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 قذهِم -1

دس وـَس اص هٌاتغ ّا ٍ هضاسع تیؾ اص ًیوی اص آب هلشف ؿذُ تشای آتیاسی تاؽ

ّای صیشصهیٌی تا ّواى ػشػسی وِ هَسد آب . ّای صیشصهیٌی زاهیي هی ؿَدآب

تٌاتشایي الصم اػر ًْایر دلر دس . اػسفادُ لشاس هی گیشًذ، زؼزیِ ًوی ؿًَذ

هلشف آب هَخَد دس وـَس تِ ٍیظُ آب ّای صیشصهیٌی اًدام ؿَد زا اهىاى 

ؿاى دادُ اػر وِ هیضاى آتی وِ دس هضاسع زحمیماذ ى. وـاٍسصی خایذاسفشاّن گشدد

ّای  وـَس هلشف هی ؿَد تیـسش اص حذ هَسد ًیاص تَدُ وِ ًِ زٌْا خؼاسذ ٍ تاؽ

غیشلاتل خثشاًی تِ هٌاتغ آتی ٍاسد ًوَدُ، تلىِ هیضاى زَلیذ هحلَالذ ًیض لاتل 

ُ اص دیگش هؼایة اػسفادُ تی سٍیِ اص آب  آتیاسی، افضایؾ ّضیي. لثَل ًثَدُ اػر

تٌاتشایي هیضاى هلشف آب آتیاسی تایذ تِ اًذاصُ ای . ّای زَلیذ هحلَل هی تاؿذ

تاؿذ وِ ّن وویر ٍ ویفیر هحلَل زَلیذی دس حذ هغلَب تاؿذ، ّن ّضیٌِ 

اگش آتیاسی تِ اًذاصُ . ّای زحویل ؿذُ تِ وـاٍسصاى تشای زَلیذ هحلَل ون ؿَد

آتیاسی تِ اًذاصُ ٍ تِ هَلغ . ددٍ تِ هَلغ اًدام ؿَد اّذاف فَق ًیض زاهیي هی گش

 .ًام گزاسی وشدُ اًذ تشًاهِ سیضی آتیاسیسا 
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 : ترًاهِ ریسی آتیاری-2

یؼٌی تِ گًَِ ای . تشًاهِ سیضی آتیاسی تِ هؼٌی آتیاسی تِ اًذاصُ ٍ تِ هَلغ اػر

وِ گیاُ ًیاص تِ آب داسد، آتیاسی اًدام ًـَد ٍ ػول ؿَد وِ اٍال صٍدزش اص صهاًی

همذاس آب آتیاسی تِ اًذاصُ ای تاؿذ وِ تسَاًذ دس خان رخیشُ ؿذُ ٍ تِ ثاًیا 

تٌاتشایي تشًاهِ سیضی . كَسذ سٍاًاب یا ًفَر ػومی اص دػسشع سیـِ خاسج ًگشدد

آتیاسی، تِ هؼٌای ون هلشف وشدى آب ًیؼر، تلىِ تشًاهِ سیضی آتیاسی زؼییي 

ى تْشُ ٍسی السلادی تْسشیي صهاى ٍ همذاس آتیاسی اػر تگًَِ ای وِ تیـسشی

 ..آب حاكل گشدد

 فَایذ ترًاهِ ریسی آتیاری -3

 خَیی دس هلشف آب ٍ افضایؾ ساًذهاى آتیاسیكشفِ  -1

 افضایؾ وویر ٍ ویفیر هحلَل -2

واّؾ ّضیٌِ خوداط ؿاهل ّضیٌِ ّای ػَخر، تشق ٍ زؼویشاذ هَزَس  -3

 خوح

 واّؾ ّضیٌِ ّای واسگشی ٍ خشػٌلی تشای آتیاسی -4
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 وٌی چاُ ّا ٍ دس ًسیدِ واّؾ ّضیٌِ ّای هشتَعًِیاص ووسش تِ وف  -5

