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چکيذُ
ؾيُ ت ٝػٛٙاٖ يىي اظ ٟٔٓتطيٗ ؾٛا٘ح عثيؼي ٕٛٞاضٛٔ ٜضز تٛر ٝتكط تٛز ٚ ٜزض ؾاَٞاي اذيط تا تٛر ٝت ٝپسيسٜي
ٌطٔايف رٟا٘ي  ٚتغييط قىُ تاضـٞا اظ حاِت رأس تٔ ٝايغِ ،ع ْٚتٛر ٝتيكتط ت ٝآٖ احؿاؼ ٔيقٛز .زض حٛضٞٝاي
وٞٛؿتا٘ي و ٝاظ ضغيٓ تطفي تطذٛضزاض٘سٔ ،ؼٕٛالً ٚلٛع تاضـ تا ضذساز ؾيالب ٕٞعٔاٖ ٘يؿت .تا ايٗ ٚرٛز ،زض تطذي
ٔٛاضز ضذساز تاضـ فطيٗ ٔٙزط تٚ ٝلٛع ؾيالبٞاي ٟٔية  ٚذإ٘اٖ تطا٘ساظ ،قس ٜاؾتٞ .سف اظ ايٗ پػٞٚف ،تطضؾي
ؾاظ  ٚواض ؾأا٘ٞٝايي اؾت وٕٞ ٝعٔاٖ تا ٚلٛع تاضـٞاي فطيٗ ،زتيٞاي ؾيالتي ضا ت ٝز٘ثاَ زاقت ٝاؾت .تسيٗ ٔٙظٛض،
زازٜٞاي تاضـ ضٚظا٘ 23 ٝايؿتٍاٛٞ ٜاؾٙزي اؾتاٖ چٟاضٔحاَ  ٚترتياضي اظ  1379/10/12تا  ،1391/7/30زازٜٞاي
زتي ضٚظا٘ ٝايؿتٍا ٜآبؾٙزي تٟكتآتاز زض تاظٜي ظٔا٘ي  1377/1/1تا  ٚ 1389/12/29زازٜٞاي تطاظ ٔيا٘ي ٛٞا ؾپٟط
قأُ ٔتغيطٞاي اضتفاع غئ ٛپتا٘ؿيُ ،فكاض تطاظ زضيا ،تازٔساضي ،تاز ٘هفاِٟٙاضي ،أٍا ،زٔا  ٚضعٛتت ٚيػ ٜو ٝاظ ٔطوع
ّٔي پيفتيٙيٞاي ٔحيغئ /طوع ّٔي پػٞٚفٞاي رٛي اياالت ٔتحس ٜآٔطيىا اذص ٚ ،ت ٝواض ٌطفت ٝقس .ؾپؽ تط
ٔثٙاي ضٚيىطز ٔحيغي تٌ ٝطزقي ٔٛضز ٚاواٚي ٕٞسيس لطاض ٌطفتٚ .اواٚي آٔاضي زازٜٞاي ضٚظا٘ٝي تاضـ ضٚا٘اب ٘كاٖ
زاز و ٝضاتـغٝي ٔؼٙازاضي تيٗ تاضـ ايؿتٍاٜٞاي حٛضٔ ٚ ٝـمساض ضٚا٘اب زض ظٔاٖ ضذساز تاضـ ٚرٛز ٘ـساضز .ت٘ ٝظط
ٔيضؾس ػسْ ٕٞعٔا٘ي ٚلٛع تاضـ تا ضذساز ضٚا٘اب٘ ،اقي اظ ضيعـٞاي رأس اؾت .زض حاِي و ٝزض ضذسازٞاي ٕٞعٔاٖ
تاضـ -ضٚا٘اب ،ضيعـٞاي ٔايغ تٛز ٜاؾتٚ .اواٚي ٕٞسيس ٘كاٖ زازٚ ،ر ٝتٕايع تيٗ ؾأا٘ٞٝاي تا تاضـ ٔايغ  ٚرأس،
زض ٘حٜٛي تأٔيٗ ضعٛتت آٟ٘اؾت .ت ٝعٛضي و ٝضٚيسازٞاي تاضقي ٔايغ ،تا اؾتمطاض ؾأا٘ٝي ٚاچطذٙسي تط ضٚي زضياي
ػطب ٕٞطا ٜاؾت و ٝايٗ ؾأا٘ٛٞ ٝاي ٌطْ ٔ ٚطعٛب زضياي ػطب ضا ت ٝزاذُ فطٚز ػٕيك ٔسيتطا٘ٞ ٝسايت ٕ٘ٛزٛٞ ٚ ٜاي
ٌطْ ٔ ٚطعٛب ،پؽ اظ ػثٛض اظ زضياي ؾطخ  ٚذّيح فاضؼ تمٛيت قس ٚ ٜتط ٔحتٛاي ضعٛتتي آٖ افعٚز ٜقس ٚ ٜزض ٘تيزٝ
زض احط ٘اپايساضي قسيس ايزاز قس ٜزض رّٛي فطٚز ػٕيك ٔسيتطا٘ ٝنؼٛز ٕ٘ٛز ٚ ٜضذساز تاضـٞاي ؾيُظا زض ظاٌطؼ
ٔطتفغ ،تٚ ٝيػ ٜحٛضٝي تٟكتآتاز ضا ت ٝز٘ثاَ زاضز.
كلوات كليذيٚ :اواٚي آٔاضيٕٞ -سيسي ،تاضـ-ضٚا٘اب ،ؾيالبٞاي فطيٗ،حٛضٝي تٟكتآتاز.

