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 چکیذُ

تطیٗ الساْ ثطط تٛاٖ ظطٚضیظیستی، تِٛیس ا٘طغی سجع ضا ٔیٞبی ٔحیػٞبی ایزبز ضسٜ زض ایٗ رٟبٖ، اظ رّٕٝ آِٛزٌیثب تٛرٝ ثٝ آِٛزٌی

ثبضس. پُ تٛا٘س ٞب ٔیی ٔٙبست اظ پُتٛاٖ ا٘زبْ زاز، استفبزٜضٚ، یىی اظ وبضٞبیی وٝ زض ایٗ ٔٛضز ٔیظیست زا٘ست. اظ ایٗثطای حفؿ ٔحیػ

بز ٘ىٙس، ثّىٝ حتی ثبلج وبٞص ایٗ آِٛزٌی ٌطزز. زض ایٗ تٟٙب آِٛزٌی ایزٞبی ذٛضضیسی ٚ ثبزی ٘ٝتٛا٘س ثب استفبزٜ اظ ا٘طغیسجع، ٔی

پطزاظز، لّٕىطز ٚ ٕٞچٙیٗ ارطایی ثٛزٖ ایٗ پطٚغٜ ٔمبِٝ وٝ ثٝ ثطضسی ٕ٘ٛ٘ٝ پُ ؼطاحی ضسٜ ثیٗ زٚ ضٟط اسىیال ٚ ثبٌٙطا زض ایتبِیب ٔی

ٞبی ذٛضضیسی ثٟطٜ ٞبی ثبزی ٚ ربزٜٞبی آتی ٔٛضز استفبزٜ لطاض ٌیطز. ؼطح ایٗ پُ وٝ اظ تٛضثیٗٔٛضز ٔؽبِمٝ لطاض ٌطفتٝ تب زض پطٚغٜ

ثبضس ٚ زض ایطاٖ ٞٓ وٝ یه وطٛض ثب ضٚظٞبی آفتبثی ثسیبض ٔی وٙس.است، اظ ا٘طغی ثبز ٚ ا٘طغی ذٛضضیسی ٟ٘بیت استفبزٜ ضا ٔیٌطفتٝ

ٔٙبؼك ظیبزی ٘یع ثبزذیع است، ایٗ پطٚغٜ ٘تبیذ ٔٙبسجی ضا ذٛاٞس زاز. اِجتٝ ثبیس ثٝ ٔیعاٖ ثبزٌیطی ٚ ٘ٛضٌیطی ٔٙؽمٝ زلت ٕٞچٙیٗ زض 

آٔیع ذٛاٞس ثٛز. اِجتٝ ٔٛفمیت یبثی ٔٙبستثب ٔحُ ارطای ایٗ پُ ٞبی ا٘زبْ ضسٜ،ثب تٛرٝ ثٝ ثطضسی ضٛز تب پطٚغٜ ثب ضىست ٔٛارٝ ٍ٘طزز.

ٞبی ٔسىٛ٘ی، ایٗ ضسب٘ی ثٝ ذب٘ٝالتصبزی ضبیس چٙساٖ ٔٙبست ثٝ ٘فط ٘طسس، أب ثب تٛرٝ ثٝ تِٛیس اِىتطیسیتٝ ٚ ثطق وٝ ایٗ پُ اظ ِحبؾ

 سط ضسٜ ٚ حتی سٛزضسب٘ی ذٛاٞس وطز.ٞبی سبذت اِٚیٝ زض ؼی چٙس سبَ سطیٝٞعیٙٝ
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 هقذهِ

ٞبی ظیجب ضا ثب یه وبضثطی ٔحسٚز وٙیٓ؟! ٞب یه ٚـیفٝ ٔطرصی زاض٘س، ٔب ضا اظ ؼطفی ثٝ ؼطف زیٍط ثطسب٘ٙس. أب چطا ایٗ سبظٜپُ

زِیُ ٌصاض٘س، یب ثٝٞب لسْ ٔیضٛ٘س فطاتط اظ وبضثطی سٙتی پُٞبیی وٝ زض ظیط ٔمطفی ٔیٞبی چٙسٔٙفٛضٜ ؼطاحی ٘ىٙیٓ؟! پُچطا پُ

 اٍ٘یعضبٖ.چٙسٔٙفٛضٜ ثٛز٘طبٖ ٚ یب تٟٙب ثٝ زِیُ ـبٞط ضٍفت

-ٞب ٔیثبضٙس. اظ رّٕٝ ایٗ پُا٘س ٚ زض حبَ ثطضسی ٔیٞب ٞٙٛظ ثٝ ارطا زض ٘یبٔسٜاِجتٝ ثبیس ثٝ ایٗ ٔٛظٛق تٛرٝ وطز وٝ اوخط ایٗ پُ

لٕٛزی، ضٟط پّی  ٔعضلٝ یه لٙٛاٖ ثٝ ِٙسٖ ُپُ تُٛ٘ ٞٛا، پزض وطٜ رٙٛثی،  Paik Nam Jun Media تٛاٖ اضبضٜ وطز ث۶ٝ پُ

 ثطای ایتبِیب ٚ پُ سجع.

 

 

 

 

زیس وٝ ٟٔٙسسبٖ ایتبِیبیی ثطای ثٟسبظی ربزٜ ٞبی ثیٗ زٚ ضٟط  تٛاٖ زض ؼطحیٞبی سجع ضا ٔیای اظ ایٗ پُٕ٘ٛ٘ٝ

 .پیطٟٙبز وطزٜ ا٘س

تٛاٖ ظطٚضیتطیٗ الساْ تِٛیس ا٘طغی زض ز٘یبی أطٚظ یىی اظ ٟٕٔتطیٗ أٛض ثطای ازأٝ پیططفت ثطط است أب تِٛیس ا٘طغی سجع ضا ٔی

ٝ ٞط ضٚظ ضبٞس پطٚغٜ ٞبی رسیسی ٞستیٓ ثب ٞسف تِٛیس ثطط ثطای حفؿ ٔحیػ ظیست زا٘ست. ایٗ ٔٛظٛق ثٝ لسضی إٞیت زاضز و

 (.ثیطتط ا٘طغی سجع )زٚستساض ٔحیػ ظیست

 Paik Nam Jun Media پل -(1)شکل                

 

 پل تًَل َّا -(2)شکل                

 

 عوَدی هشرعِ یک عٌَاى بِ لٌذى پل -(3)شکل         
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 پل سبش -(5)شکل                          

ثٝ تبظٌی زض صٙمت پّسبظی ٘یع ایٗ ٔٛظٛق ٔؽطح ضسٜ است. 

