ٍسصش ،سشػت جزب اًسَلیي سا صیاد هی وٌذ
تٌاتشایي تِ دًثال فؼالیت ،اهىاى افت سشیغ لٌذ
خَى ّست ،تِ پضضه خَد دس هَسد هیضاى
فؼالیتطاى اطالػات وافی تذّیذ.
اگش تیص اص یه تضسیك دس سٍص اًجام هی دّیذ،
اص چٌذ ػضَ تشای تضسیك استفادُ وٌیذ.
تَجِ داضتِ تاضیذ وِ جزب اًسَلیي دس ضىن
سشیؼتش اص تاصٍّا ،دس تاصٍّا سشیؼتش اص ساى ّا ٍ
دس ساًْا سشیؼتش اص سشیي است.
لثل اص تضسیك اًسَلیي دستْا سا واهالً تطَئیذ.
ضیطِ اًسَلیي  NPHسا تِ آساهی تیي دٍ
دست تغلتاًیذ.
دسپَش پالستیىی سا تا پٌثِ الىلی پان وٌیذ.
تِ هیضاى اًسَلیي هَسد ًیاص َّا ٍاسد ضیطِ
وٌیذ.
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تشگشداًیذ ٍ هیضاى اًسَلیي الصم سا ٍاسد
ضیطِ سا
سشًگ وٌیذ .دس صَست تضسیك دٍ ًَع اًسَلیي تا
ّن ،اتتذا اًسَلیي وشیستال سا ٍاسد سشًگ وٌیذ،
سپس اًسَلیي  NPHسا تىطیذ.
دس افشاد چاق تا صاٍیِ  90دسجِ دس ًاحیِ پیطیي
ساًْا ٍ تاصٍ ٍ دس افشاد الغش تا صاٍیِ  45دسجِ
تضسیك اًجام هی ضَد.
فاصلِ ّش تضسیك تا تضسیك تؼذی  1تا  1/5ساًتی
هتش تایذ تاضذ.
سٍضْای تضسیك اًسَلیي:
تضسیك اًسَلیي هؼوَالً تِ صَست صیش جلذی ٍ
دس هشاوض دسهاًی تِ صَست ٍسیذی یا اص طشیك
پوپ اًجام هی ضَد.
تضسیك اًسَلیي تِ ٍسیلِ سشًگ ساحت تشیي ٍ
دس دستشس تشیي ساُ است ٍلی دس حال حاضش
سٍضْای جذیذتشی اص جولِ استفادُ اص للن ٍ یا
 Injectorدس دستشس است وِ تِ دلیل لیوت
تاال ،ایي ٍسایل واستشد ووتشی داسد.
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انسولین چیست؟
اًسَلیي یه هادُ ضیویایی است وِ تاػث ٍسٍد لٌذ تِ
داخل سلَلْای تذى هی ضَد .توام سلَلْای تذى تِ جض
سلَلْای هغضی تشای دسیافت گلَوض خَى ًیاص تِ اًسَلیي
داسًذ .سلَلْای هغضی تذٍى ًیاص تِ اًسَلیي ،لٌذ دسیافت
هی وٌٌذ .دس ضشایط تیواسی دیاتت وِ تِ دلیلی اًسَلیي
ون تَلیذ هی ضَد یا لاتل استفادُ تشای سلَلْای تذى
ًیست ،سلَلْای اص دسیافت لٌذ هحشٍهٌذ.
تٌاتشایي تایذ تحت ًظش پضضه هتخصص ٍ تِ هیضاى
دلیمی وِ تا تَجِ تِ هیضاى دسیافت هَاد غزایی ،فؼالیت،
ٍصى ٍ حتی ٍضؼیت سٍحی ٍ سٍاًی فشد تَسط واسضٌاس
هحاسثِ هی ضَد ،اًسَلیي اضافی ٍاسد تذى ضَد تا ًیاص
تذى تِ اًشطی اص طشیك ٍسٍد گلَوض تِ داخل سلَل تأهیي
گشدد.
اًسَلیٌی وِ دس دستشس ضوا لشاس هی گیشد ،اص هٌاتغ
اًساًی یا حیَاًی تْیِ ضذُ است ٍ تستِ تِ ضشایط ضوا تا
صالحذیذ پضضه ًَع آى اًتخاب هی ضَد.

اًسَلیي دس اًَاع سشیغ االثش ،هتَسط االثش ٍ
طَالًی اثش هی تاضذ وِ ًَع ٍ صهاى هصشف آى
تَسط پضضه تؼییي هی ضَد.
اًسَلیي وَتاُ اثش یا وشیستال یا سگَالس هؼوَالً
لثل اص صثحاًًِْ ،اس یا ضام تجَیض هی ضَد ٍ
 30دلیمِ تؼذ اص تضسیك اثش هی وٌذ .اًسَلیي
هتَسط االثش یا  NPHهؼوَالً صثح ًاضتا یا
لثل اص ضام هصشف هی ضَد ٍ پس اص  4تا 8
ساػت حذاوثش تأثیش خَد سا هی گزاسد.

اًذاصُ گیشی هشتة لٌذ خَى ٍ گضاسش
دلیك هیضاى فؼالیتٍ ،صى ٍ ،سطین غزایی دس
تؼییي دٍص اًسَلیي هَسد ًیاص تشای فشد
دیاتتی ضشٍست داسد.

