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هقدهِ
 هحهَل واهل نازضات اهىاى ایٌىِ تِ تَجِ ٍ آى افعایف تِ ضٍ ضًٍس ٍ وكَض زض ؾیواى تَلیس ؾغح افعایف تِ تَجِ تا

ًثَز، زض ؾغح والى ًیاظ تاظاًسیكی زض ظهیٌِ واضتطزّای جسیس ؾیواى زض وكَض  هیؿط ؾَْلت تِ وكَض ؾیواى هاظاز

 اظ یىی گطزز. فطاّن هٌاؾثی ههطف ظهیٌِ آیٌسُ ٍ حال زض تاظاض زض هَجَز اضافی ؾیواى تطاینَضت پصیطفت تا 

 ػثاضت تِ ٍ ؾاظی جازُ زض ؾیواى واضتطز اؾت، ًكسُ اؾتفازُ آى اظ ها وكَض زض وِ ؾیواى، ههطف پط واضتطز ّای ظهیٌِ

 ّای جازُ اظ تؿیاضی زض آؾفالت ًاهٌاؾة ػولىطز تِ تَجِ تاایي زض حالی اؾت وِ . اؾت تتٌی ّای جازُ احساث زیگط

تا ٍجَز هعایای هٌاؾة اؾتفازُ اظ ضٍیِ تتٌی، ػسم  ضطٍضت زاقتِ اؾت. ظهیٌِ ایي زض تطضؾی ٍ هغالؼِ، ًیاظ تِ وكَض

 تطن اظ جلَگیطی ٍ َّایی ٍ آب قطایظ تا هٌاؾة اجطای ٍ اذتالط عطح لعٍم تَجِ تِ اجطای نحیح آى ٍ ػسم زلت زض

طایظ آب ٍ َّایی زض حیي اجطای ضٍیِ تَاًس هَجثات ػیَب ؾاذتاضی ؾاظُ تتٌی گطزز. اظ ایٌطٍ، تَجِ تِ ق ، هیذَضزگی

ؾاظی ضٍیِ تتٌی تایؿتی لطاض  ّای جازُ هْن زض پطٍغُّای  ظزگی تتي تِ ػٌَاى یىی اظ اٍلَیت تتٌی ٍ جلَگیطی اظ ید

 تگیطز.



TopSUNسیستنگرهایشبرقیخَاص
زض ؾغح هیىطٍ تَزُ هحهَالت گطهایكی تَلیسی هجتوغ نٌؼت آلتاى آظهَى تهَضت یه ؾطی پسّای گطهایكی ًاظن 

ّای فلعی تَزُ ٍ تهَضت هساضاتی  ّای هٌحهط تِ فطز ٍ ّوچٌیي یه ؾطی اظ الواى وِ هتكىل اظ یه الیِ پایِ تا ٍیػگی

ّای  تطذی ٍیػگیتاقٌس.  ذال تطحؿة قطایظ پطٍغُ، اهىاى عطاحی ذال اظ ًظط زهایی، آهپطاغی ٍ ٍلتاغی ضا زاضا هی

 ػثاضتٌس اظ: ذال هحهَل گطهایكی تطلی تاپؿاى

 
 ّا: ؾایط ٍیػگی

 (ؾاًتیگطاز زضجِ 150 تا) هرتلف زهاّای ٍ تَاى ٍلتاغ، اتؼاز، زض تَلیس لاتل -1

 (زیَاضی گطهایف تا تَام ؾغح تطیي پاییي اظ گطها اًتمال) گطهایف ًَع تطیي هغلَب -2

 .... ٍ زیَاض ،وف، هسٍض ناف، ؾغح زض یىٌَاذت گطهایف ایجاز -3

  گطهایی وَض ًماط واهل حصف -4

 (ای هٌغمِ ٍ هطوعی وٌتطل) اًطغی ههطف واّف ٍ هٌاؾة زهای تاهیي تطای َّقوٌس ظهاى ٍ زها ؾٌؿَضّای -5

 پصیط تجسیس ّای اًطغی وٌٌسُ تاهیي ّای ؾیؿتن اًَاع اظ اؾتفازُ اهىاى -6

 (فاظ ؾِ ٍ تىفاظ/  ٍلت 380 تا 5 اظ) تاتطی ٍ تطق تا واض لاتلیت -7

 (زٌّسُ اًتمال ؾیال تِ ًیاظ تسٍى) ٍاتؿتِ تجْیعات ٍ وكی لَلِ هَتَضذاًِ، ؾیؿتن واهل حسف -8
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 (ؾاػت چٌس فمظ) گطهایكی ّای ؾیؿتن تواهی تیي زض ًهة ظهاى تطیي ؾطیغ -9