واّؾ ّضیٌِ وَددّی تا خلَگیشی یا واّؾ ؿؼسـَی هَاد هغزی  -6

 خان

 واّؾ ؿَسی آب ّای صیشصهیٌی -7

 حفاظر تیـسش اص هحیظ صیؼر تا واّؾ آلَدگی آب ٍ خان -8

 واّؾ فشػایؾ هٌاتغ آب ٍ خان -9

های تشي یا خَؿؾ دس ایي ًـشیِ تشًاهِ سیضی آتیاسی تِ سٍؽ اًذاصُ گیشی د

 .ػثض گیاُ هؼشفی ٍ زـشیح خَاّذ ؿذ

 ترًاهِ ریسی آتیاری تا دهاسٌج هادٍى قرهس-4

یىی اص سٍؽ ّای تشًاهِ سیضی آتیاسی، اًذاصُ گیشی زٌؾ سعَتسی دس گیاُ 

زٌؾ سعَتسی گیاُ سا هی زَاى تِ سٍؽ ّای هخسلف هاًٌذ اًذاصُ . هی تاؿذ

سی دهای تشي، اًذاصُ گیشی هماٍهر گیشی خساًؼیل آب دس تشي، اًذاصُ گی

 . سٍصًِ تشي، اًذاصُ گیشی فـاس دس ػالِ گیاُ ٍ غیشُ زـخیق داد
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آصهایـاذ ًـاى دادُ اػر وِ ٍلسی همذاس آب دس تشي گیاُ واّؾ خیذا هی 

تا اًدام آتیاسی . یاتذوٌذ، دهای تشي ًؼثر تِ دهای هحیظ افضایؾ هی

سعَتر دس داخل گیاُ افضایؾ یافسِ ٍ دهای خَؿؾ ػثض گیاُ واّؾ هی 

تشای ّش گیاُ ، یه حذ تحشاًی دها ٍخَد داسد وِ ٍلسی دهای تشي اص . یاتذ

آى  همذاس تیـسش ؿذ هی زَاى گفر وِ زٌؾ سعَتسی دس داخل گیاُ آغاص ؿذُ 

زِ تِ دهای َّای هحیظ هسغیش ایي حذ تحشاًی دها هغلك ًثَدُ ٍ تغ. اػر

تٌاتشایي اص اخسالف دهای تشي ٍ دهای َّا دس لحظِ اًذاصُ گیشی، . اػر

 . تشای اًذاصُ گیشی زٌؾ آتی گیاُ اػسفادُ هی ؿَد

دهای خَؿؾ ػثض گیاُ یا تشي سا تا اػسفادُ اص دهاػٌح هادٍى لشهض هی زَاى 

اػر وِ زـؼـغ دهاػٌح هادٍى لشهض ًَػی دهاػٌدی . اًذاصُ گیشی وشد

هادٍى لشهض هٌسـش ؿذُ زَػظ یه خؼن سا خزب ٍ تشاػاع آى دهای خؼن 

زَاًؼر تش اػاع  (Idso) "ایذػَ"داًـوٌذی تٌام . سا اًذاصُ گیشی هی وٌذ

اٍ هسَخِ ؿذ . [7]دادُ ّای هضسػِ ای، ؿاخق زٌؾ آتی گیاُ سا زؼشیف وٌذ

اساهسشی تٌام ٍ ج (Ta)ٍ دهای َّا  (Tc)تیي زفاٍذ دهای خَؿؾ گیاُ 
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ساتغِ ای سیاضی تِ ؿىل یه خظ ساػر (VPD)ووثَد فـاس تخاس َّا 

یا خظ  (Lower Base Line)ایي خظ، خظ خاییٌی هثٌای زٌؾ . ٍخَد داسد

فشهَل خظ تی زٌؾ ٍ فشهَل هحاػثِ (. 1ؿىل )ًاهگزاسی گشدیذ تی زٌؾ 

 .تِ كَسذ صیش هی تاؿذووثَد فـاس تخاس َّا 

 𝑇𝑐 − 𝑇𝑎 𝑙 .𝑙 = 𝑎 − 𝑏 𝑉𝑃𝐷                                   (1)  

𝑉𝑃𝐷 = 10 × 𝑒𝑥𝑝  
16.78 𝑇−116.9

𝑇+237.3
  1 −

𝑅𝐻

100
          (2)  

