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 چکیذٌ

. اّویت حذاوثش تاسؽ سخ دّذ هٌغمِ یهوىي اػت وِ هی تَاًذ دس یه  استفاع تاسًذگی، حذاوثش PMP)(حذاوثش تاسؽ هحتول 
ای ی رخیشُ ٍ تَصیغ آب تِ گًَِآى ّاغیشلاتل اًىاس اػت. تٌاتشایي تایذ ػاختو ،ی رخیشُ ٍ تَصیغ آبآى ّاهحتول دس عشاحی ػشسیضّا ٍ ػاختو

حذاوثش تاسؽ هحتول  ی هحاػثِ یّای هختلفی تشای سٍؽ حذاوثش ػیل سٍی دادُ سا تذٍى ّیچ آػیثی تحول ًوایذ.عشاحی ؿَد وِ تتَاًذ 
سٍؽ آهاسی هَػَم تِ سٍؽ ّشؿفیلذ ٌّگاهی اػتفادُ . هی ؿَدٍخَد داسد وِ تِ عَس ولی تِ دٍ دػتِ ػیٌَپتیىی )ّوگشایی( ٍ آهاسی تمؼین 

تِ دلیل اػتفادُ اص  سٍؽ ّوگشایی وافی دس اختیاس تاؿذ. ی تِ اًذاصُ ایي دادُ ّادیش تاسًذگی تَدُ ٍهما ،ّای هَخَدوِ تٌْا دادُ هی ؿَد
تحمیك اًدام گشفتِ تَػظ تا اػتفادُ اص  دسایي همالِ .تشخَسداس اػتدلت تیـتشی  پاساهتشّای تیـتش خْت تخویي حذاوثش تاسؽ هحتول اص

خَاف ٍ وال ؿَس ٍ تا تَخِ تِ دادُ ّای همذاس تاسؽ  حَضِ یتِ سٍؽ ّوگشایی دس  PMP همذاس هحاػثِ یػاصهاى َّاؿٌاػی وـَس تشای 

 24ّای حذاوثش تاسؽ دادُ گشدیذ. هحاػثِ ی هٌغمِ یّای  حَضِ یتشای صیش k، همذاس حَضِ یتاساى ػٌدی ّای ایؼتگاُ ی ػاػتِ 24
ًیض حذاوثش تاسؽ هحتول تِ دٍ سٍؽ ّشؿفیلذ اٍل ٍ دٍم  همذاس ذ.اخز گشدی خشاػاى سضَیؿٌاػی اػتاى ٍ اللینی ّوذیذی ّاایؼتگاُ اص ػاػتِ

ًتایح ًـاى داد وِ همادیش تِ دػت آهذُ اص سٍؽ ّشؿفیلذ اٍل ٍ دٍم تفاٍت صیادی  گشدیذ ٍ تیي ًتایح حاكل همایؼِ كَست گشفت. هحاػثِ ی

تِ  PMPم ؿذُ هـخق ؿذ وِ همادیش اًدا ی ایی دلیك تش اػت، تا همایؼِهمادیش تِ دػت آهذُ تِ سٍؽ ّوگشاص آًدا وِ تا ّن داسًذ. 
 تش اػت.ّشؿفیلذ دٍم تِ سٍؽ ّوگشایی ًضدیه ُ تِ سٍؽدػت آهذ

 . یسضَ حذاوثش تاسؽ هحتول، سٍؽ آهاسی، سٍؽ ػیٌَپتیىی، سٍؽ ّشؿفیلذ، خشاػاى  :کلیذی ياصٌ َبی

 مقذمٍ

تشیي تضسي PMP)( 1حذاوثش تاسؽ هحتول
تاساًی اػت وِ اص ًظش همذاس تا یه تذاٍم هـخق، 

(. دس 4تَاى اًتظاس داؿت )احتوال ٍلَع آى سا هی
تَاى گفت حذاوثش تاسؽ ٍالغ عثك تؼشیف، هی

آب حاكل تشیي استفاع هحتول ػثاست اػت اص تضسي
 ی هـخق تشای یه دٍسُ تاسؽ دس یه هذتاص 

هؼیٌی اص ػال وِ تِ لحاػ ؿشایظ فیضیىی دس 

                                                 
1 - Probable Maximum Precipitation 

هؼیي  ی هٌغمِ یعَفاى یه  هحذٍدُ ی
اّویت حذاوثش تاسؽ  .(13تَاًذ تثاسد )خغشافیایی هی

