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 1يمسعًد جالل

 2انييَاب کمز

 ذٌيچک

 ياز تطائتفاٚت ٚ تا ؾطػت ظ يٞاا٘س وٝ تٝ قىُقسٜ يس تحت ػٙٛاٖ تٛفاٖ ٘أٍصاضيقس يتازٞا
ساض ضطٛتت زاقتٝ تاقس يپا يساض ٕٞطاٜ ٞؿتٙس. اٌط ٞٛاي٘اپا يٚظ٘س ٚ ٔؼٕٛالً تا ٞٛايوٛتاٜ ٔ ئست

 ُيٚ تحّ يٗ ٔطاِؼٝ تطضؾيٞسف اظ ا قٛز.يزاز ٔيذان اٚٚ اٌط ذكه تاقس تٛفاٖ ٌطز يتٛفاٖ تٙسض
ٚ  يقطلزاٖيُ، آشضتاياضزت يٞا)اؾتاٖطاٖ يغطب ازض قٕاَ يتٙسض يٞاتٛفاٖ يظٔا٘ يٞا٘ٛؾاٖ

ضٚظا٘ٝ  يٞاٗ ٔٙظٛض زازٜيتستاقس. يٞا( ُٔ ٕٞؿاظٜي)تحّ يفيُ طيتا اؾتفازٜ اظ تحّ( يغطتزاٖيآشضتا
 يزٚضٜ آٔاض يطوكٛض  ياظ ؾاظٔاٖ ٞٛاقٙاؾحاضط(،  يٞٛا يٞاس )زض لاِة زازٜيؿتٍاٜ ٕٞسيا 16

تا  91، 29، 17قأُ وس  يتٙسض يٞأطتٛط تٝ تٛفاٖ يزض ازأٝ وسٞا اؾتفازٜ قس. 1988-2009
طاٖ يقٕاَ غطب ا يتٙسض يٞاتٛفاٖ يٞاُ چطذٝيٚ تحّ يتطضؾ ٔٙظٛضتٝؾپؽ  س.ياؾترطاد ٌطز 99
افعاض  اظ ٘طْ يٕيات تطؾيا٘زاْ ػّٕ يٚ تطا  Matlabافعاض ٘طْ طيزض ٔح يؿي٘ٛ تط٘أٝ أىا٘اتاظ 

Surfer  ٝ؛ ت زاضزيٝ حاوٕيتط اظ تمفيؾاِٝ ت 2 يٞا چطذٝ يفطاٚا٘ذ ٘كاٖ زاز وٝ ي٘تا قس.تٟطٜ ٌطفت
ٗ ٘ؿثت ضا يتطفيؿتٍاٜ تيا 5 يچطذٝ تا فطاٚا٘ 2زاض،  ئؼٙ يٞا تؼساز چطذٝ يٗ اظ ٘ظط فطاٚا٘يتٙاتطا

ع، يتثط يٞاؿتٍاٜيقأُ ا ئطوع يٚ ٘ٛاح ئاوٛ ٚ ذٛ يٞاؿتٍاٜيزازٜ اؾت. ا ذٛز اذتهالتٝ
ٗ يتطفيج احتٕاَ تيا٘س ٚ اظ حذٛز اذتهال زازٜؾاِٝ ضا تٝ 2-6 يٞا ٔطاغٝ، ٟٔاتاز ٚ تىاب، چطذٝ
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 مقذمٍ

ا٘س، أا اظ ابيوٕ يٞؿتٙس وٝ اظ ٘ظط قست ٚ فطاٚا٘ ييٞاسٜيٗ، پسيفط يٕيالّ يسازٞايضٚ
ٓ يتٟٙزاض تٙظ يٕيط الّيتا قطا يرٛأغ ا٘ؿا٘ يىيعيف يٞا ٚ ؾاذتاضٞاؿتٓيوٝ اوٛؾ ييآ٘زا
زٝ يع ٚ آٔازٜ وٙٙس، زض ٘تيٟتٛا٘ٙس ذٛز ضا تزي٘سضت ٔٞا، تٝسٜيٗ پسيا٘س، زض ظٔاٖ ضذساز اقسٜ

ٞا ٚ رأؼٝ ؿتٓيتط اوٛؾ يطيتٛا٘س آحاض چكٍٕيٗ اغّة ٔيفط يسازٞايط زض ظٔاٖ ٚلٛع ضٚييتغ
(. تٛفاٖ 11: 1390، يٚ ٔحٕس يزاقتٝ تاقس )تمٛ يط ٔتٛؾط رّٛيط زض قطايي٘ؿثت تٝ تغ

تٛزٜ اؾت،  اؾت وٝ ٕٞٛاضٜ ٔٛضز تٛرٝ ٞٛاقٙاؾاٖ يٕئٟٓ الّ يٞاسٜياظ رّٕٝ پس يتٙسض
ٗ ٚ يظٔ يحطاضت يؼت، تٛاظٖ ا٘طغيتاػج ٌطزـ آب زض طث يوٝ تٛفاٖ تٙسضٗيتاتٛرٝ تٝ ا

، ي، تٝ ٘مُ اظ ِكىط2001قٛز )چاٍٖ٘ٙٛ يٗ ٔيٗ اتٕؿفط ٚ ظٔيت يىياٖ اِىتطيرط يتطلطاض
زاز يس ٚ ايقس يضٌثاض يٞاسٜ تٍطي، تاضـيُ تٛأْ تٛزٖ تا پسيزِتٝ ي( أا ٌا204ٞ: 1392

