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آًفْالًضای هشغی ًْعی ثیوبسی ّیشّعی هؾتشک ثیي طیْس ّ 

اًغبى اعت کَ دس ثیؾتش هْاسد، ثْللوْى ّهشغ سا هجتال هیکٌذ 

اصطشیك رسات آلْدٍ هعلك دس ُْا اص ّ دسثشخی اصهْاسد، اًغبى 

  .ساٍ تٌفغی گشفتبس هی ؽْد

 

دسآفشیمبی جٌْثی  ۰۶۹۱ایي ثیوبسی، ثشای اّلیي ثبس، دسعبل

 ۰۶۱۱ؽٌبعبیی ؽذ ّ اّلیي ُوَ گیشی آى دس ایشاى دسعبل

عبهل ایي ثیوبسی ًْعی ّیشّط اعت کَ داسای  .هؾبُذٍ ؽذ

ایشاى ًْع  اعت کَ دس (7Hّ غیش  (5HN)۰گًَْ ُبی کؾٌذٍ 

 HgN)2غیشکؾٌذٍ آى ثَ فْست ثْهی ّجْدداسد.,کؾٌذٍ 

ثیوبسی آًفْالًضای هشغی، عالٍّ ثش آفشیمبی جٌْثی ّ ایشاى ، 

دساغلت کؾْسُبی جِبى کَ داسای هشاکض پشّسػ ثْللوْى 

ُغتٌذ هؾبُذٍ ؽذٍ اعت ، ّلی دس کبًبدا ّ اعتشالیب 

قابل  . ؽْاُذی دال ثش ّجْد ایي ثیوبسی گضاسػ ًؾذٍ اعت

رکر است ، مصرف گٌشت ً تخم طیٌر مبتال تٌسط 

انسان ىیچ گٌنو مشکل بيذاشتی ً بیماری ایجاد نمی 

عالین تٌفغی، گْاسؽی ّ دسد هفبفل اص هِوتشیي عالین . کنذ
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عالین تٌفغی، آة سیضػ ثیٌی، ّسم هلتحوَ ،  ثبلیٌی دساًغبى

، عذم ّعیٌْصیت اصعالین ثبلیٌی دسجْجَ ثْللوًِْب ّعیٌْصیت 

تعبدل، پیچ خْسدى گشدى ّافغشدگی ًیض اصعالین ثبلیٌی دس 

ثیوبسی آًفْالًضای هشغی دساحش  .جْجَ هشغِب ثَ ؽوبس هی سّد

اعتٌؾبق رسات هعلك دسُْای آلْدٍ ثَ ّیشّط ّ توبط 

هغتمین طیْس ثب یکذیگش گغتشػ هییبثذ، ایي ّیشّط ؽذیذا 

عبلن هٌتمل  هغشی ثْدٍ ّ ثَ عشعت اص طیْس ثیوبس، ثَ طیْس

 . هی ؽْد

ثب اؽبسٍ ثَ ایٌکَ ًْع کؾٌذٍ ّیشّط اص ساٍ تٌفظ ثبعج اثتالی 

اًغبى هی ؽْد هیتْاى گفت کَ ایي ثیوبسی هخقْؿ 

افشادیبعت کَ دسهحل پشّسػ ّکؾتبسگبٍ طیْس، دسحیي اًجبم 

کبس یب دسٌُگبم جبثَ جبیی طیْس، افْل ایوٌی ّثِذاؽتی سا 

ْفیَ ؽذٍ اعت کبسگشاى سعبیت ًوی کٌٌذ. ثٌبثشایي ت

هشغذاسیِب ّافشادی کَ ثَ ُشؽکل کبس آًِب ثب ایي اهبکي استجبط 

داسد، ثَ ٌُگبم ّسّد ّ خشّج یب دس حبل اًجبم کبس دس هشغذاسیِب، 

اصدعتکؼ ّ هبعک اعتفبدٍ کٌٌذ ّ دسفبفلَ اًجبم کبس ثبطیْس 

ّلجل اص هقشف خْساکیِب، دعتبى خْد سا ثب آة ّفبثْى هبیع 

یکی دیگش اص ساُِبی هجبسصٍ ّپیؾگیشی اصثیوبسی دس  .ثؾْیٌذ

یک هٌطمَ ، جلْگیشی اص احذاث کؾتبسگبٍ طیْس دس ًضدیکی 

هحل صًذگی طیْس اعت . گفتٌیبعت ، عشیع تشیي ّ کن ُضیٌَ 

تشیي سّػ تؾخیـ ثیوبسی، اًجبم آصهبیؼ خْى دس هشغِبی 

ؽغت ّؽْی دعتِب ثعذ  . ثیوبس یب هؾکْک ثَ ثیوبسی اعت

کبس دس هشغذاسی، تعْیض لجبط کبس لجل اص خشّج اص هشغذاسی،  اص

عذم اعتفبدٍ اص لجبط ّ کفؼ اعتفبدٍ ؽذٍ دس هشغذاسیِب دس 

خبسج اص هضسعَ ، تبکیذ ثش اعتفبدٍ اص چکوَ العتیکی یب چکوَ 

یکجبس هقشف تْعط هغئْلیي جوع آّسی تخوِب ّ تغزیَ طیْس اص 



 

 

گشاى ّ ًبظشیي هِوتشیي افْلی اعت کَ ثبیذ تْعط کبس

 .ثِذاؽتی سعبیت ؽْد

فشاُن کشدى حْضچَ ای ثشای گٌذصدایی چکوَ کبسگشاى دس دسة 

ّسدی هشغذاسی، جلْگیشی اصآلْدگی آة ّهْادغزایی طیْس، 

کٌتشل حؾشات ّجًْذگبى دسهشغذاسیِب، اعالم ّضعیت ، ثغتَ 

ًگَ داؽتي دسة هشغذاسی دسفْست عذم ًیبص، پبکیضٍ کشدى ّ 

یَ لْاصم هشثْط ثَ هشغذاسی کَ ثَ هضسعَ حول گٌذ صدایی کل

هیؾْد اصهِوتشیي عْاهلی اعت کَ دس سعبیت ثِذاؽت هحیط 

. دسثیوبسی آًفْالًضای هشغی ثباعتفبدٍ اص ّاکغي هْحش اعت 

ّیشّط کؾتَ ؽذٍ یبضعیف ؽذٍ طیْس عبلن سا دس ثشاثش 

ّلی ٌُْص ّاکغي هْحشی ثشای ثیوبسی ّاکغیٌَ هیکٌٌذ 

تالی اًغبى ثَ ثیوبسی، عبختَ ًؾذٍ ّ داسّی جلْگیشی اصاث

 .هْحشی ًیض ثشای دسهبى هجتالیبى ثَ ایي ثیوبسی ّجْد ًذاسد

 


