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 شوا هی تَاًیذ :

تغییر در هحتَا در ٍب سایت یا ایي کتاب الکترًٍیکی تذٍى 

 ٍتالک خَدتاى قراردّیذ.

 ایي کتاب الکترًٍیکی را در اختیار دٍستاى خَد قراردّیذ.

ایي کتاب الکترًٍیکی را جْت دریافت اطالعات استفادُ 

 فرهاییذ.

 

 شوا حق تغییر در هحتَا یا فرٍش آى را ًذاریذ.
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 هقذهِ

هاُ ٍ خَرشیذ فرٍزاىذُ  هْر ٍ ٌتِ ًام خذاًٍذ هْرتاى آفریٌ  

 

ػالم دٍػت ػضیض، هي احؼاى ػذیشی لاػوی واسؿٌاع ًاظشًشح ّای 

 29فتٍَلتائیه دسؿشوت تَصیغ ًیشٍی تشق هـْذ ّؼتن تمشیثاٌ اص ػال 

ُ ایي تٌذاصی هَلذّای خَسؿیذی فؼالیت داسم. ًلة ٍساُ اًذ یدسصهیٌِ ًشاح

وِ تمشیثا پشٍطّْای هَلذ خَسؿیذی دس هـْذ اص تؼیاسی  ػؼادت سٍ داؿتن وِ

اهىاى ػٌجی ،  ویلٍَات ًیشٍگاُ خَسؿیذی هتلل تِ ؿثىِ سا 0111دس حذٍد 

  . ت ٍ ًشاحی داؿتِ تاؿنًظاس

ٍالؼیتؾ ّویـِ دس ایي فىش تَدم وِ چگًَِ هی تًَن  تاووتشیي ّضیٌِ ٍتا 

م ّوَى ٍػایلی وِ اهشٍص تیـتش دس دػتشع هاػت)حتوا هی دًٍیذ هٌظَس

تثلت ٍ گَؽ ّای ّوشاُ اػت( ٍیه ًشم افضاس هٌاػة تتًَن یه هحل اص ًظش 

ًلة هَلذخَسؿیذی ٍجْت حشوت خَسؿیذ دسآػواى دس وَتاُ تشیي  صهاى 

ٍػلت اكلی ًگاسؽ ایي وتاب هوىي هَسد اصسیاتی ٍتشسػی لشاس دّن 

  الىتشًٍیىی سایگاى ٍاسصؿوٌذ ًیض ّویي هَسد ّؼت .
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وِ    scan the sunلٌف خذاًٍذ لشاس گشفتِ  ٍتا اپلیىـیيتاالخشُ هَسد 

 هٌاػة ، صیثا، واسآهذ ٍ ػادُ ًشاحی ؿذُ تَد. آؿٌایی پیذا وشدم. 

حاال تؼیاس خَؿَلتن وِ  دس خذهت تَ دٍػت خَتن ّؼتن.  وِ ایي همذاس 

اًذن تجشتِ سٍ تا  ؿوا  تِ  اؿتشان تزاسم وِ دس ٍالغ تا یه تیش دًٍـاى سٍ 

 تضًین

 

اص ّضیٌِ ّای  تؼیاس صیاد ًشم افضاسّا ٍ اتضاسّای اهىاى ػٌجی ًیشٍگاُ  -0 

 خَسؿیذی تِ همذاس صیادی خالف تـین.

 

تا تثلت ٍگَؿی ّوشاّی وِ دساختیاس خَدهاى داسین دس ّشلحظِ ٍّشجا  -9

 تتَاًین تِ اسصیاتی هحل اص ًظش ًلة ًیشٍگاُ خَسؿیذی تپشداصین

 

 

 

mybook.ir

telegram channel

mybook.ir
http://www.telegram.me/mybook_ir


             

 

به ثبت رسیده  است   www.fakrisabz.ir ی حقوق این مطالب در نزد وب سایت تمام    5 

 

 

ِ افتخاس تذی ٍ لذم تِ لذم  تا ّن ایي وتاب حاال خَؿحال هیـن وِ ت

آهَصؿی سٍ پیگیشی وٌین وِ اى ؿاء اهلل تِ لٌف خذاًٍذ سُ تَؿِ ای هٌاػة 

 اص تاس ػلن ٍفْن سٍ تْشُ هٌذ تـین.

