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 )) رٍضْا ٍ فٌاٍری ًَ در هؼواری ((  اًرشی ّای ًَ در هؼواری

 

 2هیرطالبیاى، سیذ ػرفاى  1ايواى هحوذی

 وبـٌٌبن اـٌؽ هؼوبـي ، ػضَ ّيئز هؽيفُ اًدوي ٌِفي هؼوبـاى غفة هبقًؽـاى -1

 هَوىِ آهَقي ػبلي آيٌؽگبى ، گفٍُ هٌْؽوي هؼوبـي ، سٌىبثي ، ايفاى

 وبـٌٌبن هؼوبـي ، هَوىِ آهَقي ػبلي آيٌؽگبى ، گفٍُ هٌْؽوي هؼوبـي ، سٌىبثي ، ايفاى-2

 

 : چکیذُ

 ػٌَاى ثِ اى اق وِ هيؽّؽ ًَيؽ  ـا ؼيگف ٌِؼشي اًمالة ثٍبـر ًبًٍَ خٌه اق ّبيي فٌبٍـي ، هيالؼي وَم ّكاـُ اثشؽاي ؼـ

 ًبًَ اًؽاقُ ٍ هميبن هجٌبي ثف اخىبم سوبهي دفر ًسٌؽاى اي آيٌؽُ ؼـ وِ ثبٍـًؽ ايي ثف هطمميي.  هيٍَؼ يبؼ اًمالة ايي ففوبًه

 هٌظَـ ّويي ثِ هيًٍَؽ سطَل ٍ سغييف ؼزبـ وبق ؼوز اٌيبء سوبهي سَليؽ ٍ هيگيفؼ ـغىبـ اثؼبؼ اى ؼـ غبِيشٍبى ٍ ٌؽُ وبغشِ

 اوبن ثف دمًٍّ سئَـيه  زَة زْبـ. هيفوؽ ػٌبيز ثِ دؿيف اهىبى ضىوي وبغز فٌبٍـي ٍ وبغشوبى ٌِؼز هّبلص ـٍي ثف

  ثيًَيه ّوبى يب  عجيؼي ػلن وبغشبـ اق گيفي ثْفُ هجٌبي ثف ّبيي عفش اـائِ وبغز ٍ  ٌبلَؼُ ًبًَ هَاؼ گيفي وبـ ثِ  اّويز

 غيف ٍ ًبدؿيف سطفق ّب وبغشوبى ٍ غَؼ اگفؼ گفؼ هطيظ ثب اٍ اـسجبط  ًطَُ ٍ  ثٍفي خبهؼِ قًؽگي ثف ايي ثٌبثف ، اوز ٌؽُ اوشَاـ

 وبقي وبغشوبى ٌِؼز ؼـ ثشَاى سب ٌَؼ وٌشي هّبلص خبيگكيي ثبيىشي قهبى هفٍـ ثِ ًبًَ فٌبٍـي ايي ثف ثٌب.  اوز سَّـ لبثل

  هيٍَؼ اوشفبؼُ وبـثفؼ دف سطّيلي ّبي ـٌشِ ؼـ ًبًَ فٌبٍـي اق ؼاًٍگبّي ّبي ويىشن ؼـ اهفٍق ػّف ؼـ ، ؼّؽ ـظ ػظين سطَلي

 ٍ وبغز ٍ ػبليِ سطّيالر وبغشبـ ؼـ ديٍففز ثبػث اهف ايي وِ... ٍ ثيَسىٌَلَلي ٍ دكٌىي ، ؼـيبيي ٌِبيغ ّوسَى ّبيي ـٌشِ

 اق گيفي ثْفُ ٍ هؼوبـي ػفِِ ؼـ ًبًَ فٌبٍـي وبـثفؼ هغبلؼِ ثب ـا هؼوبـي ضَقُ ؼـ ًبًَ فٌبٍـي سبثيف ، هيٍَؼ وٍَـ ؼـ وبق

 .هيؽّؽ لفاـ ثفـوي هَـؼ هؼوبـي ففهي ٍ وبغشبـي سغييف ٍ ًبًَثٌيبى هّبلص

 

 ثيَسىٌَلَلي ، ًبًَ ، هّبلص  کلوات کلیذی :
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 هقذهِ :

ًبًَ فٌبٍـي ًبهي اوز وِ ثِ يه ًَع فٌبٍـي سَليؽي گفشِ هيٍَؼ. ّوبًگًَِ اق ًبهً ديؽا اوز ايي فٌبٍـي قهبًي هطمك هيٍَؼ 

وِ ثشَاًؽ سَاًبيي القم ـا ثفاي سَليؽ اٌيبء اق خٌه اسن ـا ؼاٌشِ ثبٌؽ ايي فٌبٍـي خؽيؽ سىبهل سدؽـيدي عفاضجي سَليؽ ـا ؼـ 

وز ايي ًَع فٌبٍـي هطؽٍؼيز ّبيي هثل اوشبًؽاـؼّب ، سفويجبر غيف لبثل ثبقگٍز ّوبًٌؽ ثشٌَ آخف ؼِّ گؿٌشِ ثف ػْؽُ ؼاٌشِ ا

، اوشيل ، هيع ، اسّبالر ٍ... ـا اق وف ـاُ عفاضبى ثف غَاّؽ ؼاٌز ٍ هفبّين هؼوبـي ـا ؼزبـ ؼگفگًَي غَاّؽ وفؼ . ؼـ ؼًيبي 

ثب ضفظ ؾغبيف ٍ هٌبثغ ثفاي يؽا وفؼى ؾغبيف اًفلي اـقاى ليوز ٍ اهفٍق ِؽاي قًگ ؾغبيف ًفشي ٍ فىيلي ثِ گَي هيػَـؼ . د

ًىل ّبي آيٌؽُ ـهك ديفٍقي هلز ّب ؼـ ػؽم ٍاثىشگي ثِ ؼيگفاى اوز . اق هٌظف ؼيگف وبًّ آلَؼگي قيىشي ، خلَگيفي اق ثِ 

ثفاي ّف دفٍلُ ٍ يب ّؽـ ـفشي ًيفٍي اًىبًي ثَهي ٍ هشػُّ ٍ وبًّ ّكيٌِ ّبي وفوبم آٍـ اق خولِ غَِّيبسي اوز وِ 

فؼبليز هَفك ٍ دبيؽاـ سؼفيف هيٍَؼ ، سب ثب سبهيي هٌبثغ هَـؼ ًيبق ّف فؼبليز  ثِ ضفظ هٌبثغ عجيؼي ٍ سدؽيؽ ًبدؿيف ثفاي ًىل 

