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 چکیذُ

ذ ثبدام دین کطَس است کِ ثبداهضاس، یکی اص قطت ّبی تَلی ّکتبس 16000هٌطقِ کَّسشخ کبضوش ثب ٍسؼت حذٍد 

ای  هٌزش ثِ خطک ضذُ آًْب ضذُ کِ ثِ ایي خبطش هطکالت اقتػبدی ٍ ارتوبػی ػوذُ ّبی هتَالی ٍ کوجَد آة خطکسبلی

حفع کبس پبیذاس دس ساثطِ ثب دس تحقیق حبضش کِ ثب ّذف پیذا ًوَدى یک ساّ. ثشای هبلکیي آى ایزبد ًوَدُ استسا 

است. ایي سٍش ضبهل  هَسد اسصیبثی قشاس گشفتِ سٌتی هٌطقِیکی اص سٍضْبی اًزبم ضذُ، هَسد ًظش ثبداهضاسّبی هٌطقِ 

ثبساى ثش سٍی  ربسی ضذىسٍاًبة حبغل اص تَسط آى دس ثبالدست حَصُ ّبی فشػی هیجبضذ کِ ای  احذاث ثٌذ خبکی تغزیِ

تذسیزی آى ثِ داخل ثبفت ًفَر پزیش پبییي دست خَد هیگشدد. رشیبى  استفبػبت سٌگی سا استحػبل ًوَدُ ٍ ثبػج تغزیِ

سطحی ایزبد ضذُ تب فبغلِ هٌبسجی اص ثٌذ کِ سٌگ کف ّوچٌبى ثبال هیجبضذ، ثِ هػشف سیطِ دسختبى کبضتِ ضذُ دس صیش

، گشافیفیضیَ ّبی آثشیض دس هقیبس کَچک، تفکیک ٍ هطبلؼبت ثشای اًزبم ایي هطبلؼبت، اثتذا صیشحَضِ. هسیش هیشسذ

ی دستی ثشای ثشسسی ضخبهت ٍ ثبفت آثشفت ٍ ّب چبُضوي حفبسی  .َّاضٌبسی ٍ ّیذسٍلَطی ٍصهیي ضٌبسی اًزبم گشدیذ

ثٌبثشایي فشضیِ ٍرَد تؼییي سٌگ کف، هطخع گشدیذ کِ پٌِْ آثشفتی دس گستشُ ثبداهضاسّب، فبقذ آة صیشصهیٌی است ٍ 

ی اص سٍاًبة ثشداس ثْشُثشسسی ًحَُ دس  تأهیي سطَثت ثبداهضاسّب هٌتفی گشدیذ. دسٍ تبحیش آى آة صیشصهیٌی احتوبلی سفشُ 

ی ٍ سپس ثب تؼییي ثشداس ًقطِخبکی هَرَد دس یکی اص صیشحَصُ ّب  هحَس ٍ هخضى ثٌذاثتذا هحذٍدُ  ،ّب حَضِصیش

، Seep/wم افضاس سبصی رشیبى صیشسطحی ثِ ٍسیلِ ًش ّبی غحشایی ٍ ضجیِ سٍشًفَرپزیشی سطحی ٍ ػوقی آثشفت ثِ 

ًتبیذ ًطبى داد کِ ثب تَرِ ثِ ًفَرپزیشی ثبالی ثشسسی گشدیذ.  هختلف آثگیشی سطحی دس تشاصّبیصیش هیضاى رشیبى 

سسَثبت ثستش ثٌذ ٍ آثشاِّ، ثٌذ تغزیِ ای هَرَد قبثلیت خَثی اص ًظش تغزیِ پبییي دست داسد کِ هیتَاًذ الگَی هٌبسجی 

  ذُ دس هٌبطق ثبالدستی حَصُ ّبی هطشف ثِ هٌطفِ هَسد هطبلؼِ ثبضذ.ثشای حفع ثبداهضاسّبی کبضتِ ض

