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 -2ٍ1كبسؿٌبػي اسؿذ سػَة ؿٌبػي ٍ ػٌگ ؿٌبػي سػَثي ،داًـگبُ آصاد اػالهي
(ٍاحذ خَساػگبى)
 -3عضَ ّيئت علوي داًـگبُ آصاد اػالهي (ٍاحذ خَساػگبى)
چكيذه
تَالي سػَثبت عضَ  Cػبصًذ لن دس ًبحيِ دٍ چابٍُ ،الاد دس  5كيلاَهرش ؿاوب
غشة لن ثب ضخبهت  339/73هرش هي ثبؿذ كِ ثاِ ثخاؾ ّاب

) (C1 , C2 , C 3 , C4

لبثل تفكيك اػت .ايي سػَثبت ؿبهل تٌبٍثي اص ػٌگ آّك ّب ضخين الياِ تاب
تَدُ ا ثِ صَست ثيَكلؼي سٍدايري تاب كبكالسًبيات دس تٌابٍة ثاب هابسى ّؼارٌذ
ؿَاّذ صحشايي حبكي اص آى اػت كِ ٍيظگاي ّاب ليرَلاَطيكي ٍ ثخاؾ ّاب
عضَ  Cدس ايي هٌطمِ ؿبهل :ثخؾ  : C 1هبسى ػجض سًگ ،ثخؾ  : C2آّاك ّاب
كلؼي سٍدايري ثشيَصٍئشداس هطجك دس تٌابٍة ثاب هابسى  ،ثخاؾ  : C 3آّاك ّاب
كلؼي سٍدايري ثشيَصٍئشداس دس تٌبٍة ثب هبسى ثِ ّواشاُ كواي ؿايل  ،ثخاؾ : C 4
آّك ّب كبلكبسًبيري دس تٌبٍة ثب هبسى ،اياي ثخاؾ ّاب ثاِ صاَست ّوـايت ٍ
پيَػرِ ثب صاٍيِ  65تب  77دسجِ ًؼجت ثِ افك لشاس گشفرِ اًذ.
واژه هاي كليذي :دٍ چبُ ،ثيَكلؼي سٍدايريّ ،وـيت.
مقذمه

ًْـرِ ّب كشثٌبتِ اليگَهيَػي ثبخرش ايشاى ثِ دليل گؼرشدگي صيبد ،ؿابخ

ثاَدى ٍ

داؿري توشكضّب ّيذسٍكشثٌي اص ديشثبص هَسد ثشسػي صهايي ؿٌبػابى داخلاي ٍ خابسجي
لشاس گشفرِ اػت ٍ هطبلعبت اًجبم ؿذُ ثش سٍ آى دس خَس تَجِ ثَدُ اػات (ف .سحاين
صادُ ّ .)1373 ،وچٌيي همبالت ٍ گضاسؿبت ثؼيبس صيبد اص ديذگبُ ّب هخرلا

علاَم

صهيي ( چيٌِ ؿٌبػي ٍ تكرًَيك ،سػَة ؿٌبػي ،صهيي ؿٌبػي ًفت) ثاش سٍ آى ًگبؿارِ
ؿذُ اػت.
(ثااِ عٌااَاى ه ااب  :ثااضسن ًيااب (ًَ ،)1966گاال ػاابدات ( ،)1985تشاثااي (،)1382
كالًرش ( ،)1365هؤهي صادُ ( ،)1382عالهِ ٍ ّوكبساى (.))1389
ًْـرِ ّب كشثٌبتِ اليگَهيَػي ثبخرش ايشاى تحت عٌَاى ػبصًذ لن ؿٌبخرِ ؿاذُ اػات.
ثشؽ هَسد هطبلعِ دس هٌطمِ دٍ چبُ ثب هخرصبت جغشافيبيي طاَ  34دسجاِ 41 ،دليماِ ٍ
عشض  57دسجِ ٍ  47دليمِ دس  5كيلَهرش ؿوب غشة لن ٍالد اػت (ؿكل .)1
ثخؾ  Cاص ػبصًذ لن دس هٌبطك هخرل

