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 *      هقدهِ. 3
 تراگواا  اغلوت ا  وٍ وتو ِ    دافراصو ثرای تَلید اهوَا   

اتت کِ  آٍاییفراضَو. وت ِ ًخست حوبم  ات فبوُ هی
 آٍافورا  تراگواا  ٍاثس ِ ثِ حجن حوبم، ا  یک توب نٌود   

تطکیل ضدُ کِ ثوِ اً ْوبی هظف وِ احووبمص ه  ول      
اتت کِ اهوَا    آٍافراّبی  ضًَد ٍ وت ِ ویگر پرٍة هی

پیزٍالک ریک ثوِ ًوَ     تراگاا ّبی ا ا   آٍافراهکبًیکی 
وّد. عوَل هیوداى ًزویوک     پرٍة تی بًیَهی اً قبل هی

ثوب توَاى وٍم رغور     آٍافراتبثص حوبم  1 خ ًینص و  NFا
 رعت اً طوب  صوَد و  هظویظ   ٍ عکس تثسبهد ، ثلَ 

 ه ٌبتت اتت.  
 ه ورکز ضدُ آٍاییو  اً ْبی هیداى ًزویک، هیداى فرا

                                                
 afzalzadeh@kntu.ac.irًَیسٌدُ پبتخگَ:  *

1 Profile 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ثوب  آٍا فرا تد. و  حوبم  هی ثلَ ٍ رغر آى ثِ ً ف رغر 
هعوَالً ثِ ظرف ات یل ه  ل ضدُ  ثلَ تَجِ ثِ ایٌکِ 

تَاى و  ً ور   اتت، تغح هقغع کبهالً هطخ ی  ا ًوی
 غون   نٌیي ًک ِ هْن ویگر ایي اتت کِ علی گرفت. ّن

ت َ ، هیداى یکٌَاخ ی و  تراتر حوبم ٍجَو ًودا و ٍ  
اًرژی و  ًقبط هخ لف حوبم ثوِ ولیول تطوکیل     خ  ًین

 هدّبی هخ لف، ه فبٍد اتت.  
ثورای اًجوبم    آٍایوی فراقبالتی کِ ا  حوبم و  ثرخی ا  ه
اًد، ثدٍى تَجِ ثوِ   ضیوی ات فبوُ ًوَوُآٍافرآیٌدّبی 

هَرعیت ظرف ٍاکٌص، آى  ا و ٍى حووبم رورا  واوُ ٍ   
. حبل آى کِ هقوبالتی  [1] اًد اثر اهَا   ا ثر تی ًوَوُ

ِ   ً وری عوَ   ٍجَو وا و کِ ثِ  توب ی اهوَا     ثوِ ضوجی
ِ صَتی و   اک َ ّبی هخ لوف پر  ٍ  کسوَکب اًود.   واخ و

 ٍ راکتَر کرٍیفراآٍا هیساى یکٌَاختی شدت صَت در حوام بررسی 
 

 ، فائسُ قٌاتیزادُ اباذر حاج ًَرٍزی، رضا افضل

 واًطگبُ خَاجِ ً یرواًطکدُ فیزیک، فیزیک، گرٍُ 
 واًطکدُ علَم  یس ی، واًطگبُ ترثیت هد سگیبّی،گرٍُ  یست 

 چکیدُ
ضَو. علت عدم یکٌَاخ ی ضدد اهَا  و   ثر تی هیآٍا و  ًقبط هخ لف یک حوبم فرا داییصایي هغبلعِ تغییراد ضدد اهَا  و  

ّبی ضٌبخ ِ ضدُ اتوت.   آ هبیصپایری  هٌجر ثِ عدم تکرا  تغییر الگَّبی تطدید و  حوبم ثَوُ کِ ایي عبهل ثِ ولیل آٍاحوبم فرا
لی ر اتت کوِ وٍ   هیلی 100ضَو.  اک َ  کرٍی ضبهل ثبلي کرٍی ثب اثعبو  تَصیِ هی آٍاکرٍی فرا لاا و  ایي هقبلِ ات فبوُ ا   اک َ 

َ  ّوبی ضودد اهوَا  و   اک و     ثرای ثر تی ٍیژگوی اًد.  و تت  ٍ ثِ  ٍی یکدیگر ثِ عرفیي آى ه  ل ضدُ آٍافرا صهجدلتراگاا  ا
ثب اتو فبوُ ا  آ اوتوب ی ّید ٍکسوید  اویکوبل و   آک وَ        تراگاا ّر وٍ  آٍاییکرٍی، تَاى ٍ اثر هَ  ایس بوُ حبصل ا  تبثص فرا

توب   133/0 ه ٌبتت ثب ا تفبع ثطر ا  کف حوبم هیزاى ثوب وُ ا   آٍاییثروا ی ضدُ اتت. و  حوبم فرا تَتظ ًَ وّی ضیویبیی ت َیر
ه ری ا  کف حوبم ه غیر اتت. ثب وُ و  ا تفوبع ثبثوت اهوب و  عورفیي ظورف       هیلی 30تب  1ل ثرای فَاصل ًبًَ هَال  ثر ژٍ 407/0

ًوبًَهَال    032/0 ه ری ا  کف حوبم ثراثر ثب  هیلی 30ًسجت ثِ هرکز ظرف ثِ ضدد ه فبٍد اتت. ثب وُ و  توت  اتت و  ا تفبع 
وّود.   هی ثراثر  ا ًطبى 13گیری ثب اخ الف  هَال  ثر ژٍل اًدا ُ ًبًَ 407/0کِ و  هرکز حوبم ثب ّوبى ا تفبع،  ثر ژٍل اتت و  حبلی

