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 خٛد ٚجٛد لذٔت تٝ ٞاص٘ثٛسستاٖ ٚ عسُ ص٘ثٛس دس ٞاتیٕاسی ٚجٛد

. است تٛدٜ ٞاداْ سایش اص وٕتش ٞاتیٕاسی ایٗ شٙاخت ِٚی است ص٘ثٛس

 تٝ عسُ ص٘یٛس یٞاتیٕاسی خظٛص دس ٘یض ٔا آٌاٞی ،عّٓ پیششفت تا

 .است وشدٜ پیششفت ٚسیعی ٔیضاٖ

 تٟتش عسُ ص٘ثٛس سالٔت تش ثشٔؤ ط٘تیىی ٚ ٔحیغی اجتٕاعی، عٛأُ 

 عسُ ص٘ثٛس ٞایتیٕاسی عأُ تیٙی رسٜ جا٘ذاساٖ. ا٘ذشذٜ شٙاختٝ

  .ا٘ذ شذٜ تِٛیذ آٟ٘ا ٔثاسصٜ تشای جذیذ داسٚٞای ٚ شٙاسائی
 

 ٞاییتیٕاسی اص دستٝ آٖ جضء عسُ، ص٘ثٛس دس لاسچی ٞایتیٕاسی

. شٛدٔی تیٕاسی تاعث ص٘ثٛس ٘ٛصاداٖ دس عٕذتاً وٝ شٛ٘ذٔی ٔحسٛب

 خساسات تاعث ٚ ٕ٘ایذٔی تشٚص ٔتٕادی ٞایساَ عی تیٕاسی ایٗ

 ٚ ٔشعٛب ٔحیظ دس لاسچ ایٙىٝ تٝ تاتٛجٝ. ٌشددٔی فشاٚا٘ی التظادی

 وشٛس شٕاِی ٞایاستاٖ تٙاتشایٗ. داس٘ذ فشاٚا٘ی ٕ٘ٛ ٚ سشذ تاسا٘ی

 ٚ ٔشعٛب ٞٛایی ٚ آب ششایظ وٝ( ٌّستاٖ -ٌیالٖ -ٔاص٘ذساٖ)

 آٟ٘ا دس لاسچی تیٕاسی شیٛع تاشٙذ،ٔی داسا سا لاسچ تشای ٔٙاسة

 .است فشاٚاٖ

 شیٛع دس تٛا٘ذ ٔی ٞا ص٘ثٛسستاٖ دس تٟذاشتی ٔسائُ سعایت عذْ

 ایٗ وٙی سیشٝ ٚ وٙتشَ دس اٌش. تاشذ داشتٝ ٟٕٔی ٘مش تیٕاسی

 فشآٚسدٜ طذٚس دس ٘یایذ عُٕ تٝ وافی وٛشش ٞا تیٕاسی اص دستٝ

 خٛاٞیٓ ٔٛاجٝ جذی ٔشىُ تا دیٍش وشٛسٞای تٝ عسُ ص٘ثٛس ٞای

 تٝ عّةفشطت ٞای لاسچ عسُ ص٘ثٛس ٞایفشآٚسدٜ دس عشفی اص .شذ

 عسُص٘ثٛس خٛد تشای ٔٙاسة ششایظ تٛا٘ٙذٔی وٝ داس٘ذ حضٛس ٘حٛی

ٌستشدٜ  ٔغاِعٝ تٙاتشایٗ .آٚس٘ذ تٛجٛد سا ٔشىالتی وٙٙذٜ ٔظشف یا ٚ

  دس شٙاخت ٚ تٛا٘ذ ٔی عسُص٘ثٛس ٞای تیٕاسی اص دستٝ ایٗ دس صٔیٙٝ

 .ٌشدد ٚالع ٔؤثش آٟ٘ا وٙی سیشٝ ٚ وٙتشَ ٟ٘ایتاً
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 ٔخاط یا پٛست سٚی دس( عّة فشطت) ساپشٚفیت حاِت تٝ ٔعٕٛالً

