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هذلساصي استباط بيي صبشي سطح با ابعاد ٍ اًذيسکاس کاًيّاي باسيت ،پيشيت ٍ کَاستض
جعفش ضْشيَس قَصٍللَ ، *1يًَس ضکاسياى ،1بْشام سضايي ،2فاطوِ هٌعوي هطلق ،1هحوذ سضا اصالًي
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 -1کبسؿٌبػي اسؿذ ،داًـکذُ هٌْذػي هؼذى ٍ هتبلَسطي ،داًـگبُ كٌؼتي اهيشکجيشتْشاى ،ايشاى
 -2اػتبد ،داًـکذُ هٌْذػي هؼذى ٍ هتبلَسطي ،داًـگبُ كٌؼتي اهيشکجيشتْشاى ،ايشاى
 -3داًـجَي دکتشيٍ ،احذ ػلَم ٍ تحقيقبت ،داًـگبُ آصاد اػالهي تْشاى ،ايشاى

(دسيافت ،1391/11/11پزيشش)1393/3/4

چکيذُ
صبشي سطح رسات ًقص بسياس هْوي دس فشآيٌذّاي فشآٍسي هَاد هعذًي داسد .اص ايي سٍ ضٌاخت استباط بيي صبشي سطح رسات با
پاساهتش ابعاد ٍ اًذيسکاس ،هْن است .دس ايي پژٍّصً ،وًَِ پيشيت ،باسيت ٍ کَاستض بِ تشتيب با اًذيس کاس ٍ 8/93 ،4/73
 kwh/st 13/57هَسد بشسسي قشاس هيگيشدً .تايج حاصل اص اًذاصُگيشي صبشي سطح رسات ًطاى هيدّذ کِ با کاّص ابعاد رسات،
صبشي رسات ًيض ،کاّص هييابذّ .وچٌيي دس تواهي هحذٍدُّاي ابعادي صبشي سطح باسيت ،بيطتش اص پيشيت ٍ پيشيت بيطتش اص کَاستض
بِ دست آهذ کِ ًطاى اص کاّص صبشي سطحي رسات با افضايص اًذيس باًذ داسد .بيطتشيي صبشي رسات بشاي باسيت ،پيشيت ٍ کَاستض دس
هحذٍدُ ابعادي  -177+147هيکشٍى سخ داد ،کِ بِ تشتيب هعادل ) 23/09 ٍ 84/63 ،193/41بي بعذ) است.

کلوات کليذي
صبشي سطح ،اًذيس کاس ،ابعاد رسات ،هذلساصي.

