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-در ايستگاه  ميليمتر5 ً 1/0بررسي رًنذ تاريخ آغاز ً خاتمو آستانيياي بارش 

ىاي منتخب ايران 

  غالِؼٍي ِظفشي

چىيذٖ  

فشايٕذ گشَ ؽذْ کشٖ صِيٓ دس طي لشْ گزؽزٗ ػالٖٚ ثش اثشاري کٗ ثش ِيضاْ ٘شيک اص ػٕبفش خٛي 
ثٗ . داؽزٗ ثش صِبْ سخذاد ٘ش يک اص ػٕبفش خٛي دس طٛي عبي صساػي ٔيض ِيزٛأذ رأثيشگزاس ثبؽذ
 ٚ 1/0ِٕظٛس ثشسعي رغييشاد اززّبٌي دس عشيٙبي صِبٔي ربسيخ گزس آغبص ٚ خبرّٗ آعزبٔٙٙبي ثبسػ 

 ايغزگبٖ 29 ِيٍيّزش دس عطر وؾٛس ٚ رؾخيـ ٔٛع ٚ خٙذ سٚٔذ آٔٙب، اص داد٘ٙبي ثبسػ سٚصأٗ 5
ربسيخ . اعزفبدٖ ثٗ ػًّ آِذ (1962-2006) عبٌٗ 45٘ٛاؽٕبعي عيٕٛپزيه کؾٛس ثب دٚسٖ ِؾزشن 

ثيؾزش، ثش اعبط عبي صساػي ثٗ فٛسد وذثٕذي   ِيٍيّزش5 ٚ 1/0آغبص ٚ خبرّٗ آعزبٔٙٙبي ثبسػ 
رغذ رؼييٓ ٚ ثٗ سٚػ خٛد -ّ٘گٕي عشيٙب ثٗ ٚعيٍٗ آصِْٛ ساْ. ژٌٚيٛعي اعزخشاج گشديذ

وٕـذاي رقبدفي ثٛدْ -اص آصِْٛ سرجـٙبي ِٓ. ّ٘جغزگي ثبصعبصي داد٘ٙبي ِـفمٛد أدبَ پزيشفذ
 دسفذ داساي رغييش يب سٚٔذ ثٛدٔذ ؽٕبعبيي 95داد٘ٙب آصِبيؼ ٚ عشيٙبيي وٗ دسعطر اطّيٕبْ 

 عبٌٗ، ٔٛع ٚ صِبْ آغبص سٚٔذ ِؾخـ ٚ 5وٕذاي ٚ ِيبٔگيٓ ِزسشن -گشديذ، اص آصِْٛ گشافيىي ِٓ
ٔزبيح زبفً اص ايٓ پژٚ٘ؼ ٔؾبْ داد کٗ دس ربسيخ آغبص . ِيضاْ رغييشاد ثش زغت سٚص ِسبعجٗ گشديذ

ٚ خبرّٗ آعزبٔٙٙبي ثبسػ ثشخي اص ايغزگب٘ٙب سٚٔذ ٚخٛد داسد، دس ثشخي اص ايغزگب٘ٙب ربسيخ آغبص 
ثبسػ ثٗ عّذ خٍٛ ٚ دس ثشخي اص ايغزگب٘ٙب ثٗ طشف ػمت خبثدب گشديذٖ اعذ ٚ طٛي دٚسٖ ثبسػ 

. ٔيض دس ثشخي اص ايغزگب٘ٙب کب٘ؼ يبفزٗ اعذ

 .وٕذاي، ايشاْ-رغييش الٍيُ، عشي صِبٔي، آعزبٔٙٙبي ثبسػ، ِٓ :ٚاژگبْ کٍيذي
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 ِمذِٗ 

ؽبيذ رغييش آة ٚ ٘ٛا يکي اص ِّٙزشيٓ ػٛاًِ ثٗ ثٕجغذ سعيذْ ٔظبَ خبِؼٗ فٕؼزي أغبْ 
ثبؽذ، صيشا اززّبي ثشٚص ِؾکالد فشاٚاْ ِٕدٍّٗ ػذَ دعزشعي ثٗ آة، غزا، ِسيط صيغذ 

ِغبٌٗ . (195: 1386فشخي، )عبٌُ ززي افضايؼ ثيکبسي سا دس ثيٓ خٛاِغ ِّکٓ ِيغبصد 
رغييش الٍيُ کٗ اِشٚصٖ ثٗ ػٕٛاْ يکي اص ؽبيؼزشيٓ ِجبزث ػٍّي ٚ ززي عيبعي ـ اخزّبػي 

 ٚخٛدي عبِبٔـٙٙبي ءافٛاًل رغييش ٚ زشکذ خض. ِـطشذ اعذ، دس ٚالغ ِغأٌٗ ربص٘بي ٔيغذ
أغبْ رالػ داسد ثب أٛاع اثضاس٘ب ٚ دأغزيٙبي خٛد لبّٕٔٛٔذي ايٓ رغييشاد سا . طجيؼي اعذ

 زذالً آعزبٔٙٙبي ثيٓ چشخٙٙب ايٓ .٘غزٕذ دٚس٘بي ٚ چشخٙبي غبٌجًب ِزکٛس رغييشاد .کٕذ کؾف
کٗ رغييش الٍيُ ثش  اّ٘يزي ثٕبثش .ِيکٕٕذ ٔٛعبْ داسد، ِزفبٚد ِمذاس عبِبٔٗ ٘ش دس کٗ زذاکثش ٚ

عبخزبس ِسيطي کشٖ صِيٓ ٚ عبکٕبْ آْ داؽزٗ ٚ خٛا٘ذ داؽذ، رالػ خٙذ ؽٕبعبيي ٘ش 
ايٓ ضشٚسد ثٛيژٖ دس صِبْ . چٗ ثيؾزش چگٛٔگي سخذاد٘بي رغييش الٍيُ اِشي ِغٍُ اعذ

فؼٍي کٗ ثسث گشَ ؽذْ خٙبٔي ثٗ يک ِغئٍٗ خذي رجذيً گشديذٖ آؽکبسرش ِيگشدد 
رسميمبد دس صِيٕٗ سٚٔذيبثي ثٗ طٛس ػّذٖ دس صِيٕٗ ِمبديش ػٕبفش . (55: 1383ػضيضي،)

٘ٛاؽٕبعي ٚ يب ِمبديش زذي ايٓ ػٕبفش دس عطر خٙبٔي ٚ ايشاْ أدبَ پزيشفزٗ ٚ کّزش ثٗ 
ثشسعي سٚٔذ ربسيخ آغبص ٚ خبرّٗ ػٕبفش ٘ٛاؽٕبعي پشداخزٗ ؽذٖ ٚ ٌزا دس ثشسعي پيؾيٕٗ 
رسميك ثٗ ايٕگٛٔٗ رسميمبد اؽبسٖ گشديذٖ کٗ ثيؾزش اص خٕجٗ سٚؽؾٕبعي ِٛسد ٔظش لشاس 

.   گشفزٗ اعذ

ٚسدؽپزيشي صِبٔي ٚ ِکبٔي ثبسؽٙبي ِٛعّي  (597، ؿ1992 )عبثشاِبيب ٚ ٔبيذيٛ
 ٚ 19 ِٛسد ِطبٌؼٗ لشاس دادٔذ، سٚٔذ کب٘ؾي دس اٚاخش لشْ 1871-1988ٕ٘ذ سا طي عبٌٙبي 

