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چکيده:
دٍ فشایٌذ ؿاذ تالػر ٍ ؿاذ خیٌیٌگ خضٍ فشایٌذّای تالػسیٌگ (خاؿؾ هَاد ػایٌذُ) هحؼَب هی گشدًذ وِ ّشیه
ًمؾ تؼیاس هْوی سا دس فشایٌذ زَلیذ لغقاذ فلضی دس كٌایـ هخسلف ٍ خلَكا زَلیذ لغقاذ خَدسٍ ٍ َّاخیوا تشفْذُ
داسًذ .اگشچِ ایي دٍ فشایٌذ زفاٍزْای اػاػی دس هاّیر ٍ ّذف اًدام فولیاذ داسًذ ،اها هساػفاًِ تِ دلیل ؿثاّر
ؽاّشی دس سٍؽ اًدام واس ٍ ًیض دػسگاّْای واستشدی ،دس تؼیاسی هَاسد تا ّن اؿسثاُ گشفسِ هی ؿًَذ ٍ یا دس ًحَُ اًدام
آًْا دلر الصم تِ فول ًوی آیذ.
اگشچِ زفاٍذ ایي دٍ فشایٌذ دسوـَسّای خیـشفسِ اهشی واهال تذیْی هحؼَب هی گشدد ،اها دس تؼیاسی اص كٌایـ داخلی
تِ دلیل فذم ٍخَد یه اػساًذاسد هـخق ،فذم وٌسشل دلیك زَػظ هلشف وٌٌذُ لغقاذ ،فذم آهَصؽ ٍ آگاّی واهل ٍ
دس تشخی هَاسد خْر واّؾ ؽاّشی ّضیٌِ ّای زَلیذ تذاى زَخِ واهل ًـذُ اػر .لزا دس ایي همالِ ػقی ؿذُ اػر زا
اكَل ولی ایي فشایٌذّا تا ًگاُ زخللی هَسد تشسػی لشاس گیشد ٍ زفاٍزْای ایي دٍفشآیٌذ هـخق گشدد.

مقدمٍ:
تؼیاسی اص لغقاذ هلشفی دس كٌایـ خیـشفسِ َّا فضا ٍ خَدسٍػاصی ّوچَى فٌشّا ،هیل لٌگ ّا ،چشخ دًذُ ّا ،ػَخاج ّا ،دیؼه
ّا ،خشُ زَستیي ّا ،وودشػَسّا ،ؿازَى ّا ٍ  ،...زحر ػیىل ّای هسٌاٍب افوال ًیشٍ هی تاؿٌذ  .افوال زٌؾ ّای فـاسی ٍ وــی
هسٌاٍب ٍ زىشاسی دس ایي ًَؿ لغقاذ یىی اصهْوسشیي فَاهل ؿىؼر ًاگْاًی آًْا هحؼَب هی ؿَد.
یىی اص سٍؽ ّای افضایؾ فوش ایي ًَؿ لغقاذ ،اًدام واس ػشد ٍ زَلیذ زٌؾ ّای خؼواًذ فـاسی دس ػغح آًْا اػر .تِ هٌؾَسزَلیذ
زٌؾ ّای فـاسی دس ػغح یه خؼن تا ّش اتقاد ٍ ٌّذػِ ای ،هی زَاى اص فولیاذ ؿاذ خیٌیٌگ اػسفادُ ًوَد .ؿاذ خیٌیٌگ تافث هی
ؿَد فوش خؼسگی ایي لغقاذ دس تشخی هَاسد زا  1000دسكذ (حذٍد دُ تشاتش) افضایؾ یاتذ .ایي هیضاى افضایؾ فوش لاتل زَخِ زٌْا تا
اًدام ایي فشایٌذوِ فولیازی ػادُ ٍ ون ّضیٌِ اػر اهىاى خزیش گشدیذُ اػر.
هـاتْر ایي سٍؽ تا فشآیٌذ ؿاذ تالػر تِ فٌَاى یىی اص هشاحل ًْایی دسزوام واسی لغقاذ سیخسِ گشی ؿذُ ،تافث ؿذُ زا تشخی
اص كٌقسگشاى دس دسن اّویر ٍ ضشٍسذ ایي فشایٌذ دچاس اؿسثاُ گشدًذ ٍ حسی دس تشخی هَاسد ّش دٍ فشایٌذ سا یىی داًؼسِ ٍ فولیاذ
ؿاذ خیٌیٌگ سا تذٍى آگاّی اص ّذف آى ٍ تا سٍؿی غیش فلوی ٍ زٌْا تلَسذ واسگاّی ٍ تا سٍؿی هـاتِ ؿاذ تالػر اًدام دٌّذ.
حال آًىِ ایي دٍ فشایٌذ اگشچِ دس ؽاّش ؿثیِ تِ ّن هی تاؿٌذ ٍلی دس ّذف ٍ فولىشد تؼیاس هسفاٍذ ّؼسٌذ .لزا دس اداهِ ػقی هی