 داسد تستٍی ٔیضتاٖ تٝ وٝ خاطی ششایظ دس ٚ وٙٙذٔی ص٘ذٌی حیٛاٖ

 آ٘تی تا ٔعاِجٝ ٚ وٙٙذٜ ضعیف ٞایتیٕاسی اثش دس تذٖ ٔماٚٔت تمّیُ ٔا٘ٙذ)

 .ٕ٘ایذ ٔی تیٕاسی ایجاد (عٛال٘ی ٔذت دس اِغیف ٚسیع ٞای تیٛتیه

د سآِ ٔٛجٛد آِٛدٜ تٝ ٔٛجٛ عذْ سعایت تٟذاشت اص اثش دس ٔعٕٛالً

 ٌشدد.ٔٙتمُ ٔی
 

-سَّٛ یا خا٘ٝ دس وٝ تتسیاآیٛئی تٙاْ است لاسچی تیٕاسی، عأُ

 وٝ وٙذٔی سشذ عّةفشطت لاسچ ظٛستت ٌشدٜ رخیشٜ ٔخظٛصِ ٞای

 .وٙذٕ٘ی حّٕٝ ٘ٛصاداٖ تٝ وپه ایٗ. شٛدٔی ٌفتٝ ٌشدٜ وپه آٖ تٝ

 تیٕاسی تا است ٕٔىٗ ٌشدد ٔی آِٛدٜ وپه ایٗ تٝ وٝ ٞایی ٌشدٜ

 .شٛد ٔی تىٝ تىٝ آسا٘ی تٝ لاسچ ایٗ أا شٛد، اشتثاٜ ٌچی ٘ٛصاداٖ
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 أا. ا٘ذ ٔشاتٝ السٌٚچی تیٕاسی عأُ لاسچ تا تیٕاسی ایٗ عأُ لاسچ

