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 در حوزه درویش چایmpsiacبررسی مدل

 
دکتر محسن ملکی                                                           

1
  2شهین نیرومند،   

 خلخبلٍاحذدکتشای  هٌبثغ طجیؼی )آثخیضداسی(اػتبد داًـگبُ آصاد اػالهی -1

 داًـدَیی کبسؿٌبػی اسؿذ داًـگبُ آصاد اػالهی ٍاحذخلخبل-2
 

   

 

 چكیده
 

ّشػبلِ ّضاساى تي خبک اص اصػطح اساضی خٌگلی،هشتؼی ٍکـبٍسصی ثِ ٍػیلِ اؿکبل هختلف فشػبیؾ اصدػتشع خبسج   

ؿذُ ٍثب اًجبؿت دسهٌبطق هؼتؼذ سػَة گزاسی ػجت ٍاسد آهذى خؼبست ّبی قبثل هالحظِ ای هی ؿَد. ثشای هذیشیت 

تحت فشػبیؾ ٍیب تَلیذ سػَة ؿٌبػبیی ٍقبدیش خبک فشػَدُ ثشآٍسد هٌبطق فشػَدُ ٍهْبس ایي پذیذُ الصم اػت پٌِْ ّبی 

ؿَد تباص ایي طشیق ػالٍُ ثشتؼییي هٌبطق آػیت پزیشٍثحشاًی، اقذاهبت حفبظتی هٌبػت خْت کبّؾ ٍکٌذکشدى سًٍذ 

بیؾ ثب فشػبیؾ صَست گیشد. الصهِ ایي دػتشػی ثِ اثضاسّب ٍتکٌیک ّبی هٌبػت ٍ اػتفبدُ اص سٍؽ یب هذل ثشآٍسد فشػ

اػتفبدُ ؿذُ اػت. ایي هذل دس MPSIACدقت ثبال ٍکبسایی هَسد قجَل هی ثبؿذ.ثشای ًیل ثِ ایي ّذف اص هذل تدشثی 

ایشاى دس هحیط خغشافیبیی هختلف هَسد اػتفبدُ قشاسگشفتِ  ٍثِ ػلت کوی ثَدى ٍاػتفبدُ اص پبساهتشّبی هتؼذد ًتبیح قبثل 

ّبی تدشثی اسایِ دادُ اػت.دس ایي سٍؽ ًِ ػبهل هحیط ؿبهل صهیي ؿٌبػی قجَل ٍسضبیت ثخـی ساًؼجت ثِ ػبیش هذل 

،خبک،آة ٍَّا،ؿیت ٍ سٍاًبة،پَؿؾ صهیي،کبسثشی اساضی، فشػبیؾ ػطحی ٍسٍدخبًِ ای هَسد ثشسػی قشاس هیگیشدٍ ػپغ 

سػَة ٍفشػبیؾ  ثب اسصؽ گزاسی کوی ّش پبساهتش، هیضاى فشػبیؾ ٍ سػَة هحبػجِ  هی ؿَد. دس ایي پظٍّؾ خْت ثشآٍسد

حَضِ دسٍیؾ چبی هَسد ثشسػی قشاسگشفتِ اػت.دس ضوي دسثیي ػَاهل فشػبیـی حَضِ،ػبهل ٍضؼیت فشػبیؾ 

 ػطحی،ؿیت ٍخصَصیبت خبک اصهْن تشیي فبکتَسّبی هَثش ثشثشٍص اًَاع فشػبیؾ هی ثبؿذ.

  

 

 ی، حَضِ دسٍیؾ چبMPSIACفشػبیؾ،خبک، تَلیذسػَة، هذل  :ها كلید واژه
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ت.فشػبیؾ خبک ػا دُخبک ثِ ػٌَاى اسصؿوٌذتشیي هٌجغ طجیؼی ّشکـَسی ّوشاُ تْذیذی خذی ثٌبم فشػبیؾ هَاخِ ثَ

دس هٌبطق خـک ًٍیوِ خـک هی گزاسد ثِ  ُاقتصبد ٍهحیط صیؼت طجیؼی ٍاًؼبًی ثِ ٍیظ ثشثِ دلیل تبثیشات ؿگشفی کِ 

دلیل الصم اػت،ػَاهل  ًبثیشگزاس ثشسٍی آى ؿٌبػبیی ٍهتٌبػت ثب آى ػٌَاى یک هـکل خْبًی هطشح ؿذُ اػت. ثِ ّویي 

 (.schwab,et.al1993:85ػولیبت پیـگیشاًِ ٍحفبظتی الصم صَست گیشد.)

