
8هحفصيرادرابصيخشت1-فلا

9هحفصيرادرابصيخشتفيراعت



دينكلاوئس
يگدعاقنيرخآزورنيلوا-
يرادرابزايريگشيپشورعون-
شورزاهدافتسانيحيگدعاقتيعضو-
يهدريشتيعضو-
ياهنيمزيراميبهبالتبا-
يرادرابهبليامت-

يدنبهورگ
دينك

يرادرابزايريگشيپيسناژرواشورزاهدافتساهبهيصوت-
كيلوفديسافرصمهبهيصوتوشزومآ- يرادرابهبليامتمدعوهدشنتظفاحمتبراقمزاسپلواتعاس72ردهعجارم

يرادرابصيخشتنوخشيامزآماجناياربيروفريغعاجرا-
كيلوفديسافرصمهبهيصوتوشزومآ-

تساهتشادهنايهاميزيرنوخهكيمناخرديگدعاقعطق

يگدعاقعطقزاهتفه2تشذگزاسپهعجارموراظتناهبهيصوت-
كيلوفديسافرصمهبهيصوتوشزومآ-

يرادرابماگنهدوزصيخشتهبليامت-
ياهنيمزياهيراميبهبالتبا-
شرسمهايومناخردهلولنتسبهقباس،يدويآ،يرادرابزايريگشيپياهصرقزاهدافتسا-

يرادرابزايريگشيپنئمطمشورزاهدافتسامدع-
عطقنمشورايمودناكزاهدافتسا-

مادقااههناشنومئالعيدنبهورگ
يرادرابصيخشت1-فلا

دعومزارتدوزهعجارم
يدعبيگدعاق

،يگدعاقعطقابهعجارم
زايريگشيپشور
ينورتسژورپيرادراب

رتمكهلصافردهعجارم
عطقزاهتفهودزا
شور،يگدعاق
يرادرابزايريگشيپ
ايينورتسژورپريغ
شورچيه

يرادرابهبليامتمدعوهدشنتظفاحمتبراقمزاتعاس72زاسپهعجارم-
يرادرابهبليامتابهعجارم-

شورزاهدافتسايادتبازايگدعاقعطق

يگدعاقعطقتروصردهعجارموراظتناهبهيصوت-
كيلوفديسافرصمهبهيصوتوشزومآ-
هداوناخميظنتلمعلاروتسدقباطم-
كيلوفديسافرصمهبهيصوت-

يرادرابصيخشترارداشيامزآماجناياربيروفريغعاجرا-شورچيهايينورتسژورپريغيرادرابزايريگشيپشورويگدعاقعطقزاهتفه8زارتمكوهتفه2زاشيبهلصافردهعجارم
كيلوفديسافرصمهبهيصوتوشزومآ-

نوخشيامزآاييفارگونوسماجناياربامامايكشزپهبيروفريغعاجرا-شورچيهايينورتسژورپريغيرادرابزايريگشيپشورويگدعاقعطقزاهتفه8زاسپهعجارم
كيلوفديسافرصمهبهيصوت-

نامياززاهتفه6تشذگزاسپيگدعاقعطقهماداويرادرابزايريگشيپشورزاهدافتسامدعويراصحنايهدريشابردامهعجارم
يرادرابصيخشتنوخشيامزآماجناياربامامايكشزپهبيروفريغعاجرا-
كيلوفديسافرصمهبهيصوت-

زاهتفه3تشذگزاسپيگدعاقعطقهماداويرادرابزايريگشيپشورزاهدافتسامدعويراصحنايهدريشنودبردامهعجارم
نامياز

يدنبهورگشيامزآهجيتن
دينك

1بقبطيرادرابلومعمياهتبقارمهيارا-
تبثم

مادقايبايزراوهجيتنساساربيدنبهورگ

رارداشيامزآ
يرادرابصيخشت

)سكدنيوارگ(

يگدعاقعورشمدع-
ناميازونانزصصختمهبيروفريغعاجرالومعمريغلكشهبيگدعاقعورش-

شيامزآعون

نوخشيامزآ
يرادرابصيخشت

يفنم
يرادرابهبليامت-
لومعملكشهبيگدعاقعورش-

يرادرابهبليامتمدع-
لومعملكشهبيگدعاقعورش-

شيامزآهجيتنريسفت

يرادرابزاشيپياهتبقارمتفايردياربامامايكشزپهبيروفريغعاجرا

هداوناخميظنتهرواشم

امامايكشزپهبيروفريغعاجرا

ايويدويآ،اهينتشاكدوجوتروصردامامايكشزپهبيروفريغعاجرا-
يرادرابابنامزمهاهشوررياس



11هحفصيرادرابتاقالمنيلوا1-ب

12هحفصيرادراب) لواهتفه (20لواهمينياهتبقارم2-ب

13هحفصيرادراب) مودهتفه (20مودهمينياهتبقارم3-ب

18-14تاحفصيرادرابياهتبقارمفيراعت



:دينكيسررب
جنشتلاحرد-
يرايشوهلالتخا-
ردراب110فيعضودنتضبن:كوش-
نوخراشفهارمههبرتشيبايهقيقد
90زارتمك )  مميزكام( كيلوتسيس
هويجرتميليم

رهدوجوتروصرد
مئالعزاكي

رد
دوبنتروص
مئالع

رطخ

هدنورپليكشت
يرادرابتبقارممرفقباطملاححرشنتفرگ

: دينكلاوئس
وشراخ،لبهميوبدبتاحشرت،رارداشزوس،ينيبهكل

ايومكشدرد،نادنددرد،شزيربآ،يلسانتهيحانشزوس
فرصم،عياشتياكش،ينوخايديدشغارفتسا،اهولهپ
،يناورتالالتخا،يياذغيلصاياههورگواهلمكم
شراخ،ناروقاسهفرطكيدرد،هبرض،يرازآرسمه
تسوپ

