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چكیذٌ
ايٗ پػٞٚف اقىبَ ٚ ٚاحسٞبي غئٛٔٛضفيه وب٘بَ ضا زض اضتجبط ثب زثي ِجبِجي زض ضٚزذب٘ ٝالٚيج (اؾتبٖ ٔبظ٘سضاٖ) ٔٛضز
قٙبؾبيي  ٚفطايٙسٞبي تكىيُ آٟ٘ب ٔٛضز ثطضؾي لطاض ٔي زٞس .ضٚزذب٘ ٝانّي ث ٝچٙسيٗ ثبظ ٍٕٗٞ ٜتمؿيٓ ٌطزيس ٚ
ثطاي تٕبٔي ثبظٜٞب ػطو  ٚػٕك وب٘بَ ِجبِجي  ٚقيت ضٚزذب٘ ٝا٘ساظٌ ٜيطي قس .زض چٙسيٗ ؾبيت  ٓٞا٘ساظ ٜشضات
ضؾٛثي ا٘ساظٌٜيطي ٌطزيس .ؾپؽ اضتجبط ثيٗ اثؼبز وب٘بَ ِجبِجئ ،ؿبحت ثبالزؾت ظٞىكي ،ا٘ساظ ٜشضات ،قيت وب٘بَ،
تٙف ثطقي  ٚلسضت ضٚز ٔٛضز تجعي ٚ ٝتحّيُ لطاض ٌطفت .ثطضؾيٞب ٘كبٖ زاز و ٝزض ضٚزذب٘ ٝالٚيج ،ػطو وب٘بَ ِجبِجي
زض چبالة-ذيعآة ٘ؿجت ثٚ ٝاحسٞبي غئٛٔٛضفيه زيٍط ثعضٌتط ٔيثبقسٕٞ .چٙيٗ تغييطات ػطو وب٘بَ زض
ٔٛضفِٛٛغيٞبي آثطفتي (چبالة-ذيعآة  ٚؾى-ٛچبالة) ػٕستب تبثغ قطايظ ضؾٛثبت زضقت  ٚت ًٙقسٌي ػطو وب٘بَ
ٔي ثبقس .ػبُٔ تؼييٗ وٙٙس ٜزيٍط تغييطات ػطو زض جٟت پبييٗ زؾتٔ ،ؿبحت ظٞىكي ٔيثبقس  ٚا٘ساظ ٜشضات ٚ
تغييط قيت ٔحّي تبثيط وٕي زض ػطو وب٘بَ زاقت ٝاؾت .زض أتساز ضٚزذب٘ ٝالٚيج ،ؾبيت ٞبي پطقيت تبِٛن ثب ا٘ساظٜ
شضات زضقت ٔحّي ٕٞطا ٜاؾت ،زض ثبظٞ ٜبي ؾى-ٛچبالة ث ٝزِيُ ا٘ساظ ٜزضقت شضاتٞ ،طظ ا٘طغي ظيبز ثٛز ٚ ٜزض ٘تيجٝ
فطؾبيف لبئٓ ثؿتط ٔحسٚز ٔي قٛز .ػال ٜٚثط ايٗ ،ث٘ ٝظط ٔي ضؾس پبؾد فٛضي ث ٝقيت ٞبي ٔحّي ثبال٘ ،بقي اظ زضقت
قسٌي ثبض ثؿتط ٔيثبقس .افعايف ٔؿبحت ظٞىكي لسضت جطيبٖ ضا تحت تبثيط لطاض زاز ٚ ٜلسضت جطيبٖ ٘يع ثط ضٚي
ػطو وب٘بَ تبثيط ٌصاقت ٝاؾتٕٞ .چٙيٗ ثيٗ لغط شضات ضؾٛثي  ٚلسضت وُ جطيبٖ ٕٞجؿتٍي ذٛثي ٔكبٞس٘ ٜكس وٝ
ايٗ ٕٔىٗ اؾت ٘بقي اظ زيٙبٔيه ؾغح ثؿتط ث ٝػٛٙاٖ يه پبؾد ثٔ ٝهطف ٔحّي جطيبٖ ا٘طغي جٙجكي ثبقس .زض ٚالغ
زض ثؿتط ضٚزذب٘ ٝالٚيج ث ٝزِيُ زض زؾتطؼ ثٛزٖ لّ ٜٛؾ ٚ ًٙترت ٝؾٍٟٙب ثطـ ػٕٛزي ٔحسٚز قس ٜاؾت  ٚلسضت
جطيبٖ ٘يع ٕٔىٗ اؾت ػٕستب ثطاي فطؾبيف وطا٘ ٚ ٝتؼسيُ ػطو وب٘بَ نطف قٛز٘ .تبيج ٌٛيبي ضاثغ ٝجبِت ثيٗ تٙف
ثطقي زض ٚضؼيت ِجبِجي  ٚتٙف ثطقي ثحطا٘ي ثطاي لغط  D50ضؾٛثبت ٔي ثبقس .ايٗ يبفتٞٝب ثيبٖ ٔيوٙس و ٝقطايظ
قىُ زٙٞس( ٜزثي ِجبِجي) ،تٙف ثطقي ٔٙبؾت ثطاي حطوت  D50ضؾٛثبت ؾغحي يب لغطٞبي ضيعتط ضا زض أتساز وب٘بَ
ايجبز ٔي وٙس.
ياشٌ َای کلیذی :زثي ِجبِجيٛٔ ،ضفِٛٛغي ضٚزٞبي وٞٛؿتب٘ي ،ؾى ٛچبالة ،ضٚزذب٘ ٝالٚيج
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ا٘ساظ ٜشضات ضؾٛثي وطا٘ی ٝضٚز ٚضاؼ ظيطثیطيٞیبي
وطا٘ ٝوب٘یبَ ضٚز اظ قیبذمٞیبي قٙبؾیبيي اثؼیبز
وب٘ییبَ ضٚز زض زثییي ِجییبِجي ٞؿییتٙس (اؾییٕبػيّي ٚ
ٕٞىبضاٖ.)1390 ،
ٔؼٕٛال زض لؿٕتٞبي ٔرتّف يه ضٚزذب٘ٝ
ايؿتٍبٞ ٜيسضٔٚتطي ٚجٛز ٘ساضز ،اظ ايٗ ض ٚثطاي
ٔحبؾج ٝزثي ِجبِجي ٔيتٛاٖ اظ ٔتغيطٞبي ٔؿتمُ
ثطاي ؾبز ٜوطزٖ ٔؿئّ ٝاؾتفبزٕٛ٘ ٜزٔ .مساض زثي
ِجبِجي ثطاي ضٚزذب٘ٞٝبي ٔتفبٚت ٔيتٛا٘س اظ  3تب
 10ؾبَ  ٚحتي ثيف اظ  32ؾبَ ٘يع ثيكتط ثبقس.
پيتيت ٕٞ ٚىبضاٖ (٘ )2005كبٖ زاز٘س و ٝتٙظيٓ
جطيبٖ يىي اظ زاليُ ٕٔىٗ ثطاي تغييط زض فطاٚا٘ي
 ٚزٚض ٜجطيبٖٞبي ِجبِجي اؾت .تبوٛض ٛٔ ٚثي
(ٔ )2002كبٞس ٜوطز٘س و ٝوبٞف زض اٚج ؾيالة
ظيط ؾس وطي ثط ضٚي ضٚزذبٌٍ٘٘ٛ ٝال زض ٘يجطيٝ
ٔٙجط ث ٝوبٞف  38/5زضنسي زض ػطو وب٘بَ زض
ٚضؼيت زثي ِجبِجي قس ٜاؾت.
ضٚزذب٘ٞٝبيي و ٝزاضاي فطٚؾبيي يب فطاؾبظي ثؿتط
ٔيثبقٙس ،زثي ِجبِجي يه ٔمساض ثبثت ٘يؿت  ٚزض
پبؾد ث ٝتٙظيٓ جطيبٖ ،اثؼبز وب٘بَ تغييط ٔييبثس.
ثٙبثطايٗ زض ٘تيج ٝتغييطات زض ثعضٌي  ٚفطاٚا٘ي
زثي ِجبِجي ،اثؼبز وب٘بَ ِجبِجي ٘يع ٕٔىٗ اؾت زض
ع َٛظٔبٖ تغييط وٙس .زض ٚالغ وب٘بَ جطيبٖ ،زض
٘تيج ٝتغييط وبٞكي زض زثي  ٚضغيٓ ضؾٛة تؼسيُ
ٔيقٛز (چٛضِي ٕٞ ٚىبضاِٖ .)1985 ،ئٛپّس
( )1994ثيبٖ وطز ٜاؾت و ٝثيكتطيٗ ضؾٛة
حُٕ قس ٜزض ع َٛظٔبٖ ثٛؾيّ ٝجطيبٟ٘بي زض
حسٚز زثي ِجبِجي ضخ ٔيزٞس  ٚزض ٘تيج ٝوب٘بَ
ضٚز ٘يع ثٛؾيّ ٝجطيبٖ ِجبِجي قىُ ٌطفت ٚ ٝحفظ
ٔي قٛز.
جب٘ؿ٘ ٚ ٖٛب٘ؿ )2004( ٖٛزض ٔغبِؼ ٝذٛز،
ٔٛلؼيت ٘يٕطخ ػطضي ،ذيعآةٞ2ب (ثرف ثبضيه
ثب ٔٛاز ثؿتطي زضقت  ٚجطيبٖ ؾطيغ آة) ٘ ٚمغٝ

