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ضؾبى ثط عجیقت  ؾیتآ یب حصف ٍ یب وبّف هَاز آالیٌسُ ٍ ،یىی اظ اّساف هقوبضی پبیساض اؾتفبزُ اظ هٌبثـ تدسیس پصیط

اخؿبم پیعٍالىتطیه ثطای تَلیس اًطغی زض  ّبی ذَضقیسی، آة، ثبز ٍ ظهیي گطهبئی، اؾتفبزُ اظ اًطغی ثط فالٍُ اهطٍظُ اؾت.

پبن ٍ اضظاى زض  یاًطغ يیتبه ،یههطف یاًطغ وتیثب تَخِ ثِ ضقس ضٍظافعٍى ل زؾتَض وبض هحممیي فلَم هرتلف لطاض زاضز.

زض  ثٌبثطایي زض ایي همبلِ اؾتفبزُ اظ هَاز پیعٍالىتطیهثبقس.  یه یٍضظق یّب ؾبلي يیهؿئَلّبی  زغسغِ یىی اظ ّب ٍضظقگبُ

ّبی ٍضظقی پیكٌْبز زازُ قسُ ٍ ثب فطو ایٌىِ وف یه ؾبلي فَتؿبل اؾتبًساضز، هدْع ثِ پیعٍالىتطیه قسُ ثبقس  ؾبلي

قسُ تَؾظ اخؿبم  سیتَل یهمساض اًطغ یثطضؾ پػٍّف يیلصا ّسف اقَز.  هیعاى اًطغی الىتطیىی تَلیس قسُ هحبؾجِ هی

ًكبى هی زّس وِ ثسؾت آهسُ  حیًتب .ثبقس یقسُ اؾت ه تقجیِساضز فَتؿبل اؾتبً یوف ؾبلي ٍضظقزض وِ  هیعٍالىتطیپ

آى اًطغی ههطفی ضٍظاًِ  زٍمحسٍز یه  هی تَاًسزض ؾبلي هدْع ثِ فٌبنط پیعٍ الىتطیه  یه ؾبفتِ فَتؿبل  یه هؿبثمِ

 س.وٌضا تبهیي  ؾبلي
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  هقذهِ -1
ثب  یًوَزُ ثِ ًحَ یاؾبؼ ؾقایي  اعطاف ذَز زاقتِ اؾت ٍ ثط ظیهح یبثیزض قٌبذت ٍ اضظ یؾق دیاًؿبى زض عَل تبض

 ثطلطاض وٌس. یاعطاف ذَز اضتجبط هٌبؾج ظیهح

 یلیفؿ یٍ ؾَذت ّب یقیهٌبثـ عج یٍ نٌقت یٍ تَؾقِ التهبز كطفتیٍ ثب پ يیوطُ ظه تیخوق فیثب افعا 21لطى  زض

 تیٍ زض ًْب قتیزض ؾبذتبض عج یزگطگًَ دبزیهٌبثـ ثبفث ا  يیاظ ا ِیضٍ یلطاض گطفتِ اؾت. اؾتفبزُ ث ثطزاضی هَضز ثْطُ كتطیث

 قَز. یه قتیعج تیثِ ترط هٌدط

زض هطحلِ   ایي شذبیط زض زًیب تیٍضق یغیهح ؿتیظ یّب تیٍ آؾ طیپصًب سیتدس ّبی یاًطغ ِیضٍ یتَخِ ثِ ههطف ث ثب

ذَاّس ثَز. ضاثغِ اًؿبى ثب خْبى  ٌسُیًؿل آ یثطا ظیثمب ٍ حفؼ هحثبفث  ٌِیظه يیزض ا یكیطاض زاضز وِ چبضُ اًسل یثحطاً

 يیذبل ٍ گبُ آظاضزٌّسُ زضآهسُ اؾت. زض ا یزض ضزُ همَلِ ّب یغیهح یاظ ثحطاى ّب یقیٍؾ فیعضخ زازى  لیثِ زل یقیعج