ی رخیشُ آى ّاهحتول دس عشاحی ػشسیضّا ٍ ػاختو
چشا وِ تشسػی ػلل  ؛ٍ تَصیغ آب غیشلاتل اًىاس اػت

-ف خْاى ًـاى هیػذّا دس هٌاعك هختل ؿىؼت

ظشفیت دّذ وِ عشاحی ػشسیضّای ًاهٌاػة ٍ ون
ّای خذی ػذّا ػَم خشاتیچْاسم تا یهػثة یه

ی رخیشُ ٍ تَصیغ آى ّاتٌاتشایي تایذ ػاختو تاؿذ.هی
ای عشاحی ؿَد وِ تتَاًذ حذاوثش ػیل آب تِ گًَِ

-سٍؽ سٍی دادُ سا تذٍى ّیچ آػیثی تحول ًوایذ.
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حذاوثش تاسؽ  ِ یهحاػثّای هختلفی تشای 
 ی هحتول ٍخَد داسد وِ تِ عَس ولی تِ دٍ دػتِ

 هی ؿَد)ّوگشایی( ٍ آهاسی تمؼین  ػیٌَپتیىی
ّای اص ٍضؼیت تَدُدس سٍؽ ػیٌَپتیىی  (. 11،12)

هی سعَتت ٍ ػشػت تاد اػتفادُ َّا ٍ آهاس تاسؽ، 
ٌّگاهی وِ فمظ دادُ ّای تاسؽ، آى ّن  .(4) ؿَد

سٍؽ آهاسی تیاس تاؿذ، اص وافی دس اخ ی تِ اًذاصُ
اػتفادُ  .هی ؿَداػتفادُ  1هَػَم تِ سٍؽ ّشؿفیلذ

اص ایي سٍؽ تِ خلَف ٌّگاهی اسخحیت داسد وِ 
حتول هَسدًیاص تشآٍسدی ػشیغ اص حذاوثش تاسؽ ه

ّای ووتش اص حَضِ یسٍؽ آهاسی هؼوَالً دس  تاؿذ.
لزا تا تَخِ تِ  .(9) واستشد داسدهشتغ ویلَهتش  1000

سٍؽ ّشؿفیلذ ٍ تِ ایي دلیل وِ دس اوثش اّویت 
واسّای تحمیماتی همذاس ضشیة ّشؿفیلذ سا اص سٍی 
ًوَداسّایی تخویي هی صًٌذ وِ همذاس آى سا تیؾ اص 

هَسد هغالؼِ تشآٍسد هی  ی هٌغمِ یهمذاس هٌاػة 
وٌذ، تؼییي همذاس دلیك تش ضشیة ّشؿفیلذ اّویت 

ػتفادُ لزا ّذف اص ایي پظٍّؾ، ا ؛تؼیاسی هی یاتذ
تِ دػت آهذُ تِ اص همادیش حذاوثش تاسؽ هحتول 

تشای تؼییي همذاس هٌاػة ضشیة سٍؽ ػیٌَپتیىی، 
تا  هَسد هغالؼِ هی تاؿذ ی حَضِ یّشؿفیلذ دس 

دس كَست اػتفادُ اص سٍؽ ّشؿفیلذ همادیش تِ دػت 
 .آهذُ اص دلت هٌاػثی تشخَسداس تاؿذ

  ايل ريش َزضفیلذ
اػت  2تش هثٌای فشهَل چاٍاٍل ّشؿفیلذ ٍؽ س

ّیذسٍلَطِیىی  ی هاوضیون همذاس ٍالؼِ tkوِ دس آى 
ٍ  nX هیاًگیي همادیش t  ،nX تشگـت ی تا دٍسُ

nاًحشاف هؼیاس همادیش nX  ٍtk  فاوتَس فشاٍاًی
-ٍ تَصیغ فشاٍاًی هی tتاصگـت  ی ٍاتؼتِ تِ دٍسُ

  تاؿذ.

ntnn kXX     (1                        )  

تفادُ ٍ فشهَل اػ nkاص  tkّشؿفیلذ تِ خای 
 صیش سا اسائِ ًوَد:

                                                 
1 - Hershfield 

2 - Chaw 

nnn kXPMP             (2                   )  
-اص هتَػظ حذاوثش تاسًذگیتاتؼی  nkوِ دس آى   

