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 هاي ضروري تراي اجراي مدل داده -3

 خصوصيات حوضه -3-1

 ناحيه و حوضه مساحت

ٚ  قسٜ)يب تؼسازي ٘مبٌ اذتيبضي ثط ضٚي ٔؿيط خطيبٖ( ٔكرم بٖ يخط يطٞبيت ٔؿئٛلؼحٛيٝ اظ َطيك  ٜسٚزحٔ     

تٛا٘س  ٔي ٔرتّف يٞبٔميبؼ ثب ييٞب٘مكٝ زض. ٔطظ حٛيٝ قٛزيٗ ٔييتؼ حٛيٝ ثط ضٚي يه ٘مكٝ تٛپٌٛطافي يثٙس تمؿيٓ

 ،ٞبي وٛچه وٝ ثطاي حٛيٝ ، زض حبِياؾت يوبف 250000/1 ٞبي ثعضٌتط، يه ٘مكٝ ثب ٔميبؼ وكيسٜ قٛز. ثطاي حٛيٝ

ٔطثٌٛ ثٝ ( 25000/1ٚ  24000/1ٞبي  ٞبي تٛپٌٛطافي )زض ٔميبؼ ثبقٙس. تٕبْ ٘مكٝ ٔي ٔٙبؾت 24000/1ٞبي ثب ٔميبؼ ٘مكٝ

 تٛا٘س وٝ ايٗ ٔحهَٛ زيديتبِي ٔي ،ثبقٙس ٔي يلبثُ زؾتطؾ لبِت ؾي زيثٝ قىُ زيديتبِي زض  بالت ٔتحسٜيا زضايبِت  ٞط

اظ ٚ ثبالتطيٗ ٘مُٝ زض حٛيٝ ) بٖيط خطئؿاضتفبػي ثيٗ  ئحسٚزٜقٛز. ثؼس اظ ثطضؾي  اؾتفبزٜثطاي تؼييٗ حٛيٝ ٚ ٘بحيٝ 

 .ٛ٘سٔكرم ق فٛت 1500يب  ٔتط 500 تٛا٘ٙس زض فٛانُ اضتفبػي ٔي ي٘ٛاححٛيٝ(  اضتفبػبت وُٗ يث

 

 ىبئطآ ٛيٝ ضيٌٛطا٘سٜ وّطازٚ ايبالت ٔتحسٜح اظ ٞبي اضتفبػي ُٔٙمٝ فٛضن خٙٛثيٚ ٔؿبحت ي٘ٛاح -2-11قىُ 

 



ٔٙحٙي  سيتِٛزض  ،يثؼس يٞبثطاي اؾتفبزٜ ٗ حٛيٝ،يزض ث ذٌُٛ تطاظ ٗيچٙس ، ثبيسٝيٚ ٘بح حٛيٝ ٓ حسٚزيتطؾػالٜٚ ثط 

ثبيس ثٝ  ٗ ذٌُٛيٗ ايثثٝ ٚخٛز آٔسٜ  يٞبٔؿبحت، ٘ستؼييٗ قستطاظ ٔكرم قٛ٘س. ٚلتي حسٚز ٚ ذٌُٛ اضتفبع -ٔؿبحت

 يٞبٚ ٔؿبحت احيٛ٘ 2-11ٌيطي قٛ٘س. قىُ  ا٘ساظٜ ،ٞبي زيديتبِي ثب اؾتفبزٜ اظ زازٜ ٚ تي يب ثٝ نٛضت ذٛزوبضنٛضت زؾ

اضتفبػي  ثب تٛخٝ ثٝ ٔحسٚزٜزٞس.  ضا ٘كبٖ ٔي ىبيآٔط حٛيٝ ضيٌٛطا٘سٜ وّطازٚ ايبالت ٔتحسٜ اظ ُٔٙمٝ فٛضن خٙٛثي ياضتفبػ

، ٔتغيطٞب ٚ ٘سٔكرم قس يوٝ ٘ٛاح. ٚلتي ٓيٓ وٙيتمؿ يٝ اضتفبػي٘بحثٝ ؾٝ  الظْ اؾت آٖ ضا ٗ حٛيٝ،يزض ا ٔتط 1408

. ضٚزئثٝ وبض  زض آٖ ثطاي ٔحبؾجٝ ضٚا٘بة شٚة ثطف يثٝ َٛض اذتهبن ٞط ٘بحيٝ زض بظ ٔسَ،ئٛضز ٘ ٔرتّف پبضأتطٞبي

تؼييٗ قٛز. اضتفبع -ؿبحتٔاؾتفبزٜ اظ ٔٙحٙي ثب ثبيس ٔيبٍ٘يٗ اضتفبع ٞيپؿٛٔتطيه ُٔٙمٝ ، ثطاي ؾِٟٛت ثركيسٖ ثٝ ايٗ وبض

 ثٝ ؾطػت ثٝ ٘تيدٝ ثطؾٙس. ئسَ ضلٛٔي اضتفبػ وبضثطز وبٔپيٛتطي ٚ يٞباؾتفبزٜ اظ آ٘بِيع ثب ،تٛا٘ٙس ايٗ ٔطاحُ ٔي اظ يبضيثؿ

 

 (مساحت) منطقه–منحني ارتفاع

ذٌُٛ  ٗئحهٛض زض ث يبٞؿبحتٔ تٛاٖئ زض حٛيٝ، ا٘تربة قسٜ تطاظذٌُٛ  ٕٞطاٜثٝ  ٞب٘بحيٝ يٞبٔطظاؾتفبزٜ اظ  ثب     

 يثٝ نٛضت ٕ٘ٛزاض تٛا٘ٙس ٞب ٔي . ايٗ زازٜوطزيب ثٝ نٛضت ذٛزوبض تؼييٗ  يٕتطيثٝ ضٚـ پال٘ ثٝ نٛضت زؾتيضا ٔرتّف  تطاظ

٘كبٖ زازٜ قسٜ زض قىُ  ٕ٘ٛزاض)ٞيپؿتٛٔتطيه( ٔب٘ٙس  اضتفبع-ٔؿبحت )ٔؿبحت زض ثطاثط اضتفبع( ٚ يه ٔٙحٙي قٛ٘س ٓيتطؾ

ٞبي وبٔپيٛتطي ٞبي ضلٛٔي اضتفبع ٚ ضٚـ وٝ وبضثط ثٝ زازٜ يزض نٛضتقٛز.  دبزيا يفٛضن خٙٛثي حٛيٝ تٛا٘س ثطا ٔي 11-3

نٛضت ذٛزوبض  تٛا٘س ثٝياضتفبع ٔ-ٔؿبحت ايٗ ٔٙحٙي ،زؾتطؾي زاقتٝ ثبقس ض ضفتٝ زض يه ؾيؿتٓ پطزاظـ تهٛيطثٝ وب

ثبال ٚ  يٞبٔؿبحت بٖيدبز تٛاظٖ ٔيثب ااظ ضٚي ايٗ ٔٙحٙي ( h) اي ٞيپؿٛٔتطيه ٘بحيٝ ٔتٛؾٍاضتفبع . ثسؾت آٚضزٜ قٛز

قٛز وٝ  ثٝ ػٙٛاٖ اضتفبػي ثٝ وبض ثطزٜ ٔي hتؼييٗ قٛز. ٔمساض تٛا٘س ئ 3-11٘كبٖ زازٜ قسٜ زض قىُ  ٔتٛؾٍ پبييٗ اضتفبع

 قٛز. يبثي ٔي ثطٖٚ ،SRM ٔسَ ب زضثطاي ٔحبؾجٝ زضخٝ ضٚظٞ ،زٔبٞبي ايؿتٍبٜ ٔجٙب اضتفبع، زض آٖ

 

 متغيرها -3-2

 Tروزها و -دما و درجه



اظ ضٚي ، ثيٙيزض حبِت پيفيب  ،زٔب ٞبيٌيطي شٚة ثطف، تؼساز زضخٝ ضٚظٞب ثبيس اظ ضٚي ا٘ساظٜي ػٕك ضٚظا٘ٝثطاي ٔحبؾجٝ 

ضا وٝ حساوثط ٚ  ( يب زٚ زٔب زض ٞط ضٚظفطا٘تربة نٔيبٍ٘يٗ زٔبي ضٚظا٘ٝ ) ٕٞچٙيٗ ٞبي زٔب تؼييٗ قٛز. ايٗ ثط٘بٔٝ ثيٙي پيف

حسالُ زٔبي ضٚظا٘ٝ )
max

T  ٚ
min

T)  ،ؿتٍبٜ اياضتفبع ثٝ ضٚـ ثطٚ٘يبثي اظ  ي ٔٛضز ٘يبظ،(. زٔبٞب1ا٘تربة وٙس ) لجَٛ ٔيٞؿتٙس

زٔبي  ،1ا٘تربة حبِت  ٍٞٙبْ آيٙس.ثٝ زؾت ٔي ثط٘بٔٝ تٛؾٍ زيٍط، ٔطتفغ ٘ٛاحيٞيپؿتٛٔتطيه  ٔتٛؾٍ اضتفبع ثٝ ؾٕتٔجٙب 

 قٛز: ٔتٛؾٍ زض ٞط ٘بحيٝ ثٝ نٛضت ظيط ٔحبؾجٝ ٔي

(11-3)
    2

minmax TT
T


 

ٔمبزيط ٍٞٙبْ ٚخٛز قٛز،  ( اؾتفبزٜ ٔي1)ٌعيٙٝ  Tmax  ٚTmin ٞبي ضٚظا٘ٝ )ٌعيٙٝ نفط( يب ٚلتي اظ ٔيبٍ٘يٗ ،قٛز پيكٟٙبز ٔي

ٔٛثط  زضخٝ حطاضت حسالُ ٔسَ، 0/3ثب اضائٝ ٘ؿرٝ  ،زض ٕٞيٗ ضاؾتبقٛ٘س.   ثطزٜثٝ وبض  بتزض ٔحبؾج ٞب ٘يعٔٙفي، آٖزٔبي 

ٞٙٛظ ٞٓ وبضثط  زض نٛضتي وٝ قس. حصف( اظ ثط٘بٔٝ وبٔپيٛتطي ؾب٘تيٍطاز ثٝ نفط زضخٝ ٔٙفيانّي )تغييط ذٛزوبض زٔبٞبي 

ثٝ نٛضت  افتبزٜ ضا ي اتفبقفزٔبٞبي ٔٙ، SRMٞب ثٝ ٔسَ تٛا٘س زض ٍٞٙبْ ٚاضز وطزٖ زازٜ، ٔيزٞسٔيضا تطخيح  ضٚـ لجّي

 . زٞستغييط  نفط زضخٝ ؾب٘تيٍطاززؾتي ثٝ 

 

 

 ٜ.اضتفبع ُٔٙمٝ فٛضن خٙٛثي زض حٛيٝ ضيٌٛطا٘س-تؼييٗ اضتفبػبت ٞيپؿٛٔتطيه ٔتٛؾٍ ُٔٙمٝ ثب اؾتفبزٜ اظ يه ٔٙحٙي ٔؿبحت -3-11قىُ 



ٞب ثٝ ٕٞبٖقٛز،  قطٚع ٔي 06:00اظؾبػت وٝ ٔؼٕٛالً  ٞؿتٙس، ؾبػتٝ 24 يب٘ظٔ يه زٚضٜ يثطأيبٍ٘يٗ زٔبٞب  وٝ يياظ آ٘دب

 قٛز: ثٝ نٛضت ظيط ٔحبؾجٝ ٔي 1-11زض ٔؼبزِٝ ط اضتفبع ييٍٞٙبْ تغ∆Tانالح . قٛ٘سيحؿبة ٔزضخٝ ضٚظ  ػٙٛاٖ

(11-4 )       
100

1
.hhT st   

ths(، m 100زض ٞط خٝ ؾب٘تيٍطاز زض زٔب ) افتآًٞٙ  زض ايٗ ضاثُٝ 
ٔيبٍ٘يٗ  h( ٚٔتط) زٔب يطيٌا٘ساظٜ اضتفبع ايؿتٍبٜ 

