
 

 :سنگ هاي كليوي 
ًٔي٠ ١ب دس دكغ ٗٞاد صايذ اص ثذٙ ٛوؾ ٢ٖٗ ٝ ػ٘ذٟ اي داسٛذ، ايٚ ٗٞاد 

صايذ ٗحّٔٞ دس ادساس پغ اص ٝسٝد ث٠ ِٜٓچ٠ ًٔي٠ ٝاسد حبٓت ٝ اص آٛدب 

 .ٝاسد ٗثب٠ٛ  ؿذٟ ٝ اص طشين ٗدشا دكغ ٗي ؿٞٛذ

ػ٢ِٜبي ًٔيٞي رسات ًشيؼتبٓي ١ؼتٜذ ٠ً دس ادساس تـٌيْ ٗي ؿٞٛذ 

ايٚ ػ٢ِٜب اؿٔت حيٚ دكغ ؿذٙ، ثؼٔت ايدبد اٛؼذاد دس ٗؼيش ادساس 

توشيجبً اص ١ش دٟ ٛلش يي ٛلش دس طّٞ صٛذُي ٗجتال . ػجت دسد ٗي ؿٞٛذ

ػَٜ ادساسي دس ٗشداٙ ؿبيغ تش اص صٛبٙ اػت . ث٠ ػَٜ ًٔي٠ خٞا١ذ ؿذ

ايدبد ػَٜ ًٔي٠ دس اكشاد ثبٓؾ دس . ٝ ثٜذست دس ًٞدًبٙ ديذٟ ٗي ؿٞد 

اًثش ٗٞاسد سثطي ث٠ اسث ٛذاسد، حتي اُش چٜذ ٛلش اص يي خبٛٞادٟ ٗجتال ث٠ 

اص طشف ديِش اُش ػَٜ ادساسي دس ًٞدًبٙ اتلبم . ػَٜ ًٔي٠ ثبؿٜذ

ثؼضي اص . ثيلتذ، ث٠ احت٘بّ هٞي يي ػبْٗ اسثي دس آٙ دخيْ اػت

ًٞدًبٙ اؿٌبّ ؿذيذي اص اثتال ث٠ ػَٜ ١بي ادساسي سا داسٛذ ٝ ٛيبصٜٗذ 

 .تحت ٛظش ثٞدٙ دهين دس ت٘بٕ طّٞ صٛذُي ٗي ثبؿٜذ

 

