
 

 

 تاسیخچِ

 الىتشیىی تاس طَفاًی اتشی وِ ضذ هی تصَس. گشفت لشاس تَجِ هَسد ّجذّن لشى اٍایل ّواى دس الىتشیىی جشلِ ٍ آرسخص تیي تطاتِ

. است هتفاٍت ٍیوچَسست هاضیي الىتشٍدّای تیي جشلِ تا اًذاصُ ًظش اص فمط وِ است آسایی غَل جشلِ آرسخص ٍ وٌٌذ، هی حول صیادی

 دیگش ػلوی هسائل تا ّوشاُ سا جَ الىتشیستِ وِ سٍسی ضیویذاى ٍ فیضیىذاى( M. V. Lomonosov) لَهًََسَف هثالً سا هطلة ایي

 پظٍّطگش( B. Franklin) فشاًىلیي ٍ 2571 ٍ 2571 سالْای دس لَهًََسَف وِ آصهایطْایی تا هطلة ایي. ًوَد ًطاى خاطش وشد، هطالؼِ

 . است ضذُ تأییذ دادًذ، اًجام هستمل تطَس آهشیىایی

 

 لَهًََسَف تٌذس هاضیي

 تاال تلٌذ تیشن تش ٍ خاسج اتاق اص اًتْایص وِ سیوی تا ٍ تَد ضذُ ًصة اٍ آصهایطگاُ دس وِ خاصًی. ساخت تٌذس هاضیي یه لَهًََسَف

 . وشد خاسج آى اص سا جشلِ ضذ هی خاصى وشدى لوس تا ، تٌذسی طَفاًْای هذت دس. ضذ هی تاسداس جَ الىتشیستِ تا تَد، ضذُ تشدُ

 

 فشاًىلیي آصهایص

 دسی ولیذ تِ تَد هتصل تادتادن تِ وِ سیسواًی پاییي اًتْای. فشستاد َّا تِ آٌّی هیلِ یه تا سا تادتادوی تٌذسی طَفاى هَالغ دس فشاًىلیي

 سا لیذ تطشی تگیشد، ولیذ اص سا ّا جشلِ تَاًست هی فشاًىلیي ضذ، هی تثذیل الىتشیىی سساًای تِ ٍ هشطَب سیسواى وِ ٍلتی. ضذ هی تستِ

 .دّذ اًجام پزیشفت، هی صَست ٍیوچَسست هاضیي تا هؼوَالً وِ سا آصهایطْایی سایش ٍ. پشوٌذ

 

 آصهایطگش تذى اص صیادی تاس ٍلت آى ٍ تخَسد تادتادن تِ است هوىي آرسخص صیشا خطشًاوٌذ تسیاس آصهایطاتی چٌیي وِ وشد خاطشًطاى تایذ

 تا وِ( G. Richman) سیچوي2571 سال دس هثالً. داسًذ ٍجَد دسدًاوی هَاسد چٌیي فیضیه تاسیخ دس(. ضذیذ گشفتگی تشق) تشسذ صهیي تِ

 .ضذ وطتِ آرسخص تَسط پتشصتَسن سي دس وشد هی واس لَهًََسَف

 .داسًذ الىتشیىی تاس ٍالؼا طَفاًی اتشّای وِ دادًذ ًطاى آصهایطات ایي تا الثتِ



 

 آرسخص گیشی ضىل چگًَگی

 دس. است هٌفی تاس داسای( است صهیي تِ وِ) اتش پاییي هَاسد تیطتشیي دس. وٌٌذ هی حول هختلف ػالهتْای تا تاسّایی اتش هختلف لسوتْای

 طشف تِ داسًذ، ّوٌام غیش تاس وِ لسوتْایی وِ ضًَذ ًضدیه تْن چٌاى اتش دٍ اگش تٌاتشایي. است تاسداس هثثت تطَس تاال لسوت حالیىِ

 .آیذ تَجَد( آرسخص) آسواًی جشلِ آًْا تیي است هوىي تاضٌذ، یىذیگش

 الما صهیي سطح تش صیادی تاس صهیي تاالی دس حشوت تا طَفاًی اتش گیشد، صَست ًیض دیگشی طشیمِ تِ است هوىي آرسخص تخلیِ ّوچٌیي