ع ػّت ي٘ يآٚضز ٚ زض ٔٛالؼيٚاضز ٔ يتط ٔحهٛالت ظضاػ ي، ذؿاضات فطاٚا٘ي٘اٌٟا٘ ياُٞيؾ
(. 1573: 1999ًٙ ٚفطٌٛؾٗ، يس )ضٚضيآيحؿاب ٔتٝ ياظ ٔٙاطك رٍّٙ ياضيتؿ يؾٛظآتف

ٕٞطاٜ اؾت،  يٌٛ٘اٌٖٛ ٔؼٕٛالً تا ٘ٛؾا٘ات يٞأِٛفٝ يٞاػّت ا٘سض وٙفٗ تٝيفط يسازٞايضٚ
 يذٛتوٝ ٘ٛؾا٘ات آقىاض ٚ ٟ٘اٖ ضا تٝٗيٚرٛز زاضز وٝ ضٕٗ ا يٞاسَاظ تٝ ٔيٗ ضٚ ٘ياظ ا

ضا ضطٚضت  ياضيض يٞأسَ يطيواضٌٗ ٔؿاِٝ تٝيٞا ضا ٞٓ آؾاٖ وٙس. اط آٖي٘كاٖ زٞس تفؿ
ت ضا زاضز يٗ لاتّيا يظٔا٘ يٞايُ ؾطيتحّ يػثاضتا تٝي يفيُ طياٖ تحّيٗ ٔيتركس. زض ائ

ٗ يزٞس. تا اي٘كاٖ ٔ يذٛتضا تٝ يتٙاٚت يا زٚضٞايٞا ضٚ٘س، چطذٝ يوٝ ضٕٗ آقىاضؾاظ
 يظٔا٘ يٞايؾط يتٙاٚت يٞاطات ٚ حاِتييضٚ٘س تغ ييقٙاؾا يفيُ طيتحّ يٚرٛز واضتطز انّ

تٝ  طيفي تحّيُ (.8-6: 1390ٚ ٕٞىاضاٖ  يتاقس )تمٛئ يٙيتفيسٜ ٚ ٕٔىٗ ؾاذتٗ پيچيپ
ٚ  يزا٘يقٛز )ػّ ئ ٌفتٝ ظٔا٘ي يه ؾطي طيف يا طيفي چٍاِي تاتغ تطآٚضز ٞايضٚـ

 يٕي٘ٛؾا٘ات الّ ياتيرؿتزٛ ٚ اضظ يس تطائف ياظ اتعاضٞا يىي (.219: 1395ٕٞىاضاٖ، 
اؾت وٝ زض  ييٞااظ ضٚـ يىي يفيُ طيتحّ( اؾت. يفيُ طي)تحّ 3ف تٛاٖيُ طيتحّ

 يٚ ٞٛاقٙاؾ يقٙاؾا٘ٛؼيه، اليعيطٛض ٌؿتطزٜ زض غئٛفٚ تٝ يؼيطث يٞاؿتٓئطاِؼٝ ؾ
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ٌٛ٘ٝ وٝ تاضـ آٖتٙا ٟ٘ازٜ قسٜ اؾت.  يذٛز ٕٞثؿتٍ ئثٙاٗ ضٚـ تطياضتطز فطاٚاٖ زاضز. او
 يٞاتٛفاٖ يفيُ طئٛضز تٛرٝ زا٘كٕٙساٖ لطاض ٌطفتٝ اؾت، تحّ يٕيط ػٙانط الّيٚ ؾا
تاضـ زض ؾطاؾط  يفيُ طيٙٝ تحّيزض ظٔكتط يٗ ضٚ تيتط ٔٛضز تٛرٝ تٛزٜ اؾت. اظ اوٓ يتٙسض

 :Oleon, 2008چٖٛ، )ظيازي ٞٓ ا٘زاْ قسٜ اؾت. زا٘كٕٙساٖ يازيرٟاٖ ٔطاِؼات ظ

3310-3330; Gile et al, 2001: 1-41) ايٗ تىٙيه ٔرتّف ٞايضٚـ ٔؼطفي زض ؾؼي 

تاضؾّٛ٘ا ضا  يتاضق يآ٘ٛٔاِ ياٍِٛ (Lana and Burgueno, 2000: 6ٔخاَ ) ي. تطاا٘س زاقتٝ
زض  يتاضق يآ٘ٛٔاِ يس وٝ اٍِٛٞاٗ وطز٘س ٚ ٔكرم قييتؼ يفيُ طيتا اؾتفازٜ اظ تحّ

-Livado et al, 2008: 41ٍط )يز يالاتُ ٔكاٞسٜ اؾت. زض ٔطاِؼٝ يذٛتتٝ ياؼ فهّئم

ٛ٘اٖ آقىاض يؾاِٝ ضا زض تاضـ  3-5 يٞا سٜ ٚ ٚرٛز چطذٝيضؾ يزٝ ٔكاتٟيع تٝ ٘تي٘( 55
اؾتفازٜ اظ تاتغ  تاضـ ؾاال٘ٝ ػطتؿتاٖ ضا تا يٕيطات الّييتغ 2013ٚ ٕٞىاضاٖ،  يؾاذتٙس. اِفى

ؾاِٝ  26ٔكتطن  يٞأٛضز ٔطاِؼٝ چطذٝ يٞاؿتٍاٜيا يُ وطز٘س. ٚ تطايتحّ يفيط يچٍاِ
ط يغطب ػطتؿتاٖ تأحتاضـ رٙٛب يٕيطات الّييتغ يؾاِٝ ضٚ 26 يٞااؾترطاد ٕ٘ٛز٘س چطذٝ