هقذهِ
 -1اؾتازياض آب ٛٞ ٚاقٙاؾي ،زا٘كٍا ٜانفٟاٖ.
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ضيعـ تاضـٞاي فطيٗ اؾاؾيتطيٗ ػأُ ٚلٛع ؾيُ ٔيتاقس .زض تيكتط حٛضٞٝاي آتي ايطاٖ تٚ ٝيػٙٔ ٜاعك
رٛٙب  ٚرٛٙب غطب وكٛض ٕٝٞ ،ؾاِ ٝتاضـٞاي فطيٗ ؾيُٞاي ٔرطتي ضا ايزاز ٔيوٙٙس (پط٘س ٜذٛظا٘ي ٚ
ِكىطي .)123 :1390 ،تاضـ فطيٗ  ٚتأحيطات ٔؿتميٓ  ٚغيطٔؿتميٓ آٖ تط ظ٘سٌي ا٘ؿاٖٞا  ٚفؼاِيتٞاي
ا٘ؿا٘يِ ،ع ْٚتٛر ٝت ٝايٗ پسيسٔ ٜحيغي ضا تٛرئ ٝيوٙس .زض ظٔيٝٙي تأحيط ٌطزـ رٛي تط تاضـ  ٚقٙاؾايي
اٍِٞٛاي آٖ تاؤ ٖٛٙـغاِؼات ظيازي زض زاذُ  ٚذاضد اظ وـكٛض نٛضت ٌطفت ٝو ٝت ٝتـؼسازي اظ آٟ٘ا اقاضٜ
ٔيٌطزز .واضٚإِٞ ٚ 1ٟٛىاضاٖ ( ،)2002ضٚيسازٞاي تاضـ فطيٗ زض رٛٙب قطق آٔطيىاي رٛٙتي  ٚاٍِٞٛاي
ٕٞطفتي تعضي ٔمياؼ زض ٔطوع ٍٕٞطايي اعّؽ رٛٙتي ) (SACZضا تطضؾي وطز٘ ٚ ٜكاٖ زاز٘س و ٝتٛظيغ
٘احيٝاي تاضـ فطيٗ ،ت ٝقست ت ٝقىُ ٕٞطفت زض ايٗ ٔطوع تؿتٍي زاضز .غايٕٞ ٚ 2ىاضاٖ ( ،)2005ض٘ٚس
تغييطات ظٔا٘ي تاضـ وُ  ٚتاضـ فطيٗ زض چيٗ ضا ٔغاِؼ ٝوطز٘ ٚ ٜتيزٌ ٝطفتٙس و ٝزض  70ؾاَ اذيط تؼساز
ضٚظٞاي تاضا٘ي واٞفِٚ ،ي قست تاضـ افعايف يافت ٝاؾت .اؾچٕٞ ٚ 3ٗٔٛىاضاٖ ( ،)60 :2009تاضـ ضٚظا٘ٝ
ٌطيّٙٙس ضا زض اضتثاط تا اٍِٞٛاي ٕٞسيس تطضؾي ٔ ٚغاِؼ ٝوطز٘س .اؾتٙؿٕٗٞ ٚ 4ىاضاٖ ( ،)2011تاضـٞاي
فطيٗ ٘طٚغ ٔطوعي ضا تطضؾي  ٚتياٖ وطز٘س و ٝتاضـٞاي فطيٗ ٔٙغم ٝتا ػٛأُ تٛپٌٛطافي ٔحّي زض اضتثاط
ٔيتاقس .واضاريا٘سيؽ ،)2012( 5ض٘ٚس تاضـٞاي فطيٗ اضٚپا ضا تطضؾي  ٚزضيافتٙس و ٝتاضـٞاي فطيٗ ٔٙغمٝ
زاضاي ض٘ٚس واٞكي ،افعايكي  ٚتس ٖٚض٘ٚس تٛز ٚ ٜتا افعايف اضتفاع تؼساز آٟ٘ا ٘يع افعايف ٔيياتس .پطيياٚ 6
ٕٞىاضاٖ (٘ ،)2015اٙٞزاضيٞاي زٔاي ؾغحي آب زض اليا٘ٛؼ ٙٞس  -آضاْ  ٚاحطات آٖ تط ٌطزـٞاي رٛي
تاتؿتا٘ٚ ٚ ٝلٛع تاضـٞاي فطيٗ زض قٕاَ غطب ٘احيٝي ٙٞس  ٚپاوؿتاٖ ضا تطضؾي ٕ٘ٛز٘سٛٞ .ضِيٚ ًٙ
ٕٞىاضاٖ ( ،)2313 :2016تا اؾتفاز ٜاظ نسن  95تاضـٞاي ضٚظا٘ ٝاياالت ٔتحس ٜت ٝتطضؾي ض٘ٚس تاضـٞاي
فطيٗ پطزاذتٙس ٘ ٚكاٖ زاز٘س و ٝزٔاي ؾغح زضيا ٔٛرة افعايف ٚلٛع ضٚيسازٞاي تاضـ فطيٗ زض ٔٙاعك
قٕاِي زض تاتؿتاٖ  ٚواٞف تاضـٞاي فطيٗ زض ظٔؿتاٖ زض ٔٙاعك رٛٙتي قس ٜاؾتٔ .ا٘ٛٞيٕٞ ٚ 7ىاضاٖ
( )1617 :2016زض تطضؾي تاضـٞاي فطيٗ اياالت ٔتحس ٜزضيافتٙس و ٝضٚزٞاي رٛي زض ا٘تماَ ضعٛتت الظْ
رٟت ايزاز تاضـٞاي فطيٗ زض ترفٞاي رٛٙب قطلي اياالت ٔتحس٘ ٜمف تؿياض ٕٟٔي ايفا ٔيوٙٙس .تمياٖ
( ،)1378زض تطضؾي ٕ٘ٞٝ٘ٛايي اظ ؾأا٘ٞٝاي تاضاٖظا زض ؾٛاحُ رٛٙتي زضياي ذعض ت ٝايٗ ٘تيز ٝضؾيس ٜوٝ
تاض٘سٌيٞاي لاتُ ٔالحظ ٝزض ؾٛاحُ رٛٙتي زضياي ذعض ٘اقي اظ ؾأا٘ٚ ٝاچطذٙسي حطاضتي اؾت .أيسٚاض
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( ،)81 :1386قطايظ ٕٞسيسي  ٚپٛيكي تاضـ ٔٙغم ٝقيطو ٜٛضا تطضؾي  ٚتياٖ وطز ؾٛ٘ ٝع ؾأإ٘ٞ ٝسيسي
ٔٙغم ٝضا تحت تأحيط لطاض ٔـيزٞس .اٍِٛي إٞ َٚطا ٜتا اؾتمطاض وٓ فكاض ؾٛزا٘ي ضٚي قث ٝرعيطٜي ػـطتؿتاٖ
ٔيتاقس .اٍِٛي ز ْٚؾأا٘ٝي تطويثي ؾٛزا٘ئ -سيتطا٘ٝاي اؾت  ٚاٍِٛي ؾ ْٛؾأا٘ٔ ٝسيتطا٘ٝاي اؾت و ٝاظ
ضعٛتت٘ ،اپايساضي  ٚتاضـ وٕتطي تطذٛضزاض اؾتٙٔ .تظطي ( ،)125 :1388تاضـٞاي فطيٗ ضٚظا٘ ٝايطاٖ ضا
تطضؾي  ٚتِ ٝحاػ تاضـٞاي فطيٗ ايطاٖ ضا ت ٝچٟاض لّٕط ٚتمؿيٓ  ٚتياٖ ٕ٘ٛز و ٝزض ز ٚلّٕط ٚآٖ قأُ أتساز
ؾٛاحُ قٕاِي ذّيذ فاضؼ  ٚزضياي ػٕاٖ تيٗ  60تا  100 ٚ 70تا  170زضنس تاضـ ؾاال٘ ٝزض يه قثا٘ ٝضٚظ
ضخ ٔيزٞس .ذٛقحاَ  ٚػّيعاز ،)88 :1389( ٜؾيالب  88/6/24ذطاؾاٖ ضضٛي ضا ٔٛضز تطضؾي لطاض زاز٘س  ٚتٝ
ايٗ ٘تيز ٝضؾيس٘س و ٝزض ؾأا٘ٝي ايزازوٙٙسٜي ايٗ ؾيالب زض احط حطوت ض ٚت ٝقٕاَ  ٚقطق پطفكاض آظٚض ٚ
ػمة٘كيٙي قاذٝي رٛٙتي آٖ زض احط ػٕيك قسٖ ٘اٜٚي وٓ فكاض لغثي ايزاز قس٘ ٚ ٜاپايساضي  ٚضٌثاض ايزاز
وطز ٜاؾت .غفاضياٖ ٕٞ ٚىاضاٖ ( ،)1 :1389تاضـ فطيٗ ايؿتٍا ٜاضٔٚي ٝضا ٔٛضز تحّيُ لطاض زاز٘س٘ .تايذ
پػٞٚف آٟ٘ا ٘كاٖ زاز تط ٓٞوٙف ز ٚضٚزتاز رٙة حاض ٚ ٜلغثي تاػج چطذٙسظايي زض ٔٙغم ٝقٕاَ قطق
زضياي ٔسيتطا٘ٔ ٝيقٛز  ٚتاضـ ٞاي قسيسي ضا تٕٞ ٝطا ٜزاضز .را٘ثاظ لثازي ٕٞ ٚىاضاٖ ( ،)23 :1390اٍِٞٛاي
ٕٞسيس تاضـٞاي قسيس ظٔؿتا٘ ٝؾٛاحُ رٛٙتي ذعض ضا تطضؾي  ٚزضيافتٙس و ٝايٗ تاضـٞا ٘تيزٝي اؾتمطاض ؾٝ
اٍِٛي پطفكاض ،ظٚري  ٚوٓفكاض تط ضٚي ايٗ ٔٙغم ٝتٛز ٚ ٜزض تٕأي اٍِٞٛا ٌطزـ ٚاچطذٙسي ٕٞطا ٜتا تازٞاي
قٕاِي زض تطاظ ظيطيٗ ر ٛتط زضيا تؿّظ زاضزٔ .ؿؼٛزياٖ ٔ ٚحٕسي ( ،)1 :1391ت ٝتحّيُ قطايظ رثٟٝاي زض
ظٔاٖ ضذساز تاضـٞاي فطيٗ اَتَطفطيٗ ايطاٖ پطزاذتٙس ٘ ٚكاٖ زاز٘س و ٝاظ ٘ظط ٟٔيايي قطايظ رثٟٝظايي زض
ظٔاٖ ضذساز تاضـٞاي اَتَطفطيٗ ايطاٖ ،تطاظٞاي ٞ 700 ٚ 600 ،500ىتٛپاؾىاَ غيطفؼاَ  ٚتطاظٞاي 925 ،850
ٞ 1000 ٚىتٛپاؾىاَ فؼاَ تٛزٜا٘سِ .كىطي ٕٞ ٚىاضاٖ ( ،)99 :1391تاضـٞاي قسيس انفٟاٖ ضا ٔٛضز تحّيُ
ٕٞسيس لطاض زاز٘س  ٚزضيافتٙس اٍِٛي ازغأي وٓ فكاض ٔسيتطا٘ ٚ ٝؾٛزا٘ي ٔٛرة تاضـٞاي قسيس زض ؾغح
اؾتاٖ انفٟاٖ قس ٜاؾت .لٛيسَ ٕٞ ٚىاضاٖ (ٙٔ ،)111 :1392اتغ ا٘تماَ ضعٛتت تاضـ ٞاي فطيٗ ؾٛاحُ
ايطاٖ تطاظٞاي زيٍط ٘مف وٕتطي زض ايزاز تاضـ زاقتٝا٘س .وطٔپٛض ٕٞ ٚىاضاٖ ( ،)99 :1392اٍِٞٛاي ٕٞسيس
تاضـٞاي ؾيـُآؾا زض اؾتاٖ ِطؾتاٖ ضا تـطضؾي  ٚتياٖ وطز٘ـس و ٝتاضـٞاي فطيٗ زض اؾتاٖ ِطؾتاٖ اظ  4اٍِٛ
پيطٚي ٔيوٙٙسٔ .تِٛي عاٞط ٕٞ ٚىاضاٖ ( ،)1394تاضـٞاي فطيٗ اؾتاٖ ٔاظ٘سضاٖ ضا زض ٔا ٜاوتثط تطضؾي ٚ
تياٖ وطز٘س و ٝپيٛؾتٗ ظتا٘ٝاي اظ رت لغثي ت ٝرت رٙة حاضٜاي ٔٛرة تمٛيت ٔؤِفٝي ٘هفاِٟٙاضي تاز ٚ
زض ٘تيز ٝتكسيس فطاضفتٞاي زٔا  ٚضعٛتت  ٚضيعـٞاي تاضـ فطيٗ زض ٔٙغمٔ ٝيقٛز.
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زض حٛضٝي تٟكتآتاز ػّيضغٓ ٚلٛع تاضـٞاي فطيِٗ ،يىٗ تٟٙا تؼساز ا٘سوي اظ آٟ٘ا ٔٙزط تٚ ٝلٛع ؾيالبٞاي
ذإ٘اٖ تطا٘ساظ ٔيٌطززٞ .سف اظ ا٘زاْ ايٗ پػٞٚف ،تطضؾي ؾاظ  ٚواض ٚلٛع ؾأا٘ٞٝايي اؾت و ٝچٙيٗ ؾيالب
ٞايي ضا ٔٛرة ٔيق٘ٛس.
هَاد ٍ رٍشّا
حٛضٝي تٟكتآتاز قٕاِيتطيٗ حٛضٝي آتي واض ٖٚتعضي اؾت .ذطٚري ايٗ حٛض ٝزض قٟطؾتاٖ اضزَ اؾتاٖ
چٟاضٔحاَ  ٚترتياضي زض ٔحُ تاللي ضٚزذا٘ ٝوياض  ٚضٚزذا٘ ٝر٘ٛماٖ زض ٔحّي ت٘ ٝاْ ت ًٙزضوف ٚضوف ٔي
تاقس و ٝت ٝتٟكتآتاز ٔؼطٚف اؾت .زض رسٔ ،)1( َٚكرهات ايؿتٍاٜٞاي ٔٛضز ٔغاِؼ ٚ ٝزض قىُ (،)2
پطاوٙف رغطافيايي آٟ٘ا لاتُ ٔكاٞس ٜاؾت.
جذٍل ( )1هشخصات ايستگاُّاي هَرد هطالؼِ
ًام ايستگاُ

