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 شرکت سیواى زاٍُ تربت
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 چىیذُ:

دس غٌؼت سٍ تِ پیطشفت اهشٍصی، ّوِ غٌایغ ٍ واسخاًدات دس پی تاال تشدى لاتلیت اطویٌاى ٍ حذاوثش استفادُ اص 

یىی اص هَاسد وسة لاتلیت اطویٌاى تیطتش ٍ ّوچٌیي پیطگیشی تْتش اص تَلفات تذٍى تشًاهِ  آالت ّستٌذ.هاضیي

ت وِ دس اًَاع آًالیض استؼاضات، آًالیض سٍغي، تشهَگشافی ٍ ًگْذاسی ٍ تؼویشات هثتٌی تش ٍضؼیت اس آالت،هاضیي

دس ّویي ساستا، سیستن آًالیض استؼاضات دس ضشوت سیواى صاٍُ تشتت اص اتتذای تأسیس هَسد اخشا  ...لاتل اخشاست.

هَسد گزاضتِ ضذُ ٍ ًتایح تسیاس خَتی سا دس پی داضتِ است. دس ایي همالِ تِ تشسسی ػلل تشٍص پذیذُ تیت دس یه 

 پشداصین.ّایی تشای سفغ ایي هطىل هیهطالؼاتی ٍ ّوچٌیي ساّىاس

 

 

 ، هٌحٌی ضىل هَجWaterfallّای ولیذی: آًالیض استؼاضات، صاٍیِ فاص، هٌحٌی فشواًسی، ًوَداس ٍاطُ

 همذهِ:
هختلفی  آالتی وِ تِ دالیلآالت دٍاس تخص هْوی اص غٌایغ سا تِ خَد اختػاظ دادُ است. هاضیياهشٍصُ هاضیي

ّای ثاًَیِ ٍ دس ًْایت خساسات خذی دچاس تغییشات دس سًٍذ استؼاضاتی خَد ضذُ وِ ایي تغییشات هٌدش تِ خشاتی

ّای استؼاضاتی تا ّای هٌاسة دس خػَظ ّش یه اص ایي سفتاسگشدد. ٍلیىي ضٌاسایی ٍ ّوچٌیي تىاسگیشی سٍشهی

هختلف، تأثیش تسضایی دس تطخیع غحیح ٍ وطف ػلل ّای هاّیتی ٍ ػولىشدی تدْیضات دٍاس تَخِ تِ تفاٍت

 تغییشات سفتاس استؼاضاتی ٍ دس ًْایت تَلف ًاخَاستِ خط تَلیذ داسد.

 

 

 

تَاى اص هْنضَد وِ هیّای غٌؼتی هیػَاهل هختلفی هٌدش تِ افضایص داهٌِ استؼاضات تدْیضات دٍاس دس هحیط 

ًالیضٍس استؼاضات آ. اها یىی دیگش اص ایي ػَاهل وِ ّش ًوَدتشاصی ، تطذیذ ٍ ... اضاسُ ّنتشیي آًْا تِ ًاهیضاًی ، ًا

تاضذ وِ استؼاضات حاغل اص آى دس غَست سضذ ، تسیاس هخشب خَاّذ لطؼاً تا آى هَاخِ ضذُ است پذیذُ تیت هی

ایي پذیذُ تا سایش ػَاهل روش  تَسط گشدد. تفاٍت ػوذُ دس ًحَُ ایداد استؼاشّای ثاًَیِ هیتَد ٍ هٌدش تِ خشاتی

ضذُ، ًَساًات داهٌِ استؼاضات است. تِ ػٌَاى هثال تا ًاهیضاًی پشٍاًِ یه في، تا تَخِ تِ هاّیت تدْیض دس تشخی 

ّا ضاّذ افضایص استؼاش خَاّین تَد وِ تا ًػة سٌسَس دس ّواى ساستا دستگاُ استؼاش سٌح داهٌِ سا اص ساستا

د اها دس یه تدْیض وِ دچاس پذیذُ تیت ضذُ است تا ًػة سٌسَس ضاّذ ًَساًات صیاد تذٍى ًَساى ًطاى خَاّذ دا

داهٌِ استؼاضات تا فَاغلی صهاًی یىساى خَاّین تَد وِ ایي فاغلِ صهاًی تشای تدْیضات هختلف هتفاٍت تَدُ وِ 

 دس اداهِ تِ خضئیات آى خَاّین پشداخت. 

