
 علت قرمسی نوک انگشتان و بینی در زمستان

ٞٙٛص ٞٓ تصٛیش رٞٙی ٔب اص سشٔب ٕٞبٖ است وٝ اص وٛدوی ٞب دس رٕٞٙبٖ ٘مص ثستٝ است. آدٔی وٝ اص 

دٞب٘ص ثخبس ثیشٖٚ ٔی آیذ ٚ ٘ٛن دٔبؽ ٚ ٌٛش ٞبیص اص سشدی ٞٛا لشٔض ضذٜ ا٘ذ. ضبیذ ٞٓ دختشثچٝ ای 

 ...ٔی وٙذ« ٞب»ثٝ ٞٓ ٔی ٔبِذ ٚ ٔیب٘طبٖ ثٝ یبدٔبٖ ٔی آیذ وٝ دستب٘ص سا ٔذاْ 

 

ایٗ تصٛیش دلیمب ٕٞبٖ چیضی است وٝ اص وبستٖٛ ٞبی دٚساٖ وٛدوی ثٝ یبدٔبٖ ٔب٘ذٜ است. اص دختشن 

وجشیت فشٚش ٌشفتٝ تب آ٘ت ٚ حتی ٞبیذی! أب جبِت تش اص ٕٞٝ آٖ است وٝ ایٗ تصبٚیش وٛدوب٘ٝ وٓ ٚ ثیص 

٘بْ « ٔٛسیس سیٙٛد»ٞبست. ثیٕبسی ٔشٔٛصی وٝ ثٝ ٘بْ وبضف اش تظبٞشات یه ثیٕبسی ضبیغ ٔیبٖ خب٘ٓ 

 .ٌزاسی ضذٜ است

 

ثیٕبسی سیٙٛد ٚ پذیذٜ سیٙٛد، ٞش دٚ دس ٚالغ یه اتفبق سا تٛصیف ٔی وٙٙذ، سٛصٖ سٛصٖ ضذٖ ٚ سً٘ 

ب ٚ پشیذٌی ٚ تغییش سً٘ ا٘تٟبٞبی ثذٖ دس اثش سشٔب یب استشس. ٔٙظٛس اص ا٘تٟبٞبی ثذٖ، ٘ٛن اٍ٘طتبٖ دست، پ

حتی ٘ٛن ثیٙی ٚ الِٝ ٌٛش است. ایٗ ٘ٛاحی ٔؼٕٛال تٛسط ضشیب٘چٝ ٞب یب ٔٛیشي ٞبی ثسیبس سیضی خٖٛ 

سسب٘ی ٔی ضٛ٘ذ. دس ثذٖ ثشخی افشاد ایٗ سي ٞبی سیض دس پبسخ ثٝ سشٔب یب فطبس ٚ استشس، ثٝ ضذت تًٙ 

ٙٛد ایجبد ٔی ضٛ٘ذ. ٚلتی ٔی ضٛ٘ذ. ثٙبثشایٗ خٖٛ ثسیبس وٕی ثٝ ٘ٛاحی ا٘تٟبیی ثذٖ ٔی سسذ ٚ ػالئٓ سی

ػالئٓ سیٙٛد ثٝ ػٙٛاٖ ػبسضٝ ثیٕبسی خبصی ٔب٘ٙذ ِٛپٛس یب اسىّشٚدسٔی یب حتی دس اثش سیٍبس وطیذٖ ثٝ 

ٚجٛد ثیبیٙذ، اصطالحب ٌفتٝ ٔی ضٛد پذیذٜ سیٙٛد. أب اٌش ایٗ ػالئٓ ثذٖٚ ٞیچ ػّت ٔطخصی ثشٚص وٙذ، 

 .پضضىبٖ آٖ سا ثیٕبسی سیٙٛد ٔی ٘بٔٙذ

 

 ٚ ػٛاسض سیٙٛدػالیٓ  ●

 

ضذت ثشٚص ٘طب٘ٝ ٞبی سیٙٛد ثستٍی ثٝ ٔیضاٖ تًٙ ضذٖ ػشٚق داسد. ٚلتی ایٗ تٍٙی ثٝ طٛس ٔتٙبٚة ٚ 

