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يک ػيٌک طثي ًياصهٌذ چِ هشاقثتْايي اػت؟
تَكيِ ٍ داًؼتٌيْا :تويض کشدى ؿيـِ ػيٌک حذاقل دٍ تاس دس سٍص تشاي صدٍدى چشتي ٍ آلَدگي ّا تش سٍي آى ٍ تويض کشدى خَد فشين
تطَس هتٌاٍب ٍ ًيض هشاقثت اص ؿيـِ ػيٌک دس تشاتش خؾ افتادى ٍ پاک کشدى ؿيـِ تا پاسچِ هٌاػة ٍ ًشم اص اكَل هْن ًگْذاسي اص
ػيٌک هي تاؿٌذ.
دس ا٘شخبة ٓيٙه ًجي ٍٟ٘ ٚذاسي اص آٖ ثبيذ دلز وشد ،چشا وٓ ٝيٙه ًجي خٟز ايٗ سدٛيض ٔ ٚلشف ٔي ؿٛد و ٝاص چـٕٟبي ؿٕب ٔشالجز وٙذ ٚ
يب يه ٓيت (ٓيٛة ا٘ىؼبسي) چـٓ سا ثش ًشف ٕ٘بيذ .دس كٛسسيى ٝدس ا٘شخبة ٍٟ٘ ٚذاسي اص ٓيٙه ًجي خٛد وٛسبٞي وٙيذ ٕٔىٗ اػز ٘ ٝسٟٙب ثشاي
چـٕبٖ ؿٕب ٔفيذ ٘جبؿذ ثّى ٝث ٝآػيت چـٕٟبي ؿٕب ٔٙدش ؿذ.
دس ٘شيد ٝدس ٍٟ٘ذاسي اص ٓيٙه ٔٛاسد صيش ثبيذ سٓبيز ؿ٘ٛذ:
 -1ؿيـٞ ٝبي ٓيٙه خٛد سا حذالُ د ٚثبس دس سٚص ثب اػشفبد ٜاص آة ٌشْ ٚكبث( ٖٛيب ٔبيْ ُشفـٛيي)سٕيض ٕ٘بييذ سب اثش چشثي ٌٚشد ٚغجبس اص سٚي آٖ
ثشًشف ٌشدد ٚػذغ ثب اػشفبد ٜاص يه دبسچ ٝسٕيض٘ٚشْ (ٔثال يه دبسچ ٝوٛچه اثشيـٕي) آ٘شا خـه ٕ٘بييذ.
ٌ-2بٍٞبٞي فشيٓ ٓيٙه خٛد سا ٘يض ثب آة ٚكبث ٖٛثـٛئيذ.
ٛٔ-3لْ ٌزاؿشٗ ٓيٙه سٚي ٔيض يب ًبلچ ٝدلز ٕ٘بييذ و ٝؿيـٞ ٝبي آٖ ثب ػٌح سٕبع ديذا ٘ىٙذ.
ٕٞ-4يـ ٝاص دٚدػز ثشاي ٌزاؿشٗ يب ثشداؿشٗ ٓيٙه اػشفبدٕ٘ ٜبييذ.
ٞ -5شٌض اص دبسچٞ ٝبي صثش ثشاي سٕيض وشدٖ ٓذػي ٞبي دالػشيىي اػشفبد٘ ٜىٙيذ صيشا سٚي آٖ خؾ ايدبد ٔي وٙذٓ -6.يٙه خٛد سا ثب دػشٕبَ
وبغزي دبن ٘ىٙيذ .سٕيض وشدٖ ؿيـٓ ٝيٙه ثب دػشٕبَ وبغزي سٟي ٝؿذ ٜاص چٛة ،ػجت خـبفشبدٖ  ٚوذسي  ٚاص ثيٗ ثشدٖ ثشالي ً ٚجي ثٛدٖ
ؿيـٓ ٝيٙه ٔيؿٛد.
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ػيٌک طثي هٌاػة داساي چِ ٍيظگيْايي (اتؼادٍ ،صى ٍ  )...اػت؟
تَكيِ ٍ داًؼتٌيْا :يک ػيٌک اػتاًذاسد داساي ٍيظگيْاي خاكي دس ػذػي ٍ ًَع آى ،اًذاصُ ،ؿکل ٍ جٌغ فشين ٍ ّوچٌيي صيثايي
ظاّشي ّوشاُ تا تٌاػة تا كَست هي تاؿذ کِ دس ريل تـشيح ؿذُ اًذ.
دس حبِيى ٝخيّي اص افشاد ث ٝؿىُ ٔ ٚذ فشيٓ إٞيز ٔي دٙٞذ خيّي ٞب ٘يض دس ٔٛلْ ا٘شخبة فشيٓ ث ٝسٙبػت فشيٓ ثب چٟش،ٜدٚاْ آٖ،خٙغ ٚخٙجٞ ٝبي
فٙي يه فشيٓ ٓيٙه إٞيز ٔي دٙٞذ .ثشاي دس كذ ثيـشش افشاد ساحشي ٕٟٔششيٗ ٓبُٔ ثشاي آٟ٘ب دس ا٘شخبة فشيٓ ثٛد ٜػذغ دٚاْ ٓيٙه  ٚخٙغ
فشيٓ (ٔٛاد خذيذ ٔب٘ٙذ سيشب٘يٚ ْٛفّضا ر اٌ٘ٔبف دزيش) ٚثشخي ديٍش اص ٚيظٌيٟبي ٓيٙه ٔب٘ٙذ داؿشٗ ِٛالي فٙشي ... ٚ
ؿىُ ٞش فشد ثب ديٍشي ٔشفبٚر اػز ثٙبثشايٗ ٞش فشد ٘يبص ث ٝفشيٕي ثب ا٘ذاصٞ ٜبي خبف خٛدؽ داسد فشيٕٟب دس ؿىُ ٞب ٚا٘ذاصٞ ٜبي ٔشفبٚسي ٓشهٝ
ٔي ٌشد٘ذ ٞٚيچ ا٘ذاص ٜثبثز فشيٕي ٚخٛد ٘ذاسد و ٝثشاي  ٕٝٞافشاد ٔٙبػت ثبؿذ ثٙبثشايٗ ثشاي ٞش فشد ثبيذ فشيٕي ٔشٙبػت ثب ا٘ذاصٞ ٜبي خبف
خٛدؽ فيز ٌشدد .ثشاي ٔثبَ ؿٕب ٕٔىٗ اػز آذاد  140-19-48سا ثشٚي يه فشيٓ ثجيٙيذ ٓذد ٘ 48ـب٘ذٙٞذ ٜا٘ذاصٞ ٜش وذاْ اص ٓذػيٟب ٔي ثبؿذ
ٓذد د 19 ْٚا٘ذاص ٜدُ ثيٙي سا ٘ـبٖ ٔيذ ٞذ و ٝأىبٖ فيز فشيٓ ٔٙبػت ثشاي ٞش ا٘ذاص ٜدُ ثيٙي سا فشأ ٓٞي ٕ٘بيذ ٓ ٚذد ػ ًَٛ 140 ْٛدػشٝ
ٓيٙه ٔي ثبؿذ.
ايدبد ػشدسدٞبي ٔضٔٗ  ،اخشالفبر ديذ دٚچـٕي ،خؼشٍي ٔفشى اص ٓٛاسم ٔشٔذد  ٚؿبيْ اػشفبد ٜاص فشيٓ ٞبي غيشاػشب٘ذاسد ٓيٙه ٞبي ًجي
اػز.دس ا٘شخبة فشيٓ يه ٓيٙه ًجي چٟبس چيض ٔ ٟٓاػز:
٘-1ح ٜٛاػشفبد ٚ ٜػبخشبس فشيٓ
- 2دٟٙبي فشيٓ
 ٚ ّٛ٘- 3ا٘ذاص ٜدُ
 ًَٛ ٚ ّٛ٘- 4دػشٝ
دس ا٘شخبة ٓيٙه ثٌٛس وّي ثبيذ ثٛٔ ٝاسد ريُ دلز وشد:
 )1دس اثشذا٘ ،ىش ٟٓٔ ٝايٗ اػز و ٝيه فشيٓ ٔٙبػت ثبيذ ؿيـ ٝيب ِٙض ٓيٙه سا دس فبكّٔ ٝمشوي ٘ؼجز ث ٝچـٓ لشاس دٞذ.
ٓ )2ذػي و ٝدس فبكّٔ ٝـخق لشاس دادٔ ٜيؿٛد ،ثبيذ ا٘حٙبيي ٔشٙبػت ثب خٟزٞبي ٔخشّف حشوز چـٓ داؿش ٝثبؿذ.
ٓ )3ذػي ثبيذ ايٗ س ٛا٘بيي سا داؿش ٝثبؿذ و ٝثب سٛخ ٝث ٝحشوبر فشد ثشٛا٘ذ اص دٚاْ  ٚاػشحىبْ ثشخٛسداس ثبؿذ  ٚثشٛا٘ذ ث ٝصيجبيي كٛسر فشد اهبف ٝوٙذ.
سٕبْ ايٗ دبسأششٞب ث ٝا٘شخبة يه ٓيٙه ٔٙبػت وٕه ٔيوٙذ.
 )4ايٗ ٘ىش ٝثؼيبس ٔ ٟٓاػز و ٝدس ٍٙٞبْ ا٘شخبة فشيٓ ،لؼٕز ثبالي فشيٓ ثب ِج ٝسحشب٘ي اثشٕٔ ٚبع ثبؿذ  ٚلؼٕز سحشب٘ي فشيٓ لؼٕز سحشب٘ي
چـٓ سا ثذٛؿب٘ذٕٞ .چٙيٗ دس دً ٚشف چـٓ ثب ثيٙي ٌ ٚيدٍب ٜدٛؿؾ وبفي سا ايدبد وٙذ )5.دػشٞٝبي فشيٓ ٘جبيذ دً ٚشف ٌيدٍب ٜسا فـبس دٙٞذ ٚ
ً َٛدػشٞٝب ثبيذ ث ٝؿىّي ثبؿذ و ٝدس دـز ٌٛؽ لشاس ٌيش٘ذ.
 )6فشيٓ ثبيذ و ٝثخٛثي ثش سٚي ثيٙي ػٛاس ؿٛد سب ٔبْ٘ اص لشٔضي  ٚدشخ٘ٛي ٔحُ سٕبع دُ ثب دٛػز ثيٙي ؿٛد.
ٚ )7لشي ٓذػي دس داخُ فشيٓ لشاس دادٔ ٜيؿٛد٘ ،جبيذ دس اثش فـبسٞبيي وٕشش اص ٘ 3يٛس ٖٛاص خبي خٛدؽ خبثدب ؿٛد  ٚثشاي وٛدوبٖ ايٗ ٘يش ٚثبيذ
٘ 10يٛسٗ ثبؿذ.دغ ثجبر ٓذػي دس فشيٓ ٘يض اص ٘ىبر ٕٟٔي اػز و ٝثبيذ حشٕب ٔٛسد سٛخ ٝلشاس ٌيشد.
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 )8دس ٔٛسد ػبخشبس ٓيٙه ،فشيٓ ٞبيي وٚ ٝخٛد داس٘ذ ث ٝد ٚدػش ٝفّضي  ٚغيش فّضي سمؼيٓ ٔيؿ٘ٛذ .فشيٓٞبي فّضي اص آِيبطٞبي ٔخشّف ٕٞب ًٙٞثب
ثذٖ و ٝثبيذ ػجه ٔ ٚمب ْٚثبؿٙذ ا٘شخبة ٔيؿ٘ٛذ.ايٗ فشيٓٞب ٘جبيذ اثشار ػٕي دس ٍٙٞبْ سشؿح ٓشق داؿش ٝثبؿٙذ  ٚسغييش سً٘ ٘ ٓٞذٙٞذ .فشيٓٞبي
غيش فّضي  ٓٞاص سشويتٞبي ػِّٛضي يب دّيٕشي ػبخشٔ ٝيؿ٘ٛذ ٔ ٚيسٛا٘ٙذ دس ٓيٗ ُشافز ػٌح خٛثي ثشاي ٓذػي فشا ٓٞوٙٙذ.ايٗ فشيٓٞب سّٛٙ
صيبدي  ٓٞداس٘ذ  ٚاص ٓٛاسم وٕششي ٘ؼجز ث ٝفشيٓٞبي فّضي ثشخٛسداس٘ذِٚ .ي دس اثش ٔشٚس صٔبٖ ايٗ فشيٓ ٞب خـه ٔيؿ٘ٛذ  ٚسشن خٛسدٚ ٜ
ٔيؿىٙٙذ.ثشاي وٛدوبٖ فشيٓٞبي غيش فّضي سٛكئ ٝي ؿٛد ،چ ٖٛاحشٕبَ آػيت سػيذٖ ث ٝدٛػز  ٚچـٓ دس اثش ػٛا٘ح دس ايٗ فشيٓٞب وٕشش اػز.
ٓ )9ال ٜٚثش لبة ٓيٙه  ،ؿيـٞٝب ٘يض اص إٞيز فٛق أِبد ٜثباليي ثشخٛسداس ٞؼشٙذ.ؿيـٞٝبي ٓيٙه وٛدوبٖ حشٕب ثبيذ اص خٙغ ثؼيبس ػجه ٚ
٘ـىٗ ػبخش ٝؿ٘ٛذ .اٌش لشاس اػز ٓيٙه ٕٞيـ ٝسٚي چـٓ ؿٕب ثبؿذ ،ثٟشش اػز ؿيـ ٝفشٛوشٔٚيه ثبؿذ سب ثشٛا٘ذ دس ثشاثش اؿٔ ٝخٛسؿيذ ٘يض اص ؿٕب
ٔحبفِز وٙذ.ؿيـ ٝي ٓيٙه ثچٞ ٝب ثبيذ دسخ ٝفشٛوشٔٚيه ثبالسشي داؿش ٝثبؿذ ،صيشا چـٓٞبي ثچٞ ٝب ٘ؼجز ث ٝثضسٌؼبالٖ ،ث ٝاؿٔٔ ٝبٚساي ثٙفؾ
حؼبع سش اػز.
 )10صيجبيي ٔ ٓٞيسٛا٘ذ يىي اص ٔٔيبسٞبي فشٓي ثبؿذ؛ ثٛٙٓ ٝاٖ ٔثبَ ؿيـٓ ٝيٙه ثضسي ،چـٓٞب سا ثٟشش ٘ـبٖ ٔيدٞذ ،دغ اٌش چـٓٞبي ؿٕب صيجب
اػز ٓيٙه ؿيـ ٝثضسي ثيـشش ث ٝؿٕب ٔيآيذ ،يب وؼب٘ي و ٝثيٙي خٛؽ سشاؿي داس٘ذ ثٟشش اػز ٓيٙىي ا٘شخبة وٙٙذ و ٝثخؾ صيبدي اص ثيٙي سا
٘ذٛؿب٘ذ.
 )11ا٘شخبة سٟٙب ثب ؿٕب ٘يؼز ،ادشٔٛششيؼزٞب افشادي ٞؼشٙذ و ٝسحليالر ؿبٖ دس اسسجبى ثب چـٓ ٓ ٚيٙه اػز .آٟ٘ب ٔيسٛا٘ٙذ ثب دس ِ٘ش ٌشفشٗ
ؿىُ  ٚفشْ كٛسرٕ٘ ،ش ٚ ٜوبسثشد ٓيٙه ،خٙغ ٓذػيٓ ّٛ٘ ،ذػي  ٚخلٛكيبر سٍ٘ي آٖ ،ا٘شخبةٞبي ٔخشّفي سا ث ٝؿٕب ديـٟٙبد وٙٙذ .دغ اٌش
ثشاي سٟيٓ ٝيٙه ثٔ ٝغبص ٜاي ٔشاخٔ ٝوشديذ و ٝث ٝؿٕب ٌفشٙذ ٞش لبثي سا ٔي خٛاٞيذ ا٘شخبة وٙيذ  ٚفمي ػّيم ٝؿٕب ٔذ ِ٘ش لشاس ٌشفز ،ث ٝويفيز
ّٕٓي وبس آٖ ٔشوض ؿه وٙيذ ،حشي اٌش اص ِ٘ش ػّيم ٝساهي ثبؿيذٕٔ.ىٗ اػز ٘ ّٛفشيٓ٘ ،ح ٜٛسشاؽ ٓذػي  ٚػبيش دبسأششٞبي ٌٔشح دس ا٘ذاصٌٜيشي
 ٚػبخز  ٚاسائٓ ٝيٙه ،دس افشادي ثب ٕ٘شٓ ٜيٙهٞبي ٔـبث ٝوبٔال ٔشفبٚر اص يىذيٍش ثبؿذٛٓ.أّي ٔب٘ٙذ ٕ٘ش ٜچـٓ ديٍش ،اثٔبد كٛسر ،ؿشايي
