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 1يٌاليتتَل ز

 2جْاى يعال يهْذ

 3يفاطوِ دضتثاً

 4ين فاضليعثذالرح

 ذُيچک

ٍ  يثبقٌس وِ ّوِ ؾبلِ ذؿبضت جبًيه يي هربعطات جَيتطي ٍ هرطةيستطياظ قس يىيّب الةيؾ
زًجبل ف ضٍ ثِيوٌٌس. پػٍّف پيب هيًمبط هرتلف زً يجب يضا هتحول جَاهغ زض جب يسيقس يهبل

سُ يثِ اًجبم ضؾ يالة زض ّطٍچبيضذساز ؾ يىيسضٍهتئَضٍلَغيٍ ّ يسيسّو يّبيػگيٍ يآقىبضؾبظ
 ٍ ييآضپبچب ذلربل، ذبًمبُ، يّبؿتگبُيضٍظاًِ ثبضـ ا يّبي پػٍّف اظ زازُياؾت. جْت اًجبم ا

الة يزازُ ٍ ؾ ثبضـ ضخ ييجْت قٌبؾب يچب يَيضٍزذبًِ و يسضٍهتطيّ ؿتگبُيا يّبٍ زازُ لوجط
ي(، زازُي)فكبض ؾغح ظه ييتطاظ ؾغح ظه يّب سُ اظ زازُيي پسيس ايّوس يضؾثط ياتفبق افتبزُ ٍ ثطا

 يٍ ضعَثت ًؿج يالٌْبض، ثبز ًصفيل، اهگب، ثبزهساضيل اضتفبع غئَپتبًؿيجَ اظ لج يؾغَح فَلبً يّب
ثبقس يي هيبًگط ايزؾت آهسُ ثِج ثيػول آهس. ًتبّىتَپبؾىبل اؾتفبزُ ثِ 1000تب  500 يزض تطاظّب

هٌغمِ هَضز هغبلؼِ زض  يطيٌگ ٍ لطاضگيي، ٍلَع ثلَويفكبض زض ؾغح ظه ؿتن ونيؾ يطيضگوِ لطا
هرتلف، ّوطاُ ثب  يٍ اهگب زض تطاظّب يجَ يّبچبًِيثَزى پ ي، هٌفيقطق ًبٍُ زض ؾغَح فَلبً

ؾطخ ٍ  يبيّىتَپبؾىبل، زض 700تب  500 يتطاًِ زض تطاظّبيبُ ٍ هسيؾ يبيزض يِ ضعَثتيتغص
ّىتَپبؾىبل  1000ٍ  925 يذعض زض تطاظّب يبيٍ زض 850 يػوبى زض تطاظّب يبيضفبضؼ ٍ ز جيذل
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ظ يي قطايجَ هٌغمِ هَضز هغبلؼِ ضا فطاّن وطزُ اؾت. ا يثط ثبال يساضيس ًبپبيظ الظم جْت تَليقطا
ي يالة زض ايس ؾيگكتِ ٍ هٌجط ثِ تَل يضٍزذبًِ ّطٍچب يبفتي زثيس ٍ قست يجبز ضگجبض قسيثبػث ا

 اؾت.  هٌغمِ قسُ

 يس، ّطٍچبي، ّوسيالة، آقىبضؾبظي، ؾيهربعطات جَ ذي:يٍاشگاى کل

 

 هقذهِ

اظ  يقٌبؾييظه يّبيػگيٍ ٍ يويظ هتٌَع اللي، قطاييبيت جغطافيلحبػ هَلؼطاى ثِيكَض او
ضا پكت  يٌيؾْوگ يؼيهربعطات عج يهتوبز يّبؾبل يًجَزُ ٍ زض ع يي لبػسُ هؿتثٌيا

 يؼيعج يسازّبيي ضٍيتطي ٍ هرطةيتطسُيچياظ پ يىيل يؾ بىيي هيؾط گصاقتِ اؾت. زض ا
 يٍ التصبز يظ اجتوبػيجبى ٍ هبل اًؿبى ٍ قطا يگطيز يؼيعج يف اظ ّط ثالياؾت وِ ث

اظ ًظط  ييبيزض هٌبعك هرتلف جغطاف يالثيؾ يّبثبضـ يػجبضتِاًساظز ثيذغط هجبهؼِ ضا ثِ
وٌٌس. يثط هأهت يؼيؼت ضا زض ؾغح ٍؾيؿبى ٍ عجزاقتِ ٍ اً يبضيثبض ثؿبىي، آثبض ظيٍ جبً يهبل
ؾجىجبض ٍ ّوىبضاى،  ي؛ فطج1380:52، يوي؛ هم297: 1390، ي؛ لغف103: 1375َض، ي)غ

ساز ثبضـ يه ضٍي( 2008ٍ ّوىبضاى ) يل (.1392:198ٍ ّوىبضاى،  ي؛ هلى168: 1393
وطزًس.  يؾضا ثطض يجٌَث ( وط1998ُآگَؾت ؾبل  17ِ تب يغٍئ 31ضٍظُ )اظ  18ي يؾٌگ

ٌلٌس يگط يضا زض اضتجبط ثب ثبضـ ضٍظاًِ ضٍ يسيّوس ي( الگَّب2009ّوىبضاى ) اؾچَهي ٍ
زض  يبى ّوطفتيجط عم تَؾؼِيهىبً ثِ هغبلؼِ (،2010وطزًس. هبتؿطاًگلَ ٍ ّوىبضاى ) يثطضؾ

طاؾوب يب پطزاذتٌس. فطًبًسٍ ٍ ايتبليهست جٌَة قطق ا يي عَالًيؾٌگ يّبضذساز ثبضـ
 يجٌَث وىطُيً يحلمَ يّبل ضا ثب ؾبهبًِيجٌَة قطق ثطظ يّبي ثبضـياضتجبط ث (2010)

ٌِ ضا ثط يكيث يّبثبضـ يظهبً يفضب يطيطپصيي( تغ2010ه )يهَضز هغبلؼِ لطاض زازًس. پبتٌب
هًَع ٍ ّوىبضاى  -سالگَيل ًوَز. ّيؾبلِ تحل 50ثلٌسهست  ه زٍضُيٌّسٍؾتبى زض  يضٍ
ضا  يجطيا طُيه زض جٌَة قجِ جعيٌَپتيؾ يي هطتجظ ثب الگَّبيفط يّب( ضًٍس ثبضـ2011)

 يّبثبضـ NWP( ثب اؾتفبزُ اظ هسل 2013هبًبى ٍ ّوىبضاى )لطاض زازًس. اثسٍل يهَضز ٍاوبٍ
( 2013ّوىبضاى ) َ ٍييل. وطزًس يثطضؾ 2011آگَؾت  8-9ثٌگالزـ ضا زض  هٌغمِ يالثيؾ
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-2011 يآهبض زٍضُ يي ضا زض عيچ يقوبل غطث Shannxi يزض هٌغمِ يطات ثبضًسگييتغ
ثبضـ  يّبنيضغ ي( ثِ ثطضؾ2014ي ٍ ّوىبضاى )يؿىَهبضتيلطاض زازًس. ض يهَضز ثطضؾ 1960

