
1 
 

 آسیب شٌاسی زاًَ

 

 

 نیسک زانو بدون عمل جراحی یدرمان پارگی م

 ات ورزشیبا تمرین

 

 

 دکتر علی دادرس

 

 



2 
 

  (Tears Meniscus) ٌیسکیدبرگی هزرهبى 

ثسٍى  ٌیسکیسهبى ثْجَزی دبرگی ه . نیسک بدون عمل جراحی ممکه استیدر اکثر موارد درمان پارگی م

اسز.  هبُ 3سب  1 ثیي ثؼس اس ػول خزاحی دبرگی ٌیسکیاسز ٍ سهبى ثْجَزی ه ّفشِ 6 حسٍز ػول خزاحی

 شالف هؼٌی زاری ثیي ػول خزاحیذا ،سبل یکثؼس اس  ؾوي ایي کِ هكبلؼِ خسیس ًطبى هی زّس کِ

(surgery)  زرهبى ّبی فیشیکی ٍ (physical therapy) ٍخَز ًسارز.  

ٌیسک را ثسٍى ػول خزاحی زرهبى کٌیس. سٌْب ین کِ زقیقب چگًَِ هی سَاًیس دبرگی هیزر ایي هقبلِ ثِ ضوب هی گَی

  .اسز کِ زر ازاهِ سَؾیح ذَاّن زاز بسیچیشی کِ ًیبس زاریس اًدبم سوزیٌ

 :زر اثشسا سَؾیح هی زّین کِ

 ٌیسک چیسز؟یه  

 ٌیسک چِ کبری اًدبم هی زّس؟یه 

 ؟زَض هی ٌیسکیچِ چیشّبیی ثبػث دبرگی ه 

 ٌیسک را رٍی ذَزسبى سسز کٌیس؟یچگًَِ ذَزسبى هی سَاًیس دبرُ ضسى ه 

ّوچٌیي زر هَرز  .نیثساًیس را ثزایشبى سَؾیح هی زّ زاریس کٌِیسک ٍ ثْجَز آى ًیبس یزر هَرز ه ّز آًچِ کِ ضوب

هزاحلی کِ زر غَرر سبثیز ًساضشي زرهبى ثِ ػلز اًساسُ یب هحل دبرگی ثزای خزاحی ثبیس ثگذراًیس سَؾیحبر 

  .ن کززیالسم را ارائِ ذَاّ

ٌیسک یسؼی کٌیس آسیت زیسگی هن کِ ّویطِ یوب ثگَیثزذالف آًچِ خزاحبى ارسَدس سَغیِ هی کٌٌس ثبیس ثِ ض

زر ایي هقبلِ ضوب ّزچیشی کِ زر  .را ثسٍى خزاحی زرهبى کٌیس. خزاحی ّویطِ ثبیس آذزیي راُ حل ضوب ثبضس

 :زر ایي هقبلِ هی ذَاًیس .هَرز زرهبى دبرگی هٌیسک هَرز ًیبس اسز را دیسا هی کٌیس

 هی زّس؟ ٌیسک چیسز ٍ چِ کبری اًدبمیه-1

 ٌیسک چیسز؟یػلل دبرگی ه -2

 ٌیسک چیسز؟یًطبًِ ّبی دبرگی ه -3

 ٌیسک را سسز کٌن؟یچگًَِ ذَزم هی سَاًن دبرُ ضسى ه -4

ٍخَز ( patellofemoral pain syndrome)وَرالٌیسک دبرُ ضسُ ٍ سٌسرٍم زرز دبسلَفِیچِ سفبٍسی ثیي یک ه-5

 زارز؟

 هی سَاًیس ٍ چِ کبرّبیی ًوی سَاًیس اًدبم زّیس؟ٌیسک چِ کبرّبیی یزر غَرر دبرگی ه -6

 ٌیسک هي ثسٍى خزاحی ثْجَز هی یبثس؟یاس کدب ثساًن کِ دبرگی ه -7
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 ٌیسک ثسٍى خزاحی چگًَِ اسز؟یزرهبى دبرگی ه -8

 ٌیسک چگًَِ اًدبم هی ضَز؟یخزاحی دبرگی ه -9

 هی کطس؟ٌیسک چگًَِ اسز ٍ چِ هسر قَل یثْجَز ثؼس اس ػول خزاحی دبرگی ه -11

 ٌیسک چیست ٍ چِ کاری اًجام هی دّد؟یه

ٌیسک چیسز ٍ چِ کبری یٌیسک ثسٍى خزاحی را ثشَاًیس زرک کٌیس ثبیس ثساًیس هیثزای ایي کِ زرهبى دبرگی ه

 .زر ساًَ اًدبم هی زّس

ٍ  (lateral) ٌیسک ذبرخییضکل زر ساًَ اسز. ّز ساًَ زٍ هٌیسک زارز: ه C ٌیسک یک زیسک غؿزٍفییه

 .(medial) زاذلی هٌیسک

ٌیسک ّب ثب ّن هشفبٍر اسز. ػلز آى سفبٍر ثیي ضکل ثبالی اسشرَاى زرضز ًی یب اسشرَاى قلن دب یضکل ه

 .ٌیسک ذبرخی اسزیاسز. هٌیسک زاذلی ضوب ثشرگ سز اس ه

راى  افشایص دبیساری ٍ اسشحکبم ساًَی ضوبسز. ثِ قَر قجیؼی اسشرَاى سبق دب ٍ ٌیسک ثبػثیه عولکرد اٍل

ٌیسک یضوب ثِ ّن ًوی ذَرًس. چَى اسشرَاى سبق دب غبف اسز ٍلی اسشرَاى راى ثیطشز اًحٌب زارز. ػولکزز ه

ّبیی کِ  زُضوب ثزای اس ثیي ثززى ایي سفبٍر ضکل اسز. دبییي اسشرَاى راى ثِ غَرر کبهال هشٌبست زر حف

 .زّیس حزکز را ذَز دبی راحشی ثِ ضوب سب گیزز هی  سَسف هٌیسک ایدبز ضسُ قزار

 ز اس غؿزٍف هیبًی ساًَ ثسیبر هْناسز. ؾزثِ گیزی زر ساًَ ثزای هحبفظ خذة ؾزثِ ٌیسکیه عولکرد دٍم

 ٌیسکیى ٍخَز هاسز. ًیزٍّبی هَثز ثز ساًَ زر حبل زٍیسى یب ثبال رفشي اس دلِ ثسیبر ثشرگ ّسشٌس. ثسٍ

 ثؼس اس ایي کِ زر هَرز گشیٌِ ّبیغؿزٍف ساًَ ثِ راحشی آسیت زیسُ ٍ هٌدش ثِ اثشال ثِ آرسزٍس هی ضَز. 

