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تبضيد زضيبفت1394/02/19 :

تبضيد پصيطـ ًْبيي1394/12/29 :

تتَل زيٌالي

1

هْذي عالي جْاى

2

فاطوِ دضتثاًي

3

عثذالرحين فاضلي

4

چکيذُ
ؾيالةّب يىي اظ قسيستطيي ٍ هرطةتطيي هربعطات جَي هيثبقٌس وِ ّوِ ؾبلِ ذؿبضت جبًي ٍ
هبلي قسيسي ضا هتحول جَاهغ زض جبي جبي ًمبط هرتلف زًيب هيوٌٌس .پػٍّف پيف ضٍ ثِزًجبل
آقىبضؾبظي ٍيػگيّبي ّوسيسي ٍ ّيسضٍهتئَضٍلَغيىي ضذساز ؾيالة زض ّطٍچبي ثِ اًجبم ضؾيسُ
اؾت .جْت اًجبم ايي پػٍّف اظ زازُّبي ضٍظاًِ ثبضـ ايؿتگبُّبي ذلربل ،ذبًمبُ ،آضپبچبيي ٍ
لوجط ٍ زازُّبي ايؿتگبُ ّيسضٍهتطي ضٍزذبًِ ويَي چبي جْت قٌبؾبيي ثبضـ ضخزازُ ٍ ؾيالة
اتفبق افتبزُ ٍ ثطاي ثطضؾي ّوسيس ايي پسيسُ اظ زازُّبي تطاظ ؾغح ظهيي (فكبض ؾغح ظهيي) ،زازُ
ّبي ؾغَح فَلبًي جَ اظ لجيل اضتفبع غئَپتبًؿيل ،اهگب ،ثبزهساضي ،ثبز ًصفالٌْبضي ٍ ضعَثت ًؿجي
زض تطاظّبي  500تب ّ 1000ىتَپبؾىبل اؾتفبزُ ثِػول آهسً .تبيج ثِزؾت آهسُ ثيبًگط ايي هيثبقس
وِ لطاضگيطي ؾيؿتن ونفكبض زض ؾغح ظهييٍ ،لَع ثلَويٌگ ٍ لطاضگيطي هٌغمِ هَضز هغبلؼِ زض
قطق ًبٍُ زض ؾغَح فَلبًي ،هٌفي ثَزى پيچبًِّبي جَي ٍ اهگب زض تطاظّبي هرتلفّ ،وطاُ ثب
تغصيِ ضعَثتي زضيبي ؾيبُ ٍ هسيتطاًِ زض تطاظّبي  500تب ّ 700ىتَپبؾىبل ،زضيبي ؾطخ ٍ
ذليجفبضؼ ٍ زضيبي ػوبى زض تطاظّبي  ٍ 850زضيبي ذعض زض تطاظّبي ّ 1000 ٍ 925ىتَپبؾىبل
1ـ اؾتبزيبض گطٍُ آة ٍ َّاقٌبؾي زاًكگبُ هحمك اضزثيليEmail:e_zeinali_1364@yahoo.com .
2ـ زاًكجَي زوتطي آة ٍ َّاقٌبؾي زاًكگبُ هحمك اضزثيلي.
3ـ وبضقٌبؼ اضقس آة ٍ َّاقٌبؾي زاًكگبُ هحمك اضزثيلي.
4ـ زاًكجَي زوتطي آة ٍ َّاقٌبؾي زاًكگبُ هحمك اضزثيلي.
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قطايظ الظم جْت تَليس ًبپبيساضي ثط ثبالي جَ هٌغمِ هَضز هغبلؼِ ضا فطاّن وطزُ اؾت .ايي قطايظ
ثبػث ايجبز ضگجبض قسيس ٍ قست يبفتي زثي ضٍزذبًِ ّطٍچبي گكتِ ٍ هٌجط ثِ تَليس ؾيالة زض ايي
هٌغمِ قسُ اؾت.
ٍاشگاى کليذي :هربعطات جَي ،ؾيالة ،آقىبضؾبظيّ ،وسيسّ ،طٍچبي

هقذهِ

وكَض ايطاى ثِلحبػ هَلؼيت جغطافيبيي ،قطايظ هتٌَع الليوي ٍ ٍيػگيّبي ظهييقٌبؾي اظ
ايي لبػسُ هؿتثٌي ًجَزُ ٍ زض عي ؾبلّبي هتوبزي هربعطات عجيؼي ؾْوگيٌي ضا پكت
ؾط گصاقتِ اؾت .زض ايي هيبى ؾيل يىي اظ پيچيسُتطيي ٍ هرطةتطيي ضٍيسازّبي عجيؼي
اؾت وِ ثيف اظ ّط ثالي عجيؼي زيگطي جبى ٍ هبل اًؿبى ٍ قطايظ اجتوبػي ٍ التصبزي
جبهؼِ ضا ثِذغط هياًساظز ثِػجبضتي ثبضـّبي ؾيالثي زض هٌبعك هرتلف جغطافيبيي اظ ًظط
هبلي ٍ جبًي ،آثبض ظيبىثبض ثؿيبضي زاقتِ ٍ اًؿبى ٍ عجيؼت ضا زض ؾغح ٍؾيؼي هتأثط هيوٌٌس.
(غيَض103 :1375 ،؛ لغفي297 :1390 ،؛ هميوي1380:52 ،؛ فطجي ؾجىجبض ٍ ّوىبضاى،
168 :1393؛ هلىي ٍ ّوىبضاى .)1392:198 ،لي ٍ ّوىبضاى ( )2008يه ضٍيساز ثبضـ
ؾٌگيي  18ضٍظُ (اظ  31غٍئيِ تب  17آگَؾت ؾبل  )1998وطُ جٌَثي ضا ثطضؾي وطزًس.
اؾچَهي ٍ ّوىبضاى ( )2009الگَّبي ّوسيسي ضا زض اضتجبط ثب ثبضـ ضٍظاًِ ضٍي گطيٌلٌس
ثطضؾي وطزًس .هبتؿطاًگلَ ٍ ّوىبضاى ( ،)2010ثِ هغبلؼِ هىبًيعم تَؾؼِ جطيبى ّوطفتي زض
ضذساز ثبضـّبي ؾٌگيي عَالًي هست جٌَة قطق ايتبليب پطزاذتٌس .فطًبًسٍ ٍ ايطاؾوب
( )2010اضتجبط ثيي ثبضـّبي جٌَة قطق ثطظيل ضا ثب ؾبهبًِّبي حلمَي ًيوىطُ جٌَثي
هَضز هغبلؼِ لطاض زازًس .پبتٌبيه ( )2010تغييطپصيطي فضبي ظهبًي ثبضـّبي ثيكيٌِ ضا ثط
ضٍي ٌّسٍؾتبى زض يه زٍضُ ثلٌسهست  50ؾبلِ تحليل ًوَزّ .يسالگَ -هًَع ٍ ّوىبضاى
( )2011ضًٍس ثبضـّبي فطيي هطتجظ ثب الگَّبي ؾيٌَپتيه زض جٌَة قجِ جعيطُ ايجطي ضا
هَضز ٍاوبٍي لطاض زازًس .اثسٍلهبًبى ٍ ّوىبضاى ( )2013ثب اؾتفبزُ اظ هسل  NWPثبضـّبي
ؾيالثي هٌغمِ ثٌگالزـ ضا زض  8-9آگَؾت  2011ثطضؾي وطزًس .لييَ ٍ ّوىبضاى ()2013
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تغييطات ثبضًسگي زض هٌغمِي  Shannxiقوبل غطثي چيي ضا زض عي زٍضُ آهبضي -2011
 1960هَضز ثطضؾي لطاض زازًس .ضيؿىَهبضتيي ٍ ّوىبضاى ( )2014ثِ ثطضؾي ضغينّبي ثبضـ
قسيس ٍ ؾيالثي زض اؾپبًيب ،هٌغمِي هسيتطاًِ پطزاذتٌس .وبهبضاؾبثلوًَتِ ٍ ّوىبضاى ()2014
ثِ هغبلؼِ تجطثي اظ قست ثبضًسگيّبي قسيس زض يه هحيظ ًيوِذكه زض هميبؼّبي
ظهبًي هرتلف پطزاذتِاًس .احبهس ٍّوىبضاى ( )2014زض هغبلؼِاي ثبضـ ؾٌگيي زاوب ،پبيترت
ثٌگالزـ ضا عي زٍضُي آهبضي  2009-1953هَضز ثطضؾي لطاض زازًس .زض ايطاى ًيع تحميمبت
ظيبزي زض ضاثغِ ثب تجعيٍِتحليل ثبضـّبي ؾيالثي صَضت گطفتِ اؾت .اهيسٍاض (،)1387
گٌسهىبض ( ،)1389ذَظاًي ٍ لكگطي ( ،)1390اهيسٍاض ٍ تطوي ( )1391زض ظهيٌِ ثبضـّبي
ؾٌگيي هغبلؼبتي زاقتِ ٍ هؼتمسًس وِ هٌبثغ ضعَثتي ثٍِيػُ زضيبي هسيتطاًِ ًمف قبيبًي زض
ايجبز اييگًَِ ثبضـّب زاقتِ اؾت .هؿؼَزيبى ٍ هحوسي (ً )1389مف ضٍزثبزّب ضا زض ضذساز
ثبضـّبي ؾيالثي هغبلؼِ وطزُ ٍ ػلت ضيعـ ثبضـّب ضا وكيسُ قسى ضٍزثبزّب تب ؾغح
ّ 600ىتَپبؾىبل زاًؿتِاًس .يبضاحوسي ٍ هطيبًجي ( )1390ثِ تحليل الگَّبي زيٌبهيىي ٍ
ّوسيسي ثبضـّبي ؾٌگيي زض جٌَة غطة ذعض ٍ غطة ايطاى وِ زض تبضيد  1383/8/14زض
ايي هٌبعك ضخزازُ پطزاذتِاًسً .تبيج پػٍّف آىّب ًكبى هيزّس وِ زض ضٍظ  14آثبى 1383
زض جٌَةغطة ذعض ؾبهبًِ ونفكبضي زض ؾغح ظهيي گؿتطـ يبفتِ اؾت.
هَاد ٍ رٍشّا

