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چکیذه
يىي اظ وبضّبيي وِ زض ظهيٌِ اللين قٌبؾي ّوسيس اًدبم هيقَز تيپ ثٌسي َّاؾت .زضايي پػٍّف
ثِ هٌظَض قٌبؾبيي تيپّبي َّايايؿتگبُ اّط  ،زازُّبي ضٍظاًِ هطثَط ثِ  16پبضاهتط خَي عي زٍضُ
آهبضي  1365/1/1تب  1391/10/10اؾتفبزُ قسُ اؾت .ثطايايي وبض يه تحليل ذَقِاي ثب ضٍـ ازغبم
ٍاضز ثط ضٍي هبتطيؽ اؾتبًساضز قسُ ثب آضايِ  ،)9227× 16 (Pاًدبم گطفت وِ زضايي آضايِ ضٍظّب زض
ؾغطّب ٍهتغيطّب زض ؾتَىّب لطاض زاضًس ٍ زض ًْبيت  5تيپ َّا ثطاي قْط اّط قٌبؾبيي قس وِ ػجبضتٌس
اظ -1 :تيپ گطمً ،يوِ ذكه ٍ ثسٍى ثبضـ -2تيپ هؼتسلً ،يوِ هطعَة ٍ ونثبضـ -3تيپ ذيلي ؾطز
ٍ يرجٌساىً ،يوِ هطعَة ٍ ثسٍى ثبضـ -4تيپ هؼتسل ؾطزً ،يوِ هطعَة ٍ ونثبضـ -5تيپ ؾطز،
ثؿيبض هطعَة ٍ پطثبضـً .تبيح هغبلؼِ ًكبى زاز تيپ هؼتسلً ،يوِ هطعَة ٍ ونثبضـ ثيكتطيي فطاٍاًي
ضا زض قْط اّط ٍ تيپ گطمً ،يوِ ذكه ٍ ثسٍى ثبضـ ووتطيي زضنس حبوويت ضا زاضا هيثبقٌسّ .وچٌيي
ثطضؾي تغييطات ظهبًي تيپّبي قٌبؾبيي قسُ حبوي اظ ؾيط ًعٍلي تيپ َّاي ؾطز ،هطعَة ٍ پطثبضـ
ثَزُ ٍ ايي زض حبلي اؾت وِ تيپّبي َّاي هتوبيل ثِ گطم  ،ضًٍس ػىؽ (افعايكي) ضا ًكبى هيزّس.
ّوچٌيي تيپّبي َّايي وِ زض زٍضُ ؾطز ؾبل ٍ زض قف هبُ زٍم ؾبل فؼبل ّؿتٌس ثب  58/8زضنس
ثيكتطيي زضنس حبوويت ضا ثِ ذَز اذتهبل زازُاًس.
واصگاى کلیذی  :اّط ،تيپ َّا ،تحليل ذَقِاي