ع يؾاِٝ ٘ 06/10ٚ  64/13 يٞأكتطن چطذٝ يٞااظ چطذٝ ي٘كاٖ زازٜ اؾت. رسا يسيقس
ٗ ضاؾتا ٚاٍِا ٚ ٕٞىاضاٖ ئطتٛط ؾاذتٙس. زض ٕٞ يسيآٔس وٝ آٖ ضا تٝ چطذٝ ذٛضق تٝ زؾت

ٝ وطاواٚ ِٟؿتاٖ تا اؾتفازٜ اظ يٗ ضا زض ٘احيضذساز حٛازث تاضـ فٛق ؾٍٙ يٞايػٌيٚ 2014
ٞط  يامٝيزل 60ط تاضـ يٝ ٔطاِؼٝ وطز٘س ٚ اظػاٖ ٕ٘ٛز٘س وٝ حساوخط ٔمازيفٛض يفيُ طيتحّ

ا٘ٛؼ ٞٙس زض يطات ضٚظا٘ٝ تاز زض الييتغ يٚ ٕٞىاضاٖ زض تطضؾ يقٕزٞس. ضيؾاَ ضخ ٔ 9
اؼ يذ ٘كاٖ زاز وٝ ؾطػت تاز زض ٔميتٟطٜ تطز٘س. ٘تا يفيُ طياظ تحّ 1979-2012 يٞاؾاَ

ٗ يطاٖ تا اؾتفازٜ اظ اياتس. زض اييف ٔيا٘ٛؼ ٞٙس افعايططف رٙٛب الٝػطب ت يايؾاال٘ٝ اظ زض
 ي( زٔا1388ٔخاَ ػؿاوطٜ ) يتٛزٜ اؾت. تطا يؿتٍاٞيتط زض ؾطح افيه ٔطاِؼات تيتىٙ

ٔطاِؼٝ  يفيُ طيٚ تا اؾتفازٜ اظ تحّ 2005-1951 يع ضا زض طَٛ زٚضٜ آٔاضيؾاال٘ٝ قٟط تثط
ؾاِٝ ٚ ٘يع  5-5/4ؾاِٝ ٚ  6/2-2 يٞا ، چطذٝكاٖئطاِؼٝ احانُ اظ  يٞا افتٝي ٝيتط پإ٘ٛز. 

 يتمٛ. سئكاٞسٜ ٌطزؾاال٘ٝ قٟط تثطيع  يه چطذٝ غيطؾيٙٛؾي )ضٚ٘س( زض ؾطي ظٔا٘ي زٔاي
ُ يطاٖ تا اؾتفازٜ اظ تحّيٗ تاضـ ٚ زٔا ضا زض ايط فطيضفتاض ٔماز ي( ا1390ٍِٛٚ ٕٞىاضاٖ )

ُ زأٙٝ ٚ ياظ لث يٕيالّ يٞا آٔاضٜ يفيٚ ٔكرهات ط لطاضزاز٘س ئٛضز ٔطاِؼٝ ٚ تطضؾ يفيط
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ٕ٘ٛز٘س.  يتٙسطاٖ ضا ٔٙطمٝيا يا ذٛقُٝ يتؿأس ضا ٔحاؾثٝ ٕ٘ٛزٜ ٚ ؾپؽ تا اؾتفازٜ اظ تحّ
طاٖ ٔتٙٛع يٗ زٔا ٚ تاضـ زض ايس٘س وٝ ٔكرهات فطيزٝ ضؾيٗ ٘تيٗ ٔطاِؼٝ تٝ ايكاٖ زض ايا

 ؿت. يذال تط ٔٙاطك ٞٓ ضفتاض حاوٓ ٘ يٕيه ؾأا٘ٝ الّيتٛزٜ ٚ اشػاٖ ٕ٘ٛز٘س وٝ ِعٚٔاً 

اظ  يىي يظٔا٘ يٞايؾط يضٕٗ تطضؾ يفيُ طئماِٝ حاضط لهس زاضز تا اؾتفازٜ اظ تحّ
ٔٛرٛز زض  يٞأٙطمٝ قٕاَ غطب وكٛض، چطذٝ يتٙسض يٞاتٛفاٖ يؼٙي، يؼئراططات طث

ٗ يكيوٝ ٔماالت پيحاِوٙس. زض ياتياضظ يٕيالّ يٞاآٖ ضا اؾترطاد ٚ اضتثاطف ضا تا قاذم
 .٘سٗ ضٚـ ٔطاِؼٝ ٕ٘ٛزٜ تٛزيضا تا ا يؼيطث يٞاسٜيا پسيٚ  ياظ ػٙانط آب ٚ ٞٛاقٙاؾ يىيتط فيت

 َا ريشي  مًاد

-يطاٖ ٔيغطب ازض قٕاَ يتٙسض يٞاتٛفاٖ يٞاُ چطذٝيٚ تحّ يٗ ٔطاِؼٝ تطضؾيٞسف اظ ا
 22ف اظ يآٔاض ت يوكٛض وٝ زاضا سيٕٞسؿتٍاٜ يا 16 يضٚظا٘ٝ تطا يٞازازٜ ٔٙظٛض ٗ يتاقس. تس
قأُ وس  يتٙسض يٞأطتٛط تٝ تٛفاٖ يرٟت اؾترطاد وسٞا( تٛز٘س 2009-1988ؾاَ )

