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 چكیذٌ 

 رٚی ثز وٝ دا٘غت دریبیی ٘مّيٝ ٚعيّٝ تٛاٖ ٔی را عطحی اثز ؽٙبٚر یه

تٛا٘ذ ثب تؾىيُ  ٔی ٚ وٙذ ٔی پزٚاس آٖ ثٝ ٘غجت وٕی فبفّٝ ثب ٚ آة عطح

عت ٚ ٔقزف عٛخت وٓ پزٚاس وٙذ. عزػت ٔٙب ثبِؾته ٞٛا در سیز ثبَ ثب

 دریبیی ٞبی ٘مُ ٚ حُٕ ٚ ٘ظبٔی فٙبیغ در ٔٙبعت ای پز٘ذٜ ٚعيّٝ ایٗ

ٔی  پز را ٞٛاپيٕبعبسی ٚ عبسی وؾتی فٙبیغ ثيٗ وٝ فبفّٝ ثبؽذ ٔی

اعتفبدٜ اس اثز عطح ٔٛجت وبٞؼ ٌزداثٝ ٞبی ٘ٛن ثبَ ٚ در ٘تيجٝ . ٕ٘بیذ

وبٞؼ پغب اِمبیی در ثبَ ٔی ٌزدد. یىی دیٍز اس راٜ ٞبی وبٞؼ پغب 

اِمبیی ٚ در ٘تيجٝ ثٟجٛد ػّٕىزد آیزٚدیٙبٔيىی ثبَ اعتفبدٜ اس ا٘ٛاع ٔختّف 

ُ تبثيز ثز ٔغبحت خيظ ثبَ ٚ ٘ٛن ثبَ ٔی ثبؽذ. اثز افّی ٘ٛن ثبَ ؽبٔ

ٟٕٔتز اس آٖ تبثيز ثز ٌزداثٝ ٞبی ٘ٛن ثبَ ٔی ثبؽذ وٝ ٔٛجت تغييز در 

ثطٛر وّی در ایٗ  ٔمبِٝ تبثيز پبرأتزٞبی اثزعطحی ٚ . پغب ثبَ ٔی ٌزدد

ا٘ٛاع ٘ٛن ثبَ جٟت ثٟجٛد ؽزایط پزٚاسی ثبَ ٔٛرد ٔطبِؼٝ لزار ٌزفتٝ 

ٌز  ف ٞٙذعٝ، تِٛيذ ؽجىٝ، تحّيُاعت. رٚ٘ذ ثزرعی ؽبُٔ ثخؼ ٞبی تؼزی

ٔؼبدالت ٚ پزداسؽٍز ٘تبیج ثٛد وٝ جٟت ارسػ ٌشاری ؽجيٝ عبسی اس ٘تبیج 

اعتفبدٜ ؽذٜ ٚ ثب ثزرعی  6409حبفُ اس آسٔبیؼ تجزثی ثز رٚی ثبَ ٘بوب

ثبَ ٟ٘بیتب ٔؾخـ ٌزدیذ  ٔؾخقبت آیزٚدیٙبٔيىی پبرأتز ٞبی ا٘ٛاع ٘ٛن

زا ٚ پغب ٔی ثبؽذ ٚ ثزای ٕٞٝ ٘ٛن ٞب، رٚ دارای ثيؾتزیٗ ضزایت ث٘ٛن ثبال

ٕٞچٙيٗ وبٞؼ پٟٙبی ٘ٛن ٔٛجت افشایؼ ثزا ٚ پغبی ثبَ ٔی ٌزدد ٚ 

 ٚرد. ثٛجٛد  ٔی آ 6409را ثزای ثبَ ٘بوبثٟتزیٗ ػّٕىزد  ٘ٛن ثبَ تيش

َ     -ثز عطح : اياشٌ َای کلیذی  -٘هٛن ثهبَ تيهش    -ٌزداثهٝ ٞهبی ٘هٛن ثهب
 ٔؾخقبت آیزٚدیٙبٔيىی

 

 مقذمٍ

ؽجيٝ عبسی ػذدی پذیذٜ اثز عطح ثب اعتفبدٜ اس ؽجىٝ  1989در عبَ  

ٌزداثٝ در حبِت پبیب ٚ ٘بپبیب ثٝ اسای اؽىبَ ٔختّف ثبَ تٛعط ٘ٛٞيت ٚ ٔه 

[. آٟ٘ب ٘ؾبٖ داد٘ذ وٝ ضزایت آیزٚدیٙبٔيىی در حبِت ٘بپبیب 1ا٘جبْ ؽذ]

