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 ذٜيچى

ٞبي آثيبضي ضا٘سٔبٖ ولُ آثيلبضي    ّٖٕىطز يٗيف قجىُٝ ي، ثٝ زِٞبي آثيبضي زض ايطاٖ ؾبظي قجىٝ ٔسضٖثب ٚػٛز  

ٞلبي   ؾلبظٜ  ،يىيسضِٚيل ٞ يٞلب  ٗ ؾلبظٜ ياظ ثل . ثبقس ئبز يبض ظيثؿ يسّفبر آة زض ثرف وكبٚضظزض ٘شيؼٝ  ٚدبييٗ 

ٞلبي   ُ سٙٛٔ ؾبظٜيثٝ زِ .زاض٘سسبطيط ثؿعايي زض ثبالثطزٖ ضا٘سٔبٖ ٚ وبٞف ٔهطف آة ٓ ؾُح آة يثب سٙٓ يوٙشطِ

بضي يه قجىٝ آثيٞبي ٔرشّف زض  بٖ ؾبظٜيٗ ضفشبض ػطييثطزاضي، وٙشطَ ٚ سٗثٟطٜٔرشّف ٞبي  ٚ ضٚـ يىيسضِٚيٞ

 يىيسضِٚيل ؾبظي ٞٝ يط ثطاي قجيٞبي اذ زضؾبَ يٞبي ٔرشّف ٗ ضاؾشب، ٔسَيثبقس. زضا ي، ٔكىُ ٔيثٝ نٛضر زؾش

َ  يبٖ غيػط يىيسضِٚيٗ ُٔبِٗٝ ٔسَ ٞيا٘س. زض ا بفشٝيبضي سٛؾٗٝ يٞبي آث وب٘بَ ، (CanalMan)ٔلٗ   طٔب٘لسٌبض وب٘لب

 .اؾلز   قلسٜ   وبض ثلطزٜ  الٖ ثٝيفٛٔٙبر زضغطة اؾشبٖ ٌ يبضيوٙشطَ زض قجىٝ آث يٞب ّٖٕىطز ؾبظٜ يؾبظٝ يقج يثطا

ٞبي وٙشطَ ٔٛػلٛز   ٞطيه اظ ؾبظٜ ٓيسٙٓٞبي ٔرشّف ٚ ٔيعاٖ  ٖٕك ٚ زثي زض وب٘بَٗ ييسٗ٘شبيغ ايٗ ٔسَ قبُٔ 

ثطضؾي ٔيلسا٘ي ٚ ا٘ؼلبْ    يثطاقسٜ  ا٘شربة وب٘بَ آٟ٘ب زض ََٛ ظٔبٖ لبثُ ٔكبٞسٜ اؾز. يطارسغيىٝ يُٛضث ثٛزٜزض 

ٚ   ٔي 2Fٚالٕ زض ٚاحس ٖٕطا٘ي  19BPؾبظي، وب٘بَ  قجيٝ ٝ يع ٔمبيل ٘ ثبقس. ثطاي ثطضؾي ٚيٗيز ٔمُلٕ وب٘لبَ   ؿل

لجُ اظ قطٚٔ فهلُ   ييبٞثبظزيسالٖ، يٌ يا قسٜ اظ قطوز آة ُٔٙمٝ ٌطفشٝ يٞب ثب اثٗبز ٘مكٝ ٞبي وب٘بَ اثٗبز ؾبظٜ

ٞلبي   ثطزاضي اظ وب٘بَ ٚ ؾبظٜ قطٚٔ آثيبضي ثطاي ٔكبٞسٜ ٘حٜٛ ثٟطٜ اظآثيبضي ا٘ؼبْ قس. ٕٞچٙيٗ ثبظزيسٞبيي دؽ 

ٝ     ٔٛػٛز زض آٖ ٚ ٘يع ا٘ساظٜ زض ازألٝ ّٖٕىلطز    ؾلبظي ا٘ؼلبْ ٌطفلز.    ٌيطي اَالٖبر ٔٛضز٘يلبظ ثلطاي اػلطاي قلجي

وٙشلطَ ؾلُح    يٗ ؾبظٜ ثلطا يسط قس٘س سب ٔٙبؾت يؾبظٝ يزض ٔسَ قج ياضزو ٚ ٘ٛن يُ، لُبٖيآٔ يوٙشطِ يٞب ؾبظٜ

ٔ س ولٝ  يل شؽ ٔكلبٞسٜ ٌطز ئِٛسٖ ٚ ٌ يٞب آة زض وب٘بَ ٔٛضز٘ٓط ا٘شربة ٌطزز. ثب اؾشفبزٜ اظ قبذم  ُيل ؾلبظٜ آ

ك ٘كلبٖ زاز ولٝ   يل ٗ سحميل ا ٗيٕٞچٙبٖ زض وب٘بَ ٔٛضز ٘ٓط اؾز. يٓ ػطيوٙشطَ ٚ سٙٓ يٓ ثطايٗ ؾبظٜ سٙٓيثٟشط

ٔرشّلف   يٞلب  ٗ ضٚـياظ ثل  يثلطزاض  ٙلٝ ثٟلطٜ  يٗ ٌعيا٘شرلبة ثٟشلط   يثلطا  يسٛا٘س اثلعاض ٔٙبؾلج   ئٗ ٔ وب٘بَٔسَ 

 ثبقس. يثطزاض  ثٟطٜ

 قجىٝ فٛٔٙبر ٓ،يسٙٓ يٞب ، ؾبظٜ CanalMan يىزيٙبٔيسضٚي، ٔسَ ٞيبضيقجىٝ آث :يذيوّٕات وّ



کاراهي بهبود و سازه اهي اصلي شبکواهي کنترل و ميظنت رد کاانلربرسي وضعيت سازه   اهي مناسبآبياري فومنات و اراهئ راه

 

 GID89020 

  



کاراهي بهبود و سازه اهي اصلي شبکواهي کنترل و ميظنت رد کاانلربرسي وضعيت سازه   اهي مناسبآبياري فومنات و اراهئ راه

 

 فهرست مطالب

 1 ................................................................................................................................................................... ٔمسٔٝ

 بري: وّفهُ اَٚ

 4 ............................................................................................................... آٖ ا٘ؼبْ ٞسف ٚ سحميك يطٚضر -1-1

 يفهُ زْٚ: ؾبثمٝ ُٔبِٗبس

 5 ...........................................................................................................................................ُٔبِٗبسي ؾبثمٝ -2-1

 ٞب فهُ ؾْٛ: ٔٛاز ٚ ضٚـ

 9 ..................................................................................................... آٖ اظ ثطزاضي ثٟطٜ ٘حٜٛ ٚ ؾفيسضٚز قجىٝ -3-1

 9 ...................................................................................................... ؾفيسضٚز آثيبضي قجىٝ ٔٗطفي -3-1-1

 10 ................................................................................................. فٛٔٙبر ٖٕطا٘ي ٘بحيٝ -3-1-1-1

 11 .................................................................................................. ُٔبِٗٝ ٔٛضز ٔحسٚزٜ -3-1-1-2

 19BP .............................................................................. 14  وب٘بَ زض آثٍيطي ٚ سٙٓيٓ ٞبي ؾبظٜ -3-1-2

 14 .......................................................................................... آة ؾُح سٙٓيٓ يٞب ؾبظٜ -3-1-2-1

 16 ................................................................................................... آثٍيطي ٞبي زضيچٝ  -3-1-2-2

 19 ....................................................................................................ػطيبٖ ؾبظ قجيٝ ٞيسضٚزيٙبٔيىي افعاض ٘طْ -3-2

 CanalMan ........................................................... 20غيطٔب٘سٌبض ػطيبٖ ؾبظ قجيٝ ٞيسضِٚيىي ٔسَ -3-2-1

 20 ............................................................................................................... ٔسَ ٔعايبي -3-2-1-1

 21 ................................................................................................... ٔسَ ٞبي ٔحسٚزيز -3-2-1-2

 22 .................................................................................... ٔسَ زض قسٜ اؾشفبزٜ ٔٗبزالر -3-2-1-3

 19BP ................................................................................................. 25 وب٘بَ ٔسَ ٝيسٟ ٔطاحُ -3-2-2

 29 ................................................................................................... ثط٘بٔٝ اػطاي ٔطاحُ -3-2-2-1

 33 ............................................................................................................ثط٘بٔٝ ذطٚػي -3-2-2-2

 35 ............................................................................................................ ٔسَ ٚاؾٙؼي -3-2-2-3

 38 ................................................................................... اؾشفبزٜ ٔٛضز ٞبي قبذم ٚ ثطزاضي ثٟطٜ  ٞبي ٌعيٙٝ -3-3

 38 .............................................................................................................. ثطزاضي ثٟطٜ ٞبي ٌعيٙٝ-3-3-1

 40 ........................................................................................................... ٔسَ زض ٞب ؾبظٜ زيٚيٗ -3-3-2



کاراهي بهبود و سازه اهي اصلي شبکواهي کنترل و ميظنت رد کاانلربرسي وضعيت سازه   اهي مناسبآبياري فومنات و اراهئ راه

 

 43 ......................................................................................................... اؾشفبزٜ ٔٛضز ٞبي قبذم-3-3-3

 غيفهُ چٟبضْ: ٘شب

 44 ...................................................................................................................................................... ٔمسٔٝ -4-1

 44 ............................................................................................................. ٔيسا٘ي ثبظزيسٞبي اظ حبنُ ٘شبيغ -4-2

 50 ....................................................................................................................... ٔسَ اػطاي اظ حبنُ ٘شبيغ -4-3

 52 .................................................................. يزائٕ يٞب ٙٝيٌع يثطا ٔسَ اػطاي اظ حبنُ ٘شبيغ  -4-3-1

 s/m3 3 ...................................................... 52 طبثز يزثزض  ٔسَ اػطاي اظ حبنُ ٘شبيغ -1 -1 -4-3

 s/m3 4 ...................................................... 56 طبثز يزث زض ٔسَ اػطاي اظ حبنُ ٘شبيغ -2 -1 -4-3

 s/m3 5 ...................................................... 58 طبثز يزث زض ٔسَ اػطاي اظ حبنُ ٘شبيغ -3 -1 -4-3

 60 ...................................................... يزائٕ حبِز زض ٔسَ ياػطا اظ حبنُ غي٘شب ؿٝئمب-4-3-1-4
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 4D .................................................................................. 72 ٙٝيٌع يثطا آثٍيطٞب ٔؼبٚضر زض آة ٖٕك( 21 -4)ٕ٘ٛزاض

 4D ................................................................................................. 73 ٙٝيٌع زض آثٍيطٞب ثٝ يٚضٚز زثي( 22 -4)ٕ٘ٛزاض

 4D ............................................................... 74 ٙٝيٌع يثطا قسٜ ٔحبؾجٝ شؽيٌ ٚ ِٔٛسٖ يٞب قبذم( 23 -4)ٕ٘ٛزاض

 5D .................................................................................. 75 ٙٝيٌع يثطا آثٍيطٞب ٔؼبٚضر زض آة ٖٕك( 24 -4)ٕ٘ٛزاض

 5D ................................................................................................. 75 ٙٝيٌع زض آثٍيطٞب ثٝ يٚضٚز زثي( 22 -4)ٕ٘ٛزاض

 5D ............................................................... 76 ٙٝيٌع يثطا قسٜ ٔحبؾجٝ شؽيٌ ٚ ِٔٛسٖ يٞب قبذم( 26 -4)ٕ٘ٛزاض

 76 ......................... ياضزو ٘ٛن عيؾطض يثطا يزائٕ طيغ حبِز زض شؽيٌ ٚ ِٔٛسٖ يٞب قبذم ؿٝئمب( 27 -4)ٕ٘ٛزاض
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 87 ........................ ٔرشّف يٞب ؾبظٜ يثطا يزث وبٞف حبِز زض شؽيٌ ٚ ِٔٛسٖ يٞب قبذم ؿٝئمب( 43 -4)ٕ٘ٛزاض
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 ٔمذٔٝ

ذكله   ٖ ثٝ ذهٛل زض وكٛضٞبي ذكه ٚ ٘يٕٝٞبي ػٟب ٞب زض وكٛض ٟٕٔشطيٗ زغسغٝ وٕجٛز ٔٙبثٕ آثي يىي اظ

% اظ 70ٔظُ ايطاٖ اؾز. ثيكشطيٗ ؾٟٓ اظ ٔهطف آة ٔطثٌٛ ثٝ ثرف وكبٚضظي اؾز ثُٛضيىٝ زض ٔشٛؾٍ ػٟب٘ي

اظ  .% اؾلز 90% سلب  85ٔمساض زض وكٛض ٔلب  ايٗ  ىٝيزضحبِضؾس  ٔٙبثٕ آثي ٔٛػٛز زض ثرف وكبٚضظي ثٝ ٔهطف ٔي

ٞبي آثيبضي زض ثؿيبضي اظ اضايي وكبٚضظي زض ايطاٖ ضا٘لسٔبٖ ولُ آثيلبضي     ؾبظي قجىٝ َطف زيٍط ّٖيطغٓ ٔسضٖ

ٞبي ا٘شمبَ ٚ سٛظيٕ  ٞبي آثيبضي ثبٖض دبييٗ آٔسٖ ضا٘سٔبٖ % اؾز. ّٖٕىطز يٗيف قجى35ٝدبييٗ ثٛزٜ ٚ زض حسٚز 

وٙشطَ ٚ  ٞبي ؾبظٌٜطزز. زض ايٗ ٔيبٖ  ٔي حس آة زض ثرف وكبٚضظي  اظ ٚ زض ٘شيؼٝ ٞسض ضفشٗ آة ٚ ٔهطف ثيف 

سٛا٘ٙلس سلبطيط ثؿلعايي زض     ٞلب زاض٘لس ٔلي    سٙٓيٓ ثٝ زِيُ ٘مف ٟٕٔي وٝ زض وٙشطَ ٚ سٙٓيٓ ؾُح آة ٚ زثي آثٍيط

 ٞلب  ؾلبظٜ ثبالثطزٖ ضا٘سٔبٖ ٚ وبٞف ٔهطف آة زاقشٝ ثبقٙس. ثٙبثطايٗ ثب وٙشطَ ٚ سٙٓيٓ ٔٙبؾت ٚ ثٝ ٔٛللٕ ايلٗ   

 ة ػٌّٛيطي وطز.سٛاٖ اظ ٞسض ضفشٗ آ ٔي

سٙٓيٓ ؾُح آة ٕٞچٙيٗ أىبٖ فطٚـ حؼٕي آة ٚ سحٛيُ زليك آٖ ثلٝ وكلبٚضظاٖ ضا فلطاٞٓ     ٞبي ؾبظٜ

ٟي اؾلز ولٝ ٔٛػلت افلعايف ليٕلز      ٞبي لبثُ سٛػ ٔؿشّعْ نطف ٞعيٙٝ ٞب ؾبظٜٕ٘ٛزٜ ِيىٗ سِٛيس ٚ ٘هت ايٗ 

، أىلبٖ ٔلسيطيز قلجىٝ ٚ    ٞلب  ؾبظٜظ ايٗ ثطزاضي ٔٙبؾت ا قٛز. اظ آ٘ؼب وٝ اؾشفبزٜ نحيح ٚ ثٟطٜ قسٜ آة ٔي سٕبْ

ضؾلس ولٝ قٙبؾلبيي ٘لٛالم ٚ ٔكلىالر ايلٗ        ٕ٘بيس، ثٙٓط ٔي ٔٛلٕ آة ٚ وبٞف سّفبر ضا أىب٘ذصيط ٔي سٛظيٕ ثٝ

ٝ   اظ ِحبِ ا٘شربة ٘ٛٔ، َطاحي، ؾبذز، ٘هت ٚ ثٟطٜ ٞب ؾبظٜ ٞلب ٚ   ثطزاضي وٕه قبيب٘ي ثٝ افعايف ضا٘لسٔبٖ قلجى

ٕٞچٙيٗ ثب سٛػٝ ثٝ ايٙىٝ ٔسيطيز سٛظيلٕ ٚ ٔهلطف ثٟيٙلٝ آة زض قلجىٝ ٘ملف      وٙس.  ػٌّٛيطي اظ اسالف آة ٔي

آثي ٔطثَٛٝ ثٝ ٘حٛي ا٘شربة، احلساص ٚ   ٞبي ؾبظٜوٙس، ِصا يطٚضي اؾز  ٔٛططي زض اضسمبء ضا٘سٔبٖ آثيبضي ايفب ٔي

ثطزاضي ٘يع  ٟطٜثطزاضي لطاض ثٍيط٘س وٝ ا٘شمبَ آة ثٝ ٔعاضٔ ثُٛض ٔٛطط نٛضر ٌيطز. ثب قٙبذز ٔكىالر ث ٔٛضز ثٟطٜ

 الساْ وطز.   آٟ٘بٔٛػٛز زض قجىٝ، ٘ؿجز ثٝ حُ  ٞبي ؾبظٜسٛاٖ ثب ا٘ؼبْ انالحبسي زض  ٔي

 (:1383ٞبي آثيبضي ٖجبضسٙس اظ )ضحيٕي ثطزاضي اظ قجىٝ ُّٖ انّي ٔكىالر ايؼبز قسٜ زض ثٟطٜ

 ٔؿبئُ ٔطسجٍ ثب َطاحي 

  سرطيت ظٚزٍٞٙبْ آٟ٘ب ٞب ؾبظٜ٘بٔٙبؾت ثٛزٖ ويفيز ٔهبِح ثىبض ضفشٝ زض احساص ٚ 
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 ٖسْ ضٖبيز يٛاثٍ فٙي زض َطاحي ٚ اػطا 

 ٜثطزاضي ٘بٔٙبؾت ثٛزٖ قيٜٛ ثٟط 

 ٜثطزاضي ٔؿبئُ فطٍٞٙي ٚ اػشٕبٖي وكبٚضظاٖ ٚ ثٟط 

ٍٛ٘لٝ  سؼطثٝ ٚ آقٙب ثٝ ٔؿلبئُ َطاحلي ايٙ  قبيبٖ ٌفشٗ اؾز وٝ زض حبَ حبيط ثب سٛػٝ ثٝ ٚػٛز ٟٔٙسؾبٖ ثب

ٝ ٞب زض اوظط قطوشٟبي ؾبظٜ اي اؾلشبٟ٘ب، ٚ ٘يلع ٘ٓلبضر ثلط      ٟٔٙسؾبٖ ٔكبٚض ٚ ٘يع زض قطوشٟبي ؾٟبٔي آة ُٔٙمل

وٕشط ثٛزٜ ِيىٗ  ٞب ؾبظٜٞبي فٛق، احشٕبَ اقىبَ زض َطاحي ٚ احساص ايٗ  ويفيز ٔهبِح ٔهطفي زض احساص ؾبظٜ

ثطزاضي  اٖ ٚ ثٟطٜٞبي ٔسيطيشي اسربش قسٜ وٝ ثٝ ٔمساض ظيبزي ثٝ ٔؿبئُ فطٍٞٙي ٚ اػشٕبٖي وكبٚضظ ثٝ زِيُ قيٜٛ

ٞبي آثيبضي ثلب ٔكلىُ ٔٛاػلٝ     زض قجىٝ ٞب ؾبظٜثبقس، اؾشفبزٜ اظ ايٗ  ثؿشٍي زاقشٝ ٚ ثٝ ٖ٘ٛي سبثٗي اظ آٖ ٘يع ٔي

ا٘س، ثسِيُ سؼبضة ا٘سن وبضقٙبؾبٖ  ي ٘يع وٝ ٔسسٟب ديف َطاحي ٚ احساص قسٜٞبي ؾبظٜاؾز. ثسيٟي اؾز زض  قسٜ

في ثط ٘حٜٛ ؾبذز ٚ ويفيز ٔهبِح وبضثطزي، ٕٔىٗ اؾز اقىبالسي اظ زض آٖ ظٔبٖ ٚ ٘يع ٖسْ وٙشطَ ٚ ٘ٓبضر وب

ثلطزاضي   زض حبَ حبيط ٕٞچٙبٖ ٚػٛز زاقلشٝ ولٝ ثبٖلض ٖلسْ ثٟلطٜ      ٞب ؾبظٜٔٙٓط َطاحي ٚ اػطا ثطاي ايٗ ٌٛ٘ٝ 

 قٛز. ٔٙبؾت اظ آٟ٘ب ٔي

ُ يل اؾلز، ثلٝ زِ   ض ٞىشبض ٚالٕٞعا37ثبِغ ثط  يالٖ ثب ٔؿبحشيفٛٔٙبر وٝ زض غطة اؾشبٖ ٌ يبضيزض قجىٝ آث 

ط زض ييل ع سغيل ُ ٚ ٘يل آٔ  ٔٛػٛز زض آٖ اظ ػّٕٝ ؾبظٜ يٞب اظ ؾبظٜ يثطذ ي( ٚ اظ وبضافشبز1340ٌثٛزٖ ؾبذز ) يٕيلس

، يٚ ولبٞف ٔٙلبثٕ آثل    يطوكلز اضايل  يف ؾلُح ظ ي، ثٝ ؾلجت افلعا  يثٝ سٙبٚث ياظ حبِز زائٕ يثطزاض ضٚـ ثٟطٜ

ك ثب سٛػٝ ثٝ ٔؿبئُ شوطقسٜ زض قلجىٝ ٔلٛضز٘ٓط ثلٝ    يٗ سحمياؾز. زض ا ؼبز قسٜيطاٖ قجىٝ ائس يثطا ئكىالس

اؾلشفبزٜ زض   يع ا٘شربة ؾبظٜ ٔٙبؾت ثطايٓ ٔٛػٛز زض قجىٝ ٚ ٘يوٙشطَ ٚ سٙٓ يٞب ز ٚ ّٖٕىطز ؾبظٜيٚيٗ يثطضؾ

ٓ ٚ يسٙٓل  يٞلب  ٞب ٚ ؾلبظٜ  وب٘بَ يز فّٗئكبٞسٜ ٚيٗ يثطا ئشٗسز يسا٘ئ يسٞبيٗ ٔٙٓٛض ثبظزيقس. ثس الساْآٖ 

 يٞلب  ؾلبظٜ  يىيسضِٚيل ٞ يثلٝ ثطضؾل   CanalMan يىيسضِٚئسَ ٞاظ ٗ ثب اؾشفبزٜ يٌطفز. ٕٞچٙا٘ؼبْ  يطيآثٍ

ٍط يىلس يثب  ياضزو ع ٘ٛنيٚ ؾطض يُ، لُبٖيآٔ يوٙشطِ يٞب ؾبظٜ يىيسضِٚئٛػٛز دطزاذشٝ قس وٝ زض آٖ ّٖٕىطز ٞ

ٞلب زض ٔلٛاضز ُٔبِٗلبسي ٔرشّلف     ؾبظي ضفشبض ٞيسضِٚيىي وب٘بَٞبيي وٝ زض قجيٝ ّٖيطغٓ ديچيسٌي س.يؿٝ ٌطزئمب

ٝ  سٛا٘س ثٝ اَالٖبر ذٛثي زض ٔٛضز ٘حٜٛ انالح، ثبظؾبظي ٚ ثٟطٜ ٚػٛز زاضز، ايٗ فطايٙس ٔي ٞلب   ثطزاضي ٔٙبؾت قلجى

ٞب زض زاذلُ ٚ ذلبضع وكلٛض ٌلعاضـ قلسٜ       ؾبظي زض ثطذي قجىٝ ٔٙشغ قٛز. ٞط چٙس وٝ ٔٛاضزي اظ ايٗ ٘ٛٔ قجيٝ
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ض ثركي اظ قجىٝ فٛٔٙبر ا٘ؼبْ قس ٚ ِعْٚ اؾشفبزٜ اظ ايٗ ٘ٛٔ اضظيبثي ضا ثلطاي  اؾز، ايٗ ُٔبِٗٝ ثطاي اِٚيٗ ثبض ز

  ٞبي لسيٕي ٘كبٖ زاز. ٞب ٚ ثٝ ٚيػٜ قجىٝ ديكٟٙبز ضاٜ حّٟبي فيعيىي ٚ ٔسيطيشي زض قجىٝ

ٙلٝ سٛؾلٍ ٔحمملبٖ ٚ    يٗ ظٔيل قسٜ زض ا ا٘ؼبْ يبر ٚ وبضٞبيبٖ وّيك ثٝ ثيٗ سحمياَٚ ٚ زْٚ ا يٞب زض فهُ

ٚ  يطيل ٓ ٚ آثٍيسٙٓل  يٞب قجىٝ فٛٔٙبر ٚ ؾبظٜ يقٛز. زض فهُ ؾْٛ ثٝ ٔٗطف يؾز آٔسٜ آٟ٘ب دطزاذشٝ ٔز غ ثٝي٘شب

ُ   ئل   آٖ دطزاذشٝ يٞب يػٌيٚ ٚ CanalMan يىيسضِٚئسَ ٞ يٗ ثٝ ٔٗطفيٕٞچٙ غ يچٟلبضْ ٘شلب    قلٛز. زض فهل

ٔلسَ اضائلٝ    ياػلطا غ حبنلُ اظ  يٚ ٘شلب  يسا٘يل ٔ يسٞبيل غ حبنلُ اظ ثبظز يك زض زٚ ثرف ٘شلب يٗ سحميحبنُ اظ ا

اؾلز.   قسٜ دطزاذشٝط٘س يسٛا٘س ٔس٘ٓط لطاض ٌ يوٝ ٔ يكٟٙبزاسيٚ اضائٝ د يطيٌ ؼٝيع ثٝ ٘شياؾز. زض فهُ دٙؼٓ ٘ قسٜ

 ا٘س. اؾز اضائٝ قسٜ ك اؾشفبزٜ قسٜيٗ سحميا٘ؼبْ ا يوٝ اظ آٟ٘ب ثطا يٞب ٚ ٔٙبثٗ شبً زض لؿٕز ٔطاػٕ، وشبةيٟ٘ب
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 تحميك ٚ ٞذف ا٘جاْ آٖ ظرٚرت -1-1

ثطزاضي ثٟيٙٝ اظ ٔٙبثٕ آة اذشهبل يبفشلٝ ثلٝ ثرلف     زض حبَ حبيط زِيُ انّي ثطٚظ ٔكىالر ٖٕسٜ زض أط ثٟطٜ

ٚ  ثطزاضي اظ قجىٝ وكبٚضظي، ٔالحٓبر فطٍٞٙي ٔسيطيز ثٟطٜ ظٞىكلي ٚ ثلب زضػلٝ وٕشلطي ٖلسْ       ٞبي آثيلبضي 

ثبقس. زض٘شيؼلٝ الظْ اؾلز ولٝ يلٕٗ ثطضؾلي       آثٍيطي ٔيٞبي وٙشطَ ٚ  ثطزاضي ٚ ٍٟ٘ساضي ٔٙبؾت اظ ؾبظٜ ثٟطٜ

٘ؿجز ثلٝ قلٙبذز زليلك اػلعا ٔكلىالر ٔٛػلٛز زض ألط         ،ٞبي آثيبضي ثطزاضي ٞط وساْ اظ قجىٝ ٚيػٌيٟبي ثٟطٜ

اظ آ٘ؼلب ولٝ    ٞبي وٙشطَ ٚ آثٍيطي الساْ قلٛز. ثلب ايلٗ ٚػلٛز     ثطزاضي ٚ يب اقىبالر احشٕبِي ٔٛػٛز زض ؾبظٜ ثٟطٜ

ٞبي اػشٕبٖي ثٛزٜ ٚ الظْ اؾلز ثلب زض ٘ٓلط ٌلطفشٗ ٔلٛاضز ٔشٗلسز        ٕٞطاٜ ثب حؿبؾيز بًٛٔٔالحٓبر فطٍٞٙي ٖٕ

 ٞلبي  ؾلبظٜ زض ايٗ َطح فمٍ ثطضؾلي ٚ ٔمبيؿلٝ    ،الشهبزي، ضفبٜ اػشٕبٖي، آٔٛظـ ٚ غيطٜ ٔٛضز ثطضؾي لطاض ٌيطز

٘ٓط ثلطزاضي ٔلٛضز   يي، ؾلبذشٕب٘ي ٚ ثٟلطٜ  ٞبي اػطا ٌيالٖ اظ ِحبِ ػٙجٝ ٞبي انّي آثيبضي َ ٔٛػٛز زض قجىٝوٙشط

 ٞلبي  ؾلبظٜ ٌطفشٝ ٚ ديكٟٙبزار انالحي يلب   ٞب ٔٛضز ثطضؾي لطاض اؾز وٝ زض َي آٖ ٘مبٌ يٗف ٚ لٛر ايٗ ؾبظٜ

. ٕٞچٙليٗ اظ  ذٛاٞسقلس ثطزاضي )زضنٛضر أىلبٖ( اضائلٝ    ٞبي ثٟطٜ ٔٙبؾت ثطاي ثبالثطزٖ ضا٘سٔبٖ ٚ وبٞف ٞعيٙٝ

قلٛز سلب ثلب    ؾُح آة ثب يىسيٍط ٔشفبٚر اؾز ؾٗي ٔلي  ٔرشّف وٙشطَ ٞبي ؾبظٜآ٘ؼبيي وٝ ّٖٕىطز ٞيسضِٚيىي 

، ٘ؿجز زض ٔسَ ثطزاضي ثب قطايٍ ٔٛػٛز ثٟطٜ ٞب ؾبظٜوطزٖ ايٗ  افعاضي اثشسا يٕٗ وبِيجطزٜ َ ٘طْاؾشفبزٜ اظ يه ٔس

ٝ يّٖٕىطز يٞب قبذموٙشطَ زيٍط الساْ ٕ٘ٛزٜ ٚ زض دبيبٖ ثب ٔمبيؿٝ  ٞبي ؾبظٜؾبظي ضفشبض  ثٝ قجيٝ ٞلبي   ، سٛنلي

  اضائٝ قٛز.ٔٙبؾت ٞبي وٙشطَ  ثطاي ا٘شربة ؾبظٜ الظْ

 يبظ آثيافعٚزٜ قسٜ ٚ ٘ آٖ وكز  سٟٙب ثٝ ٔؿبحز سحز زض حبَ حبْط ٘ٝ اؾز وٝٗ يٗ قجىٝ زض ايُ ا٘شربة ايزِ 

ٗ قجىٝ ضا ثب ٔكلىالر  يز اي، ثّىٝ ثب وبٞف ٔٙبثٕ آة زض زؾشطؼ ٚيٗ كشط وطزٜيث ي٘ؿجز ثٝ ظٔبٖ َطاحآٖ ضا 

ٔشطٔىٗلت زض ؾلبَ ثلٛز.     بضزيّي2/2ٔثبِغ ثط  يَطاح يسضٚز زض اثشسايؾس ؾف يٕياؾز. حؼٓ سٙٓ ضٚثطٚ وطزٜ يػس

چٙلساٖ زٚض ثلٝ    ٘ٝ يٞب ٕٔىٗ اؾز زض ؾبَ يٗ ؾس حؼٓ آة ٚضٚزيثبالزؾز ا زض يياوٖٙٛ ثب احساص ؾسٞب أب ٞٓ

ٗ اؾلشفبزٜ  يٗ ٚ ٕٞچٙل يٍعيػلب  ياؾز ٔٙبثٕ آث  يٗ ضاؾشب يطٚضيبضز ٔشطٔىٗت زض ؾبَ ثطؾس. زض ايّئ هيوٕشط اظ 

 يٞلب  ؾلبظٜ  يبٖ قلسٜ ثلطا  يل ز ثيل ٗ ثب سٛػٝ ثٝ إٞيطز. ثٙبثطايٙٝ اظ حؼٓ آة زض زؾشطؼ زض زؾشٛض وبض لطاض ٌيثٟ

 اؾز. ك ٔس٘ٓط لطاض ٌطفشٝيٗ سحميٓ زض ثبالثطزٖ ضا٘سٔبٖ، ايوٙشطَ ٚ سٙٓ
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 ساتمٝ ٔطاِؼاتي -2-1

ثطزاضاٖ قجىٝ ضا  سٛا٘س ٔسيطاٖ ٚ ثٟطٜ ضاٞىبضٞبي ٔٙبؾت ٔيثطضؾي ٚيٗيز قجىٝ ٚ ثيبٖ ٔكىالر ٔٛػٛز ٚ اضائٝ 

ٝ ٞب قبُٔ  ثطزاضي ٔٙبؾت اظ قجىٝ يبضي زٞس. ايٗ ثطضؾي زض أط ٔسيطيز ٚ ثٟطٜ زض ٘حلٜٛ احلساص قلجىٝ،     ُٔبِٗل

َ    ٔٛػلٛز زض قلجىٝ ٔلي    ٞلبي  ؾبظٜ يز ّٖٕىطزيٚيٗٞب ٚ ثطضؾي  سحّيّي زض ضا٘سٔبٖ ٞلبي   قلٛز. ٕٞچٙليٗ ٔلس

سٛا٘ٙلس اثلعاض ٔٙبؾلجي ػٟلز      ٞب زاض٘لس ٔلي   ثٝ زِيُ ا٘ؼبْ ٔحبؾجبر ؾطيٕ ٚ ٘ؿجشب زليمي وٝ زض دسيسٜ يؾبظٝ يقج

 آٟ٘ب ثب يىسيٍط ثبقٙس.  ّٖٕىطز ٚ ٔمبيؿٝ  ٞب ؾبظٜسحّيُ وبضثطز 

ثطزاضي ٚ ٍٟ٘لساضي   ( ثٗس اظ ا٘ؼبْ سحميمبر زض ٔٛضز ذسٔبر فٙي زٚضاٖ ثٟط1367ٜؾبظٔبٖ ثط٘بٔٝ ٚ ثٛزػٝ )

 اؾز: بٖ وطزٜيط ثيثٝ قطح ظ ضا زاليُ ٘بثؿبٔب٘ي زض أط ذسٔبر ٚ ٍٟ٘ساضيٗ ئٟٕشط، ثيبضيٞبي آ قجىٝ

 وبفي ٘جٛزٖ اٖشجبض ػٟز ا٘ؼبْ ذسٔبر ٍٟ٘ساضي 

 .ٖسْ ٖاللٝ وكبٚضظاٖ زض ٕٞىبضي ٚٔكبضوز زض ذسٔبر ٍٟ٘ساضي ثٝ زِيُ وبؾشي ٞبي آٔٛظقي 

 ٜثطزاضي ثب انَٛ َطاحي ٖسْ ٕٞبٍٞٙي ٘ٓبْ ثٟط 

ٝ  ( زض ُٔبِٗٝ ذٛز ثٝ ثطضؾي ٚ ا1370نيفي )ثٛچبِي   ٞلبي ٔٛػلٛز زض    ضظيبثي ٘حٜٛ ّٖٕىطز ثطذلي اظ قلجى

سٙٓليٓ آة زض ؾلُح قلجىٝ     ٞبي ؾبظٜقجىٝ ثٝ ٔٗطفي ض ثطضؾي قجىٝ ٔغبٖ دؽ اظ ٔٗطفي وكٛض دطزاذز. ٚي ز

٘بٔٙبؾلت ثلٛزٖ    يلع ٞبي زضػلٝ يله ٚ زٚ ٚ ٘   اؾز وٝ ثٝ ّٖز ذبوي ثٛزٖ وب٘بَ  دطزاذشٝ ٚ زض دبيبٖ ٘شيؼٝ ٌطفشٝ

ٞبي ٞلطظ   ٞب ٔب٘ٙس ضيعـ زيٛاضٜ، ٖسْ دبيساضي آٖ ثٝ ّٖز ٔشٛضْ ثٛزٖ ذبن ُٔٙمٝ ٚ ٘يع ضقس ّٖف ٚيٗيز وب٘بَ

 اسالف آة زض قجىٝ ظيبز اؾز.، ٚ زض ٟ٘بيز ٘كز آة اظ ثس٘ٝ وب٘بَٚ ٘ي 

ٖ سٛظيٕ آة زض قلجىٝ  ذٛزوبض ثٛز ٚي زض ٔٛضز قجىٝ لعٚيٗ ٘يع ٘شيؼٝ ٌطفز وٝ ثب سٛػٝ ثٝ ذٛزوبض ٚ ٘يٕٝ 

ٞبي ايبفي ٚ يب ٔٛا٘لٕ زيٍلط    ٚظٌ٘ٝصاقشٗ ٞب ثب  سٗسازي اظ ايٗ زضيچٝ ٞبي آٔيُ زضيچٝٚ ثب سٛػٝ ثٝ سٙٓيٓ آة ثب 

 ثبقس. ئسٗبزَ ذٛز ضا اظ زؾز زازٜ ٚ زض ٘شيؼٝ زثي ٖجٛضي ثب زثي ٔٛضز٘ٓط ٔشفبٚر 

ٞلبي آثيلبضي    وٙشطَ ػطيبٖ زض قجىٝ ٞبي ظٜؾبثطزاضي  ( زض اضظيبثي ّٖٕىطز ٞيسضِٚيىي ٚ ثٟط1375ٜؾبِٕي)

يه)قجىٝ آثيبضي ظايٙسٜ ضٚزانلفٟبٖ(  ٞبي وٙشطَ اظ ٘ٛٔ ٘يطد ظٖ فبضؼ، زٚ ؾيؿشٓ ؾبظٜضٚز انفٟبٖ ٚ زضٚز ظايٙسٜ

ٚ  زازٜ)قلجىٝ آثيلبضي زضٚزظٖ فلبضؼ( ضا ٔلٛضز ثطضؾلي للطاض        U.S.B.Rٞبي وٙشطَ ٔٗطفي قسٜ سٛؾٍ  ٚ ؾبظٜ

ثطزاضي ضا سٛنيٝ ٕ٘ٛز. ثط اؾبؼ ٘شبيغ حبنلّٝ ٚ ثلٝ ٔٙٓلٛض ثٟجلٛز      ٔٙبؾت اظ ِحبِ ٞيسضِٚيىي ٚ ثٟطٜ ٞبي ؾبظٜ
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ٞبي وكلبٚضظي زض اضسجلبٌ    اي ثبيؿشي ؾبظٔبٖ ضا٘سٔبٖ سٛظيٕ آة ٚي ديكٟٙبز ٕ٘ٛز وٝ ثٝ ػبي ؾبظٔبٖ آة ُٔٙمٝ

ٗ ٘يبظ آثي ٌيبٞبٖ ٚ اضائٝ اٍِٛي وكلز، ٚ  ٞبي آثيبضي ايفبي ٘مف ٕ٘ٛزٜ سب ثب سٗيي ثطزاضي اظ قجىٝ ثب ٔسيطيز ثٟطٜ

قٛ٘س، أىبٖ افعايف ضا٘لسٔبٖ آثيلبضي ٔيؿلط     ؾبظي اضايي وٝ ثبٖض اؾشفبزٜ ثٟيٙٝ ٔي ٘يع اٖٕبَ ٔسيطيز يىذبضچٝ

 قٛز. 

