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در ترکیب با ساختواى ّای جدید، رٍشی ًَ  (pv)ساهاًِ ّای فتٍَلتاییک 

 در هعواری پایدار

 
1سیوا باقری راد

 2سید هجید هفیدی شویراًی، *

 َی وبسؿٌبػی اسؿذ هقوبسی داًـگبُ آصاد اػالهی ٍاحذ ؿبّشٍد، داًـج -1

 دوتشای هقوبسی ٍ اػتبدیبس ٍ فضَ ّیئت فلوی داًـگبُ فلن ٍ صٌقت تْشاى،  -2

 

  چكیدُ
پغ اص اًمالة صٌقتی اسٍپب ٍ اػتفبدُ ی ثـش اص اًشطی ّبی تجذیذًبپزیش ٍ فؼیلی ثـذت افضایؾ یبفتِ ٍ دس فصش حبضش ثب ثحشاى ووجَد 

ٍثِ سٍ ّؼتین. ایي سًٍذ ػجت افضایؾ چـوگیش آلَدگی ّبی صیؼت هحیغی، گشم ؿذى وشُ ی صهیي، صٍال ٍ هٌبثـ اًشطی ٍ صٍال صهیي س

ًبثَدی هٌبثـ غیش لبثل تجذیذ ٍ اًشطی ّبی فؼیلی اػت. دس ایي هیبى ساُ حل گزس اص ایي ثحشاى ٍ ًجبت صهیي ٍ ػبوٌبًؾ، سٍی آٍسی ثِ 

هیلیبسد ػبل  5تب  4ذیذ هی ثبؿذ. دس ثیي هٌبثـ تجذیذپزیش، خَسؿیذ ثب اعویٌبى اص عَل فوش عشح تَػقِ پبیذاس ٍ اػتفبدُ اص هٌبثـ لبثل تج

" اًشطی، ثیـتشیي 47دیگش !، پبیذاستشیي اًشطی ثشای تبهیي ًیبص ّبی اًؼبى هحؼَة هی ؿَد. ثب تَجِ ثِ ایٌىِ ػبختوبى ّب ثب هصشف 

گبصّبی گلخبًِ ای دس جْبى ّؼتٌذ، تَجِ ٍ سفبیت هیضاى تبهیي اًشطی دس هصشف وٌٌذگبى اًشطی دس جْبى ٍ ثیـتشیي اًتـبسدٌّذگبى 

ػبختوبًْب اص ًىبت هْن ٍ ضشٍسی دس هقوبسی ٍ ؿْشػبصی اػت. تَلیذ ثشق اص ًیشٍی خَسؿیذ تَػظ ػلَلْبی فتٍَلتبییه ٍ ساّىبسّبی 

یٌِ ی ووتش ٍ وبّؾ سًٍذ ثْشُ ثشی اص اًشطی ّبی ثْجَد تَلیذ ٍ هصشف اًشطی دس ػبختوبى ّبی جذیذ تَػظ ایي سٍؽ، هٌجش ثِ صشف ّض

 ثِ فٌَاى ساّىبسی دس عشح هقوبسی پبیذاس، صحجت هی ؿَد. pvفؼیلی خَاّذ ؿذ. دس ایي همبلِ اص ػبختوبى ّبی تلفیمی ثب 
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  هقدهِ -1
ؿذى ثیؾ اص اًذاصُ ی وشُ ی صهیي، افضایؾ گبص ّبی گلخبًِ ای، سًٍذ سٍ ثِ سؿذ هصشف رخبیش فؼیلی وـَس ٍ ثحشاى گشم 

صهیي ثشای ًؼل آیٌذُ، گشایؾ ثـش سا ثِ ػوت اػتفبدُ اص اًشطی ّبی تجذیذپزیش افضایؾ هی دّذ. دس ایي ثیي اػتفبدُ اص اًشطی 

 سایج ثَدى، ّوگبًی ٍ ثی صیبى ثَدى، ثیؾ اص ػبیش اًشطی ّب پیـٌْبد هی ؿَد. خَسؿیذ ثِ دلیل دس دػتشع ثَدى، اسصاى ٍ 

ْبی ثْشُ گیشی اص اًشطی خَسؿیذ اػتفبدُ اص ػلَلْبی فتٍَلتبییه ٍ تجذیل اًشطی خَسؿیذی ثِ اًشطی اص اسصاى تشیي ساّ

