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ٌَة ضشلی دس لسوت غشثی استبى گلستبى ٍ دس ج ثبضذ کِهی گشگبى حَضِلشُ سَ ثؼٌَاى ثخطی اص  دضت  چكیذٌ :

ایي دضت اص دٍ آثخَاى سبحلی آصاد ٍ تحت فطبس تطکیل ضذُ است. ّذف اص ایي هطبلؼِ . دسیبی خضس ٍالغ ضذُ است

ًمطِ ثبضذ. دس ایي دضت هی سبحلی آثخَاى هحجَس ٍ ثشسسی پتبًسیل ًفَر آة ضَس ثِ ثشسسی خصَصیبت ّیذسٍضیویبیی

دس حبل  ٍثَدُ ضشق ثِ سوت غشة اص  دس سفشُ هحجَس صیشیي جشیبى آة صیشصهیٌی ػوَهی د کِ جْتطبى داًّن پتبًسیل 

ثب تَجِ ثِ دیبگشام ضَلش ٍ پبیپش،  .جٌَثی ٍجَد داسدّبی داهٌِثبضذ. ّوچٌیي همذاسی تغزیِ اص دسیبی خضس هی تخلیِ ثِ

ثطَس کلی دس ایي دضت ًفَر آة ضیشیي ثِ سوت دسیب کٌٌذ. هی توبهی ًوًَِ ّب هٌطب یکسبى داضتِ ٍ اص سًٍذ یکسبًی پیشٍی

(Freshening) EC هیضاى. صَست گشفتِ است  ِ  .ثبضذثبالتش اص دیگش هٌبثغ هی دس ًضدیکی سبحل < ٍ 1چبُ ّبی  دس   ثب تَج

-تجبدل یًَی هؼکَس هی ٍ هطخص ضذ کِ پذیذُ اًحالل هختلفثب ثشسسی ًسجتْبی یًَی  ثِ سسن ًمطِ جْت جشیبى ٍ ًیض

ًوی ثبضذ.افضایص کوی ضَسی دس ایي هٌطمِ  ػبهل اصلیّب ثَدُ ٍ ًفَر آة ضَس دالیلی ثشای تغییش غلظت یَى تَاًذ  

 ، تجبدل یًَی، دسیبی خضسًفَر آة ضَس، یوّیذسٍضی ?هاكليد واژه
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Abstract: Qaresoo plain, as part of Gorgan area, is located in western Golestan province and southeast of 

Caspian Sea. It consists of both confined and unconfined aquifers. The main goal of this research is to assess the 

hydrochemical characteristics and salt water intrusion of the coastal confined aquifer. Based on the Iso-potential 

map, the general flow direction is east to west ward and discharges into the Caspian Sea. There is some recharge 

from southern parts. Based on Schoeller and piper diagrams, all water samples are of the same origin. 

Freshening is the main process determining the water quality.  The EC value of coastal wells no. 1 and 9 were 

higher than others. According to Iso-potential map and different ion ratios, halite dissolution and cation 

exchange are the main reasons of salinity in those wells and no sea water intrusion had occurred. 
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 ممذمٍ :

سیضی صیشصهیٌی ثِ ػٌَاى یک هٌجغ تجذیذپزیش ٍ لبثل دستشس ّوَاسُ دس ثسیبسی اص هٌبطك هَسد تَجِ ثَدُ است. ثشًبهِآة 

هذیشیتی ثشای استفبدُ اص هٌبثغ آة صیشصهیٌی ثیص اص ّش چیض ًیبصهٌذ آگبّی اص ٍضؼیت کیفی ٍ کوی آى است. دس اکثش 

ّب دس ثبضذ ٍ هذیشیت آثخَاىضشة، کطبٍسصی ٍ صٌؼت ثب تکیِ ثش آة صیشصهیٌی هی هٌبطك کن ثبسش تأهیي آة هَسد ًیبص

ّبی ایي هٌبطك ًیبص ثِ ضٌبخت دلیك ٍضؼیت هَجَد ٍ تغییشات آى دس ضشایط هختلف داسد ثٌبثشایي اسصیبثی کیفیت آة

