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 چكيذٌ 
 تـىيل اجضاء ثيي ثشخَسداسًذ. دس اي ٍيظُ جبيگبُ اص فشاكَتي پشٍاصّبي دس ِهحشو ًيشٍ تَليذ ػبهل ثؼٌَاى جت سم هَتَسّبي

 خبكي حؼبػيت اص آى داخل ػيبل فيضيه اص ًبؿي ّبي پيچيذگي ثذليل احتشاق هحفظِ ًمؾ سهجت، هَتَس دٌّذُ

 .اػت ثشخَسداس

ؿَد. ػبختبس ػيبل دس فتِ هيشگ ػَص ثِ وبسجت دسٍىسم -ّبي احتشاق ثب ٍسٍدي جبًجي دس ػيؼتن پيـشاًؾ ساوتهحفظِ

ثبؿذ وِ ايي اثش دس ي، هخبلف ّن ثِ دسٍى يه اػتَاًِ هيدّبي احتشاق ؿبهل اثشات هتمبثل دٍ جت َّاي ٍسٍايي هحفظِ

وٌٌذ ٍ ثِ دليل ّب دٍ جت ٍسٍدي ثب يىذيگش ثشخَسد هيافتذ. دس ايي هحفظِ احتشاقثؼيبسي اص وبسثشدّبي كٌؼتي اتفبق هي

وٌذ ٍ ٍسٍدي داساي ػغح همغغ هشثؼي اػت، جشيبى َّا لجل اص يبى َّاي ٍسٍدي هؼيش هٌحٌي هبًٌذ سا عي هيايٌىِ جش

 ؿَد.ٍسٍد ثِ اػتَاًِ تخشيت هي

گزاس ثش سٍي وؼش جشهي هَثش ٍ ي پبساهتشيه ػَاهل تبثيشثِ هغبلؼِ KIVA-3Vي دس ايي اثش ثب اػتفبدُ اص وذ اكالح ؿذُ

 ي ؿجيِ ػبص سم جت ثب ٍسٍدي جبًجي پشداختِ ؿذُ اػت.َػظ لغشات خشٍجي ػَخت دس اػتَاًِّوچٌيي ثش سٍي لغش هت

 

 

  لغش هتَػظ لغشات ػَخت -جتسم -هحفظِ احتشاق ثب ٍسٍدي جبًجي -وؼش جشهي هَثشَاي كليذي:  ياشٌ

 

  مقذمٍ -3
ثشخَسداسًذ. تحميمبت صيبد  اي ٍيظُ بُجبيگ اص فشاكَتي پشٍاصّبي دس هحشوِ ًيشٍ تَليذ ػبهل ثؼٌَاى جت سم هَتَسّبي

 دٌّذُ تـىيل اجضاء ثيي اًجبم گشفتِ سٍي ايي هَتَسّب، اّويت ثشسػي پبساهتشّبي هَثش دس ساًذهبى آًْب سا سٍؿي هي ػبصد. دس

 . اػت ثشخَسداس خبكي حؼبػيت اص آى داخل ػيبل فيضيه اص ًبؿي ّبي پيچيذگي ثذليل احتشاق هحفظِ ًمؾ سهجت، هَتَس

 صهبى كشف ثب فشآيٌذ ايي دس جشيبى وبهل ػبصي ؿجيِ دليل ّويي ثِ ٍ اػت اي پيچيذُ الؼبدُ فَق فشآيٌذ ؿبهل احتشاق ذيذُپ

 . اػت ّوشاُ صيبد ّضيٌِ ٍ

ؿَد. ػبختبس ػيبل دس ػَص ثِ وبس گفتِ هيجت دسٍىسم -ّبي احتشاق ثب ٍسٍدي جبًجي دس ػيؼتن پيـشاًؾ ساوتهحفظِ