 ِؾب٘ذٖ ؽذ ثٗ ِٕظٛس ثشسعي سٚٔذ ثبسػ اص سگشعيْٛ خطي ٚ آصِْٛ 1960ِدذدا دس د٘ٗ 
ؽشايط زذي  (6، ؿ1999 )وبسي ٚ ّ٘ىبساْ. ري ـ رغذ دس ايٓ رسميك اعزفبدٖ گشديذ

ثشسعي ٚ رغييشاد آْ سا دس ثغيبسي اص ٔمبط خٙبْ ِؾخـ  سا الٍيُ سا دس طٛي لشْ ثيغزُ 
ّٔٛدٔذ ٚ ٔزيدٗ گشفزٕذ وٗ ثبسؽٙبي زذي دس ايبالد ِزسذٖ، اعزشاٌيب، چيٓ، وبٔبدا، ٔشٚژ، 

                                                           
1- Subbaramayya and Naidu  

2- Karl et.al 
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( 165، ؿ2000) ٚ ّ٘کبساْ ثشٚٔزي. ِىضيه، ٌٙغزبْ ٚ سٚعيٗ افضايؼ پيذا وشدٖ اعذ
 ِٛسد 1866-1995ٚسدؽپزيشي دِب ٚ ثبسػ عبالٔٗ ٚ فقٍي سا دس ايزبٌيب طي دٚسٖ آِبسي 

ِطبٌؼٗ لشاس دادٔذ ٔزبيح ٔؾبْ داد کٗ الٍيُ ايزبٌيب ثٗ خقٛؿ دس خٕٛة ايٓ کؾٛس اص عبي 
-  گشِزش ٚ خؾکزش گشديذٖ اعذ دس ايٓ رسميك ثشاي ثشسعي سٚٔذ اص آصِْٛ ِٓ 1930

سٚٔـذ٘بي دِب ٚ  (204، ؿ2002) ٚ ّ٘کبساْ ٚٔزٛسا. وٕذاي اعزفبدٖ ثٗ ػًّ آِذٖ اعذ
وٕذاي -  ثب اعزفبدٖ اص آصِْٛ ِٓ 1952-1999ثبسػ سا دس ثٍٛگٕبي ايزبٌيب طي عبٌٙبي 

ثٗ ِٕظٛس ثشسعي رغييشاد  (576، ؿ2004 )سٚدسيگٛئض دا عيٍٛا. ِٛسد ِطبٌؼٗ لشاس دادٔذ
وٕذاي ِٛسد - الٍيّي، عشيٙبي صِبٔي ٘ؾذ ِزغيش الٍيّي سا ثب اعزفبدٖ اص آصِْٛ ِٓ 

ثٗ ثشسعي ٚ رسٍيً سٚٔذ رغييشپزيشي طٛالٔي  (598، ؿ2006 )عبکشريظ. اسصيبثي لشاس داد
ِذد ثبسٔذگي دس زٛضٗ آثگيش سٚدخبٔٗ ِٛالْ ِٛصي پشداخزٗ ٚ ٔمبط رغييش ثبسٔذگي سا دس 

 رؼييٓ وشد ٚ يه سٚٔذ وب٘ؾي سا ثشاي اداِٗ عشي صِبٔي 1979-80 ٚ 1964-65عبٌٙبي 
رغييشپزيشي ِکبٔي ٚ صِبٔي ثبسؽٙبي  (20، ؿ2008) ٚ ّ٘کبساْ صأگ. رؾخيـ داد

-2005زذاکثش عبالٔٗ ٚ فقٍي ٚ اسرجبط آٔٙب ثب چشخٗ ٘بي ثضسگ ِميبط سا طي دٚسح صِبٔي 
. وٕذاي ِؾخـ عبخزٕذ-  دس زٛضخ آثشيض يبٔگ رغٗ چيٓ ثب اعزفبدٖ اص آصِْٛ ِٓ 1960
رغييشاد ثبسػ دس فقً ِشطٛة ٚ اثشاد آْ ثش ثشٚص سخذاد  (7، ؿ2008) ٚ ّ٘کبساْ خّش

پبي ٚ اي . عيالة ٚ خؾکغبٌي دس زٛضٗ آثشيض سٚدخبٔٗ يبٔگ رغٗ سا ِٛسد ِطبٌؼٗ لشاس دادٔذ
ثٗ ثشسعي سٚٔـذ ثبسؽٙبي زذي فقٍي ثـٗ ػٕٛاْ ؽبخـ رـغييش  (65، ؿ2009 )رجب

وٕذاي -  ثب اعزفبدٖ اص آصِْٛ ِٓ 1954-2003الٍيّي دس کشاال ٘ـٕذ طي عبٌٙبي 
رغييشپزيشي ثبسػ دس صيش زٛضخ دأگ خيبٔگ اص  (7، ؿ2010) ٚ ّ٘کبساْ چٓ. پشداخزٕذ

وٕذاي ٚ -  سا ثب اعزفبدٖ اص آصِْٛ ِٓ 1956-2002زٛضخ آثشيض صٚ خيبٔگ چيٓ طي دٚسٖ 

                                                           
1- Brunetti  

2- Ventura  

3- Rodrigues da Silva 

- Socrates 

5- Zhang 

6- Gemmer 

7- Pal and Al-tabbaa  

8- Chen 
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سٚٔذ٘بي ثبسػ ٚ دِب  (10، ؿ2010 )فيؾش. رکٕيک سگشعيْٛ عبدٖ ِٛسد ِطبٌؼٗ لشاس دادٔذ
ٚ اٌگٛ٘بي رش ٚ خؾک سا دس عطر زٛضٗ آثشيض سٚدخبٔٗ صٚخيبٔگ ٚالغ دس خٕٛة چيٓ طي 

 ؽبخـ ثشاي 9 سا ِٛسد ِطبٌؼٗ لشاس دادٔذ ثشاي أدبَ ايٓ رسميك اص 1961-2007دٚسٖ 
رؼييٓ چشخٙٙبي رش ٚ خؾک اعزفبدٖ ثٗ ػًّ آِذ ٚ ٔزبيح  ثب ؽبخقٙبي ثبسػ اعزبٔذاسد ٚ 

وٕذاي ٚ - ؽبخـ خؾکغبٌي پبٌّش ِٛسد ِمبيغٗ لشاس گشفذ دس ايٓ رسميك اص آصِْٛ ِٓ 
.  سگشعيْٛ خطي اعزفبدٖ گشديذ

رغييشاد ثبسٔذگي ِؾٙذ ٚ رغييشاد اززّبٌي دس دٖ عبي  (185، 1379)کّبٌي ٚ عش افشاص 
اخيش دس ِمبيغٗ ثب چًٙ ٚ عٗ عبي لجً اص آْ سا ثٗ ػٕٛاْ ػالِزي اص ٔٛعبٔبد غيشِٕزظشٖ آة 

 1329ٚ ٘ٛايـي يب ػـالِزي اص رغييش الـٍيُ دأغزٙبٔذ، دس ايٓ رـسميك اص آِبس ثبسػ عبٌٙبي 
دس رسميمي سٚٔذ رغييشاد  (1382)خٍيٍي ٚ ثزسافؾبْ .  اعزفبدٖ گشديذٖ اعذ1373رب 

