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 چکیذٌ :
ّسف انلی ایي هقالِ؛پٌِْ تٌسی هراَطات رَی زض اؾتاى ظًزاى هی تاقس.تطای ایي هٌظَض اظ زازُ ّای ؾاظهاى َّاقٌاؾی 

(اؾتفازُ 2003-1977ؾالِ) 6زض هحسٍزُ ایي اؾتاى تطای تک زٍضُ ایؿتگاُ َّاقٌاؾی ؾیٌَپتیک  4کكَضزضهقیاؼ ضٍظاًِ ٍهاّاًِ تطای 

هراَطُ رَی هْن زضهحسٍز اؾتاى ظًزاى هَضزتطضؾی قطاضگطفت.تَُضکلی پسیسُ ّازضقالة زٍضٍـ انلی  5قس.زضایي تحقیق تؼساز 

(تْیِ GISؾاهاًِ اَالػات رغطافیایی)هَضزتطضؾی قطاضگطفت ًٍقكِ ّای فطاٍاًی ٍقَع تِ تفکیک تطای ّطیک اظهراَطات تا تْطُ گیطی اظ 

هَضز تحلیل قطاض گطفت. زض اًتْا تَنیِ ّایی  GISٍتطای تركْای هرتلف اؾتاى آًالیع قس ٍ اضتثاٌ آًْا تا ػَاهل َثیؼی تا اؾتفازُ اظ 

فتِ ّای تحقیق ًكاى تؿیاض هفیس تطای رلَگیطی اظ ترف ٍؾیؼی اظ ایي ذؿاضات کِ تیكتط زض احط ؾیل نَضت گطفتِ تَز اًزام قس. یا

تؿیاضظیازٍظیاز ضا تزطتِ کطزُ اؾت ّوچٌیي زض اؾتاى ضًزاى  ی زٌّسُ آى اؾت کِ ترف ٍؾیؼی اظ اؾتاى ضًزاى هراَطات تاضقی تا ضتثِ

 هراَطُ رَی هَضز تطضؾی ًكاى زازُ اًس.زضػیي حال کوتطیي فطازاًی ٍقَع هراَطات 5ؾیل ٍتگطگ تاالتطیي فطاٍاًی ٍقَع ضا زض تیي 

 رَی هطتٌَ تِ ؾطهاظزگی هی تاقس.
 

  ، تالیای رَی GISپٌِْ تٌسی، ؾاهاًِ  َاي کلیذي :ياشٌ
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 مهىذسی فىايری اطالعات مکاوی ايلیه کىفراوس ملی

1394دی ماٌ  30ي  29  

 مقذمٍ -1

آب ٍَّا هؿثة تؿیاضی اظهراَطات َثیؼی اؾت تالیای َثیؼی ّوَاضُ تركی اظ تاضید حیات اًؿاى تَزُ اؾت. رَاهعغ  

ّعای   َثیؼی، چَى ظلعلِ ٍ ؾیل ضٍتِ ضٍؾعت، تلکعِ تعا فؼالیعت    اًؿاًی ٍ حطٍت ّای آى ًِ تٌْا تا ذُط ًاقی اظ حَازث 

 هنٌؼتی، آظاز قسى هَاز ؾوی ٍ ضذسازّای نٌؼت ٍ حول ًٍقل ًیع هَارِ تَزُ اؾت. ایي هراَطات زضَعَل تعاضید ب  

 ََضهساٍم ظًسگی تكط ضا تحت تاحیط قطاضزازُ ٍهَرة ٍاضز آهسى ذؿاضت تِ هحیٍ گطزیسُ اًس.

رَی کِ ذَز اظ ظیط هزوَػِ ّای هراَطات َثیؼی هحؿَب هی گطزز،تا هٌكاء رَ ػول هعی   . زضایي ضاؾتا هراَطات

کٌٌس.هراَطات رَی تٌْا ظهاًی تِ ضؾویت قٌاذتِ هیكعًَس کعِ ضذعسازّای حسی،فكاضؾعٌگیٌی ضا تطپیکعطُ رَاهعغ       

ظ يعطضٍظیاى ضا  اًؿاًی ٍاضز ًوایٌس.زضٍاقغ ضذسازّای حسی ظهاًی یک هراَطُ تلقعی هعی گطزًعس کعِ ؾعُق حعساقلی ا      

(.هراَطات رَی تقطیثا زضّوِ رای کعطُ ظهعیي   304:1977تطرَاهغ اًؿاًی ٍزاضایی ّا ٍاهَال اٍتحویل ًوایٌس)اؾویت،

پیًَسًسٍهکاًْای هؼسٍزی زض زًیا ٍرَز زاضزکِ اظاحطات آًْا ههَى هاًسُ ٍیا کوتطتحت تاحیطآًْا قطاض گطفتِ           تِ ٍقَع هی 

تازّعای  ٬رَی هیتَاًٌس تعِ تٌْعایی هرعاَطات رعَی هْوعی هاًٌعس هعَد گطهعایی ٍگطهعاظزگی          تاقٌس.ّطیک اظ ػٌانط

تَفاى تاضـ ؾٌگیي تگطگ ،یرثٌساى، ٍؾطهاظزگی ضا زض پی زاقتِ تاقٌس اها تیكتطیي ذؿاضات راًی ٍهالی تطاحعط  ٬قسیس

 (.1390٬ظًسضاىپسیسُ ّای تطکیثی ٍذُطات حاًَیِ ًاقی اظ آًْا ایزاز هیگطزًس.)ؾاظهاى َّاقٌاؾی ها

هرعاَطُ زض کكعَض    34٬هراَطُ َثیؼی قٌاؾایی قسُ اؾت.اظایي تؼساز 43تطاؾاؼ آهاضّای تیي الوللی تاکٌَى حسٍز 

زضنعس اض آًْعا هٌكعاء آب ٍّعَایی زاضًعس.زضتیي هرعاَطات َثیؼعی فطاٍاًتعطیي         90تعا 95ها ضخ هیسّعس کعِ قطیعة تعِ     

هراَطات،گطزتازّا ّؿتٌس کِ تیكتطآًْا زض ایاالت هتحسُ آهطیکا ضخ هیسٌّسهیعاى ٍقَع ایي هراَطُ رعَی،زضاٍاذطقطى  

ًظعط   ضذساز زضؾال(.ؾعیلْا ٍؾعیکلًَْای حعاضُ ای اظ   250)تیف اظ اؾتتیؿتن،اظّطهراَطُ َثیؼی زیگطی تیكتط تَزُ 

هراَطات َثیؼعی   اظ زضنس 86ؾًَاهی ًیع زض ضتثِ چْاضم قطاضزاضز.زض ایي هیاى حسٍز  فطاٍاًی تؼس اظ گطزتازّا قطاضزاضًس.

