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 مقدمه

 :ثیٕبسی ٞبی وّیٝ 

ٝسًٙ ٞبی وّیٛی، آسیت حبد وّی(AKI ) ثیٕبسی ٞبی ٔضٔٗ وّیٛی(CKD) ،ESRD 

دسغذ  دس آسیب ٚ اسٚپب 13-1: :ضیٛع 

ضیٛع سًٙ ٞبی وّیٛی دس ص٘بٖ ثیطتش اص ٔشداٖ است. 

دس پیطٍیشی ٚ  ٕٞیطٝ ٘بدیذٜ ٌشفتٝ ٔی ضٛد ثب ایٗ وٝ ٞٓ ٔیتٛا٘ذ   ٘مص سطیٓ غزایی دس ثیٕبسی ٞبی وّیٛی
 .ٞٓ دس وبٞص ٞضیٙٝ ٞب ٘مص داضتٝ ثبضذ

 



 ُٔٞبیپشتٙطٗدیبثت، چبلی، : خطشػٛا 

 ٗتٕبٔی ا٘ٛاع سًٙ ٞبی وّیٛی ٔی ثبضذسیسه فبوتٛس حدٓ پبییٗ ادساس ٟٔٓ تشی. 

فسفبت وّسیٓ ،  –دسغذ اٌضاالت وّسیٓ  10  -دسغذ وّسیٓ اٌضاالتی 60: ا٘ٛاع سًٙ ٞبی وّیٛی
 5-10تشتیت دسغذ فسفبت وّسیٓ ٚ سًٙ ٞبی اسیذ اٚسیىی ، استشاٚیٙی ٚ سیستئیٙی ثٝ  10

 .دسغذ اص وُ سًٙ ٞب سا تطىیُ ٔی دٞٙذ 1دسغذ ٚ  10-5دسغذ

  افشاد ٞست وٝ اِٚیٗ تدشثٝ دس لٛی تشیٗ ػبُٔ پیص ثیٙی وٙٙذٜ ثبصٌطت سًٙ ٘ىتٝ ی ٟٔٓ چبلی
 .تطىیُ سًٙ سا داضتٝ ا٘ذ

  سذیٓ، وّسیٓ، اٌضاالت، اسیذ اٚسیه دس ادساس چبق تشضح سًٙ سبص ٚ ی وٝ ػٓ وّیٝ افشاد دس
 .(ٕٞٝ ایٗ ٞب ػٛأُ خطش تطىیُ سًٙ ٞستٙذ. ) پبییٗ تش داسد PHٚ . استطتش یث

 

 

 



 



 



 سىگ هبی اسید ايریکی

 

 َٕٛا٘سِٛیٕٙی ثب افضایص وّسیٓ ادساس سجت است ٞبیپش ایٗ ٘ٛع سًٙ ٞب دس افشاد ٔجتال ثٝ دیبثت ٘ٛع دٚ ٔؼ
   .افضایص سًٙ ٞبی وّسیٕی ٔی ضٛد

 افضایص ضیٛع سًٙ ٞبی اسیذ اٚسیىی ثبCKD  استدس استجبط . 

حفظ ٚصٖ دس ٔحذٚدٜ ٘شٔبَ ٔی تٛا٘ذ ثبػث وبٞص خطش اثتال ثٝ ایٗ ٘ٛع سًٙ ٞب ضٛد. 

 خشاحی ٞبی ثبسیبتشیه(RYGB ) ثب ایٗ حبَ اسّیٛ . ٘ٛع سًٙ ٞب ٔی ضٛدثٝ ایٗ سجت افضایص سیسه اثتال
 .سجت افضایص خطش تطىیُ سًٙ ٕ٘ی ضٛد

   خبِت است ثذا٘یذ ٔػشف آ٘تی ثیٛتیه ٞب ٔی تٛا٘ذ ثب افضایص سیسه اثتال ثٝ ایٗ ٘ٛع  اص سًٙ ٞبی وّیٛی
 .استجبط داس٘ذ

 



:سىگ هبی کلسیمی  

 

 وّسٛسی سایح تشیٗ ٘بٞٙدبسی دس وّیٝ ٞبی سًٙ سبص است ٞبیپش. 

 300ثیص اص mg/day ٖدس ٔشدا 

 250ثیص اص mg/day   ایٗ ٔسبئُ ٞبیپشوّسٛسی اطالق ٔی ضٛدثٝ  ص٘بٖدس. 

