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 چكیذُ
 

اي  خطک اص اّویت ٍیظُ جَي تِ خصَظ تشف ٍ تاساى دس هٌاطق خطک ٍ ًیوِاستفادُ تْیٌِ اص ًضٍالت 

تَاًذ ضشایط  تشخَسداس است. ایجاد سطَح آتگیش تا ضشیة سٍاًاب تاال ٍ رخیشُ كشدى سٍاًاب حاصل اص آى هي

تا ایجاد . تشاي ایي هٌظَس آب فشاّن ًوایذ پایذاسي سا دس تشطشف كشدى ًیاص آتي گیاّاى ٍ دسختاى تشاي فصَل كن

تَاى ًیاص آتي گیاّاى ٍ دسختاى سا دس فصَل كن آب  سطَح آتگیش داساي تَلیذ سٍاًاب تاال ٍ رخیشُ ساصي آى هي

تأهیي ًوَد. دس ایي خصَظ سِ تیواس اًتخاب ٍ تشاي ّش كذام اص تیواسّا سِ تكشاس دس ًظش گشفتِ ضذ. ایي 

ح پالستیک تا پَضص ضٌي تَدًذ. ّش كذام اص تیواسّا ضاهل سطح طثیؼي، سطح طثیؼي تا پَضص ضٌي ٍ سط

 81ّاي آصهایص تِ ضكل هشتغ ٍ داساي هساحت چْاس هتشهشتغ تَدًذ كِ دس اساضي ضیثذاس تا ضیة هتَسط  كشت

هَسد تاسًذگي ًطاى داد كِ سٍاًاب حاصل اص سطح طثیؼي تا  81دسصذ احذاث گشدیذًذ. ًتایج حاصل اص  5/88 –

دسصذ تاسًذگي  81ٍ  81،  7ًخَسدُ ٍ سطح پالستیک تا پَضص ضٌي تتشتیة  پَضص ضٌي، سطح طثیؼي دست

تیطتشیي هقذاس هتش تَد.  هیلي 7/1ٍ  5/3، 8/8تاضذ. تشاي تیواسّاي هزكَس آستاًِ ضشٍع سٍاًاب تتشتیة  هي

ي ػٌَاى یک گضیٌِ هٌاسة تشا تَد كِ دس ایي پظٍّص تِ تِ تیواس پَضص ًایلَى تا سٍیِ ضٌي سٍاًاب هشتَط

 گشدد. استحصال آب تاساى پیطٌْاد هي

 

 استحصال آب تاساى، تاسًذگي، پالستیک، ضي تاداهي، سٍاًابّا:  كلیذ ٍاطُ

 
 

Determination of Different Surfaces Runoff Coefficient for Rainwater 

Harvesting 
 

Abstract 
 

Optimum application of precipitation especially snow and rain are very important, particularly 

in arid and semi-arid areas. Establishing rainwater harvesting systems with high runoff coefficient 

and therefore runoff storage can produce sustainable conditions to meet the water requirement of 

the plants and trees in the dry seasons. For this purpose, three treatments including natural surface 

intact, covered with gravel and plastic cover with gravel were selected. The areas of each 
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experimental plot were 4 m
2
 with square shape and average slope of 11.5-18% were constructed. 

The results from 16 events of rainfall showed that the runoff from natural surfaces with gravel, 

intact natural surface and plastic cover with gravel treatments were 7, 12 and 48 % of rainfall, 

respectively. The rainfall thresholds to initiate runoff in the treatments were obtained 4.4, 3.5 and 

2.7 mm, respectively. The highest runoff produced by plastic surface with gravel treatments and 

this system is suggested as an appropriate option to collect rainwater in this study. 

