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روش آﺑﯿﺎری ﺳﻄﺤﯽ ﯾﮑﯽ از ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮﯾﻦ روشﻫﺎی آﺑﯿﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮐﻢ ﺑﻮدن ﻫﺰﯾﻨﻪ اوﻟﯿﻪ آن )در
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ روش آﺑﯿﺎری ﺑﺎراﻧﯽ و ﻗﻄﺮهای( ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت زﯾﺎدی ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ راﻧﺪﻣﺎن آن اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ .ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ از آب اﻓﺰاﯾﺶ راﻧﺪﻣﺎن آﺑﯿﺎری ﺿﺮوری اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻧﻔﻮذ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ
اﺳﺎﺳﯽ در ارزﯾﺎﺑﯽ و ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی آﺑﯿﺎری دارﻧﺪ ،ﺑﺎ دﻗﺖ ﺧﻮﺑﯽ ﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﺷﻮﻧﺪ .آﺑﯿﺎری ﻏﻼم
ﮔﺮدﺷﯽ ﯾﮑﯽ از روشﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ آﺑﯿﺎری ﺷﯿﺎری در اﯾﺮان اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻨﻮز ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﺎﻣﻌﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻫﯿﺪروﻟﯿﮑﯽ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ وﻟﯽ زﯾﺎد ﺑﻮدن راﻧﺪﻣﺎن آﺑﯿﺎری اﯾﻦ روش آﺑﯿﺎری در ﻣﺰارع
ﺷﯿﺒﺪار ﺑﻄﻮر ﺗﺠﺮﺑﯽ اﺛﺒﺎت ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،روﺷﯽ اراﺋﻪ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی
ﻣﻌﺎدﻻت ﻧﻔﻮذ ﮐﻮﺳﺘﯿﺎﮐﻒ و ﮐﻮﺳﺘﯿﺎﮐﻒ -ﻟﻮﺋﯿﺲ را ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﭘﯿﭽﯿﺪه ،ﺑﺮای روش آﺑﯿﺎری ﻏﻼم
ﮔﺮدﺷﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻣﻮازﻧﻪ آﺑﯽ و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﺠﻢ ذﺧﯿﺮه
ﺳﻄﺤﯽ و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ آن ،ﺣﺠﻢ ﻧﻔﻮذ ﺗﺠﻤﻌﯽ در زﻣﺎﻧﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻣﻌﺎدﻻت
ﻧﻔﻮذ ﮐﻮﺳﺘﯿﺎﮐﻒ و ﮐﻮﺳﺘﯿﺎﮐﻒ -ﻟﻮﺋﯿﺲ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮔﺮدد.
ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی :ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻣﻮازﻧﻪ آﺑﯽ ،ذﺧﯿﺮه ﺳﻄﺤﯽ ،ﻧﻔﻮذ ،آﺑﯿﺎری ﻏﻼم ﮔﺮدﺷﯽ.

