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 تغن اهلل الزحوي الزحین                                

 خؾىی پَعتدرهاى 

 اجوالی تزرعی

 گزم َّای هاًٌذ ػَاهلی اس ًاؽی هَارد تیؾتز در. ًیغت جذی هؼوَالً پَعت خؾىی

 .اعت گزم آب در ؽذى خیظ ٍ َّا ون رعَتت ، عزد یا

 اعتفادُ جولِ اس ، دّیذ اًجام سیادی وارّای تٌْایی تِ تَاًیذ هی پَعت تْثَد تزای

 اٍلات گاّی اها. سهخت ٍ خؾه ّای فاتَى اس اعتفادُ ػذم ٍ ّا وٌٌذُ هزعَب اس

 تِ اعت هوىي ، هَارد ایي در. اعت ؽذیذ یا افتذ هی اتفاق اؿلة خؾه پَعت

 .تاؽیذ داؽتِ ًیاس پَعت هتخقـ پشؽه

 

 ػالئن

 هؾاّذُ سهغتاى در فمظ را آى هثال ػٌَاى تِ - اعت هَلتی اؿلة خؾه پَعت

 . تاؽذ الؼوز هادام ٍضؼیت یه اعت هوىي اها - وٌیذ هی

 در وِ جایی ، ؽوا عالهتی ، ؽوا عي تِ تغتگی پَعت خؾىی ّای ًؾاًِ ٍ ػالئن

 .اعت هؾىل ایي ػلت ٍ هٌشل اس خارج در ؽذُ عپزی سهاى ، وٌیذ هی سًذگی آى

 :ؽَد هی سیز هَارد اس هَرد چٌذ یا یه ایجاد تاػث احتواالً خؾه پَعت 

 ؽٌا یا اعتحوام ، گزفتي دٍػ اس تؼذ خقَؿ تِ پَعت عفتی احغاط

 رعذ هی ًظز تِ خؾي وِ پَعتی

 خارػ
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 ؽذیذ تزداری الیِ ٍ ؽذى پَعتِ پَعتِ ، جشئی ؽذى پَعتِ پَعتِ

 تزن یا خَب خغَط

  خاوغتزی پَعت

 عزخی

 وٌذ خًَزیشی اعت هوىي وِ ػویك ّای تزن

 

 وٌیذ هزاجؼِ پشؽه تِ سهاًی چِ

 پاعخ خَتی تِ خاًگی دارٍّای ٍ سًذگی ؽیَُ تـییز تِ پَعت خؾىی هَارد تیؾتز

 . دّذ هی

 :اگز وٌیذ هزاجؼِ پشؽه تِ

 یاتذ ًوی تْثَد ؽوا پَعت ، تالؽْا تْتزیي ٍجَد تا

 اعت ّوزاُ لزهشی تا پَعت خؾىی

 وٌذ هی ایجاد اختالل خَاب در خارػ ٍ خؾىی

 داریذ تاس ػفًَت یا سخن خزاؽیذگی اثز در

 ّغتیذ پَعت تزداری الیِ ٍ ؽذى پَعتِ پَعتِ اس تشرگی ًَاحی دارای ؽوا

 

 ػلل
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 هی ّوچٌیي تیواریْا اس تزخی. دارد هحیغی ػلت اؿلة( xerosis) پَعت خؾىی

