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 1يذ هٌتظريهج

 

    ذُيچک

 يسٜيٞاي اذيط تا تٛرٝ تٝ پستطيٗ ؾٛا٘ح عثيؼي ٕٞٛاضٜ ٔٛضز تٛرٝ تكط تٛزٜ ٚ زض ؾاَؾيُ تٝ ػٙٛاٖ يىي اظ ٟٔٓ

 يٞاقٛز. زض حٛضٝيٞا اظ حاِت رأس تٝ ٔايغ، ِعْٚ تٛرٝ تيكتط تٝ آٖ احؿاؼ ٔٚ تغييط قىُ تاضـ يف رٟا٘يٌطٔا

 يزض تطذ ،ٗ ٚرٛزيؿت. تا ايالب ٕٞعٔاٖ ٘ئؼٕٛالً ٚلٛع تاضـ تا ضذساز ؾ ،طذٛضزاض٘ست يٓ تطفيوٝ اظ ضغ يوٛٞؿتا٘

 يتطضؾ ،ٗ پػٚٞفية ٚ ذإ٘اٖ تطا٘ساظ، قسٜ اؾت. ٞسف اظ ائٟ يٞاالبيٗ ٔٙزط تٝ ٚلٛع ؾئٛاضز ضذساز تاضـ فط

ٗ ٔٙظٛض، يز٘ثاَ زاقتٝ اؾت. تس ٝتضا  يالتيؾ يٞايٗ، زتيفط يٞااؾت وٝ ٕٞعٔاٖ تا ٚلٛع تاضـ ييٞاؾاظ ٚ واض ؾأا٘ٝ

 يٞا، زاز30/7/1391ٜتا  12/10/1379اظ  ياضياؾتاٖ چٟاضٔحاَ ٚ ترت يؿتٍاٜ ٞٛاؾٙزيا 23تاضـ ضٚظا٘ٝ  يٞازازٜ

ؾپٟط  ٞٛا يا٘يتطاظ ٔ يٞاٚ زازٜ 29/12/1389تا  1/1/1377 يظٔا٘ يآتاز زض تاظٜتٟكت يؾٙزؿتٍاٜ آبيضٚظا٘ٝ ا يزت

ػٜ وٝ اظ ٔطوع ي، أٍا، زٔا ٚ ضعٛتت ٚياِٟٙاض، تاز ٘هفئساضا، تازيُ، فكاض تطاظ زضياضتفاع غئٛ پتا٘ؿ يطٞايقأُ ٔتغ

 واض ٌطفتٝ قس. ؾپؽ تطٝ ىا اذص، ٚ تياالت ٔتحسٜ آٔطيا يرٛ يٞاپػٚٞف ي/ ٔطوع ّٔيغئح يٞايٙيتفيپ ئّ

تاضـ ضٚا٘اب ٘كاٖ  يضٚظا٘ٝ يٞازازٜ يآٔاض يٚٚاوا ٌطفت. س لطاضيٕٞس ئٛضز ٚاواٚ يتٝ ٌطزق يغيىطز ٔحيضٚ ئثٙا

 ساضز. تٝ ٘ظطـمساض ضٚا٘اب زض ظٔاٖ ضذساز تاضـ ٚرٛز ٘ـحٛضٝ ٚ ٔ يٞاؿتٍاٜيٗ تاضـ ايت ئؼٙازاض يغٝـزاز وٝ ضات

 ٕٞعٔاٖ يوٝ زض ضذسازٞا يرأس اؾت. زض حاِ يٞاعـياظ ض يٚلٛع تاضـ تا ضذساز ضٚا٘اب، ٘اق يضؾس ػسْ ٕٞعٔا٘ئ

غ ٚ رأس، يتا تاضـ ٔا يٞاٗ ؾأا٘ٝيع تيٚرٝ تٕا ،س ٘كاٖ زازيٕٞس يغ تٛزٜ اؾت. ٚاواٚئا يٞاعـيضٚا٘اب، ض -ضـتا

 يايزض يتط ضٚ يٚاچطذٙس يغ، تا اؾتمطاض ؾأا٘ٝئا يتاضق يسازٞايوٝ ضٚ يعٛض ٝٗ ضعٛتت آٟ٘اؾت. تيتأٔ يزض ٘حٜٛ

 يت ٕ٘ٛزٜ ٚ ٞٛايتطا٘ٝ ٞسايك ٔسيزاذُ فطٚز ػٕٝ ػطب ضا ت يايزضٌطْ ٚ ٔطعٛب  يٗ ؾأا٘ٝ ٞٛايػطب ٕٞطاٜ اؾت وٝ ا

 زٝيآٖ افعٚزٜ قسٜ ٚ زض ٘ت يضعٛتت يت قسٜ ٚ تط ٔحتٛايح فاضؼ تمٛيؾطخ ٚ ذّ يايٌطْ ٚ ٔطعٛب، پؽ اظ ػثٛض اظ زض

 زض ظاٌطؼظا ُيؾ يٞاتطا٘ٝ نؼٛز ٕ٘ٛزٜ ٚ ضذساز تاضـيك ٔسيفطٚز ػٕ يزاز قسٜ زض رّٛيس ايقس يساضيزض احط ٘اپا

 ز٘ثاَ زاضز.ٝ آتاز ضا تتٟكت يػٜ حٛضٝيٚٝ ٔطتفغ، ت

 .آتازتٟكت يحٛضٝ،ٗيفط يٞاالبيؾ ،ضٚا٘اب-تاضـ، يسيٕٞس -يآٔاض يٚاواٚ: يذيكل كلوات
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 ٚيػٜ ٔٙاعك تٝ ايطاٖ يآت ٞاي حٛضٝ تيكتط تاقس. زضٔي ٚلٛع ؾيُ ػأُ تطيٗ اؾاؾي ٗيفط ٞاي  تاضـ ضيعـ

ٚ  يوٙٙس )پط٘سٜ ذٛظا٘ٔي ايزاز ضا ٔرطتي ٞاي ؾيُ ٗيفط ٞاي ؾاِٝ تاضـ وكٛض، ٕٞٝ غطب رٙٛب ٚ رٙٛب

 يٞاتيٞا ٚ فؼاِا٘ؿاٖ يٓ آٖ تط ظ٘سٌيطٔؿتميٓ ٚ غيطات ٔؿتميٗ ٚ تأحي(. تاضـ فط123: 1390، يِكىط

 يياضـ ٚ قٙاؾاتط ت يط ٌطزـ رٛيتأح يٙٝيوٙس. زض ظٔيٝ ٔيضا تٛر يغيسٜ ٔحيٗ پسي، ِعْٚ تٛرٝ تٝ ايا٘ؿا٘

اظ آٟ٘ا اقاضٜ  يؼسازـكٛض نٛضت ٌطفتٝ وٝ تٝ تـزض زاذُ ٚ ذاضد اظ و يازيغاِؼات ظـآٖ تاوٖٙٛ ٔ ياٍِٛٞا

1ٌطزز. واضٚاِٟٛئ
 ياٍِٛٞا ٚ يرٙٛت يىايآٔط رٙٛب قطق زض ٗيفط تاضـ يسازٞاي(، ض2002ٚٚ ٕٞىاضاٖ ) 

 غيتٛظ وٝ زاز٘س ٘كاٖ ٚ وطزٜ يتطضؾ اض (SACZ) يرٙٛت اعّؽ يئطوع ٍٕٞطا اؼ زضئم تعضي يٕٞطفت

2يغا .زاضز يتؿتٍ ٔطوع ٗيا ٕٞطفت زض قىُ تٝ قست تٝ ٗ،يفط تاضـ ياٝي٘اح
 ضٚ٘س ،(2005ٕٞىاضاٖ ) ٚ 

 تؼساز طياذ ؾاَ  70 زض وٝ ٌطفتٙس زٝي٘ت ٚ ٔغاِؼٝ وطزٜ ضا ٗيچ زض ٗيفط تاضـ ٚ وُ تاضـ يظٔا٘ طاتييتغ

 (، تاضـ ضٚظا60ٝ٘: 2009ٚ ٕٞىاضاٖ ) 3اؾچٛٔٗ .اؾت افتٝي فيافعا تاضـ قست يِٚ واٞف، يتاضا٘ يضٚظٞا

 يٞا (، تاضـ2011ٚ ٕٞىاضاٖ ) 4ٚ ٔغاِؼٝ وطز٘س. اؾتٙؿٗ يس تطضؾيٕٞس يّٙٙس ضا زض اضتثاط تا اٍِٛٞايٌط

زض اضتثاط  ئحّ يٗ ٔٙغمٝ تا ػٛأُ تٛپٌٛطافيفط يٞا اٖ وطز٘س وٝ تاضـيٚ ت يضا تطضؾ يٗ ٘طٚغ ٔطوعيفط

ٗ ٔٙغمٝ يفط يٞا افتٙس وٝ تاضـيٚ زض يٗ اضٚپا ضا تطضؾيفط يٞا (، ضٚ٘س تاضـ2012) 5ؽيا٘سيس. واضارتاق ئ

ٚ  6ايياتس. پطييف ٔيع افعايف اضتفاع تؼساز آٟ٘ا ٘يٚ تسٖٚ ضٚ٘س تٛزٜ ٚ تا افعا يكي، افعايضٚ٘س واٞك يزاضا

 يرٛ يٞاٌطزـ ْ ٚ احطات آٖ تطآضا - ا٘ٛؼ ٞٙسيآب زض ال يؾغح يزٔا يٞاي٘اٞٙزاض ،(2015ٕٞىاضاٖ )

ًٙ ٚ يٕ٘ٛز٘س. ٞٛضِ يٞٙس ٚ پاوؿتاٖ ضا تطضؾ يٝيٗ زض قٕاَ غطب ٘احيفط يٞاتاتؿتا٘ٝ ٚ ٚلٛع تاضـ

 يٞاضٚ٘س تاضـ ياالت ٔتحسٜ تٝ تطضؾيضٚظا٘ٝ ا يٞاتاضـ 95تا اؾتفازٜ اظ نسن  ،(2313 :2016) ٕٞىاضاٖ

ٗ زض ٔٙاعك يتاضـ فط يسازٞايف ٚلٛع ضٚيا ٔٛرة افعايؾغح زض يٗ پطزاذتٙس ٚ ٘كاٖ زاز٘س وٝ زٔايفط

 ٚ ٕٞىاضاٖ 7يقسٜ اؾت. ٔاٞٛ٘ يٗ زض ظٔؿتاٖ زض ٔٙاعك رٙٛتيفط يٞازض تاتؿتاٖ ٚ واٞف تاضـ يقٕاِ