ثبؿذ وِ ايي اثش دس ي، هخبلف ّن ثِ دسٍى يه اػتَاًِ هيدحتشاق ؿبهل اثشات هتمبثل دٍ جت َّاي ٍسٍّبي اايي هحفظِ

وٌٌذ ٍ ثِ دليل ّب دٍ جت ٍسٍدي ثب يىذيگش ثشخَسد هيافتذ. دس ايي هحفظِ احتشاقثؼيبسي اص وبسثشدّبي كٌؼتي اتفبق هي

ٍ جشيبى َّا لجل اص ٍسٍد ًوَدُ، ؿتبة گشفتِ هٌحٌي هبًٌذ سا عي  هؼيشثب ػجَس اص داوت ّبي جبًجي ايٌىِ جشيبى َّاي ٍسٍدي 

 ؿَد.ثِ اػتَاًِ تخشيت هي

                                                           

  اػتبديبس ، داًـگبُ اهبم حؼيي )ع( -

 داًـگبُ اهبم حؼيي )ع( َّا فضب، داًـجَي وبسؿٌبػي اسؿذ، -2
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ي ايي هَتَسّب كَست اي دس صهيٌِگًَِ هَتَسّب، اص ديشثبص  تحميمبت گؼتشدُثب تَجِ ثِ وبسثشد ٍ اّويت اػتفبدُ اص ايي

 ِ اخيش اؿبسُ ؿذُ اػت.پزيشفتِ اػت وِ دس اداهِ ثِ ثشخي اص تحميمبت اًجبم ؿذُ دس دّ

دس جذيذتشيي تحميمبت دٍػتذاس ٍ هجتْذپَس ثِ ثشسػي پبساهتشّبي هختلف اص جولِ ػشػت پبؿؾ ػَخت، ًؼجت عَل 

ي پبؿؾ ثش سٍي وؼشجشهي هَثش ٍ ثش سٍي لغش هتَػظ لغشات خشٍجي ػَخت دس داوت ثِ لغش، ػشػت َّاي ٍسٍدي ٍ صاٍيِ

دس يىي ديگش اص تحميمبت دٍػتذاس ٍ هجتْذپَس ثِ ثشسػي اثش ػشػت َّاي ٍسٍدي ثش سٍي  [.1-3اًذ ]ػبص سم جت پشداختِؿجيِ

 [. 4اًذ]ّبي ثَجَد آهذُ دس سم جت ثب ٍسٍدي جبًجي پشدختِگشداثِ

1وَ
ي اختالط ػَخت ٍ َّا دس يه ي ٍسٍدي جبًجي جشيبى َّا ثش سٍي پذيذُدس دٍ تحميك هجضا ثِ ثشسػي اثش صاٍيِ 

 [.5-6اق ثب ٍسٍدي جبًجي وشدُ اػت   ]ي احتشهحفظِ

ّبي آؿىبسػبصي جشيبى دس هحفظِ احتشاق هَتَس سم جت ثِ كَست ٍ ّوىبساًؾ ثِ ثشسػي سٍؽ 2دس تحميمي ديگش هيَ

 [.  7اًذ]ػذدي ٍ تجشثي پشداختِ

سٍي وؼش جشهي هَثش  گزاس ثشي پبساهتشيه ػَاهل تبثيشثِ هغبلؼِ KIVA-3Vي دس ايي اثش ثب اػتفبدُ اص وذ اكالح ؿذُ

 .ي ؿجيِ ػبص سم جت ثب ٍسٍدي جبًجي پشداختِ ؿذُ اػتٍ ّوچٌيي ثش سٍي لغش هتَػظ لغشات خشٍجي ػَخت دس اػتَاًِ
 ًبهيذُ ؿذُ اػت.( پزيشي ثِ ػٌَاى وؼش جشهي هَثشي اؿتؼبل)جشم ثخبس ػَخت دس هحذٍدُ

 

