
هیتَاًس هَخت ، ایي هفقل تبًسٍى ّبی اعزافثز رٍی فؾبرّبی هىزر ٍارزُ ٍ  هفقل آرًحاس ثیؼ اس حس  اعتفبزُ

 ّب زر ایي ثبفت ترزیتز. ثب گززاتّقبل تبًسًٍْب ثِ اعترَاى  هحلآعیت ٍ اس ثیي رفتي ایي ثبفت ّب ثَیضُ زر ثزٍس 

ثزاعبط هحل ٍ هیشاى آعیت، ثْجَزی وبهل ثیوبر ٌّگبم حزوت زعت ٍ هچ، زرز ایدبز هیؾَز.  ثَیضُاعزاف آرًح 

 ز.هیگززآرًح زر ًبحیِ  ویغتثِ ایدبز هٌدز تَرّم ایي ثبفتْب  ،ثؼضی اٍلبت عَل ثىؾس! هبُ یيچٌسهوىي اعت 

اذتالل آرًح گلف ثبساى ووتز اس ّز چٌس اعت. آرًح تٌیظ ثبساى ، اذتالل دردهای آرنجػلل رایح تزیي یىی اس 

 س.ًهفقل ایدبز هیگززوبًٌس آعیت زیسگی ّبیی اعت وِ ثز اثز اعتفبزُ ثیؼ اس حس اس ّزیگز زیسُ هیؾَز اهب  اًَاع

 هَالغ اغلتٍ  ؽسُ ْبثیوبریایي زچبر  اس سًبى ثیؼهززاى  هیسّس. هؼوَالًعبلِ( رخ  03تب  03غبلجب زر ثشرگغبالى )افزاز ٍ زرزّبی ًبؽی اس آًْب،  ایي ثیوبریْب

 ذَاّس گزفت!لزار  ًَع اس ػَاركز، زر هؼزك ایي زعتی وِ سیبز اس آى اعتفبزُ هیگزز

 و دالیل علت ●

 ظزیفی هیؾًَس. ّبی ّبی خشئی، ػضالت عبػس زچبر پبرگی اس ػضالت ٍ یب آعیت سیبزاعتفبزُ  ثسلیل

آعیت ٍارز ًیش، ر اس ػضالتی وِ هچ زعت را ًگِ هیسارًس، هیتَاًس ثِ تبًسٍى ّبی ثبسٍ ٍ آرًح اعتفبزُ هىزّ

س وِ ثزآهسگی ذبرخی یب ً. ایي پبرگی ّب هَخت هیؾَگزززوَچىی زر آًْب  ّبی پبرگیثزٍس ٍ ثبػث  وززُ

 :زرزّبی آرًح ثِ ؽزح سیز ّغتٌس  تزیي ػلل ؽبیغ زر هدوَع، .گززًسزاذلی آرًح، زچبر زرز 

 زر ًتیدِ اًدبم فؼبلیت ثیؼ اس همسار هؼوَل ایدبز ؽسُآرًح فَرتیىِ زرز  رز :عبزُ  پیچ ذَرزگی -

ثَزُ،  (strain) ثبفت ثبسٍ وؾیسُ ؽسى  ( ٍ یبsprain) هزثَط ثِ ري ثِ ري ؽسى ثبسٍزرز ، احتوبالً ثبؽس

 ًیغت!زائوی خسّی ٍ ایي آعیت  ذَؽجرتبًِ اهب

 ،ؽزایغی اعت وِ زر ًتیدِ آى ح تٌیظ ثبس یب گلف ثبسؾىالت آرًه : اىآرًح گلف ثبسیب  اىآرًح تٌیظ ثبس -

ػضالت ٍ تبًسٍى ّبی ًشزیه هفقل آرًح اس اعتفبزُ ثیؼ اس حس  ثسًجبلاغلت  ،اعزاف ًبحیِ ذبرخی یب زاذلی آرًح احغبط هیؾَز. ایي هؾىالت ی زرزرز