 :ػٛأُ ایدبد وٙٙذٜ ٞبیپشوّسٛسی

 اسثی 

 پبساتیشٚئیذیسٓٞبیپش 

 ٞبیپشٚیتبٔیٙٛصvit d 

  (وٛستیضَٚ،پشد٘یضِٖٚٛ ٚ )ٌّٛوٛوٛستیىٛئیذ استفبدٜ اص... 



:سىگ هبی کلسیمی  

 ٝتحمیمبت ٘طبٖ دادٜ است وٝ دسیبفت ثیطتش وّسیٓ .وّسیٓ سطیٕی ٚ تطىیُ سًٙ پیچیذٜ است ساثط
 .سبَ ضذ 60ٔٛخت وبٞص خطش تطىیُ سًٙ دس ٕٞٝ افشاد ثدض افشاد ثبالی 

 سبثمب تٛغیٝ دسیبفت سطیٓ وٓ وّسیٓ ثٝ افشاد ثب سبثمٝ وّیٝ سًٙ سبص ٔی ضذ وٝ ثب تٛخٝ ثٝ  افضایص اص
دست دٞی استخٛاٖ ٞب ٚ دس ٘تیدٝ افضایص سیسه ضىستٍی ٕٞشاٜ است ٚ ٞیچ وبٞص سیسىی دس 

افشاد وٝ ثٝ  ٘طذ دیٍش تٛغیٝ ثٝ سطیٓ وٓ وّسیٓ ٕ٘ی ضٛد دس ػٛؼتطىیُ سًٙ ٞبی وّسیٕی ٔطبٞذٜ 
ٔػشف پشٚتئیٗ ٞبی  ٚ لّیبیی ٔػشف ٕ٘بیٙذ ثب ثبس غزاٞبی داس٘ذ تٛغیٝ ٔی ضٛد وّسیٕی سبثمٝ سًٙ 

 .حیٛا٘ی خٛد سا وبٞص دٞٙذ

  ٕٞچٙیٗ دس غٛست دسیبفت وٓ وّسیٓ خزة اٌضاالت ثیطتش ٔی ضٛد ٚ سیسه تطىیُ سًٙ ٞبی اٌضاالتی
 .ثبال تش ٔی سٚد

 

 



 ٔٛاد غزایی ٌشٜٚ ٞبی ٔٛاد غزایی پتب٘سیُ اسیذی یب ثبصی

 ثبداْ صٔیٙی/ وشٜ ثبداْ صٔیٙی/ ا٘ٛاع پٙیش/ تخٓ ٔشؽ/ غذف/ ٌٛضت پش٘ذٌبٖ/ ٔبٞی/ ٌٛضت پشٚتئیٗ غزای ٞبی ثب پتب٘سیُ اسیذی

 سس سبالد خبٔٝ ای/ تخٕٝ آفتبة ٌشداٖ/ دا٘ٝ وٙدذ/ دا٘ٝ وذٚ تٙجُ/ ٌشدٚ/ وشٜ آخیُ ٞب/ ثیىٗ چشثی  

 ضىش سفیذ/ ٌٙذْ / خٛ دٚ سش/ خٛ/ سجٛس ثش٘ح/ ٔبوبسٚ٘ی/ خٛ / ٕٞٝ ا٘ٛاع ٘بٖ ضبُٔ رست وشثٛ ٞیذسات  

 ٔبصٚ/ ضبٜ ثّٛط/ خٛص چشثی غزا ٞبیی ثب پتب٘سیُ لّیبیی

/ اسفٙبج/تشٜ فشٍ٘ی/ وبْ پیچ/ سي لبغذن/ حجٛثبت، چغٙذس ٚ ثشي آٖ: تٕبٔی ا٘ٛاع آٟ٘ب ضبُٔ سجضی ٞب  
 ثشي ضّغٓ ٚ خشدَ

 وطٕص/ آِٛ/ سیت/ صسد آِٛ خطه ضذٜ/ ٔٛص/ ا٘دیش/ ٔٛیض/ ٕٞٝ ا٘ٛاع آٖ ثٝ خػٛظ خشٔب ٔیٜٛ ٞب  