زض ا٘تماَ ضعٛتت الظْ  يرٛ يافتٙس وٝ ضٚزٞاياالت ٔتحسٜ زضيٗ ايفط يٞاتاضـ ي( زض تطضؾ1617: 2016)

اٖ  يوٙٙس. تميفا ٔيا ياض ٟٕٔياالت ٔتحسٜ ٘مف تؿيا يرٙٛب قطل يٞازض ترفٗ يفط يٞازاز تاضـيرٟت ا

سٜ وٝ يزٝ ضؾيٗ ٘تيذعض تٝ ا يايزض يظا زض ؾٛاحُ رٙٛتتاضاٖ يٞااظ ؾأا٘ٝ ييٞإ٘ٛ٘ٝ يزض تطضؾ ،(1378)

سٚاض ياؾت. أ يحطاضت ياظ ؾأا٘ٝ ٚاچطذٙس يذعض ٘اق يايزض يلاتُ ٔالحظٝ زض ؾٛاحُ رٙٛت يٞايتاض٘سٌ
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 يسياٖ وطز ؾٝ ٘ٛع ؾأا٘ٝ ٕٞسيٚ ت يطوٜٛ ضا تطضؾيتاضـ ٔٙغمٝ ق يكيٚ پٛ يسيظ ٕٞسي(، قطا81: 1386)

طتؿتاٖ ـػ يطٜيقثٝ رع يضٚ ياَٚ ٕٞطاٜ تا اؾتمطاض وٓ فكاض ؾٛزا٘ يزٞس. اٍِٛيـط لطاض ٔئٙغمٝ ضا تحت تأح

اؾت وٝ اظ  ياتطا٘ٝيؾْٛ ؾأا٘ٝ ٔس يٚ اٍِٛاؾت  ياتطا٘ٝئس -يؾٛزا٘ يثيتطو يزْٚ ؾأا٘ٝ يتاقس. اٍِٛئ

طاٖ ضا يٗ ضٚظا٘ٝ ايفط يٞا(، تاضـ125: 1388) يتطذٛضزاض اؾت. ٔٙتظط يٚ تاضـ وٕتط يساضيضعٛتت، ٘اپا

اٖ ٕ٘ٛز وٝ زض زٚ لّٕطٚ آٖ قأُ أتساز يٓ ٚ تيطاٖ ضا تٝ چٟاض لّٕطٚ تمؿيٗ ايفط يٞاٚ تٝ ِحاػ تاضـ يتطضؾ

ه قثا٘ٝ ضٚظ يزضنس تاضـ ؾاال٘ٝ زض  170تا  100ٚ  70تا  60ٗ يػٕاٖ ت يايؼ ٚ زضذ فاضيذّ يؾٛاحُ قٕاِ

لطاض زاز٘س ٚ تٝ  يضا ٔٛضز تطضؾ يذطاؾاٖ ضضٛ 24/6/88الب ي(، ؾ88: 1389عازٜ )يزٞس. ذٛقحاَ ٚ ػّيضخ ٔ

فكاض آظٚض ٚ الب زض احط حطوت ضٚ تٝ قٕاَ ٚ قطق پطيٗ ؾيا يزازوٙٙسٜيا يس٘س وٝ زض ؾأا٘ٝيزٝ ضؾيٗ ٘تيا

زاز يٚ ضٌثاض ا يساضيزاز قسٜ ٚ ٘اپايا يفكاض لغث وٓ يك قسٖ ٘اٜٚيآٖ زض احط ػٕ يرٙٛت يقاذٝ يٙي٘كػمة

ذ يُ لطاض زاز٘س. ٘تايٝ ضا ٔٛضز تحّيؿتٍاٜ اضٚٔيٗ اي(، تاضـ فط1: 1389اٖ ٚ ٕٞىاضاٖ )يوطزٜ اؾت. غفاض

زض ٔٙغمٝ قٕاَ قطق  ييتاػج چطذٙسظا يلغث پػٚٞف آٟ٘ا ٘كاٖ زاز تطٞٓ وٙف زٚ ضٚزتاز رٙة حاضٜ ٚ

 ي(، اٍِٛٞا23: 1390ٚ ٕٞىاضاٖ ) يضا تٝ ٕٞطاٜ زاضز. را٘ثاظ لثاز يسيقس يقٛز ٚ تاضـ ٞائتطا٘ٝ ئس يايزض

اؾتمطاض ؾٝ  يزٝيٞا ٘تٗ تاضـيافتٙس وٝ ايٚ زض يذعض ضا تطضؾ يس ظٔؿتا٘ٝ ؾٛاحُ رٙٛتيقس يٞاس تاضـيٕٞس

 يٕٞطاٜ تا تازٞا ياٍِٛٞا ٌطزـ ٚاچطذٙس يٗ ٔٙغمٝ تٛزٜ ٚ زض تٕأيا يفكاض تط ضٚٚ وٓ يپطفكاض، ظٚر ياٍِٛ

زض  ياظ رثٟٝيُ قطاي(، تٝ تح1ّ: 1391) ياٖ ٚ ٔحٕسيا تؿّظ زاضز. ٔؿؼٛزيٗ رٛ تط زضيطيزض تطاظ ظ يقٕاِ

زض  ييظاظ رثٟٝيقطا ييايطاٖ پطزاذتٙس ٚ ٘كاٖ زاز٘س وٝ اظ ٘ظط ٟٔيٗ ايٗ اَتَطفطيفط يٞاظٔاٖ ضذساز تاضـ

 925، 850 يطفؼاَ ٚ تطاظٞايٞىتٛپاؾىاَ غ 700ٚ  600، 500 يطاٖ، تطاظٞايٗ اياَتَطفط يٞاظٔاٖ ضذساز تاضـ

ُ يس انفٟاٖ ضا ٔٛضز تحّيقس يٞا(، تاضـ99: 1391ٚ ٕٞىاضاٖ ) يا٘س. ِكىطٞىتٛپاؾىاَ فؼاَ تٛزٜ 1000ٚ 

س زض ؾغح يقس يٞأٛرة تاضـ يتطا٘ٝ ٚ ؾٛزا٘يفكاض ٔس وٓ يازغأ يافتٙس اٍِٛيس لطاض زاز٘س ٚ زضيٕٞس

ٗ ؾٛاحُ يفط ي(، ٔٙاتغ ا٘تماَ ضعٛتت تاضـ ٞا111: 1392سَ ٚ ٕٞىاضاٖ )ياؾتاٖ انفٟاٖ قسٜ اؾت. لٛ

س يٕٞس ي(، اٍِٛٞا99: 1392ا٘س. وطٔپٛض ٚ ٕٞىاضاٖ )زاز تاضـ زاقتٝيزض ا يٍط ٘مف وٕتطيز يتطاظٞاطاٖ يا

اٍِٛ  4ٗ زض اؾتاٖ ِطؾتاٖ اظ يفط يٞاس وٝ تاضــاٖ وطز٘يٚ ت يطضؾـزض اؾتاٖ ِطؾتاٖ ضا تآؾا ُ ـيؾ يٞاتاضـ

ٚ  يٗ اؾتاٖ ٔاظ٘سضاٖ ضا زض ٔاٜ اوتثط تطضؾيفط يٞا(، تاضـ1394عاٞط ٚ ٕٞىاضاٖ ) يوٙٙس. ٔتِٛئ يطٚيپ

تاز ٚ  ياِٟٙاض٘هف يت ٔؤِفٝئٛرة تمٛ ياتٝ رت رٙة حاضٜ ياظ رت لغث ياٛؾتٗ ظتا٘ٝياٖ وطز٘س وٝ پيت

  قٛز.يٗ زض ٔٙغمٝ ٔيتاضـ فط يٞاعـيزٔا ٚ ضعٛتت ٚ ض يٞاس فطاضفتيزٝ تكسيزض ٘ت
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 يٞاالبيؾ اظ آٟ٘ا ٔٙزط تٝ ٚلٛع يىٗ تٟٙا تؼساز ا٘سويٗ، ِيفط يٞاضغٓ ٚلٛع تاضـيآتاز ػّتٟكت يزض حٛضٝ

البيٗ ؾياؾت وٝ چٙ ييٞاٚ واض ٚلٛع ؾأا٘ٝؾاظ  يتطضؾ ،ٗ پػٚٞفيٌطزز. ٞسف اظ ا٘زاْ ايذإ٘اٖ تطا٘ساظ ٔ

  قٛ٘س.يضا ٔٛرة ٔ ييٞا

 ّا هَاد ٍ رٍش

واضٖٚ تعضي اؾت. ذطٚري ايٗ حٛضٝ زض قٟطؾتاٖ اضزَ اؾتاٖ  يآت يتطيٗ حٛضٝآتاز قٕاِيتٟكت يحٛضٝ

يٚضوف ٔ چٟاضٔحاَ ٚ ترتياضي زض ٔحُ تاللي ضٚزذا٘ٝ وياض ٚ ضٚزذا٘ٝ رٛ٘ماٖ زض ٔحّي تٝ ٘اْ تًٙ زضوف

 ،(2ٔٛضز ٔغاِؼٝ ٚ زض قىُ ) يٞاؿتٍاٜئكرهات ا ،(1آتاز ٔؼطٚف اؾت. زض رسَٚ )تاقس وٝ تٝ تٟكت

 آٟ٘ا لاتُ ٔكاٞسٜ اؾت. ييايپطاوٙف رغطاف

 ّاي هَرد هطالؼِ( هشخصات ايستگا1ُ) جذٍل

 ًَع ايستگاُ ستگاًُام اي ًَع ايستگاُ ًام ايستگاُ ًَع ايستگاُ ًام ايستگاُ ًَع ايستگاُ ًام ايستگاُ

 تاضا٘ؿٙزي قّٕعاض تاضا٘ؿٙزي رٛ٘ماٖ الّيٓ قٙاؾي پُ ظٔا٘راٖ ٕٞسيس ؾأاٖ

 تاضا٘ؿٙزي قيد قثاٖ تاضا٘ؿٙزي حيسضي الّيٓ قٙاؾي زظن ٕٞسيس فطذكٟط

 تاضا٘ؿٙزي ٔطغّٕه تاضا٘ؿٙزي زقته الّيٓ قٙاؾي فاضؾاٖ ٕٞسيس قٟطوطز

 تاضا٘ؿٙزي ٘اغاٖ تاضا٘ؿٙزي ضؾتٓ آتاز الّيٓ قٙاؾي ٌٙسٔاٖ قٙاؾيالّيٓ آٚضٌاٖ

 تاضا٘ؿٙزي چاِكتط تاضا٘ؿٙزي ؾفيس زقت تاضا٘ؿٙزي تاضزٜ قٙاؾيالّيٓ اضزَ

   تاضا٘ؿٙزي ؾٛضقزاٖ تاضا٘ؿٙزي تٗ قٙاؾيالّيٓ تّساري
 

 
 يكارٍى شوال يآتاد در حَضِتْشت يرحَضِيت زي( هَقؼ1) شکل
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 هَرد هطالؼِ يّاستگاُيا ييايت جغرافي( هَقؼ2) شکل

