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کاربرد روش اجساء محدود در تحليل جريان آب از روي سرريسهاي اوجي و
بررسي ميسان خطاي سرعت
ظيٌة سلواًي خلَزاض ،1سيس حسي گلوايي ،2ػلي ضحواًي فيطٍظخائي ّ ،3ازي ثاًي ذاًي
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قطاحي آتي غحيح ٍ زليك سطضيعّا تِ ػٌَاى يىي اظ اخعاء اغلي سسّا ًمص تسعايي زض پايساضي ٍ ايوٌي آًْا زاضز .تؼييي
هطرػِّاي آتي خطياى تا استفازُ اظ ضثيِ ّاي فيعيىي هستلعم غطف ٍلت ٍ ّعيٌِي ظياز هيتاضس .تا اضائِي ضٍضْاي ػسزي
ٍ حل هؼازالت پيچيسُ حاون هيتَاى اظ ضثيِّاي ضياؾي سطضيع تْطُ گطفت .يىي اظ ضثيِّاي ضياؾي خطياى ،ضثيِ خطياى
تالمَُ است وِ تا فطؼ خطياى غيط چطذطي ،سيال تسٍى لعخت ٍ غيطلاتل تطاون حاغل هيگطزز .زض ايي تحميك ،تا تِواضگيطي
ايي ضثيِ ٍ تا استفازُ اظ ضٍش اخعاء هحسٍز ،هطرػات خطياى ضٍي سطضيع اٍخي هَضز تحليل لطاض گطفت .همايسِ ي ًتايح
حاغل اظ ضٍش ػسزي تا همازيط تدطتي ٍ تطضسي اًساظُ ي ذكاً ،طاى زٌّسُ ي ػولىطز هٌاسة ضثيِ تَز.
ضضيع اٍخي ،ضٍش اخعاء هحسٍز ،ضثيِّاي ضياؾي ،تحليل خطياى آب.

 -1واضضٌاسي اضضس هٌْسسي آب ،زاًطگاُ ػلَم وطاٍضظي ٍ هٌاتغ قثيؼي ساضي.
 -2زاًطياض گطٍُ هٌْسسي آب ،زاًطگاُ ػلَم وطاٍضظي ٍ هٌاتغ قثيؼي ساضي.
 -3زاًطدَي زوتطي هٌْسسي ػوطاى ،زاًطگاُ ػلن ٍ غٌؼت.
 -4زاًطدَي زوتطي هٌْسسي آب ،ػؿَ تاضگاُ پژٍّطگطاى خَاى زاًطگاُ آظاز اسالهي ٍاحس تثطيع.
*ًَ -يسٌسُي هسٍَلh.sanikhani@tabrizu.ac.ir :
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سطضيع يه ساظُي آتي است وِ هؼوَالَ زض سسّاي
تأذيطي ٍ هرعًي تطاي ضّا وطزى آب اؾافي ٍ سيالتي وِ
ًويتَاى شذيطُ وطز ،تِواض هيضٍز .تا افعايص ضواض
سسّاي هرعًي ٍ تا تَخِ تِ لعٍم ساذتي سطضيع تط ضٍي
ايي ساظُّا ،هكالؼِي زليك زض هَضز سطضيع سسّا تطاي
ضفغ هسائل ٍ هطىالتي وِ تط اثط استفازُ اظ آًْا تٍِخَز
هيآيس ،العاهي است(چتيال ٍ تاتاضا .)2004،زض زِّّاي
گصضتِ هؼياضّاي قطاحي تطاي ًيوطخ تاج سطضيع تَسؼِ
يافتِ است ،اها گاّي اٍلات ،تِزليل پايساضي ٍ يا هسائل
التػازي ،اهىاى استفازُ اظ ًيوطخ تاج هؼياض همسٍض
ًويتاضس .پس اظ اًتراب ًيوطخ تاج سطضيع ٍ ايداز
تغييطات هَضز لعٍم تطاي آى ،الظم است وِ فطاسٌحّايي
ًظيط ًيوطخ سكح آظاز خطياى ،همساض سطػت زض ًماـ
هرتلف ،اًساظُي فطاض ضٍي تاج سطضيع ٍ  ...تؼييي گطزًس.
اظ زيطتاظ هكالؼات تدطتي ٍ آظهايطگاّي تطاي يافتي چٌيي
ٍيژگيّايي هَضز تَخِ تَزُاًس ،اها تْيِي ضثيِ فيعيىي،
پطّعيٌِ است ٍ ساذتي آى تِ ظهاى ظيازي ًياظ زاضز.
تاتَخِ تِ هطىالت هصوَض ٍ اظ سَي زيگط ،پيططفت
ضٍظافعٍى ػلَم ضاياًِ ،تْيِي ضثيِ ضياؾي خطياى آب تط
ضٍي سطضيعّا ضاُ حلي هٌكمي ٍ همطٍى تِ غطفِ هيتاضس
(ويطنگَظ ٍ ّوىاضاى.)2009،
تِزليل اّويت هَؾَع ،تسياضي اظ هحمميي اظ گصضتِ
تاوٌَى تالشّاي فطاٍاًي خْت زستياتي تِ ًتايح تْتط
اًدام زازُاًس ،ؾوي ايي وِ تِ ووه ضثيِّاي ضياؾي
هيتَاى ٌّسسِّاي هرتلفي اظ سطضيع ضا اخطا ،سپس زض
ذػَظ تْتطيي گعيٌِ اظ ًظط ضطايف آتي تِ ساذتي ضثيِ
فيعيىي السام وطز .زض ايي ضطايف زض ظهاى ظيازي وِ تايس
زض ساذتي ضثيِ فيعيىي تطاي تغييط ٌّسسِ سطضيع تلف
ضَز ،غطفِخَيي ذَاّس ضس .واسيساي( )1965تطاي اٍليي
تاض اظ ضٍاتف تحليل اتؼازي ٍ فطؼ خطياىّاي غيطچطذطي
خْت تحليل خطياى ضٍي سطضيع استفازُ وطزٍ .ي تَاًست
ًيوطخ سكح آب ٍ ؾطية ترليِي سطضيع ضا هحاسثِ وٌس.
ٌّسضسَى ٍ ّوىاضاى( )1991ذكط حفطُساظي ضٍي
سطضيع ضا تا ووه ضٍش اخعاء هطظي 1هَضز تطضسي لطاض
زازُ ٍ تِ ًتايح لاتل لثَلي زست يافتٌس .ساًگ ٍ
boundary element