مقذمٍ
غئٛٔٛضفِٛٛغي ضٚزذب٘ٝاي فطايٙسٞب ِٙ ٚسفطٟٔبي
تكىيُ قس ٜثٛؾيّ ٝضٚز ضا ٔٛضز ثطضؾي لطاض ٔي
زٞس  ٚايٗ تجعي ٚ ٝتحّيُ ٚاحسٞبي غئٛٔٛضفيه
وب٘بَ  ٚزقت ؾيالثي يه اثعاض وّيسي ضا ثطاي
تفؿيط ٚيػٌي ٞب  ٚضفتبض ضٚز زض ثبظٜٞبي ٔرتّف
فطأ ٓٞي آٚضز .زثي ِجبِجي جطيب٘ي اؾت و ٝزض
آٖ آة ثٝعٛض زليك وب٘بَ ضا پط وطز ٜثس ٖٚآ٘ى ٝاظ
وٙبضٜٞبي وب٘بَ ثيط ٖٚثع٘س  ٚزقت ؾيالثي ثٝ
ظيط آة ضٚز (ِئٛپّس .)1994 ،ايٗ زثي زٚضٜ
ثبظٌكتي زض حسٚز  1اِي  2/3ؾبَ زاضز .ثطاي
ثيكتط ضٚزٞب ،جطيبٖ ِجبِجي ٔيبٍ٘يٗ زٚض ٜثبظٌكت
 1/5ؾبِ ٝزاضز (ضٚظٌٗ1994 ،؛ ِئٛپّس.)1994 ،
ايٗ زثي قىُ وب٘بَ آثطفتي ضا تؼييٗ ٔيوٙس.
ػٕٔٛبً ٔمبٔٚت جطيبٖ زض زثي ِجبِجي ث ٝحسالُ
ٔيضؾس ،اظ ايٗ ض ٚثيكتطيٗ وبضايي ضا زض حُٕ
زاضز .زض ٚالغ زثي ِجبِجي تمطيجبً ٔطحّٝاي اؾت وٝ
زض آٖ وب٘بَ  ٚزقت ؾيالثي ثٔ ٓٞ ٝتهُ ٔي
ق٘ٛس .أطٚظٔ ٜغبِؼبت ٔطتجظ ثب ٞيسضِٚيه وب٘بَ
ِجبِجي ،جٟت افعايف اعالػبت  ٚزا٘ف ٔب ثطاي
پطٚغٜٞبي انالح وب٘بَٞبي عجيؼي ٘ظيط قىُ ٚ
ا٘ساظٙٔ ٜبؾت ٘يٕطخ ػطضي  ٚاٍِٛي پيچب٘طٚزي ثٝ
عٛض فطاٚاٖ ٔٛضز اؾتفبز ٜلطاض ٔيٌيطز (زٚيُ ٚ
قيّسظ .)2000 ،ضٚاثظ غئٔٛتطي ٞيسضِٚيه زثي
ِجبِجي زض ٔٙبعك ٔرتّف زض اضتجبط ثب تغييطات زض
ٞيسضِٛٚغي ،ذبنٞب  ٚوبضثطي اضاضي تغييط
ٔيوٙس(زٚيُ  ٚقيّسظ.)2000 ،
اٌط چٔ ٝف ْٟٛزثیي ِجیبِجي ثیطاي فٕٟيیسٖ ؾیبزٜ
اؾت ،أب قٙبؾیبيي آٖ زض ضٚي ظٔیيٗ ٔیي تٛا٘یس
ٔكىُ ثبقس (ِئٛپّس .)1994 ،زض ضٚزٞبي عجيؼیي،
ثٟتطيٗ قبذم وب٘بَ ِجبِجي ،زقت ؾيالثي فؼیبَ
اؾییت ،أییب ايییٗ حبِییت ٕٞيكیی ٝثطلییطاض ٘جییٛزٚ ٜ
قبذم ٞیبيي ٔب٘ٙیس ؾیغح ثیبالي پٛيٙیت ثبضٞیب،
قىؿتٍي قيت زض أتساز وطا٘ی ٝضٚز ،تغييیطات زض
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ػجٛض( 3جبئي و ٝتبِٛي يب ثرف ؾطيؼتط جطيبٖ اظ
يه ؾٕت وب٘بَ ث ٝؾٕت زيٍط ػجٛض ٔي وٙس) وٝ
ٕ٘بيٙس ٜجطيبٖ زض آٖ ٔؿيط ٔي ثبقس ثطاي تؼييٗ
زثي ِجبِجي اؾتفبز ٜوطز ٜاؾت.
زض ايٗ پػٞٚف ؾؼي ثیط ايیٗ اؾیت اضتجیبط اثؼیبز
وب٘بَ زض زثي ِجبِجي ثب ٚاحسٞبي غئٛٔٛضفيه زضٖٚ
وب٘ییبِئ ،ؿییبحت حٛضیی ٝثبالزؾییت ،ا٘ییساظ ٜشضات
ضؾٛثي ،تیٙف ثطقیي  ٚلیسضت جطيیبٖ ضٚز ٔیٛضز
تحّيییُ  ٚثطضؾییي لییطاض ٌطفتیی ٚ ٝضٚاثغییي ثییطاي
پییيفثيٙییي اثؼییبز وب٘ییبَ ِجییبِجي زض يییه حٛضییٝ
وٞٛؿتب٘ي اضائٌ ٝطزز.

(اضتفبعٔ 100تط)  29/4وئّٛتط ٔيثبقسٔ .يبٍ٘يٗ
زثي ايٗ ضٚز زض عي زٚض ٜآٔبضي ،1337-1380
ٔ 1/1تط ٔىؼت زضثب٘ي ٝثٛز ٜاؾت .ثعضٌتطيٗ
ؾيالثي و ٝزض ايٗ زٚض ٜآٔبضي ثجت قسٔ 175 ٜتط
ٔىؼت زضثب٘ي ٝثٛز ٜو ٝزض تبثؿتبٖ ؾبَ 1376
اتفبق افتبز ٜاؾت (اؾٕبػيّي  ٚحؿيٗظاز،ٜ
.)1388
مًاد ي ريش
زض ايٗ ٔغبِؼ ٝثطضؾي زثي ِجبِجي زض أتساز وب٘بَ
انّي ضٚزذب٘ ٝالٚيج ضٚز ث ٝع 29/4 َٛوئّٛتط
زض ٔحسٚز ٜوٞٛؿتب٘ي ا٘جبْ ٌطفت ٝاؾت (قىُ
 .)1وُ وب٘بَ ضٚزذب٘ ٝالٚيج ث ٝيبظز ٜثبظٍٕٗٞ ٜ
تمؿيٓ  ٚثطضؾي ٞبي ٔيسا٘ي زض ذهٛل ٞط يه
اظ ثبظٜٞب ا٘جبْ قسٞ .ط يه اظ ثبظٜٞب ٘يع ثب اؾتفبزٜ
اظ ؾيؿتٓ عجمٝثٙسي ٔٛضفِٛٛغيىي ضٚزٞبي
وٞٛؿتب٘ي (ٔ٘ٛتٍٕطي  ٚثب فيٍٙت )1997 ٖٛعجمٝ
ثٙسي قس٘س.
ثطاي تٕبٔي ثبظ ،ٜثط عجك ٚاحسٞبي ٔٛضفِٛٛغيه
وب٘بَ (ؾى-ٛچبالة يب چبالة-ذيعاة) ،ػطو
ِجبِجي ( ، )wػٕك ِجبِجي ( ٚ )dقيت وب٘بَ ( )sثب
اؾتفبز ٜاظ زٚضثيٗ تطاظيبثي ا٘ساظٌٜيطي قس.

مىطقٍ مًرد مطالعٍ
ٔحسٚزٛٔ ٜضز ٔغبِؼ ٝحٛض ٝآثطيیع الٚيیج ضٚز ٘یبْ
زاضز و ٝزض اؾتبٖ ٔبظ٘سضاٖ  ٚجٛٙة قیٟط ٘یٛض زض
زأٞ ٝٙبي قٕبِي اِجطظ ٔطوعي لیطاض ٌطفتی ٝاؾیت
(قىُ .)1
ايٗ حٛض ٝثيٗ ػطضٟبي جغطافيبيي َ 36ْ 16تب ً30
َ 36ْ 27قٕبِي  ٚعَٞٛبي جغطافيبيي َ 51ْ 58تب
َ 52ْ 5قطلي ٚالغ قس ٜاؾتٔ .ؿبحت تمطيجي
حٛض ٝآثطيع الٚيج ضٚز تب ذطٚجي اظ وٞٛؿتبٖ
حسٚز  144/7وئّٛتط ٔطثغ ٔي ثبقس .اظ ٘ظط ظٔيٗ
قٙبؾي ؾبظ٘سٞبي ايٗ ٔٙغم ٝاظ زٚض ٜپطٔيٗ تب
زٚض ٜوٛاتط٘ط يب زٚضاٖ چٟبضْ ظٔيٗ قٙبؾي تكىيُ
قس ٜاؾت و ٝؾًٞٙبيي ٔب٘ٙس قئُ ،بؾٝؾ،ًٙ
ؤٍّٛٙطا ،آٞه  ٚزِٔٛٚيت زض آٖ زيسٔ ٜيقٛز.
ٔيبٍ٘يٗ ثبضـ ؾبال٘ ٝحٛض ٝث ٝضٚـ ٓٞثبضـ
ٔ 617يّي ٔتط ٔحبؾجٌ ٝطزيس و ٝايٗ ٔمساض ثٝ
ؾٕت ذطٚجي ضٚز اظ حٛض ٝث ٝحسٚز 800
ٔيّئتط  ٚث ٝؾٕت ثبالزؾت حٛض ٝتب 300
ٔيّئتط وبٞف ٔييبثس (ثطٚتي  ٚاؾٕبػيّي،
 .)1380ع َٛضٚزذب٘ ٝانّي اظ ٔطتفغتطيٗ ٘مغٝ
(ٔ 3400تط) تب ذطٚجي ضٚز اظ وٞٛؿتبٖ حسٚز