 رشیبى صیشسطحی، ثٌذ تغزیِ ای، ثبداهضاسّبی کَّسشخ، سٍضْبی سٌتی، سطَح آثگیش غخشُ ایّا:  کلیذ ٍاشُ
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 A total of 16000 ha of Kohsorkh flat in Kashmar area (Khorasan Razavi Province) has been 

cultivated with almond trees. These trees used to be rainfed using direct rainfall and occasional 

flood water. It is supposed that because of climate change and consequent draught condition, most 

of 5 to 50 years old trees being affected by water shortage and are getting dried. It was noticed that 

some trees located in the upstream parts of the catchment have been survived looking very green 

and productive. Field witnessing showed that in those particular areas, there exist small earthfills 

which had been constructed along the stream channel, right after mountains and before the 

cultivation zone. The purpose of the present study was to analyze the role of this system of 

earthfills with regard to possible relation to watering downstream trees. The study started with 

routine investigations such as physiography, meteorology, hydrology and geological survey ending 

to a seepage analysis for evaluating the role of earthfills for recharge of  downstream areas. The 

results showed that because of geological nature of the mountains and permeable stream bed, small 

earthfills could have captured and infiltrated appropriate amount of surface runoff into the 

downstream soil profile so that it could have been used by trees’ root existed nearby the earthfills. 

This is considered as a great opportunity and paradigm in order to survive the most of the 

remaining part of the cultivation. 
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 هقذهِ
 

ی اخیش کوجَد آة ًبضی اص ٍقَع ّب سبل. دس ثبضذ هیّبی تَلیذ ثبدام کطَس  هٌطقِ کَّسشخ کبضوش یکی اص قطت 

قِ ضذُ است. اص آى رولِ ی هتَالی هَرت ثشٍص هطکالت هتؼذد اقتػبدی ٍ ارتوبػی ثشای سٍستبًطیٌبى هٌطّب خطکسبلی

ذُ ًطَد، ثبػج یی آتی ساُ حلی ثشای سفغ آًْب اًذیطّب سبلثبضذ کِ چٌبًچِ دس  کوجَد آة کطبٍسصی اص رولِ هطکالتی هی

 . ضَد هیاص ثیي سفتي چٌذیي ّضاس ّکتبس اص ثبغبت دین ثبدام 

اخیش ثب هطکالت رذی ًبضی اص کن آثی ی ّب سبلسشخ است کِ دس ًیض اص رولِ سٍستبّبی هٌطقِ کَّ سٍستبی اکجشآثبد

دست ثِ گشیجبى است. چٌبًچِ آة الصم ثشای صیش کطت سٍستب تبهیي ًطَد، هْبرشت دستِ روؼی ٍ حبضیِ ًطیٌی روؼیت 

ّبی اقتػبدی ٍ  ی دٍس اص اًتظبس ًیست. ًبثسبهبًیفؼبل ایي سٍستب ثِ دلیل هطکل اضتغبل ٍ فقذاى دسآهذ دس چٌذ سبل آت

. ثِ طَسی کِ طی چٌذ سبل اخیش ٍ ثِ دًجبل خطک ضذگی سطح ی است کِ اضبسُ ضذَاقت حتوی هطکالتارتوبػی اص ػ

ٍسیؼی اص ثبداهضاسّبی دین هٌطقِ ٍ هطکالت اقتػبدی ًبضی اص آى، حشفِ تَلیذ صغبل ٍ فشٍش آى دس ضْشّبی ًیطبثَس، 

ت دسآهذ ثیطتش اقذام ثِ اص ثیي ثشدى کبضوش ٍ هطْذ ضذت گشفتِ است ٍ حتی کبس ثِ ربیی سسیذُ است کِ ثشای کس

 .گشدد هیاساضی دسخچِ ّبی تبؽ ًیض 

ّبیی کِ ثشای تأهیي آة )هؼوَالٌ دس هقیبس کَچک( دس هٌبطق خطک کِ دستشسی ثِ هٌبثغ هؼوَل  حل یکی اص ساُ

ای رشیبى  . سذ تغزیِ(tabatabaee et al, 2008) ثبضذ هیای  ًظیش چبُ ٍ سٍدخبًِ دایوی ًذاسًذ، استفبدُ اص ثٌذّبی تغزیِ