 پَعت خؾىی احتوالی ػلل. تگذارًذ اثز ؽوا پَعت رٍی چؾوگیزی عَر تِ تَاًٌذ

 :اعت سیز هَارد ؽاهل

 پَعت ٍ یاتذ هی واّؼ رعَتت ٍ َّا دهای ٍ ؽَد هی خؾه سهغتاى در َّا:  َّا

 هوىي ، وٌیذ هی سًذگی تیاتاًی هٌاعك در ؽوا اگز اها. دارد ؽذى خؾه تِ توایل

 .تاؽذ ًذاؽتِ چٌذاًی اّویت فقل ایي اعت

 ّوگی ، ّا ؽَهیٌِ ٍ ّا تخاری ، چَتی گاسّای اجاق ، هزوشی گزهایؼ. حزارت

 .وٌٌذ هی خؾه را ؽوا پَعت ٍ دادُ واّؼ را رعَتت

 خؾه را ؽوا پَعت تَاًذ هی گزم عَالًی حوام ٍ گزفتي دٍػ. دٍػ ٍ گزم حوام

 پَعت خؾىی تاػث دار ولز تغیار اعتخزّای در ٍیضُ تِ ، هىزر ؽٌای  ّوچٌیي. وٌذ

 .هیؾَد

 ؽاهپَّای ٍ ؽَیٌذُ هَاد ، فاتًَْا اس تغیاری. عخت ؽَیٌذُ هَاد ٍ ّا فاتَى

  تَلیذ ّا رٍؿي استزداؽتي تزای سیزا وٌٌذ هی جذا ؽوا پَعت اس را رعَتت ، هحثَب

 .اًذ ؽذُ

 یا( اگشها) آتَپیه درهاتیت هاًٌذ پَعتی تیواری وِ افزادی. پَعتی ؽزایظ عایز

 .ّغتٌذ پَعت ؽذى خؾه هغتؼذ دارًذ پغَریاسیظ

 

 خغز ػَاهل

 :ؽوا اگز اها. تاؽذ داؽتِ خؾه پَعت تَاًذ هی وغی ّز
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 04 اس تیؼ - یاتذ هی افشایؼ عي افشایؼ تا خغز ایي. تاالتزّغتیذ یا 04 دِّ در

 .ّغتٌذ خؾه پَعت دارای هغي تشرگغاالى اس درفذ

 .وٌیذ سًذگی ون رعَتت یا عزد ، خؾه َّای ٍ آب در

 هاًٌذ ، آب در خَد پَعت ٍری ؿَعِ تِ هلشم را ؽوا وِ تاؽیذ داؽتِ ؽـلی

 .وٌذ هَ آرایؼ ٍ پزعتاری

 .وٌیذ ؽٌا ولزسدُ اعتخزّای در اؿلة

 

 ػَارك

 خؾىی ، ؽَد ًوی هزالثت آى اس ٍلتی اها. اعت ضزر تی هؼوَالً پَعت خؾىی

 :ؽَد سیز هَارد تِ هٌجز اعت هوىي پَعت

 اس تیؼ خؾىی ، ّغتیذ تیواری ایي تِ اتتال هغتؼذ اگز(. اگشها) آتَپیه درهاتیت

 ٍ خَردگی تزن ، لزهشی تاػث ٍ ؽَد تیواری ؽذى فؼال تِ هٌجز تَاًذ هی حذ

 .ؽَد التْاب

 

 تاػث ٍ ؽَد تاوتزیْا ٍرٍد تاػث ٍ ؽَد خؾه پَعت اعت هوىي:  ّا ػفًَت

 ّای هىاًیغن وِ افتذ هی اتفاق سهاًی سیاد احتوال تِ ػَارك ایي.ؽَد ػفًَت

 ؽذیذ پَعت ، هثال ػٌَاى تِ. تیفتذ خغز تِ ؽذت تِ ؽوا پَعت عثیؼی هحافظ

 تاسؽذُ تَاًٌذ هی وِ ، ؽَد ؽىاف یا ػویك ّای تزن ایجاد تاػث تَاًذ هی خؾه

 .ؽَد فزاّن ّا تاوتزی تِ حولِ تزای ای سهیٌِ ٍ وٌٌذ خًَزیشی ٍ
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 پیؾگیزی

 :ًؾَد خؾه حذ اس تیؼ پَعت تا وٌیذ اهتحاى را ًىات ایي

 .وٌذ هی تٌذی آب را پَعت ، آب فزار اس جلَگیزی تزای وٌٌذُ هزعَب. وٌیذ هزعَب

 

 یا دلیمِ 04 تِ را دٍػ ٍ حوام سهاى. وٌیذ هحذٍد را آب هؼزك در گزفتي لزار

 تار یه اس تیؾتز وٌیذ عؼی. ًثاؽذ داؽ تا وٌیذ تٌظین گزم رٍی را ػؼذ. تزعاًیذ ووتز

 .ًىٌیذ حوام رٍس در

 

