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 زعفراىی کروتیو نقره تر رضد ه یرو دیاکس یحاو تینانوکاهپوز یها لنیف ریتاث یتررس
 

 چکیده

کاللِ صػفشاى گشاًثْاتشیي ادٍیِ جْاى اػت ٍ ایشاى تضسگتشیي تَلیذکٌٌذُ آى اػت. یکی اص ػَاهل اكلی دس سقاتت تاصاسّای 

تاؿذ. ّذف اص ایي هحلَل ٍ افضایؾ صهاى هاًذگاسی هیتٌذی هشغَب دس ساػتای تقلیل تاس هیکشٍتی ّای تؼتِجْاًی پَؿؾ

ی پلی ٍیٌیل الکل حاٍی ًاًَ رسات فلضی ًقشُ ٍ اکؼیذ سٍی ٍ تشسػی خَاف ّای ًاًَ کاهپَصیتی تش پایِهغالؼِ تْیِ فیلن

تـی اًجام ؿذ. ّای هیکشٍػکَج الکتشٍى ػثَسی ٍ الکتشٍى سٍّا، آصهَىضذهیکشٍتی آًْا تش صػفشاى تَد. پغ اص ػاخت فیلن

دٌّذُ پخؾ یکٌَاخت ًاًَ رسات ًقشُ ٍ اکؼیذسٍی تش ػغح فیلن تَد. ّوچٌیي پغ اص ّا ًـاىتلاٍیش حاكل اص ایي آصهَى

ّفتِ هَسد آصهایؾ قشاس  12، 10، 8، 6، 4، 2تٌذی کشدُ ٍ پغ اص گزؿت َد دس صػفشاى، آًْا سا تؼتِّای هَجؿٌاػایی تاکتشی

ّا ی فیلنّای گشم هٌفی ٍ گشم هثثت صػفشاى تشای ّوِی تاکتشیدسكذی دس تؼذاد اٍلیِ 90ّؾ گشفت. ًتایج حاکی اص کا

ّای گشم ّای گشم هثثت ٍ ًاًَ کاهپَصیت ًقشُ دس تشاتش تاکتشیاػت. ًاًَ کاهپَصیت تشکیثی اکؼیذسٍی ٍ ًقشُ دس هقاتل تاکتشی

 هٌفی هَثشتش تَدًذ.

 وتی، زعفراى، نانو ذرات نقره، کلوات کلیدی: اکسید روی، خواظ ضدهیکر

 

  هقدهه

کِ  یآى گشاًثْاتشیي ادٍیِ جْاى اػت کِ اغلة دس هٌاعق ی تشیي هحلَل کـاٍسصی ٍ کاللِ صػفشاى تا اسصؽ اُیگ

اػت ٍ  شاىیا یتَه ،چٌذ ػالِ اُیگ يی. ا]1393افـاس ٍ ّوکاساى،  يیػ[ ؿًَذیخـک داسًذ، کـت ه نیاقل

  [Maggi et al., 2011].دس جْاى ّؼتٌذ  ِیادٍ يیػوذُ ا کٌٌذگاى يیاى تاهخشاػ ّایکـاٍسصاى اػتاى

 يیػَاهل هَثش دس سکَد كادسات ا يتشیاص هْن یٍ ظاّش یکشٍتیه ّایصػفشاى اص ًظش هـخلِ تیفیکاّؾ ک

ش ٍ عؼن اص سًگ، ػغ لیٍ تثذ شییٍ تغ یویآًض ّایتیفؼال ّا،ؼنیکشٍاسگاًیسؿذ ه ،یآت ّایتی. فؼالتاؿذیهحلَل ه

 تا آى هَاجِ اػت، ٌِیصه يیصػفشاى دس ا لَلکِ هح یػوذُ هـکل .صػفشاى اػت تیفیػَاهل هَثش تش ک يتشیهْن

ًـذُ اػت.  یصػفشاى هؼشف یکیٍ تاکٌَى تشداؿت کاهال هکاً شدگییاًجام ه یتِ كَست دػت کِ گل آٍسیػول جوغ

 صػفشاى دس ّاٍ قاسچ ّایهختلف، اص جولِ تاکتش ّایؼنیٍٍاسگاًکشیه ضاىیػْن اًؼاى دس سًٍذ تشداؿت تش ه ي،یتٌاتشا