1

ظٍ( )1999اظ ضٍش احدام هحسٍز 2خْت تطضسي تأثيط
ٌّسسي سطضيعّاي ٍ سطسطُاي ٍ تًَلي زض هَضز خطياى
سكح آظاز استفازُ وطزًس .سَج ٍ خاًسَى( )2001تِ
تطضسي ػولىطز ضثيِ  FLOW3Dزض تحليل همازيط فطاض
ٍ تسُي ػثَضي اظ سطضيعّاي اٍخي پطزاذتٌسً .تايح تِ
زست آهسُ اظ ضثيِ ػسزي زض همايسِ تا همازيط ضثيِ
فيعيىي اظ تكاتك لاتل لثَلي تطذَضزاض تَزًس .چاًطاًگ ٍ
ّوىاضاى( )2002تطاي ضثيِساظي خطياى زض سطضيع تاج
4
زايطُاي اظ ضٍش حدن سيال ٍ 3ضثيِ تاظساظي ٌّسسي
استفازُ وطزًس ٍ ًتايح ضثيِ ػسزي ضا زض همايسِ تا ضثيِ
فيعيىي لاتل لثَل گعاضش وطزًس.
زضگاّي( ،)2006خْت ضثيِ ساظي خطياى تط ضٍي سطضيع
اٍخي تِ غَضت سِ تؼسي اظ ضثيِ  Fluentاستفازُ وطز.
ٍي تطاي ضثيِ ساظي ػسزي آضفتگي خطياى اظ ضثيِ
 k  هؼياض ٍ  RNG5استفازُ وطز .چتيال ٍ
تاتاضا( )2004اظ ًطمافعاض  ADINAتطاي ضثيِساظي
ًيوطخ سكح آب ضٍي سطضيع اٍخي ٍ تؼييي هيساى خطياى،
استفازُ وطزًس .تاتاضا ٍ ّوىاضاى( ،)2005تا ووه ًطمافعاض
ً ADINAيوطخ سكح آب ضٍي سطضيعّاي پلىاًي ضا تِ
زست آٍضزًس .آًْا اظ ضثيِ آضفتگي  k  خْت تحليل
خطياى استفازُ وطزًس .فطاضي( )2010خْت تحليل خطياى
تط ضٍي سطضيع لثِ تيع اظ يه ضٍش تسٍى ضثىِ تٌام
 SPH6استفازُ وطزً .تايح تِ زست آهسُ تا ضثيِ ػسزي
زض همايسِ تا ضثيِ فيعيىي اظ تكاتك ذَتي تطذَضزاض تَزًس.
ّسف اغلي زض ضٍشّاي ػسزي ،اظ خولِ ضٍش اخعاء
هحسٍز ،يافتي حل يه هسألِي پيچيسُ اظ قطيك
خايگعيٌي آى تا يه ضثيِ سازُتط هيتاضس ٍ ٌّگاهي وِ
هسألِي ٍالؼي تا ضثيِ سازُتطي تطاي يافتي حل آى
خايگعيي گطزيس ،لازض تِ يافتي حل تمطيثي آى ذَاّين
تَز .اتعاضّاي ضياؾي هَخَز تطاي يافتي خَاب زليك
تيطتط هسائل ػولي(گاّي حتي تطاي يافتي يه حل
تمطيثي) وافي ًيستٌس ،تٌاتطايي ،خْت يافتي حتي خَاب
تمطيثي تطاي يه هسألِ زازُ ضسًُ ،اگعيط اظ تَسل تِ
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finite volume
)volume of fluid (VOF
4
geo-reconstruct model
5
re-normalization group model
6
smooth particle hydrodynamics
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ضٍشّاي ػسزي ًظيط ضٍش اخعاء هحسٍز هيتاضين .ػالٍُ
تط ايي زض ضٍش اخعاء هحسٍز ،اغلة ايي اهىاى ٍخَز زاضز
وِ تا غطف هحاسثات ضاياًِاي تيطتط ،حل تمطيثي ضا
اغالح ًوَزُ ٍ يا تْثَز ترطيس(هدصٍتي .)1997،ايي ضٍش
تَسف هحمماى هرتلف تطاي تحليل خطياى ضٍي سطضيعّا
تِ واض گطفتِ ضسُ است.
ويطنگَظ ٍ ّوىاضاى( )2009تِ تحليل خطياى ػثَضي اظ
سطضيع سطسطُاي تا استفازُ اظ ضٍش اخعاء هحسٍز
پطزاذتٌسً .تايح تِ زست آهسُ حاوي اظ واضايي لاتل لثَل
ضٍش اخعاء هحسٍز زض تؼييي ًيوطخ سكح آب ٍ سطػت
تَز .وطيوي ٍ هَسَي خْطهي(ٍ )2010ؾؼيت خطياى ضا
تط ضٍي سطضيع پلىاًي وِ تا استفازُ اظ ًطمافعاض ،ANSYS
وِ تط اساس ضٍش اخعاء هحسٍز ػول هيوٌس ،هَضز
تطضسي لطاض زازُ ٍ زلت ضثيِساظي خطياى ضا هٌاسة
گعاضش ًوَزًس.
تا تطضسي تحميمات گصضتِ هيتَاى ًتيدِ گطفت وِ تيطتط
هكالؼات اًدام ضسُ زض ذػَظ تِ واضگيطي ضٍش اخعاء
هحسٍز هؼكَف تِ هىاًيه خاهسات تَزُ ٍ زاهٌِي
هكالؼات اًدام ضسُ تا استفازُ اظ ضٍش اخعاء هحسٍز زض
ضاذِي هىاًيه سياالتً ،ظيط تحليل خطياى تط ضٍي
سطضيعّا ،هحسٍز هيتاضسّ .وچٌيي ،زض هكالؼات لثلي
تيطتط اظ تستِّاي ًطمافعاضّاي آهازُ تطاي تِ واضگيطي ايي
ضٍش استفازُ ضسُ استّ .سف اظ ايي تحميك ،تحليل
خطياى آب ػثَضي اظ ضٍي سطيع اٍخي تا استفازُ اظ ضٍش
اخعاء هحسٍز هيتاضسّ .وچٌيي ،همايسِاي تيي ًتايح
ضثيِ ػسزي اخعاء هحسٍز ٍ ضثيِ تدطتي ٍ زلت ضثيِ زض
تؼييي ًيوطخ سطػت آب ٍ همساض سطػت هَضز ًظط است.
خْت تِواضگيطي ضٍش اخعاء هحسٍز اظ يه تطًاهِ تِ ظتاى
فطتطى  90وِ تَسف ًَيسٌسگاى همالِ تسٍيي ضسُ است،
استفازُ گطزيس.

