طراحی و بهینهسازی حفاظ ماهواره برای کاهش اثرات الکترونهای به دام افتاده
علیالنقی قادری* -حسین صادقی– علی محمد نیکو  -حسین جهانبخش
دانشگاه صنعتی مالک اشتر ،دانشکده فیزیک

چكيده
در اطراف کرهی زمین محیطی پر از ذرات گوناگگو جوود دارد انن ذرات ااااگمات ان رج هاگ پرجوو هاگ نو هگی
ساگیین ج وگش هگی ان رجمغگگطیس میشگاا .انن محی وگییرات مررشی شر رجی ططاگت ساگ مگهواره ج سرنشیگگ
آ دارد درانن کگر سااای ااا .وگ شگ ااازی سااگزی محی وگششاای ر ااگ در م.ار  LEOووساا ک.هگی Shieldose2
 MULASSISج  MCNPXوگییر  TIDنگاای از ان رج هگی ش دام ار گده شر رجی ططاگت ساگ مگهواره ک در سطح
ماگهواره طرار میگیرنا .مورد ارزنگشی طرار گیرد همچگین شگ شررسااای شرهم گ شین مواد ج وگش ان رج رر گر مواد
مر لف در شراشر وگش مورد ارزنگشی طرار گررت ج مشار اا .ک شگ طراسی سظگس سگن.جنچی شگ ورویم مواد سز
سگیین ج سز میووا واگدنی شین ووطف شیش ر ان رج هگ ج وونی .شرماا رالنگ انجگد نمود
واژه هاي كليدي :کگهگ.ه انرژی – ک – MCNP .سی لوورج – وات وگششی

مقدمه
ااااگر ان رج هگ در کمرشگ .ج آنن شگ ووو ش اروظگع ج زاجن میت سرکت مگهواره کگمال م ظگجت اسااات ش.نن
مگظور ساای اا.ه ک ش.ورنن سگگرنوی مم ن مورد نظر طرار گیرد وگ از کگرکرد یحیح ططاگت مطم ن اون
انرژی ان رج هگ در انن م.ار انرژی از  .0.0MeVوگ  506MeVم غییر اسااات هر ا از انرژیهگی پگنین ش
سامت انرژیهگی شگال میرجن از وا.اد ان رج هگی شگ انرژی شگالور کگسا میاود شگ اس ظگده از Shieldose2
انن سگنت در اروظگع  2...کیلوم ری ج م.ار  5.درو ان رگب اا .انز زاجن طوری ان رگب ا .ک مگهواره
شر رجی انرا جاطع ااود ج زمگ مگظور ا.ه ن دجره  6سگن است مق.ار دز اس گن.اردی ک در انن پگنگ نگم
مگظور ا.ه مق.ار  0. kRadمی شگا .انن میزا دز شگ ووو ش ططا نگ وا ساگ مورد نظر مم ن است
وغییر کگ .پس انن مق.ار وقرنزی اسااات ططا ی مورد نظر نگ همگ ه.ف ش اااا ت ن ططا جاطای طراسی
ااا.ه اساات ک میزا دز سگیاات از ورلی ی نونیزا ان رج در آ ساااگب میاااود ططا ن  ICاز وگس
سایلیاای  )Siشگ ضارگمت  0. µmمیشگاا .ک شگ دج الن ی دنیر پواای.ه اا.ه است الن ی اجل شر رجی
سایلیاای از وگس سایلیاای دیاکاای )SiO2 .شگ ضرگمت 096 µmج الن ی دجم از وگس رگول ررمگن.هی.
 )C00H0.O6شگ ضرگمت  0.. µmمیشگا .ططا را طوری در نظر میگیرن ک انن دج مگده ناگی سیلیای دی
اکای .ج رگول ررمگن.هی .شگ انن ضرگمتهگ پوای.ه ا.ه شگا .ج شا .از انن دج الن سظگس را در دج طرف ططا
طرار میدهی س ا س دز را در ساایلیااای ساااگب مواهی نمود در اتلم مقگالت ساایلیااای ش طور شرهگ در
وحلیتهگ مورد شررساای طرار میگیرد ج از هیچ رجکشاای اسا ظگده نمیاااود جنی در انن مقگن ش مگظور نزدن
اا .ش نمون هگی مووود از دج الن ی ذکر اا.ه اس ظگده ا.ه است وگ وگییر مود سظگیی رجک رجی  ICنیز
مورد شررسای طرار گیرد مواد شگ  Zشگال شرای سظگس در شراشر ان رج نازت ش مواد شگ  Zپگنین مویرور است شگ
انن سگل وونی .شرمااا رالنگ شگ شگال رر ن  Zارزان مینگش .شگ طراسی سظگس "سگن.جنچ" میووا واگدنی شین
ووا ووطف شیشاا ر ان رج در مواد شگ  Zشگال ج وونی .شرم اااا رالنگ کم ر در مواد شگ  Zپگنینور انجگد نمود
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شرای سظگس در شراشر ان رج ماموال اجنین الن ی مقگشت آ ن مگده شگ  Zپگنین اساات ک ان رجنهگی پر انرژی
را میرا میکگ .ضاامن انگ وونی .شرم اااا رالنگ س.اطت اساات در سگنی ک در الن شا.ی ناگی مگده شگ  Zشگال
ان رج هگی شگ انرژی کگسا اا.ه پراکگ.ه میااون .ج شرم ااا رالنگ وونی .ا.ه ووس جاکگ هگی اجنی میرا
میاود شرای ااا  Xسظگس ما و است مواد اجنی  Zشگال) رووو هگ کگ .ج س س ان رج یگنون در مواد شگ
 Zپاگنین وابب میگردن .سگل شگ ووو ش ووضااایحگت شگال در می نگشی شرای سظگس مورد نظر شگن .از مواد
ساگیین ج ساز شگ ه اسا ظگده ااود وگ ش وا ش مق.ار ضرگمت ج مگده شهیگ دست نگرت ش انن مگظور مواد
ساز ی ک ام یگر ا.ه آنومیگیوم شگ ایگنی  2/7 gr/cm0ج پلیاویلن شگایگنی  ./90 gr/cm0شوده ج مواد سگیین
ان رگب ا.ه وگیا ن شگ ایگنی  09/0gr/cm0ج وگن گن شگ ایگنی 05/.5 gr/cm0میشگا.
سظگس میووان .شر رجی ططا ساگ

