لومینسانس چسیت؟

تبثٌبوی یب ؿتتبثی (ثِ اًگلیؼی ،)luminescence :تبثؾ فَتَىّبی فشاثٌفؾ هشیی یب فشٍػشخ اص ًوًَِای اػت وِ الىتشٍىّب آى سا ثشاًگیختِاًذ.
لَهیٌؼبًغ فشایٌذ ًـش ًَس اص حبلت ّبی ثشاًگیختِ الىتشًٍی ااػت .ثؼتِ ثِ ایٌىِ ثشاًگیختگی تَػط چِ هٌجؽ اًشطی كَست گشفتِ ثبؿذ ،لَهیٌؼبًغ
اًَاؼ هختلف داسد .دس فَتَلَهیٌؼبًغ وِ یىی اص پشوبسثشد تشیي اًَاؼ لَهیٌؼبًغ اػت ،ثشاًگیختگی تَػط فَتَى ًَس اًدبم هی ؿَد .فلَسػبًغ ٍ
فؼفشػبًغ اص اًَاؼ فَتَلَهیٌؼبًغ هی ثبؿٌذ .یىی اص هْن تشیي لبثلیت ّبی فلَسػبًغ ثِ ؾٌَاى یه سٍؽ تدضیِ ای ثشای ثشسػی ّبی تدضیِ ووی
تشویجبت ؿیویبیی ،حؼبػیت ثؼیبس خَة ٍ گؼتشُ خطی ًؼجتب صیبد آى دس همبیؼِ ثب سٍؽ ّبی خزثی اػت.
مقذمه:
ًَس یىی اص كَست ّبی اًشطی اػت .اص آًدب وِ ثشای تَلیذ ًَس ,ؿىل دیگشی اص اًشطی ثبیذ كشف ؿَد ،دٍ ساُ ؾوذُ ثشای آى ٍخَد داسد :فشآیٌذ التْبة
( ٍ ) Incandescenceفشآیٌذ لَهیٌؼبًغ ( .) Luminescenceدس فشایٌذ التْبةًَ ،س اص اًشطی گشهبیی تَلیذ هی ؿَد .صهبًی وِ خؼوی تب دهبّبی
ثبال حشاست دادُ هی ؿَد ؿشٍؼ ثِ دسخـیذى هیىٌذ .التْبةًَ ،س لشهض ػبطؽ ؿًَذُ اص فلضی اػت وِ دس وَسُ یب ؿؿلِ لشاس دادُ ؿذُ اػتًَ .س ػفیذ
حبكل اص الهپ ّبی هؿوَلی ًتیدِ حشاست دادى سؿتِ تٌگؼتي دسٍى آى ّبػتًَ .س حبكل اص خَسؿیذ ٍ ػتبسگبى ًیض ثِ دلیل فشایٌذ التْبة ػبطؽ هی
گشدد .دس فشایٌذ لَهیٌؼبًغ ،الىتشٍى ّبی هبدُ ّذف وِ دس ؿشایط هؿوَل دس حبلت یب تشاص اًشطی پبیِ ( )Ground Stateثِ ػش هی ثشًذ ،ثب گشفتي
اًشطی اص یه هٌجؽ هـخق ثِ حبلت ّبی پش اًشطی تش ثشاًگیختِ ( )Excited Statesهی سٍد .دس ثبصگـت الىتشٍى ّبی هبدُ اص حبلت ثش اًگیختِ ثِ
حبلت پبیِ ،اًشطی ثشاًگیختگی ثِ كَست ًَس (اًشطی فَتَى ّب) ًـش هی ؿَد .ثِ طَس هؿوَل (ثِ خض دس هَاسد خبف) اًشطی ثشاًگیختگی ثِ دلیل دخبلت
ثشخی اص اًتمبالت دسٍى هَلىَلی (یب اتوی) اص خولِ اتالف اًشطی ثِ كَست گشهبیی ،اص اًشطی ًَس ًـش ؿذُ ثیـتش اػت .اص آى خْت وِ فشآیٌذ لَهیٌؼبًغ
ًیبصهٌذ دهبّبی ثبال ًجَدُ ٍ دس دهبّبی هؿوَل ٍ ًؼجتب پبییي اتفبق هی افتذ ،ثِ ًَس ػبطؽ ؿذًَُ ،س ػشد ّن گفتِ هی ؿَد.