:دينكيريگهزادنا
يتايحمئالع،دق،نزو

:دينكهنياعم
نادندوناهد،تروصواهمادنا،تسوپ،مشچ

مادقاويدنبهورگ

يروفعاجراوردامناجندوبرطخضرعمرددرومردناهارمهوردامندركساسح
،الابنوخراشف،ينوخايديدشغارفتسا،رارداشزوس،ينيبهكل
مرو،يدرز،يعيبطدحزاشيبسفنتوضبندادعت،شزيربآ،بت
يناوريراميب،اهولهپايومكشدرد،ناروقاسهفرطكيدردو
نگلومكشهبميقتسمهبرض،ديدش

يروفريغعاجراوريزهناخنيرخآقبطمادقا-
نادنداينادندوناهدراكتشادهبهبيروفريغعاجرا: نادندمرجويگديسوپ،هثلباهتلاتروصرد-
كشزپ
نادندوناهدراكتشادهبهبتصرفنيلواردعاجرا: نادندديدشدردوهسبآ،ينادندتنوفعتروصرد-
كشزپنادنداي
يراتفرياهيراميبهرواشمزكرمايوزدياسانشراكهبعاجرا: رطخرپياهراتفردوجوتروصرد-

يگديرپگنر،يلسانتشزوسوشراخ،لبهميوبدبتاحشرت
ومرج،هثلباهتلا،تروصواهتسدمرو،يتسوپتاروثب،ديدش
شراخ،نادندديدشدردوهسبآ،ينادندتنوفع،نادنديگديسوپ
تبقارممرفلاححرششخبردعاجرادنمزايندراوم،تسوپ
هيذغتءوس،يرادراب

زاينتروصرديزاسنميا-
1ثقبطييورادياهلمكمزيوجت-
يريگنزوينحنمميسرتويرادرابتبقارممرفنيوانعقبطهيصوتوشزومآ-
يدعبهعجارمخيراتنييعت-

دراومهمهندوبيعيبطايعياشياهتياكش

يرادرابتاقالمنيلوا1-ب
:دينكلاوئس
يزيرنوخ-
هعجارمزالبقجنشت-
مكشداحايديدشدرد-

مادقا:دينکیبايزرااریروفرطخمئالعادتبا

یبايزرا

مادقااههناشنومئالعيدنبهورگ

يروفعاجراوردامناجندوبرطخضرعمرددرومردناهارمهوردامندركساسح
:عاجرازالبقتامادقا
اهاپنتشادهگنالابوپچيولهپهبردامنديناباوخ،ردامنتشادهگنمرگ،ناهدهارزايكاروخداوموتاعيامزيوجتمدع: يرايشوهلالتخاوكوش) فلا
ندبحطسزا

ناهدهارزايكاروخداوموتاعيامزيوجتمدع،پچيولهپهبردامنديناباوخ،يوريانتشاذگابيياوههارندركزاب: جنشت) ب

:يرازآرسمههقباسدوجوتروصرد-
.دينكيمكرداروالكشمهكديئوگبواهبودينكشوگردامياهتياكشوتبحصهبتقدهب-
هنامرحموارارساهكديهدنانيمطاواهبودينكيراددوخندركتواضقومحرتوندركشنزرسزا-
. دناميم
.دهاوخبكمكهنارگشاخرپراتفرلرتنكياربدامتعادرومدارفازاهكدينكهيصوتردامهب-
ريزهناخقبطتبقارمهمادا-
:يرازآرسمهعوقوتروصرد
قيوشتكشزپناورهبهعجارمياربارنانآ،رسمهايردامرديناوريروفرطخمئالعدوبنتروصرد-
.ديهدهماداريزهناخقبطارتبقارمودينك

يرازآرسمه

ناتسراميبهبيروفعاجرا: يناوريروفرطخمئالعايويمسجبيسآدوجوتروصرد

.دينكيمكرداروالكشمهكديئوگبواهبودينكشوگردامياهتياكشوتبحصهبتقدهب-
كمكشتالكشملحياربدامتعادرومدارفازاوتسانامردلباقوالكشمهكديهدنانيمطاردامهب-
.دهاوخب
.دينكقيوشتشخبتذلمسارمواههمانربردتكرشهبارردام-
ريزهناخنيرخآقبطتبقارمهمادا-

فيفخيناوريراميب
)ساوسو،بارطضا،يگدرسفا(

كشزپطسوتهنياعمولومعمياهشيامزآماجناياربيروفريغعاجرا-

كشزپناورهبيروفريغعاجرا: يدعبتبقارمردردامدوبهبمدعتروصرد-



:دينكيسررب
جنشتلاحرد-
يرايشوهلالتخا-
110فيعضودنتضبن:  كوش-
هارمههبرتشيبايهقيقدردراب
 )  مميزكام( كيلوتسيسنوخراشف
هويجرتميليم90زارتمك

مئالعزاكيرهدوجوتروصرد

يروفعاجراوردامناجندوبرطخضرعمرددرومردناهارمهوردامندركساسح
:عاجرازالبقتامادقا
هگنالابوپچيولهپهبردامنديناباوخ،ردامنتشادهگنمرگ،ناهدهارزايكاروخداوموتاعيامزيوجتمدع: يرايشوهلالتخاوكوش) فلا
ندبحطسزااهاپنتشاد
ناهدهارزايكاروخداوموتاعيامزيوجتمدع،پچيولهپهبردامنديناباوخ،يوريانتشاذگابيياوههارندركزاب: جنشت) ب

رد
دوبنتروص
مئالع

رطخ

ردامتيعضوابييانشآوهدنورپيسررب

:دينكلاوئس
وشراخ،لبهميوبدبتاحشرت،رارداشزوس،ينيبهكل

،اهولهپايومكشدرد،شزيربآ،يلسانتهيحانشزوس
،يناورتالالتخا،ينوخايديدشغارفتسا،نادنددرد
فرصم،هبرض،نينجتكرح،عياشتياكش،يرازآرسمه
قاسهفرطكيدرد،يياذغيلصاياههورگواهلمكم
تسوپشراخ،نارو