یي لطظُ ٍچِ اظ (.اظؾَیی،هَقؼیت کكَض هاچِ اظًظطظه1387اؾت)هحوسی، قطى تیؿتن ضا هراَطات اقلیوی تكکیل زازُ

ًظط تغییطات تاضـ،زها ٍپسیسُ ّای ًاقی اظ آًْا ًگطاى کٌٌسُ تَزُ،تَُضیکِ تِ ػٌَاى زّویي کكَض تالذیع زًیا قٌاذتِ 

آب ٍ َّای ؾطزؾیطی اؾعت تعِ َعَضی کعِ زض ظهؿعتاى تؿعیاض ؾعطز ٍ زض        قسُ اؾت.زضایي هیاى،اؾتاى ظًزاى زاضای 

اقلیوی،ایي اؾتاى ّطاظ چٌس گاّی تحت تاحیط تاضـ ّای ؾعٌگیي قطاضگطفتعِ    تاتَرِ تِ قطایٍتاتؿتاى هؼتسل هی تاقس.

ٍهتؼاقة آى ٍقَع ؾیلْای هْیة ذؿاضات راًی ٍهالی ٌّگفتی تطرای هی گصاضز.تیكتطیي حعَازث ییطهتطقثعِ اؾعتاى    

 هی تاقعس  ناػقِ ؾَظی، آتف ؾطهاظزگی، کكاٍضظی، آفت ذكکؿالی، تگطگ، ؾیل، ظهیي، ضاًف ظلعلِ،ظًزاى تِ تطتیة 

 هعَضز  ّعای  ؾال زض قسُ حثت رَی تالیای آهاض .اؾت ؾیل تط، هْن آًْا ّوِ اظ ٍ رَی تالیای آًْا اظ تَرْی قاتل تؼساز

ضا تِ ذَز  اؾتاى زض ضٍیسازُ رَی تالیایاظ زضنس 9/69تٌْا ؾیل  ضذسازُ رَی تالی هَضز 73 اظ کِ یسّسه ًكاى تطضؾی

 .اذتهال هیسّس

ؾالهت ٍاهٌیت اًؿاى ّا تاکٌَى هُالؼات ظیازی زضهَضز پٌِْ تٌسب هراَطات هحیُی ٍرعَی  تِ ذاَطاّویت هَيَع 

(آیاظ 1945؛1993زض زًیا نَضت گطفتِ اؾت.تحقیق ًظام هٌس زضهَضزهراَطات َثیؼی،زضٍاقغ تاکاضّای گیلثطت ٍایت)

ام قعسُ زضایعي ظهیٌعِ،زض ازاهعِ     کطزیسُ اؾت.تاتَرِ تِ تٌَع تؿیاض ظیاز هراَطات رَی ٍحزن تؿیاض ظیاز تحقیقات اًز

 تٌْا تِ تطذی اظپػٍّف ّا اقاضُ ذَاّس قس.

(زض تحقیقی راهغ تا تَرِ تِ هٌكاء،هَضفَلَغی ٍزضػعیي حعال هیععاى تاضقعی کعِ ّطؾعاهاًِ تٌعسضی        1989اؾتطلیٌگ)

ی ٍقعَع  هٌُقعِ هكعرم ضاتعطا    5ایزازهی ًوایساقسام تِ پٌِْ تٌسی هٌاَق هرتلف آهطیکعا ًوَز،اؾعتطلیٌگ زضًْایعت    

تَفاًْای تٌسضی زض آهطیکا هؼطفی ًوَزُ اؾت.ٍی زضتحقیق زیگطی اظ تَفاى ّای تٌسضی تِ ػٌَاى هؼًعل هْعن آهطیکعا    

( تعا اؾعتفازُ اظ تهعاٍیط هعاَّاضُ ای ٍضٍـ قعثکِ ّعای       2003زض قطى تیؿتن یاز ًوَزُ اؾت.زض ایطاى ییثی ٍّوکاضاى)

ّای تٌسضی زضهٌاَق رٌَب ٍرٌَب یطب کكَض ًوعَزُ اًعس.اتیکي    ػهثی اقسام تِ تؼییي ٍیػگی ّا ٍَثقِ تٌسی تَفاى
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اًزعام زازًعس ٍزضایعي     1977-1993( هُالؼِ ای پیطاهَى کلیواتَلَغی تعاضـ تگعطگ زضکاًعازا َعی زٍضُ     2001ٍتطاى)

س تحقیق تِ ایي ًتیزِ زؾت یافتٌس کِ تاالتطیي فطاٍاًی ٍقَع تگطگ زض قْطّای تطتیف کلوثیا ٍآلثطتعا اتفعام هعی افتع    

ٍّوچٌیي تَپَگطافی زضتَظیغ هکاًی تاضـ تگعطگ ًقعف هعَحطی ایفعا هعی کٌعس.کاضی هكعاتِ،تسام روعالی ٍّوکعاضاى          

( پسیسُ تگطگ ضازضایطاى هَضز تطضؾی قطاضزازُ ٍضٍـ ّا ٍضاّکاضّایی تطای کٌتطل ٍهقاتلِ تا آى اضائِ ًوَزًعس.آًْا  1389)

هحال ترتیاضی،ایالم،تْطاى ٍکطزؾتاى اظ تاالتطیي هیععاى هتَؾعٍ   تِ ایي ًتیزِ ضؾیسًس کِ اظًظط ٍقَع،اؾتاى ّای چْاض

تاض( تطذَضزاضًس.ّوچٌیي تیكتطیي ؾُق ظیطکكت آؾیة زیسُ هطتٌَ تِ هحهعَل گٌعسم   4ؾاالًِ ٍقَع تگطگ )زضحسٍز

 ّکتاضتطای کل کكَضهی تاقس.   8،12690آتی تا هیاًگیي ؾاالًِ 

( تِ تطضؾی ٍتزعیِ ٍتحلیل ٍقَع تَفاى ّای گعطز ٍذعا    2002کاضاى)زضضاتُِ تا هراَطات هطتثٍ تا زیس، ًاؾازضد ٍّو

