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ًمـ آعیل کْآ دُیذسّژًبص صًجیشکْربٍ\
ًمـ ُیذسّکغی آعیل کْآ دُیذسّژًبص ثلٌذ
صًجیش\ ًمـ آعیل کْآ دُیذسّژًبص ثب
صًجیشٍ ثغیبس ثلٌذ
اخزالالد دس اکغیذاعیْى اعیذُبی چشة:
ثذشاىُبی هزبثْلیک ،کوب ،هؾکالد
هبُیچَای ّ ضِف هبُیچَُبی للت ،ادزوبل
هٌجش ؽذى ثَ هشگ .دسهبى اص عشیك اجزٌبة
اص گشعٌَ ؽذى ّ یب دس فْسد لضّم سژین
غزایی هخقْؿ (ادزوبل اثزال :اص دذّد ُش
دٍ ُضاس ًْصاد یک ًفش ّ دس ثیوبسی اص دذّد
ُش ُؾزبد ُضاس ًْصاد یک ًفش).
فیجشّص عیغزیک
ثیوبسی اسثی ،اخزالل دس هیضاى ًوک هْجْد
دس غذد ػشق ،عفذ ّ چغجٌذٍ ؽذى رشؽذبد
دس هجشای رٌفغی ّ اسگبىُبی دیگش ثب الزِبة
دائوی.

ثغزَ ثَ ژًزیک اؽکبل هخزلف داسد .هجزالیبى
ّصى ًشهبل ًذاسًذ ّ سؽذ ثذی داسًذ.کبسکشد
سیَ ّ لْصالوؼذٍ سا رذذ ربثیش لشاس هیدُذ.
دسهبى اص عشیك رغزیَدسهبًی ،فیضیْرشاپی ّ
داسُّب (ادزوبل اثزال.)0/0011 :
فٌیلکزًْْسی ّ ثیوبسی ادساس ؽشثذ افشا
اخزالالد هزبثْلیک اعیذُبی آهیٌَ :رؾٌج،
اخزالل ؽذیذ دس سؽذ دٌُی ّ جغوی .دسهبى اص
عشیك سژین غزایی هخقْؿ ( ادزوبل اثزال:
دس ثیوبسی فٌیلکزًْْسی اص دذّد ُش دٍ ُضاس
ًْصاد یک ًفشّ دس ثیوبسی ادساس ؽشثذ افشا
ُش دّیغذ ُضاس ًْصاد یک ًْصاد)
اخزالل ؽٌْایی
آعیتُبی سایج دعزگبٍ دغی دس عٌیي کْدکی،
دالیل هزؼذد ،رب دذی ثَ ُوشاٍ ثیوبسیُبی
دیگش (للت ،کلیَ ،اخزالل ثیٌبیی) .رؾخیـ
صّدسط ّ دسهبىُبی الصم پیؼؽشط سؽذ
رٌُی ّ صثبًی ُغزٌذ .رؾخیـ دیشٌُگبم هٌجش
ثَ آعیتُبی دائوی هیؽْد .دسهبى ّ سعیذگی
صّدسط ،رِیَ عوؼک ّ دس فْسد لضّم
کبؽذ دلضّى ( ادزوبل اثزال.)0-0/0111 :

