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 یلَفف ضدبقیفف ً:    دستگاُ حرارتی ٍ طرز کار دستگاُ تي هاری ٍ هدارات آى

 ّبي آقهبیٍگبُ ٌبهل هػشلف ّبي آقهبیٍگبُ ؼـ گىشفؼُ اي وبـثفؼ وِ اوز اي ٍویلِ آة ضوبم یب ي هبـيث

 اًدبم هٌظَـ ثِ ٍویلِ ایي .ؼاـؼ فبٔالة ٍ غؿایي ٌِبیغ آهَقٌي، ولیٌیىي، سطمیمبسي، هفاوك ؼـ هَخَؼ

 هفاضل اًدبم هٌظَـ ثِ ضشي ٍ ؼاـٍیي ّبي سىز ثیٌَیوي، آگلَسیٌبویَى، وفٍلَلیه، ّبي سىز

 وفؼى ؾٍة ٍ ّب هؼفف وفؼى گفم هٌظَـ ثِ ثي هبـي ّب اق.گیفؼ هي لفاـ اوشفبؼُ هَـؼ ٌِؼشي، اًىَثبویَى

 ؼـ زِ اگف هیٍَؼ؛ اوشفبؼُ آة اق هبـي ّب ثي ؼـ ولي، لبػؽُ یه ػٌَاى ثِ. ٌَؼ هي اوشفبؼُ ًیك ًوًَِ ّب

 .ٌَؼ هي اوشفبؼُ ًیك ـٍغي اق ّب آى اق هؼؽٍؼي سؼؽاؼ

 100گیفؼ اق ؼهبي اسبق سب  ّب وِ ثِ طَـ طجیؼي ٍ ثیٍشف هَـؼ اوشفبؼُ لفاـ هي هبـي هطؽٍؼُ ؼهبیي ثي 

ؼـخــِ  100ّبي لبؼـ ثِ سَلیؽ ؼهبي  هبـي ؼـخِ وبًشیگفاؼ هي ثبیىز ثبٌؽ. القم ثِ ؾوف اوز وِ ثي

اي  ّب ؼاـاي هطفظِ هبـي ّـبي غبَ ّىشٌؽ. اغلت ثي وــبًـشـیـگـفاؼ، ؼاـاي یـه دـٌَـً ثـب ٍیـمگـي

  لیشف ّىشٌؽ. 3سب  2ثِ گٌدبیً 

 ّا هاری طرح کلی تي

ؼـدَي، هطفظِ سبًه،  ،((Screenّب ؼاـاي ٍاضؽ وٌشفل الىشفیىي، ِفطِ ًوبیٍگف  هبـي ثِ طَـ ولي، ثي

 ( ًیك ّىشٌؽ. (Agitation unitّب ؼاـاي ٍاضؽ یىٌَاغز وٌٌؽُ  سفهَهشف ٍ ؼـ ثفغي اق اًَاع آى

 

 اصَل کار

 ّب اق فَالؼ وبغشِ ٌؽُ ٍ سَوط یه ـًگ الىشفٍوشبسیه ثب سَاًبیي خؿة ٍ همبٍهز ثبال ؼـ  هبـي ثي

ّب  ّب ؼاـاي یه لطؼِ ّىشٌؽ وِ وـٌشفل يهبـ ًٌَؽ. ثي همبثل ٌفایط هطیط آقهبیٍگبُ، دٌَیؽُ هي

ّب ّـوـسـٌـیــي ؼاـاي یـه هـطـفـظـِ سـبًـه ثـَؼُ وـِ  هبـي اًؽ. ثي ؼـٍى آى خبي گففشِ

اي اق ـقیـىشـَـّـبي الىشـفیىـي ؼـ  قًـــــگ ثـــــَؼُ ٍ ؼاـاي هــدــوـــــَػــــِ ٔـــــؽ

ـر سَلیؽ ٌؽُ ثِ هبیغ ؼـٍى سبًه )آة یب ـٍغي( ّب، ضفا لىوـز دـبییـي آى ّىشٌؽ. ؼـ ایي ؼوشگبُ
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ّبي وٌشفل وٌٌؽُ )سفهَوشبر ٍ  هٌشمل ٌؽُ ٍ ثؽیي ٍویلِ، هبیغ ؼـٍى هطفظِ سبًه ثِ ووه ٍویلِ

 ـوؽ. ...( ثِ ؼهبي هَـؼ ًظف هي

    ًَع ّىشٌؽ: 2ّب ثف  هبـي ثِ طَـ ولي، ـقیىشَـّبي هَـؼ اوشفبؼُ ؼـ ثي 

َـّب ؼـٍى یه لَلِ لفاـ گففشِ ٍ ؼـ لىوز سطشبًي هطفظِ سبًه ـقیىشَـّبي ؼاغلي: ایي ـقیىش

 گیفًؽ. ٍ ؼـ سوبن هىشمین ثب هبیغ ؼـٍى آى لفاـ هي  هبـي ثي

ـقیىشَـّبي غبـخي: ایي ًَع ـقیىشَـّب ؼـ لىوز دبییي ٍ ؼـ غبـج اق هطفظِ ســبًــه لــفاـ 

ــِ یــه هــبؼُ ایــكٍلـِ وٌٌـؽُ گــففـشــِ اًــؽ. ایــي ًــَع ـقیـىـشــَـّــب ثــِ ٍوـیـل

Isolating material)  ،ثِ هٌظَـ خلَگیفي اق اسالف گفهب، دٌَیؽُ ٌؽُ اًؽ. ایي ًَع اق ـقیىشَـّب )

     وٌٌؽ. ( ثِ وف هطفظِ سبًه هٌشمل هي(Thermal conductionگفهب ـا اق طفیك ّؽایز گفهبیي 

 ویىشن یىٌَاغز وٌٌؽُ ًیك ّىشٌؽ وِ هَخت ایدبؼ  ّب ؼاـاي اخكایي اق لجیل هبـي اًَاع غبِي اق ثي

یه ضفوز وٌشفل ٌؽُ ؼلیك ؼـ هبیغ ؼـٍى هطفظِ سبًه ٌؽُ ٍ ثؽیي ٍویلِ هَخت ایدبؼ یه ؼهبي 

   ٌَؼ. یىٌَاغز ؼـ وفاوف هبیغ ؼـٍى آى هي

ثٌؽي  ّب اق ًظف ؼهبیي ثِ وِ ؼوشِ ثب ؼهبي دبییي، ؼهبي ثبال ٍ ػبیك ؼاـ سمىین هبـي ثِ طَـ ولي، ثي

  ًٌَؽ. هي

 هاری ّای کٌترل تي سيستن

 ّب  ّبي وٌشفلي ثىیبـ وبؼُ ّىشٌؽ. ثفغي اق وبقًؽگبى ایي ٍوـیلِ، وٌشفل ّب ؼاـاي ویىشن هبـي ثي

ّبیي ثب یىؽیگف  هبـي، ؼاـاي سفبٍر اًؽ وِ ثف ضىت ًَع ثي ـا ثب هیىفٍدفٍوىَـّب اؼغبم وفؼُ

   ّىشٌؽ.

