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ٖ٘یه ایزاٛزٛ فٚ فزا٘ظ اخسیهٙ یىٕیٗ وٚ تیغر
ٖ٘یه ایزاٛزٛری فٚاٙ فٚ ذعیٟٙٔ فزا٘ظٙفسٕیٗ وٞ ٚ
ؾسیٟیذ تٟ ؽٜ دا٘ؾٍا،۳292 ٜ دی ٔا32  زا32

ساخت تَری گام بلٌذ بر رٍی هَجبر پلیوری آالئیذُ بِ رًگیٌِی آزٍ با استفادُ از
رٍش رًگپریذگی ًَری
ٗىٞٛ ٔحغٗ وٚ زٟٔ ٔحٕذرضا ؽزیفی،اجزا٘یٟٔ ٗ ػشاِذی،ٚاجزی ٘أٟ ػٚعز
اٞ خّیٕزٚ اد آِیٛٔ ٘یهٛزٛ فٜ آسٔایؾٍا، خالعٕاٚ  ِیشرٜؾىذٞٚ خض،ؾسیٟیذ تٟ ؽٜ دا٘ؾٍا،ٖزاٟ ز،ٖایزا
 ًاًَهتر ٍ بْرُگیری از پذیذُی374  ضریبضکست ّستِی هَجبر بِ ٍسیلِی یک لیسر دیَدی با طَلهَج،چکیذُ – برای ساخت تَری
ُ هیکرٍهتر رٍی هَجبر ایجاد ضذ011  تَریّایی با گامّایی از هرتبِی،ِرًگپریذگی ًَری هذٍلِ ضذُ ٍ با رٍش ًَضتي ًقطِ بِ ًقط
. استفادُ ضذُ استPVA  ٍ پلیورPMMA-DR1 هیسباى- برای ساخت ّستِ ٍ پَستِی هَجبر ًیس بِ ترتیب از سیستن هیْواى.است
 ًَر با رٍش تسٍیج هٌطَری ٍارد هَجبر ضذُ ٍ طیف عبَری هربَط بِ ایي تَری ّا بَسیلِی طیفسٌج هَرد بررسی،پس از ایجاد تَری
. ارزاى بَدى ٍ آساًی ساخت از هسایای ایي کار تجربی هیباضذ.قرار گرفتِ است
جثز اخسیىیٛٔ ،ریٛ٘  رً٘خزیذٌی،ذّٙری ٌاْ تٛ ز،ریٛؾٙٔ یجٚ زش-ُکلیذ ٍاش

FabricationofLongPeriodGratingonAzoDye-dopedPolymerWaveguide
UsingPhotobleachingMethod
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University, Tehran, Iran.

Abstract- In this article, for grating fabrication, the waveguide core refractive index is modulated using diode
laser with 473 nm wavelength and the photobleach phenomenon, using this method, grating with pitch size in
order of 100 micrometers was fabricated using point-by-point writing method. In order to fabrication of
waveguide core and cladding, PMMA-DR1 guest-host system and PVA polymer is used, respectively. After
fabrication of grating on waveguide, light is coupled into the waveguide using a prism and transmission
spectrum of the fabricated grating was investigated using a spectrometer. The advantages of this experimental
work is inexpensive and easy to build.
Keywords: Long period grating, Optical waveguide, Photobleach, Prism coupling.
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افر وزد ٚ ٜاس تیٗ ٔیرٚد ،در ٘سیج ٝدر عیف خزٚجی اس
ٔٛجثز ،ؽذذ ٔزتٛط تٔ ٝحذٚدٜای اس عَٛٔٛجٞا افر وزدٚ ٜ
در اصغالح ٌفسٔ ٝیؽٛد ایٗ ٔحذٚد ٜاس عَٛٔٛجٞا فیّسز ؽذٜ
اعر .ؽزط السْ تزای زشٚیج ٘ٛر تیٗ ایٗ ٔذٞا ؽزط زغثیك فاس
٘اْ دارد و ٝتا ٔؼادِٝی سیز تیاٖ ٔیؽٛد]:[1

