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 (0665 – 6106) زاىیدر غزب ا يیتارش فز یرخذادّا ییضٌاسا

 0 جْاًثخص اصل ذیسع

 6 صزاف یتْزٍس سار

 3 عساکزُ يیحس

 4یزهحوذیض الیسْ

 چکیذُ

ؾؼي زض قٙبؾبيي ضذسازٞبي فطيٗ ثبضـ زض غطة ايطاٖ، اظ عطيك ٔؼطفي آؾتب٘ٝ ٚ ٔميبؼ ٔىب٘ي ٔٙبؾت ثطاي اؾترطاج ٚ  حبضطي ٔغبِؼٝ
غطة ايطاٖ ثب تٛخٝ ثٝ زٚ قبذهٝ قٙبؾبيي قسٜ ا٘س: اَٚ تؼييٗ آؾتب٘ٝ اي  ٔغبِؼٝ ايٗ ضذسازٞب، زاضز. ثب ضٚيىطزي خسيس ضٚيسازٞبي ثبضقي فطيٗ زض

ثب ضفتبض  ٔٙبؾت؛ آٖ ٌٛ٘ٝ وٝ ٞٓ قٙبؾبيي ضذسازٞبي فطيٗ، اظ ٘ظط فطاٚا٘ي ٚلٛع أىبٖ پصيط ثبقس ٚ ٞٓ اظ ٘ظط ثعضٌي ٚ ا٘ساظٜ، ثيكتطيٗ ٘عزيىي ضا
ٔميبؼ ٔىب٘ي ٔٙبؾت ثطاي ٔغبِؼٝ ايٗ ضٚيسازٞب زض غطة ايطاٖ. ٞسف اظ ٔميبؼ الّيٓ قٙبذتي ثبضـ زض ٔٙغمٝ زاقتٝ ثبقس. زْٚ ٔكرم وطزٖ 

ؿي ثب ٔىب٘ي، تؼطيف قطايظ فطاٌيط ثطاي ضذسازٞبي فطيٗ ٔي ثبقس. ثطاي ضؾيسٖ ثٝ ايٗ ٞسف اظ پبيٍبٜ زازٜ ٞبي قجىٝ ثٙسي ثبضـ ضٚظا٘ٝ زض ٔبتطي
ت. ثطاي قٙبؾبيي ايٗ ثبضـ ٞب ػالٜٚ ثط آؾتب٘ٝ انّي وٝ ٔيبٍ٘يٗ ثبضـ ٞبي ثيف ، ثٟطٜ ٌطفتٝ قسٜ اؾ2016تب  1965اظ ؾبَ  18993×6410اثؼبز 

ثطاي ٞط پيىؿُ ٚ ثٝ اظاي ٞط ضٚظ اظ ؾبَ ٔي ثبقس،  آؾتب٘ٝ زٚٔي وٝ ا٘حطاف ٔؼيبض ايٗ ثبضـ ٞب اؾت ثب ٔمبزيط يه، زٚ ٚ ؾٝ ثطاثطي،  75اظ نسن 
ٔىب٘ي وٝ تحت پٛقف لطاض ي بضـ ٞبي فطيٗ زض ٔٙغمٝ قٙبؾبيي قس ٚ ثطاؾبؼ ٌؿتطٜثٝ ٔيبٍ٘يٗ افعٚزٜ قسٜ اؾت. ثط ايٗ اؾبؼ ؾٝ ٌطٜٚ اظ ث

، عجمٝ ٌطفتٝ ثٛز، تفىيه ٚ اٍِٛٞبي فكبض تطاظ زضيب تٛاْ ثب ايٗ ثبضـ ٞب ثطاي ٞط ٌؿتطٜ اؾترطاج قس. ؾپؽ ثب اؾتفبزٜ اظ تىٙيه تحّيُ ذٛقٝ اي
ثٝ ػالٜٚ زٚ ثطاثط ا٘حطاف اؾتب٘ساضز،  75كبٖ زاز وٝ ٔيبٍ٘يٗ ثبضـ ٞبي ثيف اظ نسن ثٙسي ٌطزيس. ٘تبيح حبنُ اظ ثٝ وبض ٌيطي فطآيٙس فٛق، ٘

ٗ آؾتب٘ٝ اي ثٟيٙٝ ثطاي ٔغبِؼٝ فطيٗ ٞبي ثبضقي زض غطة ايطاٖ ٔحؿٛة ٔي قٛز ٚ ٕٞچٙيٗ حسالُ ٌؿتطٜ ثطاي قٙبؾبيي ثبضـ فطيٗ فطاٌيط زض اي
 زضنس ٚ ثبالتط ٔي ثبقس. 20ٔٙغمٝ، پٟٙٝ 

 

 ،   ا٘حطاف ٔؼيبض،  غطة ايطا75ٖ: ثبضـ فطيٗ، ضٚيساز فطاٌيط،  نسن ٍاژگاى کلیذی

 

 هقذهِ

ثطذي ٔغبِؼبت ٘كبٖ ٔي  ضذسازٞبي فطيٗ الّيٕي ٌؿتطـ ثيكتطي پيسا وطزٜ ٚ ثط قست آٖ ٞب افعٚزٜ قسٜ اؾت. ٘تبيح 21عي لطٖ 
تغييطات زض ظٔبٖ ثٙسي ٚ ٔٛلؼيت   تط ٚ ثبط ٚ قسيسثبض٘سٌي ثيكت ضذسازٞبيس وٝ زض عي ٘يٓ لطٖ ٌصقتٝ اٍِٛٞبي آة ٚ ٞٛايي ثب ٙزٞ

تٟٙب  يه ثبضـ  فبخؼٝ ثبض ٔي تٛا٘س ٍٛ٘ٝ ٔغبِؼبت ٔتؼسز ٌعاضـ زازٜ ا٘س وٝ چ. (1:2011ٚ ٕٞىبضاٖ،  5ژانگ) ، ٔتغيطتط قسٜ ا٘سثبضـ

يىي اظ خٙجٝ ٞبي ضذسازٞبي فطيٗ، . ثٙبثطايٗ  قٙبذت ضفتبض زؾتبٚضزٞبي عٛال٘ي ٔست خبٔؼٝ ثكطي ضا زض يه زٚضٜ وٛتبٜ اظ ثيٗ ثجطز

                                                      
 )٘ٛيؿٙسٜ ٔؿئَٛ(عيزا٘كٍبٜ تجط ٌطٜٚ آة ٚ ٞٛاقٙبؾي ، زا٘كىسٜ ثط٘بٔٝ ضيعي ٚ ػّْٛ ٔحيغي،اؾتبز  .1

 Email : s_ jahan@tabrizu.ac.ir -Tel: 09141120860    
 طاٖيا ع،يتجط ع،يزا٘كٍبٜ تجط يغيٚ ػّْٛ ٔح يعيزا٘كىسٜ ثط٘بٔٝ ض ،يٌطٜٚ آة ٚ ٞٛاقٙبؾاؾتبز   .2

 طاٖيزا٘كٍبٜ ظ٘دبٖ، ظ٘دبٖ، ا ،يؼيعج يبيٌطٜٚ خغطافاؾتبز   . 3

 عيزا٘كٍبٜ تجط ،يغيٚ ػّْٛ ٔح يعيزا٘كىسٜ ثط٘بٔٝ ض ،يٌطٜٚ آة ٚ ٞٛاقٙبؾ 4.
1- Zhang 
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وٝ ٞبيي إٞيت ٔكٟٛزي ثطاي خبٔؼٝ ثٝ ٚيػٜ ثطاي خٕؼيتي ،ثٛزٜ ٚ افعايف اعالػبت زض ٔٛضز ثبضـ ٞبي قسيس وّيسي تغييط آة ٚ ٞٛا
 زض ٔٙبعك ثب افعايف ذغط ؾيُ ظ٘سٌي ٔي وٙٙس، زاضز.