ه ور اتوت،    توبً ی  3/6 جبیی کِ رغر ظرف ثراثر ثوب هقودا  ثبثوت    کٌد ٍ ا  آى ا  تبثع ثسل تجعیت هی داو   اک َ  کرٍی هَ  فراص
نٌویي ا  هقبیسوِ ثوب وُ و  ضورایظ      ضَو. ّن هیهغبثق هعبولِ ثسل گرُ ٍ ضکن ّوَا ُ و  ًقبط ثبثت ٍ هطخ ی ا  ثبلي هطبّدُ 

ّوب ًطوبى    گیوری  ثرو. عالٍُ ثر ایوي اًودا ُ   تَاى ثِ تطکیل هد ایس بوُ پی  هبى هی ثِ عَ  ّن تراگاا  ٍضي ثب وٍ  تراگاا فقظ یک 
هَال  ثور   ًبًَ 407/0ثر کِ ثرای حوبم و  ثْ ریي حبلت ثرا ًبًَهَال  ثر ژٍل اتت، و  حبلی 625/4 وّد ثب وُ ثرای  اک َ  کرٍی هی

 وّد. ثراثری  ا ًطبى هی 10ژٍل هی ثبضد، کِ اخ الف 
 

  .، ًَ تبة آٍاضیوی، فراآٍا، و یو ری یدید پ بتین،  اک َ  کرٍی آٍاحوبم فرا ّا: کلید ٍاشُ
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ثوِ هغبلعوِ    ً ریِتب ی  ّوکب اًص ثب ات فبوُ ا  ضجیِ
ًیووز ثووب  تووَتکب  .[1] اًوود پرواخ ووِ آٍافوورا اک َ ّووبی 

ثووِ  1فیووزیکس کبهسووَل هووَل ی افووزا  اتوو فبوُ ا  ًوورم
ِ  آٍافورا ّوبی   تب ی  اک وَ   ضجیِ ایوي   .[3] اًود  پرواخ و

و  ًقبط هخ لوف   آٍافرااًد کِ ضدد  هظققبى ًطبى واوُ
 ا و   آٍافورا توبثص    خ ًوین و ٍى حوبم ه فبٍد اتت ٍ 

حووبم،  ثر توی    ٍ  اک َ  هَ و هغبلعوِ اعون ا  پورٍة   
 اًد. ًوَوُ

توَاى صوَتی    ،[4]و  ایي پژٍّص ثب  ٍش کوبلریو ری 
لی وری   هیلوی  2500ثب ظرفیوت   ثلَ یثرای حوبم تک 

 ٍش و یو وری  گیری ضد. تپس ثوب اتو فبوُ ا     اًدا ُ
هیزاى جاة یَى یود   . [6ٍ  5]ضیویبیی یدید پ بتین 

ّب ٍ ًقبط هخ لف هظبتوجِ ضود. یوک  اک وَ       و  حجن
ضوویوی ًووَ ی ٍ  آٍاکوورٍی تووبخ ِ ٍ ثووب اتوو فبوُ ا    

توب ی یوَى یود     و یو ری ضیویبیی، ثوب وُ ٍ ًورخ آ او  
 هَ و ثر تی ررا  گرفت. 

اث دا  ایي هقبلِ تعی ضدُ اتت تب ثِ صَ د تجرثی،  و
ثب ات فبوُ ا   ٍش کبلریو ری ٍ توپس ثوب اتو فبوُ ا     

هقوبویر ثوب وُ ثورای هجوَعوِ      و یو ری یدید پ بتوین 
ٍتیعی ا  ًقبط و ٍى حوبم ثب تَجِ ثوِ ا تفوبع ا  کوف    

ص ٍ و  عورفیي ٍ هرکوز   تراگواا  فوراآٍا  ظرف اهَرعیت 
نٌیي ثورای ثر توی اثور نگوبلی      حوبم ثدتت آید. ّن
 30توب   5ّبی هخ لفی هوبیع ا    نتَاى و ٍى حوبم، حج

ه وری ا    هیلوی  25کِ و  ا تفبع  لی ر و ٍى ثطری هیلی
 ، هَ و ثر تی ررا  گرفت. کف ظرف ررا واضت

 
 ّا هَاد ٍ رٍش. 2

تب ی ًبضی ا  تبثص اهوَا    ثرای ات خرا  فعبلیت حفرُ
 آٍایوی فراٍ ثر تی یکٌَاخ ی توبثص، ا  حووبم    آٍاییفرا

ثووب  48202 - وی تووی - کلیٌوورویجی ووبل آل راتووًَیک 
هکعوت، توَاى ه ورفی     ه ور  هیلوی  250×150×80 اثعبو
ٍلت ات فبوُ ضود. ثورای    220ٍاد ٍ ٍل بژ ٍ ٍوی  170

 Pt100ثب ترهَکَپول ًوَع    3 رَهیکبلریو ری، وهبتٌج 
    ُ گیوری هیوزاى    هَ و ات فبوُ رورا  گرفوت. ثورای اًودا 

جاة یَى ید حبصل ا  و یو ور ضویویبیی ا  وتو گبُ    

                                                
1 Comsol Multiphysics 
2 Digital Ultrasonic cleaner-CD-4820 
3 Autonics Tz4st 

ویبیی اتو فبوُ ضود. کلیوِ هوَاو ضوی      4اتپک رٍفَتَه ر
ص Merk Co. Germanyاضرکت هر   ه رفی ا  تَلیداد

 تْیِ گروید. 
 

