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  هدیکچ
 لیلد هب .دنراد رگیدکی رب یگنتاگنت یراذگ ریثأت ،میلقا و رهش . تسا کشخ اتبسن هقطنم رد عقاو یاهرهش هلمج زا ،زاوها رهش
 هعلاطم هب لادنک -نم یا هبتر لدم زا یریگ هرهب اب و یلیلحت -یفیصوت درکیور اب هک تسا نآ رب قیقحت نـیا ،عوضوم نیا تیمها
 دنیارف رد 1965-2015یراـمآ هرود لوـط رد زاوها تبوطر و شراب ،امد طسوتم و رثکادح ،لقادح لماش یمیلقا رصانع تارـییغت
 تقباطم هب هجوت اب هک دهد یم ناشن اه هداد لیلحت زا هدمآ تسد هب جیاتن. تسا هتخادرپ یرهش یزیر همانرب و یا هقطنم هعسوت
 رصانع ساسا رب الماک ار دوخ یرهش نورد یاهیزاساضف ،نادنورهش هافر و شیاسآ تهج رهش یمیدق تفاب ،شراب و امد یاه دنور
 نیا رب .دشاب یم هجوت نیا زا رثأتم اهنامتخاس گنر یتح و راد هیاس و کیراب یاه هچوک ،هدرشف تخاس .تسا هداد ماجنا یطیحم
 هتفرگ راکب لوصا نیا جارختسا زین و ناریا یموب یزاسرهش رب یمیلقا طیارش ریثأت یگنوگچ یسررب ،ثحب یلصا روحم ساسا
 و یکشخ نیا زا زارتحا یارب دیاب هک .دشاب یم یرهش رصانع و یرهش یاضف نامزاس ،یرامعم یژولوپیت ،حلاصم رد یمیلقا
  .دوش یبای تهج کسیر تیریدم تروص هب و نارحب اب هلباقم یاتسار رد یا هـقطنم و یرهش هعسوت یزیر همانرب ،نآ رگید یاهدمایپ

 
 .یرهش یزیر همانرب ،یکشخ ،زاوها رهش ،لادنک-نم نومزآ ،میلقا رییغت :یدیلک ناگژاو
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 رد تایح رهاظم هیلک و ناسنا ،تعیبط کش نودب و تسا میـلقا ،نیـمز راتخاـس لماوع نیرت یساسا زا یکی
 و بآ ،یعیبط لماوع نیب .(Alijani et al.،:1386 271 ،)تسا یــمیلقا طیارــش زا رثاــتم یا هدرتــسگ حوطــس
 ىعیبط لماوع ریاس زا شیب اوه و بآ تدعاسم مدع ای تدعاسم .دراد ىناسنا ىاه تیلاعف رد ىمهم رایسب شقن ،اوه
 ریثات یددعتم لماوع زا زورما هب ات زاغآ زا رهش شیادیپ .دشاب ىم رثؤم ىئاتسور و ىرهش نکاما شرتسگ ی هنیمز رد
 اه رهش دبلاک رب یهجوت لباق تاریثات هک میلقا ای طیحم لماع و داصتقا ف ینیبناهج نوچ لماوع . تسا هتفریذپ
 طیحم و اهنا ینوگمه ،دنک یم قدص ناریا یتنس یاهراتخاس هیلک اب هطبار رد ابیرقت هک یلک رما کی .دنا هتشاد
 اب لماک قیبطت رد ناریا فلتخم قطانم رد حلاصم عون و انب مرف ف یرهش تفاب .تسا یمیلقا لماوع اب ینوکسم
  .(shaterian، 7713: 55 ) تسا یمیلقا طیارش
 یتعنص تاریثأت هب هجوت اب و یا هقطنم و یناهج حطس رد یمیلقا تارییغت تیمها هب هجوت اب ادتبا رد هلاقم نیا رد
 رهـش رد یکاـنربا و تـبوطر ،شراـب ،اـمد ینامز یمیلقا تارـییغت هـک تـسا هدـش یعس ،اهرهش میلقا رب ندش
 زا هدافتسا اب زاوها رهش رد نآ مهم تارییغت و میلقا رییغت تیمها نداد ناشن یارب نینچمه . تسا هدش هبساحم
 رد زاوها رهش صخشم یمیلقا تارییغت تیمها هب هجوت اب همادا رد .تسا هدش میسرت اهنآ تارییغت یرامآ یاهرادومن

 ،نآ اب قابطنا و ییاوه و بآ رصانع و لماوع اب رود رایسب هتشذگ زا هقطنم مدرم یموب طیارش قیبطت و ریخا یاه لاس
 نیا هزورما هک ناتسا یاهرهش ریاس هوالعب و زاوها یروآ بات روظنم هب رهش ناراذگ تسایس و نازیر همانرب هجوت
 و ،اهرهش هعسوت یارب اه یریگ میمصت رد .تسا هدش یسررب و هتفرگ رارق هجوت دروم دننکیم ساسحا ار تارییغت
 ،یطیحم یاه هنیمز رد نادنورهش و زاوها رهش رب یمیلقا تارییغت تارثا هب هجوت اب دراد یرهش راتخاس تاریثأت
 یترارح عبانم شیازفا هنیمز نیا رد اهرهش یلصا یاه شلاچ زا یکی ،تسا راب نایز و برخم یداصتقا و یعامتجا
 رد تخاس ناسنا لماوع و ییایفارغج یاه یگژیو زاوها رهش رد .تسا روهشم یرهش ییامرگ ریازج هدیدپ هب هک تسا
 طیارش ریثات یگنوگچ یسررب قیقحت یلصا فده تفگ ناوت یم نیاربانب .دنراد ار شقن نیرتشیب ییامرگ ریازج داجیا
 زا رگید یطیحم لماوع لماوع ریاس تازاوم هب یمیلقا طیارش هک ارچ دشاب یم زاوها رهش یزیر همانرب دنیارف رب میلقا
 نیا رد صاخ یگنهرف تارییغت داجیا نینچمه و زاوها رهش نیوکت و یریگ لکش رد رثوم یاه صخاش نیرتمهم
 .تسا هدش هقطنم
 نامزاس زا زاوها یکانربا و تبوطر ،شراب ،امد طسوتم و رثکادح ،لقادح لماش قیقحت نیا رد زاین دروم یاه هداد
 یرهش تفاب رظانم رد یسانش میلقا یاهرتماراپ نیرتمهم زا امد و شراب .تسا هدش هیهت ناریا بآ عبانم تاقیقحت
 نیا رثا ینیب شیپ و اهریغتم نیا یوررب میلقا رییغت ریثات یسررب اذل .(Manafluyan et al 7113: 13, ) دنشاب یم
 هداد ناشن یکیژولوردیه یاهدنور نییعت رد هتشذگ هنیشیپ یسررب .دشاب رادروخرب یدایز تیمها زا دناوت یم تارییغت
 هدش هدافتسا یتاعلاطم قباوس رد ینامز یاهرس تارییغت ییاسانش یارب الومعم ( MK ) لادنک – نم شور هک تسا
 هدافتسا EXCEL و SPSS یاهرازفا مرن زا اهنآ یزاسزاب و رامآ ندروآ تسدب یارب ،قیقحت نیا ماجنا روظنم هب . تسا