  ... ٍ پاضوت ؾطاهیه، ؾٌگ، ؾیواى، آؾفالت، لثیل، اظ هرتلف ؾغَح ظیطیي ؾغح زض ًهة اهىاى -10

 حطاضت تثازل تطای ٍاؾغِ ٍجَز ػسم تسلیل واضی تاالی ضاًسهاى -11

 گطهایكی ّای ؾیؿتن ؾایط تا تاال ضلاتت لاتلیت ٍ ًهة هحل ؾطیغ گطهایف ٍ تاال اجطا ؾطػت -12

 پصیط تجسیس ّای اًطغی وٌٌسُ تاهیي ّای ؾیؿتن اًَاع اظ اؾتفازُ اهىاى -13



ّایاًجامگرفتِ:برخیازپرٍشُ
 قوال  -آظازضاُ تْطاى -ای تتٌی وي تتي هؿیط جازُ اجطای پایلَت ذكه -1

 ّای تَلیس وٌٌسُ هحهَالت تتٌی وي تتي هحهَالت تتٌی زض قطوت ذكه -2

 ّای ًؿَظ ٍ تعییٌی وي آجط ّای ذكه گطهایف وَضُ -4



 :برداریبْرُحالدرهعابردرگرهایشیهحصَلدتایلاجرایی
 تاقس: تطای اجطای لاتل اضائِ هی ّای ظیط ّای تتٌی ضٍـ ؾاظُوي  زض واضوطز ذكه

: زض ایي قیَُ، تالفانلِ پؽ اظ تتي ضیعی، هحهَالت گطهایكی ای( ضٍیِ جازُ تط ضٍی ؾغح تتٌی) تسٍى قاؾیاجطای  -1

تط ضٍی ؾغح  اًس، ؾاًتی هتط ٍ یا ضطایة آى تغَل هَضز ًظط تَلیس قسُ ٍ ضٍل قسُ 80وِ تهَضت اؾتاًساضز زاضای ػطو 

تطیي ضٍـ  پصیطز. ایي قیَُ ؾازُ اًساظی نَضت هی ضیعی قسُ، فطـ قسُ ٍ ؾپؽ تا اؾتفازُ اظ ولیس لغغ ٍ ٍنل ضاُ تتي

هؼایة ایي ، زلیك اجطا تَزُ ٍلی اظ ًظط هست ظهاى اجطا، هؼغلی هفطٍـ ًوَزى ٍ ػسم وٌتطل زهایی َّقوٌس ؾغح تتٌی

 تاقس. ضٍـ هی

: زض ایي ضٍـ، یه ؾطی قاؾی ؾثه فلعی، ای( )تط ضٍی ؾغح تتٌی ضٍیِ جازُ لاتل جاتجاییقاؾی فلعی  تااجطا  -2

تط ضٍی قاؾی زض فانلِ هكرم قسُ )زض حسٍز  TopSUNقَز. ؾپؽ هحهَالت گطهایكی ضٍلی  عطاحی ٍ ؾاذتِ هی

ی وٌتطل ّوعهاى، زهای گیطًس. زض ایي ضٍـ، اهىاى ًهة چٌسیي ؾٌؿَض ضعَتتی ٍ زهایی تطا هتط( لطاض هی ؾاًتی 5 - 3

ٍ ضعَتت ؾغح ٍ واضوطز َّقوٌس زهایی هحهَل گطهایكی ٍجَز زاقتِ ٍ زض ػیي حال تطذالف قیَُ اٍل هؼغلی  

 گطزز. هطتفغ هیزض ّط هطحلِ ٍ ّط پاضت واضی ؾاظی  هفطٍـ ًوَزى ٍ هست ظهاى اجطا ٍ آهازُ

 TopSUNّای تَلیسی هحهَالت تتٌی(: زض ایي ضٍـ، اظ پسّای گطهایف  ضیعی )ٍیػُ واضگاُ اجطا ظیط تؿتطّای تتي -3

ضیعی زض تواهی  قَز. گطهایف اظ وف تؿتطّای تتي توٌظَض تؿطیغ زض ذكه قسى یىٌَاذت هحهَالت تْطُ گطفتِ هی