زض اضظـ ٔيبٍ٘يٗ  ي ثب اؾتفبزٜ اظ ٔكبٞسات زٔب ٚ ثبضـ ثط تغييطثطاي زٞٝ ٞب، اوثط تحّيُ ٞبي ثّٙس ٔست تغييطات آة ٚ ٞٛاي خٟب٘

تغييطات ٚ ضٚ٘س ضٚيسازٞبي فطيٗ ثيف اظ ٔيبٍ٘يٗ ٔمبزيط ثٝ تغييط . زض حبِي وٝ (2:2006، ٚ ٕٞىبضاٖ 1الکساندر) ٜ ثٛزٔمبزيط ٔتٕطوع قس

فطوب٘ؽ ٚ قست ضٚيسازٞبي حسي ٘ؿجت ثٝ  يط زضتبييس قسٜ اؾت وٝ  تغي. (255:2012 ٚ ٕٞىبضاٖ، 2زونگژینگالّيٓ حؿبؼ ٞؿتٙس )

 .(44:2010 ٚ ٕٞىبضاٖ، 3چوتطي ٕٞطاٜ اؾت )  تغييط زض ٔيبٍ٘يٗ ٞبي الّيٕي، ثب تبثيطات ثعضي

ٚ ٕٞىبضاٖ،  4بریتوثٝ عٛض وّي ضذسازٞبي ثبضـ فطيٗ ٔي تٛا٘س ثٝ ػٙٛاٖ ا٘حطافبت ٔؼٙي زاض اظ ٔيبٍ٘يٗ ثبض٘سٌي تؼطيف قٛز )

تيدٝ، قٙبؾبيي ايٗ ثبضـ ٞب ٘يبظ ثٝ ٔؼيبضي زاضز وٝ تٛؾظ آٖ، ٔيعاٖ ا٘حطاف ٔمبزيط ثبضـ اظ ٔيبٍ٘يٗ ؾٙديسٜ قٛز. (. زض 180:2014٘
وٝ ثطاي اؾترطاج ثبضـ ٞبي فطيٗ اضائٝ ٔي قٛ٘س، ا٘تربة آؾتب٘ٝ اي وٝ ٞبيي ٟٔٓ ايٗ اؾت وٝ ثب تٛخٝ ثٝ ا٘ٛاع قبذم ٞب ٚ آؾتب٘ٝ

غمٝ ٔٛضز ٔغبِؼٝ ثٛزٜ ٚ لبزض ثٝ قٙبؾبيي ثٟيٙٝ ثبضـ ٞبي فطيٗ ثٝ خٟت ٔمساض ٚ فطاٚا٘ي ثبقس، ٘يبظ ثٝ ٔتٙبؾت ثب قطايظ الّيٓ قٙبذتي ٔٙ
ضٚيسازٞبي فطاٌيط زض ي زلت فطاٚاٖ زاضز. ػالٜٚ ثطايٗ، زض ٔغبِؼبت ضذسازٞبي فطيٗ، تؼطيف يه ٔميبؼ ٔىب٘ي ٔٙبؾت وٝ ٘كبٖ زٞٙسٜ

اٌيط ضٚيسازي اؾت وٝ ضذسازٞبي آٖ حبنُ ؾبٔب٘ٝ ٞبي ثعضي خٛي ثبقس ٚ ثٝ ػٙٛاٖ يه ٔٙغمٝ ثبقس، ضطٚضي اؾت. ٔٙظٛض اظ ضٚيساز فط
(. ثب ايٗ ٚخٛز، ثٝ عٛض زليك ٔؼّْٛ ٘يؿت وٝ حسالُ ٌؿتطٜ ثطاي يه ضٚيساز 31:1395نفت الّيٕي ثٝ قٕبض آيس )ػؿبوطٜ ٚ ٕٞىبضاٖ، 

يسازٞبي فطاٌيط ٚ افطاظ آٖ ٞب اظ ضٚيسازٞبي ٔحّي اظ زٚ خب٘ت فطيٗ فطاٌيط چٝ ٌؿتطٜ اي ثٝ قٕبض ٔي آيس. تؼطيف ٔطظ نحيح ثطاي ضٚ
حبئع إٞيت اؾت. اَٚ آٖ وٝ پسيسٜ ٔٛضز ٘ظط زض ٔميبؼ ٕٞسيس لطاض ٌطفتٝ ٚ ثٝ ٚؾيّٝ اٍِٛ ٞبي ٕٞسيس لبثُ تٛخيٝ ثبقس ٚ زْٚ آٖ وٝ 

بنُ اظ فطآيٙسٞبي وٛچه ٔميبؼ زذبِت اٍِٛؾبظي پسيسٜ ٞب زض ايٗ ٔميبؼ ثب ذغبي وٕتطي ٕٞطاٜ ثبقس. زض ايٗ نٛضت ذغبٞبي ح
(. ثب تٕبْ إٞيتي وٝ ايٗ ٔٛضٛع زاضز، غيط اظ زٚ پػٚٞف ٔٛضز اقبضٜ زض شيُ، 78:1392وٕي زض ٔسَ ذٛاٞٙس زاقت )ػؿبوطٜ ٚ قبزٔبٖ، 

ٜ ٚ قبزٔبٖ ( ٚ ػؿبوط1395پػٚٞف زيٍطي زض ذهٛل تؼييٗ ٌؿتطٜ فطاٌيط الّيٕي زض ايطاٖ ا٘دبْ ٘كسٜ اؾت. ػؿبوطٜ ٚ ٕٞىبضاٖ )
ي زضنس ٚ ثبالتط ضا حسالُ ٌؿتطٜ 30ي ( ثب اؾتفبزٜ اظ تحّيُ ذٛز ٕٞجؿتٍي فطاٚا٘ي ضٚظٞبي ٌطْ زض ٌؿتطٜ ٞبي ٔرتّف، پ1392ٟٝٙ)

ٔىب٘ي، ثطاي ٔغبِؼٝ ٚ ثطضؾي ضٚظٞبي ٌطْ فطاٌيط زض ايطاٖ ٔؼطفي ٔي وٙٙس. اظ ٔغبِؼبت  ا٘دبْ قسٜ زض ٔٛضز ضذسازٞبي فطيٗ ثبضـ زض 
 اظ وكٛض ٔي تٛاٖ ثٝ ٔٛاضز ظيط اقبضٜ وطز:ذبضج 

(، تحّيُ قطايظ ؾيٙٛپتيه ٚ ثعضي ٔميبؼ 2005ٚ ٕٞىبضاٖ ) 5ثطضؾي تغييطات آيٙسٜ ثبضـ ٞبي فطيٗ زض اٍّ٘ؿتبٖ تٛؾظ فبِٚط
زض فطاٚا٘ي (، قٙبؾبيي تغييطپصيطي ظٔب٘ي 2005ٚ ٕٞىبضاٖ ) 6اتٕؿفطي زض ٚلٛع ثبضـ ٞبي ؾٍٙيٗ زض قٕبَ غطة ايتبِيب تٛؾظ ضٚزضي

(، عجمٝ ثٙسي ضذسازٞبي فطيٗ ثبضـ ٚ تحّيُ فطاٚا٘ي ٚ قست آٖ ٞب 2010ٚ ٕٞىبضاٖ ) 7ضذسازٞبي فطيٗ ثبضـ زض اؾتطاِيب تٛؾظ فٛ
(، 2014ٚ ٕٞىبضاٖ ) 8(، ثطضؾي زٚ قبذم قست ثبضـ ٚ قبذم تٕطوع ثبضـ زض ثٍٙالزـ تٛؾظ اؾىٙسض2014تٛؾظ ثطيتٛ ٚ ٕٞىبضاٖ )

(، تحّيُ فطيٗ ٞب ثبضقي 2015) 9ظٔب٘ي فطيٗ ٞبي زٔب ٚ ثبضـ زض ايبالت ٔتحسٜ آٔطيىب تٛؾظ پبَٚ ٚ ويٓ (، تحّيُ ضٚ٘س فضبيي 2014ٚ)
 (.2016ثبضقي زض فالت ٔطوعي ايطاٖ تٛؾظ ضٚؾتب ٚ ٕٞىبضاٖ )

                                                      
1- Alexander 
2- Zongxing 
3- Chu 
4- Brito 
1- Fowler 
2- Rudari 
3- Fu 
4- Iskander 
5- Powell and Keim 
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زيٙبٔيه آٖ ٞب ٔتٕطوع قسٜ  –ٔغبِؼبت زض زض زاذُ وكٛض زض حٛظٜ فطيٗ ٞبي ثبضقي، ػٕستبً ثط ضٚي تحّيُ قطايظ ؾيٙٛپتيه  
 ؾت. اظ خّٕٝ ٔغبِؼبت نٛضت ٌطفتٝ زض ضاثغٝ ثب ضٚيسازٞبي فطيٗ ثبضـ زض زاذُ وكٛض ٔي تٛاٖ ثٝ ٔٛاضز ظيط اقبضٜ وطز.ا

ٞبي ـ تغييط تٛظيغ فطاٚا٘ي ثبض(، 1387قٕبَ غطة ايطاٖ تٛؾظ ؾبضي نطاف ٚ ٕٞىبضاٖ )ثبضـ ٞبي ضٌجبضي زض تحّيُ ٕٞسيس 
ثي ضٚ٘س ٚ خٟف ٕ٘بيٝ ٞبي حسي زٔب ٚ ثبضـ زض اؾتبٖ ٞطٔعٌبٖ تٛؾظ ضحيٓ ظازٜ ٚ (، اضظيب1391تٛؾظ ػؿبوطٜ ) فطيٗ قٟط ظ٘دبٖ

قبذم ٔطتجظ  27 طاتييتغ(، قٙبؾبيي 1392(، ثطضؾي تغييطات ٕ٘بيٝ ٞبي ثبضـ فطيٗ ايطاٖ تٛؾظ ٔؿؼٛزيبٖ ٚ زاض٘س )1390ٕٞىبضاٖ )
ثبضـ ٞبي اٍِٛٞبي  ٌطزقي تٛأْ  ثب  ٔيبٍ٘يٗتحّيُ (، 1393تٛؾظ خٟب٘جرف انُ ٚ ٕٞىبضاٖ ) عيزض تجط فطيٗ ٞبي ٚ ثبضـزٔب ثب 

