آة هبيعيست کِ حيبت ثذٍى آى هيسش ًيست ٍ هحَس اغلي علن ّيذسٍلَطي (آثطٌبسي) سا تطكيل هي دّذ .هَلكَلْبي آة اص
اتوْبي اکسيظى ٍّيذسٍطى تطكيل ضذُ ٍ تَسط پيًَذ ّيذٍسطًي ثِ ّن هتػل هي ضًَذ .اتوْبي هزکَس خَد تَسط ًيشٍي
کٍَاالًس ثِ ّن هتػل ضذُ اًذ ٍ فشهَل ضيويبيي هَلكَل آة  H2Oاست  .اتوْبي ّيذسٍطى داساي ثبس هثجت ثب صاٍيِ اي
ًضديك ثِ  501دسجِ دٍس اتن اکسيظى ثب ثبس هٌفي سا گشفتِ اًذ ٍ ايي ٍضعيت حبلتي لطجي ثِ ايي پيًَذ هي دّذ .ديوبًسيَى
ثبلك آة دس دهبي  00دسجِ سبًتيگشاد ثشاثش ً 0500000000يَتي ثش هتش هشثع است.
آة هبدُ اي است ثي سًگ  ،ثي ثَ ،ثي طعن  ،دس حبلت خبلع داساي  PHتمشيجبً  ، 7چگبلي تمشيجبً  ( g/cm5دس دهبي  01دسجِ
سبًتيگشاد ٍ فطبس  5اتوسفش)  ،دس  500دسجِ سبًتيگشاد ثِ جَش هي آيذ ٍ دس  4دسجِ کبّص چگبلي هي دّذ ٍ دس غفش دسجِ يخ
هي ثٌذد.
آة هبدُ اي فشاٍاى دس کشُ صهيي است .ثِ ضكل ّبي هختلفي ّوچَى دسيب ،ثبساى ،سٍدخبًِ ٍ ...ديذُ هيضَد .آة دس چشخِ خَد،
هشتجبً اص حبلتي ثِ حبلت ديگش تجذيل هيضَد ،اهب اص ثيي ًويسٍدّ .ش گًَِ حيبت هحتبج آة هيثبضذ .اًسبى ّب اص آة آضبهيذًي
استفبدُ هيکٌٌذ ،يعٌي آثي کِ کيفيت آى هٌبست سَخت ٍ سبص ثذى ثبضذ  .ثب سضذ جوعيت ،هٌبثع آة طجيعي دس حبل توبم ضذى
ّستٌذ ٍ ايي هسئلِ ،سجت ًگشاًي ثسيبسي اص دٍلتّب دس سشاسش دًيب ضذُ است .گبّي ثِ دليل هطكالت کوجَد آة ،ايي هبدُ سا
جيشُ ثٌذي هيکٌٌذ تب هػشف آى سا تعذيل ًوبيٌذ .

هبدُ اي ضگفت اًگيض
فشهَل ضيويبيي آة
آة ًَعي هبدُ هشکت است کِ اص دٍ عٌػش اکسيظى ٍ ّيذسٍطى سبختِ ضذُ است .آة سا جضٍ دستِ هخلَطّب طجمِثٌذي
ًويکٌٌذ ،چَى خَاظ آة ًِ ثِ خَاظ ّيذسٍطى ضجيِ است ٍ ًِ ثِ خَاظ اکسيظى .اص تشکيت دٍ اتن ّيذسٍطى ٍ يك اتن
اکسيظى ،يك هَلكَل آة ثِ ٍجَد هيآيذ .يك لطشُ آة داساي تعذاد ثي ضوبسي هَلكَل آة هيثبضذ  .هعبدلِ ضيويبيي ٍاکٌص
ثيي ّيذسٍطى ٍ اکسيظى ٍ تطكيل آة اص لشاس صيش است ّ :ش هَلكَل آة داساي يك ًبحيِ هثجت ٍ يك ًبحيِ هٌفي است کِ ايي
دٍ ًبحيِ دس دٍ طشف هَلكَل آة ٍالع ضذُاًذ .ضيويذاىّب ثب کوك ضَاّذ ثِ ايي ًتيجِ سسيذُاًذ کِ هَلكَل آة ضكل خطي
ًذاسد ،يعٌي ثِ ايي غَست ًيست کِ دٍ اتن ّيذسٍطى ثِ غَست خطي دس دٍ طشف يك اتن اکسيظى لشاس گشفتِ ثبضٌذ

(HــOــ .)Hثلكِ هَلكَل آة حبلت خويذُ اي داسد کِ اتن ّبي ّيذسٍطى دس سش هثجت هَلكَل ٍ اتن ّبي اکسيظى دس سش هٌفي
هَلكَل آة تجوع پيذا ًوَدُ اًذ .