پايا تا پيچيسُتطيي هسائل پَيا گستطزُ است .ايي ضٍش،
وِ اٍليي هطتثِ زض ػلَم َّا -فؿا اتساع ٍ تِواض گطفتِ ضس
سطيؼاً زض سايط ػلَم ًيع تَسؼِ يافت ٍ لاتليت آى زض حل
هسائل هرتلف تِ ذَتي تِ اثثات ضسيسُ است(ظيٌىَيچ ٍ
تيلَض1989 ،؛ ضزي.)1993 ،
ايي ضٍش تسياض هطاتِ ضٍش حدن هحسٍز هيتاضس .زض ايي
ضٍش ،تاظُي هحاسثات تِ حدنّا يا اخعاء هدعا وِ ػوَهاً
ًاهٌظن هيتاضٌس ،تمسين هيضَز .ضٍش اخعاء هحسٍز
هثتٌي تط  2ضٍش ولي حساب تغييطات ٍ تاليواًسُي ٍظًي
هيتاضس .هعيت ضٍش تاليواًسُي ٍظًي ايي است وِ زض ايي
ضٍش ،هؼازالت لثل اظ آى وِ تط ضٍي توام تاظُي
اًتگطالگيطي ضًَس ،تا استفازُ اظ تاتغ ٍظًي 1تمطية ظزُ
هيضًَس .هتساٍلتطيي ضٍش اخعاء هحسٍز تط اساس ضٍش
تاليواًسُي ٍظًي ،ضٍش گالطويي هيتاضس .يىي اظ
هعيتّاي هْن ضٍش اخعاء هحسٍز لاتليت واضتطز آى زض
ٌّسسِّاي زلرَاُ ٍ هتفاٍت است ٍ تطاي تحليلّاي
ضياؾي ًيع غالثا سازُتط هيتاضس(فطظيگط ٍ پطيه.)2002 ،
هعادالت حاکن بر جریاى
هؼازالت زيفطاًسيل حاون تط خطياى آب اظ ضٍي سطضيعّا
زض ضطايف زٍ تؼسي ٍ تا فطؼ غيطچطذطي ٍ غيط گطاًطٍ
تَزى سيال تط حسة يه هؼازلِي پيَستگي ٍ زٍ
هؼازلِي اًساظُ حطوت هيتاضس .زض چٌيي خطياىّايي
هيتَاى ضواض هؼازالت حاون ٍ زض ًتيدِ هدَْالت هسألِ
ضا تا استفازُ اظ تاتغّاي خطياى ٍ گطزاتي واّص زاز ٍ تِ
ايي تطتية ّعيٌِي ووتطي ضا زض تحليل ػسزي چٌيي
خطياىّايي هتحول ضس .اگط اظ هؤلفِ ي  xهؼازالت
اًساظُي حطوت ًسثت تِ  ٍ ، yاظ هؤلفِ ي  yهؼازالت
اًساظُ ي حطوت ًسثت تِ  xهطتك گطفتِ ٍ آًْا ضا اظ ّن
ون وٌين ذَاّين زاضت:

 u v
 u v
 u v
(
 )u
(
 )v
(
 )
t y x
x y x
y y x
u u u v u v v v



0
x y y y x x x y

()1

ضٍش اخعاء هحسٍز ،يه ضيَُي حل ػسزي است وِ
هيتَاًس زض زضن چگًَگي پاسدّا ،تٌصّا ٍ … ها ضا زض
تدعيِ ٍ تحليل ساهاًِّا ياضي ًوايس .قيف واضايي ايي
ضٍش اظ هسائل ًيطٍيي تا اًتمال حطاضت ٍ اظ هسائل سازُي

خوالت چْاضم ٍ پٌدن ضاتكِ ( )1هؿطتي اظ ضاتكِي

 u  vهيتاضٌس وِ تط اساس هؼازلِ پيَستگي زاضاي
y

x

weight function
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همساضش تطاتط تا غفط است .تا خايگعيٌي تؼطيف تاتغ اًتمال
چطذص زٍ تؼسي هكاتك ضاتكِ ي( )2زض ضاتكِي (،)1
ضاتكِ ( )3تِ زست ذَاّس آهس:
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اظ قطفي تاتغ خطياى  تِ غَضت ضٍاتف ()5( ٍ )4
تؼطيف هيضَز:

u
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x
تط ايي اساس ،هؼازلِي هطتَـ تِ تاتغ چطذطي ،هٌدط تِ
هؼازلِي پَاسَى هكاتك ضاتكِي()6ذَاّس ضس:
()6
 2  
تِ ايي تطتية ،سِ هؼازلِي پيَستگي ٍ اًساظُي حطوت
تط خطياى زٍ تؼسي سياالت تطاون ًاپصيط ،تِ زٍ هؼازلِي
اًتمال چطذص ٍ  1هؼازلِي پَاسَى تاتغ خطياى 
تثسيل هيضًَس .تا حل زٍ هؼازلِ تاال ٍ تِزست آٍضزى
تَظيغ تَاتغ اًتمال چطذص ٍ خطياى ،تَظيغ سطػتّاي
 v ٍ uضا تا استفازُ اظ تؼطيف تاتغ خطياى حاغل
هيگطزز .پس اظ هحاسثِ همازيط تاتغ خطياى هيتَاى
تَظيغ فطاض ضا ًيع اظ قطيك حل هؼازلِ پَاسَى فطاض
تِزست آٍضز .ضاتكِي فطاض ضا تِ سازگي هيتَاى تا
هطتكگيطي اظ هؤلفِّاي  v ٍ uهؼازالت اًساظُي
حطوت ًسثت تِ  ٍ y ٍ xخوغ وطزى آًْا تِ غَضت
ظيط تِ زست آٍضز:

()7

 u v
u
v
v u
) () ((  )  ( ) 2  ( ) 2  2
t x y
x
y
x y
 2u  2 v
 2u  2 v
 u( 2 
()  v
)   2 p
2
xy
xy y
x

