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 چکیذٌ:

 

سٍؿْای  اص خولِ گشدد.ثة واّؾ حاكلخیضی خان ٍ تَاى تَلیذی اساهی هیاػت وِ ػ هخشتیفشػایؾ خان پذیذُ 

ٍ ّن دس  اساهی وـاٍسصیتاؿذ وِ ّن دس تدذیذ ًِش ؿذُ هٔادلِ خْاًی فشػایؾ خان هیهذل تشآٍسد تلفات خان 

اًدام ًَس  تخؾ تلذُ ؿْشػتاىٍساصاى  هحذٍدُ سٍػتایدس تحمیك وِ ایي  ّای هٌاتْ ًثیٔی واستشد ٍػیٔی داسد.ٓشكِ

هوي تفىیه ٓشكِ هَسد تحمیك تِ تشآٍسد تلفات خان تا اػتفادُ اص هذل یاد ؿذُ پشداختِ اػت. تذیي هٌَِس  اػت ؿذُ

ّای سػتشی ّا، ّش یه اص َٓاهل دخیل دس هذل یاد ؿذُ ًیض تلَست ًمـِتش حؼة ًَل داهٌِ هٌاػة واسیّای تِ ٍاحذ

ًمـِ ًْایی فشػایؾ ٍیظُ تش حؼة تي دس ّىتاس دس ػال ّا، تا هشب الیِ ٍ دلِهٔا ساتٌِتا تَخِ تِ  تْیِ گشدیذ ٍ ػپغ

ّای واسی ًـاى داد وِ هتَػي فشػایؾ ٍیظُ دس ص والػِ تٌذی ًمـِ سػتشی دس ٍاحذپغ احاكلِ تشآٍسد گشدیذ. ًتایح 

تشسػی ًمـِ  اػت. ّوچٌیيتي دس ّىتاس دس ػال دس هتغییش  9/6تا  تي دس ّىتاس دس ػال 1/0ول ٓشكِ هَسد تحمیك اص 

تاؿذ حذالل ٍ دس ّا وِ دس حمیمت ؿشٍّ آتذٍی ػٌحی هیالشعآًؼت وِ همادیش فشػایؾ دس خي تیاًگشسػتشی فشػایؾ 

 . تاؿذّا ًیض حذاوثش هیالمٔشخي

 ىٍساصا هٔادلِ خْاًی فشػایؾ خان،فشػایؾ ٍیظُ،  ،تلفات خان ياصٌ َای کلیذی:

  .مقذمٍالف

تِ تَاى هیاص آى ٍ افتذ اتفاق هی یوِ تِ اؿىال هختلف آیذ تِ حؼاب هی ّااص خولِ هٔوالت هْن وـَس خانآتی فشػایؾ 

ٍ پیاهذ اكلی آى واّؾ  هْوتشیي هَاًْ دػتیاتی تِ تَػِٔ پایذاس وـاٍسصی ٍ هٌاتْ ًثیٔی ًام تشد. ٌَٓاى یىی اص

تِ تشآٍسد  تَاىّای هختلف هیتِ سٍؽاؿتِ تاؿذ. دس پی دًیض سا  یشَٓالة دیگتَاًذ تاؿذ وِ هیحاكلخیضی خان هی

ّای آتخیض ّای تدشتی اػت وِ خْت ػٌَح ٍػیْ ًِیش حَصُتشیي آًْا اػتفادُ اص سٍؽوِ هٔوَلتلفات خان الذام ًوَد 

تش  ٓوذتاًّا ایي سٍؽیاتذ. ْای صیادی اسائِ ٍ تَػِٔ هیای داسد ٍ ّش ػالِ تَػي هحمیمي هختلف هذلواستشدی گؼتشدُ

  .تاؿذٍ پَؿؾ گیاّی هی ٍ ًَل داهٌِ فشػایؾ پزیشی خان، ؿیة َٓاهل لذست فشػایٌذگی تاساى،هثٌای 
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سیضی پیؾ تیٌی فشػایؾ ٍ فٌاٍسی تشًاهِ هَهَّتاؿذ وِ دس هیّایی هذلاص خولِ  1(USLE) هٔادلِ خْاًی تلفات خان