 .داسد پاییٗ دٔای تٝ احتیاج خٛد سشذ ٚ اسپٛس تشىیُ تشای وپه ایٗ

 دیذٜ ٔشعٛب صٔستا٘ی اص تعذ تٟاس اٚایُ دس تیشتش اساس ایٗ تش

 وشدٜ سشذ وٓ ٔمادیش تٝ ٔعِٕٛی ٞای ٔحیظ دس ٔزوٛس لاسچ. شٛدٔی

 ٚ ٔخٕش عظاسٜ عسُ، حاٚی وٝ ٔحیغی دس ِٚی وٙذٕ٘ی سشذ اطالً یا

 ٔی تِٛیذ اسپٛس حاٚی ٞای ویست ٚ وشدٜ سشذ خٛتی تٝ تاشذ ٌشدٜ

 دسجٝ 18 دٔای دس ِٚی وٙذٕ٘ی سشذ اتاق دٔای دس لاسچ ایٗ. وٙذ

 اٚایُ ٚ صٔستاٖ دس لاسچ ٔعٕٛالً. داسد خٛتی ٘سثتاً سشذ ٌشادسا٘تی

 تٝ ٚ ٞا شاٖ دس شذٜ رخیشٜ ی ٌشدٜ سٚی ٚ داسد ٚجٛد وٙذٚ دس تٟاس

   .وٙذ ٔی سشذ ا٘ذشذٜ خاسج وٙذٚ اص وٝ ٞایی شاٖ خظٛص

ُ  غیاش  لااسچ  ایٗ تٝ آِٛدٜ ٌشدٜ ٗ .  شاٛد ٔای  اساتفادٜ  لاتا  لااسچ  ایا

ٝ  ٞاییخا٘ٝ دس ُ  تاا  وا ٝ  عساّی  یاا  ٚ ٘شاذٜ  پاش  عسا  ٌاشدٜ  سٚی اص وا

ٗ  دس اساپٛس . وٙاذ ٔای  سشاذ  تاشذ، شذٜ تشداشتٝ  ٌشٔاای  دس لااسچ  ایا

 .  ٔیشدٕ٘ی تاتستاٖ

 ا٘تماااَ وٙااذٚٞادس ص٘ثااٛساٖ تجٕااع ٚ آٔااذ ٚ سفاات اثااش تااش شٚایٙاا اص

-ٔاای جٛا٘ااٝ دسجااٝ 18 تااا 1۵ دٔااای دس سٚص ۵ تااا 1 دس ٚ یاتااذٔاای

ٗ . ص٘اذ  ٗ  دٔاای  دس لااسچ  ایا ٝ  ۳۰ اص تاش پاایی  تٟتاش  ٌاشاد ساا٘تی  دسجا

 دس سااشد فظااُ دس دِیااُ ٕٞاایٗ تااٝ ٚ وٙااذٔاای سشااذ ٌااشدٜ سٚیِ

    .شٛدٔی یافت شذٜ ضعیف یوٙذٚٞا

ساااعت دس آب خاای   ۲۴ٞااای آِااٛدٜ سا تایسااتی تااٝ ٔااذت  شاااٖ

ٞااای تااا اسااتفادٜ اص آب، ٌااشدٜ وٙٙااذ، سااپ  آٟ٘ااا سا تیااشٖٚ آٚسدٜ ٚ

ٖ     آِٛدٜ تٝ لاسچ سا تشاٛیٙذ ٚ   ٞاا سا خشاه   تعاذ اص ایاٗ وااس تایاذ شاا

، وٙاذٚٞا  شاٛد تاشای جّاٌٛیشی اص سشاذ لااسچ ٌاشدٜ      وشد. تٛطیٝ ٔی

سا دس فظااُ صٔسااتاٖ خشااه ٍ٘ااٝ داس٘ااذ ٚ تااٝ طااٛست تسااتٝ تٙااذی 

 ٔحفٛػ وٙٙذ.
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تاااوٖٙٛ ٞاایش سٚم دسٔااا٘ی تااشای تیٕاااسی ٘ااٛصاداٖ سااٍٙی       

شٙاختٝ ٘شاذٜ اسات أاا دس ٔاٛاسد خغش٘اان اص تیٕااسی، ساٛصا٘ذٖ        

 ٚ ٔحتٛیااات وٙااذٚ ٚ سااپ  ضااذ عفااٛ٘ی    ٕٞااٝ  ص٘ثٛسٞااا، شاااٟ٘ا 

ص٘ثااٛس عسااُ وااٝ   ی.  تااشای ٘جااات وّٙاا ٔاای ٌااشددوااشدٖ وٙااذٚ 

آِٛدٌی ا٘ذوی داسد ٔای تاٛاٖ ص٘ثٛسٞاا سا تاٝ داخاُ وٙاذٚی جذیاذ        

ٚ   ا٘تماااَ دادٜ  ٚ سااپ  ٕٞااٝ   وٙااذٚی لااذیٓ سا ضااذعفٛ٘ی وااشد 

طیّٛس فّااٛٚٚس دس ٔجاااسی آسااپش شاااٟ٘ا سا سااٛصا٘ذ. چااٖٛ لاااسچ 

وٙااذ، عسااُ وٙااذٚٞای آِااٛدٜ تااٝ تیٕاااسی  ٔاای تیٙاای ا٘ساااٖ سشااذ

ٌااٌٛشد ٚ دٚد  ٘ااٛصاداٖ سااٍٙی لاتااُ ٔظااشف ٘یساات. دٚد دادٖ تااا  

دس دٔاااای  دلیماااٝ 1۵دادٖ آٟ٘اااا تاااا اتااایّٗ اوسااایذ تاااٝ ٔاااذت 

ٕٞچٙایٗ   وٙاذ. دسجٝ لاسچ آساپش طیّاٛس فاالٚٚس سا ٘ااتٛد ٔای     ۲۲

 .ثش ٞستٙذؤٚ تیاتٙذاصَٚ تش لاسچ ٔزوٛس ٔ داسٚٞای ٘یستاتیٗ

ٞای وشٛس عٛأُ تیٕاسی ٞای لاسچی تٝ طٛست تاِمٜٛ دس ص٘ثٛسستاٖ

ٚجٛد داسد وٝ ایٗ أش اص ِحاػ تٟذاشت عٕٛٔی ٚخساسات التظادی 

-صیستی فعاِیت ٝ ششایظ فیضیِٛٛطیه ٚحائض إٞیت است. تا تٛجٝ ت

 دس فظَٛ تاسا٘ی ٚ عٛأُ تیٕاسی دستٝ اص ٞای لاسچی، شیٛع ایٗ

-٘تایج ٔحمماٖ ٔختّف تیاٍ٘ش ٚجٛد لاسچٔشعٛب ساَ تسیاس است. 