 -1داﻧﺸﺠﻮی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ آﺑﯿﺎری و زﻫﮑﺸﯽ ،داﻧﺸﮑﺪه ﮐﺸﺎورزی ،داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺻﻔﻬﺎن
 -2داﻧﺸﯿﺎر ﮔﺮوه آﺑﯿﺎری ،داﻧﺸﮑﺪه ﮐﺸﺎورزی ،داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺻﻔﻬﺎن
 -3اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﮔﺮوه آﺑﯿﺎری ،داﻧﺸﮑﺪه ﮐﺸﺎورزی ،داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺻﻔﻬﺎن
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ﻣﻘﺪﻣﻪ
روش آﺑﯿﺎری ﺳﻄﺤﯽ ﯾﮑﯽ از ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮﯾﻦ روشﻫﺎی آﺑﯿﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮐﻢ ﺑﻮدن ﻫﺰﯾﻨﻪ اوﻟﯿﻪ آن )در
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ روش آﺑﯿﺎری ﺑﺎراﻧﯽ و ﻗﻄﺮهای( ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت زﯾﺎدی ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ راﻧﺪﻣﺎن آن اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارزﯾﺎﺑﯽ ،ﻃﺮاﺣﯽ و ﯾﺎ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ آﺑﯿﺎری ﺳﻄﺤﯽ در وﺣﻠﮥ اول ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻧﻔﻮذ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻫﺮ ﭼﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﺎدﻟﻪ دﻗﯿﻖﺗﺮ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮔﺮدد ،ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽﺗﻮان ﺳﯿﺴﺘﻢ آﺑﯿﺎری ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را
ارزﯾﺎﺑﯽ ،ﻃﺮاﺣﯽ و ﯾﺎ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی ﻧﻤﻮد ) .(2ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ از آب و اﻓﺰاﯾﺶ راﻧﺪﻣﺎن آﺑﯿﺎری ﻻزم اﺳﺖ
ﮐﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻧﻔﻮذ ﺑﺨﺼﻮص در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻋﻤﻖ آب ،ﻣﺤﯿﻂ ﺧﯿﺲ ﺷﺪه و ﺷﮑﻞ ﻫﻨﺪﺳﯽ ﺷﯿﺎر ﺑﺎ دﻗﺖ
ﺧﻮﺑﯽ ﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﺷﻮﻧﺪ .در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻧﻔﻮذ ﺑﺎ دﻗﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺰرﻋﻪ-
ای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﮕﺮدﻧﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ آﺑﯿﺎری ﺑﯽروﯾﻪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻓﺮوﻧﺸﺖ ﻋﻤﻘﯽ و رواﻧﺎب اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد و
ﯾﺎ آﺑﯿﺎری ،ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﻘﺪار ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد ﮐﻪ در ﻫﺮ دو ﺻﻮرت ،راﻧﺪﻣﺎن آﺑﯿﺎری ﮐﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ).(1
ﺑﺮای ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﻈﯿﺮ آﺑﯿﺎری ﺷﯿﺎری ،ﮐﺮﺗﯽ و ﻧﻮاری روشﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﺟﻬﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻧﻔﻮذ وﺟﻮد دارﻧﺪ .از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ روشﻫﺎی اﺳﺘﻮاﻧﻪﻫﺎی ﻧﻔﻮذﺳﻨﺞ ،ﺷﯿﺎر ﻣﺴﺪود
ﺷﺪه ،ﻧﻔﻮذ ﺳﻨﺞ ﮔﺮدﺷﯽ 1و ﺑﯿﻼن ﺣﺠﻢ 2اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ) .(3روش اﺳﺘﻮاﻧﻪﻫﺎی ﻧﻔﻮذﺳﻨﺞ ﺑﺮای روشﻫﺎی
آﺑﯿﺎری ﮐﺮﺗﯽ ،ﻧﻮاری و ﺑﺎراﻧﯽ ﮐﺎرﺑﺮد دارد و ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺳﺎزی دارد ).(3
ﺳﺎﯾﺮ روشﻫﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻔﻮذ ذﮐﺮ ﺷﺪه در ﺑﺎﻻ ﺑﺮای آﺑﯿﺎری ﺷﯿﺎری ﮐﺎرﺑﺮد دارﻧﺪ ﮐﻪ از ﺑﯿﻦ آنﻫﺎ ،روش
ﺑﯿﻼن ﺣﺠﻢ و روش ﻧﻔﻮذ ﺳﻨﺞ ﮔﺮدﺷﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ دﯾﻨﺎﻣﯿﮏ ﺟﺮﯾﺎن در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻧﻔﻮذ را در ﻧﻈﺮ
ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺟﺮﯾﺎن آب ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﻃﺒﯿﻌﯽ زﺑﺮی ،ﺷﮑﻞ ﻫﻨﺪﺳﯽ و ﻣﺤﯿﻂ ﺧﯿﺲ ﺷﺪه ﺷﯿﺎر ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد،
از دﻗﺖ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ ) 4و .(3
روش ﺑﯿﻼن ﺣﺠﻢ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺮﯾﺴﺘﯿﺎﻧﺴﻦ و ﻫﻤﮑﺎران ) (1966ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮔﺮدﯾﺪ .در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ
آﻣﺪه اﯾﻦ روش ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺳﺎدهﺗﺮ و دﻗﯿﻖﺗﺮ از ﺳﺎﯾﺮ روشﻫﺎﺳﺖ ) 4 ،3و  .(8اﯾﻦ روش ﺑﺎ داﺷﺘﻦ دﻗﺖ زﯾﺎد
در آﺑﯿﺎری ﻏﻼم ﮔﺮدﺷﯽ ﮐﺎرﺑﺮد ﻧﺪارد ،زﯾﺮا در اﯾﻦ روش آﺑﯿﺎری ﻓﺮﺿﯿﺎت روش ﺑﯿﻼن ﺣﺠﻢ ﻧﻈﯿﺮ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ
ﺑﻮدن ﺟﺮﯾﺎن ،ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ﺑﻮدن ﻣﻘﻄﻊ ﺷﯿﺎر و ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ﺑﻮدن ﺷﯿﺐ ﺷﯿﺎر ﺻﺎدق ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻧﺎﻧﺴﯽ و ﻻﻣﺒﺮت ) (1970ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر دﺳﺘﮕﺎه اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻧﻔﻮذ آب ﺑﻪ ﺷﯿﺎر ،در ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ رواﻧﺎب اﻧﺘﻬﺎی
ﺷﯿﺎر ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ آب ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد را اﺑﺪاع ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﻣﺎﻻﻧﻮ ) (1982اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﻤﻮد )ﺑﻪ ﻧﻘﻞ
از  .(6اﯾﻦ روش دارای ﻣﻌﺎﯾﺐ و ﻣﺤﺪودﯾﺘﻬﺎﯾﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻘﺪار ذﺧﯿﺮهﺳﻄﺤﯽ در ﻃﯽ آزﻣﺎﯾﺶ
در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻧﻔﻮذ ﻟﺤﺎظ ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﺑﺮای ﻃﻮل ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ از ﺷﯿﺎر )ﻣﻌﻤﻮﻻً  6ﺗﺎ  12ﻣﺘﺮ( ﺑﻪ
ﮐﺎر ﻣﯽرود ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺰارع ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﻔﻮذ در ﮐﻞ ﺷﯿﺎر را اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ ) .(4در آﺑﯿﺎری ﻏﻼم
ﮔﺮدﺷﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻃﻮل زﯾﺎدی از ﺷﯿﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻃﻮل ﺷﯿﺎر و اﻓﺰاﯾﺶ زﻣﺎن آزﻣﺎﯾﺶ،

