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 چكيذه

فقبِيز ٞبي آثريعزاضي فٕٛٔبً اظ ضٚـ ٞبي وبٞف ٔكىالر ؾيالة ثكٕبض ٔي ضٚز. ايٗ فقبِيز ٞب ثٝ زٚ زؾشٝ ٔىب٘يىي ٚ 

فّٕىطز زض وٙشطَ فطؾبيف ٚ ضؾٛة ثٝ چٙس ثيِٛٛغيىي) ثيٛٔىب٘يىي( لبثُ سفىيه ٔي ثبقٙس. فقبِيز ٞبي ٔىب٘يىي اظ ٘ؾط 

زؾشٝ حفبؽشي، وٙشطِي ٚ سظجيز وٙٙسٜ لبثُ سمؿيٓ اؾز. ثٙسٞبي ذبوي ٚ درف ؾيالة زض ضزيف وٙشطِي ٚ زيٛاض ؾبحّي 

ٚ چىسْ ٞب زض ضزيف حفبؽشي ثب فّٕىطزٞبي ٔرشّف ٚ فّٕيبر ثيٛٔىب٘يىي ٚ ثيِٛٛغيىي زض ضزيف سظجيز وٙٙسٜ ٞب ٚ وبٞف 

ٔٛضز  42زضنس ٚ  5ٔٛضز ثٙس ذبوي ٚالـ زض ٔٙبعك زقشي ثب قيت وٕشط اظ  03ٔي ٌيط٘س. زض ايٗ سحميك  زٞٙسٜ لطاض

ٔٛضز 13ٔٛضز ثٙس ؾٍٙي ٔالسي،  04ٔٛضز درف ؾيالة ٚ  7زضنس ٚ  13ثٙسذبوي زض ٔٙبعك وٛٞؿشب٘ي ثب قيت وٕشط اظ 

ىشبض فّٕيبر ثيِٛٛغيىي)وذٝ وبضي ٚ ثصضوبضي( ٚ ٞ 153ٔشط زيٛاض ؾبحّي ٚ  1533ٔٛضز ثٙس ٌبثيٛ٘ي،  2ثٙس ذكىٝ چيٗ ، 

ثب٘ىز ثٙسي اظ ِحبػ ٞعيٙٝ ٚاحس ثطاي وٙشطَ ضؾٛة  ٔٛضز اضظيبثي لطاض ٌطفز. ٘شبيغ ٘كبٖ زاز وٝ ٔٙبؾت سطيٗ قيٜٛ 

ثٙسٞبي ٚ زض زضػٝ ثقسي   ضيبَ 17973 ؾيؿشٓ درف ؾيالة ثب ٞعيٙٝ ٚاحسوٙشطَ ؾيُ ٚ ضؾٛة زض ٔٙبعك ذكه 

 ضيبَ ثٝ اظاي ٞط ٔشطٔىقت وٙشطَ ضؾٛة 10437ثب ٞعيٙٝ ٚاحس  زضنس 5ض ٔٙبعك زقشي ثب قيت وٕشط اظ ذبوي سطاوٕي ز

 ٔي ثبقس. ٚ ؾيُ

 ؾيُ، يعز، ضؾٛة، اضظيبثي، ،آثريعزاضي،اضزوبٖ  كلمات كليذي:

 مقذمه -الف

غٜ ٚ عطح ٞبي حفؼ، احيبء آثريعزاضي ثٝ ٔقٙي ٔسيطيز حٛظٜ ٞبي آثريع، فّٕي اؾز وٝ ثط٘بٔٝ ضيعي، اػطا ٚ ٔسيطيز دطٚ

ثب ٚػٛزيىٝ ثكط ٛظٜ ٞبي آثريع ضا زض ثط ٔي ٌيطز. ٚ سٛؾقٝ ٚ ثٟطٜ ثطزاضي ثٟيٙٝ اظ ٔٙبثـ عجيقي سؼسيس قٛ٘سٜ ٔٛػٛز زض ح
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زض عَٛ سبضيد ؾيالثٟب ظا٘سٌي وطزٜ اؾز، ٞيچٍبٜ اططار ٔرطة ؾيالثٟب زض ٌصقشٝ ٔب٘ٙس أطٚظ ٘جٛزٜ اؾز. ظيطا افطاز ثؿيبض 

ض زقشٟبي ؾيالثي ظ٘سٌي ٔي وطز٘س ٚ فقبِيز ٞبي ا٘ؿب٘ي زض ٌصقشٝ ايٗ چٙيٗ ٔٛػت افعايف دشب٘ؿيُ ؾيالة وٕشطي ز