 .هرشلف خزاحی ثحث کززین ثیطشز ثِ ایي هَرز ذَاّین دززاذز

ٌیسک زاذلی ثِ رثبـ هیبًی یٌیسک ذبرخی ایي اسز کِ هیٌیسک زاذلی ٍ هییکی زیگز اس سفبٍر ّبی ثیي ه

ٌیسک ذبرخی یه دبرگی ٌیسک زاذلی را هحکن زر هحل ذَز ًگِ هی زارز ٍ ثِ ّویي زلیلیههشػل ضسُ کِ 

 .ٌیسک زاذلی اسزیهشساٍل سز اس دبرگی ه

 ٌیسک چیست؟یعلل پارگی ه

ثبیس ثِ سزػز ثچزذیس یب سغییز خْز  ثبسی ّبی ٍرسضی هؼوَال سهبًی رخ هی زّس کِ زر ٌیسکیدبرگی ه-1

ٌَّس دبیشبى رٍی سهیي قزار زارز، فطبری کِ ثز هٌیسک ٍارز هی ضَز ذیلی  زّیس. ٌّگبهی کِ هی چزذیس ٍلی

ثبالسز. ثِ ذػَظ ٍقشی کِ ساًَی ضوب ذن ضسُ ثبضس، زر ایي حبلز ثِ راحشی احشوبل دبرگی هٌیسک ٍخَز 

 .زارز
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ثِ ذػَظ سهبًی کِ ساًَ کوی ذن ضسُ ثبضس.  ؛اسز ؾزثِ ًبگْبًی ثِ ساًَ ،ٌیسکیػلز زیگز دبرُ ضسى ه-2

ٌیسک زاذلی. ٍقشی ساًَیشبى ذن یٌیسک اس ساًَ ثزخسشِ سز هی ضَز ثِ ذػَظ هیٍقشی ساًَی ضوب ذن ضسُ ه

ٌیسک ثِ غَرر غیز هسشقین اػوبل هی ضَز ثٌبثزایي زر ایي حبلز احشوبل آسیت زیسى یاسز فطبر ثز رٍی ه

 .ٌیسک ثیطشز اسزیه

اسز. ٍقشی ٍسًِ سٌگیي ثلٌس هی کٌیس  سٌگیي ثلٌس کززى ٍسًِ ّبی ٌیسکییکی زیگز اس ػلل ضبیغ دبرگی ه-3

ٌیسک ثِ زلیل سي ضوب فزسَزُ یثزاثز ٍسى ٍاقؼی. اگز ه 5ٌیسک ٍاقؼب سیبز اسز چیشی حسٍز یفطبر رٍی ه

 .ضسُ ثبضس ایي ٍسى هی سَاًس آسیت خسیسی ثز آى ٍارز کٌس

ساًَّبی  کِ رٍی ای ٌیسک ضَز. ثب سَخِ ثِ ٍسى اؾبفییًیش هوکي اسز ثبػث دبرگی ه اؾبفِ ٍسى-4

 .ٌیسک ضَزیه ي اسز زر قَل سهبى هٌدز ثِ دبرگیٌیسک سزیؼشز فزسَزُ هی ضَز کِ هوکیضوبسز، ه

ایي اسفبق هؼوَال ٍقشی اسفبق هی  .ذن کززى ًبگْبًی ٍ ضسیس ساًَسز ٌیسکیآذزیي ػلز ضبیغ دبرگی ه-5

ضوب ثیي راى  ٌیسکیضسیسا ذن هی ضَز هساًَ افشس کِ حیي راُ رفشي یک قسم اضشجبُ ثز هی زاریس. اس آى خب کِ 

 .ٍ سبق دب فطززُ هی ضَز ٍ هوکي اسز آسیت ثجیٌس

ٌیسک زاذلی ثِ یٌیسک ذبرخی ذكزًبک اسز. زلیلص ایي اسز کِ هیٌیسک زاذلی ثیطشز اس هیثزٍس دبرگی ه

ٌیسک زاذلی یاس آًدب کِ ه .ٌیسک ذبرخی هی سَاًس آسازاًِ حزکز کٌسیرثبـ هیبًی هشػل اسز زر حبلی کِ ه

گی فطززثٌبثزایي  ؛زَضوی ًوی سَاًس آسازاًِ حزکز کٌس سَسف ًیزٍّبیی کِ ثز آى اػوبل هی ضَز خب ثِ خب ً

ٌیسک یٌیسک زاذلی ًسجز ثِ هیزر ًْبیز ثبػث دبرگی آى هی ضَز. زلیل اغلی ثیطشز ثَزى دبرگی هسیبز 

 .ذبرخی ثِ ّویي ػلز اسز

. ضَز هی ؾؼیف هیٌیسک ،سي افشایص ثب سیزا زّس؛ هی رخ هسي ٍرسضکبراى زر ثیطشز دبرگی هیٌیسک ساًَ

  .ضًَس هی ٌیسکیه دبرگی زچبر سز هسي ٍ سبلِ 65 افزاز زرغس 41 اس ثیص

زقیقِ ایي  21سب  15سبػز یکجبر ثِ هسر  4سب  3ثزای کبّص زرز ٍ ٍرم ساًَ، کیسِ ید رٍی آى قزار زّیس. ّز 

 .کبر را اًدبم زّیس

اثشسا زرز ساًَ ضسیس ًیسز ٍ حشی هی سَاًیس ثب ٍخَز آسیت، ثبسی ٍ ٍرسش کٌیس. اهب ٍقشی کِ ساًَ هلشْت هی 

ام آر  دشضک اس رٍش ػکسجززاری ثب اضؼِ ایکس ٍ .ضَز ٍ ٍرم هی کٌس، ًطبى هی زّس کبهال آسیت زیسُ اسز

 .ٌیسک اسشفبزُ هی کٌسیثزای سطریع دبرگی ه (MRI)  آی

 

https://article.tebyan.net/236491/%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D8%B1-%D8%A2%DB%8C-MRI-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-
https://article.tebyan.net/236491/%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D8%B1-%D8%A2%DB%8C-MRI-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-
https://article.tebyan.net/236491/%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D8%B1-%D8%A2%DB%8C-MRI-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-
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 ٌیسک پارُ چیست؟یعالین ه

 ،حزکزغسا کززى ساًَ هَقغ ، ٍرم ساًَ، زرز ساًَ :ًس اسا ٌیسک ػجبرریًطبًِ ّبی دبرگی هثِ قَر ذالغِ      

 .یب ؾؼیف ثِ ًظز رسیسى آى ذبلی کززى ساًَ، قفل ضسى ساًَ ٍ سرشی ذن ٍ راسز کززى دب اس ًبحیِ ساًَ ثِ

ًَع هرشلف هی سَاًین سقسین  3ٌیسک را ثِ یسک دبرُ ثِ اًساسُ ٍ هحل دبرگی ثسشگی زارز. دبرگی هٌیین هیػال 

 .کٌین کِ ّز کسام ػالین ذَز را زارًس

 کِ زرز ٍ سَرم ذفیف زارز. هی سَاًیس ثسٍى زرز سیبزی راُ ثزٍیس ٍ  دبرگی خشئی ٌیسک ثب یکیدبرگی ه

ؾزثِ ٍارز ضسى هساٍم  ایدبز هی ضَز. دبرگی خشئی اغلت ثبفقف کوی هحسٍزیز زر سًسگی رٍسهزُ سبى 

ایدبز هی ضَز ٍ اس ذبرج ثِ هٌیسک آسیت ٍارز هی ضَز ٍ ثِ قَر کلی رًٍس ثْجَز ذیلی ذَثی  ثِ ساًَ

 .زارز

 رٍس 3 – 2هی سَاًس سجت زرز زر کٌبرُ ّب یب هزکش ساًَی ضوب ضَز. اغلت سَرم ساًَ  دبرگی هشَسف یک 

ایدبز هی  ثلٌس کززى اخسبم سٌگیي اغلت ثِ ػلز آسیت ًَع ایي. زّس هی ًطبى را زشذَ آسیت اس ثؼس

ضَز. راُ رفشي زرزًبک ٍلی هوکي اسز. ذن ضسى ساًَ هحسٍز ضسُ ٍ ٌّگبم غجح یب ثؼس اس ًطسشي 

قَالًی احسبس سفشی زر ساًَ زاریس. چزذبًسى ساًَ گشًسُ ٍ ثب زرز ضسیس ًبگْبًی ّوزاُ اسز. ایي ًَع 