ُیپشپالصی هبدسصادی آدسًبل
اخزالل ُْسهًْی ثب ًمـ دس غذد فْق کلیْی:
ثشّص ففبد هشداًَ دس دخزشاى ،ادزوبل هشگ
ثَ دلیل اص دعذ دادى ًوک ثذى .دسهبى اص
عشیك هقشف ُْسهْى (ادزوبل اثزال :اص
دذّد ُش دٍ ُضاس کْدک یک ًفش).
ًمـ ثیْریٌیذاص
اخزالل دس اعزفبدٍ اص ّیزبهیي ثیْریي :رغییشاد
پْعذ ،ثشّص اخزالالد ؽٌْایی ّ ثیٌبیی ،ثشّص
اخزالالد رٌُی ّ دشکزی .دسهبى اص عشیك
هقشف ثیْریي (ادزوبل اثزال :اص دذّد ُش
ُؾزبد ُضاس ًْصاد یک ًفش).
اخزالالد هزبثْلیکی کبسًیزیي
اخزالل دس اکغیذاعیْى اعیذُبی چشة:
ثذشاىُبی هزبثْلیک ،کوب ،ادزوبل هٌجش ؽذى
ثَ هشگ .دسهبى اص عشیك سژین غزایی
هخقْؿ (ادزوبل اثزال.)0/011111:
گبالکزْصهی
اخزالل هزبثْلیک دس الکزْصً :بثیٌبیی ،هؼلْلیذ
رٌُی ّ جغوی ،اخزالل ػولکشد کجذی ،ادزوبل
هٌجش ؽذى ثَ هشگ .دسهبى اص عشیك سژین
غزایی هخقْؿ ( ادزوبل اثزال.)0/01111 :
گلْربسیک اعیذّسی ًْع یک
اخزالل ًبؽی اص افضایؼ اعیذُبی آهیٌَ:
ثذشاىُبی هزبثْلیک ،اخزالالد دشکزی دائوی.
دسهبى اص عشیك سژین غزایی هخقْؿ
(ادزوبل اثزال.)0/011111 :
ُیپْریشّئیذی
کنکبسی ریشّئیذ هبدسصادی :اخزالل ؽذیذ دس
سؽذ رٌُی ّ جغوی .دسهبى اص عشیك هقشف
ُْسهْى ( ادزوبل اثزال.)0/0111 :
ایضّ ّالشیک اعیذهی
اخزالل ًبؽی اص افضایؼ اعیذُبی آهیٌَ:
ثذشاىُبی هزبثْلیک ،کوب ،هؼلْلیذ رٌُی.
دسهبى اص عشیك سژین غزایی هخقْؿ
.)0/01111
اثزال:
(ادزوبل

اخزالل ؽٌْایی دس عی هشادل سؽذ کْدک ظبُش هیؽْد .ثَ ُویي دلیل دزی اگش
جْاة هؼبیٌَ هؾکْک ًجبؽذ ،هِن اعذ کَ ؽوب ثَ ػٌْاى ّالذیي رْجَ کٌیذ کَ آیب
کْدکزبى خْة هیؽٌْد یب خیش.

رزکش
دسهبى ثَهْلغ ًویرْاًذ اص
ُوخ پیبهذُبی ثیوبسیُبی
رکش ؽذٍ جلْگیشی کٌذ
.دسهبى عشیغ ثَ کْدک
هجزال دس ثیؾزش هْالغ
اهکبى سؽذ ػبدی سا
هیدُذ.

جْاة غشثبلگشی ؽٌْایی ُوبى لذظَ ثَ ؽوب
دادٍ هیؽْد ّ دس دفزشچخ صسدسًگ ُن ثجذ
هیؽْد .هؾبُذاد ثَ ُوشاٍ جْاة ثَ هشاکضی
کَ دس آى آصهبیؾبد کٌزشلی اًجبم هیؽْد
فشعزبدٍ هیؽْدً .زبیج آصهبیؼ کَ ثش سّی
کبسد غشثبلگشی ثجذ ؽذٍ اعذ دس اخزیبس
هشکض غشثبلگشی لشاس هیگیشد ّ دس آًجب
الذاهبد ّ ُوبٌُگیُبی الصم اًجبم هیؽْد.