 :تشكيل سنگ كليه
اُش ؿٔظت  ٗبدٟ اي دس ادساس آٛوذس ثبال ثشٝد ٠ً ديِش ٛتٞاٛذ ث٠ ؿٌْ 

اُش حدٖ ادساس ًٖ . ٗحّٔٞ دس ادساس ثبؿذ ػَٜ ًٔي٠ تـٌيْ خٞا١ذ ؿذ

. ؿٞد ٝ يب ؿٔظت ٗبدٟ اي دس ادساس اكضايؾ ثبيذ، ايٚ اٗش اتلبم خٞا١ذ اكتبد

ٗثالً ٌٗ٘ٚ اػت ٗيضاٙ ٗلشف . حدٖ ًٖ ادساس، داساي چٜذيٚ ػٔت اػت

ٗبيؼبت اٛذى ثبؿذ ٝ يب ثؼٔت تؼشين ثيؾ اص حذ ٝ يب اػ٢بّ، آة صيبدي 

١٘چٜيٚ ٗلشف ثيؾ اص اٛذاصٟ يي ٗبدٟ ؿٔظت آٙ ٗبدٟ سا . اص دػت ثشٝد

يي ػٔت ٢ٖٗ تـييش ٗيضاٙ ٗٞاد ٗحّٔٞ دس . دس ادساس اكضايؾ ٗي د١ذ

ػَٜ ًٔي٠ ثٜذست ٛـبٙ . ادساس، تـييش دس ًبسًشد ًٔي٠ ١ب ٝ سٝدٟ ١بػت

د١ٜذٟ ٝخٞد يي ثي٘بسي ًٔيٞي اػت ٝ دس اكشادي ٠ً ًبس ًٔي٠ ١بي آٙ 

دس اًثش ٗٞاسد، ٗب٢١ب ٝ يب حتي . ضؼيق اػت، تـٌيْ ػَٜ ؿبيغ اػت

ػب٢ٓب طّٞ ٗي ًـذ تب ػَٜ ١ب ث٠ اٛذاصٟ ًبكي سؿذ ًٜٜذ ٝ ػالئٖ ظب١ش 

ػَٜ ادساسي ٗٞهؼي ػجت  ايدبد دسد ٝ ػالئٖ ٗي ُشدد ٠ً . ؿٞٛذ

ٌٗ٘ٚ اػت ػَٜ ١ب ػشيؼتش ايدبد . اٛؼذاد ادساسي ايدبد ًشدٟ ثبؿذ

ؿٞٛذ چٞٙ دس اًثش ٗٞاسد، ثالكبك٠ٔ پغ اص تـٌيْ ػَٜ ػالئٖ ظب١ش 

ث٠ ١يچ ٝخ٠ ٛ٘ي تٞاٙ حذع صد ٠ً ًٔي٠ كشد ثب چ٠ ػشػتي . ٛ٘ي ؿٞٛذ

دس اكشادي٠ٌ ثشاي اٝٓيٚ ثبس دچبس ػَٜ ًٔي٠ ؿذٟ اٛذ دس . ػَٜ ٗي ػبصد

 ػبّ اّٝ، 20 دسكذ ٗٞاسد دس 75 دسكذ ٗٞاسد دس دٟ ػبّ اّٝ ٝ دس 50

 .ٗدذداً دچبس ػَٜ ًٔي٠ خٞا١ٜذ ؿذ
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 :انواع سنگ ها
اًثش ػَٜ ١بي ادساسي حبٝي ًٔؼيٖ ١ؼتٜذ ٠ً ٗؼ٘ٞالً ثلٞست اُضاالت 

دس دٟ دسكذ ٗٞاسد، خٜغ ػَٜ اص اػيذ . يب كؼلبت ًٔؼيٖ ٗي ثبؿٜذ

. اػيذ اٝسيي ٗحلّٞ ؿٌؼتٚ پشٝتئيٚ دس ثذٙ ٗي ثبؿذ. اٝسيي اػت

اكشادي٠ٌ سطيٖ ؿزايي پش پشٝتئيٚ داسٛذ يب ٗجتال ث٠ ٛوشع ١ؼتٜذ ، ٗوبديش 

ثي٘بساٛي ٠ً داساي . صيبدي اص اػيذ اٝسيي سا اص طشين ادساس دكغ ٗي ًٜٜذ

ػلٞٛت٢بي ادساسي ٗضٗٚ ٝ طٞالٛي ٗي ثبؿٜذ، ٛيض اػتؼذاد ثخلٞكي ثشاي 

ايٚ ٛٞع ػ٢ِٜب، ١ٖ ث٠ . تـٌيْ يي ٛٞع ػَٜ ث٠ ٛبٕ اػتشٝئيت داسٛذ

 .ػشػت تـٌيْ ٗي ؿٞٛذ ٝ ١ٖ حدٖ صيبدي ثخٞد ٗي ُيشٛذ

 