 .ًّ آلَؼگي ٍ ضفظ قيىز ثَم دفؼاغزآيٌؽُ ٍ وب

 

 

 

 : ًَتؼريف ًا 

هٍشك ٌؽُ ٍ ثِ هؼٌبي وَسبُ لؽ وف زٍوِ هيگيفؼ. ايي ًبًَ ّب ؼاـاي ديًٍَؽي ّىشٌؽ  nanosاِغالش ًبًَ اق ٍالُ لغَي يًَبًي 

ٍ هبًٌؽ وبيفيي ٍ ضبضفيي غَؼٌبى ؼـ اٍايل ٍاضؽ ّبي وٌدً اًؽاقُ ٍ اهىبل آى : ثبًيِ ، هشفُ ٍ... ٍـٍؼ ديؽا هيىٌٌؽ ، ّفيه اق 

اسن (( اوز . لبثل ؾوف اوز  5ِ ػجبـر ؼيگف )) ثفاثف اثؼبؼ ٍ اًؽاقُ آًگشفٍم هيجبٌؽ. ث 11ًبًَ هشفّب ثِ هؼٌبي يه هيليبـؼم هشف يب 

 فٌبٍـي ًبًَ ؼاـاي سؼبـيف ٍ سَضيطبر قيبؼي اوز ٍ هٌبثغ ثىيبـ قيبؼي ؼـ ايي قهيٌِ ٍخَؼ ؼاـؼ .

 

 : کاربردّای ًاًَ در فٌاٍری 

ـا سغييف ؼّؽ ، ايي فٌبٍـي ًَظَْـ سَاًىشِ  ّوبًغَـ وِ ؼـ هغبلت گؿٌشِ اٌبـُ ٌؽُ فٌبٍـي ًبًَ سَاًىشِ قًؽگي خبهؼِ ثٍفيز

وٌٌؽُ اي دف وبـثفؼ ٍاـؼ ٌؽُ اوز ٍ ؼاًٍوٌؽاى ٍ دمٍٍّگفاى ثِ ًشبيح ثىيبـ خؿة اوز ؼـ ثىيبـي اق ؼاًً ّبٍ ـٌشِ ّبي 

 ـويؽُ اًؽ.

ىز ، ػلَم ٌِبيغ ؼـيبيي ، ًبًَ فٌبٍـي دكٌىي ، ضفبظز اق هطيظ قي ضفوز ّبي ػلوي ثبػث ٌؽ ؼوشبٍـؼّبيي ّوسَى :

 وبهذيَسف ٍ الىشفًٍيه ، ثيَ سىٌَلَلي ٍ يب ًبًَ ثيَ سىٌَلَلي .
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 : ًاًَ فٌاٍری در هؼواری ٍ ضْرسازی 

)) وِ  هؼوبـي ثيًَيه اوز "گفٍُ ٌفش ؼاؼ : اٍل  2ًبًَ اق وبـثفؼّبي ففاٍاًي ؼاـاوز  اق خولِ ؼـ هؼوبـي وِ هيشَاى  ثِ 

ثْفُ گيفي ٍ اوشفبؼُ ًبًَ ؼـ قهيٌِ ّبي سَليؽ ٍ  "وبـثفؼي ٌّؽوي ٍ وبغشبـي وفثٌي ؼـ هؼوبـي ثٌبّبي گًَبگَى ؼاـؼ(( . ؼٍم 

وبغز هَاؼ ٍ هّبلص ـا هيشَاى ؼـ ايي گفٍُ ثيبى وفؼ . ثبيؽ گفز وِ ؼـ هؼوبـي ثيًَيه ثبيؽ ثِ ـيٍِ ي آى سَخْي غبَ ٍ 

ؼـ ايي هؽر عجيؼز غَؼي ـا ثِ ػٌَاى يه هيليبـؼ وبل وِ اق ػوف قهيي هيگؿـؼ  3يكي ًكؼيه ثِ ًگبّي هٌّفبًِ ؼاٌز وِ ز

هؼوبـي سَاًب ، غالق ٍ ثب ؾٍق هؼففي ؼاٌشِ اوز ٍ ثبـ ّب ٌؽُ اوز وِ ؼـ هؼوبـي اق وبغشبـ عجيؼي ٍ الْبم گففشِ اق اٌىبل 

 عجيؼي الگَ ثفؼاـي ٌَؼ.

 

  چطن اًذاز فٌاٍری ًاًَ در هؼواری: 

ففؼي ثِ ًبم ) خبى . ام . خَّبًه ( ٌػّي اوز وِ ؼـ وشبة غَؼ وِ سطز ػٌَاى ))هؼوبـي ًبًَ ، گًَِ اي خؽيؽ اق هؼوبـي (( ثِ عَـ 

 وبهل ثطث هيىٌؽ ٍهيگَيؽوِ ًبًَ فٌبٍـي ثفآيٌؽُ هؼوبـي سبثيف غَاّؽ گؿاٌز ٍ هىيف آى ـا سغييف ٍ ؼزبـ ؼگفگًَي هيىٌؽ.

سب ـاثغِ اي ًكؼيه ثب ٍايي هىشت هؼوبـي ـا ؼـ هطَـي خؽيؽ ٍ ٍيمُ اي ّؽايز هي ًوبيؽ ، هؼوبـي ًبًَ ايي اخبقُ ـا ثِ عفاضبى هيؽّؽ 

وبـثفاى ايي ػفِِ ؼاٌشِ ثبٌٌؽ ٍ ايي ػول ثفاَِل عجيؼز ٌىل گففشِ اوز ثٌبثف ايي اگف ثشَاى اق ايي ًَع فٌبٍـي ديٍففشِ ؼـ هؼوبـي 

ؼ ثبيؽ عفاضي هأًَن سف ٍ ّوگَى سفي ثب اًىبى ٍ ًيبق ّبي ثٍفي اـائِ وٌؽ ٍ ثبيؽ ثِ ايي هَضَع اٌبـُ وفؼ وِ ايي فٌبٍـي ًبًَ اوشفبؼُ ًوَ

 هيشَاًؽ غَؼ ـا سفهين وٌؽ ٍ يب هيٍَؼ وِ ثِ هطيظ غَؼ ثبق گفؼؼ.

