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 فيغتأقٔبٖ  يٙٝ وبقي، ثٍٟفاً٘يپ يوبـثفؼ يٞب ؼـ ثف٘بٔٝف ؼـ اضتفاق اوت. يغتأ، يغ ٌٔٛىيٍفا٘ٝ ؼـ ِٙبيت پيه تفوياق ػٛأُ ٔٛثف ؼـ ا٘تػبة  يىي
اوت وٝ ثبػث ـٌٚٗ ٕ٘ٛؼٖ  يؽيبـ ٔفيت ثىيغبِ يتيپفٌِٛيب ٞبي يؼغٛغ، اضتفاق غٛؼثٝيٍفا٘ٝ ٔبيثب پ يٞبؼـ ٌٔٛه بـ ٟٔٓ اوت.ياضتفاق ثىؼـ 

 يؽاـيٗ أف ٔٛخت ٘بپبيٌٛؼ وٝ ؼـ ٔطفظٝ اضتفاق ٚاوًٙ ٘ؽاؼٜ اوت ٚ ا ئ يا ٍفا٘ٝيبؼ ؼـ اضتفاق وجت تدٕغ پيف قيغتأٌٛؼ.  ئٕٙئٗ ٔٛتٛـ ٔ
تٛا٘ؽ  يوٛتبٜ ٔ يّيف ؼـ اضتفاق غيغتأبٖ ٍف، قٔيثبٌؽ. اق ٘فف ؼ يثف ثؽ٘ٝ ٚ وػت افكاـ ٌٔٛه ٔ يىئىب٘ يٞبدٝ آٖ اػٕبَ تًٙيٌٛؼ وٝ ٘ت ياضتفاق ٔ
ت يبٖ إٞيپفٌَٛ، ثٝ ثيٞب يٞب ٚ ٔطؽٚؼٜ ٚ اـتجبٖ آٖ ثب وٛغت اضتفاق ف ؼـيغتأف يٗ ٔمبِٝ ٕٔٗ تؼفيٚ، ؼـ اـٗيت ثٝ ا٘موتٛـ ٌٛؼ. اق ائٛخت آو

 فؼ.يٌ يُ لفاـ ٔيضتفاق ٔٛـؼ تطّف ؼـ ايغتأٔٛثف ثف  يت پبـأتفٞبيٌٛؼ ٚ ؼـ ٟ٘ب يآٖ پفؼاغتٝ ٔ يٌيفا٘ؽاقٜ يٞب ٚ ـٚي يثفـو
 

.يتيپزگًليمًثز،َاي،پارامتزَايزيگاوذاسٌيَازدراحتزاق،ريشيختأ:يذيكليَاياصٌ



مقذمٍ-1
ٗ يتٛو ٗ ٚاِٙت    1931ٗ ث بـ ؼـ و بَ   يف ؼـ اضت فاق اِٚ   ي  غتأؽٜ يپؽ

ؼـ 5تٛو ٗ اتِٛ ٛتك   1935ٝ ٚ ثٙٛـ ٔى تمُ ؼـ و بَ   يٌالٌىٛ ؼـ ـٚو

ٚ  1931 يو بَ ٞ ب   يٗ ؼـ ٘  يلفاـ ٌففت. ٕٞسٙ يإِٓبٖ ٔٛـؼ ثفـو

ـا ا٘د بْ ؼاؼ.   ياضتفال   يٞ ب  اق تى ت  يه و ف يٗ وبٍ٘ف يٛخي 1932

ٞ ي  غ )ٚ يمٖ ٔبئٛـؼ اوتفبؼٜ تٛوٗ اٚ ٔؼٕٛال اوى يٞب ٍفا٘ٝيپ  يب ٌ ب

اق غٗ وٛغت غ ٛؼ   ياٚ ثػٍوجه ثٛؼ.  ي( ٚ وٛغت ٘فتياٚلبت ٌبق

ٗ ػٕ ُ  يا لفاـ ؼاؼ وٝ "يـُٚ يات يؼ" ي ٔبؼٜثب  ئٛتٛـ يىي٘كؼـا ؼـ 

 ٘بٔٙؽ، ثٛؼ. يه ٔيپفٌِٛيٞب ٖبيؽٖ ثٝ آ٘سٝ وٝ أفٚقٜ خفيثٝ ٔٙظٛـ ـو

 ثٙٛـ بفت،يمٖ تٕبن يثب اوى ك ٌؽ ٚيثٝ ٔٛتٛـ تكـوٛغت  وٝ يٍٞٙبٔ

 ٞ ب،   و ٛغت  اق يػّٕىفؼ ٌفٚٞ   ٗيٕٞسٙاٚ  ٍٔتؼُ ٌؽ.غٛؼ ثٝ غٛؼ 

 ئ ٛـؼ ثفـو     N2O5 مٖ ٚيثب اوى  ـا وفثٗ غبُِ،  تبؽـٚلٖ ياػٓ اق ٞ

  يو  بق ف  فْ و  بؼٜو  بٍ٘ف ٔتبو  فب٘ٝ ؼـ ٔطبو  جبت غ  ٛؼ  ل  فاـ ؼاؼ.

ْ ي٘تو  ٝ  ـا ث  ٝ و  بـثفؼ  ؼـِ  ؽ 100 يـا٘  ؽٔبٖ ضفاـت      د  ٝ آٖ ف  ف

 او ت  ث ٝ غ الک وبٔ ُ    ِفف  يغفٚخب فٍبـ ي ٚ تيٟ٘ب يفٍبـ ٔطفظٝ ث

 او ت. و په   ت ي  ٟ٘ب يث  ث ب ٘ َٛ    ي٘ بقِ  بقٔٙ ؽ يوٝ ٞف ؼٚ ضبِ ت ٘ 

ث ٛؼ و ٝ ٌ بُٔ     يب، ثٝ فىف او تفبؼٜ اق و ٛغت  يتبِيوفاوٛ، ؼـ ا يديٛئِ

 ؽٜ اٚ ٕٞ بٖ ٔ ٛاؼ   ي  م ت ا يؽوٙٙؽٜ تٛأ ب ثبٌ ؽ. ؼـ ضم  يوٛغت ٚ اوى
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 ٍ  فا٘ٝ ث  ٛؼ. ٕٞ  بٖ ٘  ٛـ و  ٝ ٚأ  ص او  ت، او  تفبؼٜ اق ٔ  ٛاؼ  يت  ه پ

 ٚ  يِِٛ  ٝ وٍ   يى  تٓ ٞ  بيو يٍ  فا٘ٝ ٔٛخ  ت و  بؼٜ و  بق يت  ه پ

ٍ فا٘ٝ  يپٔٛاؼ ت ه   يوٝ ثف ـٚ يٍفيٌٛؼ. اق خّٕٝ اففاؼ ؼ ئٌف  كيتكـ

  ث  بَ ؼـ يف اٌ  بـٜ ٕ٘  ٛؼ: ٞ  في  ت  ٛاٖ ث  ٝ ٔ  ٛاـؼ ق يو  بـ ٕ٘ٛؼ٘  ؽ، ٔ  

 ؼـ  ، ؼؼ ا٘  ؽ ٚ ّٕٞ  ٛت ٚاِت  ف  1932ؼـ و  بَ  ٛقيفاويؼاٍ٘  ٍبٜ و   

ٙب ي، ٌفٜٚ ففا٘ه ٔب1935ِٚ  1934ؼـ وبَ  ٗيؼـ ثفِ ييبيٕئٛوىٝ ٌ

 ؼـ  بي  فف٘يوبِ يتٛ تىِٙٛ ٛل يٓ، ا٘ى ت يٌٌٟٛٙ ب  يٞٛا٘ ٛـؼ  ٍٍبٜيآقٔبؼـ 

ٚ ي. ّٕٞ ٛت ٚاِت ف ٕٞسٙ    1939تب  1936وبَ   و ٝ   يو ٛغت  يٗ ث ف ـ

% 30ٌ بُٔ   C-Stoffا٘د بْ ؼاؼ.   يمبتيؽ تطمي٘بٔ ئ "C-Stoff    آٖ ـا

ٌ فْ   يّ  ئ يآة  ثٝ ػالٜٚ و% 13ٔتبَ٘ٛ ٚ  %57ؽـات، يٗ ٞيؽـاقيٞ

 او  ت. كٚـ اٌ  تؼبَ ٚ اضت  فاق  يت  ف اق ٔ  ه ث  ٝ ػٙ  ٛاٖ وبت  بِ   يؼـ ِ

 ت ي  تفو يث  ف ـٚ 1941ٚ  1940 يٚ ٔ  ِٛف ؼـ و  بَ ٞ  ب  ياقثفاوى  

ا٘دبْ ؼاؼ٘ؽ ٚ ٔتٛخٝ ٌ ؽ٘ؽ و ٝ ؼـ    يمبتئتبَ٘ٛ تطم –ه يتفيؽ ٘ياو

 وٍ   ؽ.  يٝ ٘   َٛ ٔ   ي   ثب٘ 30، اضت   فاق lbٔؼ   بؼَ  ي   يفٚي٘

  يٞ  ب بفتٙ  ؽ و  ٝ و  ٛغتيؼو  ت  يٗ ث  ٝ وٍ  ف ٟٕٔ  يٞ  ب ٕٞسٙ   آٖ

  غ ٛؼ ث ٝ ٘ ٛـ    هي  تفيؽ ٘يؼـ تٕ بن ث ب او     ٗي٘تپ ب تفٗ ٚ يّئب٘ٙؽ آ٘

 و  ؽ هي  تفيؽ ٘ياو   يث  فا. ٘ئ  ٛخفن ٌ  ٛ٘ؽ ئطت  فق ٔ   غ  ٛؼٝ ث  

 "Ignol" و  ٛغت غ  ٛؼ و  ؽ  يٚ ث  فا  "Ergol"ٔيـؽ و  ٝ ي  ـا ٘ب ٝ  ٍ 

او ت. اق  غٛؼ ثٝ غ ٛؼ   ٔٛاؼ ثب اضتفاق يثٝ ٔؼٙ "Hypergol" آٖ يٛ٘ب٘ي

 ٔب٘ٙ  ؽ ِ  فت  ٚ ٍٔ  تمبت آٖ "Hypergol"آٖ قٔ  بٖ ث  ٝ ثؼ  ؽ ٚالٜ  

"hypergolic" .ت ي  ٕاق اٞ يتيپفٌِٛيٞبوٍف  ٔٛـؼ اوتفبؼٜ لفاـ ٌففت

 د  بؼ اٌ  تؼبَيا يث  فا اٚل  بت يٌ  بٞ .ثفغ  ٛـؼاـ او  ت يا ف  ٛق اِؼ  بؼٜ

ٔ ٛـؼ   ٛاـٜٕٞ  ٗ ـٚي ي  اأ ب   ٌ ٛؼ  ياوتفبؼٜ ٔ   يىياِىتف اففٚق٘ؽٜ اق 

 ه ٔ  ٛـؼ ي  پفٌِٛيٞبت ي  او  ت و  ٝ اٌ  ف تفو يٟيث  ؽى  ت. ي٘اػتٕ  بؼ 

 ث ؽٖٚ او تفبؼٜ اق اففٚق٘ ؽٜ     يفؼ، اضت فاق غٛؼثػ ٛؼ  ي  اوتفبؼٜ لفاـ ٌ

ٗ ي  ا فؼ و ٝ  يپؿ يؽوٙٙؽٜ ِٛـت  ٔيت ٚ اوىتٕبن وٛغ ٚ تٟٙب تٛوٗ

 [.1]اوت تفبـ وبؼٜ تف ٚ لبثُ اػتٕبؼيثى ـٚي

ٝ يثب تٛخٝ ثٝ إٞ ٗ ي  ، ؼـ ايغ ٌٔٛ ى يؼـ ِ ٙب  يؼغٛت اضتفاق غٛؼث 

 ٞ ت يف ؼـ اضت  فاق ٚ اـتج  بٖ آٖ ث  ب غبِ   ي  غتأث  ف  ئمبِ  ٝ ث  ب ٍ٘  ب

ٚ  يفيٌ ا٘ؽاقٜ يٞب ، ٔطؽٚؼٜ، ـٚييت ثفـويبٖ إٞي، ثٝ ثيتيپفٌِٛيٞب

 ٌٛؼ. ئٛثف ثف آٖ پفؼاغتٝ ٔ يپبـأتفٞب

 

زدراحتزاقيختأفيتعز-2
ٞ يٚ آقٔب يتئ ٛـ  يٞب يثفـو ٍ     يٍ ٍب  يفيٍ٘ بٖ ؼاؼٜ او ت و ٝ آتٍ 

 ٗ يؽٜ ث  ي  سئطت  فق ٚاثى  تٝ ث  ٝ فؼ  ُ ٚ ا٘فؼ  بالت پ   يٞبٔػّ  ٖٛ

  يثبٌ  ؽ. ٍٔػّ  ٝ قٔ  ب٘ ئ  ٛاؼ ٔ   يى  يكيٚ ف ييبيٕيٌ   يٙ  ؽٞبيففآ

 بٖ ي  [. ث  ٝ ث2ٌ  ٛؼ] يؽٜ ٔ  ي  ٘بٔ ف ؼـ اضت  فاقي  غتأٙ  ؽٞب، يٙ  ؽ ففآيثفآ

ٖ   ؽوٙٙؽٜ ت ب يٝ وٛغت ٚ اوىياِٚ تٕبن وٝ اق يٍف، قٔب٘يؼ  ظ بٞف ٌ ؽ

  ؽٜي  ٘بٔ ٚاو  ًٙ اضت  فاق ف ؼـي  غتأ ٌ  ٛؼ، قٔ  بٖ ئ   يٌ  ؼّٝ و  پف

 ك ي  ٍ فا٘ٝ ٘ يت پي  پفٌَٛ ث ٛؼٖ تفو يٞ ب  يث  فا يبـي  ٌ ٛؼ و ٝ ٔؼ   ئ  

 ث  ٝ ؼٚ ؼو  تٝ  يف ؼـ اضت فاق ثٙ  ٛـ وّ   ي  غ[. تأ3ٌ  ٛؼ] ئطى ٛة ٔ   

  ييبيٕيف ٌ  ي  غتأٌ ٛؼ.   ئ   ي٘جم ٝ ثٙ ؽ   يى  يكيٚ ف ييبيٕيف ٌيغتأ

 ٌ ٛؼ.  يٗ ٔ  ي ي ٍ فا٘ٝ تؼ يت پي  ُ ٚاو ًٙ تفو يتٛوٗ ٔٙبِؼ ٝ پتب٘ى   

ٝ يؼـ ِٛـت ٚخ ٛؼ پ     ٜبٖ وٙٙ ؽ ي  ث يى  يكيف في  غتأ، يٌ بق  يٞبٍ فا٘

ٗ ي  ثبٌ ؽ. ؼـ ا  يٍفا٘ٝ ٔيت پيقٔبٖ ٔٛـؼ ٘يبق ثفاي ٘فٛؾ ٚ اغتالٖ تفو

 غ ئ  ب يٞبٍ  فا٘ٝيپ يث  فا يى  يكيف في  غتأ يفي  ٌ ؼو  تٝ ا٘  ؽاقٜ 

ٗ ـٚي ي  فؼ. ايپ ؿ  يف ِ ٛـت  ٔ   يٍٗ ٚ تجػيكياتٕب يٙؽٞبيتٛوٗ ففآ

ٍ فا٘ٝ ٌ بُٔ   يت پيتفو يىيكيك ٚ ٍٔػّبت فيه تكـيف تىٙيتطت تبث

 [.2ثبٌؽ] ئپؿيفي  ٚ أتكاج يتٝ، وًٍ وٙطيىىٛقيٚ

  

زدراحتددزاقيارتبددا انبددايددختأٌيمحددذيد-3

پزگًليَايَاسًخت
ٚ ؼـ اث ف   يه ػبٔ ُ غ بـخ  ي  ثؽٖٚ ٚخ ٛؼ   ياٍفا٘ٝيت پيزٙب٘سٝ تفو

