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چكیذُ
الگَّای گزدش جَی ًمص اصلی در رخذاد پذیذُّای هحیطی تٍِیضُ در هٌاطك هعتذلِ دارًذ .ایي الگَّا سثة ایجاد دٍرُّای هزطَب یا
خطک هیضًَذ .طثمِتٌذی الگَّای گزدش جَی رٍساًِ ٍ ضٌاسایی هزاکش فعالیت آىّا در ًَاحی هختلف ایزاى در تزًاهِریشیّا هَثز است .در
تحمیك حاضز اس تحلیل هَلفِّای اصلی ٍ خَضِتٌذی تِ هٌظَر طثمِتٌذی الگَّای گزدش جَی رٍساًِ استفادُ ضذ .هیاًگیي رٍساًِ ارتفاع
صئَپتاًسیل تزاس ّ 000کتَپاسکال ٍ فطار سطح دریا طی دٍرُ  1330-2013در تفکیک  0/0°اس  ECMWFاستخزاج ضذ .هحذٍدُ اًتخاتی
ضاهل ً 2221مطِ اس  ،10-00°N ٍ 20-50°Eخاٍرهیاًِ ٍ ایزاى را هیپَضاًذ .در تحلیل هَلفِّای اصلی ًماط ٍاتستِ تِ ّن ادغام ٍ اتعاد
هاتزیس کاّص دادُ ضذ ،تِطَریکِ  3هَلفِ اصلی تالی هاًذ .اس آرایِ  Sتزای ضٌاسایی تیپّای َّا ٍ اس خَضِتٌذی  K-Meansتزای طثمِ-
تٌذی تیپّای َّای رٍساًِ استفادُ گزدیذّ .وِ رٍسّا ( 10301رٍس) تِ ّیجذُ گزٍُ تمسینتٌذی ضذًذً .مطِّای تزکیثی فطار سطح سهیي ٍ
ارتفاع صئَپتاًسیل تزاس ّ 000کتَپاسکال ٍ تَسیغ هاّاًِ تغییزپذیزی الگَّا تِ دست آهذٍ .اگزایی ضار رطَتت در ّز الگَ هحاسثِ ٍ تحلیل ضذ.
ًتایج ًطاى داد کِ فزاٍاًی الگَّای  12 ٍ 13 ،1 ،1در دٍرُ گزم سال ٍ تمیِ الگَّا اغلة در دٍرُ سزد سال است .ایي ٍضعیت تا ضزایط
ّوذیذی ّز یک اس الگَّا در سطح سهیي ٍ تزاس ّ 000کتَپاسکال هطاتك است ،طَریکِ در الگَّای گزدضی دٍرُ گزم سال کنفطار حزارتی
سطح سهیي در پائیيتز اس هذار  30°تا پزارتفاع جٌة حارُ تزاس هیاًی جَ ّوزاُ است ٍ تیطیٌِ ضار رطَتت تزاس ّ 200کتَپاسکال در تخصّای
ضزلی ایزاى است .در الگَّای گزدضی دٍرُ سزد سال ،جزیاىّای جٌَتی ٍ جٌَبغزتی اس کنفطار جٌَب دریای سزخ ،اغلة تا ًاٍُ تزاس هیاًی
جَ ّوزاُ استّ ،وگزایی ضار رطَتت در جٌَب دریای سزخ ،تخصّایی اس غزب ،جٌَبغزب ،جٌَب ٍ ضوالغزب ایزاى ،ضوالضزق دریای
هذیتزاًِ ،جٌَبغزب تزکیِ ٍ ضزق دریای سیاُ دیذُ ضذ.

کلیذ ٍاصُّا :الگَّبی گشدؽ خَی ،تحلیل هَلفِّبی اكلی ،ؿبسسعَثت ،خبٍسهیبًِ ،ایشاى.
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هقذهِ
ایذُ اكلی اص اًَاع الگَّبی گشدؽ خَی ٍ عجمِثٌذی آىّب،
تجذیل هدوَػِای اص دادُّبی وویتّبی خَی ثِ یه
فْشػت ته هتغیشُ اػت وِ دس آى سٍصّبی ثب ٍیظگیّبی
هـبثِ ثب ّن گشٍُثٌذی ؿذُاًذ .هضیت آى تفؼیش آػبىتش
ؿشایظ خَی اػت .عجمِثٌذی الگَّبی گشدؽ خَی اثضاسی
ثشای وبٍؽ دس هدوَػِ دادُّب اػت .اًَاع تیپ َّا ثب دٍ
سٍیىشد ثش اػبع عجمِثٌذی تَدُ َّاّب ٍ یب الگَّبی گشدؽ
خَی لبثل ؿٌبػبیی اػت .سٍیىشد هجتٌی ثش تَدُ َّاّب ،تیپ
َّا سا اص همبدیش هحلی وویتّبی َّاؿٌبػی (هبًٌذ دهب،
سعَثت ٍ ػشػت ثبد) تؼییي هیوٌذ .دس سٍیىشد گشدؿی،
اًَاع گشدؽّب اص فـبس ػغح دسیب ،استفبع طئَپتبًؼیل یب
هیذاى ثبد دس ثبصُّبی صهبًی ثش سٍی یه ؿجىِ هٌظن تؼییي ٍ
تحلیل هیؿَد (.)Huth et al. 2008
پظٍّـگشاى هتؼذدی ثِ هٌظَس عجمِثٌذی الگَّبی گشدؽ
خَی ،سٍؽ تحلیل هَلفِّبی اكلی ( )PCAسا ثِ وبس
گشفتِاًذ .ایي سٍؽ اٍلیي ثبس تَػظ پیشػَى ( Pearson.

 )1901هغشح ؿذ ٍ ثتذسیح اػتفبدُ اص آى هتذاٍل گشدیذ .دس
حبل حبضش ثْتشیي هشخغ هذسى خَلیف ()Jolliffe. 2002
اػت .ثِ ثیبى ػبدُ ،تحلیل هَلفِّبی اكلی سٍؿی ثشای
اػتخشاج هتغیشّبی هْن (ثِ ؿىل هَلفِ) اص هدوَػِ ثضسگی
اص هتغیشّبی هَخَد دس یه هدوَػِ دادُ اػت ،عَسیىِ
هَلفِّب غیشّوجؼتِ ّؼتٌذ ٍ ثشای ّش یه اص هَلفِّب همبدیش
ػذدی ثِ ًبم ًوشات هَلفِ دس ًظش گشفتِ هیؿَد .اػتبثي ٍ
ّوىبساى ( )Esteban et al. 2006دس هغبلؼِ الگَّبی
گشدؽ خَی دس اسٍپبی غشثی ثب سٍؽ هزوَس ،الگَّبی
گشدؽ ّوذیذی سٍصاًِ دس ایي هٌغمِ سا دس  20گشٍُ
دػتِثٌذی وشدُ ٍ پیىشثٌذیّبی فـبس ػغح دسیب ٍ استفبع
طئَپتبًؼیل تشاص ّ 500ىتَپبػىبل سا دس توبم ػبل ًـبى
دادًذ .دس پظٍّؾ دیگشی اػتجبى ٍ ّوىبساى ( Esteban et

 )al. 2005الگَّبی گشدؽ خَی دس سٍصّبی ثشفی دس
آًذٍسسا ،پیشیٌغ سا ثش اػبع ؿذت ثبسؽ حذالل 30
ػبًتیهتش ثشف دس  24ػبػت ثب تحلیل هَلفِّبی اكلی ٍ
خَؿِثٌذی  ٍ K-meansتشػین ًمـِّبی تشویجی فـبس تشاص
دسیب ،استفبع طئَپتبًؼیل ّ 500ىتَپبػىبل ٍ ضخبهت الیِ
 1000-500هتش دس ّفت گشٍُ دػتِثٌذی وشدًذ .وبػوبچش ٍ

اػچٌیذس ( )Käsmacher and Schneider. 2011الگَّبی
گشدؽ خَی دس هدوغ الدضایش ػَالجبسد سا ثش هجٌبی دادُّبی
 NCEP/NCARثب تفىیه هىبًی  2/5دسخِ ثشای
وویتّبی فـبس ػغح دسیب ٍ استفبع طئَپتبًؼیل تشاصّبی
ّ 700 ٍ 500ىتَپبػىبل دس  9گشٍُ عجمِثٌذی وشدًذً .تبیح
ایي هغبلؼِ ثِ خَثی ًـبىدٌّذُ حبالت فللی خَ اػت ٍ
دس فلَل هختلف ،دهبی َّا ٍ هحتَای آة لبثل ثبسؽ ثب
اًَاع هختلف تیپ َّا دس استجبط اػت .خیبًگ ( Jiang.

