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 -1هقذهِ

ًقغٍِ ،اقع ؼذى در هحل خرٍخٖ آ ،خل٘ح فارض اظت کدِ

اًَاع هختلفٖ از ًاپاٗذارٕ در اق٘اًَض رخ هٖ دّدذ .در اٗدي

از لحاػ بررظٖ ٍقَع اًتؽار دٍگاًِ ٍ ًَع آى در عودق ّدإ

پصٍّػ ٍضع٘ت پاٗذارٕ اٗعتاٖٗ ٍ اًتؽدار دٍگاًدِ ٕ دهدا ٍ

هختلف دارإ اّو٘ت اظت.

ؼَرٕ در هٌغقِ ٕ هَرد بررظدٖ هدذ ً در اظدت .پاٗدذارٕ
اٗعتاٖٗ 1با تغ٘٘رات چگالٖ ًعبت بدِ عودق ّودراُ اظدت ٍ

 -2رٍغ کار
در اٗي قعوت ً٘ن رخ ّإ هربَط بدِ فراظدٌح ّدإ دهدا ٍ

اظت .بررظٖ پاٗدذارٕ اٗعدتاٖٗ ٍ اًتؽدار دٍگاًدِ بدِ دل٘دل

ؼَرٕ ،چگالٖ هحلٖ ٍ آًَهالٖ چگالٖ ًْفتدِ ،هربدع بعداهذ

تددار٘رٕ کددِ در برخددٖ از فراٌٗددذّإ اق٘اًَظددٖ ٍ تغ٘٘ددرات

ؼٌاٍرٕ ٍ زاٍِٗ ٕ ترًر در دٍ فصل گرم ٍ ظدرد ظدال هدَرد

فراظٌح ّإ هختلف دارد دارإ اّو٘ت اظت .بِ عٌَاى هثال

بررظٖ ٍ هقاٗعِ قرار گرفتِ اًذ .هقادٗر دها ٍ ؼَرٕ بِ عدَر

بررظٖ پاٗذارٕ اٗعتاٖٗ در هغالعِ ٕ الِٗ بٌدذٕ آ ،،ؼدکل

هعتق٘ن از اًذازُ گ٘رٕ ّإ ه٘ذاًٖ بِ دظت آهذُ اًدذ ٍلدٖ

گ٘رٕ اهَاج داخلًٖ٘ ،س خابداٖٗ ً٘ن رخ ّإ ظرعت صدَت،

فراظٌح ّإ چگدالٖ هحلدٖ ،آًَهدالٖ چگدالٖ ًْفتدِ ،هربدع

عوق قرار گرفتي ه٘ي ّإ ؼٌاٍر ٍ  ...دارإ اّو٘ت اظت.

