اس کلیٍ قًاویه ي محذيدیتُبی حفبظت آة کٍ ممکه است در محل سوذگیتبن اػمبل ضًوذ ،آگبٌ ضًیذ ي اس آن تجؼیت کىیذ.
اس آة حفبظت کىیذ ،چًن سوذگی مب ثٍ آن ياثستٍ استَ .یچگبٌ ثٍ دلیل ایىکٍ فزد دیگز مسئًل پزداخت آة ثُبء است ،آة را َذر وذَیذ.
مًقغ مسًاک سدن ضیز آة تصفیٍ ضذٌ را ثبس وگذاریذ.
مًقعععععغ ضعععععبمدً ي چىعععععد سدن مًَعععععبی سعععععز در َىگعععععب اسعععععتحمب  ،ضعععععیز آة را ثجىذیعععععذ.

سؼی کىیذ مذت استحمبمتبن کًتبٌ ثبضذ .آة پخص که ديش حمب را ثب وًع جذیذ آن (سزديش کبَىذٌ مصزف) تؼًیض کىیذ.

ثزای آة دادن ثٍ درختبن ،درختچٍ َب ،ثًتٍ َب ي گل َب اس آثیبری قطزٌ ای صزفٍ جًیی کىىذٌ آة استفبدٌ کىیذ.

ثزای ديش گزفته در حمب  ،سمبن ثگیزیذ ي آوزا ثٍ کمتز اس  ٥دقیقٍ ثزسبویذ ،چًن در ایه صًرت مبَیبوٍ حذيد  ٠٤٤٤لیتز آة صزفٍ جًیی خًاَذ ضذ.

ثُتز است ثزای ضسته سجشیجبت اثتذا آوُب را در ظزفی ثخیسبویذ ي سدس آة ثکطیذ.

اس جزیبن آة ثٍ مىظًر آة ضذن یخ گًضت یب دیگز مًاد غذایی مىجمذ استفبدٌ وکىیذ؛ ي ثزای آة ضذن یخ مًاد خًراکی مىجمذ ،اوزا در ًَای آساد قزار دَیذ.

فزسوذاوتبن را در مًرد ویبس ثٍ حفبظت اس آة آگبٌ سبسیذ .اس خزیذ اسجبة ثبسیُب ي سزگزمیُبیی کٍ ثٍ جزیبن حبثت آة ویبس داروذ ،اجتىبة کىیذ.

َىگب استفبدٌ اس دستطًیی ضیز آة را ثطًر مذاي ثبس وگذاریذ چًن جزیبن دائم آة مًجت اتالف آن می ضًد.

اگز ديش حمب ضمب ثتًاوذ در طی کمتز اس  ٠٤حبویٍ یک ظزف چُبرلیتزی را پز اس آة کىذ در آوصًرت حتمبً آوزا ثب یک سز ديش کبَىذٌ مصزف تؼًیض ومبییذ.
ثعععععععععزای وظبفعععععععععت حیعععععععععب ثجععععععععععبی مصعععععععععزف آة ،ثُتعععععععععز اسععععععععععت اس جعععععععععبرية اسعععععععععتفبدٌ ضععععععععععًد.

در ثبغچٍ خبوٍ ،درختبن ،ثًتٍ َب ي چمه َبی ثًمی ي مقبي ثٍ خطکی کٍ ثٍ آة کمتزی ویبس داروذ ي تحمل مبَُبی گز تبثستبن را داروذ؛ ثکبریذ .ایه گًوٍ َعب َىگعب
کبضت ،ویبس ی ثٍ آثیبری مزتت وذاروذ ي مؼمًالً یک ديرٌ خطکی را ثذين آثیبری ،ثٍ خًثی تحمل می کىىذ در یک مىطقٍ گیبَبوی را در کىبر َم ثکبریذ کٍ ویبسی مطبثٍ
داضتٍ ثبضىذ .ثُتز است اس ريش آثیبری قطزٌ ای استفبدٌ ضًد .اس کبضت گیبَبوی مبوىذ چمه ي ضمطبد کٍ َز ريس ویبس ثٍ آثیبری فزايان داروذ؛ خًدداری کىیم.