ضٍزذبًِ ّطٍچبي اظ اضتفبػبت آقزاؽ هٌغمِ ذلربل ؾطچكوِ گطفتِ ٍ پؽ اظ هلحك قسى
ضٍزذبًِ هجطُ چبي اظ زاذل قْط ذلربل ػجَض هيوٌس ٍ پؽ اظ الحبق ضٍزذبًِّبي لوجط
چبي  -آضپبچبي  -والضچبي ٍ ؾبيط هؿيلّب زض هحل آثگطم ويَي ٍاضز هرعى ؾس ويَي
هيگطزز (قطوت آة هٌغمِاي اؾتبى اضزثيل) .زض حَضِ ،ؾِ ايؿتگبُ ثبضاىؾٌج هؼوَلي ٍ
يه ايؿتگبُ ثبضاىؾٌج ثجبت هَجَز ثَزُ وِ آهبض آىّب زض ايي تحميك هَضز ثطضؾي لطاض
گطفتِ ٍ ؾيالة ًبقي اظ ثبضـّبي ضگجبضي زض ايؿتگبُ آثگطم ويَي تجعيِ ٍ تحليل قسُ
اؾت.
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ثِهٌظَض هغبلؼِ ثبضًسگيّبي هٌجط ثِ ؾيالة زض ضٍزذبًِ ويَي چبي ،اظ آهبض ضٍظاًِ
ثبضقي ايؿتگبُ ثبضاىؾٌج ثجبت ذلربل ٍ اظ آهبض ّيسضٍگطاف ؾبػتي ؾيالةّبي ايؿتگبُ
ّيسضٍهتطي آثگطم (ٍضٍزي ؾس ويَي) اؾتفبزُ گطزيس .زازُّبي هطثَط ثِقست ضگجبض ٍ
ؾيالة زض عي زٍضُ آهبضي  1374-1393هَضز ثطضؾي لطاض گطفتِ ٍ زض ازاهِ چٌس هَضز اظ
ثبضـّبي ؾٌگيي ايؿتگبُ ذلربل وِ ثبػث جبضي قسى ؾيالة ؾٌگيي زض حَضِ ضٍزذبًِ
ويَي چبي قسًس ٍ ًؿجت ثِ هَاضز زيگط اظ قست ثيفتطي ثطذَضزاض ثَزًس ثطاي ثطضؾي ٍ
تحليل ؾيٌَپتيىي اًتربة گطزيسًسّ .نچٌيي جْت تحليل ثْتط ضذساز ؾيالة ،آهبض ثبضـ زض
ايؿتگبُّبي ذبًمبُ ،آضپبچبيي ٍ لوجط ًيع هَضز ثطضؾي لطاض گطفتٌس.
جذٍل ( )1هقادير هٌتخة تارش سٌگيي رٍزاًِي هٌجر تِ سيالب حَضِ آتگرم گيَي

رديف تاريخ ضوسي

1
2
3

1391/3/3
1391/4/9
1386/5/30

تاريخ هيالدي

هياًگيي دتي

خلخال

آرپاچايي

لوثر

خاًگاُ

2012/5/23
2012/6/29
2007/8/21

15/62083
9/197916
15/31633

7/9
45/5
11

11/5
0
10/5

20
3
10

19/1
17/1
8

جْت ثطضؾي وطزى ٍ تحليل ؾيٌَپتيه ؾيالةّبي ضخزازُ زض ّطٍچبي اظ زازُّبي
فكبض تطاظ زضيب ،اضتفبع غئَپتبًؿيل ،ثبز هساضي ،ثبز ًصفالٌْبضي ،ضعَثت ٍيػُ ٍ اهگب اؾتفبزُ
گطزيس .زازُّبي شوطقسُ ثب تَاى تفىيه فضبيي  2/5زضجِ عَل جغطافيبيي زض  2/5زضجِ
ػطض جغطافيبيي اظ ثرف زازُّبي ثبظ تحليل ،هطوع هلي پيفثيٌي هحيغي ( )NCEPاظ
ٍةؾبيت هطوع تكريص الليوي  NOAAاذص قسًس.
يافتِّا ٍ تحث