ٝ آثيلبضي  ؾبظي ثط٘بٔٝ سٛظيلٕ آة قلجى   ثٕٙٓٛض ثٟيٙٝ ICSS-POM( اظ ٔسَ 1377زٚظ ٚ ٕٞىبضاٖ ) وؿت 

ثلٛز   ٘ٝ وٝ ثلطاي ايلٗ قلجىٝ ديكلٟٙبز قلسٜ     ٌب ثطزاضي ؾٝ ٞبي ثٟطٜ آٟ٘ب ثب ثطضؾي ٌعيٙٝ لٛضيچبي اؾشفبزٜ وطز٘س.

)ضٚـ ثٟطٜ ثطزاضي ػطيبٖ ٔساْٚ ثب زثي طبثز، ػطيبٖ ٔساْٚ ثب زثي ٔشغيط، ٚ ػطيبٖ ٔشغيط( ٚ ثلب اؾلشفبزٜ اظ ٔلسَ    

ـ    سطي ٔٙبؾتثطزاضي  ٖ ٔساْٚ ثب زثي ٔشغيط ٌعيٙٝ ثٟطٜفٛق ٘شيؼٝ ٌطفشٙس وٝ ضٚـ ػطيب ٞلب   ٘ؿلجز ثلٝ زيٍلط ضٚ

 ثبقس.   ٔي

َ  ( زض ٔمب1377ِٝ) ػٛاز ٔٙٗٓ  ٔٛحس ٚ ٔحٕس ٔحؿٙي  ثلطاي اضظيلبثي    ICSSDOMاي ثب ٖٙٛاٖ ٔٗطفي ٔلس

ٞبي ٚالٗي يله وب٘لبَ    ٞبي آثيبضي، ثٝ آظٖٔٛ ٚ اضظيبثي ايٗ ٔسَ ثب زازٜ ثطزاضي وب٘بَ ؾبظي ثٟطٜ ّٖٕىطز ٚ ثٟيٙٝ

ٞلبي   ٘ٓلط دبؾلد   اذشٙس. ٘شبيغ سحميمبر آٟ٘ب حبوي اظ آٖ ثلٛز ولٝ ٔلسَ ٔلٛضز    وٙٙسٜ زض قجىٝ آثيبضي زظ دطز سٛظيٕ

 وٙس. ٔٗشجطي ضا ثب نحز ٚ زلز وبفي زض ظٔبٖ ٘ؿجشب وٛسبٞي اضائٝ ٔي

اي ثب ٖٙٛاٖ اضظيبثي ّٖٕىطز قلجىٝ آثيلبضي للعٚيٗ ثلب اؾلشفبزٜ اظ ٔلسَ        ( زض ٔمب1379ِٝ) ٔٙٗٓ ٚ ٕٞىبضاٖ

PAIS ّيز ٔسَ ثٝ آظٖٔٛ وبضثطز ٚ ٕ٘بيف لبثPAIS  ٞبي آثيلبضي دطزاذشٙلس. ٘شلبيغ     ّٖٕىطز قجىٝ اضظيبثيثطاي

اثعاض ُّٔٛثي ػٟز اضظيبثي وٕي ّٖٕىطز ؾيؿشٓ اؾز ٚ ثلب   PAISثسؾز آٔسٜ اظ ايٗ سحميك ٘كبٖ زاز وٝ ٔسَ 

ساْ ٞبي ٔرشّف ٚ سٗييٗ ٔيعاٖ اٖشجلبض اضظيلبثي ٞطول    سٛاٖ ٖالٜٚ ثط اضظيبثي ّٖٕىطز ثرف اؾشفبزٜ اظ ايٗ ٔسَ ٔي

 ٞب ضا ػٟز ثٟجٛز ّٖٕىطز سٗييٗ ٕ٘ٛز. ٞبي ثرف اِٚٛيز

ٓ   OPDM( اظ ٔسَ 1379ضحيٕي ٚ ٘يىجرز ػٟطٔي ) ٞلبي وكلبٚضظي ٚ    وٝ ثطاي َطاحي ٚ آ٘لبِيع ؾيؿلش

ٞىشبض زض ذٛظؾشبٖ )ٚاللٕ زض قلجىٝ آثيلبضي ٚ ظٞىكلي      1000اي ثٝ ٚؾٗز  قٛز، ثطاي ُٔٙمٝ آثيبضي اؾشفبزٜ ٔي

ٝ  س٘س وٝيؼٝ ضؾيٗ ٘شيٚ ثٝ ا طز٘ساؾشفبزٜ و سٛؾٗٝ اضايي قٟيس چٕطاٖ( ٞلبي   ثب اؾشفبزٜ اظ ايٗ ٔسَ ٔسيطاٖ قلجى

آثيبضي لبزض٘س زض ٞط ِحٓٝ ّٖٕىطز ٔحهٛالر سحز وكز قجىٝ ضا ثب ٔمبزيط آة زض زؾشطؼ ٚ ويفيز آٖ ٔلٛضز  

 ٞب ضا ثُٛض زليك ٔكرم ٕ٘بيٙس. اضظيبثي الشهبزي لطاض زٞٙس ٚ اِٚٛيز ٔهطف آة زض قجىٝ
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ٝ   (  ثٝ وبضثطز ضٚـ ثٟي1381ٝٙٛاظ)ذٛقٙ ثط٘بٔلٝ ثٟيٙلٝ سٛظيلٕ آة زض     ؾبظي اٍِٛضيشٓ غ٘شيه ثٝ ٔٙٓلٛض اضائل

ٞبي آثيبضي ثب سبٔيٗ اٞساف ٔشفبٚر آٖ اظ وبٞف ْطفيز وب٘بَ سٛظيٕ وٙٙسٜ، وبٞف ظٔبٖ ٔٛضز ٘يبظ ثلطاي   وب٘بَ

ثلطاي  ٘شيؼٝ ٌطفز وٝ ٔسَ سٟيٝ قلسٜ،   سىٕيُ ثط٘بٔٝ آثيبضي ٚ وبٞف سّفبر ظٔب٘ي زض ٞط زٚض آثيبضي دطزاذز ٚ

 ثٟيٙٝ ٕ٘ٛز. بًسٛاٖ اٞساف ٔشفبٚسي ضا سٛأآٖ ٔي ثبٞبي آثيبضي ؾٛزٔٙس ثٛزٜ ٚ  ٔؿبئُ سٛظيٕ آة زض وب٘بَ

ثطزاضي ٚ ٔسيطيز قجىٝ آثيبضي وبً٘ ؾبثبسي زض غطة ٞٙلس   ( ثٝ ٔٙٓٛض ثٟجٛز ثٟط2001ٜٔيكطا ٚ ٕٞىبضاٖ) 

اؾلشفبزٜ وطز٘لس. آٟ٘لب اظ يله ٘ؿلجز وبضايي)٘ؿلجز زثلي ٔكلبٞساسي ثلٝ زثلي            11MIKE اظ ٔسَ ٞيسضِٚيىي

ٞلبي   قسٜ( ثٝ ٖٙٛاٖ قبذهي ثطاي اضظيبثي زضػٝ يىٙٛاذشي زض ا٘شملبَ ػطيلبٖ اؾلشفبزٜ ٕ٘ٛز٘لس. زازٜ     ضيعي ثط٘بٔٝ

آة  ؾبظي ٘كبٖ زاز وٝ ٘ؿجز فٛق زض ََٛ وب٘بَ يه افز ؾطيٕ زاضز وٝ ٘كبٖ زٞٙسٜ اؾشفبزٜ ثيف اظ حلس  قجيٝ

 ٞبي ثبالزؾز اؾز. زض آثٍيط

ؾبثبسي زض غلطة ٞٙلس    ضا ثطاي قجىٝ آثيبضي وبً٘ CanalMan ( ٔسَ ٞيسضِٚيىي2002وٛٔبض ٚ ٕٞىبضاٖ)

اثعاض ٔٙبؾجي ثطاي قجيٝ ؾبظي ػطيلبٖ غيلط    CanalMan ثٝ وبض ثطز٘س. آٟ٘ب اثشسا ٘كبٖ زاز٘س وٝ ٔسَ ٞيسضِٚيىي

ؾذؽ اظ ايٗ ٔسَ ثلطاي ثطضؾلي وفبيلز آة آثيلبضي زض يله فهلُ        ٞبي ثعضي ٚديچيسٜ اؾز. ٔب٘سٌبض زض وب٘بَ

قلٛز   ٘شيؼٝ ٌطفشٙس وٝ حسٚز چُٟ ٔيّيٖٛ ٔشط ٔىٗت آة ٔبظاز زض وب٘بَ ٔٛضز ُٔبِٗٝ ٔهطف ٔي اؾشفبزٜ وطز٘س ٚ

سٛؾلٗٝ قلجىٝ    يثلطا ٞلبي دلبييٗ يلب     سٛاٖ اظ ايٗ آة ثطاي ػجطاٖ وٕجٛز آة زض لؿٕز وٝ ثب ٔسيطيز نحيح ٔي

بزٜ وطز. وٛٔبض ٚ ٕٞىبضاٖ ٕٞچٙيٗ ديكٟٙبز زاز٘س وٝ ثٝ ػلبي زثلي ثٟشلط اؾلز اظ ٖٕلك آة ثلطاي       آثيبضي اؾشف

 وبِيجطاؾيٖٛ اؾشفبزٜ قٛز.

َ    CanalMan( ٔسَ ٞيسضِٚيىي 2004٘ؼيٓ ٚ ٕٞىبضاٖ) ٞلبي ا٘شملبَ آة    ضا ثلطاي ٔلسيطيز آة زض وب٘لب

ٝ     قبِيعاض ؾجطاً٘ دطاي زض ٞٙس ثٝ وبض ثطز٘س. ايٗ ُٔبِٗٝ ٘كبٖ زاز و ؾلبظي   ٝ ٔسَ ثب زللز ذلٛثي للبزض ثلٝ قلجي

 ثبقس. ٞبي زضػٝ يه ٚ زٚ ٔي ثطزاضي وب٘بَ ؾٙبضيٛٞبي ٔرشّف ثٟطٜ

ثٝ اضظيبثي ّٖٕىطز وب٘بَ اضزيجٟكز قجىٝ آثيبضي  HEC-RAS( ثب اؾشفبزٜ اظ ٔس2005َ٘يب ٚ ػٛاٖ) قبٞطخ

اؾشفبزٜ ولطزٜ ٚ ثيلبٖ وطز٘لس ولٝ      زضٚزظٖ فبضؼ دطزاذشٙس. آٟ٘ب اظ قبذم ػسيسي ثطاي آ٘بِيع حؿبؾيز آثٍيطٞب

ؾبظي ٘كلبٖ زاز ولٝ    زؾز ٚ ٔيب٘ي زاض٘س. ايٗ قجيٝ آثٍيطٞبي ثباليي حؿبؾيز ثبالسطي ٘ؿجز ثٝ آثٍيطٞبي دبييٗ

  ٝ ٞلب ٔملساض زثلي ديكلٟٙبز قلسٜ سٛؾلٍ        ثٝ زِيُ ٖسْ زلز وبفي زض ا٘شربة يطيت زثي سٛؾٍ َطاحلبٖ، زضيچل
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دصيطي سحٛيُ آة زض ايٗ وب٘لبَ يلٗيف اضظيلبثي    م ٖساِز ٚ اٖشٕبزٕ٘بيٙس. قبذ ٟٔٙسؾيٗ ٔكبٚض ضا سحٛيُ ٕ٘ي

 قس.

ٞبي آثٍيط قجىٝ ٔغبٖ ضا ٔلٛضز ثطضؾلي للطاض     زضيچٝ يٓ ٚٓسٙ ٞبي ؾبظٜ( 1387ِٛ ٚ ٕٞىبضاٖ) ٖيؿيدبؾجبٖ 

ٔيىطِٚٔٛيٙٝ ٌيطي ػطيبٖ ثب اؾشفبزٜ اظ  دطزاذشٙس. آٟ٘ب ثطاي ايٙىبض الساْ ثٝ ا٘ساظٜ ٞب ؾبظٜزازٜ ٚ ثٝ وبِيجطاؾيٖٛ ايٗ 

سٙٓيٓ ثيف اظ ثسٜ َطاحي ٚ آثٍيطٞب وٕشط اظ ٔيعاٖ ثسٜ َطاحلي ػطيلبٖ ضا اظ    ٞبي ؾبظٜٕ٘ٛزٜ ٚ ٘شيؼٝ ٌطفشٙس وٝ 

ثب افعايف زثي ثٝ نلٛضر   ٞب ؾبظٜزٞٙس. ٘شيؼٝ زيٍط ايٗ سحميمبر ايٗ ثٛز وٝ يطيت زثي ثطاي ايٗ  ذٛز ٖجٛض ٔي

 يبثس. غيطذُي افعايف ٔي

( ٔٙبؾت ثٛزٖ ٌعيٙٝ قت ذبٔٛقي ٚ ثطآٚضز ٔمساض آة ٔهطف قسٜ ثب ايلٗ ضٚـ ضا  2009ٌٛٔبٖ ٕٚٞىبضاٖ)

ؾبظي وطز٘س. ايٗ وبض  ثط اؾبؼ سبذيط زض آثطؾلب٘ي ٚ سرّيلٝ آة ثلٝ ٔلعاضٔ      قجيٝ CanalManثب اؾشفبزٜ اظ ٔسَ 

ٖلسْ سحٛيلُ آة   ٞبيي ثب ََٛ ثيف اظ دٙغ ويّٛٔشط ايٗ ٌعيٙٝ ثٝ زِيلُ   ا٘ؼبْ قس. آٟ٘ب ٘شيؼٝ ٌطفشٙس ثطاي وب٘بَ

 ثبقس. وبفي زض ََٛ ضٚظ ٔٙبؾت ٕ٘ي

ؾللبظي ٔللسَ  آثيللبضي ثللب اؾللشفبزٜ اظ قللجيٝ ٞللبي ؾللبظٜدللصيطي  ( ثللٝ آ٘للبِيع اُ٘ٗللبف2009ػبٚيللس ٚ ٔحٕللس)

 ٞلبي  ؾلبظٜ ؾبظي ٔكبٞسٜ قس وٝ ّٖلز انلّي ٖلسْ ضفشلبض ٔٙبؾلت       دطزاذشٙس. زض ايٗ قجيٝ SICٞيسضٚزيٙبٔيه 

 ٚؾبظ اظ ػّٕٝ اضسفبٔ سبع اؾز.   ٖسْ زلز وبفي زض ؾبذز ،ذطٚػي

قلٛز ولٝ زض ايلٗ ُٔبِٗلبر      قس ٔكبٞسٜ ٔي ثب ثطضؾي ُٔبِٗبر ا٘ؼبْ قسٜ وٝ ثٝ ثطذي اظ آٟ٘ب زض ثبال اقبضٜ 

اي ثليٗ   ٚ وبضايي يب ضا٘سٔبٖ آٖ سٗييٗ ٚ ديكٟٙبزاسي اضائٝ قسٜ اؾز ِٚي ٔمبيؿٝ ،ٔٛضز ٘ٓط ثطضؾي يٞب فمٍ ؾبظٜ

. زض سحميك حبيط اثشسا ثٝ ثطضؾلي  اؾز ٍ ٔٛػٛز ٔٛضز ُٔبِٗٝ لطاض ٍ٘طفشٝيٚ ٔٙبؾجز آٟ٘ب ثب قطأرشّف  ٞبي ؾبظٜ

ي وٝ ْٚيفٝ يىؿبٖ زاض٘س دطزاذشٝ قسٜ ٚ ؾذؽ ّٖٕىطز ٞيسضِٚيىي آٟ٘ب ثب يىلسيٍط ٔمبيؿلٝ   يٞب ؾبظٜٞيسضِٚيىي 

  قٛز. ز٘ٓط ٔٗطفي ٔيسطيٗ ؾبظٜ ثطاي وبضثطز زض قجىٝ ٔٛض قسٜ اؾز. زض دبيبٖ ٘يع ٔٙبؾت
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 از آٖ يتردار ٚ ٘حٜٛ تٟرٜ ذرٚديشثىٝ سف -3-1

ايٗ لؿٕز دؽ اظ ٔٗطفي قجىٝ ؾفيسضٚز ٚ ٘بحيلٝ ٖٕطا٘لي فٛٔٙلبر ثلٝ ٔٗطفلي ٔحلسٚزٜ ٔلٛضز٘ٓط ٚ         زض

 .قٛز يدطزاذشٝ ٔثطزاضي اظ قجىٝ  ٚ ٘يع ٘حٜٛ ثٟطٜ ٔٛػٛز زض قجىٝ ٞبي ؾبظٜ

 شثىٝ آتياري سفيذرٚد ٔؼرفي -3-1-1

ٞىشبض زض زقز ٌيالٖ ٚالٕ اؾز. زقز ٌليالٖ ٔحلسٚزٜ    ٞعاض284آثيبضي ٚ ظٞىكي ؾفيسضٚز ثٝ ٔؿبحز  ٝقجى

ٌيلطز ٚ زاضاي آة ٚ ٞلٛاي    + ٘ؿلجز ثلٝ زضيلبي آظاز ضا زض ثطٔلي    100سلب   -26ؾبحُ غطثي زضيبي ذعض اظ اضسفبٔ 

ٞب اغّلت )حلسٚز    ثبضـ ايٗثبقس وٝ  ٔيّيٕشط ٔي 1200ٔشٛؾٍ ؾبال٘ٝ آٖ حسٚز  يثبض٘سٌاي ثٛزٜ ٚ اضسفبٔ  ٔسيشطا٘ٝ

ٖ  يضؾل  يثٛزٜ ٚ ثرف ا٘سن آٖ ثٝ ٔهبضف وكبٚضظ( ثٝ نٛضر ٘بثٍٟٙبْ % 70 ثلٝ نلٛضر    سٜ ٚ لؿلٕز آٖلٓ آ

% ؾُح 95ثبقس وٝ ثيف اظ  ضيع٘س. وكز انّي زض اؾشبٖ ٌيالٖ ثط٘غ ٔي ضٚا٘بة ثٝ زضيبي ذعض ٚ سبالة ا٘عِي ٔي

ثٝ ايٙىٝ ٌيبٜ ثط٘غ ٘يبظ آثي ثباليي ٘ؿجز ثٝ ٔحهٛالر زيٍط  ػٝزٞس ٚ ثب سٛ كز ؾبال٘ٝ ضا ثٝ ذٛز اذشهبل ٔيو

اؾلز. ضٚزذب٘لٝ    ثطزاضي نحيح اظ قجىٝ ثٝ ٔٙٓٛض اؾشفبزٜ ثٟيٙٝ اظ ٔٙبثٕ ٔحسٚز آثلي افلعٚزٜ    زاضز ثط إٞيز ثٟطٜ

ٔ   ي ضٚزذب٘ٝؾفيسضٚز ٔٙجٕ انّي سبٔيٗ آة آثيبضي قجىٝ ؾفيسضٚز ثٛزٜ ِٚ  يٗٞبي ٔحّي زض زاذُ زقز ٘يع ثلٝ سل 

ٞبي ذطزاز ِغبيلز   ََٛ ٔبٜ ٞب زض وٙٙس. ثب ايٗ ٚػٛز، زثي ػطيبٖ دبيٝ َجيٗي ضٚزذب٘ٝ آة ٔٛضز٘يبظ قجىٝ وٕه ٔي

 يبثس.   ، ثٝ قسر وبٞف ٔياؾزقبِيعاضٞبي زقز ٌيالٖ  يآث يبظٞبئهبضف ثب حساوظط ٘ٔبٜ وٝ قٟطيٛض

ٔيّيٖٛ ٔشطٔىٗت زض ؾبَ ثٝ وٕه ؾس ٔرع٘ي ؾفيسضٚز ٚ ٘يلع ثلب اػلطاي قلجىٝ      1800شذيطٜ آة اِٚيٝ  ثب

اي زض ايٗ زقز ٌؿلشطـ يبفلز ولٝ ثبٖلض      آثيبضي ٚ ظٞىكي ٔطثٌٛ ثٝ آٖ، قبِيعاضٞبي ثط٘غ ثٝ نٛضر فعآيٙسٜ

اي  سهلبٚيط ٔلبٞٛاضٜ   ؿليط اظ سفآٔلسٜ   نّريع ٌكز. َجك ٘شبيغ ثسؾلز ضٚ٘ك ٚ سٛؾٗٝ وكز ثط٘غ زض ايٗ اؾشبٖ حب

سٛؾٍ قطوز ٟٔٙسؾي ٔكبٚض دٙساْ وٝ ْٚيفٝ ُٔبِٗبر  قسٜ ا٘ؼبْٞبي ٔيسا٘ي  ٚ ثطضؾي 1377ٚ  1373ٞبي  ؾبَ

ثٟؿبظي قجىٝ آثيبضي ٚ ظٞىكي ؾفيسضٚز ٌيالٖ ضا ثط ٖٟسٜ زاقز، ٔؿلبحز ػغطافيلبيي ٘لٛاحي سحلز وكلز      

اؾز. حلسٚز   ي قىُ ٌطفشٝٚاحس ٖٕطا٘ 17 تٞىشبض اؾز وٝ زض لبِ 284180ٞبي آثيبضي ؾفيسضٚز زض حسٚز  قجىٝ

بِم سحز وكلز ؾلبال٘ٝ   نٛضر ٘بذبِم سحز وكز ثط٘غ اؾز وٝ ٔؿبحز ذ ٞىشبض اظ ايٗ اضايي ثٝ 189833

  ٞبي آثيبضي ؾفيسضٚز زض ؾٕز ضاؾز ضٚزذب٘ٝ ٌطزز. ٚاحسٞبي ٖٕطا٘ي قجىٝ ٞىشبض ثطآٚضز ٔي ٞعاض167آٖ ٔٗبزَ 

ٖ  ٔطثٌٛ ثٝ ٘بحيٝ قلطق  5Dب س 1D ؾفيسضٚز قبُٔ ٚاحسٞبي ، زض ؾلٕز چلخ ضٚزذب٘لٝ ؾلفيسضٚز قلبُٔ      ٌليال
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اؾلز. يلٕٙ  ولُ     5Fسلب   1Fٔطثٌٛ ثٝ ٘بحيٝ ٔطوعي ٚ زض ٘بحيٝ فٛٔٙبر قبُٔ ٚاحلسٞبي  G 7سب  1Gٚاحسٞبي 

ٞىشبض ٘بذبِم  163358ٔؿبحز اضايي قبِيعاضي زض لبِت َطح ؾبٔب٘سٞي قجىٝ سٛؾٍ ٟٔٙسؾيٗ ٔكبٚض ؾٌٛطاٜ 

ٖ  265000حسٚز  ثّٝٗي وكز آٖ زض قطايٍ ف وٝثٛز  ثيٙي ٌطزيسٜ ديف زٞٙلسٜ   ٞىشبض افعايف يبفشٝ اؾز وٝ ٘كلب

ٚ   قلسٜ   ضٚيٝ وكز ثط٘غ اؾز. زض ٘شيؼٝ ايٗ ٖٕلُ ثرلف انلّي ؾلبذشبض قلجىٝ زؾلشرٛـ سغييطاسلي        ضقس ثي

ٞلبي قلطوز    ٚػٛز آٔسٜ َجك ثطضؾي ٞبي ثٝ ثبض آٚضزٜ اؾز. اٞٓ ٔكىالر ٚ ٔحسٚزيزٝ ٔكىالر ضٚظافعٚ٘ي ضا ث

ٚض دٙساْ ٖجبضسٙس اظ سغييطار حبنّٝ زض اٍِٛي ظضاٖي ٚ افلعايف ؾلُح ظيطوكلز ثلط٘غ زض ٔحلسٚزٜ      ٟٔٙسؾي ٔكب

ٞب ٚ وبٞف ْطفيلز ا٘شملبَ آٟ٘لب، دسيلسٜ ثبالآٔلسٖ       ٞب ٚ ظٞىف ٌصاضي زض وب٘بَ ظيطدٛقف قجىٝ آثيبضي، ضؾٛة

قلجىٝ، وٕجلٛز ٔٙلبثٕ آة زض     ٜؾُح آة سبالة ا٘عِي ٚ ثطٚظ ٔكىالر ظٞىكي زض اضايي دؿز ٚ زِشبيي ٔحلسٚز 

ؾلجت  ٝ ٞلبي سٛظيلٕ آة زض ٔلعاضٔ ثل     ِحبِ ولبٞف ْطفيلز ٔفيلس ٔرلعٖ ؾلس ؾلفيسضٚز، ٘بضؾلبيي         زؾشطؼ ثٝ

ٞب، ٘بٔٙبؾت ثلٛزٖ   ٞبي آثٍيطي ٚ سٙٓيٓ ؾُح آة وب٘بَ ٞبي ٔٙبثٕ آة، سرطيت سٗساز ظيبزي اظ زضيچٝ ٔحسٚزيز

 ُ َ    ثًٗي اظ ٔحل ٝ   ٞلبي آثٍيلطي اظ وب٘لب اٍِلٛي ظضاٖلي ٚ ٔحلسٚزٜ اضايلي ظيطدٛقلف،       زض ِحلبِ سغييلط   ٞلب ثل

 ثطزاضي ٚ ٍٟ٘ساضي( قجىٝ ٚ ؾبيط ٖٛأُ س طيطٌعاض. ٞبي ؾبذشبض فيعيىي ٚ ٔسيطيشي) ثٟطٜ ٔحسٚزيز

 ػٕرا٘ي فٛٔٙات ٘احيٝ -3-1-1-1 

وٝ ثيبٖ قس ٘بحيٝ ٖٕطا٘ي فٛٔٙبر يىي اظ ؾٝ لؿٕز انّي قجىٝ ثعضي ؾلفيسضٚز اؾلز ولٝ زاضاي     ٕٞبُ٘ٛضي

ايٗ ٘بحيٝ اظ ؾٕز ضاؾز ثلٝ ضٚزذب٘لٝ دؿليربٖ، اظ ؾلٕز چلخ ثلٝ ضٚزذب٘لٝ         .ثبقس ٞىشبض ٔي  84310ٔؿبحز 

قٛز. ٔؿبحز ٘بذبِم  ذعض ٔحسٚز ٔي يقفبضٚز، اظ ػٙٛة ثٝ وب٘بَ انّي فٛٔٗ ٚ اظ قٕبَ ثٝ سبالة ا٘عِي ٚ زضيب

% 5/98بحز ػغطافيلبيي ٚ  % ٔؿل 5/67ٞىشبض اؾز وٝ ثطاثلط   56800وكز ثط٘غ زض ٘بحيٝ ٖٕطا٘ي فٛٔٙبر ثبِغ ثط 

٘بحيلٝ اظ  زٞس. ثيكشط آة ٔٛضز٘يبظ ايلٗ   ٚ وكز انّي ايٗ ٘بحيٝ ضا سكىيُ ٔي ثٛزٜؾُح ظيطوكز قجىٝ فٛٔٙبر 

. ايٗ سُٛ٘ اظ ؾس ا٘حطافي سبضيه وٝ زض دبييٗ زؾز ؾس ٔرع٘ي ؾلفيسضٚز  قٛز ئيٗ ٔ ثط فٛٔٗ س َطيك سُٛ٘ آة

ٓ  ٔشطٔىٗت زض طب٘يٝ ٔي 35ي ايٗ سُٛ٘ وٙس. زثي حساوظط َطاح لطاض زاضز آثٍيطي ٔي فملٍ  اوٙلٖٛ   ثبقس وٝ اِجشٝ ٞل

ايلٗ   زؾلز ٔشطٔىٗت زض طب٘يٝ ضا زاضز. لؿٕز ٔحسٚزي اظ آة ٔٛضز٘يلبظ ٚاحلسٞبيي ولٝ زض ثبال    32سٛا٘بيي ا٘شمبَ 

ٞبي ٔحّي ولٝ اظ زاذلُ ايلٗ ٘بحيلٝ      قٛز. ٕٞچٙيٗ ضٚزذب٘ٝ ٔيٗ ٔي س ٘بحيٝ لطاض زاضز اظ َطيك وب٘بَ چخ ؾٍٙط

ٖٕطا٘لي ثلٝ    احلس ٚ 5وٙٙلس. ايلٗ ٘بحيلٝ زاضاي     وٙٙس ثركي زيٍط اظ آة ٔٛضز٘يبظ ايٗ ٘بحيٝ ضا سبٔيٗ ٔلي  ٖجٛض ٔي
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ٝ نلٛضر ؾلٙشي آثيلبضي    ثل  4F  ٚ5Fثٝ نٛضر ٔسضٖ ٚ   3Fسب  1Fاوٖٙٛ ٚاحسٞبي  اؾز. ٞٓ 5Fسب  1Fٞبي  ٘بْ

ٝ زض زؾز الساْ اؾز 4F يٚاحس ٖٕطا٘ يؾبظ ٔسضٖ يثطا ييبر اػطايع ّٖٕي٘ٞبي اذيط  زض ؾبٌَطز٘س.  ٔي اي  . ٘ىشل

ٞىشبض ثب زثلي   33000وٝ ايٗ ٘بحيٝ ثط اؾبؼ ٔؿبحز ٘بذبِم حسٚز  ؾزايٗ افٛٔٙبر لبثُ سٛػٝ زض ٔٛضز ٘بحيٝ 

ثٛز زض حبِيىٝ زض ٚيٗيز وٙٛ٘ي ٔؿبحز ٘بذبِم سحلز وكلز آٖ حلسٚز     ٔشطٔىٗت زض طب٘يٝ َطاحي ٌطزيسٜ 35

ف يُ افلعا يل )ثلٝ زِ  اي ضا ثطاي ٘بحيٝ اظ ػّٕٝ افعايف ٘يلبظ آثلي   ٔكىالر ٖسيسٜ ٞىشبض اؾز وٝ ايٗ أط 57000

فٛٔٙلبر   يٚ وب٘بَ انلّ  يٖٕطا٘ يه ٘ٛاحيف قٕبسي( آضا1 -3قىُ)زض  اؾز. ثٝ ٚػٛز آٚضزٜ (يؾُح وكز اضاي

 اؾز. آٚضزٜ قسٜ

 

 

 ه شثىٝ فٛٔٙاتيشٕات شيآرا (1 -3شىُ)

 

 ٔٛرد ٔطاِؼٝ ٔحذٚدٜ -3-1-1-2

ثبقس. ايلٗ   ٔي 2Fٚالٕ زض ٚاحس ٖٕطا٘ي  19BPؾبظي، وب٘بَ  ثطضؾي ٔيسا٘ي ٚ ا٘ؼبْ قجيٝ يثطاقسٜ  ا٘شربة وب٘بَ

ثلب ألٛض آة فٛٔٙلبر ٚ ازاضار آثيلبضي ُٔٙملٝ ثلٝ زِيلُ         قسٜ ا٘ؼبْٔصاوطار ٞبي ٔيسا٘ي ٚ  وب٘بَ ُٔبثك ثطضؾي

ثلطزاضي زض   ٔيبٍ٘يٗ اظ ِحبِ ثٟطٜ ٍؾطا ٚ أٛض آة فٛٔٙبر ٚ ٕٞچٙيٗ زاقشٗ قطاي ٘عزيىي ثٝ ازاضٜ آثيبضي نٛٔٗٝ

ؾبظي ٚ ا٘ؼبْ ايٗ َطح ا٘شربة ٌطزيلس. ثلطاي ثطضؾلي ٚيلٗيز ٔمُلٕ       ثيٗ ٚاحسٞبي ٖٕطا٘ي ُٔٙمٝ ثطاي قجيٝ

وب٘بَ چٙس زٚضٜ ثبظزيس لجُ اظ قطٚٔ فهُ آثيبضي ) سب اٚاذلط فلطٚضزيٗ( ا٘ؼلبْ     ٞبي ؾبظٌٜيطي اثٗبز  َ ٚ ا٘ساظٜوب٘ب

ٔٛػٛز زض آٖ  ٞبي ؾبظٜثطزاضي اظ وب٘بَ ٚ  قطٚٔ آثيبضي ثطاي ٔكبٞسٜ ٘حٜٛ ثٟطٜ اظقس. ٕٞچٙيٗ ثبظزيسٞبيي دؽ 
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 ظي ا٘ؼبْ ٌطفز.ؾب ٌيطي اَالٖبر ٔٛضز٘يبظ ثطاي اػطاي قجيٝ ٚ ٘يع ا٘ساظٜ

ٝ يل شلط ثلط طب٘  يِ 6200آٖ  ئٙكٗت قسٜ ٚ حلساوظط زثل   وب٘بَ انّي فٛٔٙبراظ  26زض ويّٛٔشط  19BPوب٘بَ 

زض اثشلسا  ٔشلط   5/3ع اظ ي٘وب٘بَ وف اي ٚ ثشٙي اؾز. ٖطو  ٔشط ثب ٔمُٕ شٚظ٘م12420ََٝٛ ايٗ وب٘بَ ثطاثط . اؾز

 وٙس. سغييط ٔي 01/0سب  00027/0وب٘بَ اظ ٔشغيط اؾز. قيت آٖ ٘يع زض ََٛ زض ا٘شٟب ٔشط  5/1سب 

ٝ ٞبي سٙٓيٓ ذٛزوبض ٞيسضِٚيىي ؾلُح آة )آٔيلُ( زض ايلٗ وب٘لبَ      زضيچٝ سٗساز ٚ  ؾل ؾلطضيع   چٟلبض  ٖلسز 

اغّت آٟ٘ب اظ وٝ قٛ٘س  آثٍيط ٘يع اظ ايٗ وب٘بَ سغصيٝ ٔي 12ٞبي آٔيُ لطاض زاض٘س. سٗساز  ثٗس اظ زضيچٝع ي٘اضزوي  ٘ٛن

   ا٘س. سبظٌي سٗٛيى قسٜثٝ  ثٛزٜ ٚ٘ٛٔ ٘يطديه 

زٜ ٗ ٔحلسٚ يل ثبقلس. زض ا  ئٗ وب٘بَ ياظ اّٛٔشط يزض حسٚز دٙغ و يؾبظٝ يا٘ؼبْ قج يقسٜ ثطا أب ََٛ ا٘شربة

ٗ ثلبظٜ  يل زؾلز ا ٗ ييٓ دلب يسٙٓل  يٞب )ؾبظٜ ه ٞؿشٙسيطديطٞب اظ ٘ٛٔ ٘يآثٍ يسٕبٔٚ ز ُ لطاض زاضيٓ آٔيؾٝ ؾبظٜ سٙٓ

ٗ يل اظ وب٘لبَ اؾلز ولٝ ا    يثلطزاض  ٗ ٔحسٚزٜ ضٚـ ثٟطٜيُ ا٘شربة ايزِ. ٞؿشٙس( ياضزو ع ٘ٛنياظ ٘ٛٔ ؾطض يٍٕٞ

قلس.   زض ازألٝ ثحلض ذٛاٞلس    يثلطزاض  بر ثٟلطٜ يل وٙلس. زض ٔلٛضز ػعئ   يزؾز ػسا ٔٗ ييدب يٞب لؿٕزاظ ٔحسٚزٜ ضا 

ه يثلٝ نلٛضر قلٕبس   اؾلز ضا   ا٘شربة قلسٜ  يؾبظٝ يا٘ؼبْ قج يوٝ ثطا 19BPاظ وب٘بَ  يا ٔحسٚزٜ( 2 -3قىُ)

 زٞس. ي٘كبٖ ٔ

 

 ٔحذٚدٜ ٔٛرد ٔطاِؼٝدر  يرٞايٞا ٚ آتٍ سازٜه يش شٕاتيآرا (2 -3شىُ)
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 19BPٔشخصات وا٘اَ ( 2 -3جذَٚ)

 سازٜ  يىيذرِٚئشخصات ٞ ّٛٔتر تازٜ وا٘اَ يو

 دستٗ ييپا

 يريسازٜ آتٍ

 ٘ٛٔ ّٛٔشطيو V(m/s) B(m) h(m) S(m/km) (m)ََٛ زؾزٗ ييدب ثبالزؾز ثبظٜ

 400D 1/0 1200-1  C;1Tُ يآٔ 27/0 25/1 5/3 1 70 1/0 03/0 1

 1L  ;2T-400 926/3 زضاح 72/0 05/1 5/2 5/1 60 16/0 1/0 2

 2XX  ;3T-120 926/3 ُ ٔمُٕيسجس 5/0 05/1 5/2 5/1 54 214/0 16/0 3

 1L  ;4T-350 969/4 ُ ٔمُٕيسجس 10 59/0 5/1 7/3 1861 075/2 214/0 4

 2XX  ;5T-300 969/4 ُ ٔمُٕيسجس 8/0 05/1 2 5/1 218 293/2 075/2 5

   ُ ٔمُٕيسجس 10 59/0 5/1 7/3 430 723/2 293/2 6

   ُ ٔمُٕيسجس 8/0 05/1 2 5/1 250 973/2 723/2 7

   ُ ٔمُٕيسجس 10 59/0 5/1 7/3 487 460/3 973/2 8

   400Dُ يآٔ 3/0 25/1 5/2 1 466 926/3 460/3 9

   ُ ٔمُٕيسجس 8/0 05/1 2 5/1 50 976/3 926/3 10

   ُ ٔمُٕيسجس 10 59/0 5/1 7/3 625 601/4 976/3 11

   400Dُ يآٔ 3/0 25/1 5/2 1 368 969/4 601/4 12

 

 يولٝ ثلطا   19BPاظ وب٘بَ  يا ٔحسٚزٜ يطيآثٍ يٞب ٚ ؾبظٜ يىيسضِٚيٞب ٚ ٔكرهبر ٞ بر ثبظٜيػعئ (2 -3ػسَٚ)

ط ٔٛػٛز زض ػسَٚ فٛق اظ ُٔبِٗبر ا٘ؼلبْ قلسٜ   يزٞس. ٔكرهبر ٚ ٔمبز ياؾز ضا ٘كبٖ ٔ ا٘شربة قسٜ يؾبظٝ يقج

ٗ اَالٖبر اظ ػّٕٝ اَالٖبر ٔطثٌٛ ثلٝ  يوٙشطَ نحز ا ياؾز. ثطا قسٜ يٗ ٔكبٚض دٙساْ ٌطزآٚضيسٛؾٍ ٟٔٙسؾ

ثلٝ آٖ   ينٛضر ٌطفز وٝ زض ٔجبحض آسل  يسا٘ئ يسٞبيٚ ٔكرهبر ٔمبَٕ وب٘بَ ثبظز يطيٓ ٚ آثٍيسٙٓ يٞب ؾبظٜ

 .دطزاذشٝ ذٛاٞسقس
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 19BP  تٙظيٓ ٚ آتٍيري در وا٘اَ ٞاي سازٜ -3-1-2

َ    ٞلبي  ؾلبظٜ ايٗ فهُ ثٝ ٔٗطفي ٚ ٘حٜٛ وبضثطز ٚ ٔعايب ٚ ٔٗبيت  زض دطزاذشلٝ   19BP  وٙشلطَ ٚ آثٍيلطي زض وب٘لب

ٝ      ٞلبي  ؾبظٜقٛز. ٕٞبُ٘ٛضي وٝ زض فهُ لجُ ثيبٖ قس  ٔي آٔيلُ، ؾلطضيع     ٔٛػلٛز زض ايلٗ وب٘لبَ قلبُٔ زضيچل

 ثبقٙس. ٞبي ٔسَٚ ٘يطديه ٕٚٞچٙيٗ آثٍيط وكٛيي ٔي اضزوي، آثٍيط ٘ٛن

 تٙظيٓ سطح آب يٞا سازٜ -3-1-2-1

ٔ  اظ زٚ 19BPزض وب٘لبَ  ْٚيفٝ وٙشطَ ٚ سٙٓيٓ ؾلُح آة ضا ثلط ٖٟلسٜ زاض٘لس.      ٞب ؾبظٜ ايٗ ع يُ ٚ ؾلطض يل ؾلبظٜ آ

 قٛز. يٓ ؾُح آة اؾشفبزٜ ٔيسٙٓ يثطا ياضزو ٘ٛن

 آٔيُ دريچٝ

ٝ   وٙٙسٜ ثبالزؾز آٔيُ وٝ ٖٕٛز ثط ػٟز ػطيلبٖ زض وب٘لبَ ٘هلت ٔلي     سٙٓيٓ زضيچٝ نلٛضر ذٛزولبض ٚ    ٌلطزز، ثل

زضيچة آٔيُ ضا ( 3 -3قىُ) زاضز. ٔي ٞيسضِٚيىي ؾُح آة ضا زض ثبالزؾز ثسٖٚ اطط سغييطار زثي ٖجٛضي طبثز ٍ٘ٝ

وٝ زض قىُ ٔكرم اؾز ٔمُٕ نفحٝ زضيچٝ آٔيُ ثٝ قىُ شٚظ٘مٝ اؾز وٝ ثٟشلطيٗ   ٕٞبُ٘ٛض .زٞس ٘كبٖ ٔي

 وٙس.  قطايٍ ٖجٛض ػطيبٖ آة ضا اظ ظيط ذٛز س ٔيٗ ٔي

 

 

 

 دريچٝ آٔيُ (3 -3شىُ)
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ٚ ثب ثٝ نٛضر زؾشي ٕٞٛاضٜ وٙٙس ٚ  ثهٛضر ذٛزوبض ُٖٕ ٕ٘ي ُيآٔ يٞب ؾبظٜوساْ اظ  ٞيچ 19BPوب٘بَ  زض

ٌيلطز   ايٗ ُٖٕ سٛؾٍ آثؿٛاضاٖ ٔحّي ا٘ؼبْ ٔيوٝ  سٌ٘طز سٙٓيٓ ٔي( 5 -3قىُ)َجك  يزؾش يٞبُ يوٕه ػططم

 ٚ ثؿيبض ذُطآفطيٗ اؾز.  