ؼٛضی وٝ ٘سُ رسیس پّٟب, پّٟبی سجع ٘بٔیسٜ ضسٜ ا٘س. ٕ٘ٛ٘ٝ 

ای اظ ایٗ پّٟبی سجع ضا ٔیتٛاٖ زض ؼطحی زیس وٝ ٟٔٙسسبٖ 

 ٚ Bagnera ثطای ثٟسبظی ربزٜ ٞبی ثیٗ زٚ ضٟطایتبِیبیی 

Scilla پیطٟٙبز وطزٜ ا٘س. 

 .ایٗ ؼطح ِمت پبوتطیٗ پُ رٟبٖ ضا زضیبفت وطزٜ است

ثبضٙس، ٚ ٕٞچٙیٗ تمسازی زض ٞب زاضای اضتفبق ظیبزی ٔیاوخط پُ

ٔٙبؼك وٛٞستب٘ی ٞستٙس وٝ زض آ٘زب سطلت ٚظش ثبز ثبالست. 

                                                                                              ٘ساضیٓ؟ذٛضضیسی -پس چطا پُ ثبزی

 ،Francesco Colarossi ایٗ ؼطح تٛسػ ٟٔٙسسبٖ ایتبِیبیی،

Giovanna Saracino  ٚ Luisa Saracinoافعٚزٖ تٛضثیٗ ثب-

 ٞبی پُ اضائٝ ضس.ٞبی ثبزی زض ٔیبٖ ستٖٛ

سیستٓ ٞیجطیس پیطٟٙبزی)تطویت ا٘طغی ذٛضضیسی ٚ ثبزی(، 

  ضٛز. ایٗ پطٚغٜ ؼجك ایسٜثبلج تِٛیس ٔستٕط ا٘طغی ٔی
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ٞبی ٞب تٛسػ تٛضثیٗاستفبزٜ اظ فعبی ٔٛرٛز ٔیبٖ ستٖٛ

 ثبزی وٝ ثب سبظٜ یىپبضچٝ ثبضٙس، ضىُ ٌطفت.

 

 شْز پلی بزای ایتالیا -(4)شکل                          
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 ٍیضگی ّای ایي پل

 ٞبی ذٛضضیسی ٘صت ضسٜ ثط سؽح ربزٜ آٖ أىبٖ تجسیُ ٘ٛض ذٛضضیس ثٝ اِىتطیسیتٝ ضا زاضز.ثب زاضتٗ سَّٛ

 ٞبی ثبزی زض ظیط پُ أىبٖ تِٛیس اِىتطیسیتٝ ضا اظ ٘یطٚی ثبز زاضز. زازٖ تٛضثیٗثب لطاض 

ٞبیی وٝ زض ثیٗ زضٜ ٞب ٞب زض ٔمطض تبثص ضسیس ٘ٛض ذٛضضیس ٚ ٚظش ثبز ٞستٙس. ٔرصٛصب پُزا٘یس ثسیبضی اظ پُؼٛض وٝ ٔیٕٞبٖ

 ضٛ٘س.سبذتٝ ٔی

ویّٛٔتطی ٚ ذٛضضیسی ضا ثٝ ٚرٛز  ۰۲ای  ِٛی آٖ ذٛاٞس ضس ٚ ربزٜسؽح ذٛضضیسی زض ربزٜ ضٚی ایٗ پُ ربیٍعیٗ آسفبِت ٔمٕ

ای اظ پالستیه ضفبف ٚ ٔمبْٚ پٛضیسٜ ضسٜ، تطىیُ  ٞبی ذٛضضیسی وٝ اظ الیٝای فططزٜ ٚ ٔتطاوٓ اظ سَّٛ ذٛاٞس آٚضز وٝ اظ ضجىٝ

 ٔیّیٖٛ ویّٛٚات ثط سبلت ا٘طغی تِٛیس وٙس. 11.۰تٛا٘س سبال٘ٝ  ضسٜ ٚ ٔی

ٔیّیٖٛ ویّٛٚات  ۶۲تٛا٘س ٔیعاٖ تِٛیس ثطق آٖ ضا سبال٘ٝ ثٝ  تٛضثیٗ ثبزی زض ایٗ پُ ٔی ۰۲ٔمتمس٘س تطویت وطزٖ  ؼطاحبٖ ایٗ ؼطح

 ٞعاض ذب٘ٝ ٔسىٛ٘ی وبفی ذٛاٞس ثٛز. 1۱ثط سبلت ثطسب٘س، ا٘طغی وٝ ثطای تبٔیٗ ٘یبظٞبی 

ٞب ٔحصٛالت ٔحّی ضا وطت  ضس تب ثتٛاٖ زض آٖ ٞبی ذٛضضیسی ٘یع ثطپب ذٛاٞٙس زض وٙبض ربزٜ ذٛضضیسی ثٝ ٔٛاظات ؼَٛ پُ ٌّرب٘ٝ

ٞبی تبظٜ ٚ سجعیزبت ٔحّی ذطیساضی  ٞب تٛلف وطزٜ ٚ اظ ٔیٜٛ تٛا٘ٙس زض وٙبض ایٗ ٌّرب٘ٝ ٞب ٔی زازٜ ٚ تِٛیس وطز ثٝ ایٗ ضىُ ضا٘ٙسٜ

 وطزٜ ٚ ٔٙفطٜ ظیجبی پُ ضا تٕبضب وٙٙس.

ثبضس، ثٝ ٔب٘ٙس ا٘طغی استفبزٜ ثٟیٙٝ اظ ثبز ثٝ لٙٛاٖ ٔٙجك ا٘طغی ٔیزِیُ لطاضٌیطی زض ثبالی زضٜ، ی ٔخجت زض ایٗ پُ، ثٝ٘ىتٝ

 ذٛضضیسی. 

 است۶زض اضىبَ ظیط ٔیعاٖ فطبض ٚ سطلت ثبز زض ٔحُ ضسٓ ضسٜ

 

 

 کاًتَر فشار -(6)شکل
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 کاًتَر سزعت -(7)شکل

 

 ّای هَجَدًگزاًی

ی ثطای پط٘سٌبٖ، ذطیس ٚ فطٚش ضٚی پُ، صسای آظاضزٞٙسٜٞب، ذؽط تٛاٖ ثٝ احطات ِطظش تٛضثیٗٞبی ٔٛرٛز ٔیاظ رّٕٝ ٍ٘طا٘ی

 ٞب ٚ ٔسبئُ ٔطثٛغ ثٝ ٍٟ٘ساضی لٕٛٔی اضبضٜ وطز.تٛضثیٗ

آٚضز. زض  تٛاٖ ثٝ تزطثیبت پیطیٗ اظ رّٕٝ استفبزٜ اظ تٛضثیٗ ثبزی زض ٔطوع تزبضت رٟب٘ی ثحطیٗ ضٚیٞب ٔیزض اضتجبغ ثب ایٗ ٍ٘طا٘ی