هقذهه

 . 1اؾتبزيبض اللين قٌبؾي،گطٍُ خغطافيب،زاًكگبُ آظاز اؾالهي ٍاحس اّطًَ ،يؿٌسُ هؿئَل
 . 2زاًف آهَذتِ وبضقٌبؾي اضقس آة ٍ َّاقٌبؾي،زاًكگبُ آظاز اؾالهي ٍاحس اّط
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اللين قٌبؾي ّوسيس هغبلؼِ ّوعهبى ّوِ ػٌبنط يه هىبى ٍ وكف ضاثغِ آًْب ثب
الگَّبي پطاوٌسگي فكبض يب الگَّبي گطزقي َّا زض زضاظ هست اؾتّ .سف اللين قٌبؾي
ّوسيس وكف يه تهَيط ؾِ ثؼسي خبهغ ٍ ّوعهبى اظ قطايظ اتوؿفط زض يه هىبى ذبل
اؾتّ .وچٌيي تغييطات َّاي ؾغح ظهيي ثب توبم ٍيػگيّبي ؾتَى اتوؿفط اضتجبط زاضز ٍ
هغبلؼِ تجييي ٍضغ َّاي ؾغح ظهيي ثسٍى زضن آى ثب ؾبيط ٍيػگيّبي اتوؿفط هؼٌي زاض ٍ
هٌغمي ًيؿت .ثب ثطضؾي پبيگبُّبي اعالػبتي هطتجظ هيتَاى زضيبفت وِ زض ظهيٌِ قٌبؾبيي
تيپّبي َّا ،تحميمبت ًؿجتب فطاٍاًي زض ؾغح خْبى ٍ ووي زضايطاى اًدبم گطفتِ اؾت .وِ
2
اظ خولِ لسيويتطيي آًْب هيتَاى ثِ وبض لوتّ ٍ )393-429 :1950( 1وچٌيي لًَس
(ٍ )56-65 :1963وبلىؿيتيي ٍ ّوىبضاى )717-730 :1987( 3اقبضُ ًوَز .ثطًبضزي ٍ
ّوىبضاىً )259-270 :1987( 4يع ثِ قٌبؾبيي تيپّبي َّاي ثَخَز آٍضًسُ آلَزگيّب زض
ًٍيع ايتبليب پطزاذتٌس .اظ وبضّبي زيگط زضايي ظهيٌِ هيتَاى ثِ قطيساى1997( 5
 ،)1-3 :ليتوي ٍ )161 -171 :2000( 6هه وبثي ٍ هَلط )95-105 :2002( 7اقبضُ ًوَز وِ
زض وبضي هتفبٍت ثِ ثطضؾي تيپّبي َّاي ًئَاٍضلئبى زض عي ؾبلْبي 1962 –2000
پطزاذتٌس.وبؾوٌَؼ ٍ ّوىبضاىً )309 -324 :2003( 8يع تيپّبي َّاي هبثيي ؾبلّبي
9
 1954 –1999ضا زض آتي قٌبؾبيي وطزًس .زض وبضي خسيس ٍ وبضثطزي ،هَضاثيتَ ٍ ّوىبضاى
()52 -60 :2006ثب ضٍـ ّوسيس ثِ ثطضؾي ضاثغِ ثيي تيپّبي َّاي ظهؿتبًِ فلَضاًؽ
ايتبليب ثب ثطٍظ ؾىتِ للجي پطزاذتٌس ٍ ًكبى زازًس ثيي تيپّبي َّا ٍ ؾىتِ للجي زض فلَضاًؽ
اضتجبط آهبضي ٍخَز زاضز .ثيؿَلي ٍ ّوىبضاى )2006( 10پؽ اظ هغبلؼِ تيپّبي َّا زض آلوبى
ٍ همبيؿِ آى ثب ضذساز تَفٌس ًتيدِ گطفتٌس وِ ثيي فطاٍاًي ضٍظّبي تَفٌسي ٍ تيپ َّا
ٍاثؿتگي هؼٌبزاضي ٍخَز زاضز .زض تحميمبت زاذلي ،اظ خولِ وبضّبيي وِ زض ظهيٌِ قٌبؾبيي
1
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تيپّبي َّا ثب اؾتفبزُ اظ ضٍـ تحليل ػبهلي ٍ ذَقِ ثٌسي اًدبم گطفتِ اؾت هيتَاى ثِ
وبضّبي ػليدبًي( ،)114 :1381هؿؼَزيبى ( ،)1384هؿؼَزيبى ٍ هحوسي ( ،)1386ثبلطي
( ،)131 :1387ضظهدَيي ( ،)85 :1387لبؾوي ( ،)1387ضظهدَيي ٍحلجيبى (،)210 :1389
هؿؼَزيبى ٍ ّوىبضاى ( ،)379 :1389حلجيبى ٍ ضظهدَيي ( ،)69 :1390وبقىي ٍ ّوىبضاى
( ،)59 :1390ضظهدَيي ٍ نالحي( ،)1391لبئوي ٍ ّوىبضاى ( )45 :1392اقبضُ ًوَز .ثب
تَخِ ثِ ثطضؾيّبي هصوَض ٍ ّوچٌيي هَلؼيت خغطافيبيي هٌغمِ هَضز هغبلؼِ وِ ٍلَع
ثاليبي عجيؼي ذؿبضات ثباليي ضا زض هٌغمِ ثَخَز هيآٍضز اّويت هغبلؼبت هطثَط ثِ
قٌبؾبيي تيپّبي َّاي ثب اؾتفبزُ اظ ضٍـّبي هؼتجطي هبًٌس تحليل ذَقِاي زضهحسٍزُ
هَضز ًظط ،زٍ چٌساى هيثبقس .زض ّويي ضاؾتب ثب قٌبذت تيپّبي حبون هيتَاى ظهبى ٍ ًَع
وكت هحهَالت وكبٍضظي ٍ زض ثرف نٌؼت ثب اًتربة تدْيعات ؾبظگبض ثب قطايظ الليوي
ٍ اًتربة ظهبى هٌبؾت اخطاي ػوليبت گًَبگَى ٍ ّوچٌيي ههبلح هٌبؾت زض ؾبذت ٍ
ؾبظّب ٍ خلَگيطي اظ اذتالل زض حول ٍ ًمل ٍ  ...الساهبت هٌبؾت ضا اًتربة ٍ هَضز اؾتفبزُ
لطاض زاز.
هبانی نظزی:
يه تيپ َّا ًوبيٌسُ َّايي اؾت وِ اظ ًظط هتغيطّبي خَي هويع ثِ اًساظُ وبفي ّوبًٌس
يىسيگط ّؿتٌس .ظَْض يه تيپ َّا زض يه هىبى هؼيي اظ يه ؾَ ثِ تَزُ َّايي ثؿتگي
زاضز وِ ثِ آى هحل ٍاضز قسُ ٍ اظ زيگط ؾَ ثبظتبة قطايظ خغطافيبيي( ًبّوَاضيّ ،وؿبيگي
ثب تَزُّبي آة ٍ )...آى هحل اؾت .اظ آًدبيي وِ قطايظ خغطافيبي ّط هحل هؼوَال ثبثت
اؾت تفبٍت تيپّبي َّايي وِ زض يه هحل اظ پؽ يىسيگط هيايٌس ٍ هيضًٍس تبثغ
تَزُّبي َّايي اؾت وِ ثِ آى هحل ٍاضز هيكًَس ذهَنيبت تَزُّبي َّا ضوي حطوت ٍ
ػجَض اظ هٌبعك هرتلف تغييط وطزُ ،تؼسيل قسُ ٍ ثِ َّاي زيگطي تجسيل هيقًَس
(خؼفطپَض .)154 :1379 ،ثب تَخِ ثِ ايٌىِ تىطاض تيپّبي َّا اللين يه هىبى ضا هكرم
هيًوبيس لصا ضطٍضت قٌبؾبيي تيپّبي َّا ضا ثؿيبض ثب اّويت هيقوبضز .چطا وِ ثسٍى