ؿَد زا ضوي هقشفی ایي دٍ فشایٌذ ،لضٍم زَخِ تِ زفاٍزْای آًْا تشسػی گشدد.
فرایىد پاشش مًاد سایىدٌ:
فشایٌذ خاؿؾ هَاد ػایٌذُ یىی اص هشاحل ًْایی زواهىاسی دس زَلیذ اًَاؿ لغقاذ كٌقسی هحؼَب هی گشدد .اًدام ایي فولیاذ اص
عشیك خاؿؾ هَاد ػایٌذُ تش سٍی ػغح لغقِ زَلیذی كَسذ هی گیشد .ایي هَاد ػایٌذُ تا ػشفر تاال تِ ػغح لغقِ خشزاب ٍ تا آى
تشخَسد هی وٌٌذ.
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ایي تشخَسد تا ّذفْای هخسلفی ّوچَى حزف ٍ صدٍدى اًَاؿ آلَدگی ّای ػغحی ،حزف هاػِ ّای سیخسِ گشی خلیؼِ ّا ،خَػسِ ّا،
صًگ ٍ ّش ًَؿ ًاخیَػسگی ػغح لغقاذ ،آهادُ ػاصی ػغَح لغقاذ تشای سًگ آهیضی یا خَؿؾ دّی ،افضایؾ فوش خؼسگی لغقاذ
زحر تاس دیٌاهیه ٍ .....تىاس هی سٍد .فولیاذ ػشفر دّی ٍ خاؿؾ دّی هَاد ػایٌذُ تِ دٍ سٍؽ اكلی اًدام هی گیشد وِ فثاسزٌذ
اص :

الف :سٍؽ زَستیٌی (چشخ گشدًذُ):
دس ایي سٍؽ خْر ؿساب دادى تِ هَاد ػایٌذُ ٍ خشزاب آًْا تِ ػور لغقِ اص یه چشخ گشدًذُ وِ خَد اص خٌغ هَاد ضذ ػایؾ
ػاخسِ ؿذُ اػر ٍ زَستیي ًاهیذُ هی ؿَد اػسفادُ هی ؿَد .فولیاذ تا ٍسٍد هَاد ػایٌذُ تِ زَستیي آغاص هی گشدد ٍ زَػظ زَستیي یا
زَستیي ّای دػسگاُ  ،تا ػشفر تاال تِ ػور لغقِ خشزاب هی ؿًَذ ٍ فولیاذ زویضواسی تذیي ؿىل اًدام هی ؿَد.

ب :سٍؽ اػسفادُ اص َّای خشفـاس:
فولیاذ دس ایي حالر ؿاهل خشزاب هَاد ػایٌذُ تِ ػور لغقِ تا اػسفادُ اص َّای خش فـاس هی تاؿذ .سٍؽ واس تذیي كَسذ اػر وِ
هَاد ػایٌذُ تِ داخل هخضى دػسگاُ ؿاسط هیـًَذ ٍ ػدغ تَػیلِ َّای فـشدُ زَلیذی زَػظ وودشػَس تا فـاس ٍ ػشفر تاال تِ زفٌگ
ًاصل هٌسمل هی ؿًَذ ٍ اص عشیك زفٌگ ًاصل تِ ػغح لغقِ خشزاب هی ؿًَذ( .ؿىل)1

ؿىل :1سٍؿْای خاؿؾ هَاد ػایٌذُ الف :سٍؽ زَستیي چشخٌذُ بً :اصل تا فـاس تاالی َّا

چٌاًىِ فٌَاى ؿذ اگشچِ فشایٌذ ؿاذ خیٌیٌگ ٍ ؿاذ تالػر تِ سٍؿْای هـاتْی اًدام هی گیشًذ اها زفاٍزْای تؼیاس اػاػی دس زاثیش
ٍ هاّیر داسًذ .ایي زفاٍزْا سا هی زَاى دس ػِ تخؾ اكلی صیش عثمِ تٌذی وشد:



ّذف
هَاد ػایٌذُ



هاؿیي آالذ ٍ وٌسشل فشایٌذ



َدف فرایىد شات بالست ي شات پیىیىگ:

هْوسشیي زفاٍذ ؿاذ خیٌیٌگ ٍ ؿاذ تالػر دس ّذف آًْا هی تاؿذّ .ذف اكلی دس فشآیٌذ ؿاذ تالػر چٌاًىِ اؿاسُ ؿذ،
زویضواسی ٍ افضایؾ ویفیر ػغحی لغقاذ هی تاؿذ .دس ایي فشایٌذ ػغح لَلِ ٍ ٍسق ،لغقاذ سیخسِ گشی ؿذُ ،آٌّگشی ؿذُ ٍ ...
وِ هقوَال آلَدُ تِ اًَاؿ آلَدگی ّای ػغحی هثل هاػِ ّای سیخسِ گشی ،تشآهذگی ّای ػغحی ،خلیؼِ ّا ،خَػسِ ّا ،صًگ ٍ غیشُ
هی تاؿٌذ ،اص عشیك خاؿؾ هَاد ػایٌذُ تش سٍی آًْا زویضواسی ٍ یا آهادُ سًگ آهیضی هی ؿَد.
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دس حمیمر فشایٌذ ؿاذ تالػر تِ