ر ٕٞيٗ سٔيٙٝ ثٝ د 1993 عبَ در ثيؾتزی تحميمبت. ؽٛد ثيؾتز ٔی

  [2ی رفتبر ٞٛاپيٕبٞب در ٍٞٙبْ فزٚد ٚ ثزخبعت ا٘جبْ ؽذ.]ٔٙظٛر ثزرع

در دا٘ؾٍبٜ  1998در عبَ عی ػذدی ٌزداثٝ ٞبی ٘ٛن ثبَ ردر ثز

[. در ایٗ تحميك 3دٚٔيٙيٖٛ تحميمی در لبِت تش دوتزای آداْ ا٘جبْ ؽذ]

. ٔغأِٝ عٝ ثؼذی اثز ٌزداثٝ ٞبی ثبَ در ٘شدیىی عطح سٔيٗ ثزرعی ؽذ

ثٝ فٛرت فزیح، ثبالدعت حُ (RANS)  ر٘ش وٓ پذیزتزاثٛدٜ ٚ ٔؼبدالت 

اعپبِزات  ؽذ. ٔذَ آؽفتٍی ؽبُٔ ٔذَ ثبِذٚیٗ ٚ ِٛٔبوظ، یه ٔؼبدِٝ ای

 اعتفبدٜ ؽذ. ریِٙٛذس ٚ ٔذَ تٙؼ إِٓبرٚط

 ثزرعی پبیذاری ٚ وٙتزَ ٚعبیُ پز٘ذٜ اثز عطحی تٛعط ٘يىال ٚ ٕٞىبراٖ
 [. آٟ٘ب تأثيزات5[ ٚ ]4( ثزرعی ؽذ]2005ٚ ٕٞچٙيٗ ٞبردا ) (2004)

ٔختّف اس عطح ٔختّف ثبِه ا٘تٟبیی را در سٚایبی حّٕٝ ٔختّف ٚ ارتفبع 

ٞبی ٔختّف ٔثُ پبیذاری ٔٛرد  تأثيز آٖ ثز پبرأتزسٔيٗ ثزرعی وزدٜ ٚ 

( در دا٘ؾٍبٜ عئَٛ وزٜ 2005ٚ ٕٞىبراٖ) یًٛ٘ ٖٔٛ ثزرعی لزار داد٘ذ.

ٔٙظٛر اعتفبدٜ در ؽجيٝ عبسی عٝ ثؼذی ثبَ را در ٘شدیىی عطح سٔيٗ ثٝ 

آٟ٘ب اثتذا چٙذ ثبِٛارٜ دٚ ثؼذی را  [.6لطبرٞبی اِىتزیىی پز٘ذٜ ا٘جبْ داد٘ذ]

ثزرعی وزدٜ ٚ ٔمطؼی را وٝ دارای ثيؾتزیٗ ضزیت ثزا در حبِت دٚ ثؼذی 

ثٛدٜ ا٘تخبة وزدٜ ٚ ٕٞبٖ ٔمطغ را ثزای ثبَ عٝ ثؼذی ا٘تخبة وزد٘ذ. آٟ٘ب 

در  ٘يش در ایٗ تحميك ثزرعی وزد٘ذ. اثز ثبِه ا٘تٟبیی ٚ دیٛارٜ وٙبری را

ثزرعی ٌزداثٝ ٞبی تِٛيذ ؽذٜ تٛعط ثبَ در ٘شدیىی عطح  2006عبَ 

در دا٘ؾٍبٜ وزا٘فيّذ ٘بٔٝ وبرؽٙبعی ارؽذ پبتزیه ٚٚآ  سٔيٗ در لبِت پبیبٖ

ا٘جبْ ؽذ   0012٘بوب[. ٞذف اس ایٗ تحميك وٝ ثز رٚی ٔمطغ 7ا٘جبْ ؽذ]

بثمٝ ثٛد. ؽجيٝ عبسی دٚ ثؼذی ٚ عٝ ثزرعی ثبِىٟبی جّٛی ٔبؽيٟٙبی ٔغ

ثٛدٜ اعت. ٕٞچٙيٗ ٔغأِٝ ثٝ اسای  عيٕپُثؼذی ثٛدٜ ٚ اٍِٛریتٓ حُ 

حُ ٚ ثب دادٜ ٞبی  اعپبِزات إِٓبرٚطٚ  اپغيّٗ -وبٔذِٟبی آؽفتٍی 

 تجزثی ٔمبیغٝ ؽذٜ اعت.