نکات مهم در ارتباط با نگهداری و
مصرف انسولین:
ضیطِ اًسَلیي سا داخل دسب یخچال دس دهای 2
تا  8دسجِ ساًتی گشاد ًگْذاسی وٌیذ .ضیطِ
اًسَلیي دس حال هصشف ،حذاوثش تا  30سٍص دس
دهای اتاق لاتل ًگْذاسی است.
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لثل اص هصشف اًسَلیي ،ضیطِ آى سا تشسسی
وٌیذ وِ رسات خاسجی دس آى ًثاضذ ٍ یخ ًضدُ
تاضذ .اًسَلیي وشیستال تاغیذ تا پایاى صهاى
هصشف یىذست ٍ ضفاف تواًذ دس غیش ایي
صَست لذست خَد سا اص دست دادُ است.
اًسَلیي  NPHتایذ تؼذ اص یه تىاى هالین تِ
صَست غلتاًذى دس وف دست یىذست ٍ
ضیشی ضَد دس غیش ایي صَست لاتل استفادُ
ًیست.
تضسیك اًسَلیي سشد ،دسدًان است تٌاتشایي تایذ
 30دلیمِ لثل اص هصشف اص یخچال خاسج ضَد.
تشای جلَگیشی اص پیذایص تغییشات پَستی ٍ
تافت چشتی صیش جلذ ،تایذ هىاى تضسیك اًسَلیي
تِ صَست چشخطی تغییش وٌذ
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ثطَس هثبل هَاد ًشبستِ ای ،سجضی ّب ،لجٌیبت ٍ هَاد
پشٍتئیٌی (گَشت ـ تخن هشغ) دس یک ٍعذُ ی
غزایی گٌدبًذُ شَد.
اص هَاد غزایی ثِ خظَص اص اًَاع هتٌَع سجضیدبت
استفبدُ کٌیذ تب توبهی هَاد هعذًی ٍ ٍیتبهیي ّب ثِ
هقذاس کبفی ثِ ثذًتبى ثشسذ.
اگش اضبفِ ٍصى داسیذ حتوبً ٍصى خَد سا کن کٌیذ.
ثِ خبطش داشتِ ثبشیذ کِ کن کشدى ٍصى ثبیذ اطَلی
ٍ صیش ًظش هتخظض اًدبم شَد.
کبّش ٍصى کوک صیبدی ثِ کٌتشل قٌذخَى شوب هی
کٌذ.
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پپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپثذًی هٌظن ثشای کٌتشل قٌذ خَى ٍ ًیض
داشتي فعبلیت
کٌتشل ٍصى شوب ثسیبس هفیذ است .الصم ًیست فعبلیت
ّبی سٌگیي ٍسصشی داشتِ ثبشیذ .سٍصی ًین سبعت
پیبدُ سٍی ،یکی اص ثْتشیي ٍ سبدُ تشیي فعبلیتْبیی
است کِ هی تَاًیذ اًدبم دّیذ .ثِ خبطش داشتِ ثبشیذ
قجل اص اًدبم پیبدُ سٍی یب کبسّبی پش تحشک حتوبً
یک هیبى ٍعذُ سجک هیل کٌیذ.
خْت اطالعب اص هقذاس هظشف دقیق هَاد غزایی ثْتش
است ثب یک هشبٍس تغزیِ هشَست ًوبئیذ
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توصیه های غذایی السم بزای بیماران دیابتی:
قٌذ ،شکش ،هشثب ،عسل ،آثویَُ ،ششثت ،کوپَتًَ ،شبثِ،
ثستٌی ،اًَاع شیشیٌی ،شکالت ،آة ًجبت ثشای شوب هضش
است.
غزاّبی چشة ٍ سشخ شذُ ثِ اًذاصُ غزاّبی شیشیي ثشای
شوب ضشس داسد.
کشُ ،خبهِ ،سٍغي حیَاًی ٍ سٍغي خبهذ هظشف ًکٌیذ.
غزاّبیی هبًٌذ کلِ پبچِ ،دل ٍ خگش ،سَسیس ٍ کبلجبس
سا ثعلت داشتي چشثی صیبد هیل ًکٌیذ.
اص هشغ ٍ هبّی ثیشتش اص گَشت قشهض استفبدُ کٌیذ ،دس
طَست هظشف گَشت قشهض ثبیذ کبهالً ثذٍى چشثی ثبشذ.
شیش ٍ هبست ثشای شوب هفیذ است .الجتِ ثبیذ کن چشثی
ثبشذ.

حجَثبت هبًٌذ ًخَد ،عذس ،اًَاع لَثیب ٍ غیشُ ثشای
شوب هفیذ است ،دس حذ هعوَل هی تَاًیذ هیل کٌیذ.
هیَُ ّب ثشای شوب هفیذ است ثِ ششط ایٌکِ تعذاد آى
هحذٍد ثِ  3ـ  2عذد دس  24سبعت ثبشذ ٍ حتی
االهکبى ثب پَست هیل شَد.
سجضی خبت خبم ،پختِ ٍ سبالد ثذٍى سس ثِ هقذاس
فشاٍاى هیل کٌیذ.
دس ثیي سجضیدبت ثبقال (ثذٍى پَست)َّ ،یح ،اسفٌبج سا
کوتش هیل کٌیذ.
هظشف هَاد غزایی ًشبستِ ای هبًٌذ ثشًحً ،بى ،سیت
صهیٌی ،رست ٍ غیشُ ثبیذ هحذٍد ثبشذ ،ثْتش است خْت
اطالع اص هقذاس هظشف آى ،ثب یک هتخظض تغزیِ
هشَست کٌیذ.
حتی االهکبى اص ًبى ّبی سجَس داس هبًٌذ ًبى سٌگک
استفبدُ کٌیذ

هظشف خشکجبس هبًٌذ اًدیش خشک ،تَت
خشک ،خشهبی خشک ،کشوش ًیض ثبیذ
هحذٍد شَد ،هقذاس آى سا ثب ًظش کبسشٌبس
تغزیِ ی خَد تٌظین کٌیذ.
ّش سٍص ثِ هقذاس هعیٌی غزا ثخَسیذ ،دس ّش
شجبًِ سٍص ٍ 3عذُ غزای اطلی ٍ  3ـ  2هیبى
ٍعذُ هیل کٌیذ.
ثشای خلَگیشی اص افت قٌذ خَى ،هیبى ٍعذُ
ّبیی هبًٌذ  1عذد هیَُ یب  1لیَاى شیش یب 2
عذد ثیسکَیت سبقِ طالیی یب چبی ّوشاُ ثب 3
ـ  2عذد کشوش یب  1لقوِ ًبى ٍ پٌیش هیل
کٌیذ.
ثب خَسدى ٍعذُ ّبی اطلی ٍ هیبى ٍعذُ ّب دس
سبعت هشخض هی تَاًیذ اص افت قٌذ خَى
خلَگیشی کٌیذ ،تب هدجَس ثِ هظشف آة قٌذ،
ششثت ٍ ،هبًٌذ ایٌْب ًشَیذ.
سعی کٌیذ اص توبم گشٍُ ّبی غزایی دس ّش
ٍعذُ هظشف کٌیذ.
.
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دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان کرمان