، هَقتبً رخیشُ ًوَدُ ٍ ضَد هیّبی سیالثی سا کِ هؼوَالً ثب سشػت ٍ حزن صیبد اص دستشس خبسد  ّبی سطحی ٍ آة سٍاًبة

ضَد دس طَل هسیش پبییي دست ٍ دس  هی. رشیبى صیش سطحی کِ ثِ ایي طشیق ایزبد دّذ هیثِ تذسیذ ثِ ثستش آثشاُ ًفَر 

تَاًذ ثب ػج افضایص سطَثت خبک ٍ تقَیت هٌبثغ آة ضذُ  ی کِ آة ثیطتشی هَسد ًیبص است هیبسًذگّبی هتؼبقت فػل ث هبُ

ٍ ثِ هػشف ثشسذ. چٌبًچِ ضیت صهیي طجیؼی ثبالدست هحل )هحَس ثٌذ( هٌبست ثبضذ، آة قبثل تَرْی دس هخضى ثبالدست 



 

 

3 

 ,Ngigi et al)دست قبثل استفبدُ خَاّذ ضذ ضَد کِ ثِ تذسیذ ثِ داخل ثستش آثشاِّ ًفَر ًوَدُ ٍ دس پبییي رخیشُ هی

2005) . 

دس فبغلِ  UTMکیلَهتش هشثغ ثِ لحبظ هَقؼیت رغشافیبیی ثش حست  5/10حَضِ آثشیض اکجشآثبد ثب ٍسؼت حذٍد  

ٍ  7/3هتش ػشؼ ضوبلی قشاس داسد ٍ اص طَل ٍ ػشؼ هتَسط  3936300-3939500هتش طَل ضشقی ٍ  646200-641700

 َسداس است. کیلَهتش ثشخ 8/2

سیَش اهکبى پزیش است. ثِ -ػطق آثبد-ًیطبثَس-ساُ دستشسی ثِ حَضِ هَسد هطبلؼِ ًیض اص طشیق ربدُ آسفبلتِ هطْذ

سیَش ثِ حَضِ آثشیض -کیلَهتش دس هسیش آسفبلتِ ًیطبثَس 75کیلَهتش ثِ ضْش ًیطبثَس ٍ ثؼذ اص  135طَسی کِ ثؼذ اص طی 

 سذ. س کجشآثبد ٍ یب سٍستبی اکجشآثبد هیا
  

 ّا هَاد ٍ رٍش

 

 فیسیَگرافی 

ٍ رلَگیشی اص خشٍد  ثبدام نیثبغبت د هػٌَػی  یق یؼٌی ثشسسی تبحیش ایزبد ثٌذ خبکی دس تغزیِثب تَرِ ثِ ّذف تحق

( ثِ ًبم حَضِ آثشیض اکجشآثبد کیلَهتش هشثغ 35/24هسبحت ، قسوت ضشقی حَضِ آثشیض چلپَ )ثب ّبی سطحی سشیغ سٍاًأة

حَضِ آثشیض اکجشآثبد دس قبلت هطبلؼبت  .کیلَهتش هشثغ ثِ ػٌَاى هٌطقِ هَسد هطبلؼِ اًتخبة گشدیذ 48/10ثب ٍسؼت 

گیشی اص اهکبًبت ًشم افضاسی سبهبًِ اطالػبت  حَضِ آثشیض آثشیض تفکیک ضذُ است ٍ سپس ثب ثْشُ صیش 12فیضیَگشافی ثِ 

هَقؼیت حَضِ آثشیض تذقیق گشدیذ. ای،  ٍ تػَیش هبَّاسُ 1:25000پَگشافی ثب استفبدُ اص الیِ سقَهی تٍَ  2(GISرغشافیبیی )

کیلَهتش هشثغ دس  55/4اص کل ٍسؼت حَضِ آثشیض، اسائِ ضذُ است. ( 1) ضکلی تفکیک ضذُ دس ّب حَضِاکجشآثبد ٍ صیش 

