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  هسئلِبیبى 

يذي فشًٍتز ًوَدُ اهزٍسُ  پيؾزفت تكٌَلَصي ٍ ًيبس ثِ اعتفبدُ اس اثشارّب ٍ تجْيشات دقيق ٍ پزعزػت ،  ًيبس ثِ اعتفبدُ اس پزتَّب را در فزايٌذّبي تَل

ٍّبي تبثيزگذار ثز ّوچٌيي عبخت قغؼبت فلشي عٌگيي ، تٌَع در فزايٌذّبي هزثَط ثِ اتصبالت فلشي ثبػث ؽذُ تب تَليذ ٍ اًتؾبر پزت. اعت 

قزار دارًذ اس قجيل كؾبٍرساى ٍ  UVگزٍُ ّبي ؽغلي كِ در هؼزض پزتَّبي عجيؼي  اس عزفي. رٍس ثِ رٍس افشايؼ يبثذ  UV  ٍIRعالهت افزاد هثل 

كبرگزاى راّغبسي ٍ ّوچٌيي افزاديكِ اس ًظز ؽغلي در هحيغْبي ثبس هؾغَلٌذ ٍ قزار گزفتي ثخؼ ػظيوي اس كؾَرهبى در حبؽيِ قزهش پزتَّبي 

UV  در ثخؼ پزتَّب اس فزاٍاًي ثباليي  ايٌكِ گزٍُ ّبي درگيز ثپزداسين ٍ لذا ثب تَجِ ثِهب را ثز آى داؽتِ تب ثب حغبعيت ثيؾتزي ثِ ايي هَضَع

راعبط آهبر ة.ثزخَردارًذ ًيبس اعت كِ ثزًبهِ ّبي هٌغجن ٍ هغتٌذ جْت ارتقبء عغح عالهت ايي گزٍُ ّب تذٍيي ٍ ثِ هزحلِ اجزا درآيذ 

د هزاقجت ّبي ثْذاؽتي ًفز ؽبغل در هؼزض اًَاع پزتَّب هي ثبؽٌذ كِ ًيبسهي10185ٍاحذ كبري ثب3650كبرگبّْبي تحت پَؽؼ اعتبى ثبلغ ثز

اس عزفي كبرثز ٍعيغ پزتَّبي يًَغبس ٍ هٌبثغ راديَ اكتيَ در صٌؼت ثبػث ؽذُ كِ عالهت ايي گزٍُ اس ؽبغليي هَرد تَجِ قزار گيزد .هحيظ كبرًذ

 .ر كغي پَؽيذُ ًيغتتَجِ ثِ ايي ًكتِ كِ اعتبى قن ثب دارا ثَدى صٌبيغ حغبط در ثخؼ پزتَّب ًيبسهي هزاقجت ٍيضُ اس ؽبغليي هيجبؽذ ة.
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