دس  ٍیـوایش ٍ اػویت تَػي، هذلایي  ًؼخٍِلیي ا ّای خْاى واستشد ٍػیٔی داؿتِ اػت.حفاُت خان دس اوثش وـَس

 26ایؼتگاُ تحمیماتی دس  46ػال هٌالِٔ دس هَسد فشػایؾ آتی دس  30، وِ پغ اص حذٍد گشدیذاسائِ  هیالدی 1978ػال 

ُ ایالت هختلف آهشیىا تا ؿشایي هختلف خغشافیایی ٍ آب ٍ َّایی ٍ تا دس ًِش گشفتي ًتایح تشسػی ّای دیگشاى تِ دػت آهذ

فشهَل اٍلیِ ایي هذل خْت تخویي فشػایؾ خان دس ساػتای . اػت تِ هٔادلِ خْاًی فشػایؾ خان هٔشٍف وِ اػت.

 سیضی وـاٍسصی توٌَِس حفَ هٌاتْ آب ٍ خان تا آوال هذیشیت صسآی ٍ ٓولیاتی وٌتشل فشػایؾ تا هلحٍَ داؿتيتشًاهِ

خان، ٓاهل دسخِ ؿیة، ٓاهل ًَل ؿیة، ٓاهل پَؿؾ )ٓاهل تاسًذگی، ٓاهل فشػایؾ پزیشی َٓاهل ؿـگاًِ هؤثش 

اص  اسائِ گشدیذ. ذآیذػت هیای وِ تا هشب ّش یه اص َٓاهل تتلَست ساتٌِ دس فشػایؾ آتیگیاّی ٍ ٓاهل حفاُت خان( 

ثة ای دس آهذُ ٍ ػتِ كَست سایاًِ ٍ هَسد تدذیذ ًِش لشاس گشفتِ ٍ اًالٓات آى تِ سٍص گشدیذُ، USLE 1990اتتذای دِّ 

RUSLE ٍسد فشػایؾ تحت ًامآاسایِ هذل تش
 ّن دس اساهی وـاٍسصی ٍ ّن دس اساهی هٌاتْ ًثیٔی وِ اػتگشدیذُ 2

 وِ تاؿذَیٌذ ٍ تلَست سخذاد هٌفشد ًیض هیگهذل ٍاتؼتِ تِ ًَّ واستشی  لاتلیت اػتفادُ داسد وِ تِ آى ()خٌگلی، هشتٔی

  وٌذ.تَاًذ همذاس فشػایؾ سا تشای ّش سخذاد حؼاب هی

 .اػت گشفتِ كَست آى فاوتَسّای تٔییي دس هختلفی اكالحات اها داؿتِ USLE هـاتِ فاوتَس ؿؾ RUSLE هذل

. هیؼاصد همذٍس سا هختلف ّـایػـاهاًِ دس هـذلؼـاصی وـِ اػـت آى تیــتش أًٌاف لاتلیت ،RUSLE هْن هضیت

شیة اكالحی تشای تیاى اثش هشتات تاساى تش سٍی آب یه ه ؿاهل تاساى، فشػایٌذگی ٓاهل تٔییي دس ؿذُ ایداد اكالحات

 یـه ّوچٌیي ٍ .تاؿذهی ًَالًی ٍ ؿذیذ سگثاسّای تا ًَاحی دس ّوَاس ؿیة تاتدوْ یافتِ ػٌحی دس هٌاًك هؼٌح 

 ٍ صدُ یخ ّایخان دس تشف رٍب تشویثی اثش دادى ًـاى هٌَِس تِ هٔادل اساىت فشػـایٌذگی ٓاهـل هحاػـثِ تـشای سٍؽ

پٌح ًٌذ ًؼخِ اٍلیِ تش هثٌای واّ خان، پزیشیفشػایؾ ٓاهل دس. اػـت هٌـاًك تٔوی دس اػتفادُ تشای تشف، پَؿؾ تحت