  .دشاب یم (2213-2315 ) هلاس 31 رضاح هعلاطم رد هتفر راکب یرامآ هرود لوط .تسا هدش
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 هلاسم نایب
 لصاح هتکن نیا ینشور هب ،ناریا یموب یزاسرهش یسررب رد .دنراد رگیدکی رب یگنتاگنت یراذگ ریثأت ،میلقا و رهش
 یاهیژرنا زا رثکادح هدافتسا تهج رد یرهش یرادیاپ لوصا ساسارب ًاالماک ،یتنس یرهش یاهاضف یمامت هک دوش یم
 میلقا رد یرهش تفاب یگتسویپ نایم هک ینشور توافت ؛دنا هدش یحارط هدنهد رازآ یامرس و امرگ اب هلباقم و یعیبط
 :Tavassoli، 7713 ) تسا اعدم نیا هاوگ ،دراد دوجو بوطرم و مرگ میلقا یرهش تفاب یگتسسگ و کشخ و مرگ
 ار دوخ یرهش نورد یاه یزاساضف ،نادنورهش هافر و شیاسآ تهج ،نامرک و دزی نوچ ییاهرهش یمیدق تفاب .(17
 اهنامتخاس گنر یتح و راد هیاس و کیراب یاه هچوک ،هدرشف تخاس ،تسا هداد ماجنا یطیحم رصانع ساسا رب ًاالماک
 یزاسرهش رب یمیلقا طیارش ریثأت یگنوگچ یسررب ،ثحب یلصا روحم ساسا نیا رب .دشاب یم هجوت نیا زا رثأتم
 و یرهش یاضف نامزاس ،یرامعم یژولوپیت ،حلاصم رد یمیلقا هتفرگ راکب لوصا نیا جارختسا زین و ناریا یموب
 و اهانب یریگ تهج ،تفاب یریگ لکش رد یمیلقا رصانع و لماوع هک روطنامه ،هجتین رد ..دشاب یم یرهش رصانع
 هدافتسا هتشاذگ یاج رب یا هدمع ریثأت ناریا یاهرهش یمیدق تفاب یژولوفروم و یدنب نوز هوحن ،یرهش یاهاضف
 لوصا ققحت رد یا هدمع شقن زین زورما یرهش یاهاضف یحارط رد روکذم یموب و دنمشزرا لوصا هب هجوت و هنیهب
 یدربراک یاه هلوقم زا یکی یتسیز یاه عمتجم رب ییاوه و بآ لماوع ریثات .تشاد دهاوخ ییاضف تیفیک و یرادیاپ
 Akhtarkavan, )تسا هتفرگ رارق نازیر همانرب و نازاسرهش هجوت دروم ریخا ههد دنچ رد هک . تسا یسانش میلقا ملع

1113: 155).  
 موادت و اهرهش نیوکت و یریگ لکش رد رثوم لماوع نیرتمهم زا یطیحم لماوع ریاس تازاوم هب ییاوه و بآ طیارش
 ییاوه و بآ لماوع و رصانع زا هراومه اهنآ درکلمعو یرهش رصانع ،اهرهش عقاو رد .دیآ یم رامش هب یرهش تایح
 هب نآ زا و هدوب هیوسکی ًاابیرقت گرزب یاهرهش و اهرهش ردام شیادیپ زا لبق ات یریذپ ریثأت نیا .دنتسه و هدوب رثأتم
 هنوگ هب دنا هدروآ دیدپ ار ورکیم یمیلقا تارییغت و هتشاذگ ریثأت دوخ نوماریپ یاضف یمیلقا عاضوا رد زین اهرهش دعب
 ” ناونع تحت هطوبرم تاعلاطم و هتفای روهظ ”یرهش یامیلک ورکیم ” مان هب صاخ یمیلقا ورملق کی هزورما هک یا
 تارییغت و....داب ،تبوطر ،ترارح هجرد ،شراب یاه هداد زا هدافتسا .تسا هدیدرگ حرطم ” یرهش یسانش اوه و بآ
 هیبعت ،اهنامتخاس تهج ،حلاصم عون یریگ راکب رد ار رامعم هلاس هد دنچ یرامآ ینالوط یاه هرود و هنالاس شحاف
 رب هقطنم میلقا هب هجوت نودب ناسنا هک یتالوحت اب ییانشآ .درک دهاوخ کمک هریغ و فقس و ناویا و هرجنپ و برد
 ،یمومع یاهنامتخاس ،یزرواشک یاهنیمز ،یتعنصزکارم ،اهرهش ،اههار دننام تسا هدروآ دوجوب تعیبط هرهچ
 و لقن و لمح هعسوت ،روجاروج هدولآ طیحم اب هارمه بسانمان یاهزاسو تخاس ،یرامقا یاهکرهش ،زبس یاهاضف
 ینمیا مه زاب و دوشیم نآ بیاعم عفر و یزاسهب جرخ هیلوا یاه هنیزه زا شیب راک مامتا زا سپ هک ییاه هداج تخاس
 رب ار هدش ماجنا هنیزه و دوش یمن عمج نآ تشپ رد یبآ نآ تخاس زا دعب هک یدس ای ،درادن ار یلوصا یاه هداج
 ءاکتا اب همه و همه زیربآ هضوح مجح نتفرگ رظن رد نودب ،اهلیسم رد تاجناخراک ،اهلاناک ،اهلپ نتخاس .دنادرگ یمن
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 ،.Alijani et al) تشاد دهاوخ لابندب ار ییوج هفرص و شیاسآ ،تینما یمیلقا زادنا مشچ و یرامآ یاه هداد هب
:1386 271). 

 هب ،دوخ ىتسیز ىاضف عاونا ندروآ دوجو هب و نتخاس تهج رد ار اه ناسنا ،نآ ىلصف ای هنایلاس تارییغت و اوه و بآ عاونا
 و رد ضرع و لوط .تسا هتخاس مزلم ،دننک ىم ىگدنز نآ رد هک ىطیحم ىاوه و بآ عون اب هطبار رد ىنوکسم طاقن داجیا
 اب گنهامه ،همه و همه و نامتخاس عافترا ،حلاصم سنج ،فقس عون ،نامتخاس مرف و لکش ،اهراوید تماخض ،اه هرجنپ

 طاقن و اهرهش ی هعسوت و ىریگ ىاپ رد ترارح ی هجرد شقن .دشاب ىم ىئاوه و بآ لماوع هصاخ و ىعیبط طیحم طیارش
 .دنک ىم باجیا ار ىنوکسم نکاما و اهاتسور و اهرهش زا ىصاخ عون ،الاب ترارحی هجرد .دراد ىئازس هب ریثأت ،ینوکسم
 .تسا ترارح ی هجرد عون زا ىسأت هب ىئاهدحاو نینچ تحاسم نازیم ىتح و ىنوکسم نکاما ندوب ىگدرتسگ و ىگدنکارپ
 طوبرم رگیدکی هب ار ىنوکسم ىاهدحاو فلتخم رصانع هک ،حلاصم سنج ،مه لباقم ىاه هرجنپ ،اه ناویا ای اهریگداب دوجو
 ترارح ی هریخذ هب هک ىنکاسم ،لباقم رد .دشاب ىم نامتخاس فلتخم ِمءازجا نیب ىترارح تالدابت هب جایتحا لیلد هب ،دزاس ىم
 ىاه میلقا رد نکسم عون .دننک ىم باجیا ار مکارت و ىنامتخاس ششوپ ،انب زا رگید ىعون ،دنراد جایتحا لاس لوط رد ىرتشیب
 بیش و اه هچوک ضرع و لوط و نامتخاس رد اهنآ سنج و فقس عون اب ىگدنراب نازیم .دراد ىساسا توافت کشخ اب بوطرم
 و ترارح ی هجرد نازیم ،رگید  هاگدید زا .دراد ىمیقتسم ی هطبار ،اه نامتخاس ىریگ مرف ىتح و ىرهش تالحم ىعیبط
 زا کاخ رد بآ ذوفن نازیم ىتسیاب و ،تسا هطبار رد اه   هچوک و اه نابایخ حطس ششوپ و تلافسآ تیفیک اب ،یوج ىاه شزیر
 ندوب نیئاپ ای الاب .دنریگ رارق هعلاطم دروم ،ترارح ی هجرد اب هطبار رد رباعم حطس ششوپ عون و ىحطس ىاه بآ عفد رظن
 ندوب هدرتسگ ای ىگدرشف و نامتخاس حلاصم سنج اب هطبار رد تبوطر نازیم .دشاب ىم رثؤم لماوع هلمج زا ،زین تبوطر دصرد

  .(Akhtarkavan 1113: 155, ) تسا لمأت لباق ،نآ
 فلتخم یاهتمسق رد نآ زا یشان یاهدمآیپ و نیمز رفسمتا نورد میلقا رد یداعریغ تارییغت هدنهد ناشن میلقا رییغت 
 یددعتم تاقیقحت زین ناریا نوگانوگ یاه شخب رد . (Rahimzadeh and Khoshkam,، 5713) دشابیم نیمز ی هرک
 Hejam et al ؛ Asakereh(1713 ) Razei et al (2115) ) تسا هتفرگ تروص میلقا رییغت یزاسراکشآ هنیمز رد
 Tabari et al ؛ Modares and Silva (7115) ؛ Sohrabi et al (7713) ؛ Sabuhi and Soltani (2713 ) ؛ ( 2713)
 تاقیقحت Falah et al ( 2012) ؛ Modares and Sarhadei(1115)، Jahandideh and Shirvani (3113) ؛ (1315)