 ييٓ آٟ٘لب سٛا٘لب  يزض نٛضر سٙٓ ٚ ثبقٙس يجبً ؾبِٓ ٔيٚ سمط 400Dُ ٔٛػٛز زض وب٘بَ ٔصوٛض اظ ٘ٛٔ يٞطؾٝ آٔ

ثطزاضاٖ، سٙٓيٓ زؾشي ثٝ زِيلُ ا٘شملبَ آة زض ظٔلبٖ     ٞبي زضيبفز قسٜ اظ ثٟطٜ َجك دبؾدض ضا زاض٘س. ّٖٕىطز ذٛزوب

اظ وكبٚضظاٖ ٚ ٔرشُ ولطزٖ   يثطذ يقسٜ، زؾشىبض بٖيٍط ثيُ زيزِاؾز.  زؾز بييٗثٝ آثٍيطٞبي د )وٛسبٜ( ٔٙبؾت

ٔؿلشّعْ ضيلبيز   زض قلجىٝ  ايلٗ ؾلبظٜ   ٚ ذٛزولبض   ّٖٕىطز ٞيلسضِٚيىي  طايٗ ؾبظٜ اؾز ظيا يىيسضِٚيطز ّٖٕٞى

   قٛز. يّٖٕىطز آٖ زچبض اذشالَ ٔ يٙهٛضر ثٝ ؾبزٌيط ايغزض ٚ ثٛزٜوكبٚضظاٖ اظ ٚيٕ آثيبضي 

 ثاتت  سرريس

وٙٙلس.   ثطزاضي ذبني سل ٔيٗ ٔلي   طبثز ضلْٛ ؾُح آة ٔٛضز ٘يبظ ضا زض وب٘بَ ثسٖٚ ٘يبظ ثٝ ّٖٕيبر ثٟطٜ ؾطضيعٞبي

، سطؾيت ٔٛاز ّٔٗك ضؾٛثي ٔٛػٛز زض آة آثيبضي زض ثبالزؾز آٟ٘ب ثٝ ٞب ؾبظٜثطزاضي ايٗ ٘ٛٔ  ٔكىُ انّي زض ثٟطٜ

ٔحبؾجٝ ثسٜ ػطيبٖ  ثطاي .ػطيبٖ ٔحسٚز ثبقسٚيػٜ زض قطايُي اؾز وٝ غّٓز ٔٛاز ّٔٗك ضؾٛثي ظيبز ثٛزٜ ٚ ثسٜ 

 قٛز: طضيع ثٝ قطح ظيط اؾفبزٜ ٔيٖجٛضي اظ ضٚي ا٘ٛأ ؾطضيعٞبي فٛق، اظ فطَٔٛ ٖٕٛٔي ػطيبٖ اظ ضٚي ؾ

 

 (3-1)       
1 5 

 

َلَٛ ؾلطضيع ثلط     ;Lثسٜ ػطيبٖ ٖجٛضي اظ ضٚي ؾطضيع ثط حؿلت ٔشطٔىٗلت زض طب٘يلٝ،     ;Qضاثُٝ فٛق  زض

سفلبٔ ٘بقلي اظ ا٘لطغي ػٙجكلي ٘يلع      اضسفبٔ ثبض آثي وُ ضٚي ؾطضيع ثط حؿت ٔشط ولٝ قلبُٔ اض   ;Heحؿت ٔشط، 

 .يطيت ػطيبٖ اظ ضٚي ؾطضيع اؾز ;Cثبقس ٚ  ٔي

ٝ يٞب فبللس زض  عيٗ ؾطضيا. اضزوي ٚػٛز زاضز ٘ٛن چٟبض ؾطضيع طبثز اظ ٘ٛٔ 19BPوب٘بَ  زض ٛ  يٞلب  چل  ييوكل

ُ ٔؼلبٚضر  يل ٗ ثلٝ زِ يٕٞچٙل . اؾلز  زض ثبالزؾز آٖ قسٜ بز ضؾٛةيٝ ضؾٛة ٞؿشٙس وٝ ثبٖض سؼٕٕ ظيسرّ يثطا

ٚ ثلطي زضذشلبٖ    آٖ، سٙٝ زضذشبٖ زض دكز آٖ ثٝ سّلٝ افشلبزٜ ٚ ثبٖلض سؼٕلٕ قلبخ      يقسٜ ضٚ دُ احساص يٞبٝ يدب

 اؾز.   قسٜ
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 ٞاي آتٍيري دريچٝ  -3-1-2-2

حفلبْشي   ٞلبي  ؾبظٜ سٙٓيٓ ؾُح آة احساص قسٜ ٚ زض نٛضر ِعْٚ اظ ثطذي ٞبي ؾبظٜ ثباغّت زض سطويت  آثٍيطٞب

 ٞلبي  ؾلبظٜ قلٛز. ٕٞب٘ٙلس ثيكلشط     ٘يع زض ٔؼبٚضر آثٍيطٞب ثٝ ٔٙٓٛض وٙشطَ ثسٜ ٚ سرّيٝ ثلسٜ ٔلبظاز اؾلشفبزٜ ٔلي    

ٝ  غيقٛ٘سٜ ٚ اذشالف ا٘ط ٞيسضِٚيىي، ؾُح آة زض زاذُ وب٘بَ سغصيٝ وٙٙلسٜ زض   ػطيبٖ زض ايٗ وب٘بَ ٚ وب٘بَ سغصيل

اظ ٘لٛٔ   19BPوب٘لبَ  زض ٞبي آثٍيطي ٔٛػلٛز   زضيچٝ .ايي زاضزَطاحي ٖٕٛٔي آٖ ٘مف ثؿع ا٘شربة ٘ٛٔ آثٍيط ٚ

 قٛز. يثبقٙس وٝ زض ازأٝ ثٝ آٖ دطزاذشٝ ٔ ئ ييٚ وكٛٔسَٚ ٘يطديه 

 ٔذَٚ ٘يرپيه ٞاي دريچٝ

َ   بًسلٛاٖ سمطيجل   ٘يطديه ٖ٘ٛي اظ سؼٟيعار آثٍيطي ٞؿشٙس وٝ ثٝ ٚؾيّٝ آٟ٘ب ٔلي  ٞبي ٔسَٚ اي ضا  قلسٜ  زثلي وٙشلط

زض آثٍيطٞلبي ٘لٛٔ ٔلسَٚ، زض     زضيبفلز ٕ٘لٛز.  ط( يل ٗ آثٍئطثٌٛ ثٝ ا يىيسضِٚيزؾشٛضإُِٗ ٞز ي)ٔكطٌٚ ثٝ ضٖب

َ     اي اظ سغييطار ؾُح آة زض وب٘بَ سغصيٝ ٔحسٚزٜ ٞلبي   قٛ٘سٜ ثسٜ ٖجٛضي اظ آثٍيلط ٔؿلشمُ اظ ؾلُح آة زض وب٘لب

زِيُ ايٗ ٘ٛٔ آثٍيطٞب ٕٞلٛاضٜ  . ثٝ ٕٞيٗ ٙسيٕ٘ب يط ٔييسغ يبض وٕيعاٖ ثؿيب ثٝ ٔيٚ  وٙٙسٜ اؾز قٛ٘سٜ ٚ سغصيٝ سغصيٝ

 ٖجبضسٙس اظ : ٞبي آثيبضي ٔسَٚ ٔشساَٚ زض قجىٝ ٔٛضز ٖاللٝ وبضثطاٖ آة اؾز. ا٘ٛأ آثٍيطٞبي ٘ٛٔ

 ٔسَٚ ٘يطديه ثب يه ٘مبة 

 ٔسَٚ ٘يطديه ثب زٚ ٘مبة 

 

 

 آتٍيرٞاي ٔذَٚ ٘يرپيه يه ٘ماتٝ ٚ دٚ ٘ماتٝ (4 -3شىُ)

 

ٞلبي   ٚ ثب ا٘لساظٜ  ٞب زض سيخسؼٟيعار  ايٗزٞس. ي٘مبثٝ ٚ زٚ٘مبثٝ ضا ٘كبٖ ٔ هي يطٞبيط آثٍي( سه4ٛ -3قىُ)
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 قٛ٘س. ٔكرم ٔي ذبني وٝ ٔٗطف زثي اؾٕي ٚاحس ٖطو آٟ٘بؾز ٔرشّف وٝ ثب ٖالٔز

طلبثشي ضا ثلسٖٚ    بًآٖ( زثي سمطيج  ثؿشٝ وطزٖ زضيچٝ سؼٟيعار ثسٖٚ ٞيچٍٛ٘ٝ حطوز لُٗبر ) ثؼع ثبظٚ ايٗ

زٞٙس. ٍٞٙبٔيىٝ ؾُح آة دبييٗ ٚ ثلب ِجلٝ ٔبؾله     سٛػٝ ثٝ سغييطار ؾُح آة زض ثبالزؾز آثٍيط اظ ذٛز ٖجٛض ٔي

ٚ ثب ِجٝ ٔبؾه سٕلبؼ   ٜثبال آٔس آةٕ٘بيس. ِٚي ٚلشي وٝ ؾُح  سٕبؼ ديسا ٘ىطزٜ ٔسَٚ ٔب٘ٙس يه ؾطضيع ُٖٕ ٔي

وٙس ٚ زض ايٗ حبِلز ٚيلٗيز ػطيلبٖ ثلٝ قلسر       ٔسَٚ ٔب٘ٙس يه ضٚظ٘ٝ ُٖٕ ٔي سيبيبالسط ثثٚ يب اظ آٖ  ٜديسا وطز

  ٌيطز. سحز وٙشطَ لطاض ٔي

ٞلب   چٝيٗ زضياؾز. اوظط ا آٚضزٜ قسٜ (2 -3ػسَٚ) زض ٔحسٚزٜ ٔٛضز ُٔبِٗٝٔٛػٛز زض  يٞب چٝئكرهبر زض

ٌ   ي٘ ييٞب چٝيثبقٙس ٚ زض يفبلس لفُ ٔ ٔٛػٛز يٞب چٝيا٘س. ٕٞٝ زض ى قسٜيسٗٛ يثٝ سبظٌ ٛ  يع ولٝ ثلٝ سلبظ ى يسٗل

ٞلب   ٔكىُ انّي ايٗ زضيچٝ ثبقٙس. يوبٔالً ثبظ ٔٔسَٚ ٞؿشٙس ٚ ب ثؿشٝ وٙٙسٜ يثبظ  ييچٝ وكٛيفبلس زض عي٘ ا٘س قسٜ

 يظزٌ ٚ ظً٘ زچبض ذٛضزٌي ا٘س  ى ٘كسٜيوٝ سٗٛزض ايٗ قجىٝ ٌطفشٍي زض اطط آقغبَ اؾز. ٕٞچٙيٗ ثطذي اظ آٟ٘ب 

 زٞس. يقسٜ ضا ٘كبٖ ٔ ىيه ٔسَٚ سٗٛياظ  يا ٕ٘ٛ٘ٝ( 6 -3قىُ) .ٞؿشٙس

 وشٛيي  دريچٝ

. زض ٔحسٚزٜ ٔٛضز ٘ٓلط للطاض ٘لساضز    ٚػٛز زاضز وٝ 1×1ثب اثٗبز  ييچٝ وكٛيط ثب زضيه آثٍيسٟٙب  19BPزض وب٘بَ 

زض  يظزٌ چٝ ؾبِٓ اؾز أب ظً٘يٗ زضيا يز ْبٞطيثبقس. ٚيٗ ئ يا ز٘سٜ چٝ ثٝ نٛضر ثبالثط چطخيٗ زضيٓ ايسٙٓ

 قٛز. يآٖ ٔكبٞسٜ ٔ
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 ُيسازٜ آٔ يٓ دستير تٙظيتصٛ (5 -3شىُ)

 

 

 چٝيشذٜ فالذ لفُ ٚ در طياز ٔذَٚ تؼٛ يا ٕ٘ٛ٘ٝ (6 -3شىُ)
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 ساز جرياٖ ي شثيٝىيٙأيذرٚديافسار ٞ ٘رْ -3-2

ٞيلسضِٚيىي،   ٞلبي  ؾلبظٜ ٞب اظ ػّٕٝ سٙٛٔ ٚ سىظط  ٚ ٌؿشطزٌي قجىٝ ٞبي آثيبضي ٚ ٔؿبئُ ٔشٗسز زض قجىٝ ٚؾٗز

ٞبي سٙٓيٓ ٚ سٛظيٕ آة ثبٖض ديچيلسٌي ضفشلبض    ٞب ٚ ؾيؿشٓ ثطزاضي اظ آٖ ٞبي ثٟطٜ ٞبي وٙشطَ، ضٚـ ا٘ٛأ ؾيؿشٓ

ٔرشّلف زض   ٞبي ؾبظٜٚ سٗييٗ ضفشبض ػطيبٖ  ٙشطَاؾز. ثب سٛػٝ ثٝ ايٗ ٔؿبئُ و قسٜ ٞب قجىٝٞيسضِٚيىي ػطيبٖ زض 

ٔكىُ ٚ سب حسي غيطٕٔىٗ اؾز. ٚػٛز ايٗ ٌٛ٘ٝ ٔؿبئُ اغّلت ثبٖلض    ه قجىٝ آثيبضي ثٝ نٛضر زؾشي وبٔالًي

ثطزاضي قسٜ ٚ ٘شيؼلٝ آٖ سّفلبر چكلٍٕيط     ضيعي ثٟطٜ ٞبي آثيبضي اظ ٔؿبئُ ثط٘بٔٝ ٘ٓط وطزٖ ٔسيطاٖ قجىٝ نطف

  ٞبي آثيبضي اؾز. آة زض قجىٝ

، SOBEK ،ICSS ،HEC-RAS ،MIKE ،ISISاظ ػّٕٝ ٞبي ٔرشّفي  غّجٝ ثط ايٗ ٔكىالر ٔسَ ثطاي

CanalMan  .. َٚٞلبي ا٘شملبَ آة آثيلبضي     ثطزاضي اظ وب٘بَ ؾبظي ٞيسضِٚيىي ٚ ثٟطٜ ٞبي اذيط ثطاي قجيٝ زض ؾب

يبضي ثٛػٛز آٔسٜ اؾز.وبضثطز ٞبي آث ثطزاضي قجىٝ َطاحي قسٜ ٚ أىبٖ اؾشفبزٜ اظ آٖ ٞب زض ٔسيطيز ٚ ثٟجٛز ثٟطٜ

َ   ٘كبٖ زازٜ وٖٙٛؾبظ ٞيسضِٚيىي سب ٞبي قجيٝ ٔسَ ٞلب اثلعاض ٔٙبؾلجي ثلطاي ثٟجلٛز ّٖٕىلطز ٚ        اؾز وٝ ايٗ ٔلس

ٝ  ثبقلٙس.  ٞب ٔي ٔسيطيز وب٘بَ اظ َطيك زضن ضفشبض ٞيسضِٚيىي وب٘بَ َ  ٕٞل ٞلبي سٛؾلٗٝ يبفشلٝ زللز سمطيجلب       ٔلس

ٚ ؾلِٟٛز ولبضثطي    ٞلب  ؾبظٜا٘س ثّىٝ سفبٚر آٟ٘ب زض سٙٛٔ ٚ سٗساز  يبفشٝٔكبثٟي زاض٘س ٚ ثطاي افعايف زلز سٛؾٗٝ ٘

   ثبقس. ٞب ٔي سبثٕ ضٚـ حُ ٖسزي آٖاؾز ٚ زلز آٟ٘ب 

ٝ   ٞلبي  ؾلبظٜ  يوبضثطدؿٙس ثٛزٖ ٚ زاضا ثٛزٖ سٕبٔ ُيثٝ زِ  CanalMan يىيسضِٚئسَ ٞ   ٔٛػلٛز زض قلجى

 يكلشط يث حبريافعاض سٛي ٘طْ ٗيزض ٔٛضز ا ُيزِ ٗيٕٞ . ثٝاؾزٜ سيوبض ا٘شربة ٌطز ٗيا٘ؼبْ ا يفٛٔٙبر ثطا يبضيآث

 اؾز. زض ازأٝ اضائٝ قسٜ
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 CanalMan جرياٖ غيرٔا٘ذٌار ساز ٔذَ ٞيذرِٚيىي شثيٝ -3-2-1

اؾز. اٍِٛضيشٓ ؾيؿشٓ ذٛزوبض  َطاحي ٌطزيسٜ Utahاظ زا٘كٍبٜ ايبِشي  Gray P.Merkleyٔسَ سٛؾٍ زوشط  ايٗ

(Local Automation وٙشطَ ويفي سٛؾٍ زوشط ٚ )Kobkiat Pongput  ٜاظ زا٘كٍبKasetsant    ٝسبيّٙلس سٟيل

 اؾز.   قسٜ

قسٜ اؾز. ٘بْ ايٗ   ٞب سٟيٝ اي اظ وب٘بَ ٞبي غيطٔب٘سٌبض زض قجىٝ ؾبظي ػطيبٖ ػٟز قجيٝ CanalMan ٔسَ

يز اؾلز،  ثٝ ٔٗٙلي ٔلسيط   Managementوٝ ٔرفف وّٕٝ  Manثٝ ٔفْٟٛ وب٘بَ ٚ  Canalٔسَ اظ زٚ لؿٕز 

قلٛز   وٝ ثٝ نٛضر زؾشي ا٘ؼبْ ٔلي  ٞبَ ثطزاضي اظ وب٘ب ؾبظي ثٟطٜ قجيٝ يثطاسٛا٘س  اؾز. ايٗ ٔسَ ٔي سكىيُ قسٜ

ٖ   حطولز قىُ ا٘شٍطاِي ٔٗبزالر ديٛؾشٍي ٚ ٘يع ثىبض ضٚز. ايٗ ٔسَ  ( ضا ثلطاي سحّيلُ   St-venant) ؾلٙز ٚ٘لب

سٛا٘لس ثلب    ؾلبظي ٔلي   وٙس. قطٚٔ قجيٝ بظ حُ ٔينٛضر يٕٙي زض ٔؼبضي ضٚث ثٝ ي،ثٗس ٞبي غيطٔب٘سٌبض يه ػطيبٖ

ٞبي ٔرشّف ٚ  ؾبظي لجّي ثبقس. ٘شبيغ ايٗ ٔسَ قبُٔ ٖٕك ٚ زثي زض وب٘بَ دطقسٖ يه وب٘بَ ذبِي يب ازأٝ قجيٝ

آٟ٘لب   يطارثبقس وٝ سٛؾٍ ٔسَ ٔحبؾجٝ قسٜ ٚ سغي وٙشطَ ٔٛػٛز زض قجىٝ ٔي ٞبي ؾبظٜٔيعاٖ ثبظقسٌي ٞطيه اظ 

 كبٞسٜ اؾز.زض ََٛ ظٔبٖ لبثُ ٔ

٘مبٌ سمؿيٓ، ََٛ ٞط وب٘بَ ٚ ... ثلط   ىٝيثُٛض ( قجىٝ ضا سطؾيٓ وطزLayoutسٛاٖ اٍِٛي )  ايٗ ٔسَ ٔي زض

سٛاٖ ثٝ ضاحشي ٚاضز وطز. ثب اؾشفبزٜ اظ ايٗ  ٞبي ٚضٚزي ضا ٔي ثبقٙس. زازٜ ضٚي اٍِٛي سطؾيٓ قسٜ لبثُ ٔكبٞسٜ ٔي

سطيٗ ٌعيٙلٝ ضا اظ   وطز ٚ ؾذؽ ٔٙبؾت يؾبظ ٞبي ٔرشّف َطاحي ضا لجُ اظ اػطاي قجىٝ قجيٝ سٛاٖ ٌعيٙٝ ٔسَ ٔي

 ثطزاضي ا٘شربة وطز.. ػطاي َطح ٚ ّٖٕىطز آٖ زض ظٔبٖ ثٟطِٜحبِ ٞعيٙٝ اِٚيٝ ا

 ٔذَ ٔساياي -3-2-1-1

 ٞبي ؾبظٜسٛاٖ سبطيط  ثبقس. ثب اؾشفبزٜ اظ ايٗ ٔسَ ٔي دصيطي ظيبزي ٔي ٞب ٚ اُ٘ٗبف زاضاي لبثّيز CanalMan ٔسَ

ٝ   ٔرشّفي وٝ ٞط وساْ سغييطار ذبني زض ؾُح آة ٚ زثي ٖجٛضي ايؼلبز ٔلي   ؾلبظي ٕ٘لٛزٜ ٚ ايلٗ     وٙٙلس ضا قلجي

 ظيط ثيبٖ وطز: ٛضرسٛاٖ ثه سغييطار ضا ٔحبؾجٝ وطز. ثُٛض وّي ٔعايبي ايٗ ٔسَ ضا ٔي

 ز.قٛ ٔسَ وطزٖ ٔمساض ٘كز زض ََٛ وب٘بَ وٝ ثبٖض زلز ثيكشط ٔسَ ٚ ٘عزيىي آٖ ثب حبِز َجيٗي ٔي 

     ٖٔكبٞسٜ ٘حٜٛ سغييطار ؾُح آة زض ََٛ وب٘بَ ثهٛضر َجيٗي وٝ ثبٖض زضن ثٟشلط ٚ آٔلٛظـ ولبضثطا

 قٛز. ٔي
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 َؾبزٌي ٚضٚز اَالٖبر ثٝ ٔس 

  ٕسلٛاٖ ٔكلبٞسٜ    ٔرشّف زض ٔؿيط ػطيبٖ ٚ ٘مبٌ سمؿيٓ ضا ثٝ ضاحشي ٔي ٞبي ؾبظٜاٍِٛي قجىٝ، ٘حٜٛ سٛظي

 ٕ٘ٛز.

 ٞبي ٔرشّف َ ٚ قبذمٞبي ٔسَ ثهٛضر ٕ٘ٛزاض، ػسٚ سٙٛٔ ذطٚػي 

  ضفشٝ زض ُٖٕ ٚ ؾذؽ ٚاضز وطزٖ آٟ٘ب زض ٔسَ ثىبض ٞبي ؾبظٜٔحبؾجٝ يطايت طبثز 

 ٝذٛزوبض وطزٖ ثرف ذبني اظ قجىٝ يب وُ قجى 

  ٔٛٙٞب ثطاي وٙشطَ ؾُح آة اظ آٟ٘ب اؾشفبزٜ ٕ٘ٛز. سٛاٖ زض وب٘بَ ي وٝ ٔيٞبي ؾبظٜس 

 سطيٗ ٌعيٙلٝ   ؾبظي ٚ ٔٙبؾت طاحي ضا لجُ اظ اػطا قجيٝسٛاٖ ٌعيٙٝ ٞبي ٔرشّف َ ثب اؾشفبزٜ اظ ايٗ ٔسَ ٔي

 ثطزاضي ا٘شربة وطز. ضا اظ ِحبِ ٞعيٙٝ اِٚيٝ اػطاي َطح ٚ ّٖٕىطز آٖ زض ظٔبٖ ثٟطٜ

 ٔذَ ٞاي ٔحذٚديت -3-2-1-2

طز ٞب ٚ اضظيبثي قجىٝ ثب وبضث زض قجىٝ وب٘بَ ٞب ؾبظٜٞبي فطاٚاٖ ثطاي لطاضزازٖ ا٘ٛأ  ايٗ ٔسَ زاضاي لبثّيز ٞطچٙس

َ    ٞب ؾبظٜيب ٖسْ وبضثطز  ثبقلس. ٖٕلسٜ ايلٗ     ٞلبيي ٘يلع ٔلي    ٞلبي زيٍلط زاضاي ٔحلسٚزيز    ضا زاضز ألب ٕٞب٘ٙلس ٔلس

ثبقس. زض ٚاللٕ زض   ثٝ ٔٙٓٛض سؿٟيُ زض ثطضؾي ٔي ُٞب ٘بقي اظ چكٓ دٛقي اظ ثطذي اظ دبضأشطٞبي زذي ٔحسٚزيز

زاض٘س ٔٛضز ثطضؾلي للطاض ٌطفشلٝ ٚ زض ٘شيؼلٝ      ايؼبز يه ٔسَ ٕٞٛاضٜ ٖٛأّي وٝ سبطيط ثيكشطي زض دسيسٜ ٔٛضز٘ٓط

ٞبي ٔسَ ٔلي   اي اؾز وٝ اٌط زض َجيٗز ايٗ قطايٍ ثطلطاض ثبقس ػٛاة قسٜ وبضثطز ٔسَ زض ٔحسٚزٜ قطايٍ سٗييٗ

ٞلبي ٔلسَ ثلٝ ٔٙٓلٛض      لطاض ٌيطز ٚ زض َطاحي ٚ ُٖٕ اؾشفبزٜ قٛز. ِصا آٌبٜ ثٛزٖ اظ ٔحلسٚزيز  جَٛسٛا٘ٙس ٔٛضز ل

 ٞبي ظيط اؾز: زاضاي ٔحسٚزيز CanalManسط اظ آٖ وٕه ذٛاٞس وطز. ٔسَ اؾشفبزٜ ثٟشط ٚ وبضا

   ٝزثي ظٞىكي زض وب٘بَ ُيسحّٔسَ لبزض ث  ( ٞلبchannel de-watering    سغييلطار ؾلطيٕ ػطيلبٖ زض ،)

ٖ   in-line ٞب ؾبظٜٞبي ٔٙفي زض  قجىٝ، ػطيبٖ ثحطا٘لي زض قلجىٝ    ٞلبي فلٛق   ، دلطـ ٞيلسضِٚيىي ٚ ػطيلب

 ثبقس. ٕ٘ي

  ْٞلبيي   ثبقس. ثٙبثطايٗ دسيلسٜ  زليمٝ ٔي 1ٞبي افعايكي  زليمٝ زض ٌبْ 10سب  1ؾبظي اظ  ظٔب٘ي قجيٝٞبي  ٌب

 ٌيطز. افشس ٔٛضز ثطضؾي لطاض ٕ٘ي وٝ زض ٌبْ ظٔب٘ي طب٘يٝ اسفبق ٔي

 ٜٔبوعيٕٓ ثبظ ( ٞبreach ٓزض وُ ؾيؿش )ثبقس. ٖسز ٔي 40 
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  ٔبوعيٕٓ آثٍيطٞبturnout)  )20 ثبقس. ٖسز ٔي 

 ٗٔبوعيٕٓ س( ساز آثٍيطٞبي ػب٘جيlateral offtake ٜزض ٞط ثبظ )ٖسز اؾز. 4 

  ٕٓؾبظٜ  100ٔبوعي(inline) ،200 ٜطيآثٍ ؾبظturnout)  ) ٚ12 ( قبذٝ فطٖيlateral offtake  ُزض ول )

 سٛاٖ زاقز. قجىٝ وب٘بَ ٔي

 ٝضٚظ  455سلب   45ثبقس وٝ ثب سٛػٝ ثٝ ا٘ساظٜ ٌلبْ ظٔلب٘ي اظ    ٌبْ ظٔب٘ي ٔي 65530ؾبظي  ٔبوعيٕٓ ٔسر قجي

 سٛا٘س ثبقس. ٔي

 استفادٜ شذٜ در ٔذَ ٔؼادالت -3-2-1-3

ٖ St-venantحطوز )قىُ ا٘شٍطاِي ٔٗبزالر ديٛؾشٍي ٚ  CanalManٔسَ  ٞلبي   ( ضا ثطاي سحّيُ ػطيلب

 .وٙس ر يٕٙي زض ٔؼبضي ضٚثبظ حُ ٔينٛض ثٗسي، ثٝ غيطٔب٘سٌبض يه

 ٔؼادِٝ پيٛستٍي تراي جرياٖ يه تؼذي

 

  (3-2) 
  

  
 

  

  
 

  

  
   

 

 

s/3)قسر ػطيبٖ ;  Qضاثُٝ فٛق  زض
m) ،A ; ( ٖ2ؾُح ٔمُٕ ػطيب

m ٚ )Z  ;  ؾُح ٔمُٕ ٘فٛش زض َي سّفلبر

 ٘كز اظ وب٘بَ ٔي ثبقٙس.

 تؼذي ٔؼادِٝ ٔٛٔٙتٓ تراي جرياٖ يه

 

 (3-3) 
 

  

  

  
 

  

   

  

  
 ( -  

 )
  

  
   -   

 

ٌطازيلبٖ ا٘لطغي   ;  Sf(، m/mٚقيت وف ) ;S0،( m)ٖٕك ػطيبٖ;  Hٖسز فطٚز، ;  Frضاثُٝ فٛق ٘يع  زض

 ثبقٙس.   ٔي

ُ    ؾٙز ٚ٘ب٘ز ثب ا٘شٍطاَ ٔٗبزالر  يٞلب  ٌيطي ٘ؿجز ثٝ ٔشغيطٞبي ٔؿشمُ ظٔبٖ ٚ ٔىلبٖ اظ ٔٗلبزالر سفبيل

 ذُي ػجطي سجسيُ ٔي قٛ٘س.ٔحسٚز ػعيي ثٝ ٔٗبزالر غيط
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 ٔؼادِٝ پيٛستٍي

 

     [ (  
- 

 
)-( - )( 

 
- 

 
)]    

(3-4)  [ (  -     ) ( - )(  -     )]     

 

 

 rٞلبي  ٘ٛيؽفبوشٛض ٚظ٘ي ٔىبٖ ٚ ظٔبٖ ، ظيط;   ٚ  Φٌبْ ٞبي ظٔب٘ي ٚ ٔىب٘ي، ;   Δ   ٚΔضاثُٝ ايٗ  زض

 ٚl  ;ٜٞبي ٘ٛيؽ ؾبظي ٚ ظيط ٞبي ضاؾز ٚ چخ زض ظٔبٖ قجيٝ ٔطثٌٛ ثٝ ٌطJ  ٚM  ;ٖيٞب ٔطثٌٛ ثٝ ظٔب t ٚ1- t 

   ثبقٙس. ٔي

 سيسررٔؼادِٝ جرياٖ تراي 

 .(2000 ئبضوّ يٌط) ثبقس ي( 5ٔ-3ثٝ نٛضر ضاثُٝ )ع يبٖ زض ؾطضئٗبزِٝ ػط

 

 (3-5)  
 
  

  
  (  -  -  )

   
 

 

 

 (2000 ئاروّ يٌر) سيه سررير شٕاتيتصٛ (7 -3شىُ)

 

  ،( mع )ي; اضسفبٔ ؾطض Go،( m)ثبالآٔسٌي سطاظ ثبالزؾز; E1 ، (m)ٖٕك ثبالزؾز ;  huزض ضٚاثٍ ثبال 
  

 

 ٚ 
  

   ثبقٙس. ٔي (m) عي; ََٛ سبع ؾطض Gwيطيت ٚ ٕ٘بي وبِيجطاؾيٖٛ، ٚ ;  
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 اي ٚ ٔستطيّي ٔؼادِٝ جرياٖ تراي دريچٝ ٞاي دايرٜ

 .(2000 ئبضوّ يٌط) ثبقس ي( 7ٔ-3)ٚ  (6-3ثٝ نٛضر ضاثُٝ )وٝ  سحز قطايٍ آظاز اِف:

 

 (3-6)  
 
    (  -  )√  (  -  -      

) 

 (3-7)        (
  

  -  
)
   

 

 

ثبظقلسٌي ٖٕلٛزي   ;  Go،( m)ثبالآٔلسٌي سلطاظ ثبالزؾلز   ;  E1، (m)ٖٕك ثبالزؾز ;  huزض ضٚاثٍ ثبال 

 يطيت زثي،;  Cdf، ( m)زضيچٝ
  

  ٚ 
  

ؾُح ٔمُٕ ثبظقسٌي زضيچٝ ;  Aoيطيت ٚ ٕ٘بي وبِيجطاؾيٖٛ، ٚ ;  

(2
m) ثبقٙس. ٔي   

 ثبقس ي( 9ٔ-3)ٚ  (8-3ثٝ نٛضر ضاثُٝ )وٝ  سحز قطايٍ ٔؿشغطق ة:

 

 (3-8)  
 
    (  -     )√  (  -  - 

 
) 

 وٝ زض آٖ:

  (3-9)        (
  

  -     
)
   

 

 

 ( ٔي ثبقٙس.mٖٕك دبييٗ زؾز ); hd(، ٚ mثبالآٔسٌي ٔٗىٛؼ ثبظٜ );  1Zضاثُٝ فٛق ٘يع  زض

 

 

 (2000 ئاروّ يٌر) يّيا ٔستطي يا رٜيچٝ دايه درير شٕاتيتصٛ (8 -3شىُ)
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 19BPٝ ٔذَ وا٘اَ يتٟ ٔراحُ -3-2-2

 يٞلب  . زازٜثبقلس  ٔلي  بظي٘ يىيسضِٚيٚ ٞ يٞٙسؾٞبي  ثٝ زٚ ٘ٛٔ زازٜ يثٝ َٛض وّ CanalManثط٘بٔٝ  ياػطا يثطا

ِٛ يقلىُ ٔمُلٕ، قل    ٔٛػٛز زض قجىٝ اظ ػّٕٝ ََٛ، ٖطو، ؿبريٚ سبؾ ٞب ؾبظٜٔسَ قبُٔ  ٗيا يٞٙسؾ  ،يت َل

ٔ    ٗيل . اثبقلس  ئ يطيآثٍ يٞب چٝيٚ زض ٓيسٙٓ ٞبي ؾبظٜاضسفبٔ وب٘بَ، ٘ٛٔ ٚ اثٗبز  آة  ياَالٖلبر اظ قلطوز ؾلٟب

 .سيٌطز يآٚض ػٕٕ يسا٘ئ يسٞبيثب ثبظز عيؾطا ٚ ٘ نٛٔٗٝ يبضيٚ أٛض آة فٛٔٙبر ٚ ازاضٜ آث الٖيٌ يا ُمٝٔٙ

ً ئب٘ تئصوٛض ٚ يط يزث يقسٜ ثطا  يطيٌ ٖٕك ا٘ساظٜ ،يقبُٔ زث عي٘ يىيسضِٚيٞ اَالٖبر . ثبقلس  ئل  ٙل

ٚ  يبثئكبٚض دٙساْ وٝ ُٔبِٗبر اضظ ٗيقطوز ٟٔٙسؾ اٌطچٝ  .ثٛز ٘كسٜ يطيا٘ساظٜ ٌ كياَالٖبر ثٝ نٛضر زل ٗيا

ٚ ٖٕك ضا  يزث يطيٌ ا٘ساظٜ وب٘بَ ٗيثط ٖٟسٜ زاقز، زض زٚ ٘مُٝ اظ اضا  سضٚزيؾف يٚ ظٞىك يبضيقجىٝ آث يثٟؿبظ

 ٗيل ا يٚ ٘ساقلشٗ زللز ولبف    يطيل ٌ ا٘ساظٜ ٗيا ثٛزٖ يٕيلس ٗيٞب ٚ ٕٞچٙ زازٜ ثٛزٖ يوٝ ثٝ ّٖز ٘بوبف  ا٘ؼبْ زازٜ

ٔ  ٗياظ ا ًٙئب٘ تئمُٕ وب٘بَ ثٝ ذهٛل يط طارييسغ ُياَالٖبر ثٝ زِ  ياَالٖبر نطفٙٓط قس. قطوز ؾلٟب

 ٘ساقز. بضئٛضز زض اذش ٗيزض ا يطيٌ ٞٓ ا٘ساظٜ الٖيٌ يا آة ُٔٙمٝ

ٞ  ياػلطا  ثلطاي  يطيٌ ٔٛيٛٔ ا٘ساظٜ زيإٞ ُيزِ ثٝ ٖ ٚ  يىيسضِٚيل ٔلسَ  اللساْ ثلٝ    ،اَالٖلبر  ٗيل ا فملسا

 هيل ٖٕلُ   ٗي. اقس ٞب وٙٙسٜٓ يٚ سٙٓ ٞب چٝيزض يثبظقسٌ عيٖٕك آة ٚ  ٘ يطيٌ ثٝ ٔٙٓٛض ا٘ساظٜ يسا٘ئ يسٞبيثبظز

ٚ  يسب ٘ٛؾب٘بر زثل  ا٘ؼبْ ٌطفز ٞب وٙٙسٜٓ يٚ سٙٓ ٞب چٝيزض ٓيٚ سٙٓ 19BPوب٘بَ  يانّ چٝيضٚظ دؽ اظ ثبظقسٖ زض

