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تشسػي واسايي ٔذاسٞاي جذايؾ ٔغٙاؼيؼي ٚاحذٞاي ٔ 6ٚ 2جتٕك ػًٙآ ٗٞػٍٙاٖ
3

اػٕاليُ خفاج ،1ٝلّي تٟٙاْفشدٔ ،*2حٕذ ٔؼيٙايي

 -1دا٘ـجٛي واسؿٙاػي اسؿذ فشآٚسي ٔٛاد ٔمذ٘ي ،دا٘ـٍا ٜتيشجٙذ  ٚػشپشػت ػ ًٙؿىٗ دا٘ ٝتٙذي ٔجتٕك ػ ًٙآ ٗٞػٍٙاٖ
 -2اػتادياس ،دا٘ـىذٟٙٔ ٜذػي ،دا٘ـٍا ٜتيشجٙذ
 -3دا٘ـياس ،دا٘ـىذٟٙٔ ٜذػي ،دا٘ـٍا ٜتيشجٙذ
(دريافت  ،1395/01/16پذيزش )1395/11/03

چىيذٜ
اسصياتي يه ٔذاس جذايؾ ٔغٙاؼيؼي ٔي تٛا٘ذ دس تمييٗ واسايي آٖ  ٚتذٚيٗ اػتشاتظي ٞاي ٔٛسد ٘ياص تٙٔ ٝفٛس تٟثٛد لّٕىشد آتي آٖ ٔفيذ تاؿذٞ .ذف اص
ايٗ ٔماِ ،ٝاسصياتي لّٕىشد ٔذاسٞاي جذايؾ ٔغٙاؼيؼي ٚاحذٞاي ٔ 6 ٚ 2جتٕك ػٍٙاٖ اػت .دس ٞش دٚ ٚاحذ ،وا٘ؼ ًٙاػتخشاجي اص ٔمذٖ پغ اص ػ-ًٙ
ؿىٙي ت ٝد ٚتخؾ اتمادي سيضدا٘ ٚ )0-10mm( ٝدسؿتدا٘ )10-30mm( ٝتمؼيٓ ٔي ؿٛد  ٚػپغ ٞش وذاْ ٚاسد يه ٔذاس پشلياسػاصي ٔغٙاؼيؼي خـه
ؿذت پاييٗ ٔيؿٛد .تؽٛس وّي ٕٝ٘ٛ٘ 270 ،اص ايٗ ٔ 4ذاس جذايؾ ٔغٙاؼيؼي تشداؿت ؿذ ٛٔ ٚسد آ٘اِيض ٔمذاس آ ٗٞوُ ،اوؼيذ آٌٌٛ ٚ )FeO( ٗٞشد لشاس
ٌشفتٙذ٘ .تايج ت ٝدػت آٔذ٘ ٜـاٖ داد لياس آٔ ٗٞحص َٛتٕأي ٔذاسٞاي پشلياسػاصي ٔغٙاؼيؼي تيـتش اص  57دسصذ اػتٔ .تٛػػ تاصياتي آ ٗٞدس ٔذاسٞاي
پشلياسػاصي ٔغٙاؼيؼي سيضدا٘ ٚ ٝدسؿتدا٘ٚ ٝاحذ  6ت ٝتشتية تشاتش  78/93 ٚ 92/29دسصذ  ٚتشاي ٚاحذ  2ت ٝتشتية تشاتش  55/36 ٚ 69/25دسصذ تٛد .تاصياتي
ٔذاسٞاي پشلياسػاصي ٔغٙاؼيؼي دسؿت دا٘ ٝوٕتش اص ٔذاسٞاي سيضدا٘ ٝاػت و ٝلّت آٖ ؿذت ٔيذاٖ ٔغٙاؼيؼي وٕتش جذاوٙٙذٜٞا دس ايٗ ٔذاسٞا تشاي حفؿ
لياس ٔؽّٛب وٙؼا٘تشٜٞا لّي سغٓ دسج ٝآصادي وٕتش خٛسان اػت .تاصياتي آٔ ٗٞذاسٞاي جذايؾ ٔغٙاؼيؼي ٚاحذ ٘ 2ؼثت تٚ ٝاحذ  6وٕتش اػت و ٝدِيُ
آٖ خٛساندٞي  ٚؿشايػ لّٕياتي ٘أٙاػة جذاوٙٙذٜٞاي ٔغٙاؼيؼي دس ايٗ ٚاحذ تٛد.

وّٕات وّيذي
ٔجتٕك ػٍٙاٖ ،جذاوٙٙذٔ ٜغٙاؼيؼي ،اسصياتي لّٕىشد ،لياس  ٚتاصياتي.
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اسماعیل خفاجه ،علی بهىام فزد ،محمد مسیىايی

ٔ -1مذٔٝ
ٔمادٖ ػ ًٙآ ٗٞػٍٙاٖ تا رخيش ٜصٔيٗؿٙاػي 1/2
ٔيّياسد تٗ يىي اص تضسٌتشيٗ رخايش ػ ًٙآ ٗٞوـٛس ت ٝؿٕاس
ٔيآيذ و ٝدس  16وئّٛتشي ؿٟش ػٍٙاٖ اص تٛاتك ؿٟشػتاٖ
خٛاف دس اػتاٖ خشاػاٖ سظٛي ٚالك ؿذ ٜاػت .ايٗ ٔمادٖ
دس ٔحذٚدٜاي ت ٝؼ َٛحذٚد  26وئّٛتش  ٚلشض تمشيثي 8
وئّٛتش ٚالك ؿذ ٜاػت  ٚت ٝػ٘ ٝاحئ ٝمذ٘ي غشتئ ،شوضي
 ٚؿشلي تمؼيٓ ٔيؿٛد .دس حاَ حاظش لٕذ ٜاػتخشاج اص
تٛدٜٞاي  C ٚ Bؿٕاِي ٚالك دس ٘احئ ٝمذ٘ي غشتي ٚ
ٕٞچٙيٗ اص ٔمادٖ فشلي تاغه ،دسدٚي  2 ٚ 1دس ٘احيٝ
ٔمذ٘ي ٔشوضي ا٘جاْ ٔيٌيشد .وا٘ي تا اسصؽ ايٗ ٔمادٖ،
ٔٙيتيت  ٚتٔ ٝمذاس خيّي وٕتش ٕٞاتيت اػت [.]1
دس حاَ حاظش تخؾ فشآٚسي ٔجتٕك ػ ًٙآ ٗٞػٍٙاٖ
ؿأُ د ٚتخؾ تِٛيذ ػ ًٙآ ٗٞدا٘ٝتٙذي  ٚواسخا٘ ٝتِٛيذ
وٙؼا٘تش ٜػ ًٙآ ٗٞت ٝـشفيت ٔ 2/6يّي ٖٛتٗ دس ػاَ
ٔيؿٛد .تخؾ تِٛيذ ػ ًٙآ ٗٞدا٘ٝتٙذي ؿأُ ٞفت ٚاحذ
ٔجضا ت ٝـشفيت وُ ػاِيا٘ٔ 4/84 ٝيّي ٖٛتٗ اػت و ٝدس
تٕأي ايٗ ٚ 7احذ وا٘ؼ ًٙاػتخشاجي اص ٔمذٖ پغ اص ؼي
ٔذاس خشدايؾ ،ت ٝد ٚتخؾ تا ا٘ذاص ٜاتمادي ( 0-10mmتخؾ
سيضدا٘( 10–30mm ٚ )ٝتخؾ دسؿتدا٘ )ٝتمؼيٓ ٔيؿٛد.
ػپغ ٞش تخؾ تشاي پشلياسػاصي ٚاسد يه ٔذاس جذايؾ
ٔغٙاؼيؼي خـه ؿذت پاييٗ ٔيؿٛد .تخؾ پشلياس ٞش ٔذاس
جذايؾ ٔغٙاؼيؼي ت ٝلٛٙاٖ ٔحص َٛت ٝتاصاس لشظٔ ٝيؿٛد.
جذاوٙٙذٜٞاي ٔٛجٛد دس ٔذاسٞاي جذايؾ ٔغٙاؼيؼي خـه
ؿذت پاييٗ اص ٘ٛق اػتٛا٘ٝاي  ٚيا ٘ٛاسي ٞؼتٙذ .ؿىُ 1
تصاٚيش ؿٕاتيه ايٗ د ٚجذاوٙٙذ ٜسا ٘ـاٖ ٔيدٞذ [.]2

