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 چکیغه :

ةا جّزَ ةَ اُيیث صفغ جؿادل ىیان جّان جّنیغی قتکَ و جّان ىنؼفی ةارُای قتکَ در ىتضخ پایغاری 

پایغاری ٌیاز ةؼای صفغ ؿیـحو و جادیؼ ىكعنَ ةار ةؼ پایغاری ؿیـحو، ىغل ؿازی ةار در ٌحایر ىّرد 

ىغل ؿازی ارایَ ؿپؾ روش ُای  ؿیـحو ضؼورت دارد. در پؼوژه پیف رو ٌیؽ در آغاز اُيیث ىغل ؿازی و

ةاس پیاده  33در اداىَ ىغل ُای ةار ةیان قغه اٌغ کَ ىغل ُای اؿحاجیکی در پعف ةار قتکَ  قغه اؿث.

ؿازی قغه اٌغ. در واكؽ ةا اؿحفاده از ةؼٌاىَ ٌّقحَ قغه در ىحهب اةحغا در صانث ةغون ىغل ؿازی )جّان 

ؿازی ةار دیگؼ پعف ةار گؼفحَ و ٌحایر را  داةث( از قتکَ پعف ةار ىی گیؼیو و ؿپؾ ةا پیاده ؿازی ىغل

ةاُو ىلایـَ ىی کٍیو. در اٌحِا ظّاُیو دیغ کَ جفاوت ٌحایر و جادیؼ ىذتث ىغل ؿازی روی دكث ٌحایر 

 ضؼورت ىغل ؿازی را آقکار ىی کٍغ.
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 فنم اول

 ضؼورت ىغل ؿازی ةارُا

 

 َىلغى

و ةعّر کهی ؿیـحو ُای كغرت، جّنیغ جّان ةَ ظّر کهی ُغف از ظؼاصی، ازؼا و جّؿؿَ قتکَ ةؼق 

جّان دریافث کَ ىنؼف کٍٍغگان اٌؼژی یکی از  ةاقغ. ةٍاةؼایً ىی انکحؼیکی و جضّیم آن ةَ ىنؼف کٍٍغه ىی

 و ةاقٍغ و از جغییؼات پاراىحؼُای قتکَ ٌؼیؼ ونحاژ ىی  ُای كغرت  جؼیً ازؽاء قتکَ و اؿاؿی  ىِيحؼیً

از   گٌَّ کَ ةارُا جأدیؼ گػار ُـحٍغ. یؿٍی ُيان  پػیؼٌغ و ظّد ُو ةؼ روی ایً پاراىحؼُا فؼکاٌؾ جأدیؼ ىی

داةث ةؼای آٌِا ىِو   پػیؼٌغ و جأىیً ونحاژ ةا فؼکاٌؾ ىاٌٍغ ونحاژ و فؼکاٌؾ جأدیؼ ىی  قتکَ  جغییؼ پاراىحؼُای

ةؼداری پایغار )ُغف ٌِایی  یؼ گػار ُـحٍغ. ةٍاةؼایً، ةِؼهجأد  ةؼ روی ایً پاراىحؼُا  ٌّؾیَ ةاقغ، ظّد ُو ة ىی

از ظؼاصی، ازؼاء و جّؿؿَ از یك قتکة كغرت انکحؼیکی( از ؿیـحيِای كغرت ىـحهؽم جّاٌایی آٌِا در صفغ 

 ُا و ةارُای انکحؼیکی ؿیـحو اؿث. ُای انکحؼیکی ظؼوزی ٌیؼوگاه جؿادل ةیً جّان

ث جؿادل و صفغ جؿادل در یك ؿیـحو انکحؼیکی كغرت، ةَ ایً ٌحیسَ پؾ از قؼح کّجاه و پی ةؼدن ةَ اُيی

ةار ةا یك فؼآیٍغ و پؼوؿَ ىِو، ىؤدؼ و پیچیغه روةؼو ُـحیو و ؾهث آن را   ؿازی رؿیو کَ در ىغل ىی

 :  جّان ةَ اظحنار ایٍگٌَّ ةؼ قيؼد ىی

ُای فهّرؿٍث و ىؿيّنی،  ىپدر یك قیً ةا افؽارُا و وؿایم ىحٍّع از كتیم ال  در ىعانؿات پایغاری -

ُای انلایی و غیؼه روةؼو ُـحیو. ةٍاةؼایً جلؼیب  (، کّرهDCیعچال، گؼم کٍٍغه، کيپؼؿّر، ىّجّر )انلایی و 

 و جعيیً جؼکیب دكیق ةار ىكکم اؿث. 

