بَ ًام آفریٌٌذٍ کُِْا

کاربرد :
» کٌُْْسداى اص دعتکؼ تشای هسافػت اص دعتاى دس هماتل ؾْاهل خْی (تاد،تشفًْ،س خْسؽیذ ّ عشها) اعتفادٍ هی کٌٌذ.
» دس صهغتاى ُیچ چیض هاًٌذ یک دعتکؼ ضذ آب تَ ها کوک ًوی کٌذ تا تتْاًین دعتِای خْد سا خؾک ّ گشم ًگَ داسین.
» تشای خشیذ یک دعتکؼ خْب تایذ تثیٌین چَ اًتػاسی اص آى داسین،خطاُایی کَ دیگشاى دس ٌُگام اًتخاب ّ خشیذ دعتکؼ داؽتَ
اًذ سا تایذ دس ًػش گشفت.

برای کٌُْْردی در فصلِای هختلف ّ شرایط گًْاگْى بَ چٌذ جفت دستکش ًیاز دارین؟
» ؽوا تَ ؾٌْاى یک کٌُْْسد کَ دس فصلِای هختلف ّ دس هسل ُای گًْاگْى فؿالیت داسد تَ تیؼ اص یک خفت دعتکؼ تشای
اًدام تشًاهَ ُا ًیاص داسیذ.
» تشای هثال :اعتفادٍ اص یک دعتکؼ اص خٌظ پالس ّ یک دعتکؼ اص خٌظ گْستکظ دس یک تشًاهَ صهغتاًی عشد ّهؿوْلی
هٌاعة اعت ّلی اگش ؽشایط خْی ًا هٌاعة تاؽذ تایذ دیذ تاص ُن هیؾْد دعتِا سا گشم ًگَ داؽت؟

اگر یکی از دستکش ُا گن شذ چَ بایذ کرد؟؟؟

اًْاع دستکش کٌُْْردی از لحاظ در بر گرفتي اًگشتاى
دعتکؾِای کٌُْْسدی اص لساظ دس تش گشفتي اًگؾتاى تَ عَ دعتَ کلی تمغین هیؾًْذ.
» پٌح اًگؾتی ُا
» عَ اًگؾتی ُا
» دّاًگؾتی ُا

اًْاع دستکش از لحاظ ًْع جٌس
» پالسّ:یژٍ زفع گشهای اّلیَ دعتاى ها،ایي هادٍ خیلی ًشم اص خاصیت زفع گشهای خْتی تشخْسداس اعت.
» گْستکظ یا ایًْت:ایي پاسچَ داسای لاتلیت تٌفظ اعت،یؿٌی ایٌکَ تاس ّ پْد ایي ًْؼ پاسچَ داسای فْاصل هؿیٌی اص ُوذیگش
ُغتٌذ،هْلکْل ُای آب خیلی تضسگتش اص آى ُغتٌذ کَ تتْاًٌذ اص آى ؾثْس کٌٌذ دس زالی کَ هْلکْل ُای تخاس آب اًذاصٍ تغیاس
کْچکتشی اص ایي زفشٍ ُا داسًذ ّ هی تْاًٌذ اص آى ؾثْس کٌٌذُ.وچٌیي ًْؼ خاؿ لشاس گشفتي ایي الیاف کٌاس یکذیگش تَ تاد ُن
اخاصٍ ّسّد تَ دعتکؼ سا ًویذُذ.
» پش :یکی اص عثکتشیي هْاد زفع کٌٌذٍ گشهای تذى اعت،خْؽثختاًَ اص آى دس عاخت دعتکؼ ُا ُن اعتفادٍ هی ؽْد.اص دعتکؾِای
پش هیتْاى دس ؽشایط آب ّ ُْائی خیلی عشد ّ ٌُگام اعتشازت کَ تذى سّ تَ عشدی هی سّد اعتفادٍ کشد.

اًْاع دستکش کٌُْْردی از لحاظ الیَ ُا
» الیَ اّل:
ًاصک تشیي دعتکؼ تَ ؾٌْاى الیَ اصلی هی تاؽذ ّؽثیَ دعتکؼ ُای کؾذاس سّصهشٍّ کَ دس ؽِش هی تیٌین ًیغت.
دعتکؼ الیَ اّل عثک،هسکن ّ تا دّام اعت ّ خْاؿ خْد سا زفع هیکٌذ.
کف دعتکؼ الیَ اّل هی تْاًذ اص خٌظ التکظ هشغْب تاؽذ،دس ایي صْست صهاًی کَ آًِا سا تَ دعت داسین ازتوال عش خْسدى
اؽیأ اص دعتواى کوتش هی ؽْد ّ کاس کشدى تا آًِا عادٍ تش هیگشدد(تٌػین تاتْم).