تمب ضیلىگُب ،اتصبالت ي ضیزَب را ثطًر مزتت کىتزل کىیذ تب اس وطتی آة جلًگیزی ضًد.

ضزيری است ثزای اطمیىبن اس سالمت لًلٍ َب ي ضیزَبی آة؛ آوُب مزتجب کىتزل ضًوذ.
در مًاقغ جبیگشیىی یب افشيدن گل ي گیبٌ در ثبغچٍ خبوٍ ،گیبَی را اوتخبة کىیذ کٍ آة کمتزی را مصزف کىذ .ثٍ ایه طزیق سبلیبوٍ تعب  ٠٠٤٤لیتعز آة ثعزای َعز گیعبٌ
قبثل صزفٍ جًیی خًاَذ ثًد.
اس وصت سیستم َبی آة تشییىی (مخل فًارٌ َب) اجتىبة کىیذ .مگز ایىکٍ آة در سیستم ثبسیبفت ضًدَ .مچىیه سیستم را درجبیی وصت کىیعذ کعٍ تلفعبت کمعی در احعز
تجخیز ي ثبد داضتٍ ثبضیم.

لًلٍ َبی آة مىشلتبن را ػبیق ثىذی کىیذ ،ػبیق کبری لًلٍ َبی گز  ،ريضی است کٍ َذر رفته آة را قجل اس خزيد آة گز کبَص می دَذ.
لًلٍ َبی آة گز را ػبیق ثىذی کىیذ تب ثزای رسیذن آة گز ثٍ ضیز آة الس وجبضذ آوزا ثی جُت ثبس ثگذاریذ.
َزگش آثی را کٍ می تًان ثٍ مصبرفی وظیز آثیبری ي یب ضستطً رسبویذ ،فبضالة حسبة وکىیذ.

مبضیىُبی لجبسطًیی مؼمًالً مقذاری سیبدی آة مصزف می کىىذ .ثىبثزایه اگز اس تؼذاد دفؼبت کعبرثزد مبضعیه لجبسطعًئی
ثکبَیذ ،ػمالً در مصزف آة صزفٍ جًیی کزدٌ ایذ.
ویبسی ویست کٍ اس میشان ضست ي ضًی لجبسُب ثکبَیذ ثلکٍ فقط صجز کىیذ تب مقذار لجبسُبی کخیف ثبوذاسٌ ظزفیت کبمل مبضیه ثزسذ.

یک ثطزی پز اس آة یب یک کیسٍ وبیلًوی پز اس ضه ي کبمالً در ثستٍ را در مخشن آة تًالت فزوگی ي یب فالش تبوک قزار دَیعذ تعب مصعزف آة را در َعز ثعبر کطعیذن
سیفًن کبَص دَیذ( .الس است ایه يسبیل را در جبیی اس مخشن قزار دَیذ کٍ ثب کبر يسبیل ي اجشای ػمل کىىذٌ درين مخشن تذاخل وذاضتٍ ثبضذ).

آة خىک مًرد مصزفتبن را َمًارٌ در یخچبل وگُذاریذ تب َز گبٌ کٍ یک لیًان آة خىک می خًاَیذ ،مججًر وجبضیذ ضیز آة را ثزای مذتی ثعبس ثگذاریعذ تعب آة خىعک
ضًد.

ثزای وًضیذن آة ثٍ جبی آوکٍ ضیز آة را ثٍ مذت سیبدی ثبس ثگذاریذ ،ثُتز است اثتذا چىذ قطؼٍ یخ در لیًان قزار دَیذ ي سدس ضیز آة را ثبس کىیذ.

ثٍ کًدکبن آمًسش دَیم تب ثب ثسته ثٍ مًقغ ضیز ،آة را َذر وذَىذ.

