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تلًیشیًن جذیذ تا فىايری مىحصز تٍ فزد صذا اس راٌ می رسذ

عزیط تزیه ومایشگز خمیذٌ دویا رياوٍ تاسار شذ


علم
ی فناوري

خًدريَای مىاسة
تزای تاوًان در تاسار ایزان
هیوندای i20

ایٗ ٕ٘ ٝ٘ٛذٛزضٚیی ٔیٟع اظ قطوت ٞؿ٘ٛسای ثهٛز ٜوهٝ
٘ؿجت ثٔ ٝسَ i10اظ أىب٘بت  ٚاٛا٘بیی ٞب ثیكهتهطی ؾهٛز
ٔی ثطز ٔٛاٛض ٞی٘ٛسای i20یه ٕ٘ 5 ٝ٘ٛؾهیهّهٙهسض ۴۴
ثربضی ثٛز ٜو ٝاٛا٘بیی اِٛیس ٌكتبٚضی ٔؼبزَ ٘ ۰۳۴یٛاهٖٛ
ٔتط ضا زض زٚض ٔٛاٛض RPM 5 4۵۵زاضز
ایٗ ٔٛاٛض ٞی٘ٛسای i20ضا زض ظٔبٖ  ۰۵ ۲ثب٘ی ٝاظ حهبِهت
ؾى ٖٛث ٝؾطػت  ۰۵۵ویّٔٛتط زض ؾبػت ضؾب٘س ٚ ٜحساو ط
ؾطػت آٖ ٘یع  ۰۳۱ویّٔٛتط زض ؾبػت اػهالْ قهس ٜاؾهت
ٔهطف ؾٛذت ایٗ ٔٛاٛض ِ ۳ ۱یتط زض ٞط  ۰۵۵وهیهّهٔٛهتهط
ٔؿب ت اطویجی اػالْ قس ٜاؾت حیٓ ٔحهفهظه ٝثهبض ایهٗ
ذٛزض٘ ٚیع ِ ۳۰۰یتط ثٛز ٜو ٝضلٕی ٔٙبؾت ث ٝحؿهبة ٔهی
آیس اظ أىب٘بت ٔٛجٛز زض ٞی٘ٛهسای i20وه ٝقهجهبٞهت
ظیبزی ثب ٞی٘ٛسای i10زاضز ٔی اهٛاٖ ثه٘ ٝهٕه٘ٛهٞ ٝهبی
ٟطؾت ظیط اقبض ٜوطز۵
ؾیؿتٓ وٙهتهطَ پهبیهساضی اِهىهتهط٘ٚهیهىهی (Electric
)Stability Control
اطٔعٞبی يس لفُ )(ABS
ااهبالت ISOFIXثطای ٘هت نٙسِی ٔرهٛل وٛزن
قف ویؿٛٞ ٝا )(Airbag
ؾیؿتٓ ٞكساض ذطٚج اظ ذُ ٌٛجبزٜ
ؾیؿتٓ وٕىی حطوت زض ؾطاقیجی
ؾیؿتٓ ٕ٘بیف كبض ثبز چطخ ٞب
ؾیؿتٓ چطاؽ ٞبی ُٔبثك ثب ٔؿیط زض ٍٙٞبْ ػجٛض اظ پی
یؿتٓ وٙتطَ ؾطػت )(Cruise Control
ؾٙؿٛضٞبی پبضن زض ثرف ػمجی ذٛزضٚ
لیٕت ایٗ ذٛزضٚی ٔٙبؾت ثطای ثب٘ٛاٖ و ٕٝ٘ٛ٘ ٝای ٔیٟهع
 ٚأٗ ث ٝقٕبض ٔی آیس زض ثبظاض ذٛزضٚی ایطاٖ زض حهسٚز
ٔ ۰۵۵یّی ٖٛأٛبٖ (ٔؼبزَ  4۱ ۰۵۵زالض) اؾت
ام و ام  ۱۱۱نسل جدید

