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 ناو و هیمورا هچایرد ود یقیبطت لیلحت مقس و تحص یسررب
 «عوضوم کی حرط»

 1ییازخ یدهم
 ناریا ،نارهت ،نارهت هاگشناد ،یسانش میلقا یرتکد

 28/25/2398:شریذپ رودص خیرات 65/45/2398 :هلاقم تفایرد خیرات

  هدیکچ
 رد هک تسا هدش ببس ،ناو هچایرد هب تبسن هیمورا هچایرد یبآ زارت حطس تارییغت دیدشت و ناو و هیمورا هچایرد ود یراوجمه
 دادخر رد لماع نیرت مهم ناونع هب ار یناسنا لماع ،هچایرد ود یعیبط یاه یگژیو نتسناد تهباشم ضرف اب ،اه یسررب زا یرایسب

 ناونع هب هک رکذلا قوف هچایرد ود یعیبط یاه توافت تسا هدش شالت ،شهوژپ نیا رد .دوش هتسناد هیمورا هچایرد یبآ زارت شهاک
 هب ادتبا رد روظنم نیدب .دوش هتخادرپ ،تسا هدش میلقا رییغت رصع رد ناو و هیمورا هچایرد ود لاوز ای و اقب رد لماع نیرت مهم
 ،هچایرد ود ره حطس رد یبسن من و ییامد تیعضو یسررب تهج سپس و هتخادرپ رکذلا قوف هچایرد ود یبآ هنهپ تیعضو یسررب
 اه یسررب .تسا هدش هدافتسا (6968 ـ 9812)هلاس 66 یرامآ هرود کی یط لاس لوصف کیکفت هب ECMWF یا هداد هاگیاپ زا
 یبسن من و هیمورا هچایرد زا رتمک دارگ یتناس هجرد 2 ات 2 نیب ناو هچایرد حطس رد اوه یامد لاس فلتخم لوصف رد دهد یم ناشن

 هاچ رفح ،دس ثادحا لیبق زا یناسنا تارییغت هنوگره زا یاوس) نینچمه .تسا رتشیب دصرد 9 ات 2 ،ناتسمز لصف یانثتسا هب نآ
 فارطا رد یفارگوپوت و یدورو باناور ،ریخبت ،شراب ،رتسب فک بیش ،بآ مجح ،قمع ظاحل هب یدایز یاه توافت (هریغ و قیمع
 بآ طسوتم مجح و هیمورا هچایرد طسوتم قمع ربارب 62 دودح رد ناو هچایرد طسوتم قمع هک یروط هب ؛دراد دوجو هچایرد ود
 هچایرد لامش و برغ ،برغ بونج ،یبونج علض رد شراب نازیم نینچمه و هیمورا هچایرد بآ مجح ربارب 118 زا شیب ناو هچایرد
 هب رجنم هک یمیلقا تارییغت هنوگ ره لیلد نیمه هب .تسا هیمورا هچایرد زیربآ هضوح حطس رد شراب مجح ربارب 6 ات 2 زا شیب ناو
 ناشن هلاسم نیمه .تسا ناو هچایرد زا رت توافتم رایسب هیمورا هچایرد رد نآ دروخزاب ،دوش یلاسرت ای و یلاس کشخ هرود کی
 هنوگره هب تبسن تدش هب هک هدوب قمع مک رایسب و عیسو اتبسن رختسا کی هباثم هب ،ناو هچایرد فالخرب هیمورا هچایرد هک دهد یم
 .دهد یم ناشن شنکاو هچایرد هب یدورو باناور و شراب زا یشان تارییغت

 
 .یقیبطت لیلحت ،یمیلقا رصانع ،ناو هچایرد ،هیمورا هچایرد :یدیلک ناگژاو
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 همدقم
 هب نارظنبحاص زا یرایسب دیآ یم نایم هب میلقا رییغت زا نخس هک یتقو یملع عماجم زا یرایسب رد رضاح لاح رد
 ود نیا یرهاظ تاهباشت هب امامت هسیاقم نیا رد و دنزادرپ یم ناریا رد هیمورا و هیکرت رد ناو هچایرد ود هسیاقم
 رد هک دوش یم یریگ هجیتن ور نیا زا و دوش یم هتخادرپ هباشم اتبسن میلقا و مه زا کدنا هلصاف لیبق زا هچایرد