تش هشثغ دیگش کیلَه 93/5صیش حَضِ آثشیض ّیذسٍلَطیکی هستقل دس استفبػبت ضوبلی ٍ رٌَثی تفکیک ضذُ است ٍ  11قبلت 

 . ثبضذ هیهشثَط ثِ داهٌِ استفبػبت ٍ پٌِْ آثشفتی 

 بارًذگی

 12ایستگبُ تجخیش سٌزی ٍ  7ایستگبُ کلیوبتَلَطی،  2ایستگبُ سیٌَپتیک، 3ایستگبُ ) 24دس هطبلؼبت حَضِ آثشیض، آهبس 

ایستگبُ )یک ایستگبُ  18سبلِ ثشسسی ضذُ است. ثش ایي هجٌب، تؼذاد  30ایستگبُ ثبساى سٌزی( ثشای دٍسُ آهبسی 

ایستگبُ ثبساى سٌزی( ثشای تْیِ گشادیبى ثبسًذگی  11ایستگبُ تجخیش سٌزی ٍ  5سیٌَپتیک، یک ایستگبُ کلیوبتَلَطی، 

ی ثبساى سٌزی ًبهق، ّب ایستگبُّب ٍ هَقؼیت حَضِ آثشیض،  ٌیي ثب تَرِ ثِ پشاکٌذگی ایستگبُاًتخبة گشدیذ. ّوچ

 ی هؼشف اًتخبة گشدیذُ است.ّب ایستگبُتشثت حیذسیِ ثِ ػٌَاى  تجخیشسٌزی غٌَثش ٍ سیٌَپتیک
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 ای تفکیك شذُ بر رٍی تصَیر هاَّارُ یّا حَضِ(: حَضِ آبریس اکبرآباد ٍ زیر 1) شکل

 

سجِ ٍ دس ضکل ، هحبّب حَضٍِ گشادیبى هزکَس، هتَسط ثبسًذگی سبلیبًِ صیش ّب حَضِثب تَرِ ثِ هتَسط ٍصًی استفبع صیش

تب حذاکخش  3هیلی هتش دس صیش حَضِ ضوبسُ  1/392ّوچٌیي هتَسط ثبسًذگی سبلیبًِ حذاقل ثِ هیضاى  ضذُ است. ( اسائ2ِ)

 هیلی هتش ثشخَسداس است. 3/45اص اختالف  هحبسجِ ضذُ کِ 9دس صیشحَضِ ضوبسُ  هیلی هتش 4/437
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 اکبرآباد زیرحَضِ آبریس 9هتَسط بارًذگی سالیاًِ : (2) شکل

 

ی رَی دس ثْوي ٍ اسفٌذ ٍ فشٍسدیي هبُ ٍ ثِ لحبظ ّب سیضشثبسًذگی ًطبى دادُ است کِ ثیطتشیي  ثشسسی تَصیغ 

ی ّب سیضشی هیذاًی هطخع گشدیذ کِ سْن قبثل تَرْی اص ّب ثشسسیگیشد. ّوچٌیي هطبثق  س صهستبى غَست هیفػلی د

 .دّذ هیرَی دس فػل صهستبى سا ثشف تطکیل 
 

 بِ رٍش تجربیّا   حَضِزیر رٍاًاب  برآٍرد

ٍ  Arc CN Runoffسٍاًبة ثِ سٍش  سبصی هذل هجٌبی صیشحَضِ هَسد ّذف ثش9(، هتَسط سٍاًبة 1َرِ ثِ رذٍل )ثب ت 

 ثبضذ. هیسبًتی هتش  1/5ٍ  7/5ربستیي ثِ تشتیت ثشاثش ثب 

 
 Arc CN Runoffی اکبرآباد بِ رٍش جاستیي ٍ هذل سازی ّا حَضِ(: هقایسِ برآٍرد رٍاًاب زیر1جذٍل )