 عبٌٗ 116ثبسٔذگيٙبي عبالٔٗ، فقٍي ٚ ِب٘بٔٗ سا ثشاي پٕح ايغزگبٖ لذيّي دس يه دٚسٖ 
سزيّضادٖ ٚ . ِٛسد ثشسعي لشاس دادٖ ٚ زبالد ٚ فشاٚأي ٚخٛد سٚٔذ سا ِٛسد ثسث لشاس دادٔذ

ثٗ ثشسعي رغييشاد سطٛثذ دس کؾٛس ثب اعزفبدٖ اص عشيٙبي سطٛثذ ٔغجي  (1382)خٛؽکبَ 
 ايغزگبٖ ُِٙ کؾٛس پشداخزٙبٔذ ٚ ثب اعزفبدٖ اص سٚؽٙبي آِبسي ِطبٌؼبد 29ٚ ٔمطٗ ؽجُٕ دس 

. دعذ آٚسدٔذ رغييش الٍيُ، ٔزبيح ِّٙي دسثبسح ٔسٖٛ رغييشاد ٚ سطٛثذ ٔغجي ٘ٛا ثٗ
ثٗ ثشسعي ٚ پيؾجيٕي رغييشاد دِب ٚ ثبسػ دس ايشاْ طي دٚسٖ  (1383)خٙبٔجخؼ ٚ رشاثي 

 پشداخزٙبٔذ دس ايٓ پژٚ٘ؼ اص سٚؽٙبي آِبسي ٚاسيبٔظ رغييشاد ٚ 1995 رب 1966آِبسي 
 .آصِْٛ فيؾش ثشاي يبفزٓ رغييشاد الٍيّي ايغزگب٘ٙب اعزفبدٖ گشديذٖ اعذ

-97رغييشاد الٍيّي سا دس عطر وؾٛس دس دٚسٖ آِبسي  (1384)سزيّضادٖ ٚ ّ٘ىبساْ 
.  ِٛسد ثشسعي لشاس دادٔذ ٚ سٚٔذ رغييشاد سا ثشاي عشيٙبي دِب ٚ ثبسػ رؼييٓ کشدٔذ1951

 ِٛسد 1951-2003سٚٔذ عشيٙبي ثبسػ زذي سا دس دٚسٖ  (1386)ػغگشي ٚ ّ٘ىبساْ 
ثشسعي لشاس دادٖ ٚ سٚٔذ٘بي ِثجذ، ِٕفي ٚ ايغزب سا دس عشيٙب رؾخيـ ٚ دس ِٕبطمي 

، 1387)ػضيضي ٚ سٚؽٕي . ّ٘چْٛ آرسثبيدبْ ٚ فبسط اوثش سٚٔذ٘ب ِٕفي سا رؼييٓ کشدٔذ
 عبٌٗ دس عٛازً دسيبي خضس ثب سٚػ سرجٙبي 40رغييشاد الٍيّي سا دس يه دٚسٖ  (14ؿ

                                                           
1- Fisher  
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سٚٔذ ثبسػ  (350، ؿ2007)ِذسط ٚ سٚدسيگٛئضدا عيٍٛا . ِٕىٕذاي ِٛسد ثشسعي لشاس داد٘بٔذ
 عبي گزؽزٗ سا دس عطر 50  رب 30ِب٘بٔٗ، عبالٔٗ ٚ رؼذاد سٚص٘بي ثبسأي طي دٚس٘ٙبي 

. وٕذاي ِٛسد ِطبٌؼٗ لشاس دادٔذ- خؾک ايشاْ ثب اعزفبدٖ اص آصِْٛ ِٓ  ِٕبطك خؾک ٚ ٔيّٗ
 دسفذ رٕٙب ثشاي ايغزگب٘ٙبي 99 ٚ 95سٚٔذ٘بي افضايؾي ٚ کب٘ؾي ثبسػ دس عطر اطّيٕبْ 

سٚٔذ٘بي افضايؾي ٚ کب٘ؾي ثبسػ ِب٘بٔٗ دس عطر ٔٛازي . عجضٚاس ٚ صا٘ذاْ ثٗ دعذ آِذ
ٚعيغ ِؾب٘ذٖ گشديذ ايٓ سٚٔذ٘ب اکثشًا دس طٛي فقٛي صِغزبْ ٚ ثٙبس اص ٔظش آِبسي ِؼٕيذاس 

ٔزبيح زبفً اص ايٓ رسميك ٔؾبْ داد کٗ ٘يچ رغييشپزيشي الٍيّي ِؼٕيذاسي دس عطر . ثٛدٔذ
( 314، ؿ2011)رجبسي ٚ زغيٕضادٖ طالئي . ِٕبطك خؾک ٚ ٔيّٙخؾک ٚخٛد ٔذاسد

 ايغزگبٖ ٘ٛاؽٕبعي طي دٚسٖ 41ٚسدؽپزيشي ثبسػ عبالٔٗ ٚ فقٍي دس ايشاْ سا دس عطر 
 دسفذ 60سٚٔذ کب٘ؾي ثبسػ عبالٔٗ دس زذٚد .  ِٛسد ِطبٌؼٗ لشاس دادٔذ1966-2005آِبسي 

ثيؾزشيٓ رؼذاد ايغزگب٘ٙب ثب سٚٔذ ِؼٕيذاس دس فقً . اص ايغزگب٘ٙب ِٛسد ربئيذ لشاس گشفذ
صِغزبْ ِؾب٘ذٖ گشديذ، دس زبٌي کٗ ٘يچ سٚٔذ ِثجذ يب ِٕفي ِؼٕيذاسي دس ثبسؽٙبي پبئيضٖ 

دس رسميك ِؾبثٗ سٚٔذ عبالٔٗ، فقٍي ٚ  (129، ؿ2011)رجبسي ٚ ّ٘کبساْ . ِؾب٘ذٖ ٔؾذ
 ايغزگبٖ ٘ٛاؽٕبعي دس ٔيّٗ 20ِٛٔزيث سا دس عطر -ِب٘بٔٗ رجخيش ٚ رؼشق ثٗ سٚػ پّٕٓ

وٕذاي ٚ سگشعيْٛ خطي -  ثب اعزفبدٖ اص آصِْٛ ِٓ 1966-2005غشثي ايشاْ طي عبٌٙبي 
سٚٔذ ِثجزي دس ِيضاْ رجخيش ٚ رؼشق عبالٔٗ ايغزگبٖ رأئيذ . ِٛسد ردضيٗ ٚ رسٍيً لشاس دادٔذ

گشديذ ٚ سٚٔذ افضايؾي لٛي دس ِيضاْ رجخيش ٚ رؼشق فقٛي صِغزبْ ٚ ربثغزبْ دس ِمبيغٗ ثب 
 .       پبئيض ٚ ثٙبس ِٛسد رأئيذ لشاس گشفذ

٘ذف افٍي ايٓ رسميك ؽٕبخذ رغييشاد اززّبٌي ِٛخٛد دس عشيٙبي صِبٔي آغبص ٚ 
 ِيٍيّزش ٚ ثيؾزش دس عطر وؾٛس ٚ رؾخيـ صِبْ ٚ خٙذ 5 ٚ 1/0خبرّٗ آعزبٔٙٙبي ثبسػ 

