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 مذل سازی عذدی پخص آلودگی در خلیج نایبنذ

 

 هؿعَزصسضی ًؿب  ،1ضاى ذسضیپَ
*

 1حؿیي پاقا ظاًَؾی، 2ٍحیس چگیٌی ،1

 

  زاًكگاُ علَم ٍ فٌَى زض یایی ذطهكْطزاًكىسُ علَم زضیایی،  ،گطٍُ فیعیه زضیا. 1

 هَؾؿِ هلی الیاًَؼ قٌاؾی  .2

 

 

 چکیذه

 ج ًایبٌساؾتفازُزضذلی آلَزگی ٍبطضؾی هسلؿاظی اظ هسل ؾِ بعسی ّیسضٍزیٌاهیىی وَّطًؽ بطایك زض ایي تحمی

پیَؾتگی زض ؾِ بعس، ٍ هعازلِ ّای اًتمال قَضی ٍ زها بِ ضٍـ  ٍ اؾت، وِ زض آى هعازالت ًاٍیطاؾتَوؽ قسُ

جساؾاظی حل قسُ اًس. زض هسل اظ هرتصات زواضتی بطای ضاؾتای افك ٍ اظ هرتصات ؾیگوا با پٌج الیِ بطای ضاؾتای 

ٍ  M2 ،S2 ،K1 ِ صَضت هیاًگیي ٍ ّن چٌیي چْاضهَلفِ اصلی جعضٍهس،لائن اؾتفازُ قسُ اؾت. زازُ ّای َّاقٌاؾی ب

O1 هتط اؾتفازُ قسُ اؾت.  243با زلت  100*79زضهسل اعوال قسُ اؾت. زض ایي هسل اظ قبىِ یىٌَاذت بِ ابعاز

اظ تٌظین هسل ٍ ٍاضز وطزى زازُ ّای هَضز ًیاظ، هسل بطای ایي ذلیج اجطا قس وِ پؽ اظ ضؾیسى بِ حالت  ؽپ

پؽ اظ آى  پایساضی، جطیاًات وكٌسی با هكاّسات هیساًی ؾاظهاى بٌازض ٍ زضیاًَضزی هَضز اعتباضؾٌجی لطاض گطفت.

 ًحَُ پرف آلَزگی افمی زض الیِ ّای هتفاٍت پیف بیٌی قس.

 هی ضخ ذلیج ایي ّای وكٌسی جطیاى تأثیط تحت ذلیج ًایبٌس، زض آلَزگی پرف وِ زّس هی ًكاى هسل ًتایج

 .زاز لطاض اؾتفازُ هَضز ًایبٌس ذلیج زض آالیٌسُ حطوت هؿیط ٍ آلَزگی پرف ًحَُ ضز تَاى ضا هی هسل ایي جًتای زّس

 

 آلَزگیعسزی، ذلیج ًایبٌس، پرف  وَّطًؽ، هسل ؾاظی :واژگان کلیذی

                                                           
 masoud.sadri@gmail.com* ًَیؿٌسُ هؿٍَل، پؿت الىتطًٍیه: 
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 مقذمه .0

