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 چكیذه

ٝ     ضٕبض، اظ ٚيژٌي ٞب، فعٚ٘ي ثيص اظ ا٘ساظٜ آٖ زض ضٚظٞبيي ا٘سن  وٕجٛز ض٘ج افعاي آة زض ثيطتط سبَ ذطاه   ٞابي ٔٙاب ك ذطاه ٚ ٘يٕا

است. آة ثٝ ػٙٛاٖ ٔبزٜ حيبتي ثرص ٔٛجٛزات ظ٘سٜ ٚ اظ سٛيي زيٍط ثٝ ػٙٛاٖ ٔبزٜ ٔرطة ٞستي ٚ ٘بثٛز وٙٙاسٜ ظ٘اسٌي آٟ٘اب ٕٞاٛاضٜ     

ٔ  ا ٔٛضز تٛجٝ ا٘سبٖ ثٛزٜ است. تالش ذستٍي ٘بپصيط ثطط زض ٟٔبض ايٗ ٔبزٜ حيبتي يٗ ظ زيطثبظ ٔٛضز تٛجٝ ثٛزٜ است. لسٕت اػظآ ساطظ

ثبضس. ثب ػيٗ حبَ ثبياس تٛجاٝ زاضات واٝ ٔٛلؼيات ٚ       ايطاٖ زض ٔٙب ك ذطه ٚ ٘يٕٝ ذطه ٚالغ ضسٜ است، وٝ ٔٛاجٝ ثب وٕجٛز آة ٔي

ٞبي سبزٜ ٟٔٙسسي ايٗ ٌٛ٘ٝ اضاضي ضا احيبء ٕ٘ٛز. يىي اظ  تٛاٖ ثب ا٘جبْ ضٚش ضطايط حبوٓ ثط ايٗ ٔٙب ك ثٝ ٘حٛي است وٝ ثٝ آسب٘ي ٔي

ٞب ٚ استفبزٜ اظ آٟ٘ب زض أط وطبٚضظي ٚ جٌّٛيطي اظ ذططات ٘بضاي اظ سايُ، ٌساتطش    ٞطظآةجٟت ٟٔبض وطزٖ  سبزٜ ٚ ػّٕيٞبي  ضٚش

ٖ  ٞبي ٔبِي ٚاضزٜ اظ سيُ ٞط سبِٝ ثٝ ٔيّيبضزٞب ضيبَ ثبِغ ٔاي ثبضس. ذسبضت سيالة ٚ ثٙبي سس ٔي ٞابي جاب٘ي ثاب ٔؼيبضٞابي      ٌاطزز. ظياب

ٞبي حبزث اظ  يٌطزز ٚ ٚيطا٘ ٞبي ػظيٓ ٔيچه ٔب٘غ اظ تجٕغ آٟ٘ب ٚ تطىيُ جطيبٖٞبي وٛثبضس. پرص سيالة ٔٛجٛز لبثُ سٙجص ٕ٘ي

ثب ضطٚع ثبض٘سٌي ٘سجتب ضسيس ثٝ ٔست ضاص ضٚظ ااابظ ٌطزياس ٚ     9/9/65پصيطز. سيُ زض ٔٙب ك جٙٛثي وطٛض زض تبضيد  سيُ تحمك ٕ٘ي

ٞابي   وٍٟيّٛيٝ ٚ ثٛيط احٕس ضا  ؼٕٝ ذٛز ٌطزا٘يس. سيُ ٞبي فبضس، ثٛضٟط، ذٛظستبٖ، يعز، وطٔبٖ، ٔٙطمٝ ٚسيؼي اظ وطٛض ضبُٔ استبٖ

ٔتاط   300ضٚي زاز جطياب٘ي ضا ثاب ثاسٜ حاساو ط      1365آشض ٔابٜ   10ٚ  9سبػت پس اظ پبيبٖ سيُ  24وٝ حسٚز  1365 ٔبٜآشض 12ٚ  11

سايالة ٌطثبيٍابٖ فساب     ٞبي پراص  ٞىتبض ضجىٝ 1365ويّٛٔتط ٔطثؼي ثيطٝ ظضز ٌطثبيٍبٖ جبضي سبذت.  192ٔىؼت ثط ثب٘يٝ اظ آثريع 

ٜ       25ٔتط ٔىؼت ثط ثب٘يٝ اظ جطيبٖ ثيطٝ ظضز ضا ٟٔبض وٙس. افعٖٚ ثط  100تٛا٘ستٙس  لاٛ  ٘ياع    ٔتط ٔىؼات ثاط ثب٘ياٝ سايُ ذطاىٝ ضٚز چاب

 ٔتط ثط ثب٘يٝ ٚ ثبالتطيٗ ضطيت ٞاطظ آة آثرياع  ٔيّي 13ثيطتطيٗ ضست ثبض٘سٌي زض ايٗ ضذساز  ٕٞعٔبٖ ثٝ ٚسيّٝ ايٗ ضجىٝ ٟٔبض ٌطزيس.
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Abstract 

The increasing pain of water shortage during the many years, its excess in few days, are features of arid and semi-arid 

regions. Water as a vital element for living creatures and on the other hand as a destructive substance for their life 

constantly attract human beings. Human tireless efforts for controlling this vial substance have long been considered . 