 قس. ٞب زض ازأٝ ثحض ذٛاٞس يطيٌ زض ٔٛضز ٘حٜٛ ا٘ساظٜ .ٗ ضفشٝ ثبقساظ ثيٖٕك آة زض ٘مبٌ ٔرشّف 

 قٛز: ثٝ آٟ٘ب اقبضٜ ٔي ازأٝثٝ قطح شيُ ثٝ ٚػٛز آٔس وٝ زض  ئكىالس ثط٘بٔٝ ٝيسٍٟٞٙبْ  زض

ٞب ٘بزضؾز ثلٛز. ثلٝ ٖٙلٛاٖ ٔظلبَ      ثطذي اظ ثبظٜ ئكبٚض دٙساْ ثطا ٗيقسٜ سٛؾٍ قطوز ٟٔٙسؾ اضائٝ تيق -1

 يسا٘يل ٔ يسٞبيل ألط ثلب سٛػلٝ ثلٝ ثبظز     ٗيوٝ ا ا٘س  % ضا ٌعاضـ وطز1ٜ تيزض ََٛ وب٘بَ قچٙس ثبظٜ ثطاي 

ٞب، ديغبْ ذُب ٌلعاضـ   زض ٍٞٙبْ اػطاي ثط٘بٔٝ ٘يع ثسِيُ قيت ظيبز ايٗ ثبظٜ. اِجشٝ ضؾس يثٝ ٘ٓط ٔ يٚالٗطيغ

 ٍئلسَ زض قلطا    زيوٝ ثب سٛػٝ ثٝ ٔحسٚز ثٛزٞب  ثبظٜ ٗيزض ا يفٛق ثحطا٘ بٖيػط ُيوٝ ّٖز آٖ سكى قس

 .ٌطفز يذُب نٛضر ٔ ٗيا يثحطا٘ فٛق

زٞلس   يٗ ػلسَٚ ٘كلبٖ ٔل   يل ا .ولطز  سايل د طييسغ (3 -3ػسَٚ) ثٝ نٛضرقجىٝ  فئكىُ آضا ٗيحُ ا يثطا

زؾز ٗ ييٗ نٛضر وٝ ثبظٜ دبيا٘س. ثس ت قسٜيٍط سطويىسيُ لطاض زاض٘س ثب يزٚ ؾبظٜ آٔ يب٘يوٝ زض لؿٕز ٔ ييٞب ثبظٜ
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ع يل ثط٘بٔلٝ ٘  يٗ ٖٕلُ ؾلجت ؾلِٟٛز زض اػلطا    ياؾز. ا قسٜ ُ أشساز زازٜيٗ آٔيُ سب ثبظٜ ثبالزؾز زٚٔيٗ آٔياِٚ

ٝ اِجشلٝ   ٌطز٘س. ي٘ساض٘س حصف ٔ يزذبِش يثطزاض وٝ زض أط ثٟطٜ ييٞب طا ثبظٜيقٛز ظ ئ ٝ  ثل اللسأبر  ٍلط  يز ُيل زِ ؾل

 ٞب نٛضر ٍ٘طفز: زض ثبظٜ تئحبؾجٝ ق يثطا يكشطيث

 ِٞطظ زاذُ ٚ اَطاف وب٘بَ ا٘ؼبْ وب يٞب ٚ ّٖف يدٛقف زضذش ُيثٝ ز ٝ ثلب أىب٘لبر ولٓ،     يثلطزاض  ض ٘مكل

 .ٕ٘ٛز ئ طيٚلشٍ بضيزقٛاض ٚ ثؿ

 ثلط   يچٙلسا٘  ٞلب اطلط   ثبظٜ ٗيزض ا تيق طييلطاض زاض٘س ٚ سغ ٓيسٙٓ ٞبي ؾبظٜ يب٘يٞب زض لؿٕز ٔ ثبظٜ ٗيٕٞٝ ا

ٚ   يٖٛأّ طاي٘ساضز. ظ يطيآثٍ يٞب چٝيزض ؼٝيٚ زض٘ش ٓيسٙٓ ٞبي ؾبظٜ يىيسضِٚيّٖٕىطز ٞ يضٚ  يولٝ ثلط ض

ؾلبظٜ اؾلز ٚ    زؾزٗ ييدب عيٚ ٘ الزؾزٖٕك آة ثب طاريياؾز سغ طٌصاضيسبط ُيؾبظٜ آٔ يىيسضِٚيّٖٕىطز ٞ

ٔ  زؾزٗ ييثبالزؾز ٚ دب يٞب ََٛ ثبظٜ ُي%( ثٝ ز1ِ تئصوٛض )ثب ق يٞب زض ثبظٜ تيق طييسغ ٚ  ُيل ؾلبظٜ آ

ثب سٛػلٝ ثلٝ    ٍطياٖٕبق ٘ساضز. اظ َطف ز ٗيثط ا يچٙسا٘ طيزض آٖ، سبط بٖيػط ساضيدب ُيدطٚف ُيسكى ؼٝيزض ٘ش

 ؼلبز يا ئكلىّ  طييل سغ ٗياؾز ا ىؿبٖي فئرشّف زض آضا ٞبي ؾبظٜ ٗيث يا ؿٝيوٝ ٔمب  دطٚغٜ ٗيا زئبٞ

ٞلب اؾلشفبزٜ    ثبظٜ ٗياظ ا يٚاؾٙؼ يثطا ،يؾبظٝ يُٖٕ ثط زلز قج ٗيا طيوبٞف س ط يثطا ٗي. ٕٞچٙوٙس يٕ٘

 يثبظقسٌ عاٖيٚ اِجشٝ ٔ ُيآٔ زؾزٗ ييثبالزؾز ٚ دب يٞب قسٜ آة زض ثبظٜ يطيٌ ٘كس ٚ فمٍ اظ اٖٕبق ا٘ساظٜ

 اؾشفبزٜ قس. ٞب وٙٙسٜٓ يٓٚ سٙ ٞب چٝيزض

 ئلسَ ثلطا  ثط٘بٔٝ،  يٞب يط زض ذطٚػييٗ سغيط ايعاٖ س طئ يثطضؾ يثطا، زض ٔسَ تيط قييدؽ اظ اٖٕبَ سغ 

ؼبز قسٜ زض اطلط  يا يٞب قىٗ تيقط زض اضسفبٔ ييسغ يٝ ثٝ اظائشطٔىٗت زض طب٘ 5ٚ  4، 3 يٞب يٞطوساْ اظ زث

طار اٖٕبَ قسٜ زض ييسغوٝ اظ آٖ ثٛز  يغ حبوئشط اٖٕبَ ٌكز( اػطا قس. ٘شب 30سب  5/0ت)وٝ  اظ يط قييسغ

 .طٞب ٘ساضزيثٝ آثٍ يٚضٚز يعاٖ زثئ يثط ضٚ يچٙسا٘ طيس ط ،ٞب قىٗ تيق اضسفبٔ



 

 

 شذٜ ٚ ٔذَ يدر حاِت ٚالؼ 19BPٞاي وا٘اَ  ٔشخصات تازٜ( 3 -3جذَٚ)

 شذٜ ٔذَ يٚالؼ

 V(m/s) B(m) h(m) H(m) S(m/km) ََٛ ثبظٜ

ؾبظٜ 

 زؾزٗ ييدب
 V(m/s) B(m) h(m) H(m) S(m/km) ََٛ ثبظٜ

ؾبظٜ 

 زؾزٗ ييدب

 ُيآٔ 27/0 5/1 25/1 5/3 1 70 1 ُيآٔ 27/0 5/1 25/1 5/3 1 70 1

 زضاح 72/0 3/1 05/1 5/2 5/1 60 2

 ُ ٔمُٕيسجس 72/0 3/1 05/1 5/2 5/1 3360 2

 ُ ٔمُٕيسجس 5/0 3/1 05/1 5/2 5/1 54 3

 ُ ٔمُٕيسجس 10 1 59/0 5/1 7/3 1861 4

 ُ ٔمُٕيسجس 8/0 3/1 05/1 2 5/1 218 5

 ُ ٔمُٕيسجس 10 1 59/0 5/1 7/3 430 6

 ُ ٔمُٕيسجس 8/0 3/1 05/1 2 5/1 250 7

 ُ ٔمُٕيسجس 10 1 59/0 5/1 7/3 487 8

 ُيآٔ 3/0 5/1 25/1 5/2 1 466 3 ُيآٔ 3/0 5/1 25/1 5/2 1 466 9

 ُ ٔمُٕيسجس 8/0 3/1 05/1 2 5/1 50 10
 ُ ٔمُٕيسجس 8/0 3/1 05/1 2 5/1 675 4

 ُ ٔمُٕيسجس 10 1 59/0 5/1 7/3 625 11

 ُيآٔ 3/0 5/1 25/1 5/2 1 368 5 ُيآٔ 3/0 5/1 25/1 5/2 1 368 12
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 ُزض وب٘لبَ ٔلٛضز٘ٓط ثلٛز.     اؾشفبزٜ زؾشي اظ زضيچٝ آٔيُثط٘بٔٝ  ياػطا يثطا يثٗس ٔكى   َ  ثلٝ ٖٙلٛاٖ ٔظلب

ٚ  قلٛ٘س  ئل  ٓيسٙٓ يزؾش يٞبُ يٚ ثٝ وٕه ػططم يثٝ نٛضر زؾش 19BPٔٛػٛز زض وب٘بَ  ُيآٔ ٞبي ؾبظٜ

نلٛضر   ٝثل  ؿلز يثب يؾلبظٜ ٔل   ٗيل زض ٔسَ ا ُيؾبظٜ آٔ يّٖٕىطز ذٛزوبض ٘ساض٘س، حبَ آ٘ىٝ زض ٍٞٙبْ ٔٗطف

 ؾبظٌبض ٘جٛز. زيثب ٚالٗ ٗيٚ ا وطزٜذٛزوبض ُٖٕ 

 يآٖ ثب اثٗبز يثب سٛػٝ ثٝ وبضوطز زؾش يزض ٔسَ، ؾبظٜ لُبٖ ُيؾبظٜ آٔ ئٗطف ئكىُ ثٝ ػب ٗيحُ ا يثطا

 وٙلس،  يُٖٕ ٔل  يلُبٖ  ؾبظٜ ٝيوٝ قج يثٝ نٛضر زؾش ُيقس. ثب سٛػٝ ثٝ وبضوطز آٔ ئٛػٛز ٔٗطف ُيثطاثط ؾبظٜ آٔ

ٖ  ُيل زاضز. أب ٔؿئّٝ ٟٔٓ سفبٚر قىُ ٔمُٕ ؾبظٜ آٔ ئٙبؾج يؾبظٌبض زيثب ٚال طييسغ ٗيا . ٔمُلٕ  اؾلز  يٚ لُلب

ٖ   يا ثٝ نٛضر شٚظ٘مٝ ُيآٔ ُ    ياؾز حبَ آ٘ىٝ قىُ ٔمُٕ ؾلبظٜ لُلب اؾلز. ثلب سٛػلٝ ثلٝ      يّيثلٝ نلٛضر ٔؿلش

ٖطو  بٖيث يثطا ( 9 -3قىُ)َجك  ُئؿئّٝ ٔمساض ٔشٛؾٍ اظ ٖطو ٔمُٕ آٔ ٗيحُ ا يثٛزٖ ٔسَ ثطا يثٗس هي

  ٔحبؾجٝ قس: (10-3)ضاثُٝ ثٝ نٛضر  ئمُٕ ؾبظٜ لُبٖ

 

 

 سطح ٔمطغ  آٔيُ (9 -3شىُ)

 

 (3-10) 
     

2
 B; )ٖطو زضيچٝ لُبٖي(  
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 تر٘أٝ ياجرا ٔراحُ -3-2-2-1

 : قٛز ئا٘ؼبْ  ُيشثٝ قطح  يِؿبظسٔطاحُ ٔ يؾبظٝ يقج ياػطا ئسَ ثطا ٗيا زض

 يٞلب َ  وب٘لب ٞلب،   ٞلب، ٌلطٜ   سٗساز ثبظٜ فيآضا ٗيزض ا .ٌطزز يضؾٓ ٔ هيثٝ نٛضر قٕبس فياظ آضا يياثشسا قٕب .1

 .سيآ يزض ٔ فيآٟ٘ب ثٝ ٕ٘ب يطيلطاضٌ تيٚ سطس يا٘كٗبث

ِٛ  تيقل  ،يػلب٘ج  تيٞب قبُٔ ٘ٛٔ ٔمُلٕ، َلَٛ، ٖلطو، قل     اَالٖبر ٔطثٌٛ ثٝ ثبظٜ زض ٔطحّٝ ثٗس .2 ٚ  يَل

لؿلٕز   ٗيل زض ا سيل ثب عيل ثبظٜ ضا ٘ يب٘يٚ دب ٗي٘مُٝ آغبظ ي. ضلْٛ اضسفبٌٖطزز يٚاضز ٔ يثبظٜ ثٗس يافشبزٌٗ ييدب

 وطز.   فيطايضا ٚ سٜاؾٓ ثبظٜ ضا ٚاضز وطز ٚ اَالٖبر ٚاضزق سٛاٖ ئ ٗئكرم وطز. ٕٞچٙ

ولٝ ٔلسَ    ييٞلب  ؾلبظٜ ولطز.   ئٛػلٛز زض قلجىٝ ضا ٔٗطفل    ٞلبي  ؾلبظٜ  سيثب Inline Structureزض لؿٕز  .3

   ط اؾز:يظثٝ قطح ٔٛضز  13آٖ اؾز قبُٔ  يؾبظٝ يلبزض ثٝ قج CanalMan يىيسضِٚيٞ

 ٝؾطضيع ِج ( ٟٗدBroad-Crested Weir) 

 ٝؾطضيع ِج ( سيعSharp-Crested Weir) 

 ( زضيچٝ ٌطزRound Gate) 

 ٝزضيچ ( لُبٖيRadial Gate) 

 ( زضيچٝ ٔؿشُيّيRectangular Gate) 

 ٜزضيچٝ زايط  ( ايCircular Gate) 

 ( دٕخ ؾب٘شطيفٛغCentrifugal Pump) 

 ( ُٕسغييط ؾُح ٔمSection Change) 

 ٝزضيچ ( ٞبي آٚيٛ ٚ آٚيؽAvio/Avis Gates) 

 ( ُزضيچٝ آٔيAmil Gate) 

 ( ٖزضيچٝ وٙشطَ ػطيبVanne Mixte Gate) 

 ٝٞبي ٔسَٚ ٔبؾه زضيچ ( زاضModules a Masque) 

 ؾبظٜ ٞيچ -ػطيبٖ يىٙٛاذز ٌٝ٘ٛ (اي زض ٔؿيط لطاض ٘ساضزUniform Flow) 

ٚاضز قلٛ٘س   سيل ولٝ ثب  ياَالٖبس. وٙس ئ طييٚاضز وطزٖ آٟ٘ب سغ يثطا بظياَالٖبر ٔٛضز٘ ٞب ؾبظٜثب ا٘شربة ٞط وساْ اظ  
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 طزيٌ يثبظٜ ٔطثَٛٝ لطاض ٔ يزض ا٘شٟب فطو فينٛضر د ٝؾبظٜ ث ٗيا قبُٔ ٘ٛٔ ؾبظٜ ٚ اَالٖبر ٔطثٌٛ ثٝ آٖ اؾز.

ٔلسَ  ثلٝ    ياػطا يٓ ثطايؾبظٜ سٙٓ يقسٜ ثطا . الظْ ثٝ شوط اؾز وٝ اثٗبز ٚاضزآٖ ٞٓ ٚػٛز ٘ساضز ييٚ أىبٖ ػبثؼب

 ثبقس. ي( 4ٔ -3ػسَٚ)قطح 
 

 ٞاي تٙظيٓ  اطالػات ٔرتٛط تٝ سازٜ( 4 -3جذَٚ)

 ارتفاع ػرض ٘ٛع سازٜ تازٜ

 34/2 24/3 لُبٖيچٝ يزض 1

 34/2 24/3 لُبٖيچٝ يزض 3

 34/2 24/3 لُبٖيچٝ يزض 5

 

ٞب ٘ٛثز ثلٝ ٚاضز ولطزٖ اَالٖلبر     ثبظٜ ٗئٛػٛز زضا ٞب ؾبظٜٞب ٚ  دؽ اظ ٚاضز وطزٖ اَالٖبر ٔطثٌٛ ثٝ ثبظٜ .4

َ اَالٖبر قبُٔ فبنلّٝ   ٗي. اضؾس ي( Lateralٔ) يػب٘ج يٞب ٔطثٌٛ ثٝ وب٘بَ  ياظ اثشلسا  يػلب٘ج  يٞلب  وب٘لب

  .( اؾزLateral Structure) يوب٘بَ ػب٘ج يطئطثٌٛ ثٝ ٘ٛٔ ؾبظٜ آثٍ ٖبراَال عيوب٘بَ زضػٝ ثبالسط ٚ ٘

 ٓيثلٛزٖ سٙٓل   هيل اسٛٔبس بيل  يزؾلش  ُيل اظ لج يثلطزاض  ٕبر ثٟلطٜ يٚ سٙٓ يؾبظٝ يقج يٞب حبِز سيزض ازأٝ ثب .5

ٍ  يٚضٚز يزث عاٖيثٛزٖ ٔ هياسٛٔبس بي يزؾش ٞب، چٝيزض ٔ  طٞلب  يثلٝ آث ٚ  يٚضٚز يزثل  عاٖيل ضا ا٘شرلبة ولطز. 

ضا  يلجّل  يؾلبظ ٝ يثؿشط ذكه ٚ ازأٝ قلج  طٔب٘سٌبض،يغ يٞب حبِز ٗيضا اظ ث يؾبظٝ ي٘حٜٛ قطٚٔ قج ٗيٕٞچٙ

 ٔكرم وطز.   ٙؼبيزض ا سيثب

 (:Inflow Mode) اٖيحر حاِت

ٓ يثلٝ ؾ  يٚضٚز يزثل  عاٖيل ٔ ٗييسٗ يثطا  ي( ٚ وّل Local)ي(، ٔٛيلٗ Manual) يحبِلز ٚػلٛز زاضز. زؾلش    3 ؿلش

(Global ). 

ٝ يا بيل ٚ  قلٛز  يسٛؾٍ وبضثط زض دٙؼلطٜ ٚاضز ٔل   بي ؿشٓيثٝ ؾ يٚضٚز يحبِز زث ٗي(: زض اManual) يزؾش  ٙىل

نلٛضر   ٗيل وٝ زض ا قٛز ياظ لجُ ٖالٔز ظزٜ ٔ سضٌٚطافيٞ هيثٝ قطٌ ٚاضز وطزٖ  Use Inflow Graph ٙٝيٌع

 ذٛاٞس ثٛز. سضٌطافئُبثك ٞ ؿشٓيثٝ ؾ يٚضٚز يزث

زض  يذٛزوبض ٔٛيٗ ثٝ نٛضر ؿشٓيثٝ ؾ يٚضٚز يزث ٓي(: اٌط ثرٛاLocal Automaticٞ) ئٛيٗه ياسٛٔبس

System Source ٌ ْقٛز ئ ا٘شربة ٙٝيٌع ٗيا طزيا٘ؼب. 
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ٔحبؾجٝ وٙس وٝ ٞلٓ   يا ضا ثٝ ٌٛ٘ٝ يٚضٚز بٖئسَ ػط ٓي(: اٌط ثرٛاGlobal Automaticٞ) يوّه ياسٛٔبس

ٞلط ثلبظٜ ثلٝ     زؾلز ٗ ييزٞٙس ٚ ٖٕك آة زض دلب  ُيسحٛ طٞبيآثٍضا ثٝ  بظئٛضز ٘ يزث عاٖئ زؾزٗ ييدب يٞب ثبظٜ سٕبْ

 سيثبقس ثب ٞب چٝيزض يثٙس ظٔبٖ بٔٝذٛزوبض ٔشٙبؾت ثب ثط٘ بٖي(  ثطؾس ٚ ٞٓ ػطTarget Depth) ٖٕك ٔكرم قسٜ

 قٛز. ا٘شربة ٙٝيٌع ٗيا

 (:  In-line Modeٞا )  سازٜ حاِت

 (.Global) يٚ وّ ( Local) ي( ، ٔٛيManualٗ)يحبِز ٚػٛز زاضز. زؾش 3 ع ي٘ وٙشطَ يٞب ؾبظٜ ٓيسٙٓ يثطا

 ياظ ٕ٘لٛزاض ثُلٛض ظٔلب٘    بيل ثبقلس ٚ   يثٝ نٛضر زؾلش  يٞب چٝيزض ٕبريسٙٓ ٓي(:  اٌط ثرٛاManualٞ) يزؾش

 ٕلبر يزض سٙٓ يطييل ٌٛ٘لٝ سغ  چيٞل ثُلٛض ذٛزولبض   حبِز ٔلسَ   ٗيٖالٔز ظزٜ قٛز. زض ا ٙٝيٌع ٗيا سيوٙس ثب يطٚيد

 قٛز. يٞب ا٘ؼبْ ٔ ؾبظٜٓ يسٙٓ يثّىٝ ثب زؾشٛض وبضثط ثٝ نٛضر زؾش وٙس يٞب اٖٕبَ ٕ٘ چٝيزض

ٌ ٞب  ؾبظٜاظ  هيٞط  ٔس٘ٓط ثبقس(: اٌط Local Automatic) ئٛيٗه ياسٛٔبس  طزيل ثٝ نٛضر ذٛزوبض ا٘ؼلبْ 

فملٍ   بيل ثٝ نلٛضر سلٛاْ    زؾزٗ ييثبالزؾز ٚ دب بٖيثط اؾبؼ ػط ٓيٍٞٙبْ سٙٓ ٗيقٛز. زض ا ئ ا٘شربة ٙٝيٌع ٗيا

 .طزيٌ يا٘ؼبْ ٔ يذٛزوبض ٔحّ ؼثط اؾب زؾزٗ ييدب

ٝ يزض ٓيٖالٔز ظزٜ قٛز ٔلسَ سٙٓل   ٙٝيٌع ٗي(: اٌط اGlobal Automatic) يوّه ياسٛٔبس ضا ثلط اؾلبؼ    چل

 ٖٕلك ٞلسف   اظ زؾلز ٗ ييا٘حطاف ٖٕك دب عاٖيٚ ٔ ا٘ؼبْ زازٜ يثهٛضر ذٛزوبض ؾطاؾط زؾزٗ ييثٝ دب يزث ُيسحٛ

(target depth )ٔحبؾجٝ ذٛاٞس قس. 

 

اؾز وٝ قلبُٔ اَالٖلبر    يٖسز يا٘شربة ٔمساض دبضأشطٞب ئطحّٝ ثٗس ،دؽ اظ ٚاضز وطزٖ اَالٖبر فٛق .6

ثلٝ نلٛضر    يٖلسز  يدبضأشطٞلب  يؾبظٝ يقج ٗيزض ا. قبيبٖ ٌفشٗ اؾز ثبقس ئ طيقسٜ زض قىُ ظ زازٜ ٘كبٖ

 .ا٘شربة قس٘س (10 -3قىُ)َجك  فطو فيد
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 CanalMan در ٞاي ػذدي پارأتر (10 -3شىُ)

 

ولٝ سٕلبْ    ي. زض نٛضسٌيطز ٔٛضز اؾشفبزٜ لطاض ٔي Check Data ٙٝيٌع، وٙشطَ نحز ٚضٚز اَالٖبر يثطا .7

ٚ زض نٛضر ٚػٛز ٔكلىُ   ٌطزز ينبزض ٔ There are no error غبْيٚاضز قسٜ ثبقٙس د ياَالٖبر ثٝ زضؾش

 .ٌطزز ينبزض ٔ طيظ غبْيثط حؿت ٔٛضز زٚ د

 كلشط يث زؾلز ٗ يئظبَ اٌط ٖطو وب٘بَ دب يٌطفز. ثطا سٜي٘بز سٛاٖ يضا ٔ بْيد ٗي( : اWarning( ٞكساض )اِف

 .ٌطزز ينبزض ٔ غبْيد ٗيثبقس ا

ٔظلبَ زض نلٛضر ٚاضز    يآٖ ضا ضفلٕ ولطز. ثلطا    سيل ٌطفلز ٚ ثب  سٜي٘بز سٛاٖ يضا ٕ٘ بْيد ٗي( : اError( ذُب )ة

 .ٌطزز ينبزض ٔ غبْيد ٗيثبظٜ ا هيزض  ٓيؾبظٜ سٙٓ هي٘ىطزٖ 
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 تر٘أٝ يخرٚج -3-2-2-2

اؾلز ولٝ ثلب     طيل ثط٘بٔٝ قلبُٔ ٔلٛضاز ظ   يٞب يزِرٛاٜ ضا اظ ثط٘بٔٝ ٌطفز. ذطٚػ يٞب يذطٚػ ؿزيثب ياظ اػطا ٔ دؽ

 لبثُ ٔكبٞسٜ اؾز: Result ياؾشفبزٜ اظ ٔٙٛ

 ( : Tabular Data) غي( ػسَٚ ٘شباِف

 زؾلز، ٗ ييدلب  بٖيل ثبالزؾلز، ػط  بٖيل قسٜ، ػط يؾبٖز، ظٔبٖ ؾذط د،يثٝ نٛضر سبض غي٘شب( 11 -3قىُ)زض 

 .  قٛز ئكبٞسٜ ٔ يساضيٚ قبذم دب زؾزٗ ييٖٕك ثبالزؾز، ٖٕك دب

 

 

 CanalManپٙجرٜ جذَٚ ٘تايج در   (11 -3شىُ)
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 (Reach Graphs and Structure Graphs) غي( ٕ٘ٛزاض ٘شبة

بٖ زازٜ ٘كل ( 12 -3قلىُ) ثٝ نٛضر ثط حؿت ظٔبٖ ضؾٓ قسٜ  يوٝ زض آٖ زث يا دٙؼطٜ ٕ٘ٛزاض ٔطثٌٛ ثٝ ثبظٜ

ٞب، ٘لٛٔ ٕ٘لٛزاض    ٔطثٌٛ ثٝ ثبظٜ يزض دٙؼطٜ ثبظ قسٜ سٗساز ٕ٘ٛزاضٞب سٛاٖ يآٖ ٔ يوطزٖ ضٚ هي.  ثب زٚ ثبض وّقٛز ئ

ٔطثٌٛ ثٝ ٞط ٕ٘ٛزاض ضا ا٘شربة ولطز. زض ٔلٛضز    ً٘ض ٚ ٖٕك ثط حؿت ظٔبٖ ثبقس بيثط حؿت ظٔبٖ  يزث سٛا٘س يوٝ ٔ

ٔ   Structure Graphs ٙٝيٌع سٛاٖ ئ عي٘ ٞب ؾبظٜ ثلٝ نلٛضر    ٕلبر يٚ سٙٓ يزثل  عاٖيل ضا ا٘شربة ولطز ولٝ زض آٖ 

ٚ   هيل ا٘س. ثلب زٚ ثلبض وّ   ضؾٓ قسٜ ٔحٛض ٔرشهبر ثط حؿت ظٔبٖ هئكشطن زض  ثلبظ   يا آٖ دٙؼلطٜ  يولطزٖ ثلط ض

ٝ يثب ا٘شربة ٌع شٛاٖئ ٗي. ٕٞچٙقٛز يٚ ضً٘ ا٘شربة ٔ ثبظٜوٝ ٘ٛٔ ؾبظٜ، ٘ٛٔ  قٛز ئ  Open All Windows ٙل

 ٔكبٞسٜ وطز. ىؼبيضا ثهٛضر  يزازٜ قسٜ لجّ حيسٛي يٞب سٕبْ دٙؼطٜ

 

 

 

 CanalManپٙجرٜ ٕ٘ٛدارٞاي   (12 -3شىُ)
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 ٔذَ ٚاسٙجي -3-2-2-3

ٞب ثٗس اظ اػطا حلسالُ   ؾبظ ٞيسضِٚيىي الظْ اؾز وٝ ايٗ ٔسَ افعاضٞبي قجيٝ ٌطفشٗ ذطٚػي لبثُ اٖشٕبز اظ ٘طْ ثطاي

قسٜ ٔمبيؿٝ قٛ٘س ٚ دبضأشطٞبيي وٝ زض ثطآٚضز آٟ٘ب ذُبي ثيكشطي ٚػٛز زاضز سٙٓليٓ   ٌيطي ٞبي ا٘ساظٜ ثبض ثب زازٜ يه

ٝ     قسٜ يٌيط قسٜ ثب ٘شبيغ ا٘ساظٜ ؾبظي ٌطز٘س سب ٘شبيغ قجيٝ َ   سُبثك ثيكلشطي ديلسا وٙلس. زض قلجي ٞلب ايلٗ    ؾلبظي وب٘لب

ٞؿلشٙس. ٔلسَ    ٞلب  ؾلبظٜ زثلي، ؾلطٖز ٚ ...(   ًٙ، زثي ٘كلز ٚ يلطايت ٞيلسضِٚيىي )   دبضأشطٞب، اغّت يطيت ٔب٘ي

 ضا اٖٕبَ وٙس.  بظ ئٛضز٘لبزض اؾز ثط ضٚي سٕبٔي ايٗ دبضأشطٞب، ٚاؾٙؼي  CanalManٞيسضِٚيىي 

ثبقس.  قسٜ وب٘بَ ٔي ٌيطي قبُٔ اَالٖبر ٞٙسؾي ٚ دبضأشطٞبي ٞيسضِٚيىي ا٘ساظٜ يٚاؾٙؼ ٔٛضز ٘يبظ ثطاي اَالٖبر

ٕ  اَالٖبر ٞٙسؾي اظ لجيُ ٖطو، ََٛ، قيت َلِٛي بٖ قس يٕٞبُ٘ٛض وٝ لجالً ٞٓ ث ٚ ... زض آضقليٛ   ، قلىُ ٔملبَ

اي زض زؾشطؼ ٘جٛز. ثلب سٛػلٝ    ٌيطي قسٜ اي ٔٛػٛز ثٛز ِٚي اَالٖبر ٞيسضِٚيىي ا٘ساظٜ وشبثرب٘ٝ قطوز آة ُٔٙمٝ

ٌيطي ٖٕك آة ثٝ ٕٞطاٜ ٔيلعاٖ   ، الساْ ثٝ ا٘ساظCanalManٜ ٔسَ ٞيسضِٚيىي يٚاؾٙؼثٝ ِعْٚ ايٗ اَالٖبر ثطاي 

زؾلز  ٗ ييٖٕلك آة قلبُٔ ثبالزؾلز ٚ دلب     يطيل ٌ ا٘لساظٜ  يقسٜ ثطا ة٘مبٌ ا٘شرب ٞب ٚ آثٍيطٞب قس. سٌي زضيچٝثبظق

ثلٝ   يٚضٚز يط زض زثل يٗ سل ط يكشطيثزاضا ثٛزٖ ُ يثٝ زِ دٙغه سب ي ٘مبٌ( 13 -3قىُ) زض ثبقٙس. يٓ ٔيسٙٓ يٞب ؾبظٜ

 .ا٘س ا٘شربة قسٜ يطيا٘ساظٜ ٌ يثطا طٞبيآثٍ

 

 

 شذٜ يريٌ ش ٘ماط ا٘ذازٜيٕ٘ا (13 -3شىُ)
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( 14 -3قلىُ) ُٔلبثك  وب٘لبَ   يٛاضٜ ػلب٘ج يل ٚ ز يه ٔشط ٘ٛاضيوٕه ٚ ثب ؾبزٜ  يٖٕك آة زض وب٘بَ ثٝ ضٚق

ػساضٜ وب٘بَ ثٝ نلٛضر ٔلٛضة ٚ ثلب     ييٗ ؾُح آة ٚ ِجٝ ثباليفبنّٝ ث يطيٌ ٗ ضٚـ ثب ا٘ساظٜيقس. زض ا يطيٌ ا٘ساظٜ

 يشوط اؾلز ذُلب  الظْ ثٝ  .قس يطيٌ ، ٖٕك آة زض وب٘بَ ا٘ساظٜاؾز 5/1وٝ ثطاثط  يت ػب٘جيٚ ق زاقشٗ اثٗبز وب٘بَ

، ؾلُح آة زض َلَٛ   hطار ٖٕلك زض أشلساز   ييسغ يطا ثٝ اظايوٕشط اؾز )ظ يٖٕٛز يٌصاض اقُ يٗ ضٚـ اظ ذُبيا

  .زٞس ئ٘كبٖ زازٜ  ٗ ضٚـ ضايك آة ثب اٖٕ يطيٌ ا٘ساظٜ( 15 -3قىُ)قٛز(.  يػبثؼب ٔ xاظ أشساز  يكشطيث

 

  

 يٚاسٙج ئمطغ وا٘اَ ٔٛرد استفادٜ ترا يپارأترٞا (14 -3شىُ)

 

 ط لبثُ ٔحبؾجٝ اؾز:يبٖ آة اظ ضاثُٝ ظيٖٕك ػط xٔمساض دبضأشط  يطيٌ ثب ا٘ساظٜ

 

      (11-3ضاثُٝ) 
 

1 5
 

 

ٚاؾٙؼي اؾشفبزٜ قس ٚ اظ دلبضأشط زثلي ٘كلز ثلٝ      ثٝ ٖٙٛاٖ دبضأشطايٗ َطح اظ دبضأشطٞبي يطيت ٔب٘يًٙ  زض

 017/0ٞلب ثطاثلط        ثبظٜ ٝيوّ يثطا ًٙئب٘ تياثشسا يط زضزِيُ ثشٙي ثٛزٖ وب٘بَ ٚ ؾبِٓ ثٛزٖ ٔمُٕ آٖ نطفٙٓط قس. 