 -1انواع لومینسانس
اص یه دیذگبُ ،لَهیٌؼبًغ ثِ دٍ دػتِ هَلىَلی ٍ اتوی تمؼین ثٌذی هی ؿَد .دس لَهیٌؼبًغ اتویً ،ـش ًَس اص اتن ّب ٍ دس لَهیٌؼبًغ هلىَلی اص
هلىَل ّب كَست هی گیشد .لَهیٌؼبًغ هلىَلی ثِ دٍ دػتِ طجمِ ثٌذی هی ؿَد:
الف) ثش اػبع ًَؼ هٌجؽ اًشطی هَسد اػتفبدُ ثشای ثشاًگیختِ وشدى هلىَل
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ٍ ة) ًَؼ حبلت ثشاًگیختِ.
انواع مختلف لومینسانس در جذول  1خالصه شذه است.

شیمی لومینسانس (ً :)Chemiluminescenceـش ًَس دس ًتیدِ اًدبم یه ٍاوٌؾ ؿیویبیی اػت .اًشطی ٍاوٌؾ ؿیویبیی هٌدش ثِ تَلیذ
هحلَلی دس حبلت ثشاًگیختِ هی گشدد وِ ثؿذ اص ثبصگـت ثِ حبلت پبیِ ًَس ًـش هی وٌذ
بیولومینسانس ( :)Bioluminescenceیىی اص اًَاؼ ؿیوی لَهیٌؼبًغ اػت وِ دس آى تَلیذ ًَس تَػط اسگبًیؼن ّبی صًذُ كَست هی گیشد .دٍ
تشویت ؿیویبیی ثِ ًبم ّبی لَػیفشیي ( )luciferinوِ یه سًگذاًِ هی ثبؿذ ٍ لَػیفشاص ( )luciferaseوِ یه آًضین اػت ،دس ایي فشایٌذ دخیل
ّؼتٌذٍ .اوٌؾ لَػیفشیي ثب اوؼیظى تَػط لَػیفشاص وبتبلیض ؿذُ ٍ دس ًْبیت هٌدش ثِ تَلیذ ًَس هی گشدد
الکترولومینسانس (  : )Electroluminescenceثبصتشویت ًبگْبًی الىتشٍى ٍ حفشُ دس خبهذاتی هثل تشویجبت ًیوِ ّبدی ٍ ؾبیك وِ هٌدش ثِ
ؾجَس خشیبى ًبگْبًی ؿذُ ،ؿىؼت دی الىتشیه (ً)Dielectric Breakdownبهیذُ ؿذُ وِ دس ًتیدِ اؾوبل هیبدیي الىتشیىی ثبال حبكل هی ؿَد.
دس الىتشٍلَهیٌؼبًغ ،فشآیٌذ ؿىؼت دی الىتشیه هٌتْی ثِ ًـش ًَس اص خبهذ هی گشدد
کاتذولومینسانس ( :)Cathodoluminescenceدس ًتیدِ ثشخَسد اؿؿِ وبتذی (پشتَ الىتشًٍی تَلیذ ؿذُ ثِ ٍػیلِ تفٌگ الىتشًٍی) ثِ هَاد
لَهیٌؼبًغ وٌٌذُ (وِ اكطالحب ثِ اى ّب  Phosphorگفتِ هی ؿَد) دس حبلت خبهذ كَست هی گیشد .الىتشٍى ّبی پشاًشطی دس ایي حبلت ّوبًٌذ یه
هٌجؽ اًشطی ؾول وشدُ ٍ هَخت تحشیه اص طشیك اًتمبالت الىتشًٍی ٍ دس ًتیدِ اًتـبس فَتَى هی گشدًذ وبتذٍلَهیٌؼبًغ سٍؿی ؿٌبختِ ؿذُ ٍ هؤثش ٍ
اثضاسی حؼبع ثشای تؿییي هـخلبت تَكیفی ثِ ٍیظُ دس هحذٍدُ هَاد ًیوِ سػبًب ٍ صهیي ؿٌبػی اػت .ثشخَسد پشتَ الىتشًٍی پشاًشطی ثِ ًیوِ سػبًب
هَخت اًتمبل الىتشٍى اص الیِ غشفیت ( )Valance Bandثِ الیِ ّذایت ( )Conduction Bandؿذُ ٍ یه صٍج الىتشٍى-حفشُ تـىیل هی ؿَد .ثبص
تشویت صٍج الىتشٍى-حفشُ تَلیذ فَتَى ًَس هی وٌذ.
