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ؿك این یوو َ با اًتساؿه ام ؿاؿه ای مؾت ف ایٌتگا و ؿاؿه ای رو باس ،ابتـا ویوگ ای مـاكی
مود گلمای به و وم ییوًته ام كوم  1تیل تا  1ملؿاؿ  3134موكؿ بلكً لاك گلفته و ًپي با اًـتساؿه
ام كوٍ تغ یو ؽوُه ای واكؿ ،مود گلمای مقکوك ام نظل ُـ به  1ؿوكه گلر بـا  32یضـو و میـانگین
ؿمای بیِیاه بلابل با  12/32ؿكره ًانت گلاؿ ،گلر ُـیـ با  1یضو و متوًد ؿمـای بیِـیاه بلابـل بـا
 13/2ؿكره ًانت گلاؿ و اَبَل گلر با  31یضو و متوًد ؿمای بیِیاه بلابل با  14/23ؿكره ًـانت گـلاؿ
کبقهباـی گلؿیـ تومیع فضای ؿمای بیِیاه  2متلی باسی ممین نِاا ؿاؿ که ماوقهی بیِیاه ؿمای
ایلاا ؿك بامهی ممان  31تا  22تیل ماه  ،3132مااکر راوق غلق و غلق ایلاا بـهویـوه ایٌـتگاه ـای
ما ِهل ،ؿمفوی ،ؿ لاا و ٔل ُیلین ٌتاـ مود اَبَل گلر بلای تغ یـو ًـیاویتیس انتؾـاق گلؿیــ
نتایذ عآو ام تهیه و تسٌیل نقِه ای ًیاویتیس نِاا ؿاؿ که وروؿ یس کـ فِـاك علاكتـ بـل كوی
ُبه رنیله یلبٌتاا و احلا ناُ ام تٌلی و فیالیا و مهارل ک فِاك مقکوك به ًما ایـلاا یامـو
آ گلمایَ و گٌیو مود اَبل گلر ؿك ؿوكه ممان  31تـا  22تیلمـاه  3134بـوؿه اًـا ـ صاـین
بلكً نقِه ای ًووط میان نِاا ام افنایَ ضؾاما رو ؿك بامه ممان بلوم مـود اَبَـل گـلر ؿاُـته و
نِاا م ؿ ـ که کو ماوقه ؽاوكمیانه و ایلاا تغا اًتیالی کامو یلفِاك را عـاكهای ـلاك گلفتـه
اًا نقِه ای ملبو به الگوی متوًد نقِه ای اكتسام هئویتانٌیو ؿك مماا و وم مود اَبَل گلر عاک
ام اًتقلاك یس یل اكتسام بٌته ،بل كوی ایلاا ؿاكؿ کـه ؿك تـلام  111تویاًـ ای اكتسـام ا بـه 1441
هئویتانٌیو متل م كًـ یل اكتسام مقکوك ؿك وا ع ییضانهای اًا که ؿك مٌیل كا َ ام ُـمای فلیقـا و
ُبه رنیله یلبٌتاا ،ؿكونَ گلمای بیِتلی انباُـته ُــه و ُـلاید بٌـیاك ؿاغ و ًـومان كا عـاک
م ًامؿ مٌیل فلاكفا گلما و مابع تثمین گلمای مود اَبَل گلر و میناا فلاكفا ؿمای كوم ـای مؾت ـف
نِاا ؿ اـه فلاكفت بوؿا مود اَبَل گلمای به و وم ییوًته ؿك تابٌتاا  3134اًا بلوم مـود گلمـای
مقکوك ؿك ایلاا با احلا نامو وق بٌیاك ُـیـ مغیو  ،ا تٔـاؿی -ارتمـای و بهـاُـت مـلاه بـوؿه
اًا
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یمـهی فیالیا ای انٌان بلاًاى متوًد ؿما یایهگقاكی ُـه و اكگانیٌ و فیالیا ـای ف اـ و بــن
انٌاا و اغ میٌتماـاا ،نٌبا به ؿما ای فلین (کلانگین) به ُـ عٌاى بوؿه و ؿصاك مِـ و مـ ُـوؿ
امواد گلمای ام تظا لا  ،آ تغییلا ا یم رهاا میآل ٌتاـ که بـه لغـاظ فلاوانـ و ـوم و ٓــما
ران و مال به باك مـه ،بٌیاك عاین ا میا م باُـاـ (بـالوک و م ـاكاا )4 5 2114 ،تاهـا ؿك عــ فآـو
ًای ای  3441تا  2113ؽٌاكا ناُ ام امواد گلمای ؿك ؿنیا میاؿی  1/41می یاكؿ ؿسك بل وكؿ ُــه اًـا
(بلیانا )2 5 2111 ،امواد گلمای ام یـیـه ای بٌیاك مضل بلای انٌاا اًا که م توانــ ؿك یـس ؿوكه کوتـاه
مـ مور ملر و میل فلاوان ُوؿ (مس فاكلن و والل )211 5 3421 ،ام نظل تیلیف ،کوتولیـاکف و کومـاكووا
( )122 5 2112گلمایَ ُـیـ وا یا عاکمیا و تهار وای بٌـیاك گـلر ؿك ناعیـهای وًـیع كا مـود گلمـا
نامیـهانـ ام ماظل ماكی امواد گلمای به نوًانا مخبا یا فلین ای بـاسی میـانگین ؿمـای عــاکخل كومانـه
اکالق م ُوؿ که ؿك ک كوم ای (گاه سته ا و ماه ا) متوال ؿك فضا ای رغلافیای ؽآـ اًـتملاك ممـان
ؿاكنـ با توره به تیاكیف موروؿ ،ؿو بیـ فضای و ممان ؿك و وم یا یـر و وم مود گلما ا میا یافتهانـ ییاـ
ؿمای باسی  22ؿكره ؿك انگ ٌتاا ًتانه مود گلمای مغٌوق م ُوؿ ،اما ؿك ایلاا این ًتانه بٌـ بیِـتل
اًا (بیـ فضای ) و این که ل ؿمای باسی ًتانه به ٓوك ماسلؿ و یس كومه مود گلمـا نیٌـا؛ ب ـه مـود
گلما بایٌت  2كوم یا بیِتل اًتملاك ممان ؿاُته باُـ (بیـ ممان ) ؿك کبقهباـی مؾـاکلا مغیوـ  ،مـود