TTضٚظٞب )-ثبقس. ٞط ٚلت وٝ تؼساز زضخٝ ( ٔئتطاضتفبع ٞيپؿتٛٔتطيه يه ُٔٙمٝ )  ُٝٔٙفي قٛز ثٝ ( 1-11) زض ضاث

ػٙٛاٖ  3-3-11زٔب زض ثرف  افتآًٞٙ قٛ٘س تب ٞيچ شٚة ثطف ٔٙفي ٔحبؾجٝ ٘كٛز. ٔمبزيط  لطاض زازٜ ٔيَٛض ذٛزوبض نفط 

ٞٓ اظ چٙس ٚ حٛيٝ(  تٕبْ يثطا ،)ٌعيٙٝ نفطتٟٙب ٞبي زٔبيي ثٝ زؾت آٔسٜ اظ يه ايؿتٍبٜ  ٞٓ زازٜ ٔٛضز ٘ظط قٛز. ثط٘بٔٝ ٔي

ٞبي ٔطثٌٛ ثٝ  قٛز ٚ زازٜ س. زض ٌعيٙٝ نفط، اضتفبع ايؿتٍبٜ ٚاضز ٔيوٙ ( ضا لجَٛ ٔيٝيٞط ٘بح ي، ثطا1ايؿتٍبٜ ٔرتّف )ٌعيٙٝ 

ٞبي  قٛ٘س. اٌط ايؿتٍبٜ يبثي ٔي ثطٖٚ زٔب ثب اؾتفبزٜ اظ ٘ؿجت وبٞف ٞبٝي٘بحزٔب ثطاي ٔتٛؾٍ اضتفبػبت ٞيپؿٛٔتطيه تٕبْ 

اؾتفبزٜ  1 ٙٝئتٙبٚثبً اظ ٌع يبط، نفٚ اظ ٌعيٙٝ  دبزياضا  ئهٙٛػتٛا٘س يه ايؿتٍبٜ  ثيكتطي لبثُ زؾتطؼ ثبقٙس، وبضثط ٔي

س لجالً ي، ثبثب ايٗ ٚخٛز .اضتفبػي اؾتفبزٜ وٙس ٝي٘بحاي ثطاي ٞط  ٞبي خساٌب٘ٝ تٛا٘س اظ ايؿتٍبٜ وبضثط ٔي 1وٙس. زض ٌعيٙٝ 

 ٘بحيٝ وبٞف زازٜ قسٜ ثبقٙس. اٌط اضتفبع ٞيپؿٛٔتطيه ٔتٛؾٍ ثٝ ؾٕت ٔمساض ٔطثٌٛ ثٝ زٔبٞبي ٚاضز قسٜ ثطاي ٞط ُٔٙمٝ

 يثٝ نٛضت ا٘تربث ٙٝيٗ ٌعيا ِٚي طز،يٌئاي ضا زض ٘ظط  ٞبي خساٌب٘ٝ ثطاي ٞط ُٔٙمٝ ايؿتٍبٜٗ ضٚـ، يثٝ ٕٞ SRMچٝ 

)حتي اٌط زض ذبضج اظ حٛيٝ لطاض  ٔٙبؾتيه ايؿتٍبٜ زٔبيي ٗ ياؾت ٚ ثٙبثطازٔبي ٞٛا ٔكىُ  حينحٌيطي ا٘ساظٜ ثبقس.ئ

 ، الظْ اؾت وٝثيٙي ٔسَ حبِت پيف زضتطخيح زازٜ قٛز. ت زاذُ حٛيٝ وٓ زل ايؿتٍبٜچٙس ثٝ  ٕٔىٗ اؾتٝ ثبقس( ٌطفت

ٝ ي٘بحضٚظٞب ثطاي ٞط -تؼساز زضخٝ ٓ(ي)تؼٕ ثطٚ٘يبثي يثطا ٚ اضتفبع ٔٛضز ٘ظط، ُٔٙمٝ زض قبذم يزٔب يٞبيٙيث فيپ

 ٝ قٛز.يتٟ، ياضتفبػ

 

 (Pتارش)

ثيٙي وٕي  پيفٗ يٕٞچٙ. اؾتٔكىُ  ،٘يٞبي وٛٞؿتب زض حٛيٝ ػٜيثٛ قبذم ثط ؾُح حٛيٝ يٞباضظيبثي ثبضـ     

ثٟجٛز ضا  تيٚيؼزض ايٗ ظٔيٙٝ، ايٗ  يفؼّٞبي  چٝ تالـ ثبقس، اٌط زؾتطؼ ٔي زضثيٙي  ثبضـ، ثٝ ٘سضت ثطاي حبِت پيف



ثبضـ ثبضاٖ غّجٝ زاضز. ثب ايٗ  ؾٟٓشٚة ثطف ػٕٛٔبً ثط  آة حبنُ اظ ٞبي وٛٞؿتب٘ي . ذٛقجرتب٘ٝ زض حٛيٝسٜ اؾتيثرك

يه  يزاضا ٔٛضز ٘ظط ثط٘بٔٝس يثبٚ  ثٛزٜ ػٜيٚ ٔٛضز تٛخٝ ،ؾٍٙيٗ ئٛضز يٞبثبضاٖ اظ ثبضـ حبنُ قسٜضٚا٘بة  ٚخٛز، حساوثط

 ضا ثجيٙيس(. 3-3-11 ثرف)ثبقس  ييضٚيسازٞب ٗيچٙضٚـ ذبل ثطاي 

 ئهٙٛػ )اظ يه ايؿتٍبٜ وٙسئ ٚضٚزي لجَٛثٝ ػٙٛاٖ زازٜ  حٛيٝ ضا زض تٕبْ ؾُح تٟٙب ثبضـه يايٗ ثط٘بٔٝ ٞٓ      

لجَٛ ضا  ،٘بحيٝٞط  ئتفبٚت، ثٝ َٛض خساٌب٘ٝ ثطا يٞبثبضـ يٞبزازٜٚ ٞٓ  (نفطتطويت قسٜ اظ چٙس ايؿتٍبٜ ٔرتّف )ٌعيٙٝ 

لبثُ  ،A ٝي٘بح ، ٔثُيه ايؿتٍبٜ يٞبزازٜ زازٜ قٛز ٚ فمٍ حبِت تغييط 1ايٗ ثط٘بٔٝ ثٝ ٌعيٙٝ  (. اٌط1)ٌعيٙٝ  وٙسئ

 اظٞيچ ثبضقي  ٗ نٛضت،يط ايزض غوپي قٛز.  ي٘ٛاح طيؾب ثبيس ثطاي ٝ،يٗ ٘بحيا يقسٜ ثطااضز ٞبي ثبضـ ٚزؾتطؼ ثبقس، زازٜ

)ٕٞبُ٘ٛض وٝ  ثبضاٖ ثبضـؾُح ٔٛثط ٞبي ثط٘بٔٝ ثٝ ٔمساض ٌعيٙٝط يؾب. قٛزيٕ٘ ثط٘بٔٝ زض ٘ظط ٌطفتٝ ٔحبؾجبت زض ي٘ٛاحايٗ 

ٞبي ايؿتٍبٜوٝ فمٍ  ي، زض نٛضتثعضياضتفبػي  ٜٔحسٚزثب  يٞبي. زض حٛيٝقٛزئطثٌٛ ٔاقبضٜ قس(  3-3-11زض ثرف 

ثطٚ٘يبثي  ٝ قسٜ اؾت، وٝيتٛن قٛز.ئ٘بزيسٜ ٌطفتٝ ثبضـ  يٚضٚز يٞبزازٜ ٗ زض زؾتطؼ ثبقٙس،ييزض اضتفبػبت پب ي٘سٌثبض

زض ٞط  %4% يب 3 ٔب٘ٙس ،ثٝ ٚؾيّٝ يه ٌطازيبٖ اضتفبػي ،ٔطثَٛٝ ي٘ٛاحٔتٛؾٍ ٞيپؿٛٔتطيه  اضتفبع ثٝ ؾٕتٞبي ثبضـ زازٜ

 ٔتٛؾٍثطاي  ضا ٞبزازٜ ٗيبٍ٘يتٛاٖ ٔمساض ٔئزؾتطؼ ثبقٙس، زض اٌط زٚ ايؿتٍبٜ زض اضتفبػبت ٔرتّف  ، ا٘دبْ قٛز.نس ٔتط

ؾُح ٔطخغ  ٘ؿجت ثٝثٝ ٚؾيّٝ يه ٌطازيبٖ اضتفبع  ياضتفبػ يط ٘ٛاحيؾب يٞبزازٜ ثطٚ٘يبثي ثٝ زؾت آٚضز ٚ اضتفبع زٚ ايؿتٍبٜ

يه  اظ ٚ ؛اضتفبع ثٝ َٛض ٘بٔحسٚز ازأٝ ٕ٘ي يبثس كتط قسٖيث شوط اؾت وٝ افعايف ٔمساض ثبضـ ثب. الظْ ثٝ طزيپصيا٘دبْ ٔ

 ٔب٘س.ثبثت ٔي (ٔطتفغ بضيثؿ ٞبيوٜٛ ضقتٝ ثرهٛل زضٗ ثٝ ثؼس )ئؼاضتفبع 

 ≤ T) يسٌ٘و ( يوب ثبض T > TCRIT)توبظٜ اؾوت   ثوطف   اظ ٘وٛع  اتفبق افتبزٜ، ٌيطي زض ٔٛضز ايٙىٝ ٚالؼٝ ثبضـثطاي تهٕيٓ     

TCRIT) قٛز. ٚلتوي ضا ثجيٙيس( اؾتفبزٜ ٔي 3-3-11زٔبي ثحطا٘ي )ثرف ٔمساض يه، اظ    ٝ ٚالؼوٝ ثوبضـ ثوٝ     ٔكورم قوس وو

 يٞوب لؿٕتثط ضٚي  وٝ ثبضـ يُيزض قطا طز(،يٌينٛضت ٔ تأذيط )وٝ ثب ضٚا٘بة سيتِٛ زض سٜيٗ پسيا ، اثطثبقسئنٛضت ثطف 

 ؾوُح ووٝ ثوط ضٚي يوه     تبظٜ. ثطف ، ٔتفبٚت ذٛاٞس ثٛزقٛزا٘دبْ ثسٖٚ ثطف  يٞبٗيوٝ ثط ظٔ يثبقس ثب حبِتپٛقيسٜ اظ ثطف 

٘طٔبَ پٛقف ثوطف   وبٞفٚ اثط آٖ زض ٔٙحٙي  قسٜثركي اظ تٛزٜ ثطف فهّي فطو ثٝ ػٙٛاٖ  ،ثبضزٔي يلجّ ثطف سٜ اظيپٛق

شٚة قٛز ووٝ ثوٝ   ئحؿٛة ٔ يقثٝ ػٙٛاٖ ثبض ثبضز،ئ پٛقف ثطف ثط ضٚي ُٔٙمٝ ثسٖٚ وٝ ياتبظٜقٛز. ثطف لطاض زازٜ ٔي

ووبفي ٌوطْ    ا٘ساظٜثٝ ثطف  ضٚظ ثؼس ثطاي شٚة وطزٖ يٞٛا يزٔب افتس وٝتب ظٔب٘ي ثٝ تأذيط ٔي آٖ ٚ اثط قسايبفٝ ذٛاٞس ثطف



ٝ  قوسٖ  ٚ ؾپؽ ثٝ ٔحى وبفي  قسٜشذيطٜ  SRM ٔسَ . ايٗ ثبضـ ثٝ ٚؾيّٝقٛز اتفوبق   زض آٖ شٚة ،ضٚظٞوب -تؼوساز زضخو

ٚ سٜ يو اْ ثبض nزض ضٚظ ووٝ  ٕتط يؾب٘ت 20/2 ثطاثط يثطف ٔؼبزَ آة زٞس وٝ زض آٖ٘كبٖ ٔي ٔٛضزي ضا 2-11. ٔثبَ خسَٚ افتسئ