 )2011ثب دػتِثٌذی تیپّبی َّای ّوذیذی دس ؿشق
اػتشالیب ًـبى دادًذ وِ فشاٍاًی تیپ َّای ّوذیذی دس
همیبعّبی فللی ،ثیي ػبالًِ ٍ ثیي دِّای ًَػبى داسد .اص
 1970تب  1995وبّؾ ٍلَع چٌذ تیپ َّا دس استجبط ثب ًبٍُ
ػبحل ؿشلی وِ اص ؿوبل تب ًیَػبٍتٍلض اهتذاد هییبثذ ٍ
افضایؾ خضئی دس فؼبلیت ثشخی اص اًَاع ٍاچشخٌذّب ٍخَد
داسد .چبدی ٍ والسن ( )Chadee and Clark. 2015ثب
تحلیل خَؿِثٌذی دٍ هشحلِای دس الگَسیتن K-means

ثشای هَلفِّبی ثبد ّ 850ىتَپبػىبل اص دادُّبی ثبصتحلیل
 NCEP/DOEدس دٍسُ ّ ،1970-2010فت الگَی گشدؽ
خَی دس وبسائیت اػتخشاج وشدًذ .اػویت ٍ ؿشیذاى
(ً )Smith and Sheridan. 2018بثٌْدبسیّبی استفبع
طئَپتبًؼیل تشاصّبی ّ 10 ٍ 100ىتَپبػىبل ٍ فـبس تشاص
دسیب سا ثشای هغبلؼِ الگَّبی تبٍایی پتبًؼیل ٍسدػپْش ٍ
پَؿيػپْش لجل اص سخذاد َّای ػشد خَؿِثٌذی وشدًذ.
ًبثٌْدبسی فـبس تشاص دسیب ّ 2-1فتِ لجل اص سخذاد َّای ػشد
دس صهؼتبى هـبّذُ ٍ هـخق ؿذ وِ تبٍایی پتبًؼیل
ٍسدػپْش ٍ پَؿيػپْش دس هیبًِ صهؼتبى تضؼیف اهب دس اٍایل
ٍ اٍاخش فلل َّای ػشد ،لَی اػت.
استجبط الگَّبی گشدؽ خَ ثب وویتّبی هختلف َّاؿٌبختی
ًیض هَسد تَخِ پظٍّـگشاى اػت .لىؼَى ٍ ّوىبساى
( )Lakson et al. 2019دس ثشسػی اثش گشدؽّبی خَی ثش
افضایؾ دهبی َّا دس اػتًَی ثب ثشسػی تغییشات فشاٍاًی 12
گشٍُ تیپّبی گشدؽ خَی اص هدوَػِ دادُّبی
 COST733ثِ ایي ًتیدِ سػیذًذ وِ افضایؾ دهب دس عی
دٍسُ  1966-2015ثِ احتوبل صیبد ثب تغییشات دهب دس الگَّبی
گشدؽ خَی ٍاثؼتِ اػت .استجبط الگَّبی گشدؽ خَی ثب
ثبسؽّبی صیبد دس لْؼتبى تَػظ لَپیىبصػب ( Lupikasza.

 )2010ثشسػی ٍ ًتبیح ًـبى داد وِ تغبثك هٌبػجی ثیي
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ثبسؽّبی صیبد ٍ الگَّبی گشدؿی دس خٌَة ،ؿوبلؿشق ٍ

هؼتذل ،ػشد ٍ خـه ،ػشد ٍ خـه ثبدی ،یخجٌذاى ٍ گشم ٍ

ؿوبل لْؼتبى ٍخَد داسد .دس پظٍّؾ دیگشی ّوجؼتگی

خـه سا ثشای ایؼتگبُ هَسدًظش تؼییي وشد ٍ ًـبى داد وِ

هؼٌیداسی ثیي ؿبخق ًَػبى خٌَثی ( ٍ )SOIفشاٍاًی تیپ

ػبهبًِّبی پشاستفبع ػشثؼتبى ٍ ؿوبل آفشیمب دس حبوویت

َّای ّوذیذی دس ثبصُّبی صهبًی ػبالًِ ٍ فللی دس ؿشق
اػتشالیب هـبّذُ ؿذ وِ هْوتشیي تغییش دس فبص هٌفی  SOIدس
ثْبس سخ دادُ ٍ ثب ٍصؽ ثبدّبی خٌَةغشثی ٍ غشثی ٍ
وبّؾ ؿذیذ ٍاچشخٌذّب هـخق اػت؛ ثؼالٍُ ،هْوتشیي
تغییش دس فبص هثجت  SOIدس تبثؼتبى ثب ٍلَع ٍاچشخٌذّبی
ثیـتش سخ هیدّذ (خیبًگ .)2011
دس ایشاى ،سضیئی ( )1386ثب اًدبم  ٍ PCAخَؿِثٌذی چٌذ
ّؼتِای 18 ،الگَی گشدؽ خَی سا ثشای هٌغمِ خبٍسهیبًِ ٍ
ایشاى ؿٌبػبیی وشد ٍ ًـبى داد وِ الگَّبی ثب خشیبى هذاسی
فشاٍاىتشیي الگَّب دس ػبل ٍ دس دٍسُ هغبلؼِ ّؼتٌذ .ثب
ثشسػی استجبط ایي الگَّب ثب دٍسُّبی خـه ٍ تش هـخق
ؿذ وِ الگَّبی ثب خشیبى هذاسی ٍ ؿوبلغشثی دس ّوِ
هٌبعك اغلت هَخت خـىؼبلی هیؿًَذ ،دس حبلیىِ
الگَّبی ثب خشیبى خٌَةغشثی دس ّوِ هٌبعك هَخت تشػبلی
هیؿًَذّ .وچٌیي ّش چِ هحَس ًبٍُ ثِ ؿشق هذیتشاًِ
ًضدیهتش ٍ اص ػوك ثیـتشی ثشخَسداس ثبؿذ ،تبثیش ثیـتشی ثش
سٍی ثبسًذگی هٌغمِ داسد .دس پظٍّـی دیگش ،فتبحی ٍ
سضیئی ( )1388ثب دػتِثٌذی الگَّبی گشدؽ خَ دس ایشاى سا
عی دٍسُ آهبسی  1950-2006دس ؿجىِای ثب تفىیه 2/5
دسخِ دس ّیدذُ گشٍُ ،تَصیغ هبّبًِ ٍ تغییشات ثلٌذ هذت ّش
الگَ سا ثشسػی وشدًذ .فتبحی ٍ ثبثبییفیٌی ( )1393ثب اػتفبدُ
اص  PCAالگَّبی ّوذیذی ثبسؽصا ٍ خـىیصا سا عی دٍسُ
آهبسی  1950-2006اػتخشاج ًوَدًذ .هلغفبیی ٍ ّوىبساى
( )1394الگَّبی گشدؽ خَی ثبسًذگیّبی ؿذیذ ثش سٍی
ایشاى سا ثب دادُّبیی دس تفىیه  2/5دسخِ عی دٍسُ آهبسی
 2009-1980ثِ پٌح گشٍُ دػتِثٌذی ٍ ساثغِ ثیي الگَّب ٍ
ثبسؽ سا ثش اػبع ؿبخق  Piثشسػی ًوَدًذ .حؼیٌی ٍ
اوجشی لولشی ( )1395الگَّبی ّوذیذی پذیذآٍسًذُ
ثبسؽّبی فشیي حَضِ آثخیض عبلمبى دس اػتبى الجشص سا ثب
اػتفبدُ اص  ،PCAخَؿِثٌذی الگَّبی ّوذیذی ٍ ًیض
فشاػٌح كذنّب دس چْبس گشٍُ ثب دادُّبی  2/5دسخِ تؼییي
وشدًذ .حٌفی ( )1399تیپّبی َّای هٌغمِ ؿوبلغشة
وـَس دس ایؼتگبُ هشاغِ سا ؿٌبػبیی ٍ ؿؾ تیپ ثبسؿی،

