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1مذیر عامل ي 2سرپرست پایص يضعیت
ضرکت مُىذسی اوذیطٍپردازان سپُر آپاداوا
* info@apsagroup.ir

چکیذٌ :
دس تدٟیضاتی اص لبیُ خؼبٝد٘ذٞ ٜا ب ٝػّت پیچیذٌی  ٚدس دستشس ٘بوٛدٖ اخوضاد دایّوی ک بىواسٌیشد ی٘واِیض
استؼاضات بٕٙظٛس ضٙاسایی دلیك ٘ٛع  ٚضذت یشابی ٘ ٚیض ٔحُ ٚلٛع یٖ ٘یاصٔٙذ دلت ک تٕشوض  ٚتٛخو ٝبو ٝخضایوات
ٔیباضذ ک و ٝاٌش ایٗ ٔٛاسد دس پایص ٚضؼیت استؼاضات خؼب ٝد٘ذٜٞا بذسستی ٔٛسد تٛخ ٝلشاسٌیش٘ذ ضٙاسایی ػیوٛ
حتی دس پیچیذٜتشیٗ  ٚبضسيتشیٗ خؼب ٝد٘ذٜٞا ٘یض ٔیسش یٛاٞذ بٛد.
دس ایٗ ٔماِٝک ٕ٘ٝ٘ٛاد اص بىاسٌیشد ی٘اِیض استؼاضات دس وطف یشابی اخضاد دایّی خؼب ٝد٘ذ ٜیسیاد ٔٛادیاْ واسیا٘ٝ
سیٕاٖ باٞاسِی تشوٕٙستاٖک اساا ٝضذٛٔ ٚ ٜسد بشسسی لشاس ٌشفتٝاست.

ياشٌَای کلیذی  :پایص يضعیت ،آوالیس ارتعاضات ،یاتاقان ي جعبٍدوذٌ

مقذمٍ :
یىی اص بخصٞاد اغّی تِٛیذ دس واسیا٘ ٝسیٕاٖک بخص یسیاد ٔٛادیاْ است و ٝاص خّٕو ٝتدٟیوضات ٟٔوٓ یٖک اِىتشٛٔٚتوٛس ٚ
خؼب ٝد٘ذ ٜیسیا ٔیباضذ .تٛلف یسیاد ٔٛادیاْ ک تٛلف وٛس( ٜبخص پخت) سا بذ٘باَ یٛاٞذ داضت و ٝدس ٚالغک بٔ ٝؼٙی واٞص
حدٓ تِٛیذ سیٕاٖ یٛاٞذ بٛدِ .زا پایص  ٚتطخیع بٕٛلغ ػی ٛتدٟیضات یسیاد ٔٛاد ک دس ساستاد تِٛیذ پایذاس بسیاس ضشٚسد
است.

 -1ارزیابی يضعیت ماضیهآالت براساس آوالیس ارتعاضات
 -1 -1مقذمٍ
استؼاضات یه ٔاضیٗ ک پایذاسد صیاد  ٚتأثیش پزیشد وٕی اص ػٛأُ ٔحیطی داضت ٚ ٝبٕٞ ٝیٗ ػّت ک ٔیتٛا٘وذ ٔؼیواس ٔٙاسوبی اص
ٚضؼیت سالٔت یٖ باضذ .یىی اص ٔطىُتشیٗ تػٕیٓ ٌیشدٞا بشاد یه تحّیُ ٌش استؼاضات ک تؼییٗ ٔیضاٖ استؼاش لابوُ لبوَٛ
بشاد ٔاضیٗیالت  ٚصٔاٖ بٟی ٝٙخٟت تؼٕیش یٖٞا ٔیباضذ.
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 -2 -1وحًٌ ارزیابی يضعیت ماضیهآالت براساس مقادیر ارتعاضات
1