ش س ا ت طرار گیرد:

سگنت اجل انگااات ک وگهگ از ن مگده شر رجی ططا اساا ظگده اااود ک در انن سگنت شرای رساای .ش سگنت
دنرواه کگری اسات شگ ک ج زنگد کرد ضارگمت سظگس ج محگساز ی دز در ططا شگ اسا ظگده از اازی سگزی ش
ضرگمت مطلوب مون دست پی.ا کگی ک انن سگنت میلی سگده ج رق میووان .مگده شهیگ را از نحگس جز
مشر کگ .جنی نمیووا ضرگمت را شهیگ کرد سگنت دجم زمگنی است ک از دج نگ اگ .مگده ش یورت الن
الن اس ظگده اود ج شگ وگشجگ کرد الن هگ ج ضرگمتهگ شگن .سگنت شهیگ را ش.ست آجرد سگنت سوم شگ اس ظگده
از ن ورکیم مگگسم در سظگس ش.ست می آن .ک موضوع شحث انن کگر نیات ج در انن مجگل وگهگ ش شررسی
دج سگنت اجل پردام مواه .ا.
طراحی و تحليل حفاظ با استفاده از كد MULASSIS

در انن شر ش وزیین شررساای جوحلیت مواد شگضاارگمتهگی گونگگو در ک MULASSIS .پردام مواه.
اا .در اش .ا سگنت شهیگ ی سظگس و الن ج سا س سظگس در سگنتهگی دج ج سا الن شررسی مواه .ا.
وحلیت در و الن ناازت ش شقی سگالت ش دنیت و وگاای شود سظگس سگدهور میشگا .ناگی در اگ .الن
وگس مگده ش عگوا م غییر وحلیت را مشاا ت میکگ .در انن طااامت از ضاارگمت سااطح  )gr/cm2ش عگوا
ااگم ضرگمت شهره شرده ا.ه در ا ت  )0شگ شگال رر ن ضرگمت سطح میشیگی ک دز ورلی ا.ه شرای هر
مگده شگ زنگد اا .ضارگمت ساطح کگه می نگش .شگ انن وظگجت ک وگی وگیا ن شگ وگن گن ج وگی آنومیگی شگ
پلی اویلن عوض ا.ه است ش انن ماگگ ک از نحگس جزنی پلیاویلن از آنومیگی جوگن گن از وگیا ن شه ر میشگا.
جنی انن نمودارهگ نشگ میده .ک شطور کلی مواد س گیین ه ش نحگس سجمی ج ه ش نحگس جزنی شرای ن
سظگس و الن مگگسمور ها گ.
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Dos W