ؾيالة ضٍظ  3ذطزاز 1391
تحليل ًمكِّبي ؾغح ظهيي ضٍظ  3ذطزاز ؾبل  1391ثيبًگط حبوويت ؾيؿتن ونفكبض ثط
ضٍي وكَض هيثبقس .زض ايي ضٍظ ونفكبض ثؿتِاي ثب فكبض ّؿتِ هطوعي ثطاثط ثب 1002
ّىتَپبؾىبل ثط ضٍي قوبل قطق وكَض اؾتمطاض پيسا وطزُ وِ ظثبًِّبيي اظ آى تب قوبلغطة
وكَض وكيسُ قسُ ٍ هٌغمِ هَضز هغبلؼِ ضا ّن تحت تأثيط ذَز لطاض زازُ اؾتّ .نچٌيي زض
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ايي ضٍظ پطفكبضّبيي ثط ضٍي غطة چيي ،آؾيبي هطوعي ٍ قوبل ػطثؿتبى ٍ آفطيمب هؿتمط
هيثبقسٍ .جَز اييچٌيي الگَي فكبضي زض ؾغح ظهيي هٌجط ثِ حطوت َّا اظ ؾوت
پطفكبضّب ثِ ونفكبضّبي قىل گطفتِ ثط قوبل قطق وكَض قسُ ٍ ثط قست جطيبى ّوگطايي
آى افعٍزُ اؾت .قست يبفتي جطيبى ّوگطايي ؾيىلَى تكىيل قسُ ثط قوبل غطة وكَض،
جطيبًي وبهالً هتكٌج ٍ ًبپبيساض ضا ثط ضٍي جَ هٌغمِ هَضز هغبلؼِ هؿلظ وطزُ اؾت .ثب تَجِ
ثِ هؿيط جطيبى َّا وِ اظ پطفكبضّب ثِ ؾوت ونفكبضّب هيثبقس هٌجط ثِ اًتمبل ضعَثت
هٌبثغ ضعَثتي هؿيط گصض ذَز (زضيبي ذعض؛ زضيبي ؾيبُ ٍ هسيتطاًِ) ثِ هٌغمِ قسُ ٍ ثب
قىلگيطي جطيبى صؼَزي ٍ ٍاگطايبًِ همسهبت صؼَز َّاي هطعَة ضا فطاّن آٍضزُ ٍ
هَجت قىلگيطي ثبضـ ؾيلظا زض هٌغمِ قسُ اؾت .قطايظ شوطقسُ ثب قىلگيطي
ثلَويٌگ اهگبيي قىل ٍ لطاضگيطي جٌَة غطة آى ثط ضٍي قوبلغطة وكَض قست پيسا
وطزُ اؾت .ثب تَجِ ثِ ذبصيت ثلَويٌگ اهگبيي قىل وِ زض هطوع ذَز جطيبى َّاي صبف
ٍ پبيساض ٍ زض لؿوتّبي جٌَة قطق ٍ غطة ذَز جطيبى صؼَزي ضا ثِّوطاُ زاضز ثب لطاض
گطفتي جٌَة غطة آى ثط ضٍي هٌغمِ هَضز هغبلؼِ ثط قست ًبپبيساضيّب افعٍزُ قسُ اؾت.
زض جٌَة غطة ثلَويٌگ يبز قسُ هٌحٌي ثؿتِ وناضتفبػي قىل گطفتِ وِ جطيبى َّا وبهالً
زض آى ؾيىلًَي ٍ پبزؾبػتگطز هيثبقس .جطيبى ؾيىلًَي هٌجط ثِ حطوت ٍاگطايبًِ زض ؾغَح
فَلبًي گكتِ ٍ جطيبى ٍاگطايبًِ فَلبًي هٌجط ثِ تمَيت جطيبى ّوگطايي ؾغح ظهيي قسُ ٍ
ثط قست ًبپبيساضيّب افعٍزُ اؾت .قىلگيطي ايي جطيبى هٌجط ثِ صؼَز َّاي هطعَة ًفَش
وطزُ ثِ هٌغمِ قسُ ٍ هَججبت قىلگيطي ثبضـ ضا فطاّن ؾبذتِ اؾت .الگَي شوطقسُ تب
تطاظ ّ 700ىتَپبؾىبل ّن جطيبى زاقتِ ٍ اظ تطاظ  850تب ّ 1000ىتَپبؾىبل ثلَويٌگ
شوطقسُ اظ ثيي ضفتِ ٍ فمظ هٌحٌي ثؿتِ ون اضتفبػي ثط ضٍي قوبل قطق وكَض قىل گطفتِ
وِ تب حسٍز ظيبزي اظ الگَي ؾغح ظهيي تجؼيت هيوٌس .ثطضؾي پيچبًِ جَي تطاظّبي  500تب
ّ 1000ىتَپبؾىبل ًكبى اظ هٌفي ثَزى آى ثط ضٍي هٌغمِ هَضز هغبلؼِ زاضز .زض ايي ضٍظ ثط
ضٍي ّطٍچبي پيچبًِ هٌفي جطيبى زاقتِ اؾت .زض تطاظ ّ 500ىتَپبؾىبل ٍ ّ 700ىتَپبؾىبل
ثِ تجؼيت اظ الگَي اضتفبع غئَپتبًؿيل (ثلَويٌگ) هطوعيت آى ثط ضٍي غطة ٍ قوبل غطة
وكَض هيثبقس ٍ ثب ًعزيه قسى ثِ ؾغح ظهيي ثطاؾبؼ الگَي فكبضي هَجَز زض ؾغح
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ظهيي هحَضيت هطوعي آى ثِ ؾوت قوبل قطق جبثِجب قسُ ٍ اظ قست آى وبؾتِ هيقَز.
پيجبًِّبي هٌفي ثط ضٍي ّط هٌغمِ قىل ثگيطًس جَي وبهالً ًبپبيساض ثط آى هؿلظ ذَاٌّس
ؾبذت .ثب قىلگيطي ايي الگَ ثط ضٍي هٌغمِ هَضز هغبلؼِ جَي وبهالً ًبپبيساض ٍ وػفكبض ثط
آى حىنفطهب قسُ ٍ ثب اًتمبل ضعَثت هٌبثغ ضعَثتي هرتلف ثط ضٍي آى هٌغمِ هَجت صؼَز
َّاي هطعَة گكتِ ٍ ثب قىلگيطي اثط ،ثبضـ هٌجط ثِ ؾيالة ضا زض ّطٍچبي ثِزًجبل
زاقتِ اؾت.

