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بررسی ارتباط بیه يیصگیَای گًشٍداری ،بافت سطحی ي يجًد ریسترک در
سىگذاوٍَای طبیعی با مساحت ،شیب ي طًل آبراٍَ اصلی در حًزٌ باالدست
مخريط افکىٍَای ياقع در شمال دشت دیرٌ
کاظم بُرامی ،1سیذ محمًد فاطمی عقذا* ،2علی وًرزاد ،3مُذی تلخابلً
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-1داٌظسّي دکحري ىٍِدشی زىيًطٍاشی ،داٌظکده غهّم زىيً ،داٌظگاه خّارزىی
-2اشحاد ،داٌظکده غهّم زىيً ،داٌظگاه خّارزىی
-3داٌظيار ،داٌظکده ىٍِدشی آب و ىضيط زیصث ،داٌظگاه طِيد ةِظحی
-4اشحادیار ،داٌظکده غهّم زىيً ،داٌظگاه خّارزىی
پذیرش ىلانَ1397/5/3 :
جأیيد ٌِایی ىلانَ1397/12/11 :
چکیذٌ
ویژگیُاي ریخثطٍاشی صّزهُا ىاٌٍد ىصاصث ،طيب و ظّل رودخاٌَ اغهی ىیجّاٌٍد ةػضی از خػّغيات
شٍگداٌَُا ىاٌٍدگردطدگی ،ةافث شعضی و ىيزان ریزجركُا را جضثجادير كرار دٍُد .اةحدا از ظریق جػاویر
ىاُّارهايٌ ،لظَُاي زىيًطٍاشی و ةازدیدُاي ىيداٌی 12 ،ىخروطافکٍَ اٌحخاب طد کَ داراي صّزه
ةاالدشحی ىظاةِی از ٌظر شٍگطٍاشی ُصحٍد .از كصيث وشط  12ىخروطافکٌٍَ 150 ،يٌَّ ةراي شَ اٌدازه
ىحفاوت طً (ٌ 50يٌَّ ةراي ُر اٌدازه) ةرداطث گردید و ویژگیُاي فّقانذکر ىّرد ةررشی كرار گرفثٌ .حایر
ةَ دشث آىده ٌظان ىی دُد کَ ةا کاُض طيب ،افزایض ىصاصث و ظّل ىصير زریان صّزه ةاالدشث
ىخروطافکٍَُا ،گردطدگی افزایض ،ةافث شعضی غافجر و ىيزان ریزجركُا کاُض ىییاةد .کيحریً ىيزان
گردطدگی در ىخروطافکٍَ داراي ىصاصث صّزه ةاالدشحی  27و ُ 33کحار و در ىضدوده شٍگداٌَُاي ةا اٌدازه
( )16-12/5 mmدر صانی کَ ةيظحریً ىيزان گردطدگی در ىخروطافکٍَ داراي ةزرگجریً ىصاصث صّزه
ةاالدشحی ( 206و ُ 309کحار) و ةزرگجریً شٍگداٌَُا ( )37/5-25 mmةَ دشث آىده اشث .از ٌظر ةافث
شعضی ٌيز ةيظحریً زةري و کيحریً زةري ةَ جرجيب در ىخروطافکٍَاي ةا ىصاصث صّزه ةاالدشحی ُ 25کحار
و ذرات ( )16-12/5 mmو ىخروطافکٍَ ةا ىصاصث صّزه ةاالدشحی ُ 309کحار و شٍگداٌَُاي 25-37.5 mm
ىظاُده طده اشث .از ٌظر ریزجرك ٌيز کيحریً درغد جرك در ریزجریً شٍگداٌَُاي ةرداطث طده از ىخروط-
افکٍَ ةا ىصاصث صّزه ةاالدشحی ُ 309کحار ةَ ىيزان  10درغد و ةيظحریً ىيزان جرك در درطثجریً
شٍگداٌَُاي ةرداطث طده از ىخروطافکٍَ ةا ىصاصث صّزه ةاالدشحی  29و ُ 33کحار ةَ ىيزان  32درغد ،ةَ
دشث آىده اشثُ .يچٍيً وضػيحی ىظاةَ ةا ىصاصث صّزه ةاالدشث ةراي ظّل ىصير زریان دیده طد.
ياشٌَای کلیذی :ةافث شعضی ،شٍگداٌَ ،ریزجرك ،گردطدگی ،ىخروطافکٍَ.
*ٌّ -یصٍده ىصئّل02188825580 :

Email: fatemi@khu.ac.ir
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ةا افزایض ىيزان صيم ىيزان جغييرات ةصيار کيحر
ىیطّد .جضليلات اٌسام طده ةر روي شٍگ چرت
ٌظان ىیدُد کَ جغييرات گردطدگی ایساد طده
ةراي  20کيهّىحر صيم اونيَ ةيض از جغييراجی
اشث کَ از  20جا  200کيهّىحر ایساد ىیگردد.
ةراي ایً ٌّع شٍگ جغييرات گردطدگی غيدجا در
فاغهَ کيحر از  10کيهّىحر صيم ایساد ىیگردد.
روٌد جغييرات گردطدگی در ذرات ةا جرکيب
شٍگطٍاشی ىخحهف ىحفاوت اشث .در شٍگُاي
آُکی و ٌرم ،ةخض زیادي از فرایٍد گردطدگی
ذرات در چٍد کيهّىحر اول صيم و ٌلم اجفاق ىی-
افحد (ةهث و ُيکاران .)1980 ،ةافث شعضی
شٍگداٌَُا ٌيز غالوه ةر خػّغيات شٍگطٍاشی
ىحادر از ىضيط جسيع رشّةات و شٍگداٌَُا اشث.
در ىضيطُاي شاصهی و رودخاٌَاي ةافث شعضی
شٍگداٌَُا غيدجا غافجر اشث و در ىضيطُاي
یخچانی ،واریزهاي و ىخروطافکٍَاي ،شٍگداٌَُا
ةافث شعضی ىضرسجري دارٌد .ةػضی از ىضيط-
ُاي زىيًطٍاشی ةافث شعضی ىخػّص ةَ خّد
دارٌد کَ از آٌِا در ةررشی جػييً ٌّع ىضيطُاي
زىيًطٍاشی كدیيی کَ رشّةات در آن جظکيم
طدهاٌد اشحفاده ىیطّد .از زيهَ ىیجّان ةَ ةافث
شعضی ىخعط در رشّةات یخچانی اطاره کرد
(نّیس و ىک کٌّچی1994 ،؛ ةریدج و دیييکّ،
 .)2008ارجتاط ىيزان ریزجركُا ةا ىضيطُاي
زىيًطٍاشی ىضم جسيع رشّةات ٌيز جاکٍّن ىّرد
ةررشی كرار ٌگرفحَ اشثُ .ياٌعّر کَ در كصيث-
ُاي ةاالجر اطاره طد ةخض زیادي از ىعانػاجی کَ
جاکٍّن در زىيٍَ ارجتاط گردطدگی و ةافث شعی
ذرات ةا ىضيط زىيًطٍاشی ىخحهف اٌسام طده ةر
روي ىضيطُاي رودخاٌَاي ،شاصهی ،یخچانی و
ةادي ةّده اشث و ىعانػات ةصيار ىضدودي در
زىيٍَ ىخروطافکٍَ اٌسام طده اشث .از زيهَ ىی-