زضهغَلؿتاى پطزاذتٌس.زضاتتسا تِ تطؾین ًقكِ تَظیغ تَفاى ّای گطز ٍیثاضهثازضت ٍضظیسًس ٍاظ ایي هُالؼِ ًتیزِ گطفتٌس 

ِ زضنحطای گپعی  ضٍظ تَزُ،زضحالی ک 5کِ ٍقَع تَفاى ّای گطزٍذا  زضکَّؿتاى ّای آلتایی،ذٌتی،ذاًگایی کوتط اظ 

(يعوي تطضؾعی   1376هَضز زضؾال تالغ هی گطزز .زض ایعطاى ػلیزعاًی)   37تا  20ًٍَاحی ًیوِ تیاتاًی تؼساز تَفاى ّا تِ 

(تا اؾتفازُ اظ فٌعاٍضی  1385ػلل ٍقَع گطز ٍیثاضّا،ًقكِ تَظیغ هکاًی ٍظهاًی ٍقَع گطز ٍیثاضّا ضااضائِ ًوَز.اؾواػیلی )

 هاتی هطاکع انلی تَلیس یثاض زض کكَض هثازضت ٍضظیسُ اؾت.ؾٌزف اظ زٍضتِ پٌِْ تٌسی هقس

هراَطات زهایی اظرولِ هراَطاتی هحؿَب هی گطزز کِ گؿتطُ تؿیاض ٍؾیؼی ضا زض ؾعُق رْعاى اظ ذعَز هتعاحط هعی      

 ؾاظز ٍزض ػیي حال حزن تاالیی اظ تحقیقات اًزام قسُ ضا تِ ذَز اذتهال زازُ اًس.هُالؼِ زض هَضز ؾطها ٍیرثٌساى زض

(.زضایعي هیعاى اظاٍلعیي    1963ؾال قثل تطهی گطزز)ؾاظهاى َّاقٌاؾی رْاًی، 150رْاى تِ هُالؼِ ضیکٌاگل تِ حسٍز 

( اقاضُ ًوَز.ٍی ًحَُ تْیِ ٍتحلیل ًقكعِ ّعای یرثٌعساى ضا    1991تحلیل ّای هکاًی یرثٌساى هی تَاى تِ کاض کاپطیَ)

رثٌساى ّا ضاتطای زٍضُ ؾطزؾعال زض ایعاالت هتحعسُ آهطیکعا     ( ظهاى ٍقَع اٍلیي ٍآذطیي ی1971اضائِ کطزُ اؾت.ٍؾتال )

(پطاکٌسگی هکاًی یرثٌساى ّعای زیعط ضؼ تْعاضُ ٍػَاهعل تاحیطگعصاض تعطضٍی آى ضا       2005گعاضـ ًوَز.هسلیي ٍتلتطاًسٍ)

زٍهقیاؼ زضًاحیِ تاکساضی قوال فطاًؿِ هَضز هُالؼِ قطاض زازًس.آًْا ػَاهل تاحیط گصاضتطپطاگٌسگی هکاًی یرثٌساى ضا زض 

هاکطٍ کلیوا ٍتَپَکلیوا)ػَاهل هحلی ٍتَپَگطافی(هسًظط قطاضزازًس.زضایي هیاى ًرؿتیي پػٍّكی کِ زض ضاتُعِ تعا ٍقعَع    

ؾعالِ تْعطاى    60( اقاضُ ًوَزکِ زضآى تا اؾتفازُ اظ آهعاض  1348یرثٌساى زضایطاى تِ اًزام ضؾیسهی تَاى تِ کاض ّاقوی)

ٍآذطیي یرثٌساًْا ضا زض چْاض آؾتاًِ حطاضتی تا اؾتفازُ اظ تَظیغ ًطهعال تطضؾعی    ،احتواالت ٍقَع ؾطها ٍتاضیرْای اٍلیي

(تعِ ًاحیعِ تٌعسی ؾعَظتاز زض قعوال یعطب ٍیعطب ایعطاى پطزاذتٌعس.گل          1386ًوَز.اظ ؾعَیی،حیسضی ٍؾعؼیس آتعازی)   

اؾاى تیعاى هعی   (تطضؾی هكاتِ ای ضا تطای قوال قطم ایطاى تِ اًزام ضؾاًیس.گل ضخ زضهُالؼِ ؾَظتازّای ذط1389ضخ)

کٌس کِ ػالٍُ تطزٍ ػاهل ػطو رغطافیایی ٍاضتفاع ،تَپَگطافی هٌُقِ ًیع زض ٍٍقَع ؾَظتازّا هَحطهی تاقس. ایكعاى ٍقعَع   

ؾَظتاز زض ذطاؾاى ضا ًاقی اظ فطاضفت َّای ؾعطز پطفكعاض ؾعیثطی تعِ ٍیعػُ زض اٍد زٍضُ ؾعطز ؾعال هیساًعس.ّوزٌیي         

ای ٍقَع ؾَظتاز زض ؾُق هٌُقِ هؼطفی هی ًوایس.تا تَرِ تِ ایٌکعِ زضاؾعتاى   گصضرثِْ ّای ؾطز ضا ًیع ػاهل زیگطی تط

 تگعطگ  ،ظًزاى ّطؾالِ ذؿاضات ٌّگفت هالی ٍراًی ضا زض ًتیزِ ٍقَع اًَاع هراَطات رعَی چعَى ذكکؿعالی ،ؾعیل     

ذیععی  ٍییطُ هتحول هی قَز.قٌاذت زقیق هٌاَق زاضای پتاًؿیل تاالی هراَطات رَی،ّوچٌیي تؼییي اؾعتؼساز تال 

هٌاَق هرتلف اؾتاى هی تَاًس اَالػات هٌاؾة ٍتا اضظقی ضا زض رْت پیكگیطی ٍیا کٌتطل ایي تالیا فطاّن آٍضز.تعطایي  

اؾاؼ هُالؼِ حايط زض نسزآى اؾت کِ يوي تطضؾی هزعای ّطیک اظ هراَطات رَی زض اؾتاى ظًزعاى پٌْعِ تٌعسی    

 ِ ًوایس.راهؼی اظ هیعاى ٍقَع هراَطات رَی زض اؾتاى ظًزاى اضائ
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 مىغقٍ مًردمغالعٍ -2