فٌَاى یىی اص هشاحل زویضواسی ٍ آهادُ ػاصی ػغَح هحؼَب هی گشدد .حال آًىِ فشایٌذ ؿاذ خیٌیٌگ تِ فٌَاى یىی اص هشاحل
ًْایی زَلیذ یه لغقِ تا ّذف اكلی افضایؾ فوش خؼسگی لغقاذ اًدام هی ؿَد.
فشآیٌذ ؿاذ خیٌیٌگ خْر حزف ؿىؼسْای ًاؿی اص خؼسگی لغقاذ وِ دس ػغح لغقِ ایداد ؿذُ اًذ تىاس هی سٍد .هىاًیضم فول
تذیي ؿىل اػر وِ دس ایي فشایٌذ ػغح لغقاذ تا خشیاًی خیَػسِ ٍ تا ػشفر تاال اص ػاچوِ ّای فَالدی توثاساى هی ؿَد .ایي
ػاچوِ ّا تا تشخَسد ػشیـ ٍ یىٌَاخر تا ػغح لغقِّ ،وچَى هیلیًَْا چىؾ وَچه فول هیىٌٌذٍ ػغح لغقِ سا تا یه زٌؾ
فـاسی هَاخِ هی ػاصًذ .ؿىؼر خؼسگی دس یه لغقِ صهاًی ازفاق هی افسذ وِ دس ػغح لغقِ وِ دس هقشم زٌؾ هسٌاٍب ٍ
زىشاسی وــی اػر زشوی ٍخَد داؿسِ تاؿذ .چٌاًچِ ایي لغقِ زحر لشاس گیشد ،ایي زٌؾ هسٌاٍب هَخة اؿافِ زشن ٍ سؿذ آى تِ
ػور داخل لغقِ ًٍْایساً هٌدش تِ ؿىؼر لغقِ هی ؿَد.

اص آًدا وِ تیـسشیي اثشزٌؾ دس ػغح لغقِ افوال هی ؿَد ٍ لزا ػغح

هؼسقذ زَلیذ ٍیا سؿذ زشن هی تاؿذٍ .لی چٌاًچِ تِ سٍؽ فَق دس ػغح لغقِ زٌؾ فـاسی ایداد ؿَد ،اص اؿافِ زشن خلَگیشی ؿذُ
ٍ فوش خؼسگی لغقِ افضایؾ هی یاتذ.

Multiple Shots

Compressed Material

ؿىل :2زاثیش فشایٌذ ؿاذ خیٌیٌگ تش سٍی ػغح

 مًاد سایىدٌ:
اص آًدا وِ ّذف دس ؿاذ خیٌیٌگ زَلیذ ػغحی تا زٌؾ فـاسی یىٌَاخر هی تاؿذ لزا ّش ًَؿ خشاؽ یا زشن تش سٍی ػغح غیش لاتل
لثَل تَدُ ٍ تافث ضقف هماٍهر تِ خؼسگی هی تاؿذ .لزا ولیِ هَاد لاتل اػسفادُ دس فشایٌذ ؿاذ تالػر

دس ؿاذ خیٌیٌگ واستشد

ًذاسًذ .زفاٍذ اكلی وِ تیي هَاد دس ایي دٍ فشایٌذ ٍخَد داسد دس خٌغ هَاد هلشفی ًوی تاؿذ ٍ تیـسش اص لحاػ ؿىل هَاد ػایٌذُ
هی تاؿذ .تغَس ولی دس ایي فشایٌذ اص هَاد هخسلفی ّوچَى ػاچوِ ّای فَالدی خشوشتي ،ون وشتي ،ضذ صًگ ،ؿیـِ ای ،ػشاهیىی ٍ
یا هحلَالذ واذ ٍایش گشد ؿذُ تا خٌغ ّای هخسلف هی زَاى اػسفادُ وشد.
زفاٍذ اكلی دس ایي اػر وِ هَاد ػایٌذُ هلشفی دس ؿاذ خیٌیٌگ حسواً تایذ گشد ٍ تذٍى لثِ ّای زیض ٍ دًذاًِ داس تاؿٌذ ٍ زا حذ
اهىاى اص یىٌَاخسی دس ػخسی ،چگالی ٍ اًذاصُ تشخَسداس تاؿٌذ .دس ؿىل  3هَاد ػایٌذُ لاتل لثَل ٍ غیش لاتل لثَل دس ؿاذ خیٌیٌگ اص
لحاػ ؿىل هَادػایٌذُ ًـاى دادُ ؿذُ اػر .

ؿىل  :3ؿىل هَاد ػایٌذُ لاتل لثَل ٍ غیش لاتل لثَل دس فشایٌذ ؿاذ خیٌیٌگ
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تا زَخِ تِ ایي هَضَؿ ٍاضح اػر وِ گشیر تِ ّیچ فٌَاى دس فشایٌذ ؿاذ خیٌیٌگ لاتل اػسفادُ ًوی تاؿذ .هَاد ؿاذ خیٌیٌگ تایذ
داسای لغش ٍ اًذاصُ یىٌَاخر ٍ ًضدیه تِ ّن تاؿٌذ .صیشا اًشطی هٌسمل ؿذُ زَػظ ػاچوِ ،تِ خشم ٍ ػشفر ػاچوِ تؼسگی داسد ٍ
لزا ػاچوِ ّای تضسگسش داسای اًشطی تاالزشی تَدُ ٍ زٌؾ فـاسی تیـسشی افوال هی وٌٌذ .دس كَسذ فذم یىٌَاخسی دس اًذاصُ ػاچوِ
ّا ،اًشطی اًسمالی ًیض دس ًماط هخسلف هسفاٍذ تَدُ ٍ لزا فوش لغقِ دس ًماط هخسلف ًیض زغییش هی وٌذ.