مقذمٍ
طٍاخث ویژگیُاي شٍگداٌَُا در ىصائم اكحػادي
و فٍی ةحً و آشفانث ةصيار جأديرگذار اشث.
ویژگیُاي ىٍِدشی شٍگداٌَُاي ىّزّد در
ىػادن ىخحهف ةا ُو ىحفاوت اشث و ىِوجریً
غاىم جأديرگذار در کيفيث آنُا ویژگیُاي
شٍگطٍاشی آنُاشث (انکصاٌدر و ىيٍدز،
 .)2005ةا ایً وزّد غالوه ةر ویژگیُاي شٍگ-
طٍاخحی ،ىضيط زىيًطٍاشی کَ شٍگداٌَُا در
آن جسيع پيدا کردهاٌد و فرایٍدُاي زىيًطٍاشی
کَ در ُر ىضيطُا صاکو اشث ىیجّاٌد جأدير
ةصيار زیادي ةر روي ویژگیُاي شٍگداٌَُا داطحَ
ةاطد (اشييث و کّنيس2001 ،؛ ةِراىی و
ُيکاران .)2015 ،ویژگیُاي گردطدگی ،ةافث
شعضی و ىيزان ریزجرك ىّزّد در شٍگداٌَُا ٌيز
ىیجّاٌد ىحادر از فرایٍدُاي زىيًطٍاشی ةاطد کَ
در ىضيطُاي ىخحهف صاکو اشث (نّیس و ىک
کٌّچی .)1994 ،ةيظحر ىعانػات غّرت گرفحَ در
ایً زىيٍَ در راةعَ ةا ذرات رشّةی ةّده و ةا جّزَ
ةَ ایٍکَ شٍگداٌَُا ززئی از رشّةات ُصحٍد و
ىضدوده وشيػی از رشّةات را طاىم ىیطّد ىی-
جّان ایً ٌحایر را ةَ شٍگداٌَُا ٌيز جػييو داد.
ىعانػات اٌسام طده جّشط ىضلليً ىخحهف ٌظان
ىیدُد کَ گردطدگی ذرات در ىضيطُاي
رودخاٌَاي و شاصهی ٌصتث ةَ ىضيطُاي واریزه-
اي و یخچانی ةصيار زیادجر اشث .در ایً ىضيطُا
ةَ غهث فرایٍد صيم ظّالٌی ،ذرات دچار شایض
طده و گّطَُاي جيز آٌِا از ةيً ىیرود (ٌّیدي و
ُيکاران1394 ،؛ کاویان و ُيکاران1392 ،؛
نّیس و ىک کٌّچی1994 ،؛ زاىکار و رائّ،
2004؛ ةریدج و دیييکّ .)2008 ،گردطدگی ذرات
راةعَ ىصحلييی ةا ىصافث صيم ذرات ٌدارد .در
ىصافثُاي کو ،ىيزان جغييرات ةصيار زیاد اشث و
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جّان ةَ ىعانػات اشکانی و اوٌز ( )2005اطاره
کرد .اشکانی و اوٌز ( )2005فرایٍدُاي رشّةی و
ویژگیُاي ذرات رشّةی در شعش ىخروطافکٍَ-
ُاي واكع در زٍّب ٌيّزیهٍد را ةررشی کردٌد و ةَ
ایً ٌحيسَ رشيدٌد کَ طاخعُایی ُيچّن اٌدازه
ذرات و گردطدگی آنُا ،ةا جّزَ ةَ فرایٍدُاي
رشّةیطان ،ةَظّر چظيگيري ىحفاوتاٌد .شلّط
ةِيً ةاغخ ایساد ذرات ةصيار ةزرگ و زاویَدار
طده و زریانُاي آةرفحی ،ذرات ریز و گردطده را
ایساد ىیکٍٍد کَ در ةيً آنُا زریاٌات پر رشّب
ٌاُيگً ٌيز دیده ىیطّد .ةا ایً وزّد در زىيٍَ
ارجتاط ویژگیُاي طکم ،ةافث شعضی و ریزجرك
ةا ویژگیُاي ریخثطٍاشی صّزه ةاالدشث
ىخروطافکٍَ جاکٍّن ىعانػاجی اٌسام ٌظده اشث.
ةافث شعضی و طکم ٍُدشی شٍگداٌَُا از زيهَ
ویژگیُاي ىِيی اشث کَ در کارةريُاي ىخحهف
شٍگداٌَُا ىّرد جّزَ كرار ىیگيرد (ةّیکيحی و
ُيکاران .)2007 ،ةافث شعضی شٍگداٌَُا
ىیجّاٌد جأديرات ىذتث و یا ىٍفی در کارةريُاي
ىخحهف داطحَ ةاطد .ةَ ٌظر ُادشّن ()2003
طکم و ةافث شعضی شٍگداٌَُا جأدير ةصيار
زیادي ةر روي ویژگیُاي ةحً دارد .ةافث شعضی،
طکم ٍُدشی و گردطدگی شٍگداٌَ ةر روي
ویژگیُایی ُيچّن ىلاوىث ،کارایی ،رواٌی و
اٌرژي الزم ةراي جراکو ةحً جأديرگذار اشث.
ُيچٍيً ایً ویژگیُا ةر روي پاراىحرُاي ُيچّن
چصتٍدگی شٍگداٌَ ةَ كير یا ةَ شييان جأديرگذار
خّاُد ةّد (آُّ و ُيکاران2001 ،؛ آپا رائّ و راكّ
پراشاد2002 ،؛ فهحچِر و ُيکاران2003 ،؛ زاىکار
و رائّ2004 ،؛ پان و ُيکاران 2006؛ ُّاٌگ،
 .)2010ویژگیُاي ةافث شعضی و گّطَداري
شٍگداٌَُا ىیجّاٌد جأدير زیادي در زةري شعش
زاده داطحَ ةاطد (کاٌی و ُيکاران .)2013 ،ةافث
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شعضی زةر و ىضرس ةاغخ افزایض شعش زاٌتی
شٍگداٌَُا ىیگردد کَ ایً اىر ىیجّاٌد ةاغخ
افزایض ٌياز شييان ةراي پّطض شعش شٍگداٌَُا
طّدُ .يچٍيً ٌياز شٍگداٌَُا ةَ آب افزایض
ىییاةد (ویهصّن و کّشياجکا .)2017 ،از ظرفی
ةافث شعضی ىضرس ةاغخ درگيري ةيظحر شييان
ةا شٍگداٌَ و افزایض ىلاوىث ةحً ىیگردد (پري و
گيهّت1977 ،؛ پروکّپصی و ُانتيٍياك2000 ،؛
انکصاٌدر و ىيٍدز2005 ،؛ ةم2007 ،؛ ویهصّن و
کّشياجکا2017 ،؛ رصييی .)1392 ،ةا افزایض
درغد شٍگداٌَُاي پّنکی در ةحً ،ىلاوىث ةحً
کاُض ،ىػرف شييان افزایض و کارایی ةحً
کاُض ىییاةد (فرزاو و شتریلی ٌحّ1984 ،؛
ُادشّن2003 ،؛ گّندشّردی2005 ،؛ ویهصّن و
کّشياجکا .)2017 ،طکم ،گّطَداري و ةافث
شعضی ةر روي صسو فضاُاي خانی ةيً
شٍگداٌَُا و زاویَ اغعکاك داخهی ةيً آنُا
جأديرگذار اشث (ُادشّن2002 ،؛ ٌّیم.)2010 ،
ُر كدر شٍگداٌَُا جيز گّطَجرٌ ،اُو ةػدجر و شعش
ىضرسجري داطحَ ةاطٍد .صسو فضاُاي خانی و
زاویَ اغعکاك داخهی در آنُا افزایض ىییاةد
(انکصاٌدر و ىيٍدز2005 ،؛ ویهصّن و کّشياجکا،
ُ .)2017يچٍيً ةاغخ کاُض ىلاوىث ةحً ةَ
دنيم افزایض جخهخم در آنُا ىیگردد .ةراي
رُایی از ایً ىظکم ةاید ویتره و ىحراکو کردن
ةحً ةيظحر اٌسام طّد کَ ةَجتع آن اٌرژي و ُزیٍَ
ةيظحري ةاید غرف طّد (ُادشّن2002 ،؛ ٌّیم،
 .)2010ریزجركُاي ىّزّد در شٍگداٌَُا از
زيهَ ویژگیُایی ُصحٍد کَ در ىلاوىث و
ویژگیُاي ةحً جأديرگذار اشث .وزّد ریزجرك در
شٍگُا ةر روي ویژگیُاي فيزیکی و ىکاٌيکی
آنُا جأديرگذار اشث (انييدا و ُيکاران.)1998 ،
وزّد ریزجرك در شٍگداٌَُا ةاغخ کاُض ىلاوىث
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و شرپم ذُاب اشث .ایً ىٍعلَ از ٌظر چيٍَ-
طٍاشی و زىيًطٍاشی ةا شازٌد آشياري و
رشّةات آةرفحی کّاجرٌر پّطيده طده اشث .ىٍاظق
کُّصحاٌی غيدج ًا ىحظکم از شازٌد آشياري اشث و
ىٍاظق پصث و ٌاودیصی غيدجاً جّشط رشّةات
کّاجرٌري کَ صاغم ُّازدگی و فرشایض شازٌد
آشياري در ارجفاغات اشث ،پّطيده طده اشث .در
ةػضی از ىٍاظق ةَ غّرت ةصيار ىضدود و ززئی
ةروٌزدُاي از شازٌدُاي گروه فارس دیده ىیطّد
کَ غيدجاً ةَ غهث ضخاىث کو ،اٌضاللپذیري و
فرشایضپذیري ةصيار ةاال ،رخٍيّنُا ةصيار ٌاچيز
اشث .ایً ىٍعلَ از ٌظر آب و ُّایی داراي
زىصحانُایی ىالیو و جاةصحانُاي گرم اشث .طکم
 1ىّكػيث زغرافيایی ىٍعلَ ىّرد ىعانػَ را ٌظان
ىیدُد.