 ار یناسکی تشونرس ،مه زا کدنا هلصاف هب هجوت اب رکذلا قوف هچایرد ود ،یمیلقا تارییغت هنوگ ره زورب تروص
 ناو و هیمورا یاه هچایرد یبآ زارت ینامز یرس راتفر هب هک اه شهوژپ زا یکی رد هک یروط هب ؛درک دنهاوخ هبرجت
 هیمورا هچایرد یبآ زارت (6638 ـ 1557)هلاس 94 کرتشم یرامآ هرود کی یط رد هک دهد یم ناشن ،تسا هتخادرپ
 زا یرایسب رد .(03 :8398 ،ناراکمه و یلیلج)تسا هتشاد یشیازفا یدنور ناو هچایرد یبآ زارت و یشهاک یدنور
 لماع اضعب و یناسنا لماع ،هچایرد ود یعیبط یرهاظ تاهباشت هب هجوت اب و تاعلاطم هنوگنیا هب دانتسا اب عماجم
 رد .دنا هتسناد ناو هچایرد هب تبسن ریخا ههد دنچ رد هژیو هب هیمورا هچایرد یبآ زارت شهاک لوئسم ار یکیژولونکت
 هب طوبرم یاه لیلحت ناوتب ات تفرگ دهاوخ رارق ثحب دروم هچایرد ود نیا تاهباشت و اه توافت اقیمع راتشون نیا
 یعیبط یاه یگژیو ادتبا رد ور نیا زا .دریگ تروص یرتشیب تقد اب مه اب ار اه نآ نداد طابترا و هچایرد ود نیا
 .دریگ یم رارق یسررب دروم هیمورا هچایرد سپس و ناو هچایرد
 عبرم رتمولیک 5209 دودح رد نآ تحاسم ،ایرد حطس زا یرتم 1468 عافترا رد ،هیکرت هچایرد نیرتگرزب ناو هچایرد
 هچایرد نیمراهچ و 2/3 شاه پ اب نیمز هرک ییایلق هچایرد نیرتگرزب ناو هچایرد .تسا رتم 804 نآ قمع رثکادح و
 رتمولیک 256 بآ مجح اب(ناتسزیقرق رد عقاو لوک کیسیا هچایرد و لارآ ،رزخ یایرد زا دعب)ناهج یلخاد هتسب
 یط رد شراب رتشیب .دراد رارق یا هراق میلقا کی تحت و عبرم رتمولیک 55078یشکهز هقطنم کی یاراد .تسا بعکم
 و سنگد)تسا هجرد 57 یامد نیگنایم اب کشخ و مرگ یطیارش یاراد ناتسبات رد و ناراب و فرب لکش هب ناتسمز
 ؛177 :2557 ،9نس و کانیاکنوتلآ ؛5348 و 3148 :2338 ،7ناراکمه و ولگویداک ؛052 و 452 :4138 ،8ناراکمه
 ؛508 و 348 :7857 ،6ناراکمه و کهکوتسا ؛0008 :3557 ،0ناراکمه و تیل 638 :3557 ،4ناراکمه و رمیر
 ؛73 :2857 ،3ناراکمه و نیگیاس ؛1377 :9857 ،1ناراکمه و یوسکا ؛1769 ـ 5969 :7857 ،2ناراکمه و تاوگوه
 .(778 و 878 :1857 ،85ناراکمه و سرون