حذ، افضایص ضَسی هٌبثغ آة  . یکی اص هطکالت اسبسی دس اثش ثشداضت ثیص اصصیشصهیٌی اص اّویت صیبدی ثشخَسداس است

 ,Vagosh)هی ثبضذ. هٌطب ضَسی ایي آثْب هی تَاًذ اًحالل ًوک، تجخیش ٍ یب ًفَر آة ضَس دسیب دس سفشُ ّبی سبحلی ثبضذ

دس ایشاى ّوبًٌذ  ضًَذ.هی سبحلی هحسَة ًَاحی دس ضیشیي ّبی سبحلی یکی اص هْوتشیي رخبئش هٌبثغ آةآثخَاى. (2001

سفشُ آثْبی صیشصهیٌی دس ًَاحی سبحلی  .داسد ٍجَد ای ثِ استفبدُ اص آثخَاًْبی سبحلیتگی هطبثِدیگش کطَسّب ٍاثس

 دس (. تَاًبیی>=18 )صذالت،طشفت ٍ ّجَم آة ضَس هَاجِ ّستٌذ ّبی آة ضَس ّوَاسُ ثب خطش پیدسیبّب ٍ دسیبچِ

 سبحلی، ّبیسفشُ دس اختالط صٍى ضکل ٍ هَلؼیت ثش ّیذسٍطئَلَطی ٍ اللیوی ضٌبسی، صهیي پبساهتشّبی تبثیش ضٌبختي

 Wicks and Herman, 1995).) دّذهی افضایص سفشُ دس استفبدُ لبثل ضیشیي هیضاى آة ٍ هَلؼیت حفظ دس سا هب تَاًبیی

ضَس هؼوَالً یبثذ. ًفَرآةافضایص هی ثْشُ ثشداسی اص آثخَاًْبی سبحلی، ثب تَسؼِپیطشفت ٍ ًفَر آة ضَس ثِ داخل خطکی 

 است کِ دس هشحلِ اٍل ثشسسی کیفی هٌبثغ آة سفشُ سبحلی هی ثبضذثب سٍضْب ٍ اثضاسّبی هختلفی لبثل ثشسسی ٍ هطبلؼِ 

(Todd, 2005).  لزا دس استفبدُ اص هٌبثغ آثْبی صیشصهیٌی هخصَصبً دس خطَط سبحلی ثبیذ دلت کبفی سا داضت ٍ هسبلِ ًفَر

 .س گشفتِ ٍ دس هَسد هیضاى ٍ ًحَُ ثْشُ ثشداسی تصویوبت هٌبست ٍ دلیك اتخبر ًوَدآة ضَس ثِ دلت هَسد ثشسسی لشا

ّذف اص ایي هطبلؼِ ثشسسی خصَصیبت  ّب اّویت داسد.ثٌبثشایي ثب تَجِ ثِ اّویت آًْب هطبلؼِ کیفی هٌبثغ آة ایي ًَع سفشُ

 ّیذسٍضیویبیی ٍ پتبًسیل ًفَر آة ضَس ثِ سفشُ تحت فطبس سبحلی دس هجبٍس دسیبی خضس هی ثبضذ.
◊◊◊◊◊◊◊ 

 :بحث ريش تحمیك ي

 زمیه شىاسی ي َیذريشئًلًشی مىطمٍ مًرد مطالعٍ

هجبٍست دسیبی خضس ٍالغ ضذُ است. ایي  هٌطمِ هَسد هطبلؼِ ثخطی اص دضت گشگبى ثَدُ کِ دس غشة استبى گلستبى ٍ دس

ّبی لسی هشثَط ثِ دٍسُ کَاتشًشی ٍ ثخص ثخص تطکیل ضذُ کِ ثخص ضوبلی اص سسَثبت آثشفتی ٍ صهیي حَضِ اص دٍ

سضت هی ثبضذ کِ ضبهل سٌگ آّک ، دٍلَهیت ضخین الیِ تب تَدُ ای ، هبسِ سٌگ،  -جٌَثی آى لسوتی اص صٍى گشگبى

سفشُ آة صیشصهیٌی ثبضذ. ّبی سجض گشگبى هیّبی آرسیي سخت ٍ همبٍم ٍ ضیستُ ای ٍ سٌگکٌگلَهشای ضخین تب تَد

دس ایي دضت اص دٍ ًَع آصاد ٍ هحجَس هی ثبضذ. ثطَسیکِ دس ثخطْبی هشصی هجبٍس استفبػبت جٌَثی دضت، سفشُ ثیطتش 

دس ػوك ًسجتب س سفشُ آصاد ثبالیی دآة صیشصهیٌی آصاد ٍ دس ثخطْبی هشکضی ٍ غشثی دضت ّش دٍ ًَع سفشُ ٍجَد داسد. 

