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هرین ایراىًژادی ،1هجید ًعوتی ،1ٍ2جلیلالدیي فبطوی

1

 1زاًكىسُ فیعیه ٍ هطوع پػٍّكی ظلعلِ زاًكگبُ قْیس ثبٌّط وطهبى ،وطهبى ،ایطاى
 2ثرف ظهیيقٌبؾی ،زاًكىسُ ػلَم ٍ هطوع پػٍّكی ظلعلِ زاًكگبُ قْیس ثبٌّط وطهبى ،وطهبى ،ایطاى
ًبم ًَیسٌدُ هسئَل:
هدیس ًؼوتی

چکیدُ
ثعضي تطیي اخطام آؾوبًی ًعزیه ثِ هب یؼٌی ّوبى ذَضقیس ٍ هبُ ،زض پی ًیطٍی گطاًكی وِ ثط
ظهیي ٍاضز هیوٌٌس ثبػث تبثیطاتی ثطآى هیقًَس .زض ایي همبلِ تبثیط ًیطٍّبی خعض ٍ هسی اخطام
آؾوبًی ًعزیه ثط افعایف قوبض ظهیي لطظُّب ثطضؾی قسُ اؾتً .یطٍّبی خعض ٍ هسی ػالٍُ ثط
تبثیط ضٍی آةّب ثط ضٍی پَؾتِ خبهس ظهیي ًیع تبثیط زاضًس .ایي همبلِ تٌْب یه ثطضؾی آهبضی ثط
ضٍی قوبض ظهیيلطظُّب ٍ ظهبى ًعزیىی ایي اخطام آؾوبًی ثِ ظهیي اؾت .ثطای ایي هٌظَض
ظهیيلطظُّبی ثب ثعضگبی ثیفتط اظ  5/0ؾبلّبی  2011-2015اظ ؾبیت هطوع لطظًُگبضی
ثیيالوللی ( )ISCاؾتفبزُ قسُ اؾت .هبُ ٍ ذَضقیس ثٍِیػُ تبثیط ثیفتطی ًؿجت ثِ ؾیبضات ثط
ظهیي زاضًس ،اظ آى ضٍ وِ هبُ ًعزیهتطیي خطم ثِ ظهیي ٍ ذَضقیس ًیع ثعضيتطیي خطم هٌظَهِ
قوؿی هیثبقٌس .ایي پػٍّف ًكبى زاز وِ زض ظهبىّبی هبُ ًَ ،هبُ وبهل ٍ اثطهبُ ّنثؿتگی
ظیبزی ثب فعًٍی ظهیيلطظُّب هكبّسُ هیقَز .فبظ هبُ ًَ ،ثِگوبى تبثیط ثیفتطی ثط افعایف قوبض
ظهیيلطظُّبی ثب ثعضگبی ثیفتط اظ  5/0زاضز .فبظ هبُ وبهل ًیع زض افعایف ظهیيلطظُّب هَثط اؾت،
ثِگًَِای وِ ثیكیٌِ ،یه ّفتِ پؽ اظ هبُ وبهل ظهیيلطظُّب افعایف هییبثٌسّ .نچٌیيً ،یطٍی
خعضٍهسی ذَضقیس ثط ظهیي ٍ ثیكیٌِ فؼبلیت ذَضقیس زضزٍضُ  11ؾبلِ فؼبلیت ذَضقیسی ًیع
تبثیط ظیبزی ثط قوبض ظهیيلطظُّبی ثعضي ًكبى هیزّس.
کلوبت کلیدی :هبُ ًَ ،هبُ وبهل ،اثطهبُ ،فؼبلیت ذَضقیسی ،ظهیيلطظُ.
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هقدهِ
ذَضقیس ٍ هبُ زض پی ًیطٍی گطاًكی وِ ثط ظهیي ٍاضز هیوٌٌس ثبػث تبثیطاتی ثطآى هیقًَس وِ ًوًَِ آى خعضٍهس الیبًَؼّب
اؾت .هكبثِ ّویي پسیسُ خعضٍهس زض الیِّبی ظیط پَؾتِ ظهیي ًیع ضٍی زازُ وِ ثِگوبى ،هٌدط ثِ آظازؾبظی حطوت گؿلّب ٍ
افعایف قوبض ظهیيلطظُّب ٍ فؼبلیتّبی آتكفكبًی هیقَزّ .وبىگًَِ وِ هیزاًین ،ظهیيلطظُّب ذؿبضات خبًی ٍ هبلی ظیبزی ثِ
خبهؼِ ثكطی ٍاضز هیوٌٌس (ایطاىًػازی ٍ ّنوبضاى .)1396 ،اظ آىخبیی وِ وكَض هب ضٍی ووطثٌس لطظُذیعی آلپّ -یوبلیب خبی
زاضز ،ثٌبثطایي ،اظ ٍیطاًی ظهیيلطظُ زض اهبى ًیؿت (ًؼوتی .)1397 ،ظهیيلطظُّب زض زًیب ذبؾتگبُّبی هتفبٍتی زاقتِ وِ ثیفتط
آىّب ظهیيؾبذتی ّؿتٌس (هیالى ٍ ًؼوتی .)1397 ،اهب ،ثبٍض تبثیط ؾیبضات ثط ظهیي وویهكىل ثِ ًظط هیضؾس .لعزیٌف ٍ
