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بررسی عذدی عولکرد آیرٍدیٌاهیکی بالَارُ ًَساًی با 

 ّای ریٌَلذز پاییيحرکت پیچشی در جریاى
 3جَارشکیاى حسيذ هحو ،2جتبی ٌّرهٌذه ،1احوذ سویعی

 ٌشٜٚ ٟٔٙذسی ٔىا٘یه دا٘طىذٜ ٟٔٙذسی، ،دا٘طٍاٜ فشدٚسی ٔطٟذ -1ٚ2ٚ3

 

 چکیذُ 

حیٗ حشوت  0012٘اوا  دس ایٗ تحمیك جشیاٖ ٌزس٘ذٜ اص سٚی تاِٛاسٜ

پیچطی تا استفادٜ اص حُ ٔؼادالت ٘اٚیش استٛوس تش اساس ٌسستٝ ساصی 

ٞای دیٙأیىی ضثیٝ ساصی ضذٜ تٝ سٚش حجٓ ٔحذٚد ٚ تىٙیه ضثىٝ

است. جشیاٖ ِضج، آساْ ٚ غیش لاتُ تشاوٓ دس حاِت ٘اپایا ٔٛسد تشسسی لشاس 

ی ٘ٛساٖ ٌٙٝشفتٝ است. ٞذف اص ایٗ ٔغاِؼٝ، تشسسی اثش ػذد سیِٙٛذص ٚ دأ

ی ٘ٛساٖ تاضذ. تا افضایص دأٙٝٔی ٘ٛسا٘یتش ػّٕىشد آیشٚدیٙأیىی تاِٛاسٜ 

ی ضشیة تشا دس صٔاٖ ضشیة تشا افضایص پیذا وشدٜ است ٚ ٔمادیش تیطیٙٝ

وٕتشی سخ دادٜ است. تا افضایص ػذد سیِٙٛذص ضشیة تشا تیطیٙٝ واٞص 

ضذٜ تش سٚی ا٘تٟای ٞای تطىیُ پیذا وشدٜ است وٝ ٘اضی اص لذست ٌشداتٝ

ٞا تٝ سٕت تاضذ. ٕٞچٙیٗ تا افضایص ػذد سیِٙٛذص سیض ٌشداتٝتاِٛاسٜ ٔی

ی حّٕٝ حشوت وشدٜ ٚ تاػث تِٛیذ یه اٍِٛی ٘ٛسا٘ی دس ضشیة تشا ِثٝ

ٞای ػذدی ٔٙتطش ضذٜ تٝ خٛتی اػتثاس سٙجی ضذٜ ضٛد. ٘تایج تا حُٔی

 .است

 - پاییٗ ػذد سیِٙٛذص - اٖدأٙٝ ٘ٛس - ضثىٝ دیٙأیىی ٍاژُ ّای کلیذی:
 حشوت پیچطی

 

 هقذهِ 

ای ٞٛایی ػأُ اصّی ٞسیض پش٘ذٜتٛستیٗ ٞای تادی ٚ آتی ٚ ٘یاص تطش تٝ 

سیِٙٛذص پاییٗ دس ساِٟای ػذد  ٞای تای جشیاٖپیطشفت چطٍٕیش دس صٔیٙٝ

عشاحی ٚ آصٔایص ٔٛفمیت آٔیض ایٗ ٚسایُ تٝ ضٙاخت  اخیش ٔی تاضذ.

