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 خالصه

تاؿذ، راًی، هالی، صیؼت هحیغی ٍ ارتواػی، داسای اّویت تحمیماتی فشاٍاى هی ّایّایی کِ تِ دلیل ٍاسد ًوَدى خؼاستتشیي پذیذُیکی اص هْن

ّای دٍس هَسد تحج ی ؿکؼت ػذ ٍ آحاس ًاؿی اص آى، اص ػالپذیذُ ؿکؼت ػذ اػت. تا ٍلَع هَاسد هتؼذدی اص ؿکؼت ػذّا، تشسػی پذیذُ

ُ تَػظ هحممیي دس گزؿتِ كَست گشفتِ اػت، اها ایي هثحج ٌَّص رای پظٍّـگشاى دس ػشاػش دًیا تَدُ اػت. ّشچٌذ هغالؼات هتؼذدی دس ایي تاس

ای پغ اص ؿکؼت ػذ دس هحل ػذ تحج ٍ تشسػی فشاٍاى داسد. دس تحمیك حاضش تحلیل سیؼک ؿکؼت ػذ ٍ تغییشات احتوالی رشیاًات سٍدخاًِ

همغغ ػشضی دس ػیؼتن تحلیلی سٍدخاًِ  70ّای ٌّذػی دادُهتش ٍ تا اػتفادُ اص  2400ای تِ عَل تأخیشی ػیاهشصکَُ دس اػتاى گلؼتاى دس تاصُ

HEC-RAS ُّا، پاساهتشّای ّیذسٍلیکی رشیاى ًظیش ػشػت رشیاى ٍ تٌؾ هَسد تشسػی لشاس گشفتِ اػت. دس ایي هذل پغ اص تزضیِ ٍ تحلیل داد

اًذ ٍ ػَاهل هَحش تش ال همایؼِ ٍ آًالیض گشدیذُػ 100ٍ  50، 25ّای دػت، لثل ٍ تؼذ اص ؿکؼت ػذ تشای دٍسُ تاصگـتتشؿی تؼتش دس پاییي

 تغییشات رشیاى هَسد تحج ٍ تشسػی لشاس گشفتِ اػت.

 

 ّبی ٌّذسی، جریبًبت ّیذرٍلیکی.شکست سذ، سذ تأخیری، هَرفَلَشی رٍدخبًِ، دادُ کلوبت کلیذی:

 
 

 مقدمه .1
 

اص ایي سٍ اًزام الذاهات ػاهاًذّی  هثتٌی تش اكَل هٌْذػی سٍدخاًِ اًزام پزیشد. احذاث ّشگًَِ ػاصُ دس هؼیش سٍدخاًِ تایذ تا هغالؼِ ٍ تشسػی کاهل ٍ

-تیٌی ػکغای هؼتلضم ؿٌاخت لَاػذ خاف حاکن تش آى تَدُ ٍ لثل اص اًزام ّش ًَع الذام هٌْذػی سٍدخاًِ، تشسػی ٍ پیؾٍ دخالت دس ًظام سٍدخاًِ

 [.1تاؿذ]ّای آتی اص اّویت خاكی تشخَسداس هیای ًاؿی اص احذاث ػاصُشات سٍدخاًِالؼول سٍدخاًِ ضشٍسی اػت. دس ایي هیاى تِ خلَف تغیی

ی همذاسی اص ػیالب، همذاس دتی اٍد ػییالب  ؿًَذ. لزا تا رخیشُػذّای تأخیشی تشای کٌتشل ػیالب ٍ ایزاد تأخیش دس رشیاى ػیالتی ػاختِ هی

دٌّذ. ػذّای تأخیشی هؼوَالً داسای استفاع ٍ حزن رخییشُ کین تیَدُ کیِ آب هحثیَع ؿیذُ دس       تملیل ٍ صهاى سػیذى آى تِ ًمغِ هَسد ًظش سا افضایؾ هی

دػیت اص كیذهات   دػیت هٌتمیل ؿیذُ ٍ هٌغمیِ پیاییي     ییيای خاف ٍ یا ًـت اص داخل فًَذاػیَى ٍ تذًِ ػیذ تیِ پیا   ّا تِ تذسیذ اص عشیك ػاصُتاالدػت آى

