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؟چیست(تطعطع )پستو 
 

 

 .قَز هی هٌتكط هبزی هحیظ زض یب ذال زض شضات یب اهَاد نَضت ثِ وِ اًطغی اظ اؾت ػجبضت تكؼكغ یب پطتَ

 هی آى فبلس ثؼضی ٍ جطم زاضای پطتَّب اظ ثطذی .وطز تؼطیف ػجَضی اًطغی هیتَاى ضا پطتَّب ؾبزُ ثغَض

  .ّؿتٌس هبزُ زض ًفَش لسضت زاضای اًطغی، هیعاى ثِ تَجِ ثب ٍ ثبقٌس
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پستوها به هسبوط های سوبل و عالئن اش بسخی 
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انواع پستوها 

 

 

 

 :هیكًَس تمؿین ولی زؾتِ 2 ثِ گصاضًس هی جبی ثِ هبزُ ثب ثطذَضز زض وِ احطاتی ًظط اظ ضا پطتَّب

(یونساش) یونیصاى پستوهای 

 (یونساش غیس) یونیصاى غیس پستوهای 

 

   !توجه

 .ثبقس هی ًظط هَضز یونیصاى پستوهای ًطٍز ثىبض زیگطی ولوِ پطتَ ٍاغُ ثب ّوطاُ ٍلتی هؼوَال
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پستوهای یونساش 
 

  هَاز زض ثتَاًٌس وِ گطزز هی اعالق پطتَّبیی ثِ اقؼِ ثطاثط زض حفبظت زیسگبُ اظ یًَؿبظ پطتَّبی

 .ًوبیٌس یًَؿبظی ثیَلَغیىی

 

یونساش پستوهای انواع: 

 

 ًَتطٍى ٍ ( ثتب ٍ آلفب )ای شضُ پطتَّبی (الف

 ( گبهب ٍ ایىؽ ) الىتطٍهٌیتیه پطتَّبی (ب
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 یونساشاثسات بیولوضیکی پستوهای 
 

ؾلَل ّب ضا تحت تبحیط لطاض هیسٌّس ٍ هیتَاًٌس ثط، وِ، هَلىَلْب اتوْب هیگطزًس یًَیعاؾیَى پطتَّب ثبػج 

ثبفتْب قًَس ٍهَجت تبحیط زض اًساهْب قسُ ٍ هٌجط ثِ تبحیط زض توبم ثسى تبحیط ثط ضٍی ٍ ػبهل احطگصاقتِ 

 .قًَس

 

 (حاد)اثسات قطعی 

 اثس قطعیهطٍاضیس                                 ظهیٌِ آة ایجبز .  2اًسام ّب                   آؾیت . 1

 

 (تاخیسی)اثسات احتوالی 

 غًیاذتالالت ثطٍظ  .2ؾطعبًْب     ایجبز ظهیٌِ اًَاع . 1
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زادوى چیست؟ 

 

 

 

 .هیكَز هٌتكط اٍضاًیَم ٍ تَضیَم عجیؼی تجعیِ عَل زض وِ اؾت ضازیَاوتیَ گبظ یه 222 ضازٍى•

 .زاضز ٍجَز ذبن ٍ ؾٌگ زض عجیؼی ثهَضت ضازى •

 .ًیؿت تكؿیم لبثل اًؿبًی حَاؼ ثب ٍ اؾت هعُ ثسٍى ٍ ضٍیت غیطلبثل ثَ، ثی ضازٍى•

 .ؾبظز هی هٌتكط آلفا ذزات تجعیِ حیي زض ٍ قَز هی تجعیِ ضازیَاوتیَ ػٌهط زٍ ثِ 222ضازٍى•

 .اؾت هؤحط ثؿیبض ضیِ ّبی ثبفت ترطیت زض آلفب شضات
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کدام هحل کازها بیطتس تحت تأثیس قساز هی گیسند؟ 

 