الثتِ دٍػت ػضیض هي دس اًتْای ایي وتاب الىتشًٍیىی تشای تَ تَػت خَتن 

 یه پیـٌْاد ٍیظُ داسم .

 ترای عضَیت در خثرًاهِ سایت کلیک تفرهاییذ.

 

 

 تا آسٍصی هَفمیت تشای ؿوا 

 احؼاى ػذیشی لاػوی                                                          
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 هکاى سٌجی ًصة ًیرٍگاُ خَرشیذیا
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 ػٌجی ًیشٍگاُ خَسؿیذی تایؼتی تِ ػَاهل صیش تَجِ ًوَد:دس هَسد اهىاى 

 ٍجَد فضای هٌاسة

یىی اص هَاسد حاین اّویت  ٍجَد فوای وافی جْت ًلة هَلذ هی تاؿذ.  

ؿوا تشای ًلة ػاصُ ّا، ایٌَستش، هتؼلمات جاًثی ٍ ّوچٌیي ػذم ػایِ اًذاصی 

ػاصُ ّا تشسٍی ّن ٍ اهىاًات ػشٍیغ دّی ًٍظافت دٍسُ ای پٌل ّای 

ٌل خَسؿیذی تِ فوا هٌاػة احتیاج داسیذ. دسهوي ّواى ًَس وِ هی داًیذ پ

ّای خَسؿیذی تِ ػوت جٌَب ًلة هی ؿًَذ ٍ دسكَستی وِ ػاختواى 

دلیماٌ دس جْت ؿوال ٍ جٌَب جغشافیایی ػاختِ ًـذُ تاؿذ. فوای تیـتشی 

تا تَجِ تِ فواّای پشت ًیاصخَاّذ تَد. ٍلی تمشیثاٌ هی تَاى ػٌَاى وشد وِ 

تِ فوای تشای ّشویلٍَات هَلذ خَسؿیذی تا تَجِ تِ ًَع ػاصُ هَسد اػتفادُ 

 هشتغ احتیاج هی تاؿذ. 01الی  6تیي 

 استحکام ساختواى

دسكَست ًلة تشسٍی ػاختواى ٍ تا تَجِ تِ ٍصى ػاصُ ٍفٌذاًؼیَى ٍهتؼلمات 

 جاًثی تایؼتی تشسػی الصم جْت اػتحىام ػاصُ ػاختواى اًجام ؿَد. حتی 
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شسػی لشاستگیشد وِ دس كَست آػیة پَؿؾ ػایك تٌذی پـت تام هَسد ت

الذام گشدد. تشای ایٌىِ وِ تؼذ اص ًلة ػاصُ ٍ فٌذاًؼیَى  آى  تِ اكالحًؼثت 

تش سٍی پـت تام اكالح ػایك تٌذی پـت تام هـىل خَاّذ تَد. پیـٌْاد هی 

گشدد دس كَست اهىاى هَلذ خَسؿیذی تشسٍی پـت تاهْای تتٌی ٍ تا ًَل 

ایؼتی ووتش اص دُ ػال ًلة ؿَد. الثتِ دسپـت تا هْای داسای تیش آٌّی ت

ػؼی ؿَد ّش سدیف اص آسایِ ّای فتٍَلتائیه  تا تیشآّي ّای ػاختواى داسای 

صاٍیِ الصم تاؿذ وِ دس ایي كَست ٍصى آسایِ تشسٍی چٌذ تیش آّي تمؼین 

 خَاّذ ؿذ.