مرکز مو شی درمانی ش ا

فٟزعت:

مرکز مو شی درمانی ش ا

تیٕاری لٙس (زیاتت)  ٚا٘ٛاع آٖ٘ح ٜٛواروزز چؾٓاثزات تیٕاری لٙستزرٚی چؾٓاِٚیٗ ٚعاز ٜتزیٗ ٘ٛع زیاتت چؾٕیچٍ ٝ٘ٛذطزتیٕاری چؾٓ راوٓ وٙیٓزرٔاٖ تزای تیٕاری پیؾزفت ٝچؾٓ تؼّت تیٕاری لٙس٘ىاتی زر ذقٛؿ ِیشرزرٔا٘یتاثیزٟٔار٘ؾسٖ تیٕاری ؽثىی ٝچؾٓ زر تیٕاری لٙسی٘-ىات ٕٟٔی و ٝیه تیٕارلٙسی تایست ٝذاطزتغپارز
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عنوان سند:

بیماریهای دیابتیک (قندی) و مشکالت چشمی مربوط به ن

مرکز مو شی درمانی ش ا
مرکز مو شی درمانی ش ا
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تیٕاری لٙس(زیاتت)ٚا٘ٛاع آٖ
تیٕاری لٙسسٔا٘ی رخ ٔی زٞسو ٝتسٖ ؽٕاٛٞرٔ٘ٛی ت٘ ٝاْ ا٘غِٛیٗ تِٛیس٘ىٙس یاایٙىٔ ٝمسار
تِٛیسا٘غِٛیٗ تسٖ وٓ ؽٛز.زرٚالغ ٛٞرٔ ٖٛا٘غِٛیٗ زر تسٖ ؽٕاوٙتزَ ٚتٙظیٓ وٙٙس ٜعٛذت
ٚعاس غذایی اعت ؤ ٝی ذٛریس.اٌز ؽٕا زچارتیٕاری لٙسٞغتیستسٖ ؽٕا ٕ٘ی تٛا٘س تقٛرت
٘زٔاَ تا لٙس یأٛاز لٙسی و ٝاسٔٛاز٘ؾاعت ٝای ٚچزتیٟاتسعت ٔی آیسعاسٌاری ٕ٘ایس.تچٞ ٝایی
و ٝزارای تیٕاری لٙسٞغتٙس،تٛعؼ ٝتیٕاری اٟ٘ا زرط َٛزٚر ٜوٛزوی یا ٘ٛجٛا٘ی ٔؾرـ
ذٛاٞسؽس.ترا طززاؽت ٝتاؽیسو ٝایٗ تیٕاری ٔی تٛا٘س لغٕتٟای زیٍزی استسٖ ٔثُ چؾٓ
،وّی،ٝلّة ٚغیز ٜرا ٔثتال وٙس.
عٌ ٝز ٜٚزیاتتی(لٙسی)ؽٙاذت ٝؽس ٜاعت:
ٌز1 ٜٚزیاتت:ایٗ ٌز٘ ٜٚیاس ت ٝتشریك ا٘غِٛیٗ زار٘س.ٌز2 ٜٚزیاتت:ایٗ ٌز ٜٚاحتیاج ت ٝزرٔاٖ تالزؿ ت ٝتٟٙایی یا ٕٞزا ٜتاا٘غِٛیٗ رازار٘س.زیاتت حأٍّیزرایٗ ٘ٛؽت ٝتٛضیحاتی زرٔٛرز چٍٍ٘ٛی ٔثتال ؽسٖ ت ٝتیٕاریٟای چؾٕی  ٚراٞ ٜای جٌّٛیزی
اس اتتال ت ٝآٖ زاز ٜؽس ٜاعت.
ایٗ اطالػات جٟت رإٙٞایی ؽٕا زر ٔٛرز زرٔاٖ،تغییزات زیس  ٚپیؾٍیزی اس ٘اتیٙایی ؽٕا
تٙظیٓ ؽس ٜاعت.

ٌز 1 ٜٚتیٕاری زیاتت
ٔؼٕٛال لثُ اس عٗ  30عاٍِی ت ٝػّت ٘مقاٖ یا ػسْ تِٛیس ا٘غِٛیٗ زر تسٖ تٛجٛز ٔی آیس ٚ
ؽزٚع زرٔاٖ تا ا٘غِٛیٗ ٔی تاؽس و ٝآٖ را ٚاتغت ٝت ٝا٘غِٛیٗ ٔ ٓٞی ٌٛیٙس.

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ودرمانی استان کرمان

عنوان سند:

بیماریهای دیابتیک (قندی) و مشکالت چشمی مربوط به ن

مرکز مو شی درمانی ش ا
مرکز مو شی درمانی ش ا

ٚیزایؼ  :اَٚ
تارید 1391/11/2:
ففح 2 : ٜاس10

کد سندNO-BK- 29 :