ثب اهبوي زیگط ٍ وبضّب هحل زض ػوَهب ضازٍى هیعاى .اؾت هْن قبذم یه وبضّب هحل زض تَْیِ هیعاى  

 .اؾت پبییي ذَة تَْیِ

فضبی ، وف ّبی قىبف عطیك اظ ضازٍى چَى اؾت هْن قبذم یه ًیع ؾبذتوبى ؾبذتي عطیك  

 .قَز هی اهبوي ٍاضز ... ٍ ّب ظّىف ٍ ّب وبثل ّب، لَلِ اعطاف ذبلی

اؾت ثیكتط ؾبذتوبى ّبی پی اعطاف ٍ اًجبضّب ٍ اتبلْب زض ضازٍى ثبالی هیعاى غبلجب. 
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زوش ها ی هقابله با زادوى دز هحیط های بسته 
 

 .گبظ ضازٍىٍضٍز قىبف ّبی ٍ ثبظضؾی هؿیطّب ٍ قٌبؾبیی 1)

 .زض ظیط فًَساؾیَى ثِ ٌّگبم احساث ؾبذتوبى پالؾتیىی اؾتفبزُ اظ غكبءّبی 2)

وف پبییي ٍ ثْبٍز ؾیؿتن تَْیِ هحیظ ّبی ثؿتِ ثرهَل افعایف تَْیِ زض ؾغَح ٍ انالح ٍ 3)

 .ّب ؾبذتوبى 

 .  جْت ّسایت هؿتمین گبظ ضازٍى ثِ ثیطٍىاؾتفبزُ اظ چبّه ضازٍى زض ظیط وف ؾبذتوبى 4)

 .ّبی تَذبلی ّبی ثٌبیی فكطزُ ثجبی ثلَن ٍ ّوچٌیي ثلَن ثبال اؾتفبزُ اظ هرلَط ثتٌی ثب چگبلی 5)

 .اؾتفبزُآًبلیع ضازیَاوتیَی ههبلح ؾبذتوبًی لجل اظ 6)

هؼلك ٍاضز ضیِ ّب وطزُ ٍ شضُ  ۱2ثِ تبٍاى  ۱۵ًد ؾیگبض ثِ تٌْبیی تَجِ ثِ ایٌىِ زٍز ًبقی اظ یه ثب 7)

زضنس  2۵تب ضا ؾطعبى ضیِ ثِ اثتال گبظ ضازٍى هیعاى ثِ ّوطاُ ػبهل انلی ثطٍظ ؾطعبى ضیِ هی ثبقس ٍ 

 .ثبیؿت زض هحیظ ّبی ثؿتِ اظ ههطف زذبًیبت جسا ذَززاضی قَز افعایف هیسّس، هی 
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هدف حفاظت دز بسابس اضعه 

 

لغؼی احطات اظ جلَگیطی                                       

احتوبلی احطات وبّف 

 

  پطتَّب ایٌگًَِ ثب وبض چگًَگی اؾت الظم پعقىی ٍ نٌبیغ زض یًَؿبظ پطتَّبی گؿتطزُ وبضثطزّبی ثِ تَجِ ثب

 هوىي حس تب پستوگیسی هیعاى وِ عَضی اٍضین زض وٌتطل تحت ٍیػُ فٌَى ثب ٍ ّب زؾتَضالؼول اؾبؼ ثط ضا

 .ثبقس هَجِ ٍ ووتط
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چیست؟ پستوگیسی 

 

 یًَؿبظ پطتَّبی تبثف ٍ ضازیَاوتیَ هَاز تكؼكؼبت هؼطو زض گطفتي لطاض اظ وِ اؾت ٍضؼیتی پطتَگیطی

 .هی قَز ایجبز

 ًبهیسُ داخلی پستوگیسی ثبقس، ثسى  زاذل اگط ٍ خازجی پستوگیسی ثبقس، ثسى اظ ذبضد پطتَ هٌجغ اگط