دس ٘تیجٝ حُ دلیك ٘احیٝ ٔحاسثاتی تستٍی داسد. وأُ ساختاس جشیاٖ ٚ 

ضٛ٘ذ ٚ تسیاس ِضج ٞستٙذ ٚ تٝ ٞای سیِٙٛذص پاییٗ تٝ ضذت ٘اپایا ٔیجشیاٖ

ا٘ذ. تٙاتشایٗ تشای تذست آٚسدٖ ٘تایج ٔحاسثاتی دلیك ٕٞیٗ دِیُ پیچیذٜ

اص تاضذ. ٞا ضشٚسی ٔیٞای ٔٙاسة تشای حُ ایٗ جشیاٖاستفادٜ اص سٚش

ٞای ٘اپایا تسیاس ٔطىُ ٚ ٞضیٙٝ ایص دستُٛ٘ تاد تشای جشیاٖىٝ آصٔائیآ٘ج

ٚ تٛدٜ  ی ػذدی ایٗ ٔسایُ تسیاس اسصضٕٙذتشداس است، اص ایٗ سٚ ٔغاِؼٝ

 دٞذ.اعالػات ٔفیذی سا دس خذٔت ٔحممیٗ لشاس ٔی

[ جشیاٖ سیِٙٛذص پاییٗ سا دس اعشاف یه تاِٛاسٜ 1] 2003اوثشی        

پیچطی ضثیٝ ساصی وشد. اٚ اثش فشوا٘س واٞیذٜ، صاٚیٝ حّٕٝ اِٚیٝ ٚ ٔىاٖ 

ٔحٛس پیچص سا تشسسی وشد ٚ ٘طاٖ داد وٝ فشوا٘س واٞیذٜ، تیطتشیٗ تاثیش 

[ اثش فشوا٘س واٞیذٜ 2]2004ٌزاسد. یاً٘ تش ٘یشٚٞای آیشٚدیٙأیىی ٔیسا 

سا دس یه تاِٛاسٜ تشسسی وشد ٚ ٘طاٖ داد وٝ ضشایة ٘یشٚٞای آیشٚدیٙأیىی، 

تیطتش اص خٛد فشوا٘س واٞیذٜ یا صاٚیٝ حّٕٝ تٝ عٛس جذاٌا٘ٝ، تٝ 

 2010أیش ػالیی حاصّضشب فشوا٘س واٞیذٜ دس صاٚیٝ حّٕٝ تستٍی داسد. 

   (K. Lu) [ ٚ وی 4ِٛ] 2012 (SolKeun Jee) ، سِٛىٗ جی]3[

ٞای ٘ٛساٖ ٞای ٘ٛساٖ پاییٗ ٚ دأٙٝتٝ تشتیة تٝ تشسسی دأٙٝ [5] 2013

ٚ ٘طاٖ داد٘ذ وٝ ضشیة ٘یشٚی تشا تا افضایص دأٙٝ ٘ٛساٖ ا٘ذ تاال پشداختٝ

 یاتذ.افضایص ٔی

 

ٞای ٘ٛسا٘ی ٞای ٔٛثش دس جشیاٖػذد سیِٙٛذص یىی دیٍش اص فاوتٛس       

تاضذ، ٞذف اص ایٗ تحمیك تشسسی اثشات ػذد سیِٙٛذص ٚ دأٙٝ ٘ٛساٖ دس ٔی

جشیاٖ آساْ، تشاوٓ ٘اپزیش ٚ ِضج ٔی تاضذ. ٔؼادالت ٘اٚیشاستٛوس تا استفادٜ 

اص دیٙأیه سیاالت ٔحاسثاتی ٚ ٌسستٝ ساصی تش اساس سٚش حجٓ 

دسایٗ حُ ضذٜ ا٘ذ.  (OpenFoam) ٔحذٚد تٛسظ ٘شْ افضاس اپٗ فْٛ

اتتذا اثش دأٙٝ ٘ٛساٖ تشسسی ضذٜ، سپس دس دٚ دأٙٝ ٘ٛساٖ  ٝؼٔغاِ

ش ػذد سیِٙٛذص دس جشیاٖ سیِٙٛذص پاییٗ اعشاف یه تاِٛاسٜ ٘اوا ٔختّف، اث

  .تشسسی ضذٜ است 0012

 

 هعادالت حاکن ٍ حل گر جریاى

ساصی ػذدی جشیاٖ اعشاف تاِٛاسٜ ٘ٛسا٘ی تا جشیاٖ ِضج، تٝ ٔٙظٛس ضثیٝ

دس حاِت ٘اپایا تایذ ٔؼادالت اساسی حاوٓ تش ٔیذاٖ ٚ آساْ، غیش لاتُ تشاوٓ 

 .ٔی تاضذ( 2)ٚ ٔٛٔٙتٓ( 1) تما جشْٔؼادالت حُ ضٛد وٝ ضأُ  جشیاٖ

 : تؼذ دس صیش آٔذٜ استایٗ ٔؼادالت تٝ صٛست تی
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سا ٔطخص ٔی  x , y تٝ تشتیة جٟت ٔختصاتی i = 1,2تٝ صٛستی وٝ 

