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یکی اص هسبئل هْوی کِ رّي ثسیبسی اص افشاد تشًسی کِ هبیل ّستٌذ عی پشٍسِ تشًضیطي خَد 

تٌِ است.  کٌذ، هسئلِ اًتخبة سٍش جشاحی پبییي تٌِ اًجبم دٌّذ سا ثِ خَد هطغَل هی فول پبییي

 گیشد: هتَدیَپالستی تٌِ دس هشداى تشًس ٍ افشاد غیشثبیٌشی ثِ دٍ سٍش اغلی غَست هی فول پبییي

ثِ  فبلَپالستیٍ  هتَدیَپالستیّبی  تش دس همبالت لجلی دسهَسد جضئیبت فول ٍ فبلَپالستی. پیص

حبل دس ایي همبلِ سقی ثش ایي داسین تب ثِ همبیسِ دٍ سٍش  این. عَس کبهل تَضیح دادُ

هتَدیَپالستی ٍ فبلَپالستی ثپشداصین ٍ هضایب ٍ هقبیت ّش کذام اص ایي دٍ سٍش سا ضشح دّین تب 

تشی ثْتشیي سٍش  ّبی خَیص، آگبّبًِ ٍ ثب خیبل آسَدُ ثتَاًیذ ثب تَجِ ثِ ضشایظ ٍ خَاستِ

 .یذجشاحی هٌبست خَد سا اًتخبة ًوبی

 ّبیخَدتبىراهطخعکٌیذّبٍاٍلَیتخَاستِ .1

ّب ٍ  کِ اداهِ همبلِ سا هغبلقِ کٌیذ، ّویي حبال للن ٍ کبغزی ثشداسیذ ٍ توبهی خَاستِ پیص اص ایي

خَاّیذ؟  تٌِ چِ هی ّبی خَدتبى سا سٍی کبغز آٍسیذ. اص خَدتبى ثپشسیذ کِ اص فول پبییي اٍلَیت

کٌین تب ثب تَجِ ثِ ایي  ٌِ چیست؟ دس اداهِ چٌذ سَال هغشح هیت ّذفتبى ثشای اًجبم فول پبییي

 .ّبی خَدتبى سا هطخع کٌیذ تش ثتَاًیذ خَاستِ ّب ساحت سَال

 ِاسخَدتبىثپزسیذک: 

ام ثِ اًذاصُ آلت تٌبسلی هٌتست ثِ هشداًِ فشد ثضسگسبل  خَاّذ عَل ٍ لغش آلت تٌبسلی آیب دلن هی

ام ساثغِ جٌسی دخَل ٍاطیٌبل یب هقمذی ثشلشاس  ًن ثب آلت تٌبسلیثبضذ؟ آیب ثشاین هْن است کِ ثتَا

خَاّذ کِ ثتَاًن ایستبدُ ادساس کٌن؟ آیب ثشاین هْن است کِ آلتن اص صیش ضَست ٍ  کٌن؟ آیب دلن هی

خَاّذ کِ ثتَاًن ثذٍى جلت تَجِ دس سختکي  ضلَاس، ثشجستگی لبثل تَجْی ایجبد کٌذ؟ آیب دلن هی

 سا فَؼ کٌن؟ خَد  ثِ ساحتی لجبس
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غَست عجیقی دس حبلت ًقَػ لشاس  ام ثِ خَاّذ کِ هَلـ تحشیک جٌسی، آلت تٌبسلی آیب دلن هی

ّبی  تش ثبضذ؟ آیب ثشاین هْن است کِ فول خَاّذ دٍسُ سیکبٍسی ثقذ اص فولن کَتبُ گیشد؟ آیب دلن هی

بم دّن؟ آیب ثشاین هْن یبثی ثِ آلت تٌبسلی دلخَاّن اًج تشی ثشای دست فبسضِ تش ٍ کن کوتش، سجک