 

Keywords: Plastic cover, Precipitation, Rainwater harvesting, Gravel, Runoff  
 

 

 هقذهِ

داس ٍ کَّؼتاًی هٌاعق خـک ٍ ًیوِ خـک تذلیل کوثَد تاساى هؼوَال تذٍى پَؿؾ گیاّی ٍ یا  اساضی ؿیة

تاؿٌذ. ایي اساضی تذلیل لخت تَدى دس هؼشض فشػایؾ ٍ تخشیة قشاس داسًذ کِ دس صَست  داسای پَؿؾ گیاّی ضؼیف هی

کاسی  تَاى تا حذٍدی هـکالت هزکَس سا تشعشف ًوَد. ایداد پَؿؾ گیاّی ٍ خٌگل هذیشیت تْیٌِ اص هٌاتغ آب ٍ خاک هی

تَاًذ هاًغ اص فشػایؾ ٍ تخشیة خاک ؿَد. الصهِ ایي کاس ٍخَد آب اػت کِ دس صَست تأهیي ٍ  دس ایٌگًَِ اساضی هی

تَاًذ تخـی  سا افضایؾ داد. آب تاساى یکی اص هٌاتؼی اػت کِ هیتَاى پَؿؾ گیاّی ٍ خٌگلی  هذیشیت تْیٌِ هصشف آى هی

آتی دس اختیاس گیاّاى قشاس داد. اػتفادُ  تَاى آب تاساى سا دس هَاقغ کن اص آب هَسد ًیاص گیاّاى سا تأهیي ًوایذ. اها چگًَِ هی

یا تیواس  ػغَح آتگیش هصٌَػی اص ػغَح آتگیش تاساى هثل ػغَح ػٌگی کِ دس تؼضی هٌاعق تصَست عثیؼی ٍخَد داسد ٍ یا

ّای ػایق ٍ هحافظ هاًٌذ قیش، اػفالت، ًایلَى،  تَاى تا کن ًفَر یا غیشقاتل ًفَر کشدى ػغح تا اػتفادُ اص پَؿؾ کِ هیؿذُ 

ػٌگ، کاّگل ٍ یا تلفیقی اص آًْا، سٍاًاب ًاؿی اص تاسًذگی تش سٍی ایي ػغَح سا دس هخاصى  طئَهوثشاى، تتي، ػٌگشیضُ ٍ الؿِ

ّای ًَیي آتیاسی ّوچَى آتیاسی  آتی کِ گیاُ دچاس تٌؾ آتی اػت تا اػتفادُ اص سٍؽ دس هَاقغ کن آٍسی ًوَد ٍ خوغ

 ای ٍ صیشػغحی، آب سا تصَست تْیٌِ ٍ کٌتشل ؿذُ دس اختیاس گیاُ قشاس داد.  ای، کَصُ قغشُ

 اػت. گشفتِ قشاس اػتفادُ هَسد تا هَفقیت خـک هٌاعق اص تؼیاسی دس تکویلی آتیاسی تاساى تشای آب اػتحصال

 Laura,) سػذ هی گیاُ هصشف تِ آب کوثَد صهاى ٍ دس ؿَد هی رخیشُ ٍ آٍسی خوغ هداٍس اساضی اص آب تاساى هٌظَس تذیي

ػتاًِ تاسًذگی تشای آچشیاى  اص تَاتغ اػتاى صًداى صَست گشفت. حذ  دس پظٍّـی کِ دس  ایؼتگاُ پخؾ ػیالب قشُ (.2004

هتش ٍ دسصذ  هیلی 5ٍ  3، 1/2تشای ػغَح پالػتیک تا ػٌگشیضُ، ػٌگشیضُ ٍ ػغح عثیؼی تتشتیة دس حذٍد ؿشٍع سٍاًاب 

دسصذ تشای دٍسُ صهاًی اسدیثْـت الی آتاى هاُ ّش ػال تَد. دس ایي 68/0ٍ  81/3، 93/34ضشیة سٍاًاب هتٌاظش تا آًْا 

(. هـاتِ ّویي 1391هتشهشتغ( تَد )سضایی،  30تش )ه 4×5ّای آصهایـی  دسصذ ٍ اتؼاد کشت 15 - 25پظٍّؾ ؿیة صهیي 

 6آتاد صَست گشفت ػغَح آتگیش تاساى تِ اتؼاد  کیلَهتشی اص خٌَب ؿشقی اسٍهیِ دس ایؼتگاُ خشم 30پظٍّؾ کِ دس فاصلِ 