ٌز2 ٜٚتیٕاری زیاتت
ایٗ تیٕاری ٔؼٕٛال تؼس اس  40عاٍِی ظاٞز ٔی ؽٛز  ٚأىاٖ تؾریـ آٖ ذیّی زیزتز  ٚتٝ
فٛرت اتفالی ا٘جاْ ٔی ؽٛز.ایٗ تیٕاراٖ ٔمسار تِٛیس ا٘غِٛیٗ آٟ٘ا ت ٝا٘ساس ٜوافی ٕ٘ی تاؽس یا
ت ٝزالیُ زیٍز تسٖ ٕ٘ی تٛا٘س تِٛیس یا اعتفاز ٜوٙس.تیٕاری ایٗ ٌزٔ ٜٚؼٕٛال ی ٝفٛرت وٙتزَ
ٔٛاز غذایی ٕٞزا ٜتا ٚرسػ یا تٛعیّ ٝلزؿ لاتُ وٙتزَ ٞغتٙس.تؼضی اس تیٕاراٖ ٕٔىٗ اعت
ت ٝا٘غِٛیٗ  ٚلزؿ ٞز ز ٚاحتیاج زاؽت ٝتاؽٙس أا ایٗ ٌز ٜٚتقٛرت ػسْ ٚاتغتٍی ت ٝا٘غِٛیٗ
ؽٙاذت ٝؽس ٜا٘س.
ٌز 3 ٜٚتیٕاری زیاتت
زیاتت حأٍّی:ایٗ تیٕاری زر زٚر ٜحأٍّی اتفاق ٔی افتس ؤ ٝؼٕٛال ؽزٚع آٖ تیٗ  3-6یا
ٔ 6-9اٍٞی ٔی تاؽس.زر تیؾتز ذا٘ٓ ٞا پظ اس پایاٖ زٚر ٜحأٍّی ایٗ تیٕاری پایاٖ ٔی
یاتس.أا ٞز سٔاٖ زر زٚر ٜس٘سٌی ٕٔىٗ اعت زچار تیٕاری لٙسی ٌز 1 ٜٚیا ٌز 2 ٜٚؽ٘ٛس.
٘ح ٜٛواروزز چؾٓ:
ٚلتی ٔا تٚ ٝعیّ ٝیا چیشی ٍ٘أ ٜی وٙیٓ ٘ٛر ت ٝتزتیة اس لز٘ی ٚ ٝػسعی ٔ ٚایغ سجاجی ٝرٚی
ؽثىیٙٔ ٝؼىظ ٔی ؽٛز.ؽثىی ٝیه تافت ظزیف  ٚحغاط تٛ٘ ٝر ٔی تاؽس.ؽثىیٛ٘ ٝر را تٝ
فٛرت اؽؼٛ٘ ٝری اس را ٜػقة چؾٓ تٔ ٝغش ٔی رعا٘سٔ.غش اطالػات ٘ٛری را زریافت ٔی وٙس ٚ
ایٗ ػىظ اِؼُٕ ٞا تاػث ٔی ؽٛز ٔا ز٘یا را تثیٙیٓ  ٚتؾریـ زٞیٓ.
ؽثىی ٝچؾٓ ٔا تٛعیّ ٝري ٞای ذ٘ٛی سیازی ت ٝفٛرت یه ؽثى ٝػزٚلی تغذی ٚ ٝذٖٛ
رعا٘ی ٔی ؽٛز٘.ىت ٟٓٔ ٝایٗ اعت ایٗ ػزٚق ذ٘ٛی ٔی تٛا٘ٙس ت ٝػّت تیٕاری لٙس آعیة
تثیٙٙس .سٔا٘ی ؤ ٝا ٍ٘أ ٜی وٙیٓ،تٕزوش زیس  ٚحسأوثز تیٙایی زر ٔزوش زیس اعت ؤ ٝا ٔی
تٛا٘یٓ  ٕٝٞچیشٞا را تثییٙیٓ  ٚترٛا٘یٓ.
اِثت ٝاس اطزاف ؽثىیٔ ٓٞ ٝی تٛا٘یٓ یه زیس ضؼیف زاؽت ٝتاؽیٓ .زاذُ چؾٓ ٔا تیٗ ػسعی
چؾٓ  ٚؽثىی ٝپز ؽس ٜاس یه صَ ؽفاف و ٝسجاجی٘ ٝاْ ٌذاری ؽس ٜاعت ٛ٘.ر اس طزیك
سجاجی ٝػثٛر وزز ٚ ٜزر ٔزوش زیس ٔتٕزوش ٔی ػ اس طزیك ٔرتّف ٔثتال عاسز ٕٟٔ.تزیٗ ٚ
جسی تزیٗ ٔؾىُ زچار ؽسٖ رٌٟای ذ٘ٛی تٛز.
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اثزات تیٕاری لٙس تز رٚی چؾٓ
ایٗ تیٕاری ٔی تٛا٘س چؾٓ را اس طزیك ٔرتّف ٔثتال عاسز  ٟٓٔ .تزیٗ  ٚجسی تزیٗ ٔؾىُ
زچار ؽسٖ ري ٞای ذ٘ٛی ت ٝتیٕاری ؽثىی ٝرا ذ ٖٛرعا٘ی ٔی وٙٙس و ٝایٗ ٔٛرز تیٕاری
زیاتت چؾٕی ذٛا٘سٔ ٜی ؽٛزٛ٘.عا٘ات لٙس ذ : ٖٛتغییزات وٓ  ٚسیاز ؽسٖ لٙس ذ ٖٛزر
افزازی و ٝلٙس ذ ٖٛآٟ٘ا وٙتزَ ٘ؾس ٜعثة غثار آِٛزٌی زیس زر ط َٛرٚس ت ٝفٛرت وٓ  ٚسیاز
ؽسٖ زیس ٔی ؽٛز و ٝفمط تٔ ٝمسار تاال  ٚپاییٗ لٙس ذ ٖٛتغتٍی زارز .تیٕاریٟای لٙسی زر
تّٗ ٔست ت ٝآب ٔزاٚریس سٚزرط تثسیُ ٔی ؽٛز و ٝتا ػُٕ جزاحی زیس تٟتز ذٛاٞس ؽس.
تٛج:ٝ