ماشیه آالت ي کىترل فرایىد:

چٌاًىِ فٌَاى ؿذ ّذف فشایٌذ ؿاذ خیٌیٌگ افضایؾ فوش خؼسگی لغقاذ هیثاؿذ .ایي واس دس دػسگاُ ّایی وِ اص ًؾش ؽاّشی هـاتِ
دػسگاُ ّای ؿاذ تالػر هی تاؿٌذ كَسذ هی خزیشد .اما وکتٍ مُم ایه است وِ دس ایي ًَؿ دػسگاّْا ولیِ خاساهسشّای زاثیش گزاس تش
زٌؾ خؼواًذ فـاسی ایداد ؿذُ تایذ واهال زحر وٌسشل تاؽىد زا فولیاذ تا هَفمیر كَسذ گیشد.
چٌاًىِ فٌَاى ؿذ دػسگْاّْای ؿاذ خیٌیٌگ( چِ سٍؽ َّای فـشدُ ٍ چِ زَستیٌی ) هـاتِ دػسگْاُ ّای ؿاذ تالػر اص خٌح تخؾ
اكلی ؿاهل :اتضاس خاؿؾ هَاد ػایٌذُ ،واتیي خاؿؾ ،ػیؼسن تاصیاتی (ؿاهل خوـ وٌٌذُ هَاد  ،الَازَس ٍ خذا وٌٌذُ )  ،غثاس گیش ٍ ػیؼسن
وٌسشل فشهاى زـىیل ؿذُ اًذ .تِ ّویي دلیل اص لحاػ ؽاّشی هـاتِ دػسگاّْای ؿاذ تالػر ّؼسٌذ.
اها اص آًدا وِ فالٍُ تش ولیِ خاساهسشّایی وِ دس ؿاذ تالػر وٌسشل هیگشدًذ  ،فَاهل دیگشی ّوچَى هَاد ػایٌذُ  ،ؿذذ فشایٌذ ،دسكذ
خَؿؾ دّی ػغح ٍ یىٌَاخسی ػغح ًیض تایذ دس ؿاذ خیٌیٌگ وٌسشل گشدد .تِ ّویي دلیل ایي ًَؿ دػسگاّْا داسای زفاٍزْایی دس ًحَُ
واس ٍ ػیؼسوْای ّوشاُ هی تاؿٌذ .فالٍُ تش آى داسای

زدْیضاذ ووىی هی تاؿٌذ وِ اًدام كحیح واس تذٍى آًْا غیش هوىي اػر .

تشخی اص ایي زدْیضاذ تشسٍی هاؿیي ًلة ؿذُ اًذ ٍتشخی دیگش دس حیي فشایٌذ تىاس هی سًٍذ  .تشای اعویٌاى اص كحر فولیاذ
الصم ا ػر زدْیضاذ وٌسشل هَاد ػایٌذُ تشسٍی هاؿیي ًلة ٍاخشازَس ػایش فشایٌذّا سا تسَاًذ تلَسذ دػسی ٍ یا خَدواس وٌسشل ًوایذ.
دس اداهِ تشخی اص ایي زفاٍزْا هَسد تشسػی لشاس هی گیشد:

 الف :ابزار پاشش مًاد سایىدٌ :
اتضاسخاؿؾ هَاد ػایٌذُ وِ زَستیي ٍ یا ًاصل تا فـاس تاالی َّا هی تاؿذ دس سٍؿْای ؿاذ خیٌیٌگ ٍ ؿاذ تالػر زفاٍزی دس ؽاّش تا
ّن ًذاسًذ .زفاٍذ اكلی آ ًْا دس ػشفر خشزاتؾ هَاد ػایٌذُ دلر دس ّذف گیشی ٍ همذاس هادُ ػایٌذُ خشزاتی زَػظ اتضاس خاؿؾ هی
تاؿذ .اص آًدا وِ ّذف اص تالػسیٌگ زویض واسی ٍ ّذف اص ؿاذ خیٌیٌگ وَتیذى ػغح ٍ زَلیذ زٌؾ فـاسی هیثاؿذ لزا هَاد ػایٌذُ
دس ؿاذ خیٌیٌگ تا اًشطی خٌثـی تیـسشی تایذ تِ ػغح لغقِ خشزاب ؿًَذ .ایي واس اص عشیك افضایؾ ػشفر هَاد ػایٌذُ خشزاتی اًدام
هی ؿَد .لزا اتضاس خاؿؾ دس ؿاذ خیٌیٌگ تایذ عَسی عشاحی گشدد وِ تسَاًذ هَاد ػایٌذُ سا تا ػشفر تاالزشی خشزاب وٌذ.
زَستیٌْای دػسگاُ ؿاذ خیٌیٌگ عَسی عشاحی هی گشدًذ وِ لادسًذ هَاد ػایٌذُ سا تا

