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 مقدمه

  اعت. درک هحرک ّای هحیطیوبر حٛاط 

 .حٛاط جشئی اس ثرؼ زعتٍبٜ ػقجی ٔحیغی اعت وٝ اعالػبتی زرثبرٜ ٔحزن ٞب جٕغ آٚری ٔی وٙس 

 گیرنده های حس

  ای ٞغتٙس وٝ ٔحزن ٞب را ؽٙبعبیی ٚ اثز آٟ٘ب را ثٝ پیبْ ػقجی تجسیُ ٔی  ًَرٍى ّای توایس یافتٌِیز٘سٜ ٞبی حظ

 ٌیز٘سٜ ٞبی حظ زر عزاعز ثسٖ پزاوٙسٜ ا٘س.ٚ  ی ثز ػٟسٜ زعتٍبٜ ػقجی ٔزوشی اعتتفغیز پیبْ ٞبی ػقج وٙٙس.

 ( ٔتٕزپَست، چطن، گَش، تیٌی ٍ زتاىثیؾتز ٌیز٘سٜ ٞبی حظ زر ا٘ساْ ٞبی حظ ).وش ؽسٜ ا٘س 

 :ا٘ٛاع ٌیز٘سٜ ٞبی حظ زر ا٘غبٖ ػجبرتٙس اس 

 گیرًذُ ّای دها 

 گیرًذُ ّای درد 

 گیرًذُ ّای هکاًیکی 

 گیرًذُ ّای ًَر 

 گیرًذُ ّای ضیویایی 

  لزار زارز. پَستٌیز٘سٜ زٔب ثیؾتز زر 

  پزاوٙسٜ ا٘س ٚ ثٝ آعیت ثٝ ثبفت ٞب ٚاوٙؼ ٘ؾبٖ ٔی زٞٙس. ّوِ تذىٌیز٘سٜ ٞبی زرز زر 

  حغبط ٞغتٙس. حزوت، وؾؼ، فؾبر ٚ ارتؼبػتٕزوش زار٘س ٚ ٘غجت ثٝ  پَست ٍ گَشٌیز٘سٜ ٞبی ٔىب٘یىی زر 

  ٞغتٙس. چطنٌیز٘سٜ ٞبی ٘ٛر زر 

  تٕزوش زار٘س. زتاى ٍ تیٌیٌیز٘سٜ ٞبی ؽیٕیبیی زر 
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 وستـپ

  اعت. هکاًیکیٚ  دها، دردپٛعت ثسٖ ٔب زارای ٌیز٘سٜ ٞبی 

  احبعٝ وززٜ  پَضطی از تافت پیًَذییه یب چٙس ٘ٛرٖٚ اعت وٝ اغّت ایٗ ز٘سریت ٞب را ٞز ٌیز٘سٜ ز٘سریت ٞبیی اس

 اعت.

  ًذاردا٘تٟبی ز٘سریت ٞبی ٌیز٘سٜ زرز پٛؽؼ. 

 آعیت ثٝ ثبفت ثبؽس، ٌیز٘سٜ زرز تحزیه ذٛاٞس ؽس. َاٌز ٔحزن آ٘چٙبٖ ؽسیس ثبؽس وٝ احتٕب 

 ی آٌبٜ ٔی وٙس.زرز احغبط ٟٕٔی اعت، سیزا ٔب را اس ذغز، جزاحت ٚ ثیٕبر 

  ُپظ اس تحزیه ٌیز٘سٜ زرز فؼبَ ٔی ؽٛ٘س.ّا اًعکاسثغیبری اس پبعد ٞبی ٔحبفظت وٙٙسٜ ٔث ، 

 .ٌیز٘سٜ ٞبی زٔبیی وٝ ثٝ زٔبی ذٖٛزر زرٖٚ ثسٖ ٘یش  ٌیز٘سٜ ٞبی زٔب زر پٛعت عزٔب ٚ ٌزٔب را تؾریـ ٔی زٞٙس 

 حغبط ٞغتٙس ٚجٛز زار٘س.