ٕ٘ي ٌطزيس. أطٚظٜ ثط اؾبؼ سؼبضة ػٟب٘ي ٔكرم قسٜ اؾز وٝ ٟٔبض وبُٔ ٕٞٝ ؾيالثٟب أىبٖ دصيط ٚ فّٕي ٘يؿز ٚ 

ٔرشّفي ثطاي ٔسيطيز ؾيالة ثٝ وبض ٌطفٙٝ ٔي قٛ٘س  سٟٙب ٔي سٛاٖ ثب ٔسيطيز آٟ٘ب، ذؿبضر ٞب ضا حسالُ ٕ٘ٛز. ضٚـ ٞبي

سالـ زض ػٟز وبٞف  - سالـ زض ػٟز وبٞف ؾيالة -ايٗ ضٚـ ٞب ضا ٔي سٛاٖ زض چٟبض زؾشٝ ظيط عجمٝ ثٙسي ٕ٘ٛز:

اِٚيٗ  . ايؼبز آٔبزٌي ثطاي سحُٕ ذؿبضار ؾيُ -سالـ زض ػٟز وبٞف ذؿبضار ؾيُ - آؾيت دصيطي زض ٔمبثُ ؾيالة

ي حفبؽز فيعيىي ثٛؾيّٝ ؾبظٜ ٞب ٔي ثبقس ٚ ضٚـ ٞبي ؾبظٜ اي ٘بٔيسٜ ٔي قٛز. ؾٝ زؾشٝ زيٍط زض ٌطٜٚ زؾشٝ ثط ٔجٙب

فجبضر زيٍط ضٚـ ٞبي ؾبظٜ اي لجُ اظ ٚلٛؿ  ؾيالة افٕبَ ٔي قٛ٘س ٚ ضٚـ ٞبي غيط ؾبظٜ اي عجمٝ ثٙسي ٔي قٛ٘س ثٝ 

ثٝ وبض ٌطفشٝ ٔي قٛ٘س. ضٞيبفز ٞبي ؾبظٜ اي زض فٕسسبً ٔبٞيز ؾبظٜ اي زاض٘س ٚ ثٝ ٔٙؾٛض زٚض وطزٖ ؾيالة اظ ٔطزْ 

ٔسيطيز ؾيالة فجبضسٙس اظ: ؾسٞب، ذبوطيعٞب، ؾيُ ثٙسٞب، ٔٙحطف ٕ٘ٛزٖ ؾيالة، وب٘بَ ٞبي ؾيالة ثط ٚ غيطٜ وٝ ثٛؾيّٝ 

 شذيطٜ، ٔحسٚز ؾبظي يب سقسيُ ػطيبٖ ٚ يب ا٘حطاف ؾيالة، ٟٔبض ؾيالة ضا سبحسي ٕٔىٗ ٔي ؾبظز. ٕٔىٗ اؾز ؾبظٜ اي ثٝ

نٛضسي سطويجي ثب ضٞيبفز ٞبي ؾبظٜ اي يب غيط ؾبظٜ اي ٔٛضز اؾشفبزٜ لطاض ٌيط٘س ِٚي اِعأبً ديف ٘يبظ سٕٟيسار غيط ؾبظٜ 

اي ؾبظٜ ٘رٛاٞس ثٛز. ثٝ ٞط حبَ ٕٞيكٝ ضٚـ ٞبي غيط ؾبظٜ اي ثب يس سٛأبً زض عطاحي ٞبي ؾبظٜ اي ٔٛضز سٛػٝ لطاض ٌيط٘س. 

ف زض اطط ثركي ٔي قٛز. زض قطايظ حبوٓ ثط ثقضي اظ حٛضٝ ٞبي آثطيع ضٚزذب٘ٝ ٞب، ٕٔىٗ اؾشفبزٜ اظ آٟ٘ب ٔٛػت افعايظيطا 

 اؾز ضٚـ ٞبي غيط ؾبظٜ اي اظ ضٚـ ٞبي ؾبظٜ اي ٟٔط ؾيالة وٓ ٞعيٙٝ سط ثبقٙس.

ٔي  ٔٙغمٝ آة شذيطٜ ٚ ضؾٛثبر ضفز ٞسض ٚ ذبن فطؾبيف اظ ػٌّٛيطي آثريعزاضي عطح يه اػطاي ٞسف سطيٗ انّي

 ايٗ زض ازاضي ؾبذشبض زض ٌٛ٘بٌٖٛ سحٛالر. ٔي ٌطزز اػطا وكٛض زض آثريعزاضي عطحٟبي وٝ اؾز ؾبَ 25 اظ ثيف. ثبقس

 ٚ ٔسيطاٖ ثطاي عجيقي ٔٙبثـ احيبي ٚ حفؼ إٞيز زٞٙسٜ ٘كبٖ عطحٟب، ايٗ ثٝ يبفشٝ اذشهبل ٞبي ثٛزػٝ افعايف ثب ٔسر