 

 : ًاًَ فٌاٍری ٍ تاسیسات ساختواى 

وِ آوبيً اًىبى وِ ؼـ آى ضيغِ ّبي گًَبگَى ػوليبسي اًدبم ٌَؼ ّوبًٌؽ ػوليبر ثف ايي ػول ثِ ؼًجبل آى اوز ٌفايغي ـا ايدبة وٌؽ 

 ـٍي َّا ، افكايً ٍ يب وبًّ ؼهبي گفهب ٍ ـعَثز ٍ ّوسٌيي وبًّ هيكاى گبق ّب ٍ هىوالر هضف َِـر هيگيفؼ .

شوبى ّب سَْيِ ) سؼَيض َّا اوز ( ، هب ثبيؽ يىي اق دف وبـثفؼسفيي ٍ ديً دب افشبؼُ سفيي ـٍي ثفاي ثبال ثفؼى وغص ويفيز َّا ؼـ وبغ

آى ـا خجفاى وٌين ثبيؽ گفز وِ ديٍگيفي اق اسالف ضفاـسي يب ثفٍؼسي وِ سؼؽاؼ ؼفؼبر سَْيِ ـا ثشَاًين ؼـ ايي ـٍي اق هؼظل ّؽـ ـفشي 

 وبًّ هيؽٌّؽ هَخت افز ٌؽيؽ ويفيز َّاي فضبي ؼـًٍي هيٍَؼ.

 

 : ًُاًَ هَاد تغییر فاز دٌّذ 

(( ٌٌبغشِ هيًٍَؽ . ايي هٌبثغ ثِ ٌىل اثكاـ ّبيي وبـ آهؽ   PCMفهبيي ًْبيي ثيٍشف ثب ًبم هَاؼ سغييف فبق ؼٌّؽُ )) اًفلي گ

ٍ هفيؽ ؼـ سٌظيوبر ؼهبّبي ؼـًٍي وبغشوبى ًمً غَؼ ـا ثِ غَثي ايفب هيىٌٌؽ ، اق لبثليز ايي ًمً هيٍَؼ ثيبى وفؼ وِ 

ٍ وبًّ اق اٍج ؼهب   ـا ؼـ لَاقم غيفـ فؼبل ٍ سَلف ٌؽُ ؼـ وبًّ ًَوبى ؼهب((   PCM)) هيشَاًؽ ًگْؽاـي ثبالي ضفاـر 

وفهبيً ؼـ ٌّگبهِ ٌت ثْفُ خىز . ايي هَاؼ ّبي يبؼ ٌؽُ وِ ؼـ هغبلت ّبي ثبال گفشِ ٌؽُ اوز لبثليز ؼاـًؽ ؼـ ففآيٌؽ 
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ؽاقُ (( ثبيؽ ثيبى وفؼ وِ وبـثفؼ گفهبيً )) خلَ گيفي اق گفهبي ثيً اق اًوبغشوبى هَـؼ اوشفبؼُ لفاـ گيفؼ ٍ ّن ثػً 

ايي گًَِ هّبلص ده اق اغشفاع هيىفٍ وذىَل ّب اهىبى دؿيف ٌؽ . وبغز ايي ًَع هَاؼ ثبيؽ ظفيف سف ٍ ؼليك سف ثبٌؽ ثب ايي 

 ّب گٍَؼ . PCM(( فّلي ًَ ـا ؼـ ويف سطَل  MPCMضفوز هَاؼ سغييف فبق ؼٌّؽُ هيىفٍوذىَلي )) 

 

  : حس گرّا 

وبقُ ثغَـي هٌْؽوبى ـا سٍَيك هيىفؼ سب آًبى ضه گف ّب ٍ الگَـيشن ّبيي ـا ايدبؼ وٌٌؽ وِ سب ثف وف ثكًگبُ هطبوجِ سٌؽـوشي 

اق ّن دبٌيؽگي ٍ خؽايي ٍ سٌكل ويفيز وبقُ ـا هشَخِ ًٌَؽ اهفٍقُ ضه گف ّب ي ـيكسفي ٍاـؼ ػفِِ ٌؽُ اًؽ ٍ سَاًىشِ اًؽ 

بيً ػولىفؼ هّبلص ٍ ػٌبِف وبقُ اي اوشفبؼُ ففاٍاًي ًٌَؽ ٍ ؼـ ايي قهبًِ خؽايي اق ٌِؼز وبغشوبى ثِ هٌظَـ دبيً ٍ ًظبـر د

 وًٌَي ضه گفّبي ـيك هميبن ٍ سدْيكار هجشٌي ثف ـيك ضه گف ّب ثِ هيؽاى آ هؽُ اًؽ .

هب هيشَاًين ثب وَزىشف وبقي ، اـقاى سف وبقي  ٍ هّفف اًفلي ووشف سَوظ ضه گف ّب هيٍَؼ اق آى ثِ ٌىل ّبي گًَبگَى ٍ 

گىشفؼُ اي ؼـ وبغشوبى ّب اوشفبؼُ وفؼ ٍ خبي خبي آى ثٌب ـا دًٌَ ؼاؼ. ايي ضه گف ّبي ًبًَ هميبن ثبػث هيٍَؼ وِ هب 

هشف سغييف هيىٌؽ ، اثؼبؼ ًىل لؽيوي سف )) هيىفٍ  11سب  11ؼغبلشي ؼـ ػولىفؼ ٍ وٌشفل آى آگبُ هيىبقؼ. ؼٍ هكايبي ًبًَ هميبن 

ييف ثَؼ . ضه گف ّب  ًمً ثىكايي ؼـ آوبيً اًىبى ؼاـًؽ ٍ سٌظين ٌفايظ هطيغي آى فمظ هشف هشغ 11سب  11ضه گف ّب (( اق 

 اق عفيك ضه گف ّب هوىي اوز ٍ ضؽالل ٌفايظ ـا ؼـ فضبي هؼوبـي ايفب وٌؽ .

 : ًًَحَُ ساخت حس گر ّای ًا 

( ًبًَ فيلن ّب )) ثِ ضػبهز اًؽن ؼـ ضه گفّبي ًبًَ هميبن اوشفبؼُ اق ًبًَ ؾـار )) ًبًَ هَاؼ سه ثؼؽي ( ـاُ ّبي ولي وبغز 

هميبن ًَ (( يب ًبًَ فيلن ّبي هشٍىل اق ًبًَ وبغشبـ ّب اوز ايي هَاؼ ـا هيٍَؼ ثفاي سَليؽ اليِ ّبي ضه گف اوشفبؼُ وفؼ ٍ ّن 

 وبغشبـ ّبي هجؽل )) سفاًىفَـ هبسَـ ((.