.هثال

ی تیي  75زا 100هسشتشثاًیِ خشزاب وٌٌذ
ػشفر

ی تیي 55زا 75هسش تشثاًیِ خشزاب هی وٌٌذ .فالٍُ تش آى تشای آًىِ
.حال آًىِ زَستیٌْای فشایٌذ ؿاذ تالػر هَاد ػایٌذُ سا تا ػشفر
تسَاى لغقِ سا دس حالر ّای هسفاٍزی تِ گشدؽ دسآٍسد اص ؿاتلَى ّا ٍفیىؼچش ّای هسفاٍزی خْر وٌسشل ٍضقیر لغقِ اػسفادُ هی
ؿَد( .ؿىل )4
دس سٍؽ ًاصل تاَّای خشفـاسً ،یض زغییش ػشفر تا وٌسشل فـاس اًدام هی ؿَد .دس ایي سٍؽ دػسگاُ حسواً تایذ هدْض تِ زٌؾین وٌٌذُ
فـاس تاؿذ زا تسَاى ؿذذ خاؿؾ سا تش اػاع ًیاص زغییش داد .تا ایي واس ضوي زغییش ؿذذ اص عشیك زغییش دس اًذاصُ هَاد ػایٌذُ ،تا زغییش
ػشفر خاؿؾ ّن هی زَاى ؿذذ ّای خاؿؾ هسفاٍذ زَلیذ وشد .فالٍُ تش آى اگشچِ سٍؽ َّای خش فـاس تا ػیؼسن وٌسشل دػسی دس
ؿاذ تالػر اػسفادُ هی گشدد اها دس ؿاذ خیٌیٌگ تِ دلیل لضٍم یىٌَاخسی دس ًحَُ اًدام واس تایذ اص ػیؼسن ّای خَدواس ٍ هدْض
تِ ستاذ اػسفادُ گشدد یا آًىِ ًاصل دس هحلْای هـخق وِ تشاػاع ؿىل لغقِ اًسخاب هی گشدد زثثیر گشدد زا ضوي زقییي دلیك
هحل خاؿؾ ٍ صاٍیِ خشزاتؾ ،ول فشایٌذ تا ؿذذ هـخق

صهاى یىؼاى ٍ تلَسذ یىٌَاخر اًدام گشدد( .ؿىل
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 )4دس ٍالـ دس

فولیاذ خیٌیٌگ تا تىاسگیشی اًَاؿ زدْیضاذ ازَهازیه ٍ اًَاؿ زشفٌذ ّا ػقی هی ؿَد وِ اص دخالر دػر خلَگیشی ؿَد زا یىٌَاخسی
فشایٌذ حفؼ گشدد.

ؿىل ً :4اصلْای فشایٌذ ؿاذ خیٌیٌگ تشای لغقاذ هخسلف خَدسٍ

همذاس هادُ ػایٌذُ ٍسٍدی تِ زَستیي یا ًاصل خاؿؾ هی تاؿذ .تِ

یىی دیگش اص هَاسدی وِ دس دػسگاُ ؿاذ خیٌیٌگ تایذ وٌسشل گشدد

ّویي دلیل اهشٍصُ اص زدْیضاذ وٌسشل همذاس ٍسٍدی هَاد ػایٌذُ ّوچَى اًَاؿ دهدشّا ؿیش ّای تشلی خٌَهازیىی ٍ یا هغٌاعیؼی ٍ ًشم
افضاسّای ّوشاُ خْر ًؾاسذ تش زَصیـ هَاد ػایٌذُ اػسفادُ هی ؿَد زا ؿاس هٌاػثی اص هَاد ػایٌذُ تِ ػغح لغقِ تشخَسد ًوایذ (.ؿىل
 )5چٌاًچِ هاؿیي ؿاذ خیٌیٌگ فالذ زدْیضاذ فَق تاؿذ زَاًایی اًدام فشایٌذ خیٌیٌگ سا تلَسذ واهل ٍ دسػر ًخَاّذ داؿر.

ؿىل  :5ػیؼسوْای زٌؾین همذاس ػایٌذُ ٍسٍدی تِ اتضاس خاؿؾ(ساػر :ػیؼسن وٌسشل دػسی چح : :ػیؼسن وٌسشل ازَهازیه)

