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 هدیکچ
 یاه هاگتسیا و دریگ یمرب رد ار 2520 ات 1465 یاه لاس زا هک دشاب یم هلاس 46 هرود کی یسررب نیا رد هعلاطمدروم ینامز عطقم    
      ادب  دسا هددش یعدس اددتبا .دوش یم لماش یزکرم ناریا ناگدنیامن ناونع هب ار کارا و نامرک ،نانمس ،دزی ،ناهفصا یاه ناتسا زکرم
  ،،دیقحت ن دیا  زا  دده .ددرگ صخشم نآ نامز و عون سپس و دنوش ییاسانش اه هداد تارییغت لادنک - نم یا هبتر شور زا هدافتسا
      یرتمارادمان نودمزآ زا هدافتدسا ادب لادمرن  لاح زا نآ یلامتحا تارییغت و ناریا یزکرم ،طانم رد لقادح یامد تارییغت دنور یسررب
    عودن ود رده زا و ینادهگان تارییغت رتشیب عورش نامز هک دهد یم ناشن هنابش یامد لیلحت زا هدمآ  سد هب جیاتن  .دشاب یم لادنک-نم
     لودط رد هنابدش یادمد نددش مرگ زا یکاح و  سا هدش یبایزرا  بثم هنابش یامد دنور اه هاگتسیا مامت رد . سا هدوب ناسون و دنور
 یلو  سا هدوب ربارب مهاب ًااقیقد زییام اب راهب و ناتسبات اب ناتسمز لصف تارییغت دصرد هک دهد یم ناشن جیاتن نینچمه . سا هدوب هرود
 . سا هتفرگ تروص یسرربدروم هرود لوا لاس 20 رد تارییغت %225 و  سین ناسکی هقطنم یاه هاگتسیا رد تارییغت عورش نامز
 