 

 : ًاًَ فسفر ّا 

ّب ،  LEDاوشفبؼُ ايي ًَع ًبًَ فٌبٍـي ؼـ ٌِؼز الهخ ّبي فلَـ وٌز هؼوَلي ، اًَاع ًَاـ ّب ، ِفطبر ٍ ـٌشِ ّبي ٌجفًگ ٍ 

ٌِؼز ٍ سَليؽ يه اهشيبق ًبة اوز . غَِّيبر ؼيؽًي ًبًَ فىفف ّب ، اق ًوًَِ ّبي وبـثفؼ فىفف هي ثبٌٌؽ وِ ايي غَؼ ؼـ 

ب ثشَاى وٌشفل ٍ ًظبـر خويل سفي ثف هَخجبر ًَـ دفؼاقي ٍ ويفيز ًَ وبعغ ٌؽُ اق آى ًىجز ثِ فىففّبي هؼوَلي ثبػث ٌؽُ س

 ّب ؼاٌز ، سبثيف ايي ًَع ًبًَ فىفف ّب ـا هيشَاى ؼـ ًيوِ ـوبًب ّبي ًبًَ وفيىشبلي هٍبّؽُ وفؼ.
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 ٌگ داًِ ّای َّضوٌذ در بتي :س 

هيه ّبي ديكٍ الىشفيه وبغشِ هيًٍَؽ . وِ ثف زبـزَح وفاايي وٌگ ؼاًِ ٍ غجبـ ّب ؼـ ول ، سدْيكار زٌؽ هٌظَـُ ّىشٌؽ 

ؼـًٍي ؼهب ، ـعَثز ًىجي ٍ ـٌؽ همبٍهز اٍليِ ؼـ ثشي ـا هيشَاى ثِ ووه ايي ًبًَ ؾـار وفاهيىي ٍيمگي ّبيي هثل ـعَثز 

 هَـؼ ثفـوي هؽاٍم لفاـ ؼاـؼ . هيٍَؼ ثِ ووه آى ّب والهز ولي وبقُ ـا هَـؼ ثفـوي لفاـؼاؼ.

 

 الح ًاًَ فسفر ّااًَاع هص :  

  ِدستِ تقسین کردُ اًذ : 7هٌابغ هؼتبر جْاًی در زهیٌِ ی هصالح ضٌاسی آى را ب 

 هصالح فلس :  -

ثف ايي اوبن هّبلص ؼاـاي زٌؽ ػٌّف فلكي ّىشٌؽ ٍ ؼـ ثفغي هَاـؼ ؼاـاي سفويجبر غيف فلكي قهبًي وِ ػٌّف فلكي 

 ضبِل اق آى ـا آليبل هي ًبهٌؽ. ؾٍة ٍ ؼـ يه يب زٌؽ ػٌّف ؼيگف آهيػشِ ٌَؼ سفويجبر

 هؼوَال فلكار ـوبًبيي غَة ٍ الىشفيىيشِ ٍ گفهبي غَثي ـا ؼاـا ّىشٌؽ ٍ ؼـ ؼهبي يه اسبق اًؼغبف دؿيفًؽ.

 هصالح سراهیکی :  -

ػٌّف هشفبٍر سٍىيل ٌؽُ اًؽ ؼـ ايي ضبلز هب ؼٍ ًَع وفاهيه هيٌٍبوين ، ؼوشِ ي ًػىز اق ػٌبِف  2ضؽالل اق 

كي ّىشٌؽ ٍ ثِ وفاهيه ّبي وًَي  هؼفٍف اًؽ ، ؼوشِ ي ؼٍم هػلَعي اق ػٌّف ّبيي ػوؽسب فلكي فلكي ٍ ًب فل

ّىشٌؽ وِ ثِ آًْب وفاهيه ؼاـاي ديًَؽ وَاالًي هي گَيٌؽ . ٌيٍِ ، آخف ، وٌگ ٍ دفولي هثبل ّبي هٍَْـ وفاهيه 

 .  ثف غَـؼاـًؽّىشٌؽ ، هؼوَال هَاؼ وفاهيىي غيلي وػز ٍ ٌىٌٌؽُ ثَؼُ ٍ اق ػبيمْبي غَثي 

 هصالح پلیوری )) بسپار (( :  -

 هلىَل ّبي ؼـاقي وِ غَؼ اق سؼؽاؼ ثىيبـي هَلىَل عجيؼي  سٍىيل ٌؽُ اًؽ .

 دستِ بٌذی پلیورّا : -

 عجيؼي ، ّوبًٌؽ زَة ، الوشيه ٍ دٍن . -

 .قيىز دليوف ّب ّوبًٌؽ دفٍسئيي ، آًكين ٍ ولَلك -

 هٌَّػي ، ّوبًٌؽ سفلَى ٍ وَالـ . -

اق ؼوشِ ي دليوف ّبي هٌَّػي ّىشٌؽ ، دليوف ّب ػبيك ّبي غَثي ثَؼُ ٍ همبٍهز غَثي ؼـ ثفاثف  دالوشيه ّب

 ففوبيً ؼاـًؽ.

 هصالح کاهپَزيت : -

اق ؼٍ يب زٌؽ هبؼُ غبَ سٍىيل ٌؽُ اوز ٍ ثب ّن ٍيمگي ّبيي ـٍ ايدبؼ هيىٌٌؽ وِ ايي ػول ثِ سٌْبيي هيىف ًوي 

ؼيگفي ؼـ ًمً هىلص وٌٌؽُ ػول هيىٌؽ ، هَاؼ وبهذَقيشي ؼـ وِ ثػً ٌَؼ . ؼـ ول يه هَاؼ ؼـ ًمً قهيٌِ ٍ 

 اوز : هبسفيه فلكي ، هبسفيه وفاهيىي ٍ هبسفيه دليوفي سمىين هي  وٌؽ.
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 هصالح الکترًٍیک : -

ايي هَاؼ ًيوِ ـوبًب اوز هبًٌؽ : فلكار ، وفاهيه ّب ٍ دليوف ّب هيًٍَؽ هثل هه ٍ ويليه. هٍَْـ سفيي هَاؼ ايي 

 ويليىَى ، لـهبًيَم ٍ آـًيؽگبلين اوز .ؼوشِ 

 زيست هَاد : -

هَاؼي اوز ّن عجيؼي ٍ ّن هٌَّػي وِ ػولىفؼ ّبي ثيَلَليىي ـا سمليؽ ٍ سمَيز ٍ ؼـ ثؼضي هَالغ خبيگكيي 

هَاؼ ؼـ اًؽاهْبي هٌَّػي ٍ ديًَؽي وبـثفؼ ثبٌٌؽ ايي هيىٌٌؽ . ّوبًٌؽ : فلكار ، وفاهيه ّب ، وبهذَقيز ّب ٍ دليوفّب 

