
 سوختگی

یکی اس آطیت ُبی ػبیغ در کؼْر هب ثَ ػوبر هی رّد. ثَ طْری کَ  طْختگی
ثزاثز آهبر هتْطط خِبًی اطت. ثز ایي اطبص  ۸طْحتگی در ایزاى  آهبر طبالًَ

ػًْذ  ُبی ػذیذ هٌدز ثَ ثظتزی هی ًفز در کؼْر دچبر طْختگی ُشار 3۳طبالًَ 
درصذ اس ایي افزاد،ثَ دلیل طْختگی ّ ػْارض ًبػی اس آى خبى  کَ هتبطفبًَ دٍ

اًْاع طْختگی ایي هطلت یَ ػوب کوک هی کٌذ تب ثب   دٌُذ. خْد را اس دطت هی
 السم ثزای رطیذگی ثَ ُز یک اس اًْاع طْختگی آػٌب ػْیذ ُب ّ الذاهبت اّلیَ

  

  طْختگی چیظت ؟

طْختگی ًْػی آطیت ثَ پْطت یب ثبفتِبی ثذى اطت کَ ثز اثز توبص ثب هٌبثغ 
ثَ   حزارتی، ثزق، هْاد ػیویبیی، پزتُْب ّ اػؼَ ُبی گًْبگْى ّ یب ثز اثز اصطکبک

ططحی ثْدٍ ّ یب در هْارد   آیذ. طْختگی هی تْاًذ هحذّد ثَ الیَ ُبیهی  ّخْد 
ػذیذتز ثَ الیَ ُبی الیَ ُبی ػومی پْطت ، ػعالت ّ حتی ثَ اطتخْاى ُب 

 آطیت ثزطبًذ.

  

 ػالئن ّ ًؼبًَ ُب

توبص ثب ُز هٌجغ حزارتی ثبػث ایدبد طْختگی هی گزدد. طْختگی هی تْاًذ ثز 
ایدبد آطیت ُبی هختلف ثَ اًذام گزدد. اهب ثَ طْر اطبص ػذت ّ هذت هٌجغ ثبػث 

 کلی آطیت ُبی ًبػی اس طْختگی ثَ طَ ًْع تمظین هی ػْد:

 یب ططحی 1طْختگی درخَ          -

ًیش هی ًبهٌذ، چْى فمط ثَ ” طْختگی ططحی“طْختگی درخَ یک را 
 درخَ یکُبی ّاظح طْختگی  سًذ. ًؼبًَ تزیي الیَ پْطت آطیت هی ثیزًّی

 :رتٌذ اسػجب

                  لزهشی ٭

 التِبة خشئی )تْرم( ٭

 درد ٭

 خؼک ّ پْطتَ پْطتَ ػذى پْطت در سهبى التیبم یبفتي طْختگی ٭



 یب ظخبهت ًظجی 2طْختگی درخَ          -

اطت، چزا کَ آطیت دیذگی اس  1تز اس درخَ  تز ّ ّخین ػویك 2طْختگی درخَ 

رفتَ اطت. ایي ًْع آطیت گظتزدٍ تبّل سدى، لزهشی  الیَ ططحی پْطت فزاتز

 ّ سخن ّ التِبة ػذیذ پْطت را ثَ دًجبل دارد. 

 :ػجبرتٌذ اس 2درخَ ًؼبًَ ُبی طْختگی 

 تبّل ٭

 ّرم ٭

 کٌذٍ ػذى پْطت ُوزاٍ ثب درد ػذیذ ٭

 یب توبم ظخبهت 3طْختگی درخَ          -

ػذیذتزیي ًْع طْختگی اطت کَ ثب ثیؼتزیي هیشاى آطیت  3درخَ طْختگی 
ُبی اصلی،  ُبی پْطت ُوزاٍ اطت ّ گبُی حتی ثَ اًذام دیذگی در توبم الیَ

 سًذ. ُب صذهَ هی گزدع خْى ّ اطتخْاى

تزیي ًْع طْختگی  دردًبک 3تصْر اػتجبُی ّخْد دارد کَ طْختگی درخَ 
در ایي ًْع طْختگی آى لذر ػذیذ ّ اطت. اهب در ّالغ هیشاى آطیت دیذگی 

ُب ُیچ دردی  گظتزدٍ اطت کَ احتوبل دارد ثیوبر ثَ دلیل صذهَ دیذى ػصت
ثب تْخَ ثَ دلیل طْختگی ثبػث تغییزُبی  3احظبص ًکٌذ. طْختگی درخَ 

 ػْد: ظبُزی هتفبّت در پْطت هی

    طفیذ ّ هْهی ػذى پْطت 

    طْختي ّ تیزٍ ػذى پْطت 

    ٍِْای تیزٍ درآهذى ثَ رًگ ل 

    ثزآهذٍ ّ چزهی ػذى پْطت 

 تْصیَ ُبی خْدهزالجتی در هٌشل

 خًْظزد ثبػیذ .1

 توبص ثگیزیذ 111ثب اّرژاًض  .2

 اس ایوٌی صحٌَ هطوئي ثبػیذ .3

 اگز صحٌَ اهي ًیظت ّ احتوبل آطیت ثَ خْدتبى ّخْد دارد ّارد ًؼْیذ! 