از ظؼفی ىيکً اؿث کَ ایً جؼکیب جضث جأدیؼ ؾّاىهی از كتیم زىان )ؿاؾث، روز، ىاه(، وضؿیث آب و  -

 ضؿیث اكحنادی جغییؼ ٌيایغ. ُّا و و

 وزّد ٌغارد کَ ُؼ زؽء ةار را کَ ىیهیّن  اىا ایٍکَ اگؼ جؼکیب دكیق ةار را ُو در اظحیار داقحیو، ایً اىکان
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 وزّد دارد، در ىعانؿات ٌيایف داد.   ؿؼاؿؼ قتکَ ُا ٌيٌَّ از آن در

ؿازی  کَ و صحی امم ىّضّع ىغلاگؼ ةَ دالیم فّق جّزَ داقحَ ةاقیو، نؽوم ؿاده ؿازی در ىعانؿات قت

روقٍی دیغه  قغه و اىؼیـث ضؼوری. اىا ایٍکَ ُغف از ظؼاصی ُؼ ؿیـحو كغرت انکحؼیکی ُياٌا َ ة

جضّیم اٌؼژی انکحؼیکی )جأىیً اٌؼژی( ىٍاؿب، ایيً و پیّؿحَ )ةغون كعؿی و ظاىّقی( ةؼای ىنؼف 

پغیغه رقغ ةار یا افؽایف جلاضا وزّد دارد و  ُای كغرت انکحؼیکی گؼ، در قتکَةاقغ. از ظؼف دی کٍٍغه ىی

 ایً ىِو را ةایـحی در ظؼاصی اونیَ ؿیـحو ىغ ٌؼؼ داقث جا در آیٍغه قتکَ را پایغار ٌگاه داقث.

، ىـحهؽم جّاٌایی آٌِا درصفغ جؿادل ةیً جّان ُای انکحؼیکی ؿیـحو ُای كغرت از ةِؼه ةؼداری پایغار

، جأدیؼ ىِيی ةؼپایغاری ازایً رو، ىكعنَ ُای ةار .ی ؿیـحو اؿثةارُای انکحؼیک ظؼوزی ٌیؼوگاه ُا و

)ةار( ؿیـحو كغرت جأدیؼ ؾيیلی ةؼ دكث ٌحایر پایغاری و پعف ةار  ؿیـحو دارد. ىغل ؿازی ایً ةعف

ه در . اگؼ ىغل ُای ةار ىّرد اؿحفادر ٌاةٍِساری را در پی ظّاُغ داقثداقحَ و ؾغم دكث در ایً ىلّنَ ٌحای

و ایً ىّضّع ةؼ جضهیم  ، ٌحایر قتیَ ؿازی ُا ةا پاؿط واكؿی اظحالف داقحَافی ٌغاقحَ ةاقٍغقتکَ دكث ک

جّزَ داقث کَ ىغل ؿازی ةارُا  غةای ُای ؿیـحو كغرت ةعنّص ىضغوده ُای پایغاری جادیؼ ىی گػارد.

 ةَ دالیم زیؼ پیچیغه اؿث. 

 دالیم پیچیغگی ةارُا1-1

 از وؿایم ىی ةاقٍغةی قياری  ةارُای واكؿی قاىم جؿغاد -1

ةـیاری از ىغل ُای پعف جّان در ارائَ زؽئیات ىؼةّط ةَ ؿیـحو جّزیؽ ىضغود ىی ةاقٍغ و ةَ ظّرٌيٌَّ 

کیهّونث را ٌكان ىی دُغ. ىحأؿفاٌَ جلؼیتا جيام 8/13 یا 44ىغل ؿیـحو ىؼةّط ةَ ؿعش فّق جّزیؽ ىاٌٍغ 

، ةار واكؿی در زیؼ ٌكان داده قغه اؿث (1-3در قکم). ُيان ظّر کَ ونحاژ كؼار دارٌغ ةارُا زیؼ ایً ؿعش از

ىاٌٍغ ةار ُای ىلاوىحی و  ؿعش فّق جّزیؽ ىيکً اؿث از ازؽای ةـیار زیاد ةا ویژگی ُای ةـیار ىحفاوت