 -1هقذهِ
Email: jafarsharivar@yahoo.com

صثشي ػطح اص هؤثشتشيي ٍ ثشجؼتِتشيي خلَكيت ػطح
اػت .اص آًجب کِ دس ثؼيبسي صهيٌِّب کبسثشد داسد ،هَسد تَجِ
ثؼيبسي اص هحققبى هيثبؿذ .ايي خلَكيت ػطح ،ثِ ػجت افت
ٍ خيضّبي اطشاف ػطح جبهذ (تَپَگشافي کلي ػطح) اػت کِ
آؿکبسا ثش ٍاکٌؾپزيشي جبهذ اثش هيگزاسد = .<1صثشي ػطح ،ثِ
طَس ٍاهح ٍاکٌؾ پزيشي جبهذ سا تحت تأثيش قشاس هيدّذ.
ػشػت ٍاکٌؾّبي ػطحي ثٍِػيلِ افضايؾ صثشي ػطح ،افضايؾ
هييبثذ ٍ افضايؾ ًبّوَاسي ػطح ،ثبػث افضايؾ تشاکن هکبىّبي
ثب اًشطي ثبال هيؿَد .ػبختوبى اتوي اليِّب هيتَاًذ تأثيش ثؼضايي
ثش ٍيظگيّبي ػطح داؿتِ ثبؿذٍ .يظگيّبي ػطح جبهذ ،حتي
ثشاي ًوًَِّبي ثب تشکيجبت ثِ ظبّش يکؼبى ٍ ّنچٌيي تحت
ؿشايط ثشاثش ،هتغيش ثَدُ ٍ ثِ ًَع آػيبّبي ثِ کبس گشفتِ ؿذُ
ٍاثؼتِ اػت= .<2صثشي ػطح دس جزة ػطحي ٍ ثشّن کٌؾ
رسُ -رسُ يک ػبهل ّن هيثبؿذ .دس هطبلؼبت اًجبم ؿذُ تَػط
ثشخي هحققيي ،گضاسؽ ؿذُ کِ ػوليبت ػٌگؿکٌي ٍ آػيب،
تغييشاتي سا دس خلَكيبت فيضيکي ٍ ؿيويبيي هَاد ثَجَد
هيآٍسد ٍ خَاف هَسفَلَطي ٍ صثشي ػطح رسات ،فشآيٌذّبي
ثؼذي ػوليبت کبًِآسايي سا تحت تأثيش قشاس هيدّذ ] .<4،3رسات
پَدسي دس ثْتشيي تؼشيف ،ثِكَست هَاد جبهذ سيض ثب هؼبحت
ػطحي ثؼيبس ثبال ًؼجت ثِ حجن ثيبى هيؿًَذ .ثب ايي تؼشيف
رٌّي ،هيتَاى ثِ خَثي ًقؾ ثشجؼتِ پذيذُّبي ػطحي دس
تکٌَلَطي پَدس سا دسک ًوَد .سٍؽّبي اًذاصُگيشي دٍثؼذي
هَسفَلَطيکي رسات دس حبلت پَدسي داساي هؼبيجي ّوچَى
ػبيؾ رسات دس طي تْيِ هقبطغ كيقلي ٍ ًيض اهکبى ًبديذُ
گشفتي ثؼذ ػَم هيثبؿذ .ػالٍُ ثشايي ،سٍؿي ٍقتگيش ثَدُ ٍ
ثشاي کبسثشد گؼتشدُ ًيبصهٌذ تَػؼِ تجْيضات خَدکبس هيثبؿذ
= .<5سٍؽّبي دػتي آًبليض تحت تبثيش خطبّبي اًؼبًي ثَدُ ٍ دس
تؼذاد ًوًَِّبي ثيـتش ،ثشاي قبثليت اطويٌبىً ،يبصهٌذ ثذػت
آٍسدى اطالػبت آهبسي هيثبؿذ = .<6ثِ ّويي دليل اغلت اص
آًبليضّبي ػِ ثؼذي ،ثشاي اًذاصُگيشي خَاف هَسفَلَطي رسات
اػتفبدُ هيؿَد.
ٌّذػِ رسات ثِطَس قبثل تَجْي ثش اًذسکٌؾّبي فيضيکي ٍ
ؿيويبيي ػطح رسات تبثيش داسد .ايي پظٍّؾ ،اّويت اسصيبثي
دقيق ٌّذػِ رسات سا تَػط هقذاس پبساهتشّبي رسُ ًـبى هي
دّذ .ايي پبساهتشّب هيتَاًٌذ ثشاي توبيض ثيي هَاد ٍ استجبط آًْب ثب
فشآيٌذّبي هختلف اػتفبدُ ؿًَذ = .<7سفتبس ٍ خَاف هٌحلشثفشد
رسات ،تب حذ صيبدي ثِ هَسفَلَطي رسات (ؿکل ،ثبفت ٍ غيشُ)،
اثؼبد ٍ تَصيغ اثؼبد ثؼتگي داسد .صثشي رسات تَػط اًذاصُگيشي
جزة گبص  BETهحبػجِ هيؿَدٌّ .گبهي کِ هؼبحت ػطحي
اًذاصُگيشي ؿَد ،صثشي ػطح ًيض هيتَاًذ هـخق ؿَد =.<8