 یبرغ همین رد عقاو یاه هاگتسیا رد ار یمیلقا یاهریغتم راد ینعم تارییغت ( Tabari et al a,b) 3315 هتفرگ تروص
 و ینتیو -نام ،لادنک-نام ،یطخ نویسرگر ریظن یرامآ نوگانوگ یاه نومزآ زا اتسار نیا رد .داد ناشن ار ناریا

 ینیب شیپ هکلب ،دوب دهاوخن تـخاونکی تروـص هـب نیـمز حطـس رد اـمد شیازفا هنافـساتم .دش هدافتسا گنیتیویرپ
 ربارب ود یا هراح یحاون اب هسیاقمرد نیـمز هرـک یالاـب و یناـیم ییایفارغج یاه ضرعرد اـمد شیازـفا دوش یم
 هتکن نیا دیؤم ،دراد نارـیا رد هلاـس رازه تفه هقباس هک یهاوخ ناراب یاه نیـیآ .(ghalhrei et al، 1389: 74) دوـش

 و رهشناریا ،لباز ،نادهاز میـلقا رییغت یسررب هب Faizi et al (1389) .(Bani Wahib and Alijani، 1382: 16) تسا
 قیقحت نیا رد هک دنا هتخادرپ لادـنک- نـم شور اـب (2005 -1966 یناـمز هرود رد و لاـس 40یط رد راهب هاچ

 یـشهاک و یشیازفا یناهگان تارییغت زا یکاـح ،شراـب و اـمد یاـهرتماراپ رد تارییغت عون و نامز هک هدش صخشم
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 هدـید حوـضو هـب لاس فلتخم یاه هام رد اـمد رثکادـح و لقادح یاهرتماراپ رد یشیازفا یناهگان تارـییغت . تـسا
  .(Karimi Rozkani et al 7113: 33, ) .دراد ار شرتسگ نیرتشیب شراب رد یشهاک یناهگان تارییغت .دوـش یـم
 رد ینوکسم یاهنامتخاـسو هدـش هداد صاـصتخا حطـس لداعتم و گـنهامه شرتسگ زا تسا ترابع یرهش ۀعسوت
 دروم تازیهجت و تاـناکما ،تاـسیسأت هـب حوطس نیا زیهجت نینچمهو اـهیربراک زاـین دروم حوطس ای رهش کی
 یرهش ۀعسوت رد ،رگید ترابع هب . (53 :7113 ،ناراکمه و یردیح )لوبق لـباق و درادناتـسا یحطـس رد و زاـین
 مکارت و دادعت هب ،رگید یوسزا و وس کی زادوـش یم ثادحا هک هچنآ تیمک و تیفیک نیب لداعت و یربارب هب دیاب

 اب هلاقم نیا رد .(Hekmatneiya، 1383 : 16) داد تـیمها ،دـنریگ یـم یاج قطانم نیا رد هک ینیشنرهش تـیعمج
 ،اهرهش میلقا رب ندش یتعنص تاریثأت هب هجوت اب و یا هقطنم و یناهج حطس رد یمیلقا تارییغت تیمها هب هجوت

  .دوش یسررب زاوها رهـش رد یکاـنربا و تـبوطر ،شراـب ،اـمد ینامز تارـییغت هـک تـسا هدـش یعس

 50 هرودرد یـسوسحم یمیلقا تارییغت ،زاوها رهش ندش یتعنص و ریخا یاه یلاسکشخ هب هجوت اب دسر یم رظن هب 
 روشک رد ،هدنیآ و لاح یـمیلقا تیعـضو زا یهاـگآ و تخانش ،نیاربانب .تسا هتسویپ عوقو هب رهش نیا رد هلاس
 هـب رداق نازیر همانرب و ناریدم ات تسا یرورـض و مزال ،زاوها یتعنص رهش نآ عبت هبو نارـیا کشخ همین و کشخ
 Moinfar, )دنشاب دوجوم عضو دوبهب و هدیدپ نیا رگناریو راثآ شهاک و هلباقم تهج رد فلتخم یاه هـمانرب یارـجا

et al 7113: 13). یناـهگان تارییغت نامز ندومن صخشم و زاوها رهش یمیلقا یاهروتکاف یسررب فده اب قیقحت نیا 
 تارــییغت ندوــمن صخــشم اــب اــت دوــشیـم ماـجنا هلاس 12 ادودح هرود کی رد اهنآ یلامتحادـنور و
 هدودحم هعسوت رد یمیلقا تارییغت نیا عبطلاب هکدـیامن هـئارا تارییغت نیا اب هلباقم یارب ار ییاهراکهار ،یلاــمتحا

  .دوب دهاوخ راذگریثأت هقطنم و رهش
 هعلاطم دروم هقطنم یفرعم

  ناتسا یسایس تامیسقت و ییایفارغج تیعقوم
 زکرم ناونع هب نونک ات 1113 لاس زا و دراد رارق زاوها ناتسرهش یزکرم شخب رد هک ،تسا ناریا یاهرهش نالک زا یکی زاوها
3٬ دودح 2113 لاس رد ناریا رامآ زکرم یرامشرس قبط ناتسرهش نیا تّسیعمج .دوش یم هتخانش ناتسزوخ ناتسا 111 ٬  رفن 111
3٬ یالاب هب رهش نیا تیعمج رهش ی هیشاح یرفنرازه111 باستحا اب هک) دشاب یم 117 ٬  نیمتفه ناونع هب هک ،(دسر یم رفن111
 هقیقد 22 و هجرد 71 و یلامش ضرع هقیقد 11 و هجرد 31 ییایفارغج تیعقوم رد زاوها .دیآ یم رامش هب ناریا تیعمجرپ رهش

 Results of the general census  .تسا هدش عقاو ایرد حطس زا رتم55 عافترا اب و ناتسزوخ یا هگلج شخب رد ،یقرش لوط

and housing population)، 113 7 ) 
 هعلاطم دروم هاگتسیا ییایفارغج تاصخشم :( 1) لودج

  
 

Source: Negarandeh 
 .دوش یم بوسحم ،(ناریا گرزب رهش نیمجنپ) ناریا عیسو یاهرهش زا یکی ناونع هب ،راتکه 12273 تحاسم اب زاوها رهش
 رهش هب برغ زا ،زمرهمار ناتسرهش هب قرش زا ،شوش و لوفزد ،یناثالم ،سیو ،نابیش یاهرهش هب لامش تمس زا زاوها رهش

 هاگتسیا (هقیقدو هجرد ) ییایفارغج ضرع (هقیقدو هجرد ) ییایفارغج لوط (رتم ) هب هاگتسیا عافترا
 زاوها 31 / 15 71 / 11 2/55
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 رهش تعسو .دوشیمدودحم نادابآ و رهشمرخ ،رهشهام ردنب ،ناگداش یاهرهش هب بونج تمس زا و ناگدازآ تشد و هیدیمح
 371 یظافحتسا هدودحم رد و عبرم رتمولیک 331 یتامدخ هدودحم رد ،عبرم رتمولیک 222 یرهش ینوناق هدودحم رد زاوها
 زیخ تفن قطانم یلم تکرش .(Geographical Organization of the Armed Forces، 1113 ) تسا عبرم رتمولیک
 هک ناریا یرافح یلم تکرش نینچمه ،دشاب یم رقتسم زاوها رد ،دیآ یم رامش هب ناریا تفن هدننکدیلوت نیرت گرزب هک بونج
 زا هک زین ناتسزوخ دالوف تکرش .دشاب یم زکرمتم زاوها رد زین دوش یم بوسحم روشک یرافح تکرش نیرت گرزب
 یاج رهش نیا رد روشک ردام یاه هناخراک نیرتگرزب زا یخرب .دراد رارق زاوها رد تسا روشک ماخ دالوف گرزب ناگدننکدیلوت
 ود هب ار رهش نیا ،زاوها هب دورو اب ،یرایتخب یاه هوک زا نتفرگ همشچرس اب ،ناریا هناخدور نیرت بآرپ نوراک هناخدور .دنراد

Results of the general census and housing population)، 113  .دنک یم میسقت یبرغ و یقرش شخب 7 ) 
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 امنهار

  :ناریا روشک
  :ناتسزوخ ناتسا

 :ناتسزوخ ناتسا یاه ناتسرهش
 :زاوها ناتسرهش
  :زاوها رهش

 Source: Author هعلاطم دروم هقطنم تیعقوم :1 لکش

  زاوها میلقا و یعیبط یایفارغج 
 هورگ رد زاوها ناتسرهش ،تسا امد نیگنایم و یگدنراب نیگنایم ریغتمود هب یکتم هک نتراماد یدنب هقبط ساسارب 
 یوج یاه شزیر نازیم هک دور یم راکب یقطانم یارب کشخ میلقا تسا رکذ نایاش .دراد رارق کشخ و مرگ میلقا
 .دشاب شراب زا شیب لیسناتپ قرعت و ریخبت نازیم ای و دشاب لاس رد رتمیلیم125 زا رتمک اجنآرد