 هیگَیٌس.اپی وًَسیلیت  ،افغالح ترققّی پشؽىی ثِ آىایدبز ؽسُ ٍ زر 

( ٍخَز زارز. هبّیچِ ّبئی زر پؾت عبػس لتزالیه ثزآهسگی زر ًبحیِ ثیزًٍی آرًح ثِ ًبم اپیىًَسیل ذبرخی ) : (آرًح تٌیظ ثبساى) ذبرخیاپی وًَسیلیت  •

( ٍ ثبس ؽسى عبػس ثَزُ ٍ ثِ ایي ًمغِ اس اعترَاى هتقل ؽسُ اًس. زرزی وِ زر ایي اوغتبًغیَىّغتٌس وِ هغئَل ذن ؽسى هچ زعت ثِ عوت ػمت )

 اپیىًَسیل ثیزًٍی )آرًح تٌیظ ثبساى( ذَاًسُ هیؾَز.التْبة ثزآهسگی ایدبز هیگززز، ثِ ًبم 

ثزآهسگی زر ًبحیِ زاذلی آرًح اعت ٍ هبّیچِ ّبی خلَی عبػس وِ هغئَل ذن وززى هچ زعت ٍ عبػس ثِ  یه : (آرًح گلف ثبساى) زاذلیاپی وًَسیلیت  •

 ( هیگَیٌس.هسیبلایي ثزآهسگی، اپیىًَسیلیت زاذلی )التْبة ( ّغتٌس، ثِ ایي ًمغِ اس اعترَاى هتقل ؽسُ اًس. ثِ زرزّبی ًبؽی اس فلىغیَىعوت خلَ )

ثبلؾته ّبی التْبة  ،ثِ آى بًهىزر ٍ ثیؼ اس حسّ ثبسٍ هیتَاًس ثبػث تدوغ هبیغ زر هحل هفقل آرًح ؽَز وِ افغالحزوت ح :التْبة ویغِ ّبی هفقلی  -

 زر هحل ذلف آرًح هیؾَز.تَرم ویغتیه . ایي هؾىل ثبػث ایدبز زرز ٍ )هثالً زر ارُّ وؾی یب ٍرسػ ثَوظ( هیگَیٌس( ثَرعیت)پؾت آرًح 

ؽَز. ؽزٍع آى هؼوَالً ثِ آراهی ثَزُ ٍ هیتَاًس ؽبهل عفت ؽسى )ٍرم، گزهی ٍ زرز(  هفقل آرًحثزٍس التْبة زر  هَختهیتَاًس  ػبرضِیي ا :آرتزٍس آرًح  -

ز. ّوبًٌس هچ ٍ وف زعت، وٌٌسُ هیگزز ّبی زرزًبن ٍ ًبتَاى   آعیت ثبػثؽسُ ٍ  ای اعت وِ زر عی آى پَؽؼ غضزٍفی هفقل ترزیت  آرًح ثبؽس. ػبرضِ

 ٍ آرتزٍس پظ اس آعیت. )رٍهبتیغن( ، آرتزیت رٍهبتَئیس(DJD) اعتئَآرتزیت :ًَع التْبة آرًح ٍخَز زارز وِ هیتَاًس ًبحیِ را زرگیز وٌس عِ 

 ایدبز هیگززز. ،ز ؽسى ضزثِ ثِ ثبسٍیب ٍار عمَطتقبزف، آرًح ؽَز ٍ هؼوَالً پظ اس ؽسیس ِ هیتَاًس ثبػث زرز و : ذًَزیشی زاذل هفقلیؽىغتگی یب  -

