
 رنگ ها

 .ضَز هی ضاهل ضا ٍسیؼی ٔ هجوَػِ تاظتاب ایي ٍ آیس هی زض هتفاٍتی ّای ضىل تِ وِ است ًَض اظ تاظتاتی ضًَگ

 .آیس هی تَجَز ضًگ ضَز جصب هازُ تَسظ هطئی ًَض ّای هَج عَل اظ تاضیه ًاحیِ یه اگط

 تَسظ سفیس ًَض ّای هَج عَل اظ تاضیه ًاحیِ یه اگط. است یافتِ تطىیل ّا ضًگ اظ واهلی عیف اظ سفیس ًَض

 ػثَض هازُ اظ وِ تطویثی ّای هَج عَل اًساى چطن ٍ وطزُ ػثَض هازُ اظ ّا هَج عَل تمیِ ضَز جصب هازُ

 .تیٌس هی ضا وطزُ

 پَضاًسى جْت ضا ًاظوی الیِ ضسى، اػوال هَلغ وِ هاًٌسی غوغ تطویة ّط یا هایغ ضثِْ هایغ، ّط تِ ضًگ

 .گَیٌس وٌس، ایجاز جاهس جسوی

 

 ولی زیس

 وِ سغح یه ضٍی تط لاتلیت ّطگًَِ وطزى اضافِ جْت یا زوَضاسیَى ًگْساضی، هحافظت، تطای ضًگ اظ

 فلعات سغح پَضاًسى: اظ ػثاضتٌس هحافظت اظ ّایی هثال. ضَز هی استفازُ گطزز، هی پَضاًسُ ضًگساًِ تَسظ

 ...(.ٍ ذان آب،) ذاضجی ػٌاغط تطاتط زض آى اظ هحافظت جْت ذاًِ وطزى ضًگ یا ذَضزگی، وطزى وٌس تطای

 اظ وِ زیگطی ّای استفازُ. تاضس هی جطي جْت آى ساظی آهازُ تطای اتالی وطزى ضًگ زوَضاسیَى، اظ هثالی

 هَاظات یا حطاضت ػلیِ سغَح ضٍی تط استفازُ یا ٍ سغح ضٍی اظ ذاظ ضًگی تطگطزاًسى ضاهل ضَز، هی ضًگ

 تطای ظهیٌِ، ایي زض زیگطی واضتطزی هثال. است هرتلف واضتطزّای زض سغح آى اظ حطاضتی ٔ استفازُ تا

 واضتطزّای ٔ ظهیٌِ زض یا غٌؼت زض ّا لَلِ گصاضی ػالهت یا ّطساضّا، یا غٌؼتی ػالهات زازى تطریع

 غٌؼتی، پَضطْای ٌّط، زض هثال تطای وطز، استفازُ تَاى هی جسوی ّط تطای ضا ضًگ. تاضس هی ًظاهی

 .آتْا تَسظ ذَضزگی اظ جلَگیطی جْت ّا لٌگطگاُ زض یا ای جازُ ػالهات

 پایاًی هطحلِ تِ وِ است واضتط تَسظ استفازُ اظ تؼس وِ هؼٌی تسیي است، ضسُ توام ًیوِ هحػَل یه ضًگ

 ساظی غیملی ٍ پیططفتِ پَضطْای تطای لؼاب، وطزى هرلَط تا ّوطاُ ّوچٌیي ضًگ اظ. ضسس هی ذَز

 .وطز استفازُ تَاى هی ًیع سغَح

 تاضیرچِ

 هگٌتیت ٍ ّواتیت اوسیسّای ٍ اُذطا، اظ آهسُ تسست ضًگْای تَسظ وِ غاضّا زض ضسُ پیسا ّای ًماضی

 زض وْي ّای ًماضی. گطزز هی تاظ ّوَساپیٌس اًساًْای زٍضاى تِ ٍ لثل سال ۰۴۴۴۴ تِ اًس ضسُ وطیسُ



 اثط زضذطاى پسیسُ یه است، تَزُ َّا هؼطؼ زض ٍ حفاػ تسٍى هتوازی سالیاى تطای وِ هػط زضًازای

 ای هازُ تا ضا ضًگْایطاى ّا هػطی. است لثل سال ۰۴۴۴ ضٍضٌی ّواى تِ ّن ٌَّظ وِ تاضس هی تطلیٌسی

