اس سايوبى ؼجيؼي اًسكي ضل هي ضَز كوك كززُ ٍ ثِ ايي ضكل ثز سًسگي

خٌسي سٍج ّب ًيش هؤثزًس .

چ ون

یینجامی

شهاوی

ی

ثزاي اًدبم ايي ٍرسش ثبيس ػعالت زٍر هْجل ٍ هقعقؼقس را قنقد كقٌقيقس
(زر د هثل سهبًي كِ هي ذَاّيس خلَي خزيبى ازرار را ثگيزيس) ٍ  8تب
 10ثبًيِ ًگْساريس ٍ پس آساز كٌيس .الجتِ ايي كبر را ٌّگبم ازرار كقززى
اًدبم ًسّيس ثلكِ اگز فعػ هي ذَاّيس زر تي اًدبم آى را كٌتقز كقٌقيقس
ثزاي يك لحظِ هَقغ ازرار كززى اهتحبى كٌيس .يقك راُ زيقگقز ثقزاي
اؼويٌبى اس ايٌكِ ػعالتي را كِ هٌعجط هي كٌس ّوبى ّبيي ّسقتقٌقس كقِ
ثبيس ثبضٌس ايي ا د كِ اًگطد را زر زرٍى هْجل قزار زازُ ٍ ػعقالت را
هٌعجط كٌيس .اگز رٍي اًگطتتبى احسبس فطبر كززيس هؼقلقَم ا قد كقِ
ٍرسش را ثصَرت صحيح اًدبم هي زّيس .ضكن ٍ ػعالت ًطيوي ًقجقبيقس
ٌّگبم اًدبم ٍرسش ّبي كگل حزكد كٌٌس .

چققٌققس ٍقققد يققك ثققبر ثققبيققس ٍرسش ّققبي كققگققل را اًققدققبم زاز
ثب چٌس اًعجبض زر ّز ثبر ضزٍع كٌيس .ثب قَي تز ضقسى ػعقالت تقؼقساز
اًعجبظبت زر رٍس ٍ سهبى ًگْساضتي اًعجبض را افشايص زّيس .زر ّز ثقبر
اًدبم ٍرسش  10اًعجبض اًدبم زّيس ٍ آرام آرام ايي هعسار را ثِ حساكقثقز
 3تب  4ثبر ٍرسش (كِ ّز كسام ضبهل  10اًعجبض ا د) ثِ تؼساز  3ثبر زر
رٍس ثز بًيس .ؼي كٌيس ٍرسش ّبي كگل را ثِ ثزًقبهقِ ّقوقيقطقگقي ٍ
رٍتيي ذَز تجسيل كٌيس .ايي كبر را هي تَاًيس ٌّگبم ثيسار ضسى اس ذَاة،
توبضبي تلَيشيَى ،يب قجل اس رفتي ثِ رذترَاة اًدبم زّيس .زر هدقوقَع،
سهبى اًدبم ايي ٍرسش ّب هْن ًيسد ثلكِ هْن ايي ا د كِ ثقؽقَر هقزتقت

اًدبم ضًَس

ناتوین یجنس یت ی ناى:
ضوب هوكي ا د احسبس كٌيقققس كِ هيل خٌسي ضوب كن رًگ ضسُ ا قد .يقب
چيشّبيي كِ قجال ثزاي ضوب لذت آٍر ثَزُ اكٌَى ًبراحد كٌٌسُ ثِ ًظقز

هي ر قققس .ضوب زرثقققبرُ الهد خٌسي ذققَز هعؽزة ّستيس.ضوب تٌْب

ًيستيس ،ثسيبري اس سًبى زر ًعبؼي اس سًسگي ذَز زچبر هطقكقالت خقٌقسقي هقي
ضًَس .ثب ترويي ّبيي حسٍز ً 4نز اس  10سى يك ًگزاًي خٌسي حقساققل تقدقزثقِ
كززُ ا د .زر زايزُ ّبي پشضكي ايي ايي ػبرظِ ثِ ػٌَاى ًبتَاًقي خقٌقسقي زر
سًبى ضٌبذتِ هي ضَز.

اگزچِ هطكالت خٌسي زر ارتجبغ ثب ًبتَاًي خٌسي زر سًقبى چٌقسيي رٍيقِ زارز،
آًْب قبثل زرهبى ّستٌس .زلَاپسي خٌسي زر سًبى ثقب ّقز قٌي اتنقب هقي افتقس ٍلقي
هوكي ا د زر سهبى ّبي آ قيت پقذيزي َّرهًَقي ضقبيغ تقز ثبضقس ،هبًٌقس ثؼقس اس

ادنااکهاپاسااااوامامایی ا ا اا اا ی ا ا ا ا ا
ادنااکهاعا ااااکااهاااااوا ا ییپی اا ی امانا ا

با اااا ایپا ا ا اا ی یمادانا ا اا ی یمانا ا

سايوبى يب زر سهبى اًتعب ثِ يبئسگي .

