
 ها پان لوكوپني يا پاروويروس گربه

٘بؼث وٗ جٛؼظ ٚيطٚؼي ثٗ ٔبَ پبضٚ  يه ثيّبضي ُِٙ ٚ ثٗ ـست ِؽطي زض گطثٗ (Panleukopenia)پبْ ٌٛوٛپٕي 

٘بي ؼفيس زض ذْٛ.  گطزز. ِؼٕي ٌغٛي پبْ ٌٛوٛپٕي زض الغالذ پعـىي يؼٕي وب٘ؿ جّبَ گٍجٛي ٚيطٚغ ايدبز ِي

٘بي زؼحگبٖ گٛاضؾ، ِغع اؼحرٛاْ ٚ ؼيؽحُ  ٘بي زض حبي جىثيط )ِثً ؼٍٛي ؼٍٛيايٓ ٚيطٚغ ػاللٗ ـسيسي ثٗ 

زاضز ٚ ثٗ ّ٘يٓ ذبعط زض لٛضت آٌٛزگي ثٗ أٙب حٍّٗ وطزٖ ٚ زض فؼبٌيحفبْ اذحالي ايدبز  ػمجي زض حبي جىبًِ

٘بي  ؿ جؼساز ؼٍٛي٘بؼث ِثً اؼٙبي، اؼحفطاؽ، وب٘ وٕس. ثٕبثطايٓ ػالئُ ـبيغ ايٓ ثيّبضي ِطججظ ثٗ ايٓ زؼحگبٖ ِي

 .ؼفيس زض ذْٛ ٚ ػالئُ ػمجي

٘بي  ٘ب ثٗ ٚخٛز آِسٖ ٚ ثطذي اظ گٛٔٗ ٘ب اظ جغييط زض پبضٚٚيطٚغ گطثٗ ضؼس پبضٚٚيطٚغ ؼگ ثٗ ٔظط ِي

٘ب ـٛٔس. پبضٚٚيطٚغ زض ِحيظ ذبضج اظ  جٛإٔس ثبػث ايدبز ثيّبضي پبْ ٌٛوٛپٕي زض گطثٗ ٘ب ِي پبضٚٚيطٚغ ؼگ

وٕٕسٖ حبٚي جطويجبجي  ٘ب ِمبَٚ اؼث ٚ جٕٙب ِٛاز ضسػفٛٔي وٕٕسٖ ؼي ٚ ثؽيبضي اظ ضسػفٛٔيثسْ زض ثطاثط ػٛاًِ عجي

جٛإٔس ايٓ ٚيطٚغ ضا  ِثً فطِبٌسئيس، ؼسيُ ٘يسضٚوؽبيس ٚ ٘يپٛوٍطيث ؼسيُ )ِحٍٛي ؼفيس کٕٕسٖ يب ّ٘بْ ٚايحکػ( ِي

اض ٚ ِسفٛع( زفغ ـسٖ ٚ گطثٗ ؼبٌُ اظ ثيٓ ثجطٔس. ايٓ ٚيطٚغ اظ جّبَ جطـحبت گطثٗ ثيّبض ِرمٛلًب فضٛالت )ازض

جٛأس ثٗ پبْ ٌٛوٛپٕي ِجحال ـٛز. ثٕبثطايٓ ثطاي أحمبي ثيّبضي ححًّب الظَ  اظ عطيك جّبغ ز٘بٔي ثب ايٓ جطـحبت ِي

٘بي آٌٛزٖ ثٗ  ٔيؽث جّبغ ِؽحميُ ثيٓ گطثٗ ثيّبض ثب گطثٗ ؼبٌُ ٚخٛز زاـحٗ ثبـس ثٍىٗ جّبغ گطثٗ ؼبٌُ ثب ِىبْ

جٛأس زض ضحُ اظ ِبزض آٌٛزٖ ثٗ خٕيٓ   ـٛز. پبضٚٚيطٚغ ِي ٚغ ٔيع ثبػث أحمبي ثيّبضي ِيجطـحبت حبٚي ٚيط

ـٛز. ثب ايٓ ٚخٛز  أحمبي پيسا وٕس. اِطٚظٖ پبْ ٌٛوٛپٕي ثٗ ػٍث ٚاوؽيٕبؼيْٛ گؽحطزٖ ٚ ِؤثط وّحط اظ لجً زيسٖ ِي