 

 پذیذُ تیت:

تاضٌذ. هاوضیون ّای آًْا ًضدیه تِ ّن هیوت استؼاضاتی است وِ فشواًساستؼاضات تیت ًتیدِ تشویة دٍ حش

ضًَذ ٍ ووتشیي استؼاضات ّای دٍ فشواًس تا یىذیگش ّن فاص هیضَد وِ ضىل هَجداهٌِ استؼاضات صهاًی ایداد هی

( 0ٌذ. ضىل ضواسُ )دسخِ اختالف داضتِ تاض 081ّا تا یىذیگش تِ اًذاصُ آیذ وِ صاٍیِ فاص ضىل هَجصهاًی تَخَد هی

ّشتض اختالف داسًذ. ّواًطَس وِ دس ایي تػَیش هطخع  0هشتَط تِ دٍ سیگٌال است وِ فشواًس آًْا تا یىذیگش 

ّا تش ّن هٌطثك ضذُ وِ ًتیدِ آى افضایص داهٌِ است دس اتتذا تِ دلیل ّن فاص تَدى دٍ سیگٌال ضىل هَج

یاتذ گیشًذ داهٌِ استؼاضات ًیض واّص هیّا اص ّن فاغلِ هیَجاستؼاضات است اها تِ هشٍس صهاى ّش چِ لذس ضىل ه

ضَد. ایي تذاى هؼٌا است وِ اگش دسخِ هٌدش تِ خٌثی ضذى دٍ سیگٌال هی 081وِ دس ًْایت اهش اختالف صاٍیِ فاص 

اضذ تایذ داهٌِ استؼاضات دٍ سیگٌال واهال تا ّن تشاتش تاضٌذ ٍ ّیچ فشواًس دیگشی دس تدْیض دٍاس ٍخَد ًذاضتِ ت



 

ّای دیگش دس تدْیض ٍ ّوچٌیي دس همطؼی اص صهاى استؼاضات تِ غفش هطلك تشسذ اها ػوالً تِ دلیل ٍخَد فشواًس

سسذ اها واّص ٍ افضایص استؼاضات دس احتوال تسیاس پاییي هساٍی تَدى داهٌِ دٍ سیگٌال ایي اهش تؼیذ تِ ًظش هی

 تاضذ.وَس تَدُ ٍ حتی غذای تدْیض گَیای ایي هطىل هیاًذ واهالً هلتدْیضاتی وِ دچاس پذیذُ تیت ضذُ

 

 
 سًٍذ افضایص ٍ واّص استؼاضات حاغل اص تیت – 0ضىل ضواسُ 

 تشسسی هَسد هطالؼاتی:
 هؼشفی هاضیي-0

ضَد ّا اًدام هیّای ًػة ضذُ دس وف سیلَّا اص طشیك ایشاسالیذدس غٌؼت سیواى تخلیِ هَاد خام اص داخل سیلَ

پزیشد. تِ اصای ّش سیلَ، دٍ ػذد تلٍَس دس ّای َّادّی غَست هیّا تَسط تلٍَساسالیذًیاص ایي ایش وِ َّای هَسد

-تای دس هحل لشاس گشفتِ است. صهاًیهحل ًػة ضذُ وِ یىی اص آًْا ّوَاسُ دس حال واس ٍ دیگشی تِ غَست استٌذ

وِ تاسگیشی گیشد ٍ صهاًیٍس دس هذاس لشاس هیوِ تاسگیشی اص ّش دٍ سیلَی هَاد خام تاضذ تِ اصای ّش سیلَ یه تلَ

گیشًذ. اص ایي حیث تدْیضات هزوَس اّویت تاالیی دس تٌْا اص یه سیلَ اًدام ضَد ، ّش دٍ تلٍَس دس هذاس لشاس هی

ّای هختلف پایص ٍضؼیت تحت وٌتشل لشاس تگیشًذ. ضىل تحث تَلیذ داضتِ ٍ ًیاص است ّوَاسُ تَسط تىٌیه

 تِ یىی اص ایي تدْیضات تَدُ وِ دچاس استؼاضات ًَساًی )تیت( ضذُ است.( هشتَط 2ضواسُ )

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 تػَیشی اص تلٍَس تا سیستن اًتمال لذست تسوِ ٍ پَلی -2ضىل ضواسُ 

 

 



 

 هطخػات الىتشٍهَتَس: 