 (. 1واض ٌطفتٝ قس )رسَٚ تٝ 99تا  91ٚ  29، 17

 يي گذضتٍ مزبًط بٍ تًفان تىذر يفعل يًَا يات کذَاي( جشئ1جذيل )

 يط جًيف ضزايتًص
)تىذر  يفعل يکذ ًَا

 ضًد(يذٌ ميضى
 يط جًيف ضزايتًص

گذضتٍ  يکذ ًَا

 ذٌ ضذٌ(ي)تىذر ضى

 9 يسٌا تسٖٚ تاض٘يٕٞطاٜ  يتٛفاٖ تٙسض 17 تسٖٚ تاضـ يتٛفاٖ تٙسض

ا ٔتٛؾط يؾثه  يتٛفاٖ تٙسض
 ٕٞطاٜ تا تاضاٖ

 13 سٜ ٘كسٜيسٜ قسٜ أا ضػس قٙيتطق ز 95

ا ٔتٛؾط يؾثه  يتٛفاٖ تٙسض
 ٕٞطاٜ تا تٍطي

 29 سٜ قس(ي)ضػس قٙ يتٛفاٖ تٙسض 96

ٗ ٕٞطاٜ تا يؾٍٙ يتٛفاٖ تٙسض
 تاضاٖ

 91 تاضاٖ ؾثه ٍٞٙاْ ٔكاٞسٜ 97

ٕٞطاٜ تا ٌطز ٚ  يتٛفاٖ تٙسض
 تٛفاٖ ٔاؾٝغثاض ٚ 

 92 ٗ ٍٞٙاْ ٔكاٞسٜيا ؾٍٙيتاضاٖ ٔتٛؾط  98

ٗ ٕٞطاٜ تا يؾٍٙ يتٛفاٖ تٙسض
 تٍطي

99 
ٗ ٍٞٙاْ يا ؾٍٙيتٍطي ؾثه، ٔتٛؾط 

 ٔكاٞسٜ
93  ٚ94 
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اظ أىا٘ات  يفيُ طيتٝ ضٚـ تحّ يتٙسض يٞاتٛفاٖ يٞاؾپؽ تٝ ٔٙظٛض اؾترطاد چطذٝ
اٖ ئ يٕٞثؿتٍ يفيُ طيزض تحّ تٟطٜ ٌطفتٝ قس. MATLABافعاض  زض ٘طْ يؿي٘ٛتط٘أٝ

ٔتفاٚت ٔكاٞسات زض حٛظٜ  يذٛز ضا تٝ تؿأسٞا يزض حٛظٜ ظٔاٖ، را ئكاٞسات ؾط
تٝ فطوا٘ؽ ٚرٛز  يظٔا٘ يُ ؾطيتثس يتطا يپطقٕاض ٚ ٔتٙٛػ يٞاضٚـزٞس. يفطوا٘ؽ ٔ

 ( اؾت.1ٝ )فطَٔٛ ئسَ فٛض يطيٚ تٝ واضٌ ضٚـ ٕٞؿاظٞا ،ٞاضٚـٗ يااظ  يىي. زاضز

(1) 
 

ٔاٞا٘ٝ، قف ٕٞؿاظ ٔٛضز اؾتفازٜ  يه ؾطئخاَ زض  ياؾت. تطا ٗ ضاتطٝ يزض ا

 يٞاتٛفاٖ ؾاال٘ٝ يٗ ٕٞؿاظ ٚ تا اؾتفازٜ اظ فطاٚا٘يأ iة يضطا  ٚ ط٘س وٝيٌ يلطاض ٔ

، 4ّىؽيٙس )ٚايآيزؾت ٔٝ، ت3 2ٚٚاتط ٚ تٝ قىُ ض ٔكاٞسٜ ٗ ؾاَ اظ يأ t ، يتٙسض
2006 ،379:) 

(2) 

 

(3) 

 

 يتطاپطاـ زاضز.  يتؿتٍ يٝ تٝ طَٛ ؾطيفٛض يٞاوٝ فطوا٘ؽ س تٛرٝ زاقتيتا
 .(47: 1388 ،)ػؿاوطٜ سيآيزؾت ٔط تٝيقطح ظٚ طَٛ زٚض٠ آٔاضي فطز تٝ فطوا٘ؽ 

(4) 
   

ا٘ؽ ٔطتٛط تٝ يٚاض ٍط يػثاضت زتٝ اؾت؛ fؽ زض تؿأس ا٘يٚاض ٗ رايزضا
ا٘ؽ فطوا٘ؽ يٚاض( ظٚد تاقس، آٖ ٌاٜ n( اؾت. اٌط طَٛ زٚض٠ آٔاضي )f ٚ 0فطوا٘ؽ زض تاظٜ )

                                                           
4- Wilks 
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ٞا ٚاؾطٝ آٖزاضز وٝ تٝ ئتؼسز يايٌطزز. ضٚـ ٔصوٛض ٔعائحاؾثٝ ٔ  تط اؾاؼ

ع يس ٚ ٘ياضائٝ ٚ اؾترطاد ٕ٘ا يفطوا٘ؿ يٞااظ زأٙٝ ٔؤِفٝ يه ٔٙاؾثيلازض اؾت لسضت تفى
 ٞا ضايٗ ؾطيفطوا٘ؽ ٚ ت يٞاٗ ٔؤِفٝيت يطذطيٞا ٚ ضاتطٝ غيٗ ؾطيتٛا٘س ضاتطٝ تئ

