
 آوار ه ارفام اؾساد ضٔگاری

 . كٌٌر وْ دهد را تّوان ؤنٔارد 4 رهزاًَ كغّر، ضٔگاري ؤنّٔن 10

 . اضت آسان ًؿت ؾسهش ضال 51وعادل ضٔگارآوسٓكآْ كارداًَ ٓك درآورضاالًَ *

 . كاُر وْ اًطان عىس از دفٔقَ 1.1 ، ضٔگار ًخ ٓك ُس وؽسف *

 ، دارهُا از ضّءاضتؿادٍ ، آدوكغْ ، امكنْ وغسهةات وؽسف ، راًٌرگْ حّادث از ةٔظ ددأًات *
 . عّد وْ اًطاًِا ؤس ه وسگ وّدب دِان در ضّزي آتظ ه دّدكغْ

 وؽسف از ًاعْ ُشٌَٓ ه عًّر وْ ؾّت آسان در ضٔگار عّارض ةعنت ًؿس 15/555 ةَ ًشدٓك ضامٔاًَ *
 . ةاعر وْ تّوان((  ؤنٔارد چِارؼر))  455/555/555/555 ةامغ رفىْ آسان در ضٔگار

 ضسطاًشاي وادٍ 44 از ةٔظ ه اضت ضٔگار دهد از كّچكْ دش همْ تّتّن اؼنْ ه وّجس وادٍ ًٔكّتٔي *
 . دارد هدّد ضٔگار دهد در ًٔش دٓگس

 05 از آًان% 05 ه كٌٌر وْ آػاز را كغٔرن ضٔگار ضامگْ 51 تا 51 ضٌٔي از ضٔگاري اؾساد از %60 *
 . عًّر وْ هاةطتَ آن ةَ ه دٌُر وْ اداوَ ضٔگار وؽسف ةَ ضامگْ

 كىپأًِاي درآور دالر ؤنٔارد 455 از ضامٔاًَ ةِراعت دِاًْ ضازوان تّضط وٌتغسٍ اطالعات طتـ *
 . ةاعر وْ دامػ ضّد آن دالر ؤنٔارد 055 ددأًات

 40 تّضعَ حال در كغّرُاي در ددأًات وؽسف كنْ عّٔع دِاًْ ةاًك 5001 ضال آوار طتـ *
 . اضت ةّدٍ درؼر 4۳ ٓاؾتَ تّضعَ كغّرُاي در ه درؼر

 ضر ه دارهْٓ ، زآْ ضسطان ه زآْ دِظ ، ژًْ آًتْ آجار ةا وادٍ ًّع 4555 حاهي ضٔگار دهد *
 .اضت ضنّمْ

 55 قَٔدف ُس گسٓد عتارت ةَ غّد،ٔو یرارٓدس دِان ضساضس در گارٔض ًخ اردٔنٔو 51 رهزاًَ *
 .ضال در ًخ ّنٔنٓتس 1.1 آ ه ًخ ّنٔنٔو



 ُشار 55 حرهد ٓا ه وسگ ؤنّٔن 4 ضاالًَ ه كغر وْ را ًؿس ٓك جأًَ ۳ ُس در دداًْ وّاد وؽسف *
 . دارد پْ در رهزاًَ وسگ

 

 در آن ؤنّٔن 7 كَ داعت دّاُر دِان در فسةاًْ ؤنّٔن 55 ضامْ ددأًات 0505 ضال تا *
 .اضت تّضعَ حال در كغّرُاي

 .گسددٔو ةامغ تي ّنٔنٔو 1.4۳ ةَ 0551 ضال در دِان یتٌتاكّ ةسگ رٔتّم كل شانٔو *

 .كٌٌر یو آػاز را گارٔض رنٔكغ دِان در ًّدّاًان از ًؿس ُشار دٍ تا ُغت رهزاًَ *

 زآىان ةاعث تّاًر وْ ه كٌر وْ آذاد دٌٔي ه وادر ضالوت ةساي هدٔه دطساتْ كغٔرن ضٔگار *
 .عّد ًّزاد یًاگِاً وسگ ه تّمر ٌُگام كه هزن زهدرس،

 تنؽ ةاةت دالر ّنٔنٔة 07.1 درحرهد یشٔچ یگارٔض اؾساد كَ دُر یو ًغان آورٍ دضت ةَ آوار *
 داطس ةَ كار یضامِا رؾتي دضت از ةس یوتتٌ عرد يٓا. ةسدارًر در ٌَُٓش افتؽاد یةسا یةازدُ عرن
 ه یعىّو یُا وسافتت یةسا دالر ّنٔنٔة 01.7 َٔةق آوار، يٓا طتـ. ةاعر یو زهدرس یُا وسگ

 رنٔكغ گارٔض یةسا دالر 145 ضاالًَ رٓةا  ٓیكآاوس داًّار ُس ه عّد یو ؼسف وسةّط یةِراعت
 .ةرُر اتٔوام

. دارًر درآور یعاد اؾساد از كىتس% 55 تا 4 یگارٔض اؾساد كَ دُر یو ًغان یغىارٔة قاتٔتحق *
 وحققان. ًرارد ارتتاط ٌَُٓش یضالوت تٔهضع ه یكار یةازدُ آورن يٓٔپا ةا ؾقط رنٔكغ گارٔض امتتَ

 وّؾـ یزًرگ در كىتس ه دارًر یكىتس تٔدزاة یعاد اؾساد ةَ ًطتت یگارٔض اؾساد كَ اًر اؾتَٓدر
 .ُطتٌر