گلما ؿك میلگلوه مؾاکلا ناُ ام ؿما ای فلین لاك ؿاكؿ (اًمیا و یتو ل )31 5 2114 ،
مود گلما که ؿك ماابع مؾت ف ام افنایَ فلاوان و وم ا ؿك ًای ای اؽیـل بـه یاـواا ی ـ ام تظـا لا
ناُ ام تغییل ا ی ؿك ال فلین ای ق و وای یاؿ ُـه اًا (ماتیوى و م ـاكاا )3 5 2113 ،مـ توانــ
افنایَ ملر افلاؿ بل احل یواكٕ ب كا ؿك ی ؿاُـته باُــ مـخالً ؿك ًـای  2111ؿك یـاكیي و ًـایل نقـا
فلانٌه  33ناك نسل و ؿك انگ یي  2ناك نسل بهؿلیو مود گلما و بـلوم یـواكٕ بـ  ،رـاا ؽـوؿ كا ام ؿًـا
ؿاؿهانـ که بٌیاكی ام این مواكؿ ملر ای ن ملتبد با ُلاید ب و نـه ًـ ته بـ بـوؿهانــ (ؿیاـائو و
م اكاا )2 ،2114 ،موالیا نِاا م ؿ ـ که تاها بل احل مود گلمای اكویا ؿك ًـای  2111عــوؿ  12ـناك
نسل راا ؽوؿ كا ام ؿًا ؿاؿهانـ (بانتا )44 ،2112 ،اکخل موالیا انزار ُــه كوی امـواد گلمـای بـل مٌـثله
ملر و میل و بهـاُا تملکن ؿاكنـ ؿك این ممیاه موالیا رالب انزار ُـه اًـا مخـو کاك ـای 5ایونـگ و
م اكاا ( )2433 52131ؿك ممیاه احلا مود گلمای تابٌتاا  2111بل مـلر و میـل ؿك ُـانگ ـای صـین،
موالیه ؽ ذ و م اكاا ( )311 52131ؿك كابوه با احلا بهـاُت مود گلما ؿك یـاذ ناعیـه نیوًـاوث و لـي
اًتلالیا و یوو َ کیٌ و م اكا ( )3434 52131ؿكؽٔـوّ امـلإ و مـلر و میل ـای ناُـ ام امـواد
گلمای ؿك کله راوب که با اًتساؿه ام كوٍ کبقهباـی ُ ءگلای توؿه ای وای انزار گلفته اًا
موالیهی ُلاید ًیاویتیس مورـ مود گلمـای ُــیـ كهانتـین ؿك مـاكى ًـای  ،3431بیـانگل ورـوؿ
گلؿٍ واصلؽاـی ؿك ًووط مؾت ف تلویوًسل بوؿه و به ؿلیو وروؿ رـو یایــاك ؿك راـوق ،ؿك كوی بـویاي
یلى مود گلما ام ُـ بیِتلی بلؽوكؿاك بوؿه اًا (کامپتال و كوًـت کیوًـ ً )232 53443 ،ـ یوص و
م اكاا ( )2114 52111ابیاؿ ًیاویتیس و تلموؿیاامیس مود گلمای ًای  2111ؿك ناعیـه راـ عـاكهای
ملی ای راوب كا موكؿ تغ یو لاك ؿاؿه و وروؿ روی یایـاك و فلاكفا ؿما و كکوبا كا یامو ایزـاؿ و تِــیـ
مود گلمای ؿانٌتهانـ صن و کالاؿ ( )124 52111ؿك بیاا ی و ًیاویتیس امواد گلمـای کاكولیاـای ُـمال
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اًتقلاك یلفِاك بلموؿا و فلاكفا وای گلر و ملکوق ا یانوى اک ي و وروؿ یس یِـته ؿك تلام ـای میـان و
گلمایَ ؿیاباتیس ًووط میان تلویوًسل كا یوامو آ و وم امواد گلمای کاكولیاای ُمال فکل کلؿهانــ
یون اُویش و توُیش ( )32 52114با اًتساؿه ام كوٍ ای ممین ماكی ،امواد گلمای ٓلبٌتاا كا موكؿ تغ یـو
لاك ؿاؿه و امود گلمای تابٌتاا  3412كا کـه  31كوم ؿك ُـهل ًموؿكوًـ ا و  23كوم ؿك ُـهل نـیَ تــاور
ؿاُته و صاین مـود گلمـای  33كومه ًـای  3444ؿك ب گـلاؿ كا کـوسن تـلین امـواد گلمـای ٓلبٌـتاا
ُااؽتهانـ مود گلمای ُـیـ ًای  2112یوناا موكؿ بلكً لاك گلفته و حابا ُـه اًـا کـه و ـوم یـیــه
ب وکیاگ مور یـر تغلک سیاـه ای وا ُـه و ؿك ی ا وای گلر و لوؿه مور ایزاؿ ُلاید ا یمـ
بٌیاك ناًالم ؿك ُهل یوناا ُـه اًا (ت و اكاتوى و م اكاا )312 52131 ،موالیا انزـار گلفتـه نِـاا
ؿاؿه که مود گلمای ُـیـ ًای  2111اكویا بل احل افنایَ ؿمای ًوظ ق ؿكیای مـیتلانه ،ؿكیای ُـمای و ؿك
بؾَ ای ُمال عوال ؿایله وب كػ ؿاؿه و یامو اًتملاك ممان مود گلما و وم ب وکیاـگ ؿك بؾـَ ـای
میلین ،میان و فو ان تلویوًسل بوؿه اًا (ف وؿای و ُوکال)3 52133 ،
با توره به مو ع رغلافیای و رمییا میاؿ ،ایلاا ام ممالس ؿكگیل با مؾاکله میٌا ا یمـ مـود گلمـا ؿك
فٔو گلما به ویوه ؿك تیلماه بوؿه و مه ًاله ت سا مال و ران فلاوان ام این ك گـقك بـل کِـوك مـا تغمیـو
م ُوؿ تغقیقا ناًا نِاا ؿاؿه که ایلاا نین رنو کِوك ای اًا که ؿمای گلر تلین ماه ا ییاـ رـوسی
(تیل) بین  2تا  4ؿكره نٌبا به ؿوكهی یایهً 11اله  3423تا  2111میالؿی افنایَ یافته اًا (ُ و )3

