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 سُيچک

ٚلٛع  وٙس.يط ٔييتغ يٚ ٔىب٘ ياؾت وٝ ٔمساض، قست ٚ ٘ٛع آٖ، زض اثؼبز ظٔب٘ يطيثبضـ ٔتغ

ع زض ثطٚظ حٛازث يآٔٔربعطٜ يطات اؾت وٝ ػبّٔييٗ تغياظ ا يٗ ٕ٘ٛزيؾٍٙ يٞبثبضـ

 يحٛضٝ يضفتبض ثبضـ ٚ زث يب ٞسف ثطضؾٗ پػٚٞف ثيثبقس. زض ايُ ٔئخُ ؾ يؼيعج

 يٞبس. ؾپؽ چطذٝيؿتٍبٜ قبذم ا٘تربة ٌطزيؿتٍبٜ لطاٖ تبالض، ثٝ ػٙٛاٖ ايع ثبثّطٚز، ايآثط

اؾبؼ ( ثط 1355-1391بؼ ؾبال٘ٝ )يؿتٍبٜ ٔعثٛض زض ٔميا يثبضـ ٚ زث يحبوٓ ثط پبضأتطٞب

 يظٔب٘ يٞبيؾط يثط ضٚ يفيُ عيذ حبنّٝ اظ تحّي٘تب ٗ ظزٜ قس.يترٕ يفيُ عيه تحّيتىٙ

ؾبال٘ٝ ٔكتطن زض  2ه چطذٝ يٚرٛز  يزٞٙسٜٙبٖ، ٘كبٖياعٕ 95ٚ ثبضـ زض ؾغح % يزث

ثبضـ ٚ  يظٔب٘ يؾبِٝ زض ؾط 2زاض ئؼٙ يٚلٛع چطذٝ يٚ ثبضـ ؾبال٘ٝ اؾت. ٕٞعٔب٘ يزث

ع يؾبال٘ٝ ضا ٘ يؾبال٘ٝ، زث يثبضق يسازٞبيؾبَ، تىطاض ضٚ 2اؾت وٝ زض ٞط  يٗ ٔؼٙيثس يزث
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ع يآثط يٗ زض حٛضٝيؾٍٙ يٞبتٛاْ ثب ثبضـ يؾبظز. ؾپؽ ثب اؾترطاد ضٚظٞبيحط ٔأٔت

 500رٛ )ؾغح  يب٘ي( ٚ اضتفبع ؾغح SLPٔٗ )يضفتبض رٛ زض ؾغح ظٔ يثبثّطٚز، ثٝ ثطضؾ

ٗ ضٚظٞب ثط اؾبؼ يا يثٙسٞىتٛپبؾىبَ( زض ظٔبٖ ٚلٛع آٟ٘ب پطزاذتٝ قس. پؽ اظ ٌطٜٚ

 يٗ زض حٛضٝيؾٍٙ يٞبغبِت ثبضـ يٍٛ ثٝ ػٙٛاٖ اٍِٛٞبؾٝ اِ، ياُ ذٛقٝيه تحّيتىٙ

أٛاد ثّٙس ٚ  أٛاد وٛتبٜ زض ثؿتط يطئٌكرم قس وٝ قىُ س.يٗ ٌطزييع ثبثّطٚز، تؼيآثط

 يٞبزبز ثبضـيٗ ػبُٔ ائٟٓ تط يفٛلب٘ يط ػٛأُ رٛيأحطاٖ ٚ تيت آٖ ثٝ ؾٕت ايٞسا

 س.ٙقثبيع ثبثُ ضٚز ٔيآثط يٝضٚ حٛ يٗ زض ؾٛاحُ ذعضيؾٍٙ

 .سيٕٞس ي، اٍِٛٞبيفيُ عيٗ، تحّيؾٍٙ يثبثُ ضٚز، ثبضـ ٞب :يسيکلوات کل

 

 همسهِ

ٚ ثٝ ػٙٛاٖ  يٙيطظٔيآة ظ يٞبط ثط ؾفطٜيحأ، تيب٘بت ؾغحيزبز رطيثبضـ ثٝ ِحبػ ا

طٌصاض يحأٙس تيٗ فطايه ٚ ٔٛحطتطيسضِٚٛغيٞ يٞبؿتٓيثٝ ؾ يٚضٚز يٗ زازٜيتطٟٔٓ

ع زض اثؼبز يثطذٛضزاض ثٛزٜ، ٔمساض، قست ٚ ٘ٛع آٖ ٘ ياػٜيت ٚي، اظ إٞيثط ٔٙبثغ آث

 ئرتّف يقٛز وٝ ثبضـ ضفتبضٞبيطٞب ٔٛرت ٔييٗ تغيوٙس. ايط ٔييظٔبٖ ٚ ٔىبٖ تغ

ٗ ٚ يؾٍٙ يٞبٗ ضفتبضٞب، ٚلٛع ثبضـياظ ا يىيف ثٍصاضز. يٗ اثؼبز ثٝ ٕ٘بيضا زض ا

 ثبقس. زضئُ ئخُ ؾ يؼيع زض ثطٚظ حٛازث عجيآٔٔربعطٜ يس اؾت وٝ ػبّٔيقس

 يٞب وكٛض ٕٞٝ ؾبِٝ ثبضـ يػٜ ٔٙبعك قٕبِيطاٖ ثٝ ٚيع ايآثط يٞباوخط حٛضٝ

 ييٗ ضٚ قٙبؾبي(. اظ ا56 :1392سٚاض، يوٙس )أيزبز ٔيضا ا ئرطث يٞبُ يٗ، ؾيؾٍٙ

س يٕٞس يلبٕ٘ٛ٘ٙس حبوٓ ثط اٍِٛٞب يت ٞبيؿٓ فؼبِيت ٚ ٔىب٘يٗ، تمٛيتىٛ يچٍٍٛ٘

ظٔبٖ ٚلٛع آٟ٘ب ضا  يٙيثفيپ يٙٝ الظْ ثطايتٛا٘س ظٔيظا، ُٔيؾ يٞبٔٙزط ثٝ ثبضـ

تٛاٖ يٗ، ٔيؾٍٙ يٞبس لجُ اظ ٚلٛع ثبضـيٕٞس ياٍِٛٞب يٙيثفيفطاٞٓ وٙس. ثب پ

 وطزٜ ٚ يآٖ ضا ثطضؾ يٚ ضفتبضٞب ييٗ ضا قٙبؾبيؾٍٙ يٞبػٛأُ ٔٛحط ثط ٚلٛع ثبضـ



 

 

 

 

 