ًَع ايستگاُ

ًام ايستگاُ

ًَع ايستگاُ

ًام ايستگاُ

ًَع ايستگاُ

ًام ايستگاُ

ًَع ايستگاُ

ؾأاٖ
فطذكٟط
قٟطوطز
آٚضٌاٖ
اضزَ
تّساري

ٕٞسيس
ٕٞسيس
ٕٞسيس
الّيٓقٙاؾي
الّيٓقٙاؾي
الّيٓقٙاؾي

پُ ظٔا٘راٖ
زظن
فاضؾاٖ
ٌٙسٔاٖ
تاضزٜ
تٗ

الّيٓ قٙاؾي
الّيٓ قٙاؾي
الّيٓ قٙاؾي
الّيٓ قٙاؾي
تاضا٘ؿٙزي
تاضا٘ؿٙزي

ر٘ٛماٖ
حيسضي
زقته
ضؾتٓ آتاز
ؾفيس زقت
ؾٛضقزاٖ

تاضا٘ؿٙزي
تاضا٘ؿٙزي
تاضا٘ؿٙزي
تاضا٘ؿٙزي
تاضا٘ؿٙزي
تاضا٘ؿٙزي

قّٕعاض
قيد قثاٖ
ٔطغّٕه
٘اغاٖ
چاِكتط

تاضا٘ؿٙزي
تاضا٘ؿٙزي
تاضا٘ؿٙزي
تاضا٘ؿٙزي
تاضا٘ؿٙزي

شکل ( )1هَقؼيت زيرحَضِي تْشتآتاد در حَضِي كارٍى شوالي
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شکل ( )2هَقؼيت جغرافيايي ايستگاُّاي هَرد هطالؼِ

زازٜٞاي ٔٛضز اؾتفاز ٜزض ايٗ پػٞٚف اظ ؾ ٝپايٍا ٜاؾترطاد قس ٜاؾت .پايٍا ٜا ،َٚزازٜٞاي ٔحيظ
ؾغحي قأُ زازٜٞاي تاضـ ضٚظا٘ 23 ٝايؿتٍاٛٞ ٜاؾٙزي اظ  1379/10/12تا ٔ 1391/7/30طتٛط تٝ
ايؿتٍاٜٞاي ٛٞاؾٙزي اؾتاٖ چٟاضٔحاَ  ٚترتياضي  ٚاظ پايٍا ٜزازٜي ازاضٜي وُ ٛٞاقٙاؾي اؾتاٖ اذص قس.
پايٍا ٜز ،ْٚزازٜٞاي زتي ضٚظا٘ ٝزض ٔمغغ ظٔا٘ي  1377/1/1تا ٔ 1389/12/29طتٛط ت ٝايؿتٍا ٜآبؾٙزي
تٟكتآتاز و ٝاظ ازاضٜي آب ٔٙغمٝاي اؾتاٖ ،فطاٌ ٓٞطزيس .پايٍا ٜؾ ،ْٛزازٜٞاي تطاظ ٔيا٘ي ٛٞاؾپٟط وٝ
ٔتغيطٞاي اضتفاع غئ ٛپتا٘ؿيُ تط حؿة ٔتط ،فكاض تطاظ زضيا تط حؿة پاؾىأَ ،ؤِفٝي تازٔساضي تط حؿة ٔتط
تط حا٘ئ ،ٝؤِفٝي تاز ٘هفاِٟٙاضي تط حؿة ٔتط تط حا٘ي ،ٝأٍا تط حؿة پاؾىاَ تط حا٘ي ،ٝزٔا تطحؿة وّٛيٗ ٚ
ضعٛتت ٚيػ ٜضا زض تط ٔيٌيطز .ايٗ زازٜٞا اظ ٔطوع ّٔي پيفتيٙيٞاي ٔحيغئ /طوع ّٔي پػٞٚفٞاي رٛي
اياالت ٔتحسٜي آٔطيىا 1اذص ٘ ٚمكٞٝاي فكاض تطاظ زضيا ،اضتفاع غئٛپتا٘ؿيُ ،زٔاٚ ،ظـ تاز ،ضٚزتاز ،تاٚايي ،تاتغ
رثٟٝظايي  ٚفطاضفت ضعٛتت تطاي ٘كاٖ زازٖ ؾاظ  ٚواض تاضـٞاي فطيٗ زض ٔحيظ ٘طْافعاض ٌطزؼ ٔحاؾثٚ ٝ
تطؾيٓ ٌطزيس  ٚتطٔثٙاي ضٚيىطز ٔحيغي تٌ ٝطزقي ٔٛضز ٚاواٚي ٕٞسيس لطاضٌطفت.

)1- National Center for Environmental Prediction (NECP) / National Center for Atmospheric Research (NCAR
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پػٞٚفٞايي و ٝپيطأ ٖٛتاضـٞاي فطيٗ ا٘زاْ قس ،ٜتؼطيفٞاي ٔتفاٚتي ضا تطاي تاضـٞاي فطيٗ زض
ٔٙاعك ٔرتّف ،تياٖ وطزٜا٘س .تٙاتطايٗ ،تاضـٞاي فطيٗ زض ٞط ٔٙغم ٝتا تٛر ٝتٚ ٝيػٌيٞاي ٔحيغي ٚ
رغطافيايي ٕٞاٖ ٔٙغم ٝتؼطيف ٔيقٛز  ٚتؼطيف رأؼي تطاي آٖ ٕ٘يتٛاٖ تياٖ ٕ٘ٛز .زض ايٗ پػٞٚف تا اؾتٙاز
ت ٝپػٞٚف تطظ ٚ ٚػعيعئ ،ؼياض تاضـ ٔ 30يّئتط ت ٝػٛٙاٖ تاضـ ؾٍٙيٗ زض ٘ظط ٌطفت ٝقس (تطظ ٚ ٚػعيعي،
 .)358 :1394قٙاؾايي تاضـٞاي فطيٗ حٛض ٝتا ايٗ اؾتسالَ ا٘زاْ قس و ٝزؾتوٓ زض يىي اظ ايؿتٍاٜٞاي
ٔٛضز ٔغاِؼ ٝتاضـ تيف اظ ٔ 30يّئتط حثت قس ٜتاقس  ٚز ْٚايٙى ٝزض ؾايط ايؿتٍاٜٞا ٘يع تاضـ حثت قسٜ
تاقس حتي اٌط تاضـ آٟ٘ا وٕتط اظ ٔ 30يّئتط تاقس .زض ايٗ فطايٙس ،ضٚظٞايي و ٝفمظ زض يه ايؿتٍا ٜتاضـ
تيف اظ ٔ 30يّئتط حثت قسِٚ ٜي زض ؾايط ايؿتٍاٜٞا ٞيچ تاضقي حثت ٘كس ٜتٛز تا ايٗ اؾتسالَ و ٝاظ ٔاٞيت
ٕٞسيسي لٛي تطذٛضزاض ٘يؿت ،اظ ٌطزٝ٘ٚي ٔحاؾثات ذاضد قس.
تحث ٍ ًتايج
الف) ٍاكاٍي آهاري تارش ٍ دتي

تٙٔ ٝظٛض ٚاواٚي آٔاضي تاضـٞاي فطيٗ حٛض ،ٝاتتسا زازٜٞاي تاضـ  ٚزتي زض ٘طْافعاض اوؿُ ٚاضز  ٚزٚضٜي
ٔكتطن آٟ٘ا زض ٔمغغ ظٔا٘ي  1379/10/12تا  1389/12/29ا٘تراب قس .ؾپؽ زازٜٞا ت ٝنٛضت ٘عِٚي ٔطتة
 ٚتسيٗ تطتية ظٔاٖ ضذساز تاالتطيٗ زتيٞاي حٛض ٝعي زٚضٜي ٔٛضز ٔغاِؼ ٝت ٝزؾت آٔس .تطضؾيٞا ٘كاٖ زاز
تاضـٞاي فطيٗ اظ آتاٖ آغاظ  ٚتا اٚايُ اضزيثٟكت ازأـ ٝيافـت ٚ ٝتيكتطيٗ تاضـٞـاي فـطيٗ زض ٔا ٜآشض ضخ
ٔيزٞس .زض زٚضٜي ٌطْ ؾأَ ،اٜٞاي تاتؿتا٘ي تيطٔ ،طزاز  ٚقٟطيٛض ٘يع ٞيچ تاضـ فطيٙي حثت ٘كس ٜاؾت
(رس .)2 َٚؾاَٞاي ٞ 2009 ٚ 2004ط وساْ تا  21ضٚظ تٛأْ تا تاضـ فطيٗ تيكتطيٗ  ٚؾاَ  2008تا ٛٔ 2ضز
تاضـ فـطيٗ وـٕتطيٗ تاضـ تيف اظ ٔ 30ـيّئتط ضا تـ ٝذٛز اذتهال زازٜا٘ـس (رس .)3َٚعٛال٘يتـطيٗ  ٚتا
زٚاْتطيٗ زٚضٜي تاضـ حٛض ٝاظ  2001/12/1تا  2001/12/8تٔ ٝست  8ضٚظ حازث قس ٜاؾت .زض ايٗ زٚض ٜتا
ٚرٛز ظٔاٖ عٛال٘ي تاضـِ ،ي ىٗ ت ٝزِيُ قست وٓ تاضـ زض ٚاحس ظٔاٖ ٕٞ ٚچٙيٗ ٘ٛع  ٚظٔاٖ ٚلٛع تاضـ،
عغياٖ  ٚافعايف زتي زض ايؿتٍا ٜآبؾٙزي ٔكاٞس٘ ٜكس ٜاؾت.
جذٍل ( )2تؼذاد رٍزّاي تَأم تا تارش فريي در ّر هاُ طي دٍرُي هَرد هطالؼِ
هاُ

دي

تْوي

اسفٌذ

فرٍرديي

اريثْشت

خرداد

تي ر

هرداد

شْريَر

هْر

آتاى

آرر

تؼساز ضٚظ

27

23

20

21

1

1

0

0

0

1

20

38

جذٍل ( )3تؼذاد رٍزّاي تارش فريي استاى تِ تفکيك سال
سال

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

تؼساز ضٚظ

18

12

10

21

18

15

12

2

21

8

11

4
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تاالتطيٗ  ٚفطيٗ تطيٗ تاضـ عي زٚضٜي ٔٛضز ٔغاِؼ ٝزض اؾتاٖ چٟاضٔحاَ  ٚترتياضي اظ تاضيد 1384/11/19
اِي  1384/11/21تٚ ٝلٛع پيٛؾت ٝتٌٝ٘ٛ ٝاي و ٝاظ  23ايؿتٍاٛٔ ٜضز ٔغاِؼ ٝزض  16ايؿتٍا ،ٜتاضـ تاالتط اظ
ٔ 100يّئتط حثت قس ٜاؾت .ت ٝعٛضي و ٝزض ايؿتٍا ٜر٘ٛماٖ زض ٔ ،1384/11/20مساض ٔ 213يّئتط تاضـ
ٌعاضـ قس ٜاؾت (قىُ  .)5زض ضٚظ تؼس ايٗ تاضـ فطي ٗ ٔٙزط تٚ ٝلٛع تاالتطيٗ زتي حثت قس ٜزض حٛضٝي
ٔؼازَ  567 m3/sقس ٜاؾت (قىُ .)4
ٚاواٚي آٔاضي زازٜٞاي زتي حٛضٝي تٟكتآتاز ٘كاٖ زاز زتيٞاي تاالتط اظ ٔياٍ٘يٗ ٛٔ 1252ضز تٛز ٚ ٜزض
ٔاٜٞاي تيطٔ ،طزاز ،قٟطيٛض ٟٔ ٚط ضخ ٘ساز ٜاؾت .زتيٞاي تاالتط اظ ٔياٍ٘يٗ زض ٔاٜٞاي اؾفٙس  ٚفطٚضزيٗ
تيكتط حازث قس ٜؤ ٝيتٛاٖ ت ٝشٚب پٛقف تطفي حٛضٕٞ ٝعٔاٖ افعايف زٔا يا ضيعـ تاضـٞاي ٔايغ تط
ضٚي پٛقف تطفٙٔ ،تؿة زا٘ؿت (رس.)4 َٚ
جذٍل ( )4دتيّاي تاالتر از هياًگيي تِ تفکيك هاُ
هاُ