Dos po

Dos Al

Dos Ta
1.00E+05

rad

1.00E+04

1.00E+03

1.0

0.9

0.8

0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

gr/cm2

شكل( )1دز تخليه شده براي پلی اتيلن ،آلومينيوم ،تنگستن و تانتالم درضخامتسطحهاي مختلف

حفاظ دو الیه
در انن ساگنت ن شگر آنومیگیوم در الن مگروی جوگیاااا ن در الن ی داملی ج ن شگر وگیاااا ن در الن ی
مگروی جآنومیگیوم در الن داملی طرارگرر اساات ک در نگم نمودار ش ورویم از شیرجنی ش درجنی در ساامت
راسات اا ت طگشت مشاگه.ه میشگاا .همگنطور ک پی.اسات اگر ش ضرگمت آنومیگیوم ارزجده اود او شگن.
ضارگمتساطح یگشت شمگن .شگن .در ضرگمت وگیا ن نیز وغییر داده اود وگ ش مق.ار یگشت شرای ضرگمت سطح
شرسا .ک انن مق.ار شرای وگیا ن شگ عملیگت وزری سگدهای ش.ست می آن .ناگی در انن سظگس ش.ج وغییر در
جز ج وگهگ شگ وغییر در مق.ار هرن از مواد ش کگر گرر اا.ه دن.ه میااود در سگن ی دز شیشیگ 0054E+.0
 )Radجدر سگن ی دز کمیگ  )0060E+.0Radاسات ش عزگروی هرا از مق.ار مگده ی سگیین کگس جش مگدهی
سز ارزجده میاود مق.ار دز ارزان مینگش.ک در ا ت  )2نشگ داده ا.ه است
Al W 0.7

W Al 0.7

2.00E+04

1.00E+04
5.00E+03

)dos(Rad

1.50E+04

0.00E+00
0.3

0.2

0.1

0

)Al+W(cm

شكل ( )2نمودار مقادیر دز بدست آمده براي چيدمانها و ضخامتهاي مختلف در ضخامتسطح
gr/cm20/7
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زمگنی ک آنومیگیوم مگدهی سز ) در الن شیرجنی طرار میگیرد دز کم ری را در ه.ف مواهی داات ناگی وگهگ
شگ ن وگشجگنی میووا دز را کگه داد ج همچگین مشاگه.ه میاود شگ ارزان مگده سگیین در سظگس میووا
مق.ار دز را ش ان.ازهی طگشت مالسظ ای کگه داد در اا ت  )0شررسای ج مقگنا ی نمودار هگ ش نحوی است
ک در انن نمودارهگ وگهگ از مقگدنری اسا ظگده اا.ه وگ ای.مگ الن هگ آنومیگیوم را در الن ی مگروی ج وگیاا ن
در الن ی داملی شگاا .همگنطور ک پی.اسات هرا ضارگمتسطح کگه مینگش .ارزان در دز م قگشال دن.ه
میاود
Al W 0.57

