ببٍرّبي غلط درببرُ سيگبر
ببٍر غلط  )1سيگبرّبي سبل ،هالين ٍ ًبسك ٍ ببريل هضز ًيستٌذ.
ثزخي ضزوت ٞبي تِٛيذ وٙٙذ ٜسيٍبر ثب استفبد ٜاس وّٕبت ٌٕزا ٜوٙٙذٜاي ٘ظيز «ٔاليٓ»  ٚرً٘آٔيشيٞبي سفيذ ٘ ٚمزٜاي سعي دار٘ذ
ٔحص َٛخٛد را ثيخطز جّ ٜٛدٙٞذٔ .طبِعبت ٘طبٖ ٔيدٞذ  02درصذ سيٍبريٟب ثبٚر دار٘ذ خطزات ٘بضي اس سيٍبر در سيٍبرٞبيي وٝ
وّٕبت سجه ٔ ٚاليٓ دار٘ذ يب ٘بسن تز٘ذ ٚالعبً اس ٔبرنٞبي ديٍز وٕتز است ،در حبِي و ٝتبر ٘ ٚيىٛتيٗ سيٍبرٞبي ثبريهتز وٓ
ضزرتز اس سبيز سيٍبرٞب ٘يست.
ببٍر غلطّ )2زگبُ بخَاّن هيتَاًن سيگبر را تزك مٌن.
٘يىٛتيٗ ٔٛجٛد در سيٍبر اعتيبدآٚر است  ٚطجعبً تزن آٖ ث ٝسبدٌي اتفبق ٕ٘ي افتذ ،اعتيبد ث ٝسيٍبر ٕٞب٘ٙذ سبيز اعتيبد ٜجسٓ را ٚاثستٝ
ٔيوٙذ  ٚثزاسبس ٔيشاٖ ٔصزف  ٚسبِٟبي ٔصزف تزن آٖ لٛاعذ خبظ خٛد را دارد.
ببٍر غلط  )3چَى سبيز بخصّبي سًذگي هي سبلن است ،سيگبر مطيذى هطنلي ايجبد ًويمٌذ.
ثزخي سيٍبريٞب ٔي پٙذار٘ذ خٛردٖ غذاي سبِٓ ،در رٚس ٚ ٚرسش وزدٖ ثطٛر ٔزتجط ،آثبر سيبٖ ثبر سيٍبر را اس ثيٗ ٔيثزد در حبِيىٝ
چٙيٗ ٘يستٞ ،ز رفتبري تبثيز خٛد را دارد .سٕٚ ْٛارد ضذ ٜاس طزيك سيٍبر ث ٝثذٖ آسيت خٛد را ٔيرسب٘ذ فبرغ اس سجه س٘ذٌي سالٔت
ضٕب.
ببٍر غلط  )4فيلتزّبي هَجَد در سيگبر آسيب آى را مٌتز هيمٌذ.
ضٛاٞذ چٙذا٘ي در دست ٘يست و٘ ٝطبٖ دٞذ وطيذٖ سيٍبر فيّتز دار اس وطيذٖ سيٍبر ثذ ٖٚفيّتز ثيخطزتز است ،در عٛض تحميمبت
٘طبٖ ٔيدٙٞذ و ٝأىبٖ دارد سيٍبريٞب اِيبف ثسيبر ريش پالستيىي را و ٝاس ٘ٛن فيّتز جذا ٔيضٛد ،ثٍٙٞ ٝبْ وطيذٖ سيٍبر استٙطبق
وٙٙذ .ايٗ اِيبف و ٝث ٝلطزاٖ آغطتٔ ٝيثبضٙذ ث ٝداخُ دٞبٖ ٔ ٚجبري تٙفسي فز ٚثزدٔ ٜيض٘ٛذ  ٚاحتٕبالً ثبفتٞب را ّٔتٟت ٔيسبس٘ذ.
اس طزفي اٌزچ ٝثب ٚجٛد فيّتز غّظت ٘يىٛتيٙي وٚ ٝارد ثذٖ ٔيضٛد وٕتز اس سيٍبرٞبي ثذ ٖٚفيّتز است أب دليمبً ثٕٞ ٝيٗ دِيُ افزاد
سيٍبري ٔعٕٛالً تعذاد سيٍبرٞبي ثيطتزي ٔصزف ٔي وٙٙذ تب ث ٝرضبيت ثيطتزي دست يبثٙذ در ٘تيجٔ ٝيشاٖ وّي ٘يىٛتيٗ ٚارد ضذ ٜث ٝثذٖ
ثب ٔيشاٖ ٘يىٛتيٗ سيٍبرٞبي غيزفيّتز دار ثزاثزي ٔيوٙذ.