قٌبذت تيپ َّاي حبون ثط يه هحل اهىبى هسيطيت ٍ ثطًبهِ ضيعي ثؿيبض ؾرت ٍ حتي
غيط هوىي ثَزُ زض حبلي وِ ثب قٌبؾبيي تيپّبي َّا ،هيتَاى اظ ٍلَع ٍ ذؿبضات احتوبلي
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ثطذي اظ ثاليبي عجيؼي زض ثرفّبي هرتلف وكبٍضظي ،نٌؼت ٍ ...خلَگيطي ثؼول آٍضز اظ
آًدبيي وِ ّط تيپ زض اضتجبط ثب الگَّبي گطزقي ثَزُ  ،قٌبذت ٍيػگي ،قست ٍ فطاٍاًي
ّطوسام اظ تيپّب هيتَاًس هب ضا اظ ظهبى حبوويت ٍ زٍضُ اؾتيالي آى آگبُ ًوَزُ ٍ هب ضا زض
ثطًبهِ ضيعيّب يبضي ًوبيس.
زض ؾبلّبي اذيط اؾتفبزُ اظ ضٍـّبي چٌس هتغيطُ آهبضي ًظيط تحليل هَلفِّبي انلي
( )PCAيب تحليل ػبهلي( ٍ)FAتحليل ذَقِاي()CAهَضز تَخِ ثؿيبضي اظ هحمميي ػلَم ٍ
اللين قٌبؾي لطاض گطفتِ اؾت .ثب تَخِ ثِ حدن ثؿيبض ظيبز زازُّبي َّا ٍ اللين قٌبؾي وِ
ػوَهب زض حَضِّبي ٍؾيغ خغطافيبيي ٍ زض فَانل ظهبًي وَتبُ خوغ آٍضي هيگطزز؛ ضٍـ
تحليل هَلفِّبي انلي اظ ذبًَازُ ثطزاضّبي ٍيػُ اؾت وِ ػوستب ثِ ػٌَاى يه ضٍـ
ضيبضي ثطاي وبّف حدن زازُّب ثِ وبض گطفتِ هيكَز.ايي ضٍـ هدوَػِ هتغيطّبي انلي
ضا ثِ هدوَػِ وَچىتطي تجسيل هيوٌس ثِ عَضي وِايي هدوَػِ وَچه ثيكتطيي پطاـ
هَخَز زض زازُّب ضا تَخيِ هيًوبيس(ػؿبوطُ ٍ ثيبتّ .)124 :1392،سف اظ تحليل هَلفِّبي
انلي آى اؾت وِ اٍليي هَلفِ تب آى خب وِ هوىي اؾت ثيكتطيي پطاـ هَخَز زض زازُّب ،
زٍهيي هَلفِ ثيكتطيي پطاـ هوىي ثؼس اظ هَلفِ اٍل ٍ ال آذط ضا تَخيِ
ًوبيس(فطقبزفط .)316 :1384،ضٍـ تحليل ػبهلي توبم هتغيطّبي ٍاثؿتِ ضا ثِ ػٌَاى يه
ػبهل خسيس ثب ّن ازغبم هيوٌس.ايي ػبهل خسيس زض ٍضـ تحليل هَلفِّبي انلي ،هَلفِ
انلي ًبهيسُ هيقَز .اظايي ضٍـّب خْت اّساف هرتلفي ّوبًٌس عجمِ ثٌسي الگَّبي
پطاوٌسگي فكبضً ،بحيِ ثٌسي الليوي ٍ قٌبؾبيي تَزُّبي َّا اؾتفبزُ هيگطزز .زض اوثط هَاضز
ًتبيح ًْبيي فطايٌس تحليل ػبهلي ،يؼٌي ًوطات ػبهلّب ،ثِ ػٌَاى زازُّبي اٍليِ ضٍـ ذَقِ
ثٌسي اؾتفبزُ هي قًَس .اگط چِ هحهَل ضٍـ تحليل ػبهلي زض ضٍـ ذَقِ ثٌسي يب ضٍـ
گطٍّجٌسي ثط اؾبؼ فبنلِ ،اؾتفبزُ هيقَز ،ؾبظ ٍ وبض ذَز تحليل ػبهلي ثط اؾبؼ
ّوجؿتگي ثيي هتغيطّب اؾتَاض اؾت؛ يؼٌي ػبهلّب ثط اؾبؼ هيعاى ّوجؿتگي ثيي هتغيطّب
تؼييي هيقًَس(ػليدبًي.)180 :1382،تحليل ػبهلي هؼوَال زض  4هطحلِ اًدبم هيگيطز-1 :
ثطاي وليِ هتغيطّب ،هبتطيؿي اظ ضطايت ّوجؿتگي تَليس هيكَز -2 .اظ هبتطيؽ ّوجؿتگي،
ػبهلّبيي اؾترطاج هيقَز وِ هتساٍلتطيي ضٍـ آى اؾترطاج ػبهلّبي انلي اؾت-3 .
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ػبهلّب چطذبًسُ هيقًَس تب ضاثغِ ثيي هتغيطّب ٍ ثؼضي اظ ػَاهل ثِ حساوثط ثطؾس-4 .
اهتيبظات قطوتوٌٌسُّب زض ّط يه اظ ػبهلّبي ثسؾت آهسُ اظ تحليل ،هحبؾجِ
هيكَز(هيطهَؾَي ٍ ّوىبضاى.)220 :1393،
ّن چٌيي زض هغبلؼبت خغطافيبيي اغلت ثطاي قٌبؾبيي ذَال فيعيىي ٍايدبز ظهيٌِ الظم
ثطاي پيف ثيٌي ثْتط ،ثِ تمؿين ثٌسي هتغيطّب زض زاذل گطٍُّبي ّوبًٌس ًيبظ اؾت ،ثِ گًَِ-
اي وِ هكبّسات زض گطٍُ ،هكبثِ ّن ٍ هكبّسات زض گطٍّْبي هرتلف ًؿجت ثِ يىسيگط
ووتطيي قجبّت ضا زاقتِ ثبقٌس .تحليل ذَقِاي ،يىي اظ ضٍـّبي چٌس هتغيطُ اؾت وِ
ثطاي زؾتِ ثٌسي زازُّب هَضز اؾتفبزُ لطاض هيگيطز؛ زض ٍالغايي تحليل اثعاضي اؾت ثطاي
تَنيف ٍ هكرم ًوَزى ؾبذتبض زازُّب  .تحليل ذَقِاي ضٍقي اؾت ثطاي تمؿين يه
هدوَػِ زازُ ثِ ظيط هدوَػِّب يب ذَقِّبي ّوگي ٍ هفيسي وِ زاضاي ٍيػگيْبي هكبثِ
ّؿتٌس .زضايي ضٍـ گطٍّجٌسي ثط اؾبؼ فبنلِ ثيي آىّب اًدبم هيگيطز ٍ اخعايي وِ ثب ّن
فبنلِ ووي زاضًس زض يه گطٍُ لطاض هيگيطًسّ .سف انلي ذَقِ ثٌسي وبّف تٌَع ٍ يب
ٍاضيبًؽ ثيي گطٍّي اؾت(ػليدبًي .)172 :1382،ضٍـّبي هرتلفي ثطاي ذَقِ ثٌسي
زازُّب ٍخَز زاضز.ايي ضٍـّب  ،ثِ هؼلَم يب هدَْل ثَزى تؼساز گطٍُّب ٍ ًَع هتغيطّب
ثؿتگي زاضز .زضايي تحميك اظ ضٍـ هَؾَم ثِ ٍاضز اؾتفبزُ گطزيسُ اؾت .زضايي ضٍـ زض ثيي
توبم ذَقِّب يب هكبّسُّب  ،ظٍخي ثب ّن تطويت هيقَز وِ هدوَع هطثؼبت اًحطافبت
اػضبي ذَقِ ازغبهي آىّب اظ هيبًگيي هطثَعِ ووتطيي ثبقس(ػليدبًي.)175 :1382 ،
داده و روشها:

قْطؾتبى اّط يىي اظ قْطّبي لسيوي اؾتبى آشضثبيدبى قطلي ثَزُ وِ ثب ٍؾؼت
 3073.93ويلَهتط هطثغ 6/76 ،زضنس اظ ول هؿبحت آشضثبيدبى قطلي ضا ثِ ذَز اذتهبل
زازُ اؾت .ايي قْطؾتبى اظ ًظط هرتهبت خغطافيبيي ثيي ػطضْبي قوبلي  38زضخِ ٍ 18
زليمِ تب  39زضخِ ٍ  55زليمِ ٍ عَل قطلي  46زضخِ ٍ  45زليمِ تب  47زضخِ ٍ  33زليمِ
لطاض گطفتِ ٍ ثب هتَؾظ اضتفبع  1390هتط اظ ؾغح زضيب اظ ؾوت قوبل ثِ قْطؾتبى وليجط ،اظ
خٌَة ثب ّطيؽ ،اظ قطق ثب هكىيي قْط ٍ اظ غطة ثِ ٍضظلبى هحسٍز قسُ اؾت.
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ضکل ( (1نقطه هوقعیت جغزافیای ضهزستاى اهز

ثِ هٌظَض تيپثٌسي َّاي قْط اّط اظ هدوَػِ زازُّبي ضٍظاًِايؿتگبُ َّاؾٌدي اّط16
هتغيط الليوي قبهل :زهبي ضٍظاًِ ،حسالل زهبي ضٍظاًِ ،حساوثط زهبي ضٍظاًِ ،ضعَثت ًؿجي،
حسالل ضعَثت ،حساوثط ضعَثت ،اثطًبوي ،زيسافمي ،زهبي ًمغِ قجٌن ،فكبض تطاظ زضيب ،فكبض
تطاظاي ؿتگبُ ،خْت ٍ ؾطػت ثبز ،تبثف ،ثبضـ ٍ زهبي ؾغح ظهيي عي زٍضُ آهبضي
 1365/1/1تب  1391/10/10ثطگعيسُ قس.
پؽ اظ حصف ضٍظّبي فبلس زازُ اظ ثيي هتغيطّبي هَضز ثطضؾي هبتطيؿي ثب آضايِ
 9227×14ثب آضايف Pزض ًطمافعاض هتلتايدبز قس .ثب تَخِ ثِايٌىِ ّسف اظايي پػٍّف تيپ-
ثٌسي ّوسيس َّا ثَز هبتطيؽ زازُّب ثب آضايف Pآهبزُ قس .آضايف  Pآضايكي اظ هبتطيؽ
پبيگبُ زازُ اؾت وِ زض آى ؾغطّب ظهبى ٍ ؾتَىّب ػٌبنط الليوي ّؿتٌس .پؽ اظ اًتربة
ضٍـ عجمِ ثٌسي چَى زازُّب زاضاي يىبّبي هرتلفي ّؿتٌس پيف اظ اًدبم تحليل اًدبم
اؾتبًساضزؾبظي نَضت گطفت تب ٍظى ّوِ هتغيطّب زض تفىيه تيپّبي ّوسيس يىؿبى ثبقس.
چَى زضايٌدب ّسف هب تيّب ّن ٍظى وطزى هتغيطّب ثَز اظ ضاثغِ ظيط ثطاي اؾتبًساضز ؾبظي
ثْطُ ثطزين:

قٌبؾبيي ٍ تحليل ّوسيسي تيپّبي َّاي قْط اّط

همساض اؾتبًساضز قسُ هتغيط  jام زض ضٍظ  iام؛
همساض ثيكيٌِ هتغيط  jام.
همساض وويٌِ هتغيط  jام؛
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همساض هتغيط  jام زض ضٍظ  iام ؛

ثِ هٌظَض عجمِثٌسي هكبّسات اظ تحليلذَقِاي ثب اؾتفبزُ اظ فبنلِ الليسؾي ٍ تىٌيه
ٍاضز اؾتفبزُ قس .هْنتطيي ػوليبت اًدبم قسُ ثط ضٍيايي زازُّب ثِ قطح ظيط اؾت:
-1زؾتِثٌسي ٍ ازغبم افطاز :ثطاي گطٍُثٌسي ٍ ازغبم افطاز زض گطٍُّبي ّوگي ضٍـّبي
هرتلفي ٍخَز زاضز .ثِ زليل اؾتفبزُ پطقوبض ٍ همجَليت ضٍـ ذَقِاي ٍاضز زض هدبهغ اللين-
قٌبؾيايي ضٍـ زض تحميك حبضط هَضز اؾتفبزُ لطاض ذَاّس گطفت .تحليلذَقِاي يىي اظ
هْنتطيي ضٍـّبيي اؾت وِ ثِ عَض گؿتطزُ ٍ فعايٌسُ ثطاي تدعيِ ٍ تحليل زازُّبي چٌس
هتغيطُ اؾتفبزُ هيقَز .زضايي ضٍـ زؾتِثٌسي وطزى ثط اؾبؼ هكبثْتّب يب فَانل (ػسم
قجبّتّب)اًدبم هيقَز .زض تحميك حبضط خْت تكريم فبنلۀ ثيي افطاز اظ ضٍـ فبنلِ
الليسؾي ثِ قطح ظيط ثْطُ گطفتِ قس.
همساض نفت iام ثط ضٍي فطز jام ٍ
ضطيت فبنلِ الليسؾي،
زضايي ضاثغِ
همساض نفت  iام ضٍي فطز  kام اؾت .ثطاي ازغبم افطاز زض گطٍُّب ًيع اظ ضٍـ ازغبم (ٍاضز)
اؾتفبزُ قسُ اؾت.
-2زضايي هطحلِ ثِ هٌظَض اًتربة ضٍظّبي ًوبيٌسُ گطٍُّبي ثسؾت آهسُ اظ ضٍـ
ّوجؿتگي لًَس اؾتفبزُ قس .ضطيت ّوجؿتگي هؼطف زضخِ ّوبًٌسي الگَّبي زٍ ًمكِ ثب
ّوسيگط اؾت .همساض ضطيت ّوجؿتگي هؼوَالً ثيي  0/5تب  0/7تغييط هيوٌس .زضايي پػٍّف
ضٍظّبي ًوبيٌسُ ثط پبيِ آؾتبًِ  0/5اؾترطاج قس.

بحث و بزرسی:
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اظ آى خبيي وِ قطايظ خغطافيبيي هحل هؼوَالً ثبثت اؾت :تفبٍت تيپّبي َّايي وِ زض
يه هحل اظ پؽ يىسيگط هيايٌس ٍ هيضًٍس تبثغ تَزُّبي َّايي اؾت وِ ثِ آى هحل ٍاضز
هيقًَس .زض ٍالغّ ،ط تيپ َّا ضا هيتَاى ثطآيٌس ؾيغطُ ٍ پبيؿتگي يه الگَي گطزقي
هؼيي زاًؿت .زضايي پػٍّف پؽ اظ اػوبل تحليل ذَقِاي ثط ضٍي آضايِ اؾتبًساضز قسُ ثِ
اثؼبز ٍ 9227×16ازغبم ضٍظّب ثط اؾبؼ ضٍـ ٍاضز زض عَل زٍضُ هَضز ثطضؾي 5 ،تيپ َّاي
هتوبيع ثطاي قْط اّط هكرم قس(قىل  ٍ 2خسٍل .)1

ضکل( )2دارنوای کاهل تیپهای هوای ضهز اهز
جذول( )1اساهی تیپهای ضهز اهز

ردیف

تیپ هوا

1

گطمً ،يوِ ذكه ٍ ثسٍى ثبضـ

2

هؼتسلً ،يوِ هطعَة ٍ ونثبضـ

3

ذيلي ؾطز ٍ يرجٌساىً ،يوِ هطعَة ٍ ثسٍى ثبضـ

4

هؼتسل ؾطزً ،يوِ هطعَة ٍونثبضـ

5

ؾطز ،ثؿيبض هطعَة ٍ پطثبضـ

تیپ گزم ،نیوه خطک و بذوى بارش

قٌبؾبيي ٍ تحليل ّوسيسي تيپّبي َّاي قْط اّط
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ثيكيٌِ فطاٍاًياي ي تيپ َّا زض ؾِ هبُ تبثؿتبى ثَزُ اهب هوىي اؾت اظ اٍاذط ذطزاز تب
هْط ّن هالحظِ گطزز .ذهَنيبتايي تيپَّ ،اي گطم ،ضعَثت پبييي ٍ ثبضـ ًبچيع هي-
ثبقس .فطاٍاًيايي تيپ  13/05زضنس ضٍظّبي هَضز ثطضؾي اؾت .هيبًگيي ثبضـايي تيپ َّا
 0/01هيليهتط ،هيبًگيي زهبي آى  ،20/03حسالل زهب  ٍ 11/4حساوثط آى  27/6زضخِ
ؾلؿيَؼ ٍ هيبًگيي ضعَثت  44/5زضنس هيثبقس .ؾبػت آفتبثي زضايي تيپ َّا ثبال ثَزُ ٍ
اثطًبوي آؾوبى ون ٍ ًبچيع اؾت .ثبالتطيي ؾبظگبضي ثييايي تيپ ثب تيپ هؼتسلً ،يوِ
هطعَة ٍ ونثبضـ ٍخَز زاضز .زض ثيي تيپّبي قٌبؾبيي قسُايي تيپ زضنس حبوويت
ووتطي ضا ثِ ذَز اذتهبل زازُ اؾت .ثطضؾي ؾبالًِ ٍلَعايي تيپ ضفتبضي تٌبٍثي ضا ًكبى
هيزّس .ثيفتطيي فطاٍاًي آى زض ؾبل  1380 ٍ1375هيثبقس وِ زض  71ضٍظ آىايي تيپ
غبلت ثَزُ اؾت ٍ ونتطيي آى زض ؾبل  1369ثَزُ وِ زضايي ؾبل انال هكبّسُ ًكسُ
اؾت(قىل .)3