:دينكيريگهزادنا
نينجبلقيادص،محرعافترا،يتايحمئالع،نزو

:دينكهنياعم
نادندوناهد،تروصواهمادنا،تسوپ،مشچ

ويدنبهورگ
مادقا

يروفعاجراوردامناجندوبرطخضرعمرددرومردناهارمهوردامندركساسح-
ناتسراميبهبرداميروفعاجرا: يناوريروفرطخمئالعدوجوتروصرد-

،شزيربآ،بت،ينوخايديدشغارفتسا،رارداشزوس،ينيبهكل
كيدردومرو،يدرز،يعيبطدحزاشيبسفنتوضبندادعت
،الابنوخراشف،اهولهپايومكشدرد،ناروقاسهفرط
نگلومكشهبميقتسمهبرض،ديدشيناوريراميب

يروفريغعاجراوريزهناخنيرخآقبطمادقا-
نادندوناهدراكتشادهبهبيروفريغعاجرا: نادندمرجويگديسوپ،هثلباهتلاتروصرد-
كشزپنادنداي
راكتشادهبهبتصرفنيلواردعاجرا: نادندديدشدردوهسبآ،ينادندتنوفعتروصرد-
كشزپنادنداينادندوناهد
نينجتكرحهبهجوتدرومردردامهبشزومآ-
يرادرابتبقارممرفلمعلاروتسدردنينجبلقيادصندينشهبطوبرمتاكنهبهجوت-

شزوسوشراخ،لبهميوبدبتاحشرت،بسانمانيريگنزو
30نازيمهب) مميزكام (كيلوتسيسنوخراشفشيازفا،يلسانت
نازيمهب) ممينيم (كيلوتسايدنوخراشفايوهويجرتميليم

يگديرپگنر،هيلوانوخراشفابهسياقمردهويجرتميليم15
مرج،هثلباهتلا،تروصواهتسدمرو،يتسوپتاروثب،ديدش
ابمحرعافتراقباطتمدع،تسوپشراخ،نادنديگديسوپو
دوبن،نادندديدشدردوهسبآ،ينادندتنوفع،يرادرابنس
هيذغتءوس،نينجبلقيادصوتكرح

1بوريزهناخقبطمادقا

زاينتروصرديزاسنميا-
1ثقبطييورادياهلمكمزيوجت-
يريگنزوينحنمميسرتويرادرابتبقارممرفنيوانعقبطهيصوتوشزومآ-
ناميازياربيگدامآسالكردتكرشهبهيصوت-
يدعبهعجارمخيراتنييعت-

)،ساوسو،بارطضا،يگدرسفا( فيفخيناوريراميب
يرازآرسمه

دراومهمهندوبيعيبطايعياشياهتياكش

يرادرابلواهتفه20لواهمينياهتبقارم2-ب

:دينكلاوئس
يزيرنوخ-
هعجارمزالبقجنشت-
مكشداحايديدشدرد-

مادقا:دينکیبايزرااریروفرطخمئالعادتبا

یبايزرا

مادقااههناشنومئالعيدنبهورگ

18ات16هتفهردلومعميفارگونوسماجناياربامامايكشزپهبيروفريغعاجرا-
يرادراب



:دينكيسررب

جنشتلاحرد-
يرايشوهلالتخا-
110فيعضودنتضبن: كوش-
هارمههبرتشيبايهقيقدردراب
 )  مميزكام( كيلوتسيسنوخراشف
هويجرتميليم90زارتمك

مئالعزاكيرهدوجوتروصرد

يروفعاجراوردامناجندوبرطخضرعمرددرومردناهارمهوردامندركساسح
:عاجرازالبقتامادقا
الابوپچيولهپهبردامنديناباوخ،ردامنتشادهگنمرگ،ناهدهارزايكاروخداوموتاعيامزيوجتمدع: يرايشوهلالتخاوكوش) فلا
ندبحطسزااهاپنتشادهگن
ناهدهارزايكاروخداوموتاعيامزيوجتمدع،پچيولهپهبردامنديناباوخ،يوريانتشاذگابيياوههارندركزاب: جنشت) ب

رد
دوبنتروص
مئالع

رطخ

ردامتيعضوابييانشآوهدنورپيسررب

:دينكلاوئس
وشراخ،لبهميوبدبتاحشرت،رارداشزوس،ينيبهكل

شراخ،اهولهپايومكشدرد،شزيربآ،يلسانتهيحانشزوس
،يناورتالالتخا،ينوخايديدشغارفتسا،نينجتكرح،تسوپ
ياههورگواهلمكمفرصم،عياشتياكش،يرازآرسمه
ناروقاسهفرطكيدرد،هبرض،يياذغيلصا

:دينكيريگهزادنا
نينجبلقيادص،محرعافترا،يتايحمئالع،نزو

:دينكهنياعم
تروصواهمادنا،تسوپ،مشچ)،دلوپوئل (مكش

ناميازيبيرقتخيراتهبهجوت

مادقاويدنبهورگ

وردامناجندوبرطخضرعمرددرومردناهارمهوردامندركساسح-
يروفعاجرا

ناتسراميبهبرداميروفعاجرا: يناوريروفرطخمئالعدوجوتروصرد-

،بت،الابنوخراشف،ينوخايديدشغارفتسا،رارداشزوس،ينيبهكل
دردومرو،يدرز،يعيبطدحزاشيبسفنتوضبندادعت،شزيربآ
،يناهگاننزوشيازفا،اهولهپايومكشدرد،ناروقاسهفرطكي
تكرحمدعايشهاك،نينجبلقيادصندوبيعيبطريغايندينشن
يراميب،هتفه40زاشيبيرادرابنس،تروصواهتسدمرو،نينج
نگلومكشهبميقتسمهبرض،ديدشيناور