ؼاـًؽ ٍ ثبيؽ ثب ثؽى اًىبى وبقگبـ ثبٌؽ قيفا غيف اق ايي ثبٌؽ ديًَؽ ده هيكًؽ ٍ ثؽى لجَل ًوي وٌؽ ٍ گبّي ثِ ّويي 

غبعف ثبػث ػفًَز ؼـ ثؽى اًىبى هيٍَؼ . هب ًجبيؽ ٌئ ّبي هٌَّػي  ـا ثب ٌئ ّبي عجيؼي  ؼـ ثؽى اًىبى اوز 

ب اوشػَاى ـاضز اوز ٍ وبـ اًدبم هيؽّؽ اخكاي هٌَّػي آى آًغَـ وِ ثؽى اًىبى ثاٌشجبُ ثگيفين هبًٌؽ : اوشػَاى 

 ـاضشي ـا ًؽاـًؽ.

 ًاًَ هَاد : -

ايي ؼوشِ سوبهي ؼوشِ ّبي يبؼ ٌؽُ ؼـ هغبلت ثبال ـا ٌبهل هيٍَؼ ، ؼـ ول ؼـ لبلت ِفف ثؼؽ )) ًبًَ ؾـار (( يه  

ثؼؽي )) ًبًَ ـٌشِ ، ًبًَ لَلِ ٍ ًبًَ هيلِ ّب (( ؼٍ ثؼؽي )) ًبًَ فيلن ّب ، ًبًَ دًٌَ ّب (( ٍ وِ ثؼؽي )) سَؼُ ّب (( 

 سمىين ثٌؽي هيٍَؼ. 

ىز ثْيٌِ وبقي اـسمبي ػولىفؼ فٌبٍـي ـا ثِ غَثي اًدبم ؼّؽ ٍ ثؼؽ ثب ضضَـ يبفشي هطَّالر ًبًَ وؼي ؼاـؼ وِ ًػ

 وِ ديً اق ًبًَ هٌْؽوي ًجَؼُ اوز ـا هوىي وٌؽ .

 

 

 : بر جستِ تريي ًقص ًاًَ هَاد هصرفی در صٌؼت  ساختواى 

 (( : TiO2ؼي اوىيؽ سيشبًيَم ))  -

ّويي هٌظَـ ـا اهىبى ٌىشِ ٌؽى آة ثبـاى ؼـ   يي ثفؼُ ٍ سدكيِ وٌؽ ٍلبثليز ايي ـا ؼاـاوز وِ آلَؼگي ّب ـا اق ث  -

 ـا هيشَاى گفز.  وغَش گًَبگَى

 (( :   CNTًبًَ لَلِ ّبي وفثٌي ))  -

 ايي ًَع ًبًَ هيشَاًؽ لبثليز ثْجَؼ ٍيمگي ؼاٌشِ ثبٌؽ ثشي ٍ دبيً والهشي آى اق ايي ًبًَ هيجبٌؽ . -

 

 آثار هخرب  احتوالی ًاًَ هَاد : 

ايي ضبعف وِ ٌَّق سبثيفار ايي هَاؼ ًبٌٌبغشِ هبًؽُ ، زيكي وِ ثِ فىف هيفوؽ يب ػبلالًِ سفيي ـاُ وِ ثِ ؾّي ثِ  -

 غغَـ هيىٌؽ خلَگيفي اق سوبن هىشمين اففاؼ ثب ايي هَاؼ اوز .

ٌَؼ ٍ لؿا اق  ؼـ سَليؽ ايي هَاؼ ًجبيؽ اق ايي ـيك ؾـار دفاوٌٌؽُ اوشٌٍبق وفؼ ، قيفا هيشَاى غغفاسي خجفاى ًبدؿيف ي -

 ضفٍـي اوز .فيلشف ّبي َّا ؼـ ايي ػفِِ اوشفبؼُ ٌَؼ زَى ايي ػوف 
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ايي هَاؼ ثبػث آويت ثِ اخكاء ٍ ؼـ ػوف هفيؽ ثٌب هيشَاًؽ ايي هَاؼ ـا ؼـ هطيظ دفاوٌؽُ وٌؽ يؼٌي ؼزبـ دفاوٌؽگي  -

 هيٍَؼ.

 ث آويت ؼيؽى ثبفشْب ي ثؽى هيٍَؼ.ًفَؾ ايي هَاؼ اق عفيك سٌفه ، ثلؼيؽُ ٌؽى ، ٍ اق عفيك دَوز ٍ ًبغي ثبػ  -

 

 

 ًاًَ ضیطِ ّا :

اهفٍق ٌيٍِ ّبيي سَليؽ هيٍَؼ ٍ ثبػث سَليؽ  دًٌَ ٍ ـٍوً ّب اوز  ثِ ًطَي ثبيؽ ؼـ ثفاثف ًَـ غَـٌيؽ ٍ ثبؼ ٍ 

 ثبـاى ، ّوِ ٌفايظ هطيظ وبغشوبى ـا سطز وٌشفل ؼـ هي آٍـؼ ٍ ّن ثِ دبيؽاـي ثٌب ووه هيىٌؽ .

 

 اًؼکاس :ضیطِ ّای ضذ 

فبف ثِ ٍويلِ ي % ؼـِؽ ًَـ ـا هيؽّؽ وِ ػجَـ وٌؽ ٍ گؿـ ًَـ اق خىن ٌ 01ؼـ ايي ضبلز ايي ًَع ٌيٍِ اخبقُ  

هيٍَؼ يىي اق ثْشفيي ػبهل ضفيت ٌىىز هطيظ اوز ًبًَ ٌيٍِ ّب خوغ ٍ اًؼىبن هطؽٍؼ  ُ ؽضدن ًَـ ثبق سبة ٌ

ًبًَ هشف (( ـا ففاّن هيىٌؽ وِ ايي  2511سب  411اًي  )) اق وٌٌؽُ ي اًفلي غَـٌيؽي اهىبى ػجَـ ّوِ عيف اهَاج ًَـ

    % ؼـِؽ ثفوؽ .15ػول ثبػث هيٍَؼ وِ ثبقؼّي خوغ وٌٌؽُ آى سب 

   

 ٍساز ساخت صٌؼت در ًاًَ فٌاٍری : 

 فٌبٍـي، ايي. اوز وبق ٍ وبغز ٌِؼز خولِ اق ٍ ٌِؼشي ٍ ػلوي هػشلف ّبي قهيٌِ ؼـ زٍوگيفي ّبي ديٍففز ًَيؽثػً ًبًَ فٌبٍـي