ایٗ طٛر ٘یغت و ٕٝٞ ٝتیٕاراٖ زیاتتی و ٝزارای زیاتت وٙتزَ ؽسٞ ٜغتٙس زچار تیٕاری
ؽثىی ٝؽ٘ٛس تیؾتز ایٗ تیٕاراٖ زارای یه فزْ تغیار ضؼیف اس زیاتت چؾٕی ٞغتٙس ٕٔ ٚىٗ
اعت اٌز وٙتزَ ذٛب زاؽت ٝتاؽٙس ٞزٌش زچار ٔؾىُ وٛری ٘ؾ٘ٛس.
یىی اس ٔ ٟٓتزیٗ تیٕاریٟای  ٚذیّی جسی چؾٓ ت٘ ٝاْ زیاتت ؽثىی ٝچؾٓ ٘اْ ٌذاری ؽسٜ
اعت .تیٕاری زیاتت تاػث آعیة زیسٖ ٔٛیزي ٞای چؾٕی ٔی ؽٛز و ٝزیٛار ٜایٗ ٔٛیزي ٞا
ذزاب یا تغتٔ ٝی ؽ٘ٛس  ٚتاػث ذ ٖٛریشی ٞای وٛچه  ٚتشري زر ت ٝچؾٓ ٔی ٌززز  ٚاٌز
ایٗ ٔؾىُ زر ٔزوش زیس اتفاق تیفتس تیٙایی را ٔرتُ ٔی ٕ٘ایس ٪40 .اس تیٕاراٖ ٌز ٜٚیه 20 ٚ
 ٪اس ٌز ٜٚز ٚعزا٘جاْ زچار زیاتت ؽثىیٔ ٝی ؽ٘ٛس.
اِٚیٗ ٚعاز ٜتزیٗ ٘ٛع زیاتت چؾٕی
ایٗ ٘ٛع تیٕاری چؾٕی ذیّی ؽایغ ٔی تاؽس ت ٝذقٛؿ زر وغا٘ی و ٝتیؾتز اس 7عاَ عاتمٝ
تیٕاری لٙس زار٘س .ذٛؽثرتا٘ ٝزر ایٗ ٘ٛع تیٕاری چؾٕی ٔٛیزٌٟای ذیّی وٛچه ٔثتال
ٞغتٙس ٚتاػث ذ٘ٛزیشیٟای ٘مط ٝای تغیاروٛچه ٚپزاوٙس ٜزرت ٝچؾٓ ٔی ؽ٘ٛسٚیا حتی ٔمسار
وٕی پالعٕای آساز ؽس ٜزر رٚی ؽثىی ٝت ٝفٛرت پزاوٙس ٜزیسٔ ٜی ؽٛز ؤٕ ٝىٗ اعت تا
وٙتزَ ذٛب تیٕاری لٙسحتی ٘اپسیس ؽ٘ٛسٚتاسٔا٘ی ؤ ٝزوشزیسٔثتال٘ؾس ٜتاؽس زیس
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وأُ٘،زٔاَ ٔی تاؽس ٚتٕٞ ٝیٗ ػّت تٕاراٖ لٙسی ذیّی زیز ت ٝچؾٓ پشؽه ٔزاجؼٔ ٝی وٙٙس
ٕٔ.ىٗ اعت زر ایٗ سٔاٖ حتی ؽثىی ٝت ٝؽست اعیة زیس ٜتاؽس ٘ ٚیاس ت ٝزرٔاٖ فٛری تاؽس.
تٙاتزایٗ ت ٕٝٞ ٝی تیٕاراٖ عفار ػ ٔیؾٛز و ٝحتٕا تؼس اس تؾریـ تیٕاری لٙس یا زیاتت تٝ
ٔزاوش چؾٕی ؤ ٝرقٛؿ ایٙىار ٞغتٙس ٔزاجؼ ٝوٙٙس  ٚحسألُ عاَ  1تار ت ٝچؾٓ آٟ٘ا تٝ
ٚعیّ ٝچؾٓ پشؽه زیس ٜؽٛز  ٚتا زلت ت ٝحزف چؾٓ پشؽه تٛج ٝوٙس.
ٔتاعفا٘ ٝاغّة تیٕاراٖ سٔا٘ی ت ٝتیٕارعتاٖ،زرٔاٍ٘ا ٜیا ٞز ٔزوش چؾٓ پشؽىی زیٍزی ٔزاجؼٝ
ٔی وٙٙس و ٝتیٕاری ت ٝعزػت پیؾزفت وزز ٚ ٜتا حسٚز زیٍز لاتُ پیؾٍیزی ٘یغت ایٗ
تیٕاری ٚلتی ٔزوش زیس را ٔثتال ٔی وٙس،زیس ٔزوشی تیٕار تغیار وٓ اعت  ٚحتی ٔٛجة اس
زعت زازٖ آٖ تزای ٕٞیؾٔ ٝی ٌززز.تیؾتز ایٗ ٘ٛع تیٕاریٟا را ٔی تٛاٖ زر ٔزحّ ٝاِٚی ٝتا
ِیشر زرٔا٘ی وٙتزَ وزز  ٚاس پیؾزفت آٖ جٌّٛیزی ٕ٘ٛز  ٚتا ایٗ زرٔاٖ عؼی تزآٖ اعت و ٝاس
پیؾزفت زیس تیٕار جٌّٛیزی ؽٛز.
چٍ ٝ٘ٛذطز تیٕاری چؾٓ را وٓ وٙیٓ؟
رػایت ٘ىات سیز ٔٛجة وٓ ؽسٖ ریغه تیٕاری  ٚاسزعت ٘سازٖ زیس ٔی ؽ٘ٛس.
 .1وٙتزَ ذٛب زیاتت تٚ ٝعیّ ٝتغذی ٚ ٝزارٚ
 .2وٙتزَ فؾار ذ ٖٛتٚ ٝعیّ ٝزار ٚ ٚرصیٓ غذایی
 .3وٙتزَ چزتی ذ ٖٛتٚ ٝعیّ ٝزار ٚ ٚرصیٓ غذایی
 .4جٌّٛیزی اس افشایؼ ٚسٖ تٚ ٝعیّ ٝتغذیٝ
 .5وٓ وززٖ اعتزط  ٚحتی ػٛك وززٖ ؽغُ پز اعتزط