است کِ ثقذ اص فول سبخت آلت، جبی ثشش ثضسگی سٍی لسوت دیگشی اص ثذًن )هثالً سٍی ساى پب 

یب سبفذ دست( ًیفتذ؟ آیب ثشاین هْن است کِ آلتن ثقذ اص فول ثیطیٌِ حس جٌسی سا داضتِ 

 ثبضذ؟

تَاًن ثشای فول  مذس هیآیب ثشاین هْن است کِ ثقذ اص فول، کیسِ ثیضِ ثضسگتشی داضتِ ثبضن؟ چ

ای ًیست کِ هَلـ ثشلشاسی ساثغِ جٌسی دخَل  آلت ّضیٌِ کٌن؟ آیب ثقذ اص فول، ثشاین هسئلِ

خَاّذ کِ ثقذ اص فول ثِ ساحتی ثتَاًن آلت  ّوچٌبى اص پشٍتض هػٌَفی استفبدُ کٌن؟ آیب دلن هی

 ام سا دس دستن ثگیشم؟ تٌبسلی

تٌِ داسیذ  ّبیی کِ اص فول پبییي کش کشدیذ ٍ خَاستِّبی فَق ف ثسیبس خَة؛ حبل کِ سٍی پشسص

ّبیتبى، سِ فذد اص  سا ثشای خَدتبى هطخع کشدیذ، ٍلت آى فشا سسیذُ تب اص ثیي توبهی خَاستِ

گزاسی کٌیذ. هطخع کشدى سِ اٍلَیت اٍلتبى دس اًتخبة  تشتیت اًتخبة ٍ ضوبسُ تشیي آًْب سا ثِ هْن

کِ سِ اٍلَیت اٍل خَد سا هطخع  کٌذ. پس اص ایي ضسگی هیتٌِ ثِ ضوب کوک ث سٍش جشاحی پبییي

 .کشدیذ، اداهِ همبلِ سا هغبلقِ ًوبییذ
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 هشایبٍهعبیتّزدٍرٍشهتَدیَپالستیٍفبلَپالستیراثطٌبسیذ .2

تٌِ خَد، الصم است کِ هضایب ٍ هقبیت ّش دٍ سٍش  ثشای اًتخبة آگبّبًِ سٍش جشاحی پبییي

 :کٌین فبلَپالستی سا ثطٌبسیذ. دس اداهِ هضایب ٍ هقبیت ّش دٍ سٍش سا ثیبى هیهتَدیَپالستی ٍ 

 هشایبیجزاحیهتَدیَپالستی 

 ؛ تشی داسد تشی است ٍ دٍسُ ًمبّت کَتبُ ّضیٌِ تش ٍ کن فول هتَدیَپالستی، فول سجک

فول هتَدیَپالستی ثب سیسک فَاسؼ کوتشی ّوشاُ است )جْت کست اعالفبت ثیطتش دسهَسد 

 سا هغبلقِ ًوبییذ(؛ ایيهقبلِاسؼ فول هتَدیَپالستی، فَ

ّبی دیگشی اص ثذًتبى )هثالً سبفذ  ثب اًجبم فول هتَدیَپالستی، ّیچگًَِ جبی ثشضی سٍی لسوت

 هبًذ؛ دست یب ساى پب( ثش جبی ًوی

کِ  گشدد )الجتِ ثِ ضشط ایي دیَپالستی، حس جٌسی آلت تٌبسلی کبهالً حفؼ هیثب اًجبم فول هتَ

 ّبیتبى آسیت ًجیٌٌذ(؛ ای سخ ًذادُ ٍ فػت دس حیي فول فبسضِ

حس جٌسی آلت تٌبسلی حبغل اص فول هتَدیَپالستی، ّوبى حس آضٌبیی است کِ لجل اص فول 

 کشدیذ؛ ًیض ثب تحشیک کلیتَسیس تجشثِ هی

غَست عجیقی دس حبلت ًقَػ  تَدیَپالستی، آلت تٌبسلی هَلـ تحشیک جٌسی ثِثب اًجبم فول ه