 ِففِ ثِ همفٍى ٍ دبيؽاـسف هغلَثشف، هغوئٌشف، وفيؼشف، ٍوبق وبغز ًظيف ٍوبق وبغز ٌِؼز ؼـ ـلبثز سمَيز خْز ـا ففاٍاًي ّبي ففِز

 وبـثفؼ ؼاغلي عفاضي ٍ وبغشوبًي ّبي ويىشن ًوب، اوىلز، ٌبهل وبغشوبى ثػٍْبي سوبم ؼـ سمفيجب ًبًَ فٌبٍـي. اوز وفؼُ ففاّن ـا سف

 افكٍؼُ اـقي ايدبؼ ضوي ٍ ٌؽُ ثبال وبـايي ثب هٌظَـُ زٌؽ وبغشوبًي هّبلص سَليؽ هَخت وبغشوبى ٌِؼز ؼـ فٌبٍـي ايي اق اوشفبؼُ. ؼاـؼ

 ٍ وبقي ثْيٌِ ًػىز،: هيىٌؽ ووه وبغشوبى ٌِؼز ثِ خْز ؼٍ اق فٌبٍـي ايي. اوز ٌؽُ وبغشوبًي هّبلص ويفيز ٍ ؼٍام افكايً ثبػث

 .اوز ًجَؼُ هوىي ًبًَ فٌبٍـي ظَْـ اق ديً وِ ػولىفؼّب ٍ ّب فٌبٍـي اق خؽيؽي گفٍُ اـائِ ؼٍم،. هَخَؼ ّبي فٌبٍـي ػولىفؼي اـسمبي

 

 (1جذٍل ضوارُ )

 تَضیحات ػٌَاى

 ايي ًوًَِ بلَک ّا سبک ّستٌذ ٍ اهرٍزُ ًقص بسسايی در ساختواى ّا دارًذ بلَک ّای ًسل جذيذ
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 (1ضکل ضوارُ )         

 (2جذٍل ضوارُ )

 تَضیحات ػٌَاى

ٍ  ّای هختلف در بازار ّا ٍجَد دارد ٍ جٌس اهرٍزُ اًَاع گًَاگَى ضیطِ با قطر ضیطِ

  در ػرصِ ساختواًی بِ کار بردُ هیطَد.

 

 (2ضکل ضوارُ )
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 ػايق ًاًَ رًگ : 

 ، هطيغي قيىز هىبئلوفؼى  ثفآٍـؼُ ػيي ؼـ اوز ٌؽُ هَفك فٌبٍـيًبًَ  ووه ثب وِ ، اوز هطَّلي ػبيك ًبًَْبي ـًگ

 ـٌؽ ٍ ـعَثز ثفاثف ؼـ ٍ ايىشبيي همبٍهز ٍ غَـؼگي اق هطبفظز ّوفاُ ثِ ـا ًبقن ّبي اليِ  دًٌَ ثب ضفاـسي وبـي ػبيك

 وبًّ هَخت ؼـِؽ 41 سب سَاًؽ هي وبغشوبى ؼـ ػبيك ًبًَ ـًگ اق اوشفبؼُ. ٍـؼثيب اـهغبى ثِ يىدبّب  لبـذ ٍ ّب  وذه

وِ ايي اسفبق هَخت آـاهً غيبل ثفاي يه هؽر ـا ؼاٌشِ ثبٌين ٍ ثب  . ٌَؼ گفهبيٍي ٍ وفهبيٍي ّبي ويىشن ّبي ّكيٌِ

 ٍخَؼ ايي ـًگ ًبًَ ػبيك ؼـ ثبقاـ ّب ثبيؽ ؼـ ٌِؼز وبغشوبى اوشفبؼُ ًوَؼ سب ّكيٌِ اضبفي ؼـ ؼوشوبى ًگؿاـؼ. 

 

 (3جذٍل ضوارُ )

 تَضیحات ػٌَاى

 ّسيٌِ ٍ کاّص کپک ٍ پَسیذگی ّا هیطَد باػث کاّص رًگ ًاًَ ػايق

 

 

 

 (3ضکل ضوارُ  )
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 ػايق ًاًَ رًگ ّای ٍيسگی  : 

 .     وبغشوبى ثبم ٍ ،ومف وف ، ؼيَاـّب وبـي ػبيك ٍ آهيكي ـًگ - 

 .  هّفف الگَي اِالش ٍ اًفقي هّفف وبًّ - 

 .  گفهبيً ٍ وفهبيً اًفقي هّفف ؼـ ؼـِؽ 41 ضؽالل خَيي ِففِ - 

 . قيىز هطيظ ؼاـ ؼٍوز ٍ ضالل ثِ ًيبق ثؽٍى ، آة دبيِ ـًگ - 

 .  هطيظ ـعَثز ٍ ثبـاى ًفَؾ ثفاثف ؼـ همبٍم ، آثگفيك ، ـعَثز ٍ ًن ضؽ دًٌَ - 

 . هػشلف خَي ٌفايظ ؼـ ثبال همبٍهز ؼليل ثِ ّب وبغشوبى ثبم ٍ ثيفًٍي ًوبي ؼـ اوشفبؼُ لبثل - 

 

 

 ًاًَ اپَکسی کفپَش : 

 ًَع ايي.  اوز گفؼيؽُ هشؽاٍل ثىيبـ اهفٍقُ يىذبـزِ ّبي وفذَي وبغز ثفاي ًبًَ ادَوىي وفذَي ـقيي اق اوشفبؼُ

 هي وِ گفؼًؽ هي اخفا ؼـق گًَِ ّف ثؽٍى ٍ ؼوز يه وبهال َِـر ثِ آًْب ؼٌّؽُ ٌىل ـقيٌي وبغشبـ ؼليل ثِ ّب وفذَي

 ّبي هطيظ ؼـ ـليت ثي هطَّلي ثِ ـا ادَوىي وفذَي ، هكيز ايي.  ثبٌٌؽ ّب وفذَي ضويوِ ؼـ ًَيي سطَلي سَاى

 ثب وِ اوز ادَوىي وفذَي اق فبهي اي خلَُ ، ـًگ ٍ ًمً ، عفش سٌَع. اوز وفؼُ سجؽيل هىىًَي ٍ سدبـي ، ٌِؼشي

 هي ثبٌؽ ًيبق وِ قهبى ّف آى اخفاي ؼـ وَْلز ؼليل ثِ ٍ وفؼ ايدبؼ يىشب ٍ ًظيف ثي هطَّلي سَى هي آى دبـاهشفّبي سغييف