 زاضز.  یزض نٌقت ؾبذتوبى ؾبظ ییثؿعا طیبى ّب تبثزض ؾبذتو يیًَ یّب یفىط اؾتفبزُ اظ تىٌَلَغ بىیه

هغطح ٍ قٌبذتِ قسُ  ساضییتحت فٌَاى پب یالولل يیوِ اهطٍظُ زض خَاهـ ث ؿتیىطزیضٍ ؿتیظ ظیٍ هح قتیثِ عج تَخِ

ؿبلِ ه يیا تیاّو عاىیزاضًس تب وكَض ٍ هلت ّب ضا ثب ه یفٌَاى، ؾق يیتحت ا یالولل يیّبی ث تیّب ٍ فقبل ییاؾت ٍ گطزّوب

ّوؿَ گطزاًٌس ٍ تحت  طزیگ ینَضت ه قتیثْطُ ثطزاضی ّبی هرطة اظ عج يیآقٌب ؾبظًس ٍ هجبضظُ ّبی پطاوٌسُ ای ضاوِ ثب ا

 (3؛1393گطاى،یظازُ ٍ ز لیاؾوبف؛ ) (M.Redclift, 2222; 45) ًبم ٍ فٌَاى لطاض زٌّس . هی

هَضـ  يیاؾت ا ٌسگبىیهكتطن ثطای هب ٍ آ یۀؾطهبثِ فٌَاى  قتیاظ عج تیحفؼ ٍ حوب ساضی،یزض هؿألِ پب یانل ۀزغسغ

زّس . ثِ  یه تیثِ هَاظات ّن اّو قتیثِ اًؿبى ٍ عج ٌفیث يیٍ ا ؿتیاًؿبى ً یثِ هفَْم ًف قتیاظ عج تگطاًِیحوب طییگ

ى ّبی اًؿبى ضا چٌب كطفتیپ طیؾبظز، لهس زاضز هؿ یّبی ثكطی ضا هحىَم ًو كطفتیپ ٌىِیحطوت زض ضوي ا يیا لیزل يیّو

ظازُ ٍ  لیاؾوبف؛ ) (M.Redclift, 2222; 45) هكتطن ٍاضز ؾبظز. ِیؾطهب يیا ىطُیضا ثط پ تیآؾ يیوٌس وِ ووتط يییتق

 (3؛1393گطاى،یز

ثط اؾتفبزُ اظ چْبض فبهل وبّف، ثبظ  ٌِیظه يیزض ا ىطزیضٍ هیٍخَز زاضز.  ساضیپب یعطاح فیثطای تَن بضیضاّْبی ثؿ

 یٍ فوطاى ه ه،یثطق، هىبً یؾبظی هتفىطاًِ هقوبضی ثب هٌْسؾ ىپبضچِی ،ساضیپب یعطاحزاضز.  سیتبو یٌیثبظآفط بفت،یههطف، ثبظ

 طی،یاًساظی، ٍ ًَضگ ِیؾب بؼ،یزض هَضز حدن، تٌبؾت ، همّبی هرتلف ٍ ظیجبیی ّبی هتقبضف زض ًؾط گطفتي ٌّطثبقس. فالٍُ ثط 

زض ایي ضاؾتب  .ی ثبقٌسالتهبزی ٍ اًؿبً ،یغیّبی هح ٌِیعّاظ خولِ ّبی ثلٌس هست  ٌِیًگطاى ّع سیثب عاتیتدْ یعطاح نیت

 ثقضی اظ اّساف هقوبضی پبیساض ضا هی تَاى ثكطح ضیط ثطقوطز:

  سیلبثل تدس طیوبّف ههطف هٌبثـ غ -الف

  یقیعج ظیتَؾقِ هح -ة

 ٍاًؿبى زض نٌقت ؾبذتوبى ؾبظی قتیضؾبى ثط عج تیآؾ بی یوبّف ههطف هَاز ؾو بیحصف  -ج

اظ ؾَظاًسى  یًبق ؿتیظ ظیهح یآلَزگ فیفبخقِ افعا ،یلیهٌبثـ فؿ تیثِ اًطغی ٍ هحسٍز بظیطـ ضٍظافعٍى ًاهطٍظُ گؿت