دي

تْوي

اسفٌذ

فرٍرديي

اريثْشت

خرداد

تير

هرداد

شْريَر

هْر

آتاى

آرر

تؼساز ضٚظ

79

184

360

321

208

22

0

0

0

0

12

66

رٟت ت ٝزؾت آٚضزٖ تاضيدٞاي ٚلٛع ؾيالبٞاي تعضي زض حٛضٝي تٟكتآتاز اظ قيٜٛي ز ٚا٘حطاف ٔؼياض
ت ٝاضافٝي ٔياٍ٘ي ٗ ،اؾتفاز ٜقس .اظ آ٘زا ؤ ٝياٍ٘يٗ  ٚا٘حطاف ٔؼياض زتيٞاي حٛض ٝت ٝتطتية 24 ٚ 14/2
ٔتط ٔىؼة زض حا٘ي ٝتطآٚضز قس (رسِ ،)5 َٚصا زتيٞاي تيف اظ ٔ 62تطٔىؼة زض حا٘ي ٝضا ٔيتٛاٖ تحت ػٛٙاٖ
ؾيالب فطيٗ زض ٘ظط ٌـطفت .تا ايٗ حؿاب ٛٔ 196ضز ؾـيالب فطيٗ عي زٚضٜي ٔٛضز ٔغاِؼ ٝتٚ ٝلٛع پيٛؾتٝ
اؾت .زتيٞاي حٛض ٝاظ چٍِٛي ٔخثت تؿياض قسيس ،تطذٛضزاض اؾت ايٗ تساٖ ٔؼٙاؾت و ٝتؼساز زتيٞاي وٕتط
اظ ٔياٍ٘يٗ تؿياض ظياز اؾت .ايٗ ٔٛضٛع ضا ُٔس زتيٞا ٘يع و ٝزض حس ٔ 2تطٔىؼة اؾت ،تأييس ٔيوٙس (رس.)5 َٚ
٘تايذ ٕٞثؿتٍيٞاي نٛضت ٌطفت ٝتيٗ زتي  ٚتاضـ زض حٛضٝي تٟكتآتاز ٘كاٖ زاز و ٝتيٗ ايٗ زٔ ٚتغيط
ضاتغٔ ٝؼٙازاضي ٚرٛز ٘ساضز (رس .)6َٚت ٌٝ٘ٛ ٝاي و ٝزض تؿياضي اظ ٔٛاضز تاضـ ضخ زاز ٜأا زتي افعايف
چٙسا٘ي ٘ساقت ٝاؾت يا ذيّي اظ ٔٛاضز تاضـ ٌعاضـ ٘كس ٜاؾت ِيىٗ زتي ٘ؿثتاً تااليي اظ ايؿتٍا ٜآبؾٙزي
ٌعاضـ قس ٜو ٝايٗ ٔٛضٛع ت ٝضغيٓ تطفي حٛضٔ ٝطتثظ اؾت .اظ آ٘زا و ٝحٛضٝي تٟكتآتاز زض ظاٌطؼ ٔيا٘ي
ٚالغ قس ٚ ٜاظ اضتفاع تّٙسي تطذٛضزاض اؾتِ ،صا زض ٔاٜٞاي ؾطز ؾاَ زض ترف اػظٓ حٛض ٝتٚ ٝيػ ٜزض ٘ماط
ٔطتفغ ،تاضـٞا ت ٝنٛضت رأس ٘اظَ ٔيقٛز ،زض ٘تيز ٝضٚا٘اب چٙسا٘ي ايزاز ٕ٘يٌطزز .زض حاِي و ٝزض اٚايُ
تٟاض تا ٌطْ قسٖ ٛٞا پٛقف تطفي ٔٙغم ٝشٚب قس ٚ ٜضٚا٘ابٞا ؾطاظيط ٔيق٘ٛس .تطاي ٔخاَ تاضـٞاي ٌطْ
اٚايُ فهُ تٟاض تاػج شٚب قسٖ پٛقف تطف ؾغح ظٔيٗ قس ٚ ٜتاضـ ٔ 5يّئتطي ٔيتٛا٘س ضٚا٘اتي ٔؼازَ
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 20تا ٔ 30يّئتط تاضـ ،ايزاز وٙس .اظ ايٗض ٚت٘ ٝظط ٔيضؾس ٕ٘يتٛاٖ اظ ضٚي اي پيه تٚ ٝاواٚي اٍِٞٛاي
ٕٞسيس حٛض ٝپطزاذت.
جذٍل ( )5آهارُّاي دتيّاي حَضِي تْشتآتاد طي دٍرُي هَرد هطالؼِ
هذ

هياًِ

هياًگيي

ضرية چَلگي

اًحراف هؼيار

1/9

6/4

14/2

7/6

24

جذٍل (ً )6تايج ّوثستگي تيي تارش ٍ دتي در حَضِي تْشتآتاد
ًام ايستگاُ ضرية ّوثستگي ًام ايستگاُ ضرية ّوثستگي ًام ايستگاُ ضرية ّوثستگي ًام ايستگاُ ضرية ّوثستگي

اضزَ
چاِكتط
فطذكٟط
ٔطغّٕه
قٟطوطز

0/0007
0/031
0/031
0/003
0/0004

آٚضٌاٖ
زقته
فاضؾاٖ
٘اغاٖ
قّٕعاض

0/0019
0/0002
0/0004
0/0021
0/0013

تاضزٜ
تّساري
حيسضي
پُ ظٔا٘راٖ
قيد قثاٖ

0/0045
0/0012
0/0023
0/0004
0/001

تٗ
زظن
ر٘ٛماٖ
ضؾتٓ آتاز
ؾٛضقزاٖ

0/0025
0/0028
0/002
0/0018
0/0014

تا ٚرٛز ػسْ ٕٞعٔا٘ي تاضـٞاي فطيٗ  ٚزتيٞاي ؾيالتي حٛضٝي تٟكتآتاز ِيىٗ زض زٛٔ ٚضز تاضـ
فطيٗ حٛض ،ٝتا زتيٞاي عغيا٘ي ٔماضٖ تٛز ٜاؾت .اِف) زٚضٜي  1383/12/21تا 1383/12/22؛ ب) زٚضٜي
 1384/11/19تا ( 1384/11/21قىُ  .)5تا تٛر ٝت ٝلسضت ؾأا٘ ٝتاضـظا ،فطاٌيط تٛزٖ آٖ  ٚاؾتمطاض ؾأا٘ٝي
ٚاچطذٙسي تط ضٚي زضياي ػطب ٚ ،تٟطٌٜيطي اظ ضعٛتت زضياي ػطب ،زضياي ؾطخ  ٚذّيذ فاضؼ تاضـٞاي
ٔايغ ٘اظَ قسٙٔ ٚ ٜزط تٚ ٝلٛع ؾيالبٞاي ٟٔية زض حٛضٝي تٟكتآتاز قس ٜاؾت .اظ ايٗض ٚايٗ زٛٔ ٚضز
رٟت ٚاواٚي ٕٞسيس ا٘تراب قس .تٛظيغ فضايي تاضـٞاي فطيٗ زض زٚضٜٞاي ا٘تراتي ٘يع زض قىُٞاي 6 ٚ 5
ٕ٘ايف زاز ٜقس ٜاؾت .زض ٞط زٛٔ ٚضز وا٘ ٖٛتاضـٞا زض ايؿتٍا ٜر٘ٛماٖ تٛز ٜاؾت.
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شکل ( )3دتيّاي فريي حَضِ در دٍرُي  12سالِ هَرد هطالؼِ
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شکل  )4تَزيغ فضايي تارش  24ساػتِ در حَضِي تْشتآتاد

شکل  )5تَزيغ فضايي تارش  24ساػتِ در حَضِي تْشتآتاد

رٍز 1383/12/22

رٍز 1384/11/20

ب) ٍاكاٍي ّوذيذ

زض ٚاواٚيٞاي ٕٞسيس تاي س ت ٝز ٚپطؾف ٔ ٟٓپاؾد زاز ٜقٛز :اتتسا ،ؾاظ  ٚواض نؼٛز ٛٞا چٍ ٝ٘ٛفطا ٓٞقسٜ
اؾت؟ پاؾد ت ٝايٗ پطؾف اظ عطق ٘مكٞٝاي فكاض تطاظ زضيا ،اضتفاع غئٛپتا٘ؿيُ ،زٔاٚ ،ظـ تاز ،ضٚزتاز ،تاتغ
چطذٙسٌي  ٚتاتغ رثٟٝظايي ا٘زاْ قس .ز ،ْٚضعٛتت الظْ تطاي ٚلٛع تاضـ اظ چ ٝعطيمي فطا ٓٞقس ٜاؾت؟
تطاي پاؾد ت ٝايٗ پطؾف اظ ٘مكٞٝاي فطاضفت ضعٛتت اؾتفاز ٜقس .تطاي ٞط فطاؾٙذ زض ؾ ٝضٚظ ٔتٛاِي ٘مكٝ
ٔٛضز ٘ظط زض ٔحيظ ٘طْافعاض ٌطزؼ تٟي ٚ ٝتطؾيٓ قس.
ٍاكاٍي ّوذيذ تارشّاي فريي دٍرُ  1383/12/21تا 1383 /12/23

