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*ضئیسی ،زاٍٍز ، ،1زضگبّی ،سبضا ،2هؼیيظازُ ،سیس حسبمالسیي ،2آضٍیي ،هحسي ،2اهیي پٌبّی

 -1زاًطجَی کبضضٌبسی اضضس پتطٍلَغی ،ثرص ظهیي ضٌبسی ،زاًطگبُ ضْیس ثبٌّط کطهبى ،ایطاى
 -2ػضَ ّیئت ػلوی ،ثرص ظهیي ضٌبسی ،زاًطگبُ ضْیس ثبٌّط کطهبى ،ایطاى
-3کبضضٌبسی اضضس ظهیي ضٌبسی
چکیذٌ
گٌسم ثطیبى ًَػی سطترت پَضیسُ اظ ضٍاًِ ّبی گدساظُ ای ثسدیبض تیدطُ ضًدت اسدت .ایدي ضٍاًدِ ّدب کدِ
ػوَهب اظ جٌس آلکبلی الیَیي ثبظالت ّبی تبظُ ٍ ثِ ًسضت زگطسبى ثب سي کدَاتطًطی هدی ثبضدٌس ،زاضای
ثبفت هیکطٍلیتیک پَضفیطی تب گلَهطٍپَضفیطی ثب ظهیٌِ ایٌتطسطتبل تدب ایٌتطگطاًدَ ض ّسدتٌس .هیکطٍلیدت
ّبی پالغیَکالظ ثِ ػٌَاى کبًی غبلت ایي سٌگْب ضٌبذتِ هی ضًَس .ثِ هٌظَض تؼییي ظهبى ضضدس ٍ سدطػت
ّستِ ثٌسی ثلَضّبی پالغیَکالظ ،پطاکٌسگی اًساظٓ آًْب ثب استفبزُ اظ ضٍش اًساظُ گیطی زٍثؼسی ثلَضّدب
اًجبم ضس ٍ سپس ًوَزاض لگبضیتن طجیؼی چگبلی تطاکوی ) (nزض ثطاثط اًساظُ ثلَض ) (Lضسدن گطزیدس .ثدط
طجك ایي هحبسجبت ،ظهبى ضضس ) ٍ (tسطػت ّستِ ثٌسی ( )Jثِ تطتیدت ثطاثدط ثدب  3.01تدب  3.05سدبل ٍ
 9.49×10-9 mm-3 /s-1تدددب  10.17×10-9 mm-3 /s-1ثدددطآٍضز ضدددسً .تدددبیا حب دددلِ ثدددب طجیؼدددت
هبگوبّبی آلکبلی ثبظالتی ّورَاًی کبهل زاضز.
ياژگان کلیذی :سطترت،الیَیي ثبظالت،،پالغیَکالظ،چگبلی تطاکوی
مقذمٍ
تجلَض هبگوب هَضَػی است کِ ثِ ًظط هی ضسس اٍلیي ثبض تَسط جیوع ّبل زض سبل  1885ثدط اسدبک کبضّدبی
تجطثی ضٍی ثبفت ّب هَضز ثحث لطاض گطفدت (کبضدوي ٍ هدبضش .)1988 ،زض اًدساظُ گیدطی ثدبفتی تکٌیکدی کدِ
ثیطتط هتساٍل است  CSDهی ثبضس است .ایي تکٌیک یک پٌجطُ حیبتی ثدِ فطایٌدسّبی هبگودبیی ثدبظ هدی کٌدس
چطا کِ پطاکٌسگی اًساظُ ثلَض هٌؼکس کٌٌسُ تبضید تجلَض آى است (ّیگیٌع ٍ ضاثطج.)2883 ،
تئَضی پطاکٌسگی اًساظُ ثلَض یب  CSDاٍلیي ثبض تَسط ضاًسٍلف ٍ ضسي ( )1971اضائِ ضس ٍ اٍلدیي کدبضثطز
ظهیي ضٌبسی ایي تئَضی تَسط کبضوي ٍ هبضش ( )1988زض زضیبچدِ گدساظُ ای هدبکَپَلی اًجدبم ضدس (ّیگیٌدع،
 1988هَضگبى ٍ جطام.)2886 ،

