
 ًىتِ ّای تْذاؽتی 

 تِ هٌاعثت 

  اردیثْؾت رٍس جْاًی  تْذاؽت دعت16

  ؽغتي دعت ّا تِ عٌَاى رٍؽی آعاى ، هَثز ٍ همزٍى تِ صزفِ تزای پیؾگیزی اس تیواریْای

 ٍاگیز  تَیضُ تیواریْای تٌفغی هی تاؽذ 

  هْوتزیي راُ پیؾگیزی اس اًتمال وزًٍا ٍیزٍط رعایت  تْذاؽت فزدی تَیضُ ؽغتي دعت ّا

 . ثاًیِ اعالم ؽذُ اعت 20تِ صَرت هىزر ٍّز تارحذالل  

 

  هیالدی تزگشار 2008تزًاهِ هؾاروت جْاًی ؽغت ٍ ؽَی دعت تزای ًخغتیي تار در عال 

ؽذ ٍ ایي در حالی تَد وِ چیشی حذٍد عِ هیلیارد ًفز فالذ اهىاًات اٍلیِ ؽغت ٍ ؽَی 

 .دعت ّا تا آب ٍ صاتَى تَدًذ 

 

 

  هزي ٍ هیز ًاؽی اس % 50ؽغتي دعت ّا تا آب ٍ صاتَى هزي ٍ هیز ًاؽی اس اعْال را تا ٍ

 واّؼ هی دّذ  % 25عفًَت ّای تٌفغی را تا 

 

  اگز دعت ّا را .عاختار ٍیزٍط دارای غؾاء لیپیذی اعت ٍ صاتَى در ایي غؾا اثز هی گذارد

فمط تا اب تؾَیین تاثیزی تز ٍیزٍط ًذارد ٍلی صاتَى تاعث اس تیي تزدى غؾاء لیپیذی 

ٍیزٍط هی ؽَد ٍ عولىزد ٍیزٍط را هختل هی وٌذ ٍتزای تاثیزگذاری صاتَى تزغؾای 

 .ثاًیِ سهاى السم اعت 20لیپیذی ٍیزٍط حذالل 

 

  ٍ تزای ؽغتي دعت ّا اعتفادُ اس آب عزد ٍ گزم در تیي تزدى ٍیزٍط تفاٍت چٌذاًی ًذارد

تَصیِ هی ؽَد آب ٍلزم هطاتك تا دهای تذى اعتفادُ ؽَد اگز آب خیلی گزم اعتفادُ ؽَد 

 .چزتی پَعت را اس تیي هی تزد ٍ پَعت دعت خؾه ٍ ؽىٌٌذُ هی ؽَد 



 

   تَصیِ هی ؽَد در صَرتی وِ پَعت  دعت ّای ؽوا خؾه اعت در هٌشل ٍدرؽة ٌّگام

. اس وزم ٍ لَعیَى هزطَب وٌٌذُ اعتفادُ ًواییذ تا وزم چٌذیي عاعت رٍی پَعت تالی تواًذ 

ٍلی در هحیط ّای خارج اس هٌشل چَى تزای پَعت چزب احتوال ایٌىِ آلَدُ تِ ٍیزٍط ؽَد 

 .، تیؾتز هی تاؽذ پظ تَصیِ هی ؽَد وزم اعتفادُ ًؾَد 

  دعت ّا چگًَِ اعت؟تي ؽظصحیح رٍػ 

 دعت ّا را تا آب رٍاى خیظ وٌیذ: گام اٍل 

 اعتفادُ وٌیذ تا وف دعت ّای خیظ  یا هایع دعتؾَیی تِ هیشاى وافی صاتَى : گام دٍم

 ُ ؽَدپَؽاًذتاوف را

 ؽاهل وف ٍپؾت دعت ،تیٌاًگؾتاى، عزاًگؾتاى ، ؽغت –توام عطح دعت : گام عَم

 .ثاًیْثاصاتًَثوالیذ 20 ٍسیزًاخي ّا ٍهچ دعت راحذاللثْوذت

 دعت ّا را تا آب رٍاى تِ صَرت واهل آتىؾی وٌیذ: گام چْارم 

 خؾه وٌیذدعتوال یىثار هصزف دعت ّا را تا : گام پٌجن 

 درٌّگام ؽغتي دعت تِ ًحَی تایغتیذ وِ لثاط ٍدعت درتواط تا رٍؽَیی ًثاؽذ **

 درٌّگام ؽغتي دعت ، ؽیزآب تِ حذی تاسؽَد وِ اسرٍؽَیی تِ لثاط ؽوا پاؽیذُ ًؾَد **

 .درٌّگام ؽغتي دعت اًگؾتز،حلمِ ٍعاعت رااسدعت خارج وٌیذ **

  دلت تفزهاییذ ًَن اًگؾتاى ، سیز ًاخي ٍ اطزاف اًگؾت ؽغت آلَدُ تزیي لغوت ّا ی

 .دعت ّوچٌاى پظ اسؽغتي هی تاؽٌذ وِ تایذ تِ ؽغتي دلیك ایي لغوتْا تَجِ ؽَد 

 

