ضپص سز چیست؟

ػاْٗ تی٘ارى ضپص سز (پذیٌٔٞس) چیست؟
ػاْٗ ٗٓٞذ تی٘ارى یٌى اس اٞٛاع ضپص است ً ٠ت٠
طٞر اختػاغى ٗ١ٞاى سز را درُیز ٗى ًٜذ .ضپص
تآؾ تا حزًت رٝى سز رٝسا ۴ ٠ٛتا  ۶تخٖ رٝى ٗ١ٞا
هزار ٗى د١ذً ٠تٝ ٠سیٔ ٠یي اتػاّ ٗحٌٖ ت١ٞٗ ٠ا
ٗتػْ ٗى ُزدٛذ ً ٠تٛ ٠إ رضي )ٛ (Nitاٗیذٗ ٟى
ضٛٞذ ً ٠ت ٠ر َٛسلیذ  ٝچسثیذ ٟت ٠ساهٞٗ ٠
ٗطا١ذٗ ٟى ضٞد.ضپص سز حطز ٟای تذ ٙٝتاّ
است ً ٠در سز اٛسا ٙسٛذُی ًزد ، ٟاس آ ٙتـذی٠
ٗی ًٜذ.ضپص سز توزیثا ١ز چ٢ار ساػت اس خٙٞ
تـذیٗ ٠ی ًٜذ.

ضپص سز (پذیٌٔٞس) ػلٛٞتی أِٛی است ً ٠تٞسط
أِٛی تٛ ٠إ پذیٌٞٓٞس ٗٞ١اٞٛس ًاپیتیس ایجاد
ٗی ضٞد .ضپص سز یي تی٘ارى أِٛى است ً ٠در
سزاسز دٛیا حتى در ًطٞر١اى تٞسؼ ٠یاكتٛ ٠یش ت٠
ٝكٞر ٗطا١ذٗ ٟى ضٞد .ضیٞع تی٘ارى تٝ ٠ضؼیت
اجت٘اػى  ٝاهتػادى خاغى ٗحذٝد ٛطذ ٝ ٟدر ت٘إ
سطٞح جاٗؼ ٠یاكت ٗى ضٞد .ػٔى رؿٖ ضیٞع
تی٘ارى در جاٗؼ ٠آٗار دهیوى اس ٗیشا ٙآ ٙدرًطٞر
ٝجٞد ٛذارد.دختزا ٙتیص اس پسزاٗ ٙثتال ٗى ضٛٞذ
 ٝتچ١ ٠ا در سٜیٗ ٚذرس ٠تیطتز اس تشرُساال ٙدر
ٗؼزؼ اتتال ١ستٜذ.
ط ّٞػ٘ز ایٗ ٚشاحٖ١اى ًٞچي ً٘تز اس  ۰۳رٝس
است .اٗا ١ز ضپص ٗاد ٟتی ۰۳ ٚتا  ۰۰۳ػذد تخٖ
ت ٠جا ٗیُذارد ً١ ٠ز ًذإ اس ای ٚتخٖ١ا در یي
ًپس ّٞتسیار چسثٜاى هزار ُزكت٠اٛذ .ایً ٚپس ّٞاس
كاغٔ ٠توزیثا ٗ ۰یٔی٘تزى ریط ٞٗ ٠تٗ ٞٗ ٠یچسثذ ٝ
ت ٠راحتى جذا ٘ٛیضٞد.

