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تغذیٍ در ديران یائسگی
دٍساى یبئسگی ثِ دٍساًی گفشِ هی ضَدوِ فؼبلیز سخوه سبصی دس خبًوْب ثِ دبیبى سسیذُ ٍ ػبدر هبّیبًِ هشَلف هی ضَد .سي
هشَسظ یبئسگی ثشاسبس هغبلؼبر اًجبم ضذُ دس ایشاى حذٍد  50سبلگی اسز .اهب ثؼضی اص خبًوْب هوىي اسز صٍدسش ٍیب دیشسش
ٍاسد دٍساى یبئسگی ثطًَذ .دس ایي دٍساى خبًوْب ثبسغییشار صیبدی اصجولِ خطىی دَسز ،ظبّش ضذى چیي ٍچشٍن دس دَسز ،
ًبصن ضذى ٍسیضش هَّب  ،ضل ضذى ٍافشبدگی سیٌِ ّب ،خطىی ٍاطى ٍگشگشفشگی هَاجِ ضًَذ ٍثِ دلیل وبّص سشاون اسشخَاًی
خغشاثشال ثِ دَوی اسشخَاى افضا یص هی یبثذ .الجشِ ػالئن ًٍطبًِ ّبی یبئسگی ثسشِ ثِ ضشایظ ثذًی هشفبٍر اسز .ثبسػبیز سغزیِ
هٌبست ٍثىبسگشفشي اصَلی سبدُ هی سَاًیذ دٍساى یبئسگی سا ساحز سش دطز سش ثگزاسیذ.
مصزف میًٌ يسبشی را افزایش دَیذ
هیَُ ّب ٍسجضی ّبػالٍُ ثشایٌىِ ًیبص ّبی ثذى ثِ ٍیشبهیي ّب ٍاهالح هؼذًی سبهیي هی وٌٌذ ثِ ػلز داساثَدى فیجش دسدیطگیشی اص
سشعبى ّبی دسشگبُ گَاسش ثخصَظ سشعبى وَلَى  ،وبّص جزة چشثیْب ٍوبّص ولسششٍل خَى هَثشًذ .ػالٍُ ثش آى ،هیَُ ّب
ٍسجضی ّبداسای ًَػی سشویجبر َّسهًَی ثٌبم فیشَاسششٍطى ّب ّسشٌذ وِ ثسیبس ضجیِ اسششٍطى اسز ٍ هی سَاًذ ػالئوی وِ
دسدٍساى یبئسگی ثِ دلیل وبّص سغح َّسهَى اسششٍطى ثشٍص هی وٌذ سا وبّص دّذ .دس حمیمز فیشَاسششٍط ى ّبی هَجَد دس
هیَُ ّب ٍسجضی ّب هبًٌذ یه َّسهَى اسششٍطى ضؼیف دسثذى ػول هی وٌٌذ .اًَاع هیَُ ّب ٍسجضی ّب هثل اًَاع آلَ،سَر
فشًگی،اًگَس،گالثی،دشسمبل ،سیت ،گشیخ فشٍر  ،سوطه ،گَجِ فشًگی،فلفل دلوِ ای ،ولن ،گل ولن َّ،یج،وبَّ ،دیبص ،سَیب،سیت
صهیٌی ،ضلغن ٍچغٌذس داسای فیشَاسششٍطى ّب ّسشٌذٍ گٌجبًیذى آًْب دس ثشًبهِ غزایی سٍصاًِ هی سَاًذ دسحفظ اسششٍطى ثذى
ٍوبّص ػالئن یبئسگی هَثش ثبضذ.