بعاهذ ؼٌاٍرٕ ٍ زاٍِٗ ٕ ترًر با اظتفادُ از دادُ ّدإ دهدا ٍ

فراٌٗذ اًتؽار دٍگاًدِ ً٘دس عد ٍُ بدر تغ٘٘در الٗدِ بٌدذٕ ،آ،

ؼددددَرٕ ٍ بددددِ ٍظدددد٘لِ ٕ برًاهددددِ ٕ راٗاًددددِ إ در

اق٘اًَض را آه٘ختِ هٖ کٌذ ٍ اٗي رخذاد قابدل چؽدن پَؼدٖ

هح٘ظMatlabهحاظبِ ؼدذُ اظدت .در هحاظدبِ ٕ فراظدٌح

ًخَاّذ بَد .هرف٘لذّ ٍ 3وکاراًػ در ظال  1999بدا اظدتفادُ

ّإ هدککَر از الگدَرٗتن ارا دِ ؼدذُ تَظدظ هدک دٍگدال ٍ

از ٗک هذل عدذدٕ گدردغ آ ،اق٘داًَض کدِ در آى اًتؽدار

ّوکاراًػ اظتفادُ ؼذُ اظت[.]4

دٍگاًِ ً٘س در ً ر گرفتِ ؼذ ،درٗافتٌذ کِ آه٘ختگٖ ًاؼٖ از

ً٘ -1-2ن رخ ّإ دها ٍ ؼَرٕ
ً٘ن رخ ّإ دها ٍ ؼَرٕ اًذازُ گ٘رٕ ؼذُ در اٍاخدر بْدار ٍ

اًتؽار دٍگاًِ 2با گرادٗداى دهدا ٍ ؼدَرٕ در اق٘داًَض ّودراُ

اًتؽار دٍگاًِ ،تَزٗع هحلٖ دها ٍ ؼدَرٕ را تغ٘٘در هدٖ دّدذ

اٍاخر پاٗ٘س در ؼکل ّإ زٗر ًؽاى دادُ ؼذُ اظتّ .واًغَر

ّرچٌذ کِ تار٘ر اًذکٖ بر گردغ بسرگ هق٘اض آ ،اق٘داًَض

کِ ؼکل ً 3ؽاى هٖ دّذ ،عوق الِٗ ٕ ظدغحٖ ًعدبت بدِ

دارد[.]6

عوق ظتَى آ ،بع٘ار کن اظت (حذاکثر  15هتر) .هقاٗعِ ٕ

 -2-1هٌغقِ ٕ هَرد هغالعِ ٍ دادُ ّإ اظتفادُ ؼذُ
هٌغقِ ٕ اًتخا ،ؼذُ بدرإ بررظدٖ پاٗدذارًٕ ،قغدِ إ از

ً٘ن رخ ّإ دها در فصَل گرم ٍ ظرد ظالً ،ؽاى هدٖ دّدذ

درٗإ عواى با عَل خغراف٘اٖٗ  57درخِ ٕ ؼرقٖ ٍ عدرض

عوق الِٗ ٕ ظغحٖ در فصل ظرد تا حذٍدٕ ب٘ؽتر از فصل

خغراف٘اٖٗ  25درخِ ٕ ؼوالٖ اظت .عوق ظتَى آ ،در اٗي

گرم اظت .دل٘ل کن بَدى عوق در فصل گرم ،اٗي اظدت کدِ

ًقغِ  600هتر اظتٗ .کٖ از دالٗل اًتخا ،اٗدي ًقغدِ بدرإ

الٗٔ ظغحٖ آًقذر گرم هٖؼَد کِ چگدالٖاغ بدِ هراتدب از

بررظٖ پاٗدذارٕ ،دظترظدٖ بدِ دادُ ّدإ آى در چٌدذهاُ از

چگالٖ آّ،إ ظرد عوق ّإ پاٗ٘يتر کوتر هدٖؼدَد ٍ بدِ

ظال اظت زٗرا اکثر ًقاعٖ کِ اع عات آى هَخَد بدَد فقدظ

دل٘ل پاٗذارٕ اٗعتاٖٗ ظدتَى آ ،بدِ راحتدٖ ًودٖتَاًدذ بدا

ٗک بار در ظال در آى ًقغِ اًذازُ گ٘رٕ ه٘ذاًٖ اًددام ؼدذُ

آّ،إ الِّٗإ زٗرٗي آه٘ختِ ؼَد.
در فصل گرم تقرٗبا" ب٘ي عوق ّإ  150هتر تدا  250هتدر

بَد .در بعضٖ از ًقاط دٗگر ً٘س کِ اًذازُ گ٘درٕ در دٍ ًَبدت
اًدام ؼذُ بَد اًذازُ گ٘رٕ ّا در فاصدلِ ٕ زهداًٖ کَتداّٖ

ٍارًٍگٖ دها رخ هٖ دّذ .ب٘ي عوق ّدإ  200تدا  250هتدر

ًعبت بِ ٗکذٗگر اًدام ؼذُ بَد ٍ اهکاى هقاٗعِ ٕ پاٗدذارٕ

ّرچٌذ دها با عوق رٍ بِ افساٗػ اظدت ٍلدٖ اخدت م دهدإ

در فصَل ظرد ٍ گرم ٍخَد ًذاؼت .دل٘ل دٗگر اًتخدا ،اٗدي

ب٘ي ابتذا تا اًتْإ اٗي الِٗ کوتر از  0/5درخِ ٕ ظداًت٘گراد
اظت ٍ تقرٗبا ٗک الِٗ ٕ ّودذها را تؽدک٘ل هدٖ دّدذ .در

1

فصل ظرد ً٘س الِٗ إ بِ عودق تقرٗبدٖ  100هتدر (تقرٗبدا"

Static stability
Double-diffusion
3
Merryfield
2
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ب٘ي عوقْإ  200تا  )300تؽک٘ل ؼذُ اظدت کدِ اخدت م

ظرد تقرٗبا" ب٘ي عوق ّإ  200تا  300هتر تؽک٘ل ؼذُ

دهإ ب٘ي ابتدذا تدا اًتْدإ اٗدي الٗدِ حدذٍد  0/5درخدِ ٕ

اظتّ .واًغَر کِ هؽاّذُ هٖ ؼَد الِٗ ٕ ٍارًٍگٖ ؼَرٕ

ظاًت٘گراد اظت.