ٔحٛسٞبي ثيٙبيي  ٚفبكّ ٝثيٗ چـٓٞب اص ٓٛأّي سٔييٗ وٙٙذ ّٛ٘ ٜفشْ  ٚػبيش دبسأششٞبي ٓيٙه ٞؼشٙذسدٛيض  ٚسٟيٓ ٝيٙه سٛػي ادشٔٛششيؼز ،س٘ٚذ
ديٛػش ٝاي اػز  ٚادشٔٛششيؼز ثش اػبع چبسچٛة وّي ؿىُ فشْ ،خٙغ ٓ ّٛ٘ ٚذػي  ،… ٚا٘شخبةٞبي ٔخشّفي سا ث ٝثيٕبس ديـٟٙبد خٛاٞذ داد ٚ
سٛخ ٝكشف ث ٝػاليك ثيٕبس دس ٔشاوض سٟيٓ ٝيٙه ،سدبسي  ٚغيش ّٕٓي اػز.
ٓ )12ذػي اص ٕٟٔششيٗ اخضاي يه ٓيٙه اػز ؤ ٝي ثبيؼز ثب دس ِ٘ش ٌشفشٗ ٔٛاسد ًجي  ٚايٕٙي ثشاي ثيٙبيي ثٟشش  ٚثٟذاؿز چـٓ ا٘شخبة ؿٛد.
داؿشٗ اًالٓبر وبفي دس ٔٛسد ا٘ٛاّ ٓذػي ٞب چ ٝاص ِ٘ش خلٛكيبر ادشيىي ،خٛاف فيضيىي  ٚؿيٕيبيي  ٚچ ٝاص ِ٘ش وٕي  ٚويفي  ٚسجبدَ ِ٘ش ثب
ثيٕبس  ٚدس ٟ٘بيز ٕٞبٍٙٞي ٓذػي ثب فشيٓ أشي هشٚسي اػز .دس ايٗ ٔيبٖ ،ا٘شخبة كحيح لٌش ٓذػي ،خٟز سٓبيز  ٚ PDاسسفبّ  ٚدس ِ٘ش ٌشفشٗ
ثُٔذ سدبسي آٖ اص إٞيز خبكي ثشخٛسداس ٔي ثبؿذٚ .يظٌيٟبي ٕٓٔٛي يه ٓذػي ث ٝلشاس صيش ٔي ثبؿذٍٕٙٞ-1 :ي 2ـ ؿفبفيز 3ـ چٍبِي 4ـ هشيت
ؿىؼز  5ـ اؿشٔبَ ٘ب دزيشي ٓذػي دالػشيه سٛػي آصٔبيؾ ٔشثٛىٕٞ .چٙيٗ ٔٔبيت يه ٓذػي ٓجبسسٙذ اصٚ -1 :خٛد حجبة دس ٓذػي  -2داؿشٗ
سٌٚ–3 ٝخٛد ٔٛاد ٘بخبِلي .دغ دس ٚالْ ،ؿيـ ٝي ادشيىي ،ؿيـ ٝاي اػز وٓ ٝال ٜٚثش داسا ثٛدٖ ٚيظٌيٟبي ٕٓٔٛي ٓذػي ،فبلذ ٞشٌ ٝ٘ٛاص ٔٔبيت
فٛق ثبؿذ.
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آيا ػيٌک طثي سا هي تَاى دس ّش حالتي هَسد اػتفادُ قشاس داد (هثال ػيٌک دٍستيي تشاي هطالؼِ ًضديک ٍ
تشػکغ)؟
تَكيِ ٍ داًؼتٌيْا:افشاد هثتال تِ ًضديک تيٌي هي تَاًٌ ذ تٌْا دس هَاقؼي کِ ًياص تِ ديذ ٍاهح فَاكل دٍس داسًذ ،هثل کالع ّاي
دسع ،ديذى تلَيضيَى يا فيلن يا اًجام ساًٌذگي ،اص ػيٌک اػتفادُ کٌٌذ يا ّويـِ آًشا تِ چـن تضًٌذ .افشاد هثتال تِ پيش چـوي ًيض
هي تَاًٌذ اص ػذػي ّاي دٍ ديذ اػتفادُ ًوايٌذ.
افشاد ٔجشال ث٘ ٝضديه ثيٙي ٔي سٛا٘ٙذ سٟٙب دس ٔٛالٔي و٘ ٝيبص ث ٝديذ ٚاهح فٛاكُ دٚس داس٘ذٔ ،ثُ والع ٞبي دسع ،ديذٖ سّٛيضي ٖٛيب فيّٓ يب ا٘دبْ
سا٘ٙذٌي ،اص ٓيٙه اػشفبد ٜوٙٙذ يب ٕٞيـ ٝآ٘شا ث ٝچـٓ ثض٘ٙذ.
ٔي شٛاٖ اص ٓيٙه ٘ضديه ثيٗ ثشاي ديذٖ ٔب٘يشٛس وبٔذيٛسش  ٓٞاػشفبد ٜوشد صيشا ؤ ٝب ٕٛٞاس ٜثشاي ديذٖ ٘ٛؿشٞ ٝبي چبدي آٖ سا ث ٝچـٓ ٘ضديه سش
ٍ٘ٔ ٝي داسيٓ  ٚحبَ آ٘ى ٝكفحٕ٘ ٝبيؾ ٔب٘يشٛسٞب دٚسسش لشاس داسد ،ثٙبثشايٗ ٕٔىٗ اػز اٌش ٓيٙه ٘ضديه ؿٕب ًٛسي اػز ؤ ٝدجٛسيذ ٍٙٞبْ
اػشفبد ٜاص ٔب٘يشٛس ػش خٛد سا ٓمت سش ٍ٘ ٝداسيذ سب آٖ سا ثجيٙيذ ،ثي خٟز ثٓ ٝوالر ٌشدٖ خٛد اػششع ثي ٔٛسد ٚاسد ٔي وٙيذ .ثٙبثشايٗ ثٟشش اػز
ث ٝفىش سٟيٓ ٝيٙه ٔٙبػت خبف اػشفبد ٜاص وبٔذيٛسش ثبؿيذ و٘ ٝؼجز ثٓ ٝيٙه ٘ضديه ؿٕبٔ ،مذاس ؿٕبس ٜوٕشش داسد.
٘يبص ثٓ ٝيٙه ديذ ٕٞضٔبٖ دٚس ٘ ٚضديه دس ٔٛاسد ديش چـٕي ثٛخٛد ٔي آيذ  ٚثشاي ايٗ ٔٛاسد دٓ ّٛ٘ٚذػي  2ديذ ٚخٛد داسدٓ )1 .ذػي د ٚديذ
ػٍٕٙشي يب ٘بخٙي (و ٝداساي خٌي سفىيىي دس ٚػي ٓذػي اػز)ٓ)2 .ذػي د ٚديذ سذسيدي يب دشٌٚشػي.ٛ
ٓيٙه ٞبي سذسيديٓ ،يٙه ٞبي ثذ ٖٚخٌي ٞؼشٙذ و ٝسٕبٔي فٛاكُ دٚس٘ ،ضديه ٔ ٚيب٘ ٝسا اكالح ٔي وٙٙذ .ث ٝايٗ ؿىُ و ٝا٘شمبِي سذسيدي اص
لؼٕز دٚس ث ٝػٕز ديذ ٔيب٘ ٚ ٝدس ٟ٘بيز ث ٝػٕز ديذ ٘ضديه كٛسر ٔي ٌيشد .ثٙبثشايٗ دس ٕٞبٖ ٚهٔيز و ٝلبدس ث ٝديذ دٚس ٞؼشيذ ٔي سٛا٘يذ ثب
ٔب٘يشٛس وبس وشد ٚ ٜيب ثًٛ ٝس  ٓٞصٔبٖ ٘ٛؿشٞ ٝبيي سا و ٝدس ٘ضديىي چـٓ ؿٕب لشاس ٔي ٌيش٘ذٌٔ ،بِٔ ٝوٙيذٓ .ذػي ٞبي سذسيدي ،و ٝسٚص ث ٝسٚص
سىِٛٛٙطي ػبخز آٖ سغييش ٔي وٙذ ،ثٟششيٗ ديـٟٙبد ثشاي چـٕبيي ٞؼشٙذ و٘ ٝيبص ث ٝديذ دٚس ٘ ٚضديه داس٘ذ .ايٗ ٓذػي ٞب هٔف ثيٙبيي دٚس ٚ
٘ضديه سا دس يه ٓذػي اص ثيٗ ٔي ثش٘ذ ٔ ٚضيز آٖ ٔـبثٟز وبُٔ ُ %100 ٚبٞشي ثٓ ٝذػي ٞبي سه ديذ اػز.
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صهاى هٌاػة تشاي تلحيح ؿواسُ ٍ تؼَين ػيٌک چِ صهاًي اػت؟
تَكيِ ٍ داًؼتٌيْا:تذٍى تَجِ تِ ايٌکِ تيواس احؼاع تْتشؿذى يا تذتش ؿذى هي ًوايذّ ،ش6-4هاُ يکثاس جْت کٌتشل ٍ اًجام
هؼايٌات ٍ تؼتْاي اپتَهتشي ٍ دسكَست لضٍم اكالح ٍ تؼَين ؿواسُ ػيٌک تِ اپتَهتشيؼت خَد هشاجؼِ ًوايذ.
ٕٔٔٛال ٓ ٕٝٞيٛة ا٘ىؼبسي ثٔ ٝشٚس دچبس سغييش ٔي ؿ٘ٛذ و٘ ٝضديه ثيٙي ثشاثش افضايؾ ػٗ ثيـشش ،دٚسثيٙي وٕشش  ٚآػشيٍٕبسيؼٓ ٕٔٔٛال ثبثز اػز
ٕ٘بيذ
ٔي
ؿذٖ
ثذسش
يب
ثٟششؿذٖ
احؼبع
ثيٕبس
اصايٙىٝ
خذاي
ثبيذ
ٚ
ٞشٔ 6-4ب ٜيىجبس خٟز وٙششَ  ٚا٘دبْ ٔٔبيٙبر  ٚسؼشٟبي ادشٔٛششي  ٚدسكٛسر ِض ْٚاكالح  ٚسٔٛين ؿٕبسٓ ٜيٙه ث ٝادشٔٛششيؼز خٛد ٔشاخٕٔ٘ ٝبيذ
.
كشف ِ٘ش اص ػٗ  ٚػالٔز خؼٕب ٘يٞ ،ش ؿخلي ثبيذ ث ٝكٛسر دٚس ٜاي ٛٔ ِٓٙٔ ٚسد ٔٔبي ٝٙچـٕي لشاس ٌيشد.
 دس ثضسٌؼبالٖ ٔٔبي ٝٙي چـٕي اص خٟز دسػز ثٛدٖ ؿٕبسٓ ٜيٙه  ٚسـخيق صٚدسع ثيٕبسي ٞب إٞيز داسد. دس وٛدوبٖٔٔ ،بي ٝٙچـٕي ٘مؾ ثؼيبس ٕٟٔي دس سىبُٔ ثيٙبيي وٛدن داسد .اص آٖ خبيي و ٝثيٙبيي ٘مؾ ٕٟٔي دس فشايٙذ يبدٌيشي وٛدوبٖ داسد،إٞيز ٔٔبيٙبر دٚس ٜاي دس وٛدوبٖ د ٚچٙذاٖ اػزٔ .ـىُ ثيٙبيي وٛدن ٌبٞي خٛد سا ث ٝكٛسر افز سحليّي ٔ ٚـىُ دس ا٘دبْ سىبِيف ٔذسػٝ
٘ـبٖ ٔي دٞذ .دس ثؼيبسي ٔٛاسد ،وٛدوبٖ ث ٝايٗ دِيُ وٕ٘ ٝي دا٘ٙذ ديذ "ًجئي" چٍ ٝ٘ٛثبيذ ثبؿذ ؿىبيشي اص ديذ خٛد ٘ذاس٘ذ .اٌش وٛدن ؿٕب اص
ِ٘ش دسػي دس ٔذسػٔ ٝـىُ داسد  ٚيب دس خٛا٘ذٖ  ٚيبدٌيشي دچبس ٔـىُ اػز حشٕبً ثبيذ خٟز إًيٙبٖ اص ٓذْ ٔـىالر چـٕئٔ ،بي ٝٙؿٛد.
چـٓ دضؿىبٖ سٛكئ ٝي وٙٙذ وٞ ٝش فشدي ثؼش ٝث ٝداؿشٗ سيؼه فبوشٛس  ٚػالٔز خؼٕب٘ي ٞش  1سب  3ػبَ يه ثبس ٔٔبي ٝٙوبُٔ چـٕي ؿٛد.
وٛدوبٖ :ايٗ صٔبٖ دس وٛدوبٖ ٔشفبٚر اػز .سخٕيٗ صدٔ ٜي ؿٛد و ٝاص ٞش  20وٛدن ديؾ دثؼشب٘ي ٞ ٚش  4وٛدن دثؼشب٘ي  1وٛدن ٔـىُ
چـٕي داسد و ٝدس كٛسر ٓذْ دسٔبٖ ٔي سٛا٘ذ ػجت وبٞؾ دائٕي ثيٙبيي ؿٛد .وٛدوب٘ي وٓ ٝالئٕي ٘ذاؿش ٚ ٝسيؼه دبييٙي داس٘ذ ثبيذ دس 6
ٔبٍٞي 3 ،ػبٍِي  ٚلجُ اص ٚسٚد ثٔ ٝذسػٔٔ ٝبي ٝٙوبُٔ چـٕي ؿ٘ٛذ .ايٗ وٛدوبٖ دغ اص آٖ ثبيذ ٞش  2ػبَ ٔٛسد ٔٔبي ٝٙلشاس ٌيش٘ذ.
أب وٛدوبٖ داساي سيؼه فبوشٛس ٔـىالر ثيٙبيي٘ ،يبص ثٔٔ ٝبيٙبر ثيـششي داس٘ذ .ثٔوي اص ايٗ سيؼه فبوشٛسٞب ٓجبسر ٞؼشٙذ اص:
 سِٛذ صٚدسع (لجُ ٞ 40فشٍي)
 سأخيش دس سىبُٔ
 ا٘حشاف چـٓ
 ػبثم ٝخب٘ٛادٌي ثيٕبسي ٞبي چـٕي
 ػبثم ٝكذٔبر چـٕي
 وٛدوب٘ي و ٝاص ٓيٙه يب وٙشبوز ِٙض اػشفبدٔ ٜي وٙٙذ اغّت ٘يبص ثٔٔ ٝبيٙبر ػبال٘ ٝداس٘ذ سب دس كٛسر سغييش دس ؿٕبس ٜچـٓٓ ،يٙه آٖ ٞب
اكالح ؿٛد.
ثضسٌؼبالٖ :ثًٛ ٝس وّي ،ثؼش ٝثٔ ٝيضاٖ سغييشار ثيٙبيي  ٚػالٔز خؼٕب٘ي ،ثضسٌؼبالٖ ثبيذ سب ػٗ  40ػبٍِي ٞش  2سب  3ػبَ سحز ٔٔبي ٝٙي وبُٔ
چـٕي لشاس ٌيش٘ذ .دس ثيٕبسا٘ي و ٝث ٝثيٕبسي ٞبيي ِ٘يش ديبثز  ٚفـبس خٔ ٖٛجشال ٞؼشٙذ ٔٔبيٙبر ثيـششي سٛكئ ٝي ؿٛد صيشا ايٗ ثيٕبسي ٞب سبثيش
ػٛيي ثش ثيٙبيي داس٘ذ.
دس افشاد ثبالي  40ػبَ ثٟشش اػز ٔٔبي ٝٙچـٕي ٞش  1سب  2ػبَ كٛسر ٌيشد .صيشا ثٔوي ثيٕبسي ٞب ِ٘يش ديش چـٕي ،وبسبساوز  ٚدط٘شاػئ ٖٛبوٛال
ثب افضايؾ ػٗ اسفبق ٔي افشٙذ.
اص آٖ خب و ٝسيؼه ثيٕبسي ٞبي چـٓ ثب افضايؾ ػٗ ثبال ٔي سٚد افشاد ثبالي  60ػبَ ثبيذ ٞش ػبَ ٔٔبي ٝٙؿ٘ٛذ.
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ا٘دٕٗ ادشٔٛششي آٔشيىب سإٙٞبي صيش سا ثشاي ٔٔبي ٝٙچـٕي ديـٟٙبد وشد ٜاػز:
فٛاكُ سٛكي ٝؿذ ٜثشاي ٔٔبي ٝٙچـٕي دس وٛدوبٖ
فبكّ ٝصٔب٘ي ٔٔبيٙبر ثيٕبس داساي سيؼه