 ب :سیستم جداکىىدٌ ي غبارگیر مًاد سایىدٌ:
هدوَفِ ػیؼسن خذاوٌٌذُ ٍ غثاسگیش هَاد ػایٌذُ هـاتِ ػیؼسن گَاسؽ ٍ ػیؼسن زٌفؼی تذى تشای دػسگاُ ؿاذ تالػر هحؼَب هی
گشدًذ ٍ ٍؽیفِ خوـ آٍسی ٍ حزف گشد ٍ غثاس ٍرساذ هقلك دس هاؿیي ٍ تاصگشداًذى ػاچوِ ػالن تِ زَستیٌْا سا تش فْذُ داسًذ.
تا زَخِ تِ اّویر ؿىل هَاد ػایٌذُ دس فشایٌذ ؿاذ خیٌیٌگ ،حزف ٍ خذاػاصی ػاچوِ ّای ؿىؼسِ ٍگَؿِ داس ؿذُ اص تیي ػاچوِ
ّای ػالن تؼیاسضشٍسی هیثاؿذ .صیشا وِ گَؿِ داس ؿذى ػاچوِ ،خَد هی زَاًذ دس ػغح زَلیذ خشاؽ ٍ هـىل ًوایذ .فالٍُ تش آى
اػسفادُ اص ػاچوِ دس ػیىل ّای هسقذد تِ زذسیح تافث واّؾ لغش آى ؿذُ ٍ تش ساًذهاى واسی آى زأثیش هی گزاسد .چٌاًچِ اًذاصُ ٍ
لغش ػاچوِ ّا یىؼاى ٍ یىٌَاخر ًثاؿذ ٍ اخسالف اًذاصُ تیؾ اص حذ تاؿذ ،هَخة زأثیش هسفاٍذ ّش یه اص ػاچوِ ّا تش سٍی ػغح
هی ؿَد ٍ ػغح تلَسذ غیش یىٌَاخر زحر زٌؾ فـاسی لشاس هی گیشد دس ًسیدِ ػغح داسای یىٌَاخسی دس افضایؾ اػسحىام
خؼسگی ًخَاّذ تَدٍ .ؽیفِ خذا ػاصی ػاچوِ ّای سیض یا ؿىؼسِ ؿذُ تش فْذُ ػیؼسن خذاوٌٌذُ ٍ غثاسگیش دػسگاُ هی تاؿذ.
تٌاتشایي فالٍُ تش وٌسشل دلیك ٍ هؼسوش هَاد ػایٌذُ ػیؼسن خذاػاصی آًْا ًیض تایذ دلیك واس ًوایذ.
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تِ فٌَاى هثال دس فشایٌذ خاؿؾ هَاد ػایٌذُ لغش تحشاًی ػاچوِ خشٍخی ( )rejection sizeفثاسزؼر اص :تضسگسشیي لغش ػاچوِ ای
وِ تایذ زَػظ ػیؼسن خذاوٌٌذُ دػسگاُ اصچشخِ هلشف خاسج ؿَد .زقییي ایي اًذاصُ تؼیاس هْن تَدُ ٍ تا زَخِ تِ ًَؿ ٍ ّذف فشایٌذ
هـخق هی گشدد .هثال اص آًدا وِ دس فشایٌذ ؿاذ خیٌیٌگ یىٌَاخسی ؿذذ ٍ الیِ فـشدُ ایداد ؿذُ دس ػغح تؼیاس هْن تَدُ ٍ ًثایذ
زغییش وٌذ ،لغش تحشاًی ػاچوِ خشٍخی آى هقادل ًلف لغش اٍلیِ ػاچوِ ًَ زقشیف هی گشدد .دس حالی وِ دس هَسد فشایٌذ ؿاذ
تالػر ایي همذاس حذٍد یه ػَم ػایض اٍلیِ خْر فشایٌذ هاػِ صدایی دس سیخسِ گشی ٍ یه چْاسم ػایض اٍلیِ دس فشایٌذ زویضواسی
خْر خَػسِ صدایی زقشیف ؿذُ اػر .ایي تذیي هقٌی اػر وِ ّشچِ یىٌَاخسی تیـسشی دس ویفیر ػغحی هَسد ًؾش تاؿذ ،لغش
ػاچوِ ّای هلشفی ًثایذ خیلی زغییشوشدُ ٍ هسفاٍذ تاؿذ.

تِ ّویي دلیل دس دػسگاُ ؿاذ خیٌیٌگ

الىْا ػیؼسن هىؾ ٍ

خذاػاصّای ػیؼسن تا دػسگاُ ؿاذ تالػر ووی زفاٍذ داسًذ.
فالٍُ تش آى اص زدْیضاذ اضافی دیگشی ًیض ّوشاُ تا ػیؼسن خذاوٌٌذُ اػسفادُ هی ؿَد .هثال تا زَخِ تِ الضام دس گشد تَدى هَاد ػایٌذُ
دس ؿاذ خیٌیٌگ اص یه هاسخیچ ٍیظُ خْر خذاػاصی هَاد گشد اص غیش گشد اػسفادُ هی ؿَد .ایي ػیؼسن هاًٌذ ػشػشُ ای هاسخیچ اػر
وِ تش اثش سیضؽ هَاد ػایٌذُ تش سٍی آى ٍ ًیشٍی گشیض اص هشوض رساذ گشد سا اص غیش گشد خذا هی ًوایذ(.ؿىل )5