( 2014تطاًِ پطزاذتٌس. وبهبضاؾبثلوًَتِ ٍ ّوىبضاى )يهس يب، هٌغمِيزض اؾپبً يالثيس ٍ ؾيقس
 يّببؼيذكه زض هموِيظ ًيه هحيس زض يقس يّبياظ قست ثبضًسگ يتجطث ثِ هغبلؼِ

ترت يي زاوب، پبيثبضـ ؾٌگ يا( زض هغبلؼ2014ِاًس. احبهس ٍّوىبضاى )هرتلف پطزاذتِ يظهبً
مبت يع تحميطاى ًيلطاض زازًس. زض ا يهَضز ثطضؾ 2009-1953 يآهبض يزٍضُ يثٌگالزـ ضا ع

(، 1387ٍاض )سيصَضت گطفتِ اؾت. اه يالثيؾ يّبل ثبضـيٍتحلِ يزض ضاثغِ ثب تجع يبزيظ
 يّبٌِ ثبضـي( زض ظه1391) يسٍاض ٍ تطوي(، اه1390) يٍ لكگط ي(، ذَظا1389ًگٌسهىبض )

زض  يبًيتطاًِ ًمف قبيهس يبيػُ زضيٍِث يزاقتِ ٍ هؼتمسًس وِ هٌبثغ ضعَثت يي هغبلؼبتيؾٌگ
ز ( ًمف ضٍزثبزّب ضا زض ضذسا1389) يبى ٍ هحوسيّب زاقتِ اؾت. هؿؼَزگًَِ ثبضـييجبز ايا

سُ قسى ضٍزثبزّب تب ؾغح يّب ضا وكعـ ثبضـيهغبلؼِ وطزُ ٍ ػلت ض يالثيؾ يّبثبضـ
ٍ  يىيٌبهيز يل الگَّبي( ثِ تحل1390) يبًجيٍ هط يبضاحوسياًس. ّىتَپبؾىبل زاًؿتِ 600
زض  14/8/1383د يطاى وِ زض تبضيي زض جٌَة غطة ذعض ٍ غطة ايؾٌگ يّبثبضـ يسيّوس

 1383آثبى  14زّس وِ زض ضٍظ يّب ًكبى هج پػٍّف آىياًس. ًتبذتِزازُ پطزا ي هٌبعك ضخيا
 بفتِ اؾت. يي گؿتطـ يزض ؾغح ظه يفكبض غطة ذعض ؾبهبًِ ونزض جٌَة

 ّاٍ رٍش هَاد

پؽ اظ هلحك قسى  زاؽ هٌغمِ ذلربل ؾطچكوِ گطفتِ ٍاظ اضتفبػبت آق يضٍزذبًِ ّطٍچب
لوجط  يّبپؽ اظ الحبق ضٍزذبًِ وٌس ٍياظ زاذل قْط ذلربل ػجَض ه يضٍزذبًِ هجطُ چب

 يَيٍاضز هرعى ؾس و يَيّب زض هحل آثگطم وليط هؿيٍ ؾب يوالضچب - يآضپبچب - يچب
 ٍ يؾٌج هؼوَل ؿتگبُ ثبضاىيزض حَضِ، ؾِ ا ل(.ياؾتبى اضزث ياگطزز )قطوت آة هٌغمِ يه
لطاض  يَضز ثطضؾك هيي تحميّب زض اؾٌج ثجبت هَجَز ثَزُ وِ آهبض آى ؿتگبُ ثبضاىيه اي

ل قسُ يتحل ِ ٍيتجع يَيؿتگبُ آثگطم ويزض ا يضگجبض يّب اظ ثبضـ يالة ًبقيؾ گطفتِ ٍ
 اؾت.
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 ، اظ آهبض ضٍظاًِيچب يَيالة زض ضٍزذبًِ ويهٌجط ثِ ؾ يّبيثبضًسگ هٌظَض هغبلؼِثِ
 ؿتگبُيا يّبالةيؾ يسضٍگطاف ؾبػتيؾٌج ثجبت ذلربل ٍ اظ آهبض ّ ؿتگبُ ثبضاىيا يثبضق

قست ضگجبض ٍ هطثَط ثِ يّبس. زازُي( اؾتفبزُ گطزيَيؾس و يآثگطم )ٍضٍز يسضٍهتطيّ
لطاض گطفتِ ٍ زض ازاهِ چٌس هَضز اظ  يهَضز ثطضؾ 1374-1393 يآهبض زٍضُ يالة زض عيؾ

ي زض حَضِ ضٍزذبًِ يالة ؾٌگيقسى ؾ يؿتگبُ ذلربل وِ ثبػث جبضيي ايؾٌگ يّبثبضـ
ٍ  يثطضؾ يثطذَضزاض ثَزًس ثطا يتطفيگط اظ قست ثيَاضز زقسًس ٍ ًؿجت ثِ ه يچب يَيو

 زض ثبضـ آهبض الة،يؾ ضذساز ثْتط ليتحل ي جْتيچٌسًس. ّنياًتربة گطز يىيٌَپتيل ؾيتحل
  .لطاض گطفتٌس يهَضز ثطضؾ عيً لوجط ٍ ييآضپبچب ذبًمبُ، يّبؿتگبُيا

 يَيآتگرم گ َضِالب حيهٌجر تِ س يي رٍزاًِير هٌتخة تارش سٌگي( هقاد1جذٍل )

 فيرد يخ ضوسيتار يالديخ هيتار يي دتياًگيه خلخال ييآرپاچا لوثر خاًگاُ

1/19 20 5/11 9/7 62083/15 23/5/2012 3/3/1391 1 

1/17 3 0 5/45 197916/9 29/6/2012 9/4/1391 2 

8 10 5/10 11 31633/15 21/8/2007 30/5/1386 3 

 يّب اظ زازُ يزازُ زض ّطٍچب ضخ يّب الةيه ؾيٌَپتيل ؾيوطزى ٍ تحل يجْت ثطضؾ
ػُ ٍ اهگب اؾتفبزُ ي، ضعَثت ٍيالٌْبض ، ثبز ًصفيل، ثبز هساضيب، اضتفبع غئَپتبًؿيفكبض تطاظ زض

زضجِ  5/2زض  ييبيزضجِ عَل جغطاف 5/2 ييه فضبيشوطقسُ ثب تَاى تفى يّب س. زازُيگطز
( اظ NCEP) يغيهح يٌيث فيپ يل، هطوع هليثبظ تحل يّباظ ثرف زازُ ييبيػطض جغطاف

 اذص قسًس.  NOAA يويص الليت هطوع تكريؾب ٍة

 ّا ٍ تحثيافتِ

 1391ذطزاز  3الة ضٍظ يؾ

فكبض ثط  ؿتن ونيت ؾيبًگط حبوويث 1391ذطزاز ؾبل  3ي ضٍظ يؾغح ظه يّبل ًمكِيتحل
 1002ثطاثط ثب  يثب فكبض ّؿتِ هطوع يافكبض ثؿتِ ي ضٍظ ونيثبقس. زض ايوكَض ه يضٍ