در ّر دٍ فصل بر الِٗ ٕ کِ در باال در تفع٘ر ً٘ن رخ ّإ

ً٘ن رخ تغ٘٘رات ؼَرٕ با عوق در ً٘وِ ٕ اٍل ٍ دٍم ظال

دها بحث ؼذ هٌغبق اظت ٗعٌٖ رًٍذ تغ٘٘رات دها در اٗي

در ؼکل ً 4ؽاى دادُ ؼذُ اظت .بِ عَر هتَظظ ،ؼَرٕ با

الِٗ هاًٌذ تغ٘٘رات ؼَرٕ آى با عوق ّإ باالتر ٍ پاٗ٘ي تر

عوق کاّػ هٖ ٗابذٍ .لٖ در ّر دٍ فصل الِٗ إ بِ عوق

هتفاٍت اظت .البتِ در عوق ّإ باالتر از اٗاى الِٗ ً٘س

تقرٗبٖ  100هتر ٍخَد دارد کِ ٍارًٍگٖ رخ هٖ دّذ ٗعٌٖ

ٍارًٍگٖ ؼَرٕ (افساٗػ ؼَرٕ با عوق) در بعضٖ عوق ّا

در اٗي الِٗ ؼَرٕ با عوق افساٗػ هٖ ٗابذ .اٗي الِٗ در فصل

هؽاّذُ هٖ ؼَد ٍلٖ ه٘اًگ٘ي رًٍذ تغ٘٘رات در اٗي عوق ّا

گرم ،تقرٗبا" ب٘ي عوق ّإ  150تا  250هتر ٍ در فصل

کاّػ ؼَرٕ با عوق را ًؽاى هٖ دّذ.

ؼکل ً٘ -3ن رخ تغ٘٘رات دها ًعبت بِ عوق در اٍاخر بْار (ؼکل ظوت راظت) ٍ اٍاخر پاٗ٘س (ؼکل ظوت چپ(

ؼکل ً٘ -4ن رخ تغ٘٘رات ؼَرٕ ًعبت بِ عوق در اٍاخر بْار (ؼکل ظوت راظت) ٍ اٍاخر پاٗ٘س (ؼکل ظوت چپ )
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زٗاد هف٘ذ ً٘عت .اگر بعتِّإ آ ،را بِ ظغح درٗا ب٘اٍرٗن ٍ

ً٘ -2-2ن رخ ّإ چگالٖ ٍ چگالٖ ًْفتِ
تغ٘٘رات چگالٖ با عوق با اظتفادُ از هقادٗر اًذازُگ٘رٕ ؼذٓ

چگالٖ آًْا را با ّن هقاٗعِ کٌ٘ن هحاظبٔ چگالٖ ًْفتِ ،ارر

هحلٖ 4فؽار ،دها ٍ رظاًاٖٗ ٍ با اظتفادُ از هعادلٔ حالت آ،

فؽار بر ضراٗب اًبعاط گرهاٖٗ ٍ ؼَرٕ را حکم هٖکٌذ .در

درٗا ٍ بِ کوک ًرم افسار ٍMatlabبا اظتفادُ از الگَرٗتن ارا ِ

اٗي پصٍّػ آًَهالٖ چگالٖ ًْفتِ آ ،برإ حالتٖ کِ بعتِ

هحاظبِ ؼذُ

ٕ آ ،بِ ظغح آٍردُ ؼَد هحاظبِ ؼذُ اظت ٍ ً٘ن رخ ّإ

ؼذُ تَظظ هک دٍگال ٍ ّوکاراًػ

اظت[ .]5ٍ4اٗي هحاظبِ دارإ دقتٖ در حذٍد  2ppmاظت.

