


هچصا  ارقداردا ا  کیا ا از ادامال  م  ام  اارع ادمانار   ردوا  کا،ومسدا ارم ا،اکاوسد ارم اوام  اارم 10وزن اغلب قارچ  اار چا  ت کیا دا هاهام ا ار % 90

.دمکلئمکد ار و  یکقرت  دهرم گلد م،اوکئدن ار و ،لی ،رکرچی ار ا،ت

. و ،اوکئدن ارع قرچ  حروع کار ی ا،د ارع   دوم ضاوچع و غوای از  دانین و  م،ادن ا اک

رع گفکه  ی شمه که  دنان کلی چاای ،اریدن و د ا ت ااراع ا،اد ارع چاات هاچاع حلقاه اا

ر دی ا هچ  قراا کا ا،د ارع چات قرچ  دقش  هاای هچ اچز  ،ات کی ایان قارچ  اااش رل

. هاچد 

قارچ  ،لی ،رکرچی ارم ،پکد وگلد رن اارم و کااع کاا،ن اار ،اه  ارها انار  ادنیم ام ی ی هچ

ار ایوحر م  دانان و هچصا  ااا کا ا  از ایان  اماه هچ  حبامات   دنای و . گردمهچ ر ا کو 

رع کجرچع  کفروت ا،ت که اه کفروت هچ گمده ارع قرچ  اارع ا رچچاکاه و کفاروت هچ چو  اا

. کم د  ا کگی هاچه

ه از ا ده گدرا گردمهچ رم ارگ ار و  د لدم   ن ادامال ،لای ،ارکرچی ار ا،اک اا   ای شامه کا

یات  کوامل  دنان کاکد رت ش ا و ،پکد  و وزن  م  م ی  دهر هچ عبرچا دهریی ا که اه دمل ک

از خماص این  رها  ی کمان اه ض ا کهرتم کراش هاو ا قو  خامنم ضا  زخاع  نا ام . ا،ت

. ض کم مچزا و  حاک ،د کع ایاوی اشرچا کاه



(ا،د ارگردمهچیکشر ا)کایکا،ومسد ار

اینحروعارنگدر هاکاین.اد یراکهشهاتچاایکراو اوض کم مچزاض ا کهرایمارعانر دتا ر اکها کو   دنیکاکد رتازاع  قهارکا،ن

.ا وعجدو دوگوچز رچع رها

هچدرارنگازانضی.کوو  ی،وکنخمهچش   دنیاادر هازا ییانومانچا دهرگدرایارعگمدهاچا درچعوامهاارکا،نزیاگاواارکایکا،ن

.هاچد ا درچعکرچاییارادارچعاااااهچ قرو تاااعشمه یگفکهکها کو ارکایکا،نزیرهع قرهیاحروعخمهچزینواک س

چو ارحرصارچاعبا  که.شمه یادجر ارحت اینازکاکد ییراکاکلاوامچ ما،کمنماکردم م کردم مکاکارگردمهچ رقرچ ازارکایکا،نا،ک اا 

.ا کو BوAا،د ارعگردمهچیکگردمهچ رازج اش اارعکایکا،ناو دن.شمه یکبفدهددنهیگاعارع

 دکیخرصدتوچاایکراشاهکمان ی ن،ت کیامای ازکهشمه یگفکهوش ا نکل یعر ا رهااادنکهار،تکایکا،نازغویگردمهچ ر

.داهگ یقااچا،کفرها مچه ن  کلفارعگمدهکدفدتاچزیرایاااع ندرچعانومانقرچ اینهچ مجمهکایکا،ن دنان.کاهاشرچا ناک د ان

.اد هاهادیرنچاکم مچ دکیوHIV-1-ض ،اوکئرزانر دت دنانادیکاینگردمهچ رارعارگهچ مجمهارعکایکا،ن