ؼَة خَاٌّذ ؿذ. ػبختوبى ّبیی جضء الیٌفه ػبختوبى ّبی هذسى هحPV الىتشیىی اػت. دس آیٌذُ ًیض ثغَس حتن ػلَلْبی

عشاحی هی ؿًَذ، ثصَست یىپبسچِ ٍ یب ثب اتصبل ػلَل ّب ثش ثخؾ ّبی خبسجی  PV  وِ دس تشویت یب تلفیك ثب ػلَل ّبی

ػبختوبى عشاحی ٍ اجشا هی ؿًَذ ٍ ّذف اص ایي ثٌب ّب، تبهیي ًیبص ّبی الىتشیىی ٍ گشهبیؾ ػبصُ ثب اػتفبدُ اص اًشطی خَسؿیذ 

 اػت.

فتٍَلتاییک -2  
ػبهبًِ ی فتٍَلتبییه ثشای تجذیل هؼتمین اًشطی تبثـی آفتبة ثِ اًشطی الىتشیىی ثىبس هی سٍد. فتٍَلتبییه ثشگشفتِ اص ولوِ ی 

PHOTO   ٍ ًَسVOLT ٍاحذ اًشطی ثشق اػت. ػلَل فتٍَلتبییه صفحِ ای اػت وِ اًشطی آفتبة سا ثذٍى هىبًیضم ّبی

شیىی تجذیل هی وٌذ. ػلَلْبی فتٍَلتبییه وِ ثِ ػلَلْبی آفتبثی ًیض هقشٍفٌذ، اص هَاد ًیوِ هتحشن ٍ ؿیویبیی ثِ اًشطی الىت

ّبدی ٍ اغلت اص جٌغ ػیلیىَى ػبختِ هی ؿًَذ وِ ًَس سا هؼتمیوب ثِ الىتشیؼیتِ تجذیل هی وٌٌذ. ثب وٌبس ّن لشاس گشفتي 

ؼیتِ ثیـتشی فشاّن ًوَد. تشویت هذٍل ّبی فتٍَلتبییه چٌذیي ػلَل ٍ تَلیذ ٍاحذ ّبیی ثِ ًبم هذٍل هی تَاى هیضاى الىتشی

 [1]دس وٌبس ّن تَلیذ صفحبت ٍ تشویت صفحبت دس وٌبس ّن آسایِ ّبی ایي ػبهبًِ سا تـىیل هی دّذ. 

 

 فتٍَلتاییک از سلَل تا آرایِ : 1 تصَیر

 

 هسایای ساهاًِ ی فتٍَلتاییک -3
تبهیي اًشطی ٍ ثی ًیبصی اص ػَخت ّبی فؼیلی -   

وبّؾ آلَدگی ّبی صیؼت هحیغی -  

ًبهحذٍد ٍ دسدػتشع ثَدى اًشطی آفتبة ثشای تجذیل ثِ اًشطی ثشق -  

[2]فوش هفیذ ثبال ٍ وبّؾ اتالف اًشطی -  

طراحی ٍ هحاسبِ ی سیستن فتٍَلتاییک -4  

 ٌّگبم عشاحی یه ػیؼتن فتٍَلتبییه فَاهل هختلف صیش ثشسػی هی گشدًذ:

جغشافیبیی ٍ استفبؿ هحل ًصت ػیؼتن فتٍَلتبییه، ثشای هحبػجِ لذست تبثؾ ًَس خَسؿیذ. : عَل ٍ فشضهَلقیت جغشافیبیی-  
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: هحل ٍ ًصت ٍ هَلقیت آى ًؼجت ثِ حشوت خَسؿیذهَلقیت صهبًی-  

: ثب تَجِ ثِ تقذاد سٍصّبی اثشی ؿشایظ آة ٍ َّایی-  

.[3]حؾِ ای: تَاى هصشفی، ٍلتبط، جشیبى هؼتمین ٍ هتٌبٍة ٍ همذاس ثشق لثشق هَسد ًیبص-  

  

استفاده از سامانه فتوولتاییک در ساختمان -5  

اػتفبدُ اص ایي ػبهبًِ ثشسٍی ثبم ّب اص سایج تشیي هَاسد ثىبسگیشی ػلَلْب دس ػبختوبى اػت. ػلَلْبی فتٍَلتبییه ثشسٍی ثبم ثِ 