Much of Iran is located in the arid and semi-arid regions facing the challenge of water shortage. Nevertheless it should 

be noted that the position and governing conditions on these regions are in such a way that these regions can be revived 

by implementing easy engineering methods. One of the easy and practical methods for controlling the runoffs and using 

them in agriculture and also preventing the risks resulting from flood is flood spreading and constructing dams .

Financial losses caused by flood are amount to billions of Rials every year. Human losses with existing standards are 

not measurable. Spreading the small floods prevents their accumulation and forming the huge steams so that destruction 

caused by floods refuse to occur. In 1987, a flood was initiated by relatively intense rainfall and it preyed the vast area 

of Iran consist of Fars, Boushehr, Khoozestan, Yazd, Kerman, Kohkilooye va booyer ahmad. The floods which were 

occurred on 2nd and 3rd of December in 1987  happened 24 hours after the finishing of  the floods which occurred 30
th
 

                                                 

 Corresponding Author’s E-mail (ghrahbar@hotmail.com) 

 



 

of November and the first of December had a discharge about 300m
3
 /s and it spread  in Bishe zard Garbayegan by an 

area  about 192 Km
2
 . 1365 hectares of spreading flood systems could control 100 m

3
 /s of Bishe Zard stream. Over 25 

m
3
/s of Chah Ghooch Koshke rood flood was controlled by this system at the same time. The maximum amount of 

rainfall in this event was about 13 millimeters and the highest amount of runoff coefficient was about 43 percent.  

Keywords: Flood spreading, artificial charging , runoff, flood ,flood control. 
 

 مقذمه -الف

ٝ     ضٕبض، اظ ٚيژٌي  ٞب، فعٚ٘ي ثيص اظ ا٘ساظٜ آٖ زض ضٚظٞبيي ا٘سن وٕجٛز ض٘ج افعاي آة زض ثيطتط سبَ ذطاه   ٞابي ٔٙاب ك ذطاه ٚ ٘يٕا

ٞبي ثاعضي ٘بضاس٘ي ٚ    ثطز. ٞطچٙس ٟٔبض سيُ ٌيطز ٚ زاضايي آٟ٘ب ضا ثٝ يغٕب ٔي ثرص جبٖ ظ٘سٌبٖ ضا ٔي است. ضٍفتب وٝ آذطيجي ٞستي

ٞب ٚ تّفبت آٟ٘ب ا٘سيطايسٜ ٚ فىاط    ٞبيي ثٝ ضطح ظيط ثطاي وبٞص ظيبٖ بزي ايط لبثُ تٛجيٝ است، ثب ٚجٛز ايٗ، ثطط ٕٞٛاضٜ ضاٜاظ ٘ظط التػ

 ذٛز ضا ثٝ ػُٕ ضسب٘يسٜ است.

 وبٞص ثيطتط ثسٜ جطيبٖ ثب ا٘جبضتٗ سيالة زض آثٍيط سسٞب -

 زيٛاضٞبي پبيساض زض  طفيٗ ثستطٞبثٙسٞبي ذبوي ٚ  ٞب ثب احساث سيُ ٔحسٚز سبذتٗ جطيبٖ ثٝ ضٚزذب٘ٝ -

 ٞب ٞبي ضٚزذب٘ٝ وبٞص اضتفبع سيُ اظ  طيك افعايص تٙسي جطيبٖ ثب ٔستميٓ وطزٖ ضٚزٞب ٚ تمٛيت زيٛاضٜ -

 ٌصضز ٞبيي وٝ اظ ٔٙب ك ايط ٔسىٛ٘ي ٚ وٓ اضظش ٔي ٞب ثٝ آثطاٞٝ ثطٌطزا٘سٖ سيالة -

 ٞبي سيالثي  ترّيٝ ٔٛلت سبوٙبٖ زضت -

 ٙبٞب زض ثطاثط سيُ پبيساض سبذتٗ ث -

 وبٞص ثسٜ سيُ اظ  طيك ٔسيطيت ظٔيٗ -

 ثيٕٝ سيُ -

ثبضس. ثسيٟي است ضبيغ  ٌفتٙي است وٝ تٟٙب زض ٔٛضز اَٚ ٚ ٞفتٓ آة ٔٙجؼي اضظ٘سٜ ثٝ ضٕبض آٔسٜ، ٚ ٞسض زازٖ آٖ ٞسف ٔٛاضز زيٍط ٔي