. کٌین اص هیضاى ایي ػوك کبستِ هی ضَدای کِ ّش چِ ثِ سوت ضوبل پیطشٍی هیکوی ًسجت ثِ سطح ٍالغ ضذُ ثِ گًَِ

پس اص سسن ًمطِ ّن پتبًسیل هطخص ضذ کِ  سطح پیضٍهتشی دس سفشُ هحجَس ثبالتش اص سطح آة دس سفشُ ثبالیی است.



 

ضشق ثِ سوت غشة ٍ دسیبی خضس هی ثبضذ. ّوچٌیي اص  دس سفشُ هحجَس صیشیي یشصهیٌیجشیبى آة ص ػوَهی جْت

ٍ دس ثخص ضوبلی ثب  ضذُثِ سوت ضوبل جٌَثی ٍجَد داسد کِ ثبػث تغییش الگَی جشیبى ّبی الجشص داهٌِهمذاسی تغزیِ اص 

الجتِ همذاس تغزیِ (. 1)ضکل کشدُ استاًحشاف پیذا ٍ دسیبی خضس گشدضی ثِ سوت چپ جْت جشیبى ثِ سوت غشة 

گیشد. ثٌبثشایي ثب تَجِ ثِ جْت جشیبى آة صیشصهیٌی، دضت ػوذتب اص سوت ضشق ٍ استفبػبت آّکی سبصًذ الس صَست هی

 . است  mm :55هتَسط سبالًِ ثبسًذگی دس ایي هٌطمِ ثبالی ثبضذ. دس حبل تخلیِ ثِ دسیبی خضس هی

 
 لشُ سَ فطبس سبحلیسفشُ تحت ًمطِ جْت جشیبى دس  ?1ضکل  

 

 مًاد ي ريش َا :

ًوًَِ  9<-:<حلمِ چبُ دس طی سبل آثی  38جْت ثشسسی ّیذسٍضیویبیی سفشُ هحجَس حَضِ آثشیض لشُ سَ اص تؼذاد 

غلظت  ّبی ثذست آهذُ اص ًظشدادٍُ جْت آًبلیض ّیذسٍضیویبیی ٍ سبیش پبساهتشّب ثِ آصهبیطگبُ اسسبل گشدیذ. ثشداسی 

ٍ هَسد تجضیِ ٍ تحلیل لشاس گشفت. سپس ثب تشسین ًمطِ صهیي ضٌبسی هٌطمِ ّبی اصلی ٍ هیضاى کل هَاد جبهذ هحلَل یَى

جْت تفسیش ثِ ثشسسی هٌطب ٍ صٍى ثٌذی ّیذسٍضیویبیی ضذُ است.  ّبی ثشداضت ثشسٍی آىهطخص کشدى هَلؼیت چبُ

 . ُ استضذ ت ّبی یًَی کوک گشفتِچٌیي اص ًسجضَلش ٍ ّو ٍاص ًوَداسّبی پبیپش  ،ّبکیفی دادُ
 

 گیری بحث ي وتیجٍ

ّبی صیشصهیٌی دس طَل هسیش ّبی صیشصهیٌی، تغییشات اهالح آةهطبلؼبت ّیذسٍضیوی جْت تؼییي هحل تغزیِ ٍ تخلیِ آة

ّبی دادُ گیشد. ثذیي هٌظَس ثب استفبدُ اصضٌبسی ثش سٍی آة صیشصهیٌی، هَسد اسصیبثی لشاس هیحشکت ٍ ثشسسی اثشات صهیي

