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 در آب سولفات آهنبارگذاری شده با  پلی آکزیلیک اسید ارسیابی رها ساسی آهن اس هیدروژل 

4حشمت امیدی،  3، سید محمود سمر2، عبداالمیر بستبنی1منصوره محمودی سلطبن آببد 

 داوطگاٌ ضاَذ ارضذ گزيٌ علًم خاک،داوطجًی کارضىاسی 1

 داوطگاٌ ضاَذ دیار گزيٌ علًم خاک،استا2

 خاک ي آب تحقیقات مًسسٍ ،تخص تحقیقات ضیمی ي حاصلخیشی خاک ي تغذیٍ گیاٌر داوطیا3

 ضاَذ داوطگاٌ سراعت، گزيٌ استادیار4

 چکیده

ذ داخل، تٍ دلیل کارآیی تا يجًد گستزش کمثًد آَه در تاغُای میًٌ کطًر، استفادٌ اس کًد سًلفات آَه تًلی

اس طزف دیگز . ضًدمیمصزف  اتیادی اس کًدَای آَه ياردسیمقادیز  َز سالمتذايل ویست ي چىذان  ،محذيد آن

َای ضیمیایی، کًدَای تا کًدیی کٍ اس وظز مًاد متطکلٍ ي فزآیىذ ساخت مىاسة تاضىذ، در تزکیة َایذريصلَ

پلی  تز پایٍ صىعتی یک وًع َیذريصلتًلیذ  آغاسی داروذ. تا تًجٍ تٍ تیطتز اثزتخطیآيروذ کٍ یی پذیذ میکىذرَا

کًد  مذکًر ي اس تزکیة َیذريصل ،َهسزعت رَاساسی آکاَص  تٍ مىظًر ارسیاتیدر کطًر، آسمایطی  یک اسیذآکزیل

وسثت ای کٍ اتتذا سًلفات آَه تا دي غلظت متفايت در َیذريصل تارگذاری ضذ، تٍ گًوٍ. ضذاوجام  سًلفات آَه

در آب مقطز ي  اس ایه دي تزکیة، آَهساسی رَاسپس سزعت . تطًددرصذ  22/0 ي 24/0 در َیذريصلآَه يسوی 

َای َای ایه آسمایص تا پضيَصمقایسٍ یافتٍ .گیزی ضذ اوذاسٌ سیمىس تز متزدسی 2َمچىیه آب تا َذایت الکتزیکی 

. رددر کىذرَا کزدن کًد سًلفات آَه دا قاتل قثًلیَیذريصل مًرد آسمایص، تًاوایی کٍ مطاتٍ، وطان دَىذٌ آن است 

. ضًدمی تیطتزآَه  فات آَه در َیذريصل، سزعت رَاساسیيسوی سًل وسثت افشایصتا کٍ  دیذَمچىیه مطاَذٌ گز

 داضت. تاثیزآَه اس َیذريصل  رَاساسی سزعت تز آب، ضًری

 
  کىذرَا کًد ،پلی آکزیلیک اسیذ  َیذريصل آَه،سًلفات  : کلیذی َای ياصٌ
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 مقدمه

 گیبّبى پبػخ ثبسصتشیي ثشگ، صسدی. پَؿبًذ هیآّکی )داسای کشثٌبت کلؼین آصاد(  ّبی خبک سا هب کـَس اساضی اص ٍػیؼی ػغح

 هـکلی چٌیي. ثبؿٌذ هی آّي تغزیِ دس تٌؾ دچبس ٍاقغ دس ثشگ، صسدی ثِ هجتال گیبّبى. ثبؿذ هی کلؼین کشثٌبت ثِ حؼبع

 گًَِ ایي دس  آّي  کن  فشاّوی. داسد ٍخَد ًیض ثبساى کن ٍ خـک دسهٌبعق ٍاقغ کـَسّبی اص ثؼیبسی دس ثلکِ ایشاى، دس تٌْب ًِ

 دس سیـِ ًبتَاًی ّوچٌیي ٍ ّبخبک ایي اکؼبیـی ٍ قلیبیی ؿشایظ دس داس آّي  تشکیجبت  کن  حاللیت  ثِ هؼوَالً سا  ّب خبک