 گیشد؛ لشاس هی

اگش فول هتَدیَپالستی سا ّوشاُ ثب افضایص عَل پیطبثشاُ اًجبم دّیذ، ثقذ اص فول ثستِ ثِ آًبتَهی 

 ثتَاًیذ دس حبلت ایستبدُ ادساس کٌیذ؛« ضبیذ»ثذًتبى 

ضَد، ثٌبثشایي ًیبصی ًیست  تی اص کلیتَسیس دسست هیآلت تٌبسلی حبغل اص فول هتَدیَپالس

 .تبى هتػل گشدد ثبفت دیگشی اص جبی دیگشی اص ثذًتبى ثشداضتِ ضذُ ٍ ثِ ًبحیِ تٌبسلی
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 هعبیتجزاحیهتَدیَپالستی 

 تبى آلت تب دّیذ اًجبم دسهبًی َّسهَى سبل دٍ –پیص اص اًجبم فول هتَدیَپالستی حتوب ثبیذ یک 

 ثشسذ؛ خَد سضذ ثیطیٌِ ثِ

آلت تٌبسلی حبغل اص فول هتَدیَپالستی ثسیبس کَچک ثَدُ ٍ عَل ٍ لغش آى دس اکثش افشاد ثِ 

ای ًیست کِ ثتَاى ثب استفبدُ اص آى ساثغِ جٌسی دخَل ٍاطیٌبل یب همقذی ثشلشاس کشد )عَل  اًذاصُ

 آلت دس ثیطتش افشاد فمظ ثشای ثشلشاسی ساثغِ جٌسی دستی ٍ دّبًی هٌبست است(؛

ضَد، حبلت آٍیضاى ًذاسد،  جب ًوی آلت تٌبسلی حبغل اص فول هتَدیَپالستی آصاداًِ ثِ اعشاف جبثِ

اش هثل آلت تٌبسلی  گیشد ًیض، صاٍیِ سش جبی خَد ثبثت است ٍ هَلقی کِ دس حبلت ًقَػ لشاس هی

گیشد کِ هٌبست دخَل جٌسی  هٌتست ثِ هشداًِ ثضسگسبل تغییش ًکشدُ ٍ دس ٍضقیتی لشاس ًوی

 .ثبضذ

دٌّذ،  ثسیبسی اص افشادی کِ فول هتَدیَپالستی ّوشاُ ثب افضایص عَل پیطبثشاُ اًجبم هی

تش اص آًی  ضبى کَتبُ ضَد، یب عَل آلت تَاًٌذ ایستبدُ ادساس کٌٌذ، چَى یب ادساسضبى پخص هی ًوی

بس ثیطتش اتفبق ٍصى داسًذ ثسی است کِ ثتَاًٌذ ایستبدُ ادساس کٌٌذ. ایي هسئلِ ثشای افشادی کِ اضبفِ

 افتذ؛ هی

آلت تٌبسلی حبغل اص فول هتَدیَپالستی ثشای ثیطتش افشاد، ثشجستگی هطخػی اص صیش ضَست ٍ 

 کٌذ؛ ضلَاس ایجبد ًوی

ثقذ اص فول هتَدیَپالستی ثشای ثشلشاسی ساثغِ جٌسی دخَل ٍاطیٌبل یب همقذی، الصم است اص پشٍتض 

کٌٌذ، یب ضشیک جٌسی آًْب  ب پشٍتض احسبس ساحتی ًویآلت هػٌَفی استفبدُ کٌیذ. ثقضی اص افشاد ث

 پسٌذد؛ ثشلشاسی ساثغِ جٌسی ثب پشٍتض هػٌَفی سا ًوی
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تٌِ الغشاًذاهی داضتِ ثبضٌذ ٍ  ثْتشیي ًتیجِ فول هتَدیَپالستی اص آى افشادی است کِ پبییي