 فراآٍا . کالریوتری حوام2-3

لی وور آة و ٍى  هیلووی 2500ثوورای اًجووبم کووبلریو ری، 
واًوین   گًَوِ کوِ هوی     یخ وِ ضود. ّووبى    فوراآٍا حوبم 
اتت، لاا ثورای   تب ی حجبة فراآٍاتریي ًقص اهَا   هْن

ّوب ثوِ هودد     کبّص هیزاى خغب رجل ا  ضرٍع آ هبیص
نٌد وریقِ حوبم  ٍضوي ًگوِ واضو ِ ضود، توب ّوَای       

ّبی تطوکیل ضودُ    هظلَل و  آة خب   گروو ٍ حجبة
و  آ هبیص صرفبً ثِ جْت فطب  هٌفوی ًبضوی ا  اهوَا     

هَجَو ثبضٌد. ثوب تَجوِ ثوِ هطوخو ًجوَوى       ییفراآٍا
، ثورای ثدتوت آٍ وى توَاى    صAظرفیت گرهبیی حوبم ا

صَتی ا
US

Pٍاد،  440کي  ص، و  اث دا ثب ات فبوُ ا  گرم
و جِ  5/2آ هبیص ثِ عَ  هیبًگیي  10افزایص وهب و  

ثبًیوِ ثدتوت آهود. ّونٌویي و       5/19گراو و   تبً ی
و جوِ   2/0ثبًیوِ،    1/5و  هیبًگیي  هبًی  فراآٍاحوبم 
گیری ضد. لاا ثوب اتو فبوُ    وهب اًدا ُگراو افزایص  تبً ی
 آهد:ٍاد  ثدتت  5/135 فراآٍاتَاى  2ٍ  1ا   ٍاثظ 

 

3 (    )(  )   ̅   ̅ (    )(  )   ̅    ̅  
 

2  ̅    ̅  ̅          ̅   
 

 Aظرفیووت گرهووبیی،  cآة و ٍى حوووبم،  جوورم Mکووِ 
هیبًگیي هیزاى تغییراد   ظرفیت گرهبیی کبلریو ر ٍ

ٍ  فوراآٍا تَاى تَلیدی تَتظ هٌجوع   Pusثبضد.  هی وهبیی
PH اتت.   کي الک ریکی تَاى تَلیدی تَتظ گرم 

 
 . دزیوتری یدید پتاسین درٍى حوام2-2

ّوبی    یخ گوی حجوبة   ، فورٍ فوراآٍا   تریي اثر اهوَا  هْن
ثبضود. ایوي فرٍ یخ گوی     تطکیل ضدُ ا  ایي اهَا  هوی 

ثری  اویکبل آ او ّید ٍکسید تَلید ؤعَ  هتَاًد ثِ  هی
ثری وا و ٍ ؤکٌد کِ و  اکسیداتیَى یَى ید ًقوص هو  

I3 یَى ید ا هٌجر ثِ تطکیل
گروو. یدید پ بتوین   هیص  -

 100ثطور   لی ر و ٍى یک هیلی 10 هَال  ثِ هیزاى 1/0

                                                
4 Perkin Elmer  - Lambeda 25 
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کوف   ه ر  یخ ِ ضود.  تبً ی 5 لی ر ثب تغح هقغع هیلی
 اح وی ثوِ و ٍى هظ وَی    ثطر تخت ثَو، لاا اهَا  ثوِ  
ضوًَد. یدیود پ بتوین و      یدید پ بتین اً قبل واوُ هوی 

ثبًیوِ تظوت    360ثبًیِ ٍ عَل هدد  90ّبی  هبًی ثب ُ
و  حوبم آة ررا  گرفت ٍ تپس تَتظ  ییفراآٍاتبثص 
I3اتپک رٍفَتَه ر، جاة یَى  بهبًِت

ًوبًَه ر   350و   -
 ص.  1اضکل  گیری ضد اًدا ُ

لیود هودّبی تطودید هخ لوف و      ثب تَجِ ثِ اح وبل تَ
و ٍى حوبم، ثرای اًجبم آ هبیص فقظ ثطور هوَ و ً ور    

تریي تغییور   گرفت،  یرا اعوبل کَنک و ٍى حوبم ررا 
آ هبیص و  و ٍى حوبم هٌجر ثِ ثْن  یخ ي  و  تراتر

هدّبی تطدید ٍ و  ً یجوِ تغییور و  جوَاة آ هوبیص     
هود  خَاّد ضد. و  اث دا ثرای ثر تی هد اً طب ی ٍ یوب  

ثور  ٍی هظلوَل و ٍى ثطوور    داییایسو ب، ا  جوب ة صو   
اتوو فبوُ ضوود. ثووب روورا  واوى جووب ة و  ثووبالی تووغح  

ضَو توب هجودواً اهوَا  ثوِ      هظلَل، ایي اهَا  جاة هی
 و  آ هوبیص  ًکٌٌود. ایوي   پیودا  هظف ِ اًعکوبس  و ٍى
ٍ و  وٍ  فووراآٍاا  کووف حوووبم  ه ووری هیلووی 25فبصوولِ 

