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 خالصه

تب اص پيبهذّبي صيبى ثبس  اًجبم ّشگًَِ فؼبليت دس سٍدخبًِ ّب هستلضم ضٌبخت لَاػذ حبکن ثش سٍدخبًِ ٍ پيص ثيٌي ػکس الؼول سٍدخبًِ ثِ آى است،

ؼي دضَاس است ٍ ثِ ّويي دليل هشثَؼِ جلَگيشي کٌذ. ضٌبخت يک فشآيٌذ سٍدخبًِ اي ثب اًذاصُ گيشي پبساهتشّبي ّيذسٍليکي دس هميبس ٍال

سبصي جشيبى  استفبدُ اص سٍش هذل سبصي فيضيکي سا هحذٍد هي ًوبيذ ٍ ثبػث سَق يبفتي هتخصصبى ثِ سوت هذلسبصي سيبظي ٍ ػذدي ثشاي ضجيِ

طبٍسصي، ظشٍست ّبي هتؼذد پشٍسش هبّي ٍ اساظي ک داخل هجبسي آثي ضذُ است. تصشفبت سٍصافضٍى ثستش سٍدخبًِ سجضکَُ ثب ايجبد حَظچِ

سبهبًذّي آًْب سا ثشاي جلَگيشي اص تخشيت ٍ فشسبيص سٍدخبًِ اص يک ؼشف ٍ جلَگيشي اص خسبسات ًبضي اص سيل ٍ تخشيت هضاسع دس ثستش 

ضکَُ دس هذلسبصي ّيذسٍليکي سٍدخبًِ سج HecRas  ٍCivil3Dًبپزيش ًوَدُ است. لزا دس ايي همبلِ ثب استفبدُ اص ًشم افضاسّبي  سٍدخبًِ اجتٌبة

ٍظغ هَجَد اًجبم ٍ ثشاسبس هحبسجبت ّيذسٍليکي اثشات ًبضي اص ٍجَد تصشفبت فَق، ؼشح سبهبًذّي هضاسع ٍ پشٍسش هبّي دس سٍدخبًِ 

  سجضکَُ پيطٌْبد ضذُ است.

 ، هسارع پرٍرش هاّي Civil3D  ،HEC-RASرٍدخاًِ سبسكَُ، كلوات كليذي: 

 

 مقدمه

شاًي است کِ ثشاي هٌْذسيي ػوشاى دسضبخِ ي ًمطِ ثشداسي، حول ٍ ًمل ٍ ؼشاحي ٍ ساّسبصي هي ثبضدذ ٍ اص ايدي   يک ًشم افضاس ػو Civil3Dًشم افضاس 

ش سٍي ًشم افضاس دس توبهي کطَسّبي پيطشفتِ ثِ هٌظَس هذل سبصي ٍ تذٍيي پشٍطُ ّبي ؼشاحي ساُ ّب، هسيشّبي حول ٍ ًمل ٍ جبدُ ّدبي احدذاش ضدذُ ثد    

تَاى ٍ لذست هٌْذسي ضْش سبصي ٍ ػوشاى افدضايص ٍ ثشتدشي    Auto CAD Civil3D 2016ضَد. دس  دست استفبدُ هيآة ٍ ديگش پشٍطُ ّبي اص ايي 

کطي ٍ اًتمبل آة تب جوغ آٍسي پسدوبًذ فبظد ة ٍ ثسديبسي اص پدشٍطُ      تَاى اص آى دس هٌْذسي هٌبثغ آة اص رخيشُ سبصي کبًبل چطوگيشي يبفتِ است. هي

ِ            ّبي ديگش ػوشاًي استفبدُ ًوَد سدبصي سدي ة دس    . تب ثِ حدبل اص ايدي هدذل دس هدَاسد رکدش ضدذُ ،اسدتفبدُ ضدذُ اسدت. دس هَظدَػبت هذلسدبصي ٍ ضدجي

استفبدُ ضذُ کِ ثِ ثشخي اص کبسّبي تحميمبتي دس ايي صهيٌدِ دس   HecRasّبي ّيذسٍليکي اص جولِ  دس تلفيك ثب هذل GISّب، تبکٌَى اص ًشم افضاس  سٍدخبًِ

ثِ صَست هٌدبؼك ثدب خؽشپدزيشي کدن هتَسدػ ٍ       HEC-RASثٌذي سيل ثب استفبدُ اص  . دس سٍدخبًِ تجي استبى هبصًذساى ًتبيج پٌِْاداهِ اضبسُ ضذُ است