 اكـالح ایداداها  تاؿذهی سیض، هادُ آلی، ػاختواى ٍ ًفَرپزیشی خیلی ؿي، ػیلت ٍ ؿيؿاهل خان  خلَكیات فیضیىی

هاًٌذ یخ صدى ٍ رٍب آى، سًَتت خان ٍ تثثیت خان تشای هٌَِس ًوَدى تغییشات فللی  سٍؽ یه ایداد ؿاهل ؿذُ

 ًَل هحاػثِ خذیـذ تشای هٔـادالت ایداد ؿاهل ؿیة، دسخِ ٍ ًَل ٓاهل دس ؿذُ ایداد تغییش. تٌِین ٍ تٔذیل یافتِ اػت

 هذل. اػت هشوة ؿیثْای دس ؿیة تخویي ٍ اهىاى ؿـیاسیتیي فشػایؾ دس خلَف تِ وَتاُ ؿیثْای دس ؿیة، دسخِ ٍ

                                                           
1. Universal Soil Loss Equation 
2. Revised Universal Soil Loss Equation 
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RUSLE تشای سا خذیذی همادیش ّوچٌیي ًوَدُ ٍ هٔشفی گیاّی پَؿؾ ٓاهل هحاػثِ تشای سا خذیذی سٍؽ ّوچٌیي 

ای اص خذاٍل وِ دس كَست فمذاى اًالٓات هٌٌمِ هیٌوایذ هٔشفی هشتٔی ٍ صسآی اساهی دس ؿذُ اًدام حفاُتی ٓولیات

 اػتاًذاسد هشتثي اػتخشاج هیگشدد. 

تشآٍسد تلفات خان تا اػتفادُ اص هذل ساصاى تخؾ تلذُ ؿْشػتاى ًَس اًدام ؿذُ اػت تِ ایي تحمیك وِ دس هٌٌمِ حلله ٍ

 پشداختِ اػت.  استماء یافتِ هٔادلِ خْاًی تلفات خان

 ريشُا يمًاد  -ب

 مًقعیت خغزافیایی محل مًرد تحقیق -1

ؿْشػتاى ًَس دس هٌٌمِ هَػَم تِ  تلذُ ّىتاس دس استفآات سٍػتای ٍساصاى تخؾ 6/99ٓشكِ هَسد تحمیك تا ٍػٔتی هٔادل 

ویلَهتشی  75ػیاػی دس لؼوت غشب اػتاى هاصًذساى، ٍ دس فاكلِ حذٍد حلله ٍالْ گشدیذُ اػت وِ تِ لحاٍ تمؼیوات 

تا  7/23 28 51 هحذٍدُ اص ًِش هَلٔیت خغشافیایی دس ًَل خغشافیایی . ایيتاؿذهیتلذُ  ٍ تخؾخٌَب ؿْشػتاى ًَس 

7/15 38 51 9/3ی ٍ ٓشم خغشافیایی ؿشل 15 36  تا7/12 22 36 گشدیذُ اػت ٍ اص هٔذٍد آتادیٍالْ  ؿوالی-

اص استفآات سٍػتاّای یاد اؿاسُ ًوَد وِ هٌٌمِ هَسد تحمیك تخـی تَاى تِ سٍػتاّای ٍساصاى ٍ ؿاُ ًاخش ّای هٌٌمِ هی

 ٍ اػتاى هاصًذساى سا ًـاى هیذّذ. ًمـِ هَلٔیت ٓشكِ هَسد تحمیك دس وـَس 1ؿىل ؿواسُ  تاؿذ.ؿذُ هی

هتش ٍالْ دس استفآات خٌَتی  2340تشیي ًمٌِ آى  ٍ هشتفْ هتش اص ػٌح دسیا 2140حاٍ استفآی ووتشیي استفاّ هٌٌمِ تِ ل

ًی ػالْای ول ٓشكِ هَسد تحمیك ّوچٌیي تشسػی ػاتمِ ٓولیات اخشایی دس هٌٌمِ ًـاى هیذّذ وِ تاؿذ. هٌٌمِ هی