 اي قیف اوز:ّب ؼاـاي اخك هبـي دبًل وٌشفل ثي

 ولیؽ وٌشفل ـٌٍي/غبهَي -

 زفاؽ ًٍبى ؼٌّؽُ ٍٔؼیز ـٌٍي/غبهَي ثَؼى ؼوشگبُ -

یه ؼووِ ثِ هٌظَـ اًشػبة دبـاهشفّبیي اق لجیل ؼهبي هَـؼ ًظف، ؼهبي ٍّؽاـ ٍ اًشػبة ٍاضؽ ؼهب  -

 )ؼـخِ وبًشیگفاؼ، ؼـخِ فبـًْبیز(

 ؼهب )ؼـخِ وبًشیگفاؼ، ؼـخِ فبـًْبیز(ػؽؼ( ثِ هٌظَـ ًٍبى ؼاؼى ٍاضؽ  2زفاؽ ّبیي )هؼوَال  -

 ؼٍ ؼووِ ثِ هٌظَـ سٌظین دبـاهشفّبي هَـؼ ًظف -

  ِفطِ ًوبیٍگف -

 هاری ًصة تي
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ٍ  هبـي ـا ؼـ هدبٍـر ثب دفیك ثفق ًّت وٌیؽ. دفیك ثفق ثبیؽ ثِ هٌظَـ سبهیي ضفبظز ٍ ایوٌي ادفاسَـ ثي

ّب اغلت ثب ٍلشبل ٍ  هبـي ( ثبٌؽ. ثي (Ground poleسدْیكار، ؼاـاي یه وین سػلیِ ثفق ؼـ قهیي 

 وٌٌؽ. ّفسك وبـ هي 60ٍلز/ 230ّفسك یب  60ٍلز/ 120ّبي  ففوبًه

ّب سفخیطب ثبیؽ ثِ هٌظَـ سػلیِ آة ؼـٍى هطفظِ سبًه، ؼـ ًكؼیىي ویٌي  هبـي ًّت ٍ اوشفبؼُ اق ثي

 ظففٍَیي ثبٌؽ.

ثَؼُ ٍ ثشَاًؽ ٍقى آى ـا ؼـ ٌّگبهي وِ دف اق گیفؼ ثبیؽ سفاق ٍ یىٌَاغز  هبـي ـٍي آى لفاـ هي وططي وِ ثي

 هبیغ اوز، سطول وٌؽ.

 هاری ايوٌی کار تا تي

 ّبیي وِ ؼاـاي هَاؼ لبثل اٌشؼبل ٍ اضشفاق ّىشٌؽ، غَؼؼاـي ٌَؼ.  هبـي ؼـ هطیط اق وبـ وفؼى ثب ثي

لیز ایدبؼ ایي ٍویلِ ؼاـاي اخكایي )ـقیىشَـّبي ثب لبثلیز سَلیؽ ؼهبّبي ثىیبـ ثبال( ثَؼُ وِ لبث

   ّبي سّبؼفي یب اضشفالي ـا ؼاـًؽ. آسً وَقي

 هبـي ـا ثبیؽ ثِ دفیك ثفلي وِ ؼاـاي وین سػلیِ ثفق ؼـ قهیي اوز، ٍِل وفؼ. ثي

هبـي ثبیؽ اق هَاؼ غیف لبثل اٌشؼبل ٍ ّوسٌیي هَاؼي وِ فبلؽ غَِّیز غَـًؽگي  هطفظِ سبًه ثي

 ّىشٌؽ، دف ٌَؼ.

ّب ؼاـاي ـقیىشَـّبیي ّىشٌؽ  هبـي اق ٍوبیل ضفبظشي اوشفبؼُ وفؼ. ثي هبـي ثبیؽ ؼـ ٌّگبم وبـ ثب ثي

سَاًٌؽ هَخت  وِ ؼـ َِـر لوه )ضشي ؼـ طي یه قهبى غبَ ده اق غبهَي وفؼى ؼوشگبُ( هي

     وَغشگي ًٌَؽ.

 ـاي سَْیِاي وِ ؼا هبـي ـا ؼـ قیف َّؼ یب ؼـ ًبضیِ وٌٌؽ ثبیؽ ثي ثفاي وبـ ثب هَاؼي وِ سَلیؽ ثػبـ هي 

 هطلَثي اوز، لفاـ ؼاؼ.

ّب ثبیؽ اق هبیؼبر دف ٌَؼ. ؼـ َِـسي وِ  اًؽ وِ هطفظِ سبًه آى اي طفاضي ٌؽُ ّب ثِ گًَِ هبـي ثي

سَاًؽ ثىیبـ افكایً یبثؽ. ثْشف اوز وِ اق یىٌَاغز  هبـي غبلي ثبٌؽ، ؼهبي آى هي هطفظِ سبًه ثي

ـَاغـز ؼهـب ؼـ وفاوف هبیغ ؼـٍى ّب اوشفبؼُ ٌَؼ وِ هَخت سَقیغ یىٌ هبـي وٌٌؽُ ؼهب ؼـ ثي

 ًٌَؽ. هبـي هي ثي

هــبـي )وـٌـشـفل ؼهـب، وـٌـشـفل  ّـبي وـٌـشــفلــي ثــي ؼـ ِــَـسـي وـِ ّـف وـؽام اق ویىشـن

  ؼهـبي ٍّؽاـ( هؼیَة ثَؼ، اق وبـ وفؼى ثب آى غَؼؼاـي ٌَؼ.

 تگاُهاری تِ هٌظَر افسايص عور دس ًكات الزم در ٌّگام کار کردى تا تي
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 هبـي، هطفظِ سبًه آى ـا اق هبیغ هَـؼ ًظف )آة، ـٍغي( دف وٌیؽ. ثف ضىت ًَع ثي   

اي ثبٌؽ وِ ده اق لفاـ گففشي  هـبـي ثـبیؽ ثِ گًَِ وطص هبیغ هَـؼ ًظف ؼـٍى هطفظِ سبًه ثـي

 وبًشي هشف ثبٌؽ. 4-5ّب ؼـ ؼاغل آى، اـسفبع وطص هبیغ اق وف هطفظِ سبًه،  ًوًَِ

وٌٌؽ وِ ثِ هٌظَـ  ه ثبیؽ سویك ثبٌؽ. ثفغي اق وـبقًـؽگبى ایي ٍویلِ سَِیِ هيؼـٍى هطفظِ سبً

ّب ًیك ثِ آة ؼـٍى هطفظِ  خلَگیفي اق ـٌؽ لبـذ، وذه ٍ ...، هَاؼ هْبـ وٌٌؽُ ـٌؽ ایي اـگبًیىن

 سبًه افكٍؼُ ٌَؼ.