فبكّ ٝصٔب٘ي ٔٔبيٙبر ثيٕبس ثذٓ ٖٚالٔز  /ثذٖٚ
سيؼه

ػٗ ثيٕبس

ٔ 6بٍٞي يب دس كٛسر ِضْٚ

ٔ6بٍٞي

سِٛذ سب ٔ 24بٍٞي

3ػبٍِي يب دس كٛسر ِضْٚ

3ػبٍِي

2سب  5ػبٍِي

3ػبٍِي يب دس كٛسر ِضْٚ

لجُ اص والع ا َٚدثؼشبٖ  ٚدغ اص آٖ ٞش  2ػبَ

6سب  8ػبٍِي

فٛاكُ سٛكي ٝؿذ ٜثشاي ٔٔبي ٝٙچـٕي دس ثضسٌؼبالٖ
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فبكّ ٝصٔب٘ي ٔٔبيٙبر ثيٕبس داساي سيؼه

فبكّ ٝصٔب٘ي ٔٔبيٙبر ثيٕبس ثذٓ ٖٚالٔز  /ثذٖٚ
سيؼه

ػٗ ثيٕبس

ٞش  1سب  2ػبَ يب دس كٛسر ِضْٚ

ٞش  2سب  3ػبَ

18سب  40ػبٍِي

ٞش  1سب  2ػبَ يب دس كٛسر ِضْٚ

ٞش  2ػبَ

41سب  60ػبٍِي

ٞش ػبَ يب دس كٛسر ِضْٚ

ٞش ػبَ

ثبالي  60ػبَ

آيا ػيٌک ّاي طثي سا هادام الؼوش تايذ اػتفادُ کشد؟
تَكيِ ٍ داًؼتٌيْا:تلِ ،هگش فشد تخَاّذ دسهاًْاي جشاحي ٍ ليضس سا تکاس گيشد.
اػشفبد ٜاص ٓيٙىٟبي ًجي ثشاي سفْ ٔـىالر ا٘ىؼبسي غبِجب ٔبداْ إِٔش ٞؼشٙذ ٍٔش آ٘ى ٝافشاد ثشاي سفْ ٔـىُ ،الذاْ ث ُٕٓ ٝخشاحي ثب ِيضس (ِيضيه
 ٚيب الصن) ٕ٘بيٙذ .اِجش ٝالصْ ث ٝروش اػز وٕٛٔٔ ٝال ٓ ٕٝٞيٛة ا٘ىؼبسي ثٔ ٝشٚس دچبس سغييش ٔي ؿ٘ٛذ و٘ ٝضديه ثيٙي (ديذ ٘ضديه) ثشاثش افضايؾ
ػٗ ثيـشش ،دٚسثيٙي وٕشش (ثذِيُ سغييش دس ا٘ذاصٞ ٜبي ٌّٛة (يب وش ٜچـٓ) سب حذٚدي ثٌٛس ًجئي سلحيح ٔي ؿٛد)  ٚآػشيٍٕبسيؼٓ ٕٔٔٛال ثبثز
ٔي ٔب٘ذ.
دس ػٗ ديشچـٕي ئٙي ثٔذ اص حذٚد  40ػبٍِي افشاد ٘ضديه ثيٗ ثشاي ديذ ٘ضديه اص اػشفبد ٜاص ٓيٙه ثي٘يبص ٔيؿ٘ٛذ يب ثٓ ٝيٙه ثب ؿٕبس ٜوٕششي
٘يبص داس٘ذ ِٚي اص آ٘دبيي و ٝدس ايٗ افشاد هٔف ثيٙبيي دٚس اص ثيٗ ٘شفش ،ٝثشاي ديذ دٚس ٕٔٔٛال ثبيذ اص ٓيٙه اػشفبد ٜوٙٙذ.
دسٔٛسد ثيٕبسي و ٝفمي ثشاي ٘ضديه ثيٙي ٓيٙه ٔي ص٘ذ ٔٛاسد ريُ لبثُ روش اػز:
اٚال ٕٔٔٛال  ٕٝٞافشاد حذٚد  25دسكذ سب ٘يٓ ػيّٙذس آػشيٍٕبر فيضيِٛٛطيه داس٘ذ و ٝدسكٛسسي ؤ ٝـىُ خبكي (ٓالئٓ آػشيٍٕبسيؼٓ ) سا ٘ذاؿشٝ
ثبؿٙذ ٘يبص ث ٝاػشفبد ٜاص ِٙض آػشيٍٕبر ٘ذاس٘ذ.
ثب٘يب وبس ثب سايب٘ٛٔٚ ٝثبيُ ّٓيشغٓ ثبٚسٕٓ ْٛسبثيشي دس ايدبد يب افضايؾ ٓيٛة ا٘ىؼبسي ٘ذاسدٞ .شچٙذ ٔيشٛا٘ذ ثبٓث ٘بساحشيٟبئي چ ٖٛخؼشٍي ػٛصؽ ٚ
ػشدسد ؿٛد.
ثبِثب ُٕٓ خشاحي ٘يض اٌش ثيٕبس ٔٛسد ٔٙبػجي ثشاي خشاحي ثبؿذ ٕٔٔٛال ثٔذ اص  24-23ػبٍِي ا٘دبْ ٔي دزيشد و ٝسؿذ وبُٔ لش٘ي ٝا٘دبْ ؿذ ٜثبؿذ.
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تشاي اػتفادُ ّوضهاى ػيٌکْاي آفتاتي ٍ طثي ،چِ ساّکاسّاي هٌاػثي ٍجَد داسد؟
تَكيِ ٍ داًؼتٌيْا:اگش فشدي دچاس اختالل دس تيٌايي تَدُ ٍ اص ػيٌک طثي ًيض اػتفادُ هيکٌذ ،هيتَاًذ اص ػيٌکْاي آفتاتي هخلَف
کِ تش سٍي ػيٌک طثي قشاس هي گيشًذ اػتفادُ ًواييذ ٍ يا تشاي ػيٌک طثي خَد ؿيـِ ّاي فتَکشٍم ٍ يا ؿيـِ ّاي سًگي ػفاسؽ
دّذ.
اٌش فشدي دچبس اخشالَ دس ثيٙبيي ثٛد ٚ ٜاص ٓيٙه ًجي ٘يض اػشفبدٔ ٜيوٙذٔ ،يسٛا٘ذ اص ٓيٙىٟبي آفشبثي ٔخلٛف و ٝثش سٚي ٓيٙه ًجي لشاس
ٔي ٌيش٘ذ اػشفبدٕ٘ ٜبييذ  ٚيب ثشاي ٓيٙه ًجي خٛد ؿيـٞ ٝبي فشٛوش ٚ ْٚيب ؿيـٞ ٝبي سٍ٘ي ػفبسؽ دٞذ.
يه ٓيٙه فشٛوشٔٚيه ثًٛ ٝس خٛدوبس ،دس ٔمبثُ ٘ٛس صيبد سيش ٜؿذ ٚ ٜدس ٘ٛس وٓ سٚؿٗ سش ٔي ؿٛد .دس ثيـشش ٔٛاسد ،سيش ٜؿذٖ ؿيـٓ ٝيٙهُ ،شف
٘يٓ دليم ٝكٛسر ٔي ٌيشد  ٚحبَ آٖ و ٝسٚؿٗ سش ؿذٖ آٖ حذٚد دٙح دليمٔ ًَٛ ٝي وـذ.
ايٗ ٓيٙه ٞب اص ِ٘ش سً٘ ث ٝد ٚكٛسر يىٛٙاخز  ٚيب ػبي ٝسٚؿٗ ٓشهٔ ٝي ؿ٘ٛذٌ .شچٓ ٝيٙه ٞبي فشٛوشٔٚيه اص ِ٘ش خزة ٔ UVي سٛا٘ٙذ ٓيٙه
ٞبي خٛثي ثبؿٙذِٚ ،ي ٔذر صٔب٘ي ًٔ َٛي وـذ سب ثب ؿشايي ٔخشّف ٘ٛسي (ثًٛ ٝس ٘بخٛاػش )ٝػبصٌبس ؿ٘ٛذِ .زا ث ٝثشخي اص افشاد ثبالخق آ٘ب٘ي وٝ
داساي حؼبػيز چـٕي ٔي ثبؿٙذ ،اػشفبد ٜاص ٓذػي ٞبي ًجي ثب ؿيـٞ ٝبي سٍ٘ي ثبثز ديـٟٙبد ٔي ؿٛد.
وبٚسٞب يب دٛؿؾ ٞبي ٓيٙه آفشبثي ػجه  ٚدالػشيىي(ٓيٙىٟبي آفشبثي ٔخلٛف و ٝثش سٚي ٓيٙه ًجي لشاس ٔيٌيش٘ذ) ٘يض اص ديٍش ا٘شخبثٟبي ايٗ
افشاد ٔي سٛا٘ذ ثبؿذ .ايٗ دٛؿؾ ٞبي آفشبثي ٔي سٛا٘ٙذ يب اص ًشيك يه ٌيش ٜيب وّيذغ ثش سٚي ٓيٙه ًجي ػٛاس ؿ٘ٛذ  ٚيب دس فشيٕٟبي ٔخلٛكي ثٝ
كٛسر فشيٕٟبي آفشبثي clip-onثبؿذ و ٝثذٌ ٖٚيش ٚ ٜثب داؿشٗ يه الئ ٝغٙبًيؼي (آٙٞشثبيي) سٚي ٓيٙه لشاس ٌشفش ٚ ٝاص ِ٘ش ُبٞش  ٚصيجبيي ٚ
ػِٟٛز اػشفبد ،ٜداساي اسخحيز ٔي ثبؿذ .ايٟٙب داساي د ٚلؼٕز ٔغٙبًيؼي ٞؼشٙذ و ٝث ٝد٘ ٚمٌ ٝفّضي ثشٚي فشيٓ اكّي اسلبَ ٔي يبثٙذ.
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آيا اػوال ليضيک ٍ الصک تشاي سفغ هـکالت اًکؼاسي چـن تي خطشًذ؟
تَكيِ ٍ داًؼتٌيْا:تطَس کلي ّيچ ػول جشاحي هذاخلِ اي تش سٍي چـن تي خطش ًيؼت .اػوال ليضيک ٍ الصک ّن ّش چٌذ هحذٍد
ٍلي داساي ػَاسم ٍ هحذٍديتْايي ّؼتٌذ لزا تا تَكيِ هي ؿَد تا صهاًي کِ هجثَس تِ اًجام آًْا ًـذُ ايذ ،اقذام تِ اًجام ايي
اػوالٌکٌيذ (تؼٌَاى هثال تشاي اّذاف صيثايي ٍ  ...اقذام تِ ًکٌيذ).
ثيـشش افشادي و ٝايٗ ٘ ُٕٓ ّٛسا ا٘دبْ ٔي دٙٞذ ثيٕبس ٘يؼشٙذ  ٚسٕبٔي آٖ ٞب افشاد ػبِٕي ٞؼشٙذ و ٝثب اػشفبد ٜاص ٓيٙه ث ٝساحشي ٔي سٛا٘ٙذ
ص٘ذٌي وٙٙذ ٞ ٚيچ ٔـىّي ٘ذاس٘ذ  ٚدس حذٚد ٞضاس ػبَ  ٓٞاػز و ٝثـش اص ٓيٙه اػشفبدٔ ٜي وٙذ .اي ٍٝ٘ٛٙافشاد و ٝث ٝػٕز ُٕٓ ِيضيه ٌشايؾ
ديذا ٔي وٙٙذ ث ٝد٘جبَ سغييش  ٚسح َٛدس چٟش ٚ ٜص٘ذٌي خٛد ٞؼشٙذ ث ٝايٗ كٛسر ؤ ٝي خٛاٙٞذ ٓيٙه ٘ذاؿش ٝثبؿٙذ  ٚثٕٞ ٝيٗ ّٓز ث ٝايٗ ٌٝ٘ٛ
اص سٚؽ ٞب ٔشٛػُ ٔي ؿ٘ٛذ.
ثبيذ سٛخ ٝداؿز وٓ ٝيٙه اص يه ًشف ثبٓث ثيٙبيي خٛة ثشاي ا٘ؼبٖ  ٚاص ًشف ديٍش ٘مؾ يه ٔحبفَ چـٓ دس ثشاثش اؿٔٔ ٝبٚساء ثٙفؾ ٛٓ ٚأُ
خبسخي سا ايفب ٔي وٙذ.
أب ثب ايٗ حبَ سٔذادي اص افشادي ٞؼشٙذ و ٝسٕبيّي ثٓ ٝيٙه ٘ذاس٘ذ  ٚسشخيح ٔي دٙٞذ ثذٓ ٖٚيٙه ص٘ذٌي وٙٙذ  ٚاِجشٛٔ ٝاسدي ٘يض ٚخٛد داسد وٝ
ايٗ ُٕٓ ثشاي آٟ٘ب ثؼيبس ساٌ ٜـب ثٛدٌ ٚ ٜضي ٝٙدسٔب٘ي ٔٙبػجي ٔحؼٛة ٔي ؿٛد ٔب٘ٙذ ٔٛاسديى ٝؿٕبس ٜثبالػز ٚؿخق لبدس ث ٝسحُٕ ٓيٙه يب ِٙض
ثٟخبًشٔؼبئُ خبف ٘يؼز ( ٚاِجش ٝسؼشٟبي خبكي لجُ اص ُٕٓ ا٘دبْ ٔيـٛد و ٝدسكٛسر ٔٙبػت ثٛدٖ ؿشايي ثيٕبس اخبص ُٕٓ ٜث ٝا ٚدادٔ ٜيـٛد).
ثشاي ايٗ وبس د ٚسا ٜوبس ديؾ س ٚايٗ افشاد اػز؛ يىي اػشفبد ٜاص وٙشبوز ِٙض  ٚديٍشي ُٕٓ ثب ِيضس (ث ٝكٛسر ِيضيه  ٚالصن).
وٙشبوز ِٙض ٘ضديه ث 90 ٝػبَ ديؾٚ ،اسد ثبصاس ؿذ ٚ ٜدس حبَ حبهش ث ٝساحشي لبثُ دػششع  ٚاػشفبد ٜاػز  ٚثؼيبسي اص افشاد اص ايٗ ٚػيّ ٝثشاي
ص٘ذٌي ثذٓ ٖٚيٙه  ٚسب حذ صيبدي صيجبيي اػشفبدٔ ٜي وٙٙذ.
خٌش ُٕٓ ِيضيه ٘ؼجز ثِٙ ٝضٞبيي و ٝاػشفبدٔ ٜي ؿٛد ثؼيبس وٕشش اػز ،چشا و ٝاػشفبد ٜاص ِٙض ٕٛٞاس ٜچـٓ سا دس ٔٔشم خٌش لشاس ٔي دٞذ ،أب
دس ُٕٓ ِيضيه سٟٙب دس ٍٙٞبْ ُٕٓ  ٚسٚصٞبي ثٔذ اص آٖ احشٕبَ خٌش ٚخٛد داسد .اِجش ٝثبيذ سٛخ ٝداؿز وِ ُٕٓ ٝيضيه  ٓٞؿشايي خبف خٛدؽ سا
داسد ثًٛ ٝس ٔثبَ ؿٕبس ٜچـٓ فشد ثبيذ ثبثز ؿذ ٜثبؿذ  ٚثش اػبع ٘يبصٞبي افشاد اػشفبدٔ ٜي ؿٛدِ ُٕٓ.يضيه أشٚص ٜيىي اص كذٞب ّٕٓي اػز وٝ
سٚي ثذٖ ا٘ؼبٖ ا٘دبْ ٔي ؿٛد .ايٗ ُٕٓ وٓ ٓبسه ٝاػز ،أب ثذٓ ٖٚبسه ٝخب٘جي ٘يؼز ،چشا وٞ ٝيچ ّٕٓي ثذٓ ٖٚبسه٘ ٝخٛاٞذ ثٛد .دس ُٕٓ
ِيضيه احشٕبَ داسد و ٝؿٕبس ٜي چـٓ كفش ٘ـٛد  ٚآػيت ٞبي ٔخشّفي ث ٝچـٓ ٚاسد ؿٛد ٞ ٚيچ سوٕيٙي ثشاي ثي ٘يبص ؿذٖ اص ٓيٙه ٚ ٓٞخٛد
٘ذاسد.
ُٕٓ الصن ٘يض و ٝثب ٞذف وبٞؾ ؿب٘غ ثشٚص ٓٛاسم ٘بؿي اص فّخ (الي ٝثشداسي) ِيضيه اثذاّ ؿذٕٞ ،چٙبٖ داساي ٓٛاسهي چٖٛ؛ ٓف٘ٛز،وشاسىشبصي،
٘مق دبيذاس ادي سّي،ْٛدسخبر ٔخشّف وذٚسر لش٘ئ ٝي ثبؿذ .دس ايٗ ُٕٓ ادي سّي ْٛلش٘ي ٝثشداؿشٔ ٝي ؿٛد  ٚادي سّي ْٛثشداؿش ٝؿذٕٛٔٔ ٜال" ُشف
 3سب  5سٚص ٔدذدا" سشٔيٓ ٔي ؿٛد.
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آيا اص ديذگاُ ػالهت چـن ،اػتفادُ اص ػيٌک ّاي آفتاتي هفيذًذ؟
تَكيِ ٍ داًؼتٌيْا:اػتفادُ اص ػيٌکّاي آفتاتي تِ ػٌَاى يک هشٍست ٍ حفظ ػالهت چـنّا هطشح اًذ .هحافظت چـن دس هقاتل ًَس
ؿذيذ آفتاب ٍ اؿؼِ فشاتٌفؾ هَجَد دس آى تؼياس هْن اػت .اػتفادُ اص ػيٌک آفتاتي هٌاػة دس ؿشايطي کِ ًَس آفتاب ؿذيذ اػت،