است. سٝ سٕتی اظ سبحُ ثحطیٗ وٝ سطلت ثبز زض آٖ ثیص اظ ٔٙبؼك زیٍط است، احساث ضسٜٔطوع تزبضت رٟب٘ی ثحطیٗ وٝ زض ل

پیص اظ سبذتٝ ضسٖ ایٗ سبذتٕبٖ، وٙس. ٞٓ ٚصُ ٔیٔتطی ثیٗ ایٗ زٚ ثطد لطاض زاضز وٝ ٔب٘ٙس پّی ایٗ زٚ ثبظٚ ضا ث۶۲ّٝٔد 

ٞب ثٝ زٚ سبذتٕب٘ی  سبوٙبٖ سبذتٕبٖ، فطبض یب ثبض تٛضثیٗثطای  ٞب تٛضثیٗ اثٟبٔبت ظیبزی ٚرٛز زاضت. سط ٚ صسای ٘بضی اظ چطذیسٖ

ٞب  ٚ حطوت پط٘سٌبٖ ثط حطوت تٛضثیٗ ٚ زٜ ضلس ٚ ثطق ٞب ضا ثٝ ٞٓ ٚصُ وٙس، تبحیط پُ، آٖ ٞب زض ربیٍبٜ وٝ لطاض است ایٗ تٛضثیٗ

ؽط ٚ ضیسه ٘بضی اظ آٖ ٔٛضز ٔٛضز ضسیسٜ ثٛز. ٕٞٝ ایٗ سٙبضیٛٞب ثب زض ٘فط ٌطفتٗ ٔسبئُ ذ ۰۲۲٘ىتٝ زیٍط وٝ فٟطست آٖ ثٝ 

ٚظز، زض حس فبصُ  ٔی ثحطیٗ ثٝ سبحُ ذّیذ فبضس اظ ثبزٞبیی وٝ اظ ٪۳۲زٞس وٝ ٘عزیه ثٝ  ثطضسی لطاض ٌطفت. تحمیمبت ٘طبٖ ٔی

ای اظ زٚ سبظٜ ٔٛاظی سبذتٝ ضٛز وٝ  آیس. ثٝ ٕٞیٗ زِیُ لطاض ضس ایٗ سبذتٕبٖ ثٝ صٛضت ٔزٕٛلٝ ای سبحُ فطٚز ٔی زضرٝ ۲۲

 ٞبی ثبزی ٔب٘ٙس پّی ایٗ زٚ ثبظٚ ضا ثٝ ٞٓ ٔتصُ وٙس. تٛضثیٗ

زٞس،  ٞب ِٙعٞبیی وبض ٌصاضتٝ ضسٜ وٝ ٚلتی ٘عزیه ضسٖ یه ضیء ٔب٘ٙس پط٘سٜ یب ٚرٛز ضلس ٚ ثطق ضا تطریص ٔی زض ایٗ تٛضثیٗ

ٞب وبض ٌصاضتٝ  ٖ آٖٞب ٞٓ ثب زستٍبٜ وٙتطَ صٛتی وٝ زضٚ وٙس. صسای تٛضثیٗ ٞب ضا صبزض ٔی زستٛض ذبٔٛش ضسٖ ذٛزوبض تٛضثیٗ

ٞب ضا ثطؼطف وطز وٝ ٘بضی اظ ثطذٛضز تٛاٖ زٚ ٔٛضز اظ ٍ٘طا٘یضٛز. ِصا ثب استفبزٜ اظ ایٗ ٔٛاضز ٔی ضسٜ، تب حس ظیبزی وٙتطَ ٔی

 پط٘سٌبٖ ثب تٛضثیٗ ٚ صسای ٚحطتٙبن آٖ است.

http://www.evolo.us/wp-content/uploads/2011/04/solar-wind-bridge-5.jpg
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. ٌٚط٘ٝ اٌط تٛلفی زض آ٘زب ٘جبضس، ثٝ ٘فطْ ثبضسزِیُ ٚرٛز ٔطوع ذطیس ضٚی پُ ٔیٞب ثٝاِجتٝ ثطؼطف وطزٖ صسای ٘بضی اظ تٛضثیٗ

 ٘یبظی ثٝ وٙتطَ صٛت ثٝ صٛضت رسی ٘یست.

 جادُ خَرشیذی

آٚضی ثبضس. ٘سُ آیٙسٜ ثٝ رٕكٔیّیٖٛ ٌیٍبٚات ٔی 1۳۲ذٛضز حسٚز ٔمساض ا٘طغی ذٛضضیسی وٝ زض ٞط ِحفٝ ثٝ اتٕسفط ظٔیٗ ٔی

ثبضس. یىی اظ ثعضٌتطیٗ ٔطىالت تىِٙٛٛغی، ٘یبظٔٙس ثٛزٖ ثٝ سؽح ظیبز ٔیٞبی فسیّی ضٚ ثٝ اتٕبْ ایٗ ا٘طغی ٘یبظ زاضز ظیطا سٛذت

ٞبیی ٞستٙس وٝ ٞبی ذٛضضیسی، ربزٜای، التصبزی ثبضس. ربزٜثبضس، تب اظ ٘فط ٞعیٙٝٞبی ذٛضضیسی ٔیثطای زضیبفت وبفی اضمٝ

ٞبی زٚ تىِٙٛٛغی، پُٙا٘س. ثب ازغبْ ایٗضسٜای پٛضب٘سٜ ثبضس، وٝ ثب ضٚوص ضیطٝ٘مُ ٔیٚٞبی ذٛضضیسی ٚ ذؽٛغ حُٕزاضای پُٙ

حّی لّٕی ثطای ثحطاٖ ضٛز، ٚ ضاٜای، زستطسی ثٝ سؽح الظْ ثطای وست ا٘طغی ذٛضضیسی فطاٞٓ ٔیذٛضضیسی ٚ سیستٓ ربزٜ

 آیس.زست ٔیا٘طغی ثٝ

(، الیٝ اِىتطٚ٘یىی road surface layerثبضس۶ الیٝ سؽحی ربزٜ )ٞبی ذٛضضیسی ضبُٔ سٝ ثرص ٔزعا أب ٔىُٕ ٞٓ ٔیربزٜ

(electronics layerٝالی ٚ ) baseplateتٛا٘ٙس ا٘طغی پبن ضا تِٛیس وٙٙس ٚ ثٝ وٙٙس ٚ ٔیصٛضت ٔتحس ثبٞٓ وبض ٔیٞب ثٝ. ایٗ ثرص

 ی ایٕٗ وٙس.ٞبی ذٛضضیسی ذٛز ضا تٛإ٘ٙس وطزٜ تب ضا٘ٙسٌی ضا یه تزطثٝاِىتطٚ٘یىی فطستبزٜ ٚ ربزٜ ضجىٝ