ؿشایظ گشم ٍ خـه ٍ ًبٍُ هذیتشاًِ ٍ تَدُ َّای ػشد لغجی
دس ایدبد دٍسُّبی ػشد ًمؾ داسًذ.
الگَّبی گشدؽ خَی ؿٌبػبیی ؿذُ ثشای ایشاى اغلت ثش
اػبع دادُّبی هیبًگیي هبّبًِ خَ تْیِ ؿذُاًذ (ػلیدبًی،
ّ .)2002 ،1380وچٌیي دس هغبلؼبت پیـیي ػوذتب اص
دادُّبی ثب تفىیه ؿجىِای  2/5دسخِ اػتفبدُ ؿذُ اػت
(ػضیضی ٍ ػلیضادُ  ،1393فتبحی ٍ ثبثبیی فیٌی ،1393
هلغفبئی ٍ ّوىبساى  ٍ 1394حؼیٌی ٍ ّوىبساى  .)1395ثِ
دلیل اّویت فلل صهؼتبى ثِ ػٌَاى فلل اكلی ثبسؽ دس
ایشاى پظٍّؾّبی یبد ؿذُ اغلت ایي فلل سا هَسد تَخِ ٍ
هغبلؼِ لشاس دادُ ٍ ؿٌبػبیی الگَّبی گشدؽ خَ دیگش
فللّب ووتش هَسد تَخِ لشاس گشفتِ اػت .اص ػَی دیگش،
اغلت هغبلؼبت ثِ كَست هٌغمِای دس ثخـی اص وـَس اًدبم
ؿذُ اػت (غیَس ٍ ّوىبساى  ،1391حؼیٌی ٍ ّوىبساى
 ،1395حٌفی  ،1399داسًذ ٍ ّوىبساى  .)2018اص ایي سٍ ،دس
ایي پظٍّؾ عجمِثٌذی الگَّبی گشدؽ خَی دس ّوِ فلَل
ثب دلت ثبال ٍ ثب اػتفبدُ اص دادُّبیی ثب تفىیه ؿجىِای 0/5
دسخِ دس همیبع صهبًی سٍصاًِ دس هٌغمِ ایشاى ٍ خبٍسهیبًِ دس
دٍسُ آهبسی  1990-2019اًدبم ؿذ وِ دس ثخؾ سٍؽ وبس
آهذُ اػت .دس ثخؾ ًتبیح ثب تْیِ ًمـِّبی تشویجی فـبس
ػغح دسیب ٍ استفبع طئَپتبًؼیل تشاص ّ 500ىتَپبػىبل ثِ
تحلیل الگَّب پشداختِ ؿذ ٍ فشاٍاًی سخذاد هبّبًِ ٍ فللی
ّش یه اص الگَّب ثشسػی ؿذ .ثب تَخِ ثِ توشوض ثیـتش
هغبلؼبت ثِ دادُّبی تشاص ّ 500ىتَپبػىبل ٍ ػغح دسیب
(سضیئی  ،1386فتبحی ٍ ثبثبییفیٌی  ،1393هلغفبئی ٍ
ّوىبساى  ،1394داسًذ ٍ ّوىبساى  ،)2018دس تحمیك حبضش
ػالٍُ ثش دٍ وویت هزوَس ،ؿبس سعَثت تشاص 850
ّىتَپبػىبل وِ اص وویتّبی اكلی ٍ هْن دس ٍلَع ثبسًذگی
اػت ،دس ّش یه اص الگَّب هحبػجِ ٍ تحلیل ؿذ.
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وِ توبهی ػبهبًِّبی آة ٍ َّایی هَثش ثش سٍی ایشاى سا دس

هَاد ٍ رٍش

عَل ػبل سا دس ثش هیگیشد.

هٌطقِ هطالعِ
هحذٍدُ هغبلؼِ (ؿىل  )1عَل خغشافیبیی  20-65دسخِ
ؿشلی ٍ ػشم خغشافیبیی  10-55دسخِ ؿوبلی اًتخبة ؿذ

ضكل  -0هحذٍدُ هطالعِ

دادُّا
عجمِثٌذی الگَّبی گشدؽ خَی دس ایشاى ٍ خبٍسهیبًِ ثب
تحلیل هَلفِّبی اكلی اغلت ثب اػتفبدُ اص تشاص 500
ّىتَپبػىبل ثِ ػٌَاى تشاص هشخغ وِ هؼشف تشاص هیبًی خَّ
ثَدُ ٍ تحت تأثیش تَپَگشافی ػغح صهیي ًیؼت ،اًدبم
هیؿَد ( ،Vicente-Serrano et al. 2011اهیشی ٍ
ّوىبساى )1397؛ ثٌبثشایي دادُّبی استفبع طئَپتبًؼیل تشاص
ّ 500ىتَپبػىبل اص هشوض  ECMWFؿبهل دادُّبی
 ERA5ثب تفىیه ؿجىِای  0/25دسخِ دسیبفت ؿذERA5 .

همبدیش گؼتشدُای اص هـبّذات تبسیخی سا ثِ تخویيّبی
خْبًی ثب اػتفبدُ اص هذلّبی پیـشفتِ ٍ ػیؼتنّبی دادُ
گَاسی ؿبهل هیؿَدّ .وچٌیي ،تخویيّبی ػبػتی اص تؼذاد

صیبدی اص هتغیشّبی اللیوی ،صهیٌی ٍ الیبًَػی سا دس یه
ؿجىِ  30ویلَهتشی دس توبم وشُ صهیي دس  137تشاص اص ػغح
صهیي تب استفبع  80ویلَهتشی سا هیپَؿبًذ .دس ایي پظٍّؾ
دادُّبی استفبع طئَپتبًؼیل تشاص ّ 500ىتَپبػىبل اص هشوض
هزوَس دس فبكلِ صهبًی یه ػبػت ،ثبصُ صهبًی  30ػبلِ
( ،)1990-2019عَل خغشافیبیی  20-65دسخِ ؿشلی ٍ
ػشم خغشافیبیی  10-55دسخِ ؿوبلی دسیبفت ؿذ .ثِ دلیل
حدن ثؼیبس صیبد دادُّب ٍ هحذٍدیتّب ٍ هـىالت
ًشمافضاسی ٍ ػختافضاسی اص هیبى حدن ثبالی دادُّب،
دادُّبی ثب تفىیه ؿجىِای 0/5دسخِ اػتخشاج ؿذ .ػپغ
هیبًگیي سٍصاًِ استفبع طئَپتبًؼیل تشاص ّ 500ىتَپبػىبل دس
ّش یه اص ًمبط ؿجىِ هحبػجِ ؿذ وِ هبتشیغ دادُّب ؿبهل
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 8281ػتَى (ًمبط ؿجىِ) ٍ  10957ػغش (تؼذاد سٍصّب)

سٍصّب (10957سٍص) عی دٍسُ آهبسی  30ػبلِ (-2019

هیثبؿذ .دس اداهِ هغبلؼِ ثشای تْیِ ًمـِّبی فـبس ػغح

 )1990دس  18گشٍُ (فتبحی ٍ ثبثبییفیٌی )1393 ،دػتِثٌذی

دسیب دادُّبی فـبس ػغح دسیب ٍ ثشای هحبػجِ ٍ تْیِ ًمـِ

ؿذًذ.

ؿبس سعَثت ،دادُّبی ػشػت افمی ثبد ،دهب ٍ سعَثت ًؼجی
تشاص ّ 850ىتَپبػىبل دسیبفت ؿذًذ.

تْیِ ًقطِّای تزکیبی
دس ًْبیت ًمـِّبی فـبس ػغح دسیب ٍ استفبع طئَپتبًؼیل

رٍش کار

تشاص ّ 500ىتَپبػىبل ثشای ّش یه اص الگَّب تْیِ ٍ تفؼیش

تحلیل هَلفِّای اصلی

ؿذ .فشاٍاًی سخذاد هبّبًِ ٍ فللی ّش یه اص الگَّب ٍ

ّذف اص تحلیل هَلفِّبی اكلی ،یبفتي تؼذاد هَلفِّبیی
اػت وِ ّوجؼتگیّبی هـبّذُ ؿذُ ثیي هتغیشّب سا تَضیح
دٌّذ .اص آًدبئیىِ ثیـیٌِ تؼذاد هَلفِّب ثشاثش ثب تؼذاد
هتغیشّبػت ،اٍلیي هَلفِ اكلی اػتخشاج ؿذُ ثیـتشیي همذاس
پشاوٌذگی دادُّب سا دس ول هدوَػِ دادُّب ثِ خَد اختلبف
هیدّذ .دٍهیي هَلفِ ثیـتشیي هدوَػِ دادُّب وِ تَػظ
هَلفِ اٍل هحبػجِ ًـذُ اػت سا دس ًظش هیگیشد ٍ ثب هَلفِ
اٍل ّوجؼتگی ًذاسد .ثِ ػجبستی ،ثب گزس اص هَلفِی اثتذایی ثِ
ػوت هَلفِّبی اًتْبییّ ،ش هَلفِ ٍاسیبًغ ووتشی سا تـشیح
هیوٌذ .ػپغ چٌذ هَلفِ اٍل ثب همبدیش ثضسگتش اص یه وِ
ثخؾ ثضسگی اص ٍاسیبًغ تَضیح دادُ ؿذُ سا هیپَؿبًذ،

استجبط تَصیغ هىبًی ؿبس سعَثت تشاص ّ 850ىتَپبػىبل وِ
اص وویتّبی اكلی ٍ هْن دس ٍلَع ثبسًذگی اػت ،ثشسػی
ؿذ .ثشای هغبلؼِ ؿبس سعَثت ،تشاص ّ 850ىتَپبػىبل
اًتخبة ؿذ ،صیشا اغلت اثشّبی ثبسؿی دس استفبع ووتش اص
 2700هتش دس هٌغمِ هغبلؼبتی سٍی وـَس ایشاى تـىیل
هیؿًَذ وِ پبئیيتش اص تشاص ّ 700ىتَپبػىبل (استفبع تمشیجی
 3000هتش) اػت ٍ ًیض تشاص ّ 925ىتَپبػىبل دس پبئیيتش اص
تشاص ػغح صهیي دس هٌغمِ هغبلؼِ لشاس داسد ٍ ثٌبثشایي
دادُّبی آى اًذاصُگیشی ًویؿَد ٍ ثشآٍسدی اص هحبػجبتی
اػت وِ تَػظ سادیَػًَذ اًدبم هیؿَد .ؿبس سعَثت تشاص

