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هرراز نررواای مرر کور را  گيرررز و گسررترش تمرردن  ررارس بررر شررکو  ندررش  و و هرروایی خلرري  
شرررایم اسرت کری     رارس  خلري   ت نسربی موق يّر نشران داد   ،نترای  پرروهش   مرورد م ا  ری قررار دهردش    

 برری در  گجنرروبی ایررران ایجرراد کرررده اسررتش ایرر  پهنرر   گاز را از نوررر  و و هرروایی در نيمررویررره
از  رررار  و و هرروایی خررود را بررر نررواای شررما ی خررود بررر جرراز     دو مديرراس مپلرری و من درری 

 ، ررارس ت اسررتراتریکی و  ئوپررو يتيکی خلرري   گ اشررتی اسررتش تررأريرات  و و هرروایی، موق يّرر   
 ربری و اتری  ربری ایرران     هراز نرواای جنروبی، جنروو    گيررز و گسرترش تمردن   منجر بی شرکو 

يلم، سررومر و بابررو در عر هرراز هراز منپصررر بری  رررد ایر  دریررا، تمردن    ویرگرری خرارر  برری گردیردش 
وجررود  ررارس و نررواای ارررراا را برری خلرري  دریررایی سرروم پرريش از مرريلد، م لرر  تجررارت ةهررزار

 تمدنی استشگ مي  سابد ارس، مرهون هاز شمال خلي ناايیگ  وردندش امروزه توس 
 
 شازناايی گتمدن، توس   و و هوا، ت جارا يایی،موق يّ  ارس، خلي  :کلیدی ایهواژه
 
 مهمقدّ. 1

 گو توسرر  گيرررزشررکو رز دردریاهررا ندررش مررؤر    ،همررواره در رررول ترراری  بشررر   
انرردش از یررک ررررا بررا اررررات  و و هرروایی خررود هماننررد  کرررده هرراز بشرررز ایعرراتمرردن

 تيّررندررش موق  زمرري  گیجرراد بررارش، ت رردیو دمررا و رروبررت در یررک ناايرر مشررارکت در ا
 گنرریرید هررازتمرردن گو توسرر  زرگيرردر شررکو  ررارس يخلرر ییو  و و هرروا ییايررجارا 
مسرراعدز را بررراز زنرردگی در  ن من درری شرررایم  رانایرر  ررروجنرروو و جنرروو ازیيررناا

-ارتبرراری برري و از ررررا دیگررر برری عنرروان یررک راه   و منررار  ارررراا  ن ایجرراد کرررده 

در رررول ترراری  شرررایم  و ایجرراد شرررایم خررا  اقتصررادز،  رهنگرری و سياسرری    ا مللرری
رررور ش برریسررتاکرررده هرراز بشرررز ایجررادگيرررز و گسررترش تمرردنشررکو مناسرربی را بررراز

تررررز در تشرررکيو و ربررراتگررری دریاهرررا در کنرررار یکررردیگر ندرررش باکلررری ایررر  دو ویر
 شستاهاز بشرز ایعا نمودهگسترش تمدن

 لهئیان مسب. 1-1
مت از در تپرروّاز  ن نيررز در رررول ترراری  ندررش عمررده   ررارس و نررواای پسررکرانی خلرري 

ا نهررری ، ایررران هرراز درخشرران برري اسررتش تمرردن رهنگرری و تمرردنی من درری و جهرران ایعررا نمرروده 
انررد کرری ررری دوران اوج و عومررت  قرردیم و اسررلم در نررواای مجرراور ایرر  دریررا شررکو گر ترری   

انرردش موق يررت ویررره از را برری جهرران عرکرری کرررده و  رهنگرری عمرردهخررود دسررتاوردهاز تمرردنی 
 ررارس موجررب شررده تررا ایرر  من درری برری یکرری از مراکررز اتررلی تبررادمت          جارا يررایی خلرري  

شررر   اقتصررادز و مررراودات اجتمرراعی برري  نررواای شررر    ریدررا، ارروزة اقيررانوس هنررد و جنرروو
 . سيا تبدیو شود
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عرلوه برر اینکری بری عنروان یرک         رارس رسرد کری خلري    نورر مری  بی در عي  اال چني 
 هررازهمچنرري  ارر ،هرراز م تلررف در رررول ترراری  م ررر  بررودهراه ارتبرراری برري  اکومررت

هرراز  و و هرروایی ایرر  دریررا بررر روز منررار  ارررراا باعرر  پيرردایش و گسررترش تمرردن  
در  و ساسررانيان يلم و ه امنشرريانعرر ربرری ایررران ماننررد سررومر، بابررو،   جنرروو و جنرروو 
ت اسررتراتریک و منررابب ربي رری  ررارس برری  پرراآ موق يّررخلرري اسررتش شررتی شرردهرررول ادوار گ 
برروده و  اقرروام گونرراگونهررا و ی دو ررتدوران گ شررتی تررا برری امررروز مررورد توجّرر   سرشررار  ن، از

هرراز کهرر  برری موق يررت اقتصررادز  ن نوررر     بسرريارز از سررلري  و پادشرراهان از همرران زمرران    
تررورت تررأرير بررر اه ارتبرراری و یررا برریتررورت یررک ر ررارس چرری برریخلرري  ندررش شانرردداشرتی 

 رررو کشررور هنرروز و در زمرران ااکررر   وکرر يت  و و هررواز منررار  جنرروبی و جنرروو  
نيررز ادامرری داردش در ایرر  پررروهش تررلش بررر ایرر  اسررت کرری بررا اسررتعاده از اسررناد، مرردارب، 

شناسرری برری تپليررو ترراری ی و باسررتان و  رررار جارا يررایی و  و و هرروایی، منررابب ارلعررات
 از نررواای جنرروبی و جنرروو ناايرری هررا و توسرر ی  ررارس در تشررکيو تمرردن  ندررش خلرري 

 شودش ربی ایران پرداختی

 پژوهشپیشینة  .1-2
هرراز اسررت کرری کرانرریروشرر  شررده ،شناسرریهرراز باسررتانامررروزه بررر اسرراس پررروهش

 رررارس از روزگررراران باسرررتان همرررواره مرررورد توجررری مردمررران پررريش از تررراری  و خلررري 
ت ایرر  سررااو و راه   سررکونت در ایرر  نررواای برری اهميّرر  اسررت کرری کررم ترراری ی برروده
جهررت امکرران  هرراز شررما ی برری  بردنرردش در ميرران  نهررا سرراکنان کرانرری    پرری دریررایی  ن

