
   اهیزعلی وزیویاى +پاعخ تؾزیحیپیؾٌْادی یذـول

 1341عال  وٌىَر ٌّز-خَاؿ هَادعَاالت 

  اهعـَاؿ هَاد خـخوتاب تا  1341 عال عَاالت وٌىَر ٌّز درصذی 74پَؽؼ 

 هَلؿ9 اهیزعلی وزیویاى، اًتؾارات9 راُ اًذیؾِ 

 داًن. را ًوی 145ولیذ عاسهاى عٌدؼ صثز وزد. ّوچٌیي پاعخ عَال  اًتؾار اطویٌاى واـی ًذارم ٍ تایذ تا 131ًىت9ِ اس پاعخ عَال 
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ؽَد ٍ ًیاسهٌذ عزعت  تغیار عزیع خؾه هی، آى وِ ًَعی رًگ ؽیویایی اعتیه تِ ٍاعطِ آوزل( 131

 اعت. اخزاعول تاالیی تزای 

یًَذ هَاد رًگشای راوتیَ اس هَاد رًگشای پَدری هحلَل در آب اعت وِ تا الیاؾ علَلشی پ (131

 وٌذ. ایي هَاد رًگشا ثثات ؽغت ٍ ؽَیی ٍ درخؾٌذگی سیادی دارًذ. ؽیویایی تزلزار هی

 تز تاؽذ. وٌٌذ تا وار آى تْتز ٍ اثزػ پزدٍام هَم آؼؾتِ هیپختي تِ  ( اهشٍُ هؽش هذاد را پظ اس132

 آلیاص تزًح:هظ+رٍی (133

 آلیاص تزًش)هفزغ(:هظ+للع

 % رٍی1للع+  %2+ هظ% 85:ًىت9ِ هفزغ عىِ

 ّای تزًش ٍ تزًح، هظ ٍ رٍی اعت. خت آلیاصزـی در عاتٌاتزایي ٍخِ اؽتزان ـلشات هص

 % ًیىل7وزٍم +  %17( ـَالد ضذ سًگ: 134

ؽًَذ.   ٌش ًصة هیتذریدی تِ صَرت هغتطیل تَدُ ٍ تا َّلذر در خلَی ل NDّای  ( ـیلتز135

وارتزدؽاى اوثزاً در هَالعی اعت وِ اختالؾ ًَر لغوت تاالی تصَیز )آعواى( تا لغوت پاییي تصَیز 

 ّا( سیاد تاؽذ. )سهیي ٍ عاختواى

عزخذار چَب صَرتی هایل تِ لزهش، ًیوِ ـؾزدُ، هغتحىن، رسیٌی ٍ تا دٍام اعت وِ در آثار  (136

 ٌّزی هعزق چَب ّن وارتزد دارد.

 پذیزی ختی ٍ ـزمّای تداری اعت وِ دارای اعتحىام، ع چَب تالغا )تالشا( اس عثه تزیي چَب (137

ؽَد ٍ  ای هالین دیذُ هی ّای عفیذ تا سرد رٍؽي ٍ لَُْ ایي چَب تِ رًگ تا اتشار دعتی اعت. خْت وار 

 در لطعات تغیار ظزیؿ صٌعتی ٍ عاخت هاوت وارتزد دارد.

 همطع عزضی الیاؾ پٌثِ لَتیایی ؽىل اعت. (138

ٌَعی اعت وِ اس رٍی لزهش رًٍاعی تْیِ ؽذُ ٍ در چاج ای هص لزهش آلیشاریي، رًگیشُ رًگ (144

 ؽَد. للوىار اعتفادُ هی
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عزتی دارای هماٍت ٍیضُ الىتزیىی هٌاعة ٍ ضزیة ؽىغت ًَر تاال  )وزیغتالی(ّای ؽیؾِ  (141

 وٌذ. ـلش عزب تؾعؾعات رادیَاوتیَی را خذب هیّغتٌذ. ًىت9ِ 

ّا(. چاج  تِ عفیذ اعت. )تزعىظ عایز رٍػ در چاج هشٍتیٌت رًٍذ عاخت ولیؾِ اس عیاُ( 141

رٍد وِ در آى، اتتذا ٍاعطِ تا هؽار  ّای هغتمین چاج گَد )والىَگزاـی( تِ ؽوار هی هشٍتیٌت اس ؽیَُ