زض ِطاوعي وٗ جؼساز ظيبزي گطثٗ زض  ٘بي ٚاوؽيٕٗ ٔفسٖ ِرمٛلًب ايٓ ثيّبضي ٕ٘ٛظ يىي اظ ِفىالت خسيس زض گطثٗ

گٛيٕس اِب ٚيطٚغ ػبًِ  ٘ب ِي ـٛز. ثطذي اٚلبت ثٗ ايٓ ثيّبضي زيؽحّپط گطثٗ ـٛز ِحؽٛة ِي آٔدب ٔگٙساضي ِي

 .٘ب وبِاًل ِحفبٚت اؼث زيؽحّپط ؼگ ثب ٚيطٚغ ايدبزوٕٕسٖ پبْ ٌٛوٛپٕي زض گطثٗ

 عالئم بيماري:

ي ثٗ ايٓ ٚيطٚغ آٌٛزٖ ـٛز ػالئُ ثيّبضي ٔيع ِحفبٚت ذٛا٘س ثٛز. ّ٘چٕيٓ ثؽحٗ ثٗ ايٓ وٗ گطثٗ زض چٗ زٚضٖ يب ؼٕ

 ـست ثيّبضي ثٗ ِيعاْ حؽبؼيث گطثٗ ثٗ ٚيطٚغ ٔيع ٔمؿ ِّٙي زض حست ثيّبضي زاضز.

اي ظِبْ آثؽحٕی ثٗ ايٓ ٚيطٚغ زچبض ـٛز ثؽحٗ ثٗ ايٓ وٗ زض چٗ  آٌٛزگي زض زٚضاْ خٕيٕي ٚ اثحساء جٌٛس: اگط گطثٗ

جٛأس ايدبز ّٔبيس. اگط آٌٛزگي زض اٚايً زٚضٖ ثبضزاضي  ـٛز اذحالالت ِحفبٚجي ِي آثؽحٕي آٌٛزٖ ِياي اظ  زٚضٖ

جٛأس ثبػث ِطگ خٕيٓ، خصة يب ؼمظ آْ ـٛز. اگط آٌٛزگي زض يه ؼَٛ پبيبٔي ثبضزاضي جب ِست  لٛضت ثگيطز ِي

ِرچٗ حٍّٗ وٕس. ِرچٗ ِؽئٛي جٕظيُ  جٛأس ثٗ زؼحگبٖ ػمجي ِرمٛلًب وٛجب٘ي ثؼس اظ ثٗ زٔيب آِسْ ايدبز ـٛز ِي

جٛأس ـٛز. ػالئُ زضگيطی ثبفث  حطوبت ثسْ اؼث ٚ زض لٛضت لسِٗ زيسْ ثبػث ايدبز اذحالالت حطوحي ِي

ثبـٕس.  ػمجي ـبًِ وٕسشٕ٘ي،ػسَ ّ٘بٕ٘گي زض ضاٖ ضفحٓ ،حطکث غيطػبزي، جٍٛ جٍٛ ذٛضزْ، ٌطظؾ ٚ جفٕح ِي

گي ثٗ ثؼس ايدبز ِيفٛٔس اِب  ضٚظٖ 41-41ِّٛب ِفىً زض حطوبت اظ ؼٕيٓ وٕٕس. ػ ايٓ ػاليُ ِؼّٛاًل پيفطفث ّٔي

٘بيي وٗ زض زٚضاْ  گطثٗ  ـٛٔس. ثطذي اظ ثچٗ وٕسشٕ٘ي ٚ يب ضـس غيطعجيؼي اظ چٕس٘فحگي ثٗ ثؼس زض حيٛاْ زيسٖ ِي

 .جٛإٔس ثٗ ذبعط اذحالي زض ػٍّىطز ـجىيٗ چفُ وٛض ثبـٕس أس ِي خٕيٕي ثٗ ايٓ ٚيطٚغ آٌٛزٖ ـسٖ

 

 3-5جطيٓ ؼٓ اثحالء ثٗ پبْ ٌٛوٛپٕي ثيٓ  جطيٓ ٚ ِحساٚي ٘فحگي: حؽبغ 6آٌٛزگي ثچٗ گطثٗ يب گطثٗ پػ اظ ؼٓ 

٘فحٗ ثٗ ػٍث ٚخٛز آغٛظ ِبزض زض ثسٔفبْ ٔؽجث ثٗ ايٓ ثيّبضي  44٘بي وٛچىحط اظ  گطثٗ  ِب٘گي اؼث. ثيفحط ثچٗ