ظ ئح يٞاٍاٜ اَٚ، زازٜيٍاٜ اؾترطاد قسٜ اؾت. پايٗ پػٚٞف اظ ؾٝ پائٛضز اؾتفازٜ زض ا يٞازازٜ

ٔطتٛط تٝ  30/7/1391تا  12/10/1379اظ  يؿتٍاٜ ٞٛاؾٙزيا 23تاضـ ضٚظا٘ٝ  يٞاقأُ زازٜ يؾغح

اؾتاٖ اذص قس.  يوُ ٞٛاقٙاؾ يازاضٜ يٍاٜ زازٜيٚ اظ پا ياضياؾتاٖ چٟاضٔحاَ ٚ ترت يٞٛاؾٙز يٞاؿتٍاٜيا

 يؾٙزؿتٍاٜ آبئطتٛط تٝ ا 29/12/1389تا  1/1/1377 يضٚظا٘ٝ زض ٔمغغ ظٔا٘ يزت يٞاٍاٜ زْٚ، زازٜيپا

ٞٛاؾپٟط وٝ  يا٘يتطاظ ٔ يٞاٍاٜ ؾْٛ، زازٜيس. پاياؾتاٖ، فطاٞٓ ٌطز ياآب ٔٙغمٝ يآتاز وٝ اظ ازاضٜتٟكت

تط حؿة ٔتط  يتازٔساض يا تط حؿة پاؾىاَ، ٔؤِفٝيتط حؿة ٔتط، فكاض تطاظ زضُ ياضتفاع غئٛ پتا٘ؿ يطٞائتغ

ٗ ٚ يٝ، زٔا تطحؿة وّٛيٝ، أٍا تط حؿة پاؾىاَ تط حا٘يتط حؿة ٔتط تط حا٘ ياِٟٙاضتاز ٘هف يٝ، ٔؤِفٝيتط حا٘

 يرٛ يٞاٚٞفپػ ي/ ٔطوع ّٔيغئح يٞايٙيتفيپ يٞا اظ ٔطوع ّٔٗ زازٜيطز. ايٌيػٜ ضا زض تط ٔيضعٛتت ٚ

، تاتغ ييُ، زٔا، ٚظـ تاز، ضٚزتاز، تاٚايا، اضتفاع غئٛپتا٘ؿيفكاض تطاظ زض يٞاٚ ٘مكٝاذص  1ىايآٔط ياالت ٔتحسٜيا

افعاض ٌطزؼ ٔحاؾثٝ ٚ ظ ٘طْيٗ زض ٔحيفط يٞا٘كاٖ زازٖ ؾاظ ٚ واض تاضـ يٚ فطاضفت ضعٛتت تطا ييظارثٟٝ

 س لطاضٌطفت. يٕٞس ئٛضز ٚاواٚ يزقتٝ ٌط يغيىطز ٔحيضٚ يس ٚ تطٔثٙايٓ ٌطزيتطؾ

                                                           
1- National Center for Environmental Prediction (NECP) / National Center for Atmospheric Research (NCAR)  
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ٗ زض يفط يٞاتاضـ يضا تطا ئتفاٚت يٞافيٗ ا٘زاْ قسٜ، تؼطيفط يٞاطأٖٛ تاضـيوٝ پ ييٞاپػٚٞف

ٚ  يغئح يٞايػٌيٗ زض ٞط ٔٙغمٝ تا تٛرٝ تٝ ٚيفط يٞاتاضـ ،ٗيا٘س. تٙاتطااٖ وطزٜئٙاعك ٔرتّف، ت

اٖ ٕ٘ٛز. زض ايٗ پػٚٞف تا اؾتٙاز يتٛاٖ تيآٖ ٕ٘ يتطا يف رأؼيقٛز ٚ تؼطيف ٔيٕٞاٖ ٔٙغمٝ تؼط ييايرغطاف

، يعي)تطظٚ ٚ ػع ٔتط تٝ ػٙٛاٖ تاضـ ؾٍٙيٗ زض ٘ظط ٌطفتٝ قسٔيّي 30، ٔؼياض تاضـ يعيتٝ پػٚٞف تطظٚ ٚ ػع

 يٞاؿتٍاٜياظ ا يىيوٓ زض ٗ اؾتسالَ ا٘زاْ قس وٝ زؾتيٗ حٛضٝ تا ايفط يٞاتاضـ يي(. قٙاؾا358 :1394

ٞا ٘يع تاضـ حثت قسٜ ٔتط حثت قسٜ تاقس ٚ زْٚ ايٙىٝ زض ؾايط ايؿتٍأٜيّي 30ف اظ ئغاِؼٝ تاضـ تٔٛضز 

ٙس، ضٚظٞايي وٝ فمظ زض يه ايؿتٍاٜ تاضـ ئتط تاقس. زض ايٗ فطأيّي 30اٌط تاضـ آٟ٘ا وٕتط اظ  يتاقس حت

ت يٗ اؾتسالَ وٝ اظ ٔاٞيسٜ تٛز تا احثت ٘ك يٞا ٞيچ تاضقٔتط حثت قسٜ ِٚي زض ؾايط ايؿتٍأٜيّي 30تيف اظ 

 ٔحاؾثات ذاضد قس.  يؿت، اظ ٌطزٚ٘ٝيتطذٛضزاض ٘ يلٛ يسيٕٞس

 جيًتا تحث ٍ

 يتارش ٍ دت يآهار يالف( ٍاكاٍ

 يافعاض اوؿُ ٚاضز ٚ زٚضٜزض ٘طْ يتاضـ ٚ زت يٞاٗ حٛضٝ، اتتسا زازٜيفط يٞاتاضـ يآٔاض يتٝ ٔٙظٛض ٚاواٚ

ٔطتة  يٞا تٝ نٛضت ٘عِٚا٘تراب قس. ؾپؽ زازٜ 29/12/1389تا  12/10/1379 ئكتطن آٟ٘ا زض ٔمغغ ظٔا٘

ٞا ٘كاٖ زاز يزؾت آٔس. تطضؾ ٔٛضز ٔغاِؼٝ تٝ يزٚضٜ يحٛضٝ ع يٞايٗ زتية ظٔاٖ ضذساز تاالتطيٗ تطتيٚ تس

ٔاٜ آشض ضخ ٗ زض يطـاي فـٞتٝ ٚ تيكتطيٗ تاضــافيٝ ـثٟكت ازأيُ اضزيٗ اظ آتاٖ آغاظ ٚ تا اٚايٞاي فطتاضـ

 حثت ٘كسٜ اؾت يٙيٛض ٘يع ٞيچ تاضـ فطيط، ٔطزاز ٚ قٟطيٞاي تاتؿتا٘ي تٌطْ ؾاَ، ٔاٜ يزٞس. زض زٚضٜئ

ٔٛضز  2تا  2008ٗ تيكتطيٗ ٚ ؾاَ يضٚظ تٛأْ تا تاضـ فط 21ٞط وساْ تا  2009ٚ  2004ٞاي (. ؾا2َ)رسَٚ 

طيٗ ٚ تا ـت(. عٛال٘ي3)رسَٚ سـا٘اذتهال زازٜ ٝ ذٛزـٔتط ضا تيّيـٔ 30ٕتطيٗ تاضـ تيف اظ ـٗ ويطـتاضـ ف

ٗ زٚضٜ تا يضٚظ حازث قسٜ اؾت. زض ا 8تٝ ٔست  8/12/2001تا  1/12/2001تاضـ حٛضٝ اظ  يتطيٗ زٚضٜزٚاْ

ىٗ تٝ زِيُ قست وٓ تاضـ زض ٚاحس ظٔاٖ ٚ ٕٞچٙيٗ ٘ٛع ٚ ظٔاٖ ٚلٛع تاضـ، يٚرٛز ظٔاٖ عٛال٘ي تاضـ، ِ

 ٔكاٞسٜ ٘كسٜ اؾت. يؾٙزؿتٍاٜ آبعغياٖ ٚ افعايف زتي زض اي

 هَرد هطالؼِ يي در ّر هاُ طي دٍرُي( تؼذاد رٍزّاي تَأم تا تارش فر2)جذٍل 

 آرر آتاى هْر َريشْر هرداد ريت خرداد ثْشتيار ييفرٍرد اسفٌذ تْوي يد هاُ

 38 20 1 0 0 0 1 1 21 20 23 27 ضٚظ تؼساز

 تفکيك سالي استاى تِ ي( تؼذاد رٍزّاي تارش فر3)جذٍل 

 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 سال

 4 11 8 21 2 12 15 18 21 10 12 18 تؼساز ضٚظ
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 19/11/1384ٔٛضز ٔغاِؼٝ زض اؾتاٖ چٟاضٔحاَ ٚ ترتياضي اظ تاضيد  يزٚضٜ يتطيٗ تاضـ ع ٗيتاالتطيٗ ٚ فط

ايؿتٍاٜ، تاضـ تاالتط اظ  16ايؿتٍاٜ ٔٛضز ٔغاِؼٝ زض  23ي وٝ اظ اٌٛ٘ٝ ٛؾتٝ تٝيتٝ ٚلٛع پ 21/11/1384اِي 

ٔتط تاضـ يّئ 213، ٔمساض 20/11/1384ؿتٍاٜ رٛ٘ماٖ زض يوٝ زض ا يعٛض ٝٔتط حثت قسٜ اؾت. تٔيّي 100

 يٗ ٔٙزط تٝ ٚلٛع تاالتطيٗ زتي حثت قسٜ زض حٛضٝيٗ تاضـ فطي(. زض ضٚظ تؼس ا5 )قىُ ٌعاضـ قسٜ اؾت

mٔؼازَ 
3
/s 567  (. 4 )قىُ قسٜ اؾت 

ٔٛضز تٛزٜ ٚ زض  1252ٞاي تاالتط اظ ٔياٍ٘يٗ آتاز ٘كاٖ زاز زتيتٟكت يحٛضٝ يزت يٞازازٜ يآٔاض يٚاواٚ