 عالئن و نشانه ها ●

 آرًح یب زاذلی اعترَاى ت لغوت ذبرخیالتْبة ٍ حغبعیّ *

 ذؾىی ٍ گزفتگی فجحگبّی آرًح تَؤم ثب زرز هساٍم *

 زرز عبػس یب احغبط وزذتی زر ًبحیِ *

 (زاؽتي اؽیبء ًگِ ٍ خبثدبئی اخغبم عٌگیيثغل وززى ٍ )هبًٌس یب زعت  ٍهچ ثب فؾبر ثبثت ًگْساؽتي  ،ؽسیس ؽسى زرز ثِ ٌّگبم هؾت وززى *

 یب ثبس وززى زرة ؽیؾِ هزثبچزذبًسى زعتگیزُ زرة ٍ  : ًظیزحزوبت چزذؾی ٍ  تىبى زازى زعتْب ،ٍارز وززى فؾبر ثِ اخغبمثسًجبل زرز آرًح ثزٍس  *

 تشخیص ●

ثِ تؾریـ هیتَاًس ، پشؽه ثَیضُ هؼبیٌِ ثبلیٌی اًسام فَلبًی هؼبیٌِ ثسًیعَاالت هزتجظ ثب ثیوبری اس عزف زوتز ٍ اًدبم عزح ثب تَفیف زرز اس عزف فزز، 

 یبثس.  س، اًدبم رازیَگزافی ضزٍرت هیخَز هؾىل زیگزی زر هفقل آرًح ثبؽٍاحتوبل ًؾبى زٌّسُ  ،چٌبًچِ ػالئنزعس. ث ػلل زرز آرًح

وبر زعتی وِ  ،ؽٌب وززى ،ٍرسػ ّبی پزتبثی هبًٌس پزتبة ًیشُ یب زیغه ،ىثبسی ثب راوت ٍرسؽی اس لجیل تٌیظ ٍ ثسهیٌتَ ،ثبغجبًی )اعتفبزُ اس لیچی(

اًدبم لَلِ وؾی ٍ یب عبذتوبى عبسی ٍ  :زارای چزذؼ هچ ٍ یب ثلٌس وززى چیشی ثب اعتفبزُ اس هچ اعت اس لجیل 

 ّغتٌس.ػَاهل ایدبز وٌٌسُ ثیوبری اس  ،زػ وبری ذیّبعیثُتبیپ وززى ٍ  : هثلحزوبت تىزاری زعت ٍ هچ 

زر تؾریـ ثِ زام افتبزى ػقت ػضلِ  -ٍ اذذ ًَار ػقت اگز زرز آرًح ػلیزغن زرهبى ثزعزف ًؾس، ثزرعی ػقجی 

دبم آسهبیؼ ذَى، عی. تی. اعىي یب س. ثؼیس اعت پشؽه زعتَر اًیبث رازیبل )عٌسرم تًَل رازیبل( ضزٍرت هی 

M.R.I  وبرثزز زارًس. ،ّبی زیگز  رز وززى احتوبل ػبرضِب ثزای تؾریـ افتزالی ٍ ّ ایي رٍػ ّز چٌس سّس؛ثرا 



 راه و روش درهان ◄

اعتفبزُ وزز. اًتربة ؽیَُ زرهبًی ثب تَخِ ثِ تؾریـ زرهبى زرز آرًح ّبی هرتلفی ثزای  اس رٍػیتَاى ه

پظ اس هست  ثِ وبر گزفتِ هیؾًَس. احیغیز خزّ ّبی زرهبًی رٍػ ،یزز. زر اثتسافَرت هیگ ،ػلت زرز آرًح

فَرت ذَاّس گزفت. هساذلِ ّبی خزّاحی ّب،  زرفَرت ػسم پبعد زّی ثیوبر ثِ ایي رٍػ ٍ سهبى عَالًی

 :ثزای زرهبى زرز آرًح ثِ لزار سیز ّغتٌس زرهبًی غیز خزاحی  هساذالتهتساٍل تزیي ثزذی اس  *