دسترسرری برری منررابب  و شرريری  و خرراب مناسررب و بررارش بيشررتر برراران از برترررز نسرربی    
لیری  ناايرگ بنردر بوشرهر در عصرر ر     ویرره  رارس و بری   انردش سروااو خلري    برخوردار بروده 

سررتد دریررایی  ش از مرريلد یکرری از مراکررز مهررم دادو  عرريلم ی نرری اواخررر هررزارة دوم پرري  
 (ش 291، 4911است )یزدانی و هماانراد، بوده

 ت ایرر  من درری از خلرري   در مررورد اهميّرر  ،پرو سررور  ميرری  ،شررناس  رانسرروز عرريلم
سررمت  ررارس برریاکومررت عيلميرران در خلرري »گویررد:  ررارس در عصررر عرريلم چنرري  مرری

اسرت  وو تا جزیررة  يران )بوشرهر کنرونی( کری پيوسرتی مرورد نورشران بروده ادامری یا تری           جن
شناسرری هرراز باسررتان ی برری بررسرری (ش در دوران ه امنشرری نيررز بررا توجّرر  11 :4914) ميرری، 

هرراز چرخرراو و سررن  سررياه توسررم    بناهرراز مهمرری هماننررد کشررف و کرراوش کرراا    
(ش 43، 4911 راز، اسرررت )سرررر ترررورت گر تررری  4312و  4314هررراز سرررر راز در سرررال 

عنروان یررک شراهراه ارتبرراری    ررارس برا موق يررت جارا يرایی خرود برری   عرلوه برر ایرر  خلري    
اسرتش ایرانيران   در انتدرال کامهراز تجرارز بری عهرده داشرتی       سرزایی ب در رول تراری  ندرش  

 ررارس برری    انررد و برری جهررت نزدیکرری خلرري     بررردهاز دوران کهرر  از ایرر  دریررا بهررره   
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از ا نهرررری  جایگررراه ویررررهبرررزر  اررروزة ایرررران و بررري  شناسررریهررراز باسرررتانتمررردن
 (ش21، 4939پور، است )اميدیان و داراوداشتی

 ررارس  رررور کلرری تپديدررات ترراری ی کرری ترراکنون در نررواای م تلررف خلرري       برری
 ررارس و ب ررری از جزایررر  ن از   گر ترری نشررانگر  ن اسررت کرری سرروااو خلرري    تررورت

(ش از جملررگ  رررار ترراری ی  14 :4911اسررت )مصرر عوز، اعصررار کهرر  مررورد توجرری برروده  
 باشد:کند بی شر  زیر میهاز م تلف را در ای  ناايی تایيد میکی وجود تمدن

تررری  راه ارتبرراری و مواتررلتی دریررایی و   ایرر  جزیررره کرری مهررم  خررارب:  ةجزیررر
تررری  جزیررره برری بنرردر بوشررهر اسررت، برری علررت داشررت  یررک رشررتی  و شرريری  و  نزدیررک

بات مرجررانی از اواخررر هررزارة دوم و اوایررو هررزارة اول قبررو از  قابررو شرررو در عمرر  رسررو
بررردارز برروده و  ی و بهرررهی نرری دوران  هرر  اول و دوم تررا برری امررروز مررورد توجّرر    ؛مرريلد

هررا، ه امنشرريان و ساسررانيان  هرراز گونرراگونی از جملرری عيلمرری  پرر یراز اقرروام و تمرردن 
 (ش1 :4911است )سر راز، بوده

 یکرری دیگررر از بنررادر مهررم خلرري    راا و بنرردر  ن: رررار ترراری ی و مهررم شررهر سرري  
بنرردر باسررتانی سرريراا اسررت کرری مرکررز تجررارز مهمرری در        ، ررارس در ادوار گ شررتی 
اسررتش ایرر  بنررردر مرکررز مهمرری برررراز     ه ساسررانيان بررروده یررر وزمرران ه امنشرريان و بررری  

ت بنردر  شردش یکری از علرو مو ديّر    دریانوردز برا هنرد، چري  و شرر    ریدرا مپسروو مری       
ویررره یبرر ، ررارس از خلرري قرررن چهررارم هجرررز،  بررادانی منررار  پسررکرانی    سرريراا در
کرانررگ ایا ررت  ررارس برروده کرری ارتبرراب بررا ایرر  منررار  سرربب گسررترش و رونرر  منررار  پرر 

هرراز ایرر  ناايرری را  بررود و زمينررگ پيشررر ت و گسررترش تمرردن  تجررارت در سرريراا شررده 
ب ککررر شررده، در بنرردر (ش عررلوه بررر م ا رر416 :4914خرداکبرری، اسررت )ابرر  ررراهم  ورده

از دانشررگاه  کسررعورد  رررارز برجسررتی از دورة    « هرراوسوایررت»سرريراا  قرراز دکتررر   
ساسررانی و پرر  از  ن را کرری گررواهی بسرريار روشرر  از جایگرراه ویرررة ایرر  بنرردر در  ن       

باشرررد، کررراوش نمرررود   دوران بررری د يرررو رونررر  بازرگرررانی و انباشرررت ررررروت مررری      
 (ش266 :4311هاوس، )وایت

و برری دنبررال اعررارز کانررا ی کرری بایررد  4911ارررر ترراری ی در سررال  ایرر  کرراا کررورش:
کرررد، پدیرردار گشررت و توسررم دکتررر    ربرری شررهر برازجرران عبررور مرری  از من دررگ جنرروو

کررارز و  اعررارز و برری ربررت رسرريدش ارررراا ایرر  کرراا را مررزاری توتررون        « سرررا راز»
داشررتی و از نشررک در زمرران خررود تررا دریررا  اتررلین لسررتان قرردیمی اااررری نمرروده و برردون

 رارس قررار داشرتش ایر  کراا در نروی خرود        عنوان یک قصرر سراالی در ااشريگ خلري     بی
نويررر و از جملرری بناهرراز ترراری ی و معرراخر ملرری اسررت کرری ا گرروز پيشررر ت م مررارز  برری