ًکبد هِن ثشای اًجبم آصهبیؾبد
 ؽشکذ دس آصهبیؾبد غشثبلگشی ًْصاداى اخزیبسی اعذ .ثب رْجَ ثَ
اعالػبد هْجْد ثبیذ دس هْسد ؽشکذ یب ػذم ؽشکذ دس ایي هؼبیٌبد
رقوینگیشی کشد .هْافمذ ؽوب فمظ اًجبم آصهبیؼ ثیوبسیُبی ًبهجشدٍ
سا ؽبهل هیؽْد.
 هغئلَ دفبظذ اص دادٍُبی ؽخقی ُن سػبیذ هیؽْد :کبهال ّاضخ
اعذ کَ ًزبیج آصهبیؾبد اعشاس پضؽکی هذغْة هیؽْد ّ هذشهبًَ
هی هبًذ ّ ثذّى سضبیذ ؽوب دس اخزیبس ؽخـ ثبلث لشاس ًخْاُذ
گشفذ.سؽوب هیرْاًیذ سضبیذًبهخ خْد سا ُش صهبى کَ ثخْاُیذ پظ
ثگیشیذ.
ُ ضیٌخ آصهبیؾبد خْى ّ ًیض غشثبلگشی ؽٌْایی سا ثیوَ دّلزی پشداخذ
هی کٌذُ .ضیٌَ ثیوبساًی کَ خقْفی ثیوَ ُغزٌذ هؼوْال اص عشف
ؽشکذ ثیوَ پشداخذ هیؽْد .اعالػبد ثیؾزش سا هیرْاریذ اص ؽشکذ
ثیوخ خْد ّ یب هشکض کوکسعبًی خْد دسیبفذ کٌیذ.
اگش دسثبسح غشثبلگشی ًْصاداى عْالی داسیذ ثَ صایؾگبٍ خْد ،دکزش
کْدکبًی کَ داسیذ ّ یب ثَ هبهب هشاجؼَ کٌیذ .ؽوب ُویؾَ ایي اهکبى سا
داسیذ عْاالد خْد سا ًضد پضؽکبى هغشح کٌیذ.
اعضایغربالگریووزادانبرایشماوفرزودتانآرزویموفقیتمیکىىد.


چَ صهبًی ّ چگًَْ آصهبیؾبد اًجبم هیؽْد؟

ًزیجَ آصهبیؼ ثَ چَ هؼٌبعذ؟

آصهبیؾبد غشثبلگشی دس عْل دّ عَ سّصٍگی ًْصاد ( 0۲رب  ۲۶عبػذ ثؼذ
اص رْلذ) ّ دس فْسد لضّم ثَ ُوشاٍ دّهیي دّسٍ اص آصهبیؾبد رؾخیـ
صّدسط ثیوبسیُب (اّ  )۶اًجبم هیؽْد .ثشای غشثبلگشی هزبثْلیکی ّ
ُْسهًْی چٌذ لغشٍ خْى (اص سگ یب پبؽٌَ پب) گشفزَ هیؽْد ّ سّی فیلزش
کبغزی کَ ثشای ایي کبس دس ًظش گشفزَ ؽذٍ چکبًذٍ هیؽْد ّ ثؼذ اص خؾک
ؽذى عشیغ ثَ آصهبیؾگبٍ غشثبلگشی فشعزبدٍ هیؽْد .دس آصهبیؾگبٍ ًوًَُْب
ثشای رؾخیـ ثیوبسیُبی هْسد ًظش ثب سّػُبی ثغیبس دغبط ثشسعی
هیؽًْذ .غشثبلگشی فیجشّص عیغزیک عی یک آصهبیؼ عَ هشدلَای ّ
هزؾکل اص دّ آصهبیؼ ثیْؽیوی (اسصیبثی آًضین پبًکشاط ّ رشیپغیي) ّ یک
آصهبیؼ ژًزیک فْسد هیگیشد رب ثزْاى هیضاى رکشاس آصهبیؾبد سا رب
آًجبیی کَ اهکبى داسد کبُؼ داد .ثشای غشثبلگشی ؽٌْایی پبعخُبی
آکْعزیکی رْلیذ ؽذٍ رْعظ گْػ داخلی ًْصاد دس ّاکٌؼ ثَ هذشکُبی
فْری سا اًذاصٍ گیشی هی کٌٌذ ّ ایي رغذ ثب لشاس دادى یک پشّة کْچک
دس هجشای گْػ خبسجی کبهال ثذّى دسد اًجبم هی گیشد (رغذ گغیلُبی
فْری گْػ) ّ یب دیْهزشی ارْهبریک اًجبم هیؽْد .ثَ هٌظْس پشداصػ
فذا ،پبلظ ُبی الکزشیکی اص عشیك ػقت ،اص گْػ داخلی ثَ هغض اسعبل
هی ؽْد ّ پبعخ هغض سا ثَ فذا اسصیبثی ّ ثشسعی هیکٌٌذ.