ببٍر غلط )5هي هذت سيبدي است مِ سيگبر هيمطن ّز آسيبي ببيذ بِ هي ٍارد هيضذُ ،تب االى ٍارد ضذُ،
تزك سيگبر فبيذُاي ًذارد.
فٛايذ تزن سيٍبر ،اس ٕٞبٖ رٚس ا َٚوٙبر ٌذاضتٗ آٖ ضزٚع ٔيضٛدٔ ،طبِعبت ٘طبٖ ٔيدٞذ ،افزاد سيٍبري و ٝپيص اس  53سبٍِي سيٍبر
را تزن وزدٜا٘ذ ،تب  02درصذ اس ثيٕبريٞبي ٘بضي اس ٔصزف سيٍبر ٘جبت پيذا ٔيوٙٙذ.
ببٍر غلط  )6تزك سيگبر بزاين استزس آٍر است

تزن سيٍبر استزسساست ،أب ٞيچ پژٞٚطي ٘طبٖ ٕ٘ي دٞذ و ٝايٗ استزس در ثّٙذ ٔذت ثبلي ثٕب٘ذ يب آسار دٙٞذ ٜثبضذ .در حميمت
پژٞٚصٞب ٘طبٖ ٔيدٞذ افزاد پس اس تزن سيٍبر ،ثٟتز غذا ٔيخٛر٘ذ ،ثيطتز ٚرسش ٔيوٙٙذ  ٚاحسبس ثٟتزي درثبر ٜخٛدضبٖ دار٘ذ  ٚدر
وُ ٚضعيت رٚحي رٚا٘ي ٔٙبستتزي دار٘ذ.
ببٍر غلط  )7اگز سيگبر را تزك مٌن ،چبق هيضَم.
پس اس تزن سيٍبر ،اضتٟبي فزد افشايص ٔييبثذ ٔ ٚش ٜغذاٞب ثٟتز درن ٔيضٛد ،ايٗ ٔسئّٔ ٝيتٛا٘ذ ث ٝافشايص ٚسٖ ثيب٘جبٔذ .أب اٚالً ثب
سجه غذايي سبِٓ ٚ ٚرسش ٔٙبست ٔي تٛاٖ اس اضبفٚ ٝسٖ پيطٍزي وزد ثب٘يبً ريسه داضتٗ چٙذ ويّ ٛاضبفٚ ٝسٖ در ٔمبيس ٝثب ريسه
وطيذٖ سيٍبر ثسيبر ٘بچيش است.
ببٍر غلط  )8بب سيگبر مطيذى فقط خَدم آسيب هيبيٌن.
سيٍبر وطيذٖ ٘ ٝتٟٙب ث ٝخٛد فزد و ٝث ٝاطزافيبٖ ا ٚث ٝضذت آسيت ٔيرسب٘ذ .دٚد دست د ْٚسبال٘ٔ ٝزي ٔ ٚيز سيبدي را ٔٛجت ٔيضٛد.
ببٍر غلط  )9ينببر تالش مزدم مِ سيگبر را تزك مٌن ٍ ًطذ ،ايي هسئلِ اهنبىپذيز ًيست.
ثسيبري اس سيٍبري ٞب لجُ اس آٖ و ٝثزاي ٕٞيط ٝسيٍبر را تزن وٙٙذ ثبرٞب الذاْ وزد ٚ ٜضىست خٛردٜا٘ذٞ .ز ثبر و ٝالذاْ ث ٝتزن
ٔيوٙيذ چيشٞبي جذيذي يبد ٔيٌيزيذ و ٝدر صٛرت ضىست ثزاي دفعبت ثعذ پزتجزثٝتز ظبٞز خٛاٞيذ ضذ .ثزاي تزن سيٍبر ٔصز
ثبضيذ ،دفعبت ا ٚ َٚد ْٚتجزث ٝآٔٛسي است  ٚدفعبت س ٚ ْٛچٟبرْ ثبالخز ٜث٘ ٝتيج ٝدِخٛأ ٜيزسيذ.
ببٍر غلط  )11تٌْب خطز سيگبر مطيذى ،بزٍس سزطبى ريِ است.