ةحً و آشفانث ىیگردد .وزّد جرك در شٍگداٌَُا
ةاغخ غدم پيّشحگی در ىػانش ةحً و آشفانث
ىیگردد و ىیجّاٌد ٌلعَ طروع طکصث در ةحً و
آشفانث ةاطد (انکصاٌدر و ىيٍدز.)2005 ،
شٍگداٌَُاي ظتيػی ةخض زیادي از ٌياز
شٍگداٌَُا را در دٌيا و ایران جأىيً ىیکٍٍد .ةا
جّزَ ةَ ایٍکَ ىخروطافکٍَُا یکی از ىِوجریً
ىضيطُاي ةرداطث شٍگداٌَُا ظتيػی در ایران
ىیةاطد .در ایً جضليق ارجتاط کيفيث شٍگداٌَُا
ةا ویژگیُاي ریخثطٍاشی ىخروطافکٍَُاي
ىخحهف ىّرد ةررشی كرار گرفحَ اشث.

مىطقٍ مًرد مطالعٍ
ىٍعلَ ىّرد ىعانػَ كصيث طيال غرةی صّزه
دیره واكع در صد فاغم ةيً طِرشحان گيالنغرب

طکم  :1ىّكػيث ىٍعلَ و ىخروط افکٍَُاي ىّرد ىعانػَ در ایً پژوُض

از فرایٍدُاي جکحٌّيکی در ىٍعلَ ُصحٍد
(ةِراىی .)2013 ،واصد کُّصحان جلریتاً ةَظّر
کاىم ىحظکم از شازٌد آشياري اشث و ىٍظأ
رشّةات ىّزّد در واریزهُا ،ىخروط افکٍَُا،
دطثُاي شيالةی و رودخاٌَاي اشث .در صد
فاغم کُّصحان و دطث ،ىخروطافکٍَُا پّطض
اغهی ىٍعلَ را جظکيم ىیدٍُد .ىٍظأ رشّةات در
جيام ىخروط افکٍَ ُا جا صدودي ىظاةَ ُو ةّده و

ایً ىٍعلَ از ٌظر جلصيوةٍديُاي زىيًشاخحی
ززو زاگرس چيًخّرده اشث .ىسيّغَ ةصيار زیاد
و ىٍظيی از شيصحوُاي طکصحگی و گصم در ایً
ىٍعلَ خػّغ ًا در ارجفاغات دیده ىیطّد .ىٍعلَ
ىّرد ىعانػَ از ٌظر ژئّىّرفّنّژیکی ىحظکم از
واصدُاي کُّصحان ،واریزهُا ،ىخروطافکٍَُا،
دطثُاي شيالةی و رودخاٌَ اشث .واصدُاي
ىذکّر از ٌظر ریخثطٍاشی شعضی زىيً ،ىحأدر
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از شازٌد آشياري اشث .ةراي ةررشی ارجتاط ةيً
ىصاصث صّزه ةاالدشث ىخروط افکٍَُا ةا
ویژگیُاي ىخروط افکٍَُا ةاید طرایط شٍگ-
طٍاشی را ىظاةَ ُو در ٌظر گرفث و ادرات شٍگ-
طٍاشی در جفاوت ویژگیُاي شٍگداٌَُا را صذف
کرد .در ایً راشحا اٌحخاب ىخروطافکٍَُا
ةَگٌَّاي غّرت گرفحَ کَ صّزه ةاالدشث ىخروط
افکٍَُا از ٌظر ویژگیُاي شٍگطٍاشی ىظاةَ ُو
ةاطٍد.