 . ًوَؼ سدؽيؽ يب ٍ اِالش ـا آى قهبى سفيي وَسبُ ؼـ سَاى

 

 قابلیت با اپَکسی ّای کفپَش ًَع ايي : 

 

 ثفاثف ؼـ همبٍم  - ثبال ثىيبـ ؼٍام - ًبًَ سىٌَلَلي اق گيفي ثْفُ - خفم ضؽ - غً ضؽ - ثَ ضؽ - وذه ضؽ - لبـذ ضؽ 

 لغكًؽُ ٍ وىز اخكاي يب زفثي اق ػبـي ٍ وفؼُ سويك وبهال ـا وغص ثبيؽ ادَوىي ّبي وفذَي ًّت اق لجل ٌيويبيي هَاؼ

. ثبٌؽ گفاؼ وبًشي ؼـخِ 45 سب 5 ثيي هطيظ ؼهبي وِ ٌَؼ اخفا قهبًي ؼـ وفذَي. ًوبيين غٍه وبهل عَـ ثِ ـا آى ٍ ثبٌؽ

 .ٌَؼ هيىه ؼليمِ 2 ضؽٍؼ هؽر ثِ ـٍوً اوز القم ّبـؼًف ٍ ـٍوً ًوَؼى هػلَط اق لجل
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 (4جذٍل ضوارُ )

 تَضیحات ػٌَاى

 باال بسیار دٍام - ًاًَ تکٌَلَشی از گیری بْرُ - جرم ضذ - خص ضذ قابلیت با اپَکسی ّای کفپَش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (4ضکل ضوارُ )
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 سايص ٍ خراضیذگی برابر در هقاٍم ّای رٍکص: 

 وغطي غَـؼگي سفن يب وبييؽگي هيكاى سَاى هي ّب ـٍوً اق اوشفبؼُ ثب وغطي اوشطىبم افكايً يب اِغىبن وبًّ ثب 

 .ؼاؼ وبًّ ـا هىبًيىي ّبي سوبن اثف ؼـ

 .ٌَؼ هي وبيً هبًغ خؽيؽ ّبي ـٍغي ؼـ الوبن ؾـار ًبًَ اق اوشفبؼُ

 

 خراضیذگی برابر در هحافظت : 

 ثِ. وفؼ سَليؽ غفاٌيؽگي ثفاثف ؼـ همبٍم ّبي ـٍوً اوىيؽويليه، ؼي ّوسَى وػشي ًبًَؾـار اق اوشفبؼُ ثب سَاى هي

 افكايً غفاٌيؽگي ثفاثف ؼـ ـا ضبِل الوي ـًگ همبٍهز ٍ وفؼُ ٍاـؼ آلي ثىشف يه ؼـ ـا ًبًَؾـار ايي سَاى هي هثبل، ػٌَاى

 .ؼاؼ

 

 

 

 (5جذٍل ضوارُ )

 تَضیحات ػٌَاى

 ضَد هی سايص هاًغ جذيذ ّای رٍغي در الواس ررات ًاًَ از استفادُ سايص ٍ خراضیذگی
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 (5ضوارُ )ضکل 

 

 ًَچَب ٍ سٌگ ّای پَضص ًا : 

 ّبي دًٌَ اق يىي ٍ ّىشٌؽ اـگبًيىي غيف ٍ اـگبًيىي هَاؼ ، َّا ، آة ثفاثف ؼـ همبٍم ، ثبوشفيبل آًشي ّبي دًٌَ ًبًَ ايي

 اِلي ظبّف ضفظ ضوي وِ ّىشٌؽ سفويجبسي زَة ٍ وٌگ ّبي دًٌَ ًبًَ.  ـًٍؽ هي ٌوبـ ثِ وبغشوبى ٌِؼز اِلي

 ًبًَدًٌَ ضوٌب.  هيىٌٌؽ ؼفغ وغص اق ـا ّب آلَؼگي وبيف ٍ زفثي ، آة ٍ ٌؽُ وغص ؼـ زىجٌؽگي ايدبؼ ػؽم ثبػث وغص

 ايي سفويجبر.  ؼاـًؽ ثىيبـي اوشفبؼُ هَاـؼ ًيك ؼاـًؽ هىٌؽگي غبِيز وِ ًفَؾدؿيف وٌگي وغَش ثفاي زَة ٍ وٌگ ّبي

 هشفبٍر اوز هوىي هّفف هَاـؼ ثِ ثبسَخِ ٍ ثبٌٌؽ هي وفاهيه ٍ ، ٌيٍِ ، ًمفُ ، الوبن ٌبهل هؼوَال ّب دًٌَ ًبًَ

 : ّب هكيز.  ّىشٌؽ همبٍم گفاؼ وبًشي ؼـخِ 311 سب آًْب ؾـار ٍ اوز الىل آة ضبهل فبق آًْب اوثف ؼـ اهب ، ثبٌٌؽ

  ؼاـ هٌفؿ وغَش دًٌَ - 

  وغَش سٌفه ضفظ - 

 هطيغي ػَاهل ثفاثف ؼـ وغَش ضفظ - 
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 خٌک ّای سقف  

 هٌافغ  : 

 آثي وَلفّبي ؼـ آة سجػيف اق ًبٌي آة هّفف ؼـ خَيي ِففِ -    

 هبلي خَيي ِففِ ٍ الىشفيىيشِ هّفف وبًّ عفيك اق اًفلي ٍ عجيؼي هٌبثغ ضفظ -    

 سبثىشبى ؼـ وفهبيٍي ّبي ويىشن هّفف ؼليل ثِ الىشفيىيشِ سمبضبي ديه وبًّ  -   

 

 

 

 (6-6جذٍل ضوارُ )

 تَضیحات  ػٌَاى 

 ٍ الکتريسیتِ هصرف کاّص طريق از اًرشی ٍ طبیؼی هٌابغ حفظ خٌک ّای سقف 

 هالی جَيی صرفِ

 

 

 

 (6ضکل ضوار ُ )
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 (6ضکل ضوار ُ )

 

 سقف کٌٌذُ خٌک ّای پَضص هسايای 

 وبغشوبى ػوف عَل افكايً خْز اي ضففِ ٍ وبؼُ ضلي ـاُ ومف وغَش ـٍي ثف وٌٌؽُ هٌؼىه ّبي دًٌَ اق اوشفبؼُ -