 اعت. ثسٖتٙظیٓ زٔبی ٔزوش افّی  ّیپَتاالهَس 

  ُحغبط ا٘س. کطصٚ  فطار، لوسٌیز٘سٜ ٞبی ٔىب٘یىی پٛعت ثٝ ٔحزن ٞبیی ٔث 

 .زر زیٛارٜ ثزذی ري ٞبی ذٛ٘ی ٘یش ٌیز٘سٜ ٞبی ٔىب٘یىی ٚجٛز زار٘س وٝ ثٝ فؾبر ذٖٛ حغبط ا٘س 

 چٝ حغبط ٔبٞیچٝ ٞبی اعىّتی ٔب ٘یش ٌیز٘سٜ ٞبی ٔىب٘یىی ثٙبْ ٌیز٘سٜ ٞبی وؾؾی زار٘س، وٝ ثٝ تغییزات عَٛ ٔبٞی

 ا٘س ٚ ٚضؼیت لغٕت ٞبی ٔرتّف ثسٖ را ثٝ زعتٍبٜ ػقجی ٔزوشی اعالع ٔی زٞٙس.

 مــــچش

  تؾىیُ ؽسٜ اعت وٝ اس ذبرج ثٝ زاذُ ثٝ تزتیت ػجبرتٙس اس: سِ الیِوزٜ چؾٓ اس 

 صلثیِ -1

 هطیویِ -2

 ضثکیِ -3

  فّجیٝ زر جّٛی چؾٓ ؽفبف  اعت وٝ وزٜ چؾٓ را ٔی پٛؽب٘س. تافت پیًَذیفّجیٝ الیٝ ٔحىٕی ٚ عفیس رً٘ اس جٙظ

 ٘بْ زارز. قرًیِاعت ٚ 

 را  عٌثیِٔؾیٕیٝ زر جّٛی چؾٓ ثرؼ رٍ٘یٗ  اعت. ًازک ٍ رًگذاًِ دارای یٕیٝ زر سیز فّجیٝ اعت، وٝ الیٝ ٔؾ

 را وٝ زر ٚعظ ػٙجیٝ اعت تًٙ ٚ ٌؾبز ٔی وٙس. هردهکی زارز وٝ عٛراخ یثٛجٛز ٔی آٚرز. ػٙجیٝ ٔبٞیچٝ ٞب

  ٖاعت. پاراسوپاتیکٚ  سوپاتیکٔززٔه تحت وٙتزَ اػقبة تًٙ ٚ ٌؾبز ؽس 
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  وبر  ػسعی زر پؾت ٔززٔه لزار زارزپیسا ٔی وٙس )ؽىغتٝ ٔی ؽٛز(؛  ّوگرایی٘ٛر زر ٍٞٙبْ ػجٛر اس لز٘یٝ ٚ ػسعی ٚ

 اعت. هتورکس کردى ًَر تر رٍی ضثکیِآٖ 

  ٝ٘س.اعت ٚ ٌیز٘سٜ ٞبی ٘ٛری ثز رٚی آٖ لزار زار داخلی تریي الیِ چطنؽجىی 

 :ٌیز٘سٜ ٞبی ٘ٛری زر ؽجىیٝ زٚ زعتٝ ا٘س 

 سلَل ّای هخرٍطی -1

 سلَل ّای استَاًِ ای -2

 .ایٗ عَّٛ ٞبی ٌیز٘سٜ، ا٘زصی ٘ٛرا٘ی را ثٝ پیبْ ٞبی ػقجی تجسیُ ٔی وٙٙس ٚ آٖ را ثٝ ٔغش ٔی فزعتٙس 

 ؽٛز. تفغیز ایٗ پیبْ ٞبی ػقجی زر ٔغش فٛرت ٔی ٌیزز، یؼٙی زر افُ تقٛیز ٚالؼی زر ٔغش ایجبز ٔی 

 زیس عیبٜ ٚ عفیس( زر ٘ٛر ضؼیف ثیؾتز تحزیه ٔی ؽٛ٘س سلَل ّای استَاًِ ای( 

 (زیس رٍ٘یتحزیه ٔی ؽٛ٘س )را ٔی زٞٙس ٚ زر ٘ٛر لٛی  تٛا٘بیی زیسٖ جشئیبت ظزیف اؽیبءثٝ ٔب  سلَل ّای هخرٍطی 