لشاسگشفتِ اػت ٍ دس ًَل ػالْای پغ اص ٍ ؿیشداس  تحت ٓولیات ًْالىاسی تا گًَِ ّای واج ػیاُ، ٍى 1386الی  1385

 ل لشاس داؿتِ اػتًیض هحلَس ٍ تحت لشق واه اخشاء
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 ًمـِ هَلٔیت ٓشكِ هَسد تحمیك دس وـَس ٍ اػتاى هاصًذساى. 1ؿىل ؿواسُ 

 

 تفکیک ياحذ َای کاری -2

ّـای هـذل یٌٔـی    ی تىاس گیشی ایي هذل هشٍست داسد لثل اص ّش الذاهی ول هٌٌمِ هَسد تحمیك تا تَخـِ تـِ ًیـاص   دس ساػتا

ّا، ٍاحذ ّای واسی تفىیه گشدد. دس ایي خلَف ػٔی ؿذُ اػت اص ًمـِ خْت خغشافیایی وـِ  هلحٍَ داؿتي ًَل داهٌِ

ِ  تاؿذ اػتفادُ گشدد. چشا وِ تا تفىیه ؿذى داهٌِّا هیتِ ًَٓی هثیي تفىیه داهٌِ ّـا  ّا تِ ٌَٓاى ٍاحذ واسی ًـَل داهٌـ

ّا ًیض ًمؾ اكلی دس تشٍص آػتاًِ سٍاًاب ٍ هتٔالة آى افضایؾ فشػـایؾ پـزیشی سا خَاّـذ    ًیض هـخق هیگشدد. ًَل داهٌِ

اص داخل ّش یـه   پشٍفیل ػٌحی خان ( هٌَى تِ تشداؿت ًوKًَِ) پزیشی خاناص ػَی دیگش تٔییي ٓاهل فشػایؾ داؿت.

 تا هتٌاػة تا آى تتَاى ٓاهل هشتًَِ سا تٔییي ًوَد ٍ تِ ػٌح تٔوین داد.   تاؿذهی واسیّایٍاحذ

 کار گیزی مذلٍت -3

ًِیش ٓاهل تاسًذگی   َٓاهل ؿـگاًِ هؤثش دس فشػایؾ آتی هشبخان تا آتی فشهَل اٍلیِ ایي هذل خْت تخویي فشػایؾ 

(R )ٓاهل ف ،( شػایؾ پزیشی خانK)( ٓاهل دسخِ ؿیة ،L)( ٓاهل ًَل ؿیة ،S)( ٓاهل پَؿؾ گیاّی ،C)  ٓاهل ٍ

 L ،S ،C  ٍPوِ دس آى َٓاهل  وٌٌذ.سا تا یه ٓذد هـخق هی یاد ؿذُاص َٓاهل  یهّش وِ ( هی تاؿذ Pحفاُت خان )

ػیؼتن هتشیه تش دس ٍ  َست ووی اػتآیذ وِ تِ كتذػت هیهیضاى فشػایؾ اص حاكل هشب ایي آذاد تذٍى تٔذ اػت ٍ 

اهل تـشح ریل تلَست الیِ ّای سلَهی سػتشی دس هحیي ًشم َدس ایي تحمیك ٓ تاؿذ.حؼة تي دس ّىتاس دس ػال هی

  .تشآٍسد گشدیذ Arc GISافضاسی 
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همذاس ثت ًؼ اص همذاس هتَػي فشػایؾ تشآٍسد گشدد اػتتا تَخِ تِ ایٌىِ دس ًِش تحمیك دس ایي  عامل تاروذگی:.1-3

تَاى یه اػتفادُ ؿذُ اػت. وِ تِ ساتٌِ فَسًیِ  الًِ تاتاسًذگی ػاهتَػي  همذاس تِتاسًذگی هاّاًِ هتَػي هشتٔات هدوَّ 

 اكالح ؿذُ هـَْس اػت. 