با وروؿ تثحیل ُـیـ و مؾلق امواد گلمای ؿك ایلاا ،مؾاکلهی ا یم مقکوك صاـاا که بایـ موكؿ موالیه
لاك نگلفته اًا ی ام میـوؿ مواكؿ موالیات که با ؿیـگا ًیاویتیس امواد گلمای كا موكؿ بلكًـ ـلاك
ؿاؿه ،ملبو به تغقیر اعمـ باؿی و اعمـی اًا بلاًاى تغقیر نامبلؿگـاا ام ؿو عالـا ًـیاویتیس و ـوم
امواد گلمای ؿك ایلاا ی تقویا و اًتقلاك یلفِاك را عاكه كوی ؽاوكمیانه (یلاكتسام یلب ) که مبانـهای ام
یلفِاك را عاكهای موك مغٌوق م ُوؿ ،اًا ؿك عالا ؿور ک فِـاك علاكتـ كوی فـال ایـلاا تقویـا
ُـه و به ًما یلٕ ای باس رابزا م ُوؿ این بٌد ُمال ملاه با رلیانا راوب بایج انتقای گلمـا بـه
یلٕ ای ُمال م ُوؿ (اعمـ باؿی و اعمـی )331 53134 ،ؿك این اكتبـا تغقیـر مكیـن ()344 53131
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ُ و ُماكه  5 3متوًد ؿمای ماه روسی (تیل) کله ممین ؿك ًای  2131نٌبا به وضییا ماا ماه ؿك ؿوكه یایه  3423تا 2111
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نِاا ؿاؿه که كُته کوه ماگلى نه تاها یام م حل ؿك تِـیـ و تقویا یلفِاك را عـاكه تابٌـتانه مـ حل بـل
امواد گلمای بل كوی ایلاا اًا ،ب ه ً ٌ ه ربای ماگلى یا کوه ای ملتسـع فـال ایـلاا ،مهـ تـلین ی ـا
تِ یو و تقویا یلفِاك را عاكهی تابٌتانه بهویوه ؿك تلام ای میان بل كوی ایلاا ٌتاـ
اکخل موالیا انزار ُـه بل كوی امواد گلمای ایلاا با ؿیــگاه مـاكی انزـار ُــهانــ ؿك ایـن ممیاـه بـا
ماكی ویوگ ای ممان ـ م ان امواد گلمای ؿك ایلاا كا موكؿ موالیه لاك ؿاؿه و بل تملکـن ممـان
ؿیـگا
ا ا ؿك ماه تیل و ُـ امواد گلمای غلق و راوق غلق ایـلاا تثکیــ کـلؿه اًـا (ی یـائ  )41 53132 ،ام
ؿیگل موالیا یاؿ ُـه م تواا به تغقیر بلات و موًوی ؿك ؽٔوّ امواد گلمـای ممٌـتانهی ایـلاا اُـاكه
کلؿ که ؿك ا ٌته ای گلما یموماً ؿك ایٌتگاه ای ؿكون ًلممین ایلاا بـهویـوه ؿك مغوك ـای کو ٌـتان
ماگلى و البلم نمایاا ُـه انـ (بلات و موًوی )43 53134 ،تغقیر ؿیگل ملبو به یایاانامه عـاؿی (53133
 )3اًا که ؿك ا فقد به ویوگ ای ممان  -م ان و وم امواد گلمای ؿك ایلاا یلؿاؽته ُـه اًا تقوی ؿك
موالیه ای ماكی كویـاؿ ای فلین ا یم مخو ؽِ ٌال یا ؿما ای فـلین کـه امـواد گلمـای كا نیـن ُـامو
م ُوؿ ،موكؿ تغ یو لاك ؿاؿه و افنایَ فلاوان كویـاؿ ای عـّی ا یم  ،ماناـ ؽِ ٌـال و کـوسن ُــا
امواد گلر ؿك اکخل نواع ا یم ایلاا كا به یاواا نِانه ای ام تغییل ا ی موكؿ تثییـ لاك ؿاؿه اًا (تقـوی،
)11 52131
مود گلمای تابٌتاا  3134که ؿك ً 21ای اؽیل ب ًابقه بوؿه ٓـما و ؽٌاكا و مِ ال بٌیاكی بـه
باك وكؿ این یوو َ ًی ؿاكؿ مود گلمای مقکوك كا با نگلُ ماكی ـ ًیاویتیس موكؿ موالیه لاك ؿ ـ
2ـ زازٜٞب  ٚضٚـقٙبؾی
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ؿاؿه ای بیِیاهی ؿمای كومانه  312ایٌـتگاه ًـیاویتیس یمــه (ملاکـن اًـتاا ـا و ُـهل ای بـنكر و
یلرمییا) کِوك ؿك ؿوكهی گلر ًای  3134بلای موالیه انتؾاق ُـ ام ؿاؿه ای مقکوك با تورـه بـه مقـاؿیل
ؿمای بیِیاهی تابٌتاا ،یس مود گلمای با اًتملاك ممان  12كومه ام  1تیل تا  1ملؿاؿ بلای موالیـه انتؾـاق
گلؿیـ مابع اؽـ ؿاؿه ای مقکوك وق ًایا ًامماا واُااً کِوك بوؿه اًا
کبقهباـی ُـ كوم ای ملاه با مود گلمای به  1گلوه الف ـ مود گلمای متوًـد ،ق ـ مـود گلمـای
ُـیـ و د ـ اَبَل گلر با اًتساؿه ام كوٍ تغ یو ؽوُهای واكؿ بـا مقیـاى مزـقوك فآـ هی ا یـًـ بـل كوی
ماتلیٌ به ابیاؿ  12كوم ؿك  312ایٌتگاه انزار گلفته اًا
یي ام کبقهباـی كوم ای موالیات  ،ؽوُه ًور که ملبو به مود گلمـای  31كومه ابـل گـلر بـوؿ ،بـلای
تغ یو ًیاویتیس انتؾاق گلؿیـ نوم كوٍ تغ یو ًیاویتیس به کاك گلفته ُـه ؿك این یوو َ مغیوـ بـه
گلؿُ اًا ؿاؿه ای ملبو به تغ یو ای ًیاویتیس که ؿك این موالیه موكؿ اًتساؿه لاك گلفته یبـاك ام5
ؿاؿه ای صاـ تلامه که ُامو ؿاؿه ای 5ؿما ،م لسه ای مـاكی و نٔفالاهاكی باؿ ،اكتسام هئویتانٌیو و ؿاؿه ای
تس تلامی ُامو 5فِاك ًوظ ؿكیا ،ؿمای عـاکخل ؿك اكتسام  2متلی ًوظ ممین ٌتاـ ؿاؿه ـای مـقکوك کـه
مگ ام وق ًایا «ملکن ییَبیا ای مغیو » ؿك  NOAAاؽق ُــه ،ؿاكای تـواا تس یـس فضـای 2/1
ؿكره کوی رغلافیای ؿك  2/1ؿكره یلٕ رغلافیای ٌتاـ یازله ی فضای تغ یو ًیاویتیس به ابیاؿ ٓسل
تا  311ؿكره کوی ُل و  31تا  21ؿكرهی یلٕ ُمال انتؾاق ُـه که تمار یواكٕ و یـیـه ـای رـوی
م حل بل ا ی ایلاا ؿك یازله مقکوك ابو كؤیا ٌتاـ با توره به ابیاؿ  2/1×2/1ؿكرهی ل یس ام ُب ه ای
ملبو به ؿاؿه ای روی مـوكؿ اًـتساؿه ،مغــوؿهی مـوكؿ موالیـه ؿاكای  441گـله مـ باُــ ممـاا انزـار
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تغ یو ای ًیاویتیس مقاكا با ًایا  12zبه و ا گلیاویش ()GMTکه بلابل اًا با  31/11به و ـا مغ ـ ،
انتؾاق ُـه اًا
فلاكفا ؿما ؿك نلر افناك گلؿى ام کلیر تغییل میاؿله ی آ به ُ و میاؿله میل ابو مغاًبه اًا5
)) Tadv  1* (U * (dtx / dx ) V * (dty / dy