خٟت تؼییٗ ٚضؼیت وّی ٔاضیٗ بشٔبٙاد ٔمادیش استؼاضات ک ٔؼٕٛالً ٔمذاس وّی دأ ٝٙاستؼاش بوا یىوی اص ٔوٛاسد صیوش ٔمایسوٝ
ٔیٌشدد :
 تٛغی ٝساص٘ذٜ
 دستٛساِؼُٕٞاد ٔٙتطشضذٜ
 وٙتشَ سفتاس
 اطالػات ٔمایسٝاد[1].
 -3-1سایر ريشَای ارزیابی يضعیت ارتعاضات ماضیهآالت ][2

بطٛس ٔؼَٕٛک دأ ٝٙوّی استؼاضات اص خٙس سشػت بٛد ٚ ٜدس با٘ذ  ISOیؼٙی فشوا٘س  11تا ٞ 1111شتضک ا٘وذاصٌٜیوشد  ٚپوایص
ٔیضٛدٔ .مذاس وّی استؼاش با تؼشیف فٛقک بشاد اسصیابی ٚضؼیت ٔاضیٗ ٔٙاسب ٘یست .ػّت ایٗ ٔٛضٛعک حساسیت پاییٗ ٔمذاس
وّی استؼاش ٘سبت ب ٝبشیی اص ػی٘ ٛظیش یشابی د٘ذٜٞا  ٚیاتالاٖٞوا دس ٔمایسو ٝبوا ٔطوىالتی و٘ ٖٛوأیضا٘ی خشٔویک ٘وآٞ
ٔحٛسدک ِمی ٔىا٘یىی  ... ٚاست .اص ٕٞیٗ سٚد ب ٝػٛٙاٖ اسصیابی دلیوكتوشک سٚشٞواد صیوش بو ٝػٙوٛاٖ ضوایع وّوی ٚضوؼیت
ٔاضیٗیالت ٘یض لابُ استفادٞ ٜستٙذ :
2
 ضایع دأ ٝٙاستؼاش دس فشوا٘س باال یا ٔ( . HFDمذاس وّی دأ ٝٙضتا استؼاش و ٝدس با٘ذ فشوا٘س باال بشاد ٔثواَ
 5111تا ٞ 21111شتض یا بیطتشک ا٘ذاصٌٜیشد  ٚپایص ٔیضٛد) ][3
3
 ضایع ٚضؼیت یاتالاٖ غّتطی )(BC
 ضایع لّ.)CF4( ٝ

 -2آسیای مًادخام ي ارزیابی يضعیت آن
 -1-2آضىایی با تجُیس :
واسیا٘دات تِٛیذ سیٕاٖ اص بخصٞا یا دپاستٕاٖٞاد ٔختّفی تطىیُ ضذٜا٘ذ و ٝدس ٞش یه اص یٖٞواک بخطوی اص ٔشاحوُ تِٛیوذ
ا٘داْ ٔیضٛد .یىی اص بخصٞاد ٔ ٟٓایٗ غٙایغک بخص یسیاد ٔٛادیاْ ٔیباضذ .دس ایٗ بخصک سًٞٙاد ٔٛاد یواْ ٚاسد یسویا
ضذ ٚ ٜپس اص طی ٔشاحّیک بػٛست پٛدس ٔٛاد یاْ ٚاسد بخص پخت یا وٛسٔ ٜیضو٘ٛذ .تٛلوف ٞوش یوه اص اخوضال اغوّی یسویاد
ٔٛادیاْک ٔٙدش ب ٝتٛلف وٛس ٜضذٟ٘ ٚ ٜایتاً واٞص ظشفیت تِٛیذ واسیا٘ ٚ ٝیساست التػادد سا دس پوی یٛاٞوذ داضوت .یسویاد
ٔٛادیاْ واسیا٘ ٝسیٕاٖ باٞاسِی تشوٕٙستاٖ اص ٘ٛع ٌِّٝٛاد بٛد ٚ ٜا٘تماَ لذست دس یٖ بٛسیّ ٝدٔ ٚدٕٛػٔ ٝدضاد وش د٘وذٜ
ٔحشن ٔ ٚتحشن ا٘داْ ٔیضٛد.