 واسی دس پشٍفیل ػٌحی خان ّش ٍاحذ ،تا تَخِ تِ ٍاحذ ّای واسی تفىیه ؿذُ عامل فزسایش پذیزی خاک:3-2.

سیض،  خیلی ؿي، ػیلت ٍ ؿيؿاهل خان  پٌح خلَكیات فیضیىیتشآٍسد اص  پغگشدیذ ٍ  اسی خانهثادست تِ ًوًَِ تشد

دس آصهایـگاُ همذاس ایي ٓاهل تلَست یىپاسچِ تشای ّش ٍاحذ واسی تا اػتفادُ اص ًوَگشاف  هادُ آلی، ػاختواى ٍ ًفَرپزیشی

 تْیِ گشدیذ.Arc GIS سیاٍلیِ ایي هذل تشآٍسد گشدیذ. ػپغ ًمـِ سػتشی آى  دس هحیي ًشم افضا

دس هحیي ًشم ّای خذیذ اسائِ ؿذُ َاهل تا اػتفادُ اص ساتٌِتشای هحاػثِ ایي ٓ َای طًل ي دامىٍ شیة:عامل3-3.

 . ّای سػتشی تْیِ گشدیذًمـِ  Arc GISافضاسی 

تشداسی تا تا اػتفادُ اص ؿثىِ آهاس  س ایي خلَف دسكذ پَؿؾ ػٌحید َای پًشش گیاَی ي حفاظت خاک:عامل3-4.

ٍ تِ سٍؽ ًوًَِ تشداسی ػیؼتواتیه تلادفی)هٌِن تلادفی( ٍ تا اػتفادُ اص سٍؽ تشاًؼىت خٌی دس  150*150فَاكل 

ّا، گیاّاى ٓلفی، ػٌح خان لخت، تمایای گیاّی ٍ ًثیٔت تشداؿت گشدیذ. ٍ تا تَخِ تِ فَاكل دسختاى، دسختچِ ّا، تَتِ

ػپغ تا تَخِ  گیشی گشدیذ.ّا هَسد ًِش اًذاصُّش وذام یه اص واستشیػٌگ ٍ ػٌگشیضُ ػٌح پَؿؾ ٍ گؼتشؽ پَؿـی 

ّای یاد ؿذُ تشآٍسد اسائِ ؿذُ هذل همادیش ٓاهلٍ خذاٍل اػتاًذاسد تِ اًالٓات كحشایی تشداؿت ؿذُ دس ّش ٍاحذ واسی 

  شی تْیِ گشدیذ.حفاُتی تلَست سػتپَؿؾ گیاّی ٍ  ّایاهتیاصتٌذی ٓاهل Arc GIS دس هحیي ًشم افضاسی ٍگشدیذ 

ٍ پـغ اص   فشػایؾ ٍیظُ تـشآٍسد  پیىؼلّش ؿؾ الیِ تشای ایي  حاكلوشباص  RUSLE فشػایؾ تِ سٍؽ تشآٍسد ِ هٌَِست

   تْیِ گشدیذ.( دس ػال )تي دسّىتاس ًْایی تا ٌَٓاى ًمـِ فشػایؾ ٍیظًُمـِ تٌذی پیىؼلْا تا تَخِ تِ داهٌِ آذاد والع

 وتایح ي تحث -ج

هَاد ٍ سٍؿْا اؿاسُ ؿذُ اػت اتتذا هٌٌمِ هَسد تحمیك تِ ٍاحذ ّای واسی تفىیه گشدیذ. وِ ؿىل ؿواسُ ّواًٌَسیىِ دس 

هـخلات ّش یه اص ٍاحذ ّای واسی  1ٍ دس خذٍل ؿواسُ . دّذًمـِ ٍاحذ ّای واسی هٌٌمِ هَسد تحمیك سا ًـاى هی 2

، اهل فشػایؾ پزیشی خان، دسخِ ٍ ًَل ؿیةًِیش تاسًذگی، ٓ گاًِ هَثش دس ایي سٍؽل ؿؾَٓاهدسج گشدیذُ اػت. 