(  در دا٘ؾٍبٜ ٞٛعئٛ ؽٟز آعبٖ وزٜ، ثٝ 2008ويًٛ٘ ٞٛ  ٚ ٕٞىبراٖ )

ذی تأثيز ثبِه ا٘تٟبیی را ثز ثبَ ثب ٘غجت ٔٙظزی وٓ فٛرت ػذدی ٚ عٝ ثؼ

 [.8ا٘جبْ داد٘ذ]

اس وٕپب٘ی ثٛیيًٙ ٚ اؽٛرث اس دا٘ؾٍبٜ پزعىٛت  اٌٚٛرناس ٔٙظز تجزثی 

(، در تُٛ٘ ثبد تأثيز عٝ ؽىُ ٚ ا٘ذاسٜ ٚیٍّٙت ٚ ثذٖٚ 2004آٔزیىب)

ٚ زیبٖ آساد ٔٛرد تحميك لزار دادٜ ٚیٍّٙت را در ٘شدیه سٔيٗ ٚ در ج

ضزیت ثزا، ضزیت پغب، ٘غجت ثزا ثٝ پغب، را ثٝ اسای فٛافُ ٔختّف اس سٔيٗ 

جزیبٟ٘بی ثب٘ٛیٝ ٚ ٌزداثٝ ٞبی  [9].ٚ سٚایبی حّٕٝ ٔختّف ثزرعی وزد٘ذ

تِٛيذ ؽذٜ در ٘ٛن ثبَ در ٘شدیىی عطح سٔيٗ تٛعط وّيٕٙت ٚ ٕٞىبراٖ 

 [.10(  ا٘جبْ ؽذ]2006)

اٚ ؽٟز پٛعبٖ وزٜ، -دًٚ٘ ( در دا٘ؾٍب2008ٜوًٛ٘ ٞٛ جًٛ٘ ٚ ٕٞىبراٖ)

را در تُٛ٘ ثبد ٔجٟش ثٝ عيغتٓ تِٛيذ خط  6409٘بوبثبَ ٔحذٚد ثب ٔمطغ  

، ثبِه ا٘تٟبیی دٚد ثزرعی وزدٜ ٚ تأثيز ٘غجت ٔٙظزی ثٝ اسای چٟبر ؽىُ 

را ثزرعی وزد٘ذ ٚ  ضزیت ثزا، ضزیت پغب، ضزیت  ثبِه ا٘تٟبییٚ ثذٖٚ 

ٖ ٔزوش فؾبر ٔمطغ ثبَ را ثٝ اسای ٌؾتبٚر دٚرا٘ی، ٘غجت ثزا ثٝ پغب، ٚ ٔىب

 [.11حبالت فٛق ٚ فٛافُ ٔختّف اس سٔيٗ ثزرعی وزد٘ذ]

ثز رٚی اثز ٌزداثٝ ٞبی ثٝ تٛجٝ ثٝ ثزرعی ٞبی تجزثی ٚ ػذدی ا٘جبْ ؽذٜ 

٘ٛن ثبَ در اثز عطح ایٗ وبر ثيؾتز ثٝ ثزرعی ٚیٍّٙت ٞب ٚ ففحبت 

جب٘جی در اثز عطح ٔحذٚد ٔی ؽذ ٚ تبثيز ا٘ٛاع ٘ٛن ثبَ در اثز عطح ثٝ 

ػٙٛاٖ یىی اس راٜ ٞبی وبٞؼ پغب اِمبیی ٚ در ٘تيجٝ ثٟجٛد ػّٕىزد 

ثزرعی ا٘ٛاع ٘ٛن ثبَ  ثبوٝ در ایٗ ٔمبِٝ  آیزٚدیٙبٔيىی ثبَ غبفُ ؽذٜ اعت

ػّٕىزد آٟ٘ب در اثز عطح ٔٛرد ٔمبیغٝ لزار ٌزفتٝ ؽذ ٚ ثٟتزیٗ ٘ٛع ٘ٛن 

 ثبَ ا٘تخبة ٌزدیذ.