Al W 0.5

Al W 0.7

Al W 0.6
3.50E+04
3.00E+04
2.50E+04

1.50E+04

)dos(Rad

2.00E+04

1.00E+04
5.00E+03
0.00E+00
0.3

0.25

0.2

0.1

0.15

0.05

0

)Al+W(cm

شكل( )3نمودار مقادیر دز بدست آمده براي ضخامتهاي مختلف در چند ضخامتسطح ثابت

اگر مااایر م هگنی ارقی در ا ا ت  )0دنزگل اااود در شا اای از نقگ هر اهگر مگحگی را ططع میکگ .ک انن
ش.ا ماگگسات ک در ن مق.ار دز یگشت اگ .ضارگمتسطح ن اگ میووا داات ن ی از انن مطو ارقی
ک در اااا ت مشااار اااا.ه اسااات مرشو ش دز  0.kRadمیشگاااا .ک نشاااگ میده .شرای انن دز شگ
ضارگمتساطحهگی  ./5 ./67ج  ./7می ووا سظگس ش.ست آجرد مطلم دنیری ک شگ ووو ش انن نمودار ش
نظر میرسا .انن اسات ک هرا ضرگمت سطح کگس میاود از وگ.ی ایم نمودارهگ ه کگس میاود در
ن یج از ایر وغییر در مقگدنر آنومیگیوم جوگیاا ن درسظگس کگس میاود ناگی ش وگنی میرس .ک شرای سگنت
شهیگ ررطی نمیکگ .ک از آنومیگیوم وگهگ ج نگ از وگیااا ن وگهگ اساا ظگده اااود ک در انن موارد شگن .شهیگ نمود
سج سظگس ضرگمت نشگ دهگ.هی آ است) مورد ووو طرار گیرد
حفاظ سه الیه
در سظگس سا الن همگنگ .دجالن از ن مگدهی سگیین وگیا ن) ج ن مگدهی سز آنومیگیوم) شهره شرده ا.ه
اسات داده هگ وگهگ در ن ضرگمتسطح یگشت شگ مق.ار  ./67گرم شر سگن یم ر مرشع می شگا .ج همچگین الن هگ
ش دج یاورت ساز سگیین سز ج سگیین سز سگیین در نظر گرر ا.هان .ک مگدهی میگنی شگ دج الن ی
ه ان.ازه پواااگن.ه ااا.ه اساات در انن سگل نیز مگنگ .سظگس دج الن ای میشیگی .ک شگ ارزان آنومیگیوم دز نیز
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ارزان مینگش .ج همچگین سگن ی را ک در آ آنومیگیوم در الن ی اجنی طرار دارد سگنت شهیگ وری نشگ میده.
جانن ش.ا مگطر اسااات ک آنومیگیوم کگ .کگگ.ه ی موشی شرای ان رج میشگاااا .جنی جط ی ان رج را کگ.
میکگا .مقاگدنری واگش هگی ان رجمغگگطیس یگنوی وونی .میکگ .ک ناااازت ش ان رج در آنومیگیوم وگهگ شرد
شیش ری دارد جدر انن وگ اس ظگده از مگده ی سگیین ک نازت ش مواد سز شرای وبب پرووهگی یگنوی کگرآنی
شیشا ری دارن .شگعث ا.هان ..در ن یج شرای سگنت س الن ه مگنگ .سگنت دج الن مق.ارج ایگشی را ک شرای
سظگس شهیگ میووا در نظر گررت هگیگمی اسات ک مق.ار مگدهی ساگیین مگ ش ان.ازهی شیشایگ ی مود شرس.
انن مطلم ش موشی در ا ت )0پی.است
Al W Al 0.57
W Al W 0.57

4.00E+04

3.00E+04
Dos

2.00E+04
1.00E+04

0.00E+00
0.4

0

0.2
Al+W+Al cm

شكل ( )4نمودارمقادیر دز بدست آمده براي چيدمانها و ضخامتهاي مختلف در ضخامتسطح 0/77 gr/cm2

شگووو ش مطگنم شگال ک شرای سظگسهگی و الن دج الن ج س ا الن در شگال آجرده ااا .سظگس و الن را در
سگنی ک از مواد ساگییگی همچو وگیاا ن جوگن گن در آ اسا ظگده اا.ه شگا .میووا ش عگوا سظگیی شهیگ
شرای ططاا ی ها.ف مورد نظر ماگ در نظر گررت امگ ن ای ک رراموش کرد آ مم ن اسااات انن ن یج را
طوری نشاگ ده .ک شگ مقگالت مووود در انن زمیگ وگگط دارد انگات ک ه.ری ک در انن پگنگ نگم نحگس
اا.ه اسات مگنگ .مقگالت مووود در انن زمیگ نیات جه.ف مورد نظر مود دارای دج الن ی و.ا از سظگس شر
رجی سایلایمی میشگا .ک دز در آ محگسز میگردد ناگی سظگس و الن ی مگ در سقیقت س الن است ک
دج الن ی آ ش طور یگشت شر رجی ه.ف طرار گرر اسات ج شگن .دانات سظگس شی از س الن ن وگهگ دز را
کگه نمیده .شل گگهی شگعث ارزان دز در ططا ی ه.ف می گردد