ٗ يٞاي اؾفٙس ٚ فطٚضزٞاي تاالتط اظ ٔياٍ٘يٗ زض ٔاٜٛض ٚ ٟٔط ضخ ٘سازٜ اؾت. زتييط، ٔطزاز، قٟطيٞاي تٔاٜ

غ تط ئا يٞاعـ تاضـيا ضيف زٔا يحٛضٝ ٕٞعٔاٖ افعا يپٛقف تطف تٛاٖ تٝ شٚبيتيكتط حازث قسٜ وٝ ٔ

 (.4)رسَٚ  پٛقف تطف، ٔٙتؿة زا٘ؿت يضٚ

 ّاي تاالتر از هياًگيي تِ تفکيك هاُ( دتي4)جذٍل 

 آرر آتاى هْر شْريَر هرداد تير خرداد اريثْشت فرٍرديي اسفٌذ تْوي دي هاُ

 66 12 0 0 0 0 22 208 321 360 184 79 تؼساز ضٚظ

زٚ ا٘حطاف ٔؼياض  يٜٛيآتاز اظ ق تٟكت يٞاي تعضي زض حٛضٝ ٞاي ٚلٛع ؾيالبزؾت آٚضزٖ تاضيدٝ رٟت ت

 24ٚ   2/14ة يحٛضٝ تٝ تطت يٞا يٗ، اؾتفازٜ قس. اظ آ٘زا وٝ ٔياٍ٘يٗ ٚ ا٘حطاف ٔؼياض زتياٍ٘ئ يتٝ اضافٝ

تٛاٖ تحت ػٙٛاٖ ئتطٔىؼة زض حا٘يٝ ضا ٔ 62ٞاي تيف اظ  (، ِصا زتي5)رسَٚ  ٔتط ٔىؼة زض حا٘يٝ تطآٚضز قس

ٛؾتٝ ئٛضز ٔغاِؼٝ تٝ ٚلٛع پ يزٚضٜ يٗ عيالب فطيـٔٛضز ؾ 196ٗ حؿاب يطفت. تا اـٗ زض ٘ظط ٌيؾيالب فط

وٕتط  يٞايٗ تساٖ ٔؼٙاؾت وٝ تؼساز زتيس، تطذٛضزاض اؾت اياض قسئخثت تؿ يحٛضٝ اظ چٍِٛ يٞاياؾت. زت

  (.5)رسَٚ  وٙسيس ٔيئتطٔىؼة اؾت، تأ 2ع وٝ زض حس يٞا ٘يٗ ٔٛضٛع ضا ُٔس زتيااز اؾت. ياض ظيٗ تؿياٍ٘ياظ ٔ

ط يٗ زٚ ٔتغيآتاز ٘كاٖ زاز وٝ تيٗ اتٟكت ينٛضت ٌطفتٝ تيٗ زتي ٚ تاضـ زض حٛضٝ يٞاذ ٕٞثؿتٍيي٘تا

ي افعايف اي وٝ زض تؿياضي اظ ٔٛاضز تاضـ ضخ زازٜ أا زت (. تٝ 6ٌٝ٘ٛ)رسَٚ ضاتغٝ ٔؼٙازاضي ٚرٛز ٘ساضز

 يؾٙزاظ ايؿتٍاٜ آب ييچٙسا٘ي ٘ساقتٝ اؾت يا ذيّي اظ ٔٛاضز تاضـ ٌعاضـ ٘كسٜ اؾت ِيىٗ زتي ٘ؿثتاً تاال

آتاز زض ظاٌطؼ ٔيا٘ي  تٟكت يٌعاضـ قسٜ وٝ ايٗ ٔٛضٛع تٝ ضغيٓ تطفي حٛضٝ ٔطتثظ اؾت. اظ آ٘زا وٝ حٛضٝ

ٚيػٜ زض ٘ماط ٝ ؾطز ؾاَ زض ترف اػظٓ حٛضٝ ت ٞايتطذٛضزاض اؾت، ِصا زض ٔاٜ يٚالغ قسٜ ٚ اظ اضتفاع تّٙس

ٌطزز. زض حاِي وٝ زض اٚايُ ايزاز ٕ٘ي يقٛز، زض ٘تيزٝ ضٚا٘اب چٙسا٘ٞا تٝ نٛضت رأس ٘اظَ ٔئطتفغ، تاضـ

ٞاي ٌطْ قٛ٘س. تطاي ٔخاَ تاضـٞا ؾطاظيط ٔئٙغمٝ شٚب قسٜ ٚ ضٚا٘اب يتٟاض تا ٌطْ قسٖ ٞٛا پٛقف تطف

تٛا٘س ضٚا٘اتي ٔؼازَ ئ ئتطٔيّي 5شٚب قسٖ پٛقف تطف ؾغح ظٔيٗ قسٜ ٚ تاضـ  اٚايُ فهُ تٟاض تاػج
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اٍِٛٞاي  يپيه تٝ ٚاواٚ ايتٛاٖ اظ ضٚي ضؾس ٕ٘ييضٚ تٝ ٘ظط ٔٗئتط تاضـ، ايزاز وٙس. اظ أيّي 30تا  20

 س حٛضٝ پطزاذت.يٕٞس

 ؼِهَرد هطال يدٍرُ يآتاد طتْشت يحَضِ يّايدت يّا( آهار5ُ)جذٍل 

 اًحراف هؼيار ضرية چَلگي هياًگيي هياًِ هذ

9/1 4/6 2/14 6/7 24 

 آتادتْشت يدر حَضِ يي تارش ٍ دتيت ي( ًتايج ّوثستگ6) جذٍل

 يّوثستگ ضرية ستگاُيًام ا يضرية ّوثستگ ستگاُيًام ا يضرية ّوثستگ ستگاُيًام ا يضرية ّوثستگ ستگاُيًام ا

 0025/0 تٗ 0045/0 ٜتاضز 0019/0 آٚضٌاٖ 0007/0 اضزَ

 0028/0 زظن 0012/0 تّساري 0002/0 زقته 031/0 چاِكتط

 002/0 رٛ٘ماٖ 0023/0 حيسضي 0004/0 فاضؾاٖ 031/0 فطذكٟط

 0018/0 ضؾتٓ آتاز 0004/0 پُ ظٔا٘راٖ 0021/0 ٘اغاٖ 003/0 ٔطغّٕه

 0014/0 ؾٛضقزاٖ 001/0 قيد قثاٖ 0013/0 قّٕعاض 0004/0 قٟطوطز

ىٗ زض زٚ ٔٛضز تاضـ يآتاز ِتٟكت يحٛضٝ يالتيؾ يٞايٗ ٚ زتيفط يٞاتاضـ يْ ٕٞعٔا٘تا ٚرٛز ػس

 يب( زٚضٜ ؛22/12/1383تا  21/12/1383 ئماضٖ تٛزٜ اؾت. اِف( زٚضٜ يا٘يعغ يٞايٗ حٛضٝ، تا زتيفط

 ياؾتمطاض ؾأا٘ٝط تٛزٖ آٖ ٚ يظا، فطاٌ(. تا تٛرٝ تٝ لسضت ؾأا٘ٝ تاضـ5)قىُ  21/11/1384تا  19/11/1384

 يٞاذ فاضؼ تاضـيؾطخ ٚ ذّ يايػطب، زض ياياظ ضعٛتت زض يطيٌػطب، ٚ تٟطٜ يايزض يتط ضٚ يٚاچطذٙس

ٗ زٚ ٔٛضز يضٚ اٗياظ ا .آتاز قسٜ اؾتتٟكت ية زض حٛضٝئٟ يٞاالبيغ ٘اظَ قسٜ ٚ ٔٙزط تٝ ٚلٛع ؾئا

 6ٚ  5 يٞاع زض قىُي٘ يا٘ترات يٞازض زٚضٜٗ يفط يٞاتاضـ ييغ فضايس ا٘تراب قس. تٛظيٕٞس يرٟت ٚاواٚ

 ؿتٍاٜ رٛ٘ماٖ تٛزٜ اؾت.يٞا زض اف زازٜ قسٜ اؾت. زض ٞط زٚ ٔٛضز واٖ٘ٛ تاضـيٕ٘ا
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آتاد       تْشت يساػتِ در حَضِ 24( تَزيغ فضايي تارش 4شکل 

 22/12/1383رٍز 

آتاد       تْشت يساػتِ در حَضِ 24( تَزيغ فضايي تارش 5شکل 

 20/11/1384رٍز 

 ذ يّوذ يب( ٍاكاٍ

س تٝ زٚ پطؾف ٟٔٓ پاؾد زازٜ قٛز: اتتسا، ؾاظ ٚ واض نؼٛز ٞٛا چٍٛ٘ٝ فطاٞٓ قسٜ يس تايٕٞس يٞايزض ٚاواٚ

ُ، زٔا، ٚظـ تاز، ضٚزتاز، تاتغ يا، اضتفاع غئٛپتا٘ؿيض تطاظ زضفكا يٞاٗ پطؾف اظ عطق ٘مكٝياؾت؟ پاؾد تٝ ا

فطاٞٓ قسٜ اؾت؟  يميعطچٝ ٚلٛع تاضـ اظ  يا٘زاْ قس. زْٚ، ضعٛتت الظْ تطا ييظاٚ تاتغ رثٟٝ يچطذٙسٌ

٘مكٝ  يٞط فطاؾٙذ زض ؾٝ ضٚظ ٔتٛاِ يفطاضفت ضعٛتت اؾتفازٜ قس. تطا يٞاٗ پطؾف اظ ٘مكٝيپاؾد تٝ ا يتطا

 ٓ قس.يٝ ٚ تطؾيافعاض ٌطزؼ تٟظ ٘طْيزض ٔح ٔٛضز ٘ظط

  1383/ 23/12تا  21/12/1383ي دٍرُ يّاي فرذ تارشيّوذ يٍاكاٍ

 وٓ فكاض ياظ: ؾأا٘ٝ ا زض ؾٝ ضٚظ ٔتٛاِي ٔكٟٛز اؾت، ػثاضتٙسيٞاي فكاض تطاظ زضفكاض وٝ زض ٘مكٝ يٞاؾأا٘ٝ

ٚؾيؼي ضا زض تط ٌطفتٝ ٚ زض  يپاؾىاَ وٝ پٟٙٝٞىتٛ  980رٙٛب اؾىا٘سيٙاٚي ٚ قٕاَ اضٚپا تا فكاض ٔطوعي 

 يتا فكاض ٔطوع يثطيپطفكاض ؾ ئطوع اضٚپا راتزا قسٜ اؾت. ؾأا٘ٝ يتؼس تٝ ؾٕت قطق تط ضٚ يضٚظٞا

