ثرًض ورًضَبی يػسِ ؾحطی
يػسِ ؾحطی یکی اظ مُمتطیه يػسٌ َبی غصایی زض مبٌ مجبضک ضمضبن اؾت کٍ ثبیس يیػگیَابی يػاسِ وبَابض ضا
زاقتٍ ثبقس .متبؾفبوٍ ثطذی اظ ضيظٌزاضان اظ ذًضزن ایه يػسٌ غصایی صطف وظط میکىىس زضحبلی کٍ ثب ایاه کابض
ممکه اؾت ثٍ ثسن ذًز آؾیت ثطؾبوىس.
ورًضزن ؾحطی ،ثٍ يیػٌ زض ضيظَبی طًالوی تبثؿتبن میتًاوس ػًاضضی مبوىاس ؾاطزضز ،ذؿات ی ،ثایحًصاگ ی،
یجًؾت ،وبضاحتیَبی گًاضقی ،کبَف قسضت یبزگیطی ي کمجًز آة ي الکتطيلیتَبی ثسن ضا زض پی زاقتٍ ثبقاس.
پؽ ؾحطی ضا اظ قگم ویىساظیس ي تًصیٍَبی ظیط ضا ثٍ کبض ثجىسیس:
-1زضصًضت امکبن ،یک ؾبػت پیف اظ اشان اظ ذًاة ثیساض قًیس تب يقات کاب ی ثاطای ذاًضزن ؾاحطی زاقاتٍ
ثبقیس .ثؼس اظ ثیساضقسن ،اثتسا کمی میًٌ ي مقساضی لجىیبت (قیط یب مبؾت) ثرًضیس ،ؾپؽ ؾطاؽ غصای اصگیتابن
ثطيیس.
-2غصایی کٍ زض ؾحطی میل میکىیس ،ثُتط اؾت ؾُم پطيتئیىی (گًقت ي حجًثبت) کمتطی زاقاتٍ ثبقاس ظیاطا
متبثًلیؿم مىبثغ پطيتئیىی ثٍ ز غ آة اظ ثسن ویبظ زاضز ي ایه امط میتًاوس ثبػث تكى ی قمب زض طًل ضيظ قًز.
-3ؾُم چطثی ضيظاوٍتبن ضا زض يػسٌ ؾحطی ث یطیس .ظیطا چطثیَب آذطیه مًازی َؿتىس کٍ زض ثاسن َضام مای-
قًوس ي مؼسٌ ضا زیطتط اظ ثقیٍ مًاز تطک میکىىس؛ ثٍ َمیه زلیل می تًاوىس ؾبػتَبی ثیكتطی قمب ضا ؾیط و اٍ
زاضوس .ثٍ ػاليٌ ،اوطغی چطثیَب اظ پطيتئیهَب ي کطثًَیسضاتَب ثیكتط اؾت .ثٍ َمیه زلیل تًصیٍ میقاًز کمای
ضيغهَبی ؾبلم مبوىس ضيغه کبوًال یب ضيغه ظیتًن ضا ضيی ثطوج ؾحطی ثطیعیس.
-4اؾتفب زٌ اظ ؾجعی ذًضزن ثٍ ذصًل تطٌ ي اوًاع ؾبالز ؾجعی زض يػسٌ ؾحطی مایتًاواس ثبػاث پیكا یطی اظ
تكى ی زض طًل ضيظ قًزَ .مچىیه ذًضزن میًٌَب ي ؾجعیَبی تبظٌ ،اظ ثًی ثس زَبن میکبَس.
-5آة ثُتطیه وًقیسوی ثطای يػسٌ ؾحطی اؾت .وًقیسن چبی کمضوگ َم میتًاوس جگًی ػطف ضا زض طًل ضيظ
ث یطز ي اوًاع قىسَبی ؾبزٌ ي طجیؼی (ذطمب ،کكمف ،اوجیط ي تًت ذكک) ویع میتًاوىس زض کىبض چابی ؾاحطی
مصطف قًوس.
َ-6طگع ؾحطی ضا تُىستِىس ورًضیس .ایه کبض می تًاوس مىجط ثٍ زل زضز ي وفد قًز .وًقیسویَبی گبظزاض َم ثاطای
ؾحط مىبؾت ویؿتىس چًن آوُب َم ثبػث وفد ي زل زضز میقًوس.
-7اظ وًقیسن وًقیسویَبی قیطیه ،زيؽ قًض ،چبی پطضوگ ي قًٌُ زضيػسٌ ؾحطی ذًززاضی کىیس .ایاه مبیؼابت
ثبػث ز غ آة اظ ثسن ي تكى ی میقًز.
-8زض يػسٌ ؾحطی ،زيض غصاَبی پطازيیٍ ضا ذط ثکكیس .ایه غصاَب ثب جصة آة ثسوتبن ثبػث میقًوس ذیگای ظيز
احؿبؼ تكى ی کىیس .اظ ذًضزن ؾیط ي پیبظ ذبم ویع ذًززاضی کىیس .ظیطا ثبػث تكسیس ثًی ثس زَبن میقًوس.

 -9غصاَبی ؾطخ قسٌ ،اوًاع ؿت ًزَب ي ؾؽَبی ذًـ ومک ثطای ؾحطی مىبؾت ویؿاتىس .متبثًلیؿام ایاه
مًاز ثب ز غ قسیس آة َمطاٌ اؾت ي میتًاوس تكى ی ثٍ زوجبل زاقتٍ ثبقس.