 ضٍبِ پسیسُ یه آبی ّای هحیظ زض آلَزگی اًتكاض

ٍ  عَالبب اظ ًگطاًی. باقس هی ضقس  یالتصباز  هحیغبی 

آى  بببط ضا هحممببیي آبْبا،  زض آلببَزگی اًتكبباض اظ ًاقبی 

 اًجبام  فطاٍاًبی  تحمیمبات  ببا   ایي زض وِ اؾت زاقتِ

 بیٌی ٍپیف پسیسُ ایي بطضؾی جْت ضا ٍهسلْایی زازُ

ِ  گفبت  هیتبَاى  ولی عَض بِ .ًوایٌس اضائِ اثطات آى  وب

 اثبطات ظیؿبت   پربف  فطآیٌبس  بطضؾی هسلْا ایي ّسف

 هبی  پاؾبد  اؾبتطاتػی  يتبطی  هٌاؾب بطآٍضز ٍ هحیغی

 وِ حبَاز  زضیبایی اوابطا زض هحبیظ     اظ آًجایی .باقس

زّبس، لبصا    ّای گؿتطزُ ٍ غیط لابل زؾتطؾی ضخ هبی 

ط ظب زؾتطؾی هحلی ببِ آلبَزگی زض هَلعیبت هبَضز ً    

یىببی اظ .تمطیبببا غیببط التصببازی ٍ ظهبباًبط هببی باقببس  

ٍ آلبَزگی   ضٍقْایی وِ هیتَاًس زض پیف بیٌی حطوبت 

یاًی وٌس، هبسل ؾباظی عبسزی    پاوؿاظی آى ووه قا

 .اؾت

حطوببت یببه آالیٌببسُ ضیرتببِ قببسُ بببِ آ  زضیببا 

بَؾیلِ قطایظ آ  ٍ َّایی ، قطایظ الیاًَؾی وكبٌس،  

جطیاى ّا ٍ ّوچٌیي پاضاهتطّای فیعیىی هَاز آالیٌسُ 

 ای وِ بِ زضیا ضیرتِ هی قَز،وٌتطل هی قَز. 

بٌابطایي اًتمبال آلبَزگی ببِ عٌبَاى ببطزاضی وبِ       

فِ ّای جطیاًات جعض ٍ هس ٍ تٌف باز ببط  هجوَعِ هَل

ضٍی آالیٌسُ ضا زض بط هی گیبطز ، هحاؾببِ هبی قبَز.     

عببهٍُ بببط اًتمببال ؾببغحی لىببِ ّببای ًفتببی ، اهىبباى 

هاًسگاضی آالیٌسُ ٍ اذتهط عوَزی آى با ؾتَى آ  ضا 

 .بایس زض ًظط گطفت

Bingchen ٍ ضا ضؾبَ   ٍاًتمبال  آلَزگی ّوىاضاى 

 هسل ٍ ؾَاى هسل ًتایج اضبطزىو بِ با یاًگپَ ذلیج زض

 ببا  ضا ذبَز  تحمیك ًتایج ٍ وطزًس هسلؿاظی وَّطًؽ،

ِ  آًْا .لطاضزازًس همایؿِ هَضز هیساًی هكاّسات  ایبي  بب

 هیبساًی  هكباّسات  ببا  هبسل  ًتبایج  وِ ضؾیسًس ًتیجِ

 .(Bingchen et al., 2008) زاضز تفاٍتْایی

ِ  وَّطًؽ هسل اظ اؾتفازُ با ،(1386)هحوَزی  بب

ِ  فباضؼ  ذلبیج  زض آلَزگی پرف یهسلؿاظ  ٍ پطزاذتب

 زض فباضؼ  زضذلبیج  آلبَزگی  پربف  وِ ضٍقي ؾاذتِ

 هاًبسگاضی  ظهباى  ٍ جطیباى  حطوت تابع بؿتط، ٍ ؾغح

 هی باقس. ذلیج
 

 

ذلیج ًایبٌس ٍ هٌغمِ هَضز هغالعِ .1قىل 

هامواد و روش . 2  

هٌغمِ هَضز هغالعِ ذلیج ًایبٌس هی باقس وبِ زض  

 58̋ اضؾبسضهحسٍزّجرطافیایی ؾَاحل قوالی ذلبیج ف 

̋ تبا   27°22 58̋ عبَل قبطلی ٍ    52°38΄تا 52 24°

 ذلبیج  عطض قوالی ٍالع قسُ اؾت ایبي  39°27 58

هتبط   7400ویلَهتط هطبع ٍعطض زّاًِ 3/41 ٍؾعت با

ویلَهتط زض ضزیف ذلیج  75/20ٍذظ ؾاحلی بِ عَل 

ایبي زؾبتِ    .(1ّای وَچه لبطاض هبی گیبطز )قبىل     

فطم ّای ّیسضٍلَغیه ؾاحلی هبی  اظذلیج ّا ًَعی اظ 

باقٌس وِ بِ ٍاؾغِ ًیطٍی ّیبسضٍزیٌاهیه آ  ایجباز   
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ایبي هٌغمبِ زضیبایی زاضای ظیؿبتگاّْای      .هی گطزًبس 