ٞب ثٝ  ثبظٜ ًٙئب٘ تييطا ،يثط٘بٔٝ ٚ ٔكبٞسٜ ذطٚػ يقس ٚ ثطاؾبؼ آٖ ٔسَ اػطا ٌكز. دؽ اظ اػطا زض ٘ٓط ٌطفشٝ

قلسٜ حلساوظط    يطيل ٌ ا٘ساظٜ يٞب ثب زازٜ ئكبٞساس يٞب قس٘س سب زازٜ  زازٜ طييسغزض ٔسَ  يٚ ثٝ ٘حٛ يثٝ نٛضر زؾش

 .اؾز( 5 -3ػسَٚ) َجك ًٙئب٘ تييط يثسؾز آٔسٜ زض ذهٛل ٚاؾٙؼ غيضا زاقشٝ ثبقٙس. ٘شب يىي٘عز

 

  



کاراهي بهبود و سازه اهي اصلي شبکواهي کنترل و ميظنت رد کاانلربرسي وضعيت سازه   اهي مناسبآبياري فومنات و اراهئ راه

 

 ٔمادير ظرية ٔا٘يًٙ( 5 -3جذَٚ)

 5 4 3 2 1 ثبظٜ

 017/0 017/0 017/0 017/0 017/0 لجُ اظ ٚاؾٙؼي nٔمساض 

 023/0 017/0 019/0 017/0 017/0 ثٗس اظ ٚاؾٙؼي nٔمساض 

  

. ثبقلٙس  ئل ( 6 -3ػلسَٚ)  قسٜ ثٝ قطح يؾبظٝ يقسٜ، اٖٕبق قج يًٙ ٚاؾٙؼيت ٔب٘ئسَ ثب يطا يثٗس اظ اػطا

 .ثبقس ئ% 95ٔسَ ثٗس اظ وبِيجطاؾيٖٛ زلز ٗ ياؾز، ثٙبثطا 05/0قسٜ ثطاثط  ٔحبؾجٝ يعاٖ ذُبئ

 

 شذٜ  ٌيري شذٜ ٚ ا٘ذازٜ سازي ( ٔمايسٝ آٔاري اػٕاق شثي6ٝ -3جذَٚ)

 
 

 

  ػٕك آب يريٌ ا٘ذازٜ (15 -3شىُ)

 RE (mسازي شذٜ ) ػٕك شثيٝ (mٌيري شذٜ ) ػٕك ا٘ذازٜ شٕارٜ

1 13/1 12/1 01/0 
2 72/0 78/0 06/0 
3 06/1 14/1 08/0 
4 79/0 82/0 04/0 
5 33/1 32/1 01/0 

05/0=MRE  
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 ٔٛرد استفادٜٞاي  ترداري ٚ شاخص تٟرٜ  ٞاي ٌسيٙٝ -3-3

 ترداري ٞاي تٟرٜ ٌسيٙٝ-3-3-1

ٞب ٚ ٕٞچٙيٗ  ٞبي سٙٓيٓ ثٝ سٗطيف ؾٙبضيٛٞبي ٔرشّف ثب سغييط زض ٘ٛٔ ؾبظٜ ثطاي ثطضؾي ّٖٕىطز ٞيسضِٚيىي ؾبظٜ 

 ط ٔس٘ٓط لطاض ٌطفز:يٞب ؾٝ حبِز ثٝ قطح ظ قس. ثطاي سغييطار زض ٘ٛٔ ؾبظٜ سغييطار زثي دطزاذشٝ

 زضيچٝ لُبٖي اظ ٘ٛٔ وٙٙسٜ سٙٓيٓ يٞب ؾبظٜسٕبْ  .1

 وٙٙسٜ اظ ٘ٛٔ زضيچٝ ؾبظٜ آٔيُ  سٙٓيٓ يٞب سٕبْ ؾبظٜ .2

 اضزوي وٙٙسٜ اظ ٘ٛٔ ؾطضيع ٘ٛن سٙٓيٓ يٞب سٕبْ ؾبظٜ .3

ولٝ   ييوٙٙسٜ اثشلسا ٓ يؾٝ سٙٓ يٍ فّٗيثبقس. زض قطا ئ 19BPوب٘بَ  يٍ فّٗيُ قطايٙٝ اَٚ ثٝ زِيا٘شربة ٌع

ٙٝ يزاض٘س. ا٘شربة ٌع يچٝ لُبٖئكبثٝ زضجبً يسمط يٌطز٘س ٚ ّٖٕىطز يٓ ٔيسٙٓ يثبقٙس ثٝ نٛضر زؾش يُ ٔيؾبظٜ آٔ

ٍ ثٟجلٛز  يسب زض قطا طزيُ ثب ّٖٕىطز ذٛزوبض ا٘ؼبْ ٌيآٔ يٗ وبضوطز زؾشيث يا ؿٝياؾز وٝ ٔمب ُ ثٛزٜيٗ زِيزْٚ ثٝ ا

ُ ٘شٛا٘لس  يل بظٜ آٔٙىٝ ّٖٕىلطز ذٛزولبض ؾل   يأب ثب زض٘ٓط ٌطفشٗ ا. كٟٙبز ٌطززيٗ ؾبظٜ ديّٖٕىطز اؾشفبزٜ ذٛزوبض اظ ا

بظ ثلٝ  يل ُ ٖلسْ ٘ يل ثلٝ زِ  ٗيٕٞچٙٙٝ يٌعٗ يٙٝ ؾْٛ ٔس٘ٓط لطاض ٌطفز. ايفطاٞٓ وٙس، ٌع يثٟشط يىيسضِٚيٍ ٞيقطا

 اؾز. كٟٙبز ٌطزٜيد يثطزاض زض ٍٞٙبْ ثٟطٜ يبر ذبنيّٖٕ

ٔمبثُ سغييطار ٘بٌٟلب٘ي زثلي    ٔرشّف ٚ زض يٞب يزث ٞب زض إُِٗ ايٗ ؾبظٜ ٕٞچٙيٗ ثطاي ٔكبٞسٜ ٘حٜٛ ٖىؽ

ثطزاضي ٚ يب سغييطار ٘يبظ آثي ثٝ ٚػٛز آيس دلٙغ حبِلز    وٝ ٕٔىٗ اؾز زض اطط ٖٛأُ ٔرشّف اظ ػّٕٝ اقشجبٞبر ثٟطٜ

 قس: ظيط زض٘ٓط ٌطفشٝ

s/m يٚضٚز يزث .4
3 3 

s/m يٚضٚز يزث .5
3 4 

s/m يٚضٚز يزث .6
3 5 

s/mٞيسضٌٚطاف افعايف زثي اظ  .7
s/mثٝ  3 3

3 5  

s/mٞيسضٌٚطاف وبٞف زثي اظ  .8
s/mثٝ   35

3 3   

s/mطبثز  يٚ ثب زث يثٝ نٛضر سٙبٚث 19BPاظ وب٘بَ  يفّٗ يثطزاض ثٟطٜ
ٗ ٔملساض  يا يآث ٍ وٓياؾز. زض قطا 4 3
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s/mثٝ 
s/m يزض زؾشطؼ ثبقس زث يس ٚ آة وبفيقس يبظ آثيوٝ ٘ يضؾس ٚ زض ٍٞٙبٔ ئ 3 3

ٌلطزز.   يٚاضز وب٘بَ ٔ 5 3

ٔكلبٞسٜ ّٖٕىلطز    ُيل ثلٝ زِ  5ٚ  4 يٞب ٙٝئس٘ٓط لطاضٌطفز. ٌع يطار زثييسغ يثطا 3سب  1 يٞب ٙٝيٗ ؾجت ٌعيثٝ ا

ط ييل ب سغيل ٚ  يثلطزاض  ُ اقشجبٞبر ثٟلطٜ ياؾز ثٝ زِ ثبقس وٝ ٕٔىٗ ئ يزث يس ٚ ٘بٌٟب٘يطار قسييزض ٔٛالٕ سغٞب  ؾبظٜ

 ضخ زٞس.  يثطزاض ٍ ثٟطٜيثب سٛػٝ ثٝ قطا يزث

 يٓ اذشهلبض يل ( ٖال7 -3ػلسَٚ) ٚػلٛز ذٛاٞسزاقلز.   ثط٘بٔلٝ  ّلف ثلطاي اػلطاي    ٙلٝ ٔرش يثٙبثطايٗ دب٘عزٜ ٌع

ولٝ زض ػلسَٚ    يٕٞبُ٘ٛض زٞس. يقس ضا ٘كبٖ ٔ ذٛاٞس  زازٜوٝ زض ازأٝ ثٝ آٖ اضػبٔ  يثطزاض ٔرشّف ثٟطٜ يٞب ٙٝيٌع

 يطزائٕل يبٖ غئطثٌٛ ثٝ ػط 5 ٚ 4 يٞب ؽيٚ ا٘س يبٖ زائٕئطثٌٛ ثٝ حبِز ػط 3سب  1ٞب  ؽيلبثُ ٔالحًٝ اؾز ا٘س

 ثبقس. ئ

 

  يتردار تٟرٜ يٞا ٙٝيٌس يٓ اختصاري( ػال7 -3جذَٚ)

 ٘ٛع سازٜ

 رئتغ يدت ثاتت يدت

s/m
3 3 s/m

3 4 s/m
3 5 

s/mاظ 
3 3  

s/m ثٝ
3 5 

s/mاظ 
3 5  

s/m ثٝ
3 3 

وٙٙسٜ اظ  سٙٓيٓ يٞب سٕبْ ؾبظٜ
 ٘ٛٔ زضيچٝ لُبٖي

1R 2R 3R 4R 5R 

وٙٙسٜ اظ  سٙٓيٓ يٞب سٕبْ ؾبظٜ
 ُيؾبظٜ آٔ٘ٛٔ 

1A 2A 3A 4A 5A 

وٙٙسٜ اظ ٓ يسٙٓ يٞب سٕبْ ؾبظٜ
 اضزوي ٘ٛٔ ؾطضيع ٘ٛن

1D 2D 3D 4D 5D 
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 ٞا در ٔذَ ت سازٜيٚظؼ -3-3-2

اؾلشفبزٜ   هيل طدي٘ يٞب چٝيٚ زض يچٝ لُبٖي، زضياضزو ع ٘ٛنيُ، ؾطضيآٔ يٞب قجىٝ اظ ؾبظٜ يقسٜ ثطاٝ يزض ٔسَ سٟ

 قٛز. يٗ اَالٖبر دطزاذشٝ ٔيبر ٚاضز وطزٖ ايٗ لؿٕز ثٝ ػعئياؾز. زض ا قسٜ

 ٝقسٜ زض ٔسَ، ٔٗبزَ سيخ فّٗي ٞبي آٔيُ سٗطيف زضيچ(400D) ثبقٙس ٔي. 

 ٜزض . قلس٘س ثطزاضي َطاحي  حساوظط ثٟطٜ ثط اؾبؼ زثيقسٜ زض ٔسَ  يؾبظٝ يقجاضزوي  ؾطضيع طبثز ٘ٛن يٞب ؾبظ

بٍ٘ط ٔىلبٖ آٖ زض  يل ع ثيٗ ػلسَٚ قلٕبضٜ ؾلط   يزض ا ا٘س. قسٜ آٚضزٜ ٗ ؾبظٜيادبضأشطٞبي ٔحبؾجبسي ( 8 -3ػسَٚ)

 ٞس. ئ ع زض أشساز وب٘بَ ضا ٘كبٖيٗ ؾطضي، اِٚ 1أشساز وب٘بَ اؾز. ثٝ ٖٙٛاٖ ٔظبَ قٕبضٜ 

 

 ( اطالػات ٔرتٛط سرريسٞاي ثاتت 8 -3جذَٚ)

 سرريس شٕارٜ
 يطراح يدت* 

(s/m
3) 

* ػٕك آب 

 (m) تاالدست

* ػٕك آب 

 (m)دستٗ ييپا

ارتفاع 

 (m) سرريس

 طَٛ سرريس

(m) 

1 2/6 25/1 05/1 96/0 9/24 

2 3/5 25/1 05/1 96/0 3/21 

3 3/5 25/1 05/1 96/0 3/21 

 .اؾز قسٜ يٗ ٔكبٚض دٙساْ ٌطزآٚضيٗ اَالٖبر اظ ٌعاضقبر ٟٔٙسؾيا *

 

زض ٘ٓلط ٌطفشلٝ قلسٜ اؾلز     ( 12-3ثطاثلط ضاثُلٝ )   (Heافز ثبض ٔؼلبظ ) عاٖ يٚ ٔ 595/1ثطاثط  Cت ئمساض يط

 اؾز. آٚضزٜ قسٜ (1ثبظٜ ) يع ثطايسفبٔ ٚ ََٛ سبع ؾطضط ٘حٜٛ ٔحبؾجٝ اضيزض ضٚاثٍ ظ  (.1387 يبٞيٚ ؾ يطي)أ

 

    (12-3ضاثُٝ )
(  -  )

    
 

   (13-3ضاثُٝ )
 

   
    

   -     (14-3ضاثُٝ )

 

ٗ زؾلز،  يي; ٖٕلك دلب    ; ٖٕلك ثبالزؾلز،     ع، ي;َلَٛ سلبع ؾلطض   L ،يَطاحل  ي; زثل Qضٚاثٍ  ٗيا زض

=Cافز ثبض  ، يت زثييط ;  ٚH ;ه اؾز(.يدبضأشطٞب ٔشط يثبقٙس )ٚاحس سٕبٔ يع ٔياضسفبٔ ؾطض 
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ٔشلط  96/0ٔشلط ٚ اضسفلبٔ آٖ ثطاثلط    9/24ع ثطاثلط  ي( زض ضٚاثٍ ثلبال َلَٛ ؾلطض   8 -3ػسَٚ)ط ئمبز يٙيٍعيػبثب 

 ٌطزز. ئحبؾجٝ ٔ

قس ولٝ ثلٝ    زض ٘ٓط ٌطفشٝقسٜ  يطيٌ حبالر ثطاثط ٔمساض ا٘ساظٜ يسٕبٔ يثطا يقسٌ ط ثبظئمبز يچٝ لُبٖيزض يثطا

ؾلٛاَ   هيل ط ئملبز ٗ يل ط اييل ٖلسْ سغ  يثلطا  س.ٙثبق ئ m5/0 ،m47/0  ٚm24/0ٔشساز وب٘بَ ثطاثط ت زض ايسطس

زض ٔسَ ٞب  چٝيه اظ زضيٞط ياٖٕبَ قٛز؟ اٌط لطاض ثبقس ٔمساض ثبظقسٌس يثب ئ يعاٖ ثبظقسٌيچٝ ٔ ضٚ ثٛز: فيد

ٌ   ( ٖٕلك  يٙلٝ )زائٕل  يٞط ٌع يقٛز وٝ ثطا ط زازٜييثط٘بٔٝ آ٘مسض سغ يثب ٞطثبض اػطا طز، يل ٞلسف زض وب٘لبَ قلىُ 

ؼلٝ  يٝ ثلٝ ٘ش يٙٝ قجيٗ ٌعياؼٝ ي٘شؼبز وطز وٝ يمبً ٖٕك ٔٛضز ٘ٓط ضا زض وب٘بَ ايٗ ُٖٕ زليسٛاٖ ثب ا ئٗ يثٙبثطا

ٖ   چٝيٓ زضيعاٖ سٙٓي( 8ٔ-3ػسَٚ ) قٛز. يٙٝ ثطسط قٙبذشٝ ٔيُ ٘ٛؾب٘بر وٕشط ٌعيقٛز ٚ ثٝ زِ يُ ٔيآٔ  يلُلب

بٖ شولط اؾلز   يزٞلس. قلب   ي٘كبٖ ٔ 19BPاظ وب٘بَ  يثطزاض َٕٔٗٛ ثٟطٜ يٞب يٙٝ زض زثيٗ ٖٕك ثٟيس ٔ يضا ثطا

َ   ئرشّلف ٚضٚز  يٞلب  ئحبؾجٝ قس٘س وٝ ثشٛا٘ٙس زض زث يثٝ ٘حٛ يلُبٖ يٞب چٝيٓ زضيط سٙٓئمبز  ،ثلٝ وب٘لب

 ٙس.يؼبز ٕ٘بيطٞب ايٖٕك ٞسف ضا زض ٔحبٚضر آثٍ

  يچٝ لطاػيٕات دري( تٙظ9 -3جذَٚ)

s/m) وا٘اَ يدت
3) 

 (m) يساٖ تازشذٌئ

 چٝ سْٛيدر چٝ دْٚيدر چٝ اَٚيدر

3 3/0 23/0 13/0 
4 5/0 45/0 3/0 
5 75/0 75/0 55/0 

 

ٗ يل ألب ا  ٗ ّٖٕىطز ضا زاض٘س.يٓ ثٟشطيسٙٓ يٞب ؾبظٜقٛز ٚ  يطٞب ٔيبظ ٚاضز آثٍئٛضز٘  يط ٕٞٛاضٜ زثيٗ ٔمبزيثب اٖٕبَ ا

ثب فلطو   يط ثبظقسٌيزٔمب يٍ وٙٛ٘يزاضز. أب ثب سٛػٝ ثٝ قطاٞب  ك ؾبظٜيٓ زلئٙبؾت ٚ سٙٓ يثطزاض بظ ثٝ ثٟطٜيُٖٕ ٘

 چلٝ ٚػلٛز ٘لساضز   يٓ زضيط ٚ سٙٓييسغ يثطا يوٝ فطنز وبف يثطزاض زض اطط اقشجبٞبر ثٟطٜ يثٛزٖ ٘ٛؾب٘بر زث ي٘بٌٟب٘

 .قس٘سزض٘ٓط ٌطفشٝ قسٜ  يطيٌ ط ا٘ساظٜيٚ ثطاثط ٔمبزطبثز  ٔرشّف يٞب ٙٝيٌع يثطا

 قلٛز.  يآٟ٘ب ا٘ؼبْ ٕ٘ يثط ضٚ يطييچٍٛ٘ٝ سغيٞ ( ثبظ ٞؿشٙس 10ٚ -3ػسَٚ)ع ٕٞٛاضٜ َجك ي٘ يطيآثٍ يٞب چٝيزض 

ٌ   ياِجشٝ ٕٞبُ٘ٛض وٝ زض ػسَٚ ٔكبٞسٜ ٔ چلٝ  يوٕشلط اظ ٖلطو زض   1T  ٚ3T يطٞلب يآثٍ يٌطزز، ٔملساض ثبظقلس

زض  اظ آٖ وٝ ثبظ ٘كلسٜ  ي٘س ٚ لؿٕشا ى ٘كسٜيثبقٙس وٝ سٗٛ ئ ييطٞبيآثٍ  1T  ٚ3T بٖ ٌفشٗ اؾزيقبثبقس. ئ
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 ثبقس.    يت آٟ٘ب ٔيٚ سرط يظزٌ اطط ظً٘

 ٔذَٚ يريچٝ آتٍيدر ي( تازشذ10ٌ -3جذَٚ)

 آبگير دريچهنوع  (m)چٝيػرض در (m) بازشدگي

9/0 2/1 1C 1T 

8/0 8/0 1L 2T 

53/0 6/0 2XX 3T 

7/0 7/0 1L 4T 

3/1 5/1 2XX 5T 

 

اؾز. ثٝ ٔٙٓٛض يىؿبٖ  (16 -3قىُ)٘حٜٛ اٖٕبَ سغييط زثي ثٝ نٛضر ٞيسضٌٚطاف ط ئشغ يزث يٞب ٙٝيزض ٌع

قٛز ولٝ زض   ؾبٖز اٖٕبَ ٔي 12ٞب زض ََٛ ٔسر  ٞب، ٕٞٝ ٞيسضٌٚطاف ثٛزٖ قطايٍ اٖٕبَ سغييطار زض سٕبٔي ٌعيٙٝ

ثلٝ  ٝ ئشطٔىٗت زض طب٘ 5يب  3زثي ب٘بَ ثطاي آٖ قف ؾبٖز اَٚ ٔطثٌٛ ثٝ السأبر اِٚيٝ ثطاي دبيساضي ػطيبٖ زض و

ٚ زض زٚ ٌلبْ  زض ََٛ ٔسر ثيؿز زليمٝ طار ييٗ سغيثبقس. ا افعايف زثي ٚ وبٞف زثي ٔي ثطاي ٞيسضٌٚطاف سطسيت

  .ٌطزز اٖٕبَ ٔي يظٔب٘

 

 

  ٞاي ٔختّف (  اػٕاِي تراي ٌسيٙٝيٚ واٞش يشيٞاي )افسا ٞيذرٌٚراف (16 -3شىُ)
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 ٞاي ٔٛرد استفادٜ شاخص-3-3-3

ٝ    1990قسٜ سٛؾٍ ِٔٛسٖ ٚ ٌيشؽ ) ٞبي اضائٝ زض ايٗ سحميك اظ قبذم ٞلبي   ( ثلطاي اضظيلبثي ّٖٕىلطز ٌعيٙل

 : (1990شؽ ي)ِٔٛسٖ ٚ ٌ ٞب ٖجبضسٙس اظ اؾز. ايٗ قبذم قسٜ  ثطزاضي ديكٟٙبزي اؾشفبزٜ ٔرشّف ثٟطٜ

ثطزاضي زض سحٛيُ آة ثٝ لسض س ٔيٗ  ضٚـ ثٟطٜ ( : ايٗ قبذم ثطاي ثيبٖ ٔيعاٖ سٛا٘بييMPAوفبيز سٛظيٕ ) .1

 ضٚز ٚ اظ َطيك ضاثُٝ ظيط لبثُ ٔحبؾجٝ اؾز: ٘يبظ ثٝ وبض ٔي

(3-11)      
 

 
∑

 

 
∑             {

    
 
  

 

   
  

  

               {
    

 
  

 

    
   

قلسٜ زض ٖٕلُ ٚ ٔملساض آة ٔٛضز٘يلبظ ٚ      ; ثٝ سطسيت ٔٗلطف ٔملساض آة سحٛيلُ زازٜ    QD  ٚQRزض ايٗ ضاثُٝ 

 ٕ٘بزٞبي 

 
∑     

 
∑  ثبقس. وٙٙسٜ ٔشٛؾٍ ظٔب٘ي ٚ ٔىب٘ي ٔي ثٝ سطسيت ثيبٖ   

(: ايٗ قبذم ثطاي اضظيبثي ٔيعاٖ ٔبظاز آة سحٛيّي ٘ؿلجز ثلٝ ٘يلبظ زض اطلط ّٖٕىلطز      MPAضا٘سٔبٖ سٛظيٕ ) .2

 قٛز: ضٚز ٚ ثٝ نٛضر ضاثُٝ ظيط ٔحبؾجٝ ٔي ثٝ وبض ٔيثطزاضي  ٘بٔشٙبؾت ضٚـ ثٟطٜ

 (3-12)     
 

 
∑

 

 
∑             {

    
 
  

 

   
  

  

               {
    

 
  

 

    
   

(: ايٗ قبذم ٔيعاٖ سٙبؾت ٔٛػٛز ضا ثيٗ ٔمبزيط سحٛيّي ٚ ٔٛضز٘يبظ آة زض ا٘كٗبثبر ٚ MPEٖساِز سٛظيٕ ) .3

 قٛز: ظ َطيك ضاثُٝ ظيط ٔحبؾجٝ ٔيوٙس ٚ ا ٞبي ظٔب٘ي ٔرشّف اضظيبثي ٔي زٚضٜ

 (3-13)     
 

 
∑     (

  

  

) 

 ثبقس. ٔي ئىب٘زٞٙسٜ يطيت سغييطار  ; ٘كبٖ    وٝ زض آٖ 

سٛاٖ يىٙلٛاذشي ظٔلب٘ي زض سحٛيلُ     يه ا٘كٗبة ٔٙفطز قبذم دبيساضي ضا ٔي يبرا (:   دبيساضي سٛظيٕ ) .4

 ٔحبؾجٝ اؾز:آة سٗطيف وطز وٝ اظ ضاثُٝ ظيط ثطاي يه ؾيؿشٓ لبثُ 

 (3-14)     
 

 
∑     (

  

  

) 

 ثبقس. ٔيظٔب٘ي زٞٙسٜ يطيت سغييطار  ; ٘كبٖ    وٝ زض آٖ 
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 ٔمذٔٝ -4-1

ُ   يفل يٚ و يوبضقٙبؾل  يٞلب  يبثيغ اضظي٘شب قٛز. ثرف اَٚ قبُٔ ٘شبيغ ايٗ سحميك زض زٚ ثرف اضائٝ ٔي  ولٝ حبنل

 يىيسضِٚيٞ يوٕ  يبثيغ اضظي٘شبثبقس ٚ ثرف زْٚ قبُٔ  ثطزاضي اظ قجىٝ ٔي ثبظزيسٞبي ٔيسا٘ي ٚ ٔكبٞسٜ ٘حٜٛ ثٟطٜ

ٝ ثبقس ولٝ زض   اػطاي ؾٙبضيٛٞبي ٔرشّف ٔي ي ٞبي ٔسَ زض ٘شيؼٝ ذطٚػيوٝ حبنُ  بٖ آٟ٘لب دطزاذشلٝ   يل ثلٝ ث  ازأل

 قٛز. ئ

 ٘تايج حاصُ از تازديذٞاي ٔيذا٘ي -4-2

ٚ  ٞلب  ؾبظٜثطزاضي اظ قجىٝ ٚ ٕٞچٙيٗ ثطضؾي  ٘حٜٛ ثٟطٜ يثطضؾٔٙٓٛض  ثٝزض فهُ ديف ٘يع ثيبٖ قس ٕٞبُ٘ٛضي وٝ 

زض لجُ ٚ حيٗ اظ قجىٝ ي ثبظزيسٞبيسضِٚيىي     اػطاي ٔسَ ٞي يثطاٞبي الظْ  ٌيطي سبؾيؿبر ٔٛػٛز زض قجىٝ ٚ ا٘ساظٜ

 .دصيطفزنٛضر فهُ آثيبضي 

ٝ   زض ُ    ثبظزيسٞبي لجُ اظ قطٚٔ فهُ آثيبضي ٔكبٞسٜ ٌطزيس ولٝ ِِٛل ٞلبي ٔشٗلسزي زض    ٞلبي ا٘شملبَ آة ٚ دل

٘شلبيغ زيٍلط    .سن دٛقلف وب٘لبَ قلسٜ اؾلز    ثبٖض سرطيت ا٘ ٗ ؾبذزياحساص قسٜ وٝ زض حؾطسبؾط ٔؿيط وب٘بَ 

 ثبظزيسٞبي لجُ اظ فهُ آثيبضي ثٝ قطح شيُ اؾز:

 ٜز ثٝ نٛضر ذٛزوبض ُٖٕ وٙٙس، زض ايٗ وب٘بَ ثٝ نٛضر زؾشي ٚ ثٝ ثبيؿ ٞيسضِٚيىي آٔيُ وٝ ٔي ٞبي ؾبظ

ٔفبنُ ايلٗ ؾلبظٜ ٚػلٛز    فٙطٞب ٚ  وٕهظزٌي ٚ سرطيت زض  . ظً٘قٛ٘س ٔي ٓٞبي زؾشي سٙٓي وٕه ػططميُ

ا٘س ٚ سٛا٘بيي سٙٓليٓ ذٛزولبض ضا    ٞبي ذٛز ذبِي قسٜ ٞب اظ ٚظ٘ٝ ايٗ زضيچٝ ٞبي اؾشٛا٘ٝ  زاضز. ٕٞچٙيٗ ٔحفٓٝ

 .٘ساض٘س

  قٛز  ئكبٞسٜ ٔ  (1 -4قىُ)ٔب٘ٙس وف آٖ  ٞبي ؾًٙ ََٜٛٛ ٔؿيط وب٘بَ ٔيعاٖ ضؾٛة ٚ ثٝ ذهٛل لّزض

 .قٛز ئ ٖٕك آة ظثطي ٚ وٝ ايٗ ٔؿئّٝ ثبٖض افعايف يطيت

 يطٚثل يُ ٖٕسٜ آٖ ٖلسْ ال يوٝ زِاؾز  ضؾٛة زض ثبالؾز ذٛز ٌكشٝ يٙي٘ك سٝثبٖض  ياضزو ٘ٛن يعٞبيؾطض 

بء يٗ اقل يع زض ظٔلبٖ ؾلبذز اؾلز. ٕٞچٙل    يٗ ؾطضيزض ثس٘ٝ ا ييچٝ وكٛيٗ ٖسْ احساص زضيوب٘بَ ٚ ٕٞچٙ

ٕ  يل ثلٝ زِ  ع زض آٖ ٔكلبٞسٜ قلس،  يسٙٝ زضذشبٖ ٘ ئٛػٛز زض ؾُح آة وٝ حش ٚ ثلب وٕله    يآٚض ُ ٖلسْ ػٕل

ثلطي   ٚ  قلبخ  ٚ ثبٖض سؼٕلٕ   ٜثٝ سّٝ افشبز( 2 -4قىُ) َجكؾبظٜ ٗ يزض دكز اع، يدُ ٔؼبٚض ؾطض يٞبٝ يدب
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ثبالزؾز ايلٗ  زض آٔسٖ ؾُح آة قسيس زض يطيت زثي ٚ ٕٞچٙيٗ ثبال وٝ افز قسٜزضذشبٖ زض دكز ؾطضيع 

 .اؾز ضا ثٝ ز٘جبَ زاقشٝ ؾبظٜ

 ٝا٘س ذٛضزٌي ظيلبزي زض   ٞبيي وٝ سٗٛيى ٘كسٜ ا٘س ِٚي زضيچٝ قسٜ ٞبي ٘يطديه ثٝ سبظٌي سٗٛيى اوظط زضيچ

قٛز وٝ ّٖز انّي ايٗ ُّٔت ٞٓ ٖسْ ضؾيسٌي ٔٙبؾت اؾز. ٕٞچٙيٗ ٔؿسٚز قسٖ ايلٗ   ٔي بٞسٜآٟ٘ب ٔك

ٞبي ٚضٚزي ثٝ آثٍيط يىي اظ ٔكىالر انّي ٔكبٞسٜ قسٜ زض ايٗ ثبظزيسٞب اؾز ولٝ   ٞب زض اطط آقغبَ زضيچٝ

آثٍيط ٔكىُ  ثشسايٞبي آثيبضي ٚ يب سٗجيٝ يه آقغبٍِيط زض ا ٞب دؽ اظ زٚضٜ زٖ ايٗ زضيچٝسٛاٖ ثب سٕيع وط ٔي

 ثطَطف ٕ٘ٛز. يسب حسضا 

 ٓٙچلٝ  يثلٛزٖ زض  اظ وب٘بَ ثٝ ّٖز ثؿشٝ يثطزاض قٛز وٝ زض ٍٞٙبْ قطٚٔ ثٟطٜ يُ ثبٖض ٔيؾبظٜ آٔ يٓ زؾشيس

س. اظ يل ؼلبز ٕ٘ب ي( ا4 -4قلىُ) ٗ اَطاف وب٘لبَ َجلك   يؾبوٙ يضا ثطا يع قسٜ ٚ ٔكىالسيطٖٚ ؾطاضيآة ثٝ ث

ٗ ؾلبظٜ َجلك   يل ثبٖلض سؼٕلٕ آقلغبَ زض دكلز ا     يبضيل طآثيچٝ زض فهلُ غ يٗ زضيٍط ثؿشٝ ثٛزٖ ايَطف ز

 قٛز. ي( 5ٔ -4قىُ)

ا٘ؼلبْ ٌطفلز. ٘حلٜٛ     19BPثلطزاضي اظ وب٘لبَ    ٕٞچٙيٗ ثبظزيسٞبيي زض فهُ آثيبضي ثٝ ٔٙٓٛض ٔكبٞسٜ ٘حٜٛ ثٟطٜ

 ُ اؾز:يثطزاضي اظ وب٘بَ فٛق ثٝ قطح ش ثٟطٜ

ثبقس. ٕٞبُ٘ٛضي وٝ ثيبٖ قس زثي َطاحلي ثلطاي وب٘لبَ ٔلصوٛض      ثٝ نٛضر سؼطثي ٔي 19BPاظ وب٘بَ  ثطزاضي ثٟطٜ

سرهيم آة وٕشط ثٝ ايٗ ُ ي، ثٝ زِافعايف ٔؿبحز ظيط وكز طغٓيّٖاوٖٙٛ  ٔشطٔىٗت زض طب٘يٝ اؾز ِٚي ٞٓ 2/6

آٖ، آثيلبضي ثلٝ   ؾبذز ؾس ؾفيسضٚز ٚ قلجىٝ   بٖقٛز. اظ ظٔ ثطزاضي ٔي ٔشطٔىٗت زض طب٘يٝ اظ آٖ ثٟط4ٜوب٘بَ، ثب زثي 

نٛضر زائٕي ثٛزٜ ٚ آة ٕٞيكٝ زض وب٘بَ ٔٛضز٘ٓط ػطيبٖ زاقز. أب ثلب ٌصقلز ظٔلبٖ ٚ افلعايف ؾلُح اضايلي       

ٞبي اذيط ضٚـ آثيبضي زض قجىٝ ثٝ نٛضر سٙبٚثي ازأٝ يبفز.  قبِيعاضي ٚ وبٞف ٔٙبثٕ آة لبثُ اؾشحهبَ زض ؾبَ

قٛز ٚ آة زض آٖ زض َلي   ضٚظ ثبظ ٔي 4ض فٛانُ ظٔب٘ي ز 19BPآثٍيط انّي وب٘بَ  َٛثٝ ٕٞيٗ ؾجت ٚ ثٝ َٛض ٕٔٗ

 وٙس. ٞبي ػب٘جي ذٛز ضا آثيبضي ٔي يبثس ٚ وب٘بَ ضٚظ ػطيبٖ ٔي 3

ٍ ٗ ييولٝ زض دلب  اثشسا زضيچٝ آٔيُ وب٘بَ انّي فٛٔٙلبر   19BPقطٚٔ آثٍيطي وب٘بَ  ثطاي ط وب٘لبَ  يل زؾلز آث

19BP قٛز سب ؾُح آة ثبالزؾز ثلطاي آثٍيلطي    ٜ ٔيثٝ نٛضر زؾشي سٛؾٍ آثؿٛاضاٖ ٔحّي دبييٗ آٚضز لطاض زاضز
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ٗ ٞبي ٔٛػٛز زض ٔمُلٕ وب٘لبَ سٗ   ثبالآٔسٌي ثٝ نٛضر سؼطثي ٚ ثط اؾبؼ زاغبة ٔمساضوب٘بَ ٔٛضز٘ٓط ثبال ثيبيس.   يلي

اؾلز ثلب    1Cولٝ اظ ٘لٛٔ ٘يطديله     19BPي آثٍيلطي وب٘لبَ    قٛز. ثٗس اظ ثبال آٔسٖ آة زض وب٘بَ انّي زضيچٝ ٔي

قٛ٘س سب آة ٚاضز وب٘لبَ   ٔشط )ثٝ اظاي ٞط ٔشطثبظقسٌي، يه ٔشطٔىٗت زض طب٘يٝ( ثبظ ٔي 4ا٘ساظٜ ٔشطي ٚ ثٝ  1ٞبي  ٌبْ

ٌطزز. ٔيعاٖ ثبظقسٌي ايٗ زضيچٝ ٘يع ثٝ  سٙٓيٓ ٔي يثٝ نٛضر زؾش 19BPٌطزز. ؾذؽ آٔيُ اَٚ ٔٛػٛز زض وب٘بَ 

ثبالزؾز ثٝ يه اضسفلبٔ ذبنلي    اي ٘يٕسايطٜ يػب٘جٌيطز وٝ آة زض وب٘بَ  نٛضر سؼطثي اؾز ٚ ثٝ ٘حٛي ا٘ؼبْ ٔي

  ٕٞلٛاضٜ  يط ػب٘جيآثٍ يٞب چٝيزض يآة زض وب٘بَ ثٝ نٛضر سٙبٚث يُ سٙبٚثيلبثُ شوط اؾز وٝ ثب سٛػٝ ثٝ سحٛ ثطؾس.

آة ثلٝ ؾلٕز دلبييٗ    اظ  يثركل ثب ثبظ قلسٖ آٔيلُ اَٚ    قٛز. يآٟ٘ب ا٘ؼبْ ٕ٘ يثطضٚ يبسيٌٛ٘ٝ ّٖٕ چيثبظ ٞؿشٙس ٚ ٞ

قلٛ٘س   ٚ ؾْٛ ٘يع ثٝ نٛضسي سٙٓيٓ ٔي ْضؾس. ٔب٘ٙس آٔيُ اَٚ، آٔيُ زٚ آٔيُ ثٗسي ٔيػطيبٖ ديسا وطزٜ ٚ ثٝ زضيچٝ 

ٞبي فطٖي ثٝ اضسفبٔ ذبني ثطؾس )ٕٞبُ٘ٛضي وٝ ثيبٖ قس ايٗ اضسفبٔ ذبل ثٝ نٛضر سؼطثلي ثلٝ    وٝ آة زض وب٘بَ

ثلطزاضي ذبنلي زض    طٜاؾز(. ثٗس اظ اسٕبْ سٙٓيٓ آٔيُ ؾْٛ وٝ آذطيٗ آٔيُ ٔٛػٛز زض ايٗ وب٘بَ اؾز، ثٟ زؾز آٔسٜ

ٞب سلب ا٘شٟلب ثلبظ     آٔيُزؾز، ٗ ييدب يبظ اضاييٚ ٌ٘يطز ٚ فمٍ زض قطايٍ وٓ آثي  قطايٍ ٖبزي زض ايٗ وب٘بَ ا٘ؼبْ ٕ٘ي

آثٝ آثٍيطٞلبي ثبالزؾلز ٔحفلِٛ     آثي ٘يع حك زؾز ٘يع ثطؾس )اِجشٝ زض قطايٍ وٓ قٛ٘س سب آة ثٝ آثٍيطٞبي دبييٗ ٔي

 زٞس. يضا ٘كبٖ ٔ 19BPاظ وب٘بَ  يثطزاض قطٚٔ ثٟطٜ( 6 -4قىُ) اؾز(.
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 رسٛب ٔٛجٛد در وف وا٘اَ  (1 -4شىُ)

 

 

 يس ٘ٛن اردويپشت سرر تٝ تّٝ افتادٖ شاخ ٚ تري درختاٖ در (2 -4شىُ)
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 چٝ ٔذَٚ در اثر آشغاَيدر يٌرفتٍ (3 -4شىُ)

 

 

 يتردار ات تٟرٜيرٖٚ زدٖ آب از وا٘اَ در ٍٞٙاْ شرٚع ػّٕير تي( تص4ٛ -4شىُ)
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 يدر ٔجاٚرت ٔٙازَ ٔسىٛ٘ يارير آتيُ در فصُ غيآٔ يٞا چٝي(تجٕغ آشغاَ در پشت در5 -4شىُ)

 

 

 19BPاز وا٘اَ  يتردار شرٚع تٟرٜ (6 -4شىُ)



کاراهي بهبود و سازه اهي اصلي شبکواهي کنترل و ميظنت رد کاانلربرسي وضعيت سازه   اهي مناسبآبياري فومنات و اراهئ راه

 

 ٘تايج حاصُ از اجراي ٔذَ -4-3

ٓ    سٙٛٔ ٚ سىظط ؾلبظٜ  ي اظ ِحبِٔشٗسزٚ ٌؿشطزٌي  ٚؾٗز زاضاي ٞبي آثيبضي قجىٝ ٞلبي   ٞلبي ٞيلسضِٚيىي، ؾيؿلش

ثبٖلض ديچيلسٌي ضفشلبض ٞيلسضِٚيىي     ثبقٙس وٝ  ٔيٞبي سٙٓيٓ ٚ سٛظيٕ آة  ثطزاضي ٚ ؾيؿشٓ ٞبي ثٟطٜ وٙشطَ، ضٚـ

ٞبي ٔرشّف زض يه قلجىٝ آثيلبضي    ٚ سٗييٗ ضفشبض ػطيبٖ ؾبظٜ ٙشطَ. ثب سٛػٝ ثٝ ايٗ ٔؿبئُ وقٛز ٔيػطيبٖ زض آٟ٘ب 

  ٔكىُ اؾز. بٔالًثٝ نٛضر زؾشي و

َ ثلطزاضي اظ و  ؾبظي ٞيسضِٚيىي ٚ ثٟطٜ قجيٝثطاي  ٞيسضِٚيىيٞبي  غّجٝ ثط ايٗ ٔكىالر ٔسَ ثطاي ٞلبي   ب٘لب

ٝ   ٚ أىبٖ اؾشفبزٜ اظ آٟ٘ب زض ٔسيطيز ٚ ثٟجٛز ثٟطٜ  َطاحي قسٜ ا٘شمبَ آة آثيبضي ٚػلٛز   ٞلبي آثيلبضي   ثلطزاضي قلجى

ٞلبي ٔلٛضز اؾلشفبزٜ زض     اوظط ؾبظٜ يؾبظٝ يثٝ زِيُ أىبٖ قج CanalManزاضز. زض ايٗ سحميك اظ ٔسَ ٞيسضِٚيىي 

 ٞب ٚ ٘يع وبضثطدؿٙس ثٛزٖ آٖ ا٘شربة قس. وب٘بَ

ٖ  ثلطزاضي  ثٟطٜٞبي ٔرشّف  دؽ اظ ٚضٚز اَالٖبر فيعيىي ٔطثٌٛ ثٝ ٌعيٙٝ ٞلبي ٔلسَ    ذطٚػلي  ،ٚ اػلطاي آ

 :اضائٝ قٛ٘سط يظ يٕ٘ٛزاضٞبضر ثٝ نٛسٛا٘ٙس  ٔي يثطزاض ثٟطٜ يٞب ٙٝيٌع يثطا CanalManٞيسضِٚيىي 

 ثطزاضي ٞبي ٔرشّف ثٟطٜ ٕ٘ٛزاض ٖٕك آة زض ٔؼبٚضر آثٍيطٞب زض َي ظٔبٖ ثطاي ٌعيٙٝ -1

 ثطزاضي ٞبي ٔرشّف ثٟطٜ آثٍيطٞب زض َي ظٔبٖ ثطاي ٌعيٙٝثٝ  يٚضٚزٕ٘ٛزاضٞبي زثي  -2

ِٚ   ي، ذطٚػيبٖ زائٕيزض حبِز ػط يثطزاض ثٟطٜ يٞب ٙٝيٌع يبٖ شوط اؾز وٝ ثطايقب ولٝ   ئسَ زض لبِلت ػلس

قلٛز. ألب زض    يثبقس اضائٝ ٔل  يشؽ ٔيقسٜ ِٔٛسٖ ٚ ٌ ٔحبؾجٝ يٞب ٗ قبذميطٞب ٚ ٕٞچٙيثٝ آثٍ يٚضٚز يبٍ٘ط زثيث

قسٜ ِٔٛلسٖ ٚ   قسٜ اظ ٔسَ ثٝ ٕٞطاٜ ػساَٚ ٔحبؾجٝ ثطٌطفشٝ ئسَ ثٝ نٛضر ٕ٘ٛزاضٞب يط، ذطٚػيبٖ ٔشغيحبِز ػط

 . قٛز ئشؽ اضائٝ يٌ

ٔٙٓلٛض   بظ اؾز.ئٛضز٘ (1 -4ػسَٚ) طئمبزٕ٘ٛزاضٞب  يع ثطضؾيشؽ ٚ ٘ئِٛسٖ ٚ ٌ يٞب ٔحبؾجٝ قبذم يثطا

 يٗ زثل يطٞبؾز. ٕٞچٙئٛضز٘ٓط آثٍ يٗ زثيس ٔ يثطا 19BPبظ زض وب٘بَ يٗ ػسَٚ، ٖٕك ٔٛضز٘ياظ ٖٕك ٞسف زض ا

ٛ٘ يٗ ػسَٚ ثب سٛػٝ ثلٝ قلطا  يسقسٜ زض ايبظ لئٛضز٘ قلسٜ اظ ٔؼٕٖٛلٝ    ي)ٔؿلبحز سحلز دٛقلف، ٌلطزآٚض     يٍ وٙل