قسى  ي ضٍـ، زض فهَل گطم، جْت یىٌَاذت ًوَزى ذكهگیطز. زض ای ّای تَلیسی لطاض هی فهَل هَضز اؾتفازُ واضگاُ

قسى ٍ واّف ٍ یا  قسى ٍ زض فهَل ؾطز، جْت تؿطیغ زض ذكه تواهی ؾغَح هحهَل تتٌی ٍ وٌتطل ؾطػت ذكه

پؽ اظ  TopSUNقَز.  زض اجطای پسّای گطهایف تطلی  ظزگی تتي اؾتفازُ هی ّای هماتلِ تا ید حصف اؾتفازُ اظ افعٍزًی

گیطی،  ّای لالة ضیعی هتٌاؾة تا ػطو ٍ عَل واًال ؾاظی ؾغح تؿتط تتي %( ٍ آهاز1ُسی )حسالل تؿغیح، قیة تٌ
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گطزًس. زض حیي ًهة، پؽ اظ لطاضگیطی پَقف ػایك تط ضٍی ؾغح اٍلیِ تؿتط،  هی ّای گطهایكی، عطاحی ٍ تَلیس  پس

عی تط ضٍی ؾیؿتن گطهایف اؾتفازُ ّای فل  گطزز اظ ٍضق گطزز. تهَضت ػوَهی پیكٌْاز هی ؾیؿتن گطهایكی ًهة هی

ّای  گطزز. پؽ اظ لطاضگیطی ٍضق ّای ظیطیي، تاػج تْثَز یىٌَاذتی زها هی گطزز وِ ایي اهط ضوي حفاظت تْتط اظ الیِ

گطزز. تا تَجِ تِ اهىاى َّقوٌسؾاظی ؾیؿتن  هتط الیِ تتٌی تط ضٍی ول واض اجطا هی ؾاًتی 7-3فلعی، تِ هیعاى 

 تاقس.    اى ًهة ؾٌؿَضّا ٍ وٌتطلطّای ضعَتت ٍ زها زض تؿتطّای تىثیط فطاّن هیاهى TopSUNگطهایكی 

 

 شوال-پرٍشُآزادراُتْراىکيبتٌیًوًَِخشک
زض پی تواؼ ّوىاضاى تاظضگاًی قطوت هلی ؾاذتواى؛ ٍ هىاتثات اٍلیِ نَضت گطفتِ تا ٍاحس هسیطیت پطٍغُ قطوت هلی 

ّای پَقكی ػایك ٍ ّوچٌیي  هجتوغ نٌؼت آلتاى آظهَى؛ زض ذهَل ؾیؿتنؾاذتواى؛ تا ّوىاضاى فطٍـ ٍ فٌی 

 -وي تتي؛ عی تاظزیس اٍلیِ ّوىاضاى فٌی هجتوغ نٌؼت آلتاى آظهَى؛ اظ قطایظ لغؼِ اٍل پطٍغُ آظازضاُ تْطاى ذكه

ًیاظ  آؾفالت جای تِ تتٌی ضٍیِ تىٌَلَغی اظهٌسی  هطتَط تِ پطٍغُ حاضط ٍ تْطُ ّای ؾاظی وفقوال ٍ چگًَگی اجطای 

ظزگی ٍ ایجاز تؿتط هٌاؾة جْت ذكه ًوَزى تِ  وي تتي زض ضاؾتای جلَگیطی اظ ید ّای گطم هثطم تِ اؾتفازُ اظ قیَُ

قسُ زض ؾغح هَضز تَجِ لطاض گطفت. ایي زض حالی اؾت وِ هجتوغ نٌؼت آلتاى آظهَى، تؼٌَاى تٌْا  هَلغ تتي ضیرتِ

ای زض ؾغح وكَض، تیف اظ یه زِّ زض ذهَل عطاحی، تَلیس ٍ ػطضِ  فحِّای گطهایف تطلی ن تَلیسوٌٌسُ ؾیؿتن

ّای هرتلف ؾاذتواًی، ػوطاًی، نٌؼتی ٍ ...  فؼالیت زاقتِ ٍ زض پطٍغُ TopSUNهحهَالت گطهایكی تطلی تا تطًس 

 ًؿثت تِ اضائِ هحهَالت گطهایكی السام ًوَزُ اؾت. 