( اسصيدبثي  1391ثبال دس حبضيِ سٍدخبًِ تؼييي ٍ پيطدٌْبدّبيي ثدشاي کدبّص خسدبسات ًبضدي اص سديل دس سٍدخبًدِ اساددِ گشديدذ. وپَسحسديي ٍ ّوکدبساى،            

ّبي سديل تدب    اًجبم ٍ ًتبيج ًطبى داد کِ افضايص هسبحت پٌِْ Hec-Ras   ٍGISسَ ثب استفبدُ اص هذل بضي اص سي ة ثب سٍدخبًِ لشُخسبسات کطبٍسصي ً

ِ  1388فدش ٍ ّوکدبساى،    سبل ًسجت ثِ دٍسُ ثبصگطدت ثدبالتش ثسديبس ضدذيذتش اسدت. وحکوتدي       100دٍسُ ثبصگطت  سدبصي سدي ة دس سٍدخبًدِ     ( ًتدبيج ضدجي

ًطبى داد کِ فشاس سيل اص کبًبل اصلي ثِ دضت هجبٍس ٍجَد داسد کِ ثشاسبس ًتبيج آى الذاهبت حفدبتتي الصم   HecRas   ٍGISستفبدُ اص گشگبًشٍد ثب ا

ثٌدذي سدي ة سٍدخبًدِ هبضدلک ضْشسدتبى ًَضدْش ثدب اسدتفبدُ اص          ( ًتبيج پ1388ٌِّْبي هشثَؼِ پيطٌْبد ضذ. وسپْشي ٍ ّوکبساى،  ثشاي کٌتشل سيل دس ثبصُ

HecRas   ٍGIS ضذگي ثستش سٍدخبًِ ٍ تجبٍص ثدِ حدشين آى تشفيدت ػجدَس سدي ة کدبّص يبفتدِ ٍ سدؽ           ًطبى داد کِ دس هٌؽمِ ضْشي ثِ دليل تٌگ

ِ  1388اي داسًذ هطخص گشديذ.و ًؼوتي ٍ ّوکدبساى،   ثبضذ ٍ ثب ثشسسي پبساهتشّبي ّيذسٍليکي هٌبؼمي کِ ًيبص ثِ توْيذات سبصُ خسبست ثبال هي  ( ثدب تَجد

                                                 
 د تاکستانعضً َيأت علمي داوشگاٌ آزاد اسالمي ياح1
 کارشىاس ارشد مُىدسي ريدخاو2ٍ
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ّدب ثدِ    ّب الصم است اثضاس جبيگضيٌي ثشاي اهکبى ثشسسي اثدشات کدبسثشي   ّبي ديگش هَجَد دس ثستش سٍدخبًِ ثِ ظشٍست ثشسسي دليك هستحذثبت ٍ کبسثشي

دس هدذل   ّدب ثدِ لحدبؾ ٌّذسدي اثدشات ّيدذسٍليکي آى سا       ثکبس گشفتِ ضَد تب ثتَاى ثِ لحبؾ ثب تغييشات الصم دس کدبسثشي  HecRasدس تلفيك ثب  GISجبي 

ثِ هٌظَس سَْلت اسدتفبدُ ٍ   Civil3Dاص ًشم افضاس  GISّبي کبسضٌبسي هٌبسجي سا تْيِ کشد. لزا دس ايي تحميك، ثِ جبي اص  ّيذسٍليکي ثشسسي ٍ خشٍجي

 ي هذل دليك تش ٍ هطبّذُ ًمطِ ثِ صَست سِ ثؼذي ٍ ٍاسد کشدى سبصُ ّبي اؼشاف سٍدخبًِ استفبدُ ضذُ است. ًيض تْيِ

 

 

 ها وشمواد و ر

 
کيلدَهتش ٍ   12ّبي سٍدخبًِ کبسٍى دس استبى چْبسهحبل ٍ ثختيدبسي ٍالدغ ضدذُ اسدت. ؼدَل سٍدخبًدِ هدَسد هؽبلؼدِ حدذٍد           سٍدخبًِ سجضکَُ اص سشضبخِ

هحدذٍدُ   1ثبضذ. دس ضدکل  هي X=468200  ٍY=3534900اًتْبي آى، UTM ٍ هختصبت  X=475000  ٍY=3528400اثتذاي آى  UTMهختصبت 