خَاف ٍ ٍيظگيّبي ػطح ،ثِ طَس هـخق ،ػوليبت فشآٍسي
رسات سيضداًِ سا تحت تأثيش قشاس هيدّذ = .<2ثٌبثشايي سفتبس ٍ
ٍيظگيّبي رسُ ،تب حذ صيبدي ٍاثؼتِ ثِ صثشي ،هَسفَلَطي ػطح
رسُ ٍ اثؼبد رسُ هيثبؿذ .دس کبًِآسايي ،ػوليبتي اص قجيل
فلَتبػيَى ،جيگ ،الک کشدى ،طجقِثٌذي ،هيض لشصاى ،جذايؾ
ٍاػطِ ػٌگيي ،جذايؾ ثب ػيکلَى ٍ ػبيش ػوليبت ديگش ثِ صثشي
ٍ هَسفَلَطي ػطح رسُ ٍاثؼتِ ّؼتٌذ ].[10،9
هيضاى تشؿًَذگي رسات جبهذ يک پبساهتش هْن اػت کِ
ثؼيبسي اص فشآيٌذّبي تکٌَلَطيکي هثل فلَتبػيَى ،آگلَهشاػيَى
ٍ جذايؾ جبهذ-هبيغ سا تحت تأثيش قشاس هيدّذّ .ن چٌيي دس
پيگوٌتّب ٍ كٌبيغ داسٍػبصي ًيض ًيبص ثِ داًؼتي قبثليت
تشؿًَذگي رسات هيثبؿذ = .<9هيضاى تشؿًَذگي رسات ثٍِػيلِ
اًذاصُگيشي صاٍيِ توبع تؼييي هيؿَد .صثشي ػطح جبهذ ،صاٍيِ
توبع اًذاصُ گيشي ؿذُ سا هتأثش هيکٌذ = .<2ثٌبثشايي ثشسػي
کيفيت ػطح رسُ ثؼ ذ اص خشدايؾ ،ثشاي اًجبم ػوليبت فلَتبػيَى
هشٍسي اػت .دسجِ آصادي رسات هَاد هؼذًي ثب اسصؽ اص گبًگ،
دس ػوليبت فشآٍسي هَاد هؼذًي ،هتبلَسطي ،پَدسکٌي ٍ كٌؼت
ؿيوي هْن ثَدُ ٍ تَػط خشدايؾ ٍ آػيبکٌي ثِ دػت هيآيذ.
کبّؾ اثؼبد رسات ثب افضايؾ هؼبحت ػطح ّوشاُ اػت .اًَاع
هختلف آػيبّب هيتَاًٌذ ثب تَجِ ثِ هکبًيضمّبي اكلي ؿکؼت
رسات ثِكَست :فـبسي ،ثشؿي ،هشثِاي ٍ ًيشٍّبي داخلي
تقؼينثٌذي ؿًَذ .ايجبد تجؼين ثيي ايي هکبًيضمّبي ؿکؼت
هـکل هيثبؿذ ،چَى حذاقل دٍ هکبًيضم دس ّش دػتگبُ ديذُ
هيؿَد .ثب ايي حبل ،هؼوَال ػِ هذل اص ؿکؼت ،ثِكَست
ؿکؼت ػبيـي ،لت پشؿذى ٍ هشثِاي تؼشيف هيؿَد =.<5
ثٌبثشايي آػيبکٌي تَػط آػيبّبي هختلف ثبػث تغييشات قبثل
تَجْي دس ؿکل ٍ خَاف هَسفَلَطيکي رسات هيؿَد کِ دس
ثيـتش ػوليبت فشآٍسي هَاد هؼذًي ثؼيبس هْن هيثبؿذ.
آقبي ثبًذ قبثليت خشد ؿذى هَد سا ثب پبساهتشي ثِ ًبم اًذيغ
کبس هـخق کشدُ اػت .ايي اًذيغ ثشاثش اػت ثب کبس الصم ثشاي
خشد کشدى يک تي هبدُ هؼذًي اص اثؼبد ثب تئَسي ثيٌْبيت تب
اثؼبدي کِ  80دسكذ آى اص ػشًذي ثِ دّبًِ  100هيکشٍى ػجَس
کٌذ .اًذيغ ثبًذ اص خلَكيبت راتي ّش هبدُ ثَدُ ٍ ّش هبدُاي
داساي اًذيغ ثبًذ هـخلي هي ثبؿذ =.<11
اص هْنتشيي خَاف فيضيکي قبثل اًذاصُگيشي رسات ،صثشي ػطح
اػت کِ اص پبساهتشّبي هْن دس پيؾ ثيٌي سفتبس فشدي ٍ تجوؼي
رسات هيثبؿذ .ايي پبساهتش ثشاي کبسثشدّبي كٌؼتي هَاد دس ؿکل
پَدسي ،اّويت صيبدي داسد کِ دسحبل حبهش دس صهيٌِ فشآٍسي
هَاد هؼذًي ثِ كَست سهبيت ثخؾ ثشسػي ًـذُ اػتّ .ذف اص