 ٕٞٝ ا٘ٛاع ادٚیٝ ٞب ادٚیٝ ٞب  

 پٛدس وبوبئٛ/ ٔالس/ ضىش لٟٜٛ ای/ ضشثت رست ضیشیٙی ٞب  

 لٟٜٛ ٘ٛضیذ٘ی ٞب  

 سٚغٗ ٞب/ ٔبسٌبسیٗ/ وشٜ  چشثی غزا ٞبی خٙثی

 ضیش ِجٙیبت  

 رست سجضی  

 ػسُ/ ضشثت افشا/ ضىش ضیشیٙی  

 چبی/ آة ٘ٛضیذ٘ی  



 هکول . تٌْا اثز هحافظتی ًدارد تلکِ تا افشایش ریسک تشکیل سٌگ ّوزاُ خَاّد تَدًِ هکول یاری کلسین
هیلی گزم کلسین دریافت هی کزدًد سثة افشایش   1000یاری کلسین ّوزاُ تا ٍیتاهیي دی در سًاًی کِ 

 .سٌگ ّای ادراری شدتشکیل درصدی در  17ریسک 

 سیتزات ٍ کاّش دفغ اگشاالت ادراری شدادراری کلسین دفغ هصزف هکول کلسین تا غذا سثة افشایش ٍ. 

 خَد را اس راُ غذایی دریافت کٌٌد، هکول کلسین خَد را تَاًد کلسین در افزادی کِ تِ ّز دلیلی ًوی تٌاتزایي
 .ّوزاُ غذا دریافت ًوایٌد

 ٍ تَصیِ هی شَد در صَرت افشایش کلسین ادرار هصزف هایؼات تیشتز شَد تا کلسین ادرار رقیق تز شَد
 .کلسین تتَاًد تِ راحتی دفغ شَد

 ِتِ ػلت ًگزاًی اخیز در راتطِ تا دریافت هکول کلسین ٍ ریسک تیواری ّای قلثی ٍ سٌگ ّای کلیَی تَصی
کِ تْتزیي گشیٌِ شیز ّای کن . هَرد ًیاس خَد را صزفا اس هٌاتغ رصیوی دریافت کٌٌدکلسین هی شَد سًاى 

 .چزب است

 تِ طَر کلی افشایش دریافت کلسین چِ اس هٌاتغ لثٌی یا غیز لثٌی سثة کاّش ریسک سٌگ ّای کلیَی هی
 .شَد

 ًَع هکول کلسیوی هی تاشدتْتزیي ٍ کن خطز تزیي کلسین کزتٌات احتواال. 

 



:سىگ هبی اگشاالتی  
 40اٌضاِٛسی وٝ ثب دفغ ادساسی ثیص اص ٞبیپشmg / day  ٔطخع ٔی ضٛد ٘مص ٟٕٔی دس ایٗ ٘ٛع سًٙ ٞب ایفب ٔی

 .وٙذ

افشاد دس خطش: 

 ُضشایط سٛء خزثی ٔثIBD  ضٛ٘ذثبی پس ٔؼذٜ ٔٛخت ٞبیپش اٌضاِٛسی ٔی یب. 

 وٕجٛدVIT B6  ضٛدٔیتٛا٘ذ ثبػث ٞبیپش اٌضاِٛسی. 

 دسیبفتVIT C  ٖثیص اص حذ ٔٛسد ٘یبص ٔیتٛا٘ذ دس ثیٕبساCKD  سجت ٞبیپشاٌضاِٛسی ٚ دس ٘تیدٝ ثبال ثشدٖ سیسه اثتال
 .ثٝ سًٙ ٞبی ٌضاالتی ضٛد

 افشادی وٝ تحت سطیٓ ٞبی ضذیذ ٚ وٛتبٜ ٔذت وبٞص ٚصٖ ٞستٙذ ٚ افشاد ٌٚٗ ثب سطیٓ ٞبی پش اٌضاالت سیسه ٞبیپش
 .اٌضاِٛسی ثبالیی داس٘ذ

 ًٙثبیذ اص ٔػشف غزا ٞبی پش اٌضاالت خٛدداسی وٙٙذاٌضاالتی افشاد ثب سبثمٝ س 

چٛثٝتٛت  فشٍ٘ی، سیٛاس، ضىالت، اسفٙبج، اخیُ ٞب، غالت وبُٔ ٚ فشاٚسدٜ ٞبی آٖ ٚ دٚص ثبالی صسد : ٔٙبثغ اٌضاالت 



 سىگ هبی اسید ايریکی
٘ػف پٛسیٗ داخُ ثذٖ تِٛیذ ٚ ٘ػف دیٍش آٖ حبغُ سطیٓ .اسیذ اٚسیه ٔحػَٛ ٔتبثِٛیسٓ پٛسیٗ ٔی ثبضذ