  هیىزٍب ّا در عطح خؾه وزدى دعت ّا پظ اس ؽغتي یه گام هْن هی تاؽذ چَى

پَعت خیظ راحت تز اس پَعت خؾه پخؼ هی ؽًَذ، تٌاتزایي خؾه وزدى دعت ّا یه 

ِ ّای خؾه . گام واهال هْن اعت ِ ّای واغذی یا پارچ هؤثزتزیي رٍػ تزای یىثار هصزف حَل

 .پان وزدى هیىزٍب ّا تذٍى پخؼ آًْا تِ عطَح دیگز اعت



  ًصة  ٍاعتفادُ اسیه حَلِ درعزٍیظ تْذاؽتی تزای اعتفادُ ّوِ اعضای خاًَادُ واهال

 غیزتْذاؽتی اعت 

 

 

  در هحیط ّای عوَهی تزای خؾه وزدى دعت اس دعتگاُ خؾه وي اعتفادُ ًىٌیذ چَى

 تاعث چزخؼ َّای هولَ اس تاوتزی در هحیط عزٍیظ تْذاؽتی هی ؽَد 

 

 :ؽوا تایذ تِ هٌظَر پیؾگیزی اس اتتالء تِ تیواری ٍیزٍط وزًٍا، دعت  تاى را در هَالع سیز تؾَییذ

 پظ اس عزفِ، عطغِ یا پان وزدى تیٌی 

  پظ اس حضَر در اهاوي عوَهی ؽاهل عیغتن حول ًٍمل عوَهی، عَپزهاروت ّا ٍ اهاوي

 هذّثی

  پَلاعتفادُ اسخَدپزدار، وارتخَاى ، لوظ پظ اس لوظ عطَح در خارج اس خاًِ، ؽاهل ،

 ....دعتگیزُ درب ٍعایط ًملیِ ، دعت سدى تِ ًاسل تٌشیي ٍ

 لثل، در حیي ٍ تعذ اس هزالثت اس فزد تیوار 

 لثل ٍ تعذ اس غذا خَردى 

 پظ اس عزٍیظ تْذاؽتی 

  ستالِ تیزٍى گذاؽتي  دعت سدى تِ ویغِ ستالِ ٍعطل اؽغال ٍپظ اس 

  خاًگی حیَاًاتٍغذادادى تِ پظ اس لوظ  

 ّا یا ووه تِ آًْا در اعتفادُ اس عزٍیظ تْذاؽتی ِ  پظ اس عَض وزدى پَؽه تچ

 سهاًی وِ دعت ّا تِ ٍضَح وثیف ّغتٌذ 

 ***** 1002- 1001ثاًیِ هغاٍی ؽوزدى اعذاد اس 20 ) ثاًیِ 20 تاردعت ّا تِ هذت 20ؽغتي 

  ( هیثاؽذ1020تا ........ 1004ٍ- 1003-

 



 ُ70 هثل الىل اتاًَل دٍ رٍػ ؽغتؾَی دعت تا آب ٍ صاتَى ٍ یا هایع ضذعفًَی وٌٌذ % ،

 تغیار هؤثز  تَیضُ وزًٍا ٍیزٍطدر صَرتی وِ درعت اًجام ؽًَذ، در ًاتَدی اغلة هیىزٍب ّا

اگز در تیزٍى اس در هٌشل ععی ؽَد ّویؾِ دعتْا تا آب ٍ صاتَى ؽغتِ ؽَد ٍ لی . ّغتٌذ

ُ ّای دعت  ٍ دعتزعی تِ آب ٍ صاتَى ًیغت  ّغتیذ یا ادارُ خاًِ  ، اس ضذعفًَی وٌٌذ

 . اعتفادُ ًواییذ 

  اگز تزای ضذ عفًَی دعت ّا اس صل تْذاؽتی اعتفادُ هی ؽَد تایذ صل رٍی دعت  تواًذ تا

در صَرتی وِ دعت عزق وزدُ تاؽذ هیشاى اثز .خؾه ؽَد تا اثز واهل خَد را داؽتِ تاؽذ 

 صل واّؼ هی یاتذ 

 

 

 

 