زرهققققبى ّققققبي یققققيققققز زارٍيققققي ثققققزاي ًققققبتققققَاًققققي خققققٌققققسققققي زر سًققققبى
* :قَي كززى هبّيچِ ّبي لگيٍ :رسش ّبي كف لگي هي تَاًس كوك ثِ ثقزذقي
هطكالت اًگيرتگي ٍ اٍج لذت خٌسي كٌس .اًدبم ٍرسش Kegelهبّيچقِ ّقبي
زرگيز زر لذت خٌسي را تعَيد هي كٌس .ثزاي اًدبم ايي ٍرسضْب ،هبّقيقچقِ ّقبي
لگي ذَز را ند كٌيس ثِ ؼَري كِ هي ذَاّيس خلَ خزيبى ازرار را ثگيزيس.تقب
پٌح ثطوبريس ،ذَز را ضل كٌيس ٍ تكزار كٌيس .ايقي ٍرسش را چقٌقسثقبر زر رٍس

بی یی یری یدیای یویی یتی ی ی ییی یی ی ی ی ی یی
ی ی یگیی ی ی ی ی

تكزار كٌيس.

یی تباطیب ق ی ی تىیبایهوس یروت:ی
ارتجبؼبت ثبس ٍ صويوي ثب ّوسز هي تَاًس هَخت ثْجَزي ّيدبًبت ٍ صقوقيقوقيقد
خٌسي زر ضوب ضَز .ثزذي خند ّب ّزگش زر هَرز هسبئل خٌسقي صقحقجقد ًقوقي
كٌٌس ،زر حب كِ زيگزاى كوتز هحسٍزيد زارًس.حتي اگز ضوب زر ارتقجقبؼقبت زر
هَرز زٍ د زاضتي ٍ زٍ د ًساضتي صحجد ًوي كٌيس ،يبز ثگيزيس كِ چٌيي كبري

را ثكٌيس.

یییجاتیتغدد ی یشدوهیهاویسالنی ندگ :ی
اس ًَضيسى هعسار سيبز الكل پزّيش كٌيس ،يگبر كطيسى را هتَقف كٌقيقس ،هقزتقجقب
ٍرسش كٌيس ٍ سهبى ّبيي را ثزاي فزاید ٍ ا تزاحد قزار زّيقسّ .قوقِ ايقٌقْقب
ثزاي الهد خٌسي ٍ ثِ ّوبى ًسجد ثزاي الهد كلي خسوي ضوب هنيس ّسقتقٌقس.
ا تنبزُ سيبز اس الكل ثبػث كٌسي زر پب د خٌسي ضوب هقي ضقَز .قيقگقبر كطقيقسى
خزيبى ذَى را كن هي كٌس .كبّص خزيبى ذَى ثِ اػعبي خٌسي ضقوقب هقي تقَاًقس

هٌدز ثِ كبّص اًگيرتگي خٌسي يب اٍج لذت خٌسي ضَز.

الهد ذبًَازُ ثب هطبٍرُ هبهبيي
ّنتِ الهد ب 1336

ثي اذتيبري ازرار چيسد ػسم كٌقتقز ازراري ازرار را ثقي اذقتقيقبري
هيگَيٌس.ايي ػبرظِ يك ثيوبري ًيسد ثلكِ ػالهد يك اذتال زرز قتقگقبُ
ازراري ا د.