ٗ اؾتفبزٜ يٕچٙٚ ٞ ياظ ذؿبضات احتٕبِ يطيرٌّٛ يطا٘ٝ الظْ ثطايٌفيالسأبت پ

 ٞب ضا ثٝ ػُٕ آٚضز. ٗ ثبضـيٙٝ اظ ايثٟ

ُ ٘كبٖ يـؾ يه ٚ ضذسازٞبيسضِٚيـٞ ئٛرٛز ثط اؾبؼ آٔبضٞب يٞبيـثطضؾ

ٗ يثبقس. ِصا زض ايٗ ٘مبط وكٛض ٔيعتطيذُيطاٖ اظ ؾيا يزٞس وٝ ٔٙبعك قٕبِئ

 يٞبس ؾبٔب٘ٝيظ ٕٞسيٚ قٙبذت قطا يثطضؾ يس ضٕٗ تالـ ثطايپػٚٞف تالـ ٌطز

ٗ زٚ ؾٛاَ پبؾد زازٜ قٛز يع ثبثّطٚز، ثٝ ايآثط يظا زض حٛضُٝيؾ يٞبتٛاْ ثب ثبضـ

س يب ػٛأُ ٕٞسيٙىٝ آيوٙس؟ زْٚ ائ يطٚيپ يوٝ ثبضـ ؾبال٘ٝ اظ چٝ چطذٝ ثبظٌكت

ع ثبثُ يآثط يحٛضٝ يالثيؾ ٗ ٚيؾٍٙ يٞببفت ثبضـيزض يضٚ يطيحأبؼ تيوالٖ ٔم

 ط؟ يب ذيا٘س ضٚز زاقتٝ

ٗ ٚ يؾٍٙ يٞبت ثبضـيُ إٞيقٙبؾبٖ، ثٝ زِٓيٚ ثٝ عٛض ذبل الّ زا٘كٕٙساٖ

 يثٝ ثطضؾ ٞب ٘كبٖ زازٜ ٚ ػٕستبًٗ ٘ٛع ثبضـيضفتبض ا يثٝ ثطضؾ ياػٜي، تٛرٝ ٚيالثيؾ

ٚ  1بْيّئخبَ ٚ يا٘س. ثطاٟ٘ب زاقتٝآضفتبض رٛ ٚ ؾغٛح ٔرتّف فكبض زض ظٔبٖ ٚلٛع 

ٚ  ي، ٕٞطفتيارجٟٝ يٝثٝ ؾٝ زؾت ٗ اٍّ٘ؿتبٖ ضايؾٍٙ يٞب( ثبضـ2004) ٕٞىبضاٖ

وٝ ضعٛثت  ي، ظٔب٘يارجٟٝ يٞبذ ٘كبٖ زاز وٝ ثبضـيٓ وطز٘س. ٘تبيثبضـ تمؿوٜٛ

ثٝ عطف  يّٛٔتطيو 200 ه ٔطوع فطٚز اظ ٔحسٚزٜيزضنس ثبقس ٚ 80ف اظ يث ي٘ؿج

( 2005) يٚ ٔٛٞب٘ 2افتس. ٔٛٞبپبتطايٗ حطوت وٙس اتفبق ٔيساز ثبضـ ؾٍٙئحُ ضٚ

ٔتط ضا يّئ 125ؾبػتٝ ثبالتط اظ  24ٗ يؾٍٙ يٞبثبضـ يٞبيػٌيٞٙس ٚ يؿبيزض اٚض

س يٕٞس يٞبفكبض ٚ ؾبٔب٘ٝوٓ يٞباظ ؾبٔب٘ٝ يٞب ٘بقٗ ثبضـيٕ٘ٛز٘س، ا يثطضؾ

 يٞبيػٌيٚ ي(، ثٝ ثطضؾ2007) ٚ ٕٞىبضاٖ 3ؿبتيبؼ زض ٔٙغمٝ ثٛز. ِيوٛچه ٔم

اضٚپب پطزاذتٝ،  يٞببَؾطز ٚ ؾطزچ يٞٛا يٞبحٛضچٝ يىيٙبٔيٚ تطٔٛز يىيٙبٔيز
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ظ يذ ٘كبٖ زاز وٝ قطايبٖ وطز٘س. ٘تبيب ثيٗ اؾپب٘يؾٍٙ يٞب٘مف آٟ٘ب ضا زض ثبضـ

تط اؾت. ٗ ٟٔٓيؾٍٙ يثبضق يسازٞبيزبز ضٚيؾطز زض ا يٞٛا يٞبحٛضچٝ يىيٙبٔيز

ضٚظٜ زض  18ٗ يؾٍٙ يساز ثبضقيه ضٚيس يُ ٕٞسي( ثٝ تح2008ّ) 1زًٚ٘ ٚ ٕٞىبضاٖ

 ي، ٚرٛز پطاضتفبع ٔب٘غ ض1998ٚس. آٟ٘ب ٘كبٖ زاز٘س وٝ زض ؾبَ پطزاذتٙ يوطٜ رٙٛث

ب٘ٛؼ آضاْ ثٝ ؾٕت غطة، يقٕبَ ال ياٚ ٌؿتطـ پطفكبض رٙت حبضٜ يقطق ٔٙچٛض

 يٞب( ثبضـ2008) 2ٚ ٕٞىبضاٖ سيٗ ثٛز٘س. ٚايٗ ثبضـ ؾٍٙيزبز ايا يػٛأُ انّ

زاز٘س.  لطاض ئٛضز ثطضؾ 2005–1950 يٞبؾبَ ئتط ضا عيّئ 100ف اظ يث

ٞفت  يتطا٘ٝ غطثيٚ قبذم ٘ٛؾب٘بت ٔس يانّ يٞبِفٝؤه ٔيتىٙ يطيكبٖ ثب ثىبضٌيا

( 2009) 3م زاز٘س. قٕٛ٘بٖ ٚ ٕٞىبضاٖيٞب تكرٗ ثبضـيا يحط ضا ثطاؤٔ ياٍِٛ

ٔرتّف  ياٍِٛ 35كبٖ يوطز٘س. ا يّٙٙس ضا ثطضؾيس ثبضـ ضٚظا٘ٝ ٌطيٕٞس ياٍِٛٞب

ٗ تٛؾظ يؾٍٙ يٞبس٘س وٝ ثبضـيزٝ ضؾي٘تٗ يٕ٘ٛزٜ ٚ ثٝ ا ييب ضا قٙبؾبيتطاظ زض

 قٛ٘س.يزبز ٔيا يب٘بت ؾبحّئطتجظ ثب رط يچطذٙسٞب

ُ ي( زض ذهٛل تح1378ّ) يٚ لبئٕ يطي٘ه يٞببفتٝيع يطاٖ ٘يزض زاذُ ا

ع وطذٝ ٚ زظ وٝ يآثط يٞبٗ حٛضٝيؾٍٙ يٞبثبضـ يىيٙبٔيٚ ز يسيٕٞس ياٍِٛٞب

تطا٘ٝ ٚ ئس يؿتٓ ٔزعايرٛز زٚ ؾاظ ٚ يٌطزز حبويثعضي ٔ يٞبالةئٙزط ثٝ ؾ

 يحط٘س. ِكىطؤٗ حٛضٝ ٔيا يٞبت زض ثبضـياؾت وٝ ٞط وساْ ثٝ تطت يؾٛزا٘

وٙس وٝ يبٖ ٔيؾطخ ث يبيزض ييٍٕٞطا يٝٗ ٔٙغميؾبظٚوبض تىٛ ي( زض ثطضؾ1379)

ؾٛزاٖ ؾجت فؼبَ قسٖ  يمب ٚ ٌؿتطـ آٖ ضٚيقٕبَ آفط يٜك قسٖ ٘بٚيػٕ

غطة س زض رٙٛةيقس يٞبعـ ثبضاٖيزٝ ضيٚ زض ٘تؾطخ  يبيزض ييٍٕٞطا يٝٔٙغم

طاظ، ثٝ يالة قيؾ يسيٕٞس ي( زض ثطضؾ1380) بٖيٚ ٔؿؼٛز يقٛز. اؾسيطاٖ ٔيا

 ياِ 17 يضٚظٞب يٗ عيؾٍٙ يٞبٔٛرت ثبضـ يرٛ يٞبؿتٓيُ ؾيٝ ٚ تحّيتزع

                                                           
1- Dong et al., 
2- Vide et al., 
3- Schuenemann et al., 



 

 

 

 

 

 يظاثبضاٖ يٞبؿتٓيس٘س وٝ ؾيزٝ ضؾيٗ ٘تيپطزاذتٙس ٚ ثٝ ا 1380ٔبٜ ؾبَ  يز 22

 يثبقس. ٔطازيالة ٔيٗ ؾيزبز ايؾطخ اظ ػٛأُ ا يبيزض–ي، ؾٛزا٘يا٘ٝتطائس

 س وٝ ؾٝيزٝ ضؾيٗ ٘تيذعض ثٝ ا يبيزض يٞب زض ؾبحُ رٙٛث الةيؾ ي( ثب ثطضؾ1385)