1

Overall Vibration
High Frequency Detection
3
Bearing Condition Unit
4
Crest Factor
2

2

ضکل  – 1جاومایی الکتريمًتًرَا ،جعبٍ دوذٌَا ي یاتاقانَای چرخ دوذٌ محرک ي متحرک آسیا


ٔطخػات اِىتشٛٔٚتٛس  ٚخؼب ٝد٘ذ ٜیسیا :
جذيل  -1مطخصات الکتريمًتًر ي جعبٍ دوذٌ آسیا (کٍ در َر دي سمت یکسان است)
مطخصات الکتريمًتًر

مطخصات جعبٍ دوذٌ

سازوذٌ ABB :

سازوذٌ RENK :

تیپ AML 630 L 6 AB AC :

تیپ BH 140 :

تًان وامی 2750 KW :

تًان وامی 2750 KW :

سرعت ديراوی 993 RPM :

سرعت ديراوی ضافت يريدی ي خريجی 993-83.53 rpm :

 -2-2ارزیابی يضعیت ارتعاضات آسیا :
پایص ٚضؼیت تدٟیضات ٔختّف یسیا (اص خّٕ ٝخؼب ٝد٘ذ )ٜخضٕٟٔ ٚی اص بش٘أٞٝاد پوایص ٚضوؼیت دس یوه واسیا٘و ٝسویٕاٖ
بطٕاس ٔیشٚد .افضایص غیشػادد استؼاضات خؼب ٝد٘ذ ٜیسیاد ٔٛاد یاْ واسیا٘ ٝسیٕاٖ باٞواسِی دس حویٗ بٟوش ٜبوشداسد ٔوذیشاٖ
ٔدٕٛػ ٝسا بش یٖ داضت تا با تٛخ ٝب ٝإٞیت ٔٛضٛع ضٕٗ تؼشیف یه پشٚط ٜب ٝبشسسی ػُّ  ٚاساا ٝساٞىاسٞا بپشداص٘ذ.
با تٛخ ٝب ٝػذْ ٚخٛد سٛابك لبّی اص استؼاضات ٔاضیٗ ک بٕٙظٛس ٔطاِؼ ٚ ٝبشسسی سفتاس استؼاضاتی خؼبوٝد٘وذ ٜک دس ٌواْ ٘خسوت
بشسسی ٔٛضٛع تٟٙا اص د ٚسا ٜأىاٖ پزیش بٛد :
ٔ -1مایسٚ ٝضؼیت استؼاضات د ٚسٕت یسیا با یىذیٍش
ٔ -2مایس ٝبا ٔمادیش پیطٟٙادد استا٘ذاسد
دس اِٚیٗ ا٘ذاصٌٜیشد ا٘داْ ضذ ٜاص یسیاد ٔٛاد یاْ ک ٔمادیش استؼاضات ثبت ضذ ٜاص خؼب ٝد٘ذٜٞا ب ٝضشح ریُ دس خذ َٚضوٕاسٜ
د ٚ ٚس ٝلیذ ضذٜا٘ذ.
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جذيل  -2مقادیر ارتعاضات جعبٍ دوذٌ ضمارٌ یک

خٟت

Axial
)(mm/s

Vertical
)(mm/s

Horizontal
)(mm/s

4

3.7

3.9

1

2.7

3.4

3.8

2

2.3

2.7

2.6

3

2

3.1

-

4

2.6

2.3

2.5

5

2.5

3.3

2.1

6

٘مطٝ

جذيل  -3مقادیر ارتعاضات جعبٍ دوذٌ ضمارٌ دي

خٟت

Axial
)(mm/s

Vertical
)(mm/s

Horizontal
)(mm/s

1.5

1.7

1.8

1

1.3

1.8

1.5

2

1.5

1.5

1.3

3

1.1

1.6

-

4

1.2

1.2

1.7

5

1

1.7

1.6

6

٘مطٝ

جذيل  -4مقادیر مرزی ضذت ارتعاش ماضیهَای گريٌ یک  :ماضیهَای بسرگ با تًان باالتر از  333کیلًيات تا کمتر از  53مگايات ي
ماضیهَای الکتریکی با ارتفاع ضفت  Hبسرگتر یا مسايی  315میلی متر