حبًبات بیشتز استفادٌ کىیذ
حجَثبر دس گشٍُ ثٌذی غزایی دس گشٍُ گَضز ،سخن هشؽ لشاسداسد .ایي دسشِ اص هَادغزایی سبهیي وٌٌذُ دشٍسئیي هَسد ًیبص
ثذى هی ثبضٌذ.ثب هصشف ّوضهبى حجَثبر ٍغالر سوبم اسیذ اهیٌِ ّبی ضشٍسی ثذى سبهیي هی ضَد ٍثِ ایي سشسیت دشٍسییٌی ثب
ویفیز دشٍسئیي حیَاًی دساخشیبس ثذى لشاس هی گیشد .حجَثبر ّن هبًٌذ هیَ ّب ٍسجضی ّب داسای فیشَاسششٍطى یب ّوبى َّسهَى
گیبّی اسششٍطى ّسشٌذثٌبثشایي اگش دسدٍساى یبئسگی هصشف آًْبدسثشًبهِ غزایی افضایص یبثذدس وبّص ػالئن هَثش اسز .ثِ ایي
ًىشِ ّن سَجِ داضشِ ثبضیذ وِ فیجش هَجَددسججَثبر ػالٍُ ثشفَایذی وِ دسثبال ثِ آى اضبسُ ضذثبػث وٌذی جزة گلَوض دس
جشیبى خَى ضذُ ٍثب وٌششل اضشْب اصافضایص ٍصى ّن جلَگیشی هی وٌذ .حجَثبر هٌجغ خَثی اص ٍیشبهیي ّب ٍاهالحی هبًٌذ آّي
،ولسین،اسیذفَلیهٍ .یشبهیي  B6اسز .اصحجَثبر دس اًَاع خَسش ّب،آش ٍسَح ،غزاّبیی هثل ػذس دلَ ،هبش دلَ،لَثیبدلَ
،حلین ثبدهجبى  ،ػذسی ،خَسان لَثیب ٍاًَاع سبالد هی سَاًیذ اسشفبدُ وٌیذ.
مصزف چزبیُا را کاَش دَیذ
اصَال هصشف غزاّبی دشچشة ثخصَظ چشثیْبی حیَاًی ٍ اضجبع ضذُ دس ّیچیه اص دٍساًْبی صًذگی سَصیِ ًوی ضًَذ .هصشف
صیبد چشثیْب ثخصَظ ًَع اضجبع ضذُ اًْب ثِ ػٌَاى یىی اص ػَاهل خغش دسثشٍص سشعبى سیٌِ دس خبًوْب ٍدس سٌیي یبئسگی ثِ
اثجبر سسیذُ اسز .ثشای وبّص هصشف چشثیْب هی سَاًیذ:

 غزاّب سا ثیطشش ثِ ضىل آة دض ،ثخبسدض ،وجبثی یب سٌَسی هصشف وٌیذٍ اص هصشف غزاّبی چشة ٍ سشخ ضذّذشّیضًوبییذ.
 سٍغي جبهذ سا حزف وٌیذ ٍثشای سْیِ غزا ّب اصسٍغي هبیغ ٍثِ همذاس ون اسشفبدُ وٌیذ.
 اص ضیش ٍلجٌیبر ون چشثی ٍیب ثذٍى چشثی اسشفبدُ وٌیذ.
درديران یائسگی با چٍ مشکالتی ممکه است مًاجٍ شًیذ؟

 :1افشایش يسن يچاقی:
دسدٍساى یبئسگی هؼوَال خبًوْب دچبسافضایص ٍصى ٍچبلی هی ضًَذ ٍ ثب سجوغ چشثیْبی اضبفی دس ًبحیِ ضىن ،ساًْب ٍثبسي سٌبست
اًذام خَدسا اصدسز هی دٌّذ .سجوغ چشثی ّب دسًبحیِ ضىن خغشاثشال ثِ ثیوبسیْبی للجی ػشٍلی،فطبس خَر ،دیبثز ٍسشعبى
سیٌِ سا افضایص هی دّذ .دسهیبًسبلی هیضاى وبلشی هَسدًیبص سٍصاًِ  200سب  400وبلشی ووشش اص گزضشِ اسز .ثٌبثشایي ثشای
ایٌىِ دچبساضبفِ ٍصى ًطَیذ سؼی وٌیذ:
"مصزف مًادقىذی ي چزبی َا را محذيد کىیذ"
















خَسدى ضیشیٌی ،ضىالر ٍدسشّبی ضیشیي ثشای خبًوْب یی وِ دٍساى یبئسگی سا سذشی هی وٌٌذ،هٌبست ًیسز.
هَادلٌذی ػالٍُ ثش اضبفِ ٍسى ٍچبلی ،هَجت افضایص َّسهَى ّبی لطشآدسًبل ٍوبّص سغح َّسهَى اسششٍطى سخوذاى
ّب هی ضَد .چگًَِ هی سَاًیذ هصشف هَادلٌذی ٍچشثی سا وبّص دّیذ؟
ثجبی غزاّبی چشة ٍسشخ وشدُ  ،ثیطشش اص غزاّبی آثذض ،ثخبسدض ٍسٌَسی هصشف وٌیذ.