200

جظکيم طدهاٌد اىا چّن چٍيً وضػيحی در ُيَ
ىخروطافکٍَ وزّد داردُ ،يَ ىخروطافکٍَُا جا
صد ٌصتح ًا زیادي از ٌظر شٍگطٍاشی ىظاةَ ُو
ُصحٍدٌ .يٌَّةرداري از شعش ىخروطافکٍَُا و در
كصيثُاي وشط ٌييرخ ظّنی آنُا غّرت گرفحَ
اشثٌ .يٌَُّاي ةرداطث طده در آزىایظگاه داٌَ-
ةٍدي طده و از شٍگداٌَُاي ىاٌده در ةيً
انکُاي  25-19 ،37/5-25و  16-12/5ىيهیىحر
جػداد  50شٍگداٌَ ةَ روش چِار كصيث کردن و
ةَغّرت جػادفی ةرداطث طد .ةراي ُيَ
ٌيٌَُّاي اٌحخاب طده ویژگیُاي ةافث شعضی،
گردطدگی و وزّد ریزجرك از ظریق ىظاُده
چظيی ىظخع طد .شٍگداٌَُا از ٌظر گردطدگی
ىعاةق ةا جلصيوةٍدي پّرز )1953( 1ةَ  6گروه
طدیداً گّطَدار ،گّطَدارٌ ،صتحاً گّطَدارٌ ،صتحاً
گرد ،گرد و کاىال گردطده ظتلَةٍدي طدهاٌد .در
ظتلَةٍدي ىٍِدشی ،ةافث شعضی شٍگداٌَُا را
ىیجّان ةَ گروهُاي غاف و زةر و درزاجی از آن
ظتلَةٍدي کرد اشث (گانّاي .)1994 ،ةا ایً
وزّد ایً ظتلَةٍدي دكيق ٌتّده و ةَ غّرت
ٌصتی اشث .در واكع ىیجّان گفث ةافث شعضی
شٍگداٌَُا از صانث خيهی زةر جا خيهی غاف در
جغيير اشث .در ایً جضليق ُيچّن گرد طدگی و
ةراي جفکيک دكيقجر زةري ،شٍگداٌَُا ةَ  6گروه
خيهی ىضرس ،ىضرسٌ ،صتح ًا ىضرسٌ ،صتح ًا
غاف ،غاف و کاىالً غاف ظتلَةٍدي طدهاٌد.
ةررشی ریزجركُاي ىّزّد در شٍگُا از
روشُاي چظيی یا ىيکروشکّپ انکحروٌی اىکان-
پذیر اشث (اشچدل و ُيکاران1986 ،؛ ىٌّحّجّ و
ُيکاران .)1994 ،در ایٍسا ارزیاةی درغد
شٍگداٌَُاي صاوي ریزجرك ةَغّرت چظيی ةّده
و درغد شٍگداٌَُاي داراي درزه از کم ٌيٌَّ
ىظخع گردیده اشث .در ٌِایث از ظریق جسزیَ و

مًاد ي ريشَا
در ایً جضليق ةَ ىٍظّر ةررشی ارجتاط ىصاصث،
طيب و ظّل ىصير زریان صّزه ةاالدشث ىخروط
افکٍَُا –کَ جأدير زیادي ةر اٌرژي و طدت
زریانُاي شيالب دارد -ةا ویژگیُاي طکم،
ةافث شعضی و وزّد ریزجرك در شٍگداٌَُا12 ،
ىخروطافکٍَ در صّزه دیره در طِرشحان گيالن-
غرب اٌحخاب گردید .اٌحخاب ىخروطافکٍَُا
ةَگٌَّاي ةّده اشث کَ صّزه ةاالدشث آنُا از
ٌظر شٍگطٍاشی و طرایط زىيًطٍاشی جا صد
زیادي ىظاةَ ُو ةاطٍد .ةدیً ىٍظّر اةحدا ةا
اشحفاده از ٌلظَُاي زىيًطٍاشی ،جػاویر
ىاُّارهاي و ةازدیدُاي ىيداٌی ،ىضدوده طِرشحان
شرپمذُاب و گيالنغرب ىّرد ةررشی كرار گرفث
و ةِحریً طرایط در صاطيَ طيال و طيال غرةی
دطث دیره ىظاُده طد .پّطض اغهی ایً ىٍعلَ
ىحظکم از شحّن ضخييی از شازٌد آشياري اشث
کَ در ىضدوده صّزه ةاالدشث جياىی ىخروط
افکٍَُاي ىّردىعانػَ گصحرش دارد .ىخروط-
افکٍَُاي اٌحخاب طده ٌزدیک و کٍار ُو ةّده و از
ٌظر شٍگطٍاشی صّزه ةاالدشث جا صد ةصيار
زیادي ىظاةَ ُو ُصحٍد .در واكع ةا وزّد ایٍکَ
صّزه ةاالدشث ىخروطافکٍَُا از چٍد الیَ ىخحهف
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( )1953اشحفاده طده اشث کَ در آن ذرات ةَ 6
ال گردطده ،گردٌ ،صتح ًا گردٌ ،صتح ًا
گروه کاى ً
گّطَدار ،گّطَدار و خيهی گّطَدار جلصيوةٍدي
طدهاٌد .ایً جلصيوةٍدي جا صد زیادي ةر ىتٍاي
جلصيوةٍدي پحی زان )1949( 2اشث .ةراي ةَ
دشث آوردن ىيزان گردطدگی ذرات رشّةی
ىیجّان از فرىّل راةعَ  1اشحفاده کرد:

وتایج
ویژگیُاي ةافث شعضی و طکم ذرات ىیجّاٌد
ىحأدر از فرایٍد صيم ذرات ةاطدُ .يچٍيً ةرخّرد
ذرات ةَ یکدیگر ةاغخ طکصحً ذرات از ىضم
جركُاي ىّزّد در شٍگداٌَ و شصثجریً كصيث
آنُا ىیگردد .ةٍاةرایً ىيزان صيم ذرات و اٌرژي
زریان جأدير زیادي ةر روي ویژگیُاي طکم ،ةافث
شعضی و ىيزان جرك ىّزّد در آنُا دارد .ظّل
ىصير زریان در صّزه ةاالدشث ىخروطافکٍَ
ىػرف ىيزان اٌحلال شٍگداٌَ از ىضم شٍگ ىادر
اشث .طيب صّزه ٌيز از زيهَ پاراىحرُایی اشث
کَ کٍحرل کٍٍده شرغث زریان و ُيچٍيً ىيزان
ٌلض غّاىم اٌحلال دٍُده ذرات از زيهَ ٌيروي
دلم و ٌيروي زریان آب اشث .از ظرفی ُر چلدر
ىصاصث صّزه ةاالدشث زریان ةيظحر ةاطد،
ىصاصث جغذیَ کٍٍده زریانُاي شيالب ٌيز
ةيظحر ىیگردد ةٍاةرایً صسو و اٌرژي زریان ٌيز
ةيظحر اشثُ .دف ایً پژوُض ٌيز یافحً ارجتاط
ةيً ىصاصث ،طيب و ظّل ىصير زریان در صّزه
ةاالدشث ىخروطافکٍَُا ةا ویژگیُاي طکم ،ةافث
شعضی و وزّد ریزجرك در آنُا ىیةاطد.