 يذ لاتُ اػتٕازياض ٔؤحط، ٔماْٚ ٚ تا ٘تايتؿ يِحاظ ٔحاؾثاتتٝ يفيُ طيزٞس. تحّ فيٕ٘ا
 قىّي وٝ ٔمازيطلاتُ واضتطز اؾت.  يظٔا٘ يٞاياظ ؾط يا٘ٛاع ٔتؼسز يٕٞطاٜ تٛزٜ ٚ تطا

س زض ٘ظط زاقت وٝ تٟٙا ٘هف ي. تاقٛز٘أيسٜ ٔي 5ٍ٘اضزٞس، زٚضٜ ٘كاٖ  iضا زض ٔماتُ 
. (47: 1388طز )ػؿاوطٜ، يٌيٍ٘اض ٔٛضز اؾتفازٜ لطاض ٔٔحاؾثٝ زٚضٜ يٝ تطايفٛض يٞايؾط

 يىيوٝ  يطٛضس. تٝيآيقٕاض ٔتٝ يظٔا٘ يٞايؾط يفيُ طيزض تحّ ياؾاؾ يٍ٘اض اتعاضزٚضٜ
-يف ٔيآظٖٔٛ ط يتطاتاقس. يٍ٘اض ٔ، زٚضٜيفيُ طيٞا زض تحّٔسَ ييقٙاؾا ياظ اتعاضٞا

ه يٗ اؾت وٝ زضيف ايُ طيؿت آظٖٔٛ فطو نفط ضا قىُ زاز. فطو نفط زض تحّيتا
 يؾط  ٔطتثٝ اَٚ يف تا نفط تفاٚت ٘ساقتٝ تاقس. اٌط ذٛزٕٞثؿتٍيٗ، طيفطوا٘ؽ ٔؼ

تسٖٚ ضٚ٘س زض  يؿت ؾطيتايتا نفط ٘ساقتٝ تاقس، ٔ يزاضيتفاٚت ٔؼٙ ياظِحاظ آٔاض يظٔا٘
ٔراِف نفط تٛزٜ ٚ  يزاضيطٛض ٔؼٙتٝ  يٕيالّ يظٔا٘ يٞاي٘ظط ٌطفتٝ قٛز. غاِثاً زض ؾط

ٗ حاِت فطو نفط يا زضوٙس. ياظ آٖ ٘عَٚ ٔ يثيا تمطي ينٛضت تٛا٘تاالتط تٝ يطٞايزض تأذ
 ٚ تطاؾاؼ قٕاضٜ ية ٕٞثؿتٍيحؿاب آٔسٜ ٚ قىُ آٖ تؿتٝ تٝ ضطتٝ 6ه ٘ٛفٝ لطٔعي

 .اؾت يط لاتُ تطضؾية ظيتا تمط ٕٞؿاظ 

(5) 

 

ت ياؾت. زض ٟ٘ا  يزاضيٞا تٝ قطط ٔؼٙفيتطآٚضز ذاْ ط يٗ تٕأياٍ٘ئ ٗ را يزضا
ط زض ٔؼطو يط ظيٙاٖ، ٔمازيزضنس اطٕ 95ٔخاَ زض ؾطح  يف تطايط يزاضئٖٛ ٔؼٙآظ يتطا

  :طزيٌيتٛرٝ لطاض ٔ

                                                           
5- Periodogram 

6- Red Noise  
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(6) 
 

ٓ يط زٚضٜ تطؾـطاتـا زض تيٚ  ()چطذٝ زض ٚاحس ظٔاٖ يط تطآٚضز قسٜ زض تطاتط فطاٚا٘ئماز
 ا٘ؽ ٔطتٛط تٝ آٖ زض فطوا٘ؽيف ظاٞط قٛز، ٚاضيقىُ لّّٝ زض طقٛز. ٞطچطذٝ وٝ تٝئ

ه يتٛاٖ حانُ ٕ٘ٛز. يزٚ اؾتٙثاط ٔ يفيٗ اظ قىُ طيتٙاتطا؛ زٞسئطتٛط ضا ٘كاٖ ٔ
، يظٔا٘ يآٖ اؾت. اٌط ؾط يآٔاض يزاضئؼٙ يٍطيف اؾت ٚ زياؾتٙثاط ٔطتٛط تٝ قىُ ط

ه يف تٝ يط يتطآٚضزٞا يتٕأ يؼٙي؛ ذٛاٞس تٛز يه ذط افميف يتاقس، قىُ ط يتهازف
ف، ؾٟٓ يه لّّٝ زض طيىؿاٖ اؾت. ٚرٛز يط ئماز ئمساض ذتٓ قسٜ ٚ فطوا٘ؽ تٕأ

ّٝ يٚؾة زأٙٝ ٞط چطذٝ تٝيٗ تطتيزٞس. تسيفطوا٘ؽ ٔعتٛض ٘كاٖ ٔ يٞاا٘ؽ ضا اظ ٔؤِفٝيٚاض
 يف ٔطتٛط حاٚي، طيظٔا٘ يزض ؾط يٙٛؾيؾ ئٛد ٞا يقٛز. تطاياٖ ٔيآٖ ٕ٘ا يتطرؿتٍ

ه زٚضٜ يس تٛز. اٌط ذٛاٞ يٙٛؾيه طَٛ ٔٛد ٔتٙاؾة تا طَٛ ٔٛد ؾيع زض يه اٚد تي
اـ ٝيه اٚد زض طَٛ ٔٛد پايف ٘ٝ تٟٙا يتاقس، ط يظٔا٘ يزض ؾط يٙٛؾيط ؾئٙظٓ أا غ