ؾأا٘ٞٝاي فكاض و ٝزض ٘مكٞٝاي فكاض تطاظ زضيا زض ؾ ٝضٚظ ٔتٛاِي ٔكٟٛز اؾت ،ػثاضتٙس اظ :ؾأا٘ٝي وٓ فكاض
رٛٙب اؾىا٘سيٙاٚي  ٚقٕاَ اضٚپا تا فكاض ٔطوعي ٞ 980ىتٛپاؾىاَ و ٝپٟٝٙي ٚؾيؼي ضا زض تط ٌطفت ٚ ٝزض
ضٚظٞاي تؼس ت ٝؾٕت قطق تط ضٚي ٔطوع اضٚپا راتزا قس ٜاؾت .ؾأا٘ٝي پطفكاض ؾيثطي تا فكاض ٔطوعي
 1025تيٗ زضياچٝي ذٛاضظْ  ٚآضاَ ٔؿتمط قس ٚ ٜزض ضٚظٞاي تؼس لٛيتط قس ٚ ٜفكاض ٔطوعي آٖ ت1030 ٝ
ٞىتٛپاؾىاَ ٔيضؾس .ؾأا٘ ٝفكاض ٔ ٚ ٟٓتأحيطٌصاض تؼسي ٔطوع وٓ فكاض ٔٙغمٝي قاخ آفطيما  ٚقث ٝرعيطٜي
ػطتؿتاٖ و ٝت ٝؾأا٘ ٝوٓ فكاض ؾٛزا٘ي ٔٛؾ ْٛاؾت  ٚتا فكاض ٔطوعي ٞ 1005ىتٛپاؾىاَ زض ؾغح ٚؾيؼي
ٌؿتطز ٜقس ٚ ٜتركي اظ آٖ تا فكاض ٔطوعي ٞ 1010ىتٛپاؾىاَ قث ٝرعيط ٜػطتؿتاٖ ٘ ٚيٕٝي قٕاِي ايطاٖ
زض رٛٙب زضياي ذعض ضا زض تط ٌطفت ٝاؾت .اذتالف فكاض تيٗ ؾأا٘ٞٝاي فكاض ٘أثطز ٜؾثة تطٚظ قي ٛفكاض زض
ؾغح ظٔيٗ قس ٚ ٜؾاظ  ٚواض ٘اپايساضي ٛٞا ضا فطأ ٓٞيآٚضز.
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شکل (ً )6قشِي فشار تراز دريا  21اسفٌذ شکل (ً )7قشِي ترازفشار دريا  22اسفٌذ شکل (ً )8قشِي فشار تراز دريا  23اسفٌذ

٘مكٝي اضتفاع غئٛپتا٘ؿيُ تطاظ  500ضٚظ  21اؾفٙس حاوي اظ اؾتمطاض فطٚز تؿياض ػٕيمي زض تازٞاي غطتي اظ
اضٚپاي قٕاِي تا زضياي ٔسيتطا٘ ٚ ٝقٕاَ آفطيما ٔيتاقس تٌٝ٘ٛ ٝاي ؤ ٝحٛض فطٚز ،اظ ٔطوع وٓ اضتفاع اضٚپاي
ٔطوعي تا اضتفاع ٔطوعي ٔ 5050تط ،تا قٕاَ آفطيما تط ضٚي وكٛض ٔهط أتساز يافتٙٔ ٚ ٝغمٝي رّ ٛفطٚز زض
ٔٙغمٝي قطق ٔسيتطا٘ ٝحسفانُ زضياي ؾطخ تا زضياي ذعض ٌؿتطـ يافت ٝاؾت .ايٗ فطٚز ػٕيك ٛٞاي ؾطز
ػطوٞاي قٕاِي ضا ت ٝؾٕت زضياي ٔسيتطا٘ ٚ ٝقٕاَ آفطيما ٞسايت ٔيوٙس ٚ ،زض احط تساذُ ٛٞاي ؾطز
قٕاِي تا ٛٞاي ٘ؿثتاً ٌطْ ٔ ٚطعٛب زضياي ٔسيتطا٘ ٚ ٝقٕاَ آفطيما اذتالف زٔاي قسيسي ضا زض ؾغح ظٔيٗ
ايزاز ٕ٘ٛز ٚ ٜظٔي ٝٙؾاظ تكىيُ رثٟٝي لغثي ضا زض رّ ٛفطٚز فطا ٓٞآٚضز ٜاؾت (قىُ  .)15ايٗ فطايٙس،
تكسيس ٘اپايساضي زض رّ ٛفطٚز ضا ٔٛرة قس ٚ ٜؾاظ  ٚواض ٚلٛع تاضـ فطيٗ ضا تٚ ٝيػ ٜزض زأٞٝٙاي غطتي ضقتٝ
و ٜٛظاٌطؼٛٔ ،رة قس ٜاؾت .تازٞاي غطتي زض حطوت قطق ؾٛي ذٛز ٔٛرة راتزايي ٔحٛض فطٚز زض ضٚظ
ٔ 12اضؼ تط ضٚي ٔٙغمٝاي حسفانُ زضياي ؾيا ٚ ٜذعض قس ٚ ٜزض ٟ٘ايت زض ضٚظ ؾ ْٛؾأا٘ٝي غطتي تضؼيف
قس ٚ ٜاظ قست ٘اپايساضيٞاي آٖ واؾت ٝقس ٜاؾت.

شکل (ً )9قشِي ارتفاع شئَپتاًسيل 21

شکل (ً )10قشِي ارتفاع شئَپتاًسيل 22

شکل (ً )11قشِي ارتفاع شئَپتاًسيل 23

اسفٌذ

اسفٌذ

اسفٌذ
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يٛضـ ٛٞاي ؾطز قٕاِي ت ٝؾٕت زضياي ٔسيتطا٘ ٚ ٝقٕاَ آفطيما ؾثة تطٚظ قي ٛزٔايي قسيس زض حس 25
زضرٝي ؾّؿيٛؼ زض أتساز فطٚز تّٙس ٔسيتطا٘ ٝقس ٜاؾتٙٔ .حٙي ٕٞسٔاي نفط زضر ٝاظ رٛٙب زضياي
ٔسيتطا٘ٔ ٝيٌصضز ٙٔ ٚحٙي ٕٞسٔاي  25زضر ٝزض وكٛضٞاي ٔهط  ٚؾٛزاٖ تا زضياي ؾطخ ،قث ٝرعيطٜي
ػطتؿتاٖ ٔ ٚطوع ايطاٖ أتساز يافت ٝاؾت .ايٗ قي ٛقسيس زٔا تا أتساز قٕاَقطلي -رٛٙبغطتي فطٚز تّٙس
ٔسيتطا٘ٙٔ ،ٝغثك تٛز ٚ ٜؾاظ  ٚواض تكىيُ رثٟٝي لغثي ضا فطا ٓٞآٚضز ٜاؾت (قىُ  .)15زض ضٚظ ٔ 13اضؼ اظ
قست اذتالف زٔا واؾت ٝقس ٜاؾت (قىُٞاي  12تا .)14

شکل (ً )12قشِي دها رٍز  21اسفٌذ

شکل (ً )13قشِي دها رٍز  22اسفٌذ

شکل (ً )14قشِي دها رٍز  23اسفٌذ

تاتغ رثٟٝظايي تط اؾاؼ تٙسي تاز  ٚقي ٛزٔا ٔحاؾث ٚ ٝتطحؿة وّٛيٗٔ ،تط تط حا٘ي ،ٝتياٖ ٔيقٛز .ايٗ
تاتغ قىٌُيطي رث ٟٝضا ٘كاٖ ٔيزٞس و ٝؾاظ  ٚواض تطٔٛزيٙأيىي ؾغح ظٔيٗ ضا تا تطاظ ٔيا٘ي ٛٞاؾپٟط تطلطاض
ٕ٘ٛز ٚ ٜظٔيٝٙؾاظ نؼٛز ٛٞاي ٔطعٛب  ٚايزاز تاضـٞاي فطيٗ ضا فطأ ٓٞيوٙس .تط اؾاؼ قىُ ٙٔ 15غمٝي
رثٟٝظايي زض أتساز فطٚز تّٙس ٔسيتطا٘ ،ٝاظ غطب زضياي ؾطخ تا قٕاَ ذّيذ فاضؼ ٌؿتطـ يافت ٚ ٝوا٘ ٖٛآٖ
زض ضٚظ  22اؾفٙس زض قٕاَ ذّيذ فاضؼ قىُ ٌطفت ٝاؾت.

شکل ( )15تاتغ جثِْزايي رٍز  22اسفٌذ 1383

841
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تا تٛر ٝت ٝاذتالف قسيس زٔا ،اذتالف قسيس فكاض قىُ ٌطفت ٚ ٝايٗ ٔٛضٛع ٘يع تٙسي تاز ضا ٔٛرة قسٜ
اؾت (قىُ ٚ 12قىُ  .)16تكىيُ ٔطوع وٓ اضتفاع تط ضٚي اضٚپاي ٔطوعي زض تطاظ ٞ 500ىتٛپاؾىاَ تا
حطوت چطذٙسي ذٛز ٛٞاي ؾطز ٔ ٚطعٛب اليا٘ٛؼ اعّؽ قٕاِي ضا ت ٝؾٕت ٔطوع اضٚپا  ٚزضياي ٔسيتطا٘ٝ
ٞسايت ٕ٘ٛز ٚ ٜؾپؽ تا تغييط تاٚايي ،رٟت رطياٖ ت ٝؾٕت قٕاَ قطق ٔٙحطف قسٛٞ ٚ ٜاي ؾطز ٔ ٚطعٛب
قٕاِي ،اظ زضياي ٔسيتطا٘ ٚ ٝقٕاَ آفطيما ت ٝؾٕت زضياي ؾطخ  ٚزض أتساز قٕاَ قطق ت ٝؾٕت زضياي ذعض
ٞسايت قس ٜاؾت (قىُ ٘ .)16ىتٝي تؿياض ٔ ٚ ٟٓلاتُ تٛر ،ٝحطوت ٚاچطذٙسي ؾأا٘ٝاي و ٝزض رٛٙب
قث ٝرعيطٜي ػطتؿتاٖ  ٚزضياي ػطب ٔؿتمط قسٛٔ ،ٜرة ٞسايت ٛٞاي ٌطْ ٔ ٚطعٛب زضياي ػطب ت ٝزاذُ
فطٚز تّٙس ٔسيتطا٘ ٚ ٝؾپؽ زض أتساز تازٞاي غطتي ت ٝؾٕت غطب ايطاٖ  ٚضقت ٝوٞٛاي ظاٌطؼ ٔٙتمُ قسٚ ٜ
زض احط ٘اپايساضي قسيس ظٔي ٝٙؾاظ ٚلٛع تاضـٞاي ٔايغ فطيٗ تط ضٚي ايٗ ٔٙغم ٝقس ٜاؾت.