 هـبـي ثـب هـَاؼ ٌیویـبیي وفیؽوٌٌؽُ غَؼؼاـي ٌَؼ. اق سویـك وـفؼى ثـي

  وِ ؼاـاي همبؼیف ثبالیي اق ولف ّىشٌؽ، غَؼؼاـي ٌَؼ. اق هبیؼبسي

 ّبي ًوىي ٔؼیف هبًٌؽ ولفیؽ وـــؽیـــن، وـلــفیــؽ وـلـىـیــن یــب ســفوـیـجــبر  اق هطلَل

 وــفٍم، غَؼؼاـي ٌَؼ.

 هبـي، غَؼؼاـي ٌَؼ. اق ـیػشـي ّـف ًـَع اویـؽ لـَي ؼـ هطفظِ سبًه ثي

 هبـي، غَؼؼاـي ٌَؼ. ًوه ؼـ هطفظِ سبًه ثي ّبي ثبالي ّف ًَع اق هّفف غلظز

ّبي دبییي ّیؽـٍولفیؽ، ّـیـــؽـٍثـــفٍهـیــه، ّـیــؽـٍیــؽیــه،  اق هّفف غلظز

 ّــب غَؼؼاـي ٌَؼ. هــبـي اوـیــؽّــبي وـــَلـفـــَـیـــه یـــب وـــفٍهـیـــه ؼـ ثـــي

ّب، ثِ ؼلیل ایدبؼ وبیً ٍ  هبـي اق هّـفف آة همطـف ثـِ هٌظـَـ دـف وـفؼى هطفظِ سبًه ثي

  هبـي، غَؼؼاـي ٌَؼ. وَـاظ ٌؽى ثي

 حوام هْرُ تدٍى آب 

Waterless bead bath)) 

 ّب ؼـ آة  ّب ٍ ثبوشفي ّب، خلجه ّب، ایدبؼ آلَؼگي ثب لبـذ هبـي یىي اق هٍىالر اوبوي اوشفبؼُ اق ثي

ضوـبم هْـفُ ثـؽٍى آة "ًـبم  ّب ثِ هبـي ؼـٍى هطفظِ سبًه اوز. ثؽیي هٌظَـ ًىل خؽیؽي اق ثي

Waterless bead bath)" ُّبي غبَ اق خٌه  ( طـفاضـي ٌـؽُ اوـز وـِ ضـبٍي هْـف

ّـبي هؼوـَلـي  هـبـي ّبیي وِ ؼـ ثــي فلكّبي خبهؽ لبثل ثفگٍز ثِ طجیؼز ثَؼُ ٍ فبلؽ آلَؼگي

   ٌـَؼ، اوز. هٍـبّـؽُ هـي

، وبًّ هّفف الىشفیىیشِ اوز. ثِ ػٌَاى  "ةّبي هْفُ ثؽٍى آ ضوبم"هكیز ؼیگف اوشفبؼُ اق 

وبًشیگفاؼ، ؼـ   ؼـخِ 65، ثفاي ایدبؼ ؼهبي  "ّبي هْفُ ثؽٍى آة ضوبم"هـثـبل، هـّـفف ثفق ؼـ 

ؼـخِ وبًشیگفاؼ ًیك ؼـ ضؽٍؼ یه ؼٍم ثفق هَـؼ ًیبق  37ضؽٍؼ یه زْبـم ٍ ثفاي سبهیي ؼهبي 

ثِ  "ّبي هْفُ ثؽٍى آة ضوبم"ّـــبي ؼیــگـــف  ّــــب اوــــز. اق هــــكیـــز هــــبـي ثــــي

  سَاى اٌبـُ وفؼ. ّب هي هبـي ایدبؼ ؼهبي ثبثز سف ٍ ًَوبًبر ووشف ؼـ ؼهبي ایدبؼ ٌؽُ ًىجز ثِ ثي
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 ٍیؽا ففغي:  دستگاُ ًَری ٍ طرز کار دستگاُ اسپكترٍفتَهتر ٍ هدارات آى 

اوذىشفٍفشَهشف یب طیف وٌح، ؼوشگبّي اوز وِ ٌؽر ًَـ ـا ثِ َِـر سبثؼي اق طَل هَج اًؽاقُ گیفي هي 

وٌؽ. ایي وبـ ثب اًىىبـ دفسَ ًَـ ثِ طیف طَل هَج ّب ٍ آٌىبـوبقي ٌؽر ّب ثب ؼوشگبُ ثبـؼاـ ٍ ًوبیً ًشبیح 

خؿة ًَـ، سؼییي غلظز هي وٌؽ. ثِ َِـر گفاف اًدبم هي ٌَؼ. ؼـ ضمیمز ایي ـٍي ثب اوشفبؼُ اق هیكاى 

ٍ سطلیل هَلىَل ایي ـٍي لبثلیز اًؽاقُ گیفي ًوًَِ ّبي فَق الؼبؼُ وَزه ـا ؼاٌشِ لؿا اق آى ثفاي سدكیِ 

  اوشفبؼُ هي ٌَؼ.ّبي ٍـاثشي  

َـ اق ثىشِ ّبي ثىیبـ وَزىي ثِ ًبم فَسَى سٍىیل ٌؽُ اوز وِ اًفلي ّف یه اق آًْب ثِ هطٓ ثفغَـؼ ثِ ً

شفٍى هٌشمل هي ٌَؼ. سٌْب ٌّگبهي اًشمبل ـظ هي ؼّؽ وِ اًفلي فَسَى ّب ثفاثف ثب اًفلي هَـؼ ًیبق یه الى

ثفاي اًشمبل الىشفٍى ثِ الیِ اًفلي ثؼؽي ثبٌؽ. ایي دفٍوِ وِ ؼـ آقهبیً ّبي هطبوجِ ویفیز ٍ وویز 

DNA .ثِ طَـ ولي ًَـ ثب  هَخَؼ ؼـ هطلَل ّب اوشفبؼُ هي ٌَؼ، دبیِ طیف ثیٌي خؿثي ـا سٍىیل هي ؼّؽ

طَل هَج ٍ اًفلي غبَ ثِ ًوًَِ سبثبًؽُ ٌؽُ ٍ همؽاـ هٍػّي اق اًفلي آى خؿة هي ٌَؼ. وذه ثب اًؽاقُ 