  .پیبْ ٞبی ػقجی چؾٓ تٛعظ ػقت ثیٙبیی ثٝ ٔغش فزعتبزٜ ٔی ؽٛ٘س 

 ٘بْ زارز. ًقطِ کَریٙبیی اس ؽجىیٝ ذبرج ٔی ؽٛز جبیی وٝ ػقت ث 

  ٘بْ زارز. لکِ زردثرؾی اس ؽجىیٝ وٝ زر أتساز ٔحٛر ٘ٛری چؾٓ اعت ٚ ٘ٛر ثز رٚی آٖ ٔتٕزوش ٔی ؽٛز 

  زر آٖ لغٕت اعت. تٕزوش ثیؾتز عَّٛ ٞبی ٔرزٚعیآٖ  ُچؾٓ إٞیت زارز ٚ زِی دقت ٍ تیس تیٌیِىٝ سرز زر 

  سجبجیٝ ثبػث حفظ حبِت وزٚی چؾٓ ٔی پز وززٜ اعت.  زجاجیِػسعی را ٔبزٜ ای صِٝ ای ٚ ؽفبف ثٝ ٘بْ  پطتفضبی

 ؽٛز.

  ٔٛاز  اس ٔٛیزي ٞبی چؾٓ تزؽح ٔی ؽٛزپز ٔی وٙس. سالِیٝ  زاللیِػسعی را ٔبیغ ؽفبف زیٍزی ثٙبْ  جلَیفضبی ٚ

ِیٝ ٕٞچٙیٗ ٔٛاز زفؼی ػسعی ٚ لز٘یٝ را جٕغ آٚری ٚ اس ٔی وٙس. سال ثزای ػسعی ٚ لز٘یٝ فزاٞٓغذایی ٚ اوغیضٖ را 

 عزیك ذٖٛ اس آٟ٘ب زٚر ٔی وٙس.

 .قرًیِ ٍ عذسی رگ خًَی ٍ هَیرگ ًذارًذ 

 .ػسعی چؾٓ ثٝ ٚعیّٝ رؽتٝ ٞبیی ثٝ ٔبٞیچٝ ٔضوی ٔتقُ ؽسٜ اعت. ایٗ ٔبٞیچٝ ٞب لغز ػسعی را وٓ ٚ سیبز ٔی وٙٙس 

 ی وٓ ٚ ٍٞٙبْ ٍ٘بٜ وززٖ ثٝ اؽیبء ٘شزیه لغز ػسعی سیبز ٔی ؽٛز.  ٍٞٙبْ ٍ٘بٜ وززٖ ثٝ اؽیبء زٚر لغز ػسع 

  ٝ٘بْ زارز. تطاتقتغییز لغز ػسعی ثزای تؾىیُ تقٛیز ثز رٚی ؽجىی 

 بیماری های چشم

 ٔی  پیر چطویآٖ ثٝ زِیُ افشایؼ عٗ را  عفت ؽسٖ ٚ وبٞؼ ا٘ؼغبف ػسعی چؾٓ ٚ زر ٘تیجٝ وبٞؼ لسرت تغبثك

 ٞبی ٔرقٛؿ تب حسی افالح ٚ زرٔبٖ ٔی ؽٛز.ٌٛیٙس. پیز چؾٕی ثب ػیٙه 
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 ٔی ٌٛیٙس. ثزای زرٔبٖ آة  آب هرٍاریذرا  وسر ؽسٖ ػسعی ثٝ زِیُ افشایؼ عٗ ٚ زر ٘تیجٝ وبٞؼ لسرت ثیٙبیی

ٔزٚاریس ػسعی را ثٝ ٚعیّٝ جزاحی ذبرج وززٜ ٚ ثٝ جبی آٖ یه ػسعی ٔقٙٛػی لزار ٔی زٞٙس ٚ ثب وٕه ػیٙه ثیٙبیی 

 ٔی ٌززا٘ٙس. ثیٕبر را تب حسی ثز

  ٔی  ًسدیک تیٌیثبؽس، تقٛیز زر جّٛی ؽجىیٝ تؾىیُ ٔی ؽٛز وٝ ثٝ ایٗ حبِت  تسرگثیؼ اس حس  کرُ چطناٌز