شکل (ً )16قشِي تركيثي تاد 21 ،اسفٌذ شکل (ً )17قشِي تركيثي تاد 22 ،اسفٌذ شکل (ً )18قشِي تركيثي تاد 23 ،اسفٌذ

يىي اظ ٕ٘ازٞاي ٘اپايساضي قسيس ٘اقي اظ قي ٛقسيس زٔاٚ ،ظـ تازٞاي قسيس  ٚقىٌُيطي ضٚزتاز اؾت.
ٕٛٞاض ٜاؾتمطاض فطٚز ػٕيك زض تازٞاي غطتي تا تكىيُ ضٚزتاز زض تطاظٞاي تاال ٕٞطا ٜاؾت .اؾتمطاض ضٚزتاز زض
تطاظ تاال ٔٙزط ت ٝايزاز ٘اپايساضي قسيس زض ؾغح ظٔيٗ قسٞ ٚ ٜط چ ٝؾطػت ضٚزتاز تيكتط تاقس ،زض ٘تيزٝ
قست ٘اپايساضي ٘يع افعايف ٔيياتس .زض قىُٞاي  19تا ٔ 21ؿيط ضٚزتاز تا آضايف فطٚز تازٞاي غطتي ٔٙغثك
اؾت  ٚؾطػت تاالي ٞؿتٝي ضٚزتاز و ٝزض تطاظ ٞ 500ىتٛپاؾىاَ تٔ 70 ٝتط تط حا٘ئ ٝيضؾس ،ترّيٝي ٛٞا زض
ايٗ تطاظ ضا تٕٞ ٝطا ٜزاقت ٚ ٝزض ٘تيزٙٔ ٝزط تٔ ٝىف ٛٞا اظ تطاظٞاي پاييٗ ت ٝتطاظٞاي تاال قس ٚ ٜايٗ فطايٙس،
نؼٛز ٛٞا ضا ت ٝز٘ثاَ زاقت ٝاؾت.
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شکل (ً )19قشِي رٍدتاد  21اسفٌذ

شکل(ً )20قشِي رٍدتاد  22اسفٌذ
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شکل (ً )21قشِي رٍدتاد  23اسفٌذ

پايساضي ٘ ٚاپايساضي ٛٞا تحت تأحيط ٘ٛع ٔ ٚمساض تاٚايي لطاض زاضز .اظ آ٘زا و ٝتاٚايي ٔخثت ٔٙزط تٍٕٞ ٝطايي
ٛٞا زض تطاظٞاي پاييٗ قس ٚ ٜقطايظ نؼٛز ٛٞا ضا فطأ ٓٞيآٚضزِ ،صا رّٛي فطٚز غطتي تا تاٚايي ٔخثت ٕٞطاٜ
اؾت .تط ايٗ اؾاؼ ٔٙغمٚ ٝؾيؼي حسفانُ زضياي ٔسيتطا٘ ،ٝقٕاَ ذّيذ فاضؼ تا قطق زضياي ذعض ،زض
ٚضؼيت تاٚايي ٔخثت لطاض زاضز .ايٗ فطايٙس ؾاظ ٚواض نؼٛز ٛٞا ضا فطأ ٓٞيآٚضز (قىُٞاي  22تا .)24

شکل (ً )22قشِي تاتغ تاٍايي 21 ،اسفٌذ شکل (ً )23قشِي تاتغ تاٍايي 22 ،اسفٌذ شکل (ً )24قشِي تاتغ تاٍايي 23 ،اسفٌذ

تطاي ٕ٘ايف نؼٛز ٛٞا ،اظ ٘مكٞٝاي أٍا اؾتفازٔ ٜيقٛز .زض ٚالغ أٍا حطوت لايٓ ٛٞا ضا ت ٝنٛضت
نؼٛزي ٘ ٚعِٚي ٕ٘ايف ٔيزٞس .اظ آ٘زا و ٝحطوت نؼٛزي ٛٞا ،ذالف راشتٝي ظٔيٗ اؾت ،تا اػساز ٔٙفي
ٕ٘ايف زازٔ ٜيقٛزِ .صا زض ٘مكٞٝاي أٍا اػساز ٔٙفي ٕ٘ايٙسٜي نؼٛز ٛٞا اؾت .تط ايٗ اؾاؼ زض ضٚظ 22
اؾفٙس وا٘ ٖٛنؼٛز ٛٞا زض رّٛي فطٚز يؼٙي زض أتساز ذغي اظ ٔيا٘ٞٝاي وكٛض ٔهط ،زضياي ؾطخ  ٚقثٝ
رعيط ٜػطتؿتاٖ ،قٕاَ ذّيذ فاضؼ تا رٛٙب غطب زضياي ذعضٌ ،ؿتطـ يافت ٝاؾت .حطوت قطق ؾٛي فطٚز
تازٞاي غطتيٙٔ ،زط ت ٝراتزايي واٖ٘ٞٛاي نؼٛز ٛٞا زض ضٚظٞاي تؼس قس ٜاؾت (قىُٞاي  25تا .)27
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شکل (ً )25قشِي اهگا 21 ،اسفٌذ

شکل (ً )26قشِي اهگا 22 ،اسفٌذ

شکل (ً )27قشِي اهگا 23 ،اسفٌذ

پؽ اظ تطضؾي ؾاظ ٚواضٞاي نؼٛز ٛٞا ،زض ٔطحّٝي تؼس ٔيتايؿت ٚضؼيت ضعٛتت ٛٞا  ٚچٍٍ٘ٛي تعضيك
ضعٛتت اظ واٖ٘ٞٛاي ضعٛتتي  ٚپٟٞٝٙاي آتي تٛٞ ٝاي زض حاَ نؼٛزٛٔ ،ضز ٚاواٚي لطاض ٌيطز .تسيٗ ٔٙظٛض
٘مكٞٝاي فطاضفت ضعٛتتي ٛٞا ٔحاؾث ٚ ٝتطؾيٓ ٌطزيس .تط اؾاؼ قىُ ( ،)16اؾتمطاض ؾأا٘ٝاي ٚاچطذٙسي تط
ضٚي زضياي ػطب ،ؾاظ  ٚواض تعضيك ضعٛتت ايٗ زضيا ضا ت ٝزاذُ ٛٞاي زض حاَ نؼٛز فطٚز ٔسيتطا٘ ٝفطآٞ
آٚضز ٜاؾتٛٞ .اي ٔطعٛب ضٕٗ ػثٛض اظ زضياي ؾطخ  ٚؾپؽ ذّيذ فاضؼ ،تمٛيت قس ٚ ٜزض ٘تيزٙٔ ٝزط تٝ
ٚلٛع تاضـٞاي تؿياض فطيٗ زض غطب ايطاٖ تٚ ٝيػ ٜحٛضٝي تٟكتآتاز زض ٔيا٘ٝي ظاٌطؼ ٔطتفغ قس ٜاؾت .تط
اؾاؼ ٘مكٞٝاي تطؾيٓ قس٘ ،ٜمف اليا٘ٛؼ اعّؽ  ٚزضياي ٔسيتطا٘ ٝزض تأٔيٗ ضعٛتت ٔٛضز ٘ياظ تاضـٞاي
فطيٗ زض زٚضٜي ٔٛضز ٔغاِؼ ٝتؿياض وٓ إٞيت اؾت  ٚضعٛتت ايٗ تاضـٞا اظ ٔٙغمٝي حاض ٜت ٝزاذُ فطٚز ػٕيك
ٔسيتطا٘ ٝو ٝزض ايٗ ظٔاٖ تا ػطو  20زضرٝي قٕاِي ٌؿتطـ يافت ،ٝتعضيك قس ٜاؾت (قىُٞاي  28تا .)30

شکل (ً )28قشِي فرارفت رطَتت21 ،

شکل (ً )29قشِي فرارفت رطَتت22 ،

شکل (ً )30قشِي فرارفت رطَتت23 ،

اسفٌذ

اسفٌذ

اسفٌذ

ٍاكاٍي ّوذيذ تارشّاي فريي دٍرُ  1384/11/19تا 1384/11/21
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٘مكٞٝاي تطاظ زضيا پطاوٙسٌي اٍِٞٛاي فكاض ضا ٘كاٖ ٔيزٙٞس .اٍِٞٛاي فكاض زض ايٗ ٘مكٞٝا ػثاضتٙس اظ :اِف)
ؾأا٘ٞٝاي وٓفكاض ،قأُ ؾأا٘ٝي وٓفكاض رٙة لغثي تا فكاض ٔطوعي ٞ 985ىتٛپاؾىاَ زض قٕاَ قثٝ
رعيطٜي اؾىا٘سيٙاٚي  ٚوا٘ ٖٛز ْٚآٖ زض رٛٙب ايٗ قث ٝرعيطٔ ٜؿتمط اؾت .ؾأا٘ٝي وٓفكاض زيٍطي تا
فكاض ٔطوعي ٞ 1000ىتٛپاؾىاَ زض قٕاَ قطق زضياي ٔسيتطا٘ ٚ ٝزض ٟ٘ايت ؾأا٘ٝي وٓفكاض ٔٛؾ ْٛتٝ
ؾأا٘ٝي ؾٛزا٘ي تا فكاض ٔطوعي ٞ 1005ىتٛپاؾىاَ زض قطق آفطيما اؾتمطاض يافت ٝاؾت .ب) ؾأا٘ٞٝاي
پطفكاض ،قأُ پطفكاض ضؼيف قطق اضٚپا  ٚپطفكاض رٙة حاضٜاي آظٚض زض قٕاَ آفطيما ٞط ز ٚتا فكاض ٔطوعي
ٞ 1020ىتٛپاؾىاَ  ٚزض ٟ٘ايت ظتا٘ٝاي اظ پطفكاض ؾيثطي و ٝتا ض٘ٚس قٕاَ قطق رٛٙب غطب تا ترفٞاي
قطلي ايطاٖ ٌؿتطـ يافت ٝاؾت (قىُ  .)31ؾأا٘ٞٝاي ٔحٛضي تأحيطٌصاض تط تاضـ ايٗ زٚض ،ٜوٓ فكاض قطق
ٔسيتطا٘ ٝاؾت و ٝزض ضٚظٞاي تؼسي تحت تأحيط تازٞاي غطتي ت ٝؾٕت قطق راتزا قس ٚ ٜپطفكاض اضٚپاي قطلي
و ٝزض ضٚظٞاي تؼس لٛيتط قس ٚ ٜحتي ظتا٘ٝاي اظ آٖ تا قطق زضياي ٔسيتطا٘ ٚ ٝغطب ايطاٖ ٌؿتطـ يافت ٝاؾت
(قىُٞاي  .)33 ٚ 32قي ٛفكاض تيٗ ايٗ ؾأا٘ٞٝا ،ؾاظ  ٚواض ٘اپايساضي ٛٞا ضا زٚضٜي ٔٛضز ٔغاِؼ ٝفطآٞ
آٚضز ٜاؾت.