 هؽبلؼِ دس استبى ًطبى دادُ ضذُ است.   سٍدخبًِ هَسد

 ثشاي اًجبم ايي تحميك هشاحل صيش صَست گشفتِ است:

 ّبي تَپَگشافي ٍ سي ة سٍدخبًِ  گشدآٍسي اؼ ػبت هَجَد اص جولِ ًمطِ -1

يوٌدت ٍ خدػ   ، طددَهتشي و اال  DEMاص لجيدل   Civil3Dّب ٍ اؼ ػبت هَسد ًيبص ثشاي هذلسبصي اص ؼشيك ًشم افدضاس   سبصي اليِ آهبدُ  -2

 ( 2ٍ تؼييي هَلؼيت همبؼغ ػشظي ٍ غيشُ. و ضکل Bank fullٍسػ سٍدخبًِ ٍ 

3-   Import ِّبي آهبدُ ضذُ دس  اليCivil3D  اص هذلHEC-RAS  

ضبهل، تکويل اؼ ػبت ظشيت صثشي، ضشايػ هشصي، سي ة ٍ اصد ح   HEC-RASتصحي  ٍ تکويل اؼ ػبت هذلسبصي دس هذل   -4

Bank Full  ّب 

ّب اص جولِ کبٍى ٍ آًبليض حسبسيت پبساهتشّدبي ّيدذسٍليکي ثشاسدبس     ظشيت صثشي ثشاسبس اؼ ػبت هيذاًي ٍ تؽجيك ثب سفشًستذليك   -5

 تغييش ظشيت صثشي 

 سبل 25اجشاي هذل ٍ ثشسسي پبساهتشّبي ّيذسٍليکي جشيبى دس سي ة ثب دٍسُ ثبصگطت    -6

 
 ٍ بختياريهَقعيت هحذٍدُ هطالعاتي در استاى چْار هحال  - 1ضكل 
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  Civil3Dسازي اطالعات هذلسازي در ًرم افسار  ًوايص آهادُ - 2 ضكل

 

اي اص سٍدخبًِ کِ هضاسع کطبٍسصي ٍ پشٍسش هبّي دس ثستش سٍدخبًِ تَسدؼِ   ايي همبلِ ثب ّذف اسصيبثي ّيذسٍليکي ٍظغ هَجَد سٍدخبًِ سجضکَُ دس ثبصُ

سدبل ثدشاي    2سبل اًتخدبة ضدذُ اسدت. سدي ة      25ٍ  2يل ّيذسٍليکي سٍدخبًِ، سي ة ثب دٍسُ ثبصگطت سبصي ٍ تحل اًذ، اًجبم ضذُ است. ثشاي ضجيِ يبفتِ

سبل ثِ هٌظَس تؼييي پٌِْ ثستش ؼجدك لدبًَى تَصيدغ ػبدالًدِ آة تؼيديي ضدذُ اسدت. همدبديش          25هحبسجِ ػشض تؼبدل ؼجك سٍضْبي تجشثي هختلف ٍ سي ة 

هتشهکؼت دس ثبًيدِ دس هدذل اسدتفبدُ ضدذُ اسدت. وهطدبٍس        9/131ٍ  6/40ؼِ اص سٍدخبًِ سجضکَُ ثِ تشتيت سبل دس ؼَل هحذٍدُ هَسد هؽبل 25ٍ  2سي ة 

ثبضدذ. هتَسدػ همدذاس ظدشيت      هتش هدي  20همؽغ ٍ هتَسػ فبصلِ همبؼغ ػشظي ثشاثش  200( تؼذاد کل همبؼغ ػشظي تْيِ ضذُ دس هذلسبصي ثشاثش 1392الس، 

 دست دس هذل، ضيت ًشهبل استفبدُ ضذُ است. تؼييي ضذُ است. ضشايػ هشصي ثبالدست ٍ پبييي 05/0ٍ سي ثذضت سٍدخبًِ  035/0صثشي ثستش 

 

 ّاي هختلف سالِ رٍدخاًِ سبسكَُ در بازُ 25هقذار سيالب  - 1جذٍل 

 هَلؼيت تغييش دثي سٍدخبًِ ثبصُ
 سبلِ 25سي ة  ضوبسُ همؽغ دس هذل UTM  هختصبت جغشافيبيي

Y X HecRas وcms) 

 85.3 11857.86 475000 3528400 ثبالتش اص سٍستبي دٌَّ، اثتذاي ثبصُ 1

 107.9 8457.86 472463.12 3529680.99 تش اص پل دٌَّ، هحل اتصبل صيشضبخِ جْوبى پبييي 2