 .وزیٌبر ثْجَز دیسا هی کٌسس ثب ّفشِ 6 – 4آسیت هؼوَال زر ػزؼ 

 ِاسز. زر  ٌیسک ضوب ضل ضسُییک سکِ اس ه را سدزثِ هی کٌیس زر ٍاقغ دبرگی ضسیس ضوب یک ٌّگبهی ک

غسا زازى  ٌیسک آسازاًِ زر فؿبی زاذلی هفػل حزکز هی کٌس. ایي هسئلِ ثبػثیایي حبلز ثرطی اس ه

 ٍقشی ساًَیشبى قفل ضَز هوکي اسز ثزای یک زٍرُ سهبًی قبزر ثِ ذن. ساًَی ضوب یب قفل ضسًص هی ضَز

  ًجَزى اسشرَاى راى ٍ سبق دب اسز.کززى آى ًطَیس ٍ یب ثی ثجبسی ساًَ را سدزثِ کٌیس. زلیل آى ّن هشٌبست 

 .ٌیسک اسزییکی اس ضبیغ سزی اًَاع دبرگی ضسیس ه (bucket Handle tear) پارگی سطل دستِ دار

 ثِ کِ ضس ذَاّس رًگ آثی رٍس 2 – 1هؼوَال سَرم زر سوز راسز ثؼس اس خزاحز ایدبز ضسُ ٍ ساًَ ثؼس اس 

راُ رفشي ثؼس اس دبرگی ضسیس  .دبرُ ضسى رگ ّبی ذًَی زاذل هٌیسک یب ثبفز ّبی اقزاف آى اسز ػلز

 .ثبضس ًیبسهٌس خزاحی هبُ قَل ثکطس ٍ گبّی 3ٌیسک هؼوَال ثسیبر زضَار اسز. ثْجَز هی سَاًس سب یه

 ٌیسک را سسز کٌن؟یچگًَِ ذَزم هی سَاًن دبرُ ضسى ه

 :ٌیسک را سسز کٌیسیایي حزکبر هی سَاًیس دبرُ ضسى هثب 

  ِزرخِ ذن کٌیس 91ساًَ را ثب ساٍی. 

 حبال سبق دبی ذَز را ثِ زاذل ٍ ذبرج ثچزذبًیس. 

https://article.tebyan.net/191967/%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AF-
https://article.tebyan.net/191967/%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AF-
https://article.tebyan.net/244486/%D9%88%D9%82%D8%AA%DB%8C-%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%88-%D9%82%D9%81%D9%84-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF
https://article.tebyan.net/244486/%D9%88%D9%82%D8%AA%DB%8C-%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%88-%D9%82%D9%81%D9%84-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF
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اگز چزذص ثبػث ًبراحشی زاذل ساًَ ضس هی سَاًیس آسهَى دبرگی هٌیسک را هثجز زر ًظز ثگیزیس. چزذص 

ی کٌس ٍ چزذص ذبرخی رٍی هٌیسک زاذلی ضوب فطبر هی زاذلی رٍی هٌیسک ذبرخی ضوب فطبر ٍارز ه

آٍرز. ّوچٌیي هی سَاًیس سسز دبرگی هٌیسک را کوی سغییز زّیس سب فطبر ثیطشزی ثز هٌیسک ٍارز ضَز. هی 

 .سَاًیس ثؼس اس چزذبًسى سبق دب ثِ زاذل یب ذبرج ساًَ را ّن ثبس ٍ ثسشِ کٌیس

 زرخِ هی سَاًس ثِ ضوب زر 91حبلز ٌیسک ثِ سبزگی ثب فطبر هسشقین ثز هفػل زر یدبرگی ه آزهَى دٍم

 فطبر هسشقین زرزًبک ذَاّس ثَز کٌِیسک ضوب آسیت زیسُ ثبضس ٍارز آهسى یسطریع دبرگی کوک کٌس. اگز ه

 .ٌیسک اسزیًطبًِ ای هثجز ثزای سسز دبرگی ه

 ٍخَز patellofemoral pain syndrome وَرالَفٌِیسک دبرُ ضسُ ٍ سٌسرٍم زرز دبسلیچِ سفبٍسی ثیي یک ه

 زارز؟

 

 

ٌیسک اغلت ثب سٌسرٍم زرز دبسلَفوَرال اضشجبُ گزفشِ هی ضَز ٍ ثبلؼکس. ذَضجرشبًِ ثب ذَاًسى ایي یدبرگی ه

 .ثرص اس هقبلِ هی سَاًیس سفبٍر آى ّب را ثِ راحشی سطریع زّیس

 زرز ًبضی اس سٌسرٍم زرز زر حبلی کِ کٌبر ساًَ اسزٌیسک ػوسسب زر یدبرگی ه زرز ًبضی اس :ًکتِ اٍل

ٌیسک ػوسسب زر یک یّوچٌیي زرز ًبضی اس دبرگی ه .دبسلَفوَرال ثیطشز زر قسوز ثبالیی ساًَ حس هی ضَز

 .هکبى ذبظ سدوغ زارز زر حبلی کِ زرز ًبضی اس سٌسرٍم زرز دبسلَفوَرال ػوسسب زر کل ساًَ هٌشطز هی ضَز

ٍلی زر سٌسرٍم زرز دبسلَفوَرال زر ایي حبلز  ٌیسک چزذص سبق دب زرزًبک اسزیه دبرگی زر :ًکتِ دٍم

زرخِ ساًَ ٍ چزذبًسى سبق دب ثِ سوز  91ذَزسبى هی سَاًیس ایي ًکشِ را ثب ذن کززى . زرزی حس ًوی ضَز

ٌیسک رٍثزٍ یثیزٍى سسز کٌیس اگز ایي کبر زرز ساًَی ضوب را سطسیس کزز هی سَاًیس هكوئي ثبضیس کِ ثب دبرگی ه

 .ّسشیس
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ٍ  ثبال آٍرزى اًگطز سرز ضَز ّوچٌیي زرز ًبضی اس سٌسرٍم زرز دبسلَفوَرال ثبػث هی ضَز کِ :ًکتِ سَم

  .ًشَاًیس ثِ راحشی ایي حزکز را اًدبم زّیس

 :اًدبم آسهبیص سیز اسز سٌسرٍم زرز دبسلَفوَرال سبزُ سزیي راُ ثزای سطریع

ساًَی ذَز را زٍثبرُ غبف کززُ ٍ . کٌیس حبال ساًَی زرزًبک را ذن کٌیسرٍی سهیي ًطسشِ دبی ذَز را غبف 

اًگطز ضػز ذَز را ثِ سوز زاذل ٍ ثِ قزف کطکک ساًَ ذن کٌیس. کطکک ساًَ را ثِ سوز ثیزٍى یب 

زاذل ثفطبریس اگز زرزسبى کوشز ضس احشوبال ثِ سٌسرٍم زرز دبسلَفوَرال هجشال ّسشیس ٍلی اگز سغییزی ایدبز ًطس 

  .احشوبل ایي کِ زچبر دبرگی هٌیسک ضسُ ثبضیس ثیطشز اسز

 ٌیسک چِ کبرّبیی هی سَاًیس ٍ چِ کبرّبیی ًوی سَاًیس اًدبم زّیس؟یزر غَرر دبرگی ه

 ِ ًجبیس زر زٍرُ ثْجَز ایي ػبرؾٌِیسک ضسُ ایس کبرّبیی ّسز کیٌّگبهی کِ حسس هی سًیس زچبر دبرگی ه