 سازي ػذديمذل -2
 ثشًبهِ وبهپيَتشي 

هجضا  ثبؿذ. فشآيٌذ ؿجيِ ػبصي دس ايي وذ، هجتٌي ثش هذل لغشُهيKIVA-3V ثشًبهِ هَسد اػتفبدُ دس ايي هغبلؼِ ، وذ

ؿَد وِ حشوت ٍ اًتمبل ايي  ّبي حبٍي رسات تمؼين هي جذا، ول اػپشي ثِ تؼذادي هحذٍد اص ثؼتِ يُدس سٍؽ لغش ثبؿذ.هي

گشدد . ثشاي حل  ؿَد وِ اص ايٌجب تبسيخچة ػوش لغشات تؼييي هي ّب دس هيذاى جشيبى ثب فشهَل الگشاًظي هحبػجِ هي ثؼتِ

ؿَد. تأثيش خَاف لغشات ثش خَاف فبص گبصي تَػظ ػجبست چـوة  فشهَل اٍيلشي اػتفبدُ هيهؼبدالت حبون ثش فبص گبصي ًيض اص 

ّبي گبص،  گشدد. هحمميي هختلف اص ايي هذل دس تحليل احتشاق اػپشي دس تَسثيي هٌبػت دس هؼبدالت ثمبء فبص گبصي لحبػ هي

. فشآيٌذ حل فبص گبصي ًيض هجتٌي ثش اًذ فبدُ وشدُّب ٍ غيشُ اػت ّبي اعفبء حشيك، وَسُ هَتَسّبي ديضل پبؿؾ هؼتمين، ػيؼتن

تَاى ثلَست تبثؼي دلخَاُ اص  ّب سا وِ ؿؾ گَؿِ ّؼتٌذ هي . دس ايي سٍؽ سئَع ػلَل ثبؿذ.هي  ALE3سٍؽ حجن هحذٍد

تَاًذ ثش  ي هيتَليذي ًِوَد. ؿجى هؼئلِ سا تحليل ،صهبى تؼشيف ًوَد تب دس ًتيجِ ثتَاى ثِ سٍؽ الگشاًظي يب اٍيلشي ٍ يب هخلَط

ّبي احتشاق هٌغجك گشدد ٍ ًيبصي ثِ ػوَدي ثَدى  هحفظِي ُّبي پيچيذ الـىل تغجيك يبفتِ ٍ ثب ٌّذػِ هشصّبي هٌحٌي

لجل اص  ،ؿَد. اص هؼبدالت حبون ّب حفؼ هي ػبصي خغَط آى ٍجَد ًذاسد. فشم ثمبيي هؼبدالت تب حذ هوىي دس گؼؼتِ

ّبي  ّبي حجوي ثِ اًتگشال گيشي ؿذُ ٍ اص لضية ديَسطاًغ ثشاي تجذيل اًتگشال لػبصي سٍي ػلَل هحبػجبتي اًتگشا گؼؼتِ

ّب دس ّش لذم هحبػجِ ٍ رخيشُ ؿذُ ٍ هؼبدالت  ّبي وبستضيي ثشداس ػشػت دس سئَع ػلَل گشدد. هؤلفِ ػغحي اػتفبدُ هي

 تغييش تؼييي دس ٍيظُ ش ػيىل هحبػجبتي ثِؿًَذ. ثِ ػالٍُ اص ػشػت ٍجَُ ػلَل ًيض دس ّ هوٌتَم ثِ فشم وبهالً ثمبيي گؼؼتِ هي

دّذ. حل  ثِ هَدّبي پبساصيت ػشػت سا وبّؾ هي ALE سٍؽ توبيل هحؼَػي ثغشص اهش ايي وِ ؿَد هي اػتفبدُ ػلَل حجن

 گيشد. ّبي هتَالي صهبًي كَست هي گزساي هؼبدالت ثِ سٍؽ هبسچيٌگ دس لذم

 