 اگز طْختگی الکتزیکی ثبػذ اثتذا هٌجغ ثز را لطغ کٌیذ 

 ًبحیَ آطیت دیذٍ را طزد کٌیذ .1



  دلیمَ سیز ػیز آة خٌک کٌیذ 2۳ثالفبصلَ هحل آطیت دیذٍ را ثَ هذت حذالل 

 لجبص داؽ اطت یب حبّی هْاد ػیویبیی اطت آى را خبرج کٌیذ اهب اگز  اگز
ّ پض اس ثزع اطزاف آى، ثذى فزد چظجیذٍ اطت آى را خذا ًکٌیذ  لجبص ثَ

 .ًوبییذ لجبص را خبرج

  در صْرت ػظتؼْی چؼن آة را اس گْػَ چؼن ّارد کزدٍ ّ طْری رّی
 .چؼن ثزیشیذ کَ پظوبًذ آى ثَ چؼن دیگز طزایت ًکٌذ

 ُزگًَْ لجبص تٌگ، حلمَ ّ خْاُز را در ثیبّریذ. 

  َداریذدر صْرت اهکبى اًذام آطیت دیذٍ را خِت خلْگیزی اس تْرم ثبال ًگ. 

  

**اگز هحل طْختگی ثیؼتز اس کف دطت اطت یب در هحل هفبصل، لفظَ طیٌَ یب 
 اًذام تٌبطلی اطت ثبیذ حتوب ثَ هزکش درهبًی هٌتمل گزدد.

 . اگز هصذّم احظبص غغ هیکٌذ اّ را ثالفبصلَ ثَ پؼت ثخْاثبیذ .1

 .اس یک پبًظوبى اطتزیل ّطجک اطتفبدٍ کٌیذ .2

 .رّی سخن خْدداری ًوبئیذاس لزار دادى یخ ثطْر هظتمین  .3

اس رّع ُبی اثذاػی ّ طٌتی هبًٌذ سدى خویز دًذاى، کزم، طیجشهیٌی ّ ..  .4
 .خْدداری کٌیذ

 .تحت ُیچ ػٌْاى تبّل ُب را پبرٍ ًکٌیذ .5

 .ثیوبر را گزم ًگَ داریذ .6

 سهبى هزاخؼَ ثَ هزکش درهبًی

تْاًذ در خبًَ درهبى  هِن اطت کَ تؼخیص دُیذ چَ سهبًی یک طْختگی هی
کوک ثخْاُیذ. در  111ػْد ّ چَ سهبًی ثبیذ ثَ پشػک هزاخؼَ کٌیذ یب اس اّرژاًض 

 :هْارد سیز السم اطت ثَ پشػک هزاخؼَ کٌیذ

 َی ّطیؼی اس پْطت را درگیز کزدٍ اطت؛ طْختگی، ًبحی 

 ُب، لفظَ طیٌَ، هفبصل، اًذاهِبی تٌبطلی  طْختگی ػبهل صْرت، دطت
 ی راى اطت؛ یب کؼبلَ

 ثذثْ ػذٍ اطت؛ سخن دردًبک یب 

 َتبى ثبالطت ّ تت داریذ؛ ی حزارت ثذى درخ 

 ایذ؛ ی طْم حتی ثب ّطؼت کن ػذٍ کٌیذ کَ دچبر طْختگی درخَ فکز هی 

 َی طْم کَ اغلت ثَ آى طْختگی ثب ظخبهت کبهل گفتَ  طْختگی درخ
 .تْاًذ ثَ اػصبة صذهَ ثشًذ رطذ ّ حتی هی ُبی سیزیي هی ػْد، ثَ ثبفت هی

  



 پیگیزی ّ هزالجت ُبی ثؼذی

در ُز ًْع طْختگی احتوبل ثزّس ػفًْت ثَ دلیل آطیت ثَ پْطت ّ ّرّد ثبکتزی اس 
آهذ اکثز هْارد  ایي راٍ ّخْد دارد. ػفًْت خزیبى خْى یب طپظیض ًیش پی

ثَ ُویي هٌظْر  .اًدبهذ ُبی ػذیذ اطت کَ ثَ ػْک یب حتی هزگ هی طْختگی
 پبًظوبى ظزّری هی ثبػذ. هزالجت ّ تؼْیط هٌظن ّ صحیح

یکی دیگز اس هْاردی کَ پض اس طْختگی ُب هْرد تْخَ هی ثبػذ رژین غذایی هی 
ثبػذ. اُذاف رػبیت رژین غذایی در ایي ثیوبراى در درخَ اّل پیؼگیزی اس ایدبد 

طْء تغذیَ، کوک ثَ تبهیي آة ّ هْاد کبفی ثزای خلْگیزی اس ایدبد ػْک ّ طزػت 
خن ُب هی ثبػذ. ثَ ُویي هٌظْر رژین غذایی سیز تْصیَ هی ثخؼیذى ثَ ثِجْد س

 گزدد:

  لیْاى آة در رّس ثزای حفظ تؼبدل هبیؼبت ۸تب  6هصزف حذالل. 

 ُبی طبلن هبًٌذ هبُی ، داًَ كتبى ّ كٌدذ هصزف چزثی 

 هصزف پزّتئیي ُبی A ، C ّ E ّ هبًٌذ ُْیح، اطفٌبج، خؼفزی، پزتمبل... 

 

 

 

 