الکتروشیمی لومینسانس (ٍ :)Electrochemiluminescenceاوٌؾ ّبی الىتشٍؿیویبیی دس اكلٍ ،اوٌؾ ّبی اوؼبیؾ/وبّؾ ًبّوگي هی
ثبؿٌذ وِ ثش اثش اًتمبل الىتشٍى دس ػطح هـتشن الىتشٍد ٍ هحلَل كَست هی پزیشًذ .دس الىتشٍؿیوی لَهیٌؼبًغ ،ؾبهل تحشیه اًشطی ٍاوٌؾ
الىتشٍؿیویبیی اػت .گًَِ ّبی تَلیذ ؿذُ دس فشایٌذ اوؼبیؾ/وبّؾ سٍی ػطح الىتشٍد ،خَد ٍاوٌؾ پزیش ثَدُ ٍ یه ٍاوٌؾ پش اًشطی اًتمبل الىتشًٍی
دس هحلَل اًدبم هی دٌّذ .اًشطی حبكل اص ایي ٍاوٌؾ ٍ ػشؾت تَلیذ آى ثِ لذسی صیبد اػت وِ فشكت اًتمبل آى ثِ هحیط( اتالف ثِ كَست اًشطی
گشهبیی) ون اػت .لزا اًشطی آصاد ؿذُ اص ایي ٍاوٌؾ  ،كشف ثشاًگیختگی هحلَل ٍاوٌؾ هی ؿَد .ثبصگـت هحلَل ثِ حبلت الىتشًٍی پبیِ ًَس تَلیذ
هی وٌذ
تریبولومینسانس (ً :)Triboluminescenceـش ًَس دس ًتیدِ اؾوبل تٌؾ هىبًیىی ()Mechanical Stressثش تشویجبت وشیؼتبلی ٍ یب ؿىؼت
وشیؼتبل ()Crystal Fractureهی ثبؿذ .ایي فشایٌذ ثب اػبهی دیگشی ًیض ؿٌبختِ هی ؿَد ( Mechanoluminescence,
ّ .)Fractoluminescence, Piezoluminescenceش چٌذ اص ؿٌبػبیی تشویجبتی وِ ایي خبكیت سا داسا هی ثبؿٌذ ثیؾ اص  000ػبل هی گزسد،
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ٌَّص تئَسی هـخلی ثشای تَكیف ایي پذیذُ ٍخَد ًذاسد .هىبًیضم ایي پذیذُ ثِ طَس وبهل ؿٌبختِ ؿذُ ًیؼت ٍلی ثِ ًػش هی سػذ وِ ؾلت آى
خذایی ٍ ثبصتشویت ( )Recombinationهدذد ثبسّب دس هبدُ اػت
سونولومینسانس ( :)Sonoluminescenceهٌجؽ تحشیه ،اهَاج هبٍسای كَت اػت
فوتولومینسانس ( :)Photoluminescenceیىی اص هؿشٍف تشیي اًَاؼ لَهیٌؼبًغ اػت وِ دس آى تحشیه ثِ ٍػیلِ فَتَى ّب كَست هی گیشد .ثِ
لحبظ هىبًیه وَاًتَم ،دس ایي فشایٌذ ثشاًگیختگی ثِ ػطَح اًشطی ثبالتش ٍ ػپغ ثبصگـت ثِ ػطح اًشطی پبییي تش ثب خزة ٍ ًـش فَتَى ّوشاُ اػت.