 زٞٙسٜ ٘كبٖ آة، ضفز ٞسض ٚ ذبن فطؾبيف ظٔيٙٝ زض ٛػٝس لبثُ ذؿبضر سأؾف، ٟ٘بيز ثب ِٚي. ثبقس ٔي ٌيط٘سٌبٖ سهٕيٓ

 اػشٕبفي الشهبزي، فٙي، زيسٌبٜ اظ عطحٟب ايٗ اضظيبثي ٚ ثطضؾي ثٙبثطايٗ. اؾز ثٛزٜ ٔصوٛض عطحٟبي ثطضؾي ٚ اػطا زض ضقف

 اضظيبثي اؾز. ثحض ٘بدصيط ا٘ىبض ٚ آقىبض ضطٚضسي حُ ضاٜ يبفشٗ ٚ وٕجٛزٞب ٚ اقىالر ٕ٘ٛزٖ ٔكرم ثطاي ٔحيغي ظيؿز ٚ

 ٚ ؾٙؼف ػٟز اثعاضي فٙٛاٖ ثٝ ػٟبٖ ُّٔ اظ ثؿيبضي زض ٚ اؾز قسٜ اػطا ٞبي دطٚغٜ ٚ ٞب عطح اؾبؾي اضوبٖ اظ يىي

 سسٚيٗ ٞبي قيٜٛ عطيك ايٗ اظ ٚ زضآٔسٜ اػطا ٔطحّٝ ثٝ قسٜ ٔٙؾٛض اٞساف ثٝ سٛػٝ ثب ٞب ثط٘بٔٝ ٚ ٞب عطح ٌصاضي اطط ٔيعاٖ
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 ٚ قسٜ زازٜ سغجيك ٘ٛيٗ ٞبي قيٜٛ ثب ٚ قٙبؾبيي آثريعٞب ؾبوٙيٗ آٌبٞي ٚ زا٘ف ٚ فطًٞٙ ثٝ سٛػٝ ثب ٞبيي عطح اػطاي ٚ

 اضظيبثي .ا٘س يبفشٝ زؾز آثريع ٞبي حٛظٜ ثٟيٙٝ ٔسيطيز ثٝ فّٕي ضاٞجطزٞبي قسٖ ٔكرم ثب شيطثظ ٔطاػـ ٚ ٔؿئِٛيٗ

 ِصا ٚ ٔؤطط لٛر، ٚ ضقف ٘مبط قٙبذز ٚ السأبر ايٗ ويفيز ثٟجٛز زض آٖ، اظ ٔطزْ ضضبيز ٔيعاٖ ٚ آثريعزاضي السأبر سبطيط

 7( ثب اضظيبثي السأبر آثريعزاضي زض 1002ٔيؼبيٙي ) .ثبقس ٔي ضطٚضر اظ آٖ ا٘ؼبْ اظ دؽ آثريعزاضي السأبر اضظيبثي

حٛضٝ اؾشبٖ وطٔبٖ ثٝ ايٗ ٘شبيغ زؾز يبفشٙس وٝ فّٕيبر آثريعزاضي زض وٙشطَ ؾيُ ٚ ضؾٛة، سغصيٝ ٔهٙٛفي، افعايف 

آة ٚ سساْٚ ظٔب٘ي آٟ٘ب، وبٞف اططار ذكىؿبِي، افعايف ؾغح ظيط وكز ٚ ثٟجٛز ٚضقيز الشهبزي اٞبِي  آثسٞي ٔٙبثـ

(، ثٝ اضظيبثي 1007) ٔحٕسي ٚ ٕٞىبضاٖ ..ٔٙبعك ٔصوٛض ٔٛفك ثٛزٜ ٚ سساْٚ آٖ ثٝ ؾطفز ٚ حؼٓ ثيكشط ضطٚضي ٔي ثبقس

حبؾجٝ اضظـ فقّي ذبِم ٚ ٘طخ ثبظزٜ زاذّي ٚ الشهبزي آثكىٗ ٞبي احساص قسٜ زض ضٚزذب٘ٝ الض دطزاذشٙس ٚ دؽ اظ ٔ

ٞعيٙٝ ٚ اظ ؾٛي زيٍط، ٘طخ ثبظزٜ ؾبزٜ عطح زض ٔؼٕٛؿ ٘شبيغ احساص آثكىٗ ضا اظ ٘ؾط الشهبزي ٚ فٙي زض  -٘ؿجز ٔٙفقز

 ؾطاؾط زض آثريعزاضي ٞبي دطٚغٜ اضظيبثي زض( 4334) ٕٞىبضاٖ ٚ John Kerra حٛضٝ آثريع ؾس الض ٔظجز اضظيبثي وطز٘س.