 یاعتزٍئیس غیززارٍّبی ضسالتْبة ی هبًٌس اعتبهیٌَفي ٍ زارٍّبئهقزف :  ي ٍ ضس التْبةزارٍّبی هغىّ -

لجَ إهیتَاًس ثبػث وبّؼ زرز آرًح ٍ زرزّبی ذفیف ٍ التْبثبت ًبؽی اس ػبرضِ تٌیظ  ،ایجَپزٍفي ًظیز

ّبی  ، زر فزمٍ وپغَل( لزؿًَع ذَراوی )ػالٍُ ثز ( N-saids)ؽَز. زارٍّبی ضس التْبة ثسٍى اعتزٍئیس 

ثزای ثیوبریْبی هبّیچِ ای هبًٌس  .َز زارًسٍخ ًیش،ٍ ؽیبف ی( )ثب هقزف هَضؼصل  یب ، اعپزیپُوبز، تشریمی

تَْع ٍ  ًظیزایي هَاز هَضؼی ثسلیل ًساؽتي ػَارك خبًجی )ٍ صل ّبی هَضؼی رایح تز اس هقزف لزؿ اعت پُوبز  اس ، اعتفبزُثبساىتٌیظ  آرًح ػبرضِ

 .(سًتحزیه هؼسُ، وبرثزز ثیؾتزی زار

 زر ایي رٍػِ یغتفیشیَتزاپ ثزای ثْجَز ثیوبری، .اعتمبهت هبّیچِ ّبی ثبسٍ هیؾَز تمَیت ػضالت عبػس ٍ ثبػث اًدبم توزیٌبت ذبؿ:  فیشیَتزاپی -

 اعتفبزُ هیىٌس. ،ػقتتحزیه تحزیه الىتزیىی هبّیچِ ّب اس راُ  ٍ)اٍلتزاعًَس(  زرهبًیفزا فَت هبعبص ثب ید، زیگزی هبًٌس  ؽیَُزرهبًی اس 

زارٍّبی اعتزٍئیسی هبًٌس ّیسرٍوَرتیشٍى، یه زارٍی هَثز ضس التْبة ثَزُ ٍ پشؽه :  (وَرتيتشریك اعتزٍئیس ) -

ٍ اًدبم زر هحل زرز  ید ویغِ گذاؽتي آعیت زیسُ ثبػث وبّؼ ػالئن ثیوبری هیؾَز. هحلّ ثب تشریك ایي زارٍ زر

 هفیس اعت. ،ًیش عت عَسًی

ٍ زر ایي رٍػ اس ثبسٍثٌس یب ثبًس هرقَفی اعتفبزُ هیؾَز تب حوبیت ٍ حفبظت السم اس ثبسٍ :  ّب  ّب ٍ هحبفظ  آتل -

یب عبػس ٍ هچ زعت  هحبفظثِ ػول آیس. گشیٌِ زیگز، ثغتي آتل  ،تب سهبى ثزعزف ؽسى ػالئنثرؼ آعیت زیسُ 

آرًح، تغىیي زرز را   ّبی حزوت زٌّسُ  اعت وِ ثب ووه ثِ اعتزاحت وززى ػضلِاعتزیپ )ًَار وؾی هرقَؿ( 

 !ثِ زعت هجتال اعتزاحت زّیس ٍ ووتز ثب آى وبر وٌیس آٍرًس. ثِ ارهغبى هی

هبُ، ػالئن ثِ زرهبى ّبی غیز خزاحی ٍاوٌؼ هٌبعجی ًؾبى ًسازًس، پشؽه  21تب  6اگز پظ اس :  ػول خزاحی -

وٌس. اوثز رٍػ ّبی خزاحی هوىي اعت ثِ ثیوبر پیؾٌْبز زّس اس ػول خزاحی ثزای زرهبى هؾىل ذَز اعتفبزُ 

ز قل وززى هدسّهَرز اعتفبزُ ثزای هؾىل آرًح تٌیظ ثبساى ؽبهل ثززاؽتي ثرؼ آعیت زیسُ ػضالت ٍ هتّ

ثغتگی ثِ فبوتَرّبی هتؼسزی زارز. ایي فبوتَرّب ؽبهل ًَع آعیت ٍارز  ،اًتربة رٍػ زرهبًی خزاحی هٌبعت ثزای فزز ػضالت عبلن ثِ اعترَاى اعت.