 -2حالت های برانگیخته الکترونی:
الىتشٍى هثل ّش رسُ ثبسداسی وِ حَل یه هحَس هی چشخذ ،ثِ دٍس خَد یه هیذاى هغٌبطیؼی ایدبد هی وٌذ .ثشایي اػبع یه اػپیي غبّشی ثشای
الىتشٍى تؿشیف هی ؿَد وِ كشفب یه هفَْم وَاًتَم هىبًیىی ثَدُ ٍ هی تَاًذ یىی اص دٍ همذاس ½ ٍ +یب ½ -ثبؿذ .ثشاػبع اكل طشد پبٍلی ( Pauli
 )Exclusion principleدس ؿیوی ،دٍ الىتشٍى تٌْب ٌّگبهی هی تَاًٌذ دس یه اٍسثیتبل لشاس گیشًذ وِ اػپیي هخبلف ثب یىذیگش داؿتِ ثبؿٌذ .حبلت
ّبی ثشاًگیختِ الىتشًٍی ثِ دٍ دػتِ یىتبیی ( ٍ )Singletػِ تبیی ( )Tripletتمؼین ثٌذی هی ؿًَذ .ؿىل  -1الف حبلت یىتبیی پبیِ ٍ ؿىل -1ة
حبلت یىتبیی ثشاًگیختِ سا ًـبى هی دّذ .دس حبلت ّبی یىتبیی اػپیي الىتشٍى ّب ( )Electron Spinخفت ؿذُ اػت (ّش دٍ الىتشٍى اػپیي هخبلف
یىذیگش داسًذ) ثِ طَسیىِ دس هَسد حبلت یىتبیی ثشاًگیختِ ،خفت ثَدى اػپیي الىتشٍى ثشاًگیختِ ثب اػپیي الىتشٍى دس حبلت پبیِ حفع هی ؿَد .دس ایي
حبلت ّب اػپیي ول ثب تَخِ ثِ هخبلف ثَدى خْت اػپیي الىتشٍى ّب ،كفش اػت .ؿىل  -1ج حبلت ثشاًگیختِ ػِ تبیی سا ًـبى هی دّذ .دس ایي حبلت
اػپیي الىتشٍى ثشاًگیختِ ّن خْت ثب اػپیي الىتشٍى پبیِ هی ثبؿذ ٍ ثِ دلیل خٌثی ًـذى اػپیي ّب ،اػپیي ول كفش ًخَاّذ ثَد.

 - 3مقذمه ای بر فوتولومینسانس :فلَسػبًغ ( )Fluorescenceیىی اص اًَاؼ فَتَلَهیٌؼبًغ اػت وِ دس آى اتن ّب یب هلىَل ّب اهَاج
الىتشٍهغٌبطیغ (یب ّوبى اًشطی فَتَى ّب) سا خزة وشدُ ،ثشاًگیختِ هی ؿًَذ ٍ دس ثبصگـت ثِ حبلت پبیِ ًیض ،اًشطی اضبفی خَد سا دس لبلت فَتَى اص
دػت هی دٌّذ .فلَسػبًغ اتوی ؿبهل ًـش ًَس اص تَدُ ای ثخبسی ؿىل ؿبهل هبدُ ثِ كَست اتوی اػت وِ ثِ ٍػیلِ خزة فَتَى تحشیه ؿذُ اػت.
طَل هَج ًَس ًـش ؿذُ اص ٍیظگی ّبی هـخلِ اتن هَسد ًػش اػت .دس هَسد فلَسػبًغ ،هذت صهبًی وِ گًَِ دس حبلت ثشاًگیختِ اػت ثؼیبس وَتبُ اػت
ٍ ًـش ًَس ثالفبكلِ ثؿذ اص ثشاًگیختگی اتفبق هی افتذ .دس كَستی وِ هذت صهبى ًـش ًَس ثؿذ اص ثشاًگیختگی طَالًی تش ؿَد ثِ ایي ًَؼ لَهیٌؼبًغ،
فؼفشػبًغ ( )Phosphourescenceگفتِ هی ؿَد .دس فؼفشػبًغ ًـش ًَس ثیي دٍ تشاص ثب چٌذگبًگی اػپیي هتفبٍت هثال اص حبلت ػِ تبیی ثِ
یىتبیی ( )T1→S0اتفبق هی افتذ .ثب تَخِ ثِ ایٌىِ تغییش اػپیي هؼتلضم كشف صهبى اػت ،ثٌبثشایي فؼفشػبًغ طَل ؾوش ثیـتشی داسد.