 آّي کوجَد ثب هقبثلِ ثشای کَدّب هَثشتشیي اص آّي، کالتْبی(. 1390ّوکبساى، ٍ ػوش) دٌّذ هی  ًؼجت خبک اص آّي اػتخشاج

 آّي هؼذًی اهالح. ثبؿذ ًوی صشفِ ثِ هقشٍى  ثبغْب ٍ کـتضاسّب اص ثؼیبسی دس آًْب اص اػتفبدُ ثَدى، گشاى دلیل ثِ .ثبؿذ هی

 دّذهی ًـبى ّبگضاسؽ ثشخی. ؿَد ًوی ٍاقغ هَثش کن هقبدیش دس  ٍلی ثبؿٌذ، هی اسصاىًؼجت ثِ  چٌذ ّش ،(آّي ػَلفبت هبًٌذ)

 ّش  (.1،1992هَستَت)ؿَد هصشف آّي ػَلفبت ّکتبس دس گشم کیلَ 560 هیضاى ثِ حذاقل ثبیذ  ،هٌبػت ثخـی اثش ثشای  کِ

 آّکی خبک دس آى ػشیغ سػَة ٍلی ،(ظشفیتی ٍدآّي  ًَع اص لیتش دس گشم 295) ًیؼت کن آة دس آّي ػَلفبت حاللیت چٌذ

 ٍاکٌؾ ثتَاًذ کِ سٍؿی ّش(. 1982 2لیٌذػی ٍ ًَسٍل)  یبثذ کبّؾ گیبّبى آّي کوجَد سفغ ثشای آى اثشثخـی تب ؿَدهی ثبػث

ٍ هصشف  کبسآیی افضایؾ ثبػث، آلی هبدُ آى ثِ ّوشاُ خبیگزاسی هبًٌذ اًذاصد، تبخیش یب ٍ دادُ کبّؾ سا خبک ثب آّي ػَلفبت

 ػوش ٍ)اًذ ّبی هیَُ، اص چٌیي دیذگبّی اػتفبدُ کشدُّبی چبلکَد ٍ کبًبلکَد هشػَم دس ثبؽؿَد. سٍؽکوتش هی

 گشفتِ، قشاس  تَخِ هَسد اخیش دِّ یک دس کِ ؿیویبیی کَدّبی هصشف کبّؾ ٍ کبسآیی افضایؾ ساّْبی اص .(2001ّوکبساى،

 ثؼذی ػِ ّبیؿجکِ آة خزة ثب پلیوشّب ایي. ثبؿذ هی( آة دس ًبهحلَل ٍ) تآثذٍػ پلیوشّبی ثب ؿیویبیی کَدّبی اختالط

 کَد یک ثِ، ؿیویبیی کَد ٍاقغ دس تشتیت ایي ثِ. کٌٌذ هی آصاد آّؼتگی ثِ ثبسگزاسی ؿذُ سا ؿیویبیی کَد ٍ دادُ  تـکیل

 ثِ تَاىهی ،ؿیویبیی کَد اص یکوتش هقبدیش هصشف ثب، دس ًتیدِ یبثذ هی افضایؾ آى هصشف کبسآیی ٍ ؿذُ تجذیل کٌذسّب

 هٌبثغ اص آهًَیَم ؿذى آصاد آصهبیـی دس ،(2009) ّوکبساى ٍ 3تیلیضاکدس ایي ساػتب، (. 1992هَستَت،) سػیذ ًظش هَسد ػولکشد

 تشتیت ثِ سٍص، 10 گزؿت اص پغ حتی کِ کشدًذ هـبّذُ ٍ گیشی اًذاصُ سا آة دس ٍسغَعِ ّیذسٍطل اص ،آهًَیَم ًیتشات ٍ اٍسُ

                                                           
1 Mortvedt 

2 Lindsay and Norvell 
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 کَد، رسات حبٍی ّیذسٍطل اص کَد ؿذى آصاد فشآیٌذ ایـبى ػقیذُ ثِ. ثَد ؿذُ آصاد ّیذسٍطل دس هَخَد ًیتشٍطى دسصذ 30 ٍ 45

