ّفتِ پذافٌذ غیز ػبهل سَم تب ًْن آثبى هبُ
(ّفتن آثبى هبُ رٍس پذافٌذ سبیجزی گزاهی ثبد)

پذافٌذ غیز ػبهل هثل هصًَیت سبسی ثذى اًسبى است  ،اس درٍى هبرا هصَى هی کٌذ  ،هؼٌبیص ایي است کِ ٍلَ
دضوي تْبخن ّن ثکٌذ  ،سحوتی ّن ثکطذ ٍ ضزة ٍ سٍری ّن ثشًذ اثزی ًخَاّذ کزد  .ایي پذافٌذ غیز ػبهل
ًتیدِ اش ایي است (هقبم هؼظن رّجزی)

هصَى سبسی سیزسبختْبی حیبتی ٍ حسبس کطَر در ثزاثز حوالت سبیجزی هَخت یبس
ٍ ًباهیذی دضوٌبى خَاّذ ضذّ .وچٌیي تقَیت پذافٌذ سبیجزی در خبهؼِ ٍ دستگبُ ّبی
اخزایی کطَر هَخت ارتقبء ثبسدارًذگی  ،تقَیت اهٌیت هلی کطَر هی گزدد.

ػَاهل هیکزٍثی سالحْبی ثیَلَصیکی ٍ تْذیذات سیستی

ػَاهل هیکزٍثی :

هخبسى  ( :هحلی کِ هیکزٍة در آى قزار دارد)
 آة ٍ خبک
 خبًَراى
 اًسبى
 گیبّبى

راُ ّبی اًتقبل ػَاهل هیکزٍثی :
ً بقل

حطزات (هبالریب)

َّ ا

(تزضحبت تٌفسی)

 غذا
 آة

(ثیوبریْبی رٍدُ ای)

 پَست (توبس هستقین پَست ثب خبک ٍ سبیز هَارد آلَدُ ( سیبُ سخن ) )
((خطزًبکتزیي ػبهل اًتقبل دٌّذُ ػَاهل هیکزٍثی َّا هی ثبضذ( .ػلت ػذم کٌتزل) ))
ػَاهل هیکزٍثی کِ تَسط ًبقل هٌتقل هی ضَد :
 هبالریب
 ثزخی تجْبی خًَزیشی دٌّذُ
 تت داًگ یب تت استخَاى ضکي
 تت کزیوِ کٌگَ
 تت سرد
 سبلک
 تت پطِ خبکی
 اسْبل خًَی ًبضی اس ضیگال
ػَاهل هیکزٍثی کِ تَسط َّا هٌتقل هی ضًَذ :
 اًَاع آًفَالًشاّبی اًسبًی
 اًَاع آًفَالًشاّبی خبًَری
 سل
 سبرس
 سزخک
 آثلِ هزغبى
ٍیزٍس آثلِ هزغبى در دًیب ریطِ کي ضذُ است ٍلی در آهزیکب ٍ رٍسیِ در هزاکش اهٌیتی ًگْذاری هی ضَد ٍ
اهکبى استفبدُ ثِ ػٌَاى تْذیذ ثیَتزٍریسن ٍخَد دارد.

ػَاهل هیکزثی کِ اس راُ غذا هٌتقل هی ضَد :
 اًَاع ػفًَت ّبی اًگلی رٍدُ ای
 اًَاع اسْبلْبی ػفًَی حبد ( سبلوًَال -ضیگال)
 هسوَهیت ّبی غذایی ثخصَظ ثَتَلیسن
 تت هبلت
 تت رٍدُ یب حصجِ

ػَاهل هیکزثی کِ تَسط آة هٌتقل هی ضًَذ :
 اًَاع ػفًَت ّبی اًگلی رٍدُ ای
 اًَاع اسْبلْبی ػفًَی حبد ( سبلوًَال -ضیگال)
ٍ ثب ٍ ضجِ ٍثب
 تت رٍدُ یب حصجِ