هجتوغ نٌؼت آلتاى آظهَى، ٍ اؾتؼالم آب ٍ َّایی اظ ؾاظهاى  اظ ایٌطٍ، پؽ اظ تاظزیس نَضت گطفتِ تَؾظ تین فٌی

قوال، تا زض ًظط زاقتي قطایظ آب ٍ  -َّاقٌاؾی اؾتاى تْطاى زض ذهَل هحسٍزُ هطتَط تِ لغؼِ یه آظازضاُ تْطاى

 َّایی هحیظ ٍ اتؼاز پطٍغُ ٍ تا لحاػ وطزى تطذی هالحظات فٌی ًؿثت تِ عطاحی اٍلیِ ًوًَِ هحیغی ٍ اضؾال آى

 هتٌاؾة تا اتؼاز پطٍغُ تهَضت پایلَت السام نَضت پصیطفت.

الظم تِ شوط اؾت وِ تین عطاحی فٌی هجتوغ نٌؼت آلتاى آظهَى؛ تا اعالع اظ قطایظ آب ٍ َّایی هحیغی پطٍغُ، ٍ ًیاظ 

 -ُ تْطاىتطذی هالحظات اٍلیِ؛ هطتَط تِ پطٍغُ آظازضا گطهایكی ؾغح ضٍیِ تتٌی ًؿثت تِ عطاحی هحهَل السام ًوَز.

 قوال ػثاضتٌس اظ:

 ویلَهتط 23عَل پطٍغُ: حسٍز  -

 هتط 5/8ػطو جازُ:  -

 زضجِ ؾاًتیگطاز -25وویٌِ زهای هحل عثك اػالم واضفطها:  -

 زضجِ ؾاًتیگطاز 30 -20زهای هَضزًیاظ ؾغح تتي:  -
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هحاسباتپرٍشُ:
 لاتل جاتجاییاجطا تط ضٍی قاؾی فلعی قیَُ پیكٌْازی تَؾظ تین هجتوغ نٌؼت آلتاى آظهَى:  -

 هتط ؾاًتی 2ّای فلعی تط ضٍی الیِ پایِ:  پیكٌْازی الواىفَانل  -

 هتط عَل  3375هتط:  9هتط عَل تا ػطو  300وي تتي  گطهایف ذكههتطاغ گطهایف ًهثی پیكٌْازی:  -

، ًهة تجْیعات وٌتطلی ضٍی ؾغح تتٌی، لطاضگیطی پسّای هتط 300زاض تِ عَل  قطایظ ًهة: قاؾی چطخ -

ّای  لطاضگیطی تسٍى فانلِ الیِ اٍل ػایك تاظتاتكی تط ضٍی پسّای گطهایكی، پَقف واهل وٌاضُگطهایكی، 

 تاظتاتكی هتط اظ الیِ اٍل ػایك ؾاًتی 3قاؾی تا ػایك تاظتاتكی ٍ ًهة الیِ زٍم ػایك تاظتاتكی تا فانلِ 

 تط ه ؾاًتی 3-2فانلِ پیكٌْازی لطاض گیطی پسّای گطهایكی اظ ؾغح ضٍیی هؿیط تتٌی:  -

 ّای پیكٌْازی لطاضگیطی ّط ضزیف پس گطهایكی:  ضٍـ -

زضنسی: زض ایي ضٍـ، پسّای اؾتاًساضز تَلیسی هتٌاؾة تا قطایظ ذال پطٍغُ تا لاتلیت ًهة  100ًهة  -1

ای زض وٌاض یىسیگط لطاض گطفتِ ٍ هَجة ایجاز گطهایف یىٌَاذت زض ول  تط ضٍی قاؾی، تسٍى ّیچ فانلِ

 گطزز. ؾغح هی

ی: زض ایي ضٍـ، پسّای اؾتاًساضز تَلیسی هتٌاؾة تا قطایظ ذال پطٍغُ تا لاتلیت ًهة تط زضنس 70ًهة  -2

هتط زض وٌاض یىسیگط لطاض گطفتِ ٍ تا اؾتفازُ اظ ّوپَقاًی زهایی  ؾاًتی 40ای زض حسٍز  ضٍی قاؾی، تا فانلِ

 گطزز. زٍ پس هجاٍض؛ هَجة ایجاز گطهایف یىٌَاذت زض ول ؾغح هی
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ایپرٍشُ:ّسیٌِتهحاسبا