 هالین ّای وٌٌذُ پان ، ّا وزم وٌٌذُ پان. ًىٌیذ اعتفادُ وٌٌذُ خؾه اسفاتَى

 .وٌیذ اعتفادُ اضافِ ّای وٌٌذُ هزعَب تا را دٍػ ّای صل ٍ پَعت

 هی هخقَفاً سهغتاى. تپَؽاًیذ تادی یا عزد َّای در را خَد پَعت اهىاى حذ تا

 ، رٍعزی حتوا آهذى تیزٍى ٌّگام تٌاتزایي ، تاؽذ وٌٌذُ خؾه پَعت تزای تَاًذ

 .تپَؽیذ دعتىؼ ٍ والُ

 آب در را خَد دعتاى ّغتیذ هجثَر اگز. وٌیذ اعتفادُ العتیىی ّای دعتىؼ اس

 هی دعتىؼ پَؽیذى ، وٌیذ هی اعتفادُ خؾي ّای وٌٌذُ پان اس یا وٌیذ ٍر ؿَعِ

 .وٌذ ووه ؽوا پَعت اس هحافظت تِ تَاًذ

 

 تؾخیـ
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 هی عؤال ؽوا پشؽىی عاتمِ اس ٍ دادُ اًجام را فیشیىی هؼایٌِ ؽوا پشؽه احتواالً

 ایٌىِ جولِ اس ، وٌذ

 آى ؽذى تذتز یا تْتز تاػث ػَاهلی چِ ، اعت ؽذُ ؽزٍع ؽوا پَعت خؾىی وی 

 . ؽوا پَعت اس هزالثت ًحَُ ٍ ؽوا ؿذایی رصین ، وزدى حوام ػادت ، هیؾَد

 خؾىی آیا ایٌىِ تزرعی تزای را خافی تؾخیقی آسهایؾات اعت هوىي ؽوا پشؽه

( تیزٍئیذ واری ون) وار ون تیزٍئیذ هاًٌذ ای سهیٌِ پشؽىی تیواری ًتیجِ ؽوا پَعت

 .وٌذ پیؾٌْاد ، اعت

 

 درهاًز

 هزعَب اس اعتفادُ هاًٌذ سًذگی عثه الذاهات تِ خؾه پَعت ، هَارد تیؾتز در

 تغیار پَعت اگز. دّذ هی پاعخ گزم ، عَالًی حوام ٍ دٍػ اس پزّیش ٍ ّا وٌٌذُ

 تذٍى) ًغخِ تذٍى وزم اس وٌذ تَفیِ اعت هوىي پشؽه ، داریذ  ریش پَعتِ ٍ خؾه

 .اعت اٍرُ ٍ الوتیه اعیذ یا الوتیه اعیذ حاٍی وِ وٌیذ اعتفادُ( ًغخِ

 یا ichthyosisایىتیَس ، آتَپیه درهاتیت هاًٌذ تزی جذی پَعتی تیواری تِ اگز

 ٍ ّا وزم ، هٌشل در هزالثت تز ػالٍُ اعت هوىي پشؽه ، ّغتیذ هثتال پغَریاسیظ

 .وٌذ تجَیش را درهاًی ّای رٍػ عایز یا ؽذُ تجَیش پوادّای

 هی پَعت خارػ تاػث ٍ ؽَد هی درهاتیت تِ هٌجز خؾه پَعت اٍلات تؼضی

 ّیذرٍوَرتیشٍى حاٍی ّای لَعیَى ؽاهل اعت هوىي درهاى ، هَارد ایي در. ؽَد

 اس جلَگیزی تزای اعت هوىي پشؽه ، ؽَد تاس ؽوا خَردُ تزن پَعت اگز. تاؽذ

 .وٌذ تجَیش را هزعَب پاًغواى ، ػفًَت
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 خاًگی دارٍّای ٍ سًذگی عثه