   ا٘س. ثطآٚضز قسٜ 2/1سضٚٔسَٚ ئكبٚض دٙساْ( ٚ ٞ يٌعاضقبر قطوز ٟٔٙسؾ
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 ٕ٘ٛدارٞا يٞا ٚ تررس ٔحاسثٝ شاخص ياز تراياطالػات ٔٛرد٘ (1 -4جذَٚ)

 19BP (m)ػٕك ٞذف در وا٘اَ  (Lit/sاز )ئٛرد ٘ يدت (Lit/s)   يطراح يدت ريآتٍ

1T 1200 1278 25/1 

2T 400 400 25/1  

3T 120 151 25/1 

4T 350 350 25/1 

5T 300 300 25/1 

 

سحلز دٛقلف    يظضاٖل  يُ سٛؾٗٝ اضايل يبظ ثٝ زِئٛضز ٘ يقسٜ ثب زث يَطاح يٗ زثي( سفبٚر ث1 -4ػسَٚ)زض 

 ثبقس.   يطٞب ٔياظ آثٍ يثطذ

ٔسَ  ياػطاغ حبنُ اظ يٗ نٛضر اؾز وٝ اثشسا ٘شبيٗ ثرف ثٝ ايغ زض ايت اضائٝ ٘شبيبٖ شوط اؾز وٝ سطسيقب 

m يٞب يزث يت ثطائرشّف ثٝ سطس يٞب ؾبظٜ يثطا يزض حبِز زائٕ
3
/s 3  ،m

3
/s4  ٚm

3
/s 5 يقٛز ٚ ثلطا  يبٖ ٔيث 

. قلٛز  ياضائلٝ ٔل  شؽ زض لبِت ػساَٚ ٚ ٕ٘ٛزاضٞلب  يٌٚ  ِٔٛسٖ يٞب ٗ قبذميطٞب ٚ ٕٞچٙيثٝ آثٍ يٚضٚز يٞطوساْ زث

بٖ ٚ ٖٕلك آة زض  يل ه ؾلبظٜ ث يل ثلٝ سفى  يٚ وبٞكل  يكل يزض حبِز افعا يطزائٕيغ يٞب ٙٝيغ حبنُ اظ ٌعيؾذؽ ٘شب

شؽ زض لبِت ػساَٚ ٚ ٕ٘ٛزاضٞلب  يٌٚ  ِٔٛسٖ يٞب ٗ قبذميطٞب ٚ ٕٞچٙيثٝ آثٍ يٚضٚز يٞب، زث وٙٙسٜٓ ئؼبٚضر سٙٓ

 .قٛز ئ ٘كبٖ زازٜ
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 يدائٕ يٞا ٙٝيٌس يترا ٘تايج حاصُ از اجراي ٔذَ -4-3-1

ٝ يٌٚ  ِٔٛسٖ يٞب ٔرشّف ٚ قبذم يطٞبيآثٍ ثٝ يٚضٚز يؾبظٝ يقج يزثغ ي٘شبٗ لؿٕز اثشسا يزض ا قلسٜ   شؽ ٔحبؾلج

غ يح ٘شلب ئرشّلف، ثلٝ سكلط    يٞلب  يه زثل يٚ زض ازأٝ ثٝ سفى قٛز ياضائٝ ٔ (2 -4ػسَٚ)زض  يزائٕ يٞب ٙٝيٌع يثطا

بٖ يل ( ث3 -6ػلسَٚ)  يلجالً َل  يثطزاض ثٟطٜ يٞب ٙٝيٓ ٌعيبٖ ٌفشٗ اؾز وٝ ٖاليقب .قٛز ئ  دطزاذشٝحبنُ اظ آٟ٘ب 

 ا٘س. قسٜ

   يدائٕ يٞا ٙٝيٌس يشذٜ ترا ٔحاسثٝ يٞا شذٜ ٚ شاخص يسازٝ يشث ير دتئماد (2 -4جذَٚ)

ٙٝ يٌس

 يتردار تٟرٜ
s/m)رٞا يتٝ آتٍ يٚرٚد يدت

 تس )%(يٞا ِٔٛذٖ ٚ ٌ شاخص (3

 ػذاِت وفايت  را٘ذٔاٖ 5Tر يآتٍ 4Tر يآتٍ 3Tر  يآتٍ 2Tر يآتٍ 1Tر يآتٍ

1A 91/0 38/0 06/0 35/0 29/0 100 81 29 

1D 87/0 36/0 046/0 29/0 15/0 100 71 33 

1R 58/0 24/0 006/0 34/0 24/0 100 61 56 

2A 91/0 38/0 068/0 35/0 29/0 100 83 26 

2D 86/0 38/0 068/0 33/0 24/0 100 79 26 

2R 86/0 39/0 068/0 39/0 33/0 96 82 27 

3A 91/0 38/0 068/0 35/0 29/0 100 83 26 

3D 91/0 42/0 069/0 34/0 29/0 99 82 26 

3R 99/0 44/0 077/0 39/0 33/0 94 86 23 

 0 100 100 30/0 35/0 15/0 4/0 28/1 بظئمساض ٔٛضز ٘
 

s/mثاتت  يدت٘تايج حاصُ از اجراي ٔذَ   -1 -1 -4-3
3 3  

s/m يزٞٙسٜ زث ( ٘كب1ٖؽ )يا٘س يثطزاض ثٟطٜ يٞب ٙٝيزض ٌع
 ضا طٞلب يثٝ آثٍ يٚضٚز يزث( 1 -4ٕ٘ٛزاض)اؾز.  33

s/m يزثٔرشّف زض  يٞب ؾبظٜ يثطا
 .زٞس ئ٘كبٖ  33

m يزث 
3
/s3 19س زض وب٘بَ يقس يآث ٍ وٓيزض قطاBP ٔ َقلٛز سلب    ئل  يٍ ؾلٗ يٗ قطايٌطزز. سحز ا ياٖٕب

ٙلس. ؾلذؽ ثٗلس اظ    يٕ٘ب يطيوٙٙس( ثٝ َٛض وبُٔ آثٍ يُ آٟ٘ب ضا وٙشطَ ٔيوٝ ؾبظٜ آٔ ييطٞبيثبالزؾز )آثٍ يطٞبيآثٍ

، ثلطزاض  طاٖ ثٟطٜئُبثك ٘ٓط ٔس زاضز يبٞبٖ ثؿشٍيٌ يبظ آثي٘عاٖ آة زض زؾشطؼ ٚ يوٝ ثٝ ٔ يقسٖ ٔسر ظٔب٘ يؾذط

ٗ وٙلس.  يزؾز ضا س ٔٗ ييبد يطٞبيبثس ٚ آثٍيبٖ يزؾز ػطٗ ييقٛز سب آة ثٝ دب يثبظ ٔ يُ ثٝ نٛضر زؾشيآٔ يٞب ؾبظٜ

ثٝ  يٚضٚز يضا زض وٙشطَ زث ييٗ وبضايكشطيٓ ثيزٞس وساْ ؾبظٜ سٙٓ يقٛز، ٘كبٖ ٔ ئ ٗ حبِز ٌطفشٝيوٝ اظ ا يؼي٘شب
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   زاضز. يآث ٍ وٓيطٞب سحز قطايآثٍ

 

m يدتحاِت رٞا در يتٝ آتٍ يٚرٚد ي( دت1 -4ٕ٘ٛدار)
3
/s3 

 

ضا ٘ؿجز  يٗ زثيكشطيث حسالُ، يزثٍ يُ زض قطاي( لبثُ ٔكبٞسٜ اؾز، ؾبظٜ آ1ٔ -4ٕ٘ٛزاض)وٝ زض  يٕٞبُ٘ٛض

ٗ ؾلبظٜ ثلٝ   يل ثبالزؾلز ا آٖ ٖسْ افز ؾُح آة زض  يُ انّيوٝ زِ ٔٙشمُ ٕ٘ٛزٜطٞب يآثٍ يسٕبٔ ثٝٞب  ٍط ؾبظٜيثٝ ز

بفلز  يبظ ذلٛز ضا زض يل ٔلٛضز ٘ طٞب آة يآثٍُ ثبٖض قسٜ اؾز وٝ يّٖٕىطز ؾبظٜ آٔ .ثبقس ئ ذٛزوبض آٖؾجت ّٖٕىطز 

 يع زثل يل ٍ ٘يٗ قلطا يل سحز ا 1T  ٚ3T يطٞبيثبظٜ ذبضع قٛز. اِجشٝ لبثُ شوط اؾز وٝ آثٍ ياظ ا٘شٟب يوطزٜ ٚ ٔبثم

ٛ يثٝ زِ يطٞبيٗ آثٍيثبقس وٝ ا يُ ٔيٗ زِيٗ أط ثسيوٙٙس. ا يبفز ٕ٘يضا زض بظئٛضز٘ ً يُ ٖسْ سٗل ٚ  يظزٌل  ى ٚ ظ٘ل

 ؿشٙس.يآٖ ثُٛض وبُٔ ثبظ ٘ يٞب چٝياظ زض يثطذ يذٛضزٌ

طٞب يآثٍ يٚضٚز يعاٖ زثئٗ ٘ىشٝ لبثُ ٔكبٞسٜ اؾز وٝ يا يچٝ لُبٖيثب زض ياضزو ع ٘ٛنيؿٝ ؾطضئمب يثطا

1T  3سبT يطٞلب يآثٍثلٝ   يٚضٚز يعاٖ زثل ئثبقس. أب  يكشط ٔياؾز، ث ياضزو ع ٘ٛنيٓ ؾطضيوٝ ؾبظٜ سٙٓ يزض حبِش 

4T  ٚ5T اَٚ زٞس ئزٚ ُّٔت ضا ٘كبٖ  ؼٝي٘شٗ يثبقس. ا يكشط ٔياؾز، ث يچٝ لُبٖيٓ زضيوٝ ؾبظٜ سٙٓ يزض حبِش .

ا٘سن، ثلٝ   يبظ ذٛز ضا ثب وبٞكئٛضز٘ يزث ييثبال يطٞبياؾز، آثٍ ياضزو ع ٘ٛنيٓ ؾطضيسٙٓ وٝ ؾبظٜ  يزض حبِش ٙىٝيا

زض  يؼلٝ آة وٕشلط  يزض ٘ش .وٙٙس يبفز ٔي، زضياضزو ع ٘ٛنيثٝ ٚاؾُٝ ّٖٕىطز ؾطض يُ افز وٓ آة زض وب٘بَ انّيزِ

 يٞلب  ثلبظٜ  يطٞلب يآثٍ ٗيثٙلبثطا  .بثلس ي يبٖ ٔل ياؾز( ػط يچٝ لُبٖيٓ زضيوٝ ؾبظٜ سٙٓ ي)ثٝ ٘ؿجز ٚلش يوب٘بَ انّ

چلٝ  يشط زضكل يز ثيحؿبؾل  ،زٞلس  ي٘كبٖ ٔل  ٗ ُّٔتيا وٝ يذٛاٞٙس زاقز. ٘ىشٝ زٚٔبض يزض اذش يوٕشطآة سط ٗ ييدب

ؾلجت   يوب٘لبَ انلّ   يزثل ولبٞف   ،يچٝ لُبٖيزض حبِز زضاؾز.  يعاٖ ثبظقسٌيع ٔيٚ ٘ يطار زثييسغ يثطا يلُبٖ

m) يبض وٕيزْٚ اؾز، آة ثؿ يچٝ لُبٖيوٝ سحز وٙشطَ زض 3Tط ياؾز وٝ آثٍ قسٜ
3
/s006/0 )س يل بفلز ٕ٘ب يضا زض
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ع يولٝ ؾلطض   يس. زضحلبِ يل بفلز ٕ٘ب يذلٛز ضا زض  يبظ آثل يل جلبً  ٘ يچٝ ؾْٛ اؾز سمطيوٝ سحز وٙشطَ زض 4Tط يآثٍ يِٚ

 وٓ قٛ٘س.   يجبً ثب ٘ؿجز طبثشيطٞب سمطيثٝ آثٍ يآة ٚضٚز يزض وب٘بَ انّ يقٛز وٝ ثب وبٞف زث يؾجت ٔ ياضزو ٘ٛن

 يقلسٜ ثلطا   شؽ ٔحبؾجٝيٌ ِٔٛسٖ ٚ يٞب ح قبذميطٞب، ثٝ سكطيٚضٚز ثٝ آثٍ يغ حبنُ اظ زثيبٖ ٘شبيدؽ اظ ث

m يزث
3
/s3 ٔاؾز. ( اضائٝ قس2ٜ -4ٕ٘ٛزاض)ٞب زض  ٗ قبذميغ اي٘شب ٓ.يدطزاظ ي 

 

m يدت يتس ترايٌٚ  ِٔٛذٖ يٞا ( شاخص2 -4ٕ٘ٛدار)
3
/s3 

 

ثٝ  ُيضا٘سٔبٖ سحٛ% اؾز. قبذم 100ٔرشّف ثطاثط  يٞب ؾبظٜ يثطا ُيضا٘سٔبٖ سحٛٗ ٕ٘ٛزاض قبذم يض از

كلشط اظ  يط ثيه آثٍياٌط چٙب٘چٝ  % اؾز.100آٖ  يآَ ثطا سٜيٚ ٔمساض ا زٞس يضا ٘كبٖ ٔ آة ُئمساض ٔبظاز سحٛ يٖ٘ٛ

ٓ يسحز قطا 19BPٗ زض وب٘بَ يقٛز. ثٙبثطا يٗ قبذم وٓ ٔيس، ايبفز ٕ٘بيزضبظ ذٛز آة ي٘ ولساْ اظ   چيٞل  يآثل  ٍ ول

 وٙٙس.   يبفز ٕ٘يبظ ذٛز آة زضيكشط اظ ٘يطٞب ثيآثٍ

آَ  سٜيل وٙلس. ٔملساض ا   يبٖ ٔل يل طٞلب ث يبظ آثٍيل ٗ آة ٔٛضز٘يه قجىٝ ضا زض س ٔي ييعاٖ سٛا٘بئ زيقبذم وفب

ٗ قلبذم ولٓ   يل اس يل بفلز ٕ٘ب يبظ ذلٛز آة زض يط وٕشط اظ ٘يه آثٍيثبقس. اٌط چٙب٘چٝ  ي% 100ٔع ي٘ز يقبذم وفب

  %100ٗ قلبذم  يل ااؾلز،  ُ يل ٓ آٔيوٝ ؾبظٜ سٙٓ يزض حبِش يحشقٛز  يزض وب٘بَ ٔصوٛض زٚ ٘ىشٝ ثبٖض ٔ ٌطزز. ئ

ا٘شملبَ   ييسٛا٘لب  يػلب٘ج  يٞلب  طٞب ٚ وب٘بَياظ آثٍ يسحز دٛقف، ثطذ يظضاٖ يُ سٛؾٗٝ اضاييثٝ زِ ٙىٝياَٚ ا٘كٛز. 

ُّٔت ثبقس.  ئ بظ يوٕشط اظ ٔمساض ٔٛضز٘طٞب يٗ آثٍيثٝ ا يّيؼٝ ٕٞٛاضٜ آة سحٛيزض ٘ش ٚ ضا ٘ساض٘س يوٙٛ٘بظ ئٛضز٘ يزث

 يطيل آثٍثُلٛض وبٔلُ    يػلب٘ج  يٞب قٛ٘س وب٘بَ يثبقس وٝ ثبٖض ٔ ئ 1T  ٚ3T يطٞبيوبُٔ آثٍ يزْٚ ٖسْ ثبظقسٌ

   .بظ ثبقسيبفشٝ وٕشط اظ ٔمساض ٔٛضز٘يا٘شمبَ  يٚ زث ٘ىٙٙس
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ٖ  يٚ زض ياضزول  ع ٘لٛن يُ، ؾلطض يؾبظٜ آٔ يت ثطايز ثٝ سطسيقبذم وفبٗ يٗ ٕ٘ٛزاض ٕٞچٙيزض ا  يچلٝ لُلب

٘ؿلجز ثلٝ    يكلشط يٞب ثشٛا٘ٙس ٔمساض آة ث طياؾز وٝ آثٍ ؾجت قسٜ 1Aٙٝ يٖسْ افز ؾُح آة زض ٌع ٗ اؾز.يكشطيث

اؾلز ولٝ    ٗ ُّٔت ؾلجت قلسٜ  ي. اقٛزكشط يثٝ آٟ٘ب ث يّيسحٛ يؼٝ زثيٙس ٚ زض ٘شيبفز ٕ٘بيزض 1D ٚ 1R يٞب ٙٝيٌع

ُ يل ٗ أط ثلٝ زِ ياؾز. ا 1Rٙٝ يكشط اظ ٌعيث 1Dٙٝ يز زض ٌعيٗ ثبقس. قبذم وفبيكشطيث 1A يز ثطايقبذم وفب

ولٓ   يثٝ وب٘بَ انلّ  يٚضٚز يوٝ زث يثبقس. ٚلش ئ 1Dٙٝ يزض ٌع يطار زثييكشط ٖٕك آة ٘ؿجز ثٝ سغيثز يحؿبؾ

ٖ  يضا ٘ؿلجز ثلٝ زض   يكشطيبض ثيوٝ ََٛ ثؿ ياضزو ع ٘ٛنيقٛز ٖٕك آة دكز ؾطض ئ زاضز وٕشلط افلز    يچلٝ لُلب

كلشط  يث 1R٘ؿجز ثٝ ز يقبذم وفب ؼٝ يزض ٘ش ٚ ٌطزز ئطٞب يٚاضز آثٍ يكشطيث يٗ حبِز زثيٗ زض ايوٙس. ثٙبثطا ئ

 قٛز. ئ

آَ  سٜيل زٞلس. ٔملساض ا   ئل  طٞب ٘كبٖيبظ آثٍيٚ ٔٛضز٘ يّيسحٛ يط زثيٗ ٔمبزيقبذم ٖساِز سٙبؾت ٔٛػٛز ضا ث

ه ٘ؿلجز  يل طٞب ثلٝ  يثٝ آثٍ يآة ٚضٚز ٚ وٓ قٛز يزض وب٘بَ انّ يثبقس. اٌط چٙب٘چٝ زث يٗ قبذم نفط ٔيا يثطا

 يط ٔكلبٞسٜ ٘كلٛز ٚ زثل   يل ه آثٍيثٝ  يزض آة ٚضٚز يطيياٌط سغ يٌطزز. ِٚ ئ ٗ قبذم ثطاثط نفطيبثٙس ايوبٞف 

 قٛز. يٙٝ ٔيكيٗ قبذم ثيبثس ايوبٞف قسر  ثٝ  يٍطيط زيثٝ آثٍ يٚضٚز

 يظضاٖل  يٗ اؾلز. اٌلط ؾلُح اضايل    يوٕشلط  1D  ٚ1R يٞب ٙٝي٘ؿجز ثٝ ٌع 1Aٙٝ يقبذم ٖساِز زض ٌع 

ولبٔالً ثلبظ    1T  ٚ3T يٞب چٝيٗ زضيقسٜ وب٘بَ ثٛز ٚ ٕٞچٙ يَطاح يآثبظ يثطاثط ٘ يفّٗ يبظ آثيبفز ٚ ٘ي يف ٕ٘يافعا

ٔ يقس )ثٝ زِ يثطاثط نفط ٔ 1Aٙٝ يٌع يٗ قبذم ثطايثٛز٘س ا ٗ ٖٕلك آة ٔلٛضز٘ٓط زض وب٘لبَ ثلب سٛػلٝ ثلٝ       يُ سل 

ثبقس  ئ 1Rٍط قبذم ٖساِز ياؾز. ٘ىشٝ ز 29/0ٗ قبذم ثطاثط يُ شوطقسٜ ايُ(. أب ثب سٛػٝ ثٝ زاليآٔ ّٖٕىطز

mبٖ يل ػط يُ اؾز وٝ ٚلشيٗ زِيثسٗ أط ياٍط اؾز. يز يٞب ٙٝيجبً زٚ ثطاثط ٌعيوٝ سمط
3
/s3  بٖ زاضز، يل زض وب٘لبَ ػط

ثلٝ   يٚضٚز يحس وبٞف ٚ زث اظ فيبظ ثي٘ؿجز ثٝ ٔمساض ٔٛضز٘ 3Tط يطٞب ثٝ ذهٛل آثٍياظ آثٍ يثٝ ثطذ يٚضٚز يزث

  بثٙس.   ي يع وبٞف ٔيبض ٘بچيثؿ 4Tطٞب ٔب٘ٙس يٍط اظ آثٍيز يثطذ

ٔ  يثلطا  يساضيبٖ زاضز، قبذم دبيزض وب٘بَ ػط يبٖ ثٝ نٛضر زائٕيوٝ ػط يبٖ شوط اؾز ٍٞٙبٔيقب   يسٕلب

 اؾز.   نطفٙٓط قسٜ يزائٕ يٞب ٙٝيزض ٌعٗ قبذم يبٖ اياظ ث ٗيثٙبثطا ثبقس يثطاثط نفط ٔٞب  ٙٝيٌع

m يزث  يٚلشٌطزز  ئالحًٝ ٔ
3
/s3  ي يبٖ ٔل يل زض وب٘لبَ ػط  ٔ ولٝ ؾلبظٜ    يٞلب زض حلبِش   قلبذم  يبثلس، سٕلب

  ٗ ّٖٕىطز ضا زاضز.يٍ ثٟشطيٗ قطايٗ ؾبظٜ زض ايثبقٙس ٚ ا يٙٝ ٔيُ اؾز، ثٟيوٙٙسٜ آٔٓ يسٙٓ
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s/mثاتت  يدتدر ٘تايج حاصُ از اجراي ٔذَ  -2 -1 -4-3
3 4 

s/m يزٞٙسٜ زثل  ( ٘كب2ٖؽ )يا٘س يثطزاض ثٟطٜ يٞب ٙٝيزض ٌعبٖ قس يوٝ ث يٕٞبُ٘ٛض
 يزثل ( 3 -4ٕ٘لٛزاض) اؾلز.   34

s/m ئرشّف زض زث يٞب ؾبظٜ يطٞب ضا ثطايثٝ آثٍ يٚضٚز
 زٞس. ي٘كبٖ ٔ 34

m يثب زث 19BPَٕٔٗٛ اظ وب٘بَ  يثطزاض ثٟطٜ
3
/s4 ٔئل  يٍ ؾٗيٗ قطايسحز اثبقس.  ي   ٍ  يطٞلب يقلٛز سلب آث

ٔب٘لسٜ ولٝ    يٙس. ٔمساض آة ثلبل يٕ٘ب يطيثٝ َٛض وبُٔ آثٍوٙٙس(  يُ آٟ٘ب ضا وٙشطَ ٔيوٝ ؾبظٜ آٔ ييطٞبيثبالزؾز )آثٍ

m وٕشط اظ 
3
/s2 ٔلؿلٕز  يل غ ايوٙلس. ٘شلب   يٗ ٔيزؾز ضا س ٔٗ ييدب يطٞبيقٛز ٚ آثٍ يآٖ ذبضع ٔ يثبقس اظ ا٘شٟب ي ٗ

ٍ يسٛا٘س ثب ّٖٕىطز ذٛزوبض ذلٛز قلطا   يٌطزز، ٔ يٓ ٔيسٙٓ يشُ وٝ ثٝ نٛضر زؾيب ؾبظٜ آٔيزٞس وٝ آ  سٛا٘س ٘كبٖ ئ

ثب  ياضزو ع ٘ٛنيٗ ؾطضيث يا ؿٝيٗ ٔمبيس. ٕٞچٙيؼبز ٕ٘بيشؽ ائِٛسٖ ٚ ٌ يٞب قبذم٘ٓط ضا اظ  يثٟشط يىيسضِٚيٞ

 ٌطزز. يع ثطضؾيٙٝ ٘يٗ ٌعياؾشفبزٜ اظ ا يىيسضِٚيٍ ٞيطز سب قطايٌ يٍط ا٘ؼبْ ٔيز يٞب ٙٝيٌع

 

 

m يرٞا در حاِت دتيتٝ آتٍ يٚرٚد ي( دت3 -4ٕ٘ٛدار)
3
/s4 

 

قٛز ٚ ٕٞٝ  ئرشّف ٔكبٞسٜ ٕ٘ يٞب ؾبظٜ يطٞب ثطايثٝ آثٍ يٚضٚز يٗ زثيث يا سفبٚر ٖٕسٜ( 3 -4ٕ٘ٛزاض)زض 

زض آٖ قلٛز ولٝ    ئكبٞسٜ ٔل  ييط ا٘شٟبيٗ سفبٚر زض زٚ آثٍيكشطيا٘س. ث طٞب ٕ٘ٛزٜيضا ٚاضز آثٍ يطبثش يجبً زثيسمط ٞب ؾبظٜ

 س.يٕ٘ب 4T  ٚ5T يطٞبيآثٍٗ آة ضا ٚاضز يكشطياؾز ث سٛا٘ؿشٝ يچٝ لُبٖيزض
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 اؾز. ( اضائٝ قس4ٜ -4ٕ٘ٛزاض)شؽ زض  ئِٛسٖ ٚ ٌ يٞب ٍ قبذميٗ قطايثٟشط ا يثطضؾ يثطا

 

 

m يدت يتس ترايٌٚ  ِٔٛذٖ يٞا ( شاخص4 -4ٕ٘ٛدار)
3
/s4 

 

ثطاثلط    2Rٙلٝ  يٌع ي% ٚ ثلطا 100ثطاثلط    2A  ٚ2D يٞلب  ٙٝيٌع يثطا ُيضا٘سٔبٖ سحٛٗ ٕ٘ٛزاض قبذم يزض ا

ٗ يل ا ثبقلس.  ئ 2Rٙٝ يزض ٌع 4T  ٚ5T يطٞبيآثٍ يبظ ثطايكشط اظ ٔمساض ٔٛضز٘يُ آة ثيسحٛ آُٖ يزِ وٝ % اؾز96

اؾلز. زض   ثلبظ ٘كلسٜ   يْٛ ثٝ ا٘ساظٜ وبفؾ يچٝ لُبٖيزض 19BPاظ وب٘بَ  ياضثطز زٞس وٝ زض ٍٞٙبْ ثٟطٜ يأط ٘كبٖ ٔ

طٞب يٗ آثٍيبظ ضا ٚاضز اياظ ٔمساض ٔٛضز٘ فيث يبفشٝ ٚ زثيف يافعا ياظ ٖٕك َطاحچٝ يٗ زضيآة ثبالزؾز ا ٖٕك ؼٝي٘ش

 اؾز.   وطزٜ

جلبً ثطاثلط   ي% اؾز ولٝ ٘مط  82% ٚ 79% ، 83ت ثطاثط يثٝ سطس 2A ،2D  ٚ2R يٞب ٙٝيٌع يز ثطايقبذم وفب

 .  ٍط ٘ساض٘سيىسيثب  يثبقٙس ٚ سفبٚر چٙسا٘ ئ

ٗ ٔملساض  يل % اؾز وٝ ا27ثطاثط  2Rٙٝ يٌع ي% ٚ ثطا26ثطاثط  2A  ٚ2D يٞب ٙٝيٌع يع ثطايقبذم ٖساِز ٘

 1Tط يل بفز وٕشط آة زض آثٍيٗ زضيٚ ٕٞچٙ 4T  ٚ5T يطٞبيف اظ ا٘ساظٜ آة زض آثٍيبفز ثيُ زضيثٝ زِ 2Rٙٝ يزض ٌع

 اؾز.ٍط يز يٞب ٙٝي٘ؿجز ثٝ ٌع

ٙلٝ اؾلز.   يثٟ 2Rٙلٝ  ي٘ؿلجز ثلٝ ٌع   يعيثب اذشالف ٘لبچ  2Aٙٝ يٌع يشؽ ثطائِٛسٖ ٚ ٌ يٞب قبذم يٗ زثيزض ا

 ٗ ّٖٕىطز ضا زاضز.يثٟشط عي٘ يٗ زثيُ زض ايشؽ ؾبظٜ آٔئِٛسٖ ٚ ٌ يٞب ٗ اظ ٘ٓط قبذميثٙبثطا
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s/mثاتت  يدتدر ٘تايج حاصُ از اجراي ٔذَ  -3 -1 -4-3
3 5 

s/m يزٞٙسٜ زث ( ٘كب3ٖؽ )يا٘س يثطزاض ثٟطٜ يٞب ٙٝيزض ٌع
طٞلب ضا  يثٝ آثٍ يٚضٚز يزث( 5 -4ٕ٘ٛزاض)اؾز.  35

s/m ئرشّف زض زث يٞب ؾبظٜ يثطا
 زٞس. ي٘كبٖ ٔ 5 3

m يزث
3
/s5  َ19زض وب٘بBP ٔ َآٟ٘ب ضا وٙشطَ يوٝ ؾبظٜ آٔ ييطٞبيٍ آثٍيٗ قطايٌطزز. زض ا يثٝ ٘سضر اٖٕب ُ

ثلب   يٗ زثل يل وٙس. ا يٗ ٔيزؾز ضفشٝ ٚ آٟ٘ب ضا س ٔٗ ييدب يطٞبيثٝ آثٍ يوٙٙس ٚ ٔبثم ئ يطيآثٍوٙٙس ثٝ َٛض وبُٔ  ئ

 اؾز. س زض قجىٝ ٔس٘ٓط لطاض ٌفشٝيػس يفطو حهَٛ ٔٙبثٕ آث

 

 

m  يرٞا در حاِت دتيتٝ آتٍ يٚرٚد ي( دت5 -4ٕ٘ٛدار)
3
/s5 

 

ٗ يكلشط يث 3Rٙلٝ  يطٞلب زض ٌع يآثٍ يثٝ سٕبٔ يٚضٚز يلبثُ ٔكبٞسٜ اؾز، زث( 5 -4ٕ٘ٛزاض)وٝ زض  يٕٞبُ٘ٛض

m يزث يٞب ثطا چٝيٗ زضيقسٖ آ يسٙٓ ٗ ُّٔتيا يانُّ ي. زِٔمساض ضا زاضز
3
/s 4  يف زثل ياؾز. حبَ آ٘ىٝ ثب افلعا 

mثٝ 
3
/s 5 ثلٝ   يٚضٚز يف ؾلُح آة ٚ زثل  يثبٖلض افلعا   يطار زثل ييل ٗ ؾلبظٜ ثلٝ سغ  يز ايٍط حؿبؾيٚ اظ َطف ز

ُ يل آٔ ؾبظٜ عي٘ يٗ زثي٘ساضز ٚ زض ا يلجّ يٞب ٙٝيثب ٌع يع سفبٚسي٘ 3Aٙٝ يطٞب زض ٌعيثٝ آثٍ يٚضٚز يطٞبؾز. زثيآثٍ

 اؾز. وطزٜٔٛضز٘ٓط حفّ ؾُح آة ضا زض ٖٕك 

٘ؿلجز ثلٝ    3Dٙلٝ  يٌع يثلطا  2T  ٚ3T يطٞبيثٝ آثٍ يٚضٚز يكشط ثٛزٖ زثيثٗ ٕ٘ٛزاض ي٘ىشٝ لبثُ سٛػٝ زض ا

3A  .يوٝ ثب زث يعيؾطض يثطا چٖٛاؾز m
3
/s3/5  ٖٕك ٚm25/1 وٕشلط اظ   يولٝ زثل   ياؾلز، ٚلشل   قسٜ يَطاح

m
3
/s 5 ٔ وٙس، ٖٕك آة اظ  ياظ آٖ ٖجٛضm 25/1 اؾز. ٔؼبٚض ٕ٘ٛزٜ يطٞبيضا ٚاضز آثٍ يكشطيث يكشط قسٜ ٚ زثيث 
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ًٙ ثبٖض يت ٔب٘يف يطياؾز. افعا يوب٘بَ ٘ؿجز ثٝ ظٔبٖ َطاح يٞب ًٙ ثبظٜيت ٔب٘يط يطييٗ أط سغيُ ايزِ

 يكلشط اظ ٖٕلك َطاحل   يث يفّٗ ياظ وب٘بَ ٖجٛض وٙس ٚ ٖٕك حبنُ اظ زث يكشطيثب ٖٕك ث يَطاح ياؾز وٝ زث قسٜ

  ٌطزز. يػب٘ج يطٞبيثٍآٚاضز  يكشطيث يقٛز ٚ زث

  

 

m يدت يتس ترايٌٚ  ِٔٛذٖ يٞا ( شاخص6 -4ٕ٘ٛدار)
3
/s 5 

 

m يزث يشؽ ضا ثطائِٛسٖ ٚ ٌ يٞب ( قبذم6 -4ٕ٘ٛزاض)
3
/s 5 ٔ ٖيثطا ُيضا٘سٔبٖ سحٛقبذم زٞس.  ي٘كب 

 يطيل چ آثٍيٞل  3Aٙلٝ  يزٞلس زض ٌع  ي% اؾز وٝ ٘كبٖ ٔل 94% ٚ 99% ، 100ت يثٝ سطس 3A ،3D  ٚ3R يٞب ٙٝيٌع

بظ آة يل ٘ٔملساض ٔٛضز اظ   فيطٞلب ثل  ياظ آثٍ يثطذل  3Dٙلٝ  يٌع ياؾز ٚ ثطا بفز ٘ىطزٜيبظ آة زضي٘ٔمساض ٔٛضزكشط اظ يث

بظ آة يل ٘ ٔملساض ٔلٛضز  اظ  فيطٞلب ثل  ياظ آثٍ يكشطيسٗساز ث  3Rٙٝ يٌع ي( ٚ ثطا2T  ٚ3T يطٞبيا٘س )آثٍ بفز وطزٜيزض

 ا٘س. بفز وطزٜيزض

بز ٖٕلك  يآٖ ثبالآٔسٖ ظ يُ انّياؾز وٝ زِ 3Rٙٝ يٗ ٕ٘ٛزاض ٔطثٌٛ ثٝ ٌعيع زض ايز ٘يٗ قبذم وفبيكشطيث

 جبً ثطاثط اؾز.يسمط 3A  ٚ3D يٞب ٙٝيز ٌعياؾز. قبذم وفب يچٝ لُبٖيزض يقسٌ عاٖ ثبظيثٛزٖ ٔ زض اطط وٓآة 

 3Rٙلٝ  يزض ٌع يبز آة زض وب٘بَ انّيُ ٖٕك ظيٗ ٔٛيٛٔ نبزق اؾز. ثٝ زِيع ٕٞيزض ٔٛضز قبذم ٖساِز ٘ 

 اؾلز.  بفشٝيف يٙٝ افعايٗ ٌعيا٘س ٚ قبذم ٖساِز زض ا ٕ٘ٛزٜ يطيثٝ نٛضر وبُٔ آثٍ جبًيسمط يػب٘ج يطٞبيآثٍ يسٕبٔ

 ثطاثط اؾز. 3A  ٚ3D يٞب ٙٝيٌع يع ثطايقبذم ٖساِز ٘
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 ئذَ در حاِت دائٕ يج حاصُ از اجرايسٝ ٘تائما-4-3-1-4

ٔرشّلف   يٞلب  ٙٝيٌعزض شؽ ئِٛسٖ ٚ ٌ يٞب طار قبذمييٚ سغطٞب يثٝ آثٍ يٚضٚز يطار زثييسغ ؿٝئمب يثطا

 اؾز. ط اضائٝ قسٜيظ يٕ٘ٛزاضٞبٞب  ه ؾبظٜيثٝ سفى يثطزاض ثٟطٜ

 ُٔيسازٜ آ 

 

 ُيسازٜ آٔ يرٞا ترايتٍآ يرات دتييتغ( 7 -4ٕ٘ٛدار)

 

 ُ يسازٜ آٔ يتراتس ئِٛذٖ ٚ ٌ يٞا شاخصرات ييتغ (8 -4ٕ٘ٛدار)

ٔ  يثلطا  يوب٘لبَ انلّ   يطار زثيياطط سغ زضطٞب ضا يثٝ آثٍ يٚضٚز يطار زثيي( سغ7 -4ٕ٘ٛزاض) ُ ٘كلبٖ  يل ؾلبظٜ آ

ٍ يطٞب ايثٝ آثٍ يٚزٚض يزض زث يطيياؾز وٝ سغ ُ ؾجت قسٜيزٞس. ّٖٕىطز ؾبظٜ آٔ ئ  3Tط يل ؼبز ٘كٛز ٚ سٟٙلب زض آث

ٔ يثٙبثطأكبٞسٜ ٌطزز.  يآث ٍ وٓي( زض قطاLit/s 8) يعيبض ٘بچيوبٞف ثؿ زض  يطار زثل ييل ُ زض ٔمبثلُ سغ يل ٗ ؾلبظٜ آ

اؾلز   ٗ ُٖٕ ؾلجت قلسٜ  يا اؾز. طٞب وطزٜي٘ٓط ضا ٚاضز آثٍ ٔٛضز يؼبز ٚ زثيضا زض ثبالزؾز ذٛز ا يوب٘بَ، ٖٕك طبثش

 يُ سفلبٚر چٙلسا٘  يل آٔ ؾلبظٜ   ئرشّلف ثلطا   يٞلب  ي( زض زثل 8 -4ٕ٘لٛزاض) شؽ َجلك  ئِٛسٖ ٚ ٌ يٞب قبذموٝ 

m يزض زث 3Tط يزض آثٍ يوبٞف زثُ يزِثبقس ٚ سٟٙب ثٝ  ٘ساقشٝ
3
/s3 يٞلب  يثب زثل  يٗ زثيز ٚ ٖساِز ايوفب  قبذم 

m
3
/s4  ٚm

3
/s5 سفبٚر زاقشٝ ثبقس. يعيبض ٘بچئمساض ثؿ 
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 ياردو س ٘ٛنيسرر 

 

   ياردو ٘ٛنس يسرر يرٞا ترايآتٍ يرات دتيي( تغ9 -4ٕ٘ٛدار)

 

 ياردو ٘ٛنس يسرر يتراتس ئِٛذٖ ٚ ٌ يٞا شاخصرات يي( تغ10 -4ٕ٘ٛدار) 

 يزض وب٘لبَ انلّ   يف زثيزٞس. ثب افعا يضا ٘كبٖ ٔ ياضزو ع ٘ٛنيؾطض يطٞب ثطايآثٍ يطار زثيي( سغ9 -4ٕ٘ٛزاض)

اظ  يثٝ ثطذل  يٚضٚز يط زثييٖسْ سغاؾز.  سا وطزٜيف ديافعا يػب٘ج يطٞبيآثٍثٝ  يٚضٚز يحبالر زث يجبً زض سٕبٔيسمط

ز ولٓ آٖ ٘ؿلجز   يٗ ؾبظٜ ٚ حؿبؾيّٖٕىطز ٔٙبؾت ا زٞٙسٜ ٘كبٖ 1D  ٚ2D يٞب ٙٝيزض ٌع 1Tط يطٞب ٔب٘ٙس آثٍيثٍآ