(اِف)
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پاسأتشٞاي لاتُ إٞيت دس سا٘ذٔاٖ جذاػاصي جذاوٙٙذ-ٜ
ٞاي ٔغٙاؼيؼي ٘ٛق اػتٛا٘ٝاي ؿأُ ػشلت چشخؾ اػتٛا٘،ٝ
جٙغ ،تمذاد  ٚچيذٔاٖ ٍٔٙتٞا ،سؼٛتت ٕ٘ ٚ ٝ٘ٛظخأت
اليٛٔ ٝاد سٚي اػتٛا٘ ٝاػت [.]6-3
ٞذف اص ا٘جاْ ايٗ تحميك ،تشسػي واسايي جذاوٙٙذٜٞاي
ٔغٙاؼيؼي ٚاحذٞاي  6 ٚ 2تِٛيذ ػًٙآ ٗٞدا٘ٝتٙذي
ٔجتٕك ػ ًٙآ ٗٞػٍٙاٖ اػت .ت ٝايٗ ٔٙفٛس اص خٛسان،
وٙؼا٘تش ٚ ٜتاؼّٞ ٝش ٔذاس جذايؾ ٔغٙاؼيؼي سٚصا٘ ٚ ٝتٝ
ٔذت ٔ 3أ ٜتٛاِي ٕ٘ٝ٘ٛتشداسي ا٘جاْ ؿذ ٚ ٜپغ اص ا٘جاْ
آ٘اِيضٞاي آ ٗٞوُ ،اوؼيذآٌٌٛ ٚ ٗٞشد٘ ،تايج آٖٞا ٔٛسد
تشسػي لشاس ٌشفت ٝاػت.
ٛٔ -2اد  ٚسٚؽٞا
 ٕٝ٘ٛ٘ -1-2تشداسي

تٙٔ ٝفٛس تشسػي واسايي جذاوٙٙذٜٞاي ٔغٙاؼيؼي
ٚاحذٞاي  6 ٚ 2تِٛيذ ػًٙآ ٗٞدا٘ٝتٙذي ؿذٔ ٜجتٕك
ػ ًٙآ ٗٞػٍٙاٖ ،لّٕيات ٕ٘ٝ٘ٛتشداسي اص خٛسان ،وٙؼا٘تشٜ
 ٚتاؼّٞ ٝش يه اص ٔذاسٞاي جذايؾ ٔغٙاؼيؼي ا٘جاْ ٌشفت.
تا تٛج ٝت ٝايٙىٞ ٝش ٚاحذ داساي دٔ ٚذاس جذايؾ ٔغٙاؼيؼي
اػت ،دس ٟ٘ايت دس ٞش ٘ٛتت ٌٕ٘ٝ٘ٛيشي  ٕٝ٘ٛ٘ 6تشداؿت ؿذ.
ٕ٘ٞٝ٘ٛاي جشياٖ خٛسان تٛػيّ ٕٝ٘ٛ٘ ٝتشداسي اص سٚي ٘ٛاس
٘مإِٞٝ٘ٛ٘ ٚ ٝاي جشياٖٞاي وٙؼا٘تش ٚ ٜتاؼّ ٝت ٝسٚؽ
ٕ٘ٝ٘ٛتشداسي اص تٛدٛٔ ٜاد تشداؿت ؿذ .لّٕيات ٕ٘ٝ٘ٛتشداسي
تٔ ٝذت ٔ 3ا ٜادأ ٝيافت  ٚدس ٔجٕٛق  ٕٝ٘ٛ٘ 270تشداؿت
ؿذ.
تا اػتفاد ٜاص فشٔ َٛجي ،حذالُ ٚصٖ ٕ٘ٛٔ ٝ٘ٛسد ٘ياص
تشاي تخؾ تا اتماد ٔ 10-30 mmيّيٕتش حذٚد  15ويٌّٛشْ
 ٚتشاي تخؾ تا اتماد  0-10 mmحذٚد  7ويٌّٛشْ تمييٗ ٚ
دس لّٕيات ٕ٘ٝ٘ٛتشداسي ِحاؾ ؿذ.
 -2-2سٚؽٞاي آ٘اِيض
 -1-2-2تمييٗ ٔمذاس آ ٗٞوُ ٕ٘ٞٝ٘ٛاي وا٘ؼ ًٙآٗٞداس

(ب)

ؿىُ  :1تصاٚيش ؿٕاتيه جذاوٙٙذٔ ٜغٙاؼيؼي خـه ؿذت پاييٗ ٘ٛق
اِف) اػتٛا٘ٝاي ،ب) ٘ٛاسي [[2
14

ٔمذاس آ ٗٞوُ ٕ٘ٞٝ٘ٛاي وا٘ؼ ًٙآٗٞداس ت ٝسٚؽ
تيتشاػي ٖٛتٚ ٝػيّ ٝآصٔايـٍأ ٜجتٕك ػٍٙاٖ ت ٝا٘جاْ سػيذ.
تشاي ايٗ ٔٙفٛس ٔمذاس ٌ 0/25±0/002شْ پٛدس ٕ٘ ٝ٘ٛسا
دس ٖٚاسِٗ  250ccسيخت 20cc ،ٝاػيذ وّشيذسيه ت ٝآٖ افضٚدٜ
ٔي ؿٛد .دسب اسِٗ سا تا ؿيـ ٝػالت پٛؿا٘ذ ٜتشاي يه
ػالت تش سٚي اجاق لشاس داد ٚ ٜػپغ ؿيـ ٝػالت  ٚديٛاسٜ
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اسِٗ سا تا ٔمذاس وٕي آب ٔمؽش ؿؼتـٔ ٛيدٙٞذ .تٔ ٝحتٛي
اسِٗ لؽش ٜلؽشٔ ٜحّ َٛوّشيذ لّك اظاف ٝوشد ٜتا ٔحَّٛ
وأال تيسً٘ ؿٛد .ػپغ دسب اسِٗ تا ؿيـ ٝػالت پٛؿا٘ذٜ
ؿذ ٚ ٜاسِٗ سا تش سٚي اجاق ٌزاؿت ٝتا ت ٝجٛؽ آيذ .پغ اص
جٛؿيذٖ ٔحتٛيات اسِٗ تٔ ٝذت  5دليم ،ٝتا آب ٔمؽش تٝ
حجٓ  100ccسػا٘ذٔ ٜيؿٛد  10cc ٚاػيذ ػِٛفٛسيه تٝ
ٔحّ َٛاظافٔ ٝيؿٛد .پغ اص ػشد ؿذٖ ٔحّ 5cc ،َٛوّشيذ
جي ٜٛتٔ ٝحّ َٛاظافٔ ٝيؿٛد تا وّشيذ لّك اظافي سػٛب
وٙذ .ػپغ  10تا  15لؽش ٜديفٙيُ آٔيٗ ت ٝلٛٙاٖ ؿٙاػاٌش
 10cc ٚاػيذ فؼفشيه ت ٝاسِٗ اظافٔ ٝيؿٛد  ٚػپغ ٔحَّٛ
سا تا پتاػيٓ ديوشٔٚات اػتا٘ذاسد تا تغييش سً٘ ٔحّٚ َٛ
ثاتت ؿذٖ سً٘ تٙفؾ تيش ،ٜتيتش ٔيوٙٙذ.
 -2-2-2تمييٗ ٔمذاس اوؼيذ إٓٞٝ٘ٛ٘ )II( ٗٞاي وا٘ؼ ًٙآٗٞداس