 است. iسشػت دس جٟت  uiٚ  وٙذ

تٛسظ سٚش حجٓ ٔحذٚد دس ٘شْ افضاس ٔتٗ تاص اپٗ فْٛ ایٗ ٔؼادالت 

 Laplace) ا٘ذ. حشوت ضثىٝ الپالس اسٕٛسیًٌٙسستٝ ساصی ضذٜ

smoothing) ْجایی تش ٞای ٘فٛر ٚ جاتٝٔی تاضذ. دس ضثیٝ ساصی حاضش تش

ٚ تشْ ٘اپایا تٛسظ عشح  (linearUpwind) اساس عشح تاالدست ٔشتثٝ دٚ

ٌسستٝ ساصی ٚ  (Backward implicit scheme) پسشٚٔشتثٝ دٚ ضٕٙی 

 ا٘ذ.حُ ضذٜ (PISO) ٔؼادالت سشػت ٚ فطاس تٛسظ سٚش پیضٚ

 ( وٙتشَ ضذٜ است.3دس ٔغاِؼٝ حاضش، حشوت پیچطی تٛسظ ٔؼادِٝ )

(3) )sin()( 0 tdt   
 

تغییش ٔٛلیؼت تاِٛاسٜ تش اساس ٌاْ صٔا٘ی تٝ  α(t)  ،(3دس ٔؼادِٝ )       

دأٙٝ ی ٘ٛساٖ تش  dٔتٛسظ صاٚیٝ حّٕٝ،  0αصٛست سیٙٛسی ٔی تاضذ. 

