
 زردی ًّزادی

 : زردی ًّزادی

% ًّزادان 06% ًّزادان رسٓضٍ ه 06زردی ْکی از صاْػتظْي وضکالت ه ْکی از وِىتظْي غنل ةستظی ًّزادان وی ةاصض، 
 ًارس دچار زردی وی صًّض.

زردی ةَ ده ًّع اطنی، زردی وستقٓه ه غٓظوستقٓه تقسٓه وی صّد. آًچَ کَ ةٓضتظ در ًّزادان دْضٍ وی صّد زردی 
ةاصض فٓعّْمّژْك  7-2ّال در سفٓضي چضه ه پّست قاةل وضاُضٍ است.اگظ در رهزُايوػى زردي اْي غٓظوستقٓه است.

ساغت اهل تّمض ةاصض ه ْا ةا ةعرگي کتض ه ؽسال ه که شًّي ُىظاٍ ةاصض پاتّمّژْك وسسّب  22وسسّب صضٍ ه اگظ در 
وی صّد. اٌْگًَّ وّارد  دادٍ ىّالو تّسؼ پعصک تضصٓصوٓضّدزردی در رهز اهل تّمض، وِه ه اغنب شؾظًاک است ه وػ

 وػىّالو ًٓاز ةَ ةستظی در ةٓىارستان دارًض.

 زردي: غنت ةظهز

در اجظ تصظْب گنتّمِاي قظوع وادٍ اي ةَ رًگ زرد ةَ ًام ةٓني رهةٓي در شّن اْذاد وٓضّد اْي وادٍ ةَ ؽّر ؽتٓػي ةَ هسٓنَ 
کتض ًّزاد رسٓضگي کاول را ًضارد در ُفتَ اهل تّمض وػىّال اْي وادٍ در شّن زْاد کتض از شّن ةظداصتَ وٓضّد از آًذا کَ 

 صضٍ ه ستب ةظهز زردي وي گظدد.
 غّاول زوٌَٓ ساز زردي:

 ًاسازگاري گظهٍ شًّي وادر ه ًّزاد

 هدّد غفًّت در ًّزاد

 که کاري تٓظهئٓض

 تاشٓظ در دفع وضفّع

 تغطَْ ًاکافي ةا صٓظ وادر

 دْاةت وادر

 ةظشي دارهُا تّسؼ وادروظظف 

 پني سٓتىي ْا پظشًّي

 ًارس ةّدن ًّزاد )زْظا ازتىال غفًّت ةاالتظ است ،غىظ گنتّل قظوع در اْي ًّزادان کىتظ است ،کتض کاراْي کىتظي دارد.



 غّارض ازتىامی:

اةتضا شّاب آمّدٍ ه  ةٓني رهةٓي دروغعرسّب کظدٍ ه غاْػَ غظتي ةَ ًام کظًٓکتظهس را اْذاد وٌٓىاْض.دراْي زامت ًّزاد
 تسظْك پطْظ صضٍ ةَ تضرْخ صٓظ ًصّردٍ ه در ًِاْت ةا ةظآوضٍ صضن والج تضٌخ ه فنخ اًضام ُا ةٓىاري کاول وي گظدد.

ةػػي از ًّزادان در اْي وظزنَ فّت وٌٓىاٌْض ه آًاًکَ زًضٍ وٓىاًٌض تا آشظ غىظصان وضکالت فنخ وغعي،غقب واًضگي 
اشتالالت صٌّائی ه ةٓىاری زظکتی در اًضام ُا صًّض کَ ةاغث ًاتّاًی  ًضُىچٌٓي وىکي است دچاررا ةا شّد ةِىظاٍ دار ذٌُي

 دضی در زًضگی آٌْضٍ فظد وی صّد.

 غالئه ةامٌٓی:

وىکي است دروّقع تّمض ه ْا درُظ زوان از دهران ًّزادی هدّد داصتَ ةا صض. وػىّال از طّرت صظهع وٓضّد هةَ صکه ه پاُا 
 . اوا وػاٌَْ فٓعْکی ًىی تّاًض سؾر شًّی را وضصص کٌض ض.اًتضار وی ْاة

 دروان:

 (exchang ) تػّْع شّن .2 فتّتظاپی .۱

ةِتظْي دروان زردی، ًّر درواًی ْا فتّتظاپی است.استفادٍ از الوپ ُای وِتاةی در وٌعل، تاجٓظی زْادی در کاُش زردی 
اْذاد وی کٌض، وی تّاًض شؾظًاک ًٓع ةاصض. غالهٍ ةظ اْي شؾظ تظکٓضن ًّزاد ًضارد ه ةَ غنت اؽىٌٓان کاذةی کَ در هامضْي 

 الوپ ه طضوَ ةَ ًّزاد ًٓع هدّد دارد.
ساًتی وتظ( ةظ رهی ةضن مصت ًّزاد ةتاةض.  26فتّتظاپی هقتی وّجظ است کَ ةا الوپ وصظّص ه از فاطنَ ًعدْک )زضهد 

تظاپی از الوپ ُای وصظّص ةا ؽّل وّج وضصص استفادٍ وی دِت فتّ پّصاًضن چضىِا ه ًازَٓ کٌَِ ًّزاد غظهری است.
 صّد.