 1030آٖ تٝ  يتط قسٜ ٚ فكاض ٔطوعيتؼس لٛ يذٛاضظْ ٚ آضاَ ٔؿتمط قسٜ ٚ زض ضٚظٞا ياچٝيٗ زضيت 1025

 يطٜيقاخ آفطيما ٚ قثٝ رع يفكاض ٔٙغمٝ ٔطوع وٓ يٌصاض تؼسطيض ٟٔٓ ٚ تأحضؾس. ؾأا٘ٝ فكائ ٞىتٛپاؾىاَ

 يؼيٞىتٛپاؾىاَ زض ؾغح ٚؾ 1005ٔٛؾْٛ اؾت ٚ تا فكاض ٔطوعي  يفكاض ؾٛزا٘ ػطتؿتاٖ وٝ تٝ ؾأا٘ٝ وٓ

طاٖ يا يقٕاِ يٕٝيطٜ ػطتؿتاٖ ٚ ٘يٞىتٛپاؾىاَ قثٝ رع 1010 ياظ آٖ تا فكاض ٔطوع يٌؿتطزٜ قسٜ ٚ ترك

ٛ فكاض زض يفكاض ٘أثطزٜ ؾثة تطٚظ ق يٞاٗ ؾأا٘ٝيض رٙٛب زضياي ذعض ضا زض تط ٌطفتٝ اؾت. اذتالف فكاض تز

 آٚضز.يٞٛا ضا فطاٞٓ ٔ يساضيٗ قسٜ ٚ ؾاظ ٚ واض ٘اپايؾغح ظٔ
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 اسفٌذ 23شار تراز دريا في ًقشِ( 8)شکل  اسفٌذ 22ترازفشار  دريا ي ًقشِ( 7)شکل  اسفٌذ 21فشار تراز دريا ي ًقشِ( 6)شکل 

اظ  يغطت ياظ اؾتمطاض فطٚز تؿياض ػٕيمي زض تازٞا ياؾفٙس حاو 21ضٚظ  500ُ تطاظ ياضتفاع غئٛپتا٘ؿ ي٘مكٝ

 ياي وٝ ٔحٛض فطٚز، اظ ٔطوع وٓ اضتفاع اضٚپاٌٛ٘ٝ تاقس تٝيما ٔيتا زضياي ٔسيتطا٘ٝ ٚ قٕاَ آفط يقٕاِ ياضٚپا

رّٛ فطٚز زض  يافتٝ ٚ ٔٙغمٝيوكٛض ٔهط أتساز  يما تط ضٚي، تا قٕاَ آفطٔتط 5050 يتا اضتفاع ٔطوع ئطوع

ؾطز  يك ٞٛايٗ فطٚز ػٕيافتٝ اؾت. ايذعض ٌؿتطـ  يايؾطخ تا زض يايتطا٘ٝ حسفانُ زضيقطق ٔس ئٙغمٝ

ؾطز  يوٙس، ٚ زض احط تساذُ ٞٛايت ٔيما ٞسايتطا٘ٝ ٚ قٕاَ آفطئس يايضا تٝ ؾٕت زض يقٕاِ يٞاػطو

ٗ يضا زض ؾغح ظٔ يسيقس يما اذتالف زٔايتطا٘ٝ ٚ قٕاَ آفطئس ياي٘ؿثتاً ٌطْ ٚ ٔطعٛب زض يتا ٞٛا يقٕاِ

ٙس، يٗ فطاي(. ا15)قىُ  ضا زض رّٛ فطٚز فطاٞٓ آٚضزٜ اؾت يلغث يُ رثٟٝيٙٝ ؾاظ تكىيزاز ٕ٘ٛزٜ ٚ ظٔيا

ضقتٝ  يغطت يٞاػٜ زض زأٙٝيٚ ٝٗ ضا تيزض رّٛ فطٚز ضا ٔٛرة قسٜ ٚ ؾاظ ٚ واض ٚلٛع تاضـ فط يساضيس ٘اپايتكس

ٔحٛض فطٚز زض ضٚظ  ييذٛز ٔٛرة راتزا يزض حطوت قطق ؾٛ يغطت يوٜٛ ظاٌطؼ، ٔٛرة قسٜ اؾت. تازٞا

ف يتضؼ يغطت يت زض ضٚظ ؾْٛ ؾأا٘ٝياٜ ٚ ذعض قسٜ ٚ زض ٟ٘ايؾ يايحسفانُ زض يأٙغمٝ ئاضؼ تط ضٚ 12

 آٖ واؾتٝ قسٜ اؾت.  يٞايساضيقسٜ ٚ اظ قست ٘اپا

   
 21ل يارتفاع شئَپتاًسي ( ًقش9ِ)شکل 

 اسفٌذ

 22ل يارتفاع شئَپتاًس ي( ًقش10ِ)شکل 

 اسفٌذ

 23ل يارتفاع شئَپتاًسي ( ًقش11ِ)شکل 

 اسفٌذ
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 25س زض حس يقس ييٛ زٔايما ؾثة تطٚظ قيتطا٘ٝ ٚ قٕاَ آفطئس يايتٝ ؾٕت زض يؾطز قٕاِ يٛضـ ٞٛاي

 ياينفط زضرٝ اظ رٙٛب زض يٕٞسٔا يتطا٘ٝ قسٜ اؾت. ٔٙحٙيّٙس ٔسٛؼ زض أتساز فطٚز تيؾّؿ يزضرٝ

 يطٜيؾطخ، قثٝ رع يائهط ٚ ؾٛزاٖ تا زض يزضرٝ زض وكٛضٞا 25 يٕٞسٔا يٌصضز ٚ ٔٙحٙيتطا٘ٝ ٔئس

فطٚز تّٙس  يغطترٙٛب -يقطلس زٔا تا أتساز قٕاَيٛ قسيٗ قيافتٝ اؾت. ايطاٖ أتساز يػطتؿتاٖ ٚ ٔطوع ا

ٔاضؼ اظ  13(. زض ضٚظ 15)قىُ  ضا فطاٞٓ آٚضزٜ اؾت يلغث يُ رثٟٝيغثك تٛزٜ ٚ ؾاظ ٚ واض تكىتطا٘ٝ، ٔٙئس

 (.14تا  12 يٞا)قىُ قست اذتالف زٔا واؾتٝ قسٜ اؾت

   
 اسفٌذ 23دها رٍز  ي( ًقش14ِ) شکل اسفٌذ 22دها رٍز  ي( ًقش13ِشکل ) اسفٌذ 21دها رٍز  ي( ًقش12ِ)شکل 

ٗ يقٛز. اياٖ ٔيٝ، تيٗ، ٔتط تط حا٘يٛ زٔا ٔحاؾثٝ ٚ تطحؿة وّٛيتاز ٚ ق يتط اؾاؼ تٙس ييظاتاتغ رثٟٝ

ٞٛاؾپٟط تطلطاض  يا٘يٗ ضا تا تطاظ ٔيؾغح ظٔ يىيٙأيزٞس وٝ ؾاظ ٚ واض تطٔٛزيرثٟٝ ضا ٘كاٖ ٔ يطيٌتاتغ قىُ

 ئٙغمٝ 15ط اؾاؼ قىُ وٙس. تيٗ ضا فطاٞٓ ٔيفط يٞا زاز تاضـئطعٛب ٚ ا يؾاظ نؼٛز ٞٛاٙٝيٕ٘ٛزٜ ٚ ظٔ

افتٝ ٚ واٖ٘ٛ آٖ يذ فاضؼ ٌؿتطـ يؾطخ تا قٕاَ ذّ يايتطا٘ٝ، اظ غطب زضيزض أتساز فطٚز تّٙس ٔس ييظارثٟٝ

 ذ فاضؼ قىُ ٌطفتٝ اؾت.ياؾفٙس زض قٕاَ ذّ 22زض ضٚظ 

 
 1383اسفٌذ  22رٍز  ييزا( تاتغ جث15ِْ)شکل 
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تاز ضا ٔٛرة قسٜ  يع تٙسيٗ ٔٛضٛع ٘يض قىُ ٌطفتٝ ٚ اس فكايس زٔا، اذتالف قسيتا تٛرٝ تٝ اذتالف قس

ٞىتٛپاؾىاَ تا  500زض تطاظ  ئطوع ياضٚپا يُ ٔطوع وٓ اضتفاع تط ضٚي(. تكى16ٚ قىُ  12)قىُ اؾت

تطا٘ٝ ئس يايضا تٝ ؾٕت ٔطوع اضٚپا ٚ زض يا٘ٛؼ اعّؽ قٕاِيؾطز ٚ ٔطعٛب ال يذٛز ٞٛا يحطوت چطذٙس

ؾطز ٚ ٔطعٛب  ياٖ تٝ ؾٕت قٕاَ قطق ٔٙحطف قسٜ ٚ ٞٛاي، رٟت رطيياٚاط تييت ٕ٘ٛزٜ ٚ ؾپؽ تا تغيٞسا

ض عذ يايؾطخ ٚ زض أتساز قٕاَ قطق تٝ ؾٕت زض يايما تٝ ؾٕت زضيتطا٘ٝ ٚ قٕاَ آفطئس ياي، اظ زضيقٕاِ

وٝ زض رٙٛب  ياؾأا٘ٝ ياض ٟٔٓ ٚ لاتُ تٛرٝ، حطوت  ٚاچطذٙسيتؿ ي(. ٘ىت16ٝ)قىُ  ت قسٜ اؾتيٞسا

ػطب تٝ زاذُ  يايٌطْ ٚ ٔطعٛب زض يت ٞٛايػطب ٔؿتمط قسٜ، ٔٛرة ٞسا يايػطتؿتاٖ ٚ زض يطٜيقثٝ رع

ظاٌطؼ ٔٙتمُ قسٜ ٚ  يطاٖ ٚ ضقتٝ وٛٞايتٝ ؾٕت غطب ا يغطت يتطا٘ٝ ٚ ؾپؽ زض أتساز تازٞايفطٚز تّٙس ٔس

 ٗ ٔٙغمٝ قسٜ اؾت. يا يٗ تط ضٚيغ فطئا يٞا ٙٝ ؾاظ ٚلٛع تاضـيس ظٔيقس يساضيزض احط ٘اپا

   
 اسفٌذ 23تاد،  يثيترك ي( ًقش18ِ)شکل  اسفٌذ 22تاد،  يثيترك يًقشِ (17)شکل  اسفٌذ 21تاد،  يثيترك يًقشِ( 16)شکل 