آى برإ دٍ فصل گرم ٍ ظرد ظال رظن ؼذُ اظت(ؼکل .)6

ؼکل ً٘ 5ن رخ ّإ تغ٘٘رات هحلٖ چگالٖ با عوق را ًؽاى

ّواى عَر کِ ً٘ن رخ ّإ تغ٘٘رات چگالٖ هحلٖ ٍ چگالٖ

هٖ دّذ .برإ بررظٖ تغ٘٘رات چگالٖ با عوق بذٍى در ً ر

ًْفتِ با عوق ًؽاى هٖ دٌّذ بر خ م ً٘ن رخ ّإ دها ٍ

گرفتي ارر تراکن پکٗرٕ ،آًَهالٖ چگال ًْفتِ ً٘س با اظتفادُ از

ؼَرٕ کِ دارإ ٍارًٍگٖ ّا ٍ افت ٍ خ٘سّاٖٗ ّعتٌذ ،در ّر

الگَرٗتن ارا ِ ؼذُ تَظظ هک دٍگال ٍ ّوکاراًػ هحاظبِ

دٍ فصل در ظراظر ظتَى آ ،،چگالٖ با عوق افساٗػ هٖ

ؼذُ اظت[ .]5ٍ4چگالٖ ًْفتِ ،)  ( 5چگالٖ ٗک بعتٔ آ،

ٗابذ .افساٗػ چگالٖ با عوق ،هعرم پاٗذارٕ اٗعتابٖ ظتَى

هٖ باؼذ ٌّگاهٖ کِ بغَر بٖدررٍ بِ ظغح آٍردُ ؼَد ٍ دها

آ ،اظتّ .واًغَر کِ اًت ار هٖ رٍد ،ه٘ساى اٗي پاٗذارٕ در

ٍ ؼَرٕ آى تغ٘٘ر ًکٌذ.

ترهَک ٗي ب٘ؽتر اظت زٗرا ؼ٘ب تغ٘٘رات چگالٖ با عوق در
   S ,  ,0

()1

اٗي الِٗ تٌذتر اظت.

اّو٘ت  بِ اٗدي دل٘دل اظدت کدِ ٗدک هؽخصدِ
ترهَدٌٗاه٘کٖ پاٗعتِ هٖ باؼذ .بدرإ ظدادُظدازٕ ،اق٘داًَض
ؼٌاظاى تٌْا از دٍ رقدن آخدر اظدتفادُ هدٖکٌٌدذ کدِ بدِ آى
آًَهالٖ چگالٖٗ 6ا ظ٘گوا   S ,  , P هٖگٌَٗذ:
() 2

kg
m3

 S ,  , P    S ,  , P   1000

در صَرتٖ کِ الٗٔ ظغحٖ اق٘اًَض هَرد هغالعِ قرار گ٘رد،
با صرفٌ ر از تراکن پکٗرٕ ،هٖتَاى کو٘ت خذٗذ "  "  را
بِ صَرت زٗر تعرٗف کرد:
()3

kg
m3

    S ,  ,0    1000

اٗي پاراهتر ،آًَهالٖ چگالٖ ًْفتِ هربَط بِ ٗک ًوًَِ آ ،هٖ
باؼذ ٌّگاهٖ کِ فؽار کل ٍارد بر بعتٔ آ ،بِ ٗک اتوعفر
کاّػ پ٘ذا کردُ باؼذ اها دها ٍ ؼَرٕ ّواى هقادٗر هحلٖ
باؼٌذ .چگالٖ ًْفتِ برإ هقاٗعٔ چگالٖ آ ،در عوق ّإ
4

In situ
Potential density
6
Density anomaly
5
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ؼکل ً٘ - 5ن رخ تغ٘٘رات چگالٖ ًعبت بِ عوق در اٍاخر بْار (ؼکل ظوت راظت) ٍ اٍاخر پاٗ٘س (ؼکل ظوت چپ)

ؼکل ً٘ - 6ن رخ تغ٘٘رات آًَهالٖ چگالٖ ًْفتِ ًعبت بِ عوق در اٍاخر بْار (ؼکل ظوت راظت) ٍ اٍاخر پاٗ٘س (ؼکل ظوت چپ)