ٔمذاس اوؼيذ إٓٞٝ٘ٛ٘ )II( ٗٞا ٘يض ت ٝسٚؽ تيتشاػي ٖٛتٝ
ٚػيّ ٝآصٔايـٍأ ٜجتٕك ػٍٙاٖ ت ٝا٘جاْ سػيذ .تشاي ايٗ
ٔٙفٛس ٔمذاس ٌ0/5±0/0002شْ ٕ٘ ٝ٘ٛپٛدسي سا ٚصٖ وشد ٜدس
اسِٗ  250CCسيختٔ ٝيؿٛد .ت ٕٝ٘ٛ٘ ٝپٛدسي حذٚد ٌ 1شْ
تيوشتٙات ػذيٓ افضٚدٔ ٜيؿٛد .ػپغ  30ccاػيذ وّشيذسيه
ت ٝاسِٗ اظاف ٝوشد ٚ ٜدسب اسِٗ تؼت ٝؿذ ٚ ٜآ٘شا تٔ ٝذت 15
دليم ٝسٚي اجاق ٌزاؿت ٝتا ت ٝآسأي تجٛؿذ .دس ادأٝ
ٔحتٛيات اسِٗ سا تا حجٓ حذٚد  150CCتا آب ٔمؽش سليك
ٔيوٙٙذ .پغ اص ػشد ؿذٖ ٔحّ 10cc ،َٛاػيذ فؼفشيه ٚ
 10لؽش ٜدي فٙيُ آٔيٗ ت ٝاسِٗ افضٚد ٚ ٜتالفاصّ ٝتا دي-
وشٔٚات پتاػيٓ تا ثاتت ؿذٖ سً٘ تٙفؾ تيش ،ٜتيتش ٔيوٙٙذ.
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٘ -3تايج  ٚتحث
 -1-3تشسػي لّٕىشد ٔذاسٞاي جذايؾ ٔغٙاؼيؼي ٚاحذٞاي 2
 6 ٚاص ِحاؾ لياس  ٚتاصياتي آٗٞ

دس ٚاحذ  6تِٛيذ ػًٙآ ٗٞدا٘ٝتٙذي ؿذٔ ٜجتٕك ػًٙ
آ ٗٞػٍٙاٖ ،اص يه جذاوٙٙذٔ ٜغٙاؼيؼي خـه اص ٘ٛق
اػتٛا٘ٝاي ػاخت ؿشوت اوؼا ٍٔٙت تشوي ٝتا ؿذت ٔيذاٖ
ٌٛ 1200ع تشاي پشلياسػاصي خٛسان سيضدا٘( ٝتا ا٘ذاصٜ
اتمادي  )0-10mmاػتفادٔ ٜيؿٛدٕٞ .چٙيٗ تشاي
پشلياسػاصي خٛسان دسؿتدا٘( ٝتا ا٘ذاص ٜاتمادي )10-30mm
اص يه جذاوٙٙذٔ ٜغٙاؼيؼي خـه اص ٘ٛق اػتٛا٘ٝاي ػاخت
ؿشوت اوؼا ٍٔٙت تشوي ٝتا ؿذت ٔيذاٖ ٌٛ 900ع اػتفادٜ
ٔيٌشدد.
ؿىُ  2تغييشات لياس -تاصياتي تشاي  84ػشي ٕ٘ٝ٘ٛتشداسي
دس ؼي تاص ٜصٔا٘ي ٔ 3ا ٝٞسا تشاي د ٚجذاوٙٙذٔ ٜغٙاؼيؼي
ٚاحذ  6تِٛيذ ػًٙآ ٗٞدا٘ٝتٙذي ؿذٔ ٜجتٕك ػًٙآٗٞ
ػٍٙاٖ ٘ـاٖ ٔيدٞذٕٞ .ا٘ؽٛس و ٝدس ايٗ ؿىُ ٔـاٞذٜ
ٔيؿٛد ٔمذاس لياس آ ٗٞوٙؼا٘تشٞ ٜش دٔ ٚذاس دس تاص 58 ٜتا
 62دسصذ لشاس داسدٔ .مذاس ٔتٛػػ لياس وٙؼا٘تشٔ ٜذاس سيضدا٘ٝ
تشاتش تا  58/15دسصذ  ٚتشاي ٔذاس دسؿتدا٘ ٝتشاتش تا 59/36
دسصذ اػت تٙاتشايٗ ٔـاٞذٔ ٜيؿٛد و ٝجذاوٙٙذٜٞاي
ٔغٙاؼيؼي ٞش دٔ ٚذاس لادس ٞؼتٙذ تا لياس ٔؽّٛب تشاي
وٙؼا٘تش ٜو ٝتيـتش اص  57دسصذ اػت سا تأيٗ وٙٙذ.
100
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اص ٌٛعٔتش ٔذَ  TM701ػاخت وـٛس طاپٗ تشاي
ا٘ذاصٌٜيشي ؿذت ٔيذاٖ ٔغٙاؼيؼي جذاوٙٙذٜٞاي
ٔغٙاؼيؼي اػتفاد ٜؿذ .ايٗ دػتٍا ٜلاتّيت ا٘ذاصٌٜيشي
ؿذت ٔيذاٖ ٔغٙاؼيؼي دس ٌؼتش ٜصفش تا  3تؼال سا اص
ٔيذاٖٞاي ٔغٙاؼيؼي دايٓ ٔ ٚتٙاٚب ( )AC, DCداسد.
 -4-2-2تمييٗ ٔمذاس ٌٌٛشد ٕ٘ٝ٘ٛ

آ٘اِيض وُ ٌٌٛشد ٕ٘ٞٝ٘ٛاي ػ ًٙآ ٗٞتٚ ٝػيّ ٝدػتٍاٜ
ِىٔ ٛذَ  CS230دس آصٔايـٍأ ٜجتٕك ػٍٙاٖ ا٘جاْ ٌشفت.
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 -3-2-2تمييٗ ؿذت ٔيذاٖ ٔغٙاؼيؼي جذاوٙٙذٜٞاي ٔغٙاؼيؼي
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لياس آ ٗٞوٙؼا٘تش)% ( ٜ

ؿىُ  :2تغييشات لياس /تاصياتي آ ٗٞدس ٔذاسٞاي جذايؾ ٔغٙاؼيؼي
سيضدا٘ ٚ ٝدسؿتدا٘ٚ ٝاحذ  6تِٛيذ ػًٙآ ٗٞدا٘ٝتٙذي ؿذٔ ٜجتٕك
ػٍٙاٖ تشاي  84ػشي ٕ٘ٝ٘ٛتشداسي دس ؼي تاص ٜصٔا٘ي ٔ 3اٝٞ