زض ههطف  ییلعٍم نطفِ خَ ی، ّوگCO2گلربًِ ای ٍ ضطٍضت هتقبزل ًوَزى  سُیهٌبثـ، ثحث گطم قسى َّا ٍ اثطات پس يیا

 (3؛1393گطاى،یٍ ز یهحوس طی)پ وٌٌس. یه دبةیضا ا طیسپصیتدس یٍ تَخِ ثِ اؾتفبزُ اظ هٌبثـ اًطغ یلیؾَذت ّبی فؿ

الساهبت  بظهٌسیً ن،یوِ اهطٍظُ ثب آًْب ضٍ ثِ ضٍ ّؿت یغیهح ؿتیثطای هكىالت ظ ییثِ ضاُ حل ّب بفتيیزؾت  يیثٌبثطا

 تیثب وفب اظ یىی طیسپصیهٌؾط هٌبثـ اًطغی ّبی تدس يیاؾت. زض ا ساضیقسُ ای زض خْت تَؾقِ پب عییهست ٍ ثطًبهِ ض یعَالً

 (ّوبى). ضؾٌس یضاُ حل ّب ثِ ًؾط ه يیٍ وبضآهستط يیتط

 حسی ثِ اًطغی ههطف ضقس ؾطفت اذیط، ؾبلْبی زض ظیطا زاضز اّویت ثؿیبض خْبى وكَضّبی ثطای اًطغی ی هؿئلِ اهطٍظُ

 .بقینًج فؿیلی ّبی ؾَذت ٍ ًفتی هٌبثـ اظ گیطی ثْطُ ثِ لبزض زیگط هستی اظ پؽ ضٍز هی گوبى وِ اؾت ثَزُ

 حل ضاُ ثِ وكَضّب اظ ثؿیبضی زض تسضیح ثِ ٍ یبفت اّویت عجیقی اهىبًبت ٍ هحیظ ثْیٌِ ههطف ٍ حفؼ زلیل ّویي ثِ

 وِ گؿتطزُ ّبی فطنِ اظ یىی فٌَاى ثِ هقوبضی فضبّبی هیبى ایي زض .وٌٌس ٍاضز هحیظ ثِ ووتطی آؾیت وِ قس تَخِ ّبیی
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 ّبی آلَزگی وبّف ٍ ظیؿت هحیظ حفؼ فطآیٌس زض هْوی ًمف تَاًٌس یه پصیطز، هی نَضت آى زض اًؿبًی ّبی فقبلیت

 ٍ عطاحی زض وِ اؾت هْوی ضٍیىطزّبی اظ یىی پبیساض هقوبضی ضٍیىطز ضٍ ایي اظ .ثبقٌس زاقتِ اًطغی ًگْساقت ٍ هحیغی

اًطغّبی  ،یههبلح ثَه ،نیزاضز ثب اؾتفبزُ اظ الل یؾق ساضیزض ٍالـ هقوبضی پب. قَز هی تَخِ آى ثِ فضبّب اظ ثؿیبضی ؾبذت

 (ّوبى). قسُ ثبقس تیاضائِ وٌس وِ الگَّبی ههطف اًطغی زض آى ضفب یعطح ،یعطاح یٍ چگًَگ تیهَخَز زض ؾب

ٍضظـ اهطٍظُ زض خْبى ثِ ٍؾیلِ ای هجسل قسُ وِ اًؿبى ّب ضا ثب ّن هتحس ٍ آقٌب وطزُ ٍ ثیي آى ّب پیًَس اذَت ٍ 

وِ ّطچٌس زض هیساى  اؾت ٍ ٍؽیفِ ٍضظـ ایدبز هَزت ٍ زٍؾتی  ثیي ٍضظـ وبضاى ثطازضی ثطلطاض هی وٌس ٍ هْوتطیي ّسف

 ضلیت ّن ّؿتٌس اهب زض ذبضج اظ هیساى ثِ فٌَاى ضفیك ّوسیگط هی ثبقٌس.