اص هَادغزایی دشفیجش هبًٌذ سجضی ّب ،هیَُ ّبً ،بى ،غالر سجَس داس هثل ًبى سٌگه ً،بى جَ دسثشًبهِ غزایی سٍصاًِ
خَد ثگٌجبًیذ.
سؼذاد ٍػذُ ّبی غزایی سا صیبدسش ٍحجن غزای هصشفی سا وبّص دّیذ .ثبیي سشسیت وبلشی ثیطششی سَصاًذُ هی ضَد
ٍٍصى ثذى وٌششل هی ضَد .ضوٌب ثخبعش داضشِ ثبضیذ وِ اگش ٍػذُ اصلی ضوب ضبم یبضذسوبم وبلشی غزایی وِ خَسدُ
ایذ ثِ چشثی سجذیل ضذُ ٍدسثذًشبى رخیشُ هی ضَد صیشا دسعَل خَاة ًیبص ثذى ثِ وبلشی ون اسز.
سٌْب ٍلشی غزا ثخَسیذ وِ گشسٌِ ّسشیذ ٍ همذاسی هصشف وٌیذ وِ گشسٌگی ضوب سا سفغ وٌذ ًِ ثیطشش؛ اهب ّوِ
گشٍّْبی غزایی سا دس غزای سٍصاًِ خَدثگٌجبًیذ.
هصشف هَادلٌذی هثل لٌذ ،ضىش ،اًَاع ضشیٌی ّب ،ضىالر ،آة ًجبرًَ ،ضبثِ ّب ،ضشثز ّب ٍ آة هیَُ ّبی صٌؼشی وِ
هؼوَال حبٍی لٌذ سیبدی ّسشٌذ ٍثغَس ولی ّلِ َّلِ سا هحذٍد وٌیذ.
ًبى ّبی فبًشضی هثل اًَاع ثبگز ٍ سبًذٍیچی ووشش هصشف وٌیذ ٍ دس ػَض ًبى ّبی سْیِ ضذُ اص آسد سجَس داس هبًٌذ
ًبى جَ ،سٌگگ اسشفبدُ ًوبییذ.
ضیش ٍ لجٌیبر هصشفی ضوب ثْشش اسز حشوب "اص اًَاع ون چشة ٍ ثذٍى چشثی ثبضذ.
اصاًَاع گَضز هصشفی وبهال "لخن ٍ ثذٍى چشثی آضىبس ٍ گَضز هشؽ ثذٍى دَسز هصشف وٌیذ .دَسز هشؽ حبٍی
همذاسسیبدی چشثی اسز.
ثِ جبی اسشفبدُ اص سس سبالد اص چبضٌی ّبیی هثل :آة لیوَ ،آة ًبسًج ٍ آثغَسُ اسشفبدُ ضَد.
هصشف سجضی ّبیی وِ حبٍی وبلشی ثسیبس ون هی ثبضٌذ (سجضی خَسدى ،وبَّ ،خیبس ،گَجِ فشًگی ،وشفس ،ولن ،گل
ولنَّ ،یج ٍ ) ...ثشای جلَگیشی اص گشسٌگی ٍ سسشیغ حشوز غزا دس دسشگبُ گَاسش وِ ثِ جزة ووشش هَاد غزایی ٍ
وبّص ٍصى هٌجش هی گشدد ،سَصیِ هی ضَد.
اصسٌذ غزا خَسدى اجشٌبة وٌیذ .سؼی وٌیذ غزا سا دسووبل آساهص ٍثبصجش ٍحَصلِ صشف وٌیذ .سٌذغزاخَسدى خَد
یىی اص دالیل چبلی ٍاضبفِ ٍصى اسز .دسّشٍػذُ هیضاى غزایی سا وِ هی خَسیذ وٌششل وٌیذ.ثْششیي ساُ ایي اسز وِ
اص ّوِ غزاّب اهب ثِ همذاس ون هصشف وٌیذ ثِ ػجبسر دیگش سؼی وٌیذ سٌَع ٍسؼبدل دس ثشًبهِ غزایی خَدسا حفظ وٌیذ.

 ثخبعش داضشِ ثبضیذ:
سطین ّبی غزایی ضذیذ ٍسخز هی سَاًذ فشایٌذ دَوی اسشخَاى سا سسشیغ وٌذ .ثٌبثشایي سؼی وٌیذ ثغَس هؼمَل غزا ثخَسیذ
.سٌَع ٍسؼبدل دسثشًبهِ غزایی سا سػبیز وٌیذ ٍاًَاع غزاّب سا هصشف وٌیذ اهب ثِ همذاس ون.