ثبتَخِ ثِ ایي کِ اغلت هکبى خغشافیبیی ثِ لحبظ تفبٍت دس ػبختبس طئَهَسفَلَطیکی آى،دس هقبثل ػَاهل فشػبیؾ ثِ طَس 

ثٌبثشایي اٍلیي قذم دس هقبثلِ ثب پذیذُ فشػبیؾ ٍهجبسصُ ثب آى، ؿٌبػبیی ٍپٌِْ ثٌذی هٌبطق یکؼبى آػیت پزیش ًیؼتٌذ،

آػیت پزیش ٍتؼییي هقبدیش کوی تَلیذ فشػبیؾ ٍ سػَة خَاّذ ثَد.ثشای دػت یبثی ثِ ایي اهش،هحققبى سٍؽ ّبی تدشثی 

هی ثبؿٌذ. یکی اص کبسثشدی تشیي سٍؽ  هتؼذدی اثذاع کشدُ اًذ کِ دّشکذام داسای قبثلیت ّبی هححذٍدیت ّبی خبصی

ّبی کوی کِ تَاًبیی آى دس ثشآٍسد دقیق تش تَلیذ سػَة دس حَضِ ّبی آثشیض آیشاى هَسد اسصیبثی قشاس گشفتِ ،هذل تدشثی 

MPSIAC.هی ثبؿذ 

بیؾ هیالدی تَػط ؿشکت ػوشاى ٍهٌبثغ آة آهشیکب ثشای ثشسػی ٍضؼیت فشػ1968سٍؽ پؼیبک ثشای اٍلیي ثبس دس ػبل 

(. دس 1382،284ٍثشآٍسد سػَة دسخحَضِ ّبی ثذٍى آهبس دسهٌبطق ًیوِ خـک ایبالت غشثی ایي کـَس اسائِ ؿذ.)سفبّی

فشػبیؾ سٍدخبًِ ای هَسد هحبػجِ قشاس هی ، فبکتَس صهیي ؿٌبػی،خبک، فشػبیؾ ػطحی9ایي هذل 

 حَضِ ػذ دص اػتفبدُ ؿذُ اػت.دس 1352(   ایي سٍؽ دس ایشاى،ثشای اٍلیي ثبس دسػبل1378:582گیشًذ)احوذی

اهشٍصُ ثبدس ًظش گشفتي تٌَع گؼتشدُ ػَاهل هَثش ؿٌبػبیی ؿذُ دس فشآیٌذ فشػبیؾ اصیک ػَ،ًیبص ثِ تدشثِ ٍتحلیل ّبی 

گًَبگَى ٍضشٍست دػت یبثی ػشیغ ٍدقیق ثِ اطالػبت اص طشف دیگش ًٍیضدساختیبس داؿتي تصبٍیش هبَّاسُ ای ًٍیض دادُ ّبی 

هکبى فشاّن ؿذُ اػت. کِ ثب اػتفبدُ اص تکٌیک ّبی ػٌدؾ اص دٍس ٍتـکیل پبیگبُ دادُ ّب دسهحیط ػیؼتن صهیٌی ثشای ا

اػتخشاج MPSIACاطالػبت خغبفیبیی ٍتحلیل آى ّب، کلیِ پبساهتشّبی کوی هَس ًیبص دسهذل ّبی فشػبیؾ اصخولِ هذل

 ( ledemza,2004:23ؿًَذ )

االت اػبػی اػت کِ آیب حَضِ هطبلؼبتی اص پٌِْ ّبی فشػبیؾ هتفبٍتی ایي پظٍّؾ ثِ دًجبل پبػخگَیی ثِ ایي ػَ

ثشخَداس اػت؟ تَصیغ پٌِْ ّبدس ػطح حَضِ ثِ چِ ؿکلی اػت ٍهیضاى سػَة صایی ّشکذام اصپٌِْ ّب چِ هقذاس هی ثبؿذ؟ 

ی، پبیِ ّبی تـکیل دس هحذٍدیت هطبلؼبتی ثب پظٍّؾ ّبی اًدبم یبفتِ ٍثبتکیِ ثشقبثلیت ّبی ػیؼتن اطالػبت خغشافیبی

ؿذُ تحلیل ٍػپغ ًقـِ ًْبیی فشػبیؾ تشػین گشدیذُ اػت قطؼب ؿٌبػبیی پٌِْ ّبی فشػبیـی ٍثشآٍسد فشػبیؾ ٍسػَة 

ثشًبهِ سیضاى ٍهذیشاى صیؼت هحیطی سا قبدس خَاّذ ػبخت تبثب اػتفبدُ اصاطالػبت ثذػت آهذُ صهیي سا ثِ صَست دسآى، 

 ثْیٌِ هذیشیت کشدُ ٍثبتَخِ ثِ پتبًؼیل آى هَسد اػتفبدُ حذاکثشی قشاس داد.
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هتشهشثغ  قشاسداسد. استفبع  128000ب هؼبحتدسخِ ػشض ؿوبلی ث09/38دسخِ طَل ؿشقی 04/48ٍحَضِ دسٍیؾ چبی دس

هتش هی ثبؿذ.اصًظش صهیي ؿٌبػی اص دٍسُ هیَػي پبییي ٍهیَػي هیبًی ٍػٌگْبی آى اصخٌغ 1650هتَع اص ػطح دسیب 