ّای هختلف تاسًذگی اػت ٍ تا ًِ ٍ هذتّای ػاال
اػتفادُ اص ًوَداسّایی تلحیحات هختلف سٍی آى 

اص  1961دس ػال ّشؿفیلذ  .(9) گیشدكَست هی
ػوَهی تٌاٍب ٍ تا داؿتي آهاس تاالی  ی هؼادلِ ی

 آى ّادسكذ  90ایؼتگاُ وِ  2600سٍصاًِ تیؾ اص 
 kتشای  15دس آهشیىا لشاس داؿت، دسیافت وِ ػذد 

 .(9) ش همذاس اػتحذاوث
 ديم ريش َزضفیلذ

سٍؽ ّشؿفیلذ  تا ؽ ّشؿفیلذ دٍمتٌْا تفاٍت سٍ
 3 ی هؼادلِ یاػت وِ تا  mk هحاػثِ یاٍل دس 

 آیذ. تِ دػت هی

1

1






n

nl XX
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(3      )                   

 ی تاالتشیي همذاس حذاوثش ػاالًِ lXوِ دس آى 
ّای یي حذاوثشهیاًگ 1nXتاسًذگی هـاّذُ ؿذُ، 

اًحشاف هؼیاس  1n ٍ ػاالًِ تِ خض تیـتشیي همذاس
 تاؿذ.هی ّای ػاالًِ تِ خض تیـتشیي همذاسحذاوثش

تٌْا تؼذیل هشتَعِ دس ایي هَسد، تؼذیل هشتَط تِ 
دس ایي  .(1) صهاًی ثاتت هـاّذاتی اػت هحذٍدُ ی

 ی تشای ّوِ mk هحاػثِ یسٍؽ پغ اص 
ّا، تیـتشیي همذاس تِ دػت آهذُ سا اًتخاب ٍ ایؼتگاُ

هی حذاوثش تاسؽ هحتول اػتفادُ  هحاػثِ یتشای 
دس تؼضی هَاسد تشای دلت تیـتش دس سٍؽ (. 1) ؿَد

گاُ دٍم همادیش خاسج اص هشص سا حزف ًوَدُ ٍ آى
-هی هحاػثِ یسا  حذاوثش تاسؽ هحتولهمذاس 

 .(11،1ًوایٌذ)
 سیىًپتیکی )َمگزایی(ريش 

وِ داسای  ،ایي سٍؽ اص ػیؼتن ّای ون فـاسدس 
وگشا تِ دسٍى خلَكیات فیضیىی ٍ دیٌاهیىی ّ

 PMPهشوض ػیؼتن هی تاؿذ، تشای تخویي 
تِ ایي هٌظَس اص  اعالػات حذاوثش  ؿَد. اػتفادُ هی

ؿثٌن ٍ حذاوثش ػشػت تاد دس ػغح صهیي  ی ًمغِ
دُ سٍصُ دس ّش هاُ  ی ػاػتِ دس ػِ دٍسُ 12تا تذاٍم 
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ٍ ًیض هتَػظ فـاس هاّیاًِ تشای ایؼتگاُ ّای هَسد 
عَفاى ّایی وِ  ّن چٌیي تشسػی اػتفادُ هی گشدد.

هَسد تشسػی ، داسای ؿذیذتشیي همذاس تاسًذگی ّؼتٌذ
 ی ًمغِ آى ّالشاس هی گیشد ٍ دس عَل تاسًذگی 

ی تدضیِ ٍ ؿثٌن، ػشػت تاد ٍ فـاس تِ كَست ػاػت
وِ دس  ،همذاس آب هَخَد دس خَ تحلیل هی گشدد.

ًمغِ  ی اص عشیك ،ًمؾ هْوی داسد PMPتؼییي 
. پغ اص تشسػی (6) هی ؿَدؿثٌن ػغح صهیي تؼییي 

، عَفاى هٌغمِ یتوام عَفاى ّای ؿذیذ ٍ هْن 
تاسًذگی اًتخاب ٍ ػپغ حذاوثش  ّای تا تیـتشیي

ًوَدى عَفاى ؿاهل حذاوثش وشدى حذاوثش  .هی ؿَد
تِ ایي  دهای ًمغِ ؿثٌن ٍ ػشػت تاد هی تاؿذ.

