
 سرعت امواج لرزه ای بر اجسام متراکم و کم تراکم

 آؿٙایی

 تاػث تٛا٘ٙذ ٔی ٚ تٛدٜ ٔحؼٛع ٞا ِشصٜ صٔیٗ دس وٝ داس٘ذ ٚخٛد استداػی أٛاج اص ٔـخص ٘ٛع چٟاس اصٛال

 أٛاج تٝ وٝ ؿٛ٘ذ ٔی ٔٙتـش صٔیٗ ٚ ٞا صخشٜ خؼٓ ٚ حدٓ داخُ دس أٛاج ایٗ اص ٘ٛع دٚ. ؿٛ٘ذ خؼاست

 وذاْ ٞش تـشیح تٝ اختصاس تٝ ریُ دس وٝ ٔؼشٚفٙذ ػغحی أٛاج تٝ أٛاج اص دیٍش ٘ٛع دٚ ٚ ٔٛػٛٔٙذ حدٕی

 .ؿٛد ٔی پشداختٝ

 

 حدٕی أٛاج

 حشوت ٘ٛع دٚ. سػذ ٔی آٖ ػغح تٝ ٔٛخی حشوت ؿىُ تٝ صٔیٗ دسٖٚ اص صٔیٗ صیش دس ؿذٜ سٞا ا٘شطی

 صٔیٗ پٛػتٝ اص ػثٛس تٝ لادس( تشؿی) ػشضی أٛاج دیٍشی ٚ عِٛی أٛاج یىی ، ٔختّف عثیؼتٟای تا ٔٛخی

 .ٞؼتٙذ

 

 P ٔٛج یا عِٛی أٛاج

 ٔحُ تٝ أٛاج تمیٝ اص صٚدتش تٙاتشایٗ ٚ اػت تیـتش أٛاج ػایش اص آٟ٘ا ػشػت وٝ ٞؼتٙذ أٛاخی ، عِٛی أٛاج

 خٟت أٛاج ایٗ دس. ؿٛد ٔی ٌفتٝ ٘یض P یا اِٚیٝ أٛاج ، أٛاج ایٗ تٝ تٙاتشایٗ. سػٙذ ٔی ٍ٘اسی ِشصٜ ایؼتٍاٜ

 .وٙذ ػثٛس ٔایؼات اص تٛا٘ذ ٔی ٔٛج ایٗ. اػت ٔٙغثك ٔٛج پیـشٚی خٟت تا رسات حشوت

 

 S یا ػشضی أٛاج

 تٝ. سػذ ٔی ٍ٘اسی ِشصٜ ایؼتٍاٜ تٝ وٝ اػت ٔٛخی دٚٔیٗ ٚ اػت وٕتش عِٛی أٛاج اص ، أٛاج ایٗ ػشػت

 ، ٔادٜ رسات حشوت خٟت أٛاج ایٗ دس. ؿٛد ٔی ٌفتٝ ٘یض ثا٘ٛیٝ ٔٛج یا S ٔٛج ، ٔٛج ایٗ تٝ خاعش ٕٞیٗ

 خٟت تش ػٕٛد استؼاؽ خٟت) خٛد خصٛصیات ػّت تٝ ػشضی أٛاج. تاؿذ ٔی ٔٛج پیـشٚی خٟت تش ػٕٛد

 .تاؿٙذ ٕ٘ی ٔایؼات اص ػثٛس تٝ لادس( ا٘تـاس

 

 ػغحی أٛاج

 ػغح دس ؿٛ٘ذ، ٔی ٔٙتـش صٔیٗ پٛػتٝ ٔختّف ٞای الیٝ داخُ دس( ػشضی ٚ عِٛی) حدٕی أٛج صٔا٘یىٝ

 دیٍش ٔٛج ا٘شطی تٝ ، ٔٛج ٘ٛع یه ا٘شطی اص ٔمذاسی حاِت ایٗ دس وٝ ؿٛ٘ذ ٔی ٔٙؼىغ ٞا الیٝ ا٘ٛاع ٔـتشن



 ٘اؿی ٚ داس٘ذ ٚخٛد ػغحی لؼٕتٟای دس فمظ وٝ ؿٛد ٔی ٔـاٞذٜ حشواتی صٔیٗ ػغح دس. ؿٛد ٔی تثذیُ

 ػغحی أٛاج تٝ دِیُ ٕٞیٗ تٝ ٚ تٛدٜ صٔیٗ ػغح ٔداٚست آٟ٘ا ا٘تـاس ٔحذٚدٜ وٝ تاؿٙذ ٔی أٛاخی اص