 [.2هاًذ]احتوالی ػیالب دس اهاى هی

ُ س لؼوتی اص تذًِ ػذ کِ هَرة سّاػاصی حزن غیشلاتل کٌتشلی اص آب ؿَد سا ؿکؼت ػذ هیّش ًَع كذهِ د ّیای  ًاهٌذ. ؿکؼت ػذ دس ػیاص

دػت ػذ ٍاسد کٌیذ. لیزا تحلییل ٍ    تَاًذ خؼاسات لاتل تَرْی تِ پاییيتاؿذ، هیتأخیشی کِ ّذف اكلی ػاخت آًْا پاییي آٍسدى همذاس پیک ػیالب هی

 ای تشخَسداس اػت. س صهاى ٍلَع ػیالب اص اّویت ٍیظُتشسػی سیؼک ؿکؼت ػذ د

ّذف اكلی تحمیك حاضش تشسػی احتوال ؿکؼت ػذّای تأخیشی ٍ همایؼِ تغییشات ػشػت رشیاى ٍ تٌؾ تشؿی تؼتش دس حالت اػتمشاس ػیذ ٍ  

تاؿیذ. تیشای   ػال هی 100ٍ  50، 25ّای گـتتشای دٍسُ تاص HEC-RASصهاى ؿکؼت آى دس سٍدخاًِ ػیاهشصکَُ تا اػتفادُ اص ػیؼتن تحلیلی سٍدخاًِ 
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( ًویایی اص ػیذ تیأخیشی ػییاهشصکَُ سا     1هتش دس ارشای هذل تشای ایي ػذ دس ًظش گشفتِ ؿذُ اػیت. ؿیکل     4هتش ٍ  7ایي هٌظَس ٍ همایؼِ تْتش، دٍ استفاع 

 دّذ.ًـاى هی

 

 
 (: ًوبیی از سذ تأخیری سیبهرزکَُ 1) شکل

 

 [3ّبی طجیعی هحذٍدُ هَرد هطبلعِ ]یصگیهَقعیت جغرافیبیی ٍ ٍ -1-1
 36-42- 30ؿوالی تا 36-35-00ػشم رغشافیایی  ،غشتی 54-50-00ؿشلی تا  54-42-30آتاد دس هحذٍدُ عَل رغشافیایی حَصُ آتخیض ػیاهشصکَُ ػلی

اص رٌَب تِ هشص اػتاى ػوٌاى، اص ؿشق تِ حَصُ  ( ًوایؾ دادُ ؿذُ اػت اص ؿوال تِ سٍػتای هحوذ آتاد،2ّواًغَس کِ دس ؿکل  رٌَتی لشاس گشفتِ اػت. 

ّکتاس دس  9737گشدد. حَصُ آتخیض ػیاهشصکَُ تا هؼاحتی حذٍد ّای آتخیض گشهاتذؿت ٍ رؼفش آتاد هحذٍد هیآتاد ٍ اص غشب تِ حَصُآتخیض صسیي گل ػلی

 95/16هتش اص ػغح دسیاّای آصاد ٍ تا ؿیة آتشاِّ هتَػظ  1440ٍ حذالل هتش  3600هشکض اػتاى گلؼتاى ٍالغ گشدیذُ اػت. هٌغمِ هَسد ًظش تا حذاکخش استفاع 

ّای حَصُ هحوذآتاد اص هٌاعك هشتفغ اػتاى ػوٌاى ػشچـوِ گشفتِ ٍ تا ؿیة تاؿذ. ػشؿاخِآتاد کتَل هی ّای حَصُ آتخیض هحوذدسكذ یکی اص صیش حَصُ

گیشی سا دس حَصُ هضاػف ًوَدُ اػت. ػذّای تأخیشی ػیاهشصکَُ ٍالغ دس اػتاى گلؼتاى ػیلّا ؿذت گشدد ٍ ؿیة صیاد آتشاِّصیادی ٍاسد دؿت هی ًؼثتا ً

 ًمؾ کٌتشل ػیل، رخیشُ ػیالب، تشػیة سػَتات ٍ تخثیت پشٍفیل عَلی سٍدخاًِ سا تش ػْذُ داسد.