» الیَ دّم:
دعتکؾی کَ سّی الیَ اّّل پْؽیذٍ هی ؽْد ّ اص خٌظ ضذ آب،ضذ تاد ّ لاتلیت تٌفظ سا داساعت تذیي هٌػْس کَ دعت ؽوا دس آى
ؾشق ًکٌذ(.هسافع دس تشاتش ؾْاهل خْی)
دس صْستی کَ دعتِای ؽوا ؾشق کشدٍ تاؽذ ّ دس ؽشایط عشد ّ ّصػ تاد آًِا سا ًاگِاى اص دعتکؼ خاسج کٌیذ هیتْاًذ هٌدش تَ
عشها صدگی دعتِایتاى ؽْد
ٌُگام کٌُْْسدی هوکي اعت دعتِای ؽوا تَ هذت طْالًی ّ ؽایذ تواهی سّص دس داخل دّ دعتکؼ کَ تش سّی ُن پْؽیذٍ ایذ لشاس
تگیشد ّ اگش ؽشایط هٌاعة تشای گشدػ خْى ّخْد ًذاؽتَ تاؽذ (دعتکؼ تٌگ) دچاس عشد ؽذى خْاُذ ؽذ ّ اگشدعتِایتاى تیؼ اص
زذ گشم ؽذٍ یا ؾشق کٌذ هوکي اعت کاسائی خْد سا اص دعت تذُذ.
اًؿطاف پزیشی ایي دعتکؼ ًغثت تَ الیَ اّل کوتش اعت ّ تایذ ًْؾی سا اًتخاب کشد کَ دعت دس آى سازتتش تاؽذ ّ تتْاًین تا آى
تؿضی کاسُا سا هاًٌذ اعتفادٍ اص کْئیک دساّ ّ کاساتیي،تغتي تغوَ ُا ّ غیشٍ سا دس ؽشایط عشد اًدام دُین.

» الیَ عّْم:
اعتفادٍ اص دّ دعتکؼ دس ؽشایط آب ُّْائی هؿتذل یا عشد کُْغتاى هٌاعة اعت ّلی اگشّضؿیت خْی عشد ّ یخثٌذاى ّ ُوشاٍ تا
طْفاى یا تْساى تاؽذ تایذ اص دعتکؼ الیَ عْم هؿشّف تَ دّ اًگؾتی اعتفادٍ کشد.
ایي دعتکؼ ُا (گْستکظ) دس ؽشایط خیلی عشد یا استفاؼ صیاد کَ اغلة تا تْساى تشف ُوشاٍ اعت تغیاس هٌاعة تْدٍ ّ آًشا سّی
دّ دعتکؼ لثلی هی پْؽٌ ذ،تٌاتشایي تایذ لذسی تضسگتش اص دعتکؼ الیَ دّم تاؽذ کَ تتْاًین ُش دّ الیَ لثلی سا دس آى خای دُین.
الثتَ تایذ داًغت کَ ًویتْاى کاسُای غشیف هاًٌذ تغتي تٌذ کفؼ ّ تاص ّ تغتَ کشدى هلضّهات سا تا آى اًدام داد ّ دس ٌُگام خشیذ
تایذ دلت کشد کَ اًگؾتاى تا دّ دعتکؼ لثلی دس خای خْد سازت تاؽٌذ.
» دعتکؾِای دّ اًگؾتی پش تَ خاطش ؾولکشد تِتش ًیاصهٌذ پف کشدى ُغتٌذ  ،اص ایي سّ دس صْستی کَ آًِا سا تا الیَ دّم دس
دعت کٌیذ ؾولکشد آًِا هختل هیؾْد یا اصال دّ الیَ لثلی دس آى خا ًویؾْد.پظ هیتْاى آًِا سا هغتمیوا سّی الیَ اّل تَ دعت کشد.
(اص هؿایة دعتکؾِای پش ایٌغت کَ دس صْست خیظ ؽذى خاصیت زفع گشها سا اص دعت هیذٌُذ  ،اص ایٌشّ تایذ آًِا سا دس تشاتش
آب هسافػت کشد)

شوا هیتْاًیذ در هٌسل اًجام کارُا را با دستکش توریي کٌیذ تا در شرایط ّاقعی دچار غافلگیری ًشْیذ.