 :پشداصیٓ ٔی أٛاج ایٗ ا٘ٛاع ؿشح تٝ صیش دس. ٞؼتٙذ ٔؼشٚف

 

 سیّی ٔٛج

 اػت، ٔٛج حشوت خٟت تا ٔٛاصی ٚ لائٓ صفحٝ دس وٝ تیضی ٔا٘ٙذ ؿىّی ، خٛد حشوت تا رسات أٛاج ایٗ دس

 ػشػت ٔمذاس. تاؿذ ٔی افك خٟت دس فشػی ٔحٛس ٚ لائٓ خٟت دس اصّی ٔحٛس داسای تیضی ایٗ. ػاص٘ذ ٔی

 .تاؿذ ٔی ػشضی أٛاج ػشػت اص وٛچىتش وٕی سیّی ٔٛج حشوت ا٘تـاس

 

 الٚ ٔٛج

 ایداد لذست فالذ ِیىٗ تٛدٜ، ػشضی یا تشؿی ٔٛج ٔا٘ٙذ اػاػا وٝ اػت الٚ ٔٛج ، ػغحی أٛاج دیٍش ٘ٛع

 ِٚی ، صٔیٗ ػغح ٔٛاصی افمی صفحٝ یه دس ٚ خا٘ثی خٟت دس سا صٔیٗ ، ٔٛج ایٗ. تاؿذ ٔی لائٓ ٔىاٖ تغییش

 افمی تىاٖ الٚ أٛاج اص ٘اؿی اثش ایٙىٝ تٝ تٛخٝ تا. آٚسد ٔی دس ا٘تـاس تٝ ، ٔٛج ا٘تـاس أتذاد تش ػٕٛد خٟت دس

 تؼتٍی ٕٞٛاسٜ الٚ أٛاج ػشػت. تاؿذ ٔی تٛخٝ لاتُ آٟ٘ا پی عشیك اص ػاختٕاٟ٘ا تٝ ٚاسدٜ خؼاست ِزا اػت،

 ػشػت ٔمذاس تیٗ ػشػت ایٗ یىٙٛاخت تغٛس صٔیٗ پٛػتٝ اص ػغحی الیٝ یه دس ٚ داؿتٝ آٟ٘ا فشوا٘غ تٝ

 .ٕ٘ایذ ٔی تغییش خان دس تشؿی أٛاج ػشػت ٚ ػًٙ دس تشؿی أٛاج

 

 سیّی ٔٛج

 .اػت ؿذٜ ٌشفتٝ اػت تٛدٜ ٔٛج ایٗ واؿف وٝ سیّی ٘اْ تٝ دا٘ـٕٙذی اص سیّی ٘اْ

 ػغحی أٛاج دیٍشی ٚ خؼٕی أٛاج یىی وٝ ؿٛد ٔی ایداد ٔٛج ٘ٛع دٚ دٞذ ٔی سخ ای صِضِٝ وٝ ٚلتی

 ٕٞذیٍش تا ٔٛج ا٘تـاس ٘حٜٛ ٘ٛع دٚ ایٗ دس وٝ ؿٛ٘ذ ٔی تمؼیٓ ٘ٛع دٚ تٝ خٛد ٞٓ ػغحی أٛاج. تاؿذ ٔی

 تیضی ؿىُ صٛست تٝ لؼٕتی دس رسات آٖ دس وٝ تاؿذ ٔی سیّی ٔٛج ػغحی أٛاج ایٗ اص یىی. وٙذ ٔی فشق

 ػشػت. تاؿذ ٔی افك خٟت دس فشػی ٔحٛس ٚ لائٓ خٟت دس اصّی ٔحٛس داسای تیضی ایٗ. وٙٙذ ٔی حشوت

 .سػذ ٔی ٍ٘اسی ِشصٜ ایؼتٍاٜ تٝ وٝ اػت ٔٛخی ػٛٔیٗ ٚ اػت حدٕی أٛاج اص وٕتش سیّی ٔٛج ا٘تـاس

 

 سیّی ٔٛج خصٛصیات



. تاؿذ ٚاتؼتٝ تٛا٘ذ ٔی ای ٚیظٜ ٔٛج ، صٔیٗ - ٞٛا ٔـتشن ػغح آصاد ػغح یه وٝ تٛد ٔؼتمذ( 5881) سیّی