ٝ يت پي  ٍف ٔطتفق ٌ ٛؼ، آٖ ـا تفو يىؽيتٕبن ٔٛاؼ ثب  پفٌَٛ يٞ ب  ٍ فا٘

ه ـفت  بـ ي  پفٌَٛ، يٞ  ب يٞبٍ  فا٘ٝيپـفت  بـ اضت  فاق [. 4٘بٔٙ  ؽ] ئ  

ؼـ ٚال غ  پفٌَٛ يٞ ب  يٞبٍفا٘ٝيپاضتفاق ٌٛؼ.  يؼ ٔطىٛة ٔغٛغٛؼثٝ

ٗ يث   ٌؽٜ يوپف قٔبٖٔؽت وٝ  اوت يفيٌ بـ وٛتبٜ أب لبثُ ا٘ؽاقٜيثى

 يا٘ فل ؽ )ي  ٔف يا٘ فل  آقاؼ ٌؽٖ قٔبٖ ٍفا٘ٝ ٚيت پيتفو لٙفاتتٕبن 

ٖ  ٗ ي  اثبٌؽ.  ئ ،اضتفاق(   50 ت ب  ms 1 ٗيث   و ٝ ٔؼٕ ٛال    ٔ ؽت قٔ ب

ث ٝ   ،(ف ؾوف ٌؽٜ ٍٔ ىُ و بق او ت   يٍتف اق ٔمبؼياضتفاق ثقٔبٖ)اوت

 [.5ٌٛؼ] ئؽٜ ي٘بٔ (ID) ؼـ اضتفاقف يػٙٛاٖ تأغ

ٝ ي  ـى  تٓ تكيو ي٘فاض    او  ت و  ٝ ٔٛخ  ت   ياك ٔؼٕ  ٛال ث  ٝ ٌٛ٘  

 ؽوٙٙؽٜ ؼـ ٔطفظ  ٝ اضت  فاق ٌ  ٛؼ.  ئػّ  ٖٛ ٌ  ؽٖ و  ٛغت ٚ اوى   

 ٍ ٗ  يكيؽوٙٙؽٜ ٕٔى ٗ او ت تٛو ٗ اتٕب   يٗ وٛغت ٚ اوى  يٚاوًٙ ث

و ٛغت ٚ   يٞببٖي  ب اغ تالٖ خف ي  تٛاْ ثب افت فٍبـ ؼـ ٘ َٛ ٘ بقَ ٚ   

ه ي  ٙؽ ٔٛتٛـ ٌٔٛه، يبثؽ. ثٝ ٔٙظٛـ ٌفٚع ففآيً يؽوٙٙؽٜ، افكاياوى

ىٗ يبق اوت. ِيٍفا٘ٝ ٔٛـؼ ٘يجبت پياق تفو يثفغ يثفا يىيتٍك٘ٝ اِىتفآ

ٌ ٛ٘ؽ،   يٍف ٔطتفق ٔيىؽيوٝ ثٝ ٔطٓ ثفغٛـؼ ثب  ياٍفا٘ٝيجبت پيتفو

ثبٌ ٙؽ. ث ٝ ٔٙظ ٛـ     يف٘ؽ ٚ ّٔٙٛة تف ٔيٌ يٍتف ٔٛـؼ اوتفبؼٜ لفاـ ٔيث

ؼـ ٔطفظ ٝ   ٍفا٘ٝ ّٔفف ٍ٘ؽٜ )ٚاو ًٙ ٘ ؽاؼٜ(  يتدٕغ پاق  يفيخٌّٛ

ؼتف ٔطت فق  يؽ ٞف ز ٝ و ف  يٍفا٘ٝ ثبيت پيٌتؼبَ، تفوق ااضتفاق لجُ ا

 ِٛـت ٌفٚع اضتفاق ٕٞفاٜ ثب ا٘فدبـ غٛاٞؽ ثٛؼ. ٗيف ايٌٛؼ ؼـ غ

ف يغ تط ت ت بث  ئ ب  يٞبٍفا٘ٝيبت پيغِّٛ ي٘ٛـ ٔؼَٕٛ ؼوتٝ ثٙؽٝث

 يكْ ٚالؼ  ئى ب٘  يٌيفثبٌٙؽ. ا٘ؽاقٜ ئٞب ؼـ اضتفاق آٖف يتأغىتٓ يو

ٍ ف  يبٖ ؼي  بـ ؼٌ ٛاـ او ت. ث ٝ ث   يغ ثى  ئب يٞبٍفا٘ٝيپ ياضتفاق فٛـ

اق خّٕٝ فٍ بـ   يىيكيف يُ فبوتٛـٞبئٛتٛـ ثٝ ؼِ يٙؽ ٚالؼيففآ يثفـو

 يٍ ف پبـأتفٞ ب  ياغتالٖ، اثؼبؼ ٔطفظٝ اضت فاق ٚ ؼ  يك، پبـأتفٞبيتكـ

 ثبٌؽ. يؽٜ ٔيسيبـ پي، ثىييبيٕيٌ يٌبُٔ فبوتٛـٞب

اق  وٛغت ٌٔٛه، اوتفبؼٜ يتيپفٌِٛيت ٞبيثٟجٛؼ غبِ يٞباق ـاٜ يىي

پفٌَٛ يٞ ب   ؼـ اضت فاق و ٛغت  ف يت أغ ث ٝ ٔٙظ ٛـ و بًٞ    ٞب يافكٚؼ٘

 ٔٛخ  ت ثٟج  ٛؼ ٞب يٍ  ف، او  تفبؼٜ اق افكٚؼ٘   يبٖ ؼي  ثبٌ  ؽ. ث  ٝ ث ئ  

پفٌَٛ يٞب يٞبٞف ؼٚ ؼوتٝ وٛغت ياضتفاق ٚ ـا٘ؽٔبٖ آٖ ثفا يؽاـيپب
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ؽ يثٝ وٛغت ٚ اوى يٙٝ ٔبؼٜ افكٚؼ٘يٌٛؼ. ٔمؽاـ ثٟ يپفٌَٛ ٔيف ٞبيٚ غ

ٔت ؽاَٚ ث ٝ    يٞ ب  ؼـ اضتفاق تٛوٗ تىتف يتأغؼـ وبًٞ  يوٙٙؽٜ ثفا

ؼـِؽ  10تب  1/0ٗ ئؼٕٛال ث يٙٝ ٔبؼٜ افكٚؼ٘يؽ. ٔمؽاـ ثٟيآ يؼوت ٔ

َ ٔيٞب وٛغت يثف ٔجٙب يٚق٘ ؼـِؽ  5تب  1ٗ يطب ثيثبٌؽ وٝ تفخ يپفٌٛ

ً ياف كا  يٗ ثفايؾوف ٌؽٜ ٕٞسٙ يٚق٘ ياوت. ٔطؽٚؼٜ ؼـِؽٞب يٚق٘

ؽ يپفٌَٛ ٚ اوىيف ٞبيوٛغت غ يبىتٓ ٞياضتفاق و يؽاـيـا٘ؽٔبٖ ٚ پب

ٗ ثبٌ ؽ ت ب اق   ييؽ پ ب ي  ؼـ اضت فاق ثب ف يت أغ [. 6ك وبـثفؼ ؼاـؼ]يوٙٙؽٜ ٘

   ٌ آٖ ؼـ  يٌ ٛؼ. ٔم ؽاـ ػ ؽؼ    يفياوتبـت وػت ٔٛت ٛـ ٌٔٛ ه خّ ٛ

[. اي ٗ ػ ؽؼ ٔؼٕ ٛال وٕت ف اق    8ٚ7او ت]  100اِ ي   ms0  ٔطؽٚؼٜ

ms[4تفخيط  ب وٕت  ف اق ٚ ]msضت  ي وٕت  ف اق ٚmsثؼ  ؽ اق  

 .[7تٕبن ؼٚ خكک پيٍفا٘ٝ ٔبيغ تِٛيٝ ٌؽٜ اوت]

 

زدراحتزاقيختأشانيتمياَم-4
ف اضت فاق  ي  غتأقٔ بٖ   يٙٝ وبقيٍفاً٘، ثٟيپ يوبـثفؼ يؼـ ثف٘بٔٝ ٞب

ً اق ض ؽ  يف ؼـ اضت فاق ث   يغتأبـ ٟٔٓ اوت. ثٝ ػٙٛاٖ ٔثبَ قٔبٖ يثى

ت فاق  بؼ فٍبـ ؼـ ٔطفظٝ اضيبـ قيً ثىيتٛا٘ؽ ٔٙدف ثٝ افكا ي، ٔي٘ٛال٘

ٍ ف، قٔ بٖ   ئٛتٛـ ٌ ٛؼ. اق ٘ فف ؼ   يه ٚ غفاثيثٝ ثبالتف اق فٍبـ اوتبت

ت ثٝ ا٘موت ٛـ ٌ ٛؼ.   يتٛا٘ؽ ٔٛخت آو يوٛتبٜ ٔ يّيف ؼـ اضتفاق غيغتأ

ؼـ و بًٞ   يغ، ٍٔىُ اِ ّ ئب يٍفا٘ٝ ؼٚ خكئيپ يىتٓ ٞبيؼـ اوثف و

ف ؼـ اضتفاق يغتأف ييتغ يٙيً ثيٗ پيثبٌؽ. ٕٞسٙ يف ؼـ اضتفاق ٔيغتأ

ٍ ف اق  يؼ ييبيٕيٌ يٞب ٔب٘ٙؽ ٞف ٚاوًٙ يٙيٗ ٔطيفات ؼـ ٌفاييثب تغ

ّٝ يتٛا٘ ؽ ث ٝ ٚو     يٙؽ اضتفاق ٔ  يثفغٛـؼاـ اوت. ففآ ييت ثٝ وكايإٞ

ٌ يٗ تطت تبثيٗ ٔطيؼـ ٌفا يفات خكئييتغ فؼ. ث ب تٛخ ٝ ث ٝ    ي  ف ل فاـ 

ٟٔ  ٓ ؼـ  يپبـأتفٞ  ب ييزٙؽٌب٘  ٝ، ٌٙبو  ب يٞ  ب ٚاو  ًٙ يؽٌي  سيپ

 ئٙبو  ت ٔ  فٚـ يٞبٍ  فا٘ٝيپ تي  اضت  فاق ٌ  بُٔ تفو يٙ  ؽٞبيففآ

 [.8ثبٌؽ] ئ

ٍفا٘ٝ يثب پ يٞبدٝ ٌففت وٝ ؼـ ٌٔٛهيتٛاٖ ٘ت ئ يٗ ثٙٛـ وّيثٙبثفا

اوت  يؽيبـ ٔفيت ثىيغبِ يتيپفٌِٛيب ٞبي يؼغٛغ، اضتفاق غٛؼثٝئب

ف ؼـ اضتفاق يغ[. تأ4ٌٛؼ] يوٝ ثبػث ـٌٚٗ ٕ٘ٛؼٖ ٕٔٙئٗ ٔٛتٛـ ٔ

ٔطفظٝ اضتفاق ٚاوًٙ اوت وٝ ؼـ  يا ٍفا٘ٝيتدٕغ پ يٍتف ثٝ ٔؼٙيث

فؼ، فٍبـ يٍفا٘ٝ ٚاوًٙ ٘ؽاؼٜ وفا٘دبْ آتً ثٍيپ ي٘ؽاؼٜ اوت. ٚلت

وٙؽ وٝ ٔٛخت  يدبؼ ٔيا بفتٝيٍفا٘ٝ تدٕغ يؽاـ ٔتٙبوت ثب ٔمؽاـ پي٘بپب

ثف ثؽ٘ٝ  يىئىب٘ يٞبدٝ آٖ اػٕبَ تًٙياضتفاق ٌؽٜ وٝ ٘ت يؽاـي٘بپب

ت، ياق تػف يفيٗ ثٝ ٔٙظٛـ خٌّٛيثبٌؽ. ثٙبثفا يٚ وػت افكاـ ٌٔٛه ٔ

ً يپ يؽاـيٌٛؼ وٝ ثب ٘بپب ي٘فاض يىت ٘ٛـيثب ئطفظٝ اضتفاق ٔ

ٍف، اق آ٘دبوٝ ـا٘ؽٔبٖ ٌٔٛه ثب يٌؽٜ ٚفك ؼاؼٜ ٌٛؼ. اق ٘فف ؼ يٙيث

 ف ؼـ اضتفاق ؼـ يغتأؽ، ٞفزٝ يآ يٗ ٔييً اثؼبؼ ٔطفظٝ اضتفاق پبيافكا

 

 

 

 

 

 قٌٛؼ ٚ ا يٍفا٘ٝ ّٔفف ٍ٘ؽٜ وٕتف ٔئطفظٝ وٕتف ثبٌؽ، تدٕغ پ

بـ يٌٛؼ وٝ ٚٔغ ثى ئ يفياوتبـت وػت ٔٛتٛـ ٌٔٛه خٌّٛ 

 [.10ٚ9اوت] ئّٙٛث
 

زدراحتزاقيختأيزگياوذاسٌيدقتَاريش-5
ك ؼـ ٔ  ٛـؼ غ  ٛاَ  ي  تطم يو  ٝ ث  فا  يٍ  ٍبٞيآقٔب يٞ  ب ؼو  تٍبٜ

ٞبيپفٌِٛي ه ؼـ تفويج بت پيٍ  فا٘ٝ ٌٔٛ ه ٔ  ٛـؼ او تفبؼٜ ل  فاـ     ٔٛاؼ

تى ت   يٞب ٕ٘ٛؼ: ؼوتٍبٜ يثٙؽ تٛاٖ ثٝ ؼٚ ؼوتٝ ٘جمٝ يـا ٌٔيف٘ؽ  ٔي

ٕ ٝ  ي٘ ي. ٔطفظ ٝ ٞ ب  2يٌ ف ٚ او پف   كي  خت تكـ يٞب ٚ ؼوتٍبٜ 1لٙفٜ

خ ت   يٞ ب  ؼو تٍبٜ  يوٛزه ٔٛتٛـ ٌٔٛه ثفا يبن ٞبئطؽٚؼ ٚ ٔم

ُ ٚ يُ تٍ ػ يف٘ ؽ. ٚو ب  يٌ ئٛـؼ اوتفبؼٜ ل فاـ ٔ    يٌف ٚ اوپف كيتكـ

 يى  يكات اِىتفٚ٘ي  ٝ تدٟيثف پب يثٙٛـ وّ اضتفاق ف ؼـيغتأ يفيٌ ا٘ؽاقٜ

وفػت ٚ فٍبـ،  يكـٞب، ٔجؽِٟبيوفػت ثبال، ِ يٗ ٞبياوتٛاـ اوت. ؼٚـث

فات ي  ٗ تدٟي  اق ا يا ٚ اِىتفٚؼٞب ٕ٘ٛ٘ٝ ضىبن ٘ىجت ثٝ ٘ٛـ يٞبٛؼيؼ

 ثبٌٙؽ. ئ يىياِىتف

 

يقطزٌَاتست-5-1
ٞب ثف اوبن ٚاوًٙ ٔمبؼيف ثىيبـ ا٘ ؽن اق تفويج بت    اَِٛ ايٗ ؼوتٍبٜ

ٜ  پيٍفا٘ٝ ثٝ ٔٙظٛـ ٔيٙيٕٓ ٕ٘ٛؼٖ   ٞ بي  ا٘فلي خٙجٍي او ت. ؼو تٍب

 لٙ  فٜ-ٚ تى  ت ـي  كي 3و  بح تى  ت
ٞ  ب  اي اق اي  ٗ ؼو  تٍبٜ ٕ٘ٛ٘  4ٝ

 1[ ؼـ ٌ ىُ  11اي اق ؼوتٍبٜ وبح تىت ث بق ٌ بٖ]   [. 2ٕٝ٘ٛ٘ٞىتٙؽ]

ٕ٘بيً ؼاؼٜ ٌؽٜ اوت. ؼوتٍبٜ وبح تىت ثبق ٌبٖ ٌبُٔ يه فالو ه  

اي ثفاي اوىيؽوٙٙؽٜ، يه ِفطٝ ٚاوًٙ ث ب ؼٔ بي ثبث ت، ي ه      ٌيٍٝ

يٕي ِجٝ ؼاـ ثفاي وٛغت، ي ه ٔى ب٘يكْ ٔط فن، ي ه ِٔٛ ؽ      ظفف و

پبِه ٚ يه ِفطٝ ٍٟ٘ؽاـ٘ؽٜ اوت. تِٛيف ٌ بٖ اق اي ٗ ؼو تٍبٜ ث ٝ     

 ٌفش قيف اوت:

ٝ    ي  ه ا٘  ؽاقٜ   اي  ٌي  ف اوى  يؽوٙٙؽٜ ؼـ ي  ه ظ  فف ٚاو  ًٙ ٌيٍ  

 ٌي  ف و  ٛغت ؼـ ي  ه خ  بْ و  يٕي ِج  ٝ ؼاـ ٔٛخ  ٛؼ    ٚ ي  ه ا٘  ؽاقٜ

 ث ف ؼي ٛاـ ٍٟ٘ؽاـ٘ ؽٜ    ٌيف وٛغت ثٝ ِ ٛـت زفغٍ ي    اوت وٝ ا٘ؽاقٜ

 قٔ  ب٘ي و  ٝ ظ  فف ِج  ٝ ؼاـ    ث  بالي ظ  فف ٚاو  ًٙ و  ٛاـ او  ت.   