اْ ٚی اْ ٘ ۰۰۵ؿُ ا َٚذٛضزٚیی ثهٛز ثؿهیهبض ظقهت ٘هب
ُٕٔئٗ  ٚثب اٛا٘بییٟبی زیٙبٔیىی ثؿیبض پبییٗ و ٝیه وهپهی
ثؿیبض ٘بقیب٘ ٝاظ زٔ ٚٚبایع )(Daewoo Matizث ٝحؿبة
ٔی آٔس أب ٘ؿُ جسیس ایٗ ذٛزض ٚزچبظ پهٛؾهت ا٘هساظی
قس ٓٞ ٚ ٜزض زاذُ وبثیٗ ٞ ٚهٓ زض ذهبضج اظ ذهٛزضٚ
ٕ٘بیی ٘ؿجتب ٔٙبؾت پیسا وطز ٜاؾت ایٗ ذهٛزض ٚاظ یهه
ٔٛاٛض چٟبض ؾیّٙسض ِ ۰ ۵یتطی ث ٝحیٓ زلیك  ۴۴۳ؾی ؾهی
ؾٛز ثطز ٜو ٝاٛا٘بیی اِٛیس ٘یطٚیی ٔؼبزَ  ۱۳اؾت ثربض زض
زٚض ٔٛاٛض ٌ ٚRPM ۱ ۵۵۵كتبٚض اِٛیسی ٘ ۴۳یٛأ ٖٛتط
زض زٚض ٔٛاٛض RPM ۳ ۰۵۵زاضز ایٗ ٘یط ٚاهٛؾهٍ یهه
جؼج ٝز٘س ۰ ٜؾطػت ٝزؾتی ث ٝچطخ ٞبی جهّهٛیهی ذهٛزضٚ
)ٙٔ(FWDتمُ ٔی ٌطزز اْ  ٚاْ ٘ ۰۰۵ؿُ جهسیهس یهه
ذٛزضٚی وٛچه وبٔال قٟطی ثٛز ٚ ٜثطای ضؾهیهسٖ ثهٝ
ؾطػت  ۰۵۵ویّٔٛتط ث ٝظٔب٘ی زض حسٚز  ۰۰ثب٘ی٘ ٝیبظ زاقتهٝ
 ٚحساو ط ؾطػت آٖ ٘یع  ۰۰۵ویّٔٛتط زض ؾبػت اػالْ قسٜ
اؾت ٔهطف ؾٛذت اْ ٚی اْ ٘ ۰۰۵ؿُ جسیس ٘یع چیهعی
زض حسٚز ِ ۳یتط زض ٞط  ۰۵۵ویّٔٛتط ؾیىُ اطویجی ثٛز ٜوٝ
ثطای ایٗ ذٛزضٚی وٛچه  ۴۳۱ویٌّٛطٔی ػسزی ثبال ثهٝ
قٕبض ٔی آیس وبثیٗ ایٗ ذٛزض٘ ٚیهع ٔهب٘هٙهس ثؿهیهبضی اظ
ذٛزضٞٚبی چیٙی اضظاٖ لیٕت ثب اؾتفبز ٜاظ ٔٛاز اِٚهیه ٝثهب
ویفیت پبییٗ ؾبذت ٝقس ٜاؾت اظ أىب٘بت ایٕٙی  ٚض هبٞهی
ایٗ ذٛزضٔ ٚی اٛاٖ ثٛٔ ٝاضز ظیط اقبض ٜوطز۵
ویؿٛٞ ٝای SRSثطای ؾط٘كیٙبٖ جّٛیی
وٕطثٙس ایٕٙی ؾ٘ ٝمُ ٝای ثطای ؾط٘كیٙبٖ
اطٔع ٞبی يس لفُ EBD ٚABS
ؾیؿتٓ نٛای ٔیٟع ث ٝچٟبض ثّٙهسٌهٛی جهساٌهب٘ه ٝثهب
لبثّیت پرف بیُ ٞبی ٚ ٚMP3ضٚزی USB
نفح ٝویّٔٛتط قٕبض زیییتبِی
ؾٙؿٛض وٕىی پبضن
اْ ٚی اْ ٘ ۰۰۵ؿُ جسیس زض ثبظاض ذٛزضٚی ایطاٖ ثب لیٕتهی
زض حسٚز ٔ ۳۰یّهیه ٖٛاهٔٛهبٖ (ٔهؼهبزَ  ۴ ۳۵۵زالض) ثهٝ
ذطیساضاٖ ػطئ ٝی ٌطزز

ؾطٚیؽ ذجطی ضٚظ٘بٔ ٝاضن -قطوت ؾبٔؿ ً٘ٛػطیىاطیٗ ٕ٘بیكٍط ذٕیس ٜز٘یب و 5۴ ٝایٙهچهی
اؾت ضا ضٚا٘ ٝثبظاض وطز اظ ایٗ ٕ٘بیكٍط ٔی اٛاٖ ثطای پیكجطز أٛض ٌطا یىی  ٚاهسٚیهٗ ثه ٝذهٛثهی
اؾتفبز ٜوطز ثٌ ٝعاضـ بضؼ ث٘ ٝمُ اظ ٚضج ٕ٘بیكٍط یبز قس ٜاظ ؾهطی CHG90اهبثهساٖ حهس
ػطیى اؾت و ٝوُ یه ٔیع ازاضی ضا اقغبَ ٔی وٙس  ٚاِجت ٝاظ زلت ثبالیی ٘یع ثطذٛضزاض اؾت
اؾتفبز ٜاظ ایٗ ٕ٘بیكٍط ٘یبظ ٌطا یؿت ٞب  ٚاسٚیٗ ٌطاٖ حط  ٝای ث ٝاؾتفبز ٜاظ زٕ٘ ٚبیكٍط  45ایٙه
زض وٙبض یىسیٍط ضا ثطَطف ٔی وٙس زلت ایٗ ٕ٘بیكٍط  ۳۳5۵زض ٘ ٚ ۰۵۳۵ؿجت اثؼبز آٖ  ۳4ثه۴ ٝ
اؾت یىی زیٍط اظ ٔعایبی ایٗ ٕ٘بیكٍط اجطای ثبویفیت ٞ ٚییبٖ اٍ٘یع ثبظی ٞبی ٚیسئٛیی اوكٗ ٚ
ٔبجطاجٛیی اؾت زض CHG90اظ ٙبٚضی QLED Quantum Dotؾبٔؿ ً٘ٛثطای اضاهمهبی
ویفیت ٕ٘بیف اهبٚیط اؾتفبز ٜقس ٜاؾت
پكتیجب٘ی اظ اؾتب٘ساضز ٘HDR10یع زأ ٝٙضً٘ ٞبی زض زؾتطؼ اظ َطیك ایٗ ٕ٘بیكٍط ضا اضامب ٔهی
ثركس ؾبظٌبضی ثب اؾتب٘ساضز FreeSync 2ای اْ زی ثطای اضامبی قفب یت اهٛیط  ٚجٌّٛهیهطی
اظ پطـ اهٛیط  ٚضؾب٘سٖ ظٔبٖ ٚاوٙف اهٛیط ث ٝوٕتط اظ یه ٔیّی ثب٘ی ٝاظ جّٕٔ ٝعایبی ٔحهههَٛ
ٔصوٛض اؾت