ضٚزتاز اؾت.  يطيٌس ٚ قىُيقس يس زٔا، ٚظـ تازٞايٛ قسياظ ق يس ٘اقيقس يساضي٘اپا ياظ ٕ٘ازٞا يىي

تاال ٕٞطاٜ اؾت. اؾتمطاض ضٚزتاز زض  يُ ضٚزتاز زض تطاظٞايىتا تك يغطت يك زض تازٞايٕٞٛاضٜ اؾتمطاض فطٚز ػٕ

زٝ يكتط تاقس، زض ٘تيٗ قسٜ ٚ ٞط چٝ ؾطػت ضٚزتاز تيس زض ؾغح ظٔيقس يساضيزاز ٘اپايتطاظ تاال ٔٙزط تٝ ا

ٔٙغثك  يغطت يف فطٚز تازٞايط ضٚزتاز تا آضائؿ 21تا  19 يٞااتس. زض قىُييف ٔيع افعاي٘ يساضيقست ٘اپا

ٞٛا زض  يٝيضؾس، ترّيٝ ٔئتط تط حا٘ 70ٞىتٛپاؾىاَ تٝ  500ضٚزتاز وٝ زض تطاظ  يٞؿتٝ يؾطػت تاالاؾت ٚ 

ٙس، يٗ فطايتاال قسٜ ٚ ا يٗ تٝ تطاظٞاييپا يزٝ ٔٙزط تٝ ٔىف ٞٛا اظ تطاظٞايٗ تطاظ ضا تٝ ٕٞطاٜ زاقتٝ ٚ زض ٘تيا

 ز٘ثاَ زاقتٝ اؾت.    ٝ نؼٛز ٞٛا ضا ت
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 اسفٌذ 23رٍدتاد ي ًقشِ( 21)شکل  اسفٌذ 22رٍدتاد ي ًقشِ( 20)شکل اسفٌذ 21رٍدتاد  يًقشِ( 19)شکل 

 يئخثت ٔٙزط تٝ ٍٕٞطا ييلطاض زاضز. اظ آ٘زا وٝ تاٚا ييط ٘ٛع ٚ ٔمساض تاٚايٞٛا تحت تأح يساضيٚ ٘اپا يساضيپا

ٔخثت ٕٞطاٜ  ييتا تاٚا يز غطتفطٚ يآٚضز، ِصا رّٛيظ نؼٛز ٞٛا ضا فطاٞٓ ٔيٗ قسٜ ٚ قطاييپا يٞٛا زض تطاظٞا

ذعض، زض  يايذ فاضؼ تا قطق زضيتطا٘ٝ، قٕاَ ذّئس يايحسفانُ زض يؼيٗ اؾاؼ ٔٙغمٝ ٚؾياؾت. تط ا

 (.24تا  22 يٞا )قىُ آٚضزيٙس ؾاظ ٚواض نؼٛز ٞٛا ضا فطاٞٓ ٔيٗ فطائخثت لطاض زاضز. ا ييت تاٚايٚضؼ

   
 اسفٌذ 23، ييتاتغ تاٍا ي( ًقش24ِ)شکل  اسفٌذ 22، ييتاتغ تاٍا ي( ًقش23ِ)شکل  اسفٌذ 21، ييتاتغ تاٍا ي( ًقش22ِ)شکل 

نٛضت ٝ ٓ ٞٛا ضا تيقٛز. زض ٚالغ أٍا حطوت لايأٍا اؾتفازٜ ٔ يٞاف نؼٛز ٞٛا، اظ ٘مكٝيٕ٘ا يتطا

 ئٙفٗ اؾت، تا اػساز يظٔ يٞٛا، ذالف راشتٝ يزٞس. اظ آ٘زا وٝ حطوت نؼٛزيف ٔيٕ٘ا يٚ ٘عِٚ ينؼٛز

 22ٗ اؾاؼ زض ضٚظ ينؼٛز ٞٛا اؾت. تط ا يٙسٜيٕ٘ا يأٍا اػساز ٔٙف يٞاقٛز. ِصا زض ٘مكٝيف زازٜ ٔيٕ٘ا

ؾطخ ٚ قثٝ  يايوكٛض ٔهط، زض يٞاا٘ٝياظ ٔ يزض أتساز ذغ يؼٙيفطٚز  ياؾفٙس واٖ٘ٛ نؼٛز ٞٛا زض رّٛ

فطٚز  يتٝ اؾت. حطوت قطق ؾٛافيذعض، ٌؿتطـ  يايذ فاضؼ تا رٙٛب غطب زضيطٜ ػطتؿتاٖ، قٕاَ ذّيرع

 (.27تا  25 يٞا)قىُ تؼس قسٜ اؾت ينؼٛز ٞٛا زض ضٚظٞا يٞاواٖ٘ٛ يي، ٔٙزط تٝ راتزايغطت يتازٞا
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 اسفٌذ 23اهگا،  ي( ًقش27ِ)شکل  اسفٌذ 22اهگا،  ي( ًقش26ِ)شکل  اسفٌذ 21اهگا،  ي( ًقش25ِ)شکل 

ك يتعض يت ضعٛتت ٞٛا ٚ چٍٍٛ٘يؿت ٚضؼيتايتؼس ٔ يحّٝنؼٛز ٞٛا، زض ٔط يؾاظ ٚواضٞا يپؽ اظ تطضؾ

ٗ ٔٙظٛض يطز. تسيلطاض ٌ يزض حاَ نؼٛز، ٔٛضز ٚاواٚ يتٝ ٞٛا يآت يٞا ٚ پٟٙٝ يضعٛتت يٞاضعٛتت اظ واٖ٘ٛ

تط  يٚاچطذٙس يااؾتمطاض ؾأا٘ٝ ،(16)س. تط اؾاؼ قىُ يٓ ٌطزيٞٛا ٔحاؾثٝ ٚ تطؾ يفطاضفت ضعٛتت يٞا٘مكٝ

تطا٘ٝ فطاٞٓ يزض حاَ نؼٛز فطٚز ٔس يا ضا تٝ زاذُ ٞٛايٗ زضيك ضعٛتت اي، ؾاظ ٚ واض تعضػطب يايزض يضٚ

زٝ ٔٙزط تٝ يت قسٜ ٚ زض ٘تيذ فاضؼ، تمٛيؾطخ ٚ ؾپؽ ذّ يائطعٛب ضٕٗ ػثٛض اظ زض يآٚضزٜ اؾت. ٞٛا

قسٜ اؾت. تط  ظاٌطؼ ٔطتفغ يا٘ٝيآتاز زض ٔتٟكت يػٜ حٛضٝيٚٝ طاٖ تيٗ زض غطب اياض فطيتؿ يٞا ٚلٛع تاضـ

 يٞا اظ تاضـيٗ ضعٛتت ٔٛضز ٘يتطا٘ٝ زض تأٔئس يايا٘ٛؼ اعّؽ ٚ زضيٓ قسٜ، ٘مف اليتطؾ يٞااؾاؼ ٘مكٝ

 كيحاضٜ تٝ زاذُ فطٚز ػٕ يٞا اظ ٔٙغمٝٗ تاضـيت اؾت ٚ ضعٛتت اياض وٓ إٞئٛضز ٔغاِؼٝ تؿ يٗ زض زٚضٜيفط

 (.  30تا  28 يٞا )قىُ ك قسٜ اؾتيافتٝ، تعضيطـ ٌؿت يقٕاِ يزضرٝ 20ٗ ظٔاٖ تا ػطو يتطا٘ٝ وٝ زض ائس

   
 21فرارفت رطَتت،  ي( ًقش28ِ)شکل 

 اسفٌذ

 22فرارفت رطَتت،  ي( ًقش29ِ)شکل 

 اسفٌذ

 23فرارفت رطَتت،  ي( ًقش30ِ)شکل 

 اسفٌذ

 

 21/11/1384تا  19/11/1384ي دٍرُ يّاي فرذ تارشيّوذ يٍاكاٍ
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اظ: اِف(  ٞا ػثاضتٙسٗ ٘مكٝيفكاض زض ا يزٞٙس. اٍِٛٞايفكاض ضا ٘كاٖ ٔ ياٍِٛٞا يا پطاوٙسٌيتطاظ زض يٞا٘مكٝ

ٞىتٛپاؾىاَ زض قٕاَ قثٝ  985 يتا فكاض ٔطوع يفكاض رٙة لغثوٓ يفكاض، قأُ ؾأا٘ٝوٓ يٞاؾأا٘ٝ

تا  يطٍيفكاض زوٓ يطٜ ٔؿتمط اؾت. ؾأا٘ٝيٗ قثٝ رعيٚ واٖ٘ٛ زْٚ آٖ زض رٙٛب ا يٙاٚياؾىا٘س يطٜيرع

فكاض ٔٛؾْٛ تٝ وٓ يت ؾأا٘ٝيتطا٘ٝ ٚ زض ٟ٘ائس يايٞىتٛپاؾىاَ زض قٕاَ قطق زض 1000 يفكاض ٔطوع

 يٞاافتٝ اؾت. ب( ؾأا٘ٝيما اؾتمطاض يٞىتٛپاؾىاَ زض قطق آفط 1005 يتا فكاض ٔطوع يؾٛزا٘ يؾأا٘ٝ

 يما ٞط زٚ تا فكاض ٔطوعياَ آفطآظٚض زض قٕ ياف قطق اضٚپا ٚ پطفكاض رٙة حاضٜيپطفكاض، قأُ پطفكاض ضؼ

 يٞاوٝ تا ضٚ٘س قٕاَ قطق رٙٛب غطب تا ترف يثطياظ پطفكاض ؾ يات ظتا٘ٝيٞىتٛپاؾىاَ ٚ زض ٟ٘ا 1020

فكاض قطق  ٗ زٚضٜ، وٓيطٌصاض تط تاضـ ايتأح ئحٛض يٞا(. ؾأا31ٝ٘)قىُ  افتٝ اؾتيطاٖ ٌؿتطـ يا يقطل

 يقطل يتٝ ؾٕت قطق راتزا قسٜ ٚ پطفكاض اضٚپا يغطت يط تازٞايتحت تأح يتؼس يتطا٘ٝ اؾت وٝ زض ضٚظٞائس

 افتٝ اؾتيطاٖ ٌؿتطـ يتطا٘ٝ ٚ غطب ائس ياياظ آٖ تا قطق زض ياظتا٘ٝ يتط قسٜ ٚ حتيتؼس لٛ يوٝ زض ضٚظٞا