ّای خارج طزح صیمل  لغوت  (burnisher)ای خزاػ دادُ ؽذُ ٍ عپظ تا اتشار صیمیلی وٌٌذُ  ؽاًِ

 ؽَد. دادُ هی

 ٍرًیؽَد.  داهار اس صوػ ّای درختی اعت ٍ رًگ رٍؽٌی دارد ٍ در تزتاًتیي تِ راحتی حل هی (142

لغوت صوػ داهار تؾىیل ؽذُ اعت. ایي صوػ تْتزیي رسیي تزای  یهلغوت تزتاًتیي ٍ  عِداهار اس 

  ًزم تزای تْیِ ٍرًی اعت.

 ّای تغزیع وٌٌذُ در خؾه ؽذى رًگ رٍؼي9 تشرن، وزچه، الیؿ، تزتاًتیي ( رٍؼي143

 رٍؼي9 خؾخاػ، آـتاب گزداى، گزدٍّای وٌذگیز وٌٌذُ در خؾه ؽذى رًگ  رٍؼي

 .ًیغتآیذ ٍ رٍؼي  عت ًَعی رسیي تِ حغاب هیتىزار ؽذُ ا 2ٍ  1ّای  ًىت9ِ عٌذرٍط وِ در گشیٌِ

ّا ٍ تاسّا ٍ هؾتمات ًفتی تِ خَتی  ّا، تغیاری اس اعیذ ّا، رٍؼي واؽی ٍیٌیلی در تزاتز چزتی (144

تَاى واؽی ّادی الىتزیغیتِ وِ ضذ ضذ خزلِ  ّا هی وٌذ ٍ تا اـشٍدى هَاد ـلشی تِ ایي واؽی پایذاری هی

اًعطاؾ چغثیذُ تؾىیل ؽذُ  ایي ًَع واؽی اس یه الیِ ٍیٌیل وِ تِ آعتزی لاتل اعت تَلیذ ًوَد.

 اعت.

145 )- 

عزاهیه تِ طَر ولی علن عاختي ٍ تِ وار تزدى اؽیای خاهذی اعت وِ اس اخشای اصلی تؾىیل ( 146

ّا هَاد ؼیزآلی ٍ ؼیز ـلشی اعت. ایي هادُ تِ علت عختی تاال ٍ عایك الىتزیغیتِ ٍ   دٌّذُ اصلی آى

یذ هحصَالت ؽیؾِ، لعاب، لطعات الىتزًٍیىی، هَاد هؽٌاطیغی ؼیز ـلشی، حزارتی هٌاعة در تَل

 تیَعزاهیه ّا، واؽی ّا ٍ ؼیزُ وارتزد دارد.
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ای پظ اس اتوام  ْت اـشایؼ ثثات ؽغت ٍ ؽَی پارچِ پٌثِخدر رًگزسی تا هَاد رًگشای هغتمین، ( 147

ؽَد. ّای ـلشی هاًٌذ عَلفات هظ، تی وزٍهات پتاعین ٍ تی وزٍهات عذین اعتفادُ هی رًگزسی اس ًوه

ؽًَذ. وزٍهیت تِ عختی تا چالَ خزاؽیذُ  ّای ـلَریت ٍ هٌیشیت تا تیؽِ چالَ خزاؽیذُ هی واًی (148

دارد، ؽیؾِ را  6ؽَد. واًی وَارتش ّن وِ درخِ عختی تاالی  ؽَد ٍ ّواتیت تا ؽیؾِ خزاؽیذُ هی هی

 دّذ. خزاػ هی

وٌٌذ  ٍر هی دٌّذ ٍ عپظ در هحلَل گزم ّیذرات تارین ؼَطِ رٍى ـز لزار هیّای گچی را د هاوت( 154

عپظ آى را در هحلَل اعیذ  -یاتذ ّزچِ هذت سهاى تیؾتزی ؼَطِ ٍر تاؽذ اعتحىام آى اـشایؼ هی-

دٌّذ. در ایي هزحلِ عطح آى اعتحىام عٌگ هزهز را پیذُ آگشالیه ـزٍ تزدُ ٍ تا پارچِ ًزهی پَلی هی

ؽَد. ر تزاتز آب هماٍم هیوزدُ ٍ د
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