 .هی قَز
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خازجی پستوگیسی بسابس دز حفاظت زوش های 

 

 

 
زاز؛ وبّف ضا پطتَ هیساى زض حضَض ظهبى ثبیس ذبضجی پطتَگیطی وبّف ثطای 

ًتیجِ زض ٍ وبّف فبنلِ هجصٍض ػىؽ ثب هتٌبؾت زظ آٌّگ پطتَظا، هٌجغ اظ فبنلِ افعایف ثب 

 هی یبثس؛ وبّف پطتَگیطی

ٍؾیلِ پطتَ هٌجغ وطزى هحسٍز ِ  .هٌبؾت حفبػ ؾبذت ث

12 



زوش های حفاظت دز بسابس آلودگی داخلی بدى 

 
 

 .جرب اش پوست سالن و یا شخن ها، بلع ،استنطاق: هی یبثٌسهَاز پطتَظا هؼوَال اظ ؾِ ضاُ ثِ زضٍى ثسى ضاُ 

 :ثطای همبثلِ ثب ایي ًَع آلَزگی

ّبی ٍضٍز ثِ ثسى ثب تجْیعات هٌبؾت ٍ ٍؾبیل حفبظت فطزی پَقبًسُ قَز؛ ُ  ثبیس ضا

ثب هحسٍز وطزى هَاز پطتَظا ثِ عطق ایوٌی، هبًغ اظ اًتكبض آى زض فضبی وبضی یب اًتكبض آى اظ هٌجغ قَین؛ 

 وٌتطل هحیظ اظ عطیك تَْیِ؛

تجْیع فطز ثِ پَقف ّبی حفبظتی ٍ اثعاض حفبظت زؾتگبُ تٌفؿی هخل هبؾه ّبی فیلتطزاض. 
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غیسیونساش پستوهای 

 

 

 پیًَسّبی قىؿتي ٍ ّب اتن وطزى یًَیعُ ثطای وبفی اًطغی وِ ّؿتٌس پطتَّبیی ، یًَؿبظ غیط پطتَّبی

 ٍ هطئی ًَض  پطتَّبی قبهل) ًَضی پطتَّبی انلی هحسٍزُ ؾِ ثِ یًَؿبظ غیط پطتَّبی .ًساضًس قیویبیی

 ضازیَیی ّبی هیساى قبهل) الىتطٍهغٌبعیؿی ّبی هیساى ٍ  (فطاثٌفف ٍ فطٍؾطخ ّبی پطتَّبی

 هی تمؿین حبثت هغٌبعیؿی ّبی هیساى ٍ  ( ون فطوبًؽ ثب الىتطٍهغٌبعیؿی ّبی هیساى ٍ ٍهبیىطٍٍیَ

 .قًَس

 اظ ٍ گطزًس ظیؿتی ّبی ثبفت هَلىَلْبی گطزقی ٍ اضتؼبقی اًطغی زض تغییط ثبػج هیتَاًٌس اذیط پطتَّبی

 .قًَس (گطهب نَضت ثِ) اًطغی ضّبؾبظی یب هَلىَلی تغییطات ؾجت عطیك ایي

15 



 !!نکات ههن دز هوزد پستوهای غیسیونساش !! 

ّب آى اظ ثطذی ٍ وٌٌس هی ایجبز گطهب آى زض ظًسُ، ثبفت زض جصة اظ پؽ یًَؿبظ غیط ّبی پطتَ ّوة 

   . وٌٌس هی ایجبز ًیع قیویبیی ّبی ٍاوٌف

غیط ّبی پطتَ ثیَلَغیىی احطات ثطٍظ ؾجت پطتَ ٍؾیلة ثِ قسُ ایجبز قیویبیی ّبی ٍاوٌف یب گطهب 

 . قًَس هی یًَؿبظ

پطتَ ًفَش ػوك .ًیؿت یىؿبى اًؿبى ثسى زض هرتلف، ّبی هَد زضعَل یًَؿبظ غیط ّبی پطتَ ًفَش ػوك 