 

 
 ّای جادُ خَرشیذیالیِ -(8)شکل
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 الیِ سطحی جادُ

ی پطٔمبٚٔت ٚ ٔبت صٛضت ضیطٝثبضس وٝ ثٝٞبی ذٛضضیسی وٝ ٞٙٛظ زض حبَ پیططفت است، الیٝ سؽحی آٖ ٔیتٟٙب ثرص ربزٜ

ٔبت ی وبفی ا٘ساظٜی حطوت زٞس ٚ ثٝزض حبَ سبذت است. ضیطٝ ثبیس ثٝ صٛضت ثبفت )زاضای تبض ٚ پٛز( ثبضس تب ثٝ تبیطٞب اربظٜ

ٞبی ذٛضضیسی ٔستمط زض ربزٜ ثطسس. ٕٞچٙیٗ الیٝ سؽحی ربزٜ ثبیس زاضای ٔیعاٖ وبفی ثٝ پُٙٞبی ذٛضضیسی ثٝثبضس تب اضمٝ

 ٞبی ٌطٔبیطی ثبضس تب ثطف ٚ ید ضا آة وٙس.إِبٖ

 

 الیِ الکتزًٍیکی 

ثطز ضیعپطزاظ٘سٜ ٚ چٙسیٗ زیٛز  ٞبی ذٛضضیسی است،وطزٖ ا٘طغیٞبی ذٛضضیسی وٝ ٔسئَٛ رٕكالیٝ اِىتطٚ٘یىی ضبُٔ پُٙ

(LED٘ٛضی ٔی )ٞبی ذٛضضیسی، ا٘طغی ذٛضضیسی ضا رٕك وطز٘س، ٔمساض ا٘سوی اظ آٖ ثٝ ثطز ضیعپطزاظ٘سٜ اضسبَ وٝ پُٙثبضس. ٚلتی

، ذؽٛغ ٞب LED ٞبی ذٛضضیسی ثب استفبزٜ اظربی ذؽٛغ ٘مبضی ضٚی ظٔیٗ، ربزٜضٛز تب ٘ٛض ٔٛضز ٘یبظ ربزٜ ضا تبٔیٗ ٕ٘بیس. ثٝٔی

 وٙس.وٙبض ربزٜ، ٞطساضٞب ٚ ... ضا الالْ ٔی

 

 baseplate الیِ

ٞبی سیٍٙبَ ٞبیی ٔب٘ٙس زازٜوٙس. ایٗ الیٝ ا٘طغیاِىتطٚ٘یىی ضا ثٝ ضجىٝ ا٘طغی پرص ٔی ضسٜ اظ الیٟٝ٘بیتب ایٗ الیٝ، ا٘طغی رٕك

 ثبضس.الیٝ ٔب٘ٙس الیٝ سؽحی ربزٜ، ظس آة ٔی وٙس. ایٗ)تّٛیعیٖٛ، تّفٗ ٚ ...( وٝ ثٝ ربزٜ ذٛضضیسی ٔتصُ است ضا پرص ٔی

 

 ّای خَرشیذیعولکزد جادُ

-ٞٓ وبض وٙٙس. الیٝ سؽحی ربزٜ ثبیس ثٝآٔیع ثبضس، ثبیس ٞط سٝ ثرص ایٗ ربزٜ ثبٞبی ذٛضضیسی ٔٛفمیتثطای ایٙىٝ احساث ربزٜ

ٚ٘یىی ضا زٞس. الیٝ اِىتطٚ٘یىی ثبیس ا٘طغی ضا زضیبفت ی اِىتطٞبی ذٛضضیس، اربظٜ ضز ضسٖ اظ الیٝا٘ساظٜ وبفی تٕیع ثبضس تب ثٝ اضمٝ

ثبیس تمییٗ وٙس وٝ ا٘طغی ثبیس ثٝ وزب ضٚز. چٖٛ ذؽٛغ ربزٜ تٛسػ زیٛز  baseplate وطزٜ ٚ لّٕىطز ربزٜ ٔٙبست ٍٟ٘ساضز، ٚ الیٝ

 ضجىٝ، اؼٕیٙبٖ حبصُ وٙس. ثبیس اظ ا٘طغی وبفی ٔٛضز ٘یبظ لجُ اظ اضسبَ وٕجٛز ا٘طغی زض baseplate ضٛز، الیٝ٘ٛضی ٔطرص ٔی
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 ّای خَرشیذیفَایذ ٍ هضزات جادُ

تط ضا ثٝ ضا٘ٙسٌی ایٕٗ تزطثٝوٙس. زیٛزٞبی ٔستمط زض سؽح ربزٜ، ٞبی ذٛضضیسی، ا٘ٛاق ٔسبئُ ٔحیؽی ٚ ایٕٙی ضا فطاٞٓ ٔیربزٜ

ی سؽحی ربزٜ وٝ ثبیس اظ ی ثبالست. الیٝٞب، ٞعیٙٝتطیٗ آٖٞبی ذٛضضیسی ٚاضز است وٝ ٟٔٓزٞس. أب چٙس ایطاز ثٝ ربزٜٔب ٔی

-لالٜٚوٙس. است، ثٝ تٟٙبیی ٞعیٙٝ پطٚغٜ ضا ثسیبض ظیبز ٔیرٙس ضیطٝ پطٔمبٚٔت ثبضس وٝ تب ثٝ حبَ زض ٔمیبس ثعضي سبذتٝ ٘طسٜ

وطس تب ٞب سبَ ؼَٛ ٔیست وٝ زٜٞبی ٔٛرٛز ضا ثب ربزٜ ذٛضضیسی ربیٍعیٗ وطز، ِصا ایٗ ٔحصِٛیتٛاٖ ربزٜسبزٌی ٕ٘یایٗ، ثٝثط

 .وٙسٞبی ذٛضضیسی ضا اضائٝ ٔیای اظ فٛایس ٚ ٔعطات ربزٜثٝ لطصٝ رٟب٘ی ضاٜ یبثس. رسَٚ ظیط ذالصٝ

 

 خَرشیذیّای فَایذ ٍ هضزات جادُ -(1)جذٍل

 فًاید هضزات

 کىذ.آساوی ي مبتکزاوٍ، اوزصی خًرشیذی تًلیذ میبٍ خیلی پز َشیىٍ

 ایمىی بیشتز با تًجٍ بٍ دیًدَای وًری ي حسگزَای حزارتی است.تکىًلًصی الیٍ سطحی جادٌ َىًس وُایی وشذٌ

 baseplate وقل قذیمی ي فعلی ماوىذ الیٍيایجاد راَکار بزای خطًط حمل َا سال بزای يريد بٍ عزصٍ جُاویویاس بٍ دٌ