ةارُا ىيکً اؿث . ایً و ةارُای روقٍایی جكکیم قغه ةاقغ، ةارُای جؼىّؿحاجیك جّر ُای انلایی، ىّانلایی

ن ُای اؿحاجیك ىی ، جٍؼیو کٍٍغه ُای ونحاژ وظازَ قاىم فیغرُا، جؼاٌـفّرىاجّرُاةَ یك قتکَ جّزیؽ، ک

، یك ٌيایف ىؿادل ىّرد اقغ. از آٌسایی کَ ارائَ زؽئیات جيام ایً ةارُا غیؼ ؾيهی ىی ةةاقغ ىحنم قٌّغ
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ةایغ كادر ن داده ىی قّد کَ ٌیاز اؿث کَ در آن جيام ایً ازؽا ةَ وؿیهَ یك ىغل ىؿادل ؿاده قغه، ٌكا

 .ٍحؼل کٍٍغه ُای ىیـؼ را ٌكان دُغ، ؾيهکؼد دیٍاىیك ىسيّع ازؽا و کةاقغ

 
 >5=ٌيٌَّ ازحياع ةار 1-1قکم

 جؼکیب  ةار ىيکً اؿث در ظّل زىان ةَ ظّر كاةم جّزِی جغییؼ کٍغ  -2

زیؼا ازؽای  ،جؿغاد و اٌّاع ةارُای ىحنم ةَ ؿیـحو ةَ ظّر ظتیؿی دائيا در ظّل زىان در صال جغییؼ اؿث

رد ىغارقٌّغ یا ازىغارظارج ، مٍؿحی یا ظاٌگی ىيکً اؿث واپاؿط ةَ فؿانیث ُای جساری ىعحهف ةار در

ؿال ، ُفحَ یا فنم ُای یٍاىیکی ةار ىيکً اؿث در ظّل روز. در ٌحیسَ اٌغازه و ُيچٍیً ىاُیث دگؼدٌغ

ا ٌیؽ ىيکً اؿث جغییؼات غیؼ كاةم . ؾّاىم دیگؼ ىاٌٍغ جغییؼات آب و ُّةَ ظّر كاةم جّزِی جغییؼ کٍغ

کَ ةَ  ،ُیث آىاری ةار، ارائَ یك ىغل ةار. ایً ىادر ىاُیث و ىلغار ةار ایساد کٍغ پیف ةیٍی و ٌاىٍؼيی

 .ةؼد ةاقغ را ةـیار دقّار ىی ؿازدظّرکهی در ىعانؿات ىؼةّط ةَ ؿیـحو كغرت كاةم کار
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 زؽ ةار را کَ ىیهیّن ُا از آن ٌيٌَّ در ُؼصحی اگؼ جؼکیب دكیق ُو ىكعل ىی ةّد، ؾيهی ٌتّد کَ  

ایً ٌيایف ةار درؿیـحو ُای كغرت ىـحهؽم ؿاده  . ةٍاةؼىعانؿات ٌيایف داد ؿؼاؿؼ قتکَ وزّد دارد در

 ؿازی ُای ةـیار اؿث.

 

 ؿازی ةار اُيیث ىغل 1-2

. ةاقغ ةؼظّردار ىیُای كغرت انکحؼیکی  ؿیـحو  ؿازی ةار از زایگاه ةاالیی در ظؼاصی، ازؼاء و جّؿؿَ ىغل

ٌّةة ظّد ىِو و صیاجی ُـحٍغ، ونی ىغل ةار َ جّان، ونحاژ و فؼکاٌؾ ة ُؼ ؿیـحو كغرت  در ظؼاصی اونیَ

 جّان در ىّارد زیؼ ىكاُغه کؼد:  ةار را ىی  ؿازی ُو )ىغل دكیق( ٌلف و جأدیؼ ةـؽایی دارد. اُيیث ىغل

 گیؼی در ظؼاصی و ازؼاء ُؼ ؿیـحو كغرجی  ةاال ةؼدن دكث جنيیو -

 جأدیؼ ىِو و اؿاؿی ةؼ روی دكث جضهیم پایغاری ونحاژ  -

 ةاال ةؼدن كاةهیث اظيیٍان ؿیـحو  -

 ةاال ةؼدن کیفیث ونحاژ و جّان  -

 جأدیؼ و ٌلف ىِو ةؼ جضهیم پعف ةار پایغاری گػرا و ىاٌا و پایغاری قتکَ  -

 ةاال ةؼدن دكث در جضهیم ُؼ قتکَ كغرت  -

 کٍحؼل ونحاژ  -

قّد، ونی ؾيغة جأدیؼ آن ُياٌا در جضهیم پایغاری قتکَ  ؿازی ظالمَ در ىّارد فّق ٌيی انتحَ اُيیث ىغل