 .یزکرم ناریا ،لادنک – نم نومزآ ،لقادح یامد دنور ،یمیلقا ناسون ،میلقا رییغت :یدیلک ناگژاو
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 همدقم
     ،توسا هدوودن بولج دووخ هب ار ناققحم و نارگشواک زا یرایسب نهذ هک هجوت بلاج و مهم رایسب ثحابم زا یکی 
 بآ عضو طسوتم یارب یرامآ راد ینعم تارییغت لداعم ار میلقا رییغت .دشاب یم نیمز هرک ندش مرگ و میلقا رییغت ثحب
 تارییغت ،ییاوهو بآ رصانع هده نایم زا ،دوش درس ای مرگ دناوت یم میلقا .دنا هدرک ریبعت ینالوط هرود کی یط اوه و
 ترارح هجرد طسوتم هدش بجوم ناهج میلقا لداعت زا یکدنا ندروخ مه َههب .دشاب یم رت سوسحم رایسب شراب و امد
     رد میولقا روییغت لود نیوب توئیه هک یروط هب .(IPCC,2001,a:1875) دهد ناشن ار شیازفا دنور هب لیادت نیمز هرک
  لوماع نیرت مهم ناققحم .(081:0330،انکیو پوکارد) تسا عوقو لاح رد یناهج شیامرگ هک داد شرازگ 4330 لاس
 ی اوه  شهوووپ . دونا هتسناد یا هناخلگ یاهزاگ شیازفا هب طوبرم ار یناهج طسوتم یامد شیازفا و نیمز هرک ندش مرگ
 رد و عورش (3834 لیروآ نوبسیل WMO(یسانش میلقا نویسیدک هسلج نیدهد رد ،(CCDP) میلقا رییغت یزاسراکشآ
  هوک دننک یم رییغت یدایز لیالد هب یدیلقا یاهرتماراپ .تفرگ رارق رتشیب ثحب دروم 4334 لاس یم هام رد مشش هرگنک
 ی اوه هداد  یتوسیاب میلقا رییغت یزاسراکشآ یارب .درک میلقا رییغت یزاسراکشآ هب مادقا لیالد نیا هب ندرب یپ یارب دیاب
   .توسا هدووب ناققحم تالکشم نیرت گرزب زا یکی ناصقن نیا ام روشک رد هنافساتم هک تشاد رایتخا رد تدم ینالوط
 یور رب میلقا رییغت هوقلاب تارثا یبایزرا یارب هدرتسگ روط هب هک تسا یرامآ یاه شور نیرت مهم زا یکی دنور لیلحت
   ناوهج فولتخم طاقن رد یا هناخدور تانایرج و شراب ،امد یتادهاشم یاه یرس دننام یکیژولوردیه ینامز یاه یرس
 شهووپ نیا رد .دشاب یم یا هطقن و یهاگتسیا تروص هب زین اه نآ تاقیقحت بلغا و تسا هدش هدافتسا نیققحم طسوت
        یزوکرم نارویا هنابوش یاومد تاروییغت رد دونور یوسررب قیقحت نیا زا فده .تسا هدش راک یهاگتسیا تروص هب زین
 .دشاب یم
      .توسا هوتفرگ ترووص فولتخم قطاونم رد میلقا رییغت نوماریپ یناوارف تاعلاطم نونکات ناهج یسانش میلقا تایبدا رد
   یناوهج طوسوتم یامد شیازفا دنور اب طابترا رد اه نآ تارییغت امد تدمدنلب تارییغت تیروحم اب تاعلاطم زا یرایسب
   ریاوم نتول)    .توسا هوتفرگ راروق  هدافتوسادروم   تاروک هوب لادنک-نم یکیفارگ یرامآ شور و هتفرگ تروص یا هقطنم
 ،(0330  ،تراوهلگنا) ،(8334 ،ناراوکدهو لازتروک) ،(8334،ناراکدهو یلیک) ،(0334،میکو ثرون) ،(1334،ناراکدهو
 ،(1330 ،ناراووووکدهو ترووووبلآ) ،(1330 ،کوووونزو یووووشلس) ،(0330،ناراووووکدهوه) ،(1330،رآ یووووجو یور)
  ،نوکراو یکروت) ،(0330،ناراکدهو اه) ،(1330،چروتساو سریوز) ،(1330،ناراکدهو اتراکیپ) ،(1330،ناراکدهویر)
30  ،(2330  ،ناراوکدهو خناوجد) ،(2330  ،ناراوکدهو دونلروا) ،(2330  ،رلوومو رویم فلو) ،(2330،ناراکدهو ریم) ،(03
 ،(3330  ،ناراوکدهو کویلاک) ،(3330  ،ناراوکدهو کونولکنیک) ،(3330،ناراکدهویجناس) ،(3330،یبسارگو گنهوهز)
   دونور یوسررب هب لادنک-نم یرتماراپانو کیرتماراپ شور زا هدافتسا اب هک دنتسه یناسک هلدج زا (3430،ناراکدهوژ)
 .دنا هتخادرپ یدیلقا تارییغت رد
   یاوهراک هوب ناوت یم کیرتماراپانو کیرتماراپ یاه شور هب میلقا رییغت یسررب صوصخ رد ناریا ییایفارغج تایبدا رد
 ماووجح  1804 ،ناراووکدهو یدرووجورب یوویاریتک  0804    ،ناراووکدهو هداز میووحر  هرکاووسعو یناوویواک دندووشزرا
  روب 2804    لاوس ناراوکدهو یزویزع طسوت هک شرابو امد یور رب ریخا هعلاطم ساسا رب .درک هراشا 1804،ناراکدهو
      تاروییغت ییاوسانشو یلاودتحا فاروحنا یوسررب روظنم هب 1334 ات 0034 هرود یط رزخ یایرد یبونج لحاوس یور
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      تاروییغت رتوشیب عوروش ناومز ،هوک دش نیا هجیتن دنا هداد ماجنا لادنک-نم شور زا هدافتسا اب نآ نامز و عونو اه هداد
 هتخادرپ ناریا هنالاس شراب دنور یسررب هب ،(3304) یددحم رایتخب .تسا هدوب ناسون و نور عون ود ره ژاو یناهگان
  اوی یشیازفا دنور ،ناریا شراب یا هتخای و یهاگتسیا نیگنایم ینامز یاه یرس رد هک داد ناشن یسررب نیا جیاتن ،تسا
  رووط  هوب     نارویا شراوب یهاگتوسیا نیگناویم لاح نیااب .درادن دوجو %03 و %33 نانیدطا حوطس رد یراد ینعم یشهاک
  هوتفای  شهاوک  روتم  یولیم 0/3  دودوح رد زین ناریا شراب یا هتخای نیگنایم و رتم یلیم %12 دودح رد لاسره رد طسوتم
  تدومدنلب   یناومز هزاوب کی رد ار رها هاگتسیا شراب تاناسون ،(3804) ناراکده و تسود دیشروخ ددحم یلع .تسا
   ناراوکده و اوین ینیما میرک .دشاب یم رها هاگتسیا یناتسمز شراب یراد ینعم زا ناشن شهووپ نیا جیاتن ،دندرک یسررب
   هوک داد ناوشن  اوه ی وسررب ،دنتخادرپ روشک برغ لادش رد نیگنس فرب شراب تاناسون لیلحت و یسررب هب ،(3804)
 .تسا هدوب یشهاک دنور و دایز تاناسون یاراد کرتشم یرامآ هرود لوط رد و اه هاگتسیا مادت رد نیگنس فرب شراب
   شراوب توفایرد رد یلوزن دنور دوجو ،تدمزارد رامآ یاراد یاه هاگتسیا دروم رد لادنک نم یا هبتر نومزآ زا هدافتسا
    و ناومرهق رذوون .داد ناوشن ار ی ووخ و لیبدرا رد دنور دوجو مدعو هیمورا و زیربت یاه هاگتسیا یارب ار نیگنس فرب
  هلوصاح جی اوتن  .دونتخادرپ ناریا یدیلقا هرتسگ رد داب تعرس ینامز تارییغت دنور یسررب هب ،(3804) یناخ هرق رذوبا
   روب دوصرد 32 و لادنک نم شور ساسا رب هعلاطمدروم یاه هاگتسیا زا دصرد 30 هنالاس ینامز یرس رد هک داد ناشن
    خوشم نیونچده . دونا  هدووب   دونور یاراد نووسریپ شور ساسا رب اه هاگتسیا زا دصرد 31 و نمریپسا شور ساسا
    لووصف ریاوس زا روتدک ناتسبات لصف رد و لوصف ریاس زا رتشیب ناتسمز لصف رد داب تعرس یشیازفا دنور هک دیدرگ
 رد ،(DTR) یزور هنابش یامد فالتخا تارییغت دنور یسررب هب ،(3304) ناراکدهو رورپ یوزبس ربکا یلع .تسا هدوب
  لادونک– نم نومزآ طسوت اه هاگتسیا زا دصرد 84 هک داد ناشن قیقحت جیاتن .دنتخادرپ روشک کیتپونیس اه هاگتسیا 44
 یاراد  اوه هام بلغا رد اه هاگتسیا هیقب دصرد 08 یلو ،دندادن ناشن DTR یارب یراد ینعم دنور چیه یطخ نویسرگرو
      زوکارم یاویرد رطوس راوشف یناومز  یاوه  یروس تارییغت دنور ،(4304) ناراکدهو یلوسر ربکا یلع .دندوب یفنم دنور
   ناوشن شهوووپ  یاوه هتفای .دنداد رارق یسررب دروم ناریا یلصف یاه شراب رب راذگریثأت یکیتپونیس یاهوگلا نیرت مهم
  یولیم 0/4 و 8/0  نازویم  هوب بیترت هب (سراف جیلخ و ناتسکاپ یور رب رقتسم) نوسنوم یاهراشف مک فیعضت هک داد
 هب ،یسررب دروم یاهوگلا یمادت رد (3334-3330) ریخا هلاس 30 هرود رد راشف تارییغت بیرض و هنماد .دشاب یم راب
 تقباطم یسررب دروم یاه هناماس یلک فیعضت اب هک تسا هتفای شهاک ،ناتسمز لصف رد هایس یایرد راشف مک یانثتسا
  هاگتوسیا 04      رد دور فوشک هوضوح رد یوبدو یگدونراب دونور لیلحت هب ،(4304) ناراکده و هاوخ هافو یدهم .دراد
    داد ناوشن یوبد و ناراوب لیلحت جیاتن .دنتخادرپ 0804 ات 4004 یاه لاس نیب یرامآ هرود رد یرتموردیه و یسانشاوه
  هاگتوسیا 34 رد راهب لصف رد یگدنراب رگید فرط زا .تسا هتفای شیازفا اه هاگتسیا رثکا رد زییاپ لصف رد یگدنراب هک
 یاراد  یاوه  هاگتوسیا  دادوعت  ًااوبیرقت ناتسبات و ناتسمز لوصف رد .دهد یم ناشن ار یشهاک دنور هاگتسیا 04 عودجم زا
     دونور یباویزرا و یوسررب هوب ،(3304   ) ناراوکده و یرهلاوق حالوف  ساوبع مالغ .تسا ربارب یشیازفا و یشهاک دنور
     هوک داد ناوشن قویقحت نویا جی اوتن .دنتخادرپ روشک لادش رد تابکرم دشر رب رثؤم ییادیلک ورگآ یاهرتماراپ تارییغت
 راد  یونعم  یوشیازفا  دونور   ،اومد هونماد راد ینعم یشهاک دنور ،طسوتم و هنیشیپ ،هنیدک یامد رد راد ینعم یشیازفا دنور
   قویقحت نویا جی اوتن .تسا یرون یترارح یاهدحاو عودجم و یباتفآ یترارح یاهدحاو عودجم ،دشر یاهزور هجرد
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 یفنم دنور و یباتفآ یترارح و یرون یترارح یاهدحاو عودجم ،هنیشیپ ،هنیدک یامد یشیازفا دنور داد ناشن نینچده
  هوب ،(3804  ) ناراوکده و یناوجیلع  .توشاد دهاوخ تابکرم هویم تیفیک رب یبولطمان ریثأت موادت تروص رد امد هنماد
 .دنتخادرپ (0034-0330) یرامآ هرود لوط رد یا هقطنم و یرهش هعسوت اب هطبار رد دزی رهش یدیلقا تارییغت یسررب
   ،دوعب هوب 1334  لاوس زا   ،شراوب و اومد یاهدنور تقباطم هب هجوت اب هک داد ناشن اه هداد لیلحت زا هدمآ تسد هب جیاتن
 .تسا هدش هدوزفا نآ تدشرب زور هبزور و مکاح هقطنم رد یکشخ تیعضو
 هعلاطمدروم هقطنم
 یاه هرامآ دوجو ناصقن رطاخ هب .دوش یم لماش ار روشک زا یدیظع شخب هک دشاب یم یزکرم ناریا هعلاطمدروم هقطنم
  تدومدنلب ی اوه  هراومآ  یاراد هوک هاگتسیا دنچ میدش راچان یزکرم ناریا قطانم رتشیب رد دنور یسررب یارب تدمدنلب
  .توسا هدشرکذ (4) هرادش لودج رد اه هاگتسیا نیا تاصخشم .مینک باختنا یزکرم ناریا هدنیادن ناونع هب ار دشاب یم
 .دهد یم ناشن ار روشک رد اه هاگتسیا تیعقوم (4) هرادش لکش نینچده