(،اوک د اچگم،کایم شر ا)ارا،کاو 

وارا،کاوسد ارعزیاگاواازی یگمیو  یاعا،کاوسد ارعا  ا دهراهکهارما،کاو 

رارنمگدهچ  دنیابمچتارا،کاو .شمد  ی ح متاچگرددکارع م  م از های  قه

کهتا،کل کاو حدمادیا،کاو ش ا ک او کاینوشمد  یکم د ارقرچ وحدمادرت

واایچهچحاقرااارعویکر دناااعشرخصیکانومانوحدمان،لم یغیرع،رخکرچاااع

 یکم د گردمهچ رقرچ ،لم یغیرعهچاچگم،کاو .ا،تحدرکیا،کاوسد ارعامچ من

اعد ،اوک اچگم،کاو .هاچهچاحدمادیارع،لم هچکل کاو  یراهدقشاارنکهشمه

ضندفکاااااهچ قرو تارعانر دتهاچاعشمه یگفکه.ا،تا،کاوسد  یکقرتازی ی

ازی یاچگم،کاو انتوام.ا،تض کم مچعوض ویاو،یض ا کهرتمایاویم،د کع

زهاچد گیارانر دتاانایشارعث دکماد کاهگردمهچ ر،تازش اج ااخکبرصیا،کاو هرع

.شمه،لدااازاع.ان.هعچوعاااا،اد  دوم ئداک



ض کم مچعانر دت(1

،لم یرت  م،داهکه رایاویارع،لم هاچد ؟ایاوی،د کعاردنهی یچااطهاد رنا نارعادارچعهچص 90کر۸0هادد  ی یر

. دهر،تازی یارارگم،دتکهشمد  یکق دعکلیه،کهچهرچاها کو  ناوفاع،فد خمدیارع

چد ت؟رگردمهچ کرچحرا.د رش غداانر یرانر ح ازادشکرشمهکوظدعاری ایاوی،د کع

اه.شمهااادگد که،اعتاههچودیواکوششاولز رنکرکو  یکقمیتچاارارگم،دتگردمهچ ر

کقمیتزاج اعانتوام.شمه ی دهرادیکاکهرجعاز ردعوش احذف،اینکاار،رکم نکاکدباین

.ها  یاانایشچاایاویارع،لم کن اهایاوی،د کع

نایوشمهکم مچارع،لم چش از ردعکماد  یگردمهچ رکهاد هاهادیرنکحقدقرتدکریج

.ا،تش ا یرا اگردمهچ ر،رکرچی ارع،لیازی یاااع  ردد ع

درامهععر اوهاهاکی داچااد رنخمن،فد ارع،لم هچص 1۵  دنیکیو اارع،لم 

 طر نهچو دکریج.ا کو ا خدعکم مچارعاه دهرک  یاازق ا،ا ردی/یراکهجهشارع،لم 

کیو اارع،لم انر دتچوزهچگردمهچ رکپ م ۵ح اقا  ت مادی بافکهاد هاهادیرن

.ها  یاانایشچا  دنی



خمنقو کراش(۲

هچ واقاع کارچ . ا اکو Cو Bدکریج کحقدقرت دیرن هاها اد  که عورصا  مجمه هچ گردمهچ ر کاه گلامکن خامن چا کاراش  ای هاوا  گردمهچ ار 

ع از  زاه،ارزع گردمهچ ر  ردو  یک جریگنین اااع اد م دن عاا  ی کو  کر  رد. گردمهچ ر کقمیت  باف گلمکن خمن هچ ارات ارع ا ن ا،ت

ددان کاه کاکد ارت  حلام  هچ  ت. اه این کاکدب عتیع قو  خمن و قو  اهچاچ ارا هچ ادارچان   کت چا کراش  ی ها . ا،د ارع چات شمه

.هچ گردمهچ ر اه ،لی ،رکرچی ار  ناوف ا کو   ردع از ااکتء اه هیرات   کقا از اد م دن  ی شمد 

ددنچا نکرثداوامها بافقرااهاچواراان رنگردمهچ ر

 یوکاهاکاکا نکلی،ت تاهانتوا.ها  یاانایش

اچهیراتارعادارچعاراااااجرد یعماچضازا درچعکماد 

کو ی کاکهیراکیعتیعچاعاهکوهردهگدرااین.کو اا اف

رچعاداازدرشیارعکنره ع  ازا نکلیاه مهجهتهچال ه

ااس،رد عال اهاحدرعاهکمان ی درناینهچکهکو  یعاا

.کاهاشرچا



چاع اد  اه ،تکت ار و ادنقره خمن(3

ارا ااه کاع کا،ن ارع  مجمه هچ گردمهچ ر هاچاع خماص کراش ایرچ خمن و ااچودن  نایریی اااع ادنقره خمن و کل کاو  ا کو  که احک