ّ 850ىتَپبػىبل عجك ساثغِ (( )1

Banacos and

اًتخبة ٍ اص ثمیِ هَلفِّب وِ اّویت چٌذاًی ًذاسًذ ،چـن-

 )Schultz. 2005هحبػجِ ٍ تحلیل ؿذ .الصم ثِ روش اػت وِ

پَؿی هیؿَد .دس پظٍّؾ حبضش ثشای تحلیل هَلفِّبی

هحذٍدُ هغبلؼِ ّوِ پٌِّْبی آثی هؤثش ثش ایشاى (دسیبی

اكلی ثب آسایِ  ٍ Sاًتخبة هَلفِّب اص ثشًبهًَِیؼی ثِ صثبى R

هذیتشاًِ ،دسیبی ػشخ ٍ دسیبی ػشة) وِ اص هٌبثغ هْن

اػتفبدُ ؿذ.

سعَثتی ثبسؽ ّؼتٌذ سا دس ثش گشفتِ اػت.
()1

خَضِبٌذی
اص هیبى سٍؽّبی هختلف ،سٍؽ خَؿِثٌذی چٌذ ّؼتِای
( )K-meansثؼیبس ؿٌبختِ ؿذُ ٍ پش وبسثشد هیثبؿذ.
ٍیظگی اكلی ایي سٍؽ آصادی حشوت ٍ خبثدبیی ػضَّبی
گشٍُّب اػت .خبثدبیی ػضَّب دس ایي سٍؽ ثِ ٍػیلِ فشایٌذ
اص ػشگیشی اًدبم هیگیشد .هیضاى ٍاسیبًغ دسٍى گشٍّی
گشٍُّب دس سٍؽ چٌذ ّؼتِای ثؼیبس پبئیي اػت ٍ گشٍُّبی

̅̅̅
)

̅̅̅

)̅̅̅ (

(

دس ساثغِ ( )1هٌظَس اص ّ MFCوگشایی ؿبس سعَثت (گشم
ثش ویلَگشم ثش ثبًیِ) اػت .دس ػوت ساػت ساثغِ خولِ اٍل
فشاسفت افمی سعَثت ٍیظُ ٍ خولِ دٍم ّوگشایی افمی
سعَثت ٍیظُ سا ًـبى هیدٌّذ ( Banacos and Schultz.

.)2005

ثذػت آهذُ ثؼیبس ّوگي هی ثبؿٌذ .دس تحمیك حبضش ثشای

ًتایج

عجمِثٌذی تیپّبی َّا ،اص خَؿِثٌذی ثِ سٍؽ K-means

دس هغبلؼِ حبضش ثِ هٌظَس ؿٌبخت ٍ تحلیل الگَّابی گاشدؽ

اػتفبدُ ؿذ ،عَسی وِ اسائِدٌّذُ هتٌبٍةتشیي الگَّبی

خَی هؤثش ثش آة ٍ َّای ایشاى ،سٍؽ تحلیل هؤلفِّبی اكلی

گشدؽ خَی دس هٌغمِ هغبلؼِ دس عَل ػبل ثبؿذ .پغ اص

ثب آسایِ  Sثش سٍی هبتشیغ دادُّبی تاشاص ّ 500ىتَپبػاىبل ٍ

اًتخبة هَلفِّبی اكلی ٍ تؼییي ًوشات هَلفِّب ،توبهی

ثب تفىیه هىبًی  0/5دسخِ دس توبهی هبُّبی ػبل ٍ عای دٍسٓ
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آهبسی  1990-2019اػوبل گشدیذ .ثشاػبع ًتبیح ثذػت آهاذُ

دادُّب ثِ ٍػیلِ ًِ هَلفِ اًتخبثی تَضیح دادُ ؿذ .ثب تَخاِ ثاِ

اص ایي سٍؽ ٍ ثش اػبع ًوَداس غشثبلی (ؿىل  9 ،)2هَلفِ اٍل

ًتبیح خذٍل ّ ٍ 1وچٌیي ًمغِ ؿىؼت ًوَداس غشثبلی (ؿاىل

وِ اص هَلفِّبی دیگش هتوبیض ثاَدُ ٍ دسكاذ لبثال تاَخْی اص

 ،)2هالحظِ هیؿَد وِ هَلفِ اٍل ثاب  72/18دسكاذ ٍاسیابًغ

ٍاسیبًغ دادُّب سا تَضیح هایدٌّاذ ،اًتخابة ؿاذ .خاذٍل 1

ثیـتشیي ًمؾ سا دس تجییي ٍاسیبًغ دادُّب داسد ٍ ػبیش هَلفِّاب

دسكذ ٍاسیبًغ تَضیح دادُ ؿذُ ثِ ٍػیلِ ثشداسّابی ٍیاظُ سا

اص ٍصى ووتشی ثشخَداس ّؼتٌذ.

ًـبى هیدّذ .ثب تَخِ ثِ خذٍل  95/93دسكذ اص ٍاسیبًغ ول

ضكل ً -2وَدار غزبالی تحلیل هَلفِّای اصلی بز رٍی دادُّای ارتفاع صئَپتاًسیل تزاس ّ 511كتَپاسكال
جذٍل  -0درصذ ٍاریاًس تَضیح دادُ ضذُ هَلفِّای اًتخابی حاصل اس اًجام  PCAبزٍی دادُّای ارتفاع صئَپتاًسیل تزاس 511
ّكتَپاسكال
ضوارُ هَلفِ

درصذ ٍاریاًس تَضیح دادُ ضذُ

ضوارُ هَلفِ

درصذ ٍاریاًس تَضیح دادُ ضذُ

0

72/08

6

0/20

2

8/10

7

0/03

3

6/00

8

0/02

4

3/04

9

0/11

5

2/13

هجوَع

95/93

ؿىلّبی  3تب  7الگَّبی هیبًگیي فـبس ػغح دسیب ،استفبع

خٌَةغشة ایشاى ،ػشاق ٍ ػشثؼاتبى اػاتمشاس داسد ٍ پشثٌاذ

طئَپتبًؼیل تشاص ّ 500ىتَپبػىبل ،فشاٍاًی هبّبًِ ٍ ؿبس

ّ 1008ىتَپبػىبل ثخؾّبی صیبدی اص ؿشق ٍ هشوض ایاشاى

سعَثت تشاص ّ 850ىتَپبػىبل سا دس الگَّبی گشدؿی  1تب

ٍ ًیض ػشثؼتبى تب ؿاوبلؿاشق آفشیماب سا دسثشگشفتاِ اػات.

ً 18ـبى هیدّذ .ایي الگَّب ثِ تفلیل دس صیش تفؼیش

پشفـبس ّ 1016ىتَپبػىبل ثش سٍی سٍػیِ دیذُ هیؿَد .دس

هیؿًَذ.

ًمـِ استفبع طئَپتبًؼایل تاشاص ّ 500ىتَپبػاىبل ،پشاستفابع
خٌتحبسُ وِ ثب ونفـبس حشاستی ػغح صهیي ّواشاُ اػات،

الگَی گشدؿی 1

دس صیش هذاس  30دسخِ لشاس گشفتاِ اػات ٍ گؼاتشؽ آى اص

ثب تَخِ ثِ ًمـِ فـابس ػاغح دسیاب دس ایاي الگاَ هـابّذُ

ؿوبلؿشق آفشیمب تب خٌَةغشة ٍ خٌَة ایشاى اداهاِ داسد.

هیؿَد وِ ونفـبس حشاستی ّ 1004ىتَپبػىبل دس خٌَة ٍ

ًبٍُ ضؼیفی دس ؿشق اسٍپب ٍ پـتِ ضؼیفی حبكال اص ًفاَر
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پشاستفبع خٌت حابسُ ثاِ ػاَی ؿاشق دسیابی خاضس دیاذُ

اػتّ .وگشایی ًؼجتب ضؼیف ؿبس سعَثت دس ثخؾّبیی اص

هیؿَد .ایي الگَ وبهالً تبثؼتبًِ اػت ٍ دس هبُّبی طٍئي تاب

غشة ٍ خٌَةؿشق ایشاى ٍ خٌَة دسیبی ػشخ دیذُ

اوتجش فؼبلیت ثیـتشی داسدّ .وچٌایي الگاَی هیابًگیي ؿابس

هیؿَد .اًتظبس هیسٍد ثب اػتمشاس ایي الگَ ؿشایظ ثذٍى

سعَثت تشاص ّ 850ىتَپبػاىبلّ ،وگشایای دس ثخاؾّابی

ثبسؽ دس وـَس ایدبد ؿَد.