 ِيٍيّزش دس عبي 1/0ربسيخ اٌٚيٓ ٚ آخشيٓ ثبسػ . رغييشاد ايٓ آعزبٔٙٙبي ثبسػ ِيجبؽذ
ثٗ ػٕٛاْ آعزبٔٗ آغبص ٚ خبرّٗ ثبسػ دس کؾٛس ٚ ربسيخ اٌٚيٓ ٚ  (اٚي ِٙش رب ؽٙشيٛس)صساػي 

 ِيٍيّزش ٚ ثيؾزش کٗ دس يک يب دٚ سٚص ِزٛاٌي ثٙٛلٛع پيٛعزٗ ٚ دس 5آخشيٓ سخذاد ثبسػ 
رؼييٓ ربسيخ کبؽذ ديّضاس٘ب کؾٛس ٚ اثشاد آْ دس لٍّشٚ٘بي سٚيؾي طجيؼي داساي اّ٘يذ 

.  ِيجبؽذ ِٛسد رٛخٗ لشاس گشفزٗ اعذ



 

 

 

 

134   39، ؽّبسٖ (دأؾگبٖ رجشيض)ٔؾشيٗ ػٍّي ـ پژٚ٘ؾي خغشافيب ٚ ثشٔبِٙشيضي 
 

 

ِٛاد ٚ سٚؽٙب  

 ايغزگبٖ عيٕٛپزيک کؾٛس ثب دٚسٖ آِبسي 29ثشاي أدبَ ايٓ پژٚ٘ؼ اص داد٘ٙبي سٚصأٗ دِبي 
ايغزگب٘ٙبي ِٛسد ثشسعي دس گشديذ، ِؾخقبد  اعزفبدٖ 1962-2006 عبٌٗ 45ِؾزشن 

 ٚ 1/0  آعزبٔٙٙبي ثبسؽيثشاي أدبَ ايٓ رسميك، ربسيخ آغبص ٚ خبرّٗ. آِذٖ اعذ (1)خذٚي 
اٚي ِٙش ثب کذ ) کذثٕذي ژٌٚيٛعي  ِيٍيّزش ٚ ثيؾزش ثش اعبط عبي صساػي ٚ ثب اعزفبدٖ اص5

  Run-testّ٘گٕي عشيٙب ثٗ ٚعيٍٗ آصِْٛ .  اعزخشاج گشديذ(365 ؽٙشيٛس ثب کذ 31يک ٚ 
ثٗ ِٕظٛس ثشسعي . رؼييٓ ٚ ثبصعبصي داد٘ٙبي ِفمٛد ثٗ سٚػ خٛد ّ٘جغزگي فٛسد گشفذ

رغييشاد صِبٔـي داد٘ٙب ٚ ثشاي ايٕـکٗ رقٛيش سٚؽٕزـشي اص رغييشاد اسائـٗ گـشدد اص آصِْٛ 
وٕذاي، سٚػ ِيبٔگيٓ ِزسشک پٕح عبٌٗ ٚ ّٔٛداس٘بي رشعيّي آْ، دس ردضيٗ ٚ رسٍيً - ِٓ 

صيشا ايٓ آصِْٛ اص لبثٍيذ ثباليي ٚ ثشسعي سٚٔذ رغييشاد ايٓ ايغزگب٘ٙب اعزفبدٖ ثٗ ػًّ آِذ، 
دس ثشسعي عشيٙبي صِبٔي ثٗ ٚعيٍٗ ايٓ . ثشاي ثشسعي رغييشاد ٚ سٚٔذ٘ب ثشخٛسداس اعذ

آصِْٛ، دٚ زبٌذ ٚخٛد داسد، يب داد٘ٙب رقبدفي ٘غزٕذ يب غيشرقبدفي، دس فٛسد رقبدفي 
ثٛدْ داد٘ٙب ٘يچگٛٔٗ سٚٔذ ٚ رغييش ِؾب٘ذٖ ّٔيؾٛد، دس غيش ايٓ فٛسد داد٘ٙب غيشرقبدفي 

اعزفبدٖ  (1) کٕذاي اص ساثطٗ tثشاي ِسبعجٗ آِبسٖ . ثٛدٖ، رغييش يب سٚٔذ ٚخٛد خٛا٘ذ داؽذ
 ِدّٛع رؼذاد سرجٙٙبي ثضسگزش اص p، کٗ دس آْ (79 :1966 ، ٚ ّ٘ىبساِْيؾً)گشديذ 
ٔزبيح ثٗ دعذ . رؼذاد عبٌٙبي دٚسٖ ِٛسد ثشسعي اعذ n کٗ ثؼذ اص آْ لشاس داسد ٚ xiسديف 

ِٛسد ِمبيغٗ لشاس  (2)سا ثب ِمذاس آِبسٖ ثسشأي ِسبعجٗ ؽذٖ اص طشيك ساثطٗ  (1)آِذٖ اص ساثطٗ 
. گشفذ

 )n-1))-1 t=((4p/n   (                                1)ساثطٗ 

t  : ٚ ،آِبسٖ کٕذايH ثشاثش اعذ ثب رؼذاد سرجٙٙبي ثيؾزش اص سديف ni کٗ ثؼذ اص آْ لشاس داسٔذ .

  t=0±tg(                          2)ساثطٗ 
)1(9

104





NN

N  P=H  

                                                           
1- Mitchell  



 

 

 

 

  135 ...بررسي روند تاريخ آغاز و خاتمه آستانههاي بارش

 

 

ِزٕبظش ثب عطر اززّبي آصِْٛ اعذ کٗ دس ايٓ  (z)ِمذاس ِزغيش اعزبٔذاسد  tgکٗ دس آْ 
.  ؽذ=t±21/0ِيجبؽذ ٚ دس ٔزيدٗ  =96/1tg  دسفذ ِمذاس95رسميك ثش اعبط اززّبي 

 t<-21/0 سٚٔذ ِثجذ ٚ اگش t >21/0ثبؽذ سٚٔذي ٚخٛد ٔذاسد ٚ اگش+ t < 21/0 >-21/0اگش

ثشاي رؾخيـ ٔٛع ٚ صِبْ رغييش عشيٙبي صِبٔي اص رشعيُ  . سٚٔذ ِٕفي ٚخٛد داسد
.   اعزفبدٖ گشديذ′u ٚ uّٔٛداس٘بي  

- ِٓ زبفٍٗ اص آصِْٛ  u'di  ٚ udiدس ايٓ سٚػ ِمبديش ِزٛاٌي اص ِمذاس : سٚػ گشافيکي
 اص  u'ٚ u ثٗ فٛسد گشافيکي ّٔبيؼ دادٖ ِيؾٛد کٗ دس ايٓ ّٔبيؼ اگش ِمبديش وٕذاي

ِٕسٕيٙب چٕذيٓ ثبس سٚي ّ٘ذيگش لشاس ثگيشٔذ سٚٔذ يب رغييشي ٚخٛد ٔخٛا٘ذ داؽذ ٌٚي دس 
ٔمبطي کٗ ِٕسٕيٙب ّ٘ذيگش سا لطغ ِيکٕٕذ، ِٕسٕيٙب ِسً ؽشٚع سٚٔذ ثب رغييشاد سا ثٗ 

 اص ِمبيغٗ سرجٗ اٌٚيٓ diاثزذا u ثشاي رؼييٓ ؽبخـ . فٛسد رمشيجي ثٗ ّٔبيؼ ِيگزاسٔذ
ثشاي ايٓ ِٕظٛس  (3)دادٖ اص عشي صِبٔي ثب داد٘ٙبي ثؼذ اص آْ ِسبعجٗ ِيگشدد، اص ساثطٗ 