 .غزایی ٔی ثبضذ

،ٔحَّٛ ثٛدٖ اسیذ اٚسیه ٚ سسٛة ٘ىشدٖ آٖ ثستٍی ثٝ حدٓ ادساس PH    ادساس ٚ ٔمبدیش دفؼی اسیذ اٚسیه
 .داسد

PH   پبییٗ ادساس ضبخػٝ اغّی تطىیُ سًٙ ٞبی اسیذ اٚسیىی است 

 ثیٕبسیIBD اسٟبَ ثب اسیذی وشدٖ ادساس سیسه اثتال ثٝ سًٙ ٞبی اسیذ اٚسیىی سا افضایص ٔی دٞذ ٚ .
،دیبثت، ٞبیپش تٙطٗ، چبلی اص خّٕٝ سیسه فبوتٛس ٞبی پیطشفت ٚ تطىیُ سًٙ ٞبی اسیذ اٚسیىی وّیٝ 

 .ٔحسٛة ٔی ضٛ٘ذ

  ثبیست ػالٜٚ ثش وٙتشَ دیبثت، ٞبیپشتٙطٗ ٚ چبلی اص  ٔی دس ثیٕبساٖ ثب سبثمٝ سًٙ وّیٝ ٞبی اسیذ اٚسیىی
 .ٔحذٚد ضٛدپٛسیٗ سطیٕی ٘یض 

ا٘ٛاع ٌٛضت ٞب غٙی اص پٛسیٗ ٞستٙذ. 

 ًٙٔی ثبیست ٔحذٚد ٞب دسیبفت فشٚوتٛص، ٌٛضت ٞب ٚ اِىُ ثبػث افضایص پٛسیٗ ٔی ضٛد وٝ دس ایٗ ٘ٛع س
 .ضٛد

 



سیستئیىیسىگ هبی   

 20٘شٔبَ سیستئیٗ دس ادساسٔمذاس mg/ day   ٝٔی ثبضذ دس حبِی وٝ دس افشاد ثب وّیٝ سًٙ سبص ایٗ ٔمذاس ث
250 mg/day  ٔی سسذ. 

 ، دس ایٗ ٘ٛع سًٙ ٞب ٔی ثبیست ٌٛضت ٞب ٔحذٚد ضٛدph  ادساس دس ٔحذٚدٜ لّیبیی حفظ ضٛد، دسیبفت
 .ِیتش ٔبیؼبت ٔػشف ضٛد 4-3سذیٓ وبٞص یبثذ ٚ سٚصا٘ٝ 

ٚ َػػبسٜ ٌٛخٝ فشٍ٘ی ثٝ لّیبیی وشدٖ ادساس وٕه  ٔػشف ٔیٜٛ ٞبی ٞٙذٚا٘ٝ، ٌشٔه، خشثضٜ، ِیٕٛ تشش، پشتمب
 .ٔی وٙذ

 



 تغذیه درمبوی سىگ هبی کلیًی

 :ٔبیؼبت

دس سٚص ٔی تٛا٘ذ سیسه ػٛد ٕٞٝ ا٘ٛاع سًٙ ٞبی وّیٛی سا ٔبیؼبت ِیتش  2.5-2ٔػشف 
سی سی دس ٞش ٚػذٜ، ٔیبٖ ٚػذٜ ٞب، لجُ خٛاة ٚ ثؼذ اص  250)تب حذ صیبدی وبٞص دٞذ 

سی سی لجُ خٛاة خیّی ٟٔٓ است صیشا ثبػث خٌّٛیشی اص  250ٔػشف ( ثیذاس ضذٖ
 .تغّیظ ادساسی غجحٍبٞی ٔی ضٛد

 ضذٜ است ٔػشف چبی، لٟٜٛ، آة پشتمبَ، آثدٛ ٚ ضشاة ثب وبٞص تطىیُ  ٔطخع
 .سًٙ دس استجبط ا٘ذ

 



 چبی ٚ لٟٜٛ ٚ اِىُ ثب خبغیت دیٛسیتیه ٔی تٛا٘ذ سجت ثٟجٛد ٚضؼیت سًٙ ٞبی
 .وّیٛی ضٛ٘ذ

 ٖٔیّی ِیتش آة ثٝ ٔبیؼبت  500دس یه ٔطبِؼٝ ٔتب آ٘بیض ٔطخع ضذ اضبفٝ وشد
اٌشچٝ چبی،لٟٜٛ ٚ اِىُ  . سٚصا٘ٝ ثب وبٞص ٔؼٙی داسی دس تطىیُ سًٙ ٔشتجط ثٛد