 هجرد 2/71 یامد طسوتم اب دادرم و ریتهام ود زاوها یسانشاوه هاگتسیا تاعالطا ساسارب :امد یاهروتکاف یسررب
 رامش هب لاس هام نیرتدرس ،دارگیتناس هجرد(1/53) طسوتم اب نمهبو ید یاه هام و لاس یاه هام نیرتمرگ دارگیتناس
 و دارگیتناس هجرد (12) و (-7) بیترت هب زاوها رهش یامد رثکادح و لقادح هتشذگ لاس 12 لوط رد .دور یم
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 سرگاز لابج هلسلس ار ناتسزوخ قرش و لامش . تسا هدوب دارگیتناس هجرد 25 هرود نیمه رد رهش یامد نیگنایم
 هپت تروص هب زاوها هقطنم رد هک یروط هب ،دبای یم شهاک یبرغ بونج تهج رد تاعافترا هک تسا هتفرگ ارف
 یاهتمسقرد .دریگ  یم رب رد ار زاوها لامش یحاون مرگ پتسا و ینابایب همین ییاوه و بآ .دوش یم نایامن یئاهروهام
 زین ناتسرهش یبرغو یقرش یاه هیشاحرد .دراد رارق زیخلصاح ًااتبسنو راومه یا هگلج ناتسرهش یزکرمو یلامش
 هب برغ لامش تمس زاو یبونج سرگاز تاعافترا تازاوم هب اهنآ تهج هک دنراد رارق ینشو یا هسام یاه هپت

 رارق نرام لصاح یبو کشخ هگلج ناتسرهش یقرش بونج و یبونج شخب رد .دنا هتفای دادتما قرش بونج تمس
 نایرج ،داب نیلوا :دراد رارق داب عون هس ریثأت تحت ناتسزوخ ناتسا .تسا زاگو تفن زا یمیظع عبانم یاراد هک دراد
 .دزو یم هگلج یوس هب هک تسا سراف جیلخ زا یبوطر و مرگ نایرج ،(یجرش) داب نیمود و یناتسهوک یحاون درس
 دراد هارمه تبوطر و کاخ و نش یرادقم هشیمه و دزو یم زاوها رهش تمس هب ناتسبرع زا مومس داب ای داب نیموس
 ساسارب .ددرگیم قوف رهش رد یدیدش یاهدرگزیر بجوم ناتسمز و زییاپ لوصف ردریخا یاه لاس رتشیبرد هک
13 لاس رد زاوها کیتپونیس یاه هاگتسیا یاه هداد  رثکادح و دارگ یتناس هجرد -1/5 ترارح هجرد قلطم لقادح ،12
 همشچرس اب ناریا دور نیرت بآرپ نوراک .تسا هدش شرازگ زاوها رد دارگ  یتناس هجرد 31 اب ترارح هجرد قلطم
 رهش هب ییابیز هولج و هدومن میسقت یبرغ و یقرش شخب ود هب ار رهش ،زاوها هب دورو اب ،یرایتخب یاه هوک زا نتفرگ
 .( 1395Natural features of Ahvaz city ,) تسا هداد
  ناتسا یخیرات یایفارغج 
 هک تسا ناتسزوخ ناتسا رهش نیرتگرزب زاوها .تسا یرشب ندمت یاه نیمزرس نیرت نهک زا یکی ناتسزوخ ناتسا
 و هچوک و اهرازاب رد یرذگ اب .تسا هداد یاج دوخ رد ار یتوافتم یاه تیموق دوخ دایز تعسو رب هوالع
 یم رارق برع و رل ،کرت هتسد هس رد یلک روط هب هک دیوش یم یفلتخم یاه لیا و اه هفیاط دهاش زاوها یاه نابایخ
 سینیگا رهش اب زاوها نداد تقباطم یارب ییاه شالت .دنتسه رهش نیا دارفا رامآ نیرتشیب اه برع و اه یرایتخب .دنریگ
 هک یشنماخه انایرات میدق رهش لحم رد زاوها هک تسا نآ رت لمتحم نکیل ،تسا هدش ماجنا هدرب مان نآ زا نوبارتسا هک
 ،Bosworth ) ،دشاب هتفرگ رارق تخادنا رگنل نآ رانک رد سراف جیلخ هب دوخ ترفاسم رد ،ردنکسا رادرس ،سوخرائن

1115: 688–691).  

 یمگردرس راچد [یمالسا]-یبرع ناناد یفارغج ،زاوها مان هشیر یوجتسج رد هک دیوگ یم ثروساب دنومدا دروفیلک
 رازاب) راجاو ناتسجوه ،ناتسزوخ یراجت زکرم اج همه رد رهش نیا . (Bosworth، 1115: 688–691 ) ،.دنا هدوب

 مود رهش .دش یم هدناوخ ریشمره ،ابجن و رادنامرف زکرم ناونع هب هناخدور رگید یوس رهش و دش یم هدیمان (ناتسزوخ
 رگید رهش مان اما .(Bosworth، 1115: 688–691 ) تفر نیب زا (یدالیم متفه) یرجه لوا نرق رد اه برع هلمح رد
 ،تسا هدوب ناتسزوخ ناتسا یموب هلیبق مان ،برع عمج زاوها همجرت نیا رد و دندرک همجرت «زاوهالا قوس» اه برع ار
( Bosworth، 1115: 688–691). 
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 مالسا زا شیپ

 یولهپ نارود رد زاوها

 ناتسزوخ یجاسن عیانص هدمع زکارم زا و تفر یم رامش هب ناتسزوخ هدمع یاهرهش زا نایناساس راگزور رد زاوها
 رهش نیا ،نیا رب هوالع .دش یم بوسحم ناتسزوخ یاه نیشن فقسا زا و ،ناریا رد تیحیسم یاه نوناک زا یکی و دوب
 لحم - هتشاد ینار یتشک تیلباق هک - نوراک دور رانک رد ندش عقاو هطساو هب زین و ،هدوب یناگرزاب هدمع زکارم زا
 .(Hamadanei، 7713: 571-171 (تسا هتفر یم رامش هب دتسوداد و هراجتلا لام عمجت یارب یبسانم
 رصاعم و یمالسا نارود

 نیرتدابآ و نیرت گرزب زا ،دوب هدش هتسب نوراک رب هک یدس هطساو هب یمالسا نیتسخن یاه هدس رد زاوها رهش
 هب زاوها لاس نیا رد اما ،دوب دابآ و قنوررپ یرهش م177/ق225 ات رهش نیا .دمآ یم رامش هب ناتسزوخ یاهرهش
 اما ،داد تسد زا ار دوخ هتشذگ ینادابآ و قنور نایگنز هنتف نایاپ زا سپ زاوها .دمآرد جنزلا بحاص نایهاپس فرصت
 هتفگ هب انب نینچمه .دروآ تسد هب یراجت یزکرم ناونع هب ار دوخ نیشیپ تیمها رگید راب یملید هلودلادضع نامز رد
 رانک رد هک ار ییابیز دجسم نینچمه و درک یم لصتم مه هب ار زاوها شخب ود هک ار ناودنه لپ هلودلادضع ،یسدقم
 رد عیشت بهذم هدمع یاه هاگیاپ زا زاوها رهش .(Bosworth، 1115: 688–691 )دومن تمرم و یزاسزاب ،هدوب نآ
 ناینس و (نایشورم) نایعیش نایم هتسویپ و دندوب هعیش اجنآ مدرم زا یمین یسدقم هتفگ هب و دمآ یم رامش هب ناریا
 دابآ یرهش ق2 هدس رخاوا ات زاوها.(Hamadanei، 7713: 571-171 ( ،تشاد دوجو شکاشک و یریگرد (نایلضف)
 .دش لقتنم رتشوش هب اجنآ زا ناتسزوخ تیزکرم هک یا هنوگ هب ،داد تسد زا ار دوخ قنور دعب هب نامز نیا زا اما ،دوب
 هب و درب یم مان یا هبصق ناونع هب نآ زا وربا ظفاح .دش لیدبت هنکس زا یلاخ و ناریو یرهش هب زاوها ق2 هدس رد
 مراهچ نرق رد .(Bosworth، 1115: 688–691 ) ،دناد یم یکی (رازاب هبنشراهچ) اعبرالا قوس اب ار زاوها هابتشا
 میسقت تمسق ود هب ار رهش ،هدش بعشنم نوراک زا رتم تسیب ضرع و رتم دصیس لوط هب کچوک یرهن یرجه
 لُمپ)) مان هب یلپ هلیسو هب شخب ود نیا .تشاد مان «هنیدم» یقرش هلحم و دنتفگ یم ((هریزج» ار یبرغ هلحم ؛دوب هدرک
 ی هرابرد و دندوب هتسد ود رهش لها هرود نآ رد .(Bosworth، 1115: 688–691 ) دندش یم لصو مه هب «ناودنه
 .(Bosworth، 1115: 688–691 ) ،دوب ناهفصا و سراف زادناراب و هرصب رابنا رهش نیا ،دنتشاد رظن ود ربمایپ باحصا
 یناریو هب ور رهش نیا یرجه مراهچ نرق مود همین رد ،یمالسا هیلوا نورق رد زاوها هعسوت و دشر مغر یلع اما
 .دش ناریو یلک روط هب رهش نیا مشش نرق لیاوا رد هک دیسر ییاج هب راک و .دندش هدنکارپ نآ مدرم و تشاذگ