ةاقغ. ؿاةق ةؼ  و ةؼكؼار ٌيّدن و صفغ جؿادل ةیً جّان انکحؼیکی و ةار ىنؼفی یا ىّرد جلاضا )ىغل دكیق( ىی

  ُای گٌّاگٌّی ی ؿیـحو و جّنیغ )جّنیغ و اٌحلال( ةیكحؼ ىّرد ىعانؿَ ةّده و ةؼای آن ىغلؿاز ایً، ىغل

دكیق   ؿازی ةاقغ و قؼط کافی آن ىغل ارائَ قغه اؿث. اىا ایً قؼایط الزم در جضهیم و ىعانؿَ پایغاری ىی

جضهیم )پایغاری، ونحاژ،   جّاٌغ ادؼات ىضـّؿی ةؼ روی ٌحایر ةار ىی  ُای ىحفاوت ةاقغ. ىغل ةار ىی  و مضیش

 پعف ةار و غیؼه( داقحَ ةاقغ. 

ریؽی، ؾيهکؼد و ىضاؿتة ىؼةّط ةَ پایغاری   انکحؼیکی ةؼای آٌانیؽ ىكکالت و ٌیؽ جضهیم، ةؼٌاىَ ةار ُای ىغل
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 گؼدد.  ( ىعؼح ىی…)صانث ىاٌا، صانث گػرا، کٍحؼل ونحاژ و   ؿیـحو كغرت

قغه اؿث  ؿاس ىعانؿات پیك ؿیـحو، جضهیم و ىضاؿتات اٌسام ىیةار ةؼ ا  ؿازی ، ىغلرایرُای  در روش

ىّكؽ ىفیغ ٌتّد. ایً َ ُای ىٍاؿب و دكیق و ةالدرٌگ و ة و ایً روش، ىٍاؿب و دكیق ةؼای جأىیً جلؼیب

ىحػکؼ قغیو کَ  كتالً ٌیؽدارای درمغ ظعای ةاالیی ٌـتث ةَ آٌچَ کَ ةایغ ةاقغ، ةّدٌغ.   ُا ُيچٍیً ىغل

 غل ُو ٌلف ةـؽایی در ىضاؿتات، جضهیم و ٌحایر دارد. قکم و ٌّع ى

ةَ جالش ُای فؼاوان در مٍؿث ةَ ىٍؼّر  ، جّزَ فؽایٍغه ةَ پایغاری ونحاژ ىٍسؼال گػقحَدر ظّل چٍغ ؿ

از آٌسایی کَ پایغاری ونحاژ ىاُیحاً ةا  .ایً پغیغه قغه اؿثاةؽار كاةم كتّل ةؼای جضهیم  ایساد روش ُا و

ل ، راُکارُای جضهیهی و ىغپایغاری گػرا، یا پایغاری ؿیگٍال کّچك، جفاوت دارد پایغاری، ىاٌٍغاٌّاع دیگؼ 

و آٌانیؽىّدال  P-V. ُو روش ُای جضهیم صانث ىاٌا ) ازكتیم ىٍضٍی ُایؿازی زغیغ ةایغ در اظحیار ةاقغ

و اکٍّن ةَ ظّر  ، در مٍؿث پػیؼفحَ قغه اٌغ) ىاٌٍغقتیَ ؿازی صّزه زىان ( و ُو جضهیم دیٍاىیك( 

ایساد  وارجلا روش ُای جضهیهی، قٍاؿایی  . یك ىؼصهَ ىِو در ایساد وحؼده ىّرد اؿحفاده كؼار ىی گیؼٌغگـ

. ایً اژ کهیغی ىی ةاقٍغ، اةؽارُا و کٍحؼل ُایی ُـحٍغ کَ در پایغاری ونحىغل ُایی ةؼای ازؽای ؿیـحو

ؿیـحو  ،قاىم ىضغود کٍٍغه ُای فّق جضؼیك کَ ٌيٌَّ ُا قاىم ىغل ؿازی جّاٌایی راکحیّ ژٌؼاجّرُاؿث