 افالح ٔی ؽٛز. لٌس ّای ٍاگراٌٛیٙس. ٘شزیه ثیٙی ثب اعتفبزٜ اس ػیٙه ٞبی زارای 

  ٌٛیٙس.  دٍرتیٌیٗ حبِت ثبؽس، تقٛیز زر پؾت ؽجىیٝ تؾىیُ ٔی ؽٛز وٝ ثٝ ای کَچکثیؼ اس حس  کرُ چطناٌز

 افالح ٔی ؽٛز. ّای ّوگرازٚرثیٙی ثب اعتفبزٜ اس ػیٙه ٞبی زارای ِٙش 

  اٌز عغح لز٘یٝ ٚ یب ػسعی وبٔالً وزٚی ٚ فبف ٘جبؽس، پزتٛٞبی ٘ٛری زرعت ثز رٚی ؽجىیٝ ٔتٕزوش ٕ٘ی ؽٛ٘س ٚ تقٛیز

زرٔبٖ آعتیٍٕبتیغٓ اس ػیٙىی اعتفبزٜ ٌفتٝ ٔی ؽٛز. ثزای  آستیگواتیسنوٝ ثٝ ایٗ حبِت  ،ٚاضحی ایجبز ٕ٘ی ؽٛز

 ٔی ؽٛز وٝ ػسعی آٖ ػسْ یىٙٛاذتی ا٘حٙبی لز٘یٝ ٚ ػسعی را ججزاٖ وٙس.

 وشـــگ

  ٘یش ٘مؼ زارز. حفظ تعادلتجسیُ وززٜ ٚ ثٝ ٔغش ارعبَ ٔی وٙس، ٚ زر  أٛاج فٛتی را ثٝ پیبْ ػقجیٌٛػ 

  ؽسٜ اعت.تؾىیُ  گَش خارجی، گَش هیاًی ٍ گَش درًٍیٌٛػ اس عٝ ثرؼ 

  ُٔاعت. اللِ گَش ٍ هجرای گَشٌٛػ ثیزٚ٘ی ؽب 

  اعت. هیاًی اًتقال آًْا تِ گَشٚ  جوع آٍری اهَاج صَتیوبر ٌٛػ ثیزٚ٘ی 

  زرٖٚ ٔجزای ٌٛػ ٔٛٞبی ظزیفی ٚجٛز زارز وٝ ٞٛا را تقفیٝ ٔی وٙس. ٕٞچٙیٗ زرٖٚ ٔجزای ٌٛػ غسٜ ٞبی ػزق

ب٘ٙسی را تزؽح ٔی وٙٙس. وبر ایٗ ٔبزٜ ْٔٛ ٔب٘ٙس ایٗ اعت وٝ اس ٚرٚز تغییز ؽىُ یبفتٝ ای ٚجٛز زار٘س وٝ ٔبزٜ ْٔٛ ٔ

 ٔٛاز ذبرجی ثٝ ٌٛػ جٌّٛیزی ٔی وٙس.

  ٔی ؽٛز. فظتٔحب استخَاى گیجگاّی جوجوِا٘تٟبیی ٔجزای ٌٛػ ٚ ٘یش ٌٛػ ٔیب٘ی ٚ زرٚ٘ی تٛعظ ثرؼ 

  حّك ا٘تمبَ  ؽیپٛر اعتبػ ٞٛا را ثیٗ ٌٛػ ٔیب٘ی ٚ اعت. راثظ ٞٛا ثیٗ ٌٛػ ٔیب٘ی ٚ حّك ضیپَر استاشثٙبْ ٔجزایی

 یىغبٖ ؽٛز. پردُ صواخٔی زٞس تب فؾبر ٞٛا زر زٚ عزف 

  ٔی ؽٛز. هرتعصارز وٝ زر اثز ثزذٛرز أٛاج فٛتی ٚجٛز ز پردُ صواخا٘تٟبی ٔجزای ٌٛػ، پززٜ ای ثٝ ٘بْ زر 

  استخَاى چکطی، استخَاى سٌذاًی ٍ وٛچه ثٙبْ ٞبی  سِ استخَاىپؾت پززٜ فٕبخ )ٌٛػ ٔیب٘ی( زر

عٝ اعترٛاٖ، ارتؼبػ پززٜ فٕبخ را ثٝ ٔبیؼی وٝ ٔحفظٝ ٌٛػ زرٚ٘ی را پز ایٗ  ثٝ تزتیت لزار زار٘س. استخَاى رکاتی

 وززٜ اعت ا٘تمبَ ٔی زٞٙس.