سیست در ایه پزيصٌ کٍ َىًس داران ديستذار محیطگذاری سزمایٍسزمایٍ 

 اوذ.فعالیتی در ایه سمیىٍ وذاشتٍ

 

 

 اثز الستیک رٍی شیشِ

-۰ثبالیی است حسٚز ثبضس. الستیه ثط ضٚی ضیطٝ زاضای ظطیت اصؽىبن ثسیبض یه ٔٛظٛق فٙی زض ایٗ ضاثؽٝ، ٘یطٚی وطٙسٜ ٔی

1s  زٞس وٝ ٘یبظ ثٝ ٘یطٚی ثیطتطی ثطای ضطٚق ِغعش الستیه ضٚی ضیطٝ ٘سجت ثٝ ٘یطٚی ربشثٝ است. ٚ ایٗ ٔمٙی ضا ٔی

 ربٔس ثستٍی ثٝ چٙس فبوتٛض زاضز۶ -اصؽىبن ربٔس

 چسجٙسٌی )وطص سؽحی( -

 تمبُٔ سبظٜ سؽحی -

 ٚرٛز ضیبض -

 تغییطضىُ یب ضىستٍی -

 ٞبساذُ سٍٙسا٘ٝت -
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ثبضس. زض ٚظمیت ذطه، ثبالی الستیه ضٚی ضیطٝ، چسجٙسٌی یب وطص سؽحی ثیٗ الستیه ٚ سؽح ضیطٝ ٔی  sلّت 

زِیُ ضٛز، اصؽىبن ثٝی ضٚا٘ی ٔب٘ٙس آة ٚاضز وبض ٔیٚلتی وٝ ٔبزٜا٘س. أب سؽٛح وٕی ٘سجت ثٝ ضیطٝ ثطای ضٚسبظی ربزٜ ٔٙبست

وطی تٛاٖ ٔب٘ٙس ؼطح آسفبِت وٝ ظثطی زاضتٝ ٚ ثطای آة وب٘بَزٞس. ٔیٚیسىٛظ ٔبیك وبٞص یبفتٝ ٚ ایٕٙی ضا ثٝ ضست وبٞص ٔی

ٞبی ٔرتّف زضآیٙس تٛا٘ٙس ثٝ ضىُضاحتی ٔیٞبی شٚة ضسٜ ثٝٞبی ثب ضٚسبظی ٔبیىطٚٚیٛی ا٘زبْ زاز. ضیطٝضٛز، زض ٔٛضز ربزٜٔی

تٛاٖ ثب ؼطحی ٔٙبست ظٞىطی آة ٚ تٕبس الستیه ثب سؽح ربزٜ ضا ثٝ حساوخط ٔمساض ذٛز ضسب٘س. ٚایٗ حبِت ثبفت زازٖ ثٝ ٚ ٔی

اِمبزٜ ظیبز ایٗ تٛا٘س ٔطىُ اصؽىبن زض ضٚظٞبی ثبضا٘ی ضا حُ وٙس. ٔمبٚٔت فٛقسؽح ٔی

-ٞب ضا وٓ وطزٜ ٚ زٚاْ ربزٜ ضا ثبال ٔیتٝ ضسٜ، صسای چطخٞبی رسیس یب سبذ٘ٛق ضیطٝ

زِیُ زٚاْ ثبال، ٘یبظ ثٝ ضٚوص، ضرٓ ظزٖ )ضیبض( ٘ساضز ٚ ثب ایٗ زیس، ٞب ثٝثطز. ایٗ ربزٜ

زِیُ ٘یبظ ثٝ ٞب ثٝی ٌعافی ثٝ ٕٞطاٜ زاضز أب زض ٟ٘بیت ٞعیٙٝٞطچٙس وٝ زض اثتسا ٞعیٙٝ

ٞب اظ تفبٚتی ٘رٛاٞٙس زاضت. ٕٞچٙیٗ ایٗ ربزٜ ٞبی آسفبِتی، چٙساٖضٚوص ثطای ربزٜ

 ایٕٙی ثیطتطی ثطذٛضزاض ذٛاٞٙس ثٛز. 

 

 

 

ٞبی ذٛضضیسی ظیط آٖ ضا وبٞص زٞس. اٌط ضىُ زضستی ا٘تربة ضٛز، ظثطی ٕٔىٗ است ایٗ ٘ٛق ثبفت سؽحی ضیطٝ، احط سَّٛ

 تٛاٖ ثطای ایٗ ٔٛضز ثٝ ِٙعٞبیا ثیطتط وٙس. ٔیٞبی ذٛضضیسی ضتٛا٘س ضٚضٙبیی ضا ثٝ ذٛز رصة وٙس ٚ احط سَّٟٛٔٙسسی ضسٜ ٔی

Frensel ٝتطی زٞس تب زض ِٙعٞبی ٘بظنثیٙیس، ثٝ ضٚضٙبیی اربظٜ ٔیؼٛض وٝ زض ضىُ ٔیٞبی تیع زض ایٗ ؼطح، ٕٞبٖاضبضٜ وطز. ِج

ضٛز، زٚضسٙذ ضإٞٙب ضٚی الیٝ ی سَّٛ ٔتٕطوع ٔیوٝ ٞط ِٙع ضٚآَ ٔٛضز٘یبظ ٔتٕطوع ضٛز. ثطای اؼٕیٙبٖ اظ ایٗ٘سجت ثٝ حبِت ایسٜ

-تٟٙب ثب ایٗ وبض ضٚضٙبیی ٔتٕطوع ٔیزٞس. ٘ٝی ظیطیٗ تؽجیك ٔیٞبی ضٚی الیٝوٙس ٚ ضىُ ِٙع ضا ثب سَّٛیبثی ٔیذٛضضیسی، ظٔبٖ

-ثطای تِٛیس ا٘طغی افعایص ٔیضٛز ٚ ایٗ حبِت تمساز سبلبت ٔٛرٛز ٞط ضٚظ ضا آٚضی ٘ٛض اظ ظٚایبی ثیطتطی ا٘زبْ ٔیضٛز، ثّىٝ رٕك

ٞبی ثبض٘سٌی زض ٞبی ظٞىطی آة، ظثطی ٔٛضز٘یبظ ضا ثطای سؽح ایٕٗ ربزٜ زض ٔٛلمیتثب وب٘بَ Frenselزٞس. تطویت لبلسٜ ِٙع 

  وٙس.وٝ تٛا٘بیی تِٛیس ا٘طغی سیستٓ افعایص یبفتٝ است، فطاٞٓ ٔیحبِی

 

 افتتاح ًخستیي جادُ خَرشیذی

 .افتتبح ضسّٞٙس زض حٛٔٝ آٔستطزاْ  ،1۶۵۶آثبٖ  ۰۰ٔمبزَ ثب  ۰۲12٘ٛأجط  1۶ ٘رستیٗ ربزٜ ذٛضضیسی ز٘یب ضٚظ پٙزطٙجٝ