 دس ٚ وٙذ، ٔی ػیش S ٔٛج ػشػت 9.0 تمشیثی ػشػت تا ٔٛج ایٗ وٝ تٛد ایٗ. داد اسائٝ اٚ وٝ ای ٘تیدٝ

 حشوت ٔٛج ایٗ دس. ٘ثاؿذ S ٔٛج ٚسٚد اص دیشتش خیّی آٖ ٚسٚد وٝ سٚد ٔی ا٘تظاس ، چـٕٝ اص وٓ ٞای فاصّٝ

 ساػتای وٝ اػت لائٕی صفحٝ دس "اِضأا حشوت ایٗ ، ٘مغٝ ٞش دس ِٚی اػت، افمی ٚ لائٓ ِٔٛفٝ دٚ ؿأُ رسٜ

 .تشداسد دس سا ٔٛج ا٘تـاس

 آٖ حشوت وٛچه ػٕمٟای دس وٝ وٙذ، ٔی تیٙی پیؾ لائٓ تضسي ٔحٛس تا تیضی سا رسٜ حشوت ٘ظشیٝ ایٗ

 صیش دس حشوت ِٔٛفٝ دٚ ٞش. اػت ا٘تـاس ساػتای ٔخاِف تیضی ٘ٛن دس حشوت وٝ عٛسی تٝ اػت، سٚ پغ

 إٞیت اص طئٛفیضیه دس وٝ ٔٛج ایٗ ٚالؼی ٞای ٔـخصٝ اص یىی. یاتٙذ ٔی واٞؾ ػٕك افضایؾ تا ػغح

 دس ؿٛد، تٛصیغ تؼذ ػٝ دس حدٕی ٔٛخٟای ٔا٘ٙذ ایٙىٝ خای تٝ ا٘شطی وٝ اػت ایٗ اػت، تشخٛسداس ای ٚیظٜ

 دٚس ٞای ِشصٜ صٔیٗ ٍ٘اؿتٟای تٛیظٜ ، ٍ٘اؿتٟا سٚی سا ٔٛخٟا ایٗ ٘ؼثی تشتشی أش ایٗ. ؿٛد ٔی تٛصیغ تؼذ دٚ

 .وٙذ ٔی تٛخیٝ

 

 سیّی أٛاج تـىیُ ٘احیٝ

 

 صِضِٝ ٔشوض ٕٞؼایٍی اص ِٚی یاتٙذ، ٔی ا٘تـاس واٖ٘ٛ اص وٝ اػت عِٛی یا ػشضی أٛاج اص ٘اؿی سیّی أٛاج

 .داسد فاصّٝ صِضِٝ ٔشوض تا ٔؼٕٛال أٛاج ایٗ تـىیُ ٘احیٝ ٚ ؿٛ٘ذ ٕ٘ی تِٛیذ

 

 ا٘فداسی ٔٛج ٔٙـأ

 وشدٜ حشوت خاسج تٝ ػشػت تا ا٘فداس اص وٝ اػت ای فـشدٜ ٚ ػٛصاٖ ٌاصٞای تٛػؼٝ ا٘فداسی ٔٛج تشٚص ػثة

 ؿٛ٘ذ ٔی ٌؼتشدٜ اعشاف تٝ تؼذی ِحظات دس وٝ أٛاخی فیضیه. تش٘ذ ٔی تاال سا اعشاف اتٕؼفش فـاس ٚ

 .اػت ؿذٜ ٌشْ اِٚیٝ أٛاج تٛػظ وٝ وٙٙذ ٔی ػثٛس ٞٛایی داخُ اص صیشا. اػت صیادتش اِٚیٝ أٛاج اص ػشػتـاٖ

 تاٞٓ فـاسؿاٖ ٚ. سػٙذ ٔی اِٚیٝ أٛاج فیضیه تٝ ٔؼیٗ صٔاٖ یه دس ثا٘ٛیٝ أٛاج فیضیه ایٗ دِیُ ٕٞیٗ تٝ

 وٝ ٍٞٙأی. ؿٛد ٔی خٛا٘ذٜ( ٔٛج خثٟٝ) ضشتٝ خثٟٝ ٘اْ تٝ وٝ دٞٙذ ٔی ػغح یه تـىیُ ٚ ٌشدد ٔی تٛأْ

 ا٘ذاصٜ ٔاوضیٕٓ تٝ وٛتاٜ تؼیاس ِحظٝ یه دس ٚ سفتٝ تاال آٖ ای سٚیٝ فـاس لشاسٌیشد، خثٟٝ ایٗ تشاتش دس خؼٕی