 زض ذبن ٚ آة ٔٙبثـ ٔسيطيز زض ٟٕٔي ٘مف آثريعزاضي ٞبي دطٚغٜ ايٙىٝ ثٝ سٛػٝ ثب وٝ يبفشٙس زؾز ٘شيؼٝ ايٗ ثٝ ٖػٟب

 دطٚغٜ اضظيبثي اػشٕبفي ٚ فٙي ٞبي ديچيسٌي ثسِيُ عٛضيىٝ ثٝ ثبقٙس ٔي ضطٚضي ٚ الظْ ٘يع آٟ٘ب اضظيبثي دؽ زاض٘س ػٟبٖ

 ٘مبط زاضاي زٚ ٞط ٌيط٘س ٔي لطاض اؾشفبزٜ ٔٛضز ػساٌب٘ٝ ٚ ؾٙشي عٛض ٝث وٝ وٕي ٚ ويفي اضظيبثي ضٚقٟبي. اؾز زقٛاض ٞب

 ؾسٞبي اضظيبثي زض( 4337) ٕٞىبضاٖ ٚ Castillo .قٛز ٔؤططسط اضظيبثي وٝ قٛز ٔي ثبفض آٟ٘ب سطويت. اؾز ضقف ٚ لٛر

 ضؾٛة وبٞف ٚ اي ب٘ٝضٚزذ ػطيبٟ٘بي اطجبر ػٟز وٝ اؾذب٘يب اي ٔسيشطا٘ٝ ٔٙبعك زض اؾشفبزٜ ٔٛضز ي ٞب چىسْ ٔظُ فطضي

 اظ آٖ ؾس 49 ٔٙغمٝ ؾس 07 ثطضؾي اظ وٝ يبفشٙس زؾز ٘شيؼٝ ايٗ ثٝ ثٛز٘س قسٜ ؾبذشٝ زؾز دبييٗ ٔٙبعك زض ٌصاضي

 ٔمساض وٝ ضؾيس٘س ٘شيؼٝ ايٗ ثٝ ثٛز٘س ٘كسٜ دط ثبر ضؾٛ اظ وبُٔ عٛض ثٝ وٝ ؾس 5 سٟٙب ٚ قسٜ ٘بثٛز ؾس 4 ٚ قسٜ دط ضؾٛثبر

 اؾز. ثٛزٜ ؾس زؾز دبييٗ ٔٙبعك زض فطؾبيف ٔمساض اظ ثبالسط ثؿيبض ٞبؾس سٛؾظ قسٜ شذيطٜ ضؾٛثبر

 مواد و روش ها -ب

ٞبي آثريع چٙس  ( وٝ ضٚاٖ آثٟبي ٘بقي اظ حٛظ1ٜثبقس)قىُ  ٞبي ثعضي اؾشبٖ يعز ٔي حٛظٜ زقز يعز اضزوبٖ يىي اظ حٛظٜ

 وٜٛ ؾيبٜ وٛيط آثطيع حٛظٜ اظ ػعيي ٔٙغمٝ ايٗقٛز.  قٟطؾشبٖ اظ ػّٕٝ ٟٔطيع، سفز، نسٚق، اضزوبٖ ٚ ٔيجس ثٝ آٖ ٔٙشمُ ٔي

 04سب  زليمٝ 15 ٚ زضػٝ  01 قٕبِي ٞبي ٚ فطو زليمٝ 53ٚ  زضػٝ 52 سب زليمٝ 25 ٚ زضػٝ 50 ٞبي ثيٗ عَٛ وٝ اؾز

)زاٚضدٙبٜ، اؾز  وٛيطي ذكه ٘ٛؿ اظ ٞٛاي ٔٙغمٝ ٚ آة قسٜ اؾز. ٚالـ يعز اؾشبٖ ٔطوع زض زليمٝ سمطيجبٌ 03 ٚ زضػٝ
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ٔيّيٕشط زض ؾبَ( ٚ ٔيعاٖ سجريط آٖ  110ٞبي ايٗ ٔٙغمٝ ا٘سن ٚ ٘ب ٔٙؾٓ )ٔشٛؾظ ثبضـ زض ؾغح حٛضٝ  ثبضـ (.1007

 -فٟطع ٘بحيٝ اظ زقز آة ظيطظٔيٙي انّي . ؾفطٜ(1093)اوطأي ٚ ٕٞىبضاٖ، ثبقس  ٔيّيٕشط ٔي 0433سب  4433ثيٗ 