(.  32: 1378خؾٕٛ، )اعزفبدٖ ِيگشدد 

v                                        (3)ساثطٗ  u=(di-E)/   

 5 ٚ 4 ِيجبؽذ وٗ اص طشيك سٚاثط T ٚاسيبٔظ ؽبخـ V اِيذ سيبضي ٚ Eدس ساثطخ فٛق 
. ِسبعجٗ ِيگشدد

 E= ni(ni-1)/4                                       (4)ساثطٗ 

                      V= ni(ni-1)(2ni+5)/72                       (5)ساثطٗ 

سرـجٗ آخشيٓ دادٖ سا ثب داد٘ٙبي لجً اص آْ ِـمبيغٗ  di دس رؼييٓ  ′uثشاي ِـسبعجٗ ؽبخـ
. ِيىٕيُ

1v   (                                   6)ساثطٗ  U'= -(di'-E')/ 

  E'=(N-(ni-1)(N-ni)/4                                 (7)ساثطٗ 

 V'=((N-(ni-1)(N-ni)(2(N-(ni-1))+5/72(                       8)ساثطٗ 

 ِؾخقبد ايغزگب٘ٙبي ٘ٛاؽٕبعي ِٛسد اعزفبدٖ  (1)خذٚي 
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 ٔبَ ايغزگبٖ عبي رأعيظ طٛي خغشافيبيي ػشك خغشافيبيي اسرفبع

 آثبداْ 1951 48˚-′15 30˚-′22 6/6
 ا٘ٛاص 1951 48˚-′40 31˚-′20 22.5

 اففٙبْ 1951 51˚-′40 32˚-′37 4/1550
 اسان 1955 49˚-′46 34˚-′6 1708

 أضٌي 1951 49˚-′28 37˚-′28 -2/26
 اسِٚيٗ 1951 45˚-′5 37˚-′32 9/1315

 ثٛؽٙش 1951 50˚-′50 28˚-′59 6/19
 ثٕذسػجبط 1957 56˚-′22 27˚-′13 8/9

 ثبثٍغش 1951 52˚-′39 36˚-′43 -21
 ثُ 1956 58˚-′21 29˚-′6 9/1066
 رٙشاْ 1951 51˚-′19 35˚-′41 8/1990

 رجشيض 1951 46˚-′17 38˚-′5 1361
 عجضٚاس 1954 57˚-′43 36˚-′12 6/977
 ؽب٘شٚد 1951 54˚-′57 36˚-′25 3/1345
 ؽٙشوشد 1955 50˚-′51 32˚-′17 9/2048

 ؽيشاص 1951 52˚-′36 29˚-′32 1481
 ساِغش 1955 50˚-′40 36˚-′54 -20

 سؽذ 1956 49˚-′39 37˚-′12 7/36
 صا٘ذاْ 1951 60˚-′53 29˚-′28 1370
 صٔدبْ 1955 48˚-′29 36˚-′41 1663

 لضٚيٓ 1959 50˚-′3 36˚-′15 2/1279
 ِؾٙذ 1951 59˚-′38 36˚-′16 2/999
 خشَ آثبد 1951 48˚-′17 33˚-′26 8/1147

 خٛي 1959 44˚-′58 38˚-′33 1103
 وشِبٔؾبٖ 1951 47˚-′9 34˚-′21 6/1318
 وشِبْ 1951 56˚-′58 30˚-′15 8/1753

 گشگبْ 1952 54˚-′16 36˚-′51 3/13
 ّ٘ذاْ 1961 48˚-′43 35˚-′12 7/1679
 يضد 1951 54˚-′17 31˚-′54 2/1237

 ثسث ٚ ٔزبيح
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 وٕذاي ثش سٚي آعزبٔٗ ٘بي ثبسػ- رسٍيً آصِْٛ ِٓ : اٌف

، آعزبٔٗ ٘بي آغبص ٚ خبرّٗ ثبسػ ايغزگبٖ ٘بي ِٕزخت ِٕذسج دس (t)ِمبيغٗ آِبسٖ وٕذاي 
 ِزش ِيٍي ٚ 5ٔؾبْ ِيذ٘ذ کٗ ربسيخ آغبص ثبسػ  t(T)، ثب آِبسٖ ثسشأي (2)خذٚي ؽّبسٖ 
رب زذي سٚٔذ )ٚ رجشيض  (سٚٔذ ِٕفي)، ثبثٍغش (سٚٔذ ِثجذ)دس ايغزگب٘ٙبي گشگبْ  ثيؾزش ثٗ خض

سٚٔذ . داساي سٚٔذ ِيجبؽٕذ، دس عبيش ايغزگبٖ ٘بي ِٛسد ِطبٌؼٗ سٚٔذي ِؾب٘ذٖ ٔگشديذ (ِثجذ
 ِيٍي ِزش ٚ ثيؾزش دس ايغزگب٘ٙبي گشگبْ 5ِثجذ ٔؾبٔذٕ٘ذٖ آْ اعذ کٗ ربسيخ آغبص ثبسػ 

ٚ رجشيض ٔغجذ ثٗ عبٌٙبي گزؽزٗ ثب ربخيش ثيؾزشي دس فقً پبئيض آغبص ِيگشدد، سٚٔذ ِٕفي 
 ِيٍيّزش ٚ ثيؾزش دس ايٓ ايغزگبٖ 5دس ايغزگبٖ ثبثٍغش ٔيض ٔؾبْ اص رؼديً دس آغبص ثبسؽٙبي 

 ِيٍيّزش ٚ ثيؾزش ٔيض دس ايغزگب٘ٙبي ا٘ٛاص، ؽيشاص، يضد ٚ 5ربسيخ خبرّٗ ثبسؽٙبي . داسد
سٚٔذ ِٕفي ٔؾبٔٗ . گشگبْ داساي سٚٔذ ِٕفي ثٛدٖ ٚ دس عبيش ايغزگب٘ٙب سٚٔذي ِؾب٘ذٖ ٔگشديذ

 ِيٍي ِزش ٚ ثيؾزش صٚدرش اص عبٌٙبي لجً 5آْ اعذ کٗ دس ايٓ ايغزگب٘ٙب ربسيخ خبرّٗ ثبسػ 
 ِيٍيّزش ٚ ثيؾزش داساي 5دس ِٛسد ايغزگبٖ گشگبْ ربسيخ آغبص ثبسػ . ثٗ ٚلٛع پيٛعزٗ اعذ

 ِيٍيّزش ٚ ثيؾزش داساي سٚٔذ ِٕفي اعذ کٗ ٔؾبٔٗ کٛربٖ 5سٚٔذ ِثجذ ٚ ربسيخ خبرّٗ ثبسػ 
( . 1) ِيٍيّزش ٚ ثيؾزش دس ايٓ ايغزگبٖ داسد ؽکً 5ؽذْ طٛي ِذد دٚسٖ ثبسػ 

 دس ايغزگبٖ لضٚيٓ کٗ داساي سٚٔذ ِثجذ ٚ ايغزگبٖ ء ِيٍيّزش ثٗ خض1/0ربسيخ آغبص ثبسػ 
کشِبْ داساي سٚٔذ ِٕفي اعذ دس عبيش ايغزگب٘ٙب سٚٔذي ِؾب٘ذٖ ٔگشديذ کٗ ايٓ ِٛضٛع 