 دبیرستان سومزیست شناسی سال 

 حواس – سومفصل 

                                                                                                                   مدرس: حمید نقی زاده

 

 

9 

 

  ٘بْ زارز وٝ زِیُ آٖ ؽىُ ظبٞزی آٖ اعت وٝ ؽجیٝ حّشٖٚ پیچ  حلسٍى ضٌَاییاس ٔحفظٝ ٌٛػ زرٚ٘ی ثرؾی

 لزار زار٘س. م سلَل ّای هژک دارهکاًیکی تٌاًَعی گیرًذُ ذٛرزٌی زارز. زر حّشٖٚ ؽٙٛایی 

  ٔبیغ زرٖٚ حّشٖٚ، عزا٘جبْ ثبػث تحزیه عَّٛ ٞبی ٔضن زار ٔی ؽٛز ٚ پیبْ ػقجی تِٛیس ٔی ؽٛز وٝ تٛعظ ارتؼبػ

 ٝ ٔغش فزعتبزٜ ٔی ؽٛز.ػقت ؽٙٛایی ث

  ٘یش ٚجٛز زارز وٝ ثز یىسیٍز ػٕٛز ٞغتٙس ٚ زرٖٚ آٟ٘ب ٘یش پز اس ٔبیغ اعت. سِ هجرای ًین دایرُثرؼ زرٚ٘ی زر 

  ٔجزاٞبی ٘یٓ زایزٜ ٘یش عَّٛ ٞبی ٔضن زار ٚجٛز زارز وٝ زر اثز حزوت عز ٚ جبثجبیی ٔبیغ زرٖٚ ٔجزاٞب، تحزیه زر

 ی وٙٙس.ٔی ؽٛ٘س ٚ پیبْ ػقجی تِٛیس ٔ

  ز.ثٝ ٔغش فزعتبزٜ ٔی ؽٛ عصة تعادلیتٛعظ ػقت زیٍزی ثٙبْ  ّای عصثی هجراّای ًین دایرُپیام 

  ٌٛػ زٚ ػقت ذبرج ٔی ؽٛز:اس 

 ضٌَاییعصة  -1

 تعادلیعصة  -2

 زبان

  اعت. سلَل چطایی 155تا  55ٚجٛز زارز، وٝ ذٛز ؽبُٔ  جَاًِ چطاییرٚی سثبٖ ٞشاراٖ ثز 

  َّٛٞغتٙس. (ضیریٌی، ضَری، ترضی ٍ تلخی) ٞبی چؾبیی ٌیز٘سٜ ٞبی ؽیٕیبیی چٟبر ٔشٜ افّیع 

  حغبط ٞغتٙس. عقة زتاى تِ هسُ تلخیٚ  کٌارُ ّای آى تِ هسُ ضَری ٍ ترضی، زتاى تِ هسُ ضیریٌیًَک 

  حُ ؽسٖ ِٔٛىَٛ ٞبی غذا زر ثشاق، ِٔٛىَٛ ٞب ثٝ پزٚتئیٗ ٞبی غؾبی عَّٛ ٞبی چؾبیی ٔتقُ ٚ آٟ٘ب را تحزیه ٔی ثب

 ز.وٙٙس ٚ پیبْ ػقجی تِٛیس ٔی ؽٛ

 بینی

  لزار زار٘س. گیرًذُ ّای ضیویایی هرتَط تِ تَّا )پیرًذُ ّای تَیایی(ثیٙی زر 

  ٜلزار زار٘س. سقف حفرُ تیٌیٞبی ثٛیبیی زر ٌیز٘س 

  ؽیٕیبیی ٔٛجٛز زر ٞٛا پظ اس حُ ؽسٖ زر ٔربط ثیٙی، عَّٛ ٞبی ٌیز٘سٜ را تحزیه ٚ پیبْ ػقجی ثٛیبیی تزویجبت

 تِٛیس ٔی ؽٛز.