ًزیجَ آصهبیؼ غشثبلگشی ًزیجخ پضؽکی هذغْة ًویؽْد ّ ًیبص ثَ رکشاس آى
ثذیي هؼٌب ًیغذ کَ کْدک ثیوبس اعذ .ثؼضی هْالغ خْى گشفزَ ؽذٍ ثشای
اًجبم ُوَ آصهبیؾبد کبفی ًیغذ ،آصهبیؼ خْى صّدرش اص هْػذ فْسد
گشفزَ رب ثزْاى ُوخ ثیوبسیُب سا ثب اعویٌبى رؾخیـ داد ّ یب ایي کَ ًزیجخ
آصهبیؼ لت هشص اعذ ّ ثبیذ کٌزشل ؽْد .دزی دس ؽشایظ ًبدس ،صهبًی کَ
ًزیجخ آصهبیؼ دبکی اص اثزال ثَ یک ثیوبسی هیثبؽذ ،رؾخیـ ًِبیی ثَ
دغبة ًویآیذ ّ ثبیذ ثؼذ اص اًجبم آصهبیؾبد دیگش ثَ ًزیجخ لغؼی سعیذ.
اگش اص ؽوب خْاعزَ ؽذ کَ آصهبیؾبد ًْصادربى رکشاس کٌیذ ،لغفب عشیغ ایي
کبس سا اًجبم دُیذ .هشکض رؾخیـ ّ دسهبى ثَ ؽوب ًضدیکزشیي ّلذ سا
هیدٌُذ .ایي ثَ ًفغ فشصًذ ؽوبعذ کَ رؾخیـ لغؼی دادٍ ؽْد .اگش ًزبیج
اًذاصٍ گیشی دس ؽٌْایی عٌجی خْة ًجْد ثَ ایي هؼٌب ًیغذ کَ فشصًذ ؽوب ثذ
هیؽٌْد ،ثلکَ ًزیجخ غشثبلگشی ثبیذ کٌزشل ؽْد .اّلیي اًذاصٍگیشی
دزیاالهکبى ثبیذ دس صایؾگبٍ اًجبم ؽْدً ،ؾبًی هشاکض کٌزشل ّ یب
کلیٌیکُبی رخققی سا اص هشکض غشثبلگشی دسیبفذ هیکٌیذ .اگش ًزیجخ
غشثبلگشی فیجشّص عیغزیک هؾکْک ثْد کْدک ثَ یک هشکض رخققی
فیجشّص عیغزیک هؼشفی هیؽْد ،صیشا اص ُش پٌج کْدک داسای ػالئن
ُؾذاسدٌُذٍ رٌِب یک کْدک ثَ ایي ثیوبسی هجزالعذ .دس آًجب هؼوْال
آصهبیؾی ثَ ًبم «رغذ ػشق» ثشای رؾخیـ لغؼی اًجبم هیگیشد کَ ثذّى
خغش ّ ثذّى دسد اعذ ّ ًزیجخ آصهبیؼ عشیغ هؾخـ هیؽْد .ادزوبال اًجبم
آصهبیؾبد دیگش ُن ضشّسی ثبؽذ.