٘كاٖ  ياٝيپا يٞاا چٙس ٕٞؿاظ تاالتط طَٛ ٔٛديه يزض  يٍطيز يٞاذٛاٞس زاقت تّىٝ اٚد

ٙاٖ ينفط( ٚ فانّٝ اطٕ ٔتٙاظط )فطؤمساض  ،ف يٓ تطآٚضز ٞط طيذٛاٞس زاز. تا تطؾ
زاض يف زض ؾطح اػتٕاز ٔٛضز ٘ظط ٚ زض فطوا٘ؽ ٔطتٛط ٔؼٙيافت وٝ طيتٛاٖ زضئطتٛط ٔ

ػسَٚ وٙس، فطو نفط ٙاٖ يٞا اظ فانّٝ اطٕف زازٜيٗ وٝ اٌط طيح ايط. تٛضيا ذياؾت 
 قٛز. ياؾت( ضز ٔ يٙس تهازفيه فطايا٘ؽ ٘ٛؾا٘ات ٔكاٞسٜ قسٜ حانُ ي)ٚاض

 بحث ي َا يافتٍ

 يٗ ٕ٘ٛزاض ٔحٛض افمياٞط ٘كاٖ زازٜ قسٜ اؾت. زض ا ؿتٍاٜيٍ٘اض ا( ٕ٘ٛزاض زٚض2ٜزض قىُ )
ٞا  ه اظ چطذٝيا٘ؽ ٞط يٚاض يٞا، ٔحٛض ػٕٛز ا تؿأس( ٚلٛع چطذٝي)احتٕاَ  يٗ فطاٚا٘ييپا

س. تاقٙ يٞا )ٕٞؿاظٞا( ٔ قىُ چطذٝ يّيزٞس. ذطٛط قىؿتٝ ٔؿتط ي)ٕٞؿاظٞا( ضا ٘كاٖ ٔ
ط ٞؿتٙس زض ٚالغ ٕٞاٖ ي٘ظ يه ٔمساض اظ ٔحٛض ػٕٛزيٗ ٕٞؿاظٞا وٝ تا ياضتفاع )زأٙٝ( ا

زاض اؾت  يؿتٍاٜ اٞط فمط ٕٞؿاظ اَٚ ٔؼٙيٞاؾت. زض ٕ٘ٛزاض زٚضٜ ٍ٘اض ا ا٘ؽ چطذٝئمساض ٚاض
تطاتط تا طَٛ  يزاض تاقس زٚضٜ تاظٌكت ي(. اٌط زض ٕ٘ٛزاض زٚضٜ ٍ٘اض ٕٞؿاظ اَٚ ٔؼ2ٙ)قىُ 
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. زض ٞاؾت زازٜاظ ٚرٛز ضٚ٘س زض  يٕٞؿاظ اَٚ حاو يزاض يذٛاٞس زاقت. ٔؼٙ ئاضزٚضٜ آ
 يٞاتٛفاٖ يٞا قٛز ٚ چطذٝ ئكاٞسٜ ٕ٘ يذان يا چطذٝ يؿتٍاٜ اٞط اٍِٛيزٝ زض اي٘ت

ٍ٘اض ٔطتٛط زٚضٜ ي، ٕ٘ٛزاضٞا4ٚ  3ٞؿتٙس. قىُ  يزاض ٘ثٛزٜ ٚ تهازف يٙزا ٔؼٙيزض ا يتٙسض
زٞس.  يطاٖ ضا ٘كاٖ ٔيغطب اه قٕاَيٙٛپتيؾ يٞا ؿتٍاٜيزض ا يتٙسض يٞاتٛفاٖ يتٝ فطاٚا٘

اظ ٕ٘ٛزاضٞا ٔا٘ٙس  يقٛز. زض تطذ ئكاٞسٜ ٔ ٞا ؿتٍاٜياف يزض ط ئتؼسز يعٞايافت ٚ ذ
زأٙٝ تّٙس  يزاضا ئتؼسز يٞا طا٘كٟط چطذٝيآتاز ٚ پٝ، پاضؼيٍ٘اض اضٚٔزٚضٜ يٕ٘ٛزاضٞا

ٍط يز يا٘س. زض تطذ ذٛز اذتهال زازٜٞا ضا تٝ فيا٘ؽ وُ طياظ ٚاض يكتطيتاقٙس ٚ ؾٟٓ ت ئ
ؾاظٞا ؾٟٓ ٝ ٞٓيزأٙٝ تّٙس تٛزٜ ٚ تم يا زٚ چطذٝ زاضاي يىيؿتٍاٜ ؾطزقت يع، ٔا٘ٙس اي٘

طٛض ٔٛضز ٔطاِؼٝ، ٕٞاٖ يٞا ؿتٍاٜيٗ ايتاقٙس. زض ت يا٘ؽ تؿأس ضا زاضا ٔياظ وُ ٚاض يتطوٓ
ٟٔاتاز، ٔاوٛ،  يٞاؿتٍاٜيزض ا يتٙسض يٞاتٛفاٖ ي( ٔكرم اؾت، فطاٚا1٘وٝ زض رسَٚ )

 يفطاٚا٘ يظٔا٘ يٍط زض ؾطيز  ػثاضت تاقس. تٝ يزاض ٔ يع، فالس ٞطٌٛ٘ٝ چطذٝ غاِة ٚ ٔؼٙيتثط
غ يثاً تطاتط تٛظيٗ تٕاْ ٞٓ ؾاظٞا تٝ ٘ؿثت تمطيٞا زض ت فيا٘ؽ طيٞا ٚاضؿتٍاٜيٗ ايتٙسضٞا زض ا