 ضذُ است.  ًظشآثخَاى هَسد  هطبلؼِّبی تشکیجی الذام ثِ ّب ٍ ًوَداسکیفی ٍ تشسین ًمطِ

 بررسی َیذريشیمیایی -الف
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( تغییشات ّذایت 3( ًطبى دٌّذُ تَاًبیی سیبل دس ػجَس دادى اًشطی الکتشیکی اص خَد است. ضکل )ECّذایت ّیذسٍلیکی )

دس سشاسش دضت سا ًطبى هی دّذ. دس ًگبُ اٍل ثِ ًمطِ ّبی ّذایت الکتشیکی، ّوخَاًی ایي ًمطِ ّب سا ثب جْت الکتشیکی 

جشیبى آة صیش صهیٌی ًطبى هی دّذ. هیضاى ّذایت الکتشیکی دس هٌبطك تغزیِ دس ثخص ضشلی ٍ جٌَثی دضت کوتشیي 

دس هشکض دضت سسیذُ ٍ دس جْت هسیش حشکت  S/cmµ =55ثِ حذٍد   S/cmµ ;55 همذاس سا داضتِ است ٍ اص همذاس حذٍد

ثبضذ. کٌبسُ ضوبلی دضت داسای سسَثبت تجخیشی ثَدُ ٍ کوی تغزیِ اص ایي آة ّذایت الکتشیکی دس حبل افضایص هی

گیشد ثٌبثشیي ثبال ثَدى ّذایت الکتشیکی اهشی ثذیْی است. ثب تَجِ ثِ سبحلی ثَدى سفشُ تحت فطبس ًَاحی صَست هی

ًتظبس هی سٍد کِ ثب تَجِ ثِ ثشداضت آة اص طشیك چبّْب، ًفَر آة ضَس سا داضتِ ثبضین. اهب ثب تَجِ ثِ گشادیبى هٌطمِ، ا

ّیذسٍلیکی دس هٌطمِ، آة صیشصهیٌی دس حبل تخلیِ ثِ دسیبی خضس هی ثبضذ ثٌبثشایي همذاس ّذایت الکتشیکی دس ًضدیکی 

دس جٌَة غشة دضت کِ  1( ٍ دیگشی دس چبُ ضوبسُ W9بحل )سبحل کن هی ثبضذ. ثجض دس دٍ چبُ، یکی دس ًضدیکی س

. ثطَس کلی دس ایي دضت ًفَر آة ضیشیي ثِ سوت سسیذُ است S/cmµ 3555تب  1:55افضایص یبفتِ ٍ ثِ حذٍد  ECهمذاس 

جْت ثشسسی سًٍذ تغییشات ّذایت الکتشیکی اص هٌطمِ تغزیِ ثِ تخلیِ، دٍ پشٍفیل  .صَست گشفتِ است (Freshening)دسیب 

دس پشٍفیل  ECتشسین ضذُ است. ثب تَجِ ثِ ایي ضکل، همذاس  8اص سوت ضشق ثِ سوت غشة دس ضکل  ECاص همبدیش 

دّذ کِ سا ًطبى هی اص سوت ضشق ثِ سوت سبحل، دس اثتذا تمشیجب ثبثت ٍ دس ثشخی ًمبط ًَسبًبت (A-B)هشکضی  دضت 

افضایص سا ًطبى هی دّذ. اهب دس  ECثبضذ. اهب دس ًضدیکی سبحل همذاس ػلت آى ًفَر آة ضَس اص سوت ضوبل ثِ دضت هی

ثبضذ. اهب دس هسیش بیت ثَدُ کِ دلیل آى ًضدیکی ثِ صٍى تغزیِ هیثتمشیجب  ECدس جٌَة دضت همذاس  (C-D)پشٍفیل هشصی 

 دّذ. افضایص کوی سا ًطبى هی ECجشیبى ثِ سوت غشة، همذاس 

 

 
  دس هٌطمِ هَسد هطبلؼِ ECتغییشات ًمطِ  ?3ضکل
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  دضتضشق سوت ثِ  سوت سبحل دسیباص  ECتغییشات پشٍفیل  ? 8ضکل

 