 ایٌىِ تسٍى وطزًس هی اػوال سغح ضٍی تط جساگاًِ غَضت تِ ضا یه ّط ٍ وطزًس هی تطویة هاًٌس، غوغ

 تحث هاتمی. سثع ٍ ظضز آتی، لطهع، سیاُ، سفیس،: وطزًس هی استفازُ ضًگ ۶ اظ آًْا. گطزًس هرلَط ّن تا ای شضُ

 .است ذاضج همالِ ایي حَغلِ اظ ضًگ، تاضید تِ ضاجغ

 

 تطویثات

 هتحس یىسیگط تا... ٍ ضًگ غلظت ظتطی، ضًگ، تَظیغ جْت ضًگ زض وِ ّستٌس ضیعی جاهس ّای زاًِ:ضًگساًِ

 استفازُ هیىطًٍیعُ ای زاًِ ّای ضًگ اظ ضًگساًِ، هؼوَل تطویثات جای یِ ضًگْا اظ تؼضی ٍلی. گطزًس هی

 ذان ضاهل عثیؼی ّای ضًگساًِ. گطزًس هی تٌسی تمسین ضیویایی ٍ عثیؼی زستِ زٍ تِ ّا ضًگساًِ. وٌٌس هی

 یؼٌی هٌْسسی هَلىَلْای حاٍی ضیویایی ّای ضًگساًِ. تاضس هی هیىا ٍ تاله سیلیىا، وطتٌات، ولسین ضس،

 ّای ضًگساًِ. تاضس هی هػٌَػی سیلیىاّای ٍ وطتٌات ولسین ضیویایی ّای ضسَب ضسُ، تىلیس ضس ذان

 هرفی ّای ضًگساًِ اًَاع. آیس هی واض تِ هاٍضاتٌفص اضؼِ اظ ضًگ الیِ اظ هحافظت ٍ ضًگ ساظی وسض زض هرفی،

 ّا ضًگساًِ اظ هرػَظ ًَػی ّا پطوٌٌسُ. لطهع آّي اوسیس ٍ آتی، فتالَی اوسیس، زی تیتاًیَم:است لطاض ایي اظ

 هػطف هَضز ضًگ، ذَز تِ زازى حجن ٍ ضًگ ساذتاض اظ پطتیثاًی ضًگ، الیِ تِ زازى حجن تطای وِ ّستٌس

 ذان تاضیت، آّه، تاله، وَّی، آضز هاًٌس لیوتی اضظاى اثط تی هَاز حاٍی هؼوَالً ّا وٌٌسُ پط. گیطًس هی لطاض

 .است ضفتِ واض تِ سطتی ّای ضًگ زض وِ سطب هاًٌس تاضٌس هی سوی ّا ضًگساًِ اظ تؼضی. تاضٌس هی.... ٍ ضس

 اظ اوسیس، زی تیتاًیَم تط ذغط ون ّای ضًگساًِ تا سطب ّای ضًگساًِ جایگعیٌی تِ ضطٍع ضًگساظی، غٌؼت

 هرتلفی زالیل تِ گطزز، هی استفازُ ضًگساظی زض اهطٍظُ وِ اوسیسی زی تیتاًیَم. است ًوَزُ ۸۷۹۱ سال

 .گطزز هی پَضاًسُ اوسیس آلَهیٌیَم یا سیلیىي تَسظ

( ضًگ ًاظن الیِ) فیلن اغلی زٌّسُ ضىل تطویة وِ گطزز هی اعالق ًاللی تِ هؼوَالً چسة:ًالل یا چسة

 ضًگ، زض تطویثات سایط حضَض. است هازُ ّویي تاضس، حاضط ضًگ زض تایس حتواً وِ ای هازُ تٌْا. تاضس هی

 استط، پلی اٍضتاى، پلی اوطیلیه، هاًٌس اًس ضیویایی یا عثیؼی ّای ظضیي حاٍی ّا چسة. است اذتیاضی

 شضات اظ وِ است آب پایِ تط ولَئیسی هحلَلی التىس، ضًگ. ّا ضٍغي ٍ ّا اپَوسی هالهیي، ّای ضضظیي

 .آب زض حلّال یؼٌی التىس، ولوِ هؼٌی. است ضسُ تطىیل هیىطًٍیعُ پلیوطی

 هَاز اظ استفازُ اظ ضًگ، وٌٌسُ تَلیس ضطوتْای است، هغطح ًیع ظیست هحیظ اظ حفاظت تحث وِ ضٍظّا ایي