 اًجبم گرفت. ییفراآٍاحبلت ثب جب ة ٍ ثدٍى جب ة 
و  آ هبیص ثعدی ثرای تعییي ثب وُ تَلید حجبة، ثطور  

، 30، 25، 15، 1ّوبی   هظ َی هظلَل و یو ر و  ا تفبع
ه ری ا  کف هظف وِ ٍ و توت هقبثول     هیلی 55ٍ  45

کریس بل ٍ تپس و  توت نپ ٍ  اتت کریس بل ثوِ  
ّوبی فوَا ا     ه ر ا  هرکز ٍ و  ا تفوبع  تبً ی 10فبصلِ 

ررا  واوُ ضد. ایي آ هبیص هیزاى ًورخ   اآٍافرکف حوبم 
 فوراآٍا افزایص غل ت یَى ید  ا تقریجبً و  تراتر حوبم 

 وّد. ًطبى هی
 

 
 .ی ثِ هظلَل و یو رفراآٍاوّی  تبهبًِ تبثص 3شکل 

 

، 10، 5ثرای ثر تی اثر نگوبلی توَاى و  ثطور هواکَ      
 1/0لی وور، هظلووَل یدیوود پ بتووین  هیلووی 30ٍ  20، 15

 یوویفراآٍا توبثص  ثوب وُ   یخ وِ ضود.   ثطور  و ٍى هوَال  
 یدیود  و یو ور  تَتوظ  یصَت ّبی حجبة تَلید اتبس ثر

I3 غل ووت پ بتووین ا  تقسووین ًوورخ افووزایص 
ٍاد  ثووِ -

 ثور  ًبًَهَال  حست ثر وت گبُ تَتظ ه رفی الک ریکی
 آید. ژٍل ثدتت هی

 
 ٍ بررسی تَلید حفرُ  فراآٍاراکتَر کرٍی . 2-1

 فوراآٍا ثرای ثر توی هیوزاى تَلیود حفورُ ا  وٍ هجودل      
اتوو فبوُ ضوودُ اتووت. ّوور هجوودل ا  نْب کریسوو بل    
اًود،   پیزٍتراهیک کِ ثِ عَ  تری ثوِ ّون پوید ضودُ    

ِ     ضَو. کریس بل تبخ ِ هی ای توَ   ّوب ثوِ ضوکل اتو َاً
 1ه ور ٍ رغور آى    هیلوی  2خبلی اتت کِ ضوخبهت آى  

 2ثوِ  رغور   کِ و ٍى آى توَ اخی   ثبضد هی ه ر تبً ی
ّووبی هووَ و اتوو فبوُ  ه وور ٍجووَو وا و. توراهیک  هیلوی 

ثبضٌد. ثرای اً قوبل هٌبتوت    ایراى هی تبخت ضرکت صب
ًَتبًبد هکبًیکی و  رسوت جلوَیی نْوب  کریسو بل،    

ای ا  فلز تی بًیَم ٍ و  رسوت اً ْوبیی   ای ات َاًِ رغعِ
ا  ات یل ات فبوُ ضدُ اتت. فلز تی بًیَم ٍ ات یل، ثوِ  

ّووبی  َاًِ تووَ خووبلی ضووجیِ کریسوو بل   ضووکل اتوو  
ثبضوٌد   هوی  ه ور  تبً ی 1پیزٍالک ریک ٍ ثب رغر ٍ ا تفبع 
ّب، تی بًیَم ٍ اتو یل  ا ثوِ    کِ ثِ کوک پید، کریس بل

 100کٌد. وٍ هجدل ثوِ ثوبلي کورٍی     یکدیگر هظکن هی
ٍ رغور   ه ور  توبً ی  3/6لی ری کِ رغر واخلی آى  هیلی

سوجبًدُ ضودُ   ثبضود، ن  هوی ه ر  تبً ی 5/6خب جی آى 
ّوب وا ای ظرفیوت خوب ًی و  حود      توراهیک  اتت. پیزٍ

توب    اًدا  آى یک ًَتوبى   اُ کِ هدا   ثبضٌد فب او هی ًبًَ
ّبی پیزٍ ثِ ضرایظ ً وت ٍ   کریس بل کب  اتت. ثسبهد

، لی ری هیلی 100ًظَُ نسجبًدى آى ثِ ثبلي هَ و ً ر 
 ثبضد. تب حدٍوی ه فبٍد هی

ُ  [7]و   آک وَ  تووبخ ِ ضوودُ    اًوودا  ا  ًووَع ا  هودا   ا
(VCO) Voltage Control oscillator  عراحووی ضوورکت

ثِ صوَ د   2جَیب الک رًٍیک ات فبوُ ضدُ اتت. ضکل 
 وّد.  ک هدا  وت گبُ  ا ًطبى هییضوبت
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 .هدا  ضوبتیک وت گبُ هَ و ات فبوُ 2شکل 

 
تَاًود   ای اتت کِ تیگٌبل ژًراتَ  هوی  ایي هدا  ثِ گًَِ

ثب تغییر هقبٍهت، هیزاى ثسوبهد ٍ ٍوی  ا تغییور وّود.    
تَاًود واهٌوِ ثسوبهدّبی هخ لووف  ا     ایوي وتو گبُ هوی   
یوی ا توبل ًوبیود توپس ثوب      فراآٍاتقَیت ٍ ثوِ هجودل   