 :ومًدار شًلر -2

وِ لگبسیتوی یآًْب اص دیبگشام ًسِ ثیي هٌبثغ هختلف ٍ ّوچٌیي هٌطب یجْت ثشسسی سًٍذ تغییشات غلظت یًَْبی اصلی ٍ همب

بهی هٌبثغ آة تو .(9)ضکل ًوًَِ آة دسیبی خضس ًیض جْت همبیسِ ٍ تؼییي هٌطب پالت ضذُ است.  ضَلش استفبدُ ضذُ است

غبلت هی ثبضٌذ. ایي ًطبًگشایي است کِ توبهی ایي  Ca, Mg  ٍHCO3سفشُ تحت فطبس داسای سًٍذ یکسبى ثَدُ ٍ یًَْبی 

دس آًْب غبلت هی ثبضذ.  Na  ٍClکِ سًٍذی هتفبٍت داضتِ ٍ یًَْبی  <ٍ  1هٌبثغ هٌطب یکسبى داسًذ. ثجض دٍ ًوًَِ ضوبسُ 

هی تَاى ًتیجِ سًٍذ تغییشات یًَْبی ًوًَِ آة دسیب هطبثِ ّیچکذام اص ًوًَِ ّب ًوی ثبضذ حتی ًوًَِ ّبی آة ضَس. ثٌبثشایي 

گشفت کِ هٌطب اصلی ضَسی هٌبثغ سبحلی، ًفَر آة دسیب ثِ تٌْبیی ًوی ثبضذ. ػبهلْبی دیگشی ًیض ٍجَد داضتِ اًذ ٍ ثبػث 

(. ثٌبثشایي تیپ غبلت هٌبثغ آة سفشُ تحت 9)ضکل اص ثمیِ هٌبثغ ٍ حتی آة دسیب ضذُ است 1ٍ  <تغییش سًٍذ ًوًَِ ّبی 

 ًوًَِ ضَس کِ تیپ کلشٍسُ داضتِ اًذ. تیپ آة دسیبی خضس ًیض کلشٍسُ هی ثبضذ. فطبس ثیکشثٌبتِ ثَدُ ثجض دٍ

 

 ومًدار پایپر:   -3 

-کشد. ًوًَِ ثشسسییًَی سا تجبدل ٍ اختالط ،سسَثگزاسی یب اًحاللفشایٌذّبی ، آة تیپتَاى هی ًوَداس پبیپش استفبدُ اصثب 

توبهی ًوًَِ ّبی سفشُ تحت  گیشًذ.گشٍّی دسکٌبس یکذیگش لشاس هیّبیی کِ داسای خصَصیبت هطبثِ ّستٌذ ثِ صَست 

ثبضذ ٍ داسای سختی غٌی اص کلسین، هٌیضین ٍ ثیکشثٌبت هیاًذ کِ ًطبًگش فطبس دس سوت چپ لَصی ٍ یک گشٍُ لشاس گشفتِ

ٌذ ٍ داسای همبدیش کوتشی کٌاص ایي سًٍذ تجؼیت ًوی <ٍ 1ّبی ضوبسُ ٍلی چبُ .(:)ضکلّستٌذ کشثٌبتِ تیپ آة ثی هَلت ٍ

 کِذ ٌثبضهیثشخَسداس تیپ آة سذین کلشٍسُ  ثیطتش ٍ Na  ٍClاص  ّبثی کشثٌبت ٍلی دسػیي حبل ًسجت ثِ دیگش ًوًَِ

اضت تَاى اًتظبس دهی < ٍ 1ٍلَع پذیذُ اختالط یب تجبدل یًَی سا ثب تَجِ ثِ هٌطمِ هَسد هطبلؼِ ثشای چبُ ّبی ضوبسُ 

 .(:)ضکل

 



 

                            
 هشثَط ثِ هٌبثغ آة هَسد هطبلؼِ ًوَداس پبیپش ?:ضکل                            هٌبیغ آة سفشُ تحت فطبس دساصلی  یًَْبیتغییشات سًٍذ  ? 9ضکل 
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ّب دس سوت دیگش ًوَداس لشاس یک سوت ٍ آًیَى ّب دسثبضذ کِ کبتیَىّب هیآًیَىّب ٍکبتیَىاسبس ایي ًوَداس ثشهجٌبی