 ، هَد عَل افعایف ٍ فطوبًؽ وبّف ثب ضازیَیی ٍ هیىطٍٍیَ ّبی پطتَ .اؾت ون ثسى زض ًَضی ّبی

 .وٌٌس هی ػجَض ثسى اظ گبّی ٍ وٌٌس هی ًفَش ثسى زاذل ثِ ثیكتط

پَؾت ثط احط) ؾغحی احط ثسى ثط هحیظ زض ٍجَز نَضت زض ، اؾت ون آًْب ًفَش ػوك وِ پطتَّبیی ٍ  

 .گصاضز هی تبحیط ًیع ثسى زاذلی ّبی لؿوت ثط پطتَ نَضت ایي غیط زض .گصاضًس هی (چكن
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 (پستو نوزی)اثسات هاوزاء بنفص 
 

 ضیویایی فتو اثسات×

  حسازتی اثسات ×

 

 :قًَس هی تمؿین زؾتِ زٍ ثUVِ ثیَلَغیىی هضط احطات

 (ؾَذتگی آفتبة هبًٌس) قطعی اثسات1.

 (پَؾت ؾطعبى ثِ اثتال هبًٌس) احتوالی اثسات2.

17 



 بنفصحفاظت دز بسابس پستو های هاوزاء 
 

 حصف ثطای A-UV  قَز هی اؾتفبزُ هرهَل ّبی قیكِ اظ . 

 قًَس هی ثٌفف هبٍضاء ّبی پطتَ ػجَض اظ هبًغ هؼوَال قًَس هی هطئی ًَض ػجَض اظ هبًغ وِ اجؿبهی. 

ُقَز هی تَنیِ ثٌفف هبٍضاء ّبی پطتَ ثب وبض ثطای ثلٌس آؾتیي لجبؼ اظ اؾتفبز . 

هٌبؾت پَقف ٍ هرهَل اظػیٌه اؾتفبزُ اؾت ظیبز ثٌفف هبٍضاء ّبی پطتَ قست وِ هَاضزی زض 

 .(جَقىبضی زض :هخبل) . اؾت ضطٍضی هرهَل ّبی زؾتىف هخل

پطتَ وٌٌسُ اضؾبل هٌجغ ثِ ًؿجت فبنلِ افعایف ثب پطتَ قست وبّف. 
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هطاغل دز هعسض پستو هاوزاء بنفص 

 

پطؾٌل ًظبهی  -پلیؽ  -ضاُ آّي وبضگطاى  -هبّیگیطاى  -ثبغجبًبى  -وكبٍضظاى : ًَض عجیؼی ذَضقیس

 ...وبضگطاى ؾبذتوبى ؾبظی ٍ  -

لَلِ ٍوبضگطاى ذظ لَلِ ، ثطقىبضاى ، ثطـ ثبقؼلِ ، جَقىبضی... 

 Uv آضایكگطاى ٍ-آظهبیكگبُ تىٌؿیي ّبی –زًساًپعقىبى  –پطؾتبضاى  -پعقىبى : هیىطٍة وف... 

 ِوبضگطاى پالؾتیه لیتَگطافیبى ،  -ًمبقبى  -ّبی ذكه وطزى ، چبپگطاى پطٍؾ ٍ... 
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 (الکتسوهغناطیسی)هایکسوویو زادیویی و های هیداى 

 

 گیگب 300 الی ّطتع ویلَ 300 فطوبًؽ ثب ّؿتٌس هغٌبعیؿی ٍ الىتطیىی ّبی هیساى قبهل هیساًْب ایي

 .قًَس هی ذَاًسُ EMFالىتطٍهغٌبعیؿی ّبی هیساى ٍ زاضًس ٍجَز تَاهب ّویكِ هیساًْب ایي .ّطتع

 

 ّبی آًتي اًَاع ًظیط وٌٌس هی اضؾبل اعطاف هحیظ ثِ هؿتمیوب ضا پطتَ وِ ّؿتٌس هٌبثؼی :باش هنابع