ّنوبضاى ( )Lezdinsh, et al., 2008ثیبى وطزًس وِ ّط خطم آؾوبًی ثط فؼبلیت ظهیيلطظّبی ظهیي تبثیط زاضز .تبثیط اخطام
آؾوبًی هرتلف هؿلوب ثب یهزیگط هتفبٍت ثَزُ ٍ ثِ هَلؼیت لطاضگیطی آى خطم آؾوبًی ثط ضٍی زایطُالجطٍج ثؿتگی زاضز .ثِ ثیبى
زیگط ،فؼبلیت ّط خطم آؾوبًی ثط فؼبلیت ظهیيلطظّبی ظهیي ٍاثؿتِ ثِ ؼَل زایطُالجطٍخی (فبصلِ ظاٍیِای خطم آؾوبًی ثط ضٍی
زایطُ الجطٍج اظ ًمؽِ اػتسال ثْبضی) آى اؾت .ثِ ػٌَاى هثبل ثطپبیِ زازُّبی وبضثطزی لعزیٌف ،تبثیط ؾیبضُ هطید ثط فؼبلیت
ظهیيلطظّبی ظهیي ثیفتط اظ ذَضقیس اؾت (.)Sergey, et al., 2013
زض ازاهِ ایي پػٍّفّبٍ ،اظیلیَ ٍ ّنوبضاى ( )Vasiliev, 2013ثیبى وطزًس وِ زض ثحث تبثیط ؾیبضات ثط ضٍی فؼبلیت لطظُای
ظهیي ،یه پبضازٍوؽ ٍخَز زاضز .ایي هَظَع ضا وِ ؾیبضات ثط فؼبلیت ظهیيلطظّبی ظهیي اظ ؼطیك هیساىّبی گطاًكی ٍ
الىتطٍهغٌبؼیؿی تبثیط زاقتِ ثبقٌسً ،ویتَاى وبهال تَخیِ وطز .ظیطا اگط فبصلِ هحل هَضز ًظط ضا اظ هٌجغ ًمؽِای  rزض ًظط
وبّف هییبثٌس ٍ فبصلِ ؾیبضات اظ ظهیي ظیبز اؾت ،زض ًتیدِ اثط هیساىّبی
ثگیطین ،ثب تَخِ ثِ ایي وِ ایي هیساىّب ثب ظطیت
گطاًكی ٍ الىتطٍهغٌبؼیؿی تب ضؾیسى ثِ ظهیي ًبچیع هیقَز ..اظ ؾَی زیگط ،ثب تَخِ ثِ ایٌىِ تبثیط وكٌسی ؾیبضات ثب تَاى ؾَم
فبصلِ وبّف هیبثس ،تبثیط ؾیبضات ثط ضٍی فؼبلیت لطظُای ظهیي صفط ًجَزُ ٍ ػوال هكبّسُ هیقَز.
فؼبلیت ثطذی ؾیبضات ٍ خعضٍهسّبیی وِ تَؾػ ؾیبضات اتفبق هیافتٌس آقىبض قسُ اؾت ،اهب ثطای آى زض حبل حبظط تَظیح
وبهلی ٍخَز ًساضز ( .)Sergey, et al., 2013ایي هؿئلِ زض لبلت وبض تئَضی ثِ صَضت والؾیه ثطضؾی قسُ اؾت .ثط ؼجك
ًظطیِ هیساى فیعیىی ،تصَض هیقَز اخطام آؾوبًی هیتَاًٌس ثط ضٍی فؼبلیت لطظُای ثب هیساى فیعیىیقبى ػول وٌٌسٍ ،لی
زؾتون هیساى گطاًكی ؾیبضات هیتَاًٌس ثط فؼبلیت لطظُای ظهیي تبثیط ثگصاضًس .ثب ایي ٍخَز وِ ثب تَخِ ثِ فبصلِ ظیبز ،قست ایي
هیساىّب ثط ضٍی ظهیي ًبچیع هیقًَسٍ ،لی ؾیبضات ثط فؼبلیت لطظُای تبثیط زاضًس .احتوبال ؾیبضات ٍ ؾتبضُّب اظ ؼطیك اًطغی
هیساىّبی آظاز ( Fوكٌس) ثط فؼبلیت لطظُای اثط هیگصاضًس ( .)Vasiliev, 2013ایي هیساىّبی هفطٍض  Fوِ زض ػول ثط
ؾیبضات ٍ زیگط اخطام آؾوبًی اثط هیگصاضًس ثِ ًبم هیساىّبی ( LRAهیساىّبی ثب گؿتطُ ثبالی اثط) ًبمگصاضی قسُاًس .تبثیط ایي
هیساىّبی ؾیبضُّب ٍ ؾتبضُّب ثبیس زض فعبی هیبىؾیبضُای ٍ هیبىؾتبضُای لبثل هكبّسُ ثبقس .پؽ ٍخَز تبثیط ؾیبضات ثط
فؼبلیتّبی لطظُای ظهیي قبیس گَاُ ٍخَز ایي چٌیي هیساىّبیی ثبقس (.)Vasiliev, 2012
ذبیي ٍ ذبلیلَ زض همبلِای ثیبى وطزُاًس وِ ظهبًی وِ زٍضُّبی  11ؾبلِ فؼبلیت ذَضقیسی زضثیكیٌِ فؼبلیت ّؿتٌس ،فؼبلیتّبی
آتكفكبًی ٍ ظهیيلطظُای افعایف هییبثٌس (.)Khain and Khalilov, 2008