کشد . ثب سسن ًوَداس استیف ثشای ّبی هٌطمِ سا هطخصثٌذی چبُگیشًذ ٍ ثب کوک ایي ًوَداس هی تَاى تیپ آة ٍ گشٍُهی

 اٍال توبهی چبّْب اص یک سًٍذ هطبثِ پیشٍی هی کٌٌذ ٍ ّوچٌیي ّبی هٌطمِ ٍ ًیض دسیبی خضس هطخص ضذ کِتک تک چبُ

 (. ;)ضکل کوتشی داسًذ Mgثبالیی داسًذ ٍلی ثشخالف آى هیضاى  Na  ٍClّوبًٌذ آة دسیب هیضاى  <ٍ 1ّبی ضوبسُ چبُ

 تعییه مىشا ي وفًر آب شًر -ب

 :  1ريش ريل -1

آة هیضاى ًفَر  ثشسسیکشثٌبت استَاس است ثشای ّبی کشثٌبت ٍ ثیایي سٍش کِ ثشهجٌبی ًسجت یَى کلش ثِ هجوَع یَى

هَسد  دس هٌطمِّبی هختلف گیشد. ثب هحبسجِ همبدیش ایي ًسجت ثشای چبُهَسد استفبدُ لشاس هیّبی سبحلی دس سفشُضَس 

کِ ًفَر آة ضَس دس سفشُ تحت فطبس سخ ًذادُ است ٍ ًتبیج لجلی حبصل اص جْت جشیبى ٍ هطخص ضذ  هطبلؼِ

ّبی ًوًَِ ثشداسی ضذُ ثیطتش اص سبیش هحل < ٍ 1 ُبُ ضوبسهیضاى سًٍذ ایي تغییشات ثشای دٍ چ کٌذ.ّیذسٍضیوی سا تبییذ هی

 (. >)ضکل است

         
 تغییشات هیضاى کلش ثِ هجوَع کشثٌبت ٍ ثی کشثٌبت  ? >ضکل      سفشُ تحت فطبسّبی هختلف چبُ دس ًوَداس استیف ?;ضکل

                                                 
1
  - Revelle 
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ثشای هطخص ثبضٌذ. رکش ضذ، تمشیجب دٍ چبُ دس دضت داسای ضَسی ثبالتشی ًسجت ثِ ثمیِ هٌبثغ هیّوبًطَس کِ دس ثبال 

 ECسٌجیذ ثطَسیکِ ثب افضایص  ECتَاى ًسجت ػٌبصش سا ثب تَاًذ هٌطبء آى تجخیش ثبضذ، هیٍ ایٌکِ آیب هی ضَسیکشدى هٌطبء 

تغییش کیفیت آة  ػٌبصشٍ ثتَاى تجخیش سا ػبهلی ثشای تغییش غلظتتب  ثبیستی هیضاى توبهی ػٌبصش سًٍذی صؼَدی داضتِ ثبضٌذ

ثبضذ چشا کِ ّوِ ػٌبصش سًٍذی هطبثِ تَاًذ دلیلی ثشای ضَس ضذى ًوی تجخیش ثِ تٌْبیی ًتبیج ًطبى داد کِ ػبهل ثیبى کشد. 

   (.=)ضکل سًٍذی صؼَدی ًذاسًذ ECًذاضتِ ٍ ًسجت ثِ افضایص 

 
 

 
 

 ECثشسسی تغییشات غلظت ػٌبصش ًسجت ثِ ? =ضکل

 وسبتُای یًوی:  -3

 ثشاثش ثب یک ثبضذ سذین ثِ کلشهَلی اگش ًسجت تَاى هٌطب ضَسی سا ثشسسی کشد. ثب استفبدُ اص ًسجت ّبی یًَی هختلف هی

ثشسسی ضذُ ًسجتْبی هطشح ضذُ ثب استفبدُ اص  1ٍ <ضوبسُ ًیوِ ضَس ّبی هٌطبء ضَسی چبُ. ثبضذهیثیبًگش اًحالل ّبلیت 