ضشایة ثاتسی اػر وِ تشای گیاّاى هخسلف هسفاٍذ اػر ٍ  a,bّا، دس آى

T , RH ووثَد فـاس تخاس تش . . تسشزیة سعَتر ًؼثی ٍ دهای َّا هی تاؿٌذ

خظ هثٌای خاییٌی هؼشف ؿشایغی اػر وِ زثخیش . حؼة هیلی تاس اػر

خزیشی َّای هحیظ دس حذاوثش همذاس خَد تَدُ ٍ سعَتر خان تِ حذی 

حذاوثش هیضاى زٌؾ . اػر وِ گیاُ ّیچ هحذٍدیسی اص ًظش خزب آب ًذاسد

 Upper)ط دیگشی تٌام خظ هثٌای تاالیی یا خظ زٌؾ واهل آتی گیاُ تا خ

Base Line)  ایي خظ هؼسمل اص ووثَد فـاس (. 1ؿىل )ًـاى دادُ هی ؿَد

دس ؿشایظ حذاوثشزٌؾ آتی، زؼشق . تخاس تَدُ ٍ تِ كَسذ یه خظ افمی اػر
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تٌاتشایي ساتغِ تیي زفاٍذ دهای خَؿؾ ػثض .گیاّی واهال هسَلف هی ؿَد

همذاس ثاتسی اػر وِ تِ  hدسایي ساتغِ . ُ كَسذ صیش خَاّذ تَدگیاُ ٍ َّا ب

 .هخسلف لاتل زؼییي اػرسٍؽ ّای 

 Tc − Ta u.l = ℎ                                                    (3)  

دس یه ووثَد فـاس  (CWSI)همذاس ؿاخق زٌؾ آتی ( 1)تا زَخِ تِ ؿىل 

همذاس ػذدی ایي ؿاخق تیي . تخاس سا هی زَاى اص ساتغِ صیش تِ دػر آٍسد

ًـاى  1كفش یؼٌی حالر تذٍى زٌؾ ٍ ػذد . ػذد كفش ٍ یه زغییش هی وٌذ

 .دٌّذُ زٌؾ حذاوثش هی تاؿذ

𝐶𝑊𝑆𝐼 =
𝑀𝑁

𝐿𝑁
                                                           (4)  
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 خغَط هثٌای تاالیی ٍ پاییٌی –1ضکل

 

تٌاتشایي تا دس اخسیاس داؿسي خغَط هثٌای تاالیی ٍ خاییٌی تشای یه گیاُ 

تخلَف ٍ اًذاصُ گیشی ووثَد فـاس تخاس، دهای َّا ٍ دهای تشي تِ 

كَسذ ّوضهاى، هی زَاى همذاس ؿاخق زٌؾ آتی آى لحظِ سا زخویي صد، یا 

تا دس ًظش گشفسي یه همذاس تخلَف ؿاخق زٌؾ آتی، هی زَاى تا اًذاصُ 

یشی ووثَد فـاس تخاس، صهاى ؿشٍع آتیاسی سا تا اًذاصُ گیشی دهای َّا ٍ ي

اعالػاذ هَسد ًیاص دس ایي سٍؽ ؿاهل خغَط . دهای تشي تِ دػر آٍسد
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هثٌای تاالیی ٍ خاییٌی تشای گیاُ هَسد ًظش، دهای َّا، سعَتر ًؼثی َّا ٍ 

ص زحمیماذ خغَط هثٌای تاالیی ٍ خاییٌی سا تایذ ا. دهای تشي گیاُ هی تاؿذ

هشتَط تِ  a,bهمادیش  1خذٍل . اًدام گشفسِ دس هَسد ّش گیاُ تِ دػر آٍسد

الصم تِ زَضیح  .خظ زٌؾ خاییٌی، تشای تؼضی اص گیاّاى سا ًـاى هی دّذ

دس . اػر وِ همادیش روش ؿذُ دس ایي خذٍل تِ كَسذ ولی ٍ ػوَهی اػر

ادیش سا تشای یه كَسذ ًیاص تِ دلر تیـسش، هی زَاى تا اًدام زحمیماذ هك

 . تِ دػر آٍسدسلن یا یه هٌغمِ خاف 

 [7] هرتَط تِ خظ تٌص پاییٌی، ترای تعضی از گیاّاى a,bهقادیر  -1جذٍل 

 a b گیاُ a b گیاُ

 97/1 11/3 رسذ 92/1 51/0 یًَدِ

 52/2 88/4 خیاس 09/2 49/1 خٌثِ

 96/2 18/4 واَّ 77/1 22/4 اًدیش

 92/1 50/2 چغٌذسلٌذ 83/1 17/1 ػیة صهیٌی

 96/1 86/2 گَخِ فشًگی 95/1 66/0 آفساتگشداى
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تشای اًذاصُ گیشی دهای تشي یا خَؿؾ ػثض گیاُ اص دهاػٌح هادٍى لشهض 

