
 ٚظایف ِٛزٜ :

ٌّٛ ٚ ی ٞستٙس وٝ زرتٛزٜ ٌٛضتی ٚ ترطی از تافت ِٙفاٚ ِٛزٜ ٞا زٚ 

زر زٚ طرف زتاٖ وٛچه لرار زار٘س ٚ تٝ ػٙٛاٖ ترطی از ا٘تٟای زتاٖ 

ٚ   سیستٓ ایٕٙی از تسٖ زر ٔماتُ ػفٛ٘ت تیٝ   ٞا ٔحافظت ٔیی وٙٙیس 

ػفٛ٘ت ٞیای لّمیی ٚ زسیتٍاٜ تٙفسیی فٛلیا٘ی       ٔثارزٜ تا٘ٛػی زر 

تیٝ زاْ   زر ِیٛزٜ  ٛ یای ٚارز ضسٜ تٝ ٌّیٟا ٚ ٚیرٚسیتاوتریٟ  .ؤثر٘سٔ

ٔیی وٙٙیس . زر وٛزویاٖ     ی  تازی آ٘ت ِٛزٜ ٞا الساْ تٝ تِٛیس ٚازٜ یافت

.  ِٛزٜ سآِ غٛرتی وٓ رً٘ اسیت  .ا٘سازٜ آٖ زر لسٚز لطر ٌّٛست

ٔحافظٝ واری ترزاضیتٗ ِیٛزٜ را    تا ٔترػػیٗ ٌٛش ٚ لّك ٚ تیٙی

زر اسیت . ج ویرزٖ آٟ٘یا ترٌطیت ٘اری یر     س چٖٛ ذیار ٙتٛغیٝ ٔیىٙ

فٛ٘تٟا تٝ طٛر ٔىرر ٔی وٙٙس وٝ ایٗ ػ غٛرتی ػُٕ خرالی را تٛغیٝ

 اتفاق تیفتس .

 

 : ِٛزٜ ٞای ػفٛ٘ی

ٚ ّٔتٟة ٚ سطحی  لرٔسضٛ٘س ٕٔىٗ است  ا ػفٛ٘ی ٔیٚلتی ِٛزٜ ٞ 

از ػالئٓ اِتٟاب ِٛزٜ ٞا ٔیتٛاٖ تٝ  .سفیس یا زرز رً٘ زاضتٝ تاضٙس

تة ، اِتٟاب غسز ِٙفاٚی ، زرز ٚ ٘ارالتی ٍٞٙاْ تّغ غ از ،ٌّٛ زر

ٌٛش  سا ٚ ٌّٛ زرزی وٝ تٝی، تغییر غسر زرز، الساس سرٔا، ٌرزٖ

 تسري ٚ ٔتٛرْ زر یِٛزٜ ٞا یٝیاِثت .رزیاضارٜ وا٘تطیار ٔی یاتس ، 

ٚ أىاٖ زارز ساِٟا ازأٝ یاتس ٚ ٔیاٖ تسیاری از وٛزواٖ ضایغ است 

٘ثایس زٚز لضاٚت وٙیس ٚ زر غٛرت ضه تٝ ضٕا تٝ ػٙٛاٖ ٚاِسیٗ 

  . وٙیسػفٛ٘ت تٝ رسضه ٔراخؼٝ 

 س،یسٞی تٝ ترزاضتٗ ِٛزٜ ٔیئٓ رارسضه تا ٔطاٞسٜ یه یا چٙس ػال 

ِٛزٜ ٞای ّٔتٟثی وٝ تٙفس را  ٔا٘ٙس: اِتٟاب ِٛزٜ ٞا تٝ طٛر زائٕی،

ت ٚ غ اٞای خٛیس٘ی ، زضٛاری زر ذٛرزٖ ٌٛض ،زضٛار ورزٜ است 

ی رٚزا٘ٝ وٛزن تأثیر فؼاِیتٟا وٝ ٕٔىٗ است ترذرذر ورزٖ 

ٍٞٙاْ ذٛاب وٝ وٛزن زر زٔاٖ ذٛاب تٝ  ف تٙفسی لتٛ تٍ ارز. 