 تَليذ ؿجىِ 

                                                           
1 T. H. Ko 
2 Tong-Miin Liou 
3 Arbitrary Lagrangian-Eulerian 
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( هي ثبؿذ ٍ ثِ جبي هحذٍد ثَدى يه ثلَن x,y,zهختلبت وبستضيي ) ثش هجٌبي هحَسّب KIVA-3Vفشهَلجٌذي وذ

( ثشاي دس ثشگشفتي توبم هٌغمِ اػتفبدُ ؿذُ اػت ، ّشچٌذ ثبيذ تَجِ داؿت وِ ٌّذػِ i,j,kهٌغمي، اص ػلَل ّب دس فضبي )

ِ يىذيگش هتلل ؿذُ اص ّش تؼذاد دلخَاُ ثلَن ّبي هٌغمي تـىيل ؿذُ اػت وِ ثِ كَست وبهال يىپبسچِ ث KIVA-3Vؿجىِ 

ي هحبػجبت اًتخبة هي ؿَد. ّوبًغَس وِ ػشػت پبؿؾ يب جشم ول ػَخت اًذ وِ ثب تَجِ ثِ ؿشايظ اٍليِ پبؿؾ ٍ اثؼبد داهٌِ

 افضايؾ هي يبثذ، داهٌِ ي ثضسگتشي اص هحبػجبت ثبيذ دس ًظش گشفتِ ؿَد.

 

 ؿشايظ هشصي 
ف ّن دس ًظش گشفتِ ؿذُ اػت. جشيبى َّاي ٍسٍدي اص دسٍى دس ايي تحميك يه اػتَاًِ ثب دٍ ٍسٍدي هٌحٌي ؿىل هخبل

ايي دٍ ٍسٍدي ػجَس وشدُ ٍ پغ اص پبؿؾ ػَخت، َّا ٍ ػَخت دس دسٍى اػتَاًِ ثب يىذيگش هخلَط ؿذُ ٍ جشيبى اص اًتْبي 

 ػبًتيوتش دس ًظش گفتِ ؿذُ اػت 10ٍ لغش آى  40ؿَد. عَل هحفظِ احتشاق اػتَاًِ تخليِ هي

ػبًتي هتش دس ًظش گشفتِ ؿذُ اػت. دٍ  40ػبًتي هتش ٍ عَل  10هغبثك ؿىل فَق يه اػتَاًِ ثب لغش  ثشاي حبلت اٍل،

دسجِ ولَيي ٍ فـبس  300اًذ. ػَخت ثٌضيي ثَدُ ٍ دهبي َّاي ٍسٍدي ثِ اػتَاًِ ثشاثش ًبصل دسٍى دٍ ٍسٍدي جبًجي لشاس گشفتِ

فـبس "اػتَاًِ ٍ  ثشاي ديَاسُ "كلت"،  "فـبس ٍسٍدي"دي َّا ثبؿذ. ثِ ػٌَاى ؿشايظ هشصي، ثشاي ػغح ٍسٍيه اتوؼفش هي

( ٍ هـبثِ حبلت لجل اػت ثب ايي 1شايظ هشصي اٍليِ ثش هجٌبي جذٍل )ثشاي ػغح خشٍجي دس ًظش گشفتِ ؿذُ اػت. ؿ "خشٍجي 

پبؽ ثش سٍي ّبي ػَختي ًبصلهتش ثش ثبًيِ دس ًظش گشفتِ ؿذُ اػت. ثشاي ثشسػي تبثيش صاٍيِ 30تفبٍت وِ ػشػت ٍسٍدي َّا 

دسجِ ًؼجت  30ي ي اٍل؛ پبؿؾ تحت صاٍيِي خشٍجي لغشات ػَخت، هؼبلِ ثِ دٍ لؼوت تمؼين ؿذُ اػت . دس هشحلِاًذاصُ

 o60ٍ دسًْبيت ثِ o45ثِ  o30ثِ خظ ػوَد، هَافك ثب جشيبى َّاي ثِ ػوت خشٍجي اًجبم گشفتِ اػت ٍ ػپغ ايي صاٍيِ اص 

ي دٍم، پبؿؾ دس حبلت ػوَد ثش جشيبى اًجبم گشفتِ اػت ٍ ػپغ ايي صاٍيِ اص حبلت ػوَدي دس هشحلِافضايؾ پيذا وشدُ اػت. 