ضکل ( )1الفً :قطِ فطار سطح زهيي ،ارتفاع شئَپتاًسيل ٍ جْت ٍ سرعت ٍزش تاد تراز ّ 555کتَپاسکال،
بً :قطِ پيچاًِ تراز ّ 555کتَپاسکال

تغصيِ ضعَثتي ثبضـ هٌجط ثِ ؾيالة ايي ضٍظ ثبضقي زض تطاظ ّ 700 ٍ 500ىتَپبؾىبل
ضا اثتسا زضيبي هسيتطاًِ ٍ ؾپؽ زضيبي ؾيبُ ثطػْسُ زاقتِ اؾت .زض ايي زٍ تطاظ يبز قسُ
هسيتطاًِ ّن ثِصَضت هؿتمل ٍ ّن ثِصَضت تطويجي (زضيبي ؾيبُ  -هسيتطاًِ) تغصيِ
ضعَثتي ايي ضٍظ ثبضقي ضا فطاّن وطزُ اؾت .زض تطاظّبي يبز قسُ يه ّوگطايي ضعَثتي ثط
ضٍي زضيبي ؾيبُ قىل گطفتِ ٍ ثب جوغ وطزى ضعَثت آى اظ لؿوت قوبلي ٍاضز زضيبي
هسيتطاًِ قسُ ضعَثتف زٍچٌساى گكتِ ٍ ؾپؽ اظ ايي عطيك ٍاضز جَ وكَض ٍ ّطٍچبي قسُ
اؾت .زض تطاظّبي  850تب ّ 1000ىتَپبؾىبل هطوع ّوگطايي ضعَثتي ثب پيطٍي اظ چطذٌس
ايجبز قسُ زض ؾغح ظهيي زض لؿوت جٌَة قطق ذعض قىل گطفتِ اؾت وِ ضعَثت هٌبثغ
ضعَثتي اعطاف اظ لجيل زضيبي ؾيبُ ،هسيتطاًِ ،ذليجفبضؼ ٍ زضيبي ػوبى ضا ثِذَزـ جصة
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هيوٌس .زض تطاظ ّ 850ىتَپبؾىبل هٌبثغ ضعَثتي ذعض؛ ذليجفبضؼ ٍ زضيبي ػوبى ًمف اصلي
ضا زض تأهيي ضعَثت ايي ضٍظ ثبضقي ايفب هيوٌٌس .ضعَثت ذليجفبضؼ اثتسا ثب ػجَض اظ ضٍي
زضيبي ػوبى تغصيِ قسُ ٍ ؾپؽ ثب ػجَض اظ ضٍي ٌّسٍؾتبى ,افغبًؿتبى ٍ تطووٌؿتبى ٍاضز
زضيبي ذعض گكتِ ٍ ثب ػجَض هساضي ذَز اظ ضٍي ذعض اظ ًظط ضعَثتي ثيفتط قبضغ قسُ ٍ زض
ًْبيت هٌغمِ هَضز هغبلؼِ ضا تحت تأثيط ذَز لطاض زازُ اؾت .اهب زض تطاظّبي 1000 ٍ 925
ّىتَپبؾىبل فمظ زضيبي ذعض تأهيي وٌٌسُ ضعَثت ايي ضٍظ ثبضقي ثَزُ اؾت.
هجوَػِ قطايظ شوط قسُ ثب حبوويت اهگبي هٌفي اظ تطاظ  850تب ّ 1000ىتَپبؾىبل
تىويل وٌٌسُ فطآيٌس ثبضـ هَلس ؾيالة زض ضٍزذبًِ ّطٍچبي قسُ اؾت .زض ايي ضٍظ زض
تطاظّبي  500تب ّ 700ىتَپبؾىبل هٌحٌي صفط پبؾىبل ثط ثبًيِ ثط ضٍي هٌغمِ هؿلظ
هيثبقس .اهب اظ تطاظّبي  850تب ّ 1000ىتَپبؾىبل ضًٍس وبهالً ػىؽ قسُ ٍ اهگبي هٌفي ثط
هٌغمِ اؾتيال پيسا هيوٌسٍ .جَز اهگبي هٌفي وِ حبوي اظ ثبالؾَ ثَزى جطيبى َّا زض جَ
هيثبقس هٌجط ثِ صؼَز َّاي هطعَة ًفَش وطزُ ثط ّطٍچبي قسُ ٍ ثب قست يبفتي
ًبپبيساضيّب ٍ حطوت ّوگطايي ذَز تَليس اثط ٍ زض ًْبيت ثبضـ ضا زض ايي هٌغمِ ؾجت گكتِ
اؾت.