  ٍٞٙبْ عزٔبذٛرزٌی وٝ زچبر ٌزفتٍی ثیٙی ؽسٜ ایٓ، ثٝ ٘ظز ٔی رعس وٝ زر  ثٛیبیی ثز زرن ٔشٜ غذا ٘یش تبثیز زارز.حظ

 اغّت غذاٞب ثی ٔشٜ ا٘س.
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 لوب های قشر مخ

 ِٛة( تمغیٓ ٔی وٙٙس: چْار ًاحیِػٕیك، ٘یٕىزٜ ٞبی ٔد را ثٝ ی ؽیبرٞبی( 

 پس سریلَب  -1

 آّیاًِلَب  -2

 گیجگاّیلَب  -3

 پیطاًیلَب  -4

  ٔی ٌیزز.فٛرت  اطالعات ضٌَایی در لَب گیجگاّیٚ پززاسػ  اطالعات تیٌایی در لَب پس سریپززاسػ 

 انواع گیرنده های حسی در برخی جانوران

 ًجب٘ٛراٖ ٌیز٘سٜ زرز زار٘س. احتٕبال ٕٝٞ 

  وٝ ثٝ جب٘ٛر أىبٖ ٔی زٞس وٝ  زر لبػسٜ ذٛز زارای ٌیز٘سٜ ٞبی ِٕظ ثغیبر حغبط ٞغتٙسعجیُ ٌزثٝ ٚ ذزط ٔٛٞبی

 زٞس.تؾریـ زر تبریىی ٘یش اؽیبء ٘شزیه ذٛز را 

  حاٍی گیرًذُ ایٗ ذظ جب٘جی  زار٘س وٝ زر زٚ عٛی ثسٖ ٔبٞی أتساز یبفتٝ اعت. خط جاًثیٞبی اعترٛا٘ی ٔبٞی

ثٝ وٕه ذظ جب٘جی لبزر اعت اس حزوت ٔبٞی ٞبی جب٘ٛر  ج آة حغبط ا٘س.اعت ٚ ٘غجت ثٝ ارتؼبػ أٛا ّای هکاًیکی

ؽتٝ ٚ ثٛعیّٝ عٛراخ زیٍز زر پیزأٖٛ ذٛز ٔغّغ ؽٛز. ذظ جب٘جی زر حمیمت وب٘بِی اعت وٝ زر سیز پٛعت ٔبٞی لزار زا

لزار زارز وٝ ٞز وبپٛال  کاپَالایٗ وب٘بَ عبذتبرٞبی ٔتؼسزی ثٝ ٘بْ زرٖٚ  ٞبیی ثب ٔحیظ ثیزٖٚ ارتجبط پیسا ٔی وٙس.

ٛؽب٘سٜ ؽسٜ اعت. جزیبٖ آة زر ذظ ٔرقٛفی اعت وٝ ٔضٜ ٞبی آٖ ثب ٔبزٜ صالتیٙی پ سلَل ّای هژُ دارحبٚی 

ٞی ٛز ٞز ٘ٛع جغٓ ٔتحزن زر اعزاف ٔبجب٘جی عجت حزوت وبپٛال ٚ تحزیه عَّٛ ٞبی ٔضٜ زار ٔی ؽٛز، زر ٘تیجٝ ٚج

 ثٝ زِیُ أٛاج حبفُ اس حزوت آٖ جغٓ تٛعظ ذظ جب٘جی ٔبٞی تؾریـ زازٜ ٔی ؽٛز.

  ثٝ وٕه ذظ جب٘جی لبزر ثٝ تؾریـ اجغبْ عبوٗ ٘یش ٞغت وٝ ثز ٔجٙبی ثبستبة حبفُ اس ثزذٛرز ِزسػ ٞب ثٝ ٔبٞی

 ت.جغٓ عبوٗ اع

  اس حغبط تزیٗ ا٘ٛاع ٌیز٘سٜ ٞبی ؽیٕیبیی رٚی ؽبذه جٙظ ٘ز ٘ٛػی پزٚا٘ٝ اثزیؾٓ لزار زارز. ؽبذه ایٗ جب٘ٛر را یىی

ثٝ ٌیز٘سٜ ٞبی ؽیٕیبیی لٛی ٞغتٙس. ایٗ  گیرًذُ ّای ضیویاییٛؽب٘سٜ وٝ اغّت زارای ٞشاراٖ جغٓ ٔٛ ٔب٘ٙس ظزیف پ