ایعطاى ٍاقعغ    یطتى قوال هطکعى ًاهٌس، زض ًاحیِ کِ آى ضا فالت ظًزاى ًیع هىهیثاقس اؾتاى ظًزاى هٌُقِ هَضز هُالؼِ 

 37زقیقعِ تعا    25زضرعِ ٍ   35 ٍ قعطقى  َعَل زقیقِ  5زضرِ ٍ  50زقیقِ تا  10زضرِ ٍ  47قسُ اؾت. ایي اؾتاى زض 

 زٍ هٌُقِ اظ اؾتاى ظًزاى .کیلَهتطهطتغ قطاض گطفتِ اؾت 36939تا هؿاحتى ًعزیک تِ  قوالى ػطو زقیقِ 10زضرِ ٍ 

ّاى هطتفؼى ّؿتٌس ٍ زض ًعَاحى   اؾتاى ایلة زاضاى قلِ ایي کَّؿتاًى هٌاَق. اؾت یافتِ تكکیل اى رلگِ ٍ کَّؿتاًى

اى، ایالت قاقاظاى ٍ زض یعطب ٍ رٌعَب یطتعى    ًك  ّاى هطکعى، َاضم ػلیا، َاضم ؾفال، هاُ قوالى قْطؾتاى ظًزاى، ترف

ِ   .اًس  آى، قْطؾتاى ذساتٌسُ )قكاالقات افكاض( قطاض گطفتِ ّعاى آى زض تعط    اى یعا زقعت   ؾایط ًقاٌ اؾتاى ضا هٌعاَق رلگع

 .گیطًس هى

تعا   1700تَرْى اظ قوال تِ اضتفاػات َاضم ٍ اظ رٌَب تِ اضتفاػات ؾلُاًیِ کعِ زض حعسٍز    زقت ظًزاى تا ٍؾؼت قاتل

ضاّیِ تاکؿتاى تا ًعزیک هیاًِ کكیسُ  هتط اضتفاع زاضًس، هحسٍز قسُ اؾت. ایي زقت هاًٌس یک ًَاض ََالًى اظ ؾِ 2900

 ظًزعاى  رٌَب  زض ًاحیِ .ضٍز زض قؿوت یطب، ٍ ذطهسضُ زض رْت قطم آى رطیاى زاضًس ّاى ظًزاى قسُ اؾت ٍ ضٍزذاًِ

تِ اضتفاػات ؾلُاًیِ زض قوال، ٍ اضتفاػات قیعساض زض رٌعَب    کِ اؾت گؿتطزُ ٍؾیؼى ٍ هؿُق ًؿثتاً آتطفتى زقت ًیع

زض اؾعتاى   .ؾزاؼ تعِ ؾعَى یعطب رعاضى اؾعت      ضٍؾتاى حَالى اظ ًاحیِ ایي زض ضٍز ؾزاؼضٍزذاًِ  .قَز هحسٍز هى

 .اؾت ٍاىفطا ّاى قاذِ تا اٍظى قعلّا، ضٍزذاًِ  تطیي آى تطیي ٍ پطآب ّاى هتؼسزى رطیاى زاضًس کِ هْن ظًزاى ضٍزذاًِ

ًظعط اظ   قعوال، ٍ نعطف   ٍ یطتعى  هطَعَب  َّاىّا، ٍ تواؼ ییطهؿتقین تا تَزُ  اؾتاى ظًزاى تا تَرِ تِ تأحیط ًاّوَاضى

آب ٍ َّاى کَّؿتاًى کِ ًَاحى قیساض ظًزعاى   :ٍ َّاى هتفاٍت زاضز  زٍ ًَع آب  ذهَنیات هحلى ٍ ػطو رغطافیایى، 

آب ٍ ّعَاى گعطم ٍ    .ى اؾعت  ّاى آ ّاى هؼتسل اظ ٍیػگى ٍ پطتطف ٍ تاتؿتاى ّاى ؾطز گیطز ٍ ظهؿتاى ٍ اتْط ضا زض تط هى

 تاضًعسگى  هیععاى  ٍ ضََتعت ّعاى هالیعن زاضز ٍ اظ زضرعِ     ّاى گطم ٍ ظهؿعتاى  تاىتاتؿ کِ ػلیا َاضمهطََب هٌُقِ  ًیوِ

 .اؾت تطذَضزاض ًیع تَرْى قاتل

هتعط ٍ   هیلعى  323هیعاى تاضًعسگى زض ایعي اؾعتاى، ؾعاالًِ     ّاى ایؿتگاُ َّاقٌاؾى اؾتاى ظًزاى، هیاًگیي  تطاؾاؼ زازُ

ٍ حعساقل آى   40ضٍظ اؾت. حساکخط هُلق زها زض قعْط ظًزعاى    115هیاًگیي تؼساز ضٍظّاى یرثٌساى آى زض ََل ؾال، 

ِ اًس، ٍ ػثعَض اظ فهعل ظهؿعتاى تع     ّاى تْاض ٍ پاییع ایي اؾتاى ًؿثتاً کَتاُ گطاز حثت قسُ اؾت. فهل ؾاًتى زضرِ -29/6

ّعاى   گیطز. فهل ؾطهاى هٌُقِ اظ اٍایل آشضهعاُ تعا تعاضـ تعطف     تاتؿتاى ٍ اظ تاتؿتاى تِ ظهؿتاى ًؿثتاً ؾطیغ نَضت هى

یاتعس.   هعاُ ازاهعِ هعى    قَز ٍ هؼوَالً تا اٍاذعط فعطٍضزیي   آیاظ هى  پَقاًس،  پیاپى کِ ؾطاؾط اؾتاى ٍ تِ ٍیػُ اضتفاػات ضا هى

پیًَعسز ٍ هیععاى تاضًعسگى زض تْعاض ٍ ظهؿعتاى       پاییع، ظهؿتاى ٍ تْاض تِ ٍقَع هى ّاى ّاى اؾتاى ػوستاً زض فهل تاضًسگى

هعاُ َعَل    6تعا   5ّاى ذكک اؾتاى ًؿثتاً ظیاز اؾت؛ تِ ََضى کِ هؼوَالً حسٍز  ّا اؾت. هست هاُ ط اظ زیگط فهلتتیك

 .کكس هى

ٍظز، ٍ تعاز   اًة قوال ٍ قعوال یطتعى هعى   تطیي تازّاى اؾتاى هكتول تط تاز ؾطهِ )هِ( ٍ تاز گطم اؾت. تاز هِ اظ ر هْن