 :بررسي سنگ هاي كليوي
اًثش ػَٜ ١بي ادساسي ثب اؿؼ٠ هبثْ سٝيت ١ؼتٜذ، ثٜبثشايٚ يي 

اص طشف ديِش، اُش .  ساديُٞشاكي ػبدٟ ػجت ديذٟ ؿذٙ آ٢ٛب خٞا١ذ ؿذ

خٜغ ػَٜ اػيذ اٝسيي ثبؿذ ثب اؿؼ٠ هبثْ سٝيت ٛيؼت ٝ ثشاي تـخيق 

ٝهتي كشدي ٗـٌٞى ث٠ داؿتٚ ػَٜ . آٙ ثشسػي ١بي ديِشي الصٕ اػت

ًٔي٠ ثبؿذ، ثشاي تـخيق آٙ ٗؼ٘ٞالً اص ػٌغ سِٛي ٗخلٞف ػيؼتٖ 

دس ػٌغ سِٛي .  ُلت٠ ٗي ؿٞد اػتلبدٟ ٗي ًٜٜذIVPادساسي ٠ً ث٠ آٙ 

ايٚ ٗبدٟ . يي ٗبدٟ حبخت دس داخْ يٌي اص سٍ ١بي ثذٙ تضسين ٗي ؿٞد

ثشاي . اص طشين ًٔي٠ ١ب تشؿح ؿذٟ ٝ ػيؼتٖ ادساسي سا ث٠ تلٞيش ٗي ًـذ

 .  خئي ً٘ي ًٜٜذٟ اػتIVPتـخيق ٗحْ ٝ اٛذاصٟ ػَٜ ادساسي، 

. دس ثؼضي ٗٞاسد اص ػُٞٛٞشاكي ٝ ػي تي اػٌٚ ٛيض اػتلبدٟ ٗي ُشدد

آصٗبيـبت خٞٙ ٝ ادساس ًبس ًٔي٠ ١ب سا ٗـخق ٗي ًٜٜذ ٝ دس تـخيق 

ٛٞع آصٗبيـبت . ػٔت تـٌيْ ػَٜ ١بي ادساسي ٛيض ً٘ي ًٜٜذٟ ١ؼتٜذ

ٗٞسد ٓضٕٝ ثب تـخيق پضؿي ثش حؼت ػٚ ثي٘بس ٝ تؼذاد دكؼبت ػَٜ 

 .ػبصي خٞا١ذ ثٞد

 
 

 

 :جلوگيري از تشكيل سنگ هاي ادراري
ث٢تشيٚ اهذإ ثشاي پيـِيشي اص تـٌيْ ٗدذد ػَٜ ٗلشف ٗبيؼبت كشاٝاٙ 