ؾطٚیؽ ذجطی ضٚظ٘بٔ ٝاضن -قطوت ؾ٘ٛی ثطای اِٚیٗ ثبض ٔ ٛك ث ٝاِٛیس اّٛیعیٞ ٖٛبی OLEDقسٜ
و ٝبلس ثّٙسٌٛی ٔیعا ٞؿتٙس  ٚثطای پرف نسا زض آٟ٘ب اظ ٙبٚضی ٔٙحهطث ٝطزی اؾتفبز ٜقس ٜاؾت
ثٌ ٝعاضـ ٟٔط ث٘ ٝمُ اظ زیییتبَ اط٘سظ أطٚظ ٜضلبثت انّی قطوت ٞبی ؾبظ٘س ٜاّٛیعیٔ ٖٛؼُٛف ثهٝ
اضامبی قفب یت ٚ ٚيٛح اهٛیط اؾت أب ثٟجٛز ویفیت نسا ٘یع ٔؿبِ ٝای ٔ ٟٓاؾت وه ٝثهبیهس ٔهٛضز
اٛج ٝلطاض ثٍیطز ثّٙسٌٞٛبی أطٚظی اّٛیعیٞ ٖٛبی زاضای ٕ٘بیكٍط ػطیى ٔؼٕٛال ثبضیه وهٛچهه
يؼیف  ٚحتی زض ٔٛاضزی ٔٞ ٛ٘ٛؿتٙس ٞ ٚییبٖ  ٚظطایف ثهطی ضا ث ٝثیٙٙسٙٔ ٜتمُ ٕ٘ی وٙٙس اظ ؾهٛی
زیٍط حُ ایٗ ٔكىُ ثب اؾتفبز ٜاظ ثّٙسٌٞٛبی ثعضي  ٚجبٌیط ٔ ٓٞكىالت ذبل ذٛز ضا زاضز
ؾ٘ٛی ثطای حُ ایٗ ٔكىُ نسا ضا ثٕ٘ ٝبیكٍطٞبی اّٛیعیٞ ٖٛبی جسیس OLEDذٛز پی٘ٛس ظز ٚ ٜالیٝ
ای اظ قیك ٝضا ث ٝػٛٙاٖ ثّٙسٌ ٛث ٝاّٛیعیٞ ٖٛبی ٔصوٛض ا عٚز ٜاؾت
ٙبٚضی ٔٛضز اؾتفبز ٜزض ایٗ ظٔی٘Acoustic Surface ٝٙبْ زاضز  ٚزض لبِت آٖ چٟبض ؼهبَ وهٙهٙهسٜ
نٛای زض پكت ٕ٘بیكٍط اّٛیعی٘ ٖٛهت قس ٜو ٝثبػث ِطظـ ذفیف نفحٕ٘ ٝبیكٍط زض ظٔبٖ پهرهف
نٛت  ٚا٘تكبض أٛاج نٛای ٔی ٌطزز ٕٞچٙیٗ یه ؾبة  ٚٚط  ٓٞزض زض ٖٚلبة وٙبضی اهّهٛیهعیهٖٛ
ٔرفی قس ٜو ٝثطای ثرف انٛات ثبؼ  ٚاٗ ٞبی نٛای ػٕیك ث ٝوبض ٔی ضٚز

پزیىتز َای  ۳تعذی يیژٌ داوشجًیان ساختٍ شذ
ؾطٚیؽ ذجطی ضٚظ٘بٔ ٝاضنٔ -حممبٖ زض یه
قطوت زا٘ف ثٙیبٖ ٔ ٛك ثَ ٝطاحی  ٚؾهبذهت
پطیٙتط ٞبی  ۳ثؼسی ٔرتم زا٘كیٛیهبٖ قهس٘هس
و ٝاظ ٞعی ٝٙپبییٗ اطی ٘ؿجت ث ٝؾبیط ٕ٘ٞ ٝ٘ٛهبی
نٙؼتی  ٚایبضی ؾبظی قس ٜزاضز
أیط حؿٗ ٔكٟسیبٖ ٔسیط ػبُٔ یهه قهطوهت
زا٘ف ثٙیبٖ اِٛیس وٙٙس ٜپطیٙتطٞبی  ۳ثهؼهسی زض
ٌفتى ٛثب ذجطٍ٘بض ٟٔط اظٟبض زاقتٔ ۵ب زض ایهٗ
قطوت ٔ ٛك قسیٓ ػال ٜٚثط پهطیهٙهتهطٞهبی ۳۳
ثؼسی نٙؼتهی پهطیهٙهتهطٞهبی زیهٍهطی ثهطای
وبضثطزٞبی زیٍط َطاحی وطز ٚ ٜزض ٘هٟهبیهت
ثؿبظیٓ
ٚی ثب ثیبٖ ایٙى ٝیىی اظ پطیٙتطٞبی  ۳ثؼسی وهٝ
او ٖٛٙزض ایٗ قطوت ؾبذت ٝقس ٜپطیٙتطٞبی ۳
ثؼسی زا٘كٍبٞی اؾت ا عٚز ۵ایٗ پطیٙتط ٘ؿجت ثٝ
ؾبیط پطیٙتطٞبی اِٛیس قس ٜاظ ٞهعیهٙه ٝپهبیهیهٙهی