گيطٔس چطا وٗ ايٓ ِمٛٔيث جسضيدًب  وٛپٕي لطاض ِيِمْٛ ٘ؽحٕس. اِب پػ اظ ايٓ ظِبْ زض ِؼطن اثحالء ثٗ پبْ ٌٛ

ضٚز. ٘طچٗ ؼٓ گطثٗ ثبالجط ثبـس ـست ايٓ ثيّبضي ٔيع ِؼّٛاًل وّحط ذٛا٘س ـس. ثٗ عٛضي  ثب افعايؿ ؼٓ اظ ثيٓ ِي

٘بي ثبالي يه ؼبي زض لٛضت آٌٛزٖ ـسْ ِّکٓ اؼث ػالئُ ذبلي اظ ذٛز ٔفبْ ٔسازٖ يب جٕٙب زچبض يه  وٗ گطثٗ

 ـٛٔس. ٚ ظٚزگصض ثسْٚ اححيبج ثٗ زضِبْ ِي اؼٙبي ِٛلث

جٛأس ايدبز ـٛز.  اي ِي أس ثيّبضي ؼرث ٚ وفٕسٖ ِب٘ٗ وٗ ٚاوؽيٕٗ ٔفسٖ 3-5٘بي  گطثٗ  ّ٘بٔغٛض وٗ شوط ـس زض ثچٗ

ضٚظ عٛي ذٛا٘س  1-5اظ ٕ٘گبِي وٗ گطثٗ ثٗ ٚيطٚغ آٌٛزٖ ـٛز جب ظِبْ ـطٚع ػاليُ ثيّبضي ِؼّٛاًل زض حسٚز 

ضٚز. اگط گطثٗ ثٗ  ي وٗ گطثٗ ثٗ ثيّبضي حؽبغ ثبـس ثٗ ٔٛع فٛق حبز زچبض ـسٖ ٚ ؼطيؼًب اظ ثيٓ ِيوفيس. زض لٛضج

٘ب اؼحفطاؽ  ـٛز. ثؼس اظ ايٓ اـحٙبيي ثٗ لٛضت ٔبگٙبٔي ايدبز ِي حبٌي ٚ ثي ٔٛع حبز ِجحال ـٛز ػالئّي ِثً جت، ثي

وٕس وٗ حيٛاْ زچبض ِؽِّٛيث  گطثٗ جمٛض ِيجٛأس ّ٘طاٖ ثب اؼٙبي )ثيفحط ذٛٔي( زيسٖ ـٛز. اغٍت لبحت  وٗ ِي



٘بي ثٗ  ضٚٔس. گطثٗ ـٛز ٚ ِبيؼبت ثسْ ثٗ ؼطػث اظ زؼث ِي آة ـسْ ثسْ ِي ـسٖ اؼث. اؼحفطاؽ ٚ اؼٙبي ِٛخت وُ

آة گٙگبٖ ثٗ ظطف آة ذيطٖ ـسٖ ثسْٚ ايٕىٗ چيعي ثٕٛـٕس. زض لٛضت ازاِٗ ضٚٔس اظ زؼث ضفحٓ ِبيؼبت  ـست وُ

جٛأس ؼجت ـٛک ـٛز. زض ايٓ  جط ـسٖ ٚ ِي ِيعاْ عجيؼي وّحط، حيٛاْ ضؼيف ٚ ضؼيف ثسْ، زِبي ثسْ ٔيع اظ

٘بي ِيىطٚثي ّ٘عِبْ ثب ػفٛٔث ٚيطٚؼي ِٛخٛز ذٛا٘س گفث. ثيفحط  ِٛاضز گطثٗ ثٗ ـست ِؽحؼسآٌٛزگي ثب ػفٛٔث

ٔس ثبػث خٍٛ اِسْ پٍه جٛا آثي ثسْ ِي ٘بي ِجحال ثٗ فطَ حبز زض لٛضت ػسَ زضِبْ اظ ثيٓ ذٛإ٘س ضفث. وُ ثچٗ گطثٗ

 ٘ب ـٛز. ؼَٛ ٚ ايدبز يه اليٗ ؼفيس ثط ضٚي چفُ

 

 تشخيص بيماري:

آثي ٚ جت زض ثچٗ گطثٗ چٗ ثٗ  اـحٙبيي، وُ حبٌي، اؼحفطاؽ، اؼٙبي، ثي ػسَ ٚاوؽيٕبؼيْٛ زض ثطاثط ثيّبضی، ثي