 و تیل)تسا هتفای دادتما یقرش لامش قرش ـ یبرغ بونج برغ یتهج رد ،رتمولیک 598 ناو هچایرد لوط رثکادح
 زا یخرب عافترا هک تسا هدش هطاحا ییاه هوک هلیسو هب هچایرد نیا .(96 :4857 ،88رکوک ؛0008 :3557 ،ناراکمه
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 .(697 :9557 ،8ناراکمه و کانیاکنوتلآ ؛5348 :2338 ،ناراکمه و ولگویداک)دسر یم رتم 5554 زا شیب هب اه نآ
 لامش رد ایرد حطس زا عافترا رتم 5554 اب یلعف زرم فرب طخ زا رتالاب ییاه هلق اب نافوس یناشفشتآ و دنلب تاعافترا
 57 رد تسا یرتم 5549 زرم فرب طخ یاراد هک رتم 9509 عافترا رثکادح اب ابپاهسوواک یاه هوک و ناو هچایرد
 بیش اما هجرد 7 ات 8 میالم بیش یاراد هچایرد یقرش یاه شخب .تسا هدش عقاو ناو هچایرد بونج یرتمولیک
 ،وساراک لماش ناو هچایرد هب یدورو یلصا یاه هناخدور .دسر یم هجرد 58 زا رتشیب هب یبونج و یلامش یاه شخب
 و یکیلد ،نالیز یاه هناخدور و ناوتات رهش یکیدزن رد لزوگ هناخدور ؛ناو رهش یکیدزن رد لیجنا هناخدور ،یلاروم
 رد .(06 :4857 ،ناراکمه و رکوک)تلها رهش یکیدزن رد کک یپاپ هناخدور و سیکرا رهش یکیدزن رد یهام یدنب

 و یهام یدنب ،نالیز یاهدور قیرط زا هچایرد نیا هب یدورو یاه هناخدور هنالاس یبد دصرد 50 ات 54 دودح
 ببس و دتفا یم قافتا نئوژ ات لیروآ زا شراب جوا و فرب بوذ ناو هچایرد هیحان رد ؛دوش یم مهارف لیجنا هناخدور
 و رمیر ؛8348 :2338 ،ناراکمه و ولگویداک)دوش یم رتم مین دودح رد نامز نیا رد هچایرد حطس بآ ندمآ الاب
 ولگویداک) تسا رتم یتناس 56 ات 50 دودح رد هچایرد نیا حطس بآ هنالاس تاناسون .(257 و 338 :3557 ،ناراکمه
 .(1377 :9857 ،ناراکمه و یوسکا ؛8348 :2338 ،ناراکمه و
 دودح رد یناشفشتآ یحاون نیا .تسا هدش داجیا نسوتسئیلپ رخاوا رد یناشفشتآ یاه ناروف ندش دس اب ناو هچایرد
 عافترا اب)دورمن یناشفشتآ یاههوک هب و یبرغ بونج ـ یقرش لامش دادتما رد و هتشاد تحاسم عبرم رتمولیک 597
 کی ناو هچایرد تقیقح رد .(8348 :2338 ،ناراکمه و ولگویداک)دوش یم لصتم یبرغ بونج رد (رتم 5559 دودح
 هب دورمن ناشف شتآ یاه هزادگ و طورخم طسوت 7شوم هضوح زا یتمسق ندش هتسب رثا رب هک هدوب یدس هچایرد
 .(46 :4857 ،4ناراکمه و رکوک ؛318 :9857 ،9ناراکمه و ریمدزا ؛258 :8198 ،یضویع یرادج)تسا هدمآ دوجو
 عبرم رتمولیک 55078 تعسو هب یزیربآ هضوح هدودحم زا فرب بوذ و شراب قیرط زا ناو هچایرد بآ هدمع
 هب ربتکا و لیروآ رد شراب مجح نیرتشیب .تسا رتم یلیم 329 دودح رد ناو رهش رد هنالاس شراب .دوش یم تفایرد
 رتمک ناتسمز لصف رد و دارگ یتناس هجرد 57 زا رتشیب ناو هچایرد هدودحم هناتسبات یامد نیگنایم .ددنویپ یم عوقو
 حطس ،(مرگولیک رب مرگ 547 ات 587 ای دصرد 47 ات 87)الاب یروش تلع هب اما ،دشاب یم دارگ یتناس هجرد 5 زا
 .(608 :7857 ،ناراکمه و کهکوتسا ؛1769 ـ 5969 :7857 ،ناراکمه و تاوگوه) دنزیمن خی لصف نیا رد هچایرد
 هک یروط هب ؛تسا هدش رارقرب ناو هچایرد هضوح رد باناور و ریخبت ،شراب نایم ایوپ هنزاوم کی رضاح لاح رد
 رد ؛دوش یم جراخ سرتسد زا ریخبت هلیسو هب (هچایرد بآ مجح زا دصرد 028)بعکم رتمولیک 724 دودح رد هنالاس
238 ،لپمک) دنک یم ناربج ار نآ بعکم رتمولیک 228 شراب و بعکم رتمولیک 027 اه هناخدور بآ نایرج لباقم 2: 
 یبآ نالیب (7597 :9857 ،ناراکمه و یوسکا ؛551 :6338 ،0ناراکمه و نمدنل ؛682 :4138 ،ناراکمه و سنگد؛678
 نیب لداعت ای نزاوت مدع تلع هب ناو هچایرد یبآ زارت رد یجیردت ای یناهگان رییغت ره هک دهدیم ناشن ناو هچایرد
  .(7597 :9857 ،ناراکمه و یوسکا)تسا ریخبت و باناور ،شراب
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 نیا رد یعونصم ای یعیبط یجورخ نایرج هنوگ چیه ـ8 :دشاب یم لیلد ود هب لقادح هچایرد نیا بآ حطس ندمآ الاب
 بآ فراصم یارب نآ بآ زا هدافتسا هنوگ ره زا عنام ،هچایرد بآ دایز رایسب ندوب ییایلق ـ7 و درادن دوجو هچایرد
 یعیبط یریذپ رییغت هب هتسباو امامت ناو هچایرد بآ حطس تاناسون نیاربانب .تسا هدش یزرواشک ای و یندیماشآ