اسًذ ثسیبس تٌِ پُشی د ضبى ثِ خَثی سضذ کشدُ ثبضذ. آلت تٌبسلی افشادی کِ پبییي کلیتَسیس

گیشد؛ ایي افشاد الصم است  سسذ ٍ گبّی ثشای ثقضی اص افشاد ًیض ثیي پبّب لشاس هی کَچک ثِ ًؾش هی

 پالستی )تخلیِ ٍ ثبال کطیذى هًَس( سا ًیض اًجبم دٌّذ؛ فول هًَس

 .کیسِ ثیضِ فول هتَدیَپالستی ّوَاسُ کَچکتش اص کیسِ ثیضِ فول فبلَپالستی است

 ستیهشایبیجزاحیفبلَپال 

دس ثیطتش هَاسد کبهالً هٌبست ثشلشاسی ساثغِ  فبلَپالستیعَل ٍ لغش آلت تٌبسلی حبغل اص فول 

 جٌسی دخَل فویك ٍاطیٌبل یب همقذی است؛

کٌذ،  آلت تٌبسلی حبغل اص فول فبلَپالستی ثشجستگی عجیقی صیش ضَست ٍ ضلَاس ایجبد هی

 ثْتشی خَاّیذ داضت؛ ثٌبثشایي دس سختکي، استخش، ٍ دستطَیی فوَهی احسبس

تَاًیذ دس حبلت  اگش فول فبلَپالستی ّوشاُ ثب افضایص عَل پیطبثشاُ اًجبم دّیذ، ثقذ اص فول هی

 ای جذی ثشایتبى پیص ًیبیذ(؛ کِ فبسضِ ایستبدُ ادساس کٌیذ )الجتِ ثِ ضشط ایي

 ضَیذ؛ ًیبص هی ثب اًجبم فول فبلَپالستی، اص پَضیذى پشٍتض آلت هػٌَفی ثی

 .آسبًی دس دست گشفت تَاى ثِ ٌبسلی حبغل اص فول فبلَپالستی سا هیآلت ت
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 هعبیتجزاحیفبلَپالستی 

 تشی داسد؛ تشی است ٍ دٍسُ ًمبّت عَالًی تش ٍ پشّضیٌِ فول فبلَپالستی فول سٌگیي

تشی است )جْت کست اعالفبت ثیطتش دسهَسد فَاسؼ فول  فول فبلَپالستی، فول پشفبسضِ

 سا هغبلقِ ًوبییذ(؛ ایيهقبلِفبلَپالستی،

کِ فول فبلَپالستی خَد سا ثِ چِ سٍضی اًجبم دّیذ، اهکبى داسد  ثستِ ثِ آًبتَهی ثذًتبى ٍ ایي

ل یب همقذی ثبضذ؛ تبى ثیطتش اص آًی ثبضذ کِ هٌبست ثشلشاسی ساثغِ جٌسی دخَل ٍاطیٌب لغش آلت

 کٌیذ؛ دس چٌیي ضشایغی ثِ یک یب چٌذ هشحلِ فول کبّص لغش آلت ًیبص پیذا هی

کِ آلت تٌبسلی حبغل اص فول فبلَپالستی دس حبلت ًقَػ لشاس گیشد ٍ ثِ اًذاصُ کبفی  ثشای ایي

                حتوبً الصم است اص دستگبُ ًقَؽی اکستشًبل سفت ٍ سخت ضَد، دس ثیطتش هَالـ 

 یب فول کبضت پیٌبیل ایوپلٌت )دستگبُ ًقَؽی( اًجبم دّیذ؛ استفبدُ کٌیذ (The Elator )هثال

هبًذ )ّوبى جبیی کِ  ثقذ اص فول فبلَپالستی اسکبس ثضسگی سٍی جبی دیگشی اص ثذًتبى ثش جبی هی