ػالٔت حتٕب دس یه  ۳طٛال٘ی اتفبق ثیفتذ، ػالئٓ ٞٓ ثٝ ضىُ ضذیذتشی دیذٜ ٔی ضٛ٘ذ. أب ثٝ ٞش حبَ 

ٚ ثشٚص سً٘ پشیذٌی اٍ٘طتبٖ، حّٕٝ سیٙٛد دیذٜ ٔی ضٛ٘ذ: سشد ضذٖ اٍ٘طتبٖ دست ٚ پب، تغییش سً٘ 

احسبس خٛاة سفتٗ ٚ سٛصٖ سٛصٖ ضذٖ ػضٛ پس اص لشاس ٌشفتٗ ٔجذد دس ٔحیط ٌشْ. دس اثتذای حّٕٝ 

سیٙٛد پٛست اٍ٘طتبٖ ٔؼٕٛال سفیذ ٚ سً٘ پشیذٜ ٔی ضٛد. أب ثب طَٛ وطیذٖ ضشایط سشٔب ٚ استشس، 

ٌشْ تش ثطٛد یب استشس ٔٛجٛد اص ثیٗ ثشٚد،  اٍ٘طتبٖ ثی حس ٚ پٛست آٟ٘ب آثی ٔی ضٛد. اٌش فشد ٚاسد ٔحیط

٘ٛن اٍ٘طتبٖ وٓ وٓ حبِتی ضجیٝ خٛاة سفتٗ پیذا ٔی وٙٙذ ٚ سً٘ آٟ٘ب ٞٓ لشٔض ٔی ضٛد. اِجتٝ ایٗ ٔشاحُ 

 ۴یب  ۳دس ٕٞٝ افشاد ضجیٝ ٞٓ ٘یست. حتی ثیطتش ٔٛالغ ٕٞٝ اٍ٘طتبٖ ٞٓ دسٌیش ٕ٘ی ضٛ٘ذ. یؼٙی ٔثال 



 .. ػالٜٚ ثش آٖ ایٗ پذیذٜ یب ثیٕبسی ٕٞیطٝ ٞٓ ٔخصٛظ اٍ٘طتبٖ ٘یستاٍ٘طت دچبس حّٕٝ سیٙٛد ٔی ضٛ٘ذ

 

ثیٙی، ِت ٞب ٚ ٌٛش ٞب ٞٓ ٔىبٖ ٞبی ضبیؼی ثشای حّٕٝ سیٙٛد ٔحسٛة ٔی ضٛ٘ذ. ػالیٓ سیٙٛد دس اغّت 

ٔٛاسد ثسیبس خفیف ٞستٙذ. ثٝ طٛسی وٝ خٛد فشد وبٔال ساٜ ٞبی پیطٍیشی ٚ حُ ایٗ ٔطىُ سا ثٝ ٔشٚس ٔی 

ب ٌبٞی ٞٓ ا٘مجبض ٔٛیشي ٞب آ٘مذس ضذیذ ٔی ضٛد وٝ ثبفت ا٘تٟبی اٍ٘طتبٖ ثٝ دِیُ ٘شسیذٖ خٖٛ آٔٛصد. أ

ٚ اوسیژٖ ٌبٍ٘ش٘ٝ ٔی ضٛد. یؼٙی ثبفت ص٘ذٜ ٔی ٔیشد ٚ صخٓ ٞبیی سٚی اٍ٘طتبٖ ثٝ جب ٔی ٔب٘ذ. دس چٙیٗ 

ایٗ ثیٕبسی ثٝ  حبِتی است وٝ فشد ثبیذ ثٝ پضضه ٔشاجؼٝ وٙذ ٚ دسٔبٖ ضٛد ٌٚش٘ٝ ػٛاسض ٚحطتٙبوی اص

ظبٞش سبدٜ ایجبد خٛاٞذ ضذ. أب دس ا٘ٛاع خفیف ٚ ٔؼِٕٛی سیٙٛد فمط آٔٛختٗ ساٜ ٞبیی ثشای پیطٍیشی اص 

 .حّٕٝ ػالئٓ وبفی است

 

 پیطٍیشی ٚ دسٔبٖ ●

 

ٕٞبٖ طٛس وٝ ٌفتٝ ضذ، ٔٛاسد ضذیذ سیٙٛد حتٕب ٘یبص ثٝ دسٔبٖ داس٘ذ. اِجتٝ لشاس ٘یست ثب سٚش ٞبی دسٔب٘ی 