 .  ٜ، ٔحبؾجٝ قسٜ اؾتزض ؾٝ ضٚظ ٔتٛاِي شٚة قس

يبثي  پٛقف ثطف زضٖٚوبٞف اظ ضٚي ٔٙحٙي  لجالً آٖ ٔمساض چٖٛ اؾت، وبٞف زض حبَ زض ضٚظٞبي ٔتٛاِي Sزض ايٗ ٔثبَ 

أب ثب  ؛ثبثت ثبلي ثٕب٘س قسٜ اؾت،ٔستي وٝ تٛزٜ ثطف فهّي ثب ثطف خسيس پٛقب٘سٜ  ََٛ ثبيس زض Sمساض ٔزض ٚالغ  .قسٜ اؾت

 وٙس. اؾتفبزٜ ٔي S يديتسضٔسَ ثٝ نٛضت ٔتساَٚ اظ وبٞف  اضائٝ قسٜ، 2-11ٗ ٚخٛز، ُٔبثك آ٘چٝ زض خسَٚ يا

 يوٝ زاضا شٚة ثطف حبنُ اظ الف ضٚا٘بةثطذ اؾت، يػبزثبضاٖ  يٞبثبضـ يثطا هيس ٚ پيقس ضٚا٘بة يٞبيدبز زثيا

وٝ زٞس يا٘دبْ ٔ يؾبظي ثٟتط قجيٝ يظٔب٘ ثبضاٖ ثبضـ يٞبهيٗ پيا يثطا SRM ٔسَ ثبقس. ٔٙظٓ ٔي ي٘ٛؾب٘بت ضٚظا٘ٝ

تٛا٘س  ٔي آؾتب٘ٝ ايٗ حس. ثبقس  ٕتطيؾب٘ت 6 حٛيٝ ثطاثط يب ثيف اظ تٕبْ ؾُح يثطأحبؾجٝ قسٜ  ئتٛؾٍ ثبضـ ثبضاٖ ضٚظا٘ٝ

ثب يطيت  ،3-3-11زازٜ قسٜ زض ثرف  قطحضٚـ  .وٙستغييط  ا٘تربة قسٜ،ثط اؾبؼ ذهٛنيبت حٛيٝ  ، ٚٚؾيّٝ وبضثط ثٝ

تٛا٘س ثبػث ثٛخٛز  ٔي ثبضاٖ يٞبيثبض٘سٌ يٞبحساوثط ضٚا٘بة ٔحتبَب٘ٝ،. ػّيطغٓ ايٗ السأبت ثبقسئزض اضتجبٌ  ثبظٌكت

ٕٔىٗ ٔحّي  سيقس يٞبثبضاٖ ،وبفي ٘جبقس تؼسازثٝ  ي٘سٌٞبي ثبضٜ قجىٝ ايؿتٍب وٝ چٖٛ زض نٛضتيقٛز،  ئكىالتآٔسٖ 

 . زض ٚالغ ايٗ زٚضٜاؾت اغّت ٘بٔؼّْٛؾبػتٝ،  24ٞبي ثبضاٖ زض يه زٚضٜ  ٘بزيسٜ ٌطفتٝ قٛ٘س. ٕٞچٙيٗ ظٔبٖ ثبضـاؾت 

)ثطاي 
nP ) ظضٚ 08:00اظ ؾبػت  n 1 ظضٚ 08:00ؾبػت اْ تب+ nػٙٛاٖ ثبضـ زض ضٚظ  وكس ٚ ثٝ ََٛ ٔيn  ْٔٙتكط ا

قٛز. زض  ٘ؿجت زازٜ ٔياْ  n+1ثٝ ضٚظ  ي٘ضؾس ٔمساض ثبضـ يىؿب زٚضٜ ؾٙدف ثٝ پبيبٖ ٔي وٝ قٛز. زض ثؼًي اظ ٔٛاضز ٔي

 يه ضٚظ ثٝ ػمت ثطٌطزا٘سٜ قٛ٘س. ،SRMٚضٚز ثٝ لجُ اظ  ٞبي ثبضـ ثبيس زازٜ ٔكبثٝ ضزأٛ

 فتٝ ثط ضٚي يه ُٔٙمٝ ػبضي اظ ثطفٔحبؾجٝ شٚة ثطف خسيس ضؾٛة يب -2-11خسَٚ 

)ؾب٘تيٕتط ثط a ضٚظ
زضخٝ ؾب٘تيٍطاز ثط 

 ضٚظ(

T ٝزضخ(
ؾب٘تيٍطاز 

 ضٚظ(

S P()ػٕك شٚة  ؾب٘تيٕتط
 )ؾب٘تيٕتط( قسٜ

P ٜقسٜ شذيط 
 )ؾب٘تيٕتط(

 a.Tؾٟٓ ضٚا٘بة 
(1-

S)ؾب٘تيٕتط() 

n 45/0 0 72/0 20/2 0 20/2 0 

1+n 45/0 11/0 70/0 0 05/0 15/2 02/0 

2+n 45/0 70/2 68/0 0 22/1 93/0 39/0 

3+n 45/0 70/3 66/0 0 93/0 0 32/0 



 Sمساحت ناحيه پوضص ترف، 

، زض ََٛ فهُ شٚة ثطف ،پٛقف ثطف فهّيؾُح  يٌؿتطٜٞبي وٛٞؿتب٘ي ايٗ اؾت وٝ  يىي اظ ذهٛنيبت حٛيٝ     

ثسؾت  ،اي پٛقف ثطف زٚضٜ يٞبيثطزاضٝتٛا٘س اظ ضٚي ٘مك پٛقف ثطف ٔي وبٞف ؾُحٞبي  يبثس. ٔٙحٙي ثتسضيح وبٞف ٔي

. ٔحؿٛة قٛ٘س SRM ٔسَ تٛا٘ٙس ثٝ ػٙٛاٖ يه ٔتغيط ٚضٚزي ٟٔٓ ثطايئ ط وبٞف ضٚظا٘ٝيٗ نٛضت ٔمبزيزض ا ٙس؛يآ

اظ َطيك ػىؿجطزاضي ثب ٞٛاپيٕب )ثرهٛل  ،ٞبي ذيّي وٛچه( ٞبي ظٔيٙي )زض حٛيٝثب٘يتٛا٘س ثٛؾيّٝ زيسٜ پٛقف ثطف ٔي

تٛا٘س ثب  وٝ ٔي ئؿبحتثطزاضي قٛز. حسالُ  اظ َطيك ٔبٞٛاضٜ ٘مكٝٗ ضٚـ، يزض ٔٛثطتط ؾيُ( ٚ ٚلٛع يضٍ ايُطايقطازض 

زض ٞبيي ٔثبَ 3-11ؾٙدٙسٜ زاضز. زض خسَٚ  حؿٍط )ؾٙؿٛض(ثؿتٍي ثٝ تفىيه ٔىب٘ي  ،ثطزاضي قٛز ٘مكٝ ٔٙبؾتيه زلت 

 قسٜ اؾت.  فٟطؾت ٙٝيظٔايٗ 

قسٜ اؾت،  ي٘مكٝ ثطزاض ِٙسؾت ٔبٞٛاضٜ يٞبفّؿجطي ضا، وٝ تٛؾٍ زازٜ يپٛقف ثطف زض حٛيٝ وٛٞؿتب٘ 4-11قىُ 

َٛال٘ي قٛز  اي ٔتٛاِي ٚلتي فبنّٝ ظٔب٘ي ثيٗ تهبٚيط ٔبٞٛاضٜ(. 1987؛ ثبئْٛ ٌبضتٙط، 2004، ٗيسَ ٚ ٔبضتيزٞس )ؾي٘كبٖ ٔ

 قسٜ، يطيٌا٘ساظٜٔسٜ اظ ٘مبٌ ثسؾت آ يوبٞك ٞبي ، ٔٙحٙي(اثطٞب زض اثط پٛقف س ٔبٞٛاضٜيزوبٞف  ُيزِثٝ  )ثٝ َٛض ٔثبَ

چٙيٗ  اظ ثطٚظ يطيخٌّٛقٛ٘س. ثطاي  ذبضج  ذٛز ثطف تبثؿتب٘ي اظ قىُ َجيؼي ئٛضز يٞبثٝ ٚؾيّٝ ثبضـ ٕٔىٗ اؾت

وٛتبٜ  يٞبثبضـ حبنُ اظپٛقف ثطف  ٔطثٌٛ ثٝاي  تهبٚيط ٔبٞٛاضٜ ، اظيوبٞكٞبي  ٔٙحٙي دبزياٍٞٙبْ س يثب ذُبٞبيي،

ٞبي زٔب ٚ ثبضـ ثبيس ٕٞعٔبٖ ثطضؾي قٛ٘س. . ثطاي قٙبؾبيي ضٚيسازٞبي ثطف تبظٜ، زازٜ٘ظط وطزنطف  ثطف تبثؿتب٘ي ٔست

 تٛييح زازٜ قسٜ زض ثرف ٔطثٌٛ ثٝ ثبضـوٝ  ،ضٚا٘بة سيتِٛ زض ٔٛثطٕب٘ٙس ثبضـ شذيطٜ قسٜ ٞ ،ٔسَ يثطاثطف خسيس ٘بپبيساض 

 قٛز. ة ٔيٛٔحؿ اؾت،

 

 

 

 



ٞبي ترٕيٗ ظزٜ قسٜ ٘مكٝ ثطف زٚتبيي ٞؿتٙس. ثطزاضي پٛقف ثطف. حسالُ ا٘ساظٜٚض ثطاي ٘مكٝٞبي ؾٙدف اظ زثطذي اظ تٛا٘بيي -3-11خسَٚ 

 زٞس.اي وبٞف ٔيضا ثٝ َٛض لبثُ ٔالحظٝ لبثُ ثطزاقت يٞبٔؿبحتثطزاضي ضيعپيىؿّي ٞبي ٘مكٝتىٙيه

 دوره تکرار حداقل اندازه مساحت تفکيک مکاني تاندهاي طيفي سنسور سکو

Aircraft Orthophoto لبثُ تغييط ويّٛٔتطٔطثغ 1 ٔتط 2 ٔطئي/ٔبزٖٚ لطٔع ٘عزيه 

IRS 

Pan 

 ضٚظ 24 ويّٛٔتطٔطثغ 2 ٔتط 5/8 ؾجع تب ٔبزٖٚ لطٔع ٘عزيه

LISS-II ضٚظ 24 ويّٛٔتطٔطثغ 2/5-5 ٔتط23 ؾجع تب ٔبزٖٚ لطٔع ٘عزيه3تب  1ثب٘س 

WiFS 1 /ضٚظٜ 5 ويّٛٔتط ٔطثغ 10-20 ٔتط 188 ٔبزٖٚ لطٔع ٘عزيه 2لطٔع 

SPOT 

HRVIR 

 ضٚظٜ 26 ويّٛٔتطٔطثغ 1-3 ٔتط 2/5-20 ٘عزيه ؾجع تب ٔبزٖٚ لطٔع 3تب  1ثب٘سٞبي 

Landsat 

MSS 

 ضٚظٜ 16-18 ويّٛٔتط ٔطثغ 10-20 ٔتط 80 ؾجع تب ٔبزٖٚ لطٔع ٘عزيه 4تب  1ثب٘سٞبي 

TM  ٜضٚظ 16-18 ويّٛٔتطٔطثغ2/5-5 ٔتط 30 ؾجع تب ٔبزٖٚ لطٔع ٘عزيه 4تب  1ثب٘سٞبي 

ETM-Pana ضٚظٜ 16-18 ويّٛٔتط ٔطثغ 2-3 ٔتط 15 ٔطئي تب ٔبزٖٚ لطٔع ٘عزيه 

Terra/Aqua 

ASTER 

 bضٚظٜ 16 ويّٛٔتط ٔطثغ 2-3 ٔتط 15 ٔطئي تب ٔبزٖٚ لطٔع ٘عزيه 3تب  1ثب٘سٞبي 

 ضٚظٜ 1 ويّٛٔتطٔطثغ20-50 ٔتط 250 ٔبزٖٚ لطٔع ٘عزيه 2لطٔع / 1 

MODIS  ضٚظٜ 1 ويّٛٔتطٔطثغ 50-100 ٔتط 500 ٖٚ لطٔع ٔيب٘يآثي تب ٔبز 8تب  3ثب٘سٞبي 

NOAA 

AVHRR 

ويّٛٔتط  1/1 ٔبزٖٚ لطٔع ٘عزيه 2لطٔع/ 1

 ٔطثغ

 ؾبػتٝ 12 ويّٛٔتط ٔطثغ 500-10

Meteosat 

SEVIRI 

 لطٔع تب ٔبزٖٚ لطٔع ٘عزيه 3تب  1ثب٘سٞبي 

 ٔطئي 12

 ويّٛٔتط 3

 ويّٛٔتط 1

 ويّٛٔتطٔطثغ1000-500

 ويّٛٔتطٔطثغ 500-10

 زليمٝ 30

 زليمٝ 30

 ٞب:ٔرفف

ASTER ٝ؛ ضازيٛٔتط ا٘ؼىبؾي ٚ ا٘تكبضي حطاضتي پيكطفتAVHRR ؛ ضازيٛٔتط پيكطفتٝ ثب تفىيه ثؿيبض ثبالHRVIR  ٔبزٖٚ لطٔع ٘عزيه
 MODIS؛ ٔبزٖٚ لطٔع ٔيب٘ي MIR؛ اؾىٗ ؾٙؿٛض تهٛيطثطزاض ذُي ذٛز LISS؛ ؾٙدف اظ زٚض ٞٙس IRS؛ ٚ ٔطئي ثب تفىيه ثؿيبض ثبال