اّداف ٍ رٍش تحقیق
بررسی دادُّب
زض آغبظ ،ثطای وكف ضاثؽِ هوىي هیبى فؼبلیت ذَضقیسی ٍ آتففكبىّب زض خْبى ،زض ایي پػٍّف ،زازُّبیی زض هَضز فَضاى
آتففكبىّبی ثعضي خْبى اؾتفبزُ قسُ ٍ ًوَزاض زازُّب ٍ تغییطات فؼبلیت آتففكبىّب زض ظهبى هكرص ضؾن قسُ اؾت (قىل
 .)1زض ضؾن ًوَزاض ثیف اظ  300فَضاى آتففكبًی زض خْبى ثِوبض ضفتِ اؾت .ثٍِیػُّ ،وِ فؼبلیت آتففكبىّبیی اظ خْبى
گصاقتِ قسُاًس وِ زض هطظ تمؿیوبت صفحبت ظهیٌی لطاض زاضًس (Mekhtiyev, Khalilov, 1985؛ .)Nemati, 2018a
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ضکل ً -1وَزاض همبیؿِ ضاثؽِی هیبى فؼبلیت ذَضقیسی ٍ فؼبلیت آتكفكبًی ،زضًوَزاض هٌحٌی ً( 1مؽِ چیي) فؼبلیت
آتكفكبًی ٍ هٌحٌی ( 2ذػ پط) فؼبلیت ذَضقیسی ضا ًكبى هیزّس (ذبیي ٍ ذلیلف.)2008 ،
زض قىل  1قوبضًؿجی لهّب ٍگطٍُّبی لهّبی ذَضقیسی ثب (ً )Wكبى زازُ قسُ اؾت .قوبض ًؿجی لهّبی ذَضقیسی ثب زٍضُ
 11ؾبلِ فؼبلیت ذَضقیسی زضاضتجبغ هیثبقس .ثِ ػجبضتی ثب افعایف قوبض لهّبی ذَضقیسی فؼبلیت ذَضقیسی ثیفتط هیقَز.
 nهیبًگیي قوبض فؼبلیت آتففكبًی اؾت وِ زض زٍضُ ظهبًی  Tثطای ؾبل  1850تب  2000یؼٌی ثطای  150ؾبل وِ قبهل ثیف
اظ 13ؾیىل  11ؾبلِ ذَضقیسی ثَزُ ضؾن قسُ اؾت .هٌحٌی ً( 1مؽِ چیي) فؼبلیت آتففكبًی ٍ هٌحٌی ( 2ذػ پط) فؼبلیت
ذَضقیسی ضا ًكبى هیزّس ّ.وبىگًَِ وِ زض ًوَزاض زیسُ هیقَز ،زض ؾبلّبیی وِ قوبض ًؿجی لىِّبی ذَضقیسی ٍ فؼبلیت
ذَضقیسی ثیفتط اؾت فؼبلیت آتففكبًی ًیع ثیفتط هیثبقس .زضًتیدِّ ،نثؿتگی هیبى آتففكبىّب ٍ فؼبلیتّبی ذَضقیسی
ثِضٍقٌی هكبّسُ هیقَز.
ثطای زضن تبثیط اخطام ًدَهیثط ظهیيلطظُّب ،ظهیيلطظُّبی ثب ثعضگبی ثیفتط اظ  ٍ 5/0ثیفتط اظ  7/0اظ ؾبل  2011تب2015
ثــطای ّـــط هـــبُ هیالزی ثب تَخِ ثِ وبهل ثَزى ًؿجی ،اظ ؾــبیت هطوع لــطظًُگــــبضی ثیيالوللی ) (ISCاؾترطاج قسُ
اؾت (ّ .)Nemati, 2015نچٌیي ،زض ایي ثطضؾی افعایف ظهیيلطظُّب زض ظهبىّبی هبُ ًَ ،هبُ وبهل ،اثطهبُ ٍ ثیكیٌِ فؼبلیت