دارای ضص پا است ً ٠طٞری طزاحی ضذ ٟاٛذ ً٠
هادر ت ٠چ َٜسد ٙت ٞٗ ٠تاضذ ٓٝی تٞاٛایی پزیذٙ
ٛذارد .ضٌست١ ٚز پا (تا ضا ٠ٛسد ) ٙتاػث ٗزٍ
ضپص خٞا١ذ ضذ.اٛذاس ٟآ ٙحذٝد یي تا دٗ ٝیٔی
ٗتز است  ،ت ٠ػثارتی دیِز ریش ،اٗا هاتْ ٗطا١ذٟ
است.
ضپص ٗاد ٟتآؾ طی ػ٘ز حذٝدا یي ٗا ٠١خٞد ،
رٝسا ۴ ٠ٛتا  ۶تخٖ ٗی ُذارد .ای ٚتخٖ ١ا ت ٞٗ ٠در
ٛشدیٌی پٞست سز ً ٠دٗا  ٝرطٞتت ٜٗاسة را
داراست ٗی چسثٜذ  ٝپس اس  ۷رٝس  ،ضپص ١ا اس
تخٖ سز تیزٗ ٙٝی آٝرٛذ  ٝطی  ۰تار پٞست ٠ریشی ت٠
ضپص تآؾ تثذیْ ٗی ضٛٞذ.
اٛتواّ چِ ٠ٛٞغٞرت ٗى پذیزد؟
اٛتواّ اس یي كزد ت ٠كزد دیِز ٗى تٞاٛذ اس طزین
ت٘اس ٗستویٖ یا استلاد ٟاس ٝسائْ ضخػى دیِزاٙ
ٗثْ ضاً ،٠ٛال ،ٟضاّ ،ح ٝ ٠ٓٞرٝسزى غٞرت ُیزد.
اٛتواّ در اكزاد خاٞٛاد ٟت ٠سزػت  ٝسٓٞ٢ت رخ ٗى
د١ذ .اتتال هثٔى ت ٠ضپص ایٜ٘ى ایجاد ٘ٛى ًٜذ.

تٜاتزای ٚیي كزد ٌٗ٘ ٚاست تیص اس یٌثار ت٠
تی٘ارى ٗثتال ُزدد.
چِ ٠ٛٞتٝ ٠جٞد ضپص سز ٗطٌٞى ضٞیٖ ؟
تشام  ٝتزضحات ضپص سز ٗحزى تٞد ٝ ٟتاػث
خارش هاتْ تٞجٗ ٠ی ضٞد اٗا توزیثا  ٠٘١اكزاد تا
اطالع یاكت ٚاس ٝجٞد ضپص سز در ٛشدیٌا ٙخٞد،
ٛاُ٢ا ٙدچار خارش سز ٗیطٛٞذ! تٜاتزای ٚطثیؼی
است ً ٠غزكا ٝجٞد خارش ًاكی ٛثٞد ، ٟالسٗست
ًٗ ٠ؼای ٝ ٠ٜتزرسی دهین تزی اٛجإ ضٞد خیٔی اس
اٝهات ٗ ،ٖ١ذرس ٠یا ٘١سایِا ٌٚ٘ٗ ٙاست ض٘ا را
اس ٝجٞد ضپص در داٛص آٗٞساٗ ٙطٔغ ًٜٜذ ٝ
السٗست ً ٠ض٘ا خاٞٛاد ٟخٞد را اس ایٛ ٚظز تزرسی
٘ٛاییذ.ضپص سز اؿٔة تا چسثیذ ٙت ٠هاػذ ٞٗ ٟخٞد
را اس چط٘ا ٙض٘ا ٗخلی ٗی ًٜذ ،ض٘ ٚآ ٠ٌٛاس ٞٛر ٝ
ُزٗا ُ ٖ١زیشا ٙتٞد ، ٟؿآثا دٝر اس تاج سز هزار ٗی
ُیزد ٓذا تیطتز ٗطا١ذ ٟرضي ١ای چسثیذ ٟت ٠سز
است ً ٠ضي ت ٠تی٘اری را تز ٗی اِٛیشد.

ػالئٖ اتتال ت ٠پذیٌٔٞس چیست؟
ٝهتى ضپص رٝى سز راٗ ٟى رٝد یا اس خ ٙٞكزد
تـذیٗ ٠ى ًٜذ ػالئٖ اغٔى تی٘ارى یؼٜى خارش
ایجاد ٗى ضٞدٗ .ؼ٘ٞالً خارش در ٛاحی ٠پطت سز ٝ
اطزاف ُٞش ١ا تٞد ٝ ٟیا درایٛ ٚواط اس ضذت
تیطتزى تزخٞردار است.
پس اس چٜذ رٝس تا چٜذ ١لت ٠خارش تطذیذ ٗى
ُزددٗ .ى تٞاٛذ ت٘١ ٠زا ٟػلٛٞت ١اى سز ،چسثیذٙ
ٗ١ٞاى سز ت٘١ ٠ذیِز  ٝتشرٍ ضذ ٙؿذد ٜٓلاٝى
پطت ُزد ٙتاضذ .اؿٔة ضپص رٝى سز ت ٠راحتى