 حغبط ا٘س ٚ ثب ثزذٛرز ِٔٛىَٛ ٞبی ثٛی ثسٖ جٙظ ٔبزٜ تحزیه ٔی ؽٛ٘س. تَی تذى جٌس هادُ

  ٜ٘بٔیسٜ ٔی ؽٛز. چؾٓ جبٔی ؽىُ اس  چطن جاهی ضکلٚجٛز زارز وٝ  پالًاریازر  تزیٗ ٌیز٘سٜ ٞبی ٘ٛریعبز

ٞبی عت وٝ ثرؼ ٞبیی اس عَّٛ ٞبی ٌیز٘سٜ ٘ٛر را ٔی پٛؽب٘س. عَّٛ ٌزٚٞی اس عَّٛ ٞبی تیزٜ رً٘ تؾىیُ ؽسٜ ا
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٘س وٝ ٘ٛر را جذة ٚ ثٝ پیبْ ػقجی تجسیُ ٔی وٙٙس ٚ ثٝ ٔغش جب٘ٛر زار رًگیسُ ّای تیٌاییٌیز٘سٜ ٘ٛر ِٔٛىَٛ ٞبیی ثٙبْ 

جٟت ٘ٛر  اعبط ٔٛلؼیت جب٘ٛر ٚ ایٙىٝ وساْ لغٕت اس عَّٛ ٞبی ٌیز٘سٜ ٘ٛر زریبفت وٙٙس، ٔغش ؽست ٚٔی فزعتٙس. ثز 

 جبی ٔٙبعت ثزای پٟٙبٖ ؽسٖ را فبزر ٔی وٙس. پیسا وززٖرا تؼییٗ ٔی وٙس ٚ زعتٛر فزار اس ٘ٛر ٚ 

  ًٙٞز وساْ یه وٝ  ٍاحذ هستقل تیٌاییٔزوت اس تؼساز سیبزی ٞغتٙس. چؾٓ  چطن هرکةزارای  ٚ حؾزات ٞبذزچ

چٖٛ ٞز یه اس ٚاحس  ؽسٜ اعت. ، تؾىیُلز٘یٝ ٚ یه ػسعی زارز ٚ ٘ٛر را ثز رٚی تؼسازی عَّٛ ٌیز٘سٜ ٔتٕزوش ٔی وٙس

زارز.  حالت هَزائیکی، زر ٘تیجٝ تقٛیزی وٝ تؾىیُ ٔی ؽٛز ٞب ٘ٛر را اس ثرؼ وٛچىی اس ٔیساٖ زیس زریبفت ٔی وٙس

ثٝ وٕه چؾٓ ٔزوت لبزر اعت جشئی تزیٗ حزوبت ٔحیغی را تؾریـ زٞس ٚ ٚجٛز ؽىبرچی را ثٝ ٔٛلغ احغبط جب٘ٛر 

 وٙس.

 ٞغتٙس. ایٗ  پرتَّای فراتٌفصحؾزات ٔب٘ٙس س٘جٛر ػغُ ثب اعتفبزٜ اس چؾٓ ٔزوت لبزر ثٝ زیسٖ رً٘ ٞب ٚ حتی ی ثؼض

 .ا ثٟتز رزیبثی وٙسٌُ ٞبی تِٛیس وٙٙسٜ ؽٟس رّٝ ثٝ جب٘ٛر أىبٖ ٔی زٞس وٝ ئٔغ

  را  ٔحسٚزٜ ثیٗ عَٛ ٔٛج ٞبی ثٙفؼ تب لزٔشیف تبثؼ ٞبی اِىتزٚٔغٙبعیغی اعت وٝ عوٛچىی اس ثرؼ  هرئیًَر

 .ًیسترؤیت بٖ لبثُ غٙستز اس ایٗ زٚ ثزای ا٘أٛاج ثب عَٛ ٔٛج وٛتبٜ تز یب ثّ ؽبُٔ ٔی ؽٛز.