می تًان اس آثی کٍ ثزای ضسته سجشیُب ي دست ي صًرت استفبدٌ می ضًد ثٍ يسیلٍ لًلٍ کطی آوزا ثٍ سمت فالش تبوک َذایت کزد تب اس آن ثٍ ػىًان فالش تبوک در
تًالت استفبدٌ ضًد.
وطت احتمبلی فالش تبوک تًالت را ثب افشيدن مًاد روگی ثٍ آة آن ثیبثیذ .اگز فالش تبوک دارای وطت ثبضذ ،مبدٌ روگی ظزف مذت  ٠٤حبویٍ اس محل وطت پذیذار معی
ضً د .ثٍ محض ایىکٍ آسمبیص اوجب ضذ ،فالش تبوک را ثکطیذ چًن ممکه است مبدٌ روگی ثٍ مخشن آة آن آسیت ثزسبوذ .فالش تبوکُبیی کٍ وطتی داروذ آة را ثعٍ
داخل کبسٍ تًالت َذر می دَىذ.
ثٍ جبی ضسته اتًمجیل ثب ضیلىد آة ،اس یک سطل آة َم می تًان استفبدٌ کزد.

در حبلی کٍ کمجًد آة در ضُز احسبس می ضًد لشيمی ثٍ ضستطًی پیبدٌ ريی مقبثل مغبسٌ ي مىشل ویست.

َىگب احذاث سبختمبن اس کبرگزان سبختمبوی ثخًاَیذ اس آة تصفیٍ ضذٌ استفبدٌ وکىىذ.
سمبوی کٍ سزگز آة دادن ثبغچٍ ي گلُبی مىشل َستیذ ثب ضىیذن صذای سود تلفه یب سود در ،ثُتز است اثتذا ضیز آة را ثجىذیذ يثؼذ ثٍ آوُب پبسخ دَیذ.

تب حذ امکبن اس آة ضزة ثزای فضبی سجش استفبدٌ وطًد .ثبغچٍ را در ضت یب صجح سيد آثیبری کىیذ تب اس تجخیز آة جلًگیزی ضًد.
وصت کًلز در سبیٍ ي ثب استفبدٌ اس پًضص مىبست ي جلًگیزی اس وطت آة کًلزَبی آثی ،ثبػج صزفٍ جًیی سیبدی در مصزف آة می ضًد.

سمبوی کٍ ثٍ مسبفزت می ريیذ ،ضزيری است ضیز فلکٍ ثؼذ اس کىتًر آة را ثجىذیذ.تب اس يقًع َز گًوٍ حبدحٍ پیطگیزی ضًد.
الس است گبَی ايقبت اس لًلٍ کطی سبختمبن خًد امتحبوی ثٍ ػمل آيریذ .تًصیٍ می ضًد تمب ضیزَبی آة را ثجىذیذ ي سدس کىتًر را کىتزل کىیذ .کبر کعزدن کىتعًر
در سمبوی کٍ َمٍ ضیزَبی آة ثستٍ است دلیل اتالف آة اس لًلٍ َبی داخل سبختمبن می ثبضذ کٍ در وتیجٍ آن مقذار سیبدی آة ثٍ َذر رفتٍ ي َشیىٍ گشاف آن را ضمب
خًاَیذ پزداخت.
گزيٌ َبی فزَىگی ،غیزديلتی را ثٍ ایجبد ي ارتقبء فزَىد حفبظت اس آة در میبن کًدکبن ي ثشرگسبالن تطًیق کىیذ.
َز گًوٍ اتالف قبثل تًجٍ آة را (ضکستگی لًلٍ َب ،ثبس ثًدن لًلٍ َبَ ،ذر ريی آة در َز وقطٍ) ثٍ مزکش ارتجبطبت مزدمی آة ي فبضعالة تُعزان (تلفعه  )٢٠٠اطعالع
دَیذ.

