
 خون

ای اص افشاد دس  خَى سبلن هیتَاًذ ّضاساى ًفش سا اص خطش هشي ًجبت دّذ. ایي دسحبلی است وِ ّش سٍص ػذُ

 3ّبی خًَی ًیبص پیذا هیىٌٌذ. ثشسسیْبی آهبسی حبوی اص آى است وِ اص ّش  سشاسش دًیب ثِ خَى ٍ فشآٍسدُ

وشد. هؼوَال افشاد دس صهبى ثشٍص سَاًح ٍ ًفش، یه ًفش دس طَل صًذگی ثِ تضسیك خَى احتیبج پیذا خَاّذ 

حَادث گًَبگَى هبًٌذ تصبدفبت ساًٌذگی، سَختگیْب ٍ اػوبل جشاحی، ًیبص ثِ خَى پیذا هیىٌٌذ. ثیوبساى 

ّبی خًَی ّستٌذ.  سشطبًی تحت ضیویذسهبًی یب اضؼِ دسهبًی ًیض اص دیگش ًیبصهٌذاى تضسیك خَى ٍ فشآٍسدُ

ًیض دس حیي صایوبى ًیبص ثِ تضسیك خَى داسًذ. ًَصاداى هجتال ثِ صسدی ًیض گبّی  ّبی ثبسداس ػالٍُ ثش ایي خبًن

هلضم ثِ تؼَیط خَى ّستٌذ ٍ ثِ خَى ًیبص خَاٌّذ داضت. ثسیبسی اص ثیوبساى هجتال ثِ تبالسوی ٍ ّوَفیلی 

ای دسهبى ّبی خًَی ثش ًیض ثشای داضتي صًذگی ػبدی ثبیذ دس طَل صًذگی ثِ طَس هٌظن اص خَى یب فشآٍسدُ

ػَاسض ًبضی اص ثیوبسی استفبدُ وٌٌذ. ًجَد جبیگضیي هٌبست ثشای خَى، هحذٍد ثَدى هذت صهبى ًگْذاسی 

ّبی خًَی سجت ضذُ است   ّبی خًَی ٍ ّوچٌیي ّویطگی ثَدى ًیبص ثِ خَى ٍ فشآٍسدُ خَى ٍ فشآٍسدُ

 .ای داضتِ ثبضذ اّذای خَى اّویت ٍ جبیگبُ ٍیظُ

دسصذ  35  دس ایشاىلیت تبهیي خَى الصم ثشای ًیبصهٌذاى سا ػْذُ داس است سبصهبى اًتمبل خَى هسئَ

 ثِ هستوش اّذاوٌٌذُ  اّذاوٌٌذگبى خَى سبلن ثِ سبصهبى اًتمبل خَى ایشاى، اّذاوٌٌذگبى هستوش ّستٌذ.

 دسن خَثی ثِ است ثطشی جَاهغ ًیبصّبی تشیي حیبتی اص وِ سا سبلن خَى ثِ ًیبص وِ ضَد هی گفتِ ضخصی

یي افشاد دس طَل یه سبل، حذالل دٍ ثبس خَى ا. ّستٌذ ثشخَسداس خَى اّذای جْت ثبالیی اًگیضُ اص ٍ وشدُ

ّبی ٍی اص ًظش سبصهبى اًتمبل خَى سبلن گضاسش ضذُ ثبضذ. اّذاوٌٌذگبى داٍطلت ٍ  اّذا وشدُ ٍ آصهبیص

شفتِ ٍ اص ًظش سالهتی لبثل طَس هىشس هَسد ثشسسی لشاس گ هستوش چَى اص ًظش ثبلیٌی ٍ آصهبیطگبّی، ثِ

ّبی  اػتوبدتش ّستٌذ، ثب اّذای هستوش خَى، اص ایجبد اظطشاة ٍ ًگشاًی دس ثیوبساى ًیبصهٌذ ثِ خَى ٍ خبًَادُ

 ضَد. آًْب جلَگیشی هی

 فصَل یب هبّْب طَل دس خَى رخیشُ اهب وٌذ، ًوی تفبٍتی چٌذاى سبل، طَل دس خَى ثِ ًیبص هیضاى گشچِ   

اّذای خَى ووتش است. اهب  ثشای وٌٌذگبى هشاجؼِ تبثستبى ٍ ًَسٍصی تؼطیالت دس هثال. وٌذ هی فشق خبظ

ّیچگبُ ًجبیذ فشاهَش وشد وِ ثیوبسی، سَاًح ٍ تصبدفبت ّشگض تؼطیل پزیش ًیستٌذ ٍ دسخَاست خَى اص 

 طشف ثیوبسستبًْب ٍ سبیش هشاوض دسهبًی تفبٍتی ًوی وٌذ.