ؿشلی ایشاى ثب ثیـیٌِ همذاس
دسیبیی یوي ٍ ػوبى ثاب ثیـایٌِ هماذاس

 ٍ ،0/28هشصّبی
0/26

الگَی گشدؿی 4

ًـبى هیدّذ وِ ثب اػتمشاس ونفـبس حشاستی دس ػغح صهایي

دس ًمـِ ػغح صهیي ونفـبسی ثش سٍی سٍػیِ حبون اػت ٍ

ٍ خشیبىّبی خٌَثی ًبؿی اص آى ػبصگبس اػتّ .وچٌایي دس

ّوشاُ ثب آى دس تشاص هیبًی خَ وناستفبػی لشاس داسد واِ ًابٍُ

خٌَة دسیبی ػشخ ّوگشایی ؿبس سعَثت هـبّذُ هیؿَد.

آى تب ًَاس ؿوبلی ایشاى وـیذُ ؿذُ اػتّ .وچٌیي دس ًمـاِ

ثِ عَس ولی ایي الگَ اػتمشاس ؿاشایظ گاشم ٍ خـاه سا دس

ػغح صهیي پشاستفبع ّ 1024ىتَپبػىبل اص خٌاَة اسٍپاب ٍ

هٌغمِ هغبلؼِ ًـبى هیدّذ.

دسیبی ػیبُ تب لجِ هشصّبی ؿوبلغشثی ایشاى گؼتشؽ داسد وِ

الگَی گشدؿی 2
پشفـبس ػایجشی ثاب هشواض ّ 1027ىتَپبػاىبل ٍ ثاب اهتاذاد
ؿشلی -غشثی تب ًَاس ؿوبلی ایشاى ٍ دسیبی خضس وـیذُ ؿذُ
اػت ٍ دس خٌَة ایشاى ونفـبس ًؼاجی ّ 1016ىتَپبػاىبل
لشاس داسد .دس تشاص ّ 500ىتَپبػىبل ًبٍُ استفبػی دس ؿاشق
دسیبی خضس ثِ ػوت هشوض ٍ خٌَة ایشاى تب ؿشق ػشثؼاتبى
اهتذاد یبفتِ اػتّ ،وضهبى پشاستفبع خٌتحبسُ دس ؿوبلؿشق
آفشیمب اػت ٍ پـتِ آى تب دسیابی ػایبُ اهتاذاد داسد .اص ًظاش
تَصیغ ػبالًِ ثیـتشیي فشاٍاًی ایي الگَ دس دٍسُ ػاشد ػابل
هشثَط ثِ هبُّبی ًَاهجش ،دػبهجش ٍ طاًَیِ تب آٍسیال اػات ٍ
دس هبُّبی گشم ػبل فؼبلیتی ًذاسدّ .وگشایای ضاؼیف ؿابس
سعَثت تشاص ّ 850ىتَپبػىبل دس ثخؾّبی خٌَثی ایشاى ٍ
خٌَة دسیبی ػشخ دیذُ هیؿَد .اػتمشاس الگَی هزوَس آة
ٍ ّااَای ػااشد ٍ خـااه سا دس ًااَاس ؿااوبلی وـااَس ًـاابى
هیدّذ.
الگَی گشدؿی 3
دس ػغح صهیي ونفـبس ّ 1012ىتَپبػىبل دس ؿشق اسٍپب ٍ
دس تشاص ّ 500ىتَپبػىبل وناستفبػی دس ایي هٌغمِ اػتمشاس
داسد وِ ًبٍُ ًؼجتب ونػوك ٍ ضؼیف آى تب ؿوبل دسیبی ػیبُ
وـیذُ ؿذُ ،اهب دس هذاس  25تب  35دسخِ ؿوبلی پشثٌذّب
هذاسیاًذ .پشاستفبع خٌتحبسُ دس تشاص هیبًی خَ دس صیش هذاس
 20دسخِ لشاس داسد .ثیـتشیي فشاٍاًی ایي الگَ هشثَط ثِ
هبُّبی ًَاهجش ،دػبهجش ٍ طاًَیِ تب هی دس دٍسُ ػشد ػبل

ثب پـتِ دس تشاص هیبًی خَ ّوشاُ اػت .پشاستفبع خٌت حابسُ
تشاص هیبًی دس پبئیيتش اص هذاس  20دسخاِ هـابّذُ هایؿاَد.
ثیـتشیي فشاٍاًی سخذاد ایي الگَ دس هبُّبی ًَاهجش ،دػابهجش
ٍ طاًَیِ تب هبسع دس دٍسُ ػشد ػبل اػات ٍ دس دٍسُ گاشم
ػاابل فؼاابلیتی ًااذاسدّ .وگشایاای ضااؼیف ؿاابس سعَثاات دس
ثخؾّبیی اص خٌاَة ایاشاى ٍ خٌاَة دسیابی ػاشخ دیاذُ
هیؿَدّ .وچٌیي دس ؿشق دسیبی ػیبُ ثِ ػَی ؿوبل وـَس
آرسثبیدبى ّوگشایی ًؼجی ؿبس سعَثت ثب تضسیك سعَثات اص
دسیبی ػیبُ ٍخَد داسد .ثٌبثشایي اًتظبس هیسٍد وِ دس اغلات
هٌبعك وـَس ؿشایظ آسام خَی حبون ثبؿذ اهب دس ثخؾّبیی
اص ؿوبل غاشة ٍ غاشة ػاَاحل دسیابی خاضس ثاب افاضایؾ
سعَثت ثبسؽّبی پشاوٌذُ دٍس اص اًتظبس ًیؼت
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ضكل  -3الگَّای گزدش جَی رٍی ایزاى در دٍرُ آهاری  ،0991-2109الف)الگَی هیاًگیي فطار سطح دریا ،ب) الگَی هیاًگیي
ارتفاع صئَپتاًسیل تزاس ّ 511كتَپاسكال ،ج) فزاٍاًی هاّاًِ ٍ د) الگَی هیاًگیي ٍاگزایی ضار رطَبت (ّوگزایی با هقادیز هٌفی بِ رًگ
سبش) در الگَّای گزدضی  0تا 4

الگَی گشدؿی 5

ّوضهبى پـتِای اص پشاستفبع خٌتحبسُ دس ساػتبی ًلف-

دس ایي الگَ ؿجیِ ثِ ػغح صهیي الگَی  ،2پشفـبس ػیجشی ثب

الٌْبسی اص ػشثؼتبى تب ؿشق دسیبی ػیبُ وـیذُ ؿذُ اػت.

هشوض ّ 1026ىتَپبػىبل تب ًیوِ ؿوبلی ایشاى ًفَر وشدُ

ثیـیٌِ سخذاد ایي الگَ دس هبُّبی ًَاهجش ،دػبهجش ٍ طاًَیِ

اػت .دس تشاص ّ 500ىتَپبػىبل ًبٍُ استفبػی دس ؿشق

تب آٍسیل دس دٍسُ ػشد ػبل اػت ٍ دس فلل تبثؼتبى اثشی

دسیبی خضس ثِ ػوت ًَاس ؿشلی ایشاى اهتذاد یبفتِ اػت،

اص آى دیذُ ًویؿَد .الگَی هیبًگیي ؿبس سعَثتّ ،وگشایی
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دس ؿوبلؿشق دسیبی هذیتشاًِ ٍ ؿشق ایشاى ثب همذاس ثیـیٌِ

ؿبس سعَثت ًبؿی اص اػتمشاس ًبٍُ تشاص هیبًی خَ ٍ خشیبى-

 ٍ 0/11خٌَة دسیبی ػشخ ثب همذاس ثیـیٌِ

ّبی خٌَةغشثی ٍ غشثی اص دسیبی هذیتشاًِ ٍخَد داسد ٍ

ً 0/12ـبى هیدّذ .اػتمشاس َّای ػشد دس

ثٌبثشایي سخذاد ثبسؽ دس ؿوبلغشة ٍ ثخؾّبیی اص غشة

ًیوِ ؿوبلی ثَیظُ دس ؿوبلؿشق وـَس ٍ ثبسؽّبی پشاوٌذُ

وـَس دٍس اص اًتظبس ًیؼت.