 
 (: هَقعیت جغرافیبیی هحذٍدُ هَرد هطبلع2ِشکل )

 

 

 هاواد و روشم .2
 

هتش اص  2400دس ایي تحمیك تِ تشسػی  اًذ.گیش( عشاحی ؿذُ کِ تؼذاد کوی اص آًْا تاکٌَى ػاختِ ؿذُػذ تأخیشی  سػَب دس حَضِ هحوذآتاد چٌذیي

 ،GIS ػذ تأخیشی دس آى لشاس داسد پشداختِ ؿذُ اػت. تا تَرِ تِ تَپَگشافی سٍدخاًِ ٍ تا اػتفادُ اص ًشم افضاس ی ػیاهشصکَُ کِ یک ػاصُعَل سٍدخاًِ
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ػیؼتن  ایي اعالػات تِ هحیظ ی ٍ هماعغ ػشضی دس عَل سٍدخاًِ دس ًظش گشفتِ ؿذُ اػت. ػپغػاصؿثیِ تؼتش ٍ دؿت ػیالتی سٍدخاًِطئَهتشی 

 هذل ّیذسٍلیکی سٍدخاًِدس ًْایت  ٍ ّای ٌّذػی تکویلٍ دادُ سًٍذیاتی ّیذسٍلیکی ٍاسد تحلیل ؿکؼت ػذ ٍ تشای HEC-RASتحلیلی سٍدخاًِ 

 ؿَد.اسائِ هی
 

 ثررسی ٌّذسی هقبطع -2-1
تشداسی اداسُ کل هٌاتغ عثیؼی ٍ آتخیضداسی اػتاى هتش اص سٍدخاًِ ػیاهشصکَُ تا تَرِ تِ ًمـِ 2400همغغ ػشضی تِ هؼافت  70دس تحمیك حاضش تؼذاد 

-HECػیؼتن تحلیلی سٍدخاًِ  ظهحیسػن ؿذُ ٍ ٍاسد  GIS. ّواى عَس کِ گفتِ ؿذ، ایي هماعغ ػشضی دس ًشم افضاس گلؼتاى دس ًظش گشفتِ ؿذُ اػت

RAS ّای سٍدخاًِ، تاصُ ٍ ایؼتگاُ سٍدخاًِ، هختلات  ؿَد. اعالػات هَسد ًیاص دیگش تشای یک همغغ ػشضی کِ ؿاهل: ؿاخقهیX  ٍY  ًماط 

[. 4]ؿذُ اػتتاؿٌذ ًیض ٍاسد ؿذگی هی ّای کشاى کاًال اكلی ٍ ضشائة تاصؿذگی ٍ تٌگّای تاصُ، ضشیة صتشی هاًیٌگ، ایؼتگاُ ایؼتگاُ تشاص(، عَل

( 3. ؿکل ُ اػتذیگشدًیض تکویل ؿاهل: ًَع ؿکؼت ػذ، صهاى ؿکؼت ػذ، ضشیة ؿکؼت ٍ ...  ت هَسد ًیاص دس تحلیل ؿکؼت ػذچٌیي اعالػاّن

 دّذ.ًـاى هی HEC-RASهتش اص سٍدخاًِ ػیاهشصکَُ سا دس ػیؼتن  2400عشح ؿواتیک هماعغ ػشضی 

 

 
 HEC-RASهقبطع عرضی رٍدخبًِ سیبهرزکَُ در سیستن  (: طرح شوبتیک3) شکل

 

 ضریت زثری هبًیٌگ -2-2
ٍ کذ  الذام تِ تاصدیذ كحشایی ،، تشای اًتخاب ضشیة هاًیٌگ هٌاػة کاًالتاصُ تحمیماتیّا دس عَل تِ دلیل تغییشات هَاد تؼتش ٍ پَؿؾ گیاّی کٌاسُ

-ای اص ًظش تغییشات تؼتش، تیّایی اص کاًال کِ داسای تغییشات ػوذُّا دس لؼوتي هکاىگشدیذ. ای GPSدس عَل هؼیش سٍدخاًِ تَػظ دػتگاُ گزاسی 

. پغ اص ُ اػتتشداسی ٍ تلَیشتشداسی گشدیذّا تِ ّوشاُ اؿل ًوًَِی هَلؼیتًظوی کاًال، هَاًغ، پَؿؾ گیاّی ٍ غیشُ تَدُ دس ًظش گشفتِ ؿذ ٍ اص ّوِ