شكل( )7ميرایی دزكل بر حسب تعداد الیه ها با ضخامت كلی1/37gr/cm2
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اا ت  )6ک دز درم.ار  05.ترشی  Geoج ضرگمتسطح  0007 gr/cm2شرای سگنتهگی و الن دج الن
ساا الن ج را نشااگ میده .انن مطلم را وگنی .میکگ .ک شگ ارزان وا.اد الن هگ نمیووا دز را کگه داد
ش همین علت در طامت طزت شرای وحلیت سظگس س الن از طزت ووابهگی ش.ست آم.ه پی شیگی ا.ه شود ج
وگهگ ش شررسای ن ضارگمتسطح شاگ.ه ا.ه است درانن شر ش شررسی ن گنج ش.ست آم.ه در شر طزت
پردام ا.ه شگ انن وظگجت ک ش وگی اس ظگده از نرم ارزار  MULASSISاز ک .محگسزگوی  MCNPشرای ازی
ساگزی اسا ظگده اا.ه اسات هگ.سا ی وارنف ا.ه همگ هگ.س ی ش کگر رر در ک MULASSIS .است
اشام ای ک اس ظگده ا.ه همگنگ .اشم ای نقط ای MULASSISدر نظر گرر ا.ه ج شگ گرر ن طیف انرژی
از طاامت آنالنن شرنگم ج طرار داد آ ش عگوا جرجدی  MCNPساای اا.ه وگ اران  MULASSISکگمال
ااازی سااگزی اااود ش طوری ک همگنگ MULASSIS .از ن اشاام ی نقط ای شهره شرده جطیظی ک شرای
ان رج در MULASSISدر نظر گرر اا.ه در جرجدی  MCNPنیز وارنف اا.ه اسات هگ.س ی ططا ه
همگ اسات ک در شر طزت کگمال ار داده ا .دز مورد محگسز ووس  MCNPشگن .شگ مقگدنر ش.ست آم.ه
ووسا  MULASSISمقگناا اود ج او مق.ار دزی ک در شرنگم ی  MULASSISان.ازهگیری میاود دز
ورلی اا.ه در ططا سااگ سایلیاای  )siمیشگا .شرای انگ ش وا انن دز را در  MCNPش.ست آجرد از
وگنی  F5ک مق.ار دز ورلی ااا.ه در ساالول مورد نظر را میده .شهره گرر ااا.ه اساات درساات اساات ک
مگحگیهگی ش.سات آم.ه ا ت  )5ج  )7کگمال شر رجی ه نمیار گ .جنی میووا گظت ک ش ان.ازهی کگری ش
ه نزدن ها گ .ج ووابهگی ن .نیر را وگنی .میکگگ.
MCNP
MULASSIS

6.00E+04

)Dos (Rad

4.00E+04
2.00E+04

0.06

0.02
0.04
W cm

0.00E+00
0.00

شكل( )6نمودار مقایسهي مقادیر دز بدست آمده توسط  MCNPو  MULASSISبراي تنگستن(تک الیه)

شگووو ش مطگنم شگال درسگنت و
ه دنیر را وأنی .میکگگ.

الن ن گنج  MCNPج  MULASSISشر ه مگطزق شوده است ج ووابهگی

MCNP

1.00E+05

MULASSIS

)Dos(Rad

5.00E+04

0.00E+00
0.00 0.10 Al
0.20
cm 0.30 0.40

شكل( )7نمودار مقایسهي مقادیر دز بدست آمده توسط  MCNPو  MULASSISبراي آلومينيوم(تک الیه)
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انن سظگس شر رجی ططا ی وارنف اا.ه طوری طراسی اا.ه است ک وگیا ن در الن ی شیرجنی ج آنومیگیوم
در الن ی درجنی سظگس طرار گرر اا.ه است نمودار ا ت  )4شرای انن سظگس در ضرگمتسطح یگشت ./67
شرای ضرگمتهگی مر لف آنومیگیوم ج وگیا ن در ذنت انن مطلم آم.ه است
MCNP

MULASSIS

3.50E+04
3.00E+04
2.50E+04

1.50E+04

)Dos(Rad

2.00E+04

1.00E+04
5.00E+03
0.00E+00
Al+W cm

شكل ( )8نمودار مقایسهي مقادیر دز بدست آمده توسط  MCNPو  MULASSISبراي آلومينيوم وتنگستن در
ضخامتسطح (0/77 gr/cm2دو الیه)

همگنطور ک میشیگی .در سظگس دج الن ه نمودارهگ ش ه نزدن

هاااا گ .در ن یج در مواردی ک دطت الزم

شرای کگری ک انجگم میااااود میلی دطت شگالنی نیگز ن.ااااا شگاااا .میووا ش ن ی از ووابهگی شگال شرای
ططا ی ساگ