تاػث تْتش ؿذى ديذ ٍ پيـگيشي اص كذهِ تِ ػذػي ٍ ؿثکيِ چـن هيؿَد .اؿؼِ  UVBهيتَاًذ دس هذت صياد تيواسيّايي هاًٌذ:
آب هشٍاسيذ ،تغييش دس هشکض ديذ ٍ ًاخٌک چـن سا فشاّن آٍسد .ػالٍُ تش آى ،ػيٌکْاي آفتاتي هٌاػة ٍ اػتاًذاسد اص پَػت ًاصک
اطشاف چـن ًيض هحافظت هي ًوايٌذ.
دس يه سٚص آفشبثي ٔثال دس فلُ سبثؼشبٖ ٔيضاٖ ٘ٛسي و ٝث ٝچـٓ ٔيسػذ  50ثشاثش ثيـشش اص ٘ٛس داخُ اسبق اػز .ايٗ ٔيضاٖ ٘ٛس ثشاي ػَّٞٛبي
ٔخشًٚي دسيبفز وٙٙذٛ٘ ٜس  ٚػَّٞٛبي سـىيُ دٙٞذ ٜسلٛيش دس ؿجىي ٝهشس داسد.
٘ٛس ٔٔٙىغ ؿذ ٜاص ثشف يب ػٌٛح كبف ٔب٘ٙذ ػٌح آة ث ٝؿجىي ٝچـٓ كذٔ ٝصد ٚ ٜديذ فشد سا ٔخشُ ٔيوٙذِٙ .ض ٓيٙه آفشبثي ثب دخؾ وشدٖ ٚ
ؿىؼز ٘ٛس ،سٕشوض  ٚا٘ٔىبع ٘ٛس آفشبة اص ػٌٛح كبف سا اص ثيٗ ٔيثشد  ٚدسخـٙذٌي سا ٔشٔبدَ ٔيوٙذ.
اؿٔٔ ٝبٚساء ثٙفؾ يب ٕٞبٖ ( )UVداساي ػٛٔ ًَٛ ّٛ٘ ٝج  UVC ٚ UVB،UVAاػز و ٝاؿٔ »UVC« ٝدس الي ٝاصٖ خزة ؿذ ٚ ٜث ٝصٔيٗ ٕ٘يسػذ
 ٚآٖ لؼٕشي و ٝثشاي چـٓ ٔوش اػز  UVBاػز وٛٔ ٝخت ػٛخشٍي دٛػز  ٚاثشار ٔوش سٚي چـٓ اػزٔ .ثال ٚلشي  UVBث ٝسٚي ثشف سبثيذٜ
ٔيؿٛدٔ ،يسٛا٘ذ ٔٛخت وٛسي ثشٌـزدزيش ؿٛد  ٚثشاي  12سب  48ػبٓز ثيٙبيي خٛد سا اص دػز دٞيذ.
دا٘ـٕٙذاٖ ثش ايٗ آشمبد٘ذ و ٝسٕبع صيبد ثب اؿٔٔ UVB ٝيسٛا٘ذ دس ٔذر صيبد ثيٕبسيٞبيي ٔب٘ٙذ :آة ٔشٚاسيذ ،سغييش دس ٔشوض ديذ ٘ ٚبخٙه چـٓ سا
فشا ٓٞآٚسد.اؿٔ »UVA« ٝثيـشش سٛػي ٓذػي چـٓ خزة ٔيؿٛد ٔ ٚذسوي ثشاي هشس چـٓ ٚخٛد ٘ذاسد .اؿٔٝاي و ٝثبيذ چـٓ سا اص آٖ ٔلٍٝ٘ ٖٛ
اػز.
UVB
داؿز
ٓيٙهٞب ثبيذ حذالُ  98دسكذ اص  UVB ٚ UVAسا خزة وٙٙذ چٓ ٖٛيٙىي و ٝاػشب٘ذاسد ٘يؼز ،ثؼيبس ٔوشسش اص ٘ضد٘ؾ اػز،چشاوٓ ٝيٙه آفشبثي
ثبٓث ٔيؿٛد ٔشدٔه چـٓ ثبص ؿٛد  ٚحبَ اٌش  UVسا خزة ٘ىٙذ ،سٕبْ اؿٔٞٝبي ٔوش ث ٝداخُ چـٓ ٘فٛر ٔيوٙٙذ.
اػشفبد ٜاص ٓيٙه ٞبي آفشبثي ثٛٙٓ ٝاٖ يه هشٚسر  ٚحفَ ػالٔز چـٓٞب ٌٔشح ؿذ ٜاػز ٔ .حبفِز چـٓ دس ٔمبثُ ٘ٛس ؿذيذ آفشبة  ٚاؿٔٝ
فشاثٙفؾ ٔٛخٛد دس آٖ ثؼيبس ٔ ٟٓاػز .اػشفبد ٜاص ٓيٙه آفشبثي ٔٙبػت دس ؿشايٌي وٛ٘ ٝس آفشبة ؿذيذ اػز ،ثبٓث ثٟشش ؿذٖ ديذ  ٚديـٍيشي اص
كذٔ ٝثٓ ٝذػي  ٚؿجىي ٝچـٓ ٔيؿٛد .اػشفبد ٜاص ٓيٙىٟبي سمّجي ٘ ٝسٟٙب ايٗ خبكيز سا ٘ذاس٘ذ ثّى ٝػجت ثؼيبسي اص ٓٛاسم چـٕئيؿ٘ٛذ و ٝاص
آٖ خّٕٔ ٝيس ٛاٖ ،وبٞؾ ثيٙبيي ،آة ٔشٚاسيذ  ٚثيٕبسي ؿجىي ٝسا ٘بْ ثشد.دس ٘ٛس ؿذيذ ،چـٓ احؼبع خؼشٍي  ٚوبٞؾ ديذ سٍ٘ي ٔيوٙذ .دس
كٛسسي و ٝچـٓٞب ثذٔ ٖٚحبفَ ٞش سٚص ثشاي ػبٓبر ًٛال٘ي دس ٘ٛس آفشبة ث ٝػش ثشد احشٕبَ اثشال ث ٝآة ٔشٚاسيذ ثؼيبس افضايؾ ٔييبثذ.
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ػيٌک آفتاتي اػتاًذاسد ٍ قاتل تَكيِ داساي چِ ٍيظگيْايي اػت؟
تَكيِ ٍ داًؼتٌيْا:تْتشيي ػيٌکْاي آفتاتي آًْايي ّؼتٌذ کِ  %011اؿؼِ هاٍساء تٌفؾ سا جزب ًوَدُ ،تْتشيي کيفيت اپتيکي سا
داؿتِ ٍ کوتشيي احتوال ؿکؼتِ ؿذى سا داؿتِ تاؿٌذ.
ٓيـٙـه آفشبثي خٛة ثبيذ ؿشايي صيش سا داؿش ٝثبؿذ:
 -1چـٕبٖ ؿٕب سا دس ثشاثش اؿٔٔ ٝبٚساء ثٙـفؾ ٔحبفِز وٙذ (ؿيـٞ ٝبي ٓيٙه ثبيذ 100ـ 99دسكذ اؿٔٔ ٝبٚساي ثٙفؾ خٛسؿيذ سا خزة وٙذ).
 -2چـٕبٖ ؿٕب سا دس ثشاثش ٘ٛس ؿذيذ خٛسؿيذ ٔحبفـِز وٙذ (ثٔ ٝيضاٖ 90ـ 75دسكذ اص ؿذر ٘ٛس ٔشيي ثىبٞذ).
 -3چــٕـبٖ  ٚاًشاف چـٕبٖ ؿٕب دس ثشاثش ٘ٛسٞبي ص٘ٙذ ٚ ٜخـيـش ٜوـٙـٙـذٔ ٜحبفِز وٙذ (لبة ٓيٙه ثبيذ ثضسي ثبؿذ سب ٔحبفِز وبُٔ دس ايٗ
خلٛف كٛسر ٌيشد .لبة ٓيٙىى و ٝا٘شخبة ٔى وٙيذ ثبيذ حذل ٝچـٓ سا ثذٛؿب٘ذ  ٚثشٛا٘ذ ثًٛ ٝس وبُٔ اص ٚسٚد ٘ٛس ث ٝداخُ چـٓ خٌّٛيشى
ٕ٘بيذ)ٓ .يٙىٟبي ثب حفبٍ خب٘جي ) (Wraproundاص ايٗ ِحبٍٓ ،يٙىٟبي ٔٙبػجي ٞؼشٙذ.
ٚ -4هٛح  ٚوٙششاػز سا ثٟجٛد ثجخـذ.
 -5ثبٓث سغييش ٔبٞيز ٘ٛس  ٚسلبٚيش ٘ـٛد.
 -6ا٘ذاص ٜكٛسر ؿٕب ثبؿذ  ٚثب آٖ احؼبع ساحشى وٙيذٞ .شٌض فشْ ُ ٚبٞش ٓيٙه سا دػز وٓ ٍ٘يشيذ؛ چشا و ٝدس كٛسسى اص آٖ اػشفبدٔ ٜى وٙيذ وٝ
ثِ ٝحبٍ ُبٞشى اص ِ٘ش خٛدسبٖ  ٚديٍشاٖ لبثُ لج َٛثبؿذ ( ث ٝا٘ذاص ٜوبفى ٚلز ثٍزاسيذ  ٚآٖ سا سٚى كٛسر أشحبٖ  ٚدلز وٙيذ ثب اػشفبد ٜاص آٖ چٝ
احؼبػى داسيذ).دس ٔٛسد ؿٕبسٞ ٜبي ػبيض ثٙذي ٓيٙىٟب  ٓٞاكِٛي ٚخٛد داسد ٔثال ؿٕب ٕٔىٗ اػز آذاد  140-19-48سا ثشٚي يه فشيٓ ثجيٙيذ
ٓذد ٘ 48ـب٘ذٙٞذ ٜا٘ذاصٞ ٜش وذاْ اص ٓذػيٟب ٔي ثبؿذ ٓذد د 19 ْٚا٘ذاص ٜدُ ثيٙي سا ٘ـبٖ ٔيذٞذ و ٝأىبٖ فيز فشيٓ ٔٙبػت ثشاي ٞش ا٘ذاص ٜدُ
ثيٙي سا فشأ ٓٞي ٕ٘بيذ ٓ ٚذد ػ ًَٛ 140 ْٛدػشٓ ٝيٙه ٔي ثبؿذ.
ٓ -7يٙه ثبيذ ٔشٙبػت ثب وبسثشد ثبؿذ .دس كٛسسى و ٝدس ؿشايي خبكى لشاس داسيذ .اص لجيُ ٔٛلٔيز ٞبى كٔٙشى (ٔثُ خٛؿىبسي) ٚيب ٚسصؿى ثبيذ اص
ٓيٙه ٞبى ٔخلٛف آٖ اػشفبدٕ٘ ٜبييذ .ثشاى سا٘ٙذٌبٖ اػشفبد ٜاص ٓيٙه آفشبثى يه ٚػيّ ٝهشٚسى اػز؛ چشا وٓ ٝال ٜٚثش ٔحبفِز اص چـٓ ثب
وبٞؾ ؿذر ٘ٛس ٔٛخت افضايؾ دلز  ٚديذ ٍٙٞبْ سا٘ٙذٌى ٔى ؿٛد .اػشفبد ٜاص ٓيٙه ٞبى آفشبثى ِٕٔٔٛى دس ؿت خبيض ٘يؼز.أب سا٘ٙذٌبٖ ٔى
سٛا٘ٙذ دس ؿت اص ٘ٓٛى ٓيٙه و ٝسً٘ ؿيـٞ ٝبى آٖ ٘بس٘دى اػز اػشفبدٕ٘ ٜبيٙذ  ٚايٗ ٓيٙه ٞب ٓال ٜٚثش ايٙىٛٔ ٝخت وبٞؾ ؿذر ٘ٛس چشإ ٞبى
ٔبؿيٗ ٞبى سٚث ٝسٔ ٚى ؿٛد ٘يض ثبٓث ٔى ؿٛد سا٘ٙذ ٜثخؾ ٞبى سبسيه خبد ٜسا ثٟشش ثجيٙذ.
 -8وٛدوبٖ ٞشٌض ٘جبيذ اص ٓيٙه ٞبى اػجبة ثبصى اػشفبدٕ٘ ٜبيٙذ .چشا و ٝؿيـ ٝايٗ ٓيٙه ٞب لبدس ث ٝخزة  ٚا٘ٔىبع دشسٞ ٛبى ٔوش اص خّٕUV ٝ
٘يؼز .ث ٝدِيُ سيشٌى ؿيـ ٝآٖ ؿذر ٘ٛس ٔشئى سا وبٞؾ ٔى دٞذ  ٚدس ٟ٘بيز ٔٛخت ٚسٚد ٔمذاس ثيـششى دشس٘ ٛبٔشئى ٔ ٚوش ث ٝچـٓ ٔى ؿٛدّٛ٘ .
ٓيٙه آفشبثى ثشاى وٛدوبٖ ؿجيٓ ٝيٙه ثضسٌؼبالٖ اػز أب ث ٝدِيُ سحشن صيبد آٟ٘ب اسخح آٖ اػز و ٝؿيـ ٝآٖ اص دّى وشثٙبر و٘ ٝـىٗ اػز،
اػشفبد ٜؿٛد.
 -9ؿيـٞٝبي ٓيٙه آفشبثي ثبيذ ٔمبٔٚز وبفي داؿش ٝثبؿذ .دّي وشثٙبر اص ٛٔ ٕٝٞاد ٔمب ْٚسش اػزٞ .يچ ٓذػي (ؿيـٓ )ٝيٙىي هذ هشث٘ ٝيؼز،
ِٚي احشٕبَ ؿىؼشٗ ٓذػي ٞبي دالػشيىي (ثٔذ اص ثشخٛسد يه سٛح يب ػ٘ ،)ًٙؼجز ثٓ ٝذػي ٞبي ؿيـ ٝاي وٕشش اػز .خٙغ اوثش ٓذػي ٞبي
ٓيٙه ٞبي آفشبثي غيشًجي ،دالػشيه اػز .دالػشيه دّي وشثٙبر و ٝدس ثؼيبسي اص ٓيٙه ٞبي ٚسصؿي ٔٛسد اػشفبد ٜلشاس ٔي ٌيشدٌ ،شچ ٝػفز
اػزِٚ ،ي ث ٝآػب٘ي خشاؽ ثشٔي داسد .چٙب٘چ ٝلشاس اػز ٓذػي اص ايٗ خٙغ خشيذاسي ٕ٘بييذ ،حشٕب ٓيٙىي سا ا٘شخبة وٙيذ و ٝخبكيز هذ خؾ
داؿش ٝثبؿذ.
 -10يه ٓيٙه آفشبثي اػشب٘ذاسد ثبيذ ٚيظٌيٟبي ادشيىي ٔٙبػجي سا داسا ثبؿذ ،ئٙي ٚلشي آٖ سا دس ٔمبثُ يه كفحً ٝشح داس سىبٖ ٔيدٞيٓ ٘جبيذ
كفحٛٔ ٝخذاس سبس  ٚوح ٛٔٔ ٚج ديذ ٜؿٛد.
سٛخ ٝث ٝسً٘ ٓذػي ٓيٙه ٞب دس اسسجبى ثب وبسثشد آٟ٘ب إٞيز ٔي يبثٙذ:
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 سٍٟ٘بي وٟشثبيي يب صسد ثشاي فٔبِيز دس ٔحيٌٟبي ؿفبف يب ٔ ٝآِٛد ٔفيذ ٞؼشٙذ ايٗ ٓيٙىٟب دس ٚسصؿٟبيي و٘ ٝيبص ث ٝػشٓز ثبال داس٘ذ ٔب٘ٙذ اػىئفيذ ٞؼشٙذ صيشا ثب خزة ٘ٛس آثي و ٝسٕشوض سا ثيـشش ٔي وٙذ وٙششاػز سا افضايؾ ٔي دٙٞذ.
 ٓيٙىٟبي دٚدي يب خبوؼششي ثٟششيٗ ا٘شخبة ثشاي سا٘ٙذٌي ٔ ٚلشف ٕٓٔٛي ٞؼشٙذ ثب ايٗ ٓيٙه ٞب دسن ٕٓك سب حذٚدي ٔـىُ داسد أبوٙششاػز ثؼيبس خٛة اػز.
 ٓيٙىٟبي آفشبثي آثي يب ثٙفؾ ثشاي اػشفبد ٜدس ٞيچ ؿشايٌي ٔٙبػت ٘يؼشٙذ صيشا وٙششاػز سً٘ سا وبٔال اص ثيٗ ٔي ثش٘ذسٟٙب وبسثشد ايٗ ٓيٙىٟبسجٔيز اص ٔذ ٔي ثبؿذ.
 سً٘ ل ٜٟٛاي ٔب٘ٙذ ٓيٙىٟبي خبوؼششي يب دٚدي دسن دسػشي اص سً٘ اسائٕ٘ ٝي دٙٞذ.ػبيش ٚيظٌيٟب  ٚػبيش ا٘ٛاّ ٔحلٛالر دس ثبصاس:
ٓ يٙه ٞبي ثّٛن وٙٙذٛ٘ ٜس آثي ( :)Blue – blockingايٙىٛ٘ ٝس آثي ثشاي چـٓ ٔوش ثبؿذٛٙٞ ،ص ٔٛسد ثحث اػزٓ .ذػي ٞبيي وٝ
خّٛي ٓجٛس ٘ٛس آثي سا ٔي ٌيش٘ذ ،س ٝسً٘ وٟشثبيي داؿش ٚ ٝػجت ٔي ؿ٘ٛذ ٔحيي اًشاف ث ٝسً٘ صسد يب ٘بس٘دي ديذ ٜؿٛدِٙ.ضٞبي سٍ٘ي
ػجت ٔي ؿ٘ٛذ و ٝاؿيبي دٚس ،ثٚ ٝيظ ٜدس ؿشايٌي ٔثُ ثشف يب غجبس ٚاهح سش ديذ ٜؿ٘ٛذ .اص ايٗ ِ٘ش ٓيٙه ٞبي وٟشثبيي ٔضثٛس ثيـشش
سٛػي اػىي ثبصاٖ ،ؿىبسچيبٖ ،لبيمشا٘بٖ  ٚيب خّجب٘بٖ اػشفبدٔ ٜي ؿٛد.