 یکی زاوها» :هدرک فیصوت نینچ نیا ار زاوها رهش هتسیز یم مشش نرق مود همین رد هک یناعمس دمحم نب میرکلادبع
 ریغ هارمه هب رهش نآ مدرم زا یرایسب نادنمتورث و راجت و نویناحور و نادنمشناد هک دوب روهشم یاهرهش زا
 یکدنا مدرم هک هدنام یقاب نآ زا ییاه هناریو طقف و دش ناریو رهش نیا هدمع شخب .دندرک یم یگدنز نآ رد اه یزاوها
 هچنآره .تسین صخشم یتسرد هب زاوها یناریو تلع .(Bosworth، 1115: 688–691 ) ،تسا هداد یاج دوخ ار
 یورسک دمحا .تسا هدش هتشون رخأتم ناخروم و ناراگن عیاقو هلیسو هب هک تسا نامگ و سدح هدش هتفگ نونکات
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 وا «.دنا هتشونن ییاج رد ار نآ تلع هن و نامز هن هک هتسناد ناتسزوخ خیرات یاهامعم زا یکی ار نهک زاوها یناریو»
 .هدوب مشش نرق زاغآ ای مجنپ نرق یاهرخآ ار نآ نامز میا هدروآ تسد هب وجتسج زا ام هچنآ» :دیوگ یم همادا رد
(Afshar Sistani، 1713: 273-223). نرق مود همین رد هک لقوح نبا نوچ تسین تسرد زین یورسک نخس نیا 
 مشش نرق زا .(Afshar Sistani، 1713: 273-223) تسا هدرک تیاور مراهچ نرق زا ار زاوها یناریو ،هتسیز یم مراهچ
 و اه گنج زین و رهش هدنهد قنور بآ حطس نتفر نییاپ و ناورداش دس ندش بارخ تلع هب دعب هب یرمق یرجه
 (ش 7153) م 1273 لاس رد هک نآ ات تفر یبارخ هب ور زاوها ،نوعاط و ابو یاه یرامیب زورب و یلخاد تاشاشتغا
 قنور دش هقطنم هب اه نآ هجوت و ناییاپورا ییایرد تراجت ریسم ندش هاتوک هب رجنم هک زئوس لاناک رفح اب نامز مه
 نوراک دور یور رب ینار یتشک و تراجت شرتسگ یارب تصرف نیا زا مه راجاق هاش نیدلارصان .تفرگ یا هزات
 ناتسزوخ یلاو طسوت و درک مالعا دازآ نایجراخ یارب نوراک دور رب ار ینار یتشک ش 2253 لاس رد و درک هدافتسا
 لیدبت «هیرصان» هب زاوها مان ردنب نیا ثادحا یپ رد .درک ثادحا «یرصان ردنب» مان هب یهاگردنب میدق زاوها رانک رد
 ار یرصان یاج و هدش ایحا «زاوها» یناتساب مان هاشاضر ییادزراجاق تسایس عبت هب و یولهپ ی هرود رد هکنیا ات دش
 .(Afshar Sistani، 1713: 223-273) تفرگ

  قیقحت یاه هتفای

 رتمک رهش میلقا رب یرهش راتخاس تاریثأت و یمیلقا تارییغت ،اهرهش هعسوت یارب اه یریگ میمصت رد هزورما هنافسأتم
 ربارب رد اه نآ یروآ بات روظنم هب اهرهش یراذگ تسایس و یزیر همانرب تیمها دیاب اذل .دریگ یم رارق هجوت دروم
 .دریگ رارق هزوح نیا نارظن بحاص و نالوئسم هجوت دروم یرهش ییامرگ ریازج هژیو هب یمیلقا تارییغت
 ،تسا راب نایز و برخم یداصتقا و یعامتجا ،یطیحم یاه هنیمز رد نادنورهش و زاوها رهش رب یمیلقا تارییغت تارثا
 روهشم یرهش ییامرگ ریازج هدیدپ هب هک تسا یترارح عبانم شیازفا هنیمز نیا رد اهرهش یلصا یاه شلاچ زا یکی
 .دنراد ار شقن نیرتشیب ییامرگ ریازج داجیا رد تخاس ناسنا لماوع و ییایفارغج یاه یگژیو زاوها رهش رد .تسا
 تبوطر نیگناـیم و شراـب نیگناـیم ،اـمد طـسوتم ،اـمد رثکادح ،اـمد لقادـح یـمیلقا رـصانع هنالاس یسررب هجیتن
 تسا هدـش میسرت لیذ لاکشا رد و جرد 2هرامش لودج رد دزـی هاگتسیا رد لادنک-نم شور اب یبسن

 زاوها هاگتسیا t(T) ینارحب هرامآ و (T ) لادنک هرامآ جیاتن - 2 هرامش لودج
  شراب طسوتم  امد رثکادح  امد لقادح  تبوطر طسوتم  امد طسوتم 

 Ui  U'i  Ui  U'i  Ui  U'i  Ui  U'i  Ui  U'i   لاس
 2213 1 -1  -1 -1 -1 -1 -1  1 1  -1 

2213 1/57  0/52 -0/52 -1/57 0/52 1/57 -1/57  1/57  -0/52 -1/56 
 7213 1/36 1/36 -1/36 -2/03 0/68 2/03  -0/68  2/03  -1/36  -2/03 
 7213 0 1/96 0/19 -2/82 0 2/21  0/49  2/45 -0/98 -2/44 
 3 121 -0/56 1/70 0/76 -3/16 -0/19 2/82  0/56 2/82 -1/69  -2/81 

1713 -1/73 0/99 0/74 -3/46 -1/05 3/15 -0/15 3/15  -0/45  -3/15 
 3713 -1/87 1/25 0/63 -3/76 -1/48 3/46  -0/74 3/46  0/25 -3/4641 

5713 -0/99 0/44 0/45 -4/02 -1/66 3/75  -0/83  3/75  0/83  -3/75 

1713 -1/32 1/16 -0/23 -4/28 -1/87 4/02  -0/089 2/77  0/27  -4/02 

1713 -1/78 0/55 -0/41 -4/53 -2/10 4/29 0/70  1/63  0/54  -4/28 
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 2713 -0/98 1/22 -0/98 -4/76 -1/09 4/53  0  0/68  0/68  -4/52 

  شراب طسوتم  امد رثکادح     

 2713 -1/37 1/37 -0/93 -4/98 -0/85 4/76  0/12  -0/12 -0/12 -4/75 

7713 -1/53 0/64 -1/14 -5/2 -0/38 4/98 -0/05  -0/82  -0/16423  -4/98 

 7713 -1/71 0 -0/81 -5/40 -0/049 5/19  0/35  -1/43 -0/14846  -5/19 

 1713 -0/99 -0/25 -1/07 -5/60 -0/54 5/40  -0/18  -1/98 -0/81  -5/40 

 1713 -0/57 -0/64  -0/64 -5/8 -0/33 5/6  0/33  -2/47 -0/33  -5/6 

 3713 -0/03 -1/15  -0.10 -5/98 -0/49 5/79  0/64  -2/91  -0/19 -5/8 

5713 -0/26 -1/23  0/52 -6/16 0/17 5/98  0/45  -3/32  -0/80 -5/9 
 

 1713 -0/24 -0/60 0/85 -6/34 0/25 6/16  0/65  -3/69 -0/65  -6/03 

1713 -0/76 -0/31 1/27 -6/51 -0/06 6/34 0/54  -4/04 -0/30  -6/09 

2713 -0/77 -0/45 1/03 -6/68 0/028 6/51  1/09 -4/37 0/14  -6/18 

2713 -0/24 -0/45 0/49 -6/84 0/50 6/69 1/24  -4/67  0/39  -6/21 

7713 -0/37 -0/93 0/04 -7/00 0/55 6/84  0/84 -4/96 0/74 -6/30 

 1988 -/33 -0/90 0/46 -7/16 0/61 6/91 0/98 -5/23  0/98  -6/35 
1989 0/15 -0/72 0/31 -7/31 0/77 6/50 1/18  -5/73  1/26 -6/37 
1990 0/24 -1/06 0/44 -7/47 1/23 5/81 1/027  -5/96 1/02  -6/36 