شکل (ً )31قشِي فشار تراز دريا19 ،

شکل (ً )32قشِي فشار تراز دريا20 ،

شکل (ً )33قشِي فشار تراز دريا21 ،

تْوي

تْوي

تْوي

زض ٘مكٞٝاي اضتفاع غئٛپتا٘ؿيُ تطاظ ٞ 500ىتٛپاؾىاَ ز ٚوا٘ ٖٛوٓ اضتفاع يىي زض قطق اضٚپا تا اضتفاع
ٔ 5050تط  ٚزيٍطي زض ٔطوع زضياي ٔسيتطا٘ ٝتا اضتفاع ٔ 5350تط و ٝزض ٔطوع يه فطٚز ػٕيك تكىيُ قس ٜضا
٘كاٖ ٔيزٞس (قىُ  .)34ايٗ ٔٛد ػٕيك تا حطوت ٘هفاِٟٙاضي ذٛز ٛٞاي ؾطز ػطوٞاي قٕاِي ضا تٔ ٝطوع
زضياي ٔسيتطا٘ ٝؾطاظيط ٕ٘ٛز ٚ ٜقي ٛزٔايي ايزاز قس ٜظٔي ٝٙرثٟٝظايي ضا فطا ٓٞآٚضز ٜاؾت .ترف رّٛي ايٗ
فطٚز ػٕيك اظ قطق زضياي ٔسيتطا٘ ٝتا غطب زضياي ذعض ٌؿتطـ يافت٘ ٚ ٝاپايساضي الظْ رٟت ايزاز تاضـ ضا
فطإٛ٘ ٓٞز ٜاؾتٞ .ط زٔ ٚطوع وٓ اضتفاع زض ضٚظٞاي تؼس ٕٞطا ٜتا ٔٛد تازٞاي غطتي ت ٝؾٕت قطق راتزا
قس ٚ ٜزض ٘تيز ٝاظ قست ٘اپايساضيقاٖ واؾت ٝقس ٜاؾت (قىُٞاي .)36 ٚ 35
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شکل (ً )34قشِي ارتفاع شئَپتاًسيل 19 ،شکل (ً )35قشِي ارتفاع شئَپتاًسيل 20 ،شکل (ً )36قشِي ارتفاع شئَپتاًسيل21 ،
تْوي

تْوي

تْوي

ٚاواٚي ؾاظ  ٚواض زٔايي تؿياض حائع إٞيت اؾت ،ظيطا قي ٛزٔا ٔٙزط ت ٝقي ٛفكاض قس ٚ ٜزض ٟ٘ايت ؾاظ ٚ
واض تكىيُ رث ٚ ٟٝايزاز ٘اپايساضي  ٚنؼٛز ٛٞا ضا فطأ ٓٞيآٚضز .اظ ؾٛي زيٍط قي ٛزٔايي حانُ اظ ضيعـ
ٛٞاي ؾطز ػطوٞاي تاال ت ٝزاذُ فطٚز ٔسيتطا٘ ٝقي ٛزٔايي حسٚز  25زضر ٝؾّؿيٛؼ ضا تيٗ ؾٛاحُ رٛٙتي
زضياي ٔسيتطا٘ ٚ ٝترفٞاي رٛٙتي وكٛض ٔهط زض قطق زضياي ؾطخ ايزاز ٕ٘ٛز ٜاؾت .ايٗ قي ٛزٔايي تا
آضايف فطٚز تّٙس ٔسيتطا٘ٙٔ ٝغثك اؾت٘ .ىتٝي ٔ ٟٓزيٍطٔ ،مايؿٝي ٘مكٞٝاي زٔاي تطاظ ٞ 1000ىتٛپاؾىاَ
٘كاٖ ٔيزٞس و ٝوا٘ٛٞ ٖٛاي ؾطز اضٚپاي قطلي تا زٔاي  -25زضر ٝؾّؿيٛؼ (قىُٞاي  30تا  )32تا واٖ٘ٛ
وٓ اضتفاع اضٚپاي قطلي تا اضتفاع ٔ 5050تط زض ٘مكٞٝاي اضتفاع غئٛپتا٘ؿيُ تطاظ ٞ 500ىتٛپاؾىاَ (قىُٞاي
 34تا ٙٔ )36غثك اؾت.

شکل (ً )37قشِي دها 19 ،تْوي

شکل (ً )38قشِي دها 20 ،تْوي

شکل (ً )39قشِي دها 21 ،تْوي

ضيعـ ٛٞاي ؾطز اظ ػطوٞاي قٕاِي تط ضٚي زضياي ٔسيتطا٘ ٚ ٝقي ٛزٔايي ايزاز قسٙٔ ٜزط ت ٝقي ٛقسيس
فكاض قس ٚ ٜزض ٟ٘ايت تٙسي ٚظـ تاز ٔٙزط ٔيٌطززٔ .زٕٛع ايٗ پسيسٜٞا ،ؾاظ  ٚواض رثٟٝظايي ضا زض رّٛي
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فطٚز ٔسيتطا٘ ٝفطا ٓٞآٚضز ٜاؾت .ايٗ تاتغ قىٌُيطي رث ٟٝضا ٘كاٖ ٔيزٞس و ٝؾاظ  ٚواض تطٔٛزيٙأيىي ؾغح
ظٔيٗ ضا تا تطاظ ٔيا٘ي ٛٞاؾپٟط تطلطاض ٕ٘ٛز ٚ ٜظٔي ٝٙؾاظ نؼٛز ٛٞاي ٔطعٛب  ٚايزاز تاضـٞاي فطيٗ ضا فطآٞ
ٔيوٙس .قست رثٟٝظايي زض تاضـ  20ت 1384 ٕٟٗتٔ ٝطاتة لٛيتط اظ تاضـ  22اؾفٙس  1383اؾت (قىُ 15
 .)33 ٚاي ٗ ٔٛضٛع ٔٙزط تٚ ٝلٛع تاضـ تٔ ٝطاتة قسيستطي زض  20ت٘ 1384 ٕٟٗؿثت ت ٝتاضـ  22اؾفٙس
 ،1383قس ٜاؾت.

شکل ( )40تاتغ جثِْزايي رٍز  20تْوي 1384

٘مكٞٝاي تطويثي تازٔساضي ٘ ٚهفاِٟٙاضي و ٝتٙسي  ٚرٟت تاز ضا ٕ٘ايف ٔيزٙٞس اتعاض ٔٙاؾثي تطاي
تياٖ ؾاظ  ٚواض تطٔٛزيٙأيىي ٛٞا ؾپٟط اؾت .زض ايٗ ٘مك ٝفطٚز ػٕيك ٔسيتطا٘ ٚ ٝچٍٍ٘ٛي ضيعـ ٛٞاي ؾطز
اليا٘ٛؼ اعّؽ قٕاِي تط ضٚي زضياي ٔسيتطا٘ ٚ ٝؾپؽ ا٘تماَ آٖ ت ٝؾٕت قٕاَ قطق  ٚػثٛض اظ زضياي ؾطخ
ضا ٘كاٖ ٔيزٞسٕٞ .ا٘ٙس تاضـ فطيٗ ٔ 12اضؼ  2005زض ايٗ تاضـ ٘يع اؾتمطاض يه ؾأا٘ٝي ٚاچطذٙسي تط
ضٚي زضياي ػطب ضعٛتت ايٗ زضيا ضا ت ٝزاذُ فطٚز ٔسيتطا٘ٞ ٝسايت ٕ٘ٛز ٚ ٜزض احط نؼٛز ٛٞاي ٔطعٛب زض
رّ ٛفطٚز ػٕيك ٔسيتطا٘ ٝظٔيٝٙي ٚلٛع تاضـٞاي ٔايغ ضا فطا ٓٞآٚضز ٜاؾتٔ .ايغ تٛزٖ تاضـ اظ ٚلٛع ؾيالب
تالفانّ ٝپؽ اظ ضذساز تاضـ اؾتسالَ قس ٜاؾت.
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شکل (ً )41قشِي تاد  19تْوي

شکل (ً )43قشِي تاد  21تْوي

شکل (ً )42قشِي تاد  20تْوي

زض ٔحُ فطٚز تّٙس ٔسيتطا٘ ٝت ٝزِيُ ضيعـ ٛٞاي ؾطز  ٚايزاز اذتالف زٔا  ٚاذتالف قسيس فكاضٚ ،ظـ تاز
تا ؾطػت تؿياض ظياز نٛضت ٔيٌيطز .حطوت قسيس تاز تٚ ٝيػ ٜزض رّٛي فطٚز ٔٙزط ت ٝترّيٝي ٛٞا زض تطاظ
ٔيا٘ي قس ٚ ٜزض ٘تيزٔ ٝىف ٛٞا اظ ؾغح ظٔيٗ  ٚنؼٛز ٛٞا ضا ت ٝز٘ثاَ زاضز .زض قىُ  ،55ؾطػت ٞؿتٝي
ضٚزتاز زض قٕاَ ذّيذ فاضؼ  ٚزض تطاظ ٞ 500ىتٛپاؾىاَ تٔ 80 ٝتط تط حا٘ي ٝضؾيس ٜاؾت .زض ضٚظٞاي تؼس اظ
ؾطػت حطوت ٞؿتٝي ضٚزتاز واؾت ٝقسٔ ٚ ٜؿّٕاً قست ٘اپايساضي ٘يع وٕتط قس ٜاؾت٘ .ىتٝي ٔٔ ٟٓؿيط
حطوت ضٚزتاز تا آضايف ٔٙحٙيٞاي  ٓٞاضتفاع  ٚقىُ فطٚز تّٙس ٔٙغثك اؾت.