ٓيٙه ٞبي دالسيض ٜيب هذ ا٘ٔىبعٓ :ذػي ٞبي دالسيض ٜخيشٌي ٘ٛس خٛسؿيذ سا و ٝاص ػٌٛحي كبف ٔثُ ػ ًٙفشؽ خيبثبٖ ٞب  ٚيب ػٌح
آة ا٘ٔىبع ٔي يبثذ ،اص ثيٗ ٔي ثش٘ذ .اص ايٗ ِ٘ش دس ٔٛاسدي ٔثُ سا٘ٙذٌي يب ٔبٞيٍيشي ٔي سٛا٘ٙذ ثؼيبس ٔفيذ ثبؿٙذ".دالسيضاػيٓ "ٖٛذػي
ٞبي ٔضثٛس ٞيچ سبثيشي ثش خزة اؿٔ٘ UV ٝخٛاٞذ داؿزِٚ ،ي ثؼيبسي اص ٓذػي ٞبي دالسيض ٜأشٚصي خبكيز خزة اؿٔ UV ٝسا ٘يض
داس٘ذ.



ٓيٙه ٞبي آيي ٝٙاي :دٛؿؾ آيي ٝٙاي دس ٚالْ الي٘ ٝبصوي اص ٔٛاد فّضي ٔخشّف اػز و ٝث ٝسٚي ػٌح ٓذػي ٞبي ِٕٔٔٛي وـيذ ٜؿذٜ
اػز .اٌشچ ٝدٛؿؾ ٔضثٛس ٔمذاس ٘ٛس ٚسٚدي ث ٝچـٓ ؿٕب سا وبٞؾ ٔي دٞذ ،أب لبثّيز حفبُز وبُٔ اص چـٓ ؿٕب دس ٔمبثُ اؿٔ UV ٝسا
٘خٛاٞذ داؿز.



ٓيٙه ٞبي فشٛوشٔٚيه :يه ٓيٙه فشٛوشٔٚيه ثًٛ ٝس خٛدوبس ،دس ٔمبثُ ٘ٛس صيبد سيش ٜؿذ ٚ ٜدس ٘ٛس وٓ سٚؿٗ سش ٔي ؿٛد .دس ثيـشش
ٔٛاسد ،سيش ٜؿذٖ ؿيـٓ ٝيٙهُ ،شف ٘يٓ دليم ٝكٛسر ٔي ٌيشد  ٚحبَ آٖ و ٝسٚؿٗ سش ؿذٖ آٖ حذٚد دٙح دليمٔ ًَٛ ٝي وـذ.ايٗ
ٓيٙه ٞب اص ِ٘ش سً٘ ث ٝكٛسر يىٛٙاخز  ٚيب ػبي ٝسٚؿٗ ٓشهٔ ٝي ؿ٘ٛذٌ .شچٓ ٝيٙه ٞبي فشٛوشٔٚيه اص ِ٘ش خزة ٔ UVي سٛا٘ٙذ
ٓيٙه ٞبي خٛثي ثبؿٙذِٚ ،ي ٔذر صٔب٘ي ًٔ َٛي وـذ سب ثب ؿشايي ٔخشّف ٘ٛسي (ثًٛ ٝس ٘بخٛاػش )ٝػبصٌبس ؿ٘ٛذ.
ٓيٙه ٞبي ػبي ٝسٚؿٗ ( :)Gradientسً٘ ٓذػي ٞبي ػبي ٝسٚؿٗ اص ثبال ث ٝػٕز دبييٗ (سه ػبي ٚ )ٝيب اص ثبال  ٚدبييٗ ث ٝػٕز ٚػي
(د ٚػبي )ٝسغييش ٔي وٙذ  ٚدس ٚالْ ػبي ٝسٚؿٗ ٔي ؿٛدٓ.ذػي ٞبي ػبي ٝسٚؿٗ سه ػبي( ٝسيش ٜدس ثبال  ٚسٚؿٗ سش دس دبييٗ) ٔي سٛا٘ٙذ
خيشٌي ٘ٛس آػٕبٖ سا اص ثيٗ ثشد ٚ ٜدس ٓيٗ حبَ أىبٖ ديذ ٔٙبػجي سا اص لؼٕز دبييٙي فشا ٓٞوٙٙذ .ايٗ ٓيٙه ٞب ثشاي ٚسصؽ ؿيشخٓٞ ٝ
ٔٙبػت ٞؼشٙذ ،صيشا خّٛي ديذ ؿٕب اص سخش ٝؿيشخ ٝسا ٕ٘ي ٌيش٘ذِٚ .ي ٓيٙه ٞبي ٔضثٛس ثشاي ؿشايي ثشفي  ٚيب دس ػبحُ دسيب ٔٙبػت
٘يؼشٙذٓ .ذػي ٞبي ػبي ٝسٚؿٗ د ٚػبي( ٝسيش ٜدس ثبال  ٚدبييٗ ،سٚؿٗ دس ٚػي) ٕٔىٗ اػز ثشاي ٚسصؽ ٞبيي اص لجيُ لبيمشا٘ي يب اػىي
(وٛ٘ ٝس اص ػٌح آة يب ثشف ثبصسبة ٔي وٙذ) ٔٙبػت سش ثبؿٙذ.



ٓيٙه ٞبي وٕشثٙذي (ٓ :)Wraproundيٙه ٞبي وٕشثٙذي ًٛسي ًشاحي ؿذ ٜا٘ذ ؤ ٝبْ٘ ٚسٚد ٘ٛس اص وٙبسٞ ٜبي لبة ٓيٙه ٚ
سػيذٖ آٖ ث ٝچـٓ ٔي ؿ٘ٛذٌٔ.بِٔبر ٘ـبٖ داد ٜؤ ٝيضاٖ ٚسٚد اؿٔ UV ٝث ٝچـٓ اص اًشاف لبة ٓيٙه ٞبي ِٕٔٔٛي ث ٝلذسي صيبد اػز
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ؤ ٝي سٛا٘ذ اثش ٔفيذ ٓذػي ٞبي ٔحبفَ سا وبٞؾ دٞذ .اص ايٗ ِ٘شٓ ،يٙه ٞبي آفشبثي وٕشثٙذي و ٝلبة ثضسٌي داس٘ذ  ٚچـٓ سا اص سٕبٔي
صاٚيٞ ٝب ٔي دٛؿب٘ٙذٔ ،فيذسش٘ذ.