ضکل( -)3فزاوانی هاهانه(راست) وساالنه(چپ) تیپ گزم ،نیوه خطک و بذوى بارش

تیپ هعتذل ،نیوه هزطوب و کن بارش
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عي زٍضُ هَضز ثطضؾيايي تيپ َّا زض ًيوِ اٍل ؾبل ضخ زازُ اؾت .ثيفتطيي فطاٍاًي
آى زض تبثؿتبى زض تيط ٍ هطزاز هبُ ثَزُ اؾت .قطايظ زهبيي زضايي تيپ َّا ًؿجت ثِ تيپ
لجل ذٌهتط ٍ هيعاى ضعَثت ثيكتط هيثبقس .هيبًگيي زهب حسٍز  ،18/5حساوثط  ٍ24/8حسالل
آى  12/7زضخِ ؾلؿيَؼ اؾت .هتَؾظ ثبضـ  0/4هيليهتط ٍ ضعَثت  56زضنس هيثبقس.
فطاٍاًي ٍلَعايي تيپ َّا  28/1زضنس اؾت وِ ًؿجت ثِ تيپّبي زيگط زاضاي ثيفتطيي
فطاٍاًي هيثبقس يؼٌي ثيفتط اظ تيپّبي زيگط تىطاض قسُ اؾت.ايي تيپ ثيكتطيي ؾبظگبضي
ضا ثب تيپ گطمً ،يوِ ذكه ٍ ثسٍى ثبضـ زاضز .ضٍظ ًوبيٌسُ آى  1380/4/11اؾت .ؾطي
ؾبالًِ آى ضًٍس افعايكي ضا ًكبى هيزّس .ثيفتطيي فطاٍاًي آى زض ؾبل  1382هيثبقس ٍ
ونتطيي آى زض ؾبل  1369ثَزُ اؾت(قىل .)4

ضکل( -)4فزاوانی هاهانه(راست) وساالنه(چپ) تیپ هعتذل ،نیوه هزطوب و کن بارش

تیپ خیلی سزد و یخبنذاى ،نیوه هزطوب و بذوى بارش

قٌبؾبيي ٍ تحليل ّوسيسي تيپّبي َّاي قْط اّط
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ايي تيپ َّا اظ آثبى تب اٍاذط اؾفٌس زيسُ هيقَز .ثيفتطيي فطاٍاًي آى زض هبُّبي زي ٍ
ثْوي هكبّسُ هيقَز .زض ظهبى حبوويتايي تيپ َّا ،قْط اّط َّاي ؾطزي ضا تدطثِ هي-
وٌس .هيبًگيي ثبضـايي تيپ َّا  0/3هيليهتط ٍ ضعَثت 55/5زضنس اؾت .هيبًگيي زهبي
َّا  ،1/1حسالل زهب  -4/4زضخِ ٍ حساوثط زهب  7/1زضخِ ؾلؿيَؼ هيثبقس.ايي تيپ
هرتم فهل ذٌه ٍ ؾطز ؾبل اؾت ثِ عَضي وِ زض تبثؿتبى زيگط اثطي اظ آى زيسُ ًوي-
قَز .فطاٍاًي ٍلَعايي تيپ  13/4زضنس هيثبقس.ايي تيپ ثيكتطيي ؾبظگبضي ضا ثب تيپ ؾطز،
ثؿيبض هطعَة ٍ پطثبضـ زاضز .ضٍظ ًوبيٌسُ آى 1372/10/28هيثبقس .ثطضؾي ؾبالًِايي تيپ
َّا ضًٍس وبّكي ضا زض عَل زٍضُ ًكبى هيزّس .ثيفتطيي فطاٍاًي آى زض ؾبل  1386اؾت
وِ زض  73ضٍظ آى زيسُ قسُ اؾت ٍ ونتطيي آى زض ؾبل  1370ثَزُ اؾت وِ زض  9ضٍظايي
ؾبل زيسُ قسُ اؾت(قىل .)5

ضکل( - )5فزاوانی هاهانه(راست) وساالنه(چپ) تیپ خیلی سزد و یخبنذاى ،نیوه هزطوب و بذوى بارش

تیپ هعتل سزد،نیوه هزطوب و کن بارش

ايي تيپ َّا ػوستبً اظ اٍايل پبييع تب اٍاذط ثْبض زيسُ هيقَز ٍ زاضاي زٍ اٍج هيثبقس .اٍج
انلي آى زض فهل ثْبض هبُّبي فطٍضزيي ٍ اضزيجْكت ٍ اٍج فطػي آى زض آثبى هبُ هكبّسُ
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هيقَز .فطاٍاًي ٍلَعايي تيپ  25/7زضنس ضٍظّبي هَضز ثطضؾي اؾت .فطاٍاًي آى زض ول
زٍضُ  2372ضٍظ ثَزُ اؾت .هيبًگيي ثبضـايي تيپ َّا  0/5هيليهتط ،هيبًگيي زهبي ،10/1
حسالل زهب  ٍ 4/9حساوثط آى  16/1زضخِ ؾلؿيَؼ هيثبقس.ايي تيپ زض ّوِ ضٍظّبي ؾبل
زيسُ هيقَز ٍلي ًؿجت آى زض تبثؿتبى ذيلي ووتط هيثبقس .ضٍظ  1376/9/15ضٍظ ًوبيٌسُ-
ايي تيپ اؾت .ثطضؾي ؾطي ؾبالًِ ٍلَعايي تيپ ضًٍسوبّكي ضا ًكبى هيزّس .ثيفتطيي
فطاٍاًي آى زضؾبل 1387هيثبقس وِ زض 124ضٍظ آىايي تيپ غبلت ثَزُ اؾت ٍونتطيي آى
زضؾبل 1369ثَزُ اؾت(قىل .)6