(، ثطضؾي ضاثغٝ پطاوٙسٌي فضبيي ثبضـ ٞبي ؾٍٙيٗ ٚ اٍِٛٞبي فكبض زض 1393تٛؾظ ػؿبوطٜ ٚ ٕٞىبضاٖ ) غطة ايطاٖ قٕبَؾٍٙيٗ زض 
س ذٛضقيس زٚؾت ٚ تٛؾظ ٔحٕ طاٖيثٟبضٜ زض قٕبَ غطة ا ٗيؾٍٙ يثبضـ ٞب يسيٕٞس ُيتحّ(، 1394ٌيالٖ تٛؾظ ؾتٛزٜ ٚ ػّيدب٘ي )

 .(1396(، ٚاوبٚي ضٚاثظ فضبيي ثبضـ ٞبي فطيٗ غطة ايطاٖ تٛؾظ ٔظفطي ٚ ٕٞىبضاٖ )1395ٕٞىبضاٖ )

 هَاد ٍ رٍش ّا

ٔٛضز ٔغبِؼٝ قبُٔ اؾتبٖ ٞبي آشضثبيدبٖ قطلي ٚ غطثي، ظ٘دبٖ، وطزؾتبٖ، وطٔب٘كبٜ، ٕٞساٖ، ِطؾتبٖ ٚ ايالْ، ثب ٚؾؼت ي ٔٙغمٝ
 (.1زضنس اظ ٔؿبحت وُ ايطاٖ ضا قبُٔ ٔي قٛز )قىُ  14غ، حسٚز ويّٛٔتط ٔطث 230760حسٚز 

 
 : سطَح ارتفاعی ٍ پزاکٌص ایستگاُ ّای غزب ایزاى )هاخذ : ًَیسٌذگاى(0ضکل 

ٔتط ضا قبُٔ ٔي قٛز. ضقتٝ وٜٛ ٞبي ظاٌطؼ وٝ اظ قٕبَ غطة ثٝ خٙٛة  4000تب حسٚز  100اضتفبع ايٗ ٔٙغمٝ زض زأٙٝ اي ثيٗ 
اؾت، ٟٕٔتطيٗ ٚيػٌي غطة ايطاٖ ثٝ قٕبض ٔي ضٚ٘س. ثٝ ػّت ٌؿتطـ ٚ ٚؾؼت لبثُ ٔالحظٝ ٔٙغمٝ ٔٛضز ٔغبِؼٝ زض قطق وكيسٜ قسٜ 

ػطو خغطافيبيي ٚ ٘يع تٙٛع ٘بٕٞٛاضي ٞب، ٔمساض ٚ تٛظيغ ثبض٘سٌي زضٔٙغمٝ اظ تغييطات ٔىب٘ي ظيبزي ثطذٛضزاض ٔي ثبقس )ضضيئي ٚ ػعيعي، 
97:1387.) 

ايؿتٍبٜ ؾيٙٛپتيه، وّيٕبتِٛٛغي ٚ  1129بٜ زازٜ اؾتفبزٜ قسٜ اؾت. پبيٍبٜ اَٚ ٔطثٛط ثٝ زازٜ ٞبي ثبضـ زض ايٗ پػٚٞف اظ زٚ پبيٍ
وٝ ثب ثجت ثبضـ ٞبيي ثبضاٖ ؾٙدي زض غطة ايطاٖ اؾت. آٔبض ايؿتٍبٜ ٞب ثٝ ِحبػ ٚخٛز زازٜ ٞبي پطت ٔٛضز ٚاضؾي لطاض ٌطفت. ايؿتٍبٜ

تِٛيس ٘بٍٕٞٙي ٔىب٘ي زض تِٛيس زازٜ ٞبي قجىٝ اي قسٜ ثٛز٘س،  ٘بزيسٜ ٌطفتٝ قس٘س. اظ عطف ٞبي ٔحّي )يب ثٝ زِيُ ذغبي ا٘ؿب٘ي( ثبػث 
زيٍط، ثب تٛخٝ ثٝ ٔتفبٚت ثٛزٖ تؼساز ايؿتٍبٜ ٞب زض ؾبَ ٞبي ٔرتّف ٚ ثٝ ٚيػٜ، افعايف لبثُ ٔالحظٝ تؼساز ايؿتٍبٜ ٞب زض زٞٝ ٞبي 

وٝ زاضاي ٞٓ پٛقي ثٛز٘س، ثٝ تطتيت ٞبيي زض عَٛ زٚضٜ ٔٛضز ٔغبِؼٝ، ايؿتٍبٜ پبيب٘ي زٚضٜ آٔبضي، خٟت ٔتؼبزَ وطزٖ تؼساز ايؿتٍبٜ ٞب
ايؿتٍبٜ ثطاي تِٛيس زازٜ ٞبي قجىٝ اي ٔٛضز اؾتفبزٜ لطاض ٌطفت. زازٜ  823ايؿتٍبٜ، تؼساز  1129إٞيت حصف ٌطزيس٘س ٚ ٟ٘بيتب اظ ٔدٕٛع 

ثب اؾتفبزٜ اظ ضٚـ ٔيب٘يبثي وطيديًٙ ٚ  2016زؾبٔجط  31تب   1965ٝ غا٘ٛي 1ٞبي قجىٝ اي حبنُ اظ ٔيب٘يبثي ٔكبٞسات ثبضـ ضٚظا٘ٝ اظ 
)ظٔبٖ ثط  18993×6410ويّٛٔتط ٔي ثبقس. ثب تٛخٝ ثٝ ٔكرهبتي وٝ ػٙٛاٖ قس، پبيٍبٜ ٟ٘بيي، ٔبتطيؿي ثب اثؼبز  6×6ثب تفىيه ٔىب٘ي 
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ض تطاظ زضيب )ثط حؿت ٞىتٛپبؾىبَ( ٔي ثبقس وٝ اظ ضٚي ؾغطٞب ٚ ٔىبٖ ثط ضٚي ؾتٖٛ ٞب( ثطآٚضز ٌطزيس. پبيٍبٜ زْٚ ٘يع زازٜ ٞبي فكب
پبيٍبٜ زازٜ ٔطوع ّٔي پيف ثيٙي ٔحيغي ٚ ٔطوع ّٔي پػٚٞف ٞبي خٛي ٚاثؿتٝ ثٝ ؾبظٔبٖ ّٔي خٛ ٚ اليب٘ٛؼ قٙبؾي ايبالت ٔتحسٜ 

 120زضخٝ غطثي تب  40ثيٗ ي زضخٝ لٛؾي ٔٛخٛز ٔي ثبقس، زض ٔحسٚزٜ 5/2×5/2ثطزاقت قسٜ اؾت. ايٗ زازٜ ٞب وٝ ثب تفىيه ٔىب٘ي 
ٔىب٘ي ي يبذتٝ 1885زضخٝ ػطو قٕبِي ٔٛضز اؾتفبزٜ لطاض ٌطفتٝ اؾت. چٟبضچٛة يبزقسٜ، قبُٔ  70زضخٝ عَٛ قطلي ٚ اظ اؾتٛا تب 

 اؾت.
زض ٞط ٘مغٝ ٚ زض ٞط  75ٔٛضز اؾتفبزٜ زض ايٗ پػٚٞف ثطاي قٙبؾبيي ثبضـ ٞبي فطيٗ، ٔيبٍ٘يٗ ثبضـ ٞبي ثيف اظ نسن ي آؾتب٘ٝ

اظ ؾبَ اؾت. زض ٚالغ ٔمبزيط ذبني وٝ ٔجٙبي قٙبذت ضٚيسازٞبي ثرهٛني ٞؿتٙس ضا آؾتب٘ٝ ٔي ٌٛيٙس. تؼساز پطقٕبضي آؾتب٘ٝ ضا ٔي ضٚظ 
تٛاٖ ٔؼطفي وطز. زض ايٗ ٔيبٖ، چٙسن ٞب اظ إٞيت ٚ وبضثطز ثيف تطي ثطذٛضزاض٘س. ثطاؾبؼ چٙسن ٞبي يه تٛضيغ، ٘ٛػي تمؿيٓ ثٙسي 

أىبٖ پصيط اؾت. ثطاي ٔثبَ زض يه ٔدٕٛػٝ ٔكبٞسات ٔي تٛاٖ ذكىؿبِي ٞب، تطؾبِي ٞب، ثبضـ ؾيالثي، ؾبَ وّي ثطاي ػٙبنط الّيٕي 
(.  چبضن ٞب، زٞه ٞب ٚ نسن ٞب ا٘ٛاع چٙسن ٞبي 121:1390ؾطز، ؾبَ ٌطْ ٚ ... ضا ثب اؾتفبزٜ اظ ايٗ ٕ٘بيٝ ٞب ثطآٚضز وطز )ػؿبوطٜ، 

زضنس ثبالتط اظ آٖ ٚالغ ٔي  25زضنس ٔكبٞسات پبييٗ تط اظ آٖ ٚ  75ٔمساضي اؾت وٝ  يب ٕٞبٖ چبضن ؾْٛ، 75يه تٛظيغ ٞؿتٙس. نسن 
زضنس ثباليي ٔكبٞسات اؾت  ٚ ٔي تٛا٘س ٌٛيبي ثبضـ ٞبي قسيس ثبقس.  25ي ٞط ؾطي ظٔب٘ي ٔكرم وٙٙسٜ 75قٛز. ثٙبثطايٗ نسن 

وٝ ثبضـ ايٗ ايؿتٍبٜ ثطاثط يب ثيف تط اظ چبضن ٞبيي ؾبَ چبضن ؾْٛ ثبضـ ؾبال٘ٝ ايؿتٍبٜ آثبزاٖ،ي ( ثب ٔحبؾج117ٝ: 1390ػؿبوطٜ )
 ؾْٛ آٖ ثٛز ضا ثٝ ػٙٛاٖ ؾبَ ٞبي پط ثبضـ عجمٝ ثٙسي ٔي وٙس.