خوالت اٍل ،پٌدن ٍ ضطن هؼازلِي ( )7هؿطتي اظ
هؼازلِي پيَستگي ٍ زض ًتيدِ زاضاي همازيطي تطاتط غفط
ّستٌس.

vorticity transport equation

1

تِ ايي تطتية هؼازلِي فطاض تِ غَضت ظيط ذالغِ
هيضَز:
u
v
v u
) () (  2 p  ( ) 2  ( ) 2  2
()8
x
y
x y
وِ تا تَخِ تِ ضاتكِي(:)9
()9

u v 2
u
v
u v
) () ( )  ( ) 2  ( ) 2  2
x y
x
y
x y

غَضت ًْايي هؼازلِي پَاسَى فطاض تِ غَضت ضاتكِي
( )10تِ زست هيآيس:

  2  2
 2 2 
()10
(  2 p  2( 2 )( 2 ) 
) 

x

y

x

y


اظ آى خا وِ هؼازالت زيفطاًسيل حاون تط هسألِ ضا
ًويتَاى تا ضٍش تحليلي حل وطز ،لصا ضٍشّاي ػسزي
هَضز استفازُ لطاض هيگيطًس .تسيي تطتية زض ايي تحميك،
ضٍش اخعاء هحسٍز تطاي ًوايص خثطي هؼازالت حاون
تط خطياى تِ واض گطفتِ ضس.
هشخصات سرریس هَرد هطالعِ
خْت تطضسي واضايي ضٍش اخعاء هحسٍز زض تحليل
خطياى آب تط ضٍي سطضيع اٍخيً ،تايح ضثيِ ػسزي تا
ًتايح ضثيِ تدطتي هَضز همايسِ لطاض گطفت .زض ايي
ذػَظ اظ ًتايح هطتَـ تِ سطضيع اٍخي سس هرعًي
زاهغاى تِ ػٌَاى هكالؼِي هَضزي استفازُ گطزيس.
سطضيع سس هرعًي زاهغاى اظ ًَع ضيعضي آظاز ٍ تسٍى
زضيچِ هيتاضس .هطرػات سطضيع زض خسٍل ( )1اضائِ
ضسُ اًس (حسٌي .)2003 ،زض ايي تحميكً ،يوطخ سكح

m3
آظاز آب تطاي سطضيع تِ اظاي تسُ ي قطاحي تطاتط
s
 6/15تطسين گطزيس .زض ايي سطضيع ،همازيط ًيوطخ سكح
آب تا استفازُ اظ همياس تا زلت  1ساًتيهتط ٍ همازيط
سطػت تا استفازُ اظ پطٍاًِي آتي اًساظُگيطي ضسُاًس.

(
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جذٍل  -1هشخصات سرریس اٍجي سذ هخسًي داهغاى

ًَع سطضيع
قَل ذالع تاج سطضيع

WES
 74هتط

ضية ٍخِ تاالزست

 1افمي تِ  3ػوَزي

هؼازلِ ي آستاًِ ي سطضيع

y  .278x1.84

ؾطية آبگصضي سطضيع

C  2.174
 1320.5هتط اظ سكح زضيا

ضلَم وف زض پاضٌِ ي سطضيع

 1315.5هتط اظ سكح زضيا

ضلَم وف زض پٌدِ ي سطضيع

 1313.5هتط اظ سكح زضيا

ضلَم آستاًِ ي سطضيع

رٍش حل هسألِ
خطياى اظ ضٍي تاج سطضيع اٍخي تِ غَضت ضيعضي آظاز
است؛ اظ ايي ضٍ ،حل هؼازالت حاون تط خطياى ،تا تَخِ تِ
ايي وِ هَلؼيت سكح آظاز اظ ّواى اتتسا هطرع
ًويتاضس ،واضي زضَاض است .تطاي تحليل چٌيي خطياًي،
هَلؼيت سكح آظاز زض اتتسا فطؼ گطزيس ،سپس ًاحيِي
هَضز ًظط ضثىِتٌسي ضس .تؼس اظ ضثىِتٌسي هحسٍزُي
هَضز تطضسي ،ضطايف هطظي اػوال گطزيس .هؼازالت حاون
تط هسألِ ضاهل تاتغ پَاسَى خطياى ٍ تاتغ پَاسَى فطاض
تَزًس وِ اظ حل تاتغ خطياى ،سطػت زض ًماـ هرتلف
هسألِ ٍ اظ حل تاتغ فطاض ،فطاض زض گطُّا تِ زست آهس.
تٌْا تفاٍت اساسي هياى ايي زٍ هؼازلِ زض ضطايف هطظي
آًْا هيتاضس .ضطايف هطظي هؼازلِ ي تاتغ خطياى ػوستا اظ
ًَع زيطيچلِ 1تَزُ ،زض غَضتي وِ ضطايف هطظي هؼازلِي
فطاض غالثا اظ ًَع ضطايف هطظي ًيَهي 2است.
خْت يافتي هدَْالت هسألِ اتتسا تايس هؼازلِي پَاسَى
تاتغ خطياى حل هيضس ،لصا ضطايف هطظي هطتَـ تِ هسألِ
تط اساس تاتغ خطياى تَزً .ىتِاي وِ تايس هَضز تَخِ لطاض
گيطز ايي است وِ زض سكح آظاز زٍ ًَع ضطـ هطظي تايس
تاهيي گطزز ،وِ ػثاضتٌس اظ :فطاض ًسثي غفط ضٍي سكح
آظاز ٍ سطػت ػوَز تط سكح آظاز ،وِ تطاتط تا غفط است،
يؼٌي ضٍي سكح آظاز فمف سطػت هواسي زاضاي همساض
هيتاضس .اها ،تِ ػلت فطؾي تَزى سكح آظاز تطلطاضي ّط
زٍ ضطـ هطظي زض اتتساي واض اهىاىپصيط ًثَز.