اِت زِیُ ِٛزٜ ٞای تسري زچار ایست تٙفسی ٔی ضٛز وٝ ایٗ ل

 .ریص زارز ٔؼٕٛالً ا٘سساز راٜ ٞٛایی را زر

 رس از ػُٕ خرالی : ٔرالثت

س تا اٌر از ٙستاٖ ٔیٕا٘زر تیٕار چٙس ساػترس از ػُٕ خرالی ، 

ِحاظ تٙفسی زچار ٔطىُ ٞستٙس ٚ یا ذٛ٘ریسی زار٘س تٝ سرػت تٝ 

ا یه ٞفتٝ ٚ وٕی تیطتر تٝ یزرز تٟٙ  ٛزیس . تٟث٘اتاق ػُٕ ٔٙتمُ ضٛ

وٛزن ضٕا تٝ ٔست چٙس رٚز رس از ػُٕ الساس  .ا٘دأس ٔیَٛ یط

ىٗ است یس ٚ ٕٔیرشی زیازی از زست ٔی زٞیس ٚ ا٘یذستٍی ٔیىٙ

ضٛز ٚ ذٛب ٘رٛاتس ِٚی تٕاْ ایٗ ٔطىالت رس ة ٞا تی لرار یض

یاتس . ٕٞچٙیٗ وٛزن ٕٔىٗ است تٝ ی رٚز تٟثٛز ٔ 41تا  3از 

  ٕٞچٙیٗ ٘رٛرزٖ ٚر ٔسىٗ ٞایی وٝ زر زارٚ ٚخٛز زارز یذاط

 ت ضٛز . زچار یثٛس ،غ ای زیاز 

 

 رػایت ترذی ٘ىات رس از ػُٕ : 

   ٛاتیسٜ ٚ سر تیٝ ییه طیرف    تؼس از ػُٕ تٟتر است تٝ رّٟٛ ذ

 تاضس تا تیٕار زر اثر تٟٛع ٚ استفراؽ زچار ذفٍی ٘طٛز .

   .زارٚٞا ٔرتة استفازٜ ضٛز 

   رفّىس ٞا تا ٔایؼات سرز  ضرٚع تغ یٝ رس از تازٌطت

ٔایؼات سثه ، اَٚ ضٛز ضرٚع خٟت از تیٗ ترزٖ ذطر ذٛ٘ریسی

یح غ اٞای تسرضرتت ٚ شِٝ غ ا ٞای ٔٙاسثی ٞستٙس. تٝ ،آتٕیٜٛ، 

ٚ از   ٔیُ ضٛز شِٝ ، تر٘ح ضیر ، لریرٜ ، فر٘ی ، تستٙی آتىی سرز ٔثُ

ٔی تٛاٖ ترٓ ٔرؽ آج رس ٚ رٛرٜ سیة زٔیٙی ، ٞٛیح یا  تٝ تؼس 1رٚز 

ٔایؼات ذٙه  ر ٔیاٖ غ اٞای ٘رْ ،ِٛتیا ٚ رٛرٜ ٌٛضت اضافٝ ورز . ز

از رٚز غ اٞای ذیّی سفت ٘رٛرز ٚ  41تا  . ٔی ضٛز تر تّؼیسٜرالت

وأُ ٘ثایس از  یتا زٔاٖ تٟثٛز .غ اٞای زاؽ ٚ ازٚیٝ زار ررٞیس ٕ٘ایس

  طریك ٘ی غ ا ترٛرز ، چرا وٝ ذطر ذٛ٘ریسی را افسایص  ٔی زٞس .

  سوٛزن ٕٔىٗ است رس از ػُٕ زر ٔؼسٜ ذٛز السا 

تاضس ، ِٚی اِت تٟٛع ٚ ذستٍی ٚ تس ذّمی زاضتٝ ٘ارالتی وٙس . ل
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اتس . لاِت تٟٛع ٕٔىٗ ی لاِت تٟثٛز ٔی ایٗ رس از چٙس ساػت

 است تٝ ػّت وسئیٗ ٔٛخٛز زر زارٚی ٔسىٗ تاضس .

  ٔطىالت رس از ػُٕ : 