ػَاهل هیکزثی کِ تَسط پَست هٌتقل هی ضًَذ :
 تؼذادی اس ثیوبریْبی اًگلی
 تَالرهی (ارتجبط ثب حیَاًبت ٍحطی)
 سیبُ سخن ( در راس تْذیذات قزار دارد ٍ ّوِ گیزی داهی دارد)

سیبُ سخن :
 در صَرت ٍرٍد پطن آلَدُ ثِ سیبُ سخن ثِ کبرخبًِ ّبی ریسٌذگی احتوبل ّوِ گیزی اًسبًی ٍخَد دارد.
 احتوبل اًتطبر ثِ ٍسیلِ ٍ سبئل آتص ثبسی ًیش ٍ خَد دارد.
هشیت استفبدُ اس سالح ثیَلَصیک :
 سبخت ٍ تَلیذ آسبًتز
ّ شیٌِ سبخت کوتز
 تَاًبیی ثبلقَُ خْت استفبدُ در سطح ٍسیغ
 تَاًبیی ایدبد ٍحطت ػوَهی در دراس هذت
 فلح کزدى سیستن ثْذاضتی ٍ درهبًی
 فزاّن ًوَدى فزصت ثزای خبرج ضذُ کبرثزاى اس هٌطقِ ّذف
خصَصیبت هْن ػَاهل ثیَلَصیکی :
 اس راُ تٌفس اًتقبل یبثذ
 ثِ ضذت هسزی ثبضذ
 دٍرُ کوَى آى ًسجتبً طَالًی ثبضذ
 اهکبى تَلیذ فزاٍاى ٍخَد داضتِ ثبضذ
 هزگ ٍ هیز ثبال داضتِ ثبضذ
ػَاهل هْن ثیَلَصیک :
 سیبُ سخن
 ثَتَلیسن
 طبػَى
 آثلِ
 تجْبی خَى ریشی دٌّذُ

در چِ ضزایطی ثبیذ ثِ استفبدُ اس سالح ثیَلَصیک ضک کزد :
 هزاخؼِ غیز ػبدی تؼذادی ثیوبر ثب ػالئن هطبثِ
ٍ خَد ػالئن ٍ ًطبًِ ّبی غیز ػبدی در ثیوبراى
 ثزٍس هزگ ٍ هیز هطکَک
 ثزٍس هَاردی اس یک ثیوبری کِ ثِ صَرت طجیؼی تَسط ًبقلی صَرت گزفتِ کِ آى ًبقل در هٌطقِ ٍخَد
ًذارد
ّ وِ گیزی یک ثیوبری هطتزک ثیي اًسبى ٍدام

راّکبر هقبثلِ ثب تْذیذات
 فزاّن ًوَدى اهٌیت غذا  ،آة  ،دارٍ ( هذیزیت صحیح تَلیذ ً ،گْذاری ٍ ػزضِ )
 کٌتزل هَارد ثیوبری  ،طغیبى ٍ ّوِ گیزی
ّ وبٌّگی ثیي ارگبًْبی درگیز
اصَل هقبثلِ ثب تْذیذات
 آهَسش کبفی افزاد هستقز در خط هقذم خجِْ ( اٍرصاًس ٍ )...
 ضٌبسبیی سزیغ ثیوبری اس لحبظ ثبلیٌی
 خذاسبسی ثیوبراى در صَرت لشٍم ٍ اطالع ثِ هقبهبت هسئَل
 ضٌبسبیی سزیغ ثیوبری اس لحبظ آسهبیطگبّی
 تؼییي پزٍتکل ّبی درهبًی ٍ هزاقجتی اس ثیوبراى (ضبهل دارٍ ٍ هکبى هٌبست )
 تؼییي پزٍتکل ّبی پیطگیزی ٍ رفغ الَدگی

((هذیزیت صٌبیغ کطبٍرسی هسئَل پذافٌذ غیز ػبهل سبسهبى خْبد کطبٍرسی استبى اصفْبى ))