غطة اظ آى تب قوبل ييّبسا وطزُ وِ ظثبًِيقوبل قطق وكَض اؾتمطاض پ يّىتَپبؾىبل ثط ضٍ
ي زض يچٌط ذَز لطاض زازُ اؾت. ّنيسُ قسُ ٍ هٌغمِ هَضز هغبلؼِ ضا ّن تحت تأثيوكَض وك
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مب هؿتمط يٍ قوبل ػطثؿتبى ٍ آفط يهطوع يبيي، آؾيغطة چ يثط ضٍ ييي ضٍظ پطفكبضّبيا
ي هٌجط ثِ حطوت َّا اظ ؾوت يزض ؾغح ظه يفكبض يي الگَيچٌ ييا ثبقس. ٍجَزيه

 ييبى ّوگطايقىل گطفتِ ثط قوبل قطق وكَض قسُ ٍ ثط قست جط يفكبضّب پطفكبضّب ثِ ون
ل قسُ ثط قوبل غطة وكَض، يىلَى تكىيؾ ييبى ّوگطايبفتي جطيآى افعٍزُ اؾت. قست 

مِ هَضز هغبلؼِ هؿلظ وطزُ اؾت. ثب تَجِ جَ هٌغ يساض ضا ثط ضٍيوبهالً هتكٌج ٍ ًبپب يبًيجط
ثبقس هٌجط ثِ اًتمبل ضعَثت يفكبضّب ه بى َّا وِ اظ پطفكبضّب ثِ ؾوت ونيط جطيثِ هؿ

تطاًِ( ثِ هٌغمِ قسُ ٍ ثب يبُ ٍ هسيؾ يبيذعض؛ زض يبي)زض ط گصض ذَزيهؿ يهٌبثغ ضعَثت
طاّن آٍضزُ ٍ هطعَة ضا ف يبًِ همسهبت صؼَز َّايٍ ٍاگطا يبى صؼَزيجط يطيگ قىل

 يطيگظ شوطقسُ ثب قىليقطا ظا زض هٌغمِ قسُ اؾت.ليثبضـ ؾ يطيگ هَجت قىل
سا يغطة وكَض قست پقوبل يجٌَة غطة آى ثط ضٍ يطيقىل ٍ لطاضگ ييٌگ اهگبيثلَو

صبف  يبى َّايقىل وِ زض هطوع ذَز جط ييٌگ اهگبيت ثلَويوطزُ اؾت. ثب تَجِ ثِ ذبص
ّوطاُ زاضز ثب لطاض ضا ثِ يبى صؼَزية قطق ٍ غطة ذَز جطجٌَ يّبساض ٍ زض لؿوتيٍ پب

ّب افعٍزُ قسُ اؾت. يساضيهٌغمِ هَضز هغبلؼِ ثط قست ًبپب يگطفتي جٌَة غطة آى ثط ضٍ
بى َّا وبهالً يقىل گطفتِ وِ جط ياضتفبػثؿتِ ون يبز قسُ هٌحٌيٌگ يزض جٌَة غطة ثلَو

بًِ زض ؾغَح يهٌجط ثِ حطوت ٍاگطا يىلًَيبى ؾيثبقس. جطيٍ پبزؾبػتگطز ه يىلًَيزض آى ؾ
ي قسُ ٍ يؾغح ظه ييبى ّوگطايت جطيهٌجط ثِ تمَ يبًِ فَلبًيبى ٍاگطايگكتِ ٍ جط يفَلبً

هطعَة ًفَش  يبى هٌجط ثِ صؼَز َّايي جطيا يطيگّب افعٍزُ اؾت. قىليساضيثط قست ًبپب
شوطقسُ تب  ي. الگَثبضـ ضا فطاّن ؾبذتِ اؾت يطيگوطزُ ثِ هٌغمِ قسُ ٍ هَججبت قىل

ٌگ يّىتَپبؾىبل ثلَو 1000تب  850بى زاقتِ ٍ اظ تطاظ يّىتَپبؾىبل ّن جط 700تطاظ 
قوبل قطق وكَض قىل گطفتِ  يثط ضٍ يثؿتِ ون اضتفبػ يي ضفتِ ٍ فمظ هٌحٌيشوطقسُ اظ ث

تب  500 يتطاظّب يچبًِ جَيپ يوٌس. ثطضؾيت هيي تجؼيؾغح ظه ياظ الگَ يبزيوِ تب حسٍز ظ
ي ضٍظ ثط يهٌغمِ هَضز هغبلؼِ زاضز. زض ا يثَزى آى ثط ضٍ يّىتَپبؾىبل ًكبى اظ هٌف 1000

 ّىتَپبؾىبل 700ّىتَپبؾىبل ٍ  500بى زاقتِ اؾت. زض تطاظ يجط يچبًِ هٌفيپ يّطٍچب يضٍ
غطة ٍ قوبل غطة  يت آى ثط ضٍيٌگ( هطوعي)ثلَو لياضتفبع غئَپتبًؿ يت اظ الگَيثِ تجؼ

هَجَز زض ؾغح  يفكبض يي ثطاؾبؼ الگَيه قسى ثِ ؾغح ظهيعزثبقس ٍ ثب ًيوكَض ه
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قَز. يجب قسُ ٍ اظ قست آى وبؾتِ هآى ثِ ؾوت قوبل قطق جبثِ يت هطوعيي هحَضيظه
ساض ثط آى هؿلظ ذَاٌّس يوبهالً ًبپب يطًس جَيّط هٌغمِ قىل ثگ يثط ضٍ يهٌف يّبجبًِيپ

ساض ٍ وػفكبض ثط يوبهالً ًبپب يبلؼِ جَهٌغمِ هَضز هغ يي الگَ ثط ضٍيا يطيگؾبذت. ثب قىل
آى هٌغمِ هَجت صؼَز  يهرتلف ثط ضٍ يفطهب قسُ ٍ ثب اًتمبل ضعَثت هٌبثغ ضعَثتآى حىن

زًجبل ثِ يالة ضا زض ّطٍچبياثط، ثبضـ هٌجط ثِ ؾ يطيگهطعَة گكتِ ٍ ثب قىل يَّا
 زاقتِ اؾت. 

 
ّکتَپاسکال،  555ٍ جْت ٍ سرعت ٍزش تاد تراز  ليي، ارتفاع شئَپتاًسيالف: ًقطِ فطار سطح زه (1)ضکل 

 ّکتَپاسکال 555چاًِ تراز يب: ًقطِ پ

ّىتَپبؾىبل  700ٍ  500زض تطاظ  يي ضٍظ ثبضقيالة ايثبضـ هٌجط ثِ ؾ يِ ضعَثتيتغص
بز قسُ يي زٍ تطاظ يبُ ثطػْسُ زاقتِ اؾت. زض ايؾ يبيتطاًِ ٍ ؾپؽ زضيهس يبيضا اثتسا زض

ِ يتطاًِ( تغصيهس - بُيؾ يبي)زض يجيصَضت تطوؿتمل ٍ ّن ثِصَضت هتطاًِ ّن ثِيهس
ثط  يضعَثت ييه ّوگطايبز قسُ ي يضا فطاّن وطزُ اؾت. زض تطاظّب يي ضٍظ ثبضقيا يضعَثت