، ظازن ؿّئیچ قٌّغه ةَ مّرت اجّىاجیك جؼاٌـفّرىاجّرُا ةار ، جغییؼجپ زیؼاؿحاجیك ُای زتؼان ؿاز

یً کٍٍغه ( ىغل ؿازی جهلی . درکم ایً ُا، ىـائم كعؿی ) جؿیىی ةاقٍغ اجّىاجیك و ظؼح ُای كعؽ ةار

َ ُا جاةؿی از زىان ٌیـحٍغ ) ةا گػقث زىان جغییؼ ٌيی کٍٍغ ( و ؿاظحارُا/ ؾيهکؼدُای وؿیهغ: ىی قٌّ

، اظيیٍان كاةم ىغل ؿازی ىی ةاقٍغ. ةا ایً وزّد ٍُگاىی کَ قٍاؿایی قغٌغ ةا در مغ كاةم جّزِی از

، ىؿيّال ةارُا ُـحٍغ کَ ىاُیحاً واةـحَ ةَ ىـائم آىاری ىی ةاقٍغ و ةٍاةؼایً حاژٌیؼوی ىؤدؼ در ٌاپایغاری ون

. ـئهَ چانف ةؼاٌگیؽی ىضـّب ىی قّد، ىيهی کَ ةَ ظّر کهی كاةم کارةؼدٌغگام ایساد ىغل ُای ؾٍُ

یؼات جضلیلات ٌكان داده اؿث کَ ٌحایر صامم از قتیَ ؿازی پایغاری ةَ ظّر كاةم جّزِی جضث جأدیؼ جغی

اژ کَ در آن ُا ةارُا . ایً اىؼ ةَ ظّر ظاص در ىّرد ىعانؿات ىؼةّط ةَ پایغاری ونحىغل ُای ةار ىی ةاقٍغ

ةار  در ىؿؼض جغییؼات ؾيغه در ونحاژ ؿیـحو ُـحٍغ و ویژگی ُای غیؼ ظعی کّجاه ىغت و ةهٍغ ىغت
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كيگیؼی ةَ ىغل ؿازی ةار . در صانی کَ در مٍؿث جّزَ چىيکً اؿث دظانث داقحَ ةاقٍغ، مضث دارد

ؿات ؾيهی ىـحيؼ اظيیٍان در ىعان، ىـئهَ ایساد ىغل ُای ةار کَ ةا قغه اؿث، اىا ةؼای اکذؼ ىٍِغؿان

 .كاةم اؿحفاده اؿث، چانف ىِيی ىضـّب ىی قّد

ُا كادر ةَ ارائَ  قغ و ایً ىغل اؿحفاده ىی رایرُای ؿاده و  در جضهیم پایغاری ونحاژ در گػقحَ از ىغل

هیهی ُای جض ٌتّدٌغ. اىا ىغل Collapse Voltageونحاژ یا  پاقیپغیغة فؼو   جضهیم كّی و قؼح و جّضیش

جؼ  را كّی  ُا از جضهیم َةاقٍغ؛ ایً دؿح کَ ىغل دكیلی از ةار را ارائَ ةغٍُغ ىی  ةؼ اؿاس ایً ایغهکَ زغیغ 

جّاٌٍغ جأدیؼ ىِيی در ٌحایر ىضاؿتات  پایغاری ونحاژ داقحَ  ىی  ُای ریاضی اٌغ و ىغل ٌيّده  جؼ و واكؿی

  ُای اؿث. در قتکَ  ُای جّزیؽ آٌسا پی ةؼد، قتکَىغل ةار در   جّان ةَ اُيیث کَ ىی ةاقٍغ. ؾؼمَ دیگؼی

ىاقیً نتاؿكّیی، ظكك   ةاقغ. ىذالً یعچال، ةار ةؼ اؿاس نّازم و ٌّع ىنؼف کٍٍغه ىی  ُای جّزیؽ ىغل

  دكیق ةار را ةَ ؾٍّان اةؽار  ُای ، ىغل ُای جّزیؽ کً، جهّیؽیّن، ؿياور انکحؼیکی و غیؼه. ىٍِغؿیً قتکَ

 ةؼٌغ. کار ؿیـحو جّزیؽ ةکار ىی  راٌغىان  و جعيیً  دكث جضهیم ؿیـحو  ث ةاال ةؼدنىفیغ و ٌیؼوىٍغ زِ
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  .مراجعه فرمایید
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 فنم پٍسو :

 زيؽ ةٍغی و ٌحیسَ گیؼی 

 

ُای ىغل ؿازی و ُيچٍیً کارةؼدُای ىغل در فنم اول اُيیث ىغل ؿازی ةار و ُيچٍیً پیچیغگی 

 ؿازی ةعنّص در ةضخ پایغاری ونحاژ ةیان قغ.