ٍط يقٛز. ططف ز ئكاٞسٜ ٕ٘ يزاض يزضنس چطذٝ ٔؼٙ 95ٙاٖ يقسٜ اؾت ٚ زض ؾطح اطٕ
 يٞا ؿتٍاٜيٗ ايتاقس وٝ زض ت يزاض ٔ يچطذٝ ٔؼٙ 2 يؿتٍاٜ ؾطاب زاضايتٙسضٞا زض ا يفطاٚا٘

 ذٛز اذتهال زازٜ اؾت. زاض ضا تٝ يٗ چطذٝ ٔؼٙيتطفئٛضز ٔطاِؼٝ ت

( 5ٝ )قىُ يتط اظ تمفيؾاِٝ ت 2 يٞا چطذٝ يقٛز فطاٚا٘ يطٛض وٝ ٔكاٞسٜ ٕٔٞاٖ
 5 يچطذٝ تا فطاٚا٘ 2زاض،  ئؼٙ يٞا تؼساز چطذٝ يٗ اظ ٘ظط فطاٚا٘يتٙاتطا؛ زت زاضيحاوٕ

 ذٛز اذتهال زازٜ اؾت.ٗ ٘ؿثت ضا تٝيتطفيؿتٍاٜ تيا
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 ستگاٌ اَزيدر ا يتىذر يَاتًفان يداري( ديرٌ وگار، ي مزس معى2ضکل)

 ي، ٘ٛاحآٔسٜ زؾت تٝذ يقٛز ٚ تط اؾاؼ ٘تا يع ٔكاٞسٜ ٔي( 5٘طٛضوٝ زض قىُ )ٕٞاٖ
ع، ٔطاغٝ، يتثط يٞاؿتٍاٜيقأُ ا ئطوع يٚ ٘ٛاح ئاوٛ ٚ ذٛ يٞاؿتٍاٜيغطب وٝ اقٕاَ

ٗ يتطفيت ي٘ٛػا٘س وٝ تٝذٛز اذتهال زازٜؾاِٝ ضا تٝ 2-6 يٞا ٟٔاتاز ٚ تىاب،  چطذٝ
ٗ يٗ احتٕاَ زض ايتطفيع تيج احتٕاَ ٚلٛع ٘يقٛ٘س ٚ اظ حيٞا ضا قأُ ٔچطذٝ يپطاوٙسٌ

 طاض ٌطفتٝ اؾت. ل ي٘ٛاح
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 زانيدر ضمال غزب ا يتىذر يَاتًفان يسماو يسز يدار يف ي مزس معىيديرٌ وگار، ط يومًدارَا (3ضکل )
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 زانيدر ضمال غزب ا يتىذر يَاتًفان يسماو يسز يدار يف ي مزس معىيديرٌ وگار، ط ي( ومًدارَا4ضکل )
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 مًرد مطالعٍ يَا ستگاٌيادر  يتىذر يَاتًفان يَا چزخٍ ي( مطخصات آمار2جذيل )

 ستگاٌيا معىادار يَاضمارٌ چزخٍ اوسييار احتمال يقًع ديرٌ باسگطت

 اٞط 1 24/1241 046/0 7/21

 ُياضزت 2 54/295 091/0 11

 رّفا 2 09/908 091/0 11

 ذّراَ 2 56/650 091/0 11

 يذٛ 5 37/449 227/0 4/4

 ٟٔاتاز 0 0 0 0

 ٔاوٛ 0 0 0 0

 ا٘ٝئ 1 41/380 046/0 7/21

 ٝياضٚٔ 2 31/737 091/0 11

 آتازپاضؼ 4 34/186 182/0 5/5

 ؾطاب 4 36/330 182/0 5/5

 عيتثط 0 0 0 0

 تىاب 6 94/160 273/0 7/3

 ٔطاغٝ 0 0 0 0

 طا٘كٟطيپ 2 87/1050 091/0 11

7/21 046/0 38/832 1 
 ؾطزقت

4/2 41/0 01/129 9 

-ؿتٍاٜيٍط ايوٝ ز ئٛضز تطضؾ ٚ قطق ٔحسٚزٜ غطب ٚ رٙٛب غطب، قٕاَ قطق ي٘ٛاح

-ؾاَ ضا تٝ 16-14ٚ  14-10، 10-6ٗ يتاظٌكت ت يٞاا٘س چطذٝٚالغ قسٜ يٗ ٘ٛاحيٞا زض ا

ضخ زازٜ زض  يتٙسض يٞاقٛز وٝ تٛفاٖيٚرٛز ٔكاٞسٜ ٔ ٗ يا٘س. تا اذٛز اذتهال زازٜ
(. ضٚ٘س ضذساز 6س )قىُ تاقٙيضٚ٘س ٔ يا٘ٝ ٚ ؾطزقت زاضاياٞط، ٔ يٞاؿتٍاٜيا ٔحسٚزٜ

ف ينٛضت طتٝ يزاضيا ػسْ ٔؼٙي يزاضئؼٙ ٚ تطاظ يٞاينٛضت ٔٙحٙتٝ يتٙسض يٞاتٛفاٖ
قٕاَ  يٌطزز ٘ٛاحينٛضت تٛأْ آٚضزٜ قسٜ اؾت. ٕٞا٘طٛض وٝ ٔالحظٝ ٔس تٝيٚ ؾف ئكى
اض زيػسْ ضٚ٘س ٔؼٙ يتا قطق ٔٙطمٝ، ػٕستاً زاضا يىينٛضت ٘ٛاض تاضٚ قٕاَ قطق تٝ غطب