 .فـاسد ٔی ٚ وشدٜ احاعٝ آ٘شا عشف ٕٞٝ اص ٚ صدٜ دٚس سا خؼٓ ػادٌی تٝ فـاس ایٗ. سػذ ٔی خٛد

 

 ا٘فداسی فـاس



 تا وٝ ٞٛایی ضشتٝ خثٟٝ پـت دس. ؿٛد ٔی ٘أیذٜ فـاس یا( وٕپشع) ا٘فداسی أٛاج فیضیه اص حاصُ فـاس

 دس سا اخؼاْ خٛاٞذ ٔی وٝ آیذ ٔی تٛخٛد دیٍشی فـاس ٚ اػت صیادی ػشػت داسای اػت ٕٞشاٜ ا٘فداسی ٔٛج

 اص سا آٟ٘ا لغؼات یا ٚ غّتا٘ذ ٔی یا وٙذ ٔی ٚاطٌٖٛ سا آٟ٘ا یا ٘تیدٝ دس. آٚسد دس خٙثؾ تٝ خٛد حشوت ػٛی

 .ٌٛیٙذ ٔتحشن یا دیٙأیه فـاس سا تؼذی فـاس ایٗ. وٙذ ٔی پاسٜ ٞٓ

 ٔماتُ دس. داس٘ذ لٛی دیٛاس ٚ وٛچه ٘ؼثتا دسٞای ٚ ٞا پٙدشٜ وٝ تضسي ػاختٕاٟ٘ای ٔا٘ٙذ ٞذفٟا اص تؼضی

 ٚ خٛدسٚٞا ٔا٘ٙذ) ٘ظأی تدٟیضات ٚ تٍّشاف تیشٞای ، تشخٟا وٝ حاِی دس پزیش٘ذ، تأثش اػتاتیه فـاس

 ٔشتغ ایٙچ تش پٛ٘ذ حؼة تش فـاسٞا ایٗ دٚ ٞش. تیٙٙذ ٔی خؼاست دیٙأیه فـاس اثش دس تیـتش( ٞا تٛپخا٘ٝ

 اص تشتیة تٝ وٝ ؿٛ٘ذ ٔی دادٜ ٘ـاٖ( ْ ـ ا ـ ج) اختصاسی ػالٔت تا ٚ ؿذٜ تیاٖ اتٕؼفش ٔؼِٕٛی فـاس ٔافٛق

 .اػت ؿذٜ التثاع ٔشتغ ٚ ایٙچ ، پٛ٘ذ وّٕات

 

 ٔٙفی ٔشحّٝ ٚ ٔثثت ٔشحّٝ

 

 صٔا٘ی دٚاْ ٚ ٔمذاس أا ٞؼتٙذ، ٞٓ ؿثیٝ وٝ اتٕی ا٘فداس یا T.N.T ٔا٘ٙذ ا٘فداسٞا تٛػیّٝ ؿذٜ ایداد فـاس

 سا ٔتش 199 تا 099 حذٚد دس ضشتٝ خثٟٝ ٚلتی تٙی 09 ػالح تشوؾ دس. اػت صیادتش تشاتش چٙذ اتٕی ا٘فداس

 ایٗ دس. ؿٛد ٔی وٕتش اعشاف اتٕؼفش فـاس اص ػٕال وٝ یاتذ ٔی واٞؾ ػشػتی چٙاٖ تا آٖ داخُ فـاس پیٕٛدٜ

 خٛا٘ذٜ ٔٙفی یا ٔىؾ ٔشحّٝ ٘اْ تٝ ٔشحّٝ ایٗ. ٔىذ ٔی سا ٞٛا وٝ ؿٛد ٔی ایداد ٔٙفی فـاس یه حاَ

 .ٌشدد ٔتٕایض(  تشاوٓ)  وٕپشع یا ٔثثت ٔشحّٝ اص تا. ؿٛد ٔی

 

 حشوت خاسج عشف تٝ تاد ٔثثت ٔشحّٝ دس اػت، ٔثثت ٔشحّٝ تشاتش ٘یٓ ٚ ػٝ تا ػٝ ٔٙفی ٔشحّٝ صٔاٖ عَٛ

 خٛدؽ ٔمذاس ٔاوضیٕٓ تٝ فـاس ا٘فداس دساتتذای. اػت داخُ تٝ تاد ػٛی ٔٙفی ٔشحّٝ دس حاِیىٝ دس وٙذ، ٔی