 SEVIRI؛ ٞبحؿبؼ ثٝ ٕٞٝ ضً٘ Pan؛ ٔبزٖٚ لطٔع ٘عزيه NIR؛ اؾىٙط چٙس َيفي MSS؛ ضازيٛٔتط تهٛيطثطزاض ثب تفىيه ٔتٛؾٍ
ؾٙؿٛض ٔيسا٘ي  WiFS؛ ٘مكٝ ٔٛيٛػي TMاي ثطاي ضنس ظٔيٗ؛ ٔبٞٛاضٜ SPOT؛ تهٛيطثطزاض ٔبزٖٚ لطٔع ٚ ٔطئي ثٟجٛز يبفتٝ چطذكي

 .يبفتٝ ٘مكٝ ٔٛيٛػي ثٟجٛز ETM-Pan؛ ٌؿتطزٜ
a  ؛ 7ٚ  3تٟٙب ِٙسؾتb ثؿتٍي ثب لبثّيت زؾتطؾي. 



 

 ِٙسؾت ٞبي ٔبٞٛاضٜ اظ زازٜ فّؿجطي، ثطٌطفتٝحٛيٝ  ٗ زضيضٚزذب٘ٝ ضا ياظ ثبال پٛقف ثطف ئتٛاِ يٞب٘مكٝ -4-11قىُ

 

 

وٝ  ِٙسؾت ٔبٞٛاضٜ طيتهبٚاظ  تٝثطٌطف فّؿجطي، عيطحٛيٝ آث ياضتفبػ٘بحيٝ  پٙحٞبي وبٞف پٛقف ثطف ثسؾت آٔسٜ ثطاي  ٔٙحٙي -5-11قىُ 

 .٘كبٖ زازٜ قسٜ اؾت 4-11زض قىُ 

 

 ٔبٞٛاضٜٚيط باظ ته فّؿجطي، وٝحٛيٝ وٛٞؿتب٘ي  زض اضتفبػي ٝي٘بح پٙحثطاي ، ثطف وبٞف پٛقفٞبي ٔٙحٙي 5-11قىُ 

ٗ يچٙ(. 1995ٍ٘ٛ، اٚ ض ؛ ثبئٍٛٔبضتٙط2004 ،ؽ؛ ؾيسَ ٚ ٔبضتي1987ٙ )ثبئْٛ ٌبضتٙط، زٞسضا ٘كبٖ ٔي ا٘س،ثٝ زؾت آٔسٜ ِٙسؾت

ؾبظز. ؾبظي ضٚا٘بة زض يىؿبَ ٌصقتٝ ٔي قجيٝثٝ  لبزض ضا SRM ٔسَٞبي ثبضـ ٚ زٔب،  زازٜثٝ ٕٞطاٜ  يٞبي وبٞك ٔٙحٙي



كتط ؾُح يثَجيؼي اقبضٜ زاضز وٝ ٔب٘غ اظ ٞط وبٞف  ييرچبِثٝ ٚخٛز ، E ٝي٘بحزض  وبٞفٔٙحٙي قىُ ؾپتبٔجط،  ٔبٜ زض

 .قٛزئ ٝي٘بح زض آٖ پٛقف ثطف

يبثي  اي ٚ ثطٖٚ ٔبٞٛاضٜ ثطزاقتثؼس اظ  يٞبَي ضٚظزض  ،پٛقف ثطف ٔؿبحتتؼييٗ  ،ضٚا٘بة يآ٘ٞبي  ثيٙي ثطاي پيف

 قٛز. تٛييح زازٜ ٔي 5-11زض ثرف  ضٚ٘سثبقس. ايٗ  ٞبي ثؼسي يطٚضي ٔي پٛقف ثطف زض ٞفتٝ وبٞفٞبي  ٔٙحٙي

 

 پارامترها -3-3

-ا٘ساظٜتٛا٘ٙس اظ  ٔي ٗ پبضأتطٞبياقٛ٘س.  ٕ٘ي يؾبظٙٝيب ثٟيجطٜ يوبِ ٞبي ٌصقتٝ زٜثٝ ٚؾيّٝ زا SRM ٔسَ پبضأتطٞبي     

ذهٛنيبت حٛيٝ، لٛا٘يٗ فيعيىي، ضٚاثٍ تئٛضي يب  ط اؾبؼٞيسضِٚٛغيىي ث يٙيكجيثٝ ضٚـ پ ٗ ظزٖيترٕيب  ٞبيطيٌ

ٔمبزيط لبثُ لجَٛ ٞيسضِٚٛغيىي ٚ ٔحسٚزٜ ٘جبيس ٞطٌع اظ  يزض پ يپ اتفبلي انالحبت. ثسؾت آٚضزٜ قٛ٘س ضٌطؾيٛ٘ي تدطثي

 فيعيىي فطاتط ضٚ٘س.

 

 cضرية رواناب، 

بٖ يخطوٝ تفبٚت ثيٗ حدٓ آة ٔٛخٛز )ثبضـ ثبضاٖ + شٚة ثطف( ٚ  اؾت يخٟت زض ٘ظط ٌطفتٗ تّفبت ايٗ يطيت     

ٌيطي قسٜ ثٝ  ساظَٜٛال٘ي، ايٗ يطيت ثبيس ثطاثط ثب ٘ؿجت ثبضـ ا٘ يه زٚضٜي ٔجٙبي ثطزٞس.  اظ حٛيٝ ضا ٘كبٖ ٔي يذطٚخ

يه ٘مُٝ قطٚع ضا ثطاي ٔمبزيط  ،ٞبي ضٚا٘بة ٚ ٘ؿجت ٌصقتٝ يٞبٌيطي قسٜ ثبقس. زض حميمت، ٔمبيؿٝ ثبضـ ضٚا٘بة ا٘ساظٜ

 قسٜ ٚ ثبضـ ثطف قسٖ ئٛخت ٘بوبفوٝ  ،وٕجٛز ٔيعاٖ ثبضـ تٛخٝ ثٝآٚضز. ثب ايٗ ٚخٛز، ثب  يطيت ضٚا٘بة فطاٞٓ ٔي

ثٝ زؾت  يؾبزٌٝ ثٝ كٞب ٕٞي، ايٗ ٘ؿجتزٞسيلطاض ٔتبثيط  ضا تحت اظ ٘ٛاحي وٛٞؿتب٘ي ثٝ زؾت آٔسٜ يثبض٘سٌٞبي  زازٜ

ثٝ ذهٛل زض  ،ٔحسٚز ثٝ تجريط اظ ؾُح ثطف كتطيث چٖٛ اؾت،آيس. زض آغبظ فهُ شٚة ثطف ٔمبزيط تّفبت ثؿيبض وٓ  ٕ٘ي

تؼطق ٚ  -تجريط ٍيدبز قطايا ثٝ زِيُ وطز،س اظ ذبن ظبٞط قس ٚ ٌيبٜ ضق يلؿٕتثبقس. زض ٔطحّٝ ثؼس، ٚلتي ٔي ،اضتفبػبت ثبال

ثٝ اٚاذط فهُ شٚة ثطف، خطيبٖ  ه قسٖي٘عزثب  ٞبزض ثؼًي حٛيٝ .ٔٛضز ا٘تظبض اؾت يكتطيث ٔيعاٖ تّفبت، ٘فٛش ػٕمي

ثٝ وبٞف تّفبت ٚ افعايف  وٝ ٔٙدط افتس،ياتفبق ٔ ثبليٕب٘سٜ ٞبآٖ ثطف وٝ يٞبي ظٔيٗب ٚ ٞ ٔؿتميٓ اظ يرچبَ ياآثطاٞٝ



. ثط٘بٔٝ وبٔپيٛتطي ٔمبزيط اؾتٔؼٕٛالً ثطاي شٚة ثطف ٚ ثبضـ ثبضاٖ ٔتفبٚت  c يطيت طيت ضٚا٘بة ذٛاٞس قس. ثؼالٜٚي

 ثٝ نٛضت ٔبٜ )ٚ اٌط ٘يبظ ثبقس ٚؾٍ ٞب زضآٖ ٚ تغييطات ٔمبزيط وطزٜلجَٛ   (CR) ( ٚ ثبضاCsٖثطف ) ثبضـ اي ضا ثطاي خساٌب٘ٝ

 7-11ٚ  6-11 يٞبت ضٚا٘بة زض قىُيٞبيي اظ ضٚ٘سٞبي فهّي يط. ٔثبَطزيٌيظط ٔزض ٘ ياضتفبػ ٝي٘بحزض ٞط  ضا ضٚظا٘ٝ(

 .ا٘سقسٜٔتهُ ثٝ ٞٓ  ٓئؿتمثب ذٌُٛ  ٔبٜ ٚؾٍٔمبزيط  اؾت، اضائٝ قسٜ

-اضتفبعوٓ  ٘ٛاحيثٝ ذهٛل زض  ،ثطؾس ٞٓ تطي ثٝ ٔمبزيط پبييٗ حتيٞبي ٘يٕٝ ذكه  زض حٛيٝ ٕٔىٗ اؾتيطيت ضٚا٘بة 

ؾبظي ضٚا٘بة زض ٘رؿتيٗ ٔطحّٝ ثب ٔٛفميت ػُٕ  زض نٛضتي وٝ قجيٝ ذٛضز. ب ايٗ ٔٛضز ثيكتط ثٝ چكٓ ٔيٞ حٛيٝ اظ ايٗ تط

 ثطاي انالح ٚ تغييط اؾت.، SRM ٔسَ اِٚيٗ ٌعيٙٝ اظ پبضأتطٞبي يطيت ضٚا٘بة، ٘ىٙس

 

ٔتط اظ  168-3146 ٚ اضتفبع ٛٔتطٔطثغويّ 43/3ثب ٔؿبحت ) ( ثطاي حٛيٝ ٞبي وٛٞؿتب٘ي زيؿىٕبCsٔتٛؾٍ يطيت ضٚا٘بة ثطف ) -6-11قىُ 

 .(1986 ٍ٘ٛ،اٚ ض ؽ)ٔبضتيٙ ٔتط اظ ؾُح زضيب( 786-4105 ٚ اضتفبع ويّٛٔتطٔطثغ 2170ثب ٔؿبحت ؾُح زضيب( ٚ زٚضا٘ؽ )

 



 

 (1986ٚ ضٍ٘ٛ،  ؽ)ٔبضتيٙ ( ثطاي حٛيٝ ٞبي زيؿىٕب ٚ زٚضا٘ؽCRثبضاٖ) حبنُ اظ ثبضـٔتٛؾٍ يطيت ضٚا٘بة  -7-11قىُ 

 

 (a)روز  -عامل درجه

ضا ثب اؾتفبزٜ اظ  )زضخٝ ؾب٘تيٍطاز ضٚظ(( Tضٚظٞب )-( تؼساز زضخٝؾب٘تيٕتط ثط زضخٝ ؾب٘تيٍطاز ضٚظ) aضٚظ،  -ػبُٔ زضخٝ     

 وٙس: ( تجسيُ ٔيؾب٘تيٕتط) Mٔؼبزِٝ ظيط ثٝ ػٕك شٚة ثطف ضٚظا٘ٝ 

(11-5)     TaM . 