ٗ يٚ ٟٔاتاز زض ا يآتاز ٔغاٖ، رّفا، ٔاوٛ، ذُٛ، پاضؼيذّراَ، اضزت يٞاؿتٍاٜيتاقٙس وٝ ائ
ؾاَ تٛزٜ  14-10ٚ  10-6، 6-2 يٞاچطذٝ يػٕستاً زاضا يٗ ٘ٛاحيا٘س. اٌطفتٝ لطاض ي٘ٛاح
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 22-18، 18-14ٗ يت يتٙسض يٞاتاظٌكت تٛفاٖ يٞاوٝ چطذٝ يط ٘ٛاحيزض ؾا ياؾت. ِٚ
 ٚرٛز زاقتٝ اؾت. يكيضٚ٘س ٔؼٙازاض ٚ افعاتٛزٜ اؾت، 

 
 َمزاٌ احتمال يقًع آنبٍ يتىذر يَاباسگطت تًفان يَا( چزخ5ٍضکل )
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 يتىذر يَابٍ َمزاٌ احتمال يقًع تًفان يداريي عذم معى يداري( ريوذ معى6ضکل )

 يزيگجٍيوت

تٛا٘س ٘مف ئ يٕيلّا يظٔا٘ يٞايآقىاض ٚ ٟ٘اٖ زض ؾط يٞاٚ چطذٝ يتٙاٚت يٞاوكف زٚضٜ
 يطيٙٝ ٔحيتٟ يٞايعيضت  تحطاٖ ٚ تط٘أٝيطيزٝ ٔسيٚ زض ٘ت يٕيالّ يٞايٙيتفيزض پ ئٟٕ

اؾت. زض  ييٗ چطذٝ ٞاياؾترطاد چٙ يٞااظ ضٚـ يىي يفيُ طيه تحّيزاقتٝ تاقس. تىٙ
-قٕاَ س ٔٙطمٝيؿتٍاٜ ٕٞسيا 16 يتٙسض يٞاٟ٘اٖ حاوٓ تط تٛفاٖ يٞا ك چطذٝيٗ تحميا

ٔٛضز  يفيُ طيزض ؾطح ٔٙطمٝ زاقتٙس تا اؾتفازٜ اظ تحّ يطاٖ وٝ پطاوٙف ٘ؿثتاً ذٛتيب اغط
ٝ  يتط اظ تمفيؾاِٝ ت 2 يٞا چطذٝ يفطاٚا٘ذ ٘كاٖ زاز وٝ ي٘تا لطاض ٌطفت.  ئطاِؼٝ ٚ تطضؾ

 5 يچطذٝ تا فطاٚا٘ 2زاض،  ئؼٙ يٞا تؼساز چطذٝ يٗ اظ ٘ظط فطاٚا٘يتٙاتطا؛ ت زاضزيحاوٕ
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غطب ٚ رٙٛب غطب، قٕاَ  يذٛز اذتهال زازٜ اؾت. ٘ٛاحٗ ٘ؿثت ضا تٝيتطفيؿتٍاٜ تيا
 يٞاا٘س چطذٝٚالغ قسٜ يٗ ٘ٛاحيٞا زض اؿتٍاٜيٍط ايوٝ ز ئٛضز تطضؾ قطق ٚ قطق ٔحسٚزٜ

تا  10 يٞاچطذٝ ا٘س.ذٛز اذتهال زازٜؾاَ ضا تٝ 16-14ٚ  14-10، 10-6ٗ يتاظٌكت ت
-2690، 1999٘ؿثت زاز٘س تٛض٘ؽ ٚ ٚتؿتط ) يسيذٛضق يٞات ِىٝيؾاِٝ ضا تٝ فؼاِ 8/11

اٍ٘ط ٚرٛز يتاقس تئ يٞا ٔؼازَ تا طَٛ زٚضٜ آٔاضوٝ زٚضٜ تاظٌكت آٖ ييٞا چطذٝ (.2679
 يٞاقٛز وٝ تٛفاٖيٚرٛز ٔكاٞسٜ ٔ ٗ يتاقٙس. تا ائ يتٙسض يٞاضٚ٘س زض ضذساز تٛفاٖ

تاقٙس. زض يضٚ٘س ٔ يٚ ؾطزقت زاضا ا٘ٝياٞط، ٔ يٞاؿتٍاٜيا ضخ زازٜ زض ٔحسٚزٜ يتٙسض
ػسْ  يتا قطق ٔٙطمٝ، ػٕستاً زاضا يىينٛضت ٘ٛاض تاضٚ قٕاَ قطق تٝ قٕاَ غطب ي٘ٛاح

ٚ  يآتاز ٔغاٖ، رّفا، ٔاوٛ، ذُٛ، پاضؼيذّراَ، اضزت يٞاؿتٍاٜيتاقٙس وٝ ايزاض ٔيضٚ٘س ٔؼٙ
 14-10ٚ  10-6، 6-2 يٞاطذٝچ يػٕستاً زاضا يٗ ٘ٛاحيا٘س. الطاضٌطفتٝ يٗ ٘ٛاحئٟاتاز زض ا

، 18-14ٗ يت يتٙسض يٞاتاظٌكت تٛفاٖ يٞاوٝ چطذٝ يط ٘ٛاحيزض ؾا يؾاَ تٛزٜ اؾت. ِٚ
 ٚرٛز زاقتٝ اؾت. يكيتٛزٜ اؾت، ضٚ٘س ٔؼٙازاض ٚ افعا 18-22
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