 يبئٟبرط زض يقبُٔ چطذٙسٞب ٚ ٚاچطذٙسٞب يفكبض يؿتٓ ٞبي٘ٛع تٛزٜ ٞٛا ٚ ؾ

 ي( ثٝ ثطضؾ1387) يحط ثٛزٜ اؾت. ٔحٕسؤٔ يعـ ثبضـ ؾٛاحُ رٙٛثيض ذعض زض 

س يزٝ ضؾيٗ ٘تيطاٖ پطزاذتٝ ٚ ثٝ ايٗ ايؾٍٙ يٞبضربٔت رٛ زض ظٔبٖ ضذساز ثبضـ

 ٌطْ ٔٙتمُ قسٜ اظ يٚ ثطذٛضز آٖ ثٝ ٞٛا ثبال يٞبػطو ؾطز اظ يعـ ٞٛايوٝ ض

 طاٖ ٔٙغمٝ زٌطفكبضيا يمب ٚ ػطثؿتبٖ، ثط ضٚيػٜ قٕبَ غطة افطيتط ثٝ ٚٗييپب يٞبػطو

وطزٜ فب يضا ا يٞب ٘مف ٟٕٔٗ ٌٛ٘ٝ ثبضـيزٜ وٝ زض ضذساز ازبز ٕ٘ٛيضا ا يسيقس

 ط ضعٛثتيٚ ٔؿ أٔٙك يثٝ ثطضؾ ي( زض پػٚٞك1388) ياؾت. ذٛقحبَ ٚ ذؿطٚ

س٘س وٝ ٔٙبثغ يزٝ ضؾيٗ ٘تيٗ اؾتبٖ ثٛقٟط پطزاذتٙس ٚ ثٝ ايفٛق ؾٍٙ يٞبثبضـ

 يبيزضب٘ٛؼ ٞٙس، يمب، اليقطق آفط ياٞب ٔٙبعك حبضٍٜٙٛ٘ٝ ثبضـيٗ ضعٛثت ائأت

 پٛضٗيثبقس. ٌٙسٔىبض ٚ أيفبضؼ ٔذيؾطخ، ػٕبٖ ٚ ذّ يبيذ ػسٖ، زضيػطة ٚ ذّ

زٝ يٗ ٘تيظا زض قٟطضب ثٝ اُيؾ يٞبثبضـ يسيظ ٕٞسيقطا ي( ثب ثطضؾ1390)

فطٚز تطاظ  ييٚاٌطا يط ٔٙغمٝيٗ زض ظيفكبض زض ؾغح ظُٔ ٔطاوع وٓيس٘س وٝ تكىيضؾ

قٛز. يزض قٟطضب ٔ يزٝ ثبض٘سٌي٘ت زض ٚ يساضيزبز ٘بپبيٞىتٛپبؾىبَ ؾجت ا 500

س ظٔؿتب٘ٝ زض ؾٛاحُ يقس يٞب س ثبضـيٕٞس ي(، اٍِٛٞب1390) ٚ ٕٞىبضاٖ يسئف

ك ٘كبٖ زاز وٝ يتحم يٞبٝـبفتيذعض ضا ٔٛضز ٔغبِؼٝ لطاض زاز٘س.  يبيزض يرٙٛث

 يزٝ اؾتمطاضؾٝ اٍِٛيذعض زض ٘ت يبيزض يس ظٔؿتب٘ٝ زض ؾٛاحُ رٙٛثيقس يٞبثبضـ

 (1391) ثبقس. ػؿبوطٜ ٚ ٕٞىبضاٖئ ئٙغمٝ ذعض يفكبض ثط ضٚٚ وٓ يجيتطوپطفكبض، 

–1976 يآٔبض يزٚضٜ يالٖ عيٗ زض اؾتبٖ ٌيؾٍٙ يٞبس ثبضـيٕٞس يثٝ ثطضؾ

اظ  يذ حبويِٛ٘س پطزاذتٙس. ٘تب يٞب ٚ ضٚـ ٕٞجؿتٍثب اؾتفبزٜ اظ ضٚـ نسن 2005

اؾترطاد قسٜ اؾت.  ياٍِٛٗ زض پٙذ يؾٍٙ يٞبپطفكبض ثط ثبضـ يٞبط ؾبٔب٘ٝيحأت

س زض اؾتبٖ انفٟبٖ يقس يٞبس ثبضـيٕٞس ي( ثٝ ٚاوب1391ٚ) ٚ ٕٞىبضاٖ يِكىط



 

 

 

 

 

 يازغبٔ يس٘س وٝ اٍِٛٞبيزٝ ضؾيٗ ٘تيؾبِٝ پطزاذتٝ ٚ ثٝ ا 20 يآٔبض يزٚضٜ يع

 قٛز.يس زض ؾغح اؾتبٖ انفٟبٖ ٔيقس يٞبٔٛرت ثبضـ يتطا٘ٝ ٚ ؾٛزا٘يفكبض ٔسوٓ

 ي هَرز هطالعِحسٍزُـ هَلعيت جغرافياي ه

 يع ثبثّطٚز زض رٙٛة قٟطؾتبٖ ثبثُ ٚالغ زض اؾتبٖ ٔبظ٘سضاٖ، ثب ٔؿبحتيآثر يٝضحٛ

عَٛ  يمٝيزل 55زضرٝ ٚ  52مٝ تب يزل 38زضرٝ ٚ  52ٗ يٞىتبض، ث 51725ثبِغ ثط 

لطاض ٌطفتٝ  يػطو قٕبِ يمٝيزل 22زضرٝ ٚ  36مٝ تب يزل 2زضرٝ ٚ  36ٚ  يقطل

ٓ، وبضؾًٙ، آشض يثبثّه، اؾىّ يٞبثٝ ٘بْ يٝ انّضطحٛيظ 5 يٝ زاضاضٗ حٛياؾت. ا

ٔتط  3317ٔتط ٚ حساوخط آٖ  55ٝ ضثبقس. حسالُ اضتفبع حٛيپؿت ٔ يضٚز ٚ اضاض

ٔٛضز  يت ٔٙغمٝئتط اؾت. ٔٛلؼيّئ 8/821ؾبال٘ٝ آٖ  ياؾت. ٔتٛؾظ ثبض٘سٌ

 ( ٘كبٖ زازٜ قسٜ اؾت. 1طاٖ زض قىُ )ئغبِؼٝ زض ا
 



 

 

 

 

 

 
 راىيس تاتل رٍز زر ضوال ايآتر يحَضِ ييايت جغرافيع( هَل1)ضکل 



 

 

 

 

 