 يبيٍاضز زض يبُ قىل گطفتِ ٍ ثب جوغ وطزى ضعَثت آى اظ لؿوت قوبليؾ يبيزض يضٍ
قسُ  يك ٍاضز جَ وكَض ٍ ّطٍچبيي عطيتطاًِ قسُ ضعَثتف زٍچٌساى گكتِ ٍ ؾپؽ اظ ايهس

اظ چطذٌس  يطٍيثب پ يضعَثت ييّىتَپبؾىبل هطوع ّوگطا 1000تب  850 ياؾت. زض تطاظّب
ي زض لؿوت جٌَة قطق ذعض قىل گطفتِ اؾت وِ ضعَثت هٌبثغ يجبز قسُ زض ؾغح ظهيا

جصة ذَزـ ػوبى ضا ثِ يبيفبضؼ ٍ زض جيتطاًِ، ذليبُ، هسيؾ يبيل زضياعطاف اظ لج يضعَثت
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 يػوبى ًمف اصل يبيفبضؼ ٍ زض جيذعض؛ ذل يّىتَپبؾىبل هٌبثغ ضعَثت 850وٌس. زض تطاظ يه
 يفبضؼ اثتسا ثب ػجَض اظ ضٍ جيوٌٌس. ضعَثت ذليفب هيا يي ضٍظ ثبضقيي ضعَثت ايضا زض تأه

ٌّسٍؾتبى, افغبًؿتبى ٍ تطووٌؿتبى ٍاضز  يِ قسُ ٍ ؾپؽ ثب ػجَض اظ ضٍيػوبى تغص يبيزض
تط قبضغ قسُ ٍ زض فيث يذعض اظ ًظط ضعَثت يذَز اظ ضٍ يگكتِ ٍ ثب ػجَض هساض ذعض يبيزض
 1000ٍ  925 يط ذَز لطاض زازُ اؾت. اهب زض تطاظّبيت هٌغمِ هَضز هغبلؼِ ضا تحت تأثيًْب

 ثَزُ اؾت. يي ضٍظ ثبضقيي وٌٌسُ ضعَثت ايذعض تأه يبيّىتَپبؾىبل فمظ زض

ّىتَپبؾىبل  1000تب  850اظ تطاظ  يهٌف يت اهگبيقسُ ثب حبوو ظ شوطيهجوَػِ قطا
ي ضٍظ زض يقسُ اؾت. زض ا يالة زض ضٍزذبًِ ّطٍچبيٌس ثبضـ هَلس ؾيل وٌٌسُ فطآيتىو

هٌغمِ هؿلظ  يِ ثط ضٍيصفط پبؾىبل ثط ثبً يّىتَپبؾىبل هٌحٌ 700تب  500 يتطاظّب
ثط  يهٌف ياهگب ّىتَپبؾىبل ضًٍس وبهالً ػىؽ قسُ ٍ 1000تب  850 يثبقس. اهب اظ تطاظّب يه

بى َّا زض جَ ياظ ثبالؾَ ثَزى جط يوِ حبو يهٌف يوٌس. ٍجَز اهگب يسا هيال پيهٌغمِ اؾت
بفتي يقسُ ٍ ثب قست  يهطعَة ًفَش وطزُ ثط ّطٍچب يثبقس هٌجط ثِ صؼَز َّا يه

ي هٌغمِ ؾجت گكتِ يت ثبضـ ضا زض ايس اثط ٍ زض ًْبيذَز تَل ييّب ٍ حطوت ّوگطايساضيًبپب
 .اؾت

 
 ّکتَپاسکال 755تراز  يّکتَپاسکال ٍ ب: ًقطِ اهگا 755تراز  يالف: ًقطِ ٍزش رطَتت (2)ضکل 
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 1391طهبُ ؾبل يت 9الة ضٍظ يؾ

ًكبًگط احبعِ قسى ول وكَض تَؾظ  1391طهبُ ؾبل يت 9ي ضٍظ يًمكِ فكبض ؾغح ظه
گؿتطـ  فكبض زضُ گٌگ ثب ي ضٍظ زض لؿوت جٌَة وكَض ونيثبقس. زض ا يفكبض ه ؿتن ونيؾ

ضا تحت تؿلظ ذَز زاضز. ّؿتِ  يجٌَث يؾَاحل يفبضؼ ٍ ًَاح جيػوبى، ذل يبيذَز ول زض
ثبقس يزضُ گٌگ هؿتمط ه يّىتَپبؾىبل ثط ضٍ 994ثطاثط ثب  يفكبض ثب فكبض ي ونيا يهطوع

ط ذَز لطاض زازُ اؾت. ياظ آى ول وكَض ٍ هٌغمِ هَضز هغبلؼِ ضا ّن تحت تأث ييّبوِ ظثبًِ
 يّىتَپبؾىبل ثط ضٍ 998ع ثب فكبض يفكبض زضُ گٌگ ً اظ ون يگطيسُ زيكبض ثطف ّؿتِ ون

ّىتَپبؾىبل ثط  1018 يثب فكبض هطوع يي ضٍظ پطفكبضيفبضؼ قىل گطفتِ اؾت. زض ا جيذل
ط ذَز لطاض زازُ يقىل گطفتِ وِ هٌغمِ هَضز هغبلؼِ ضا ّن تحت تأث يهطوع ياضٍپب يضٍ

ساض ٍ هتكٌج يوبهالً ًبپب يبًيي جطيفكبض زض ؾغح ظه يَي الگيا يطيگ اؾت. ثب تَجِ ثِ قىل
بى ثبز اظ ؾوت پطفكبض هؿتمط ثط يجط يطيگحبون ثَزُ اؾت. قىل يثط جَ وكَض ٍ ّطٍچب

زض  ييبى ّوگطايبفتي جطيطاى ثبػث قست يا يفكبض حبون ثط ضٍ ثِ ون يهطوع ياضٍپب يضٍ
بًِ افعٍزُ يٍ ٍاگطا يصؼَز بًبتيقسُ ٍ ثط قست جط يؿتن فكبضيي زٍ ؾيي ايحسفبصل ث

ظا ليجْت ثبضـ ؾ ي، ضعَثت الظم ٍ وبفيبًبت ضعَثتيط جطيثب ػجَض اظ هؿ ياؾت. اظ عطف
قىل گطفتِ ثط  يّبيساضيظ شوطقسُ ٍ ًبپبيع فطاّن وطزُ اؾت. قطايضا ً يزازُ زض ّطٍچب ضخ
تب  يقوبل يپبوِ اظ اضٍ يميًبٍُ ػو يطيگ طاى زض هٌغمِ هَضز هغبلؼِ ثب قىليجَ ا يثبال
-ًمكِ يّبيػگيٍ يت قسُ اؾت. ثطضؾيطاى اهتساز زاقتِ ثِ قست تمَيقوبل غطة ا يًَاح

اؾت  يميًبٍُ ػو يطيگّىتَپبؾىبل ًكبًگط قىل 700تب  500ل تطاظ ياضتفبع غئَپتبًؿ يّب
زض لؿوت  يّطٍچب يطيتب قوبل ػطاق اهتساز زاضز. ثب تَجِ ثِ لطاضگ يقوبل يوِ اظ اضٍپب