 است، گطتِ اػالم ظیست هحیظ ساظهاى تَسظ وِ اهط، ایي زلیل. اًس ضسُ هحسٍز تَلیساتطاى، زض فّطاض آلی



. تاضس هی فطاتٌفص پطتَ هیعاى افعایص ًتیجِ، زض ٍ اظٍى الیِ تِ تطویثات ایي اظ تؼضی احتوالی ظزى غسهِ

 .گطزز هی اظٍى الیِ ترطیة تاػث گطزز، هی تثریط ضًگ اظ اٍل هطحلِ زض وِ ّایی حالل

 ضلّت وطزى تٌظین حاللْا، اظ استفازُ اظ اغلی ّسف:ّا حالل: گطزز هی هغطح جساگاًِ ضًگ، زض ّا حالل تحث

 حالل،. هاًس ًوی تالی( ضًگ ًاظن الیِ) فیلن زض ٍ است فّطاض حالل،. است ضًگ ٍسیىَظیتِ ٍ فطاضّیت ٍ

 وٌتطل سیال، حالت زض ضا ضًگ پایساضی ًیع ٍ تطویثات سایط واضتطز ٍ لعجت تاتغ جطیاى ًطخ ّوچٌیي

 .وٌس هی

 ضٍغٌی ّای ضًگ ًیع گاّی وِ هحَض،-حالل ضًگْای. تاضس هی هحَض-آب ّای ضًگ تطای حالل ًَع تْتطیي آب،

 آضٍهاتیه، تطویثات ضاهل وِ زٌّس جای ذَز زض ضا ّا حالل اظ وثیطی تؼساز تَاًٌس هی ضًَس، هی ًاهیسُ

 استفازُ هَالؼی زض حاللْایی چٌیي. تَز ذَاٌّس وٌٌسُ ضلیك سثه ّای ضظیي ٍ ٍوتًَْا الىلْا آلیفاتیه،

 .است ًیاظ هَضز آب ضس ٍ هحَض-ضٍغي ضًگْای وِ گطزًس هی

 حاٍی تَاًس هی ضًگ گطفتٌس، لطاض تحث هَضز تاال زض وِ ضًگ اغلی زٌّسُ تطىیل ست وٌاض:افعٍزًی هَاز

 ووال زض ٍ گطزز هی افعٍزُ ضًگ تِ ووی تسیاض همساض تِ وِ تاضس افعٍزًی هَاز اظ ٍسیغ تسیاض هَاضزی

 وطص وِ ّستٌس هَازی هَاضز، ایي اظ هثالْایی. گصاضز هی ضًگ ذَاظ ضٍی تط ظیازی تسیاض اثط تؼجة،

 تطی وٌٌس، هی تػحیح ضا پایاًی ظاّط ترطٌس، هی تْثَز ضا ضًگ ضسى جاضی وٌٌس، هی تٌظین ضا ضًگ سغحی

 وٌٌس، هی ایجاز ظزگی ید ضسّ ذَاظ ترطٌس، هی تْثَز ضا ضًگساًِ پایساضی تطًس، هی تاال ضا ضًگ لثِ ذیسی ٍ

 .وٌس هی وٌتطل ضا ضًگ پصیطی پَستِ ٍ وٌٌسگی وف همساض

 پایساض ،(ًطًَس گطفتِ اضتثاُ ّا وٌٌسُ پط تا) ّا زٌّسُ حجن ّا، واتالیست ضاهل افعٍزًی هَاز اظ زیگط اًَاع

 هاٍضاتٌفص، اضؼِ ضس ّای وٌٌسُ پایساض افعٍزًی، هَاز تَطّای پیص ساظّا، ظهیٌِ ساظّا، اهَلسیَى ّا، وٌٌسُ

 .تاضٌس هی( ّا تاوتطی ضضس تا هماتلِ جْت) تایَسایسّا ٍ وٌٌسُ وسض ػَاهل

 

 ضًگ زهای

 هٌؼىس ًَض هَج عَل حاغل تیٌین هی ها وِ ضًگی. ّستٌس گطهی یا سطزی تٌام ای هطرػِ زاضای ضًگْا

 عطف اًتْای زض) فطاتٌفص ٍ( گطم عطف اًتْای زض) فطٍسطخ تیي زیسى لاتل عیفْای. است ضًگ اظ ضسُ

 .زاضًس لطاض( سطز

 