 یزکرم ناریا بختنم یاه هاگتسیا تاصخشم :1 لودج

 اه هاگتسیا رتم هب عافترا (هجرد) ییایفارغج لوط (هجرد) ییایفارغج ضرع
00 10 N 40 31 E 1.3004 ناهفصا 
40 10N 10 14E 0.1004 دزی 
30 04N 20 80E 8.0014 نامرک 
00 00N 00 00E 8.3044 ناندس 
10 2N 31 21E 8314 کارا 

 شهووپ یاه هتفای :عبنم

 
 یزکرم ناریا بختنم یاه هاگتسیا تیعقوم :(1) لکش

 ناگدنراگن :عبنم
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 اه شور و داوم
    تاروییغت هوب ندروب یپ یارب یدیلقا تدمدنلب یاهرامآ زا هدافتسا رب ینبم یسانشاوه یناهج نامزاس هیصوت ساسا رب 
  زا هدافتوسا      اوب و هویهت رووشک یوسانشاوه نامزاوس زا 3430 ات 0234 لاس زا یزکرم ناریا تدمدنلب یاه هداد ،یدیلقا
-   نوم یوکیفارگ یراومآ نومزآ ،شهووپ نیا یلصا شور .دش اه نآ یزاسزاب هب مادقا اه تبسن و اه لضافت یاه شور
  نویا ادتبا رد .دور یم راک هب ینامز یاه یرس رد دنور یسررب و ندوب یفداصت یسررب یارب نومزآ نیا .دشاب یم لادنک
     یدوعوص بویترت هوب یراومآ  یاوه یرس هک بیترت نیا هب .دش هدافتسا ندوب کیرتماراپ ریغ ندرک  خشم یارب نومزآ
  ترووص رد . دووش ی وم   خوشم دنور دوجو مدع اب اه هداد ندوب یفداصت نومزآ نیا رد .دنوش یم یدنب هبتر و بترم
  و لوشیم)  دووش ی وم    هدافتوسا رویز نوومزآ زا  اوه هداد ندوب یفداصت ریغ یارب و هدوب یفداصت ریغ اه هداد ،دنور دوجو
 .(2234 ،ناراکده

 
 :هطبار زا و هدوب دنریگ یم رارق نآزادعب هک  فیدر زا رت گرزب یاه هبتر دادعت عودجم P و لادنک هرامآ T هک

 
  ندووب راد  یونعم   شجنوس رووظنم هب .تسا اه  اب هدافتسادروم یرامآ یاه لاس لک دادعت زین n و دیآ یم تسد هب
 :دوش یم هبساحم ریز هطبار زا T هرامآ

 
 03  لاودتح    ا رطوس اوب و توسا نوومزآ لادتحا رطس اب (z) درادناتسا ای لامرن هردن ینارحب رادقم اب تسا ربارب tg هک
    یونارحب رادوقم هوب هجوت اب .دوش یم  اب لداعم  ،رادقم نیا لادعا تروص رد .دشاب یم 23/4 اب ربارب دصرد
 :دش دهاوخ هدهاشم حرش نیدب یفلتخم تالاح ، یارب هدمآ تسد هب
 و  دووش ی ودن هدهاشم اه یرس رد یدهم دنور هنوگ چیه ،دشاب 0.21+  -0.21 ای + (T)(T) رگا
 و  اوه  یروس   رد یوفنم دونور  هدونهد  ناوشن  ،دوشاب T ای T رگا نینچده .دنتسه یفداصت اه یرس
 .دوب دهاوخ بلاغ اه یرس رد تبثم دنور دشاب  ای  هک یتروصرد
  لودوج زا  ًاالوودعم   رووظنم نیدوب . دوشاب یم لادنک یکیفارگ نومزآ هب زاین رییغت نامز و عون ،دنور تهج نییعت یارب 
  یراومآ یاه هداد ادتبا ،روکذم لودج رد .(دوش هعجارم (0) هرادش عبنم هب رتشیب یهاگآ یارب) دوش یم هدافتسا یا هویو
    ریداوقم مووس نوتوس رد  سپوس .دنریگ یم فیدر هرادش اه هداد مود نوتس رد و هدش دراو (لوا نوتس) لاس بیترت هب
  توهج . ددروگ یم میظنت یدوعص بیترت هب موس نوتس یددع ریداقم مراهچ نوتس رد دوش یم هتشون رظن دروم رتماراپ
 1990,)  دویآ ی وم  توسد    هوب رویز هوطبار زا هک دشاب یم لادنک نومزآ t بیرض هبساحم هب زاین رظن دروم لودج لیدکت

Sueyers). 
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 .تسا ربارب سنایراو نیگنایم اب یبناجم ظاحل زا دشاب مکاح رفص ضرف هک یطیارش رد نآ عیزوت عبات هک

E( )= 

 :اب تسا ربارب نآ سنایراو

Var( )= 

 در     یالاوب ریداوقم یاروب رفص ضرف ور نیازا و هدوب ریحص نآ هفرطود لکش رد دنور دوجو نومزآ نیا رد
 .دوش یم هدافتسا ریز هطبار زا  و ددرگ یم

 
    نآ رادوقم هوک دراد یگتوسب نیا و دوش هدهاشم نآ رد شهاک ای شیازفا دنور هک تسا راد ینعم  ریداقم ینامز 
 .دشاب  رفص زا رت کچوک ای  رفص زا رت گرزب
 :دوش هبساحم ریز هطبار زا زین  هفلؤم ، رب هوالع تسا مزال رییغت عوقو نامز نییعت یارب

 
 .دشاب یم u سکع لداعم هک تسا  رادقم زایندروم هفلؤم رگید

 
 و  دووش ی وم رهاظ یفنم تروص هب اه یرس رد دنور هنوگره دوجو طوبرم یاهرادودن میسرت و قوف تابساحم زا سپ 
  روکذوم طوطخ رگا .دننک یم عطق ار رگیدده  و ui طوطخ ،دشاب هتشاد دوجو اه هداد رد یراد ینعم دنور هک ینامز
  زا  راوخ  هوک  یترووصرد و یناهگان رییغت زاغآ نامز هناشن دننک عطق ار رگیدده () ینارحب هدودحم لخاد رد
 .(Sueyers,1990) تسا ینامز یاه یرس رد دنور دوجو رگنایب دنیادن عطق ار رگیدده ینارحب هدودحم
 اه هتفای
 هناهام یاه هداد یور رب لادنک -نم نومزآ لیلحت (فلا
  رد هوک  دونک ی وم  خشم ،(0 لودج) لادنک – نم  ینارحب هرامآ و T هرامآ نومزآ لادعا زا هدمآ تسد هب جیاتن 
  رد دزوی هاگتسیا رد .دنتسه یفداصت اه یرس و تسا هدشن هدهاشم یدنور و رییغت چیه اه هام مادت رد ناهفصا هاگتسیا
 ،ربتکا ،ربماتپس یاه هام رد یشیازفا تارییغت دنور .تسا هدوب تبثم عون زا هدش هدهاشم دنور هعلاطمدروم یاه هام مادت
 رد نامرک هاگتسیا رد .تسارت سوسحم دزی هاگتسیا رد 01/3 و 01/3 ، 41/3 ،41/3 دادعا اب بیترت هب ربماون و لیروآ
  رد .دنتوسین راد  یونعم     دونور یاراد نو وژ و سراوم ،هویوناژ یاه هام طقف ،تسا هدوب دنور عون زا تارییغت ،اه هام رثکا
       ،یالووج ،نو وژ ،یوم ،لویروآ ،هویروف ،هویوناژ  یاوه هام .دشاب یم امرف مکح تبثم دنور ،اه هام رثکا رد ناندس هاگتسیا
 تسا هدشن هدهاشم یدنور هنوگ چیه ربماسد و ربماون ،سرام یاه هام رد و تبثم دنور یاراد ربتکا و ربماتپس ،تسوگآ
  لقادوح نیگنایم تارییغت دنور .تسا هدشن هدهاشم یدنور اه هام رثکا رد کارا هاگتسیا رد .دنتسه یفداصت اه یرس و
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   .دنتوسه یفداوصت  اوه  یروس  اوه  هاوم   هویقب رد و توبثم دنور یاراد تسوگآ و یالوج یاه هام رد کارا هاگتسیا رد امد
 رد هک تسا نیا دش ثداح یزکرم ناریا یاه هاگتسیا رد هناهام لقادح یامد نیگنایم تارییغت دنور زا هک یریگ هجیتن
  یاهرهوش رد نآ یراد  یونعم و هدمآ تسد هب لادنک هرامآ رادقم نینچده تسا هدوب تبثم ،تارییغت دنور اه هاگتسیا رثکا
  دونور یاراد  اوه  هاوم    روثکا رد کارا و ناهفوصا یاهرهوش و راد  یونعم  دونور یاراد اه هام رثکا رد ناندس و نامرک ، دزی
 .دنتسین راد ینعم