 :ثبؿذ هی صیش هشاحل ؿبهل

 ّیذسٍطل حبلت ایي دس. ّیذسٍطل اص کَدی هحلَل خشٍج -3 ٍ، کَد رسات ؿذى حل -2 ،ّیذسٍطل ؿجکِ داخل ثِ آة ًفَر -1

 چِ ّشثٌبثشایي . یبثذ هی اداهِ، ثیشٍى ٍ دسٍى غلظتی تؼبدل ثِ سػیذى تب ،آى اص کَد خشٍج ٍ کشدُ ػول غـبء یک هبًٌذ

ثب  ،هیضاى آهبع ّیذسٍطلدّذ کِ اعالػبت هَخَد ّوچٌیي ًـبى هی .ؿَدهی آصادػشیؼتش کَد  ثبؿذ، پزیشتش آهبع ّیذسٍطل

ثبؿذ، صیشا هحلَل (. ایي هغلت دس کـبٍسصی ثؼیبس هْن هی1385هْش، )ظَْسیبىیبثذ ، کبّؾ هیدس هحلَل ؿَسیافضایؾ 

ثْتش اػت اثتذا دس هحیظ  ،ّبی داسای کَداسصیبثی کٌذسّبیی ّیذسٍطل قبثل تَخْی ّؼتٌذ.  ؿَسیخبکْبی کـبٍسصی، داسای 

کٌذسّبیی کَد ثبؿذ. دس هحیظ خبک، ٍیظگی آثی اًدبم ؿَد. هحیظ آثی، دؿَاستشیي هحیظ ثشای ثشٍص ٍیظگی کٌذسّبیی هی

 5(، هـبّذُ گشدیذ کِ ّیذسٍطل دس هحیظ آثی، پغ اص گزؿت 2010افضایؾ قبثل تَخْی داسد. دس آصهبیؾ خبهًٌَکگبى )

آصاد  سٍص 15دسصذ اص کَد، دس هذت صهبى 15دسصذ اص کَد ثبسگزاسی ؿذُ سا آصاد ًوَدُ اػت. ٍلی دس خبک، هقذاس  80ػبػت، 

، ثبػث گشدیذُ کِ دس تػبخ فشآیٌذچگًَگی ّوچٌیي ٍ  ایي هَاد اص ّبی هتفبٍتًؼجت، هتفبٍت هَاد اٍلیِاػتفبدُ اص ؿذُ ثَد. 

ای ثشای کٌذسّب کشدى ًَع خبصی ، تَاًبیی ٍیظُّب. ّش یک اص ایي فشآٍسدُؿَدّب اسائِ اًَاع هتؼذدی اص ّیذسٍطل ،ثبصاسّبی خْبًی

 ثبؿذهیهتبثش اص غلظت کَد ثبسگزاسی ؿذُ ًیض کَد اص ّیذسٍطل،  ػبصیسّب تػشػػالٍُ ثش آى، اص یک کَد ؿیویبیی داسًذ. 

-ثشسػی اسصیبثی دقیق ایي هَاسد ًیبص ثِ هوکي اػت اثشات هتقبثلی ثب اًَاع هتفبٍت ّیذسٍطل داؿتِ ثبؿذ.، کِ (2009)تیلیضاک،

قیبع صٌؼتی دس کـَس آغبص ّیذسٍطل دس هیک ًَع تَلیذ دس چٌذ ػبل اخیش، خَؿجختبًِ  داسد.گبّی ٍ هیذاًی آصهبیـّبی 

ثش ایي ّیذسٍطل اًدبم ؿذ. دس ایي  ؿذُ ػَلفبت آّي ثبسگزاسی ییثشسػی کٌذسّب ثشای آصهبیـی ،ثِ ّویي هٌظَسگشدیذُ اػت. 

ثشسػی  ،ؿَسیثب ٍ ثذٍى  ،آصهبیؾ ػَلفبت آّي ثب دٍ غلظت هتفبٍت دس ّیذسٍطل ثبسگزاسی ٍ آصاد ػبصی آى دس هحیظ آثی

   گشدیذ. 

