
 چیست؟ هبیىزٍٍیَ اهَاج

 دارًذ ووی ثسیبر هَج طَل ٍ ثبال ثسیبر فزوبًس وِ ّستٌذ هغٌبطیسی الىتزٍ اهَاج جٌس اس هزئی ًَر هبًٌذ اهَاج ایي

 فزق ٍ ّستٌذ هغٌبطیسی الىتزٍ اهَاج جٌس اس...  هبَّارُ ، رادیَ ، هَثبیل ، هزئی ًَر ، لزهش هبدٍى ، رادیَیی اهَاج توبم

 .آًْبست تشعشع تَاى ٍ فزوبًس در آًْب

 هبدُ جذة ثب ٍ وٌٌذ هی عجَر یب وٌٌذ هی پیذا اًعىبس هبدُ ثب ثزخَرد اس پس یب خَد حزوت هسیز در هبیىزٍٍیَ اهَاج

 ٍ وٌٌذ هی عجَر پالستیه ٍ شیشِ اس شذ، خَاٌّذ هٌعىس وٌٌذ، ثزخَرد فلشات سطح ثِ اگز اهَاج ایي. شًَذ هی

 هیىٌذ؟ وبر چگًَِ هبیىزٍفز. وٌٌذ هی جذة را اهَاج ایي اًزصی اًسبى ثذى ٍ غذاّب هبًٌذ ّستٌذ آة حبٍی وِ هَادی

 هگبّزتش 0542 فزوبًس ثب اهَاج ایي هیىٌذ تَلیذ را اهَاج ایي وِ دارد ٍجَد هگٌتزٍى ثٌبم ٍسیلِ یه هبیىزٍفز در

 هتوزوش غذایی هبدُ رٍی ٍ شذُ هٌعىس آى فلشی دیَار تَسط ٍ شَد هی پخش فز هبیىزٍ فضبی در ٍ شَد هی ایجبد

 لزار هبوزٍٍیَ اهَاج هعزض در وِ سهبًی ٍ ّستٌذ هٌفی ٍ هثجت لطت دٍ دارای غذا درٍى آة ّبی هَلىَل.  شَد هی

. شَد هی جب جبثِ آًْب هٌفی ٍ هثجت لطت جْت هزتجبً ٍ وٌٌذ هی ًَسبى ثِ شزٍع اهَاج فزوبًس ّوبى ثب گیزًذ، هی

 هی ثزخَرد شبى اطزاف ّبی هَلىَل ثِ حزوت حیي در ٍ وٌٌذ هی ًَسبى ثبًیِ ثبردر ّب هیلیَى حذٍد ّب هَلىَل

 اهَاج وِ هعتمذًذ  ّب هحمك اس ثسیبری.رٍد هی ثبال سزعت ثِ غذایی هبدُ دهبی اصطىبن علت ثِ درًتیجِ... وٌٌذ

 اهَاج وِ ٍلتی.شًَذ سزطبى هَجت ٍ وزدُ تخزیت را غذا ّبی هَلىَل سبختبر ثتَاًٌذ وِ دارًذ اًزصی لذر آى هبوزٍٍیَ

 تغییز را آًبى هبّیت ٍ شذُ آًْب سبختبر تغییز ٍ شذى پبرُ ثبعث وٌٌذ هی ثزخَرد غذایی هَاد ّبی هَلىَل ثِ هبیىزٍٍیَ

 هَلىَل یه شوب ثذى ٍ خَریذ هی را ًیستٌذ پزٍتئیي هَلىَل دیگز هثال وِ را ّبیی هَلىَل ایي شوب سپس ٍ هیذّذ

 شَد هی ثذى هختلف لسوتْبی در سزطبًی ثبفتْبی ثِ تجذیل ثعذا ٍ وزدُ دریبفت را ًبشٌبختِ

 هذت طَالًی شوبدر گزفتي لزار صَرت در ّن هَثبیل آًتٌْبی ، هَثبیل اهَاج هبًٌذ هبیىزٍٍیَ اهَاج خَد ضوي در

 .شذ خَاّذ ایجبد....   ٍ الخلمِ ًبلص فزسًذاى ٍ شَد هی شوب ثذى  DNA "ای اى دی " ّبی رشتِ شذى پبرُ ثبعث

 تبثش هعزض در گزفتي لزار. وٌذ جذة را هبوزٍٍیَ اهَاج تَاًذ هی است، آة حبٍی ًیش اًسبى ثذى وِ آًجبیی اس

 ًشتی ّبی اجبق توبم الجتِ. شَد هزٍاریذ آة ٍ ثبفتی عویك ّبی سَختگی هَجت تَاًذ هی هبوزٍٍیَ اهَاج هستمین

 دیذُ ضزثِ یب ثبشذ خزاة آى لفل یب ثبشذ، لذیوی شوب هبوزٍفز دستگبُ اگز اهب. است خطزًبن ثسیبر ایي ٍ دارًذ اهَاج

 وٌٌذ ًشت ثیزٍى ثِ هبوزٍٍیَ ّبی اشعِ دستگبُ، ثَدى رٍشي حیي در ٍ ًشَد ثستِ خَثی ثِ آى در است هوىي ثبشذ،

 !است توبم شوب وبر ایٌصَرت در وِ