پس اظ اػوال ضطايف هطظي ٍ حل هؼازلِ ،تاتغ خطياى،
سطػتّاي (uهؤلفِي سطػت زض خْت ( v ٍ )xهؤلفِي
سطػت زض خْت  )yهحاسثِ ضسًس ٍ اظ آى خا سطػت ول
خطياى( )Vاظ ضاتكِ ي ظيط تِ زست آهس.
()11
V  u2  v2
زض هطحلِي تؼس ،هؼازلِي پَاسَى فطاض حل ضس تا ضطايف
فطاض هَضز تطضسي لطاض گيطًس .تا تطضسي سطػت لائن ٍ
ّوچٌيي فطاض ًسثي ضٍي سكح آظاز ،زض غَضت زضست
ًثَزى هَلؼيت فطؾي سكح آظاز ،هَلؼيت آى تكَض
ػوَزي تغييط زازُ ضس ٍ تاض زيگط هؼازالت خطياى ٍ فطاض
حل ضسًس .ايي واض آًمسض ازاهِ يافت تا ّوگطايي وافي
حاغل گطزيسُ ٍ ّط زٍ ضطـ هطظي ضٍي سكح آظاز تطلطاض
ضسًس .الظم تِ شوط است وِ وليِي هطاحل فَق تا واضتطز
تطًاهِاي وِ زض هحيف ًطم افعاض فطتطى  90تط اساس ضٍش
اخعاء هحسٍز تْيِ ضسُ تَز ،اخطا گطزيس.
هشخصات شبیِ اجساء هحذٍد سرریس
خْت اخعاءتٌسي ًاحيِ هَضز تطضسي اظ اخعاء هثلثي سِ
گطُاي استفازُ ضس .زض ضىل  2چگًَگي اخعاء تٌسي
هحسٍزُي خطياى ًطاى زازُ ضسُ است .ضواض اخعاءي تِ
واض ضفتِ زض ضثيِ اٍليِ  ٍ 204ضواض گطُّاي هَضز
استفازُ  128تَز .حسٍز  13هتط زض تاالزست سطضيع تا
پٌدِي آى خْت تحليل خطياى ،ضثيِ ساظي گطزيس.
شرایط هرزي

dirichlet
neumann

1
2

ّواىقَض وِ گفتِ ضس ،زض حل هسألِ اظ ّط زٍ ضاتكِ
ساظي تاتغ خطياى ٍ تاتغ تالمَُي سطػت استفازُ گطزيس.

کاربرد رٍش اجساء هحذٍد در تحلیل جریاى آب از رٍي سرریسّاي اٍجي ٍ
اها اظ آى خا وِ زض هطحلِي اٍل اخطاي تطًاهِ ،ضاتكِ ساظي
تاتغ خطياى تِ واض تطزُ هيضَز ،لصا اػوال ضطايف هطظي تط
اساس ايي هكلة اًدام ضس .هكاتك ضىل  1خْت حل

هؼازلِ خطياى ضٍي سطضيع چْاض هطظ S 4 ٍ S3 ، S 2 ، S1
ٍخَز زاضز وِ تايستي زض ّط يه اظ آًْا ضطـ هطظي
هٌاسة اػوال گطزز:

S1 :
0
n

S2 :
0
()12
n
S3 :
 0
S4 :
  q  6.15
تا تَخِ تِ ضىل S 2 ٍ S1 ،1تِ تطتية هطظّاي تاالزست
ٍ پايييزست هيتاضٌس وِ  S1هطظ ٍضٍزي ٍ  S 2هطظ
ذطٍخي ًاهيسُ هيضَز .زض ايي هطظّا ،تَظيغ سطػت زض
همكغ يىٌَاذت فطؼ ضس S 4 ٍ S3 .تِ تطتية هطظ خاهس
ٍ هطظ سكح آظاز هيتاضٌس وِ ّط وسام زض ٍالغ يه ذف
خطياى تِ حساب هيآيس .خْت هؼلَم وطزى ًاحيِي حل،
هطظ  ، S 4وِ ّواى سكح آظاز

هيتاضس ،تِقَض تمطيثي

هطرع ضس .ػالٍُ تط ضطـّاي هصوَض ،زض هطظ  S 4تايس
يه ضطـ اؾافي يؼٌي فطاض ًسثي غفطً ،يع اػوال هيضس،
اها اضؾاي ايي ضطـ تا تَخِ تِ تمطيثي تَزى سكح آظاز زض
اتتساي واض همسٍض ًثَز؛ لصا ،تا تىطاض ٍ اًدام آظهَى ٍ ذكا،
تا ًعزيه ضسى تِ سكح آظاز ٍالؼي ايي ضطـ ًيع تطلطاض
گطزيس.
نتايج و بحث

پس اظ تؼييي هحسٍزُي خطياى ،اخعاء تٌسي ٍ ّوچٌيي
اػوال ضطايف هطظي ،تا ووه تطًاهِ ضاياًِاي ٍ تا آظهَى ٍ
ذكا قي چٌس هطحلِ ،سكح آظاز خطياى تِ زست آهس .تِ
ػلت ضٍاتف غيطذكي حاون تط هسائل تا سكح آظاز ،هؼوَالً

اظ ضٍش آظهَى ٍ ذكا استفازُ هيگطزز .تطاي ايي حالت
3

m
تسُ ي
s
هيتاضس ،زض ًظط گطفتِ ضسُ است .هَلؼيت ًيوطخ سكح
آظاز زض ضطٍع تىطاضّا فطؼ گطزيس .زض اتتسا تطًاهِ تا
استفازُ اظ ًيوطخ فطؼضسُ ٍ ضثىِي اخعاء هحسٍز اٍليِ،
وِ زض ضىل ً 2طاى زازُ ضسُ است ،اخطا گطزيس .زض ّط
هطحلِ اظ تىطاض ًيوطخ سكح آظاز ٍ همازيط فطاض ضٍي ايي
سكح هَضز تطضسي لطاض گطفت .تا ًعزيه ضسى تِ سكح
آظاز ٍالؼي ،ػول تىطاض لكغ گطزيس ٍ ًتايح حاغل اظ
آذطيي تىطاض ضا تِ ػٌَاى خَاب هسألِ زض ًظط گطفتِ ضس.
زض هسألِ هصوَض پس اظ ّفت تىطاض ّوگطايي حاغل ضس.
زض ضىل ً 3يوطخ ٍالؼي سكح آظاز آب تِ ّوطاُ ًيوطخ
سكح آب هحاسثاتي تٍِسيلِي ضثيِ ضياؾي تِ اظاي
تسُي قطاحي ًطاى زازُ ضسُ است .تا تَخِ تِ ضىل 3
تيطتطيي ذكاي ًسثي ضثيِ ضياؾي زض همايسِ تا ضثيِ
تدطتي زض هحاسثِ ًيوطخ سكح آب هطتَـ تِ گطُي
ضواضُي  35تَزُ ٍ زضغس ذكاي ضثيِ زض ايي گطُ تطاتط
 10/48استّ .وچٌيي ،هياًگيي زضغس ذكاي ًسثي
ضثيِ ضياؾي زض هحاسثِي ًيوطخ سكح آب تطاتط تا 3/6
تَز وِ تا تَخِ تِ ضواض اخعاء زضًظط گطفتِ ضسُي تطاتط تا
 ،206لاتل لثَل هيتاضس .تا همايسِي همازيط هحاسثِ
ضسُ تا استفازُ اظ ضثيِ ضياؾي تا ضثيِ تدطتي هيتَاى
زيس وِ همازيط هحاسثاتي تَسف ضثيِ ضياؾي زض تاالزست
سطضيع ووتط اظ همازيط ضثيِ تدطتي ٍ زض ًاحيِي سطضيع ٍ
پايييزست آى تيطتط اظ همازيط تدطتي تِ زست آهسُاًس.
ّوچٌيي تطاي چٌسيي گطُ زض تاالزست سطضيع ،همازيط
هحاسثاتي ٍ همازيط ضثيِ تدطتي تكاتك واهلي تا يىسيگط
زاضًس وِ ايي حالت زض ضىل  3واهالً هطَْز است.
 6/15زض ٍاحس ػطؼ وِ تسُي قطاحي
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شكل  -1داهٌِ ي هحاسباتي ٍ شرایط هرزي اعوالشذُ