 هبی باقبس.  ا حؿاؼ زضیایی اظ جولِ جٌگل ّبای حبط  

ویلبَهتطی هٌغمبِ هبَضز هغالعبِ ببا بٌبسض        35فاصلِ 

عؿببلَیِ ایببي ًاحیببِ ضا هببَضز تْسیببس اًببَا  آلببَزگی  

بٌبابطایي ببا    ،َزگی ًفتبی لبطاض زازُ اؾبت   برصَل آل

تَجِ بِ اّویت ظیؿت هحیغی هٌغمِ ًیاظببِ بطضؾبی   

 ضًٍس پرف آلَزگی اهطی ضطٍضی اؾت.

ًحَُ پرف آلَزگی ّسف اظ ایي هغالعِ بطضؾی 

افمی زض الیِ ّای هتفاٍت بَؾیلِ هسل ؾِ بعسی 

 هی باقس. ّیسضٍزیٌاهیىی وَّطًؽ

 بعسی ؾِ ّیسضٍزیٌاهیىی هسل یه وَّطًؽ

 ٍ زضیاّاّای  وطاى آبْای بطای وِ اؾت، هٌظَضُ چٌس

آى اؾتفازُ هی قَز. ایي هسل عهٍُ  اظ ّا لاضُ فهت

بط هسل ّای ّیسضٍزیٌاهیىی، قاهل هسل ؾاظی 

آلَزگی ّا ٍ هَاز  ظیؿتی، هسل بطضؾی شضات هعلك،

هحلَل زض آ  ًیع ّؿت وِ اظ ًتایج آى هی تَاى 

ًام بطز.ایي هسل، بطای  فطایٌس همیاؼ ؾاظی فصلی ضا

زضیای ون عوك ٍ هٌاعك ؾاحلی ًَقتِ قسُ اؾت ٍ 

لابل ترییط بطای ًماط هتفاٍت ٍ فطاؾاحل ًیع 

 برف اصلی اؾت. یا هَلفِ چْاض زاضای هسلّؿت.ایي 

 حل بطای عوَهی هسلی وِ فیعیىی برف-1

 .اؾت پرف ٍ ضفتی فطا هعازالت

 هرتصات زض ضؾَبگصاضی چگًَگی برف-2

 .اٍیلطی

 آلَزگی، ٍاًتمال تَظیع بطضؾی برف-3

 گطاًػی یاال ٍ اٍیلطی زضهرتصات

 تحطن بطضؾی وِ ظیؿتی، برف-4

 هاًٌس غیطآلی هحلَلْای ٍ هیىطٍپهًىتًَْا، شضات

 Luyten et) ززاض عْسُ بِ ضا اوؿیػى ٍ ًیتطٍغى

al.,1999.) 