دیذ٘ٛ ٟى ضٞد ِٗز در ٗٞاردى ً ٠تؼذادى سیاد اس
ضپص رٝى سز ٝجٞد داضت ٠تاضذ.

اس آٓٞد ٟضذ ٙدست ت ٠دار١ ٝزُش دست را ت ٠دٚ١
ِٛذاریذ  ٝتا دست آٓٞد ٟچیشی ٛخٞریذ

را ٟدرٗا ٙپذیٌٔٞس

ضاٗپ١ٞای ضذ ضپص تسیار ٗؤثز ١ستٜذ.ضاٗپٞی
) ٠ًLindane(GBHدر تشرُساال ٙتٌار ٗی رٝد تزای
اطلاّ  ٝخا٢٘ٛای حاٗٔ ٠تٞغی٘ٛ ٠ی ضٞد.ضاٗپٞ
ٜٗاسة است .ضاٗپ ٞتایذ ت ٠ت٘إ ٗ١ٞا ٗآیذ ٝ ٟدٟ
دهیو ٠تاهی ت٘اٛذ.سپس ضست ٝ ٠یي ١لت ٠تؼذ تٌزار
ضٞد.ای ٚضاٗپ ٞتخ٘٢ا را اس تی٘ٛ ٚیثزد ٓ .ذا تؼذ اس
آ ٙتایذ تا ٗحٔ ّٞحاٝی ٛسثت ٗساٝی اس سزًٝ ٠
آب  ٝتا ضا ٠ٛریش ٗ١ٞا پاى ضٛٞذ .ضاٗپٞی Hegor
Antipouxتخ٘٢ا را ٛیش اس تیٗ ٚیثزد.ت٘إ اكزاد
خاٞٛاد ٟتایذ تا  ٖ١درٗا ٙضٛٞذ١ .ز چ ٠ً ٠تا سز
تی٘ار در ت٘اس تٞد(ٟضأٗ ،٠ٛحلً ٝ ٠ال)ٟتایذ تا آب
ُزٕ  ۰۰درج ٠ضست ٠ضٛٞذٝ.سایٔی ً ٠در اثز حزارت
خزاب ٗی ضٛٞذ تایذ تٗ ٠ذت ١ ۲لت ٠در ًیس٠
درتست ٠تاهی ت٘اٜٛذ.