 ّا ضًگ اًَاع



 گطم ّای ضًگ

-لطهع ٍ سثع -ظضز ضاهل وِ ضًَس هی ضٌاذتِ گطم ضًگْای ػٌَاى تِ ضًگْا چطذِ لطهع ًیوِ گطم ضًگْای

 .تاضس هی تٌفص

 .ّستٌس ضاحتی ٍ گطهی وٌٌسُ الماء ضًگْا ایي: لَت ًماط

 تاضس زاضتِ ٍجَز تػَیط زض تایس وِ تطجستگی تضؼیف تاػث تػَیط زض ظیازی گطم ضًگْای: ضؼف ًماط

 .ضَز هی

 سطز ذػلت سطز ضًگْای وٌاض ٍزض گطهی ذاغیت گطم ّای ضًگ وٌاض زض زاضز زٍگاًِ ًمطی تٌفص: ًىتِ

 هطتغ ضىل تا هتٌاسة=  لطهع --- هثلث ضىل تا هتٌاسة=  ظضز» ضا اغلی ّای ضًگ تَاى هی ولی تغَض. زاضز

 گطٍُ زض ضا «تٌفص - سثع - ًاضًجی» زیگط ضًگ سِ آى وٌاض ٍزض زاًست «زایطُ ضىل تا هتٌاسة=  آتی ---

 .وطز تٌسی عثمِ هىول ضًگْای

 

 سطز ّای ضًگ

 .تاضس هی تٌفص - آتی ٍ سثع - آتی ضاهل وِ ضسُ ضٌاذتِ سطز ضًگْای ػٌَاى تِ ضًگ چطذِ آتی ًیوِ

 سازُ ٍ تىلف تی ٍ غویوی غیط تػَضت است هوىي ضًگْا ایي. ّستٌس ضاحت ٍ آضام ضًگْا ایي: لَت ًماط

 .ّستٌس هٌاسة ظهیٌِ پس ػٌَاى تِ اًتراب تطای ٍ ضًَس زیسُ

 .ًثاضٌس هٌاسة لَی گطافیىی تػاٍیط تطای است هوىي ٍ زاضتِ هٌفؼالًِ احساس ضًگْا ایي: ضؼف ًماط

 ضًگ هفَْم

 یا پاییعی هٌظطُ یه تطسین ؛هثل آى ذػَغیات ٍ اثط هَضَع تَغیف تطای تجسوی ػٌػطی ػٌَاى تِ ضًگ

 ّای ضًگ عیف اظ...( ٍ آسواى ظهیي، ّا، ساذتواى ّا، زضذت) هٌظطُ آى اجعای اظ ّطوسام تطای وِ ظهستاًی

 تا ّایص ٍیژگی ّوِ ٍ هٌظطُ آى فضای تَزى ظهستاًی یا پاییعی تطتیة ایي تِ ٍ ضَز هی استفازُ ذاغی

 تطسین زض تَاًس هی ضًگ گطاًِ تَغیف ذػَغیت ایي. گطزز هی تَغیف ضسُ استفازُ آى زض وِ ّایی ضًگ

 آثاض هثل. ضَز گطفتِ واض تِ زیگطی هَضَع ّط ٍیا پیىطُ ٍ چْطُ یه آى، ػٌاغط ٍ تیجاى عثیؼت یه

 .وٌٌس هی تَغیف ضا ذَز هَضَع ضًگی ػىس یه ّای ضًگ وِ ّواًگًَِ یا گطا عثیؼت ًماضاى



. گصاضز هی ًوایص تِ ضا آى اجعای ٍ اثط زضًٍی ٍ ػویك هؼاًی وِ استؼاضی ٍ ًوازیي ػٌػطی ػٌَاى تِ ضًگ

 ٍ ضهعی هصّثی، اػتمازی، هَضَػات هحتَای اساس تط ٌّطهٌساى وِ آثاضی اظ تسیاضی زض هثال تطای

 .زاضز استؼاضی ٍ ًوازیي ای جٌثِ ػوَهاً ضًگ واضتطز اًس، ساذتِ ای افساًِ

 زاضتي ًظط زض تسٍى ضًگ، ذَز تاثیطات ٍ ّا ظیثایی ٍ زضًٍی ّای اضظش گصاضتي ًواتص تِ تطا ضًگ اظ استفازُ