دسصذ ایداد ؿذ. ًتایح ًـاى داد کِ حذ  12-15هتش تا تیواسّای ػغح ػایق، ًیوِ ػایق ٍ عثیؼی تش سٍی ؿیة  5× 

 4/4ٍ  5/3، 5/2ػتاًِ تاسًذگی سٍصاًِ تشای ؿشٍع سٍاًاب تشای ػغَح آتگیش ػایق، ًیوِ ػایق ٍ عثیؼی تتشتیة دس حذٍد آ

دسصذ تشای دٍسُ صهاًی فشٍسدیي الی آتاى هاُ ّش ػال  74/1ٍ  17/41،58/10هتش ٍ دسصذ ضشیة سٍاًاب هتٌاظش تا آًْا  هیلی

دّذ کِ  یح حاصل اص پظٍّؾ صَست گشفتِ دس اػتاى آرستایداى ؿشقی ًـاى هیًتا(. 1392صادُ ٍ ًوکی،  تاؿذ )هْذی هی

چیٌی ٍ ػغح پالػتیک تا پَؿؾ  ًخَسدُ ، ػغح عثیؼی تا پَؿؾ الؿِ حذ آػتاًِ ؿشٍع سٍاًاب تشای ػغح عثیؼی دػت

دسصذ  57ٍ  13، 20اتش هیلیوتش ٍ ضشیة سٍاًاب تشای تیواسّای هزکَس تتشتیة تش 6/2ٍ  7/4، 3/5چیٌی تتشتیة تشاتش  الؿِ

لیتش، ػغح  30تاؿذ ٍ دس ّـت هاِّ اٍل ػال حدن سٍاًاب اػتحصالی اص یک هتشهشتغ ػغح عثیؼی دػت ًخَسدُ  هی

ّای  کشت(. 1393ًظاد،  لیتش تَد )ًیک 90چیٌی  لیتش ٍ ػغح پالػتیک تا پَؿؾ الؿِ 16چیٌی  عثیؼی تا پَؿؾ الؿِ

کٌذ  تَلیذ هی تشاتش تیـتش سٍاًاب 23اػت ٍ دس هقایؼِ تا ػغَح ًیوِ ػایق ػغَح ػایق داسای ضشیة سٍاًاب تاالیی 
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دّذ هتَػظ حدن  هشکض اػتاى چْاس هحال تختیاسی ًـاى هیپٌح کیلَهتشی تحقیق صَست گشفتِ دس  (. 1391)کذخذاپَس، 

دّذ  تاؿذ ایي یافتِ ًـاى هی لیتش هی 67ای  سیضُ سٍاًاب ػاالًِ تَلیذ ؿذُ اص ّش هتش هشتغ ػایق پالػتیکی تا پَؿؾ ػٌگ

آٍسی حدن آب کافی دس ساػتای اّذاف  تَاًذ ًقؾ هْوی دس اػتحصال آب تاساى ٍ خوغ کِ اػتفادُ اص ػغَح ػایق هی

ًوایذ هختلف آتخیضداسی دس ؿشایظ خـکؼالی ٍ تحشاى آب ٍ کاّؾ فـاس تش سٍی هٌاتغ آب ػغحی ٍ صیشصهیٌی ایفا 

ؿَد. تٌْا  صدگی ػٌگی اػتفادُ هی یا تشای اػتحصال آب تاساى اص ػغَح حاصل اص تیشٍىدس کـَس کٌ (.1392هْش،  )ًکَیی

ّای ػٌگی احذاث ؿذُ ٍ هَسد  صدگی هٌثغ رخیشُ سٍاًاب ًاؿی اص تیشٍى 400دس ایي کـَس  Kituiدس هٌغقِ هَػَم تِ 

 تشکیة آب، رخیشُ اًثاس ٍ تاساى آب آٍسی خوغ اساضی ػاخت .(Nissen-petersen ،2006اًذ ) تشداسی قشاس گشفتِ تْشُ

 ػیؼتن ایي کاسائی .تاسًذگی اص کاسا تشداسی تْشُ ػیؼتن یک ایداد خْت تشاٍؿی ٍ ای قغشُ آتیاسی تکٌیکْای تا ؿذُ