 (ش11 :4911کند )سر راز و تيمورز، و اجارز ه امنشيان را نمایان می
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یررا « پشررتبر»انی اسررت برری نررام  در من درری کوهسررتانی اسررتان بوشررهر مکرر   گررور دختررر:
ویررره رودخانررگ کرروچکی برری همرري  مپي رری برریت مناسررب زیسررتکرری داراز موق يّرر« بزپررز»

اسررت کرروه را در ایرر  من درری مسررکون و  برراد نمرروده    باشررد کرری جلگررگ پشررت  نررام مرری 
(ش  رررار و شررواهد ترراری ی پراکنررده در ایرر  من دررگ کوهسررتانی       39 :4911)مصرر عوز، 

ت شرروش در  رررو و انشرران از   ورة ترراری ی برری مرکزیّرر  خررورد کرری در د چشررم مرری برری
اسررتش  رامگرراه گررور دختررر از جملررگ  رررار ارزشررمندز اسررت کرری از شرردهشررمال اداره مرری

اسرت  هرا در جنروو برر جراز مانرده     زمران بری قردرت رسريدن مادهرا در پاسرارگاد و پرارس       
 (ش11 :4911)سر راز و تيمورز، 

 هرراز شررما ی خلرري در کرانرری ترروان گعررت کرریبررا توجرری برری م ا ررب ککررر شررده مرری  
 رررارس برررا وجرررود شررررایم اقليمررری مناسرررب و از رررررا دیگرررر موق يرررت جارا يرررایی و 

عنرروان یررک شرراهراه ارتبرراری از نوررر اقتصررادز،  رهنگرری و      ررارس برری ارتبرراری خلرري  
هراز م تلعری در ایر  ناايری شرده اسرت کری  ررار         سياسی باعر  ایجراد و گسرترش تمردن    

 باشدش ود مؤید ای  نکتی میباستانی و تاری ی ککر شده خ
 ررارس بررا توجرری برری تپديدررات و     هرراز  برری هماننررد خلرري   عررلوه بررر ایرر  ارروزه  

هی اسررت کرری هرراز اقليمرری قابررو ترروجّ و ویرگرری هرراهرراز انجررام شررده داراز اررپررروهش
سررزایی داشررتی باشررد کرری   هرراز گ شررتی ندررش ب  توانررد در تشررکيو و تکرروی  تمرردن  مرری

 باشدشها بی شر  کیو میمواردز از ای  اررات و ویرگی
 و و هررواز یررک من درری شررامو عررر  جارا يررایی، ارتعررای از   ةکننرردعوامررو کنترررل

ت سرر   دریررا، دورز و نزدیکرری برری دریاهررا هسررتندش  ررلت ایررران نيررز بررا توجرری برری موق يّرر 
مديرراس گررردش  انتدررا ی نسرربت برری ا گوهرراز بررزر    گجارا يررایی خررا  خررود در ند رر  
اررراره، هررراز برررروننیاماکرررنش سررر برررر هرررم و مپرررو عمرررومی تروپوسرررعرز قررررار دارد

 از استش ااره و اارهجنب
 11کررم  شررار سررودانلو اسررت کرری برريش از     گنامازا، سررهرراز بررارش نیامایکرری از سرر 

شررود و خشکسررا ی و ترسررا ی نی متررأرر مرریاماهرراز ایرر  سرردرتررد وسرر ت کشررور از بررارش
رد سرررال دارد نی در ررررول دوره سرررامات ایررر  سرررکشرررور ارتبررراب مسرررتديمی برررا   ا يّررر  

ت ترمودینرراميکی نی بررا توجرری برری خصوترريّاماهرراز ایرر  سرر(ش بررارش499، 4914) شررکرز، 
تررورت رگبررار شرردید و در سررایر   برری   رررو ایررران عمرردتا     ن روز جنرروو و جنرروو 

عنروان یرک   نی بری اماباشردش ایر  سر   هراز ملیرم و مرداوم مری    ترورت برارش  نداب کشور بری 
 ربرری و داخلرری ایررران  نی نررواای جنرروبی، جنرروو زمسررتااقلرريم   ررال و مهررم در   گناماسرر

اررا ی اسررت (ش ایرر  در441و441 :4911اسررت )معيرردز و زرّیرر ،  مررورد توجرری قرارگر ترری 
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 شررار کررمگ نامادر تا یرری رررروبتی سرر ،عنرروان یررک منبررب رررروبتی ررارس نيررز برریکرری خلرري 
 (ش 91، 4911ا سادات، سودانلو ندش دارد )ناظم

 شررار سررودانلو در بررارش  کررم گناماو ندررش سرر تپديدررات مت رردد اکایررت از اهميررت 
( و 4914زاده )(، اجترررری4911اميرررررز ) منررررار  م تلررررف کشررررور داردش تپديدررررات  

دهررد ایرر  هرراز هسررتند کری نتررای   نهررا نشران مرری  هررایی از پرروهش ( نمونرری4912انصرارز ) 
هرراز زهررره، رودخانرری گهرراز شرردیدز برری ترتيررب در اوکرر  نی باعرر  ایجرراد بررارش اماسرر

در تمررامی ایرر    شررودشهرراز  بریررز کهگيلویرری و بویراامررد مرری    اوکرریکررارون، دز و 
 شررار سررودانلو  کررم گناماتررری  عامررو بررارش در منررار  ککررر شررده، سرر    تپديدررات مهررم 

 استش  م ر ی شده
 دمررا و رروبررت را کرراهش گ صررلی و روزانرر هرراز ررارس نوسرراناز سرروز دیگررر خلرري 

دریاهررا برری علررت  ش دهررد کرری ایرر  کرراهش در منررار  جنرروو بيشررتر مپسرروس اسررت   مرری
و  بررودهت گرمررایی بررام، منبررب اتررلی انررر ز و رروبررت بررراز اتمسررعر       داشررت  ظر يّرر 

هررا دارد  و و هررواز خشررکی  تاييرررات دمرراز سرر   دریررا ارررر مهمرری روز تاييرررات     
 ش (146، 2111برز و برتسا، )

از ررررا دیگررر بررا توجرری برری ندررش عوامررو دورپيونررد در ر تارهرراز  و و هرروایی       
ترروان توزیررب بررارش، دمررا و برخرری از سررایر پارامترهرراز         مررینررواای م تلررف زمرري  