ؿك میاؿلهی فوق  Tadvفلاكفا ؿما U ،باؿ مـاكی V ،باؿ نٔفالاهاكی dtx ،و  dtyنین به تلتی نمو ؿما
ؿك رها مـاكی و نٔفالاهاكی ٌتاـ واعـ بیاا مقـاك  Tadvکه ؿك نقِه ای ُ و  32با ؽوو ماغا
میناا مِؾْ ٌتاـ ،ؿكره بل متل ملبع ؿك حانیه اًا مقـاك یـؿی  Tadvبه تیــاؿ حانیـه ـای ً 1ـایا
( )1*1111ضلق گلؿیـه و ی ایانـامه گیلی به ؿكره (ؿكره مو ر اًا و ک وین یا ًانت گلاؿ فل نــاكؿ)
م باُـ
3ـ ٘تبیج  ٚیبفتٞٝب
ؿاؿه ای ؿمای عـاکخل میلف مود گلمای که ام كوم  1تیلماه  3134تا  1ملؿاؿ مـاه  3134بـه مــ 12
كوم اًتملاك ؿاُته ،موكؿ تغ یو ماكی لاك گلفا که نتایذ ملبو به ویوگ ای ماكی ؿمای كومانـه بیِـیاه
 312ایٌتگاه ماتؾ ؿك رـوی  3ؿكد ُـه اًا
رـوی ُماكه  53فلاًاذ ای گلایَ به ملکن و یلاکاـگ عـاکخل ؿمای كومانه ام  1تیل تا  1ملؿاؿ 3134
فطاؾٙج