الذام تِ سػن کشٍکی ایي ًماط ؿذُ ٍ فَاكل آًْا هـخق گشدیذ.  Arc GISافضاس ًماط تا اػتفادُ اص ًشم تاصدیذ هیذاًی ٍ حثت تلَیشتشداسی اص ایي

چٌیي دس عَل هؼیش ٍ تیي ّش دٍ هکاى ضشیة هاًیٌگ هَسد ًظش تشای ّش هکاى تذػت آهذُ اػت. ّن (Cowanاٍى  ػپغ تا اػتفادُ اص سٍؽ تزشتی ک

 ی هَسد ًظش تؼییي گشدیذُ اػت.ٍ تشای کل تاصُیاتی ؿذُ هـخق ایي ضشایة صتشی هیاى
 

 تحلیل جریبى غیر هبًذگبر -2-3

-ٍاسد هی ّش ؿشط هشصی کِ هَسد ًیاص اػت رشیاى غیش هاًذگاس ؿاهل ؿشایظ اٍلیِ، ّیذسٍگشاف رشیاى ٍ اعالػات، ّای ٌّذػیپغ اص ٍاسد کشدى دادُ

اخل یک تاصُ تغییش داد. ؿشکت هـاٍس تشای عشاحی ػذّای هَسد ًظش دس هؼیش رشیاى تا تَاى دس ّش همغغ ػشضی دس د ّای رشیاى سا هی ؿَد. دادُ
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ّای همادیش دتی پیک ػیالب تا دٍسُ SCSػٌزی ػشهَ ٍالغ دس هحوذآتاد ٍ تِ سٍؽ آٍسی ؿذُ اص ایؼتگاُ آباػتفادُ اص آهاس ٍ اعالػات روغ

 [.3( تذػت آٍسدُ کِ اص ایي همادیش دس ایي تحمیك اػتفادُ ؿذُ اػت ]4هشصکَُ هغاتك ؿکل  ی ػیاُتاصگـت هختلف سا تشای سٍدخاًِ

 

 
 [3]هرزکَُ ّبی هختلف در حَزُ آثخیس سیبُّبی سیالة ثب دٍرُ ثبزگشت(: ّیذرٍگراف4شکل )

 

 شرایط هرزی -2-4

تاؿذ. دس سطین صیش تحشاًی، دػت ٍ تاالدػت( هَسد ًیاص هی ؿشایظ هشصی تشای تشلشاسی ػغح آب آغاصیي دس ّش یک اص دٍ اًتْای ػیؼتن سٍدخاًِ  پاییي

ن سٍدخاًِ دػت ػیؼتن سٍدخاًِ ٍ دس هحاػثِ سطین رشیاى فَق تحشاًی فمظ ؿشایظ هشصی دس اًتْای تاالدػت ػیؼت ؿشایظ هشصی فمظ دس اًتْای پاییي

دس ایي  .[4]كَست ؿشایظ هشصی تایذ دس ّش دٍ اًتْای ػیؼتن سٍدخاًِ ٍاسد ؿَدایي هختلظ تشسػی ؿَد، دس  تایذ اگش سطین رشیاى ضشٍسی خَاّذ تَد.

ّای ٌّذػی آًکِ دادُ پغ اصدػت اػتفادُ ؿذُ اػت. تحمیك اص اػوال ؿشایظ هشصی تا اػتفادُ اص ّیذسٍگشاف رشیاى دس تاالدػت ٍ ػوك ًشهال دس پاییي

 .ؿَدهی ّای رشیاى ٍاسد گشدیذًذ، اًزام هحاػثات ّیذسٍلیکی آغاصٍ دادُ
 

 

 HEC-RASسازی رودخانه سیامرزکوه در حاصل از مدل و بحث نتایج .3

 

ػیالِ ؿیاهل:    100ٍ  50، 25  ایّی پغ اص اًزام هحاػثات ّیذسٍلیکی ٍ تحلیل ؿکؼت ػذ، پاساهتشّای هْن رشیاى تش اػاع دتی ػیالتی تا دٍسُ تاصگـیت 

دػت هحل احذاث ػذ هَسد تشسػی هتش دس پاییي 1000ٍ  500، 50ػشػت رشیاى هتشتشحاًیِ( ٍ تٌؾ تشؿی تؼتش  ًیَتي تش هتشهشتغ( دس ػِ همغغ تِ فَاكل 