ثطای هحبسجِ پطاکٌسگی اًساظُ ثلَض زض سٌت ّب هدبضش ) ٍ (1988کبضدوي ٍ هدبضش ) (1988تئدَضی اضائدِ
زازًس کِ لگبضیتن طجیؼی چگبلی تطاکوی ثلَض  nزض ثطاثط طَل ثلَض ضسن هدی ضدَز ٍ ذدط حب دل ً CSDبهیدسُ
هی ضَز (کبستطٍ ٍ کبضوي.)2883 ،
ایي ضٍش ثِ طَض ٍسیغ زض تفسیط فطایٌسّبی هبگوبیی اظ ثبفت ّبی هطدبّسُ ضدسُ زض سدٌت آشضیدي زضًٍدی ٍ
ثیطًٍی هَضز استفبزُ لطاض گطفتِ است .زض همَلِ سٌگْبی آشضیي CSD ،هوکي است اطالػبتی اظ تبضیرچدِ سدطز
ضسىً ،طخ ضضس ثلَضّب ٍ فطایٌسّبی هبگودبیی ّوچدَى زهدبی سدکًَت ٍ ّضدن ثلَضّدب ضا فدطاّن کٌدسّ .وچٌدیي
 CSDهوکي است ثطای پی ثدطزى ثدِ زیٌبهیدک هردعى هبگودبیی ٍ جعئیدبت تبضیرچدِ فدَضاى ّدن ثدِ کدبض ضٍز.
پبضاهتطّبی ثبفتی ّوچَى اًساظُ غبلت ثلَضّب ،چگبلی ثلَضّب ٍ حجن جعئی ثلَضّدب اظ سدیط لْمطایدی ذدط CSD
هطتك گطفتِ هی ضًَس (هبضش 1998 ،کبستطٍ ٍ کبضدويّ 2883 ،یگیٌدع 2888 ،کبضدوي ٍ هدبضش1988 ،
ّیگیٌددع 1994 ،جددطام ٍ هددکّ 2885 ،یگیٌددعّ 2886 ،یگیٌددع 1996 ،جددطام ٍ هددبضش .)2887 ،ضٌبسددبیی
هطاحل هجعا سطز ضسى هبگوب ثطای هطرص کطزى ایٌکدِ اًجودبز هبگودب اظ یدک سیسدتن تجلدَض هٌفدطز یدب سیسدتن
اًجوبز ثب زٍ تجلَض هتفبٍت (اذدتال هبگودبیی ٍ )...حب دل ضدسُ اسدت ًیدع ثدب ایدي تکٌیدک لبثدل ثطضسدی اسدت
(هٌفطزی ٍ هسؼَزی.)2889 ،
بحث
 ظهیي ضٌبسی ػوَهیگٌسم ثطیبى ًَػی سطترت ( )messaپَضیسُ اظ گساظُ ّدبی ثدبظالتی اسدت .ایدي هٌقمدِ ثرطدی اظ ٍلکبًیسدن
زضٍى لبضُ ای کَاتطًطی ایطاى است کِ زض لسوت جٌَثی کَیط لَت زض ضوبل ضطق ضْط کطهدبى لدطاض زاضز .سدبظ
ٍ کبضّبی هرتلفی ثطای شٍة گَضتِ ٍ ایجبز هبگوبی للیبیی ایي ًبحیدِ هدی تدَاى شکدط کدطز کدِ هْوتدطیي آًْدب
حطکت گسل ًبی ثٌس ثِ َضت اهتساز لغع ،ایجبز سیستن کن فطدبض ٍ کططدی ٍ ثدِ هَجدت آى ضکسدتگی ػویدك
پَستِ ای است کِ ذطٍج سطیغ هصاة ثبظی ضا حب ل کطزُ اسدت .هبگودبی حب دل هٌقمدِ ای ثدِ ٍسدؼت 350
کیلَهتط هطثغ ٍ ضربهت تمطیجی  4هتط ضا زض ثرص جٌَثی کَیط لَت هی پَضبًس.
 سىگ شىاسیثِ طَض کلی جطیبًْبی گساظُ ای گٌسم ثطیبى ػوَهب زاضای الیَیي ٍ فبلس فلسسپبض پتبسدین ٍ حبضدیِ ٍاکٌطدی اظ
جٌس اضتَپیطٍکسي ثِ زٍض ث لَض الیَیي ّستٌس کِ ایي هسئلِ هجیي للیبیی ٍ تحت اضجبع اظ سدیلس ثدَزى ایدي ضٍاًدِ
ّب هی ثبضس .ثبفت کلی سٌگْب ػوستبً هیکطٍلیتیک پَضفیطی ٍ گلَهطٍپَضفیطی ثب ظهیٌِ ایٌتطسطتبل است.
کبًی غبلت ًوًَِ ّب ،هیکطٍلیت ّبی پالغیَکالظ هی ثبضٌس کِ زض ثطذی همبطغ ،یک هٌقمِ ثٌدسی ضدؼیف زض
آًْب لبثل هطبّسُ است .ثلَضّبی الیَیي ًیع ثِ َضت ذَزضکل تب گطز ضسُ ّوطاُ ثب ثبفتْبی ذلیجدی ٍ اسدکلتی
زیسُ هی ضًَس .کطیستبل ّبی الیَیي ثط ذالف هیکطٍلیت ّدبی پالغیدَکالظ زاضای تؼدساز کوتدط ٍ اًدساظُ ثعضگتدط