ٌىٛپٕي ِفىٛن ؼبظز. زض  جٛأس زاِپعـه ضا ثٗ اححّبي ٚخٛز پبْ لٛضت جىي يب چٕس جب ثب ُ٘ اظ ايٓ ػالئُ ِي

٘ب ٚ زضز زض ٕ٘گبَ ٌّػ ٔبحيٗ ـىّي  ِؼبيٕبت ثبٌيٕي ؼطٚلساي )لبض ٚ لٛض( ـىُ، ضريُ ـسْ زيٛاضٖ ضٚزٖ

ز٘س.  ٘ب ؼفيس ٚ پالوث وّحط اظ حس عجيؼي ضا ٔفبْ ِي جٛأس ٚخٛز زاـحٗ ثبـٕس. آظِبيؿ ذْٛ ػِّٛب جؼساز گٍجٛي ِي

ثبـس اِب زض ِجحاليبْ ثٗ پبْ  ٘عاض ػسز زض ٘ط ِيىطٌٚيحط ِي 5-41ؼبٌُ ثيٓ  ٘بي ؼفيس زض گطثٗ جؼساز عجيؼي گٍجٛي

٘بي ؼفيس، آٌجِٛيٓ،  جٛأس جب ظيط ٘عاض ػسز زض ِيىطٌٚيحط ٔيع وب٘ؿ يبثس. ٘طچٗ جؼساز گٍجٛي ٌٛوٛپٕي ايٓ ِيعاْ ِي

 ا٘س ثٛز.آثي ٔيع ثيفحط ثبـس ـبٔػ ظٔسٖ ِبٔسْ گطثٗ ثؽيبض وّحط ذٛ پحبؼيُ ذْٛ وّحط ٚ ـست وُ

جٛإٔس ِفرك وٕٕس. ثب  ٘بي جفريك ؼطيغ ايٓ ثيّبضی ِٛخٛز ٘ؽحٕس وٗ ٚخٛز ٚيطٚغ زض ِسفٛع حيٛاْ ضا ِي ويث

٘ب ثٗ اـحجبٖ پبؼد ِثجث گعاضؾ  اي ثٗ جبظگي زض ثطاثط ايٓ ثيّبضي ٚاوؽيٕٗ ـسٖ ثبـس ايٓ ويث ايٓ ٚخٛز اگط گطثٗ

 وٕس. ِي

، FeLvجٛإٔس ػالئّي ـجيٗ ثٗ پبْ ٌٛوٛپٕي ايدبز وٕٕس )ِثبي  وٗ ِي٘بي زيگطي ضا  ثبيؽث ثيّبضي زاِپعـه ِي

FIVـسگي زؼحگبٖ گٛاضؾ ٚ غيطٖ( جفطيك ّٔبيس. ثٗ ّ٘يٓ ِٕظٛض ِّىٓ  ، ؼبٌّٛٔال، ٚخٛز خؽُ ذبضخي ٚ يب ؼٛضاخ

 ثبـٕس. ٘بي جىّيٍي ٚ يب جمٛيطثطزاضي )ضازيٌٛٛژي ٚ يب ؼٛٔٛگطافي( ٔيع ضطٚضي  اؼث أدبَ آظِبيؿ

 

 ان:درم

خبٔجٗ ظٔسٖ  ِٛلغ ٚ ّ٘ٗ جٛاْ ثب زضِبْ ثٗ ٘بيي وٗ ثٗ ٔٛع حبز ثيّبضي ِجحال ٘ؽحٕس ضا ِي گطثٗ  ذٛـجرحبٔٗ ثيفحط ثچٗ

ٕس ِؼّٛاًل اظ ـط ثيّبضي ذالق ـسٖ اِب ضٚظ زض ثطاثط ثيّبضي ِمبِٚث و 5-6اي وٗ ثحٛأس  ٔگبٖ زاـث. گطثٗ

٘ب جب آذط  آي( حسٚز چٕس ٘فحٗ ثٗ عٛي ذٛا٘س أدبِيس. ايٓ گطثٗ سٖگيطي ٚ ضؼيسْ ثٗ ـطايظ اي ثٙجٛزي وبًِ )ِثً ٚظْ

٘بي  ٘بي ِجحال ثٗ ؼٛء جغصيٗ، ثيّبضي ػّط زض ثطاثط پبْ ٌٛوٛپٕي ِمْٛ ذٛإ٘س ِبٔس. ِيعاْ ِطگ ٚ ِيط زض گطثٗ