ّوچٌیي ًتیدِ  ّای سػتشی خْت ّش ٓاهل تٌَس خذاگاًِ اسائِ ؿذُ اػت.تلَست ًمـِپَؿؾ گیاّی ٍ حفاُت خان 

ؿواسُ  . ؿىلّای سػتشی ٍ ٍوتَسی اسائِ ؿذُ اػتتذػت آهذُ اػت تلَست ًمـِْایی وِ تا هشب ؿؾ الیِ روش ؿذُ ً
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سػتشی ٍ ٍوتَسی فشػایؾ ّای ًمـِ 4دّذ ٍ ؿىل ؿواسُ شی دخیل دس سٍؽ یاد ؿذُ سا ًـاى هیًمـِ الیِ ّای سػت  3

 اص یه ّش تتفىیه ّىتاس دس تي حؼة تش ٍیظُ فشػایؾ همادیش 2خذٍل ؿواسُ ٍ دس   دّذ.تذػت آهذُ سا ًـاى هیٍیظُ 

 تلَست یىپاسچِ آٍسدُ ؿذُ اػت. واسی ّای ٍاحذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـِ ٍاحذ ّای واسی هٌٌمِ هَسد تحمیك. ًم2ؿىل ؿواسُ 

 

 . هـخلات ٍاحذ ّای واسی هٌٌمِ هَسد تحمیك1خذٍل ؿواسُ 

درصذهکتار

V13.90653.9%830.325420-40آَک تًدٌ ای، ي ديلًمیت -کًارتز، سىگ آَک ي آتشفشاوی

V24.65414.7%1279.314820-30شیل خاکستری، سیلت استًن، ماسٍ سىگ ي کىگلًمرا 

V35.98976.0%1045.535512-30شیل خاکستری، سیلت استًن، ماسٍ سىگ ي کىگلًمرا-آَک تًدٌ ای، ي ديلًمیت 

V48.46508.5%1408.53458-30شیل خاکستری، سیلت استًن، ماسٍ سىگ ي کىگلًمرا 

V56.13346.1%1269.748512-30شیل خاکستری، سیلت استًن، ماسٍ سىگ ي کىگلًمرا 

V64.54414.6%902.229812-30شیل خاکستری، سیلت استًن، ماسٍ سىگ ي کىگلًمرا 

V77.96638.0%1224.03952-30شیل خاکستری، سیلت استًن، ماسٍ سىگ ي کىگلًمرا 

V82.59922.6%704.42222-8شیل خاکستری، سیلت استًن، ماسٍ سىگ ي کىگلًمرا 

V921.624021.7%3885.23352-30شیل خاکستری، سیلت استًن، ماسٍ سىگ ي کىگلًمرا-آَک تًدٌ ای، ي ديلًمیت 

V100.88450.9%377.71050-2شیل خاکستری، سیلت استًن، ماسٍ سىگ ي کىگلًمرا 

V113.82533.8%999.3982-40شیل خاکستری، سیلت استًن، ماسٍ سىگ ي کىگلًمرا -آَک تًدٌ ای، ي ديلًمیت 

V128.19918.2%1449.12395-60آَک تًدٌ ای، ي ديلًمیت

V135.72555.7%1123.81602-40آَک تًدٌ ای، ي ديلًمیت

V1415.351215.4%1706.053012-40کًارتز، سىگ آَک ي آتشفشاوی

18205.1570%99.8680100جمع

طًل بزرگتریه دامىٍ 

در جُت شیب )متر(
ژی مىطقٍ لیتًًل شیب دامىٍ )درصد(

جذول مشخصات واحذ های کاری منطقه ورازان 

مساحت

محیط )متر(واحذ کاری

 
 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

7 
 

 . ًمـِ ّای سػتشی ٓاهلْای تاسًذگی، فشػایؾ پزیشی خان، ًَل ٍ دسخِ ؿیة، پَؿؾ گیاّی ٍ ٓاهل حفاُت خان  3ؿىل ؿواسُ 
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 تحمیك .  ًمـِ سػتشی ٍوتَسی فشػایؾ ٍیظُ هٌٌمِ هَسد4ؿىل ؿواسُ 