-10مصطف اوًاع تطقیَب ي ظیتًن قًض زض ؾحط مىبؾت ویؿت .ظیطا تطقی ي قًضی آنَاب ممکاه اؾات ثبػاث
وبضاحتیَبی گًاضقی مثل ضیفالکؽ مؼسٌ قًز.
ثرًض ورًضَبی يػسِ ا طبضی
ضيظٌزاضی ػاليٌ ثط آثبض ضيحی ي مؼىًیً ،ایس جؿمبوی ویع زاضز .امب ثطای ثطذًضزاضی اظ ًایس جؿامبوی آن ،ثبیاس
تغصیٍ زض يػسٌَبی ا طبض ،قبم ي ؾحط مىطجق ثب یک ضغیم متؼبزل ،متىبؾت ي متىًع ثبقس.
متبؾفبوٍ ثطذی ؾفطٌَبی ا طبضی زض طًل ایه مبٌ ثب اوًاع غصاَبی چطة ي قیطیه مثل حگًا ،کبچی ،ذطمب ،قگٍ-
ظضز ،قیطثطوج چطة ي قیطیه ي ظيلجیب ي ثبمیٍ ضو یه میقًز ي زض وُبیت ،ثطذی ضيظٌزاضان پؽ اظ یک مابٌ ضيظٌ-
زاضی ،وٍ تىُب يظن کم ومیکىىس ثگکٍ ثب چىس کیگً اضب ٍ يظن مًاجٍ میقًوس .ایه زض حابلی اؾات کاٍ چابقی اظ
ػًامل ظمیىٍؾبظ ثیمبضیُبی معمه مبوىس ا عایف كبضذًن ي چطثیذًن ،زیبثت ،ثیمبضیَبی قگجیػطيقی ي ثؼضی
اظ اوًاع ؾططبنَبؾت.
ثطای پیك یطی اظ ایه ػبضضٍ یبزتبن ثبقس کٍ:
-1یک ا طبض مىبؾت ثُتط اؾت مبوىس یک يػسِ صجحبوٍ کبمل یب یک يػسٌ قبم ثبقس .مثال وبن ي پىیاط ي ؾاجعی،
اوًاع کًکً ي کتگت کٍ ظیبز چطة وجبقس ثطای ا طبض مىبؾت اؾت.
-2اظ آوجب کٍ مؼسٌ زض طًل ضيظ ثطای مست ظیبزی ذبلی ثًزٌ ،ثُتط اؾت ا طبض ضا ثب ذًضزن یاک مابیغ گاطم (واٍ
زاؽ) مبوىس چبی ،ؾًح ضقیق یب قیط گطم قطيع کىیم .آـَبی ؾى یه ثطای يػسٌ ا طبضی ي ثابظکطزن ضيظٌ اصاال
مىبؾت ویؿتىس.
-3ثب تًجٍ ثٍ ضيظَبی ثگىس تبثؿتبن ي ا ت قىس ذًن زض طًل ضيظٌزاضی ،ثُتط اؾات ثاطای قاطيع ا طابض ،پاؽ اظ
مصطف مبیؼبتی مبوىس آة گطم یب قیطگطم ،اظ قیطیىیَبی طجیؼی مبوىس ذطمب ،اوجیط ،کكمف ي  ...اؾتفبزٌ کىیس.
-4اظ آوجب کٍ زؾت بٌ گًاضـ ثطای مستی طًالوی ذبلی ثًزٌ ،الظم اؾت َى بم غصاذًضزن زض يػسِ ا طبض ،آضامف
زاقتٍ ثبقیس ي ثٍ آضامی ي ثؿیبض مرتصط غصا ثرًضیس تب زؾت بٌ گًاضـتبن زچبض آؾیت وكًز.
-5اؾتفبزٌ اظ غصاَبی ؾبزٌ ای مبوىس وبن تبظٌ ،پىیط ي مغع گطزي ،ؾجعی ذًضزن ،ذیابض ي گًجاٍ طو ای زض يػاسِ
ا طبضی مىبؾت اؾت .ایه مًاز گطؾى ی ضا ثٍ آضامی ض غ کطزٌ ي ثبػث میقًوس ثتًاویس یک ؾبػت ثؼس ،مقاساضی
میًٌ ثرًضیس ي ویم ؾبػت ثؼس قبم میل کىیس .زض يػسِ قبم میتًاویس اظ مًاز غصایی پطيتئیهزاض مثل ثطوج ثب اوًاع
ذًضـ اؾتفبزٌ کىیس.

 -6ثُتط اؾت ػاليٌ ثط يػسٌَبی ا طبضی ي ؾحطی ،زضظمبن ثیه ا طبضی ي ؾحطی ویع آة کب ی ثىًقایس .مؼماًال
زض مبٌَبی گطم ؾبل زض َط ضيظَ ،طکؽ حسيز  10لیًان آة ي الکتطيلیت اظ زؾت میزَس .ثٍ َمایه زلیال ثاس
ویؿت ػاليٌ ثط آة چىس لیًان قطکت آثگیمً یب ذبکكیط کمقیطیه یب آثمیًٌَبی تبظٌ ي طجیؼی ویع ثىًقیس.
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تُیٍ کىىسٌ :ياحس آمًظـ ي اضتقبی ؾالمت مؼبيوت ثُساقت زاوك بٌ ػگًم پعقکی تُطان