"میشان تحزک يفعالیت بذوی خًددرا افشایش دَیذ"
ّوضهبى ثب وبّص وبلشی دسیبفشی دسصَسسی وِ هیضاى سحشن ثذًی خَدسا افضایص دّیذ ،دسوٌششل ٍصى ثذى ٍجلَگیشی اص چبلی
ٍاضبفِ ٍصى هَفك سش خَاّیذ ثَد .فؼبلیز ثذًی لضٍهب "ثِ هؼٌی ضشوز دس هسبثمِ دٍ هبساسي یب اًجبم هسبثمبر ٍسصضی ًیسز .
دیبدُ ثشدى ثچِ ّب ثِ هذسسِ ،دیبدُ سفشي ثشای خشیذ سٍصاًِ ٍ یب لذم صدى سٌذ دس دبسن ّن ثشای افضایص فؼبلیز ثذًی هفیذ اسز .
اسشفبدُ اص دلِ ثِ جبی آسبًسَس یب دیبدُ ضذى اص اسَثَس ٍسبوسی هثال یه ایسشگبُ صٍدسش اص همصذ ًیض ثِ افضایص فؼبلیز ثذًی
ضوب ووه هی وٌذ .سبدُ سشیي وبس آى اسز وِ سٍصاًِ  30دلیمِ اص ٍلز خَد سا ثشای دیبدُ سٍی دس ًظش ثگیشیذ ٍثب یه ثشًبهِ
هٌظن ایي وبس سا اداهِ دّیذ .دیبدُ سٍی سٌذ ثِ سمَیز اسشخَاًْب ووه هی وٌذٍ .سصش هٌظن ًٍِ چٌذاى سٌگیي ّن چٌیي
هَجت افضایص فؼبلیز غذد داخلی ثذى ٍاص جولِ ّیذَفیض ثشای سحشیه سخوذاى ّب ٍسشضح َّسهَى هی ضَد .هصبلؼبر اخیش
ًطبى دادُ اسز وِ خبًوْبیی وِ دس دٍساى یبئسگی ثغَس هٌظن ٍسصش هی وٌٌذ ٍسحشن ثذًی داسًذ،ووشش دچبس گشگشفشگی
ٍسؼشیك هی ضًَذ.

 :4پًکی استخًان:
هطىل اصلی دس یبئسگی اص دسز سفشي هَاد هؼذًی اسشخَاى) ػوذسب "ولسین ( ثِ ػلز وبّص سشضح اسششٍطى سخوذاًْب اسز وِ
هَجت افضایص خغش اسشئَدشٍص ٍضىسشگی اسشخَاى هی ضَد .سَدُ اسشخَاى دس سي  25سبلگی ثیطششیي هیضاى خَد سا داسد ٍ
اسشخَاى ّباصاسشحىبم وبفی ثشخَسداسًذ .اص سي  40سبلگی ثِ ثؼذ سَدُ اسشخَاًی ثِ هشٍس وبّص هی یبثذ ٍ دس دٍساى یبئسگی،
عی  5سب  10سبل یه سَم سَدُ اسشخَاًی اص دسز هی سٍد .اسشخَاى ّبیی وِ سَدُ اسشخَاًی ووششی داسًذ ،ثیطشش دس هؼشض
ضىسشگی لشاس داسًذ .ضىسشگی ّبی خَدثخَدی اسشخَاى ّب  ،دسد دسًبحیِ ووش ،لگي ٍدبّب اص ػالئن دَوی اسشخَاى اسز.
ثشای دیطگیشی اص دَوی اسشخَاى سؼی وٌیذ:
 سٍصاًِ  3سب  4سْن اص گشٍُ ضیشٍهَاد لجٌی وِ سبهیي وٌٌذُ ثخص ػوذُ ولسین هَسدًیبصسٍصاًِ اسز هصشف وٌیذ .
ّشسْن اص ایي گشٍُ ثشاثش ثب یه لیَاى ضیش یب هبسز ٍیب  45سب  60گشم دٌیش ون ًوه ٍیب سِ چْبسم لیَاى وطه ثب
غلغز هشَسظ اسز.