 ٔ  ي زفغ  ؽ، و  ٛغت اق ؼـٖٚ آٖ ث  ٝ ِ  ٛـت ي  ه ِ  فطٝ ٘  بقن ؼـ 

 ٌ ٛؼ ٚ   ؼـٖٚ ظفف ٚاوًٙ ٔ ي ـي كؼ، ث ب اوى يؽوٙٙؽٜ ٔػّ ٖٛ ٔ ي      

 ٌ  فؼؼ. ي  ه ت  بيٕف اِىتفٚ٘يى  ي ث  فاي   ٚاو  ًٙ ٌ  يٕيبيي آغ  بق ٔ  ي 

 ،ويّٛو ىٛح ىُ اق ِٔٛ ؽ پ بِه، ا  غيف ؼـ اضت فاق ٔتٍ   تأا٘ؽقٜ ٌيفي 

 ٘  ٛـ(  ث  ٝ ٘ى  جت ضى  بن )ؼيٛؼٞ  بي ي  ه تمٛي  ت وٙٙ  ؽٜ فتٛو  ُ 

 ٚ تِٛي  ؽ وٙٙ  ؽٜ و  يٍٙبَ او  تفبؼٜ ٌ  ؽٜ او  ت. ٘ي  فٚي ٔثج  ت       

 تِٛي  ؽ ٌ  ؽٜ ؼـ ِطظ  ٝ اثت  ؽايي تٕ  بن و  ٛغت ٚ اوى  يؽ وٙٙ  ؽٜ    

 ٌ  ٛؼ. تِٛي  ؽ وٙٙ  ؽٜ و  يٍٙبَ، پ  بِه ـا    ٔٛخ  ت تِٛي  ؽ ِٚت  بل ٔ  ي 

                                                 
1-Drop test 

2 -Impinging jets/spray 
3 -Cup test 

4 -Falling-drop test 
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 وٙ ؽ  تِٛي ؽ ٔ ي   ويّٛو ىٛح ٛ اِىت فٖٚ ؼـ ا وٙؽ ٚ يه پفت ؼـيبفت ٔي

 ٌ ٛؼ. تمٛي ت وٙٙ ؽٜ    وٝ ثٝ ِ ٛـت يىٙٛاغ ت ٚ افم ي ٌىى تٝ ٔ ي      

 وٙ  ؽ.  فتٛو  ُ ٘  ٛـ اثت  ؽايي ظ  بٞف ٌ  ؽٜ اق ٚاو  ًٙ ـا ٔ  جٗ ٔ  ي    

ايٗ وبـ تٛوٗ تِٛيؽ يه پبِه ِٚت بل ٍٔ ػُ ٌ ؽٜ ؼـ خبث ٝ خ بيي      

 پؿيفؼ. ٔؽت ـؼي بثي اق ٘مٙ ٝ ٌ فٚع    ػٕٛؼي پفتٛ اِىتفٖٚ ِٛـت  ٔي

 غي  ف ؼـ اضت  فاق تأت  ب اِٚ  يٗ خبث  ٝ خ  بيي ػٕ  ٛؼي پفت  ٛ اِىت  فٖٚ،   

 ٌٛؼ. ٘بٔيؽٜ ٔي

[.11ؼوتٍبٜ وبح تىت ثبق] -1شكل


لٙ فٜ اق قٔ بٖ ٌ ٙبغتٝ ٌ ؽٖ     -ٞبي تى ت ـي كي   ثىيبـي اق ؼوتٍبٜ

پ ب ث ٝ ػفِ ٝ ٌؿاٌ تٙؽ. ٘م ؽ       1937غبِيت ٞ بيپفٌِٛيتي ؼـ و بَ   

ـ تىفاـپ ؿيفي ٚ  ٞبي تىت لٙفٜ ٔٛخت پيٍ ففت ؼ  ثىيبـي اق ؼوتٍبٜ

ٞب ٌ ؽٜ او ت. ي ه ٔ ب٘غ ث كـي ؼـ       إ٘يٙبٖ پؿيفي ثٝ ؼاؼٜ ٞبي آٖ

 غي  ف ؼـ اضت  فاق تفويج  بت ٞبيپفٌِٛي  ه ٔفث  ٖٛ ث  ٝ  تأٌي  في  ا٘  ؽاقٜ

 غي ف ث ٛؼٜ او ت.    تأٌي في   ؼلت ٚو بيُ ٔ ٛـؼ او تفبؼٜ ث فاي ا٘ ؽاقٜ     

 [ ثي بٖ و فؼٜ او ت، ليٕ ت ؼٚـث يٗ ٞ بيي       12ٕٞب٘ٙٛـ وٝ ففِٚي ه] 

 فؼاـي ث ب و  فػت ث بال ٘ى جت ث ٝ ؼٚـث يٗ ٞ  بي      ث ب لبثّي ت ػى ه ث     

ٌي في   ؼيديتبِي، ثىيبـ ثيٍ تف او ت. ي ه ـٚي خؽي ؽ ث فاي ا٘ ؽاقٜ      

)ؼـ ز  يٗ( ث  ٝ ٘  بْ   NAWC-WDغي  فؼـ اضت  فاق ؼو  تٍبٞي ؼـ  تأ

ٞبيپفتىتف اوت وٝ اق اويّٛوىٛح ثفاي ٔجٗ قٔبٖ ـٚيؽاؼٞب اق خّٕ ٝ  

 وٙؽ.  غيفات اوتفبؼٜ ٔيتأ

 ٞبي پفتىتف اغتالٖ  ؽٜ ؼوتٍبٜاق خّٕٝ ٘مٙٝ ٔؼف ٌٙبغتٝ ٌ

 ثبٌؽ. ثٝ ػٙٛاٖ ٕ٘ٛ٘ٝ ٔمؽاـ  ٔطؽٚؼ وٛغت ثب اوىيؽوٙٙؽٜ ٔي

 يي ٞبٌيفي ٌؽٜ تٛوٗ ؼوتٍبٜٜغيف ؼـ اضتفاق ا٘ؽاقتأپبـأتف 

 

 

 

 

 

 اق ٔؽَ تىت لٙفٜ، ثكـٌتف اق ٔمبؼيف ٔفثٛ٘ٝ ؼـ ٔطفظٝ ٞبي 

 اضتفاق ٌٔٛه ثٛؼٜ اوت. ثىيبـي اق اففاؼ تؽثيفي ثفاي ايٗ 

 ٞب اوتفبؼٜ اق ؼوتٍبٞي  ا٘ؽ وٝ ـاٜ ضُ آٖ ٘مٙٝ ٔؼف ٕ٘ٛؼٜ

 ٞب اغتالٖ  ثٛؼٜ اوت وٝ اوبن وبـ آٖ  1ثٝ ٘بْ ٘ٛع زىٍي

 ٞبي  اق ؼوتٍبٜثبٌؽ. اخجبـي وٛغت ثب اوىيؽوٙٙؽٜ ٔي

 ثفٌففتٝ اق ٘بْ ٔػتفع آٖ 2تٛاٖ ثٝ ؼوتٍبٜ پيٙٛ ٔفتجٗ ٔي

 M.A.Pino  ُؼٞؽ  ٍبٖ ٔيؼوتٍبٜ پيٙٛ ـا ٘ 2اٌبـٜ ٕ٘ٛؼ. ٌى 

 وٝ اق ٚقٖ پيىتٛ٘ي ثفاي اغتالٖ اخجبـي وٛغت ثب 

   وٙؽ. ٞب اوتفبؼٜ ٔي اوىيؽوٙٙؽٜ ٚ ٚاوًٙ آٖ
 

                                  

.[2]M.A.Pino ؼوتٍبٜ تىت -2شكل 

 
 غيف ؼـ اضتفاق ضبُِ اق ؼوتٍبٜ تأٔٙفش ٕ٘ٛؼ وٝ ٘تبيح ثبــ 

 (. الؼا٘ي ٚ 3ثبٌٙؽ)ٌىُ  ت ٞب ٔيپيٙٛ ثىيبـ ٘كؼيه ثٝ ٔيىفٚـاو

 ٔيّف ؼوتٍبٜ ؼيٍفي وٝ ٔؽَ اِالش ٌؽٜ ؼوتٍبٜ وبح 

 ثبٌؽ ـا ػفٔٝ ٕ٘ٛؼ٘ؽ وٝ تفبٚت آٖ ثب ؼوتٍبٜ وبح  ٔي 3تىت ثبق

ٌيفي  تىت ثبق، تغييف وبغتبـ فيكيىي ؼوتٍبٜ اوت. ٕٞسٙيٗ ا٘ؽاقٜ

 غيف ؼـ اضتفاق ثفاي ٞف تىت تٛوٗ وٝ ـٚي ٌٛ٘بٌٖٛ تأ

 تفٚ٘يىي، اويٌّٛفاف )٘ٛوبٖ وٙح( ثٝ ٕٞفاٜ تبيٕف اِى

 ٌٛؼ. يه ٔؽاـ اِىتفيىي ٚ اويٌّٛفاف ثب يه ٔيىفٚفٖٛ ا٘دبْ ٔي

 ٞب ٔٛخت ٔمبيىٝ ِطيص ثيٗ ٘ٛوب٘بت فٍبـ ٚ ٘ٛـ  ايٗ ـٚي 

 ٞبي ثٝ ؼوت آٔؽٜ ثب ٔمبؼيف  ثبٌؽ. ؼاؼٜ ؼـ قٔبٖ ٚاوًٙ ٔي

  تىت لٙفٜ ؼـ ٔميبن وٛزه ٔٛتٛـ ـاوت ٔمبيىٝ ٌؽٜ اوت.

 ٞبي ثب ٚيىىٛقيتٝ  ٘تبيح ٍ٘بٖ ؼٞٙؽٜ ٔمبؼيف ٍٔبثٝ ثفاي پيٍفا٘ٝ

 غيف ؼـتأثٛؼٜ اوت. تبثيف ٚيىىٛقيتٝ ثف  cp20وٕتف اق 

 ٔٛـؼ ثفـوي لفاـ ٌففتٝ اوت. ٌبيبٖ  3-6اضتفاق ؼـ ثػً  

 ؾوف اوت ثٝ ؼِيُ وبغتبـ ٔطجٛن ثٛؼٖ ٌؼّٝ ؼـ ٔؽَ 

                                                 
1-Hammer-type 

2-PINO device 
3-Open-Cup test 
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 ٞبي وٛغت اِالش ٌؽٜ ؼوتٍبٜ وبح تىت ثبق، ايٗ ـٚي ثفاي

 [.2ثب فٍبـ ثػبـ ثبال ثٝ ٘ظف غٙف٘بن ٔي ـوؽ] 

 [.2]ٞبغيف ؼـ اضتفاق ضبُِ اق ؼوتٍبٜ پيٙٛ ثب ٔيىفٚـاوتتأ٘تبيح  -3شكل

 

ٞبي تىت لٙفٜ اِٛال وبؼٜ اوت ٚ ٘يبقٔٙؽ ٔمبؼيف  ـاٜ ا٘ؽاقي ؼوتٍبٜ

وٓ پيٍفا٘ٝ ثفاي ٘كؼيه ٌؽٖ ثٝ ضبِت ٞبيپفٌَٛ ٚ غيف ٞبيپفٌَٛ 

 ٞبي لٙفٜ، تىفاـپؿيف   ؼـ اضتفاق ضبِّٝ اق تىت غيفتأبيح ثبٌؽ. ٘ت ٔي

اٌفزٝ ثب تغييفات ؼٔبي ٔطيٗ ٚ ـ٘ٛثت ٘ىجي اغتالفبتي ؼـ  اوت

ٌٛؼ. ؼـ  ٞبي تىت وٝ ثٝ اتٕىفف ـاٜ ؼاـ٘ؽ، ؼيؽٜ ٔي ٘تبيح ؼوتٍبٜ

ؼـ اضتفاق ٟٔٓ  غيفتأٌيفي  ٘تيدٝ ٌفايٗ ٔطيٗ ؼـ قٔبٖ ا٘ؽاقٜ

اي  ٞبي تىت لٙفٜ ثٍٛ٘ٝ يبـي اق ؼوتٍبٜثبٌؽ. ثٝ ػالٜٚ ٘فاضي ثى ٔي

ٚ يب وٙتفَ ٘ىجت ٔػّٖٛ ؼٌٛاـ  فؼٖاوت وٝ ػٕٛٔب وفؼ و

[. ٌىُ قيف ٕ٘بي وّي تىت لٙفٜ پفاوىيؽ ٞيؽـٚلٖ 14ٚ13ثبٌؽ] ٔي

 ؼٞؽ. ثب ٔػّٖٛ وٛغت ؼـ فٛاُِ قٔب٘ي ٔػتّف ـا ٍ٘بٖ ٔي

      ٌٕبي تىت لٙفٜ ٞيؽـٚلٖ پفاوىيؽ ثب ٔػّٖٛ وٛغت ثف ٔجٙبي -4شكل

N,N-Dimethylhexylamine[15.] 

 

 

گزَايجتتشريقدستگاٌ-5-2
غي ف ؼـ  تأٌي في   ٌف ثفاي ا٘ ؽاقٜ  ٞبي خت تكـيك ٔٛـؼ اوتفبؼٜ ؼوتٍبٜ

اضتفاق قٔب٘ي اوت وٝ اغتالٖ وٛغت ٚ اوىيؽوٙٙؽٜ ؼـ ٔطُ تمب٘غ 

ٞٓ   ؼٚ يب زٙؽ خت وٝ تمفيجب ؼاـاي ٌفايٗ ٔطفظٝ اضتفالي ٘كؼيه ثٝ

ٌ  ف ٚ  ٞ  بي خ  ت تكـي  ك [. ٘فاض  ي ؼو  تٍب15ٜ-17ٞ  ؽ]ؼاـ٘  ؽ، ـظ ؼ

ٞبي  اي اوت وٝ ثف ـٚي ٞب ٔؼٕٛال ثٝ ٌٛ٘ٝ ٞبي تىت ٔفتجٗ ثب آٖ ـٚي

وٙتي تىت لٙفٜ فبئك آيٙ ؽ. ؼـ ايٍٙٛ٘ ٝ ٚو بيُ، اغ تالٖ، تجػي ف ٚ      

ٌ ٛ٘ؽ و ٝ ؼاـاي    ٌيفي ٔطى ٛة ٔ ي   ٚاوًٙ ٌيٕيبيي خكئي اق ا٘ؽاقٜ

ـا ؼاـ٘ؽ. ٌ بيبٖ ؾو ف    ت ثبالوفػٞبي  لبثّيت ثجت آوبٖ تٛوٗ ؼٚـثيٗ

ايٗ ويىتٓ لبثّيت تؼجيٝ ؼـ ي ه ٔطفظ ٝ پٙد فٜ ؼاـ ث فاي      اوت وٝ 

ثفـوي ٌفايٗ ٔط يٗ ؼـ ٚاو ًٙ ـا ٘ي ك ؼاـا او ت. ٕٞسٙ يٗ ث فاي       

تٛا٘ٙ ؽ ؼـ ٔػ بق٘ي ل فاـ     ٞب ٔي ثفـوي اثف ؼٔبي ؾغيفٜ وبقي، پيٍفا٘ٝ

 ٌيف٘ؽ.

بت اضت فاق  اوپٍّٙف يه ؼوتٍبٜ خت پيٍففتٝ ثفاي ٔٙبِؼ ٝ غِّٛ ي  

ٖ UDMHاِىُ فففٛـيُ،  ٞ ب ث ب او يؽ ٘يتفي ه ـا      ، آ٘يّيٗ ٚ ٔػّ ٖٛ آ

ٌ ف ٔ فتجٗ ث ب آٖ ـا     ٌٕبيي اق ؼوتٍبٜ ٚ تكـي ك  5٘فاضي ٕ٘ٛؼ. ٌىُ 

ؼٞؽ. ٔطفظٝ اضتفاق ثفاي ؼٚ ضبِت ثب فٍبـ ٚ غ الک ٘فاض ي    ٍ٘بٖ ٔي

ٌؽٜ اوت. ٔيكاٖ تكـيك ثٝ وٕه ؼـخٝ ضفاـت ٚ تٛوٗ ٞٛاي ٔتفاوٓ، 

ٌ ٛؼ.   ٌٛؼ. فٍبـ ٘يك ثٝ وٕه اِىتفٍٚٔٙت ٞ ب وٙت فَ ٔ ي    وٙتفَ ٔي

ثبٌؽ. ٘ٛـ وب٘غ ٌؽٜ اق  ٔي oC150تب  -70ٔطؽٚؼٜ ؼـخٝ ضفاـت ثيٗ 

ٌ ٛؼ. ي ه    ٞبي ٞبيپفٌَٛ تٛوٗ يه ؼي ٛؼ ٘ ٛـي ٔ جٗ ٔ ي     ٚاوًٙ

ٚ ٔجٗ قٔ بٖ غ فٚج خ ت    ثفاي ثىتٗ ٔؽاـ اِىتفيىي ِفطٝ پالتيٙي 

 اوت. ٝٔٛـؼ اوتفبؼٜ لفاـ ٌففت ويّٛوىٛحتٛوٗ ا

ٌفي تٛوٗ تيٕٛتي ِٛئيه پفپٛيٙ ت ث ٝ    ٕٞسٙيٗ، ؼوتٍبٜ خت تكـيك

ٌيفي وفيغ ٚ اـقاٖ تىت ٚ ثفـو ي غِّٛ يبت ٚاو ًٙ     ٔٙظٛـ ا٘ؽاقٜ

ثيٗ ٔٛاؼ ٞبيپفٌَٛ اغت فاع ٌ ؽٜ او ت. ؼـ ؼو تٍبٜ تى ت و ٙدً       

وٛغت ٚ اوىيؽوٙٙؽٜ ثف اثف ٘يفٚي اخج بـي   (،MIST) اضتفاق پيٛوتٝ

ٌٛ٘ؽ. اي ٗ ؼو تٍبٜ ض بٚي ؼٚ     ـؼ ٔطفظٝ ٔيٌفٞب، تطت فٍبـ ٚا تكـيك

ثبٌؽ وٝ اثتؽا ثفاي پف فٍبـ وفؼٖ ٌ بق غٙث ي ٚ و په ث ٝ      ؼـيسٝ ٔي

ثبٌٙؽ. اتٕبيكيٍٗ ٚ اغ تالٖ   ٔٙظٛـ خفيبٖ ؼاؼٖ ٌبق ثٝ وٕت ٘بقَ ٔي

تٛوٗ فٍبـ ٌبق غٙثي لبث ُ وٙت فَ او ت. ٕٞسٙ يٗ قاٚي ٝ او پفي،       

ٜ  ٌف ٘ي ك لبث ُ تٙظ يٓ ا    تكـيك ٚ ٘ٛع ؼٞب٘ٝ تكـيك ٞ بي   و ت. اق ؼو تٍب

تٛاٖ ثٝ  ثبٌٙؽ، ٔي ٞب ٔي تدفثي وٝ تمفيت ٔٙبوجي اق ٔميبن ثكـٌتف آٖ

اٌ بـٜ   lb 50 ٔٛتٛـٞبي وٛزه آقٔبيٍٍبٞي ثب وٙص ٘ي فٚ ؼـ ض ؽٚؼ  

ٕ٘ٛؼ. يه ٔثبَ ٔٙبوت اق ٔميبن وٛزه ٔٛتٛـ، ؼوتٍبٜ الؼا٘ي ٚ ٔيّف 

ُ       6ثبٌؽ وٝ ؼـ ٌىُ  ٔي  ٍ٘ بٖ ؼاؼٜ ٌ ؽٜ او ت. اي ٗ ؼو تٍبٜ ٌ بٔ

 ٞبيي ثفاي وٙتفَ ؼٔب ٚ فٍبـ اوت. ٔطفظٝ اضتفاق ٌفبف ٚ ؼوتٍبٜ
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 غيف ؼـ اضتفاقتأٌيفي  ٞبي ؼوتٍبٞي ا٘ؽاقٜ ـٚي