 .6تزن عیٍار ٞ ٚز٘ٛع ٔٛاز ٔرسر
ٔ .7زتة ٙٔ ٚاعة ٚرسػ وززٖ  ٚپیاز ٜرٚی
رػایت تٕاْ ٘ىات فٛق تاػث جٌّٛیزی اس تیٕاریٟای لّثی  ٚػزٚلی  ٚوّیٛی ذٛاٞس ؽس،یازاٚری ٔی
ؽٛز تا ٚجٛز رػایت ٘ىات فٛق وّی ٝتیٕاراٖ لٙسی تایس ت ٝطٛر ٔزتة تحت ٘ظز چؾٓ پشؽه تاؽٙس ٚ
ٞز عاَ حسألُ یه ٔزتث ٝت ٝچؾٓ آٟ٘ا تا زلت زیس ٜؽ٘ٛس.
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تٛج:ٝ
تؾریـ  ٚزرٔاٖ سٚزرط اس وٛر ؽسٖ ؽٕا جٌّٛیزی ذٛاٞس وزز.
ریغه فاوتٛرٞایی وٕ٘ ٝی تٛاٖ وٙتزَ وزز:
 .1زٚر ٚ ٜط َٛتیٕاری لٙس و ٝیىی اس تیؾتزیٗ ػّت ٞای تیٕاریٟای چؾٕی،زیاتت یا رتی ٛٙپاتی
ٔی تاؽس.
.2تاال رفتٗ عٗ ٘ ٚضاز
 .3زٚر ٜحأٍّی و ٝتؼس اس آٖ تایس تحت زرٔاٖ وأُ ٔ ٚزالثت ٞای ٚیض ٜتاؽٙس  ٚتیؾتز ت ٝچؾٓ
آٖ وٙتزَ ؽٛز.
تٛج: ٝ
اٌز تیٕاری لٙس  ٚفؾار ذ ٚ ٖٛوّغتز َٚتحت وٙتزَ تاؽس أىاٖ اتتال ت ٝتیٕاری سٚزرط ذیّی وٓ
ٔی تاؽس ٚتا ٔست ٞای سیازی تیٕار ٔی تٛا٘س اس زیس ذٛب تزذٛرزار تاؽس .تیؾتز ٔؾىالت چؾٕی تٝ
ػّت زیاتت تٛجٛز ٔی آیٙس را ٔی تٛاٖ زرٔاٖ وزز اٌز زر ایٗ ٔزحّ ٝاِٚی ٝتؾریـ زاز ٜؽ٘ٛس .ایٗ
تؾریـ فمط تٚ ٝعیّٔ ٝزاجؼ ٝتٛٔ ٝلغ تیٕار  ٚا٘ساسٌ ٜیزی زیس تیٕار ٍ٘ ٚاٞىززٖ زر ت ٝچؾٓ أىاٖ
پذیز اعت.تراطز زاؽت ٝتاؽیس ٞز تار و ٝت ٝچؾٓ پشؽه ٔزاجؼ ٝوٙیس  .زوتز ٔمساری لطز ٜزر چؾٓ
ؽٕا ذٛاٞس ریرت و ٝتاػث وٓ ؽسٖ زیس ٔی ؽٛز  ٚتیٕار تایس تا  4-6عاػت را٘ٙسٌی ٘ىٙس.
تٛج:ٝ
اٌز ٔثتال ت ٝتیٕاری لٙس ٞغتیس ٛٙٞ ٚس چؾٓ پشؽه ٘سیس ٜایس حتٕا ٔزاجؼ ٝوٙیس.
زرٔاٖ تزای تیٕاری پیؾزفت ٝچؾٓ ت ٝػّت تیٕاری لٙس.
سٔا٘ی و ٝتیٕاری لٙس وٙتزَ ٘ؾٛز ٔؾىُ زیاتت چؾٕی پیؾزفت ٔی وٙس  ٚتاػث آعیة زیسٖ ري
ٞای تشرٌتز ت ٝچؾٓ زر عطح ؽثىیٔ ٝی ؽٛز  ٚایجاز ا٘غساز ػزٚلی  ٚوٕثٛز اوغیضٖ زر ٔٙطم ٝای
یا ٔٙاطك ٔرتّف ت ٝچؾٓ ٔی وٙس  ٚتاػث ٘ارعائی ذ٘ٛی ؽثىیٔ ٝی ٌززز.اٌز چٙیٗ اتفالی زر تٝ
چؾٓ تیفتس زر ٘تیج ٝري ٞای ذ٘ٛی ٘اتجا  ٚاضافی رؽس ذٛاٙٞس ٌززز.اٌز چٙیٗ اتفالی زر ت ٝچؾٓ
تیفتس زر ٘تیج ٝري ٞای ذ٘ٛی ٘اتجا  ٚاضافی رؽس ذٛاٙٞس وزز و ٝاحتیاج فٛری تِ ٝیشر زرٔا٘ی زارز
ایٗ پیؾزفت تیٕاری ري ٞای جسیس  ٚغیز ٘زٔاَ ٘أیسٔ ٜی ؽ٘ٛس.ایٗ ري ٞای ٘اتجا ٔی تٛا٘ٙس تٝ
رؽس ذٛزؽاٖ ازأ ٝزاز ٚ ٜحتی ت ٝزاذُ سجاجی ٝتزعٙس  ٚتاػث ذ٘ٛزیشی زر زاذُ چؾٓ ؽس ٚ ٜزیس
را ٔرتُ وٙٙس .تا ٌذؽت سٔاٖ ذ٘ٛزیشی زاذُ سجاجی ٝجذب ؽسٌ ٚ ٜاٞی ٕٔ ٓٞىٗ اعت احتیاج تٝ
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ػُٕ جزاحی تزای ذارج وززٖ ذ٘ٛزیشی زاذُ سجاجی ٝتاؽس ِٚی زر عطح ؽثىی ٝپظ اس ایٙى ٝزوتز
