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 آهٓدگي ةِ غپع )پزٔكوٓز(

ٔن ةِ ذاکظتشی، تٕشُ ٔا رهغٌ، کِ دّاٍی يرؽٓص يكٕزن ذٓن ةا طِ جفت پای کٓتاُ ه غپع خػشُ اي اطت ذٍٓرٓار ةِ رٍگ طفٕز يا
 ةزٍي کػٕزُ ه طشي ٍلعِ اي ه ةزهن ةال کِ اٍظان را در ّش طٌ ه جَظي ه ةا ّش طعح اجتًاعي ه اكتؽادي يتتال يي طازد.

 غپع تَاطوی کِ يًْتشٌٔ آهٓدگي ةِ غپع، غپع طش يي ةاغز.-3غپع تٌ ه ةزن -2غپع طش -1غپع ةِ طِ ٍٓع تلظٕى يي غٓد 
 ةِ ترى غپع ٍٕص رغم گفتِ يي غٓد کِ ةٕضي غكن ه ةِ رٍگ طفٕز ذاکظتشي ه ةِ اٍزازُ تِ طَجاق يي ةاغز.

 رغم ه غپع يعًٓالو در کجاي طش ةٕػتش دٔزُ يي غٓد؟
در الةِ الي يّٓا ه ةش رهي پٓطت طش ةِ هٔژُ در ٍٓاخي پػت گٓش ه در غشأط آهٓدگي غزٔز در تًام طش ه در افشاد ةصرگظال،  يعًٓالو

ختي يداطٌ فشد ٍٕص دٔزُ يي غٓد. رغم، در ٍاخِٕ كاعزُ ه يدن ذشهج طاكِ يٓ از فٓهٕكٓل يي چظتز ه در غشأط يدٕعي يَاطب 
تتزٔن يي غٓد ه  -کِ از ٍظش ظاّشي غتِٕ خػشُ ةاهغ ههي ٍارس اطت  -ظشف ّفت رهز ةِ الره  درجِ طاٍتي گشاد، 36تا  22ديای 

ةالفاؼوِ ذٍٓرٓاري را آػاز يي کَز کِ ظي ده ّفتِ ةِ غپع ةاهغ تتزٔن يي غٓد. طپض جفت گٕشي کشدُ ه ترى گساري را غشهع يي کَز 
 ترى يي گسارد. 01-151ه در ظٓل عًش ذٓد خزهد 

 اُ ّأي ةٕػتش اٍتلال يي ٔاةز؟غپع از چِ ر
 از ظشٔق عزم رعأت ةْزاغت فشدي

 از ظشٔق تًاس يظتلٕى افشاد طاهى ةا افشاد آهٓدُ، اطتفادُ از هطأن غرؽي آهٓدُ يثن: هتاس ّا، کالُ، رهطشي، ُةشس، غاٍِ، خٓهِ، يودفِ
 ه پتٓ.

 چگٍِٓ يي تٓإٍى يعًئٌ غٓٔى آهٓدگي ةِ رغم ه غپع كععي يي ةاغز؟-4
از آٍجأی کِ يكٕزن ذٓن ةاعث ذارش در يدن گصش يی غٓد، ةَاةش أٌ ذاراٍزن يزاهم طش ةِ هٔژُ ٍاخِٕ پػت طش ٔكی از راُ ّای 

 تػرٕص آهٓدگی ةِ غپع طش يی ةاغز، ههی تَْا راُ تػرٕص كععي، دٔزن رغم )ترى( ٔا ذٓد خػشُ ةاهغ غپع در طش يي ةاغز.
 راُ ّاي پٕػگٕشي ه دريان

         )يًْتشٌٔ راُ، رعأت ةْزاغت فشدي يي ةاغز.)اطتدًام يشتب ه يَظى، غاٍِ کشدن يّٓاي طش در رهز ةِ دفعات زٔاد 
         ُعزم اطتفادُ از هٓازم غرؽي ه هتاس ّاي افشاد آهٓد 
         )عزم اطتفادُ از هطأن ه هٓازم يػتشک در آرأػگاُ ّا )ةِ هٔژُ غاٍِ ه كٕچی 
         ٍِجزاطازي هتاس ّاي داٍع آيٓزان در زٍگ ّاي هرزش ةِ ؼٓرت ٍگْزاري در کٕف ّاي دطتي جزاگا 
         ةشرطي کوِٕ افشاد ذآٍادُ در ؼٓرت اةتال ٔكي از اعضاي آٍْا 
          کٌ ذٓب دكٕلِ ةا دطت ٔا ياغٌٕ هتاطػٓٔی غظتِ ه در آفتاب ٔا ذػک  31غظتػٓي هتاس ه يودفِ در آب جٓش ةِ يزت

 ذػک کشدُ ه ٔا اطتفادُ از اظٓ ةِ هٔژُ ةشای درز هتاس ّا
          دريان ةش اطاس ةشرطي ًِّ گٕشي از جْت ةشرطي افشاد در تًاس ةا فشد آهٓدُ کِ در ؼٓرت آهٓدُ ةٓدن ختًاو دريان ؼٓرت

 گٕشد.
         ٌٔاطتفادُ از غايپٓي پشيتش 

 

 



 ٍِ اطت ؟ظشٔلِ اطتفادُ از غايپٓي پشيتشٌٔ چگٓ
 11اةتزا يّٓا را يشظٓب غٓد؛ طپض ةا غايپٓي پشيتشٌٔ، يّٓا را کايالو آػػتِ کشدُ تا غايپٓ ةِ طش ه طاكِ يّٓا ةشطز؛ در ادايِ ه پض از 

 دكٕلِ، يّٓا ةا آب فشاهان غظتِ غٓد ه ةعز از ٔم ّفتِ، يجزداو فشد آهٓدُ ةِ غپع، يٓرد يعأَِ ه يشاكتت كشار گٕشد؛ درؼٓرت هجٓد
 آهٓدگی، دريان تكشار غٓد.

 دريان کًكی ةشای ٍتٕجِ گٕشی ةْتش دريان، ةِ هٔژُ در آهٓدگی ةِ رغک:
اطتفادُ از يدوٓل طشکِ ه آب ةِ ؼٓرت يظاهی. ةِ أٌ غكن کِ غاٍِ دٍزاٍِ رٔص را آػػتِ ةِ يدوٓل فٓق کشدُ ه از طًت اٍتْای طاكِ يٓ 

 طشکِ آػػتِ ه ةش رهي يّٓا كشار گٕشد.ةِ ظشف ةاال غاٍِ را کػٕزُ ه ٔا خٓهِ را ةِ 
 تٓؼِٕ آذش:

ضًٌ تأکٕز ةش هصهم رعأت ةْزاغت فشدی ةِ هٔژُ عزم اطتفادُ از هٓازم غرؽی دٔگشان، ًّچٓن: زٔش پٕشاٌّ، رهطشی، کالُ ه دٔگش 
اٍجام گٕشد ه در ؼٓرت  هتاس ّا، غاٍِ، ةشس، تن ه گن طش ه هطأن ذٓاب، دريان يٓردٍٕاز ٍٕص ةا ةشرطی ًِّ گٕشی ه دطتِ جًعی

          درياٍی ٔا پأگاُ ةْزاغتی يشاجعِ غٓد. -آهٓدگی، ةالفاؼوِ ةِ ٍصدٔک تشٌٔ يشکص ةْزاغتی 
  

 خظٌ ذٓةان، کارغَاس پٕػگٕشی از ةًٕاري ّای يشکص ةْزاغت غْٕز ةوَزٔان غْشطتان كصهٌٔ
 