 یزکرم ناریا یاه هاگتسیا یارب لقادح یامد یراد ینعم و () ینارحب هرامآ و (T) لادنک هرامآ هناهام جیاتن :2 لودج
 هام ربماسد ربماون ربتکا ربماتپس تسوگآ یالوج ن وژ یم لیروآ سرام هیروف هیوناژ

 رتماراپ
 یاوووومد نیگناوووویم 0.02 0.03- 0.1 0.1 0.04 0.1 0.05 0.08 0.18 0.09 0.07 03.-

 ناهفصا لقادح
 یاوووومد نیگناوووویم ٭0.36 ٭0.45 ٭0.41 ٭0.41 ٭0.35 ٭0.41 ٭0.39 ٭0.35 ٭0.43 ٭0.25 ٭0.31 ٭0.32

 دزی لقادح
 یاوووومد نیگناوووویم ٭0.31 ٭0.33 ٭0.24 ٭0.23 ٭0.26 ٭0.29 0.1 ٭0.27 ٭0.25 0.19 ٭0.22 0.12

 نامرک لقادح
 یاوووومد نیگناوووویم 0.1 0.02 ٭0.31 ٭0.35 ٭0.28 ٭0.33 ٭0.34 ٭0.31 ٭0.31 0.19 ٭0.25 ٭0.22

 ناندس لقادح
 یاوووومد نیگناوووویم 0.1- 0.20- 0.01 0.07 ٭0.22 ٭0.26 0.1 0.07- 0.02 0.1- 0.1 0.03-

 کارا لقادح
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ی ونارحب هرامآ رادقم
() 

 شهووپ یاه هتفای :عبنم

 .دشاب یم لادنک هرامآ رادقم ای T لودج لخاد ماقرا -4
 .دشاب یم هدش  خشم ینامز هزاب رد رتماراپ ندوب رادانعم رگنایب ددع ره رانک رد ٭ تمالع -0
 .تسا هدش هتفرگ رظن رد ٪03 رطس رد یراد ینعم -0
 یلصف یاه هداد یور رب لادنک-نم نومزآ لیلحت (ب
 یدنور لوصف مادت رد لقادح یامد نیگنایم رصنع رد ناهفصا هاگتسیا رد هک ددرگ یم  خشم 0 لودج هب هجوت اب 
   دونور نویا زییاپ لصف رد هک دشاب یم هدهاشم لباق امد تبثم دنور لوصف مادت رد دزی هاگتسیا رد .تسا هدشن هدهاشم
  ماودت رد ،تسا هدشن هدهاشم یدنور چیه هک ناتسمز لصف رد زج هب نامرک هاگتسیا رد .دشاب یم رت سوسحم یشیازفا
      یروییغت چیوه هوک زییاوپ لوصف رد زج هب ناندس هاگتسیا رد .دشاب یم هدهاشم لباق ًاالماک امد لقادح تبثم دنور لوصف
   هاگتوسیا دونناده زین کارا هاگتسیا رد .دشاب یم امرف مکح امد یشیازفا دنور رگید لوصف مادت رد ،تسا هدشن هدهاشم
 .تسا هدشن هدهاشم یدنور چیه لوصف مادت رد ،ناهفصا

 یزکرم ناریا یاه هاگتسیا یارب t (T) ینارحب هرامآ و (T) لادنک هرامآ یلصف جیاتن :3 لودج

 T زییاپ T ناتسمز T راهب T ناتسبات
 لصف
 رتماراپ

 ناهفصا لقادح یامد یلصف نیگنایم 0.03 0.04 0.1 0.09

 دزی لقادح یامد یلصف نیگنایم ٭0.41 ٭0.29 ٭0.39 ٭0.39

 نامرک لقادح یامد یلصف نیگنایم ٭0.29 0.17 ٭0.23 ٭0.26

 ناندس لقادح یامد یلصف نیگنایم 0.15 ٭0.22 ٭0.31 ٭0.32

 کارا لقادح یامد یلصف نیگنایم 0.1- 0.03 0.03 0.19

 () ینارحب هرامآ رادقم    

 شهووپ یاه هتفای :عبنم
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4- T دشاب یم لادنک هرامآ رادقم هدنهد ناشن. 
 .دشاب یم هدش  خشم ینامز هزاب رد رتماراپ ندوب رادانعم رگنایب ددع ره رانک رد ٭ تمالع -0
 .تسا هدش هتفرگ رظن رد ٪03 رطس رد یراد ینعم -0
 هنالاس یاه هداد یور رب لادنک-نم نومزآ لیلحت ( 
     هرود رد دونور دووجو زا یکاوح لادونک-      نوم نوومزآ زا هدافتوسا اوب هنالاوس لقادوح یامد نیگنایم هعلاطم و یسررب 
    هرود لووط رد ،کارا و ناهفوصا هاگتوسیا رد هک دنک یم  خشم 1 لودج رد هدش ماجنا تابساحم .تسا هعلاطمدروم
    ،ناندوس ،ناومرک ،دزوی  یاوه هاگتسیا رد .تسا هدشن هدهاشم لقادح یامد نیگنایم رتماراپ رد یرییغت چیه هعلاطمدروم
 .دشاب یم اه هاگتسیا ریاس زا رتالاب 22/3 ددع اب دزی هاگتسیا دروم نیا رد هک دشاب یم یشیازفا عون زا تارییغت دنور

 یزکرم ناریا یاه هاگتسیا یارب t (T) ینارحب هرامآ و (T) لادنک هرامآ هنالاس جیاتن :4 لودج