کذ زیر 

 حَضِ

هساحت )کیلَهتر 

 هربع(

بارًذگی 

 )ساًتی هتر(

ارتفاع رٍاًاب )ساًتی 

هتر( بر هبٌای رٍش 

 جاستیي

ارتفاع رٍاًاب )ساًتی 

 هتر( بر هبٌای رٍش
 Arc CN Runoff 

اختالف هذل 

سازی با جاستیي 

 )ساًتی هتر(

1 3/0 2/41 1/5 7/5 6/0 

2 2/0 1/41 1/5 5/5 4/0 

3 1/0 2/39 4/4 0/5 6/0 

4 2/0 3/40 8/4 4/5 6/0 

5 1/0 6/39 5/4 2/5 7/0 

6 5/0 8/41 1/5 3/6 2/1 

7 7/0 1/42 0/5 8/5 8/0 

8 1/0 7/42 7/5 7/5 0/0 

9 2/0 7/43 0/6 3/6 3/0 

10 3/3 3/38 1/3 7/3 6/0 

11 7/4 8/37 2/3 6/3 4/0 

12 9/5 8/37 3/3 9/1 - 
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  زهیي شٌاسی پٌِْ آبرفتی حَضِ

ٍ دس هزوَع  ثبضذ هی( Qal( ٍ سسَثبت ثستشی )Qt2pًْطتِ ّبی آثشفتی حَضِ آثشیض ضبهل ًْطتِ ّبی آثشفتی رَاى تش )

. ًْطتِ ّبی آثشفتی حَضِ، ثبفت دسضت داًِ داسد دّذ هیدسغذ سطح حَضِ سا پَضص  1/67کیلَهتش هشثغ،  1/7ثب ٍسؼت 

 است.ٍ ػوذتبً اص رسات هبسِ دسضت تب سیلت تطکیل ضذُ 

کِ دس هسیش  دّذ هیثخص هشکضی حَضِ ٍ هحػَس ثیي استفبػبت رٌَثی ٍ ضوبلی سا ًْطتِ ّبی آثشفتی رَاى تطکیل  

الگَی صّکطی حَضِ )آثشاِّ ٍ هسیل ّب(، سسَثبت ثستشی قشاس داسد. گستشُ ًْطتِ ّبی آثشفتی داخل حَضِ ثِ خػَظ 

ثب تلفیق ایي  .ثبضذ هیرضء ثبداهضاسّبی هؼشٍف هٌطقِ کَُ سشخ دس پبییي دست استفبػبت، تحت کطت ثبدام قشاس داسد ٍ 

ِ هقطغ ٍ سخٌوَى تپِ قشاس داسد. ثب تَرِ ث Qt2pًقطِ ثب ًقطِ صهیي ضٌبسی، ثبداهضاسّبی حَضِ دس گستشُ ًْطتِ ّبی 

ساست ضذُ  PlQm (، پٌِْ آثشفتی ثش سٍی ٍاحذ هبسًی2کَاتشًش دس سطح پٌِْ آثشفتی هطبثق ضکل )-ّبی پلیَ هبَّسی هبسى

 .ثبضذ هیی اکتطبفی دستی سٌگ کف اص ًَع هبسى ّب چبُاست. ّوچٌیي ثش اسبس حفبسی 

 

 
 ( PlQmکَاترًر )-(: تصَیر رخٌوَى ّای هارًی پلی2َشکل )

 
 ٍضعیت تحت االرضی آبرفت 

تحت االسضی پٌِْ حلقِ چبُ ثِ هٌظَس ثشسسی ٍضؼیت  4ػالٍُ ثش تؼذاد دٍ حلقِ چبُ هَرَد دس خشٍری حَضِ تؼذاد 

ثشخَسد ًوَدُ است. ثشسسی لَگ  PlQmثِ سس فطشدُ هشثَط ثِ ٍاحذ هبسًی  حفش ضذُی ّب چبُآثشفتی حفش گشدیذ. توبم 

ی ًبصک ّب الیِ. ّوچٌیي ثبضذ هیکِ ثبفت غبلت ضبهل هبسِ هتَسط تب دسضت داًِ  دّذ هیًیض ًطبى  ّب چبُصهیي ضٌبسی 

ثِ سجت ًضدیکی ثِ استفبػبت ٍ ٍضؼیت  ّبی حفش ضذُ ضَد. یکی اص چبُ هیهتغیش دیذُ سسی ثِ غَست هتٌبٍة ٍ ثب ضخبهت 