ٔحاسثٝ  (4)ی تاضذ وٝ اص ساتغٝای ٔیسشػت صاٚیٝ ωحسة سادیاٖ ٚ 

( 5تؼذ فشوا٘س واٞیذٜ اص ساتغٝ )ػذد تیضٛد. ٚ ٔمذاس فشوا٘س اص ٔی

 cفشوا٘س حشوت،  fفشوا٘س واٞیذٜ،  k، (5)ضٛد. دس ساتغٝ ٝ ٔیٔحاسث

 تاضذ.سشػت جشیاٖ آصاد ٔی ∞Uعَٛ ٚتش تاِٛاسٜ ٚ 

(4) ω = 2πf                               

(5) 
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 شبکِ ٍ شرایط هرزی

اعشاف تاِٛاسٜ ایجاد ضذٜ است. ٕ٘ایی اص ضثىٝ دس  Cیه ضثىٝ اص ٘ٛع 

آٚسدٜ  2ی ٔحاسثاتی ٚ ضشایظ ٔشصی دس ضىُ ٚ ٕ٘ایی اص ٔحذٚدٜ 1ضىُ 

ضذٜ است. ٔشصٞا تٝ لذس وافی دٚس دس ٘ظش ٌشفتٝ ضذٜ است تا تتٛاٖ اص 

پٛضی وشد. تشای ایٗ ٔٙظٛس اص ٞا تش جشیاٖ اعشاف تاِٛاسٜ چطٓاثشات آٖ

دٚس  تشاتش عَٛ ٚتش 30ٚ اص پطت آٖ تٝ ا٘ذاصٜ  20ا٘ذاصٜ  جّٛی تاِٛاسٜ تٝ

 ایٓ.ضذٜ

ٞای حاِت پایا تٝ ػٙٛاٖ ضشایظ اِٚیٝ تشای حاِت ٘ٛسا٘ی ٘اپایا جٛاب       

 دس ٘ظش ٌشفتٝ ضذٜ است. تش سٚی سغح تاِٛاسٜ اص ضشط ٔشصی ػذْ ِغضش

(Wall) ٞای دٚس اص ضشط ٔشصی ِغضضیٚ تشای ٔشص (Slip)  ٜضذٜ استفاد

 Velocity) آیذاست. دس ٔشص ٚسٚدی سشػت اص ػذد سیِٙٛذص تذست ٔی

inlet) تشای فطاس اص ضشط ٌشادیاٖ صفش ٚ (Zero-gradient)  ٜاستفادٜ ضذ

است. دس ٔشص خشٚجی فطاس تا ٔمذاس فطاس جشیاٖ آصاد تشاتش است دس حاِی 

  وٝ تشای سشػت ضشط ٌشادیاٖ صفش تشلشاس است. 

، 9×103ضثىٝ تا تؼذاد  5آٚسدٖ ضثىٝ ٔٙاسة اص تشای تذست        

سَّٛ دس ضشایظ واسی سیِٙٛذص  40×103ٚ  25×103، 23×103، 13×103

استفادٜ ضذٜ است. دس  1/0دسجٝ ٚ فشوا٘س واٞیذٜ  2، دأٙٝ ٘ٛساٖ 555

ضشیة تشا تیطیٙٝ ٘سثت تٝ صٔاٖ تذٖٚ تؼذ تشای ٞش وذاْ اص  3ضىُ 

ص تٟتش ػذْ ٚاتستٍی تٝ ضثىٝ، ضىُ ٞا سسٓ ضذٜ است. تشای تطخیضثىٝ

-ٕ٘ایص دادٜ ضذٜ است. ٔطاٞذٜ ٔی 3تا دلت تیطتشی ٘سثت تٝ ضىُ  4

لاتُ  40×103ٚ  25×103ٞای ضٛد وٝ اختالف تیٗ ضشیة تشا دس ضثىٝ

ٞای تشای ا٘جاْ تحّیُ 25×103صشف ٘ظش وشدٖ است. تٙاتشایٗ ضثىٝ 

 است.تؼذی تٝ ػٙٛاٖ ضثىٝ ٔثٙا دس ٘ظش ٌشفتٝ ضذٜ 

تشای استمالَ اص ٌاْ صٔا٘ی ٘یض ضثىٝ ٔثٙا تشای تؼذاد ٌاْ صٔا٘ی        

حُ ضذٜ است. تٝ ٔٙظٛس ٔمایسٝ تاثیش ٌاْ صٔا٘ی،  4000ٚ  2000 ، 1000

دس ٞش دٚسٜ  2000ٚ ٌاْ صٔا٘ی  25×103ضشیة تشا تیطیٙٝ دس ضثىٝ 

ٗ حاِت ٘ٛسا٘ی ٔثٙای ٔمایسٝ لشاس ٌشفتٝ ٚ ضشایظ آصٔایص ضذٜ دیٍش تا ای

ٔطخص است، اختالف تیٗ  1سٙجیذٜ ضذٜ است. ٕٞا٘غٛس وٝ دس جذَٚ 

ضشیة تشا تیطیٙٝ ٔحاسثٝ ضذٜ دس ضثىٝ ٔستمُ تذست آٔذٜ تا تؼذاد ٌاْ 

تسیاس ا٘ذن ٚ لاتُ صشف ٘ظش وشدٖ است. تٙاتشایٗ  4000ٚ  2000صٔا٘ی 

 25×103ای تا تؼذاد اص ٘تایج ٌشفتٝ ضذٜ تشای ضثىٝ ٚ ٌاْ صٔا٘ی، ضثىٝ

ٞای آیٙذٜ ا٘تخاب ضذٜ تشای تحّیُ 2000سَّٛ ٚ تا تؼذاد ٌاْ صٔا٘ی 

 است.