 ؼسىشَـ، همؽاـ خؿة سؼییي هي ٌَؼ. گیفي اًفلي ـؼ ٌؽُ اق ًوًَِ سَوط یه فَسَ

هَج اًؽاقُ گیفي هي وٌؽ. اوذىشفٍفشَهشف ؼوشگبُ دیسیؽُ اي اوز وِ ٌؽر ًَـ ـا ثِ َِـر سبثؼي اق طَل 

ؼـ ایي ؼوشگبُ ًَـ سَوط یه هٌجغ ًَـ سَلیؽ ٌؽُ ٍ ده اق گؿٌشي اق هیبى ًوًَِ هَـؼ ًظف ًَـ، ثِ َِـر 

طیفي هٌشٍف هي ٌَؼ وذه ثِ ٍویلِ وٌىَـ ّب آٌىبـوبقي ٌؽُ ٍ ثِ َِـر ًشبیح لبثل وبـثفؼي سفخوِ 

ًَـ ًىجز ثِ طَل هَج اوز. ؼاؼُ ّبیي وِ ثفاي  هي ٌَؼ. غفٍخي اوذىشفٍفشَهشف ّویٍِ ًوَؼاـي اق ٌؽر

سَلیؽ ًوَؼاـ گفؼآٍـي ٌؽُ، ؼـ خؽٍلي اق ٌؽر ًَـ ٍ طَل هَج ؾغیفُ هي ٌَؼ. همؽاـ گفاف ثیبى وٌٌؽُ 

همؽاـ ػجَـ یب همؽاـ خؿة اوز. اوذىشفٍفشَهشف ّبي اهفٍقي ؼیدیشبلي ثَؼُ ٍ ثِ ٍویلِ هیىفٍدفٍوىَـ 

 وٌشفل هي ًٌَؽ.

  

 ررٍفتَهتاجسای اسپكت

  .هفسر ٍ آضكارساز ًوًَِ، ًَر، هٌثع: ؼاـؼ ٍخَؼ اوذىشفٍفشَهشف ؼـ اِلي ثػً زْبـ

 وبق فبم سه یه ًَـ هٌجغ اق ده. ثبٌؽ ثٌفً هبٍـا یب لفهك هبؼٍى هفئي، ًَـ سَاًؽ هي ًَـ هٌجغ

 ّبي هَج طَل دفاي سَـي یب هٌٍَـ یه سَوط ٍ فیلشف ـا ٌؽُ سَلیؽ ًَـ سب ؼاـؼ ٍخَؼ( هًََوفٍهبسَـ)
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 اق گؿٌشي اق ده آى، اق ثػٍي خؿة ٍ ًوًَِ ؼاغل اق ٌؽُ سَلیؽ ًَـ گؿٌشي اق ده. وٌؽ اًشػبة ـا غبِي

 َِـر ثِ ٌؽى سفىیف اق ده ٍ ـویؽُ ّب وٌىَـ ثِ ّب فیلشف ٍ ّب آیٌِ ّب، ٌىبف ّب، لٌك اق اي هدوَػِ

  .گیفؼ هي لفاـ غفٍخي ؼـ ًوَؼاـي

 

 دستگاُ عولكرد

 ًَر هسير

 سَلیؽ ثفاي ًَـ هٌجغ سفیي هشؽاٍل. ؼاـؼ ٍخَؼ اوذىشفٍفشَهشف ثفاي  UV ٍ VIS ًَـ هٌجغ ؼٍ ضبٔف ضبل ؼـ

 وفؼُ ػجَـ ًوًَِ هیبى اق ًَـ. اوز ًبًَهشف 340 ٍ 200 ثیي هَج طَل ثب سٌگىشي ّبلَلى الهخ یه هفئي ًَـ

 هي غبـج ثِ دػً ٍ ًَـ ٌؽى دفاوٌؽُ ثبػث ًبقن ٌىبف. ٌَؼ هي اوذىشفٍفشَهشف ٍاـؼ ٌىبفي طفیك اق ٍ

 ًوًَِ اق ٌؽُ غَاًؽُ دفسَ هَج طَل هَاـؼ ثیٍشف ؼـ ؼاـًؽ، ًَـ ثبـیىِ یه سٌْب ّب ؼوشگبُ وِ آًدب اق ٌَؼ،

 ًَـ وِ سفسیت ثؽیي. ٌَؼ هي اوشفبؼُ همؼف ّبي آیٌِ اق اهف ایي اِالش ثفاي ٍ ٌَؼ هي ٍالغ سغییف ؼوشػَي

. ٌَؼ هي هٌؼىه ؼیگفي همؼف آیٌِ ثِ ؼٍثبـُ ٍ ٌؽُ هٌؼىه وٌٌؽُ دفاوٌؽُ ٌجىِ ثِ همؼف ّبي آیٌِ سَوط

  .وٌؽ هي هشوفوك آٌىبـوبق ووز ثِ ـا ًَـ وبًًَي آیٌِ ایي

آیٌِ ّبیي وِ اهفٍقُ هَـؼ اوشفبؼُ لفاـ هي گیفًؽ ثِ وِ ؼوشِ سمىین هي ًٌَؽ. اٍلیي ؼوشِ اق ٌیٍِ 

ًبًَهشف اوشفبؼُ هي ٌَؼ.  340ثیٍشف اق  فراتٌفص وبغشِ ٌؽُ ٍ ثفاي غَاًؽى خؿة ؼـ طَل هَج ّبي

ؼوشِ ؼٍم اق ویلیه گؽاغشِ یب وَاـسك وبغشِ ٌؽُ ٍ ثِ ػلز ٌفبفیز ثىیبـ قیبؼ هي سَاًؽ ؼـ اًؽاقُ گیفي 

اوشفبؼُ ٌَؼ ٍ ًَع وَم آیٌِ ّبي یه ثبـ هّفف اوز وِ اًَاع  فراتٌفص ٍ ٍی آی اس خؿة طیف ّبي

 800سب  280اق دلي هشب اوفیلیز ثَؼُ ٍ سٌْب ثفاي اًؽاقُ گیفي طَل هَج ّبي  هػشلفي ؼاـؼ. یه ًوًَِ اق آى

  ًبًَهشف اوشفبؼُ هي ٌَؼ.



7 
 

هي سَاًؽ الهخ ّیؽـٍلًي فٍبـ ثبال یب الهخ ؼٍسفیَم ففاثٌفً  طجك آغفیي سطمیمبر آقهبیٍگبّي، هٌجغ 

ؼیگف غبهَي هي ٌَؼ ٍ اًؽاقُ گیفي هي ٌَؼ، الهخ ففاثٌفً ثبٌؽ. ٌّگبهي وِ هیكاى خؿة ؼـ طیف 

قهبًي وِ اًؽاقُ گیفي خؿة ؼـ ًَـ هفئي اًدبم هي ٌَؼ ثفػىه ایي هىبلِ اسفبق هي افشؽ وِ ؼلیل ایي اهف 

 خلَگیفي اق سؽاغل طَل هَج ّبي غیف ٔفٍـي ؼـ ًَـ هٌشٍف ٌؽُ اق ًوًَِ اوز.