ؿىل  :5ػیؼسن خذاػاصی هَاد گشد اص غیش گشد دسدػسگاُ ؿاذ خیٌیٌگ

شدت جریان فرایىد پاشش:
یىی اص هْوسشیي فَاهلی وِ دسولیِ فشایٌذّای تالػسیٌگ تایذ هَسد زَخِ خاف لشاسگیشد ،هیضاى اًشطی اػر وِ اص عشیك هَاد ػایٌذُ
تِ ػغح لغقِ اًسمال هی یاتذ .هیضاى اًشطی اًسمالی ٍواس اًدام ؿذُ هؼسمیواً تِ اًذاصُ ٍ ػشفر ػاچوِ تؼسگی داسد .تا زغییش دس ایي
فَاهل هیسَاى هیضاى ٍ فوك زٌـْای فـاسی زَلیذی سا زغییش داد .
اص آًدا وِ دس فشایٌذ ؿاذ خیٌیٌگ هیضاى زٌؾ خؼواًذ فـاسی ،فوك هٌغمِ زحر زٌؾ ٍ ًیضیىٌَاخسی دس هماٍهر تِ خؼسگی تِ هیضاى
اًشطی هٌسمل ؿذُ زَػظ ػاچوِ ّا تؼسگی داسد ،لزا وٌسشل ایي فاهل مُمتریه عامل کىترلی هحؼَب هی گشدد.
اص سٍؽ ػادُ ای تشای هحاػثِ ؿذذ خاؿؾ اػسفادُ هی ؿَد وِ آًشا آصهَى آلوي هی ًاهٌذ .ایي آصهَى لثل اص اًدام فولیاذ ؿاذ
خیٌیٌگ تش سٍی لغقاذ اكلی ،تلَسذ هدضا تشسٍی زؼوِ ّای آلوي اًدام هی ؿَد .سٍؽ واس تذیي ؿىل اػر وِ زؼوِ آلوي تا
اػسفادُ اص ًگْذاسًذُ هخلَف (فیىؼچش) تش سٍی یه لغقِ تشگـسی یا ضایقازی لشاس هی گیشد ٍ تِ خای لغقِ دسداخل دػسگاُ
ؿاذ تالػر هشتَعِ ٍ دس هٌغمِ ای وِ تیـسشیي اثش خاؿؾ سا داسد ،لشاس هی گیشد ٍ ػدغ فشایٌذ ؿاذ خیٌیٌگ تش سٍی هدوَفِ لغقِ
ٍ ًَاس اًدام هی گشدد .زؼوِ آلوي دس اتسذا كاف اػر وِ زحر زأثیش خاؿؾ ٍ تشخَسد ػاچوِ ّا خن ؿذُ ٍ اًحٌایی دس آى ایداد
هی ؿَد .اسزفاؿ اًحٌای ایداد ؿذُ دس آى زَػظ دػسگاُ اًذاصُ گیشی اًحٌا آلوي اًذاصُ گیشی هی ؿَد .هیضاى اًحٌا ایداد ؿذُ هقشف
ؿذذ خشیاى هی تاؿذ .تذیْی اػر ّش چِ ایي اًحٌا تیـسش تاؿذ هقشف تیـسشتَدى ؿذذ فشایٌذ هی تاؿذ .دس ؿىل ؿواسُ  6اتضاسّای
الصم تشای اًدام ایي فشایٌذ ًـاى دادُ ؿذُ اػر.
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ؿىل  : 6اتضاسّای الصم تشای اًدام آصهَى آلوي

 -3هحذٍدُ خَؿؾ دّی( :) shot coverage
یه ًىسِ هْن وِ دس ؿاذ خیٌیٌگ تایذ تذاى زَخِ ؿَدایي اػر وِ وِ ول ػغح تلَسذ یىٌَاخر ٍ ّوگي زحر خاؿؾ لشاس گیشد
ٍ اكغالحا خَؿؾ دّی كذ دس كذ زَلیذ ؿَد .هحذٍدُ خاؿؾ فثاسزؼر اص اًذاصُ گیشی هحذٍدُ ػغح اٍلیِ ای وِ دس حیي فولیاذ
زحر خاؿؾ لشاس هی گیشد .صهاًی وِ ول ػغح لغقِ زحر خاؿؾ لشاس گیشد ،خَؿؾ واهل (  ) %100كَسذ گشفسِ اػر .ایي خاساهسش
یىی اص خاساهسشّایی اػر وِ دس ؿاذ خیٌیٌگ تایذ هَسد زَخِ لشاس گیشد .اّویر ایي فاهل دس ؿاذ خیٌیٌگ تذیي دلیل اػر وِ چٌاًچِ
ػغح همغـ خَؿؾ دّی ؿذُ ،كذ دس كذ ًثاؿذ ،احسوال ؿیَؿ زشن ٍ سؿذ آى دس هٌغمِ ای وِ زحر خاؿؾ لشاس ًگشفسِ اػر ،
ٍخَد داسد .دس ًسیدِ ایي ًماط هؼسقذ زشن خؼسگی تَدُ ٍ لغقِ دس آى ًماط ضقیف هی تاؿذ ٍ لزا ّذف اكلی ایي فشایٌذ وِ
افضایؾ فوش خؼسگی لغقاذ هی تاؿذ هیؼش ًوی گشدد.

تِ ّویي دلیل اص سٍؽ ّای اًذاصُ گیشی خاكی خْر تشسػی ٍ زقییي

هیضاى خَؿؾ دّی اػسفادُ هی ؿَد .اص فوَهی زشیي سٍؽ ّا خْر تشسػی ایي فاهل هی زَاى سٍؽ آصهَى سًگ سا ًام تشد .دس ایي
سٍؽ ػغح لغقِ سًگ ؿذُ ٍ ػدغ زحر ؿاذ خیٌیٌگ لشاس هی گیشد .دسكذ خَؿؾ دّی تا زَخِ تِ همذاس سًگی وِ خغ اص ؿاذ
خیٌیٌگ تش سٍی ػغح تالی هی هاًذ هحاػثِ هی گشدد .دس ٍالـ دسكذ خَؿؾ دّی هقادل تا دسكذ سًگ حزف ؿذُ اص ػغح لغقِ
هزوَسهی تاؿذ.