 آًالیس هحل از ًظر عذم سایِ اًذازی  

یىی اص هَاسد تؼیاس هْن دس ًلة ًیشٍگاُ خَسؿیذی ػذم ػایِ اًذاصی تشسٍی 

ػاختاس سؿتِ ای پٌل ّای ًیشٍگاّْای تِ ل ّای خَسؿیذی، تا تَجِ پٌ

خَسؿیذی ّشگًَِ ػایِ اًذاصی حتی تِ همذاس تؼیاس وَچه تاػث اص تیي سفتي 

ػاًتیوتش  01دس  01همذاس تؼیاس صیادی اًشطی هیـَد. حتی ٍجَد یه ػایِ 

وِ  نهوىي یه سؿتِ اص پٌل ّای خَسؿیذی سٍ خاهَؽ ًوایذ. تؼیاس خَؿَلت

وِ دس اداهِ هَسد تشسػی لشاسهی  ؿوا دٍػت خَتن تشػاًن اپلیىـیٌی تِ اًالع

 گیشد. هؼیش خَسؿیذی سٍ تِ كَست هاّیاًِ ٍّوچٌیي ػالیاًِ تِ ؿوا ًـاى 
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هی دّذ وِ دس صهیٌِ آًالیض هحل اص ًظش ػایِ اًذاصی تؼیاس هَثش ٍواسآهذ 

 خَاّذ تَد.

 ترآٍرد هیساى  اًرشی تَلیذی 

خذهت ؿوا ػشم وشدم تَلیذ اًشطی ًیشٍگاُ خَسؿیذی اص اّویت  ّواى ًَس

تؼیاس ٍیظُ ای تشخَسداساػت. ّواى ًَس وِ هی داًیذ دس ٍالغ هٌثغ دسآهذ ؿوا 

  scan the sunاص ًیشٍگاُ ٍ دلیل تَجیِ التلادی اٍى هی تاؿذ. دس ًشم افضاس 

دػتشػی  هتَػي هاّیاًِ ٍدس ًتیجِ ػالیاًِ ؿوا هی تَاًیذ تِ تَلیذ اًشطی 

داؿتِ تاؿیذ ٍ تا تَجِ تِ هیضاى تَلیذ اًشطی دس خلَف تحث تَجیِ التلادی 

ٍاهىاى پزیش تَدى ًیشٍگاُ خَسؿیذی تلوین گیشی وٌیذ. حتی ایي لاتلیت 

ٍجَد داسد وِ ػایِ اًذاصی ّای احتوالی سٍ تِ ًشیمی وِ دساداهِ تَهیح دادُ 

سا تِ ٍهح  آى لحاٍ ًوَدُ ٍواّؾ اًشطی دس اثش ػایِ اًذاصی خَاّذ ؿذ دس

 تثٌیذ.

 اثرات زیست هحیطی

تمشیثاٌ وؼی ًوی تَاًذ هٌىش اثشات صیؼت هحیٌی تؼیاس هفیذ هَلذّای اًشطی 

 پان اص جولِ هَلذّای خَسؿیذی گشدد. ؿوا تا ًلة یه ویلٍَات هَلذ 
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دی اوؼیذ وشتي تِ جَ  ویلَگشم 011خَسؿیذی دس ٍالغ اص ٍسٍد ػالیاًِ 

 01دسخت تِ ًَس هتَػي تتَاًذ  حال اگش فشم وٌین ّش جلَگیشی هی وٌیذ.

. ایي ػیؼتن یه ویلَگشم دی اوؼیذ وشتي دس ًَل یه ػال جزب وٌذ

 ػذد دسخت دسػال هی تاؿذ. 01ویلٍَاتی هؼادل واؿت 
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       scan the sunًرم افسار 
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 هعرفی

  ernest grodnerسخٌاى سازًذُ ًرم افسار دکتر 

 

ٍالؼاٌ چِ وؼی هی تَاًذ تْتش اص ػاصًذُ ًشم افضاس دس تاسُ اٍى تَهیح تذُ تشای 

دس تخؾ  ernest  grodnerّویي دس ایٌجا گَؿِ ای اص ػخٌاى دوتش 

سٍ تشای  9106هی ػال  01التلادی ػفاست خاًِ اتشیؾ دس ٍسؿَ لْؼتاى دس 

 ؿوا دٍػت ػضیض آٍسدم. 