زٍضُ ذَضقیسی زض زٍضُ وًٌَی ًكبى زازُ قسُ اؾت.
تبثیر هبُ ًَ ٍ هبُ کبهل بر افسایص ضوبر زهیيلرزُّب
زض ظهبى هبُ وبهل (همبثلِ) ٍ هبُ ًَ (همبضًِ) چَى ظهیي ،هبُ ٍ ذَضقیس زض یه ضاؾتب لطاض زاضًسً ،یطٍی گطاًكی وِ هبُ ٍ ذَضقیس
ثط ظهیي ٍاضز هیوٌٌس ،ثیكیٌِ قسُ ٍ هَخت هیقَز خعض ٍ هسّبی وبهل ضخ زٌّسٍ .لی چَى ذكىیّب ًؿجت ثِ آةّب
ًطهفپصیطی ونتطی زاضًس ثِگوبى ،ظهبى ثیفتطی ؼَل هیوكس تب ایي ًیطٍ ثطگؿلّب تبثیط گصاقتِ ٍ هَخت حطوت آىّب قسُ ٍ
ظهیيلطظُضخ زّسّ .نچٌیي ،ثؿتگی ثِ ٍظؼیت گؿلّب ،اگط آىّب زضآؾتبًِ لغعـ ( )Nemati, 2018bثبقٌس زض فبصلِ ظهبًی
وَتبُتطی ظهیيلطظُّب افعایف هییبثٌس .ثٌبثطایي ظهیيلطظُّب زض فبصلِ ظهبًی یه تب چٌس ضٍظ پؽ اظ هبُ ًَ ٍ هبُ وبهل هیتَاًٌس
افعایفیبثٌس(قىل.)2
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ضکل  -2ظهبىّبی همبضًِ هبُ (هبُ ًَ) ٍهمبثلِ هبُ (هبُ وبهل) ضا ًكبى هیزّس وِ هبُ ٍ ذَضقیس ٍ ظهیي زض یه ضاؾتب لطاض زاضًس.
ثطای ایي هٌظَضً ،وَزاض هدوَع ظهیيلطظُّبی ثب ثعضگبی ثیفتط اظ  5/0ثطحؿت قطٍع اظ هبُ ًَ ثطای  5ؾبل اظ ؾبل  2011تب
 2015ضؾن قسُ ٍ زض قىل ً 3وَزاض آى ًكبى زازُ قسُ اؾت .ثبتَخِ ثِ قىل  3ضًٍس افعایكی قوبض ظهیيلطظُّب پؽ اظ هبُ ًَ ٍ
هبُ وبهل ثِضٍقٌی هكبّسُ هیقَز .زض ایي ًوَزاض ،افعایف قوبض ظهیيلطظُّب پؽ اظ هبُ ًَ ثیفتط اظ هبُ وبهل اؾت .اگطچِ ،ایي
هَظَع اظ لحبؾ فیعیىی ًیع ثطضؾی قسُ ٍ زلیل ایٌىِ تبثیط هبُ ًَ ثیفتط اظ هبُ وبهل هكبّسُ هیقَز ایي اؾت وِ هؽبثك قىل
 ،3زض هبُ ًَ (همبضًِ) ،هبُ ٍ ذَضقیس ّط زٍ زض یه ؼطف ظهیي لطاض زاضًس .زضًتیدِ ًیطٍی گطاًف هبُ ٍذَضقیس ّطزٍ زض یه
خْت ثط ظهیي ٍاضز هیقًَس .چَى ًیطٍّب ثِگًَِ ثطزاضی ثب ّن خوغ هیقًَس زضًتیدِ ًیطٍ ثیفتط اظ ظهبى هبُ وبهل (همبثلِ)
اؾت ،وِ هبُ ٍ ذَضقیس زض زٍ ؼطف ظهیي لطاض زاضًس .ایي حبلت ثبػث وبّف اثط گطاًكی هیقَز.