دستکش ُای اضافَ
» فشض کٌیذ دس ؽشایط عشد کُْغتاى دعتکؼ ؽوا یا ُوٌْسدتاى سا تاد تثشد یا ایٌکَ خیظ ؽْد ّ کغی ُن
ًثاؽذ کَ دعتکؼ اضافَ خْد سا دس اختیاس ؽوا لشاس دُذ،دس ایي صْست تکلیف ؽوا چیغت؟؟؟
خْاب :تایذ هٌتػش اص دعت دادى دعتِای خْد تاؽیذ.
پظ تْصیَ هی ؽْد ُویؾَ یک خفت دعتکؼ اضافَ ُوشاٍ خْد تثشین.ایٌکَ دعتکؼ اضافَ اص کذام ًْؼ تاؽذ
تغتگی تَ تشًاهَ ای کَ تَ آى هی سّیذ داسد ّلی تشخیِاَ هیتْاًذ یکی اص ًْؼ دعتکؼ ُای الیَ اّل یا دّم تاؽذ.

ًکاتی در هْرد دستکشِا
» عاق دعتکؾِا اص خولَ هْاسدی اعت کَ تایذ لساظ گشدد،عاق دعتکؼ تایذ صیش آعتیي کاپؾي ؽوا لشاس گیشد تا
اص ًفْر تشف تَ داخل آى خلْگیشی ؽْد،اًذاصٍ آى ُن تایذ هٌاعة تاؽذ،عاق کْتاٍ ّ صیاد تلٌذ ُش دّ هؾکل آفشیي
خْاٌُذ ؽذ.
» ًْؼ عگک ّ تغوَ ُا تایذ اص خٌغی تاؽذ کَ دس ؽشایط تغیاس عشد خْب ؾول کٌذ یا ًؾکٌذ.
» گشم تْدى دعتِا تغیاس الصم اعت اها اگش تیؼ اص زذ تاؽذ عثة ّسم یا ؾشق کشدى دعت هیؾْد،پظ دس ُش
ؽشایط آب ّ ُْائی تَ اًذاصٍ هْسد ًیاص دعتکؼ تش دعت داؽتَ تاؽیذ.
» سازتی ّ اًذاصٍ دعتکؼ تغیاس هِن اعت اگش دعتکؼ ؽوا تَ اًذاصٍ کافی تضسگ ًثاؽذ خشیاى خْى کاُؼ یافتَ
ّ کاسائی دعتِای ؽوا کن هی ؽْد.

» اص ًکات هِن سازتی لشاس گشفتي اًگؾت ؽصت دس هسل اصلی خْد اعت،چْى تایذ ایي اًگؾت دس هسل خْد
زشکت کٌذ یا تَ اصطالذ تاصی کٌذ،دس غیش ایي صْست کٌُْْسد ًویتْاًذ اؽیا هختلف هثل طٌاب ،کلٌگ ّ ...
سا تَ خْتی دس دعت تگیشد ّ هوکي اعت عثة سُا ؽذى آًِا ّ تشّص زْادث ؽْد.
» الیَ ُای دسًّی دعتکؾِا تایذ اص خٌظ کشک،پؾن یا الیاف هصٌْؾی اؾال تاؽذ تا ُن خاصیت ؾایك خْتی
داؽتَ تاؽذ ُّن دس ٌُگام دسآّسدى ؽاى الیَ سّیی تَ الیَ صیشیي ًچغثذ.
» تشای خلْگیشی اص عشد ؽذى ّ یخ صدى دعتکؼ تشای اعتفادٍ دس سّص تؿذ تِتش اعت آًِا سا دسّى یک کیغَ
لشاس دادٍ ّ ؽة تا خْد دسّى کیغَ خْاب تثشین.
» دس کُْغتاى تایذ تغیاس هْاغة تاؽین کَ دعتکؾِای خْد سا اص دعت ًذُین،دعتکؾِای تیشًّی سا هیتْاى
تْعط تٌذُائی کَ تذیي هٌػْس طشازی ؽذُاًذ تَ آعتیي کاپؾي یا تْعط تٌذُائی کَ اص دسّى آعتیي ُا ؾثْس هی
کٌذ تَ ُن ّصل کشدُ.وچٌیي ّلتی آًِا سا اص خْد خذا کشدین تایذ فْسی آًِا سا دس خیة کاپؾي یا کْلَ پؾتی
گزاؽت تا تاد آًِا سا ًثشد.
» تایذ هْاغة تاؽین کَ ُشگض دعتکؼ الیَ اّل سا تَ ؾلل هختلف خیظ ًکٌین (هثال پاک کشدى ؾشق پیؾاًی،
لوظ اؽیا خیظ یا تشف) صیشا خؾک کشدى اؽیا خیظ دس ُْای عشد کُْغتاى تغیاس صهاًثش ّ عخت اعت.اگش
ایي الیَ خیظ ؽْد هیتْاًذ دسّى الیَ تؿذی خْد سا خیظ کشدٍ ّ تاؾج عشد ؽذى دعتِای ؽوا ؽْد.
دس ایي صْست ّ دس ُْای خشاب زتی اگش ؽوا ُش عَ دعتکؼ سا تش دعت داؽتَ تاؽیذ دعتاى ؽوا عشد خْاٌُذ
ؽذ.