هقبیسِ اخ الف فب  جریبى ٍ ٍل وبژ، ثسوبهد تطودید  ا    
و  ایي . [7] کٌد سبهد رفل هیتطخیو واوُ ٍ و  آى ث

توریي   وت گبُ ثسبهد تطدید، ثسوبهدی اتوت کوِ کون    
 تب  ٍجَو واض ِ ثبضد. هیزاى اتالف و  هدا  ًَتبى

I3گیری هیزاى آ اوتب ی  ثرای اًدا ُ
، هظلوَل و یو ور   -
ّوبی  هوبًی هخ لوف     و ٍى  اک َ   یخ ِ ضد ٍ و  ثب ُ

ثِ صَ د تکی ٍ یب ّور وٍ هجودل    فراآٍاثرای ّر هجدل 
 هبى آ هبیص گرویود. ثوب هقبیسوِ ضودد      ثِ صَ د ّن

توَاى ثوِ هود اهوَا       یک پرٍة ثب وٍ پرٍة  ٍضي، هوی 
یی ا  ًَع ایس بوُ یب اً طب ی و ٍى  اک َ  کورٍی  فراآٍا

 پی ثرو. 
 
 . آٍاشیوی ًَری2-1

 خ حضوووَ   اویکوووبل آ او  ثووورای ًطوووبى واوى ًوووین 
 َ ای ًَ تووبة  ا  هووبوُ فووراآٍا  ّید ٍکسوویل و   آک وو

ات فبوُ ضد.  اویکبل آ او ّید ٍکسویل ثوب هوبوُ آلوی     
 کٌود  ترکیت ٍ خبصیت فلَ تبًس ایجبو هوی  1لَهیٌبل

[8  ٍ9]. 

                                                
1 luminol   

 1/0 ٍ(.Merck, p.a) لَهیٌوبل هوَال    05/0هظلَل آثوی  
لی وور آة  هیلووی 100و  Na2CO3 (Merck, p.a.)هووَال  

ثوب وٍ ثویي    ّوب  تبخ ِ ٍ و   آک َ   یخ ِ ضود. عکوس  
ه وور ٍ فبصوولِ  هیلووی 135-18ثووب لٌووز  2اُاِس کٌووَى ای
ه ور و  اتوبا تب یوک ثجوت گرویود.       هیلوی  100کبًًَی

ثبًیوِ،   180وٍ ثیي و  ضورایظ هودد  هوبى ًوَ وّی     
و جوِ تٌ وین    3200ٍ حسبتیت  6/5اًدا ُ ویبفراگن 
 گرویدُ اتت.

 
  آهاری  تحلیل. 2-4

ّر آ هبیص تِ ثب  تکرا  ضد ٍ هیبًگیي ٍ اًظراف هعیب  
 تظلیول ثدتت آهد. ثورای هقبیسوِ هیوبى وٍ گورٍُ و      

 ات فبوُ ضدُ اتت. T-Testجب ة ا  آ هَى 
 
 . ًتایج ٍ بحث1

I3افزایص غل ت 
ًسجت ثِ  هبى ثِ صَ د نٌد جولِ   -

نوَى و    [.5]ای و جِ وٍ اتت کِ یوک ثیطویٌِ وا و  
ّب هَ و ً ور اتوت، فقوظ و      ایٌجب صرفبً ثر تی ضدد

ّبی کَتبُ کِ هٌظٌی ثوِ صوَ د خغوی اتوت ٍ       هبى
گوروو. هیوزاى    ضیت هطخ ی وا و، هسئلِ ثر تی هوی 

I3ًرخ  ضد غل ت 
وٌّدُ تَاًبیی تَلیود   تَاًد ًطبى هی -

 اویکبل آ او ّید ٍکسید ثبضد. ثرای ثر توی هیوزاى ٍ   
ا  توغح هظلوَل و  تَلیود     ًَع ًقوص هوَ  ثرگطو ی   

ثور  ٍی هظلوَل و ٍى ثطور     داییحجبة ا  جوب ة صو  
 ات فبوُ ضد.

، وٍ حبلت ات فبوُ ا  جب ة ٍ ثدٍى اتو فبوُ ا   3ضکل 
ه ری ا  کف ظرف ثرای ثطر  هیلی 25جب ة و  فبصلِ 

هَال   ا ًطوبى   1/0لی ر یدید پ بتین  هیلی 10هظ َی 
د کِ ثب تغح وّ وّد. ً بیج تظلیل آهب ی ًطبى هی هی

وا ی هیوبى وٍ حبلوت    و صد، توبیز هعٌوی  95اعویٌبى 
ه فبٍد ثب ٍجَو ٍ عدم ٍجَو جب ة ٍجوَو ًودا و. لواا    

وٌّدُ ایي هَضَع  ثطر و  ایي ٍضعیت ًطبى ات فبوُ ا 
فقظ وا ای هد اً طب ی اتوت ٍ   ییفراآٍاکِ هَ   اتت

ضودُ   تَاًود ثوب هوَ  هٌ طور     ثب تبثص ا  تغح آى ًووی 
ّوبٌّووش ضووَو ٍ هووَ  ایسوو بوُ  ا تطووکیل وّوود. و  

                                                
2 Canon Eos 



 یٍ راکتَر کرٍ فراآٍاشدت صَت در حوام  یکٌَاختی یساىه یبررس

 3191 بْار ٍ تابستاى/ 2/سال اٍل/شوارُ یراىا یاتصَت ًشریِ اًجوي هٌْدسی

 