ٍظز، هَرة افعایف تثریط، کعاّف ضََتعت ٍ افععایف زهعاى ّعَا زض تاتؿعتاى ٍ تْعاض         گطم کِ اظ راًة قطم اؾتاى هى

 قَز.   هى
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 اعالعات مربًط بٍ ایستگاٌ َاي مًردمغالعٍ 1ضمارٌ  جذيل

 اضتفاع تِ هتط ػطو رغطافیایی ََل رغطافیایی ًَع ایؿتگاُ ًام اؾتگاُ ضزیف

 E 47˚ 40´ N 36˚ 46´ 1282 ؾیٌَپتیک هاٌّكاى 1

 E 48˚ 29´ N 36˚ 41´ 1663 ؾیٌَپتیک ظًزاى 2

 E 49˚11´ N 36˚ 11´ 1575 ؾیٌَپتیک ذطهسضُ 3

 E 48˚ 35´ N 36˚ 7´ 1887 ؾیٌَپتیک ذساتٌسُ 4

 E 48˚ 58´ N 36˚ 56´ 703 ؾیٌَپتیک آب تط 5

 مًاد ي ريضُا: -3

ضٍـ آهعاضی اؾعتفازُ قعسُ اؾعت. هطاحعل       اظ هَضزهُالؼِ هٌُقِ هراَطات اقلیوی  تٌسی پٌِْایي تحقیق رْت  زض   

 اًزام کاض  تِ تطتیة زض ظیط قطح زازُ قسُ اؾت.

زضیافت آهاضّای هاّاًِ ٍؾاالًِ هطتٌَ تِ زها، تاضـ، تؼسازؾاػات آفتعاتی، هثععاى پَقعف اتعط، تؼعسازضٍظّای       -1

 اظ (ا2003-1977ًطهعال)  زٍضُ تازهای حساکخطنفطزضرِ تطای ضٍظّعای یرثٌعساى، حعساقل زهعای هاّاًعِ زض     

 ؾیٌَپتیک اؾتاى ایؿتگاُ 5اظ َّاقٌاؾی کكَض ؾاظهاى

ّعا   آهاضی تطای ّط یک اظ ایؿتگاٍُ اؾترطاد پاضاهتطّای SPSSافعاض قسُ زض ًطمّای اؾترطادزازُ ٍاضز کطزى  -2

   .  EXELفعاضهحیٍ ًطم ا ٍؾپؽ رای گصاضی آًْا زض ؾال، فهل ّای ظهاًیٍ زضنس فطاٍاًی( زض زٍضُ )فطاٍاًی

ِ   اؾعتاى زض ؾُق پٌِْ تٌسی هراَطات ٍ   ArcGISافعاض قسُ زض ًطماؾترطاد ّایٍضٍز فطاٍاًی -3  .تعط ضٍی ًقكع

 Inversیعاتی  زض ؾیؿعتن اَالػعات رغطافیعایی اظ ضٍـ هیعاى     پٌِْ تٌسی ػَاهل اقلیوی یًقكِ یتطای تْیِ

Distance weighting (IDW) اؾت اؾتفازُ قسُ اؾت.یاتی ّای هیاىکِ یکی اظ ضٍـ 

 اؾتفازُ اظ گعاضقات حَازث اؾتاى زض زٍضُ هَضز هُالؼِ.-4

 بحث يوتایج -4

قٌاؾایی تالیای اتفام افتازُ زض ظًزاى تِ آهاض حثت قسُ زض ایي ضاتُِ تط هی گطزز. تالیای حثت قسُ زض اؾتاى ظًزاى اظ 

، ؾعیل، تگعطگ ، ذكکؿعالی، آفعت کكعاٍضظی،      روغ آٍضی گطزیس کِ قاهل ظلعلعِ، ضاًعف ظهعیي    1382تا  1377ؾال 

 9ؾطهاظزگی، آتف ؾَظی ٍ ناػقِ تَز. تؼساز کخیطی اظ تالیای اتفام افتازُ هطتٌَ تِ رَ ٍ اقلین هی تاقس. تَُضیکعِ اظ  

تالی آى تا هؿائل رعَی اضتثعاٌ زاضًعس ایعي تالیعا ػثاضتٌعس اظ :   ؾعیل، تگعطگ، ذكکؿعالی،           5تلیِ حثت قسُ زض فَم 

 ناػقِؾطهاظزگی، 

 ایي پٌذ تلیِ رَی ضا هی تَاى تٌْا تالیای رَی یا تِ ػثاضت زیگط ضایزتطیي تالیای هَرَز زض اؾتاى تیاى ًوَز. 

الثتِ هی تَاى تِ پسیسُ ّای هرطب ضایذ زض اؾتاى هاًٌس کَال  تطف، تطفْای ؾْوگیي ٍ ٍظـ تازّای تٌعس ًیعع اقعاضُ    

 ًوَز کِ آًچِ زض آهاض قف ؾالِ آهسُ ذؿاضاتی اظ ایي پسیسُ ّا تِ حثت ًطؾیسُ اؾت 

ض قاتل تَرْی اظ ذؿاضات ٍاضز ّفتاز ٍ ؾِ هَضز اؾت ایي آها 1382تا  1377تالیای رَی حثت قسُ زض ََل ؾالْای   

 قسُ زض احط تالیای رَی اؾت. 

 ظلعلِ، :کطز اقاضُ ظیط هَاضز تِ تَاى هی 1382تا  1377ّای ؾال زض اؾتاى َثیؼی تالی 9 تیي اظ اؾت اؾت شکط تِ الظم

 تالیای آًْا اظ تَرْی قاتل تؼساز ناػقِ، ؾَظی، آتف ؾطهاظزگی، کكاٍضظی، آفت ذكکؿالی، تگطگ، ؾیل، ظهیي،، ضاًف

ِ  زّعس  یهع  ًكعاى  تطضؾعی  هعَضز  ّعای  ؾعال  زض قسُ حثت رَی تالیای آهاض .اؾت ؾیل تط، هْن آًْا ّوِ اظ ٍ رَی  کع
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 رعَی  تالیعای  زضنعس  69.9 هؼعازل  تؼعساز  ایعي  کِ اؾت تَزُ ؾیل آى هَضز 51اؾتاى  زض ضذسازُ رَی تالی هَضز73اظ