شكل -2چگًَگي اجساء بٌذي هحذٍدُ ي جریاى ٍ هَقیعت قرارگیري گرّْاي هَرد بررسي.

شكل ً –3وَدار ًیورخ سطح آب در شبیِ عذدي ٍ شبیِ ّاي تجربي بِ ازاي شوار اجساء اٍلیِ

.

کاربرد رٍش اجساء هحذٍد در تحلیل جریاى آب از رٍي سرریسّاي اٍجي ٍ

شكلً –4وَدار درصذ هتَسط خطاي ًسبي شبیِ ریاضي در تعییي سرعت ًسبت بِ شوار اجساء

آهس .زض خسٍل  2همازيط سطػت زض زٍ حالت تدطتي ٍ
هحاسثاتي ،اذتالف تيي ايي همازيط زض تواهي ًماـ ٍالغ
زض سكح آظاز ٍ اًساظُ ي زضغس ذكاي ضثيِ ضياؾي تِ
اظاي ضثىِتٌسي اٍليِ (ضواض اخعاء تطاتط تا ً )204طاى زازُ
ضسُ اًس.

تا تَخِ تِ اّويت اًساظُ ي سطػت زض ًماـ هرتلف سطضيع
ٍ اثطات آى تط پسيسُ حفطُ ساظي ٍ تاظزُ ي آتي سطضيع ،زض
ايي ترص ًتايح حاغل اظ ضٍش اخعاء هحسٍز ٍ ضثيِ
تدطتي هَضز تطضسي لطاض هيگيطز .تا ووه ضثيِ ضياؾي
هَضز ًظط ،همساض سطػت زض ّط يه اظ گطُّا زض خْات
افمي ٍ لائن هحاسثِ ضسُ ٍ همساض سطػت ول تِ زست