هدوَفِ ّبی ٍضظقی اظ خٌجِ ّبی هرتلف زض ظهطُ ی ثٌبّبی ذبل هقوبضی لطاض هی گیطًس وِ زض آى ّب فطم، فولىطز ٍ 

ٌگی ثب انَل عطاحی قْطی پیسا هی وٌس. ذبل ثَزى ایي ثٌب زض زضخِ اٍل ثِ لحبػ همیبؼ آى ًؿجت ثِ ؾبیط هقٌب ضاثغِ تٌگبت

ثٌب ّب ٍ ًؿجت ثِ هحیظ قْطی ذَاّس ثَز ٍ زض زضخِ زٍم تقساز ٍ تٌَؿ وبضثطاى آى ّب وِ هوىي اؾت اظ هطظ نس ّعاض ًفط ًیع 

ٍ نطف هٌبثـ هبلی ٍ اًؿبًی زض هیبى پطّعیٌِ تطیي ثٌبّب لطاض زاضًس. ثب  فطاتط ضٍز. ّوچٌیي اؾتبزیَم ّب ثِ لحبػ ّعیٌِ ؾبذت

تَخِ ثِ هَاضز شوط قسُ عجیقی اؾت وِ زیسگبُ عطاحبى، ؾبظًسگبى، هبلىبى ٍ وبضثطاى هدتوـ ّبی ٍضظقی زیسگبُ ّبی وبهال 

یي ًیبظّب ٍ اضائِ ضاُ حل هٌبؾت ّسف هتفبٍت ثبقس ٍ ّط یه زض اثتسا خٌجِ ّب ٍ ًیبظّبی ذبنی هس ًؾط لطاض زٌّس. قٌبذت ا

ًرؿت زض ثْجَز ضًٍس ؾبذت اؾتبزیَم ّب قوطزُ هی قَز ٍ گطٍُ عطاح ثِ فٌَاى ًوبیٌسُ توبهی الكبض هطتجظ ثب هدتوـ ّبی 

ض ٍضظقی ، ٍؽیفِ ایدبز قطایظ ثْیٌِ زض ایي فطنِ ضا ثطفْسُ زاضز. هكرم اؾت وِ ضًٍس تغییط اؾتبزیَم ّب اظ اثتسا تبوٌَى ز

پی وؿت زاًف ثیكتط عطاحبى زض ظهیٌِ ّبی هرتلف عطح هقوبضی، ؾبظُ، ایدبز ضفبُ ٍ آؾبیف وبضثطاى ٍ ضفبیت قطایظ ثْیٌِ 

التهبزی ثَزُ اؾت ٍ ایي ضًٍس تغییط پبیساض ذَاّس ثَز ٍ زض آیٌسُ ًیع ازاهِ ذَاّس زاقت. هدتوـ ّبی  ٍضظقی اظ زیسگبُ 

هَخت ایدبز قَض ٍ ًكبط زض خبهقِ ذَاٌّس ثَز ٍ خٌجِ ّبی اختوبفی ٍ  -ولىطزیفبضك اظ خٌجِ ّبی تىٌیىی ٍ ف -فوَهی

 ؛الف(1389)گطخی هْلجبًی، .ی ضا ًیع هَضز ؾَال لطاض هی زّسضٍاًكٌبذت

 اًَاؿ اًطغی پبن ضا هی تَاى قبهل اًطغیْبی ذَضقیس، آة، ثبز، ظهیي گطهبیی ٍ پیعٍالىتطیه زاًؿت.