 هشتغ هتش 154 ٍػؼت تِ آٍسی خوغ هیذاى تا ػیؼتن ایي .تشػذ دسصذ  67 هیلی 450 ػالیاًِ تاسؽ تا ًاحیِ دس تَاًذ یه

 دس کـَس چیي سا هیَُ تاؽ ّکتاس 067/0. ًیاص هَسد آب یا .ًفش 5-7آؿاهیذًی آب هتش هکؼة، 20 گٌدایؾ تا آب اًثاس ٍ

 (.Li & Zhang 1997,) کٌذ فشاّن

تاؿذ تا تش  الؼول ػغَح هختلف آتگیش دس تَلیذ سٍاًاب ًاؿی اص تاساى هی تشسػی ػکغ پظٍّؾّذف اص اخشای ایي 

تشای  پظٍّؾتشیي ػغح آتگیش سا کِ تیـتشیي هقذاس سٍاًاب سا ایداد ًوایذ دس ایي  اػاع ًتایح حاصل اص آى تتَاى هٌاػة

 اػتحصال آب تاساى هؼشفی ًوَد.  

 

 ّا هَاد ٍ سٍش

هتش اص ػغح دسیا ٍاقعغ   1817ػلی تا استفاع  اتي ّای ػَى هحل اخشای عشح دس قؼوت ؿوالی ؿْش تثشیض ٍ دس تلٌذی

عَل ؿشقی قشاس داسد. ایي هٌغقِ اص ًظش  46°,20,'5"ػشض ؿوالی ٍ  38°,6,'5"ات اص ًظش خغشافیایی دس هختص ؿذُ اػت.

تشیي ایؼتگاُ َّاؿعٌای تعِ هحعل اخعشای      آیذ ٍ هتَػظ تاسؽ ػالیاًِ دس ًضدیک اقلیوی خضٍ هٌاعق ًیوِ خـک تـواس هی

 تاؿذ. سػی ؿٌی هیهتَػظ ٍ اص ًَع لَهی ٍ لَهی  ،هیلیوتش اػت. تافت خاک هحل 5/284عشح )فشٍدگاُ تثشیض( 

ػِ ًَع ػاهاًِ ػغح آتگیش تشای اػتحصال آب تاساى اًتخاب ؿذ ٍ تشای ّش کذام اص آًْا  پظٍّؾخْت اخشای ایي 

ّا تِ ؿکل هشتغ ٍ هؼاحت ّش کذام اص آًْا چْاس هتشهشتغ تَد. تا ایي حؼاب  ػِ تکشاس دس ًظش گشفتِ ؿذ. ؿکل ایي ػاهاًِ

داؿت ٍ دس هدوَع ًِ ػذد کشت هشتؼی ؿکل دس کٌاس ّن قشاس خَاٌّذ گشفت. دٍس  ٍخَد خَاّذ سٍ ػِ تکشا سػِ تیوا

( ًقـِ اخشای عشح سا کِ تش اػاع عشح تلَک 1ػاًتیوتش هحصَس گشدیذ. ؿکل ) 20ّای تتًَی تِ استفاع  ّا اص تلَک کشت

 دّذ.  کاهالً تصادفی پیادُ گشدیذُ اػت ًـاى هی

 

 
 : سطح طثیؼي(  Cسطح پالستیک تا پَضص ضيB طثیؼي تا پَضص ضي : سطح Aًقطِ اجشاي طشح ) -8ضكل 
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ًخَسُ، ػغح  ّواًغَسیکِ رکش گشدیذ. دس ایي عشح ػِ تیواس دس ًظش گشفتِ ؿذُ اػت کِ ؿاهل ػغح عثیؼی دػت

ًخعَسدُ تعَدُ ٍ    تاؿٌذ. تیواس ػغح عثیؼی، صهیي عثیؼی دػت عثیؼی تا پَؿؾ ؿٌی ٍ ػغح پالػتیک تا پَؿؾ ؿٌی هی

   .(2 )یچ تغییشی دس ػغح صهیي ایداد ًـذُ اػت ؿکلّ

 

 
 تیواس سطح طثیؼي تِ ّوشاُ هخضى رخیشُ سٍاًاب -1ضكل 

 