 زضیایی، جطیاًْای هسلؿاظی بطای هسل ایي

 زّس هی لطاض اؾتفازُ هَضز ضا اؾتَوؽ-ًاٍیط هعازالت

 تبازل ٍ قَضی چگالی، ترییطات اؾاؼ بط ٍ

 ؾاهاًِ، چگالی گطازیاى ٍ فكاض یا بیٌگطاز باضٍولیٌیىی

 قبیِ ٍ هحاؾبِ بؿتط تا ؾغح اظ ضا پرف الگَی

 زض ٍ ًایبٌس ذلیج زض ضا آلَزگی پرف ًحَُ ٍ ؾاظی

 هی پیكبیٌی ذَبی بؿیاض بازلت هتفاٍت ّای الیِ

 .وٌس

هبسل  ي هغالعبِ اظ لؿبوت ّیبسضٍزیٌاهیىی    زضای

وببَّطًؽ اؾببتفازُ قببسُ اؾببت وببِ بببط اؾبباؼ یببه 

الیبِ   5هتكبىل اظ   1هرتصات ؾیگوای عوَزی عومی

)اظ  ∆=m243xؾیگوا ٍ فضای قبىِ ای وباضتیعیي ببا  

)اظ ؾبوت قبوال    =m243∆y ؾوت قطق بِ غط ( ٍ

 بِ جٌَ ( هی باقس.  

بببطای تْیببِ فایببل عوببك ؾببٌجی اظ ًمكببِ ّببای  

ٍگطافی ؾبباظهاى ًمكببِ بببطزاضی زض همیبباؼ    ّیببسض

اوؿبل    اؾتفازُ ٍ بِ ووبه ًبطم افعاضّبای    1:25000

ضلَهی ٍ زضٍى یابی قسُ اًس. ووتبطیي  ؾَضفطٍ هغلب 

 هتط هی باقس. 66هتط ٍ بیكتطیي عوك آ  3عوك آ  

ًیطٍّای هیاًگیي هاّیاًِ اتوؿفطی اؾتفازُ قسُ 

زضهسل )هَلفِ ّای ؾطعت باز،زهای َّا،ضعَبت 

بَیِ  ؾالِ اظ زازُ ّای 4ؿبی( بطای یه زٍضُ ً

عؿلَیِ ٍ بطای پاضاهتطّای باضـ ٍ پَقف ابط اظ زازُ 

 ّای ایؿتگاُ ؾیٌَپتیىی عؿلَیِ اؾتفازُ قسُ اؾت.

 بِ چگالی ترییطات ٍ اصغىان باز، ،وكٌس ًیطٍّای

  .اًس قسُ اعوال هسل بِ ّوعهاى عَض

س هسل زاضای زٍ هطظ باظ غطبی ٍ جٌَبی هی باق

 M2 ،S2 ،K1زاهٌِ ٍ فاظ چْاض هؤلفِ اصلی جعضٍهسی 

 ٍO1  هرصَل ذلیج ًایبٌس، زض هطظّای باظ هسل زض

 باظ هطظ قَضی ٍ زهاّوچٌیي،  ًظط گطفتِ قسُ اؾت.

 قَضی ٍ زها ؾاظی قبیِ ّای زازُ بِ تَجِ با ضا هسل

 با وِ، قس اًترا  فاضؼ ذلیج زض وَّطًؽ هسل

 هغابمت زاضز ) لؿیّیسضٍگطافیا اّیاًِه هكاّسات

Alessi et al., 1999.)  

ؾال  5بطای  بطای ضؾیسى بِ هطحلِ پایساضی، هسل

زض ذلیج  آ  گطزـ ضغین فطایٌس، ایي عی .اجطا قس

 .ضؾیس پایساض چطذِ یه بِ ًظط هَضز هست زض ًایبٌس

بطای ؾٌجف صحت هسل اظ زازُ ّای هیساًی 

ٍ جطیاى ، اًساظُ گیطی قسُ تَؾظ ؾاظهاى بٌازض 

زضیاًَضزی اؾتفازُ قس. پطٍغُ گؿتطزُ ای تحت عٌَاى 

جٌَبی  ؾَاحل هغالعات هسلیٌگ هًَیتَضیٌگ ٍ"

                                                           
1- Bottom-following  
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اظ عطف ؾاظهاى هصوَض تعطیف قس. ایي پطٍغُ "وكَض