ػال اص هي خَاػتِ ؿذ وِ ػخٌشاًی دستاسُ تىٌیه ّای اًشطی  9109دس"

ّؼتِ ای تشای داًـجَیاى داًـىذُ فیضیه داًـگاُ ٍسؿَ داؿتِ تاؿن. ایي 

شطی ّؼتِ ای تا جایگضیٌی اص هٌاتغ اًشطی ػَال ًثیؼی دس هَسد همایؼِ تیي اً

صیؼت هحیٌی ٍجَد داؿت. تؼذ اص پایاى دٍسُ اًشطی ّؼتِ ای هي ؿشٍع تِ 

فمي تشای تاصی داًـجَیاى دس  SCAN THE SUNآهادُ ػاصی اپلیىـیي 

 SCAN THEاًشاف ػاختواى داًـگاُ ًوَدم. ایي اٍلیي ًؼخِ اپلیىـیي 

SUN آى تٌَس آهادُ ؿذ.  9100وی دس ػال تشای یه ًَع گَؿی ّوشاُ لذی ٍ

ؿىفت اًگیضی خَب واس هی وشد تٌَسی وِ هي تلوین گشفتن وذ فؼال ػاصی 

 . پشٍطُ تشای ؿَ تغییش تذم تا تشسٍی تؼذاد صیادی اص گَؽ ّای هَتایل واس وٌذ
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آهادُ ؿذ. خَؿثختاًِ تش اػاع تاصخَسدگی وِ اص  9102اًتـاس دس ػال 

تن هي ٍیظگیْای هشتَى تِ تحث ًَسی پٌل ّای اػتفادُ وٌٌذُ ّا داؿ

تاًه اًالػات تاصد ُ ّای ًَسی  9101خَسؿیذی سا تَػؼِ دادم ٍ دس ػال 

پٌل ّای خَسؿیذی تا آى تشویة ؿذ ٍتؼذ اصػِ تا آًجِ هاًٌذ اهشٍص تثذیل 

تشای پٌل ّای خَسؿیذی فتٍَلتائیه ٍ  SCAN THE SUNؿذ.  اپلیىـیي 

 "ثش تاصدُ ػولىشدی تذػت آٍسدُ ؿَد.تٌظیوات آًْاػت تا حذاو

 دریافت جایسُ تیي الوللی کلَج اًرشی 

 0222جایضُ ولَج اًشطی دس ػال 

 energy  pioneerتَػي

woltgang neuman    اتشیؾ

وـَس ؿشوت وٌٌذُ ٍتیؾ  000تا 

پشٍطُ اسػالی ػالیاًِ  0111اص 

تاػیغ وشدیذ ٍتا تِ اهشٍص یه اص 

هؼتثشتشیي جایضّای هحیي صیؼت 

 دس ػشاػش دًیا هی تاؿذ.
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جایضُ تیي الوللی ولَج اًشطی دس تخؾ التلادی  9106هی ػال  01 تاسیخدس 

  ernest grodnerاى دوتش ػفاست خاًِ اتشیؾ دس ٍسؿَ لْؼتاى تِ فیضیىذ

 .اػٌا وشدیذ SCAN THE SUNهختشع اپلیىـیي 
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     scan the sunهسایا اپلیکیشي 

  رایگاى

یىی اص هضایای خَب ایي ًشم افضاس اهىاى دػتشػی سایگاى تِ آى هی تاؿذ. لاتل 

روش اػت ؿوا پغ اص ًلة ایي اپلیىـیي دس گَؿی ّوشاُ یا تثلت خَدتاى 

تذٍى پشداخت ّشگًَِ ّضیٌِ ٍحتی ػذم اػتفادُ اص وشن ایي هی تَاًیذ 

 ىـیي واسآهذ ٍ صیثا اػتفادُ وٌیذ.اپلی
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 حجن کن اپلیکشیي 