 آضكار ساز

گیفي ٌؽر ًَـ سبثیؽُ ٌؽُ اق آیٌِ ّب ٍ ؼـ اًشْبي هىیف ًَـ، آٌىبـوبق ٍخَؼ ؼاـؼ وِ ٍظیفِ آى اًؽاقُ 

ثِ ادفاسَـ ًوبیً ؼّؽ. اهفٍقُ ال سی دی  اًشمبل اطالػبر ثِ وٌشَـي اوز وِ آًْب ـا ثجز ٍ همؽاـ ـا ثف ـٍي

  هشؽاٍل اوز : فشَسیَة ٍ فشَهبلشي دالیف سیَة.ٍی ای اس  فراتٌفص/ؼٍ ًَع آٌىبـوبق ؼـ اوذىشفٍفشَهشف 

یؽ یه خفیبى الىشفیىي ػول هي وٌؽ. ٍلشي یه فَسَى ثِ وبسؽ ولَل ٔفثِ ثكًؽ، فشَسیَة یب فشَول ثب سَل

الىشفٍى ثِ ووز آًؽ ـاًؽُ ٌؽُ ٍ ثؽیي سفسیت خفیبى الىشفًٍي ثِ ٍخَؼ هي آیؽ وِ همؽاـ آى ثِ هیكاى 

ًه اًفلي فَسَى ثىشگي ؼاـؼ. سیَة فشَهبلشي دالیف وِ ثىیبـ ضىبن سف اوز ثِ لبًَى اثف فشَالىشفیه دال

اوشٌبؼ ؼاـؼ. فَسَى ّب ثِ وطص ضىبن سیَة ٔفثِ قؼُ ٍ الىشفٍى ّبي اٍلیِ ـا ثِ ضفوز ؼـ هي آٍـًؽ، ثب 

ثفغَـؼ ایي الىشفٍى ّب ثب وطص ثؼؽي الىشفٍى ّبي ثبًَیِ ًیك ـّب هي ًٌَؽ. ایي ـٍال ثِ ّویي سفسیت اؼاهِ 

بى سَلیؽ ٌؽُ زٌؽیي ثبـ سمَیز هي ٌَؼ سب دیؽا هي وٌؽ سب ثِ آًؽ ثفوٌؽ ٍ خفیبى الىشفیىي ـاُ ثیفشؽ. خفی

  ثشَاًؽ اًفلي ثىیبـ دبییي یه فَسَى ـا آٌىبـ وبقي ٍ ثجز وٌؽ.

 (ccd)دستگاُ تاردار 

ًَػي  سی سی دی اوز. (سی سی دیآٌىبـوبق ؼـ ثیٍشف اوذىشفٍفشَهشف ّب یه ؼوشگبُ ثبـؼاـ غطي)

ٍشول ثف خفز غبقى ّبي وَدل ٌؽُ وٌىَـ اوز وِ ًَـ ـا ضه هي وٌؽ ٍ اق هؽاـ ّبي هدشوؼي ه

ضىبن ثِ ًَـ سٍىیل ٌؽُ اوز. ایي غبقى ّب ٌؽر ًَـ ؼـیبفشي ـا ضه وفؼُ ٍ آى ـا ثِ ویگٌبل الىشفیىي 

هٍبثِ ؼاهٌِ طَل هَج ّب ؼـ اوذىشفٍفشَهشف ؼوشي اوز.  سی سی دی سجؽیل هي وٌؽ. آٌىبـ وبق غطي

اق ًَـ اوز ٍ فَسَى ّبي خؿة ٌؽُ ثیٍشف، ًٍبى ؼٌّؽُ طَل هَج غبِي  سی سی دی ّف دیىىل ؼـ

ؼـ  سی سی دی ویگٌبل ّبي الىشفیىي ثیٍشفي سَلیؽ هي وٌؽ. ثٌبثفایي ویگٌبل ّبي الىشفیىي غفٍخي

 ّف دیىىل، ثفاثف ًىجز ٌؽر ًَـ ؼـ طَل هَج هشٌبظف اوز.

 رهفس
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هشؽاٍل سف اوز وِ آى  اوذىشفٍفشَهشف ّب هي سَاًٌؽ غفٍخي غَؼ ـا ثِ َِـر ّبي هػشلف ًوبیً ؼٌّؽ، اهب

ـا ثِ وبهذیَسف ٍِل وفؼُ ٍ ثفاي آًبلیك ؼاؼُ ّب اق ًفم افكاـ اوشفبؼُ وٌٌؽ ٍ آى ـا ثِ َِـر لبثل وبـثفؼي 

 هبًٌؽ ًوَؼاـي اق همؽاـ ػجَـ یب همؽاـ خؿة ثفضىت طَل هَج ًوبیً هي ؼٌّؽ.

 استفادُ از اسپكترٍفتَهتر

ؼُ هي ٌَؼ ٍ هي في ٌؽر ًَـ ؼـ طَل هَج ّبي هػشلف اوشفباوذىشفٍفشَهشف ّب هىشمیوب ثفاي اًؽاقُ گی

ِؽ ًَـ سبثٍي هػبثفُ ٌؽُ یب خؿة ٌؽُ ثبٌؽ. ثب اوشفبؼُ اق ایي اطالػبر ٍ همبیىِ آى ثب سَاًؽ ًوبیٌؽُ ؼـ

ؼاًىیشِ ّب ٍ ؼاؼُ ّبي ثِ ؼوز آهؽُ هي سَاى اوذىشفٍوىَدي ـا ثِ ػٌَاى یه اثكاـ اوشفبؼُ وفؼ. همبیىِ 

  ثفاي سؼییي غلظز خىن ضل ٌؽُ هَخَؼ ؼـ ضالل هثبل غَثي اوز.طیف ّب 

ثؽیي سفسیت وِ ثب ثجز ًَـ اـوبل ٍ ؼـیبفز ٌؽُ ؼـ طَل هَج غبَ ٍ ثفـوي طَل هَج خؿة ٌؽُ سَوط 

ضالل هي سَاى ثِ غلظز آى دي ثفؼ. وذه آًبلیك هطلَل ثب غلظز ًبٌٌبغشِ، ثب ؼاؼُ ّبي هؼلَم همبیىِ ٌؽُ 

غلظز هطبوجِ هي ٌَؼ. ایي ػول ثفاي هطلَل ّبیي وِ ؼـ آًْب زٌؽیي ًَع ضالل ٍخَؼ ٍ ثِ ووه سٌبوت 

 ؼاـؼ ًیك لبثل اوشفبؼُ اوز ٍ الجشِ ثِ ؼلز ثیٍشفي ؼـ آًبلیك طَل هَج ّب اضشیبج ؼاـؼ. 