  .(3148 :2338 ،ناراکمه و ولگویداک) تسا یشکهز هضوح رب رثوم یمیلقا تارییغت هنوگره و یکیژولوردیه هخرچ
 یقرش و یلامش هرانک دادتما رد .تسا درس ناتسمز و ینالوط و مرگ ناتسبات اب یا هراق میلقا یاراد یلوتانآ تالف قرش
 هب هچایرد بونج رد شراب نازیم هک یلاح رد ،دسر یم رتم یلیم 554 ات 559 هب هنالاس شراب نیگنایم ،ناو هچایرد
 رتشیب .دبای یم شیازفا فرب لکش هب رتشیب و رتم یلیم 5558 ات هچایرد یبرغ بونج رد و رتم یلیم 551 ات 556
 باناور هک دوش یم ببس ههام 7 ات 8 ریخات اب اه ناتسهوک رد فرب بوذ .دنک یم شزیر لیروآ و سرام رد اه شراب
 نازیم تسوگآ و یالوژ یاه هام رد .دوش یم هچایرد بآ حطس ندمآ الاب ببس نئوژ ات لیروآ رخاوا زا اه هناخدور
 زارت نیا تارییغت هک دور یم نییاپ هچایرد بآ حطس نیاربانب تسا هچایرد هب یدورو یاه نایرج زا رتشیب ریخبت

 (1377 :9857 ،ناراکمه و یوسکا ؛ (551 :6338 ،ناراکمه و نمدنل)تسا رتم یتناس 56 ات 50 دودح رد بآ حطس
یم نیمات فرب بوذ و دیدش یاه شراب اب نامزمه راهب لصف رد هضوح باناور لک دصرد 51 هب کیدزن