جبم اهَس اً ٍ سبلن ّبی فشآٍسدُ ٍ خَى تَصیغ ٍ تْیِ ّذف ثب ٍ 3353 بلس اص ایشاى خَى اًتمبل سبصهبى   

آهَصضی، پظٍّطی ٍ وبسثشدی دس صهیٌِ اًتمبل خَى ثِ طَس سسوی آغبص ثِ وبس وشد. هْوتشیي ّذف اًتمبل 

خَى دس ایشاى تأهیي خَى ٍ فشآٍسدُ ّبی سبلن آى است ٍ اص آًجب وِ اّذاوٌٌذگبى خَى هْوتشیي سوي 



ثِ ایي هْن ّستٌذ، ًیبص ثِ ثبال سفتي سطح آگبّی افشاد ٍ ّوچٌیي تشغیت آًْب ثشای اّذای خَى،  دستیبثی

 .ظشٍسی ثِ ًظش هی سسذ

ّبی پبیذاس خَى ثَدُ ٍ ثذٍى ّیچ تغییشی ٍ ثِ ّوبى ضىل  خَى وبهل خًَی است وِ حبٍی ولیِ فشآٍسدُ

سٍص ثشای ثیوبساًی وِ خًَشیضی  35سبًتیگشاد تب دسجِ  6اٍلیِ دس ضشایط استبًذاسد ٍ دسجِ حشاست یه تب 

سٍص اص تبسیخ اّذای  7اًذ، لبثل استفبدُ است. ثشای تؼَیط خَى ًَصاداى، خَى وبهلی وِ ووتش اص  ضذیذ داضتِ

 .آى گزضتِ ثبضذ، استفبدُ هیطَد

دسصذ  88تب  65ّبی لشهض هتشاون ًَػی فشآٍسدُ خًَی ّستٌذ وِ دس اثش سبًتشیفیَط ٍ خبسج وشدى  گلجَل

 ایي اص  خًَیْبی هضهي ًبضی اص ًبسسبیی ولیَی پالسوب تْیِ هیطًَذ. ثیوبساى هجتال ثِ تبالسوی یب ون

بصُ هٌجوذ ضذُ پالسوبیی است وِ اص خَى وبهل تبصُ وِ ت پالسوبی. هیىٌٌذ استفبدُ خًَی ّبی فشآٍسدُ

ِ سشیؼب هٌجوذ هیطَد. ثشای دسهبى آٍسی آى گزضتِ جذا ضذُ ٍ ثالفبصل سبػت اص جوغ 8تب  6ووتش اص 

ثیوبساًی وِ ّوضهبى چٌذیي فبوتَس اًؼمبدی دس خَى آًْب وبّص یبفتِ ٍ ّوچٌیي افشادی وِ همذاس صیبدی 

اًذ، اص ایي فشآٍسدُ خًَی استفبدُ هیطَد. وشایَپشع پیتیت فشآٍسدُ خًَی دیگشی است  ٍاصفبسیي هصشف وشدُ

هیطَد ٍ حبٍی فبوتَسّبی ّطت، فیجشًیَطى، فبوتَس سیضدُ اًؼمبدی ٍ  وِ اص رٍة پالسوبی تبصُ هٌجوذ تْیِ

 .فیجشًٍىتیي است وِ دس صَست وبّص ایي فبوتَسّبی خًَی هصشف هیطَد

سٍص است  3ای خًَی است وِ اص خَى وبهل تْیِ ضذُ ٍ هذت ًگْذاسی آى هؼوَال  پالوت وٌسبًتشُ فشآٍسدُ

اًذ، تجَیض هیطَد. ثیوبساًی  یب ویفی دس پالوت دچبس خًَشیضی ضذُوِ ثشای ثیوبساًی وِ ثِ ػلت اختالل ووی 

صای غیشخًَشیضیذٌّذُ هیطًَذ ٍ ّوچٌیي ثیوبساًی  ّبی تت وِ ثِ دلیل تضسیك خَى دچبس آلشطی یب ٍاوٌص

 .وِ وبًذیذای پیًَذ هغض استخَاى ّستٌذ، اص گلجَل لشهض ضستِ ضذُ استفبدُ هیىٌٌذ

ثبس ضستِ هیطَد تب ثذیي تشتیت  3اووی است وِ ثب سشم فیضیَلَطی حذالل ایي فشآٍسدُ گلجَل لشهض هتش

ّبی سفیذ هَجَد دس آى خبسج ضَد. ثب تَجِ ثِ تؼذاد صیبد افشاد هجتال ثِ  ثخص ٍسیؼی اص پالسوب ٍ گلجَل

 .تبالسوی دس وطَس لسوت ػوذُ گلجَل لشهض ضستِ ضذُ ثشای ایي ثیوبساى هصشف هیطَد

 ّبی خًَی ػوش سلَل

تش  ّبی سفیذ اص ایي ّن وَتبُ هبُ ػوش هیىٌٌذ ٍ ایي دس حبلی است وِ ػوش گلجَل 4ّبی لشهض فمط  لجَلگ

  .است

داس صًذُ ثوبًٌذ. دس  هبُ دس اًَاع غیشداًِ 6داس ٍ ثیص اص  ّبی سفیذ هیتَاًٌذ اص چٌذ سٍص دس اًَاع داًِ گلجَل

طَس دائن ٍ پیَستِ دس حبل اص ثیي سفتي ّستٌذ ٍ ّب ثِ  ّبی لشهض ٍ پالوت ّبی سفیذ، گلجَل حمیمت گلجَل

ّبی جذیذی سا ثشای جبیگضیٌی آًْب ثسبصد.  اًگیض سلَل ثِ ّویي ػلت ثذى ًبچبس است ثب سشػتی ضگفت

ّبی خًَی دس هغض  ّب گلجَل لشهض سبختِ هیطَد. اغلت سلَل ثٌبثشایي دس ثذى اًسبى دس ّش ثبًیِ هیلیَى

ّبی لٌفبتیه ثذى  ّب ثیطتش دس ثبفت ّب ٍ هٌَسیت شخی اص آًْب هبًٌذ لٌفَسیتاستخَاى سبختِ هیطًَذ، اهب ث

 .سبختِ هیطًَذ



 

 