 در وّدّد تّتّن ةسگ شانٔو كاُظ ّضتَ،ٔپ هفّع  ةَ اتٔدداً ؼٌعت در كَ یگسٓد وِه سٔٔتؼ کٓ *
 یادشا. اضت عرٍ  یو اضتؿادٍ 15 دَُ یُا ضال از فتل كَ اضت یوقرار درؼر 01 حرهد ةَ گارٔض
 در ُه ادشا يٓا از ات،ٔدداً ؼٌعت غسؾتٔپ ةا اوا عر، یو ذتَٓر دهر زوان آن تا تٌتاكّ أٍگ گسٓد



 گارٔض ًخ کٓ در كَ یتّتًّ چِارم کٓ حرافل حاضس حال در. گسددٔو اضتؿادٍ گارٔض تّتّن بٔتسك
 .أٍگ دامػ یُا ةسگ از كاوال ًَ ه اضت تٌتاكّ أٍگ گسٓد یادشا ئُى از دارد، هدّد

 در یكىتس ارٔةط شانٔو ةَ تّتّن ةسگ از اتٔدداً كٌٌرگان رٔتّم عر ةاعث كَ یگسٓد غسؾتٔپ *
 رهش، يٓا در. ةّد" دادن پؽ" ةَ وّضّم یگسٓد کٔتكٌ عرن  خٓرا كٌٌر،  اضتؿادٍ وحؽّالتغان

 ةَ ؾغار ةا را كسةي رٔاكط ید وحل یگسٓد گاز آ ُّا ةعر ه كٌٌر  یو وٌذىر دغک ؼّرت  ةَ را تّتّن
 تس  ضتک ه تس  هٔحذ ه سدٔگ یو دّد ةَ كسدٍ پؽ حامت تّتّن یُا ةسگ بٔتست يٓا ةَ. دوٌر یو آن

 .كٌر یو دزب دّد ةَ غتسٔة ه ةِتس ُه را ُا یاؾشهدً ه عّد یو

 .ةاعٌر یو دارا را كغٌر یًى گارٔض كَ ٓیُا داًه یةارهر فررت% 70 تاوٓتقس یگارٔض یُا داًه *

 

 ؾسهش ه وؽسف ظٓاؾشا دِت گارٔض رٔتّم وعسهف ه ةشرگ یُا كارداًَ عرٍ وغذػ یتازگ ةَ *
 .كٌٌر یو اضاؾَ گارٔض ةَ یپٌِاً طّر ةَ شًٔ را یگسٓد ادآهرٔاعت تاتٔتسك غتس،ٔة

 .اضت گارٔض وؽسف از یًاع اؾتر یو اتؿاق َٓر ضسطان داطس ةَ كَ ٓیُا وسگ از 87% *

 یو یتٌگ ًؿص ضتب كَ یّٓر یىارٔة یًّع)emphysema یىارٔة داطس ةَ كَ ٓیُا وسگ از 95% *
 .اضت گارٔض وؽسف از یًاع دُر، یو رخ ،(عّد

 اؾساد. دارًر را هحٌذسٍ دُان ضسطان ةَ اةتال احتىال ُا یگارٔض سٔػ% 45 -% 05 یگارٔض اؾساد *
 .دارًر را آن ـٓطس از هوسگ یفنت حىنَ ةَ اةتال احتىال ُا یگارٔض سٔػ ةساةس 0 یگارٔض

 .دارًر را وعرٍ زده ةَ اةتال احتىال ُا یگارٔض سٔػ ةساةس 0 یگارٔض اؾساد *

  ظٓاؾشا ةساةس 0 ةَ را وسگ احتىال گارٔض وؽسف دارًر، ةاال كنطتسهل آ دّن ؾغار كَ یاؾساد در *

 .دُر یو



 دّد دان ،(كطانٓ طٓعسا در)  یگارٔض سٔػ اؾساد از زهدتس ضال 1-۳ وتّضط طّر ةَ یگارٔض اؾساد *
 .دٌُر یو دضت از را

 .عّد یو ضال در ًّزاد 4/555 تآتقس وسگ ضتب ةاردار زًان در گارٔض اضتعىال *

 .اضت ةّدٍ گارٔض تَ ةَ وسةّط درؼر 05 كآاوس در عرٍ یآهر دىع یُا زةامَ كل از 5001 ضال در *

 .كاُر یو یگارٔض ؾسد وتّضط عىس از قَٔدف 7 حرافل وتّضط ةطّر گارٔض ُس *

 آًِا ًؿس ؤنّٔن ۳55 كَ اضت ًؿس ؤنّٔن 055ه ؤنٔارد کٓ حرهد دًٔا در ضٔگاري اؾساد آوار *
 .ُطتٌر تّضعَ حال در كغّرُاي عِسهًران

 54 ةاعر، یو تّمر وّفع در ًّزادان هزن عرن كه درؼر 45 تا 05 حرهداو عاول یحاونگ در گارٔض *
 گؿت تّان یو یحت. عّد یو ةاعث را ًّزادان وسگ درؼر 55 وتأضؿاًَ ه آورن أةرً زهد عاول درؼر

 ه کٓةار یتٌؿط یوذار یدارا تّمر ةره از یگاُ یگارٔض اؾساد  آورة أدً ةَ وّفع ةَ ه ضامه ًّزادان
 .ةاعٌر یو كّتاٍ ه كّچک یُاَ ٓر

 در گارٔض ًخ ّنٔنٔة 1 از وتذاهز كآآوس یكغاهرز كَ یافتؽاد ـٔتحق دپارتىان ئتذى طتـ ةس *
 .اضت عرٍ وؽسف 0551 ضال

 