ّستٌس کِ ایي هسئلِ ثِ ػلت سطػت ضضس ثب تط ثلَضّدبی الیدَیي زض لیدبک ثدب سدطػت ّسدتِ ثٌدسی آًْبسدت .فدبظ
کبًیبیی هتساٍل زیگط کلیٌَپیطٍکسي است کِ ًسضتب زاضای هٌقمِ ثٌسی سبػت ضٌی است .ایدي حبلدت هؼودَ زض
سٌت ّب یی هتساٍل است کِ سطیغ سطز ضسُ اًس (ٍضًَى.)2884 ،
 ريش مطالعٍثطای تؼییي سي زٍ ضٍش ثِ کبض گطفتِ ضس:
ضٍش اٍل :ثب استفبزُ اظ اًساظُ گیطی زٍثؼسی ثلَض (التجبک اظ هبضش)1988 ،
ثطای تؼییي هیبًگیي ظهبى البهت ثلَض زض سیستن )،(tثؼس اظ تْیِ ػکس زیجیتبلی ،هیکطٍلیت ّب ثدِ طدَض هجدعا
ضسن ٍ اًساظُ گیطی ضسًس .تؼساز ثلَضّبی اًساظُ گیطی ضسُ  519ػسز هی ثبضس .ثب تَجدِ ثدِ اطالػدبت ثدِ زسدت
آهسُ اظ ضکل ،فطاٍاًی ٍ اًساظُ ثلَضّبً ،وَزاض لگدبضیتن طجیؼدی چگدبلی تطاکودی ) (Population densityزض
ثطاثط هحَض ثلٌس ثلَض تطسین ضسٍ .احس اًساظُ گیطی ثلَضّب ( ln(mm-4) ٍ )mmثطاثط هی ثبضس
هؼبزلِ کلی چگبلی تطاکوی ثلَض ثطاثط است ثب:
 Gهیبًگیي ًطخ ضضس ذقی ٍ ) (tهیبًگیي ظهبى البهت ثلَض زض سیستن است.
ثط اسبک فطاٍاًی ضزُ ّبی هرتلدف ٍ تدطاکن ثلَضّدبً ،ودَزاض لگدبضیتن طجیؼدی چگدبلی تطاکودی ) (nزض ثطاثدط
اًساظُ ثلَض ) (Lضسن هی ضَز .ضیت ایي ًوَزاض هسبٍی ثب