ربسيخ .  ِيٍيّزش دس ايغزگب٘ٙبي ِٛسد ِطبٌؼٗ داسد1/0ٔؾبْ اص ػذَ رغييش ربسيخ آغبص ثبسػ 
دس عبيش .  ِيٍيّزش ٔيض ثٗ خض دس ايغزگبٖ يضد کٗ داساي سٚٔذ ِثجزي اعذ1/0خبرّٗ ثبسػ 

ايغزگب٘ٙبي کؾٛس سٚٔذي ِؾب٘ذٖ ٔؾذ، ٔکزٗ لبثً رٛخٗ دس ِٛسد ايغزگبٖ يضد آْ اعذ کٗ 
 ِيٍيّزش 1/0 ِيٍيّزـش ٚ ثيؾزش داساي سٚٔذ ِـٕفي ٚ ربسيخ خبرّٗ ثبسػ 5ربسيخ خبرّٗ ثبسػ 

(.  1)داساي سٚٔذ ِثجذ اعذ ؽکً 

دس ِٛسد ايغزگب٘ٙبي سؽذ، أضٌي، ساِغش، ثبثٍغش ٚ گشگبْ ثٗ ػٍذ ثبال ثٛدْ رؼذاد 
سٚص٘بي ثبسػ کٗ رمشيجًب کً دٚسٖ عبي سا دس ثشِيگيشٔذ رؼييٓ آغبص ٚ خبرّٗ ثبسػ دس 

 ِيٍي ِزش دس يک عشي صِبٔي ِمذٚس ٔجٛدٖ، ثٕبثشايٓ 5 ٚ دس ثشخي ِٛالغ  1/0آعزبٔٙٙبي 
 ِيٍيّزش دس ثشخي اص ايٓ 5 ٚ 1/0اِکبْ ِسبعجٗ سٚٔذ ربسيخ آغبص ٚ خبرّٗ ثبسػ ثب آعزبٔٗ 
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ثشاي ايغزگب٘ٙبي ٔٛازي ِشطٛة عٛازً دسيبي خضس ثبيذ . ايغزگب٘ٙب اِکبٔپزيش ّٔيجبؽذ
.  آعزبٔٙٙبي ثبسػ ثبالرشي دس ٔظش گشفذ رب ٔغجذ ثٗ رؼييٓ سٚٔذ آْ الذاَ گشدد

 
 (اٌف)
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 (د)
، آغبص ثبسػ (ة) ِيٍي ِزش ٚ ثيؾزش5، خبرّٗ ثبسػ (اٌف) ِيٍيّزش ٚ ثيؾزش5پشاکٕذگي سٚٔذ ربسيخ آغبص ثبسػ  (1)ؽکً 

  ايغزگب٘ٙبي ِٕزخت ايشاْ(د) ِيٍي ِزش1/0، خبرّٗ ثبسػ (ج) ِيٍي ِزش1/0

رسٍيً ٔزبيح آصِْٛ گشافيىي وٕذاي ثش سٚي عشيٙبي ثبسػ : ة

 2ؽکٍٙبي )ثب ثشسعي ٔزبيح آصِْٛ ّٔٛداسي وٕذاي ثش سٚي عشيٙبي آغبص ٚ خبرّٗ ثبسػ 
چٕيٓ ثشآٚسد  (4)ٚ  (3)،  (2)ٚ ٔزبيح ِٕذسج دس خذاٚي  ( کٗ ثشاي ّٔٛٔٗ اسائٗ گشديذٖ اعذ5رب 

ِيؾٛد وٗ ثٗ طٛس وٍي رغييشاد ِسغٛط ٚ چؾّگيشي ثش سٚي عشي ربسيخ آغبص ٚ خبرّٗ 
دس ِدّٛع ٔزبيح عشيٙبي داساي رغييش دس . آعزبٔٙٙبي ثبسػ ِٛسد ثشسعي ِؾب٘ذٖ ّٔيگشدد

 .  دسفذ ٚ أذوي پبييٕزش ثٗ ؽشذ صيش ِيجبؽذ95عطر اطّيٕبْ 

 ِيٍي ِزش ايغزگبٖ رجشيض رغييش ٔبگٙبٔي ٚ افضايؾي 5دس ثيٓ عشيٙبي آغبص آعزبٔٗ ثبسػ 
 سٚص ِسبعجٗ ؽذٖ اعذ، ايٓ دس 6/25 ٔؾبْ ِيذ٘ذ ٚ ِمذاس رغييش آْ ٔيض 1987سا دس عبي 

 ٚ ثب ِمذاس رغييش 1972زبٌي اعذ وٗ صا٘ذاْ رغييش ٔبگٙبٔي دس خٙذ وب٘ؾي سا دس عبي 
ايغزگب٘ٙبي گشگبْ ٚ ثبثٍغش رغييشاد سا ثٗ فٛسد . سٚص، دس طٛي دٚسٖ ٔؾبْ ِيذ٘ذ- 4/32
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سٚٔذ آساَ وٗ دس گشگبْ افضايؾي ٚ دس ثبثٍغش وب٘ؾي ِيجبؽذ ِؾب٘ذٖ ِيؾٛد وٗ ِمذاس آْ 
.  سٚص ِيجبؽذ- 2/30 7/9ٚثٗ رشريت 

 ِيٍيّزش ٔيض ايغزگب٘ٙبي ا٘ٛاص، ؽيشاص، يضد ٚ 5دس ِيبْ عشيٙبي خبرّٗ آعزبٔٗ ثبسػ 
 ٚ 1998، 1996، 1984ؽب٘شٚد گٛيبي رغييش ٔبگٙبٔي ثب خٙذ وب٘ؾي ثٗ رشريت دس عبٌٙبي 

ٚ - 4/54، -3/35، -7/22 ِيجبؽٕذ ٚ ِمذاس رغييش ِسبعجٗ ؽذٖ ثشاي آٔٙب  ثٗ رشريت 1994
سٚص ِيجبؽذ وٗ ِمبديش لبثً رٛخٗ ٚ ِؤثشي ثٗ ٔظش ِيشعذ، گشگبْ ٔيض رغييش سا ثٗ - 3/26

دس ايٓ . سٚص دس طٛي دٚسٖ ٔؾبْ ِيذ٘ذ- 2/19فٛسد سٚٔذ آساَ وب٘ؾي ٚ ثب ِمذاس رغييش 
 ِيٍيّزش ثٗ طٛس ِزٛعط يه ِبٖ صٚدرش اص 5ايغزگب٘ٙب دٚسٖ ثبسػ عبالٔٗ، ثب ثبسػ زذالً 

 سٚص ِيشعذ ٚ اص آٔدب وٗ 54گزؽزٗ ثٗ پبيبْ ِيشعذ وٗ دس ِٛسد يضد ثٗ اٚج خٛد يؼٕي 
 ِيٍيّزش، زذالً ثبسػ ِٛثش ثشاي سٚيؼ ٚ سؽذ ٚ ّٔٛ ثغيبسي اص گيب٘بْ ثِٛي، دس 5ثبسػ 