ايي تحقيق ثشسػي استجبط ثيي صثشي دس رسات هختلف ثب تَجِ ثِ
اًذيغ کبس آًْب هيثبؿذ.
 -2سٍشّاي تخويي اًذيسکاس ،ضکل ٍ صبشي سطح رسات
اًشطي يب کبس الصم ثشاي کبّؾ رسات ثب اًذاصُ  yثب کبّؾ y

افضايؾ هييبثذ .تحقيقبت ثؼيبسي ثشاي تؼييي تبثغ اًذيغ کبس
كَست گشفتِ اػت .ثبًذ ثب تَجِ ثِ ثشسػي کبسخبًِّبي هختلف،
دسيبفت کِ کبس الصم ثشاي ؿکؼتي يک هبدُ هؼذًي ثب ثِطَس
ػکغ ثب سيـِ دٍم  yهتٌبػت اػت .ثبًذ اًذيغ کبس سا ثشحؼت
 kwh/tثيبى کشد ٍ  yسا ثِ كَست اًذاصُاي کِ  80دسكذ هَاد اص
آى ػجَس هي کٌٌذ ،تؼشيف ًوَد K .ثبثت ثَدُ ٍ کبس الصم ثشاي
کبّؾ اص اًذاصُ رسات خَساک ( )Fثِ هحلَل ( )Pثشاثش اػت ثب:
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()1

دس ػبل  1981جيکَک ٍ پبسفيت ،صثشي ػطح رسُ سا ايٌگًَِ
تؼشيف کشدًذ :صثشي ػطح دس کل ثِ تغييشات ،تغييش هکبىّبي
هؼشف ػطحي ثيـتش اص فَاكل ثيي اتوي هحذٍد هيؿَد .اگش
يک کشيؼتبل هکؼجي هثل کلشيذ ػذين ثِ هَاصي ػطح ؿکؼتِ
ؿَد ،ػطح هوکي اػت ؿجيِ ؿکل 1ثبؿذ کِ ّوِ ػطَح ثِ
كَست ػطَح هکؼجي ؿکل ّؼتٌذ .اگش چٌيي ثلَسي دس صاٍيِ
ّبي کَچک دس ايي كفحِ ثشيذُ ؿَد ،ػطح حبكل ثِ كَست
پلکبىهبًٌذ خَاّذ ثَد ٍ ثِ كَست ؿکل 2خَاّذ ثَد ].[1 ،12

(W  k
ضکل ( :)1سٍفايل ضکستگي بِ هَاصات سطح بشاي سطح

هکعبي ][5
ثبًذ ثب حل هؼبدلِ 1ثشاي ؿشيط حذي  Fثشاثش ثيٌْبيت ٍ P

ثشاثش  100هيکشٍى هتش اًذيغ کبس (  ) Wiسا تؼشيف کشد:

()2

K  10Wi

,

1
100

Wi  K

ثٌبثشايي ثب اػتفبدُ اص ساثطِ  2دس ساثطِ  1اًذيغ کبس ثِ
كَست هؼبدلِ  3ثِ دػت هيآيذ:

ضکل ( :)2پشٍفايل بشيذگي سطح دس صاٍيِ ّاي کَچک بشاي

سطح هکعبي ][5

اص آًجبيي کِ ؿذت تشاکن يب فـشدُػبصي ثيي كفحبت هختلف
1
1

)
(  W  10Wiکشيؼتبلي تغييش هيکٌذ ،ػطح آىّب هوکي اػت اًشطيّبي
()3
P
F
ػطحي هختلفي داؿتِ ثبؿذ .ػطَح جبهذ ثِ سٍؽّبي هختلفي
آهبدُ هيؿًَذ .اکثش ايي سٍؽ ّب ثبػث صثش ؿذى ػطح ًوًَِ
پيـشفتّبيي کِ دس سٍؽّبي هيکشٍػکَپي اتَهبتيک هشتجط هيؿًَذ .دس ؿکل 3ػطح ٍاقؼي  XYهيثبؿذ ٍ ً ABوبيٌذُ
ثب ػيؼتن ّبي سايبًِ اي (سٍؽّبي تحليلي تلَيش) كَست ػطح فشهي جبهذ ثب حجن ّن اسص ٍ ػطح كبف هَلکَلي هي-
گشفتِ ،اهکبى اػتفبدُ اص سٍؽّبي تؼييي صثشي ػطح ثب هقطغ ثبؿذ .ساثطِ ( )4هقذاس تغييشات دس ػطح سا ثيبى هيکٌذ:
ػشهي رسات سا تَػط ؿيَُّبي سيبهي ،آػبى کشدُ اػت .ثشاي
h1  h2  h3  ...  hn
تؼييي هحذٍدُ صثشي ػطح اص سٍؽّبي ػبدُاي ّوچَى تؼييي
hav 
() 4
n
ًؼجت تلَيشً ،ؼجت کـيذگي يب کشٍي ثَدى ٍيب سٍؽّبي ًَيٌي
هبًٌذ تحليل فَسيش ،تحليل دلتب ،ػلن ٌّذػِ فشاکتبل اػتفبدُ
هيؿَد = .<7دس ايي ثخؾ هفَْم کوي ٍ کيفي صثشي اسائِ ؿذُ
کِ  hفبكلِ پشٍفيل  XYاص  ABهيثبؿذ کِ دس تؼذاد صيبدي
اػت.
ًقطِ سٍي ػطح اًذاصُگيشي ؿذُ اػت کِ هيتَاًذ ثِ كَست
ساثطِ (ً )5يض ثيبى ؿَد:
 1-2هفَْم کوي ٍ کيفي صبشي

()5

h12  h22  h32  h42  ...hn2
n

hrms 

جيکَک ٍ پبسفيت ّوچٌيي ػبهل صثشي سا ثِ كَست ساثطِ
( )6تؼشيف کشدُاًذ:
()6

AXY
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کِ دس آى  AAB ٍ AXYثِ تشتيت ًوبيٌگش هؼبحت ػطح
ٍاقؼي  ٍ XYهؼبحت ػطح تؼشيف ؿذُ ثَػيلِ  ABهيثبؿذ.
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ّيکيايلوبص ٍ ّوکبساى ،هؼبحت ػطح رسات اًذاصُگيشي ؿذُ
ثَػيلِ  ٍ BETديگش سٍؽ ّبي جزة گبص ،صثشي ػطح رسات سا
ثشاي اًذاصُگيشي صثشي ػطح رسُ پيـٌْبد کشدًذ ٍ آًْب ثب فشم
ؿکل ٌّذػي هٌظن (رسات کشٍي ثِ قطش ٍ )Dثب اػتفبدُ اص
هؼبدلِ ،8ساثطِ ( )9سا ثشاي اًذاصُگيشي صثشي ػطح پيـٌْبد
کشدًذ=:<5

ABET

D
r
) (  ABET d
) 6 / ( Dd
6

()9

 ;ABETهؼبحتػطح  BETاًذاصُ گيشي ؿذُ ()m2/gr
; dچگبلي جبهذ ((gr/m3
 =Dهيبًگيي قطش رسات )(m
ضکل )3پشٍفايل سطح جاهذ].[5

 ;rصثشي ػطح رسُ (ثذٍى ثؼذ)