ثطذٛضزاض ثٛز ٚ ٜثسّ٘ ٝعی زاضز
ٔكٟسیبٖ ثب ابویس ثط ایٙى ٝپطیٙتطٞبی زا٘كٍبٞهی
ثیكتط ٔٛضز اؾتفبز ٜزا٘كهیهٛیهبٖ ضقهتهٞ ٝهبی
ٔرتّف لطاض ٔی ٌهیهطز ذهبَهط ٘كهبٖ وهطز۵
زا٘كیٛیبٖ ٔی اٛا٘ٙس اظ ایٗ پطیٙتط ٞب زض ٔهٙهبظَ
یب زا٘كٍب ٜثٟط ٜثجط٘س
ثٌ ٝفتٔ ٝسیط ػبُٔ قطوت زا٘ف ثٙیهبٖ اهِٛهیهس
وٙٙس ٜپطیٙتطٞبی  ۳ثهؼهسی َه َٛػهٕهط ایهٗ
زؾتٍبٟٞب ظیبز اؾت  ٚقطوت ٔهی اهٛا٘هس زض
نٛضت ثطٚظ ٔكىُ ذسٔبای ثٔ ٝهطف وٙهٙهسٜ
اضائ ٝزٞس
ٚی ثب اقبض ٜث ٝزلت ایٗ زؾهتهٍهبٞهٟهب ٌهفهت۵
پطیٙتطٞبی  ۳ثؼسی ؤ ٝرهٛل زا٘كهیهٛیهبٖ
اؾت ثب زلت ٔ ۰۵۵یىط ٖٚث ٝؾبذت ٕ٘ٞ ٝ٘ٛبی
َطاحی قس ٜاٛؾٍ ضایب٘ٔ ٝی پطزاظز
ٔكٟسیبٖ ثب ثیبٖ ایٙى ٝزا٘كیٛیهبٖ ضقهتهٞ ٝهبی

مقالٍ

ٔرتّف ٔی اٛا٘ٙس اظ ایٗ پطیٙتطٞبی ثٟط ٜثجط٘هس
ٌفت ۵زا٘كیٛیبٖ ضا ٚ ٜؾبذتٕبٖ ؾهبظی ثهطای
ؾبذت ٔبوت زا٘كیٛیبٖ َطاحی نٙؼتی ثهطای
ؾبذت لُؼبت ٔٛضز ٘یبظ ذٛز ٔی اٛا٘ٙس اظ ایهٗ
زؾتٍب ٜاؾتفبز ٜوٙٙس ثٌ ٝفتٚ ٝی ث ٝػٛٙاٖ ٔ بَ
یه زا٘كی ٛلُؼ ٝای ضا ٔی ؾبظز ٘ ٚمهم آٖ
ضا ثطَطف ٔی وٙس  ٚزض ٟ٘بیت َطح ٟ٘بیی ذٛز
ضا ثب وٕه ایٗ زؾتٍب ٜاضائٔ ٝی وٙس
ٚی ا عٚز ۵چٙس ٔبٞی ٔی قٛز پهطیهٙهتهطٞهبی ۳
ثؼسی زا٘كٍبٞی ٚاضز ثبظاض قس ٜاؾت

اوتخاب اديیٍ ي چاشىی مىاسة غذا را تٍ ًَش مصىًعی تسپاریذ
ؾطٚیؽ ذجطی ضٚظ٘بٔ ٝاضن -حتٕب ثهطایهتهبٖ
پیف آٔس ٜو ٝزض ٔٛضز ا٘تربة ازٚی ٚ ٝچبقٙی
ٔٙبؾت ثطای غصا یب ؾبالز ذٛز زچهبض اهطزیهس
قٛیس پیكط ت ٙبٚضی حُ ایٗ ٔكىُ ضا ٞهٓ
ؾبز ٜوطز ٜاؾت
ثٌ ٝعاضـ ایطاٖ او٘ٛهٔٛهیهؿهت ثه٘ ٝهمهُ اظ
زیییتبَ اط٘سظ اؾتفبز ٜاظ ازٚی ٚ ٝچبقٙهی ثهٝ
ٌ ٝ٘ٛای و ٝا٘ٛاع غصا َؼٓ ٔ ٚع ٜای زِپصیط ٚ
ٔٙبؾت پیسا وٙٙس وبض ؾبز ٜای ٘یؿت أب ایهٗ
وبض ث ٝذهٛل زض ظٔبٖ پصیطایهی اظ َهیهف
ٌؿتطز ٜای اظ ٕٟٔب٘بٖ إٞیت ٛق اِهؼهبز ٜای
پیسا ٔی وٙس
ث ٝابظٌی زؾتٍبٛٞ ٜقٕٙهسی ثه٘ ٝهبْ ظؾهت
ؾبذت ٝقس ٜؤ ٝب٘ٙس یه ویٛؾه ٛٞقهٕهٙهس
ػُٕ وطز ٚ ٜثب اؾتفبز ٜاظ یه ؾیؿتٓ ٔكبٞهسٜ
ثهطی ضایب٘ ٝای ث ٝا طاز اٛنیٔ ٝی وٙس اهب اظ