35 

 

I3 تووب ی  هیوزاى آ او  صوَ د تطووکیل هوَ  ایسوو بوُ،  
-

 . کٌد  ًسجت ثِ حبلت ثدٍى جب ة تغییر هی
I3ًرخ غل ت ثب وُ ا  ًسجت 

ثِ هقودا  ٍاد الک ریکوی     -
ضَو. هیوزاى ثوب وُ ضورایظ     ه رفی وت گبُ حبصل هی

 ضدُ اتت.ِ ئا ا 4تب  1ّبی  هخ لف و  جدٍل
 

 
I3غل ت  1شکل

و   فراآٍاثر حست  هبى ثرای حوبم   -
 .فراآٍاحضَ  ٍ عدم حضَ  جب ة 

 
I3ًرخ افزایص غل ت  4شکل 

. فراآٍاو  ًقبط هخ لف حوبم   -
ه ری هطبّدُ  هیلی 30ٍ  25تریي ًرخ و  هرکز ٍ و  فبصلِ  ثیص

 ثبضد. ضَو. خظ ثرای تعقیت ضکل هی هی
 

I3تب ی  ثب وُ آ او 3جدٍل
ثرای هرکز حوبم و  فَاصل هخ لف   -

 .فراآٍاا  کف حوبم 

 اًظراف هعیب 

فبصلِ ا  کف حوبم  ثب وُ
mm nM.J

-1 

012/0 133/0 1 
015/0 096/0 15 
046/0 405/0 25 
013/0 407/0 30 
027/0 288/0 45 
033/0 240/0 55 

 

I3 یتب ثب وُ آ او 2جدٍل 
ثرای توت نپ ٍ  اتت حوبم و    -

 .فراآٍاا تفبع هخ لف ا  کف حوبم 

اًظراف 
 هعیب 

ثب وُ 
توت 
 نپ

اًظراف 
 هعیب 

ثب وُ 
توت 
  اتت

فبصلِ ا  
 کف حوبم

nM.J
-1 nM.J

-1 mm 

002/0 018/0 001/0 025/0 1 
001/0 016/0 002/0 029/0 15 
003/0 037/0 002/0 032/0 30 
006/0 079/0 004/0 077/0 45 
007/0 179/0 007/0 129/0 55 

 
I3، ًرخ افزایص غل ت 4ضکل

،  2ٍ جودٍل   1، جودٍل   -
ثوب وُ  ا و  ًقووبط هخ لووف و  عورفیي ٍ هرکووز حوووبم   

ّوبی   وّد. هٌظٌوی  ثرحست ًبًَ هَال  ثر ثبًیِ ًطبى هی
I3هرثَط ثِ افزایص غل ت 

هرثَط ثِ عورفیي انوپ ٍ     -
 اتتص ٍ هرکز حوبم اتت کِ ه ٌبتت ثب ا تفبع ا  کف 

 اًد.   ص،  تن ضدُفراآٍاظرف اهظل ررا  گرف ي هجدل 
، هیوداى  فوراآٍا ٍ هطخ وبد حووبم    1ثب تَجِ ثِ  اثغِ 
 25گوراو و  فبصولِ    و جِ توبً ی  25ًزویک و  وهبی 

ِ 1ٍ جدٍل 4ه ری ا  کف ررا  وا و، کِ ضکل  هیلی  ، ثو
وّد. ّونٌیي ثِ علت ایٌکِ  ٍضَح ایي اهر  ا ًطبى هی

الک ریکوی کوِ ثوِ کوف ظورف اتو یل        کریسو بل پیوزٍ  
نسجیدُ اتت، تغح هقغع هطخ وی ًودا و، ثیطویٌِ    

ه ر حبصل ضد ٍ تپس  هیلی 30تب  25تَاى و  فَاصل 
یبثود. ّونٌویي ضودد هیوداى و       ثِ تد یج کبّص هی

توووت نووپ ٍ  اتووت کریسوو بل کووبّص نطوووگیری 
ًسجت ثِ هرکز واض ِ ٍ تقریجبً هطبثِ یکدیگر اتت ٍ ثب 

ضودُ،    گیوری  افزایص فبصولِ ا  کریسو بل، توَاى اًودا ُ    
 یبثد.  افزایص هی

ثر حست  هوبى   ًرخ افزایص غل ت 3 ٍ جدٍل 5 ضکل
وّود.   ّوبی هخ لوف ًووبیص هوی     ٍ ثب وُ  ا ثرای حجن

، فراآٍاوٌّدُ ایي ٍارعیت اتت کِ و  حوبم  ً بیج ًطبى
لی ور   هیلوی  10ای اً قبل حداکثر تَاى، حجن ثْیٌوِ  ثر

اتت. ثب افزایص ایي هقودا  ثوِ تود یج ا  هیوزاى ثوب وُ      
تَاى هرثوَط ثوِ    ضَو. ایي هَضَع   ا ًیز هی کبت ِ هی

لی ر ا تفوبعی و    هیلی 10هیداى ًزویک واًست، حجن 
 25 کِ ثطر و  ا تفوبع  وا و، لاا ٍر یه ر  هیلی 6 حدٍو



 یٍ راکتَر کرٍ فراآٍاشدت صَت در حوام  یکٌَاختی یساىه یبررس

 3191 بْار ٍ تابستاى/ 2/سال اٍل/شوارُ یراىا یاتصَت ًشریِ اًجوي هٌْدسی

 