 
ّای هختلف ٍ گام زهاًی، اختالف بر اساس شبکِ تاثیر اًذازُ -1جذٍل 

 ( هحاسبِ شذُ است.2000سلَل ٍ تعذاد گام زهاًی  25×103ًوًَِ هبٌا )
 t∆/T             ا٘ذاصٜ ضثىٝ × 103     اختالف)%(        

28/0 25 1000 

14/0 25 4000 

17/0 25 2000 

45/2 13 2000 

4/3 9 2000 

 

 اعتبار سٌجی

تشای اعٕیٙاٖ اص صحت ٔغاِؼٝ ػذدی حاضش،  ٘تایج تا اعالػات ٔٙتطش 

ساصی حاضش ػذد ضذٜ ٔمایسٝ ٚ تٝ خٛتی اػتثاس سٙجی ضذٜ است. دس ضثیٝ

ا٘تخاب ضذٜ  1/0دسجٝ ٚ فشوا٘س واٞیذٜ  2، دأٙٝ ٘ٛساٖ 555سیِٙٛذص 

اص ٘ٛن تاِٛاسٜ لشاس  25/0ٔحٛس پیچص تش سٚی ٚتش ٚ دس فاصّٝ است ٚ 

ساصی تؼذ تا ضثیٝ٘تایج ضشیة تشا دس تشاتش صٔاٖ تی 5دس ضىُ  ٌشفتٝ است.

 دٞذ.طاٖ ٔی[ ٔمایسٝ ضذٜ است وٝ ا٘غثاق خٛتی سا 3٘أیشػالیی]

 

 ی ًَساىاثر داهٌِ

تش سٚی ضشیة تشا تشسسی ضذٜ است. ی ٘ٛساٖ اثش دأٙٝ ساصیدس ایٗ ضثیٝ

تؼذ تشای ضشایظ واسی سیِٙٛذص ضشیة تشا آ٘ی ٘سثت تٝ صٔاٖ تی 6دس ضىُ 

دسجٝ سسٓ  8ٚ  6، 4، 2ٞای ٘ٛساٖ ٚ دأٙٝ 1/0، فشوا٘س واٞیذٜ 555

ضٛد ضشایة تشا ٔحاسثٝ ضذٜ تٝ صٛست ضذٜ است. ٕٞا٘غٛس وٝ ٔطاٞذٜ ٔی

ضٛد ضشیة تشا تیطیٙٝ تاضٙذ. ٕٞا٘غٛس وٝ ٔطاٞذٜ ٔیای ٚ ٘ٛسا٘ی ٔیدٚسٜ

یاتذ. ایٗ أش تٝ خاعش افضایص صاٚیٝ ی ٘ٛساٖ افضایص ٔیتا افضایص دأٙٝ

تاضذ. افضایص دأٙٝ ٘ٛساٖ ٕٞچٙیٗ تاػث ( ٔی3حّٕٝ تش عثك ٔؼادِٝ )

ضٛد. ػّت ایٗ أش تاثیش لٛی ٚیه جاسی ٚ ٝ ٔیتسشیغ دس ضشیة تشا تیطیٙ

 ساختاس ٌشداتٝ دس دأٙٝ ٘ٛساٖ تاالتش است.

 