 اًذ(؛ پَست ٍ چشثی ثشای سبخت آلت ثشداضتِ

ذ تب حس اًجبه اگش فول فبلَپالستی ّوشاُ ثب اتػبل فػت غَست ثگیشد، چٌذیي هبُ ثِ عَل هی

جٌسی ٍ الهسِ دس آلت ایجبد ضَد. ثشای ثقضی اص افشاد هوکي است حس جٌسی ٍ الهسِ دس آلت 

ایجبد ًطَد، کِ دس ایي غَست ایي افشاد ًبچبس ّستٌذ ّوچٌبى حس جٌسی سا ثب تحشیک 

 .کلیتَسیس تجشثِ کٌٌذ
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يرٍشتزیّبیتبىٍثبثزرسیهشایبٍهعبیتّزدٍرٍش،هٌبستثزاسبساٍلَیت .3

 جزاحیرااًتخبةکٌیذ

ّب ٍ اّذافی کِ اص جشاحی  ثسیبس خَة؛ حبل کِ لذم اٍل ٍ دٍم سا ثِ اًجبم سسبًذیذ، یقٌی خَاستِ

تٌِ داسیذ، ٍ ّویٌغَس سِ اٍلَیت اٍلتبى سا ثشای خَدتبى هطخع کشدیذ ٍ ثب هضایب ٍ هقبیت  پبییي

ُ کِ ثْتشیي سٍش جشاحی سا ثشای ّش دٍ سٍش جشاحی ًیض آضٌب ضذیذ، دیگش ٍلت آى فشا سسیذ

 .تٌِ خَد اًتخبة کٌیذ فول پبییي

ای  داضتي آلت تٌبسلی هٌتست ثِ هشداًِ»ثِ سِ اٍلَیت اٍلتبى ًگبّی ثیبًذاصیذ. ثِ فٌَى هثبل، اگش 

جضء سِ « ایستبدُ ادساس کشدى»، ٍ «ثشلشاسی ساثغِ جٌسی دخَل فویك»، «ثب عَل ٍ لغش هٌبست

اهب اگش  .احتوبل صیبد فول فبلَپالستی گضیٌِ ثْتشی ثشای ضوب خَاّذ ثَد اٍلَیت اٍل ضوبست، ثِ

هثالً دٍست ًذاسیذ اسکبس ثضسگی سٍی جبی دیگشی اص ثذًتبى ثشجبی ثوبًذ، ثشلشاسی ساثغِ جٌسی 

تبى دس اثش َّسهَى دسهبًی ثِ خَثی سضذ کشدُ، ٍ  دخَل فویك ثشایتبى هْن ًیست، کلیتَسیس

تَاًیذ سٍی فول  تشی سا تجشثِ کٌیذ، ثِ احتوبل صیبد هی ّضیٌِ ش ٍ کنت دٍست داسیذ فول سجک

 .هتَدیَپالستی حسبة ثبص کٌیذ

کذاماسدٍرٍشهتَدیَپالستیٍفبلَپالستی،ثزتزیهطلقیًسجتدرحبلتکلی،ّیچ

ّبیضوبستکِیکیاسایيدٍرٍشّبٍاٍلَیتثِیکذیگزًذارًذ.ایيضزایط،خَاستِ

کٌذ.یبدتبىثبضذاگزرٍشفبلَپالستیرٍشثزتزیثزایضخعضوبتجذیلهیراثِ

ثزایفزدالفثْتزیيگشیٌِثَدُاست،هعٌبیصایيًیستکِقزاراسترٍش

فبلَپالستیثزایضخعضوبًیشثْتزیيگشیٌِثبضذ.ثٌبثزایيثْتزیيرٍشجزاحیثب

 .گزددبتعییيهیّب،ٍضزایطضخعضوّب،اٍلَیتتَجِثِخَاستِ
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داًٌذ،  تش هی کٌٌذ چَى ضکل ؽبّشی آى سا عجیقی ثقضی اص افشاد فول هتَدیَپالستی سا اًتخبة هی