 حسٚز آٖ ٔؿبحز ٚ ازأٝ زاضز افضُ چبٜ بحيٝ٘ سب قٕبَ غطة -قطق ضاؾشبي ػٙٛة ٚ زض قطٚؿ يعز حٛٔٝ زض ٔحٕسآثبز

 ظٔيٗ اؾز. ٔغبِقبر ضٚظ زض ٔشطٔطثـ 0333 سب 133 ثيٗ ا٘شمبَ سغييطار ضطيت انّي ؾفطٜ اؾز. زض ٔطثـ ويّٛٔشط 11777

 ثٝ دطوبٔجطيٗ ٔطثٛط سكىيالر لسيٕي سطيٗ اظ وٝ ٌطفشٝ ا٘س نٛضر ويّٛٔشط ٔطثـ 17215ٚؾقشي ٔقبزَ زض فٕٛٔي قٙبؾي

ذٛز  ثٝ ضا ٞب ضذٕٖٙٛ وُ زضنس 45 يقٙي ؾغح ثيكشطيٗ آٞىي وطسبؾٝ ٌيط٘س. سكىيالر ضا زضثط ٔي چٟبضْ زٚضاٖ سب

 سكىيالر ايٗ ثط ٟٕٔي سأطيطار سىشٛ٘يىي ٘ؾط زٞٙس. اظ سكىيُ ٔي ضا زضنس 10 قيطوٜٛ ٞبي ٚ ٌطا٘يز اؾز زازٜ اذشهبل

 ثٝ ٍٕٞي وٝ سفز ديكىٜٛ ٌؿُ ٚ سفز عطظػبٖ ٝ، ٌؿُزٔ دٛظٜ -ٟٔطيع ٌؿُ چٖٛ ٟٕٔي ٌؿُ ٚ سكىيُ اؾز ٚاضز قسٜ

 يه اضزوبٖ -يعز زقز وٝ ضؾس ٘ؾط ٔي ثٝ افعٚزٜ اؾز. ظيطظٔيٙي آة ؾفطٜ سغصيٝ ٘حٜٛ ديچيسٌي ثط آثطفز ٔٙشٟي قسٜ ا٘س،

 سب ٔشٛؾظ زا٘ٝ ٞبي آثطفز ٚؾيّٝ ثٝ فٕسٜ زيٍط لؿٕز ٚ ٘ئٛغٖ سكىيالر ٚؾيّٝ ثٝ آٖ اظ لؿٕشي وٝ ٘بٚزيؽ ثعضي ثبقس

ؾغح ايؿشبثي زض  .ضؾس  ٔشط ٔي 233 ثٝ ثقضي ٘ٛاحي زض آثطفز ضربٔز اؾز. قسٜ دط ٔشفبٚر ٞبي ثب ضربٔز زضقز زا٘ٝ

 ضؾس.   ٔشط ٔي 13ٔشط ٚ زض ٘ٛاحي قٕبِي ثٝ وٕشط اظ 133دبضٜ اي اظ ٘ٛاحي ػٙٛثي زقز ثيف اظ 
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: ٔٛلقيز حٛظٜ زقز يعز اضزوبٖ زض اؾشبٖ يعز1قىُ   

اضزوبٖ وٝ حٛظٜ سيذيه ٔٙبعك ذكه ثب سيخ ٞبي فيعيٌٛطافي وٜٛ، سذٝ فالر ٚ سطاؼ فٛلب٘ي، زقز زض حٛظٜ زقز يعز 

 73ؾط، زقز ؾيالثي ٚ داليب ٚ سيخ وٕذّىؽ ٔي ثبقس، فقبِيز ٞبي آثريعزاضي لبثُ سٛػٟي ا٘ؼبْ قسٜ اؾز. ثٙس ذبوي 

ٔٛضز، زيٛاض  40ٔٛضز، ثٙس ٌبثيٛ٘ي  153ٔٛضز، ثٙس ذكىٝ چيٗ  492ٔٛضز، ؾس انالحي)چىسْ(  7ٔٛضز، درف ؾيالة 

زض ايٗ سحميك ثب ٔمبيؿٝ  ٞىشبض ا٘ؼبْ قسٜ اؾز. 533ٞىشبض، وذٝ وبضي ٚ ثصض وبضي  033ٔشط، ثب٘ىز  0033ؾبحّي 

فّٕىطزي دطٚغٜ ٞبي آثريعزاضي زض وٙشطَ فطؾبيف وٝ يىي اظ اٞساف انّي دطٚغٜ ٞبي آثريعزاضي ٔي ثبقس، ٘مف ٞط 

فّٕىطز آٖ ضا ٔٛضز ؾٙؼف لطاض ٌطفز. ثٝ ايٗ ٔٙؾٛض ٔجٙبي وٙشطَ ضؾٛة ثٙسٞبي ذبوي ٚ چىسْ  دطٚغٜ ضا زض فطؾبيف ٚ