 و روشمواد 

هبیـی ثصَست فبکتَسیل دس آصثَد.  ؿشکت ثلَسآة(تَلیذی ) 4پلی آکشیلیک اػیذپبیِ ّیذسٍطل ثِ کبس سفتِ دس ایي آصهبیؾ، ثش 

 ؿبهل:فبکتَسّب اخشا گشدیذ.  ٍ دس هحیظ آثی تکشاس 3کبهال تصبدفی دس پبیِ قبلت عشح 
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 ،90، 60، 45، 30، 15ػغح )  10آة دس  ٍسی ّیذسٍطل تیوبس ؿذُ ثب ػَلفبت آّي دسصهبى غَعِهذت صهبى:  -1

 (، دقیق1500ٍِ  300، 180،240

 (دسصذ ٍصًی آّي ثِ ّیذسٍطل 72/0ٍ  24/0) دس دٍػغحثبسگزاسی ؿذُ ػَلفبت آّي آّي: هقذاس غلظت  -2

 کلشیذ هحلَل ٍ صفش ثِ ًضدیک الکتشیکی ّذایت ثب هقغش آة) ػغح دٍ دس ّیذسٍطل ٍسیغَعِ هحیظ ؿَسی: ؿَسی -3

 (هتش ثش صیوٌغدػی 2 الکتشیکی ّذایت ثب ػذین

 ػپغ، دسصذ ثذػت آیذ 5تب ّیذسٍطل   ؿذ افضٍدُ آة لیتش هیلی 95 ثِ طل گشم 5 اثتذا آّي، ػَلفبت ثبسگزاسی ثشای

. ؿذ افضٍدُ ّیذسٍطل گشم 10 ثِ آى اص لیتش هیلی یک ٍ تْیِ لیتش دس گشم 18 ٍ 6 غلظت ثب آّي ػَلفبت ّبی هحلَل

 ّیذسٍطل ،آّي سّبػبصی اسصیبثی ػشػت ثشای. گشدیذ خزة ّیذسٍطل تَػظ دقیقِ 10 اص کوتش دس ّيآ ػَلفبت هحلَل

( هتش ثش صیوٌغ دػی 2ّذایت الکتشیکی  ثب) ػذین کلشیذ هحلَل یب ٍ هقغش آة لیتش هیلی 100داسای  یثـشّب دس داسآّي

 اسلي دس هَخَد هحلَل اص ایًوًَِ دقیقِ، 1500 ٍ 300 ،180،240 ،90 ،60 ،45 ،30 ،15 گزؿت اص پغ. ؿذ دادُ قشاس

 افضٍدُ ػذین کلشیذ هحلَل بی ٍ هقغش آة لیتش هیلی 100 هدذدا ٍ تخلیِ اسلي دس هَخَد هحلَلؿذ. ػپغ  ثشداؿتِ

 اتوی خزة دػتگبُ ٍػیلِِ ث ،هحلَل دس ؿذُ آصاد آّي غلظت .گشدیذ
Analytic Jena  ذل هContra AA 300  قشائت

 ؿذ.  سػن sigmaplotافضاس  ًشم ثب ًوَداسّب ٍ SPSS افضاس ًشم ثب آصهبیـی ّبیدادُ بسیآه گشدیذ. تدضیِ

 نتبیج و بحث  

 ّوچٌیي. اػت داسهؼٌی ّیذسٍطل اص ؿذُ آصاد آّي ثش ؿَسی ٍ آّي غلظت صهبى، ػبدُ اثشات کِ داد ًـبى ٍاسیبًغ تدضیِ ًتبیح

 ؿذُ آصاد آّي ثش )دس ػغح احتوبل یک دسصذ( آّي غلظت -صهبى ٍدسصذ(  5)دس ػغح احتوبل  ؿَسی -صهبى هتقبثل اثشات

 .گشدیذ داسهؼٌی

 مختلف سماوُای در ي شًری، غلظت آَه مختلف سطًح آساد شذٌ در آَه میاوگیه مزبعات ياریاوس تجشیٍ -1 جذيل

 هشثؼبت  هیبًگیي آصادی دسخِ تغییشات هٌبثغ

 9  **975/1322 (T)صهبى

 1 123/493 (E)ؿَسی

 1  **121/7773 (C) آّي غلظت
T × E 9  *871/78 
E × C 1 ns

82/32 
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T ×C 9 **982/59 
T  ×C  ×E 9 ns

523/1 
 402/25  خغب

 : غیز معىی دار.   nsدرصذ ي  5: معىی دار در سطح احتمال درصذ، 1 احتمال سطح در دار معىی** : 

ى دادُ ًـبدٍ ّذایت الکتشیکی ، دس عَل صهبىدس )دسصذ اص کل آّي ثبسگزاسی ؿذُ(  دسصذ تدوؼی آّي آصاد ؿذُ 1ؿکل دس  

با  شذ. خارج َادقیقٍ ايل اس َیذريصل 15 ظزف ،% اس کًد بارگذاری شذ55ٌحذيد ، دس هحلَلدس ّش یک اص دٍ ، ثِ عَس کلی ؿذُ اػت.