  .(5348 و 3148 :2338 ،ناراکمه و ولگویداک ؛697 :9557 ،ناراکمه و کانیاکنوتلآ)دوش
 رد .(908 :7857 ،ناراکمه و کهکوتسا)دارگ یتناس هجرد 07 یامد یاراد ناتسبات لصف رد هچایرد یناقوف بآ هیال
 نداک)دریگ یم دوخ هب هنالاس هزاب رد ار دارگ یتناس هجرد 229 ات 729 زا یا هنماد بآ یامد یرتم 52 زا رت نییاپ قمع
 ناو هچایرد میلقا .(5969 :7857 ،ناراکمه و تاوگوه ؛908 :7857 ،ناراکمه و کهکوتسا ؛ 6 :5857 ،8ناراکمه و
 زرم هک تسا یربیس راشفرپ و یا هراح بنج راشفرپ ،یا هراح بنج تج تیعقوم رد تارییغت ریثات تحت تدش هب
  .(94 :4857 ،7ناراکمه و نیسیوک)دنک یم نییعت ار یا هراق میلقا و بوطرم یا هنارتیدم میلقا نیب
 یاراد و عبرم رتمولیک 5556 ات 5597 نیب ریغتم یحطس اب ناهج گرزب هچایرد نیمتسیب هیمورا هچایرد ،لباقم رد
 87 یور رب دس 09 دودح رد و تسا ایند روش هچایرد نیمود هچایرد نیا .تسا رتسب فک رد یمیالم رایسب بیش
 وجلد)تسا هداد شهاک تدش هب ار هچایرد هب بآ یدورو هک تسا هدش هتسب هچایرد نیا هضوح رد یمئاد هناخدور
 رد (ش 8298 ات 1098)7338 ات 3238 لاس زا .(458 :4857 ،4ناراکمه و مسآ ؛7 :9857 ،9ناراکمه و
 ناجیابرذآ ناتسا لاصتا و هچایرد ضرع زا روبع یارب رتمولیک 4/08 لوط هب یهاگرذگ هچایرد تمسق نیرت ضرع مک
 دودح رد هیمورا هچایرد زیربآ هضوح تحاسم .(98 :3557 ،0ناراکمه و ینیدنیز)تسا هدش ثادحا یقرش هب یبرغ
 ات 598دودح رد هچایرد لوط رثکادح ؛عبرم رتمولیک 7710 دودح رد هچایرد دوخ تحاسم ؛عبرم رتمولیک 76280
 عبرم رتمولیک 7710 اب هچایرد تحاسم ظفح تروص رد .تسا ریغتم رتمولیک 10 ات 08 نیب نآ ضرع و رتمولیک 648
 6398 دنفسا 27 رد ،دوش یم هدز نیمخت بعکم درایلیم 89 دودح رد هچایرد نیا بآ مجح ،رتم 024 طسوتم قمع و
 7710)رکذلا قوف تحاسم فصن زا رتمک هک عبرم رتمولیک 0521577 دودح رد هیمورا هچایرد یبآ هنهپ تحاسم
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 بآ مهس .تسا هدش دروآرب بعکمرتم درایلیم6128 دودح رد نآ بآ مجح و تسا (1298 لاس رد عبرم رتمولیک
 ناتسا زا و دصرد 79 ناتسدرک ناتسا زا ،دصرد 90 یبرغ ناجیابرذآ ناتسا یاه هناخدور زا هچایرد هب یدورو
 هچایرد زیربآ هضوح رد 0398 ات 4498 یاهلاس یط شراب طسوتم نینچمه ؛دشاب یم دصرد 08 یقرش ناجیابرذآ
 ،یبرغ ناجیابرذآ یا هقطنم بآ تکرش) تسا هدوب رتم یلیم 2/149 هیمورا