R.M.S Velocity
mm/s
2.3
4.5
7.1
3.5
7.1
11

R.M.S Displacement
µm
29
57
90
45
90
140

Zone boundary

Support Class

A/B
B/C
C/D
A/B
B/C
C/D

Rigid

Flexible

ٔطاِؼٔ ٝمادیش اسای ٝضذ ٜدس خذَٞٚاد فٛق ٔ ٚمایس ٝیٟ٘ا با ٔمادیش استا٘ذاسد بیاٍ٘ش د٘ ٚىتٔ ٚ ٟٓٔ ٝؼٙاداس ٔیباضٙذ :
ٔ -1مادیش استؼاضات وّی٘ ٝماط خؼب ٝد٘ذ ٜضٕاس ٜیه دس ٔمایس ٝبا خؼب ٝد٘ذ ٜضٕاس ٜد ٚبیطتش است.
ٔ -2مایسٔ ٝمادیش استؼاضات ا٘ذاصٌٜیشد ضذ ٜاص خؼب ٝد٘ذٜٞاد یسیا با استا٘ذاسد ٘ ISO 10816-3یض ٘طاٖدٙٞذٚ ٜضؼیت
غیشػادد دس خؼب ٝد٘ذ ٜضٕاس ٜیه ٔیباضذ.
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-3-2ارزیابی دقیقتر يضعیت ماضیه از طریق بررسی طیفَای ارتعاضی
پس اص تطخیع اِٚیٚ ٝخٛد ػیب دس خؼب ٝد٘ذ ٜضٕاس ٜیه ک بٕٙظٛس اسصیابی دلیك تش ک ٔطاِؼ ٝا٘ٛاع ٔٙحٙویٞواد استؼاضویک دس
دستٛس واس لشاس ٌشفت ک و ٝخضایات ٔٙحٙیٞاد استفاد ٜضذ ٜبشاد اسصیابی ٚضؼیت خؼب ٝد٘ذ٘ ٚ ٜتوایح بذسوت یٔوذٜک دس ادأوٝ
اسااٌ ٝشدیذ ٜاست.

ضکل  -2مطخصات کلی اجسای جعبٍ دوذٌ



مطخصات فرکاوسَای جعبٍ دوذٌ ي یاتاقانَای آن :
GMF1 1 18/60 = 18×16.5 = 297 Hz
GMF2 18/64 = 64×1.4 = 89 Hz
جذيل  – 5فرکاوسَای چُارگاوٍ اجساء یاتاقان َای جعبٍ دوذٌ
فشوا٘س یشابی
4
سی ًٙبیش٘ٚی

فشوا٘س یشابی
5
سی ًٙدایّی

Bearing Type

فشوا٘س
ٌشدش لفسٝ
6.82

44.5

102

146

22336

1.9

13.8

32.7

46

22344

0.6

7.26

17.7

21.3

23072

2

فشوا٘س
ٌشدش غّته

3

1

Gearmesh Frequency
Cage Frequency
3
Ball Spin Frequency
4
Ball Pass Frequency of Outer Race
5
Ball Pass Frequency of Inner Race
2

5

 -4-2بررسی مىحىی ضکلمًج

1

ٔٙحٙی ضىُ ٔٛج استؼاش یاتالاٖ ضٕاس ٜد ٚخؼب ٝد٘ذ ٜدس خٟت افمیک دس ضىُ  3یٔذ ٜاست .پیه با حذاوثش دأ ٝٙبشابش با
فشوا٘س شیص ٔحٛس ٔیا٘ی بٛدٔ ٚ ٜشبٛط ب ٝصٔا٘ی است و٘ ٝاحی ٝیسیب دیذ ٜتحت باس لشاس ٔیٌیشد.

1 / rpm

ضکل  -3مىحىی زماوی ضتاب ارتعاضات در راستای افقی وقطٍ ضمارٌ  2جعبٍ دوذٌ

ٚخٛد پیه بشابش دٚس دس ٔٙحٙی ضىُ ٔٛج استؼاضات خؼب ٝد٘ذ٘ ٜاضی اص ٚخٛد ضشب ٝدس ٞش شیص ٔحٛس ٔیا٘ی است.