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 استراتصی عذدی

ػّی رغٓ ٔشایبی فزاٚا٘ی ثزرعی ػذدی اس ٘ظز فزف ٞشیٙٝ ٚ سٔبٖ، جٟت 

افشایؼ دلت ایٗ ٘تبیج ثب ٔؾبثٝ آسٔبیؾٍبٞی آٖ ٔی ثبیغت ثٝ ػٛأُ 

ٔذَ عبسی جزیبٖ تٛجٝ ٕ٘ٛد. ایٗ ػٛأُ ؽبُٔ ٔؼبدالت پبیٝ، ٔختّف در 

ٔحيط ٔذَ عبسی، ؽزایط ٔزسی، ا٘تخبة ثٟتزیٗ ٔذَ آؽفتٍی، ٘ٛع ٚ 

 تؼذاد ٔؼ ٔٙبعت ٔی ثبؽذ وٝ ثٝ تزتيت ٔٛرد ثزرعی لزار ٌزفتٝ اعت.

ٔؼبدالت پبیٝ حبوٓ ثز حزوت ؽبُٔ ٔؼبدالت ثمبی جزْ، ثمبی ٔٛٔٙتٓ ٚ 

 .]12[٘ظيز ٌزٔب ٔی ثبؽذثمبی وٕيت اعىبِز 

ثب ساٚیٝ حّٕٝ ٚ ارتفبع اس سٔيٗ ٔختّف ثب طَٛ  6409٘بوبثبَ ٔٛرد ثزرعی 

ٔی ثبؽذ. ؽزایط  ٔتز ثز ثب٘يٝ 5/25عب٘تيٕتز ٚ عزػت ٚرٚدی  20وٛرد 

ثب عزػت ٚرٚدی ثبثت ٚ رصیٓ جزیبٖ آؽفتٝ ٚ ٔحيط   پبیبحبوٓ ثز جزیبٖ 

ٔی ثبؽذ. جٟت ػذْ تبثيز  عيبَ ٘يٛتٙی عٝ ثؼذی ثٝ فٛرت پيٛعتٝ ثب

ا٘ذاسٜ ٔحيط ٔٛرد ثزرعی ٚ ٚیضٌی ٞبی ؽزایط ٔزسی  ،اثؼبد در حُ ػذدی

 در ٘بحيٝ ٔٛرد ثزرعی ٔطبثك ثب ؽزایط آسٔبیؼ تجزثی اػٕبَ ؽذٜ اعت.

 (1)ؽىُ

ٚ  1وٝ ٘غجت ٔٙظزی ثزاثز  c×10 ،c×3  ٚc×1.5اثؼبد حجٓ ٔٛرد ثزرعی 

ثٝ ٌٛ٘ٝ ای وٝ ثبَ ٚ سٔيٗ ثب  ذعب٘تی ٔتز ٔی ثبؽ 20پٟٙبی ثبَ ثزاثز 

ؽزایط دیٛارٜ ٚ ؽزایط ٔزسی عٝ ٚجٝ وٙبرٜ ٚ ثبال ٔتمبرٖ در ٘ظز ٌزفتٝ 

   ؽذٜ اعت. 

% ٚ ؽزایط عزػت 1ثٝ دِيُ ریِٙٛذس پبیيٗ جزیبٖ ٔيشاٖ ؽذت آؽفتٍی 

 اِٚيٝ حُ ثب عزػت ٚرٚدی جزیبٖ ثزاثز لزار دادٜ ؽذ.

ٔؼبدِٝ ٌزٔب در ضزایت ثب تٛجٝ ثٝ عزػت وٓ جزیبٖ حُ یب ػذْ حُ 

آیزٚدیٙبٔيىی ثبَ تبثيز ٘بچيشی دارد ٚ ػذْ حُ آٖ ٔٛجت تغزیغ در 

ٍٕٞزایی حُ ٔی ٌزدد. پظ ٔذَ ا٘تمبَ ٌزٔب ثقٛرت آیشٚتزٔبَ ثب دٔبی 

 وّٛیٗ ٚ فؾبر ٔزجغ یه اتٕغفزدر ٘ظز ٌزفتٝ ؽذ.288عيبَ 

رٜ ٞب ثب تٛجٝ ثٝ آؽفتٍی جزیبٖ تبثغ دیٛارٜ ثزای ٔذَ عبسی حَٛ دیٛا 

 .در ٘ظزٌزفتٝ ؽذ 10 -5فؼبَ ٌزدیذ ٚ ٔؼيبر ٍٕٞزایی تغييزات وٕتز اس 

 .ؽزایط جزیبٖ ثز ثبَ پز٘ذٜ ٞبی اثز عطحی در حبِت آؽفتٝ لزار دارد

                               