پکْبم ًيض ػبهل صثشي ػطح سا ثِ كَست ساثطِ ( )7تؼشيف
کشد=:<14
()7

A
A0

r

کِ دس آى  Aهؼبحت ػطح ٍاقؼي ٍ  A 0هؼبحت اػوي
اػت .ثشاي ػطحّبي ايذُآل ػبدُ r ،هيتَاًذ اص فشهَلّبي
ٌّذػي هقذهبتي هحبػجِ ؿَدٍ .قتي کِ هقيبع صثشي ،سيضتش
هيؿَد ،کبسثشد فبکتَس صثشي ػبدُ ،ثِ طَس قبثل تَجْي غيشٍاقؼي
هيؿَد .ايي ثِ دليل فضايؾ ػختي اًذاصُگيشي هؼبحت ٍاقؼي
چٌيي ػطحي غيشهتقبػذکٌٌذُ هيؿَدٌّ .گبهي کِ هب ثِ صثشي
ثب هقيبع هَلکَلي هيسػين ،اًشطي هَلکَلّبي ػطح حبكل،
ٍهؼيت تَپَلَطي هيثبؿذ=.<14
َّدػَى ٍ ّوکبساى ثشاي هحبػجِ صثشي ػطح رسُ ثِ كَست
پَدسي ،اثتذا فشم کشدًذ کِ داًِّبي هَاد هؼذًي ؿکلّبي
هٌظن داسًذ ،پغ ثب هحبػجِ هؼبحت ػطح ٌّذػي ( ) AGEOM
ٍ ثب ثِ کبس ثشدى ايضٍتشم جزة گبصًيتشٍطى  BETثشاي هحبػجِ
هؼبحت ػطح  ) A BET ( BETساثطِ ( )8سا ثشاي هحبػجِ صثشي
پيـٌْبد کشدًذ =:<15
(هؼبحتّبي هحبػجِ ؿذُ ثشحؼت هتش هشثغ ثش گشم
ّؼتٌذ).

 -3هَاد ٍ سٍشّا
اثتذا هَاد هؼذًي پيشيت ،ثبسيت ٍ کَاستض دس هحذٍدُ
 -1119+841هيکشٍى تْيِ ٍ تَػط آػيبي گلَلِاي خشد ؿذُ ٍ
هحلَل حبكل دس پٌج هحذٍدُ اثؼبدي -147+104 ،-177+147
 -53+44 ٍ -74+53 ،-104+74 ،هيکشٍى طجقِثٌذي ؿذًذ.
دس ايي پظٍّؾ ،ثشاي اًذاصُگيشي صثشي ػطح اص ساثطِ()9
اػتفبدُ هيؿَد .يي ساثطِ ثشاي اًذاصُگيشي صثشي ػطح ًيبص ثِ
اًذاصُ گيشي ػطح ٍيظُ ثب اػتفبدُ اص اطالػبت جزة گبص ثِ سٍؽ
ايضٍتشم  BETداسد .پغ اص اًذاصُگيشي ػطح ٍيظُ ،ثب اًذاصُگيشي
چگبلي جبهذ ٍ اثؼبد رسات ٍ قشاس دادى دس ساثطِ( ،)6هيتَاى صثشي
ػطح رسات سا اًذاصُگيشي کشد .دس ايي هطبلؼِ اص دػتگبُ
 ،Gimini III 2375, USAثشاي اًذاصُگيشي ػطح ٍيظُ رسات
اػتفبدُ ؿذ .دقت ايي دػتگبُ ثشاثش  0/01هتش هشثغ ثش گشم اػت.
چَى ػطح ٍيظُ رسات اػتفبدُ ؿذُ دس ايي هطبلؼِ کن اػت ،دس
ًتيجِ اص دقت کبفي ثشاي اًذاصُگيشي ػطح ٍيظُ رسات ثشخَسداس
اػت.
ً -4تايج ٍ بحث
ثِ هٌظَس ثشسػي استجبط ثيي صثشي ػطح ثب اثؼبد ٍ اًذيغ
کبس ،اص ػِ ًَع هبدُ هؼذًي ثب اًذيغ کبس هختلف اػتفبدُ ؿذ .ثِ
طَسي کِ دس ؿکل (ً )9ـبى دادُ ؿذُ اػت ،ايي ػِ هبدُهؼذًي