ٔٛضز ٔغاِؼٝ فطاٞٓ  يٞٛا ضا زٚضٜ يساضيٞا، ؾاظ ٚ واض ٘اپاٗ ؾأا٘ٝيٗ ايٛ فكاض تي(. ق33ٚ  32 يٞا )قىُ

 ضزٜ اؾت.آٚ

   
 19فشار تراز دريا،  يًقشِ ( 31)شکل 

 تْوي

 20فشار تراز دريا،  ي( ًقش32ِ)شکل 

 تْوي

 21فشار تراز دريا،  ي( ًقش33ِ)شکل 

 تْوي

زض قطق اضٚپا تا اضتفاع  يىيٞىتٛپاؾىاَ زٚ واٖ٘ٛ وٓ اضتفاع  500ُ تطاظ ياضتفاع غئٛپتا٘ؿ يٞازض ٘مكٝ

ُ قسٜ ضا يك تكىيه فطٚز ػٕئتط وٝ زض ٔطوع  5350تطا٘ٝ تا اضتفاع ئس يايطوع زضزض ٔ يٍطئتط ٚ ز 5050

ضا تٝ ٔطوع  يقٕاِ يٞاؾطز ػطو يذٛز ٞٛا ياِٟٙاضك تا حطوت ٘هفيٗ ٔٛد ػٕي(. ا34)قىُ  زٞسي٘كاٖ ٔ

ٗ يا يف رّٛضا فطاٞٓ آٚضزٜ اؾت. تر ييظاٙٝ رثٟٝيزاز قسٜ ظٔيا ييٛ زٔايط ٕ٘ٛزٜ ٚ قيتطا٘ٝ ؾطاظئس يايزض

زاز تاضـ ضا يالظْ رٟت ا يساضيافتٝ ٚ ٘اپايذعض ٌؿتطـ  يايتطا٘ٝ تا غطب زضئس يايك اظ قطق زضيفطٚز ػٕ

تٝ ؾٕت قطق راتزا  يغطت يتؼس ٕٞطاٜ تا ٔٛد تازٞا يفطاٞٓ ٕ٘ٛزٜ اؾت. ٞط زٚ ٔطوع وٓ اضتفاع زض ضٚظٞا

 (.36ٚ  35 يٞا)قىُ قاٖ واؾتٝ قسٜ اؾتيساضيزٝ اظ قست ٘اپايقسٜ ٚ زض ٘ت
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 19ل، يارتفاع شئَپتاًس ي( ًقش34ِ)شکل 

 تْوي

 20ل، يارتفاع شئَپتاًس ي( ًقش35ِ)شکل 

 تْوي

 21ل، يارتفاع شئَپتاًس ي( ًقش36ِ)شکل 

 تْوي

ت ؾاظ ٚ يٟ٘ا ٛ فكاض قسٜ ٚ زضيٛ زٔا ٔٙزط تٝ قيطا قيظ ،ت اؾتياض حائع إٞيتؿ ييؾاظ ٚ واض زٔا يٚاواٚ

عـ يحانُ اظ ض ييٛ زٔايٍط قيز يآٚضز. اظ ؾٛيٚ نؼٛز ٞٛا ضا فطاٞٓ ٔ يساضيزاز ٘اپايرثٟٝ ٚ ا ُيواض تكى

 يٗ ؾٛاحُ رٙٛتيٛؼ ضا تيزضرٝ ؾّؿ 25حسٚز  ييٛ زٔايتطا٘ٝ قيتاال تٝ زاذُ فطٚز ٔس يٞاؾطز ػطو يٞٛا

تا  ييٛ زٔايٗ قيزاز ٕ٘ٛزٜ اؾت. ايؾطخ ا يايوكٛض ٔهط زض قطق زض يرٙٛت يٞاتطا٘ٝ ٚ ترفئس يايزض

ٞىتٛپاؾىاَ  1000تطاظ  يزٔا يٞا٘مكٝ يؿٝيٍط، ٔمائٟٓ ز يتطا٘ٝ ٔٙغثك اؾت. ٘ىتٝيف فطٚز تّٙس ٔسيآضا

( تا واٖ٘ٛ 32تا  30 يٞا)قىُ ٛؼيزضرٝ ؾّؿ -25 يتا زٔا يقطل يؾطز اضٚپا يزٞس وٝ واٖ٘ٛ ٞٛاي٘كاٖ ٔ

 يٞا)قىُ ٞىتٛپاؾىاَ  500ُ تطاظ ياضتفاع غئٛپتا٘ؿ يٞاٝٔتط زض ٘مك 5050تا اضتفاع  يقطل ياضتفاع اضٚپا وٓ

 ( ٔٙغثك اؾت.                                               36تا  34

   
 تْوي 21دها،  يًقشِ( 39)شکل  تْوي 20دها،  يًقشِ( 38)شکل  تْوي 19دها،  ي( ًقش37ِ)شکل 

 

س يٛ قسيزاز قسٜ ٔٙزط تٝ قيا ييٛ زٔايتطا٘ٝ ٚ قئس يايزض يتط ضٚ يقٕاِ يٞا ؾطز اظ ػطو يعـ ٞٛايض

 يضا زض رّٛ ييظا ٞا، ؾاظ ٚ واض رثٟٝسٜيٗ پسيٌطزز. ٔزٕٛع ايٚظـ تاز ٔٙزط ٔ يت تٙسيفكاض قسٜ ٚ زض ٟ٘ا
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ؾغح  يىيٙأيزٞس وٝ ؾاظ ٚ واض تطٔٛزيرثٟٝ ضا ٘كاٖ ٔ يطيٌٗ تاتغ قىُيتطا٘ٝ فطاٞٓ آٚضزٜ اؾت. ايفطٚز ٔس

ٗ ضا فطاٞٓ يفط يٞازاز تاضـئطعٛب ٚ ا يٙٝ ؾاظ نؼٛز ٞٛايٞٛاؾپٟط تطلطاض ٕ٘ٛزٜ ٚ ظٔ يا٘يضا تا تطاظ ٔٗ يظٔ

 15)قىُ  اؾت 1383اؾفٙس  22تط اظ تاضـ يتٝ ٔطاتة لٛ 1384تٟٕٗ  20زض تاضـ  ييظاوٙس. قست رثٟٝئ

اؾفٙس  22٘ؿثت تٝ تاضـ  1384تٟٕٗ  20زض  يتطسيٗ ٔٛضٛع ٔٙزط تٝ ٚلٛع تاضـ تٝ ٔطاتة قسي(. ا33ٚ 

 ، قسٜ اؾت.1383

 

 1384تْوي  20رٍز  ييزا( تاتغ جث40ِْ) شکل

 يتطا يزٞٙس اتعاض ٔٙاؾثيف ٔيٚ رٟت تاز ضا ٕ٘ا يوٝ تٙس ياِٟٙاضٚ ٘هف يتازٔساض يثيتطو يٞا٘مكٝ

ؾطز  يعـ ٞٛايض يتطا٘ٝ ٚ چٍٍٛ٘يك ٔسيٗ ٘مكٝ فطٚز ػٕيؾپٟط اؾت. زض ا ٞٛا يىيٙأياٖ ؾاظ ٚ واض تطٔٛزيت

ؾطخ  يايتطا٘ٝ ٚ ؾپؽ ا٘تماَ آٖ تٝ ؾٕت قٕاَ قطق ٚ ػثٛض اظ زضئس يايزض يتط ضٚ يا٘ٛؼ اعّؽ قٕاِيال

تط  يٚاچطذٙس يه ؾأا٘ٝيع اؾتمطاض يٗ تاضـ ٘يزض ا 2005ٔاضؼ  12ٗ يزٞس. ٕٞا٘ٙس تاضـ فطيضا ٘كاٖ ٔ

ٔطعٛب زض  يت ٕ٘ٛزٜ ٚ زض احط نؼٛز ٞٛايساتطا٘ٝ ٞيا ضا تٝ زاذُ فطٚز ٔسيٗ زضيػطب ضعٛتت ا يايزض يضٚ

الب يغ تٛزٖ تاضـ اظ ٚلٛع ؾيغ ضا فطاٞٓ آٚضزٜ اؾت. ٔائا يٞاٚلٛع تاضـ يٙٝيتطا٘ٝ ظٔيك ٔسيرّٛ فطٚز ػٕ

 تالفانّٝ پؽ اظ ضذساز تاضـ اؾتسالَ قسٜ اؾت.
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 تْوي 21تاد  يشًِق( 43)شکل  تْوي 20تاد  يًقشِ( 42)شکل  تْوي 19تاد  يًقشِ( 41)شکل 

س فكاض، ٚظـ تاز يزاز اذتالف زٔا ٚ اذتالف قسيؾطز ٚ ا يعـ ٞٛايُ ضيزِٝ تطا٘ٝ تيزض ٔحُ فطٚز تّٙس ٔس

ٞٛا زض تطاظ  يٝيفطٚز ٔٙزط تٝ ترّ يػٜ زض رّٛيٚٝ س تاز تيطز. حطوت قسيٌياز نٛضت ٔياض ظيتا ؾطػت تؿ

 ي، ؾطػت ٞؿت55ٝز٘ثاَ زاضز. زض قىُ ٝ ٞٛا ضا ت ٗ ٚ نؼٛزيزٝ ٔىف ٞٛا اظ ؾغح ظٔيقسٜ ٚ زض ٘ت يا٘ئ

تؼس اظ  يسٜ اؾت. زض ضٚظٞايٝ ضؾئتط تط حا٘ 80ٞىتٛپاؾىاَ تٝ  500ذ فاضؼ ٚ زض تطاظ يضٚزتاز زض قٕاَ ذّ

ط ئٟٓ ٔؿ يع وٕتط قسٜ اؾت.  ٘ىتٝي٘ يساضيضٚزتاز واؾتٝ قسٜ ٚ ٔؿّٕاً قست ٘اپا يؾطػت حطوت ٞؿتٝ

 ٞٓ اضتفاع ٚ قىُ فطٚز تّٙس ٔٙغثك اؾت. يٞائٙحٙف يحطوت ضٚزتاز تا آضا

.   
 تْوي 21رٍدتاد  يًقشِ ( 46)شکل  تْوي 20رٍدتاد  ي( ًقش45ِ)شکل  تْوي 19رٍدتاد  يًقشِ ( 44)شکل 

تاقس. اظ  يا ٔٙفيتٛا٘س ٔخثت ئ ييوٙس. تاٚائحاؾثٝ ٔ يغطت يضا زض تازٞا ييٚرٛز تاٚا يتاتغ چطذٙسٌ