 -5-2بررسی مىحىی فرکاوسی
طیف فشوا٘سی استؼاضات دس وّی٘ ٝماط خؼب ٝد٘ذ ٜدس ٔحذٚد ٜفشوا٘سی  1تا ٞ 1111شتض (با دس٘ظش ٌشفتٗ استا٘ذاسد ISO

 13373خٟت تؼییٗ باص ٜفشوا٘سی ٔٛسد ٘ظش) ٘یض ٔٛسد بشسسی لشاس ٌشفت .طیف فشوا٘سی استؼاضات ٘مط ٝضٕاس 2 ٜخؼب ٝد٘ذٜ
دس ضىُ ٘ 4طاٖ دٙٞذ ٜبیطتشیٗ دأ ٝٙاستؼاش دس فشوا٘س ٞ ٚ 297Hzاسٔ٘ٛیهٞاد یٖ است ؤ ٝشبٛط بٔ GMF1ٝیباضذ
ٕٞ.چٙیٗ با٘ذٞاد وٙاسد 2سشػت دٚسا٘ی (٘ )1xRPMیض دس اطشاف یٖٞا ٚخٛد داسد .دأ ٝٙباالد فشوا٘س  ٚ GMF1با٘ذٞاد
وٙاسد 1xRPMک ٘طاٖ دٙٞذٚ ٜخٛد یسیب خذد دس د ٚش د٘ذ ٜدسٌیش ٔحٛس ٚسٚدد ٔیباضذ.
297 Hz

594 Hz

ضکل  -4طیف فرکاوسی ضتاب ارتعاضات در راستای افقی وقطٍ ضمارٌ  2جعبٍ دوذٌ

Time Wave Form
Side Band

6

1
2

دس طیف فشوا٘سی استؼاضات ٘مط ٝضٕاس 4 ٜخؼب ٝد٘ذ ٜو ٝدس ضىُ ضٕاس 5 ٜیٔذ ٜاست ػال ٜٚبش ٚخٛد بیطتشیٗ دأ ٝٙاستؼاش
دس فشوا٘س  GMF1ک استؼاضات دس فشوا٘س ٞ ٚ 89Hzاسٔ٘ٛیهٞاد ٙذ بشابش دٚس یٖ ؤ ٝشبٛط ب ٝفشوا٘س  GMF2است ک
٘یض ٔطاٞذٔ ٜیضٛد.

297 Hz
594 Hz

89 Hz

ضکل  -5طیف فرکاوسی ضتاب ارتعاضات جعبٍ دوذٌ در راستای عمًدی وقطٍ ضمارٌ 4

بشسسی طیف فشوا٘سی استؼاش ٘مط ٝضٕاس 4 ٜدس ساستاد افمی ٘طاٖ دٙٞذٚ ٜخٛد با٘ذٞاد وٙاسد با فاغّ ٝسشػت دٚسا٘ی ٔحٛس
ٔشبٛط (5Hz) ٝدس اطشاف فشوا٘س ٞ ٚ GMF2اسٔ٘ٛیهٞاد یٖ ٔیباضذ.