ثشسػي ؿذُ ؿبهل ثبسيت ،پيشيت ٍ کَاستض ثِ تشتيت ثب اًذيغ
کبس  kwh/st 13/57 ٍ 8/93 ،4/73اػتّ .ش ػِ هبدُهؼذًي
تحت يک ؿشايط تَػط آػيبي گلَلِاي خشدايؾ ؿذُ ٍ دس پٌج
هحذٍدُ اثؼبدي -74+53 ،-104+74 ،-147+104، -177+147
ٍ  -53+44هيکشٍى طجقِ ثٌذي ؿذًذ .ػپغ صثشي ػطح ّش
يک اص هحذٍدُّبي اثؼبدي اًذاصُگيشي ؿذً .تبيج اًذاصُگيشي
صثشي ػطح دس ثشاثش اثؼبد رسات تَػط ًشم افضاس هطلت هذلؼبصي
ؿذ .ثِ طَسي کِ دس ؿکلّبي ً 7 ٍ 6 ،5ـبى دادُ ؿذُ اػت،
ثِ تشتيت صثشي ػطح ثبسيت ،پيشيت ٍ کَاستض دس ثشاثش هحذٍدُ-
ّبي اثؼبدي  -177+44هيکشٍى ثِ كَست هؼبدلِ خطي تشػين
ؿذُ اػتً .تبيج حبكل اص هذلؼبصي خطي ثشاي ثبسيت ،پيشيت ٍ
کَاستض ثِ تشتيت ثِ كَست هؼبدالت خطي  9 ٍ 8 ،7ثِ دػت
آهذ .دس حبلي کِ  S ٍ S.Rثِ تشتيت ًوبيٌگش صثشي ػطح رسات
(ثذٍى ثؼذ) ٍ اثؼبد رسات (هيکشٍى) ّؼتٌذ.

ػطح رسُّ ،ن ثِ اثؼبد رسُ ٍ ّن ثِ ػطح ٍيظُ رسات ٍاثؼتِ
اػت .ثب کبّؾ اثؼبد رسُ ػطح ٍيظُ رسات صيبد هيؿَد اهب اثؼبد
ًيض کبّؾ هييبثذ ٍ تأثيش کبّؾ اثؼبد ،ثيـتش اص تأثيش افضايؾ
ػطح ٍيظُ اػت ،ثٌبثشايي صثشي ػطح رسُ ثب اثؼبد کبّؾ هييبثذ.
ثِ طَسي کِ دس ؿکل (ً )8ـبى دادُ ؿذُ اػت ،استجبط ثيي
اثؼبد ،صثشي ػطح ٍ اًذيغ کبس ثِ خَثي ديذُ هيؿَد .ثِطَسي
کِ ثب کبّؾ اثؼبد رسات ثشاي ّش ػِ ًَع هبدُهؼذًي ،صثشي
ػطح کبّؾ هييبثذّ .وبًطَس کِ گفتِ ؿذ ،کبّؾ صثشي ػطح
رسات ثب کبّؾ اثؼبد ثِ ٍهَح قبثل هـبّذُ هيثبؿذ .اص طشفي ثب
ثشسػي توبم هحذٍدُّبي اثؼبدي ثشاي ػِ رسُ ثبسيت ،پيشيت ٍ
کَاستض هـبّذُ هيؿَد کِ صثشي ػطح ثبسيت ثيـتش اص پيشيت ٍ
پيشيت ثيـتش اص کَاستض هيثبؿذ کِ احتوبال ايي سًٍذ ًبؿي اص
اًذيغکبس هختلف ايي رسات هي ثبؿذ يؼٌي ثب افضايؾ اًذيغکبس
رسات ،صثشي ػطح رسات کبّؾ هييبثذ.