کًد درصذ اس  5  ي 15حذيد بٍ تزتیب  ،دقیقٍ ديم ي سًم 15در ٍ ک ایگًوٍبٍ  ،کىذ شذ َاآَه اس َیذريصلريوذ آساد ساسی  گذشت سمان

 05ي  آساد گزدیذبارگذاری شذٌ دیگز اس آَه  درصذ 15 حذيد( دقیقِ 1500صهبى آصهبیؾ ) . اس آن پس ي تا اوتُایشذ آسادبارگذاری شذٌ 

ارگذاری شذٌ در سماوُای ايلیٍ، در آسمایشُای سایز آساد ساسی مقذار سیادی اس کًد بدرصذ اس آَه ویش َمچىان در َیذريصل باقی ماوذ. 

( دس آصهبیؾ خَد، هقذاس سّبػبصی کَد فؼفبتی اص ػِ ًَع 2010)5خبهًٌَکگبى ٍ کبپیشٍم محققیه ویش گشارش گزدیذٌ است. 

ؾ ایـبى، اٍلیي ٍ تشکیجی اص ّش دٍ ًَع پلیوش( سا دس عَل صهبى هقبیؼِ کشدًذ. دس آصهبی 6ّیذسٍطل )پلی ٍیٌیل الکل، چیتَػبى

دسصذ فؼفبت سا آصاد کشدُ  55تب  35ػبػت ثَد. دس ایي صهبى ّیذسٍطلْب اص  24صهبى اًذاصُ گیشی دس هحیظ آثی، پغ اص گزؿت 

ٍ ثبقیوبًذُ کَد ّوچٌبى دس ّیذسٍطلْب ثبقی هبًذ. ًتبیح افضایؾ یبفت دسصذ  80تب  65ایي هقبدیش ثِ  سٍص، 5ثَدًذ. ثب گزؿت 

ثبؿذ. ایـبى دس آصهبیؾ خَد ثِ ثشسػی هیضاى خزة ٍ سّبػبصی دٍ ( ًیض دس ایي ساػتب هی2012) 7ي ٍ ّوکبساىآصهبیؾ ثَستَلی

پشداختٌذ. ًتبیح حبکی اص آى ثَد  (پلی آکشیل آهیذ)ثش هجٌبی  ّیذسٍطلدٍ ًَع اص  ،ًَع کَد )فؼفبت پتبػین ٍ ػَلفبت آهًَیَم(

دسصذ  60ٍ  50بػت، ثشای کَدّبی فؼفبت پتبػین ٍ ػَلفبت آهًَیَم، ثِ تشتیتغ اص دٍ ػّب پاص ّیذسٍطلکِ هیضاى سّبػبصی 

  دسصذ سػیذ. 90ػبػت، سّبػبصی تدوؼی ثِ حذٍد  8ثَد. ثب گزؿت اص هقذاس ثبسگزاسی ؿذُ 

صی هحیظ سّبػب دس ؿَسیهتبثش اص  ،سّبػبصی ػشػت تدوؼیدقیقِ،  45تب دَذ کٍ وشان می 1شکل در َا َمچىیه مقایسٍ مىحىی

 ؿَسیسّبػبصی ثب افضایؾ تدوؼی سٍد کِ ػشػت هؼوَال اًتظبس هی .اػتػشػت دس آة هقغش کوتش ایي ، الجتِ پغ اص آىًیؼت. 