تشای اًذاصُ گیشی دهای خَؿؾ ػثض گیاُ، (. 2ٍ3ؿىل ّای)اػسفادُ هی ؿَد 

یه هسشی گیاُ ایؼسادُ ٍ دهاػٌح هادٍى لشهض سا تِ عشف  دس فاكلِ حذٍداً

تا فـاس یه دووِ دهای . خَؿؾ گیاُ ٍ ووی هسوایل تِ خاییي هی گیشًذ

. خَؿؾ ػثض گیاُ فَسا تش سٍی كفحِ ًوایـگش دػسگاُ ًوایؾ دادُ هی ؿَد

تایذ دلر ًوَد وِ ًـاًِ گیشی دػسگاُ واهال تِ عشف تشي ّای گیاُ تاؿذ 

یظ اعشاف، هثال دهای خان یا ػالِ گیاُ تش اًذاصُ گیشی دهای زا دهای هح

تْسشیي صهاى اًذاصُ گیشی دهای خَؿؾ ػثض گیاُ دس ایي . تشي زاثیش ًگزاسد

هحممیي صیادی دس داخل . هی تاؿذ( 14زا  12تیي ػاػر )سٍؽ ًضدیه ظْش 

 . 5,6,8,9]، 3ٍ4 [ٍ خاسج وـَس ًیض تِ ایي سٍؽ خشداخسِ اًذ
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 دهاسٌج هادٍى قرهس دستی -2کلش

 

 

 

 

 

 ًوایطگر دهاسٌج هادٍى قرهس دستی -3ضکل  
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 ًحَُ ترًاهِ ریسی آتیاری تا اًذازُ گیری دهای پَضص گیاُ-5

. تشای تشًاهِ سیضی آتیاسی تایذ صهاى ؿشٍع ٍ خازوِ آتیاسی سا زؼییي ًوَد

دس تاال تِ آًْا  تشای ایي واس تا داؿسي هٌحٌی ّای  زٌؾ تاالیی ٍ خاییٌی وِ

 .اؿاسُ ؿذ تِ زشزیة صیش ػول هی ؿَد

1-  

 .هی گشدد -2

تش  Nاگش ّذف ایي تاؿذ وِ گیاُ اكال تا زٌؾ آتی هَاخِ ًـَد، ًمغِ  -3

 .  سٍی هٌحٌی زٌؾ خاییٌی تِ دػر هی آیذ

اگش ّذف ایي تاؿذ وِ گیاُ همذاسی اص زٌؾ آتی سا زحول ًوایذ ٍ ػدغ  -4

سا تا زَخِ تِ سٍاتظ روش ؿذُ  M آتیاسی اًدام ؿَد، تایذ هحل ًمغِ

 .زؼییي ًوَد



 ...ّا ریسی آتیاری هسارع ٍ تاغترًاهِ

 

 

 
 

12 
 
 

خغی افمی سػن هی گشدد زا هحَس ػوَدی سا لغغ  Nیا  Mاصًمغِ  -5

تِ  (Tc-Ta)تذیي زشزیة هیضاى زفاٍذ دهای گیاُ ٍ دهای َّا . ًوایذ

 .دػر هی آیذ

تا اػسفادُ اص دهاػٌح َّا ًضدیه ظْش اًذاصُ گیشی هی  (Ta)دهای َّا  -6

 .گشدد

اُ وِ تایذ دس آى دها آتیاسی سا ؿشٍع ًوَد تا زَخِ تِ دهای خَؿؾ گی -7

 . تِ دػر هی آیذ 4هشحلِ 

دهای خَؿؾ ػثض گیاُ تا اػسفادُ اص دهاػٌح هادٍى لشهض تالفاكلِ لثل  -8

 .یا تؼذ اص اًذاصُ گیشی دهای َّا اًذاصُ گیشی هی گشدد

تِ دػر آهذُ تا دهای تِ دػر  7دهای خَؿؾ ػثض گیاُ وِ اص هشحلِ  -9

 7اگش دهای تِ دػر آهذُ اص هشحلِ . همایؼِ هی گشدد 6اص هشحلِ  آهذُ

 .سػیذُ تَد، آتیاسی آغاص هی ؿَد 6تِ دهای تِ دػر آهذُ اص هشحلِ 

صهاى خازوِ آتیاسی تا زَخِ تِ صهاى سػیذى سعَتر خان تِ سعَتر  -10

هی زَاى هیضاى آب آتیاسی سا زؼییي ٍ . ظشفیر هضسػِ زؼییي هی گشدد

 . تِ گیاُ داد تا وٌسَس حدوی



ًیاهحوذعلی ضاّرخ  
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استفادُ از دهاسٌج هادٍى قرهس در ترًاهِ ریسی آتیاری هسارع ٍ  تاثیر -6