دس تیواس ػغح عثیؼی تا پَؿؾ ؿي اتتذا ػغح صهیي تَتِ تشاؿی ؿذُ ػپغ ؿي تاداهی تِ ضخاهت حذٍد ؿؾ 

یواس پالػتیک تا پَؿؾ ؿٌی اتتذا ػغح صهیي (. دس ت3ػاًتیوتش تغَس یکٌَاخت تش سٍی صهیي پخؾ گشدیذُ اػت ؿکل )

گشدد ػپغ ؿي تاداهی تِ ضخاهت حذٍد ؿؾ ػاًتیوتش تغَس  ای پْي هی صاف گشدیذُ ٍ تش سٍی آى ًایلَى گلخاًِ

ّا دس پاییي دػت ّش کذام اص  آٍسی سٍاًاب حاصل اص تاسًذگی هٌظَس خوغ (. ت4ِؿَد ؿکل ) یکٌَاخت تش سٍی آى پخؾ هی

ؿَد. تشای هقایؼِ ػوق سٍاًاب تا ػوق  دس آى رخیشُؾ یک هخضى ًصة گشدیذ تا دس هَقغ تاسًذگی، سٍاًاب ّای آصهای کشت

گیشی  (. اًذاص3ُگیشی ًوَد ؿکل ) تا تتَاى ػوق تاسًذگی سا دس ّش ٍاقؼِ اًذاصُاػتفادُ ؿذ ػٌح  یک دػتگاُ تاساى اصتاسًذگی 

ِ تؼذ اص ٍقَع ّش تاسًذگی سٍاًاب حاصل اص آًْا کِ دس هخاصى ًصة ؿذُ ّای خوغ ؿذُ تِ ایي تشتیة تَد کِ تالفاصل سٍاًاب

ای قاتل  ػٌح اػتَاًِ ؿذ ٍ ػوق تاسًذگی ًیض اص عشیق تاساى گیشی هی ؿذ اًذاصُ ّای آصهایؾ خوغ هی دس پاییي دػت کشت

 گیشی تَد.  اًذاصُ

 

  
 سٌج تیواس سطح طثیؼي تا پَضص ضٌي تِ ّوشاُ تاساى -3ضكل 
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 تیواس سطح پالستیک تا پَضص ضٌي تِ ّوشاُ هخضى رخیشُ سٍاًاب  -8ضكل 

 

  ًتایج ٍ تحج
 

 سٍاًاب دس تیواسّاي هختلف –سٍاتط تاسش 

گیشی ؿذ. تؼذاد  تشای ایي هٌظَس هیضاى تاسًذگی سٍصاًِ ٍ سٍاًاب هتٌاظش تا آًْا دس ّش ٍاقؼِ تاسًذگی اًذاصُ

هَسد تَد کِ تا احتؼاب ػِ تکشاس  16( 2/9/1393الی  5/2/1392آهاستشداسی )ّای صَست گشفتِ دس عَل دٍسُ  تاسًذگی

افضاس  ّا ٍ سٍاًاب حاصل اص آًْا تِ ًشم خفت اػذاد ٍخَد خَاّذ داؿت. تا ٍاسد کشدى ػوق تاسًذگی  48تشای ّش تیواس 

Excel ِالت تذػت آهذُ تِ خای سٍاًاب آیذ. چٌاًکِ دس هؼاد کذام اص تیواسّا تذػت هی هشتَط تِ ّشخظ سگشػیَى  هؼادل

  .(1آیذ خذٍل ) هقذاس صفش قشاس دادُ ؿَد حذاقل هیضاى تاسًذگی تشای ؿشٍع سٍاًاب یا تاسؽ آػتاًِ تذػت هی

 
 ساتطِ تیي سٍاًاب ٍ تاسش دستیواسّاي آصهایطي ٍ تاسش آستاًِ  -8جذٍل 

سؽساتغِ تیي سٍاًاب ٍ تا تاسؽ آػتاًِ )هیلیوتش( تیواس ّای آصهایـی  

4/4 ػغح عثیؼی تا پَؿؾ ؿٌی  2276.00523.0   PR  

ًخَسدُػغح عثیؼی دػت  5/3  3723.01067.0  PR  

7/2 ػغح پالػتیک تا پَؿؾ ؿٌی  5426.15694.0  PR  

 R  *  ػوق یا استفاع سٍاًاب تِ هیلیوتش :ٍP   :هیضاى تاسًذگی سٍصاًِ تش حؼة هیلیوتش 

 