هواشناسرری منررار  تأريرپرر یر را بررر اسرراس تاييرررات ایرر  عوامررو تببرري  کررردش نتررای           
هرراز بررزر   برری  هرراز زیررادز نشرران داده کرری تاييرررات دمررا در سرر   گسررتره  پررروهش

اشرردش هرراز زمرري  داشررتی بتوانررد تررأرير م نررادارز بررر نوسرران بررارش در سرر   خشررکی  مرری
است کی ترأرير ایر  تاييررات برر مدردار برارش مپردود بری ندراب سراالی نبروده            روش  شده

توانررد تپررت تررأرير تاييرررات ا گوهرراز دمرراز    بلکرری نررواای بسرريار دور از دریررا نيررز مرری   
رررور برری رر ا  ؛(4 :4919ا سررادات و قاسررمی، هرراز  برری قرررار گيرنررد )نرراظم سرر   گسررتره

 ررارس در  و و هررواز ایررران  نرری ندررش خلرري  اختصاترری نيررز تپديدررات چنرردز در زمي  
 شودشمیکی در ادامی بی بررسی اجما ی  نها پرداختی در منابب اقليمی تورت گر تی

سررنگي  یررک روزه   ررو هرراز ( در پروهشرری کرری بررر روز بررارش  4911مسرر ودیان )
هررا متررر کشررور انجررام داد دو ا گرروز گررردش را مسرر ول ایرر  بررارش برريش از یکصررد ميلرری

هررا، منبررب بررارش گونرریهرراز وزش رررروبتی ایرر  مچنرري  وز بررا ترسرريم ندشرری دانرردش همرری
اسرررتش و دریرراز عرررو م ر رری کرررده      ررارس رررروبتی  نهررا را دریرراز خررزر، خلرري      

شررتر  رررو ایررران بيسرراالی جنرروو گ(، در من درر4911اسرراس نتررای  پررروهش منتورررز ) بر
ی وارد  رريک  هررر زمرران عامررو ترر ود قرروز برری من درر   هررا بارنرردگی وجررود نرردارد و وقررت
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 رارس و دریراز   جهرت گررم برودن هروا و دسترسری بری رروبرت  رراوان خلري          شرود بری  می
 دهدش  می هاز شدیدز راعمان بارش

( پررر  از تپليرررو همدیررردز برررارش سرررنگي  ششرررم   4913عليجرررانی و همکررراران )
هررا شررر  ایررران برری ایرر  نتيجرری رسرريدند کرری رروبررت ایرر  بررارش  در جنرروو 2111 گ انویرر

 استش   ارس و دریاز عمان تأمي  شدهخلي  از بيشتر مپلی بوده و
  برری گ( در تپديرر  خررود برری ایرر  نتيجرری رسرريدند کرری پهنرر  4931) خسررروزو  بسررتانی

هررراز نیاما رررارس در جنررروو ایرررران منبرررب مناسررربی جهرررت تا یررری ررررروبتی سررر  خلررري 
باشررد کرری از اواخررر پررایيز تررا اواخررر زمسررتان  ربرری ایررران مرریزاز جنرروو و جنررووبررارش
 نی ادامی داردشاماز ای  سهابارش

 پژوهشت ضرورت و اهمیّ .1-3
 عنرروان عامرروهررم بررییررک راه ارتبرراری و  عنرروانهررم برری ررارس خلرري از  نجررا کرری  
 رررو کشررور در زمرران  ت  و و هررواز منررار  جنرروبی و جنرروو  بررر وکرر يّ  گرر ارتأرير

ات توانرد در تپليرو جزئيّرر  هرا مری  نيرز ترداوم دارد، بررسری علمری سرابدگ ایر  ندرش       ااکرر  
هرراز  ترری ریررززسررازز  ن تررپی بگرر ارد و راهنمرراز برنامررینپرروة تأريرگرر ارز و تمرردن

 شتوس گ تمدن در ای  نواای باشد
 روش پژوهش. 1-4

 رزمررررا پررررروهش ااکررررر از نوررررر روش ترکيبرررری از روش توترررريعی و روش    
هرا  اسرتش تپليرو   ت  ن اکتشرا ی باشردش بری  پراآ هردا نيرز از نروی کراربردز و ماهّير        می

اسررتش اس دو گونرری م ا  ررات  و و هرروایی و جارا يرراز ترراری ی تررورت گر ترری بررر اسرر
هررراز رقرررومی و لعرررات  و و هررروایی از رریررر  بررسررری اسرررناد، مررردارب، ندشررری  ار 

لعررات جارا يرراز ترراری ی نيررز از رریرر  بررسرری   هرراز  و و هرروایی و ار  همچنرري  داده
رز مرا  هراز  در تپليرو اسرتش  دسرت  مرده  شناسری و جارا يرایی بری   مترون تراری ی، باسرتان   

رریرر  هرراز هواشناسرری ترازهرراز م تلررف جررو اسررتعاده شررده کرری از      هررا و دادهاز ندشرری
دریا رررت گردیررردش برخررری از ایررر  ارلعرررات برررا اسرررتعاده از   NCEP/NCAR پایگررراه داده

 هاز موکوعی تبدیو شدندشبی ندشی Gradsا زار نرم

 

 بحث .2
س باار نااواحی جنااوبی و فااارنقااش شاارايط آب و هااوايی مساااعد خلاای   .2-1 

 غربی ايران جنوب
 ربی جنوو نواای جنوبی و اقليمعنوان یک منبب  بی تأريرات م تلعی بر  ارس بیخلي      

ای   زایی کی از روزهاز بارشنیاماگ اردش ای  منبب  بی با تزری  رروبت بی سمی کشور
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جاد بارش در نواای جنوبی و با  شار سودانلو باع  ایهاز کمنیامامانند س ،گ رنددریا می

ررا نواای مرکزز و شمال شود کی بی ربی کشور میشدت بيشترز در نواای جنوو

شودش از سوز دیگر ای  منبب  بی بر روز دما و ها کاستی میبارش کشور، از شدت ای 

هاز گ ارد و باع  جلوگيرز از نوسانرروبت خصوتا  در نواای ساالی نيز تأرير می

 شودمی دما در ای  نواای شدید

 

