تٌام خذا

ّذف اص ایي هطلة اثثات ػکس الؼول ّای هختلف تشهَستات دس حالت ّای هختلف هصشف است  .ػکس الؼول
ّای هتفاٍت تاػث ًَساًات دس خشٍجی آب گشم ضذُ ٍ کاستشاى تشای سفغ ایي هَضَع تشهَستات سا ّویطِ تیص
اص دهای هَسد ًیاص تٌظین هیکٌٌذ .
دس تواهی هَاسد فشض هیطَد تشهَستات سٍی ضواسُ دٍ تٌظین است
حالت کاس یک  :دست ضستي
ٌّگام دست ضستي ٍ هصاسف آب کن تا تَجِ تِ ایٌکِ سشػت اًتقال آب اص پاییي تِ تاال کن است اًتقال حشاست
تیي کل هخضى تشقشاس است .
الثتِ ایي غیش اص اًتقال حشاست اص پاییي تِ تاال است  .دس ایي حالت فشض کٌین دهای تاالی دیگ  05دسجِ است ٍ
دهای پاییي دیگ  50دسجِ ٍ الوٌت خاهَش است  .استثاط هَلکَلْای آب تاػث اًتقال حشاست تاال تِ پاییي هخضى
هیطَد .
دس ایي حالت کل هخضى گشهای ًسثی داسد ٍ دس صَست افضایص هصشف تشهَستات ّیتش سا سٍضي ًخَاّذ کشد ٍ
دهای آب تا صیش ٍلشم ّن افت خَاّذ ًوَد

حالت کاس دٍ  :استحوام ( هصاسف صیاد )
تِ دلیل سشػت اًتقال آب تشهَستات سشدی آب سا گضاسش خَاّذ ًوَد ٍ الوٌت سٍضي خَاّذ ضذ  .اص آًجا کِ
پاییي هخضى سشد است تشهَستات هاداهیکِ سشها سا احساس هیکٌذ الوٌت سا سٍضي خَاّذ گزاضت ٍ ایي تاػث
هیطَد دهای آب گشم خشٍجی اص هؼیاس تیطتش ضَد .
ًتیجِ ایٌست ّشچٌذ تشهَستات دس یک ًقطِ ثاتت تٌظین ضذُ است اها دهای آب خشٍجی اص  05تا  05دسجِ
ًَساى هیٌوایذ ٍ کاستشاى تشای سشد ًطذى آب تشهَستات سا صیاد تٌظین هیکٌٌذ

هَاسد هزکَس تجشتِ ضذُ است ٍ تِ ًظش هیشسذ تا ًصة سٌسَس تشای تؼذادی اص هصشف کٌٌذُ ّا قاتل اثثات است ٍ
اهکاى ثثت ٍاقؼی اػذاد تشای ًَیسٌذُ ٍجَد داسد .

ساّکاس پیطٌْادی تشای ایي هَضَع استفادُ اص سیستن َّضوٌذ هیثاضذ کِ تَسط چٌذ سٌسَس دها حاالت
هختلف هصشف سا استخشاج ًوَدُ ٍ فشهاى ّیتش صادس گشدد .
سٌسَسّای هَسد ًیاص :
 -5سٌسَس دها آب خشٍجی تشای کٌتشل دهای خشٍجی
 -2سٌسَس دها ٍسط هخضى تشای کٌتشل رخیشُ آب آتگشهکي