اضظـ

فطاؾٙج

اضظـ

ٔیبٍ٘یٗ

13

ثیكیٝٙ

41/31

ٔیب٘ٝ

12/43

وٕیٝٙ

11/42

ٔس

41/31

زأٝٙ

4/22

ا٘حطاف ٔؼیبض

3/32

چبضن اَٚ

12/31

چٍِٛی

1/12

چبضن ؾْٛ

13/3
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بایٌت توره ؿاُا که مقاؿیل رـوی فوق ام مقـاك متوًد ؿمای بیِیاه کـو ایٌـتگاه ـا بـلای ؿوكه 12
كومه مغاًبه ُـه اًا كوم ای  34و  21تیلماه  3134با ك میانگین بیِـیاه ؿمـای كومانـه  41/31ؿكرـه
ًانت گلاؿ ،به یاواا گلرتلین كوم و صاـین كوم  1تیلمـاه  3134بـا بیِـیاه ؿمـای كومانـه  11/42ؿكرـه
ًانت گلاؿ به یاواا نقوه غامین مود گلمای فنایاــه  12كومه ُـااؽته ُــهانــ ؿك کـوی ؿوكهی گلمـای
مقکوك به تلتی ایٌتگاه ای ؿ لاا ،باؿاا ،بٌتااُ ،وُتل ،ؿمفوی و ُهـاؿ با متوًد ؿمای بیِیاه بـاستل ام
 42ؿكره ًانت گلاؿ گلمتلین و ایٌتگاه ًازَ لوؿگ تهلاا (وا ع ؿك فیلومکوه با اكتسام  2431/2متـل) بـا
متوًد ؿمای بیِیاه  24/11و ایٌتگاه ای به ًلیین ،ؽ ؾای ،اكؿبیو ،نیل ،مِ ینُـهل ،بی ـ و ک یبـل بـا
بیِیاه ؿمای متوًد  12كوم کمتل ام  11ؿكره ًانت گلاؿ ًلؿتلین ایٌتگاه ای کِوك بوؿهانـ بـیه اًـا
که ایٌتگاه ای با ؿمای بیِیاه باس ؿك مااکر راوب و ایٌتگاه ای به نٌبا ًلؿتل ؿك یلٕ ـای ُـمال و
مااکر کو ٌتان وا ع ٌتاـ
ؿك ُ و  2كونـ مغـق ناُ ام ایمای كگلًیوا یول نومیای  2رم ه ای ،اوسً نِاا ؿ اـه تبیین بیَ ام
 13ؿكٓـی ؿمای بیِیاه ی كومانه ؿك ک مود گلمای  12كومه و حانیاً نِانگل وروؿ مقاؿیل فلین عــاکخل ؿك
میانه ًلی و کا َ ا به نقوه غامین و یایان مود گلمای اًا که املی بـیه اًا
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ُ و ُماكه ً 5 2لی ؿمای بیِیاه كومانه  12كومه ام  1تیل ماه تا  1ملؿاؿ  3134و كونـ تغییلا ممان مود
 -1-3عجمٝثٙسی قست ٔٛج ٌطٔب زض ضٚظٞبی ٔرتّف

بلای کبقه باـی مود گلما ؿك ؿوكهی  12كومه ،ماتلیٌ به ابیاؿ  312ایٌتگاه (ًول) ؿك  12كوم (ًـتوا)
بلای ؽوُه باـی ُـ مود ؿك كوم ای مؾت ف اًتساؿه ُـه که بـه ایـن ماظـوك ام كوٍ تغ یـو ؽوُـهای
ً ٌ ه ملاتب واكؿ ،با مقیاى مزقوك فآ هی ا یـً اًتساؿه گلؿیـه اًا یي ام ؽوُه باــی بـا كیایـا
ُ و ؿكؽا ؽوُهباـی ،یس بلٍ  1ؽوُه ای ام ؿكؽا به یمـو مــ ؿكؽـا ؽوُـه باــی ،مغـو بـلٍ
ؿكؽا و كوم ای که ؿك ل ؽوُه لاك گلفته ؿك ُ و  1ابو مِا ـه اًا

با توره به کبقهباـی یا بلٍ ًه ؽوُهای به یمو مـه می ور م ُوؿ کـه كوم ـای مـوكؿ موالیـه مـود
گلمای  12كومه ام نظل ُـ گلما ؿك کوی مود به  1ؽوُه ابو تقٌی ٌتاـ که ؿك ُ و ُ 1ماكهگـقاكی
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ُـهانـ ؿك ُ و  4وضییا ؿمای بیِیاه كوم ای متی ر به ل یس ام ؽوُه ا با ؽوابـاك  1ؿكٓــی کـه بـه
تلتی تغا یاواا 5ؽوُهی  3یا ؽوُهی مود گلما با  32یضو و میانگین ؿمای بیِیاه بلابل با  12/32ؿكره
ًانت گلاؿ ،ؽوُهی  2یا ؽوُه ی مود گلمای ُـیـ با  1یضو و متوًد ؿمای بیِیاه بلابـل بـا  13/2ؿكرـه
ًانت گلاؿ و ؽوُهی  1یا ؽوُهی مود اَبَل گلر با  31یضو و متوًد ؿمـای بیِـیاه بلابـل بـا  14/23ؿكرـه
ًانت گلاؿ ابو مِا ـه م باُاـ ام میاا ؽوُه ای مقکوك ،ؽوُهی  1یا ؽوُهی مود اَبَل گلر بلای تغ یو
ًیاویتیس انتؾاق گلؿیـه اًا

ُ و ُماكه ً 5 4لی ممان ؿمای بیِیاه ؿك ل یس ام  1ؽوُه بلیـه ُـه ام ؿكؽا ؽوُه باـی
 -2-3تحّیُ ؾیٛٙپتیه ٔٛج اَثَط ٌطْ
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مود موكؿ موالیه که ؿك ُ و  1با كنگ ؽاکٌـتلی و ُـماكه مِـؾْ ُــه ،مـور بـا اًـتملاك ممـان
31كومه اًا که ام  31تیل ماه  3134بلابل با  4روسی ُ 2131لوم و تا  22تیلماه 3134بلابل بـا  31رـوسی
 2131تـاور یافته اًا با این که متوًد ؿمای بیِیاه کو ایٌتگاه ا ؿك كوم ای فـلین گـلر مـود بـه ك ـ
 14/23ؿكره ًانت گلاؿ كًیـه ،اما ؿك ماا كوم غامین مود ؿك ؿمفویٔ ،ل ُـیلین و ؿ ـلاا ،ؿمـای ـوا
بیَ ام  11ؿكره ًانت گلاؿ بوؿه اًا
بلای بلكً ًیاویتیس مود اَبَل گلر ماتؾ ابتـا كایَ الگو ای فِاك ًـوظ ممـین و تویـوگلاف اكتسـام
هئویتانٌیو تلام ای میان رو موكؿ بلكً لاك ؿاؿه ُـ با توره به ُ و  1که نقِـه متوًـد فِـاك ًـوظ
ؿكیا ؿك کوی اًتیالی  31كومه مود اَبَل گلر كا نِاا م ؿ ـ ،می ور م ُوؿ که الگوی فِاك متوًد تلام ؿكیـا
ؿك ک مود اَبَل گلر ،عاکمیا ًامانهی ک فِاك اًا مااکر راوق ،راوق غلق ،راوق ُلق و غـلق ایـلاا
ؿك ؿاؽو فِاك ای بٌتهای لاك ؿاكنـ که فِاكی بالر بـل  3112تویاًـ ای ؿاكؿ ملکـن آـ کـ فِـاك
مقکوك بل كوی ُبه رنیلهی یلبٌتاا و راوق ؽ یذ فاكى لاك گلفتـه اًـا و یلواضـظ اًـا کـه کـ فِـاك
مقکوك ک فِاك علاكت یلبٌتاا اًا که این ک فِاك علاكت ؿك فٔو تابٌتاا ظا ل ُـه و گٌـتلٍ ا بـه