  ارس بر نواای جنوبی ایران )مأخ : نگارندگان( و و هوایی خلي  هازاررش 4شکو 

 ررارس سرری ارررر  و و هرروایی بررر منررار     ترروان تپليررو کرررد کرری خلرري   چنرري  مرری 
هرراز نیاماگرر ارد: ن سررت تزریرر  رروبررت برری سرر    مرری  ربرری ایررران جنرروو و جنرروو 

هررا در نررواای ار سررودانلو کرری باعرر  ا رررایش بررارش شررکررم گناماخصررو  سرری شررار بررکررم
هرراز دمررایی و سرروم کرراهش شررودش دوم کرراهش نوسررانجنرروبی و جنرروو  ربرری ایررران مرری

 (ش4خشکی هوا و همچني  ت دیو رروبت )شکو
 سودانلو ةنامافارس در تقويت ر وبتی سنقش خلی  .2-1-1

رررروبتی  گتا یررتررورت تزریرر  و برری ی ررارس از  پرراآ  و و هرروایتررأرير مهررم خلرري 
هرراز نسرربتا  شرردیدز از کرری باعرر  ایجرراد بررارشنیاما؛ سرراسررت شررار سررودانلو کررم گناماسرر

( نشرران 4رررور کرری شررکو) شرروندش همرران  ربرری ایررران مرری جنرروو در منررار  جنرروو و 
وارد من درری  Cو  B ،Aهرراز خاورميانرری از سرری مسررير اتررلی     دهررد بيشررتر سرريکلون  مرری
 ررارس نزدیررک تواننررد برری خلرري مرری Cو  Bز شرروندش ایرر  در اررا ی اسررت کرری مسرريرهامرری

هرراز سرريلکون ، دریرراز  دریاتيررک اسررت و Bزایرری اتررلی مسررير شرروندش مپررو سرريکلون 
شرروند و سررا  بررر بررامز کشررور عرررا ،  ن در امتررداد مرررز جنرروبی ترکيرری وارد ایررران مرری
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 شرود و پر  از رسريدن بری خلري       رارس جردا مری   رررا خلري   مسرير  رعری از  ن بری   یک 
نيررز در  Cهرراز مسررير کنرردش سرريکلونشرررقی ارکررت مرری ررررا شررمالبرری ه ررارس دوبررار

علررت برری C هرراز مسرريرسرريکلون کننرردش ررارس ارکررت مرریررررا خلرري  خررر زمسررتان برری
هرراز گرررد و  بررار جرراز بررارش، تو ررانهرراز خشررک   ریدررا و عربسررتان برریگرر ر از بيابرران

 (ش 11، 4932بی ندو از خسروز و همکاران،  4911کنند )عليجانی، تو يد می
ایران در ب شی از مسير خود کشور هاز وارد شده بی نیامابی هر اال گروهی از ای  س

ش باشندمیگ رند و ربي تا  با س   دریا داراز تبادل انر ز و رروبت  ارس میخلي  از روز

شوند، در سی مسير م تلف  شار سودانلو کی بی رور مستدو وارد ایران میکم هازنیاماس

رورز بی ؛(2شوند )شکو ارس وارد ایران میکنند و پ  از عبور از روز خلي یارکت م

شوندش در  ارس وارد کشور می( از روز خوزستان یا ب ش شمال خلي 4کی در مسير )

 ارس، از رری  استان بوشهر هاز خلي نی ب د از ری مسير از روز  واما( نيز ای  س2مسير)

شوند و مسير خود را تا کوههاز زاگرس ارد ایران میشرقی استان خوزستان وو جنوو

( تشکيو 2تر از مسير )( در موق يت جنوبی9هاز مسير )نیامادهندش سجنوبی ادامی می

هاز ای  مسير ب د نیاماسندش ارکتدر سمت ایران شوند و در شرایم مناسب سينوپتيکی بیمی

 هاز خلي هرمز وارد  و گ  تنگکنند و از رریسمت شمال ارکت میعمان بی از خلي 

ب د از  ن در  شده،هاز ای  مسير وارد استان هرمزگان نيز نیاماشوندش ت دادز از س ارس می

کرمان، یزد و جنوو خراسان  هازشرقی وارد استان ربی و شمالهمان امتداد جنوو

  (ش416و411 :4914شوند ) شکرز، می

 
 



 241 شششتکوی  و توس گ  ندش  و و هوایی خلي   ارس در/ 

 

 4مسير 

 

 2مسير 

 

 9مسير 

 و بی ایرانل شار سودانهاز کمورودز سامانی گگانمسيرهاز سی -2شکو

 

 

 نواای م تلف ایران گهاز سامن ارس در تأمي  رروبت بارشدرتد مشارکت خلي  -9شکو

 ررارس در مررورد تزریرر  رروبررت برری داخررو کشررور ایررران از سرر   زمرري   تررأرير خلرري 
از ارتعراعی جرو )پرایينی، ميرانی     یابردش بررسری سری ترر    مری  بی ترازهراز برامیی جرو ا رزایش    

ترتيررب در دهررد کرری بيشررتری  تزریرر  رروبررت در گسررتره ایررران برری   و بررامیی( نشرران مرری 
گيررد و بيشرتری  ترأرير     ربری ترورت مری   شررقی، مرکرز و جنروو   منرار  جنروو، جنروو   

دهررد  ررارس مربرروب برری جنرروو کشررور و در ترازهرراز بررامیی جررو را مرری رررروبتی خلرري 
 (ش 1و  9هاز )شکو

هاز نیاما ربی متأرر از سزاز جنوو و جنووهاز بارشنیاماس با توجی بی اینکی

ها پ  از ج و رروبت از روز دریاز اامر با رسيدن نیاماای  س  شار سودانلو هستند،کم

هاز شود و چون در عر  ارس و دریاز عمان بر مددار رروبت  نها ا زوده می بی خلي 

براز  را ت کا یظر يّ بنابرای  ،هستند، دماز بيشترز داشتی پایي  جارا يایی در ارکت

 گ ارس وارد ناايمرروو هنگامی کی از خلي  هازج و رروبت با خود دارندش ای  جریان

 جنوو گهاز نسبتا  خوبی را خصوتا  در ناايشوند، ریزش ربی کشور میجنوو و جنوو



/م ا  ات ایرانی مجل گ  

 