 [Sales et al., 2012]. اػت تَدُ تاال

 ،یحشاست یٌذّایفشآ کِ اص آى جولِ هی تَاى اصاػت،  ؿذُ ـٌْادیاص صػفشاى پ ییصدا یآلَدگ یتشا یهختلف یّا سٍؽ

تَاى تِ گشاى تَدى تجْیضات، ی رکش ؿذُ هیّااص هؼایة سٍؽ سا ًام تشد. َىیگاػیٍ فَه ػاص َىی  یپشتَّا

دس  تاثیشگزاسی کن، کاّؾ کیفیت هحلَل ٍ ایجاد اثشات ًاهغلَب تش ػالهتی اًؼاى اؿاسُ کشد. تحقیقات گؼتشدُ

 Oun]سا اص خَد ًـاى دادًذ  یخَت یکشٍتیاثشات ضذه یسٍذیًاًَ رسات ًقشُ ٍ اکؼدٌّذ کِ ّای اخیش ًـاى هیػال

et al., 2017]. 

سا  غزایی هَاد کیفیت ٍ هاًذگاسی صهاى تَاى هی آى اص اػتفادُ تا کِ اػت هؤثشی ّای سٍؽ اص یکی ًیض تٌذی تؼتِ

-دس تؼتِ یکشٍتیاهکاى ٍجَد داسد تا تا اضافِ کشدى هَاد ضذه يیا يیتٌاتشا .]1392ٍ ّوکاساى،  یاحوذ[افضایؾ داد 

 افضایؾتاػث  ،اًؼاى یػالهت یتَدى تشا خغشیاص ت ٌاىیضوي اعو يییًؼثتا پا ّایتا غلظت ییهَاد غزا تٌذی
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 Brody] ؿَد ّاؼنیکشٍاسگاًیاًذاختي ٍ تِ حذاقل سػاًذى سؿذ ه شیتِ تاخ ای ییهَاد غزا تیفیٍ حفظ ک یهاًذگاس

et al., 2008]. 

اًٌذ ًقشُ، عال، فلضات خاف ه یػَاهل هَثش تش تَػؼِ ًاًَ ػاختاسّا یجؼتجَ تشا ،یکشٍتیتا ٍجَد تٌَع ػَاهل ضذه

 گشیتاالتش اص د یًاًَ ًقشُ تِ عَس قاتل تَجْ یکشٍتیضذه تفؼالی اػت. دس ایي تیيٍ هغ هتوشکض ؿذُ یسٍ ذیاکؼ

 خَب، ٍ ؿکل ؿثِ کشُ ّؼتٌذ. یخلَف تاال، پشاکٌذگ یرسات داسا يیا. [Li et al., 2011]تاؿذ  یًاًَ رسات ه

 ٍ ّاجلثک ّا،قاسچ ّا،یاص تاکتش یؼیٍػ فیدس تشاتش ع یخَت اسیؼت یکشٍتیًاًَ رسات ًقشُ اثشات ضذ ه يیّوچٌ

 .[Mandes et al., 2012]داسًذ  ّاشٍعٍی

 اًذهتوشکض ؿذُ سٍیذاکؼی اص اػتفادُ دس ّاپشٍطُ شایاخ تٌذی،ّای تؼتٌِِیکاّؾ ّض اص عشف دیگش تِ هٌظَس

[Tankhival et al., 2012]. وتیق ذاس،یپا ییایویٍ ؿ یکیضفی خَاف ػلت تِ یٍس ذیفلضات، ًاًَ رسُ اکؼ يیدس ت 

سؿذ  تَاًذ یاػتفادُ اص ًاًَ اکؼیذ سٍی ه. ؿَد هی اػتفادُ آى اص گؼتشدُ عَس ٍ اسصاى، تِ یػو شیکن، غ

 .[Li et al., 2011]دّذ  ؾیسا افضاصهاى هاًذگاسی کاّؾ تٌفغ تا سا هحذٍد کٌذ ٍ  ّاؼنیکشٍاسگاًیه

 قیتحق يیدس ا ،یسٍ ذیتَدى ًاًَ رسات ًقشُ ٍ اکؼ یکشٍتی، دس دػتشع تَدى ٍ ضذ هتَدى یػو شیتَجِ تِ غ تا

صػفشاى هَسد  یکشٍتیآٍسدى تاس ه يییپا یٍ ًقشُ تشا یسٍ ذیاکؼ تیًاًَکاهپَص ییصدا کشٍبیکِ اثش هؿذُ اػت  یػؼ