ثٟجٛد وبُٔ اتفبق ثیفتذ. أب وٓ ضذٖ ضذت ٚ طَٛ دٚسٜ ػالئٓ ٚ ٘یض جٌّٛیشی اص صخٓ ضذٖ ا٘تٟبی ٔٛجٛد، 

اٍ٘طتبٖ جضٚ اٞذاف اصّی دسٔبٖ ٞستٙذ. داسٚٞبی ٔٛسد استفبدٜ دس ایٗ ثیٕبسی ٍٕٞی اثش ٌطبدوٙٙذٌی 

بسی ٞستٙذ. أب ٌبٞی ػشٚلی داس٘ذ. ٘یفذیپیٗ، پشاصٚسیٗ ٚ ِٛصاستبٖ اص داسٚٞبی ٔٛسد استفبدٜ دس ایٗ ثیٕ

ثیٕبسی آ٘مذس ضذیذ است وٝ وبس ثٝ جشاحی ٞٓ ٔی وطذ. ٔب٘ٙذ لطغ وشدٖ اػصبثی وٝ ثبػث تًٙ ضذٖ 

ٔٛیشي ٞب ٔی ضٛ٘ذ یب حتی ثشیذٖ ػضٛی وٝ ثبفت ص٘ذٜ آٖ اص ثیٗ سفتٝ است! پیطٍیشی اص سیٙٛد ثب چٙذ 

 :لذْ سبدٜ ضشٚع ٔی ضٛد

 

سیٍبس ثىطذ چٝ اطشافیبٖ، ثبػث تًٙ ضذٖ ػشٚق ٚ ضشٚع حّٕٝ ٔی تشن سیٍبس: دٚد سیٍبس چٝ خٛد فشد  ▪

 .ضٛد

 

 .تٕشیٙبت ٔٙظٓ ثذ٘ی: ایٗ وبس ثبػث ثٟجٛد جشیبٖ خٖٛ دس وُ ثذٖ خٛاٞذ ضذ ▪

 

ٔمبثّٝ ثب استشس: آٔٛختٗ ساٜ ٞبی وٙتشَ استشس ثبػث وبٞص لبثُ تٛجٝ ضذت ٚ دفؼبت حّٕٝ سیٙٛد ٔی  ▪

 .ضٛد

 

ٗ ٔبدٜ وٝ دس لٟٜٛ ثٝ ٔیضاٖ صیبدی ٚجٛد داسد ٔی تٛا٘ذ ػشٚق ثذٖ سا ثٝ ضذت وٙبس ٌزاضتٗ وبفئیٗ: ای ▪

 .تًٙ وٙذ. ثٙبثشایٗ وٓ ٔصشف وشدٖ آٖ ثبػث جٌّٛیشی اص سیٙٛد ٔی ضٛد



 

ٔشالجت ٚیژٜ اص دست ٞب ٚ پبٞب: پٛضیذٖ جٛساة ٞب یب دستىص ٞبی تًٙ، فطبس صیبدی سٚی ػشٚق ٚاسد ٔی  ▪

ص حبِت طجیؼی خٛاٞذ وشد. ِٚی ٌشْ ٍ٘ٝ داضتٗ دست ٞب ٚ پبٞب اص ضشٚع وٙذ ٚ جشیبٖ خٖٛ سا وٙذتش ا

 .حٕالت سیٙٛد جٌّٛیشی خٛاٞذ وشد

 

ٔطبٚسٜ ثب پضضه دس ٔٛسد تغییش ثشخی داسٚٞب: لشظ ٞبی جٌّٛیشی اص ثبسداسی، ثشخی دسٔبٖ ٞبی  ▪

تطذیذ حٕالت سیٙٛد ٔی سشٔبخٛسدٌی )ضذاحتمبٖ( ٚ ٘یض ٌشٚٞی اص داسٚٞبی لّجی ثٝ ٘بْ ثتبثالوشٞب ثبػث 

 .ضٛ٘ذ. اِجتٝ تغییش یب لطغ چٙیٗ داسٚٞبیی حتٕب ثبیذ طجك ٘ظش پضضه صـٛست ثـٍـیـشد