ثب خشٍج آة اص ّیذسٍطل، هقذاسی کَد ًیض تَسم ّیذسٍطل کبػتِ ؿذُ ٍ تَاًبیی ، اص ؿَسیدس آة، افضایؾ یبثذ. صیشا ثب افضایؾ 

. صیشا دس ؿشایظ ٍاقؼی خَاّذ ثَدیک ّیذسٍطل قَیتش ثبؿذ، اص ًظش کٌذسّبیی، کَد ًبهٌبػجی  ّش چِ ایي ٍیظگی دسخبسج ؿَد. 

                                                           
5  Jamnongkan and Kaewpirom 

6 chitosan 

7 Bortolin et al. 
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کٌذسّبیی ٍیظگی تَاًذ آیذ کِ هیّبی ثبالیی اص اهالح دس هحلَل خبک پذیذ هیخبک، ثب کبّؾ سعَثت پغ اص آثیبسی، غلظت

   .ثِ ؿذت تضؼیف کٌذّیذسٍطل سا 
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 اص ّیذسٍطل رَاساسی آَهي سمان بز  شًریاثز متقابل  -1 کل

 هقذاسثب افضایؾ  کِ اػت آى اص حبکی اػت. ًتبیح ؿذُ دادُ ًـبىصهبى ٍ ؿذُ  ثبسگزاسی آّي غلظت هتقبثلات اثش ،2 ؿکل دس

ثبسگزاسی  تَاًبیی ّیذسٍطل دس ًگْذاسی آّي یبثذ.هی آصادػبصی آّي افضایؾتدوؼی  ػشػت ّیذسٍطل، دس ؿذُ ثبسگزاسی آّي

 ػَلفبت اص ثبثتی قذاسهثبیؼتی ، تشّؼتِػبصی آسّب ثشای دیگش ػجبست ثِ .یبثذافضایؾ هی ،ّیذسٍطلثب کبّؾ ًؼجت آّي ثِ  ،ؿذُ

ّوؼَیی سا ًتبیح ،  ، دس یک آصهبیؾ گلذاًی(1992)ٍ ّوکبساى  هَستَت. ثیـتشی اص ّیذسٍطل ثبسگزاسی ؿَد هقذاسثش  آّي،

پغ اص افضٍدى کَدّبی کٌذسّبیی ثب چْبس ًؼجت سا ػَیب دس یک خبک دچبس کوجَد آّي ـبى ػولکشد گیبُ گضاسؽ ًوَدًذ. ای

ثِ قذسی ّب ّیذسٍطلاص ّش کذام اص کشدًذ. ( اسصیبثی دسصذ ٍصًی 72/0ٍ 36/0، 24/0، 12/0)ّیذسٍطل ثِ  ػَلفبت آّيهختلف 

 کبّؾکِ ثب ای اص سؿذ هـبّذُ گشدیذ ثبؿذ. پغ اص دٍسُ یکؼبىّب ذ کِ هقذاس آّي دسیبفتی دس گلذاىثِ گلذاًْب افضٍدُ ؿ

ثِ ػجبست دیگش، ثب کبّؾ ًؼجی ّیذسٍطل، آّي ثب ػشػت ثیـتشی آصاد  .ؿذُ اػتگیبُ کبػتِ ٍصى اص ّیذسٍطل ثِ آّي، ًؼجت 

 ؿذُ ٍ ثب سػَة دس خبک، اص دػتشع گیبُ خبسج ؿذُ ثَد.  
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0.24% Fe/polymer

0.72% Fe/polymer

 اس َیذريصل رَا ساسی آَه اثز متقابل غلظت آَه ي سمان بز  -0شکل 

ثبسگزاسی ؿذُ دس دٍ  سّبػبصی ًیتشات پتبػین یصهبیـًیض دس ایي ساػتب ًتبیدی سا گضاسؽ کشدُ اػت. ٍی دس آ (2009هْذٍیبى )

دسصذ  کَد، غلظت ثب افضایؾکِ . ًتبیح آصهبیؾ ًـبى داد کشداسصیبثی سا ذ ّیذسٍطل پلی آکشیل آهی، ثش هقذاس یکؼبًی اص غلظت

ّیذسٍطلی کِ حبٍی سػذ کِ ثِ ػجبست دیگش، ثِ ًظش هی .ِ اػتافضایؾ یبفت دس عَل صهبى آصاد ػبصی کَد اص ّیذسٍطلتدوؼی 