يروفريغعاجراوريزهناخنيرخآقبطمادقا-
هبتصرفنيلواردعاجرا: نادندديدشدردوهسبآ،ينادندتنوفعتروصرد-
كشزپنادنداينادندوناهدراكتشادهب

شزوسوشراخ،لبهميوبدبتاحشرت،بسانمانيريگنزو
رتميليم30نازيمهب) مميزكام(كيلوتسيسنوخراشفشيازفا،يلسانت
هويجرتميليم15نازيمهب) ممينيم(كيلوتسايدنوخراشفايوهويج
،يتسوپتاروثب،ديدشيگديرپگنر،هيلوانوخراشفابهسياقمرد
،هيذغتءوس،يرادرابنسابمحرعافتراقباطتمدع،تسوپشراخ
،نادندديدشدردوهسبآ،ينادندتنوفع

زاينتروصرديزاسنميا-
1ثقبطييورادياهلمكمزيوجت-
يريگنزوينحنمميسرتويرادرابتبقارممرفنيوانعقبطهيصوتوشزومآ-
ناميازياربيگدامآسالكردتكرشهبهيصوت-
2ثقبطيرادراب37ات35هتفهردهداوناخميظنتهرواشم-
يدعبهعجارمخيراتنييعت- دراومهمهندوبيعيبطايعياشياهتياكش

يرادرابمودهتفه(20مودهمينياهتبقارم3-ب

:دينكلاوئس
يزيرنوخ-
هعجارمزالبقجنشت-
بآهسيكندشهراپ-
مكشداحايديدشدرد-

مادقا:دينکیبايزرااریروفرطخمئالعادتبا

یبايزرا

مادقااههناشنومئالعيدنبهورگ

: امامايكشزپهبيروفريغعاجرا
ات28هتفهزاماگرقيرزتو30ات26هتفهردلومعمياهشيامزآماجنا-

يرادراب34
يرادراب34ات31هتفهردلومعميفارگونوسماجنا-

1بوريزهناخقبطمادقا )،ساوسو،بارطضا،يگدرسفا( فيفخيناوريراميب
يرازآرسمه



20هحفصنامياززاسپمودولواتاقالمياهتبقارم1-پ

21هحفصنامياززاسپموستاقالمياهتبقارم2-پ

24-22تاحفصنامياززاسپياهتبقارمفيراعت

)نامياززاسپهتفه6اتناميازلواتعاس6تشذگزاسپ(



:دينكيسررب

جنشتلاحرد-
يرايشوهلالتخا-
راب110فيعضودنتضبن:كوش-
نوخراشفهارمههبرتشيبايهقيقدرد
90زارتمك )  مميزكام(كيلوتسيس
هويجرتميليم
لكشمسفنت-

مئالعزاكيرهدوجوتروصرد

يروفعاجراوردامناجندوبرطخضرعمرددرومردناهارمهوردامندركساسح
:عاجرازالبقتامادقا
هگنالابوپچيولهپهبردامنديناباوخ،ردامنتشادهگنمرگ،ناهدهارزايكاروخداوموتاعيامزيوجتمدع: يرايشوهلالتخاوكوش) فلا
ندبحطسزااهاپنتشاد
ناهدهارزايكاروخداوموتاعيامزيوجتمدع،پچيولهپهبردامنديناباوخ،يوريانتشاذگابيياوههارندركزاب: جنشت) ب

رد
دوبنتروص
مئالع

رطخ

لواتاقالمردهدنورپليكشت
نامياززاسپتبقارممرفقباطملاححرشنتفرگ

ردردامتيعضوابييانشآوهدنورپيسررب
مودتاقالم

: دينكلاوئس
،ياهنيمزيراميب،يزيرنوخولبهمتاحشرت
تيعضو،جازمتباجاويلسانت-يرارداتيعضو
،عياشتياكش،هجيگرس،يناورتالالتخا،يهدريش
قاس،نادند،اههيخبلحم،ناتسپ،اهولهپ،مكش (درد
ييورادياهلمكمفرصم،يرازآرسمه)،نارو

:دينكيريگهزادنا
يتايحمئالع

:دينكهنياعم
اهمادنا،هيخبلحم)،محر(مكش،ناتسپ،مشچ

ويدنبهورگ
مادقا

وردامناجندوبرطخضرعمرددرومردناهارمهوردامندركساسح
يروفعاجرا

زاوبدبويكرچتاحشرت،هتخلعفداييعيبطيگدعاقدحزاشيبيزيرنوخ
ندركرارداماگنهدردوشزوس،لواتعاس24ردرارداعفدمدع،لبهم
تفاابهجيگرس،ينوخعوفدم،عوفدموراردايرايتخايب،جازمتباجاو
ساسحا،هتسشنهبهديباوختلاحزاضبنشيازفاوكيلوتسيسنوخراشف
،محريگرزب،تيتسام،ناتسپهسبآ،بت،الابنوخراشف،رارداعيرسعفد
دردومرو،شربلحممروتويكرچتاحشرتجورخايكاندردهدوتسمل
وضبندادعت،نامياززاسپنونج،ديدشيگدرسفا،ناروقاسهفرطكي
اهولهپايومكشدرد،يعيبطدحزاشيبسفنت

يروفريغعاجراوريزهناخنيرخآقبطمادقا ،ديدشيگديرپگنر،يناوريراميبدوع،ريساوب،ياهنيمزيراميب
يعيبطيتايحمئالعابهجيگرس،نادندديدشدرد

1ثقبطييورادياهلمكمزيوجت-
نامياززاسپتبقارممرفنيوانعقبطهيصوتوشزومآ-
5ثو3ثقبطيهدريشرداهورادفرصمويتشادهبياههيصوتهيارا-
نامياززاسپلواتعاس72ردزاينتروصردماگرقيرزت-
2ثقبطمودتاقالمردهداوناخميظنتهرواشم-
يدعبهعجارمخيراتنييعت-
1بقبطمادقا: يرازآرسمه/ يگدرسفا،ساوسو،بارطضادوجوتروصرد