اوذازٌ گیری رسًتات سطحی :ثٙٔ ٝظٛض تؼييٗ
ا٘ساظ ٜضؾٛثبت ؾغحي زض أتساز وب٘بَ انّي ،اظ
ضٚـ قٕبضـ ؾ )1954( ِٕٗٚ ًٙاؾتفبزٜ
ٌطزيس .ثسيٗ ٔٙظٛض زض أتساز ٔؿيط ضٚز زض
ثبظٜٞبي ٕ٘ ٝ٘ٛحسالُ  ٕٝ٘ٛ٘ 100ؾ ًٙثطزاقت ٚ
اثؼبز آٟ٘ب ا٘ساظٌٜيطي قس  ٚثب تطؾيٓ ٕ٘ٛزاض
تجٕؼي ،ا٘ساظ ٜلغط شضات زض نسنٞبي ٚ 50 ،10
ٔ 90حبؾجٌ ٝطزيس.

3 - crossover
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قىُ ٘ : 1مك ٝقجى ٝآثٟبي حٛض ٝآثطيع الٚيج ضٚز
تحّيُ ٔٛضفِٛٛغيه ا٘جبْ قس ٜزض ثبظٞ ٜبي ٔٛضز
ٔغبِؼ ٝزض ضٚزذب٘ ٝالٚيج ٘كبٖ زاز و ٝفطاٚاٖتطيٗ
اقىبَ غئٛٔٛضفيه زض ٖٚثؿتطي ؾى -ٛچبالة ثب
 72/7زضنس  ٚثؼس اظ آٖ ٔٛضفِٛٛغي چبالة-
ذيعآة  27/3زضنس ثٛز ٜاؾت (قىُ  .)1زض
جسٔ ،1 َٚيبٍ٘يٗ ٔمبزيط ا٘ساظٌٜيطي قسٜ
ٔيبٍ٘يٗ ػطو( ، )Wػٕك ( ٚ )Dقيت ( )Sضا

اوذازٌگیری دتیٔ :ؿبحت حٛض ٝآثطيع ث ٝػٛٙاٖ
يه ٔتغيط ٔٛضفٔٛتطيه ثب زثي پيه اضتجبط
ٔؿتميٕي زاضزٔ .ؿبحت حٛضٔ ٝيتٛا٘س ث ٝػٛٙاٖ
جبيٍعيٙي ثطاي زثي ِجبِجي ٔٛضز اؾتفبزٜ
لطاضٌيطز .ث ٝػّت ٚجٛز فمظ يه ايؿتٍبٜ
ٞيسضٔٚتطي زض ذطٚجي حٛض ٚ ٝػسْ ٚجٛز
ايؿتٍب ٜزض ؾبيط ظيطحٛضٞٝب ،ثطاؾبؼ ا٘ساظٜشضات
 ٚقيت وب٘بَ  ٚثب اؾتفبز ٜاظ ضٚـ ٔب٘ٙيًٙ
ؾطػت  ٚزثي ِجبِجي ٔحبؾجٌ ٝطزيس.
پؽ اظ جٕغآٚضي زازٜٞبي ٔطثٛط ث ٝاثؼبز وب٘بَ،
ا٘ساظ ٜشضات  ٚزثي جطيبٖ زض حبِت ِجبِجي ،تٙف
ثطقي  ٚلسضت ضٚز اضتجبط ثيٗ ايٗ ٔتغيطٞب ٔٛضز
تجعي ٚ ٝتحّيُ لطاض ٌطفت  ٚزض ٟ٘بيت ضٚاثظ
ٟ٘بيي اضائٌ ٝطزيس.

زض حبِت زثي ِجبِجي ثطاي اقىبَ ٔٛضفِٛٛغيه
ٔتفبٚت زض ضٚزذب٘ ٝالٚيج ٘كبٖ زاز ٜقس ٜاؾت.
 عرض ي عمق کاوال لثالثیثطضؾي ٔمبزيط ػطو  ٚػٕك ٔمبعغ زض ٚضؼيت
زثي ِجبِجي زض ثبظٜٞبي ٔٛضز ٔغبِؼ ٝاضتجبط
ٔؼٙيزاضي ضا ثب ٔؿبحت حٛض ٝثبالزؾت ٘كبٖ
ٔيزٙٞس .تغييطات ػطو  ٚػٕك وب٘بَ ِجبِجي زض
جٟت پبييٗ زؾت ضٚزذب٘٘ ٝؿجت ثٔ ٝؿبحت
ظٞىكي ثط ضٚي ٕ٘ٛزاض تطؾيٓ قسٜا٘س (قىُ ٚ 2

وتایج
02

پػٞٚكٟبي زا٘ف ظٔيٗ ،ؾبَ چٟبضْ ،قٕبض ، 14 ٜتبثؿتبٖ  ،1392نفحبت 21 ......................................... 33-17

ضٚاثظ ػطو زض اضتجبط ثب ٔؿبحت حٛض)W-A( ٝ
 ٚػٕك زض اضتجبط ثب ٔؿبحت حٛض )D-A( ٝثٝ

 .)3ثب تٛج ٝث ٝقىُٞبي  ٚ 3 ٚ 2ضاثغ2 ٚ 1 ٝ
ٔيتٛاٖ يه ضاثغ٘ ٝؿجتب ٔؿتميٓ ثيٗ ػطو ٚ
ػٕك زض ٚضؼيت زثي ِجبِجي زض اضتجبط ثب ٔؿبحت
نٛضت ظيط ٔيثبقس:
حٛض ٝثبالزؾت زض ضٚزذب٘ ٝالٚيج ٔكبٞس ٜوطز.
جسٔ : 1 َٚمبزيط ا٘ساظٌ ٜيطي قسٔ ٜيبٍ٘يٗ ػطو ،ػٕك  ٚقيت زض حبِت زثي ِجبِجي ثطاي اقىبَ ٔٛضفِٛٛغيه
ٔتفبٚت زض ضٚزذب٘ ٝالٚيج

ٔٛضفِٛٛغي وب٘بَ

ٔيبٍ٘يٗ ػطو () W
ثٔ ٝتط

ٔيبٍ٘يٗ ػٕك () D
ثٔ ٝتط

ٔيبٍ٘يٗ قيت () S
ٔتط ثط ٔتط

ؾى -ٛذيعآة ()SP
چبالة -ذيعاة ()PR

7/5

0/75

0/023

3/2

0/43

0/073

ضاثغ)1 ٝ
ضاثغ)2 ٝ
و D ٚ W ٝثط حؿت ٔتط  A ٚث ٝوئّٛتط ٔطثغ
ٔيثبقٙس .الظْ ث ٝشوط اؾت و ٝتغييطات زض ػطو
 ٚػٕك وب٘بَ زض ثبظٜٞبي ٔرتّف ضٚزذب٘ ٝالٚيج
ثس ٖٚتٛج ٝث ٝقىُ غئٛٔٛضفيه آٟ٘ب ٔي ثبقس.
ٕٞچٙيٗ زض ضٚزذب٘ ٝالٚيج ػطو وب٘بَ ٘ؿجت ثٝ
ٔؿبحت حٛض ٝزض ٔمبيؿ ٝثب ػٕك وب٘بَ ثٝ
ٔؿبحت حٛض ٝثب ؾطػت ثيكتطي افعايف ٔييبثس
( .)0/063 <0/04الظْ ث ٝشوط اؾت و ٝثطضؾي

پبضأتطٞبي ٙٞسؾي وب٘بَ ٔ ٚؿبحت حٛضٝ
ظٞىكي زض ٚضؼيت زثي ِجبِجي ثطاي اقىبَ
ٔٛضفِٛٛغيه ٔتفبٚت ثط اؾبؼ عجمٝثٙسي
ٔ٘ٛتٍٕطي  ٚثبفيٍٙتٗ (ٔ )1997ي تٛا٘س ضٚقي
ثطاي ثطضؾي تغييطات ثبقس أب ثب تٛج ٝػسْ ٚجٛز
تٛٙع زض اقىبَ غئٛٔٛضفيه ثؿتط أىبٖ ا٘جبْ ايٗ
تحّيُ أىبٖ پصيط ٘جٛز ٜاؾت.