اًطغی ههطفی، تبهیي اًطغی پبن ٍ اضظاى زض ٍضظقگبُ ّب زغسغِ هؿئَلیي ؾبلي ّبی  ثب تَخِ ثِ ضقس ضٍظافعٍى لیوت 

ٍضظقی هی ثبقس. لصا ّسف ایي هغبلقِ ثطضؾی همساض اًطغی تَلیس قسُ تَؾظ اخؿبم پیعٍالىتطیه وِ وف ؾبلي ٍضظقی فَتؿبل 

فَتؿبل ؾبلي  3ًگیي اًطغی ههطفی زض اؾتبًساضز ثب آى پَقف زازُ قسُ اؾت هی ثبقس، تب هكرم گطزز چٌس زض نس اظ هیب

 هی تَاى تَؾظ پیعٍالىتطیه تبهیي گطزز. اؾتبى آشضثبیدبى قطلی 

 

 ّب هَاد ٍ رٍش -2
 تئَری فیشیکی پیشٍالکتزیک -2-1

زض ٍالـ . اؾت فكبض ثطلی اثط یب  پیعٍالىتطیه پسیسُ زٌّس، هی ثطٍظ ذَز اظ ؾطاهیه ّب ثطذی وِ غیطهقوَلی ّبی ٍیػگی اظ یىی

 زض پیعٍالىتطیه هَاز اظ. قَز هی ایدبز الىتطیىی هیساى ٍقسُ  تحطیه ؾطاهیه ّب ایي زٍلغجی ّبی ذبضخی، ًیطٍی افوبل ثب

 اظپیعٍالىتطیه  هَاز .قَز هی  اؾتفبزُ ثطفىؽ یب وٌٌس هی تجسیل الىتطیىی اًطغی ثِ ضا هىبًیىی اًطغی وِ ٍؾبیلی ٍ هجسل ّب

  Nye,1985)) .زاضًس ضا الىتطیىی ّبی لغجی زٍ تكىیل ٍ قسى ثبضزاض لبثلیت وِ اًس قسُ تكىیل ٍ اخعایی شضات
 ٍ ثَزُ وطًف ثب هتٌبؾت ذبل ّبی والؼ ثِ هتقلك ّبی وطیؿتبل زض هىبًیىی وطًف ٍؾیلِ ثِ قسُ تَلیس الىتطیىی لغجف

 الىتطٍزّب ضٍی هتٌبٍة ًؿیلپتب اذتالف یه قَز افوبل هتٌبٍة وطًف زضًتیدِ ٍ تٌف چٌبًچِ. اؾت اى ثِ ٍاثؿتِ فالهتف

 Zelenka,1986)) زاضز. ًبمپیعٍالىتطیه  هؿتمین اثط پسیسُ ایي. هیكَز ایدبز
 ثب یب ٍ عجیقی عَض ثِ یب وِ ثبقٌس هٌفطزی ّبی وطیؿتبل تَاًٌس هی وِ ّؿتٌس وطیؿتبلی خبهساتپیعٍالىتطیه  هَاز ثیكتط

 پَقیسُپیعٍالىتطیه  ثب هیتَاًٌس وِ الىتطیىی فطٍ ّبی ؾطاهیه ّوچَى ثلَضی چٌس هَاز یب اًس گطفتِ قىل ههٌَفی فطایٌسّبی

 ّبی ؾطاهیه. ثبقٌس گطفتِ قىل ؾبظی لغجی فطایٌس ثب هتمبضى هٌفطز وطیؿتبل یه هبوطٍؾىَپی همیبؼ ثِ تَخِ ثب ٍ قسُ
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 تیتبًبت ذبًَازُ ثب ّبی هیهؾطا آًْب تطیي هقطٍف ٍ ّؿتٌس تیتبًبت پبیِ ثب ّبی اوؿیس اظ گًَبًگًَی تطویجبتپیعٍالىتطیه 

 فطضی ًؾط اظ لغجی ّبی ؾطاهیه. ثبقٌس هی ؾطة تیتبًبت ٍ ظیطوًَبت اظ گًَبگًَی تطویجبت وِ ثبقٌس هی ؾطة ظیطوًَبت

 (1392،ٍ زیگطاى ّبقوی). ّؿتٌس( ایعٍتطٍح) ّوگي قسى لغجی ثِ ًؿجت

 وًَبت ظیط تیتبًبت قسُ انالح تطویجبت وِ ضؾین هی ًتیدِ ایي ثِ ّب ؾطاهیه پیعٍ ذهَنیبت گطفتي ًؾط زض ثب هدوَؿ زض