  .ّاؾت ؾال ایي زض ضٍیسازُ

 اؾت.( آهسُ 2تِ تفکیک ًَع تال زض رسٍل ) 1382تا  1377تَُض ذالنِ تؼساز تالیای رَی زض َی ؾالْای 

 1377-82زوجان  استان در جًي بالیاي رخذاد مطخصات 2ضمارٌ  جذيل

 دفعات درصذ يقًع دفعات تعذاد جًي بالیاي وًع ردیف

 69.9 51 ؾیل 1

 19.2 14 تگطگ 2

 5.5 4 ذكکؿالی 3

 1.4 1 ؾطهاظزگی 4

 4.1 3 ناػقِ 5

 100 73 روغ

 1385 ظًزاى، اؾتاى اقلیوی ٍ رَی تالیای اَلؽ :هأذص               

تا ًگاّی تِ رسٍل فَم هی تَاى زضیافت کِ تیكتطیي ذُطی کِ اؾتاى ضا تْسیس هی کٌس ؾیل هعی تاقعس. آهعاض تعاالی     

تلیِ زض ػطو  73هحسٍزیتْای روغ آٍضی آهاض تالیای اؾتاًی، حثت ٍقَع ؾیل ، ًكاى اظ اّویت آى زاضز. تا ٍرَز ّوِ 

 ؾال آهاض کوی ًیؿت ٍ ًكاى اظ ػوق فارؼِ زاضز. 6

ٍاضز قس. پطاکٌسگی ٍ هیعاى تالیا زض هاُ ّای هرتلف  GISتطای اًزام تحلیل ّای الظم، اَالػات تسؾت آهسُ زض هحیٍ 

ُ ّا تط ضٍی زازُ ّای پایِ اؾتاًی ٍ زض هطظ تٌسی اؾعتاًی ٍ تعط اؾعاؼ    ٍ تِ ََض ؾاالًِ هَضز تطضؾی قطاض گطفت. ایي زاز

تركْای ذؿاضت زیسُ ٍاضز گطزیس. تالیا تط پایِ ًَع تلیِ ٍ هاُ ٍقَع تال زؾتِ تٌسی گطزیس. ؾپؽ زض الیِ ّای هتفعاٍت  

 پیازُ گطزیس. GISٍ ٍاضز قس. تٌاتطایي تطای تواهی هاُ ّای ؾال ٍ تَُض ؾاالًِ تالیا زض ترف ّای هرتلف زض هحی

 پُىٍ بىذي مخاعرات-4-1

 )صاعقٍ(رعذي برق-4-1-1

ضػسٍتطم کِ رعء هراَطات ؾیٌَپتیکی هی تاقس ٍزضؾَُح تاالی رَ اتفام هی افتس گاّی هَرة ٍاضز آهسى ذؿعاضات  

هالی ٍراًی رثطاى ًاپصیطی هی گطززایي هراَطُ رَی زض هاُ ّای زؾاهثط، غاًَیِ ٍ فَضیِ کوتطیي تؼساز ضٍظّعا ضا زاضا  

اؾت زض ظهؿتاى ضػس ٍ تطم تٌسضت اتفام هعی افتعس. زض هعاُ ّعای     هی تاقٌس. تَُض کلی ّواًَُض کِ آهاض ًیع ًكاى زازُ 

ؾپتاهثط، اکتثط ٍ ًَاهثط )هؼازل فهل پاییع( ًیع ضٍظّای ّوطاُ تا ضػسٍتطم تؿیاض کن هی تاقس. تیكتطیي ضٍظّعای ّوعطاُ   

اؾعت. توعاهی    تا ضػسٍتطم زض هاّْای هاضؼ، آٍضیل، هی، رَى، رَالی ٍ آگَؾت ) هؼازل تا فهل ّای تْاض ٍ تاتؿعتاى( 

ذؿاضات حثت قسُ زض اضتثاٌ تا ضػسٍ تطم هطتٌَ تِ هٌُقِ َاضم تَزُ اؾت. ترف ّای آتثط، زضام ٍ گیلَاى اظ قْطؾتاى 

ّكتن کعِ هرهعَل    5تا  3َاضم زض هؼطو ذُط ضػسٍ تطم قطاض زاضًس. تط ّن اًساذتي الیِ ّای تَپَگطافی، پَقف اتط 

تط ضٍی هٌاَق ذؿاضت زیسُ اظ ضػس ٍ تطم ضاتُِ ذَتی ضا ًكاى هی زّعس.   هی تاقس ٍ ّوچٌیي هتَؾٍ زها CBاتطّای 

گطچِ زض هٌُقِ هاٌّكاى ًیع قطایٍ هكاتْی اظ ًظط هَاضز فَم زاضز. ٍلی ذؿاضت ضػسٍ تطم تِ هیعاى َاضم ًیؿت. هعی  

 تَاى ایي تٌاقى ضا زض ػَاهل زیگطی ّوچَى ػسم حثت ذؿاضت ٍ ییطُ.... زیس.  
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 بىذي مخاعرٌ صاعقٍ يمیاوگیه میسان پًضص ابردراستان زوجانپُىٍ  3وقطٍ 

 

 پُىٍ بىذي مخاعرٌ صاعقٍ يمحل يقًع آن باتًجٍ بٍ تًپًگرافی دراستان زوجان  4وقطٍ 
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 زوجان...پهىٍ بىذی مخاطرات جًی استان 

 يحمیذٌ حیذری, ذروکیمحمذرضاب

 

 پُىٍ بىذي مخاعرٌ صاعقٍ يمتًسظ میسان درجٍ حرارت دراستان زوجان 5وقطٍ 

 سرما زدگی -4-1-2

 هاُ اضزیثْكت زض ترف ذطهسضُ گعاضـ قسُ اؾت. تٌْا یک هَضز ؾطهاظزگی ٍ آى ّن زض

 

 

 پُىٍ بىذي مخاعرٌ سرمازدگی درپُىٍ تعذاد ريزَاي یخبىذان دراستان زوجان 6وقطٍ 
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 مهىذسی فىايری اطالعات مکاوی ايلیه کىفراوس ملی

1394دی ماٌ  30ي  29  

 

 پُىٍ بىذي مخاعرٌ سرمازدگی يارتباط آن با متًسظ دماي حذاقل ساالوٍ دراستان زوجان 7وقطٍ 

 خطکسالی   -4-1-3

ذكکؿالی کِ رعء هراَطات تاضقی هحؿَب هی گطزز پاضاهتطّایی ّوچَى زها،هقساض ؾاػات آفتاتی ًیع زض هیعاى ایعي  

ضذساز هتاحط اؾت هَاضز ذكکؿالی گعاضـ قسُ زض ؾِ هاُ فطٍضزیي، اضزیثْكت ٍقْطیَض هی تاقس. زض تركْای قوالی 

 ٍ هطکعی اؾتاى ذكکؿالی تیكتط ضخ زازُ قسُ اؾت. 