 .شدیقشاس گ یتشسػ

 

 هاهواد و روش

 هواد

ؼیذسٍی اص ؿشکت ًاًَ هَاد تحت ًظش ػتاد ًاًَ، پلی ٍیٌیل الکل اص تشای اًجام ایي پظٍّؾ، ًاًَ رسات ًقشُ ٍ اک

یًَیضُ تشای ػاخت ًاًَ کاهپَصیت هَسد اػتفادُ قشاس ؿشکت آلذسیج آلواى، گلیؼشٍل اص ؿشکت هشک آلواى ٍ آب دی

اص ؿشکت آسٍیي تْشٍؽ داًـگاُ فشدٍػی  LB  ٍ N.A  کـت ظیهحگشفت، ّوچٌیي صػفشاى اص هضاسع قائٌات، 

 هـْذ تْیِ گشدیذ.

 ساخت نانو کاهپوزیت

اضافِ ؿذ ٍ تِ  یوشیتِ هحلَل پل یدسكذ ٍصً 3تِ كَست  یثیتِ كَست هجضا ٍ تشک یسٍ ذیپَدس ًاًَ ًقشُ ٍ اکؼ

حلَل  یپشاکٌذُ ؿذ. تشا یوشیدس هحلَل پل یؼیتَػظ ّوضى هغٌاع ظیهح یؿثاًِ سٍص ٍ دس دها کیهذت 

دس  ؾید یؿذ. پتش ختِیس ؾید یٍ دس پتش يییهحاػثِ ٍ تؼ اصیهَسد ً هقذاس هحلَل لن،یاص ف یضخاهت هـخل

ؿذُ،  جادیا لنیخـک ؿذى ف یحاكل ؿَد. تشا کٌَاختیتا ضخاهت  یلویػغح کاهالً تشاص قشاس دادُ ؿذ تا ف کی

حاكلِ تِ ػَْلت  لنیپغ اص خـک ؿذى، ف تیقشاس گشفت. دس ًْا ظیهح یػاػت دس دها 72تِ هذت  ؾید یپتش

 جذا ؿذ. ؾید یح پتشاص ػغ

 ( SEM) یروتط یالکترون کروسکوجیآزهوى ه
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رسات دس ػغح  یشیػغَح، ؿکل، اًذاصُ ٍ ًحَُ قشاسگ اتیخلَك لیًوًَِ ّا اص قث یػغح ّاییظگیٍ يییتؼ یتشا

داًـگاُ  یهشکض ـگاُی( ػاخت کـَس آلواى دس آصهاLEO 1450VPهذل ) یسٍتـ یالکتشًٍ کشٍػکَجی، اص هفیلن

ًوًَِ ّا تشد  ِیفشٍ تشدُ ؿذًذ. پغ اص چٌذ ثاً غیها تشٍطىیدس ً کَتاّی هذت تِ اتتذا ّاػتفادُ ؿذ. ًوًَِا یفشدٍػ

 ّایتشؽ خَسدًذ. ػپغ ًوًَِ یتٌؾ هوکٌِ اص هقغغ ػشض يیکَچک ٍ کوتش ییشٍیکِ تا اػوال ً یؿذُ تِ عَس

 یشتشداسیتلَ یّا اًجام گشفت ٍ تشاآى یسٍ عال یقشاس گشفتِ ٍ پَؿؾ دّ یاػتَاًِ ا ّایِیپا یتشؽ خَسدُ تش سٍ

  .]2014ٍ ّوکاساى،  یٌیػاتذ[ٍات آهادُ ؿذًذ  لَیک 20 یتا کاستش

 آنالیسهای هیکروتی

ػی ػی 5گشم سا دس  5/0تشای آهادُ ػاصی صػفشاى اتتذا آى سا تا ّاٍى چیٌی اػتشیل ؿذُ ًشم کشدُ ٍ ػپغ هقذاس 

ای هحلَل ػَػپاًؼیَى اٍلیِ ػاختِ ٍ اص ایي صدُ ٍ تَػظ ؿیکش لَلِآب هقغش اضافِ کشدُ ٍ خَب آًشا تْن 

ّای هیکشٍتی تش اػاع اػتاًذاسدّای هلی ایشاى اًجام ػَػپاًؼیَى اٍلیِ دس هشاحل تؼذی اػتفادُ گشدیذ. آصهایؾ