 ٘بي ٌٚگطز ثيفحط اؼث. گطثٗ ٘بي ؼٛجغصيٗ ای ِثً ٘بي گٛاضـي( ٚ گطثٗ ّ٘عِبْ )ِثً أگً

٘بي ِجحال ثٗ ٔٛع حبز جحث  ٗ ثيّبضي ٚيطٚؼي اؼث زضِبْ اذحمبلي ثطاي آْ ٚخٛز ٔساضز. گطثٗثٗ ػٍث ايٕى

جطيٓ الساَ زضِبٔي خبيگعيٕي ٚ  ثبيؽث لطاض گيطٔس جب زٚضٖ ثيّبضي ؼپطي ـٛز. اؼبؼي خبٔجٗ ِي زضِبْ حّبيحي ّ٘ٗ

٘بي زيگط ـبًِ  گي اؼث. زضِبْض  حفظ ِبيؼبت اظ زؼث ضفحٗ ثسْ جٛؼظ ِبيغ زضِبٔي )ؼطَ ظزْ( ثٗ لٛضت زاذً

ؼيٍيٓ ٚ يب خٕحبِبؼيٓ(، زاضٚ٘بي ضساؼحفطاؽ ِثً ِحٛوٍٛپطاِيس، زاضٚ٘بي ضس  ثيٛجيه )ِثً آِپي اؼحفبزٖ اظ آٔحي

ثبـٕس. اگط ـست ثيّبضي ظيبز ثبـس  اؼيس ِؼسٖ ِثً ضأيحيسيٓ، زاضٚ٘بي ضسزضز ِثً ِرسض٘ب ٚ جغصية زاذً ضگي ِي

 ي ّٔٛزْ گطثٗ زض ِطوع زاِپعـىي ثبـس.ِّىٓ اؼث اححيبج ثٗ ثؽحط

 

گٛٔٗ زاضٚ، آة يب غصايي ثٗ لٛضت ذٛضاوي اظ عطيك  ثبيس جٛخٗ زاـث وٗ جب ٚلحي زاِپعـه اخبظٖ ٔسازٖ ٔجبيس ٘يچ

ؼبػث گصـٗ  44-41ز٘بْ ثٗ حيٛاْ ذٛضأسٖ ـٛز. زض لٛضت لالحسيس زاِپعـه ٚلحي اظ آذطيٓ ظِبْ اؼحفطاؽ 

جٛاْ شضٖ شضٖ غصايي ثب  دي ثٗ گطثٗ زاز. اگط اؼحفطاؽ ثطٔگفث ٚ حيٛاْ اـحٙب زاـث ِيجٛاْ آة ضا جسضي ثبـس ِي

اي اظ  پع ـسٖ ثسْٚ پٛؼث ثب ثطٔح ؼبزٖ( ضا ـطٚع وطز. اگط گطثٗ زض ٘ط ِطحٍٗ لبثٍيث ٘ضُ ثبال )ِثً ِطؽ آة

ط اؼحفطاؽ ازاِٗ پيسا وطز ؼبػث لغغ گطزز. اگ 44ضٚٔس آغبظ غصاذٛضزْ ثبال ثيبٚضز زٚثبضٖ آة ٚ غصا ثطاي حسالً 

ِّىٓ اؼث ثطاي جغصيٗ زاذً ضگي حيٛاْ ثؽحطي ثفٛز. زض ايٓ ضٚؾ ِٛاز اٌٚيٗ ٚ ضطٚضي ثسْ ِثً پطٚجئيٓ، لٕس، 

ثبيؽث جب ٚلحي  ـٛٔس. ايٓ وبض ِي ٘ب زض جطويجبت ِرمٛق اظ عطيك زاذً ضگي ثٗ گطثٗ جدٛيع ِي چطثي ٚ ٚيحبِيٓ

ذْٛ  ٘بي ثٗ ـست وُ ب ثيبفحس ازاِٗ پيسا وٕس. زض ِٛاضزي ٔيع الظَ اؼث ثٗ گطثٗوٗ اؼحفطاؽ وٕحطي ٚ حيٛاْ ثٗ اـحٙ

 ٘بي ذٛٔي يب جطويجبت ـجيٗ ثٗ ذْٛ جعضيك گطزز. فطآٚضزٖ

ـٛٔس ٚ ٔٗ ثسجط. اگط ايٓ  أس اغٍت ثٗ ّ٘بْ لٛضت ِبٔسٖ ٔٗ ثٙحط ِي ٘بيي وٗ فطَ ػمجي ثيّبضي ِجحال ـسٖ ثچٗ گطثٗ

٘بي  ؼبي ض٘بي ضٚظِطٖ ذٛز )ِثً ذٛضزْ ٚ آـبِيسْ، زفغ ازضاض ٚ ِسفٛع( ثطآيٕس ثطاي٘ب ثحٛإٔس اظ پػ وب گطثٗ

 ؼبي ثٗ ّ٘يٓ لٛضت ظٔسگي ذٛإ٘س وطز.