 131.9 6417.86 471426.66 3530748.1 پس اص سٍداسٍد ٍ صيشضبخِ اسدل 3

 

 ها  يافته
ّبي ّيذسٍليکي هَسد ًيبص هذلسبصي، هذل ثدشاي   ثب استفبدُ اص دادُ HecRasٍ تکويل هذل دس  Civil3Dلسبصي دس پس اص سبخت اؼ ػبت هَسد ًيبص هذ

سدبصي ًطدبى دادُ ضدذُ اسدت. پدس اص اجدشاي هدذل،         ّبي هختلدف آى دس هدذل   پ ى سٍدخبًِ ٍ هَلؼيت ثبصُ 3 سبلِ اجشا گشديذ. دس ضکل 25ٍ  2سي ة 

 سبلِ هَسد ثشسسي لشاس گشفت.  25ٍ  2دس سي ة پبساهتشّبي ّيذسٍليکي سٍدخبًِ 
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 پالى رٍدخاًِ سبسكَُ در هحذٍدُ هَرد هطالعِ  - 3ضكل 

 
ِ     25ٍ  2ّبي هختلدف سٍدخبًدِ دس ضدشايػ اجدشاي هدذل ثدب سدي ة         همبؼغ ػشظي ًوًَِ دس ثبصُ 4ّوچٌيي دس ضکل  اي اص  سدبلِ ًطدبى دادُ اسدت. خ صد

آٍسدُ ضذُ ٍ تغييشات همبديش سشػت جشيبى، ػشض سؽ  آة ٍ تٌص ثشضي دس کدل   2 سبلِ دس جذٍل 25ٍ  2سٍدخبًِ دس سي ة  پبساهتشّبي ّيذسٍليکي

ًطبى دادُ ضذُ است. پبساهتشّبي سشػت ٍ تٌص ثشضي جشيبى دس استجبغ هسمين ثب يکذيگش ثَدُ ٍ دس ٍالغ تؼييي کٌٌذُ ًدَع   7تب  5 ؼَل سٍدخبًِ دس اضکبل

ضَد کدِ سدشػت جشيدبى ٍ تدٌص      ثبضٌذ. ثب همبيسِ اضکبل فَق، هطبّذُ هي پزيشي يب سسَثگزاسي دس ثبصُ هَسد هؽبلؼِ هي پتبًسيل فشسبيص جشيبى ٍ هؼشف

 ثشضي دسست دس همبؼؼي کِ ػشض ثستش سٍدخبًِ دس اثش تؼشظبت اًجبم ضذُ کبّص يبفتِ، افضايص لبثل تَجْي داضدتِ اسدت کدِ ايدي اهدش هَجدت ايجدبد       

 ضذُ است.  خشيت دس ثستش سٍدخبًِ فشسبيص ٍ ت

 

 
 Civil 3Dًوًَِ هقاطع عرضي در هذل ّيذرٍليكي در ضرايط طرح با ضبيِ سازي  - 4ضكل 
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 پاراهترّاي ّيذرٍليكي رٍدخاًِ در هحذٍدُ هَرد هطالعِ  - 2 جذٍل
دٍسُ 

 ثبصگطت 

 دثي 

 ( cmsو
 پبساهتش

 ػشض سؽ  

 (mو آة

 ػوك جشيبى

 (mو

 سشػت جشيبى

 (m/sو
 ذد فشٍدػ

 تٌص ثشضي

 (N/m^2و  

 6/40 سبل 2

 8/1 12/0 42/0 26/0 3/18 حذالل

 9/203 14/2 02/4 79/1 1/136 حذاکثش

 47 82/0 72/1 84/0 7/52 هتَسػ

 9/131 سبل 25

 1/8 24/0 9/0 69/0 2/29 حذالل

 297 5/2 7/4 78/2 150 حذاکثش

 2/68 85/0 3/2 44/1 8/75 هتَسػ

 

2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000
0

1

2

3

4

5

6

7

Main Channel Distance (m)

V
e
l 
T

o
ta

l 
(m

/s
)

Legend

Vel Total 25Yr

Vel Total 2 Yr

 
 ًوَدار تغييرات طَلي سرعت جرياى در هحذٍدُ هَرد هطالعِ از رٍدخاًِ سبسكَُ - 5ضكل 
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 ًوَدار تغييرات طَلي تٌص برضي در هحذٍدُ هَرد هطالعِ از رٍدخاًِ سبسكَُ - 6ضكل 