ایح تزیي ر) ػول خزاحی ثبس :ػجبرتٌس اس عالهت ػوَهی ثسى ٍ ًیبسّبی ؽرقی ثیوبر اعت. ثزذی اس رٍػ ّبی لبثل اعتفبزُ زر ایي حبلت  ؽسُ، ٍضؼیت

ثی حزوت  اعپلیٌتثب اعتفبزُ اس یه  ٍ هَلت پظ اس اًدبم خزاحی، ثبسٍی ثیوبر ثبیس ثغَر آرتزٍعىَپی.ثب خزاحی ( ٍ رٍػ ثزای زرهبى آرًح تٌیظ ثبساى

، ثزًبهِ توزیٌی ثزای اًدبم حزوت ّبی وؾؾی ثبسٍ ٍ ثبسیبثی اًؼغبف پذیزی آى ؽزٍع هیؾَز. ّوچٌیي توزیي )آتل عبػس( ثززاؽتي اعپلیٌت ثسًجبل. گززز

 آغبس هیگززز. ،ػول خزاحی ثزای ثیوبراًدبم اس  ثؼسهبُ  1ّبی حزوتی عجه ثزای تمَیت ػضالت ثبسٍ زر حسٍز 

توزیٌبت ٍ حزوبت وؾؾی ٍ تمَیتی خشء هْوی اس زرهبى ثیوبریْب ٍ هؾىالت آرًح ّغتٌس. زر ثغیبری اس ضبیؼبت اًسام فَلبًی، آرًح زچبر  :تَاًجرؾی  -

بم ؽسُ هحسٍزیت حزوتی ؽسُ ٍ ًیبس ثِ ثبسپزٍری زارز. ثغَر هثبل ثؼس اس ؽىغتگی ثبسٍ اگز زرهبى ثقَرت گچ گیزی ثبؽس یب ثِ تَعظ ػول خزاحی اًد

ایي  وِ ٍلتیخْت زرهبى، ؽس، پظ اس خَػ ذَرزى ؽىغتگی، آرًح زچبر هحسٍزیت حزوت هیؾَز. ثزای پیؾگیزی اس ایدبز ایي هحسٍزیت حزوتی ٍ یب ثب

ذغز هحسٍزیت حزوتی را زر پی  ،. زر رفتگی آرًح یب ؽىغتگی ّبی هفقل آرًحینًیبسهٌسآرًح تمَیتی ٍ  حزوبت وؾؾیثِ اًدبم  ،هحسٍزیت ثَخَز آهس

 زرهبًی(. -وبر لشٍم اًدبم زرهبى ًبلـ اعت ) ،زاؽتِ ٍ ثسٍى اًدبم ًزهؼ ّبی وؾؾی ٍ تمَیتی

ّبی  ًزهؼم زٍّ گزٍُؼ ّبی وؾؾی ٍ ًزهل اٍّ گزٍُزعتِ اًس. زٍ ًزهؼ ّبی آرًح ٍ عبػس ثِ تفقیل هَرز ثحث لزار گزفتِ اعت. ایي ًزهؼ ّب  ،زر سیز *

 وٌین. ًزهؼ ّبی تمَیتی را ّن ثِ آًْب اضبفِ هی ؛ٍلتی زاهٌِ حزوتی هچ زعت ثْتز ؽس وؾؾی را اًدبم زازُ، سا ًزهؼ ّبیاثت . هؼوَالًّغتٌستمَیتی 