بي ساسٞبي  ٙا ث آيس.ٝ ٘جٛزٜ ٚ وفط ٘ؼٕت ثٝ حسبة ٔياي زيٍط ٘جبضس، ثرطزا٘ سبذتٗ آة، زض سطظٔيٙي چٖٛ ايطاٖ، جع ٍٞٙبٔي وٝ چبضٜ

ضسس. اياٗ ثٙبٞاب، ثٙاب ثاٝ     ٞبيي است وٝ ثٝ ٘ظط افطازي وٝ زض ايٗ ظٔيٙٝ ترػع ٘ساض٘س، ٚ حتي وبضضٙبسبٖ، ٔي ثعضي اظ ٘رستيٗ ٌعيٙٝ

ظاياي   سابذت اياطاٖ، ضساٛة    يٗضطايط ظٔا  ٚ ٞٛايي، ٚ ٕٞچٙيٗ فٙي ٚ التػبزي، ٘بسبظٌبض٘س. ضٙبسي ٚ آة زاليُ پطضٕبض ثب ضطايط ظٔيٗ

ٕ٘بياس. افاعٖٚ ثاط     آثريعٞب، تجريط فطاٚاٖ اظ پٟٙٝ آثٍيطٞب، ٞعيٙٝ ثسيبض، ٚ زض ٔٛاضزي وٕجٛز زا٘ص فٙي، سبذتٗ ايٗ سسٞب ضا تٛجيٝ ٕ٘ي

ب سطضابض  ضٛ٘س، ظطفيتي ثاطاي ٍٟ٘اساضي سايالة اضابفي ضا ٘ساضاتٝ ٚ آة اظ ساطضيعٞبي آٟ٘ا        آٖ، ٍٞٙبٔي وٝ آثٍيطٞبي آٟ٘ب ا٘جبضتٝ ٔي

ٔتط ٔىؼت ثط ثب٘يٝ ثٛزٜ اسات،   426ٚ  470ثٝ تطتيت  12/71/ 19ٞبي ٚضٚزي ٚ ذطٚجي سس زضٚزظٖ زض تبضيد  ٌطزز. ثطاي ٔ بَ، ثسٜ ٔي

زساتٍبٜ   400ضسٜ است ٚ سابذتٗ   اِتفبٚت احتٕبال غطف ثبال آٚضزٖ سطح آة زض پطت سس ٚ ٘طت آة اظ ٔرعٖ ٔي ٔتط ٔىؼت ٔبثٝ 44

ثاستطيٗ  زستٍبٜ سس ثعضي زض ٞٙسٚستبٖ ٚيطاٖ ٌطزيسٜ، واٝ   16جب ٘ىبستٝ است. تبوٖٙٛ  ٞبي آٖ ٖ اظ ضست سيُسس ثعضي زض ٞٙسٚستب



 

ٔحسٚز سابذتٗ جطيابٖ ياٝ ضٚزذب٘اٝ ٞاب ٘ياع ٕٞاٛاضٜ         ٘فط زض ٌجطات جبٖ سپطز٘س. 1500وٝ زض آٖ ٚالؼٝ   ضخ زازٜ 1978آٖ زض سبَ 

 ٞبي ٔحسٚز ضسٜ ٚجٛز زاضز. اظ ظطفيت آثطاٞٝوبضٌطب ٘يست، چٖٛ، ٕٞيطٝ احتٕبَ ٚلٛع سيّي ثبالتط 

ٞبي سيُ زض آٖ وطٛض ٞعيٙٝ واطز، ثاب اياٗ ٚجاٛز      ضز زالض ثطاي وبٞص ظيبٖبٔجّغ ٞفت ٔيّي 1936 -1996ٞبي  زِٚت آٔطيىب  ي سبَ

 4800ثٙس زض  طفيٗ  سيُضز زالض ثبِغ ٌطزيس.  طح ايجبز بٞبي سيُ ٕٞٝ سبِٝ افعٚزٜ ضسٜ، ٚ زض اٚاذط ايٗ زٚضٜ ثٝ سبال٘ٝ يه ٔيّيظيبٖ

زاض تبسيسابت ٟٔآ آثاي آٖ وطاٛض اسات، ثاب        ضيرتٝ ضس. ِطىط ٟٔٙسسي آٔطيىب، وٝ ػٟسٜ 1861پي زض سبَ  سيسي ويّٛٔتطاظ  َٛ ٔي

ثساٙسٜ ٘جاٛزٖ اياٗ تٕٟياسات ضا آضاىبض       1993ٔيّيبضز زالض تبسيسبتي ضا ثطاي ٟٔبض آٖ ثعضي ضٚز احساث وطز. سيُ تبثستبٖ  25غطف 

تبسيسبتي وٝ ثٝ ٚسيّٝ زِٚت آٔطيىب ثٙب ٌطزيسٜ ثٛز زض سيُ ٔعثٛض ٚياطاٖ   275زستٍبٜ اظ  20، تٟٙب Serrillطچٙس ثٙب ثٝ ٌفتٝ ٞ سبذت.