سٍاًاب هشتَط تِ تیواسػغح عثیؼی تا پَؿؾ ؿٌی تشای ؿشٍع آػتاًِ تاسؽ ( تیـتشیي هقذاس 1) تش اػاع خذٍل

( ٍ اسٍهیِ 1391ّای صًداى )سضایی،  دس حالی کِ  دس تحقیقات اًدام ؿذُ دس اػتاى .اػتهیلیوتش  4/4تَدُ کِ هقذاس آى 

ای تیواس ػغح عثیؼی دس ایي پظٍّؾ تاسؽ آػتاًِ هیلیوتش تَد. تش 5/3ٍ  3ایي هقذاس تتشتیة  (1392صادُ ٍ ًوکی،  هْذی)

هیلیوتش تَد کِ ایي سًٍذ دس تحقیق  4/4ٍ 5ّای صًداى ٍ اسٍهیِ ایي هقذاس تتشتیة  هیلیوتش تذػت آهذ کِ دس اػتاى 5/5

تاؿذ صیشا کِ تاسؽ آػتاًِ دس ایي تحقیق تشای تیواس ػغح عثیؼی کوتش اص هقادیش تذػت آهذُ دس  حاضش تشػکغ هی

تاؿذ ٍ ٍخَد هَاًغ  ّای صًداى ٍ اسٍهیِ اػت. ػلت آى احتواال ًاؿی اص ػثک تَدى تافت ٍ ًفَرپزیشی تاالی خاک هی تاىاػ

کٌذ ٍ  تِ صهیي ًفَر هی یؿَد دس ًتیدِ تاسًذگی تیـتش ؿٌی تاػج افضایؾ صهاى توشکض ٍ تِ تثغ آى افضایؾ فشصت ًفَر هی

 7/2د. دس ساتغِ تا ػغح ػایق تا پَؿؾ ؿٌی کِ تاسؽ آػتاًِ دس ایي تحقیق ؿَ ّای ؿي هی هقذاسی اص تاسًذگی خزب داًِ

هیلیوتش اػت کِ ًؼثت تِ هقذاس تذػت   5/2ٍ  1/2ّای صًداى ٍ اسٍهیِ ایي  هقذاس تتشتیة  تاؿذ تشای اػتاى هیلیوتش هی
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رپزیشی تاالی آى دس عشح آهذُ اص ایي پظٍّؾ کوتش ّؼتٌذ. ػلت آى ّن احتواال ًاؿی اص ػثک تَدى تافت خاک ٍ ًفَ

 حاضش اػت. 

 

 ّاي سطَح آتگیش ضشیة سٍاًاب ساهاًِ

ّای آصهایؾ  ّای هٌدش تِ سٍاًاب دس ّش کذام اص کشت تشای ایي هٌظَس اتتذا دس عَل دٍسُ آهاستشداسی تاسًذگی

هٌدش تِ سٍاًاب،  ّای اػتخشاج گشدیذُ ػپغ تا تقؼین ػوق سٍاًاب خوغ ؿذُ دس عَل ایي دٍسُ تِ هدوَع ػوق تاسًذگی

آیذ. ضشیة سٍاًاب ّش کذام اص تیواسّا ًیض اص هیاًگیي ضشیة سٍاًاب تکشاسّای هشتَط تِ آى تیواس  ضشیة سٍاًاب تذػت هی

دّذ کِ تیـتشیي هقذاس سٍاًاب تَلیذ ؿذُ هشتَط تِ تیواس پالػتیک تا پَؿؾ  ًتایح ًـاى هی .(2خذٍل ) آیذ تذػت هی

ّای صًداى ٍ اسٍهیِ ایي  تاؿذ دس حالی کِ دس اػتاى سصذ هیضاى تاسًذگی هٌدش تِ سٍاًاب هید 48ؿٌی تَدُ ٍ هقذاس آى 