ساخت سزیعتزیه خًدريی
سرَی دویا در چیه

ؾطٚیؽ ذجطی ضٚظ٘بٔ ٝاضن -چیٗ یه ٕ٘٘ٛه ٝاظ
ذٛزضٚی ظضٞی آة  ٚذبن ؾبذت ٝو ٝحهساوه هط
ؾطػت آٖ  ۰۵ویّهٔٛهتهط ثهطؾهبػهت اؾهت ایهٗ
ذٛزضٚی ظضٞهی زض نهٛضت اهیهبضی ؾهبظی
ؾطیؼتطیٗ ذٛزضٚی ظضٞی آة  ٚذبن ز٘یب ذٛاٞس
قس
ثٌ ٝعاضـ ٟٔط ث٘ ٝمُ اظ پبح ؾبیٙؽ چیٗ ٔكغهَٛ
ؾبذت ؾطیؼتطیٗ ذٛزضٚی ظضٞهی آة  ٚذهبن
ز٘یبؾت
حساو ط ؾطػت اب٘ه ٔصوٛض زض آة  ۰۵ویّٔٛهتهط
ثطؾبػت اؾت اِجت ٝاهبوهٙه ٖٛهمهٍ ٘هٕه٘ٛه ٝایهٗ
ذٛزضٚی ظضٞی ؾبذت ٝقس ٜأب زض نٛضت ؾبذت
آٖ ث ٝنٛضت ایبضی چیٗ اظ آٔطیىب جّ ٛذٛاٞهس
ظز زضحبَ حبيط ؾطیغ اطیٗ ذٛزضٚی ظضٞی آة
 ٚذبن ز٘یب زض اذتیبض آٔطیىبؾت و ٝثب ؾطػت ۰۵
ویّٔٛتط ثطؾبػت حطوت ٔی وٙس
ٔهههٛؾهههؿهههNorth China Institute of ٝ
٘Vehicle Researchههٕهه٘ٛهه ٝایههٗ ذههٛزضٚی
ظضٞی ضا ؾبذت ٝاؾت
ایٗ ٚؾیّ ٝحهٕهُ ٘ٚهمهُ چهبپهی ثهس٘ه ٝای V
قىُ زاضز اب ٍٙٞبْ حطوهت زض آة اظ ٔهٛا٘هغ
ٞیسضِٚیىی اجتٙبة قٛز ٕٞچٙیٗ ایٗ ٘ٛع َطاحهی
ثس٘ ٝؾجت ٔی قٛز ذٛزضٚی ظضٞی زض ثطاثهط ٔهٛاز
ٔٙفیط ٜزؾت ؾبظ ایٕٗ ثٕب٘س
زض چطخ ٞبی ػمجی آٖ ٘یع پٕپٟبی جهت كهطزٜ
لطاض زاضز اب ؾطػت ذٛزضٚی ظضٞی ث ٝثهیهكهتهطیهٗ
ٔیعاٖ ثطؾس ایٗ ٚؾیّ ٝحُٕ ٘ٚمُ ؾجهه  ٚثهسٖٚ
ظض ٜیب اؾّحٞ ٝب  ۰ ۰اٗ ٚظٖ زاضز

چ ٝازٚی ٚ ٝچبقٙی ثطای ُٔجٛع وهطزٖ َهؼهٓ
غصاٞبی ذٛز ثٟط ٜثٍیط٘س
ظؾت ثب َؼٓ ا٘ٛاع ازٚیٞ ٝب آقٙبؾت  ٚزضن
ذٛثی اظ ٘تیی ٝاطویت آٟ٘ب ثب ا٘ٛاع غصاٞب زاضز
ِصا اٌط ٕ٘ی زا٘یس چهٍه٘ٛه ٝثهبیهس اظ ثهطي
ٔطظ٘یٛـ اؾتفبز ٜوٙیهس یهب ظػهفهطاٖ ثهطای
ذٛقٕع ٜوطزٖ چ ٝغصاٞبیی لهبثهُ اؾهتهفهبزٜ