ساتن تز ای ٚت٢ٜا راٛ ٟجات اس دست ضپط٢ا،
تزاضیذ١ٞٗ ٙا اس ت ٠تٞد .اٗا اٗزٝس ٟضاٗپ١ٞاى ضذ
ضپص  ٠٘١جا در دستزس ١ستٜذ .كزد ضپصسدٟ
تایذ یي دٝرٗ ٟطخع اس ایٞٛ ٚع ضاٗپ١ٞا استلادٟ
ًٜذ .ای ٚضاٗپ١ٞا ت ٠ػٔت دارا تٞد ٙتزًیثات
ضی٘یایى تخػٞظ تاػث ٗزٍ ضپص١ا ٗیضٛٞذ ٝ
تٗ ٠زٝر سٗا ٙتا حْ ًزدً ٙپس ّٞتخٖ١ا آ٢ٛا را اس
ٗ ٞجذا ٗیًٜٜذ .ضاٗپ١ٞاى ضذ ضپص اس
ضٞیٜذ١ٟاى هٞى ت ٠ض٘ار ٗیآیٜذ  ٝتا حذى ٛیش
س٘ى ١ستٜذ .اُز سخٖ١اى سز سیاد تاضذ ،استلادٟ
اس ایٞٛ ٚع ضاٗپ١ٞا ٗیتٞاٛذ تٓٞیذ ػلٛٞت ًٜذ .ت٢تز
است هثْ اس استلاد ٟحت٘ا تا پشضي ٗطٞرت ضٞد.
.رٝسزى ،ضا ،٠ٛتزسً ،ال ،ٟضاّ  ٝرٝتآطى ٝ
ٗٔحل ٠تایذدر آب داؽ ضست ٠ضٛٞذٞٓ .اسٕ ت٢ذاضتى
كزدى تایذ در آٌْ خیساٛذ ٟضذ ٝ ٟیا در حزارت
ٛسثتاً تاال ضست ٠ضٛٞذ .ضذػلٛٞى  ٝضست  ٝضٞى
كزش ًٞٗ ٝت ٗٝثٔ٘ا ٙضزٝرتى ٛذاضتٛ ٝ ٠یاسى ت٠
ضذػلٛٞى ًزد ًْ ٙخاٝ ٠ٛجٞد ٛذارد .استلاد ٟاس
ضا١ ٠ٛاى تا دٛذا ٠ٛریش ج٢ت تزداضت ٚرضي
چسثیذ ٟت١ٞٗ ٠ا ٗى تٞاٛذ ً٘ي ًٜٜذ ٟتاضذ ٓٝى
تزاضیذ١ٞٗ ٙاى سزتٞغی٘ٛ ٠ى ُزدد.

پزٗتزیٚ
ای ٚدار ٝت ٠ػٜٞا ٙدارٝی اٛتخاتیدرٗا ٙضپص
تٞغی ٠ضذ ٟاست  ٝت٠غٞرت ضاٗپٗ ،ٞحّٔٞ
سزضٞی،پٞدرٞٓ ،سیً ٝ ٙٞزٕ ٗٞجٞد است.

ٌٛات ٗ ٖ٢در ٗٞرد دار ٝدرٗاٛی در ضپص سز
(پذیٌٔٞس

ٛح ٟٞاستلاد ٟضاٗپ:ٞ

ٌٛت ٠ا٘٢ٗ ٝ ّٝتزیٌٛ ٚت ٠ای ٚاست ً ٠ای ٚدار١ٝا
ضذیذا س٘ی است  .ای ٚدار١ٝا ت١ ٠یچ ػٜٞاٙ
خٞراًی ٛیست  .دار ٝرا در ح٘إ ٗػزف ًٜیذ  ٝتؼذ

اتتذا ٗ١ٞا را ٗزطٞب ٞ٘ٛد ٟسپس تاضاٗپ ٞیا
سزضٞی  ۰درغذ ٗ١ٞا راآؿطت٘ٛ ٠اییذ .السٕ است
ٗادٞٗ ٟرد ٛظزًاٗال تً ٠ق سز  ٝساهٗ ٞٗ ٠آیذٟ

ٗٝاساص داد ٟضٞد  ٝآُ ٙا ٟپس اس ۰۳دهیو ٠ضست٠
ضٞد .ایٗ ٚطتوات تاػثٗس٘ٗٞیت ٘ٛیضٛٞذ ٝ
اثز اتوایی تزٗ١ٞای سز دارد  ٝتا ١ ۰لت ٠در ٗٞ
تاهیٗیٗاٛذ  ٝرٝی رضي ٛیش اثز ًطٜذُیدارٛذ.
ُا١ی اٝهات ضزٝری است ً٠درٗا ٙتٌزار ضٞد .در
ایٞٗ ٚرد ٛیشالسٕ است پس اس خطي ًزدٙ
ًاْٗٗ١ٞا  ٝتا استلاد ٟاس رٝش خیساٛذٞٗ ٙدر
سزً ٝ ٠ضاً ٠ٛزد ،ٙرضٌ٢ا را اس ٗٞجذا ًٜیذ.
ُزدآٝرٛذ ٝ ٟتاییذ ًٜٜذ: ٟػشت ٛاٗٞر ٗزتی ت٢ذاضت
دتستا ٙپسزا ٠ٛاٗإ حسی(ٚع)ٝاحذ۲