:پدگرهایشیهترطَل333کيبتيسیستنگرهایشخشک

حالتاٍل:ًصبگرهایشدرکلسطحهَردپَشش:
ّسیٌِسیستنگرهایش:-1

 تَهاى  000/750/168تَهاى ;  000/50× هتط عَل  3375

ّسیًٌِصبسیستنگرهایش:-2

 تَهاى  000/750/6تَهاى ;  000/2× هتط عَل  3375

:حرارتی/برٍدتیعایق-3

 تَهاى 000/650/79تَهاى ;  800/11× هتط هطتغ  6750: ػایك تاظتاتكی زٍ عطفِ

:َّشوٌددیجیتالًٍصبآى(ّسیٌِکٌترلرتجْیساتکٌترلی)-4

 تَهاى  000/100/3تَهاى ;  000/310×  زؾتگاُ 10

 تاقس. هیتط حؿة ؾفاضـ واضفطها تؼساز تجْیعات وٌتطلی لاتل تغییط 

تَهاى333/253/258:)سیستنگرهایشًٍصب+عایقبازتابشی(ّسیٌِکل


%کلسطحهَردپَشش:73حالتدٍم:ًصبگرهایشدرحدٍد
ّسیٌِسیستنگرهایش:-1

 تَهاى  000/750/123تَهاى ;  000/55× هتط عَل  2250

ّسیًٌِصبسیستنگرهایش:-2

 تَهاى  000/625/5تَهاى ;  500/2× هتط عَل  2250

:حرارتی/برٍدتیعایق-3

 تَهاى 000/650/79تَهاى ;  800/11× هتط هطتغ  6750ػایك تاظتاتكی زٍ عطفِ: 

:َّشوٌددیجیتالًٍصبآى(ّسیٌِکٌترلرتجْیساتکٌترلی)-4

 تَهاى  000/100/3تَهاى ;  000/310×  زؾتگاُ 10

 تاقس. تجْیعات وٌتطلی لاتل تغییط هیتط حؿة ؾفاضـ واضفطها تؼساز 

تَهاى333/125/212:)سیستنگرهایشًٍصب+عایقبازتابشی(ّسیٌِکل
ّسیٌِطراحیًٍصبتابلَبرقکٌترلهرکسی:

 گطزز. پؽ اظ تائیس ًْایی ٍ زض پیف فاوتَض تطحؿة قطایظ پطٍغُ ٍ هكرم قسى ًَع ٍ همساض تطق لاتل تاهیي اػالم هی

 تطآٍضزّای اػالهی، نطفا جْت ًوًَِ تَزُ ٍ اظ ًظط لیوتی، لاتل اضجاع ًرَاٌّس تَز. تَجِ:
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 کيبرایکارگاُتَلیدیهحصَالتبتٌیدرشْرستاىرفسٌجاىًوًَِخشک
تٌیسُ ایطاى تا قطوت هجتوغ نٌؼت آلتاى آظهَى، زض ذهَل ًیاظ تِ ؾیؿتن  قطوت تتي پیفزض پی تواؼ ّوىاضاى 

وي هحهَالت تتٌی، زض واضگاُ زض حال ؾاذت آى قطوت زض قْطؾتاى ضفؿٌجاى اؾتاى وطهاى،  گطهایف اظ وف ذكه

اؾی اؾتاى وطهاى زض تطپایِ هكرهات هحل واضگاُ ٍ چگًَگی اجطا ٍ پؽ اظ اؾتؼالم آب ٍ َّایی اظ ؾاظهاى َّاقٌ

ذهَل هحسٍزُ جغطافیایی هحل احساث واضگاُ هصتَض تا زض ًظط زاقتي قطایظ آب ٍ َّایی هحیظ ٍ اتؼاز پطٍغُ تطآٍضز 

 لیوتی ٍ فٌی اضائِ گطزیس.