. وا این خر ا ا،ت که  دهر اه کراش ا کهرت هچ چگ ار خمدی و شایرن ارع اصلی کاک کاها و هچ عدن حر  کمازن امچ مدی چا حفظ  ای کو

این گدرا جایرن عام ی خامن چا اه امه ا یاد ا و ا کهارت چا کاراش  ای هاا م و ااچوادن از اد ا اه شاایرن اارع خامدی یار ،اط  ااراع 

اارع قف اه انضی از کحقدقرت دیرن هاها اد  که  باف   اا ارع گردمهچ ر عتسع شایرن ارع   ا وهم هچه. کل کاو  جلمگداع  ی کو 

.،دوه و کع    ن دفس چا حا  ی کو 



کراش کل کاو  خمن( 4

لای چا کار  حققرن ،مید ی از ک ت ارع حدمادی چوع خمکچه ارع او ع ا،کفرها کاها و دیرن هاها اد  کاه گردمهچ ار ا امای کل اکاو  ک

هچ این کداع کحقدقارکی   کامجه  ش ا اد  که   ردد ع کرااش هاوا ا کل کااو . کرااش  ی هاا ٪۲۷و ،ط  کل کاااو  ا  چا کر ۲0٪

ه  اردع گردمهچ ر دکدجه کاع کا،ومید ارع گردمهچ ر ا،ات کا

رای  ی از ادم،وکن کل کاو  ار هچ ک   حدمادرت  ز رییگ

دوا  شمه و این ینوی کااع کا،ومیدا ارع گردمهچ ار  ای کما

.   ردع از کم د  کل کاو  اضرای هچ ک   شمد 



خماص ض ویاوس ای ز( ۵

رع ای ز  جامعه اع از عتیع و دیرده ارع درشی از ادارچع اارع ویاو،ایم از جالاه عا   کماداریی اا ن  دناارن ااااع   ارچزا اار اداارچع اا

 ح مت دای شمد  ا ار  ای کامان AIDSهچ واقعم این قرچ  ار هچ رن . گمده ارع گردمهچ ر ،د کع ایاوی چا کقمیت  ی کوو .  نام ی ا،ت

چا یک چ یع غاذایی ،ار ع شار ا ایان قارچ  اار  ای کمادا  عااا اداارچ. از  دهر چا کُو  ،رخکن چود  ویاوس ار هچ ا ن  دنارن کاک گاات

.چا اه کرخدا ادرد ازهAIDSاانایش هاها و دقطه ک  یا این ویاوس ار اه 



خماص ض ارککایریی(6

ی اای از اانااره هچ ااردی و جر ااب گردمهچ اار عال اااه  دکاای 

 یا  ارککایریی  ن ا،ت که از عبرچا این گدرا ا ،ت  ای

ئاارز و حااروع  داانیع ااارککایم دکیم  داانوزیع و ا،ااد  ،اوک

کاارثداات ایاان عباارچا ااار اااه کاکدااب  دهاارم شاا ا . ا،اات

ا ااار  م فاااه اااارع . عبااارچا و کبااافده  ن ا اااکگی هاچه

ادماناار ی کااه از چواا ین گمدااه گردمهچ اار جاا ا شاا ا اداا  

ا جارع کرثداات  کفروکی از خمه چوع  د اواچگردد ع ار اا

هچ انضاای  ااماچه ایاان کاارثداات هچ ،ااط  . گذاشااکه اداا 

ع ااا ارزهاچد گی یر کحایک امها و هچ انضی  اماچه کارثدا

.  جرع دگذاشکه ا،ت



خماص  دکی اک د ان( ۷

 رها اصلی  دکی اک اد ان هچ ایان گدارا اامها و از  ایای  دکای اک اد انم ( GLP)هچ کحقدقرت گناچ  ش ا که ،پکد  گردمهچ ر  م،د و  