جمع بىدی:
تا زَخِ تِ هغالة روش ؿذُ واهال هـخق اػر وِ تیي دٍ فشایٌذ ؿاذ تالػر ٍ ؿاذ خیٌیٌگ زفاٍزْای تؼیاس صیادی چِ دس ّذف ٍ
ًحَُ اًدام واس ٍ چِ دس زدْیضاذ تىاس سفسِ ٍخَد داسد .ایي هَضَؿ اگشچِ اهشی واهال تذیْی دس وـَسّای خیـشفسِ هحؼَب هی
گشدد اها هساػفاًِ تِ دالیل هخسلف ٌَّص دس تشخی كٌایـ داخلی تذاى زَخِ واهل ًوی ؿَد.
یىی اص ایي دالیل فذم آهَصؽ ٍ اعالؿ سػاًی دلیك ٍ فذم ٍخَد اػساًذاسدّای زقشیف ؿذُ هی تاؿذ .تِ فٌَاى هثال تؼیاسی اص
لغقاذ هسحشن خَدسٍ ّوچَى فٌش ،هیل لٌگ ،چشخ دًذُ  ،ػَخاج ،ؿازَى ٍ ....تش اػاع اػساًذاسد زَلیذ خَد تایذ ؿاذ خیٌیٌگ
ؿًَذ .اها تِ دلیل فذم ٍخَد اػساًذاسد الضاهی اص عشف خَدسٍ ػاصاى یا ؿاذ خیٌیٌگ ًوی گشدًذ ٍ یا زٌْا دس فشایٌذی هـاتِ فمظ
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تلَسذ كَسی ٍ تذٍى سفایر ًىاذ فلوی ٍ فولی زحر خاؿؾ هَاد ػایٌذُ لشاسهی گیشًذ .حسی تشخی اص ػاصًذگاى دػسگاُ ّای
ؿاذ خیٌیٌگ ًیض دس ػاخر دػسگاّْای خَد ایي ًىاذ سا هَسد زَخِ لشاس ًوی دٌّذ.
حال آًىِ فشآیٌذ ؿاذ خیٌیٌگ دس كٌایـ خیـشفسِ ای هاًٌذ كٌایـ خَدسٍػاصی ٍ َّا -فضا اػسفادُ فشاٍاًی داسد .لغقازی ّوچَى هیل
لٌگ ،ػَخاج ،هیٌفَلذ اگضٍص ،خشُ ّا ،دیؼه ّا ،خشُ زَستیي ّا ،وودشػَسّا  ،هحَسّا ،لغقاذ هخسلف َّاخیوا ،چىؾ ٍ ػٌذاى ّا،
تذًِ دٍچشخِ ّا ،تذًِ لایمْا ،لَلِ ّا ،هیل تاداهه ٍ  ...خْر افضایؾ فوش آًْا زحر فولیاذ ؿاذ خیٌیٌگ لشاسهی گیشًذ .ایي فشایٌذ
ون ّضیٌِ تافث هی ؿَد فوش خؼسگی ایي ًَؿ لغقاذ دس تشخی هَاسد تیي دٍ زا دُ تشاتش افضایؾ یاتذ .
اگشچِ ؿاذ خیٌیٌگ تیـسش دس كٌایـ خَدسٍ ػاصی ٍ َّاخیوا ػاصی هَسد زَخِ تَدُ اػر ،اها اهشٍص ایي زىٌَلَطی تا زَخِ تِ هضایای
روش ؿذُ فَق واستشدّای ٍػیقسشی یافسِ ٍ دسساػسای افضایؾ فوش خؼسگی لغقاذ ،حزف حفشاذ ػغحی ٍ زغیش ؿىل ٍ فشم دّی
لغقاذ ًیض اػسفادُ هی ؿَد.
اهشٍصُ ٍخَد ٍاحذ ؿاذ خیٌیٌگ لغقِ تِ فٌَاى یىی اص هشاحل ًْایی
زواهىاسی لغقِ دس چشخِ زَلیذ تؼیاسی اص واسخاًداذ لغقِ ػاصی
هغشح دًیا الضاهی اػر .اػسفادُ اص ایي سٍؽ ،تافث افضایؾ فوش
لغقاذ تؼیاس حؼاع ٍگشاى لیور تا كشف ّضیٌِ ّایی اًذن ؿذُ
اػر ٍ لزا تافث ؿذُ زا ایي زىٌَلَطی تِ ػشفر سؿذ یافسِ ٍ
سٍؿْای ًَیي ٍ ػشهایِ گزاسیْای فلوی فشاٍاًی تش سٍی آى اًدام
خزیشد .چٌاًىِ ولیِ خَدسٍػاصاى هغشح دًیا ،افضٍدى خظ ؿاذ
خیٌیٌگ سا دس زَلیذ تؼیاسی اص لغقاذ خَد هثل اًَاؿ فٌش ،هیل لٌگ،
چشخذًذُ ،هیل زقادل ٍ ...الضاهی افالم ًوَدُ اًذ ٍ ػالیاًِ وٌفشاًؼْای هسقذدی دس ػغح دًیا دس خلَف ؿاذ خیٌیٌگ تشگضاس هی
گشدد .لزا دس ایي همالِ ػقی ؿذ زا خْر اعالؿ كٌقسگشاى هحسشم ایي ًىاذ هدذدا یاداٍسی ٍ هَسد تشسػی لشاس گیشد.
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