ثبقس يه يي لؿوت وبهالً صؼَزيبى َّا زض ايهثجت ثَزُ ٍ جط ييٍُ وِ هحل تبٍاقطق ًب
بًبت يت وطزُ ٍ ثط قست جطيي ضا تمَيقىل گطفتِ زض ؾغح ظه يّبيساضيي ًبپبيثٌبثطا

( هكبّسُ 6)قىل  يي ضٍظ ثبضقيا يجيثِ ًمكِ تطو يجَ افعٍزُ اؾت. ثب ًگبّ يصؼَز
 يّب يهٌحٌ يّىتَپبؾىبل وبهالً زض ضاؾتب 700تب  500 يبى ثبز زض تطاظّبيگطزز وِ جط يه

تطاًِ( ضا ٍاضز يبُ ٍ هسيؾ يبي)زض ط گصض ذَزيهؿ يبًبت ضعَثتيل ثَزُ ٍ جطياضتفبع غئَپتبًؿ
س يهطعَة ٍ تَل يبًِ هٌجط ثِ صؼَز َّايٍ ٍاگطا يبى صؼَزيوطزُ ٍ ثب ٍجَز جط يّطٍچب
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ل آقَة يؾىبل ًمكِ اضتفبع غئَپتبًؿّىتَپب 850الة قسُ اؾت. زض تطاظ يثبضـ هٌجط ثِ ؾ
، قوبل يبًبت قوبل قطليهٌغمِ هَضز هغبلؼِ ون اضتفبع لطاض گطفتِ ٍ جط يهٌس ثَزُ ٍ ثط ضٍ

ذَز  يگصض يطّبيذَز ضعَثت هؿًَثِثبقس وِ ثِيحبون ه يّطٍچب يثط ضٍ يٍ غطث يغطث
تب  500تطاظ اظ  يجَ يچبًِ ّبيقسى پ يت وطزُ اؾت. ثب هٌفيّسا يضا ثِ ؾوت ّطٍچب

ظ جْت ضذساز ثبضـ هَلس يٍ ول وكَض قطا يجَ ّطٍچب يّىتَپبؾىبل ثط ضٍ 1000
ل ثط ول پٌِْ ياضتفبع غئَپتبًؿ يّب يًبٌّجبض يي ضٍظ ثبضقيالة هؿبػس گكتِ اؾت. زض ايؾ

ي هٌغمِ افعٍزُ اؾت. يّب زض ا يساضيثبقس وِ ثط قست ًبپب يه يوبهالً هٌف يوكَض ٍ ّطٍچب
 يل ّؿتِ هطوعياضتفبع غئَپتبًؿ يت اظ تَپَگطافيّىتَپبؾىبل ثِ تجؼ 700تب  500زض تطاظ 

 يل هتط لطاض گطفتِ وِ هٌحٌيغئَپتبًؿ -90بُ ثب يؾ يبيجٌَة قطق زض يثط ضٍ يچبًِ هٌفيپ
ي زض يه قسى ثِ ؾغح ظهيثبقس. ثب ًعز يهؿتمط ه يّطٍچب يل هتط ثط ضٍيغئَپتبًؿ -40

ي يؾغح ظه يثِ تَپَگطاف يجَ يّبچبًِيف پيآضا ّىتَپبؾىبل 1000تب  850 يتطاظّب
طاى يجٌَة ا يثط ضٍ 850زض تطاظ  يهٌف يّبچبًِيپ يهطوع يّب ه قسُ ٍ ّؿتِيتط ًعزفيث

ّىتَپبؾىبل ثِ ؾوت قطق  1000ٍ  925 يسُ قسُ ٍ زض تطاظّبيٍ هطوع پبوؿتبى وك
طاى يى ٍ جٌَة اٌّسٍؾتبى، پبوؿتب يي ثط ضٍيفكبض ؾغح ظه يحطوت وطزُ ٍ هغبثك الگَ

ٍ  -60،  -50 يّبيت هٌحٌيتطتثِ يّطٍچب يبز قسُ ثط ضٍي يهؿتمط گكتِ اؾت. زض تطاظّب
 يهغبلؼبت يِ تطاظّبيزض ول يهٌف يّبچبًِيپ يطيگ ل هتط لطاض زاضز. قىليغئَپتبًؿ -70
ذَز وِ ّط  يّب يػگيل ٍيزلثِ يهٌف يّبچبًِيظا قسُ اؾت. پليؾبظ ضذساز ثبضـ ؾ ٌِيظه

ذَز ثط فطاظ  يطيوٌٌس، ثب لطاضگيساض زض آًجب حبون هيوبهالً ًبپب يوجب هؿتمط ثبقٌس جَ
فطهب وطزُ ٍ ثب حطوت پبزؾبػتگطز ٍ  وبهالً هتكٌج ثط هٌغمِ هَضز هغبلؼِ حىن يجَ يّطٍچب

ل يسُ ثِ هٌغمِ قسُ ٍ ثب صؼَز ذَز تكىيهطعَة ضؾ يه ذَز هٌجط ثِ صؼَز َّايىلًَيؾ
ي يثبضـ ؾٌگ يّب ثط فطاظ جَ هٌغمِ ّطٍچبيساضيتط ًبپبفيل قست ثيزلِت ثياثط ٍ زض ًْب
 الة ضا ؾجت گكتِ اؾت.يهٌجط ثِ ؾ
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ّکتَپاسکال،  555ل ٍ جْت ٍ سرعت ٍزش تاد تراز يي، ارتفاع شئَپتاًسيالف: ًقطِ فطار سطح زه (3)ضکل 

 ّکتَپاسکال 1555چاًِ تراز يب: ًقطِ پ

 يبيظا تَؾظ زضليي ثبضـ ؾيا يِ ضعَثتيؾىبل تغصّىتَپب 700تب  500 يزض تطاظّب
بُ ٍ جصة يؾ يبيزض ياظ ضٍ يبى ضعَثتيتطاًِ صَضت گطفتِ اؾت ٍ ثب ػجَض جطيبُ ٍ هسيؾ

 يبيِ ػجَض وطزُ ٍاضز زضيگطجؿتبى ٍ تطو يوكَضّب يط گصض ذَز اظ ضٍيضعَثت آى اظ هؿ
ة ٍ قوبل غطة ٍاضز اظ لؿوت غط يي هٌجغ غٌيتطاًِ قسُ ٍ ثب جصة وطزى ضعَثت ايهس

ظ يّىتَپبؾىبل قطا 1000تب  850 يطاى ٍ هٌغمِ هَضز هغبلؼِ قسُ اؾت. زض تطاظّبيا
ذعض  يبيصطفبً تَؾظ زض يي ضٍظ ثبضقيي ضعَثت ايسا وطزُ ٍ تأهيط پييگط تغيز يا گًَِ ثِ

حطوت  يقوبل ياضٍپب يبى ضعَثت اظ ضٍيّىتَپبؾىبل جط 850صَضت گطفتِ اؾت. زض تطاظ 
ذَز اظ  يقوبل ذعض ػجَض وطزُ ٍ ٍاضز تطووٌؿتبى قسُ ٍ ؾپؽ ثب ػجَض هساض يظ ضٍوطزُ ا