ثٙسٞبيي وٝ ثاٝ ٚسايّٝ    سيُ 1100% اظ  70ٞبي سيُ ضا وبستٙس، ِىٗ  ٔيّيبضز زالض اظ ظيبٖ 250ثٙسٞبي ثٝ جب ٔب٘سٜ ثطاثط  ٌطت، ٚ سيُ

 ثٙس٘س:   اٖ ٌطزيس. سيُ ثبزافطٜ وسب٘ي است وٝ ضاٜ آٖ ضا ٔئطزْ ثٙب ضسٜ ثٛز ٚيط

 )سؼسي(    اي            ثط ذبن ضٚزذب٘ٝ ٘جبضس ٔؼِٛي اي آ٘ىٝ ذب٘ٝ ثط ضٜ سيالة وطزٜ

ٗ   ثٙس زض ٞٙسٚستبٖ آسيت ويّٛٔتط سيُ 16000ثط ٕٞيٗ ضٚاَ، ايجبز  ُ   ٞبي سيُ ضا ٘ىبستٝ است، پٟٙاٝ ظٔاي  9ثاٝ   2ٌياط اظ  ٞابي ساي

ٞبي فبضالة ضٟطي ٚ زيٍط ػٛأُ ػٕال ٘ماص تبسيسابت ٔفياس ضا ذٙ اي      ٞب، وبفي ٘جٛزٖ ضجىٝاست. لطغ جٍُٙ ٞىتبض ضسيسٜ ٔيّيٖٛ

، ضييس ٔطوع ػّٓ ٚ ٔحيط ٞٙسٚستبٖ، سيبست ضس سيُ زِٚت ثٝ ذٛز آٖ ثطٌطتٝ اسات. ساسٞب ٚ   Anil Agarwalا٘س. ثٝ ٌفتٝ  وطزٜ

ثاٝ  ٞبي سيالثي ضسٜ ٚ ٍٞٙابٔي واٝ ساطح ضٚزٞاب      ٔب٘غ اظ ظٞىطي زضت٘س. ايٗ تبسيسبت ا ثٙسٞب ٟٕٔتطيٗ ػبُٔ ايجبز سيُ ٌطتٝ  سيُ

 ضىٙٙس.   آيس ٔي تٙسي ثبال ٔي

ٔب٘ٙس، زِٚات آٟ٘اب  اطح    ٔيّيٖٛ ٘فط اظ ٔطزْ ثٍٙالزش اظ ثرطص سيُ ظيستٝ، ٚ اٌط سيُ جبضي ٍ٘طزز آٟ٘ب ٘يع ٌطسٙٝ ٔي 110ثب آ٘ىٝ 

 ٝ زازٜ است.ئاضأيّيبضز زالض، ثٝ ثب٘ه جٟب٘ي  15اي ثطاثط ثب  عيٙٝثٙس ضا، ثب ٞ ويّٛٔتط سيُ 24000احساث 

 است، آيب ثٟتط ٘يست وٝ ثب آٖ وٙبض آييٓ؟  ٘بتٛا٘ي ا٘سبٖ ضا ثطاي ٟٔبض سيُ ٘طبٖ زازٜ جيؼت 

طفتٝ ضسٜ وبٞص ثسٜ سيُ اظ  طيك ٔسيطيت ظٔيٗ ثٝ ػٙٛاٖ فّسفٝ حبوٓ ثط ػّٕيبت حفبظت ذبن ٚ آة ضا زض آثريعٞبي وٛٞستب٘ي پصي

ثبضٙس وٝ سطح آثريع ضا ذبوي تطاٚا پٛضب٘سٜ، ٚ ذطط ِغعش ٘يع٘ياع ٚجاٛز ٘ساضاتٝ     است. ثسيٟي است السأبت ٔطثٛ ٝ ٍٞٙبٔي ٔفيس ٔي

، ا٘جبْ ػّٕيابت ٔطساْٛ   ا٘س، ٚ اظ ايٗ ضٚ پٟٙٝ ثسيبضي اظ آثريعٞبي ٔب ضا سبظ٘سٞبي ٘بتطاٚاي اٚاسط ٚ اٚاذط زٚضاٖ سْٛ تطىيُ زازٜ ثبضس.