جورخوبتوهدوتسملنودبنيرازساييموتايزيپاشربلحمدرد
يكرچتاحشرت

،دراومهمهندوبيعيبطاييهدريشتالكشم،عياشياهتياكش

يرازآرسمه،يگدرسفا،ساوسو،بارطضا

نامياززاسپمودولواتاقالمياهتبقارم1-پ

:دينكلاوئس

نامياززاسپجنشت-
هعجارمزالبقايو

:دينکیبايزرااریروفرطخمئالعادتبا
مادقا

یبايزرا

مادقااههناشنومئالعيدنبهورگ

ريزهناخنيرخآقبطمادقاومرگسرپمكونكسمزيوجت

ريزهناخنيرخآقبطمادقاونكسمزيوجت دردسپ

ريزهناخقبطمادقاوقاقشرديتشادهبتاكنتياعرويهدريشهماداهبهيصوت ناتسپناقتحاوقاقش

نامياززاسپهودنا

.دينكيمكردارواتالكشمهكديهدنانيمطاواهبودينكشوگردامياهتياكشوتبحصهبتقدهب-
.دباييمدوبهبدوخهبدوخهتفه2يطًالومعموهدوبارذگتلاحنياهكديهدنانيمطاردامهب-
.ديهدشزومآردامزايفطاعتيامحترورضويراميبمئالعدرومردناهارمهورسمههب-
ريزهناخنيرخآقبطمادقا-

عاجرا: هتفه2زادعبمئالعموادتايويشكدوخراكفانتشادايويراميبمئالعديدشتتروصرد-
كشزپناورهبيروف



ردامتيعضوابييانشآوهدنورپيسررب

: دينكلاوئس
يرارداتيعضو،ياهنيمزيراميب،يزيرنوخولبهمتاحشرت
،يناورتالالتخا،يهدريشتيعضو،جازمتباجاويلسانت-
،نادند،ناتسپ،اهولهپ،مكش (درد،عياشتياكش،هجيگرس
،ييورادياهلمكمفرصم)،ناروقاس،هيخبلحم
يرازآرسمه

:دينكيريگهزادنا
يتايحمئالع

:دينكهنياعم
اهمادنا،هيخبلحم)،محر(مكش،ناتسپ،نادندوناهد،مشچ

مادقاويدنبهورگ

عاجراوردامناجندوبرطخضرعمرددرومردناهارمهوردامندركساسح
يروف

يكرچتاحشرت،ينيبهكل،هتخلعفدويعيبطيگدعاقدحرديزيرنوخ
يرايتخايب،جازمتباجاوندركرارداماگنهدرد،لبهمزاوبدبو
يتايحمئالعابهجيگرس،ديدشيگدرسفا،ينوخعوفدم،عوفدموراردا
دادعت،ناتسپهسبآ،تيتسام،رارداعيرسعفدساسحا،بت،يعيبطريغ
تيساسحودردايمرو،محريگرزب،يعيبطدحزاشيبسفنتوضبن
وقاسهفرطكيدردومرو،هيخبلحمزايكرچتاحشرتجورخايو
الابنوخراشف،اهولهپايومكشدرد،نامياززاسپنونج،نار

يروفريغعاجراوريزهناخقبطمادقا-
يروفريغعاجرا: نادندديدشدردوهسبآ،ينادندتنوفع،هثلباهتلاتروصرد-
كشزپنادنداينادندوناهدراكتشادهبهب

هجيگرس،ديدشيگديرپگنر،رارداشزوس،ريساوب،ياهنيمزيراميب
ومرج،هثلباهتلا،يناوريراميبدوع،يعيبطيتايحمئالعاب
نادندديدشدردوهسبآينادندتنوفع،نادنديگديسوپ

1ثقبطييورادياهلمكمزيوجت-
نامياززاسپتبقارممرفنيوانعقبطهيصوتوشزومآ-
3ثقبطيتشادهبياههيصوتهيارا-
2ثقبطهداوناخميظنتهرواشم: مودتاقالمردهرواشمماجنامدعتروصرد-
هداوناخميظنتتامدختفايردياربيدعبهعجارمخيراتنييعت-

دراومهمهندوبيعيبطاييهدريشتالكشم،عياشياهتياكش

یبايزرا

مادقااههناشنومئالعيدنبهورگ

نامياززاسپموستاقالمياهتبقارم2-پ

4ثقبطزاينتروصردريمساپاپماجناياربيروفريغعاجرا-

1بوريزهناخقبطمادقا )،ساوسو،بارطضا،يگدرسفا( فيفخيناوريراميب
يرازآرسمه



27-26تاحفصدازونزاتبقارم1-ت



:دنكهعجارمينامرديتشادهبزكرمنيرتكيدزنهبيروف،دازونردريزمئالعزاكيرهدوجوتروصرد
هنيسهسفقندشهديشكوت-
ندركهلان-
يدوبكايديدشيگديرپگنر-
يوارفصغارفتساايريشرركمغارفتسا-
يگدولآباوخويلاحيب،لومعمدحزارتمككرحت-
جنشت-
)زورردراب8زاشيبدايزمجحابيكبآعوفدمعفد (لاهسا-
اهكلپمروتومشچزايكرچتاحشرتجورخ،مشچفارطايزمرق-
لواتعاس48ردعوفدمعفدمدع-
لواتعاس24ردرارداعفدمدع-
يريذپكيرحتويرارقيب-
ندروخنريشبوخ-
فانفارطايزمرقايفانيكرچتاحشرت-
يكرچلواتاي) رتشيبايددع(10تسوپردرشتنميكرچياهشوج-
ندبواهمادناندشدرسايبت-
لواتعاس24يدرز-