قسُ  يقطق تب جٌَة غطة ٍ غطة ذعض ٍ جصة ٍ حول ضعَثت آى ٍاضز هٌغمِ ّطٍچب يضٍ
اظ  يالٌْبض صَضت ًصفثِ يبى ضعَثتيّىتَپبؾىبل جط 1000ٍ  925 ياؾت. اهب زض تطاظّب

ت اظ ؾوت جٌَة غطة ذَز ٍاضز هٌغمِ هَضز يًْبسُ قسُ ٍ زض يقوبل تب جٌَة ذعض وك
ذَز وِ اظ قوبل  يط ػجَضيثَزى هؿ يل عَالًيزلظ شوطقسُ ثِيهغبلؼِ گكتِ اؾت. زض قطا

ضا ثِ ذَز جصة  يتطفيبض ثيهْبجن تَاًؿتِ ضعَثت ثؿ يثبقس تَزُ َّايتب جٌَة ذعض ه
فب وٌس. يا يالثيي ضٍظ ؾيا يي ضعَثتيضا زض تأه يا جِ تَاًؿتِ ًمف ػوسُيًت ثىٌس ٍ زض

ظ يّىتَپبؾىبل قطا 1000تب  500اظ تطاظ  يهغبلؼبت يتطاظّب يزض توبه يهٌف يت اهگبيحبوو
طهبُ يت 9فطاّن وطزُ اؾت. زض  يي ضٍظ ثبضقيضا زض ا يالثيجْت ضذساز ثبضـ ؾ يالظم ٍ وبف



 

 

 

 

  213 ...الةيّبي ؾكِيه ضيسضٍهتئَضٍلَغيس ٍ ّيآقىبضؾبظي ّوس

 

اظ  يويزض لؿوت ػظ يّطٍچب يثط ضٍ يهٌف يبز قسُ اهگبي يتطاظّب يزض توبه 1391ؾبل 
جبى يآشضثب يثط ضٍ يهٌف يت اهگبيّىتَپبؾىبل هطوع 500طاى حبون ثَزُ اؾت. زض تطاظ يا
وطزُ ٍ  يكطٍيت آى ثِ ؾوت جٌَة پيّىتَپبؾىبل هطوع 1000تب  700ثبقس اهب اظ تطاظ  يه

ي يا يطيگهٌغمِ هَضز هغبلؼِ لطاض گطفتِ اؾت. قىل يبز قسُ ثط ضٍي يتطاظّب يزض توبه
هطعَة ًفَش وطزُ وبهالً  يظ ضا اظ ًظط صؼَز َّايقطا يجَ ّطٍچب يثط ثبال يياهگب يالگَ

وِ زاللت ثط ثبالؾَ ثَزى حطوت َّا زض جَ زاضز هٌجط ثِ  يهٌف يفطاّن وطزُ اؾت. اهگب
هٌغمِ زض قطق ًبٍُ هْبجن ٍ ٍضٍز  يطيّب ٍ لطاضگيساضيل قست ًبپبيزلصؼَز َّا قسُ ٍ ثِ

جبز وطزُ ٍ ثب هتطاون يوبهالً اثطًبن ا يهطعَة، آؾوبً يصؼَز َّا ين ضعَثتيهٌجغ ػظ
ّىتَپبؾىبل  500زض تطاظ قسُ اؾت.  يالثيقسى ثربضآة هَجَز زض جَ هٌجط ثِ ثبضـ ؾ

ثؿتِ  يّىتَپبؾىبل هٌحٌ 925ٍ  850، 700 يِ ٍ زض تطاظّبيپبؾىبل ثط ثبً -15/0 يهٌحٌ
 يهٌف ياهگب يبؾىبل هٌحٌّىتَپ 1000ِ ٍ زض تطاظ يپبؾىبل ثط ثبً -3/0 يهٌف ياهگب
تط ثَزُ ٍ فيث يبى صؼَزيلجل ّن قست جط يِ وِ ًؿجت ثِ تطاظّبيپبؾىبل ثط ثبً -35/0

ط يظ شوطقسُ ثب ؾبيال زاضز. قطايتط ذَاّس ثَز اؾتفيزًجبل آى ّن ثس قسُ ثِياغتكبـ تَل
جبل زًهؿلظ وطزُ اؾت وِ ثِ يّطٍچب يقست هٌملت ثط ثبالثِ يػَاهل اقبضُ قسُ، جَ

 زًجبل زاقتِ اؾت.ظا ضا ثِالة هرطة ٍ ذؿبضتيذَز ضذساز ؾ
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 1386هطزاز ؾبل  30الة ضٍظ يؾ

جبً يه ؾبهبًِ تمطيت يبًگط فؼبليث 1386هطزاز ؾبل  30ي زض ضٍظ يًمكِ فكبض ؾغح ظه
زضصس وكَض تحت تؿلظ  70ف اظ يي ضٍظ ثيهٌغمِ هَضز هغبلؼِ اؾت. زض ا يضٍپطفكبض ثط 

-يضا تجطثِ ه يجبً پطفكبضيؿتن تمطيوكَض ؾ يقوبل يثبقس ٍ فمظ ًَاحيفكبض ه ؿتن ونيؾ
ي ضٍظ جٌَة وكَض يضؾس. زض ايّىتَپبؾىبل ه 1017ثِ  يّطٍچب يوٌٌس وِ فكبض آى ثط ضٍ

ثطاثط  يت ثب فكبضيتطتآى ثِ يهطوع يّببقس وِ ّؿتِثيفكبض زضُ گٌگ ه ون ياليتحت اؾت
 ياًس. اظ عطففبضؼ قىل گطفتِ جيٌّسٍؾتبى ٍ جٌَة ذل يّىتَپبوؿبل ثط ضٍ 1002ثب 
ِ ياظ آى تب تطو ييّبثبقس وِ ظثبًِيهؿتمط ه يٍ غطث يهطوع ياضٍپب يّن ثط ضٍ يفكبض ون
وِ زض  يؿتن ثؼسيبم قسُ اؾت. ؾِ ٍ ػطاق ازغيفكبض زضُ گٌگ زض تطو سُ قسُ ٍ ثب ونيوك

ِ قىل گطفتِ اؾت. يّؿت وِ زض هطوع ضٍؾ يؿتن پطفكبضيقَز ؾيي ضٍظ هكبّسُ هيا
 يبًَؼ اعلؽ قوبليثبقس وِ زض ال ياظ پطفكبض جٌت حبضُ آظٍض ه ييّبپطفكبض شوطقسُ ظثبًِ
اظ آى  ياجساگبًِ يسُ ٍ ّؿتِ هطوعياظ آى تب قوبل ذعض ّن وك ييّب قىل گطفتِ ٍ ظثبًِ

ثط جَ هٌغمِ هَضز  يفكبض يي الگَيِ قىل گطفتِ اؾت. ضذساز ايهطوع ضٍؾ يّن ثط ضٍ
سُ يساض ثط آى ثركيًبپب يفكبض زض جٌَة ٍ غطة( جَ هغبلؼِ )ٍجَز پطفكبض زض قوبل ٍ ون