تٍَلتبییه ثشسٍی ػبیجبى ّب، فبصلِ ی هٌبػت ٍ یب دس تشویت ثب ػبصُ ی ثبم ثِ وبس هی سًٍذ. ّوچٌیي اػتفبدُ اص صفحبت ف

ًَسگیشّب، ثبلىي ّب، پٌجشُ ّبی ػمفی ٍ... هی تَاًذ ثبفث وبّؾ هصشف اًشطی فؼیلی ػبختوبى ؿَد. دس سٍؽ تلفیمی ًیض 

صفحبت فتٍَلتبییه دس عشاحی پَػتِ ثِ وبس هی سًٍذ. دسٍالـ ػبهبًِ ی فتٍَلتبییه ّن پَؿؾ ٍ پَػتِ ی ػبختوبى ٍ ّن 

یذ ثشق هحؼَة هی ؿَد. ػیؼتن ّبی فتٍَلتبییه تلفیمی ًؼجت ثِ ػیؼتن ّبی الصبلی ّضیٌِ ووتشی هتشیبلی ثشای تَل

  داؿتِ ٍ هی تَاًذ فالٍُ ثش صشفِ التصبدی ثِ جٌجِ صیجبیی ثٌب ًیض ثیبفضایذ.

ب، اغلت دس ًوبّبی ػبهبًِ فتٍَلتبییه لبثل ًصت ثشسٍی اًَاؿ ثبم ّب ٍ ًَسگیش ّبی ػمفی اػت. فتٍَلتبییه ّب دس تلفیك ثب ًو

ؿشلی ٍ غشثی اػتفبدُ هی ؿَد. ایي تلفیك ثِ دٍ سٍؽ دیَاس پشدُ ای ٍ سٍوؾ ًوب ثِ وبس هی سٍد. هحذٍدیت  "جٌَثی ٍ گبّب

استفبؿ اػتفبدُ اص فتٍَلتبییه تلفیمی دس ًوب  ًیض ثشاػبع هٌبعك هتشاون ؿْشی ٍ یب پش دسخت، ٍ لشاس گیشی ػبختوبى دس ػبیِ 

فتٍَلتبییه ّبی تلفیمی ثب ًوب ثبیذ دس لؼوت ّبی ثبالتش اص ثخؾ ػبیِ داس دس ًؾش گشفتِ ؿَد ٍ ّوچَى  تقییي هی ؿَد.

صفحبت تلفیمی ثب ثبم، ثبیذ فضبیی ثشای خٌه ػبصی آى دس ًؾش گشفتِ ؿَد. ثب تَْیِ فضبی خبلی ثیي پَػتِ فتٍَلتبییه ٍ ثٌب، 

 [4] هی تَاى هیضاى ثبصدّی ػلَل ّب سا ثبال ثشد.

 در ًوا PVساهاًِ ّای تلفیقی : 1دٍل ج

 PVهىبى تلفیك  ػبهبًِ هـخصبت

ّب هی تَاًٌذ ثِ  PV ػبصُ اػتبًذاسد ٍ التصبدی.

 صَست ًیوِ هبت ٍ ًیوِ ؿفبف ثب ّن تشویت ؿًَذ.

 دیَاس فوَدی دیَاس ؿیـِ ای

دس عشاحی حفبػ پَؿـی دس ثشاثش ثبساى فبصلِ 

یذ اػت ٍ َّایی ٍجَد داسد وِ ثشای دفـ گشهب هف

 هی تَاًذ هحل فجَس وبثل ّب ثبؿذ.

 دیَاس فوَدی حفبػ دس ثشاثش ثبساى

ٍ پیچیذگی ػبخت افضایؾ هی یبثذ.  PVثبصدّی 

 اهىبى ػبیِ اًذاصی ثش پٌجشُ ّب سا داسد.

 ّبی هبیل PVدیَاس فوَدی ثب  ؿیـِ وبسی ثب حفبػ دس ثشاثش ثبساى

اهىبًبت عشاحی سا افضایؾ هی دٌّذ. اًشطی 

دس همبیؼِ ثب دیَاس فوَدی افضایؾ  PVسؿیذی خَ

 هی یبثذ. اهب فضبی هفیذ عجمبت وبّؾ هی یبثذ.