 .اًدبهطبى زّیس

 دّید اًجامکارّایی کِ ًباید 

 براسک هثل .فؼبلیز ّبیی اسز کِ ًیبس ثِ ذن ضسى سیبز ساًَ یب اػوبل فطبر سیبز ثز رٍی ساًَ زارز ضبهل

(squats)، ًحال (lunges) قبیقزاًی یب سوزیٌبر  (rowing exercises)   ٍّوچٌیي فؼبلیز ّبیی 

  .زیسُ ضوب ٍارز هی کٌسٌیسک آسیت یکِ فطبر ثیص اس حسی رٍی ه زٍیسى یب فَسجبل هبًٌس

اسز ثب ایي حبل ایي هسئلِ ثِ  زٍچزذِ سَاری ٍ ضٌب کززى ،کبرّبیی کِ ضوب هی سَاًیس ٍ ثبیس اًدبم زّیس

َى کلی ایي اسز کِ فؼبلیز هوکي اسز کوی زرز ًضسر دبرگی ثسشگی زارز کِ ثشَاًیس اًدبهطبى زّیس یب ًِ. قب

  .سبػز ثؼس اس فؼبلیز اس ثیي ثزٍززرز ثبیس زر حسٍز یک  ایدبز کٌس ٍلی ایي

زر ازاهِ زر هَرز سوزیٌبر  .را اًدبم زّیس سوزیي ّبی قسرسی ثزای ػؿالر ثبالیی دب ّوچٌیي ضوب هی سَاًیس

 .ازسَؾیح ذَاّین زٌیسک ساًَ ثسٍى ػول خزاحی یزرهبًی دبرگی ه

 ی یابد؟بدٍى جراحی بْبَد هٌیسک یرگی هن کِ پایاز کجا بداً
ٌیسکی کِ یًَع دبرگی ه 3ٌیسک ساًَ ثسٍى خزاحی ثِ هحل ٍ ضسى دبرگی هٌیسک ثسشگی زارز. اس یثْجَز ه

ثسٍى خزاحی ثْجَز دیسا هی کٌٌس. دبرگی ضسیس هوکي  دبرگی خشئی ٍ هشَسف ثبالسز زر هَرزش غحجز کززین

ثِ خزاحی زاضشِ ثبضس ٍلی ًِ زر ّوِ هَارز. ثِ قَل کلی ػلز ایدبز دبرگی زر هٌیسک هی سَاًس ثِ اسز ًیبس 

  .ضوب ثگَیس ثِ خزاحی ًیبس زاریس یب ذیز

سقزیجب ّویطِ ثسٍى ًیبس ثِ خزاحی زر ػزؼ چٌس ّفشِ ثْجَز  ٌیسک ساًَ زر اثز ؾزثِ ذَرزىیدبرگی خشئی ه

ّن ثِ ذَثی زرهبى هی ضَز. ثِ قَر  بضی اس ثلٌس کززى اخسبم سٌگیيٌیسک ًیدبرگی ه دیسا هی کٌس. ّوچٌیي
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 ،ٌیسک زچبر اذشالل ػولکززی هی ضَیسیکلی سهبًی کِ زرز سیبزی حس هی کٌیس ٍ ثالفبغلِ ثؼس اس دبرگی ه

ٌیسک ّن ثب یذَضجرشبًِ گبّی اٍقبر حشی دبرگی ضسیس ه. ثِ احشوبل سیبز ثِ خزاحی ًیبس دیسا ذَاّیس کزز

 . ر الشیبم دیسا هی کٌسسوزیٌب

ٌیسک سَسف رگ ّبی ذًَی کَچک سغذیِ هی ضَز. ٍلی یک هٌكقِ ثشرگ زر هزکش آى ثسٍى ّیچ خزیبى یه

ٌیسک سقزیجب ثِ ذَزی ذَز ثْجَز دیسا ًوی یذًَی هسشقیوی ٍخَز زارز، ثِ ایي هؼٌی کِ یک دبرگی زر هزکش ه

 .کٌس

س یهی سَاً ،ذبرجزر یب ایدبز ضسُ زاذل  ایي دبرگی زرثَزُ ٍ ٌیسک چِ یثٌبثزایي اگز ضوب ثساًیس ػلز دبرگی ه

 .سطریع زّیس کِ ثسٍى خزاحی ثْجَز دیسا هی کٌس یب ذیز

 :اهب ثِ یبز زاضشِ ثبضیس

 ٌیسک ضوب چِ ثبضس، زر ّز حبل ثبیس سؼی کٌیس ثب ثزًبهِ ٍرسضی ثزای زرهبى آى یهْن ًیسز ػلز دبرگی ه

ّفشِ زرز ضوب را کبّص ًساز ثبیس ثِ گشیٌِ خزاحی  6قی اقسام کٌیس. فقف زر غَرسی کِ ایي فؼبلیز ّب زر 

 .فکز کٌیس

  ثِ یبز زاضشِ ثبضیس ثزًبهِ ٍرسضی را ثِ آراهی ضزٍع کززُ ٍ زر ازاهِ ثب سَخِ ثِ ٍؾؼیز ذَزسبى ٍ هیشاى

 .زرزی کِ احسبس هی کٌیس فطبر ٍ سؼساز آى را افشایص زّیس

 ٌیسک بدٍى جراحی چگًَِ است؟یدرهاى پارگی ه

ٌیسک یاسز. یکی اس ػلل زرز دبرگی ه ثزای سسکیي زرز دطز ساًَ هاساژ ،یي کبری کِ ثبیس اًدبم زّیساٍل    

ثب هبسبص ایي ػؿالر  ایي سٌص، زرز ضوب را سطسیس هی کٌس. .ساًَ ثِ ذبقز سفز ضسى ػؿالر دطز ساًَ اسز

ذَاّس کزز ٍ ثبػث هی ضَز  زرز کبّص دیسا کززُ ٍ راحز سز هی سَاًیس راُ ثزٍیس. ایي کبر ثِ ثْجَز ضوب کوک

 . راحز سز ثشَاًیس سوزیٌبر سیز را اًدبم زّیس

افشایص قسرر ػؿالر  ایي ٍرسش ّب ثِ .ٍرسضی اسز برسوزیٌ زرهبى دبرگی هٌیسک هب ثسٍى خزاحی ضبهل 

ٌیسک ثزای سزهین ذَز ًیبس ثِ سغذیِ زارز کِ ایي یه. کوک هی کٌس افشایص خزیبى ذَى ثِ ساًَ ٍ ثبالیی دب

هبِّ ػؿالر  12سحقیقبر ًطبى هی زّس کِ یک ثزًبهِ آهَسضی . ذیِ سَسف خزیبى ذَى ثِ هحل هی رسسسغ

 .ثِ اًساسُ خزاحی زر ثْجَز دبرگی هٌیسک هَثز اسز ،ثبالیی دب

 : برای درهاى پارگی هٌیسک زاًَ 1توریي شوارُ 
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ثبثز ٍ غبف ًگِ زاریس  ساًَّب را .زسز ّب را کٌبر ثسى قزار زّیس ،رٍی سكحی غبف ثِ دطز زراس کطیسُ     

 قزار  زرخِ 45ثبال ثیبٍریس سب ثب ساٍیِ حسٍزا ثِ غَرر غبف  را . دٌدِ دب ثِ سوز زاذل ثبضس ٍ دبی چخ

  .دب را ثِ حبلز اٍل ثزگززاًیس. ّز سز را ثزای ّز زٍ دب سکزار کٌیس آراهی ثِ سذس. ثگیزز