 -0هقذهِ

Δ

()1

اخسالف تیٗ ثاترٞای ا٘سؾار ٔذ اِٚیٝی ٞغسm ٚ ٝ
أیٗ ٔذ اس خٛعسٌ Λ ٚ ٝاْ زٛری اعر .تایذ زٛجٕٛ٘ ٝد و ٝایٗ
راتغ ٝفمظ ؽزط زغثیك فاس تیٗ اِٚیٗ ٔذ ٞغس ٝتا ٔذٞای
ٔخسّف خٛعس ٝاعر  ٚتزای زشٚیج ٘ٛر اس ٔذٞای ٔززثٝی تاالزز
ٞغس ٝت ٝداخُ ٔذٞای خٛعس ٓٞ ٝاس رٚاتظ ٔؾاتٝایی اعسفادٜ
ٚ

ٔیؽٛد .تا زٛج ٝتٝ

ٚ
رٚاتظ
فاس را ت ٝصٛرذ سیز ٔ ٓٞیزٛاٖ ٘ٛؽر]: [6

𝜔  ٚتا جایٍذاری
 ،ؽزط زغثیك

()2
عَٛٔٛج ٔزوشی ٘احیٝی حذف ؽذٚ ٜ

وٝ

اخسالف تیٗ ضزایةؽىغر ٔٛثز
اِٚیٗ ٔذ ٞغسٔ ٚ ٝذٞای خٛعس ٝاعر] .[2تٙاتزایٗ زٟٙا ت ٝاسای
عَٛٔٛجٞای خاصی ؽزط زغثیك فاس تزلزار خٛاٞذ ؽذ .ایٗ
ؽزط ٔیزٛا٘ذ ت ٝعٛر ٓٞسٔاٖ تیٗ چٙذ ٔذ اس ٞغس ٚ ٝخٛعسٝ
تزلزار تاؽذ ،در ٘سیج ٝدر عیف خزٚجی یه یا چٙذ افر وٝ
٘اؽی اس زشٚیج تؼضی اس عَٛٔٛجٞا تیٗ ٔذ خٛعسٞ ٚ ٝغسٝ
اعرٔ ،ؾاٞذٔ ٜیؽٛد .زٛریٞای ٌاْ تّٙذ ؽثاٞر سیادی تا
زٛریٞای تزاي دار٘ذ أا زٛریٞای تزاي ٌاْٞای وٛزاٞی اس
ٔززثٝیٔ ۳یىزٔٚسز دار٘ذ ،در حاِیىٌ ٝاْ زٛریٞای ٌاْ تّٙذ تٝ
عٛر ٘ٛػی اس ٔززثٝی ٔ ۳11یىزٔٚسز اعر .تزای ف ٟٓتیؾسز
٘حٜٛی ػّٕىزد زٛریٞای ٌاْ تّٙذ  ٚزفاٚذ آٖٞا تا زٛریٞای
تزاي ،اس ٕ٘ٛداری ت٘ ٝاْ ٕ٘ٛدار تسا اعسفادٔ ٜیؽٛد] .[1و ٝایٗ
ٕ٘ٛدار در ؽىُ (٘ )۳ؾاٖ داد ٜؽذ ٜاعر.

 -2بخص ًظری
در ایٗ لغؼاذ ٔؼٕٛالً تا خززٛدٞی ٞغسٝی ٔٛجثز ،عاخسار
ضزیة ؽىغر ٔسٙاٚتی در آٖ ایجاد ٔیؽٛد .ایٗ زغییز ٔسٙاٚب
ایجاد ؽذ ٜتاػث ٔیؽٛد ٘ٛر اس ٔذٞای ٔزتٛط تٞ ٝغس ،ٝتٝ
ٔذٞایی اس خٛعس ٝوٓٞ ٝجٟر تا ٔذٞای ٞغس ٝحزور ٔیوٙٙذ
زشٚیج ؽٛد؛ زشٚیج ٘ٛر تیٗ ایٗ دٔ ٚذ اس ٞغس ٚ ٝخٛعس ٝتٝ
عَٛٔٛج ٚاتغس ٝاعر .ؽذذ ٘ٛر زشٚیج ؽذ ٜتٔ ٝذ خٛعس ٝتز اثز
ازالفٞای ٘اؽی اس خزاوٙذٌی ،جذب  ٚعایز خذیذٜٞا ت ٝعزػر

ؽىُ ٕٛ٘ :۳دار  ٚ βاعسفاد ٜاس آٖ تزای ؽزط زغثیك فاس.