هخبلف جشيبى َّاي ثِ ػوت خشٍجي، افضايؾ پيذا وشدُ اػت ٍ ًتبيج  o30  ،o45  ٍo60( ثِ ّب y )كفش دسجِ ًؼجت ثِ هحَس

. صهبى اًجبم ثشسػي لشاس گشفتِ اػت. هـبثِ حبلت لجل، ثذػت آهذُ اص ايي دٍ حبلت ثب يىذيگش همبيؼِ ؿذُ ٍ هَسد ثحث ٍ 

 ثبًيِ پغ اص ؿشٍع حل كَست هي گيشد تب جشيبى دسٍى اػتَاًِ فشاگيش ؿَد. 2/0هحبػجبت 

 آهذُ اػت. (1)اعالػبت دليمتشي اص ايي ؿشايظ دس جذٍل 

 

 
 ( مختصات ي ابؼاد محفظٍ احتراق مًرد وظر3ضكل)
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 19ريدي جاوبي با زاييٍ ي محفظٍ احتراق با (2ومًدار )

 

 

 ( ضرايط مرزي3جذيل)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الگَي حل 
ثبًيِ ثؼذ اص ؿشٍع  02/0ثبًيِ ٍ ثب اػتفبدُ اص وذ ويَا اًجبم هي گيشد، صهبى پبؿؾ ػَخت 1حل هؼبلِ دس عي هذت صهبى 

 حل هي ثبؿذ تب جشيبى داخل هحفظِ فشاگيش گشدد.

 

 

 

 

 

 

 atm 1 فـبس ػيبل ٍسٍدي ثِ هحفظِ )فـبس هحيظ(

 K 300 دهبي ػَخت پبؿيذُ ؿذُ

 K 300 دهبي ػيبل ٍسٍدي

  m/s 50- 20 ػشػت ٍسٍدي ػيبل ثِ هشص

 g/s 15 ػَخت  دثي جشهي

 cm01/0 اٍليِ لغشات ػَختؿؼبع 

 m/s 30 ػشػت پبؿؾ ػَخت
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 بحث ي بررسي -1
ٍ حل هؼبلِ ثب اػتفبدُ اص وذ  o30 ،o 45  ٍo60ّوبًغَس وِ گفتِ ؿذُ؛ دس ثخؾ اٍل ػوليبت پبؿؾ تحت صٍايبي 

 آهذُ اػت: (3)تب  (2)اًجبم گشفت، ًتبيج هٌتج ؿذُ اص ايي حبالت دس جذٍل  KIVA-3Vوبهپيَتشي 

 

 ي لغشات خشٍجي ػَخت تحت صٍايبي هختلف پبؿؾ: اًذاصُ (2)جذٍل

ي پاضص زاييٍ

 )درجٍ(

 قطراتقطرمتًسط 

(µm) 

 كسر جرمي مًثر

 )درصذ(

30 6/20 2/81 

45 4/26 7/63 

60 32/31 1/41 

 

ي پبؿؾ ػوَد ثش َّاي دس ايي ثخؾ، ثِ ثشسػي لغش هتَػظ لغشات خشٍجي ٍ ّوچٌيي وؼش جشهي هَثش دس صاٍيِ 

 آهذُ اػت: (3)ؿذُ اػت. ًتبيج حبكل اص ايي آصهبيؾ دس جذٍل ٍسٍدي ٍ صٍايبي هخبلف جشيبى َّاي ٍسٍدي پشداختِ