 :وٌذ ووه ؽوا عالهت ٍ پَعت داؽتي ًگِ هزعَب تِ تَاًذ هی سیز الذاهات

( عذی)ای هَم ٍ هْز ، آب اس فزار اس جلَگیزی تزای ّا وٌٌذُ هزعَب. وٌیذ هزعَب

 هزعَب اس اعتحوام اس تؼذ ٍ رٍس در تار چٌذیي. وٌٌذ هی ایجاد ؽوا پَعت رٍی تز

 هارن هاًٌذ ، وٌٌذ هی ػول تْتز ضخین ّای وٌٌذُ هزعَب. وٌیذ اعتفادُ وٌٌذُ

 هَاد اس تخَاّیذ اعت هوىي ّوچٌیي.Eucerin ٍ Cetaphil ًغخِ تذٍى ّای

 ، اعت خؾه تغیار ؽوا پَعت اگز. وٌیذ اعتفادُ وٌٌذُ هزعَب حاٍی ٍ آرایؾی

 ؽوا پَعت وِ حالی در ، توالیذ وَدن رٍؿي هاًٌذ رٍؿٌی تخَاّیذ اعت هوىي

 تزخَردار ّا وٌٌذُ هزعَب تِ ًغثت تیؾتزی هاًذگاری اس رٍؿي. اعت هزعَب ٌَّس

 پوادّایی دیگز احتوال. وٌذ هی جلَگیزی ؽوا پَعت عغح اس آب تثخیز اس ٍ اعت

 احغاط اعت هوىي ایٌْا. اعت( Aquaphor ، ٍاسلیي) ّغتٌذ ًفتی صلِ حاٍی وِ

 .وٌیذ اعتفادُ ؽة در فمظ آًْا اس تخَاّیذ اعت هوىي تٌاتزایي ، وٌٌذ ایجاد چزتی

 

 ٍ حوام یا هذت عَالًی دٍػ. وٌیذ هحذٍد را حوام سهاى ٍ وٌیذ اعتفادُ گزم آب اس

 04 تا 0 هذت تِ را خَد دٍػ یا حوام. وٌذ هی جذا ؽوا پَعت اس را رٍؿٌْا داؽ آب

 .ًىٌیذ اعتفادُ داؽ آب اس  وٌیذ اعتفادُ گزم آب اس ٍ وٌیذ هحذٍد دلیمِ
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 پان یا وٌٌذُ پان ّای وزم اس اعت تْتز. وٌیذ پزّیش خؾه ٍ خؾه ّای فاتَى اس