در ؽىُ (،)۳

ٚ

 -تٝزززیة ثاتر ا٘سؾار اِٚیٗ ٔذ

٘یش تٝزززیة
ٚ
ٞغس ٝدر جٟر جّ ٚ ٛػمة ٞغسٙذ،
ثاترٞای ا٘سؾار ٔزتٛط تٔ ٝذ ٔززثٝی ا ٚ َٚد ْٚخٛعسٝ
ٔیتاؽٙذ .در زٛریٞای تزايٛ٘ ،ر اس ٔذی تا ثاتر ا٘سؾار
 زشٚیج ٔیؽٛد درتٔ ٝذی اس ٞغس ٝتا ثاتر ا٘سؾار
صٛرزیو ٝدر زٛریٞای ٌاْ تّٙذ ٘ٛر اس ٔذی تا ثاتر ا٘سؾار
زشٚیج
یا
تٔ ٝذٞایی اس خٛعس ٝتا ثاتر ا٘سؾار
ٔیؽٛدٕٞ .اٖعٛرو ٝدر ؽىُ (٘ )۳یش ٔؾاٞذٔ ٜیؽٛدΔβ ،
ٔزتٛط ت ٝزٛریٞای تزاي اس ٔ Δβزتٛط ت ٝزٛریٞای ٌاْ تّٙذ

Vengsarkar ۳
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أزٚس٘ ٜیاس ت ٝا٘سماَ حجٓ تاالیی اس اعالػاذ در عزیغززیٗ
سٔاٖ ٕٔىٗ ،تؾز را ت ٝعٕر اعسفاد ٜاس زىِٛٛٙصی ٔخاتزاذ
٘ٛری عٛق داد ٜاعر؛ ٕٞچٙیٗ اس دیٍز ػٛأُ خیؾزفر در
صٙایغ ٔزتٛط ت ٝزىِٛٛٙصی ٘ٛری٘ ،یاس رٚس افش ٖٚتؾز تٝ
حغٍزٞای ٔخسّف تزای وٙسزَ ٔحیظ خیزأ ٖٛاعرٛٔ .ادی وٝ
در زىِٛٛٙصی ٔخاتزاذ ٘ٛری  ٚحغٍزٞا ٔٛرد اعسفاد ٜلزار ٔی
ٌیز٘ذ ،در د ٚدعسٝی آِی ٔ ٚؼذ٘ی لزار دادٔ ٜیؽ٘ٛذٛٔ .اد آِی
اس ٘ظز داؽسٗ ضزیة اِىسزٚاخسیه تاالزز ،خٟٙای تا٘ذ تیؾسز،
ضزیةدیاِىسزیه خائیٗزز  ٚلیٕر وٕسز ٘غثر تٛٔ ٝاد ٔؼذ٘ی
تزززی دار٘ذ .اس ٔٛاد آِی در عاخر ٔذٚالزٛرٞا ،زشٚیجٌزٞا،
حغٍزٞا  ٚفیّسزٞا اعسفادٔ ٜیؽٛد .در ایٗ ٔماِ ٝت ٝعاخر
زٛریٞای ٌاْ تّٙذی و ٓٞ ٝدر ٔخاتزاذ ٘ٛری  ٓٞ ٚدر
حغٍزٞای ٘ٛری وارتزد دار٘ذ خزداخس ٝؽذ ٜاعرٞ .ذف اس
ا٘جاْ ایٗ وار ،عاخر یه زٛری ٌاْ تّٙذ تزرٚی یه ٔٛجثز
خّیٕزی آالئیذ ٜؽذ ٜت ٝرٍ٘یٝٙی آس ٚ ٚاعسفاد ٜاس آٖ ت ٝػٛٙاٖ
فیّسز عَٛٔٛجی اعر .ایٗ زٛریٞا را ٔیزٛاٖ تز رٚی فیثزٞای
٘ٛری  ٚیا تز رٚی ٔٛجثزٞای زخر  ٚوا٘اِی ایجاد ٕ٘ٛد .اس آ٘جا
و ٝعاخر ٔٛجثزٞای ٘ٛری زخر و ٝاس فیّٓٞای ٘اسوی زؾىیُ
ؽذٜا٘ذ آعاٖ تٛدٔ ٚ ٜیزٛاٖ ٌغسزٜی ٚعیؼی اس ٔٛاد را در
عاخرؽاٖ اعسفادٕٛ٘ ٜد ،در ایٗ وار زجزتی اس ٔٛجثز زخر
اعسفاد ٜؽذ ٜاعر .زٛریٞای ٌاْ تّٙذ ،ؽزایظ السْ تزای زشٚیج
٘ٛر اس ٔذی اس ٞغس ٝو ٝر ٚت ٝجّ ٛحزور ٔیوٙذ را تٔ ٝذٞایی
اس خٛعس ٝدر ٕٞاٖ جٟر فزأ ٓٞیوٙٙذ .ایٗ زٛریٞا اِٚیٗ تار
زٛعظ ٍ٘ٚغاروار ۳در عاَ  ۳992خیؾٟٙاد ؽذ٘ذ] .[1در ایٗ
ٔماِ ٝتا ٘ٛردٞی ٞغسٝی ٔٛجثز ،ضزیةؽىغر ٔسٙاٚتی تا
دٚرٜی زٙاٚتی در حذٚد چٙذ صذ ٔیىزٔٚسز ایجاد ؽذ ٜاعر.
ایٗ زغییز ٔسٙاٚب ایجاد ؽذ ٜدر ضزیةؽىغر ،تاػث زشٚیج ٘ٛر
اس ٔذ ٞغس ٝت ٝداخُ ٔذٞای خٛعسٔ ٝیؽٛدٚ .یضٌی جاِة ایٗ
٘ٛع زٛریٞا ایٗ اعر و ٝچٛ٘ ٖٛر را تٔ ٝذ خٛعس ٝزشٚیج وزدٜ
ٔ ٚذ ٔزتٛط ت ٝخٛعس ٝخٛدتخٛد تز اثز خزاوٙذٌی ،جذب  ٚغیزٜ
اس تیٗ ٔیرٚد ،دیٍز ٘یاسی ت ٝفیّسزوزدٖ ٔذ خاصی ٕ٘یتاؽذ.