 ٘بْ ؼوتٍبٜ  ا٘ٛاع ٌيفي ويفيت ا٘ؽاقٜ

 وبح تىت ثبق -
 ٍبٜ وبح تىتؼوت

ٞبي  ؼوتٍبٜ

 تىت لٙفٜ

ID≈ID ٔؽَ اِالش ٌؽٜ وبح تىت ثبق تىت لٙفٜ ؼـ ٔميبن وٛزه ٔٛتٛـ ـاوت 

ID > ID ٞبيپفتىتف ٔطفظٝ اضتفاق ٌٔٛه 
 تىت ـيكي لٙفٜ

ID≈ID ؼوتٍبٜ ٘ٛع زىٍي، ٔب٘ٙؽ ؼوتٍبٜ پيٙٛ ٔيىفٚـاوت 

ID≈ID ٞبي ٚالؼي ٔٛتٛـ تىت 
- 

اضتفاق  ٛوتٝؼوتٍبٜ تىت وٙديؽٖ پي
(MIST) 

ٞبي  ؼوتٍبٜ

ٌف  خت تكـيك

 ؼوتٍبٜ ٔميبن وٛزه ٔٛتٛـ ٌٔٛه - ٚ اوپفي

 

[.2( اوپٍّٙف]twin-jetخت ) -ؼوتٍبٜ ؼٚ -5شكل 

ٌف ٚ ٔميبن ٞبي وٛزه ٔٛتٛـٞبي ٌٔٛه  ٞبي خت تكـيك ؼوتٍبٜ

ٞبي تىت لٙفٜ  ٘يبقٔٙؽ ٔمبؼيف ثيٍتفي پيٍفا٘ٝ ٘ىجت ثٝ ؼوتٍبٜ

ٞبي  قي ثيٍتفي ٞىتٙؽ. ؼوتٍبٜثبٌٙؽ ٚ ؼاـاي پيسيؽٌي آٔبؼٜ وب ٔي

ٞبي  يىتٙؽ. اوثف ؼوتٍبٜٔٙبوت ٘ زٙؽاٖفاي غفثبٍِفي وٛغت خت ث

ٞبي وٛزه ٔٛتٛـٞبي ٌٔٛه ؼاـاي لبثّيتي  ٌف ٚ ٔميبن خت تكـيك

ثفاي ٔٙبِؼٝ اثف فٍبـ اِٚيٝ ٔطيٗ، ٞٙؽوٝ ٔطفظٝ اضتفاق، ؼثي 

ثبٌٙؽ.  ؼـ اضتفاق ٔيتأغيف پيٍفا٘ٝ ٚ ٘ىجت اوىيؽوٙٙؽٜ ثٝ وٛغت ثف 

ٞب تمفيجب ٘كؼيه ثٝ ٘تبيح  ٞبي ا٘دبْ ٌؽٜ ثب ايٗ ؼوتٍبٜ ِؿا ٘تبيح تىت

اي اق  ٕ٘ٛ٘ٝ 7[. ؼـ ٌىُ 2ثبٌٙؽ] ٞبي ٚالؼي ٔٛتٛـ ٔي ضبُِ اق تىت

ٞبي ؼوتٍبٞي  ٌٛؼ. ثٙٛـ غالِٝ ـٚي ٌف ؼيؽٜ ٔي ؼوتٍبٜ خت تكـيك

ف يه ٌيفي ٞ ؼـ اضتفاق ثٝ ٕٞفاٜ ويفيت ا٘ؽاقٜتأغيف ٌيفي  ثفاي ا٘ؽاقٜ

 آٔؽٜ اوت. 1ؼـ خؽَٚ 

 

 

.[5ٌؽٜ تٛوٗ ّٔٛـ ٚ فٛـؼ] ي٘فاض ٌف تكـيكؼوتٍبٜ خت  -7شكل

 [.2ؼوتٍبٜ ٔميبن وٛزه ٔٛتٛـ ٌٔٛه] -6شكل     

 

 

 

ٌيفي ٞف يه. ٌيفي تأغيف ؼـ اضتفاق ثٝ ٕٞفاٜ ويفيت ا٘ؽاقٜ ٞبي ؼوتٍبٞي ثفاي ا٘ؽاقٜ ـٚي -1جذيل 



































www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 

 

خيزدراحتزاقتأيمًثزبزپارامتزَا-6
ي ٞبيپفٌِٛيه، ٞبٞبي ٔٛخٛؼ ثىيبـ ؼـ قٔيٙٝ پيٍفا٘ٝ ثب تٛخٝ ثٝ ٔفخغ

غي  ف ؼـ اضت  فاق تفوي  ت  تأٟٕٔت  فيٗ پبـأتفٞ  بي ت  بثيف ٌ  ؿاـ ث  ف   

 ي ٞبيپفٌِٛيه ؼـ اؼأٝ آٚـؼٜ ٌؽٜ اوت.ٞبپيٍفا٘ٝ
 

اوزصياختال -6-1
غيف ؼـ اضتفاق تأؼـ قٔيٙٝ تبثيف وفػت تكـيك ثف  اوپٍّٙف تطميمبتي

 1خت -ثفاي اِىُ فففٛـيُ ٚ اويؽ ٘يتفيه ثٝ وٕه يه ؼوتٍبٜ ؼٚ

آقٔبيٍبت اٚ وفػت تكـيك وٛغت ثبثت (. ؼـ5ا٘دبْ ؼاؼٜ اوت)ٌىُ 

ؼٔبي اِٚيٝ ٔطيٗثٛؼٜ اوت. اٚ پي ثفؼ وٝ cm/s  229ٚ ثفاثف ثب 
تبثيفي ثف ـٚي ـٚ٘ؽ ٘تبيح ضبِّٝ اق وفػت تكـيك ٘ؽاـؼ. ٚي ٌكاـي 

 cm/s 200 غيف ؼـ اضتفاق ضبِّٝ اق وفػت تكـيك ثيٗ تأوٝ ؼـ  وفؼ

، زٙب٘سٝ وٛغت آٞىتٝ تكـيك ٌٛؼ، ٘تبيح ٘بٔٙظٓ ثٝ ؼوت  600تب 

ٔي آيؽ. ٌبيبٖ ؾوف اوت وٝ ٔطؽٚؼٜ ي وفػت تكـيك اوتفبؼٜ ٌؽٜ 

ي ٞبيي ضتي ثب ؼثيٞبتٛوٗ اوپٍّٙف، وبٔال قيبؼ اوت. زٙيٗ وفػت

ٌٛؼ وٝ اثف آٖ ثبػث  الي ٔٛٔٙتٓ خت ٔيا٘ؽن، ٔٛخت ايدبؼ ٔمبؼيف ثب

اوت. ٘تبيح اوپٍّٙف ثف ـٚي تبثيف وفػت وٓ ٞب اغتالٖ ٔٛثف پيٍفا٘ٝ

تكـيك وٛغت، اثجبت وٙٙؽٜ ي ايٗ ٔٛٔٛع اوت.
غيف ؼـ اضتفاق ـا ثب وفػت تكـيك تأثبــ ٚ ٔٛتت ٘يك تغييفات 

ي ٞب تب ضؽٚؼ ٌيفي ٕ٘ٛؼ٘ؽ. تفويت پيٍفا٘ٝ ٔٛـؼ اوتفبؼٜ آٖ ا٘ؽاقٜ

ٞب اويؽ ٘يتفيه ـا ثٝ  ٘كؼيه ثٝ تفويت پيٍفا٘ٝ اوپٍّٙف ثٛؼٜ اوت. آٖ

اوتفبؼٜ  1:1ٕٞفاٜ ٔػّٖٛ وٛغت قايّيؽٖ ٚ اِىُ فففٛـيُ ثب ٘ىجت 

ٌف اوىيؽوٙٙؽٜ ثب قاٚيٝ  ٞب ٌبُٔ ؼٚ تكـيك ٕ٘ٛؼ٘ؽ. ويىتٓ تكـيك آٖ

ؼـخٝ ٚ يه خت وٛغت ؼـ أتؽاؼ ٔطٛـ ٘بقَ ثٛؼٜ اوت. ٌجيٝ ثٝ  90

غيف ؼـ اضتفاق ٘ىجتب تأوپٍّٙف، تبثيف وفػت تكـيك ثف ـٚي ٘تبيح ا

غيف ؼـ اضتفاق ثب تأا٘ؽن اوت. ٞفزٙؽ وٝ ٘تبيح اوپٍّٙف ٔجيٗ وبًٞ 

افكايً وفػت تكـيك اوت، ثبــ ٚ ٔٛتت ٔتٛخٝ افكايً ا٘ؽن 

[ يبؼآٚـ ٌؽ وٝ، ٚأص اوت وٝ ثفغي تىٙيه 18[. ٞبٔپتٖٛ]2ٌؽ٘ؽ]

ٌٛ٘ؽ. ؼـ  وبيف تىٙيه ٞب ٔي ٞب ٔٛخت اغتالٖ ثيٍتفي ٘ىجت ثٝ

غيف ؼـ اضتفاق ـا ٚاثىتٝ ثٝ ٘ٛع ٚ ٘جيؼت تأ٘تيدٝ اثف اغتالٖ ثف ـٚي 

 NTO  ٚMMHتفويت پيٍفا٘ٝ ٔٙفش ٕ٘ٛؼ. ؼاٍ٘دٛيبٖ ؼاٍٍ٘بٜ پفؼٚ 

ٞب  ٞبيپفتىتف تىت ٕ٘ٛؼ٘ؽ. آٖ ـا ؼـ ؼوتٍبٞي ثىيبـ ٌجيٝ ثٝ ؼوتٍبٜ

آٔؽٜ ػٕٛٔب ثب ٘تبيح  غيف ؼـ اضتفاق ثٝ ؼوتتأثيبٖ وفؼ٘ؽ وٝ ٔمبؼيف 

ٞب ؼـ ٔطفظٝ ٌٔٛه ٕٞػٛا٘ي ؼاـ٘ؽ.  ضبُِ اق ٕٞبٖ پيٍفا٘ٝ

غيف ؼـ اضتفاق ٌكاـي وفؼٜ تأـا ثفاي  ms 4/2 [ ٔيبٍ٘يٗ 12ففِٚيه]

غيف ؼـ اضتفاق ـا ؼـ ٌفايٗ ػّٕيبتي تأاوت. وبتٛيف ٚ ويٕٙك ٔمؽاـ 

اق غيف ؼـ اضتفتأثيبٖ ٕ٘ٛؼٜ ا٘ؽ. اق ٘ففي، ٔمبؼيف  ms  3اضتفاق،

ٞبي ثٟجٛؼ يبفتٝ  ٞبي لٙفٜ ثفاي وٛغت ٌيفي ٌؽٜ تٛوٗ تىت ا٘ؽاقٜ

ٞبي خت، ثيٍتف اوت. ؼـ ٘تيدٝ ٔيكاٖ  ٘ىجت ثٝ تىت 2ثب ٔٛاؼ ؼيٍف

                                                 
1-Twin-jet 

2- catalytically promoted fuels 

غيف ؼـ اضتفاق ثٝ ٘ٛع ؼوتٍبٜ اوتفبؼٜ ٌؽٜ ٘يك ثىتٍي ؼاـؼ. ثٙب ثٝ تأ

غيف ؼـ اضتفاق ثفاي تأ[، ٔيبٍ٘يٗ 12[ ٚ ففِٚيه]19ٌكاـي ـٚوه]

ٔيّي ثب٘يٝ اوت وٝ  2/11% پفاوىيؽ ٞيؽـٚلٖ 97تب تفويت ِفف 

غيف ؼـ اضتفاق تأٔيّي ثب٘يٝ اوت.  13ٚ  9ٔمبؼيف آٖ ؼـ ٔطؽٚؼٜ ثيٗ 

ٔفتجٝ  3ضؽٚؼ  MIST ؼـ ٔطفظٝ ٞبي اضتفاق تىت ٌؽٜ ثب ؼوتٍبٜ

غيف ؼـ تأوٕتف اوت. اوسبال ٚ فّسف ؼـ ٔٛـؼ تبثيف ٘ٛع اغتالٖ ثف 

وٝ ثىيبـ ٔٛثف اوت ٌبٞي اٚلبت  اغتال٘ي "اضتفاق ؾوف وفؼٜ ا٘ؽ: 

ٞبي  اٌف ٚاوًٙ زٙب٘سٝ "ٌٛؼ. ٔب٘غ اق اضتفاق غٛؼ ثٝ غٛؼ ٔي

٘تيدٝ ٌيفي  ٞب . آٖثىيبـ ٔتفبٚت اوت٘تبيح  ٔٛخٛؼ ثبٌؽٌيٕيبيي 

ثب ٔػّٖٛ وفؼٖ  ا٘تٍبـ يبفتٝ ٌؼّٝ ٌبقثب تٛٔيص غبٔٛي ٌؽٖ  غٛؼ ـا

يّف ثب ايدبؼ . وٌٛٔٛي ٚ فوٙٙؽ تٛخيٝ ٔيٞب  وفيغ اق ٚاوًٙ ؼٞٙؽٜ

ٕ٘ٛؼٖ يه وٙص ٍٔتفن ٚ يب اغتالٖ ٔٙبوت، ؼـ ٔٛـؼ ٘فظ آقاؼ ٌؽٜ 

ضفاـت فبق ٔبيغ ثيٗ وٛغت ٞيؽـاقيٗ ٚ اويؽ ٘يتفيه ٘تيدٝ ٌففتٙؽ 

ٚيمٌي ؼـ  ضفاـت ٘فظوٝ ثٝ ٘ظف ٔي ـوؽ ٞبي ٌفٔبقا  وٝ ؼـ ٚاوًٙ

ٌٛؼ. زٙب٘سٝ اغتالٖ ٔٙبوجي ـظ ؼٞؽ، ٘فظ  غالِٝ ٔي ٞب پيٍفا٘ٝٞبي 

ٞب ففْ وفؼ٘ؽ وٝ زفغً ٚ  يبثؽ. آٖ ـت آقاؼ ٌؽٜ وبًٞ ٔيضفا

ٞب ػُٕ  ضفوت ٌبق زٖٛ ٘يفٚي ٔطفوي ؼـ خٟت خؽاوبقي پيٍفا٘ٝ

تٛا٘ؽ تٛخيٟي ثفاي وبًٞ ؼـ ٘فظ ضفاـت آقاؼ ٌؽٜ ثبٌؽ.  وٙؽ، ٔي ٔي

ٞب ثف ٔجٙبي ؼاؼٜ ٞبي آقٔبيٍٍبٞي ثٝ ؼوت آٔؽٜ اق  ٘تيدٝ ٌيفي آٖ

اوت. ٘تبيح ضبُِ اق تٕبن ا٘ٛاع  يه ؼٔبوٙح ٘ٛآٚـي ٌؽٜ، ثٛؼٜ

ٞب تٛوٗ الؼا٘ي ٚ ٔيّف ثٝ ِٛـت ؼاؼٜ  پيٍفا٘ٝ ٚ تىٙيه اغتالٖ آٖ

ٞبي آقٔبيٍٍبٞي ٔٙفش ٌؽٜ اوت. ثب تٛخٝ ثٝ ٘تبيح ضبُِ اق ٔؽَ 

اِالش ٌؽٜ ؼوتٍبٜ وبح تىت ثبق ٚ ؼوتٍبٜ ٔميبن وٛزه ٔٛتٛـ 

ف ؼـ اضتفاق ٚ غيتأ(، الؼا٘ي ٚ ٔيّف ثٝ اثف ٚيىىٛقيتٝ ثف 6ٌٔٛه)ٌىُ 

ٔطؽٚؼيت ٞبي ٔٛخٛؼ ثف ٚيىىٛقيتٝ پفؼاغتٙؽ. ثف ايٗ اوبن، زٙب٘سٝ 

ثبٌؽ، ٔٙدف ثٝ ٘تبيح ٍٔبثٝ ثفاي  cp 20ٚيىىٛقيتٝ پيٍفا٘ٝ وٕتف اق 

ٞف ؼٚ ؼوتٍبٜ وبح تىت ثبق ٚ ؼوتٍبٜ ٔميبن وٛزه ٔٛتٛـ ٌٔٛه 

غيف ؼـ تأثبٌؽ،  cp 20ٌٛؼ. ؼـ ِٛـتيىٝ ٚيىىٛقيتٝ ثيٍتف اق  ٔي

ٌٛؼ ِٚيىٗ  فاق ؼـ ؼوتٍبٜ وبح تىت ثبق ثٝ وفػت قيبؼ ٔياضت

تغييفات لبثُ تٛخٟي ؼـ ٘تبيح ؼوتٍبٜ ٔميبن وٛزه ٔٛتٛـ ٌٔٛه 

 [.2ٌٛؼ] ثفوؽ، ؼيؽٜ ٕ٘ي cp 200تب قٔب٘ي وٝ ٚيىىٛقيتٝ ثٝ ضؽٚؼ 

ا٘فلي اغتالٖ ثٝ غٛثي ثٝ ػٙٛاٖ يىي اق پبـأتفٞبي ٟٔٓ ؼـ اضتفاق 

ٛؼ. قٔب٘ي وٝ ا٘ؽاقٜ ٚ ثكـٌي وفػت ٌ ٔٛاؼ ٞبيپفٌَٛ ٌٙبغتٝ ٔي

غيف ؼـ تأٌف ؼاـاي تبثيف ا٘ؽن ثف  ٞبي خت تكـيك  تكـيك ؼـ ؼوتٍبٜ

 ثبٌٙؽ، ايٗ ٚوبيُ ٔٛخت اغتالٖ قيبؼي ؼـ ٔمبيىٝ ثب  اضتفاق ٔي

ٌٛ٘ؽ. ثٙٛـ وّي ثفاي  ٞبي تىت لٙفٜ ٚ وبح تىت ثبق ٔي ؼوتٍبٜ

غيف ؼـ تأدف ثٝ ٌف ٔٙ ٞبي خت تكـيك تفويت پيٍفا٘ٝ ٚاضؽ، ؼوتٍبٜ

ٞبي تىت لٙفٜ ٚ وبح تىت ثبق  اضتفاق وٓ تفي ٘ىجت ثٝ ؼوتٍبٜ

 غيف ؼـ اضتفاق تأٌٛ٘ؽ. ثف ػىه، ٌبيبٖ ؾوف اوت وٝ ٔمبؼيف  ٔي
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ٙؽ، ثيبٖ و ٌيفي ٔي ٞب ـا ا٘ؽاقٜ آٖ ي وٝؼوتٍبٞثب ٕٞفاٜ  ٕٞٛاـٜ ثبيؽ