اؾت ثٟتط اؾت وبض ضا ث ٝظؾت ثؿپبضیس
ظؾت اثتسا ٔحتٛای غصای ٔهٛجهٛز زض یهه
ثكمبة ضا ث ٝزلت قٙبؾبیی ٔی وٙس  ٚؾهپهؽ
ٟطؾتی اظ ازٚیٞ ٝب  ٚچبقٙی ٞبی ٔٙهبؾهت ضا
پیكٟٙبز ٔی زٞس و ٝث ٝاٟٙبیی یهب ثه ٝنهٛضت
اطویجی لبثُ اؾتفبز ٜذٛاٙٞس ثٛز ایٗ زؾتهٍهبٜ
ث ٌٝ٘ٛ ٝای َطاحی قس ٜوه ٝزاضای ٔهحهّهی
ذبل ثطای لطاض زازٖ ٞط یهه اظ چهبقهٙهی
ٞبؾت ً ٚبی ظیط چبقٙهی ٞهبی ٔهٙهتهرهت
ضٚقٗ ٔی ق٘ٛس اب هطز ثهس ٖٚااهالف ٚلهت
ثتٛا٘س چبقٙی ٔٙبؾت ضا ا٘تربة وهطز ٚ ٜثهٝ
ٔهطف ثطؾب٘س
زؾتٍهب ٜیهبز قهس ٜوه ٝزض آقهپهعذهب٘هٚ ٝ
٘بٞبضذٛضی ٞبی ثعضي لبثُ اؾتهفهبز ٜاؾهت
ٛٙٞظ ث ٝاِٛیس ا٘ج٘ ٜٛطؾیس ٚ ٜلهیهٕهت  ٚظٔهبٖ
ػطيٟ٘ ٝبیی آٖ ث ٝثبظاض ٔكرم ٘یؿت

پزتًدرماوی؛ درمان اصلی تًمًر مغشی
تا عًارض جاوثی مختلف
ؾطٚیؽ ذجطی ضٚظ٘بٔ ٝاضنٔ -هُهبِهؼهبت
٘كبٖ ٔیزٞس پطا ٛزضٔب٘ی ثب ایٙى ٝیهىهی اظ
زضٔبٖ ٞبی انّی اٛٔٛض ٔغهعی اؾهتم ٔهی
اٛا٘س ٔٙیط ث ٝاغییط قجىٞ ٝبی ػهجی قٛز ٚ
اثط َٛال٘یٔست اذتالَ قٙبذتی زاقت ٝثبقس
ثٌ ٝعاضـ ایط٘ب اظ ٔسیىبَ ؾبیٙؽ زض پهطاهٛ
زضٔب٘ی اظ شضات پهط ا٘هطغی ثهطای زضٔهبٖ
اؾتفبزٔ ٜیقٛز ایهٗ ضٚـ یهه زضٔهبٖ
انّی ثطای اٛٔٛضٔغعی اؾهت ٔهُهبِهؼهبت
ٔحممبٖ زا٘كٍب ٜوبِیفط٘یب زض ؾٗ زیٌ ٝه ٛثهٝ
ضٞجطی ٘ؼیٓ ثٟطأی ٘كبٖ ٔیزٞس پطاٛزضٔب٘ی
ػٛاضو جب٘جی ٌؿتطزٜای زاضز و ٝاهغهیهیهط
قجى ٝػهجی  ٚاذتالَ قٙبذتی َٛال٘یٔست
ٕٟٔتطیٗ آٖ اؾت
ٔحممبٖ ثب اؾتفهبز ٜاظ ٔهسَ ٞهبی ضیهبيهی
پیكط تٔ ٝب٘ٙس ٘ظطیٌ ٝطاف يرهبٔهت لكهط
ٔغع  ۰5ثیٕبض ٔجتال ث ٝاٛٔٛض ٔغعی ضا لهجهُ ٚ
ثؼس اظ پطا ٛزضٔب٘ی ثب اؾهتهفهبز ٜاظ MRI
ثطضؾی وطز٘س ٘تبیج ٘كبٖ ٔهی زٞهس پهطاهٛ
زضٔب٘ی ٔٙیط ث ٝاغییط اٛپِٛٛغی قجىٔ ٝغع ٚ
وبٞف يهرهبٔهت لكهط ٔهغهع ٔهی قهٛز

ایٗ ُٔبِؼ٘ ٝكبٖ ٔی زٞس ٘طخ وهبٞهف لكهط
ٔغع ثط اثط پطا ٛزضٔب٘ی ثؿیبض ؾطیؼتط اظ ض٘ٚهس
ثیٕبضی آِعایٕط اؾت اظ َط ی ؾجت ا٘فههبَ
ثرفٞبی ٔرتّف ٔغع ٔیقٛز و ٝػّٕهىهطز
ٕٞب ًٙٞایٗ ثرهف ٞهب ثهطای حهب هظهٚ ٝ
ههطاذههٛاٖ اَههالػههبت يههطٚضی اؾههت
ثُٔ ٝبِؼ ٝثیكتطی ثطای ثطضؾی اثهطات پهطاهٛ
زضٔب٘ی ثط ٔغع ٘یبظ اؾتم ِٚی ایٗ ٔهُهبِهؼهٝ
٘كبٖ ٔی زٞس پطا ٛزضٔب٘ی ثبیهس ثهب زلهت ٚ
حؿبؾیت ثیكتطی ا٘یبْ قهٛز اهب نهسٔهبت
وٕتطی ث ٝثب ت ٔغع ٚاضز قٛز