∑

راةعَ )1

= گردطدگی

کَ در آن  r1طػاع گّطَُاي داٌَ N ،ىسيّع
جػداد گّطَُاي اٌدازهگيري طده و  Rطػاع
ةزرگجریً دایره ىضاظی اشث .ةا جّزَ ةَ ایٍکَ
اٌدازهگيري گردطدگی ذرات ةَ غّرت کيی ةراي
جػداد زیادي از شٍگداٌَُا ىظکم اشث در
ظتلَةٍدي پّرز ( ،)1953ةراشاس ىػيار چظيی و
ىعاةق ةا ظرح طياجيک طکم  2گردطدگی ذرات
ىظخع ىیگردد .در ایً ظتلَةٍدي ةراي ُر
ظتلَ از شٍگداٌَُا یک غدد گردطدگی ةَ دشث
آىده اشث .غدد گردطدگی ةَ جرجيب ةراي ظتلات
کاىالً گردطده ،گردطدهٌ ،صتحاً گرد طدهٌ ،صتحاً
زاویَدار ،زاویَدار و خيهی زاویَدار ةراةر ،0/14
 0/59 ،0/41 ،0/30 ،0/21و  0/84ةَ دشث آىده
اشث .ةا جّزَ ةَ ایٍکَ ىضيطُاي زىيًطٍاشی
ىخحهف جضثجأدير فرایٍدُاي زىيًطٍاشی
ىحفاوجی كرار ىیگيرٌد ةٍاةرایً ىيزان گردطدگی
ذرات در ىضيطُاي ىخحهف ٌيز ىحفاوت اشث .در
شٍگداٌَُایی کَ جازه از شٍگ ىادر خّد زدا
طدهاٌد ویژگیُاي طکم ،گردطدگی ،ةافث
شعضی و وزّد ریزجرك جاةع ویژگیُاي
شٍگطٍاشی ،شيصحو درزه و طکافُاي اونيَ و
وضػيث جکحٌّيکی ىٍعلَ اشث (ةم2007 ،؛
اشييث و کّنيس.)2001 ،

ارتباط بیه گردشذگی با مساحت ،شیب ي طًل
مسیر جریان حًزٌ باالدست مخريطافکىٍَا

گردطدگی ،ىيزان گردي نتَُا و گّطَُاي یک
شٍگداٌَ را ٌظان ىیدُد .گردطدگی ذرات جّشط
ىضلليً ىخحهفی ىّرد ارزیاةی كرار گرفحَ و
جلصيوةٍديُاي ىخحهفی ٌيز در ایً زىيٍَ ارائَ
طده اشث .در ایً جضليق از جلصيوةٍدي پّرز
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طکم  :2ظتلَةٍدي گردطدگی ذرات رشّةی (پّرز)1953 ،

طکصحَ طدن شٍگداٌَُا از شعّح ضػيف درزه و
جرك ىیگردد .در ظّل فرایٍد صيم ذرات
گّطَُاي جيز شٍگداٌَ طکصحَ طده و شعش آنُا
غافجر ىیگردد .ةٍاةرایً صيم ذرات ىیجّاٌد
ةاغخ گردطدگیُ ،يّاري و از ةيً رفحً درزهُاي
اونيَ ىّزّد در شٍگداٌَُا گردد .طدت ایً
جغييرات ىیجّاٌد واةصحَ ةَ طدت و ىدت
زریانُاي اٌحلال دٍُده ذرات ةاطد کَ خّد
واةصحَ ةَ ٌّع اكهيو ،ىصاصث ،طيب و ظّل ىصير
زریان صّزه ةاالدشث ىخروطافکٍَُا اشثٌ .حایر
جضليلات اٌسام طده ةر روي ٌيٌَُّاي ةرداطث
طده از  12ىخروطافکٍَ ىحفاوت از ٌظر وشػث
صّزه ةاالدشث در طکمُاي  3جا ٌ 5ظان داده
طده اشث.

الیَُاي ٌازك و شٍگُاي گٍيصی ةاغخ ایساد
شٍگداٌَُاي پّنکی ىیگردٌدُ .يچٍيً ٌّع
طکصحگی شٍگُا و طدت و جػداد دشحَ درزهُا
ىیجّاٌد در طکم و جيز گّطَ ةّدن شٍگداٌَُا
جأديرگذار ةاطد .ةافث شعضی شٍگداٌَُا ٌيز غيدج ًا
ىحأدر از جخهخم و ةافث شٍگُا اشث .طدت
درزهداري شٍگداٌَُا غيدج ًا ىحأدر از وضػيث
جکحٌّيکی ىٍعلَ و طکٍٍدگی شٍگُا ىیةاطد .ةا
زدا طدن شٍگداٌَُا از شٍگ ىادر اونيَ خّد و
كرار گرفحً در ىصير صيم ،ویژگیُاي فّقانذکر
جغيير ىیکٍد .فرایٍدُاي شایض و ةرخّرد ذرات
ةَ ُيدیگر ةاغخ ایساد جغييراجی در آنُا ىیطٌّد.
شایض ةاغخ صذف كصيثُاي ضػيف و ٌرم در
شٍگداٌَُا طده و ةرخّرد ذرات ةَ ُيدیگر ةاغخ

طکم  :3ارجتاط ىصاصث صّزه ةاالدشث ىخروطافکٍَُا ةا گردطدگی شٍگداٌَُایی ةا اٌدازه  37/5جا  25ىيهیىحر
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طکم  :4ارجتاط ىصاصث صّزه ةاالدشث ىخروط افکٍَُا ةا گردطدگی شٍگداٌَُایی ةا اٌدازه  25جا  19ىيهیىحر

طکم  :5ارجتاط ىصاصث صّزه ةاالدشث ىخروطافکٍَُا ةا گردطدگی شٍگداٌَُایی ةا اٌدازه  16جا  12/5ىيهیىحر