 دٍس تَاى ساصًذُ

Siemens 15KW 3000RPM=50HZ 

 

  هطخػات تلٍَس:

 دٍس ًَع ساصًذُ

Aerzen Rotary Piston Blower Stage-

GM7L 4310RPM=71.83HZ 

 ػیة یاتی:-2

تاضذ ٍ الىتشٍهَتَس ایي تدْیض هی Vertical( هشتَط تِ سفتاس استؼاضاتی سوت دسایَ ٍ دس ساستای 3ضىل ضواسُ )

ّواًطَس وِ هطَْد است استؼاضات تِ هشٍس صهاى افضایص یافتِ ٍ داهٌِ آى دس ًْایت )تِ غَست هیاًگیي(تِ 

13mm/s تاضین اها تا سسیذُ است. اگش چِ دس ایي گشاف ضاّذ ًَساًاتی دس همادیش استؼاضات ایي تدْیض هی

 همایسِ ولی هیتَاى سیش غؼَدی سا هطاّذُ ًوَد.

 

 
 Verticalدس ساستای  افضایص استؼاضات الىتشٍهَتَس -3 ضىل ضواسُ

( تِ 3ًَساى استؼاضات دس حیي دیتا تشداسی ًیض واهال هحسَس تَد) تغییشات داهٌِ استؼاضات دس ضىل ضواسُ 

یافت. تا تشسسی ضىل ًحَی وِ دس یه تاصُ صهاًی چٌذیي هشتثِ داهٌِ تا ضیة هالین افضایص ٍ هدذداً واّص هی

تاضذ. تا دلت ( ایي هاضیي اطویٌاى حاغل گشدیذ ػاهل ایي ًَساًات استؼاضات، پذیذُ تیت هی4ضواسُ هَج )ضىل 

تاضٌذ ، داهٌِ دس تَاى دسیافت تا ّن فاص ضذى دٍ ضىل هَج وِ هشتَط تِ دٍ فشواًس هدضا هیدس ایي ضىل هی

ف فاص( داهٌِ تِ ضذت واّص یافتِ دسخِ اختال 081سسیذُ ٍ تا غیش ّن فاص ضذى) 30mm/sتیطیٌِ همذاس خَد تِ 

 است.



 

 
 ضىل هَج حاغل اص تیت  -4ضىل ضواسُ 

ّایی تاضین وِ هٌدش تِ تشٍص ایي ػیة تایست تِ دًثال فشواًسحال تا تَخِ تِ ایٌىِ ایشاد ضٌاسایی گشدیذ هی

ضَد تا تتَاى ّای هزوَس ضشٍسی است وِ اص یه سصٍلَضي هٌاسة استفادُ اًذ. تشای پیذا ًوَدى فشواًسضذُ

ّایی وِ لطؼاً  ًضدیه تِ ّن تَدُ  ٍ ػاهل ایي ًَساًات ّستٌذ سا تفىیه ًوَد. اگش اص یه سصٍلَضي فشواًس

هٌاسة استفادُ ًگشدد دٍ پیه ًضدیه تِ ّن تِ ضىل یه پیه دس طیف فشواًسی پذیذاس ضذُ ٍ واس تشای یه 

لاتلت تشسسی چٌذیي طیف فشواًسی سا  (Waterfall)اسی گشدد. اص آًدا وِ ًوَداس آتطآًاالیضس استؼاضات سخت هی

-تَاى گفت تْتشیي اتضاس تشای تشسسی تغییشات داهٌِ ولی استؼاضات ٍ ّوچٌیي داهٌِ فشواًسدس وٌاس ّن داسد، هی

هَتَس تدْیض تشسسی ضذُ دس ایي همالِ سا   (Waterfall)( ًوَداس آتطاسی5تاضذ. ضىل ضواسُ )ّای ػاهل تیت هی

 دّذ. هیًطاى 

 46.2پس اص ایٌىِ اص یه سصٍلَضي هٌاسة استفادُ ضذ تا استفادُ اص ًوَداس آتطاسی هطخع گشدیذ وِ دٍ فشواًس 

ّشتض تِ هشٍس صهاى دس طیف فشواًسی پذیذاس ضذُ ٍ داهٌِ آًْا افضایص یافتِ است. ّوچٌیي ًىتِ تسیاس  49.69ٍ 