 ّاهَاز ٍ رٍش

ثٝ  يغيكتط اظ ضٚـ ٔحيس ثيقس يٞبثبضـ ئىب٘ – يطات ظٔب٘ييرٟت ٔغبِؼٝ تغ

ذبل وٝ ٔٛضز  يٞبثبضـ يٗ ضٚـ ٔحمك ضٚيقٛز. چطا وٝ ثٝ اياؾتفبزٜ ٔ يٌطزق

ٚ  يغئح يٞبٚ ٘ٛع زازٜٗ پػٚٞف اظ زيقٛز. ِصا رٟت ا٘زبْ اي٘ظط زاضز ٔتٕطوع ٔ

 ثٟطٜ ٌطفتٝ قس. يٌطزق يٞبزازٜ

 يطيهح يّاالف( زازُ

 ٚ يؾٙزؿتٍبٜ ثبضاٖيا 11ٔطثٛط ثٝ ثبضـ ضٚظا٘ٝ  يٞبرٟت ا٘زبْ پػٚٞف حبضط، زازٜ

لطاٖ تبالض  يسضٚٔتطيؿتٍبٜ ٞيضٚظا٘ٝ ا يحٛضٝ ٚ زث يذبضد اظ ٔحسٚزٜ يٞبؿتٍبٜيا

ُ وٕجٛز يا٘تربة قس. ثٝ زِ 1391/  6/ 31تب  1/1/1370 يأبض يزٚضٜ يثطا

ثٝ ذبضد اظ  ئغبِؼبت يزض ٔٙغمٝ، الساْ ثٝ ٌؿتطـ قجىٝ يؿتٍبٜ لبثُ ثطضؾيا

 يٞط ٔبٜ اظ ؾبَ ثطا يثطا 95ط نسن يٍبٜ زازٜ، ٔمبزيُ پبيس. پؽ اظ تكىئحسٚزٜ ٌطز

 يٞبوٝ ٔٙزط ثٝ ثبضـ ييس. ؾپؽ تؼساز ضٚظٞبيٞب اؾترطاد ٌطزؿتٍبٜيا يٝيوّ

 س. يٌطز ييٞب قٙبؾبٗ ثبضـيس ٔٙزط ثٝ ايٕٞس يا٘س ا٘تربة قسٜ، اٍِٛٞبقسٜ ٗيؾٍٙ

 ؿتٍبٜيا ؿتٍبٜ لطاٖ تبالض ثٝ ػٙٛاٖيٚ ثبضـ ؾبال٘ٝ، ا يزث يٞبچطذٝ يرٟت ثطضؾ

 يعَٛ قطل 50 45'ؿتٍبٜ ٔصوٛض زض ٔرتهبت  يس. ايٗ ٌطزييقبذم زض ٔٙغمٝ تؼ

 ٚ'65 31 ِسٜ اؾتيب احساث ٌطزئتط اظ ؾغح زض 949ٚ زض اضتفبع  يػطو قٕب 

 (. 1)قىُ 

 يجَ يّازازُب( 

 يٞبٗ پػٚٞف اؾتفبزٜ قسٜ قبُٔ زازٜيرٛ وٝ زض ا يطٞبئطثٛط ثٝ ٔتغ يٞبزازٜ

 يه ٔىب٘يٞىتٛپبؾىبَ ثب تفى 500اضتفبع ؾغح  يٞبٚ زازٜ ،(SLPب )يفكبض ؾغح زض



 

 

 

 

 

NCEP/NCAR يٞبزازٜ ٍبٜياظ پب يرٛ يٞبٗ زازٜيثبقس. ائ يزضرٝ لٛؾ 5/2/×5
1 

زؾت آٔسٜ اؾت. زض ٝ بالت ٔتحسٜ ثيا يقٙبؾب٘ٛؼيرٛ ٚ ال يٚاثؿتٝ ثٝ ؾبظٔبٖ ّٔ

ٞط  يتبوٖٙٛ ٚالغ قسٜ اؾت ٚ ثطا 1948 يظٔب٘ يزٚضٜ  يٞبٍبٜ زازٜ، زازٜيٗ پبيا

ٗ يطز. زض ايٌي( ا٘زبْ 18ٔٚ 00،06،12س )يزض ؾبػبت ٕٞس يثب٘سٜيضٚظ چٟبض ز

 (.52 :1382ٚ ٕٞىبضاٖ،  يٕياؾتفبزٜ قسٜ اؾت )ضح 00ؾبػت  يٞبك اظ زازٜيتحم

تط اظ لّٕطٚ وكٛض ٌؿتطزٜ يرٛ ثبال، ٔحسٚزٜ ٔٛضز ثطضؾ يٞبزازٜ يثطضؾ يثطا

 يزضرٝ غطث 10 ييبيٗ عَٛ رغطافيٗ ٌؿتطٜ، ٔٙبعك ثيس. ايطاٖ ا٘تربة ٌطزيا

 قٛز.يضا قبُٔ ٔ يزضرٝ قٕبِ 80نفط تب  ييبيٚ ػطو رغطاف يزضرٝ قطل 120تب

ُ ا٘تربة يقٛز. زِيسٜ ٔيبذتٝ پٛقي 1749ٔٛضز ثحج ثب  يت ٔحسٚزٜيٗ تطتيثٝ ا

ٗ يُ ايكتط ٘ؿجت ثٝ تكىيث يس ٚ آٌبٞيٕٞس يٞبسٜيپس ييٗ ٌؿتطٜ، قٙبؾبيا

طاٖ ٚ يا يآٟ٘ب ثط ضٚ يٌؿتطـ ٚ احطٌصاض يط حطوت آٟ٘ب ٚ چٍٍٛ٘يٞب، ٔؿؾبٔب٘ٝ

 ثبقس.ئ ئغبِؼبتي حٛضٝ

 ّارٍش

 يتارش ٍ زت يّاچرذِ يررسالف( ت

ؿتٍبٜ لطاٖ تبالض وٝ يزض ا يثبضـ ٚ زث يضفتبض ٘ٛؾب٘ يقٛز تب ثٝ ثطضؾياثتسا تالـ ٔ

ثبقس پطزاذتٝ قٛز.  يع ثبثّطٚز ٔيآثط يزض حٛضٝ يآٔبض يٙٝ عَٛ زٚضٜيكيث يزاضا

ت يطيزض ٔس يضطٚض يبزٞبيآٖ اظ ثٙ يػٜ ضفتبض ٘ٛؾب٘يثٝ ٚ يقٙبذت ضفتبض ثبضـ ٚ زث

بٖ يتٛا٘س ٘مف قبيثٛزٜ ٚ ٔ يٕيالّ يٞبثط زا٘ؿتٝ ئجتٙ يغئح يعيضثط٘بٔٝٚ 

 س. يفب ٕ٘بيت ٔٙبثغ آة ايطياضتمبء ؾغح ٔس زض يتٛرٟ

)2sin2cos( (1)يضاثغٝ
1

0 tfbtfaaz iii

q

t

it   


 

                                                           
1- http://www.esrl.noaa.gov/psd/data/gridded/data.ncep.reanalysis.pressure.html 



 

 

 

 

 

ٞبي ٞبي ٔٛرٛز زض ؾطيتحّيُ عيفي اثعاضي ٔٙبؾت رٟت اؾترطاد چطذٝ

ٞبي آٔبضي زيٍط، ٘ؿجت ثٝ ضٚـي ضٚـ تحّيُ عيفي ظٔب٘ي اؾت. ثطتطي ػٕسٜ

ٌصض اظ فضبي ٔىبٖ ٚ ظٔبٖ ثٝ فضبي ٔؼىٛؼ )ثؿبٔس( اؾت وٝ ٔٛرت وبٞف 

 ٞبيچكٍٕيط حزٓ ٔحبؾجبت آٔبضي ذٛاٞس قس. ٔجٙبي ضٚـ تحّيُ عيفي، تجسَ

(. ؾطي ظٔب٘ي )111: 1390فٛضيٝ اؾت )تمٛي ٚ ٕٞىبضاٖ، 
tZ)  َٛثٝ عn ،

( n

ttZ
1

(. وٝ زض آٖ 1388قٛز )ػؿبوطٜ، ثٝ نٛضت يه اٍِٛي فٛضيٝ ٘ٛقتٝ ٔي (

tZ ٖػٙهط الّيٕي ٔٛضز ثطضؾي زض ظٔبt  ٚifٜي فطاٚا٘ي تىطاض ٔكبٞسات )ػىؽ زٚض

ثبظٌكت( اؾت ٚ ثب 
n

i
f i قٛز. زض ايٙزب ٘كبٖ زازٜ ٔيq  ٚ ...ٚ2  ٚ1=I ٝٞبي ٔؤِف

tfbtfaؾيٙٛؾي ٚ وؿيٙٛؾي iiii  2sin2cos   َٛحبثتيبٍ٘يه ٔيح ٗ 

(iaضفتبض ؾط )ٞب ٗ ٕٞؿبظٞب، حساوخط ٘هف عَٛ زازٜيوٙٙس. تؼساز ايٗ ٔييضا تؼ ي

طٜ ثب يٖٛ چٙسٔتغيه ضٌطؾي(، ٕٞب٘ٙس 0a ia ٚib) ٝ وٝ قبُٔيفٛض ياؾت. اٍِٛ

ٚ  ifفطوب٘ؽ  يب٘ؽ ثطيٙس. ٚاضيآيٗ ٔطثؼبت ذغب ثٝ زؾت ٔياؾتفبزٜ اظ ضٚـ وٕتط

 ط اؾت:يظ يفطز ثٝ قطح ضاثغٝ يآٔبض يٜعَٛ زٚض

qiba (2)ي ضاثغٝ
n

fI iii ,...,2,1)(
2

)(
22

 