ضکل( )6فزاوانی هاهانه(راست) وساالنه(چپ) تیپ هعتذل سزد ،نیوه هزطوب و کنبارش

تیپ سزد ،بسیارهزطوب و پزبارش

ايي تيپ َّا اظ اٍايل هْط تب اٍاذط اضزيجْكت زيسُ هيقَز ،ثيكتطيي فطاٍاًي آى زض آثبى
ٍ آشض اؾت ٍ الجتِ زض فهل ظهؿتبى ثِ ًؿجت ثيفتطي هكبّسُ هيقَز .ثِ ٌّگبم حبوويت-
ايي تيپ َّا ،هيبًگيي زهبي ضٍظاًِ  ،3حسالل زهب  ٍ 0/4حساوثط زهب  7زضخِ ؾلؿيَؼ هي-
ثبقس .هيبًگيي ثبضـ زضايي تيپ َّا  2/6هيليهتط ٍ هيعاى ضعَثت  87زضنس هيثبقس.
پطثبضـتطيي تيپ زض ثيي تيپّبي اّطايي تيپ هيثبقس .فطاٍاًي ٍلَعايي تيپ  19/7زضنس
اؾت .ضٍظ ًوبيٌسُ آى  1365/9/6اؾت .ثطضؾي ؾبالًِ آى يه ضًٍس وبّف ضا زض عي زٍضُ

قٌبؾبيي ٍ تحليل ّوسيسي تيپّبي َّاي قْط اّط
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هَضز هغبلؼِ ًكبى هيزّس .ثيكتطيي فطاٍاًي آى زض ؾبل  1371وِ زض  106ضٍظ آى زيسُ
هيقَز ٍ ونتطيي آى ّن زض ؾبل 1391زيسُ هيقَز(قىل .)7

ضکل( -)7فزاوانی هاهانه(راست) وساالنه(چپ) تیپ سزد ،بسیارهزطوب و پزبارش

تحلیل هوذیذی الگوهای بذست آهذه:
الگوی اول(تیپ گزم ،نیوه خطک و بذوى بارش):

ثطضؾي ًمكِ فكبض ؾغح زضيـب زض ضٍظ ًوًَـِ الگـَي اٍل( 15خـَالي  )1986حـبوي اظ
فؼبليت ؾبهبًِ ون فكبض ؾغح ظهيي ثط ضٍي ػطثؿتبى ٍ ذليح فبضؼ ٍ ًفَش ظثبًِّبي آى ثـِ
ؾوت هٌبعك غطثي ٍ قوبل غطثيايطاى ٍ اًتمبل َّاي گطم ٍ ذكه تبثؿتبًي هٌبعك خٌَثي
ثِ ؾَي هحسٍزُ هَضز هغبلؼِ هيثبقس.ايي اًتمبل َّاي گطم اگط چِ هغبثك ًمكِ ّوعهبى ثب
ًفَش ظثبًِّبي ضؼيفي اظ پط فكبض آظٍض هيثبقس اهب ثِ زليل لسضت ثيكتط ون فكبض گطم خٌَثي
ٍ ثَيػُ ًفَش ٍ اؾتمطاض پط اضتفبع خٌت حبضُ زض ولايطاى زض تطاظ هيبًي خَ ،توبيل ثِ افـعايف
زهب ّوطاُ ثب ضعَثت پبييي ضا ثيكتط هيوٌس(قىل  .)8زض ًمكِ تطاظ هيبًي خَ ،ؾبهبًِ پطاضتفبع
خٌت حبضُ ثِ عَض هكرم ثب ذظ ّن اضتفبع هطوعي  5900غئَپتبًؿـيل هتـط وـل هٌـبعك
غطثي  ٍ ،قوبلياي طاى ضا زض ثطگطفتِ اؾت وِ چٌيي ٍضؼيتي اظ آضايف ذغَط ّن اضتفبع تطاظ
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هيبًي خَ ،اًتمبل َّاي ثؿيبض گطم ٍ ذكه هٌبعك خٌَثي ٍ ثـَيػُ ػـطاق ٍ ػطثؿـتبى ضا زض
هحسٍزُ هَضز هغبلؼِ تؿْيل هيًوبيس.

ضکل ضواره - 8نقطه فطار سطح دریا(سوت چپ) و آرایص توپوگزافی تزاس هیانی جو(سوت راست)روس
نوونه الگوی اول

الگوی دوم( تیپ هعتذل ،نیوه هزطوب و کن بارش):

پطاوٌسگي ذغَط ّن فكبض ؾغح زضيب زض ضٍظ ًوًَِ الگَي زٍم (هؼتسل ًيوـِ هطعـَة ٍ
ون ثبضـ ) حبوي اظ ًفَش ون فكبض هؿتمط ثط ضٍي هٌبعك گطم ذليح فبضؼ ثِ ؾوت هٌبعك
غطة ٍ قوبلغطة وكَض هيثبقس وِ ثب ٍخَز ؾبهبًِ ثؿـتِ پطفكـبض ضـؼيفي وـِ زض هٌـبعك
قوبلي زضيبي ؾيبُ ثب ذظ ّوفكبض هطوعي ٍ 1018/5الغ گطزيسُ اؾـت ٍ ظثبًـِ آى اظ ضٍي
لفمبظ ثِ هحسٍزُ هَضز هغبلؼِ ًفَش يبفتِ اؾت ،زهبي هٌغمِ ضا افعايف زازُ ٍ قطايظ هؼتسل
ّوطاُ ثب ضعَثت ًؿجي هتَؾظ ضا زض ؾغح ظهيي فطاّن ًوَزُ اؾت .زض تطاظ هيبًي خَ آضايف
تَپَگطافي ذغَط ّن اضتفبع هؼطف ٍخَز هطوع پطاضتفبع هبًغ ثط ضٍي قطق اضٍپب هيثبقس وِ
ًفَش ظثبًِ ضؼيفي اظ هَج وَتبُ ثبظٍي ضاؾـتايـي ؾـبهبًِ ٍ ،لـَع ًبپبيـساضي ٍ ثـبضـّـبي
ضگجبضي ؾجه ثطاي هحسٍزُ هَضز هغبلؼِ ضا هيتَاًس فطاّن ًوبيـس .ؾـبهبًِ زيگـطي وـِ زض
قىل گيطي الگَيايي تطاظ هَثط هيجبقس پطاضتفبع خٌت حبضُ هيثبقس وـِ ثـب تكـىيل هطوـع
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ثؿتِ ثط ضٍي هطوع ٍ خٌَةايطاى ثـب ذـظ ّـن اضتفـبع هطوـعي  5900غئَپتبًؿـيل زوـبهتط،
افعايف ًؿجي زهب ٍ وبّف ًبپبيساضي زض هحسٍزُ هَضز هغبلؼِ ضا ؾجت هيگطزز(قىل .)9

ضکل ضواره - 9نقطه فطار سطح دریا(سوت چپ) و آرایص توپوگزافی تزاس هیانی جو(سوت راست)در
روس نوونه الگوی دوم

الگوی سوم(خیلی سزد،نیوه هزطوب و بذوى بارش):