 يفكبض يي الگَيفكبضّب ٍجَز ا ي پطفكبضّب ٍ ونيبى َّا زض حسفبصل ثياؾت. ثب تَجِ ثِ جط
ي پطفكبضّب ٍ يبى ثبز ثيبفتي جطيافعٍزُ اؾت. ثب قست  يجَ ّطٍچب يّب ياضسيثط قست ًبپب

ي هطاوع چطذٌسّب ٍ ٍاچطذٌسّب افعٍزُ قسُ ٍ هٌجط يث ييبًبت ّوگطايفكبضّب ثط قست جط ون
قسُ  يجَ ّطٍچب يساض وِ هٌجط ثِ صؼَز َّا زض ثباليهتكٌج ٍ ًبپب يجَ يطيگ ثِ قىل

 يّطٍچب يثط ضٍ يجٌَة غطث - يقطل يبًبت قوبليشوطقسُ جط ياؾت. ثب تَجِ ثِ الگَ
بى ثبز قىل گطفتِ هٌجط ثِ جصة ٍ حول ضعَثت يي الگَ جطيثطلطا ثَزُ اؾت. ثب تَجِ ثِ ا

ي ثِ ؾوت هٌغمِ هَضز هغبلؼِ قسُ ٍ ضعَثت يه ثِ ؾغح ظهيًعز يذعض زض تطاظّب يبيزض
ل تطاظ ياضتفبع غئَپتبًؿ الة ضا فطاّن وطزُ اؾت. ًمكِيالظم جْت ضذساز ثبضـ هٌجط ثِ ؾ

ثِ  يثبقس. ثب ًگبّيِ ٍ ػطاق هيتطو يثط ضٍ ياًبٍُ يطيگ ّىتَپبؾىبل ًكبى اظ قىل 500
ف يبى ثبز وبهالً اظ آضايگطزز وِ جطي( ثِ ٍضَح هكبّسُ ه10)قىل  يجيًمكِ تطو

 يبيضز يي الگَ ضعَثت اظ ضٍيا يطيگ وٌس. ثب قىليل هغبثمت هياضتفبع غئَپتبًؿ يتَپَگطاف
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ت قسُ يبى ثبز ثِ غطة ٍ قوبل غطة وكَض حول ٍ ّسايتطاًِ جصة قسُ ٍ ّوطاُ ثب جطيهس
-فيثبقس ٍ ث يه ييزض قطق ًبٍُ شوطقسُ وِ هحل حساوثط تبٍا يّطٍچب يطياؾت. ثب لطاضگ

قَز ضعَثت اًتمبل زازُ قسُ ثِ آًجب يسُ هيّب زض آى ز يساضيعاى اغتكبقبت ٍ ًبپبيي هيتط
 700الة ضا ؾجت گكتِ اؾت. زض تطاظ يت ثبضـ هٌجط ثِ ؾيل اثط ٍ زض ًْبيىصؼَز وطزُ، تك

-صَضت ًصفوِ ثِ يهٌحٌ يّطٍچب يسُ ٍ اظ ضٍيّىتَپبؾىبل ًبٍُ شوطقسُ اظ ّن پبق

ِ يضٍؾ يطاى ثِ پطاضتفبع ٍالغ ثط ضٍيا ياظ ػطثؿتبى قىل گطفتِ ٍ ثب ػجَض اظ ضٍ يٌْبضلا
 يثَزُ ٍ ؾغَح  ثبز يل گطفتِ وبهالً هَافك ثب هٌحٌبى ثبز قىيگصضز. جطيقَز، ه يهلحك ه

ي الگَ يٍظز. ثب تَجِ ثِ ا يضؾبًسُ ٍ اظ جٌَة ثِ ؾوت قوبل ه ياظ ّط عطف ذَز ضا ثِ هٌحٌ
بًبت ثبز يهَاظات جطي قسُ ٍ ثِيتأه يجٌَث يتط اظ هٌبثغ ضعَثتفيث يي تطاظ جَيضعَثت زض ا

ي يه ثَزى ثِ ؾغح ظهيل ًعزيبؾىبل ثِ زلّىتَپ 850حول قسُ اؾت. زض تطاظ  يثِ ّطٍچب
 يطيگ ػلت قىلي زاضز. ثِيفكبض ؾغح ظه يثِ الگَ يبزيل قجبّت ظياضتفبع غئَپتبًؿ يالگَ

بى ثبز وبهالً زض يوِ جط يپطاضتفبػ يّبيي تطاظ هٌحٌيِ زض ايهطوع ضٍؾ يثط ضٍ يپطفكبض
هٌغمِ هَضز  يثط ضٍثبقس قىل گطفتِ اؾت.  يه يىلًَيؾ يؾبػت ٍ آًت يّب جْت ػمطثِ

ذعض  يبياظ زض يؼٌياظ قطق  يبى ضعَثتيثَزُ ٍ جط يبى ثبز قىل گطفتِ قطليهغبلؼِ جط
 يف الگَيت قسُ اؾت. ثب تَجِ ثِ آضايحول قسُ ٍ ثِ ؾوت هٌغمِ هَضز هغبلؼِ ّسا

ثط ػْسُ  يي ضٍظ ثبضقيا يِ ضعَثتيّىتَپبؾىبل هٌجغ ػوسُ تغص 1000ٍ  925، 850 يتطاظّب
ل زض ياضتفبع غئَپتبًؿ يف الگَيعجك آضا يچبًِ جَيپ يّب ًمكِ يثبقس. ثطضؾيض هذع يبيزض

ل يغئَپتبًؿ -20 يثَزُ ٍ هٌحٌ يّىتَپبؾىبل هٌف 500فمظ زض تطاظ  يهَضز ثطضؾ يتطاظّب
 يي تطاظ ثط ضٍيساض زض ايوبهالً ًبپب يهٌغمِ هَضز هغبلؼِ ػجَض وطزُ ٍ جَ يهتط اظ ضٍ

 يّىتَپبؾىبل ّوَاضُ هٌحٌ 1000ط تطاظّب تب تطاظ يت. اهب زض ؾبفطهب وطزُ اؾ حىن يّطٍچب
ل زاضز ثط ياضتفبع غئَپتبًؿ يهثجت ٍ هٌف يّبيل هتط وِ ًكبى اظ فبلس ًبٌّجبضيصفط غئَپتبًؿ

 ثبقس. يهؿلظ ه يّطٍچب يضٍ
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پاسکال، ّکتَ 555ل ٍ جْت ٍ سرعت ٍزش تاد تراز يي، ارتفاع شئَپتاًسيالف: ًقطِ فطار سطح زه(5)ضکل 

 ّکتَپاسکال 555چاًِ تراز يب: ًقطِ پ

ثبقس.  يه يي ضٍظ ثبضقيوٌٌسُ ضعَثت اييتطاًِ تأهيهس يبيّىتَپبؾىبل زض 500زض تطاظ 
ف يسا وطزُ ٍ ثب تَجِ ثِ آضايط پييتغ يگطيصَضت زظ ثِيّىتَپبؾىبل قطا 700اهب زض تطاظ 