زّیس. سذس کن کن زر قَل سهبى سؼساز سکزارّبی  اًدبمثبر زر رٍس  2سبیی ضزٍع کٌیس ٍ  11سز  3سوزیي را ثب 

کن کن هشَخِ  ،سب افشایص زّیس. ٌّگبهی کِ سکزار حزکز را افشایص زازیس 21سب ٍ زر ًْبیز  15ّز سز را ثِ 

 هی ضَیس کِ زرز کبّص دیسا هی کٌس

وزیي ثزای اسز. ایي س افشایص قسرر ػؿالر چْبر سز راى ٌیسکیّسف اس اٍلیي سوزیي ٍرسضی دبرگی ه

فطبر ثز  ى خبیی کِاسز. اس آ سقَیز ػؿالر چْبر سز راى ثسٍى فطبر ثز ساًَ یب ذن ضسى ساًَ قزاحی ضسُ

 دب ثبالیی ػؿالر سقَیز ثزای سوزیي ثْشزیي ثٌبثزایي ؛زّس هی افشایص  ٌیسک رایساًَ آسیت ٍارز ضسُ ثز ه

 آسیت زیسُ سرز سز اس دبی سبلنحیي اًدبم سوزیي هشَخِ ذَاّیس ضس کِ اًدبم آى ثب دبی . اسز سوزیي ّویي

 .اسز. ػلشص ایي اسز کِ ایي سوزیي هسشقیوب ثرص آسیت زیسُ را زرگیز هی کٌس

 :برای درهاى پارگی هٌیسک زاًَ 2توریي شوارُ 

رٍی دبی آسیت زیسُ رٍی غٌسلی ًطسشِ ٍ دب ّب را ثِ حبلز ػوَزی رٍی سهیي قزار زّیس. دبی سبلن را      

ثبًیِ زر ّویي حبلز ًگِ زاضشِ ٍ  11 ؛ساًَّب را ثِ قزف زاذل غٌسلی سب خبیی کِ هی سَاًیس ذن کٌیس گذاضشِ ٍ

 .ٍ دبّب را ثِ سوز خلَ ثکطیس. ایي حزکز را چٌس ثبر سکزار کٌیس کٌیسسذس ساًَّب را ثبس 

حبل سزهین ٌیسک زر یسهبًی کِ ه اسز. قزاحی ضسُ افشایص سحزک ساًَ ٌیسک ثزاییسوزیي زٍم زرهبى دبرگی ه

ثب ایي ٍرسش ضوب هی . اسز ثزای ثبسگطز ػولکزز کبهل ساًَ ًیبس ثِ ثبسگززاًسى سحزک دب ثِ قَر کبهل زاریس

ٌّگبم اًدبم ٍرسش هوکي اسز  .سَاًیس سحزک ساًَی ذَز را ثسٍى ایدبز ذكز ثزای خزاحز افشایص زّیس

یس زرزی کِ حس هی کٌیس ثیص اس حس ثبضس. کوی زر ساًَی ذَز احسبس ًبراحشی زاضشِ ثبضیس. ثب ایي حبل ًجب

 .ّز ثبر سؼی کٌیس کوی هقسار حزکز ساًَ ثیطشز ضَز

 :ٌیسک زاًَیبرای درهاى پارگی ه 3توریي شوارُ 

ثبیسشیس ٍ یک دب را اس ساًَ ثِ سوز ػقت ذن کززُ ٍ ساًَی دبیی کِ رٍیص ایسشبزُ ایس را کوی هقبثل زیَار     

سب سهبًی کِ هی سَاًیس ًگِ زاریس. ایي حزکز را چٌس ثبر سکزار کٌیس. زر غَرسی ثِ خلَ ذن کٌیس. ایي حبلز را 
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کِ ًوی سَاًیس سؼبزل ذَز را حفظ کٌیس هی سَاًیس چٌس لحظِ ثب گزفشي زیَار یب سکیِ گبُ ثب یک زسز سؼبزل 

 .ذَز را حفظ کٌیس

ثؼس اس آسیت زیسى  .ضسُ اسزقزاحی  افشایص ثجبر ساًَ ٍ قَسک دب ٌیسک ثزاییسوزیي سَم زرهبى دبرگی ه

ٌیسک ًقص هْوی زر ثجبر ساًَ یٌیسک ساًَ ثجبر ساًَی ضوب اغلت کبّص دیسا هی کٌس چَى ضکل ّاللی هیه

اسفبقی کِ حیي ایي . ضوب ثِ آهَسش ساًَی ذَز ًیبس زاریس ،ثٌبثزایي ثزای ثبسگززاًسى ایي ثجبر ؛ایفب هی کٌس

ثِ ایي . گیزًس کِ ٍاکٌص سزیغ سزی زاضشِ ثبضٌسهی ًَ یبز ػؿالر اقزاف سا سوزیي هی افشس ایي اسز کِ

  .ٌیسک را خجزاى هی کٌٌسیضوب اس زسز زازى ثجبر ًبضی اس دبرگی ه ػؿالر سزسیت

 ٌیسک چگًَِ اًجام هی شَد؟یجراحی پارگی ه

ایي هسبلِ ٌیسک گبّی ثسٍى ػول خزاحی ثْجَز دیسا ًوی کٌس. ّوبى قَر کِ قجال گفشین یهشبسفبًِ دبرگی ه     

ذَضجرشبًِ ػول خزاحی  زر ایي غَرر خزاحی آذزیي گشیٌِ ضوبسز. ثِ ضسر ٍ هحل دبرگی ثسشگی زارز.

  .ٌیسک هَفقیز ثبالیی زاضشِ ٍ ذكز ٍ ػَارؾص ثسیبر کن اسزیدبرگی ه

 :ثِ قَر کلی زٍ گشیٌِ ثزای ػول خزاحی ٍخَز زارز

 اسز ٌیسکیاٍلیي گشیٌِ ثزیسى ٍ زٍر اًساذشي قسوز ضل ضسُ ه. 

 اسز. زٍهیي گشیٌِ زٍذشي قسوز دبرُ ضسُ ثِ هحل ذَزش 

 :ایي کِ خزاح گشیٌِ اٍل یب زٍم را اًشربة کٌس ثِ چٌس چیش ثسشگی زارز 

 اًساسُ دبرگی-1

 هحل دبرگی-2

 سهبى هَرز ًظز ثزای ریکبٍری-3

 دس  زارز.اًساسُ ٍ هحل دبرگی ثزای سَاًبیی ثبسگطز سالهز اّویز سیبزی  ،ّوبى قَر کِ قجال گفشِ ضس

 ثریِ گشیٌِ خزاح اسز، ذًَی ّبی رگ زارای کِ ضَز هی ایدبز ٌیسکیه ذبرخی حلقِ زر دبرگی کِ سهبًی

 .ًجبضس ثشرگ ذیلی دبرگی کِ سهبًی یب کٌس هی اًشربة را ٌیسکیه سزى

 :ٌیسک ثِ ثزیسى سکِ دبرُ ضسُ ٍخَز زارزییک زلیل سبزُ ثزای ارخحیز زٍذشي ه
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 ٌِیسک یٌیسک ذكز اثشال ثِ آرسزٍس زر آیٌسُ ًسجز ثِ زٍذشي هیدس اس ثزش ه سحقیقبر ًطبى هی زّس ک

 .ذیلی ثیطشز ذَاّس ضس

 ٌیسک ثْشز اس ثزیسى ثرص دبرُ ضسُ اسزیثْجَز ًْبیی ثؼس اس زٍذشِ ضسى ه. 