 

 

 پُىٍ بىذي مخاعرٌ خطکسالی يمیاوگیه بارش ساالوٍ دراستان زوجان 8وقطٍ 
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 زوجان...پهىٍ بىذی مخاطرات جًی استان 

 يحمیذٌ حیذری, ذروکیمحمذرضاب

 

 پُىٍ بىذي مخاعرٌ خطکسالی يمیاوگیه ساعات آفتابی ساالوٍ دراستان زوجان  9وقطٍ 

 تگرگ  -4-1-4

تاضـ تگطگ ًیع کِ اظ رولِ هراَطات تاضقی هحؿَب هعی گعطزز ّعط ؾعالِ ذؿعاضات هعالی فطاٍاًعی ضا هرهَنعا تعِ          

هحهَالت تایی ٍکكاٍضظی ٍاضز هی کٌستط اؾاؼ گعاضـ ّای ؾتاز حَازث ییط هتطقثِ اؾتاى،اظ هاّْای اضزیثْكت تعا  

طیثاً هی تَاى تِ ایي ًتیزعِ ضؾعیس کعِ ّعط تعاض      قْطیَض اؾتاى تحت تاحیط ذؿاضتْای ًاقی اظ تگطگ ٍاقغ قسُ اؾت. تق

تاضـ تگطگ هَرة ایطاز ذؿاضت زض اؾتاى هی گطزز. تؼساز کن ٍقَع تگطگ زض ؾعال زض هقاتعل تؼعساز ظیعاز ذؿعاضات      

 ًاقی اظ تگطگ تیاًگط ایي هُلة هی تاقس. کِ تاضـ تگطگ ّوَاضُ تا ایطاز ذؿاضت ّوطاُ اؾت. 

 1377-82زوجان  استان در بارش تگرگتًزیع زماوی يمکاوی  3ضمارٌ جذيل

 

ف
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 *   *   * اتْط 1

     * * * هاُ ًكاى 2

       *   ًْن 3

     *     آتثط 4

     *     ؾلُاًیِ 5

     *     ؾزاضٍز 6

     *     ذساتٌسُ 7

     *     تَیساکٌسی 8

   *       تٌاب 9
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 مهىذسی فىايری اطالعات مکاوی ايلیه کىفراوس ملی

1394دی ماٌ  30ي  29  

 

 پُىٍ بىذي مخاعرٌ تگرگ دراستان زوجان 11وقطٍ 

 سیل -4-1-5

ؾیل ًیع اظ رولِ هراَطات تاضقی هی تاقس کِ ػَاهل تؿیاض ظیازی هی تَاًس زض ٍقَع ایي هراَطُ زذیل تاقعس. هعَاضز   

 ظیط ضا هی تَاى اظ رولِ ایي ػَاهل زاًؿت:

 قست ٍ هست تاضـ -1

 تَپَگطافی -2

 پَقف گیاّی   -3

 ذا  هیعاى ًفَش پصیطی -4

 هیعاى تثریط -5

ّطکسام اظ هَاضز فَم هی تَاًس قاهل هَاضز رعئی تطی تاقس. تِ ػٌَاى هخال هیعاى ًفَشپصیطی ذا  تِ ػَاهعل ّوچعَى   

ضََتت ذا  زض ظهاى تاضًسگی، رٌؽ ذا ، َثقات هرتلف ذا ، ًَع پَقف گیاّی هَرعَز حعیي تاضًعسگی، تعطاکن     

هل تٌسی قیة زض پؿتی ٍ تلٌسی ّا )تِ ػثعاضت زیگعط تَپعَگطافی( ٍ    ذا  هحل تؿتگی زاضز. ٍلی اظ هْوتطیي ایي ػَا

 قست هست تاضـ هی تاقس.  
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 زوجان...پهىٍ بىذی مخاطرات جًی استان 

 يحمیذٌ حیذری, ذروکیمحمذرضاب

 

 1385 ظًزاى، اؾتاى اقلیوی ٍ رَی تالیای اَلؽ :هأذص

 

 تًزیع زماوی يقًع سیل در ماَُاي مختلف  4جذيل

 در استان زوجان 1382تا  1377در سالُاي 

 زضنس ًؿثت تِ کل آهاض ٍقَع ؾیلتؼساز  هاُ

 22 11 فطٍضزیي

 12 6 اضزیثْكت

 8 4 ذطزاز

 25 13 تیط

 27 14 هطزاز

 4 2 قْطیَض

 2 1 هْط

 100 51 روغ 

 1385 ظًزاى، اؾتاى اقلیوی ٍ رَی تالیای اَلؽ :هأذص                                       

ؾال اظ کل ؾیل ّای حثت قسُ آهسُ اؾعت ّوعاًَُض کعِ اظ رعسٍل پیعسا      ( زضنس ؾْن ّط یک اظ هاّْای 4زض رسٍل )

 اؾت تیكتطیي آهاض ؾیل تِ تطتیة زض هاُ ّای هطزاز، تیط ٍ فطٍضزیي اؾت.