 اوشه آهؽُ ّب دًٌَ ًَع ايي اق ليىشي قيف ؼـ. ثبٌؽ هي وبغشوبى ؼاـًؽگبى ثفاي ّكيٌِ خَيي ِففِ ٍ

 گفاؼ وبًشي ؼـخِ 11-6 هيكاى ثِ وبغشوبى ؼاغل ؼهبي وبًّ -

 گفاؼ وبًشي ؼـخِ 11-6 هيكاى ثِ ومف ؼهبي وبًّ -

 R’ value‘ هؤثف افكايً  -   

 وب غٌه ّبي ويىشن ػوف عَل افكايً -    
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 حرارتی ّای ػايق : 

 ـا ضفاـر ػبيك، ثبٌؽ ثيٍشف همبٍهز ايي لؽـ ّف. اوز آًْب ضفاـسي همبٍهز هيكاى ػبيمْب، ايي اًشػبة ؼـ هْن ّبيفبوشَـ

 همبٍهز اوز ثْشف ػبيمْب، ضػبهز خبي ثِ ده. هييبثؽ افكايً ؼاـؼ، ّوفاُ ثِ وِ خَيي ِففِ ٍ هيؽّؽ ػجَـ اقغَؼ ووشف

 اهىبى ضؽ سب وِ اوز وبغشبـ ؼـ ضففُ قيبؼي سؼؽاؼ ثَؼى ؼاـا ثف ػبيك، هَاؼ وبـ هجٌبي. ًٌَؽ همبيىِ ّن ثب آًْب ضفاـسي

 ؼام ثِ ثفاي ثيٍشفي لبثليز ـيكسفٍيٍشف، ّبي سػلػل ؼاٌشي ؼليل ثِ ًبًَهَاؼ. ؼاـًؽ ًگِ غَؼ هيبى ؼـ ـا َّا ثشَاًٌؽ

 ًبًَػبيك. ـويؽ هغلَة غبِيز ثِ ووشفي ّبي ضػبهز ثب هيشَاى هَاؼ ايي اق اوشفبؼُ ثب ٍ ؼاـًؽ هبؼُ ؼاغل َّا اًؽاغشي

 اًفلي اسالف وبًّ ؼـ ثيٍشفي لبثليز وٌشي ّبي ػبيك ثِ ًىجز ٍ ّىشٌؽ ويفيز ثب ٍ وجه همبٍم، ثىيبـ ضفاـسي ّبي

 .ؼاـًؽ ثبالسفي ثبقؼُ ثفاثف 6 سب 2 همؽاـ ثِ ٍ ؼاٌشِ

 

 (7جَل ضوارُ )

 تَضیحات ػٌَاى

 آًْا حرارتی هقاٍهت هیساى ػايقْا، ايي اًتخاب در هْن فاکتَر حرارتی ّای ػايق

 است

 

 

 

 

 

 (7ضکل ضوارُ )
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 : ًتیجِ گیری 

 اوشفبؼُ. اوز ٌؽُ ّب وبقُ ايي هىبًيىي غَاَ افكايً ثبػثوِ  ّب ثفج ٍ ّب دل هبًٌؽ ّبيي وبقُ ؼـ فٌبٍـيًبًَ  اق اوشفبؼُ

 اًؼغبف لبثليز فَالؼّب ًَع ايي ّوسٌيي. گفؼؼ هي آى ؾٍة ًمغِ ٍ اوشطىبم افكايً ثبػث فَالؼ وبغز ؼـ هه ًبًَؾـار اق

 قيبؼي ثىيبـ ي اوشفبؼُ ّب دل وبغز ؼـ هه ًبًَؾـار ضبٍي فَالؼّبي اق. ؼاـًؽ اي سَخِ لبثل ؼـغًٍ ٍثبالسفي  دؿيفي

 ؼـ ًبًَؾـار وِ اوز ضفٍـي ًىشِ ايي ثِ اٌبـُ. ؼاـؼ اي هالضظِ لبثل غَـؼگي ثِ همبٍهز فَالؼ ًَع ايي قيفا ٌَؼ هي

 سَليؽ ثبػث وبقي وبغشوبى ؼـ ًبًَفلكار فٌبٍـي اق اوشفبؼُ. ًٌَؽ هي ٍقى ثِ اوشطىبم ًىجز افكايً ثبػث فَالؼّب 

 سؼوييف ٍ ًگْؽاـي ثِ ًيبق وِ ّبيي ًبًَدًٌَ سَليؽ ّوسٌيي. اوز ٌؽُ وبغشوبًي سف همبٍم ٍ سف وجه ّبي وبهذَقيز

 ايي اوشطىبم افكايً ثبػث فَالؼي ّبي هْفُ ٍ دير ثِ ٍاًبؼين ٍ هَليجؽى هبًٌؽ ًبًَؾـاسي ًوَؼى اضبفِ. ؼاـًؽ ووشفي

 ٍ وبغز ّبي ّكيٌِ فمظ ًِ وبق ٍ وبغز ٍالؼي ّبي ّكيٌِ وِ اوز ايي ٌَّوٌؽ وبغشوبى يه اِل. اوز ٌؽُ سدْيكار

 .ثبٌؽ ووشف ٍ هطبوجِ لبثل آى ؼـ ثبيؽ ًگْؽاـي ّبي ٍّكيٌِ ػوليبر ثلىِ وبغشوبى، وبق

 

  هٌابغ: 

 

 *اًفلي ًَ ؼـ هؼوبـي

  دَـ گَؼـقي هطؽثِ _5،  ظففي فبعوِ _4،   وؼيؽي هْؽي ويؽ  _3،  ؼاؼـن ضىي _2،     هْؽيكاؼُ ثْبـُ  _1

 ثٌؽـاًكلي هْفآييي ػبلي آهَقي هَوىِ

 هْفاييي ؼاًٍگبُ ػوفاى، گفٍُ ، وبقُ ػوفاى، هٌْؽوي اـٌؽ وبـٌٌبن _1

 ثٌؽـاًكلي هْفاييي ػبلي آهَقي هَوىِ هؽـن

 هؽـن ؼاًٍگبُ آقاؼ اوالهي _2

 ًبًَ فٌبٍـي *وبـگبُ

 وبقي وبغشوبى ٍ هّبلص سطَل ويف

 وكاقي هطوؽ ويؽ: هؤلف

 سْفاى ؼاًٍگبُ اًشٍبـار وبغشوبًي، ًَيي ّبي فٌبٍـي ، گالثسي

 هؼوبـي ؼـ ًبًَ فٌبٍـي *وبـثفؼ

 قاؼُ ٍخؽاى الؼى