اع مگد نمود

ضاارگمتهگنی ک در سگالت مر لف شرای ش.ساات آجرد دز  0. kRadالزم شود شیشاا رنن آنهگ شرای مگدهی
ساز ی ملت آنومیگیوم ش  0mmجشرای مگده ساگییگی ملت وگیاا ن کم ر از  0mmمیشگا .ک نشگ می ده .ایر
مود سظاگیی ماگهواره میووانا .شرای ططااگوی کا در درج ماگهواره طرار دارنا .ش طور کگمت ایرات مررب
ان رج هاگی شا.ام ار اگده را از شین شزرد ناگی در درج ماگهواره نیاگزی ش انن سظگس نیاااات او هرا ش
ضارگمت سظگس ارزجده میااود ش سارعت از مق.ار دز ان رج کگس میاود جنی انن رجن .شرای پرجوو ج
شرمااا رالنگ شگ ارزان ضارگمت کگه اشامییر دز را ش همراه نرواه .داات جو قرنزگ ش ن مق.ار یگشت
میرسا .ناگی شرای سظگس در شراشر ان رج دنوارههگی مگهواره کظگنت میکگ .جنی در همین ا ت میشیگی .ک
شرای ان رج در ضرگمتهگی پگنین میزا دز ورلی ا.ه در ططا ی مورد نظر مق.ار زنگدی شیش ر از پرجوو
ج شرمااا رالنگ میشگاا .پس اگرمجزور ش نصم ططا ی مورد نظر در شیرج مگهواره ا.ه شگاگ .مهم رنن ایر
نگاای از ان رج است ج وقرنزگ شی از  0..شراشر پرجوو ج شرماا رالنگ ورلی ی دز مواه .داات در ن یج
در شیرج مگهواره سظگس سگزی شرای ان رج از اهمیت شگالنی شرموردار است
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دز ورلی ا.ه شگ زنگد ا .اروظگع ارزان ج شگ کگه آ کگه مینگش .شگ ارزان زاجن م.ار سرکت مگهواره
واگ زاجن  2.درو دز کت ان رج جوگش هگی یگنون ارزان می نگش .ارزان شیشااا ر در زاجن م.ار سرکت
مگهواره شگ کگه دز مبکور همراه اساات کمیگ ی دز کت ان رج در زاجن  46درو ج شیشااگ ی آ در زاجن
 2.درو میشگا.
هرا ضرگمت سظگس شگال میرجد از میزا دز کت ان رج کگس میاود هرا ضرگمتسطح کگه مینگش.
ارزان در دز م قگشال دن.ه میاااود مواد سااگیین ه ش نحگس سجمی ج ه ش نحگس جزنی شرای ن سظگس
و الن مگگسمور ها گ.
در سگنت دج الن زمگنی ک مگدهی ساز در الن شیرجنی طرار می گیرد دز کم ری ش سج ساااگ میرس.
شرای سگنت سا الن ج سگنت دج الن مق.ار ج ایگشی را ک شرای سظگس شهیگ می ووا در نظر گررت هگیگمی
اسات ک مق.ار مگدهی ساگیین مگ ش ان.ازهی شیشایگ ی مود شرس .ناگی ش سگنت و الن شرس .ن گنج ش.ست
آم.ه ووسااا  MCNPووابهگی  MULASSISرا وأنی .میکگ .شگ ووو ش ن گنج مووود در مقگالت ان طگر
می ررت ک سظگس دج الن شگزده شه ری ناازت ش سگنت و الن داا شگا .جنی انن ان طگر در ن گنج شرآجرده
نشاا .دنیت انن ع.م ووارق پوااا اجنی ططا ان رجنی ی میشگااا .در ضاامن انن ن را نیز شگن .م .نظر
داات ک پوا مبکور از وگس مواد سز است جس ی ایگ سگیت ا.ه نیز رعگنت نش.ه است شگ ووو
ش ن گنج مووود در مقگالت ان ظگر میررت ک سظگس س الن گزنگ مگگسموری شگا .ک شگ ن گنج سگیت ا.ه
در انن کگر در ووارق نیاات دنیت انن ع.م ووارق طراسی ططا ان رجنی ی ش همراه پوا هگی مووود شر
رجی ططا هگی ان رجنی ی وجگری میشگاا .انن پوا مگنگ .ن ی از الن هگی سظگس عمت میکگ .شگ در نظر
گرر ن انن ن ووارق شین ن گنج سگیات میااود ن گنج ش.سات آم.ه نشگ میده .ک شگ ارزان شی از س
الن در سظگس دز رجن .ارزانشااای مینگش .ک شگ ن گنج مووود در مقگالت ه موانی دارد شرای ططاگت درج
مگهواره در شراشر ان رج هگی ش.ام ار گده نیگزی ش سظگس جوود ن.ارد
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