 

 واسی ّای ٍاحذ اص یه ّش تتفىیه ّىتاس دس تي حؼة تش ٍیظُ فشػایؾ . همادیش1خذٍل ؿواسُ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وتیدٍ گیزی -د

تاؿذ میمت ؿشٍّ آتذٍی ػٌحی هیّا وِ دس حالشعتشسػی ًمـِ سػتشی فشػایؾ هثیي آًؼت وِ همادیش فشػایؾ دس خي

ّـای وـاسی كـفش ٍ حـذاوثش آى وـِ      همادیش پیىؼلی حذالل فشػایؾ دس ٍاحذتاؿذ. ّا ًیض حذاوثش هیالمٔشحذالل ٍ دس خي

سػذ تذیْی اػت وـِ دس  تي دس ّىتاس دس ػال ًیض هی 300تاؿذ دس تشخی اص پیىؼل ّا تِ تیؾ اص ّا هیالمٔشهحذٍد تِ خي

ياحذ 

 کاری
 مقادیز فزسایش يیضٌ )ته در َکتار در سال(

  متًسطمقادیز  مقادیز حذاکثز مقادیز حذاقل  

V1 0 22.1 5.8 
V2 0 264.2 6.1 
V3 0 293.1 6 
V4 0 349.7 4.6 
V5 0 125.4 4 
V6 0 47 3.3 
V7 0 86.5 3.1 
V8 0 3.6 1 
V9 0 24.8 1.6 

V10 0 0.3 0.1 
V11 0 228.7 5 
V12 0 139.9 6.9 
V13 0 115.8 6.7 
V14 0 104.8 5.8 

 4.3 129 0 متًسط
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یي پذیذُ واهالً هَهٔی تَدُ ٍ دس ٍاحذ ػٌح )ّىتاس( واّؾ چـوگیشی خَاّذ داؿـت. ّوچٌـیي هتَػـي    چٌیي حالتی ا

تـي دس   6.9تـا    V10تي دس ّىتاس دس ػال دس ٍاحذ وـاسی   0.1ول ٓشكِ هَسد تحمیك اص واسی ّایٍاحذفشػایؾ ٍیظُ دس 

ایـي هَهـَّ اػـت وـِ      تیـاًگش تذػت آهـذُ   ًمـِ سػتشی فشػایؾ ٍیظُهتغییش اػت.  V12ّىتاس دس ػال دس ٍاحذ واسی 

ًوایذ ایي هَهَّ ًیض تؼیاس تا اّویت اػت وـِ هثـیي ٍالـْ    فشػایؾ واهالً تحت تاثیش ؿیة هٌٌمِ تَدُ ٍ اص آى هتاتٔت هی

-ّا ٓلیشغن هٔف پَؿؾ گیـاّی ٍ یـا حؼاػـیت ػـاصًذ صهـیي     االسعّای ون ٍ یا خيتاؿذ چشا وِ دس ؿیةتیٌی هذل هی

اص یاتـذ.   هـی ّا ًیض همـادیش فشػـایؾ افـضایؾ    فشػایؾ حذالل ٍ دس ًماى پش ؿیة ٍ یا تا افضایؾ ًَل داهٌِ ؿٌاػی همادیش

 تاؿـذ. ّا تا تَخِ تِ همادیش تٔییي ؿذُ دس خذاٍل اػتاًذاسد ًیض هَثش هیػَی دیگش ًَّ پَؿؾ ٍ هیضاى ستایؾ تاسًذگی گًَِ

اػتفادُ اص پالت ّای فشػایـی تشای هٌاًك هختلـف تىـاس گشفتـِ ؿـَد ٍ      تا دس ایي ساػتا پیـٌْاد هیگشدد وِ وِ هذل فَق

 واسایی آى هَسد لواٍت لشاس گیشد.
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