 32زا  32دیٕا ،۳292 ٜدا٘ؾٍا ٜؽٟیذ تٟؾسی
تغیار تشريزز اعر  ٚتٙاتزایٗ عثك ٔؼادِٝی (ٛٔ Λ ،)۳رد ٘یاس
زٛریٞای ٌاْ تّٙذ تغیار تشريزز اس زٛری ٞای تزاي اعر.

 -0-2هَاد هَرد استفادُ ٍ ساخت ًوًَِ
تزای خٛعسٝی ٔٛجثز اس خّیٕز خّیٚیٙیُاِىُ ( )PVAزٟیٝ
ؽذ ٜاس ؽزور آِذریچ اعسفاد ٜؽذ ٜاعر .ایٗ خّیٕز در آب 52
زا  91درج ٝتخٛتی حُ ٔیؽٛد .عاخسار ؽیٕیایی ایٗ ٔاد ٜدر
ؽىُ ( )3آٚرد ٜؽذ ٜاعر.

ؽىُ :3عاخسار ؽیٕیایی خّیٕز خّی ٚیٙیُ اِىُ.

تزای ٞغسٝی ٔٛجثز اس عیغسٓ ٔیٕٟأٖ-یشتاٖ PMMA-
 %2( DR1جزٔی) اعسفاد ٜؽذ ،ٜو ٝدر آٖ ،خّیٕز PMMA

(خّیٔسیُٔساوزیالذ) ٘مؼ ٔیشتاٖ را داؽس ٚ ٝرٍ٘یٝٙی
 Disperse Red1تٝػٛٙاٖ ٔیٕٟاٖ ت ٝآٖ افشٚدٔ ٜیؽٛد.
ٞزدٚی ایٗ ٔٛاد اس ؽزور آِذریچ خزیذاری ؽذ ٚ ٜحالَ
ٔؾسزن آٖٞا دیوّزٔٚساٖ اعر .عاخسار ؽیٕیایی ایٗ ٔٛاد ٘یش
در ؽىُ ( )2آٚرد ٜؽذ ٜاعر.

ً -2-2تایج تجربی
ٔمادیز ضزیةؽىغر ٞغس ٚ ٝخٛعس ٝت ٝزززیة ٚ ۳.212
 ۳.292تٝدعر آٔذ .تایذ زٛجٕٛ٘ ٝد و ٝضزیةؽىغسی و ٝدر
رٚاتظ لزار ٔیٌیزد ،ضزیةؽىغر ٔٛثز اعر  ٚتا
ضزائةؽىغر ا٘ذاسٌٜیزی ؽذ ٜا٘ذوی ٔسفاٚذ اعر.