 1991 -0/07 -1/01 -0/04 -7/61 1/38 5/02  1/16  -6/19  0/91  -6/37 
1992 -0/30 -1/05 -0/02 -7/76 1/50 4/28  1/59  -6/40  0/91  -6/44 
1993 -0/52 -1/48 0/05 -7/90 2/22 2/87  1/07 -6/61  0/53  -6/51 
1994 -0/81 -1/20 -0/26 -8/04 2/62 2/23 0/58  -6/81 0/65  -6/55 

 1995 -0/87 -1/39 0/03 -8/18 2/91 1/64  0/12  -7/003  0/65  -6/60 
 1996 -0/58 -1/77 -0/46 -8/32 3/18 1/08  0/044  -7/18 1/022887  -6/66 

1997 -0/18 -2/09 -0/29 -8/45 3/42 0/55  0/18  -7/37  0/49 -6/69 
1998 0/27 -2/42 0 -8/59 3/62 0/054  0/57  -7/54  0/25  -6/7 
1999 0/03 -2/35  -0/47 -8/71 3/95 -0/41  0/63 

 
-7/72 

 
 0/71 

 
 -6/75 

 
2000 0/14 -2/38 -0/44 -8/84 4/26 -0/86  0/79  -7/88  0/62 -6/77 

 2001 0/45 -2/63 -0/18 -8/96 4/53 -1/29  1/22  -8/04  0/54  -6/83 
 2002 0/42 -2/61 -0/54 -9/08 4/75 -1/70  1/58  -8/20  0/58  -6/89 

2003 0/56 -2/48 -0/52 -9/21 4/83 -2/08  1/86  -8/35 0/49  -6/94 
 2004 0/73 -1/94 -0/51 -9/33 4/99 -2/46  2/026  -8/50  0/44  -6/97 
 2005 0/97 -2/17 -0/85 -9/46 5/24 -2/81  2/12  -8/65 0/70  -6/98 
 2006 1/17 -2/53 -1/17 -9/57 5/42 -3/16  1/98  -8/79  0/71  -7/01 
 2007 1/09 -2/03 -1/31 -9/69 5/55 -3/48 1/99  -8/94 0/86 -7/10 
 2008 1/32 -1/94 -1/13 -9/8 5/76 -3/79  2/22  -9/079  0/80  -7/16 

2009 1/57 -2 -1/27 -9/91 5/96 -4/09 2/52 -9/21  0/46  -7/23 
 2010 1/43 -1/67 -1/63 -10/02 6/15 -4/39  2/61 -9/35  0/60 -7/28 

2011 1/79 -1/69 -1/93 -10/14 6/31 -4/39  2/79  -9/48  0/84 -7/36 
 2012 2/11 -1/51 -2/09 -10/25 6/53 -4/94  2/70  -9/61  0/66 -7/43 
 2013 0/92 -1/75 0/92 -1/74 0/92 -1/74  0/92 -1/75  0/92 -1/74 
 2014 1/44 -1/68 -2/08 -10/12 5/75 -3/78  2/52  -9/22  1/13 -1/78 

2015 1/19 -2/5 -1/94 -10/12 4/99 -2/46  0/79 -7/88258  1/43 -1/71 
Source: Research findings 

 لاس زا'u وu طوـطخ ،نآ ساـسا رب هک دهد یم ناشن ار هنالاس لقادـح یامد لادنک نم یاه هرامآ 2 هرامش لکش 
 یامد تارییغت 5713 لاس زا. تسا هتشاد ییزج شهاک5713ات 1713 یاه لاس رد و هتـشاد یتباث ییامد دنور 2213
  .تسا 3 هرامش لکش قباطمزین اـمد هنالاـس لقادـح لاـمرن ریداـقم .تـسا یـشیازفاو راد یـنعم یدـنور لقادح
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 Source: Research findings زاوها هاگتسیا هنالاس لقادح یامد 'u وu ریداقم -2هرامش لکش

 
 Source: Research findings زاوها هاگتسیا هنالاس لقادح یامد ریداقم -3هرامش لکش

 دنور مـغر یـلع هـک دـهد یم ناشن ار رثکادح یامد ،هداتفا رد لادـنک - نـم یاه هرامآ تیعضو 1 هرامش لکش
  .تسا هتشاد یـشیازفا و راد یـنعم دنور لاس رتشیب رد7213 و 2213 یاه لاس رد یشهاک

 
 Source: Research findings زاوها هاگتسیا هنالاس رثکادح یامد 'u وu ریداقم -4هرامش لکش
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 Source: Research findings زاوها هاگتسیا هنالاس رثکادح یامد ریداقم -5هرامش لکش

 
 Source: Research findings زاوها هاگتسیا هنالاس طسوتم یامد 'u وu ریداقم -6هرامش لکش

 فلتخم یاه لاس رد بوانتم روطب یشهاک و یشیازفا دنور 2 هرامش قبط رب زاوها یامد طسوتم نیگنایم دروم رد
 .تسا هتشاد یدوعص ریس هرابود 5315 لاس زا امد نیگنایم یشیازفا دنور و هدش رارکت

 
 Source: Research findings زاوها هاگتسیا هنالاس طسوتم یامد ریداقم -7هرامش لکش

 لوط رد زاوها هاگتسیا هک تسا نآ هدنهد ناشن ،یترارح یاه یگژیو دروم رد هدش هئارا یاهرادومن یسررب تیاهن رد
 و تسا هتشاد یتباث اتیسن یشیازفا یراد ینعم تارییغت دنور 5713 لاس زا هنالاس لقادح یامد ،هلاس 12 هرود
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 دنور نینچمه نیگنایم یامد رادومن رد .تسا هدوب راد ینعم و یشیازفا دنور زین هنالاس رثکادح یامد دنور نینچمه
 .تسا هتشاد یدوعص دنور 5315 لاس زا دنچ ره .تسا هدوب یشهاک و شیازفا بوانتم تروصب
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 زاوها هاگتسیا هنالاس شراب 'u وu ریداقم -8هرامش لکش

 Source: Research findings 

 
 زاوها هاگتسیا شراب هنالاسریداقم -3هرامش لکش

 Source: Research findings 
 ار یدایز یاه ناسون روتکاف نیا لامرن ریداقم هک دشاب یم شهوزپ نیا رد هدش یسررب یاهروتکاف رگید زا شراب
 لکش قبط رب هقطنم هنالاس شراب صوصخ رد لادنک نم یاه هرامآ تیعض و . (7 هرامش لکش ) دهد یم ناشن

 لاس یانثتسا هب ) روکذم لاس زا دعب هرابود و دهد یم ناشن یشیازفا دنور 1713 لاس ات 1713 لاس زا 1 هرامش
  .تسا هتشاد راد ینعم شهاک شراب تارییغت دنور (1115
 تسا هتشاد همادا 7213 لاس ات هک دراد یشهاک یناهگان راتفر رییغت 2213 لاس زا 13 لکش قبط هقطنم یبسن تبوطر
 ینعم یشهاک دنور هرابود روکذم هاگتسیا3713لاس زا .تسا هتشاد شیازفا دنور 1713 لاس ات لاس نیا زا دعب اما .
 و 'u وu ریداقم هب هجوت اب و کشخ همین و کشخ هقطنم رد زاوها رهش ندوب عقاو هب هجوت اب .دهد یم ناشن ار راد
 اهلاس هیقب رد و میتسه ینامز یرس رد یشهاک دنور یاراد اه لاس رثکا رد هک دوش یم هدهاشم ،هلصاح رادومن
 دهاش ار میلقا یناهگان رییغت 3315 و 1115 لاس رد و میراد یبسن تبوطر ینامز یرس رد یشهاک راد ینعم تارییغت
 .دهد یم ناشن هلاس 12 هرود رد ار یدایز تاناسون 33 هرامش لکش قبط رب زین روتکاف نیا لامرن ریداقم . میتسه