http://www.agrw.ir/SC.php?type=static&id=161). رد هضوح نیا رد هنالاس یحطس نایرج طسوتم مجح 
 تانایرج لک بعکم رتم درایلیم 7 دودح رد ییاهنت هب دور هنیرز هناخدور هک تسا بعکم رتم درایلیم 9/0 دودح
 نایرج هژیوب) باناور مجح نیب یمیقتسم طابترا .(10 و 00 :9198 ،تقادص)دوش یم لماش ار هضوح نیا یحطس
 دوجو هچایرد نیا قرش بونج و قرش رد هیمورا هچایرد بآ حطس و مجح شهاک اب (دور هنیرز هناخدور بآ
 ات لیروآ یاه هام یط هیمورا هچایرد زاین دروم بآ هک یتروصرد .(3 :4398 ،دورناکسارس یرغصا و یلانیز)دراد
 هب هیمورا هچایرد بآ مجح و حطس یشهاک دنور مه زاب (بعکم رتم درایلیم 8/9)دوش نیمات زین لامرن دح رد ربتکا
 اه یسررب .(79:4398 ،یشیرجت و امیس)تشاد دهاوخ موادت (ربماون ان ربتکا زا)بعکم رتم درایلیم 1/9 ریخبت تلع
 هتشاد شهاک رتم 54/2 ات 6 دودح رد هیمورا هچایرد بآ حطس عافترا 5398 ات 1698 لاس زا هک دهد یم ناشن
 هیمورا هچایرد بآ زارت شهاک لماع نیرت مهم (949 :5398)ناراکمه و کل .(827 :4398 ،ناراکمه و یحتف)تسا
 هیوناث رثوم لماع ناونع هب ار یناهج شیامرگ و یمیلقا تارییغت هلمج زا یعیبط لماوع ریاس و هتسناد یناسنا لماع ار
 نیرت مهم ناونع هب ار یسانشاوه یلاسکشخ (478 و 978 :0398)ناراکمه و ریه یظعاو لباقم رد .دنا هدرک یفرعم
 یاه یلاسکشخ نیمه .دنا هتسناد ار هیمورا هچایرد زیربآ هضوح تسد الاب رد اه هناخدور نایرج شهاک لماع
 و فارص یراس)دنا هدش هچایرد هب یدورو تانایرج یبد شهاک و یکیژولوردیه یلاسکشخ ببس یسانشاوه
 زا شیب هیمورا هچایرد لماک یایحا یارب (858 :6398)یمرک و یکشمش یاه یسررب ساسا رب .(54 :0398 ،ناراکمه
 دروم یاهدس هب طوبرم تاعالطا یتفایرد رامآ نیرخآ ساسا رب .درک دراو نآ هب یتسیاب بآ بعکم رتم درایلیم 0/3
 لامرن طیارش رد هک تسا هدش هتسب هیمورا هچایرد زیربآ هضوح رد دس 40 دادعت ،9398 لاس رد روشک یرادرب هرهب
 نیرت مهم 8 لودج رد .تسا هدش هدز نیمخت بعکمرتم نویلیم 7628 دس نیا یمامت نزخم تشپ بآ مجح عومجم
 دس 78 دوش یم هدهاشم هک روطنامه .تسا هدش هداد ناشن هیمورا هچایرد زیربآ هضوح رد هدش ثادحا یاهدس
 دس ود نایم نیا رد و تسا هداد صاصتخا دوخ هب هضوح نیا رد ار یدس نزاخم بآ مامت مجح دصرد 63 دوجوم
 (یثادحا دس 40 نایم زا)ینزخم بآ مجح زا دصرد 50 دودح رد ییاهنت هب دور هنیرز هناخدور یور رب هدش ثادحا
 .تسا هداد صاصتخا دوخ هب هضوح نیا رد ار
 هچایرد نیرت گرزب و (258 :8198 ،یضویع یرادج)هتفرگ لکش دیدج یکینوتکت تاکرح هجیتن رد هیمورا هچایرد
 .تسا دازآ یاه بآ حطس زا رتالاب (رتم 5278 رضاح لاح رد)رتم 0278 دودح رد نآ بآ حطس هک هدوب ناریا یمئاد
 لوط رد هچایرد نیا بآ حطس .تسا رتم 08 دودح رد نآ قمع رثکادح و رتم 6 دودح رد هچایرد نیا طسوتم قمع
 577 نیب هچایرد نیا حالما .(258 و 81 :9198 ،یضویع یرادج)دراد ناسون رتم یتناس 558 ات 51 دودح رد لاس
 رد و رتشیب لحاوس یکیدزن رد حالما تظلغ .تسا ریغتم (ناتسمز رخاوا رد)رتیل رد مرگ 517 ات (راهب رد)رتیل رد مرگ
 نازیم .(21 :4198 ،یناقلاط ییالع ؛078 :8198 ،یدینج زا لقن هب یضویع یرادج)تسا رتمک اه هناخدور بصم
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 هدمآ تسدب رتیل کی رد مرگ 569 هدنراگن طسوت 4198 هام تشهبیدرا رد هچایرد نیا یقرش بونج علض رد حالما
 شیازفا ریخبت و شهاک هچایرد هب یدورو باناور و شراب هک زییاپ لیاوا ات ناتسبات رخاوا رد حالما نیا رادقم ؛تسا
  .دوب دهاوخ رتشیب رایسب ،دبای یم

 (3۳31 ،ورین ترازو زا یتفایرد)هیمورا هچایرد زیربآ هضوح رد هدش ثادحا یاهدس نیرتمهم ـ 1 لودج