تشخیص کارتزان دريغگً اس ريی حزکات مايس
ؾهطٚیههؽ ذههجهطی ضٚظ٘هبٔهه ٝاضنٞ-ههٛـ
ٔهٛٙػی ٔی اٛا٘س زضٚؽ ٌٛیی وبضثط ضایب٘هٝ
زضثبضٛٞ ٜیتف ضا اظ ضٚی حهطوهبت ٔهبٚؼ
اكریم زٞس ثٌ ٝعاضـ ٟٔط ٔیّ ٝؾبیٙهؽ
ٔی ٘ٛیؿس ٕٝٞ ۵ؾبِٔ ٝیّیٟ٘ٛب وبضثط ضایب٘ ٝزض
ؾطاؾط جٟبٖ اظ ث ٝؾطلت ض تٗ ٛٞیتكهبٖ زض
ز٘یبی ٔیبظی ذجط ٔی زٙٞس  ٚایٗ زضحهبِهی
اؾت و ٝقی ٜٛای ٔهثثهط ثهطای اكهرهیهم
ٛٞیتٟبی جؼّی ٚجٛز ٘ساضز اوٌ ٖٛٙطٞٚهی
اظ ٔحممبٖ ایتبِیبیی زؾت ثه ٝوهبض قهسٚ ٜ
ٔ ٛك قس ٜا٘س ثب اؾتفبز ٜاظ ٛٞـ ٔههٙهٛػهی
ایٗ زضٚؽ ضا ثطٔال وٙٙس
ٔحممبٖ ثب آٌهبٞهی اظ ایهٗ ٚالهؼهیهت وهٝ

ضٚقٟبی ؼّی ٘ظیط ٌفهتهٍهٛی ضٚزضض ٚیهب
زضٚؽ ؾٙیٟب لبثّیت ث ٝوبضٌیطی زض ز٘هیهبی
ٔیبظی  ٚاظ ضا ٜزٚض ضا ٘ساض٘س ث ٝآظٔبیكٟبی
ٔثثطی زؾت یب ت ٝا٘س ؤ ٝجتٙهی ثهط ضایهب٘هٝ
ٞؿتٙس زض ایٗ ٍ٘طـ جسیس اظ ؾُح پیكط تٝ
ای اظ ٛٞـ ٔهٛٙػی ثطای ؾٙیف اهخذهیهط
ظٔب٘ی زض پبؾد زٞی ث ٝؾثاالای اؾتفبزٔ ٜهی
قٛز و ٝزضذهٛل ثجت اَالػبت قرههی
ُٔطح ٔی ق٘ٛس ٔحممبٖ ایتبِیبیهی ٌهطٞٚهی
زاَّٚت ضا زض ٔمبثُ یه ؾطی پطؾهكهٟهبی
لبثُ پیف ثیٙی  ٚغیطلبثُ پیف ثیٙی لطاض زازٜ
 ٚاظ ٘تبیج ث ٝزؾت آٔس ٜاَهالػهبت جهبِهت
اٛجٟی اٟی ٝوطز٘س