جذٍل  -2درصذ خطاي شبیِ در تعییي سرعت ًقاط هختلف رٍي سرریس بِ ازاي شبكِبٌذي اٍلیِ

سطػت حاغل اظ
m
ضثيِ ضياؾي ) (
s
0/88

سطػت حاغل اظ
m
ضثيِ تدطتي ) (
s
0/88

اذتالف

زضغس ذكا

0/00

0/00

0/88

0/00

0/00

0/01

1/12
4/35

ضواضُي گطُ

هرتػات x
گطُ )(m

هرتػات y
گطُ )(m

40

0/00

7/00

47

1/90

7/00

0/88

46

3/79

6/97

0/89

0/88

45

5/68

6/95

0/92

0/88

0/04

44

7/57

6/93

0/97

0/92

0/05

5/00

43

9/45

6/89

1/08

1/02

0/06

5/56

42

11/34

6/87

1/39

1/28

0/11

7/91

41

13/22

6/86

2/28

1/60

0/68

29/80

33

15/10

6/66

3/90

3/51

0/39

10/00

39

16/32

6/09

5/14

4/18

0/96

18/67

38

17/31

5/20

5/50

4/65

0/85

15/45

37

18/09

4/40

6/16

4/85

1/31

21/27

36

18/66

3/80

6/60

5/01

1/59

24/09

35

19/13

3/22

7/50

5/53

1/97

26/27
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34

19/54

2/61

7/90

6/29

1/61

20/38

31

19/72

2/35

8/08

6/70

1/38

17/08

زض هَضز همازيط سطػت تِ زست آهسُ اظ ضٍش هحاسثاتي
هيتَاى گفت وِ اًساظُي ذكا زض لسوت تاالزست سطضيع
ًاچيع تَزُ ،اها زض لسوت ضٍي تاج ٍ پايييزست سطضيع
همساض آى ًسثتاً ظياز تَزُ است .تا تَخِ تِ خسٍل 2
حساوثط ذكاي ًسثي ضثيِ ضياؾي تطاتط تا  29/80زضغس
است وِ هطتَـ تِ گطُي ضواضُ  41هيتاضسّ .وچٌيي ،زض
گطُّاي ٍالغ ضسُ زض ًاحيِي سطضيع خطياى ،وِ زض ايي
ًاحيِ ٍؾؼيت خطياى فَق تحطاًي تَزُ ٍ تالقن ًاضي اظ
خطياى ظياز هيتاضس ،همساض ذكاي ًسثي ضثيِ ضياؾي تِ
ًسثت ظياز تَز .تا تَخِ تِ خسٍل  2هيتَاى گفت وِ
همازيط هحاسثاتي سطػت خطياى تا ضثيِ ضياؾي زض همايسِ
تا ضثيِ تدطتي تِ اظاي وليِي گطّْاي هَضز تطضسي تيطتط
ترويي ظزُ ضسُاًس .هتَسف ذكاي ًسثي ضثيِ تِ اظاي
ضثىِتٌسي اٍليِ تطاتط تا  12/5زضغس تِ زست آهس.
اظ ػَاهل تاثيطگصاض تط ذكاي ضثيِ ضياؾي هيتَاى تِ
فطؾيِي هْوي وِ زض خطياًْاي تالمَُ تِواض هيضٍز ،اضاضُ
وطز .ايي فطؼ ،هَاظي تَزى ذكَـ خطياى ٍ استفازُ اظ
لاًَى فطاض ّيسضٍپايا هيتاضس ،زض غَضتيوِ زض لسوت
تاج ٍ پايييزست سطضيع ،ذكَـ خطياى زيگط هَاظي ًثَزُ
ٍ زاضاي اًحٌاي ظيازًس ،وِ هَخة ايداز هؤلفِي ضتاب
هيگطزًس .ايي اهط ذَز تاػث ايداز ًيطٍي گطيع اظ هطوع وِ
ػوَز تط خْت خطياى است ،هي ضَز؛ تٌاتطايي ،زض لسوت
اًحٌازاض سطضيع فطؼ خطياىّاي تالمَُ تكَض فاحطي ًمؽ
هيضَز وِ تا حس ظيازي تاػث ايداز ذكاي ضثيِ زض
هحاسثِي سطػت هي گطزز.
اظ قطفي ،زض تْيِي ضثيِ تمطيةّايي تِ واض ضفتِ اًس وِ
ايي اهط ّن تا حسٍزي زض افعايص اًساظُي ذكاي ضثيِ
زذيل هيتاضس .اظ زيگط ػَاهل هؤثط هيتَاى تِ استفازُ اظ
پطٍاًِي آتي خْت اًساظُگيطي سطػت خطياى زض سطضيع
ٍالؼي اضاضُ وطز .ضايس استفازُ اظ اتعاض زليك خْت
اًساظُگيطي سطػت هيتَاًست اهىاى همايسِ زليكتطي ضا
اظ ًتايح ضثيِ ضياؾي تا ضثيِ تدطتي فطاّن ًوايس.
پس اظ هكالؼِي ضًٍس اخطاي تطًاهِ ٍ ّوچٌيي تطضسي
فطاسٌحّاي هؤثط ،هيتَاى استٌتاج وطز وِ ضثىِي اخعاء
هحسٍز هَضز استفازُ تطاي تؼييي همازيط سطػت زض گطُّا

هٌاسة ًيست ،ظيطا وَچه وطزى اخعاء تا حس ظيازي زض
ّوگطايي خَابّا تأثيط زاضز .لصا ،هحسٍزُي خطياى تاض
زيگط ٍ تا سكح آظاز تِ زست آهسُ اظ آذطيي تىطاض
گسستِساظي ضس .تطاي تاض زٍم لسوت تاج ٍ پايييزست
سطضيع تا اخعاءي وَچىتط تمسينتٌسي گطزيس .زض ايي
حالت ضواض اخعاءي تِواض ضفتِ  ٍ 406ضواض گطُّا ًيع
 250زض ًظط گطفتِ ضس .زض ٍالغ ،زليل ايي واض حساسيت
تاالي ًاحيِي هَضز ًظط هيتاضس ،وِ هيتَاى اظ ضٍي
زضغس تِ ذكاي ظياز ًيوطخ سطػت ٍ ًيوطخ سكح آب زض
ايي لسوتّا پي تطز.
پس اظ خعءتٌسي هحسٍزُي خطياى ،اػوال ضطايف هطظي ٍ
ساذت پطًٍسُي ٍضٍزي ،تطًاهِ اخطا گطزيس .اًساظُي
سطػت زض ًماـ گطّي تِ زست آهس ٍ تا همازيط تدطتي
همايسِ ضس .زض ايي حالت تيطتطيي ذكاي ًسثي ضثيِ
ضياؾي هطتَـ تِ گطُ  41تَز ٍ همساض آى تطاتط تا 26/20
زضغس تِ زست آهسّ .وچٌيي ،هتَسف ذكاي ًسثي ضثيِ
زض ايي حالت زض گطُّاي هَضز تطضسي تطاتط تا  9/2زضغس
تَز .زض ايي حالت تيطتطيي ذكاي ًسثي ضثيِ ضياؾي زض
تؼييي ًيوطخ سكح آب هطتَـ تِ گطُ ضواضُ  35تَز ٍ
همساض آى تطاتط تا  4/81زضغس تسست آهسّ .وچٌيي،
هتَسف ذكاي ًسثي ضثيِ ضياؾي زض تؼييي ًيوطخ سكح
آب تِ اظاي تؼساز اخعاء تطاتط  406ػسز ،ووتط اظ  1زضغس
تَز.
تا تَخِ تِ تاال تَزى زضغس ذكاي ًسثي اًساظُي سطػت
زض ضثيِ ضياؾي زض همايسِ تا همازيط تدطتي،
ضثىِتٌسيّاي خسيسي تا ضواض اخعاء تطاتط ٍ 1465 ،950
ً 2342يع هَضز تطضسي لطاض گطفتٌس .زض خسٍل ً 3تايح
همازيط سطػت زض ضثيِ تدطتي ٍ ضياؾي ٍ زضغس ذكاي
ضثيِ ضياؾي تِ اظاي ضواض اخعاء تطاتط تا  2342اضائِ
ضسُاًسّ .وچٌيي ،زض ضىل ً 4وَزاض زضغس ذكاي ًسثي
ضثيِ ضياؾي زض تؼييي همازيط سطػت خطياى ًسثت تِ
ضواض اخعاء ًطاى زازُ ضسُ است .تا تَخِ تِ ايي ضىل ،تا
افعايص ضواض اخعاء ٍ استفازُ اظ ضثىِتٌسي وَچىتط،
اًساظُي زضغس ذكاي ضثيِ تِ قَض هحسَسي واّص
يافت.

کاربرد رٍش اجساء هحذٍد در تحلیل جریاى آب از رٍي سرریسّاي اٍجي ٍ
اخعاء تا تَخِ تِ هتَسف ذكاي ًسثي ضثيِ وافي تَزُ ٍ
زضايي حالت هيتَاى گفت وِ ضثيِ ضياؾي هستمل اظ
ضثىِ ػول هيوٌس.
گفتٌي است وِ تا افعايص ضواض اخعاء ،ظهاى الظم خْت
هحاسثات ًيع افعايص لاتل تَخْي زاضت .لصا ،تْتط است
زض گسستِساظي ،تستِ تِ اًساظُي حساسيت ًَاحي حل،
اظ اخعاء تا اًساظُّاي هتفاٍت استفازُ ًوَز تا تتَاى تا
اخعاءي تِواضگطفتِ تْتطيي ًتايح ضا تِ زست آٍضز.