ينامرديتشادهبزكرمهب) تعاس24يط(تصرفنيلوارد،دازونردريزمئالعزاكيرهدوجوتروصرد
:دنكهعجارم
دازونهبيهدريشلكشم-
)اهكلپمروتنودبيكرچتاحشرتجورخ (مشچفيفختنوفع-
)ددع10زارتمكيكرچياهشوجدوجو (تسوپفيفختنوفع-
) فانزاهبانوخويكرچريغحشرت (فانفيفختنوفع-
ناهدكفرب-
تعاس24ردراب5زارتمكردامريشابدازونهيذغت-

دازوننتشادهگنمرگ
.درادزايننيغلابايناكدوكزارتشيبسابلهيالكيدازون-
.درادهگنمرگدرسياوهردصوصخبارقاتازايتمسقايقاتا-
.دناشوپباردازونزورلالخرد-
. دروخبريشيتحارهباتدشابواسرتسدردايدباوخبشردامابدازون،بشرد-
.دهدنرارقكنخايكانمنلحمرداردازون-
.دنكنمامحدلوتزاسپلواتعاس6اتلقادحاردازون-
.دنكنقادنقاردازون-
.دهدنرارقاوهناروكايديشروخرونميقتسمشباتضرعمرداردازون-

دازونزاتبقارم1-ت
دازونلومعمياهتبقارمنامز
نامياززاسپ5ات3ياهزور: لواتبقارم
نامياززاسپ15ات14ياهزور: مودتبقارم
نامياززاسپ45ات30ياهزور: موستبقارم

.ديوشباراهتسد،دازونهبندزتسدزالبقهشيمه-

فاندنبزاتبقارم
.ديوشباراهتسد،فانهبندزتسدزادعبوشيپ-
.درادنيعنامندركمامح،تساهداتفينفاندنبهكينامزتدمرد-
.دچيپبفاندنبريزاردازونهنهك-
.دنككشخزيمتهچراپابوديوشبنوباصوزيمتبآاب،دشهدولآفانرگا-
.دنكنژادنابارفانايمكش-
.دراذگنفانيور...) ونيداتب،لكلا (ييورادايهدامچيه-
.دنكنيراكتسدارفان-

ثداوحوحناوسزايريگشيپ
.دنكيراددوخيگدنزلحمردتاناويحيرادهگنزا-
.دراپسنناكدوكهباردازونزگره-
.دراذگناهنتيگناختاناويحاباردازون-
.دزادنيننيياپوالاباردازون-
.دنكيراددوخفلتخمدارفاطسوتدازونندركلغبورركمنديسوبزا-
.دشاب... ونايلقوراگيسدودصوصخهبدودزايراعدازونطيحم-
.درادهگنرودراميبنالاسگرزبواههچبزااركچوكدازونًاصوصخمدازون-
.دشوننغادتاعيام،دازونندركلغبنامزرد-
.دهدنرارق...) ووتا،يسرك،يراخب،روامس (هدننازوسلياسووغادتاعيامضرعمرداردازون-
.دراذگناهنتظافحنودبهراوهگايتخترداردازون-
.دنكناهراهنت...)،ويلدنص،زيم (دننامدنلبياهاجرداردازون-
.دريگبريززااردازونلمحكاس-

دازونندناباوخ
.دناباوخبتشپهبايولهپهباردازونتسارتهب. دناباوخنمكشهباردازون-

مشچزاتبقارم
.دنكنهدافتسامشچياربكشزپزيوجتنودبييورادچيهايهمرسدننامهدامچيهزا-

:ديهدشزومآردامهب



:ردامريشابهيذغت
. دوشهيذغتردامريشزادازون،دلوتلواتعاسكيتدمردًامتح-
:زادنترابعيگدامآمئالع. دراذگبناتسپهباروا،تساهدامآدازونهكدركساسحايتقو-
؛درادتكرحايودنكيمهاگنارفارطادازون-
؛دنكيمزاباردوخناهد-
.دنكيموجتسج-
چيهردامريشزجهبينعيدوشهيذغتردامريشابيراصحناروطهبلواهام6ردديابراوخريش-
وليمبسحربديابيهدريشودوشنهداد) مادريشويعونصمريش،دنقبآ،بآ (يكاروخهدام
.دوشماجنازورهنابشردراب8لقادحراوخريشياضاقت
.دباوخبيرتشيبتاعاس،بوخهيذغتكيزاسپلوازورردتسانكممهديسردازونكي-
)ديهدشزومآ5ثيامنهارقبط.(دنكهجوت،دراديهدريشعنمهكيياهورادزاهدافتساهب-

دازوننتفرگناتسپوندركلغبحيحصزرط
.دشابمهدادتمارددازونرسوندب-
.دشابناتسپلباقمدازونتروص-
.دشابردامهبهديبسچدازون-
.دوشتيامحتسداباههناشوندرگطقفهنودازونندبمامت-
.دنكاديپسامتدازونبلابناتسپكون-
.دنكزاببوخارشناهددازوناتدنكربص-
دازونناهدردناتسپهلاهزايرتشيبتمسقوكونهكيروطهبدروايبناتسپفرطهبارواعيرس-
.دريگرارقناتسپريزيبوخهبيناتحتبلودشاب
لبقديابردامريشزايمكودوشماجنانقتحمريغناتسپزايهدريشعورش،تسانقتحمناتسپرگا-
.دريگبارناتسپدناوتبرتهبدازونودوشمرنلوئرآهيحاناتدوشهديشودندادريشزا
.دهدبواهبارمودناتسپسپسودنكاهرارلواناتسپدازوندهدهزاجا-
ايقشاق،ناجنفابارهدشهديشودريشيرگيددرفودشودبارشريش،درادنروضحردامرگا-
.دهدبدازونهبگنرس
.دنكنروبجمناتسپنتفرگيارباردازون-
.دنكنادجاروا،دنكاهرارناتسپدازونهكنآزالبق-
.دنكنهدافتسا) كناتسپ (كنزلوگوريشهشيشزا-