 ٚ ؿذٜ آغاص ٔٙفی ٔشحّٝ ػپغ ٚ سػذ ٔی اتٕؼفش ٔمذاس تٝ ٚ ؿذٜ وٓ تذسیح تٝ ِیىٗ( ٔثثت ٔشحّٝ) سػذ ٔی

 . سػذ ٔی اتٕؼفش ٔیضاٖ تٝ ٔدذدا تاالخشٜ

 

 ای ٞؼتٝ ٚ ٔؼِٕٛی ا٘فداسات اص حاصُ فـاس صٔاٖ عَٛ ٔمایؼٝ

 



 دٚاْ تاؿذ ای ٞؼتٝ ا٘فداس اص حاصُ فـاس تشاتش ٔؼِٕٛی ا٘فداسات اص حاصُ فـاس وٝ ٔؼیٗ ٔؼافت یه دس

 أش ٕٞیٗ ٚ تٛد خٛاٞذ ٔؼِٕٛی ا٘فداسات فـاس صٔا٘ی دٚاْ اص تیـتش یا تشاتش 599 ای ٞؼتٝ ا٘فداس فـاس صٔاٖ

 .اػت ٔٛثش تؼیاس تیـتش خؼاست ایداد دس

 

 ػاختٕاٟ٘ا سٚی تش ا٘فداسی ٔٛج تاثیش

 

 دس ٚ داؿتٝ تؼتٍی ػاختٕاٖ خٙغ ٚ لذست تٝ اَٚ دسخٝ دس ا٘فداسی ٔٛج تشاتش دس ػاختٕاٖ یه ٔماٚٔت

 ٌٛؽ چٟاس ػاختٕاٟ٘ای آٟ٘ا لٛیتشیٗ داسد، ٔٛخٛد ٞای دسیچٝ تؼذاد ٚ آٖ ؿىُ تٝ تؼتٍی دْٚ دسخٝ

 ٚ عٛیُ ٚ ػثه تیشٞای داسای وٝ ا٘ذ واسخا٘دات ؿىُ چتشی آٟ٘ا ضؼیفتشیٗ ٚ ٞؼتٙذ تتٙی ٚ فٛالدی

 ٌٛؽ چٟاس ػاختٕاٟ٘ا تٕاْ تمشیثا صیشا ٘یؼت، ٔٛثش صیاد ػاختٕاٖ ؿىُ تاؿذ ٔی حایُ تذٖٚ ػمفٟای

 خؼاست ٌیشد لشاس ا٘فداسی ٔٛج ٔؼشض دس خٛد تاسیه لؼٕت اص اٌش عٛیُ ٚ تاسیه ػاختٕاٖ یه. ٞؼتٙذ

 .لشاسٌیشد ٔٛج ٔؼشض دس پٟٗ لؼٕت اص تا دیذ خٛاٞذ وٕتشی

 

 ٔٛج چٖٛ پّٟا پایٝ ٚ وـٟا دٚد ٔٛسد دس ٔثال. اػت ٔٛثش ػاختٕاٖ لؼٕتٟای اص تؼضی دس فمظ ؿىُ ٔٛضٛع

 ٘تیدٝ دس. فـاسد ٔی ٔیضاٖ یه تٝ سا دٚس تا دٚس ٚ وشدٜ احاعٝ سا آٟ٘ا اعشاف ٕٞٝ ػشیغ تغٛس ا٘فداسی

 ؿذٖ خشاب ٚ ٞا دسیچٝ ٚ دسٞا ػشیغ ؿذٖ ؿىؼتٝ اػت ؿذٜ دیذٜ غاِثا ؿٛد ٔی صیاد تؼیاس ٔماٚٔتـاٖ

 دسٖٚ فـاس وٝ ؿٛد ٔی ػثة أش ٕٞیٗ صیشا سػذ، ٔی ٘ظش تٝ ٔفیذ اغّة ػاختٕاٖ یه ضؼیف لؼٕتٟای

 .ؿٛد خٌّٛیشی صیادتش ٚیشا٘ی اص ٚ ؿذٜ تشاتش ػشیغ تغٛس آٖ خاسج ٚ ػاختٕاٖ

 

 پٙاٍٞاٟٞا ٚ ا٘فداسی ٔٛج ػٛی

 

 تأثیش ػاختٕاٟ٘ا ػمف سٚی تیـتش ا٘فداسی ٔٛج فـاس آٖ ٘ضدیىی ٚ صٔیٗ ػغح دس ٞٛایی ا٘فداس یه دس