 دیَاس هبیل ؿیـِ وبسی

 

 



  هعوارایراى ٌفی هٌْدساىسراسری اًجوي ّای ص کاًَى

 ّوایش بیي الوللی هعواری،عوراى ٍ شْرسازی در ّسارُ سَم

 94هاُ  تیر -تْراى 

 4 

 اًَاع ساهاًِ ّای فتٍَلتاییک تلفیقی -6
 فشم دستشویت ثب ػبختوبى فول هی وٌٌذ. هذٍل ّبی فتٍَلتبییه یب جبیگضیي ثخـی 2ػبهبًِ ّبی فتٍَلتبییه تلفیمی ثِ       

اص پَػتِ ػبختوبى ؿذُ ٍ ًمؾ پَػتِ سا ایفب هی وٌذ ٍ یب ثب هصبلح اػتبًذاسد ػبختوبًی تلفیك ؿذُ ٍ دس تشویت ثب فَالد، 

تیتبًیَم،آلَهیٌیَم ٍ ػبیش هَاسد هـبثِ ثِ وبس سٍد. ًوبّب خبسجی تشیي ػغح پَػتِ ی یه ػبختوبى سا اؿغبل هی وٌٌذ. دس 

ص ػبختوبى سا ثِ ثیٌٌذگبى خَد اًتمبل هی دّذ ٍ هقوبساى ثٌب ًیض ثب اػتفبدُ اص ًوب ثِ حمیمت یه ًوب ًخؼتیي احؼبع ثصشی ا

پشداصًذ. هذٍل اػتبًذاسد فتٍَلتبییه هی تَاًٌذ ثِ  ثیبى ایذُ ّب ٍ تشجوِ خَاػتِ ّبی وبسفشهب ثب صثبًی ٍیظُ اص ؿىل ٍ سًگ هی

دیَاس هَجَد ػبختوبى ثشای تبهیي ًوبیی هَفك ثِ لحبػ صیجب ؿٌبختی هتصل گشدًذ. ایي ٍاحذّب ثذٍى ًیبص ثِ فبیك ثِ ػبصُ 

 هتصل هی ؿًَذ وِ ایي فول تَػظ صیشػبصی ؿجىِ ای دس هذٍل فتٍَلتبییه صَست هی گیشد. ثٌبثشایي ػیؼتن ّبی

فتٍَلتبییه هی تَاًٌذ ثِ فٌَاى ثخؾ هْوی اص فٌبصش ًوبی ػبختوبى هغشح ؿًَذ. چْشُ اصلی یه الیِ ی فتٍَلتبییه ثِ 

فٌَاى هصبلح پَؿـی، ؿجیِ یه ؿیـِ سًگی اػت. الیِ ّبی فتٍَلتبییه حفبؽت عَالًی هذت دس ثشاثش ؿشایظ جَی سا تبهیي 

ثشؽ ٍ تْیِ ؿًَذ ٍ حتی لؼوتی اص ًَس سٍص سا ًیض ثِ داخل ػبختوبى ّذایت  ٍ هی تَاًٌذ دس ّش اًذاصُ، ؿىل، عشح ٍ سًگی،

وٌٌذ.ایي فٌبصش هی تَاًٌذ ثِ فٌَاى صفحبت ػبدُ ًوب، فٌبصش چٌذ فولىشدی ثشای ًوبّبی ػشد ٍ گشم، ثِ فٌَاى ػیؼتن ػبیِ 

 [5]اًذاص یب ثبصؿَ فول ًوبیٌذ. 

وبسوشد ؿفبفیت ٍ پـت ًوبیی سا اص دٍ عشیك ثِ ًوبیؾ گزاسًذ. ػلَل ٍسق ّبی فتٍَلتبییه ّوبًٌذ پٌجشُ ّب هی تَاًٌذ 

" اهىبى فیلتشیٌگ دیذ سا فشاّن آٍسد. هذٍل ّبی  52تب  22فتٍَلتبییه ثِ تٌْبیی ثؼیبس ؽشیف ٍ لیضسی ثَدُ ٍ اص ایي عشیك 

 ػیلیىَى غیش ثلَسی ًیوِ ؿفبف، ٍیظُ ایي وبسوشد تْیِ هی ؿًَذ.