1- Recycling furrow infiltrometer
2- Volume balance method
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ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎﯾﺪ در اﻧﺪازهﻫﺎی ﺑﺰرﮔﺘﺮی ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺧﻄﺎی ﺣﺎﺻﻞ از در
ﻧﻈﺮ ﻧﮕﺮﻓﺘﻦ ذﺧﯿﺮه ﺳﻄﺤﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
ﻫﺪف از ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ اراﺋﻪ روﺷﯽ ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻣﻌﺎدﻻت ﻧﻔﻮذ ﮐﻮﺳﺘﯿﺎﮐﻒ 1و ﮐﻮﺳﺘﯿﺎﮐﻒ-
ﻟﻮﺋﯿﺲ 2ﺑﺮای آﺑﯿﺎری ﻏﻼم ﮔﺮدﺷﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﻮاد و روشﻫﺎ
ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در اﯾﻦ روش ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺷﺎﻣﻞ وﺳﺎﺋﻞ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی دﺑﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در اﺑﺘﺪا و اﻧﺘﻬﺎی
ﺷﯿﺎر ﻧﺼﺐ ﮔﺮدﻧﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﯽﺗﻮان از وﺳﺎﯾﻠﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺳﺮرﯾﺰ ،روزﻧﻪ و ﭘﺎرﺷﺎل ﻓﻠﻮم اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد .ﭘﺲ
از ﻧﺼﺐ وﺳﺎﯾﻞ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی آب ،دﺑﯽ ﺟﺮﯾﺎن ورودی و دﺑﯽ ﺟﺮﯾﺎن ﺧﺮوﺟﯽ از ﺷﯿﺎر اﻧﺪازهﮔﯿﺮی و در
ﻓﺮمﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺ ﺛﺒﺖ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ .ﺑﺎ داﺷﺘﻦ اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﯽﺗﻮان ﻫﯿﺪروﮔﺮافﻫﺎی ﺟﺮﯾﺎن ورودی و ﺧﺮوﺟﯽ
را ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻧﻤﻮد .آﺑﯿﺎری ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ اداﻣﻪ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﻧﻔﻮذ ﺑﻪ ﻧﻔﻮذ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮﺳﺪ و اﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪن
ﻫﯿﺪروﮔﺮاف ﺧﺮوﺟﯽ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻣﻮازﻧﻪ )ﺗﻌﺎدل( آﺑﯽ ﺑﺮای ﺳﯿﺴﺘﻢ آﺑﯿﺎری ﺳﻄﺤﯽ در ﺣﺎل آﺑﯿﺎری ﮐﻪ دارای رواﻧﺎب ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت
زﯾﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ:
)(1