 : هی ثبؽٌسؽبهل حزوبت سیز  آرًح یًزهؼ ّبی وؾؾ •

زرخِ ذن وززُ آى را زر وٌبر تٌِ ذَز لزار هیسّین ٍ تب آذز ًزهؼ زر ّویي حبلت ًگِ هیسارین. عپظ عبػس را ثِ  03اثتسا آرًح را  : چزذؼ عبػس -(2

وف اعبق ثبؽس )هثل ایٌىِ هیرَاّین چیشی را زر وف زعت ذَز لزار  عوتثِ  آىعمف ٍ پؾت  عزفعوت ذبرج چزذبًیسُ ثغَریىِ وف زعت ثِ 

چزذبًین ثغَریىِ وف زعت   عبػس را ثِ زاذل هی ،زرخِ اعت 03یِ حفظ هیىٌین. عپظ زر حبلیىِ آرًح ّوچٌبى ثبً 0 - 23زّین(. ایي حبلت را ثزای 

ثبًیِ حفظ  0 - 23هب ثِ عزف وف سهیي لزار گیزز ٍ پؾت زعت هب ثِ عزف عمف ثبؽس. ایي حبلت را ّن 

خْت را ثغَر زٍ زعت زر  تَاًین چزذؼ تبیی اًدبم هیسّین. اگز ًویزُ عت عِ هیىٌین. ّز حزوت را زر 

 ثْتز اعت. ؽَززذؼ اًدبم ایي چ ثبیس ،زارینٍ تَاى اؽىبلی ًسارز ٍ تب آًدب وِ لسرت  ،وبهل اًدبم زّین

زرز هرتقزی زر آرًح یب هچ زعت احغبط  ،خْت ثچزذبًین وِ زر اًتْبی حزوتزٍ زر ّز تب خبئی عبػس را 

 ز.احغبط گززثبیس ایي زرز  ،این  یي حبلت ًگِ زاؽتِای وِ زعت را زر ا  ثبًیِ 0 - 23ؽَز ٍ زر توبم 

عز پب ایغتبزُ ٍ آرًح را تب خبئیىِ هیتَاًین ذن هیىٌین ثغَریىِ زعت هب تب :  ذن ٍ راعت وززى آرًح -(1



حس هوىي ثِ ؽبًِ ًشزیه ؽَز ٍ عپظ زٍثبرُ ٍ ثِ آراهی زعت را ثِ پبییي هیأٍرین تب آرًح وبهال ثِ حبلت فبف ٍ وؾیسُ زرآیس. 

 تبیی اًدبم هیسّین.زُ عت عِ حزوبت را زر 

ىل زار را عز پب ایغتبزُ ٍ یب زر حبلت ًؾغتِ، اثتسا ثب زعت عبلن هچ زعت عزف هؾ:  ذن ٍ راعت وززى آرًح ثب فؾبر -(0

ثغَریىِ  ،یىِ هیتَاى ذن وززُآرًح عزف هؾىل زار را تب خبئ ،عبلنزعت  هیگیزین. عپظ ثب فؾبرِ

ٍ عپظ زٍثبرُ  ًوَزُثبًیِ حفظ  0 - 23زعت هب تب حس هوىي ثِ ؽبًِ ًشزیه ؽَز. ایي حبلت را 

 ثِ حبلت فبف ٍ وؾیسُ زرآیس. ٍ ثِ آراهی زعت را ثِ پبییي هیأٍرین تب آرًح وبهالً

ثب زعت عبلن ذَز هچ زعت عزف هؾىل زار را  ،زر حبلت وؾیسُ لزار گزفت وِ آرًح وبهالً ٍلتی

ثبًیِ  0 - 23وؾین ثغَریىِ ثب فؾبر ووه وٌس تب آرًح ثِ حبلت فبف ٍ وؾیسُ زرآیس. ایي حبلت وؾؼ را ّن  ثبس ّن هی

هزتجِ اًدبم هیسّین. زلت وٌیس وِ ّن ذن وززى ٍ ّن زُ ّز ثبر  ،س وززىحفظ وززُ، حزوبت را زر خْت ذن وززى ٍ ثب

 راعت وززى آرًح را ثبیس تب خبیی اًدبم زّین وِ زرز هرتقزی زر آرًح احغبط ؽَز.