قٙبؾبیی ،عجم ٝثٙسی  ٚتحّیُ ؾیٛٙپتیه ٔٛج اَثَط ٌطْ . . .

42

ؿاؽو ایلاا مور عاکمیا وای گلر و ًوماا مـ ُـوؿ مـاا گونـه کـه ؿك ُـ و  1مِـا ـه مـ ُـوؿ
ٌما ای ام مااکر ُمای غلق ایلاا تـا تهـلاا ؿك بـین کـ فِـاك مـقکوك و یلفِـاك تضـییف ُــه 3133
تویاً ال موك لاك ؿاكنـ و ام این كو مابع گلمای مود اَبَـل گـلر  31كومه ؿك مغــوؿهی مـوكؿ اُـاكه ـ
ک فِاك یلبٌتاا و یلفِاك موك بوؿه و ام مغـوؿهی بین ؿو ماغا مسِاك  3113و  3133تویاًـ ای
گلمای ُمای فلیقا و ُبه رنیله یلبٌتاا كا به مغـوؿهی موكؿ اُاكه ماتقـو مـ کاــ ـ صاـین نقِـهی
متوًد اكتسام هئویتانٌیو تلام  311که ؿك ُ و  1نِاا ؿاؿه ُـه ،ؿك وا ع انی اًـ ام كایـَ الگـوی فِـاك
ًوظ ممین كا ؿك کم باستل ام ًوظ ممین موكؿ تثییـ لاك ؿاؿه اًا

ُ و ُماكه  5 1الگوی متوًد تومیع فِاك ًوظ ؿكیا ام كوم  31تا  22تیلماه 3134
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ُ و ُماكه  5 1الگوی كایَ متوًد تویوگلاف اكتسام هئویتانٌیو تلام ای  311تویاً ای ام كوم  31تا  22تیلماه 3134
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مااگونه که ؿك ُ و  1مِا ـه م ُوؿ ،الگوی متوًد گلؿٍ تـلام  311تویاًـ ای نِـااؿ اــهی
وضییا ک فِاكی اًا که ام ا تغا یاواا ک فِاك ماگلى یاؿ م ُوؿ و کامالً بـا وضـییا كایـَ الگـوی
ک فِاكی نقِه ًوظ ؿكیا موابر ؿاكؿ وضییا الگو ای تومیع فِاك و تویوگلاف اكتسام هئویتانٌیو تـلام 311
تویاً ای مبین اًتقلاك یس گلؿٍ صلؽاـی ؿك مااکر ُلق مـیتلانه که بؾـَ وًـیی ام ایـلاا كا ـ
ؿكبلگلفته و ملکن ک فِاك مقکوك بل كوی ؽ یذ فاكى لاك ؿاكؿ
بلكً نقِه ای ملبو به الگوی متوًد كایَ تویوگلاف ؿك تلام ای  ُ( 211و  2الـف) 111 ،و 111
(ُ و  2ق) تویاً ای ؿك کوی ؿوكهی ممان اًتیالی مود اَبَل گلر نِااؿ اـهی اًتیالی مو ـر یلفِـاك
موك بل كوی ایلاا اًا با توره به الگوی كایَ متوًد تویوگلاف ًووط  211تا  111تویاًـ ای می ـور
م ُوؿ که مود باؿ ای غلب به واًوهی و وم ب وکیاگ بٌیاك تضییف ُـه و مین امل مور مانای بیِتل
و اًتملاك ممان مود اَبَل گلر بل كوی ایلاا و بؾَ وًیی ام ؽاوكمیانه ُـه اًا
ن ته رال توره نقِه ای اكتسام هئویتانٌیو ًووط میان انوباق نٌبتاً ؿ یر مغــوؿهی اًـتقلاك ملکـن
یلاكتسام تلام  111تویاً ای (یلباـ ای  1421و بهویوه یلاكتسام  1441هئویتانٌیو متل) (ُ و  2الـف) بـا
و ای بیِیاه ؿمای ایلاا ؿك کوی ؿوكهی منـگ  31كومه مود اَبَل گلر اًا

نقِهی متوًد ضؾاما رو ؿك کوی ؿوكهی ممان عاکمیا مود اَبَل گلر نین نِااؿ اــهی افـنایَ میـاؿ
ضؾاما رو ؿك مماا اًتقلاك مود بوؿه و یلباـی  1441هئویتانٌیو متـلی ؿك ٌـما مـلمی ایـلاا و یـلاق
ماوبر بل ایٌتگاه ای فوق الیاؿه گلر ٔل ُیلین و ؿ لاا ابو مِا ـه اًا (ُ و )3
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ُ و ُماكه  5 2الگوی متوًد تویوگلاف ًووط میان ؿك کوی مود اَبَل گلر الف ـ  211تویاً ای ،ق ـ 111تویاً ای
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ُ و ُماكه  5 3الگوی متوًد ضؾاما رو (تلام ای  3111تا 111