 يطٞلب يزض آثٍ يكلشط زثل  يطار ثييل ٗ ٕ٘لٛزاض سغ يل ٍلط زض ا ياؾز. ٘ىشٝ لبثُ سٛػٝ ز يزض وب٘بَ انّ يطار زثيييثٝ سغ

كلشط افلز   يث يٙييدلب  يٞلب  طٞب، زض ثبظٜيثٝ آثٍ يٚضٚز ي، زثيزض وب٘بَ انّ يثب وبٞف زث چٖٛ ثبقس يزؾز ٔٗ ييدب

زض وب٘لبَ   يَطاحل  ي٘ؿجز ثلٝ زثل   يوٕشط يوٝ زث ياؾز. ٚلش  ع ضخ زازٜيُ ّٖٕىطز ؾطضيٗ أط ثٝ زِياؾز. ا وطزٜ

ٍ  يزض وٙشطَ ٖٕك آة ثبالزؾز وطزٜ سلب زثل   يع ؾٗيٗ ؾطضيبثس، اِٚي يبٖ ٔيػط  يػلب٘ج  يطٞلب ئلٛضز٘ٓط ضا ٚاضز آث

زاضز زض  يَطاح يثب زث يكشطيثبالزؾز فبنّٝ ث  ٘ؿجز ثٝ ثبظٌٜصضز  يع ٔيٗ ؾطضيوٝ اظ اِٚ ئمساض زثٗ يس. ثٙبثطايٕ٘ب

   وٙس. يكشط افز ٔيطز ٚ ثيٌ ئ يثب ٖٕك َطاح يكشطيٗ ثبظٜ ٘ؿجز ثٝ ثبظٜ ثبالزؾز فبنّٝ ثيؼٝ ؾُح آة زض اي٘ش
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 ياضزول  ع ٘لٛن يؾلطض  ئرشّلف ثلطا   يٞب يشؽ ضا زض زثئِٛسٖ ٚ ٌ يٞب طار قبذمييسغع ي٘( 10 -4ٕ٘ٛزاض)

ٝ زض ٔلٛضز قلبذم   يٗ لًل يل اا٘لس. ألب    بفشٝيٞب ثٟجٛز  قبذم يجبً سٕبٔيزض وب٘بَ سمط يف زثيزٞس. ثب افعا ي٘كبٖ ٔ

اظ ٚضٚز  يٗ أط ٘بقياؾز وٝ ا وٓ قسٜ يف زثيٗ قبذم ثب افعايطا ايثبقس ظ يثطٖىؽ ٔ 3Dٙٝ يٌع ُيضا٘سٔبٖ سحٛ

 ثبقس. يٙٝ ٔيٗ ٌعيزض ا 2Tط يآة ٔبظاز ثٝ آثٍ

 يچٝ لطاػيدر 

 

 يلطاػ چٝيدر يرٞا ترايتٍآ يرات دتيي( تغ11 -4ٕ٘ٛدار)

 

 يلطاػ چٝيدر يتراتس ئِٛذٖ ٚ ٌ يٞا شاخصرات يي( تغ12 -4ٕ٘ٛدار)

 يزض وب٘لبَ انلّ   يف زثل يزٞس. ثب افلعا  يضا ٘كبٖ ٔ يچٝ لُبٖيزض يطٞب ثطايآثٍ يطار زثيي( سغ11 -4ٕ٘ٛزاض)

طٞلب  ياظ آثٍ يثلٝ ثطذل   يٚضٚز ياؾز. زث سا وطزٜيف ديافعا يػب٘ج يطٞبيثٝ آثٍ يٚضٚز يحبالر زث يسٕبٔزض جبً يسمط

كلشط  يث يطيل ُ آثٍيل ٗ ألط ثلٝ زِ  يل اؾلز. ا  طبثز ٔب٘سٜ يف زثيزض اطط افعا 2R  ٚ3R يٞب ٙٝيزض ٌع 5Tط ئب٘ٙس آثٍ

ولٝ   ياضزول  ع ٘لٛن يثلطٖىؽ ؾلطض  ٗ ٕ٘لٛزاض ٔكلرم اؾلز،    يل وٝ زض ا يثبقس. ٕٞبُ٘ٛض يثبالزؾز ٔ يطٞبيآثٍ
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 يطار زثل يي، ٘ؿجز ثٝ سغثبالزؾز يطٞبيآثٍ يچٝ لُبٖيزاقشٙس، زض حبِز زض يز وٕشطيحؿبؾ ثبالزؾز يطٞبيآثٍ

ٖ  يُ ّٖٕىلطز زض يع ثٝ زِيٗ أط ٘يا زؾز زاض٘س.ٗ ييطٞب دبي٘ؿجز ثٝ آثٍ يكشطيبض ثيز ثؿيحؿبؾ   ضخ زازٜ يچلٝ لُلب

چلٝ ثلبال   يٗ زضيبثس، ٖٕك آة ثبالزؾز اِٚي يبٖ ٔيزض وب٘بَ ػط يَطاح ي٘ؿجز ثٝ زث يكشطيث يوٝ زث ياؾز. ٚلش

  ٌلصضز ٘ؿلجز ثلٝ ثلبظٜ     يچلٝ ٔل  يٗ زضيولٝ اظ اِٚل   يٗ ٔمساض زثيوٙس. ثٙبثطا يطٞب ٔيضا ٚاضز آثٍ يكشطيضٚز ٚ آة ث ئ

 يفبنلّٝ وٕشلط  ٗ ثبظٜ ٘ؿجز ثٝ ثبظٜ ثبالزؾز يؼٝ ؾُح آة زض ايزاضز زض ٘ش يَطاح يثب زث يثبالزؾز فبنّٝ وٕشط

ز يل وفب يٞب زض وب٘بَ قبذم يف زثي( ثب افعا12 -4ٕ٘ٛزاض)َجك  بثس.ي يف ٔيطز ٚ وٕشط افعايٌ ئ يثب ٖٕك َطاح

زض وب٘بَ  يف زثيزٞس ثب افعا يسا وطزٜ اؾز. وٝ ٘كبٖ ٔيافز د ُيضا٘سٔبٖ سحٛا٘س  أب قبذم  بفشٝيٚ ٖساِز ثٟجٛز 

 قٛز. يطٞب ٔياظ آثٍ يآة ٔبظاز ٚاضز ثطذ

 يحاِت دائٕ يٞا ترا ٔتٛسط شاخص 

 زٞس. ئرشّف ٘كبٖ ٔ يٞب يٞب زض زث ؾبظٜ يشؽ ضا ثطايسٖ ٚ ٌِٔٛ يٞب ( ٔشٛؾٍ قبذم13 -4ٕ٘ٛزاض)

 

 ٞا سازٜ يترا ٔختّف يٞا يتس در دتئِٛذٖ ٚ ٌ يٞا ٔتٛسط شاخص( 13 -4ٕ٘ٛدار)

ٗ اؾلز.  يثٟشط يچٝ لُبٖيٚ زض ياضزو ع ٘ٛنيؾطض ُ،ئؾبظٜ آ يت ثطايٞب ثٝ سطس قبذم يٗ ٕ٘ٛزاض سٕبٔيزض ا

ٌ  اظ ٘ٓط قبذمضا  يىيسضِٚيٍ ٞيٗ قطايوٝ ثٟشط يا  ؾبظٜٗ يٙبثطاث فلطاٞٓ   19BPوب٘لبَ   يشؽ ثلطا يل ٞب ِٔٛلسٖ ٚ 

 ثبقس. يُ ٔيوٙٙس، آٔ ئ
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 يدائٕريغ يٞا ٙٝيٌس ي٘تايج حاصُ از اجراي ٔذَ ترا -4-3-2

ٝ يل ٌ ٚ   ِٔٛسٖ يٞب ثٝ ٕٞطاٜ قبذم  يؾبظٝ يقج يٖٕك ٚ زثغ يٗ لؿٕز ٘شبيزض ا  يٞلب  زض حبِلز قلسٜ   شؽ ٔحبؾلج

غ حبنلُ  يح ٘شبيثٝ سكط ٌطزز ٚ يزض لبِت ٕ٘ٛزاضٞب ٚ ػساَٚ اضائٝ ٔ ٔرشّف يٞب ه ؾبظٜيثٝ سفى يٚ وبٞك يكيافعا

 .قٛز ئ دطزاذشٝاظ آٟ٘ب 

اؾلز.   ( اضائٝ قس3ٜ -4ػسَٚ)زض  يطزائٕيغ يٞب ٙٝيٌع يقسٜ ثطا شؽ ٔحبؾجٝئِٛسٖ ٚ ٌ يٞب ط قبذمئمبز

ثلب   زض ازألٝ ثحلض  اؾلز.   ٞب آٚضزٜ قسٜ ٔحبؾجٝ قبذم يقسٜ ثطا ٗ ٔسر ظٔبٖ زض ٘ٓط ٌطفشٝيٗ ػسَٚ ٕٞچٙيزض ا

بٍ٘ط يت ثيثٝ سطس A ،D  ٚRٓ يوٝ ٌفشٝ قس ٖال يٕٞبُ٘ٛض قٛز. يدطزاذشٝ ٔ طئمبزٗ يح ايثٝ سكط يياضائٝ ٕ٘ٛزاضٞب

 يٚ وبٞكل  يكل يبٍ٘ط حبِلز افعا يل ت ثيل ثٝ سطس 5ٚ  4 يٞب ؽيٚ ا٘س يچٝ لُبٖيٚ زض ياضزو ع ٘ٛنيُ، ؾطضيؾبظٜ آٔ

 ٞؿشٙس.

   يردائٕيغ يٞا ٙٝيٌس يشذٜ ترا ٔحاسثٝ يٞا ر شاخصئماد (3 -4جذَٚ)

 يتردار ٙٝ تٟرٜيٌس
 ذٖ تٝيزٔاٖ رس

 (minتؼادَ ) 
 ي %ذاريپا % ػذاِت % تيوفا %را٘ذٔاٖ 

4A 160 98 81 29 15 

5A 210 98 80 30 10 

4D 220 99 79 26 10 

5D 220 100 76 28 12 

4R 150 95 82 26 18 

5R 140 96 72 40 25 

 

 ُيسازٜ آٔ يترا٘تايج حاصُ از اجراي ٔذَ  -1 -2 -4-3

ح ٞطولساْ  يٌطزز ٚ ثٝ سكط ياضائٝ ٔ يكئطثٌٛ ثٝ حبِز افعا يٖٕك ٚ زث يغ اثشسا ٕ٘ٛزاضٞبيٗ ٘شبيبٖ ايث يثطا

ٞلب   ح ٚ زض ازأٝ ثب اضائٝ قبذميسكط ئطثٌٛ ثٝ حبِز وبٞك يٖٕك ٚ زث يقٛز. ؾذؽ ٕ٘ٛزاضٞب ئ اظ آٟ٘ب دطزاذشٝ

 قٛز. يٗ زٚ حبِز دطزاذشٝ ٔيؿٝ ايبٖ ٚ ٔمبيشؽ ثٝ ثئِٛسٖ ٚ ٌ
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 يشيافسا يدت يترا   

، aٓ يٗ ٕ٘ٛزاضٞب ٖاليزٞس. زض ا ي٘كبٖ ٔ 4Aٙٝ يٌع يٓ ضا ثطايسٙٓ يٞب ( ٖٕك آة ٔؼبٚض ؾبظ14ٜ -4ٕ٘ٛزاض)

b  ٚc اٖٕبَ سغييطار اظ ؾبٖز قف ٓ زض أشساز وب٘بَ اؾزيٗ ؾبظٜ سٙٓيٗ ٚ ؾٛٔيٗ، زٚٔيت ٔطثٌٛ ثٝ اِٚيثٝ سطس .

 اؾز. سٜيثبقس ٚ لجُ اظ آٖ السأبر الظْ ثطاي دبيساضي ٔسَ ثطاي ضؾيسٖ ثٝ زثي اِٚيٝ ا٘ؼبْ ٌطز ٔي

 

 

 

 4Aٙٝ يٌس يتراػٕك آب در ٔجاٚرت آتٍيرٞا رات ييتغ( 14 -4ٕ٘ٛدار)

 

ولٝ زض ؾلبٖز قلف زض وب٘لبَ     ٘بٌٟب٘ي زثلي   فيافعادؽ اظ  ٌطزز ئٔالحٓٝ  ٗ ٕ٘ٛزاضيإٞبُ٘ٛضي وٝ زض 

ٔلسر   يألب زض َل   اؾلز.  افشبزٜٞبي سٙٓيٓ اسفبق  ؾبظٜ ؾُح آة ٔؼبٚض٘بٌٟب٘ي زض  فيافعااؾز،  اسفبق افشبزٜ يانّ

شولط اؾلز ولٝ    بٖ يٌطزز. قب يسفبٚر ثبظ ٔ يثب ا٘سو يٗ ٖٕك ثٝ حبِز لجّيُ ايٚ ثب ّٖٕىطز ذٛزوبض ؾبظٜ آٔ يظٔب٘

 يٞلب  طار ؾبظٜيُ س طيوٙس ٚ ثٝ زِ ئ يضا َ يٙٛؾيسٖ ثٝ ٖٕك ٞسف حبِز ؾيضؾ يُ ثطايٖٕك آة ٔؼبٚض ؾبظٜ آٔ

ٍلط  يطز. ٘ىشٝ لبثلُ ٔالحًلٝ ز  يقىُ ثٍ يبض َٛال٘يٗ ٖٕك ٕٔىٗ اؾز زض ٔسر ظٔبٖ ثؿيٍط ايىسي يُ ثطضٚيآٔ

وٝ زض ثبالزؾز لطاض زاضز ثٝ  يّيزض ٔؼبٚض ؾبظٜ آٔة إٓ٘ٛزاضٞبؾز. ٖٕك ؼبز قسٜ زض يط ٖٕك اييسفبٚر زض قسر سغ

ط ييل ُ وبٞف قسر سغيٗ أط ثٝ زِياؾز. ا سا وطزٜيف ديزؾز افعاٗ ييدب يٞب ٘ؿجز ثٝ ؾبظٜ يكشطيعاٖ ٚ قسر ثئ

ٚ ٖٕك آة ثبالزؾز ثلبال   ضؾس ئ ييُ اثشسايثٝ آٔ يف زثيوٝ ٔٛع افعا يزض ٖجٛض اظ ؾبظٜ ثبالزؾز اؾز. ٚلش يزث

a b 

c 
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ثلب قلسر    يٝ زثل يل ٗ سرّيل قٛز. ا ئبظاز اظ آٖ ذبضع ٔ يزث ٗ ُٖٕياٌطزز ٚ ثب  يُ ثبظ ٔيالفبنّٝ ؾبظٜ آٔضٚز، ث ئ

 يثلطا ضا  يكلشط يفطنلز ث  يُ ثٗسيٗ ؾبظٜ آٔيزٞس. ثٙبثطا يضخ ٔ يزض وب٘بَ انّ يط زثيي٘ؿجز ثٝ قسر سغ يوٕشط

 آٖ وٕشط ذٛاٞس ثٛز.طار ٖٕك زض ييؼٝ سغيبض ذٛاٞس زاقز زض ٘شيٓ ؾُح آة زض اذشيٓوٙشطَ ٚ سٙ

 

 

 

 

 4Aٙٝ يٌسدر آتٍيرٞا تٝ  يٚرٚددتي ( 15 -4ٕ٘ٛدار)

 

ٓ يطٞب ثُلٛض ٔؿلشم  يثٝ آثٍ يٚضٚز يزٞس. زث ي٘كبٖ ٔ ضا 4Aٙٝ يطٞب زض ٌعيثٍثٝ آ يٚضٚز ي( زث15 -4ٕ٘ٛزاض)

ع نبزق يٙؼب ٘يزض ا ،قسٜ زض لؿٕز لجُ ٗ ُٔبِت ٌفشٝيثٙبثطآ ٚاثؿشٝ ٞؿشٙس. يسٙٓ يٞب ثٝ ٖٕك آة ثبالزؾز ؾبظٜ

 يزثل  يطار ٘بٌٟب٘ييُ زض وٙشطَ ؾُح آة ثبالزؾز زض ٍٞٙبْ سغيؾبظٜ آٔ ييٙؼب سٛا٘بيثبقٙس. ٘ىشٝ لبثُ شوط زض ا ئ

ٔ  ئسر ظٔلب٘  يدؽ اظ َطٞب يثٍآثٝ  يٚضٚز ياؾز زث ٗ ُٖٕ ؾجت قسٜيثبقس وٝ ثب ا ئ يوب٘بَ انّزض  عاٖ يل ثلٝ 

1T 2T 

3T 

4T 

5T 
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ٌ  يٞلب  ٙلٝ قلبذم  يٗ ٌعيل كلشط ا يث يثطضؾل  يثبقس. ثطا ٘ساقشٝ يط چٙسا٘ييسغٔٛضز ٘ٓط ثبظ ٌطزز ٚ  شؽ يل ِٔٛلسٖ ٚ 

 اؾز.   ( اضائٝ قس16ٜ -4ٕ٘ٛزاض)قسٜ زض  ٔحبؾجٝ

  

 

 4Aٙٝ يٌس يشذٜ ترا تس ٔحاسثٝئِٛذٖ ٚ ٌ يٞا شاخص( 16 -4ٕ٘ٛدار)

 

 يثًٗطٞب زض يآثٍ يزٞٙسٜ ٚضٚز آة ٔبظاز ثٝ ثطذ % اؾز وٝ ٘كب98ٖٙٝ يٗ ٌعيا يثطا ُيضا٘سٔبٖ سحٛقبذم 

قلبذم  . (يزض وب٘بَ انلّ  يف زثيافعااطط طٞب زض يآثٍثٝ  يٚضٚز يزث يف ٘بٌٟب٘ي)ظٔبٖ افعااؾز  يظٔب٘ يٞب اظ ثبظٜ

ٔ   اظ ظٔبٖ يثًٗطٞب زض ياظ آثٍ يزٞس ثٝ ثطذ يثبقس وٝ ٘كبٖ ٔ ي% 81ٔع يز ٘يوفب ٚاضز  يبظ زثل يل عاٖ ٔٛضز٘يل ٞلب ثلٝ 

 يطوكلز اضايل  ي، ثلٝ ؾلجت سٛؾلٗٝ ؾلُح ظ    يبظ آثل يف ٘يافعاُ يٗ أط ثٝ زِيا ياؾز. ثب سٛػٝ ثٝ ُٔبِت لجّ ٘كسٜ

% 26 سب سٛا٘س ئ يٗ وب٘بَ زض حبِز زائٕيقبذم ٖساِز زض ا% اؾز. 29ٙٝ يٗ ٌعيع زض اي. قبذم ٖساِز ٘ثبقس ئ

ة زض ُ ٘ٛؾلب٘بر ٖٕلك آ  يل ثلٝ زِ  4Aٙلٝ  يافشس. أب زض ٌع يُ اؾز اسفبق ٔيٓ آٔيىٝ ؾبظٜ سٙٓيٗ أط ٍٞٙبٔيا. ثبقس

ط يل ه آثٍيُ آة ثٝ يزض سحٛ يىٙٛاذشي ،يساضيقبذم دب اؾز. بفشٝيف يٗ قبذم افعاياسضٌٚطاف يسٖ ٞيٍٞٙبْ ضؾ

ثلٝ   يٚضٚز ي٘ٛؾب٘بر زث ي ؼٝيوٝ زض٘ش ثبقس ي% 9ٔٙٝ ثطاثط يٗ ٌعيٗ قبذم زض ايزٞس. ا يزض ََٛ ظٔبٖ ٘كبٖ ٔضا 

  طٞبؾز.يآثٍ
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 يواٞش يدت يترا   

 .اؾز اضائٝ قسٜ( 17 -4ٕ٘ٛزاض)زض  5Aٙٝ يٌع يٓ ثطايسٙٓ يٞب ٖٕك آة ثبالزؾز ؾبظٜ

 

 

 

 5Aٙٝ يٌس يػٕك آب در ٔجاٚرت آتٍيرٞا ترا( 17 -4ٕ٘ٛدار)

 

ٞلبي سٙٓليٓ    آة ٔؼبٚض ؾلبظٜ  ٖٕك، يزض وب٘بَ انّ٘بٌٟب٘ي زثي  بٞفودؽ اظ زٞس وٝ  ي٘كبٖ ٔ ٗ ٕ٘ٛزاضيا

اِجشٝ ثٗس  ٌطزز. يثبظ ٔ يٗ ٖٕك ثٝ حبِز لجّيُ ايٚ ثب ّٖٕىطز ذٛزوبض ؾبظٜ آٔ ئسر ظٔب٘ يزض َٚ بثس ي ئوبٞف 

. ثٗلس اظ  قلٛز  ئكلبٞسٜ ٔل   ييا٘شٟبزض ؾبظٜ كشط يٗ أط ثيا اؾز. ه ٖٕك طبثز قىُ ٍ٘طفشٝيسضٌٚطاف ياظ اٖٕبَ ٞ

سضٌٚطاف يٌطفز. أب ثب اٖٕبَ ٞ يٗ ؾبظٜ قىُ ٔيٙٝ ٘ٛؾب٘بر ٖٕك زض ثبالزؾز ايٗ ٌعيا يٞط ثبض ثط٘بٔٝ ثطا ياػطا

سٜ يل چيٗ أط ضفشبض ديا يُ انّيس. زِيضؾ يثٝ حسالُ ٔبفشٝ ٚ ي٘ٛاؾب٘بر وبٞف  ،يكشطئسر ظٔبٖ ث يزض َ يوبٞك

حلبَ   ُ زضيٗ ؾبظٜ آٔيوٝ ؾٛٔ يٕ٘ٛ٘ٝ ٚلش يثطااؾز.  آٖ يضُٚ ثط يآٔ يٞب ٍط ؾبظٜيطار زيؼٝ س طيٗ ؾبظٜ زض ٘شيا

ُ ثلٝ  يٗ ؾبظٜ آٔيٗ ٚ زٚٔيبٖ سٛؾٍ اِٚياظ وٙشطَ ػط يزض وب٘بَ اؾز ٞٙٛظ ٔٛع ٘بق يط زثيياظ سغ يوٙشطَ ٔٛع ٘بق

ثلٝ   يبزيل بض ظيَٛ ٔلسر ثؿل  قٛز ٚ ٕٔىٗ اؾز زض َل  يؾبظٜ ٔ يسٜ ثطايچيد يٗ أط ثبٖض ضفشبضياؾز. ا سٜيآٖ ٘طؾ

  ثطؾس. يساضيدب

a b 

c 
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 5Aٙٝ يآتٍيرٞا در ٌستٝ  يٚرٚددتي ( 18 -4ٕ٘ٛدار)

 

ٗ يل ولٝ زض ا  يٕٞلبُ٘ٛض اؾلز.   ( اضائٝ قس18ٜ -4ٕ٘ٛزاض)زض  5Aٙٝ يٌع يطٞب ثطايثٝ آثٍ يٚضٚز يطار زثييسغ

آٔلسٖ ؾلُح آة   ٗ ييٚ دلب  يسٖ ٔلٛع ولبٞف زثل   يٚ ثب ضؾل  يسضٌٚطاف وبٞكيثب اٖٕبَ ٞع ٔكرم اؾز يٕ٘ٛزاض ٘

ؼلٝ ولبضوطز   يثبال آٔسٖ ؾلُح آة زض ٘ش  اؾز. أب ثب بفشٝيطٞب وبٞف يثٝ آثٍ يٚضٚز يٓ، زثيسٙٓ يٞب ثبالزؾز ؾبظٜ

ٗ يوٝ سحز وٙشطَ اِٚ 3Tسب  1T يطٞبيٗ ُّٔت زض ٔٛضز آثٍيٌطزز. ا يٓ ٔيطٞب سٙٓيثٝ آثٍ يٚضٚز يُ، زثيؾبظٜ آٔ

ٔ    4T  ٚ5T يطٞلب يآثٍ يطٞبيثبقس. أب زض ٔٛضز آثٍ يُ ٞؿشٙس ٔكٟٛز ٔيٗ ؾبظٜ آٔيٚ زٚٔ ُ يل ولٝ سحلز وٙشلطَ آ

  ُ شوطقلسٜ يٗ أط ثٝ ؾجت ٘ٛؾب٘بر ٖٕك آة ثبالزؾز ؾبظٜ ثٝ زاليوٝ ا ٕٞطاٜ اؾز ي٘بسلطاض زاض٘س ثب ٘ٛؾب ييا٘شٟب

 ثبقس. ئ

  

1T 2T 

3T 

4T 

5T 
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 5Aٙٝ يٌس يشذٜ ترا تس ٔحاسثٝئِٛذٖ ٚ ٌ يٞا ( شاخص19 -4ٕ٘ٛدار)

 

ٗ ٕ٘لٛزاض  يل زض ا .زٞلس  ي٘كبٖ ٔل  5Aٙٝ يٌع يضا ثطاقسٜ  شؽ ٔحبؾجٝئِٛسٖ ٚ ٌ يٞب قبذم( 19 -4ٕ٘ٛزاض)

 يظٔلب٘  يٞلب  اظ ثلبظٜ  يطٞلب زض ثطذل  يآثٍ يزٞٙسٜ ٚضٚز آة ٔبظاز ثٝ ثطذ % اؾز وٝ ٘كب98ٖ ُيضا٘سٔبٖ سحٛقبذم 

% 80ع يل ز ٘يل قلبذم وفب اؾلز.   ضخ زازٜآة ُ ٘ٛؾلب٘بر ٖٕلك   يثٝ زِ ييا٘شٟب  ؾبظٜ يطٞبيآثٍ يٗ أط ثطاياؾز. ا

ٗ يٗ ايكشطيثا٘س.  بفز وطزٜيزض يبظ زثئٛضز٘ف اظ ٔمساض يث ييٞب ظٔبٖطٞب زض ياظ آثٍ يثطذزٞس  يثبقس وٝ ٘كبٖ ٔ ئ

ٚ قلبذم ٖلساِز    .اؾلز  ثلٛزٜ  يوبٞف زثل  ي ؼٝيٞب زض ٘ش ٖٕك آة ثبالزؾز ؾبظٜ ئمساض زض ظٔبٖ وبٞف ٘بٌٟب٘

 اؾز.  %  15ٚ % 30 تيثٝ سطس ٙٝيٗ ٌعيزض ا يساضيدب

  



کاراهي بهبود و سازه اهي اصلي شبکواهي کنترل و ميظنت رد کاانلربرسي وضعيت سازه   اهي مناسبآبياري فومنات و اراهئ راه

 

 اؾز. اضائٝ قسٜ( 20 -4ٕ٘ٛزاض)ُ يؾبظٜ آٔ يشؽ ثطايقسٜ ِٔٛسٖ ٚ ٌ ٔحبؾجٝ يٞب ؿٝ قبذمئمب يثطا

 

 

 ُيسازٜ آٔ يترا ير دائٕيدر حاِت غتس ئِٛذٖ ٚ ٌ يٞا شاخصسٝ ئما( 20 -4ٕ٘ٛدار)

 

ٚ  ٚػلٛز ٘لساضز   يٚ وبٞك يكيافعا يٞب سضٌٚطافيٗ ٞيث يسفبٚر چٙسا٘ ،ٞب قبذم يسٕبٔ يٗ ٕ٘ٛزاض ثطايزض ا

كلشط ٖٕلك آة ثبالزؾلز    يآٖ ٘ٛؾلب٘بر ث  يُ انّيع اؾز ٚ زِيبض ٘بچيٗ اذشالف ثؿيا% اؾز. 1حساوظط سفبٚر آٖ 

ٙلٝ  يآٖ ٘ؿجز ثلٝ ٌع  يساضيز، ٖساِز ٚ دبيوفب يٞب اؾز قبذم ثبقس وٝ ثبٖض قسٜ ئ 5Aٙٝ يُ زض ٌعيٗ آٔيؾٛٔ

4A   .سفبٚر زاقشٝ ثبقٙس 
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 ياردو سازٜ ٘ٛن يترا٘تايج حاصُ از اجراي ٔذَ  -4-3-2-2

اضائلٝ   ياضزول  ع ٘لٛن يؾطض يثطا يحبِز وبٞف زث غي٘شبٚ ؾذؽ  يف زثيحبِز افعاغ ي٘شبٗ لؿٕز اثشسا يازض 

 .ٌطزز ئ

 يشيافسا يدت  

 

 

 4D ٙٝيٌس يػٕك آب در ٔجاٚرت آتٍيرٞا ترا( 21 -4ٕ٘ٛدار)

 

ٖٕلك آة ثبالزؾلز آٟ٘لب     ياضزول  ٘لٛن  يٞلب  ثٝ ؾبظٜ يكيسضٌٚطاف افعايسٖ ٔٛع ٞيثب ضؾ( 21 -4ٕ٘ٛزاض) زض

ظٔلبٖ زض   ٗ ٔلسر يل ساض اؾز. ايسٖ ثٝ ٖٕك دبيضؾ يقسٜ ثطا ي٘ىشٝ لبثُ سٛػٝ ٔسر ظٔبٖ َاؾز.  سا وطزٜيف ديافعا

مٝ ٚ يزل 30زض حسٚز  ييؾبظٜ اثشسا يٗ ظٔبٖ ثطايىٝ ايثبالزؾز اؾز. ثُٛض يٞب كشط اظ ؾبظٜيث زؾزٗ ييدب يٞب ؾبظٜ

ٞ  يٗ أط ثٝ زِيا ه ؾبٖز اؾز.يكشط اظ يث ييؾبظٜ ا٘شٟب يثطا سضٌٚطاف زض ظٔلبٖ ٖجلٛض اظ   يل ُ وبٞف ٔلسر ظٔلبٖ 

ظٔلبٖ   ٔلبظاز زض َلَٛ ٔلسر    يضؾلس، زثل   ئل  ييع اثشسايؾطض ثٝسضٌٚطاف يبٖ ٞيػط ي. ٚلش ثبالزؾز اؾز يٞب ؾبظٜ

وٝ ثٝ ؾبظٜ  يسضٌٚطافيؼٝ ََٛ ٔسر ٞيوٙس. زض ٘ش يآٖ ٖجٛض ٔ ياظ ضٚوب٘بَ  يسضٌٚطاف ٚضٚزي٘ؿجز ثٝ ٞ يكشطيث

  وٙس. يٖجٛض ٔ يع ثٗسيؾطض ياظ ضٚ يكشطيظٔبٖ ث كشط اؾز ٚ زض ََٛ ٔسريضؾس ث يزؾز ٔٗ ييدب

a b 

c 
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 4Dٙٝ يٌسآتٍيرٞا در تٝ  يٚرٚددتي ( 22 -4ٕ٘ٛدار)

 

سا يل ف ديافلعا ( 22 -4ٕ٘ٛزاض)َجك طٞب يثٝ آثٍ يٚضٚز ي، زثياضزو ٘ٛن  ف ٖٕك آة زض ٔؼبٚضر ؾبظٜيثب افعا

ٖ  زؾز زض ََٛ ٔلسر ٗ ييدب يطٞبيثٝ آثٍ يٚضٚز ي٘ىشٝ لبثُ سٛػٝ اؾز. اٚالً زثزٚ ٗ ٕ٘ٛزاض يزض ا اؾز. وطزٜ  ظٔلب

طار ييل بً سغيقس. طب٘ قطح زازُٜ آٖ زض لؿٕز لجُ يا٘س وٝ زِ سٜيضؾ يساضيثبالزؾز ثٝ دب يطٞبي٘ؿجز ثٝ آثٍ يكشطيث

( 9 -4ٕ٘ٛزاض) يع لجالً ثطايٗ ٔٛضز ٘يكشط اؾز. ايثبالزؾز ث يطٞبيزؾز ٘ؿجز ثٝ آثٍٗ ييدب يطٞبيزض آثٍ ئمساض زث

 اؾز. قطح زازٜ قسٜ

  

1T 2T 

3T 

4T 

5T 
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 اؾز. ( اضائٝ قس23ٜ -4ٕ٘ٛزاض)شؽ زض يقسٜ ِٔٛسٖ ٚ ٌ ٔحبؾجٝ يٞب ٙٝ، قبذميٌع ٗيا يثطضؾ يثطا

 

 

 4Dٙٝ يٌس يشذٜ ترا تس ٔحاسثٝيٖ ٚ ٌِٔٛذ يٞا ( شاخص23 -4ٕ٘ٛدار)

 

m يزض زثل  2Tط يل ٔبظاز ثٝ آثٍ يُ ٚضٚز زثيثٝ زِوٝ % اؾز 99 ُيضا٘سٔبٖ سحٛٗ ٕ٘ٛزاض قبذم يزض ا
3
/s 5 

بظ ثلٝ  يل ؼلٝ ٚضٚز آة وٕشلط اظ ٔملساض ٔٛضز٘   يولٝ زض ٘ش ثبقلس   ي% ٔل 79ع يل ز ٘يل قلبذم وفب اؾز.  ٗ أط ضخ زازٜيا

 %  اؾز.  10% ٚ 26ت يٙٝ ثٝ سطسيٗ ٌعيزض اع ي٘ يساضيقبذم ٖساِز ٚ دب طٞبؾز.يآثٍ

 يواٞش يدت   

ٝ ، يزض حبِز وبٞف زثل  ياضزو ع ٘ٛنيؾطض ئسَ ثطا يغ حبنُ اظ اػطاياظ آ٘ؼبوٝ ٘شب ف يحبِلز افلعا   ٔكلبث

ٌ  يٞلب  ٚ قلبذم  يزثل غ ٖٕك، يشبثٝ اضائٝ ٘ ،ثبقس ئ يزث  ،(24 -4ٕ٘لٛزاض) زض لبِلت  ٙلٝ  يٗ ٌعيل اشؽ يل ِٔٛلسٖ ٚ 

ٝ  يٗ زٚ ٌعيل شؽ زض ايل ٌ ٚ  ِٔٛلسٖ   يٞب ؿٝ قبذميٚ فمٍ ثٝ ٔمباوشفب ( 26 -4ٕ٘ٛزاض)ٚ ( 25 -4ٕ٘ٛزاض)   ٙلٝ دطزاذشل

 قٛز. ئ
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 5Dٙٝ يٌس يػٕك آب در ٔجاٚرت آتٍيرٞا ترا( 24 -4ٕ٘ٛدار)

 

 

 

 5Dٙٝ يآتٍيرٞا در ٌستٝ  يٚرٚددتي ( 25 -4ٕ٘ٛدار)

a b 

c 
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3T 

4T 
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 5Dٙٝ يٌس يشذٜ ترا تس ٔحاسثٝيٖ ٚ ٌِٔٛذ يٞا ( شاخص26 -4ٕ٘ٛدار)

 

 

 ياردو ٘ٛنس يسرر يترا ير دائٕيدر حاِت غتس ئِٛذٖ ٚ ٌ يٞا شاخصسٝ ئما( 27 -4ٕ٘ٛدار)

 

 يشؽ ثطائِٛسٖ ٚ ٌ يٞب قبذمٗ يث يسفبٚر چٙسا٘ع ي٘ ياضزو ع ٘ٛنيزض ؾطضزٞس  ي( ٘كبٖ 27ٔ -4ٕ٘ٛزاض)

ٔ  ٗ سفلبٚر يّٖز ا% اؾز. 3ٚػٛز ٘ساضز ٚ حساوظط سفبٚر آٖ  يٚ وبٞك يكيافعا يٞب سضٌٚطافيٞ  يعاٖ زثل يل ٞلب زض 

 يكلشط ئلسر ظٔلبٖ ث   يسضٌٚطاف وبٞكيزض ٞ 5Tط يٕ٘ٛ٘ٝ آثٍ ئشفبٚر اؾز. ثطا يٞب طٞب زض ظٔبٖيثٝ آثٍ يٚضٚز

m يزثط يسحز س ط
3
/s5 ّيزثل ط يسحلز سل ط   يكلشط ئسر ظٔلبٖ ث  يكيٌطاف افعاسضٚي، أب زض ٞثٛزٜ  يزض وب٘بَ ان 

m
3
/s3 ّيز ٚ زض ٘شيٚ وفب ُ يضا٘سٔبٖ سحٛ يٞب قٛز سب قبذم يٗ أط ؾجت ٔي. ااؾز ثٛزٜ يزض وب٘بَ ان ٝ آٖ  ي ؼل

 ٔشفبٚر ثبقٙس. يساضيٖساِز ٚ دب يٞب قبذم

  



کاراهي بهبود و سازه اهي اصلي شبکواهي کنترل و ميظنت رد کاانلربرسي وضعيت سازه   اهي مناسبآبياري فومنات و اراهئ راه

 

 يچٝ لطاػيدر يترا٘تايج حاصُ از اجراي ٔذَ  -4-3-2-3

 قٛز. ياضائٝ ٔ يحبِز وبٞف زث يٚ ؾذؽ ثطا يف زثيحبِز افعا يع اثشسا ثطايٗ لؿٕز ٘يغ اي٘شب

 يشيافسا يدت  

 

 

 

 4Rٙٝ يٌس يتراػٕك آب در ٔجاٚرت آتٍيرٞا ( 28 -4ٕ٘ٛدار)

 

ف يٖٕك آة ثبالزؾز آٟ٘ب افعا يلُبٖ يٞب چٝيثٝ زض يكيسضٌٚطاف افعايسٖ ٔٛع ٞيثب ضؾ (28 -4ٕ٘ٛزاض)زض 

 يٞلب  ظٔلبٖ زض ؾلبظٜ   ٗ ٔلسر يل ساض اؾلز. ا يل سٖ ثٝ ٖٕلك دب يضؾ يقسٜ ثطا يبثس. ٘ىشٝ لبثُ سٛػٝ ٔسر ظٔبٖ َي ئ

 يٚ ثلطا زٚ ؾلبٖز  زض حلسٚز   ييؾبظٜ اثشلسا  يٗ ظٔبٖ ثطايىٝ ايثبالزؾز اؾز. ثُٛض يٞب ؾبظٜ كشط اظيزؾز ثٗ ييدب

 يٞلب  سضٌٚطاف زض ظٔبٖ ٖجٛض اظ ؾبظٜيُ وبٞف ٔسر ظٔبٖ ٞيٗ أط ثٝ زِيؾبٖز اؾز.ا چٟبضكشط اظ يث ييؾبظٜ ا٘شٟب

 طيل ظاظ  يكلشط يظٔلبٖ ث  َ ٔسرٔبظاز زض َٛ يضؾس، زث ئ يياثشسا چٝيزضسضٌٚطاف ثٝ يبٖ ٞيػط يثبالزؾز اؾز. ٚلش

كلشط اؾلز ٚ زض َلَٛ    يضؾلس ث  يزؾلز ٔل  ٗ ييوٝ ثلٝ ؾلبظٜ دلب    يسضٌٚطافيؼٝ ََٛ ٔسر ٞيوٙس. زض ٘ش يآٖ ٖجٛض ٔ

 وٙس. يٖجٛض ٔ يثٗس چٝيزضاظ  يكشطيظٔبٖ ث ٔسر

 

a 

c 

b 
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 4Rٙٝ يآتٍيرٞا در ٌستٝ  يٚرٚددتي ( 29 -4ٕ٘ٛدار)

 