ذرات ارائَ داد .در ایً جضليق ٌيز ةر ایً ىتٍا،
گردطدگی ذرات ةراي ٌيٌَُّاي ةرداطث طده از
ُر ىخروط افکٍَ ةَ دشث آىده اشث .طکم 6
ٌحایر ةَ دشث آىده در ایً زىيٍَ را ٌظان ىیدُد.
ٌحایر ةَ دشث آىده ٌظان ىیدُد کَ ةا افزایض
ىصاصث صّزه ةاالدشث ىخروطافکٍَُا ىيزان
گردطدگی شٍگداٌَُا افزایض ىییاةد .ایً روٌد در
ُيَ اٌدازهُاي ىخحهف از شٍگداٌَُاي ىّرد
ةررشی غادق اشث .در ةررشی غهث ایً ىّضّع
ةاید گفث کَ افزایض ىصاصث صّزه ةاالدشث
ىخروطافکٍَُا ةاغخ افزایض زریانُاي شيالب
در ىخروط افکٍَُا ىیگردد و افزایض ىيزان

ُيانظّر کَ كتالً ٌيز گفحَ طد ىيزان گردطدگی
ُر شٍگداٌَ را ىیجّان ةَغّرت غددي ىضاشتَ و
ةَ دشث آورد .اىا چٍيً کاري از ٌظر آىاري ةصيار
ىظکم و زىانةر اشث .در ظتلَةٍدي پّرز ()1953
گردطدگی ُر ذره ةَ غّرت چظيی ىظخع
ىیگردد و ةراي ُر شعضی از گردطدگی غدد
ىحّشعی جػریف طده اشث .ةٍاةرایً اٌدازهگيري
گردطدگی ذرات ةَ غّرت چظيی ةّده و ةر
ىتٍاي كرارگيري در ُر رده ةا غدد ىياٌگيً آن
رده ارائَ ىیگردد .ىیجّان ىيزان گردطدگی یک
ٌيٌَّ آىاري را ىضاشتَ و ىياٌگيً آنُا را ةَدشث
آورد و ةَغّرت یک غددي از ىيزان گردطدگی
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شيالب ةاغخ افزایض ىيزان شایض شٍگداٌَُا و

204

در ٌحيسَ افزایض گردطدگی شٍگداٌَُا ىیگردد.

طکم  :6ارجتاط ةيً ىيزان گرد طدگی ةا ىصاصث صّزه ةاالدشث ىخروط افکٍَ

گرفث .طکم ٌ 7حایر ةَ دشث آىده در ایً زىيٍَ
را ٌظان ىیدُدُ .يانظّر کَ از ایً ٌحایر
ىظخع اشث ةا افزایض طيب ىخروط افکٍَُا
ىيزان گردطدگی آنُا کاُض ىییاةد ةا ایً وزّد
ضریب ُيتصحگی در آنُا ةصيار پایيًجر اشث و
در غّرت اشحفاده از رواةط یک ىحغيره اشحفاده از
ىحغير ىصحلم طيب پيظٍِاد ٌيیگردد.

در واكع ُر چلدر طدت شيالب ةيظحر ةاطد ىيزان
شایض شٍگداٌَُا و صذف گّطَُاي جيز آٌِا ٌيز
ةيظحر ىیطّد .ةَ ىٍظّر ارزیاةی ارجتاط طيب
صّزه ةاالدشث ىخروط افکٍَُا ةا ویژگیُاي
طکم شٍگداٌَُا اةحدا از ظریق ٌلظَ جّپّگرافی
ىٍعلَ ،ىحّشط طيب صّزه ةاالدشث ىخروطُا
ىضاشتَ طد و ارجتاط گردطدگی شٍگداٌَُا ةا
ىحّشط طيب صّزه ةاالدشث ىّرد ارزیاةی كرار

طکم  :7ارجتاط ةيً ىيزان گرد طدگی ةا ىصاصث صّزه ةاالدشث ىخروط افکٍَ

ایً زىيٍَ را ٌظان ىیدٍُدُ .يانظّر کَ از ایً
ٌحایر ىظخع اشث ةا افزایض ظّل ىصير زریان
ىيزان گردطدگی شٍگداٌَُا ٌيز ةيظحر اشث .ةا

ظّل ىصير زریان ٌيز ةا اٌدازهگيري ظّل آةراَُ
اغهی در صّزه ةاالدشث ىخروط افکٍَُا اٌدازه-
گيري طده اشث .طکم ٌ 8حایر ةَ دشث آىده در
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زریان وزّد دارد.

طکم  :8ارجتاط ةيً ظّل آةراَُ اغهی صّزه ةاالدشث ةا گردطدگی شٍگداٌَُا

ادر صيم ذرات ةصيار ةيظحر از شٍگُاي شخث و
شيهيصی اشث .ةَ گٌَّاي کَ ذرات جٍِا در ادر
چٍد کيهّىحر صيم و ٌلم ةَ طدت گرد ىیطٌّد.
ٌيّدارُاي ارائَ طده رواةط ةيً گردطدگی ةا
ویژگیُاي ىّرفّىحري صّزه ةاالدشث ىخروط
افکٍَُا ةَ غّرت ىسزا ٌظان ىیدُد .ةَ ىٍظّر
ةررشیُاي دكيقجر رواةط چٍدگاٌَ و
رگرشيّنُاي چٍدززیی ةيً ویژگیُاي
ىّرفّىحري صّزه ةاالدشث ىخروط افکٍَ ةا گرد
طدگی ٌيز ةَ دشث آىد .زدول  1ىػادالت R2 ،و
ىيزان خعاي ىػادالت ةَ دشث آىده را ٌظان
ىیدُد.

در ةررشی غهث ٌحایر ةَ دشث آىده ةاید ةَ ةضخ
شایض شٍگداٌَ ُا جّزَ کردُ .ر چلدر ىصافث
صيم ذرات ةيظحر ةاطد ىيزان شایض شٍگداٌَ ُا
و در ٌحيسَ صذف گّطَُاي جيز شٍگداٌَُا ٌيز
ةيظحر اشث .خػّغيات ةراي شٍگُاي آُکی کَ
از ٌظر شخحی ززو شٍگُاي ةا شخحی ىحّشط یا
پایيً ىضصّب ىیگردٌد و ةَ طدت جضثجادير
ىصافث صيم ذرات كرار ىیگيرٌد .ىّضّع افزایض
گرد طدگی ذرات در ادر صيم ذرات جّشط
ىضلليً دیگري ٌيز ىّرد ةررشی كرار گرفحَ اشث.
ٌحایر جضليلات ةالت و ُيکاران (ٌ )1980يز ٌظان
ىیدُد کَ طدت گرد طدگی شٍگُاي آُکی در