ؼٌاٍرٕ ،بعاهذ پاٗذارٕ ً٘س گفتِ هٖ ؼَد .برإ اٗي هٌ دَر

 -3-2بعاهذ ؼٌاٍرٕ

2

هربع بعاهذ ؼٌاٍرٕ (  ) Nبا اظتفادُ از برًاهِ ٕ راٗاًِ إ
در هح٘ظ  ٍ Matlabبا کوک الگَرٗتن ارا ِ ؼذُ تَظظ هدک
دٍگال ٍ ّوکاراًػ هحاظبِ ؼدذُ اظدت[ .]5,4ؼدکل ، 7
هربع بعاهذ پاٗدذارٕ را بدرإ ظدتَى آ ،هدَرد هغالعدِ در
اٍاخر بْار ٍ اٍاخر پاٗ٘س ًؽاى هٖ دّذّ .واًغَر کِ هؽداّذُ

ّر چٌذ بررظٖ ً٘ن رخ ّإ چگالًٖ ،ؽاى داد کِ در ظراظر
عوق ظتَى آّ ٍ ،وچٌد٘ي در ّدر دٍ فصدل گدرم ٍ ظدرد،
پاٗذارٕ اٗعتابٖ ٍخَد دارد ٍلٖ هحاظبِ ٕ بعاهذ ؼدٌاٍرٕ
کِ ظدٌدِ ٕ پاٗدذارٕ ظدتَى آ ،اظدت ،ه٘دساى ٍ اّو٘دت
پاٗذارٕ را در عوق ّإ هختلف ًؽاى هٖ دّدذ .بدِ بعداهذ
11
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ًؽاى هٖ دّذ ظتَى آ ،بِ ظوت پاٗذارٕ بٖ تفاٍت ًسدٗک
هٖ ؼَد.

هٖ ؼَد ب٘ؽترٗي پاٗذارٕ در ترهدَک ٗي رخ هدٖ دّدذ .در
عوق ّإ پاٗ٘ي ،هقذار  N 2بِ ظوت صفر ه٘ل هٖ کٌذ کِ

ؼکل -7هربع فرکاًط پاٗذارٕ هؽاّذُ ؼذُ در درٗإ عواى در اٍاخر بْار (ؼکل ظوت راظت) ٍ اٍاخر پاٗ٘س (ؼکل ظوت چپ).

 - 4-2اًتؽار دٍگاًِ ٕ دها ٍ ؼَرٕ (ً٘ن رخ ّإ زاٍِٗ ٕ

رشٗن اًگؽتٖ ٌّگاهٖ رخ هٖ دّذ کِ  45  Tu 90 باؼذ

ترًر)
زاٍِٗ ٕ ترًر ظٌدِ ٕ اًتؽار دٍگاًِ ٕ دها ٍ ؼَرٕ در

(کِ ّرچِ زاٍِٗ ٕ ترًر بِ  90درخِ ًسدٗک تر ؼَد ،اٗي
فراٌٗذ ؼذٗذتر هٖ ؼَد) .اًتؽار ّورفتٖ ٌّگاهٖ رخ هٖ

هح٘ظ اظت .اٗي فراظٌح بِ صَرت زٗر هحاظبِ هٖ ؼَد:

دّذ کِ   45  Tu   90 باؼذ (هقذار ب٘ؽٌِ٘ ٕ اٗي

() 4

)

R  1
R  1

فراٌٗذ ٌّگاهٖ رخ هٖ دّذ کِ زاٍِٗ ٕ ترًر تقرٗبا" -90

( Tu  tan 1

درخِ باؼذ) .در   45  Tu  45 اًتؽار ّورفتٖ دٍگاًِ رخ

کِ ً R عبت چگالٖ ًاه٘ذُ هٖ ؼَد ٍ عبارت اظت از:
( )5
S
T

R 

يا

ًوٖ دّذ .زاٍِٗ ٕ ترًر بسرگتر از  90درخِ ٍ ٗا کَچکتر از

S
R  z
T

z

 -90درخِ ًؽاى دٌّذُ ٕ ًاپاٗذارٕ اٗعتابٖ ظتَى آ،



اظت کِ در اٗي ًقاط  N 2  0خَاّذ بَد.
هقادٗر زاٍِٗ ٕ ترًر در عوق ّإ هختلف با اظتفادُ از ٗک

کِ   ٍ ضراٗب تغ٘٘ر چگالٖ ،بِ ترت٘ب در ارر دها ٍ

برًاهِ ٕ راٗاًِ إ در هح٘ظ  ٍ Matlabبِ کوک الگَرٗتن

S T
ٍ
ؼَرٕ هٖ باؼٌذ.
z
z
ؼَرٕ ًعبت بِ عوق ّعتٌذ[.]3,1

ً٘ن رخ ّإ هربَط بِ آى در ؼکل  9رظن ؼذُ اظت[.]5ٍ4

ؼکل  8هحذٍدُ ٕ رشٗن اًگؽتًٖ ،اپاٗذارٕ اٗعتابٖ ٍ

با بررظٖ ً٘ن رخ تغ٘٘رات زاٍِٗ ٕ ترًر با عوق در هٌغقِ ٕ

پاٗذارٕ هضاعف را برإ زٍاٗإ ترًر هختلف ًؽاى هٖ دّذ.