357 Hz= 89×4

ضکل  -6طیف فرکاوسی ضتاب ارتعاضات جعبٍ دوذٌ در راستای افقی وقطٍ ضمارٌ 4

با دس ٘ظشٌشفتٗ ٘تایح حاغّ ٝاص بشسسی ضىُٞاد ضٕاس 6 ٚ 5 ٜک ٚخٛد ٞاسٔ٘ٛیه ٞاد  ٚ GMF2تؼذاد صیاد با٘ذٞاد وٙاس ٜیٖ
ٔطخع وٙٙذٚ ٜضؼیت بسیاس ٘أٙاسب ش د٘ذٔ ٜحٛس ٔیا٘ی )ٔ (18 TEETHیباضذ.
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 -6-2بررسی مىحىی پًش 1ارتعاضات
ٔٙحٙی پٛش استؼاضات یاتالاٖ ضٕاس 5 ٜخؼب ٝد٘ذ ٜدس ضىُٞاد ٘ 8 ٚ 7طاٖ داد ٜضذٜاست (ٔمادیش ضوایعٞواد ٔختّوف دس
خذٙٔ َٚحٙی ضىُ ٕ٘ 7ایص داد ٜضذ ٜاست)ٔ .مذاس ضایع  Crest Factorدس ٔمایس ٝبا یاتالاٖ ٔطاب ٝدس خؼب ٝد٘ذ ٜضوٕاسٜ
 2بیطتش  ٚغیشػادد ٔیباضذٔ .ؤِفٞٝاد فشوا٘سی و ٝدس ضىُ  8دیذٔ ٜیض٘ٛذک ٔضواس فشووا٘س ( 21.3 Hzفشووا٘س یشابوی
اخضاد دایّی بیشیٞ ٚ )23072 ًٙاسٔ٘ٛیهٞاد یٖ ٔیباضٙذ ک و ٝبا٘ذٞاد وٙاسد سشػت دٚسا٘ی (٘ )1xRPMیض دس اطشاف یٖ
ٞا ٚخٛد داسد.

ضکل  – 7مىحىی سیگىال زماوی یا ضکل مًج پًش ( )Envelopeارتعاضات یاتاقان ضمارٌ  5در راستای افقی

BPFI = 21.3 Hz

ضکل  - 8مىحىی فرکاوسی پًش ( )Envelopeارتعاضات یاتاقان ضمارٌ  5در راستای افقی

Envelope
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 -7-2جمع بىذی وتایج بذست آمذٌ از بررسی اوًاع مىحىیَای ارتعاضی
بشسسی اٍِٛد ایداد ضذ ٜدس ا٘ٛاع ٔٙحٙیٞاد استؼاضی ثبت ضذ ٜاص خؼب ٝد٘ذ ٜضٕاسٔ ٚ 1 ٜمایس ٝیٖٞا با ٔٙحٙیٞاد استؼاضوی
ثبت ضذ ٜاص خؼب ٝد٘ذ ٜضٕاس2 ٜک تأییذ وٙٙذٚ ٜخٛد یشابی دس د٘ذٜٞا  ٚبیشیًٞٙاد خؼب ٝد٘وذ ٜضوٕاس1 ٜبوٛدٜک بٍ٘ٛوٝاد ووٝ
ضذت یشابی دس ش د٘ذٜٞاد ٔحٛس ٔیا٘ی ضذیذتش ٔیباضذ .ضایاٖ روش است و ٝبشاد تؼیویٗ ضوذت ٘سوبی یشابوی دس اخوضاک
ٔٙحٙی طیف فشوا٘سی استؼاضاتک ٔؼیاس ٔٙاسبتشد اص ضذت ػیب ٔیباضذ .ػّت ایٗ ٔٛضٛعک ٘ٛع یشابی س داد ٚ ٜپاِس ٘سوبتاً
لٛد ایداد ضذ ٜبش اثش یٖ است و ٝدس ٔٙحٙی طیف فشوا٘سی ک دأ ٝٙباالد فشوا٘س ٞ ٚ GMFاسٔ٘ٛیوه  ٚبا٘وذٞاد وٙواسد یٖ
ٚاضحتش ٔطاٞذٔ ٜیض٘ٛذ.

 -8-2وتیجٍ بازدیذ از جعبٍ دوذٌ :
پس اص ٕٞاٍٙٞیٞاد ا٘داْ ضذ ٚ ٜتٛلف  ٚباصسسی خؼبٝد٘ذٛٔ ٜسد ٘ظش دس یه فشغت تؼٕیشاتیک ٔطخع ضذ و ٝدلیمواً ٔطوابك
با تحّیُ استؼاضات ا٘داْ ٌشفت ٝک ضىست دس ش د٘ذٔ ٜحٛس ٔیا٘ی ک یشابوی اخوضاد دایّوی یاتالواٖ ضوٕاس ٚ 5 ٜیسویبٞواد
سطحی بش سٚد سایش ش د٘ذٜٞا ٔطاٞذٌ ٜشدیذ.