چَ کغی اص جْاة آصهبیؼ ثبخجش هیؽْد؟
جخ غشثبلگشی هزبثْلیکی ّ ُْسهًْی ثَ فشعزٌذح ًوًَْ خْى (صایؾگبٍ ّ یب
دکزش کْدکبى) ّ ثب فبفلَ چٌذ سّص ّ ثَ فْسد کزجی فشعزبدٍ هیؽْد.
ًزیجخ غشثبلگشی فیجشّص عیغزیک ثَ دلیل گزساًذى هشادل هزؼذد هیرْاًذ رب
چِبسدٍ سّص عْل ثکؾذ .هؼوْال جْاة آصهبیؼ ثَ ّالذیي فشعزبدٍ ًویؽْد.
دس ّالغ ػذم دسیبفذ جْاة = ًؾبًخ خجش خْة اعذ.
فمظ دس فْسد هؾبُذح ًؾبًَُبی ثیوبسی کَ ثبیذ ثالفبفلَ دسهبى ؽْد
فْسا ثَ ثَ ّالذیي ّ یب ثَ فشعزٌذٍ اعالع هیدٌُذ .ثشای ثجذ دس کبسد
آصهبیؼ غشثبلگشی ؽوبسٍ رلفي ّ آدسعی سا کَ دس سّصُبی اّلیَ ثؼذ اص
رْلذ ًْصاد دس دعزشط ُغزیذ سا ثذُیذ .اگش ًزیجخ آصهبیؼ ثَ ُش دلیل
دیگشی لبثل رؾخیـ ًجْد ،آصهبیؾگبٍ غشثبلگشی اص عشیك پغذ ّ یب اص
عشیك فشعزٌذٍ اص ؽوب هیخْاُذ کَ ثشای خًْگیشی هجذد ثشّیذ.

آیب ایي ثیوبسیُب لبثل دسهبى ُغزٌذ؟
روبم ثیوبسی ُبی رکش ؽذٍ هبدسصادی ُغزٌذ ّ ثَ ُویي دلیل ًویرْاى ثَ عْس
کبهل آًِب سا هذاّا کشد .الجزَ ثشای ُوخ ثیوبسیُب دّسح دسهبًی ّجْد داسد
کَ هیرْاى اص اثشاد ثیوبسی پیؾگیشی کشد ّ یب آًِب سا کبُؼ داد ّ یب کیفیذ
صًذگی سا ثِزش کشد .ایي دس فْسری اعذ کَ هشدلخ دسهبى رخققی ثَ
اًذاصٍ کبفی ثَ هْلغ ؽشّع ؽْد .دس فْسد ادزوبل اثزال ثَ ثیوبسی ّ یب
ثشّص ثیوبسی پضؽکبى هزخقـ آهبدح هؾبّسٍ ّ سعیذگی ُغزٌذ .اگش ثب
اًجبم غشثبلگشی ؽٌْایی ثشای ثبس دّم ُن هیضاى ؽٌْایی فشصًذربى ثَ عْس
لغغ هؾخـ ًؾذ ،دس هشاکض رخققی آعزبًخ ؽٌْایی اًذاسٍگیشی هیؽْد.
ایي هؼبیٌَ ثذّى دسد اعذ ّ صهبًی کَ کْدک خْاة اعذ فْسد هیگیشد.
اگش هؾخـ ؽْد فشصًذربى داسای هذذّدیذ ؽٌْایی اعذ ثالفبفلَ دسهبى
هزٌبعت ثب آى آغبص هیؽْد .ثب سعیذگی ثَهْلغ پیؾشفذ صثبًی کْدک داسای
اخزالل ؽٌْایی رمشیجب اهیذثخؼ خْاُذ ثْد.