 . ثبضذ هیسسَثگزاسی، اص ثبفت غبلت هبسِ دسضت داًِ 
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 هٌابع آب زیرزهیٌی 

ی اکتطبفی دستی، ثخص اػظن ّب چبُهٌبثغ آة صیشصهیٌی دس ثبصدیذّبی هیذاًی، آهبسثشداسی ضذُ است. ثب تَرِ ثِ ًتبیذ  

ای هَرَد دس خشٍری حَضِ، آة صیشصهیٌی ٍرَد داسد کِ  شصهیٌی است ٍ تٌْب دس چبُ هطبّذُِ آثشفتی، فبقذ آة صیپٌْ

دثی ًبچیض ٍرَد داسد. ثشخی  . ّوچٌیي یک دّبًِ چطوِ دس خشٍری دس ثستش صّکص اغلی ثبضَد ویی ًثشداس ثْشُ

ی ًفَری ّب آةگضاسش ضذُ است کِ هشثَط ثِ صّکص ( ّب حَضِّبی فػلی ثب دثی ًبچیض دس داخل استفبػبت )صیش چطوِ

ٍاقغ دس خبسد حَضِ، تأهیي ٍ ثِ هحل سٍستب  ای چطوِ. دس حبل حبضش آة ضشة اص ثبضذ هیی رَی ّب سیضشهشثَط ثِ 

 . یبثذ هیاًتقبل 

 

 تْیِ هذل بٌذ خاکی زیرحَضِ شوارُ دٍ

 آة سطحی ًفَر ٍاسد هی ضَد. ضشیت seep/wفضاس دس هقطغ ػشضی ثٌذ خبکی سِ ًبحیِ ثِ تفکیک ًفَرپزیشی دس ًشم ا

(K  )ًفَر سیٌگ تؼییي گشدیذ. سشػت دثل آصهبیص سٍش ثِ اکجشآثبد سٍستبی دس خبکی ثٌذ ثبالدست سسَثبت سطح دس 

 دس هتش سبًتی 1/20 ثب ثشاثش خبکی ثٌذ ثبالدست سسَثبت سطح دس ثبضذ، هی( K) ًفَرپزیشی ضشیت ّوبى کِ سطحی ًْبیی

  .تاس سبػت

 هخشٍط آثشفت ثشسٍی آثشاِّ هسیش حبضیِ دس ٍ خبکی ثٌذ دس پبییي دست هحل ػوقی، اداهِ رْت تؼییي ًفَرپزیشی دس

 ٍ داسد داًِ دسضت ثبفت چبُ، ایي اص خشٍری ّبی ًوًَِ. ضذ حفش هتش سبًتی 68 ضؼبع ثب ٍ هتش 7/10 ػوق ثِ چبّی افکٌِ

 حفبسی. ًطذ  دادُ تطخیع سیضداًِ ّبی افق چبُ ایي دس. است ثشخَسداس جیهٌبس ّوگٌی اص تقشیجی طَس ثِ هَرَد ّبی الیِ

 ضشیت تؼییي هٌظَس ثِ. است ضذُ اًزبم( کَاتشًش-پلیَ کٌگلَهشای) ثستش سٌگ ّوبى یب سخت الیِ ثِ سسیذى تب چبُ

 ًفَر ذ خبکی، سشػتٍاسًٍِ دس پبییي دست ثٌ چبّک استفبدُ گشدیذ. دس آصهبیص ٍاسًٍِ چبّک سٍش اص آثشفت ًفَرپزیشی

ثٌذ خبکی فبقذ قسوت ّبی  .است سبػت دس هتش سبًتی 9/65 ثب ثشاثش ثبضذ هی( K) ًفَرپزیشی ضشیت ّوبى کِ ًْبیی

 2ًفَرًبپزیش هخل ّستِ سسی هی ثبضذ. ًفَرپزیشی ایي ثخص ثب ًظش کبسضٌبسی ٍ ثب تَرِ ثِ ًَع داًِ ثٌذی ٍ تشاکن خبک 