ضکل ً -3وَزاض هدوَع ظهیيلطظُّبی ثب ثعضگبی ثیفتط اظ  5/0ؾبلّبی  2011تب  2015ثطحؿت قطٍع اظ هبُ ًَ ،زضایٌدب هبُ
ًَ ٍ هبُ وبهل ثبًوبز زایطُ ٍ ّالل هبُ هكرص قسُ اؾتّ .نثؿتگی ثیفتطی پؽ اظ هبُ ًَ زضهمبیؿِ ثب هبُ وبهل زیسُ هیقَز.
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ًتبیج
 -1تبثیر هبُ ًَ ٍ هبُ کبهل بر زهیيلرزُّبی بب بسرگبی بیصتر از  6/0ایراى
زض ایي ثرف ،تبثیط هبُ ًَ ٍ هبُ وبهل ثط ضٍی ظهیيلطظُّبی ثعضي خْبًی ثطضؾی قسُ ٍ ًوَزاض آى ضؾن قس .زض ایي لؿوت ثط
ضٍی ظهیيلطظُّبی ایطاى ًیع ثطضؾی اًدبم قسُ ٍ ظهیيلطظُّبی ثعضي ٍ هرطة ثب ثعضگبی ثیفتط اظ  6/0زضخسٍل  1آٍضزُ قسُ
اؾت .ظهیي لطظُ ؾیطج -گلجبف ثب ثعضگبی ً 5/9یع ثِزلیل هرطة ثَزى زض ایيخب آٍضزُ قسُ اؾت.
جدٍل  -1ظهیيلطظُّبی ثب ثعضگبی ثیفتط اظ  ٍ 6/0هرطة زض ایطاى ثطحؿت تبضید ذَضقیسی ٍ لوطی.
تبریخ قوری