ثشلشاسی ساثغِ جٌسی دخَل فویك ثشایطبى دس اٍلَیت ًیست، ثب استفبدُ کشدى اص پشٍتض ثقذ اص 

خَاٌّذ آلت  فول هطکلی ًذاسًذ، ایستبدُ ادساس کشدى ثشایطبى دغذغِ هْوی ًیست، هی

ضبى هَلـ تحشیک جٌسی ثِ غَست عجیقی دس حبلت ًقَػ لشاس ثگیشد ٍ ضشیک  تٌبسلی

خَثی  ضبى دس اثش تستستشٍى دسهبًی ثِ ضبى ثبضذ، کلیتَسیس ضبى ضبّذ تغییش سبیض آلت جٌسی

تشی سا سپشی کشدُ ٍ ّضیٌِ کوتشی ثبثت فول  خَاٌّذ دٍسُ ًمبّت کَتبُ سضذ کشدُ است، ٍ هی

 .پشداصًذجشاحی ث

خَاٌّذ آلت تٌبسلی هٌتست ثِ  کٌٌذ چَى هی ثقضی اص افشاد فول فبلَپالستی سا اًتخبة هی

ای ثب عَل ٍ لغش آلت ثضسگسبل داضتِ ثبضٌذ، ثتَاًٌذ ثب آلت خَد ساثغِ جٌسی دخَل فویك  هشداًِ

ٍتض آلت ضبى اص صیش ضَست ٍ ضلَاس ثشجستگی عجیقی ایجبد کٌذ، اص پَضیذى پش ثشلشاس کٌٌذ، آلت

اًذ  ّبی فول فبلَپالستی سا ثِ جبى ثخشًذ، ٍ آهبدُ ًیبص ضًَذ، حبضشًذ تب توبهی سختی هػٌَفی ثی

 .ّبی لجل ٍ ثقذ اص فول خَد ثپشداصًذ تب ّضیٌِ ثیطتشی ثبثت فول ٍ ّویٌغَس هشالجت

داًٌذ. هثالً  ثقضی اص افشاد ًیض خَد سا کبًذیذای هٌبسجی ثشای فول هتَدیَپالستی ًوی

تٌِ پُشی داسًذ ٍ  ضبى دس اثش َّسهَى دسهبًی ثِ اًذاصُ کبفی سضذ ًکشدُ است، یب پبییي لیتَسیسک

سسذ، یب ضبیذ ًتَاًٌذ ایستبدُ ادساس  ضبى ثقذ اص فول ثسیبس کَچک ثِ ًؾش هی داًٌذ آلت تٌبسلی هی

 .کٌٌذ

. هثالً اص لحبػ داًٌذ ثقضی اص افشاد ًیض خَد سا کبًذیذای هٌبسجی ثشای فول فبلَپالستی ًوی

جسوبًی ٍ ثب تَجِ ثِ پیطیٌِ پضضکی، تَاًبیی اًجبم چٌذ هشحلِ جشاحی سٌگیي سا ًذاسًذ. 

ضبى اص ثبفت جبی  خَاّذ آلت تٌبسلی خَاٌّذ دٍساى ًمبّت عَالًی سا تجشثِ کٌٌذ. دلطبى ًوی ًوی

شی اص ثذًطبى خَاّذ جبی ثشش ثضسگی سٍی جبی دیگ دیگشی اص ثذًطبى سبختِ ضَد. یب دلطبى ًوی

 .ثش جبی ثوبًذ
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یک اص  گیشیذ کِ کذام ّبیتبى تػوین هی دس ًْبیت ایي ضوب ّستیذ کِ ثب تَجِ ثِ ضشایظ ٍ خَاستِ