ؽىُ  :2عاخسار ؽیٕیایی خّیٕز  ٚ PMMAرٍ٘یٝٙی .DR1

تزای عاخر ٔٛجثز اتسذا یه الی PVA ٝتا ضخأر 2
ٔیىزٔٚسز تزای ایجاد خٛعسٝی ٔٛجثز تٛعیّٝی الی٘ٝؾا٘ی
چزخؾی تز رٚی سیزالی( ٝالْ ؽیؾٝایی) ٘ؾا٘ذ ٜؽذ .ت ٝدِیُ
حغاعیر جٛاب آسٔایؼ ت ٝضزیةؽىغر خٛعس ٕٝ٘ٛ٘ ،ٝتٝ
ٔذذ  32عاػر در وٛرٜای تا دٔای  12درج ٝلزار داد ٜؽذ زا
حالَ آٖ ت ٝعٛر وأُ خارج ؽٛد؛ عدظ ٞغسٝی ٔٛجثز و ٝاس
یه الی PMMA-DR1 ٝتا ضخأر حذٚداً ٔ 2یىز ٖٚزؾىیُ
ؽذ ٜاعر ،ت ٝرٚػ الی٘ٝؾا٘ی فزٚتزد٘ی تز رٚی الیٝی PVA
ایجاد ؽذ .تٙٔٝظٛر زثخیز حالَ ،ایٗ عاخسار ٘یش تٔ ٝذذ 2
عاػر در وٛرٜای تا دٔای  12لزار داد ٜؽذ .در ایٗ ٔزحّٝ
زٛری ٔٛرد٘ظز تا اعسفاد ٜاس رٚػ ٘مغ ٝت٘ ٝمغ ٚ ٝتٚٝعیّٝی
ِیشر دیٛدی تا عٛٔ َٛج ٘ 212ا٘ٔٛسز تز رٚی ٞغسٝی ٔٛجثز
ایجاد ؽذ.

ؽىُ ٕٝ٘ٛ٘ :2ایی اس زٛریٞای ایجادؽذ ٜتز رٚی ٞغسٝی ٔٛجثز و ٝزٛعظ
ِٙش ٔ 4xیىزٚعىٛج ٘ٛری ٌزفس ٝؽذ ٜاعر.

در ؽىُ ( )2زصٛیز ٔیىزٚعىٛخی چٙذ ٕ٘ ٝ٘ٛاس زٛریٞای ٌاْ
تّٙذ تا ٌاْٞای ٔسفاٚذ ٔؾاٞذٔ ٜیؽٛدٞ .ز وذاْ اس ایٗ
زٛریٞأ ،حذٚدٜی عَٛٔٛجی ٔزتٛط ت ٝخٛد را در عیف
خزٚجی حذف ٔیوٙٙذ .تزای جاتٝجایی ٕ٘ ٝ٘ٛسیز ٘ٛر ِیشر اس
خایٝی ٔسحزوی تا دلّسی در حذٚد ٘ ۳31ا٘ٔٛسز اعسفاد ٜؽذٜ
اعر .تٙاتزایٗ ٔی زٛاٖ ٌفر فاصّٝی ؽیارٞای زٛری دارای
خغایی حذٚداً اس ٔززثٝی ٘ ۳11ا٘ٔٛسز ٔیتاؽٙذ.