وطيذٖ سيٍبر فمط ثبعث سزطبٖ ريٕ٘ ٝيضٛد ثّى ٝا٘ٛاع سزطبٖ  ٚثيٕبري ٞب را در پي داردٔ ،ثُ سزطبٖ دٞبٖٔ ،زئ ،ثب٘ ،ٝسىتٔ ٝغشي،
ثيٕبريٞبي لّجي ،آسٓ ،آسيت ث ٝجٙيٗ در س٘بٖ ثبردار سيٍبري.
ثٟتز است ٚالعيت را ا٘ىبر ٘ىٙيٓ  ٚدر داْ ثبٚرٞبي غّط ٘يفتيٕٓٞ ،يٗ حبال ا٘تخبة وٙيذ و ٝسيٍبر را وٙبر ثٍذاريذ.

حقبيقي درببرُ هصزف قليبى
 در ٔمبيس ٝثب يه ٘خ سيٍبر ،دٚد لّيبٖ ٔمذار ثيطتزي ارسيٙيه ،سزة ٘ ٚيىُ دارد 53 .ثبر ثيطتز اس سيٍبر ،حبٚي تبر  53 ٚثبر
ثيطتز اس سيٍبر حبٚي ٔٛ٘ٛاوسيذوزثٗ است.
ٞ زچمذر طٔ َٛذت يه ٚعذ ٜلّيبٖ ثيطتز ثبضذ٘ ،يىٛتيٗ  ٚتٛوسيٗ ثيطتزي ٚارد ثذٖ ٔيضٛد.
 استفبد ٜاس لطعة ٔطتزن دٞب٘ ٝلّيبٖ احتٕبَ ا٘تمبَ ثيٕبريٞبيي ٔثُ آ٘فٛال٘شا ،عف٘ٛتٞ ،پبتيت ،سُ  ٚحتي تتخبَ دٞب٘ي را
ثيطتز ٔيوٙذ.
٘ طستٗ در فضبيي و ٝديٍزاٖ لّيبٖ ٔصزف ٔيوٙٙذ ،فزد را در ٔعزض دٚد دست د ْٚلزار ٔيدٞذ.

 دٚد حبصُ اس لّيبٖ حبٚي ٔٛاد سزطبٖسا  ٚسّٕي ثيضٕبري است و ٝثبعث اثتال ث ٝسزطبٖ ري ،ٝثيٕبريٞبي لّجي ،ثيٕبريٞبي
تٙفسي ،آثبر سيب٘جبر دٚراٖ ثبرداري  ٚا٘ٛاع ديٍز ثيٕبريٞب ٔيضٛد.
 استفبد ٜاس عصبرٜٞبي ضيٕيبيي  ٚرٍ٘ذا٘ٞٝبي ٌيبٞي ،در دراسٔذت ٕٔىٗ است آثبر سٛء ثز ٔصزف وٙٙذ ٜداضت ٝثبضذ.
 ثز اسبس ثزرسي ٞبي ا٘جبْ ضذ ٜتٛسط ٔعب٘ٚت سالٔت  ٚدثيزخب٘ ٝوطٛري وٙتزَ دخب٘يبتٞ ،ز فزد ٔصزف وٙٙذ ٜلّيبٖ اس ٘ظز
ٔٛاج ٚ ٟٝاستٙطبق دٚد در ٞز ٚعذٔ ،ٜعبدَ ٘ 522خ سيٍبر يب ثيطتز دٚد دريبفت ٔيوٙذ.
ٛٔ اد سٕي لّيبٖ ٘ ٝتٟٙب وٕتز اس سيٍبر ٘يست ثّى ٝثعضي ٔٛاد خطز٘بن اس جّٕ ٝليز يب دٚد( ٜسزطبٖسا) ٔٛ٘ٛاوسيذوزثٗ
(آاليٙذ٘ ٚ )ٜيىٛتيٗ (ايجبد وٙٙذٚ ٜاثستٍي) ٔٛجٛد در دٚد ٜآٖ اس سيٍبر ثيطتز است .ثب ٔصزف لّيبٖ ثيص اس ٔ 322بد ٜسٕي
ّٟٔ ٚه ٚارد ري ٝفزد ٔصزف وٙٙذ ٚ ٜاطزافيبٖ خٛاٞذ ضذ.
(ثزٌزفت ٝاس ٘طزي" ٝپيبْ ٔطبٚر" دفتز ٔطبٚر ٚ ٜسالٔت ٚسارت عّٔ ٚ ْٛزوش ٔطبٚر ٜدا٘طٍب ٜتٟزاٖ .خزداد )03