دس ثخؾّبیی اص ؿشق ٍ خٌَةؿشق وـَس اًتظبس هیسٍد.
الگَی گشدؿی 8
الگَی گشدؿی 6

پشفـبس ػیجشی ثب هشوض ّ 1029ىتَپبػىبل دس هذاس 50

پشفـبس ػیجشی ثب هشوض ّ 1030ىتَپبػىبل تب ًیوِ ؿوبلی

دسخِ لشاس داسد ٍ ثب گؼتشؽ ثِ ػشمّبی پبئیيتش ،وـَس

ایشاى ًفَر وشدُ اػت .دس تشاص ّ 500ىتَپبػىبل ًبٍُ ًؼجتب

ایشاى سا دسثشگشفتِ اػت .دس سٍی دسیبی ػشخ ٍ ًیض دس

ضؼیفی دس ؿشق دسیبی خضس ٍخَد داسد ٍ پـتِای اص غشة

هشوض هذیتشاًِ ونفـبسّب اػتمشاس داسًذ .دس تشاص هیبًی خَ

دسیبی ػیبُ ثِ ػشمّبی ثبالتش وـیذُ ؿذُ اػت .دس پبئیي

ًبٍُای اص غشة دسیبی ػیبُ دس ساػتبی ًلفالٌْبسی ثِ

تش اص هذاس  35دسخِ پشثٌذّب هذاسیاًذ .اغلت سخذاد ایي

ػَی ثخؾّبی هشوضی هذیتشاًِ دیذُ هیؿَد .گشادیبى

الگَ دس هبُّبی ًَاهجش ،دػبهجش ٍ طاًَیِ تب هبسع دس دٍسُ

پشثٌذّب دس ثیي ػشمّبی  20تب  40دسخِ ًؼجتب صیبد (40

ػشد ػبل اػت ٍ دس فلل تبثؼتبى اثشی اص آى دیذُ ًوی-

دوبهتش) اػت .الگَی هیبًگیي ؿبس سعَثتّ ،وگشایی دس

ؿَد .الگَی هیبًگیي ؿبس سعَثتّ ،وگشایی دس ثخؾّبیی

ؿوبلؿشق دسیبی هذیتشاًِ ،خٌَة تشویِ ٍ خٌَة دسیبی

اص ؿشق ٍ خٌَة ایشاى ٍ خٌَة دسیبی ػشخ ًـبى هیدّذ.

ػشخ ًـبى هیدّذ .اص ایيسٍ اًتظبس ثبسؽ دس ثخؾّبی

اػتمشاس ایي الگَ َّایی آسام دس اغلت هٌبعك وـَس سا حبون

غشثی وـَس ٍخَد داسد .ایي الگَی صهؼتبًِ دس هبُّبی

هیوٌذ.

دػبهجش ٍ طاًَیِ تب هبسع ثیـتش سخ هیدّذ.

الگَی گشدؿی 7

الگَی گشدؿی 9

الگَی فـبس ػغح دسیب حبوویت ونفـبس حشاستی دس اغلت

پشفـبس ؿشق اسٍپب ثب هشوض ّ 1024ىتَپبػىبل دس هذاس 45

هٌبعك ایشاى (ثِ خض ًَاس ؿوبلی وـَس) ،ػشاق ،ثخؾّبیی اص

دسخِ ٍ دس غشة دسیبی ػیبُ لشاس داسد ٍ اص غشة دسیبی

خٌَة تشویِ ،ػشثؼتبى تب ؿشق آفشیمب سا ًـبى هیدّذ .دس

خضس دس حبل ًفَر ثِ ایشاى اػت؛ دس دیگش هٌبعك وـَس ون-

ًمـِ استفبع طئَپتبًؼیل تشاص ّ 500ىتَپبػىبل ،پشاستفبع

فـبس ًؼجی حبون اػت .دس تشاص هیبًی خَ ًبٍُی ػویمی ثب

خٌتحبسُ دس صیش هذاس  30دسخِ لشاس گشفتِ اػت ٍ

ودی هثجت دس ساػتبی ؿوبلؿشق -خٌَةغشة اص ؿوبل

گؼتشؽ آى اص ؿوبلؿشق آفشیمب تب ًیوِ خٌَثی ایشاى اداهِ

دسیبی خضس ثِ ػَی ؿشق تشویِ ٍ دس اداهِ تب ؿوبل دسیبی

داسد ٍ پـتِ آى تب ؿوبلؿشق وـَس اهتذاد داسد .ثؼالٍُ،

ػشخ دیذُ هیؿَد ،گشادیبى پشثٌذّب دس ثیي ػشمّبی  20تب

ًبٍُای اص ؿوبلؿشق دسیبی ػیبُ تب ؿشق هذیتشاًِ ٍ حتی

 45دسخِ ًؼجتب صیبد اػت .ایي الگَ دس دٍسُ ػشد ػبل دس

ؿوبل دسیبی ػشخ هـبّذُ هیؿَد .ایي الگَی تبثؼتبًِ دس

هبُّبی ًَاهجش ،دػبهجش ٍ طاًَیِ تب هِ فؼبل اػت .الگَی

هبُّبی طٍئي تب ػپتبهجش فؼبلیت ثیـتشی داسد .ؿبس سعَثت

هیبًگیي ؿبس سعَثتّ ،وگشایی دس خٌَة دسیبی ػشخ،

تشاص ّ 850ىتَپبػىبل هـبثِ ثب الگَی گشدؿی ّ ،1وگشایی

ؿوبلؿشق دسیبی هذیتشاًِ ،خٌَة تشویِ ٍ ثخؾّبیی اص

دس ثخؾّبیی اص ؿشق ایشاى ثب همذاس ثیـیٌِ

غشة ،خٌَةغشة ٍ خٌَة ایشاى ثب همذاس ثیـیٌِ

 ٍ 0/29دسیبی ػشة ٍ هشصّبی دسیبیی یوي ٍ ػوبى ثب

ً 0/10ـبى هیدّذ .دٍسُ فؼبلیت ایي الگَ

ً 0/27ـبى هیدّذ وِ ثب

ثب اػتمشاس ؿشایظ آة ٍ َّای هشعَة سخذاد ثبسؽ سا دس

اػتمشاس ونفـبس حشاستی دس ػغح صهیي ٍ خشیبىّبی خٌَثی

هٌبعك غشثی ،خٌَةغشثی ٍ صاگشع هشوضی سا هحتولتش

ًبؿی اص آى ػبصگبس اػت .ػالٍُ ثشآى دس خٌَة دسیبی

هیوٌذ.

همذاس ثیـیٌِ

ػشخ ،ؿوبلؿشق دسیبی هذیتشاًِ ٍ خٌَة تشویِ ّوگشایی
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الگَی گشدؿی 10

دسخِ صیبد اػت .ایي الگَ ثیـتش دس هبُّبی آٍسیل ٍ هِ ثب

دس الگَی ػغح صهیي ونفـبس ّ 1012ىتَپبػىبل دس دسیبی

فشاٍاًی صیبد سخ هیدّذ اهب دس هبُّبی اوتجشًَ ،اهجش ،دػبهجش

ػشخ ،ػشثؼتبى ،ػشاق ٍ هشصّبی غشثی ٍ خٌَةغشثی ایشاى

ٍ طاًَیِ تب هبسع ًیض فؼبلیت داسد .الگَی هیبًگیي ؿبس

لشاس داسد وِ دس تشاص هیبًی خَ ثب ًبٍُ ػویمی وِ اص ؿوبل

سعَثتّ ،وگشایی دس ؿوبلؿشق دسیبی هذیتشاًِ ،خٌَة

دسیبی ػیبُ تب هیبًِ دسیبی ػشخ وـیذُ ؿذُ ّوشاُ اػت ٍ

تشویِ ،غشة ٍ ؿوبلغشة ایشاى ٍ خٌَة دسیبی ػشخ ثب

ًیوِ غشثی ایشاى دس ؿشق ایي ًبٍُ لشاس گشفتِ اػتّ .وچٌیي

همذاس ثیـیٌِ

ً 0/12ـبى هیدّذ .ؿشایظ

دس ػغح صهیي پشفـبس ػیجشی ثب هشوض ّ 1026ىتَپبػىبل

َّای گشم ٍ هشعَة ثَیظُ دس ًیوِ غشثی وـَس ٍ سخذاد

تب ؿوبل دسیبی خضس اهتذاد داسد .ایي الگَ دس هبُّبی ًَاهجش،

ثبسؽ دس ؿوبلغشة ،غشة ،صاگشع هشوضی ٍ ثِتذسیح دس

دػبهجش ٍ طاًَیِ تب آٍسیل فؼبلیت ثیـتشی داسد .الگَی

هشوض وـَس اًتظبس هیسٍد.