 :ؽبهل حزوبت سیز ّغتٌس ًزهؼ ّبی تمَیتی آرًح  •

را زر وٌبر تٌِ ذَز لزار هیسّین ٍ تب آذز ًزهؼ زر ّویي حبلت ًگِ  زرخِ ذن وززُ آى  03اثتسا آرًح را :  چزذؼ عبػس -(2

چزذبًین، ثغَریىِ وف زعت هب ثِ  را ثب زعت گزفتِ ٍ عبػس را تب آًدب وِ هیتَاًین ثِ عوت ذبرج هی ٍسًِ هیسارین. عپظ یه 

بًین، ثغَریىِ وف زعت هب ثِ عزف وف اعبق ثبؽس. چزذ  عزف عمف ثبؽس ٍ عپظ عبػس را تب آًدب وِ هیتَاًین ثغزف زاذل هی

 تبیی اًدبم هیسّین.زُ عت عِ ایي حزوبت را زر 

 ْبرا ثب زعتٍسًِ یه  عزپب ایغتبزُ،ٍ یب  ثز رٍی فٌسلی زر حبلت ًؾغتِ :ذن ٍ راعت وززى آرًح  -(1

پظ اس هیگیزین. عپظ آرًح را تب خبیی وِ هیتَاًین ذن وززُ تب ٍسًِ زر حس هوىي ثِ ؽبًِ ًشزیه ؽَز. 

تبیی اًدبم زُ عت عِ زٍثبرُ ٍ ثِ آراهی ٍسًِ را ثِ پبییي هیأٍرین تب آرًح وبهالً ثِ حبلت فبف ٍ وؾیسُ زرآیس. حزوبت را زر آى، 

 هیسّین.ثِ تسریح افشایؼ ّن، ٍسًِ را  عٌگیٌیزازُ، 

عزف زٍ ّبی  زعتِ  ،عزف زعتِ زارز ًؾغتِزٍ رٍی یه فٌسلی وِ زر  : راعت وززى آرًح -(0

ثبال ثِ عزف ّبی ذَز را وبهالً فبف وززُ ٍ تٌِ ذَز را  ّب ثِ پبییي، آرًح  هیگیزین. ثب فؾبر زازى زعتِ زعت  1ثب ّز فٌسلی را 

 هزتجِ تىزار گززز.زُ آیین. ثْتز اعت وِ ایي حزوت  عپظ ثِ آراهی پبییي هی ثبًیِ زر ّویي حبلت ثبلی هبًسُ، 0ثزین.  هی 
 

 سنذرم تونل کوبیتال ◄

ثقَرت لغوتی اس یه ؽجىِ ػقجی اس عتَى هْزُ گززًی ذبرج ؽسُ ٍ عپظ اس گززى، ثبسٍ، آرًح ٍ عبػس ػجَر  رػقت اٍلٌب

لغوتی اس ػضالت عبػس ٍ وف زعت ثزای حزوت وززى ٍ وززُ ٍ ثِ وف ٍ اًگؾتبى زعت هیزعس. ٍظیفِ ایي ػقت تحزیه 

ثِ هؼٌبی ّز چیش ٍاثغتِ وَثیتبل  اعت. چْبرم وف زعت ٍ اًگؾت وَچه زعت ٍ ًیوِ زاذلی اًگؾتِ ازى حظ الهغِ ثِ عغح زاذلی عبػس،ّوچٌیي ز