 10ال اًتق -2ّای هختلف اص ػَػپاًؼیَى صػفشاى تْیِ سقت -1تاؿٌذ: ؿذًذ کِ تِ عَس خالكِ تِ ؿشح ریل هی

دسجِ  37تا  35گزاسی دس دهای گشهخاًِ -3ّای آگاسداس ّای ػاختِ ؿذُ تِ هحیظ کـتهیکشٍلیتش اص سقت

 -5ّای سؿذ یافتِ دس ّش پتشی ؿواسؽ کل کلٌی -4ػاػت پغ اص تؼتِ ؿذى آگاس  48تا  24ػلؼیَع تِ هذت 

ػپغ هیاًگیي هقادیش تذػت آهذُ  -6 ّااًجام تؼت تاییذی تشای تـخیق گشم هثثت یا گشم هٌفی تَدى تاکتشی

 ؿَد. لیتش اص ًوًَِ تیاى هیهـخلِ هَسد ًظش دس ّش گشم یا هیلی ّا تِ ػٌَاى تؼذاد کلٌیدس کل پتشی

 هقایسه آهاری

تشای هقایؼِ فاکتَسّایی اص قثیل دسكذ ٍصًی ًاًًَقشُ، هذت صهاى ٍ تشسػی هؼٌی داسی اختالفات دس ػغَح هختلف 

ّا )آصهَى اص آصهَى عشح کاهال تلادفی ٍ هقایؼِ هیاًگیي Design expert.10اػتفادُ اص ًشم افضاس ًاًَ رسات تا 

 دس ًظش گشفتِ ؿذ.  P>05/0داًکي( اػتفادُ ؿذ. ػغح هؼٌی داسی دس هَسد تواهی فاکتَسّا 

 

 نتایح و تحث

 آزهایطات ساختاری نانو فیلن پلیوری

حاکی اص ػاختاس ًؼثتاً  1ًقشُ ٍ اکؼیذسٍی اػت. ًتایج تلاٍیش ؿکل  ًاًَ رسات TEMًـاى دٌّذُ تلاٍیش  1ؿکل 

 کشٍی رسات ًقشُ ٍ اکؼیذ سٍی اػت.

 

 
 ب( نانو ذرات نقره -الف( نانو ذرات اکسید روی -TEMتػویر هیکروسکوج عثوری  -1ضکل 
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کؼیذ سٍی ٍ تشکیة فیلن پلی ٍیٌیل الکل خالق ٍ ًاًَ کاهپَصیت پلیوشی حاٍی ًقشُ، ا SEMتلاٍیش  2دس ؿکل 

ؿَد. ّواًغَس کِ اص ایي تلاٍیش هـخق اػت، ًاًَ رسات تِ دسكذ ٍصًی هـاّذُ هی 3ًقشُ ٍ اکؼیذسٍی تا غلظت 

تَاًذ تِ ػلت ّا كاف ٍ ّوگي تَد. الثتِ ایي هیعَس یکٌَاخت دس تؼتش پلیوشی قشاس گشفتٌذ ٍ ًوای ػغحی ًوًَِ

س ایي ساػتا هحققاًی تِ ایي ًتیجِ سػیذًذ کِ افضٍدى ًاًَ رسات اص یک ی هلشفی تاؿذ. دکن تَدى هقذاس ًاًَ رسُ

هقادیش خاف تِ تؼذ هَجة پخؾ ًـذى هٌاػة آًْا ٍ حتی تاػث کاّؾ خاكیت ضذهیکشٍتی فیلن ًیض خَاّذ ؿذ 

 ,.Zapata et al]تَاًذ ًاؿی اص آگلَهشیضاػیَى ٍ دس ٍاقغ کاّؾ تِ ًؼثت حجن کلی ًاًَ رسات تاؿذکِ ایي هی

2011]. 