خصًصیات غافلگیزکىىذٌای
اس ماٌ کٍ شایذ تاکىًن
ومیداوستیذ

وطٔ ٜب٘ ٜعزیهاطیٗ ٕٞؿبی ٝویٟب٘ی ظٔیٗ  ٚاٟٙب لهٕهط
آٖ اؾت أب ٔب ٜمٍ یه ٘ٛض ثعضي ظیجب زض آؾهٕهبٖ
٘یؿت ثّىٚ ٝیػٌیٞبی ٔٙحهط ث ٝطز  ٚاػیبة آٚضی
زاضز
ثٌ ٝعاضـ ایطاٖ اؤٛ٘ٛیؿت ث٘ ٝمُ اظ اؾپیهؽ وهطٜ
ٔب ٜاٟٙب لٕط ؾیبض ٜظٔیٗ اؾت و ٝػال ٜٚثط زضذكٙسٌی
ٔؿحٛضوٙٙس ٜاـ ٚیػٌی ٞبی جبِت زیٍطی ٘یهع زاضز
و ٝپؽ اظ قطح چٍٍ٘ٛی اكىیُ ایٗ لٕط زض شیُ ثهٝ
قطح ایٗ ذهٛنیبت غب ٍّیطوٙٙسٔ ٜیپطزاظیٓ
شکلگیری کره ماه
ثط اؾبؼ ٘ظطی ٝغهبِهت وهطٔ ٜهب ٜا٘هسوهی ثهؼهس اظ
قىٌُیطی ٔٙظ ٝٔٛقٕؿی حسٚز ٔ 5 ۰یهّهیهبضز ؾهبَ
پیف ثب ثطذٛضز ؾٍٙی ث ٝا٘ساظ ٜؾیبضٔ ٜطیهد ثه ٝوهطٜ
ظٔیٗ ثٚ ٝجٛز آٔس
قفل شده در یک مدار
قبیس جبِتاطیٗ ٚیػٌی ٔب ٜایٗ ثبقس وٕٞ ٝیك ٝیهه
َطف اظ نٛضت ذٛز ضا ثٔ ٝب ٘كبٖ ٔیزٞس أب ثب ٚجٛز
ایٗ ؤ ٝب ٚ ٜظٔیٗ ٞط ز ٚث ٝزٚض ذهٛز  ٚذهٛضقهیهس
ٔیچطذٙس چٍ ٝ٘ٛچٙیٗ چیعی ٕٔىٗ اؾت؟
ٔست ٞب لجُ اثطات ٌطا٘كی ظٔیٗ ٔٛجت آٞؿت ٝقسٖ
چطذیسٖ ٔب ٜحٔ َٛحٛض ذٛزـ قس
ایٗ آٞؿت ٝقسٖ اب جبیی پیف ض ت و ٝثب چطذف ٔبٜ
ث ٝزٚض ذٛضقیس اُبثك ٕٞ ٚبٍٙٞی پیسا وطز  ٚا هجهیهت
قس
ثؿیبضی اظ لٕطٞبی ؾیبضات زیٍط ٘یع ض تبضی قجهیه ٝثهٝ
ایٗ زاض٘س
زض ظٔب٘ی ؤ ٝب ٜث ٝزٚض ظٔیٗ ٔیچطذس ظٔب٘ی ضا ثهیهٗ
ظٔیٗ  ٚذٛضقیس ٔیٌصضا٘س ٘ ٚیٕٝای اظ لؿٕت ضٚقٗ
ٔب ٜض ٚزض ضٚی ٔب لطاض ٔیٌیطز
زض ٚالغ ثط ذالف ثبٚض ػٕٔ ْٛب٘ ٜیٕ ٝابضیه ٘هساضز
اٟٙب ٘یٕٝای اؾت ؤ ٝب ٞطٌع ٕ٘یثیٙیٓ
خواهر ماه
آیب ٔب ٜاٟٙب لٕط وط ٜظٔیٗ اؾت؟ زض حبَ حبيط ثّ ٝأب
ٕٔىٗ اؾت اب اثس ایٗ َٛض ٘جبقس!
زض ؾبَ  ۰۴۴۴زا٘كٕٙساٖ زضیب تٙس یه قٟبة ؾ ًٙثٝ
ػطو  ۰ویّٔٛتط زض حبَ حطوت ث ٝؾٕت ٔساض ظٔیهٗ
اؾت ٕٔ ٚىٗ اؾت اٛؾٍ اثطات ٌطا٘كی ظٔهیهٗ زض
ٔساض ظٔیٗ ٌط تبض قٛز
زا٘كٕٙساٖ ٘هبْ ایهٗ قهٟهبة ؾهٙهً ضا وهطٚیهتهٗ
)ٌ(Cruithneصاقتٙس  ٚارٕیٗ ظز٘س و ۲۲۵ ٝؾهبَ
َ َٛذٛاٞس وكیس اب ایٗ قٟبة ؾ ًٙزض یهه ٔهساض
٘ؼُ اؾجی ح َٛظٔیٗ لطاض ثٍیطز  ٚثطای ٞ ۰هعاض ؾهبَ
ثبلی ثٕب٘س  ٚاجسیُ قٛز ث ٝذٛاٞط ٔب ٜزٔٚیٗ لٕط وهطٜ
ظٔیٗ
کیسه بوکسی به اسم ماه
ؾُح پط اظ چبِٔ ٝب٘ ٜتیی ٝثطذٛضزٞبی قهسیهس اجهطاْ
آؾٕب٘ی ثیٗ  5 ۰اب ٔ ۳ ۳یّیبضز ؾبَ پیف ثب ؾُهح ایهٗ
وط ٜاؾت
ظذٓ ٞبی حبنُ اظ ایٗ جٙهً اوهٙه ٖٛثه ٝنهٛضت
چبِٞٝبی ٔتؼسز زض ؾُح ایٗ وط ٜلبثُ ٔكبٞس ٜاؾت
أب ایٗ و ٝچطا ایٗ چبِٞٝب زض َ َٛایهٗ ٔهست زچهبض
طؾبیف ظیبزی ٘كس٘س ث ٝز ٚزِیُ اؾت
ا َٚایٗ و ٝوطٔ ٜب ٜاظ ٘ظط ظٔیٗ قٙبؾی ؼبَ ٘هیهؿهت
ثٙبثطایٗ ظِعِٞٝب آاف كبٖٞب  ٚاكىیُ وهٞ ٜٛهب ضٚی
ایٗ وط ٜث ٝا٘ساظ ٜوط ٜظٔیٗ ٔٛجت ارطیت ؾُهح آٖ
ٕ٘یقٛز
ز ْٚایٗ ؤ ٝب ٜامطیجب بلس ج ٛاؾت ثٙهبثهطایهٗ ثهبز ٚ
ثبضا٘ی زض ٔب ٜقىُ ٕ٘یٌیطز
 ٕٝٞایٗٞب ػسْ طؾبیف  ٚاغییط قىُ چبِٞٝبی ؾُهح
وطٔ ٜب ٜزض َ َٛایٗ ؾبِیبٖ زضاظ ضا اٛيیح ٔیزٞس
ازأ ٝزاضز

کشايرسان  ،عُذٌ دار يظیفٍ ای سىگیه درقثال وسل َای آیىذٌ
در جُت صیاوت اس آب َای سیز سمیىی َستىذ
رياتط عمًمی ساسمان آب تزق خًسستان