ضکل -9تصًیر خرابی چرخ دوذٌ محًر میاوی

ضکل  -13تصًیر خرابی در یاتاقان ضمارٌ 5
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 -9-2اثربخطی اقذام اصالحی اوجام ضذٌ
ٚضؼیت استؼاضات ٔاضیٗ پس اص تؼٛیض اخضاد ٔؼی ٛدس ضىُ ضٕاس 11 ٜک ٘طاٖ دٙٞذ ٜواٞص ٔیضاٖ استؼاضات پس اص تؼٕیش
ٔیباضذ.

0.9 mm/s

ضکل  -11مىحىی رفتار ارتعاضی یاتاقان ضمارٌ  2جعبٍ دوذٌ ضمارٌ یک در راستای عمًدی قبل ي پس از تعمیر

 -3وتیجٍگیری
پایص ٚضؼیت استؼاضی تدٟیضات دٚاس داساد خؼب ٝد٘ذ ٜک اص خّٕ ٝالذأات ضشٚسد است و ٝدس یه بش٘أٍٟ٘ ٝذاسد  ٚتؼٕیوشات
خأغ بایذ ٔٛسد تٛخ ٝلشاسٌیشدٞ .ذف اص ایٗ پایصک اسصیابی ٚضؼیت سالٔت  ٚػیبیابی اخضال خؼب ٝد٘ذ٘ ٜظیش وش د٘وذٜٞوا ٚ
یاتالاٖٞا ٔیباضذ ؤ ٝؼٕٛالً دس باصسسیٞاد ٔؼِٕٛی لابُ ٔطاٞذ ٚ ٜضٙاسایی ٕ٘ی باضوٙذ .ضٙاسوایی بٕٛلوغ یسویب دس اخوضال
خؼب ٝد٘ذ ٜک اص ٌستشش یٖ دس سایش اخضاد ٔاضیٗ پیطٍیشد ٔی ٕ٘ایذ .دس ایٗ ٔماِٝک یه ٔطاِؼٔ ٝوٛسدد اص تطوخیع یشابوی
خؼب ٝد٘ذ ٜدس یه واسیا٘ ٝسیٕاٖ ٔٛسد بشسسی لشاس ٌشفوت .تٛخو ٝبو ٝتٛغوی ٝدسوتٛساِؼُٕٞواد ٔٛخوٛد ک ٔمایسوٚ ٝضوؼیت
استؼاضات ٔاضیٗٞاد ٔطاب ٝک بىاسٌیشد ا٘ٛاع ٔٙحٙیٞاد استؼاضی  ٚا٘ذاصٌٜیشد پاسأتشٞاد ٔٙاسب خٟت اظٟاس ٘ظوش دلیوك دس
یػٛظ ٚضؼیت سالٔت ٔاضیٗ ٔ ٚحُ ػیب ک ٔٛضٛػی است و ٝدس ایٗ ٔماِٛٔ ٝسد تأویذ لشاس ٌشفت ٝاست .ایوٗ تدشبو٘ ٝطواٖ
ٔی دٞذ دس غٛست اسادٔ ٜتخػػیٗ پایص ٚضؼیت دس وطٛسٔاٖ ک ٔی تٛاٖ با تؼأُ سواص٘ذ ٚ ٜا٘دواْ یوذٔات بوا ویفیوت ک بوٝ
غادسات ایٗ ٘ٛع اص یذٔات ٟٔٙذسی ب ٝیاسج وطٛس ٔبادست ٕ٘ٛد ٜتا ضٕٗ دستیابی ٔضایاد التػادد ٘ ٚیض ٌستشش تدواست ٚ
دستاٚسد ٞاد فٙی دس ساستاد اػتالد ٘اْ وطٛس ػضیضٔاٖ ایشاٖ الذاْ ٕ٘اایٓ.
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