36 

 

وا و، هرکوز جورم هظلوَل و  ا تفوبع      ه ری رورا   هیلی
 گیرو کِ ثب تَجِ ثِ ضوکل  ه ر ررا  هی هیلی 28هعبول 

 ثیطیٌِوّد، نرا کِ  ثب وُ  خ هی ثیطیٌِ 1ٍ جدٍل  4
I3 توب ی   آ او

ا  کوف  ه ور   هیلوی  30توب   25و  ا تفوبع  -
تر ثِ عجع ثب  ّبی ثیص ضَو. ٍلی ثرای حجن هطبّدُ هی

هٌجور ثوِ    فراآٍاوٍ  ضدى هرکز جرم هظلَل ا  نطوِ 
گروو. ًک ِ هْون ویگور ثظوگ نگوبلی      کبّص ثب وُ هی

تَاى اتت. ایي هْن اتت کِ توَاى ثوِ نوِ حجووی ا      
ید ایي هغلت ؤیبثد؟ اهب ایي هَضَع ه هظلَل اً قبل هی

تور   تر هٌجور ثوِ ثوب وُ ثویص     ًیست کِ ٍجَو حجن کن
 [.10] ضَو هی

 
ه ر  هیلی 25و  فبصلِ  فراآٍاًرخ افزایص غل ت و  حوبم  5شکل

ّبی هخ لف هظلَل اخظ ثرای تعقیت  ا  کف حوبم ثرای حجن
 ثبضدص. ضکل هی

 
 فوراآٍا وّود کوِ حووبم     ً بیج فَا ثِ ٍضَح ًطبى هوی 

ضوویوی آٍاگزیٌووِ هٌبتووجی ثوورای اتوو فبوُ و   اک ووَ   
ِ  ًوی و ٍى جوبیی ظورف ٍاکوٌص و      ثبضد،  یرا ثب جبثو

حوبم ٍ ًیز تغییر اًدا ُ ظرف ٍ هبیع و ٍى آى ثب وُ ثِ 
کٌود. ثودیي هٌ وَ   اک وَ ی کورٍی       ضدد تغییر هی

عراحی ٍ تبخ ِ ضد. و  ایي هغبلعِ ثب تکورا  آ هوبیص   
لی ور ا  هظلوَل تظووت    هیلووی 100و   اک وَ  هظ وَی   

ً وبیج   ، ّوَا ُ ً وبیج ثوبث ی ثدتوت آهود.    فراآٍاتبثص 
ویبیی یدیود پ بتوین، افوزایص    هرثَط ثوِ و یو ور ضوی   

غل ت هظلَل و یو ر ًسجت ثِ  هبى ثورای ّور پورٍة    
 اک َ  ثِ تٌْبیی ٍ ثرای وٍ پرٍة ّوزهبى کوِ تَتوظ   

ِ ضودُ اتوت.   ئو ا ا  6ضَو و  ضکل  یک هدا  تغایِ هی
 ِ ضدُ اتت.ئا ا 4ًرخ  ضد ٍ ثب وُ و  جدٍل 

 

وّد کوِ اٍالً ثوب وُ    ًطبى هی 4ٍ جدٍل  6ً بیج ضکل 
هجدل ٍر ی ثِ عَ  تکی  ٍضي ّسو ٌد، تقریجوبً و    وٍ 

تب  ثبثت، ٍر ی وٍ  یک هرتجِ اتت. ثب تَاى هدا  ًَتبى
ضًَد، و  حدٍو نْب  ثراثر ثب وُ  هجدل ثب ّن  ٍضي هی
 ثیص ا  تک پرٍة اتت.

 

I3تب ی  ثب وُ آ او 1جدٍل 
 25ثرای هرکز حوبم و  فبصلِ   -

 .ّبی گًَبگَى ه ری ا  کف و  حجن هیلی

 اًظراف هعیب 

 حجن ثب وُ

nM.J
-1

 mL 

067/0 074/0 5 

046/0 405/0 10 

004/0 222/0 15 

025/0 211/0 20 

001/0 020/0 30 

 
هقبیسِ ًرخ  ضد ٍ ثب وُ و  ضرایظ تک پرٍة ٍ وٍ  4جدٍل 

 .پرٍة  ٍضي و  توت  اتت ٍ و  توت نپ  اک َ 

اًظراف 
 هعیب 

 اًظراف ثب وُ
 هعیب 

ًرخ افزایص 
I3 غل ت

-
 

هجدل 
 فراآٍا

nM.J
-1 nM.S

-1 

08/03 388/0 127/0 270/1 
توت 
  اتت

013/0 279/0 045/0 913/0 
توت 
 نپ

132/0 414/1 432/0 625/4 
توت 
 اتت ٍ 
 نپ

 

ِ     فراآٍانطوِ  ای  ثِ تغح کرٍی ثوبلي توِ گورو ضیطو
لی ر نسجبًدُ ضدُ اتت، لاا هعبولِ هَ  ثوِ   هیلی 100

    2  ثبضود کوِ    هوی   (  )0 صَ د ثسل کورٍی  
 ثبضد هی فراآٍافبصلِ ا  هرکز نطوِ  rثراثر عدو هَ  ٍ 