-ثٛؾيّٝ ثطف آٖ يطيٌا٘ساظٜ ثطف وٝ ضٚظ ثب وبٞف آة ٔؼبزَ -ٙس اظ َطيك ٔمبيؿٝ ٔمبزيط زضخٝتٛا٘ ٞبي زضخٝ ضٚظ ٔي ٘ؿجت

ٔبضتيٙؽ، ٞبيي )ٌيطي. چٙيٗ ا٘ساظٜط٘سيلطاض ٌ يبثئٛضز اضظقٛز،  ٔيا٘دبْ يؿيٕتط ثطف ، ثبِكته ثطف يب اليؾٙح ضازيٛاوتيٛ

طات لبثُ ييٗ تغيُ ايزِا٘س.  ظي ثٝ ضٚظ زيٍط ضا ٘كبٖ زازٜاظ ضٚ ،ٞبي زضخٝ ضٚظ ٘ؿجت زض يا( تغييطات لبثُ ٔالحظ1960ٝ

ثٛيػٜ تبثف ذٛضقيسي، ؾطػت ثبز، ٌطٔبي ٟ٘بٖ  ،ثيالٖ ا٘طغي ياخعا طي، ؾبضٚظ -ضٚـ زضخٝ ُ وٝيٗ زِيثٝ ا زضن اؾت،

 يؾبظٌبض ضٚظ-ٝضٚظ ثٝ َٛض ٔيبٍ٘يٗ زض ٘ظط ٌطفتٝ قٛز، ػبُٔ زضخ پٙحتب  ؾٝٞطچٙس، اٌط ثطاي  زٞس. ضا ٔس ٘ظط ٕ٘ي ،تطاوٓ

وٝ ، ضٚظ زض ضٚا٘بة يه حٛيٝ-زضخٝ. تبثيط ٘ٛؾب٘بت ضٚظا٘ٝ ٔمبزيط زٞس ٘كبٖ ضا ثٟتط قطايٍ شٚةتٛا٘س ئ ٚ زاقتٝ يكتطيث



 ،ضٚظا٘ٝ شٚة ثطف آة حبنُ اظ يٚضٚز يٞبزازٜ چٖٛبثس؛ يئوبٞف  يبزيظحس  تب ،قٛز ٔحبؾجٝ ٔي SRM ٔسَ ثٝ ٚؾيّٝ

 ٘يبظ زاضز: ٔرتّفي ثٝ قطح ظيط يبَيالسأبت احت(. ضٚـ زضخٝ ضٚظ ثٝ 1-11)ضاثُٝ ٞؿتٙس  ثب ثجبت يثبظٌكتخطيبٖ  يزاضا

 وٙس. تغييط ذهٛنيبت ثطف زض ََٛ فهُ شٚة ثطف تغييط ٔي ثب ٚ ( ػبُٔ زضخٝ ضٚظ يه ٔمساض ثبثت ٘يؿت1

 اضتفبع يثطاضٚظ ثبيس  -يط زضخٝٔمبز ثٝ ػٙٛاٖ ٔثبَ ،ثٝ وبض ضٚ٘س يأُٙمٝاي زض ٔحبؾجبت  ٔمبزيط ٘مُٝ لطاض اؾت ( اٌط2

 زض آٖ. ثطاي اضتفبع ذٍ ثطف، ٘ٝ تؼييٗ قٛ٘س ٔحُ ٔٛضز ٘ظطٔتٛؾٍ ٞيپؿٛٔتطيه پٛقف ثطف زض 

پٛقف ثطف  وٝ يُيزض قطا ثطف شٚة حبنُ اظ آة ٗ ظزٜ قسٜ،يترٕثٝ زضؾتي  ثبثت وٝ ضٚظ-يه ػبُٔ زضخٝ زض( 3

وٝ  ثطفشٚة  حبنُ اظ آة زض ٔمساض قٛز. تفبٚتفطو نسزضنس  طفپٛقف ث ذٛاٞس ثٛز وٝ يوٕتط اظ حبِت پطاوٙسٜ ثبقس،

ثٝ خبي  ٚ ؾبظي ػبُٔ زضخٝ ضٚظ خجطاٖ قٛز آيس، ٘جبيس اظ َطيك ثٟيٙٝ ثٛزٖ اَالػبت پٛقف ثطف ثٝ ٚخٛز ٔي غٍّ اظ ي٘بق

 آٖ، ثبيس ٔيعاٖ ٚالؼي پٛقف ثطف تؼييٗ ٚ ثٝ وبض ٌطفتٝ قٛز.

اي ثؿتٝ ثٝ ايٙىٝ چٍٛ٘ٝ يه ايؿتٍبٜ ذبل ذهٛنيبت  ٌيطي ٘مُٝ ا٘ساظٜزض بيس ث ٞبي يه ُٔٙمٝ ثعضي،( زض ثطٖٚ يبثي4

 (.1981 ،ٕٞىبضاٖ قبفط ٚس )٘قٛ يزٞ زٞس ٚظٖ ٞيسضِٚٛغيىي يه ُٔٙمٝ ٔؼيٗ ضا ٘كبٖ ٔي

 تٛا٘س اظ ضٚي يه ضاثُة تدطثي ثٝ نٛضت ظيط ثٝ زؾت آٚضزٜ قٛز: ٞبي زليك، ػبُٔ زضخٝ ضٚظ ٔي زض ظٔبٖ ػسْ ٚخٛز زازٜ

(6-11 )      
W

Sa



1.1 

 ثبقس.ٔي چٍبِي آة ρwٚ  چٍبِي ثطف ρs؛ فبوتٛض زضخٝ ضٚظ )ؾب٘تيٕتط ثط زضخٝ ؾب٘تيٍطاز ضٚظ( aوٝ 



 

 5) ؾبَ(، زٚضا٘وؽ  10) زض حٛيٝ زيؿىٕب SRMؾبظيٟبي ضٚا٘بة ثٛؾيّٝ ٔسَ ( اؾتفبزٜ قسٜ زض قجيaٝ٘ؿجت ٔتٛؾٍ زضخٝ ضٚظ) -8-11 قىُ

 (1986 ٍ٘ٛ،اٚ ض ؽ)ٔبضتيٙ ؾبَ( 2ٔتط اظ ؾُح زضيب ، ٚايٛٔيًٙ،  1981-4202ويّٛٔتطٔطثغ،  228ٛٚزي )ؾبَ( ٚ زيٙ

 

چٍبِي  ٗ،يثٙبثطيبثس. ٚ ٔحتٛي آة ٔبيغ زض ثطف افعايف ٔي بفتٝيوبٞف  ثبظتبة تييط يبثس،ٚلتي چٍبِي ثطف افعايف ٔي

ٞبي ضاوي ضٚظ زض وٜٛ-زضخٝ ػبُٔضٚ٘س فهّي  8-11ُ . قىزاضزوٝ ثٝ شٚة ثطف تٛخٝ  ط اؾتيئتغاظ ذٛال  يثطف قبذه

 اؾتفبزٜ اظ آٖ ،ٌصاضزتبثيط ٔي ثط آٖ ٔحُ ضٚي تبثف ذٛضقيس ٝزٞس. چٖٛ ػطو خغطافيبيي يه حٛيٚ آِپ ضا ٕ٘بيف ٔي

، وٝ ثٝ تبثؿتبٖ يزض ا٘تٟبضٚظ -فبوتٛض زضخٝ يٞبي يرچبِلبثُ تٛنيٝ ثبقس. زض حٛيٝ تٛا٘سي، ٔضٚظ-زضخٝ ػبُٔثطاي تؼسيُ 

(. ثط٘بٔٝ 1982 )وٛتّيبوٛف ٚ وط٘ه،اؾت  ضٚظ زض ؾب٘تيٕتط ثط زضخٝ 6/0 كتط اظيث ٔؼٕٛالً، قٛزٔي ساضيپس ٞبيدح يتسض

-وٙس ضا لجَٛ ٔياضتفبػي وٝ ٔؼٕٛالً زٚثبض زض ٔبٜ تغييط ٔي ٝي٘بح 8ضٚظ ٔتفبٚت ثطاي ثيف اظ  -وبٔپيٛتطي فبوتٛضٞبي زضخٝ 

 چٙس ضٚظ ٔمبزيط يثطا فهُ، يثعضي زض ا٘تٟب ثطف ثبضـ يٞبسٜيپسا٘ٝ ٘يع أىبٖ زاضز(. ٌبٞي )ٞطچٙس وٝ تغييطات ضٚظ وٙس

تٛا٘س زض ٔسَ ثٝ نٛضت زؾتي انالح ٔي aوٓ چٍبِي اؾت. ٔمبزيط  يتبظٜثطف ٚخٛز وٙس وٝ ثٝ زِيُ ٔيدبزيا  a ٗييپب

 ٌيطز.ثطف ٔٛضز اؾتفبزٜ لطاض شٚة  قطايٍ ٘بٔؼَٕٛ ٗي٘كبٖ زازٖ اقسٜ ٚ ثطاي 

ح يتهحثب يه ٔحبؾجٝ ، SRM ٔسَ ثسٖٚ تغييط ؾبذتبض تٛا٘سئضٚظ -ٔكٟٛز اؾت، ضٚـ زضخٝ 1-11 اظ ٔؼبزِٝ چٙبٖ وٝ

ضؾس  تطاٚـ آة اظ اليؿيٕتط ثطف يطٚضي ثٝ ٘ظط ٔي بت ٔطثٌٛ ثٝ. چٙيٗ انالحي زض ُٔبِؼٗ قٛزيٍعيخب اظ شٚة ثطف قسٜ



ٞبي آٟ٘ب لبثُ  ثيٙي ٔتغيطٞبي ايبفي يطٚضي ٚ پيف ىٝيظٔب٘تب  ،ىيٞبي ٞيسضِٚٛغي ( أب ثطاي حٛي1989ٝٔبضتيٙؽ، )

ٍ٘ٛ ٚ ا)ض ضٚظ ثب خعئيبت ثيكتط زض ا٘تكبضات زيٍط تٛييح زازٜ قسٜ اؾت-. ضٚـ زضخٝؿتئٛضز تٛخٝ ٘ ٘جبقس،زؾتطؾي 

 (.1995، ؽٔبضتيٙ

 

 هنگ دماافتاُ

تؼييٗ  ٌصقتٝٞبي  تٛا٘س اظ ضٚي زازٜ اٖ افت آًٞٙ ٔيزؾتطؼ ثبقٙس، ٔيع زضٞبي زٔب زض اضتفبػبت ٔرتّف اٌط ايؿتٍبٜ     

 ٞبيؾبظي اضظيبثي قٛز. زض قجيٝ ،ٞبي زيٍط يب ثب تٛخٝ ثٝ قطايٍ الّيٕي ثب حٛيٝؿٝ ئمب ثٝ ضٚـأب ايٗ ٔمساض ثبيس  ،قٛز

 )ثٝ ػٙٛاٖ ٔمبزيطٗ يا فهّي اتتغييط ضٚز.ئٔتط ثٝ وبض  100زضخٝ ؾب٘تيٍطاز زض ٞط  65/0ثطاثط ثب  ي، افت آSRMٍٙٞ ٔسَ

افت  هيٞٓ  ي. ثط٘بٔٝ وبٔيپٛتطٗ ٔمساض اؾتيثبالتط اظ ا يوٕ ،يضاوٞبي  زض وٜٛ ا٘دبْ قسٜ( يٞبٞبي آظٔبيف ٔكرهٝ

(. 1)ٌعيٙٝ طز يپصئضا  ٝ اظ حٛيٝي٘بحثطاي ٞط  ط ٔتفبٚتئمبزيب ٚ وٙس )ٌعيٙٝ نفط(  لجَٛ ٔي تٕبْ ؾُح حٛيٝ يثطاآًٞٙ 

 افت ٗيٗ قٛز. ايٍعيخبضٚظ ٘يع  15تؼييٗ قسٜ زض ٞط  فيپ اظ يٞبٚاضز وطزٖ افت آًٞٙ ثبٙس تٛا٘ فهّي ٔي يٞبتفبٚت

 ذبل يه ٔٛلؼيتا٘تربة قسٜ زض ضٚظٞبي وٝ  يُيٗ وبض زض قطايٚ ا سا وٙس،يط پييتغ تٛا٘س ثٝ نٛضت زؾتي ٔي آًٞٙ

ا٘دبْ ذٛاٞس  زاقتٝ ثبقس ،٘يبظ  آًٞٙاظ افت يثٝ ٔمساض ٔتفبٚت سٜيٗ پسيس ٚ ايبيف ثيپ ٞٛاقٙبؾي )ثطاي ٔثبَ ٚاضٍٚ٘ي زٔب(

افت  ثطآٚضز ثبقس، ذُبٞبي احتٕبِي زض لطاض زاقتٝ اضتفبع ٔتٛؾٍ حٛيٝ ه ثٝي٘عز ياضتفبػاٌط ايؿتٍبٜ ؾٙدف زٔب زض  قس.