اؿٔت تٞكي٠ ٗي ؿٞد ٠ً اكشادي ٠ً داساي ػَٜ . اػت تب ادساس سا سهين ًٜذ

ؿ٘ب ثب اػتلبدٟ اص . ًٔي٠ ١ؼتٜذ، حدٖ ادساس آ٢ٛب دس ؿجب٠ٛ سٝص ػ٠ ٓيتش ثبؿذ

 ػبػت خ٘غ آٝسي ٝ 24 ٓيتشي ٗي تٞاٛيذ ادساس خٞد سا ث٘ذت 4ُبٓٚ ١بي 

دس ٗٞاسدي٠ٌ دكغ آة اص ثذٙ صيبد اػت، ٗثْ تؼشين . حدٖ آٛشا حذع ثضٛيذ

ثيؾ اص حذ ٝ اػ٢بّ، ٗلشف ٗبيؼبت ٛيض ثبيؼتي ٗتٜبػت ثب آٙ اكضايؾ دادٟ 

. ايذٟ آّ ايٚ اػت ٠ً ٛلق ٗبيؼبتي ٠ً ؿ٘ب ٗلشف ٗي ًٜيذ آة ثبؿذ. ؿٞد

ؿٞا١ذ هبطؼي ٝخٞد ٛذاسد ٠ً خطش تـٌيْ ػ٢ِٜبي ادساسي ثب آث٢بي ػِٜيٚ 

توشيجبً ١ش ٛٞع ٗبيؼي دس خُٔٞيشي اص تـٌيْ . ثيـتش اص آث٢بي ػجي ثبؿذ

ػَٜ ً٘ي ًٜٜذٟ  اػت ٝٓي ثؼضي كشآٝسدٟ ١بي ٛٞؿيذٛي ٗثْ چبي ٝ 

. ٛٞؿبث٠ حبٝي ٗٞادي ١ؼتٜذ ٠ً ٌٗ٘ٚ اػت تـٌيْ ػَٜ سا تـذيذ ًٜٜذ

پضؿي ؿ٘ب دس ٗٞسد ٗبيؼبتي ٠ً ٌٗ٘ٚ اػت ٗضش ٝاهغ ؿٞٛذ، تٞكي٠ ١بي 

ٗثْ )اص طشكي ٗحذٝديت ؿذيذ دس ٗلشف ًٔؼيٖ . الصٕ سا خٞا١ذ ًشد

٠ٛ ت٢ٜب دس پيـِيشي اص تـٌيْ ػ٢ِٜبي ًٔيٞي ً٘ي ًٜٜذٟ ٛيؼت،  (ٓجٜيبت

ايٚ ٗحذٝديت ٌٗ٘ٚ . ث٠ٌٔ ٌٗ٘ٚ اػت تـٌيْ  ػَٜ سا ٛيض تـذيذ ًٜذ

ؿ٘ب . اػت ٜٗدش ث٠ پذيذ آٗذٙ ٗـٌالت اػتخٞاٛي ثٞيظٟ دس اكشاد ٗؼٚ ؿٞد

ٛجبيذ ثذٝٙ ٗـٞست پضؿي ٗؼبٓح ٗلشف ًٔؼيٖ سا دس سطيٖ ؿزايي سٝصا٠ٛ خٞد 

 .ٗحذٝد ًٜيذ

هؼ٘ت اػظٖ اُضاالتي ٠ً .  يي خضء ٢ٖٗ دس ثؼيبسي اص ػ٢ِٜب اُضاالت اػت 

دس ادساس ظب١ش ٗي ؿٞد ٛبؿي اص ٗتبثٞٓيؼٖ ٗٞاد ؿزايي دس ثذٙ اػت يؼٜي 

اُضاالت دس داخْ خٞد ثذٙ تٞٓيذ ٗي ؿٞد ٝ كوط ٗوذاس اٛذًي اص اُضاالت 

اُضاالت ث٠ ٗوذاس صيبد دس ٗٞاد صيش . تٞػط ٗٞاد ؿزايي ٝاسد ثذٙ ٗي ُشدد

 : ٗٞخٞد داسد 

، تٞت كشِٛي، ؿٌالت، آخيْ، چـٜذس، cranberryاػلٜبج، سيٞاع، 

ا١٘يت اُضاالت دس تـٌيْ ػ٢ِٜبي اُضاالت . ٛٞؿبث٠، چبي ٝ ًذٝ

اكشادي ٠ً ػ٢ِٜبي اُضاالت . ًٔؼي٘ي خئي ثيـتش اص ًٔؼيٖ اػت

ًٔؼي٘ي ٗي ػبصٛذ، ثبيؼتي اص ٗلشف ٗوبديش صيبد اص ايٚ ٗٞاد ؿزايي 

ٗلشف ٗوبديش صيبد ُٞؿت هشٗض، ٗب١ي ٝ ُٞؿت ٗشؽ، . اختٜبة ٛ٘بيٜذ

ايٚ اٗش ثٞيظٟ دس ٗٞسد اكشادي ٠ً . خطش تـٌيْ ػَٜ سا اكضايؾ ٗي د١ذ

ٝٓي دس اكشادي ٠ً داساي . ػ٢ِٜبي اػيذاٝسيٌي ٗي ػبصٛذ كذم ٗي ًٜذ

ٗلشف پشٝتئيٚ حيٞاٛي ٛجبيذ . ػ٢ِٜبي ًٔؼي٘ي ١ؼتٜذ ٛيض ٢ٖٗ اػت 

ٛ٘ي ثب اي٠ٌٜ حبٝي ًٔؼيٖ ٛيؼت ٝٓي .  ُش ٕ دس سٝص ثبؿذ250ثيـتش اص 

 .ٗلشف ٗوذاس صيبد آٙ خطش تـٌيْ ػ٢ِٜبي ًٔؼي٘ي سا صيبد ٗي ًٜذ
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اكشادي٠ٌ داساي ًٔي٠ ١بي ػَٜ ػبص ١ؼتٜذ ثبيذ ٗلشف ٛ٘ي سا ٗحذٝد 