همساض هتَسف ذكاي ًسثي ضثيِ ضياؾي تِ اظاي ضواض
اخعاء تطاتط تا  ،2342 ٍ 1465 ، 950تِ تطتية تطاتط تا ،4/6
 1/24 ٍ 1/5زضغس تِزست آهسّ .وچٌيي ،تيطتطيي
ذكاي ًسثي ضثيِ ضياؾي هطتَـ تِ گطُ  ٍ 41همساض آى
تِاظاي ضواض اخعاء تطاتط تا  ،2342 ٍ 1465 ،950تِ تطتية
تطاتط تا  5/88 ٍ 12/41 ،18/80حاغل گطزيس .تا افعايص
ضواض اخعاء تِ تيص اظ  ،2342زضغس ذكاي ًسثي ضثيِ
واّص هحسَسي ًساضت ٍ تِ ًظط هيضسس وِ ايي ضواض
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نتيجهگيري
زض ايي تحميك ضٍش اخعاء هحسٍز خْت تطضسي ًيوطخ
سكح آب ٍ اًساظُي سطػت آب زض سطضيع اٍخي سس
هرعًي زاهغاى هَضز تطضسي لطاض گطفت ٍ همازيط تِ زست
آهسُ اظ ضثيِ ضياؾي تا همازيط اًساظُگيطي ضسُ(ضثيِ
تدطتي) همايسِ ضسًس .هَلؼيت ًيوطخ سكح آظاز زض حالت
تسُي قطاحي تكاتك ًسثتاً ذَتي تا ًتايح حاغل اظ ضٍش
تدطتي زاضتً .يوطخ سكح آب هحاسثاتي زض اتتسا زاضاي

زضغس ذكاي پاييٌي تَز ٍلي تِ تسضيح ٍ تا ًعزيه ضسى
تِ هحل تاج ،زضغس ذكا افعايص يافت.
تيطتطيي ذكاّا هطتَـ تِ گطُّايي تَزًس وِ زض
پايييزست تاج سطضيع لطاض زاضتٌس وِ زض ايي ًاحيِ سطضيع
زاضاي اًحٌا هيتاضس .تِ تسضيح ،تا حطوت تِ سوت پاييي،
اًساظُ ي زضغس ذكا تا حسٍزي واّص يافت .تيطتطيي
اًساظُ ي ذكا تِ اظاي ضثىِتٌسي اٍليِ حسٍز  10زضغس تِ
زست آهس ،وِ تا افعايص ضواض اخعاء ٍ استفازُ اظ
ضثىِتٌسي وَچىتط ،ايي اًساظُ تِ ووتط اظ  5زضغس واّص
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يافت .پس اظ هحاسثِي اًساظُّاي سطػت ضٍي گطُّا ٍ
همايسِي آًْا تا همازيط تدطتي تِاظاي ضثىِتٌسي اٍليِ،
هطاّسُ ضس وِ اذتالف هياى آًْا ًسثت تِ اذتالف
تِزست آهسُ زض هحاسثِي ًيوطخ سكح آب تيطتط است.
ضًٍس افعايص ٍ واّص زضغس ذكاي سطػت ًيع هاًٌس
ًيوطخ سكح آب تَزً .تايح تِ زست آهسُ حاوي اظ آى
تَزًس وِ حساسيت همازيط سطػت تِ ضواض اخعاء زض ًظط
گطفتِ ضسُ زض ضٍش اخعاء هحسٍز تِ هطاتة تيطتط اظ
اًساظُّاي ًيوطخ سكح آب هيتاضس .تا تَخِ تِ ًتايح تِ
زست آهسُ اظ ضثيِ ضياؾي ٍ همايسِ آى تا همازيط ضثيِ
تدطتي ،حساوثط ٍ هتَسف ذكاي ًسثي ضثيِ ضياؾي زض
تؼييي سطػت خطياى تِ اظاي ضثىِتٌسي اٍليِ تِ تطتية
تطاتط تا  12/5 ٍ 29/8زضغس تِ زست آهسًس.
تا تِواضگيطي ضثىِتٌسيّاي وَچىتط ٍ ضواض اخعاء
تيطتط ،همساض ذكاي ًسثي ضثيِ ضياؾي تِقَض هحسَسي
واّص يافت ٍ تِ اظاي ضواض اخعاء تطاتط تا  ،2342هتَسف
ذكاي ًسثي ضثيِ ضياؾي تيص اظ  11زضغس واّص يافت.
اذتالف تيي همايط هحاسثاتي ٍ اًساظُگيطي ضسُ تطاي
ًيوطخ سكح آب ٍ سطػت خطياى زض ترص تاج سطضيع ٍ
پاييي زست آى تِ هطاتة تيطتط اظ سايط ًماـ تَز وِ اظ
هْوتطيي ػَاهل تاثيطگصاض تط آى هيتَاى تِ ػسم تطلطاي
فطؾيات هَخَز زض خطياى تالمَُاي زض ايي ًَاحي اضاضُ
وطز .پس اظ تطضسي ًتايح ضثيِ ضياؾي ٍ همايسِ آى تا
ًتايح ضثيِ تدطتي هيتَاى گفت وِ تكاتك ذَتي هياى
همازيط هحاسثاتي ٍ تدطتي ٍخَز زاضز وِ ايي اهط حاوي اظ
لاتليت تاالي ضٍش اخعاء هحسٍز زض تحليل خطياى آب ضٍي
سطضيعّاي اٍخي هيتاضس.
زض پاياى پيطٌْاز هيگطزز تا همايسِاي تيي وااضايي ضٍش
اخعاء هحسٍز ٍ ضثيِ ّاي ضاياًِ اي سِ تؼاسي ٍ Fluent
 ،Flow3Dوِ تط اساس ضٍش ػسزي ضٍش حدن هحاسٍز
ػول هيوٌٌس ٍ تِ زفؼات تِ ٍسايلِ ي هحممايي هرتلاف
خْت تحليل خطياى خطياى آب تاط ضٍي ساطضيعّا تاِ وااض
گطفتِ ضسُ اًس ،غَضت گيطز.
سپاسگساري

اظ زاٍضاى هحتطم ايي همالِ ٍ پطٍفسَض ّاگط وِ ًظطات
ساظًسُ آًْا هَخة اضتماي ػلوي ايي همالِ گطزيسُ است،
لسضزاًي هيضَز.
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