تشتیة ضشیة خشیاى سعَتت ٍسٍدی تِ دسٍى 
)(عَفاى  mF  استفاع تاسًذگیتِ دػت آهذُ ٍ دس 

 هشتَط تِ عَفاى ضشب هی ؿَد.
 

vwm FFF .     (4                            )   
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ؿاخق سعَتت ٍ  wF   ٍvFدس هؼادالت فَق، 
 ػاػتِ 12ًواد تذاٍم  R  ٍwؿاخق ػشػت تاد، 

 10آب لاتل تاسؽ ٍ ػشػت تاد عَفاى ٍ ػذد  ی
ػال  50تاصگـت  ی اًگش ّواى پاساهتشّا تا دٍسُـً

 سٍصُ تِ عَفاى اػت 10 ی ٍ دس ًضدیه تشیي دٍسُ
عثك تحمیمات اًدام گشفتِ دس ًماط هختلف  .(12)

دًیا هـخق ؿذُ اػت وِ سٍؽ ػیٌَپتیىی دلت 
 حذاوثش تاسؽ هحتول داسد. یهحاػثِ  تیـتشی دس
همادیش تِ دػت ّای آهاسی اص هیاى سٍؽ ّن چٌیي

آهذُ اص سٍؽ ّشؿفیلذ دٍم تِ خلَف تا حزف 
ُ اص سٍؽ همادیش خاسج اص هشص تِ همادیش تِ دػت آهذ

تش اػت ٍ تٌاتشایي ًؼثت تِ سٍؽ ػیٌَپتیىی ًضدیه
 الصم ّشؿفیلذ اٍل اص دلت تاالتشی تشخَسداس اػت.

تحمیك خَد دس  دس اػت وِ لْشهاى ٍ سضاییتِ روش 

 یى سٍؽ چٌذ ایؼتگاّی سا هَسد تشسػؿوال خشاػا
لشاس دادُ ٍ دسیافتٌذ وِ سٍؽ چٌذ ایؼتگاّی ًؼثت 

 تاؿذهی تشخَسداسدلت تاالتشی اص تِ سٍؽ ّشؿفیلذ 
(7).   

 َبمًاد ي ريش

خَاف ٍ وال  حَضِ یهغالؼِ هَسد  هٌغمِ ی
ػاصهاى َّاؿٌاػی تِ  ؿَس هی تاؿذ وِ دس تشسػی

ّای فشدٍع، ػشایاى، لائي، گضیه،  حَضِ یصیش
 ػٌگاى، تشتت حیذسیِ ٍ واؿوش تمؼین ؿذُ اػت

حذاوثش تاسؽ هحتول دس ّش  هحاػثِ ی .(10)
تَػظ واسؿٌاػاى ػاصهاى َّاؿٌاػی  حَضِ یصیش

تا اػتفادُ اص دس ایي گضاسؽ (. 10اًدام ؿذُ اػت )
تشای  ،تاسؽ ی هحاػثِاص  خغَط ّوثاساى ٍ پغ

ٍ  1995آٍسیل  25، 1991عَفاى ّای ّفتن هاسع 
هیاًگیي ضشیة خشیاى سعَتتی  1998فَسیِ  10

 .ُ اػتؿذ هحاػثِ یٍسٍدی تِ دسٍى ّش عَفاى 
تِ ایي هٌظَس اص ایؼتگاُ ّای هؼشف یضد، صاتل، 

تشای ّش وذام اص  .ُ اػتتیشخٌذ ٍ عثغ اػتفادُ ؿذ
 فـاس دس ٍ ؿثٌن، تاد ی همادیش ًمغِایي ایؼتگاُ ّا 

ٍ آب لاتل تاسؽ  ّىتَپاػىال اػتفادُ 1000ػغح 
 سُایي پاساهتشّا تشای دٍ .ُ اػتگشدیذ هحاػثِ ی

ٍ تش اػاع  ُػال ًیض تِ دػت آهذ 50تاصگـت  ی
  .ُ اػتؿذ هحاػثِ wF ،vF  ٍmFآى همادیش 

هـاّذُ هی  1یش ایي ػِ پاساهتش  دس خذٍل هماد
آب لاتل تاسؽ ٍ ضشایة  هحاػثِ یپغ اص  .ؿَد