ّای ػاهل ت ثثت ضذُ دس ًشم افضاس استؼاضات ، داهٌِ فشواًسهْن آًست وِ تا افضایص ٍ واّص داهٌِ ولی استؼاضا

 وٌذ .تیتیٌگ ًیض تِ ّواى ًسثت تغییش هی
 

 
 ّشتض 49.69ٍ  46.2سضذ داهٌِ استؼاضات فشواًس ّای  -(5ضىل ضواسُ )

 

 

 : 49.69HZ تشسسی ػاهل افضایص داهٌِ فشواًس  -2-0

 49.69HZّواًطَس وِ لثال ًیض روش ضذ یىی اص دٍ فشواًس ًضدیه تِ ّن وِ هٌدش تِ تشٍص تیت ضذُ است فشواًس 

 ( واهالً هطَْد است. 6تِ هشٍس صهاى دس ضىل ضواسُ ) Verticalتاضذ وِ افضایص داهٌِ آى دس ساستای هی



 

 
 49.69HZافضایص داهٌِ فشواًس  -6ضىل ضواسُ 

است وِ ػالٍُ تش افضایص داهٌِ آى ، ضشایة  تاضذ اها ًىتِ لاتل تَخِ آىَط تِ دٍس الىتشٍهَتَس هیایي فشواًس هشت

غحیح ایي فشواًس ًیض تا گزضت صهاى دس طیف فشواًسی پذیذاس ضذُ ٍ ضاّذ افضایص داهٌِ آًْا تَدین.خذٍل 

 تاضذ.هشتَط تِ تغییشات داهٌِ ایي فشواًس ّا هی0ضواسُ 

 

 تاسیخ
 49.69داهٌِ فشواًس 

 )دٍس هَتَس(

 99.38HZداهٌِ فشواًس 

 )ضشیة دٍم فشواًس دٍس هَتَس(

 149.07HZداهٌِ فشواًس 

)ضشیة سَم فشواًس دٍس 

 هَتَس(

2013/11/27 6.7mm/s 1.2 mm/s 0.02 mm/s 
2014/01/09 7mm/s 1.25 mm/s 0.02 mm/s 
2014/02/09 7.1mm/s 1.58 mm/s 0.04 mm/s 
2014/07/28 7.9 mm/s 1.58 mm/s 0.12 mm/s 
2015/11/29 9.37 mm/s 1.5 mm/s 0.32 mm/s 
2016/05/31 10.6 mm/s 2.61 mm/s 0.68 mm/s 

 

 افضایص داهٌِ ضشایة دٍس الىتشٍهَتَس تا گزضت صهاى -0خذٍل ضواسُ 

 

تاضذ. دس یه یاتالاى تِ دلیل هیّا تشیي ػیة، ٍخَد لمی غیش هداص دس تیشیٌگتا تَخِ تِ چٌیي طیفی هحتول

ضشتات تَخَد آهذُ ًاضی اص لمی غیش هداص لطؼاً ضاّذ ّاسهًَیه ّای دٍس خَاّین تَد ٍلیىي داهٌِ ضشایة 

ّیچگاُ اص لاػذُ خاغی پیشٍی ًویىٌذ)تِ ػٌَاى هثال ایٌگًَِ ًیست وِ حتوا داهٌِ ضشیة دٍم تایذ اص ضشیة 

( است وِ دس هَسد 7یف فشواًسی ایي ًَع خشاتی هطاتِ تا ضىل ضواسُ )سَم تیطتش تاضذ( اها تِ غَست ولی ط

 هطالؼاتی ها دس ایي همالِ ضاّذ طیفی هطاتِ تا آى تَدین.

 
 طیف فشواًسی یه تیشیٌگ تا لمی غیش هداص -7ضىل ضواسُ 



 

اص دس یه خْت تطخیع ٍخَد لمی غیش هد (FFT)یىی دیگش اص پشواستشدتشیي تىٌیه ّا ػالٍُ تش طیف فشواًسی 

-دّذ ٍ هییاتالاى ، ضىل هَج است. ضىل هَج اص آًدا وِ سفتاس دلیك استؼاضاتی تدْیض دس ٍاحذ صهاى سا ًطاى هی

( هشتَط تِ ضىل هَج تیشیٌگ سوت دسایَ 8تَاى ضشتات ًاضی اص لمی سا دس آى تِ ساحتی سؤیت وشد. ضىل ضواسُ )