ٞب تبثيف ثٝ  [. ٕٞسٙيٗ لبثُ ؾوف اوت وٝ ٘جيؼت پيٍفا18ٌٝ٘ٛؼ]

ٞب وٝ اق ػٛأُ تبثيف ٌؿاـ ثفاي ـويؽٖ ثٝ  وكايي ؼـ ٘ٛع اغتالٖ آٖ

ٞبي لجُ اق اضتفاق ثفاي يه تفويت  اضتفاق وفيغ اوت، ؼاـؼ. ٚاوًٙ

فبق ٌبق ٍ٘بٖ ؼاؼٜ ٌؽٜ ؼـ ٌفٚع  ثفاي NTO/MMHپيٍفا٘ٝ ٔب٘ٙؽ 

ٞب  . ؼـ زٙيٗ ٔٛاـؼي اتٕبيكيٍٗ وفيغ ٚ وبـآٔؽ اق خفيبٖ پيٍفا٘ٝاوت

يف ؼـ اضتفاق وٕتف ٚ ايدبؼ ٌفايٗ ٕٞٛاـتف ثفاي اضتفاق غتأٔٙدف ثٝ 

ٌٛؼ. ٌبيبٖ ؾوف اوت وٝ اضتفاق يه وٛغت ثب يه اوىيؽوٙٙؽٜ  ٔي

ؼـ ٔطيٗ ٞبي وٓ فٍبـ، ٍٔىُ ايدبؼ NTO ثب فٍبـ ثػبـ ثبال ٔب٘ٙؽ 

ٞبي ؼـ فبق ٔبيغ ؼاـاي إٞيت ثىكايي  وٙؽ. ؼـ ػْٛ ٚاوًٙ ٔي

 ـاٜ ا٘ؽاغتٗ اي وٝ ثٝ ٔٙظٛـ ٍفا٘ٝٞبي پي ٞىتٙؽ اق خّٕٝ ثفاي تفويت

ؼـ  ا٘طالَػبُٔ وبًٞ ٚ يب  ، اق ٔبؼٜ وبتبِيىتيٚاوًٙ لجُ اق اضتفاق

ثٙبثفايٗ، ٘فاضي ويىتٓ تكـيك ؼاـاي إٞيت  ٘ؽ.ا وفؼٜوٛغت اوتفبؼٜ 

ثىكايي ثفاي ٔٛاؼ ٞبيپفٌَٛ اوت. ٚاـٖ ٔتؿوف ٌؽٜ اوت وٝ ويفيت 

اوًٙ ٌيٕيبيي وٝ ٔٙدف اغتالٖ وٛغت ٚ اوىيؽوٙٙؽٜ ثف ـٚي ٘فظ ٚ

ٌؿاـؼ.  ٌٛؼ، تبثيف ٔي ٔي تبٔيٗ ٌفٔب ثفاي پيٍجفؼ ففآيٙؽ اضتفاقثٝ 

ٌفٞب ٌبُٔ اـيفيه ٞبي وبؼٜ تؼجيٝ  قٔب٘ي وٝ ٘فاضي اِٚيٝ تكـيك

ٌفٞب ٔٙدف ثٝ ٔؼففي  ٌؽٜ ؼـ ِفطٝ ِبف ثٛؼ، إٞيت ٘فاضي تكـيك

ٍٔػُ  ٘بقَ ٞبي ٚيمٜ ثفاي اوپفي ٚ تِٛيؽ ٚ تٛقيغ اخكاک ثب وبيك

 [.2ٌؽ]

 

محيطايليٍفشار-6-2
ِٔٛيٙه ؼـ تطميمبت غٛؼ ؼـيبفت وٝ ؼـ يه ؼـخٝ ضفاـت ٍٔػُ، 

 تٛا٘ؽ ضؽن قؼٜ ٌٛؼ. غيف ؼـ اضتفاق اق ـاثٙٝ قيف ٔيتأ
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 ، اق وٛغتي ثٝ وٛغت ؼيٍف ٔتفبٚت ٚ ٌبٞي mوٝ ٔمؽاـ ٕ٘بيي فٍبـ، 

ثبٌؽ. اوپٍّٙف اثف فٍبـ ٌبق ؼـ ٔطفظٝ  اٚلبت ٚاثىتٝ ثٝ ؼٔب ٘يك ٔي

غيف ؼـ اضتفاق اِىُ فففٛـيُ ٚ اويؽ ٘يتفيه ـا ثٝ وٕه تأاضتفاق ثف 

ؼ ثفـوي لفاـ ؼاؼٜ اوت. ؼاؼٜ ٞبي ( ٔٛـtwin-jetخت )-يه ؼوتٍبٜ ؼٚ

 تٛا٘ؽ تٛوٗ ٔؼبؼالت قيف ٘يك ثيبٖ ٌٛؼ. اٚ ٔي
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٘تبيح اوپٍّٙف ٔجيٗ ايٗ اوت وٝ ثب افكايً فٍبـ ٔطفظٝ اضتفاق تٟٙ ب  

ٌٛؼ. زٙب٘سٝ ثب و بًٞ   غيف ؼـ اضتفاق ٍٔبٞؽٜ ٔيتأوبًٞ ا٘ؽوي ؼـ 

يبث ؽ.   غيف ؼـ اضتفاق ثٝ وفػت افكايً ٔ ي تأفٍبـ ؼـ ٔطفظٝ اضتفاق، 

اتٕىفف ٚ يب وٕتف، ٞ ير اضتفال ي    3/0اوپٍّٙف ٔتؿوف ٌؽ وٝ ؼـ فٍبـ 

ٌٛؼ. ايٗ ّٔٙت تّؽيمي ثف  ضبُِ ٕ٘ي ms 200ـ َ٘ٛ قٔبٖ تكـيك ؼ

ٕٔىٗ  ايٗ اوت وٝ ؼـ فٍبـٞبي پبييٗ، ويىتٓ اضتفاق غٛؼ ثٝ غٛؼي

غيف ؼـ اضتفاق ٚ ٘تيدتب تأافكايً ثٝ ا٘ؽاقٜ وبفي ثكـي ؼـ  ٔٛخت اوت

 تجؽيُ آٖ ثٝ ويىتٓ غيف غٛؼ ثٝ غٛؼي ٌٛؼ.

بؼ ٚ ٌّؽٚيى ف ث فاي   ٘مً فٍبـ ثف اضتفاق غٛؼ ث ٝ غ ٛؼي تٛو ٗ و     

ٖ    RFNAتفويت پيٍفا٘ٝ ٞيؽـاقيٗ ٚ  ٞ ب   ٔٛـؼ ثفـو ي ل فاـ ٌفف ت. آ

غيف ؼـ اضتفاق ثب فٍ بـ ـا ؼـ ثفـو ي ٚاو ًٙ ٌ يٕيبيي ٚ     تأٚاثىتٍي 

ٞب ٕٞسٙيٗ يبؼآٚـ ٌ ؽ٘ؽ و ٝ ؼـ فٍ بـ پ بييٗ،      تجػيف ثيبٖ ٕ٘ٛؼ٘ؽ. آٖ

ؼٞ  ؽ. ٘تيد  ٝ  اضت  فاق ؼـ ف  بق ٔ  بيغ آو  بٖ ت  ف اق ف  بق ٌ  بقي ـظ ٔ  ي 

-ٞب ٔجيٗ ايٗ اوت وٝ ضفاـت ؼـ ٚاوًٙ ٔ بيغ  ٞبي ػؽؼي آٖ بوجٝٔط

ٌٛؼ. ايٗ  ٌبق تِٛيؽ ٔي-ٔفتجٝ وفيغ تف ٘ىجت ثٝ ٚاوًٙ ٌبق 200ٔبيغ 

ٌ ٛؼ و ٝ ٔٛخ ت وبو تٗ غّظ ت       ـفتبـ ثب تفبٚت ؼا٘ىيتٝ تٛخي ٝ ٔ ي  

ٌٛؼ. وٛـثت ٘ي ك ٔتٛخ ٝ    ٔي غّظت ا٘فليٚاوًٙ ؼٞٙؽٜ ٞب ٚ ٔتؼبلجب 

ث ٝ ٌ ؽت   غيف ؼـ اضتفاق تأًٞ فٍبـ ٔطيٗ، ايٗ ٔٛٔٛع ٌؽ وٝ ثب وب 

يبثؽ. ٌفي ٚ اوپٙىف اضتفاق غٛؼ ثٝ غٛؼي ٞيؽـاقيٗ ٔبيغ  ٔي افكايً

ٚ اوىيؽ ٘يتفيه ٌبقي ـا ثؽيٗ ِٛـت ٌكاـي وفؼٜ ا٘ ؽ و ٝ زٙب٘س ٝ    

ض فاـت ثجيٙٙ ؽ،    oC 397ٞب تب ؼٔبي  ثبٌؽ ٚ پيٍفا٘ٝ mmHg 14فٍبـ 

ٞ ؽ ث ٛؼ. ؼـ غّ َٛ    پؽيؽٜ اضتفاق تبثغ ل ٛي اق ؼـخ ٝ ض فاـت غٛا   

 ثبيى ت ض ؽالُ ت ب    ٞب ٔي ، پيٍفاmmHg 7ٝ٘اضتفاق ؼـ ٔطؽٚؼٜ فٍبـ 

oؼٔبي 
C 652      ضفاـت ؼيؽٜ ثبٌٙؽ. ٚأص او ت و ٝ زٙ يٗ ؼٔبٞ بيي

ثفاي تفويجبت ٞبيپفٌَٛ پيٍفا٘ٝ ٔبيغ غيف و بـثفؼي او ت. أ ب ٘ت بيح     

ث يٗ ؼٔ ب ٚ فٍ بـ ٔط يٗ ؼـ      تؼبُٔ ثبِمٌٜٛفي ٚاوپٙىف ٍ٘بٖ ؼٞٙؽٜ 

ٔبٖ اضتفاق اوت. ؼاؼٜ ٞبي آقٔبيٍٍبٞي ويٕٖٛ ث ب تتفاوى يؽ   ٔؽت ق

ٞي  ؽـاقيٗ ٚ ؼي ٔتي  ُ ٞي  ؽـاقيٗ  1:1٘يت فٚلٖ ٚ اـٚقي  ٗ ) ٔػّ  ٖٛ  

ت بثيف ث ٝ    NTOايٗ ٘ظفيٝ ٌؽ وٝ فٍبـ ثػبـ ث بالي   ٘بٔتمبـٖ( ٔٙدف ثٝ

ٚ ث  بالتف، اضت  فاق  atm  1/0و  كايي ث  ف ٞ  بيپفٌِٛيتي ؼاـؼ. ؼـ فٍ  بـ

ٚ وٓ تف، ؼـ ض يٗ ٚاو ًٙ،    atm 01/0ؼٞؽ. ؼـ فٍبـ  ٔيٞبيپفٌَٛ ـظ 

ٌٛؼ. غجبـ ؼـ فٍبـ اِٚيٝ ٔطيٗ ث بالتف اق   ٘بـ٘دي تٍىيُ ٔي-غجبـ لفٔك

torr 20ٌٛؼ. ٘ت بيح ٍ٘ بٖ ؼٞٙ ؽٜ آٖ او ت و ٝ ث ٝ ٘ظ ف         ، ٔٙفدف ٔي

ـوؽ ٘ٛع ٚاوًٙ ٌيٕيبيي ثيٗ وٛغت ٚ اوىيؽوٙٙؽٜ ثب فٍبـ اِٚيٝ  ٔي

ً تج[. 2يبث  ؽ] ٔط  يٗ تغيي  ف ٔ  ي  ٘ي  ك تٛو  ٗ اٌ  ُٕ ٚ   1ػي  ف فّ  

ٝ  21ٚ20اوتيّٙت] ٞ ب ؼاـاي   [ ثفـوي ٌؽٜ اوت وٝ قٔب٘ي و ٝ پيٍ فا٘

ٞب ٔىتؼؽ ثفاي افت فٍ بـ   (، آNTOٖفٍبـ ثػبـ ثباليي ثبٌٙؽ )ٕٞسٖٛ 

ث فاي ٔفضّ ٝ    قيبؼ ٞىتٙؽ. زٙيٗ افت فٍبـٞبيي ٘ٛػي اق ٌفايٗ اِٚيٝ

ٓ فٍبـ تكـيك ؼـ ٔطيٗ و ٞب پيٍفا٘ٝوٝ ؼـ آٖ  ٌٛؼ ٔطىٛة ٔي 2تفثبال

                                                 
1 - flash evaporation 

2 - upper stage 
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ٔٛخت تٍ ىيُ و فيغ لٙ فات وٛز ه      تجػيف فًّ. ففآيٙؽ ؽٌ٘ٛ ٔي

ٌٛؼ. اي ٗ لٙ فات    ٌف ٔي پيٍفا٘ٝ ٚ ؼـ ٘تيدٝ تجػيف ؼـ غفٚخي تكـيك

ـا ؼاـ٘ ؽ.  1غٙه وٙٙ ؽٜ تجػي ف  وٛزه تٕبيُ ثٝ يع قؼٖ وفيغ تٛوٗ 

غيف ؼـ ٌفٚع اضت فاق ٚ  تأتٛا٘ؽ ٔٙدف ثٝ  ٔي غٙه وٙٙؽٜ تجػيفففآيٙؽ 

يىه يه ٌ فٚع و ػت ٌ ٛؼ.  زٙ يٗ پؽي ؽٜ ٞ بيي ث فاي        افكايً ـ

ٞبي ثٟجٛؼ يبفتٝ ثب ٔٛاؼ ؼيٍف و ٝ ؼاـاي فٍ بـ ثػ بـ و ٓ ت في       وٛغت

ٞى تٙؽ، ٔٙبو ت ٘يى ت. و يٕٙك اق ـٚي و بـثفؼي       NTO٘ىجت ث ٝ  

ٚ "ٌػّي ثٝ ٘بْ  ث فاي پي ؽا و فؼٖ ٌ فايٗ ثطفا٘ ي اضت فاق        "و ٕٙب

ي ُ ٞي ؽـاقيٗ،   ٚ ٔٛ٘ٛٔت NTOغيف ؼـ اضتفاق تأضفاـتي ٚ ٔؽَ وفؼٖ 

ؼـ يه وفي اق ٌ فايٗ ػّٕي بتي ٔٛت ٛـ     غيف تطّيّيتأاوتفبؼٜ ٕ٘ٛؼ. 