ٞب، حؼٓ شذيطٜ آٟ٘ب ٔٙؾٛض قسٜ اؾز. ؾبظٜ ٞبي حؼٕي فالٜٚ ثط آٖ وٝ ٘مف وٙشطَ ؾيُ زاضز ٔيعاٖ فطؾبيف ضا ٘يع 

احساص ٔي قٛ٘س ، زض اضظيبثي، ٔيعاٖ  وبٞف ٔي زٞٙس. زض ٔٛضز زيٛاض ؾبحّي وٝ ثب ٞسف حفبؽز اضاضي وكبٚضظي ٚ ػبزٜ
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ؾغحي وٝ وٙشطَ قسٜ ٔٛضز ثطضؾي لطاض ٌطفشٝ اؾز ٚ زض ٔٛضز فّٕيبر ثيِٛٛغيىي ٚ ثيٛٔىب٘يىي ٔيعاٖ ؾغحي وٝ ثب 

دٛقف ٌيبٞي وبٞف ؾيالة ٚ فطؾبيف زاقشٝ ٔٛضز ٘ؾط لطاض ٌطفشٝ اؾز. دطٚغٜ ٞبي آثريعزاضي اظ زٚ زيسٌبٜ ٘ٛؿ افعايف 

فّٕىطز آٖ زض وٙشطَ فطؾبيف لبثُ ثطضؾي اؾز. اقىبَ ٚ قسر فطؾبيف ذبن سبثقي اظ فٛأُ ٔشقسزي  وٙشطَ فطؾبيف ٚ

٘ؾيط الّيٓ، سٛدٌٛطافي، ظٔيٗ قٙبؾي، ٚضقيز ثٟطٜ ثطزاضي اظ اضاضي، ٘ٛؿ ٚ زضنس دٛقف ٌيبٞي ٚ ٚضقيز ضٚاٖ آثٟبي 

اظ اضاضي زض قسر ٚ ٔمساض فطؾبيف حبئع إٞيز سبطيط ظٔيٗ قٙبؾي ٚ ٘ٛؿ ثٟطٜ ثطزاضي  ؾغحي ٔي ثبقس وٝ زض ٔيبٖ آٟ٘ب

اؾز. ظيطا ؾبظ٘سٞبي ظٔيٗ قٙبؾي ثط حؿت سطويجبر وب٘ي قٙبؾي ٚ ٘حٜٛ سكىيُ آٟ٘ب ثٝ ِحبػ ثطٚظ حؿبؾيز ٞبي 

 03زض ايٗ سحميك ضا سب چٙس ثطاثط افعايف ٔي زٞس.  ٔرشّف ثٝ فطؾبيف ٔشفبٚر ٞؿشٙس ٚ ٘ٛؿ ثٟطٜ ثطزاضي قسر فطؾبيف

ٔٛضز ثٙسذبوي زض ٔٙبعك وٛٞؿشب٘ي ثب قيت وٕشط اظ  42زضنس ٚ  5وي ٚالـ زض ٔٙبعك زقشي ثب قيت وٕشط اظ ٔٛضز ثٙس ذب

 1533ٔٛضز ثٙس ٌبثيٛ٘ي،  2ٔٛضز ثٙس ذكىٝ چيٗ ، 13ٔٛضز ثٙس ؾٍٙي ٔالسي،  04ٔٛضز درف ؾيالة ٚ  7زضنس ٚ  13

 ٚ ثب٘ىز ثٙسي ٔٛضز اضظيبثي لطاض ٌطفز. ضي(ٞىشبض فّٕيبر ثيِٛٛغيىي)وذٝ وبضي ٚ ثصضوب 153ٔشط زيٛاض ؾبحّي ٚ 

 و بحث نتايج -ج

ٔشط  3.31زض ثطضؾي ا٘ؼبْ قسٜ زض ذهٛل ثٙسٞبي ذبوي زض ٔٙبعك زقشي ثطاي ٞط ٔشط ٔىقت فّٕيبر ذبوي سطاوٕي ٚ 

ٔشط ٔىقت ؾيالة يب ضؾٛة وٙشطَ ٔي قٛز. زض ثٙسٞبي  0.79ٔىقت فّٕيبر ؾٍٙي ثطاي ؾطضيع وٝ ٔىُٕ ٞٓ ٞؿشٙس 

 4.7ٔشط ٔىقت فّٕيبر ؾٍٙي وٝ سٛاْ اػطا ٔي قٛ٘س  3.42ي ٔٙبعك وٛٞؿشب٘ي ثطاي ٞط ٔشط ٔىقت فّٕيبر ذبوي ٚ ذبو

زض ثٙسٞبي درف ؾيالة ثطاي ٞط ٔشطٔىقت فّٕيبر ذبوي غيطسطاوٕي ٚ  ٔشط ٔىقت ؾيالة يب ضؾٛة وٙشطَ ٔي قٛز.