 

الف( تػاویر سطوح نانو کاهپوزیت نقره، اکسیدروی و ترکیة  -SEMتػاویر هیکروسکوج الکتروى روتطی  -2ضکل 

 ب( تػاویر هقاطع نانو کاهپوزیت نقره، اکسیدروی و ترکیة اکسیدروی و نقره -اکسیدروی و نقره

 

 نتایح حاغل از آزهایطات هیکروتی

، ّش ػِ ًاًَ کاهپَصیت هَجة کاّؾ 5ٍ  4ّای ؿکل ّای تا تَجِ تِ تؼذاد اٍلیِ ّش دٍ تاکتشی دس صػفشاى ٍ یافتِ

هیضاى کاّؾ کیفی تؼذاد کلٌی سا دس  3ی ّش دٍ تاکتشی هَجَد دس صػفشاى ؿذًذ. ؿکل دسكذی دس تؼذاد اٍلیِ 90

 دّذ.ى هیحضَس دٍ ًاًَ رسُ دس هقایؼِ تا پلی ٍیٌیل الکل خالق ًـا
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ج(  -% نقره3های حاوی ب( نانو کاهپوزیت -الف( پلی وینیل الکل خالع -های هطاهده ضده در حضورتعداد کلنی -3ضکل 

  د( ترکیة نقره واکسیدروی-اکسیدروی

 

 دّذ. ًاًَ کاهپَصیتّا سا ًـاى هیّای تْیِ ؿذُ تشای هیضاى ؿواسؽ تاکتشیای تیي فیلنهقایؼِ 5ٍ  4ؿکل ّای 

ّای تاکتشی گشم هثثت دس صػفشاى ًؼثت تِ ًاًَ ( تاػث کاّؾ تؼذاد کلٌیp<001/0داسی )اکؼیذسٍی تِ عَس هؼٌی

دّذ تا تشکیة ًاًَ رسات اکؼیذ سٍی ٍ ًقشُ کاّؾ ًـاى هی 4رسات ًقشُ ؿذًذ. ػالٍُ تش ایي، ّواى عَس کِ ؿکل 

دیگش تاثیش ًاًَ کاهپَصیت تشکیثی تیـتش اص دٍ ًَع ّای گشم هثثت هـاّذُ ؿذ. تِ تیاى تؼیاسی خَتی دس تاکتشی

، دس کاّؾ تؼذاد 5اػت. اص عشف دیگش هغاتق ؿکل ّای گشم هثثت تَدًُاًَ کاهپَصیت دیگش تش سٍی کاّؾ تاکتشی

ّای تاکتشی گشم هٌفی، ًاًَ کاهپَصیت ًقشُ خالق ًؼثت تِ دٍ ًاًَ کاهپَصیت دیگش )ًاًَ کوپَصیت اکؼیذ کلٌی

ّا ؿایذ تِ ًَع ٍ تشکیثی( هَثشتش تَدُ اػت. ػلت ایي تفاٍت دس ػولکشد ًاًَ رسات دس تشاتش تاکتشی سٍی خالق

ای چٌذاًی تیي خاكیت هکاًیؼن ضذهیکشٍتی آًْا هشتَط تاؿذ. تا ایٌکِ دس هٌاتغ هَجَد تشسػی هقایؼِ

خاكیت ضذهیکشٍتی اکؼیذسٍی دس  دّذ کِّا ًـاى هیضذهیکشٍتی ًاًَ رسات اًجام ًـذُ اػت، تا ایي حال یافتِ

تشاتش تاکتشی گشم هثثت تیؾ اص گشم هٌفی اػت. ایي هَضَع احتواال تِ ػلت تفاٍت دس ػاختاس غـای ػلَلی ایي 

دٍ ًَع تاکتشی ٍ یا تفاٍت دس حؼاػیت ایي غـا ًؼثت تِ پش اکؼیذ ّیذسٍطى تَلیذ ؿذُ اص ػغح ًاًَ رسات اکؼیذ 

اص ػَی دیگش ًاًَ رسات ًقشُ ؿایذ تِ دلیل ایجاد حفشُ دس غـای تاکتشی گشم هٌفی  .[Li et al., 2011]سٍی تاؿذ 

 .[Emamifar et al., 2010]اًذ تش اص ًاًَ رسات دیگش تَدُدس هقاتلِ تا آًْا هَفق

تَاى اص ًاًَ رسات کٌذ، هیی كٌؼتی اص آى سا هحذٍد هیتا تَجِ تِ قیوت تاالی ًاًَ رسات ًقشُ کِ اػتفادُ

ّای گشم هٌفی ٍ گشم هثثت، دس فیلن ؼیذسٍی تا دس ًظش گشفتي خاكیت ضذهیکشٍتی آًْا دس تشاتش اًَاع تاکتشیاک

تٌذی ضذهیکشٍتی تِ كَست هجضا ٍ تشکیثی اػتفادُ کشد. ّوچٌیي هغالؼات هتؼذدی ًـاى دادًذ کِ تشکیة تؼتِ

 Ponnuvelu et al]کٌٌذم هٌفی ػول هیّای گشم هثثت ٍ گشاکؼیذسٍی ٍ ًقشُ تِ عَس هَثش تش ػلیِ تاکتشی

تشیي آًْا ّای هتفاٍتی تشای ػولکشد ضذهیکشٍتی ًاًَ رسات فلضی تیاى ؿذُ اػت کِ اص هْنهکاًیؼن  [2015.