اضكبل هتغيش
آة دس اضكبل هتفبٍتي ثش سٍي صهيي يبفت هيضَد .تٌْب هبدُ اي است کِ دس طجيعت ثِ ّش سِ حبلت جبهذ ،هبيع ٍ گبص ٍجَد
داسد .اثشّب دس آسوبى ،هَج دسيب ،کَُ يخي ،تَدُ ّبي يخي دس دل کَُ ّب ٍ هٌبثع آثي صيشصهيٌي تٌْب چٌذ ضكل اص آة هيثبضٌذ.
طي اعوبل تجخيش ،هيعبى ،اًجوبد ٍ رٍة ،آة هشتجبً اص حبلتي ثِ حبلت ديگش تجذيل هيضَد .ايي پذيذُ تجذيل آة سا چشخِ ثضسگ
آة هيًبهٌذ  .اص آًجب کِ ثبسًذگي دس غٌعت کطبٍسصي ٍ ّوچٌيي ثشاي خَد ثطش ثسيبس ثب اّويت است ،ثِ اضكبل هختلف
ثبسًذگي ًبم ّبي ثِ خػَغي اطالق هيضَد .ثبسًذگي هعوَالً ثػَست ثبساى است .ديگش اضكبل آى ،تگشگ،ثشف ،هِ ٍ ضجٌن
هيثبضٌذ ّ .وچٌيي ،اص ثشخَسد ًَس ثب لطشات ثبساى ،سًگيي کوبى پذيذ هيآيذ .
آةّبي سٍي سطح صهييً ،مص ّبي هْوي ايفب هيکٌٌذ؛ سٍدخبًِّب آة هَسد ًيبص کطبٍسصي سا فشاّن هيکٌٌذ ٍ دسيبّب ّن ٍسيلِ
اي ثشاي تجبست ٍ هجبدلِ کبالّب هحسَة هيضًَذ .تَدُ ّبي يخي ٍ آثطبسّب ّن اص ديگش اضكبل آة ّستٌذ .فشسبيص ثِ ٍسيلِ
ي آةً ،مص هْوي دس ضكل هحيط صيست ايفب هيکٌذ .
ثِ عالٍُ ،دسُ ّب ٍ دلتبّبي حبغل اص سسَثبت سٍدخبًِّب ،هحلي ثشاي سكٌي گضيذى اًسبى ّب ثَدُ است .آة ثِ داخل صهيي ّن
ًفَر هيکٌذ ٍ آةّبي صيشصهيٌي سا ايجبد هيکٌذ .آةّبي صيشصهيٌي سا هيتَاى ثب کٌذى چبُ يب لٌبت استخشاج ًوَد .الجتِ آة ّبي
صيشصهيٌي ثِ ضكل چطوِ يب چطوِ آة گشم ّن ثِ سطح صهيي هيآيٌذ .
آة اهالح ٍ هَاد هعذًي هختلفي داسد کِ ثش حست آى هَاد ،طعن ٍ هضُ اش ثسيبس تفبٍت هيکٌذ .الجتِ هب اًسبىّب  ،خَد  ،لبدسين
کِ آضبهيذًي ثَدى آثي سا اسصيبثي کٌين؛ هثالً اص آة ضَس دسيب ٍ يب آةّبي ثذثَي ثبتالق ّب استفبدُ ًويکٌين .ثلكِ آثي هي
ًَضين کِ سبلن ثَدُ ٍ هٌبست ًيبصّبي ثذًوبى ثبضذ .
آة دس صًذگي سٍصاًِ
ٍجَد ّش گًَِ حيبت ،هتكي ثِ ٍجَد آة است .آة دس ثيطتش فشايٌذّبي هتبثَليسوي ثذىً ،مص حيبتي داسدٌّ .گبم گَاسش غزا،
همبديش لبثل تَجْي آة هَسد استفبدُ لشاس هيگيشد.تمشيجبً  70دسغذ ٍصى ثذى سا آة تطكيل هيدّذ  .ثشاي عولكشد دسست ،ثذى ،
سٍصاًِ ثِ  5تب  7ليتش آة ًيبص داسد الجتِ ايي هيضاى آة ثِ همذاس فعبليت ثذى  ،دهبي َّا  ،سطَثت ٍ ديگش عَاهل ثستگي داسد  .آة
اص طشيك ادساس  ،هذفَع  ،تعشيك ٍ ّوچٌيي اص طشيك ثبصدم ثِ ضكل ثخبس آة دفع هيضَد .
ثذى اًسبى ثِ آثي ًيبص داسد کِ ًوك يب ًبخبلػي ّبي ديگش ( هثل ثبکتشي يب ديگش عَاهل ثيوبسيصا ٍ يب هَاد ضيويبيي) ًذاضتِ
ثبضذ .الجتِ ثشخي هَاد هحلَل دس آة طعن ٍ هضُ آى سا ثْتش ّن هيکٌذ .اهشٍصُ  ،ثب تَجِ ثِ سضذ سٍص افضٍى جوعيت  ،هيضاى سشاًِ
آة آضبهيذًي کبّص يبفتِ است  .ساُ حل ّبي تحت ثشسسي ،تَليذ ثيطتش آة  ،ثْجَد تَصيع ٍ جلَگيشي اص ّذس سفتي آى هيثبضذ
.