قىُ ٕٛ٘ : 3زاض ٍِبضيتٕي ٘ؿجت ػٕك زض ٚضؼيت زثي

قىُ ٕٛ٘ :2زاض ٍِبضيتٕي ٘ؿجت ػطو زض ٚضؼيت زثي
ِجبِجي ثٔ ٝؿبحت حٛض ٝثطاي ضٚزذب٘ ٝالٚيج

ِجبِجي ثٔ ٝؿبحت حٛض ٝثطاي ضٚزذب٘ ٝالٚيج
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ٔيقٛز ضٚاثظ  4 ٚ 3اظ ضطيت تجييٗ پبييٙي
ثطذٛضزاض ثٛز ٚ ٜلسضت پيفثيٙي ٔٙبؾجي ٘ساض٘س.
ا٘ساظ D90 ٜضؾٛثبت ثب ٔؿبحت ظٞىكي يه

 اوذازٌ رسًبا٘ساظ ٜلغط ضؾٛثبت زض  D90 ٚ D50 ،D10زض
ثبظٜٞبي ا٘ساظٌٜيطي قس ٜزض جس٘ 2 َٚكبٖ زازٜ
قس ٜاؾت .ضٚاثظ ثيٗ لغطٞبي ٚ D50 ، D10

ضاثغ ٝتٛا٘ي ثب ضطيت تجييٗ  0/349ضا ٘كبٖ
ٔيزٞس (ضاثغ.)5 ٝ

 D90ضؾٛثبت ثب ٔؿبحت ظٞىكي زض ٔؼبزالت 3
تب ٔ 5كبٞسٔ ٜي قٛزٓٞ .چٙبٖ ؤ ٝكبٞسٜ
ضاثغ)3 ٝ
ضاثغ)4 ٝ
ضاثغ)5 ٝ

جس : 2 َٚزازٞ ٜبي اؾترطاج قس ٜاظ ٔمبعغ  ٕٝ٘ٛ٘ ٚثطزاضي اظ ؾغح ثؿتط زض ضٚزذب٘ ٝالٚيج
ضمارٌ

وام مقطع

40

142
137

عرض

عمق

ضیة

1

٘جبؼ

P-R

28.7

13954.3

لثالثی
m
4.2

لثالثی
m
0.65

تازٌ
m/m
0.02

17

2

پبضن
وكپُ

P-R

118.1

29367.9

9

1

0.02

10

30

3

تٍٝٙ
الٚيج

P-R

112.08

22070

9.5

0.6

0.03

5

40

140

4

وطچي 1

S-P

5.3

3222

2.1

0.22

0.08

5

وطچي 2

S-P

11.05

5494

2.3

0.3

0.08

-

-

-

-

-

6

ث ٝثٙه

S-P

10.98

5750

1.25

0.1

0.07

-

-

-

7

ث ٝثٙه 2

S-P

17.22

11680

2.7

0.35

0.06

-

-

-

8

ضئيؽ وال

S-P

14.19

6439.2

3

0.4

0.06

5

30

192

9

ويبوال 1

S-P

44.47

11765.8

4.5

0.7

0.08

11

66

178

10

ويبوال 2

S-P

36.62

9612.3

5.8

0.8

0.037

10

32

130

11

ويبوال 3

S-P

5

3571.5

3.6

0.6

0.12

-

-

-

مقطع

مًرفًلًش مساحت
ی کاوال Km2

طًل ريد
m

D10
mm

D50
mm

D90
mm

ضاثغ )D90( ٝثب ٔؿبحت ظٞىكي ،وبٞف ا٘ساظٜ
شضات ضا ثب افعايف ٔؿبحت ٘كبٖ ٔيزٞس .ثب تٛجٝ
ث ٝضٚاثظ اضائ ٝقس ٜزض ٔؼبزِ5 ٚ 4 ،3 ،1 ٝ
ٔيتٛاٖ اضتجبط ثيٗ ػطو زض ٚضؼيت زثي ِجبِجي
ثب ٔكره ٝلغط ضؾٛة ؾغحي ضا ثب اؾتفبز ٜاظ

زازٜٞبي ٔيسا٘ي ثطضؾي ٕ٘ٛز .ثب تٛج ٝث ٝضٚاثظ ،6
 8 ٚ 7فمظ زض لغطٞبي زضقتتط (ٔ )D90ي تٛاٖ
يه ٕٞجؿتٍي ثيٗ  D90 ٚ Wضا ٔكبٞس ٜوطز
(قىُ .)7 ٚ 6 ، 5

ضاثغ)6 ٝ
ضاثغ)7 ٝ
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ضاثغ)8 ٝ
عجك ضٚاثظ فٛق ػطو وب٘بَ زض حبِت ِجبِجي
اضتجبط ٔؼٙيزاضي ضا ثب لغطٞبي D50 ،D10
ضؾٛثبت ٘كبٖ ٕ٘يزٞس أب ثب لغط  D90ضؾٛثبت

ثؿتط اؾت .ثٙبثطايٗ تٛٙع ذبني زض ػطو وب٘بَ
زض أتساز ضٚزذب٘ ٝالٚيج ايجبز قس ٜاؾت (جسَٚ
 .)2ثٙبثطايٗ لغطٞبي زضقتتط ( ٚ )D90ػطو زض

يه ضاثغ ٝتٛا٘ي ٔٙفي ثب ضطيت تجييٗ  0/43ضا
٘كبٖ ٔيزٞس .ثب اؾتفبز ٜاظ زازٜٞبي ٔيسا٘ي
ٔكبٞس ٜقس ٜوٛٔ ٝضفِٛٛغي ؾى-ٛچبالة زاضاي
شضات زضقت زا٘ ٚ ٝاليٞٝبيي اظ پٛقف ؾرت

ٚضؼيت زثي ِجبِجي زض ٔٛضفِٛٛغي ؾى-ٛچبالة ثب
ٔؿبحت حٛض ٝظٞىكي زض جٟت پبييٗ زؾت ثب
٘ظٓ ثيكتط ٚاوٙف ٘كبٖ زاز ٚ ٜاضتجبط ٔؼٙبزاضتطي
زاقت ٝاؾت.

ضكل ٕٛ٘ : 4زاض تغييطات ضؾٛثبت اظ ؾغح ثؿتط ( Diثطحؿت

قىُ ٕٛ٘ : 5زاض تغييطات لغط ضؾٛثبت ( Diثطحؿت ٔتط) زض
جٟت پبييٗ زؾت ٘ؿجت ث ٝػطو زض ٚضؼيت زثي ِجبِجي

ٔتط) زض جٟت پبييٗ زؾت ٘ؿجت ثٔ ٝؿبحت حٛض ٝظٞىكي

قىُٕٛ٘ : 6زاض تغييطات لغط ضؾٛثبت ( Diثطحؿت ٔتط) زض
جٟت پبييٗ زؾت ٘ؿجت ث ٝػطو زض ٚضؼيت زثي ِجبِجي

قىُٕٛ٘ :7زاض تغييطات لغط ضؾٛثبت ( Diثطحؿت ٔتط) زض جٟت
پبييٗ زؾت ٘ؿجت ث ٝػطو زض ٚضؼيت زثي ِجبِجي
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ضاثغ)9 ٝ
اضتجبط ثيٗ قيت ثؿتط ثب ٔكره ٝلغط ضؾٛة
ؾغحي ثب اؾتفبز ٜاظ زازٜٞبي ٔيسا٘ي ٔٛضز ثطضؾي
لطاض ٌطفت ٔ ٚؼبزِٞ ٝبي  12 ٚ 11 ،10اضائ ٝقسٜ
اؾت (قىُ .)9

 ضیة تستر ي اوذازٌ داوٍزض ع 29/4 َٛوئّٛتط اظ ضٚزذب٘ ٝالٚيج ،ثطػىؽ
ٔؿبحت ظٞىكي يه وبٞف ػٕٔٛي زض قيت
ثؿتط ضٚزذب٘ٔ ٝكبٞسٔ ٜي قٛز و ٝزض ٔؼبزِ9 ٝ
آٔس ٜاؾت (قىُ  ٚ 8جس.)2 َٚ

قىُ ٕٛ٘ : 8زاض تغييطات قيت ثؿتط (ٔتط ثط ٔتط) زض جٟت
پبييٗ زؾت ٘ؿجت ثٔ ٝؿبحت حٛض ٝظٞىكي )(km2

قىُ ٕٛ٘ : 9زاض تغييطات لغط ضؾٛثبت ( Diثطحؿت ٔتط)
زض جٟت پبييٗ زؾت ٘ؿجت ث ٝقيت ثؿتط )(m/m

رابطه )01
رابطه )00
رابطه )01
لبثُ ٔكبٞس ٜاؾت .ثط اؾبؼ ايٗ قىُٞب  ٚضٚاثظ
ثسؾت آٔسٔ ٜيتٛا٘س ضٚاثظ ذٛثي ثيٗ ٔتغيطٞبي
2
2
 )R =0.77 ( Wٚ )R =0.68 ( Sزض اضتجبط ثب

ثطاي ثبظٞ ٜبي ٔٛضز ٔغبِؼ ٝزض ضٚزذب٘ ٝالٚيج
ٕٞب٘غٛض و ٝاظ قىُ ٔ 9ي تٛاٖ زيس ،يه ٘ؿجت
تمطيجب ٔؿتميٓ ثيٗ قيت ٔحّي ) ٚ (Sلغط
ضؾٛة (D50: R2 =0.42, and D90: R2
) =0.68ثسؾت آٔس ٜاؾت .أب زض ذهٛل
ضؾٛثبت ضيعزا٘ )D10( ٝاظ يه ض٘ٚس ذبل پيطٚي
ٕ٘يوٙس.
تغييطات زض اثؼبز وب٘بَ (ػطو وب٘بَ زض ٚضؼيت
زثي ِجبِجي) ،قيت وب٘بَ  ٚلغط ضؾٛثبت ؾغحي
ثؿتط زض اضتجبط ثب ع َٛوب٘بَ ث ٝنٛضت تجٕؼي
ٔٛضز ثطضؾي لطاض ٌطفت ٝو ٝزض قىُٞبي 11 ٚ 10