ٔخثت  ييوٝ تاٚا ييٞاٝ قسٜ فمظ ترفيتٟ يٞاقٛز، ِصا زض ٘مكٝئخثت ٔٙزط تٝ نؼٛز ٞٛا ٔ يياٚاآ٘زا وٝ ت

نؼٛز ٞٛا  يٙٝ تطائخثت اؾت ٚ ظٔ ييتطا٘ٝ تاٚايك ٔسيف زازٜ قسٜ اؾت. زض رّٛ فطٚز ػٕيزاقتٝ اؾت ٕ٘ا

تٟٕٗ تا حطوت قطق  21تطا٘ٝ اؾت وٝ زض ضٚظ يقطق ٔس يس تط ضٚئخثت قس ييتاٚا 47فطاٞٓ اؾت. زض قىُ 

تٟٕٗ  21ذعض ضا فطا ٌطفتٝ اؾت. ٚ زض ضٚظ  يايتطا٘ٝ تا غطب زضئس يايٗ زضيت ياتٝ ٔٙغمٝ يغطت يتازٞا يؾٛ

 تٝ قطق ذعض ٔٙتمُ قسٜ اؾت.
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 تْوي 21، ييتاٍا ي( ًقش49ِ) شکل تْوي 20، ييتاٍا ي( ًقش48ِ) شکل تْوي 19، ييتاٍا ي( ًقش47ِ) شکل

ٗ يظٔ يزٞس. اظ آ٘زا وٝ نؼٛز ٞٛا تط ذالف راشتٝيف ٔيٓ ٞٛا ضا ٕ٘ايأٍا حطوت لا يٞا٘مكٝزض ٚالغ 

نؼٛز ٞٛا ٔس ٘ظط اؾت، فمظ  يتاضـ چٍٍٛ٘ يقٛز. چٖٛ زض ٔغاِؼٝيف زازٜ ٔيٕ٘ا ياؾت، تٝ نٛضت ٔٙف

تطا٘ٝ ٚ زض ضٚظ ئسزض قطق  تٟٕٗ 19ٗ اؾاؼ، واٖ٘ٛ نؼٛز زض ضٚظ يف زازٜ قسٜ اؾت. تط ايٕ٘ا ئٙف يٞازازٜ

 (.49تا  47 يٞا)قىُ ع تطذٛضزاض اؾتي٘ يكتطيح فاضؼ ٔٙتمُ قسٜ ٚ اظ قست تيتٝ قٕاَ ذّ تٟٕٗ 20

   
 تْوي 21اهگا  ي( ًقش52ِ)شکل  تْوي 20اهگا  ي( ًقش51ِ)شکل  تْوي 19اهگا  ي( ًقش50ِ)شکل 

 ٗ ضعٛتت يؾاظ ٚ واض تأٔ يف چٍٍٛ٘يٕ٘ا يتٝ ضعٛتت اؾت. تطا يظ ٟٔٓ ٚلٛع تاضـ، زؾتطؾياظ قطا يىي

اؾتمطاض  41ٓ قس. تط اؾاؼ قىُ يٝ ٚ تطؾيفطاضفت ضعٛتت تٟ يٞأٛضز ٘ظط، ٘مكٝ يٗ زض زٚضٜيفط يٞاتاضـ

ك يتطا٘ٝ تعضيا ضا تٝ زضٖٚ فطٚز تّٙس ٔسيٗ زضيطْ ٚ ٔطعٛب اـٌ يػطب ٞٛا يايزض يٙس تط ضٚـؾأا٘ٝ ٚاچطذ

ضذساز   يت قسٜ ٚ ضعٛتت الظْ تطايذ فاضؼ تمٛيؾطخ ٚ ذّ يايزض ياظ ضٚٔطعٛب ضٕٗ ػثٛض  يوٙس. ٞٛائ

ٗ يذ فاضؼ زض تأٔيؾطخ ٚ ذّ يايػطب، زض يايتٛاٖ ٌفت ٘مف زضئ ،ضٚٗيآٚضز. اظ ايٗ ضا فطاٞٓ ٔيتاضـ فط

اؼ ط اؾـؾت وٝ تا ٗئٟٓ ا يزٝيتـٙٙسٜ اؾت. ٘ـو ٗيياض تؼئٛضز ٔغاِؼٝ، تؿ يٗ زٚضٜيفط يٞاضعٛتت تاضـ

 يٗ ضعٛتت الظْ تطايا٘ٛؼ اعّؽ زض تأٔيتطا٘ٝ ٚ الئس يايضؾس ٘مف زضيفطاضفت ضعٛتت، تٝ ٘ظط ٔ يٞا٘مكٝ

 تط اؾت. ضً٘ٗ تاضـ، وٓيا
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 19فرارفت رطَتت،  ي( ًقش53ِ)شکل 

 تْوي

 20فرارفت رطَتت،  ي( ًقش54ِ)شکل 
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 يريگجِيًت

ؿت. يالب ٕٞعٔاٖ ٘يتطذٛضزاض٘س ٔؼٕٛالً ٚلٛع تاضـ تا ضذساز ؾ يٓ تطفيوٝ اظ ضغ يوٛٞؿتا٘ يٞاحٛضٝ زض

 يٞايتطذٛضزاض اؾت. تطضؾ يٓ تطفيظاٌطؼ ٔطتفغ، اظ ضغ يٞاا٘ٝيزض ٔ يطيُ لطاضٌيزِٝ آتاز تتٟكت يحٛضٝ

 يٞاؿتٍاٜيٗ تاضـ ايت ئؼٙازاض ياتغٝضٚا٘اب زض حٛضٝ ٘كاٖ زاز وٝ ض-ضٚظا٘ٝ تاضـ يٞازازٜ يتط ضٚ يآٔاض

ٚلٛع تاضـ تا ضذساز  يضؾس ػسْ ٕٞعٔا٘يحٛضٝ ٚ ٔمساض ضٚا٘اب زض ظٔاٖ ضذساز تاضـ، ٚرٛز ٘ساضز. تٝ ٘ظط ٔ

ٞا ٘كاٖ زاز وٝ تٟٙا زض زٚ ٔٛضز ضذساز تاضـ ٚ يٗ ٚرٛز تطضؾيرأس اؾت. تا ا يٞاعـياظ ض يضٚا٘اب، ٘اق

غ ئا يٞازضن ػّت ضذساز تاضـ يغ تاقس. تطائا يٞاعـياظ ض يتٛا٘س ٘اقيٗ ٔياضٚا٘اب ٕٞعٔاٖ تٛزٜ اؾت ٚ 

 س لطاض ٌطفت. يٕٞس يٗ زٚ ؾأا٘ٝ تاضـ ظا ٔٛضز ٚاواٚئٙزط تٝ ضذساز ضٚا٘اب، ا

تطا٘ٝ زض تطاظ يك ٔسياؾتمطاض فطٚز ػٕ يٗ زض حٛضٝيٞا ٘كاٖ زاز وٝ زض ٞط زٚ ٔٛضز ضذساز تاضـ فطيتطضؾ

زاز يا ييٛ زٔايت ٕ٘ٛز ٚ قيتطا٘ٝ ٞسائس يايزض يضا تط ضٚ يقٕاِ يٞاؾطز ػطو يط وٝ ٞٛاٞٛاؾپٟ يا٘ئ

ك، ٔٛرة يُ قسٜ تط فطاظ فطٚز ػٕيٍط ضٚزتاز تكىيز يز٘ثاَ زاقتٝ اؾت. اظ ؾٛٝ ضا ت ييظاٙس رثٟٝيقسٜ فطا

ع ي٘ يفكاض ؾٛزا٘ وٓ ي٘ٝتطا٘ٝ ٚ ؾأائس يايفكاض زض وٓ يٚ نؼٛز ٞٛا قسٜ اؾت. اؾتمطاض ؾأا٘ٝ يساضي٘اپا

اض يتؿ يٞٛاؾپٟط ضا فطاٞٓ آٚضزٜ اؾت. ٘ىتٝ ييتاال يٞاٝيٗ ٚ نؼٛز آٖ تٝ اليؾغح ظٔ يٞٛا ييٍٕٞطا يٙٝيظٔ

ٝ ٞا ضا تغ ٚ رأس تٛزٖ تاضـيٞا قسٜ ٚ ٔاط ؾأا٘ٝيٚ ؾا يتاضق يٗ زٚ ؾأا٘ٝيٗ ايع تئٟٓ وٝ ٔٙزط تٝ تٕا

ه ي، تا اؾتمطاض يساز تاضقيوٝ ٞط زٚ ضٚ يعٛضٝ ٗ ضعٛتت آٟ٘اؾت. تيتأٔ يز٘ثاَ زاقتٝ اؾت، زض ٘حٜٛ

ٝ ػطب ضا ت يايٌطْ ٚ ٔطعٛب زض يٗ ؾأا٘ٝ ٞٛايػطب ٕٞطاٜ تٛزٜ وٝ ا يايزض يتط ضٚ يٚاچطذٙس يؾأا٘ٝ

ت يح فاضؼ تمٛيؾطخ ٚ ذّ يائطعٛب پؽ اظ ػثٛض اظ زض يت ٕ٘ٛزٜ ٚ ٞٛايتطا٘ٝ ٞسايك ٔسيزاذُ فطٚز ػٕ

ك يفطٚز ػٕ يزاز قسٜ زض رّٛيس ايقس يساضيزٝ زض احط ٘اپايآٖ افعٚزٜ قسٜ ٚ زض ٘ت يضعٛتت يحتٛاقسٜ ٚ تط ٔ

ز٘ثاَ ٝ آتاز ضا تتٟكت يػٜ حٛضٝيٚٝ ظا زض ظاٌطؼ ٔطتفغ، تُيؾ يٞاتطا٘ٝ نؼٛز ٕ٘ٛزٜ ٚ ضذساز تاضـئس
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ٝ ضا ئتط ٔىؼة زض حا٘ 567 ياِحظٝ ئتط ٔىؼة اؾت، زت 14آٖ  يوٝ ٔتٛؾظ زت يازاقتٝ اؾت. زض حٛضٝ

 تزطتٝ ٕ٘ٛزٜ اؾت.   
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 .98-81، نم 59 ي، قٕاضٜيؼيعث يايرغطاف يٞاپػٚٞف

، «راىيي در هٌاطق هختلف ايآٍرد تارش سٌگتر يسادُ ترا ياريٌْاد هؼشيپ»(، 1394) يعيتطظٚ، فطظا٘ٝ ٚ لاؾٓ ػع -

 . 347-365، نم 3 يقٕاضٜ 47، زٚضٜ يؼيعث يايرغطاف يٞاپػٚٞف
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