ّا ّا ٍ فؼالیت سیثَصٍم، جایگاُ فؼال آًضینDNAفؼالیت کاتالیضٍسی اکؼیذاػیَى ٍ احیا اػت کِ هَجة تاثیش تش 

ّای اکؼیظى فؼال القای گًَِ. [Bruna et al., 2012]کٌذّای هتاتَلیکی اختالل ایجاد هیؿذُ اػت ٍ دس فؼالیت

ّای ی ػلَلی اص هکاًیؼنّای ّیذسٍکؼیل، ػَپش اکؼیذّا ٍ آػیة تِ دیَاسُهاًٌذ پشاکؼیذ ّیذسٍطى، سادیکال

سػی تغییشات هَسفَلَطی . دس ایي تیي، تشخی اص هحققاى تِ تش[Emamifar et al., 2010]پیـٌْادی دیگش اػت 

گیشی اص خَاف اًذ. اػتفادُ تشکیثی اص ًاًَ رسات ػالٍُ تش تْشُّا دس حضَس ًاًَ رسات پشداختِهیکشٍاسگاًیؼن
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تَاًذ هَجة کاّؾ هیضاى هلشفی ّش کذام اص ًاًَ رسات ٍ دس ًتیجِ تاثیشات گًَاگَى آًْا تِ كَست ّوضهاى هی

 هتقاتل احتوالی آًْا تاؿذ.

های های گرم هثثت در حضور پلی وینیل الکل خالع و نانو کاهپوزیتای هقدار ضوارش تاکترینوودار هقایسه -4ضکل 

 هفته آزهایص 12% نقره، اکسیدروی و ترکیة نقره واکسیدروی ترای 3حاوی 

های حاوی کاهپوزیت در حضور پلی وینیل الکل خالع و نانونفی های گرم های هقدار ضوارش تاکترینوودار هقایسه -4ضکل 

 هفته آزهایص 12% نقره، اکسیدروی و ترکیة نقره واکسیدروی ترای 3

 

 کِ تِ دلیل ؿشایظ صػفشاىتٌذی هحلَالتی ًظیش ًاًَ دس تؼتِ ایي ًتایج ًـاى هی دّذ کِ اػتفادُ اص تکٌَلَطی

تَاًذ تاثیش قاتل تٌذ، هیآلَدگی هیکشٍتی تاالیی ّؼ داسی داسای، حول ٍ ًقل ٍ ًگِتٌذی، تؼتِخاف تشداؿت

 کٌتشل آلَدگی ٍ افضایؾ صهاى هاًذگاسی داؿتِ تاؿذ. تَجْی دس

 

 هناتع

ّای ًاًَ ٍ پَؿؾ تٌذیاػتفادُ اص تؼتِ ،(1392) ،آتادی، ح. ٍ ؿوـیشی، م، ح. احوذی، ص.، هیشدّقاى، ع. ح.، حکن

ًـشیِ ػلَم تاغثاًی )ػلَم ٍ كٌایغ  ،ُّای پؼتِ تاص دّی خَساکی دس تْثَد ػوش اًثاسداسی ٍ کیفیت ػوش داًِ

 .367-374 ،4کـاٍسصی(، 

 پلی تشکیة غیتا اػتفادُ اص غـای هاتش CO2/CH4 جذاػاصی ،(1393) ،ف. ،یم، س.، دسػت ذخَاُ،یس.، اه ،یٌیػاتذ

 .337-351 :(4) 27 وش،یپل یهجلِ ػلَم ٍ تکٌَلَط ،MIL-5رسات  -هتیل پٌتیي 
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تش  افتِی شییتا اتوؼفش تغ یتٌذ تؼتِ شیتاث(، 1393، )س. اصهٌذ،یم. ٍ ً ج،یؿَسهج.،  ،یؼیافـاس، ع.، ؿشا يیػ
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