اص سطح خبک  هتش 1خبکی دس ایي ًشم افضاس دس ضشایط استفبع آة دس ثبالدست ثٌذ  ِ ضذ.ش گشفتسبًتی هتش دس سبػت دس ًظ

استفبع آة دس پبییي دست ثٌذ خبکی ثِ  هقذاس دثی خشٍری اص صیش ثٌذ خبکی دس ًظش گشفتِ ضذ.ثشآٍسد پطت هخضى رْت 

ذ آة ثَدُ است(، غفش دس ًظش گشفتِ دلیل فقذاى آة صیشصهیٌی )چبُ حفش ضذُ دس پبییي دست ثٌذ خبکی تب سٌگ ثستش فبق

 .(3)ضکل  ضذ

 
 (: هحاسبِ دبی ًشت از بٌذ خاکی با تراز آب یك هتر در هخرى3شکل )
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  ًتایج ٍ بحث
 

ّذف اص هطبلؼبت اًزبم ضذُ سسیذى ثِ یک ساّکبس پبیذاس دس ساثطِ ثب حفع ثبداهضاسّبی هٌطقِ کَّسشخ کبضوش هیجبضذ. 

بیی ساّکبسّبی سٌتی ٍ ثَهی هٌطقِ هذ ًظش قشاس داضتِ است. اطالػبت اسائِ ضذُ دس فػَل قجلی ایي ثشای ایي هٌظَس ضٌبس

گضاسش هشثَط ثِ یکی اصّویي طشحْبی سٌتی است کِ ضبهل یک ثٌذ خبکی تغزیِ ای احذاث ضذُ دس هٌتْی الیِ 

ی ثش سٍی استفبػبت سٌگی هَرَد دس حَصُ ثبالدست اساضی کطبٍسصی هیجبضذ کِ ثَسیلِ آى سٍاًبثْبی فػلی ًبضی اص ثبسًذگ

هْبس ٍ ثِ تذسیذ ثِ صهیي ًفَر دادُ هیطَد. ایي اهش ثطَس ٍاضحی ثِ ضبداثی ثبغبت هَرَد دس پبییي دست ثٌذ کوک ًوَدُ 

است کِ ًحَُ ػولکشد اى دس ثخطْبی قجلی ثشسسی ٍ تحلیل قشاس گشفت. اص ًتبیذ هطبلؼبت اًزبم ضذُ هطخع گشدیذ کِ 

یالت سٌگی هَرَد دس حَصُ هَرت ثشٍص سیالثْبی فػلی هکشس دس صهبى ثبصًذگی است. اص طشف دیگش ٍ ثب تَرِ رٌس تطک

ّبی فػلی ثِ سشػت ثِ صهیي ًفَر  ثِ ثبفت ًفَرپزیش ثستش ٍ آثشفت  هَرَد دس هحل ثٌذ، سٍاًبثْبی فػلی ًبضی اص ثبسش

استفبدُ قشاس هیگیشد. ثذیْی است کِ ثخطی اص ّویي رشیبى  ًوَدُ ٍ ثِ تذسیذ تَسط سیطِ ّبی ًسجتب ػویق دسختبى هَسد

صیشسطحی ثِ پبییي دست هٌتقل ٍ هَرت تقَیت آثخَاى هیطَد. حزن هخبصى ثٌذ ّبی هَسد ًظش دس هقبیسِ ثب پٌبًسیل 

دستی ًوی تَلیذ سٍاًبة  دس  کل حَصُ ثسیبس ًبچیض است ٍ ثٌبثشایي ایي سیستن آثگیشی ّیچ لطوِ ای ثِ هٌبثغ آة پبییي 

صًذ. رشیبى آة سطحی ًیض پس اص پش کشدى ثٌذ هَسد ًظش اص طشیق سشیض کِ هؼوَال دس اًتْبی خبکشیض ثٌذ قشاس داسد ثِ 

سوت پبییي دست ّذایت هیطَد ٍ دس هسیش حشکت خَد هزذدا ثِ صهیي ًفَر ًوَدُ ٍ ثبػج تقَیت آثخَاى دس پبییي است 

  هیگشدد.
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