 هَاز ولی ثغَض. هیسّس ًكبى ذَز اظ ثبال الىتطیىی ّبی هیساى ٍ تٌف ثحطاًی قطایظ زض ضا ذهَنیبت ثْتطیي ؾطة

 (وبىّ)ّب  هجسل- فولگطّب- حؿگطّب-  : غًطاتَضّب اظ فجبضتٌس وِ گیطًس هی لطاض اؾتفبزُ هَضز ظهیٌِ چْبض زضپیعٍالىتطیه 

 

 ٍلتبص تَلیذ ضذُ تَسط پیشٍالکتزیک -2-2

 

  اظ ضاثغِ ظیط ثسؾت هی آیس:پیعٍالىتطیه  ٍلتبغ تَلیس قسُ تَؾظ یه

V=Q/C        

زض خْت فوَز  Fقبضغ الىتطیىی اؾت وِ تَؾظ ًیطٍی افوبلی  Q=d.Fٍ پیعٍالىتطیه  فجبضتؿت اظ ؽطفیت ذبظًیC وِ زض آى 

ٍ  12C/N-ˆ12×342ثطاثط اؾت ثب  dاؾت. ضطیت پیعٍالىتطیه  ضطیت هطثَط ثِ ًَؿ dتَلیس هی قَز، ثط نفحِ الىتطٍز 

هیلی ٍلت ثطق تَلیس هی  174اؾت. زض ایي نَضت ّط ًیَتي ًیطٍ ًبًَ فبضاز  2.21±1.95ؽطفیت ذبظًی ّط پیعٍ 

  (Cross,1999;324)وٌس.

ى ٍاضز هیكَز. اهب اگط قرم ثب ثط آ F=Mgٍیی هقبزل ٍظًف یقٌی ایؿتبزُ ثبقس ًیطپیعٍالىتطیه  اگط قرهی ثط ضٍی نفحِ

ًیطٍی  1ٍ ؾپؽ ثیكتط اظ ًیطٍی ٍظى ذَاّس ثَز. قىل ووتط  اثتسا ذن وطزى ظاًَّبیف هطوع خطم ضا پبییي آٍضز ًیطٍی ٍاضزُ

ی آى هیگصاضز ٍ ؾپؽ هی ویلَ گطم زض حبلت ذیعاى لسم ثط ضٍ 82ضا ظهبًی وِ قرهی ثب خطم تمطیجی پیعٍالىتطیه  ٍاضزُ ثط

 (324ّوبى؛ )ایؿتس ًكبى هیسّس.

 
 سهبًی کِ ضخص در حبلت خیشاى قذم بز رٍی آى هیگذارد ٍ سپس هی ایستذپیشٍالکتزیک  . ًیزٍی ٍاردُ بز1ضکل 

(Cross,1444)  

ضا پیعٍالىتطیه  ٍ ؾپؽ ذبضج قسى اظ ضٍیتطیه پیعٍالى ًیطٍی ٍاضزُ ٌّگبم پطیسى اظ اضتفبؿ چٌس ؾبًتی هتطی ثط ضٍی 2قىل 

 (325ّوبى؛ ) هیعاى هبوعیون ًیطٍی ٍاضزُ زض ایي حبلت ثؿتگی ثِ اضتفبؿ پطـ زاضز.ًكبى هیسّس. 
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 (Cross,1444) سهبًی کِ ضخص اس ارتفبع چٌذ سبًتی هتزی هی پزدپیشٍالکتزیک  ًیزٍی ٍاردُ بز.  2ضکل 

 

یطٍی افوبلی ٌّگبم ضاُ ضفتي یب زٍیسى یه فطز ضا ًكبى هیسّس، زض ٍالـ ًیطٍی افمی هتَؾظ زض ایي حبلت نفط ثَزُ ٍ ً 3قىل 

 (326ّوبى؛ ) ولیِ ًیطٍی ٍاضزُ زض خْت فوَزی اؾت.

