
تعیین روز زایمان

با توجھ بھ اینکھ بین روزی کھ اسپرم با تخمک ترکیب می شود و 
یا بعبارتی عمل لقاح صورت می گیرد تا روزی کھ تخم حاصلھ 

 روز فاصلھ ٢۶۶تبدیل بھ نوزاد گردیده و متولد می شود حدود 
بطور محاسبھ ای قبل از اینکھ جنینی وجود داشتھ باشد . وجود دارد

زوجین می توانند روز تولد کودک خود را انتخاب نموده و با در 
نظر گرفتن آن روزی کھ باید آمیزش در جھت ایجاد جنین انجام 

اما از آنجائیکھ معموال روز دقیق لقاح مشخص نمی . گیرد را بیابند 
گردد متخصصین با توجھ بھ ایام یا روزھای مشخص این محاسبھ 
را انجام می دھندکھ واضح ترین این ایام روزی است کھ آخرین 

آنرا بیاد داشتھ و احتماال " پریود شروع شده است و خانمھا اکثرا
بھ این ترتیب فاصلھ بین اولین روز آخرین پریود . یادداشت می کنند

 روز می باشد کھ این زمان می تواند با توجھ بھ ٢٨٠تا تولد حدود 
. روز زودتر یا دیرتر باشد۵خصوصیات فردی و اجتماعی 

از آنجایی کھ محاسبھ دقیق این روزھا وقت زیادی برده و احتیاج بھ 
دقت فراوان دارد جدولی تقدیم می شود کھ در آن تمامی ایام تولد با 
. حروف اعداد سیاه قطورتر در ردیف پایین ھر خانھ ذکر شده است

و اولین روز آخرین پریود در آن با اعداد نازکتر و در ردیف باالی 
.ھر خانھ آورده شده است

در صورتی کھ ( استفاده دیگری کھ از این جدول می توان نمود
تعیین روز زایمان )حاملگی با برنامھ قبلی صورت نگرفتھ باشد

یعنی اگر خانمی حاملھ شده باشد و اولین روز آخرین پریود . است
خود را بیاد داشتھ باشد بھ سادگی می تواند روزی کھ باید منتظر 

.متولد شدن کودک خود باشد را بیابد 
اما از آنجایی کھ بھترین زمان جھت بارور ساختن تخمک و ایجاد 

 روز پس از شروع آخرین پریود است افرادیکھ مایلند ١۴حاملگی 



با برنامھ ریزی مشخص روز تولد فرزند خود را تعیین نمایند باید 
در روزی کھ تاریخ آن در ردیف وسط ذکر شده مبادرت بھ آمیزش 

بمنظور . نمایند تا بیشترین احتمال در جھت آبستنی ایجاد گردد 
دستیابی بھ بیشترین امکان رسیدن اسپرم بھ تخمک احتیاج بھ 

بیشترین تعداد اسپرم می باشد و بھ این ترتیب الاقل دو ھفتھ قبل از 
آمیزشی کھ با ھدف حاملگی صورت می گیرد نباید ھیچ نوع تماس 

جنسی وجود داشتھ باشد تا از بھدر رفتن بی مورد اسپرمھا 
.جلوگیری گردد 

. اسپرمھا در محیط رحم تا دو روز توانایی زنده ماندن را دارند 
پس زو جین با توجھ بھ تاریخ مورد نظری کھ برای تولد فرزند 
خود در نظر می گیرند نسبت بھ عدد ردیف وسط ھر خانھ تا دو 

پس اعدادی . روز اجازه عقب یا جلو نمودن تاریخ آمیزش را دارند 
.کھ در ردیف وسط قرار دارند تا دو روز می تواند کم و زیاد شود

 روز بود در سھ ٣٠ روز و اسفند ٣۶۶اگر سال کبیسھ بود یعنی 
ستون اول ھیچ تغییری ایجاد نشده و فقط از تیر ماه بھ بعد یک روز 

یعنی اگر بناست برای آنکھ کودک . زمان آمیزش جلوتر می رود 
 تیر ماه ۵ فروردین ماه سال بعد متولد شود در روز ١٢در روز 

در صورت کبیسھ بودن سال این عمل باید . آمیزش صورت پذیرد 
. تیر ماه انجام شود ۶روز 
:یادآور میشود کھ در ھر خانھ اعداد " مجددا

ردیف باال مربوط بھ اولین روز آخرین قاعدگی
ردیف وسط مربوط بھ زمان آمیزش و

. ردیف پایین مربوط بھ زمان تولد کودک و زایمان می باشد 