( ًـاى دادُ ؿیذُ  6( ٍ  5( ٍ اؿکال  3( ٍ  2  (،1ّای ٌّذػی رشیاى دس سٍدخاًِ ػیاهشصکَُ دس رذاٍل   لشاس گشفت. ًتایذ حاكل اص تزضیِ ٍ تحلیل دادُ

دّذ کِ پاساهتشّای هَسد تشسػی دس صهاى اػتمشاس ٍ کاسایی ػذ ًؼثت تِ استفاع ػذ کوتشیي هیضاى تغیییشات سا داسًیذ، اهیا تیا افیضایؾ      ًتایذ ًـاى هی اػت.

ی ػشػت رشیاى ٍ تٌؾ تشؿی تؼتش افضایؾ لاتیل تیَرْی ًؼیثت تیِ     کٌذ. دس صهاى ؿکؼت ػذ پاساهتشّادٍسُ تاصگـت ػیالب همذاس آًْا افضایؾ پیذا هی

هتیشی اص   100تیا   50هتشی افضایؾ ػیشػت حاكیل اص ؿکؼیت ػیذ دس فَاكیل      4ػالِ دس ػاصُ  25صهاى اػتمشاس ػذ داسد. تِ ػٌَاى هخال دس دٍسُ تاصگـت 

چٌیي دتی خشٍری اص ػذ دس حالت ؿکؼیت ػیاصُ   تاؿذ. ّندسكذ هی 67تا  38هتشی تیي  7تاؿذ، کِ ایي همذاس تشای ػاصُ دسكذ هی 16تا  6ػاصُ حذٍد 

 دسكذ افضایؾ داؿتِ اػت.  324هتشی  7دسكذ ٍ دس ػاصُ  57هتشی  4ًؼثت تِ اػتمشاس آى دس ػاصُ 
 
 

 گیرینتیجه .4
 

ضشٍسی تیَدُ   تیٌی احشات ًاؿی اص آىٍ پیؾ تشسػی پذیذُ ؿکؼت ػذ، تش هَسفَلَطی سٍدخاًِ تاحیشگزاس اػتاص آًزایی کِ تغییش دس پاساهتشّای رشیاى 

ٍریَد   هٌاعك هؼکًَی، تزاسی، كٌؼتی ٍ کـیاٍسصی  دس پایاب ػذّا . تا تَرِ تِ ایٌکِکاّذهی ًاؿی اص آىٍ خؼاسات  ؿذت تلفات ی اصدتا حذٍد صیا ٍ

دػت دس صهاى ؿکؼت ػیذ  راسی ؿذى ػیل دس پاییي .ی هٌاعك خغشپزیش الصم ٍ حیاتی اػتػذّا ٍ تؼییي ًمـِ تیٌی خغشات ًاؿی اص ؿکؼتداسد، پیؾ



 

 

 داوشکدٌ فىي ي مهىدسي، داوشگاٌ محقق اردبیلي، اردبیل، شاوزدهمیه کىفراوس هیدريلیک ایران

 5931شهریًر    51ي  51

 

 5

ّیای تیـیتشی تیش    تٌْا تِ ؿکل ٍ اًذاصُ هخضى ٍاتؼتِ ًیؼت، تلکِ تِ همذاس ًفَر یا ؿکل تخشیة ػاصُ ّن تؼتگی داسد. تشای هغالؼات تیـتش، تاییذ آصهیایؾ  

 ػاصی ؿذُ اًزام ؿَد.ػٌزی هذل ؿثیِّوشاُ كحت چٌیي تشسػی ػشسیضّای هتفاٍتی تِّا دس تذًِ ػذّای هختلف ٍ ّنسٍی فشػایؾ ٍ لغضؽ
 

 دست سذّبی خرٍجی از سذّب در هقطع پبییيدثی :(1) جذٍل

 ػیالب تا دٍسُ

 ّای هختلفتاصگـت

 دس صهاى ؿکؼت ػذ دس صهاى اػتمشاس ػذ

دتی ػیالب دس 

 هتشی 4ػاصُ 

  هتش هکؼة تش حاًیِ(

دتی ػیالب دس 

 هتشی 7ػاصُ 

  هتش هکؼة تش حاًیِ(

دتی ػیالب دس 

 هتشی 4ػاصُ 

  هتش هکؼة تش حاًیِ(

دتی ػیالب دس ػاصُ 

 هتشی 7

  هتش هکؼة تش حاًیِ(

 237.48 88.31 55.93 56.02 ػالِ 25ػیالب تا دٍسُ تاصگـت 

 237.38 88.85 79.79 79.85 ػالِ 50ػیالب تا دٍسُ تاصگـت 

 236.80 115.05 107.82 107.87 ػالِ 100ػیالب تا دٍسُ تاصگـت 

 