 

 داريست ي تًسعٍ پايط زيآب، مح يه الملليه کىفراوس بيايل

                              9315 مُر 8 تا 6، يليداوشگاٌ محقق اردب، يفىداوشکدٌ  عمران، يگريٌ مُىدس                         

 

 6

دّدذ کدِ    گيشي آًْب ًطبى هيّبي احذاثي دس ؼَل سٍدخبًِ ثشاي آث ثشسسي همبؼغ ػشظي سٍدخبًِ ٍ تَپَگشافي هضاسع کطبٍسصي ٍ پشٍسش هبّي ٍ کبًبل

ّبي ايجبد ضذُ ثدشاي کبًدبل اًتمدبل آة هدضاسع ٍ      خَسدگي هتش است کِ ًبضي اص تصشف ثستش سٍدخبًِ ٍ دست 1اخت ف تشاص ثستش جبسي ٍ هضاسع حذٍد 

بکٌَى ثِ دًجبل داضتِ اسدت. ّوچٌديي   گشفتگي هضاسع ٍ خسبسات ًبضي اص تخشيت هضاسع سا ت ( ايي هسئلِ سيل8ثبضذ. و ضکل  تسؽي  اساظي احذاش آًْب هي

( ٍ دس ًتيجدِ  8 ّبي خبکي دس اهتذاد سٍدخبًِ ثب ثَلدذٍصس ٍ ثدذٍى اصدَل هٌْذسدي و ضدکل      ثشداسي اص سٍدخبًِ ٍ ايجبد کبًبل ػذم آثگيش هٌبست ثشاي ثْشُ

 ثشداسي هضاسع سا ضبّذ ّستين.   خبًِ ٍ تأسيسبت ثْشُّبي ثشداضت دس ثستش سا دس دس ّش سي ة ٍ ايجبد خسبسات ثِ سٍد تخشيت سٍدخبًِ ٍ کبًبل ٍ دّبًِ
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 ًوَدار تغييرات عرض سطح آب در هحذٍدُ هَرد هطالعِ از رٍدخاًِ سبسكَُ - 7ضكل 

 

  
زدى بستر رٍدخاًِ براي احذاث آبگير هسارع)سوت راست( ٍ ًوايطي از حضَر   ًوايي از بْن - 8ضكل 

 ر سوت چپ(هسارع پرٍرش هاّي در بستر رٍدخاًِ ) د

 

 بحث و نتيجه گيري
سدبل دس سٍدخبًدِ سدجضکَُ     25ٍ  2ّدبي   ثبصگطدت  سبصي سيل ثشاي دٍسُ ضجيِ HecRasٍ هذل ّيذسٍليکي   Civil3Dافضاس  دس ايي همبلِ ثب استفبدُ اص ًشم

د ثشسسي لشاس گشفت. ًتدبيج هذلسدبصي   اًجبم ٍ تغييشات پبساهتشّبي سشػت ٍ تٌص ثشضي ٍ ػشض سؽ  آة دس ؼَل سٍدخبًِ ٍ هحذٍدُ هَسد هؽبلؼِ هَس

ثٌدذي سديل دس سٍدخبًدِ     سبصي ٍ پٌِْ سا دس ضجيِ HecRasٍ هذل  Civil3Dدٌّذُ تَاًوٌذي ًشم افضاس  دس همبيسِ ثب ديگش تحميمبت هطبثِ اًجبم ضذُ ًطبى

ّبي ايجبد ضدذُ   ختلف سٍدخبًِ تؼييي ٍ هيضاى اثش کبسثشيّبي ه ًوبيذ. ّوچٌيي ثب داضتي پبساهتش ػشض سؽ ، پٌِْ سيل دس همبؼغ ػشظي ٍ ثبصُ سا تأييذ هي
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ّبي ًبثسبهبى الذاهبت ٍ ؼشح سبهبًذّي الصم سا پيطٌْبد اساددِ کدشد. ايدي ًتيجدِ ثشاسدبس       تَاى ثشاي ثبصُ ثبضذ ٍ هي دس سي ثذضت لبثل ثشسسي ٍ اسصيبثي هي

 شدد. گ تحميك ًؼوتي ٍ ّوکبساى دس سٍدخبًِ هبضلک ضْشستبى ًَضْش تأييذ هي

ّبي هَجدَد ثدذٍى خسدبسات فٌدي ٍ هدبلي الصم       ثب تَجِ ثِ ظشٍست سبهبًذّي ٍ داضتي ػشض ثْيٌِ ثِ هٌظَس اهکبى ثْشُ ثشداسي اص اساظي ثستش ثب کبسثشي