ٓيٙه ٞبي سشاؽ داد ٜؿذ ٚ ٜكيمّي :ثٔوي ٓيٙه ٞبي غيشًجي سٛػي وبسخب٘ٞ ٝبي ػبص٘ذ ٜؿبٖ ًٛسي سشاؽ  ٚكيمُ دادٔ ٜي ؿ٘ٛذ
و ٝويفيز ٟ٘بيي ٓذػي آٟ٘ب سب حذ ٔٙبػجي اسسمب ٔي يبثذ .اِجشٓ ٝيٙه ٞبيي و ٝاص سشاؽ  ٚكيمُ ٔٙبػجي ثشخٛسداس ٘يؼشٙذ ،ث ٝچـٓ ؿٕب
آػيجي ٕ٘ي ص٘ٙذ .ثٙبثشايٗ ،لجُ اص ٞش چيض ٌٕٔئٗ ؿٛيذ وٓ ٝذػي ٓيٙه ٔٛسد ِ٘ش ؿٕب ػبخز ٔٙبػجي داؿش ٝاػز .خٟز لوبٚر دس
ٔٛسد ويفيز ٓيٙه غيشًجي خٛد ،ث ٝيه چيض ٔؼشٌيُ ؿىُ ٔثُ ٔٛصاييه وف اسبق خٛد ٍ٘ب ٜوٙيذٓ .يٙه سا دس فبكّ ٝدِخٛاٍ٘ ٜبٜ
داؿش ٚ ٝيه چـٓ خٛد سا ثذٛؿب٘يذٓ .يٙه سا ث ٝآٞؼشٍي اص يه ػٕز ث ٝػٕز ديٍش  ٚػذغ ث ٝثبال  ٚدبييٗ حشوز دٞيذ .اٌش خٌٛى دس
سٕبْ ٔٛلٔيز ٞب ٔؼشميٓ ثِ٘ ٝش ثشػٙذٓ ،ذػي ٔٙبػجي سا ا٘شخبة وشد ٜايذِٚ .ي اٌش خٌٛى دس  ٓٞثش٘ٚذ ،ث ٝخلٛف اٌش ايٗ خٌٛى دس
ٔيذاٖ ٔشوضي ٓذػي ايٗ ٌ ٝ٘ٛثِ٘ ٝش ثشػٙذ ،ثبيذ ٓيٙه ديٍشي سا أشحبٖ وٙيذ.
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ػَال:چگًَِ هي تَاى اص کيفيت ػيٌکْاي آفتاتي اطويٌاى حاكل کشد؟
تَكيِ ٍ داًؼتٌيْا:کٌتشل ٍ کؼة اطويٌاى اص پَؿؾ دادى اؿؼِ  UVتا داهٌِ طَل هَج  ،411تا دػتگاّْاي يَ ٍي هتش اص اّويت ٍيظُ
اي تشخَسداس اػت .دس هوي ٍجَد خاكيت پالسيضاػيَى ٍ آًتي سفلکغ تشاي ػيٌکْا ،چـن سا دس ؿشايط ساّتتشي تشاي ديذى قشاس هي
دٌّذ .سًگ ،اًذاصُ ػذػي ٍ کيفيت ،يکٌَاختي (تذٍى هَج تَدى) ٍ ؿفافيت ػذػي اص ديگش هؼياسّاي هْن هحؼَب هي ؿًَذ.

 ثب سٛخ ٝث ٝا٘ٛاّ سمّجي ٓيٙه ٞبي آفشبثي و ٝدس ثبصاس ٚخٛد داسد ثشاي خشيذ ٓيٙه حشٕب ثبيؼشي ثٔ ٝشاوض ٔٔشجش ٔشاخٕٔٛ٘ ٝد400 UV .سا حذالُاػشب٘ذاسد ٓيٙهٞبي آفشبثي ٔي دا٘يٓ ِزا سٛكي ٝاويذ چـٓ دضؿىبٖ  ٚثيٙبيي ػٙحٞب ايٗ اػز وٍٙٞ ٝبْ خشيذ ٓيٙه آفشبثي ث ٝحذالُ ويفيز
ٔٛخٛد  ٚهشٚسي )(UV 400سٛخ ٝؿذ ٚ ٜاص فشٚؿٙذ ٜثخٛاٞيذ وٓ ٝيٙه سا ثب ( UV meterسؼشش)UVوٙششَ وٙذ .اص ٔيبٖ يٚ ٛي ٔششٞبٛٔ ،اسدي وٝ
داساي وٙششَ ديديشبِي  ٚسشػيٓ ٌشاف ثشاي دأ ٝٙدٛؿـي أٛاج ٘ٛسي ٔخشّف ٞؼشٙذ؟ ٔٛاسد ٔٙبػت  ٚلبثُ اًيٕٙب٘ي ٔحؼٛة ٔي ؿ٘ٛذ( .ا٘ٛاّ
ػبد ٜسشي اص ايٗ دػشٍبٟٞب ٘يض ٚخٛد داس٘ذ و ٝثذِيُ لبثّيز دػشىبسي  ٚيب ٓذْ دلز دس ػٙدؾ ٔٙبػت ًٛٔ َٛخٟب ،سٛكيٕ٘ ٝي ؿ٘ٛذ).
 اٌش ٓذػي ٓيٙه آفشبثي  Polarizedئٙي داساي خبكيز Polarizationيب لٌجي ػبصي (ٕٓٛدي  ٚافمي) ٕٞ ٚچٙيٗ Anti reflexثبؿذ ،ثٝٔشاست فٛايذ آٖ ثشاي چـٓ ثٟشش خٛاٞذ ثٛد .چشا وٓ ٝال ٜٚثش سٔذيُ ؿذر ٘ٛس ٚاسد ؿذ ٜث ٝچـٓ ،ايدبد سلٛيشي ثب سٍٟ٘بي ٔٙبػت سش سا ثشاي فشد
فشأ ٓٞي وٙذ  ٚچـٓ دس حبِز ساحشششي ثشاي ديذٖ ٔحيي اًشاف لشاس ٔي دٞذٌ .بٞي دس دالسيضاػي ،ٖٛسب چٙذيٗ الي ٝدس دسٓ ٖٚذػي ٓيٙه ،اص
اليٞ ٝبي وشوشٔ ٜب٘ٙذ ٘بٔشيي سٔجئ ٝي ؿٛد و ٝايٗ خبكيز سا سـذيذ ٔي وٙٙذ.
 سً٘ٞبي دٚدي ،لٜٟٛاي  ٚػجضاص سً٘ٞبي ٔدبص ٓيٙهٞبي آفشبثي ٞؼشٙذ اِجشٓ ٝيٙىٟبي سٍ٘ي ٔشٕبيُ ث ٝػجض  ٚل ٜٟٛاي ثبٓث ٔخشُ وشدٖ ًيفسً٘ ٔي ؿ٘ٛذ  ٚثشاي اػشفبدٕٞ َٕٛٔٔ ٜيـٍي (ٔلبسف سٚصٔش ّٛ٘ )ٜدٚدي آٖ ديـٟٙبد ٔي ؿٛد  ٚديٍش سٍٟ٘ب وبسثشد خٛد سا داس٘ذ؛ ٔثال ثشاي
افشادي ؤ ٝيخٛاٙٞذ ثٔ ٝذر ًٛال٘ي سا٘ٙذٌي وٙٙذ ،سٛكئ ٝي ؿٛد اص ٓيٙىٟبي ل ٜٟٛاي اػشفبد ٜوٙٙذ ،چشا و ٝايٗ ٓيٙىٟب ٘ٛس آثي آػٕبٖ سا
وبٞؾ ٚحذر ثيٙبيي سا افضايؾ ٔيدٙٞذ.دس ؿيـٓ ٝيٙهٞبيي و ٝثشاي ٔحبفِز اص اؿٔٔ ٝبٚساي ثٙفؾ اػشفبدٔ ٜيؿ٘ٛذ ،اص ِٔٛىَٞٛبيي ث٘ ٝبْ
"وشٛٔٚفٛس" اػشفبدٔ ٜيؿٛد .ايٗ ِٔٛىٞ َٛب سبثيش چٙذا٘ي دس سً٘ ؿيـ٘ ٝذاس٘ذِٚ ،ي ػجت خزة  ٚفيّشش ٜوشدٖ اؿٔٔ ٝبٚساي ثٙفؾ ٔيؿ٘ٛذ.
ثٙبثشايٗ ٓيٙهٞبيي ثب سً٘ ؿيـ ٝسيش ،ٜدس كٛسسي و ٝاص ِٔٛىٞ َٛبي وشٛٔٚفٛس دس آٖ ٞب اػشفبد٘ ٜـذ ٜثبؿذ ،خبكيز خٌّٛيشي اص اؿٔٔ ٝبٚساي
ثٙفؾ سا ٘ذاس٘ذ٘( .ىش ٟٓٔ ٝايٙىٝ؛ اٌش دـز فشٔبٖ ٔي٘ـيٙيذ سٛكئ ٝي ؿٛد و ٝاص ٓيٙىٟبي آفشبثي ػجض سً٘ اػشفبد٘ ٜىٙيذ چشا و ٝسـخيق ٘ٛس
لشٔض  ٚصسد سا ٔخشُ ٔيوٙذ  ٚاص ايٗ ِ٘ش ٔٙبػت ٘يؼشٙذ .ثٛٙٓ ٝاٖ يه اكُ ثذا٘يذ و ٝثٟششيٗ سً٘ ثشاي ٓيٙىٟبي آفشبثي دس  ّٝٞٚا َٚخبوؼششي ٚ
دغ اص آٖ ل ٜٟٛاي اػز).
 يىي اص داليُ افشبدٌي دٛػز صيش چـٓ ،ثشخٛسد ٔؼشميٓ اؿٔ ٝفشا ثٙفؾ ثب آٖ اػزٞ.شچ ٝا٘ذاصٓ ٜيٙه آفشبثي (ا٘ذاصٓ ٜذػي) ثضسيسش ثبؿذ ثٝدِيُ ايٙى ٝثب فز دٚس  ٚصيش چـٓ سا ثٟشش  ٚثيـشش سحز دٛؿؾ لشاس ٔي دٞذٓ ،يٙه ٔٙبػت سشي خٛاٞذ ثٛد ،اِجش ٝا٘ذاص ٚ ٜػبيض چٟش ٜدبسأشش ديٍشي
دس ايٗ ٔٛسد ٔحؼٛة ٔيؿ٘ٛذ.
 ٓبُٔ ديٍش سٔييٗ وٙٙذ ٜويفيز دس ٓيٙىٟبي آفشبثي ٕٞب٘ٙذ ػبيش ا٘ٛاّ ٓيٙىٟب( ،ثدض فشيٓ ٔٙبػت) ٔشثٛى ٔي ؿٛد ث ٝويفيز  ٚيىٛٙاخشي ٚؿفبفيز ٓذػي /ؿيـٓ ٝيٙه آفشبثي؛ و ٝدس حبَ حبهش يىي ديٍش اص دبسأششٞبي سٔييٗ وٙٙذ ٜثٟبي ايٗ ٘ٓ ّٛيٙىٟب ٔحؼٛة ٔي ٌشدد.
 -ؿيـٞٝبي فشٛوشٔٚيه و ٝدس ٔدبٚسر اؿٔٔ ٝبٚسايثٙفؾ سيشٔ ٜي ؿ٘ٛذ ،دس حذاوثش سيشٌي خٛد دسكذ ثؼيبس ثباليي اص اؿٔٔ ٝبٚساي ثٙفؾ سا خزة
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ٔيوٙٙذ.
 اص ثيٗ د ٚخٙغ اص ٓذػي ٞبٓ ،ذػيٞبي دالػشيىي ديـٟٙبد ٔي ؿٛد ،صيشا ٔٛثشسش اص ٓذػيٞبي ؿيـٝاي ٞؼشٙذِٚ .ي دس ٟ٘بيزٓ ،ذػيٞبيي وٝكذ دس كذ اؿٔٔ ٝبٚساي ثٙفؾ سا خزة ٔي وٙٙذ ثٟشش ٞؼشٙذ ،دغ ٍٙٞبْ خشيذ ث ٝثشچؼت آٖ ٞب سٛخ ٝوٙيذ .دس هٕٗ ،ثيـشش ٓيٙهٞبي آفشبثي
ٔٛخٛد دس ثبصاس ،ثيؾ اص  90دسكذ اؿٔٔ ٝبٚساي ثٙفؾ سا خزة ٔيوٙٙذ و ٝدس حذ لبثُ لجِٛي اػز.
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دس چِ ؿشايطي اػتفادُ اص ػيٌک آفتاتي تَكيِ هي گشدد؟
تَكيِ ٍ داًؼتٌيْا:دس آب ٍ َّاي ايشاى ٍ دس ؿشايط هَاجِْ هؼتقين (ٍ تاالخق طَالًي) تا ًَس آفتاب ٍ تَيظُ دس صهاًْاي خاف سٍص
هاًٌذ كثح ٍ تؼذ اص ظْش کِ ًَس آفتاب هايل اػت ٍ دس تشخي تيواسيْا ،هلشف تشخي داسٍّا ،دس افشاد داساي حؼاػيت طًتيکي تِ ًَس
آفتاب (حؼاػيت دس چـن ٍ پَػت) ٍ هَسادي اص ايي دػت ،اػتفادُ اص ػيٌک آفتاتي اکيذا تَكيِ هي گشدد.
ثب سٛخ ٝث ٝؿشايي آة ٛٞ ٚايي ايشاٖ اػشفبد ٜاص ٓيٙه آفشبثي ثشاي سٕبْ افشاد دس  ٕٝٞؿٟشٞب هشٚسي اػز .ثبالخق دس ٔحيٌٟبيي ٔب٘ٙذ وٙبس
دسيب،اػشخش ػشثبص  ٚفوبٞبي ثبص ،اػشفبد ٜاص ٓيٙه آفشبثي ٔٙبػت ،ثشاي  ٕٝٞالـبس الصْ  ٚهشٚسي اػز.
دس ثٟبس ،دبييض  ٚسبثؼشبٖ اؿٔ UV ٝيب ٕٞبٖ اؿٔٔ ٝبٚساي ثٙفؾ خٛسؿيذ دس ػبٓبر اِٚي ٝسبثؾ -كجح صٚد ٚ -ػبٓبر دبيب٘ي -ثٔذاصُٟش  -ث ٝدِيُ آٖ
و ٝدشس ٛخٛسؿيذ ثب صاٚي ٝوٕشش ٔي سبثذ ،د ٚثشاثش ؿذيذسش اػز  ٚچـٓ ٞب دس ايٗ ػبٓز ٞب وبٔال دس ٔٔشم خٌش لشاس داس٘ذ .ثٙبثشايٗ سبثؾ ٔٛسة ٘ٛس
خٛسؿيذ ،اؿٔٔ ٝبٚساي ثٙفؾ ثيـششي سا ٚاسد چـٓ ٔي وٙذ و ٝثشاي چـٓ ٔوش اػز .دس فلُ صٔؼشبٖ ٘يض ا٘ٔىبع ٘ٛس آفشبة ثش سٚي ثشف ٔٛخٛد ثش
ػٌح صٔيٗ ،ثؼيبس سحشيه وٙٙذ ٜثٛد ٚ ٜثشاي چـٓ ٔوش اػز .صاٚي ٝسبثؾ دس ايٗ ٍٙٞبْ ٘يض ثبٓث ٚسٚد ثيـشش اؿٔٔ ٝوش  UVث ٝدس ٖٚچـٓ ٔي
ٌشدد.
افشاد ريُ ٘يض حشٕب ثبيذ اص ٓيٙه آفشبثي ثٔٛٙاٖ يه سٛكي ٝاويذ ،اػشفبدٕ٘ ٜبيٙذ:
 ثٔوي افشاد اػشٔذاد ثيـششي ثشاي اثشال ث ٝثيٕبسي ٞبي چـٕي ٘بؿي اص  UVسا داس٘ذٔ .جشاليبٖ ث ٝثيٕبسي ٞبي خبكي (اص لجُدط٘شاػئ ٖٛبوٛال يب ديؼششٚفي ٞبي ؿجىي )ٝالصْ اػز دس ؿشايي ثيش ٖٚاص خبٕ٘ٛٞ ٝاس ٜاص چـٓ خٛد ٔحبفِز ٕ٘بيٙذ.
 ثيٕبسا٘ي و ٝسحز ُٕٓ خشاحي "وبسبساوز" لشاس ٔي ٌيش٘ذ. اػشفبد ٜوٙٙذٌبٖ اص ٓذػي ٞبي سٕبػي يب "وٙشبوز ِٙض". داسٞٚبي حؼبع وٙٙذ ٜثٛ٘ ٝس (داسٞٚبي حؼبع وٙٙذ ٜثٛ٘ ٝس و ٝدٛػز سا ثٛ٘ ٝس حؼبع سش ٔي وٙٙذ ،چـٓ سا ٘يض سحز سبثيشلشاس ٔي دٙٞذ).الصْ اػز ٍٙٞبْ ٔلشف ٞش يه اص داسٞٚبي صيش ،ثب چـٓ دضؿه خٛد ث ٝدلز ٔـبٚس ٜوٙيذ:
 دؼٛساِٗ( ،)Psoralensو ٝدس دسٔبٖ دؼٛسيبصيغ اػشفبدٔ ٜي ؿٛد.
 سششاػبيىّيٗ
 داوؼي ػيىّيٗ
 آِٛدٛسيَٛٙ
 فٛٙسيبصيٗ
 لشكٟبي هذ ثبسداسي
 ٔٛاسد خبفٔ :ب٘ٙذ ٔٛاخ ٟٝثب ٔٙبثْ ٘ٛسي ؿذيذ خٛؿىبسيٛ٘ ،سٞبي ؿذيذ ثش٘ض ٜوٙٙذ ،ٜصٔيٗ دُش ثشف  ٚيب ٍ٘بٔ ٜؼشميٓ ثٛ٘ ٝسآفشبة (ٔثال دس خشيبٖ خٛسؿيذ ٌشفشٍي) ٍ٘،بٔ ٜؼشميٓ ثٞ ٝش يه اص ايٗ ٔٙبثْ ٘ٛسي ثذ ٖٚحفبُز وبفي ٔي سٛا٘ذ ػجت اثشالي
دسد٘بن لش٘ي ٝث ٝثيٕبسي "فشٛوشاسيز ) ٚ" (Photokeratitihisيب حشي افز دايٕي ديذ ٔشوضي ؿٛد.
 ص٘ذٌي دس اسسفبٓبر  ٚفٔبِيشٟبيي چ ٖٛوٛٙٞٛسدي (دس اسسفبٓبر و ٝهخبٔز اسٕؼفش وٕشش ٔيؿٛدٔ ،يضاٖ سبثؾ آفشبة  ٚاؿٔٝٔبٚساي ثٙفؾ ثيـشش ؿذ ٚ ٜحشي سبثؾ هٔيف آٖ ٘يض دس وٛٙٞٛسداٖ ايدبد ٘بساحشي ٔيوٙذ).
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هوشات اػتفادُ اص ػيٌکْاي تي کيفيت چيؼت؟
تَكيِ ٍ داًؼتٌيْا :ايي ػيٌک ّا ػالٍُ تش ايٌکِ اص ٍسٍد اؿؼِ ّاي هوش آفتاب تِ چـن جلَگيشي ًوي کٌٌذ ،تلکِ تذليل تيشگي ٍ ػذم
ػثَس ًَس هشيي ػولکشد آًْا تِ تاصتش ًوَدى هشدهک هٌجش ؿذُ ٍ تاػث تـذيذ ػَاسم هوش ًَس آفتاب هي گشدد.
اؿٔ ٚ UV ٝػبيش اؿٔٞٝبي ٔٛخٛد دس ٘ٛس خٛسؿيذ ث ٝدٛػز اًشاف چـٓ كذٔٔ ٝيص٘ذٓ .يٙه ٞبي آفشبثي  ،دس دػششع سشيٗ ٚػئّ ٝحبفِز اص
چـٓ ٞب دس ثشاثش ٘ٛس خٛسؿيذ ٞؼشٙذ ٓيٙه ٞبي آفشبثي غيشاػشب٘ذاسد ،ثّٓ ٝز ويفيز ٘بٔٙبػجي و ٝداس٘ذ  ٚثذِيُ ثبصسش ؿذٖ ثيـشش ٔشدٔه چـٓ
دس صيش ٓيٙه سيش ٜآفشبثي ثّٔز وٓ وشدٖ ؿذر ٘ٛس ٚاسد ٜث ٝچـٓ ،ثبٓث ٚسٚد ٔيضاٖ ثيـششي اص ٘ٛس خٛسؿيذ ث ٝداخُ چـٓ ٞب ٔي ؿ٘ٛذِ .زا ٘ ٝسٟٙب
ٔحبفِشي ا٘دبْ ٕ٘ي دٙٞذ ،ثّى ٝثبٓث سـذيذ اثشار ٔوش اؿٔٔ ٝبٚاسء ثٙفؾ ث ٝؿجىي ٝچـٓ ٔي ؿٛد .ثب سٛخ ٝثٚ ٝخٛد ٓيٙه ٞبي آفشبثي غيش
اػشب٘ذاس دس ثبصاس (حذالُ  20دسكذ ٓيٙىٟبى آفشبثى ٔٛخٛد دس ثبصاس سػٕي ٔ ٚغبصٞ ٜب غيش اػشب٘ذاسد ٞؼشٙذ) ،ثٟشش اػز افشاد ٍٙٞبْ خشيذ ثٔ ٝشاوض
ٔٔشجش ٔ ٚشاوضي و ٝداساي دػشٍبٞ ٜبي ػٙدؾ( UVاؿٔٔ ٝبٚساي ثٙفؾ خٛسؿيذ) ٞؼشٙذ ٔشاخٔ ٝوٙٙذ .ثشخي ٓيٙه ػبصي ٞب ٔ ٚشاوض چـٓ
دضؿىي دػشٍب ٜػٙدؾ  UVداس٘ذ ؤ ٝيضاٖ ٓجٛس ايٗ اؿٔ ٝسا دس ٓيٙه ث ٝكٛسر ٕ٘ٛداس ٘ـبٖ ٔيدٞذ.
ٕٞچٙيٗ اػشفبد ٜاص ٓيٙه ٞبي وٛچه ثبٓث ٚسٚد اؿٔ ٝاص اًشاف  ٚثبالي چـٓ ث ٝداخُ چـٓ ٔي ؿٛد  ٚسٛكئ ٝي ؿٛد افشاد اص ٓيٙه ٞبيي
اػشفبد ٜوٙٙذ و ٝاًشاف چـٓ سا ثًٛ ٝس وبُٔ ثذٛؿب٘ذ.