 هتری(4دست سذ )سبزُ آًبلیس حبصل از پبراهترّبی ّیذرٍلیکی جریبى در هقبطع هختلف پبییي :(2) جذٍل

 ػیالب تا دٍسُ 

ّای تاصگـت

 هختلف

 پاساهتشّای رشیاى

 اػتمشاس ػاصُ ؿکؼت ػاصُ

 دػتفاكلِ اص ػذ دس پاییي دػتفاكلِ اص ػذ دس پاییي

 هتش 1000 هتش 500 شهت 50 هتش 1000 هتش 500 هتش 50

ػیالب تا دٍسُ 

 تاصگـت 

 ػالِ 25

 ػشػت رشیاى 

  هتش تش حاًیِ(
3.42 3.49 3.53 2.95 3.21 3.33 

 تٌؾ تشؿی تؼتش 

  ًیَتي تش هتش هشتغ(
298.63 328.47 355.62 239.04 290.81 328.25 

ػیالب تا دٍسُ 

 تاصگـت 

 ػالِ 50

 ػشػت رشیاى 

  هتش تش حاًیِ(
3.43 3.56 3.67 3.34 3.55 3.67 

 تٌؾ تشؿی تؼتش 

  ًیَتي تش هتش هشتغ(
299.47 336.19 375.01 287.89 336.08 374.85 

ػیالب تا دٍسُ 

 تاصگـت 

 ػالِ 100

 ػشػت رشیاى 

  هتش تش حاًیِ(
3.76 3.94 4 3.71 3.94 4 

 تٌؾ تشؿی تؼتش 

  ًیَتي تش هتش هشتغ(
344.16 397.66 426.9 336.65 397.65 426.83 
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 هتری(7دست سذ )سبزُ آًبلیس حبصل از پبراهترّبی ّیذرٍلیکی جریبى در هقبطع هختلف پبییي :(3) جذٍل

 ػیالب تا دٍسُ 

ّای تاصگـت

 هختلف

 پاساهتشّای رشیاى

 اػتمشاس ػاصُ ؿکؼت ػاصُ

 دػتفاكلِ اص ػذ دس پاییي دػتفاكلِ اص ػذ دس پاییي

 هتش 1000 هتش 500 هتش 50 هتش 1000 هتش 500 هتش 50

ػیالب تا دٍسُ 

 تاصگـت 

 ػالِ 25

 ػشػت رشیاى 

  هتش تش حاًیِ(
4.94 4.65 4.58 2.95 3.21 3.33 

 تٌؾ تشؿی تؼتش 

  ًیَتي تش هتش هشتغ(
522.15 530.63 532.18 239.15 291.05 328.48 

ػیالب تا دٍسُ 

 تاصگـت 

 ػالِ 50

 ػشػت رشیاى 

  هتش تش حاًیِ(
4.94 4.65 4.58 4.34 3.55 3.67 

 تٌؾ تشؿی تؼتش 

  ًیَتي تش هتش هشتغ(
522.14 531.17 532.73 287.78 336.04 374.84 

ػیالب تا دٍسُ 

 تاصگـت 

 ػالِ 100

 ػشػت رشیاى 

  هتش تش حاًیِ(
4.94 4.66 4.59 3.71 3.94 4 

 تٌؾ تشؿی تؼتش 

  ًیَتي تش هتش هشتغ(
521.78 532.10 534.4 336.73 397.52 426.76 
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 سبل 25دست سذ ثب دٍرُ ثبزگشت آًبلیس حبصل از حذاکثر سرعت جریبى در هقبطع هختلف پبییي :(5) شکل
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 سبل 25دست سذ  ثب دٍرُ ثبزگشت آًبلیس حبصل از تٌش ثرشی ثستر در هقبطع هختلف پبییي :(6) شکل
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