ػالٜٚ آؾتب٘ٝ ٔصوٛض، ٔؼيبض زٚٔي ٘يع ثطاي اؾترطاج ثبضـ ٞبي فطيٗ زض ايٗ پػٚٞف زض ٘ظط ٌطفتٝ قسٜ اؾت. آ٘چٝ وٝ ٔكرم  
ثبضـ ٞبي ثيف اظ آؾتب٘ٝ تؼطيف قسٜ ضا ثٝ ػٙٛاٖ ضذساز فطيٗ زض ٘ظط ٔي ٌيط٘س. ايٗ زضحبِي اؾت  اؾت، زض ثطآٚضز فطيٗ ٞب، ػٕٛٔب تٕبْ

ٔس٘ظط ثٛزٜ ثبقس ٚ يب زض ٘مغٝ ٔمبثُ، ثؿيبض ثعضي تط اظ آؾتب٘ٝ ثٛزٜ ٚ ثب ي وٝ ٕٔىٗ اؾت يه ثبضـ، تٟٙب ٔمساض ٘بچيعي، ثيف اظ آؾتب٘ٝ
سيٟي اؾت وٝ ايٗ زٚ ثبضـ فطيٗ اظ ِحبػ قست ٚ ثعضٌي ٞطٌع ثب ٞٓ ثطاثط ٘يؿتٙس أب زض فبنّٝ لبثُ تٛخٟي اظ آٖ لطاض زاقتٝ ثبقس. ث

تحميك، ٍٕٞي زض يه ضزيف ٚ تحت يه ػٙٛاٖ قٙبذتٝ ٔي قٛز. ثٝ ٔٙظٛض ضفغ ايٗ ٘ميهٝ، ػالٜٚ ثط ٔيبٍ٘يٗ ي آؾتب٘ٝ تؼطيف قسٜ
تكريم ثعضٌي ٚ قست ثبضـ ٞب ٚ فبنّٝ آٖ ٞب اظ آؾتب٘ٝ زض ٞط پيىؿُ، ٔؼيبض وٙتطِي زٚٔي ٘يع ثطاي  75ثبضـ ٞبي ثيف اظ نسن 

زض ٞط پيىؿُ ٔي ثبقس. ثٙبثطايٗ ٔيبٍ٘يٗ  75انّي زض ٘ظط ٌطفتٝ قسٜ اؾت وٝ ايٗ آؾتب٘ٝ زْٚ، ا٘حطاف ٔؼيبض ثبضـ ٞبي ثيف اظ نسن 
ثطي ا٘حطاف ٔؼيبض ثٝ آٖ افعٚزٜ ٔي ثٝ ػٙٛاٖ يه آؾتب٘ٝ ثبثت زض٘ظط ٌطفتٝ قسٜ ٚ ٔمبزيط يه، زٚ ٚ ؾٝ ثطا 75ثبضـ ٞبي ثيف اظ نسن 

وٝ ٞبيي قٛز. ثسيٟي اؾت، ثبضـ ٞبي فطيٙي وٝ اظ عطيك آؾتب٘ٝ اي ثب اػٕبَ ا٘حطاف ٔؼيبض ؾٝ ثطاثطي حبنُ قسٜ ا٘س، ٘ؿجت ثٝ ثبضـ
س ٚ قبُٔ ٔمبزيط ثؿيبض زض آؾتب٘ٝ آٖ ٞب تٟٙب يه ا٘حطاف ٔؼيبض ثٝ ٔيبٍ٘يٗ افعٚزٜ قسٜ اؾت، زض فبنّٝ زٚضتطي اظ آؾتب٘ٝ انّي لطاض زاض٘

 ثٝ قطح ظيط ٔي ثبقس: aثعضي تطي ٞؿتٙس. ثب تٛخٝ ثٝ آ٘چٝ  ٌفتٝ قس، ٔطاحُ ٔحبؾجٝ آؾتب٘ٝ ٞب ثطاي پيىؿُ فطضي  

ثطاي ثبضـ ٞبي ٔؿبٚي يب  75نسن  -2، ثطاي ٞط يه اظ ضٚظٞبي ؾبَ اؾترطاج قس. aتٕبٔي ثبضـ ٞبي ضخ زازٜ زض پيىؿُ  -1
زض ٞطيه اظ ضٚظٞبي  aتٕبٔي ثبضـ ٞبي پيىؿُ  -3ثطاي ٞطيه اظ ضٚظٞبي ؾبَ اؾترطاج قس.  aپيىؿُ  ٔيّي ٔتط زض 1/0ثيف اظ 

ٔيبٍ٘يٗ ٚ ا٘حطاف ٔؼيبض ثبضـ ٞبي قٙبؾبيي قسٜ زض  -4ٔتٙبظط ثب آٖ ضٚظ ثٛز، اؾترطاج قس.  75ؾبَ وٝ ٔؿبٚي يب ثيف اظ نسن 
 ٔحبؾجٝ قس. aثطاي پيىؿُ  3ٔطحّٝ 

ٚ زيٍطي ثطاي  75يىي ثطاي ٔيبٍ٘يٗ ثبضـ ٞبي ثيف اظ نسن ، 366×6410قس، زٚ ٔبتطيؽ ثٝ اثؼبز عجك آ٘چٝ وٝ قطح زازٜ 
( ثٝ 6410( ٚ ثٝ اظاي ٞط پيىؿُ )366آؾتب٘ٝ ثٝ اظاي ٞط ضٚظ اظ ؾبَ)ي ، ثٝ ػٙٛاٖ ٘مك75ٝا٘حطاف ٔؼيبض ثبضـ ٞبي ثيف اظ نسن 

 طح شيُ حبنُ قس:ٟ٘بيي ثٝ قي زؾت آٔس. ثب تطويت ايٗ زٚ ٔؼيبض، ؾٝ آؾتب٘ٝ

 (.زض ٞط پيىؿُ ٚ ٞط ضٚظ ) 75ثطاثط ا٘حطاف ٔؼيبض ثبضـ ٞبي ثيف اظ نسن  1ٔيبٍ٘يٗ ثٝ ػالٜٚ   -1

 (.زض ٞط پيىؿُ ٚ ٞط ضٚظ ) 75ثطاثط ا٘حطاف ٔؼيبض ثبضـ ٞبي ثيف اظ نسن  2ٔيبٍ٘يٗ ثٝ ػالٜٚ   -2

 (.زض ٞط پيىؿُ ٚ ٞط ضٚظ ) 75ف ٔؼيبض ثبضـ ٞبي ثيف اظ نسن ثطاثط ا٘حطا 3ٔيبٍ٘يٗ ثٝ ػالٜٚ   -3
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ؾپؽ ثبضـ ٞط پيىؿُ ٚ ٞط ضٚظ ثب ٞط يه اظ ؾٝ آؾتب٘ٝ، زض آٖ پيىؿُ ٚ زض ٕٞبٖ ضٚظ ثٝ نٛضت خساٌب٘ٝ ٔمبيؿٝ قس ٚ ضٚظٞبيي وٝ 
 ٔمبزيط ثبضـ آٖ ٞب، ٔؿبٚي يب ثعضي تط اظ آؾتب٘ٝ ثٛز، قٙبؾبيي قس. 

وٝ ثٝ ػٙٛاٖ ٞسف ٟ٘بيي ايٗ پػٚٞف ٔغطح اؾت، تؼطيف ٔؼيبض ٔٙبؾت ثطاي قٙبؾبيي ثبضـ ٞبي فطيٗ ٚ ٔؼطفي پٟٙٝ اي  أب آ٘چٝ
اؾت وٝ ثتٛاٖ ايٗ ضذساز ٞب ضا زض آٖ پٟٙٝ ٚ ثبالتط اظ آٖ ثٝ ػٙٛاٖ ضذسازٞبي فطاٌيط، زض٘ظطٌطفت. ضٚيسازٞبي فطاٌيط حبنُ ؾبظٚوبض 

ٚ ثٝ ػٙٛاٖ يه ٚيػٌي الّيٕي زض ٔٙغمٝ ٔغطح ٔي قٛ٘س. ثطاي ضؾيسٖ ثٝ ايٗ ٔٙظٛض ٚ لضبٚت  ؾيؿتٓ ٞبي ثعضي ٔميبؼ خٛي ٞؿتٙس
ٔٛضز ٔغبِؼٝ زض لبِت آٖ ي زضثبضٜ آؾتب٘ٝ ٔٙبؾت ٚ ثٟيٙٝ ثطاي ٔغبِؼٝ فطيٗ ٞبي ثبضقي ٚ اضائٝ چٟبضچٛثي وٝ ثبضـ ٞبي فطيٗ زض ٔٙغمٝ

