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 ًبزض پیطتبج ّوساًی

 پیص ثیي هسئَل

 

ثب عسم عجَض سبهبى ّبی ثبضضی  زض فصل پبییع سبل ظضاعی 

اهسبل  ٍ تساٍم ذسکطبلی چٌس سبلِ زض استبى  ثسٍى  ضک 

ّن  ًتَاست  89ثبضش ّبی ًسجتب لبثل لجَل فصل ظهستبى 

استبى ّوساى ضا کِ زض  89ثبضش  ًبچیع فصل پبییع کوجَز 

ثب  ازاهِ  ثبضش .  زٍ زِّ گصضتِ ثیسبثمِ  ثَز ججطاى ًوبیس

هیبًگیي کبّص    89سبل ظضاعی  زض  پبیبى ظهستبى 

% 15ًسجتب ثِ ثبضش سبل لجل ٍ%  25ثبضًسگی  حسٍز 

کبّص ًسجت ثِ هیبًگیي آهبض ثلٌس هست استبى تب ایي تبضید 

. ض ضبذص ًوَزاض آهبض ثبضضی استبى  ًوبیبى ثَزکوبکبى ز

:  89زی هبُ 

ثب گصض هَج ضعیف اظ هٌبعك غطثی زض ثعضی : زِّ اٍل

سبعبت ضضس اثط ٍثبضش ذفیف اظ استبى گعاضش ضس 

پسیسُ غبلت زض ایي ایبم هِ صجحگبّی ثَز ٍزض ثطذی 

ًمبط ثصَضت هِ غلیظ گعاضش ضس زض اٍاذط ایي زِّ ثب 

ضی اظ ثطذی ًمبط ثبضش پطاکٌسُ  گعاضش ًفَش سبهبًِ ثبض

. ضس

اٍایل ایي زِّ جَی ًسجتب پبیساض ٍآضام ثط استبى : زِّ زٍم

حبکن گطزیس هجسزا اظ اٍاسظ زِّ ثب ًفَش سبهبًِ ثبضضی 

ًِ چٌساى لَی اهب پط زٍام ثوست حسٍز چْبض ضٍظ  تب 

. اٍاذط زِّ زض سغح استبى ثبضضْبیی ضا ثجب گصاضت

ٍل ایي زِّ ثتٌبٍة زض ثطذی ًمبط ثب ّفتِ ا: زِّ سَم 

عجَض اهَاج ًبپبیساض ضبّس ثبضضْبیی عوستب ثصَضت ثطف 

ثَزین ٍهجسزا اٍاذط ایي زِّ جَی ًسجتب پبیساض ثط استبى 

. حبکن گطزیس

 

: ثْوي هبُ 

ًیوِ اٍل ایي زِّ جَی پبیساض ٍ آضام زض استبى : زِّ اٍل 

ًِ ثبضضی اظ ثط لطاض ثَز ، ضٍظ ّفتن ٍّطتن ثب ًفَش سبهب

غطة ثتسضیج زض ثطذی ًمبط استبى ثبضش ثطف ٍثبضاى 

ٍٍظش ثبز گعاضش گطزیس ، زض اٍاذط ایي زِّ هجسزا زض 

ازاهِ  ثبضًسگی گعاضش ٍثیطتطیي آى هطثَط ثِ ضْطستبى 

. اسسآثبز ثَز

 ّفتِ اٍل ایي زِّ اٍج ضست ثبضًسگی ّبی ظهستبًِ : زِّ زٍم  

زض استبى ثَز ثب عجَض ظًجیطُ ای سبهبًِ ّبی ثبضضی اظ سغح 

استبى ثتٌبٍة ثبضش ثطف ٍگبّی ثبضاى ٍٍظش ثبز ضخ زاز کِ 

هیلیوتط اظ ضْطستبى  40ثیطتطیي ثبضش ثویعاى  لبثل تَجِ  

. تَیسطکبى گعاضش ضس

چٌس ضٍظ اٍل ایي زِّ ثب عجَض اهَاج ًبپبیساض : زِّ سَم 

هالحظِ ای زض سغح استبى صَضت  ثبضضْبی ًِ چٌساى لبثل

گطفت ٍ سپس تب اٍاذط زِّ جَی ًسجتب آضام ضا زض استبى 

. ضبّس ثَزین 

: اسفٌس هبُ 

چٌس ضٍظ اٍل ثبضضْبی پطاکٌسُ  ثطف اظ ثطذی ًمبط   :زِّ اٍل 

استبى ثومساض کن گعاضش گطزیس زض هیبًِ ایي زِّ َّایی 

اذط زِّ پبیساض ٍ ثسٍى ثبضش استمطاض یبفت ٍ سپس زض اٍ

هجسزا ثب عجَض چٌس هَج ًبپبیساض ثبضضْبی هتَسغی زض سغح 

. استبى صَضت پصیطفت

زض سِ ضٍظ اٍل ایي زِّ ضیعش ثبضضْبی ثطف ثغَض : زِّ زٍم 

هتَسظ گعاضش ضس ، ضٍظّبی اٍاسظ ایي زِّ جَی پبیساض 

ثط استبى حبکن گطزیس ، ٍ سپس زض اٍاذط ایي زٍضُ ثبضضْبی 

. ق هرتلف استبى ضا سفیس پَش کطزثطف لبثل لجَلی هٌبط

زض چٌس ضٍظ اٍل ایي زِّ ثب عجَض سبهبًِ ی ًسجتب : زِّ سَم  

لسضتوٌس ثَیژُ اظ هٌبعك جٌَثی استبى  ًوبیص ثبضضْبی 

سبعتِ  48ثغَضی کِ هیعاى ثبضش . چطوگیطی زاضتین 

 72ضْطستبى هالیط ثِ همساض  لبثل هالحظِ ٍ کن ًظیط 

یي سبهبًِ تب اٍاذط زِّ سَم ایي ثب ذطٍج ا. هیلیوتط ضسیس

هبُ ثبظ ّن جَی آضام ٍ ثسٍى ثبضش  تب پبیبى ظهستبى  زض 

 .ظبّط گطزیس ىسغح استب