18

آيا ػيٌکْاي هَسد اػتفادُ تشاي ديذى فيلوْاي ػِ تؼذي تشاي ػالهت چـن دس دساص هذت هوشًذ؟
تَكيِ ٍ داًؼتٌيْا:اػتفادُ طَالًي اص ايي تکٌَلَطي دس حال حاهش ،تِ هيضاى ؿذيذي چـنّا ٍ هغض سا دچاس آؿفتگي ٍ پشيـاًي
هيکٌذ ،تَْع ،اػتفشاؽ ٍ گشفتگي ػوالًي ٍ هـکالتي چَى هـکل تخويي فاكلِ ،ػشگيجِ ،اًقثام ػوالت ٍ حشکات غيشاسادي
هاًٌذ تکاىّاي ًاگْاًي چـن ٍ ػوالت تذى هي تَاًذ اص هـکالت آى تاؿذ.
اص تيٌٌذگاى ايي تلَيضيَىّا خَاػتِ اػت تيي صهاىّاي تواؿاي خَد اػتشاحتّاي کَتاُهذت داؿتِتاؿٌذ تا اص اثشات جاًثي دس اهاى
تواًٌذ.ػيٌک ّاي هخلَف تايذ اػتاًذاسد تاؿٌذ ٍ ؿيـِ ّاي آًْا تويض ٍ تذٍى خؾ تَدُ ٍ دس هوي تايذ فاكلِ هٌاػة تا تلَيضيَى
سا سػايت ًوَد.
ثشاي ديذٖ فيّٓ ػ ٝثٔذي ،دس دسخ ٝا َٚثبيذ فبكّٙٔ ٝبػت سب سّٛيضي ٖٛسا سٓبيز  ٚاسبق سا وٕي سبسيه ٕ٘ٛد .ثشاي ًٛال٘ي ٔذر ٘يض ٘جبيذ دبي ثش٘بٔٝ
سّٛيضي٘ٛي ث ٙـيٙيذ  ٚثبيذ ٞش اصٌبٞي چٙذ دليم ٝث ٝخٛد اػششاحز ثذٞيذٍ٘ .ب ٜوشدٖ ًٛال٘ي ٔذر ث ٝسّٛيضيٞ ٖٛبي ػ ٝثٔذي ٔي سٛا٘ذ ثشاي چـٓ
خؼش ٝوٙٙذ ٜثبؿذ  ٚػجت ػشدسد  ٚػشٌيد ٝؿٛد .ايٗ ٔٛه ّٛثٚ ٝيظ ٜدس وٛدوبٖ إٞيز ثيـششي ديذا ٔي وٙذ.
اثضاس اػشفبد ٜاص ايٗ سّٛيضيٞ ٖٛب ،ثٚ ٝيظٓ ٜيٙه ٞبي ٔخلٛف ٔب٘ٙذ ٓيٙه ٞبي آفشبثي ثبيذ اػشب٘ذاسد ثبؿٙذ  ٚدس كٛسسي و ٝؿيـٞ ٝبي آٖ ٞب دچبس
ايشاد ؿٛد ،فشدي و ٝچـٓ ػبِٕي  ٓٞداسد ،دچبس ٔـىُ ديذ خٛاٞذ ؿذ.
آػيجي ؤ ٝي سٛا٘ذ ث ٝچـٓ وٛدوبٖ ٚاسد ؿٛد (اص آ٘دب و ٝچـٓ ٞبيي دس حبَ سىبُٔ داس٘ذ) ثؼيبس ثيـشش اػز؛ ٞشچٙذ و ٝثٔذ اص  25ػبٍِي ،ايٗ
ٓٛاسم وبٞؾ ٔي يبثٙذ .ثٞ ٝش حبَٞ ،ش ٘ ّٛاػشفبد٘ ٜبدسػز اص سّٛيضيٞ ٖٛبي ػ ٝثٔذي دس وٛدوبٖ ٔي سٛا٘ذ ػجت ٘بساحشي ٞبي چـٕي،
آػشيٍٕبر ؿذٖ  ٚحشي حؼبػيز چـٕي ،دّهصدٖ ٞبي دايٕي  ٚلشٔضي چـٓ ٞب ؿٛد.
ٌشٞٚي اص ٔحممبٖ ٞـذاس دادٜا٘ذ و ٝسٕبؿبي سّٛيضيٖٞٛبي ػ ٝثٔذي ٔي سٛا٘ذ ػجت ثشٚص حبِز س ،ّٟٛاػشفشإ ٌ ٚشفشٍي ٓوال٘ي ؿٛد .وٛدوبٖ،
ػبِٕٙذاٖ  ٚص٘بٖ ثبسداس ٌشٜٞٚبيي ٞؼشٙذ و ٝثيـشش دس ٔٔشم ايٗ ٔـىالر لشاس ٔيٌيش٘ذ.
دظٞٚـٍشاٖ ٕٞچٙيٗ ٔٔشمذ٘ذ اص آ٘دبيي و ٝسٕبؿبي ايٗ سّٛيضيٖٞٛب فـبس غيش ِٕٔٔٛي سا ث ٝثذٖ ٚاسد ٔيػبصد  ٚثٔ ٝيضاٖ ؿذيذي ،چـٓٞب ٔ ٚغض سا
دچبس آؿفشٍي  ٚدشيـب٘ي ٔيوٙذ ،سٕبؿبي ايٗ سّٛيضيٖٞٛب ثبٓث سـذيذ حٕالر  ٚغؾ دس ثيٕبساٖ ٔجشال ث ٝكشّ ٔيؿٛد.
ٕٔىٗ اػز ثشخي افشاد ثب ٔـبٞذ ٜثش٘بٔ ٝدس ايٗ سّٛيضيٖٞٛب دچبس ٔـىالسي چٔ ٖٛـىُ سخٕيٗ فبكّ ،ٝػشٌيد ٚ ٝحبِز س ،ّٟٛا٘مجبم ٓوالر ٚ
حشوبر غيشاسادي ٔب٘ٙذ سىبٖٞبي ٘بٌٟب٘ي چـٓ ٓ ٚوالر ثذٖ ؿ٘ٛذ ،اص ثيٙٙذٌبٖ ايٗ سّٛيضيٖٞٛب خٛاػش ٝاػز ثيٗ صٔبٖٞبي سٕبؿبي خٛد
اػششاحزٞبي وٛسبٜٔذر داؿشٝثبؿٙذ سب اص اثشار خب٘جي دس أبٖ ثٕب٘ٙذ.