 وػىّالو فتّتظاپی ٌُگام صٓظدُی ه تػّْع پّصک ًّزاد قؾع وی صّد.

فتّتظاپی غّارض شٓنی کىی دارد. گاُی ستب اسِال ه که آةی ًّزاد وی صّد. در وّاردی ًٓع ةحّرات پّستی گطرا رهی 
 ةضن ًّزاد ظاُظ وی گظدد.

ئی وحل فٌّةارةٓتال ةَ ؽّر وػىّل در زردی ُای ًّزادان تّطَٓ ًىی صّد زْظا ًّزاد را ةی زال ه وظظف صٓظ وظظف دارهُا
را که وی کٌض وظظف فٌّةارةٓتال وسضهد ةَ وّارد ؽّل کضٓضٍ ه وقاهم زردی است کَ آن ُه ةاْستی تّسؼ پعصک وتصظص 

 تذّْع صّد.

کظدن آن ةا صٓظ شضک، ةظّرت وػىّل تّطَٓ ًىی صّد. طظفاو در ةػػی قؾع کظدن صٓظ وادر دِت دروان زردی ه داْگعْي 
از اًّاع زردی کَ ةَ غنت صٓظ وادر وی ةاصض وىکي است قؾع کظدن صٓظ وادر ه داْگعٌْی آن ةا صٓظ شضک، ستب کاُش 



ادٍ صّد اگظ زردی صٓظ زردی صّد. ُظچٌض در اْي وّارد ًٓع ةِتظ است اةتضا درواًِای سادٍ تظ ه که شؾظتظ وحل فتّتظای استف
رهز وی تّاًض ستب  2-۱وادر ةَ فتّتظاپی وقاهم ةاصض، داْگعْي کظدن صٓظ شضک تّسؼ پظصک آن ُه ةظای وضت کّتاٍ 

 کاُش زردی صّد.

ساغت  20تا 22درطضًّزادان ةػض از تظشٓص،وذضدا ةَ غنت زردی ةستظی وٓضًّض.مطا تّطَٓ وٓضّد ًّزادان26تا۱6زضهد
 وتصظص کّدکان وظادػَ ًىاٌْض.ةػض از تظشٓص ةَ 

 ًّزادان ةا زردی صضْض ةاْستی از ًظظ صٌّائی ةظرسی صًّض.

 پٓضگٓظی ه اطّل وظاقتتِای اهمَٓ:

ةِتظْي راٍ پٓضکٓظی از زردی ًّزادی، تّطَٓ ةَ صٓظدُی وکظر ةا صٓظ وادر است. صٓظدُی وضاهم، ستب افعاش دفع  -
 وضفّع ه ًٓع افعاْش دفع زردی وی صّد.

تفادٍ از دارهُای شاًگی وحل تظًذتٓي ه صٓظ شضک ه ًٓع وظظف آب ه آب قٌض ةظای کاُش زردی تّطَٓ ًىی صّد. اس-
 استفادٍ از دارهُای شاًگی ستب که آةی، اسِال ه ةٓسامی ًّزاد وی گظدد.

 پّصٓضن متاس زرد، ستب تضضْض زردی ًىی صّد همی وىکي است ستب اصتتاٍ در ةظآهرد وٓعان زردی صّد. -

ةػػی از هامضْي تظّر وی کٌض اگظ ًّزاد در رهز اهل ه دهم زرد ًتاصض، دْگظ دچار زردی )اْکتظ( ًىی صّد. در طّرتی کَ -
صّد. مطا ةاْستی ًّزادان، در رهزُای سّم تا پٌذه ةػض از تّمض،  ةٓضتظ وّارد زردی ُا، از رهز سّم تّمض ةَ ةػض اْذاد وی

 دکان وظادػَ ًىاٌْض.دِت کٌتظل زردی ًعد پعصک وتصظص کّ

ةَ ًظظ ًىی رسض کَ ًّع تغطَْ وادر، ةظ وٓعان زردی ًّزاد تاجٓظی چضىگٓظی داصتَ ةاصض. مطا تّطَٓ ةَ شّردن غطاُای -
 گظوی ْا سظدی، اغنب ةٓفاْضٍ است

 رًگ زرد صٓظ وادر ةاغث ةظهز زردي ًىٓضّد.-
 


