


 

 

 

 (ًوطُ 5/1تٌَیسیس. )زضست جوالت ًازضست ضا زضستی یا ًازضستی جوالت ظیط ضا هشرص کطزُ ٍعلت ًازضستی یا شکل  .1
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 تط اظ/ کوتط اظ/ هساٍی( آب زاضز.آ( یری کِ ّن حجن آب اٍلیِ است جطم )تیش
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 تطی ًسثت تِ )اهَاج ضازیَیی/ فطٍسطخ( زاضًس.ّا طَل هَج تیشضیعهَجت( 

 ًوطُ( 5/1هفاّین ظیط ضا تعطیف کٌیس. ) .3
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 ًوطُ( 5/1ضا تٌَیسیس. ) cٍ فطهَل شیویایی هَضز a ٍbًام هَاضز .4
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 ًوطُ( 5/1ّای ظیط پاسد زّیس. )تِ پطسش .5
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 ًوطُ( 5/1ّای ظیط پاسد زّیس. )تِ پطسش .6
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 ًوطُ( 5/1ّای ظیط پاسد زّیس. )تِ پطسش .7
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