يي سطيٖ ؿزايي پش كيجش دس پيـِيشي اص تؼٌيْ ػَٜ ً٘ي . ػبصٛذ

ثي٘بساٛي ٠ً ثطٞس كؼبّ ػَٜ ٗي ػبصٛذ ثبيذ تـييشات ٗٞسد . ًٜٜذٟ اػت

ٓضٕٝ دس سطيٖ ؿزايي سٝصا٠ٛ آٛبٙ دادٟ ؿٞد ٝ دس ػشتبػش طّٞ صٛذُي 

ث٢تش اػت ثتذسيح سطيٖ ؿزايي سا تـييش داد، ٗلشف ٗبيؼبت . سػبيت ُشدد

سا صيبد ًشد ٝ ٗلشف ٛ٘ي سا ٗحذٝد ػبخت، ٝهتي ايٚ ػ٠ ػبْٗ خب 

 . اكتبدٛذ تـييشات اضبكي ديِشي سا ٛيض ٗي تٞاٙ دس سطيٖ ؿزايي اٛدبٕ داد

 :درمان سنگ هاي كليوي
. ػٔت دسٗبٙ ػ٢ِٜبي ادساسي ثش طشف ػبختٚ دسد ٝ اٛؼذاد اػت

ثؼيبسي اص ػ٢ِٜب ثذٝٙ دسٗبٙ خبكي خٞدثخٞد دكغ ٗي ؿٞٛذ ٝ ثؼيبسي 

اٗب ُب١ي ٛيض ٗذاخ٠ٔ . ديِش ٛيض ثب دسٗب٢ٛبي داسٝيي هبثْ دكغ ١ؼتٜذ

 .خشاحي اختٜبة ٛبپزيش ٗي ؿٞد

ٗيضاٙ دكغ خٞدثخٞدي ػَٜ ث٠ اٛذاصٟ ، ٗحْ آٙ ٝ چِِٞٛي آٛبتٞٗي 

 ٗئي٘تش هبثْ 6اًثش ػَٜ ١ب ثب هطش ثيؾ اص . ػيؼتٖ ادساسي ثؼتِي داسد

اُش ثؼيبسي اص ػَٜ ١بي ادساسي اٛذاصٟ ٝ . دكغ خٞدثخٞدي ٛ٘ي ثبؿٜذ

ٗٞهؼيت ٜٗبػت داؿت٠ ثبؿٜذ ثب دػتِبٟ ػَٜ ؿٌٚ ثشٝٙ اٛذاٗي هبثْ 

ػَٜ ١بيي ٠ً دس داخْ . ؿٌؼتٚ ث٠ هطؼبت سيض ١ؼتٜذ تب دكغ ؿٞٛذ

ٝاسد ٗي  (پيـبثشاٟ)حبٓت ثذإ ٗي اكتٜذ اًثشاً ثب ٝػبئي ٠ً اص ساٟ ٗدشا 

تؼذاد اٛذًي اص ػَٜ ١بي . ؿٞٛذ دس آٝسدٟ ؿذٟ يب ؿٌؼت٠ ٗي ؿٞٛذ

٠٘١ ايٚ . ًٔيٞي دس حبٓت  ١ؼتٜذ ٠ً ٛيبصٜٗذ ػْ٘ خشاحي ثبص ٗي ثبؿٜذ

سٝؽ ١بي دسٗبٛي ثشحؼت ضشٝست دس ثي٘بسػتبٙ ًٞثش ػٜ٘بٙ دس 

 (اٝسٝٓٞطيؼت)پضؿٌبٙ ٗتخلق ٝ خشاح ًٔي٠ . دػتشع ؿ٘ب هشاس داسد

 .ثي٘بسػتبٙ دسٗبٙ اختلبكي سا ٠ً ؿ٘ب ٛيبص داسيذ ٗـخق خٞا١ٜذ ًشد

 : ESWL سنگ شكني توسط امواج شوكي 
. هجْ اص ؿشٝع ػَٜ ؿٌٜي پشػتبس ثخؾ اص ؿ٘ب ػٞاالتي خٞا١ذ ًشد

١ش٠ُٛٞ داسٝيي ٗلشكي . ػؼي ًٜيذ ثذهت ث٠ ػٞاالت ٝي پبػخ د١يذ

دس اطبم ػَٜ ؿٌٜي، تٞػط . ثٞيظٟ آػپشيٚ سا حت٘بً رًش ٛ٘بييذ

پغ . ٗتخلليٚ ثي٢ٞؿي ٝيضيت ٝ دس كٞست ٓضٕٝ ثي٢ٞؽ خٞا١يذ ؿذ

دس حيٚ . اص آٙ ثٞػي٠ٔ اٗٞاج ؿًٞي ػَٜ ؿ٘ب ؿٌؼت٠ خٞا١ذ ؿذ

 . ػَٜ ؿٌٜي دسد ٛخٞا١يذ داؿت

ٝ اُش دس داخْ حبٓت % 80اُش ػَٜ دس داخْ ًٔي٠ ثبؿذ ث٠ احت٘بّ 

١ش هذس ػَٜ دس هؼ٘ت . خٞا١ذ ؿٌؼت% 70 تب 50ثبؿذ ث٠ احت٘بّ 

١بي پبييٚ تشي اص حبٓت هشاس ُيشد، احت٘بّ ؿٌؼتٚ آٙ ً٘تش خٞا١ذ 

 .  دهيو٠ ٗي ثبؿذ45 تب 30ٗذت صٗبٙ ػَٜ ؿٌٜي . ثٞد
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دس خبت٠٘ ث٠ ؿ٘ب دػتٞساتي اص طشف پضؿي ٗؼبٓح دادٟ ٗي ؿٞد ٝ ضٜ٘بً 