 560 ...زاوها رهش میلقا تارییغت يسررب

 
 Source: Research findings زاوها هاگتسیا یبسن تبوطر هنالاس'u وu ریداقم -3هرامش لکش

 
 Source: Research findings زاوها هاگتسیا یبسن تبوطر هنالاسریداقم -11هرامش لکش

 :زاوها رهش یزیر همانرب رد یمیلقا رصانع شقن
 نکاسم تخاس هب مدرم هجوت و رود رایسب ی هتشذگ زا مرگ رایسب هقطنم رد زاوها رهش نتفرگ رارق هب هجوت اب 
 یهاگ . تسا هدوب رثأتم نکاسم زکرمت و ییارگ نورد یاه یگژیو زا و هدوب زکرملادحتم و یعاعش ًاالومعم زکرمتم
 و (نوراک هناخدور هب کیدزن ) یزکرم یاه شخب رد زونه نآ هنومن .دنشاب هدوب هتسه دنچ یاراد تسا نکمم
 زونه هک یا هنوگب .دراد دوجو دابآرکشل هقطنم و ولپمک رد نینچمه و (هر ) ینیمخ ماما رازاب ،زاوها رهش یمیدق
 هک هدش ثعاب تیعضو نیا و دنتسه گنتاگنت طابترا رد و هدرشف یلک روطب و سناجتم و هچراپکی یتنس تفاب یاراد
 و یلاها رتشیب شیاسآ هک دشاب هتشاد ار نتفرگ رارق میقتسم شبات ضرعم رد مزال طیارش لقادح ینامتخاس حوطس
 و تکرح تلوهس :هدوب اراد ار ریز یاه تیزمرهش نیا رد هدرشف تفاب نیا هک .دشاب هتشاد یپ رد ار نینکاس
 شیازفاو رابغ و درگ نینچمه و محازم و مرگ یاهداب ریثأت شهاک ،یمیلقا شیاسآ طیارش داجیا ناکما ،یسرتسد

 و نحص تروصب رتشیب دشاب مه رگا و هدیسر لقادح هب زاب و یلاخ یاهاضف رهش زا شخب نیا رد . تینما بیرض
 نیاربانب . تسا هدش هدیشوپ فقس طسوت اهاضف رتشیب و دشاب یم ینیدایم و اه هناخرفاسم و ایاکت ،دجاسم طایح
 رد امد شهاک و زور رد امد شیازفا ثعاب تیعضو نیا سکع اریز ،تسا مک رایسب میقتسم روطب دیشروخ شبات

 طسوتم یامد و هجرد 1 زا رتشیب اهبش طسوتم یامد یرامآ هرود لوط رد هکدهد یم ناشن یسررب جیاتن .تسا بش
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 اهزور یامد اما .دنا هدش مرگ اهزور زا رتشیب اهبش هکنیا ینعی .تسا هتفای شیازفا سویسلس هجرد 5 دودح اهزور
 قطانم رتشیب رد زاوها رهش یمومع یاهاضف یحارط یاهوگلا امد شیازفا نیا مغریلع .تسا هتفاین شیازفا یلیخ
 اتبسن دنور هرود نی ا رد هک زبس یاضف یانثتسا هب هکنیا ینعی .تسا هتشادن یریگمشچ تارییغت یرهش هدرتسگ
 یاهوگلا .دنا هتشادن یبسانم رییغت اهنامتخاس و یمومع یاهاضف و اهنابایخ دبلاک و راتخاس ،دهد یم ناشن یشیازفا
 اوه شیامرگ اب یرهش راتخاس یراگزاس هنیمز رد یریگ مشچ تکرح چیه و .تسا هتشذگ دننامه یحارط و یرامعم

 شیاسآ یاه صخاش و دبای یم شیازفا زور هب زور اوه یگدولآ و یژرنا فرصم هجیتن رد .تسا هتفرگن تروص
 یحارط ،تلافسآ ،نتب یگتسباو هب هجوت اب .دبای یم شهاک ینوکسم یاه دحاو و یمومع یاه طیحم رد مدرم
 یاهترارح هجردو نییاپ یاه ترارح هجرد رد صوصخب ترارح هجرد هب ....هریغ و هتفر راکب حلاصم عون ،یرامعم
 دهاوخ هدش ماچنا یاهراک بیرخت یارب فازگ هنیزه فرص و راک تیفیک شهاک بجوم لاس مرگ لوصف رد الاب

 یاه تمسق رد لزانم ندرک یعافترا نینچمه و زاس و تخاس یارب ینامتخاس حلاصم رد نشور گنر باختنا .دش
 هوالعب .تسا هتفرگ تروص هقطنم (یامرگ) یمیلقا طیارش اب طابترا رد هک تسا یدراوم هلمج زا زاوها رهش مظعا
 رد تارییغت بجوم دیشروخ رون دیدش شبات و امرگ هدرک داجیا زاوها رهش ینامتخاس لزانم تفاب رد امد هک یشقن
 زا یریگولج یارب نشور یاه گنر زا مدرم لاس مظعا تمسق رد هک یا هنوگب تسا هدش مدرم ششوپ و سابل گنر
 هقالع و مدرم یگدنز هقئاذ نینچمه ،هیلقن لیاسو گنر باختنا رد امرگ هلاسم .دننک یم هدافتسا دیشروخ رون شبات
 کی موزل ،بش همین ات باتفآ بورغ زا دعب یراجت یاهراک عورش و دنلب و یخن یاه سابل ششوپ هب اهنآ
 اب اه نامتخاس ی هلصاف ،اهنآ ضرع و لوط ،اه هرجنپ دادعت .دیامن یم باجیا ار زاوها رهش یارب عماج یزیر همانرب
 زا یرایسب رد هیاس تمسب یریگرارق تهج ،اهراوید تماخض ،اه نامتخاس رد ىعیبط رون زا هدافتسا نازیم ،رگیدکی
  .تسا هدوب ییاوه و بآ تارییغت زا رثاتم کش نودب زاوها یرهش قطانم یزیر همانرب
 بآ عفد متسیس ،اهنامتخاس نینچمه اهدس ،اهلپ ،اهوربآ ،یرهش یحارط رد یمهم لماع یبسن تبوطر و شراب

 لماش ینارمع یاهتیلاعف یارجا ثحب رد تراسخ داریا بجوم اهاگ و راذگ ریثات رایسب لماوع زا نینچمه ،یرهش
 یاه ناویا داجیا .دشاب یم زاوها رهش ینارمع ی اهتیلاعف و یناسنا لماوع یارب یزیر همانرب یتح و تلافسآ ،یزیر نتب

 یرهش لزانم تفاب رد قوف لماع شقن زا ناشن رهش یمیدق تفاب رد زاوها رهش یراجت زکارم و لزانم رد راد بیش
 یقاب دوخ یمیدق لکشب یرهش بآ عفد متسیس تسا هدوب مک زاوها رهش رد اه شراب دادعت هک اجنآ زا و دشاب یم
 نتفرگن رظن رد و دبای یم نایرج کچوک یاه لاناک رد تسا دایز شراب تدش هک ینامز رد هلاسم نیا هک تسا هدنام
 بجوم نوراک هناخدور رانک و یزکرم یاه تمسق رد بلغا ،رهش یمیدق قطانم رد هناخدور میرح و هقطنم بیش
 بالیس تکرح و بالضاف و نیریش بآ لخادت نوچمه ،ناوارف یاه شراب لابندب ریخا یاه لاس رد یتالکشم
 جیلخ تبوطر تکرح ریسم رد زاوها رهش یریگرارق تلعب (الاب تبوطر ) یجرش دوجو .تسا هدش لزانم لخادب
 یسفنت ضارما بجوم اهنتن رما نیا هک ،ددرگیم لاس عقاوم زا یضعب رد یدیدش رایسب یاه رابغ ودرگ هب رجنم سراف
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 ناتخرد تشاک ،امد و تبوطر رتمک دورو یارب اه نابیاس داجیا ،ینامتخاس حلاصم زا هدافتسا رد تارییغت بجوم هکلب
  .تسا هدش لخن هلمج زا زبس
 یشهوژپ و یملع درواتسد و یریگ هجیتن 