ّای هزکَس دسصذ سٍاًاب تشای تیواس ػغح عثیؼی  دسصذ هیضاى تاسًذگی اػت. دس اػتاى 17/58ٍ  93/34هقذاس تتشتیة 

ؿؾ پَتاؿذ. تشای ػغح تا  هی دسصذ تاسًذگی 12حاضش ایي هقذاس  تحقیقدسصذ اػت دس حالی  دس  74/1ٍ  67/0

دسصذ  7دسصذ اػت اها دس ایي عشح هقذاس اى  41/10ٍ  81/3هقذاس تتشتیة تشاتش  يّا ای ای دس ّواى اػتاى ػٌگشیضُ

 تاؿذ. هی

 
ضشیة سٍاًاب تشاي تیواسّا ٍ تكشاسّا دس طَل دٍسُ آهاستشداسي  -1جذٍل   

ًخَسدُ ػغح عثیؼی دػت پالػتیک تا پَؿؾ ؿي تیواسّا  ػغح عثیؼی تا پَؿؾ ؿي 

 ػَم دٍم اٍل ػَم دٍم اٍل ػَم دٍم اٍل تکشاس

 8 6 1 7 4 3 9 5 2 ؿواسُ کشت

5/11 15 14 ؿیة )دسصذ(  14 12 5/11  18 13 14 

هدوَع تاسًذگی هٌدش تِ 

 (mmسٍاًاب )
1/278  1/278  1/278  5/135  4/204  9/207  0/139  9/170  4/132  

9/148 (mmهدوَع سٍاًاب )  6/132  4/119  2/11  71/29  85/24  7/8  8/7  4/12  

54/0 ضشیة سٍاًاب  48/0  43/0  08/0  15/0  12/0  06/0  05/0  09/0  

48/0 هتَػظ ضشیة سٍاًاب  12/0  07/0  

 

 

 هحاسثِ ػوق ٍ حجن سٍاًاب قاتل رخیشُ

ثشیض کِ دس ( ایؼتگاُ َّاؿٌاػی ػیٌَپتیک فشٍدگاُ ت1330 – 1389ػالِ ) 60تشای ایي هٌظَس اص آهاس تلٌذ هذت 

ّـت کیلَهتشی هحل اخشای عشح قشاس گشفتِ، اػتفادُ ؿذُ اػت. تش اػاع ایي آهاس اتتذا تایذ ػوق ٍ فشاٍاًی هتَػظ 

تاؿذ اػتخشاج  ٍ ػپغ تا  ّای ػاالًِ هٌدش تِ سٍاًاب کِ هقذاس آًْا تیؾ اص تاسؽ آػتاًِ دس تیواسّای هختلف هی تاسؽ

ّای صَست گشفتِ تش اػاع  ، ػوق سٍاًاب سا تؼییي ًوَد. فشاٍاًی هتَػظ ػاالًِ تاسؽتَخِ تِ هقادیش تاسؽ ٍ ضشیة سٍاًاب

ّایی کِ دس تیواسّای هختلف سٍاًاب تَلیذ  تاؿذ اها تاسؽ هیلیوتش هی 5/284هَسد تا هیضاى تاسًذگی  77آهاس تلٌذ هذت 

ّای هاّاًِ تیؾ اص تاسؽ آػتاًِ ًیض تشای  تاسؽ .( اسائِ ؿذُ اػت3فشاٍاًی ٍ هقذاس ػاالًِ آًْا دس خذٍل ) ًوَدُ اػت

( ًـاى دادُ ؿذُ اػت. تا 5تیواسّای هختلف دس ّش هاُ اص آهاس تلٌذ هذت اػتخشاج گشدیذُ ٍ ًوَداس ػتًَی آى دس ؿکل )

دّذ تشاػاع ػوق  ّای اص ًَع تاساى دس هٌغقِ اخشای عشح هؼوَال دس ّـت هاُ اٍل ػال سخ هی تَخِ تِ ایٌکِ تاسؽ

تَاى ػوق سٍاًاب قاتل رخیشُ سا تشای هذت هزکَس هحاػثِ ًوَد کِ  ( ٍ تا هؼلَم تَدى ضشیة سٍاًاب هی5دس ؿکل ) تاسًذگی