ٛؼخ٠ اي ٛيض ثشاي ؿ٘ب تدٞيض ٗي ؿٞد ٠ً ثبيؼتي ت٢ي٠ ٝ اص آٙ اػتلبدٟ 

ت٘بٕ ػ٢ِٜبي دػتِبٟ ادساسي هبثْ ؿٌؼتٚ تٞػط ػَٜ ؿٌٚ . ٛ٘بئيذ

دٝ . دس ايٚ ٗٞسد، پضؿي سا١ٜ٘بيي٢بي الصٕ سا ث٠ ؿ٘ب خٞا١ذ ًشد. ٛيؼتٜذ

١لت٠ پغ اص ػَٜ ؿٌٜي، ٛيبصٜٗذ ٝيضيت ٗدذد تٞػط پضؿي ٗؼبٓح 

تب چٜذ سٝص پغ اص ػَٜ ؿٌٜي ٝخٞد خٞٙ دس ادساس . خٞد خٞا١يذ ثٞد

 . طجيؼي خٞا١ذ ثٞد

دكغ هطؼبت ػَٜ ؿٌؼت٠ ؿذٟ ١٘شاٟ ثب دسد ٛؼجتبً صيبدي ٗي ثبؿذ ٝ 

تٞػط داسٝ ث٠ ٗوذاس صيبدي اص ٗيضاٙ آٙ ًبػت٠ ٗي ؿٞد ػْ٘ ػَٜ 

ُب١ي هطؼبت ػَٜ دس . ؿٌٜي داساي ػٞاسم ٗخلٞف ث٠ خٞد اػت

ثٞيظٟ دس ػ٢ِٜبيي ثب هطش ). حبٓت تد٘غ ًشدٟ ٝ ٗـٌْ ػبص ٗي ؿٞٛذ

دس چٜيٚ ٗٞاسدي ٌٗ٘ٚ اػت ٛيبص ث٠ ُزاؿتٚ . (ثيؾ اص يي ػبٛتي٘تش

 . ػٞٛذ دس حبٓت، ًٔي٠ ٝ يب حتي ػْ٘ خشاحي ثبؿذ

اُش ثؼذ اص ػَٜ ؿٌٜي دچبس دسد پ٢ٔٞ ث٠ ١٘شاٟ تت ٝ ٓشص ؿُذيذ، ث٠ 

ٌٗ٘ٚ اػت خشٝج هطؼبت ػَٜ چٜذ ١لت٠ . ثي٘بسػتبٙ ٗشاخؼ٠ ٛ٘بييذ

 . طّٞ ثٌـذ ٝ ُب١ي الصٕ اػت ػْ٘ ػَٜ ؿٌٜي چٜذيٚ ثبس تٌشاس ُشدد

 : پيگيري 
ت٘بٕ ثي٘بساٛي ٠ً داساي ػَٜ ًٔي٠ ١ؼتٜذ ثبيذ دس كٞاكْ ٜٗظٖ تٞػط 

دس اًثش ٗٞساد اٛدبٕ . پضؿي ٗتخلق ٗٞسد ثشسػي ٝ ٗؼبي٠ٜ هشاس ُيشٛذ

١ش ٛٞع . يي ػٌغ ػبدٟ ثؼالٟٝ ػُٞٛٞشاكي ثطٞس ػبٓيب٠ٛ ًلبيت ٗي ًٜذ

تـييش دس سطيٖ ؿزايي، تدٞيض داسٝ يب تٞكي٠ ١بي ث٢ذاؿتي ٠ً الصٕ ثبؿذ 

دس ًٞدًبٙ، ثي٘بساٙ . دس ٝهت ٗوشس تٞػط پضؿي ث٠ ؿ٘ب دادٟ خٞا١ذ ؿذ

داساي ٗـٌالت ًٔيٞي ٝ اكشادي٠ٌ ثطٞس ٌٗشس ػَٜ ٗي ػبصٛذ، كٞاكْ 

اُش ؿ٘ب ١ش ٛٞع ػٞآي دس ٗٞسد . ثشسػي ٝ ٗؼبي٠ٜ ًٞتب١تش خٞا١ذ ثٞد

تـٌيْ ػَٜ، ٛٞع دسٗبٙ، ٛٞع ثشسػي، ٝضؼيت ًٔي٠ ١بي خٞد ٝ يب ػبيش 

 .ٗٞاسد داسيذ، حت٘بً آ٢ٛب سا ثب پضؿي ٗؼبٓح خٞد دس ٗيبٙ ثِزاسيذ
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