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 گبّي ثعلت اًسساز يب پيچ ذَرزگي رٍزُ يب علل زيگز السم است خْت ذزٍج هسفَع تَسظ خزاحي زريچِ اي رٍي ضكن ايدبز 

.  ثِ ايي زريچِ كلستَهي هي گَيٌس . ضَز 

 
  خْت . ثٌبثزايي السم است كلستَهي ٍ پَست اعزاف آى هزتت تويش ضَز . ذزٍج هسفَع اس كلستَهي قبثل كٌتزل ًيست

ثربعز زاضتِ ثبضيس استفبزُ سيبز اس صبثَى ثبعث  ). تويش كززى كلستَهي هي تَاًيس اس آة ٍلزم ٍ صبثَى استفبزُ ًوبئيس 

. (ذطكي ٍ آسيت پَست اعزاف كلستَهي هي ضَز 

  اس هصزف صبثًَْبي هعغز ٍ كزم ّبي هرتلف رٍي كلستَهي ذَززاري ًوبييس  .

  ، كلستَهي ثِ رًگ صَرتي هبيل ثِ قزهش است زر صَرت تغييز رًگ آى ثِ رًگ كجَز يب ذزٍج تزضحبت چزكي

زر صَرتيكِ . ذًَزيشي ، تت، عسم ذزٍج هسفَع ، ًفد ضكن ، ثي اضتْبيي ٍ تَرم ثِ پشضك هعبلح هزاخعِ ًوبييس 

.  كلستَهي هَقت زاريس زر تبريد تعييي ضسُ هزاخعِ ًوبييس 

ثْساضت ٍ هزاقجتْبي ثيوبراى كلستَهي  

.  آراهص ذَز را حفظ كٌيس -  1

.  تغذيِ هٌبست زاضتِ ثبضيس ٍ غذا را ثب حدن كن ٍ زفعبت سيبز زريبفت ًوبييس ، اس ذَرزى غذاّبي ًفبخ ٍ هليي ذَززاري كٌيس- 2

.  ٍرسضْبي هٌبست اًدبم زّيس تب زفع هٌبست زاضتِ ثبضيس– 3

.   اس اًَاع هبيعبت ثِ هقسار كبفي هصزف كٌيس – 4

.   ًكبت ثْساضتي را زقيقبً رعبيت كٌيس – 5

.   پس اس ّز ثبر ضستطَ يب تعَيض كيسِ ، زستْبيتبى را ثب آة ٍ صبثَى ضستطَ زّيس – 6

.   زر صَرت هطبّسُ ذزاش يب قزهشي  زٍر كلستَهي اس هَاز ًزم كٌٌسُ هثل پوبز اكسيس زٍ سًگ استفبزُ ًوبييس – 7

.  ٌّگبم تعَيض كيسِ هحل را ثب آة ٍ صبثَى ضستطَ زّيس  (يب ايلئَستَهي  ) زر صَرت استفبزُ اس كيسِ ّبي كلستَهي – 8

 سبًتي هتز ثبالتز اس لگي قزار 30 خْت خلَگيزي اس آسيت زيسگي هربط زر ٌّگبم ضستطَ ارتفبع سغح ضستطَ زٌّسُ – 9

.  گيزز تب هقسار فطبر هبيع رعبيت گززز

گبس تويش ، زستكص يكجبر هصزف ، آثسالًگ تويش :  زر ٌّگبم تعَيض كيسِ ٍسبيل هَرز ًيبس خْت تعَيض كيسِ  يعٌي – 10

  .قجل اس ضزٍع كبر آهبزُ ًوبييس را خْت هبليسى پوبز زٍر كلستَهي ، هَاز ًزم كٌٌسُ هثل پوبز اكسيس زٍ سًگ
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