تتٛا٘س ت ٝچؾٓ را ٔؾاٞس ٜوٙس تایس ِیشر زرٔا٘ی ؽٛز و ٝاس ٔؾىالت تؼسی جٌّٛیزی ؽٛز اٌز ؽثىیٝ
جسا ؽٛز ٔٛضٛع جسی اعت  ٚاحتیاج ت ٝػُٕ جزاحی زارز ٕٔ ٚىٗ اعت ٞزس زیس ذٛتی تسعت
٘یایس.تراطز زاؽت ٝتاؽیس  ٪10-5تیٕاراٖ زیاتتی زچار تیٕاریٟای جسی چؾٕی  ٚغیزلاتُ زرٔاٖ
ذٛاٙٞس ؽس  ٚایٗ ٔٛضٛع زر ٌز 1 ٜٚجسی تز اس ٌز 2 ٜٚاعت.تمزیثا  ٪60تیٕاراٖ ٌز 1 ٜٚزیاتت تؼس اس
 30عاَ ٘ؾا٘ٞ ٝایی اس تیٕاری پیؾزفت ٝذٛاٙٞس زاؽت  ٚاحتیاج ت ٝزرٔاٖ زار٘س.سٔا٘ی فمط یه
لغٕت وٛچه ؽثىی ٝزچار تیٕاری ؽٛز،زرٔاٖ ِیشری تقٛرت ٔٙطم ٝای ا٘جاْ ٔی ؽٛز ٕٔ ٚىٗ
اعت تزای ٔستی احتیاج ت ٝزرٔاٖ زٚتار٘ ٜساؽت ٝتاؽس.سٔا٘ی و ٝتیٕاری ت ٝچؾٓ پیؾزفت وٙس،احتیاج
تِ ٝیشر زرٔا٘ی ٚعیؼتز  ٚطٛال٘ی تز زارز ٕٔ ٚىٗ اعت 3-1جّغ ٝیا تیؾتز ت ٝزرٔاٖ احتیاج زاؽتٝ
تاؽس.تراطز زاؽت ٝتاؽیس ایٗ ِیشر زرٔا٘ی جٟت جٌّٛیزی اس پیؾزفت تیٕاری  ٚتستز ؽسٖ آٖ ٔی
تاؽس ٕٔ ٚىٗ اعت زیس ؽٕا را تٟتز ٘ىٙس.
٘ىاتی زر ذقٛؿ ِیشر زرٔا٘ی:
تزای ِیشر زرٔا٘ی احتیاجی ت ٝتغتزی ؽسٖ ٘یغت ٔ ٚؼٕٛال ت ٝفٛرت عزپایی ا٘جاْ ٔی ؽٛز.اتتسا
ٔمساری لطزٌ ٜؾاز وٙٙسٔ ٜززٔه زر زاذُ چؾٓ ؽٕا ریرتٔ ٝی ؽٛز و ٝتؼس اس آٖ تٔ ٝست 6-4
عاػت لازر ت ٝرا٘ٙسٌی ٕ٘ی تاؽیس،تٙاتزایٗ اٌز را٘ٙسٌی ٔی وٙیس تزای تاسٌؾت ت ٝذا٘ ٝتایغتی فززی
ٕٞزا ٜؽٕا تاؽس لثُ اس ِیشر ٔمساری لطز ٜتی حغی زر چؾٓ ؽٕا ریرتٔ ٝی ؽٛز و ٝاس زرز
جٌّٛیزی وٙس عپظ ؽٕا زر ٔماتُ زعتٍاِ ٜیشر زرٔا٘ی لزار ٔی ٌیزیس  ٚیه ػسز ِٙش زر زاذُ چؾٓ
لزار ٔی ٌیزز و ٝاس پّه سزٖ جٌّٛیزی وٙس ٕٞ ٚچٙیٗ تاػث زیس تٟتزؽٕا ؽٛزٔ.ست ِیشر 15-10
زلیم ٝیا وٕتز ذٛاٞس تٛز ٕٔ ٚىٗ اعت تیؾتز اس یه تار زرٔاٖ احتیاج زاؽت ٝتاؽس.
آیا زرزآٚر اعت؟
ٔؼٕٛال ِیشر زرٔا٘ی زرز آٚر ٘یغت أا ٌاٞی اٚلات تیٕار ٕٔىٗ اعت احغاط ٘اراحتی وٙسِٚ.ی ٍ٘زاٖ
٘ثاؽیس  ٚوافیغت ت ٝزوتز تٍٛییس و ٝاحغاط زرز زارز  ٚا ٚت ٝؽٕا وٕه ذٛاٞس وزز.
اٌز اس ِیشر زرٔا٘ی ٔی تزعیس حتٕا لثُ اس ؽزٚع زرٔاٖ ت ٝزوتز ٔزاجؼ ٝوٙیس.
آیا ِیشر زرٔا٘ی ٔؾىالتی تزای ؽٕا تٛجٛز ٕٔی آٚرز؟
ٔؼٕٛال ٞز ٘ٛع زرٔا٘ی زارای وٕی اثز ٔٙفی ٔی تاؽسِٚ.ی ریغه زرٔاٖ تا ِیشر ذیّی وٓ ٔی تاؽس أا
اٌز زرٔاٖ ٘ؾٛیس تیٕاری ؽثىی ٝتاػث وٛری ؽٕا ذٛاٞس ؽس.زر ٍٙٞاْ ِیشر زرٔا٘ی ؽٕا یه ِیشر تزاق
ذٛاٞیس زیس ٕٔ ٚىٗ اعت تزای ٔست وٛتا ٚ ٜسٚز ٌذر زیس ؽٕا وٕتز ؽٛز  ٚتؼسا ت ٝفٛرت یه ٘مطٝ
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عیإٞ ٜیؾ ٝتا زیس ٕٞزا ٜتاؽس.زرٔاٖ طٛال٘ی تا ِیشر اثز زرٔا٘ی تیؾتزی ذٛاٞس زاؽت  ٚزیس را تزای
ٔست طٛال٘ی تزی حفظ ذٚٛاٞس وزز.أا تراطز زاؽت ٝتاؽیساٌز تیٕاری ؽٕا ذیّی پیؾزفت ٝتاؽس زیس