هیبًگیي ؿبس سعَثتّ ،وگشایی دس خٌَة دسیبی ػشخ،
ؿشق هذیتشاًِ ٍ غشة ػَسیِ ،غشة ،خٌَةغشة ٍ

الگَی گشدؿی 13

ثخؾّبیی اص خٌَة ایشاى ثب همذاس ثیـیٌِ

دس اغلت هٌبعك وـَس (ثِ خض ًاَاس ؿاوبلی)ّ ،وچٌایي ثاش

ً 0/11ـبى هیدّذ .ثب اػتمشاس ایي الگَ سخذاد ثبسؽ دس

سٍی ػشاق ،ػشثؼتبى ٍ دسیبی ػشخ ونفـبس حشاستی حابون

غشة ،خٌَةغشة ،ثخؾّبیی اص ؿوبلغشة ٍ ثِ تذسیح ثب

اػت وِ ثب پشاستفبع خٌتحبسُ ثب اهتذاد اص ؿوبلؿشق آفشیمب

پیـشٍی ًبٍُ تشاص هیبًی ثِ ػَی ؿشق دس هٌبعك هشوضی،

تب خٌَة ایشاى دس تشاص هیبًی خَ ّوشاُ اػت ٍ پـتِ آى تاب

خٌَثی ٍ ؿوبلؿشق ٍ ؿشق وـَس اًتظبس هیسٍد.

ؿوبل دسیبی خضس وـیذُ ؿاذُ اػات .ثؼاالًٍُ ،ابٍُ ًؼاجتب

الگَی گشدؿی 11
پشفـبس ػیجشی ثِ هشوض ّ 1022ىتَپبػىبل ثب گؼتشؽ ثِ
ػشمّبی پبئیيتش اغلت هٌبعك ایشاى ،ؿشق تشویِ ،ػشاق،
ػشثؼتبى ٍ ؿشق هذیتشاًِ سا دسثشگشفتِ اػت .ونفـبس 1008
ّىتَپبػىبل دس هذاس  55دسخِ دس ؿشق اسٍپب دیذُ هیؿَد
وِ ثب وناستفبع ّ 520ىتَپبػىبل دس تشاص هیبًی خَ ّوشاُ
اػت .دس تشاص هیبًی خَ گشادیبى پشثٌذّب دس ثبالتش اص هذاس
 35دسخِ صیبد اػت .ایي الگَ دس هبُّبی اوتجشًَ ،اهجش،
دػبهجش ٍ طاًَیِ تب آٍسیل فؼبلیت ثیـتشی داسد .الگَی
هیبًگیي ؿبس سعَثتّ ،وگشایی ًؼجتب ضؼیفی دس خٌَة
دسیبی ػشخ ٍ خٌَةغشة تشویِ ًـبى هیدّذ .ؿشایظ آسام
خَی ثب اػتمشاس ایي الگَ پیؾثیٌی هیؿَد.

ضؼیفی دس غشة تشویِ لشاس داسد .فؼبلیت ایي الگاَ دس هابُ-
ّبی گشم ػبل اص آٍسیل تب اٍایل اوتجش اػت وِ اٍج سخاذاد
آى دس هبُ هِ اػات .ؿابس سعَثات تاشاص ّ 850ىتَپبػاىبل
ّوگشایی دس ثخؾّابیی اص ؿاشق ایاشاى ثاب هماذاس ثیـایٌِ
 ٍ 0/16هشصّاابی دسیاابیی یوااي ٍ ػواابى ثااب
همااذاس ثیـاایٌِ

ً 0/22ـاابى هاایدّااذ وااِ ثااب

خشیبىّبی خٌَثی ونفـبس حشاستی ػاغح صهایي ّوبٌّاگ
اػت .ثشلشاسی َّای گشم دس اغلت هٌبعك وـَس ثب اػاتمشاس
ایي الگَ پیؾثیٌی هیؿَد.
الگَی گشدؿی 14
گؼتشؽ پشفـبس ػیجشی ثب هشوض ّ 1025ىتَپبػىبل تب ًیوِ
ؿوبلی ایشاى ٍ اػتمشاس ونفـبس ثش سٍی دسیبی ػشخ،
ػشثؼتبى ٍ ًَاس خٌَثی ایشاى دس الگَی ػغح صهیي هـخق

الگَی گشدؿی 12

اػت .دس تشاص ّ 500ىتَپبػىبل ًبٍُای اص خٌَةؿشق

پشفـبس ػیجشی ثِ هشوض ّ 1021ىتَپبػىبل دس هذاس 50

هذیتشاًِ تب غشة دسیبی ػشخ دیذُ هیؿَد .ایي الگَ ثیـتش

دسخِ لشاس داسدًَ .اس خٌَثی ٍ ثخؾّبی هشوضی ٍ ؿشلی

دس فلل پبئیض ٍ دس هبُّبی اوتجشًَ ،اهجش ٍ دػبهجش سخ هی-

ایشاى تحت تبثیش ونفـبسی ّؼتٌذ وِ اص دسیبی ػشخ ثِ

دّذ ،ثب ایي حبل دس هبُّبی طاًَیِ تب هِ ًیض ثِ ٍلَع هی-

ػَی ػشثؼتبى ٍ خٌَة ایشاى گؼتشؽ داسد .دس تشاص هیبًی

پیًَذد .الگَی هیبًگیي ؿبس سعَثت ّوگشایی دس ثخؾّبیی

خَ وناستفبع ثشیذُ ّ 540ىتَپبػىبل ثش سٍی دسیبی ػیبُ

اص ؿشق ٍ خٌَةؿشق ایشاى ٍ خٌَة دسیبی ػشخ داسد.

لشاس داسد ٍ ًبٍُ ػویك آى اص دسیبی ػیبُ تب خٌَة هذیتشاًِ

اػتمشاس ایي الگَ خَی آسام سا ثشای اغلت هٌبعك وـَس

دیذُ هیؿَد .گشادیبى پشثٌذّب دس ثیي هذاسّبی  20تب 35

ًـبى هیدّذ.
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د

ج

ة

الف
Cp5

Cp6

Cp7

Cp8

ضكل  4هاًٌذ ضكل  3اها در الگَّای گزدضی  5تا 8
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د

ج

ة

الف
Cp5

Cp6

Cp7

Cp8

ضكل  -5هاًٌذ ضكل  3اها در الگَّای گزدضی  9تا 02

الگَی گشدؿی 15
ًَاس ؿوبلی ایشاى ٍ استفبػبت سؿتِوَُ صاگشع تحت تبثیش
پشفـبس ّ 1016ىتَپبػىبل لشاس داسًذ ٍ دس سٍی دسیبی
ػشخ ونفـبس ّ 1012ىتَپبػىبل هـبّذُ هیؿَد .اهب دس
تشاص هیبًی خَ پشاستفبع خٌتحبسُ دس خٌَة دسیبی ػشخ ٍ

الگَ ثِ خض طٍئیِ ٍ اٍت دس ثمیِ هبُّب سخ هیدّذ ،اهب
ثیـیٌِ فؼبلیت آى دس اوتجشًَ ،اهجش ٍ دػبهجش (فلل پبئیض)
اػتّ .وگشایی ضؼیفی اص ؿبس سعَثت دس خٌَةغشة
تشویِ ٍ خٌَة دسیبی ػشخ ٍخَد داسد .اػتمشاس ایي الگَ
خَی آسام سا ثشای اغلت هٌبعك وـَس ًـبى هیدّذ.

خٌَة ػشثؼتبى لشاس داسد ،گشادیبى پشثٌذّب ثیي هذاس  25تب

الگَی گشدؿی 16

 55دسخِ صیبد اػت (ثیؾ اص  46دوبهتش) ٍ گزس ًبٍُ ضؼیفی

پشفـبس ػیجشی ثب هشوض ّ 1030ىتَپبػىبل دس هذاس 50

اص ػشمّبی ثبال دس ؿوبل دسیبی ػیبُ هـبّذُ هیؿَد .ایي

دسخِ تب ًیوِ ؿوبلی ایشاى ًفَر وشدُ ،اص ػَی دیگش خٌَة
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ؿشق ایشاى هتبثش اص ونفـبس خٌَة دسیبی ػشخ اػت ٍ ون

دس هبُّبی دػبهجش ٍ طاًَیِ ثِ اٍج فؼبلیت خَد هیسػذ.

فـبس دیگشی دس ثخؾّبی هشوضی هذیتشاًِ لشاس داسد وِ ثب

ّوگشایی ؿبس سعَثت دس خٌَة دسیبی ػشخ ،ؿوبلؿشق

ًبٍُ ػویمی دس تشاص هیبًی خَ دس ایي هٌغمِ ّوشاُ اػت.

دسیبی هذیتشاًِ ،غشة ػَسیِ ٍ ثخؾّبیی اص غشة وـَس

پـتِ استفبػی اص ؿشق ػشثؼتبى ثِ ػَی خٌَةغشة ایشاى تب

دیذُ هیؿَد .ثٌبثشایي اًتظبس ؿشایظ هشعَة دس هٌبعك غشة

ؿوبل دسیبی خضس وـیذُ ؿذُ اػت .ایي الگَ اص اوتجش تب

ٍ ؿوبلغشة وـَس ٍخَد داسد.