تِ دػت آهذ وِ تشای  PMPهَسد ًیاص، همذاس 
عَفاى ّای یه سٍصُ، دٍ سٍصُ ٍ ػِ سٍصُ اسائِ ؿذُ 

فاى ّای یه اػت وِ الثتِ دس ایي همالِ فمظ تِ عَ
  .(2خذٍل سٍصُ پشداختِ ؿذُ اػت ) 

هٌغمِ ّای ایي ًظش تِ ایي وِ تؼضی اص ایؼتگاُ
-تاؿذ ٍ اص ًظش ػالثَلی ًویداسای آهاس لاتل ل ی

ّا ٍخَد هاسی ّوگًَی هٌاػثی تیي ایؼتگاُّای آ
 ػال آهاس داؿتٌذ 15ّایی وِ تیـتش اص ًذاسد، ایؼتگاُ

اًتخاب ؿذُ ٍ  ( 2003تا پایاى ػال  تأػیغ) اص تذٍ 
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دس ّش  تِ سٍؽ ّشؿفیلذ حذاوثش تاسؽ هحتول هحاػثِ یتشای  ّا حزف ؿذًذ.ػایش ایؼتگاُ
ػاػتِ اتفاق  24ایؼتگاُ اتتذا حذاوثش تاسؽ 

،  nX، nافتادُ اًتخاب ٍ ػپغ تا تَخِ تِ همادیش 

1nX  ٍ1n  همادیشnk  ٍmk  ٍ ُتِ دػت آهذ
حذاوثش  هحاػثِ یتشای  پغ اص تلحیحات الصم

 PMPهمادیش  ّن چٌیي اػتفادُ ؿذ.تاسؽ هحتول 
 هؼادلِ یتِ دػت آهذُ تِ سٍؽ ّوگشایی دس 

ّشؿفیلذ لشاس دادُ ؿذ ٍ تا تَخِ تِ هتَػظ ٍ 
تِ دػت  kػاػتِ همذاس  24س تاسؽ اًحشاف هؼیا

ػٌگاى تِ  حَضِ یالصم تِ روش اػت وِ صیش آهذ.
ای هٌاػة ٍ عَالًی هذت دلیل ًذاؿتي دادُ ّ

 تشسػی لشاس ًگشفت. تاسؽ هَسد
 

 تبیج ي ثحثو

ٍ ػشػت  همادیش ؿاخق ّای سعَتت 1ذٍل خ
تاد ٍ ًیض ضشیة خشیاى سعَتتی تشای ػِ عَفاى 

وش ؿذُ هـاّذُ هی ؿَد. ایي همادیش ًـاى هی ر
همذاس سعَتت  1995آٍسیل  25دّذ وِ دس عَفاى 

تٌاتشایي  تیـتش ٍ ػشػت تاد ؿذیذتش تَدُ اػت.
  ضشیة خشیاى سعَتت ٍسٍدی تاالتش خَاّذ تَد.

ًیض همادیش هحاػثِ ی حذاوثش تاسؽ  2خذٍل 
هحتول تشای عَفاى ّای هَسد تشسػی دس صیش 

هَسد هغالؼِ ًـاى هی دّذ. اػذاد  حَضِ ی ّای
روش ؿذُ ًـاى هی دّذ وِ همادیش حذاوثش تاسؽ 

ًؼثت تِ ػایش  1995آٍسیل  25هحتول دس عَفاى 
عَفاى ّا دس ّوِ صیش حَضِ ّا تیـتش هی تاؿذ. لزا 
تاسؽ ایي عَفاى  تِ ػٌَاى حذاوثش تاسؽ هحتول 

ػپغ ایي همذاس دس هؼادلِ ی اًتخاب هی ؿَد. 
شاس گشفتِ ٍ تا تَخِ تِ ػایش پاساهتشّا ّشؿفیلذ ل

 ًتایح 3همذاس ضشیة ّشؿفیلذ تؼییي گشدیذ. خذٍل 
ًیض همادیش  4ایي هحاػثات سا ًـاى هی دّذ. خذٍل 

ضشیة ّشؿفیلذ ٍ حذاوثش تاسؽ هحتول سا تِ دٍ 
سٍؽ ّشؿفیلذ دس توام ایؼتگاُ ّای اللین ؿٌاػی ٍ 
ّوذیذی اػتاى ّای خشاػاى سضَی، ؿوالی ٍ 