 

 
 (Cross,1444) ًیزٍی ٍاردُ ٌّگبم راُ رفتي یب دٍیذى 3ضکل 

 

م ضاُ ضفتي ثب ؾطفت ون ٍ ظیبز ضا ًكبى هیسّس. زض ٌّگبم زٍیسى چَى ّط زٍ پب هست ظهبى ظیبزی ضا ًیطٍی ٍاضزُ ٌّگب 4قىل 

% ظهبى ضا پبّب زض 42زض َّاؾت ٍ زض ّیچ ثبظُ ظهبًی ّط زٍ پب ثِ عَض ّوعهبى ثط ضٍی ظهیي لطاض ًساضز. ٌّگبم ضاُ ضفتي تمطیجب 

هتط ثط ثبًیِ تمطیجب ّط  5ٍی ظهیي لطاض زاضز اهب ٌّگبم زٍیسى ثب ؾطفت َّا ّؿتٌس ٍ هست ظهبى ووی ضا ّط زٍ پب ّوعهبى ثط ض

% هیطؾس. ًیطٍی ٍاضز تَؾظ ّط پب 82هتط ثط ثبًیِ ایي هیعاى ثِ  9% ظهبى ضا ضٍی َّاؾت ٍ ٌّگبم زٍیسى ثب ؾطفت 72پب 

ثطاثط ًیطٍی ٍظى افعایف  3ت ظیبز تب ٌّگبهی وِ ثط ضٍی ظهیي لطاض زاضز زض ؾطفت ون تمطیجب زٍثطاثط ًیطٍی ٍظى ثَزُ ٍ زض ؾطف

 (326ّوبى؛ ) .اؾت Mgالجتِ هیعاى هیبًگیي ًیطٍی فوَزی ٍاضزُ ثِ ظهیي  زض ٌّگبم زٍیسى ّوبى  پیسا هی وٌس.
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 (Cross,1444) ًیزٍی حبصل اس راُ رفتي بب سزػت کن ٍ سیبد 4ضکل 

 
پیعٍالىتطیه ثقٌَاى هثبل ثِ ًَؿ وطیؿتبل ثىبض ضفتِ ٍ ًیطٍی افوبلی ثِ آى زاضز.  طیهپیعٍالىتهمساض اًطغی تَلیس قسُ تَؾظ 

 .ٍات اًطغی تَلیس هی وٌس 2.1ویلَگطهی  62ّبی ثىبض ضفتِ زض هتطٍ غاپي ثِ اظای ّط ضطثِ پبی یه فطز 
(http://large.stanford.edu/courses/3122/ph341/ou2/) 
 

 ًتیجِ -3
ویلَهتط  8 ثب زلیمِ ای فَتؿبل هی زٍز ثطاثط 62 هیبًگیي هؿبفتی وِ یه ٍضظقىبض زض هؿبثمِ هؿئلِ وِثب زض ًؾط گطفتي ایي 

هی ظًس. اگط پیعٍالىتطیه  ضطثِ ثِ 2لسم ٍضظقىبض حسٍز یه هتط فطو قَز پؽ زض ّط هتط  2هی ثبقس. اگط هیبًگیي فبنلِ ثیي

ًیَتي  822ي ٍاضز هیكَز حسٍزا ثبض انبثت پب ثِ ظهی  ٍیی وِ زض ّطض ًؾط گطفتِ قَز ًیطویلَگطم ز 82هیبًگیي ٍظًی ٍضظقىبض 

همساض اًطغی تَلیس قسُ تَؾظ ّط  ثٌبثطایي .ٍات اًطغی تَلیس ذَاّس قس2.133زض ّط ثبض انبثت پب ثِ ظهیي حسٍز  ٍ ذَاّس ثَز

 12ض اًطغی تَلیس قسُ تَؾظ افضبی از. لصا همسویلَ ٍات ثط آٍضز هی قَ   2.133=2.133×16222 یه اظ ثبظیىٌبى فَتؿبل ثطاثط

ثبیس تَخِ زاقتِ ثبقین وِ فالٍُ ثط ضطثبت ًبقی اظ پبی  .ویلَ ٍات ذَاّس ثَز 22ثطاثط ثب تمطیجب تین زض عَل هست هؿبثمِ  2ًفطُ 