 اضافی ّای وٌٌذُ هزعَب تا دٍػ یا حوام ّای صل ٍ پَعت هالین ّای وٌٌذُ

 . وٌیذ اًتخاب را اًذ وزدُ اضافِ چزتی ٍ رٍؿي وِ خفیفی ّای فاتَى. وٌیذ اعتفادُ

 .وٌیذ خَدداری الىل ٍ ػغز ، تاوتزیایی ضذ ّای ؽَیٌذُ ٍ ػزق ضذ ّای ؽَیٌذُ اس

 را خَد پَعت آراهی تِ. وٌیذ اعتفادُ ّا وٌٌذُ هزعَب اس اعتحوام اس تؼذ تالفافلِ

 وزم ، اعتحوام دلیمِ دٍ عی. تواًذ تالی رعَتت اس همذاری تا وٌیذ خؾه حَلِ تا

. تیٌذاسیذ دام تِ را خَد پَعت رعَتت تا وارتثزیذ  تِ را پواد یا وٌٌذُ هزعَب

. تاؽذ تْتزیي اعت هوىي اعت  آى تزتز ػٌقز عِ اس یىی تٌشیٌات وِ هحقَلی

 .وٌٌذ ووه اعت هوىي ًیش اٍرُ یا الوتیه اعیذ ، گلیغیزیي حاٍی هحقَالت

 پَعت تَاًذ هی عزپَؽیذُ ٍ خؾه ، گزم َّای. وٌیذ اعتفادُ عاس رعَتت اس

 هزعَب دعتگاُ. وٌذ تذتز را ؽذى پَعتِ پَعتِ ٍ خارػ ٍ وٌذ دار لىِ را حغاط

 تِ را َّا رعَتت ، اعت هتقل ؽوا تخاری تِ وِ یىی یا هٌشل حول لاتل وٌٌذُ

 .داریذ ًگِ تویش را خَد وٌٌذُ هزعَب حتواً. افشایذ هی ؽوا خاًِ داخل

 پٌثِ هاًٌذ عثیؼی الیاف. تاؽذ هْزتاى ؽوا پَعت تا وِ وٌیذ اًتخاب را ّایی پارچِ

 هی ، اعت عثیؼی اگزچِ ، پؾن اها. دّذ هی تٌفظ اجاسُ ؽوا پَعت تِ اتزیؾن ٍ

 .وٌذ تحزیه را عثیؼی پَعت حتی تَاًذ

 تاػث دٍ ّز چَى تؾَییذ ػغز ٍ رًگ تذٍى ٍ ؽَیٌذُ هَاد تا را خَد ّای لثاط

 ووپزط ، ؽَد هی خارػ تاػث خؾه پَعت اگز.ؽًَذ هی ؽوا پَعت تحزیه

 ّیذرٍوَرتیشٍى پواد یا وزم اس ، التْاب واّؼ تزای. تشًیذ ًاحیِ تِ را خٌه ّای

 وزم یا)اعت ّیذرٍوَرتیشٍى درفذ 0 حذالل حاٍی وِ ، وٌیذ اعتفادُ ًغخِ تذٍى
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 ؽوا ػالئن یا تخؾذ ًوی تغىیي را ؽوا ػالئن الذاهات ایي اگز(.  فلَئَعیٌَلَى

 .وٌیذ هؾَرت پَعت هتخقـ یه تا یا وٌیذ هزاجؼِ پشؽه تِ ، ؽَد هی تذتز

 

 هاللات لزار تزای ؽذى آهادُ

 اٍلات تؼضی. وٌیذ هی ؽزٍع خَد اٍلیِ ّای هزالثت پشؽه دیذى تا ؽوااحتواالً 

 هزاجؼِ( پَعت هتخقـ) پَعتی تیواریْای هتخقـ تِ هغتمیواً اعت هوىي

 آهادُ خَد هاللات لزار تزای تا وٌذ هی ووه ؽوا تِ اعالػات اس تزخی ایٌجا در. وٌیذ

 .ؽَیذ

 دّیذ اًجام تَاًیذ هی ؽوا آًچِ

 را اعتفادُ تْتزیي خَد پشؽه اس تا وٌذ هی ووه ؽوا تِ عَاالت اس لیغتی تْیِ

 ػثارتٌذ ؽَد هغزح تایذ وِ اعاعی عؤالْای اس تزخی ، پَعت خؾىی هَرد در. تثزیذ

 :اس

 چیغت؟ هي پَعت خؾىی ػلت تزیي هحتول

 دارم؟ ًیاس آسهایؼ تِ آیا

 ؽَد؟ خَب خَد تِ خَد ٍضؼیت ایي دارد احتوال آیا

 وٌیذ؟ هی تَفیِ را پَعت اس هزالثت رٍالْای چِ

 .تپزعیذ داریذ وِ دیگزی عؤال ّز اس ًىٌیذ دریؾ

 :هاًٌذ ، پزعیذ خَاّذ ؽوا اس عؤال چٌذیي احتواالً داریذپشؽه اًتظاری چِ پشؽه اس

 داریذ؟ دیگزی ػالئن آیا
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 اعت؟ گاُ تِ گاُ یا تَدُ هذاٍم ؽوا ػالئن آیا

 ؽَد؟ هی تْتز ؽوا پَعت ، فَرتی درچِ

 وٌذ؟ هی تذتز را ؽوا پَعت وِ ّغت چیشی آیا

 وٌیذ؟ هی هقزف دارٍّایی چِ

 گیزیذ؟ هی دٍػ یا وٌیذ هی حوام تار چٌذ

 وٌیذ؟ هی اعتفادُ داؽ آب اس آیا 

 وٌیذ؟ هی اعتفادُ ؽاهپَ ٍ فاتَى چِ اس 

  وٌیذ؟ هی اعتفادُ وٌٌذُ هزعَب ّای وزم اس آیا

 وٌیذ؟ هی اعتفادُ آًْا اس تار چٌذ ٍ ، یه وذام ، اعت چٌیي اگز

 تْیِ ٍ تزجوِ:دوتزحغیي جذیذ                                 

  gwww.mayoclinic.or  هٌثغ:                               
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