ثِ طَسي کِ دس ؿکل ّبي ً 7 ٍ 6 ،5ـبى دادُ ؿذُ اػت،
دس ّش ػِ ًَع هبدُ هؼذًي ثب کبّؾ اثؼبد ،صثشي کبّؾ هييبثذ.
اص آًجبيي کِ ثب کبّؾ اثؼبد رسُ ،ػطح ٍيظُ صيبد هيؿَد ،اًتظبس
هيسٍد کِ صثشي ػطح رسُ صيبد ؿَدٍ .لي طجق ساثطِ ( ،)6صثشي
()7

هشيت ّوجؼتگي ثشاثش 0/9836

S.R ; 0.8098 * S + 62.15

()8

هشيت ّوجؼتگي ثشاثش 0/8414

S.R ; 0.1894 * S + 55.74

()9

هشيت ّوجؼتگي ثشاثش 0/9843

S.R ;0.1105 * S +5.296

ضکل ( :)4هقايسِ اًذيس باًذ رسات باسيت ،پيشيت ٍ کَاستض بش حسب kwh/st

ضکل (ً :)5وَداس خطي صبشي سطحي رسات باسيت دس هحذٍدُ ابعادي  44تا  147هيکشٍى

ضکل (ً :)6وَداس خطي صبشي سطحي رسات پيشيت دس هحذٍدُ ابعادي  44تا  147هيکشٍى

ضکل (ً :)7وَداس خطي صبشي سطحي رسات کَاستض دس هحذٍدُ ابعادي  44تا  147هيکشٍى

ضکل ( :)8استباط بيي ابعاد ،صبشي سطح ٍ اًذيس کاس

ً -5تيجِگيشي
دس ايي پظٍّؾ ،هطبلؼبت صثشي ػطح رسات ثبسيت ،پيشيت ٍ
کَاستض ثب تَجِ ثِ اًذيغ کبس هختلف ثِ تشتيت ٍ 8/93 ،4/73
 kwh/st13/57دس پٌج هحذٍدُ اثؼبدي هَسد ثشسػي قشاس گشفت.
ًتبيج ًـبى داد کِ:

 -1صثشي ػطح رسات خشد ؿذُ تَػط آػيبي گلَلِاي ثشاي ّش
ػِ ًَع هبدُهؼذًي ،ثب کبّؾ اثؼبد کبّؾ هييبثذ .اًتظبس
هيسٍد کِ ثب کبّؾ اثؼبد ،صثشي ػطح رسات افضايؾ يبثذ
ٍلي صثشي ػطح رساتّ ،ن ثِ اثؼبد ٍ ّن ثِ ػطح ٍيظُ
ٍاثؼتِ اػت .ثب کبّؾ اثؼبد رسات ،ػطح ٍيظُ ًيض صيبد ؿذُ
ٍلي اثؼبد کبّؾ هييبثذ ٍ تأثيش کبّؾ اثؼبد ثيـتش اص تأثيش
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 ثٌبثشايي صثشي ػطح رسُ ًيض،افضايؾ ػطح ٍيظُ هي ثبؿذ
.کبّؾ هييبثذ
 صثشي ػطح ثبسيت ثيـتش اص، دس توبم هحذٍدُّبي اثؼبدي-2
ِپيشيت ٍ پيشيت ثيـتش اص کَاستض ثِ دػت آهذُ اػت ک
 يؼٌي.احتوبال ًبؿي اص اًذيغکبس هختلف ايي رسات اػت
 داساي ثيـتشيي صثشي ػطح،ثبسيت ثب کوتشيي اًذيغکبس
 داساي کوتشيي،ثَدُ ٍ ثبلؼکغ کَاستض ثب ثيـتشيي اًذيغکبس
.صثشي ػطح هيثبؿذ
-ِ پيشيت ٍ کَاستض ثِتشتيت ث، هذلؼبصيّبي خطي ثبسيت-3
* + 55.74 ، S.R ; 0.8098 * S + 62.15 كَست هؼبدالت
- هيS.R ; 0.1105 * S + 5.296 ٍ S.R ; 0.1894 S
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.دس ثشاثش اثؼبد رسات هيثبؿذ
 هشثَط ثِ رسات ثب کوتشيي اًذيغ کبس، ثيـتشيي صثشي ػطح-4
 يؼٌي ثبسيت دس ثبالتشيي.ٍ ثبالتشيي هحذٍدُ اثؼبدي هي ثبؿذ
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