 چَى هحل زٍذشِ ضسُ ثبیس  ؛ٌیسک ایي اسز کِ سهبى ریکبٍری ثیطشز قَل هی کطسیسٌْب هطکل زٍذشي ه

 .سا کٌسکبهال ثْجَز دی

 :سٌْب سهبًی ثزیسى دبرگی ًسجز ثِ زٍذشي ارخحیز دیسا هی کٌس کِ

 س یبٌیسک ًساضشِ ثبضیزٍذشي سبثیز قبثل هالحظِ ای رٍی هحل یب اًساسُ دبرگی ه 

  سهبًی کِ ثرَاّین سهبى ریکبٍری را کبّص زّین هثل ٍرسضکبراى حزفِ ای. چَى سهبى ریکبٍری ٍ ثْجَز

 .سز اسز چَى ثؼس اس آى چیشی ٍخَز ًسارز کِ ًیبس ثِ ثْجَز زاضشِ ثبضس زر ثزیسى ثرص دبرگی کَسبُ

 ٌیسکیرٍش جراحی پارگی ه

سَراخ کَچک زر  3ٌیسک اس خزاحی آرسزٍسکَدی اسشفبزُ هی ضَز. زر ایي رٍش خزاح یثزای سزهین ه     

 :ساًَ ایدبز هی کٌس

فؿبی زاذلی ساًَ را ثزای خزاح افشایص هی اسشفبزُ هی ضَز. ایي کبر  دز کززى ساًَ ثب آة ثزای یک سَراخ-1

 .زّس، ّوچٌیي ضبًس ػفًَز زر قی یب ثؼس اس ػول را کبّص هی زّس

  .اسشفبزُ هی ضَز قزار زازى هٌجغ ًَر ٍ زٍرثیي ثزای سَراخ زٍم-2

 هَرز اسشفبزُ قزار هی گیزز ٍرٍز ٍسبیل خزاحی ثزای سَراخ سَم-3

سزهیوی ذَز را ثِ زلرَاُ سغییز زّس.ٌّگبهی کِ ػول خزاحی ثِ خزاح حشی زر حیي ػول ّن هی سَاًس رٍش 

 . دبیبى هی رسس سَراخ ّبی ساًَ ثریِ سزُ هی ضًَس. ایي ثریِ ّب ثؼس اس زٍ ّفشِ ثززاضشِ هی ضَز

 ذَة چیش ّوِ اگز ٍ هی رٍیس ثیوبرسشبى ثِ غجح ضوب  ٌیسک هؼوَال یک رٍسُ اسز.یفزایٌس خزاحی دبرگی ه

  .ضَز هی اًدبم هَؾؼی حسی ثی رٍش ثِ خزاحی ایي. ضَیس هی هزذع ظْز اس ثؼس ثزٍز دیص

 ٌیسک چگًَِ اسز ٍ چِ هسر قَل هی کطس؟یثْجَز ثؼس اس ػول خزاحی دبرگی ه

 :ٌیسک ثِ ضزایف سیز ثسشگی زارزیسهبى ثْجَزی ثؼس اس ػول خزاحی دبرگی ه

 سي 

 ضزایف فیشیکی 

 ٌیسکیثریِ سزى یب ثززاضشي قسوز دبرُ ضسُ ه 
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 ٌیسکیاًساسُ دبرگی ه 

 ٌیسک زاًَیشرایط چٌد رٍز اٍل بعد از جراحی ه

زر چٌس رٍس اٍل ثبیس ثب چَة سیز ثغل راُ ثزٍیس چَى ًجبیس ٍسًشبى را کبهل رٍی ساًَی آسیت زیسُ ثیٌساسیس     

 7سب  3ٌیسک ثزیسُ ضسُ ثبضس ایي هزحلِ یٍ زر ػیي حبل راُ رفشي ثسٍى ػػب ّن هوکي ًیسز. اگز دبرگی ه

 . ٍس قَل هی کطسر

ثب ایي حبل ثبس ّن سب حسٍز سیبزی ثِ ضزایف ثسًی ضوب ثسشگی زارز. ثؼؿی اضربظ اغال ثب چَة سیز ثغل راُ 

سَغیِ  ،ٌیسک ضوب ثریِ سزُ ضسُ ثبضسیّفشِ اس آى ّب اسشفبزُ هی کٌٌس. اگز دبرگی ه 2ًوی رًٍس ٍ ثؼؿی ّن سب 

سبى هطَرر  رفشي اسشفبزُ کٌیس. زر ایي هَرز ثبیس ثب دشضکّفشِ اس چَة سیز ثغل ثزای راُ  2هی ضَز کِ سب 

 .سبى را ّن ثبس کٌیس کٌیس. ثؼس اس چٌس رٍس حشی هوکي اسز ثشَاًیس ثبًساص حوبیز کٌٌسُ رٍی ساًَی

 توریٌات بعد از جراحی پارگی هٌیسک زاًَ

ضی اسبسب ّوبى زرسز ثؼس اس خزاحی هٌیسک ساًَ هی سَاًیس سوزیٌبر ذَز را ضزٍع کٌیس. ثزًبهِ ٍرس     

هی سَاًیس سؼساز زفؼبر  .سوزیٌبر زرهبى دبرگی هٌیسک ثسٍى خزاحی ّسشٌس کِ قجال زر هَرزضبى ثحث کززین

هؼوَال فؼبلیز ّبی  .سبى را ثز اسبس زرز ٍ ًبسَاًی ای کِ احسبس هی کٌیس افشایص زّیس سوزیي ٍ فؼبلیز

ٌیسک ایي هسر ی. زر غَرر ثریِ سزى دبرگی هّفشِ ثؼس اس خزاحی ضزٍع کٌیس 6ٍرسضی را هی سَاًیس حسٍز 

 . هبُ قَل ثکطس 6سب  4هوکي اسز 

 . زرغس ثیوبراى دس اس خزاحی دبرگی هٌیسک ثِ قَر کبهل ثْجَز دیسا هی کٌٌس 91حسٍز 

ٌیسک ثسٍى ییکی اس هطکالر ثسیبر ضبیغ اسز. ثِ قَر کلی زرهبى دبرگی ه ٌیسکیدبرگی ه :ًتیجِ گیری

ثب ایي حبل گبّی اٍقبر خزاحی السم اسز. ذَضجرشبًِ هیشاى هَفقیز ثؼس  ؛اهکبى دذیز اسزخزاحی ثِ ذَثی 

اس خزاحی ثسیبر ثبال اسز. سَخِ زاضشِ ثبضیس کِ ایي اقالػبر را ّزگش ًوی سَاًیس خبیگشیي هزاخؼِ ثِ دشضک 

َز هكوئي ًیسشیس ٍ یب کٌیس ٍ ایي هقبلِ غزفب خْز ثبال ثززى اقالػبر ضوب سْیِ ضسُ اسز. اگز اس ٍؾؼیز ذ

 .سوزیٌبر کبرسبس ًیسز یب ٍؾؼیششبى را ثسسز هی کٌس فَرا ثِ دشضکشبى هزاخؼِ ًوبییس

 ّای هٌاسب برای درهاى هیٌیسک زاًَ ٍرزش

  .سک ساًَ اًدبم سوزیٌبر ٍرسضی اسزّبی زرهبى ٍ ثبسسَاًی زر هیٌی یکی اس اغلی سزیي راُ

https://www.yjc.ir/fa/news/6778587/%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%B3%DA%A9-%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%88-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1
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ثزای اًدبم اٍلیي سوزیي رٍی سهیي زراس کطیسُ ٍ آرًح ٍ سبػس را قَری رٍی سهیي قزار زّیس کِ ثبالسٌِ اس -1

شی هشز اس سهیي فبغلِ سبً 15سهیي فبغلِ ثگیزز، سیز هچ دبی آسیت زیسُ یک حَلِ قزار زّیس سب ثِ ارسفبع 

زر ایي حبلز ػؿالر دب ضل ّسشٌس، سؼی کٌیس ثب هٌقجؽ کززى ػؿالر ساًَ را ثِ قزف دبییي حزکز  ثگیزز.