ثلَسیي ًیض دس سٍؿی هـبثِ هی تَاًذ دس فیي ایجبد فیلتش دیذ، فضبی داخلی سا سٍؿي ػبصد. ّوچٌیي اص ػَی دیگش، ػلَل ّبی 

هی تَاى ثب اضبفِ ًوَدى الیِ ّبیی اص ؿیـِ ثِ ٍاحذ اصلی فتٍَلتبییه ًیوِ ؿفبف، فبیك حشاستی ٍ صَتی ثشای ًیبص ّبی ٍیظُ 

 [5] ػبختوبى تبهیي ًوَد.

 

 
 دیَار هایل بررٍیفتٍَلتاییک : 2 تصَیر

 

   مزایای فتوولتاییک تلفیقی -6-1

تَلیذ ثشق اص یه هٌجـ پبن-  

هحبفؾت اص ػبختوبى دس ثشاثش ؿشایظ جَی-  

جلَگیشی اص آلَدگی صَتی ٍ پشت حشاستی-  

فذم اؿغبل فضبی ثبص ثشای ًصت آسایِ ّبی فتٍَلتبییه-  

" ّضیٌِ الىتشیؼیتِ ثبؿذ.52حزف ّضیٌِ ی اًتمبل الىتشیؼیتِ ثِ ػبختوبى وِ هی تَاًذ ثیؾ اص -  

" ثبؿذ.25حزف اتالف اًشطی دس اًتمبل الىتشثؼیتِ وِ هی تَاًذ ثشاثش ثب -  
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فذم اػتفبدُ اص فضبی ثب اسصؽ ثشای لشاس دادى آسایِ -  

فذم اػتفبدُ اص ثخـی اص ّضیٌِ جذاسُ ػبختوبى ثب اػتفبدُ اص هذٍل ّبی -  PV ثِ جبی هتشیبل.   

[6] اػتفبدُ اص ًَؿ جذیذی اص هصبلح ًوب.پتبًؼیل صیجبؿٌبختی دس -  

 اجساء ساهاًِ فتٍَلتاییک تلفیقی-7
 اجضای یه ػبهبًِ فتٍَلتبییه تلفیمی فجبستٌذ اص:

. پبًل یب صفحِ خَسؿیذی:1  

 پبًل یب صفحِ ی خَسؿیذی، ًَس خَسؿیذ سا ثِ ثشق هؼتمین تجذیل هی وٌذ.

.جقجِ ی اتصبل گشٍّی:2  

ِ ی اتصبل پبًل ّب ثِ هذاس ثشق ٍ هحبفؼ پبًل ّبی خَسؿیذی دس ثشاثش صبفمِ ٍ ثشق اػت.جقجِ ی اتصبل گشٍّی، ٍاػغ  

. ػبصُ ّبی فلضی یب ػبختوبًی:3  

 ػبصُ ّبی فلضی ٍ ػبختوبًی، ًگْذاسًذُ پبًل ّب دس جْت ٍ صاٍیِ ی خبف اػت.

.دػتگبُ وٌتشل وٌٌذُ:4  

، ؿبسط ثبعشی ّبی رخیشُ ٍ تٌؾین هـخصبت ثشق تَلیذی ٍ دػتگبّبی وٌتشل وٌٌذُ، ٍؽیفِ وٌتشل تَلیذ ثشق، هصشف ثشق

 هصشفی اص ًؾش ٍلتبطٍ آهپش سا ثشفْذُ داسد.

.وبثل ّبی استجبط:5  

 وبثل ّبی استجبط، اتصبالت ػیؼتن فتٍَلتبییه ٍ هذاس ثشق سا ثشلشاس هی وٌذ.

.ثبعشی ّبی رخیشُ:6  

هی وٌذ.ثبعشی ّبی رخیشُ، ثشق هَسدًیبص سا ثشای ػبفبت اثشی رخیشُ   

.هجذل ثشق هؼتمین ثِ هتٌبٍة:7  

 هجذل ثشق هؼتمین ثِ هتٌبٍة، ثشق هؼتمین هحصَل صفحِ خَسؿیذی سا ثِ ثشق هتٌبٍة یه فبص ٍ یب ػِ فبص تجذیل هی وٌذ.