 ههد دنچ رد هک . تسا یسانش میلقا ملع یدربراک یاه هلوقم زا یکی یتسیز یاه عمتجم رب ییاوه و بآ لماوع ریثات
 یگرزـب یمهس یمیلقا یاه هداد و میلقا ،کش نودب . تسا هتفرگ رارق نازیر همانرب و نازاسرهش هجوت دروم ریخا
 رصانع و یموب یاهانب هعلاطم اب .دـنراد یرهـش یزیر همانرب دـنیارف و نکـسم یـحارط ،یرهش زادنا مشچ داجیارد
 هیذغت و ششوپ عون نینچمه ،یموب و یتنس هینبا یمامت هک دوش یم لصاح هتکن نیا ینشور هب ،میلقا ره رد یرهش
 رازآ یامرگ و امرس اب هلباقم و یعیبط یاه یژرنا زا رثکادح هدافتسا تهج رد و یمیلقا لوصا ساسا رب الماک مدرم
 کرتشم رصانع یحارط رد .تسا هدوب وسمه هقطنم ره مدرم گنهرف اب لماک روطب رما نیا .دنا هدش یحارط ،هدنهد
 هـب هـجوت .دراد اه میلقا ریاس هب تبسن یتوافتم یدبلاک یاهیگژیو میلقا عون هب هتسب ،ناریا میلاقا زا کیره رد یرهش
 هـنیداهن رهش رد رادیاپ هعسوت ،شندش ققحم اـب هـک تـسا یرورـض یرـما ،تنوکس لحم تخاسرد لـصا نـیا

 شـمارآ و شیاـسآ هـب ندیـسر رهشو تنوکس طیحم تخاـس رد ناـسنا یلـصا و مـهم فادها زا یکی .دشدـهاوخ
 تخانشو دـسر یـم رـظن هب یرورض رما نیا رد لیخد لماوع یـسررب ،میـلقا اب زاسمه یاه رهش نتشاد یارب .تسا
 و تمالسرد یرتـشیب رـثا تـبوطرو اـمد ،یـمیلقا رـصانع نایم رد .تـسا تایرورـض زا یـکی یـمیلقا لموع
 اوه رد دوجوم بآراـخب رادقم هب اوه تبوطر تارییغت و دیشروخ شبات نازـیم هـب اـمد تارییغت .دنراد ناسنا یتحار
 تیـساسحو دـشاب زورـما رـشب یاهلآ هدیا هب یبایتسد هار رد یعنام دناوت یـم یـمیلقا تارییغت .دراد یگتسب
 و تـسا هـجاوم یـبآ یاهتیدودـحم و اـهانگنت اب ،هدوب کشخ همین و کشخ یرهـش هـک زاوها رهـش رد عوـضوم
 رد قیقحت زا هدمآ تسد هب جیاتن هب هجوت اب .دبای یم دومن نادنچود ،درـب یـم فعاـضم یـجنر تـعیبط رـهق زا

 هب هک تسا هداد ناشن ار یراد ینعم و شحاف تارییغت زاوها رهـش یـمیلقا یاه یگژیو ،هدش رکذ یرامآ هرود لوـط
 زاوها هـقطنم رد یرامآ هرود یاه لاس رتشیب رد دهد یم ناشن هـقطنم شراب و امد یمیلقا رصنع ود هسیاقم صوصخ
 عوقو لاـمتحا ،دبای همادا دعب یاهلاس یارب تیعضو نیا رگا ،هتبلا .دراد همادا مه زونه هک تسا هدش مکاح یکشخ
 هقطنم رد زین یناـسون نیـنچ هک درک تبحص یمیلقا ناسون زا ناوتیـم یـلعف طیارش رد اما ؛دراد دوجو میلقا رییغت

  .تـسا هتـشاد یپ رد ار ییاه یلاسکشخ
 نیا ینشور هب ،زاوها رهش میلقا رد یرهش رصانع و یموب یاهانب هعلاطم هب هجوت اب قیقحت یملع یاه درواتسد زا
 ،ینامتخاس حلاصم گنر ،مدرم ششوپ عون و ،یموب یاه یزاساضف و یتنس یاهانب یمامت هک دوش یم لصاح هتکن
 رد و یمیلقا لوصا ساسا رب هتشذگ رد الماک اهنآ ندوب کیراب و رباعم ندرک فقسم ،ندوب روصحم و ییارگنورد
 .دنا هدش یحارط ،هدنهدرازآ یامرگ و (الاب تبوطر ) یجرش اب هلباقم و یعیبط یاه یژرنا زا رثکادح هدافتسا تهج
 یریگ لکش رد یمیلقا رصانع و لماوع هک روطنامه .تسا هدوب وسمه زاوها هقطنم مدرم گنهرف اب لماک روطب رما نیا
 هتشاذگ یاجرب یا هدمع ریثات زاوها رهش یژولوفروم و یدنب هقطنم هوحن ،یرهش یاهاضف و اهانب یریگ تهج ،تفاب
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 رد یا هدمع شقن زین زورما یرهش یاهاضف زیر یحارط رد قوف قیقحت رد هدش هئارا یمیلقا رصانع هب هجوت ،تسا
 رد رظن دروم ناکم میلقا قیقد تخانش اب تفگ ناوت یم هصالخ روطب نیاربانب تشاد دهاوخ نادنورهش شیاسآ
 هرهب و یحارط رد رثوم یمیلقا یاه تیدودحم و اه یدنمناوت و تخانش هب یرهش یزیر همانرب درخ و نالک سایقم
 ،رباعم ،زبس یاهاضف ،اه نامتخاس ریظن رهش فلتخم یاهاضف یحارط رد .دماجنا یم یرهش یاهاضف بسانم یرادرب
 یاجب رباعم ندرک شرف رجآ ،رباعم رد راد هیاس ناتخرد تشاک ،یژرنا بذج زا یریگولج یارب دیفس گنر باختنا
 طباوض تیاعر و رهش میلقا عون هب تیانع ،یتخانشابیز و یرصب یدرکلمع تیفیک هب هجوت رب هوالع ندرک تلافسا

 یحارط یا هنوگ هب دیاب نامتخاس ؛تسا کشخ و مرگ هک زاوها یمیلقا طیارش رد .دشاب یم یرورض یمیلقا یحارط
 نیا رد .دوش یم دیلوت باتفآ میقتسم ی هعشا زا هک یترارح هژیو هب ؛دنکن بذج دوخ هب ار جراخ ترارح هک دوش
 یژرنا مامت دوش یم ثعاب ماب سوق و انحنا هک نیا رب هوالع اریز .مینک هدافتسا یدبنگ یاه ماب زا دینک یعس دیاب هقطنم

 هب تبسن فقس عافترا ماب عون نیا ی هلیسو هب ؛دریگب رارق  هیاس رد نآ زا یشخب هراومه و دوشن بذج یدیشروخ
 دناوت یم مه نآ ندوب هرادجود ای و ماب تماخض .دوش یم مرگ رترید یلخاد یاضف نیاربانب و دوش یم دایز انب فک
 ترارح اریز ؛دشاب (لگهاک) نیلگ داوم زا تسا رتهب اه ماب نیا سنج .دنک ظفح طیرفت و طارفا زا ار یلخاد ترارح
 .دنک یم ذوفن نامتخاس هب رت مک و دوش یم مکارتم اه نآ حطس رد دیشروخ شبات زا یشان
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Abstract 
Ahvaz is one of the cities located in the relatively arid region. The city and the climate 
have a direct influence on each other. Due to the importance of this issue, this study 
aims to study the changes of climatic elements including minimum, maximum and 
average temperature, precipitation and humidity in Ahvaz during the statistical period 
of 1965-2015 with a descriptive-analytical approach and using the Mann-Kendall 
ranking model. in the process of regional development and urban planning. The results 
obtained from data analysis show that due to the conformity of temperature and 
rainfall trends, the old texture of the city for the comfort and well-being of citizens, its 
urban spaces are completely based on environmental elements. Compact construction, 
narrow and shady alleys and even the color of the buildings are affected by this 
attention. Accordingly, the main focus of the discussion is to study how the impact of 
climatic conditions on the indigenous urban planning of Iran and also to extract these 
climatic principles used in materials, architectural typology, urban space organization 
and urban elements. To avoid this drought and its other consequences, urban and 
regional development planning should be oriented in order to deal with the crisis and 
in the form of risk management. 
 
Keywords: Climate change, Mann-Kendall test, Ahvaz city, Drought, Urban 
planning. 
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