 اوذىشفٍفشَهشف ّبیي وِ هٌجغ ًَـ ًؽاـًؽ اهب طیف ّبیي هجٌي ثف ًَـ ٍاـؼُ ـا سَلیؽ هي وٌٌؽ هي سَاًٌؽ ثب

ـٌٍي هٍبثِ ثفاي سؼییي هٌجغ ًَـ اوشفبؼُ ًٌَؽ. هي سَاى هٌطٌي طیف ّبي ثِ ؼوز آهؽُ اق هٌجغ ًَـي 

ًبهؼلَم)یب سف ویجي اق هٌبثغ( ـا ثب اطالػبر هٌطٌي ّبي هٌجغ ًَـ هٍػّي همبیىِ وفؼ ٍ هٌجغ ًَـ ًبٌٌبغشِ 

 ـا ٌٌبوبیي وفؼ.

ي ثبثز هَاقًِ ٍاوًٌ ّبي یًَي وِ ؼـ هطلَل ّبي آثي اق ؼیگف وبـثفؼ ّبي اوذىشفٍفشَهشف هي سَاى ثِ سؼیی

  اًدبم هي ٌَؼ اٌبـُ وفؼ.

ؼـ اثشؽا طیف ّبي هطلَلي وِ سٌْب ٌبهل یه ٍاوًٌ ؼٌّؽُ اوز اًؽاقُ گیفي هي ٌَؼ. وذه ؼیگف 

ٍاوًٌ ؼٌّؽُ ّب ثِ آى أبفِ هي ٌَؼ ٍ ده اق ّف ثبـ افكایً، طیف وٌدي َِـر هي گیفؼ. ایي ـٍي ؼـ 

ثِ طَـ هطلَة وبـ هي وٌؽ وِ طَل هَج خؿة ٌؽُ سَوط هطَّل همؽاـي هٍػُ ثبٌؽ. اق آًدب َِـسي 

وِ ثیٍشف هطَّالر اق أبفِ وفؼى زٌؽیي ٍاوٌٍگف ثِ ؼوز هي آیٌؽ، قهبًي وِ هطلَل اٌجبع ٌؽُ ٍ 

 ٍاوًٌ هَاقًِ هي ٌَؼ ًَـ ّبي ثیٍشفي خؿة ٌؽُ ٍ افكایً ًَـ خؿة ٌؽُ ثفاثف ثبثز هَاقًِ اوز.
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 (gamma counterگر پرتَ گاها ) طرز کار دستگاُ ضوارش

 هرضيِ اهيری هقدم  

 (:gamma counterؼوشگبُ گبهب وبًشف )

ّب  گیفي آًبلیز ضىبوي ـا ثفاي اًؽاقُ وٌدً ایوٌي ـاؼیَاوشیَ، سىٌیه سطلیل ٍیمُ ٍ يآًبالیكـّب

 ضؽ اق ضؽ آٌىبـ وبقي ایي آًبلیز آٍـؼ.ّبي ثیوبـ )وفم، اؼـاـ ٍوبیف هبیؼبر ثؽى( ففاّن هي  ؼـًوًَِ

ثب  RIA ثبٌؽ. وٌدً َّـهًَْب ثب یف هيهشغدیىَگفم(  12 – 10)سب دیىَگفم ًبًَگفم(  10سب  9) ًبًَگفم

ػولىفؼ للجي، ػفٍلي، سٌبولي،ّوبسَدَئشیه ٍ وبیف ػولىفؼّبي هشبثَلیىي، ٌَاّؽي ؼال  ثفـوي

ّب )ثػََّ ؼاـٍّبي ؼـهبًي ًظیفهشَسفٍوىبر( ثِ ؼاـٍ وٌدً ؼّؽ. ثفًبٌّدبـیْبي هشبثَلیىي ـا اـائِ هي

ػالئن سَهَـي ٍ  زٌیي ثفاي آٌىبـ وبقي ّن   RIAثْجَؼ ویفیز ؼـهبى ووه هیىٌؽ. اق سىٌیه ّبي 

 ٌَؼ.  گیفًؽُ ّبي َّـهَى اوشفبؼُ هي

یل ٌؽُ اوز ٍ سجؽ RIA اق وبـثفؼّبي ثىیبـهْن آقهبیً ثبلیٌي ّبي ّذبسیز ثِ یىي آٌىبـ وبقي آًشي لى

گبوشفیي اق ًظف ولٌیىي ثِ یه ـٍي هٌبوت ٍ هفیؽ ثفاي سٍػیُ گبوشفیٌَهب هجؽل گٍشِ  RIAآقهبیً 

 Ag اوز.ؼـ ایي ًَع آقهبیً ثفاي سفویت یه لیگبًؽ ثِ هبؼُ اي وِ لفاـ اوز سدكیِ ٌَؼ ٍ هؼوَال ثِ آى

ُ هیٍَؼ( ٍیمُ آى لیگبًؽ، ـٍي هٌبوجي ثب ّوجٌؽ )هؼوَال ثِ ػٌَاى آًشي ثبؼي اق آى ًبم ثفؼ ٌَؼ گفشِ هي

 اـائِ هیٍَؼ.

 ّبي ثیَلَلیىي غَِّیبر ایي هَاؼ ٍسفویجبر، ثطَـلبثل هالضظِ اي، اضشوبل سؽاغل وبیف هَلىَل

هبؼُ  اوز ثب ؼـاوشفبؼُ اق هَاؼي وِ ثَویلِ ـاؼیَاوشیَ ًٍبى ؼاـ ٌؽُ اًؽ، وبًّ هي ؼّؽ، ایي هبؼُ هوىي

 هٍبثِ ثبٌؽ.  اوز سىز ٌَؼ غبِي وِ لفاـ

ي گبهب هَـؼ اوشفبؼُ لفاـ هیگیفًؽ. ؼـ ـایكٍسَدي اوز وِ ثفاي ٌوب اق خولِ 57، وجبلز 131یؽ  -125یؽ 

ثػبطفثفغَـؼاـي اق یه ًین ػوف طَالًي سف ٍ ّوسٌیي ثػبطف اًشٍبـ ٍ سٍؼٍغ گبهب ؼـ  125ایي هیبى یؽ 

 زٌؽاى فَق ؼلیل ؼٍ ثِ سَخِثب 125–یؽ یه وطص دبییٌِ ؼٍ ایكٍسَح ؼیگف سفخیص ؼاؼُ هیٍَؼ. ؼـ ٔوي

ثَّـر ؼوشي هىشلكم اًدبم دفٍوِ ّبي هشؼؽؼ آقهبیٍگبّي ٍ  RIAاًدبم آقهبیً  ًیىز غطفًبن