)همادا (دازونزاتبقارم1-ت

)ييولقدنچاينزومكايسران( ردامريشابهيذغتياربكچوكدازونهژيوتيامح
سپسوتسادرزوظيلغلواياهزورريش. تسايفاكواريشودهدبريششكچوكدازونهبدناوتيم-
.تسابولطمدازونياربرييغتودرههكدوشيمرتديفسورتقيقر
،دكمبفيعضودوشهتسخيتحارهبتسانكمم: للعهبدروخيمنريشبوخكچوكدازون،لواياهزور-
ودنكفقوترتشيباهنديكمنيب،درببشباوخندروخريشلالخرد،دنكتحارتساودروخبيرتهاتوكنامز
.دوشيمنراديبهيذغتياربهشيمه،دروخبرتينالوط
.دنكيمرتتحارارناتسپزاندروخريشاريز،دنكرارقربتسوپابتسوپسامت-
2دوشيمنراديبشدوخدازونرگا. دهدريشاردازونتعاس3-2ره- وا،ندروخريشنيرخآزاسپتعاس،
.دنكراديبار
ريشدهاوخيمزونهرگا. دكمبودنكتحارتسارتشيبدهدهزاجا. درادهگنناتسپريزرتينالوطاردازون-
.دنكنادجاروا،دروخب

:ييولقوددراومرد
طابتراردامهثجهبوتساهتسباودازوننديكمنازيمهبريشرادقم. دراددازونودرهياربيفاكريش-
.درادن
.دنكهيذغتهناگادجاردازونره،دوشرارقربيبوخهبريشنايرجهكينامزات-
.دوشهيذغتناتسپنيازامودلقيدعبتبونرد،تساهدروخارتسارناتسپ،لوالقرگا-

دازونندركمامح
سپسودناشوپبهالكابوهدرككشخوهتسشاردازونندرگورسادتبا،دربنشودريزاردازونهاگچيه-
.ديوشبوهدركتخلاراهمادناًاتياهنوهنت
هكمرنهبنپهكتكياباراهشوگتشپواهمشچ،تروص. دنزنوپماشاينوباصدازونتروصهبهاگچيه-
.ديامنزيمت،تساهدشبوطرممرگبآرد

.دنكنيراكتسدارنآ،تسايعيبطنآزايزيرنوخرصتخمًانايحاونارتخديلسانتهيحانتاحشرت-

.دنكمادقارسپدازونهنتخياربنكممتصرفنيلوارد-

3ياهزورزايكيردًامتحردام،يديئوريتوپيهرظنزالرتنكروظنمهبدازوناپهنشاپنوخنتفرگيارب-
.دنكهعجارمنامياززاسپ5ات

:ديهدشزومآردامهب
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هداوناخميظنتياههيصوتوهرواشم2-ث
.دنشابهتشادروضحهرواشمهسلجرددنناوتيمهداوناخياضعارياسايرسمه،رادرابردامليامتتروصرد•
.دنكباختنايرادرابزايريگشيپيارباريشور،نامزنيرتعيرسردديابنياربانب،ددرگيرادرابهبرجنمدناوتيمنامياززاهتفه3تشذگزاسپيسنجياهسامت،ردامريشابدازونيراصحناهيذغتمدعتروصرددينكديكأتردامهب•
)درادياهژيوتيمهاHIVتنوفعايزدياهبالتبمنانزدرومردهلئسمنيا. (دينكديكأتاراهيرادرابنيبلاس3هلصافتياعر،رتشيبدنزرفهبيورسمهايردامليامتتروصرد•
.دراديگتسب) ردامريشابيبسناييراصحناهيذغت (راوخريشهيذغتهوحنهب،نامياززاسپيرادرابزايريگشيپيارببسانمنامز•
زايريگشيپشورناونعهبردامريشابهيذغتهچرگا. دشابكدوكزاينابقباطميهدريشتاعفدودنكهيذغتردامريشزازينبشهمينرد،دوشنهيذغتيرگيدزيچچيهابردامريشزجهبكدوكينعيردامريشابدازونيراصحناهيذغت: هتكن
.دنكيميريگشيپيرادرابزا90%) زاشيب (يرثومنازيمهبهام6ات،دشابهتشگنربرداميگدعاقهكيتروصردوقوفدراومتياعرابيلو،دوشيمنهيصوتيرادراب
.درادندوجوNSV) اييموتكزاولمعهبطوبرمياهتيدودحمزجهب (يصاختيدودحمرادرابردامرسمهيموتكزاويارب•
.دنكهدافتسامودناكزاتسردشورابوهراومهدينكهيصوت،تسالابيتبراقمياهيراميبهبالتبالامتحاهكيرادرابردامرد•

زدياايHIVتنوفعهبالتبمنانزدرومردمهمتاكن
. درادتيمهايراميبلاقتناوهتساوخانيرادرابندناسرلقادحهبياربدارفانيارد) رگيدشور + مودناك (شورودزانامزمههدافتسا. دننكهدافتسايرادرابزايريگشيپشورزانامياززاسپهلصافالبدياب،دنرادنيراصحنايهدريشرگا
:دوشيمنهيصوتدارفانيارداهشورزايخرب
زدياسوريولاقتنالامتحاهبهجوتابردامريشابدازونيراصحناهيذغت•
اهشوررياسزاهدافتساناكمامدعتروصردرگم(IUD) يدويآزاهدافتسا•
)نيپمافيرزاهدافتساليلدهب (زدياهارمههبلسيراميبهبدرفالتباتروصرديبيكرتياهلوپمآواهصرقفرصم•

(TL)يمحرياههلولنتسبدرومردمزالياههيصوت
.تساهتفه6زاسپاينامياززاسپلواهتفهيطنامزنيرتهب. دنكمادقايمحرياههلولنتسبياربدناوتيمتنوفعمئالعدوبنتروصردونامياززاسپهلصافالبردام•
.دشابهتشاددوجواههلولنتسبناكماهكدنكناميازيلحمرد•
.تسايرورضاههلولنتسبياربهمانتياضردوجو•

