
 (1)خَاة آلَدگی ثْبری

چِ ثسیبر سهبى ّبیی کِ در ادارُ ، سز .ّوِ هب ثِ ًَػی احسبس کسبلت ٍ خَاة آلَدگی را در فصل ثْبر تجزثِ کزدُ این 

 .ٍ تبکسی خَاة ثْبری چطوبى هب را سٌگیي کزدُ است کالس ، اتَثَس
  

 خَاة آلَدگی ثِ سزاؽ هب هی آیذ؟ثِ راستی چزا در فصل ثْبر کِ فصل ثیذاری ٍ ضبداثی طجیؼت است ، 

  

 . ایي حبلت ثِ ػلت تغییزات ثذى ثِ ٍاسطِ گذر اس فصل سهستبى ثِ ثْبر اتفبق هی افتذ

  

یکی اس ػلل ایي هَظَع ایي است کِ در سهستبى ثِ ػلت سزهبی َّا ، رگ ّبی سطح پَست هٌقجط هی ضًَذ ٍ خَى 

در فصل ثْبر ثِ ػلت گزم ضذى تذریجی َّا رگ ّب هٌجسط . ی کٌٌذ ثیطتزی را ثِ هغش ٍ اًذاهْبی داخلی ثذى ّذایت ه

 .هی ضًَذ ٍ خَى کوتزی ثِ هغش هی رسذ ٍ حبلت َّضیبری ضخص کبّص هی یبثذ
  

ػلت دیگزی کِ هطزح است ٍجَد گزدُ ّبی گل ّب در فصل ثْبر است کِ سجت ایجبد آلزصی ٍ حسبسیت ّبی فصلی 

دارٍ جْت ثزطزف ضذى ػالئن آى سجت ایجبد حبلت کسبلت ٍ خَاة آلَدگی هی ضَد کِ ّن خَد آلزصی ٍ ّن هصزف 

 .هی گزدد
  

 .ػلت سَم تغییز طَل رٍس ٍ ضت ٍ ثْن خَردى سبػبت خَاة ٍ ثیذاری است 
  

ػلت چْبرم ایي است کِ ثِ ػلت تغییزات سزیغ جَی ٍ ًبپبیذار ثَدى دهبی َّا در ثْبر اهکبى ایجبد سزهب خَردگی 

 .ٍ ثِ طجغ آى احسبس کسبلت ٍ خَاة آلَدگی ثیطتزی ّن رخ هی دّذثیطتز هی ضَد 
  

 آیب خَاة آلَدگی فصل ثْبر ًیبس ثِ درهبى دارد؟

  
 :اهب راّکبرّبیی جْت کبّص خَاة آلَدگی در فصل ثْبر ٍجَد دارد.ایي حبلت ًیبسی ثِ درهبى ًذارد ٍ خَد ثِ خَد خَة هی ضَد

  

ٍ قزار گزفتي در هؼزض ًَر آفتبة ثِ تٌظین سزیؼتز گزدش خَى ٍ افشایص  ثزًبهِ ٍرسضی کَتبُ هذت صجحگبّی -1

 .َّضیبری کوک هی کٌذ
  

 .ًَضیذى چبی ٍ قَُْ در صجح ثِ ػلت ٍجَد کبفئیي در ایي دٍ ًَضیذًی ثِ افشایص َّضیبری کوک هی کٌذ -2
  

 15ضت اٍل سؼی کٌیذ . کٌذ جلَ اًذاختي تذریجی سبػت خَاة ضجبًِ ثِ کبّص خَاة آلَدگی طی رٍس کوک هی -3

دقیقِ سبػت خَاثتبى را جلَ ثکطیذ ، ثِ ّویي تزتیت ػول کٌیذ  15ضت دٍثبرُ  4دقیقِ سٍدتز اس قجل ثخَاثیذ ، پس اس 

 .سبػت تأخیز خَاثتبى در فصل ثْبر ججزاى ضَد 2-1تب 
  

دقیقِ ًطَد چَى ثبػث خَاة  15دقیقِ هفیذ است ثِ ضزطی کِ ثیص اس  15تب  11چزت سدى هیبى رٍسی ثیي  -4

 .آلَدگی ثیطتز هی ضَد
  

 .ػذم تحزک ٍ ًطستي دائوی در فعبی ثستِ سجت تطذیذ خَاة آلَدگی هی ضَد   -5
  

پس سؼی کٌیذ کوتز در هؼزض .َّای آلَدُ ثؼلت ٍجَد دی اکسیذ کزثي سجت تطذیذ احسبس کسبلت هی ضَد -6

 .آلَدگی َّا قزار ثگیزیذ
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