 .ضَد دٍ سٍش هتَدیَپالستی ٍ فبلَپالستی ثشایتبى ثْتشیي گضیٌِ هحسَة هی

تَاًیذعولداًیذکذامرٍشجزاحیهٌبستضوبست،هیاگزٍاقعبًًوی .4

 تیرااًتخبةکٌیذهتَدیَپالس

ّبی جبیگضیي )هثل استفبدُ اص پشٍتض آلت هػٌَفی، ثضسگ ضذى کلیتَسیس دس اثش  اگش سٍش

 ضوب ًیبصّبی جَاثگَی( …َّسهَى دسهبًی، استفبدُ اص ٍسیلِ هخػَظ ایستبدُ ادساس کشدى ٍ 

تٌِ سا اًجبم دّیذ ٍ ثب هغبلقِ هٌبثـ فلوی ٍ هقتجش ٍ پشسص  فول پبییي کِ ّستیذ هػون ٍ ًیست

ّبی جشاحی هتَدیَپالستی ٍ فبلَپالستی تحمیك  اص افشاد آگبُ، ثِ اًذاصُ کبفی دسهَسد سٍش

تَاًیذ یکی اص دٍ سٍش جشاحی  ایذ، اهب ثب تَجِ ثِ ضشایغی کِ داسیذ، ّوچٌبى ًوی کشدُ

تٌِ خَد سا ثِ سٍش  تَاًیذ فول پبییي سا ثشای خَد ثشگضیٌیذ، هی هتَدیَپالستی یب فبلَپالستی

هتَدیَپالستی اًجبم دّیذ ٍ چٌذ سبلی سا ثب آلت تٌبسلی حبغل اص فول هتَدیَپالستی صًذگی 

کِ  تَاًیذ تػوین ثگیشیذ کِ ًیبص ثِ فول فبلَپالستی داسیذ یب ایي تش هی کٌیذ؛ آًگبُ ثْتش ٍ آگبّبًِ

 .خیش

دٌّذ،حتیاگزعولافشایصطَلپیطبثزاُرالهتَدیَپالستیاًجبمهیافزادیکِعو

تَاًٌذثِراحتیعولفبلَپالستیراًیشاًجبمدٌّذ.ًیشاًجبمدادُثبضٌذ،درآیٌذُهی

اًذخػَظافزادیکِتػوینگزفتِدٌّذ،ثِاهبافزادیکِعولفبلَپالستیاًجبمهی

تَاًٌذاسفبلَپالستیدفيکٌٌذ،درآیٌذُدیگزًویکلیتَریسخَدرادرٍىآلتحبغل

 .عولهتَدیَپالستیاًجبمدٌّذ
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ّبی ٍاطیٌکتَهی  تبى ّوشاُ ثب فول اگش فول هتَدیَپالستی خَد سا عجك اًتخبة ٍ تشجیح ضخػی

پالستی )تخلیِ ٍ ثبال کطیذى هًَس(  ّب، ٍ هًَس )تخلیِ ٍ ثستي ٍاطى(، تخلیِ سحن ٍ تخوذاى

تشی پیص سٍی  ادُ ثبضیذ ًیض، ثقذاً اگش ثخَاّیذ فول فبلَپالستی اًجبم دّیذ فول سجکاًجبم د

ّبی لگٌی هشثَط ثِ فبلَپالستی سا اص پیص اًجبم  خَد خَاّیذ داضت، چَى ثخطی اص جشاحی

 .ایذ دادُ

اهبالسماستثِایيًکتِتَجِداضتِثبضیذکِعولهتَدیَپالستیثِّیچعٌَاى

فبلَپالستیًیست،ّیچتبثیزیرٍیهیشاىهَفقیتًتیجًِْبییعولًیبسعولپیص

گذارد،ٍسجتافشایصحسجٌسیآلتتٌبسلیحبغلاسعولفبلَپالستیًوی

ضَد.ثٌبثزایياگزهطوئيّستیذکِعولفبلَپالستیثْتزیيگشیٌِفبلَپالستیًیشًوی

تَاًیذیقزارگیزیذ،ٍهیثزایضوبست،اغالًًیبسیًیستتحتعولهتَدیَپالست

 .ثِرٍشفبلَپالستیاًجبمدّیذتٌِخَدراهستقیوبًعولپبییي

ًکتِ دیگشی کِ الصم است ثِ آى تَجِ داضتِ ثبضیذ ایي است کِ ثب تَجِ ثِ ایي کِ کیسِ ثیضِ 