 .ّوطاُ تلفي ضازاض، ،هَثبیل ٍ هربثطاتی

 

 ّب آى اعطاف زض وبض ٌّگبم اهب ،ًیؿت ػوسی هحیظ ثِ آًْب پطتَ اضؾبل وِ ّؿتٌس هٌبثؼی :بسته هنابع 

 ...ٍ ضازیَیی شٍة یب جَـ ّبی زؾتگبُ یىطٍٍیَ، هب فطّبی ًظیط زاضز ٍجَز هبیىطٍٍیَ ٍ ضازیَیی پطتَّبی
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 هایکسوویوکاز با اجاق بهداضت 
 
oنَضت ذَز ضا ًعزیه غصاّبی پرتِ قسُ ًجطیس. 

o ُاظ ظطف پالؾتیىی ثطای گطم وطزى ٍ پرت غصا زض هبوطٍفط ضا وٌبض ثگصاضیساؾتفبز. 

oاظ ظطٍف زضثؿتِ ًیع ثطای پرت غصا زض هبیىطٍفط اؾتفبزُ ًىٌیس. 

o ثطای پرت غصا زض ظطٍف اظ زضة ّبی هرهَل اؾتفبزُ وٌیس وِ ّن ثربض ضا اظ ذَز ػجَض

 .زٌّس ٍ ّن هبًغ اظ پبقیسى غصا زض زاذل هحفظِ هبوطٍفط قًَس

o لَعی ّب ضا زض ّوبى ظطف انلی زضٍى هبوطٍفط لطاض ًسّیسوٌؿطٍّب ٍ. 

o ُثطای جبثجبیی ظطٍف غصای پرتِ قسُ زض هبوطٍفط حتوبً اظ زؾتىف ّبی هرهَل اؾتفبز

 .ًوبییس

o ِاؾتفبزُ اظ ظطٍف فلعی، آلَهیٌیَهی ٍ هؿی ثطای پرت غصا زض هبوطٍفط هی تَاًس هٌجط ث

 .جطلِ ظزى ٍ آتف ؾَظی زض آى قَز
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 یونساشاصول و هقسزات کلی حفاظت دز بسابس پستو های غیس 
 
 . یبثس وبّف هوىي الل حس ثِ گیطی پطتَ ؾغح •

 .قَز تَجِ وبض هحل زض هَجَز یًَؿبظ غیط ّبی پطتَ ثطاثط زض حفبظت همطضات ٍ انَل ثِ•

 همطضات ضػبیت ػسم نَضت زض ّب آى احتوبلی ذغطات ٍ ّب پطتَ ایي ثبلمَُ ذغطات ثب وبضوٌبى ولیِ•

 .قًَس آقٌب پطتَ ثطاثط زض حفبظت

 ایي ثِ ٍضٍز ٍ قَز هكرم اؾت هوٌَع وبضوٌبى یب هطزم ػوَم ثطای ّب آى ثِ ٍضٍز وِ ّبیی ًبحیِ•

 .گطزز وٌتطل ًَاحی

 .قَز تَجِ تجْیعات ٍ ّب زؾتگبُ اظ اؾتفبزُ ًحَُ ثِ هطثَط ّبی الؼول زؾتَض ثِ •
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اصول و هقسزات کلی حفاظت دز بسابس پستو های غیس یونساش 
 

 
 .اًجبم قَزوبضذبًِ ؾبظًسُ تؼویط ٍ ًگْساضی تَؾظ افطاز هؿئَل ٍ هَضز تبییس •

 .  زض نَضت پطتَ گیطی ثِ پعقه هطاجؼِ قَز•

 .اظ ٍؾبیل حفبظت قرهی ضطٍضی اؾتفبزُ قَز •

 .ًكَززض هَاضز غیط ضطٍضی پطتَی غیط یًَؿبظ اضؾبل •
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