Vin = Vss + Vinf + Vout

ﮐﻪ در آن:
 = Vinﺣﺠﻢ آب ورودی ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ
 = Vssﺣﺠﻢ آب ذﺧﯿﺮه ﺳﻄﺤﯽ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ
 = Vinfﺣﺠﻢ آب ﻧﻔﻮذ ﮐﺮده ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ
 = Voutﺣﺠﻢ آب ﺧﺮوﺟﯽ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ
ﺣﺠﻢ آب ﻧﻔﻮذ ﮐﺮده ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ:
)(2

) Vinf = Vin − (Vout + Vss

ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺣﺠﻢ آب ﻧﻔﻮذی ،ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻣﻌﺎدﻻت ﻧﻔﻮذ ﮐﻮﺳﺘﯿﺎﮐﻒ و ﮐﻮﺳﺘﯿﺎﮐﻒ -ﻟﻮﺋﯿﺲ ﻗﺎﺑﻞ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﮐﺎر ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ:

 -1ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺣﺠﻢ آب ورودی و ﺣﺠﻢ آب ﺧﺮوﺟﯽ
ﺣﺠﻢ آب ورودی در زﻣﺎن  tﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ زﯾﺮ ﻫﯿﺪروﮔﺮاف ورودی از زﻣﺎن ﺻﻔﺮ ﺗﺎ زﻣﺎن  tﮐﻪ ﺑﺎ
ﻗﺎﻧﻮن ذوزﻧﻘﻪ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ روشﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺣﺠﻢ آب ﺧﺮوﺟﯽ در زﻣﺎن  tﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺣﺠﻢ آب
ورودی ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﯿﺪروﮔﺮاف ﺧﺮوﺟﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﺳﺖ.

1- Kostiakov
2- Kostiakov-Lewis
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 -2ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ذﺧﯿﺮه ﺳﻄﺤﯽ
ذﺧﯿﺮه ﺳﻄﺤﯽ از ﻣﻘﺪار ﺻﻔﺮ در اﺑﺘﺪای آﺑﯿﺎری ﺷﺮوع ﺷﺪه و ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻪ آب از ﻧﻘﻄﻪ ﺧﺮوﺟﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﺧﺎرج ﺷﺪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺧﻮد ﻣﯽرﺳﺪ .از اﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﻘﺪار ذﺧﯿﺮه ﺳﻄﺤﯽ را ﻣﯽﺗﻮان ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً
ﺛﺎﺑﺖ ﻓﺮض ﻧﻤﻮد .در زﻣﺎن ﻗﻄﻊ آﺑﯿﺎری ،ذﺧﯿﺮه ﺳﻄﺤﯽ ﻣﺎزاد ﺑﺮ ﻧﻔﻮذ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﺑﻪ
ﻣﻘﺪار ﺻﻔﺮ ﻣﯽرﺳﺪ .ﺣﺠﻢ ذﺧﯿﺮه ﺳﻄﺤﯽ در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﺪار آن ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
اﺳﺖ:
)(3