هطحلِ قاهل  3ؾالِ زض4هغالعاتی زضیه زٍضُ 

هحسٍزُ ذلیج چابْاض، هٌغمِ ذلیج ًایبٌس تا زیط ٍ 

ز. زض ّط فاظ زیط تا هٌغمِ قطق بَقْط زضبطهی گیط

ایي پطٍغُ پاضاهتطّای زضیایی زض عَل یه ؾال 

زؾتگاُ هَج ًگاض ٍ جطیاى ؾٌج ٍ.... اًساظُ  7تَؾظ

ایؿتگاُ اًساظُ  2گیطی قس. زضایي پطٍغُ هغالعاتی 

گیطی جطیاى، زض هٌغمِ ی ذلیج ًایبٌس زضًظط گطفتِ 

قس، هَلعیت ایؿتگاّْا ٍ پاضاهتطّای اًساظُ گیطی 

 2قىل آٍضزُ قسُ اؾت .1زض جسٍل  قسُ ّط ایؿتگاُ

 هَلعیت ایؿتگاّْا ضا ًكاى هی زّس.

 
هحل ًصب زؾتگاّْا . 1جسٍل    

 

 

 هَلعیت ایؿتگاّْای اًساظُ گیطی .2قىل 
 

   عوك ًصب هَلعیت ًصب هحل ًصب
(m) 

 
 پاضاهتطاًساظُ گیطی

 
 ایؿتگاُ 

 
    Y   X ًَ  زؾتگاُ

27°25΄ 82̋ بٌسضًرل تمی  ̋23 34° 52   ADCP  جطیاى،هَج -4 
 
 

27°26 38̋ ذلیج ًایبٌس   ̋58 38°52  5/2   ADV  جطیاى، هَج -
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  نتایج.9

( ًَؾاى ؾغح آ  ٍ اًساظُ جطیاى 4(ٍ)3قىل ّای )

بسؾت آهسُ اظ اًساظُ گیطی ٍ هسل ضا عی یه زٍضُ 

ًكاى هی زّس.  تٌاٍ  جعضٍهسی زض ایؿتگاُ 

وَزاض تغابك باالی هسل با ٍالعیت همایؿِ بیي ایي زٍ ً

ضا ًكاى هی زٌّس. ًوَزاضّای هصوَض ًكاى هی 

زٌّسزض ظهاًیىِ ًَؾاى ؾغح آ  زض ًماط بیكیٌِ ٍ 

وویٌِ لطاض زاضز اًساظُ جطیاى وویٌِ همساض ذَز ضا 

 زاضاؾت )ٍضعیت آ  ؾاوي(.

 

 

 ًَؾاى ؾغح آ  ٍ اًساظُ جطیاى بسؾت آهسُ اظ اًساظُ گیطی .3قىل 

 

 ًَؾاى ؾغح آ  ٍ اًساظُ جطیاى بسؾت آهسُ اظ هسل .4قىل 

تا  0ُ ظهاًی ( زض باظ4(ٍ)3زض قىل ّای )

، اضتفا  ؾغح آ  افعایف هی یابس ٍ جطیاى 4ؾاعت

ؾیهى ضا ذَاّین زاقت،الگَی جطیاى ؾیهى زض 

( هی باقس.ّوچٌیي زض ایي 5ؾغح هغابك قىل )

ا  ؾغح ،اضتف22تا ؾاعت  14قىل ّا زض باظُ ظهاًی 

آ  واّف هی یابسٍ جطیاى فطٍوف ضاذَاّین زاقت ، 
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(هی 6الگَی جطیاى فطٍوف زض ؾغح هغابك قىل )

( ایي ٍالعیت ضا هی 6( ٍ )5باقس.قىل ّای )

ضؾاًٌسوِ جطیاى ؾیهى بِ ؾوت ؾاحل ًعزیه ٍ 

جطیاى فطٍوف اظ ؾوت ؾاحل زٍض هی قَز. 