ثب پُٙ ٞبی ذٛضضیسی فطش ضسٜ ٚ ثسیٗ تطتیت اظ ایٗ پس زٚچطذٝ  ّٞٙس لسٕتی اظ یه ٔسیط زٚچطذٝ سٛاضی زض حٛٔٝ پبیترت

ٚ ثبِمىس ضا ضٚی صفحٝ ٞبی ذٛضضیسی  «(Wormerveer) ٚٚضٔطٚیط»ثٝ  «(Krommenie) وطٚٔٙی»سٛاضاٖ ٞفتبز ٔتط اظ ٔسیط 

پطٚغٜ ای وٝ ثب تٛرٝ ثٝ ضطایػ آة ٚ ٞٛایی ّٞٙس ٚ ٞعیٙٝ سٝ ٔیّیٖٛ یٛضٚیی ارطای آٖ، ٔمطٖٚ ثٝ صطفٝ ثٝ ٘فط  .ضوبة ذٛاٞٙس ظز

 Frensel تفاٍت لٌش -(10)شکل

)سوت چپ( با لٌش اٍلیِ )سوت 

 راست(
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ایٗ  "ٞٙه وبٔپ زض رٕك ذجطٍ٘بضاٖ ٌفت۶  .ٔیسٚاض استٕ٘ی ضسس، أب ٚظیط التصبز ایٗ وطٛض ٘سجت ثٝ ثبظزٜ التصبزی ایٗ پطٚغٜ ا

ضا ٔمطٖٚ ثٝ صطفٝ ذٛاٞیٓ وطز. اظ پٙذ سبَ پیص ثب رسیت ضٚی ایٗ ٔسئّٝ ٔسیط اظ ٘فط التصبزی ٔمطٖٚ ثٝ صطفٝ ٘یست ِٚی ٔب آٖ

یسی اظ رٙس وطیستبَ ٔسیط ثب الیٝ ای اظ سِّٟٛبی ذٛضض ".وبض ٔی وٙیٓ ٚ ثب تالش ثیطتط زض آیٙسٜ ایٗ وبض لّٕی ذٛاٞس ضس

 .سیّیىٖٛ ٚ ضیطٝ ٞبی ٘طىٗ پٛضب٘سٜ ضسٜ است

 .ٞب ٔفیس ثبضٙسوبض ضفتٝ زض ربزٜ ٔی تٛا٘ٙس زض تِٛیس اِىتطیستٝ ٚ تبٔیٗ ضٚضٙبیی ذیبثبٖٝصفحٝ ٞبی ذٛضضیسی ث

 .ا٘سضا تبییس وطزٜ ّٞٙس پیص اظ افتتبح ایٗ پطٚغٜ، ٔسیط ضا ثبضٞب آظٔبیص ٚ ایٕٙی آٖ TNO وبضضٙبسبٖ ٔٛسسٝ تحمیمبتی

 

 اجزای جادُ خَرشیذی در ّلٌذ -(11)شکل

  ًیاسّای طزاحی

 ایًیاسّای طزاحی ساسُ

 ٞبی ذٛضضیسی ثٝ ضطح ظیط است۶ای ثطای ربزٜ٘یبظٞبی ؼطاحی سبظٜ

زیٍط  سبظٜ ثبیس ثتٛا٘س ثبض ٌستطزٜ ٔتٙبٚة اظ تبیطٞبی ٚسبیُ ٘مّیٝ ضا ثسٖٚ ذطاثی اظ ؼطیك تغییطضىُ، ضىستٍی ٚ یب -

تٙص الظْ ثطای ؼطاحی ٔمَٕٛ اظ ؼطیك تٕبس تبیطٞب ثب پبُ٘  KPa2۴۲ ضٚز وٝ حسٚزٔٛاضز، تحُٕ وٙس. ا٘تفبض ٔی

 وبفی ثبضس.

 ٞبی ذٛضضیسی ثطسس.تٛا٘س ثٝ ثبالی ٔحففٝ سَّٛ ذٓ ضٛز ثٝ حسی وٝ الیٝ ا٘تمبَ ثبض ثٝ سَّٛالیٝ ضفبف ٕ٘ی -

 ٞبی ثبِمٜٛ، ظس ذٛضزٌی ثبضس.ٞب ٚ زیٍط آالیٙسٜٕ٘ه سبظٜ ثبیس ٘سجت ثٝ -

 ؼطح ثبیس ٔسٚالض ٚ ٍٟ٘ساضی سبزٜ زاضتٝ ثبضس. -

 ٞبی ٔٛرٛز آٔبزٜ سبذتٝ ضسٜ ثبضس.ٞب ثبیس اظ ٔٛاز ٚ رٙسثطای اٞساف ٕ٘ٛ٘ٝ اِٚیٝ سبذتٝ ضسٜ، پبُ٘ -

ٔتط ٔمبزَ ثب  ۲.۵1ٞبی ؼطاحی ضسٜ ثبیس ٌُیطی ٚاحسٞبی ٔٛاز ٔٛرٛز، پب٘ثطای تؽبثك سبذت، آظٔبیص ٚ ٚاحسٞبی ا٘ساظٜ -

 فٛت لطض ٚ ظربٔت ٔٙبست زاضتٝ ثبضٙس تب ٘یبظٞبی زیٍط ضا ثطآٚضزٜ سبظ٘س.۶

 رب وٙٙس.ٚظٖ پبُ٘ ثبیس ثٝ ا٘ساظٜ وبفی وٓ ثبضس تب زٚ ٘فط ثتٛا٘ٙس ثطای آظٔبیص ٚ اٞساف ٘صت، آٖ ضا ربثٝ -
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 ًیاسّای طزاحی الکتزیکی

 ثطای پبُ٘ ربزٜ ذٛضضیسی ثٝ ضطح ظیط است۶٘یبظٞبی ؼطاحی اِىتطیىی 

 ٞبی ذٛضضیسی ایزبز ٘طٛز.ای ثطای سَّٛپبُ٘ ثبیس ؼٛضی ؼطاحی ضٛز وٝ سبیٝ -

ٞبی ثبِمٜٛ اظ الیٝ اِىتطٚ٘یىی ٔمبٚٔت ٞب ثبیس ثٝ ا٘ساظٜ وبفی لٛی ثبضس تب زض ثطاثط تغییطضىُاضتجبغ زاذّی ٔیبٖ سَّٛ -

 وٙس.