ًمكِ فكبض ؾغح زضيب زض ضٍظ ًوًَِ الگَي ؾَم ًكبًسٌّسُ اؾتمطاض هطوع پطفكبض ثؿتِاي
ثب ذظ ّن فكبض هطوعي ّ 1035ىتَپبؾىبل زض هحسٍزُ هَضز هغبلؼِ هيثبقس وِ پبيساضي
ٍؾطزي َّا اظ اثطات قىل گيطي چٌيي الگَيي زض ؾغح ظهيي هيتَاًس ثبقس .ثِ ّويي زليل
اؾت وِ زض ثيي توبهي الگَّبي ثسؾت آهسُ  ،ووتطيي زهبي هيبًگيي گطٍُ ٍ ضٍظًوًَِ
هتؼلك ثِ ّويي الگَ هيثبقس .زض تطاظ هيبًي خَ اؾتمطاض ؾبهبًِ پطاضتفبع لسضتوٌسي وِ هٌبعك
قطلي تب غطة ٍ قوبل غطةايطاى ضا زض ثط گطفتِ اؾت ،تكسيس پبيساضي ٍ ًعٍل زيٌبهيىي
خَ ضا هَخت گطزيسُ ٍ اظ ٍلَع ًعٍالت خَي زض هٌغمِ خلَگيطي ثِ ػول هيآٍضز(قىل.)10
ثط اؾبؼ ًتبيح ثسؾت آهسُ قىل گيطي چٌيي الگَي اظ ؾبهبًِّبي خَي ثيكتط زض فهَل
ؾطز ؾبل ثَزُ ٍزض ؾبلّبيي اظ عَل زٍضُ آهبضي اتفبق افتبزُ اؾت وِ ثبضـ هبّْبي ؾطز
ؾبل زض هحسٍزُ هَضز هغبلؼِ ووتط اظ ًطهبل ثَزُ ٍ يب حتي ثب ذكىي زضاييايبم اظ ؾبل
هَاخِ گطزيسُ اؾت.اي ي اهط هؼوَال ثِ زًجبل خبثدبيي پطاضتفبع هبًغ اضٍپب اظ هطوع اضٍپب ثِ
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ؾوت قطق هسيتطاًِ زضايي ؾبلّب نَضت هيپصيطز وِ ؾطزي ٍ ذكه ثَزى َّا اظ تجؼبت
آى هيثبقس.

ضکل ضواره  -11نقطه فطار سطح دریا(سوت چپ) و آرایص توپوگزافی تزاس هیانی جو(سوت راست)در
روس نوونه الگوی سوم

الگوی چهارم(هعتذل سزد،نیوه هزطوب و کن بارش):

 6زؾبهجط  1997ثِ ػٌَاى ضٍظ ًوًَِ تيپ َّاي هؼتسل ؾطزً ،يوِ هطعَة ٍ ون ثبضـ ،
حبوي اظ اؾتمطاض ؾبهبًِ پطفكبض ضؼيفي ثط ضٍي هٌـبعمي اظ قـطق تطويـِ ،ػـطاق ٍ غـطة ٍ
قوبلغطةايطاى هيثبقس وِ پبيساضي ًؿجي َّا ٍ ػسم فؼبل ثَزى ؾبهبًِّبي ثبضاى ظا ٍ تـبثيط
گصاض ثط ضٍي هحسٍزُ هَضز هغبلؼِ ضا هَخت گطزيسُ اؾت .ثطضؾي ًمكِ ذغَط ّـن اضتفـبع
تطاظ هيبًي خَ ،اًغجبق ؾبهبًِّبي هطاوع فؼبل زض تطاظ ّ 500ىتَپبؾىبل ثـب ؾـغح ظهـيي ضا
ًكبى هيسّس ثِ عَضي وِ ّوبى عَضي وِ هالحظِ هيگطزز زض ظهـبى قـىل گيـطي چٌـيي
الگَيي ،فطٍز ثلٌس هسيتطاًِ هَخت قىل گيطي زٍ هطوع فؼـبل ًـبٍُاي زض هطوـع هسيتطاًـِ ٍ
هٌبعك قطق اضٍپب هيگطزز وِ هَج انلي آى ثب تَخِ ثِ زٍض ثَزى ًؿـجي اظ هحـسٍزُ هـَضز
هغبلؼِ ٍ ّوچٌيي ٍخَز ؾبهبًِ پطاضتفبع ًؿجتب فؼبل ثط ضٍي هٌبعك غطثيايطاى ،تَاًبيي الظم
ثطاي ٍضٍز ثِايي هٌبعك ٍايدبز ًبپبيساضي ّوطاُ ثـب ضيـعـّـبي خـَي هٌبؾـت پيـسا ًوـي
وٌس(قىل.)11
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ضکل ضواره  -11نقطه فطار سطح دریا(سوت چپ) و آرایص توپوگزافی تزاس هیانی جو(سوت راست)در
روس نوونه الگوی چهارم

الگوی پنجن(سزد بسیار هزطوب و پزبارش) :

ضٍظ ثيؿت ٍّفتن ًَاهجط  1986ثِ ػٌَاى ضٍظ ًوبيٌسُ تيپ َّاي ثؿـيبض هطعـَة ؾـطز ٍ
پطثبضـ وِ زض ثيي توبهي تيپّبي َّاي ثسؾت آهسُ ٍ ّوچٌيي ضٍظّبي ًوبيٌسُايي تيپّب
 ،ثيكتطيي همساض ثبضـ ٍ ضعَثت ضا زاضا هـيثبقـس ًكـبى زٌّـسُ حبوويـت ثْتـطيي قـطايظ
الگَّبي خَي ثطاي ٍلَع ثبضـ زض هحسٍزُ هَضز هغبلؼِ هيثبقس .زضايي تيپ ّـَا ،زض تـطاظ
هيبًي خَ ؾبهبًِ ون اضتفبع ثؿيبض فؼبلي هبثيي زضيبي ذعض ٍ زضيبي ؾيبُ فؼبل ثَزُ ٍ هحسٍزُ
هَضز هغبلؼِ ثِ ؾجت لـطاض گيـطي هىـطض زض ثـبظٍي ؾـوت ضاؾـتايـي هـَج فؼـبل قـبّس
ًبپبيساضيّبي قسيس ٍ هتَالي هيگطزز وِ ثِ زليل ثْطُ گيطي اظ هٌبثغ ضعَثتي هتؼـسز ثـَيػُ
زضيبي هسيتطاًِ ،ذعض ٍ گبّب زضيبي ؾـيبُ ،ثـب ثـبضـّـبي هٌبؾـت ٍ لبثـل تـَخْي ّوـطاُ
هيگطزز .هحَض چٌيي ًبٍُّبيي هؼوَال قوبل قطلي -خٌَة غطثي ٍ يب گبّب قـطلي-غطثـي
هيثبقس( .قىل .)12
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ضکل ضواره  -12نقطه فطار سطح دریا(سوت چپ) و آرایص توپوگزافی تزاس هیانی جو(سوت راست)در
روس نوونه الگوی پنجن