ايٗ وبـ ثب ٍٔػُ ٕ٘ٛؼٖ ٘مٙٝ تمب٘غ ؼٚ ٕ٘ٛؼاـ، يى ي   ثؽوت آٔؽ وٝ 

غيف ٌ يٕيبيي  تأفٍبـ ثػبـ ٔتٙبوت ثب قٔبٖ ٚ ؼيٍفي ٚاثىتٍي فٍبـ ثب 

ثب  lb 50ا٘دبْ ٌففت. ؼاؼٜ ٞبي آقٔبيٍٍبٞي اٚ ؼـ ٌفايٗ ٘يفٚي ٔٛتٛـ

ثٝ ٘ٛـ وّي، فٍ بـ اِٚي ٝ     ثٝ ؼوت آٔؽٜ اوت. psia 200فٍبـ ٔطفظٝ 

ٞ بي ٞ بيپفٌَٛ    غيف ؼـ اضت فاق ؼـ و ٛغت  تأٔطيٗ تبثيف ثىكايي ثف 

غيف ؼـ اضتفاق تٛوٗ وبؼ ٚ ٌّؽٚيى ف ث ٝ ٌ ىُ    تأؼاـؼ. تبثيف فٍبـ ثف 

ثيبٖ ٌؽٜ اوت وٝ ؼـ فٍ بـ اتٕى فف، ؼٚ ٔ بيغ و ٝ تٍ ىيُ ٔػّ ٖٛ       

ٞٙؽ، ثٝ ٔطٓ ثفغٛـؼ تٍىيُ ٌؼّٝ ـا ٔي ؼٞٙ ؽ. ؼـ  ٞبيپٍَٛ ـا ٔي ؼ

افتؽ. و په ؼـ   فٍبـ پبييٗ تف، تبغيف ٘ٛال٘ي لجُ اق اضتفاق اتفبق ٕ٘ي

ث بالتف اق    ضتي اٌف وٕيؼٞؽ  پبييٗ تف اق ثفغي فٍبـٞب، اضتفاق ـظ ٕ٘ي

، ٔػّٖٛ ٞبيپفٌَٛ ثؼؽ اق يه قٔبٖ تبغيف ٔٙٙم ي، ٔطت فق   ايٗ ٘مٙٝ

فق ث يٗ اضت فاق ٚ ـظ ٘ ؽاؼٖ آٖ( ث ٝ غ ٛثي      ٌٛ٘ؽ. زٙيٗ فٍبـي، ) ٔ

ث ٝ ٘ ٛـ   يبثؽ، اضتفاق  قٔب٘ي وٝ فٍبـ وبًٞ ٔي ٍٔػُ ٍ٘ؽٜ اوت ٚ

 [.2ٌٛؼ ] ٔيتف  اي ٍٔىُ فكايٙؽٜ

 

پيشزاوٍدمايايليٍ-6-3
ٚ  UDMHاوپٍّٙف تبثيف ؼـخٝ ضفاـت وٝ وٛغت اِىُ فففٛـيُ، 

ٜ اوت. ٞف وٝ غيف ؼـ اضتفاق ـا ٔٛـؼ ثفـوي لفاـ ؼاؼتأآ٘يّيٗ ـا ثف 

oوٛغت ثب اويؽ ٘يتفيه ؼـ ؼٔبي 
C 20  ًٍٟٞ٘ؽاـي ٌؽٜ ثٛؼ٘ؽ. وب

ٌؽ أب ثف  غيف ؼـ اضتفاق ٔيتأؼٔبي وٛغت ٔٛخت افكايً خكئي ؼـ 

غيف ؼـ اضتفاق افكايً ٔي يبفت. اوپٍّٙف تأغالف تّٛـ، ثب افكايً ؼٔب 

ؼٞؽ وٝ ثب افكايً ؼٔبي وٛغت، وًٍ  ايٗ پؽيؽٜ ـا زٙيٗ تٛٔيص ٔي

[. ٘تبيح ؼاؼٜ ٞبي آقٔبيٍٍبٞي 2يبثؽ] طي وٛغت وبًٞ ٔيوٙ

[ ثب ؼوتٍبٜ تىت لٙفٜ ؼـ تٙبلٓ ثب ٘تبيح اوپٍّٙف اوت. 12ففِٚيه]

ثف ـٚي  NHMFففِٚيه ٌكاـي وفؼٜ اوت وٝ وبًٞ ؼٔبي پيٍفا٘ٝ 

ٌؿاـؼ. ؼاؼٜ ٞبي آقٔبيٍٍبٞي اٚ ثب ٔػّٖٛ  غيف ؼـ اضتفاق اثف ٔيتأ

ايٗ ٔٛٔٛع اوت  ٍ٘بٖ ؼٞٙؽٜ  MAT% ٚق٘ي 25% ٚق٘ي ٔتبَ٘ٛ ٚ 75

o وٝ ؼـ ؼٔبي 
C 13-  ٘ىجت ثٝ ؼٔبيoC  22 ،6/21غيف ؼـ اضتفاق تأ 

(، 1[ ثٝ وٕه يه ؼوتٍبٜ وبح تىت)ٌىُ 11% ثيٍتف اوت. ٌبٖ]

                                                 
1- evaporating cooling 

غيف ؼـ اضتفاق ـا ثفاي اويؽ ٘يتفيه ثب اِىُ فففٛـيُ، آ٘يّيٗ ٚ تأ

ٔبٞبي پبييٗ ٞبي اٚ ؼـ ؼ ٞب ٌكاـي وفؼٜ اوت. ثيٍتف تىت ٔػّٖٛ آٖ

ٞب ـا ثفاي تفويت  تف اق ٔطيٗ ا٘دبْ ٌففتٝ ثٛؼ. اٚ ٕٞسٙيٗ تىت

RFNA ٞبي اٚ  ٚ آ٘يّيٗ ا٘دبْ ؼاؼ. ٘ىتٝ لبثُ ؾوف ؼـ ٘تبيح ٕٞٝ تىت

ايٗ اوت وٝ قٔب٘ي وٝ ؼٔبي اغتالٖ ثٝ ؼٔبي ا٘دٕبؼ وٛغت ٔفثٛ٘ٝ 

يبثؽ. ٌبٖ ٘تيدٝ ٌففت  غيف ؼـ اضتفاق افكايً ٔيتأٌٛؼ،  ٘كؼيه ٔي

 غيف تأػالٜٚ ثف تبثيف ؼٔب ثف ويٙتيه ٚاوًٙ ٌيٕيبيي، افكايً ؼـ  وٝ

ؼـ اضتفاق تب ضؽٚؼي ثٝ ػّت اغتالٖ ٔؼيف ؼـ ؼٔبي پبييٗ اوت. 

ٚيىىٛقيتٝ افكايً ٍٔػُ ؼـ  ٍ٘بٖ اقتب ضؽ قيبؼي اغتالٖ وٓ 

 پيٍفا٘ٝ اوت.

غيف ؼـ تأؼـ افكايً يه تٛٔيص ٚاثىتٍي ويفيت اغتالٖ ثٝ ؼٔب 

اوت. ٕٞب٘ٙٛـ وٝ ؾوف ٌؽ، اغتالٖ  ؼـخٝ ضفاـت ًاضتفاق ثب وبٞ

ثب افكايً ٚيىىٛقيتٝ وٛغت ؼزبـ اغتالَ  ٞب ؼـ ؼٔبي پبييٗ پيٍفا٘ٝ

. ؼـ ؼٔبي پبييٗ، اغتالٖ اخجبـي ٕٔىٗ اوت ٔٛخت افكايً ٔيٍٛؼ

وٓ تف ٚيىىٛقيتٝ ثؼّت افكايً ٘يفٚي ثفٌي ٌٛؼ وٝ ثبػث ا٘طالَ ٚ 

ؼٖ وٙص تٕبن ثفاي وٛغت ٚ ٞب ٚ ٘تيدتب ففاٞٓ ٕ٘ٛ تدكيٝ خفيآٖ

ٌٛؼ. ثبــ ٚ ٔٛتت ٘يك تغييفات  اوىيؽ وٙٙؽٜ ثٝ ٔٙظٛـ ٚاوًٙ ؼاؼٖ ٔي

غيف ؼـ اضتفاق ـا ثب ؼٔبٞبي اِٚيٝ ٚاوًٙ ٔٛـؼ ثفـوي لفاـ ؼاؼ٘ؽ. تأ

ٞب ّ٘ف ٔطؽٚؼٜ ٔٙبِؼٝ ٌؽٜ  اٌفزٝ ٔطؽٚؼٜ ؼٔبي ٔٛـؼ ثفـوي آٖ

غيف ؼـ تأىٛن ٞب ٍ٘بٖ ؼٞٙؽٜ ٚاثىتٍي ٔؼ تٛوٗ ٌبٖ ثٛؼ. ٘تبيح آٖ

ؼـ  ms  38غيف ؼـ اضتفاق تأاضتفاق ثب ؼٔبي اِٚيٝ ٚاوًٙ ثب ٔبوىيٕٓ 

oؼٔبي 
C  0  ٚms  17  ؼـ ؼٔبيo

C  25  غيف تأاوت. ثفاذ اثف ؼٔب ثف

ؼـ اضتفاق ـا ثفاي تفويجبت پيٍفا٘ٝ ؼٚ خكئي ٞبيپفٌَٛ ٔٛـؼ ٔٙبِؼٝ 

ّٖٛ ثٛؼ. وٛغت اٚ ٘يك ٔػ H2O2% ٚق٘ي 80لفاـ ؼاؼ. اوىيؽوٙٙؽٜ 

ٌفْ ٔه  6/0% ٔتبَ٘ٛ ٌبُٔ 57% آة ٚ 13% ٞيؽـات ٞيؽـاقيٗ، 30

ؼـ ِيتف ثٝ ٌىُ وٛپفٚويب٘يؽ پتبويىٓ ثٝ ػٙٛاٖ وبتبِيىت ثٛؼٜ اوت. 

خت ثٛؼ وٝ وٕي -ؼوتٍبٞي وٝ اٚ ٔٛـؼ اوتفبؼٜ لفاـ ؼاؼ ؼوتٍبٜ ؼٚ

غيف ؼـ اضتفاق ثٙٛـ تأتغييفات ؼـ آٖ ؼاؼٜ ثٛؼ. اٚ ٔتٛخٝ ٌؽ وٝ  

يبثؽ. ٔطؽٚؼٜ ؼٔب ؼـ ايٗ ٔٙبِؼٝ ثيٗ  يً ؼٔب وبًٞ ٔيغٙي ثب افكا

oتب  15
C  5/22 .ثٛؼٜ اوت 

٘تبيح ثٝ ؼوت آٔؽٜ اق تفويجبت ٌٛ٘بٌٖٛ پيٍفا٘ٝ، ٔجيٗ  ثٝ ٘ٛـ غالِٝ

غيف ؼـ اضتفاق ثىتٍي ثٝ تأايٗ اوت وٝ اثف ؼٔبي اِٚيٝ پيٍفا٘ٝ ثف 

٘ٝ ٚ ثيٗ ٘جيؼت ٌيٕيبيي پيٍفا٘ٝ، ٚيىىٛقيتٝ پيٍفا تؼبُٔ پيسيؽٜ

غيف ؼـ اضتفاق ثب وبًٞ تأافكايً ؼـ  ايٗ ٚخٛؼ ثب ـٚي اغتالٖ ؼاـؼ.

ٌؽ. ايٗ اثف ٕٔىٗ اوت ٘ٝ تٟٙب ثٝ ػّت  ؼٔب، ؼـ اوثف ٔٙبِؼبت ؼيؽٜ ٔي

وبًٞ فؼبِيت ٌيٕيبيي ثبٌؽ، ثّىٝ ثٝ ػّت افكايً ؼـ ٚيىىٛقيتٝ ٚ 

ؼـ اوثف ويىتٓ ٞبي ٚاوًٙ  ثٝ ٘ٛـ ٍٔبثٝ٘يك ثبٌؽ.  وًٍ وٙطي

ٍٔبٞؽٜ ٌؽٜ اوت وٝ افكايً ؼٔب ٔٛخت افكايً ٌؽيؽ ؼـ  ٌيٕيبيي

 ٌٛؼ. ؼـ ٚالغ، ثب تٛخٝ ثٝ ٔٙبِؼبت ٔبـٖٚ تٟٙب  وفػت ٚاوًٙ ٔي
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 NO+O2→2NO2اوتثٙبک ٌٙبغتٝ ٌؽٜ ؼـ وّيت ٌفتٝ لجّي، ٚاوًٙ 

 اوت. ٌتبة وفيغ ٘فظ ٚاوًٙ ثب ؼٔب ؼـ ٞف ؼٚ ٚاوًٙ فبق ٔبيغ ٚ

 [.2ٌبقي ٕ٘بيبٖ اوت]

 

كسيذكىىذٌغلظتا-6-4
ٌٛ٘ؽ ٚ يب ٔىتؼؽ  ٞبيي وٝ ثفاي ٔؽت ٘ٛال٘ي ؾغيفٜ ٔي ثفاي پيٍفا٘ٝ

ثفاي لفاـ ٌففتٗ ؼـ ويىُ ٞبي ضفاـتي ٔىفـ ٞىتٙؽ، ٘تبيح ٔٙبِؼبت 

وٙؽ ؼاـاي  ٞب غّظت اوىيؽوٙٙؽٜ تغييف ٔي آقٔبيٍٍبٞي وٝ ؼـ آٖ

اي اوت.  ثٝ ٘ٛـ وّي تؼؽاؼ ؼاؼٜ ٞبي آقٔبيٍٍبٞي وٕي  إٞيت ٚيمٜ

غيف ؼـ اضتفاق ٔٛخٛؼ اوت وٝ تأغّظت اوىيؽوٙٙؽٜ ثف  ٛـؼ اثفؼـ ٔ

، آقٔبيٍبت ثفاي اوثف ويىتٓ ٞبي ػّٕيؼِيُ آٖ ايٗ اوت وٝ 

 قيبؼي ثفاي ثفـوي غّظت اوىيؽوٙٙؽٜ يتفٔٛؼيٙبٔيىي ٚ ػّٕىفؼ

 اوت. ٔٛـؼ ٘يبق

[ زٙؽ ؼاؼٜ اِٚيٝ ثفاي تبثيف غّظت پفاوىيؽ ٞيؽـٚلٖ ثف 12ففِٚيه]

ق اـائٝ وفؼٜ اوت. ٘تبيح اٚ ثفاي ؼٚ غّظت ٔتفبٚت غيف ؼـ اضتفاتأ

% 9/96پفاوىيؽ ٞيؽـٚلٖ، ؼـ قٔب٘ي وٝ غّظت پفاوىيؽ ٞيؽـٚلٖ اق 

غيف ؼـ تأ% ٔيبٍ٘يٗ 30يبثؽ، ٍ٘بٖ ؼٞٙؽٜ وبًٞ % افكايً ٔي2/99ثٝ 

اضتفاق اوت. ايٗ افكايً ثٝ ٘ظف ٔي ـوؽ وٝ ٚاثىتٝ ثٝ غّظت 

ك ثٝ وٕه يه وفي اق [ ٘ي16وبتبِيىت ؼـ وٛغت ٘يىت. پفوُ]

غيف ؼـ اضتفاق ـا ثٝ ِٛـت تبثؼي اق تأاي ا٘دبْ ٌؽٜ،  ٞبي لٙفٜ تىت

ٞب وٝ  ؼـِؽ ٚق٘ي پفاوىيؽ ٞيؽـٚلٖ ا٘دبْ ؼاؼٜ اوت. ؼـ ايٗ تىت

 ٞب ػجبـت اوت اق  ٘ٛع وٛغت ٔٛـؼ اوتفبؼٜ لفاـ ٌففتٝ اوت. وٛغت

HF-2B ،HF-2Ba  ٚHF-57Jفٌَٛ . وٛغت اَٚ ٚ ؼْٚ اق ٘ٛع ٔٛاؼ ٞبيپ 

وٛغت ضبٚي يه يب زٙؽ ػبُٔ ٚاوٍٙي ٞىتٙؽ ثؽيٗ ٔؼٙي وٝ 

اوت ٚ ٕٞسٙيٗ وٛغت وْٛ اق ٘ٛع وبتبِيىتي اوت.  وبٞٙؽٜ لٛي

غيف ؼـ اضتفاق ثٝ غّظت پفاوىيؽ تأ٘تبيح اٚ ٕ٘بيبٖ ٌف ٚاثىتٍي ٌؽيؽ 

ٞيؽـٚلٖ ؼـ ٞف ؼٚ ٘ٛع وٛغت ٚاوٍٙي ٚ وبتبِيىتي اوت. ثٙٛـيىٝ 

اوىيؽ ٞيؽـٚلٖ ثفاي ٞف وٝ ٘ٛع وٛغت، ثب افكايً ؼـِؽ ٚق٘ي پف

 يبثؽ. غيف ؼـ اضتفاق وبًٞ ٔيتأ

 