ع َٛوب٘بَ ٔكبٞس ٜقٛز (قىُ  .)10أب زض ثرف
ضؾٛثبت زضقت ( )D90زض اضتجبط ثب ع َٛوب٘بَ
چٙيٗ ضاثغٝاي ٚجٛز ٘ساضز .الظْ ث ٝشوط اؾت وٝ
ػطو وب٘بَ زض ٚضؼيت زثي ِجبِجي تب حس ظيبزي
ثؿتٍي ثٔ ٝؿبحت حٛض ٝظٞىكي ٓٞ ٚچٙيٗ
ع َٛتجٕؼي وب٘بَ زض جٟت پبييٗ زؾت وب٘بَ
زاقت ٚ ٝاظ يه ض٘ٚس افعايكي تجؼيت ٔيوٙس
(ٔؼبزِ .)1 ٝثب تٛج ٝث ٝايٗ و ٝتغييطات زض ػطو
02
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وب٘بَ زض زثي ِجبِجي تبثؼي اظ ٔؿبحت حٛضٝ
ظٞىكي (ٕٞ ٚ )Aچٙيٗ ع َٛوب٘بَ ،ا٘ساظٜ

ثب اؾتفبز ٜاظ ضٌطؾي ٖٛچٙسٌب٘ٔ ٝيتٛاٖ ٘كبٖ زاز
و ٝػطو وب٘بَ تبثغ ٔتغيطٞبي ٔؿبحت (،)A

ضؾٛثبت زضقت ( ٚ )D90قيت وب٘بَ ٔي ثبقس،

ضؾٛة قٙبؾي ) ٚ (Diقيت )ٔ (Sي ثبقس.

قىُ ٕٛ٘ : 10زاض تغييطات ػطو زض ٚضؼيت زثي ِجبِجي ٘ؿجت
ث ٝع َٛتجٕؼي وب٘بَ (ثطحؿت ٔتط) زض جٟت پبييٗ زؾت

قىُ ٕٛ٘ : 11زاض تغييطات قيت ثؿتط)٘ (m/mؿجت ث ٝعَٛ
تجٕؼي وب٘بَ (ثطحؿت ٔتط) زض جٟت پبييٗ زؾت

 -دتی لثالثی  ،قذرت جریان ي تىص ترضی

رابطه )02

ٔمبزيط ٔؿبحت حٛض ٝظٞىكي ثطاي ٔمغغ
ا٘ساظٌٜيطي قس ٜاظ ٘مك ٝتٛپٌٛطافي ٔٙغمٝ
اؾترطاج ٌطزيس .اظ تطؾيٓ زثي ِجبِجي ٔ ٚؿبحت
ظٞىكي ضاثغ 13 ٝثسؾت آٔس ٜاؾت (قىُ .)12

اظ عطيك ثطضؾي ٞبي ٔيسا٘ي  ٚثب تٛج ٝث ٝضاثغٝ
 ٚ 13ضاثغ ٝلسضت وُ جطيبٖ ) (Ω =γ QbkS

لسضت ضٚز زض قطايظ ِجبِجي ٔحبؾجٌ ٝطزيس
(جس.)3 َٚ
جس : 3 َٚزازٞ ٜبي اؾترطاج قس ٜاظ ٔمبعغ  ٕٝ٘ٛ٘ ٚثطزاضي اظ ؾغح ثؿتط زض ضٚزذب٘ ٝالٚيج

ضمارٌ

وام مقطع

مقطع

محیط

مساحت

دتی

مرطًب
m

مقطع
2
m

لثالثی
3
m /s

قذرت کل
w

قذرت

سرعت

ضعاع

تىص

مخصًص

جریان
m/s

َیذريلیک
m

ترضی
N/m2

ريد
2
w/m

1

٘جبؼ

3.9

1.32

2.01

394

94

1.5

0/34

66

2

پبضن وكپُ

11.7

7.13

16.08

3155

351

2.3

0/61

120

3

ت ٍٝٙالٚيج

14

4.16

7.10

2090

220

1.7

0/3

87

4

وطچي 1

2.9

0.931

2.24

1755

836

2.4

0/32

252

5

وطچي 2

2.35

0.46

0.79

622

271

1.7

0/2

154

6

ث ٝثٙه

1.6

0.625

1.60

1100

880

2.6

0/39

268

7

8

ث ٝثٙه 2

2.8

0.8

1.54

906

336

1.9

0/29

168

ضئيؽ وال

3.55

0.64

0.90

532

177

1.4

0/18

106

9

ويبوال 1

6.6

1.8

3.88

3042

676

2.2

0/27

214

10

ويبوال 2

8.5

3.4

6.44

2336

403

1.9

0/4

145

11

ويبوال 3

5.75

1.3

3.02

3559

989

2.3

0/23

266
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زض ضٚزذب٘ ٝالٚيج ،ثبظٞ ٜبي زاضاي ٔٛضفِٛٛغي
ؾى-ٛچبالة ٕٞطا ٜثب قيت ظيبز ،ضؾٛثبت ثؿتطي
زضقت  ٚزثي ِجبِجي ثبال ثٛز ٚ ٜزض ٘تيجٔ ٝمبزيط
ثبالي لسضت جطيبٖ ٘يع ٔكبٞسٔ ٜي قٛز (جسَٚ
.)3 ٚ 2

3
قىُ ٕٛ٘ : 12زاض تغييطات زثي ثطآٚضز قس ٜزض ٚضؼيت ِجبِجي ( )m /sزض
جٟت پبييٗ زؾت ٘ؿجت ثٔ ٝؿبحت حٛض ٝظٞىكي)(km2

لسضت وُ جطيبٖ ثٝعٛض وّي ثب ٔؿبحت افعايف
ٔييبثس (ٚييبّ٘ ٚ ٛآٌٛؾتي )2007 ،ٛٙأب زض
ضٚزذب٘ ٝالٚيج ثب ضاثغٔ ٝؼٙي زاضي ثيٗ لسضت ضٚز
2
ٔ ٚؿبحت ظٞىكي ) )R = 0.058ثسؾت ٘يبٔس
(قىُ .)13

قىُ ٕٛ٘ : 13زاض ٘يٍِٕ ٝبضيتٕي تغييطات ػطو ضٚزذب٘ ٝزض ٚضؼيت
ِجبِجي زض جٟت پبييٗ زؾت ٘ؿجت ث ٝلسضت وُ ٚزذب٘)w/m( ٝ

ضٌطؾي ٖٛضؼيفي ثيٗ ا٘ساظ ٜشضات  D90ٚ D50ثب
لسضت ضٚز ٔكبٞسٔ ٜيقٛز (ضٚاثظ ٚ 16 ٚ 15
قىُ .)14

ٕٞچٙيٗ ػطو ضٚزذب٘ ٝزض اضتجبط ثب لسضت وُ
ضٚز ٘يع ٕٞب٘ٙس ٔؿبحت زاضاي ٕٞجؿتٍي لٛي
ٕ٘ي ثبقس (ضاثغ ٚ 14 ٝقىُ  .)13ضٚاثظ
ضاثغ)14 ٝ
ضاثغ)15 ٝ
ضاثغ)16 ٝ
ٔمبزيط ثبالتط لسضت وُ جطيبٖ ٙٔ Di ٚغجك ثب
ٔٛضفِٛٛغي ؾى-ٛچبالة اؾت (جس ،)2 َٚو ٝثبظٜ
ٞب غبِجب زاضاي قيت ثيكتط  ٚضؾٛثبت زضقت
ٔيثبقٙس .ثطٔٚط ٘ٛٔ ٚتٍٔٛطي ( )2003زض ٔغبِؼٝ
ذٛز زض ذهٛل ؾطآة جطيبٟ٘ب ،زضيبفتٝا٘س وٝ
ض٘ٚس لسضت وُ جطيبٖ زض ٔمبثُ ا٘ساظ ٜزا٘ٔ ،ٝكبثٝ

ظٔب٘ي اؾت و ٝلسضت جطيبٖ ٔرهٛل
) (ω=Ω/Wزض ٘ظط ٌطفتٔ ٝيقٛز .ضٚاثظ ٚ 17
 18ض٘ٚس لسضت ٔرهٛل ضٚز ضا ثب لغط ا٘ساظٜ
شضات ٘كبٖ ٔيزٙٞس .عجك ايٗ ضٚاثظ ا٘ساظD50 ٜ
ضؾٛثبت ثب لسضت ٔرهٛل ضٚز اضتجبط زاقتٚ ٝ
لبثُ پيفثيٙي ٔيثبقس .أب ضطيت تجييٗ ٔٙبؾجي
02

پػٞٚكٟبي زا٘ف ظٔيٗ ،ؾبَ چٟبضْ ،قٕبض ، 14 ٜتبثؿتبٖ  ،1392نفحبت 27 ......................................... 33-17

ثطاي پيفثيٙي ا٘ساظ ٜشضات  D90ثسؾت ٘يبٔسٜ
اؾت (قىُٕٞ .)15بٖعٛضو ٝاظ جس3 ٚ 2 َٚ
زضيبفت ٔيقٛز وٕتطيٗ ٔمبزيط لسضت جطيبٖ
ٔرهٛل لؿٕتٞبي پبييٗ زؾت ضٚزذب٘ ٝالٚيج

ٔكبٞسٔ ٜيقٛز .زض ٔمبثُ ،زض ثبظٜٞبي ثب
ٔٛضفِٛٛغي ؾى-ٛچبالة ٔمبزيط ثبالتط لسضت جطيبٖ
ٔرهٛل ٚجٛز زاضز.

