیلوت ببس اه یبرچ هیزجت دیدش دراوم

pH هجیتن رد دش. دهاوخ نوخ رد اه نآ عمجت یو

رایسب دراوم رد و امغا بجوم و دبای یم شهاک نوخ

. دوش یم گرم دیدش

یعیبط ریغ مسیلوباتم زا لصاح داوم عمجت

یبرچ نتخوس زا لصاح داوم عمجت دننامه نین آال لینف

زا لصاح داوم . دوش یرامیب ببس دناوت یم اه

نوخ ندش یدیسا ببس اه یبرچ هزادنا زا شیب نتخوس

زین ایرونوتک لینف یرامیب رد . دوش یم امک داجیا و

ببس نین آال لینف یعیبط ریغ مسیلوباتم زا لصاح داوم

. ددرگ یم دازون یمسج و ینهذ یگدنام بقع

تسا نکمم ، ارفص یارجم رد لورتسلک بوسر تروص رد

رد لورتسلک بوسر . دوش لکشم راچد نوخ داقعنا

. دوش یم کیراب هدور هب ارفص دورو عنام ارفص یارجم

. دوش یم هجاوم لکشم اب اه یبرچ مضه ارفص نودب



رد یبرچ تارذ اب هارمه ، یبرچ رد لولحم یاه نیماتیو

و مضه اه یبرچ هک یتروص رد . دنوش یم بذج هدور

دننام یبرچ رد لولحم یاه نیماتیو بذج ، دنوشن بذج

نیماتیو . دوش یم هجاوم لکشم اب Kزین نیماتیو

تسا یرورض نوخ داقعنا تهج K

ارفص کمک هب اذغ رد دوجوم ملوکراس مضه یارب ندب

یاه لولس ییامس پال یاشغ ، ملوکراس . درادن زاین

مضه یارب اه یبرچ . تسا یبرچ دقاف و یا هچیهام

! اهدیپیل همه هن دنراد زاین ارفص هب ندش

اب اه یبرچ بیکرت الف خرب تسوپ رد اه یبرچ عمجت

اه یرتکاب دشر شیازفا ببس دناوت یم ، تسوپ رد قرع

ینویپورپ لثم اه، یرتکاب یضعب . دوش تسوپ رد

تسوپ رد دوجوم یبرچ یاه هدغ رد ، سنکآ مویرتکاب

داوم زا یصاخ عون اه، یرتکاب نیا . دننک یم دشر

هزیلوباتم ، دنوش یم دیلوت اه هدغ نیا رد هک ار یبرچ

یرتشیب رادقم ، یبرچ یاه هدغ ، غولب یط . دننک یم

دادعت نیاربانب .( یبرچ عمجت ) دننک یم دیلوت یبرچ

اما . دبای یم شیازفا یدایز رایسب رادقم هب اه یرتکاب

دشر وزا یدیسا ار تسوپ حطس قرع و تسوپ یبرچ

. دننک یم یریگولج اه بورکیم زا یرایسب



یبرچ زا رپ ییاذغ رژمی دننامه یرتفید یرامیب لماع

. دوش یبلق یرامیب ببس دناوت یم یروناج یاه

هک دنک یم دیلوت ینیسکوت هیرتفید مویرتکاب هنیروک

زین یروناج یاه یبرچ . دنزب بیسآ بلق هب دناوت یم

. دنوش یم بلق و اه گر یرامیب ببس

. هشاب هدوب دیفم مراودیما

دش. مومت مه اهیبرچ همانسرد

. دینک لا بند ور نوتاه وزرآ و فادها

یم االسال عیطم نیما دمحم امش, دنم تدارا