ؿىُ ٕٞ 2چٙيٗ ٘ـاٖ ٔيدٞذ ٔماديش تاصياتي ت ٝدػت
آٔذ ٜتٛػػ جذاوٙٙذٔ ٜغٙاؼيؼي ٔذاس سيضدا٘ ٝدس ٔحذٚدٜ
 70تا  98دسصذ  ٚلٕذتاً دس تاص 90 ٜتا  98دسصذ لشاس داسد.
15
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دس ؼي تاص ٜصٔا٘ي ٔ 3ا ٝٞسا تشاي دٔ ٚذاس جذايؾ ٔغٙاؼيؼي
ٚاحذ  2تِٛيذ ػًٙآ ٗٞدا٘ٝتٙذي ؿذٔ ٜجتٕك ػ ًٙآٗٞ
ػٍٙاٖ ٘ـاٖ ٔيدٞذٕٞ .ا٘ؽٛس و ٝدس ايٗ ؿىُ ٔـاٞذٜ
ٔيؿٛد ٔمذاس لياس آ ٗٞوٙؼا٘تشٞ ٜش دٔ ٚذاس جذايؾ
ٔغٙاؼيؼي لٕذتاً دس تاص 58 ٜتا  60دسصذ لشاس داسدٔ .مذاس
ٔتٛػػ لياس وٙؼا٘تش ٜتشاي ٔذاس جذايؾ ٔغٙاؼيؼي سيضدا٘ٝ
 ٚدسؿت دا٘ ٝت ٝتشتية تشاتش تا  58/71 ٚ 58/35دسصذ اػت
تٙاتشايٗ ٔـاٞذٔ ٜيؿٛد وٞ ٝش دٔ ٚذاس جذايؾ ٔغٙاؼيؼي
لادس ٞؼتٙذ تا لياس آٔ ٗٞؽّٛب تشاي وٙؼا٘تش ٜسا تأيٗ ٕ٘ايٙذ.
ؿىُ ٕٞ 3چٙيٗ ٘ـاٖ ٔيدٞذ ؤ ٝماديش تاصياتي آ ٗٞتٝ
دػت آٔذ ٜدس ٔذاس جذايؾ ٔغٙاؼيؼي سيضدا٘ ٝدس ٔحذٚد 4 ٜتا
 98دسصذ لشاس داسد ٔ ٚمذاس ٔتٛػػ آٖ  69/25دسصذ اػت .ايٗ دس
حاِي اػت ؤ ٝماديش تاصياتي آ ٗٞت ٝدػت آٔذ ٜدس ٔذاس جذايؾ
ٔغٙاؼيؼي دسؿتدا٘ ٝداساي پشاوٙذٌي صياد تٛد ٚ ٜدس ٔحذٚد 2 ٜتا
 100دسصذ لشاس داسد ٔ ٚمذاس ٔتٛػػ آٖ تشاتش  55/36دسصذ اػت
تٙاتشايٗ ٔماديش تاصياتي آ ٗٞت ٝدػت آٔذ ٜدس ٔذاس جذايؾ
ٔغٙاؼيؼي سيضدا٘ ٝتيـتش اص ٔذاس جذايؾ ٔغٙاؼيؼي دسؿتدا٘ٝ
اػت .دِيُ ايٗ ٔٛظٛق ٘يض وٛچىتش تٛدٖ ا٘ذاص ٜاتمادي خٛسان
ٔذاس جذايؾ ٔغٙاؼيؼي سيضدا٘٘ ٝؼثت تٔ ٝذاس جذايؾ ٔغٙاؼيؼي
دسؿتدا٘ ٚ ٝدس ٘تيج ٝداؿتٗ دسج ٝآصادي تيـتش اػتٕٞ .چٙيٗ
ؿذت ٔيذاٖ جذا وٙٙذٔ ٜغٙاؼيؼي ٔذاس سيضدا٘ ٝتيـتش اص ٔذاس
دسؿت دا٘ ٝاػت.
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ؿىُ  :3تغييشات لياس /تاصياتي آ ٗٞتشاي ٔذاسٞاي جذايؾ ٔغٙاؼيؼي
سيضدا٘ ٚ ٝدسؿتدا٘ٚ ٝاحذ  2تِٛيذ ػًٙآ ٗٞدا٘ٝتٙذي ؿذ ٜػٍٙاٖ تشاي
 55ػشي ٕ٘ٝ٘ٛتشداسي دس ؼي تاص ٜصٔا٘ي ٔ 3اٝٞ

ٔمايؼ ٝلّٕىشد ٔذاسٞاي جذايؾ ٔغٙاؼيؼي سيضدا٘ٝ
ٚاحذٞاي  6 ٚ 2و ٝاتماد خٛسان ٚسٚدي ت ٝآٖٞا وٛچىتش اص
 10mmاػت ٔـخص ٔيوٙذ ؤ ٝياٍ٘يٗ لياس آٔ ٗٞحصَٛ
تِٛيذي ٔذاس جذايؾ ٔغٙاؼيؼي سيضدا٘ٚ ٝاحذ  6 ٚ 2تٝ
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تاصياتي ()%

ٔمذاس ٔتٛػػ تاصياتي تٚ ٝػيّ ٝايٗ جذاوٙٙذ ٜتشاتش تا 92/29
دسصذ اػت .ايٗ دسحاِي اػت ؤ ٝماديش تاصياتي ت ٝدػت
آٔذ ٜتٚ ٝػيّ ٝجذاوٙٙذٔ ٜغٙاؼيؼي ٔذاس دسؿتدا٘ ٝدس
ٔحذٚد 60 ٜتا  98دسصذ  ٚلٕذتاً دس تاص 70 ٜتا  90دسصذ
لشاس داسد ٔ ٚمذاس ٔتٛػػ تاصياتي تٛػػ ايٗ جذاوٙٙذ ٜتشاتش
تا  78/93دسصذ اػت .تا ٔمايؼ٘ ٝتايج تاصياتي ايٗ دٔ ٚذاس
ٔـخص ٔيؿٛد و ٝتاصياتي آ ٗٞدس ٔذاس سيضدا٘ ٝتيـتش اص
ٔذاس دسؿتدا٘ ٝاػت .دِيُ ٔٛظٛق سا ٔيتٛاٖ ت ٝا٘ذاصٜ
اتمادي خٛسان ايٗ د ٚجذاوٙٙذٔ ٜشتٛغ دا٘ؼت صيشا اتماد
خٛسان ٔذاس سيضدا٘ ٚ ٝدسؿتدا٘ ٝت ٝتشتية دس ٔحذٚدٜ
 10-30mm ٚ 0-10mmلشاس داسدٚ .اظح اػت و ٝتا واٞؾ
ا٘ذاص ٜاتمادي خٛسان ،احتٕاَ سػيذٖ تمذاد تيـتشي اص
وا٘يٞاي ٍٔٙتيت ت ٝدسج ٝآصادي ٚجٛد داسد .لال ٜٚتش ايٗ،
ؿذت ٔيذاٖ ٔغٙاؼيؼي جذاوٙٙذٔ ٜذاس سيضدا٘ ٚ ٝدسؿتدا٘ٝ
ت ٝتشتية تشاتش تا ٌٛ 900 ٚ 1200ع اػت .ت ٝلثاست ديٍش
خٛسان تا ا٘ذاص ٜاتمادي وٛچىتش ٚاسد جذاوٙٙذٔ ٜغٙاؼيؼي تا
ؿذت ٔيذاٖ تيـتش ٔيؿٛد  ٚتشلىغ تا لياس آ ٗٞوٙؼا٘تشٜ
دس ٞش د ٚا٘ذاص ٜاتمادي دس حذ ٔجاص لشاس ٌيشد و ٝايٗ ٔٛظٛق
٘يض ٔٙجش ت ٝافت تاصياتي ٔيؿٛد.
دس ٚاحذ  2تِٛيذ ػًٙآ ٗٞدا٘ٝتٙذي ؿذٔ ٜجتٕك ػًٙ
آ ٗٞػٍٙاٖ ٞش يه اص ٔذاسٞاي پشلياسػاصي ٔغٙاؼيؼي
خٛسان سيضدا٘ ٚ ٝدسؿت دا٘ ٝداساي د ٚجذاوٙٙذٔ ٜغٙاؼيؼي
خـه ؿذت پاييٗ ٞؼتٙذ .دس ٔذاس پشلياسػاصي خٛسان
سيضدا٘( ٝتا ا٘ذاص ٜاتمادي  )0-10mmپشلياسػاصي اِٚي ٝتا
اػتفاد ٜاص جذاوٙٙذٔ ٜغٙاؼيؼي ؿذت پاييٗ خـه اص ٘ٛق
اػتٛا٘ٝاي ػاخت ؿشوت اتضاس ٍٔٙت ٌؼتش ايشاٖ (ٔاي) تا
ؿذت ٔيذاٖ ٌٛ 1200ع ا٘جاْ ؿذ ٚ ٜػپغ وٙؼا٘تش ٜآٖ
ٚاسد جذاوٙٙذٔ ٜغٙاؼيؼي خـه ٔشحّ ٝد ْٚاص ٘ٛق
اػتٛا٘ٝاي تا ؿذت ٔيذاٖ ٌٛ 900ع ػاخت ؿشوت جٟاٖ
ػًٙؿىٗ اصفٟاٖ ٔيؿٛد .دس ٔذاس پشلياسػاصي خٛسان
دسؿتدا٘( ٝتا ا٘ذاص ٜاتمادي  )10-30mmپشلياسػاصي اِٚيٝ
تا اػتفاد ٜاص جذاوٙٙذٔ ٜغٙاؼيؼي خـه اص ٘ٛق ٘ٛاسي
ػاخت ؿشوت اتضاس ٍٔٙت ٌؼتش ايشاٖ (ٔاي) تا ؿذت ٔيذاٖ
ٌٛ 1200ع ا٘جاْ ؿذ ٚ ٜػپغ وٙؼا٘تش ٜآٖ ٚاسد جذاوٙٙذٜ
ٔغٙاؼيؼي خـه ٔشحّ ٝد ْٚاص ٘ٛق اػتٛا٘ٝاي تا ؿذت
ٔيذاٖ ٌٛ 700ع ػاخت ؿشوت جٟاٖ ػًٙؿىٗ اصفٟاٖ
ٔيؿٛد .خٛساندٞي دس وّئ ٝذاسٞاي جذايؾ ت ٝؿىُ
پيٛػت ٝا٘جاْ ٔيٌيشد.
ؿىُ  3تغييشات لياس-تاصياتي تشاي  55ػشي ٕ٘ٝ٘ٛتشداسي
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بزرسی کارايی مدارهای جدايص مغىاطیسی ياحدهای  2ي  6مجتمع سىگ آهه سىگان