 ( ًـاى دادُ ؿذُ اػت.4ًتایح آى دس خذٍل )
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 هیضاى تاسش ٍ فشاٍاًي ساالًِ هٌجش تِ سٍاًاب دس تیواسّاي هختلف -3جذٍل 

دًُخَس ػغح عثیؼی دػت ػغح پالػتیک تا پَؿؾ ؿي   ػغح عثیؼی تا پَؿؾ ؿي 

هتش هیلی 7/2تیؾ اص  (mmحذ تاسؽ آػتاًِ ) هتش هیلی 5/3تیؾ اص   هتش هیلی 4/4تیؾ اص    

 20 25 32 فشاٍاًی ػاالًِ

 242 223 201 (mm خوغ تاسؽ ػاالًِ )
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 ّاي هاّاًِ تیص اص حذ تاسش آستاًِ تاسًذگي -1ضكل 

 

گیعشد ٍ   ّای فشٍسدیي ٍ اسدیثْـت صَست هعی  ًاب تشای ّش ػِ تیواس دس هاُهقذاس سٍا ي( تیـتشی6تا تَخِ تِ ؿکل )

ًوایعذ کعِ هقعذاس آى دس     تیواس ػغح پالػتیک تا پَؿؾ ؿٌی ًؼثت تِ تیواسّای دیگش تیـتشیي هقذاس سٍاًاب سا تَلیذ هعی 

اب هشتعَط تعِ هعشداد هعاُ     هیلیوتش اػت. کوتشیي هقعذاس سٍاًع   17/20ٍ  75/20ّای فشٍسدیي ٍ اسدیثْـت تتشتیة تشاتش  هاُ

هیلیوتش اػت. تا هؼلَم تَدى هؼاحت ػعغح آتگیعش ٍ    43/1تاؿذ کِ هقذاس آى تشای تیواس ػغح پالػتیک تا پَؿؾ ؿي  هی

 تَاى حدن سٍاًاب سا هحاػثِ ًوَد.  هی ػوق سٍاًاب
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 ػوق سٍاًاب هاّاًِ دس تیواسّاي هختلف تشاي ّطت هاُ اٍل سال -9ضكل  
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 وق سٍاًاب تجوؼي دس تیواسّاي هختلف تشاي ّطت هاِّ اٍل سال(: ػ8جذٍل )

 ػغح عثیؼی تا پَؿؾ ؿي ػغح عثیؼی ػغح پالػتیک تا پَؿؾ ؿي تیواس

هتش هیلی 7/2تیؾ اص  حذ تاسًذگی آػتاًِ هتش هیلی 5/3تیؾ اص   هتش هیلی 4/4تیؾ اص    

 98/158 71/147 73/133 (mmهاِّ ) 8خوغ تاسًذگی 
48/0 ضشیة سٍاًاب  12/0  07/0  
 19/64 73/17 13/11 (mmػوق سٍاًاب )

 

 ًتیجِ گیشي
 

تَاى حدن آب هَسد ًیاص ًاؿی اص کوثعَد تاسًعذگی سا دس    تَخِ تِ ًیاص آتی گیاُ هی تش اػاع ًتایح تذػت آهذُ ٍ تا

 ٍ ِ عَل دٍسُ سؿذ هحاػثِ ًوَد ٍ تش اػاع آى هؼاحت ػغح آتگیش سا تشای تیواسّای ػغَح هختلف تذػعت آ ػٌعَاى   سد. تع

هتشهکؼة تاؿذ تعا   20هثال چٌاًکِ حدن آب هَسد ًیاص تشای تأهیي تخـی اص ًیاص آتی تؼذادی دسخت دس یک دٍسُ هـخص 

هتشهکؼعة   20تَاى هؼاحت الصم سا تعشای اػتحصعال    هؼلَم تَدى حدن آب حاصل اص یک هتشهشتغ، تا یک تٌاػة ػادُ هی

 سٍاًاب هحاػثِ ًوَد.  
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 ّای ػغَح آتگیش تاساى. هـْذ. هلی ػاهاًِ
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