 

 لغشات خشٍجي ػَخت تحت صٍايبي هختلف پبؿؾي : اًذاصُ (3)جذٍل

ي پاضص زاييٍ

 )درجٍ(

      قطراتقطرمتًسط 

(µm) 

 كسر جرمي مًثر

 )درصذ(

 5/97 4/19 كفش

30 78/18 1/27 

45 

60 

26/13 

12/10 

9/15 

3/12 

 

 

 وتايج بررسي -4
 سًخت يقطرات خريج يالف( اوذازٌ

هَافك ثب جْت جشيبى  o30ي پبؿؾ اص خق اػت وِ ثب افضايؾ صاٍيِ، هـ (2)ثب تَجِ ثِ ًتبيج ثذػت آهذُ اص جذٍل 

، لغش هتَػظ لغشات خشٍجي ػَخت ثِ عَس لبثل تَجْي افضايؾ پيذا وشدُ اػت.  o45  ٍo60ٍسٍدي َّا ثِ ػوت خشٍجي ثِ 

 آهذُ اػت. (1ًوَداس )اي اص ًتبيج ثذػت آهذُ دس ًوَداس همبيؼِ



 ميه كىفراوس سًخت ي احتراق ايرانچُار                                          

 3109ماٌ  بُمه - كاضانداوطگاٌ  -ان كاض                                                                    
                                                         

                                                                                                                                               FCCI2012-3017                                                                                                              

                                                                                        

 6 

Injection angle (degree)

M
ea

n
d

ia
m

et
er

o
f

d
ro

p
le

ts
(m

ic
ro

m
et

er
)

30 45 60
18

20

22

24

26

28

30

32

34

 
 ّبي هختلف پبؿؾ )دس جْت جشيبى َّاي ٍسٍدي ثِ ػوت خشٍجي(شٍجي دس صاٍيِ: لغش هتَػظ لغشات خ (1ًوَداس )

 

ي پبؿؾ، لغش هتَػظ لغشات هـخق اػت وِ، ثب تَجِ ثِ ؿشايظ هشصي اٍليِ، ثب افضايؾ صاٍيِ (1ًوَداس )ثب تَجِ ثِ 

  .وٌذاي افضايؾ پيذا هيخشٍجي ػَخت ثِ عَس فضايٌذُ

پبؽ دس خالف جْت جشيبى پشداختِ ؿذ، وِ ًوَداس ي پبؿؾ ػَختات صاٍيِدس ايي هغبلؼِ ّوچٌيي ثِ ثشسػي اثش

 آهذُ اػت. (2ًوَداس )حبكلِ دس 
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 ّبي هختلف پبؿؾ )هخبلف ثب جشيبى َّاي ٍسٍدي ثِ ػوت خشٍجي(: لغش هتَػظ لغشات خشٍجي دس صاٍيِ (2ًوَداس )

 

 ّب اص كفش دسجِ، هَاصي ثب جشيبى ٍسٍدي َّا ثِپبؽي ػَختتَاى دسيبفت وِ ثب افضايؾ صاٍيِهي (2ًوَداس )ثب اػتٌبد ثِ 

o30 ، o45 ٍ o60 وٌذ. دس خالف جْت جشيبى ٍسٍدي ثِ ػوت خشٍجي، لغش لغشات وبّؾ پيذا هي 
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 ب( كسر جرمي مًثر

هـخق اػت، دس پبؿؾ هَافك ثب جشيبى ٍسٍدي ثِ ػوت خشٍجي، ثب افضايؾ  (3)ٍ  (2)ّبي ّوبًگًَِ وِ دس جذٍل

 ، وؼش جشهي هَثش ثِ عَس يىٌَاخت وبّؾ پيذا وشدُ اػت، ًوَداس o60ٍ ًْبيتبً  o45ثِ  o30پبؽ اص ي پبؿؾ ػَختيِصاٍ

