
 پلک زدى

 هی هرتبِ ۲۱۱۱۱ از بیش بِ رٍز یک در كِ زًذ هی پلک هرتبِ ۲۶ الی ۲۳ دقیقِ ّر در بسرگسبل فرد یک

 شذُ، خشک ّب چشن آى بذٍى كِ چرا بپَشبًین اشک از ای الیِ بب را ّبیوبى چشن تب زًین هی پلک هب. رسذ

 هعٌبست بذاى ایي ٍ كٌذ هی عور ثبًیِ ۲۵ حذٍد تب "هعوَال اشک الیِ ایي. شًَذ هی عفًَت ٍ آلَدگی دچبر

 ارتببط زدى پلک كِ است دلیل ایي بِ "احتوبال هسبلِ ایي. زًین هی پلک ًیبز هَرد برار ۴ "تقریبب هب كِ

 بر را حَاسوبى كِ ٌّگبهی ٍ زًین هی پلک سریعتر ّستین عصبی ٍقتی. دارد هب رٍاًی ٍضعیت بب ًسدیكی

 در ببر سِ تٌْب "هعوَال كبهپیَتر بب كبر حبل در افراد. زًین هی پلک كٌذتر این كردُ هتوركس هَضَعی رٍی

 هی رًج چشن خشكی از كٌٌذ هی كبر كبهپیَتر بب كِ كسبًی است دلیل ّویي بِ ٍ زًٌذ هی پلک دقیقِ

 .برًذ

 

 زنیم؟ می پلک چرا

 پبک چشن از را غببر ررات كِ است كبفی هذت ّویي اهب كشذ، هی طَل ثبًیِ دّن یک تٌْب زدى پلک یكببر

 .بگستراًذ چشن كرُ سطح بر را كٌٌذُ ًرم هبیعبت ٍ كٌذ

 گستراًٌذ هی چشن سطح بر هخبطی ترشحبت ٍ ّب رٍغي از هخلَطی ّبیتبى پلک زًیذ، هی پلک كِ زهبًی ّر

 .شَد جلَگیری چشن خشكی از تب

 اجسبم ٍ زًٌذُ ًَرّبی هبًٌذ ّبیتبى چشن بِ رسبى آسیب ببلقَُ تحریكبت رسیذى هبًع ّوچٌیي زدى پلک

 .شَد هی  غببر ٍ گرد هبًٌذ خبرجی

 رٍد؟ ًوی فرٍ تبریكی در بیٌین هی كِ دًیبیی - زًین هی پلک ببر یک كِ - ببر یک ثبًیِ دُ تب دٍ ّر چرا اهب

 .دارد ای لحظِ ّبی خبهَشی ایي گرفتي ًبدیذُ ای بر را استعذادی اًسبى هغس كِ اًذ دریبفتِ داًشوٌذاى



 هْبر ّستٌذ هحیطی تغییرات شٌبسبیی هسئَل كِ هغس از هتعذدی  ًَاحی در را فعبلیت زدى پلک عول خَد

 .داشت خَاّیذ تبى چشن پیش دًیبی از هذاٍهی تجربِ شوب ًْبیت در بٌببرایي كٌذ، هی