ضا ثط  يي ضٍظ ثبضقيوٌٌسُ ضعَثت اييتأه يجٌَث يل هٌبثغ ضعَثتياضتفبع غئَپتبًؿ يتَپَگطاف
ػطثؿتبى ٍ  يؾطخ جصة قسُ ٍ ثب گصض اظ ضٍ يبيي تطاظ ضعَثت اثتسا اظ زضيػْسُ زاضًس. زض ا

ه ي يطيگثب قىل يت ٍاضز هٌغمِ هَضز هغبلؼِ قسُ اؾت. اظ عطفيطاى زض ًْبيجٌَة غطة ا
گطفتِ ٍ ضعَثت  جساگبًِ قىل يبى ضعَثتيفبضؼ جط جيجٌَة ذل يثط ضٍ يضعَثت ييٍاگطا

 يي ضاُ ثب هٌبثغ ضعَثتيت وطزُ وِ زض ثيغطة وكَض ّساع ثِ ؾوت قوبليفبضؼ ضا ً جيذل
ت ٍاضز هٌغمِ هَضز يِ زٍچٌساى قسُ ٍ زض ًْبيتغص يت قسُ ٍ اظ ًظط ضعَثتيؾطخ تطو يبيزض

 يطيگ ّىتَپبؾىبل ثِ زًجبل قىل 1000ٍ  925، 850 يهغبلؼِ قسُ اؾت. زض تطاظّب
 يهٌغمِ هَضز هغبلؼِ قطل يبى ثبز قىل گطفتِ ثط ضٍيِ جطيهطوع ضٍؾ يط ضٍث يپطفكبض

ي تطاظّب يي هٌغمِ قسُ اؾت. زض ايذعض ثِ ا يبيت ضعَثت زضيجِ هٌجط ثِ ّسايقسُ ٍ زضًت
 يوٌس. ثطضؾيفب هيا يالثيي ضٍظ ؾيا يي ضعَثتيضا زض تأه يذعض ًمف اصل يبيصطفبً زض

 يثَزى آى زض توبه يّىتَپبؾىبل ًكبى اظ هٌف 1000تب  500 يتطاظّب ياهگب يّبًمكِ
 يي اهگبيا يّىتَپبؾىبل ّؿتِ هطوع 500زاضز. زض تطاظ  يّطٍچب يبز قسُ ثط ضٍي يتطاظّب

ه قسى ثِ يثبقس ٍ ثب ًعزيِ هؿتمط هيپبؾىبل ثط ثبً -09/0غطة وكَض ثب  يثط ضٍ يهٌف
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ّىتَپبؾىبل ثط  1000ظ ت زض تطايجب قسُ ٍ زضًْب ي ثِ ؾوت قوبل غطة جبثِيؾغح ظه
اهگب ثط  يي الگَيطز. ٍجَز ايگيِ لطاض هيپبؾىبل ثط ثبً 015جٌَة غطة ذعض ثب قست  يضٍ

 ييبى ّوگطايي هٌغمِ زاضز. جطيبى َّا زض اياظ ثبالؾَ ثَزى جط يحبو يجَ ّطٍچب يثبال
 ي قسُ تب ضعَثتيافعٍزُ ٍ هٌجط ثِ ا يوبت جَيقىل گطفتِ ثط قست اغتكبقبت ٍ ًبهال

 يت جَيسا وطزُ ٍ زض ًْبيػلت هٌملت ثَزى جَ هٌغمِ صؼَز پًفَش وطزُ ثِ هٌغمِ ثِ
 زًجبل زاقتِ ثبقس. هٌغمِ هَضز هغبلؼِ ثِ يآؾب ضا ثطا ليؾ ياثطًبن ٍ ثبضق

 
 ّکتَپاسکال 855تراز  يّکتَپاسکال ٍ ب: ًقطِ اهگا 755تراز  يالف: ًقطِ ٍزش رطَتت (6)ضکل 

 يريگ جِيًت

 1391ذطزاز ؾبل  3ثبقس وِ زض ضٍظ يي صَضت هيضٍ ثسفيقسُ اظ پػٍّف پ ج حبصليًتب
زض  يّطٍچب يطيقىل ٍ لطاضگ ييٌگ اهگبيثلَو يفكبض، زض ؾغَح فَلبً ي ونيزض ؾغح ظه

 1000تب  850 يتطاظّب ٍ اهگب زض تطاظّب يچبًِ زض توبهيثَزى پ يجٌَة غطة آى، هٌف
تب  500 يتطاًِ زض تطاظّبيبُ ٍ هسيؾ يبيزض يضعَثت هٌبثغ ضعَثت يّىتَپبؾىبل ثب ّوطاّ

 1000ٍ  925 يٍ ذعض زض تطاظّب 850فبضؼ، ػوبى ٍ ذعض زض تطاظ  جيّىتَپبؾىبل، ذل 700
ضا فطاّن  يالة زض ّطٍچبيهٌجط ثِ ؾ يجبز ثبضًسگيالظم جْت ا يّبٌِيّىتَپبؾىبل ظه

 يّطٍچب يطيٍ لطاضگ ييفكبض زض ؾغح ظه ٍجَز ون 1391طهبُ ؾبل يت 9وطزُ اؾت. زض ضٍظ 
زض  يجَ يّب ٍ اهگبچبًِيثَزى پ يهٌف ياظ عطف يزض قطق ًبٍُ هتكىل زض ؾغَح فَلبً

 700تطاًِ تب تطاظ يبُ ٍ هسيؾ يبيزض يبًبت ضعَثتيجط يهَضز هغبلؼِ ثب ّوطاّ يتطاظّب يتوبه
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ظ الظم جْت ضذساز يّىتَپبؾىبل قطا 1000تب  850 يّىتَپبؾىبل ٍ ذعض زض تطاظّب
 يًؿجتبً پطفكبض ثط ضٍ ياؾبهبًِ 1386هطزاز ؾبل  30ة ضا فطاّن وطزُ اؾت. زض ضٍظ اليؾ

جَ ًبٍُ  يثبقس. زض ؾغَح فَلبً يطاى هؿتمط هيا يط ًَاحيثط ؾب يفكبض ؿتن ونيٍ ؾ يّطٍچب
زض قطق ًبٍُ هصوَض وِ هحل صؼَز  يِ قىل گطفتِ وِ ّطٍچبيتطو يثط ضٍ يون ػوم

ط يٍ زض ؾب يچبًِ هٌفيّىتَپبؾىبل پ 500ُ اؾت. زض تطاظ ثبقس ٍالغ قسيهطعَة ه يَّا
تطاظّب  يجَ زض توبه يظ اهگبيهؿتمط ثَزُ اهب قطا يّطٍچب يصفط ثط ضٍ يتطاظّب هٌحٌ

ّىتَپبؾىبل  500ثبقس. زض تطاظ يبى ثبالؾَ ثط جَ آى ثطلطا هيثَزُ ٍ جط يوبهالً هٌف
ّىتَپبؾىبل صطفبً  1000تب  850 يبفبضؼ ٍ تطاظّ جيؾطخ ٍ ذل يبيزض 700تطاًِ، تطاظ يهس
 ثَزُ اؾت. يالثيي ضٍظ ؾيوٌٌسُ ضعَثت اييذعض تأه يبيزض
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