 
 ۳ ۴  ٠١

٥
(1)                          

ٔؾخقبت  ثزای ثزرعی تٛرثال٘غی ٔذَ اس ثٛدٖ رصیٓ جزیبٖ ثذِيُ آؽفتٝ

ٔذَ آؽفتٍی اط اط [13]ج طجك ٘تبی  .ٔی ؽٛداعتفبدٜ  آیزٚدیٙبٔيىی

تی جٟت ٔذِغبسی ػذدی ثبَ اثز عطحی ٔٛرد اعتفبدٜ لزار ٌزفتٝ اعت 

وٝ وٝ ثٝ دِيُ درٞٓ آٔيختٗ فزِٔٛجٙذی دليك ٔذَ وی أٍب اعتب٘ذارد در 

رٜ ثب ٔذَ وی اپغيّٗ در جزیبٖ ٞبی آساد در ٘ٛاحی دٚر ٘ٛاحی ٘شدیه دیٛا

عبیز ٔذَ ٞب ٖ خطبی ثزا ٚ پغب وٕتزی ٘غجت ثٝ اس دیٛارٜ دارای ٔيشا

 آؽفتٍی ٔی ثبؽذ

 

 معتثرسازی ريش عذدی

ثبَ پز٘ذٜ ٞبی اثز عطحی ػبُٔ افّی در ثزرعی ػّٕىزد آٖ ٞب ٔی ثبؽذ. 

ثز رٚی  2008در عبَ  [11]٘تبیج ثزرعی آسٔبیؾٍبٞی جبً٘، چبٖ ٚ ويٓ 

ٌؾتبٚر ٔؾخقبت آیزٚدیٙبٔيىی ثبَ پز٘ذٜ ٞبی اثز عطح ٘ظيز ثزا، پغب، 

ثب ٘غجت ٔٙظزی، ساٚیٝ حّٕٝ ٚ ارتفبع اس  6409ٚ ٔزوش فؾبر ثبَ ٘بوب دٚرا٘ی

سٔيٗ ٔختّف ٚ ا٘ٛاع ففحٝ ٞبی جب٘جی در تُٛ٘ ثبد ثٛدٜ اعت وٝ ثذِيُ 

ایط ٔزسی ایٗ عطح را در ثبثت ثٛدٖ عطح سیز ثبَ ثٝ ػٙٛاٖ سٔيٗ ؽز

ٔذِغبسی ٚاَ ثب عزػت ففز لزار دادٜ ؽذٜ اعت. جٟت ارسػ ٌشاری ٘تبیج 

طَٛ وٛرد 1/0درجٝ ٚ ارتفبع اس سٔي2ٗثب ساٚیٝ حّٕٝ   6409ػذدی ثبَ ٘بوب

ٔتز ثز ثب٘يٝ ٚ ٘غجت   5/25ٚرٚدی  عب٘تيٕتز ٚ عزػت20ثب طَٛ وٛرد 

 ٔٛرد ثزرعی لزار ٌزفتٝ اعت. 1ٔٙظزی 

ّثی عٝ ثؼذی ثی عبسٔبٖ ثزای ایٗ ٔذَ عبسی اعتفبدٜ ؽذٜ وٝ ثب ٔؼ ٔث

 ٔؼ الیٝ ٔزسی ثب عبسٔبٖ حَٛ ایزفٛیُ ٚ دیٛارٜ ٕٞزاٜ ثٛدٜ اعت.

تبثيز تغييزات تؼذاد ٔؼ ثز ضزایت ثزا ٚ پغب ٔٛرد ثزرعی لزار  2در ؽىُ

ٌزفتٝ اعت تب ٔؼ ٔٙبعت ثزای ػذْ ٚاثغتٍی ٔؾخقبت آیزٚدیٙبٔيىی اس 

 ـ ؽٛد.٘ٛع ٔؼ ٔؾخ

إِبٖ  2400000ضزایت  ثزا ٚ پغب اس تؼذاد ٔؼ حذٚد  2ثب تٛجٝ ثٝ ؽىُ

ثٝ ثؼذ ثب تغييزات وٓ ٕٞزاٜ ثٛد پظ ٚاثغتٍی جٛاة ثٝ ٔؼ اس حذٚد ایٗ 

 ٔمذار ثٝ ثؼذ اس ثيٗ ٔی رٚد ٚ افشایؼ تؼذاد ٔؼ در جٛاة ثی تبثيز اعت. 