تویاً ای) ؿك کوی ؿوكه اًتیالی مود اَبَل گلر

با توره به وضییا رو ؿك نقِهی متوًد ضؾاما می ور م ُوؿ که الگوی عاک ؿك کوی مود اَبَـل گـلر ،اًـتقلاك
یل اكتسای وی اًا که مور ننوی ،فلونِیا و گلمایَ وا بهویوه ؿك غـلق ایـلاا ُــه اًـا تلًـی و بلكًـ
نقِهی ییضانه ای تلام ای مؾت ف که با اًتساؿه ام ؿاؿه ای اكتسام هئویتانٌـیو انزـار گلفتـه نِـاا مـ ؿ ــ کـه ؿك
تلام ای  211تا  111تویاً ای یس ییضانهی مخبا با علکت ًایاگلؿ و بٌیاك بو ام ابتـای مـود اَبَـل گـلر بـل
كوی ایلاا مٌتقل ُـه و با ایزاؿ وضییا ُـیـ فلونِیا (ًوبٌیـاني) و ایزاؿ رو باكوتلوییس كیـنٍ ـوای گـلر كا
اًتملاك بؾِیـه اًا ؿك ُ و  4وضییا متوًد (ام كوم  31تـا  22تیلمـاه  )3134ییضانـه بـه ورـوؿ مــه ام مـود
باؿ ای غلب ؿك تلام  111تویاً ای به یاواا نمونه ؿكد ُـه اًا
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ُ و ُماكه  5 4الگوی متوًد ییضانه تلام 111

تویاً ای ؿك رلیاا مود اَبَل گلر تابٌتاا ًای 3134
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با توره به این که ییضانه ا مِؾْ ُـه ؿك ُ و  4ؿك وا ع نا ازاكی ـای اكتسـام هئویتانٌـیو ٌـتاـ،
یلواضظ اًا که ی ای اك ار نقِه نین به هئویتانٌیو متل ؽوا ـ بوؿ
با توره به نقِه ای ؿمای بیِیاه باسی  2متلی ًوظ ممین که بلای ًایا  31/11کو  31كوم اًتیالی
مود ابل گلر ؿك ُ و  31تلًی ُـه ،می ور م ُوؿ که تملکن و ُـ بیِیاهی ؿما ؿك مااکر راوق غـلق
و غلق ایلاا ؿك ملم ایلاا و یلاق بیِتل ام ًایل نواع اًا تساو ؿمای مِا ـه ُـه بین ؿمای ماــكد ؿك
نقِه ا با ؿمای ایٌتگاه ا به ؽاکل نا منمان ًایا نقِه با مماا و وم ؿمای بیِیاه ؿك ایٌتگاه ا ام یس ًو
و ام ًوی ؿیگل به ؽاکل اؽتالف  2متلی بلؿاُا ؿاؿه ا ؿك نقِه ای تلًیم نٌبا به تلام ایٌتگاه ا اًا
نقِه ای تومیع ؿمای بیِیاه ایلاا ام كوم  4تیلماه به كوم  31تیل ماه  3134نِاا ؿاؿنــ کـه ؿمـای بیِـیاه
ایلاا به ویوه ؿك مااکر غلق و راوق غلق ایلاا كو به افنایَ گقاُته و كونـ افنایَ ؿما ام بـو غـام مـود تـا
انتها ؿك کو كوبه افنایَ و ٓیوؿی بوؿه که اود این افنایَ ا ؿك كوم ای  ُ( 34و  31الف) و  ُ( 21و 31
ق) تیلماه  3134بوؿه اًا

ُ و ُماكه  5 31تومیع رغلافیای ؿمای بیِیاه (به ًانت گلاؿ) باسی  2متل ممین ،كوم ای الف 34 5تیل ،ق 21 5تیل 3134
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بلكً یلاکاَ ایٌتگا عـاکخل ؿما ای حبا ُـه ایٌتگاه ا ؿك كوم ای اًـتیالی مـود اَبَلگـلر نِـاا
م ؿ ـ که بیِیاهی ؿمای عـاکخل به تلتی با 12ؿكره ًانت گـلاؿ ؿك كوم  22تیـل ؿك ؿ ـلاا و  13ؿكرـه
ًانت گلاؿ ؿك كوم  23تیلماه ؿك ما ِهل به حبا كًیـهانـ
تغ یو نقِه ای ملبو به فلاكفا ؿمای تلام ای مؾت ف رو ؿك بامهی ممـان  31تـا  22تیلمـاه 3134
نِاا م ؿ ـ که تملکن مغو و وم ؿما ای اَبَل گلر ؿك مزاوك نواع مگلایـ ؿما ـای بیِـیاه ـلاك ؿاكؿ
بلكً وضییا گلمایَ ملفت ؿوكهی گلر ًای ماـكد ؿك نقِه ای اُ ای  33و  32نِـاا مـ ؿ ــ کـه
بیِیاه ی گلمایَ ملفت به کوك بٌیاك مغٌوً ام یلاکاَ رغلافیای ً ٌ ه ربـای ملتسـع فـال ایـلاا
تبییا کلؿه و کوه ای ملتسع و یهااوك ماگلى بهویوه ماگلى ؽاكر ام یمـه مااکر اًتقلاك ٌته ای ؿمای
بیِیاه ایلاا ؽٔوٓاً ؿك ًووط یایین و میان رو ٌتاـ ؿك این اكتبا ؿك ُ و  1 ، 33نمونـه ام فلاكفـا و
مگلای ؿما ای بیِیاه ؿك مااکر غلق و راوق غلق ایلاا نِاا ؿاؿه ُـه اًا
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ُ و ُماكه  -33مگلای ؿما ای بیِیاه (به ؿكره ًانت گلاؿ) تلام  3111تویاً ای بل كوی ایلاا ؿك ًایا
 31/11بلای الف 31 5تیل ،ق 21 5تیل و د 23 5تیل ماه 3134
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اغ كوم ای موكؿ موالیه مود اَبَل گلر توأر با فلاكفا ؿمای گلر و مخبا بـوؿهانــ کـه بـه یاـواا نمونـه
فلاكفا ؿمای مخبا تلام ای  3111تا  111تویاًـ ای ؿك ًـایا  31/11كوم  23تیلمـاه  3134ؿك ُـ و
 32ؿكد ُـه اًا

