 حوالت آطن لاتل پیؼگیزی اطت.

ُیچگاٍ طیگار ًکؼیذ ّ اخاسٍ ًذُیذ در خاًَ

آطن چیظت؟

هذدخْیاى هثتال تَ آطن در ػزایط کٌتزل

کظی طیگار تکؼذ.

آطن تیواری اطت کَ راُِای ُْایی ًظثت تَ

تیواری ،هؼکلی تزای ّرسع ًذارد.

ٍ :تغذیَ کْدکاى ّ هْاد حظا طیت

هحزکِای گًْاگْى تحزیک پذیز ػذٍ ّ در هماتل

ػْاهل آغاسگز حوالت آطن:

غذایی:

ایي ػْاهل تٌگ هیػًْذ.

الف:ػْاهل حظا طیت سای حیْاًات.

تغذیَ تا ػیز هادر تا ػغ هاُگی ًْساد را در

.1حیْاًات دطتآهْس هاًٌذ طگ ،گرتَ ّ پزًذٍ

تزاتز حوالت آطن هماّم هی کٌذ  .در ػزّع

سای

اًْاع آطن:

در خاًَ ًگِذاری ًکٌیذ.

تغذیَ کوکی اس دادى طفیذٍ تخن

.1آطن حظاطیتی  .2آطن غیز حظاطیتی .3

 .2اس تَ کار تزدى تالغ یا تؼک حاّی پَز

هاُی ،ػیزگاّ ،فزآّردٍ ُای گٌذم ،طْیا،

اختٌاب کٌیذ.

چیپض ّ هزکثات تَ کْدکاى هثتال تَ آطن

ػزّػویػْد ّ ػخص ًظثت تَ گزدّ غة ار،

بُ:یزٍ هْخْد در گزد ّ خاک خاًَُا:

اختٌاب کٌیذ.

گزدٍ گیاُاى ،حؼزات ،دّد دخاًیات ،دارُّا ّ

ُیزٍُا هْخْدات ریشی ُظتٌذ کَ تا چؼن

تزکیثی اس ایي دّ ًْع:
 آطن حظاطیتی هؼوْال ً در دّراى کْدکی

غذا حظاص اطت.
 آطن غیز حظاطیتی در اثز اختالالت داخلی

دیذٍ ًوی ػًْذ ّ در گزد ّ خاک خاًَ ،هلحفَ ّ

هاًٌذ طزهاخْردگی ،ػفًْتِای دطتگاٍ تٌفض

تؼک ّخْد دارًذ .تالغ ّ تؼک را در پْػغ

فْلاًی یا ّرسع تؼذیذ هیػْد.

پالطتیکی لزار د ُیذ ّ هلحفَ ُا را ُفتَ ای
یکثار تا آب داؽ تؼْییذ.

اطالػات کلی:

ج:گزدٍُا ّ لارچِای ُْاسی:

آطن یک تیواری غیزّاگیز اطت.
 افزادی کَ تَ آطن هثتال هی

در فصْل گزدٍ افؼاًی ،پٌدزٍ ُا را تظتَ ّ
ػًْذ اغلة

درخاًْادٍُایی تا طاتمَ هثثت فاهیلی ُظتٌذ.
آطن هیتْاًذ در ُز طٌی تزّس کٌذ.

اس دطتگاٍ تِْیَ اطتفادٍ ًوائیذ.
د:دّد طیگار:

هزؽ،

ػالئن ّلْع حوالت آطن:
 .1افشایغ تؼذاد تٌفض.
.2افشایغ طزفَ ،خض خض ،تٌگیًفض ّ یا
احظاص فؼزدگی لفظَ طیٌَ.
ُ.3زگًَْ طختی در ًفض کؼیذى.
ایي ػالئن ػْد ػًْذٍ ُظتٌذ ّ هوکي
اطت اس چٌذ دلیمَ تا چٌذ رّس طْل تکؼذ،
حوالت آطن هوکي اطت خفیف یا ػذیذ
تاػذ هزالثتِای پشػکی تزای حوالت
ػذیذ السم اطت.

هْارد پیؼگیزی

اهکاى تزّس خؼکی دُاى ،طزفَ ،تحزیک گلْ،

ًمل هکاى تَ هحلی تا آب ّ ُْای هٌاطة در

گزفتگی صذا پض اس اطتفادٍ اس اطپزی ُا تزای

تِثْدی تیواری ػوا هْثز اطت.

ػوا ّخْد دارد.

اطتٌؼاق ُْای دارای رطْتت  100درصذ ّ

تیواراى طالخْردٍ کَ هؼکل للثی دارًذ حتواً

گزهای  37درخَ طاًتی گزاد هی تْاًذ اس

در هْرد هصزف دارُّای ضذ آطن آهْسع ُای

حوالت آطن پیؼگیزی کزد.

تیؼتزی اس پسػک خْد تخْاٌُذ ،سیزا ایي

خْد را در هؼزض تغییزات ًاگِاًی دها ،لزار

دارُّا اثزات للثی ّ ػزّلی تَ ُوزاٍ دارًذ.

ًذُیذ ّدر ُْای طزد ،صْرت ّ تیٌی خْد را

اگز تحت درهاى تا پزدًیشّلْى ُظتیذ ّ تا ایي

ّػاًیذ .
تا هاطک تپ

دارّ هزخص هی ػْیذ حتواً تا پشػک خْد در

ًْػیذى هایؼات کافی ،اس طخت ػذى

ارتثاط تاػیذ تا در صْرت تِثْدی طثك ًظز

تزػحات تزًّغ خلْگیزی هیکٌذ.

ّی همذار هصزف دارّ را کاُغ دُیذ ّ ُزگش

تزای کوک تَ خزّج تزػحاتی کَ در راُِای

دارّ را یک تارٍ لطغ ًکٌیذ.

ُْایی داریذ اس ّرسػِای تٌفظی کَ تْطط

تزخی اس اطپزی ُا تَ طْر هثال

پزطتار یا فیشیْ تزاپ آهْسع دادٍ هی ػْد،
اطتفادٍ کٌیذ.

ػًْذ تَ ُویي دلیل تزای کاُغ ػفًْت

ّرسػکاراى هثتال تَ آطن السم اطت تا پشػک

لارچی تالفاصلَ پض اس اطتٌؼاق اطپزی،

خْد در هْرد اداهَ ّرسع هؼْرت کٌٌذ.

دُاى خْد را آب تکؼیذ.

کٌیذ.

کذE/01:

 :تکلْهتاسّى

تاػث ػفًْتُای لارچی دُاى ّ حلك هی

اس ایداد ػفًْت ّ طزهاخْردگی پیؼگیزی

آصم

-

در اّل پايیش تا پشػک خْد در هْرد تشريك
ّاکظي پٌْهًْی ّ آًفْالًشا هؼْرت ًوايیذ.

طايت آهْسع تَ تیوار
تیوارطتاى ّلیؼصز (ػح)
http:/www.bums.ac.ir/valiasr/fa/educatio