ضکل ( )2الفً :قطِ ٍزش رطَتتي تراز ّ 755کتَپاسکال ٍ بً :قطِ اهگاي تراز ّ 755کتَپاسکال
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ؾيالة ضٍظ  9تيطهبُ ؾبل 1391
ًمكِ فكبض ؾغح ظهيي ضٍظ  9تيطهبُ ؾبل ً 1391كبًگط احبعِ قسى ول وكَض تَؾظ
ؾيؿتن ونفكبض هيثبقس .زض ايي ضٍظ زض لؿوت جٌَة وكَض ونفكبض زضُ گٌگ ثب گؿتطـ
ذَز ول زضيبي ػوبى ،ذليجفبضؼ ٍ ًَاحي ؾَاحلي جٌَثي ضا تحت تؿلظ ذَز زاضزّ .ؿتِ
هطوعي ايي ونفكبض ثب فكبضي ثطاثط ثب ّ 994ىتَپبؾىبل ثط ضٍي زضُ گٌگ هؿتمط هيثبقس
وِ ظثبًِّبيي اظ آى ول وكَض ٍ هٌغمِ هَضز هغبلؼِ ضا ّن تحت تأثيط ذَز لطاض زازُ اؾت.
ّؿتِ ونفكبض ثطيسُ زيگطي اظ ونفكبض زضُ گٌگ ًيع ثب فكبض ّ 998ىتَپبؾىبل ثط ضٍي
ذليجفبضؼ قىل گطفتِ اؾت .زض ايي ضٍظ پطفكبضي ثب فكبض هطوعي ّ 1018ىتَپبؾىبل ثط
ضٍي اضٍپبي هطوعي قىل گطفتِ وِ هٌغمِ هَضز هغبلؼِ ضا ّن تحت تأثيط ذَز لطاض زازُ
اؾت .ثب تَجِ ثِ قىلگيطي ايي الگَي فكبض زض ؾغح ظهيي جطيبًي وبهالً ًبپبيساض ٍ هتكٌج
ثط جَ وكَض ٍ ّطٍچبي حبون ثَزُ اؾت .قىلگيطي جطيبى ثبز اظ ؾوت پطفكبض هؿتمط ثط
ضٍي اضٍپبي هطوعي ثِ ونفكبض حبون ثط ضٍي ايطاى ثبػث قست يبفتي جطيبى ّوگطايي زض
حسفبصل ثيي ايي زٍ ؾيؿتن فكبضي قسُ ٍ ثط قست جطيبًبت صؼَزي ٍ ٍاگطايبًِ افعٍزُ
اؾت .اظ عطفي ثب ػجَض اظ هؿيط جطيبًبت ضعَثتي ،ضعَثت الظم ٍ وبفي جْت ثبضـ ؾيلظا
ضخزازُ زض ّطٍچبي ضا ًيع فطاّن وطزُ اؾت .قطايظ شوطقسُ ٍ ًبپبيساضيّبي قىل گطفتِ ثط
ثبالي جَ ايطاى زض هٌغمِ هَضز هغبلؼِ ثب قىلگيطي ًبٍُ ػويمي وِ اظ اضٍپبي قوبلي تب
ًَاحي قوبل غطة ايطاى اهتساز زاقتِ ثِ قست تمَيت قسُ اؾت .ثطضؾي ٍيػگيّبي ًمكِ-
ّبي اضتفبع غئَپتبًؿيل تطاظ  500تب ّ 700ىتَپبؾىبل ًكبًگط قىلگيطي ًبٍُ ػويمي اؾت
وِ اظ اضٍپبي قوبلي تب قوبل ػطاق اهتساز زاضز .ثب تَجِ ثِ لطاضگيطي ّطٍچبي زض لؿوت
قطق ًبٍُ وِ هحل تبٍايي هثجت ثَزُ ٍ جطيبى َّا زض ايي لؿوت وبهالً صؼَزي هيثبقس
ثٌبثطايي ًبپبيساضيّبي قىل گطفتِ زض ؾغح ظهيي ضا تمَيت وطزُ ٍ ثط قست جطيبًبت
صؼَزي جَ افعٍزُ اؾت .ثب ًگبّي ثِ ًمكِ تطويجي ايي ضٍظ ثبضقي (قىل  )6هكبّسُ
هيگطزز وِ جطيبى ثبز زض تطاظّبي  500تب ّ 700ىتَپبؾىبل وبهالً زض ضاؾتبي هٌحٌيّبي
اضتفبع غئَپتبًؿيل ثَزُ ٍ جطيبًبت ضعَثتي هؿيط گصض ذَز (زضيبي ؾيبُ ٍ هسيتطاًِ) ضا ٍاضز
ّطٍچبي وطزُ ٍ ثب ٍجَز جطيبى صؼَزي ٍ ٍاگطايبًِ هٌجط ثِ صؼَز َّاي هطعَة ٍ تَليس
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ثبضـ هٌجط ثِ ؾيالة قسُ اؾت .زض تطاظ ّ 850ىتَپبؾىبل ًمكِ اضتفبع غئَپتبًؿيل آقَة
هٌس ثَزُ ٍ ثط ضٍي هٌغمِ هَضز هغبلؼِ ون اضتفبع لطاض گطفتِ ٍ جطيبًبت قوبل قطلي ،قوبل
غطثي ٍ غطثي ثط ضٍي ّطٍچبي حبون هيثبقس وِ ثًَِثِذَز ضعَثت هؿيطّبي گصضي ذَز
ضا ثِ ؾوت ّطٍچبي ّسايت وطزُ اؾت .ثب هٌفي قسى پيچبًِ ّبي جَي اظ تطاظ  500تب
ّ 1000ىتَپبؾىبل ثط ضٍي جَ ّطٍچبي ٍ ول وكَض قطايظ جْت ضذساز ثبضـ هَلس
ؾيالة هؿبػس گكتِ اؾت .زض ايي ضٍظ ثبضقي ًبٌّجبضيّبي اضتفبع غئَپتبًؿيل ثط ول پٌِْ
وكَض ٍ ّطٍچبي وبهالً هٌفي هيثبقس وِ ثط قست ًبپبيساضيّب زض ايي هٌغمِ افعٍزُ اؾت.
زض تطاظ  500تب ّ 700ىتَپبؾىبل ثِ تجؼيت اظ تَپَگطافي اضتفبع غئَپتبًؿيل ّؿتِ هطوعي
پيچبًِ هٌفي ثط ضٍي جٌَة قطق زضيبي ؾيبُ ثب  -90غئَپتبًؿيل هتط لطاض گطفتِ وِ هٌحٌي
 -40غئَپتبًؿيل هتط ثط ضٍي ّطٍچبي هؿتمط هيثبقس .ثب ًعزيه قسى ثِ ؾغح ظهيي زض
تطاظّبي  850تب ّ 1000ىتَپبؾىبل آضايف پيچبًِّبي جَي ثِ تَپَگطافي ؾغح ظهيي
ثيفتط ًعزيه قسُ ٍ ّؿتِّبي هطوعي پيچبًِّبي هٌفي زض تطاظ  850ثط ضٍي جٌَة ايطاى
ٍ هطوع پبوؿتبى وكيسُ قسُ ٍ زض تطاظّبي ّ 1000 ٍ 925ىتَپبؾىبل ثِ ؾوت قطق
حطوت وطزُ ٍ هغبثك الگَي فكبض ؾغح ظهيي ثط ضٍي ٌّسٍؾتبى ،پبوؿتبى ٍ جٌَة ايطاى
هؿتمط گكتِ اؾت .زض تطاظّبي يبز قسُ ثط ضٍي ّطٍچبي ثِتطتيت هٌحٌيّبي ٍ -60 ، -50
 -70غئَپتبًؿيل هتط لطاض زاضز .قىلگيطي پيچبًِّبي هٌفي زض وليِ تطاظّبي هغبلؼبتي
ظهيٌِؾبظ ضذساز ثبضـ ؾيلظا قسُ اؾت .پيچبًِّبي هٌفي ثِزليل ٍيػگيّبي ذَز وِ ّط
وجب هؿتمط ثبقٌس جَي وبهالً ًبپبيساض زض آًجب حبون هيوٌٌس ،ثب لطاضگيطي ذَز ثط فطاظ
ّطٍچبي جَي وبهالً هتكٌج ثط هٌغمِ هَضز هغبلؼِ حىنفطهب وطزُ ٍ ثب حطوت پبزؾبػتگطز ٍ
ؾيىلًَيه ذَز هٌجط ثِ صؼَز َّاي هطعَة ضؾيسُ ثِ هٌغمِ قسُ ٍ ثب صؼَز ذَز تكىيل
اثط ٍ زض ًْبيت ثِزليل قست ثيفتط ًبپبيساضيّب ثط فطاظ جَ هٌغمِ ّطٍچبي ثبضـ ؾٌگيي
هٌجط ثِ ؾيالة ضا ؾجت گكتِ اؾت.
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ضکل ( )3الفً :قطِ فطار سطح زهيي ،ارتفاع شئَپتاًسيل ٍ جْت ٍ سرعت ٍزش تاد تراز ّ 555کتَپاسکال،
بً :قطِ پيچاًِ تراز ّ 1555کتَپاسکال