انواع فلوروسانس
فلَسػبًغ ثِ دٍ دػتِ اتوی ٍ هلىَلی تمؼین هی ؿَد .دس فلَسػبًغ اتویً ،ـش ًَس اص اتن ّبی ثشاًگیختِ ٍ دس فلَسػبًغ هلىَلی اص هلىَل ّبی
ثشاًگیختِ كَست هی گیشد .فلَسػبًغ اتوی ثِ پٌح دػتِ تمؼین ثٌذی هی ؿَد :فلَسػبًغ سصًٍبًؼی ( ،)Resonance Fluorescenceفلَسػبًغ
خطی هؼتمین ( ،)Direct-line Fluorescenceفلَسػبًغ خطی گبم ثِ گبم ( ،)Stepwise-line Fluorescenceفلَسػبًغ حؼبع ؿذُ
( ٍ )Sensitized Fluorescenceفلَسػبًغ ثب فَتَى ّبی چٌذگبًِ (.)Multiphoton Fluorescenceدس فلَسػبًغ سصًٍبًؼی ،الىتشٍى پغ اص
ًـش ًَس ،ثِ ّوبى تشاص اٍلیِ ای ثبص هی گشدد وِ دس اثتذا اص آى ثشاًگیختِ ؿذُ اػت .اص آًدب وِ دس ایي حبلت ػطَح پبیِ ٍ ثشاًگیختِ ٌّگبم خزة ٍ ًـش
فَتَى یىؼبى اػت ،طَل هَج فَتَى ّبی خزة ٍ ًـش ؿذُ ثب یىذیگش ثشاثش اػت .ایي فشایٌذ ػبدُ تشیي ًَؼ فلَسػبًغ اػت وِ دس آى ّیچ گًَِ اًتمبل
اًشطی دسًٍی (ّذس سفت اًشطی اص طشیك گشهبیی ٍ یب طشق دیگش) اتفبق ًوی افتذ .دس اًَاؼ دیگش فلَسػبًغ اتوی ،لجل اص ثبصگـت الىتشٍى اص حبلت
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ثشاًگیختِ ثِ حبلت پبیِ ،دسٍى اتن اًتمبالت اًشطی كَست هی گیشد .دس فلَسػبًغ خطی تذسیدی ،ػطح ثشاًگیختِ دسگیش دس فشایٌذ تحشیه (اًتمبل
الىتشٍى ثِ تشاص اًشطی ثبالتش) ٍ ًـش (ثبصگـت الىتشٍى ثِ حبالت پبیِ) هتفبٍت اػت ایي ثِ آى هؿٌی اػت وِ دس یه هشحلِ غیشتبثـی ،الىتشٍى تْییح
ؿذُ ثب اتالف گشهبیی همذاسی اص اًشطی خَد ثِ تشاصّبی پبییي تش هٌتمل ؿذُ ٍ اص آًدب اًتمبل تبثـی خَد سا ثِ حبلت پبیِ اًدبم هی دٌّذ .دس كَستی وِ
دس فلَسػبًغ خطی هؼتمین ،ػطح ثشاًگیختِ دسگیش دس تحشیه ٍ ًـش ،یىؼبى اػت هی تَاى گفت وِ الىتشٍى ،ثذٍى گزؿتي اص هشاحل اتالف گشهبیی
(غیش تبثـی) ،هؼتمیوب اًتمبالت تبثـی خَد سا اًدبم هی دّذ ،اهب اص آًدب وِ اًتمبالت اص ًَؼ غیش سصًٍبًؼی اػت ،ثبصگـت ثِ تشاص پبیِ اٍلیِ كَست ًوی
گیشد .فلَسػبًغ ثب فَتَى ّبی چٌذ گبًِ ًتیدِ ثشاًگیختگی تَػط دٍ یب چٌذ فَتَى ثب طَل هَج ثلٌذ ٍ ثبصگـت ثِ حبلت پبیِ ثب ًـش یه فَتَى ثب طَل
هَج وَتبّتش اػت .فلَسػبًغ حؼبع ؿذُ صهبًی سخ هی دّذ وِ یه گًَِ ثب خزة یه فَتَى ثشاًگیختِ ؿذُ ٍ اًشطی خَد سا ثِ هلىَل دیگشی
(هلىَل پزیشًذُ) هٌتمل هی وٌذ ٍ دس ًْبیت هلىَل پزیشًذُ ثب ًـش فَتَى ثِ حبلت پبیِ ثبص هی گشدد
ؿىل  - 2الف) فلَسػبًغ سصًٍبًؼی ،ة) فلَسػبًغ خطی تذسیدی ،ج) فلَسػبًغ خطی هؼتمین ،د) فلَسػبًغ ثب فَتَى ّبی چٌذگبًِ ٍ ُ) فلَسػبًغ
حؼبع ؿذُ ( :Dهلىَل دٌّذُ یب ( :D* ٍ )Donor moleculeهلىَل دٌّذُ دس حبلت ثشاًگیختِ :A ،هَلىَل پزیشًذُ یب ()Acceptor molecule
ٍ * :Aهَلىَل پزیشًذُ دس حبلت ثشاًگیختِ :hνE ،اًشطی خزة :hνF ،اًشطی فلَسػبًغ.