 ٚ صٔیٗ ػغح دس وٝ اػت ٚاضح. تٛد خٛاٞذ دیٛاسٞا سٚی تش تأثیش دٚستش ٔؼافتٟای دس ِیىٗ ٌزاسد، ٔی

 ٕٔىٗ دٚستش ٔؼافتٟای دس حاِیىٝ دس داس٘ذ، وٕتشی حفاظت أىاٖ صٔیٗ ػٛاسض ٚ ػاختٕاٟ٘ا آٖ ٘ضدیىی

 ٞای دسٜ وٝ داسد ٚخٛد ٞٓ أىاٖ ایٗ ٕٞچٙیٗ آٚس٘ذ تٛخٛد خٛتی حفاظت تًٙ ٞای دسٜ ٚ ٞا تپٝ اػت

 ؿشایظ تؼضی تحت تٟٙا ػاختٕاٟ٘ا ػایش تٛػیّٝ حفاظت ایداد دٞٙذ افضایؾ سا ا٘فداسی ٔٛج اثش تًٙ

 .ؿذ خٛاٞذ ٔؼیش اػتثٙائی



 

 ٔذسٖ ؿٟش یه سٚی ا٘فداسی ٔٛج تاثیش

 

 یه ؿؼاع تٝ ای دایشٜ دس ٌیشد، صٛست صٔیٗ ػغح ویّٛٔتشی 0 استفاع دس تٙی ویّٛ 09 تٕة ا٘فداس اٌش

 ٔایّی یه ٔؼافت تا تؼذ تٝ آٖ اص. اػت وأُ اٟ٘ذاْ ػاختٕاٟ٘ا ٘ٛع اص ٘ظش صشف صٔیٗ ػغح اص ٔایُ چٟاسْ

 ٞای خا٘ٝ. ؿٛ٘ذ ٔی ٚیشاٖ وّی تٝ ػاختٕاٟ٘ا تمیٝ صٛستیىٝ دس. تیٙٙذ ٔی آػیة ؿذیذا تتٙی ػاختٕاٟ٘ای

 خٛاٞٙذ ػثه ٚ ٔتٛػظ ، ؿذیذ خؼاست ٔایّی 8 ٔؼافت تا ٚ ؿذٜ ٟٔٙذْ ٔایّی 5.1 ٔؼافت تا ٔؼىٛ٘ی

 .ٞؼتٙذ ٔماْٚ تؼیاس ا٘فداسی ٔٛج تشاتش دس ؿاٖ ػاختٕا٘ی ؿىُ تخاعش ساٟٞا تضسي ٚ ٞا خادٜ ، پّٟا. دیذ

 

 ٚ ػغح لؼٕت دس فمظ. تٛد٘ذ ػاختٝ ، ؿذٜ تمٛیت تتٗ اص ٚ تٛدٜ فٛالدی پایٝ داسای وٝ پّٟایی طاپٗ دس

 یىی سٚیٝ ، ٔٛسد یه دس فمظ. ا٘ذ تٛدٜ اػتفادٜ لاتُ ٞٙٛص تا ٘تیدٝ دس ٚ. دیذ٘ذ آػیة وٕی اعشاف ٞای ٘شدٜ

 ٔا٘ذٜ خا تش پا خٛد ا٘ؼغافی خاصیت ػّت تٝ ٔغّك پّٟای ٚػیغ سٚیٝ. سیخت فشٚ ٚ ؿذٜ خذا ٞا پایٝ اص پّٟا اص

 دس وٝ داؿت ا٘تظاس ٘ثایذ ِیىٗ دٞٙذ، ٔی ٘ـاٖ ٔماٚٔت خٛد اص ا٘ذاصٜ ٕٞیٗ تٝ ٘یض ٘ظأی پّٟای اِثتٝ. تٛد٘ذ

 تاؿٙذ داؿتٝ پایذاسی چٙیٗ( ػغحی ٚ وٛتاٜ ٞٛایی) تشوؾ دیٍش ٘ٛع اص یا ٚ تضسٌتش تٕثٟای ا٘فداس تشاتش

 اػت ٕٔىٗ فمظ وٙٙذ ٕ٘ی دسیافت آػیثی ا٘فداسی ٔٛج اص ٘ؼثتا آٖ خغٛط ٚ آٞٗ ، آٟ٘ا صیشػاصی ٚ ٞا خادٜ

 .ٌشد٘ذ ٔؼذٚد ٘خاِی ٚ ػًٙ خشدٜ تٛػیّٝ