تبریخ خَرضیدی

بسرگبی زهیيلرزُ

ًبم زهیيلرزُ

1382/4/1

1341/6/10

7/2

ثَئیي ظّطا

1388/6/6

1347/6/9

7/2

ثیبض

1392/2/25

1351/1/21

7/1

لیط وطظیي

1397/3/30

1356/1/1

7

ذَضگَ-ثٌسضػجبؼ

1398/10/13

1357 6/25

7/7

ؼجؽ-گلكي

1401/8/8

1360/3/21

6/6

گلجبف

1401/9/26

1360/5/6

7/3

ؾیطذ

1410/4/20

1368/8/29

5/9

ؾیطذ-گلجبف

1410/11/26

1369/3/30

7/7

ضٍزثبض-تبضم

1412/4/28

1370/8/15

6/9

زاضاة فبضؼ

1418/1/2

1376/2/20

7/3

ظیطوَُ-لبئي

1418/11/15

1376/12/23

6/6

فٌسلب

1424/11/2

1382/10/5

6/6

ثن

1426/1/13

1383/12/4

6/3

ظضًس-وطهبى

1425/4/8

1383/3/8

6/3

فیطٍظ آثبز

1427/3/1

1385/1/11

6/1

لطؾتبى

1433/9/22

1391/5/21

6/2

اّط-آشضثبیدبى

1434/5/29

1392/1/21

6/1

ثَقْط

1434/6/5

1392/1/27

7/5

ؾطاٍاى

1435/10/21

1393/5/27

6/1

ایالم

1439/2/23

1396/8/21

7/3

اظگلِ-وطهبًكبُ

1439/3/12

1396/9/10

6/1

ّدسن-وطهبى

ردیف

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
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ثطضؾی ظهیيلطظُّبی ثعضي خسٍل ً 1كبى هیزّس ظهیيلطظُّبی هرطة ثن ثب ثعضگبی  ٍ 6/6ظیطوَُ ثب ثعضگبی  7/3یه ضٍظ پؽ
اظ هبُ ًَ ضخ زازُاًسّ .نچٌیي ،ظهیيلطظّبی فٌسلب ثب ثعضگبی  ،6/6ؼجؽ ثب ثعضگبی  ٍ 7/7ظضًس ثب ثعضگبی  6/3ثِ فبصلِ یه ضٍظ
پؽ اظ هبُ وبهل ضخ زازُاًس .زض هدوَعً ،یویاظ ظهیيلطظُّبی ثعضي ایطاى اظ ؾبل  1357ثِ ایيؾَ ثِ فبصلِ یه ضٍظ اظ هبُ ًَ ٍ
هبُ وبهل ضخ زازُاًس.
 -2تبثیر ابرهبُ بر افسایص ضوبر ٍ بسرگبی زهیيلرزُّب
هبُ زض حبلت اثطهبُ (( )Super Moonهبُ وبهل یب هبُ ًَ زض ًمؽِ حعیط هساضیف ثِ زٍض ظهیي) ثط افعایف قوبض ظهیيلطظُّب
تبثیط هیگصاضز .زض ظهبى اثطهبُ ٍ یب حساوثط ثِ فبصلِ یه ّفتِ اظ ظهبى ٍلَع اثطهبُ ،قوبض ظهیيلطظُّب ثٍِیػُ ظهیيلطظُّبی ثعضي
افعایف لبثل هالحظِای هییبثسّ .وبىگًَِ وِ زض ًوَزاض قىل  4زیسُ هیقَز ،قوبض ظهیيلطظُّبی ثب ثعضگبی ثیفتط اظ ،5/0پٌح
ضٍظ پؽ اظ اثط هبُ اظ  11ثِ  85ظهیيلطظُ افعایف یبفتِ ٍ قوبض ظهیيلطظُّبی ثیفتط اظً 7/0یع ظیبز اؾت.

ضکل ً -4وَزاض ظهیيلطظُّبی ثب ثعضگبی ثیفتط اظ  5/0هبُ آپطیل  2012قطٍع اظ ضٍظ ٍلَع اثطهبُ ٍ ظهیيلطظُّبی ثب ثعضگبی
ثیف اظ  .7/0زض ثبالی ًوَزاضّب ،ضٍظ ًَقتِ قسُ اؾت.اثطهبُ ثبًوبز ً Sكبى زازُ قسُ اؾت.
ظهیيلطظُّبی ثعضگی زض خْبى پؽ اظ اثطهبُ ضخ زازُاًس .ثطای ًوًَِ زٍ ظهیيلطظُ  27هبضؼ  1964ثب ثعضگبی  ٍ 9/2ظهیيلطظُ 26
زؾبهجط  2004ثب ثعضگبی 9/1زضخعیطُ ؾَهبتطای اًسًٍعی پؽ اظ اثط هبُ ضخ زازُاًسّ .نچٌیي ،ظهیيلطظُ  19هبضؼ  2011زض غاپي
ًیع ّنظهبى ثب اثطهبُ ضخ زاز .ضٍظ پیف اظ اثطهبُ ًَ 14اهجط  2016چٌس ظهیيلطظُ ثبالی  7/0زض چٌس هٌؽمِ ضٍی ظهیي ضخ زازُ
اؾت ( .)ISCثٌبثطایي ،ثبتَخِ ثِ ظهیيلطظُّبی قسیس ٍ هرطة ثبال پؽ اظ ٍلَع اثطهبُّ ،نثؿتگی ًؿجیویبى اثطات خعض ٍ هسی
اثطهبُ ٍ ظهیيلطظُّبی هرطة هكبّسُ هیقَز.
 -3تبثیر فعبلیت دٍرُ  11سبلِ خَرضیدی بر زهیيلرزُ
فؼبلیت ذَضقیسی ثب افعایف قوبض لهّبی ذَضقیسی افعایف هییبثس .چَى هیساى هغٌبؼیؿی زض لهّبی ذَضقیسی لَیتط
اؾت ،زض زٍضُّبیی وِ لهّبی ذَضقیسی افعایف هییبثٌس ،فؼبلیت ذَضقیسی ًیع افعایف هییبثس .فؼبلیت ذَضقیسی زض
زٍضُّبی  11ؾبلِ ثِگًَِ زٍضُای فؼبلیتف ثیكیٌِ ٍ وویٌِ هیقَز .ذَضقیس ػالٍُ ثط تبثیطی وِ اظ ؼطیك هیساى گطاًكی ثط
ظهیيلطظُ زاضز ،اظ ؼطیك هیساى هغٌبؼیؿی (لهّبی ذَضقیسی) ًیع هیتَاًس ثط فؼبلیت ظهیيلطظّبی ظهیي تبثیط زاقتِ ثبقس .ثطای
پیساوطزى پیًَس هیبى فؼبلیت ذَضقیسی ٍ ظهیيلطظُ ،زازُّبی خسٍل  2ثطای ظهیيلطظُّبی ثب ثعضگبی ثیفتط اظ ٍ 8/0 ،7/0 ،6/0
 9/0اظ ؾبل  2010تب  2015خوغآٍضی قسُ ٍ زض ظیط اضائِ قسُ اؾتً .وَزاض زٍضُّبی یبظزُ ؾبلِ فؼبلیت ذَضقیسی اظؾبل
 1985تب  2015ثطای ؾِ زٍضُ یبظزُ ؾبلِ زض قىل  5آٍضزُ قسُ اؾت.
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جدٍل  - 2قوبض ظهیيلطظُّبی ثب ثعضگبی ثیفتط اظ  9/0 ٍ 8/0 ،7/0 ،6/0ثطای ؾبلّبی 2010 – 2015
ضوبر