زدول ٌ :1حایر جضهيمُاي چٍد ىحغيره ویژگیُاي ىّرفّىحري صّزه ةاالدشث ىخروط افکٍَ ةا گرد طدگی شٍگداٌَُا
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جضهيمُاي یک ىحغيره اٌسام طده ٌظان ىیدُد
کَ در غّرت اشحفاده از ىػادالت یک ززئی
ةِحریً ضریب ُيتصحگی ىرةّط ةَ صانحی اشث
کَ از ظّل ىصير زریان ةَغٍّان ىحغير ىصحلم
اشحفاده کرد .ةراي ىػادالت دو ززئی ةِحریً
صانث اشحفاده از ىػادالجی اشث کَ از ظّل ىصير
زریان و ىصاصث صّزه ةاالدشث اشحفاده کرد.
اشحفاده از ىػادالت شَ ززئی ةا شَ ىحغير ىصحلم
ىصاصث ،ظّل ىصير زریان و طيب صّزه
ةاالدشث ىیجّاٌد ضریب ُيتصحگی ةِحري را
ٌحيسَ دُدٌ .حایر ةَ دشث آىده ٌظان ىیدُد کَ
ُرچٍد رواةط یک ىحغيره ةا ىحغير ىصحلم طيب،
ضریب ُيتصحگی ةصيار پایيٍی را ٌظان ىیدُد
اىا اشحفاده از ایً پاراىحر ُيراه ةا پاراىحرُاي
ىصاصث و ظّل آةراَُ اغهی ىیجّاٌد ةاغخ
افزایض ضریب ُيتصحگی و کاُض ىيزان خعا در
ىػادالت ةَ دشث آىده ىیگردد.
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ىػانش شاخحَ طده ةا شٍگداٌَُا دارد .ةافث
شعضی ذرات جّشط ىضلليً ىخحهفی از دید
ىٍِدشی و رشّبطٍاخحی ظتلَةٍدي طده اشث.
ایً پاراىحر غيدجاً جضثجأدير ویژگیُاي
شٍگطٍاشی و فرایٍدُاي زىيًطٍاشی صاکو ةر
شٍگداٌَُاي ظتيػی ،كرار ىیگيردُ .يچٍيً ةافث
شعضی ىیجّاٌد ىحأدر از ظّل ىصير زریان و
صيم ذرات ةاطد .ةدیًىٍظّر زةري شٍگداٌَُاي
ةرداطث طده از شعش ىخروط افکٍَُاي ىّرد
ىعانػَ ،ىّرد ارزیاةی كرار گرفث .ارزیاةی زةري
شعش شٍگداٌَُا ةَ غّرت چظيی اشث و در ایً
جضليق ةافث شعضی شٍگداٌَ ةَ  6رده خيهی
ىضرس ،ىضرسٌ ،صتح ًا ىضرسٌ ،صتحاً غاف ،غاف
و خيهی غاف جلصيوةٍدي طده اشث کَ ةَ جرجيب
در گروهُاي  1جا  6كرار ىیگيرٌد .ةرخالف
گردطدگی روش کيی كاةم اشحفادهاي ةراي
ارزیاةی ةافث شعضی شٍگداٌَ ارائَ ٌظده اشث و
غرفاً شٍگداٌَُا ةَ گروهُاي فّقانذکر
جلصيوةٍدي طدهاٌدٌ .حایر ةَ دشث آىده از ایً
جضليق در طکمُاي  9جا ٌ 11ظان داده طده
اشث.

ارتباط بیه بافت سطحی با مساحت حًزٌ
باالدست مخريط افکىٍَا

ةافث شعضی شٍگداٌَُا ٌظاندٍُده ىيزان غافی
یا ىضرس ةّدن شعش ذره اشث .ةافث شعضی
شٍگداٌَُا جأدير زیادي در ویژگیُاي شازهُا و یا

طکم  :9ارجتاط ىصاصث صّزه ةاالدشث ىخروطافکٍَُا ةا ةافث شعضی شٍگداٌَُا ةا اٌدازه  37/5جا  25ىيهیىحر
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طکم  :10ارجتاط ىصاصث صّزه ةاالدشث ىخروط افکٍَُا ةا ةافث شعضی شٍگداٌَُا ةا اٌدازه  25جا 19ىيهیىحر

طکم  :11ارجتاط ىصاصث صّزه ةاالدشث ىخروطافکٍَُا ةا ةافث شعضی شٍگداٌَُا ةا اٌدازه  16جا  12/5ىيهیىحر

ٌحيسَ ةافث شعضی شٍگداٌَُا جضثجادير ىصاصث
صّزه ةاالدشث ىخروط افکٍَُا كرار ىیگيرد.

در ةررشی غهث ٌحایر ةَ دشث آىده ىیجّان گفث
ُيانظّر کَ طرح داده طد شٍگداٌَُا در
ىضيطُاي زىيًطٍاشی ىخحهف جضثجأدير
فرایٍدُاي زىيًطٍاشی ىحفاوجی از كتيم
ُّازدگی ،غاىم اٌحلال ،ىيزان اٌحلال شٍگداٌَُا
و ُ ...صحٍد .ةا جّزَ ةَ ایٍکَ ىصاصث صّزه
ةاالدشث ىخروط افکٍَُا در طدت زریانُاي
ٌاطی از شيالبُاي ورودي ةَ ىخروط افکٍَُا
جأديرگذار اشث ،ىيزان شایض و اٌحلال ذرات و در

ارتباط ریسترکَای مًجًد در سىگذاوٍَا با
مساحت حًزٌ باالدست مخريط افکىٍَا

ةررشی ىيزان شٍگداٌَُاي داراي ریزجرك ةر روي
ٌيٌَُّاي ةرداطث طده از ىخروط افکٍَُاي
ىخحهف از روش ىظاُده چظيی اٌسام طد و ٌحایر
ایً ةررشیُا در طکمُاي  12جا  14ارائَ طده
اشث.
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طکم  :12ارجتاط ةيً ىيزان ریزجرك ىّزّد در شٍگداٌَُا ةا ىصاصث صّزه ةاالدشث ىخروط افکٍَُا

طکم  :13ارجتاط ةيً ىيزان ریزجرك ىّزّد در شٍگداٌَُا ةا ظّل ىصير زریان در صّزه ةاالدشث ىخروط افکٍَُا

طکم  :14ارجتاط ةيً ىيزان ریزجرك ىّزّد در شٍگداٌَُا ةا طيب کهی صّزه ةاالدشث ىخروطافکٍَُا
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اشحفاده از جضهيمُاي چٍد ىحغيره ىیجّاٌد درك
ةِحري از جادير ُيزىان ویژگیُاي ىّرفّىحریک
صّزه ةاالدشث ىخروطافکٍَُا ةر ىيزان ریزجرك
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ىّزّد در شٍگداٌَُا را ارائَ دُد .ةَ ایً ىٍظّر
جضهيم چٍد ىحغيره ٌيز اٌسام طده اشث و ٌحایر آن
در زدول  2ارائَ طده اشث.