تشتية تشاتش تا  58/15 ٚ 58/35دسصذ اػت و ٝتمشيثاً تشاتش ٚ
تفاٚت ٔمٙاداسي سا ٘ـاٖ ٕ٘يدٙٞذ .تاصياتي آٔ ٗٞذاس جذايؾ
ٔغٙاؼيؼي سيضدا٘ٚ ٝاحذ ٘ 6 ٚ 2يض ت ٝتشتية تشاتش ٚ 69/25
 92/29دسصذ اػت .تٙاتشايٗ ٔـاٞذٔ ٜيؿٛد ؤ ٝذاس
جذايؾ ٔغٙاؼيؼي سيضدا٘ٚ ٝاحذ  6لّٕىشد تؼياس تٟتشي سا
دس ايٗ ٔٛسد داسد.
تا ٔمايؼ ٝلّٕىشد ٔذاس جذايؾ ٔغٙاؼيؼي دسؿتدا٘ٝ
ٚاحذٞاي  6 ٚ 2ؤ ٝحذٚد ٜاتماد خٛسان ٚسٚدي ت ٝآٖٞا دس
ٌؼتش 10 ٜتا  30mmاػت ٔـخص ٔيٕ٘ايذ ؤ ٝياٍ٘يٗ
لياس آ ٗٞوٙؼا٘تش ٜتِٛيذي ٔذاس جذايؾ ٔغٙاؼيؼي
دسؿتدا٘ٚ ٝاحذٞاي  6 ٚ 2ت ٝتشتية تشاتش تا 59/36 ٚ 58/71
دسصذ اػت وٞ ٝش دٔ ٚمذاس تمشيثاً تشاتش  ٚتفاٚت ٔمٙاداسي سا
٘ـاٖ ٕ٘يدٙٞذٔ .مذاس ٔتٛػػ تاصياتي آٔ ٗٞذاس جذايؾ
ٔغٙاؼيؼي دسؿتدا٘ٚ ٝاحذٞاي ٘ 6 ٚ 2يض ت ٝتشتية تشاتش تا
 78/93 ٚ 55/36دسصذ اػت و٘ ٝـاٖ ٔيدٞذ ٔذاس جذايؾ
ٔغٙاؼيؼي دسؿتدا٘ٚ ٝاحذ  6لّٕىشد تؼياس تٟتشي ٘ؼثت تٝ
ٚاحذ  2داسد.
اص ٔؽاِة فٛق ٔيتٛاٖ دسيافت وٞ ٝش دٔ ٚذاس جذايؾ
ٔغٙاؼيؼي ٚاحذ ٘ 6ؼثت تٚ ٝاحذ  2لّٕىشد تٟتشي سا
٘ـاٖ ٔيدٙٞذ .تا تشسػي پاسأتشٞاي ٔ ٟٓدس لّٕىشد
جذاوٙٙذٜٞاي ٔغٙاؼيؼي ٔذاسٞاي جذايؾ ٔغٙاؼيؼي ٚاحذ
ٚ ٚ 6احذ ٔ 2ـخص ؿذ و ٝداليُ اصّي دس ٔٛسد سا٘ذٔاٖ
پاييٗتش ٔذاس ٘ 2ؼثت تٔ ٝذاس  6ؿأُ ٘ح ٜٛخٛساندٞي ٚ
ٕٞچٙيٗ ٘ٛق إِاٖٞاي ٍٔٙت ،جٙغ ٍٔٙت دساْ ،تمذاد
لؽةٞا ،چيذٔاٖ ٍٔٙتٞا  ٚفاصّ ٝتيٗ ٍٔٙتٞا اػت .ؿىُ
 4اِف  ٚب ٘ح ٜٛخٛساندٞي ت ٝتشتية ت ٝجذاوٙٙذٜ
ٔغٙاؼيؼي ٔذاس دسؿتدا٘ٚ ٝاحذٞاي  6 ٚ 2سا ٘ـاٖ ٔيدٞذ.
ٕٞا٘ؽٛس ؤ ٝـاٞذٔ ٜيؿٛد دس ٚاحذ  2تغزي ٝوٙٙذ ٜاصّي
اص ٔذاس خاسج  ٚخٛساندٞي تٚ ٝػيّ ٝيه ؿٛت ا٘جاْ ٔيؿٛد
 ٚدس ٘تيج ٝخٛسان ت ٝصٛست غيشيىٛٙاخت تش ػؽح
جذاوٙٙذ ٜتٛصيك ٔيؿٛد ِٚي دس ٔذاس  6تاس ت ٝصٛست
يىٛٙاخت تٚ ٝػيّ ٝتغزي ٝوٙٙذ ٜتش سٚي ػؽح جذاوٙٙذٜ
سيختٔ ٝيؿٛد.
 -2-3تشسػي لّٕىشد جذاوٙٙذٜٞاي ٔغٙاؼيؼي ٚاحذ  6اص
ِحاؾ لياس وا٘ي ٔٙيتيت

تا تٛج ٝت ٝايٙى ٝتاصياتي آ ٗٞتش اػاع ٘تايج آ٘اِيض وُ
آ ٗٞوٙؼا٘تش ،ٜتاؼّ ٚ ٝخٛسان ا٘جاْ ٔيؿٛد تٙاتشايٗ تخـي
اص افت تاصياتي ٔيتٛا٘ذ تٚ ٝاػؽٚ ٝجٛد ػايش وا٘يٞاي آٗٞداس
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(اِف)

(ب)

ؿىُ  :4تصٛيش جذاوٙٙذٜٞاي ٔغٙاؼيؼي ٔذاس دسؿت دا٘ ٝاِف) ٚاحذ ٚ 2
ب) ٚاحذ 6

اص جّٕٕٞ ٝاتيت ،وشتٙاتٞا  ٚػِٛفاتٞاي آ ٗٞدس ٕ٘ٝ٘ٛ
خٛسان تاؿذ ،دس ٘تيج ٝتمييٗ ٔمذاس وا٘ي ٔٙيتيت دس ٕ٘ٝ٘ٛ
خٛسان ٘تايج اسصؿٕٙذي دس ؼشاحي  ٚاسصياتي ٔذاس اسايٝ
ٔيدٞذٔ .مذاس ٔٙيتيت ٔٛجٛد دس وا٘ؼ ًٙتا تٛج ٝتٔ ٝمّْٛ
تٛدٖ ٔمذاس  FeOاص ساتؽٔ 1 ٝحاػثٔ ٝيؿٛد:
()1