هَرد بررظٖ(ؼکل  )9هؽخص هٖ ؼَد:

ً٘س بِ ترت٘ب تغ٘٘رات دها ٍ

ارا ِ ؼذُ تَظظ هک دٍگال ٍ ّوکاراًػ هحاظبِ ؼذُ ٍ
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 -1زاٍِٗ ترًر ّو٘ؽِ ٍ در ّوِ ٕ عوق ّا ب٘ي  -90تا +90

رخ دادُ اظت کِ اٗي تغابق هٖ تَاًذ دل٘لٖ بر ارتباط ب٘ي

هتغ٘ر اظت بٌابراٗي در ّر دٍ فصل گرم ٍ ظرد ظراظر ظتَى

اٗي دٍ پذٗذُ باؼذ.

آ ،دارإ پاٗذارٕ اٗعتابٖ اظت.

 -3در الِٗ ٕ عو٘ق ،در ّر دٍ فصل رشٗن اًگؽتٖ ًعبتا"

 -2اًتؽار ّورفتٖ در فصل گرم ٍ در عوق تقرٗبٖ -250

قَٕ ٍخَد دارد.

 150هتر رخ هٖ دّذّ .واًغَر کِ در بررظٖ ً٘ن رخ دها

 -4در حذٍد  150هتر اٍلِ٘ ٕ ظتَى آ ،،رشٗن اًگؽتٖ

هؽاّذُ ؼذٍ ،ارًٍگٖ دها ً٘س در اٗي فصل در ّو٘ي عوق

ًعبتا" ضع٘فٖ در بعضٖ از قعوتْإ آى بِ عَر ًاهٌ ن
رخ هٖ دّذ.

ؼکل  -8هحذٍدُ ٕ رشٗن اًگؽتٖ ،اًتؽار ّورفتًٖ ،اپاٗذارٕ اٗعتابٖ ٍ پاٗذارٕ هضاعف برإ زٍاٗإ ترًر هختلف

ؼکل ً٘ -9ن رخ تغ٘٘رات زاٍِٗ ٕ ترًر ًعبت بِ عوق در اٍاخر بْار (ؼکل ظوت راظت) ٍ اٍاخر پاٗ٘س (ؼکل ظوت چپ)
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آب ،چگالي محلي و چگالي نهفته با عمق افزایش ميي یابي

در اٗي پصٍّػ برإ بررظدٖ پاٗدذارٕ اٗعدتابٖ ٍ ّوچٌد٘ي

افزایش چگالي با عمق ،معزف پایي اری ایتيتابي ويتوب آب

رخذاد ٗا عذم رخذاد اًتؽار دٍگاًِ ٕ دها ٍ ؼدَرٕ ٍ ًدَع ٍ

اوت همانطور که انتظيار ميي رود ،مايزاب ایيي پایي اری در

ه٘ساى اّو٘ت آى در ّر عوق ٍ فصل ظالً٘ ،ن رخ ّإ دها،

ترهَک ٗي ب٘ؽتر اظت زٗرا ؼ٘ب تغ٘٘رات چگالٖ با عوق در

ؼَرٕ ،چگالٖ هحلٖ ،چگالٖ ًْفتِ ،بعاهذ ؼٌاٍرٕ ٍ زاٍٗدِ

اٗي الِٗ تٌذتر اظت.

ٕ ترًر در دٍ فصل گرم ٍ ظرد ظال هَرد بررظٖ قرار گرفتِ







اظت کِ خ صِ ٕ ًتاٗح آى را هٖ تَاى بِ ؼدر زٗدر ب٘داى
ًوَد:

ب٘ؽترٗي ه٘ساى پاٗذارٕ در ترهَک ٗي رخ هٖ دّذ.