در  ، روش ُای ىغل ؿازی ةار و اٌّاع ىغل ُای ةار ةیان قغٌغ.م دوم ةا جّزَ ةَ اُيیث ىغل ؿازیدر فن

ؿیـحو ُای كغرت  ٌيایف ةارُا در ایً فنم ةعّر ظاص ةَ ٌيایف ةارُا در ؿیـحو ُای كغرت اقاره قغ.

ُيچٍیً د صّزه ىغل ؿازی زىان و فؼکاٌؾ ىؿؼفی  ، زؼیان داةث و اىپغاٌؾ داةث ةّد.ةنّرت جّان داةث

روش  -1از ةیً ایً روش ُا ىغل ؿازی در صّزه زىان ةَ جفنیم قؼح داده قغ. ایً روش ُا  قغٌغ.

ز ةیً دو روش ذکؼ قغه روش ا روش ىتحٍی ةؼ اٌغازه گیؼی ةّدٌغ. -2ىتحٍی ةؼ ازؽای جكکیم دٍُغه 

 ىتحٍی ةؼ اٌغازه گیؼی کارةؼد ةیكحؼی در ىغل ؿازی دارد. 

ىغل  دؿحَ اؿحاجیکی و دیٍاىیکی ةَ جفنیم قؼح داده قغٌغ. 2ُيچٍیً در فنم دوم ىغل ُای ةار در 

یکی ٌیؽ قاىم ىغل ٌيایی ىی و ىغل ٌيایی ىی ةاقغ. ىغل دیٍاىُای اؿحاجیکی قاىم ىغل چٍغزيهَ ای 

 ةاقغ.

ةا اؿحفاده از ةؼٌاىَ   IEEEةاس اؿحاٌغارد  33در فنم ؿّم ُغف ىا گؼفحً پعف ةار از یك قتکَ دنعّاه 

اظالؾات قتکَ ةَ  ٌّقحَ قغه در ىحهب ةّد. ةٍاةؼایً در ایً فنم ظّد ةؼٌاىَ ةَ جفنیم قؼح داده قغ.

 ُيؼاه ٌحایر پعف ةار قتکَ در ایً فنم ذکؼ گؼدیغ.

 33در پعف ةار قتکَ  2پیاده ؿازی ىغل ؿازی ُای اؿحاجیکی اقاره قغه در فنم در فنم چِارم ُغف 

در ایً فنم ؾالوه ةؼ ذکؼ جغییؼات ایساد قغه در ةؼٌاىَ کَ ٌاقی از دظیم کؼدن ىغل ؿازی ةار  ةاس ةّد.

ث ةَ ةّد ٌحایر پعف ةار ةا اؿحفاده از ىغل ؿازی ةیان قغه و درةاره  جغییؼات ایساد قغه در ٌحایر ٌـت

صانث ةغون ىغل ؿازی جّضیضاجی ارایَ قغ. ُيچٍیً ٌيّدارُایی ةؼای درك ةِحؼ جغییؼات ٌحایر پعف ةار 
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اضافَ قغ.دریافحیو کَ ىغل ٌيایی ةاؾخ ایساد جغییؼات ةیكحؼی روی ىلادیؼ ٌـتث ةَ صانث ةغون ىغل 

 ؿازی ىی قّد.

عف ةار دكیق جؼ و کارآىغجؼ ةِحؼ اؿث کَ ةا جّزَ ةَ ٌحایر ةَ دؿث آىغه ىی جّان گفث کَ ةؼای داقحً پ

ةؼای ةارُا ىغل ؿازی مّرت ةگیؼد.زیؼا در ةؿضی ىّارد ٌحایر ةغون ىغل ؿازی و ىغل ؿازی جفاوت زیادی 

 ةا ُو داقحَ کَ ىی جّاٌغ در ىّارد اؿحفاده از پعف ةار جادیؼ گػار ةاقغ.
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