232
×%FeO
72

= %Fe3O4

تش اػاع فشٔ َٛفٛق تاالتشيٗ ٔمذاس  FeOلاتُ
ا٘ذاصٌٜيشي دس وا٘ؼ ًٙآٗٞداس  31/4دسصذ اػت.
ؿىُ ٕٛ٘ 5داس لياس ٔٙيتيت خٛسان ،وٙؼا٘تش ٚ ٜتاؼّٝ
جذاوٙٙذٜٞاي ٔغٙاؼيؼي ٔٛجٛد دس دٔ ٚذاس سيضدا٘ٚ ٝ
دسؿتدا٘ٚ ٝاحذ  6دس ؼي چٙذيٗ ػشي ٕ٘ٝ٘ٛتشداسي سا ٘ـاٖ
ٔيدٞذٕٞ .ا٘ؽٛس ؤ ٝـاٞذٔ ٜيؿٛد تشاي ٞش دٔ ٚذاس
سيضدا٘ ٚ ٝدسؿتدا٘ ،ٝساتؽٔ ٝؼتميٕي تيٗ لياس ٔٙيتيت
خٛسان  ٚوٙؼا٘تشٚ ٜجٛد داسد ت٘ ٝحٛي و ٝتا افضايؾ لياس
ٔٙيتيت خٛسان ،لياس ٔٙيتيت وٙؼا٘تش ٜافضايؾ ٔيياتذ ٚ
تشلىغ .دِيُ ايٗ ٔٛظٛق سا ٔيتٛاٖ ت ٝتٟثٛد خصٛصيات
آصادػاصي وا٘ي ٔٙيتيت تا افضايؾ لياس ايٗ وا٘ي دس ٕ٘ٝ٘ٛ
خٛسان ٔشتثػ دا٘ؼتٕٞ .چٙيٗ ٔتٛػػ لياس ٔٙيتيت دس
وٙؼا٘تشٔ ٜذاس سيضدا٘ ٚ ٝدسؿتدا٘ ٝت ٝتشتية تشاتش ٚ 75/94
 77/47دسصذ اػت و٘ ٝـاٖ ٔيدٞذ حذٚد  25دسصذ
وا٘يٞاي آٗٞداس غيشٔٙيتيتي دس وٙؼا٘تش ٜحعٛس داس٘ذ.
17
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ؿىُ ٚ :6اتؼتٍي لياس آ ٗٞوٙؼا٘تش /ٜخٛسان تشاي ٔذاسٞاي جذايؾ
ٔغٙاؼيؼي ٚاحذ  6تِٛيذ ػ ًٙآ ٗٞدا٘ٝتٙذي ٔجتٕك ػٍٙاٖ دس ؼي
چٙذيٗ ػشي ٕ٘ٝ٘ٛتشداسي

ؿىُ ٕٛ٘ 7داس دسصذ تاصياتي آ ٗٞسا ٘ؼثت ت ٝلياس آٗٞ
خٛسان تشاي ٔذاسٞاي جذايؾ ٔغٙاؼيؼي ٚاحذ  6تِٛيذ
ػ ًٙآ ٗٞدا٘ٝتٙذي ػٍٙاٖ ٘ـاٖ ٔيدٞذٕٞ .ا٘ؽٛس وٝ
ٔـاٞذٔ ٜيؿٛد ساتؽٔ ٝؼتميٕي تيٗ لياس آ ٗٞخٛسان ٚ
تاصياتي آ ٗٞدس ٞش دٔ ٚذاس جذايؾ ٔغٙاؼيؼي سيضدا٘ٚ ٝ
دسؿتدا٘ٚ ٝجٛد داسد تؽٛسيى ٝتا افضايؾ لياس آ ٗٞخٛسان
تاصياتي آ٘ ٗٞيض افضايؾ ٔيياتذ.
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ؿىُ ٕٛ٘ :5داس لياس ٔٙيتيت خٛسان ،وٙؼا٘تش ٚ ٜتاؼّٔ ٝذاسٞاي جذايؾ
ٔغٙاؼيؼي سيضدا٘ ٚ ٝدسؿتدا٘ٚ ٝاحذ  6تِٛيذ ػًٙآ ٗٞدا٘ٝتٙذي ؿذٜ
ٔجتٕك ػٍٙاٖ دس ؼي چٙذيٗ ػشي ٕ٘ٝ٘ٛتشداسي
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ؿىُ ٕٞ 5چٙيٗ ٘ـاٖ ٔيدٞذ و ٝلياس ٔٙيتيت دس تاؼّٝ
ٔذاس سيضدا٘ ٝتٔ ٝيضاٖ لاتُ تٛجٟي وٕتش اص ٔذاس دسؿتدا٘ٝ
اػت و ٝخٛد تياٖوٙٙذ ٜتاصياتي تيـتش ٔٙيتيت دس ٔذاس
سيضدا٘٘ ٝؼثت ت ٝدسؿتدا٘ ٝاػت .ايٗ أش آؿىاس ٔيػاصد وٝ
تا واٞؾ ا٘ذاص ٜاتمادي خٛسان  ٚدس ٘تيج ٝافضايؾ دسجٝ
آصادي ٔيتٛاٖ لياس ٔٙيتيت سا دس تاؼّ ٝواٞؾ داد.
دس حاَ حاظش ٔياٍ٘يٗ لياس ٔٙيتيت دس تاؼّٔ ٝذاس
سيضدا٘ ٚ ٝدسؿتدا٘ٚ ٝاحذ  6تِٛيذ ػ ًٙآ ٗٞدا٘ٝتٙذي ؿذٜ
ػٍٙاٖ ت ٝتشتية تشاتش تا  54/77 ٚ 31/02دسصذ اػت وٝ
٘ـاٖ ٔيدٞذ ٔمذاس لاتُ تٛجٟي اص وا٘ي ٔٙيتيت دس تاؼّٝ
ٔذاس سيضدا٘ ٚ ٝتٚ ٝيظٔ ٜذاس دسؿتدا٘ٚ ٝاحذ  6تِٛيذ ػًٙ
آ ٗٞدا٘ٝتٙذي ؿذ ٜػٍٙاٖ ٚجٛد داسد ؤ ٝيتٛاٖ تا واٞؾ
تيـتش ا٘ذاص ٜاتمادي خٛسان  ٚافضايؾ دسج ٝآصادي ايٗ وا٘ي،
تاصياتي ٔذاس سا افضايؾ داد .تا تٛج ٝت ٝايٙى ٝاص صٔاٖ
تٟشٜتشداسي خؽٛغ  6 ٚ 2تِٛيذ ػ ًٙآ ٗٞدا٘ٝتٙذي ؿذٜ
ػٍٙاٖ ٔذت صٔاٖ صيادي ٔيٌزسد حجٓ لاتُ تٛجٟي اص ايٗ
تاؼّ ٝدپ ٛؿذ ٜاػت ؤ ٝيتٛاٖ تا خشدايؾ ٔجذد آٖٞا ٚ
ا٘جاْ لّٕيات پشلياسػاصي تخؾ لاتُ تٛجٟي اص آٛٔ ٗٞجٛد
دس آٖ سا تاصياتي وشد.