زض تطاظّبي  500تب ّ 700ىتَپبؾىبل تغصيِ ضعَثتي ايي ثبضـ ؾيلظا تَؾظ زضيبي
ؾيبُ ٍ هسيتطاًِ صَضت گطفتِ اؾت ٍ ثب ػجَض جطيبى ضعَثتي اظ ضٍي زضيبي ؾيبُ ٍ جصة
ضعَثت آى اظ هؿيط گصض ذَز اظ ضٍي وكَضّبي گطجؿتبى ٍ تطويِ ػجَض وطزُ ٍاضز زضيبي
هسيتطاًِ قسُ ٍ ثب جصة وطزى ضعَثت ايي هٌجغ غٌي اظ لؿوت غطة ٍ قوبل غطة ٍاضز
ايطاى ٍ هٌغمِ هَضز هغبلؼِ قسُ اؾت .زض تطاظّبي  850تب ّ 1000ىتَپبؾىبل قطايظ
ثِگًَِاي زيگط تغييط پيسا وطزُ ٍ تأهيي ضعَثت ايي ضٍظ ثبضقي صطفبً تَؾظ زضيبي ذعض
صَضت گطفتِ اؾت .زض تطاظ ّ 850ىتَپبؾىبل جطيبى ضعَثت اظ ضٍي اضٍپبي قوبلي حطوت
وطزُ اظ ضٍي قوبل ذعض ػجَض وطزُ ٍ ٍاضز تطووٌؿتبى قسُ ٍ ؾپؽ ثب ػجَض هساضي ذَز اظ
ضٍي قطق تب جٌَة غطة ٍ غطة ذعض ٍ جصة ٍ حول ضعَثت آى ٍاضز هٌغمِ ّطٍچبي قسُ
اؾت .اهب زض تطاظّبي ّ 1000 ٍ 925ىتَپبؾىبل جطيبى ضعَثتي ثِصَضت ًصفالٌْبضي اظ
قوبل تب جٌَة ذعض وكيسُ قسُ ٍ زض ًْبيت اظ ؾوت جٌَة غطة ذَز ٍاضز هٌغمِ هَضز
هغبلؼِ گكتِ اؾت .زض قطايظ شوطقسُ ثِزليل عَالًي ثَزى هؿيط ػجَضي ذَز وِ اظ قوبل
تب جٌَة ذعض هيثبقس تَزُ َّاي هْبجن تَاًؿتِ ضعَثت ثؿيبض ثيفتطي ضا ثِ ذَز جصة
ثىٌس ٍ زض ًتيجِ تَاًؿتِ ًمف ػوسُاي ضا زض تأهيي ضعَثتي ايي ضٍظ ؾيالثي ايفب وٌس.
حبوويت اهگبي هٌفي زض توبهي تطاظّبي هغبلؼبتي اظ تطاظ  500تب ّ 1000ىتَپبؾىبل قطايظ
الظم ٍ وبفي جْت ضذساز ثبضـ ؾيالثي ضا زض ايي ضٍظ ثبضقي فطاّن وطزُ اؾت .زض  9تيطهبُ
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ؾبل  1391زض توبهي تطاظّبي يبز قسُ اهگبي هٌفي ثط ضٍي ّطٍچبي زض لؿوت ػظيوي اظ
ايطاى حبون ثَزُ اؾت .زض تطاظ ّ 500ىتَپبؾىبل هطوعيت اهگبي هٌفي ثط ضٍي آشضثبيجبى
هيثبقس اهب اظ تطاظ  700تب ّ 1000ىتَپبؾىبل هطوعيت آى ثِ ؾوت جٌَة پيكطٍي وطزُ ٍ
زض توبهي تطاظّبي يبز قسُ ثط ضٍي هٌغمِ هَضز هغبلؼِ لطاض گطفتِ اؾت .قىلگيطي ايي
الگَي اهگبيي ثط ثبالي جَ ّطٍچبي قطايظ ضا اظ ًظط صؼَز َّاي هطعَة ًفَش وطزُ وبهالً
فطاّن وطزُ اؾت .اهگبي هٌفي وِ زاللت ثط ثبالؾَ ثَزى حطوت َّا زض جَ زاضز هٌجط ثِ
صؼَز َّا قسُ ٍ ثِزليل قست ًبپبيساضيّب ٍ لطاضگيطي هٌغمِ زض قطق ًبٍُ هْبجن ٍ ٍضٍز
هٌجغ ػظين ضعَثتي صؼَز َّاي هطعَة ،آؾوبًي وبهالً اثطًبن ايجبز وطزُ ٍ ثب هتطاون
قسى ثربضآة هَجَز زض جَ هٌجط ثِ ثبضـ ؾيالثي قسُ اؾت .زض تطاظ ّ 500ىتَپبؾىبل
هٌحٌي  -0/15پبؾىبل ثط ثبًيِ ٍ زض تطاظّبي ّ 925 ٍ 850 ،700ىتَپبؾىبل هٌحٌي ثؿتِ
اهگبي هٌفي  -0/3پبؾىبل ثط ثبًيِ ٍ زض تطاظ ّ 1000ىتَپبؾىبل هٌحٌي اهگبي هٌفي
 -0/35پبؾىبل ثط ثبًيِ وِ ًؿجت ثِ تطاظّبي لجل ّن قست جطيبى صؼَزي ثيفتط ثَزُ ٍ
اغتكبـ تَليس قسُ ثِزًجبل آى ّن ثيفتط ذَاّس ثَز اؾتيال زاضز .قطايظ شوطقسُ ثب ؾبيط
ػَاهل اقبضُ قسُ ،جَي ثِقست هٌملت ثط ثبالي ّطٍچبي هؿلظ وطزُ اؾت وِ ثِزًجبل
ذَز ضذساز ؾيالة هرطة ٍ ذؿبضتظا ضا ثِزًجبل زاقتِ اؾت.