 ىیبـ قیبؼي اق اطالػبر هیجبٌؽ.ث  ّبي هطبوجِ
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 آًبالیكـ اسَهبسیه ٍ غَؼوبـ قهبى ؼوشفوي ثِ ثبقؼُ هطلَة ـاوبًّ هیؽّؽ، هیكاى ؼلز ـا ثْجَؼ هي ثػٍؽ 

ـا آوبى سف هي وٌؽ ٍ اق ایٌفٍ سىٌَلَلیىز ّب ـا لبؼـ هیىبقؼ سب سىشْبي هشٌَػي ـا  RIAٍ اًدبم آقهبیً 

ـا هیشَاى ؼـ ویىىشن ّبي غیف ایوًََلَلیىي  Competive- bindingاًدبم ؼٌّؽ. ثب سَخِ ثِ ایٌىِ اَِل

 ٌَؼ. سفخیص ؼاؼُ هيRIAسؼوین ؼاؼ لؿا آقهبیً 

 

 اَِل وبـ ؼوشگبُ:

ثفاي اًؽاقُ گیفي غلظز لیگبًؽ هَخَؼ ؼـ ًوًَِ اي وِ لفاـ اوز آًبلیك ٌَؼ  RIAه ّبي سىٌی

اوشفبؼُ هیٍَؼ  اق اَِل دیًَؽ ـلبثشي RIA اوشفبؼُ هیىٌٌؽ. ؼـ اغلت آقهبیٍْبي ligond- binderاقٍاوًٌ

ؼاـ ًٍؽُ ثفوف وبیز ًٍبى  وِ ؼـ آى همؽاـ ًبهؼلَهي اق لیگبًؽ ًٍبى ؼاـ ٌؽُ ثب همؽاـ ًبهٍػّي اق لیگبًؽ

آقهبیً ثِ  ـٍي Bindrثیي لیگبًؽ ٍ ّبي دیًَؽي هَخَؼ ـلبثز هیىٌٌؽ. ثب سَخِ ثِ سفبٍر ّبي وبغشبـي

یىي اق ؼٍ ـٍي آقهبیً سؼبؼل ضمیمي ٍ یب آقهبیً اٌجبع سفسیجي سؼییي هیٍَؼ. ؼــٍي آقهبیً سؼبؼل 

أبفِ هیٍَؼ ٍ هػلَط ؼـ یه  ؼاـ ًٍؽُثِ هطلَل ضبٍي لیگبًؽ ًٍبى ؼاـ ٌؽُ ٍ ًٍبى  Binderضمیمي، 

ؼـ ـٍي آقهبیً اٌجبع سفسیجي لیگبًؽ ًٍبًؽاـ ثِ یه هطلَل ضبٍي لیگبًؽ ًٍبى ؼاـ . هطیط اًىَثِ هیٍَؼ

أبفِ هیٍَؼ. ثؼؽ اقآًىِ هؽر قهبى اًىَثبویَى وذفي گفؼیؽ لیگبًؽ ثبًؽ ٌؽُ اق لیگبًؽ آقاؼ Binderًٍؽُ ٍ 

. ثبًؽ ٌؽُ ًٍبى ؼاـ ثَویلِ یه ٌوبـٌگف گبهب اًؽاقُ گیفي هیٍَؼخؽاهیٍَؼ ٍ وذه همؽاـ لیگبًؽ 

یشِ سجؽیل ًظف ـیبٔي ثِ همبؼیف ـاؼیَاوشیَ ٌوبـٌگف اطالػبر لبثل ثبق غَاًي ـا سَلیؽ هیىٌؽ ایي اطالػبر اق

 هیًٍَؽ. ّفیه اق اوشبًؽاـؼّب ؼاـاي یه همؽاـ دبوع هٌبوت هیجبٌٌؽ. ثؼؽ اقآًىِ دبوع ّب ثؽوز آهؽ غلظز

 آًبلیز ثب اوشفبؼُ اقهٌطٌي وبلیجفاویَى وٌدیؽُ هیٍَؼ.

 :RIAآقهبیً  دٌح هفضلِ

خؽاوبقي ٍ سفىیه اخكا ثبًؽ ثِ ـاؼیَ اوشیَ اق اخكاي -3اًىَثبویَى آًبلیز ٍهؼفف-2أبفِ وفؼى ٍاوٌٍگف-1

سجؽیل -5گبهباًؽاقُ گیفي ـاؼیَ اوشیَیشِ ؼـ ثػً ّبي هدكا ثب اوشفبؼُ اق یه ٌوبـٌگف ثشب یب -4آقاؼ

 ؼـ هفضلِ یه، همبؼیف اق دیً سؼییي ٌؽُ هؼفف ثَویلِ دیذز ثِ ؼاغل ًوًَِ ثیوبـ وِ ؼـ یه لَلِ اطالػبر

ایي اًشمبل ؼـ فَاِل قهبًي هٌظن اًدبم هیٍَؼ ٍ ؼـآًبلیكـّبي غَؼوبـ  .آقهبیً لفاـ ؼاـؼ هٌشمل هیٍَؼ

 اًشػبة هیىٌؽ. ؼُ ٍ ًَع آقهبیً ـادبیِ لفاـ ؼا ادفاسَـ ًوًَِ هَـؼ ًظف ـا ـٍي یه ویٌي یب
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اق ووذلىه  یف اوز. ثفاي خؽاوبقي لیگبًؽ آقاؼؼهب ثف اوبن ًَع آقهبیً هشفبٍر ٍ هشغ هؽر اًىَثبویَى ٍ

یًَي، اوشفبؼُ اق غفثبلْبي هَلىَلي ٍ سّفیِ،سجبؼل ـوَثىبقي، ًظیف هػشلفي ـٌٍْبي اق ثبؼي آًشي–آًشي لى 

 سىٌیه ّبي آًشي ثبؼي فبق خبهؽ اوشفبؼُ هیًٍَؽ. 

ثِ  ؼٍثل هیجبٌؽ وِ ؼـ آى یه آًشي ثبؼي ثب یه دفٍسئیي -یىفٍي ـوَة وبقي ـایح ـٍي آًشي ثبؼي 

ن، اسف، وَلفبر آهًَی ػٌَاى یه ـوَة وبق هَـؼ اوشفبؼُ لفاـ هیگیفؼ. اق ؼیگف ـوَة وبق ّب هیشَاى ثِ

 وَلفیز وؽین، ولفیؽ وؽین ٍ دلي اسیلي گلیىَل اٌبـُ ًوَؼ.