فبيسٜ ثٛزٜ، ٚ حتي زض ٔٛاضزي، افعايص ٔٛاز ٔؼّك زض سيالة ضا ثٝ ز٘جابَ زاضز. پيطاٟٙبز ٔاب ٌساتطش سايالة زض       عزاضي زض آٟ٘ب ثيآثري

ا٘اس،   ٞابي ثابِمٜٛ ٚ ثبِفؼاُ ضا تطاىيُ زازٜ     ٞب آثرٛاٖ ثبضس. ايٗ ٔرطٚطثٝ ٔٙظٛض تغصيٝ ٔػٙٛػي ٔي افىٙٝ ٞبي ثٙس ٔرطٚط تبضن ٚ ٔيبٖ

تب  5/2ٔتط، ضطيت شذيطٜ آٟ٘ب اظ  1000تب افعٖٚ ثط  40ٞب اظ  ضربٔت ايٗ آثرٛاٖ ثبضٙس. ي ٍٟ٘ساضي آة ثطذٛضزاض ٔيٌٙجبيطي ثسيبض ثطا

ٞبي ضربٔت،ضطيت شذيطٜ ٚ پٟٙٝ آٟ٘اب ثاٝ    ي سبزٌي ثطآٚضز ٔيبٍ٘يٗٔيّيٖٛ ٞىتبض است. چٙب٘چٝ ثطا 10زضغس ٚ پٟٙٝ آٟ٘ب ثيص اظ  30



 

ثطاثاط   2آيس، افعٖٚ ثط  ٔيّيبضز ٔتط ٔىؼت ثٝ زست ٔي 250ٔيّيٖٛ ٞىتبض فطؼ وٙيٓ، ٌٙجبيطي ثطاثط ثب  5زضغس ٚ  5ٔتط،  100تطتيت : 

ٗ  ٔيبٍ٘يٗ وّيٝ آثٟبي سطحي سبال٘ٝ ايطاٖ. ٞابي   ا ٔيساط ٕ٘ٙبياس، ثاطاي ٔ ابَ، آثطفات     ضٙبساي تغصياٝ ٔػاٙٛػي ض    چٙب٘چٝ ضطايط ظٔاي

زا٘ٝ آٞىي يب آشضيٗ زض ظيط ظٔيٗ ٚجٛز ٘ساضتٝ ثبضٙس، پرص سيالة ثطاي تِٛيس االت، ػّٛفٝ ٚ زضذتبٖ چابضٜ وابض اسات، زضات      زضضت

 ت ظضيٗ زضت ٔػساق ايٗ أط است.ايعزذٛاس

 

 هبمواد و روش -ة

ثٙسي تٛضي سٍٙي زض ذطىٝ ضٚز،  ثٝ ٚسيّٝ زٞب٘ٝ آثٍيط، احتٕبال ٕٞطاٜ ثب وف ضٚش وبض ثسيبض سبزٜ، ٚ زض ػيٗ حبَ زليك است. سيالة 

ٌستطضي، وٝ زض حميمات اساترط    –يبثس. ايٗ آة ثٝ ٟ٘ط )ضيجساض( آثطسب٘ي  ثٝ اثتساي ٔحُ ٌستطش ا٘تمبَ ٔيٚ اظ  طيك ٟ٘طي آثطسب٘ي 

ٝ  آضأطي ثسيبض  ٛال٘ي است ٚاضز ضسٜ، ٚ پس اظ ا٘جبضتٗ آٖ، ٚ اظ زست زازٖ اي ذاٛز، اظ سطاساط    ثيطتط وبضٔبيٝ جٙجطي ٚ ٘يطٚي ضاطث

يبثس. آة افعٖٚ ثط ظطفيات تطاٚاياي    اي ٘بظن ٚ ثب سطػتي ايط فطسبيٙسٜ زض سطح ظٔيٙي وٓ ضيت جطيبٖ ٔي اي اليٝ  َٛ ِجٝ ٟ٘ط ثٝ ٌٛ٘ٝ

ٚاضز ٌطتٝ، ٚ پس اظ پاط واطزٖ آٖ اظ سطاساط     ا٘س ثٝ آٖ طيع ٟ٘ط )تطاظ( ٌستطضي ايجبز ٌطزيسٜوٞبيي وٝ زض ذب ٘رستيٗ ٘ٛاض اظ ضاٜ زضٚاظٜ

ضٚز ثبظٌطزا٘اسٜ   ضٛز. ايٗ فطايٙس چٙسيٗ ثبض تىطاض ٌطزيسٜ، ٚ آة ٔبظاز ثط ظطفيت ضجىٝ اظ ضاٜ ٟ٘طي ترّيٝ ثٝ ذطىٝ ِجٝ ثبيستي پرص ٔي