استفادٍ از چٌذ الیَ دستکش بجای یک دستکش ضخین بَ ها ایي کوک را هیکٌذ تا در شرایط جْی هختلف
بتْاًین آًِا را کن ّ زیاد کٌین.ضوي ایٌکَ استفادٍ از سیستن الیَ ای بَ حفظ گرها کوک هیکٌذ.

برای خشک کردى دستکشی کَ خیس شذٍ
» هیتْاًین غشف آب فلضی خْد سا اص آب خْػ پش کشدٍ ّ دس تواط تا دعتکؼ لشاس دُین (ایي سّػ کوی صهاى
تشاعت)
» هیتْاًین آًِا سا تا فاصلَ هٌاعة تْعط اخاق گاص خؾک کٌین (ایي کاس عثة ُذس سفتي عْخت اخاق گاص هیؾْد
یا هوکي اعت هٌدش تَ آتؼ گشفتي دعتکؼ ؽْد)
» هیتْاى دسّى آًشا تا همذاسی سّصًاهَ یا دعتوال کاغزی پش کشد ّتاص دسّى سّصًاهَ ّ دعتوال کاغزی پیچیذ
ّ تا خْد دسّى کیغَ خْاب تشد (ایي سّػ هؿْال کوی سطْتت دس دعتکؼ تَ خای هیگزاسد)

ًکاتی در هْرد دستکش ُا
» هوکي اعت اص یک دعتکؼ فمط یکثاس دس طْل عال اعتفادٍ کٌیذ ّلی ُواى یکثاس تتْاًذ عالهتی دعتِای
ؽواسا تضویي کٌذ،اص ایي سّ تایذ خغاعت سا کٌاس گزاؽت ّ دس خشیذ دعتکؼ هٌاعة،خذی تْد(.اص خشیذ
دعتکِای فاًتضی خْدداسی کٌیذ)
» پظ اص اتوام ُش تشًاهَ دس صْستی کَ دعتکؼ ؽوا کثیف ؽذٍ تشای تویض ًوْدى آى تایذ اص آب هؿوْلی ّ عشد
یا ّاکغِا ّ هْاد تْصیَ ؽذٍ اص طشف تْلیذ کٌٌذگاى اعتفادٍ کشد( .اعتفادٍ اص ّاکغِای هداصعثة زفع خاصیت
تٌفغی،هماّهت عطر سّئی ّ ضذ آب هاًذى آى هی ؽْد).
» تشای اخشای تشًاهَ ُای فٌی تایذ اص دعتکؾِائی کَ داسای کفی هماّم ُغتٌذ (هاًٌذ چشم هشغْب) اعتفادٍ
کشد.ایي کفی ُا داسای اصطکاک تْدٍ ّ دس دسگیشی تا عٌگ،زوایت ّ فشّد تِتش ؾول کشدٍ ّ کوتش آعیة
هیثیٌذ.
» ُش ؽة دس چادس دعتکؼ ُای خْد سا اص لساظ خیظ تْدى تشسعی ًوائیذ ّ دس صْست ًیاص آًِا سا خؾک
کٌیذ.
» دعتکؼ ُای خْد سا خض دس هْاسد اضطشاسی تَ کغی لشض ًذُیذ.
تا آسصّی هْفمیت
تِیَ ّ خوؽ آّسی  :فشیذ صفشی