، 52/5ٍ  40/2ثراثور ثوب    Kr ثِ ا ای هقبویر[. 11ٍ  10]
هقدا  تبثع ثسل صفر اتت. ثٌبثرایي ثب واًسو ي ثسوبهد   

َ  30وت گبُ  ّرتوز ٍ تورعت صوَد و ٍى آة و      کیلو
ه وری   توبً ی  39/4ٍ  91/1، گرُ و  ًقبط C°30وهبی 

ه ور ٍ هجووَع وٍ    تبً ی 3/6ضَو. رغر ثبلي تطکیل هی
 کرُ اتت.ر ثراثر ثب رغر وه  تبً ی 39/4ٍ  91/1عدو 
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 .فراآٍاً بیج هرثَط ثِ و یو ری  اک َ  کرٍی  6شکل

 
 وٌّدُ گرُ ّب ّس ٌد. ضکل تبثع ثسل کِ و  آى صفرّب ًطبى 7شکل 

ّوب   ضًَد گورُ  هیجب کِ ّر وٍ پرٍة ثب ّن  ٍضي  ا  آى
 ضَو. اف ٌد ٍ هَ  ایس بوُ تطکیل هی ثر  ٍی ّن هی

هَ  ثسل  ا ثرای یک هجدل  ٍضي و   آک وَ    7ضکل 
وّود. ا  هَلود ویگور     کرٍی هَ و ً ور  ا ًووبیص هوی   

هَجی و  جْت هخبلف اهب ثب ّوبى هطخ بد ا  ًقغوِ  
ه ور کوِ هعوبول رغور ثوبلي اتوت، هٌ طور         تبً ی 3/6
هجدل ّوزهبى  ٍضوي ضوًَد، ثوب وُ    ضَو. ٍر ی وٍ  هی

ضوَو کوِ وٍ ثراثوری ثوِ خوبعر       حدٍواً نْب  ثراثر هوی 
ات فبوُ ا  وٍ هجدل ٍ وٍ ثراثر ویگر ًیوز ثوِ خوبعر وٍ    
گرُ ثَجَو آهدُ و  هَ  ایسو ب اتوت. و  گورُ، فطوب      

تور   ّب ثِ هراتت ثیص تر ٍ فرٍ یخ گی حجبة هٌفی ثیص
 اتت.

کِ ثوِ   فراآٍا اهَا تبثص   خ ًینت َیر  آک َ  کرٍی ٍ 
عَ  آهب ی ًرخ آ او تب ی  اویکوبل آ او ّید ٍکسویل   

ضویویبیی   وّد ثب ات فبُ ا  پدیدُ ًَ تبثی  ا ًوبیص هی
 ًطبى واوُ ضدُ اتت.   8ضکل ثر تی ٍ و  

 60/2، 96/1ت بٍیر فَا و  تِ تَاى الک ریکوی ٍ ٍوی 
ٍاد گرف ِ ضودُ اتوت کوِ ثوب افوزایص توَاى        27/3 ٍ

ضَو. ًقوبط گورُ اصوفرّبی     تر هی ی ثیصصَتی، ًَ تبث
 بط  وت. و  ًقودُ اتوو ضوهطخ 8تبثع ثسلص و  ضکل 
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 الف ب

 ج د

ت َیر ه ری، الفص  تبً ی 39/4ٍ 91/1ت بٍیر هرثَط ثِ ًَ وّی ضیویبیی هَرعیت گرُ و  هَ  ایس بوُ ثب تَجِ ثِ صفرّبی تبثع ثسل و   8شکل
َاى الک ریکی ةص   ٍاد 27/3ٍاد، و:  6/2ٍاد،  ص  96/1 اک َ  ٍ هَرعیت وٍ ثیي، ًَ تبثی ضیویبیی ثرای ت

 

تَاًد هؤیود   ضَو کِ هی ثیط ریي ًَ وّی ویدُ هی گرُ
 افزایص فطب  صدایی و  ایي ًقبط اتت.

 
 گیری . ًتیج4ِ

هود   فوراآٍا وّد، و  ّر ًقغوِ ا  حووبم    ً بیج ًطبى هی
خبصوی ٍجووَو وا و، لوواا و  ٌّگوبم آ هووبیص فقووظ و    
صَ د ررا  واوى ًوًَِ ثعدی و  ّوبى هکبى ٍ ضرایظ 
آ هبیص هبًٌود: حجون هظلوَل، حجون آة هَجوَو و       
حوبم، هیزاى گب  هظلَل و  آة حوبم ٍ تعوداو عَاهول   

پایر خَاّد ثوَو. علوت    پب ا ی ی هَجَو و  حوبم، تکرا 
یوی  فراآٍاتغییر هود اهوَا    آى تغییر هقبٍهت صدایی ٍ 

کِ و   آک وَ  کرٍی هعرفی ضدُ و   اتت. و  صوَ تی
ِ ایي هغبلعِ، تٌْوب   هْون، حفوح حجون ثوبث ی ا       هؤلفو

ّووب ثووب  اتووت، ثٌووبثرایي تکرا پووایری آ هووبیص هظلووَل
ثوِ هراتوت ا  حووبم     یوی فراآٍاات فبوُ ا   آک َ  کرٍی 

تور اتوت.  یورا رغور ثوبلي ثبثوت اتوت ٍ         ، ثویص فراآٍا
ضکن ّوَا ُ ثبثت ٍ ثب تبثع ثسول     بد ًقبط گرُ ٍهخ

   ربثل هظبتجِ اتت.  
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