دیٛارٜ ٞب ٘حٜٛ ٔؼ حَٛ ثبَ ٘ؾبٖ دادٜ ؽذٜ اعت. در ٘شدیه  3در ؽىُ

ثزای ٔذَ عبسی ثٟتز الیٝ ٔزسی ػالٜٚ ثز فؼبَ عبسی تبثغ دیٛارٜ، ٔيشاٖ 

٘شدیه ایزفٛیُ ٚ عطح سٔيٗ ثٝ ا٘ذاسٜ وبفی وٛچه در ٘ظز  1 ٚای پالط

ثٝ  03/1الیٝ ثب ٘غجت رؽذ  15حَٛ ثبَ ٔؼ ثبعبسٔبٖ ثقٛرت ٌزفتٝ ؽذ. 

ٚ  10-4ٝ فبفّٝ الیٝ ث 18اس دیٛارٜ ثبَ ٚ حَٛ عطح سٔيٗ  5/1×10-4فبفّٝ

ٔٙظٛر ؽذٜ اعت. ٔيشاٖ ٚای پالط ثطٛر ٔيبٍ٘يٗ ثزاثز  05/1٘غجت رؽذ 

 اعت وٝ ثذیٗ ٔؼٙبعت وٝ تٕبْ تغييزات را ثخٛثی ٔذَ عبسی ٔی وٙذ. 1

ثذیٗ تزتيت جٟت ٔذَ عبسی دليك، ٔيشاٖ خطب ثبَ در ٔذَ آؽفتٍی وی 

عت أٍب اط اط تی در ٔحيط آسٔبیؾٍبٞی ٔذَ عبسی ؽذٜ ٚ ٔؼ ٔٙب

در ساٚیٝ حّٕٝ ٚ ارتفبع اس سٔيٗ ٔختّف  2400000ٔثّثی ثب تؼذاد إِبٖ 

 ثزرعی ٚ ٔيشاٖ خطب ٔحبعجٝ ٌزدیذ.

ٔمبیغٝ ٔمبدیز ػذدی ٚ تجزثی ضزایت ثزا ٚ پغب در سٚایب ٚ فٛافُ  4ؽىُ

درفذ ٔيشاٖ خطب  2ٔختّف اس سٔيٗ ٘ؾبٖ دادٜ ؽذٜ اعت ٚ در جذَٚ

دري را در سٚایبی حّٕٝ ٚ فٛافُ ٔؾخقٝ آیزٚدیٙبٔيىی ٘غجت ِيفت ثٝ 

ٔختّف ٔحبعجٝ ؽذٜ اعت وٝ ٕٞب٘طٛر وٝ ٔؾبٞذٜ ٔی ؽٛد ٔيشاٖ خطب 

% ٔی ثبؽذ وٝ 7در ٔمبدیز ٔختّف ساٚیٝ حّٕٝ ٚ ارتفبع اس سٔيٗ وٕتز اس 

 لبثُ لجَٛ جٟت ادأٝ ؽجيٝ عبسی ػذدی ٔی ثبؽذ. 

 