ٔٛضز ثطضؾي  27ٛة وٙشطَ ٔي قٛز. چىسْ ٞب ٔشطٔىقت ؾيُ يب ضؾ 4.25ٔيعاٖ  ٔشط ٔىقت فّٕيبر ؾٍٙي ٔالسي 3.31

ٔشط ٔىقت ضؾٛة وٙشطَ قسٜ اؾز ٚ ثٝ اظاي ٞط ٔشطٔىقت  7.57قسٜ ٚ ثٝ اظاي ٞط ٔشط ٔىقت فّٕيبر ؾًٙ ٚ ؾيٕبٖ 

زض  ٔشط ٔىقت ضؾٛة وٙشطَ ٔي قٛز. 5.59ٔشط ٔىقت ضؾٛة ٚ ثٝ اظاي ٞط ٔشط ٔىقت ٌبثيٖٛ ثٙسي  4.37ذكىٝ چيٗ 

ٔشط ٔىقت ٔي ثبقس. ثطاي فّٕيبر  0.20ضؾٛة وٙشطَ قسٜ ثطاي ٞط ٔشط ٔىقت زيٛاض ؾبحّي  ٔٛضز زيٛاض ؾبحّي حؼٓ

٘شبيغ ٘كبٖ زاز وٝ  .)ثب ٘فٛشدصيطي ذٛة( ٔي ثبقس  Bثيِٛٛغيىي ذبوٟبي ٔٙبعك ٔٛضز ثطضؾي فٕٛٔبً اظ ٌطٜٚ ٞيسضِٚٛغيىي 

زضنس افعايف دٛقف ٌيبٞي( سغييط  13زضنس ) 23ثٝ  03ثب ا٘ؼبْ فّٕيبر ثيِٛٛغيىي ٚ ثيٛٔىب٘يىي زض نس سبع دٛقف اظ 

زض  ٔشط ٔىقت زض ٞىشبض ذٛاٞس ثٛز. 00ٔي وٙس ٚ ٔشٛؾظ وبٞف ضٚا٘بة آٖ عجك ٔٙحٙي ٌطٜٚ ٞيسضِٚٛغيه ذبن ثطاثط 
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ٟ٘بيز ثب ٚاحس ٕ٘ٛزٖ ٞعيٙٝ ٞب زض ٔمبثُ ٞط ٔشط ٔىقت ؾيُ ٚ ضؾٛة وٙشطَ يب حفبؽز قسٜ ٞعيٙٝ عطح ٞبي ٔرشّف ثٝ 

 ٝ ٌيطي قس.نٛضر ظيط ٘شيؼ

فّٕيبر ثيِٛٛغيىي ٚ ثيٛٔىب٘يىي  ضيبَ،  10437ٙس ذبوي زض ٔٙبعك زقشي ضيبَ، ث 17973درف ؾيالة  -

ثٙس ذكىٝ چيٗ ضيبَ،  107907ضيبَ، ثٙسؾٍٙي ٔالسي  137152ضيبَ، ثٙسذبوي ٔٙبعك وٛٞؿشب٘ي  73737

 ضيبَ  450741ضيبَ ٚ زيٛاض ؾبحّي  170091ضيبَ، ثٙس ٌبثيٛ٘ي  122940

ٛضي وٝ اظ ٞعيٙٝ ٚاحس وٙشطَ ضؾٛة سٛؾظ دطٚغٜ ٞبي ٔرشّف ٘شيؼٝ ٔي قٛز فّٕىطز دطٚغٜ ٞبي ٔرشّف زض حٛظٜ ٕٞب٘غ

فطؾبيف ثٝ سِٛيس وٕه ٔي وٙس ٚ اظ ضيؿه وٕشطي ٞبي آثريع يىؿبٖ ٕ٘ي ثبقس ٔظالً دٛقف ٌيبٞي فالٜٚ ثط وٙشطَ 

ي آيس. زض ؾبظٜ ٞبي حؼٕي وٝ  ثيكشط ثب ٞسف ثطذٛضزاض اؾز ِٚي زض فٛو ٘شبيغ حبنّٝ زض ٔسر عٛال٘ي سط ثسؾز ٔ

وٙشطَ ٚ ثٟطٜ ثطزاضي اظ ؾيالة احساص ٔي قٛ٘س وٙشطَ ضؾٛة ٘يع نٛضر ٔي ٌيطز، ِٚي ثطاي ؾٙؼف ثب يه ٚاحس 

ؾٙؼيسٜ ٔي قٛ٘س. ٕٞچٙيٗ ؾبظٜ ٞبي حؼٕي ٚ فّٕيبر ذبوي ٘يبظ ثٝ حٕبيز ٚ ٔطٔز ، ٍٟ٘ساضي ٚ ثبظزيس ٔؿشٕط زاضز. 