ّدبي  ِ ّدبي تجشثدي هشثدَغ ثدِ سٍدخبًد      است همؽغ ٌّذسي سبهبًذّي سٍدخبًِ ؼشاحي ضَد. دس ايي ثخدص، ػدشض تؼدبدلي سٍدخبًدِ ثدب اسدتفبدُ اص سٍش      

هتدش   17ٍ  39، 48( هحبسجِ ٍ ثِ تشتيت ثشاثش 3داًِ ٍ يب ضٌي ضبهل سٍضْبي ٌّذسسَى، ثشي اص ح ضذُ ٍ ثشًٍي ؼجك جضديبت اسادِ ضذُ دس جذٍل و دسضت

ِ ٍ جلدَگيشي اص تَسدؼِ   هتش ثذست آهذ. ثب تَجِ ثِ ضشايػ سٍدخبًِ دس ثبصُ هَسد هؽبلؼِ ٍ ٍظؼيت تصشفبت اًجبم ضذُ دس ثستش سٍدخبً 35ٍ هتَسػ ثشاثش 

 هتش ثشاي ػشض سبهبًذّي ٍ حفبتت سٍدخبًِ تؼييي ضذ.   40آى ػشض تؼبدلي سٍدخبًِ ثشاثش 

 

 هحاسبات عرض تعادلي برٍش ّاي هختلف  - 3 جذٍل

 همبديش اجضاي فشهَل  فشهَل  سٍش 
Be  )وهتش 

 ػشض تؼبدلي

 ٌّذسسَى  

 (1966و

 

Q= 40.6 cms 

48 S=0.0108 

D75=30 mm 

 ضذُ   ثشي اص ح

 (1982و
 

Qb=40.6 cms 
39 

D50= 0.03 m 

 ثشًٍي  

  (1982و

Q2=40.6 cms 
17 

D50= 0.03 m 

ّب ًيض ثشاثش ػدشض تؼدبدل سٍدخبًدِ ثدب ديدَاسُ سديل سا کٌتدشل ٍ اساظدي حبضديِ آى           ّب ًيبص ثِ ثبصگطبيي ٍ دس ثشخي ثبصُ ثب تَجِ ثِ ايي ػشض، ثشخي اص ثبصُ

 ضَد:  هَسد هؽبلؼِ ثِ صَست صيش پيطٌْبد هي  اّذ ضذ. ثشاسبس ًتبيج ايي تحميك، اجضاي ؼشح سبهبًذّي سٍدخبًِ دس ثبصُحفبتت خَ

 هتش(  40ّبي ثب ػشض کوتش اص ػشض تؼبدلي و  ثبصگطبيي سٍدخبًِ ٍ سفغ تصشف دس ثبصُ -1

ّبيي کِ ػشض آى ثييطدتش اص   غ تصشف ضذُ ٍ ّچٌيي ثبصُّبي سف حفبتت سٍدخبًِ دس ػشض تؼبدلي ٍ اجشاي ؼشح کٌتشل سيل اساظي دس ثبصُ -2

تَصيدغ ػبدالًدِ آة ثسدتش     10ضَد ٍ ؼجك هبدُ لبًًَي  ّبي ػشيط، اساظي آصاد هي ػشض تؼبدلي است. دس اثش اجشاي ؼشح کٌتشل سيل دس ثبصُ

 ّبي هجبص خَاّذ ثَد.   هبصاد هحسَة ٍ لبثل اجبسُ ثب کبسثشي

ي ٍ اًتمبل آة ثشاي هضاسع کطبٍسصي ٍ پشٍسش هبّي ثِ صَست دادوي ٍ ثِ هيضاى جوغ هجَص حمبثدِ آًْدب دس   احذاش سبصُ آثگيش ٍ کبًبل تأهي -3

 ثبالدست هجوَػِ هتوشکض آًْب  

 ّبي پشٍسش هبّي   آٍسي پسبة آثيبسي هضاسع ٍ خشٍجي حَظچِ ؼشح کبًبل جوغ -4

 ِ هٌبسجي دس داخل سٍدخبًِ  ّب ثِ ًمؽ ؼشح سبهبًذّي خشٍجي هجوَػِ پسبة آثيبسي هضاسع ٍ خشٍجي حَظچِ -5
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