)(ط يوٝ ٔمبز يٕ٘ٛزاض ifI ُضا زض ٔمبثi ٔ ٖقٛز. يسٜ ٔيزٞس، زٚضٜ ٍ٘بض ٘بٔي٘كب

ع يپطافت ٚ ذ يٚ ثطآٚضز يبزيثٙ يٞبب٘ؽ زض فطوب٘ؽيغ ٚاضياظ تٛظ يزٚضٜ ٍ٘بض٘ؿجت

 ف اؾت، ياظ ع

 استرراج الگَّا ب(

طز. يلطاض ٌ ييٗ ٔٛضز قٙبؾبيؾٍٙ يٞبتٛاْ ثب ثبضـ يس تب ضٚظٞبياثتسا تالـ ٌطز

 يطيطپصييٚ تغ يٙيثفيت پياضائٝ قسٜ زض پطٚغٜ لبثّ يٞبٗ ٔٙظٛض، اظ آؾتب٘ٝيثس

ٔحبؾجٝ ٚ  يٞبٗ ضٚـيتطذيثٟطٜ ٌطفتٝ قس. قبذم نسن اظ ضا  CLIVARٓيالّ



 

 

 

 

 

(. ثط 134: 1386ٚ ٕٞىبضاٖ،  يسيقٛز ) ٔفية ٔٗ ٔحؿٛيؾٍٙ يٞبٗ ثبضـييتؼ

ب ثبالتط اظ نسن يعاٖ ثبضـ ثطاثط يثب ٔ ييٞب، ٔزٕٛع ثبضـ ضٚظ ٞبٗ قبذمياؾبؼ ا

ٗ زض ٘ظط يؾٍٙ يٞبْ ثب ثبضـأتٛ يٝ، ثٝ ػٙٛاٖ ضٚظٞبيپب ي( زٚضR95pٜاْ ) 95

 يكيپٛ-يسيٕٞس ي(. زض ازأٝ رٟت ٚاوب3ٚ: 1384 ظازٜ،ٓيٌطفتٝ قسٜ اؾت )ضح

ضٚظ اظ  435بز قسٜ،  يع ثبثّطٚز، ثط اؾبؼ قبذم يآثط يٗ زض حٛضٝيؾٍٙ يٞبثبضـ

ٗ ا٘تربة قس٘س. يبفت ثبضـ ؾٍٙيْ ثب زضأتٛ يضٚظ، ثٝ ػٙٛاٖ ضٚظٞب 7305ٔزٕٛع 

ثطٌطفتٝ اظ  يٞبٍبٜ زازٜ ثٝ نٛضت ضٚظا٘ٝ ثب اؾتفبزٜ اظ زازٜيٗ ٔٙظٛض اثتسا پبيثس

 ؿتٍبٜ ثٝ نٛضت ٔبٜ ثٝ ٔبٜ رساٌب٘ٝيا 11ضٚظا٘ٝ  يٞبٝ قس ٚ زازٜيطٚ تٟيٚظاضت ٘

ضٚظ ا٘تربة  435اػٕبَ ٚ  95ٞط ٔبٜ قبذم نسن  يس. ؾپؽ ثطايٓ ٌطزيتٙظ

( ٚ SLP) يبيؾغح زض يٞب(، ٘مكGARDSٌٝطزؼ ) يافعاضظ ٘طْيقسٜ، زض ٔح

زؾت آٚضز اػساز ٞط وساْ ٝ ٞىتٛپبؾىبَ اؾترطاد قس. ثؼس اظ ث 500 يؾغح اضتفبػ

ٚ ضٚـ ازغبْ  يٍب٘يثٝ ضٚـ پب ياُ ذٛقٝيه تحّيٞب، تىٙ٘مكٝ يٕٞٝ يٞببذتٝياظ 

ت ثط اؾبؼ يس. زض ٟ٘بيب اػٕبَ ٌطزيفكبض ؾغح زض يٞب٘مكٝ ي( ضWARDٚٚاضز )

ٚ  يٌطٚٞب٘ؽ زضٖٚيٗ ٚاضيٗ ذٛقٝ وٝ ٘كبٍ٘ط وٕتطيضٚـ آظٖٔٛ ٚ ذغب، ثٟتط

ٌطاْ حبنّٝ، ؾٝ ثٛز ا٘تربة قس. ثط اؾبؼ ز٘سضٚ يٗ ٌطٚٞيب٘ؽ ثيٗ ٚاضيكتطيث

ٍط زاقتٙس، يىسيٗ قجبٞت ضا ثٝ يكتطيوٝ ث يثب اػضب يٞبٌطٜٚ ثٝ ػٙٛاٖ ٌطٜٚ

 ا٘تربة قس٘س. 

 تحث ٍ ًتايج

 تارش ساالًِ يّاچرذِ ييالف( ضٌاسا

ثبضـ ؾبال٘ٝ  يظٔب٘ يٞبيؾط يٙبٖ ثطايف ٚ فبنّٝ اعٕيٍ٘بض، ع( زٚض2ٜ) زض قىُ

 يا٘س. ٔحٛض افمٝ قسٜيبؼ تٟيٞب زض زٚ ٔمؿتٍبٜ لطآٖ تبالض اضائٝ قسٜ اؾت. چطذٝيا

ب٘ؽ( يف )ٚاضيع ثطآٚضز عي٘ يٞبؾت. ٔحٛض ػٕٛزؾبَ( 36طذٝ زض ٗ، ٕٞؿبظ )چييپب



 

 

 

 

 

 يفطوب٘ؽ)ظٔبٖ(ٞب يب٘ؽ( ثٝ اظايعاٖ ٚاضيف )ٔيزٞس. ذظ قىؿتٝ عيف ٔيضا ٕ٘ب

زض ؾغح  يزاضيٍ٘بض، ٔطظ ٔؼٙزٚضٜ يٗ ثباليچس. ذظيٕ٘بئرتّف ضا اضائٝ ٔ

ف( يثٛزٖ ع ي)ٔطظ تهبزف ٛؾتٝيٗ، ٔطظ نفط پييزضنس ٚ ذظ ٕٔتس پب 95بٖٙياعٕ

ه ٘ٛؾبٖ زض فطوب٘ؽ يٗ ذظ ثبالتط ثبقس، ٘كبٍ٘ط ياظ ا يفيثبقس. اٌط ٔمساضعئ

 ثبقس.ئطثٛعٝ ٔ

ٗ پطاـ ضا ٘ؿجت يتطفيزٚؾبِٝ ث يٍ٘بض ٔكرم قسٜ چطذٝزٚضٜ زض وٝ ٕٞب٘غٛض

زاض يٙبٖ، ٔؼٙيزضنس اعٕ 95زض ؾغح  يضط ٕٞؿبظٞب زاقتٝ ٚ ثٝ ِحبػ آٔبيثٝ ؾب

 يظٔب٘ ي)ضٚ٘س( زض ؾطيٙٛؾيطؾيه چطذٝ غياظ ٚرٛز  ياؾت. ٕٞؿبظ اَٚ حبو

ثبضـ ٚ  يظٔب٘ يؾبِٝ زض ؾط 2زاض يٚلٛع چطذٝ ٔؼٙ يثبقس. ٕٞعٔب٘يثبضـ ؾبال٘ٝ ٔ

ؾبال٘ٝ  يؾبال٘ٝ، زث يثبضق يسازٞبيؾبَ، تىطاض ضٚ 2اؾت وٝ زض ٞط  يٗ ٔؼٙيثس يزث

 ؾبظز.يحط ٔأع ٔتيضا ٘

 
 ٌاى زر حَضِ تاتلرٍزيزرصس اطو 95ٍ تارش ساالًِ زر سطح يزت يزهاً يًگار سر( زٍر2ُضکل)