 اثر عذد ریٌَلذز

دسجٝ  8ٚ 2ٞای ٘ٛساٖ ٚ دأٙٝ 1/0دس ایٗ ٔغاِؼٝ تشای فشوا٘س واٞیذٜ 

تاضذ اثش ٔی دس ایٗ تحمیكتیاٖ ضذٜ  وٝ وٕتشیٗ ٚ تیطتشیٗ دأٙٝ ٘ٛساٖ

، 1000، 555ٞای ة تشا تا دس ٘ظش ٌشفتٗ سیِٙٛذصػذد سیِٙٛذص تش سٚی ضشای

 تشسسی ضذٜ است. 5000ٚ  2000

دسجٝ  8تشای دأٙٝ ٘ٛساٖ  ضٛدٔطاٞذٜ ٔی 7ٕٞا٘غٛس وٝ دس ضىُ        

ا٘ذ شا تٝ صٛست ساػتٍشد چشخیذٜتٞای ضشیة تا افضایص ػذد سیِٙٛذص حّمٝ

ٞای تا افضایص ػذد سیِٙٛذص واٞص ٚ ٕٞچٙیٗ دس صاٚیٝ ٚ ضشیة تشا تیطیٙٝ

ٞای خغٛط افتذ. تشای تیاٖ ػّت ایٗ أش ٕ٘ٛداسی وٕتشی اتفاق ٔیحّٕٝ

سسذ تشای ٞش جشیاٖ دس صٔا٘ی وٝ ضشیة تشا تٝ تیطتشیٗ ٔمذاس خٛد ٔی

 8 ٘طاٖ دادٜ ضذٜ است. ٕٞا٘غٛس وٝ دس ضىُ 11تا  8ٞای حاِت دس ضىُ

دس ایٗ صٔاٖ وٝ ضشیة تشا تیطیٙٝ  555تشای سیِٙٛذص  ضٛدٔطاٞذٜ ٔی

ضٛد ٚ ضشیة تشا است تشٌطت جشیاٖ تش سٚی سغح تاالیی تاِٛاسٜ ضشٚع ٔی

دس صٔاٖ  9دس ضىُ  1000یاتذ. تشای سیِٙٛذص اص ایٗ صٔاٖ تٝ تؼذ واٞص ٔی

تیطیٙٝ تشا، تشٌطت جشیاٖ تش سٚی سغح تاالیی تیطتش است ٚ ٔٙجش تٝ 

ضذٜ است. تا  555ذی ضشیة تشا ٘سثت تٝ حاِت سیِٙٛذص دسص 5/3واٞص 

ضٛد دیذٜ ٔی 10ٕٞا٘غٛس وٝ دس ضىُ  2000تا  1000افضایص سیِٙٛذص اص 

ی جشیاٖ تشٌطتی تا تِٛیذ ٌشداتٝ دس ا٘تٟای تاِٛاسٜ تیطتش ضذٜ ٚ دس ٘احیٝ

تشی تش سٚی سغح تاالیی سشػت واٞص یافتٝ وٝ تاػث افضایص فطاس ٚسیغ

دسصذی ضشیة  6یی ٚ افضایص تشا ٔٙفی ضذٜ وٝ تاػث واٞص دس سغح تاال

دس سیِٙٛذص  11ضذٜ است. دسضىُ  1000تشا ٘سثت تٝ حاِت سیِٙٛذص 

ٌشداتٝ تضسي ا٘تٟای تاِٛاسٜ جشیاٖ تشٌطتی ٚسیؼی سا سٚی سغح  5000

ٞای ضٛد وٝ تمشیثا تا ٘ضدیىیتاالیی تاِٛاسٜ تِٛیذ وشدٜ است وٝ تاػث ٔی

تشٌطتی سشػت سا تش سٚی سغح تاالیی تٝ وٕتشیٗ ٔمذاس  ِثٝ حّٕٝ جشیاٖ

خٛد تشسا٘ذ وٝ ٘تیجٝ آٖ افضایص فطاس ٚ تِٛیذ تشا ٔٙفی است وٝ تاػث 

 واٞص یاتذ.  2000دسصذ ٘سثت تٝ حاِت سیِٙٛذص  14ضٛد ضشیة تشا تا ٔی

ٞای آٖ دس سیِٙٛذصٞای ٔختّف ٘تایج ضشایة تشا تیطیٙٝ ٚ صاٚیٝ حّٕٝ     

 ٌضاسش دادٜ ضذٜ است. 2دس جذَٚ 

 
: ضریب برا بیشیٌِ در زاٍیِ حولِ بذست آهذُ در داهٌِ ًَساى 2جذٍل 

 درجِ ٍ ریٌَلذزّای هختلف8
Cl max                     α                Re          

5383/0 77/7 555     

5192/0 66/7 1000 

4866/0 46/7 2000 
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417/0 089/7 5000 

 