 تب آة ٚ یب ٔٛاز زیٍط ثٝ سیستٓ اِىتطٚ٘یىی آسیت ٘ع٘س.ثٙسی ضسٜ ثبضس پبُ٘ ثبیس لبیك -

ٞبی ثبیس زیٛز زض ذطٚری ذػ اِىتطیىی پبُ٘ ٘صت ضٛز تب رطیبٖ ثطٌطتی ضا ثجٙسز، ظیطا زض غیط ایٗ صٛضت ثٝ سَّٛ -

 .ضٛزذٛضضیسی زض پبُ٘ آسیت ظزٜ ٔی

-  

 طزاحی سیستن الکتزیکی

-ثبضس. تىِٙٛٛغیٞبی فتِٛٚتبئیه ٔیسیستٓ اِىتطیىی، ا٘تربة سَّٛتطیٗ ا٘تربة زض ؼطاحی ا٘تربة رعء سبظ٘س۶ٜ ٟٔٓ -1

ٞبی حسبس ٞبی سیّیىٙی ته وطیستبَ ٚ چٙسوطیستبَ، سَّٛٞبی ثسیبض ظیبزی ثطای ا٘تربة ٚرٛز زاضز، اظ رّٕٝ سَّٛ

-ای پبُ٘ ٔیٞبی ذٛضضیسی غطبء ٘بظن آِی. چٖٛ زض ایٗ پطٚغٜ، تٕطوع ثط ضٚی ؼطاحی سبظٜضٍ٘ی، غطبء ٘بظن ٚ سَّٛ

ٞبی ضٛز وٝ ثبالتطیٗ ذطٚری لسضت حساوخط ضا زض ٔیبٖ سَّٛٞبی سیّیىٙی ته وطیستبَ ا٘تربة ٔیثبضس، ِصا سَّٛ

 وٙس.ٔٛرٛز أطٚظٜ فطاٞٓ ٔی

ٞب ٚ ثبضس. ایٗ ٘ٛق سَّٛ یمٙی سَّٛ سیّیىٙی ته وطیستبَ ثٝ ضىُٞب ٔیا٘تربة ثمسی ٔطثٛغ ثٝ ا٘ساظٜ ایٗ سَّٛ

 ا٘ساظٜضٛز، ثٝیبزی ٔٛرٛز است. ِصا سؽح ا٘تربة ظیبزی ذٛاٞیٓ زاضت. ٘ٛق ٔمِٕٛی وٝ ا٘تربة ٔیٞبی ظا٘ساظٜ
2mm

ٞبی ٔطثمی ٚ زایطٚی ٔرتّفی ٚرٛز زاضز. ثبضس وٝ ٞٓ اظ ِحبؾ التصبزی ٚ ٞٓ لّٕىطزی ٔٙبست است. أب ٕ٘ٛ٘ٝٔی 1۱۲

 ٞبی ذٛضضیسیثطای ایٗ پطٚغٜ اظ سَّٛ
2mm1۰۱ ٜٞب ثط حست ثیٙیس. )ا٘ساظٜاست وٝ زض ضىُ ظیط ٔیاستفبزٜ ضس

 ٔیّیٕتط(

 

 ابعاد سلَل خَرشیذی -(12)شکل
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ثٙسی ضٛز. ٔمٕٛال ثبضس تب پبُ٘ سطٞٓٞب ثٝ ٞٓ ٔیٞب، ٌبْ ثمسی اضتجبغ سَّٛٞب۶ ثب ا٘تربة سَّٛاضتجبؼبت زاذّی سَّٛ -۰

وٙٙسٜ، ِٚتبغ ضا افعایص زٞس، ٕٞچٙیٗ رطیبٖ ضٛ٘س تب تٛسػ رٕكؼٛض سطی ثٝ ٞٓ ٔتصُ ٔیذٛضضیسی ثٝٞبی سَّٛ

ٞب ی سَّٛٞبی ذٛضضیسی زض ٞط پبُ٘، اٚال ثبیس ٔیبٖ ِجٝآٔپط(. ثطای ربٕ٘بیی س۱َّٛذطٚری اظ ٞط سَّٛ یىسبٖ ثبضس )

تٛاٖ زض ٞط ؼطف ٔتط ثمس زض ٞط ؼطف زاضز، ِصا ٔی ۲.۵1وٝ ٞط پبُ٘ فبصّٝ ثبضس. ثب تٛرٝ ثٝ ایٗ ۰۱mm اظ ٞٓ ٚ اظ ِجٝ

ضٛز. زض سَّٛ زض وُ پبُ٘ ٔی ۰۱سَّٛ لطاض زاز وٝ ٔزٕٛلب ۱

 ی ایٗ اتصبَ ٕ٘بیص زازٜ ضسٜ است.ضىُ ظیط ٘حٜٛ

ٞب، زٞٙسٜ سَّٛ ذٛضضیسی ٚ زٚ ذػ ثیٗ ایٗ ٔطثكٞط ٔطثك ٘طبٖ

ثبضس ٚ ٕ٘بزٞبی ٔخجت ٚ ٞب ٔیجبغ ٘یطٚ ثیٗ سَّٛزٚ ذػ اضت

ٔٙفی ٞٓ ٕ٘بیطٍط ذؽٛغ ٚضٚزی ٚ ذطٚری اظ پبُ٘ ربزٜ 

 ذٛضضیسی است.

 

 

 

 طزاحی الیِ شفاف

ٞب ثسیبض وفای ضیطٝ زض ثبضس. لؽمبت ؼطٜی اسبسی زض ؼطاحی ایٗ الیٝ، تمییٗ ظربٔت ٔٛضز٘یبظ ضیطٝ ضٚی سؽح ٔی٘ىتٝ 

 ٔمَٕٛ است.

ای ٞب، لبثُ ترٕیٗ است، وٝ تبثك ظربٔت ضیطٝ، ضىُ ٔمؽك ؼطٜؼجك ٔحبسجبت، تمییٗ تٙص ٚ تغییطضىُ زض ضیطٝ ثبالی سَّٛ

احی ثطای ٘ٛق ثبض زٞس وٝ تٙص ؼطثبضس. ذؽٛغ ضإٞٙبیی ضیطٝ ٌطٔبزازٜ ضسٜ، ٘طبٖ ٔیٚ ٔیعاٖ ثبض ٚاضزٜ ثٝ ضیطٝ تٟٙب ٔی

ا٘س، ثیطیٙٝ تٙص ذٕطی اضائٝ ضسٜ Roak ٚ Young است. ٔمبزالت تٙص وٝ تٛسػ MPa۱۶ٔتٛسػ ثط ضیطٝ ٌطٔبزازٜ ضسٜ 

 ،KPa2۴۲تٟٙب ضا ثطای فطبض تبیط  ایزض ٚسػ ٔمؽك ضیطٝ
2mm12۲ ٝی ٞبی ٔتفبٚت صفحٝای ٚ ظربٔتای ؼطٜٔمؽك ضیط