ضاثغ)17 ٝ
ضاثغ)18 ٝ

قىُ ٕٛ٘ : 14زاض ٘يٍِٕ ٝبضيتٕي تغييطات لغط ضؾٛثبت ( Diثطحؿت
ٔتط) زض جٟت پبييٗ زؾت ٘ؿجت ث ٝلسضت وُ ضٚزذب٘)w/m( ٝ

قىُ ٕٛ٘ : 15زاض تغييطات لغط ضؾٛثبت ( Diثطحؿت ٔتط) زض
جٟت پبييٗ زؾت ٘ؿجت ث ٝلسضت جطيبٖ ٔرهٛل ()w/m2

ضاثغ ٝثيٗ تٙف ثطقي ثب ٔؿبحت ثبالزؾت ثٝ
نٛضت يه ضاثغ ٝتٛا٘ي لبثُ تٛضيح ٔيثبقس وٝ
٘كبٖ زٙٞس ٜوبٞف وّي ٔيبٍ٘يٗ تٙف ثطقي اظ

ثبال زؾت ث ٝعطف پبييٗ زؾت يؼٙي ٕٞطا ٜثب
افعايف ٔؿبحت ٔي ثبقس (قىُ .)16

ضاثغ)19 ٝ
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2

قىُ ٕٛ٘ : 16زاض تغييطات تٙف ثطقي زض ٚضؼيت ِجبِجي (  )N/mزض جٟت پبييٗ
زؾت ٘ؿجت ثٔ ٝؿبحت حٛض ٝظٞىكي)(km2

وطزٜا٘س (ِئٛپّس ٔ ٚبزٚن1953،؛ ٘بيتٚ 1998 ،ٖٛ
1999؛ ثطٔٚط ٘ٛٔ ٚتٍٕطي .)2003 ،تغييطات
ػطو وب٘بَ زض ٔٛضفِٛٛغيٞبي آثطفتي (چبالة-
ذيعآة  ٚؾى-ٛچبالة) ػٕستب تبثغ قطايظ ضؾٛثبت
زضقت  ٚت ًٙقسٌي ػطضي ٔي ثبقس  ٚتغييطات
ػطو ِجبِجي فمظ تبثغ زثي قىُ زٙٞس ٜيب
ٔؿبحت ظٞىكي ٔطثٛعٕ٘ ٝيثبقس .ثب تٛج ٝث٘ ٝطخ
تغييطات زض ػطو پبييٗ زؾت ٘ؿجت ث ٝافعايف
ٔؿبحت ظٞىكي ،يه ؾّؿّٔ ٝطاتت اظ حؿبؾيت
ث ٝفطؾبيف جب٘جي ثطاي ٔٛضفِٛٛغي ٔرتّف
وب٘بَٞبي ضٚزذب٘ ٝالٚيج ٔيتٛا٘س ايجبز قٛز .چيٗ
ٌ )2005( َٚ ٚعاضـ زازٜا٘س وٚ ٝلتي ٔمبٔٚت
ٔطظي وب٘بَٞبي ؾى-ٛچبالة ٘ؿجت ث ٝثبظٞ ٜبي
چبالة-ذيعآة ٔمبيؿٔ ٝي قٛزٚ ،احسٞبي
چبالة-ذيعآة ثب لسضت جطيبٖ ثيكتط تٛا٘بيي
تٙظيٓ  ٚتؼسيُ ا٘ساظٛٔ ٜاز ثؿتط ث ٝعطف پبييٗ
زؾت جطيبٖ ضا زاض٘س .ايٗ ٘تيج ٝثب يبفتٞٝبي
ٔغبِؼبت ٔحممبٖ زيٍط ثطاي ضٚزذب٘ٞٝبي زقت
ٞبي پؿت زض ٔحيظ ٞبي ٔرتّف ٔغبثمت زاضز
(ٚييبّ٘ ٚ ٛآٌٛؾتي.)2007 ،ٛٙ

 تحثثطضؾيٞبي ٔيسا٘ي ٘كبٖ زاز و ٝعجمٝثٙسي
ٔٛضفِٛٛغيه ٔ٘ٛتٍٔٛطي  ٚثبفيٍٙتٗ ثطاي جطيبٖٞب
 ٚضٚزذب٘ٞٝبي ٔٙغمٛٔ ٝضز ٔغبِؼ( ٝالٚيج ضٚز) ٘يع
لبثُ تؼٕيٓ اؾت .زض ضٚزذب٘ ٝالٚيج ،زض ٚاحس
چبالة-ذيعآة ٘ؿجت ث ٝؾى-ٛچبالة ٘كبٖ زٙٞسٜ
ػطو ِجبِجي ثعضٌتط ٔي ثبقس .شضات ثب ا٘ساظٜ
ثعضٌتط ثؿتط زض ٔسَ ؾبظي وب٘بَ ايجبز ٔب٘غ
ػٕٛزي ٔيوٙٙس ٙٔ ٚجط ث ٝفطؾبيف وٙبضٚ ٜ
افعايف ػطو ِجبِجي ٔيق٘ٛس .ث ٝعٛض وّي ٘تبيج
حبنُ اظ تحّيُ تغييطات ػطو وب٘بَ ) (Wثب
افعايف ٔؿبحت ظٞىكي ) (Aثطاي ضٚزذب٘ ٝالٚيج
ثب آ٘چ ٝو ٝؾبيط ٔحمميٗ ثطاي ٔحيظٞبي ٔرتّف
زضيبفتٝا٘س ضا تبييس ٔيوٙس (ٚييبّ٘ ٚ ٛآٌٛؾتي،ٛٙ
 .)2007ث ٝعٛضي و ٝثط پبي ٝضٚاثظ ٙٞسؾي
ٞيسضِٚيه ثطاي ضٚزذب٘ٞٝبي وٞٛؿتب٘ي
وبضِٚيٙبي قٕبِي ٔمساض تٛا٘ي ٔؼبزَ ٚ 0/43
 0/36ثسؾت آٔس ٜاؾتٕٞ .چٙيٗ تؼساز ظيبزي اظ
٘ٛيؿٙسٌبٖ ٔمبزيط ٘عزيه ث 0/5 ٝضا پيكٟٙبز
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ثؿتط ثبقس  ٚيه اضتجبط ٔؿتميٓ لبثُ تٛج ٝثيٗ
2
ػطو وب٘بَ  ٚقيت ٚجٛز ٘ساضز ).)R =0.427

ٔتغيطٞبي ٞيسضِٛٚغيه (زثي قىُزٙٞسٚ ٜ
ٔؿبحت ظٞىكي) ٕٟٔتطيٗ  ٚتبثيطٌصاضتطيٗ
پبضأتط ثطاي ايجبز تغييط زض ػطو وب٘بَ ٞؿتٙس.
أب پبضأتطٞبي تأثيطٌصاض زيٍطي ٚ ٓٞجٛز زاض٘س.
ا٘ساظ ٜشضات ضؾٛثبت ثؿتط  ٓٞزض تؼسيُ
فطآيٙسٞبي وب٘بَ زض يه جطيبٖ وٞٛؿتب٘ي ٘مف
زاض٘س .ػبُٔ تؼييٗ وٙٙس ٜتغييطات ػطو زض
ضٚزذب٘ ٝالٚيج زض جٟت پبييٗ زؾت ٔؿبحت
ظٞىكي ٔيثبقس  ٚا٘ساظ ٜشضات  ٚتغييط قيت
ٔحّي تأثيط وٕي زض ػطو وب٘بَ زاقت ٝاؾت.
زضقت قسٌي ضؾٛثبت (قىُ  ٚ )4غّج ٝجطيبٖ
ٞبي ثبالزؾت ثب قيت ظيبز (ثطٔٚط ٘ٛٔ ٚتٍٔٛطي،
ٙٔ )2003جط ث ٝافعايف حضٛض ٚاحسٞبي
ٔٛضفِٛٛغيه ٕٞچ ٖٛؾى-ٛچبالة ٔيقٛز .وب٘بَ
انّي الٚيج ٘يع ٕٞيٗ ٚضؼيت يؼٙي ثب افعايف
 D90زض ضاثغ ٝثب ٔؿبحت حٛض ٝضا ٘كبٖ ٔي