آؾتب٘ٝ ٔرتّف، اظ اٍِٛٞبي فكبض تٛاْ ثب ايٗ ثبضـ ٞب زض پٟٙٝ ٞبي ٔرتّف  تؼطيف ٔي قٛ٘س، پؽ اظ قٙبؾبيي ؾٝ ٘ٛع ثبضـ ثطاؾبؼ ؾٝ
ٝ اظ ٔٙغمٝ وٝ ٔتبثط اظ ايٗ ثبضـ ٞب ثٛز، ثٟطٜ ٌطفتٝ قس. ثسيٗ ٔٙظٛض اثتسا ثب ٔحبؾجٝ ٘ؿجت پيىؿُ ٞبي تٛاْ ثب ثبضـ فطيٗ زض ٞط ضٚظ، ث

يط ثبضـ فطيٗ لطاض زاقتٝ، ٔكرم قس. ؾپؽ ضٚظٞبي ٕٞطاٜ ثب وُ پيىؿُ ٞبي ٔٙغمٝ، آٖ ٔمساض اظ پٟٙٝ اي وٝ زض ٞط ضٚظ تحت تبث
ضذساز فطيٗ، ثطاؾبؼ ٌؿتطٜ اي وٝ ٔتبثط اظ ايٗ ثبضـ ٞب ثٛزٜ ا٘س، تفىيه قس٘س. زض ٔطحّٝ ثؼس، اٍِٛٞبي فكبض تطاظ زضيبي تٛاْ ثب ايٗ 

فبنّٝ ثيٗ ٘مكٝ ٞب ي ثٙسي قس٘س. ثطاي ٔحبؾجٝضٚظٞب ثطاي ٞطيه اظ پٟٙٝ ٞب اؾترطاج قسٜ ٚ ثب اؾتفبزٜ اظ ضٚـ تحّيُ ذٛقٝ اي عجمٝ 
 اظ ضٚـ فبنّٝ الّيسؾي ٚ ثطاي ازغبْ افطاز زض ٌطٜٚ ٞب، اظ ضٚـ ازغبْ ٚاضز اؾتفبزٜ قس.

ثبضـ ٞبي فطيٙي وٝ زض ٌؿتطٜ ٞبي وٕتطي اظ ٔٙغمٝ ضٚي زازٜ ا٘س، ػٕستب ثطاؾبؼ ػٛأُ ٔحّي ٚ ٘بفطاٌيط ثٝ ٚخٛز آٔسٜ ثبقٙس ٚ ثٝ 
ً٘ ػٛأُ ٔحّي ٚ فطآيٙسٞبي تهبزفي زض آٖ ٞب، اٍِٛپصيط ٘رٛاٞٙس ثٛز. ثٙبثطايٗ ضطٚضي اؾت، حسالُ پٟٙٝ اي وٝ ثبضـ زِيُ ٘مف پطض

ٔكرم ثٝ ي فطيٗ، ثٝ ػٙٛاٖ يه ضٚيساز فطاٌيط ثٝ قٕبض آيس، ٔؼطفي ٚ قٙبؾبيي قٛز. ايٗ ا٘تظبض ٔؼمَٛ ٚ ٔٙغمي اؾت وٝ اظ يه پٟٙٝ
ط ٚ تهبزفي زض قىُ ٌيطي ايٗ ثبضـ ٞب وٓ ضً٘ تط قسٜ ٚ ضذساز ثبضـ فطيٗ ٘بقي اظ اٍِٛٞبي ثؼس، ٘مف ػٛأُ ٔحّي، غيط فطاٌي

ٕٞسيس ٔكرم، ٌٛيب، لسضتٕٙس ٚ ٔتجبيٗ ثبقٙس. ثٝ ايٗ تطتيت، اٍِٛپصيطي ايٗ ثبضـ ٞب اظ عطيك قٙبذت حسالُ پٟٙٝ اي وٝ ثبضـ ٞبي 
 َ ظٔبٖ اؾت، أىب٘پصيط ذٛاٞس ثٛز.فطيٗ زض آٖ پٟٙٝ ٚ ثبالتط، حبنُ تىطاض اٍِٛٞبي ٔكرم زض عٛ

 یافتِ ّا ٍ تحث

 ٔكبٞسٜ ٔي قٛز.  2زض قىُ  75ٔيبٍ٘يٗ ٚ ا٘حطاف ٔؼيبض ثبضـ ٞبي ثيف اظ نسن 

 
  75: هیاًگیي )خطَط ّن تارش( ٍ اًحزاف هعیار )پس سهیٌِ( تارش ّای تیص اس صذک 6ضکل 
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ٚ ٞٓ ثط  75ثط ٔيعاٖ ٔيبٍ٘يٗ ثبضـ ٞبي ثيف اظ نسن  ثب حطوت اظ ثرف ٞبي قٕبِي ٔٙغمٝ ثٝ ؾٕت ثرف ٞبي خٙٛثي، ٞٓ
 3ٔمبزيط ا٘حطاف اظ ٔيبٍ٘يٗ آٖ ٞب افعٚزٜ ٔي قٛز. افعايف ٔمبزيط آؾتب٘ٝ ٞب ثب حطوت ثٝ ؾٕت ػطو ٞبي پبييٗ تط ثب تٛخٝ ثٝ قىُ 

ٔي قٛز. عجيؼي اؾت وٝ ثب  تغييطات فطاٚا٘ي ثبضـ ٞبي فطيٗ ثب افعايف ٔيعاٖ آؾتب٘ٝ زض قىُ ٞبي ٔطثٛعٝ زيسٜ. ٔكرم ٔي قٛز
ضٚظ زض ؾبَ ثب  4-9ضٚظ ٚ حساوثط  1-4افعايف ٔمساض آؾتب٘ٝ، اظ فطاٚا٘ي ٚلٛع ضذساز ٞبي فطيٗ وبؾتٝ ٔي قٛز. ايٗ وبٞف اظ حسالُ 

اٚا٘ي ٚلٛع افعايف ٘طخ آؾتب٘ٝ ٘ٛؾبٖ زاضز. زٚ لؿٕت اظ ٔٙغمٝ ػّي ضغٓ افعايف تسضيدي ٔمساض آؾتب٘ٝ، ثٝ عٛض ثبثت، ضوٛضز ثيكتطيٗ فط
ثبضـ ٞبي فطيٗ ضا ثٝ ذٛز اذتهبل ٔي زٞٙس، ثرف اَٚ، لؿٕت ٞبي وٛچىي اظ قٕبَ اؾتبٖ ِطؾتبٖ، خٙٛة اؾتبٖ ٕٞساٖ ٚ خٙٛة 
قطلي اؾتبٖ وطٔب٘كبٜ ضا قبُٔ ٔي قٛز ٚ ثرف زْٚ زض لؿٕت ٞبي قٕبَ غطثي اؾتبٖ وطزؾتبٖ ٚ خٙٛة قطلي اؾتبٖ آشضثبيدبٖ 

ت ظاٌطؼ )وٝ ثٝ ثيكيٙٝ اضتفبع ذٛز زض ايٗ ٔٙبعك ٔي ضؾس( اثط ظيبزي ثط ٚلٛع ثبضـ ٞبي فطيٗ غطة غطثي ٚالغ قسٜ اؾت. اضتفبػب
 (.181:1396ايطاٖ زاقتٝ ٚ ٔٛخت قيت قسيس ثبضـ فطيٗ زض ايٗ ٘ٛاحي قسٜ اؾت )ٔظفطي ٚ ٕٞىبضاٖ،
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وٕتطيٗ فطاٚا٘ي ثبضـ ٞبي فطيٗ ٔطثٛط ثٝ خٙٛة اؾتبٖ ٞبي ِطؾتبٖ ٚ ايالْ اؾت. ثعضٌي ٔمبزيط ثبضـ ٞب زض ثرف ٞبي ٔصوٛض ثب 
فطاٚا٘ي ٚلٛع وٓ، ٘كبٖ اظ ضفتبض ٔٙظٓ تط ثبضـ زض ايٗ ثرف ٞب زاضز وٝ زِيُ ايٗ أط ثٝ لطاضٌيطي ٔؿتميٓ ايٗ ٔٙبعك زض ٔؿيط ٚضٚز 

ي ٔميبؼ خٛ ثٝ زاذُ ايطاٖ ٚ زضيبفت ثبضـ ٞبي ٔٙظٓ ٚ حساوثطي ايٗ ٔٙبعك اظ ايٗ ؾيؿتٓ ٞب ٔطثٛط ٔي ؾيؿتٓ ٞبي ٕٞسيس ٚ ثعض
 قٛز.