 کارا
T 

 ناندس
T 

 نامرک
T 

 دزی
T 

 ناهفصا
T 

 رتماراپ هاگتسیا مان 

 0.1 ٭0.66 ٭0.53 ٭0.40 0.06
 لقادووح یاوومد نیگناوویم
 هنالاس

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 ینارحب هرامآ رادقم
(T)t 

 
 شهووپ یاه هتفای :عبنم

4- T دشاب یم لادنک هرامآ رادقم هدنهد ناشن. 
 .دشاب یم هدش  خشم ینامز هزاب رد رتماراپ ندوب رادانعم رگنایب ددع ره رانک رد ٭ تمالع -0
 .تسا هدش هتفرگ رظن رد ٪03 رطس رد یراد ینعم -0
 رییغت نامز و عون نییعت تهج لادنک-نم یرادودن نومزآ لیلحت (د
 هناهام سایقم رد لقادح یامد نیگنایم یدیلقا رصنع یارب و u هفلؤم زا هدافتسا اب لادنک رادودن ادتبا راک نیا یارب 
     جیاوتن .دویدرگ  خوشم روییغت نامز و عون لادنک یکیفارگ نومزآ تایصوصخ هب هجوت اب سپس .دش میسرت هنالاس و
 32        زا شیوب) اوهرادودن داویز موجح لویلد هوب .توسا هدش ه ارا (2 و 0) لودج رد اهرادودن لیلحتو هیزجت زا لصاح
 .تسا هدش هدروآ نآ زا ییاه هنودن طقف و هتشادن دوجو ثحب نیا رد اه نآ هده میسرت ناکما (رادودن
  اوب و U ی اوه  هوفلؤم عطاقت رد یناهگان شهج ،(TREND ففخم) T فرح اب دنور هنوگره دوجو شهووپ نیا رد
 D    فروح اوب نآ شهاوک و (INCREASE  فوفخم) I    فروح اوب روصنع کی شیازفا ،(ABRUPT ففخم) A فرح
    هنالاوس جیاوتن نیونچده .(04-80 :1804  ،ینوشور و یزویزع زا هتفرگرب) تسا هدش  خشم (DECREASE ففخم)
  هاگتوسیا رد (0   ) لودوج قوبط .توسا  هدوش  هو ارا 0 لکش رد لقادح یامد نیگنایم هرامآ یارب لادنک یکیفارگ نومزآ
    توبثم شوهج عوون زا تارییغت نیا ،دنتسه یناهگان و یفداصت عون زا تارییغت و هدوبن دنور عون زا تارییغت ،ناهفصا
 ،3234 ،1334  یاوه  لاوس زا بیترت هب ربتکا و تسوگآ ،یالوج ،یم ،هیروف یاه هام رد ناهفصا هاگتسیا رد .تسا هدوب
    رد یوسررب درووم لاوس ات و هدش عورش تارییغت یسررب  خاش طخ اب یقالت زا سپ تارییغت 2834 و 1234 ،8234
    رد .توسا هدووب یوشیازفا دنور یاراد تارییغت اه هام رتشیب رد دزی هاگتسیا رد .تسا هتشاد همادا (3430) شهووپ نیا
  یاوه  لاوس       زا بویترت هوب ربماوون و روبتکا ،ربماتپوس ،توسوگآ ،یالوج ،ن وژ ،یم ،هیروف ،هیوناژ یاه هام ،دزی هاگتسیا
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4،2134   تاروییغت یسررب  خاش طخ اب یقالت زا سپ تارییغت ،3834 و 8134،4834،0834،2234،3134،3234،313
 و  سراوم  ،هویوناژ  یاوه  هاوم  رد ،ناومرک هاگتسیا رد .تسا هتشاد همادا قیقحت نیا رد یسررب دروم لاس ات و هدش عورش
  هدوش  عوروش 8234 و 2234،3134 یاه لاس زا بیترت هب تارییغت نیا و تسا هدوب تبثم شهج عون زا تارییغت ن وژ
   ،یوم ،هویروف  یاوه  هاوم     ناومرک هاگتوسیا رد نیونچده .توسا هتشاد همادا شهووپ نیا رد یسررب دروم لاس ات و تسا
 یاووه لاووس  زا بوویترت هووب و یووشیازفا دوونور یاراد تارووییغت ربماووسد و ربماووون ،رووبتکا ،ربماتپووس ،تووسوگآ ،یالوووج
34،8134،1834،1134،0134،8234،3134  همادا هلاقم نیا رد یسررب دروم لاس ات و هدشزاغآ تارییغت نیا 0134 و 81
  نویا 8234      لاوس زا هوک توسا هدووب توبثم شهج عون زا تارییغت سرام هام رد طقف ناندس هاگتسیا رد .تسا هتشاد
 ،یالوج ،ن وژ ،یم ،لیروآ ،هیروف ،هیوناژ یاه هام رد یلو ،تسا هتشاد همادا یسررب دروم لاس ات و هدشزاغآ تارییغت
 ،8134 ،1834 یاه لاس زا بیترت هب تارییغت نیا و تسا هدوب یشیازفا دنور عون زا تارییغت ربتکا و ربماتپس ،تسوگآ
    رد .توسا هتوشاد هومادا (3430 ) یوسررب دروم لاس ات و هدشزاغآ 3134 و 0834 ،8834 ،0834 ،3234 ،3134 ،1134
      رد .توسا هدووب شوهج عوون زا تاروییغت یاراد ربماسد و ربماون ،ربماتپس ،ن وژ ،سرام ،هیروف یاه هام کارا هاگتسیا
  نویا .تسا هدوب تبثم شهج یاراد هدشرکذ یاه هام هیقب و تسا هدوب یفنم شهج یاراد ربماون طقف ،هدشرکذ یاه هام
   هتوشاد هومادا یسررب دروم لاس ات و هدشزاغآ 8234 و 1134،2134،3134،0334،0134 یاه لاس رد بیترت هب تارییغت
  هوب تارییغت نیا ،تسا هدوب یشیازفا دنور عون زا تارییغت تسوگآ و یالوج یاه هام کارا هاگتسیا رد نینچده .تسا
 .تسا هتشاد همادا (3430) یسررب دروم لاس ات و هدشزاغآ 3134 و 4134 یاه لاس زا بیترت

 هلاس 44 هرود یط هناهام سایقم رد لقادح یامد رییغت نامز و عون :5 لودج

 کارا ناندس نامرک دزی ناهفصا هام
 - هیوناژ

   

- 
 هیروف

     

 - - سرام
   

 - - - لیروآ
 

- 
 یم

    

- 
 - ن وژ

    

 یالوج
     

 تسوگآ
     

 - ربماتپس
    

 ربتکا
    

- 
 - ربماون

  

- 
 

 - - ربماسد
 

- 
 

 شهووپ یاه هتفای :عبنم

TD: یشهاک دنور، TI: یشیازفا دنور، AD: یفنم شهج، AI: تبثم شهج 
 و   توفرگ ترووص هنالاس سایقم رد لادنک هرامآ یکیفارگ یاهرادودن رییغت نامز و عون یور رب هک ییاه یسررب قبط 
  رد ،توسا  هدوش  هو ارا (هعلاطمدروم هرود یط هنالاس سایقم رد لادنک هرامآ رییغت نامز و عون) 2 لودج رد نآ هصالخ
  توسا هدشزاغآ 8234 لاس زا تارییغت نیا .تسا هدوب تبثم شهج عون زا تارییغت ،هنالاس سایقم رد ناهفصا هاگتسیا
   عوون زا لادونک هرامآ تارییغت ،هنالاس سایقم رد دزی هاگتسیا رد .تسا هتشاد همادا هلاقم نیا رد یسررب دروم لاس ات و
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    رد .توسا هتوشاد هومادا (3430    ) یوسررب درووم لاوس اوت و زاغآ 0134 لاس زا تارییغت نیا .تسا هدوب یشیازفا دنور
    لاوس اوت و زاوغآ 2134   لاوس زا تاروییغت نیا .تسا هدوب یشیازفا دنور عون زا تارییغت تهج و عون ،نامرک هاگتسیا
  عوون زا تارییغت تهج و عون ،هدشرکذ یلبق هاگتسیا ود دنناده زین ناندس هاگتسیا رد .تسا هتشاد همادا یسررب دروم
 رد    .توسا هتوشاد هومادا (3430   ) یوسررب درووم لاوس ات و زاغآ 1834 لاس زا تارییغت نیا و تسا هدوب یشیازفا نور
     لاوس زا روییغت نویا عوروش  هوطقن ،تسا هدوب تبثم شهج زا لادنک هرامآ رییغت ،ناهفصا هاگتسیا دنناده کارا هاگتسیا
 .تسا هدوب (3430) یسررب دروم لاس ات 1134