اثش ٔحبفظتی دس ثشاثش تطىیُ سًٙ داضتٙذ ِٚی ٔػشف آة ٔیٜٛ، سٛدا ٚ ضیش ایٗ 
دس ایٗ ٔطبِؼٝ ٔطخع ضذ ٔػشف ٘ٛضیذ٘ی ٞبی ضیشیٗ ضذٜ ثب . اثش سا ٘ذاضتٙذ

 .دسغذی دس خطش تطىیُ سًٙ داضتٙذ 33ضىش ٔٛخت افضایص 

 تٛغیٝ ٔی ضٛد ثٝ آٖ ضٛ٘ذ اص آ٘دبیی وٝ چبی اص ٔٙبثغ اٌضاالت ثبال ٔحسٛة ٔی
ٔمذاسی ضیش افضٚدٜ ضٛد تب خطش تطىیُ سًٙ ٞبی اٌضاالتی سا وبٞص دٞیذ یب اص 

 .دٔٙٛش ٞب وٝ اٌضاالت پبییٙی داس٘ذ استفبدٜ ضٛد

 



: پزيتئیه هبی حیًاوی  

 ٔستمیٕی ثیٗ ٔػشف ٌٛضت ٞب ٚ ایدبد سًٙ وّیٝ ٚخٛد داسد ٚ ٌٛضت ٞب ٔٙجغ اغّی خبوستش ٞبی استجبط
 .اسیذی دس ثذٖ ٞستٙذ

 ادساسی ، وبٞص وّسیٓ ٔػشف ٔىُٕ ٞبی پشٚتئیٙی دس ٚسصش وبساٖ ثب افضایصph ، سذیٓ ادساسی  افضایص
 .ٕٞشاٜ است وٝ سیسه ثشٚص سًٙ ٞبی وّیٛی سا ثبال ٔی ثشد

 

 



 اگشاالت
  ٕٞب٘طٛس وٝ ٌفتٝ ضذ ٞبیپش اٌضاِٛسی یىی اص سیسه فبوتٛس ٞبی ایدبد سًٙ ٞب

ساثطٝ ی خطی است ٚ یه ٔیضاٖ خزة اٌضاالت تحت تبثیش وّسیٓ . اٌضاالتی ٞستٙذ
 .ثیٗ خزة اٌضاالت سطیٕی ٚ دسیبفت وّسیٓ ٚخٛد داسدٔؼىٛس 

 ٘یبص ثٝ ٔحذٚدیت ضذیذ اٌضاالت ٘یست  داس٘ذ دس ثیٕبسا٘ی وٝ سًٙ ٞبی اٌضاالتی
ٕٞچٙیٗ ٔػشف وّسیٓ دس ٔحذٚدٜ ٘شٔبَ ثبیذ حفظ ضٛد  ایٗ افشاد ثبیذ دس ٞش 

 .ٚػذٜ اص ٔٙبثغ وّسیٓ استفبدٜ وٙٙذ

 پشٚثیٛتیه ٞب ٘یض ٔی تٛا٘ذ خزة اٌضاالت سا وبٞص دٞذٔػشف ثشخی اص. 

 



 مىیشیم، پتبسیم ي سدیم

 ٝٔٙیضیٓ ٔب٘ٙذ وّسیٓ ثب اٌضاالت ثب٘ذ ضذٜ ٚ ٔب٘غ خزة آٖ ٔی ضٛد پس دسیبفت اٖ دس ثیٕبسا٘ی و
 ٞبیپشاٌضاِٛسی داس٘ذ تٛغیٝ ٔی ضٛد

 

 پتبسیٓ ساثطٝ ی ٔؼىٛسی ثب خطش سًٙ ٞبی وّیٛی داسد ثٝ طٛسی وٝ ٞش چٝ ٔػشف پتبسیٓ ثیطتش ثبضذ
 (ثٝ ػّت ثبس ثبصی. ) احتٕبَ تطىیُ سًٙ ٞبی وّیٛی وٕتش است

 

 افضایص ٕ٘ه ٔػشفی سجت دفغ ثیطتش وّسیٓ اص طشیك ادساس ضٛد ٚ سیسه ایدبد ٚ ػٛد سًٙ وّیٝ سا  : ٕ٘ه
.  افضایص ٔی دٞذ ٕٞچٙیٗ تحمیمبت ٘طبٖ دادٜ است سیسه سًٙ وّیٝ دس ثیٕبساٖ فطبس خٛ٘ی ثیطتش است 