گاسزياثت-6-5

ٌبٞي ، يه ٌبق ـليك وٙٙؽٜ ٞيؽٌيٙك ٚ ويّٛـاوتٗ ٔتؿوف ٌؽ٘ؽ وٝ اق

 ٝ ٖ اي ث فاي   اٚلبت ثٝ ػٙٛاٖ ٚو يّ ؼـ ا٘تم بَ   إٞي ت ففآيٙ ؽٞبي   ثي ب

و ٝ  ٌٛؼ. ٕٞب٘ٙٛـ و ٝ ٚأ ص او ت     ٔيٞبي ٘بٍٕٖٞٛ اوتفبؼٜ  ٚاوًٙ

 ضفاـتي ثٝ ِٛـت تبثؼي اق خفْ ِٔٛىِٛي اوت. ثٙبثفايٗ  ٘فٛؾ يب ٞؽايت

اٌف ٘فظ خفيبٖ ثب اوتفبؼٜ اق يه ٌبق ـلي ك وٙٙ ؽٜ ث ب خ فْ ِٔٛى ِٛي      

ٌ ٛؼ. ٔٙ بثغ    وبٔال ٔتفبٚت تغييف وٙؽ، ففآيٙؽ ا٘تمبَ ثى يبـ ٟٔ ٓ ٔ ي   

ٞ بي   غي ف ؼـ اضت فاق ؼـ و ٛغت   تأثىيبـي اق تبثيف ٌبقٞبي ثي اثف ثف 

ٌٛؼ وٝ اق ٞٛا ٚ يب اوىيمٖ اوتفبؼٜ ٕ٘ٛؼٜ ا٘ؽ. ٞفزٙ ؽ،   يبفت ٔي ٌبقي

ٞ بي ٞ بيپفٌَٛ    تؼؽاؼ ٔٙبثؼي وٝ ؼاـاي اثف يىىبٖ ؼـ ـاثٙٝ ثب وٛغت

ک ؼٚـٜ اِم ب ) 1ثٛؼٜ ا٘ؽ، ا٘ؽن اوت. ٔٙبِؼٝ تبثيف ٌبق ثي اثف ثف ؼٚـٜ اِمبک

ؼـ ويٙتيه ٌيٕيبيي ٔفضّٝ آٞىتٝ اِٚيٝ يه ٚاوًٙ ٌيٕيبيي او ت  

٘بؼيؽٜ ٌففتٗ ؼٚـٜ اِم ب   يبثؽ. ٔياق قٔبٖ اِمبک ، ٚاوًٙ تىفيغ  پهوٝ 

.( ايكٚثٛت بٖ ٚ اوى يمٖ ي ه    ٔٙدف ٌٛؼ وفيغٞبي  تٛا٘ؽ ثٝ ٚاوًٙ ٔي

ٕ٘ٛ٘ٝ ثب اـقي اوت قيفاوٝ ٍ٘بٖ ؼٞٙؽٜ ٚاثىتٍي ٌ ؽيؽ اق ؼٚـٜ اِم بک   

ٌبق ثي اثف اوت. تف٘ت ٚ قٌٚ فٚ   ٚ ٕٞسٙيٗ ثٝ ٘ٛع ثف غّظت ٌبق ثي اثف

غي ف ؼـ اضت فاق   تأٗ اففاؼي ثٛؼ٘ؽ وٝ تبثيفٌبقٞبي ثي اثف ث ف  خكک اِٚي

غي ف  تأٞب تٟٙب ٔمؽاـ  ٞبي ٞبيپفٌَٛ ـا ٌكاـي وفؼ٘ؽ. اٌفزٝ آٖ وٛغت

  ٖ ٞ ب ي بؼآٚـ اي ٗ ٔٛٔ ٛع ٌ ؽ٘ؽ و ٝ        ؼـ اضتفاق ـا ٌ كاـي وفؼ٘ ؽ. آ

ويىّٛپٙتبؼيٗ ٚ ثػبـ وفيؽ اويؽ ٘يتفي ه ؼـ ٌ بق غٙث ي غٍ ه     يؼ

غي ف ؼـ  تأٌ ٛ٘ؽ و ٝ ؼـ اي ٗ ضبِ ت      ي٘يتفٚلٖ غٛؼثٝ غٛؼ ٔطتفق ٔ  

اوت. ثفاذ آقٔبيٍ بتي ـا ا٘د بْ ؼاؼ و ٝ ؼـ     ms  25اضتفاق ؼـ ضؽٚؼ 

ٞب ؼـِؽ اوىيمٖ ٔٛخٛؼ ؼـ اتٕىفف ـا ثب ـاٜ ؼاؼٖ ٘يتفٚلٖ اق ٘فيك  آٖ

غي ف ؼـ  تأيه ِِٛٝ تٛقيغ وٙٙؽٜ وبًٞ ؼاؼ. تبثيف غّظت اوى يمٖ ث ف   

ـ ػْٛ، تغيي ف و بغتبـ   اضتفاق تٛوٗ ثفاذ تٛٔيص ؼاؼٜ ٍ٘ؽٜ اوت. ؼ

ٌؼّٝ ثب غّظت اوىيمٖ ٌكاـي ؼاؼٜ ٌؽٜ اوت. تٟٙب ٔٛـؼي و ٝ ؾو ف   

% 15ٌؽ ايٗ ثٛؼ وٝ اضتفاق ؼـ قٔ ب٘ي و ٝ ؼـِ ؽ اوى يمٖ وٕت ف اق      

ؼٞؽ. اوسبال ٚ فّسف تبثيف اوىيؽوٙٙؽٜ ٌ بقي ٕٞ فاٜ ث ب     ثبٌؽ، ـظ ٕ٘ي

، WFNAٌبق ثي اثف ـا ثف ؼٚـٜ اِمبک تفويت پيٍفا٘ٝ تفي اتي ُ آٔ يٗ ٚ   

تفويت پيٍفا٘ٝ ـا اضتفاق ايٗ  ثب اـتجبٖ ففآيٙؽٞبٞب  ٌكاـي ٕ٘ٛؼ٘ؽ. آٖ

ٚاوًٙ وفيغ فبق ٔبيغ ثب ٔطّٛالت -ثٝ وٝ ؼوتٝ ٘جمٝ ثٙؽي ٕ٘ٛؼ٘ؽ: 

. اِٚيٗ ٔفضّٝ ٔٙبثك ثب ٌتؼبَٚ ا اضتفاق -ؼٚـٜ اِمبک -ٌبقي تِٛيؽ ٌؽٜ 

آقاؼ ٚاوًٙ ثيٗ اويؽ ٚ ثبق)ٚاوًٙ غٙثي وبقي( ثٝ ففْ ٕ٘ ه، آة ٚ  

وبقي ٔمؽاـ قيبؼي ضفاـت اوت. اوسبال ٚ فّسف ٍ٘بٖ ؼاؼٖ وٝ ضفاـت 

غي ف ؼـ اضت فاق   تأآقاؼ ٌؽٜ ؼـ َ٘ٛ غٙثي و بقي ؼـ تؼي يٗ ٔم ؽاـ    

ٔب٘ٙ ؽ   ٚاو ًٙ ٌفٔ بقا   ي ٘ىجت ثٝب ٌتبة ثيٍتفثىيبـ ٟٔٓ اوت وٝ ث

٘يتفاويٖٛ ٚ اوىيؽاويٖٛ ٚاوًٙ پ يً ٔ ي ـٚؼ.  اي ٗ ٘ىت ٝ تٛو ٗ      

ثيبٖ ٌؽٜ اوت وٝ غٙثي وبقي ٔط ٓ ث ٝ ػٙ ٛاٖ    اوسبال ٚ فّسف ٘يك 

ٌٛؼ. ايٗ ٘ىتٝ تٛوٗ  يه فبوتٛـ وبفي ٚ لٛي ثفاي اضتفاق ٔٙفش ٕ٘ي

آٔ يٗ ٌٛ٘ بٌٖٛ ؼـ ٔط يٗ ٞ بي     -ٔٙبِؼٝ ويىتٓ ٞبي اويؽ ٘يتفي ه 

ٌبقي ٔتفبٚت تِٛيص ؼاؼٜ ٌؽٜ اوت. ثب خبيٍكيٙي ٞٛا تٛوٗ اوىيمٖ، 

ٚ  يبث ؽ  اف كايً ٔ ي  وفػت ٚاوًٙ ؼـ ٔفضّٝ ؼٚ ثٝ ٘ٛـ لبثُ ت ٛخٟي  

ٌ ٛؼ. اق   غيفوٓ تف ثفاي ٕٞٝ آٔيٗ ٞب ؼـ ٔطؽٚؼٜ اضتفاق ٔيتأٔٛخت 

ٝ غيف ؼـ اضتفاق تأخٟت ؼيٍف ؼـ غيبة اوىيمٖ، افكايً   لبثُ ٔالضظ 

اوت. ايٗ ٍٔبٞؽات وٕىي اوت ثفاي ٘تيدٝ ٌيفي اي ٗ ٔٛٔ ٛع و ٝ    

ؼـ تؼي يٗ   ؼيٍف فبوتٛـٞبي اوىيؽاويٖٛ ٘مً ثىيبـ ٟٕٔي ـا ؼـ وٙبـ

غي  ف ؼـ اضت  فاق ؼاـؼ. ثى  يبـي اق ٔٙبِؼ  بت ؼيٍ  ف ٘ي  ك إٞي  ت     تأ

اوىيؽاويٖٛ ـا ثٝ ػٙٛاٖ ي ه ػبٔ ُ ٟٔ ٓ لج ُ اق اضت فاق ؼـ ٚل ٛع       

 ٞبيپفٌِٛيتي ٍ٘بٖ ؼاؼٜ ا٘ؽ.
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غيف ؼـ اضتفاق تأوٝ تبثيف ٌبقٞبي ثي اثف ثف  ٝ ٘ظف ٔي ـوؽث

ٞبي ٞبيپفٌَٛ تب ضؽ قيبؼي ثب ٘جيؼت پيٍفا٘ٝ ٔتغيف اوت.  وٛغت

 ٞبي لجُ اق اضتفاق، وٝ ٔجيٗ إٞيت ثفغي اق ٚاوًٙ ٟٕٔي  ثيًٙ

تٛوٗ خبيٍكيٙي ٞٛا ثب ٌبقٞبي ثي اثف ؼيٍف اوت. ثٝ ػالٜٚ، ٍٔػُ 

تٛا٘ؽ ٔفتجٗ ثب  ٕ٘ٛؼٖ غِّٛيبت ٌؼّٝ اق خّٕٝ وفػت ٌؼّٝ ٔي

ؼٞؽ، ثبٌؽ.  وٝ اضتفاق ؼـ آٖ ـظ ٔي  ٔفايت ٘فٛؾ ضفاـتي ٚ خفٔي

ٞبي  لب٘غ ثٝ ػّت ػؽْ ٚخٛؼ ؼوتٍبٜاٌفزٝ ؼوتيبثي ثٝ ٘تيدٝ ٌيفي 

ٌيفي ٕٔٙئٗ ٚ تئٛـي ٞبي وبؼٜ ؼٌٛاـ اوت، خبيٍكيٙي ٌبق ثي  ا٘ؽاقٜ

ايدبؼ يه  تٛا٘ؽ ٔٙدف ثٝ  اثف يه تغييف وبؼٜ ٚ وٛزه اوت وٝ ٔي

 [.2ٌيف ٌٛؼ]ٚ آتً ٔطتفقٔػّٖٛ 

 

فشاربخارپيشزاوٍ-6-6
ّٖٛ وٛغت [ تبثيف فٍبـ ثػبـ وٛغت ـا ثب ٔمبيىٝ ؼٚ ٔػ15ثّٛ٘ه]

% وبتبِيىت 5% ضدٕي آٔيٗ ٚ 95ٔٛـؼ ٔٙبِؼٝ لفاـ ؼاؼ. ٔػّٛ٘ي اق 

RGHPفّكي ٔتغيف وٝ ثب 
غيف ؼـ اضتفاق تٛوٗ تأٌؽ.  ٔطتفق ٔي 1

ٌيفي ٌؽ. ؼـ ؼٔبي ٔطيٗ، فٍبـ ثػبـ ؼٚ  ؼوتٍبٜ تىت لٙفٜ ا٘ؽاقٜ

، ثب ٞٓ تفبٚت 10اق ضؽٚؼ فبوتٛـ ٛوٗ يه ٞب ت ففَٔٛ ٔتفبٚت وٛغت

غيف ؼـ اضتفاق ؼٚ ففَٔٛ ٔتفبٚت تأ٘ه ٌكاـي وفؼ وٝ ؼاٌتٙؽ. ثّٛ

ٞب ٍٔبثٝ ٞٓ ثٛؼٜ اوت. ايٗ ٘تبيح تب ضؽٚؼي ثفاي ثّٛ٘ه غيف  وٛغت

 اي ٘مً ثفخىتٝلبثُ ا٘تظبـ ثٛؼٜ اوت ؼـ ضبِي وٝ ثفاي فٍبـ ثػبـ 

. ثبيؽ ٔتؿوف ٌؽ وٝ ثيٍتفيٗ فٍبـ ثػبـ تٟٙب پيً ثيٙي ٌؽٜ ثٛؼ

mmHg  46  ؼـo
C  25 .ايٗ ٔمؽاـ ثىيبـ ا٘ؽن اوت ٚ  ثٛؼٜ اوت

ٕٔىٗ اوت ثفاي اـائٝ ٞف ٌٛ٘ٝ ثيًٙ ثٝ ػٙٛاٖ ٘تيدتب ٌفايٗ ٔطيٗ 

٘جبٌؽ. اق ٘ففي وبًٞ فٍبـ ٔطيٗ ٚ يب افكايً اثف فٍبـ ثػبـ وبفي 

غيف ؼـ اضتفاق تأفٍبـ ثػبـ پيٍفا٘ٝ ثف  ثٝ ٘فغ ٔٙبِؼٝ اثفؼٔبي ٔطيٗ 

غيف ؼـ تأف فٍبـ ثػبـ ثف ي غٛؼ ـا اق اثبفتٝ ٞب[ ٘يك ي12اوت. ففِٚيه]

اضتفاق ـا ٌكاـي ٕ٘ٛؼ. ٍٔبثٝ ثب ثّٛ٘ه، اٚ اق ؼوتٍبٜ تىت 

لٙفٜ)ٞبيپفتىتف( وٝ ؼـ آٖ اوىيؽوٙٙؽٜ ثٝ ِٛـت لٙفٜ ٚاـؼ ظفف 

ٌٛؼ، اوتفبؼٜ ٕ٘ٛؼ. ٔمبؼيف فٍبـ ثػبـ وٝ تٛوٗ ففِٚيه  وٛغت ٔي

 ٔٛـؼ اوتفبؼٜ لفاـ ٌففت، يه ٔيبٍ٘يٗ ٚق٘ي اق فٍبـ ثػبـٞبي وٛغت

اي اق ـٚ٘ؽ  ثٝ ػٙٛاٖ ٍ٘ب٘ٝٚ اوىيؽوٙٙؽٜ ثٛؼ. ايٗ ٔيبٍ٘يٗ فٍبـ ثػبـ 

ثٛؼٜ اوت. ففِٚيه ٔتٛخٝ  غيف ؼـ اضتفاقتأف ث پيٍفا٘ٝوّي فٍبـ ثػبـ 

ٌؽ وٝ ٔيبٍ٘يٗ ٚق٘ي فٍبـ ثػبـ يه فٍبـ ثػبـ ٚالؼي اق ٔػّٖٛ 

وٛغت ٚ اوىيؽوٙٙؽٜ ٘يىت. وٛغت ؼـ ٔٙبِؼٝ ففِٚيه وٛغت 

ثٛؼٜ اوت. ضٕٛـ  RGHP اؼ ؼيٍف ٚ اوىيؽوٙٙؽٜثٟجٛؼ يبفتٝ ثب ٔٛ

ثٝ ضىبة وبتبِيىت ؼـ وٛغت ثفاي ٔطبوجٝ ٔيبٍ٘يٗ فٍبـ ثػبـ 

. ـٚ٘ؽ وّي تغييفات ؼـ ؼاؼٜ ٞبي اٚ ٔجيٗ ايٗ ٘ىتٝ ٍؽٜ ثٛؼٌ٘ففتٝ 

يبثؽ.  غيف ؼـ اضتفاق وبًٞ ٔيتأاوت وٝ ثب افكايً فٍبـ ثػبـ، 

زٙيٗ ـٚ٘ؽي ٕٔىٗ  ٕٞب٘ٙٛـ وٝ ففِٚيه يبؼآٚـ ٌؽٜ اوت، ا٘تظبـ

                                                 
1-Rocket Grade Hydrogen Peroxide 

ايٗ وٝ ٔطتفق لجُ اق اوت تب قٔب٘ي ثبٌؽ وٝ وٛغت ٚ اوىيؽوٙٙؽٜ 

ٌٛ٘ؽ. ايٗ ٘تبيح ٕٞىٛ ثب ٘تبيح ثّٛ٘ه ٘يىت. ثبيؽ اثتؽا ثػبـ ٌٛ٘ؽ، 

ٞفزٙؽ، اخكاي وٛغت ؼٚ ٔٙبِؼٝ وبٔال ثب ٞٓ ٔتفبٚت اوت. ثٝ ٘ظف 

ثٝ يه تٛاٖ  ٔي ـوؽ وٝ ثب تٛخٝ ثٝ ؼاؼٜ ٞبي آقٔبيٍٍبٞي ٔٛخٛؼ، ٕ٘ي

غيف ؼـ اضتفاق ـويؽ. تأ٘تيدٝ ٌيفي لٙؼي ثفاي ثيبٖ اثف فٍبـ ثػبـ ثف 

ؼـ ضبِي وٝ ـٚ٘ؽ وّي ٕٔىٗ اوت ٍٔبٞؽٜ ٌٛؼ، ثؼيؽ اوت ثٝ ػالٜٚ، 

ثٝ ػّت فؼُ ٚ ا٘فؼبالت پيسيؽٜ ثيٗ  پيٍفا٘ٝ ـا تٛاٖ اثف فٍبـ ثػبـثوٝ 

 ثيبٖ ٕ٘ٛؼ.پؽيؽٜ ٞبي فيكيىي ٚ ٌيٕيبيي ؼـ َ٘ٛ ٔؽت اضتفاق 

 

فاكتًرَايگًواگًن-6-7

سمانبىذيباسيبستٍشذنشيزبيهسًختياكسيذكىىذٌ-

ٞب ٚ  ٞفِجفت ٚ ٔٛـِٙؽ ؼـ ثفـوي ٔفيؽي وٝ ؼـثبـٜ اضتفاق پيٍفا٘ٝ

ا٘تٍبـ ٌؼّٝ ؼاٌتٙؽ، يىي اق پبـأتفٞبي لبثُ تٙظيٓ ؼـ اضتفاق ٔٛاؼ 

 ٞبيپفٌَٛ ـا قٔبٖ ثٙؽي ٔٙبوت ثيٗ ِٚٛيًٙ وٛغت ٚ اوىيؽوٙٙؽٜ

ثيبٖ ٕ٘ٛؼ٘ؽ. وبؼ ٚ ٌّؽٚيىف ٘يك ٔتؿوف ٌؽ٘ؽ وٝ ثفاي خٌّٛيفي اق 

ٞب ثٝ تفتيت قٔب٘ي ٚ  ٌفٚع وػت، پيٍٟٙبؼ ٌؽٜ اوت وٝ پيٍفا٘ٝ

ثّٛـت ٔتٛاِي ٚاـؼ ٔطفظٝ اضتفاق ٌٛ٘ؽ ثؽيٗ ٔؼٙي وٝ اوىيؽوٙٙؽٜ 

لجُ اق تكـيك وٛغت ثّٛـت افٍب٘ٝ ثٝ ٔطفظٝ اضتفاق، قٔبٖ وبفي 

ٌتٝ ثبٌؽ. ثٝ وٕه ٘تبيح آقٔبيٍٍبٞي ثٝ ؼوت ثفاي ثػبـ ٌؽٖ ـا ؼا

آٔؽٜ تٛوٗ ثبــ ٚ ٔٛتتيه يه پبيٝ ػؽؼي ثفاي ؼـن ثٟتف اثف ٘ىجي 

 غيف ؼـ اضتفاق تٟيٝ ٌؽ. اٚ ٔػّٖٛ تأقٔبٖ ثٙؽي ٔٙبوت ِٚٛيًٙ ثف 

ـا ثٝ  psi 140 اِىُ فففٛـيُ ٚ اويؽ ٘يتفيه ثب افت فٍبـ تكـيك ضؽٚؼ

غيف ؼـ اضتفاق ثٝ ؼوت تأٔيٙيٕٓ  oτؼاغُ ٔطفظٝ اضتفاق ٚاـؼ وفؼ. 