ضوبر

ضوبر

ضوبر

سبل

زهیيلرزُّبی زهیيلرزُّبی زهیيلرزُّبی زهیيلرزُّبی
بب بسرگبی
بیصتر از 9/0

بب بسرگبی

بب بسرگبی

بیصتر از  8/0بیصتر از 7/0

بب بسرگبی
بیصتر از 6/0

5

30

314

2

26

319

2

44

337

4

50

486

4

34

416

4

43

424

6

49

499

3

52

545

9

49

518

6

57

553

5

110

582

3

60

496

48

155

850

5

49

483

1

12

75

464

1

6

47

390

1

1

5

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

زض قىل  5زٍضُّبی  11ؾبلِ فؼبلیت ذَضقیسی زیسُ قسُ وِ زض آى فؼبلیت ذَضقیسی ثب افعایف قوبض لهّبی ذَضقیسی ظیبز
هیقَز .آذطیي زٍضُ  11ؾبلِ ذَضقیسی (زٍضُ وًٌَی) ثب پیفثیٌی ازاهِ زٍضُ پؽ اظ ؾبل  2015ضؾن قسُ اؾت .هؽبثك ثب ایي
ًوَزاض ،فؼبلیت ذَضقیسی زض ؾبلّبی  2012تب  2015ظیبز ثَزُ ٍ ثیكیٌِ آى زضؾبل  2013هیثبقس .ثیكیٌِ لهّبی
ذَضقیسی  68لىِ زض آگَؾت  2013ثَزُ اؾتً .تبیح ثطضؾی وِ زضخسٍل  2آهسُ ًكبى هیزّس وِ زض ؾبل  2013افعایف
قسیسی زض قوبض ظهیيلطظُّبی هرطة هكبّسُ هیقَز ،ثِگًَِای وِ زضؾبل  2013قوبض  850ظهیيلطظُی ثب ثعضگبی ثیفتط
اظ 6/0ضخ زازُ زض صَضتی هیبًگیي ظهیيلطظُّبی ثب ثعضگبی ثیفتط اظ  6/0ثطای  5ؾبل زیگط خسٍل  515ظهیيلطظُاؾتّ .نچٌیي،
ظهیيلطظُّبی ثب ثعضگبی ثیفتط اظ  7/0ؾبل  2013قوبض  155ظهیيلطظُ ثَزُ ٍ زض همبیؿِ هیبًگیي ظهیيلطظُّبی  5ؾبل زیگط
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خسٍل (قوبض  48ظهیيلطظُ) ثیفتط اؾت .ظهیيلطظُّبی هرطة ثب ثعضگبی ثیفتط اظ  8/0ؾبل  ،2013قوبض  48ظهیيلطظُاؾت
زضحبلی وِ هیبًگیي ظهیيلطظُّبی  5ؾبل زیگط خسٍل 6/2 ،ظهیيلطظُ هیثبقس .ثِ ثیبى زیگط ،هحبؾجبت ًكبى هیزّس وِ زض
ثیكیٌِ فؼبلیت ذَضقیسی قوبض ظهیيلطظُّب افعایف یبفتِ ،ثٍِیػُ ظهیيلطظُّبی ثعضي ثیفتط ضخ هیزٌّس .ثِگًَِای وِ قوبض
ظهیيلطظُّبی ثب ثعضگبی ثیفتط اظ 7/0ؾبل  2013ثیفتط اظ ؾِ ثطاثط ( 3/2ثطاثط) ظهیيلطظُّبی هیبًگیي  5ؾبل زیگط اؾتٍ .لی
ثطای ظهیيلطظُّبی ثب ثعضگبی ثیفتط اظ  8/0حسٍز  8ثطاثط ( 7/74ثطاثط) اؾت .ایي ًكبى هیزّس ،ثِگوبى تبثیط فؼبلیت ذَضقیسی
ثط ظهیيلطظُّبی ثعضي ثیفتط اؾت .ثٌبثطایي ّنثؿتگی ضٍقٌی هیبى فؼبلیت ذَضقیسی ٍ افعایف ظهیيلطظُ زض هٌبؼك هرتلف
ؾیبضُ هب زیسُ هیقَز.