هیلی هتش ٍهیبًگیي سطَثت ًؼجی 1/408آرسیي اػیذی ٍاصگذاصُ ّبی ًْـتِ ّبی سػَثی هی ثبؿذ. هیبًگیي ثبسًذگی 

 ی ثبؿذ.دسصذ ه1/73ػبالًِ

 MPSIACمدل 

ثشای اٍلیي PSIAC( هی ثبؿذ. هذل 1982اسایِ ؿذُ تَػط خبًؼَى ٍگجْبست)PSIACایي هذل،اصالح ؿذُ هذل اٍلیِ

هطشح ؿذ.ایي هذل دسهقبیؼِ ثب ػبیش هذل ّبی تدشثی هَخَد ثیـتشیي ػبهل هَثش دسفشػبیؾ خبک سا 13968ثبسدسػبل 

کبسثشدُ اػت. ایي ػَاهل ؿبهل ٍیظگیْبی صهیي ؿٌبػی ثشای هحبػجِ فشػبیؾ ٍیظُ ٍتَلیذ سػَة ثِ 

ػطحی،خبک،اقلین،سٍاًبة،ؿیت،پَؿؾ صهیي،هبسثشی اساضی ،فشػبیؾ ثبالدػت ٍٍضؼیت فشػبیؾ سٍدخبًِ ای هی 

ػبهل دس ّشیک اص ٍاحذّبی کبسی ثیبًگش ؿذت فشػبیؾ خبک آى ٍاحذ هی ثبؿذ. ثب 9ثبؿذ.هدوَع اهتیبصات حبصل اص

 سػَة ٍیظُ یب ّوبى هیضاى تَلیذ سػَة دس ٍاحذ ػطح آى صیشحَصُ ساًیض تؼییي کٌین. اػتفبدُ اص ساثطِ
                                                                                           QS=38.77e

0.0353R
 

                                                                           کِ دس آى:                                                              

QSسػَة ٍیظُ ثشحؼت هتشهکؼت دسکیلَهتشهشثغ: 

R گبًِ(9: دسخِ سػَة دّی )هدوَع ػَاهل 

e (718/2: لگبسیتن ًپشیي) 

 
 نتایج و بحث

 
 MPSIACهیضاى فشػبیؾ ٍسػَة دس هذل

اص طشیق خذاٍل ٍهؼبدالت MPSIACگبًِ هذل 9تذا اهتیبص هشثَط ثِ ّشیک اصػَاهلخْت ثشآٍسد هیضاى فشػبیؾ ٍسػَة اث

 آى هحبػجِ ؿذ ٍػپغ هیضاى سػَة دّی ٍفشػبیؾ صیش حَصُ ثشآٍسد ؿذ.

  

 

 
 (B Nazanin 10 pt, Bold) پارامترهای محاسبه شده در دو مقطع -1جدول 
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ثِ هٌظَس ثشآٍسد فشػبیؾ ٍ سػَة، ؿشایط هحیطی حَصُ هذ ًظش قشاس هی گیشد ثٌبثشایي ؿشایط MPSIACدس هذل 

حَضِ ثب تبثیشات هتفبٍت خَد دس فشػبیؾ ٍتَلیذ سػَة حَضِ، ًقؾ خَد سا ثِ صَست اسصؽ ّبی هحیطی حبکن ثش 

 ػذدی هتفبٍت دس هذل اسائِ هی ًوبیٌذ. اص طشفی ًتیدِ ثِ دػت آهذُ سا ًوی تَاى ثِ هفَْم سد یب تبییذ هذل 

mpsiac هحیطی هتفبٍت اثذاع ؿذُ اػت. قلوذاد ًوَد صیشا ایي هذل دس کـَسی ثب ؿشایط اقلیوی ٍ ٍیظگی ّبی صهیي

هطبلؼِ فشػبیؾ ٍهیضاى سػَة حَضِ دسٍیؾ چبی ثب اّذاف تؼییي اؿکبل ػوذُ فشػبیؾ دس هٌطقِ ثشسػی ػلل ایدبد 

ٍ mpsiacفشػبیؾ ئتئلیذ سػَة دس حَضِ،ثشآٍسد هیضاى فشػبیؾ ٍ سػَة دّی دس ّش صیش حَضِ ثشاػبع سٍؽ تدشثی 

هیضاى فشػبیؾ ٍ سػَة اًدبم ؿذُ اػت کِ ػبهل ٍضؼیت فشػبیؾ دس ػطح  اٍلَیت ثٌذی صیش حَضِ ّب اص لحبظ

 حَضِ)فشػبیؾ ػطحی( خصَصیبت خبک ٍ ؿیت هْن تشیي فبکتَسّبی هَثش دس ثشٍص اًَاع فشػبیؾ دس ایي حَضِ ّؼتٌذ.
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