 سسذ.ًیض هی 50mm/Sس آى داهٌِ ضشتات تِ الىتشٍهَتَس تدْیض هزوَس تِ غَست دوَپل است وِ د

 
 ضشتات تا داهٌِ تسیاس تاال تا فاغلِ یىساى )فشواًس دٍس هَتَس( تِ دلیل لمی تیشیٌگ -( 8ضىل ضواسُ)

دس اًتْا خْت حػَل اطویٌاى تدْیض دوَپل گشدیذ ٍ استؼاضات هَتَس تذٍى تسوِ ٍ پَلی اًذاصُ گیشی ضذ وِ 

هیلی هتش تش ثاًیِ تَسط دستگاُ استؼاش سٌح ثثت گشدیذ  Vertical  ،7داهٌِ استؼاضات سوت دسایَ ٍ دس ساستای 

( 2شیٌگ ّای هَتَس تؼَیض ضذ. خذٍل ضواسُ )وِ تا تَخِ تِ تاال تَدى ایي ػذد ٍ ّوچٌیي غذای غیش ػادی ، تی

 تاضذ.هشتَط تِ داهٌِ استؼاضات هَتَس لثل اص تؼَیض ٍ پس اص تؼَیض یاتالاى ّا تِ غَست دوَپل هی

 NDE DE 
V H V H 

 2.7mm/s 2.5mm/s 7.1mm/s 3.8mm/s لثل اص تؼَیض تیشیٌگ

 2mm/s 2.5mm/s 1.3mm/s 0.55mm/s پس اص تؼَیض تیشیٌگ

اص ایي الذام اغالحی تدْیض هدذداً وَپل گشدیذ ٍ ًىتِ لاتل تَخِ واّص داهٌِ استؼاضات هَتَس تَد ٍلیىي  پس

تایست تِ دًثال ػاهل ّوچٌاى ضاّذ ًَساًات استؼاضات دس آى تَدین وِ ایي خَد ًطاى دٌّذُ آًست وِ هی

 استؼاش ساص دیگشی دس هدوَػِ تدْیض تاضین.

 :46.2HZ وچٌیي افضایص داهٌِ فشواًس تشسسی ػاهل ظَْس ٍ ّ -2-2

است. ضىل  46.2HZدیگش فشواًس هَسد تحث وِ هٌدش تِ ًَساًات استؼاضات هدوَػِ تدْیض ضذُ است فشواًس 

 دّذ.افضایص تذسیدی داهٌِ ایي فشواًس سا ًیض تا گزضت صهاى ًطاى هی (9ضواسُ )

 
 46.2HZافضایص داهٌِ فشواًس  – 9ضىل ضواسُ 



 

تَخِ تِ ایٌىِ دس تیطیٌِ استؼاضات تدْیض دس طَل ًَساى، تسوِ ّا ًیض ضشٍع تِ ضالق صدى هیىشدًذ، تِ تا 

 ّا هطىَن ضذین.ّا ٍ یا فشواًس تطذیذ آىفشواًس گزس تسوِ

 ّا:هحاسثِ فشواًس گزس تسوِ

 فشهَل:

               
      

  
 

 دس آى:  وِ
Pi=3.14 

D=Pitch Diameter of Sheave 

N=Rotation Speed of Sheave 

BL=Belt Length 
تاضذ :ّا تِ ضشح ریل هیدس تلٍَس هَسد تحث هطخػات پَلی هَتَس ٍ تسوِ  

D=200mm 

N=49.69HZ 

BL=1350mm 

 دس ًتیدِ فشواًس گزس تسوِ تشاتش است تا:

               
              

    
         

این اها آًچِ وِ هٌدش تِ ًَساًات تَدُ 23.11HZّا ضاّذ ظَْس فشواًس گیشیدس طیف فشواًسی تشخی اص اًذاصُ

ّای فشواًسی ٍخَد داضتِ ٍ ّوچٌیي تِ هشٍس صهاى داهٌِ آى سضذ پیذا وشدُ استؼاضات تدْیض ضذُ دس تواهی طیف

( تغییشات داهٌِ ایي 3تَدُ است.خذٍل ضواسُ ) 46.2HZاست ضشیة غحیح دٍم فشواًس گزس تسوِ یؼٌی 