 اص سبیش هٌبثغ ػزایی ولسین هثل حجَثبر ،هغضّب هثل ثبدام ،وٌجذ  ،سجضی ّبی ثشگی هبًٌذ اًَاع ولن دسثشًبهِ غزایی
خَد ثگٌجبًیذ. .هبّی ویلىب ٍسبسدیي ّن اگشثغَس وبهل ٍثباسشخَاى خَسدُ ضًَذ اص هٌبثغ خَة ولسین ّسشٌذ.
 هصشف هَاد ػزایی حبٍی هٌیضین وِ دس اسشحىبم اسشخَاًْب ًمص هْوی داسًذ هبًٌذ ثبدام صهیٌی فٌذق ،گشدٍ ً،خَد ،
ػذس ،گَضز ثذٍى چشثی ،سجضی ّبی سجض ٍاًَاع هبّی سافشاهَش ًىٌیذ.
 اص هصشف صیبد فسفش) هَجَد دس غزاّب ی فشایٌذ ضذُ حبٍی هَاد ًگْذاسًذُ هبًٌذ سَسیس ٍ وبلجبس ٍ ًَضیذًی ّبی
وَالداس ( دشّیضوٌیذ .ثخصَظ ًَضبثِ ّبی گبصداس ثذلیل هیضاى فسفبر ثبال جزة ولسین غزا سا هخشل وشدُ ٍصهیٌِ
ساثشای دَوی اسشخَاى فشاّن هی وٌذ.
 ثشای جزة ولسین ثبیذ ٍیشبهیي ( Dحذٍد ٍ 400احذ ثیي الوللی دس سٍص) اص ًَس هسشمین خَسضیذ ٍ هٌبثغ غزایی آى
)صسدُ سخن هشؽ ،جگش ،هبّی(ثذسز آٍسیذ .هذر صهبى اسشفبدُ اص ًَس خَسضیذ حذٍد  10دلیمِ دس سٍص ٍ حذالل دٍ الی
سِ ثبس دس ّفشِ اسز ٍ وبفی اسز صَسر ٍ دسز ّب ٍ ثبصٍّب دس هؼشض ًَسهسشمین آفشبة لشاس گیشد.

ًَ ضبثِ ّبی عجیؼی هبًٌذ آة هیَُ ،دٍؽ ٍ اًَاع ضشثز ّب ثِ جبی ًَضبثِ ّبی وبفئیي داس) اًَاع وَالّب ٍ لَُْ( هصشف
ضًَذ .صیشا ًَضبثِ ّبی گبصداس ٍ لَُْ اص جزة ولسین دس ثذى جلَگیشی هی وٌٌذ .افشاط دسهصشف چبی ًیضهَجت
افضایص دفغ ادساسی ولسین ثذى ضذُ ٍصهیٌِ سا ثشای دَوی اسشخَاى فشاّن هی وٌذ.
 ثخبعش داضشِ ثبضیذ وِ اسشؼوبل سیگبس هی سَاًذ ثب وبّص سغح َّسهَى اسششٍطى ،هٌجش ثِ یبئسگی صٍدسس ثطَد
.دسًشیجِ ضبًس اثشال ثِ دَوی اسشخَاى افضایص هی یبثذ.سیگبسی ّب دس خغش اثشالی ثیطششی ثِ دَوی اسشخَاى هی
ثبضٌذ ّ.وچٌیي سیگبس وطیذى اثشار هفیذ دسهبى ثب اسششٍطى ثؼذ اص یبئسگی سا وبّص هی دّذ
ٍ سصش ٍ فؼبلیز ّبی فیضیىی هبًٌذ دیبدُ ٍسی سٌذ) حذالل  30دلیمِ دسسٍص ( سا فشاهَش ًىٌیذ.

 :0گزگزفتگی:
گشگشفشگی ٍسؼشیك ضجبًِ اص اٍلیي ػالئن یبئسگی اسز وِ ثباحسبس گشم ضذى ًبگْبًی ٍضذیذ ّوشاُ اسز ٍهؼوَال سب 5دلیمِ
عَل هی وطذ .گبّی ایي احسبس ثب سؼشیك ٍدساًشْب احسبس سشهب ّوشاُ اسز .گشگشفشگی ثِ ػلز وبّص ٍ لغغ َّسهَى
اسششٍطى ایجبد هی ضَد ٍهؼوَال دسعَل ضت ثیطشش اصسٍص اسز ٍهوىي اسز هَجت اخشالل دس خَاة ضجبًِ ثطَد .ثشای وبّص
گشگشفشگی سَصیِ هی ضَد:
 اصهصشف صیبد چبی ٍلَُْ ،ادٍیِ ّبی سٌذ ًٍَضبثِ ّبی وَالداس اجشٌبة وٌیذ.وبفئیي هَجَد دسًَضبثِ ّبی وَالداس
هَجت سطذیذ گشگشفشگی هی ضَد.