م 111 5تویاً ای كوم  23تیل  3134مقاؿیل بلاًاى ؿكره مو ر بل متل ملبع ؿك ل ً 1ایا م باُاـ

] [ Downloaded from journals.hsu.ac.ir on 2023-01-09

ُ و ُماكه  -32مقاؿیل فلاكفا ؿمای گلر ؿك ًایا  31/11بلای تلام ای الف ،3111 5ق ،421 5د ،311 5ؿ ،211 5ك 111 5و
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افنایَ فلاوان  ،اًتملاك ممان بیِتل و فنون ُـ امواد گلمای ی ام نِـانه ـای گلمـایَ رهـان و
تغییل ا ی بل احل فنون یافتن گام ای گ ؾانهای مغٌوق م ُوؿ که این مٌـثله ؿك ؽٔـوّ کِـوك مـا نیـن
ٓاؿق اًا نتایذ این موالیه نِاا م ؿ ـ که و وم امواد گلمای کوسن مـ ؿك ایلاا با بیـ فضای وًـیع
و فلاگیلی ؿك مقیاى کِوكی املی اًا که كونـی كو به كُـ و میمول ُـا کـ مـ کاــ كوٍ بـه کـاك
گلفته ُـه بلای کبقهباـی ُـ امواد گلمای نِاا ام اب یـا ـای ؽـوق كوٍ تغ یـو ؽوُـهای واكؿ ،ؿك
کبقه باـی ممان یـیـه امواد گلمای ع ایا ؿاكؿ با اًتساؿه ام كوٍ تغ یو ؽوُـهای واكؿ مـود  12كومه 4
تیل تا  1ملؿاؿ  3134ام نظل ُـ ؿمای بیِیاه به ًه گلوه تغا یاـواا 5ؽوُـه مـود گلمـا بـا  32یضـو و
میانگین ؿمای بیِیاه بلابل با  12/32ؿكره ًانت گلاؿ ،ؽوُه مود گلمای ُـیـ با  1یضـو و متوًـد ؿمـای
بیِیاه بلابل با  13/2ؿكره ًانت گلاؿ و ؽوُه مود اَبَل گلر با  31یضو و متوًد ؿمای بیِیاه بلابل با 14/23
ؿكره ًانت گلاؿ تس یس ُـه و مود َابَل ،مـوكؿ تغ یـو ًـیاویتیس ـلاك ؿاؿه ُــ نتـایذ عآـو ام تغ یـو
ًیاویتیس مود  31كومه اَبَل گلر مٌتول بل ایلاا ام كوم  31تیل تا  22تیلماه  3134نِاا م ؿ ـ کـه ورـوؿ
یس ک فِاك علاكت بل كوی ُبه رنیله یلبٌتاا و احلا ناُ ام تٌلی و فیالیا و مهارل ک فِاك مـقکوك
به ًما ایلاا یامو آ گلمایَ و گٌیو مود اَبَل گلر ؿك ؿوكه ممان  31تا  22تیلمـاه  3134بـوؿه اًـا
بلكً نقِه ای ًووط میان نِاا ام افنایَ کبیی ضؾاما رو ؿك بامهی ممـان اًـتیالی مـود اَبَـل گـلر
ؿاُته و نِاا م ؿ ـ که کو ماوقه ؽاوكمیانه و ایلاا تغا اًتیالی کامو یلفِاك راـ عـاكهای ـلاك ؿاكؿ
نقِه ای ملبو به الگوی متوًد نقِه ای اكتسام هئویتانٌیو ؿك مماا و وم مود اَبَل گـلر عـاک ام اًـتقلاك
یس یل اكتسام بٌته بل كوی ایلاا ؿاكؿ کـه ؿك تـلام  111تویاًـ ای اكتسـام ا بـه  1441هئویتانٌـیو متـل
م كًـ یل اكتسام مقکوك ؿك وا ع یس ییضانه اًا که ؿك مٌیل كا َ ام موك به ُـمای فلیقـا و ُـبه رنیـله
یلبٌتاا ،ؿكونَ گلمای بیِتلی انباُته ُـه و با علکا و فلونِیا (نـنوی ؿیاـامی یـایین ًـو) ضـمن
تقویا یلاكتسام تلام ای میان (ییضانه تلام  111تویاً ای) مور افـنایَ واگلایـ ُــه و ؿمـای ًـوظ
ممین كا بیِتل افنایَ ؿاؿه و ُلاید بٌیاك ؿاغ و ًومان كا ؿك مااکر مؾت ف ایلاا بـهویـوه ماگـلى بیلونـ
عاک م ًامؿ مٌیل فلاكفا گلما و مابع تثمین گلمای مود اَبَل گلر و میناا فلاكفا ؿمـای كوم ـای مؾت ـف
نِانـ اـهی فلاكفت بوؿا مود اَبَل گلمای به و وم ییوًـته ؿك تابٌـتاا  3134اًـا مـود گلمـای مـقکوك
احلا بٌیاك ُـیـ مغیو  ،ا تٔاؿی -ارتمای و بهـاُت ام ؽـوؿ بـه رـای گقاُـا کـه بـه یاـواا نمونـه
م تواا به ماامیا ق بین مااکر و كوًتا ای مؾت ف ،ریله باـی ق ؿك بؾَ ای ام کِوك ،تـًَـومی
کبیی راگو ا و ملاتع به ؽاکل ؽِـ ناُـ ام گلمـا ،و ـوم و ُـیوم بیمـاكی ـای ناُـ ام گلمـا مخـو
گلمامؿگ و مٌمومیا ای غقای  ،فٌاؿ بؾَ وًیی ام تولیـا ؿام و لبا و مٌای ام این ؿًـا اُـاكه
نموؿ
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