ی حّٕٝ دس ضٛد ٍٞٙاْ واٞص صاٚیٝدیذٜ ٔی 7ٕٞا٘غٛس وٝ دس ضىُ        

٘ٛسا٘ات ضذیذی تِٛیذ ضذٜ است وٝ آٖ تٝ ایٗ خاعش است  5000سیِٙٛذص 

ٞای سیض تش ٌشداتٝٞای پاییٗوٝ تٝ ٍٞٙاْ تشٌطت تاِٛاسٜ تٝ صاٚیٝ حّٕٝ

ضٛد وٝ تٝ سٕت ِثٝ حّٕٝ حشوت فشاٚا٘ی تش سٚی سغح تاِٛاسٜ تطىیُ ٔی

وٙٙذ وٝ تاػث تِٛیذ ٘ٛاحی وٓ فطاس ٚ پش فطاس ٔتٙاٚب تش سٚی سغح ٔی

. ایٗ ٘ٛسا٘ات دس سیِٙٛذص ضٛدتاِٛاسٜ ٚ دس ٘تیجٝ ٘ٛساٖ ضشیة تشا ٔی

تٝ  14تا  12ٞای ضىُ ضٛد.٘یض تٝ صٛست وٕتشی ٔطاٞذٜ ٔی 2000

 .دٞذٞا سا ٘طاٖ ٔیخٛتی ایٗ ٌشداتٝ

دسجٝ ٘یض تشسسی ضذٜ است وٝ  2٘ٛساٖ اثش ػذد سیِٙٛذص دس دأٙٝ        

 8ضٛد سفتاسی ٔطاتٝ تا دأٙٝ ٘ٛساٖ ٔطاٞذٜ ٔی 15ٕٞا٘غٛس وٝ دس ضىُ 

ضٛد. دیٍش ٘ٛسا٘ی ٔطاٞذٜ ٕ٘ی 5000وٝ دس سیِٙٛذص دسجٝ داسد تٝ جض ایٗ

ی فشاس تطىیُ ضذٜ ٚ دسجٝ ٌشداتٝ وٛچىی دس ِثٝ 2چٖٛ دس دأٙٝ ٘ٛساٖ 

 آیذ.ای تٝ ٚجٛد ٕ٘یح تاِٛاسٜ ٌشداتٝسٚد ٚ تش سٚی سغاص تیٗ ٔی

 

 بٌذیگیری ٍ جوعًتیجِ

دس حشوت  0012ی ػذدی آیشٚدیٙأیىی دٚ تؼذی اعشاف تاِٛاسٜ ٘اوأغاِؼٝ

دیٙأیىی پیچطی دس جشیاٖ سیِٙٛذص پاییٗ تٝ صٛست ٘اپایا ا٘جاْ ٚ تاثیش 

جشیاٖ ای ٚ اٍِٛی ی ٘ٛساٖ ٚ ػذد سیِٙٛذص تش سٚی ضشیة تشا ِحظٝدأٙٝ

ساصی تٝ تشسسی ضذٜ است. حُ ٔؼادالت ٘اٚیشاستٛوس تش اساس ٌسستٝ

سٚش حجٓ ٔحذٚد صٛست ٌشفتٝ است. ٘تایج تاثیش لاتُ تٛجٝ پاسأتشٞای 

دٞذ. پاسأتشٞای ٘اپایای فٛق اِزوش سا تش سٚی ضشیة تشا تیطیٙٝ ٘طاٖ ٔی

ٖ اعشاف ی ٘یشٚ سا تستٝ تٝ ساختاس اٍِٛی جشیاتشسسی ضذٜ، ٔمذاس تیطیٙٝ

ی ٘ٛساٖ ضشیة تشا دٞذ. تا افضایص دأٙٝتاِٛاسٜ، افضایص یا واٞص ٔی

ی ضشیة تشا دس صٔاٖ وٕتشی سخ افضایص پیذا وشدٜ است ٚ ٔمادیش تیطیٙٝ

دادٜ است. تا افضایص ػذد سیِٙٛذص ضشیة تشا تیطیٙٝ، واٞص پیذا وشدٜ 

-ِٛاسٜ ٔیٞای تطىیُ ضذٜ تش سٚی سغح تااست وٝ ٘اضی اص لذست ٌشداتٝ

ی حّٕٝ ٞا تٝ سٕت ِثٝتاضذ. ٕٞپٙیٗ تا افضایص ػذد سیِٙٛذص، سیض ٌشداتٝ

 ضٛد.حشوت وشدٜ ٚ تاػث تِٛیذ یه اٍِٛی ٘ٛسا٘ی دس ضشیة تشا ٔی
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