 س تاتلرٍزيترآ يي حَضِيسٌگ يّاس تارشيّوس يالگَّا ييب( ضٌاسا

 يٗ زض حٛضٝيؾٍٙ يٞبٔٙزط ثٝ ثبضـ يٗ اٍِٛٞبييتؼ يبٖ قس ثطايكتط ثيچٙب٘چٝ پ

 يٗ قس. تؼساز ضٚظٞبييتؼ يثبضق ي، ؾٝ اٍِٛياُ ذٛقٝيزبْ تحّع ثبثّطٚز، ثب ا٘يآثط

 اضائٝ قسٜ اؾت.  (1)ُ آؾب زض رسَٚ يؾ يٞبٙسٜ ثبضـيد ضٚظ ٕ٘بيٞط ٌطٜٚ ٚ تبض



 

 

 

 

 

 ّر گرٍُ  يتعساز رٍزّا (1)جسٍل 

 ّاگرٍُ تعساز رٍز تاريد  رٍز ًوايٌسُ

 ٌطٜٚ اَٚ 62 11/10/1370

 ٌطٜٚ زْٚ 206 18/07/1374

 ٌطٜٚ ؾْٛ 167 10/08/1380

 (يثريپرفطار س -يسلٌس/لطثيگرٍُ اٍل )کن فطار ا يس الگَيل ّوسيتحل

طات ييت تغيضٚظ ٌطٜٚ اَٚ ٕٞطاٜ ثب ضط 62 يب ثطايٗ فكبض تطاظ زضيبٍ٘ي( 3ٔزض قىُ )

ت زض أتساز يوٕطثٙس پطق يطيٌٗ اٍِٛ، قىُيٗ ضٚظٞب اضائٝ قسٜ اؾت. زض ايفكبض ا

ٚ  يفكبض قٕبِٔٙبعك وٓ ييرسا ي، ٔحُ انّيِزضرٝ قٕب 60-55 يٞبئساض

. اؾت يٚ ٌطْ رٙٛث يؾطز قٕبِ يٗ ٞٛايٗ ٔطظ ثيب٘ٝ، ٕٞچٙئ يٞبپطفكبض ػطو

پطفكبض ثٛزٜ  ييطاٖ اٍِٛيٗ زض ايزٞس وٝ، فكبض ؾغح ظٔيٗ ذغٛط ٘كبٖ ٔيا ياٍِٛ

ٗ ؾغح يا ئساض يُ ٔتط ٔؼطف اٍِٛيغئٛپتب٘ؿ 500اضتفبع زض ؾغح  ياؾت. اٍِٛ

 يٛ اضتفبػيٗ قييپب يٞبػطو يف اظ حس ٌطٔبياؾت. زض غطة اضٚپب ٘فٛش ث يبػاضتف

ذغٛط ٞٓ اضتفبع قسٜ اؾت. ٕٞب٘ٙس فكبض  يف زازٜ ٚ ثبػج فكطزٌيضا ثٝ قست افعا

سٜ ـيز يزضرٝ قٕبِ 45-60زض أتساز ٔساضات  يكطزٌـٗ فيكتطيٗ ثيغح ظٔـؾ

ُ أٛاد وٛتبٜ يج تكىاظ غطة ثٝ قطق ثبػ 500ط زض اضتفبع ؾغح ييقٛز. تغئ

قسٜ اؾت. اظ آ٘زب وٝ أٛاد وٛتبٜ ذٛز  يٗ ؾغح اضتفبػئتؼسز زض ثؿتط أٛاد ثّٙس ا

 يطات اضتفبػييٗ قست تغيكتطيٞب ٞؿتٙس ِصا ثيساضيس ٘بپبيب تكسيزبز يا يثطا يػبّٔ

ٗ يط ايحأط تيزض ٔؿ طاٖ ػٕستبًيقٛز. ايسٜ ٔيٗ أٛاد زيع زض ٔٙبعك تحت ؾّغٝ اي٘

ب قسٜ اؾت. يطاٖ ٟٔيٞب زض ايساضيس ٘بپبيتكس يظ ثطايوٛتبٜ لطاض ٌطفتٝ ٚ قطاأٛاد 

 ثبقس.ئ 1992ٝ يٗ ٌطٜٚ، چٟبضْ غا٘ٛيا يٙسٜيضٚظ ٕ٘ب



 

 

 

 

 

 
ّکتَپاسکال )ب(  555ا )الف( ٍ ارتفاع سطح يرات فطار سطح زريية تغيي ٍ ضرياًگي( ه3)ضکل 

 هرتَط تِ گرٍُ  اٍل



 

 

 

 

 

 (يکن فطار لطث -يثريس زٍم )پرفطار يس الگَيل ّوسيتحل

ٗ تؼساز ضٚظ يط فكبض ائمبز يطيٗ ٌيبٍ٘يضٚظ ٌطٜٚ زْٚ پؽ اظ ٔ 206ٔتٛؾظ فكبض 

غبِت ؾطز  يُ اٍِٛيتكى يزٞٙسٜٗ اٍِٛ ٘كبٖي( ٘كبٖ زازٜ قسٜ اؾت. ا4زض قىُ )

ٞىتٛپبؾىبَ ٚ ٌطْ  998 يثب ٔتٛؾظ فكبض ٔطوع يجطيفكبض زض قٕبَ اضٚپب ٚ ؾٚ وٓ

 ٞىتٛپبؾىبَ اؾت. 1036 يثب فكبض ٔطوع يقطل يبيٗ زض آؾيٚ پطفكبض ؾغح ظٔ

ت زض ٔساضات يبض پطقيثؿ يازبز ٔٙغمٝيٗ زٚ ؾغح فكبض ثبػج ايٗ ايوٙف ٔتمبثُ ث

ٞىتٛپبؾىبَ ضا ثٝ ػٙٛاٖ  ٔطظ  1016فكبض قسٜ اؾت. اٌط ذظ ٞٓ يزضرٝ قٕبِ 50

-50 ئساضٞب ٗيٓ ٔٙبعك ٚالغ ثيطيرساوٙٙسٜ ٔطاوع پطفكبض ٚ وٓ فكبض زض ٘ظط ثٍ

 يطيُ  لطاضٌيع ثٝ زِيطاٖ ٘يقٛ٘س. ايرعء ٔٙبعك پطفكبض ٔحؿٛة ٔ يزضرٝ قٕبِ 20

وٝ  يطز. ثٝ عٛضيٌيلطاض ٔ يفكبض يٞبؿتٓيٗ ؾيط ايحأ، تحت تيب٘ئ يٞبزض ػطو

 ثبقٙس. يطاٖ ٔيٞىتٛپبؾىبَ ؾغٛح فكبض غبِت ا 1020-1024فكبض ذغٛط ٞٓ

ت يتجؼ ئساض ياظ اٍِٛ ٌطٜٚ زْٚ ػٕستبً ٞىتٛپبؾىبَ 500ٔتٛؾظ اضتفبع ؾغح 

 يوٙٙس. لّٕطٚ ٌؿتطزٜ ؾغح پطاضتفبع ثٝ ؾٕت قٕبَ ثبػج وبٞف ٔحسٚزٜئ

  يٞبػطو يزض ٔحسٚزٜ يلسضتٕٙس يٛ اضتفبػيزٝ قياضتفبع قسٜ زض ٘تٔٙبعك وٓ

طات ؾغح اضتفبع زض ييزبز قسٜ اؾت. تغيب٘ٝ ائ يبيزض آؾ يزضرٝ قٕبِ 55-40

وٛتبٜ ٚ  ييٞبٗ ؾغٛح قسٜ ٚ ٔٛديبز قسٖ اضتفبع ايات ثبػج وٓ ٚ ظٔساض يٌؿتطٜ

 زبز وطزٜ اؾت. يا يٗ ؾغٛح اضتفبػيا يثّٙس ضا زض ثؿتط ٔساض

 