 قٛز. ثٝ ػجبضت زيٍط پبييٗ ا٘دبْ ٔي ٞٓ ثٝ َطف ثٝ ؾٕت ثبال ٚٞٓ چٖٛ ثطٚ٘يبثي زٔب  ،قٛ٘س تب حسٚزي حصف ٔي آًٞٙ

قٛز. ثطاي ثؼًي اظ  ٔي كتطيث ًٞٙبفتثٝ ٔمساض اُ SRM ت ٔسَيحؿبؾ اٌط ايؿتٍبٜ ؾٙدف زٔب زض اضتفبع پبييٗ ثبقس،

تط اظ ثبالتطيٗ  ٔتط پبييٗ 2000ٞب زض ايبِت ٚايٛٔيًٙ، ٘عزيىتطيٗ ايؿتٍبٜ ؾٙدف زٔب ثيف اظ نس ويّٛٔتط زٚضتط ٚ  حٛيٝ

 100زضخٝ زض  05/0 وٛچه )فمٍ زض حس ييه ذُب ،يضزازض چٙيٗ ٔٛٞب لطاض زاقت.  ٞبي پٛقيسٜ اظ ثطف حٛيٝ لؿٕت

 5/0ي زض حسٚز يثب ذُب قٛز وٝ ثطاثط ضٚظ ٔي -زضخٝ حينح ضٚظ اظ ٔمساض -زضخٝه ي ا٘حطاف، ثبػث آًٞٙافت ٔمساضزض  (ٔتط

-ايدبة ٔي يٌبٞ ٞبييچٙيٗ ٚيؼيت ثبقس. زض اٚاذط فهُ شٚة ثطف ٔي ،ػٕك آة شٚة قسٜ ضٚظا٘ٝ ٔحبؾجٝ قسٜٕتط يؾب٘ت

ه يثطٚ٘يبثي  اظانالح قٛز. اٌط  ،پٛقف ثطف وبٞفٞبي  ٔٙحٙي ، ثب تٛخٝ ثٝاِٚيٝ يا٘تربة قسٜ افت آًٞٙٔيعاٖ  وٝ وٙس



ٚالؼي ثطف ٔكبٞسٜ ٘كٛز، احتٕبالً ٞيچ شٚة  ٔمساضٞيچ تغييطي زض  أب قٛز؛ حبنُ ييثبال زٔبٞبي آًٞٙ ذبل،افت ٔمساض

ثبيس وٓ يب ظيبز  وٝ اقتجبٜ آًٞٙحبنُ اظ يه ٔيعاٖ افت، افتس. زٔبٞبي ثبال اضتفبع اتفبق ٕ٘يزض ايٗ  يالبثُ ٔالحظٝثطف 

 .لطاض زاضزاضتفبع ٘بحيٝ  ٔتٛؾٍتط يب ثبالتط اظ  قٛز، ثؿتٍي ثٝ ايٗ زاضز وٝ آيب ايؿتٍبٜ زٔب پبييٗ

 

 CRITTدماي تحراني 

ٞبيي ووٝ  ثطف اؾت يب ثبضاٖ. ٔسَثٝ نٛضت ثيٙي قسٜ  ٌيطي قسٜ يب پيف ضـ ا٘ساظٜوٝ آيب ثبوٙس ئزٔبي ثحطا٘ي تؼييٗ      

ثوٝ   ٘ٝ تٟٙب زض زٚضٜ فطؾبيف ثّىٝ زض زٚضٜ تدٕغ ٘يع ضٚا٘بة، يٝ ؾبظيٗ قجيوٙٙس زض اِٚ ئ يٝ ؾبظيضا قجپٛقف ثطف دبز يا

-يُ ٔو يتجوس ضٚا٘وبة  فٛضا ثوٝ  آيب ثبضـ وٝ ٗ ياٌيطي زض ٔٛضز  ثطاي تهٕيٓ SRMٔسَ  ٗ پبضأتط ٚاثؿتٝ ٞؿتٙس.يقست ثٝ ا

. زض ايوٗ  زاضز زٔبي ثحطا٘وي ٘يوبظ  ، فمٍ ثٝ اتفبق افتبزٜ اؾتثطف ثبقس ثبضـ  T< TCRIT يب اٌط ،ثبضاٖ(زض حبِت ثبضـ )قٛز

زاضز تب زض ضٚظٞبي ٌوطْ آتوي    ثٝ َٛض ذٛزوبض ثبضـ ثطف خسيس ضا زض ٔرعٖ ٍ٘ٝ ٔي SRM )ثبضـ ثٝ نٛضت ثطف( ٔسَٔٛضز

 ثبضـ تٛييح زازٜ قسٜ اؾت. تحت ػٙٛاٖ 2-3-11 وٝ زض ثرفٕبُ٘ٛض ٞ ،شٚة قٛز

زض آٚضيُ زض آغبظ شٚة ثطف + زضخٝ ؾب٘تيٍطاز 3اظ زٔبي ثحطا٘ي  زض حٛيٝ وٛٞؿتب٘ي آِپ اػٕبَ قس، SRM ٔسَ ٚلتي

ع يزيٍط ٘ يٞب زض حٛيٝٔحسٚزٜ وٛچىتط زض خٛالي وبٞف يبفت. ايٗ ضٚ٘س فهّي ثب يه + زضخٝ ؾب٘تيٍطاز 75/0 آغبظ ٚ ثٝ

چٖٛ ثبضـ ٔتٙبظط ، تٙس ٘ساضز اظ ثبضـ يضٚا٘بة ٘بقاٚج تٛخٟي ثٝ  SRMٔسَ  ٞبي ذبل، . زض ظٔبٖثبقسيلبثُ اؾتفبزٜ ٔ

م زازٜ قسٜ يط ترهئمبز، ئٛاضز ٗيچٙ . زضاؾتزٔبي ثحطا٘ي  تطٗييپب يقسٜ، فمٍ وٕ يبثيثطٖٚ  ثٝ نٛضت ثطف ٚ زٔبي

. طزيٌثبيس ا٘دبْ  ياقٛز ٚ ثطاي تغييط ثطف ثٝ ثبضاٖ تٙظيٕبت ُٔٙمي  يثطضؾ زٔب ثبيسافت آًٞٙ زٔبي ثحطا٘ي ٚ ٔيعاٖ ثٝ 

چٖٛ زٔبي ثٝ وبض ضفتٝ زٔبي  .ثبقس ثؿيبض ٔكىُ ٔي اؾت ثبضاٖ بيثطف  ثبضـ ثٝ نٛضت ٗ وٝ يك ايم زليتكر اِجتٝ

ٌطٔتط  لؿٕتٔثبَ زض ثٝ ػٙٛاٖ  ،بفتسيثظٔبٖ، ضٚظ يب قت، اتفبق  ٕٔىٗ اؾت زض ٞطثبقس زض حبِيىٝ ثبضـ  ٔيبٍ٘يٗ ضٚظا٘ٝ ٔي

ثطف زض قطايٍ ثبضـ  ٚٞبيي ثطاي تؼييٗ ٘ؿجت ثبضاٖ  ، اؾتفبزٜ اظ فطَٔٛزض نٛضت أىبٖ زٔبي ضٚظا٘ٝ. ييب ؾطزتط چطذٝ

 (.1982 ،ٚ ٕٞىبضاٖ ٞيٍٛچي) تطويجي پيكٟٙبز قسٜ اؾت

 



 منطقه )مساحت( سهيم در تارش تاران

( 0 )ٌعيٙٝحبِت اَٚ . زض وطززٚ ضٚـ ػٙٛاٖ  ٝثتٛاٖ آٖ ضا  ئ، اؾت ثٝ نٛضت ثبضاٖ ثبضـ وٝ قٛز تؼييٗ ٔي ٚلتي     

ثطف وٝ ٔؼٕٛالً ذكه ٚ  تٛؾٍ ذٛز ،فهُ شٚة ثطفُ ياٚاثطف زض  يقٛز وٝ ثبضـ ثبضاٖ ثط ضٚي تٛزٜ چٙيٗ فطو ٔي

پٛقف  فبلست آٔسٜ اظ ُٔٙمٝ فمٍ ثسؾ)  ثبضـ ثبضاٖ ثٝ ضٚا٘بة شٚة ثطف حبنُ اظ قٛز. ضٚا٘بة ثبقس، حفظ ٔي ػٕيك ٔي

وبٞف ُٔٙمٝ ُٔٙمٝ ثسٖٚ ثطف ثٝ ٔؿبحت وُ ثٝ ٘ؿجت ٔؿبحت  ثبضاٖ زٞس ػٕك ثبضـ وٝ ٘كبٖ ٔي ٌطززئ ايبفٝ (ثطف

( ٚ ثط٘بٔٝ وبٔپيٛتطي ثبيس ثٝ يريزض چٝ تبض قٛز )وبضثط ثبيس تهٕيٓ ثٍيطز آة ٔياظ  . زض ٔطاحُ ثؼسي، پٛقف ثطف پطبثسيئ

آة اظ تٛزٜ ثطف  عاٖيثٝ ٕٞبٖ ٔقٛز وٝ  زازٜ قٛز. حبَ، اٌط ثبضاٖ ثط ضٚي ايٗ پٛقف ثطف ثجبضز، فطو ٔي ( تغييط1ٌعيٙٝ )

 سٜي٘بز قٛز. اثط شٚة وٙٙسٌي ثبضاٖ شٚة ثطف ايبفٝ ٔيعاٖ ئ ثٝ  ،ُٔٙمٝؾُح ثبضاٖ حبنّٝ اظ تٕبْ  دٝيزض٘تقٛز  ٔي ذبضج

 (.1981ٚيّؿٖٛ، . )قٛزيزض ٘ظط ٌطفتٝ ٔؿيبض وٓ ث، ثبضـ ٔبيغ اظ ي٘بقايبفي حطاضت قٛز چٖٛ  ٌطفتٝ ٔي

 

 Kضرية پسروي 

( ٘ؿوجت آة شٚة قوسٜ   k- 1ثبقوس چوٖٛ )   ٔي SRM ٔسَ وٝ يطيت پؿطٚي ذهٛنيت ٟٔٓ زٞسئ٘كبٖ  1-11ٔؼبزِٝ 

 .ثبقس ٔي kثطاي تؼييٗ  يضٚـ ذٛث ،لجّي يزثٞبي  قٛز. آ٘بِيع زازٜ ثبقس وٝ ؾطيؼبً زض ضٚا٘بة زيسٜ ٔي ٔي ياضٚظا٘ٝ

 3/43اظ ؾوُح زضيوب،    1668-3146) زٞوس  ٘كوبٖ ٔوي  زض حٛيوٝ زيؿوچٕب    kضاٜ ذٛثي ضا ثطاي ثٝ زؾت آٚضزٖ  9-11قىُ 

ٌٛ ٕٔتسي وٝ تٕبْ ٘موبٌ ضا زض ثطٌطفتوٝ   ذُٕٞچٙيٗ ٚ  ٌطز٘سضؾٓ ٔي يىسيٍطٔمبثُ زض  Qn  ٚ1+Qn ٔمبزيطويّٛٔتط ٔطثغ(. 