دس فيّٓ ٞبي ػ ٝثٔذي ثشاي ايدبد سلبٚيش ثب ٕٓك ٔشفبٚر اص ٓيٙه ٞبي ٔخلٛف وٕه ٔي ٌيش٘ذ وٞ ٝشيه سلٛيشي ٔشفبٚر ثشاي ٞش چـٓ دخؾ
ٔي وٙذ .سٕشوض ٞش چـٓ سٚي ايٗ سلبٚيش ٔشفبٚر ث ٝايٗ ٔٔٙي اػز ؤ ٝيضاٖ سمٔش ٘ ٚمٌ ٝسٕشوض ٞش چـٓ ثب ديٍشي ٕ٘ي خٛا٘ذ  ٚدس ٘شيدٔ ٝغض دس
سحّيُ ثجز اًالٓبر ػشدسٌٓ ٔي ؿٛدٕٞ .يٗ أش ّٓز ػشدسد  ٚػشٌيد ٝاػز .اص ػٛي ديٍش ثشخالف حبِز ًجئي ثب ٘ضديه ؿذٖ يه ؿيء ثٝ
دشد ٜػيٕٙب  ٚسّٛيضي ،ٖٛچـٓ ث ٝخبي د ٚحبِز ًجئي سٛهيح داد ٜؿذ ٜسٟٙب حبِز ا َٚئٙي ثبصٌـز وش ٜچـٓ ث ٝػٕز داخُ سا اخشا ٔي وٙذ ٚ
ايٗ أش ػجت يه ِحِ ٝسبسي ٔٛلز ٔي ؿٛد.
ٞشچ ٝفبكّ 2 ٝدٚسثيٗ حيٗ فيّٓ ثشداسي يه فيّٓ ػ ٝثٔذي اص  ٓٞدٚسسش ثبؿذٕٓ ،ك  ٚطسفبي فيّٓ ٟ٘بيي ثيـشش  ٚدس ٘شيد ٝفيّٓ ٔٛفميز آٔيضسش
خٛاٞذ ثٛد .ايٗ ٔٛه ّٛاٌشچ ٝث٘ ٝفْ وبسٌشداٖ اػز أب ٞشچ ٝفبكّ 2 ٝدٚسثيٗ اص  ٓٞثيـشش ثبؿذ ،ث ٓٞ ٝدي٘ٛذ دادٖ ٕ٘ 2ب ثشاي سٕبؿبچي ػخز سش
اػزٔ .حممبٖ ٔي ٌٛيٙذ دِيُ اكّي دسد  ٚخؼشٍي چـٓ دس سٕبؿبچيبٖ فيّٓ ٞبي ػ ٝثٔذي ايٗ اػز و ٝثيٙٙذ 2 ٜسلٛيش ٔج ٟٓثب فشوب٘غ ثبالي
 100سب ٞ 200شسض يىي ثشاي چـٓ ساػز  ٚيىي ثشاي چـٓ چخ سا دسيبفز ٔي وٙذ .ايٗ سلٛيشٞب ث ٝؿىُ ٔشٙبٚة ثشاي چـٓ ساػز  ٚچخ اسػبَ
ٔي ؿٛد  ٚچـٓ ٞب ثبيذ ٔشسجب خٛد سا ثب س ّٛٙسلبٚيش ٚفك دٙٞذ .ايٗ دس حبِي اػز ؤ ٝغض آٖ ٞب سا ث ٝكٛسر ديبدي خْٕ آٚسي وشد ٚ ٜػٔي ٔي
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وٙذ يه سلٛيش ٚاحذ سٔشيف وٙذ .ايٗ سوبد دس وبس ٔغض  ٚچـٓ اػز و ٝػجت خؼشٍي  ٚاػششع چـٓ ٔ ٚغض ٔي ؿٛد.
ثشاي ػ ٝثٔذي ػبصي چٙذ سٚؽ  ٚسىِٛٛٙطي ٔشفبٚر ثىبس ٔيشٚد و ٝث ٝسذسيح ثب ديـشفشٟبيي ٕٞشا ٜثٛد ٜا٘ذ:
 )1اػششيٛػىٛديه ( :)Stereoscopicسٚؿي اػز و ٝغبِت افشاد دس وٛدوي ثشاي ديذٖ سلبٚيش (سلبٚيش حح ٔ ٚى )ٝثٛػيّ ٝدػشٍبٞي ػبد ٜاص آٖ
اػشفبد ٜوشد ٜا٘ذ .دس ايٗ حبِز ٞش چـٓ سلٛيش ٔشثٛى ث ٝخٛد سا ٔـبٞذٔ ٜي وٙذ  ٚسٚؿي فشدي  ٚا٘فشادي اػز.
 )2آ٘بٌّيف ( :)Anaglyphايٗ سٚؽ ثؼيبس اسصاٖ  ٚساحز ٔي ثبؿذ  ٚاص ػبخشبسي ػبد ٜثب وٕه فيّشش ٞبي سٍ٘ي اػشفبدٔ ٜي وٙذٞ .ش فيّشش ث ٝسٍ٘ي
اػز ٔ ٚبْ٘ ٓجٛس ٘ٛس  ٓٞسً٘ خٛدؽ ٔي ؿٛدٓ .يٙه ٞبي Red/Cyanيب ٕٞبٖ آثي  ٚلشٔض و ٝثؼيبس اسصاٖ ليٕز ٞؼشٙذ دسايٗ سٚؽ اػشفبدٔ ٜي
ؿ٘ٛذ.
 )3دالسيضيـٗ ( :)Polarizationأشٚص ٜدس ػيٕٙب ٞب ثشاي دخؾ فيّٓ ٞبي ػ ٝثٔذي اػشفبدٔ ٜي ؿٛد .ايٗ سٚؽ ٔب٘ٙذ سٚؽ لجّي ثٛد ٜثب ايٗ ٘ىشٝ
و ٝاص فيّشش ٞبي دالسٚيذ ) (Polaroidث ٝخبي فيّشش ٞبي سٍ٘ي اػشفبدٔ ٜي ؿٛد .ايٗ فيّشش ٞب ؿفبف ثٛد ٚ ٜسٚي ويفيز سلٛيش ٘ ٚحٕ٘ ٜٛبيؾ سً٘
ٞبَ سبثيش ٘ذاسد .فيّشش ٞبي دالسٚيذ ٔب٘ٙذ يه دشد ٜوشوشٔ ُٕٓ ٜي وٙٙذ ٛ٘ ٚس ٞبي ٕٓٛدي يب افمي ػبًْ ؿذ ٜاص سلٛيش سا اص ٔ ٓٞدضا ٔي وٙٙذ.
 )4اوشي ٛؿبسش ( :)Active shutterايٗ سٚؽ دس سّٛيضيٞ ٖٛب  ٚثبصي ٞبي وبٔذيٛسشي ػ ٝثٔذي ٔٛسد اػشفبد ٜلشاس ٔي ٌيش٘ذ .دس ايٗ سٚؽ د ٚسلٛيش
ٔشفبٚر ثشاي ٞش چـٓ سـىيُ ٔي ؿٛد ئٙي يه سلٛيش ثشاي چـٓ چخ  ٚسلٛيش ديٍش ثشاي چـٓ ساػز  ٚثب فبكّ ٝصٔب٘ي ثؼيبس وٓ دـز ػش
 ٓٞدخؾ ٔي ؿ٘ٛذ .ثب اػشفبد ٜاص ٓيٙه ٔخلٛف دس ِحِ ٝاي و ٝسلٛيش ٔشثٛى ث ٝچـٓ چخ دخؾ ٔي ؿٛد كفح ٝي خّٛي چـٓ ساػز ؿٕب
سيشٔ ٜي ٌشدد سب ؿٕب ثب ايٗ چـٓ سلٛيش سا ٘جيٙيذ  ٚثبيٗ ُٕٓ ثلٛسر ثشٓىغ ثشاي چـٓ ديٍش سىشاس ٔي ؿٛد .سيش ٜؿذٖ ؿيـٞ ٝبي ٓيٙه دس
ػشٓز ثؼيبس ثبال ا٘دبْ ٔي ؿٛد دس ٘شيدٕ٘ ٝبيـٍشٞبي ٔ3D Readyي ثبيؼز حشٕب ثيؾ اص ٞ 120شسض داؿش ٝثبؿٙذ دس غيش ايٙلٛسر ٔمذاسي اص
سلٛيش اص دػز خٛاٞذ سفز .اػشفبد ٜاص ايٗ سىِٛٛٙطي ٌشاٖ ليٕز اػز  ٚاػشفبدًٛ ٜال٘ي اص آٖ وٕي ثبٓث ػش دسد ٔي ؿٛد.
 )5ػ ٝثٔذي ثذٓ ٖٚيٙه :ايٗ سىِٛٛٙطي و ٝدس كفحٕ٘ ٝبيؾ ٞبي وٛچه ٔب٘ٙذ ٔٛثبيُ يب ِخ سبة ٞب ٔي سٛا٘ذ ٔٛسد اػشفبد ٜلشاس ٌيشد اص ػبخشبس
خبكي اص كفحٞ ٝبي ٕ٘بيؾ اػشفبدٔ ٜي وٙذ و ٝثب سٛخ ٝث ٝفبكّ ٝؿٕب  ٚفبكّ ٝد ٚچـٓ د ٚسلٛيش ثب صاٚيٞ ٝبي ٔخشّف ٕ٘بيؾ دادٔ ٜي ؿٛد ٞ ٚش
چـٓ سلٛيش ٔشثٛى ث ٝخٛد سا ٔي ثيٙذ .ايٗ سٚؽ سب ٘شيد ٝي ٟ٘بيي فبكّ ٝصيبدي داسد چٞ ٕٝ٘ٛ٘ ٖٛبي فّٔي ثبيذ اص فبكّ ٝخبكي ديذ ٜؿ٘ٛذ  ٚثب
سىبٖ دادٖ كفحٕ٘ ٝبيؾ  ٚيب سغييش فبكّ ٝاص آٖ سلٛيش ٌ ٚ ًٙػش دسد آٚسي ٔـبٞذ ٜخٛاٞيذ وشد ٓٞ .او ٖٛٙثشخي ؿشوشٟب ثب ثٟشٌ ٜيشي اص دٚسثيٗ
ٞبي ٛٞؿٕٙذ ٘لت ؿذ ٜثش سٚي سّٛيضي ،ٖٛدس كذد سِٛيذ سّٛيضيٖٞٛبي ػٝثٔذي ثشآٔذ ٜا٘ذ ؤ ٝي سٛا٘ذ فبكّ ٚ ٝصاٚي ٝسٕبؿبٌش سا سخٕيٗ صدٚ ٜ
سلبٚيش ٔٙبػت آٟ٘ب سا ثذ٘ ٖٚيبص ثٓ ٝيٙه ٔخلٛف ٕ٘بيؾ ٔي دٞذ.
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آيا ًاخٌک يا پتشطيَم ستطي تِ آفتاب داسد؟
تَكيِ ٍ داًؼتٌيْا:اگشچِ ػلت تيواسي دقيقا هـخق ًيؼت ٍليکي ًَسآفتابَّ ،اي خـک ٍگشم ،گشدٍغثاسٍصهيٌِ اسثي اصػَاهل
هَثش دسايجاد آى هي تاؿذ.
اؿٔٔ ٝبٚساء ثٙفؾ خٛسؿيذ ) (UVدس ايدبد ٘بخٙه ٔؤثش اػزٕٞ .چٙيٗ ثبد ؿذيذ ٌ ٚشد  ٚخبن ثب سحشيه چـٓ دس ايدبد ٘بخٙه ٔؤثش
ٔيثبؿٙذ .ثٙبثشايٗ سٛكئ ٝيؿٛد افشادي و ٝدس ٔٙبًك آفشبثي ص٘ذٌي ٔيوٙٙذ ٔ ٚذر صيبدي دس ٔٔشم سبثؾ آفشبة ٞؼشٙذ اص والِ ٜجٝداس ٓ ٚيٙه
آفشبثي اػشفبد ٜوٙٙذ.دس افشادي و٘ ٝبخٙه داس٘ذ ٕٔٔٛالً ٚسٚد آة ث ٝچـٕٟب (دس ٔٛلْ ؿؼشٗ دػز  ٚكٛسر يب حٕبْ وشدٖ) ثبٓث سحشيه چـٓ ٚ
ايدبد ػٛصؽ  ٚلشٔض ؿذٖ چـٕٟب ٔيؿٛد .ثٙبثشايٗ ايٗ افشاد ثبيذ دلز وٙٙذ و ٝحشي االٔىبٖ آة ٚاسد چـٕـبٖ ٘ـٛد.
دس هٕٗ اصٔلشف لٌشٞ ٜبي ٔخشّف ثذ ٖٚسدٛيض چـٓ دضؿه خذا خٛدداسي ٕ٘بييذ .لٌشٞ ٜبي هذاِشٟبة ٕٔٔٛال داساي ٓبسهٞ ٝؼشٙذ  ٚحشٕب ثبيذ
سٛػي دضؿه سدٛيض ؿٛد.
٘بخٙه يب دششيظي ، Pterygium ْٛيه هبئٌٛ ٝؿشي ٔثّثي ؿىُ اػز و ٝاص ػفيذي چـٓ (ّٔشحٕ )ٝسٚي لش٘يٟچـٓ(ثخؾ سٍ٘ي چـٓ)وـيذٜ
ٔيؿٛد .ايٗ هبئ٘ ٝبؿي اص سؿذ خٛؽخيٓ ثبفز دي٘ٛذي  ٚسٌٟبي ّٔشحٕ ٝثٛد ٚ ٜثيـشش دسثخؾ داخّي چـٓ اػز.ثّٓ ٝز ٚخٛد سٌٟبي صيبد
ٕٔٔٛالً سً٘ ٘بخٙه كٛسسي يب لشٔض اػز٘ .بخٙه ٌبٞي ّٔشٟت ٔيؿٛد  ٚثبٓث ػٛصؽ  ٚخبسؽ  ٚاؿىشيضؽ ٔيؿٛدٌ .بٞي اٚلبر ٘بخٙه سؿذ
صيبدي ٔيوٙذ  ٚسب ٚػي لش٘ئ ٝيسػذ  ٚخّٛي ديذ سا ٔيٌيشد .ثٓ ٝال ٜٚحشي ٘بخٙهٞبي وٛچىشش ٔ ٓٞيسٛا٘ٙذ ثب سغييش ؿىُ لش٘ي ٝثبٓث
ايدبد آػشيٍٕبسيؼٕـ٘ٛذ  ٚديذ افشاد سا سبس وٙٙذ٘ .بخٙه دسافشادي و ٝاصِٙض سٕبػي ًجي  ٚيبسٍ٘ي اػشفبدٔ ٜي وٙٙذ ثبٓث ثجبر ِٙض سٕبػي ثش سٚي
چـٓ ؿذ ٚ ٜػجت ٘بساحشي چـٓ دسصٔبٖ اػشفبد ٜاصِٙض ٔي ؿٛد .دسٔشاحُ اِٚي ٝثيٕبسئ،لشف لٌشٜٞبي اؿه ٔلٓٛٙي ٘ ٚيض لٌشٞ ٜبي چـٕي
هذاِشٟبثي ،لشٔضي ٘ ٚبساحشي چـٓ ساوٙششَ ٔي وٙذ .دسكٛسر دسٌيشي لشي( ٝٙثيـششاصٔ 2يّي ٔشش)٘،بساحشي ثيٕبس ،سبسي ديذ ثذِيُ ايدبد
آػشيٍٕبسيؼٓٔ،ضاحٕز دساػشفبد ٜاصِٙض سٕبػي  ٚيبٔؼئّ ٝصيجبئي ايٗ هبئ ٝثبيذ ثبُٕٓ خشاحي ثشداؿش ٝؿٛدٔ .ؼبِ ٟٓٔ ٝدسخشاحي ٘بخٙه ٓٛدٔدذد
آٖ اػز.
الصْ ث ٝروش اػز و ٝثشخي اص سٛٔٛسٞبي چـٕي ٕٔىٗ اػز دس اثشذا ثب ٘بخٙه اؿشجب ٜؿ٘ٛذ .دغ دس ٔٛاسدي و٘ ٝبخٙه سؿذ خيّي ػشئي داسد  ٚيب
ٔىشساً ٓٛد ٔيوٙذ حشٕبً ثبيذ ثب چـٓ دضؿه ٔـٛسر وٙيٓ.
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