 

 تحت پَضصی آستاًِ ّای تارش فزیي ٍ پٌِْ

زضنس ثٛزٜ اؾت. ثٝ  80ثطاؾبؼ آؾتب٘ٝ اَٚ، ثبالتطيٗ ٌؿتطٜ اي وٝ زض عَٛ زٚضٜ آٔبضي تحت پٛقف ثبضـ فطيٗ لطاض زاقتٝ، ٔمساض 
ي زضنس اظ ٔٙغمٝ، ثبضقي فطيٗ تدطثٝ وطزٜ اؾت. ثب اػٕبَ ا٘حطاف ٔؼيبض زٚ ثطاثطي ثٝ ٔيبٍ٘يٗ، ثبالتطيٗ پٟٙٝ 80بضتي زض آٖ ضٚظ، ػج

زضنس وبٞف پيسا وطزٜ اؾت.  56زضنس ٚ ثب افعايف ٔيعاٖ ا٘حطاف ٔؼيبض ثٝ ؾٝ ثطاثط، ايٗ ٔمساض ثٝ  64تحت پٛقف ثبضـ فطيٗ ثٝ حسٚز 
زضيبفت وٙٙسٜ ثبضـ، وبؾتٝ ٔي قٛز. ثطاي حصف ضٚظٞبيي وٝ ثبضـ فطيٗ ي بضـ ٞب افعٚزٜ ٔي قٛز، اظ حساوثط ٌؿتطٜٞطچٝ ثط ثعضٌي ث

ؾطي ظٔب٘ي  25زض آٖ ٞب زض ثرف ٞبي ٘بچيعي اظ ٔٙغمٝ ٚ تحت ػٛأُ ٔحّي ٚ يب ذغبٞبي حبنُ اظ ٔيب٘يبثي تِٛيس قسٜ ثٛز، نسن 
ي وٝ پٟٙٝٞبيي بي زٚضٜ آٔبضي، ثطاي ٞط يه اظ آؾتب٘ٝ ٞب ٔحبؾجٝ قس ٚ ؾپؽ ثبضـپٟٙٝ ٞبي تحت پٛقف ثبضـ فطيٗ زض عَٛ ضٚظٞ

 تحت پٛقف آٖ ٞب وٓ تط اظ ايٗ ٔمساض ثٛز، حصف ٌطزيس.  
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 : فزاٍاًی ٍقَع تارش ّای فزیي حاصل اس آستاًِ ّای سِ گاًِ تا گستزُ ّای هختلف 0جذٍل 

 ٔمساض پٟٙٝ
حسالُ 

 پٟٙٝ
 ثيف اظ

 %  پٟٙٝ 10
 ثيف اظ

 % پٟٙٝ 20
 ثيف اظ

 %  پٟٙٝ 30
 ثيف اظ

 % پٟٙٝ 40
 ثيف اظ

 % پٟٙٝ 50
 ثيف اظ

 % پٟٙٝ 60

 7 29 83 185 388 1014 7115 آؾتب٘ٝ يه

  4 16 53 144 505 5215 آؾتب٘ٝ زٚ

   5 31 82 351 3938 آؾتب٘ٝ ؾٝ

زضنس ثسؾت آٔس.  15/0ٚ  14/0، 23/0ثب ثٝ تطتيت ثطاثط  3ٚ  2، 1پٟٙٝ تحت پٛقف ثبضـ ٞبي فطيٗ ثطاي آؾتب٘ٝ ٞبي  25نسن 
صف ثٙبثطايٗ، تٕبْ ضٚظٞبيي وٝ ثبضـ آٖ ٞب زض پٟٙٝ وٕتط اظ ايٗ ٔمبزيط ضخ زازٜ ثٛز، حصف ٌطزيس. ضٚظٞبي ٕٞطاٜ ثب ضذساز فطيٗ ) ثؼس اظ ح

 قسٜ اؾت. اضائٝ 1تحت پٛقف، خساؾبظي قسٜ ٚ ثٝ قطح خسَٚ ي ضٚظٞبي ثب ثبضـ وٓ پٟٙٝ(، ثب زض ٘ظط ٌطفتٗ ٌؿتطٜ

 

 تحلیل الگَّای فطار تزاس دریا   

ثب تٛخٝ ثٝ ايٗ وٝ ثيكتط ثبض٘سٌي ٞبي ايطاٖ ظٔيٗ ثٝ ٚؾيّٝ ؾبٔب٘ٝ ٞبي ثعضي ٔميبؼ ؾيٙٛپتيه تِٛيس ٔي قٛز )ػّيدب٘ي ٚ ٞبضٔبٖ 
ٜ ٞبي ذكه ٚ تط زض غطة ؾبِي ٚ ثيٗ ؾبِي  ثبض٘سٌي  ٚ زٚض  ( ٚ اثجبت ايٗ وٝ تغييطات زض106ٖٚ: 1378ثٝ ٘مُ اظ ضضيئي ٚ ػعيعي،

(، ٔؼيبض لضبٚت ايٗ ٔغبِؼٝ زض 106:1387ايطاٖ تبثؼي اظ تغييطات اٍِٛي ؾبٔب٘ٝ ٞبي ثعضي ٔميبؼ ؾيٙٛپتيىي اؾت ) ضضيئي ٚ ػعيعي،
ي ٔٙبؾت ثطاي ثطضؾي ثبضـ ٞبي فطيٗ زض ٔٙغمٝ ٔٛضز ٔغبِؼٝ، آٖ آؾتب٘ٝ ٚ آٖ پٟٙٝ اي اؾت وٝ اٍِٛٞبي خٛي ا٘تربة آؾتب٘ٝ ٚ پٟٙٝ

 تٛاْ ثب ثبضـ ٞبي فطيٗ حبنُ اظ آٖ آؾتب٘ٝ ٚ زض آٖ پٟٙٝ، زاضاي ٔكرم تطيٗ،  ٔتجبيٗ تطيٗ ٚ ثب ثجبت تطيٗ اٍِٛٞب ثبقٙس. 
ثطضؾي ٘مكٝ ٞبي خٛي ٌطٜٚ ٞبي حبنُ اظ ذٛقٝ ثٙسي پٟٙٝ ٞبي ٔرتّف، ٔكرم ؾبذت وٝ ثب اػٕبَ آؾتب٘ٝ يه، ضٚظٞبي ثب 

ٔكرم تطيٗ اٍِٛٞب ثب وٕتطيٗ ٔيعاٖ ٞٓ پٛقب٘ي ٚ ي ط زض ٔمبيؿٝ ثب ؾبيط پٟٙٝ ٞب، اضائٝ وٙٙسٜزضنس ٚ ثبالت 40ي ثبضـ فطيٗ زض پٟٙٝ
ثيكتطيٗ ٔيعاٖ اذتالف ثيٗ ٌطٜٚ ٞب ٔي ثبقس. ٘مكٝ ٞبي ٔطثٛط ثٝ ٌطٜٚ ٞبي ٌؿتطٜ ٞبي پبييٗ تط ثٝ زِيُ ٔكبثٟت قطايظ خٛي، 

ٍٛٞب ثٝ ذٛثي اظ ٞٓ خسا ٘كسٜ ا٘س. ثٙبثطايٗ ذٛقٝ ثٙسي ثٟيٙٝ، آٖ اؾت زاضاي قجبٞت ٚ ٞٓ پٛقب٘ي ثباليي ٞؿتٙس وٝ ٘كبٖ ٔي زٞس اِ
زضنس ٚ ثبالتط،  40ي ثبضـ فطيٗ ضخ زازٜ زض پٟٙٝ 83يه اٍِٛي ذبل ٚ ٔكرم ثبقس. ٘تيدٝ ذٛقٝ ثٙسي ي وٝ ٞط ٌطٜٚ زليمب ٕ٘بيٙسٜ

 بض تطاظ زضيب زض ضٚظٞبي ٔس٘ظط ضا قبُٔ قس.ثب تٛخٝ ثٝ زاضٕ٘ب ٚ ٔكرهبت تٛنيفي زازٜ ٞب، ٞفت ٌطٜٚ ٔرتّف اظ زازٜ ٞبي فك
زضنس ٚ ثبالتط ٌطزيس. تحّيُ  20اػٕبَ فطآيٙس قطح زازٜ قسٜ ثطاي ٌؿتطٜ ٞبي ثبضقي آؾتب٘ٝ زْٚ، ٔٙدط ثٝ ا٘تربة پٟٙٝ ي ٘تيدٝ
ّف اظ زازٜ ٞبي فكبض ٌطٜٚ ٔرت 6زضنس ضٚي زازٜ ا٘س، قبُٔ  20ثيف اظ ي ثبضـ فطيٗ حبنُ اظ آؾتب٘ٝ زْٚ وٝ زض پٟٙٝ 144ذٛقٝ اي 

 .تطاظ زضيب ٔي ثبقس

ثطضؾي ٘مكٝ ٞبي خٛي ضٚظٞبي ثب ثبضـ فطيٗ ٘ٛع ؾٝ زض پٟٙٝ ٞبي ٔرتّف ٘يع ثب تٛخٝ ثٝ ٔٛاضزي وٝ قطح زازٜ قس، ثٝ ا٘تربة 
 82يٗ افعٚزٜ قسٜ اؾت، وٝ زض آؾتب٘ٝ آٖ ٞب، ؾٝ ثطاثط ا٘حطاف ٔؼيبض ثٝ ٔيبٍ٘ٞبيي زضنس ٚ ثبالتط ٔٙدط ٌطزيس. زض ٚالغ زض ثبضـ 20پٟٙٝ 

ٌطٜٚ حبنُ اظ ذٛقٝ ثٙسي اٍِٛٞبي خٛي آٖ ٌٛيبي، ٔكرم تطيٗ ٚ ٔتجبيٗ تطيٗ  6زضنس ٚ ثبالتط ضخ زازٜ اؾت وٝ  20ثبضـ زض پٟٙٝ 
 اٍِٛٞب ٘ؿجت ثٝ پٟٙٝ ٞبي پبييٗ تط اؾت.