 ضٛز.   ٔي

اي ثٝ جّٛ آٖ  سض، ٚ حتي تطاوتٛضي وٝ تيغٝتٛاٖ اظ ِٛزض، ٌطي ٌيطز. زض ضطايطي ذبظ ٔي ٞب ثب وبضثطز ثِٛسٚظضغٛضت ٔي احساث ايٗ ضجىٝ

زٞاس. ٔيابٍ٘يٗ وابضوطز     زضغس ٞعيٙٝ ضا تطاىيُ ٔاي   80ا٘جبْ وبض ٘سجتب اضظاٖ است. وطايٝ ثّسٚظض حسٚز  ثستٝ ضسٜ است، استفبزٜ وطز.

طاحاي، پيابزٜ واطزٖ    ثبضس. ٞعيٙٝ اضابفي ضابُٔ     اي ٔجطة ٚ ٔتؼٟس ٘عزيه ثٝ زٚ سبػت زض ٞىتبض ٔي ثّسٚظض، زض غٛضت زاضتٗ ضا٘ٙسٜ

اي ساٍٙي ٚ   ثٙس است. چٙب٘چٝ وبض زض ضٙعاض غٛضت پصيطز، ٘يبظ ثٝ سبذتٗ سطضيعٞبي آثطبضي يب سطساطٜ  ٘مطٝ، احساث زٞب٘ٝ آثٍيطٚ وف

. ثيطاتطيٗ  ٔحمك ٌطزيسٞىتبضي ثيطٝ ظضز  19200ثطآٚضز ٔيبٍ٘يٗ ضطيت ٞطظ آة آثريع  ضسب٘س. سيٕب٘ي ٔيعاٖ ٔربضج ضا ثٝ زٚ ثطاثط ٔي

ٝ   ٜ ذطىٝ ضٚز ثيطٝ ظضز اظ  طيك ا٘ساظٜثس ٚض، ٚ ٔٙظاٛض ٕ٘اٛزٖ    ٌيطي ٔمطغ جطيبٖ ٚ ترٕيٗ ٔيبٍ٘يٗ سطػت ثب استفبزٜ اظ اجسابْ اٛ ا

 % ثطاي ٔيبٍ٘يٗ سطػت ضٚز زض ٔمبيسٝ ثب تٙسي سطح آة زض ٔحٛض جطيبٖ ٔحمك ٌطزيس.80ضطيت 

تطيٗ السأي است واٝ زض آثرٛا٘اساضي زض ٔٙاب ك ذطاه ٚ     ٓسبظي آٖ اظ  طيك ٌستطش سيالة ٟٔتغصيٝ ٔػٙٛػي ٚ وٛضص زض ثٟيٙٝ

ٌيطز. ٌطچٝ استفبزٜ اظ ٞطٌٛ٘ٝ آة زاضاي ويفيتي ذٛة ثطاي ايٗ وبض ٔيسط است، ِىٗ فطاٚا٘اي ٚ ضايٍابٖ ثاٛزٖ    ٘يٕٝ ذطه غٛضت ٔي

 ٕ٘بيس.ضا الظْ ٔيآِٛز ٞبي آٖ، استفبزٜ اظ ايٗ آة ٌُسيالة ٚ ٘يبظ ثٝ وبٞص ذططات ٚ ظيبٖ
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ٞب ٚ تّفبت سيُ ثبثت واطزٜ اسات.    ٞبي ٌستطش سيالة ضا ثطاي وبستٗ ظيبٖ وبضايي ضجىٝ 1365آشض ٔبٜ  12ِغبيت  9ٞبي  جطيبٖ سيُ

ٝ   75ٞىتبض ضا زاضتٙس تٛا٘ستٙس  1365ٔجٕٛع سطحي ثطاثط ثب زض ضجىٝ، وٝ  8زض ايٗ ضذساز،  ضٚز ثيطاٝ   ٔتط ٔىؼت ثط ثب٘ياٝ ضا اظ ذطاى

 525ظضز، ثب ٔسابحت   ٞب زض ثرص اطثي ذطىٝ ضٚز ثيطٝ ٚيطا٘ي پطتٝلٛ  ضا ٟٔبض وٙٙس.  ضٚز چبٜ  ٔتط ٔىؼت ثط ثب٘يٝ اظ ذطىٝ 25ٚ ظضز، 

ٞابي   ٞبي ٔططق ضٚز ٔعثٛض، وٝ حسٚز يه پٙجٓ زضٚاظٜ ٞىتبض ضجىٝ 840% ٚ زض سطح 3ٞبي آٖ سبذتٝ ضسٜ ثٛز  ، وٝ وّيٝ زضٚاظٜٞىتبض