 صذّا ػظین همادیش تِ صهیي ٍ اتش تیي الىتشیىی پتاسیل اختالف. آیٌذ هی دس تضسگی خاصًی صفحات تصَست صهیي سطح اتش ٍ وٌذ هی

 جشلِ است هوىي تاضذ، صیاد وافی لذس تِ هیذاى ایي ضذت اگش. آیذ هی ٍجَد تِ َّا دس ضذیذی الىتشیىی هیذاى ٍ سسذ هی ٍلت هیلیَى

 . ضًَذ هی سَصی آتص تاػث یا خَسًذ هی صهیي تِ آرسخطْا گاّی. تشتخَسد صهیي تِ آرسخص یؼٌی دّذ سٍی صًی

 آرسخص وٌٌذُ هطخص پاساهتشّای

 . ضَد هی هطخص صیش ػَاهل تا آرسخص الىتشیىی تخلیِ هذت دساص هطاّذات تش تٌا

 .است ٍلت 201 حذٍدا وِ صهیي ٍ اتش تیي ٍلتاط

 .است آهپش 207 حذٍدا وِ آرسخص دس جشیاى

 .است ثاًیِ 20-6 حذٍدا وِ آرسخص هذت

 .است ساًتیوتش 10 تا 20 حذٍدا وِ آرسخص تاتاى واًال لطش

 

 آرسخص تٌذس

 دسٍى َّای یؼٌی. آیذ هی تَجَد آصهایطگاُ دس جشلِ هذت دس وِ است تشلی تشق هٌطأ ّواى داسای ضَد، هی ضٌیذُ آرسخص اص تؼذ وِ تٌذس

 پظٍان غیشُ ٍ ّا وَُ ، اتشّا اص تاصتاب ًتیجِ دس. وٌذ هی ایجاد صَتی هَجْای ٍ ضَد هی هٌثسط ٍ گشم ضذت تِ آرسخص تاتاى واًال

 . ضٌیذ تَاى هی اغلة سا تٌذس غشضْای

 

 تشق ٍ سػذ تشوات ٍ فَایذ

 آتیاسی

 َّای اص صیادی همذاس وِ است وافی حشاست ایي ٍ وٌٌذ هی تَلیذ ساًتیگشاد دسجِ ّضاس 27 حذٍد دس گاُ صیاد الؼادُ فَق حشاست هؼوَال تشلْا

 تشق جْص اص تؼذ غالثا دلیل ّویي تِ ٍ تاسًذ هی اتشّا ، ون فطاس دس داًین هی ٍ ضَد ون فَسا َّا فطاس ًتیجِ دس ٍ تسَصاًذ سا اطشاف

 . است آتیاسی ٍظایفص اص یىی ٍالغ دس تشق ایٌشٍ اص. سیضًذ هی فشٍ تاساى دسضت ّای داًِ ٍ ضَد هی ضشٍع سگثاسّایی

 سوپاضی



 اوسیظًِ آب یؼٌی سٌگیي آب ٍ ضًَذ هی تشویة اضافی اوسیظى همذاسی تا تاساى لطشات ضَد، هی آضىاس حشاستص آى تا تشق وِ ٌّگاهی

 سق ٍ سػذ وِ سال ّش. دّذ هی اًجام سوپاضی ػول ٍالغ دس ٍ تشد هی هیاى اص سا گیاّی تیواسیْای ٍ آفت تخن تاسش ٌّگام ٍ وٌٌذ هی ایجاد

 ! است تیطتش گیاّی آفات تاضذ ون

 سساًی وَد ٍ تغزیِ

 وَد ًَع یه آى تا تشویة ٍ صهیي تش ضذى پاضیذُ ٌّگام تِ ٍ وٌٌذ هی پیذا وشتٌی اسیذ تشویة ، ضذیذ حشاست ٍ تشق اثش تش تاساى لطشات

 تشلْای هجوَع اص سال یه دس وِ وَدی همذاس اًذ گفتِ داًطوٌذاى اص تؼضی. ضًَذ هی تغزیِ طشیك ایي اص گیاّاى ٍ ساصًذ هی گیاّی هؤثش

 .تاضذ هی تاالیی الؼادُ فَق سلن وِ است، تي هیلیَى دّْا آیذ هی تَجَد صهیي وشُ دس آسواى