دػبهجش ٍ طاًَیِ تب آٍسیل دس دٍسُ ػشد ػبل سخ هیدّذ ٍ

د

ج

ة

الف
Cp9

Cp10

Cp11

Cp12

ضكل  -6هاًٌذ ضكل  3اها در الگَّای گزدضی  03تا 06
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الگَی گشدؿی 17

الگَی گشدؿی 18

ًَاسی اص پشفـبس ّ 1020ىتَپبػىبل ثیي هذاس  35تب 45

پشفـبس ؿشق اسٍپب ثب هشوض ّ 1019ىتَپبػىبل تب ؿوبلغشة

دسخِ ٍ دس ًیوِ خٌَثی ایشاى ونفـبس هؼتمش اػت .دس تشاص

ایشاى اهتذاد یبفتِ ،اهب اغلت هٌبعك وـَس تحت تبثیش ونفـبس

هیبًی خَ ًبٍُای دس ؿوبلغشة وـَس ٍخَد داسد وِ ثخؾ

حشاستی اػت وِ تب ػشاق ،ػشثؼتبى ٍ دسیبی ػشخ گؼتشؽ

خٌَثی آى سٍی ػشاق ٍ ػشثؼتبى تب هیبًِ دسیبی ػشخ وـیذُ

داسد .پشاستفبع خٌتحبسُ اص ؿوبلؿشق آفشیمب ثِ ػَی

ؿذُ اػت .فؼبلیت ایي الگَ دس هبُّبی ًَاهجش ،دػبهجش ٍ

خٌَة ایشاى دس تشاص هیبًی خَ دیذُ هیؿَد .دٍ ًبٍُ ضؼیف

طاًَیِ تب هِ اػتّ .وگشایی ؿبس سعَثت دس ثخؾّبیی اص

یىی دس ؿشق هذیتشاًِ ٍ دیگشی دس ؿوبلؿشق دسیبی خضس

خٌَةغشة ،خٌَة ٍ خٌَةؿشق ایشاى ،ؿشق دسیبی ػیبُ،

ٍخَد داسدٍ .لَع ایي الگَ اص هِ تب اوتجش ثب ثیـیٌِ سخذاد دس

ؿوبل وـَس آرسثبیدبى ٍ خٌَة دسیبی ػشخ دیذُ هیؿَد.

اوتجش اػت .دس الگَی هیبًگیي ؿبس سعَثتّ ،وگشایی دس

دس ًتیدِ ثب اػتمشاس ایي الگَ ؿشایظ هؼبػذ ثشای ثبسؽ دس

ثخؾّبیی اص ؿشق ٍ خٌَةؿشق ایشاى ثب همذاس ثیـیٌِ

ؿوبل آرسثبیدبىّب ٍ ثخؾّبیی اص خٌَةغشة ٍ خٌَة

 ٍ 0/16هشصّبی دسیبیی یوي ٍ ػوبى ثب
همذاس ثیـیٌِ

وـَس پیؾثیٌی هیؿَد.

 0/11اػت وِ ثب خشیبىّبی

خٌَثی ونفـبس حشاستی ػغح صهیي ّوبٌّگ اػت.
د

ج

ة

الف
Cp17

Cp18

ضكل  -7هاًٌذ ضكل  3اها در الگَّای گزدضی 08 ٍ 07

ًتیجِگیزی
تحلیل الگَّبی گشدؽ خَی ثب دادُّبی خَی سٍصاًِ دس
تَضیح پذیذُّبی َّاؿٌبػی هبًٌذ ثبسؽ ثشف ػٌگیي،
خـىؼبلی ،آلَدگی ٍ ثَیظُ دس پیؾثیٌی تغییشات آة ٍ َّا
دس همیبع هحلی اّویت داسد .دس ایي پظٍّؾ ،پغ اص عجمِ-
ثٌذی الگَّبی گشدؽ خَی سٍصاًِ ثش اػبع دادُّبی
استفبع طئَپتبًؼیل تشاص ّ 500ىتَپبػىبل ٍ تشػین ًمـِّبی

تشویجی آى ثب فـبسػغح صهیي ،تَصیغ هبّبًِ ٍ فللی الگَّب
ثشسػی ؿذ ٍ ػپغ ؿبس سعَثت تشاص ّ 850ىتَپبػىبل دس
ّش یه اص الگَّب هحبػجِ ٍ تَصیغ آى دس هٌغمِ هغبلؼِ
تشػین ٍ تحلیل ؿذ.
ًتبیح عجمِثٌذی  18الگَی گشدؽ خَی ًـبىدٌّذی
تفبٍتّبی هؼٌیداس دس آسایؾ الگَّب ،فشاٍاًی تیپّبی َّا
ٍ هؼیش حشوت آًْب ثِ ػَی ایشاى اػت .ثب تَخِ ثِ تَصیغ
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 دس ًتیدِ ایي خضئیبت هیتَاًذ دس تحلیلّبی،ُهـبّذُ ًجَد

هبّبًِ ٍ فللی ّش یه اص الگَّب هـبّذُ ؿذ وِ الگَّبی

هحلی ثشای دػتیبثی ثِ ًتبیح دلیكتش هىبًی ٍ صهبًی ثِوبس

، دس تبثؼتبى ٍ اٍایل پبئیضcp18 ٍ cp7 ،cp1 گشدؿی
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، تبثؼتبى ٍ اٍایل پبئیض، دس اٍاخش ثْبسcp13 الگَی گشدؿی
cp16 ٍ cp11 ،cp8 ،cp6 ،cp4 ،cp2 الگَّبی گشدؿی

دس اٍاخش پبئیض تب اٍایل ثْبس ػبل ثؼذ ٍ الگَّبی گشدؿی
cp17 ٍ cp15 ،cp14 ،cp12 ،cp10 ،cp9 ،cp5 ،cp3

 ایي ٍضؼیت ثب.دس اٍاخش پبئیض تب ثْبس ػبل ثؼذ سخ هیدٌّذ
ؿشایظ ّوذیذی ّش یه اص الگَّب دس ػغح صهیي ٍ تشاص
. ّىتَپبػىبل هغبثك اػت500
دس الگَّبی گشدؿی دٍسُ گشم ػبل ونفـبس حشاستی ػغح
ُ دسخِ ثب پشاستفبع خٌت حبس35 صهیي دس پبئیيتش اص هذاس
850 تشاص هیبًی خَ ّوشاُ اػت ٍ ثیـیٌِ ؿبس سعَثت تشاص
ّىتَپبػىبل دس ثخؾّبی ؿشلی ایشاى ٍ هشصّبی دسیبیی
یوي ٍ ػوبى اػت وِ ثب خشیبًبت خٌَثی ٍ خٌَةؿشلی

،cp2

 دس الگَّبی گشدؿی.ونفـبس حشاستی ػبصگبس اػت

 وِ دس دٍسُ ػشد ػبل سخcp16 ٍ cp11 ،cp8 ،cp6 ،cp4
هیدٌّذ؛ خشیبىّبی خٌَثی ٍ خٌَةغشثی اص ونفـبس
تـىیل ؿذُ دس خٌَة دسیبی ػشخ ثب ًبٍُای دس تشاص هیبًی
 ّوگشایی ؿبس سعَثت دس خٌَة دسیبی،خَ ّوشاُ اػت
-ػشخ ٍخَد داسد ٍ ًیض دس ثخؾّبیی اص خٌَة ٍ خٌَة
ٍ ًِ ؿوبلؿشق دسیبی هذیتشا،ُ ؿشق دسیبی ػیب،غشة ایشاى
 دس ثمیِ الگَّبی گشدؿی وِ دس.خٌَة تشویِ هـبّذُ ؿذ
دٍسُ ػشد ػبل ٍ ًیض دس فلل ثْبس سخ هیدٌّذ؛ ونفـبس
خٌَة ٍ هشوض دسیبی ػشخ ثب ًبٍُای دس تشاص هیبًی خَ ثب
گؼتشؽ اغلت اص هشوض یب ؿشق دسیبی هذیتشاًِ تب سٍی
 ّوگشایی ؿبس سعَثت اغلت دس،دسیبی ػشخ هـبّذُ ؿذ
، ؿوبلغشة ایشاى، خٌَةغشة ٍ خٌَة،ثخؾّبی غشة
 خٌَةغشة تشویِ ٍ خٌَة،ًِؿوبلؿشق دسیبی هذیتشا
.دسیبی ػشخ دیذُ ؿذ
عجمِثٌذی الگَّبی گشدؽ خَی دس پظٍّؾ حبضش ثب
)1388  فتبحی ٍ سضیئی،1386 هغبلؼبت پیـیي (سضیئی
 ػالٍُ ثش آى وبسثؼت دادُّبی ثب تفىیه،ّوخَاًی داسد
 خضئیبت ثیـتشی اص هـخلبت هٌغمِای اص پشفـبسّب،0/5°
ٍ ونفـبسّب ٍ ًیض هشاوض وناستفبع ٍ پشاستفبع سا ثِ عَس
ٍ آؿىبس ًـبى هیدّذ وِ دس هغبلؼبت لجلی لبثل تفىیه
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