است ٍ ًمقِ تمبطغ آى ثب هحدَض چگدبلی تجوؼدی،

ثب چگبلی ّستِ ثٌسی ) ( n0کِ یک کویت ثبثت است ثطاثط هدی ثبضدس .زض ایٌجدب  L=0اسدت ٍ هدی تدَاى هؼبزلدِ
سطػت ّستِ ثٌسی ) (Jزض لحظِ تَلف ثلَض ضا هطرص کطز کِ  Jاظ هؼبزلِ  J=n0/Gحب ل هی ضَز.
ضٍش زٍم :پس اظ تؼییي ضکل سِ ثؼسی ثلَض) ،ثدب اسدتفبزُ اظ ضٍش هدسل سدبظی ػدسزی( ثدب ًدطم افدعاض csd
)ً ، )corrections 1.39وَزاض ضسن ٍ هیبًگیي ظهبى البهدت ثلدَض زض سیسدتن هطدرص هدی ضدَز .ثدط طجدك ایدي
هحبسجبت ،ظهبى ضضس ) ٍ (tسطػت ّستِ ثٌسی ( )Jثطای ثبظالتْبی گٌسم ثطیبى ثِ تطتیت ثطاثط ثدب  3.01سدبل ٍ /s-
 10.17 ×10-9 mm-3 1ثط اسدبک ضٍش اٍل ٍ  3.05سدبل ٍ  9.49×10-9 mm-3 /s-1ثدط اسدبک ضٍش زٍم
ثطآٍضز ضس کِ تفبٍت چٌساًی ثب ّن ًساضًس.
وتیجٍ گیری
کبضوي ًطخ ضضس پالغیَکالظ زض هبگوبی ثبظالتی ضا ثطضسی کطز ٍ هتَجِ ضدس ًدطخ سدطز ضدسى هتغیدط ٍ ثدطای

یک ًطخ سطز ضسى  3سبلًِ ،طخ ضضس  ٍ 18-9mm/sثطای سطز ضسى  388سبلًِ ،طخ ضضدس  18-18mm/s-1هدی
ثبضسً .تبیا حب ل اظ هحبسجبت اًجبم ضسُ ثط ضٍی پالغیَکالظّبی هَجَز زض ثبظالتْدبی گٌدسم ثطیدبى ًیدع ثدب ایدي
هسئلِ هقبثمت زاضز .ثِ طَض کلی هبگوبّبیی کِ چسجٌسگی ثب تط زاضًس ًطخ اًتطبض کوتطی ذَاٌّس زاضت .ظهدبى
سکًَت حب ل اظ ضٍش اٍل زض ایي جب ثِ زلیل ثطاثط ثَزى هحَض هتَسط ٍ هحدَض ثلٌدس ،تفدبٍت ظیدبزی ثدب ظهدبى

 ظم ثِ شکط اسدت کدِ هیکطٍلیدت ّدب ػودستب فدطم. ًساضزcsd correction سکًَت ثِ زست آهسُ اظ ًطم افعاض
ترتِ ای زاضًس ٍ ثِ ًسضت زض اًساظُ ثعضگ ٍ هٌطَضی هی ثبضٌس اهب زض حمیمت اًساظُ سِ ثؼدسی ثلدَض ثبیسدتی ثدط
.اسبک هقبلؼبت پتطٍفبثطیکی ثِ زست آیس تب ترویي ًعزیکتطی ثطای ظهبى سطز ضسى ٍ تجلَض ثلَضّدب فدطاّن ضدَز
 سطػت ظیبز سطز ضسى هبگوبی ثبظالتی هی ثبضس کِ ثِ تطدکیل هیکطٍلیدت ّدبی،ػلت ا لی پطضیت ثَزى هٌحٌی
 ثب تَجِ ثِ آًکِ هبگوبّبیی کِ چسجٌسگی کوتط زاضًس ًطخ اًتطدبض ثیطدتط زاضًدس لدصا زض.کَچک هٌجط ضسُ است
 لبثلیت ّستِ ثٌسی ظیدبز ثدَزُ اسدت اهدب ثلَضّدب ضضدس کودی،ثبظالتْبی گٌسم ثطیبى ثب تَجِ ثِ چسجٌسگی کن آًْب
. ثِ ػجبضتی سطػت ضضس ثلَضّبی آًْب اظ سطػت ّستِ ثٌسی ضبى ثیطتط است.حب ل کطزُ اًس
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