اص هٌظش چيٌِ ؿٌبػي ٍ سػاَة ؿٌبػاي هاَسد

اسصيبثي لشاس گشفرِ اػت .ثاِ عٌاَاى ه اب  :آثاِ ٍ ّوكابساى ( ،)1964پاذساهي (،)1997
ًَگل ػبدات ( )1985ثذليل تٌاَ هحيطاي دس عضاَ  Cآثاِ ٍ ّوكابساى ( )1964اياي
عضَ اص ػبصًذ لن سا ثِ ثخؾ ّب  C 1الي  C 4تمؼين ثٌذ ًوَدًذ .دس اياي پاظٍّؾ ًياض
ايي ثخؾ دس هٌطمِ دٍ چبُ اص ًبحيِ لن ثِ دلت اًذاصُ گيش ٍ هَسد ؿٌبػبيي لشاس گشفراِ
اػت ٍ اص ديذگبُ ػٌگ ؿٌبػي ثشسػي ؿذُ اػت.
موقعيت جغرافيايي
ثشؽ هَسد هطبلعِ دس  5كيلَهرش ؿوب غشثي ؿْش لن دس ًضديكاي هٌطماِ دٍ چابُ ثاب
هخرصبت جغشافيب  34دسجاِ ٍ  41دليماِ ٍ عاشض  57دسجاِ ٍ  47دليماِ ٍالاد ؿاذُ
اػت .ساُ استجبطي اصلي جْت دػرشػي ثِ ايي هٌطماِ جابدُ لاذين لان ػابٍُ هاي ثبؿاذ.

ثشا سػيذى ثِ ثشؽ هَسد هطبلعِ الصم اػات كاِ هؼايش  3كيلاَهرش جابدُ خابكي طاي
ؿَد.
بحث
ثشاػبع هطبلعبت اًجبم ؿاذُ سػاَثبت عضاَ  Cػابصًذ لان ثبػاي هيَػاي صياشيي دس
ًبحيِ دٍ چبُ ثِ ضخبهت  332/73هراش ثاِ ٍ 4احاذ ػاٌگ چيٌاِ ا ثاِ ؿاش صياش لبثال
تفكيك اػت:
) (C1 , C2 , C 3 , C4

ايي سػَثبت ؿبهل طجمبتي اص ػٌگ آّك ّب ضاخين الياِ تاب تاَدُ ا ثاِ صاَست
كبلكبسًبيت تب كلؼي سٍدايت دس تٌبٍة ثب هبسى اػت.
روش كار
دس ايي تحميك پغ اص تعييي ثشؽ هٌبػات ثاب اًجابم عوليابت صاحشايي ثاِ سٍؽ تابكش
 ٍ 2773اػرَ  2775اطالعبت صحشايي ًياض تعيايي ؿايت ٍ اهراذاد ٍ ضاخبهت الياِ ّاب
ّوچٌيي سًگ ػطَ َّاصدُ ثجت ؿذ ٍ ثب كواك گشاثاَ ( )1913ػاٌگ ّاب كشثٌبتاِ
ًبهگزاس صحشايي گشديذ ٍ ّوضهبى ثِ سٍؽ ػيؼروبتيك ا سخؼبسُ ا ًوًَاِ ّاب جواد
آٍس ٍ اًذيغ گزاس ؿذًذ .دس ًْبيت ػرَى ػٌگ چيًٌِگبس هشثَطِ تشػين گشديذ.
ثخؾ ّب هخرل

ايي عضَ )  (C1, C2 , C 3 , C4ثِ صَست ّوـيت ٍ پيَػرِ ثاش سٍ

يكذيگش لشاس گشفرِ اًذ ٍ دس صحشا ثب ؿيت  65تب  77دسجِ ًؼجت ثِ افك ديذُ هي ؿاًَذ
كِ اص پبييي ثِ ثبال عجبستٌذ اص:
واحذ  :C1ايي ٍاحذ ثِ ضخبهت 127/29هرش ؿبهل تٌابٍثي اص آّاك ّاب ضاخين
اليِ تب تَدُ ا ثب سًگ َّاصدُ خبكؼرش ثِ ّوشاُ هبسى ػاجض دس ثعضاي جبّاب الياِ الياِ
كِ حبٍ داًِ ّب آٍاس كَاستض ثصَست كبلكبسًبيت هي ثبؿٌذ.