 وتایج

در ٘تيجٝ اعتفبدٜ اس اثز عطح ٔٛجت وبٞؼ ٚرتىظ ٞبی ٘ٛن ثبَ ٚ 

وبٞؼ پغب اِمبیی در ثبَ ٔی ٌزدد. یىی دیٍز اس راٜ ٞبی وبٞؼ پغب 

اِمبیی ٚ در ٘تيجٝ ثٟجٛد ػّٕىزد آیزٚدیٙبٔيىی ثبَ اعتفبدٜ اس ا٘ٛاع ٔختّف 

٘ٛن ثبَ ٔی ثبؽذ. اثز افّی ٘ٛن ثبَ ؽبُٔ تبثيز ثز ٔغبحت خيظ ثبَ ٚ 

ٔٛجت تغييز در ٟٕٔتز اس آٖ تبثيز ثز ٌزداثٝ ٞبی ٘ٛن ثبَ ٔی ثبؽذ وٝ 

 .پغب ثبَ ٔی ٌزدد

ٌٛیٙذ وٝ تٟٙب اس ٚضؼيت ٘ٛن (Cut off tip) ثبَ ثذٖٚ ٘ٛن را ٘ٛن ثزیذٜ 

ثبَ ٌزد وٝ ٌزداثٝ ٞب را ثٝ راحتی اس پبیيٗ ثٝ ثبالی ثبَ حزوت ٔی دٞذ 

ٔٙبعت تز خٛاٞذ ثٛد. ایٗ ثبَ ٞب ثذِيُ ػذْ اعتفبدٜ اس ٘ٛن ثبٔؾىُ تِٛيذ 

 زٚ ٞغتٙذ.ٌزداثٝ ٞبی ٘ٛن ثبَ رٚث

٘ٛن  ٞب را ٘ؾبٖ ٔی دٞذ وٝ اس ٘ٛن ثبَ دٚ حبِت دیٍز 6ٚ ؽىُ 5ؽىُ

 ٘بٔيذٜ ٔی ؽٛ٘ذ.  (Forward swept tip) ٘ٛن پيؾٍزاٚ  (Sharp tip)ش تي

ی ٘ٛن در ارتفبع ثبالتزیٗ ٘مطٝ ثبَ لزار ا٘تٟبتيش وٝ  ثبَ ٘ٛن حبِتی اس

 7ؽٛد وٝ در ؽىُ٘بٔيذٜ ٔی  (UP Sharp tip)  ٘ٛن تيش ثبالداؽتٝ ثبؽذ، 

 ٔؾبٞذٜ ٔی ؽٛد.

دارای  8ؽىُ ٔطبثكیىی اس ٘ٛن ٞبی رایج وٝ  ((Hoerner tip٘ٛن ٞٛر٘ز 

  عطح ثبالی ثّٙذ تز ٚ دارای تحذة در ٘ٛن ٔی ثبؽذ. ِجٝ تيش ثب

٘ز ثب تفبٚت در جٟت تحذة ٞٛر٘ٛن ؽجيٝ  (Up swept tip)٘ٛن ثبالرٚ 

 9ؽىُ ٔی ٌزدد. ٔطبثكاعت وٝ جٟت افشایؼ پٟٙبی ثبَ ٔٛثز اعتفبدٜ 
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یىی اس پبرأتزٞبی ایٗ ٘ٛن ارتفبع طَٛ ٘ٛن ثبَ اعت وٝ در فٛرت ففز 

 ثٛدٖ ایٗ ٔمذار ٘ٛن تجذیُ ثٝ ٘ٛن تيش ٔی ٌزدد.  

، 10ؽىُ جٟت ٔمبیغٝ ثٟتز ٘ٛن ٞبی ٔختّف ثبَ ٔؼزفی ؽذٜ، در

تبثيز پٟٙبی ٘ٛن ثبَ ثز ٔؾخقبت آیزٚدیٙبٔيىی را  12ٚ ؽى11ُؽىُ

در ایٗ ٕ٘ٛدارٞب ٔحٛر افمی ٘غجت پٟٙبی ٘ٛن ثبَ  .ذٜ اعت٘ؾبٖ دادٜ ؽ

 .طَٛ وٛرد ثبَ ٔی ثبؽذثٝ 

٘ٛن ثبالرٚ ثيؾتزیٗ ٘يزٚی ثزا ٚ پغب را تِٛيذ  11ٚ ؽى10ُٔطبثك ؽىُ

ٔی وٙذ. ٘ٛن تيش ٘يش ػالٜٚ ثز تِٛيذ ثزای ٔٙبعت وٕتزیٗ پغب را ایجبد ٔی 

ثبَ ٔٛجت افشایؼ وٙذ. ثطٛر وّی ثزای ٕٞٝ ٘ٛن ٞب، وبٞؼ پٟٙبی ٘ٛن 

ثبَ در تِٛيذ ثزا ٚ پغبی وُ ثبَ ٔی ٌزدد وٝ دِيُ آٖ افشایؼ عٟٓ خٛد 

ٕٞچٙيٗ در فٛرت ففز ؽذٖ پٟٙبی ثبَ ٕٞٝ ٕ٘ٛدارٞب  ثزا ٚ پغب ٔی ثبؽذ.

 ثٝ حبِت ثبَ ثزیذٜ ٔی رعٙذ.