 شهوژپ یاه هتفای:عبنم
  شور و اه هداد
 هب یبسن تبوطر و امد رتماراپ ود ادتبا رد ناو و هیمورا هچایرد ود یمیلقا تیعضو یسرررب تهج شهوژپ نیا رد
 8ییاپورا یوج تدم نایم ینیب شیپ زکرم زا (3238 ـ 2857 )هلاس 39 یرامآ هرود کی یط لاس لصف کیکفت
  .تسا هتفرگ رارق یسررب دروم لیصفت هب و میسرت رظن دروم یاه هشقن و تفایرد

 
 هیکرت و ناریا روشک ود رد ناو و هیمورا هچایرد ود تیعقوم .1 لکش

                                                           
1. European Centre for Medium-Range Weather Forecasts(ECMWF) 

 (بعکم رتم نویلیم) لامرن موقر رد نزخم مجح هناخدور مان دس لحم ناتسا دس مان
 506  دور هنیرز  ناکوب یقرش بونج یرتمولیک 09  یبرغ ناجیابرذآ  (دور هنیرز) ناکوب یمظاک دیهش دس
 797  دور هنیرز  ناکوب یقرش بونج یرتمولیک 09  یبرغ ناجیابرذآ  ناکوب یمظاک دس عافترا شیازفا

 27  قنرز رتسب جراخ  سیره  یقرش ناجیابرذآ  ناطبرا دس
 4/43  یاچرادگ رتسب جراخ  هدقن  یبرغ ناجیابرذآ  ولنسح دس
 01  یاچ الوز  ساملس یرتمولیک 08  یبرغ ناجیابرذآ  الوز دس
 54  (هیق هرق) قوراس  باکت لامش یرتمولیک 0/28  یبرغ ناجیابرذآ  (یچدرگوگ) قوراس دس
 7/77  کیرد  ساملس برغ یرتمولیک 48  یبرغ ناجیابرذآ  (کیرد) ساملس دس
 9/577  یاچرهش  هیمورا یبرغ بونج یرتمولیک 78  یبرغ ناجیابرذآ  یاچرهش دس
 56  یاچ یفوص  هغارم لامش یرتمولیک 0/9  یقرش ناجیابرذآ  نایولع دس
 9/54  یاچ هعلق  ریشبجع یقرش لامش یرتمولیک 57  یقرش ناجیابرذآ  ریشبجع یاچ هعلق دس
 1/238  داباهم  داباهم  ،هیمورا یرتمولیک 578  یبرغ ناجیابرذآ  داباهم دس
 47  یاچ دنهن زیربت یقرش لامش یرتمولیک 04  یقرش ناجیابرذآ  دنهن دس
 9368 لامرن طیارش رد دس تشپ بآ مجح عومجم
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 یرامآ هرود یط هچایرد نیا بآ حطس زارت یاه هداد هیمورا هچایرد بآ حطس زارت تیعضو یسررب تهج نینچمه
 زا یلک ییامن تهج .تسا هدیدرگ تفایرد یبرغ ناجیابرذآ ناتسا یا هقطنم بآ نامزاس زا (2498 ـ 0398)هلاس 24
 ات 56 یناکم کیکفت اب AWIFS هدنجنس IRS-P6 هراوهام ریوصت ،رضاح نامز رد ناو و هیمورا هچایرد ود تیعضو
 یبرغ هلصاف .دهد یم ناشن ار ناو و هیمورا هچایرد ود تیعقوم .8 لکش .تسا هدش هیهت 47/45/63 خروم رتم 52
  .دنراد هلصاف مه زا رتمولیک 508 دودح رد ناو هچایرد هطقن نیرت یقرش ات هیمورا هچایرد هطقن نیرت
 اه هتفای و ثحب

 و بآ تکرش)تسا هدش هداد ناشن 7 لکش رد (2498 ـ 0398)ریخا لاس 24 یط هیمورا هچایرد بآ حطس تاناسون
 5298 لاس ات 1498 لاس زا دوش یم هدهاشم 7 لکش رد هک روطنامه .(0398 ،یبرغ ناجیابرذآ ناتسا یا هقطنم