) Vss = Vout ( t cut − t end ) + Vinf( t cut − t end

ﮐﻪ در آن:
) = Vout(tcut −t endﺣﺠﻢ آب ﺧﺎرج ﺷﺪه در ﻧﻘﻄﻪ ﺧﺮوﺟﯽ از زﻣﺎن ﻗﻄﻊ ﺟﺮﯾﺎن ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﺑﯽ در ﻧﻘﻄﻪ ﺧﺮوﺟﯽ
ﺻﻔﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ
)= Vinf(t cut −tendﺣﺠﻢ آب ﻧﻔﻮذ ﮐﺮده از زﻣﺎن ﻗﻄﻊ ﺟﺮﯾﺎن ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﺑﯽ در ﻧﻘﻄﻪ ﺧﺮوﺟﯽ ﺻﻔﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺮ
ﺣﺴﺐ ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ
 = t cutزﻣﺎن ﻗﻄﻊ ﺟﺮﯾﺎن آب از زﻣﺎن ﺷﺮوع آﺑﯿﺎری ﺑﺮ ﺣﺴﺐ دﻗﯿﻘﻪ
 = t endزﻣﺎن ﻗﻄﻊ رواﻧﺎب در ﻧﻘﻄﻪ ﺧﺮوﺟﯽ از زﻣﺎن ﺷﺮوع آﺑﯿﺎری ﺑﺮ ﺣﺴﺐ دﻗﯿﻘﻪ
 -1-2ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ )  : Vout ( t cut − t endﺣﺠﻢ آب ﺧﺎرج ﺷﺪه در ﻧﻘﻄﻪ ﺧﺮوﺟﯽ در ﻣﺪت زﻣﺎن  t cut − t endﮐﻪ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ
ﺑﺎ ﺳﻄﺢ زﯾﺮ ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻫﯿﺪروﮔﺮاف ﺧﺮوﺟﯽ از زﻣﺎن  t cutﺗﺎ  t endﮐﻪ ﺑﺎ روش ذوزﻧﻘﻪای ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﺳﺖ.
 -2-2ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ )  : Vinf( t cut − t endﺣﺠﻢ آب ﻧﻔﻮذ ﮐﺮده در ﺳﯿﺴﺘﻢ در ﻣﺪت زﻣﺎن  t cut − t endﮐﻪ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﻧﻔﻮذ
ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺧﺎک از ﻣﻌﺎدﻟﻪ ) (4ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﺳﺖ ):(3
)(4

( t cut − t end ) × f o
2

= ) Vinf( t cut − t end

ﮐﻪ در آن:
 = f oﺳﺮﻋﺖ ﻧﻔﻮذ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺧﺎک ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ ﺑﺮ دﻗﯿﻘﻪ
ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻔﻮذ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﯽﺗﻮان از ﻫﯿﺪروﮔﺮافﻫﺎی ﺟﺮﯾﺎن ورودی و ﺟﺮﯾﺎن ﺧﺮوﺟﯽ ﮐﻤﮏ ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺎ
ﻓﺮض اﯾﻨﮑﻪ زﻣﺎن ﺗﺪاوم آﺑﯿﺎری در ﺣﺪی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﻧﻔﻮذ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮﺳﺪ ،ﻧﻔﻮذ ﻧﻬﺎﯾﯽ در
ﻃﻮل ﺷﯿﺎر ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ:
)(5

Qin − Q out
L

= fo

ﮐﻪ در آن:
 = Qinﻣﻘﺪار دﺑﯽ در ﻧﻘﻄﻪ ورودی ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ ﺑﺮ دﻗﯿﻘﻪ
 = Qoutﻣﻘﺪار دﺑﯽ در ﻧﻘﻄﻪ ﺧﺮوﺟﯽ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﺛﺎﺑﺘﯽ ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ ﺑﺮ دﻗﯿﻘﻪ
 = Lﻃﻮل ﺷﯿﺎر ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺘﺮ
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 -3ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺣﺠﻢ آب ﻧﻔﻮذ ﮐﺮده
ﭘﺲ از ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺣﺠﻢ ﺟﺮﯾﺎن ورودی ،ﺣﺠﻢ ﺟﺮﯾﺎن ﺧﺮوﺟﯽ و ذﺧﯿﺮه ﺳﻄﺤﯽ ،ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از راﺑﻄﻪ )(2
ﺣﺠﻢ آب ﻧﻔﻮذی ﺑﺮای زﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺣﺠﻢ
ﻧﻔﻮذ ﮐﺮده ﺑﺮ ﮐﻞ ﻃﻮل ﺷﯿﺎر ،ﺣﺠﻢ آب ﻧﻔﻮذی ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ.

 -4ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻣﻌﺎدﻻت ﮐﻮﺳﺘﯿﺎﮐﻒ و ﮐﻮﺳﺘﯿﺎﮐﻒ -ﻟﻮﺋﯿﺲ
ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺿﺮاﯾﺐ ﻣﻌﺎدﻻت ﻓﻮق ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ارﻗﺎم ﺟﺪول ) (1ﯾﻌﻨﯽ ارﻗﺎم  tو  Zﻣﯽﺗﻮان از ﻧﺮماﻓﺰار
 Excelﯾﺎ روش دو ﻧﻘﻄﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.
ﺟﺪول  -1ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آزﻣﺎﯾﺶ ﻧﻔﻮذ
Z
)ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ ﺑﺮ ﻣﺘﺮ(

Vinf

Vss

Vout

Vin

)ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ( )ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ( )ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ( )ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ(