ٌَتی ًـاى هی دّذ. ّواى عَس وِ هالحظِ هی خ
ؿَد، دس هَسد ؿؾ ایؼتگاُ هَسد هغالؼِ دس حَضِ 

تا  3ی فَق همادیش ضشیة تِ دػت آهذُ دس خذٍل 
تفاٍت تؼیاسی داسد وِ ایي تفاٍت  4ضشایة خذٍل 

.دس سٍؽ ّشؿفیلذ اٍل تؼیاس لاتل هالحظِ اػت

mFي  wF ،vFمقبدیز  -1جذيل 
 ثزای طًفبن َبی ثزرسی ضذٌ 

 

 ای طًفبن َبی مًرد ثزرسیَبی مختلف ثز حًضٍ ی)میلیمتز( ثزای سیز PMPمقبدیز  -2جذيل 

 طًفبن
wF vF mF 

 2 32/1 51/1 1991مبرس  7

 62/2 67/1 56/1 1995آيریل  25

 83/1 35/1 35/1 1998فًریٍ  10

 قبئه سزایبن فزديس طًفبن
گشی

 ک
 تزثت حیذریٍ کبضمز سىگبن

 8/75 8/51 2/64 2/48 8/46 8/49 4/40 1991مبرس  7

 8/65 60 8/55 7/57 3/55 9/56 60 1995آيریل  25

 8/49 5/57 7/52 7/37 6/36 6/36 6/36 1998فًریٍ  10
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 َبی مًرد مطبلعٍ حًضٍ یضذٌ ثٍ ريش َمگزایی ثزای سیز محبسجٍ ی kي  PMPمقبدیز  -3جذيل
 کبضمز تزثت حیذریٍ گشیک قبئه سزایبن فزديس حًضٍ یسیز

 فتح آثبد فزديس ایستگبٌ معزف
فزدي

 س
 کبضمز ت حیذریٍتزث اسذآثبد ثیزجىذ قبئه

 4/29 8/30 24 8/23 9/22 8/32 سبعتٍ 24متًسط حذاکثز ثبرش 

 8/8 9/8 6/5 8/8 2/10 1/15 اوحزاف معیبر

PMP 8/65 8/75 7/57 3/55 9/56 60 ثٍ ريش َمگزایی 

K 8/1 35/3 59/3 6 06/5 13/4 

 

 ش َزضفیلذ ايل ي ديمثٍ ريPMPي kمقذار  -4جذيل

 ایستگبٌ
 ريش َزضفیلذ ديم ريش َزضفیلذ ايل

nk PMP mk PMP 

 8/77 2/3 9/194 18 تزثت حیذریٍ

 7/60 4/2 5/158 4/18 سجشيار

 1/77 7/2 8/194 18 مطُذ

 9/60 6/4 1/148 5/18 ارسک

 3/66 3 2/177 4/18 اسذآثبد تزثت

 78 5/2 7/200 18 ثبر ویطبثًر

 9/76 3 8/206 1/18 ثجستبن

 3/112 2/5 2/258 18 فتح آثبد فزديس

 2/78 6/3 9/191 1/18 ثجىًرد

 6/63 2/2 3/163 2/18 ثیزجىذ

 1/39 2 101 7/18 سَبن

 2/74 6/3 185 5/18 سذٌ ثیزجىذ

 5/52 8/2 126 5/18 قًچبن

 76 4/2 8/208 18 کبضمز

 7/52 8/2 4/137 5/18 گلمکبن

 69 3/4 9/166 5/18 گىبثبد

 4/52 9/2 9/129 1/18 وًدٌ چىبران

 1/70 2/2 6/205 1/18 قبیه

 1/98 2/4 5/240 18 وُجىذان

 4/76 5/2 231 2/18 فزديس

 3/73 5/2 9/214 1/18 سزخس

 
 وتیجٍ گیزی

تشای سٍؽ  kهمادیش  ًتایح ًـاى داد وِ 
ّشؿفیلذ اٍل ٍ دٍم تؼیاس هتفاٍت اػت. دس ًتیدِ 

دس سٍؽ اٍل خیلی تیـتش اص سٍؽ  PMPهمذاس 

 ( 8،5،3،2) عثك تحمیمات كَست گشفتِ دٍم اػت.
Pش سٍؽ ّشؿفیلذ دٍم تِ همادی M P اص  اكلح