هیشَاًٌؽ ؾـار  ؼـآقهبیٍبر ـوَة وبقي ثدبي اوشفبؼُ اق وبًشفیفَل هیشَاى اق فیلشف ّبیي اوشفبؼُ ًوَؼ وِ

وِ ًیك اـائِ ٌؽُ اوز  ثِ اًؽاقُ وَزىشف اق هیىفٍى ـا گیف ثیٌؽاقًؽ وِ ؼـ ایي ـاوشب یه سىٌیه وبًؽٍیسي

هیًٍَؽ ٍ ثِ َِـر وبًؽٍیسي ثیي خفز  ٍي الیِ هَـؼ ًظف ًىتـثف اوبن آى فیلشف ّب )اوشبر ولَلك ...( ثف

 آٌىبـ وبق لفاـ هیگیفًؽ ٍ ثِ ایي سفسیت هیكاى ـاؼیَاوشیَیشِ ـا اًؽاقي گیفي هیىٌٌؽ.

ٍ غفثبل هَلىَلي  gel filtration chromatographyؼـ خؽاوبقي ثَویلِ ٌبـل یب ٍقى هَلىَلي اق

اوشفبؼُ هیٍَؼ. خك ـاؼیَاوشیَ هفیؽ ده اقخؽاوبقي ثَویلِ یه ٌوبـٌگف گبهب ٌوبـي هیٍَؼ.ٌوبـٌگف 

آٌىبـ وبق  .فؼبل هیٍَؼ ایٌر هیجبٌؽ ٍ ثَویلِ سبلین 3سب  5/1گبهب ثَویلِ یه وفیىشبل وؽین وِ لطفُ آى 

Well-tipe ثَّـر ػوَؼي طفاضي ٌؽُ ؼـضبلي وِ آٌىبـ وبقHole – tipe ُثِ َِـر افمي طفاضي ٌؽ 

 اوز ٍ هىشلكم آى اوز وِ سیَح ؼـ آى ثَّـر ػوَؼي لفاـ گیفؼ. 

ـاؼیَ اوشیَ ؼاغل ًوًَِ ثب الىشفٍى ّبي هَخَؼ ؼـ ؼاغل وفیىشبل یه اـسجبط  ؾـار هٌشٍف ٌؽُ اق ایكٍسَح

الىشفًٍْب ؼـ ؼاغل وفیىشبل هشمبثل ثفلفاـ هیىٌٌؽوِ ایي اهف هَخت یًَیكاویَى هیٍَؼ ٍ ثِ ایي سفسیت 

ایي الىشفًٍْب وذه اق هیبى وبغشبـ وفیىشبل ػجَـ هیىٌٌؽ سب ثِ یىي اق هفاوك ًَـ سبثي وِ . خبثدب هیًٍَؽ

 یبثٌؽ. الىشفًٍْبیي وِ اق دیًَؽ زٌؽاى سبلیَم فؼبل هیًٍَؽ ثفوٌؽ ٍ ثِ یه وطص اًفلي ثبالسف اـسمب ثَویلِ

ثِ ضبلز دبیِ  ًگیػشِ ٌؽى ثب اًشٍبـ یه هدوَػِ اق فشًَْبي ًَـ یب خفلِهٌبوجي ثفغَـؼاـ ًیىشٌؽ ده اق ثفا

 غَؼ ثبق هیگفؼًؽ.

ّفزِ اًفلي اٌؼِ ثفغَـؼ وٌٌؽُ گبهب ثیٍشف .ؼـ ٌفایط ایؽُ آل اًفلي اٌؼِ گبهب ثطَـ وبهل خؿة هیًٍَؽ 

ٍشفغَاّؽ ثَؼ. ایي ـگجبـ ؼـ ّف ـگجبـ فَسَى ّبي ًَـ، ثی ثبٌؽ سؼؽاؼ الىشفًٍْبي خبثدب ٌؽُ ٍ سؼؽاؼ خفلِ ّب

ثَویلِ یه سیَح فشَ هَلشي دالیف آٌىبـوبقي هیًٍَؽ. سیَح سىثیف وٌٌؽُ ًَـ، ویىٌبل اًفلي ًَـ ـا ثِ یه 

آًبالیكـ اـسفبع دبله ٔوي  .ٌؽى اق ایكٍسَح، سٌبوت هیجبٌؽ سجؽیل هیىٌؽ ویگٌبل الىشفیىي وِ ثب وبطغ

ىٌؽ وِ اق طفیك آى هیشَاى فمط ثِ دفسَّبیي ثب اًفلي دٌدفُ اًفلي سؼفیف هی سمَیز ٌؽر ویگٌبل، یه
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 ػجَـؼاؼ. ؼـ خفیبى سجؽیل ؼاؼُ ّب ًفظ ٌوبـي ثب اوشفبؼُ اق هٌطٌي اوشبًؽاـؼ ثِ غلظز لیگبًؽ هٍػُ اخبقُ

 .ًٍبًؽاـ ًٍؽُ ؼـ ًوًَِ ثیوبـ سجؽیل هیٍَؼ

 هٍىالر گكاـي ًٍؽُ:

گیفي،  یشَاًؽ ؼـ دبوع الىشفًٍیىي یه ؼوشگبُ اًؽاقُسغییف ؼـ ٌفایط ػولیبسي ًظیف ـطَثز، ٍلشبل ٍ ؼهب ه

ثَویلِ ٌبـل یب  ؼوشِ اق سىٌیه ّبي خؽاوبقي وِ هىشلكم سّفیِ ٍ خؽاوبقي آى .ًَوبًبسي ـا ثَخَؼ آٍـؼ

هیكاى ٍیمگي آًشي ثبؼي ـا  ٍقى هَلىَلي ّىشٌؽ ؼـ همبیىِ ثب سىٌیه ّبي خؽاوبقي آًشي ثبؼي فبق خبهؽ

وبلیجفاویَى دي ؼـ دي ٍ هىفـ القم ٍ  ًشیدِ ؼـ ٍ هییبثؽ وبًّ قهبى هفٍـ ثِ ففوبًّ هیؽّؽ. ویفیز هؼ

هطؽٍیز ّبي هفثَط ثِ ؼـ هؼفْ سٍؼٍغ لفاـ گففشي ؼـ هطیط وبـ ٍ هؽیفیز ؼفغ ّىشِ  ٔفٍـي هیجبٌؽ.

 اي،ًىبر هْوي ّىشٌؽ.

 هطؽٍؼیز ؼوشگبُ گبهبوبًشف:

اوز وِ فؼبلیز ـاؼیَاوشیَیشِ آًْب قیبؼثبٌؽ قیفا ؼـ ثٍیشفیي هطؽٍؼیز ایي ؼوشگبُ ؼـ ٌوبـي ًوًَِ ّبیي 

هطؽٍؼیز ؼیگف غَِّبً ؼـؼوشگبّْبي خؽیؽ ػؽم  .ایي َِـر ٌوبـي ثؽوز آهؽُ ِطیص ًػَاّؽ ثَؼ

  .اًؼطبف ؼـ اًشػبة دٌدفُ ّبي اًفلي اوز

 