ؽىُ  :2عاخسار ٕ٘ ٚ ٝ٘ٛزٛری ایجاد ؽذ ٜتز رٚی ٞغسٝی ٔٛجثز.
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ؽىُ ( )2زززیة لزار ٌزفسٗ الیٞٝا ،زٛری ایجاد ؽذ ٜتز رٚی
ٞغسٝی ٔٛجثز  ٚرٚػ زشٚیج ٘ٛر ت ٝداخُ ٔٛجثز را ٘ؾاٖ
ٔیدٞذٕٞ .اٖعٛرؤ ٝؾاٞذٔ ٜیؽٛد دٙٔ ٚؾٛری و ٝتاالی
ٕ٘ ٝ٘ٛلزار دار٘ذ ٘ٛر را ت ٝداخُ ٔٛجثز زشٚیج وزد ٚ ٜاس آٖ
خارج ٔیوٙٙذ .ایٗ رٚػ زشٚیج ٘ٛر را رٚػ زشٚیج دٙٔ ٚؾٛری
ٔی٘أٙذ .تیؾیٝٙی جذب  PMMA-DR1در عَٛٔٛج 255
٘ا٘ٔٛسز اعر ،و ٝت ٝعَٛٔٛج ِیشر ٔا ٘شدیه اعر .خززٛی ِیشر
زٛعظ ِٔٛىَٞٛای رٍ٘ی ٝٙجذب ؽذ ٚ ٜت ٝخاعز تاال تٛدٖ
ؽذذ ٘ٛر فزٚدی ِٔٛىَٞٛای رٍ٘ی ٝٙزخزیة ؽذ ٚ ٜوٛچهزز
ٔیؽ٘ٛذ  ٚضزیةؽىغر ٔزتٛط تٛ٘ ٝاحی ٘ٛردٞی ؽذ ٜتٝ
خاعز زغییز در عاخسار ِٔٛى َٛرٍ٘ی ٝٙواٞؼ خیذا ٔیوٙذ ٚ
تذیٗ زززیة ضزیةؽىغر ٔٛجثز ٔذٔ ِٝٚیؽٛد] .[3در ٔزحّٝ
آخز خٛعسٝی تاالیی ٔٛجثز ٔؾات ٝتا خٛعسٝی خاییٙی ٔٛجثز
الی٘ٝؾا٘ی ؽذٙٔ .ثغ ٘ٛری ٔٛرد اعسفاد ،ٜالٔح ٞاِٛصٖ-دٚززیْٛ
تٛد ٚ ٜاس عیفعٙج Ocean Optic USB2000تزای
آؽىارعاسی عیف خزٚجی اعسفاد ٜؽذ ٜاعر] .[4تزای ایجاد
زٛریٞایی تا ٌاْٞای ٔٙاعة ٘یاس ت ٝزؼییٗ ضزیةؽىغر اعر
و ٝدر ایٗجا اس رٚػ خّٝی فاسی تزای ایٗ ٔٙظٛر اعسفاد ٜؽذٜ
اعر].[5
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ؾسیٟیذ تٟ ؽٜ دا٘ؾٍا،۳292 ٜ دیٕا32  زا32
ُ داخٖٝ لزٔش تٚی ٔزئی زا ٔادٜدٚا در ٔحذٞجَٛٔٛاس ع
داری اسٕٛ٘ ،جٙی عیفعّٝعیٛجی تٚ زحّیُ عیف خزٚ جثزٛٔ
دعرٝ) ت1( ُرذ ؽىٛ صٝجثز تٛٔ ری اسٛای ػثٞجَٛٔٛع
ایْٞایی تا ٌاٞریٛ تا ایجاد زٝذ وٞ ایٗ ؽىُ ٘ؾاٖ ٔید.آٔذ
ٖاظز تا آٙرد ٘ظز ٔسٛٔ جیَٛٔٛاحی عٛ٘ ٖاٛٔخسّف ٔیز
ٗ اس ایٜ ٘سایج تذعر آٔذ.دٕٛ٘ دی حذفٚرٚ ا را اس عیفٌْٞا
ٝ دیذیٓ وٚ ٓ وزدیٝ ٔمایغٝوار زجزتی را تا ٘سایج ٔؾات
 دارایٜٚ تؼالٚ ٝای داؽسٝ ػّٕىزد ٔؾاتٜ ؽذٝای عاخسٞریٛز
ٖدٛ در دعسزط تٚ ٖدٛ ارساٖ ت،ٖ آعا٘ی عاخرٕٛچٞ ٔشایایی
.ذٙٔیتاؽ
،322 ایْٞ زززیة دارای ٌاٝ تٝری ٔخسّف وٛ زٝری عٛ عیف ػث:1 ُؽى
.ذٙغسٞ ٖٚ ٔیىز312 ٚ 311
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 در ایٗ وار زجزتی تاٜ ؽذٝای عاخسٞریٛ٘سایج حاصُ اس ز
ٖٕٛچٞ  دارای ٔشایاییٚ ٜدٛ تٝای دیٍز لاتُ ٔمایغٞریٛز
ػ عاخرٚدٖ رٛ در دعسزط تٚ  عادٌی،ارسا٘ی عاخر
 راٝای ٔؾاتٞای اس ٘سایج وارٕٝ٘ٛ٘ 1 ُ در ؽى.ٔیتاؽذ
ْٓ تا افشایؼ ٌاٞ دارٕٛ٘ ٗ خیذاعر در ایٝر وٕٛا٘غٞ .ٓیٙٔیتی
ای تشرٌسز جاتجاٟجٛٔ َٛ عٕر عٝج ٔزوشی تٛٔ َٛ ع،ریٛز
.دٛٔیؽ
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ٚ 311 ،322 ایْٞایی تا ٌاٞریٛری زٛ٘ ػ رً٘خزیذٌیٚر
یج عیفیٚ تا زش.جثز ایجاد ؽذٛٔ یٝغسٞ یٖٚ تز رٚ ٔیىز312

۳235