ّالذیي گشاهی،
فشصًذ ؽوب یب ثَ صّدی ثَ دًیب هیآیذ ّ یب رْلذ اّ ًضدیک اعذ .ؽوب
هی خْاُیذ کَ فشصًذربى عبلن سؽذ کٌذ .ایي ثشگَ ثَ ؽوب دس هْسد آصهبیؾبد
غشثبلگشی ًْصاداى کَ چٌذ سّص ثؼذ اص رْلذ فشصًذربى اًجبم هیؽْد
اعالػبد الصم سا هیدُذ .ؽٌْاییعٌجی هِن اعذ چشا کَ دس فْسد ّجْد
اخزالل ؽٌْایی سؽذ صثبًی ثَ ربخیش هیافزذ یب دزی هزْلف هیؽْد.

چشا آصهبیؾبد غشثبلگشی اًجبم هیؽْد؟
ثغیبسی اص ثچَ ُب عبلن ثَ دًیب هی آیٌذ ّلی اعزثٌبئبری ُن ّجْد داسد .رمشیجب
اص ُش ُضاس ًْصاد یک ًفش دس هؼشك اثزال ثَ اخزالالد هزبثْلیک
هبدسصادی ًبدس ّ یب اخزالل ػولکشد اػضبی ثذى (هثال اخزالل ؽٌْایی)
هیثبؽذ کَ ُیچ ػالئن ثیشًّی ًذاسد .ثغیبسی اص ثیوبسیُب سا رب دذ اهکبى
ثَ فبفلَ کوی ثؼذ اص رْلذ هیرْاى ثب سّػُبی اهیذثخؼ دسهبى کشد ّ یب
هیضاى هشگ ّ هیش سا کبُؼ داد ّ اص ثغیبسی اص آعیتُبی دائوی پیؾگیشی
کشد ّ یب آى سا رملیل داد .ثَ ُویي دلیل ثشای چٌیي ثیوبسیُبیی علغلَ
آصهبیؾبد لبًًْی ّ هؾخقی اًجبم هیؽْد کَ غشثبلگشی ًْصاداى ُن جض
آًِب هیثبؽذ.
بااوجامایهمعایىاتبهتامیهسالمتیفرزودخودکمکمیکىید.


آصهبیؾبد ثشای رؾخیـ چَ ثیوبسیُبیی
اًجبم هیؽْد؟
ثیؼ اص عی عبل اعذ کَ دس آلوبى آصهبیؾبد غشثبلگشی ًْصاداى اًجبم
هیؽْد .ثب اًجبم ایي آصهبیؾبد ثیوبسیُبی هبدسصادی هبًٌذ کنکبسی ریشّئیذ
هبدسصادیُ ،یپشپالصی هبدسصادی آدسًبلً ،مـ ثیْریٌیذاص ،گبالکزْصهی ّ
فٌیلکزًْْسی ثب هْفمیذ رؾخیـ دادٍ هیؽْد .سًّذ اًجبم ایي آصهبیؾبد دس
عبلِبی اخیش ثِزش ؽذٍ اعذ ،اخزالالد دیگشی هبًٌذ اخزالالد هشثْط ثَ
پشّرئیيُب ّ اعیذُبی چشة کَ لبثل دسهبى ُغزٌذ ؽٌبخزَ ؽذٍاًذ ّ اخزالالد
ؽٌْایی رؾخیـ دادٍ ؽذٍاًذ .ثؼضی اص ثیوبسیُب اسثی ُغزٌذ کَ
غشثبلگشی ثَ رؾخیـ ػالئن (علغلَ آصهبیؾبد ژًزیک) ژًزیکی (اسثی) آى
هیپشداصد .اص عبل  ۶10۲رؾخیـ ثیوبسی فیجشّص عیغزیک ًیض فْسد
هیگیشد ّ گبُی الصم اعذ (رمشیجب اص ُش ُضاس ًْصاد یک ًفش) آصهبیؼ
ژًزیک (دی اى آ) ًیض اًجبم ؽْد .ایي ثیوبسیُب ثَ ؽکل جذاگبًَ دس پؾذ
ایي ثشگَ رؾشیخ هیؽًْذ.