 هلاس 44 هرود یط هنالاس سایقم رد لقادح یامد رییغت نامز و عون :4 لودج

  ناهفصا دزی نامرک ناندس کارا
 اه هاگتسیا

     

 رییغت نامز و عون
 شهووپ یاه هتفای :عبنم

TD: یشهاک دنور، TI: یشیازفا دنور، AD: یفنم شهج، AI: تبثم شهج 

 
 هنالاس سایقم رد لقادح یامد یارب لادنک یکیفارگ نومزآ جیاتن :2 لکش

 ناگدنراگن :عبنم

 هداد  ناوشنیم    و هویروف هاوم رد دزوی رهش رد ،امد لقادح یراد ینعم تبثم دنور ،هنودن ناونع هب 1 و 0 هرادش لکش رد
  لاوس    زا ،هویروف هاوم رد توبثم یراد  یونعم  دونور ،لادنک هرامآ فیرعت قبط ،دوش یم هدهاشم هک هنوگناده .تسا هدش
    درووم لاوس اوت و  عوروش   ،تاروییغت یوسررب  خاش طخ اب یقالت زا سپ ،3234 لاس زا یم هام رد و یدالیم 3134
 .تسا هتشاد همادا (3430) یسررب



 74 ...ناریا رد هنابش یامد تارییغت دنور هعلاطم

 
 هعلاطمدروم هرود رد دزی رهش رد هیروف هام رد امد تبثم یراد ینعم دنور :3 لکش

 ناگدنراگن :عبنم

 
 هعلاطمدروم هرود یط دزی رهش یم هام رد امد تبثم یراد ینعم دنور :4 لکش

 ناگدنراگن :عبنم

        .توسا هدوش هداد شیاودن ناومرک رهوش روبتکا و یوم هام رد امد لقادح یراد ینعم تبثم دنور 2 و 0 هرادش لکش رد
  یوم  یاوه هام رد تبثم یراد ینعم دنور ،لادنک هرامآ فیرعت قبط ،تسا هدش هداد شیادن رادودن یور رب هک هنوگناده
 .تسا هتشاد همادا یسررب دروم لاس ات و هدش عورش 8134 و 8234 یاه لاس زا بیترت هب ربتکا و

 
 هعلاطمدروم هرود یط نامرک رهش یم هام رد امد تبثم یراد ینعم دنور :5 لکش

 ناگدنراگن :عبنم

 
 هعلاطمدروم یاه لاس یط نامرک رهش ربتکا هام رد امد تبثم یراد ینعم دنور :4 لکش

 ناگدنراگن :عبنم
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     هداد شیاودن یوسررب درووم هرود یوط ناندس رهش رد سرام هام رد لقادح یامد یشیازفا شهج رادودن ،1 لکش رد
 .تسا هتشاد همادا یسررب دروم لاس ات و هدشزاغآ 8234 لاس زا رییغت نیا .تسا هدش

 
 هعلاطمدروم هرود یط نانمس رهش سرام هام رد لقادح یامد یشیازفا شهج :7 لکش

 ناگدنراگن :عبنم

 .دهد یم شیادن ار تسا هداتفا قافتا بختنم یاه هاگتسیا رد یسررب دروم هرود رد هک یشهاک شهج اهنت ،8 لکش رد
 .تسا هتشاد همادا یسررب دروم لاس ات و هدشزاغآ 1134 لاس زا ربماون هام رد کارا هاگتسیا رد رییغت نیا

 
 هعلاطمدروم هرود یط کارا رهش ربماون هام رد لقادح یامد یشهاک شهج :8 لکش

 ناگدنراگن :عبنم

  شهوووپ نیا رد اه نآ شیادن تصرف ،دایز مجح لیلد هب و تسا هدش میسرت هناهام تروص هب هک ییاهرادودن مادت زا
      زوین تاروییغت نویا عوون ،توسا هدش هدهاشم بختنم یاه هاگتسیا رد لقادح یامد شیازفا اه هام رثکا رد ،دوبن رودقم
 .تسا هدوب یشیازفا شهج و تبثم دنور رتشیب
    روتهب موهف یاروب ، دونا هدش میسرت هنالاس تروص هب هک لادنک هرامآ یاهرادودن زا رگید هنودن ود 34 و 3 یاه لکش رد
  لقادوح یامد بختنم یاه هاگتسیا مادت رد هناهام سایقم دنناده زین هنالاس سایقم رد .تسا هدش هداد شیادن عوضوم
 .دهد یم ناشن ار یشیازفا و تبثم دنور

 
 یسررب دروم هرود یط ناهفصا رهش هنالاس سایقم رد لقادح یامد یشیازفا شهج :9 لکش

 ناگدنراگن :عبنم



 34 ...ناریا رد هنابش یامد تارییغت دنور هعلاطم

 
 یسرربدروم هرود یط دزی رهش هنالاس سایقم رد لقادح یامد یشیازفا دنور :11 لکش

 ناگدنراگن :عبنم
 

 یرامآ هرود یط هعلاطمدروم یاه هاگتسیا رد یمیلقا رصنع تارییغت دصرد و یاه ههد رد هعلاطمدروم یناوارف :7 لودج

 تارییغت لک یشیازفا یشهاک تبثم دنور یفنم دنور هسیاقم دحاو
 3 1 0 2 0 دادعت هیوناژ

 100% 33% 0 67% 0 دصرد
 5 2 0 3 0 دادعت هیروف

 100% 40% 0 60% 0 دصرد
 3 3 0 0 0 دادعت سرام

 100% 100% 0 0 0 دصرد
 1 0 0 1 0 دادعت لیروآ

 100% 0 0 100% 0 دصرد
 4 1 0 3 0 دادعت یم

 100% 25% 0 75% 0 دصرد
 4 2 0 2 0 دادعت ن وژ

 100% 50% 0 50% 0 دصرد
 5 1 0 4 0 دادعت یالوج

 100% 20% 0 80% 0 دصرد
 5 1 0 4 0 دادعت تسوگآ

 100% 20% 0 80% 0 دصرد

 4 1 0 3 0 دادعت ربماتپس

 100% 25% 0 75% 0 دصرد

 4 1 0 3 0 دادعت ربتکا

 100% 25% 0 75% 0 دصرد

 3 2 0 0 1 دادعت ربماون

 100% 67% 0 0 33% دصرد

 2 1 0 1 0 دادعت ربماسد

 100% 50% 0 50% 0 دصرد

 5 3 0 2 0 دادعت هنایلاس

 100% 60% 0 40% 0 دصرد

 43 16 0 26 1 دادعت هرود

 100% 37% 0 61% 2% دصرد

 شهووپ یاه هتفای :عبنم
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 هعلاطمدروم یاه هاگتسیا رد یلصف سایقم رد لادنک هرامآ تارییغت دصرد و عوقو یناوارف :8 لودج

 نامز
 رییغت عون

 هرود زییاپ ناتسبات راهب ناتسمز
 دصرد دادعت دصرد دادعت دصرد دادعت دصرد دادعت دصرد دادعت

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 یفنم دنور
 70% 28 66.6% 6 100% 11 66.6% 6 45.4% 5 تبثم دنور
 2.5% 1 11.1% 1 0 0 0 0 0 0 یشهاک
 35% 14 22.2% 2 27.2% 3 33.3% 3 54.5% 6 یشیازفا
 100% 40 22.5% 9 27.5% 11 22.5% 9 27.5% 11 تارییغت لک

 شهووپ یاه هتفای :عبنم
 بختنم یاه هاگتسیا هنالاس و هناهام رصنع تارییغت نامز عوقو دصرد و یناوارف :9 لودج

 لوا لاس 00 هسیاقم دحاو
(0234-8834) 