  اعت. گردُ افطاًیاس حؾزات ٔی تٛا٘ٙس ایٗ پزتٛٞب را ثجیٙٙس وٝ ایٗ تٛا٘بیی زر ثغیبری ٟٓٔ 

  یه فیّٓ حغبط ثٝ پزتٛٞبی فزاثٙفؼ اس آٟ٘ب ػىظ  ثب ٌُ ٞب اٍِٛٞبیی زار٘س وٝ ثزای ٔب لبثُ زیسٖ ٘یغت، أب اٌزثؼضی

 اٍِٛٞب حبٚی اعالػبتی ثزای حؾزات ٌززٜ افؾبٖ ٞغتٙس.زیس. ایٗ ثٍیزیٓ، آٖ اٍِٛٞب را ذٛاٞیٓ 

  فزٚعزخ ٔی آٖ عٛی عیف ٔزئی ٘ٛر، پزتٛٞبی فزٚعزخ لزار زار٘س وٝ ٔب آٟ٘ب را ثقٛرت ٌزٔب حظ ٔی وٙیٓ. پزتٛٞبی زر

 تٛا٘ٙس ثب تبثؼ اس عغح ثسٖ ؽىبر ٔٛلؼیت آٖ را ثزای ؽىبرچی ٔؾرـ وٙٙس.

  زر ٔبرٞب ٔی تٛا٘ٙس اس ٔبرٞبی سٍ٘ی زر جّٛی چؾٓ ذٛز زارای زٚ عٛراخ حغبط ثٝ أٛاج فزٚعزخ ٞغتٙس. ایٗ ثؼضی

 تبریىی ٔغّك ثب ٟ٘بیت زلت ؽىبر وٙٙس.

  وٙٙس.ٔی ایجبز آٖ تقٛیزی اس ٔحیظ  پژٍاکاس ٌٛ٘ٝ ٞب ثب ا٘تؾبر أٛاج فٛتی زر ٔحیظ ٚ تجشیٝ ٚ تحّیُ تؼسازی 

 ٞب پضٚان عبسی ٔی وٙٙس.  ٍالٞب ٚ ثٝ ٔمسار وٕتزی  دلفیيٞب،  خفاش 

  ایٙىٝ وز ٘ؾٛز زر ٌٛػ ذفبػ ٞب أٛاجی تِٛیس ٔی وٙٙس وٝ اس ٔحسٚزٜ ؽٙٛایی ٔب ذبرج اعت ٚ ذفبػ ثزای ثؼضی

ذفبػ  ٙمجض وززٖ آٟ٘ب حغبعیت ٌٛػ را زر ٍٞٙبْ تِٛیس أٛاج وبٞؼ ٔی زٞس.ٔیب٘ی ذٛز ٔبٞیچٝ ٞبیی زارز وٝ ثب ٔ

 زر ٍٞٙبْ زریبفت پضٚان فٛراً ایٗ ٔبٞیچٝ ٞب را ثٝ حبِت اعتزاحت زر ٔی آٚرز.

  ٔی تٛا٘س زر یه اتبق وبٔالً تبریه وٝ زر عزاعز آٖ تبرٞبی عیٕی وؾیسٜ ا٘س ثٝ زلت حؾزات زر حبَ پزٚاس را ذفبػ

 ب ٘یش ثٍذرز.ؽىبر وٙس ٚ اس ال ثٝ الی عیٓ ٞ

  زار٘س وٝ آٟ٘ب را لبزر ٔی عبسز تب ٔیساٖ  گیرًذُ ّای الکتریکیٔبٞی ٞب ٔثُ ٌزثٝ ٔبٞی زر ذظ جب٘جی ذٛز ثؼضی

 ؼٕٝ تِٛیس ٔی ؽٛز، تؾریـ زٞٙس.تزیىی ضؼیفی را وٝ تٛعظ عٞبی اِى
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  زیغیتٝ زارز وٝ ثغٛر پیٛعتٝ تىب٘ٝ ٞبی اِىتزیىی تِٛیس ٔی وٙس ٚ زر ٘تیجٝ ٔبٞی زر زْ ذٛز ا٘سأی حغبط ثٝ اِىتٔبر

ایجبز ٔی ؽٛز. ٞز ؽیئی وٝ زر اعزاف ٔبٞی لزار زاؽتٝ ثبؽس عجت آؽفتٍی زر ذغٛط ایٗ ٔیساٖ ضؼیفی زر اعزاف آٖ 

 ٔبٞی را تحزیه ٔی وٙس. ٔیساٖ ٔی ؽٛز ٚ ٌیز٘سٜ ٞبی اِىتزیىی ذظ جب٘جی زر ٔبر