قابلیت های روش فلوروسانس به عنوان یک روش تجزیه کمی
دس فلَسػبًغ هلىَلی ًوًَِ تَػط یه طَل هَج خزثی وِ ثِ آى طَل هَج تحشیه گفتِ هی ؿَد ثشاًگیختِ هی گشددً .ـش فَتَى دس طَل هَج ّبی
ثبالتش اًدبم هی ؿَد ،وِ ثِ ایي طَل هَج ،طَل هَج فلَسػبًغ یب ًـش گفتِ هی ؿَد .ؿذت ًَس ًـشی حبكل اص تحشیه هبدُ ثب هٌجؽ ًَس ،ثِ طَس ووی
ثب تؿذاد رسات فلَسٍػبًغ وٌٌذُ هَخَد دس ًوًَِ هتٌبػت اػت .یىی اص هْن تشیي ٍیظگی ّبی فلَسػبًغ هلىَلی ثِ ؾٌَاى یه سٍؽ تدضیِ ای ثشای
ثشسػی ّبی تدضیِ ووی تشویجبت ؿیویبیی ،حؼبػیت ثؼیبس خَة آى هی ثبؿذ وِ ثِ طَس هؿوَل دٍ تب ػِ ثشاثش اص سٍؽ ّبی خزثی ( Absorption
 )Techniquesثْتش اػت .ثِ ٍػیلِ ایي سٍؽ هی تَاى دس هَاسد خبف ٍ تحت ؿشایط وٌتشل ؿذُ حتی یه ته هلىَل ( )Single Moleculeسا ًیض
ثشسػی وشد .هضیت دیگش ایي سٍؽ صیبد ثَدى گؼتشُ خطی (هحذٍدُ ای وِ ؿذت ًَس ثِ كَست خطی ثب غلػت ًوًَِ تدضیِ ای تغییش هی وٌذ) ًؼجت
ثِ سٍؽ ّبی خزثی اػت .دس همبثل ،فلَسػبًغ دس ثشاثش هضاحوت ّبی هحیطی ًؼجت ثِ سٍؽ ّبی خزثی حؼبع تش اػت (وبسآیی آى ثش اثش هضلحوت
ّبی هحیطی ثیـتش هختل هی ؿَد).
نتیجه گیری
دس همبلِ حبضش ،پذیذُ لَهیٌؼبًغ ثِ ؾٌَاى یه ساُ ثشای تَلیذ اًشطی ًَساًی ثِ خَثی تَضیح دادُ ؿذُ ٍ تفبٍت ّبی آى ثب فشآیٌذ التْبة ثیبى گشدیذُ
اػت .پذیذُ فَق ثش اثش تْییح اتن یب هَلىَل لَهیٌؼبًغ وٌٌذُ تب حذ ثشاًگیختگی ٍ ػپغ آػبیؾ ًَساًی گًَِ ثَخَد هی آیذ .یىی اص اكلی تشیي اًَاؼ
لَهیٌؼبًغ تحت ؾٌَاى فَتَلَهیٌؼبًغ اػت وِ دس آى هبدُ ثب اًشصی ًَساًی (فَتًَی) تْییح هی ؿَد .حبلت ّبی هتفبٍت ثشاًگیختگی الىتشًٍی ٍ
حبلت ّبی هختلف فَتَلَهیٌؼبًغ (فلَسػبًغ ٍ فؼفشػبًغ) تَضیح دادُ ؿذُ اػت .اًَاؼ فلَسػبًغ ًیض دس آخش آهذُ ٍ همذهِ ای ثش وبسثشدّبی سٍؽ
ّبی تدضیِ ای ثش پبیِ ایي پذیذُ ثیبى گشدیذُ اػت .دس همبالت آیٌذُ ثِ ثحث دس خلَف سٍؽ ٍ دػتگبَّسی ( )Instrumentationسٍؽ ّبی
تدضیِ ای فَتَلَهیٌؼبًغ پشداختِ خَاّذ ؿذ.
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