243 

تری  منار  کشور کی شده تا در جنوبیها باع  نیاماای  س (ش1کنند )شکو ربی ایجاد می

( 1هاز جوز مناسبی ایجاد شودش شکو )در  صو سرد سال نيز دماز  نها بامست، ریزش

در روزهاز  دهدشمتر و بيشتر را نشان میميلی 21 رود براز روزهاز با بارندگی  گندش

 ارس خلي زاز  صو سرما، مپور  رودها بر روز هاز بارشنیامام کور ری استيلز س

 بی  گ ارس کی در ای  پهنهواز عبورز از خلي  ةواقب شده و بنابرای  امکان ت ود تود

  تدویت شده، وجود داردش

 

 زاز سودانلو بی نواای جنوبی ایران ر یند نعوک سيستم بارن -1شکو

 

 

  متر و بامترميلی 21ميانگي   رود براز روزهاز با بارش تدویت شده  گندش -1شکو

 یالینااواحی جنااوبی تحاات اساات جااوّفااارس در تااأمین ر وباات نقااش خلاای  .2-1-2

  ایهحار جند بسیار خشکهوای 

 ررارس و دریرراز عمرران  جریرران هررواز خشررکی کرری از عربسررتان و   ریدررا برری خلرري    
مرررزز  گکنررد و ابترردا میرر ت دریا ررت مرریاررسررد در تمرراس بررا  و دریررا از  ن اررر  مرری

ز  نجرا کرری  ا شرودش ی بررا  و در تمراس اسرت، گررم مری    ی نری میری بسريار نرازب از هروا کر      
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گيرررز هرروا هررر چرری گرمتررر باشررد بيشررتر اسررت، مدرردارز از  و برری سرررعت     قرردرت نررم
کنرردش از ررررا دیگررر چررون  شررود و هررواز مرر کور را از ب ررار و اشرربای مرری تب يررر مرری

 ،هرراز بررامتر بيشررتر اسررتمرررزز از  شررار ب ررار  ن در هررواز میرری گ شررار ب ررار و در میرر
 شودش  مرزز داراز ارارت بيشتر شده و ناپایدار می گنتيجی میرد

 ارس، ناپایدارز، ميزان رروبت و ک امت هواز مرروو بر روز دریاز خلي  گدرج

با  کی (1و  1، 6هاز )کندش در شکوتابب مسير و مسا تی است کی هوا بر بستر دریا ری می

ميزان رروبت  ،ترسيم شده NCEP/NCAR دهدا پایگاههاز و بر اساس داده Gradsا زار نرم

هاز شکواستش هکتوپاسکال نشان داده شده 111و  111، 4111نسبی در س و   شارز 

یا تی و  ارس ا زایشدهد کی رروبت س و  م کور با عبور از س   خلي ان میم کور نش

 شاستزمينی براز بارش بی ميزان بام  راهم شده

   

 4111 سبی ترازرروبت ن گندش -6شکو

 هکتوپاسکال 
 111رروبت نسبی تراز  گندش -1شکو

 هکتوپاسکال
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 111 رروبت نسبی تراز گندش -1شکو

 هکتوپاسکال
 111 وزش رروبتی تراز گندش -3شکو

 هکتوپاسکال

( نيررز علررت وقرروی   3)شررکو هکتوپاسررکال 111وزش رررروبتی تررراز   گبررسرری ندشرر 
کرری مسررير  دهررد ورز نشرران مرریهرراز برراراننیاماسرر ،در نررواای مررورد م ا  رری را هررابررارش

تررر  ررارس و دریرراز عمرران مررررووجنرروبی را انت رراو کرررده و بررا ارکررت بررر روز خلرري 
 رررو وارد ایررران شررده و باعرر  ایجرراد بررارش در ایرر   شررده و سررا  از جنرروو و جنرروو

 رارس در امترداد مپرور    شروندش برا توجری بری اینکری جریران هروا برر سر   خلري           نواای می
ررررا نرروار سرروااو شررما ی  ن زیررادتر اسررت، درنتيجرری سرروااو شررما ی  رررو بررینررووج

بنررابرای   ؛گرررددمنررد مرری ررارس بيشررتر از ندرراب سرراالی دیگررر از رروبررت هرروا بهرررهخلرري 
 ررارس همررواره شرررایم   ات ککررر شررده، سرروااو شررما ی خلرري     بررا وجررود خصوترريّ  

گيرررراهی،  جوامررررب گمسرررراعدترز را از نوررررر  و و هرررروایی بررررراز رویررررش و توسرررر  
از نسرربت برری  ناايرری گهررا و توسرر  کشرراورزز، سررکونت جوامررب انسررانی، تشررکيو تمرردن   

 استشهاز جنوبی  ن ی نی تپراز عربستان دارا بودهسرزمي 
فااارس در تعااديل دمااای نااواحی جنااوبی تحاات اسااتیالی    نقااش خلاای  .2-2

 آاور ۀحارجند پرفشارهوای بسیار گر  

ی  ن عررلوه بررر انررر ز  اسررت کرری در تنرروّ دمررا از جملرری عناتررر مهررم  و و هرروایی   
ت  يزیکرری، هرردایت گرمررایی،  اتررلی از  تابشرری خورشرريد، عوامررو دیگرررز از قبيررو ماهيّرر 

بررامز  و  ةدش گرمرراز ویررر هررا و ارتعررای سرر   زمرري  دخا ررت دار   دریاهررا، نرراهموارز 
هررا ندررش بنررابرای   و ؛گرمررا برری اسرراو  ینررد ةشررود کرری دریاهررا منبررب کخيررر باعرر  مرری
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نرری برری درون هرراز م يّمسررا ت تررا هرراو ربي تررا  ایرر  تررأرير  و داشررتیدر دمررا  نرردهکنمت ررادل
 (ش449و442 :4919 کند )کاویانی و عليجانی،ها نعوک میخشکی

  ررارسکنرردش خلرري تررر از هرروا، گرمررا را گر ترری و د ررب مرریاز ررررا دیگررر  و  هسررتی
هراز اررراا   رزمي از برر دمراز هرواز سر    کننرده عنوان یک منبرب  بری ندرش ت ردیو    بی نيز

رررورز کرری منررار  سرراالی  ن از نوسرران دمرراز کمتررر و منررار  دور از      برری ؛خررود دارد
 برری،  ةسررااو از نوسرران دمررایی بيشررترز برخرروردار اسررتش از سرروز دیگررر ایرر  گسررتر     