ّواًٌَس وِ دس لؼوت فٌی اپلیىـیي هـاّذُ فشهاییذ ایي اپلیىـیي داسای 

 هگا تایت هی تاؿذ.  9ٍد حجن تؼیاس ون دس حذ

 قاتل ًصة تر رٍی گَشی ّوراُ یا تثلت

وِ تاػث واسایی تؼیاس خَب اٍى ّن  اهتیاص هوتاص ٍتؼیاس خَب ایي اپلیىـیي 

ت ؿواػت دس ٍالغ گَؿی گَؿی ّای ّوشاُ یا تثل سٍیًلة تش  ؿذُ، لاتلیت 

ّوشاُ یا تثلت تثذیل تِ ٍػیلِ اسصیاب هحل ًلة ًیشٍگاُ خَسؿیذی ؿذُ 

هي ػالی ٍالغ دٍػت تی ًیاص هی وٌذ.  ا اص اػتفادُ اص لَاصم جاًثی دیگشٍؿواس س

تِ سایگاى ٍتا یه ًشافضاسسایگاى ٍ صیثا تثذیل ًیؼت گَؿی وِ ّوشاُ ؿوا اػت 

تِ ٍػیلِ اهىاى ػٌجی ًیشٍگاُ خَسؿیذی تشای ؿوا هی ؿَد. هوٌاٌ ایي 

اپلیىـیي هختق افشادی وِ هی خَاٌّذ ًیشٍگاُ خَسؿیذی سٍ اسصیاتی وٌٌذ 

ى هی تًَِ هؼیش خَسؿیذ سٍ دس ًیؼت تلىِ ّشوؼی تؼذ اص یادگیشی ساحت اٍ

 آػواى ٍدس ٍهؼیت حاهش ٍهاّْای دیگش ػال تِ خَتی ٍ صیثایی هـاّذُ وٌذ.

رو می تووید مشاهدي  پلیکشپه برروی تبلتدس تلَیش صیش آیىي ًلة ا

 بفرمایید
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 تْرُ ترداری راحت  

وِ هحیي ًشم هـاّذُ خَاّیذ وشد  یي  سٍ فؼال وٌیذـدٍػت هي اگش اپلیى

تؼیاس ػادُ ، ؿىیل ٍ واستشدی ًشاحی ؿذُ اػت. وِ ّویي اهش اهىاى افضاس 

یادگیشی ٍ واس تاآى سا تؼیاس ػادُ ٍ هٌاػة ًوَدُ وِ دس ٍالغ یه اص ًماى 

لَت ٍتشجؼتِ ایي اپلیىـیي اػت ٍتا ًی ساحت ّش هشحلِ تِ هشحلِ تؼذی 

 هی سػًَیذ.ذ. ٍ دس اًتْای اسصیاتی ًیشٍگاُ خَسؿیذی سٍ تِ پایاى یٍاسد هی ؿَ

 :ایي اپلیکشیي قادر است 

تلفات ًاشی از جْت یاتی ًادرست ٍ ّوچٌیي ًاشی از عولکرد  -1

ًاهٌاسة را تا درًظر گرفتي درختاى ٍ ساختواًْا تِ حذاقل خَد 

 ترساًذ.

داشتِ ًصة پٌل ّای خَرشیذی  ترای  طراحی قاتل اطویٌاى -2

تْتریي قطعِ ازپشت تام را ترای ًصة ًیرٍگاُ  هی تَاًینٍ 

 .خَرشیذی اًتخاب کٌین

 

تذست آٍردى اطالعات ساعت ّای تَلیذ اًرژی الکتریکی یا -3

 آب گرم تَسط پٌل ّای خَرشیذی 
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  پیشٌْاد ٍیصُ

خَب دٍػت هي تِ پایاى ایي وتاب آهَصؿی سػیذین اهیذٍاسم وِ ایي آهَصؿی 

الثتِ پیـٌْاد تشای ؿوا هفیذ فایذُ تَدُ ٍ اص آى تِ ؿىل هٌاػة اػتفادُ وٌیذ 

ٍیظُ هي وِ لَل ؿَ تِ ؿوا دادُ تَدم ایي وِ هی تًَیذ تشای دسیافت پىیچ 

ٍ ّوچٌیي اهىاى ػٌجی ًیشٍگاُ   scan the sunواهل آهَصؽ  اپلیىـیي 

هشاجؼِ فشهاییذ. دٍػت   www.fakrisabz.irخَسؿیذی  تِ ٍب ػایت 

 خَدتَى تْشُ هٌذ تفشهاییذ.اسصؿوٌذ تٌذُ سا اص ًظشات ٍاًتمادات ػضیض م لٌفا 

 یافت اطالعات تیشتر کلیک تفرهاییذ.ترای هشاّذُ  ٍ در

  

 هَفك ٍػشتلٌذ تاؿیذ                                                               

 احؼاى ػذیشی لاػوی 
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