خٛسان تشاي ٔذاسٞاي جذايؾ ٔغٙاؼيؼي ٚاحذ  6تِٛيذ
ػ ًٙآ ٗٞدا٘ٝتٙذي ػٍٙاٖ ٘ـاٖ ٔيدٞذٕٞ .ا٘ؽٛس وٝ
ٔـاٞذٔ ٜيؿٛد تشاي ٞش دٔ ٚذاس سيضدا٘ ٚ ٝدسؿتدا٘ ٝساتؽٝ
ٔؼتميٕي تيٗ لياس آ ٗٞخٛسان  ٚوٙؼا٘تشٚ ٜجٛد داسد .تٝ
لثاست ديٍش تا افضايؾ لياس آ ٗٞخٛسان لياس آ ٗٞوٙؼا٘تشٜ
افضايؾ ٔيياتذ.
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 -3-3تشسػي تاثيش لياس آ ٗٞخٛسان تش لّٕىشد جذاوٙٙذٜٞاي
ٔغٙاؼيؼي ٚاحذٞاي 6 ٚ 2

ؿىُ ٕٛ٘ 6داس لياس آ ٗٞوٙؼا٘تش ٜسا ٘ؼثت ت ٝلياس آٗٞ
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ؿىُ ٚ :7اتؼتٍي تاصياتي آ ٗٞوٙؼا٘تش /ٜلياس آ ٗٞخٛسان تشاي ٔذاسٞاي
جذايؾ ٔغٙاؼيؼي ٚاحذ  6تِٛيذ ػ ًٙآ ٗٞدا٘ٝتٙذي ٔجتٕك ػٍٙاٖ دس
ؼي چٙذيٗ ػشي ٕ٘ٝ٘ٛتشداسي
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بزرسی کارايی مدارهای جدايص مغىاطیسی ياحدهای  2ي  6مجتمع سىگ آهه سىگان

لّٕيات ٌٌٛشدصدايي سا دس ٔشاحُ تمذي پشلياسػاصي
اجتٙاب٘اپزيش ٔيٕ٘ايذٕٞ .چٙيٗ تا ٔمايؼ ٝلياس ٌٌٛشد
وٙؼا٘تشٜٞاي آٚ ٗٞاحذٞاي ٔ 6 ٚ 2ـخص ٔيؿٛد و ٝلياس
ٌٌٛشد وٙؼا٘تشٜٞاي آٚ ٗٞاحذ  2تٔ ٝيضاٖ لاتُ تٛجٟي
وٕتش اص ٚاحذ  6اػت .دِيُ ايٗ ٔٛظٛق ٚاسد ؿذٖ تٙاط
تيـتشي اص ٔمذٖ تاغه  ٚتٛد C ٜؿٕاِي و ٝلياس ٌٌٛشد آٖٞا
تاالتش اص ػايش ٔمادٖ اػت ت ٝايٗ ػًٙؿىٗ اػت تٙاتشايٗ دس
ٔٛسد لياس ٌٌٛشد وٙؼا٘تش٘ ٜيض ٔيتٛاٖ تا اختالغ ٔٙاػة
ػٔ ًٙمذٖ اػتخشاجي اص ٔمادٖ ٔختّف اص ِحاؾ ٌٌٛشد ٘يض
تٔ ٝمذاس ٔؽّٛبتشي دػت يافت.
3.0
2.5
2.0
1.5

 -4-3تشسػي لياس ٌٌٛشد  ٚفؼفش وٙؼا٘تشٜٞاي ػ ًٙآٗٞ
ٚاحذٞاي 6 ٚ 2

ٚجٛد ٌٌٛشد دس رخايش ػ ًٙآٔ ٗٞـىُ آفشيٗ اػت ٚ
تالث ؿىؼتٍي  ٚتشدي فٛالد ٔيؿٛدٕٞ .چٙيٗ ػٛختٗ آٖ
دس ٌٙذِٝػاصي ٔٙجش ت ٝآِٛدٌي ٛٞا  ٚدس احياي ٔؼتميٓ
تالث صذٔ ٝصدٖ ت ٝواتاِيؼتٞا  ٚخٛسدٌي فٛالد ٔيؿٛد.
ؿىُ  8لياس ٌٌٛشد وٙؼا٘تشٔ ٜذاسٞاي جذايؾ ٔغٙاؼيؼي
ٚاحذ  6سا دس سٚصٞاي ٔختّف ٕ٘ٝ٘ٛتشداسي ٘ـاٖ ٔيدٞذ.
ٕٞا٘ؽٛس ؤ ٝـاٞذٔ ٜيؿٛد ٔيضاٖ ٌٌٛشد وٙؼا٘تشٞ ٜش دٚ
ٔذاس جذايؾ ٔغٙاؼيؼي دس ٔحذٚد 1 ٜتا  3دسصذ لشاس داسد ٚ
ٔتٛػػ لياس ٌٌٛشد وٙؼا٘تش ٜػ ًٙآٔ ٗٞذاس جذايؾ
ٔغٙاؼيؼي سيضدا٘ ٚ ٝدسؿتدا٘ٚ ٝاحذ  6ت ٝتشتية تشاتش تا 1/8
 1/96 ٚدسصذ اػت .تا تٛج ٝت ٝايٙىٔ ٝمذاس ٔجاص ٌٌٛشد دس
وٙؼا٘تش ٜآ 0/13 ٗٞدسصذ اػت تٙاتشايٗ تايذ لّٕيات
ٌٌٛشدصدايي اص وٙؼا٘تش ٜػ ًٙآ ٗٞدس ٔشاحُ تمذي ت ٝا٘جاْ
تشػذٕٞ .چٙيٗ تا تٛج ٝت ٝايٙى ٝلياس ٌٌٛشد وٙؼا٘تشٜ
دسؿتدا٘ ٝتيـتش اص وٙؼا٘تش ٜسيضدا٘ ٝاػت تٙاتشايٗ ٔيتٛاٖ
٘تيجٌ ٝشفت تا واٞؾ ا٘ذاص ٜاتمادي خٛسان تٚ ٝاػؽ ٝتٟثٛد
دسج ٝآصادي وا٘ي ٔٙيتيتٔ ،مذاس وٕتشي ٌٌٛشد ٚاسد
وٙؼا٘تش ٜػ ًٙآ ٗٞخٛاٞذ ؿذ.
ٔتٛػػ لياس ٌٌٛشد وٙؼا٘تش ٜػ ًٙآٔ ٗٞذاس جذايؾ
ٔغٙاؼيؼي سيضدا٘ ٚ ٝدسؿتدا٘ٚ ٝاحذ ٘ 2يض ت ٝتشتية تشاتش تا
 1/44 ٚ 1/43دسصذ اػت .ايٗ ٔماديش ٘ـاٖ ٔيدٙٞذ و ٝدس
ايٗ ٔذاس ٘يض لياس ٌٌٛشد تيـتش اص حذ ٔجاص تٛدِ ٚ ٜضْٚ
ديره ايل ،ضماره  ،2سمستان 1395

1.0
ٔذاس سيضدا٘ٝ

0.5

ٔذاس دسؿت دا٘ٝ

دسصذ لياس ٌٌٛشد وٙؼا٘تشٜ

تٙاتشايٗ اص ٔجٕٛق ؿىُٞاي ٔ 7 ٚ 6يتٛاٖ ٘تيجٌ ٝشفت
افضايؾ لياس آ ٗٞخٛسان ٔٙجش ت ٝافضايؾ دس تاصياتي  ٚلياس
آ ٗٞوٙؼا٘تش ٜدس ٞش دٔ ٚذاس جذايؾ ٔغٙاؼيؼي سيضدا٘ٚ ٝ
دسؿتدا٘ٚ ٝاحذ  6تِٛيذ ػ ًٙآ ٗٞدا٘ٝتٙذي ؿذ ٜػٍٙاٖ
ٔيؿٛدٕٞ .چٙيٗ تا تشسػي ساتؽ ٝلياس خٛسان تا تاصياتي ٚ
لياس آ ٗٞوٙؼا٘تش ٜدس ٞش دٔ ٚذاس جذايؾ ٔغٙاؼيؼي ٚاحذ
٘ 2يض ٘تايج ٔـاتٟي ت ٝدػت آٔذ .تا تٛج ٝت ٝتٟثٛد لّٕىشد
جذاوٙٙذٜٞاي ٔغٙاؼيؼي تا افضايؾ لياس خٛسان ٕٞ ٚچٙيٗ
تا تٛج ٝت ٝايٙى ٝخٛسان ٚاحذٞاي  6 ٚ 2تِٛيذ ػ ًٙآٗٞ
دا٘ٝتٙذي ؿذ ٜػٍٙاٖ اص ٔمادٖ ٔختّف ؿأُ ٔمادٖ C
ؿٕاِي ،تاغه  ٚدسدٚي تأيٗ ٔيؿٛد ٔيتٛاٖ تاس ٚسٚدي اص
ايٗ ٔمادٖ سا ت ٝتفىيه لياس دپ ٛوشد  ٚػپغ تا ٘ؼثت ٔميٗ
ٔخّٛغ  ٚخٛسان ػًٙؿىٗ ؿٛد تا لياس  ٚتاصياتي ٔؽّٛب تٝ
دػت آيذ.
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ؿىُ  :8لياس ٌٌٛشد وٙؼا٘تشٔ ٜذاسٞاي جذايؾ ٔغٙاؼيؼي ٚاحذ  6تِٛيذ
ػ ًٙآ ٗٞدا٘ٝتٙذي ؿذٔ ٜجتٕك ػٍٙاٖ دس چٙذيٗ ػشي ٕ٘ٝ٘ٛتشداسي