 و رباعرر  ایجراد شررایم پایرردا   بنرابرای  کنرد و  از هروا گرمررا را گر تری و د رب مرری   کنردتر  
 ررارس خلرري  بنررابرای  ؛شررودار  سرراالی و ارررراا  ن مرریو هرروایی و ت رردیو دمررا در منرر

هرراز شرردید دمررا، یررک شرررایم  و و بررا ارررر ت رردیلی بررر روز دمررا و جلرروگيرز از نوسرران
اسرتش ایر    هوایی نسربتا  پایردار را برراز زیسرت در منرار  تپرت ترأرير خرود ایجراد کررده          

 استشه ربی ایران شدپایدارز باع  ربات اقليمی در نواای جنوبی و جنوو
هااا و تااأایر شاارايط آب و هااوای مساااعد ايجاااد شااده در تشااکیل تماادن   .2-3

 غرب ايرانای جنوب و جنوبناحیه ةتوسع
هررا در دز در سرراک  شرردن اجتماعررات بشرررز و تشررکيو تمرردن اگرچرری عوامررو مت رردّ
تررری  عامررو تجمررب بشررر، تشررکيو  رسررد مهررمظررر مرری نبرری امررایررک ناايرری ندررش داشررتی  
هرررا در یرررک ناايررری عوامرررو ربي ررری و    اد و گسرررترش تمررردن جوامرررب انسرررانی، ایجررر  

 گ ئوپررو يتيکی اسررتش عوامررو ربي رری شررامو  و و هررواز مسرراعد،  و کررا ی، درجرر        
باشرردش وجررود  و شرريری ، دریاهررا و  مرری ارررارت ت رردیو شررده و خرراب نسرربتا  مناسررب  

-هررا بررودههررا و تشررکيو تمرردنب انسررانهرراز بسرريار قرردیم خررود باعرر  تجمّررنهرهررا از زمرران

هررا، رودخانرری کرری روشرر  اسررت تجمررب ن سررتي  اجتماعررات بشرررز در کنررار  چنرران اسررتش
عنروان م رال تمردن مصرر     اسرتش بری  هرا پدیردار گشرتی   سرارها و چراه  سوااو دریاهرا، چشرمی  

ا نهررری  در سرروااو دجلرری و  رررات، تمرردن  در کنررار سرروااو رودخانرری نيررو، تمرردن برري   
و  مودریرررا شرررکو  هرررا در سرررواا چررري  در سررروااو دریررراز زرد و تمررردن  ریرررایی   

 استش  گر تی
از ررررا دیگررر تو يرردم و و بدرراز موجررودات زنررده برری سررازگارز  نهررا بررا عوامررو     

م ررو و رشررد برری مپرريم      و و هرروایی منررار  بسررتگی داردش گياهرران نيررز بررراز تو يررد     
مسررراعدز از نورررر  و و هررروایی و مپي ررری نيررراز دارنررردش در ترررورت وجرررود شررررایم  

عملکررررد بهتررررز از  پررراآ رشرررد و تو يرررد  مسررراعد  و و هررروایی و خررراب، گياهررران  
 دهندش  مپصول از خود نشان می

 ررارس در ایجرراد بررارش و تررأمي   و مررورد   و و هررواز خلرري  هررازاز  نجررا کرری ارر
هرراز گيرراهی و نهایتررا  ایجرراد کشرراورزز و دامرردارز    نيرراز و رروبررت مزم بررراز رویررش  
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ی رویررش جوامررب گيرراهی و منجررر برر بنررابرای در نرروار شررما ی  ن بيشررتر و پایرردارتر برروده،  
اسررتش بررا ایجرراد شرررایم ربي رری مزم بررراز کشرراورزز و دامرردارز در ایرر  نررواای شررده   

ایجرراد شرررایم  و و هرروایی مناسررب و توسرر ی کشرراورزز و دامرردارز، جوامررب انسررانی      
سراز  ایر  عوامرو، زمينری    درنهایرت انرد کری   یا تری شرده و برا گ شرت زمران توسر ی     نيز تشکيو
 لف در ای  نواای گردیدندش هاز م تایجاد تمدن

ت تری  عناتر هستند کی وک يّدر بي  عناتر  و و هوایی، بارش، دما و رروبت مهم

مساعدز را  گکنندش اجتماعات رویشی نيز کی زمينص می و و هوایی ای  نواای را مش  

  سی از متأرر از ایرور گستردهکنند بیهاز جم يتی و انسانی ایجاد میکانون براز تشکيو

پراکندگی جوامب بشرز تا ادود زیادز من ب  بر پراکندگی  ؛ بنابرای باشندمی عنصر

جوامب گياهی، رویشی و کشاورزز استش با توس ی و گسترش کشاورزز و دامارورز و در 

تی و هاز جم يّکنار  ن ایجاد و گسترش تنایب م تلف، باع  تمرکز و تشکيو کانون

 درهابا گسترش نواای جم يتی، شهرها، روستاها و بن یدشانسانی در نواای ککرشده گرد

است از شدهناايی گمنجر بی توس  درنهایتوجود  مد و از بیهاز باسابدیگر تی، تمدنرون 

 (ش 41)شکو

 

 رو از جنوو و جنووناايی گها و توس  ارس بر تشکيو تمدنندش  و و هوایی خلي  -41شکو

 ایران

 ررارس از عهررد باسررتان تررا برری امررروز    برری موق يررت خلرري  از سرروز دیگررر بررا توجرری   
عی از رریرر  ایرر  دریررا  عنرروان یررک راه ارتبرراری، تبررادمت تجررارز و اقتصررادز متنرروّ  برری
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گر ترری کرری باعرر  رونرر  مررراعف اقتصررادز، تجررارز، اجتمرراعی،  رهنگرری   تررورت مرری
 هرراز جنرروبی و جنررووتمرردن گو سياسرری ایرر  نررواای شررده کرری خررود در تدویررت و توسرر 

 گباعرر  تشررکيو و توسرر   رررور  يرمسررتديمدرنتيجرری برری ؛اسررتی ایررران ندررش داشررتی  ربرر
در سررررزمي  ایرررران   و ششش يلميرررانعهررراز م تلعررری هماننرررد ه امنشررريان،    اکومرررت

شررقی  تروان بری دشرت خوزسرتان و کوههراز شرما ی و شرمال       برراز نمونری مری    ؛اسرت شده
بررودن، ااتررل يزز  گيرررز از عوامررو مسرراعد زنرردگی از جملرری دشررتی    ن کرری بررا بهررره 