.
شکل (ً )44قشِي رٍدتاد  19تْوي

شکل (ً )45قشِي رٍدتاد  20تْوي

شکل (ً )46قشِي رٍدتاد  21تْوي

تاتغ چطذٙسٌي ٚرٛز تاٚايي ضا زض تازٞاي غطتي ٔحاؾثٔ ٝيوٙس .تاٚايي ٔيتٛا٘س ٔخثت يا ٔٙفي تاقس .اظ
آ٘زا و ٝتاٚايي ٔخثت ٔٙزط ت ٝنؼٛز ٛٞا ٔيقٛزِ ،صا زض ٘مكٞٝاي تٟي ٝقس ٜفمظ ترفٞايي و ٝتاٚايي ٔخثت
زاقت ٝاؾت ٕ٘ايف زاز ٜقس ٜاؾت .زض رّ ٛفطٚز ػٕيك ٔسيتطا٘ ٝتاٚايي ٔخثت اؾت  ٚظٔي ٝٙتطاي نؼٛز ٛٞا
فطا ٓٞاؾت .زض قىُ  47تاٚايي ٔخثت قسيس تط ضٚي قطق ٔسيتطا٘ ٝاؾت و ٝزض ضٚظ  21ت ٕٟٗتا حطوت قطق
ؾٛي تازٞاي غطتي تٙٔ ٝغمٝاي تيٗ زضياي ٔسيتطا٘ ٝتا غطب زضياي ذعض ضا فطا ٌطفت ٝاؾت ٚ .زض ضٚظ  21تٕٟٗ
ت ٝقطق ذعض ٔٙتمُ قس ٜاؾت.
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شکل (ً )47قشِي تاٍايي 19 ،تْوي

شکل (ً )48قشِي تاٍايي 20 ،تْوي
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شکل (ً )49قشِي تاٍايي 21 ،تْوي

زض ٚالغ ٘مكٞٝاي أٍا حطوت لايٓ ٛٞا ضا ٕ٘ايف ٔيزٞس .اظ آ٘زا و ٝنؼٛز ٛٞا تط ذالف راشتٝي ظٔيٗ
اؾت ،ت ٝنٛضت ٔٙفي ٕ٘ايف زازٔ ٜيقٛز .چ ٖٛزض ٔغاِؼٝي تاضـ چٍٍ٘ٛي نؼٛز ٛٞا ٔس ٘ظط اؾت ،فمظ
زازٜٞاي ٔٙفي ٕ٘ايف زاز ٜقس ٜاؾت .تط ايٗ اؾاؼ ،وا٘ ٖٛنؼٛز زض ضٚظ  19ت ٕٟٗزض قطق ٔسيتطا٘ ٚ ٝزض ضٚظ
 20ت ٕٟٗت ٝقٕاَ ذّيح فاضؼ ٔٙتمُ قس ٚ ٜاظ قست تيكتطي ٘يع تطذٛضزاض اؾت (قىُٞاي  47تا .)49

شکل (ً )50قشِي اهگا  19تْوي

شکل (ً )51قشِي اهگا  20تْوي

شکل (ً )52قشِي اهگا  21تْوي

يىي اظ قطايظ ٔٚ ٟٓلٛع تاضـ ،زؾتطؾي ت ٝضعٛتت اؾت .تطاي ٕ٘ايف چٍٍ٘ٛي ؾاظ  ٚواض تأٔيٗ ضعٛتت
تاضـٞاي فطيٗ زض زٚضٜي ٔٛضز ٘ظط٘ ،مكٞٝاي فطاضفت ضعٛتت تٟي ٚ ٝتطؾيٓ قس .تط اؾاؼ قىُ  41اؾتمطاض
ؾأا٘ٚ ٝاچطذـٙس تط ضٚي زضياي ػطب ٛٞاي ٌـطْ ٔ ٚطعٛب ايٗ زضيا ضا ت ٝزض ٖٚفطٚز تّٙس ٔسيتطا٘ ٝتعضيك
ٔيوٙسٛٞ .اي ٔطعٛب ضٕٗ ػثٛض اظ ضٚي زضياي ؾطخ  ٚذّيذ فاضؼ تمٛيت قس ٚ ٜضعٛتت الظْ تطاي ضذساز
تاضـ فطيٗ ضا فطأ ٓٞيآٚضز .اظ ايٗضٔ ،ٚيتٛاٖ ٌفت ٘مف زضياي ػطب ،زضياي ؾطخ  ٚذّيذ فاضؼ زض تأٔيٗ
ضعٛتت تاضـٞاي فطيٗ زٚضٜي ٔٛضز ٔغاِؼ ،ٝتؿياض تؼييٗ وـٙٙس ٜاؾت٘ .ـتيزٝي ٔ ٟٓايٗ اؾت و ٝتـط اؾاؼ
٘مكٞٝاي فطاضفت ضعٛتت ،ت٘ ٝظط ٔيضؾس ٘مف زضياي ٔسيتطا٘ ٚ ٝاليا٘ٛؼ اعّؽ زض تأٔيٗ ضعٛتت الظْ تطاي
ايٗ تاضـ ،وٓضً٘تط اؾت.
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ًتيجِگيري
زض حٛضٞٝاي وٞٛؿتا٘ي و ٝاظ ضغيٓ تطفي تطذٛضزاض٘س ٔؼٕٛالً ٚلٛع تاضـ تا ضذساز ؾيالب ٕٞعٔاٖ ٘يؿت.
حٛضٝي تٟكتآتاز ت ٝزِيُ لطاضٌيطي زض ٔيا٘ٞٝاي ظاٌطؼ ٔطتفغ ،اظ ضغيٓ تطفي تطذٛضزاض اؾت .تطضؾيٞاي
آٔاضي تط ضٚي زازٜٞاي ضٚظا٘ ٝتاضـ-ضٚا٘اب زض حٛض٘ ٝكاٖ زاز و ٝضاتغٝي ٔؼٙازاضي تيٗ تاضـ ايؿتٍاٜٞاي
حٛضٔ ٚ ٝمساض ضٚا٘اب زض ظٔاٖ ضذساز تاضـٚ ،رٛز ٘ساضز .ت٘ ٝظط ٔيضؾس ػسْ ٕٞعٔا٘ي ٚلٛع تاضـ تا ضذساز
ضٚا٘اب٘ ،اقي اظ ضيعـٞاي رأس اؾت .تا ايٗ ٚرٛز تطضؾيٞا ٘كاٖ زاز و ٝتٟٙا زض زٛٔ ٚضز ضذساز تاضـ ٚ
ضٚا٘اب ٕٞعٔاٖ تٛز ٜاؾت  ٚايٗ ٔيتٛا٘س ٘اقي اظ ضيعـٞاي ٔايغ تاقس .تطاي زضن ػّت ضذساز تاضـٞاي ٔايغ
ٔٙزط ت ٝضذساز ضٚا٘اب ،ايٗ ز ٚؾأا٘ ٝتاضـ ظا ٔٛضز ٚاواٚي ٕٞسيس لطاض ٌطفت.
تطضؾيٞا ٘كاٖ زاز و ٝزض ٞط زٛٔ ٚضز ضذساز تاضـ فطيٗ زض حٛضٝي اؾتمطاض فطٚز ػٕيك ٔسيتطا٘ ٝزض تطاظ
ٔيا٘ي ٛٞاؾپٟط وٛٞ ٝاي ؾطز ػطوٞاي قٕاِي ضا تط ضٚي زضياي ٔسيتطا٘ٞ ٝسايت ٕ٘ٛز  ٚقي ٛزٔايي ايزاز
قس ٜفطايٙس رثٟٝظايي ضا ت ٝز٘ثاَ زاقت ٝاؾت .اظ ؾٛي زيٍط ضٚزتاز تكىيُ قس ٜتط فطاظ فطٚز ػٕيكٛٔ ،رة
٘اپايساضي  ٚنؼٛز ٛٞا قس ٜاؾت .اؾتمطاض ؾأا٘ٝي وٓ فكاض زضياي ٔسيتطا٘ ٚ ٝؾأا٘ٝي وٓ فكاض ؾٛزا٘ي ٘يع
ظٔيٝٙي ٍٕٞطايي ٛٞاي ؾغح ظٔيٗ  ٚنؼٛز آٖ ت ٝاليٞٝاي تااليي ٛٞاؾپٟط ضا فطا ٓٞآٚضز ٜاؾت٘ .ىتٝي تؿياض
ٔ ٟٓوٙٔ ٝزط ت ٝتٕايع تيٗ ايٗ ز ٚؾأا٘ٝي تاضقي  ٚؾايط ؾأا٘ٞٝا قسٔ ٚ ٜايغ  ٚرأس تٛزٖ تاضـٞا ضا تٝ
ز٘ثاَ زاقت ٝاؾت ،زض ٘حٜٛي تأٔيٗ ضعٛتت آٟ٘اؾت .ت ٝعٛضي وٞ ٝط ز ٚضٚيساز تاضقي ،تا اؾتمطاض يه
ؾأا٘ٝي ٚاچطذٙسي تط ضٚي زضياي ػطب ٕٞطا ٜتٛز ٜو ٝايٗ ؾأا٘ٛٞ ٝاي ٌطْ ٔ ٚطعٛب زضياي ػطب ضا تٝ
زاذُ فطٚز ػٕيك ٔسيتطا٘ٞ ٝسايت ٕ٘ٛزٛٞ ٚ ٜاي ٔطعٛب پؽ اظ ػثٛض اظ زضياي ؾطخ  ٚذّيح فاضؼ تمٛيت
قس ٚ ٜتط ٔحتٛاي ضعٛتتي آٖ افعٚز ٜقس ٚ ٜزض ٘تيز ٝزض احط ٘اپايساضي قسيس ايزاز قس ٜزض رّٛي فطٚز ػٕيك
ٔسيتطا٘ ٝنؼٛز ٕ٘ٛز ٚ ٜضذساز تاضـٞاي ؾيُظا زض ظاٌطؼ ٔطتفغ ،تٚ ٝيػ ٜحٛضٝي تٟكتآتاز ضا ت ٝز٘ثاَ
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 -وطْپٛضٔ ،هغفي؛ ٔؼهْٛپٛضؾٕاوٛـ ،رؼفط؛ ٔيطئ ،طتضي  ٚيساِ ٝيٛؾفي (« ،)1392تررسي الگَّاي ّوذيذي
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