ثبر ایي حزکز را سکزار کٌیس، چٌبًچِ احسبس زرز ضسیس زاضشیس  3زّیس. ایي ٍؾؼیز را زٍ زقیقِ ًگِ زاریس ٍ 

 .حزکز را هشَقف کٌیس

 

 

 ساًَ اس  ب را زر کٌبر ثسى قزار زّیس، ّز زٍ دب را زراس کٌیس، دبی آسیت زیسُ راّ رٍی سهیي ًطسشِ ٍ زسز-2

سز ٍ ثب ّز  3 زر را حزکز ایي. کٌس حزکز سیٌِ قفسِ قزف ثِ ساًَ زّیس، حزکز ثسى قزف ثِ ٍ  کززُ ذن

 .سکزار اًدبم زّیس 15سز ثب 

 

 

سذس  ،جز ثِ دبی سبلن ػقت سز قزار زّیسًسدبی آسیت زیسُ را  ،ثِ فبغلِ یک زسز اس زیَار فبغلِ ثگیزیس-3

ِ آراهی ثسى را ثِ زیَار ًشزیک ث ایس؛ زازُ قزار سیٌِ رٍثزٍی ٍ  زر حبلی کِ کف زسز ّب را ثز رٍی زیَار

ثبًیِ ثوبًیس، سذس ثِ  31سب  15 ٍؾؼیز ایي زر  کٌیس، سب سهبًی کِ زر ًبحیِ سبق دب کطص احسبس ضَز،
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س ایي حزکز را چٌس ثبر سکزار ثبر سکزار کٌیس. هی سَاًیس زر قَل رٍ 2 هَقؼیز اٍل ثزگززیس. ایي حزکز را

 س.کٌی

 

 

دطز ثِ سهیي ثِ قَری کِ ثبسي ضوب ًشزیک ثِ یک زر قزار گیزز ثرَاثیس ٍ دبّبیشبى را رٍی سهیي ثِ حبلز -4

کطیسُ قزار زّیس. یک دب را ثلٌس کززُ ٍ رٍی زیَار ًشزیک ثِ قبة زر قزار زّیس. دبی زیگز ضوب ثبیس رٍی سهیي 

طز ػؿالر راى ذَز حس کٌیس. ایي حبلز ٍ زر کٌبر زر قزار گیزز. زر ایي حبل ضوب ثبیس یک کطص را زر د

ثبر سکزار کٌیس. حزکبر را  3ثبًیِ حفظ کززُ ٍ ثِ آراهی ثِ حبلز اٍل ثزگززیس. ایي حزکز را  15-31کطص را 

 .ثزای دبی هقبثل ّن اًدبم زّیس
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ن را ثِ دطز رٍی سهیي زراس کطیسُ ٍ دب ّب را زر حبلز زراس کص ثِ خلَ رٍی سهیي ًگِ زاریس. ساًَی سبل-5

ذن کززُ ٍ کف دبی آى را ثز رٍی سهیي قزار زّیس. دبی زیگز را ثسٍى ایٌکِ ساًَی آى را ذن کٌیس هسشقین ثِ 

سبًشی هشز )یک ٍخت( ثبال ثیبٍریس ٍ ػؿالر راى را هٌقجؽ کٌیس. ثِ آراهی دب را دبییي ثیبٍریس. ایي  21اًساسُ 

 .سکزار اًدبم زّیس 15حزکز را زر زٍ سز ٍ ّز سز ثب 

 

 

سبًشی هشز اس زیَار فبغلِ ثگیزز، یک سَح فَسجبل یب ثسکشجبل را  91دطز ثِ زیَار قزار ثگیزز ٍ ثِ اًساسُ -6

زردطز ثگذاریس، هیبى زیَار ٍ دطز.سذس ثِ آراهی هبًٌس حزکز اسکَار زر حبلی کِ ٌَّس سَح ثیي ثسى ٍ 

ثبًیِ ًگِ  11ًس، ایي ٍؾؼیز را ثِ هسر زرخِ ذن ضَ 45ّب سب سٍایِ  زیَار اسز ثِ قزف دبییي ثزٍیس ، ساًَ

سکزار  15سز ٍ ّز سز ثب  2ثبر سکزار کٌیس. اگز سَاًبی ضوب ثبال رفز ایي حزکز را زر  11زاریس. حزکز را 

 .اًدبم زّیس
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سبًشی هشز ثبضس.دبی زیگز را  12سب  7دبی آسیت زیسُ را رٍی ثز رٍی یک ارسفبع قزار زّیس. ارسفبع ثبیس -7

غبف ثز رٍی سهیي ثگذاریس.سذس ٍسى ذَز را ثز رٍی دبی آسیت زیسُ ثیبًساسیس ٍ ثذبی زیگز را ثلٌس کٌیس. ایي 

 .سکزار 15هزحلِ ٍ ّز هزحلِ ثب  2حزکز را ثِ آراهی اًدبم زّیس.زر 

 

 

 

خبی زیگزی یب  ٍ را آى را ثِ زر رٍیزٍی زرة ثبیسشیس ، یک کص را ثِ زٍر هچ دب حلقِ کٌیس ٍ سز زیگز-8

 حزکز ایي .ضًَس هی زرگیز  سذس دب را ثِ ػقت ثجزیس ٍ ساًَ را ذن کٌیس سب ٍقشی کِ ػؿالر راى هحکن کٌیس.

 دطزایي حزکز ػؿالر  حزکز را ثب ّز زٍ دب اًدبم زّیس. .سکزار اًدبم زّیس 15سز ٍ ّز سز ثب  2 زر را

 دب را سقَیز هی کٌس.
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کص را ثِ زٍر هچ دب حلقِ کٌیس اهب ایي ثبر دطز ثِ زر ثبیسشیس، دب را رٍ ثِ خلَ ٍ  8هبًٌس حزکز ضوبرُ -9

ایي حزکز  .سکزار اًدبم زّیس 15سز ثب  2زر ثب ّز زٍ دب هقساری ثِ قزف ثبال حزکز زّیس، ایي سوزیي را 

 دب را سقَیز هی کٌس. قساهی )خلَی(ػؿالر 

 

کص را ثػَرر حلقِ زر  قَری کِ دبی سبلن ضوب ثِ زر ًشزیک ثبضس.ِ ث)ثِ دْلَ( کٌبر یک زر ثبیسشیس  -11

سز زیگز حلقِ را یک گزُ ثشًیس ٍ گزُ را الی  .ذَز ثیٌساسیس)دبی آسیت زیسُ( را زٍر هچ دبی زیگز آٍرزُ ٍ آى 

را هسشقین ثِ کٌبر )دبی آسیت زیسُ( یک زر گذاضشِ ٍ زر را ثجٌسیس. ثسٍى ایٌکِ ساًَ را ذن کٌیس دبی زٍر اس زر 

ایي حزکز ػؿالر خبًجی  .سکزار اًدبم زّیس 15سز ثب  2ثززُ ٍ اس دبی زیگز زٍر کٌیس. ایي حزکز را زر 