 :تاغات

اخیشا دس صهیٌِ اػسفادُ اص دهاػٌح هادٍى لشهض دس تشًاهِ سیضی آتیاسی هضاسع ٍ 

ٍ یه زحمیك دس تاغاذ هشوثاذ اًدام  ]2[تاغاذ، یه زحمیك دس هضاسع رسذ 

دس دٍ هضسػِ رسذ دس . خالكِ اسائِ هی گشدد وِ ًسایح آى تِ عَس]1[ؿذُ 

آتیاسی ( زیح)هٌغمِ ًیوِ گشم اػساى فاسع وِ تا ػیؼسن آتیاسی لغشُ ای ًَاسی 

هسش هىؼة دس ّىساس آتیاسی  5400هی ؿذًذ، تا اػسفادُ اص تلَن گچی، تا حذٍد 

تْشُ . زي دس ّىساس هحلَل تِ كَسذ داًِ رسذ تِ دػر آهذ 13اًدام ٍ حذٍد 

ٍ دس هضاسع تذٍى  4/2هلشف آب دس ایي هضاسع تِ عَس هسَػظ حذٍد ٍسی 

هیضاى كشفِ . ویلَگشم تش هسش هىؼة تشآٍسد گشدیذ 8/1تشًاهِ سیضی آتیاسی حذٍد 

 .دسكذ تَد 20خَیی دس هلشف آب دس ایي دٍ هضسػِ تِ عَس هسَػظ حذٍد 

یاسی هی دس زحمیمی دیگش دس دٍ تاؽ هشوثاذ وِ تا ػیؼسن آتیاسی لغشُ ای آب

دس یه تاؽ . ؿذ، اص دهاػٌح هادٍى لشهض تشای تشًاهِ سیضی آتیاسی اػسفادُ ؿذ

دسكذ دس هلشف آب كشفِ خَیی گشدیذ ٍ تْشُ ٍسی هلشف آب اص حذٍد  36

دس تاؽ دیگش، هیضاى كشفِ خَیی دس . ویلَگشم تش هسشهىؼة آب سػیذ 9/3تِ  2/3
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ویلَگشم تش  4/3تِ 6/2دسكذ تَد وِ تْشُ ٍسی اص  49هلشف آب حذٍد 

 .هسشهىؼة آب سػیذ

 

 :ًتیجِ گیری-7

دهاػٌح هادٍى لشهض یىی اص اتضاسّای تشًاهِ سیضی آتیاسی اػر وِ اص آى هی 

ّضیٌِ زْیِ، . هخسلف اػسفادُ وشدخان ّایی تا تافر  دس هضاسع یا تاؽزَاى 

ایي ٍػیلِ . ػشٍیغ ٍ ًگْذاسی آى ًؼثر تِ ػایش اتضاسّای هَخَد ًاچیض اػر

دس كَسذ اػسفادُ كحیح ػوش صیادی داسد ٍ تشای تشًاهِ سیضی آتیاسی دس هضاسع 

هحذٍدیر اكلی ایي سٍؽ ایي اػر وِ تشای ّش گیاُ ًیاص . ٍ تاؽ ّاهٌاػة اػر

تِ هٌحٌی ّای زٌؾ تاالیی ٍ خاییٌی هی تاؿذ وِ تایذ اص ًسایح زحمیماذ اًدام 

ٍكیِ هی گشدد دس ػول، اص ذ. ؿذُ لثلی اػسخشاج ٍ هَسد اػسفادُ لشاس گیشد

دهاػٌح هادٍى لشهض تشای زؼییي صهاى ؿشٍع آتیاسی ٍ اص یه وٌسَس آب تشای 

 . صهاى خازوِ آتیاسی اػسفادُ ؿَد

 هٌاتع
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