اًَاع هرتلف ثي اذتيبري ازراري كسام ا د هَارز هتؼسزي اس ثي اذتيقبري
ٍخَز زارز هبًٌس زريش ضسى ًزٍصًيك يب ػصجي ،ثي اذقتقيقبري ثقؼقس اس
ثززاضتي پزٍ تبت زر هززاى ،اهب  % 30آًْب را اًَاع ا تزس ،فقَريقتقي ٍ
هزكت تطكيل هي زٌّس.سهبًي كِ فزز ظوي افشايص ًبگْبًي فطبر ًقبحقيقِ
ضكوي  ،ازرار اس ز د هيسّس هثال ٌّگبم زفِ كززى يب ػؽسقِ يقب اًقدقبم
ثزذي توزيٌبت ٍرسضي ثي اذتيبري اٍ اس ًَع ا تز ي ا د ،زر حبلي كِ
ثي اذتيبري فَريتي ضسيس ٍ ًبگْبًي فزز ثقزاي تقرقلقيقِ ازرار ا قد كقِ
هؼوَه ثب يك فطبر یيز قبثل كٌتز ازرار ّوزاُ ا دً .قَع هقزكقت ثقي
اذتيبري زر ٍاقغ هدوَػِ اي اس زٍ ًَع فَ الذكز ا د كِ هقؼقوقَه ثقب
فزم ا تز ي زر افزاز ضزٍع هيطَز ٍ ثِ ًَع فَريتي گستزش هي يبثس.
افزاز اس چِ ضيَُ ّبئي ثزاي كٌبرآهسى ثب ايي هطكل ا تنبزُ هيكٌٌقس حقسٍز
ًَ %30ار ثْساضتي ذزيساري ضسُ تَ ػ سًبى ثزاي ثي اذتيقبري ازراري
ا تنبزُ هيطَز ٍ ثزذي افزاز اس پَضك ثشرگسبهى ا تنبزُ هي كٌٌس آهقبر
ًطبى هي زّس زر ب ّ 1336شيٌِ ايي هسئلِ ثبلغ ثقز  1/5ثقيقلقيقَى زهر
ّشيٌِ ثز اقتصبز آهزيكب تحويل كززُ ا د .ثؽَر كلي حسٍز  %63سًقبى
ثزاي هعبثلِ ثب هسئلِ ثي اذتيبري ازرار اس يكي اس هحصَهت تقَلقيقس ضقسُ
ثزاي زٍراى قبػسگي ا تنبزُ هيكٌٌس .بيز افزازي كِ اس هحصَهت فقَ
ا تنبزُ ًوي كٌٌس چگًَِ ثب ثي اذتيبري ذَز كٌبر هي آيٌس ثزذي زائوب ً يك
ز د لجبس اظبفي ثب ذَز ّوزاُ زارًس ثزذي افزاز اس اختوبع ٍ فؼبليقتقْقبي
اختوبػي فزار هي كٌٌس ٍ ثز ا بس گشارش زاًطكسُ زارٍ بسي زاًطگقبُ
خَرخيب حسٍز  25تب  %50اس افزازي كِ ايي هطكل را زارًس اس فؼبليقتقْقبي
اختوبػي كٌبرُ گيزي هي كٌٌس.

آیاییف یتیهب الیبهیب ییر دا ویه یتوینندیفعالدتیجنس یتیش هیباشند؟

ثي اذتيبري اثز ضسيسي ثز فؼبليد خٌسي ثيوبراى زارز ثؽَريكِ تؼقسازي اس ايقي
ال اختٌبة هي كٌٌس .ثيص اس ًيوي اس سًبًي كِ اس ًقظقز خقٌقسقي فقؼقب
هسئلِ كبه ً
ّستٌس ٍ هطكل ػسم كٌتز هثبًِ زارًس هطكالتقي چقَى ًطقد ازرار ثقِ ّقٌقگقبم
آهيشش زارًس.
آيب هززاى ثِ ثي اذتيبري ازرار هجتال هي ضًَس ثلِ ،ػلد اصلي ثقي اذقتقيقبري زر
هززاى هزثَغ ثِ اذتال زر ػولكزز پزٍ تبت ا د .ثؽَريكِ حسٍز  %65كقل
هززاًي كِ ػول ثززاضتي پزٍ تبت زاضتِ اًس ز د كن  6هبُ يب ثيطتز پس اس ػول
خزاحي ثب هطكل ػسم كٌتز ازرار هَاخٌْس.

گیهاوی

یچدست؟ی

ٍرسش ّبي كگل ٍرسش ّبيي ثزاي تعَيد ػعالت حقوقبيقد كقٌقٌقسُ
هدزاي ازراري ،هثبًِ ،رحن ٍ را د رٍزُ (ركتَم) ّستٌقس .هقجقسع
ايي ٍرسش ّب آرًَلس كگل هترصصي سًبًي ا د كقِ زر زّقِ 1340
هيالزي ايي ٍرسش ّب را ثزاي كوك ثِ زرهبى ثي اذقتقيقبري پقس اس