ضکل (ً )4قطِ ٍزش رطَتتي تراز ّ 755کتَپاسکال ٍ بً :قطِ اهگاي تراز ّ 855کتَپاسکال
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ؾيالة ضٍظ  30هطزاز ؾبل 1386
ًمكِ فكبض ؾغح ظهيي زض ضٍظ  30هطزاز ؾبل  1386ثيبًگط فؼبليت يه ؾبهبًِ تمطيج ًب
پطفكبض ثط ضٍي هٌغمِ هَضز هغبلؼِ اؾت .زض ايي ضٍظ ثيف اظ  70زضصس وكَض تحت تؿلظ
ؾيؿتن ونفكبض هيثبقس ٍ فمظ ًَاحي قوبلي وكَض ؾيؿتن تمطيجبً پطفكبضي ضا تجطثِ هي-
وٌٌس وِ فكبض آى ثط ضٍي ّطٍچبي ثِ ّ 1017ىتَپبؾىبل هيضؾس .زض ايي ضٍظ جٌَة وكَض
تحت اؾتيالي ونفكبض زضُ گٌگ هيثبقس وِ ّؿتِّبي هطوعي آى ثِتطتيت ثب فكبضي ثطاثط
ثب ّ 1002ىتَپبوؿبل ثط ضٍي ٌّسٍؾتبى ٍ جٌَة ذليجفبضؼ قىل گطفتِاًس .اظ عطفي
ونفكبضي ّن ثط ضٍي اضٍپبي هطوعي ٍ غطثي هؿتمط هيثبقس وِ ظثبًِّبيي اظ آى تب تطويِ
وكيسُ قسُ ٍ ثب ونفكبض زضُ گٌگ زض تطويِ ٍ ػطاق ازغبم قسُ اؾت .ؾيؿتن ثؼسي وِ زض
ايي ضٍظ هكبّسُ هيقَز ؾيؿتن پطفكبضي ّؿت وِ زض هطوع ضٍؾيِ قىل گطفتِ اؾت.
پطفكبض شوطقسُ ظثبًِّبيي اظ پطفكبض جٌت حبضُ آظٍض هيثبقس وِ زض اليبًَؼ اعلؽ قوبلي
قىل گطفتِ ٍ ظثبًِّبيي اظ آى تب قوبل ذعض ّن وكيسُ ٍ ّؿتِ هطوعي جساگبًِاي اظ آى
ّن ثط ضٍي هطوع ضٍؾيِ قىل گطفتِ اؾت .ضذساز ايي الگَي فكبضي ثط جَ هٌغمِ هَضز
هغبلؼِ (ٍجَز پطفكبض زض قوبل ٍ ونفكبض زض جٌَة ٍ غطة) جَي ًبپبيساض ثط آى ثركيسُ
اؾت .ثب تَجِ ثِ جطيبى َّا زض حسفبصل ثيي پطفكبضّب ٍ ونفكبضّب ٍجَز ايي الگَي فكبضي
ثط قست ًبپبيساضيّبي جَ ّطٍچبي افعٍزُ اؾت .ثب قست يبفتي جطيبى ثبز ثيي پطفكبضّب ٍ
ونفكبضّب ثط قست جطيبًبت ّوگطايي ثيي هطاوع چطذٌسّب ٍ ٍاچطذٌسّب افعٍزُ قسُ ٍ هٌجط
ثِ قىلگيطي جَي هتكٌج ٍ ًبپبيساض وِ هٌجط ثِ صؼَز َّا زض ثبالي جَ ّطٍچبي قسُ
اؾت .ثب تَجِ ثِ الگَي شوطقسُ جطيبًبت قوبلي قطلي  -جٌَة غطثي ثط ضٍي ّطٍچبي
ثطلطا ثَزُ اؾت .ثب تَجِ ثِ ايي الگَ جطيبى ثبز قىل گطفتِ هٌجط ثِ جصة ٍ حول ضعَثت
زضيبي ذعض زض تطاظّبي ًعزيه ثِ ؾغح ظهيي ثِ ؾوت هٌغمِ هَضز هغبلؼِ قسُ ٍ ضعَثت
الظم جْت ضذساز ثبضـ هٌجط ثِ ؾيالة ضا فطاّن وطزُ اؾتً .مكِ اضتفبع غئَپتبًؿيل تطاظ
ّ 500ىتَپبؾىبل ًكبى اظ قىلگيطي ًبٍُاي ثط ضٍي تطويِ ٍ ػطاق هيثبقس .ثب ًگبّي ثِ
ًمكِ تطويجي (قىل  )10ثِ ٍضَح هكبّسُ هيگطزز وِ جطيبى ثبز وبهالً اظ آضايف
تَپَگطافي اضتفبع غئَپتبًؿيل هغبثمت هيوٌس .ثب قىلگيطي ايي الگَ ضعَثت اظ ضٍي زضيبي
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هسيتطاًِ جصة قسُ ٍ ّوطاُ ثب جطيبى ثبز ثِ غطة ٍ قوبل غطة وكَض حول ٍ ّسايت قسُ
اؾت .ثب لطاضگيطي ّطٍچبي زض قطق ًبٍُ شوطقسُ وِ هحل حساوثط تبٍايي هيثبقس ٍ ثيف-
تطيي هيعاى اغتكبقبت ٍ ًبپبيساضيّب زض آى زيسُ هيقَز ضعَثت اًتمبل زازُ قسُ ثِ آًجب
صؼَز وطزُ ،تكىيل اثط ٍ زض ًْبيت ثبضـ هٌجط ثِ ؾيالة ضا ؾجت گكتِ اؾت .زض تطاظ 700
ّىتَپبؾىبل ًبٍُ شوطقسُ اظ ّن پبقيسُ ٍ اظ ضٍي ّطٍچبي هٌحٌي وِ ثِصَضت ًصف-
الٌْبضي اظ ػطثؿتبى قىل گطفتِ ٍ ثب ػجَض اظ ضٍي ايطاى ثِ پطاضتفبع ٍالغ ثط ضٍي ضٍؾيِ
هلحك هيقَز ،هيگصضز .جطيبى ثبز قىل گطفتِ وبهالً هَافك ثب هٌحٌي ثَزُ ٍ ؾغَح ثبزي
اظ ّط عطف ذَز ضا ثِ هٌحٌي ضؾبًسُ ٍ اظ جٌَة ثِ ؾوت قوبل هيٍظز .ثب تَجِ ثِ ايي الگَ
ضعَثت زض ايي تطاظ جَي ثيفتط اظ هٌبثغ ضعَثتي جٌَثي تأهيي قسُ ٍ ثِهَاظات جطيبًبت ثبز
ثِ ّطٍچبي حول قسُ اؾت .زض تطاظ ّ 850ىتَپبؾىبل ثِ زليل ًعزيه ثَزى ثِ ؾغح ظهيي
الگَي اضتفبع غئَپتبًؿيل قجبّت ظيبزي ثِ الگَي فكبض ؾغح ظهيي زاضز .ثِػلت قىلگيطي
پطفكبضي ثط ضٍي هطوع ضٍؾيِ زض ايي تطاظ هٌحٌيّبي پطاضتفبػي وِ جطيبى ثبز وبهالً زض
جْت ػمطثِّبي ؾبػت ٍ آًتي ؾيىلًَي هيثبقس قىل گطفتِ اؾت .ثط ضٍي هٌغمِ هَضز
هغبلؼِ جطيبى ثبز قىل گطفتِ قطلي ثَزُ ٍ جطيبى ضعَثتي اظ قطق يؼٌي اظ زضيبي ذعض
حول قسُ ٍ ثِ ؾوت هٌغمِ هَضز هغبلؼِ ّسايت قسُ اؾت .ثب تَجِ ثِ آضايف الگَي
تطاظّبي ّ 1000 ٍ 925 ،850ىتَپبؾىبل هٌجغ ػوسُ تغصيِ ضعَثتي ايي ضٍظ ثبضقي ثط ػْسُ
زضيبي ذعض هيثبقس .ثطضؾي ًمكِّبي پيچبًِ جَي عجك آضايف الگَي اضتفبع غئَپتبًؿيل زض
تطاظّبي هَضز ثطضؾي فمظ زض تطاظ ّ 500ىتَپبؾىبل هٌفي ثَزُ ٍ هٌحٌي  -20غئَپتبًؿيل
هتط اظ ضٍي هٌغمِ هَضز هغبلؼِ ػجَض وطزُ ٍ جَي وبهالً ًبپبيساض زض ايي تطاظ ثط ضٍي
ّطٍچبي حىنفطهب وطزُ اؾت .اهب زض ؾبيط تطاظّب تب تطاظ ّ 1000ىتَپبؾىبل ّوَاضُ هٌحٌي
صفط غئَپتبًؿيل هتط وِ ًكبى اظ فبلس ًبٌّجبضيّبي هثجت ٍ هٌفي اضتفبع غئَپتبًؿيل زاضز ثط
ضٍي ّطٍچبي هؿلظ هيثبقس.
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ضکل ()5الفً :قطِ فطار سطح زهيي ،ارتفاع شئَپتاًسيل ٍ جْت ٍ سرعت ٍزش تاد تراز ّ 555کتَپاسکال،
بً :قطِ پيچاًِ تراز ّ 555کتَپاسکال