 مود لاس 00
 (3834-3430) 

 تارییغت لک

 3 0 3 دادعت هیوناژ

 100% 0 100% دصرد

 5 1 4 دادعت هیروف

 100% 20% 80% دصرد

 3 1 2 دادعت سرام

 100% 33.3% 66.6% دصرد

 1 0 1 دادعت لیروآ

 100% 0 100% دصرد

 4 0 4 دادعت یم

 100% 0 100% دصرد

 4 0 4 دادعت ن وژ

 100% 0 100% دصرد

 5 0 5 دادعت یالوج

 100% 0 100% دصرد

 5 0 5 دادعت تسوگآ

 100% 0 100% دصرد

 4 0 4 دادعت ربماتپس

 100% 0 100% دصرد

 4 0 4 دادعت ربتکا

 100% 0 100% دصرد

 3 0 3 دادعت ربماون

 100% 0 100% دصرد

 2 0 2 دادعت ربماسد

 100% 0 100% دصرد

 5 0 5 دادعت هنایلاس

 100% 0 100% دصرد

 43 2 41 دادعت هرود

 100% 4.6% 95.3% دصرد

 شهووپ یاه هتفای :عبنم



 44 ...ناریا رد هنابش یامد تارییغت دنور هعلاطم

  هلاوس 00        هوناگادج هرود ود و یلوصف ساویقم ،هرود لوکرد اهدونور نویا دادوعت یلک یسررب هب 3 و 8 ،1 لوادج رد
   تاروییغت درووم 0 ،یزوکرم ناریا رد یسررب دروم هاگتسیا 0 عودجم زا هک دهد یم ناشن 1 لودج .تسا هدش هتخادرپ
   دونور رگناویب (٪31 ) درووم 0    نازویم نویا زا هوک دش هدهاشم تبثم تهج رد راد ینعم ریغ و راد ینعم دنور تروص هب
 نی ونچده  .دوهد ی وم  ناوشن ار تسا امد شیازفا رگنایب هک تبثم تهج رد بیش (٪32) رگید دروم 0 و دشاب یم تبثم
      یناوهگان تاروییغت عوون زا ناتوسمز لوصف رد تارییغت رثکا هک دهد یم ناشن 8 لودج رد یلصف تارییغت عون یسررب
  یزوکرم ناریا رد بختنم یاه هاگتسیا لک هک تسا هدوب یشیازفا دنور عون زا تارییغت نآزادعب و تسا هدوب (0/10٪)
   دونور عوون زا  ًااومادت   هوک توسا هدوب دنور عون زا تارییغت ٪2/22 راهب لصف رد اتسار نیده رد .تسا هتخاس رثأتم ار
   یونگده زا روگید لوصف هب تبسن ناتسبات لصف رد تارییغت .تسا هرود لک رد هنابش یامد شیازفا زا یکاح و تبثم
    دونناده زییاوپ لوصف رد نی  ونچده .دوشاب یم یشیازفا و تبثم دنور عون زا تارییغت عودجم و هدوب رادروخرب یرتشیب
      لوصف نویا رد هنابوش یاومد شیازوفا رب یلیلد و تسا هدوب یشیازفا و تبثم دنور عون زا تارییغت ٪2/22 ،راهب لصف
  هدوش ربارب مهاب ًااقیقد زییاپ اب راهب و ناتسبات اب ناتسمز لصف تارییغت دصرد هک دهد یم ناشن رییغت لک رادقم .دشاب یم
  زا اوت هک تسا هدش میسقت هلاس 00 هرود ود هب هرود لک ،تارییغت عوقو نامز رت قیقد لیلحت یارب 3 لودج رد .تسا
 لاس 00 رد هنالاس تارییغت نازیم هک دهد یم ناشن 3 لودج .دوش  خشم اه هاگتسیا رد تارییغت ینامزده قیرط نیا
 .تسا هداد صاصتخا دوخ هب ار تارییغت %334 ینعی تارییغت مادت لوا
 یریگ هجیتن
  لویالد زا  یوکی  .توسا هدوب هجاوم بآ یدج دوبدک اب هشیده هک یا هقطنم ،دشاب یم یزکرم ناریا یسررب دروم هقطنم
      یور روب هوک یتاوعلاطم و یوسررب اوب .دشاب یم امد شیازفا هجیتنرد ریخبت شیازفا و دشاب یم ریخبت شیازفا بآ دوبدک
 (3430-0234 ) هرود لووط رد رصنع نیا هک دش  خشم تفرگ تروص یزکرم ناریا هاگتسیا 0 لقادح یامد رصنع
    تاروییغت نویا عوون .تسا هتفرگ رارق یسررب دروم یلصف و هنالاس ،هناهام عطقم هس رد تارییغت نیا .تسا هدرک رییغت
 .دوش یم هدهاشم هنالاس و یلصف ،هناهام یاه یرس زا یضعب رد هک تسا هدوب دنور و تدم هاتوک تاناسون
 تهج رد ،دنور و یناهگان عون زا یزکرم ناریا یاه هاگتسیا مادت رد تارییغت هک دش  خشم لقادح یامد یسررب رد
  ود رد و توبثم یراد  یونعم  دونور یاراد  ناندوس و  ناومرک  ،دزوی هاگتسیا هس رد تارییغت .تسا هدوب یشیازفا و تبثم
  ناوشن یلصف سایقم رد یسررب جیاتن نینچده .تسا هدوب یشیازفا و یناهگان عون زا تارییغت کارا و ناهفصا هاگتسیا
     عوون زا تاروییغت زییاوپ و ناتوسبات ،راهب لصف رد و یناهگان تارییغت عون زا ناتسمز لصف رد تارییغت رثکا هک دهد یم
  روبارب  مهاوب   ًااوقیقد زییاوپ اب راهب و ناتسبات اب ناتسمز لصف رد تارییغت نیا دصرد و تسا هدوب تبثم یراد ینعم دنور
        یوشیازفا دونور نویا یاروب دویاب هوک توسا هارده ریخبت شیازفا اب ناتسبات رد لقادح یامد شیازفا دنور .تسا هدش
        درووم هرود رد تاروییغت دوصرد ظاوحل زا .داد هو ارا ار ییاوهراکهار بآ روتهب تیریدم رد و درک وجتسج یراکهار
    یاوهرادودن .توسا هتوسو     یپ عووقو هوب یوسررب درووم هرود ییادوتبا لاس 00 رد تارییغت دصرد 334 دودح ،یسررب
  دویاب . دوشاب یم هعلاطمدروم یاه هاگتسیا مادت رد امد لقادح تبثم یراد ینعم دنور دوجو زا یکاح زین لادنک یکیفارگ
  هوکلب ، دوشاب ی ودن   میولقا روییغت  هونیمز رد یسررب لباق رتماراپ اهنت امد شیازفا یسررب هک تشاد هجوت زین هتکن نیا هب
     ،یکاونربا ،شراوب تاروییغت شوقن هب دیاب هنیمز نیا رد .تسا هجوت دروم هنیمز نیا رد اه هدنهد یهاگآ زا یکی ناونع هب
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  یلوصف هعلاطم و یلیدکت یسررب اب نینچده .تخادرپ زین یدیلقا یاهرتماراپ ریاس و هاتوک و دنلب  وم لوط یاه شبات
   اومد شیازوفا  ارویز  .داد ماوجنا یزرواشک یاه تایلدع یارب یبسانم یزیر همانرب ناوت یم تشک لوصف رد اهرتماراپ نیا
   یوبد نازویم  شهاوک   ،کاوخ و یهاویگ ششوپ زا اهزاگ لدابت تعرس رد رییغت ،کاخ تبوطر رادقم شهاک اب دناوت یم
 ،فی وس   ،روروپ یزبوس)   .دونک دراو یوعارز  یاوه نی ومز  هوب  ریذوپان ناربج تاراسخ ،ینیمزریز بآ رطس و اه هناخدور
 .(144-0304:804،یمایق
   عبانم
   میولقا روییغت هیادن ناونع هب دهشم تشد رد امد تارییغت دوجو یسررب .(0804) دردناوج الیهس  هدازیلع نیما  نیسح ،یدیهاربا