ي ضاثُة قٛ٘س. ثط ٔجٙب ضؾٓ ٔي kثطاي ٘كبٖ زازٖ ٔمبزيط  ا٘س،
nn

Q/Qk


تٛاٖ چٙيٗ اؾتٙجبٌ وطز وٝ ثوطاي ٔثوبَ    ، ٔي

677/0;1 k1ي ثطا-
 s

3
m 14;Qn  ٚ85/0;2k   1ثطاي-

 s
3

m 1;Qn ساٖثبقس. ايٗ ث ٔي    ٝ ثبثوت   k ٔموساض  ٔؼٙوي اؾوت وو

 يبثس:ثط اؾبؼ ٔؼبزِٝ ظيط افعايف ٔي Qثبقس أب ثب وبٞف  ٕ٘ي

(11-7)     y

nn Qxk 
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 ( تؼييٗ قٛ٘س يؼٙي:11-9( ٚ )11-8اظ َطيك حُ ٔؼبزالت ) يثبيس ثطاي حٛيٝ ٔؼيٙ x  ٚyوٝ ٔمبزيط ثبثت 
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(11-8)    11 logloglog Qyxk  

(11-9)    22 logloglog Qyxk  
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َ  ذٍ . زض ٞط زٚ نٛضت،ثطاي حٛيٝ زيؿچٕب زض ؾٛئيؽ Qn+1زض ٔمبثُ  Qnخطيبٖ پؿطٚي ضؾٓ  -9-11 قىُ ٍ ب يو ٕٔتوس   ئحوب  ٗيچو  ذو

 .(1986 ٍ٘ٛ،اٚ ض ؽٌيط٘س )ٔبضتيٙاؾتفبزٜ لطاض ٔي زٔٛض 7-11زض ٔؼبزِٝ  x  ٚyٞبي ثطاي ٔحبؾجٝ ثبثت kٔمبزيط ٗ ييتؼ ٔيب٘ي ثطاي

 



ػالٔت ٔٙفي زض تٛاٖ  ،(1983 ،ٚ ٕٞىبضاٖ ٔبضتيٙؽ) SRM ٔسَ وبضثطضإٞٙبي  چٝتغييط ضؾٕي اظ ضٚي وتبث ُيزِثٝ 

زض  7-11ثط اؾبؼ ٔؼبزِٝ  kقٛ٘س. تغييطپصيطي  ٔثجت ٔي x  ٚyقٛز وٝ زض اثط آٖ ٔمبزيط ػسزي  ظبٞط ٔي 7-11ٔؼبزِٝ 

 :وٙسيضا ز٘جبَ ٕ٘ 10-11اؾت. ايٗ يؼٙي پؿطٚي زليمبً ٔؼبزِٝ  قسٜ ٞبي زيٍط ٘يع تبييس حٛيٝ

(11-10)      n

on kQQ . 

 ثبقس. ٔي اnْزض ضٚظ  يزث Qnٚ  ٝياِٚ زثي Qo وٝ

 (:1982 )ٔىبتجٝ قرهي،، خبوبضز أب ٔؼبزِٝ ظيط

(11-11)    
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 ثبقٙس.ٔي 7-11 ٞبيي اظ ٔؼبزِٝ ثبثت x  ٚyزض آٖ وٝ 

ٌيطي ٘كوسٜ  ٞبي ا٘ساظٜ ؼييٗ قٛ٘س. ثطاي حٛيٝثطاي ٞط حٛيٝ تثبيس  x  ٚyٚ ٔمبزيط حبنّٝ  9-11زض قىُ ٕٔتس پٛـ ذٍ 

ضاثُوٝ   نوٛضت تٛا٘س ثٝ نٛضت غيط ٔؿتميٓ اظ ضٚي ا٘ساظٜ حٛيٝ ثوٝ   ٔي x  ٚy ،يلجّ يزثٞبي  ٚ زض نٛضت وبفي ٘جٛزٖ زازٜ

 :ثسؾت آٚضزٜ قٛز 11-12

(11-12)    
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؛  Mٝ ٔمبزيط ثبثت ٔكرم ثطاي حٛي YM  ٚXm وٝ
M

Q  ٚ
N

Q اظ حٛيٝ  يزث ٔتٛؾٍ ٔمبزيطM   حٛيٝ خسيوس ٚN  ؛

 ٚAM  ٚAN ٝثبقٙس. ٞبي ٔطثَٛٝ ٔي ٔؿبحت حٛي 

ثبقٙس.  ٞبي وٛچىتط ٔي اظ حٛيٝ كتطيث ،ٞبي ثعضٌتط يطايت پؿطٚي ػٕٛٔبً زض حٛيٝط ئمبززٞس وٝ  ٘كبٖ ٔي 12-11ٔؼبزِٝ 

ثب ٕٔىٗ اؾت  ٔؼبزِٝ ، تٛاٖبز ثبقسيظثؿيبض  kيف اٌط افعا
NM

A/A  ٍ9-11زض قوىُ  پٛـ خبيٍعيٗ قٛز. حتي اٌط ذ 

حبنّٝ ثطاي ٘كبٖ زازٖ قوطايٍ ٔيوبٍ٘يٗ    kايٗ احتٕبَ ٚخٛز زاضز وٝ ٔمبزيط ، ثتٛا٘س ثٝ زضؾتي زض يه حٛيٝ اؾترطاج قٛز

تغييوط ٚضٚزي  ٞط ثطاي  SRMٔسَ  ئٛاضزٗ يچٙثبقس. زض وٓ ثؿيبض  ،ٞبي ثعضي زض ََٛ فهُ شٚة ثٝ ذهٛل زض حٛيٝ

ؾبظي قسٜ ثؿويبض   ٚ پؿطٚي قجيٝ بزيظؾبظي قسٜ ثؿيبض  زٞس. ٔمبزيط حساوثط قجيٝ ٘كبٖ ٔي ضا يثؿيبض ؾطيؼ اِؼُٕ ضٚظا٘ٝ ػىؽ

 .ثبقس ؾطيغ ٔي



ظ ذوٍ ٔتٛؾوٍ يوب ٔيوب٘ي     ا ثب اؾتفبزٜپٛـ ذٍ  اؾت ثٝ خبيخسيس ٕٔىٗ  x  ٚyؾطيغ اظ َطيك اؾترطاج  انالح )ثٟؿبظي(

ؾوبظي ضٚا٘وبة   ثبقس وٝ قجيٝ  قٛز. ايٗ انالح ثرهٛل ظٔب٘ي ٔٛضز ٘يبظ ٔي ا٘دبْايٗ أىبٖ  1:1ٚ ذٍ ثيٗ ذٌُٛ ٔحبَي 

ٜ     نوحيح ٔوي   . يطايت پؿطٚي وٝ احتٕبالً ثطاي زٚضٜ شٚة ثطفتؼٕيٓ زازٜ قٛزثٝ وُ ؾبَ  ٞوبي  ثبقوٙس ٔؼٕوٛالً ثوطاي ٔوب

 .افتسٔيٌيطي قسٜ  ؾبظي قسٜ ظيط ٔمبزيط حسالُ ا٘ساظٜ قجيٝ ٞبيافت خطيبٖ ٔيعاٖ ثٙبثطايٗ، بييٗ ٞؿتٙسظٔؿتب٘ي ثؿيبض پ

 

يب ذٍ پٛـ اظ ذٍ  حاظ اضتفبػبت ٔرتّف: زض حٛيٝ زيؿىٕب زأٙٝ ٘تبي يبقٞبي ٘، ٔطثٌٛ ثٝ زثيkاي اظ يطايت پؿطٚي، زأٙٝ -10-11قىُ 

اظ ا٘ساظٜ حٛيٝ ثٛؾيّٝ  2ٚ  1ٞبي ٔرتّف ٔتفبٚت اؾت. زض فّؿجطي، ضاثُٝ َ، ضاثُٝ زض ؾبَزض ٔٛزضي زُوٙس. اؾتفبزٜ ٔي 9-11ٔيب٘ٝ زض قىُ 

 (.1986 ٍ٘ٛ،اٚ ض ؽزٚ فطَٔٛ ٔتٙبٚة ٔكتك قسٜ اؾت ) ٔبضتيٙ

 

. افتوس  اظ ؾبِي ثٝ ؾبَ زيٍط اتفبق ٔوي  kزض قطايٍ خطيبٖ پؿطٚي ٚ ٔمبزيط  يلبثُ تٛخٟ  ٞبي ثؿيبض وٛچه، تفبٚت زض حٛيٝ

زٞوس. ثوطاي    ٘كبٖ ٔوي شوط قسٜ،  يبثياضظ يٙٝ ٞبيٌعٚ ثطاي  ٔرتّف حٛيٝ يٞبا٘ساظٜضا ثطاي  kحسٚز ٔمبزيط  10-11 قىُ

ثوطاي  . (1970ٔوبضتيٙؽ،  ) قوٛز  ٞبي ٔرتّف ٔيزض ؾبَ kقبُٔ تغييطات  ٔحسٚزٜحٛيٝ وٛٞؿتب٘ي ثؿيبض وٛچه، ايٗ ه ي

اقوبضٜ زاض٘وس. ثوطاي ثعضٌتوطيٗ      9-11زض قوىُ   يب٘يو ٔٚ ذوٍ   پٛـ ٌُٛٞب ثٝ ذ، ٔحسٚزيتبز يٚ ثب اضتفبع ظ حٛيٝ ثعضٌتط

ثٝ زؾوت آٔوسٜ ثوطاي     X  ٚ086;/Y; 085/0ٞبي ٘كبٖ زازٜ قسٜ اظ َطيك خبيٍعيٙي ثبثت يٜ( ٔحس1ٚحٛيٝ، حس ثبالتط )



ٗ      11-12زض ٔؼبزِوٝ  ؿچٕب يزحٛيٝ  ( اظ َطيوك لوطاض زازٖ   2توط )  ثوٝ زؾوت آٚضزٜ قوس. حوس پوبيي
NM

A/A    ثوٝ خوبي

NM
A/A  ِٝزٞس وٝ ٔمساض  ٘كبٖ ٔي 10-11ثٝ زؾت آٚضزٜ قس. قىُ  12-11زض ٔؼبزk تٛا٘وس ثوطاي    ٔوي  يهٛضت ٘ظطث

افتوس. ثوب    وٓ زض آ٘دب اتفبق ٕ٘ي يٞبيزثچٖٛ  زٞسيضخ ٕ٘فطاتط ضٚز. ايٗ ٚالؼبً  1اظ  ،ٞبي ثعضي ثؿيبض وٓ زض حٛيٝ يٞبزثي

ثٝ زؾوت آٔوسٜ زض يوه حٛيوٝ      x  ٚyٔمبزيط  يط ػٕسيغ ثٝ ٚؾيّٝ وبضثط اظ َطيك لطاض زازٖ تٛا٘س ٛلؼيتي ٔيايٗ ٚخٛز ٞط ٔ

ثٝ ٚخٛز آٚضزٜ قٛز. زض ايوٗ ٔوٛضز اٌوط ٚضٚزي شٚة ثوطف      انالح(ثسٖٚ )ٞب ثطاي يه حٛيٝ وٛچه اؾتفبزٜ اظ آٖ ٚثعضي 

دوبز  يااظ ع يپطٞوٙس. ثطاي  ثٝ خبي افعايف آٖ ٔحبؾجٝ ٔي وبٞف ضٚا٘بة ضا SRM ٔسَ ضٚظا٘ٝ اظ ضٚ٘بة ضٚظ لجّي فطاتط ضٚز،

قٛز ثوطاي اختٙوبة اظ ٔٛاخوٝ     قٛز. ثب ايٗ ٚخٛز، تٛنيٝ ٔي ٔي 99/0اظ  kايٗ ذُب، ثط٘بٔٝ وبٔپيٛتطي ٔب٘غ فطاتط ضفتٗ ٔيعاٖ 