سا يل ف ديطٞب افلعا يثٝ آثٍ يٚضٚز ي، زثيبٖ زض وب٘بَ انّيػط يف زثيزٞس وٝ ثب افعا ي( ٘كبٖ 29ٔ -4ٕ٘ٛزاض)

 يطار ٔمساض زثييٗ ؾبظٜ سغي، زض اياضزو ع ٘ٛنيٗ اؾز وٝ ثطٖىؽ ؾطضيٗ ٕ٘ٛزاض اياؾز. ٘ىشٝ لبثُ سٛػٝ زض ا وطزٜ

قلطح   (11 -4ٕ٘لٛزاض)  يع لجالً ثلطا يٗ ٔٛضز ٘يكشط اؾز. ايزؾز ثٗ ييدب يطٞبيثبالزؾز ٘ؿجز ثٝ آثٍ يطٞبيزض آثٍ

 اؾز. زازٜ قسٜ

  

1T 2T 

3T 

4T 

5T 
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 4Rٙٝ يٌس يشذٜ ترا تس ٔحاسثٝيٖ ٚ ٌِٔٛذ يٞا شاخص( 30 -4ٕ٘ٛدار)

 

ٗ ٕ٘ٛزاض قلبذم  يزٞس. زض ا يضا ٘كبٖ ٔ 4Rٙٝ يقسٜ ٌع شؽ ٔحبؾجٝئِٛسٖ ٚ ٌ يٞب ( قبذم31 -4ٕ٘ٛزاض)

. قلبذم  سضٌٚطاف اؾلز يل ٞ يٞب زض َطيآثٍاظ  يثطذٔبظاز ثٝ  يٚضٚز زث زٞٙسٜ ٘كبٖوٝ % اؾز 95 ُيضا٘سٔبٖ سحٛ

 يساضي. قبذم ٖساِز ٚ دبزٞس يضا ٘كبٖ ٔ طٞبيبظ ثٝ آثٍيوٕشط اظ ٔمساض ٔٛضز٘ يزثثبقس وٝ ٚضٚز  ي% 82ٔع يز ٘يوفب

 %  اؾز.18% ٚ 26ت يٙٝ ثٝ سطسيٗ ٌعيع زض اي٘

 يواٞش يدت   

ثبقلس،   ئ يف زثيحبِز افعأكبثٝ  يزض حبِز وبٞف زثع ي٘ يچٝ لُبٖيزض ئسَ ثطا يغ حبنُ اظ اػطاي٘شب

( 32 -4ٕ٘لٛزاض) (، 31 -4ٕ٘ٛزاض)زض لبِت  ّٖٕىطز يٞب ٚ قبذم يغ ٖٕك، زثيثٝ اضائٝ ٘شبع ي٘ٙٝ يٗ ٌعيزض ا ٗيثٙبثطا

 .قٛز ئ  ٙٝ دطزاذشٝيٗ زٚ ٌعيشؽ زض ايٌ ٚ  ِٔٛسٖ  يٞب ؿٝ قبذميثٝ ٔمب زض ا٘شٟب( اوشفب ٚ 33 -4ٕ٘ٛزاض)ٚ 
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 5Rٙٝ يٌس يػٕك آب در ٔجاٚرت آتٍيرٞا ترا( 31 -4ٕ٘ٛدار)

 

 

 

 5Rٙٝ يآتٍيرٞا در ٌستٝ  يٚرٚددتي ( 32 -4ٕ٘ٛدار)
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c 
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 5Rٙٝ يٌس يشذٜ ترا تس ٔحاسثٝيٖ ٚ ٌِٔٛذ يٞا ( شاخص33 -4ٕ٘ٛدار)

 

 

 يلطاػ چٝيدر يترا يدائٕريدر حاِت غتس ئِٛذٖ ٚ ٌ يٞا شاخصسٝ ئما( 34 -4ٕ٘ٛدار)

 

ولٝ   يزض حلبِش  ضا يٚ وبٞك يكيافعا يٞب سضٌٚطافيٞ يشؽ ثطائِٛسٖ ٚ ٌ يٞب ٗ قبذمي( سفبٚر ث34 -4ٕ٘ٛزاض)

ٗ يل ّٖلز ا قس  ح زازٜيسٛي ياضزو ع ٘ٛنيؾطض يوٝ ثطا يزٞس. ٕٞبُ٘ٛض ي٘كبٖ ٔاؾز،  يچٝ لُبٖيٓ زضيؾبظٜ سٙٓ

ٗ زٚ يثل  يكلشط يٗ ٕ٘لٛزاض سفلبٚر ث  يل أب زض أشفبٚر اؾز.  يٞب طٞب زض ظٔبٖيثٝ آثٍ يٚضٚز يعاٖ زثيٞب زض ٔ سفبٚر

ٌ  يٞلب  ؿٝ قبذميٗ أط زض لؿٕز ٔمبيُ ايكشط زض ٔٛضز زِيحبر ثيسٛيٌطزز.  يحبِز ٔكبٞسٜ ٔ شؽ زض يل ِٔٛلسٖ 

   ٌطزز. ياضائٝ ٔٔرشّف  يٞب ؾبظٜ يثطا يطزائٕيحبِز غ
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 ير دائٕيغ ٔذَ در حاِت يج حاصُ از اجرايسٝ ٘تائما-4-3-2-3

غ ي٘شلب ٌلطزز.   ياضائٝ ٔل  ٔرشّف يٞب ؾبظٜ يثطا يكيزض حبِز افعاطٞب يثٝ آثٍ يٚضٚز يٕ٘ٛ٘ٝ زث يثطا ٗ لؿٕزيزض ا

ٌ  يٞلب  قلبذم  يع ثٝ ثطضؾل يزض ا٘شٟب ٘ وٙس. يع نسق ٔي٘ يحبِز وبٞك يٗ لؿٕز ثطايا شؽ دطزاذشلٝ  يل ِٔٛلسٖ ٚ

 اؾز. قسٜ

 رٞايتٝ آتٍ يٚرٚد يسٝ دتئما 

 

 ٔختّف يٞا سازٜ يترا 1Tآتٍير تٝ  يدتي ٚرٚد( 35 -4ٕ٘ٛدار)

 

 1Tط يثٝ آثٍ يٚضٚز ي، زثيزض وب٘بَ انّ يف زثيُ اؾز دؽ اظ افعايآٔ ٓيؾبظٜ سٙٓ يٚلش (35 -4ٕ٘ٛزاض)زض 

ٌلطزز. زض   يلجلُ ثلبظ ٔل    يُ ثلٝ زثل  يه ؾبٖز ثب سٛػٝ ثٝ ّٖٕىطز ؾبظٜ آٔيبفشٝ ٚ زض ٔسر ظٔبٖ وٕشط اظ يف يافعا

ٖٕلك آة زض ٔؼلبٚضر ؾلبظٜ     يزض وب٘لبَ انلّ   يف زثيدؽ اظ افعا يچٝ لُبٖيٚ زض يع ٘ٛن اضزويؾطض يٞب حبِز

ز يٗ ألط حؿبؾل  يل ُ ايل زِ كشط اؾز.يث ياضزو ع ٘ٛني٘ؿجز ثٝ ؾطض يزض حبِز لُبٖ يطار زثييبثس. سغي يف ٔيافعا

ولٝ ٘ؿلجز ثلٝ     يكلشط يبض ثيٖطو ثؿثٝ ؾجت ع يؾطضٗ يااؾز.  ياضزو ع ٘ٛني٘ؿجز ثٝ ؾطض يچٝ لُبٖيكشط زضيث

ؼٝ يوٙس ٚ زض ٘ش يؼبز ٔيزض ٖٕك ثبالزؾز ذٛز ا يطار وٕشطييبٖ، سغيػط يطار زثييزاضز زض ٔمبثُ سغ يچٝ لُبٖيزض

  .ىؿبٖ زض ثبظٜ ٔٛضز٘ٓط(ي يط زثييسغ ي)ثٝ اظا ٗ ؾبظٜ وٕشط اؾزيطٞب زض ايثٝ آثٍ يٚضٚز يطار زثييسغ
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 ٔختّف يٞا سازٜ يترا 2Tتٝ آتٍير  يدتي ٚرٚد( 36 -4ٕ٘ٛدار)

 

 

 ٔختّف يٞا سازٜ يترا 3Tتٝ آتٍير  يدتي ٚرٚد( 37 -4ٕ٘ٛدار)
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 ٔختّف يٞا سازٜ يترا 4Tتٝ آتٍير  يدتي ٚرٚد( 38 -4ٕ٘ٛدار)

 

 

 

 ٔختّف يٞا سازٜ يترا 5Tتٝ آتٍير  يدتي ٚرٚد( 39 -4ٕ٘ٛدار)
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ثلٝ   يٚضٚز يزثل  اؾلز.  ( اضائلٝ قلسٜ  39 -4ٕ٘ٛزاض)( سب 36 -4ٕ٘ٛزاض)زض  5Tسب  2T يطٞبيثٝ آثٍ يٚضٚز يزث

ٚ  يلُبٖ يٞب اؾز. أب زض ؾبظٜ ٘ىطزٜ يطييسٜ ٚ سغيعاٖ لجُ ضؾيثٝ ٔ ئسر ظٔب٘ يُ دؽ اظ َيطٞب زض ؾبظٜ آٔيآثٍ

ٍ  يٚضٚز ياذلشالف زثل   ياضزول  ع ٘ٛنياؾز. زض ؾطض بفشٝيف يطٞب افعايثٝ آثٍ يٚضٚز يزث ياضزو ٘ٛن  يطٞلب يثلٝ آث

 يٚضٚز ياذشالف زثٝ ثطٖىؽ اؾز ٚ يٗ لًيا يچٝ لُبٖيثبالزؾز اؾز. أب زض زض يطٞبيكشط اظ آثٍيثزؾز ٗ ييدب

 اؾز.   بٖ قسٜيٗ أط لجالً ثيُ اياؾز وٝ زِزؾز ٗ ييدب يطٞبيكشط اظ آثٍيثثبالزؾز  يطٞبيثٝ آثٍ

 يردائٕيحاِت غ يتس ترائِٛذٖ ٚ ٌ يٞا شاخصسٝ ئما 

بٖ يل سٖ ثلٝ حبِلز سٗلبزَ ػط   يضؾ يقسٜ ثطا يَؿٝ ٔسر ظٔبٖ يٞب ثٝ ٔمب ٗ لؿٕز لجُ اظ اضائٝ قبذميزض ا

ٔ  يٚضٚز ياؾز وٝ زث ئٙٓٛض اظ ظٔبٖ سٗبزَ ٍٞٙبٔ قٛز. ئ  دطزاذشٝ ط ييل ٙلٝ ٔلٛضز٘ٓط سغ  يطٞلب زض ٌع يآثٍ يثٝ سٕلب

ٔ يٗ ٌعيا يُ، ثطايطٞب زض ؾبظٜ آٔيثٝ آثٍ يٚضٚز ي٘ىٙس. ثب سٛػٝ ثٝ ٘ٛؾب٘بر زث ولٝ ٘ٛؾلب٘بر ثلٝ حبِلز      يٙٝ ٍٞٙلب

 اؾز.   ٘ٓط ٌطفشٝ قسٜزض ضؾٙس، يسٗبزَ ٔ

 

 يردائٕيغ يٞا ٙٝيٌس يذٖ تٝ حاِت تؼادَ ترائذت زٔاٖ رس( 40 -4ٕ٘ٛدار)

 

 يٞلب  ه ؾبظٜيآٟ٘ب ثٝ سفىٗ ٔشٛؾٍ يٚ ٕٞچٙ يوبٞك ،يكيز افعاحبِ يٗ ٔسر ظٔبٖ ضا ثطاي( ا40 -4ٕ٘ٛزاض)

ه ي يثطا يٚ وبٞك يكيافعا يٞب قسٜ زض حبِز يٗ ظٔبٖ َيث يٗ ٕ٘ٛزاض سفبٚر چٙسا٘يزٞس. زض ا ئرشّف، ٘كبٖ ٔ

ُ يل ٗ ٔلٛضز ثلٝ زِ  يٌطزز. ا يمٝ ٔكبٞسٜ ٔيزل 50ٗ سفبٚر ثٝ ٔسر يُ ايؾبظٜ آٔ يؾبظٜ ذبل ٚػٛز ٘ساضز. اِجشٝ ثطا

ولُ   يثلطا  يساضيل سٖ ثٝ دبياؾز ٔسر ظٔبٖ ضؾ سٜثبقس وٝ ثبٖض ق ئ يزض حبِز وبٞف زث يي٘ٛؾب٘بر ؾبظٜ ا٘شٟب
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ٖ  يزض يت ثلطا يل سٖ ثٝ حبِز سٗبزَ ثلٝ سطس يٗ ٕ٘ٛزاض ٔسر ظٔبٖ ضؾيٗ زض ايٕٞچٙ ط افشس.يقجىٝ ثٝ س ذ ، يچلٝ لُلب

ٍلط  يولٝ ٘ؿلجز ثلٝ ز    يكشطيبض ثيثب سٛػٝ ثٝ ٖطو ثؿ ياضزو ع ٘ٛنيٗ اؾز. ؾطضيكشطيث ياضزو ع ٘ٛنيؾطضُ ٚ يآٔ

ٗ ظٔبٖ زض ؾلبظٜ  يثٛزٖ ا ُ وٕشطي. زِضؾس ئ يساضيٚ ثٝ دب زٞس يدبؾد ٔ ٗشطيؾط يطار زثييزاضز ٘ؿجز ثٝ سغ ٞب ؾبظٜ

ولٝ ؾلجت    ُ زض ػٟز ٖٕٛز ثلٝ ٚاؾلُٝ ّٖٕىلطز ذٛزولبض اؾلز     يآٔ يطيدص ، اُ٘ٗبفيچٝ لُبٖيُ ٘ؿجز ثٝ زضيآٔ

   .ثطؾس يساضيبٖ ظٚزسط ثٝ دبيقٛز ػط ئ

 يٞلب  ؾلبظٜ  يثلطا  يٚ وبٞكل  يكل يافعا يٞب ٗ حبِزيشؽ ضا ثئِٛسٖ ٚ ٌ يٞب ( سفبٚر قبذم41 -4ٕ٘ٛزاض)

 اؾز. يچٝ لُبٖيزض يآٖ ثطا يكشطيُ ٚ ثيؾبظٜ آٔ يٗ سفبٚر ثطايٗ ٕ٘ٛزاض وٕشطيزٞس. زض ا ئرشّف ٘كبٖ ٔ

 

 

  يش ٚ واٞش دتيدر حاِت افساتس ئِٛذٖ ٚ ٌ يٞا اخصتفاٚت ش( 41 -4ٕ٘ٛدار)

 

ٖ  يٞب بز قبذميضا زاضز. سفبٚر ظ يػٌيٗ ٚيىؿبٖ زض وب٘بَ ايٗ ٖٕك يُ ثٝ ٚاؾُٝ س ٔيؾبظٜ آٔ  يؾبظٜ لُلب

 ئسر ظٔلبٖ الظْ ثلطا   ياضزو ع ٘ٛنيؾطض ٗ زٚ ؾبظٜ اؾز. اٚالً زضيزض ٘حٜٛ ّٖٕىطز ا ياضزو ع ٘ٛني٘ؿجز ثٝ ؾطض

 يچٝ لُبٖيزض زض يطار ٖٕك ٚ زثييبً ٘ؿجز سغيثبقس ٚ طب٘ ئ يچٝ لُبٖيبض وٕشط اظ زضيثؿ يساضيسٖ ثٝ حبِز دبيضؾ

ٖ  يٞلب زض زض  ٗ قبذميقٛ٘س سب سفبٚر ا يُ ؾجت ٔيٗ زاليثبقس. ا ئ ياضزو ع ٘ٛنيكشط اظ ؾطضيث كلشط  يث يچلٝ لُلب

 ثبقس.
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زض  (، 42 -4ٕ٘لٛزاض) زض  يف زثل يشؽ زض حبِز افعايٌٚ ِٔٛسٖ يٞب قبذم يزائٕطيغ يٞب ٙٝيٌع يثطضؾ ػٟز

 ا٘س. ٔرشّف اضائٝ قسٜ يٞب ؾبظٜ يثطا( 44 -4ٕ٘ٛزاض)ٚ ٔشٛؾٍ آٟ٘ب زض ( 43 -4ٕ٘ٛزاض)زض  يحبِز وبٞف زث

 

 

 ٔختّف يٞا سازٜ يترا يش دتيدر حاِت افساتس ئِٛذٖ ٚ ٌ يٞا شاخصسٝ ئما( 42 -4ٕ٘ٛدار)

 

 

 ٔختّف يٞا سازٜ يترا يدر حاِت واٞش دتتس ئِٛذٖ ٚ ٌ يٞا شاخصسٝ ئما( 43 -4ٕ٘ٛدار)
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 ٔختّف يٞا سازٜ يترا يدائٕريغ در حاِتتس ئِٛذٖ ٚ ٌ يٞا اخصٔتٛسط  ش( 44 -4ٕ٘ٛدار)

 

چلٝ  ي٘ؿلجز ثلٝ زض   ياضزول  ُ ٚ ٘لٛن يآٔ يٞب ؾبظٜ يشؽ ثطائِٛسٖ ٚ ٌ يٞب قبذم يٗ ٕ٘ٛزاضٞب سٕبٔيزض ا

ٞب ٚػلٛز   ٗ قبذمياظ ٘ٓط ا يبزيظُ سفبٚر يٚ ؾبظٜ آٔ ياضزو ع ٘ٛنيٗ ؾطضيلطاض زاض٘س. ث يٍ ثٟشطيزض قطا يلُبٖ

ٔ 5/2% ٚ 5/1ت ي) ثٝ سطس يع ٘ٛن اضزويضا٘سٔبٖ ٚ ٖساِز ؾط يٞب ٘ساضز. قبذم ثٟشلط اؾلز ألب    ُ يل %( اظ ؾلبظٜ آ

 س.ثبق يثٟشط ٔ ياضزو ع ٘ٛني%( اظ ؾطض5/1% ٚ 3ت يُ ) ثٝ سطسيؾبظٜ آٔ يساضيز ٚ دبيوفب يٞب قبذم

ٖ يٚ قبذم وفبس ثبق يبظ ٔيٗ آة ٔٛضز٘ياظ احساص قجىٝ س ٔ ياظ آ٘ؼبوٝ ٞسف انّ  ٖ  يز ثٝ ٘لٛ زٞٙلسٜ   ٘كلب

ٗ سفلبٚر  يل ٗ ايكلشط يٞب زض زٚ ؾبظٜ ٚػلٛز ٘لساضز ٚ ث   ٍط قبذميٗ زيث يسفبٚر چٙسا٘ يٚ اظ َطفٗ ٔٛيٛٔ اؾز يا

ُ ضا ثٝ ٖٙٛاٖ ؾبظٜ ثطسط يسٛاٖ ؾبظٜ آٔ يٗ ٔيثبقس، ثٙبثطا يُ آٖ ضا زاضا ٔيآٔز اؾز وٝ ؾبظٜ يوفب ٔطثٌٛ ثٝ قبذم

 وطز. ئٗطف يط زائٕيغ زض حبِز 
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 يدائٕريتا حاِت غ يدائٕ حاِتج يسٝ ٘تائما -4-3-3

 يٞلب  ط ٔشٛؾلٍ قلبذم  ئملبز  يطزائٕل يثب حبِز غ ئسَ زض حبِز زائٕ يغ حبنُ اظ اػطايؿٝ ٘شبئمب يثطا

 ز.ٌطز ئرشّف اضائٝ ٔ يٞب ؾبظٜ يٗ زٚ حبِز ثٝ اظاياشؽ ئِٛسٖ ٚ ٌ

 

 

 ُيسازٜ آٔ يترا يردائٕيتا غ يدر حاِت دائٕتس ئِٛذٖ ٚ ٌ يٞا اخصتفاٚت ش( 45 -4ٕ٘ٛدار)

 

ٔ  يثلطا  يطزائٕل يثب حبِز غ يشؽ ضا زض حبِز زائٕئِٛسٖ ٚ ٌ يٞب ( سفبٚر قبذم45 -4ٕ٘ٛزاض) ُ يل ؾلبظٜ آ

ثٝ َلٛض ولُ   ضٚ٘س.  يثىبض ٔ يطزائٕيٚ غ يحبِز زائٕ يت ثطايثٝ سطس s  ٚu يٞب ؽيٗ ٕ٘ٛزاض ا٘سيزٞس. زض ا ي٘كبٖ ٔ

 كلشط اظ يث يا٘سو يز زض حبِز زائٕيضا٘سٔبٖ ٚ وفب يٞب قبذمزٚ حبِز ٚػٛز ٘ساضز.  يٞب ٗ قبذميث يبزيسفبٚر ظ

قلبذم   زٞلس.  ئل   ضا ٘كبٖ يط زائٕيطٞب زض حبِز غيثٝ آثٍ يٚضٚز ي٘ٛؾب٘بر زث ٗ ُّٔتياؾز. ا يزائٕطيحبِز غ

ثلٝ   يبٖ زائٕل يل زض حبِز ػط ياضسيبٖ شوط اؾز وٝ قبذم دبيقب ثٟشط اؾز. يع زض حبِز زائٕيُ ٘يٖساِز ؾبظٜ آٔ

 ثبقس. يط ٕٞٛاضٜ ثطاثط نفط ٔيثٝ آثٍ يٚضٚز يط زض زثييُ ٖسْ سغيزِ
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 ياردو س ٘ٛنيسرر يترا يردائٕيتا غ يدر حاِت دائٕتس ئِٛذٖ ٚ ٌ يٞا اخصتفاٚت ش( 46 -4ٕ٘ٛدار)

 

 

 يچٝ لطاػيدر يترا يردائٕيتا غ يدر حاِت دائٕتس ئِٛذٖ ٚ ٌ يٞا اخصتفاٚت ش( 47 -4ٕ٘ٛدار)

 

ثلٝ   يطزائٕيثب حبِز غ يشؽ ضا زض حبِز زائٕئِٛسٖ ٚ ٌ يٞب سفبٚر قبذم( 47 -4ٕ٘ٛزاض)ٚ ( 46 -4ٕ٘ٛزاض)

زٚ حبِلز    يٞلب  ٗ قلبذم يع ثل يل ٘ ٞلب  ٗ ؾبظٜيزض ا زٞٙس. ي٘كبٖ ٔ يچٝ لُبٖيٚ زض ياضزو ع ٘ٛنيؾطض يثطات يسطس

   ثٟشط اؾز. يزائٕطيغقبذم ٖساِز زض حبِز ُ، يثطٖىؽ ؾبظٜ آٔ ٞبٗ ٕ٘ٛزاضي. زض اٚػٛز ٘ساضز يسفبٚر چٙسا٘
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 ثٛز٘لس.  يٍ ثٟشلط يٞلب زض قلطا   ٍلط ؾلبظٜ  يُ ٘ؿجز ثٝ زيشؽ ؾبظٜ آٔئِٛسٖ ٚ ٌ يٞب قبذم يزض حبِز زائٕ

 يفل ٗ ؾلبظٜ ٔٗط يثٝ ٖٙٛاٖ ثٟشلط  ياضزو ع ٘ٛني٘ؿجز ؾطض يثب سفبٚر ا٘سوُ يؾبظٜ آٔ يطزائٕيٍ غيزض قطا ٗيٕٞچٙ

 قس. 

ِٔٛلسٖ ٚ   يٞلب  ضا اظ ٘ٓلط قلبذم   يىيسضِٚيل ٍ ٞيٗ قطايسٛا٘س ثٟشط يُ ٔيقسٜ ؾبظٜ آٔ بٖيثطاؾبؼ ُٔبِت ث

 ٌطزز. يكٟٙبز ٔيد 19BPاؾشفبزٜ زض وب٘بَ  يٗ ؾبظٜ ثطايٗ ايفطاٞٓ آٚضز ثٙبثطا 19BPشؽ زض وب٘بَ يٌ
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 يريٌ جٝي٘ت -5-1

 ٌطزز: يُ ذالنٝ ٔيثٝ قطح شافعاض  ٘طْ يٚ اػطا يسا٘ئ يسٞبيك زض زٚ ثرف ثبظزيٗ سحميغ اي٘شب

 يذا٘ئ يٞا ذيتازد -1 -5-1

 ز يثلٝ ٚيلٗ   يسٌيضؾل  ،ٞلب  ؾبظٜ يىيسضِٚيثبالثطزٖ ّٖٕىطز ٞٗ يٕٞچٙز وكبٚضظاٖ ٚ يثطزٖ ضيبثبال يثطا

ٕ    يبضيل طز ٚ حسالُ دؽ اظ فهُ آثئٌٛػٛز ٔس٘ٓط لطاض  يٞب ؾبظٜ آقلغبَ ٔٛػلٛز زض    يآٚض ٘ؿلجز ثلٝ ػٕل

 آٟ٘ب الساْ وطز.   يعيآٔ ٚ ضً٘ٓ يٞب ٚ سطٔ ٔؼبٚضر ؾبظٜ

 ٓٙآثؿٛاضاٖ ثٝ ز٘جبَ زاضز.  يثطا يب٘ذُطار ػ يُ ثٝ نٛضر زؾشيٓ آٔيُٖٕ س ٛ ى يثٟشطاؾز ٘ؿجز ثٝ سٗل

 الساْ ٕ٘ٛز. ٞب ٗ ؾبظٜيط اييب سغيٚ 

 ٝا٘س ذٛضزٌي ظيلبزي زض   سٗٛيى ٘كسٜٞبيي وٝ  ا٘س ِٚي زضيچٝ ٞبي ٘يطديه ثٝ سبظٌي سٗٛيى قسٜ اوظط زضيچ

َ    قٛز. ٕٞچٙيٗ ٔؿسٚز قسٖ ايٗ زضيچٝ ٔي بٞسٜآٟ٘ب ٔك ٞلبي ٚضٚزي ثلٝ آثٍيلط يىلي اظ      ٞلب زض اطلط آقلغب

سلٛاٖ آٖ ضا   ئآثٍيط  ثشسايثب سٕيع وطزٖ ٚ يب سٗجيٝ يه آقغبٍِيط زض ا ٞبؾز وٝ چٝيٗ زضيأكىالر انّي 

   ثطَطف ٕ٘ٛز. يسب حس

 چلٝ  يٗ زضيل ولٝ زض دكلز ا   يٌطزز سلب ضؾلٛث    وكٛيي سٗجيٝ يه زضيچٝثٟشط اؾز  يزواض ع ٘ٛنيزض ثس٘ٝ ؾطض

بز زض دكز يبض ظيٍط سؼٕٕ قبخ ٚ ثطي زضذشبٖ ٚ آقغبَ ثؿيك آٖ ذبضع ٌطزز. ٔؿئّٝ زيبثس اظ َطي يسؼٕٕ ٔ

 ؼبز وطزٜ اؾز.يضا ا يٙسيآٖ اؾز وٝ ٔٙبْط ٘بذٛقب

 CanalMan يىيذرِٚياز ٔذَ ٞ يريٌ جٝي٘ت -2 -5-1

 يآثٍ يطار زثيياؾز، سغ ياضزو ع ٘ٛنيٓ اظ ٘ٛٔ ؾطضيوٝ ؾبظٜ سٙٓ يحبِش زض ٍ زؾلز  ٗ ييدلب  يطٞلب يطٞلب زض آث

 ثبالزؾز اؾز. يطٞبيكشط اظ آثٍيث

 كلشط اظ  يثثبالزؾز  يطٞبيطٞب زض آثٍيآثٍ يطار زثيياؾز، سغ يچٝ لُبٖيٓ اظ ٘ٛٔ زضيوٝ ؾبظٜ سٙٓ يزض حبِش

 اؾز.زؾز ٗ ييدب يطٞبيآثٍ

 زض  يزض وب٘لبَ انلّ   يطار زثل ييل زؾلز زض اطلط سغ  ٗ ييدلب  يطٞلب يآثٍ يچٝ لُبٖيٚ زض ياضزو ع ٘ٛنيزض ؾطض

 ضؾٙس. ئ يساضيثٝ دب يكشطيظٔبٖ ث ٔسر
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 ٔولٝ زض   يا ٖٕك آة زض ٔؼبٚض ؾلبظٜ  يزض وب٘بَ انّ يط زثييثبقس، زض اطط سغ يُ ٔيٓ، آٔيىٝ ؾبظٜ سٙٓيٍٞٙب

 وٙس. يط ٔييزؾز سغٗ ييدب يٞب بظٜ٘ؿجز ثٝ ؾ يكشطيعاٖ ٚ قسر ثيثبالزؾز لطاض زاضز ثٝ ٔ

 چٝ يوٕشط اظ زض ياضزو ع ٘ٛنيطٞب زض ؾطضيثٝ آثٍ يٚضٚز يطار زثييه ثبظٜ، سغيىؿبٖ زض ي يط زثييسغ يثٝ اظا

 اؾز. ياضزو ع ٘ٛني٘ؿجز ثٝ ؾطض يچٝ لُبٖيكشط زضيز ثيٗ أط حؿبؾيُ ايثبقس. زِ ئ يلُبٖ

  بثٙسي ئثٟجٛز  يزائٕ يٞب ٙٝيزض ٌع شؽئِٛسٖ ٚ ٌ يٞب قبذم يجبً سٕبٔيزض وب٘بَ سمط يف زثيثب افعا  . 

 ثلٝ   يٚضٚز يؼلٝ زثل  يزض ٖٕلك آة ٚ زض ٘ش  يط ٘بٌٟلب٘ ييل ُ سغيل ثٝ ؾبظٜ آٔ يط زثييسٖ ٔٛع سغيزض ٍٞٙبْ ضؾ

 ٌطزز. يثبظ ٔ يعاٖ لجّيٗ ٖٕك ثٝ ٔيُ ايچٝ آٔيٓ ذٛزوبض زضيزٞس وٝ ثب ٌصقز ظٔبٖ ثب سٙٓ يطٞب ضخ ٔيآثٍ

  ٖوٙس(  يط ٕ٘ييطٞب سغيثٝ آثٍ يٚضٚز يىٝ زثي)ٍٞٙبٔ يىيسضِٚيسٖ ثٝ حبِز سٗبزَ ٞيضؾ يالظْ ثطأسر ظٔب

ع يٗ ظٔلبٖ زض ؾلطض  يل اؾلز. وٕشطثلٛزٖ ا   ٗيوٕشلط  ياضزو ع ٘ٛنيؾطض يٗ ٚ ثطايكشطيث يچٝ لُبٖيزض يثطا

ٖ  يُ )٘ؿجز ثٝ زضيؾبظٜ آٔ يكشط آٖ اؾز. ٚ ثطايبض ثيثٝ ٚاؾُٝ ٖطو ثؿ ياضزو ٘ٛن ّٖٕىلطز   (يچلٝ لُلب

 يٚ ولبٞف زثل   يف زثل يٗ حبِز افعايث يه ؾبظٜ ذبل سفبٚر چٙسا٘ي يثطاٗ يٕٞچٙ ثبقس. يذٛزوبض آٖ ٔ

   ز.ضسٖ ثٝ حبِز سٗبزَ ٚػٛز ٘سايضؾ يثطا

 يثلطا  ٚٗ يوٕشلط ُ يل آٔ  ؾلبظٜ  يثطا يٚ وبٞك يكيافعا يٞب ٗ حبِزيشؽ ثئِٛسٖ ٚ ٌ يٞب سفبٚر قبذم 

   اؾز.ٗ يكشطيث يچٝ لُبٖيزض

 يٞلب  ٗ ٔشٛؾٍ قبذميث يسفبٚر چٙسا٘  ٞط ؾبظٜ يثطا  ٌ  يٞلب  ٚ ٔشٛؾلٍ قلبذم   يزائٕل شؽ يل ِٔٛلسٖ ٚ

 ٚػٛز ٘ساضز. يطزائٕيغ

 يشؽ سفلبٚر چٙلسا٘  يٞب ِٔٛسٖ ٚ ٌ اظ ِحبِ قبذم ياضزو ع ٘ٛنيُ ٚ ؾطضيٗ ؾبظٜ آٔيث يطزائٕيزض حبِز غ 

 زاضز. يثٟشط يز ٘ؿجيُ ٚيٗيٚػٛز ٘ساضز أب ؾبظٜ آٔ

 ٕوٝ ثٝ نلٛضر ذٛزولبض   ُ يؾبظٜ آٔ يشؽ ثطائِٛسٖ ٚ ٌ يٞب ٞب قبذم يزث يسٕبٔ يٚ ثطا يزض حبِز زائ

ٞلب ِٔٛلسٖ ٚ    ضا اظ ٘ٓلط قلبذم   يىيسضِٚيٍ ٞيٗ قطايوٝ ثٟشط يا  ٗ ؾبظٜيٗ اؾز. ثٙبثطايثٟشطوٙس  يُٖٕ ٔ

ؼلٝ ثلب سٛػلٝ ثلٝ     يٗ ٘شيثبقس. اِجشٝ ا ئُ يوٙٙس آٔ يفطاٞٓ ٔ 19BPوب٘بَ  يثطا يٍ زائٕيشؽ سحز قطايٌ

( حبنلُ  يٗ ؾلبظٜ )ثلٝ نلٛضر زؾلش    يل ٓ ٔٙبؾلت ا يٚ زض ٘ٓطٌطفشٗ ٖلسْ سٙٓل   ثطزاضي ثٟطٜ يٍ وٙٛ٘يطاق

ُ يل ٓ ٔٙبؾت ؾبظٜ آٔي( ثب اٖٕبَ س3ٓٙ-8قسٜ زض ٔٛضز ػسَٚ) بٖياؾز ثب سٛػٝ ثٝ ُٔبِت ث يٟياؾز. ثس قسٜ
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ٗ يثٟشلط طٞلب،  يبظ آثٍيل ٔلٛضز ٘  يؼلٝ زثل  يك ٖٕلك آة ٚ زض٘ش يٗ زليُ س ٔيٗ ضٚـ ثٝ زِيا يثٝ نٛضر زؾش

 يثلطزاض  ٗ ضٚـ ثٟلطٜ يؼلٝ ثٟشلط  يوؿلت ذٛاٞلس ولطز ٚ زض ٘ش    يكلٟٙبز يد يٞلب  ٙٝيٗ ٌعيٞب ضا زض ث قبذم

 ثٛز.ذٛاٞس

   ِٔٛلسٖ ٚ   يٞلب  ضا اظ ٘ٓط قبذم يىيسضِٚيٍ ٞيٗ قطايسٛا٘س ثٟشط يُ ٔيؾبظٜ آٔ يزائٕطيغ بٖيػطزض حبِز

 فطاٞٓ آٚضز. 19BPشؽ زض وب٘بَ يٌ

 شٟٙاداتيپ -5-2

ٍ ٔرشّلف  يآٟ٘ب ثب قطا ئٛػٛز زض قجىٝ ضا ٔسَ وٙس ٚ ثطا يٞب لبزض اؾز اوظط ؾبظٜ CanalMan يىيسضِٚئسَ ٞ

 ٌطزز. ياضائٝ ٔ يثٗس يوبضٞب يط ثطايكٟٙبزار ظيز ديٗ لبثّيُ ايٗ ثٝ زِيزٞس. ثٙبثطا يذطٚػ يثطزاض ثٟطٜ

 ه يل قٛز سب ثلب   يكٟٙبز ٔيٗ دياضا زاضز. ثٙبثط ٞب  ٞب ٚ ؾبظٜ چٝيٓ ذٛزوبض زضيز اػطا ثب حبِز سٙٓيٗ ٔسَ لبثّيا

اظ قجىٝ ضا ثطآٚضز ٚ آٖ ضا ثلب زضآٔلس حبنلُ اظ     يثطزاض وطزٖ ثٟطٜ هياسٛٔبس يٙٝ الظْ ثطايٞع ئُبِٗٝ ٔٛضز

 ؿٝ وطز.يٚ وبٞف سّفبر آة ٔمب يا٘ؿب٘ يطٚيٗ وبض اظ ِحبِ ٘يا

 يٗ ٔسَ اػطا ولطز ٚ ثٟشلط  يضا ثب ا يب زائٕيٚ  يسٙبٚث يبضيُ آثياظ لج اظ قجىٝ يثطزا ٔرشّف ثٟطٜ يٞب ضٚـ ٗ

 كٟٙبز ٕ٘ٛز.يضٚـ ضا د

 ؿٝ ٕ٘ٛز.ئمب يثطزاض ثٟطٜ يآٖ ضا ثب حبِز ٖبز يٞب ٚ قبذمقجىٝ اػطا  يضا ثطا يٙٝ قت ذبٔٛقيٌع 

 ٜكٟٙبز يشٝ ضا ديٗ ٌعيٚ ثٟشطه ضا ثب ٔسَ اػطا يطديب ٘ي ييچٝ وكٛئظُ زض يطئرشّف آثٍ يٞب ّٖٕىطز ؾبظ

 وطز.

 ٙيبثياضظ يٞب بٖ ٚ قبذميه ػطيسضِٚيٞ يضا ثط ضٚ يت ظثطيطار يطييسغٌطزز  يكٟٙبز ٔيٗ ديٕٞچ  ٝ   قلجى

 .قجىٝ ا٘ؼبْ زاز يطٚثيب ٖسْ الي يطٚثيال ياضظـ ضا ثطا يٚ ٟٔٙسؾ لطاض زازٔٛضز ُٔبِٗٝ 
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Abstract: 
 

Despite modernization of irrigation networks in Iran, because of poor performance total 

irrigation efficiency is low. As a result there is a huge amount of waste of water in agriculture 

section. Among hydraulic structures, control structures through adjusting the water surface, 

could have a significant role on increasing water efficiency and decreasing the amount of 

water usage.  However, due to the variation of hydraulic structures and operational methods, 

controlling manually and determining the behavior of various structures in an irrigation 

network is a difficult issue. So, models for hydraulically simulation of irrigation canals have 

been developed in recent years. In this research CanalMan, a hydraulic model for unsteady 

flow, is used to simulate the operation of control structures in Foomanat Irrigation Networks, 

located in the west of Gilan province. The results of this model include the variation of depth 

and flow discharge in various canals versus time and the regulation of different control 

structures. Note that the variation of above parameters versus time is visible in CanalMan as 

well. A canal in F2 unit, named as BP19, is chosen for field studies and simulations with the 

         mo      o     y            o    n  ’    o        on , v        v   on     o         n  

the irrigation season and the channel dimensions have compared with those published in 

related workshop drawing maps. More visits have done after starting irrigation season to see 

the statue of utilization of hydraulic structures and to simulate the current statue in the model. 

Application of different control structures by simulation their behavior in the model, have 

also been investigated to find out the best suitable structure to control the water level in the 

selected canal. Using index of Molden and Gates, it is shown that among various control 

structures, Amil is the most suitable structure to control and adjust the flow in the selected 

canal. Also this study showed that CanalMan can be applied to select the best operation 

option among various operation methods.  

 

Key Words: Irrigation network, CanalMan Hydraulic model, Regulating structure, Foomanat 

network 
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