اطزاف ؽٕا ت ٝػّت ِیشر زرٔا٘ی وٕتز ذٛاٞس ؽس ٕٔ ٚىٗ اعت زوتز ؽٕا را اس را٘ٙسٌی ٔؼاف
وٙسٕٞ،چٙیٗ رٚی زیس زر ؽة  ٚتؾریـ رً٘ ٞا  ٓٞاثز زاؽت ٝتاؽس.اِثت ٝاٌز تیٕاری زر ٔزحّٝ
اِٚی ٝزرٔاٖ ؽٛز ریغه ٔؾىالت فٛق اِذوز ذیّی وٕتز ذٛاٞس تٛز.
آیا تؼس اس ِیشر ٕٔىٗ اعت چؾٓ زرزآٚر ؽٛز؟
تؼضی اس تیٕارا٘سچار عززرز ٔی ؽ٘ٛس ِٚی اٌز زچار زرز ؽسیس چؾٕی ؽسیس تایس ت ٝزوتز ٔزاجؼٝ
وٙیس سیزا ؤٕ ٝىٗ اعت فؾار زاذُ چؾٓ تاال رفت ٝتاؽس.
تٛج:ٝ
ٕٔىٗ اعت زیس ؽٕا ذٛب تاؽس أا زر ؽثىی ٝؽٕا تیٕاری ظاٞز ؽس ٜتاؽس  ٚاٌز زوتز پیؾٟٙاز ِیشر
زرٔا ٘ی تسٞس تٟتز اعت و ٝزرٔاٖ ا٘جاْ ؽٛز تا اس پیؾزفت تیٕاری  ٚوٛری جٌّٛیزی ؽٛز.پظ اس
زرٔاٖ تٛٔ ٝلغ تاػث ٘جات ؽٕا اس وٛری ٔیؾٛز.
تراطز زاؽت ٝتاؽیس:
تؾریـ تیٕاری ؽثىی ٝلثُ اس پیؾزفت سیاز،تاػث ٘جات زیس ؽٕا ٔی ؽٛز.حضٛر تٛٔ ٝلغ ؽٕا تزای ٔاللات تا زوتز ذیّی ٔ ٟٓاعت.ٌاٞی وٓ ؽسٖ زیس ٕٔىٗ اعت ت ٝػّت تیٕاریٟای زیٍز چؾٕی ٔا٘ٙس آب ٔزٚاریس  ٚیا آب عیاٜ ٚیا حتی احتیاج ت ٝػیٙه زاؽت ٝتاؽس.
تٙاتزایٗ تٟتز اعت ٞزچ ٝسٚزتز ت ٝچؾٓ پشؽه یا اپتٔٛتزیظ ٔزاجؼ ٝوٙیس.تأثیز ٟٔار ٘ؾسٖ تیٕاری ؽثىی ٝچؾٓ زر تیٕاراٖ لٙسی
- 1ذ٘ٛزیشی زاذُ سجاجی ٝت ٝػّت پیؾزفت تیٕاری تٛجٛز ذٛاٞس آٔس و ٝتاػث تاریىی زیس
ذٛاٞس ؽس ؤٕ ٝىٗ اعت تؼس اس یه تا چٙس ٞفت ٝزیس ت ٝحاِت اِٚی ٝتزٌززز.اٌز ظزف ٔست 3
ٔا ٜزیس ؽٕا تٟتز ؽس عپظ احتیاج ت ٝجزاحی ٔی تاؽس و ٝاس پیؾزفت تیٕاری جٌّٛیزی ؽٛز
ِ ٚیشر زرٔا٘ٙی ا٘جاْ ٌززز.
- 2اٌز لٙس ذ ٖٛتاال یا پاییٗ تاؽس تاػث تاری وٛتأ ٜست زیس ذٛاٞس ؽس.
- 3آب ٔزٚاریس ٘اتٍٟٙاْ  ٚسٚزرط ٘غثت ت ٝیه چؾٓ ٔؼِٕٛی  ٚعآِ
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٘ىات ٕٟٔی و ٝیه تیٕار لٙسی تایس ت ٝذاطز تغپارز
- 1تؾریـ اِٚی ٝتیٕار چؾٕی زیاتت ذیّی حیاتی ٔی تاؽس.
- 2حضٛر تٛٔ ٝلغ جٟت ٚلت لثّی تا چؾٓ پشؽه
- 3زیسار عاِیا٘ ٝتا چؾٓ پشؽه تؼس اس تؾریـ تیٕاری زیاتت
- 4اٌز تغییزاتی زر زیس ؽٕا ٔؾاٞس ٜؽس حتٕا تا چؾٓ پشؽه یا زوتز زیاتت زرٔیاٖ تٍذاریس.
- 5تیؾتز تیٕاریٟای لٙسی چؾٕی ؤٕ ٝىٗ اعت ٔٙجز ت٘ ٝاتیٙایی ؽ٘ٛس لاتُ زرٔاٖ یا وٙتزَ
ٞغتٙس.
- 6وٙتزَ لٙس ذ ٖٛتاػث ٍٟ٘ساری زیس  ٚحفظ تیٙایی تٔ ٝست طٛال٘ی ذٛاٞس ؽس ِ.ذا ذ ٖٛذٛز
را ٕٞیؾ ٝتحت وٙتزَ زاؽت ٝتاؽیس.
- 7عیٍار وؾیسٖ تاػث ریغه سیاز ؽسٖ تیٕاری لٙسی ؽثىی ٚ ٝاس زعت زازٖ زیس ذٛاٞس ؽس
تٙاتزایٗ ٞزچ ٝسٚزتز آٖ را تزن وٙیس.
- 8زر فٛرتی و ٝاس ٞز٘ٛع لزؿ ضس چزتی اعتفازٔ ٜی وٙیس ٘ثایغتظ ٌزیپ فزٚت اعتفازٜ
ٕ٘ائیس.