ضساس   ِيتط ثط ثب٘يٝ ثط ٞىتبض ثطآٚضز ضس. چٙيٗ ثٝ ٘ظط ٔاي  73ٞب زض ايٗ ضذساز % ثٛز. ٔيبٍ٘يٗ ٘فٛشپصيطي ضجى17ٝ آٟ٘ب ثٙب ٌطزيسٜ ثٛز٘س،

 ضس. ٞب ٔطبٞسٜ ٕ٘ي وٝ تطاٚايي ضٙعاض ثيص اظ ايٗ ضلٓ ثبضس. چٖٛ زٚ تب سٝ سبػت پس اظ پبيبٖ سيُ آثي ثيطتط زض سطح ضجىٝ

ٞىتابضي ثيطاٝ ظضز ثاٛزٜ اسات.      19200ثطاي ثطآٚضز ٔيبٍ٘يٗ ضاطيت ٞاطظ آة آثرياع     اظ ٘ىبت جبِت ايٗ ضذساز، فطاٞٓ ٌطتٗ ضطايط

ٝ  ثيطتطيٗ ثسٜ ذطىٝ ضٚز ثيطٝ ظضز اظ  طيك ا٘ساظٜ ٚض، ٚ ٔٙظاٛض   ٌيطي ٔمطغ جطيبٖ ٚ ترٕيٗ ٔيبٍ٘يٗ سطػت ثب استفبزٜ اظ اجسبْ اٛ ا

 ٔتط ٔىؼت ثط تب٘يٝ ثٛزٜ است.  300حٛض جطيبٖ، % ثطاي ٔيبٍ٘يٗ سطػت ضٚز زض ٔمبيسٝ ثب تٙسي سطح آة زض 80ٕٔ٘ٛزٖ ضطيت 

 125ٔتط ٔطثغ  ×  3ٔتط ثط ثب٘يٝ  ×% 80;  300ٔتط ٔىؼت ثط ثب٘يٝ 

ويّٛٔتطي زٞب٘ٝ آثريع لطاض زاضت ثٝ زست آٔاسٜ اسات. ٔؼاطف ثابضش آثرياع       3ٍ٘بضي وٝ زض  ثب فطؼ آ٘ىٝ آٔبضي وٝ ثب استفبزٜ اظ ثبضاٖ

 طتيت لبثُ ٔحبسجٝ است:                              ، ثٝ زيٗ ت Cثبضس، ضطيت ٞطظ آة ، 

C = 360 Q /IA                                                                                                                         (1)  

سطح آثريع ثط حسات   Aٔتط ثط سبػت ٚت ٔيّيضست ثبض٘سٌي زض ظٔبٖ تٕطوع ثط حس I ثسٜ، ثط حست ٔتط ٔىؼت ثط ثب٘يٝ، Q وٝ زض آٖ

ثبضس. ٔيبٍ٘يٗ ضست ثبضضي وٝ ٔٙجاط ثاٝ جطيابٖ     سبػت ٔي 2سبِٝ، ٘عزيه ثٝ  12ٞىتبض است. ظٔبٖ تٕطوع ايٗ آثريع، ثط پبيٝ ٔطبٞسٜ 

% ثاطآٚضز   56ثاب  ٔتط ثط سبػت ثٛزٜ است. ثاط اياٗ اسابس ضاطيت ، ٞاطظ آة ثطاثاط       ٔيّي 10ٔتط ٔىؼت ثط ثب٘يٝ ٌطزيس، ٘عزيه ثٝ  300

ٌفتٙي است وٝ تٙستطيٗ ثبضش ايٗ ضذساز  ثبضس. ضذٕٙٛ٘ي سبظ٘س آابجبضي زض آثريع زِيُ ػٕسٜ ٚجٛز چٙيٗ ضطيت ثباليي ٔي ٌطزز. ٔي

 ٔتط ثط سبػت ضست زاضتٝ است. ٔيّي 13

 1500يٓ وٝ ايٗ ضلٓ ثاط اثاط جطيابٖ    ٔيّيبضز ضيبَ ثبِغ ٌطزيس. چٙب٘چٝ پپصيط 6ثٝ  1365ٞبي سيُ زض ضٟطستبٖ فسب زض ٚالؼٝ آشض  ظيبٖ

ٔيّيٖٛ ضيبَ ثطاي ٞط ٔتط ٔىؼت  4ٔتط ٔىؼت ثط ثب٘يٝ افعٖٚ ثط ظطفيت آثٍصضي ضٚز ضٛض جٟطْ حبزث ضسٜ است، ٔيبٍ٘يٗ ظيبٖ ثطاثط ثب 