  .ٌٛش زرز ٚ ٌّٛ زرز از ػالئٓ ضایغ رس از ترزاضتٗ ِٛزٜ است

 ٚ ِٛزٜ است .ٔطترن ٌٛش لسی  ٌٛش زرز تٝ زِیُ اػػاب

  ٌّٛ طٛزٔی تیٕار را از غحثت زیاز ٚ سرفٝ وٝ تاػث زرز ضسیس 

ٔی تٛا٘یس از ٔسىٗ استفازٜ وٙیس ِٚی ترای تسیىیٗ    .تر ل ر زاریس

ػیث  تااستفازٜ ٘طیٛز ، چیٖٛ    یا زیىّٛفٙان رٚفٗآسپریٗ ٚ تزرز از 

از  سیتٛا٘یی ٔی ی تیطتر ویٛزن یترای رالتطٛز . افسایص ذٛ٘ریسی ٔی

 ه یا تستٝ ٞای ید رٚی ٌّٛی اٚ استفازٜ وٙیس . یٟای ذٙرسیوٕپ

   ٚ تة ورزٖ ٔطىُ زیٍری است وٝ رس از ػُٕ طثیؼی اسیت

زرخٝ ٘یس ترسس . تة وٛزن ٔیتٛا٘یس تیٝ    33أىاٖ زارز زرخٝ تة تٝ 

تاضس . تٙاترایٗ زر غیٛرت رسییسٖ    زِیُ ٘رٛرزٖ ٔایؼات وافی ٞٓ

 زرخٝ تا رسضه ٔطٛرت وٙیس . 33تة تٝ تاالی 

    ٚ تٙفس سرت یىی زیٍر از ػالئٓ طثیؼی رس از ػٕیُ اسیت

 ٍی وٝ زر ٔحُ ػُٕ ِیٛزٜ تٛخیٛز  تٝ زِیُ زذٓ ٞای سفیس ٚ یا زرز ر٘

ٔی آیس ایداز ٔی ضٛز .  ایٗ ٚضیؼت ٔی تٛا٘س تا غرغیرٜ ویرزٖ آب   

اتس ٚ ی تٟثٛز ٔی  رٚز 41تا  5ر ضٛز . زذٓ ٞا رس از ٕ٘ه ٔالیٓ تٟت

یه ِیٛاٖ آب خٛضیسٜ سیرز   طىُ تیٕار لُ ٔی ضٛز . ) آب ٕ٘ه :ٔ

 زر یرچاَ تٍ اریس .  ٕ٘ه ( ریچایرٛ یه لاضك +ضسٜ 

   ٕٔىیٗ  رس از ٔرذع ضسٖ وٛزن ذٛ٘ریسی از زٞاٖ ٚ تیٙیی

ٗ تیار  سیضة اَٚ رس از ػُٕ ، چٙتٝ ذػٛظ تایس  است رخ  زٞس. 

ٚ زر غٛرت ذٛ٘ریسی اٚ را تٝ اٚرشا٘س  ٚضؼیت وٛزن را وٙترَ ٕ٘ٛز

 . ستثری

   13تٟتر است وٛزن ضٕا تیا     َ  سیاػت تؼیس از ػٕیُ زر ٔٙیس

لت وٙس.تا تٟتر ضسٖ لٛای تس٘ی وٛزن ،فؼاِیت اٚ ٞٓ تیطیتر  استرا

ُٕ ِیٛزٜ ،ٚرزش ٞیای سیرت تٛغییٝ     رٚز رس از ػ 41تا  .ٔیطٛز

 طٛز.ٕ٘ی

 ٘ىرزٖ اغَٛ رالی ٕٔىٗ است تٝ زِیُ رػایت رس از ػُٕ خ

زچار ػفٛ٘ت ضٛز. تیٝ   اًفرز ٔدسز ،تٝ ػّت زرز ٘رٛرزٖ غ ا ٚ تغ یٝ

تیا تّیغ    ٕٞیٗ زِیُ ٘یٓ ساػت لثُ از غ ا از ٔسىٗ اسیتفازٜ ضیٛز  

 تا زرز ٕٞراٜ ٘ثاضس . وٛزن

  ٖلاٚی آ٘تی تیٛتیه طثیؼی ٔی تاضس وٝ ٘الیٝ ػٕیُ  تساق زٞا

یسٖ ٚ تّؼیسٖ ٘یٛػی فیسییٛتراری تیرای ٌّیٛ تیٝ      را تٕیس ٔیىٙس .خٛ

 س .ا تا غ اٞای ٘رْ ٚ ٔالیٓ آغاز وٙلساب ٔی آیس. ذٛرزٖ ر

ٚ    از ازٚیٝ ٞای تٙس ، سروٝ یا ٔروث  ات تٙیس ٚ تییس اسیتفازٜ ٘ىٙییس ، 

خٛییسٖ آزأیس زر تییٗ    از غ اٞای خٛیس٘ی استفازٜ ضیٛز .  تیطتر

      .ٚػسٜ ٞای غ ایی تسیار ٔفیس است

  یا افرازی ویٝ   أاوٗ ضّٛؽوٙیس وٛزن را رس از ػُٕ از سؼی

س ییی س ٚ ٘ییی ٞستٙی یرٌٛ٘ٝ ػفٛ٘تی یار ٞی ی٘س ٚ زچی  رٔا ذٛرزٜ ایس

   .ٟای لاٚی زٚز سیٍار ٚ ٌرز ٚ ذان زٚر ٍ٘ٝ زاریسٔحیط
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