هررراز خررراب و شررررایم برررارش مناسرررب،  رررراهم برررودن امکانرررات  بيرررارز و زمينررری     
کشرراورزز، مراترررب سرسررربز و پوشرررش گيرراهی  نررری، زنررردگی یکجانشرررينی در ب رررش   

نشررينی و اقتصرراد دامرردارز و همچنرري  تسررهيلت    جنرروبی،  ررراهم بررودن زنرردگی کرروچ   
ت و شرررایم  و و موق يّرر ررارس بررا ارتبرراری در نررواای شررما ی اشرراره کرررد کرری خلرري    

وجررود  مرردن ایرر  شرررایم مسرراعد در دشررت خوزسررتان    یهرروایی خررا  خررود باعرر  برر  
سررال قبررو از   1111يلم را در عررگيرررز تمرردن و  رهنرر   شررکو گشررده و درنتيجرری زمينرر 

 استشميلد  راهم کرده
هررا از شرربکی  بيررارز پيشررر تی در سرررزمي  پررر و و ااتررل يز   يلمرریع رررار تمرردن 
ت تررن تی، اسررت راج  لررز و سررن ، داد و سررتد   ورزز پررر رونرر ،   ا يّرر خوزسررتان، کشررا
هرراز هرراز ترراری ی کرری کرراوششررودش تارریص مرریهرراز همجرروار مشرر  گسررترده بررا تمرردن

گر ترری هماننررد تارری گررودی  )نزدیررک کنگرراور(، تارری     شررناختی در  نهررا تررورت باسررتان
یرر  موکرروی د اهرراز دیگرررز در اسررتان خوزسررتان مؤیّررچارراميش )نزدیررک دز ررول( و تارری

 استش  
هاز ریشهر جزیره بوشهر استش ویرانی ارس شبییکی از مهمتری   رار باستانی خلي 

تر بی انتهاز جنوبی  ن است، اکایت از وجود تمدنی باستان در جانب باخترز کی نزدیک

يلم بوده و مشتمو بر بدایاز عهاز ریشهر مربوب بی عهد رانییدیرینی در ای  ناايی استش و

هاز دیگرز کی عيلميان، ظروا سعا ی و اشياز معر ی  نهاستش از تمدن گوسيب، ابنيد  

ت استراتریکی و  ئوپو يتيکی خود بر گسترش  و و هوایی و موق يّ هاز ارس با اررخلي 

استش وجود کشتزارهاز و توس ی  ن تأرير م بتی داشتی، امارارورز بزر  ه امنشيان بوده

، درهابن گی، ایجاد راههاز دریایی و توس صومت کشاورزز متنوّ بيارز، مپ گوسيب، شبک

تمدن در زمان  گهاز پيشر ت و توس تجارت دریایی و ساخت بناهاز تاری ی خود از نشانی

يلم، سومر،  شور، بابو ع( موق يت قلمرو اکومت و تمدن 44باشدش شکو )ه امنشيان می

 دهدش  ارس نشان میها( را در همسایگی خلي و ه امنشيان )پارس
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  ارست قلمرو اکومت و تمدن عيلم، سومر،  شور و بابو در نزدیکی خلي موق يّ -44شکو

 ا مللی سندیّت ندارد()در ای  ندشی، مرزهاز سياسی بي 

 ت ندارد(ا مللی سندیّ)در ای  ندشی، مرزهاز سياسی بي 
 

 گیری  نتیجه .3
مت بشرررز دهنررده برری ترراری  تپرروّشررکو سراز و عنرروان دریرراز تمرردن ررارس برری خلري  

ر از  ررو ایررران برری نپرروز متررأر  هرراز جنرروو و جنررووهميشری م ررر  برروده و اک ررر تمردن  
 ررارس در جنرروو کشررور، شرررایم  عبررارتی موق يررت خلرري  برری انرردش برری برروده گایرر  پهنرر
و  ئرروپليتيکی ایجرراد کرررده کرری زمينرری و شرررایم مسرراعدز را   اقليمرری از را از نوررر ویررره
 ،یساسرران ،یه امنشرر ،یلمرريهرراز م تلعرری هماننررد ع تشررکيو و گسررترش تمرردن بررراز 
 ررارس  وجررود  ورده اسررتش از نوررر  و و هرروایی خلرري   یبرر یو بررابل ز شررور ،زسررومر
 شررار سررودانلو و در کررم گناماعنرروان یررک منبررب  برری بررا تزریرر  رروبررت برری داخررو سرر  برری

و خشررکی هررواز نررواای نتيجرری مشررارکت در ایجرراد بررارش در کنررار تررأرير ت رردیو دمررایی  
شررما ی ایرر  دریررا شرررایم مناسرربی را بررراز کشرراورزز و دامارررورز در ایرر  نررواای         

ی اسررتش وجررود شرررایم مناسررب بررراز کشرراورزز و کشررت مپصررومت متنرروّایجرراد کرررده
ترری و انسررانی در هرراز جم يّدر ایرر  نررواای خررود زمينرری مسرراعدز را بررراز تشررکيو کررانون

بررا رشررد کشرراورزز در ایرر  ناايرری دامارررورز نيررز     اسررتش وجررود  وردهیایرر  ناايرری برر  
گر ترری و تررنایب م تلعرری نيررز در کنررار  ن شررکو گر ترری کرری باعرر  پيشررر ت و       رونرر 

 رارس در   از سروز دیگرر همرواره خلري      ؛ههراز جم يتری شرد   کرانون  گسترش بيشرتر ایر   
اسررتش ایرر  ی بررودهاقتصررادز نيررز مررورد توجّرر -جررارزگ تعنرروان یررک  براهرررررول ترراری  برری

 گرگرری برری همررراه ندررش  و و هرروایی  ن، شرررایم مناسرربی بررراز تشررکيو و توسرر         وی
تررداوم  شاسررته ربرری و اترری  رررو ایررران ایجرراد کرررد    هرراز جنرروو و جنرروو  تمرردن
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از گردیررد کرری امررروزه  ناايرری گسررازز در ایرر  نررواای، منجررر برری توسرر     ر ینررد تمرردن 
 شاهد رون  و نتای   ن هستيمش

 ج 
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