
 چکیده

ًاهِ یک هحفظِ احتزاق پزٍپاى ٍ َّا در همیاس هیکزٍ با استتفادُ اس دیٌاهیتک ستیا      در ایي پایاى

شذُ ٍ با استفادُ اس  ساسیساسی شذُ است. در هزحلِ اٍل یک ٌّذسِ پایِ هذلساسی ٍ بْیٌِهحاسباتی هذل

ّتای ابعتاد ٌّذستی ٍ ّیتذرٍدیٌاهیک     دادُ ّای تجزبی هَجَد اعتبارسٌجی شذ. در هزحلِ بعذ تاثیز ًسبت

جزیاى در داخل هحفظِ بز کارایی هحفظِ احتزاق هَرد ارسیابی لزار گزفت. ٌّذسِ پایِ شاهل یتک هکعت    

هتتز استت.   هیلتی  10،21ٍ3تزتیت  بزابتز   هستطیل شکل اس جٌس استیل بَدُ کِ طَل، عزض ٍ عوك آى بِ 

 9/0هتز ابتذایی در جْت طَل بِ صَر  هتخلخل بتا تخلختل   هیلی10هتز بَدُ ٍ هیلی 5/0ضخاهت دیَارُ 

افشار فلَئٌت اًجام شتذ ٍ بتزای   ٍسیلِ ًزمساسی دیٌاهیک سیا   هحاسباتی بِاست. شبیِدرًظز گزفتِ شذُ

ٍاکٌش استفادُ گزدیذ. تاثیز تغییتز عوتك    171جشء ٍ  39یک شاهل هذلساسی ٍاکٌشْای شیویایی اس یک سٌت

ای ٍ هٌشَر هثلثی در هسیز جزیاى بز تَسیتع  هحفظِ، ایجاد دًذاًِ رٍی سطح دیَارُ ٍ گذاشتي هاًع استَاًِ

ّتای  دها ٍ سزعت ٍاکٌش ّای شیویایی هَرد بزرسی لزار گزفت. ًتایج بذست آهذُ ًشاى داد بزای هحفظِ

-ّا است. در کاًالُ ٍ هحفظِ احتزاق با دیَارُ دًذاًِ دار ًاحیِ اصلی ٍاکٌش در ًشدیکی دیَارُاحتزاق ساد

شَد یک کِ ایي اهز هَج  هی  گزددّا بِ پشت جسن هاًع هٌتمل هیّای با جسن هاًع، هحل اًجام ٍاکٌش

 ِ خَبی رخ دّذ. ًاحیِ سکَى پیش اس جسن هاًع لزار گیزد ٍ با افشایش سهاى هاًذ، ٍاکٌش احتزاق ب

ّای با جسن هاًع همذار گزهای تبادل شذُ اس طزیك دیَارُ ّا افشایش هی یابذ. با تَجِ بتِ  در هحفظِ

تتز  ّای فتٍَلتاییتک هٌاست   ایٌکِ ّزچِ هیشاى دها رٍی دیَارُ خارجی بیشتز باشذ آى هحفظِ بزای سیستن

سی لزار گزفت، هحفظِ احتزاق با جسن هاًع ای کِ هَرد شبیِ سااست، هی تَاى گفت کِ اس بیي پٌج هحفظِ

ًیوِ استَاًِ ای بیشتزیي هیشاى افشایش دها رٍی سطح دیَارُ را دارد ٍ هی تَاًذ سب  بْبَد کتارایی بتزای   

 گزدد. ّای فتٍَلتاییک استفادُ در سیستن
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