ّوِ ی اجضاء هَجَد دس ایي ػیؼتن ثِ ساحتی دس فضبی وَچىی جبی دادُ هی ؿًَذ ٍ ثٌبثشایي فضبی چٌذاًی دس ایي ػیؼتن 

ًوی ؿَد. دس صَستی وِ ػیؼتن فتٍَلتبییه تلفیمی اص ًَؿ هتصل ثِ ؿجىِ ثبؿذ، ثب حزف ثبعشی ّب، فضبی هَسد ًیبص  اؿغبل

[3] ووتش ًیض هی ؿَد.  
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-8 ًوًَِ هَردی  

 ًبم پشٍطُ: پَػتِ خَسؿیذی

 وـَس: ًشٍط

$ؿشٍؿ ثْشُ ثشداسی#2226ػبل:   

دیَاس پشدُ ای ؿفبف -وبسثشد فتٍَلتبییه: تلفیك دس ًوب  

 kw/p  16 لذست وٌتشل فتٍَلتبییه:

 kwh/m 1222  هیبًگیي تبثؾ ػبلیبًِ: 

 

  

 

پشٍطُ پَػتِ خَسؿیذی: 3تصَیش   

 

 خالصِ پشٍطُ: 

دٍ هفَْم جذیذ ػبختوبًی اػت: ًوبی خبسجی دٍ پَػتِ دس پشٍطُ ّبی ًَػبصی ٍ تشویجی اص   BPپَػتِ خَسؿیذی 

فتٍَلتبییه تلفیمی. ًوبی دٍ پَػتِ، یه دیَاس ؿیـِ ای هتصل ثِ ثخؾ خبسجی ًوبی ػبختوبى اػت وِ ثب یه فبصلِ َّایی 

ی ٍاػظ، اتالف حشاستی سا دس ًوبی هتش اص آى جذا ؿذُ ٍ فولىشد حشاستی آى هـبثِ آتشیَم ؿیـِ ای اػت. فضب 2.8ثِ فبصلِ 

اصلی وبّؾ هی دّذ ٍ ثبس گشهبیؾ ػبختوبى دس صهؼتبى سا ون هی وٌذ. دس تبثؼتبى ًیض، ایي فضب ثب هٌبفزی وِ دس ثبالی 

تش هی گیشًذ ٍ ثِ ایي تشتیت، بییه دس هذٍل ّبی ؿیـِ ای ؿفبف پَػتِ ثبًَیِ لشاس داسًذ، تَْیِ هی ؿَد. ػلَل ّبی فتٍَلت

ى اػتفبدُ اص ًَس عجیقی سا هْیب هی وٌٌذ. ایي ػیؼتن ثِ ؿجىِ هتصل اػت ٍ ثشق تَلیذی سا دس صَست فذم ًیبص، ثِ ؿجىِ اهىب

 [7] اًتمبل هی دّذ.
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ًتیجِ گیری -9  

سٍص ثِ سٍص  ثبتَجِ ثِ ایٌىِ وـَس هب یىی اص ثضسگتشیي هصشف وٌٌذگبى ػَخت ّبی فؼیلی ٍ تَلیذ گبص ّبی گلخبًِ ای اػت، 

ثب تَجِ ثِ لشاسگیشی وـَس ایشاى ثشسٍی ووشثٌذ پشتبثؾ جْبى ٍ  آثبس هخشة آلَدگی ّبی صیؼت هحیغی هَاجِ ّؼتین.ثب 

دسیبفت اًشطی تبثـی هٌبػت دس اغلت سٍصّبی ػبل، الضام ثِ اػتفبدُ اص اًشطی ّبی پبن ٍ لبثل تجذیذ اهشی ثؼیبس ضشٍسی ٍ 

ثْشُ گیشی اص هَاد ٍ هصبلح ٍ فٌبٍسی ّبی جذیذ تحمك هی یبثذ ٍ ثب صشف  ایي اهش دس ساػتبی تَجِ ٍ الصم ثٌؾش هی سػذ.

ثشای حفؼ ٍ ثمبی صهیي ٍ حفؼ هٌبثـ  ثِ تبهیي هٌبثـ اص عشیك اًشطی ّبی ثی صٍال ٍ پبن دػت یبفت.ّضیٌِ ی اٍلیِ هی تَاى 

ٍ ثِ حذالل سػبًیذى اتالف  وبى ّبی اهشٍصساّىبسّبیی دس ػبختاػتفبدُ اص ٍ رخبیش فؼیلی ثشای ًؼل ّبی آیٌذُ ًیبص ثِ تَجِ ٍ 

 اًشطی ّبی وشثٌی ّؼتین.
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