 آهذُ اػت. (1ًوَداس )اي اص ايي حبلت دس همبيؼِ
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 ّبي هختلف پبؿؾ )هَافك ثب جشيبى َّاي ٍسٍدي ثِ ػوت خشٍجي(: وؼش جشهي هَثش دس صاٍيِ (3ًوَداس )

 

ّب، وؼش جشهي هَثش ثِ عَس لبثل تَجْي وبّؾ پيذا وشدُ پبؽي پبؿؾ ػَخت، ثب افضايؾ صاٍيِ (3ًوَداس )ِ ثب تَجِ ث

دسجِ  60ي پبؿؾ دسكذ دس صاٍيِ 40دسجِ، ثِ همذاس ووتش اص  30ي پبؿؾ دسكذ دس صاٍيِ 80اػت، ثغَسيىِ اص همذاس تمشيجي 

 آهذُ اػت.  (4ًوَداس )الف جْت جشيبى َّاي ٍسٍدي دس سػيذُ اػت. ًوَداسّبي هٌتج ؿذُ اص پبؿؾ ػَخت دس خ
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 ّبي هختلف پبؿؾ )هخبلف ثب جشيبى َّاي ٍسٍدي ثِ ػوت خشٍجي(: وؼش جشهي هَثش دس صاٍيِ (4ًوَداس )
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 وتيجٍ گيري -5
َّاي  ، هـَْد اػت وِ؛ دس پبؿؾ ػَخت هَافك ثب جشيبى(4)تب  (1ًوَداس )ٍ ّوچٌيي  (3)ٍ  (2)ثب هالحظِ ثِ جذاٍل 

وٌذ، دس حبليىِ دس پبؿؾ هخبلف ثب جشيبى ي پبؿؾ ػَخت ، لغش هتَػظ لغشات افضايؾ پيذا هيٍسٍدي، ثب افضايؾ صاٍيِ

يبثذ ٍ ثِ عَس ولي دس پبؿؾ هَافك، لغش هتَػظ لغشات ثب َّاي ٍسٍدي، ثب افضايؾ ايي صاٍيِ ، لغش هتَػظ لغشات وبّؾ هي

ي سد دس حبليىِ دس پبؿؾ، هخبلف جشيبى َّاي ٍسٍدي ، لغش هتَػظ لغشات ثب صاٍيِي هؼتمين داي ػَخت پبؽ ساثغِصاٍيِ

 ي هؼىَع داسد.پبؽ ساثغِػَخت

ي پبؿؾ، وؼش جشهي دس هَسد وؼش جشهي هَثش ًيض، دس پبؿؾ ػَخت هَافك ثب جشيبى َّاي ٍسٍدي، ثب افضايؾ صاٍيِ

ثبؿذ. دس حبلت پبؿؾ ػَخت، هخبلف ّبي ثَجَد آهذُ هيگشداثِيبثذ، وِ ػلت ايي اهش پبؿؾ دس خبسج ًبحيِ هَثش وبّؾ هي

يبثذ، ػلت ايي اهش ًيض حضَس لغشات ػَخت دس جشيبى َّاي ٍسٍدي ًيض، ثب افضايؾ صاٍيِ، افضايؾ وؼش جشهي هَثش وبّؾ هي

ٍدي َّاي جبًجي كفش ثبؿذ. ثب تَجِ ثِ ؿشايظ هشصي اٍليِ، ٍ صاٍيِ ٍسّبي تَليذي هيػمف هحفظِ احتشاق ٍ ثبالي گشداثِ

ي ٍسٍدي دسجِ، ػوَد ثش هحفظِ احتشاق، ثبالتشيي همذاس وؼش جشهي هَثش دس حبلت پبؿؾ ػَخت ّن جْت ٍ هَاصي ثب صاٍيِ

 گشدد.جبًجي ٍ دس صاٍيِ كفش دسجِ پذيذاس هي
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