نتیجه گیزی

زض پػٍّف حبضط ،ثِ هٌظَض قٌبؾبيي تيپّبي َّايايؿتگبُ اّط اظ زازُّبي ضٍظاًِ 16
پبضاهتط الليوياييايؿتگبُ عي زٍضُ آهبضي  1365تب  1391اؾتفبزُ قسُ اؾت .ثطايايي وبض
هبتطيؿي اظ زازُّب ثب آضايف (Pپبضاهتطّب زض ؾتَىّب ٍ ضٍظّب زض ؾغطّب) زض ًطمافعاض هتلت-
ايدبز قس .ؾپؽ ثب اؾتبًساضؾبظي زازُّب ٍ اًدبم تحليل ذَقِاي ثط ضٍي آًْب ،پٌح تيپ
َّاي هتوبيع ثطاي قْط اّط قٌبؾبيي قس .حبوويت تيپّبي َّايايؿتگبُ اّطزض فهَل
هرتلف الليوي ،حبوي اظ تبثيط پصيطي آًْب اظ قطايظ وَّؿتبًي ،ػطو خغطافيبيي  ،هَلؼيت
ًؿجيايؿتگبُ ٍ ػَاهل ؾيبضُاي هيثبقس ثِ عَضي وِ تيپ هؼتسلً،يوِ هطعَة ٍ ون ثبضـ؛
ثيكتطيي فطاٍاًي ضا زض ثيي تيپّبي قٌبؾبيي قسُ ثب ٍخَز ًَؾبًبت ون زض عَل ؾبلْبي
آهبضي ،زاضا هيثبقس .اؾتمطاض حساوثطيايي تيپ َّا ّوعهبى ثبايبم گطم ؾبل وِ تمَيت ٍ
اؾتيالي ؾبهبًِ پطاضتفبع خٌت حبضُ ضا زض اوثط هٌبعكايطاى(حتي هٌبعك قوبل غطة وكَض)
قبّس ّؿتين(هؿؼَزيبى ٍهحوسي ،)1386،21،حبوي اظ قطايظ هتفبٍت اللوي هٌغمِ ثِ زليل
ٍضؼيت ذبل تَپَگطافي ٍ ثَيػُ خْت گيطي اضتفبػبت هٌغمِ(لَقب زاؽ زض خٌَة ٍ لطُ زاؽ
زض قوبل هٌغمِ) هيثبقس .زضايي هٌغمِ ثب تَخِ ثِ قطايظ وَّؿتبًي ٍ هحلي شوط قسُ ٍ
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ٍخَز وَُ ؾجالى زض خٌَثكطق هحسٍزُ هَضز هغبلؼٍِ ،خَز خطيبًبت قطلي ٍ قوبل قطلي
اظ ؾوت زضيبي ذعض ٍ هٌغمِ لفمبظ ثِ زليل ًفَش ظثبًِّبي ضؼيف ؾبهبًِّبي پطفكبض هْبخط
اضٍپب ٍيب آظٍض زض ؾغح ظهيي ثِ ٍيػُ زضايبم گطم ؾبل ؛ قطايظ ثطاي تؼسيل زهب ٍافعايف
ًؿجي ضعَثت َّا فطاّن هيگطزز ٍ اؾتمطاض هىطض تيپ هؼتسلً ،يوِ هطعَة ٍ ون ثبضـ ضا
زضاي بم گطم ؾبل هَخت هيگطزز .ثط ذالف تيپ لجلي  ،تيپ گطمً ،يوِ ذكه ٍ ثسٍى ثبضـ،
ووتطيي زضنس تيپّبي َّاي قٌبؾبيي قسُ زضايي تحميك ضا ثِ ذَز اذتهبل زازُ اؾت.
زض ضٍظّبي هؼسٍزي اظايبم گطم ؾبلّ ،وعهبى ثب پيكطٍي پطاضتفبع خٌت حبضُ ثِ ؾوت قوبل
غطةّ ،ؿتِ گطم ون فكبض ؾغح ظهيي هٌبعك خٌَثي تَاًبيي ًفَش زض هحسٍزُ هَضز هغبلؼِ
ضا پيسا وطزُ ٍ اظ ًفَش ظثبًِّبي پط فكبض قوبلي هوبًؼت ثِ ػول هيآٍضز .چٌيي ٍضؼيتي
قطايظ ضا ثطاي افعايف زهب ٍ ذكىي َّا فطاّن آٍضزُ ٍ هَخت قىل گيطي ٍ اؾتمطاض تيپ
َّاي گطمً ،يوِ ذكه ٍ ثسٍى ثبضـ زض هحسٍزُ هَضز هغبلؼِ هيقَز .الجتِ ّوبى عَضي
وِ شوط گطزيس ػطو خغطافيبيي ثبال ،قطايظ تَپَگطافي ذبل ٍ ثْطُ گيطي ًؿجي اظ ضعَثت
زضيبي ذعض ٍ گبّب زضيبي ؾيبُ ،اخبظُ زٍام ٍ ثجبط ثيكتطايي تيپ َّا ضا ثط ػىؽ هٌبعك
خٌَثي تط ٍ حتي ّن ػطضي ّوبًٌس ذَي ضا ًوي زّسّ .وچٌيي ثطضؾيّب ًكبى زاز وِ
تيپّبي َّايي وِ زض زٍضُ ؾطز ؾبل فؼبل ّؿتٌس ثب  %59ثيكتطيي حبوويت تيپّبي
قٌبؾبيي قسُ ضا ثِ ذَز اذتهبل زازُ اًس .ثب ٍخَزايي تغييطات ؾبالًِ فطاٍاًيايي تيپّبي
َّا حبوي اظ وبّف ًؿجي زض عَل زٍضُ آهبضي ثِ ٍيػُ زض ؾبلّبي پبيبًيايي زٍضُ
هيثبقس .اي ي زض حبلي اؾت وِ افعايف ًؿجي زض فطاٍاًي زٍ ًَع تيپ َّاي گطمً،يوِ ذكه
ٍ ثسٍى ثبضـ ٍ ّوچٌيي تيپ هؼتسلً ،يوِ هطعَة ٍ ون ثبضـ زض عَل ؾبلّبي آهبضي
هَضز هغبلؼِ لبثل هالحظِ اؾت وِ تبييس وٌٌسُ ًتبيح تحميمبت لجلي زض ظهيٌِ افعايف
فطاٍاًي تيپّبي َّايي ثب ٍيػگي گطم ٍ ذكه هيثبقس(ضظهدَيي ٍ حلجيبىٍ 1390،228،
لبئوي ٍ ّوىبضاى .)1391،90،ثب تَخِ ثِ ًتبيحايي تحميك ،تيپّبي َّاي قٌبؾبيي قسُ ضا
هيتَاى ثب پسيسُّبيي ّوبًٌس ٍلَع يرجٌساى ،اهَاج ٍ يب زٍضُّبي عَالًي هست ؾطهب يب گطهب
 ،گطز ٍغجبض ٍ  .....هطتجظ زاًؿت ٍ ثب اتربش تساثيط الظم ،تب حسي اظ اثطات ظيبًجبض آىّب
خلَگيطي ثِ ػول آٍضز.
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