هدريشريغناردامياربهدافتسالباقياهشورهدريشناردامياربهدافتسالباقياهشور
)نامياززاسپهتفهكيات (اههلولنتسبو (DMPA) ههامهسيقيرزت،يموتكزاو،مودناك:نامياززاسپهلصافالب•)نامياززاسپهتفهكيات (اههلولنتسبويموتكزاو،مودناك:نامياززاسپهلصافالب•

6  (DMPA) ههامهسيقيرزت،مودناك،يموتكزاو،يرادرابزايريگشيپيبيكرتياهلوپمآواهصرق: نامياززاسپ3هتفه• (DMPA) ههامهسيقيرزت،لونورتسنيال،اههلولنتسب،يموتكزاو،يدويآ:نامياززاسپهتفه•
6 قوفياهشور+ يدويآ:نامياززاسپ6هتفه•ياهشورربهوالعيرادرابزايريگشيپيبيكرتياهلوپمآواهصرق:نامياززاسپهام•
لونورتسنيالزجهبقوف
.درادقلطمفرصمعنمهدريشردامردنامياززاسپهام6اتيرادرابزايريگشيپيبيكرتياهلوپمآواهصرقزاهدافتسا

ييورادياهلمكم1-ث
:يرادراب
.دوشهيصوتيرادرابزالبقهام3زاصرقنيافرصم. دوشزيوجتكيلوفديسامرگوركيم400هنازور،يرادرابناياپاتادتبازا: كيلوفديسا
.دوشزيوجتنهآصرقددعكيهنازور،يرادرابناياپاتيرادراب16هتفهعورشزا: نهآ
.دوشزيوجتهداسايلارنيمنيماتيويتلوملوسپكايصرقددعكيهنازور،يرادرابناياپاتيرادراب16هتفهعورشزا: نيماتيويتلوم
.تسينيرادرابناياپات16هتفهعورشزاهناگادجتروصهبكيلوفديساصرقزيوجتهماداهبزاين،تساكيلوفديسامرگوركيم400يارادنيماتيويتلوملوسپكايصرقهكيتروصرد: هتكن
:نامياززاسپ
.دوشزيوجتنامياززاسپهام3اتهداسايلارنيمنيماتيويتلوملوسپكايصرقددعكيونهآصرقددعكيهنازور



-ث ريمساپاپماجنالصاوف4
هبالتبارطخضرعمردودشابهتشادلاسكيلصاوفردريمساپاپيفنمهجيتن3لقادحمناخهكتسانياربطورشملاس65ات20هدركجاودزارابكيلقادحياهمناخردريمساپاپرابكيلاس3رهماجنا
.دشابنسكيورسناطرس
:زادنترابع،دنتسهسكيورسناطرسهبالتبارطخضرعمردهكينانز
؛دننكيمجاودزانيياپنينسردهكينانز-
؛تساهدشنهنتخناشرسمههكينانز-
؛دناهدركجاودزارابنيدنچهكينانز-
؛دنراديسنجكيرشكيزاشيبهكينانز-
؛دراديسنجكيرشكيزاشيبناشرسمههكينانز-
؛تساهتشادمحرهناهدناطرسهبالتبمرسمهًالبقناشرسمههكينانز-
)دباييمشيازفاالتبارطخ،دشابرتشيبيفرصمراگيسدادعتهچره. (دننكيمفرصمتايناخدهكينانز-

.دوبدهاوخكشزپرظنساساربريمساپاپماجناتاعفددادعت،دشابسكيورسناطرسالتبارطخضرعمردهكيمناخدرومرد
.دهدماجناريمساپاپلاس3اترابكييلاسدياب،تسينمهسكيورسناطرسهبالتبارطخضرعمردودرادنارلاسكيلصاوفردريمساپاپيفنمهجيتن3لقادحهقباسهكيمناخدرومرد

نامياززاسپيتشادهبياههيصوت3-ث
هب. دينكهيصوتار) هيخبلحمعيرسميمرتيارب (هچراپابهديشوپپمالايراوشسترارحزاهدافتسا،مرگبآنگلردنتسشن،يلسانتهيحانهنازوريوشتسش،ريزسابلويتشادهبراونرركمضيوعت: اههيخبلحم
.دنكيراددوختبراقمزا) نامياززاسپزور (20هنيرپلماكميمرتاتدينكهيصوتردام

.دينكهيصوتارهنازورمامحتسا،تاحشرتنازيمشهاكاتيتشادهبراونبترمضيوعت،نآنتشادهگنكشخ،بقعهبولجزايلسانتهيحانيوشتسش: يدرفتشادهب

يهدريشرداهورادفرصم5ث
يهدريشعنمدراوم

رديفرصمزوداب (نيماتوگرا،مويتيل،نويدنينف،نيتپيركومورب...)،ونيروپوتپاكرم،هروايسكورديه،تاسكورتوتم (اهتيلوباتميتنآريظنيياهورادزا) هامكيزاشيب (رمتسمهدافتساهبروبجمردامهكيدراومرد1-
.تسا(PGF)نيديلكيسنفونفيسكومات)،نرگيمنامرد

نيئورهونيئاكوكريظنيقيرزتردخمداومهبداتعمردام2-
جلاعمكشزپرظنابنامردتدمردويتكاويدارداوم3-
.دهدنريششدنزرفهبتعاس24تدمهبورادفرصمزادعبردامديابطقف،درادنيهدريشعنم،ردامديئوتامورتيرترآنامردياربهتفهردزوركيتروصهبتاسكورتوتمفرصم: هتكن
:دوشهدافتسانيزگياجياهورادزادوشيمهيصوتوتساراذگريثأتيهدريشربهكيياهورادرياس
نيزالاسافلوس-نوديميريپ-لولونتآ-

نيتساملك-ديساكيليسيلاسونيمآ-5
لاتيبرابونف-)تاليسلاس(نيريپسآ-



:اهمرف

يرادرابتبقارممرف

نامياززاسپتبقارممرف