قطق ؾَی ٍ  تطتیب بِ ٍفطٍوف، ؾیهى جطیاًْای

ّوچٌیي، هسل ًكاى هی زّس  ؾَی ّؿتٌس.غط  

 جطیاى ؾیهى لَی تط اظ جطیاى فطٍوف هی باقس.

 

 الگَی جطیاى ؾیهى ؾغحی بط ضٍی چگالی حاصل اظ هسل .5قىل

 

 الگَی جطیاى فطٍوف ؾغحی بط ضٍی چگالی زض ذلیج ًایبٌس .6قىل 

 هبسل  ذبَ   تغابك اظ اعویٌاى حصَل با زضًْایت

آلبَزگی   پربف  الگبَی  چگًَگی بطضؾی بِ ٍالعیت، با

 ذلبیج  هتفباٍت  ًماط زض آلَزگی چكو2ِپطزاذتِ قس.

 ٍ  ضٍظ 14ٍ ضٍظ 7ظهباى  هبست  زض ًایبٌس زض ًظطگطفتبِ 

پبیف   آلبَزگی  پربف  ّایالگَ آلَزگی، قطٍ  اظ پؽ

 بیٌی قس.
ِ  ببطای  آلبَزگی  قبطٍ   لحظِ  زض آلبَزگی  چكبو

البف ٍ   7جٌَ  ذلیج زض الیِ ؾغح ٍ بؿتط زض قبىل  

( ٍ   ٍ الف– 8)ّای قىل ازُ قسُ اؾت.  ًوایف ز

ضٍظ پؽ اظ قطٍ   14ٍ  ضٍظ 7تطتیب بِ (  ٍ الف– 9) 

 آلَزگی ضا ًكاى هی زّس.

هٌببع  قىل ّای هبصوَض ًكباى هبی زٌّبس ایبي      

آلَزگی عوستا زض ؾاحل قوالی هٌغمِ هبَضز هغالعبِ   

پرف هی قَزعلت ایبي اهبط ایبي اؾبت وبِ جطیباى       

ف اؾببت( زض ؾببیهى )وببِ لببَی تببط اظ جطیبباى فببطٍو

هَلعیت هَضز ًظط ببِ ؾبوت ؾبَاحل قبوالی اؾبت.      

 



 کطیری       خذری و همکاران                             ...مذل سازی عذدی پخص آلودگی 

 78 

 

                     )ب(                                   )الف(
 .بؿتط الیِ زض جٌَ  ذلیج زض آلَزگی قطٍ   (لحظِ ؾغح، الیِ جٌَ  ذلیج زض زض آلَزگی قطٍ  الف(لحظِ . 7قىل

  

 

                                   )ب(                                   )الف(                     

جٌَ   زض.بؿتط الیِ زض جٌَ  ذلیج زض آلَزگی قطٍ   (لحظِ ؾغح، الیِ جٌَ  ذلیج زض زض آلَزگی قطٍ  الف(لحظِ الف( . 8قىل

 الیِ زض جٌَ  ذلیج زض آلَزگی ٍ قط  (لحظِ ؾغح، الیِ جٌَ  ذلیج زض زض آلَزگی قطٍ  الف(لحظِ  ( ؾغح، الیِ ذلیج زض

 .بؿتط الیِ زض جٌَ  ذلیج زض آلَزگی قطٍ .بؿتط
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 جٌَ  ذلیج ،زضالیِ بؿتط

 

      )ب(                             )الف(                     

 ذلیج،زضالیِ جٌَ  لَزگی زضضٍظپؽ اظقطٍ  پرف آ14(زضالیِ ؾغح،  ذلیج جٌَ  ضٍظپؽ اظ قطٍ  پرف آلَزگی زض14( الف.  9قىل

 بؿتط

ِ ( البف ٍ    -10)قىل   ببطای  آلبَزگی،  قبطٍ   لحظب

قوال ذلیج زض الیِ ؾبغح ٍ بؿبتط    زض آلَزگی چكوِ

 ( ٍ  ٍ الببف) 11 ّببای قببىل ضا ًوببایف هببی زّببس.