آلَكن ّب فؼفبتِ ٍ گالكًَيري ؿذُ اًذ كِ اص هيبى آلَكن ّب فشاٍاًي ثاب ثشياَصٍئش هاي
ثبؿذ ؿيت اليِ  65دسجِ هي ثبؿٌذ .دس ايي الياِ آثابس ثَسيٌاگ ثاب اثعابد صيابد دياذُ هاي
ؿَد.
واحذ  :C2ايي ٍاحذ ثِ ضخبهت  38/28هرش ؿابهل تٌابٍثي اص آّاك ّاب هطجاك ٍ
اليِ ال يِ كلؼي سٍدايراي ثصاَست ضاخين الياِ تاب تاَدُ ا ثاب رسات آٍسا كاَاستض دس
تٌبٍة ثب ؿيل ٍ هبسى هي ثبؿٌذ سًاگ ّاَا صدٓ آى خبكؼارش تاب ًخاَد ٍ هابسى ّاب ثاِ
سًگ ػجض ّؼرٌذ .ؿيت اليِ  65دسجِ هي ثبؿذ .دس ايي اليِ آثابس ٍسم تياَح ثاب اثعابد ثاِ
ثضسن ديذُ هي ؿَد.
واحذ  :C3ايي ٍاحذ ثِ ضخبهت  96/57هراش ؿابهل تٌابٍثي اص آّاك ّاب حابٍ
ثشيَصٍئش فشام ّب ثضسن هي ثبؿذ كِ دس ثعضي جبّاب آلاَكن ّاب فؼافبتِ ٍ گالكاًَيري
ؿذُ اًذ .ثؼيبس ضخين تب تَدُ ا ثب سًگ َّاصدُ خبكؼرش تب سٍؿاي اػات .اياي آّاك
ّب دس تٌبٍة ثب ؿيل خبكؼرش تب ػجض ٍ هبسى خبكؼرش هي ثبؿاٌذ ؿايت الياِ  65دسجاِ
هي ثبؿذ.
واحذ  :C4ايي ٍاحذ ثِ ضخبهت  74/59هرش ؿبهل تٌبٍثي اص هبسى ّب ػاجض سٍؿاي
ثِ ّوشاُ كوي طيپغ هي ثبؿاٌذ .ؿايت الياِ  77دسجاِ اػات هاشص اياي الياِ ثاب الياِ C3
ثصَست تذسيجي اػت.
نتيجه گيري
دس ثاااشؽ هاااَسد هطبلعاااِ ثخاااؾ ّاااب اصااالي عضاااَ  Cػااابصًذ لااان كاااِ ؿااابهل
)  (C1, C2 , C 3 , C4اػت سخٌوَى هٌبػجي يبفرِ اًذ ٍ ّش كذام اص ايي ثخؾ ّب ثاِ صاَست
پيَػرِ ٍ ثب ؿيت  65تب  77دسجِ ثذٍى ّيچگًَِ ًبپيَػرگي ٍ گن ؿذگي ثاِ ٍضاَ دس
كٌبس ّن لبثل پيگيش ثَدُ ٍ ثِ خَثي هاي تاَاى تغيياشات تاذسيجي ػاٌگ ؿٌبػاي سا دس
آًْب ثشسػي كشد .هطبلعبت صحشايي ًـبى هي دّذ كِ ثخاؾّاب  C 4 , C 3 , C 2كشثٌبتاِ ٍ

هبسى ٍ ثخؾ  C 1فمط هبسًي ّؼارٌذ .اص ًظاش ػاٌگ ؿٌبػاي

ثخاؾ ّاب كشثٌبتاِ اص

كبلكبسًبيت تب كلؼي سٍدايت ثِ طَس هرٌبٍة تـكيل ؿذُ اًذ.
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