در فصل گرم تقرٗبا" ب٘ي عوق ّإ  150هتدر تدا  250هتدر



در عوق ّإ پاٗ٘ي (الِٗ ٕ عو٘ق) ،هقدذار  N 2بدِ ظدوت

ٍارًٍگٖ دها رخ هٖ دّذ کِ ه٘ساى ٍاًٍگدٖ دهدا در  50هتدر

صفر ه٘ل هٖ کٌذ کِ ًؽاى هٖ دّدذ ظدتَى آ ،بدِ ظدوت

اٍلِ٘ ٕ اٗي الِٗ خ٘لٖ ؼذٗذتر اظت.

پاٗذارٕ خٌثٖ ًسدٗک هٖ ؼَد.

در فصل گرم ب٘ي عوق ّإ  200تا  250هتر ّرچٌذ دها با



زاٍِٗ ترًر ّو٘ؽِ ٍ در ّوِ ٕ عودق ّدا بد٘ي  -90تدا +90

عوق رٍ بِ افساٗػ اظت ٍلدٖ اخدت م دهدإ بد٘ي ابتدذا تدا

هتغ٘ر اظت بٌابراٗي در ّر دٍ فصل گرم ٍ ظرد ظراظر ظتَى

اًتْإ اٗي الٗدِ کوتدر از  0/5درخدِ ٕ ظداًت٘گراد اظدت ٍ

آ ،دارإ پاٗذارٕ اٗعتابٖ اظت کِ ًتاٗح بِ دظت آهدذُ در

تقرٗبا ٗک الِٗ ٕ ّوذها را تؽک٘ل هٖ دّذ .در فصل ظدرد

قعوت قبل را تاٗ٘ذ هٖ کٌذ.


در حذٍد  150هتر اٍلِ٘ ٕ ظتَى آ ،،رشٗن اًگؽتٖ ًعدبتا"

 200تا  )300تؽک٘ل ؼذُ اظت کِ اخت م دهإ ب٘ي ابتدذا

ضع٘فٖ در بعضٖ از قعوتْإ آى بدِ عدَر ًداهٌ ن رخ هدٖ

تا اًتْإ اٗي الِٗ حذٍد  0/5درخِ ٕ ظاًت٘گراد اظت.

دّذ.

در ّر دٍ فصل گرم ٍ ظرد الِٗ إ بِ عوق تقرٗبٖ  100هتر



اًتؽار ّورفتٖ در فصل گرم ٍ در عوق تقرٗبٖ 150-250

ٍخَد دارد کِ ٍارًٍگٖ ؼَرٕ رخ هٖ دّذ ٗعٌٖ در اٗي الِٗ

هتر رخ هٖ دّذٍ .ارًٍگٖ دها ً٘س در اٗي فصل در ّو٘ي

ؼَرٕ با عوق افساٗػ هدٖ ٗابدذ .اٗدي الٗدِ در فصدل گدرم،

عوق رخ دادُ اظت کِ اٗي تغابق هٖ تَاًذ دل٘لٖ بر ارتباط

تقرٗبا" ب٘ي عوق ّإ  150تا  250هتر (هٌغبق بر الٗدِ ٕ

ب٘ي اٗي دٍ پذٗذُ باؼذ.

ٍارًٍگٖ دها) ٍ در فصل ظرد تقرٗبا" ب٘ي عوق ّإ  200تدا



 300هتر (هٌغبق بر الِٗ ٕ ّوذها) تؽک٘ل ؼذُ اظت.


بررظٖ ً٘ن رخ تغ٘٘رات هربع بعاهذ ؼٌاٍرٕ (  ) N 2با عوق
ًؽاى هٖ دّذ ظتَى آ ،دارإ پاٗذارٕ اٗعدتابٖ اظدت کدِ

ً٘س الِٗ إ بِ عوق تقرٗبٖ  100هتر (تقرٗبا" ب٘ي عوقْدإ
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در الِٗ ٕ عو٘ق ،در ّر دٍ فصل رشٗن اًگؽتٖ ًعبتا" قدَٕ
ٍخَد دارد.

بر خ م ً٘ن رخ ّإ دها ٍ ؼَرٕ کدِ دارإ ٍارًٍگدٖ ّدا ٍ
افت ٍ خ٘سّاٖٗ ّعتٌذ ،در ّدر دٍ فصدل در ظراظدر ظدتَى
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