 دّذ.فشواًس سا تِ هشٍس صهاى ًطاى هی

 تاسیخ
 46.2HZداهٌِ فشواًس 

 )ضشیة دٍم فشواًس گزس تسوِ(

2014/04/24 0.09 mm/s 
2015/06/22 0.4 mm/s 
2015/10/25 2.73mm/s 
2016/03/28 5.2 mm/s 
2016/06/16 7.02mm/s 

2016/09/03 7.65mm/s 

 46.2HZ تغییشات داهٌِ فشواًس -3خذٍل ضواسُ 

تا تشسسی ٍضؼیت ظاّشی سیستن اًتمال لذست تدْیض هطخع ضذ وِ ػاهل اغلی ضالق صدى تسوِ ّا وِ ًتیدتاً 

هٌدش تِ تحشیه فشواًس آًْا ضذُ است سایص غیش یىٌَاخت ضیاس پَلی ّا تَدُ وِ تا تَخِ تِ تطخیع ایي ایشاد 

 یض پَلی ّا ٍ ّوچٌیي تسوِ ّا الذام ضذ.ًسثت تِ تؼَ

ّای ّشتض ضذ )فشواًس  49.69ٍ  46.2پس اص الذاهات اغالحی روش ضذُ وِ هٌدش تِ واّص داهٌِ دٍ فشواًس 

تِ  15mm/sالىتشٍهَتَس اص   Verticalػاهل تیت( دس ًْایت ضاّذ واّص چطوگیش استؼاضات دس ساستای 

4mm/s  ات یىٌَاخت تَدُ ٍ اص حالت ًَساًی خاسج ضذ.تَدین. ّوچٌیي داهٌِ استؼاض 



 

 
 واّص داهٌِ استؼاضات هَتَس پس اص الذاهات اغالحی -01ضىل ضواسُ 

 گیشیًتیدِ -3

دس ایي همالِ پی تشدین وِ ًضدیه تَدى دٍ فشواًس )فشواًس دٍس هَتَس ًاضی اص لمی تیشیٌگ ٍ ّوچٌیي  -3-0

گشدًذ، هٌدش تِ هَخة افضایص داهٌِ استؼاضات ّش تدْیض دٍاسی هی ّا( وِ ّش یه تِ تٌْاییفشواًس گزس تسوِ

تَاى دسیافت دس ّش هحیط غٌؼتی ٍ دس ّش تشٍص پذیذُ تیت دس هَسد هطالؼاتی هَسد تحث ها ضذ. دس ًتیدِ هی

 تدْیض دٍاس، چٌاًچِ دٍ یا چٌذ فشواًس استؼاش ساص هستمل تِ گًَِ ای دس ًضدیىی یىذیگش لشاس تگیشًذ وِ تا

گزضت صهاى ٍ تغییشات صاٍیِ فاص تش یىذیگش تاثیش هستمین تگزاسًذ استؼاضات آى تدْیض سا ًَساًی وشدُ ٍ ًْایتاً 

 هٌدش تِ افضایص ولی استؼاضات تدْیض ضَد.

تاضذ ٍ ّوچٌیي اص آًدا وِ سفتاس استؼاضاتی حاغل اص تیت یه سفتاس خاظ ٍ واهالً هتفاٍت اص سایش ػیَب هی -3-2

وٌذ، تطخیع تشٍص آى دس حی اص خَد دس تحث آًالیض استؼاضات )ضىل هَج ٍ طیف فشواًسی( ًوایاى هیػالئن ٍاض

ّای ػاهل سسذ ٍلیىي تخص تسیاس هْن ٍ حیاتی ، ضٌاسایی فشواًسیه تدْیض دٍاس واس چٌذاى سختی تِ ًظش ًوی

ت دسن ٍ تطخیع پذیذُ تیت دس تاضذ. اّویّا هیتیت ٍ دس هشحلِ تؼذی تِ حذالل سساًذى داهٌِ ایي فشواًس

تایست تِ دًثال دٍ ٍ یا چٌذ ػلت هستمل سٍ ضذى تا چٌیي ایشادی ّوَاسُ هیتِاست وِ آًالیضٍس استؼاضات تا سٍآى

دیگش تاضذ تا تتَاى تا سفغ ایي ػَاهل استؼاضات هدوَػِ تدْیض سا اص حالت ًَساًی خاسج ًوایذ، دس غیش ایٌػَست تا 

 ػَاهل تٌْا داهٌِ ًَساًات سا واّص دادُ ٍ هطىل سا تِ غَست واهل تشطشف ًىشدُ است.ػذم سفغ توام ایي 
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