
یثیوبس ضشح  

  ،سًگ سٌگ،ضي،فلض،چَة کَچک تکِ اصٍجَدیک است ػجبست دسچطن خبسجی جسن

.  دسچطن خبسجی ،یبسبیشاجسبم

 چطن ثِ چیضی ضذى سبییذُ ضذیذچطن،احسبس ،قشهضی پزیشی دسد،تحشیک

.ّستٌذ خبسجی جسن ضبیغ ػالین اص صدى پلک ٌّگبم  

.  است دیذى قبثل غیشهسلح هؼوَالًثبچطن خبسجی جسن

  صَست دسایي افتذ،کِ هیشگی ٍدسصیشپلک است کَچک خیلی خبسجی جسن گبّی الجتِ

.دیذاس آى تَاى هی پضضکی چطن تٌْبثبهؼبیٌِ  

: ػلل  

 تشاضکبسی،آٌّگشی، ًجبسی هثل هطبغلی ٍجَدثبد،َّاپشاصگشدٍغجبس،داضتي

 پخص اطشاف صیبدثِ هَادثبضتبةشیبسبی سیضچَة آًْبقطؼبت دسطی کِ خشدکٌی یبسٌگ

 ثشای. ّستٌذ چطن خبسجی جسنشخط دٌّذُ افضایص ضًَذ،اصػَاهل هی 

 ٍجَد چطن ثِ آسیت احتوبل کِ است ضوباصًَػی یبفؼبلیت ،اگشضغل پیطگیشی

.کٌیذ استفبدُ چطن کٌٌذُ هحبفظت داسد،اصٍسبیل  

:ىدسهب  

 چطن هَضؼی حسی ثی تحت ساحتی ثِ تَاى ساهی خبسجی اکثشاجسبم

:دسچطن خبسجی ٍجَدجسن دسصَست. دسآٍسد اٍسطاًس یبدسهبًگبُ پضضک هطتسد  
 

. ًوبلیذ سا خَد  چطن   - 1  

 

.داسیذ  ًگبُ  ثستِ  هؼبیٌِ  صهبى تب سا خَد  چطن  االهکبى حتی -2    

 

( فلَسسئیي شخط ثی  هبدُ  یک ثب  چطن  سٍی  است  هوکي  چطن  هؼبیٌِ  طی -3 

  یک ثب  چطن ، آهیضی سًگ صا ثؼذ. ضَد  دیذُ ثْتش  خبسجی  جسن تب گشدد  آهیضی سًگ

هی گیشد.سقشا  هؼبیٌِ  تحت ثبالتش  ًوبیی دسضت ثب  ػذسی  

 

  تؼییي  چطن دس  آى  هحل ٍ  اًذاصُ  ثشحست  خبسجی  جسن  آٍسدى دس  سٍش  -4  

 تب ضَد هی  گزاضتِ  چطن  سٍی  پَضص  یک ، خبسجی  جسن  آٍسدى دس اص  ضَدپس هی

.ثوبًذ  ثستِ  چطن  

 

 اص  پیطگیشی  ثشای گیشد قشاس  هؼبیٌِ  تحت هجذداً ثبیذ  چطن سٍص 1-2 اص  پس  -5 

  چطوی  قطشُ ٍ ضذدسد ثیَتیک آًتی  حبٍی  چطوی  قطشُ داسٍّبی ،  ػفًَت

.سًٍذ هی ثکبس کِ است داسٍّبیی  اص کٌٌذُ ثیحس  

:ضػَاس  

( ًطَد ثشداضتِ طَسکبهل ثِ خبسجی خصَصبًاگشجسن) ػفًَت

 اص تشچطن ػوقی ّبی الیِ ثِ خبسجی دساثشًفَرجسن چطن ضذیذتشٍدایوی ٍآسیت

. ّستٌذ احتوبلی ػَاسض

. سٍد ضوبسهی ثِ اٍسطاًس ثبضذ،یک سفتِ خبسجی جسن اگشدسچطن

 2  ٍدسػشضدخبسجی،دسدصیبدتشضَ جسن اصدسآٍسدى اگشپس

.ًوبیذ هشاجؼِ پضضک هجذداثِ ضَد،ثیوبسثبیذ دچبسهطکل ثیٌبیی،ًطَد سٍصسفغ   

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A2%D9%86%D8%AA%DB%8C+%D8%A8%DB%8C%D9%88%D8%AA%DB%8C%DA%A9


نچط ّبی دسپبسگی خًَشیضی کٌتشل  

 ِسبچو یب ٍ تیض ًَک ضئ یک ٍسٍد اص ًبضی چطن پبسگی هحل اص هَاقغ ثؼضی

 تجْ هستقین فطبس اص استفبدُ هَاسد ایي دس. ضَد هی هطبّذُ خًَشیضی ، تفٌگ

 ثش فطبس ٍاسدکشدى. ثبضذ هی هوٌَع ٍ ثَدُ خطشًبک ثسیبس خًَشیضی ثٌذآٍسدى

 .کٌذ هی تسشیغ سا چطن هحتَیبت صدگی ثیشٍى دیذُ آسیت چطن یسٍ

 

 طهخشٍ ضکل ثِ هحبفظ پَضص یک گزاضتي هَاسد دسایي اٍلیِ کوک تٌْب

 اس ضکل هخشٍطی پَضص ایي سسن کبغز یب هقَا تکِ یک اص استفبدُ ثب تَاًیذ هی

 .ثپَضبًذ سا چطن آى توبم کِ طَسی ثِ است چطن کبسِ ّبی لجِ سٍی ثش ثسبصیذ

 ًگِ ثستِ ًیض سا سبلن چطن ثبیذ چطن ایي کشدى حشکت اص جلَگیشی جْت

 .کٌین هی هٌتقل ثیوبسستبى ثِ سشیؼبً سا هصذٍم سسپ. داضت

 هٌبثغ :

www.noorvision.com/fa/article 

 کتبة ثیوبسی چطن ٍ گَش داخلی ٍ جشاحی ثشًٍش 
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