تٛاٖ ثف ضىت  ـا ٔي oτ/τؼـ اضتفاق  غيفتأٌٛؼ. ٘ىجت  آٔؽٜ ٘بٔيؽٜ ٔي

قٔبٖ پيٍي اوىيؽوٙٙؽٜ ٘ىجت ثٝ وٛغت ٚ يب ثفػىه آٖ يؼٙي قٔبٖ 

پيٍي وٛغت ٘ىجت ثٝ اوىيؽوٙٙؽٜ ٍ٘بٖ ؼاؼ. ؼاؼٜ ٞبي آقٔبيٍٍبٞي 

ب٘ي وٝ وٛغت لجُ قٔ oτ/τؼـ اضتفاق   غيفتأؼٞؽ وٝ ٘ىجت  ٍ٘بٖ ٔي

يبثؽ.  ٌٛؼ، ثٝ ٘ٛـ لبثُ تٛخٟي افكايً ٔي اق اوىيؽوٙٙؽٜ تكـيك ٔي

ٌٛؼ وٝ اثتؽا  زٙب٘سٝ ويىتٓ وٙتفَ ٌيف اخبقٜ ؼاؼ، پيٍٟٙبؼ ٔي

اوىيؽوٙٙؽٜ تكـيك ٌٛؼ. ٕٞسٙيٗ تكـيك ٕٞكٔبٖ وٛغت ٚ 

 [.2ثبٌؽ] اوىيؽوٙٙؽٜ ٘يك ّٔٙٛة ٔي
 
َايتستقطزٌَادردستگاٌبزرسيريش-

اي  ٞب ػٕٛٔب تٛوٗ ـيػتٗ لٙفٜ ٞبي لٙفٜ ٚ وبح تىت تىت

ٌٛ٘ؽ. ٘تبيح ؼٚ ٔٙبِؼٝ  اوىيؽوٙٙؽٜ ثٝ ظفف وٛغت، ا٘دبْ ؼاؼٜ ٔي

اي وٛغت ثٝ اوىيؽوٙٙؽٜ ٚ يب ثفػىه  اغيف ؼـ ٔٛـؼ اثف ـيػتٗ لٙفٜ

[ 15آٖ ٔٛـؼ ثفـوي لفاـ ٌففتٝ اوت وٝ ؼـ قيف آٔؽٜ اوت. ثّٖٛ]

ت ثٝ ظفف اوىيؽوٙٙؽٜ ثٝ ِٛـت ٌكاـي وفؼ وٝ قٔب٘ي وٝ وٛغ

 ؼـ اضتفاق ٚ غيف لبثُ  غيفتأاي ـيػتٝ ٌٛؼ ٔٛخت افكايً  لٙفٜ
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ٌٛؼ. ثّٛ٘ه ػّت ايٗ  ؼـ اضتفاق  ٔي غيفتأإ٘يٙبٖ ثٛؼٖ ٔمبؼيف 

ؼـ اضتفاق ـا ٘بٌي اق تدكيٝ  غيفتأافكايً ٚ ٘بٕٔٙئٗ ثٛؼٖ ٔمبؼيف 

فيغ ٔٙدف ثٝ ٘بٔٙبوت پفاوىيؽ ٞيؽـٚلٖ ٔي ؼا٘ؽ. ايٗ ـٚيؽاٞبي و

پفاوٙؽٌي ٚاوًٙ ؼٞٙؽٜ ٞب ٚ ايدبؼ ٔطُ ٞبي غيف لبثُ پيً ثيٙي 

ٌٛؼ. آقٔبيً ٞبي لبثُ ٔمبيىٝ ثب ؼاؼٜ ٞبي ثّٛ٘ه  ثفاي اضتفاق ٔي

[ ا٘دبْ ٌؽ ٚ ٔٙدف ثٝ ٘تيدٝ ٌيفي ٍٔبثٝ ثب ٘تبيح 12تٛوٗ ففِٚيه]

ثّٛ٘ه ٌؽ. ففِٚيه ٌكاـي وفؼ وٝ ـيػتٗ وٛغت ثٝ ظفف 

اي ٚ يب ثفػىه آٖ تبثيف قيبؼي ثف  ـت لٙفٜاوىيؽوٙٙؽٜ ثٝ ِٛ

ؼـ اضتفاق ٘ؽاـؼ. ٞف ؼٚ ٔٙبِؼٝ ثف افكايً غيف لبثُ  غيفتأٔيبٍ٘يٗ 

ؼـ اضتفاق ؼـ قٔبٖ ـيػتٗ وٛغت ثٝ  غيفتأإ٘يٙبٖ ثٛؼٖ ٔمبؼيف 

اي، ٘ظف ٔٛافك ؼاٌتٙؽ. ثٝ ػالٜٚ،  ظفف اوىيؽوٙٙؽٜ ثٝ ِٛـت لٙفٜ

 ٛخيٝ ثّٛ٘ه ثٛؼ.تٛٔيص ؼاؼٜ ٌؽٜ تٛوٗ ففِٚيه ٕٞب٘ٙؽ ت

 

وسبتمخلً -

ؼـ اضتفاق ـا ثب ٘ىجت ٞبي ٔػتّف  غيفتأؼٚـٌبپبَ تغييفات 

اوىيؽوٙٙؽٜ ثٝ وٛغت ثٝ وٕه ؼوتٍبٜ وبح تىت ٔٛـؼ ثفـوي   

ٚ اوىيؽوٙٙؽٜ ٞب ٌبُٔ ثػبـ  UDMHلفاـ ؼاؼ. وٛغت ا٘تػبثي 

، اويؽ ٘يتفيه  2، ثػبـ وفيؽ اويؽ ٘يتفيه 1لفٔك اويؽ ٘يتفيه

اويؽ ٔػّٖٛ تٟيٝ ٌؽٜ اق اغتالٚ ثػبـ وفيؽ اويؽ ٚ  3لٛي

ٞب ؼـ ٌفايٗ ؼٔبيي  ٘يتفيه ٚ اويؽ وِٛفٛـيه ثٛؼٜ اوت. تىت

oيىىبٖ ٔطيٗ 
C  3 ±25  َٚ2ا٘دبْ ٌؽٜ اوت. ثب تٛخٝ ثٝ خؽ 

ٌٛؼ وٝ ٘ىجت اوىيؽوٙٙؽٜ ثٝ وٛغت ؼاـاي تبثيف  ٍٔبٞؽٜ ٔي

 [.2ؼـ اضتفاق اوت] غيفتأا٘ؽن ثف 
 

[.    2ثب ثػبـات اويؽ ٘يتفيه]  UDMHاضتفاقغيف ؼـ تأ -2جذيل
 

O/F ٘وٛغت ؽوٙٙؽٜياوى 5/1 3 5/4 ي٘ىجت ٚق 

ٔيبٍ٘يٗ 

 تبغيفؼـاضتفاق

ms) ) 

6 4/6 6/3 RFNA UDMH 

7/9 8/9 3/9 WFNA UDMH 

4/11 9/8 9 SNA UDMH 

- 9 - Mixed acid UDMH 

 

وٛغت ـا ؼـ يه  [ ٘يك تبثيف ٘ىجت ٚق٘ي اوىيؽوٙٙؽٜ ث18ٝٞبٔپتٖٛ]

غيف قٔب٘ي تألٙفٜ ٔٛـؼ ٔٙبِؼٝ لفاـ ؼاؼ. اٚ ثيٗ -٘ٛع ؼوتٍبٜ لٙفٜ

غيف قٔب٘ي ٌيٕيبيي ؼـ ٘تبيح غٛؼ ففق لبئُ ٌؽ. ثب تأفيكيىي ٚ 

غيف ثفاي ٔطؽٚؼٜ ٘ىجت ٞبي ٔػّٖٛ تأ، ٞف ؼٚ RFNA ٞيؽـاقيٗ ٚ 

)غٙي اق وٛغت(  1ثبثت ثٛؼ. ٘ىجت ٞبي ٔػّٖٛ وٓ تف اق  5تب  1ثيٗ 

)غٙي اق اوىيؽوٙٙؽٜ( ٔٙدف ثٝ تغييفات ثكـي ٚ لبثُ  5بالتف اق ٚ ث

                                                 
1- RFNA 
2- WFNA 

3- SNA 

ثف غالف آ٘سٝ وٝ ؾوف ٌؽ، ثف  غيف ؼـ اضتفاق ٌؽ.تأتٛخٝ ؼـ ٔمبؼيف 

اوبن وبـ ٚ ٔٙبِؼٝ ؼيٍف ٔطمميٗ، آِتٕٗ ٌكاـي وفؼ قٔب٘ي وٝ 

 100ٚ آ٘يّيٗ ؼـ ؼوتٍبٜ وبح تىت تب فبوتٛـ  RFNA٘ىجت ٔػّٖٛ 

 ٌٛؼ. غيف ؼـ اضتفاق ضبُِ ٔيتأغييف وٛزه ؼـ وٙٙؽ، ت ثفاثف تغييف ٔي

ايٗ ٔٛٔٛع اوت وٝ  [ ٘يك ٍ٘بٖ ؼٞٙؽ12ٜػالٜٚ ثف ايٗ، ٘تبيح ففِٚيه]

ٚ RGHP غيف ؼـ اضتفاق تأاي ثف  تغييف ٘ىجت لٙفٜ تبثيف لبثُ ٔالضظٝ

ثفاذ ا٘الػبتي ـا ؼـ ثبـٜ تغييفات  ثب پبيٝ ٔتبَ٘ٛ ٘ؽاـؼ. NHMFوٛغت 

وٛغت/اوىيؽوٙٙؽٜ ؼـ ؼوتٍبٜ ؼٚ خت  غيف ؼـ اضتفاق ثب ٘ىجتتأ

ٞبي وبح تىت  تٟيٝ وفؼ. ٘تبيح اٚ ؼـ ٔغبيفت ثب ٘تبيح ضبُِ اق ؼوتٍبٜ

غيف تأاي ثٛؼ. ؼاؼٜ ٞبي اٚ ٔجيٗ ايٗ اوت وٝ ٔمبؼيف  ثبق ٚ تىت لٙفٜ

ٌٛؼ. ثبــ ٚ ٔٛتت ٘يك  ؼـ اضتفاق ثب افكايً ؼـِؽ وٛغت، ثيٍتف ٔي

ُ قايّيؽٖ ٚ اِىُ فففٛـيُ ثب ثفاي اويؽ ٘يتفيه ٚ ٔػّٖٛ وٛغت ٌبٔ

ٌيفي  غيف ؼـ اضتفاق ـا ثب ٘ىجت اوي ٚاالٖ ا٘ؽاقٜتأتغييفات  1:1٘ىجت 

ٞب ٍ٘بٖ ؼٞٙؽٜ  ٕ٘ٛؼ٘ؽ. ٘تبيح ضبُِ اق ؼاؼٜ ٞبي آقٔبيٍٍبٞي آٖ

غيف ؼـ اضتفاق ثفاي ٔػّٖٛ غٙي ٚ فميف ثٛؼ. تأافكايً وّي ؼـ 

ثٝ  1.1ٚاالٖ ثفاي ٘ىجت اوي  ms  20غيف وّي ؼـ ضؽٚؼ تأٔيٙيٕٓ 

  ms( ؼـ ضؽٚؼ 9/0 ≈غيف ثفاي ٔػّٖٛ فميف)ثب ٘ىجت تأؼوت آٔؽ. 

 ( ثٛؼٜ اوت.75/1 ≈ثفاي ٔػّٖٛ غٙي)ثب ٘ىجت  ms  31ٚ ضؽٚؼ  23

 غيفتأثب تٛخٝ ثٝ ٘تبيح آقٔبيٍٍبٞي ؾوف ٌؽٜ، تبثيف ٘ىجت ٔػّٖٛ ثف 

ؼـ اضتفاق ٚاثىتٝ ثٝ ـٚي اوتفبؼٜ ٌؽٜ ثفاي وٙبـ ٞٓ لفاـ ؼاؼٖ  

 [ ؾوف 15ثبٌؽ. ٕٞب٘ٙٛـ وٝ تٛوٗ ثّٛ٘ه] ٚ اوىيؽوٙٙؽٜ ٔي وٛغت

ٞبي تىت ثبق ٚ تىت لٙفٜ ٔؼٕٛال ٔمبؼيف ٘بٔطؽٚؼ  ٌؽ، ؼوتٍبٜ

وٙٙؽ، ثٙبثفايٗ ضىبويت ٚ  وٛغت ثفاي لٙفٜ اوىيؽوٙٙؽٜ ففاٞٓ ٔي

يبثؽ. ٞفزٙؽ  ؼلت ثفاي اغتالٖ ٔٛٔؼي ٔٙبوت ثٝ ٘ٛـ وّي وبًٞ ٔي

تالٖ ٔٛٔؼي ثٝ ٘ٛـ وّي ٚاثىتٝ ثٝ ٌف اغ ٞبي خت تكـيك ثب ؼوتٍبٜ

اي اق  ٞبي پيٍفا٘ٝ اوت. ثٙبثفايٗ ٕ٘ٛ٘ٝ ٚيمٌي ٚ غبِيت خفيآٖ

ٌف، تِٛيؽ ؼاؼٜ  ٞبي خت تكـيك ٍٔىالت ضبُِ اق ثىبـٌيفي ؼوتٍبٜ

ٞبي تىت لٙفٜ  ٞبي پفاوٙؽٜ ثيٍتف ٘ىجت ثٝ ٘تبيح ضبُِ اق ؼوتٍبٜ

 اوت.

 

وتيجٍگيزي-7
ي ٞبيپفٌَٛ ثبيؽ ضتي االٔىبٖ پبييٗ بٞتأغيف ؼـ اضتفاق ؼـ پيٍفا٘ٝ

ثبٌؽ تب اق اوتبـت وػت ٔٛتٛـ ٌٔٛه خٌّٛيفي ٌٛؼ. ٔمؽاـ ػؽؼي 

اوت. ايٗ ػؽؼ ٔؼٕٛال وٕتف اق    100اِي  ms 5/0آٖ ؼـ ٔطؽٚؼٜ 

ms 50  تفخيطب وٕتف اق ٚms 16  ضتي وٕتف اق ٚms 10  ثؼؽ اق

 اضتفاق ثيٍتف غيف ؼـ تأتٕبن ؼٚ خكک پيٍفا٘ٝ ٔبيغ تِٛيٝ ٌؽٜ اوت. 

ٌٛؼ. اق ٘فف  ٔٛخت ٘بپبيؽاـي اضتفاق ٚ تػفيت ٔطفظٝ اضتفاق ٔي

 تٛا٘ؽ ٔٛخت آويت ثٝ غيف ؼـ اضتفاق غيّي وٛتبٜ ٔيتأؼيٍف، قٔبٖ 
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 ٞبي تىت  غيف ؼـ اضتفاق ثٝ وٕه ؼوتٍبٜتأي ٌيفا٘موتٛـ ٌٛؼ. ا٘ؽاقٜ 

 ٌفؼؼ. ٌف ٚ اوپفي ا٘دبْ ٔي ٞبي خت تكـيك لٙفٜ ٚ ؼوتٍبٜ

تٛاٖ ثٝ ا٘فلي  غيف ؼـ اضتفاق ٔيتأخّٕٝ پبـأتفٞبي ٔٛثف ثف اق  

اغتالٖ، فٍبـ اِٚيٝ ٔطيٗ، ؼٔبي اِٚيٝ پيٍفا٘ٝ، غّظت اوىيؽوٙٙؽٜ، 

 تبثيف ٌبقٞب، فٍبـ ثػبـ پيٍفا٘ٝ، قٔبٖ ثٙؽي ثبق ٚ ثىتٝ ٌؽٖ ٌيف 

ٞبي  ٞب ؼـ ؼوتٍبٜ ثيٗ وٛغت ٚ اوىيؽوٙٙؽٜ، ٘طٜٛ ثىبـٌيفي ـٚي

ػّٖٛ اٌبـٜ ٕ٘ٛؼ. ثفاي پبـأتفٞبي ا٘فلي تىت لٙفٜ ٚ ٘ىجت ٔ

 اغتالٖ، ؼٔبي اِٚيٝ پيٍفا٘ٝ، تبثيف ٌبقٞب ٚ فٍبـ ثػبـ پيٍفا٘ٝ 

تٛاٖ ايٗ ٌٛ٘ٝ اثجبت ٕ٘ٛؼ وٝ  ٘تبيح ٔتفبٚتي ٌكاـي ٌؽٜ اوت وٝ ٔي

 ايٗ پبـأتفٞب ٚاثىتٝ ثٝ ٘جيؼت پيٍفا٘ٝ ٚ ؼوتٍبٜ ٔٛـؼ اوتفبؼٜ  

 يٗ ثب افكايً فٍبـ اِٚيٝ ثبٌٙؽ. ٕٞسٙ ٌيفي، ٔي ثفاي ا٘ؽاقٜ

يبثؽ. قٔبٖ  غيف ؼـ اضتفاق وبًٞ ٔيتأٔطيٗ ٚ غّظت اوىيؽوٙٙؽٜ، 

 ثٙؽي ٔٙبوت ؼـ ثبق ٚ ثىتٝ ٌؽٖ ٌيف ثيٗ وٛغت ٚ اوىيؽ

 وٙٙؽٜ )أبفٝ ٕ٘ٛؼٖ اوىيؽوٙٙؽٜ ثٝ وٛغت يب تكـيك ٕٞكٔبٖ(، 

ٞبي تىت لٙفٜ ٚ ٘يك  ٞبي ٔٙبوت ؼـ ؼوتٍبٜ ٘طٜٛ ثىبـٌيفي ـٚي

 ؽن ٘ىجت ٔػّٖٛ)ثٙٛـ وّي ٚاثىتٝ ثٝ ـٚي اوتفبؼٜ تبثيف ا٘

 ٌؽٜ ثفاي لفاـ ؼاؼٖ وٛغت ٚ اوىيؽوٙٙؽٜ ؼـ وٙبـ ٞٓ اوت( اق 

 ثبيىت ؼـ ثفـوي يه ويىتٓ ؼـ  ٘ظفٌففت. خّٕٝ ٘ىبتي اوت وٝ ٔي
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