زض تطاظ ّ 500ىتَپبؾىبل زضيبي هسيتطاًِ تأهييوٌٌسُ ضعَثت ايي ضٍظ ثبضقي هيثبقس.
اهب زض تطاظ ّ 700ىتَپبؾىبل قطايظ ثِصَضت زيگطي تغييط پيسا وطزُ ٍ ثب تَجِ ثِ آضايف
تَپَگطافي اضتفبع غئَپتبًؿيل هٌبثغ ضعَثتي جٌَثي تأهييوٌٌسُ ضعَثت ايي ضٍظ ثبضقي ضا ثط
ػْسُ زاضًس .زض ايي تطاظ ضعَثت اثتسا اظ زضيبي ؾطخ جصة قسُ ٍ ثب گصض اظ ضٍي ػطثؿتبى ٍ
جٌَة غطة ايطاى زض ًْبيت ٍاضز هٌغمِ هَضز هغبلؼِ قسُ اؾت .اظ عطفي ثب قىلگيطي يه
ٍاگطايي ضعَثتي ثط ضٍي جٌَة ذليجفبضؼ جطيبى ضعَثتي جساگبًِ قىل گطفتِ ٍ ضعَثت
ذليجفبضؼ ضا ًيع ثِ ؾوت قوبلغطة وكَض ّسايت وطزُ وِ زض ثيي ضاُ ثب هٌبثغ ضعَثتي
زضيبي ؾطخ تطويت قسُ ٍ اظ ًظط ضعَثتي تغصيِ زٍچٌساى قسُ ٍ زض ًْبيت ٍاضز هٌغمِ هَضز
هغبلؼِ قسُ اؾت .زض تطاظّبي ّ 1000 ٍ 925 ،850ىتَپبؾىبل ثِ زًجبل قىلگيطي
پطفكبضي ثط ضٍي هطوع ضٍؾيِ جطيبى ثبز قىل گطفتِ ثط ضٍي هٌغمِ هَضز هغبلؼِ قطلي
قسُ ٍ زضًتيجِ هٌجط ثِ ّسايت ضعَثت زضيبي ذعض ثِ ايي هٌغمِ قسُ اؾت .زض ايي تطاظّب
صطفبً زضيبي ذعض ًمف اصلي ضا زض تأهيي ضعَثتي ايي ضٍظ ؾيالثي ايفب هيوٌس .ثطضؾي
ًمكِّبي اهگبي تطاظّبي  500تب ّ 1000ىتَپبؾىبل ًكبى اظ هٌفي ثَزى آى زض توبهي
تطاظّبي يبز قسُ ثط ضٍي ّطٍچبي زاضز .زض تطاظ ّ 500ىتَپبؾىبل ّؿتِ هطوعي ايي اهگبي
هٌفي ثط ضٍي غطة وكَض ثب  -0/09پبؾىبل ثط ثبًيِ هؿتمط هيثبقس ٍ ثب ًعزيه قسى ثِ
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ؾغح ظهيي ثِ ؾوت قوبل غطة جبثِجب قسُ ٍ زضًْبيت زض تطاظ ّ 1000ىتَپبؾىبل ثط
ضٍي جٌَة غطة ذعض ثب قست  015پبؾىبل ثط ثبًيِ لطاض هيگيطزٍ .جَز ايي الگَي اهگب ثط
ثبالي جَ ّطٍچبي حبوي اظ ثبالؾَ ثَزى جطيبى َّا زض ايي هٌغمِ زاضز .جطيبى ّوگطايي
قىل گطفتِ ثط قست اغتكبقبت ٍ ًبهاليوبت جَي افعٍزُ ٍ هٌجط ثِ ايي قسُ تب ضعَثت
ًفَش وطزُ ثِ هٌغمِ ثِػلت هٌملت ثَزى جَ هٌغمِ صؼَز پيسا وطزُ ٍ زض ًْبيت جَي
اثطًبن ٍ ثبضقي ؾيلآؾب ضا ثطاي هٌغمِ هَضز هغبلؼِ ثِزًجبل زاقتِ ثبقس.

ضکل ( )6الفً :قطِ ٍزش رطَتتي تراز ّ 755کتَپاسکال ٍ بً :قطِ اهگاي تراز ّ 855کتَپاسکال

ًتيجِگيري

ًتبيج حبصل قسُ اظ پػٍّف پيفضٍ ثسيي صَضت هيثبقس وِ زض ضٍظ  3ذطزاز ؾبل 1391
زض ؾغح ظهيي ونفكبض ،زض ؾغَح فَلبًي ثلَويٌگ اهگبيي قىل ٍ لطاضگيطي ّطٍچبي زض
جٌَة غطة آى ،هٌفي ثَزى پيچبًِ زض توبهي تطاظّب ٍ اهگب زض تطاظّبي  850تب 1000
ّىتَپبؾىبل ثب ّوطاّي ضعَثت هٌبثغ ضعَثتي زضيبي ؾيبُ ٍ هسيتطاًِ زض تطاظّبي  500تب
ّ 700ىتَپبؾىبل ،ذليجفبضؼ ،ػوبى ٍ ذعض زض تطاظ  ٍ 850ذعض زض تطاظّبي 1000 ٍ 925
ّىتَپبؾىبل ظهيٌِّبي الظم جْت ايجبز ثبضًسگي هٌجط ثِ ؾيالة زض ّطٍچبي ضا فطاّن
وطزُ اؾت .زض ضٍظ  9تيطهبُ ؾبل ٍ 1391جَز ونفكبض زض ؾغح ظهيي ٍ لطاضگيطي ّطٍچبي
زض قطق ًبٍُ هتكىل زض ؾغَح فَلبًي اظ عطفي هٌفي ثَزى پيچبًِّب ٍ اهگبي جَي زض
توبهي تطاظّبي هَضز هغبلؼِ ثب ّوطاّي جطيبًبت ضعَثتي زضيبي ؾيبُ ٍ هسيتطاًِ تب تطاظ 700
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ّىتَپبؾىبل ٍ ذعض زض تطاظّبي  850تب ّ 1000ىتَپبؾىبل قطايظ الظم جْت ضذساز
ؾيالة ضا فطاّن وطزُ اؾت .زض ضٍظ  30هطزاز ؾبل  1386ؾبهبًِاي ًؿجتبً پطفكبض ثط ضٍي
ّطٍچبي ٍ ؾيؿتن ونفكبضي ثط ؾبيط ًَاحي ايطاى هؿتمط هيثبقس .زض ؾغَح فَلبًي جَ ًبٍُ
ون ػومي ثط ضٍي تطويِ قىل گطفتِ وِ ّطٍچبي زض قطق ًبٍُ هصوَض وِ هحل صؼَز
َّاي هطعَة هيثبقس ٍالغ قسُ اؾت .زض تطاظ ّ 500ىتَپبؾىبل پيچبًِ هٌفي ٍ زض ؾبيط
تطاظّب هٌحٌي صفط ثط ضٍي ّطٍچبي هؿتمط ثَزُ اهب قطايظ اهگبي جَ زض توبهي تطاظّب
وبهالً هٌفي ثَزُ ٍ جطيبى ثبالؾَ ثط جَ آى ثطلطا هيثبقس .زض تطاظ ّ 500ىتَپبؾىبل
هسيتطاًِ ،تطاظ  700زضيبي ؾطخ ٍ ذليجفبضؼ ٍ تطاظّبي  850تب ّ 1000ىتَپبؾىبل صطفبً
زضيبي ذعض تأهييوٌٌسُ ضعَثت ايي ضٍظ ؾيالثي ثَزُ اؾت.
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