وّیٝ دس افشاد ثب سبثمٝ وبٞص ٔػشف ٕ٘ه ٚ افضایص ٔػشف آة ساٞىبس خٛثی ثشای وبٞص خطش ایدبد سًٙ 
 .فطبس خٖٛ ثبال ٔی ثبضذ

 



 فزيکتًس

   ٖفشٚوتٛص ثبػث اسیذی وشدPH ، افضایص دفغ وّسیٓ ٚ اٌضاالت، افضایص  ادساس
تِٛیذ ٚ دفغ ادساسی اسیذ اٚسیه اص ادساس ٔی ضٛد پس سیسه ػٛد سًٙ وّیٝ سا 

لجال . ثبال ٔی ثشد فشٚوتٛص ٕٞچٙیٗ ٔی تٛا٘ذ سجت افضایص ٔمبٚٔت ثٝ ا٘سِٛیٗ ضٛد
ٌفتیٓ وٝ افضایص ٔیٜٛ ٚ سجضیحبت ثشای وبٞص سیسه اثتال ثٝ سًٙ وّیٝ ٔفیذ 

ٔٛخٛد دس ٔیٜٛ ٞب تٛغیٝ ٔی ضٛد فشٚوتٛص است ثب ایٗ حبَ ثٝ ػّت ٔحتٛای ثبالی 
 .تبویذ ٚ تٕشوض ثیطتش سٚی سجضیدبت ثبضذ

 



    cيیتبمیه 
 

 ٗٚیتبٔیc ٔطبِؼبت ٘طبٖ .ثؼذ اص ٘مص آ٘تی اوسیذا٘ی خٛد دس ثبفت ٞب ثٝ اٌضاالت تدضیٝ ٔی ضٛد
 .ثٝ ػٙٛاٖ یه سیسه فبوتٛس ٔؼٙی داس  پیطشفت سًٙ وّیٝ ٘مص داسد vit cدادٜ ا٘ذ وٝ  

 ٗتٛغیٝ ٔی ضٛد افشادی وٝ سبثمٝ ی سًٙ ٞبی وّسیٓ اٌضاالتی ثٛدٜ ا٘ذ اص ٔػشف ٔىُٕ ٞبی ای
 .سا ثب احتیبط ٔػشف ٕ٘بیٙذ  vit cٚیتبٔیٗ خٛدداسی وٙٙذ ٚ غزاٞبی غٙی اص 

  

 



 جمع بىدی 

سًٙ ٞبی وّیٛی ا٘ٛاع ٔختّفی داس٘ذ. 

چبلی، فطبس خٖٛ، دیبثت ٚ ٔػشف وٓ ٔبیؼبت اص ٟٔٓ تشیٗ سیسه فبوتٛس ٞبی تطىیُ سًٙ ٞستٙذ. 

دسیبفت وّسیٓ اص ٔٙبثغ غزایی ٚ ٘ٝ اص طشیك ٔىُٕ سیسه تطىیُ ا٘ٛاع سًٙ سا وبٞص ٔی دٞذ. 

ٔی ثبیست اص ٔػشف ثیص اص حذ ٌٛضت ٞب خٛدداسی ضٛد. 

 ٚ ثٟتش است اص ٔٙبثغ وّسیٓ ٔثُ ِجٙیبت وٓ چشة استفبدٜ وشد... ثب ٔٙبثغ غٙی اص اٌضاالت ٔثُ سیٛاس اسفٙبح. 

ٗافشادی وٝ سبثمٝ سًٙ ٞبی اٌضاالتی داضتٝ ا٘ذ اص ٔػشف ٔىُٕ ٚیتبٔیc  خٛدداسی وٙٙذ. 

   ِٝ٘یتش ٔبیؼبت ٔػشف وٙٙذ 2-2/5ثٝ ٕٞٝ ی افشاد تٛغیٝ ٔی ضٛد سٚصا. 

ٔػشف ٔیٜٛ ٚ سجضیدبت سجت وبٞص سیسه تطىیُ سًٙ ٞبی وّیٛی ٔی ٌشدد. 

 سیسه تطىیُ سًٙ سا افضایص ٔی دٞذ( ٔثُ ٘ٛضبثٝ یب ٔبضؼیش) ٔػشف ٔبیؼبت ضیشیٗ ضذٜ ثب ضىش. 

ٔػشف ٕ٘ه ثبػث افضایص سیسه تطىیُ سًٙ ٔی ٌشدد. 



 سًال
 

 خسته وببشید