ضٍظ پؽ اظ قبطٍ    14ٍ  ضٍظ 7 تطتیب بِ (  ٍ الف)12

هٌبع آلَزگی هَضز ًظط ًیع  س.ٌآلَزگی ضا ًكاى هی زّ

جْبببت جطیببباى ؾبببیهى پربببف هبببی قبببَز.  زض 

 

 

                               )ب(                                 )الف(                 

 .بؿتط زضالیِ زضقوال ذلیج آلَزگی قطٍ  لحظِ ؾغح،   زضقوال ذلیج زضالیِ آلَزگی قطٍ  لحظِ الف . 10قىل
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                )ب(                                     )الف(

 ّبؿتط زضالی زضقوال ذلیج آلَزگی ضٍظ پؽ اظ قطٍ  7ؾغح،  ( زضقوال ذلیج زضالیِ آلَزگی ضٍظ پؽ اظقطٍ  7(الف . 11قىل

 

    )ب(                               )الف(                  

 بؿتط زضالیِ زضقوال ذلیج آلَزگی ضٍظ پؽ اظ قطٍ  14(  ؾغح، ل ذلیج زضالیِزضقوا آلَزگی ضٍظ پؽ اظ قطٍ  14 (الف . 12قىل

 

 نتیجه گیری. بحث و 4

قس، ًكاى  شوط باال زض وِ تحمیك ًتایج بطضؾی

زض ذلیج ًایبٌس وَتاُ بَزى عَل بازگیط هی زّس 

باعث هی قَز وِ جطیاًات بازضاًسُ لَت چٌساًی 

ت غالب ًساقتِ باقتس ٍ جطیاًات وكٌسی جطیاًا

وِ عاهل اؾاؾی پرف  هٌغمِ باقٌس، ٍ اظ آًجایی

آلَزگی جطیاًات هی باقس هی تَاى گفت پرف 

آلَزگی زض ذلیج ًایبٌس تحت تاثیط جطیاًات وكٌسی 

 جطیاى بطضؾی، هَضز هٌغمِ زض وِ اظآًجا هی باقس.

 زض بیكتط آلَزگی اؾت فطٍوف اظجطیاى لَیتط ؾیهى

 ّط هَضز زض وِ قَز هی پرف ؾیهى جطیاى جْت

 .اؾت صازق بؿتط ٍ زضؾغح آلَزگی، چكوِزٍ 

ضٍظ زض  14هٌبع آلَزگی زض قوال ذلیج زض هست 

ول هٌغمِ هَضز هغالعِ پرف هی قَز. زض صَضتی 

وِ هٌبع آلَزگی زض جٌَ  ذلیج زض ّویي باظُ ظهاًی 

زض ؾاحل قوالی هحسٍزُ هَضز هغالعِ پرف هی 

ى ؾیهى )وِ قَزعلت ایي اهط ایي اؾت وِ جطیا قَز

لَی تط اظ جطیاى فطٍوف اؾت( زض هَلعیت هَضز ًظط 

 بِ ؾوت ؾَاحل قوالی اؾت.
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 زض آلَزگی پرف الگَی ٍ غلظت بَزى یىؿاى 

 ضٍظ 14 ٍ ضٍظ 7 ظهاًی گام زٍ ّط زض بؿتط ٍ ؾغح

ًَاحی  ایي زض ی آلَزگیعَالً هاًسگاضی ظهاى بیاًگط

وِ زض هَضز ّط زٍ چكوِ آلَزگی صسق هی  اؾت

 س.وٌ

هی  باالیی زلت زاضای وِ هسل ًتایج اظ بااؾتفازُ

 پرف ضزگیطی ٍ بیٌی فیپ بطای هیتَاىباقس 

 .وطز اؾتفازُ ًایبٌس ذلیج زضیایی هحیظ زض آلَزگی
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