 دب را سقَیز هی کٌس.)ثیزًٍی( 

 



18 
 

هی ثبضس. ثب ایي سفبٍر کِ ایي ثبر دبی آسیت زیسُ کٌبر زر قزار هی  11ایي حزکز ًیش هبًٌس سوزیي ضوبرُ -11

سکزار  15سز ثب  2آى ػجَر کٌس. ایي حزکز را ًیش زر  ساگیزز. دب را ثِ آراهی ثِ قزف دبی سبلن حزکز زّیس سب 

 دب را سقَیز هی کٌس. زاذلیایي حزکز ػؿالر  .اًدبم زّیس

 

 

گیزز. ثزای اًدبم  سوزیي زر زاهٌِ زاذلی ػؿلِ چْبر سز ثزای سَسؼِ ػؿلِ چْبر سز هَرز اسشفبزُ قزار هی-12

ایي سوزیي، ثیوبراى ثبیس ثب قزار زازى ساًَی ثسٍى زرز، رٍی یک سكح غبف زر یک سكح اسشزاحز، زراس 

ًَ سذس ثِ قَر کبهل اس ضَز. سا ثکطٌس. ساًَی آسیت زیسُ سَسف یک ثبلطشک هحکن اس سكح هیش خسا هی

ثبًیِ زر  6رٍز. سذس دب ثِ هسر  زرخِ ثبال هی 41سب  31هَقؼیز ذوص ثِ اًساسُ غفز زرخِ کطیسُ ٍ سب حسٍز 

 .آیس ضَز ٍ سذس ثِ آراهی دبییي هی ایي حبلز ًگْساضشِ هی

 

 



19 
 

 

قسرر ٍ سَاًبیی ذَز را ضَز، اهب سهبًی کِ ثیوبراى  زر اثشسا، ّیچ ٍسًِ ثزای هچ دب ثزای ایي ٍرسش اسشفبزُ ًوی

ضزٍع کٌٌس ٍ  کیلَ 1سَاًٌس ثب  سَاًٌس سػوین ثِ اؾبفِ کززى ٍسًِ ثِ هچ دب کٌٌس. ثیوبراى هی ثِ زسز آٍرزًس، هی

 .ثِ هچ ذَز اؾبفِ کٌٌس کیلَیی را 2-1ّبی  ٍسًِ

 :تَصیِ ّای زیر عول کٌید ٌیسک زاًَ بِیبرای درهاى پارگی ه

 .ثِ ساًَی ذَز اسشزاحز زّیس-1

اگز ساًَیشبى زرز زارز، فؼبلیز ّبیی را کِ ًیبس ثِ راُ رفشي زارًس کبّص زّیس، یؼٌی سیبز راُ ًزٍیس، اس دلِ کوشز 

 .کٌیسثبال ٍ دبییي ثزٍیس، ًسٍیس ٍ اس خبیی ًذزیس. ثزای کبّص زرز ساًَ اس چَة سیزثغل هی سَاًیس اسشفبزُ 

 . اس ید اسشفبزُ کٌیس -2

 زقیقِ ایي 21سب  15یکجبر ثِ هسر سبػز  4سب  3ثزای کبّص زرز ٍ ٍرم ساًَ، کیسِ ید رٍی آى قزار زّیس. ّز 

 .زٍ سب سِ رٍس ایي کبر را سکزار کٌیس سب زرز ٍ ٍرم ضوب اس ثیي ثزٍز .کبر را اًدبم زّیس

 .ساًَ را سحز فطبر قزار زّیس -3

 .ٍرم ساًَ، زٍر آى ثبًس کطی ٍ یب ساًَثٌس هرػَظ ثجٌسیسثزای کٌشزل 

  .ساًَ را ثبال ثجزیس -4

 .هَقغ ًطسشي ٍ یب زراس کطیسى، ثبلطی را سیز دبضٌِ دبی ذَز قزار زّیس سب ساًَیشبى کوی ثبال ثیبیس

 (.زرهبًی زارٍ) اس زارٍّبی هسکي ؾسالشْبة اسشفبزُ کٌیس -5

اسشفبزُ کٌیس. ٍلی ثبیس ثساًیس ایي زارٍّب ؾس الشْبة  زارٍّبی هسکي ثزای کبّص زرز ٍ ٍرم هی سَاًیس اس

لذا ایي زارٍّب ثبیس  .سذن گَارضی زارای یک سزی ػَارؼ خبًجی ّسشٌس، هبًٌس افشایص ذكز ذًَزیشی ٍ

 .گبّی اٍقبر هػزف ضًَس، ًِ ّویطِ، هگز ایٌکِ دشضک ضوب زسشَر زیگزی زّس

  .فیشیَسزادی کٌیس-6

  .ی سَغیِ هی ضَزخلسِ فیشیَسزاد 11کٌیس. هؼوَال  فیشیَسزادی ثب هزاخؼِ ثِ هشرػع فیشیَسزادی، ًبحیِ ساًَ را

  (اغالحی حزکبر) ٍرسش کٌیس-7

ٍرسش ّبی کططی ٍ سقَیز کٌٌسُ ساًَ را ثزای کبّص فطبر رٍی آى اًدبم زّیس. قزس اًدبم ایي ٍرسش ّب را 

 .اس هشرػع فیشیَسزادی ثذزسیس

 .ًسٍیس ٍ ًذزیس -8

 .اس اًدبم فؼبلیز ّبی ثسًی ؾزثِ ای ٍ فطبری هبًٌس زٍیسى ٍ دزیسى ذَززاری کٌیس

 ٌیسکیول خزاحی ثزای سزهین هػ-9

https://article.tebyan.net/219913/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A8%DB%8C-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://article.tebyan.net/219913/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A8%DB%8C-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://article.tebyan.net/211903/%D8%B2%D8%AE%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AF
https://article.tebyan.net/211903/%D8%B2%D8%AE%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AF
https://article.tebyan.net/225274/%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%BE%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%86%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D9%81%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-
https://article.tebyan.net/225274/%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%BE%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%86%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D9%81%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-
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اگز دبرگی هٌیسک ساًَ ٍسیغ ثبضس ٍ ساًَ قفل ضَز ٍ ثبثز ًجبضس، ًیبس ثِ ػول خزاحی اسز. ثب ػول خزاحی 

  .هی سَاى دبرگی را سزهین کزز

 ٌیسکیػول خزاحی ثزای ثززاضشي ه-11

 .ٌیسک دبرُ ضسُ را ثززاضزیثب ػول خزاحی هی سَاى قسوشی اس ه

 :قزار سیز اسز ثِاّساف زرهبى دبرگی هیٌیسک ساًَ 

 کبّص زرز ٍ الشْبة  

 ثْجَز زاهٌِ حزکشی هفػل سب رسیسى ثِ ٍؾؼیز ًزهبل 

 ّوسشزیٌگ سقَیز ػؿالر چْبر سز راى اسشحکبم ٍ سقَیز ساًَ هرػَغب ٍ 

  ٍ ػؿالر لگياسشحکبم اًسام ّبی سحشبًی ضبهل ػؿالر سبق دب، ثبسي 

 ًَثْجَز ّن سزاسی کبسِ سا 

  ًِزهبل کززى قَل ػؿالر، ثْجَز سؼبزل، ثْجَز سکٌیک ٍ ػولکزز ثزای هثبل راُ رفشي، زٍیسى، چوجبسو

 ًطسشي، دزیسى ٍ فزٍز آهسى

 کبّص احشوبل آسیت زیسگی هدسز 

 

  

 