سعزٕگب٘ٙبي طجيؼي ايٓ ِٕبطك ِيجبؽذ وٗ ايٓ رغييشاد چؾّگيش دس ربسيخ گزس خبرّٗ آْ 
.     ِيزٛأذ رأثيش صيبدي سٚي پٛؽؼ گيب٘ي ايٓ ِٕبطك گزاؽزٗ ثبؽذ

 ِيٍيّزش، ايغزگبٖ وشِبْ رغييش ٔبگٙبٔي ثب خٙذ 1/0اص ِيبْ عشيٙبي آغبص آعزبٔٗ ثبسػ 
سٚص ثشاي طٛي دٚسٖ ِسبعجٗ - 1/21 ٔؾبْ ِيذ٘ذ وٗ ِمذاس آْ 1986وب٘ؾي سا دس عبي 

 1993ٌٚي دس ّ٘يٓ ِدّٛػٗ لضٚيٓ رغييش ٔبگٙبٔي ثب خٙذ افضايؾي سا دس عبي . ؽذٖ اعذ
 . سٚص دس طٛي دٚسٖ ِيجبؽذ وٗ ِمذاس لبثً رٛخٙي ّٔيجبؽذ9/4ردشثٗ وشدٖ اعذ ٚ ِمذاس 

 ِيٍيّزش ايغزگب٘ٙبي يضد، رجشيض، اسان، اففٙبْ ٚ 1/0اص عشيٙبي خبرّٗ آعزبٔٗ ثبسػ 
 ٚ 1986، 1985، 2005، 1992ثٕذسػجبط رغييش ٔبگٙبٔي ثب خٙذ افضايؾي سا دس عبٌٙبي 

، 8/18، 2/9، 6/24 ٔؾبْ ِيذٕ٘ذ وٗ ِمذاس رغييش ِسبعجٗ ؽذٖ ثشاي آٔٙب ثٗ رشريت 1984
 . سٚص ثشاي طٛي دٚسٖ ِٛسد ثشسعي ِيجبؽذ3/20 7/20ٚ

آٔچٗ ِغٍُ اعذ رغييشاد عشيٙبي ثبسػ اص ٔظش ٔٛع ٚ فشاٚأي اص ٔظُ خبفي ثش خٛسداس 
وٗ ّ٘ٗ رغييشاد خبرّٗ  ّٔيجبؽٕذ، ثٗ طٛس ِثبي دس عشيٙبي ثبسػ ِيجيٕيُ وٗ دس زبٌي

 ِيٍيّزش 1/0 ِيٍيّزش خٙذ وب٘ؾي داسد، رغييشاد دس ِٛسد خبرّٗ ثبسػ 5آعزبٔٗ ثبسػ 
دس رٛخيٗ ِطٍت ِيزٛاْ گفذ وٗ دس ايٓ ِٕبطك فشاٚأي . خٙذ افضايؾي سا ٔؾبْ ِيذ٘ذ

.  اعذ يبفزٗ وب٘ؼ دٚسٖ طٛي دس سٚصأٗ ثبسؽٙبي ِمبديش اِب ؽذٖ، زفظ ثبسػ داساي سٚص٘بي



 

 

 

 

142   39، ؽّبسٖ (دأؾگبٖ رجشيض)ٔؾشيٗ ػٍّي ـ پژٚ٘ؾي خغشافيب ٚ ثشٔبِٙشيضي 
 

 

رؼييٓ سٚٔذ يب ػذَ ٚخٛد سٚٔذ ) ِٓ کٕذاي tٔزبيح آصِْٛ رقبدفي ٚ غيشرقبدفي ثٛدْ داد٘ٙبي ثبسػ ثب آِبسٖ  (2)خذٚي 
 (دس آعزبٔٙٙبي ِٛسد ثشسعي

 ِيٍيّزش 1/0خبرّٗ  ِيٍيّزش1/0آغبص ِيٍيّزش 5خبرّٗ ِيٍيّزش 5 آغبص ٔبَ ايغزگبٖ
 -067/0 -121/0 -166/0 -081/0 آثبداْ
 -012/0 -051/0 -214/0٭ 018/0 ا٘ٛاص
 -178/0 -053/0 -166/0   089/0 ثٛؽٙش

 178/0 -160/0 -113/0 -131/0 ثٕذسػجبط
 020/0 -075/0 -267/0٭ -097/0 ؽيشاص
 -172/0 -251/0٭ -111/0 -139/0 وشِبْ

 002/0 004/0 -168/0 -075/0 ثُ
 -081/0 057/0 -176/0 -178/0 صا٘ذاْ

 234/0٭ -042/0 -398/0٭ -145/0 يضد
 180/0 -111/0 079/0 -079/0 اففٙبْ
 042/0 299/0٭ -006/0 -087/0 لضٚيٓ
 089/0 030/0 113/0 079/0 رٙشاْ
 131/0 -103/0 160/0 -127/0 اسان

 168/0 -093/0 -204/0 117/0 ؽب٘شٚد
 - - - - أضٌي
 - - -280/0٭ 230/0٭ گشگبْ
 - - -163/0 -056/0 ساِغش
 - - - - سؽذ
 - - -117/0 -280/0٭ ثبثٍغش
 036/0 -172/0 -065/0 030/0 ِؾٙذ
 079/0 -042/0 -075/0 065/0 عجضٚاس

 115/0 -139/0 -089/0 002/0 ؽٙشوشد
 -020/0 -014/0 -093/0 038/0 صٔدبْ
 -077/0 149/0 -081/0 -073/0 خٛي

 059/0 010/0 -129/0 002/0 وشِبٔؾبٖ
 -048/0 -036/0 -143/0 034/0 خشَ آثبد
 -010/0 040/0 -081/0 051/0 اسِٚيٗ
 067/0 -089/0 083/0 -016/0 ّ٘ذاْ
 194/0 091/0 022/0 224/0٭ رجشيض

  داساي رغييش ٘غزٕذα=05/0 عشيٙبيي وٗ ثب عطر اطّيٕبْ ٭
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   ِيٍيّزش ٚ ثيؾزش دس ؽيشاص5رغييشاد ِيبٔگيٓ خبرّٗ ثبسػ   (2)ؽىً 

 
  ِيٍيّزش ٚ ثيؾزش دس ؽيشاص 5 خبرّٗ ثبسػ ′uٚ úّٔٛداس  (3)ؽىً 

 
   ِيٍيّزش دس ؽيشاص1/0رغييشاد ِيبٔگيٓ خبرّٗ ثبسػ   (4)ؽىً 
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uٚu ّٔٛداس  (5) ؽىً    ِيٍيّزش دس يضد1/0 خبرّٗ ثبسػ′́

 (ِيٍيّزش) اص آعزبٔٙٙبي ثبسػ وٕذاي- ِٓ  گشافيىي ٔزبيح آصِْٛ (3) خذٚي

 ٔبَ ايغزگبٖ 5آغبص ثبسػ  5خبرّٗ ثبسػ  1/0آغبص ثبسػ  1/0خبرّٗ ثبسػ 
 آثبداْ - - - -
- - CD 1984 - ا٘ٛاص 
 ثٛؽٙش - - - -

CI 1984 - - - ثٕذسػجبط 
- - CD 1996 - ؽيشاص 
- CD 1986 - - ْوشِب 
 ثُ - - - -
- - - CD 1972 ْصا٘ذا 