 



 

 پيشگيری
 

ثبـس. ايٓ  ٘بي ؼٗ گبٔٗ ِطؼَٛ ِي ٚاوؽٓ ثؽيبض ِؤثطي زض ثطاثط پبْ ٌٛوٛپٕي ٚخٛز زاضز وٗ اظ اخعاء ٚاوؽٓ

ـٛز. ثطاي  ٘فحٗ يىجبض جىطاض ِي 3-1ِب٘گي ٘ط  1جعضيك ٚ زٚثبضٖ جب ٘فحگي  6-8ٚاوؽٓ ضا اٌٚيٓ ثبض زض ؼٓ 

 گيطز. زيگط أدبَ ِي ٘فحٗ اظ ُ٘ 3-1ثبض جعضيك ثب فبلٍٗ  4ِبٖ ٔيع  1٘بي ثبالي ؼٓ  گطثٗ

 

پػ ٘ط  ؼبي يىجبض جىطاض ؼـٛز ٚ  گطٖٚ يىؽبي ثؼس اظ آذطيٓ ٚاوؽيٕبؼيْٛ ٚاوؽٓ يبزآٚضي جعضيك ِي 4زض ٘ط 

٘ب ٔجبيس ٚاوؽيٕٗ ّٔٛز.  ٘بي آثؽحٓ ضا ثٗ ذبعط اِىبْ اذحالي زض ضـس ِرچٗ خٕيٓ يس جٛخٗ زاـث وٗ گطثٗگطزز. ثب ِي

٘بي ثبضزاض )ِثاًل ـيٛع ثيّبضي زض ؼطپٕبٖ، پطٚضـگبٖ ٚ غيطٖ( زاِپعـه  زض لٛضت ٌعَٚ ٚاوؽيٕبؼيْٛ زض گطثٗ

 ٘بي وفحٗ ـسٖ اؼحفبزٖ ذٛا٘س وطز. اظ ٚاوؽٓ

٘ب خٍٛگيطي گطزز. ٚيطٚغ اظ جّبَ  ٛپٕي ثبيؽث لطٔغيٕٗ ـٛز ٚ اظ جّبغ ثب ؼبيط گطثٗگطثٗ ِجحال ثٗ پبْ ٌٛو

  .جٛأس زفغ ـٛز ِي  جطـحبت ثسْ حيٛاْ آٌٛزٖ

 

ِٕبؼت ِثً ِحٍٛي ضليك ـسٖ ٚايحىػ  ی٘ب وٕٕسٖ ثبيؽث ثب ضسػفٛٔي ٘بي زض جّبغ ثب گطثٗ آٌٛزٖ ِي ثٕبثطايٓ ِحً

ثطاثطؾ  41-31لؽّث اظ ايٓ ِحٍٛي ضا ثب  4ثطاي ضليك ّٔٛزْ ٚايحىػ )ؼفيسوٕٕسٖ( ثٗ ذٛثي ضسػفٛٔي ـٛٔس. 

ثبيؽث ٚاوؽيٕٗ  ٘ب ِي ٘ب جّبَ گطثٗ ٘فحٗ لجً اظ ٚاضز ّٔٛزْ گطثٗ خسيس ثٗ خّؼيث زيگط گطثٗ 4-4آة ِرٍٛط وطز. 

٘بيي وٗ  . گطثٗ٘بيي وٗ اِىبْ ٚخٛز پبضٚٚيطٚغ اؼث أحمبي زاز ثبيؽث ثٗ ِحً ٘بي ٚاوؽيٕٗ ـسٖ ِي ـٛٔس. جٕٙب گطثٗ

 وٕٕس. ـٛٔس ِؼّٛاًل ٔبلً ثيّبضي ٔيؽحٕس ٚ جب آذط ػّطـبْ ِمٛٔيث ٔؽجث ثٗ ايٓ ثيّبضي پيسا ِي ض٘ب ِي  اظ ثيّبضي
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