ٔٙترت ي ي، ٘مكٝ  ٌطٜٚ ٞبي ثبضقي ؾٝ پٟٙٝٔطثٛط ثٝ ٞط يه اظ آؾتب٘ٝ ٞب، ثٝ ػٙٛاٖ ٌبْ پبيب٘ي ثؼس اظ قٙبؾبيي ٔٙبؾت تطيٗ پٟٙٝ
ضٚظ  83ٟ٘بيي ا٘تربة قٛ٘س. ٘تيدٝ  فطآيٙسي وٝ ػٙٛاٖ قس، ٔكرم ؾبذت وٝ اٍِٛٞبي خٛي ي ثب ٞٓ ٔمبيؿٝ قس٘س تب ثبضـ ٞب ٚ پٟٙٝ

فطيٗ ٘ٛع ؾٝ، زض پٟٙٝ ضٚظ ثبضقي  82ضٚظ ثبضـ فطيٗ ٘ٛع زٚ ٚ  144زضنس ٚ ثبالتط، ٘ؿجت ثٝ اٍِٛٞبي  40ثبضـ فطيٗ ٘ٛع يه زض پٟٙٝ 
زضنس ٚ ثبالتط، زاضاي ٔكبثٟت ٞب ٚ ٞٓ پٛقب٘ي ٞبي ثيكتطي ٞؿتٙس. تىطاض ٘مف لسضتٕٙس وٓ فكبض ايؿّٙس زض ٘مكٝ ٞبي خٛي ثبضـ  20

ثب  ٞبي ايٗ آؾتب٘ٝ ٚ حضٛض ٔطوع وٓ فكبض لغجي زض ٘مكٝ ٞبي چٙس ٌطٜٚ ثبضقي ٘ٛع يه، ػّت ػسْ ا٘تربة ايٗ آؾتب٘ٝ ٚ پٟٙٝ زض ٔمبيؿٝ
 زٚ آؾتب٘ٝ زيٍط، ٔي ثبقس.
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ثبضـ  82٘مكٝ ثبضـ ٞبي فطيٗ حبنُ اظ آؾتب٘ٝ ؾٝ ٔكرم ٔي ؾبظز وٝ ٌطٜٚ ٞب ٚ اٍِٛٞبي حبنُ اظ ذٛقٝ ثٙسي  6ثطضؾي 
ثبضـ فطيٗ حبنُ اظ آؾتب٘ٝ زٚ زض ٕٞيٗ ٔمساض پٟٙٝ ٚ ثبالتط، ثٝ زؾت  144زضنس ٚ ثبالتط ثب آ٘چٝ وٝ اظ ذٛقٝ ثٙسي  20فطيٗ زض پٟٙٝ 

اٍِٛٞبي فكبضي وٝ اظ ثبضـ ٞبي ٘ٛع زٚ حبنُ قسٜ ا٘س، ثطاي ثبضـ ٞبي ٘ٛع ؾٝ ٘يع تىطاض  6آٔسٜ، ٔكبثٝ ٞٓ ٞؿتٙس. زض ٚالغ ٕٞبٖ 
ضٚظ ثبضقي فطيٗ ٘ٛع زٚ، ثب ا٘سن  144قسٜ ا٘س. ٔطاوع فكبض فؼبَ، آضايف آٖ ٞب ٘ؿجت ثٝ ٞٓ ٚ لسضت ٔطاوع فكبض زض ٘مكٝ ٞبي ٔطثٛط ثٝ 

ضٚظ ثبضقي حبنُ اظ آؾتب٘ٝ ؾْٛ ٘يع، تىطاض قسٜ ا٘س. ثب تٛخٝ ثٝ ٔكبثٟت اٍِٛٞبي خٛي ثبضـ  82بو زض ٘مكٝ ٞبي اذتالف لبثُ اغٕ
ٞبي ٘ٛع زٚ ٚ ؾٝ ثٝ ٘ظط ٔي ضؾس، ثب افعٚزٖ ا٘حطاف ٔؼيبض، ثيف اظ زٚ ثطاثط ثٝ آؾتب٘ٝ، تغييطي زض اٍِٛٞبي خٛي ايدبز وٙٙسٜ ثبضـ ٞبي 

ثبضـ  82طيٗ حبنُ اظ آؾتب٘ٝ اي وٝ زٚ ثطاثط ا٘حطاف ٔؼيبض ثٝ ٔيبٍ٘يٗ آٖ اضبفٝ قسٜ اؾت، ثب ثبضـ ف 144فطيٗ حبنُ ٕ٘ي قٛز. 
 اٍِٛي خٛي يىؿب٘ي ضا اضائٝ ٔي زٞٙس.، فطيٙي وٝ ؾٝ ثطاثط ا٘حطاف ٔؼيبض زض آؾتب٘ٝ آٖ ٞب ٔٙظٛض قسٜ اؾت، نطف ٘ظط اظ ٔمساض ٚ تؼساز

ٌطٜٚ ٞبي ثبضقي آؾتب٘ٝ ٚ پٟٙٝ ٔٙترت ي ٝ ٞب ٚ آؾتب٘ٝ ٞب پطٞيع قسٜ ٚ تٟٙب ٘مكٝتٕبْ پٟٙي ثٝ زِيُ ضػبيت اذتهبض، اظ اضائٝ ٘مكٝ
ٕ٘بيف زازٜ قسٜ ا٘س. الظْ ثٝ شوط اؾت وٝ پؽ ظٔيٙٝ ٘مكٝ ٞب، ضطيت تغييطات فكبض ثط حؿت زضنس زض ضٚظٞبي ٔطثٛعٝ خٟت وٙتطَ 

 ؾت ٞط آؾتب٘ٝ ثٛزٜ اؾت.ٔٙبي ٔمساض پبيؿتٍي اٍِٛ ٞب ٚ ٔطاوع فكبض ثطاي ٔمبيؿٝ ٚ ا٘تربة پٟٙٝ
 ٔكبٞسٜ ٔي قٛز. 4زضنس ٚ ثبالتط ثب تٛخٝ ثٝ آؾتب٘ٝ زٚ، زض قىُ  20ٌطٜٚ ٔٛخٛز زض پٟٙٝ  6ي ٘مكٝ

 
درصذ ٍ  61تا پٌِْ تحت پَضص تیص اس  6: هیاًگیي فطار تزاس دریا )ّکتَپاسکال( در رٍسّای تَام تا تارش فزیي حاصل اس آستاًِ  4ضکل 

 تزاس دریا تِ درصذ )پس سهیٌِ( ضزیة تغییزات فطار

زض ٌطٜٚ يه، ٚخٛز ٞؿتٝ ٞبي فكبض ٌؿؿتٝ ٚ ٘بٔتطاوٓ )٘طخ تغييطات فكبض ثؿيبض وٓ ٔي ثبقس(، ثبضظتطيٗ ٚيػٌي اٍِٛٞبي فكبض اؾت. 
ايٗ ٔٙغمٝ ٟٕٔتطيٗ ٔطوع فكبض زض ايٗ ٌطٜٚ، پطفكبض آظٚض ٔي ثبقس. قىُ ٌيطي يه ٔطوع فكبض ثط ضٚي اضٚپب ثٝ خبي پطفكبضي وٝ زض 

ٔؿتمط اؾت، يه اٍِٛي ٔتفبٚت زض ثبضـ ٞبي ٌطٜٚ زٚ ايدبز وطزٜ اؾت. ثٝ ٘ظط ٔي ضؾس، وٓ فكبض ايؿّٙس ثب حطوت ثٝ ؾٕت قطق، ثط 
ضٚي اضٚپب لطاض ٌطفتٝ اؾت. زض ٘مكٝ ٔطثٛط ثٝ ٌطٜٚ ؾٝ، پيٛؾتٍي وٓ فكبض ايؿّٙس ثب وٓ فكبض لغجي وٝ تٕبْ ثرف ٞبي قٕبِي ضا تحت 

زازٜ ٚ ٔٛخت حطوت پطفكبض ؾيجطي ثٝ ؾٕت ػطو ٞبي پبييٗ قسٜ، ثٝ ٕٞطاٜ پطفكبض اضٚپبيي زٚ اٍِٛي غبِت زض ايٗ ٌطٜٚ پٛقف لطاض 
ٔي ثبقٙس. ٚخٛز زٚ ٔطوع فكبض ػٕسٜ وٝ پطفكبض ؾيجطي ٚ وٓ فكبض ايؿّٙس ٔي ثبقٙس، ٚيػٌي ثبضظ اٍِٛي ثبضـ ٌطٜٚ چٟبضْ اؾت. زض ٌطٜٚ 