سايوبى اثساع كزز

چهی شهاویت هان یب یویهقابلهیبایب ییر دا وییت ی وی جوتیتی ت؟

رٍضْبيي كِ تبكٌَى هتساٍ ثَزُ ضبهل خقزاحقي ،زارٍ زرهقبًقي ،ثقيقَفقيقسثقك،
تحزيك الكتزيكي ٍيب كبتزيشيص (قزار زازى لَلِ اي زر هثبًِ هثل قًَقس) ا قد
كِ ّوگي هي تَاًٌس اثزات خبًجي هعزي را زاضتِ ثبضٌس.خزاحي ّن گقزاى ا قد
ٍ ّن ًيبس ثِ هست ؼَهًي زٍرُ ًعبّد زارز ثؼالٍُ ايي رٍش ثزاي ّوِ ثيوقبراى
هٌب ت ًيسد.رٍش زارٍزرهبًي ػالٍُ ثز گزاى ثَزى هي تقَاًقس اثقزات خقبًقجقي
هتؼسزي زاضتِ ثبضس هثل گيدي ،ذستگي ٍ كَفتگي ٍ هطكالت تٌنسي.ثيَفيقسثقك
ًيش ثطست ثستگي ثِ توزيٌبت فزز ٍ تَاًبيي اٍ ثزاي توزكش ثز رٍي هقبّقيقچقِ
ّبي ًبحيِ تحتبًي لگي ٍ ًيش توبيل اٍ ثِ ازاهِ ايي توزيٌبت زر ذقبًقِ زارز.رٍش
الكتزيكي يك رٍش تْبخوي ا د اهقب رٍش زرهقبًقي كقِ اذقيقزا ً ارائقِ ضقسُ
هغٌبؼيسي زرهبًي يب تحزيك تَ ػ هيساى هغٌبؼيسي اس ذبرج اس ثسى ا د كِ زر
زرهبى ّز ِ ًَع ثي اذتيبري زر سًبى هَثز ثَزُ ٍ تبكٌَى ّيچ اثز خبًجي ثزاي
آى ضٌبذتِ ضسُ ا د .ايي رٍش یيز تْبخوي ٍ ثسٍى زرز ا د ٍ زر حقبلقي اًقدقبم
هي ضَز كِ ثيوبر حتي ًيبسي ثِ زر آٍرزى لجبس ذَز ًسارزّ ٍ.ن اكٌَى ثْتزيقي
ٍ كن ّشيٌِ تزيي رٍش ثزاي حل ايي هطكل ا تنقبزُ اس تقوقزيقٌقْقبي ٍاصًقي ثقب
ز تگبُ هيجبضس كِ تبثيزات فَ الؼبزُ اي زارز چزا ایقلقت افقزا هقجقتقال ثقِ ثقي
اذتيبري اقساهي ثزاي هؼبلدِ ذَز ًوي كٌٌس تؼسازي اس افزاز ذدبلد هقي كطقٌقس
آًزا ثب پشضك هؽزح كٌٌس ٍ ثزذي هؼتعسًس كِ هطقكقل آًقْقب را پقشضقك خقسي
ًرَاّس گزفد ٍ .يب آًزا ػَارض بلوٌسي هيساًٌس.

چ یی

گیهاوی

ییینقد ههوند؟ی

ايي ٍرسش ّب ثِ ثْجَز ثسيبري اس هطكالت پس اس سايوبى كوقك هقي
كٌٌس .تحعيعبت ًطبى زازُ ا د كِ سًبًي كِ زر ؼَ حبهلگقي ثقؽقَر
هزتت ايي ٍرسش ّب را اًدبم هي زٌّس ثْتز هي تَاًٌس پس اس سايقوقبى
ثي اذتيبري را كٌتز كٌٌس .حتي زر صَرتيكقِ ايقي ٍرسش ّقب زر
سهبى حبهلگي اًدبم ًطًَس ٍلي ثِ فبصلقي كقَتقبّقي پقس اس سايقوقبى
ضزٍع ضًَس ،ثبس ّن هي تَاًٌس زر كبّص ثي اذتيبري كوقك كقٌقٌقسُ
ثبضٌسّ .وچٌيي ثكبرگيزي ّويطگي ايي رٍش هي تَاًس زر كبّص ثي
اذققتققيققبري زر ققٌققيققي ثققبه ًققيققش كققوققك كققٌققٌققسُ ثققبضققس.
ٍرسش ّبي كگل ّوچٌيي جت افشايص خزيبى ذَى ًقبحقيقِ را قد
رٍزُ ٍ زر ًتيدِ كبّص احتوب ايدبز ّوَرٍئيس ضسُ ٍ ثقِ تقزهقيقن
پزيٌِ (هحل ثيي َراخ هْجل ٍ هعؼس ) ثؼس اس اپيشيَتَهي ثزضي كقِ
زر سايوبى ؼجيؼي رٍي ًبحيِ پزيٌِ زازُ هي ضَز) يب پقبرگقي كقوقك

هي كٌس .ايي ٍرسش ّب ّوچٌيي ثِ خوغ ضسى هدسز ثبفد هْجل كِ پس