 است۶ ای زض رسَٚ ظیط آٔسٜضیطٝ

 73.1 76.3 1..7 .3.6 6..5 متز(ضخامت)میلی

تىش خمشی بیشیىٍ 

 )مگاپاسکال(

51.7. .3.9. 75.19 71.11 1.163 

 1.1619 .1.71 .1..1 .1.191 7.5 خیش بیشیىٍ )میلیمتز(
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-ٚ ثبالتط، ٔی mm۵.۱۶ ثب ظربٔت ضیطٝ استب٘ساضز استفبزٜ ضسٜ زض رسَٚ، ٘طبٖ زازٜ ضسٜ وٝ ٞط لؽمٝ ضیطٝ تٟٙب ثب ظربٔت

 ضا ثبالی پبُ٘ ذٛضضیسی تحُٕ وٙس. KPa2۴۲ تٛا٘س ثبض تبحیط ثب فطبض

 

 ایطزاحی الیِ ساسُ

ای پبُ٘ ربزٜ ذٛضضیسی، ی سبظٜا٘تربة ٘ٛق ٔبزٜ ثب تٛرٝ ثٝ ٔؽبِت ٔطثٛغ ثٝ ربزٜ ٚ ثب٘س فطٚز، ثٟتطیٗ ٔبزٜ ثطای استفبزٜ زض الیٝ 

 ثبضس.فٛالز، آِٛٔیٙیْٛ ٚ فبیجطٌالس ٔی

ضغٓ ط ثبضٞبی تىطاضضٛ٘سٜ، لّیتٛا٘ٙس زض ثطاثٞبی فبیجطٌالس چٙسالیٝ ٔیٞبی ا٘زبْ ضسٜ، ثٝ ایٗ ٘تیزٝ ضسیس٘س وٝ پبُ٘ثمس اظ ثطضسی

آَ ای ایسٜزِیُ ٘یبظٔٙس ثٛزٖ ثٝ ؼطح ٕ٘ٛ٘ٝ، فبیجطٌالس ثٝ لٙٛاٖ رٙس سبظٜظیطاسبس ظمیف، ثسٖٚ ٌسیرتٍی استمبٔت وٙٙس. ثٝ

زی، لالٜٚ ٞعیٙٝ وٓ ٚ ٚظٖ پبییٗ آٖ، سبذت آٖ ضا ثطای تحمیك ثط ضٚی ٕ٘ٛ٘ٝ، ثطذالف رٙس آِٛٔیٙیٛٔی ٚ فٛالضٛز. ثٝا٘تربة ٔی

 وٙس.ٟٔیب ٔی

 ّابام خاًِّای خَرشیذی بز رٍی پشتّا با سلَلّای خَرشیذی رٍی جادُهقایسِ سلَل

ٞبی ذٛضضیسی زض ایٗ زٚ حبِت ٔیعاٖ تِٛیس ا٘طغی اِىتطیسیتٝ زلیمب یىسب٘ی ضٛز وٝ سَّٛٞبی ا٘زبْ ٌطفتٝ، ٘تیزٝ ٔیثب ثطضسی

 وٙٙس.ثطاثطی ٔیزاضتٝ ٚ اظ ِحبؾ ٞعیٙٝ ٞٓ تمطیجب ثب ٞٓ 

 ٞب ضا ثٝ سٝ زستٝ ظیط تمسیٓ ثٙسی وطز۶تٛاٖ آظٔبیطبت ا٘زبْ ضسٜ ثط ضٚی ایٗ ربزٜٔی 
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 گیزیًتیجِ

ضسیٓ وٝ ؼطح ٞبی ثبزی، ثٝ ایٗ ٘تیزٝ ٔیذٛضضیسی ٚ ٕٞچٙیٗ لّٕىطز تٛضثیٗٞبی ٞبی ا٘زبْ ضسٜ زض ٔٛضز ربزٜثب تٛرٝ ثٝ ثحج

ٞب پب ثٝ لطصٝ ٞبی ذٛضضیسی است، ظیطا ٞٙٛظ ایٗ ربزٜثبضس. اِجتٝ ٘یبظٔٙس ظٔبٖ ثطای ٟ٘بیی ضسٖ ربزٜاضائٝ ضسٜ، لبثُ ارطا ٔی

ٞبی ٚالك زض ضٚی پُ، ثبلج لطیط . زض ٔٛضز ٌّرب٘ٝا٘س. ِصا ثب ارطای زضست ٚ زلیك ؼطح، لّٕی ذٛاٞس ضسلجٛض ذٛزضٚٞب ٟ٘ٙبزٜ

ٞب ثبضس ٚ ٞٓ ٔحّی ثطای پبضویًٙ ذٛزضٚٞب، تب ثبلج تطافیه زض ضٚی پُ ٚ ضسٖ پُ ذٛاٞس ضس تب ثتٛا٘س ٞٓ ٔحّی ثطای ٌّرب٘ٝ

 ایزبز احط سٛء ثط پُ ٍ٘طزز.

ٞب ضا لجُ تٛاٖ ایٗ ٌّرب٘ٝطافیىی، احط زیٍطی ٘ساضز. ٔیٞب ضٚی پُ چٙساٖ ظطٚضتی ٘ساضز ٚ رع افعایص ثبض تثٝ ٘فط ٔٗ، ٚرٛز ٌّرب٘ٝ

ثبضس، ٘یبظٔٙس تبٔیٗ پبضویًٙ است. اظ ٘فط ٔٗ ثطای تبٔیٗ پبضویًٙ ٞب ٔییب ثمس اظ پُ لطاض زاز. أب اٌط لصس ثٝ ارطای ایٗ ٌّرب٘ٝ

ٛٞبی ضإٞٙب، ٔسیط ٔطرص ضا ثطای لجٛض ٚ ثٟتط است ایٗ پُ ضا ثٝ صٛضت زٚ ؼجمٝ ارطا وٙیٓ ٚ زض لسٕت ٚضٚزی ثٝ پُ، ثب زضد تبثّ

تٛا٘یٓ، ثٛفٝ یب ضستٛضاٖ پبضن ذٛزضٚٞب رٟت استفبزٜ اظ ٔحیػ ٚ ذطیس سجعیزبت ٚ زیٍط ٔحصٛالت، تمییٗ وٙیٓ. ٕٞچٙیٗ ٔی

وٙس. زض ایٗ ثط ٔیی ثسیبض لٛی ذٛاٞٙس ثٛز وٝ ٞعیٙٝ پطٚغٜ ضا چٙس ثطاٞب تٕبٔب ٘یبظٔٙس سبظٜرب لطاض زٞیٓ، أب ایٗوٛچىی ٘یع زض آٖ

 تٛاٖ اظ فعبی ٔٛرٛز ٞٓ استفبزٜ ثٟیٙٝ وطز.حبِت ثسٖٚ ایزب ٔطىّی زض لجٛض ٚ ٔطٚض ٔی
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