اي لسضتٕٙس وٝ ثط ضٚي قٕبَ اضٚپب ٌؿتطزٜ ٚ ثب ٔطوع پطفكبض آظٚض ازغبْ قسٜ اؾت، ذهٛنيت ػٕسٜ اٍِٛي پٙدٓ، پطفكبض ؾيجطي ثب ظثب٘ٝ 
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ايٗ ثبضـ ٞبؾت ٚ زض ٟ٘بيت زض ٘مكٝ ٔطثٛط ثٝ ٌطٜٚ قكٓ اظ ثبضـ ٞب حطوت وٓ فكبض لغجي ثٝ ؾٕت ػطو ٞبي پبييٗ ثب قيت 
 ت. پطفكبض آظٚض ٘يع ثب چٙسيٗ ٞؿتٝ زض ثرف غطثي ٔٙغمٝ زيسٜ ٔي قٛز.تغييطات ثبال ٔٛخت ضا٘سٖ پطفكبض ؾيجطي ثٝ ؾٕت قطق قسٜ اؾ

ٔكبثٟت اٍِٛٞبي خٛي ثبضـ ٞبي ٘ٛع زٚ ٚ ؾٝ ػّي ضغٓ تفبٚت لبثُ تٛخٟي وٝ زض فطاٚا٘ي ثبضـ، زاض٘س، زِيُ ضٚقٙي ثط ايٗ 
ٞبي خٛي ٔؼيٗ ٚ ٔكرم زض عَٛ  ازػبؾت وٝ اظ يه آؾتب٘ٝ ٚ پٟٙٝ ٔكرم ثٝ ثؼس، ثبضـ ٞبي فطيٗ يه ٔٙغمٝ اظ ؾبظٚوبض ؾيؿتٓ

ظٔبٖ، تِٛيس قسٜ ا٘س. اظ ايٗ ضٍٞصض ثٝ زٚ ٞسف ٟٔٓ ٔي تٛاٖ زؾت يبفت: اَٚ ايٙىٝ ٔي تٛاٖ ثبضـ ٞبي فطيٙي وٝ ثٝ ػٙٛاٖ نفت 
بضـ ٞب ٔٙبؾت، اٍِٛپصيطي ٚ ٔسِؿبظي ايٗ ثي الّيٕي ٔٙغمٝ ٔحؿٛة ٔي قٛ٘س ضا قٙبؾبيي وطز ٚ زْٚ ايٙىٝ ثب قٙبؾبيي آؾتب٘ٝ ٚ پٟٙٝ

 ثب زلت ثبالتطي، ٔيؿط ذٛاٞس قس.
اظ ؾٛي زيٍط، تفبٚت زض فطاٚا٘ي ضٚظٞبي ثبضقي فطيٗ حبنُ اظ زٚ آؾتب٘ٝ ٔرتّف ثب ٚخٛز ايٙىٝ زاضاي اٍِٛٞبي خٛي تمطيجب يىؿبٖ  

. چطا وٝ ثب پبييٗ إٞيت ا٘تربة آؾتب٘ٝ ٔٙبؾت ٚ ثٟيٙٝ ثطاي اؾترطاج ٚ قٙبؾبيي ايٗ ٘ٛع ثبضـ ٞب ٔي ثبقسي ٞؿتٙس، ٘كبٖ زٞٙسٜ
ٌطفتٗ ٔمساض آؾتب٘ٝ، تؼساز ضٚظٞبي ٕٞطاٜ ثب ضذساز فطيٗ ثيف اظ ٔمساضي وٝ ثبيس ثبقس، تؼييٗ ذٛاٞس قس ٚ اظ عطف زيٍط، ثبالتط ثٛزٖ 

 ٔمساض آؾتب٘ٝ ٘يع ٔٛخت ٘بزيسٜ ٌطفتٗ ٚ اظ زؾت زازٖ ثرف لبثُ تٛخٟي اظ ضٚظٞبي تٛاْ ثب ضٚيساز فطيٗ ذٛاٞس قس.

 

  ًتیجِ گیزی

تب  1965حبضط، ؾؼي زض اضائٝ لبِجي ٔٙبؾت ثطاي قٙبؾبيي ٚ ثطضؾي ثبضـ ٞبي فطيٗ زض ٔٙغمٝ غطة ايطاٖ عي ؾبَ ٞبي ي ٔغبِؼٝ
، زاضز. ثطاي ضؾيسٖ ثٝ ايٗ ٞسف ؾٝ ٌطٜٚ اظ ثبضـ ٞبي فطيٗ ثب اؾتفبزٜ اظ ؾٝ آؾتب٘ٝ ٔتفبٚت قٙبؾبيي ٚ ثب تٛخٝ ثٝ ٌؿتطٜ ٞبي 2016

 ٝ ثٙسي قس٘س.ٔىب٘ي  تحت پٛقف، عجم
ثطضؾي اٍِٛٞبي فكبض تطاظ زضيب زض ضٚظٞبي ٕٞطاٜ ثب ضذساز ثبضـ فطيٗ حبنُ اظ ؾٝ آؾتب٘ٝ زض پٟٙٝ ٞبي ٔرتّف، ٔكرم ؾبذت وٝ 

 -2ٌطٜٚ اظ اٍِٛٞبي خٛي ٞؿتٙس(.  6يىؿبٖ ثٛزٖ تؼساز ٌطٜٚ ٞبي ثبضقي ٘ٛع زٚ ٚ ؾٝ )ٞط زٚ قبُٔ  -1ثب زض ٘ظط ٌطفتٗ ؾٝ ٔكرهٝ: 
قىُ ٌيطي ثٟيٙٝ تطيٗ اٍِٛثٙسي خٛي ثطاي ثبضـ  -3بي خٛي ثبضـ ٘ٛع زٚ ثٝ نٛضت ثطخؿتٝ تط زض ثبضـ ٞبي ٘ٛع ؾٝ تىطاض اٍِٛٞ

ثٝ ػٙٛاٖ  75ٔيبٍ٘يٗ ثٝ ػالٜٚ زٚ ثطاثط ا٘حطاف ٔؼيبض ثبضـ ٞبي ثيف اظ نسن ي زضنس ٚ ثبالتط، آؾتب٘ٝ 20ٞبي ٞط زٚ آؾتب٘ٝ زض پٟٙٝ 
غطة ايطاٖ، ي ضـ ٞبي فطيٗ ثبقس، ا٘تربة ٔي قٛز. ثٙبثطايٗ ثبيس اظٟبض زاقت وٝ زض ٔٙغمٝٔٙبؾت تطيٗ قبذم وٝ خبٔغ تٕبْ ثب

ثٝ ػالٜٚ زٚ ثطاثط  75ثٝ ػٙٛاٖ ثبضـ ٞبي حسي زض ٘ظط ٌطفتٝ ٔي قٛز وٝ ثبالتط اظ ٔيبٍ٘يٗ ثبضـ ٞبي ثيف اظ نسن ٞبيي ثبضـ
ٚي زازٜ ثبقٙس. اظ خّٕٝ ٔغبِؼبتي وٝ ثب اضائٝ آؾتب٘ٝ ٚ ٔميبؼ ٔىب٘ي زضنس ٚ ثبالتط اظ ٔٙغمٝ ض 20ا٘حطاف ٔؼيبضقبٖ ثٛزٜ ٚ زض ٌؿتطٜ 

( ٚ ٔظفطي ٚ ٕٞىبضاٖ 1391ٔٙبؾت، ثبضـ ٞبي فطيٗ زض غطة ايطاٖ ضا ٔٛضز ثطضؾي لطاض زازٜ ا٘س ٔي تٛاٖ ثٝ پػٚٞف ثطاتي ٚ ٕٞىبضاٖ )
( اظ خّٕٝ 1394(، ؾتٛزٜ ٚ ػّيدب٘ي)1394ٕٞىبضاٖ ) (، ضضبيي ثٙفكٝ 1393ٚ( اقبضٜ وطز. ٕٞچٙيٗ ٔغبِؼبت ػؿبوطٜ ٚ ٕٞىبضاٖ )1396)

اؾت وٝ ثبضـ ٞبي فطيٗ ضا زض ثرف ٞبي زيٍطي اظ وكٛض ثب تٛخٝ ثٝ ٔؼيبض ٚ ٔميبؼ ٔىب٘ي ٔغّٛة ٔٛضز ثطضؾي لطاض ٞبيي پػٚٞف
 زازٜ ا٘س.
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 .85-98، 12، قٕبضٜ 44، ؾبَ ٞبي خغطافيبي عجيؼي
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 .93-108، 65قٕبضٜ 

  ،تحّيُ ٕٞسيس ثبضـ ٞبي ضٌجبضي زض  (،1387، عبٞطٜ، ّٔىيبٖ، اقطف، )ويب٘ي ؾفيساٖ خسيسؾبضي نطاف، ثٟطٚظ، ضؾِٛي، ػّي اوجط
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 ( ،ٗ1390ػؿبوطٜ، حؿي ،)چبح اَٚ، ظ٘دبٖ، ا٘تكبضات زا٘كٍبٜ ظ٘دبٖ.هثاًی اقلین ضٌاسی آهاری ، 

 ( ،ٔيبٍ٘يٗ اٍِٛٞبي ٌطزقي ت1393ػؿبوطٜ، حؿيٗ، تطوبضا٘ي، فبعٕٝ، ؾّغب٘ي، نغطي ،) تحّيُ ، قٕبَ غطة ايطاٖٛأْ ثب ثبضـ ؾٍٙيٗ زض
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