اٍِٛي ٔمساض ػطو تمطيجبً ثب ٕٞبٖ زلت ثب اؾتفبزٜ
اظ ٔؿبحت حٛض ٝظٞىكي (ٔؼبزِ ٚ )1 ٝيب D50
(ٔؼبزِٔ )7 ٝيتٛا٘س ٔحبؾج ٝقٛز (ٔؼبزِٞٝبي ،3
 ٚ 5 ٚ 4جسا .)3 ٚ 2 َٚأب ثٟتطيٗ ػّٕىطز ،زض
٘ظط ٌطفتٗ ٕٞعٔبٖ لغط ضؾٛثبت ( ٚ )Diقيت
( )Sاؾت.
ضاثغ ٝثيٗ زثي ِجبِجي ٔ ٚؿبحت (ٔؼبزِ )9 ٝزض
ضٚزذب٘ٛٔ ٝضز ٔغبِؼٔ ،ٝكبث٘ ٝتبيج پيتيت ٚ
پبئٛوٛئت ( )1997ثطاي ثؼضي اظ حٛضٞٝبي
ثّغبضؾتبٖ ٘ ٚتبيج ٚايتيٕٞ ٚ ًٙىبضاٖ ()1999
ثطاي حٛضٞ ٝبي وٛچه آيسا ٛٞآٔطيىب ثسؾت
آٔس ٜاؾتٔ ،ي ثبقس .ايٗ ٔمساض ث ٝعٛض ٘طٔبَ
وٕتط اظ  0/8ثطاي حٛضٞٝبي ثعضي ٔيثبقس ،ظيطا
زثي ِجبِجي افعايف وٕتطي ٘ؿجت ث ٝافعايف
ذغي ٔؿبحت ظٞىكي زاضز .تٛضيح ضاثغ ٝذغي
ٔيتٛا٘س ثٔ ٝتٛؾظ ٘فٛشپصيطي حٛض٘ ،ٝبقي اظ
تكىيالت ؾٍٙي زض ثبالزؾت جطيبٖ  ٚثٛاؾغٝ
ٚيػٌيٞبي ِيتِٛٛغيه زأٞٝٙب ٘ؿجت زاز ٜقٛز.
افعايف لسضت جطيبٖ ثركي اظ يه وب٘بَ
ٔكرم ،ثٛاؾغ ٝفطآيٙسٞبي ا٘تمبَ ض ٚث ٝپبييٗ
ضؾٛثبت قٙبؾبيي ٔيقٛز .ايٗ ٔٛضٛع ٕٞچٙيٗ
ثٛؾيّ ٝثطٔٚط ٘ٛٔ ٚتٍٔٛطي ( ٚ )2003ف٘ٛؿتس
( )2003ثطاي حٛضٞٝبي ظٞىكي ثب ٔؿبحت
وٕتط اظ  10وئّٛتط ٔطثغ ٕٞطا ٜثب افعايف ض ٚثٝ
پبييٗ اثؼبز ضؾٛثبت ؾغحي ٔكبٞس ٜقس ٜاؾت.
ٚايتيٕٞ ٚ ًٙىبضاٖ ( ،)1999تؼسازي اظ جطيبٟ٘بي
ثبالزؾت ضا زض آٔطيىبي قٕبِي زض قطايظ ِجبِجي
ثطضؾي وطز٘س  ٚزضيبفتٙس و D50 ٝثب لسضت

زٞس.
زض ضٚزذب٘ٞٝبي وٞٛؿتب٘ئ ،مساض تٛاٖ ٔؼبزِٝ
قيتٔ -ؿبحت ( )S–Aجٟت تؼييٗ لسضت
جطيبٖٔ ،غبثك آ٘چ ٝؤ ٝحممبٖ زيٍط ثطاي
وب٘بَٞبي ثب قيت ظيبز زض ثبالزؾت ٔحبؾج ٝقس،ٜ
وٕتط اظ  0/3زض ٘ظط ٌطفتٔ ٝيقٛز (ؾيسَ ٚ
زيتطيف1992 ،؛ ٔ٘ٛتٍٔٛطي  ٚفٛفٛال جئٛضجي،ٛ
1993؛ اؾتٛن  ٚزيتطيف2003 ،؛ ثطٔٚط ٚ
ٔ٘ٛتٍٕطي .)2003 ،زض وب٘بَ ٞبي پطقيت ثرف
ثعضٌي اظ ا٘طغي پتب٘ؿيُ ث ٝنٛضت ا٘طغي جٙجكي
تجسيُ قسٙٔ ٚ ٜجط ث ٝا٘تمبَ ضؾٛثبت ضيعتط
ٔيقٛز .زض أتساز ضٚزذب٘ ٝالٚيج ،ؾبيتٞبي
پطقيت تبِٛن ثب ا٘ساظ ٜشضات زضقت ٔحّي ٕٞطاٜ
اؾت (قىُ  .)7زض ثبظٜٞبي ؾى-ٛچبالة ث ٝزِيُ
ا٘ساظ ٜزضقت شضاتٞ ،طظ ا٘طغي ظيبز ثٛز ٚ ٜزض
٘تيج ٝفطؾبيف لبئٓ ثؿتط ٔحسٚز ٔيقٛز .زض
ضٚزذب٘ ٝالٚيج ،پبؾد فٛضي ث ٝقيت ٞبي ٔحّي
ثبال ،ث٘ ٝظط ٔي ضؾس ٘بقي اظ زضقت قسٌي ثبض

جطيبٖ ث ٝنٛضت تٛا٘ي ثب تٛاٖ  0/6افعايف ٔييبثس.
ثٙبثطايٗ ٔٛضفِٛٛغيٞبي وب٘بِي ذيّي پبيساض ٘ظيط
وبؾىبز  ٚؾى-ٛچبالة زاضاي  D90 ٚ D50ثبالتط
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عطف زيٍط ،لغط  D10تغييط ٔٛثطي ٘ؿجت ثٝ
افعايف زض قيت وب٘بَ ٘كبٖ ٕ٘ي زٞس .ثبظٞ ٜبي ثب
قيت وٓ (ثؿتطٞبي ٕٛٞاض) ثب  D90وٕتطي

 ٚؾغح ثبالتطي اظ لسضت جطيبٖ ٞؿتٙس (ثطٔٚط ٚ
ٔ٘ٛتٍٔٛطي.)2003 ،
زض ٔٛضز ضٚزذب٘ ٝالٚيج ٘ؿجت لسضت وُ جطيبٖ
ث ٝافعايف ٔؿبحت حٛض ٝظٞىكي ثؿيبض ٔتغيط
ٔي ثبقس .زازٜٞبي جس٘ 3 ٚ 2 َٚكبٖ ٔيزٞس وٝ
ضاثغ ٝثيٗ لسضت جطيبٖ  ٚػطو زاضاي ٚضؼيت
ٔكبث ٝثب لسضت جطيبٖ ثب ٔؿبحت ظٞىكي
2
اؾت ) .(R =0.68افعايف ٔؿبحت ظٞىكي ثٝ

٘ؿجت ث ٝثبظٞ ٜبي پطقيت (وبؾىبز  ٚؾى-ٛ
چبالة) ٔكرم ٔي قٛز ،أب  D10ثبظٞ ٜبي
ٕٛٞاض  ٚپطقيت ٔكبثٔ ٝي ثبقس.
اٌط تغييط ض ٚث ٝپبييٗ قيت ٔحّي ضا ثب افعايف ضٚ
ث ٝپبييٗ زثي وٙٔ ٝجط ث ٝافعايف لسضت جطيبٖ
ٔي قٛز تطويت وٙيٓ (ٔؼبزِ٘ ،)19 ٝكبٖ ٔيزٞس
و ٝلسضت وُ جطيبٖ ٔيتٛا٘س ثب تبثيط زضقت
قسٌي اظ عطيك ٔىب٘يؿٓ حُٕ ٘ ٚمُ ا٘تربثي
ٔؼىٛؼ ٕٞطا ٜثبقس .تبثيط آٖ ايٗ ٌ ٝ٘ٛاؾت وٝ
زض لؿٕت فٛلب٘ي حٛض ،ٝافعايف لسضت جطيبٖ ثٝ
وبٞف زض فطوب٘ؽ ا٘ساظ ٜزا٘ٞٝبي وٛچه ٔطثٛط
اؾت ،زض حبِي و ٝا٘ساظ ٜزا٘ٞٝبي ٔتٛؾظ  ٚزضقت
ثبثت ثبلي ٔب٘س ٚ ٜيب افعايف ٔي يبثسٔ .ؼبزِِ ٝيٗ
(ٔؼبزِٔ )20 ٝىب٘يؿٓ تؼبزَ يه وب٘بَ آثطفتي ضا
اظ عطيك تغييط پبضأتطٞبي ٞيسضِٚيه،
ٔٛضفٔٛتطيه  ٚضؾٛة قٙبؾي اضائٔ ٝي وٙس
(چٛضِي ٕٞ ٚىبضاٖ.)1985 ،