ف ؾيالة وٝ ٔقٕٛالً ثٝ نٛضر غيط سطاوٕي احساص ٔي قٛ٘س ٞسف انّي سغصيٝ ؾيالة اؾز ٚ ضؾٛة زض ؾيؿشٓ ٞبي در

ٌيطي ثٝ فٙٛاٖ فبُٔ ٔحسٚز وٙٙسٜ سّمي ٔي قٛز. زض فيٗ حبَ ثٝ ذبعط غيط سطاوٕي ثٛزٖ اظ ضطيت ذغط ثبالسطي 

يٗ قيٜٛ وٙشطَ ؾيُ ٚ ضؾٛة زض ٔٙبعك زض ٘شيؼٝ ٔٙبؾت سط ثطذٛضزاض ٚ ٌبٞبً ثب سرطيت دسيسٜ فطؾبيف ضا سكسيس ٔي وٙس.

زضنس ٚ زضٔطسجٝ ثقسي فّٕيبر ثيِٛٛغيىي ٚ ثيٛٔىب٘يىي  5ذكه ثٙسٞبي ذبوي سطاوٕي زض ٔٙبعك زقشي ثب قيت وٕشط اظ 

ثٝ زِيُ وٕجٛز ثبض٘سٌي ثب ٔٛفميز وٕي ثطذٛضزاض اؾز. زض ٔطسجٝ ثقسي ثٙسٞبي ذبوي ٚ سٛضويٙؿز اؾز. فّي ضغٓ ايٙىٝ 

 زضنس ٔي ثبقس ٚ ثميٝ فّٕيبر ٞب زض ضسجٝ ٞبي ثقسي لطاض ٔي ٌيط٘س. 13ؿشب٘ي ثب قيت وٕشط اظ زض ٔٙبعك وٛٞ

 منابعفهرست  -د

اضزوبٖ زض  -اوطأي ْ، قطيفي ش، ّٔىي ٘ػاز ح ٚ اذشهبني ْ. ثطضؾي ضٚ٘س سغييطار ويفي ٚ وٕي ٔٙبثـ آة ظيطظٔيٙي زقز يعز

 1093، 04-91اقز يعز، ؾبَ زٞٓ، قٕبضٜ زْٚ ٚ ؾْٛ، ، فهّٙبٔٝ فّٕي دػٚٞكي زا٘كىسٜ ثٟس1079-00زٞٝ 

زاٚضدٙبٜ ك. ثطضؾي ويفيز قيٕيبيي ٔٙبثـ آة ظيطظٔيٙي زقز اثٟط، ؾٛٔيٗ وٙفطا٘ؽ ٔسيطيز ٔٙبثـ آة ايطاٖ، زا٘كٍبٜ سجطيع، 

 .1007زا٘كىسٜ ٟٔٙسؾي فٕطاٖ، سجطيع، 

ازوبٖ، دػٚٞكٙبٔٝ حُٕ ٚ ٘مُ، ؾبَ چٟبضْ، قٕبضٜ  -ٞبي زقز يعز وٕه دٙبٜ ؿ. ٔغبِقٝ فُّ دسيسٜ ٌؿيرشٍي ظٔيٗ زض ػبزٜ

 .1007، 101-195زْٚ، 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

8 

 

، اضظيبثي الشهبزي آثكىٗ ٞبي احساص قسٜ ثط ضٚي ضٚزذب٘ٝ الض 1007ٔحٕسي ٌّطً٘، ثٟطاْ. ٔكبيري، ٔػٌبٖ. حجيجي، ٟٔسي. 

 .100-112، ل 05، قٕبضٜ 1007)اؾشبٖ سٟطاٖ(، ٔؼّٝ سحميمبر ػغطافيبيي، سبثؿشبٖ 

 .1007ل، 223، ٞيسضِٚٛغي وبضثطزي ػّس زْٚ، ا٘شكبضار زا٘كٍبٜ سٟطاٖ، چبح دٙؼٓ، ٟٔسٚي ْ

ٔٙبثـ آة ٚ     ٔيؼب٘ي،ن. ثطضؾي ٚضقيز آثريعٞب ٚ آثريعزاضي زض اؾشبٖ وطٔبٖ، زٚٔيٗ وٙفطا٘ؽ ؾطاؾطي آثريعزاضي، ٔسيطيز 
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