Time
)دﻗﯿﻘﻪ(

0

0

0

0

0

0

0/019

0/567

0/511

0/633

1/710

20

0/022

0/664

0/511

1/524

2/699

30

0/027

0/822

0/511

4/304

5/638

60

0/035

1/055

0/511

7/155

8/721

90

0/039

1/165

0/511

9/212

10/888
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اﺟﺮای آزﻣﺎﯾﺶ ﻋﻤﻠﯽ در ﭘﺎرک ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ ﺻﻔﻪ
ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ و آزﻣﺎﯾﺶ روش ﺑﯿﺎن ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﻋﻤﻞ ،ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻏﻼم ﮔﺮدﺷﯽ در ﺟﻨﻮب اﺻﻔﻬﺎن
اﻧﺘﺨﺎب و آزﻣﺎﯾﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻧﻔﻮذ ﺑﺮای آن اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻃﻮل  285ﻣﺘﺮ در داﻣﻨﻪ ﮐﻮه
ﺻﻔﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .دﺑﯽ آﺑﯿﺎری ﯾﻌﻨﯽ دﺑﯽ آب ورودی ﺑﻪ ﺷﯿﺎر ﺗﺎ ﺣﺪی ﻣﺘﻐﯿﺮ و ﻃﺒﻖ اﻧﺪازهﮔﯿﺮیﻫﺎی
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ،ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺣﺪود  1/7ﻟﯿﺘﺮ در ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﻮد .ﺷﯿﺐ در ﺟﻬﺖ ﻃﻮﻟﯽ ﺷﯿﺎر ﻣﺘﻐﯿﺮ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺪود
 8/7درﺻﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺴﺘﺮ ﺷﯿﺎر در ﻣﺤﺪوده ﻗﻮسﻫﺎ ،ﺳﻨﮕﺮﯾﺰه و در ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﺎط ﺧﺎﮐﯽ ﺑﻮد.
ﺑﺮای اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ 30 ،ﻣﺘﺮ اول ﺷﯿﺎر اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ .ﺑﺮای اﻧﺪازهﮔﯿﺮی دﺑﯽ ورودی ﺑﻪ ﺷﯿﺎر و دﺑﯽ ﺧﺮوﺟﯽ
از ﻣﺤﺪوده ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﺷﯿﺎر ،از دو ﭘﺎرﺷﺎل ﻓﻠﻮم اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﮐﻪ راﺑﻄﻪ دﺑﯽ و ارﺗﻔﺎع ﻓﻠﻮم ﻗﺒﻼً ت ﮔﺮدﯾﺪه
ﺑﻮد .زﻣﺎن ﻗﻄﻊ ﺟﺮﯾﺎن آب  111دﻗﯿﻘﻪ از ﺷﺮوع آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﻮد و  137دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻌﺪ از ﺷﺮوع آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﻘﺪار
ﺟﺮﯾﺎن ﺧﺮوﺟﯽ از ﻓﻠﻮم اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺻﻔﺮ رﺳﯿﺪ.
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ﻧﺘﺎﯾﺞ و ﺑﺤﺚ
ﺑﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺣﺠﻢ آب ﻧﻔﻮذ ﮐﺮده ﺣﺎﺻﻞ از اﺧﺘﻼف ﮐﻞ ﺣﺠﻢ آب ورودی ﺑﻪ ﺷﯿﺎر و ﮐﻞ ﺣﺠﻢ آب ﺧﺮوﺟﯽ از
آن ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﯿﺪروﮔﺮافﻫﺎی ورودی و ﺧﺮوﺟﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ ،ﻣﻘﺪار ﻧﻔﻮذ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر
ﮐﻞ ﻃﻮل ﺷﯿﺎر آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﺑﻪ ﻓﻮاﺻﻞ  5ﻣﺘﺮی ،اﯾﺴﺘﮕﺎه ﮔﺬاری ﺷﺪ و دو ﻓﻠﻮم ،ﯾﮑﯽ در اﺑﺘﺪا و ﯾﮑﯽ در اﻧﺘﻬﺎی
ﺷﯿﺎر ﻧﺼﺐ ﮔﺮدﯾﺪ .ﺳﭙﺲ ارﺗﻔﺎع آب در ﻓﻠﻮمﻫﺎی ورودی و ﺧﺮوﺟﯽ در زﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻃﻮل آﺑﯿﺎری
ﯾﺎدداﺷﺖ ﺷﺪ .زﻣﺎن رﺳﯿﺪن ﺟﺮﯾﺎن آب ﺑﻪ ﻫﺮ اﯾﺴﺘﮕﺎه )ﭘﯿﺸﺮوی( در ﻣﺮﺣﻠﻪ آﺑﯿﺎری و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪن
آب از ﻫﺮ اﯾﺴﺘﮕﺎه )ﭘﺴﺮوی( ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن آﺑﯿﺎری ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﯾﺪ .ﻓﺮﺻﺖ ﻧﻔﻮذ در ﻫﺮ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ اﺧﺘﻼف
زﻣﺎن ﭘﯿﺸﺮوی و ﭘﺴﺮوی در آن اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ ﻗﺮار دادن ﻓﺮﺻﺖ ﻧﻔﻮذ ﻫﺮ اﯾﺴﺘﮕﺎه در ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻧﻔﻮذ،
ﻣﻘﺪار ﻋﻤﻖ آب ﻧﻔﻮذ ﮐﺮده در آن اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ.
ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻧﻔﻮذ در زﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺟﺪول ) (1اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺟﺪول ) (2ﺣﺠﻢ ﮐﻞ
آب ورودی و ﺣﺠﻢ ﮐﻞ آب ﺧﺮوﺟﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﻔﺎوت آن ،ﺣﺠﻢ آب ﻧﻔﻮذ ﮐﺮده در ﮐﻞ ﺷﯿﺎر اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﺠﻢ ﮐﻞ آب ﻧﻔﻮذ ﮐﺮده در ﮐﻞ ﺷﯿﺎر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﺻﺖ ﻧﻔﻮذ و ﻣﻌﺎدﻻت ﻧﻔﻮذ ﮐﻮﺳﺘﯿﺎﮐﻒ و
ﮐﻮﺳﺘﯿﺎﮐﻒ -ﻟﻮﺋﯿﺲ در اﯾﻦ ﺟﺪول اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﺟﺪول ) (2ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ
ﮐﻪ روش اراﺋﻪ ﺷﺪه از دﻗﺖ ﺧﻮﺑﯽ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻣﻌﺎدﻻت ﻧﻔﻮذ ﮐﻮﺳﺘﯿﺎﮐﻒ و ﮐﻮﺳﺘﯿﺎﮐﻒ -ﻟﻮﺋﯿﺲ در
روش آﺑﯿﺎری ﻏﻼم ﮔﺮدﺷﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
ﺟﺪول  -2ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻔﻮذ ﺑﻪ روشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
 Zﮐﻮﺳﺘﯿﺎﮐﻒ -ﻟﻮﺋﯿﺲ