 

 تطذی هالحظات اٍلیِ؛ هطتَط تِ واضگاُ تَلیسی هحهَالت تتٌی ػثاضتٌس اظ:

 ًَع واضگاُ: ؾطپَقیسُ -

 هتط 105عَل ؾالي:  -

 هتط 25طو ؾالي: ػ -

 زضجِ ؾاًتیگطاز -8وویٌِ زهای هحل عثك اػالم واضفطها:  -

 زضجِ ؾاًتیگطاز 45 -35زهای هَضزًیاظ ؾغح تتي:  -

 

 

هحاسباتپرٍشُ:
 قیَُ پیكٌْازی تَؾظ تین هجتوغ نٌؼت آلتاى آظهَى: 

 هتطی 105ذظ فطػی تا عَل  5لاتلیت تفىیه ّطیه تِ ذظ انلی تا  4 تؼساز ذغَط انلی: -

 هتطی یه ظٍى زهایی تا لاتلیت وٌتطل هؿتمل زها( 12)ّط عَل  45ّای زها زض ذغَط فطػی:  تٌسی تؼساز ظٍى -

 ظٍى زهایی 900تٌسی زهایی:  تؼساز ول ظٍى -

 هتط( 105هتط ٍ عَل ولی  ؾاًتی 80ضزیف تا ػطو ًطهال  5هتطعَل ) 525هتطاغ ًهثی ّط ذظ انلی:  -

 هتطعَل 2100هتطاغ ًهثی ول:  -

 قطایظ ًهة:  -

%، ًهة الیِ ػایك تاظتاتكی تط ضٍی ؾغح ظهیي، 1تؿغیح اٍلیِ ؾغح ٍ قیة تٌسی آى تا قیة حسالل 

ّای  ّا، لطاضگیطی تجْیعات وٌتطل زهای ؾطی اٍل، لطاضگیطی ٍضق لطاضگیطی پسّای گطهایكی تط ضٍی ؾغح الیِ

فلعی، تتي ضیعی ؾغح ًْایی واض پیف  ّای تٌسی ضعَتتی زضظّای ٍضق هتط، ػایك  هیلی 6فلعی حسالل ضراهت 

گیطی ٍ لطاضگیطی تجْیعات  ّای لالة هتط، ًهة واًال ؾاًتی 7-3گیطی تِ ضراهت  ّای لالة اظ ًهة واًال

 وٌتطل زهای ؾطی زٍم  
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ایپرٍشُ:تّسیٌِهحاسبا
ّسیٌِسیستنگرهایش:-1

 تَهاى  000/500/115تَهاى ;  000/55× هتط عَل  2100

:حرارتی/برٍدتیعایق-2

 تَهاى 000/720/27تَهاى ;  200/13× هتط هطتغ  2100: ػایك تاظتاتكی

:(SMS Controllerّوراُبِ-دارLCDخرٍجی-ٍرٍدی33دهاکٌترلرترهَستاتتجْیساتکٌترلی)-3

 تَهاى  000/000/22تَهاى ;  000/500/5×  زؾتگاُ 4

 تاقس. وٌتطلی لاتل تغییط هیتط حؿة ؾفاضـ واضفطها تؼساز تجْیعات 

تَهاى333/223/165:جوعّسیٌِتجْیسات)سیستنگرهایش+عایقبازتابشی(

تَهاى333/783/24%جوعّسیٌِتجْیسات(:15ّسیًٌِصب)

تَهاى333/333/193جوعکل)بادرًظرگرفتيکسَرات(:
 

 تطآٍضزّای اػالهی، نطفا جْت ًوًَِ تَزُ ٍ اظ ًظط لیوتی، لاتل اضجاع ًرَاٌّس تَز. تَجِ:



:ّسیٌِهصرفیهحاسبات
زض ؾیؿتن فَق هحاؾثات تطحؿة حساوثط واضوطز ٍ زض ظهاى اؾتاضت اٍلیِ اضائِ گطزیسُ ٍ پؽ اظ آى ههطف تطحؿة 

اظ ًظط هیعاى ههطف اٍلیِ ًیع، زض نَضت ًهة واهل تاقس.  هیعاى ایعٍلِ تَزى فضا تؿیاض ووتط اظ ههطف اٍلیِ هی

تجْیعات وٌتطلی، ؾیؿتن تا زضن افت زها ٍ ضؾیسى تِ ضًج تؼییي قسُ زها، قطٍع تِ واض وطزُ ٍ لثل اظ افت واهل زها 

زض ایي هطحلِ اهىاى ًَع ؾفاضـ زض تطآٍضز حاضط،  اهىاى تاهیي زها ضا ذَاّس زاقت. تا تَجِ تِ ػسم هكرم تَزى

 ٍجَز ًساضز.  قطایظ تطق ٍ غًطاتَض هَضز ًیاظ ٍضز زلیك تطآ
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:کيبتيهربَطبِخشکّایبرخیتائیدیِ
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