 ∞ ثوطاي  11-11ٔؼبزِوٝ   اظٙتطَ قٛ٘س. ، وثب تٛخٝ ثٝ وٕتطيٗ ٔمساض خطيبٖ ٔٛضز ا٘تظبض x  ٚy، ٔمبزيط تيٗ ٔحسٚزياقسٖ ثب 

 ;n  ٖٛچ ٚy ٚ 1 > (y-1) ، ُٝآيس: ثٝ زؾت ٔي 13-11ضاث 

(11-13)    
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 :ثسؾت آيس 11-14ضاثُٝ ثطآٚضز وٙٙس، ثبيس قطٌ ضا  x  ٚyٔمبزيط  چٖٛ

(11-14)     y

Min xQ

1

 

 زض حٛيٝ ٔؼيٗ اؾت. يزثثطاثط ثب حسالُ ٔيعاٖ  MinQزض ايٗ ضاثُٝ 

 

 سنگين يهاتعديل ضرية پسروي تراي تارش تاران

ٔوٙؼىؽ   زازٜ قوسٜ، ضٚا٘بة شٚة ثطف ضا زض حٛيوٝ   ئؼِٕٛقطايٍ  بتيذهٛن ٔحبؾجٝ يطيت پؿطٚي، خٟت 7-11ٔؼبزِٝ 

ٜ  نّٝوٝ زض فب ياافتس، ٚضٚزي اتفبق ٔي يوٙس. ٚلتي ثبضـ ثبضاٖ ؾٍٙيٙ ٔي ف يافوعا  ٔٛخوت  قوٛز، ئتٕطووع ٔو   ظٔب٘ي وٛتوب

، ثط٘بٔٝ وبٔپيٛتطي ثٝ َوٛض ذٛزووبض   ييٗ ضذساز ٞبيچٙؾبظي  قٛز. ثطاي قجيٝ ٔي ،ٞيسضٌٚطافپؽ اظ آٖ زض ٚ وبٞف  ي٘بٌٟب٘

ثبقوس تٙظويٓ    ٔوي  cm 6يطيت پؿطٚي ضا ثطاي ٞط ظٔب٘ي وٝ ٔتٛؾٍ ثبضـ ثبضاٖ ضٚظا٘ٝ زض ووُ حٛيوٝ ثطاثوط يوب ثويف اظ      

 :وٙس ٔي



(11-15)  
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ووٝ پبؾود حٛيوٝ ثوٝ      بثسييوبٞف ٔثٝ حسي  k. زض ايٗ ضٚـ (7-11) قٛز ثطٌطزا٘سٜ ٔي ئؼِٕٛثؼس اظ آٖ ٔؼبزِٝ ثٝ حبِت 

 اٌط ثبضـ ثٝ ٚؾيّٝ تط قٛز. ٚضٚزي ؾطيغ
CRIT

T  فؼبَ ٘رٛاٞس قس. قٙبذتٝ قٛز، ٔىب٘يعْ (٘ٝ ثٝ ػٙٛاٖ ثبضاٖ)ثٝ ػٙٛاٖ ثطف 

ثط٘بٔٝ حساوثط ثبضـ ثطاي ٔمبزيط ثبضـ وٕتط يب ثٝ تبذيط ا٘ساذتٗ فؼبَ ؾبظي تب  يؾبظفؼبَ  خٟتتٛا٘س  ٔمساض آؾتب٘ٝ ٔي

 .تغييط زازٜ قٛزثبالتط، ٔمبزيط ثبضـ سٖ ثٝ يضؾ

 

 L، ريزمان تاخ

ثوٝ َوٛض ٔؿوتميٓ اظ ضٚي     طيظٔوبٖ توبذ  توب  ؾوبظز   ايٗ أىبٖ ضا فطاٞٓ ٔوي  ،٘ٛؾب٘بت ضٚظا٘ٝ ضٚا٘بة شٚة ثطف ٔكرهبت     

آٖ ، توبذيط  ف وٙوس يقوطٚع ثوٝ افوعا   ٞط ضٚظ زض حوسٚز ظٟوط    يزثٞبي لجُ تؼييٗ قٛ٘س. ثطاي ٔثبَ اٌط ٞبي ؾبَ ٞيسضٌٚطاف

ٗ  زثياْ ثب ٔيعاٖ  nٌيطي قسٜ زض ضٚظ  ض ٘تيدٝ زٔبٞبي ا٘ساظٜز ثبقس.ئ افعايف زٔبؾبػت پؽ اظ  6جب يتمط زض  12ؾوبػت   ثوي

فٛانُ ظٔب٘ي ٘يٕٝ قوت ثوٝ ٘يٕوٝ    ٔؼٕٛالً ثطاي زثي ٞبي  . ثب ايٗ ٚخٛز، زازُٜٔبثمت زاضز n+1زض ضٚظ  12ؾبػت  اْ ٚ nضٚظ 

ُ   ٚ ثطاي ٔمبيؿٝ ثب ٔمبزيط قجيٝ قٛ٘سٔٙتكط ٔي قت، ٝ   ،ؾبظي قسٜ ثبيس تٙظيٓ قوٛ٘س. زض ٔمبثو ٘يوع   قوسٜ  ؾوبظي  ٔموبزيط قوجي

ػّٕىوطز   11-11قت تٙظيٓ قٛ٘س. قوىُ   يٕٝقت ثٝ ٘ ٘يٕٝ زٚضٜ ٞبي زازٖ٘كبٖ ( ثطاي 1981، ٚ ٕٞىبضاٖ قبفطتٛا٘ٙس ) ٔي

اْ  nزضنس ٚضٚزي ٔحبؾجٝ قسٜ ثطاي زٔوب ٚ ثوبضـ زض ضٚظ    50ؾبػت،  L; 6زٞس. ثطاي  تبذيطات ظٔب٘ي ٔرتّف ضا ٘كبٖ ٔي

(Inث ) ٝ1 اظ زضنس 50ٝ ايبف+ In ّٝ1ضٚا٘بة ضٚظ  اظحبن+n ،  يٛتطي ثؼس اظ پطزاظـ ثٝ ٚؾيّٝ ثط٘بٔوٝ ووبٔپSRM    ثوٝ تطتيوت

 قٛز:ٔحبؾجٝ ٔي 16-11 ضاثُٝ

(11-16  )   11.5.0.5.0   nnn QII hL 6 

 :ثُٛض ٔكبثٝ

(11-17)    11.25.0.75.0   nnn QII hL 12 



(11-18)     1 nn QI  hL 18 

(11-19)    21.75.0.25.0   nnn QII hL 24 

 

 

ظٔبٖ  ٞبي تمٛيٕي.ؾبػتٝ ثٝ زٚضٜ 24ٞبي ٞبي شٚة ثطف ٘كبٖ زٞٙسٜ اظ ٔمبزيط ضٚا٘بة ٔحبؾجٝ قسٜ ثطاي زٚضٜٞيسضٌٚطاف -11-11قىُ 

 (.1986 ٍ٘ٛ،اٚ ض ؽ)ٔبضتيٙ I ٞبي ضٚظا٘ٝ، قٕطزٜ ٔي قٛ٘ستبذيطٞبي ٔرتّف ثٛؾيّٝ ذهٛنيبتي اظ ٚضٚزي

 

ثٝ ٚؾيّٝ ٔحبؾجٝ ؾطػت خطيوبٖ ؾوُحي    Lؾٙدف خٟت ، ويّٛٔتط ٔطثغ 500وٛچىتط اظ  يٞبي وٛٞؿتب٘ حسالُ زض حٛيٝ

٘كوبٖ   (1985)ٔبضتيٙؽ، ضزيبة ايعٚتٛپي  يظيؿت ٔحيُ ثبقس. اظ َطيك ُٔبِؼبت ايٗ ضٚـ وبٔالً ٔٙبؾت ٔي بٖ وب٘بَ،يخط ٚ

ثبقوس. قوٛاٞس ضٚظ    لجالً ثط آٖ اػتمبز زاقوتيٓ، ٕ٘وي   وٝ ٔب ثطفزازٜ قسٜ اؾت وٝ خطيبٖ ؾُحي ثرف انّي اظ ضٚا٘بة شٚة 

وٙس ٚ ؾطيؼبً خطيبٖ ٔتٙبظط ثب شذيوطٜ آة ظيطظٔيٙوي    زٞٙس ثرف انّي آة شٚة قسٜ ٘فٛش ٔي افعٚ٘ي ٚخٛز زاض٘س وٝ ٘كبٖ ٔي

ٖ   زٞسيط لطاض ٔيتحت تبثضا  ثٟتوط   SRMزض ٔوسَ   . ثب ايٗ ٔفْٟٛ اظ ضٚا٘بة زض شٞٗ، ثٝ ظبٞط ضٚـ ثؿيبض ؾوبزٜ توبذيط ظٔوب

قسٜ ثبقس )ووح  ٔٙحطف ٞبي ٔرعٖ ٞب ثٝ ذبَط ػّٕيبتٞب زض زؾتطؼ ٘جبقٙس، يب اٌط قىُ آٖقٛز. اٌط ٞيسضٌٚطاف زضن ٔي



ذيط زض يه أٞبي زيٍط ثطآٚضز قٛز. ٔؼٕٛالً، ظٔبٖ ت حٛيٝ ؿٝ ثب ئمب تٛا٘س ثط اؾبؼ ا٘ساظٜ حٛيٝ ٚ قسٜ ثبقس( ظٔبٖ تبذيط ٔي

 يبثس. ٚي ذٍ ثطف افعايف ٔيحٛيٝ ٕٞعٔبٖ ثب پؿط

ا٘س. ثوب ايوٗ   ٞب ظٔبٖ تبذيط ضا وبِيجطٜ وطزٜ( اغّت ٔسWMO ،1986َ)خٟب٘ي ٞٛاقٙبؾي  اي ؾبظٔبٖ زض آظٔبيف ثيٗ ٔمبيؿٝ

َ   ،وٙٙس. تبذيطٞبي ظٔب٘ي ٔتٙوبلى ضؾس ايٗ ٘تبيح وٕه وٕي ثطاي تؼييٗ ٔمبزيط ٔٙبؾت ٔيٚخٛز ثٝ ٘ظط ٔي -اظ َطيوك ٔوس

ثوطاي ٞوط حٛيوٝ ٔيوبٍ٘يٗ      WMOٞبي ثوبضـ زض  ا٘س. أب اٌط تبذيطٞبي ظٔب٘ي ثطاي تٕبْ ٔسَطٜ قسٜٞبي ٔرتّفي وبِيج

 وٙس. ٔي تيتجؼٚ ا٘ساظٜ حٛيٝ  Lثيٙي قسٜ ثيٗ  ٔحبؾجٝ قٛ٘س، ٔمبزيط حبنّٝ اظ ضاثُٝ پيف

 ؾبػت 3ويّٛٔتط ٔطثغW (42/8 :)-3 حٛيٝ

 ؾبػت 2/7ويّٛٔتط ٔطثغ(: 3/43) حٛيٝ زيؿچٕب

 ؾبػت 5/10ويّٛٔتطٔطثغ(:680) حٛيٝ زٚ٘بخه

 ؾبػت 4/12ويّٛٔتطٔطثغ(: 2170) حٛيٝ زٚضا٘ؿٝ

تٛا٘س ثطاي ثٟجٛز ٕٞعٔبٖ  ٔي (19-11) تب (16-11))زضنس زض ٔؼبزالت   Lاٌط ٔمساضي ػسْ لُؼيت ٚخٛز زاقتٝ ثبقس،

ٔكبثٝ اظ  يؾبظي قسٜ ٔتٛؾٍ خطيب٘بت ضٚظا٘ٝ تٙظيٓ قٛز. الظْ ثٝ شوط اؾت وٝ اثط ٌيطي قسٜ ٚ قجيٝ حساوثطٞبي ا٘ساظٜ

 قٛز. ايدبز ٔي ،تٙظيٓ يطيت پؿطٚي