 Zﮐﻮﺳﺘﯿﺎﮐﻒ

ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ

ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ

7/13

7/75

Vinf

Vout

Vin

ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ
7/17

3/93

11/10

ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺣﺠﻢ ﻧﻔﻮذ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻌﺎدﻻت ﻧﻔﻮذ ﮐﻮﺳﺘﯿﺎﮐﻒ و ﮐﻮﺳﺘﯿﺎﮐﻒ-
ﻟﻮﺋﯿﺲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  2/9و  7/6درﺻﺪ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻫﯿﺪروﮔﺮافﻫﺎی ورودی و ﺧﺮوﺟﯽ ﺗﻔﺎوت
داﺷﺘﻪ ،ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﻄﺎ ﻗﺎﺑﻞ اﻏﻤﺎض و ﻧﺎﺷﯽ از ﺧﻄﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ در اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺸﺎت و ﺧﻄﺎﻫﺎی اﻧﺪازهﮔﯿﺮی
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﺸﮑﺮ و ﻗﺪرداﻧﯽ
اﯾﻦ ﭘﺮوژۀ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره  1332و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﮐﺸﻮر ،ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺎرکﻫﺎ و
ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن و داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺻﻔﻬﺎن اﻧﺠﺎم ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاری ﻣﯽﮔﺮدد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از آﻗﺎﯾﺎن ﻣﻬﺪی ﻋﻠﯽﺧﺎﺻﯽ و ﺑﻬﺰاد ﻗﻨﺒﺮﯾﺎن داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن رﺷﺘﻪ آﺑﯿﺎری ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻤﮑﺎری در
ﺟﻤﻊآوری آﻣﺎر ﺻﺤﺮاﯾﯽ ،ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ ﻗﺪرداﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
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