CI 1992 - CD 1998 - يضد 
CI 1986 - - - ْاففٙب 

- CI 1993 - - ٓلضٚي 
 رٙشاْ - - - -

CI 1985 - - - اسان 
- - CD 1994 - ؽب٘شٚد 
 أضٌي - - - -
- - TD TI ْگشگب 
 ساِغش - - - -
 سؽذ - - - -
- - - TD ثبثٍغش 
 ِؾٙذ - - - -
 عجضٚاس - - - -
 ؽٙشوشد - - - -
 صٔدبْ -- - - -
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 خٛي - - - -
 وشِبٔؾبٖ - - - -
 خشَ آثبد - - - -
 اسِٚيٗ - - - -
 ّ٘ذاْ - - - -

CI 2005 - - CI 1987 رجشيض 

ِيذ٘ذ ٚ اػذاد روش ؽذٖ صِبْ رمشيجي رغييش سا ٔؾبْ  سا ٔؾبْ (وب٘ؾي)  Dٚ  (افضايؾي)  I، (رغييش ٔبگٙبٔي) C، (سٚٔذ آساَ) Tدس خذٚي، 
. ِيذ٘ذ

 ِيضاْ رغييش دس صِبْ سخذاد آعزبٔٙٙبي ثبسػ ثش زغت سٚصٔزبيح  (4) خذٚي

 ٔبَ ايغزگبٖ 5آغبص ثبسػ 5خبرّٗ ثبسػ 1/0آغبص ثبسػ 1/0خبرّٗ ثبسػ
 آثبداْ - - - -
- - 7/22 = -d∆ - ا٘ٛاص 
 ثٛؽٙش - - - -

3/20  =d∆ - - - ثٕذسػجبط 
- - 3/35- =  d∆ - ؽيشاص 
- 1/21 = -d∆ - - ْوشِب 
 ثُ - - - -
- - - 4/32 - =d∆ ْصا٘ذا 

6/24 = d∆ - 4/54- = d∆ - يضد 
7/20 = d∆ - - - ْاففٙب 

- 9/4 = d∆ - - ٓلضٚي 
 رٙشاْ - - - -

8/18  =d∆ - - - اسان 
- - 3/26- = d∆ - ؽب٘شٚد 
 أضٌي - - - -
- - 2/19 = -d∆ 7/9= d ∆ ْگشگب 
 ساِغش - - - -
 سؽذ - - - -
- - - 2/30 - =d∆ ثبثٍغش 
 ِؾٙذ - - - -
 عجضٚاس - - - 
 ؽٙشوشد - - - -
 صٔدبْ - - - -
 خٛي - - - -
 وشِبٔؾبٖ - - - -
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 خشَ آثبد - - - -
 اسِٚيٗ - - - -
 ّ٘ذاْ - - - -

2/9  =d∆ - - 6/25  =d∆ رجشيض 

d∆ِمذاس اخزالف ِيبٔگيٕٙبي ربسيخ آغبص ٚ خبرّٗ آعزبٔٙٙبي ثبسػ طي دٖ عبٌٗ اٚي ٚ آخش عشي صِبٔي  .

ٔزيدٙگيشي 

ٔظش ثٗ ايٕکٗ رسميك ِؾبثٙي اص ٔظش ِٛضٛػي دس عطر ايشاْ أدبَ ٔؾذٖ ٚ رسميمبد دس 
صِيٕٗ سٚٔذ دس کؾٛس ثٗ طٛس ػّذٖ دس صِيٕٗ ِمبديش ٘ش يک اص ػٕبفش ٘ٛاؽٕبعي ٚ يب ِمبديش 

زذي آٔٙب ثٛدٖ اعذ ثٕبثشايٓ اِکبْ ِمبيغٗ رطجيمي يبفزٙٙبي ايٓ رسميك ثب يبفزٙٙبي عبيش 
دس ِدّٛع اص ٔزبيح ثٗ دعذ آِذٖ ايٓ ٔىزٗ ِؾٙٛد اعذ وٗ دس . ِسممبْ ٚخٛد ٔذاؽذ

٘يچکذاَ اص ايغزگب٘ٙبي ِٛسد ِطبٌؼٗ دس ايشاْ رسٛالد ٚعيؼي وٗ ٔؾبٔگش رغييشاد وٍي دس 
ٔزبيح زبفً اص ايٓ پژٚ٘ؼ . آغبص ٚ خبرّٗ آعزبٔٙٙبي ثبسػ ثبؽذ فٛسد ٔگشفزٗ اعذ

: ػجبسرٕذ اص

سٚٔذ )ٚ ثبثٍغش  (سٚٔذ ِثجذ) ايغزگبٖ گشگبْ 2 ِيٍيّزش ٚ ثيؾزش رٕٙب دس 5ربسيخ آغبص ثبسػ ـ 
. ِؾب٘ذٖ گشديذ ٚ دس عبيش ايغزگب٘ٙب سٚٔذي ِؾب٘ذٖ ٔؾذ (ِٕفي

 ِيٍيّزش ٚ ثيؾزش دس ايغزگب٘ٙبي ا٘ٛاص، ؽيشاص، يضد ٚ گشگبْ داساي 5ـ ربسيخ خبرّٗ ثبسػ 
. سٚٔذ ِٕفي ثٛدٔذ ٚ دس عبيش ايغزگب٘ٙب سٚٔذي ِؾب٘ذٖ ٔؾذ

 ِيٍي 5 ِيٍيّزش ٚ ثيؾزش ٚ سٚٔذ ِٕفي ربسيخ خبرّٗ ثبسػ 5ـ سٚٔذ ِثجذ ربسيخ آغبص ثبسػ 
 ِيٍي ِزش دس 5ِزش ٚ ثيؾزش دس ايغزگبٖ گشگبْ ٔؾبْ اص کٛربٖ ؽذْ طٛي ِذد دٚسٖ ثبسػ 

 .ايٓ ايغزگبٖ داسد

 ِيٍيّزش دس ايغزگبٖ لضٚيٓ سٚٔذ ِثجذ ٚ دس ايغزگبٖ کشِبْ سٚٔذ 1/0ـ ربسيخ آغبص ثبسػ 
 .ِٕفي ٔؾبْ داد ٚ دس عبيش ايغزگب٘ٙب سٚٔذي ِؾب٘ذٖ ٔؾذ

  ِيٍيّزش رٕٙب دس ايغزگبٖ يضد داساي سٚٔذ ِثجذ ثٛدٖ ٚ دس عبيش 1/0ـ ربسيخ خبرّٗ ثبسػ 
 .ايغزگب٘ٙب سٚٔذي ِؾب٘ذٖ ٔؾذ
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 ِيٍيّزش ٚ ثيؾزش داساي سٚٔذ ِٕفي ٚ ربسيخ خبرّٗ 5ـ دس ايغزگبٖ يضد ربسيخ خبرّٗ ثبسػ 
 . ِيٍيّزش داساي سٚٔذ ِثجذ ِيجبؽذ1/0ثبسػ 
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ِٕبثغ  

، «ثشسعي ٚ پيؾجيٕي رغييشاد دِب ٚ ثبسػ دس ايشاْ»، (1383)ـ خٙبٔجخؼ، عؼيذ؛ رشاثي، عيّب 1
 .74، ػفقٍٕبِٗ رسميمبد خغشافيبيي

، پبيبٕٔبِٗ وبسؽٕبعي اسؽذ، «ثشسعي رغييشاد الٍيّي خٕٛة ايشاْ»، (1378)ـ خؾٕٛد، ازّذ 2
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