در ٘ٛن ثبَ ٞبی ٔختّف  6409ٕ٘ٛدار ضزیت ثزا ثٝ پغب ثبَ ٘بوب 12ؽىُ

بٖ دادٜ ؽذٜ اعت. ٔطبثك ؽىُ ثٟتزیٗ ػّٕىزد در یه حبِت خبؿ را ٘ؾ

٘ٛن ثبَ را ٘ٛن ثبَ تيش ثٝ خٛد اختقبؿ دادٜ اعت ثٍٛ٘ٝ ای وٝ ثيؾتز اس 

درفذ ٔؾخقٝ آیزٚدیٙبٔيىی ثبَ را ٘غجت ثٝ ثبَ ثذٖٚ ٘ٛن افشایؼ 10

ٔی دٞذ. طجك ٕ٘ٛدار ٘ٛن ثبَ پيؾٍزا ٞٓ ػّٕىزد آیزٚدیٙبٔيىی ٔٙبعجی 

ٛن ٞبی ثبَ رفتبری ٘ظيز ٘ٛن ثزیذٜ دار٘ذ. ایجبد ٔی وٙذ أب دیٍز ٘

ثخقٛؿ ٘ٛن ثبالرٚ وٝ تٟٙب ثذِيُ تِٛيذ ثزای ثيؾتز ٔی تٛا٘ذ در ثبَ 

 پز٘ذٜ ٞبی اثز عطحی اعتفبدٜ ؽٛد.

ارائٝ ؽذٜ اعت. ٘ٛن 13ؽىُ  جٟت ثزرعی اثز عطح ثز ػّٕىزد ٘ٛن ثبَ

ثز عطح ثبَ تيش ثٟتزیٗ ػّٕىزد را داؽتٝ وٝ ثب وبٞؼ ارتفبع ٚ افشایؼ ا

ٕٞچٙيٗ ٘ٛن ثبَ جت ثزا ثٝ پغب را ایجبد ٔی وٙذ. ثيؾتزیٗ افشایؼ ٘غ

ثزیذٜ ثذتزیٗ ٚضؼيت را ثزای ثبَ ایجبد ٔی وٙذ وٝ دِيُ آٖ ایجبد ٌزداثٝ 

 ٞبی ٘ٛن ثبَ اعت وٝ پغب ثبَ را افشایؼ ٔی دٞذ. 

 

 گیری وتیجٍ

یىی اس  ،ٔشایبی فزاٚاٖ ثزرعی ػذدی اس ٘ظز فزف ٞشیٙٝ ٚ سٔبٖثب تٛجٝ ثٝ 

راٜ ٞبی وبٞؼ پغب اِمبیی ٚ در ٘تيجٝ ثٟجٛد ػّٕىزد آیزٚدیٙبٔيىی ثبَ 

٘ٛن ثبال رٚ  ،ٔٛرد ثزرعی لزار ٌزفت وٝ در ثزرعی ػّٕىزد ا٘ٛاع ٘ٛن ثبَ

دارای ثيؾتزیٗ ضزایت ثزا ٚ پغب ٔی ثبؽذ. ثطٛر وّی ثزای ٕٞٝ ٘ٛن ٞب، 

ٕ٘ٛدار ضزیت وبٞؼ پٟٙبی ٘ٛن ٔٛجت افشایؼ ثزا ٚ پغبی ثبَ ٔی ٌزدد. 

ثزا ثٝ پغب ثيؾتزیٗ ٔمذار را در حبِت ٘ٛن ثبَ تيش ثٝ خٛد اختقبؿ دادٜ 

اعت ٚ وبٞؼ پٟٙبی ٘ٛن تب ٔمذار ثغيبر وٓ، ػّٕىزد ثبَ را ٘يش پبیيٗ ٔی 

٘ٛن ثبَ تيش ثٟتزیٗ ػّٕىزد را داؽتٝ وٝ ثب وبٞؼ ارتفبع ٚ افشایؼ  آٚرد.

ایجبد ٔی وٙذ. ایٗ ٘ٛن ثب اثز عطح ثيؾتزیٗ افشایؼ ٘غجت ثزا ثٝ پغب را 

وبٞؼ ٌزداثٝ ٞبی اس پبیيٗ ثٝ ثبال ٔٛجت افشایؼ اعپٗ ٔٛثز ؽذٜ ٚ٘غجت 

ٔٙظزی ثبَ را افشایؼ ٔی دٞذ.  ٕٞچٙيٗ ٘ٛن ثبَ ثزیذٜ ثذتزیٗ ٚضؼيت 

 را ثزای ثبَ ایجبد ٔی وٙذ.
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،  =2AOAدر در  64۰9تاثیر پُىای وًک تر ضریة ترا واکا-1۰ضكل
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