 

 

 

 

 

 
ّکتَپاسکال )ب(  555ا )الف( ٍ ارتفاع سطح يرات فطار سطح زريية تغيي ٍ ضرياًگي( ه4)ضکل 

 هرتَط تِ گرٍُ زٍم

 



 

 

 

 

 

 (يثريپرفطار س-لٌسسيفطار اسَم )کن يس الگَيل ّوسيتحل

ب، ئتٛؾظ فكبض ؾغح زض يط٘س. ٘مكٝيٌيٗ اٍِٛ لطاض ٔيزضنس اظ ضٚظٞب زض ا 38

 1040ف اظ يثب فكبض ث يجطيپطفكبض زض ؾ يه ٔٙغمٝي يطئٌؼطف قىُ

اضٚپب زض  يقٕبِ يٞبثبقس. ضفتبض غبِت فكبض زض ثرفيٞىتٛپبؾىبَ زض ٔطوع ٔ

 ثبقس.يوٓ فكبض ُٔ ٔطوع يتكى يزٞٙسٜع ٘كبٖيؿّٙس ٘يا

 
ّکتَپاسکال )ب(  555ا )الف( ٍ ارتفاع سطح يرات فطار سطح زريية تغيي ٍ ضرياًگي( ه5)ضکل 

 هرتَط تِ گرٍُ زٍم



 

 

 

 

 

اظ  ييٞبٚ ٘فٛش ظثب٘ٝ يجطئطوع پطفكبض ٚالغ ثط ؾ يٗ ٌطزـ ٚاچطذٙسيٗ ثيزض ا

اقتٝ بت فكبض زض ؾغح وكٛض زيط ضا ثط ذهٛنيحأٗ تيتططاٖ، ٟٔٓيآٖ ثٝ ؾٕت ا

 يٞبفكبض ثٝ ػطوفٛش ذغٛط وٓـطاٖ ثبػج ٘يٗ زض ايغح ظٔـف اعطاف ؾياؾت. ٌطٔب

ٚالغ زض تطوٕٙؿتبٖ ٚ  يٞبزض ثرف يتط قسٜ اؾت. ِصا تضبز فكبض يقٕبِ

 بفتٝ اؾت.يف يافغب٘ؿتبٖ ثٝ قست افعا

٘ظٓ  يزٞٙسٌٜطٜٚ ؾْٛ، ٘كبٖ يرٛ زض ضٚظٞب يب٘يحبوٓ ثط اضتفبع ٔ يوّ ياٍِٛ

ُ يثبالتط، ثٝ زِ يثبقس. زض ٔساضٞبيُ ٔيغئٛپتب٘ؿ 500غٛط ٞٓ پطثٙس زض ذ ي٘ؿج

 يُ ٘فٛش ٌطٔبيف رٛ ثٝ زِيف ٚ ٌطٔبيزض ؾطٔب يىٙٛاذتيٚ ٘ب يف رٛيؾطٔب

ثبال ثٝ ؾٕت  يٞبؾطز ػطو يثبال ٚ  ثب ضذٙٝ ٞٛا يٗ ثٝ ػطو ٞبييپب يٞبػطو

تبٜ زض اضتفبع ٔتٛؾظ ٗ ضفتٝ ٚ أٛاد وٛيٗ تط، ٘ظٓ ذغٛط ٞٓ پطثٙس اظ ثيئساضات پب

ط ثٛزٜ يٌچكٓ يٞبثرف يع زاضايطات اضتفبع رٛ ٘ييضٚ تغٗيزبز قسٜ اؾت. اظ ايرٛ ا

 اؾت.

 يريگجِيًت

ثٝ  يسيٕٞس -يآٔبض يٞبهيس تب ثب اؾتفبزٜ اظ تىٙيزض پػٚٞف حبضط اثتسا تالـ ٌطز

ع ثبثُ يآثط يٗ زض حٛضٝيؾٍٙ يٞبثبضـ ٚ ثبضـ ؾبال٘ٝ ٚ ٔتؼبلجبً يضفتبضزث يثطضؾ

، ثٝ يفيُ عيه تحّياظ تىٙ يطيٌٗ ٔٙظٛض زض ٌبْ اَٚ ثب ثٟطٜيضٚز پطزاذتٝ قٛز. ثس

ؿتٍبٜ لطاٖ تبالض يا يثبضـ ٚ زث يظٔب٘ يضذسازٜ زض ؾط يٞبضٚ٘س ٚ چطذٝ يثطضؾ

زض  ئؼٙبزاض يٙٛؾيطؾيٚ غ يٙٛؾيؾ يٞباظ ٚرٛز چطذٝ يذ حبويپطزاذتٝ قس. ٘تب

زض  يثبضـ ٚ زث يظٔب٘ يؾبِٝ زض ؾط 2 يٙٛؾيثبقس ٚ چطذٝ ؾيبؼ ؾبال٘ٝ ٔئم

 س. يٌطز ييٙبٖ قٙبؾبياعٕ 95ٙبٖ %يؾغح اعٕ

ٗ يثبقس، ٕٞچٙيٗ ٘مبط وكٛض ٔيعتطيُ ذيطاٖ اظ ؾيا ياظ آ٘زب وٝ ٔٙبعك قٕبِ

 يثط ضٚ يالثيٗ ٚ ؾيؾٍٙ يٞبوٝ ثبضـ يٕيطٔؿتميٓ ٚ غيطات ٔؿتميحأُ تيثٝ زِ



 

 

 

 

 

ٚ قٙبذت  يٗ پػٚٞف، ثطضؾيٗ ٞسف ايطزاضز ٟٔٓ ت يا٘ؿب٘ يٞبتيٚ فؼبِ يظ٘سٌ

ع ثبثّطٚز ٚالغ يآثط يظا زض حٛضُٝيؾ يٞبتٛاْ ثب ثبضـ يٞبس ؾبٔب٘ٝيظ ٕٞسيقطا

الة يؾ يثٝ ٚرٛز آٚض٘سٜ يٌطزق يٗ ثٛز وٝ اٌط اٍِٛيس، چطا وٝ فطو ٔب ثط ايٌطز

 ياٍِٛ يت آغبظ تٛاِيب زٚ ضٚظ لجُ ثب ضٚيه يتٛاٖ اظ حسالُ يقٛز ٔ ييقٙبؾب

ْ ثب أتٛ يضٚظٞب ييٗ ضاؾتب اثتسا ثٝ قٙبؾبيوطز. زض ا يٙيثفيُ ضا پي، ٚلٛع ؾيالثيؾ

ب ٚ تطاظ يتطاظ زض يٞب٘مكٝ يٞب( پطزاذتٝ قس ؾپؽ ٚاوبٚالةيٗ )ؾيؾٍٙ يٞبثبضـ

ظا ُيؾ يٞبس تٛاْ ثب ثبضـيٕٞس يٞبؾبٔب٘ٝ ييٗ ضٚظٞب ٚ قٙبؾبيرٛ زض ا يب٘ئ

ٗ زض يؾٍٙ يٞبغبِت ثبضـ يػٙٛاٖ اٍِٛٞب ٗ ؾٝ اٍِٛ ثٝييپؽ اظ تؼا٘زبْ قس. 