هقذاس هغلق  ی، اص خٌجِ کبسثشد. الجتِ ػتاتش ٍ دس ًتیدِ ثشای گیبُ اثشثخؾ تشسّبکٌذثِ ًؼجت  ،ثبؿذکَد ثِ طل کوتشی ًؼجت 

ّش چٌذ دسصذ تدوؼی آّي آصاد ؿذُ دس کٌذ. ایي هغلت سا سٍؿي هی 3 ؿکل هْن اػت.ًیض  کَد سّب ؿذُ اص ّیذسٍطل

هقذاس آّي خبسج ؿذُ اص آًْب ثِ تشتیت اػت، اهب  50، دقیقِ اٍل 15دس  دسصذ آّي، 72/0ٍ 24/0ّبی داسای ًؼجتْبی ّیذسٍطل

هبًذُ دسّیذسٍطل هقذاس هغلق آّي ثبقی ،دقیقِ 1500ؿَد تب پغ اص گزؿت ایي تفبٍت ثبػث هیثبؿذ. هیهیلی گشم  8/1ٍ 6/0

 ،دس کٌبس سیـِ دسختبى ثِ ػٌَاى هثبلثب ّیذسٍطل  . ثٌبثشایي اگش ّذف اص خبیگزاسی کَدؿَددٍم تقشیجب ثِ اًذاصُ ّیذسٍطل اٍل 

اگش صهبى خبیگزاسی . اص کَدی کِ ًؼجت آّي ثِ پلیوش آى کن اػت اػتفبدُ ًوَدثبیؼتی ، سّبػبصی کن ٍ ثلٌذ هذت آّي ثبؿذ

  .اص ًؼجت ثبالی آّي ثِ پلیوش اػتفبدُ کشددس صهبى اٍج ًیبص دسخت ثِ خزة آّي ثبؿذ، ثبیؼتی کَد 
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 شم ّیذسٍطلثش گ گزماس َیذريصل بزحسب میلی رَاساسی آَه -3شکل

 گیشی کلیًتیدِ

ّبی کِ قبثل سقبثت ثب ًوًَِ ی پذیذ آٍسدیسّبکٌذآّي  تَلیذ ؿذُ دس داخل کـَس، کَدثبسگزاسی کَد ػَلفبت آّي ثش ّیذسٍطل 

-هیآّي ثبسگزاسی ؿذُ ثِ ّیذسٍطل ٍصًی  ٍاثؼتِ ثِ ًؼجت ،يّػشػت سّبیؾ آثبؿذ. ّوچٌیي هـبّذُ گشدیذ کِ خبسخی هی

تَاى صهبى تبهیي آّي ؿَد. ثب تغییش ایي ًؼجت هیًؼجت ّیذسٍطل ثِ ػَلفبت آّي افضایؾ یبثذ، کَد کٌذسّبتش هیّش چِ . ثبؿذ

اگش ّذف تبهیي آّي دس کَتبُ هذت ثشای گیبُ ثبؿذ، هی تَاى اص ًؼجت ثبالی آّي  ثشای گیبُ سا، هغبثق ثب ًیبص گیبُ تٌظین ًوَد.

تَاى آّي هَسد ًیبص سا ثش هقذاس ثیـتشی اص تبهیي آّي دس ثلٌذ هذت ثبؿذ، هی ثِ پلیوش اػتفبدُ کشد. دسصَستی کِ ّذف

تَاى تشیي ؿشایظ هوکي، یؼٌی دس هحیظ آثی اًدبم ؿذُ اػت، هیاص آًدب کِ ایي اسصیبثی دس ػختّیذسٍطل ثبسگزاسی ًوَد. 

 ؿذ کِ الجتِ ًیبص ثِ ثشسػی داسد.د افضایؾ قبثل تَخْی داؿتِ ثباًتظبس داؿت کِ دس هحیظ خبک، ٍیظگی کٌذسّبیی کَ

تـکش ٍ قذسداًی هشاتت  ،. ًَیؼٌذگبىاػت ،"ؿشکت ثلَسآة"حوبیتْبی هبلی هشَّى اًدبم ایي پظٍّؾ، تشکر و قدردانی: 

 .ًوبیٌذخَد سا اص هؼئَلیي هحتشم ایي ؿشکت اػالم هی
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