ضکل ً - 5وَزاض زٍضُّبی فؼبلیت ذَضقیسی اظ ؾبل  1985تب  2015وِ قبهل ؾِ زٍضُ  11ؾبلِ فؼبلیت ذَضقیسی اؾت.
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ًتیجِگیری
زض ؾبلّبی ٍ 2011 -2015اثؿتگی هَلؼیت هبُ ٍ ذَضقیس زض آؾوبى ثط ضذساز ظهیيلطظُّبی ثعضي هَضز ثطضؾی لطاض گطفتِ ٍ
ّنثؿتگیّبی ظیط ثِزؾت آهسُ اؾت:
 -1فبظ هبُ ًَ ،ثِگوبى تبثیط ٍیػُای ثط افعایف قوبض ظهیيلطظُّبی ثب ثعضگبی ثیفتط اظ  5/0زاضز .ثطضؾیّبی اًدبم قسُ ثط هدوَع
ظهیيلطظُّبی ثب ثعضگبی ثیف اظ 5/0ثطای پٌح ؾبل ًكبى هیزّس وِ ّكت ضٍظ پؽ اظ هبُ ًَ ،قوبض ظهیيلطظُّب اظ  730ثِ 920
ظهیيلطظُافعایف ًؿجی یبفتِ اؾت.
 -2قبیس فبظ هبُ وبهل ًیع ّوبًٌس هبُ ًَ زض افعایف ظهیيلطظُّب هَثط ثبقس ،ثِگًَِای وِ حساوثط یه ّفتِ پؽ اظ هبُ وبهل ظهیيلطظُّب
افعایف هییبثٌس .اهب ثطضؾیّبی اًدبم قسُ ًكبى هیزّس تبثیط هبُ ًَ ثط افعایف ظهیيلطظُّب ثیفتط اظ هبُ وبهل اؾت.
 -3تبثیط هبُ ًَ ٍهبُ وبهل ثط افعایف ظهیيلطظُّبی ثب ثعضگبی ثیفتط اظ 6/0ایطاى ًكبى هیزّسً ،یویاظ ظهیيلطظُّبی ثعضي ایطاى ثِ فبصلِ
یه ضٍظ اظ هبُ ًَ ٍهبُ وبهل ضخ زازُاًس.
 -4هبُ زض حبلت اثط هبُ ًیع تبثیط ثؿعایی ثط افعایف ظهیيلطظُّبی ثب ثعضگبی ثیفتطاظ ً 7/0كبى هیزّسّ .نچٌیي ،قوبضی اظ ظهیيلطظُّبی
ثعضي خْبى ًیع پؽ اظ اثطهبُ ضخ زازُاًس.
 -5ػالٍُ ثط تبثیط گطاًكی ذَضقیس تبثیط هغٌبؼیؿی آىضا ًیع قبّس ّؿتین .زٍضُی  11ؾبلِ ذَضقیسی ثط قوبض ظهیيلطظُّب تبثیط ٍیػُای
ًكبى هیزّس .ثبتَخِ ثِ زٍضُ وًٌَی  11ؾبلِ ذَضقیسی وِ ثیكیٌِ آى زضؾبل  2013ضٍی زازُ ،ثب ثطضؾی اًدبم قسُ ثط ضٍی ظهیيلطظُّبی
ؾبلّبی  2010 -2015هكبّسُ هیقَز وِ ظهیيلطظُّبی ثعضي ؾبل  2013ثِگًَِ چكنگیطی ثیفتط اظ هیبًگیي ؾبلّبی زیگط زٍضُّب
اؾت.
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