ثاٛزٜ اسات،   ضيابَ    200000، ثٝ  ٛض ٔتٛسط ، ٘عزيه ثٝ 1365يه ٔتط ٔىؼت سيالة زض  ٞب، ثطاي ٟٔبض ٌطزز. ٞعيٙٝ احساث ضجىٝ ٔي

ٞاب   ٘فط زض جٙٛة ايطاٖ ثٛز٘س ٘يع ثٝ حسبة آٚضيٓ، ٞعيٙاٝ ٟٔابض سايالة    424ٞبي سيُ، چٙب٘چٝ تّفبت آٖ سيُ ضا وٝ  % ذسبضت5تٟٙب 

 ثسيبض ٘بچيع ذٛاٞٙس ضس.



 

آة  يثاطا  ٌطزز. چٙب٘چٝ ٔيّيٖٛ ضيبَ ثطآٚضز ٔي 1ثيطتطيٗ ٞعيٙٝ ٟٔبض يه ٔتط ٔىؼت سيالة ثب وبضثطز ضٚش پرص آٖ زض ظٔبٖ حبضط 

 5اظ  تطٞبي سايُ ثسايبض ٘ابچيع    ٚ ذبن ٍٟ٘ساضي ضسٜ، ػّٛفٝ، اّٝ ٚ چٛة تِٛيسي ٘يع اضظضي لبيُ ضٛيٓ، جٌّٛيطي اظ تّفبت ٚ ذسبضت

 زضغس ذٛاٞس ثٛز. 

ٌاصاضز. ضاطيت شذياطٜ ثطذاي اظ     اي ٌٙجبيطي ثسيبض ضا ثطاي ٍٟ٘ساضي آة زض زساتطس ٔاي  ٞبي زضضت زا٘ٝ آٞىي ٚ ٔٛاز ٚاضيعٜآثطفت

ٞبي زضضت زا٘اٝ اظ  زضغس زض ٌٙبثبز ٌعاضش ضسٜ است. ضربٔت آثطفت 30زضغس زض زضت ٔحٕس آثبز جٟطْ تب  3/2ٞبي ايطاٖ اظ ثرٛاٖآ

ٔتط زض تٟطاٖ زيسٜ ضسٜ است. چٙبچٝ ثطاي سبزٌي ثاطآٚضز،   1020ٔتط زض فالت ٔطوعي ايطاٖ ٚ  400ٔتط زض ٌطثبيٍبٖ، فسب تب  40وٕتط 

زضغاس   5ٔتاط ٚ   100ٔيّيٖٛ ٞىتبض ٚ ٔيبٍ٘يٗ ضربٔت ٚ ضطيت شذيطٜ آٟ٘اب ضا ثاٝ تطتيات     5صيٝ ٔػٙٛػي ضا ٞبي زضذٛض تغپٟٙٝ ظٔيٗ

سابَ   40، ٘عزيه ثٝ زٚ ثطاثط وُ ظطفيت ٔربظٖ سطحي وٝ  ي آيسٔيّيبضز ٔتط ٔىؼت ثٝ زست ٔي 250فطؼ وٙيٓ، ٌٙجبيطي ثطاثط ثب 

    ٞبي سطحي ايطاٖ زض يه سبَ.ا٘س ٚ ٘عزيه ثٝ زٚ ثطاثط تٕبْ آةٌصضتٝ احساث ٌطزيسٜ

ٞبي ثسايبض زٚض  ٞبيي وٝ اظ ظٔبٖةآ ثيطتط ظزايي ثبضس.ٞبي ذبِي ثب ثيطتطيٗ حجٓ سيالة ٕٔىٗ ثبيس ٞسف اغّي ثيبثبٖا٘جبضتٗ آثرٛاٖ

ُ  ٞب ٍٟ٘ساضي ضسٜ ثٛز  ي چٙس زٞٝ اذيط ثٝ ٔػطف ضسيسٜ است. اٌط لطاض ثبضاس ز ٞبي ثيبثبٖٞبي آثساض آثرٛاٖزض اليٝ ٞابي  ض ثطاثاط ٘سا

ٞب ثٝ سطح اِٚيٝ زيٗ ذٛز ضا ثٝ آيٙسٌبٖ ازا ٕ٘بييٓ. جٕغ آٚضي ضٚاٖ آيٙسٜ احسبس ٔسئِٛيت وٙيٓ ثبيستي ثب ثبظٌطزا٘سٖ شذيطٜ آثرٛاٖ

 .اضظاٖ تطيٗ ٚ ػّٕي تط سبزٜ تطيٗ، آة ٞب ٚ ٌستطش سيالة
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