عٛض لٛي لسضت جطيبٖ ٔؤثط ضا تحت تأثيط لطاض
ٔيزٞس  ٚلسضت جطيبٖ ٘يع ثط ضٚي ػطو وب٘بَ
ٕٞبٖ تأثيط ضا زاضز.
زضقت قسٌي ض ٚث ٝپبييٗ ٔ D90 ٚ D50غبثك
٘ظطات ثطٔٚط ٘ٛٔ ٚتٍٔٛطي ( )2003ثٔ ٝؿبحت
ظٞىكي ٕٞ ٚچٙيٗ ث ٝلسضت وُ جطيبٖ ٚاثؿتٝ
اؾت (ٔؼبزِٞ ٝبي  .)12 ٚ 11ثطاي ضٚزذب٘ ٝالٚيج،
ػسْ ٕٞجؿتٍي ثيٗ  ٚ Diلسضت وُ جطيبٖ
ٕٔىٗ اؾت ٘بقي اظ زيٙبٔيه ؾغح ثؿتط ثٝ
ػٛٙاٖ يه پبؾد ثٔ ٝهطف ٔحّي جطيبٖ ا٘طغي
جٙجكي ثبقس (ثطٔٚط ٘ٛٔ ٚتٍٔٛطي.)2003 ،
افعايف ض ٚث ٝپبييٗ (ٔؼبزِ )17 ٝزض زثي قىُ
زٙٞس( ٜزثي ِجبِجي) ٕٞطا ٜثب اٍِٛي قيت ٔحّي
(ٔؼبزِٙٔ )13 ٝجط ث ٝافعايف ٔمبزيط لسضت جطيبٖ
زض حبِت ِجبِجي قس ٚ ٜايٗ ٔٛضٛع ٔٙجط ث ٝايجبز
 ٚحفظ وبؾىبز  ٚؾى-ٛچبالة ٔيقٛز (قىُ
 .)13زض ثؿتط ضٚزذب٘ ٝالٚيج ث ٝزِيُ زض زؾتطؼ
ثٛزٖ لّ ٜٛؾ ٚ ًٙترت ٝؾٍٟٙب ثطـ ػٕٛزي
ٔحسٚز قس ٜاؾت  ٚلسضت جطيبٖ ٘يع ٕٔىٗ اؾت
ػٕستبً ثطاي فطؾبيف وطا٘ ٚ ٝتؼسيُ ػطو وب٘بَ
نطف قٛز.
زض ضٚزذب٘ ٝالٚيج ث ٝعٛض ٔحّي ،تغييط زض قيت
وب٘بَ زض اضتجبط ثب اثؼبز ضؾٛثبت اؾت (قىُ ٚ ،)9
ايٗ اضتجبط ثطاي ا٘ساظ ٜضؾٛثبت ثعضٌتط ثؿيبض
ٔكٟٛز اؾت .جس٘ 2 َٚكبٖ زٙٞس ٜافعايف D90

QbkS=QsD50

ٔؼبزِ)20ٝ
S

و ٝزض آٖ ٘ Qكبٖ زٙٞس ٜزثي تبٔيٗ ضؾٛة
اؾت .چٙيٗ ٔؼبزِٝاي ٔي تٛا٘س زضقت قسٌي
وّي ٔكبٞس ٜقس ٜزض ثبالزؾت وب٘بَ ضا تٛضيح
زٞيس .ظٔب٘ي و ٝتِٛيس ( QbkSيؼٙي لسضت جطيبٖ
وُ) افعايف ٔييبثس  ٚػطض ٝضؾٛة ) (QSثبثت
اؾت ،وب٘بَ اظ عطيك ا٘تربة ٔؼىٛؼ  D50زض
ٚضؼيت تؼبزَ  ٚثجبت ثبلي ٔئب٘س .ثٙبثطايٗ ،ثط
اؾبؼ ٔؼبزِ ،20 ٝافعايف اثؼبز ضؾٛثبت زض أتساز
وب٘بَ انّي ضٚزذب٘ ٝالٚيج ٔيتٛا٘س ث ٝػٛٙاٖ پبؾد
ٔؿتميٓ ث ٝافعايف لسضت جطيبٖ زض ٘ظط ٌطفتٝ
قٛز .ث ٝػال ٜٚػطو ث ٝعٛض لٛي ثٔ ٝؿبحت  ٚزض
٘تيج ٝث ٝزثي ِجبِجي ٚاثؿت ٝاؾت (ٔؼبزِ .)2 ٝثطاي

ثطاي ثبظٞ ٜبي ثب ٔٛضفِٛٛغي ؾى-ٛچبالة اؾت .اظ
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يه قيت ٔكرم ثب افعايف زض  ، D50تؼبزَ اظ
عطيك افعايف ػطو وب٘بَ ا٘جبْ ذٛاٞس قس.
ٔؼبزِ 19 ٝاضتجبط ٔؿتميٓ ثيٗ تٙف ثطقي زض
ٚضؼيت ِجبِجي )ٔ ٚ (τbkؿبحت ظٞىكي A

تؼسيُ ػطو وب٘بَ زاقت ٝثبقس اضظيبثي قس .ثطاي
ضٚزذب٘ ٝالٚيج٘ ،تبيج تحميمبت ٔي تٛا٘س ث ٝقطح
شيُ ذالن ٝقٛز:
 -ثٙٔ ٝظٛض تكريم ٔٛضفِٛٛغي ثؿتط ثب اؾتفبزٜ

(ٕٞچٙيٗ افعايف اثؼبز ضؾٛثبت زض أتساز وب٘بَ ضا
تٛضيح ٔي زٞسٔ .مبيؿ ٝتٙف ثطقي زض ٚضؼيت
ِجبِجي ثب تٙف ثطقي ثحطا٘ي اظ عطيك ٔؼبزِٝ
آؾتب٘ ٝتؼبزَ ،لغطٞبي ٔتفبٚت ()D90 ٚ D50

اظ تٕبيع ؾّؿّٔ ٝطاتجي ثط پبي ٝتغييطات ػطو
وب٘بَ ثب افعايف ٔؿبحت حٛض ٝظٞىكي اضائ ٝقس،
 ٚوبضثطز عجم ٝثٙسي ٔ٘ٛتٍٔٛطي  ٚثبفيٍٙتٗ
( )1997ثطاي ضٚزذب٘ٞ ٝبي وٞٛؿتب٘ي تبييس
ٌطزيس.
ٔ -ؿبحت ظٞىكي اِٚيٗ ٕٟٔ ٚتطيٗ پبضأتط ايجبز

ٔكبثٔ ٝمبزيط پيكٟٙبز قس ٜتٛؾظ ِٙع ٚ
زآٌٛؾتي )1998( ٛٙثطاي ضيٛوٛضز( ٖٚيه جطيبٖ
وٞٛؿتب٘ي ٔكبث ٝضٚزذب٘ ٝالٚيج) ضا ٘كبٖ ٔي
زٞس.
٘تبيج اضائ ٝقس ٜزض جس 3 ٚ 2 َٚضاثغ ٝجبِت ثيٗ
تٙف ثطقي زض ٚضؼيت ِجبِجي  ٚتٙف ثطقي
ثحطا٘ي ضا ثطاي  D50ثبثت ٔيوٙس .ايٗ يبفتٞٝب

افعايف زض ػطو وب٘بَ ،ث ٝعطف پبييٗ زؾت
اؾت.
 تغييطات زض قيت ٔحّي ٕٞ ٚچٙيٗ تٛٙع اثؼبزضؾٛة ٔيتٛا٘س يه ثطآٚضز ذٛثي اظ اٍِٛي ػطو
زض أتساز زض ٜثسٞس .وبِيجط ٜوطزٖ ٔؼبزِٞٝبي
ثسؾت آٔس ٚ ٜاؾتفبز ٜاظ آٟ٘ب ٔيتٛا٘س زض ثبظؾبظي
ٔٛضفِٛٛغيىي يه ضٚزذب٘ ٝثب تٛج ٝث ٝقٛاٞس
ٔيسا٘ي اظ ؾبيت ٞبي زؾت ٘رٛضزٔ ٜفيس ثبقس.
 -زثي قىُ زٙٞس ٜو ٝلبزض ث ٝحُٕ ضؾٛثبت

ثيبٖ ٔيوٙس و ٝقطايظ قىُ زٙٞس( ٜزثي ِجبِجي)،
تٙف ثطقي ٔٙبؾت ثطاي حطوت  D50ؾغحي يب
لغطٞبي ضيعتط زض أتساز وب٘بَ ايجبز ٔي قٛز.
ػّٕىطز ثبالتط ٔؼبزِ٘ 7 ٝؿجت ثٔ ٝؼبزِ،8 ٝ
فطضيٞ ٝبيي و D50 ٝثطاي تكىيُ وب٘بَ ِجبِجي

 D50اظ ؾغح ثؿتط اؾت ثط ٔمبعغ ػطضي وب٘بَ
زض ٚضؼيت زثي ِجبِجي ( ٙٞسؾ ٚ ٝػطو وب٘بَ)
تبثيط ٔي ٌصاضز.
زض ضٕٗ زض جٟت پبييٗ زؾت ضٚزذب٘ ٝزثي
ِجبِجي افعايف ،قيت ثؿتط وبٞف  ٚػطو وب٘بَ
زض ٚضؼيت زثي ِجبِجي افعايف  ٚزض ٔمبثُ
ٔؿبحت حٛض ٝافعايف ٘كبٖ ٔيزٞس (ضاثغ.)1 ٝ

ذيّي ٔؼٙبزاض اؾت ضا تبييس ٔيوٙس.
 وتیجٍ گیریزض ايٗ پػٞٚف تغييطات ٙٞسؾ ٝوب٘بَ ثبالزؾت
تحت قطايظ ِجبِجي ثطضؾي ،اضتجبط ثيٗ ٔتغيطٞبي
ٞيسضِٚيه ٛٔ ٚضفِٛٛغيه ٚاوبٚي قس ٚ ،ٜاثطاتي
و ٝا٘ساظ ٜزا٘ ٚ ٝزضقت قسٌي ٔيتٛا٘س ثط ضٚي

قٕبِي ،حٛض ٝآثطيع الٚيج ضٚز ،پػٞٚفٞبي
جغطافيبي عجيؼي ،قٕبض ،71 ٜل .50-43

مىاتع
 اؾٕبػيّي ،ض ٚ ،.حؿيٗظاز .1388 ،.ْ.ْ ،ٜثطضؾيفطايٙسٞبي تكىيُزٙٞسٛٔ ٜا٘غ عِٛي زض
ضٚزذب٘ٞٝبي وٞٛؿتب٘ئ :غبِؼٛٔ ٝضزي ،اِجطظ
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