أٛاد وٛتبٜ زض ثؿتطأٛاد ثّٙس ٚ  يطيٌقىُ ع ثبثّطٚز، ٔكرم قس وٝيآثط يحٛضٝ

زبز ـيٗ ػبُٔ ايتطٟٔٓ يفٛلب٘ يط ػٛأُ رٛيـحأطاٖ ٚ تيٕت اـت آٖ ثٝ ؾيساـٞ

 ثبقس. يع ثبثُ ضٚز ٔيآثط حٛضٝٚ  يٗ زض ؾٛاحُ ذعضيؾٍٙ يٞبثبضـ

 ر ٍ تطکريتمس

س يٕٞس ياٍِٛٞب ييقٙبؾب" تحت ػٙٛاٖ ئمبِٝ حبضط ٔؿترطد اظ عطح پػٚٞك

ت يثبقس وٝ ثب حٕبئ "ع ثبثّطٚزيآثط يظا زض حٛضُٝيؾ يٞبثٛرٛز آٚض٘سٜ ثبضـ

ٚاحس اٞط ثٝ ا٘زبْ  يثبقٍبٜ پػٚٞكٍطاٖ رٛاٖ ٚ ٘رجٍبٖ زا٘كٍبٜ آظاز اؾالٔ ئبِ

 ؿٙسٌبٖيثب ٘ٛ ئصوٛض ثبثت ٕٞىبض ّٝ تكىط ذٛز ضا اظ ثبقٍبٜيٗ ٚؾيسٜ اؾت. ثسيضؾ

 ٓ.يزاضياػالْ ٔ

 



 

 

 

 

 

 هٌاتع 

الب سال يس يکيٌَپتيس يتررس(، 1383ساثٛاِفضُ )يبٖ ؾئؿؼٛز ٚ اقطف ،ياؾسـ 

 ٔٙبثغ آة ٚ ذبن. يٗ وٙفطا٘ؽ ّٔي، زٚٔرازيض 1385

فطز  يآظاززاٚٚز سؾبرس ٚ يؾ ؛بٖئتِٛ ؛بيثطز ،بتيث ؛ٔحؿٗ ،ي٘بنط ؛فطحٙبظ ،يتمٛـ 

 يفيل طيراى تر اساس تحلين زر هٌاطك هرتلف ايرفتار الل يي الگَّاييتع، (1390)

 ،77ي ، قٕبضٜيؼيعج يبيرغطاف يٞب، پػٚٞفتارش ٍ زها ير حسيهماز يتٌسٍ ذَضِ

 .124-109نم

 يّاٍ هسر رطَتت تارش أهٌط ييضٌاسا(، 1388) يذؿطٚٔحٕٛز ذٛقحبَ رٛاز ٚ ـ 

 .28-7، نم16ب ٚ تٛؾؼٝ، قٕبضٜ يفرغطا ي، ٔزّٝي استاى تَضْريفَق سٌگ

 يسيّوس – يل آهاريتحل(، 1389عازٜ )يػّتيٕٛض  ز ٚرٛا ،ذٛقحبَ ؛ٛـيزاض ،يٕيضحـ 

ب ٚ يرغطاف، : استاى کرهاى(يهَرز ي)هطالعِ راىيي هٌاطك ذطک ايسٌگ يّاتارش

 .69 -51، نم14 ي، قٕبضٜياٝيتٛؾؼٝ ٘بح

ٛاض، ي٘ ،راىيتارش زر ا ير حسيهماز راتييتغ يتررس ،(1384ظازٜ، فبعٕٝ )ٓيضحـ 

 . 1-7، نم57-58 يقٕبضٜ

، سيساالًِ تثر يزها يزهاً يّايسر يفيل طيتحل(، 1388ٗ )يػؿبوطٜ حؿـ 

 .50-33، نم 94ي ، قٕبضٜييبيمبت رغطافيفهّٙبٔٝ تحم

ي يسٌگ يّاتر تارش يليتحل(، 1391)ؾتٛزٜ ضضب ٚ فبعٕٝ  ،ذٛقطفتبض ؛ٗيحؿ ،ػؿبوطٜـ 

، (2555-1976) الىيس زر استاى گيّوس يسپتاهثر زر ارتثاط تا الگَّارٍزاًِ 

 .66-51، نم2ي ، قٕبضٜيؼيعج يبيرغطاف يٞبپػٚٞف

ل آسا زر يس يّاتارش يکيٌَپتيل سيتحل(، 1390پٛض )ٗيأٔطيٓ ط ٚ يٌٙسٔىبض أـ 

، يغئح يٚ ٞٙطٞب ي، ٌطزقٍطيبثب٘يث يٞبثْٛ يف ّٔئزٕٛػٝ ٔمبالت ٕٞب ضْرضا،

 آثبز.٘زف يزا٘كٍبٜ آظاز اؾالٔ



 

 

 

 

 

 يفهّٙبٔٝ ،سرخ يايزر ييّوگرا يِي هٌطميسن تکَيهکاً ،(1379حؿٗ ) يِكىطـ 

 .184–167، نم 58 ي، قٕبضٜييبيمبت رغطافيتحم

 يکيٌَپتيل سيتحل(، 1391)أيٙي تطا يظٞطا ٚ ٔ ،يحزت ؛ٞٛقًٙ ،يلبئٕ ؛حؿٗ ،يِكىطـ 

، 4 ي، قٕبضٜيؼيعج يبيرغطاف يٞبف، پػٚٞس زر استاى اصفْاىيضس يّاتارش

 .116–99نم

 يکيسٌَپت يّاتيالب تر اساس هَلعيٍلَع س يٌيتصيپ(، 1385سضضب )ي، حٕئطازـ 

 .131-109، نم55ي، قٕبضٜييبيرغطاف يٞب، پػٚٞفذسر يايزر يزر ساحل جٌَت

 ياّ: تارشيهَرز ي)هطالعِ ضراهت جَ يالگَّا ييضٌاسا(، 1387بض )ي، ثرتئحٕسـ 

 149-131،نم3 ي، قٕبضٜييبيرغطاف يكٝي، ا٘سراى(يي ايسٌگ

ي يسٌگ يّاس تارشيل ّوسيتحل(، 1389)ٔحٕسي بض يساثٛاِفضُ ٚ ثرتيبٖ، ؾئؿؼٛزـ 

  .70-47، نم19ي ب ٚ تٛؾؼٝ، قٕبضٜي، رغطاف(1373: آتاى هاُيهَرز ي)هطالعِ راىيا

 يسيّوس يل الگَيتحل ،(1386) يرب٘جبظ لجبزغالٔطضب  ٚ شضآٗ، يظض ؛، ػجبؼيسئفـ 

ٗ ٚ فضب، يه ظٔيعيف ،ذسر ياريزر يسُ زر سَاحل جٌَتييپا يس ٍ حسيضس يّاتارش

 .131-154نم، 3 ي، قٕبض33ٜ يزٚضٜ

س يّوس يالگَّا يضٌاسا(، 1390)ظضيٗ ، غالٔطضب ٚ آشض يرب٘جبظ لجبز ؛ػجبؼ ،يسئفـ 

 يعيضب ٚ ثط٘بٔٝيرغطاف ئزّٝ ،ذسر يايزر يس زهستاًِ زر سَاحل جٌَتيضس يّاتارش

 .40-23، نم42ي ، قٕبضٜيغئح

 يکيٌاهيٍ ز يکيٌَپتيس يل الگَّايتحل(، 1378)لبئٕي ثٟطٚظ ٚ ٞٛقًٙ  ،يطي٘هـ 

 .185-177، نم85ي ، قٕبضٜييبيمبت رغطافيتحم ي، فهّٙبٔٝکرذِ ٍ زز يّاتارش
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