پی وٌسیل زاذلی )وِ ثقَرت یه تًَل فزضی اعت( إس پؾت ثِ آرًح اعت ٍ زر ثیوبری تًَل وَثیتبل ثِ ػللی ػقت اٍلٌب زر ًبحیِ آرًح ٍ زر حیي ػجَر ا

تحت فؾبر لزار گزفتِ ٍ وبروزز ػقت زچبر اذتالل هیؾَز. ایي اذتالل ػولىزز ذَز را ثقَرت 

ثرؼ زیگزی وِ ػقت اٍلٌب  ی ٍ زرز آرًح، عبػس، زعت ٍ اًگؾتبى ًؾبى هیسّس.حغّ گشگش، ثی

زر افزازی وِ هؼوَالً یِ ثیي وف زعت ٍ هچ اعت ٍ زر ًبح ،تحت فؾبر لزار گیزززر آًدب هیتَاًس 

م عٌسر ثؼس اسؽَز. ایي ثیوبری  ُ هیوٌٌس، زیس سیبز اس هَتَرعیىلت یب چىؼ ّبی ثبزی اعتفبزُ هی

 اس سًبى اعت! تزثیؾ هززاىؽیَع آى زر  ٍ ثَزُ ؽبیؼتزیي ثیوبری اػقبة هحیغی، تًَل وبرپبل

 علل  ●

چبر زرز ٍ اگز ؽوب عبػس ٍ آرًح ذَز را ثز رٍی هیش لزار زّیس ثغَریىِ عوت زاذل آرًح ثز رٍی هیش ٍ تحت فؾبر لزار گیزز، هوىي اعت ثؼس اس هستی ز

ز. زر ثؼضی افزاز ثب ، زرز ٍ گشگش هیتَاًس زائوی گززر ایدبز ؽَزثغَر هىزّ ػولگشگش آرًح ٍ زعت ؽَیس وِ ثِ ػلت فؾبر هیش ثِ ػقت اٍلٌب اعت. اگز ایي 

ًح ذن ٍ راعت ؽسى آرًح، ػقت اٍلٌب ثز رٍی اپی وٌسیل هسیبل ثِ خلَ ٍ ػمت حزوت هیىٌس. ایي حزوت هوىي اعت ثب احغبط خبثدب ؽسى چیشی زر آر

م ػقت آسرزُ ؽسُ ٍ ػالئن عٌسر ،ّوزاُ ثبؽس. اگز ایي حزوبت ػقت سیبز تىزار ؽَز

 ُت آرًح هست سیبزی زر حبلت ذن ؽسُ ثبلی هبًستًَل وَثیتبل ظبّز هیؾَز. گبّی اٍلب

 ،ٍ چَى زر حبلت ذن ثَزى آرًح (زر هَلغ فحجت وززى ثب تلفي یب گیتبر سزى هثالً)

هوىي اعت  اگز ایي وؾؼ عَالًی هست ثبؽس ،ػقت اٍلٌب تحت وؾؼ لزار هیگیزز

هوىي اعت زر حیي ذَاثیسى ذن ؽسى عَالًی هست آرًح ) ػالئن ثیوبری ظبّز ؽَز

ثِ ػقت فؾبر  ًزم اعزاف ػقت ولفت ٍ ضرین ؽسُ، ْبی(. گبّی اٍلبت ثبفتزایدبز گزز

ثِ فؾبر ، زاذلیهغیز ػضالت اعزاف اپی وٌسیل  ت تغییز ؽىل زرػلِّ ث ٍرًس. ثؼضبًآ هی

ثِ  یفؾبر سیبزز وِ هیگززایدبز  هَلؼی م تونل کوبیتالسنذرٍارز هیؾَز. ػقت 

 .گزززآى اذتالل وبروزز سُ ٍ هَخت ٍارز ؽ اٍلٌب هست عَالًی ثز رٍی ػقت