همایؼِ ایي دٍ  تش اػت وِی ًضدیهسٍؽ ّوگشای
 .ذسا  اثثات هی وٌ ایي ادػا دس ایي تحمیك سٍؽ



 ...ثب استفبدٌ اس ريش َمگزایی (Kتعییه ضزیت َزضفیلذ ): ي َمکبران میبوٍ آثبدی         49

 

تٌاتشایي تا تَخِ تِ ًتیدِ حاكل ؿذُ ٍ تا تَخِ تِ 
تِ سٍؽ ّوگشایی تِ ػختی  PMPایي وِ همادیش 

تاؿذ، لزا  تَدُ ٍ تؼیاس ٍلت گیش هی هحاػثِ یلاتل 
اص سٍؽ ّشؿفیلذ دٍم تشای ساحتی واس اػتفادُ 

پیـٌْاد هی ؿَد. تِ ایي تشتیة تا اػتفادُ اص دادُ 
ایؼتگاُ ّای هختلف  ی ػاػتِ 24ّای تاسؽ 

اػتاى ّای خشاػاى ؿوالی، خٌَتی ٍ سضَی همذاس 
PMP ؿذُ ٍ دس ول اػتاى پٌِْ تٌذی  هحاػثِ ی

دّذ وِ حذاوثش تاسؽ هحتول ًـاى هی 1ىلؿ ؿذ.
تح آتاد فشدٍع، ًْثٌذاى ٍ فشدٍع تیـتشیي ٍ دس ف

ًَدُ چٌاساى ووتشیي همذاس تَدُ دس صّاى، لَچاى ٍ 
همذاس حذاوثش تاسؽ هحتول تِ هیضاى تاسًذگی  ػت.ا

تؼتگی ًذاؿتِ ٍ ٍاتؼتِ تِ ؿشایظ  هٌغمِ یٍ اللین 
تَاى تٌاتشایي ًوی تاؿذ.هی هٌغمِ یهحلی ٍ صهاًی 

ٍ  هٌغمِ یاللین لاًَى خاكی تشای استثاط تیي 
خا هیضاى حذاوثش تاسؽ هحتول لائل ؿذ. الثتِ اص آى

ّای خشاػاى داسای اللین یىؼاًی وِ اوثش ایؼتگاُ
تیي تاؿذ، تفاٍت صیادی هیاى هیضاى تاسًذگی هی

حذاوثش  دس هَسد هؼألِایؼتگاُ ّا ٍخَد ًذاسد. ایي 

-ایي ٍالؼیت سا هی .ًیض كادق اػتتاسؽ هحتول 

 4)سٍؽ ّشؿفیلذ اٍل( دس خذٍل  nk ستَاى دس همذا
 وِ همذاس هی ؿَدتِ ٍضَح هـاّذُ ًوَد. هالحظِ 

nk ِ18یىؼاى ٍ حذٍد  تمشیثاًّا ایؼتگاُ ی دس ّو 
  اػت. 5/18تا 

دس پایاى پیـٌْاد هی ؿَد وِ تشای ػایش حَضِ 
ضشیة  ی ّا ایي هغالؼات اًدام ؿذُ ٍ همذاس

ّشؿفیلذ تا دلت تیـتشی تخویي صدُ ؿَد. ّن 
ّای هٌاػة دسٍى یاتی چٌیي تا اػتفادُ اص سٍؽ

تَاى همادیش ایي ضشیة سا تشای ّش ًمغِ اص هی
حَضِ ی ّای هختلف تشآٍسد وشد. پغ اص تشآٍسد 

تَاى سٍؽ ّشؿفیلذ سا وِ تِ دلیل ایي پاساهتش هی
، تا آػاًی هحاػثات تیـتش لاتل اػتفادُ اػت

اعویٌاى ٍ دلت تاالتشی اػتفادُ ًوَد. هغالؼِ حاضش 
ًـاى داد وِ همادیش تَكیِ ؿذُ تشای ضشیة 

( ٍ 4( دس ایشاى هٌاػة ًثَدُ )20یا  15ّشؿفیلذ )
تشای حلَل ًتایح دلیك تش ٍ ًیاص هحاػثاتی ووتش 
تایذ ایي ضشیة دس هٌاعك هختلف ٍاػٌدی ٍ 

 اػتثاسػٌدی ؿَد.
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