 هَضز زیگطی زٍضُ ّط اظ تیص هؼاغط ٌّط زض ّا ضًگ تػطی ّای اضظش. آى تَغیفی ٍ استؼاضی ّای اضظش

 اساس تط غطفاً آثاض جسیس، ٌّط ّای ضیَُ اظ تطذی زض وِ عَضی تِ. است گطفتِ لطاض ٌّطهٌساى تَجِ

. است ضسُ ساذتِ ّا آى تػطی ّای ظیثایی ٍ گصاضی تاثیط لسضت ًوایص ٍ ّا ضًگ ذَز تیاًی ّای اضظش

 ٌّطّای ٍ واضتطزی غٌؼتی، هحػَالت اظ زضتسیاضی تعییٌی جٌثِ ػٌَاى تِ ضًگ ذػَغیت ایي اظ ّوچٌیي

 .تطزًس هی تْطُ ضْطساظی ٍ هؼواضی لثاس، زٍذت ٍ عطاحی پاضچِ، گلین، فطش، هثل سٌتی

 ّا ضًگ گام

 ایست پسیسُ حطاضت ٍ ًَض هاًٌس ّن غَت. اًس ضسُ ساذتِ اضتؼاضات یا اهَاج اظ عثیؼت ّای پسیسُ توام

 تِ فیعیه ػالواى وِ)حطاضتی اهَاج است عَض ّویي. زضجِ ۹۲۴۴۴ تا زضجِ ۲۰ هیاى اضتؼاضاتی اظ تطذاستِ

 اضتؼاضات است ّوچٌیي. است ضسُ ظزُ ترویي تطیلیَى ۸۲۰ اضتؼاضات ایي( اًس گفتِ حطاضتی اضتؼاضات آى

 .گطزز هی ذتن تطیلیَى ۹۴۱ تِ ٍ ضَز هی آغاظ تطیلیَى ۰۱۲ اظ وِ ًَضی

 .زّس هی ًطاى است هَسَم ّا ضًگ گام تِ وِ ضا وواى ضًگیي ضًگ ّفت اضتؼاضات زضجات شیل اػساز

 ثاًیِ زض اضتؼاش یا هَج تطیلیَى ۰۱۲: لطهع

 ثاًیِ زض اضتؼاش یا هَج تطیلیَى ۳۸۲: ًاضًجی

 ثاًیِ زض اضتؼاش یا هَج تطیلیَى ۳۰۲: ظضز

 ثاًیِ زض اضتؼاش یا هَج تطیلیَى ۳۹۷: سثع

 ثاًیِ زض اضتؼاش یا هَج تطیلیَى ۶۲۴: آتی

 ثاًیِ زض اضتؼاش یا هَج تطیلیَى ۶۶۷: ًیلی

 ثاًیِ زض اضتؼاش یا هَج تطیلیَى ۹۴۱: تٌفص

 آٌّگی ّن اًسیطِ، تجسن هٌظَض تِ ضسُ تطگعیسُ لحي پیَستگی ٍ تحطن هَسیمایی، تفىط ٍ زاضتي جاى

 ضًگ،. ّستٌس هَسیمی اثط یه زض ضًگ ساظًسُ گَى، گًَِ ّای ٍظى ٍ اًسیطِ، الماء ٍ تمَیت تطای ضسُ اذتیاض

 وِ ضا فضایی یا ای، غحٌِ ضس ذَاّس لازض آى ٍسیلِ تِ زاى هَسیمی وِ وٌس هی ػغا سْوی هَسیمی تِ



 زاضًس وَتاّی هَج عَل وِ ّا اضؼِ اظ زستِ آى هٌطَض، تَسظ ًَض تجعیِ تا. تسّس تجسن است ًظطش هَضز

 لطهع ضًگ تِ زاضًس ضا هَج عَل تلٌستطیي وِ ًَ ّای اضؼِ اظ زستِ آى ٍ ضًَس هی زیسُ تٌفص آتی ضًگ تِ

 زیسُ سثع ضًگ تِ ّستٌس هتَسظ هَج عَل زاضای وِ حاغل عیف اظ زیگط ای زستِ. ضًَس هی زیسُ

 . ضًَس هی

 وَتاُ، هَج عَل تا تٌفص ٍ هتَسظ هَج عَل تا سثع تلٌس، هَج عَل تا لطهع:ًَض اغلی ضًگ سِ تٌاتطایي

 .ضَز هی حاغل سفیس ًَض ضًَس هی تطویة یىسیگط تا ٍلتی