لٙصش فؼفش ٘يض يىي ديٍش اص لٙاصش ٔضاحٓ ٔٛجٛد دس
ػ ًٙآ ٗٞاػت و ٝتالث ؿىٙٙذٌي فٛالد تِٛيذي اص آٖ
ٔيؿٛدٔ .تٛػػ دسصذ فؼفش دس حذٚد  0/035دسصذ اػت
و ٝاص ٘فش فشآٚسي ٔٙاػة اػت.
٘ -4تيجٌٝيشي
٘تايج ت ٝدػت آٔذ ٜاص ايٗ تحميك سا ٔيتٛاٖ ت ٝؿشح صيش
خالص ٝوشد:
ٔذاسٞاي جذايؾ ٔغٙاؼيؼي ٚاحذٞاي  6 ٚ 2تِٛيذ
ػ ًٙآ ٗٞدا٘ٝتٙذي ؿذٔ ٜجتٕك ػٍٙاٖ لادس ٞؼتٙذ تا
وٙؼا٘تشٜاي تا لياس آ ٗٞتيـتش اص  57دسصذ تِٛيذ وٙٙذ وٝ
تِ ٝحاؾ لّٕياتي دس حذ لاتُ لث َٛلشاس داسد.
ٔـىُ لٕذٔ ٜذاسٞاي جذايؾ ٔغٙاؼيؼي ٚاحذٞاي ٚ 2
 6تِٛيذ ػ ًٙآ ٗٞدا٘ٝتٙذي ؿذٔ ٜجتٕك ػٍٙاٖ ،تاصياتي
آ ٗٞپاييٗ آٖٞا اػت .تا تٛج ٝت ٝايٙى ٝتاصياتي آ ٗٞدس ٔذاس
جذايؾ ٔغٙاؼيؼي سيضدا٘ ٝتيـتش اص ٔذاس جذايؾ ٔغٙاؼيؼي
19
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دسؿت دا٘ ٝاػت ٔيتٛاٖ ٘تيجٌ ٝشفت دِيُ اصّي تاصياتي
پاييٗ آ ٗٞدس ايٗ ٔذاسٞا خشدايؾ ٘اوافي  ٚدس ٘تيج ٝلذْ
دػتياتي ت ٝدسج ٝآصادي ٔٙاػة دس آٖٞا اػت.
جذاوٙٙذٜٞاي ٔغٙاؼيؼي ٚاحذ  6دس ٞش دٔ ٚذاس سيضدا٘ٝ
 ٚدسؿت دا٘ ٝاص ٘ٛق اػتٛا٘ٝاي اػت .جذاوٙٙذ ٜاػتٛا٘ٝاي
تشاي خٛسان دسؿت دا٘ ٝداساي واسايي وٕتشي اػت ،پيـٟٙاد
ٔيؿٛد و ٝجذاوٙٙذ ٜفمّي ٔٛجٛد دس ٔذاس جذايؾ
ٔغٙاؼيؼي دسؿتدا٘ٚ ٝاحذ  6تا يىي اص ا٘ٛاق جذاوٙٙذٜٞاي
٘ٛاسي تمٛيط ؿٛد.
پيـٟٙاد ٔيؿٛد تٙٔ ٝفٛس تٟثٛد تاصياتي آ ٗٞدس ٚاحذ 6
تِٛيذ ػ ًٙآ ٗٞدا٘ٝتٙذي ؿذ ٜػٍٙاٖ دس ٞش دٔ ٚذاس
جذايؾ ٔغٙاؼيؼي سيضدا٘ ٚ ٝدسؿتدا٘ ،ٝد ٚجذاوٙٙذٜ
ٔغٙاؼيؼي ٔٛجٛد تاؿذ ،تؽٛسيى ٝجذاوٙٙذ ٜا َٚاص ؿذت
ٔيذاٖ تاالتشي دس ٔحذٚد 1200 ٜتا ٌٛ 1500ع  ٚجذاوٙٙذٜ
د ْٚداساي ؿذت ٔيذاٖ وٕتشي دس ٔحذٚد 700 ٜتا 900
ٌٛع تاؿذ .تا ايٗ ؼشاحي  ٓٞتاصياتي آ ٓٞ ٚ ٗٞلياس آ ٗٞدس
حذ ٔؽّٛتي ل شاس خٛاٞذ ٌشفت .لال ٜٚتش ايٗ ،اٌش پغ اص اِٚيٗ
جذاوٙٙذٔ ٜغٙاؼيؼي ٞش ٔذاس ،خشدايؾ ٔجذد وٙؼا٘تش ٜاَٚ
٘يض ا٘جاْ پزيشد دس تٟثٛد لياس  ٚتاصياتي آ ٗٞتؼياس ٔفيذ
خٛاٞذ تٛد.
دس ٔذاسٞاي جذايؾ ٔغٙاؼيؼي سيضدا٘ ٚ ٝدسؿتدا٘ٝ
ٚاحذ  ،2تاصياتي آ٘ ٗٞؼثت تٚ ٝاحذ  6وٕتش اػت .تا تٛج ٝتٝ
لذيٕيتش تٛدٖ ايٗ ٚاحذ ٘ ٚمايص لّٕياتي جذاوٙٙذٜٞاي
ٔغٙاؼيؼي ٔٛجٛد دس آٖ ،تايذ اصالح  ٚيا تمٛيط آٖٞا دس
دػتٛس لشاس ٌيشد.
تشسػي ٘تايج ٘ـاٖ داد و ٝتا افضايؾ لياس آ ٗٞخٛسان،
لّٕىشد ٚاحذٞاي جذايؾ ٔغٙاؼيؼي تٟثٛد ٔيياتذ.
ٔيضاٖ فؼفش ( )Pو ٝيىي اص لٙاصش ٔضاحٓ دس فٛالدػاصي
اػت دس ايٗ ٔمادٖ دس حذ صفش تٛد ٜاػت  ٚاص ايٗس ٚايٗ
لٙصش دس وٙؼا٘تش ٜتِٛيذي دس حذ ٔجاص لشاس داسد.
تشسػي لياس ٌٌٛشد وٙؼا٘تش ٜآٔ ٗٞذاسٞاي جذايؾ
ٔغٙاؼيؼي ٚاحذٞاي ٘ 6 ٚ 2ـاٖ داد و ٝلياس ٌٌٛشد آٖٞا
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تاالتش اص حذ ٔجاص تٛدِ ٚ ٜض ْٚفشآيٙذ ٌٌٛشدصدايي اص آٖٞا
ٚجٛد داسد.
 -5ػپاعٌضاسي
٘ٛيؼٙذٌاٖ ايٗ ٔماِ ٝاص ٔما٘ٚت ٔحتشْ فٙي  ٚتٟشٜتشداسي
ٔجتٕك ػ ًٙآ ٗٞػٍٙاٖ جٙاب آلاي ٟٔٙذع اػٕاليُصادٜ
ٔ ٚذيش ٔحتشْ خشدايؾ  ٚا٘تماَ ٔٛاد ٔجتٕك جٙاب آلاي
ٟٔٙذع ٘مي صاد ٚ ٜديٍش دٚػتاٖ ٕٞ ٚىاساٖ و ٝدس ا٘جاْ ايٗ
پظٞٚؾ ٟ٘ايت ٕٞىاسي سا داؿتٝا٘ذ وٕاَ تـىش سا داس٘ذ.
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