وٙذٚٞای ص٘ثٛسعسُ ٔی تاشذ وٝ ایٗ أش اص ِحاػ ٞای ساپشٚفیت دس

ٙذٜ ایٗ ٕٞچٙیٗ ٘تایج ٘شاٖ دٞ  تٟذاشت عٕٛٔی ٚاجذ إٞیت است.

ٔسائُ  ٔٛضٛع است وٝ عذْ سعایت اطَٛ اِٚیٝ ص٘ثٛسداسی ٚ

 .ثشی سا ایفاء ٔی ٕ٘ایذؤٞای لاسچی ٘مش ٔتٟذاشتی دس شیٛع تیٕاسی

       .تشٚیج سعایت اطَٛ اِٚیٝ ص٘ثٛسداسی تٝ عشیمٝ عّٕی-1

سعایت ٔسائُ تٟذاشتی دس سغح ص٘ثٛسستاٟ٘ا جٟت پیشٍیشی اص -۲

 .شیٛع تیٕاسی ٞای لاسچی
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 تااٝ آسااپشطیّٛس جااٙ  تااٝ ٔتعّااك ٞااای لاااسچ اص تیٕاااسی عأااُ

 آساااپشطیّٛس ٚ فشاٚا٘ااای تاااٝ  فاااالٚٚس آساااپشطیّٛس ٞاااای ٘ااااْ

 ٚ ٘ااٛصاداٖ. شااٛ٘ذٔاای تیٕاااسی تااشٚص سااثة ٌاااٞی فٛٔیٍاااتٛس

 .ٞستٙذ حساس ٞالاسچ ایٗ تٝ ٘سثت ٞشدٚ تاِغ ص٘ثٛساٖ

 تاااِغ ص٘ثااٛساٖ آِااٛدٌی اص تاایش لاااسچ ایااٗ تااٝ السٚٞااا آِااٛدٌی

  ٔاشي  اص تعاذ  آِاٛدٜ  ٞاای شافیشٜ  ٚ السٚٞاا  .شاٛ٘ذ ٔی دادٜ تشخیض

 ایااٗ شااٛ٘ذٔاای تثااذیُ شااىُ سااٍٙی ٚ سااخت ٞاااییاااییٔٔٛ تااٝ

ٝ  دس ٞاا چلاس -ٔای  یافات  خاان  دس ٔعٕاٛالً  ٚ داس٘اذ  حضاٛس  جاا  ٕٞا

ٝ  دس السٚٞاا . شٛ٘ذ  شافیشٜ  ٕٞا٘ٙاذ  ساشتاص  ٚ پٛشایذٜ  ساش  ٞاای  خا٘ا

 .تثیٙٙذ آسیة است ٕٔىٗ ،ٞا

.  داس٘ذ وٕتشی حساسیت پٛشیذٜ سش ٞایخا٘ٝ دس ٔٛجٛد ٞایشفیشٜ

 تاشٙذ داشتٝ لشاس سشپٛشیذٜ ٞایخا٘ٝ دس ٚلتی آِٛدٜ السٚٞای تیشتش

 لاسچ، اسپٛسٞای تّعیذٖ تا تاِغ ص٘ثٛس .ٔیش٘ذٔی ٌیشفیش اص تیش

 شىٓ ٚ السٚ تذٖ وٙذ،ٔی حّٕٝ تافت تٝ وٝ ٍٞٙأی. شٛدٔی آِٛدٜ

 ٔتٕایُ سثض سً٘ تٝ فالٚٚس طیّٛسآسپش. شٛدٔی سخت تاِغ ص٘ثٛس

 خاوستشی تٝ ٔتٕایُ سثض سً٘ تٝ فٛٔیىاتٛس آسپشطیّٛس ٚ صسد تٝ

 شٛد ٚتیٕاسی سثة ٔٛٔیایی شذٖ ٘ٛصاد ٔی .شٛدٔی ٔشاٞذٜ

 سخت ٞستٙذ. ٞا جأذ ٚٔٛٔیای
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