 یب دسیب ٍ تَاًذ ًطبًگشی ثش ًفَر آةکِ ایي هَضَع هی ثبضذًسجت سذین ثِ کلش کوتش اص یک هی؛ 1. ثشای چبُ ضوبسُ است

، تمشیجب توبهی ًوًَِ ّب ثش <. ثب تَجِ ثِ ضکل ثبضذهی؛ ثیبًگش اًحالل ّبلیت <ثشای چبُ ضوبسُ  ثبضذ اهب  تجبدل یًَی هؼکَس

ثب تَجِ  ثبضذ.خط ًطبًگش تجبدل یًَی کلسین ٍ هٌیضین ثب سذین هیایي اًذ. اًحشاف اص ٍی خط اًحالل کشثٌبتْب لشاس گشفتِس

سوت ساست، همذاس افضایص ٍ یب کبّص سذین ثب همذاس تغییشات کلسین ٍ هٌیضین ّوخَاًی داضتِ ٍ ًطبًگش ٍجَد  <ثِ ضکل 

  .تجبدل یًَی دس هٌبثغ آة هٌطمِ هی ثبضذ



 

  
 آة هٌطمِهٌبثغ ? ًوَداسّبی ًطبًگش تجبدل یًَی دس  <ضکل

 

◊◊◊◊◊◊◊ 

 وتیجٍ گیری :

اص دٍ آثخَاى سبحلی آصاد ٍ تحت فطبس تطکیل ضذُ است. ثب تَجِ ثِ سبحلی ثَدى سفشُ ٍ ثشداضت اص ایي لشُ سَ  دضت

 ػوَهی د کِ جْتًطبى داًمطِ ّن پتبًسیل دضت، اًتظبس هی سفت کِ آة دسیب ثِ سوت سبحل ًفَر کشدُ ثبضذ. اهب ًتبیج 

هیضاى ثبضذ. ضشق ثِ سوت غشة ثَدُ ٍ دس حبل تخلیِ ثِ دسیبی خضس هیاص  دس سفشُ هحجَس صیشیي جشیبى آة صیشصهیٌی

 ،دس جْت هسیش حشکت آةهیکشٍصیوٌس هی ثبضذ. اهب دس کل 1555دس ایي دضت صیبد ًجَدُ ٍ کوتش اص ّذایت الکتشیکی 

صَست  (Freshening)ثطَس کلی دس ایي دضت ًفَر آة ضیشیي ثِ سوت دسیب  ثبضذ.کی دس حبل افضایص هیّذایت الکتشی

ثشسسی تشاص سفتبسی هتفبٍت سا ًسجت ثِ ثمیِ ًطبى دادُ ٍ ضَسی ثیطتشی داضتٌذ کِ ثب  1ٍ  < دٍچبُ ضوبسُاهب . گشفتِ است

ّبی هزکَس ًوی تَاًذ هٌطمِ ًفَر آة ضَس ثشای چبُتش ًسجتْبی یًَی هطخص ضذ کِ دس ّبی دلیكسطح آة  ٍ ثشسسی

تشی هی تَاًذ دالیل هحتول 1ٍ تجبدل یًَی هؼکَس ثشای چبُ ضوبسُ  <صبدق ثبضذ ثلکِ پذیذُ اًحالل ثشای چبُ ضوبسُ 

آة دس ًْبیت دس سفشُ ّبی سبحلی ًوی تَاى  ثطَس لطغ هٌطب ضَسی سا ًفَر ّب ثبضذ.ثشای تغییشات ّیذسٍضیوی ایي چبُ

دسیب داًست ٍ ثب استفبدُ پبساهتشّب ٍ ضَاّذ هختلف ثبیستی هٌطب ضَسی سا تؼییي کشد. دس ایي هٌبطك آة دسیبی لذیوی هبًذُ 

تشی دس ایي دس ثیي سسَثبت ًیض هی تَاًذ هٌطب ضَسی آثْب ثبضذ. ثٌبثشایي ثب ثکبس ثشدى سٍضْبی هختلف هی تَاى هطبلؼِ دلیك

 هحیطْبی پیچیذُ اًجبم داد. 
◊◊◊◊◊◊◊ 
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