زدول ٌ :2حایر ةَ دشث آىده از جضهيمُاي چٍد ىحغيره ةراي ةررشی ارجتاط ویژگیُاي ىّرفّىحریک صّزه ةاالدشث
ىخروطافکٍَُا ةا ىيزان ریزجرك ىّزّد در شٍگداٌَُا را ٌظان ىیدُد.

افزایض طيب صّزه ٌلض ٌيروي دلم در اٌحلال
ذرات افزایض ىییاةد و ادر زریان آب کيحر
ىیگردد .اشحفاده از جضهيمُاي چٍد ززئی ةاغخ
ةِتّد ضریب ُيتصحگی و کاُض ىيزان خعا در
ىػادالت ةَ دشث آىده ىیگردد .ةِحریً راةعَ دو
ززئی ةراي صانحی اشث کَ از ىصاصث و ظّل
ىصير ةَ غٍّان ىحغير ىصحلم اشحفاده طّد .ةراي
ىػادالت شَ ززئی ٌيز اشحفاده ُيزىان ىصاصث،
ظّل ىصير زریان و طيب صّزه ةاالدشث ةاغخ

ٌحایر ارائَ طده ٌظان ىیدٍُد کَ وزّد ریزجرك
در شٍگداٌَُاي ظتيػی ةا ویژگیُاي ىّرفّىحري
صّزه ةاالدشث ىخروط افکٍَُا ىرجتط ىیةاطد.
راةعَ درغد ریزجرك ةا ىصاصث و ظّل ىصير
زریان ةَغّرت ىػکّس ةّده و ةا افزایض ىصاصث
و ظّل ىصير زریان درغد شٍگداٌَُاي داراي
ریزجرك کاُض ىییاةد .ایً ٌحيسَ ىیجّاٌد ٌاطی
از ةاالجر ةّدن اٌرژي زریان و ىيزان اٌحلال ةيظحر
شٍگداٌَُا ةاطد .ةا افزایض طدت زریان شرغث
ةرخّرد شٍگداٌَُا ةيظحر طده و زدایض
شٍگداٌَُا از شعّح ضػيف راصثجر اشث .ةا
افزایض طيب کهی صّزه ،درغد ریزجرك در
شٍگداٌَُا افزایض ىییاةد .انتحَ ضریب ُيتصحگی
ایً پاراىحر ٌصتث ةَ ىصاصث صّزه ةاالدشث و
ظّل ىصير زریان ةصيار کيحر اشث .ةَ ٌظر
ىیرشد چٍيً جغييري ٌاطی از غيهکرد ةيظحر
ٌيروي دلم در اٌحلال ذرات ةاطد .در واكع ةا

افزایض ضریب ُيتصحگی و کاُض خعا ىیگردد.
ٌحایر ةَ دشث آىده ةراي ریزجركُا ٌيز ُيچّن
گردطدگی ٌظان ىیدُد کَ ُرچٍد رواةط یک
ىحغيره ةا ىحغير ىصحلم طيب ،ضریب ُيتصحگی
ةصيار پایيٍی را ٌظان ىیدُد اىا اشحفاده از ایً
پاراىحر ُيراه ةا پاراىحرُاي ىصاصث و ظّل آةراَُ
اغهی ىیجّاٌد ةاغخ افزایض ضریب ُيتصحگی و
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کاُض ىيزان خعا در ىػادالت ةَ دشث آىده -
گردد.
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( 27و ُ 33کحار) ةَ دشث آىده اشث و ةيظحریً
گردطدگی و کيحریً زةري در شٍگداٌَُاي
ةرداطث طده از ىخروطافکٍَُاي ةا ةيظحریً
ىصاصث صّزه ةاالدشث ( 309و ُ 206کحار)
ىظاُده گردید .ویژگیُاي طکم و ةافث شعضی
شٍگداٌَُا جضثجأدير اٌدازه ذرات ٌيز ىیةاطد و در
ىخروطافکٍَُا ىخحهف ةا کاُض اٌدازه ذرات ةافث
شعضی زةرجر و جيز گّطَجر ُصحٍد .از ٌظر وزّد
ریزجرك ٌيز شٍگداٌَُاي ةرداطث طده از ىخروط
افکٍَُاي ىخحهف طرایعی ىظاةَ ةافث شعضی و
گردطدگی دارٌدُ .رچلدر ىصاصث صّزه ةاالدشث
ىخروطافکٍَُا و ظّل ىصير زریان افزایض و
طيب صّزه و اٌدازه ذرات کاُض ىییاةد درغد
شٍگداٌَُاي صاوي ریزجرك ٌيز کاُض ىییاةد.
ةَگٌَّاي کَ ةراي شٍگداٌَُاي ةا اٌدازه (mm
 )16 - 12/5ةرداطث طده از ىخروط افکٍَ ةا
ىصاصث ُ 309کحار کيحریً درغد ریزجرك و
صدود  10درغد دیده ىیطّد در صانی کَ ةراي
شٍگداٌَُاي ةا اٌدازه ( )37/5 -25 mmکَ از
ىخروط افکٍَُایی ةا ىصاصث صّزه ةاالدشحی 29
و ُ 33کحار ةرداطث طدهاٌد  32درغد شٍگداٌَُا
داراي ریزجرك ُصحٍد.

وتیجٍ گیری
ٌحایر ةَ دشث آىده از ایً پژوُض ٌظان ىیدُد
کَ ویژگیُاي طکم ،ةافث شعضی و وزّد
ریزجرك در شٍگداٌَُا ارجتاط ىظخع و ىػٍاداري
ةا ىصاصث ،طيب و ظّل ىصير زریان در صّزه
ةاالدشث ىخروط افکٍَُا داردُ .ر ضریب
ُيتصحگی ةَ دشث آىده ةراي رواةعی کَ طيب
ةَ ىحغير ىصحلم در ٌظر گرفحَ طده ضریب
ُيتصحگی ةصيار پایيٍی را دارد اىا جسزیَ و
جضهيمُاي چٍد ززئی ٌظان ىیدُد اشحفاده از
ىحغير ىصحلم طيب ُيراه ةا ىصاصث و ظّل
ىصير زریان صّزه ةاالدشث ىخروطافکٍَُا ةاغخ
افزایض ضریب ُيتصحگی و کاُض ىيزان خعا در
رواةط ةَ دشث آىده ىیگرددُ .رچلدر ىصاصث و
ظّل ىصير زریان اغهی در صّزه ةاالدشث
ىخروطافکٍَُا افزایض ىییاةد ةافث شعضی
شٍگداٌَُا غافجر و گردطدگی شٍگداٌَُا ٌيز
ةيظحر ىیطّد ةَ ٌضّي کَ کيحریً گردطدگی و
ةيظحریً زةري شعش شٍگداٌَُا در ىخروط-
افکٍَُاي ةا ىصاصث صّزه ةاالدشث ةصيار کو
پاوًشت

1-Powers

2-pettijohn
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