 دسثشًبهِ غزایی خَد سَیب سا ثگٌجبًیذ  .سَیب حبٍی فیشَاسششٍطى ّب یبّوبى اسششٍطى گیبّی اسز وِ دسثسیبسی اص
وطَسّبی آسیبیی ثِ ػٌَاى یه غزای اصلی هصشف هی ضَد .دسوطَسّبیی هثل طادي وِ فشاٍسدُ ّبی هخشلف سَیب
دسغزاّبی اصلی هصشف هی ضَد گشگشفشگی دسصًبى یبئسِ ثسیبس ًبدس اسز .سَیب ثِ ػٌَاى یه هبدُ دشٍسئیٌی ثباسصش
اسیذ ّبی اهیٌِ ضشٍسی ثذى سا سبهیي هی وٌذ ٍاص ایي ًظش ثب گَضز ثشاثشی هی وٌذ دسحبلی وِ هیشاى چشثی
ٍولسششٍل اى دبییي اسز .یىی دیگش اص اثشار سَدهٌذسَیب وبّص ػَاسض یبئسگی اصجولِ گشگشفشگی اسز  .سَیب
داسای هَادی اسز وِ ثذٍى ایجبدهطىالر ًبضی اس اسششٍطى  ،ثب سٌظین سغح َّسهَى ثذى صًبى حبلز گشگشفشگی سا
وبّص هی دّذ .سحمیمبر ًطبى دادُ اسز وِ هصشف هشست سَیب ثِ هذر  4سب ّ 6فشِ هی سَاًذ گشگشفشگی سا دسحذ
لبثل هال حغِ ای ون وٌذ .اهشٍصُ اًَاع غزاّبی سْیِ ضذُ اص سَیب دس ثبصاس دسدسششس اسز اص جولِ آجیل سَیب ،ضیش
سَیب ،آسد سَیب وِ هثل آسد سفیذ دسسْیِ اًَاع غزاّب ثىبس هی آیذ ٍدشٍسئیي سَیب وِ جبیگضیي خَثی ثشای گَضز لشهض
اسز  ،هی سَاى اسشفبدُ وشد .دسصَسسی وِ ا عؼن سَیب سادٍسز ًذاسیذ هی سَاًیذ اًشا ثب ووی گَضز هخلَط وٌیذ .
سشویت یه سَم گَضز ٍدٍسَم سَیب ّن اص ًغش الشصبدی ثِ صشفِ اسز ٍّن ضوب سا اص خَاظ ثباسصش سَیب اص جولِ
وبّص ػَاسض یبئسگی هثل دَوی اسشخَاى ٍگشگشفشگی ثْشُ هٌذ هی سبصد.
 اسشفبدُ اصثشخی اص گیبّبى ٍداسٍ ّبی گیبّی دس وبّص ػالئن یبئسگی هَثش اسز ٍهَجت افضایص سشضح َّسهَى ّبی
اسششٍطى ٍدشٍطسششٍى هی ضًَذ .ساصیبًِ یىی اص ایي گیبّبى اسز وِ هصشف سٍصاًِ اى ثصَسر لغشُ ٍیب دَدس دس وبّص
گشفشگی هَثش اسز .دَدسساصیبًِ سا هی سَاًیذ دسهٌضل سْیِ وٌیذ .ثشای ایي وبس داًِ ساصیبًِ سا آسیبة وٌیذ ٍدَدس اًشا دس
یحچبل ًگذاسی وٌیذ  .اص ایي دَسد هی سَاًیذ سٍصاًِ یه سب 3لبضك هشثب خَسی ثصَسر سٌْب ٍیب ّوشاُ ثب هبسز ،سبالد
ٍیب غزاّبی دیگش هصشف وٌیذ.

"ٍاحذ سغزیِ ثیوبسسشبى ٍالیز"
هٌجغ :هؼبًٍز ثْذاضز ،دفشش ثْجَد سغزیِ جبهؼِ (ٍصاسر ثْذاضز ٍ دسهبى ٍ آهَصش دضضىی)