 .ناهفصا .31 هرادش .ییایفارغج تاقیقحت همانلصف ،هقطنم رد
    .نارویا بروغ لادوش رد نیگنس فرب شراب تاناسون لیلحت و یسررب .(3804) یناجیلع لولهب ،یرکشل نسح ،میرک ،این ینیما

 ،راهب .30 هرادش .مهد لاس .ییایفارغج یاضف هلجم
  یوسونایقا– یوج سایقم نالک یاهوگلا دربراک .(3804) هداز سابع میرک ،یدیحر لدیوق فسوی ،ددحم یلع ،تسود دیشروخ
 .3804 زییاپ .30 هرادش .مهد لاس .ییایفارغج یاضف هلجم .(رها هاگتسیا یدروم هعلاطم) شراب تاناسون لیلحت رد
    ،یزویزع موساق روتکد ا ودنهار  داتوسا ،دشرا یسانشراک همان نایاپ ،رزخ یایرد یدیلقا لحاوس یسررب ،(0804) ،دودحم ،ینشور

 .نارهت هاگشناد یعیبط یایفارغج هورگ
   هاوگراک دهوشم رهش یاوه یامد ینامز یاه یرس یتامدقم لیلحت .(2804) یسوبلم هرارش  یردثا یضترم  هدطاف ،یسابع لباز
 .ندهب 10.بآ عبانم تیریدم رب میلقا رییغت تارثا ینف
04) یعماج دیواج  فارص یراس زورهب  دیجم ،یدهاز      ،نارویا بروغ لادوش هوقطنم یامد یناکم– ینامز تارییغت لیلحت .(28
 .نادهاز .34 هرادش .هعسوت و ایفارغج هلجم
     یاوهوگلا زوکارم راوشف یناومز  یاوه  یروس  لویلحت .(4304 ) اوضر راوز نادیپ ،ید اق گنشوه ،نای اباب نادیا ،ربکا یلع ،یلوسر

 .4304 ناتسبات .10 هرادش .هعسوت و ایفارغج هلجم .ناریا یلصف شراب رب رثؤم یکیتپونیس
      یاومد فالتوخا تاروییغت یلاودتحا دونور  یباویزرا .(3304) یمادش یمایق هتشرف ،تایب یولگریم هیضار ،ربکا یلع ،رورپ یزبس

  راوهب .4  هرادوش .44  دولج  .نارویا کیزیف شهووپ هلجم .هتشذگ ههد جنپ یط روشک کشخ یاه میلقا یخرب رد یزور هنابش
3304. 
 www.weather.ir/farsi روشک یسانشاوه نامزاس یدسر تیاس

 کشخ هدین و کشخ قطانم یاه هاگتسیا زا یخرب رد امد دنور لیلحت .(0304) یمایق هتشرف ،فیس ارهز  ربکا یلع ،رورپ یزبس
 .نادهاز .30 هرادش .هعسوت و ایفارغج هلجم .روشک
  و یزرواوشک  نوونف و مولع هلجم ،ناریا رد هنالاس طسوتم یامد تارییغت دنور یسررب .(1804) نامرهق نویب  یداه ،یمالغریش
 .لوا هرادش .مهن لاس ،یعیبط عبانم
 .سموق رشن .نارهت ،میلقا رییغت .(0804) مساق ،یزیزع
  هولجم  ،لادونک-        نوم شور هوب رزوخ یاویرد یبوونج لحاووس رد میولقا روییغت  هوعلاطم .(1804) ینشور دودحم  مساق ،یزیزع
 .نارهت .12 هرادش .ییایفارغج یاه شهووپ
 هی روشن .co2    شیازوفا و نارویا رویخا ههد دنچ ییامد دنور .(1804) زیخ کبس ارهز  دابآددحا یدیرک یفطصم  مساق ،یزیزع

 .نارهت .1 دلج .0 هرادش .ملعم تیبرت هاگشناد ییایفارغج مولع
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 و  راوهب  .راووین  هولجم  ،رویخا یاه ههد یط ناجنز رهش یامد هنالاس نیگنایم تارییغت رب یرامآ یلیلحت .(0804) نیسح ،هرکاسع
 .نارهت .00 و 00 هرادش .ناتسبات
 و یا  هوقطنم  سناروفنک نی مووس   ،ناهفوصا هنالاوس شراب تدمدنلب دنور یرامآ یسررب .(0804) رویغ یلعنسح  نیسح ،هرکاسع
 .ناهفصا هاگشناد .نابآ لوا یلا رهم 30.میلقا رییغت یلم سنارفنک نیلوا
 هرادش .ییایفارغج یاه شهووپ هلجم ،ناریا ریخا یاه ههد شراب یریذپرییغت هعلاطم (0804) هداز میحر هدطاف  ددحا ،یرگسع

 .نارهت .80
 .رون مایپ هاگشناد تاراشتنا .نارهت ،ناریا یاوهو بآ .(1104) لولهب ،یناجیلع
 و       یرهوش هعوسوت اوب هوطبار رد دزوی رهوش یدیلقا تارییغت یسررب .(3804) رهم ییابص هیدهم ،رفدیوم هدیعس ،لولهب ،یناجیلع
 .3804 ناتسمز .موس هرادش .لوا لاس .یرهش یزیر همانرب و شهووپ هلجم.یا هقطنم
 ی اومد :یدروم هعلاطم ،نآ یرگن هدنیآ و هناهام یامد دروآرب رد هیروف یاه لدم دربراک .(0804) هرکاسع نیسح  یلعنسح ،رویغ
 .ناهفصا هاگشناد .میلقا رییغت یلم سنارفنک نیلوا و یا هقطنم سنارفنک نیموس ،دهشم
  یاوهرتماراپ تارییغت یطخ دنور یبایزرا .(3304) نادنخون یبیبح دیجم ،یدرجتسد لاحشوخ داوج ،سابع مالغ ،یرهلاق حالف

  و مجنوپ  هرادوش .مود لاس .یسانش میلقا یاه شهووپ هیرشن .ناریا لادش :یدروم هعلاطم تابکرم دشر رب رثؤم ییادیلکورگآ
 .3304 ناتسبات و راهب .مشش
 یشکهز و یرایبآ هلجم .ناریا یدیلقا هرتسگ رد داب تعرس ینامز تارییغت دنور یسررب .(3804) یناخ هرق رذوبا ،رذون ،نامرهق

 .3804 راهب ،1 دلج .4 هرادش .ناریا
 .3304 زییاپ .01 هرادش .یطیحم یزیر همانرب و ایفارغج هلجم ،ناریا هنالاس شراب دنور لیلحت .(3304) رایتخب ،یددحم
  یاوه  متوسیس  روب نآ ری ثأوت   و ناوهج رد میولقا رییغت عوضوم تیدها یسررب .(2804) هتفشآ تاداس اسیرپ  اضریلع ،یناوب حاسم

 .ندهب 10.بآ عبانم تیریدم رب میلقا رییغت تارثا ینف هاگراک ،فلتخم
  هولجم .دور فشک زیخبآ هزوح رد یبدو یگدنراب دنور لیلحت .(4304) ی ازخ دیجم ،یناگریت یشخب ددحم ،یدهم ،هاوخ هافو

 .4304 ناتسمز .30 هرادش .هعسوت و ایفارغج
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