ؾجِ قسُ تٌْب ٍخَز زاضز وِ ثبفث افعایف اًطغی تَلیس قسُ ذَاّس قس. اظ عطفی اًطغی هحب ثبظیىٌبى، ضطثبت تَح ٍ پبی زاٍض ًیع

  ؾبفت قجبًِ ضٍظ اًطغی ثیكتعی تَلیس ذَاّس قس. 24ثطای هست یه ؾبفتِ اؾت ٍ هؿلن زض عَل 
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 ضا ًكبى هی زّس. اؾتبى آشضثبیدبًكطلی اظ قْط آشض زض ؾبلٌْبی هرتلف فَتؿبل هیعاى ههطف ؾبالًِ الىتطیؿیتِ  1خسٍل 

 

 ّبی هختلف الکتزیسیتِ  در سبلي رٍساًِهیشاى هصزف : 1جذٍل 

 ؾبلي ضزیف
هیعاى ثطق ههطفی ضٍظاًِ 

 )ویلَ ٍات(

 122 ًفطی 1222ؾبلي ٍضظقی  1

 32 ؾبلي ٍضظقی آشضقْط 2

 15 ؾبلي ٍضظقی اّسایی ضیبؾت خوَْضی 3

 48,33 هیبًگیي 

 

ٍالىتطیه ثطاثط زلیمِ ای تَؾظ وف پیع 62ًدبئیىِ همساض اًطغی تَلیس قسُ تَؾظ ثبظیىٌبى تین فَتؿبل زض یه هؿبثمِ آاظ 

 ز.تبهیي وطاًطغی ههطفی ضٍظاًِ ضا   زٍمیه   حسٍز هی تَاًسایي همساض اًطغی  .ت هی ثبقساٍویلَ  22
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 گیزی ًتیجِ -4
ثب تَخِ ثِ هحسٍیت اؾتفبزُ اظ هٌجـ ًفتی ٍ ؾَذت فؿیلی زض ؾبلْبی اتی، ًیبظ ثِ اؾتفبزُ اظ اًطغیْبی ًَ غیط لبثل  

اّساف هقوبضی پبیساض اؾتفبزُ اظ هٌبثـ تدسیس پصیط ٍ حصف ٍ یب وبّف هَاز آالیٌسُ ٍیب اؾیت ضؾبى  اختٌبة ذَاّس ثَز. یىی اظ

ٍ  ثط عجیقت ٍ اًؿبى زض نٌقت ؾبذتوبى ؾبظی اظ خولِ ؾبلٌْبی ٍضظقی هی ثبقس.  فالٍُ ثط اًطغیْبی ذَضقیسی، آة، ثبز

ی زض زؾتَض وبض هحممیي فلَم هرتلف لطاض زاضز. زض ایي هغبلقِ ثطای تَلیس اًطغپیعٍالىتطیه  ظهیي گطهبئی، اؾتفبزُ اظ اخؿبم

هیعاى اًطغی تَلیس قسُ تَؾظ وف ؾبلي ٍضظقی فَتؿبل وِ ثب پیعٍالىتطیه پَقف زازُ قسُ هَضز ثطضؾی لطاض گطفتِ اؾت تب 

ًتبیح ثسؾت  یي هی گطزز. زض یه هؿبثمِ فَتؿبل تَؾظ ثبظیىٌبى زٍ تین تبه ضٍظاًِ اظ اًطغی هَضز ًیبظ چِ همساضهكرم گطزز 

 ى لبثل تبهیي اؾت.آتَؾظ ثبظیىٌبى  فَتؿبل یه هؿبثمِضٍظاًِ فمظ زض اًطغی  زٍمیه آهسُ ثیبًگط ایي هغلت اؾت وِ حسٍز 

ثبظگكت ایي لجیل ّعیٌِ ّب هست ظهبى ثب تَخِ ثِ اًطغی تَلیس قسُ ٍ ّعیٌِ ذطیس ٍ ًهت پیعٍالىتطیه زض وف ؾبلي ٍ 

 اگبًِ زاضز.ًیبظ ثِ هغبلقِ خس
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