م ی ی دقاش کدلدت ارع النع و انر دت ارع  هرچکوو ا چاهی ر  ارع  زاه هچ ارزهاچد گی ،اوک د ا،دمن  دپد ع هچ ،د کع اارع ادم ا

از غیارع ،ریا گناچشرت اع دیرن هاها اد  که این خماص  دکی اک د ان هچ هچ رن اهکا دفاوز دقش  هاای هاشاکه و.  های ایفر  ی کو 

. ،لم ی هچ ااااا اک د ا،دمن  دپد ع و هچ دکدجه  اگ ،لم ی  حراظت  ی کوو 



،دیگداع از ادارچع ارع ک  ع( ۸

اارچان شماا   طر نرت کحقدقرکی دیرن هاها اد  که قرچ  گردمهچ ر چوع اد

کرچی ار عبارچا ،لای ،ار.   کت اه ادارچع اارع ک ا  کارثداات  ی کای هاچه

مه  ای  وجا اه کراش انر دت ویاو،ی  ی شمهم ،رچا کاارع ایاوی چا اه 

دااا ا یاا م و کم داا  ایوکاااااونر خاامه چا کقمیاات  اای کواا  کااه  ااردع از ک ی

ا عبارچا گردمهچ ار ،رچا کااارع ادمشادادریی خامن چ. ویاوس ار  ی شامه

ن ااچواد. اچکقرء  ی ها  که دیرن هاو ا  دنان  ،دب ااه ک ا  ا اکو 

ایاان گداارا انر داات اکرگلمکمزودداا ازار چا  حاا وه  اای ،اارزه   داانان ایاان

 دنیع هچ  ی تت ک ا ع از جالاه ا کهارتم زچهع و ،اداوز ااانایش  ای

رچ  از انتوام کحقدقرت ادجر  ش ا هچ  ا،ن دیرن هاها اد  که این ق. یرا 

ت اارع ک   هچ ااااا  ،دب درشی از  ماهشادادریی ،اای از جلاه  کرام دا

. هاچویی  حراظت  ی کو 



کراش ایرچ خمن( 9

اوار ااه گاناچ  ی ای از . هچ کجاادرت  ز رییاگرای گردمهچ ار دیارن هاها کاه  ای کمادا  ایارچ خامن چا کار حا  قرااا کامجهی کاراش هاا 

اعات  % ۸۸.9 مچه ااه   کت اه ایرچ خمن ارا ار عبرچا گردمهچ ر  م،د و  هچ رن ش ا اد  که کارچایی ایان عبارچا 1۸ادارچ،کرن ار هچ 

هچ . رکدک ا،اتگفکه  ی شمه که کرثدا کراش ایرچ خمن ار  باف گردمهچ ر عا کر درشی از ارزهاچد گی ،د اکع عبا ی ،ااپ. ش ا ا،ت

% ۸۸.3 مچهع که از  حبمات گردمهچ ر اااع هچ رن ایرچ خمن ارا ا،کفرها کاها امهد   دانان کارچایی  ن 30یک گناچ  هیگا از  درن 

.  ی کو انتوام  ی ص ش ا که گردمهچ ر کرثدا کراش ایرچ خمن هیگا هاچوارع شدادریی چا ددن گ کا  هاها و کی دت. اعت  ش 



اثاات  دکی اد کر دن( 10

نوامان  حققرن  ا،وی هچیراکه اد  که گردمهچ ر ا

یااک  دکاای اد ااکر دن عاااا  اای کواا  و اااااع 

م "ادم،اکرن". هچ رن ادمال   اا ع  فدا  ا،ات

کاکد اای کااه هچ ایاان گداارا یرااات  اای شاامهم 

 اا عر) زاه،رزع  ماهشادادریی  وکقاا کووا ا 

هچ ااا ن چا کوکااا  کاااها و هچ دکدجااه ( خاارچ 

ر از  دجا.  ردع از  زاه ش ن اد کر دن  ی شمه

کااه گردمهچ اار عال اااه غااذا  هچداار  و واکااوش 

ایاوی اا ن چا ااع کقمیات  ای کوا  هچ کوکاا 

واکااوش ااارع ااا ن هچ ق اار  عورصااا   ااا ع زا 

. دقیی  ضرعف هاچه