ییط اظ ترف ّای ظضیٌِ ضٍز، قیَاًات ، کطؾف ٍ ظًزاًطٍز پائیي کِ تا تَرِ تِ تَپَگطافی ٍ هثاحج هُطح قسُ احتوال 

ؾایط هٌاَق ٍ ترهَل هاٌّكاى ٍ آتثط احتوال ؾیل ٍرَز زاضز. گطچِ تا تَرعِ تعِ هیععاى     ٍقَع ؾیل پائیٌی زاضًس زض

 کن تاضًسگی زلیل ػوسُ تَپَگطافی ٍ احیاًا پَقف گیاّی هٌُقِ هی تاقس.
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 مهىذسی فىايری اطالعات مکاوی ايلیه کىفراوس ملی

1394دی ماٌ  30ي  29  

 

 پُىٍ بىذي مخاعرٌ سیل درپُىٍ تًپًگرافی استان زوجان 11وقطٍ 

 

 

 حذاکثر بارش ريزاوٍ دراستان زوجانپُىٍ بىذي مخاعرٌ سیل يارتباط آن با  12وقطٍ 

 پُىٍ بىذي مخاعرات اقلیمی-4-1-6

تْیِ قسُ اؾت ٍتیاًگط پٌِْ   1382-1377اظتطکیة تواهی هراَطات رَی زض اؾتاى ظًزاى تطای زٍضُ آهاضی 11ًقكِ 

 تٌسی ًْایی تِ قطح شیل اؾت:

ًَاحی هطکعی اؾتاى )ایؿتگاُ ظًزاى(زاضای تیكتطیي هیعاى ٍقَع هراَطات رَی هی تاقسزضػیي حال ًعَاحی قعوال   -

قطم)هٌُقِ َاضم(ٍقوال یطب)ایؿتگاُ هاٌّكاى(ًیعزاضای تیكعتطیي تکعطاض هرعاَطات پعؽ اظًعَاحی هطکععی اؾعتاى        
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 زوجان...پهىٍ بىذی مخاطرات جًی استان 

 يحمیذٌ حیذری, ذروکیمحمذرضاب

رٌعَتی آًْاکعِ زضهؿعیط تازّعای یطتعی      -لیزضضزیف زٍم ٍؾَم قطاضزاضًس.تِ ًظط هی ضؾس ٍرَز اضتفاػات ٍرْعت قعوا  

 قطاضزاضزاظرولِ ػَاهل افعایف هراَطات زض ایي ًَاحی هی تاقس.

ًَاحی قطقی،رٌَب قطقی)ایؿتگاُ ذطم زضُ(ٍرٌَب)ایؿتگاُ ذساتٌسُ(،یطب ٍقوال اؾتاى تِ تطتیة زض ضزیعف ّعای   -

 چْاضم،پٌزن ٍقكن تکطاض هراَطات قطاضهی گیطًس.

 

 1382-1377مخاعرات جًي دراستان زوجان عی سالُاي پُىٍ بىذي  13وقطٍ 

 وتیجٍ گیري-5

هراَطُ رَی زضؾُق اؾتاى هَضز تطضؾی قعطاض   5تِ هٌظَضتؼییي اؾتؼساز تالذیعی هٌاَق هرتلف اؾتاى ظًزاى تؼساز 

ؾعتاى  گطفت ّسف انلی اظ تطضؾی حايط،اضائِ یک پٌِْ تٌسی فًایی اظ هیعاى ٍقَع ًٍَع هراَطات رَی زض هحعسٍزُ ا 

 ضًزاى تَزُ اؾت.تا تَرِ تِ تطضؾی ّای اًزام قسُ ًتایذ کلی ظیط حانل گطزیسُ اؾت:

تاتَرِ تِ ًقكِ پٌِْ تٌسی هراَطات رَی،ترف هطکعی،قوال قطم ٍقوال یطب اظ ًظط فطاٍاًی ٍقَع اًَاع هراَطات -

هحؿَب هی گطزز،زضهقاتل هٌاَق ٍاقغ  تا قطاضگیطی زض ضتثِ ّای تؿیاض ظیاز ٍظیاز،تالذیع تطیي هٌُقِ زض اؾتاى ظًزاى

زض هٌتْی الیِ رٌَتی،یطتی ٍقوالی اؾتاى اظ کوتطیي هیعاى ٍقَع هرعاَطات تطذعَضزاض تعَزُ اًعس،زضػیي حعال ترعف       

 ٍؾیؼی اظ هٌاَق ٍاقغ زض هطکعٍحٌَب قطم قطایٍ هتَؾُی ضا اظ ًظط ٍقَع هراَطات تزطتِ هی کٌٌس.
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 مهىذسی فىايری اطالعات مکاوی ايلیه کىفراوس ملی

1394دی ماٌ  30ي  29  

هراَطُ رَی هَضز تطضؾی ًكاى زازُ اًس.زضػیي حال  5فطاٍاًی ٍقَع ضا زض تیي زض اؾتاى ضًزاى ؾیل ٍتگطگ تاالتطیي -

 کوتطیي فطازاًی ٍقَع هراَطات رَی هطتٌَ تِ ؾطهاظزگی هی تاقس.

یافتِ ّای تحقیق ًكاى زٌّسُ آى اؾت کِ ترف ٍؾیؼی اظ اؾتاى ضًزاى هراَطات تاضقی تا ضتثعِ تؿعیاضظیازٍظیاز ضا   -

 تزطتِ کطزُ اؾت. 

 ُادَاپیطى-6

اؾتفازُ اظ ًقكِ ّای پٌِْ تٌسی تالیا هی تَاًس قثل اظ اؾتقطاض نٌایغ ٍ پطٍغّای ػوطاًی هعَضز تعاظتیٌی قعطاض     -

گیطز. ٍ تط اؾاؼ آؾیة پصیطی ّط ترف هَضز تَرِ قطاض گیطز تِ ػٌَاى هخال هٌُقِ َاضم )ترف ّای آتثعط،  

 ضػسٍ تطم آؾیة هی تیٌٌس ًیؿت.  گیلَاى ٍ زضام ( هَقؼیت هٌاؾثی تطای هكایل ٍ نٌایؼی کِ اظ

فطٌّگ ؾاظی اؾتفازُ اظ پیف تیٌی ّای رَی نازضُ ٍ گؿتطـ ضٍقْای اَالع ضؾاًی آى رْت رلعَگیطی   -

اظ ذؿاضات ًاقی اظ ؾیل تؿیاض هفیس هی تاقس ظیطا کِ ّوعاًَُض کعِ اظ تَيعیحات اضائعِ قعسُ تعط هعی آیعس.         

ّن تا تاضًسگی ّای کن اتفام افتازُ اؾعت. تعاضـ ّعای     تیكتطیي ذؿاضات زض هٌاَق تا تَپَگطافی قسیس ٍ آى

ضگثاضی تْاضُ ٍ تاتؿتاًِ تیكتطیي ذؿاضات ضا هَرة گطزیسُ اًس ٍ یالة ایي ذؿاضات تعِ احكعام یعا چَپاًعاى     

ّوطاُ آًْا تَزُ اؾت کِ تسٍى تَرِ تِ پیف تیٌی ّای رَی ذعَز ٍ احكاهكعاى ضا زض هؿعیل ّعا قعطاض هعی       

 زٌّس.
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