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 داًطجَی دکتزا رتثِ ػلوی:

 marziehakbari AT iust.ac.irپست الکتزًٍیکی: 

تزداری فلشات ٍ پذیذُ  کٌص تز فزآیٌذ هادُ دّی دٍتپی ٍ هحیط تزّن تأثیز تاتص ػٌَاى رسالِ:

 اًفجار فاس تا لیشر ًاًَثاًیِ 

 هحوذحسیي هْذیِ :استاد راٌّوا
کٌص پزتَ لیشر تپی )تا طَل تپ ًاًَثاًیِ( ٍ ّذف  در تزّن دّی دٍتپی تاتصکٌص ٍ  در ایي پایاى ًاهِ، اثز هحیط تزّن چکیذُ:

 -کٌص َّا ٍ آب هقطز تا استفادُ اس رٍش پزتَ لیشر پوپ تزداری در دٍ هحیط تزّن  رساًا هَرد هطالؼِ قزار گزفت. دیٌاهیک هادُ

کٌص هایغ تا ایي رٍش  زّنگواًِ تزای ّذف ًاسک آلَهیٌیَهی تزرسی ضذ. ّوچٌیي، پذیذُ تطکیل ٍ ًاتَدی حثاب در هحیط ت

ّای تاخیز اس هزتثِ  تپی ٍ دٍتپی )تِ ضیَُ هَاسی تا سهاى هطاّذُ ٍ هطالؼِ ضذ. ّذف آلَهیٌیَهی ضخین، در دٍ پیکزتٌذی تک

تزداری را تز حسة ضار تِ  تَاى ًزخ هادُ کِ هی دادًذدّی قزار گزفت. ًتایج ًطاى  ًاًَثاًیِ( در ضارّای هختلف لیشری هَرد تاتص

ًطاى داد کِ استفادُ اس تزداری در دٍ پیکزتٌذی،  سِ ًاحیِ تثخیز ػادی، اًفجار فاس ٍ ضکست اپتیکی تقسین کزد. هقایسِ ًزخ هادُ

کٌص َّا )در فطار اتوسفز( ٍ  دّی در دٍ هحیط تزّن . تاتصضذ کاّص ضار آستاًِ اًفجار فاس در پیکزتٌذی دٍتپیتپ تاػث  پیص

ّای کَچکتز آب ًسثت تِ  تپی، ضار آستاًِ اًفجار فاس تشرگتزی تزای ارتفاع ضذ. در پیکزتٌذی تک اًجام ّای هختلف آب هقطز ارتفاع

ّای تشرگتز آب هقطز، ضار آستاًِ اًفجار فاس ًسثت تِ َّا کاّص یافت. ّوچٌیي، ًتایج  َّا تِ دست آهذ. در حالیکِ تزای ارتفاع

تِ هٌظَر ّای آب ًسثت تِ َّا هقذار کوتزی دارد.  اًفجار فاس تزای توام ارتفاعکِ در پیکزتٌذی دٍتپی، ضار آستاًِ  دادًذًطاى 

ّذف تیتاًیَهی تَسط پزتَ لیشر تپی در تزداری،  تزرسی اثز جذب پزتَ لیشر تَسط هَاد ٍارد ضذُ تِ هحیط هایغ تز ًزخ هادُ

تزداری تا افشایص غلظت هَاد ٍارد  ّص ًزخ هادُدٌّذُ کا دّی ضذ. ًتایج ًطاى کٌص هایغ تاتص تپی در هحیط تزّن پیکزتٌذی تک

 ّای آب، اتاًَل ٍ استَى آب ٍ هحیطّای هختلف  ارتفاع استفادُ ضذُ در آسهایص، ضذُ تِ هایغ تزای ضارّای هختلف لیشری

 تاضذ. هی
 ًارساّذف  کٌص هایغ، هحیط تزّن، تزداری لیشری پیکزتٌذی دٍتپی، هادُ، پذیذُ اًفجار فاس ّای کلیذی: ٍاصُ