فول هتَدیَپالستی کَچکتش اص کیسِ ثیضِ فول فبلَپالستی است، دس غَستی کِ اثتذا فول 

َپالستی اًجبم دّیذ ٍ ثقذ اص هذتی ثخَاّیذ فول فبلَپالستی اًجبم دّیذ، هوکي است ًیبص هتَدی

ضَد کِ فول سبخت کیسِ ثیضِ سا ًیض دٍثبسُ اًجبم دّیذ. اگش ایي هسئلِ هَضَؿ هْوی ثشای 

 .تبى غحجت کٌیذ تَاًیذ ساجـ ثِ آى ثب جشاح ضوبست، هی
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ت کِ کلیتَسیس خَد سا هستمیوبً تحشیک جٌسی کٌیذ، اهب کِ، اگش ثشایتبى هْن اس ٍ ًکتِ آخش ایي

ای ثب عَل ٍ لغش آلت ثضسگسبل داضتِ ثبضیذ،  اص عشفی دٍست داسیذ آلت تٌبسلی هٌتست ثِ هشداًِ

تَاًیذ ثِ اًتخبة خَدتبى فول فبلَپالستی اًجبم دّیذ ٍ کلیتَسیس سا ًیض داخل آلت حبغل اص  هی

َست ّن آلت تٌبسلی حبغل اص فبلَپالستی سا داسیذ ٍ ّن فبلَپالستی دفي ًکٌیذ. ثِ ایي غ

تبى سا کِ دس لسوت پبیِ ٍ صیش آلت لشاس گشفتِ، هستمیوبً تحشیک جٌسی کٌیذ  تَاًیذ کلیتَسیس هی

ّب دس آلت حبغل اص فبلَپالستی ایجبد  )ایي هسئلِ سٍی حسی کِ لشاس است ثقذ اص اتػبل فػت

یذ کلیتَسیس خَد سا دفي ًکٌیذ ٍ ّن حس جٌسی سا دس آلت تَاً ضَد تبثیشی ًذاسد، یقٌی ّن هی

 .(تبى احسبس کٌیذ حبغل اص فبلَپالستی

ثِ خَدتبى فشغت ثذّیذ ٍ خَدتبى ٍ ًیبصّبیتبى سا ثْتش ثطٌبسیذ.  ثِعٌَاىًکتِپبیبًیهقبلِ؛

ٌیذ. تػبٍیش ّبی جشاحی داضتِ ثبضیذ. هغبلقِ کٌیذ. تحمیك ک ای اص ًتیجِ فول ثیٌبًِ اًتؾبسات ٍالـ

ّب ٍ افشاد آگبُ هطَست کٌیذ.  ت جشاحی فشاٍاًی ثطٌَیذ. ثب جشاحجشاحی هتقذدی ثجیٌیذ ٍ تجشثیب

ضجِ سٍش جشاحی هذًؾشتبى سا اًتخبة کٌیذ. هغوئي ثبضیذ  سَال ثپشسیذ. الصم ًیست حتوبً یک

احی، ثب ّبی هختلف جش ّب ٍ تکٌیک ثب ضٌبخت ثْتش خَدتبى ٍ کست آگبّی کبفی پیشاهَى سٍش

تشیي سٍش جشاحی سا ثشای ضخع خَدتبى اًتخبة ًوَدُ ٍ  تَاًیذ ثْتشیي ٍ هٌبست خیبل آسَدُ هی

 .ثِ احسبس ضبدهبًی جٌسیتی دست یبثیذ
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