 کی 4298 ات 5298 لاس زا لباقم رد (رتم 3320278) هدوب رتم 8 دودح رد هیمورا هچایرد بآ حطس تاناسون رثکادح
 هچایرد نیا یبآ زارت 5298 لاس رد هک یروط هب دوش یم هدهاشم هیمورا هچایرد حطس یبآ زارت رد یشیازفا دنور
 یشهاک دنور 0398 لاس ات 1298 لاس زا .تسا هدیسر رتم 9521278 هب 4298 لاس یاهتنا رد و هدوب رتم 8920278
 نیا .(7لکش)تسا هدیسر رتم 2625278 هب 0398 لاس رد هک یروط هب تسا هدش هدهاشم هیمورا هچایرد بآ زارت رد
 تحاسم تسا هدش ببس (0398 ات 3298)ریخا لاس 82 یط هیمورا هچایرد یبآ زارت رد یرتم 1 دودح ناسون
 هیمورا هچایرد بآ حطس یرتم 1 تفا .دسرب عبرم رتمولیک 0521577 دودح هب عبرم رتمولیک 7710 زا هیمورا هچایرد
 اب یترابع هب ؛دسرب دصرد 93229 دودح هب هیمورا هچایرد تحاسم تسا هدش ببس 6398 لاس ات 1298 لاس زا
 همادا رد .تسا هتفای شهاک دصرد 76 دودح رد هچایرد نیا تحاسم ،هیمورا هچایرد بآ حطس یرتم 1 شهاک
 هچایرد نیا بآ مجح و حطس زا دصرد 6 طقف ،ناو هچایرد بآ حطس یرتم 58 شهاک هک دش دهاوخ هضحالم
  .(7 لودج)دهاک یم

 
431 ـ 5۳31 یرامآ هرود یط لاس ره دادرم 13 رد هیمورا هچایرد یبآ زارت .2لکش 7 

 ناشن ار (47/45/63 خروم)ناو و هیمورا هچایرد ود زاAWIFS هدنجنس زاIRS-P6 یا هراوهام ریوصت .9 لکش
 رد دناب راهچ و رتمولیک 552 یرادرب ریوصت ضرع ،رتم 52 ات 56 یناکم کیکفت یاراد AWIFS هدنجنس .دهد یم
 زا یمین زا شیب دوش یم هدهاشم 9 لکش رد هک روطنامه .تسا نورکیم 52/8 ات نورکیم 70/5 یفیط یاه هدودحم
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 هک هچایرد یلامش همین و هدش کشخ (هچایرد یبونج همین)تسا هدهاشم گنر مک شفنب گنر اب هک هیمورا هچایرد
 دایز قمع نآ یلصا لیلد و هدوی بآرپ تاهج مامت رد ناو هچایرد لباقم رد .تسا بآ یاراد زونه ،تسا رت قیمع
 .تسا هچایرد تمس هب هچایرد لحاس زا بیش یناهگان شیازفا و هچایرد

 
 ناو و هیمورا هچایرد زا 42/41/6۳ خروم AWIFS هدنجنس IRS-P6 هراوهام ریوصت .3 لکش

 بآ مجح (عبرم رتمولیک 7709 دودح رد)مک اتبسن تحاسم اب ناو هچایرد دوش یم هدهاشم 7 لودج رد هک روطنامه
 57 قمع رد هک تسا نیا رد هجوت بلاج هتکن .دشاب یم اراد ار یدایز قمع و (بعکم رتمولیک 6208)دایز رایسب
 یلاح رد نیا)دوش یم ظفح (42350)نآ بآ مجح دصرد 11 زا شیب و هچایرد تحاسم دصرد 91 دودح رد یرتم
 بآ حطس رگا رضاح لاح رد هکنیا ینعی ،تسا هدیدرگ رکذ رتم 08 دودح رد هیمورا هچایرد قمع رثکادح هک تسا
 50 قمع رد .(دش دهاوخ جراخ بآ ریز زا هچایرد حطس مامت ،دبای شهاک رگید رتم 2 دودح رد هیمورا هچایرد
 نیا یرتم 558 قمع رد .دوش یم ظفح هچایرد بآ مجح دصرد 3242 و هچایرد تحاسم دصرد 26 دودح رد ،یرتم
 زا یرتم 557 قمع رد و دوش یم ظفح هچایرد بآ مجح زا دصرد 60 و و تحاسم زا دصرد 90 دودح رد ،هچایرد
 تسا یرورض هتکن نیا رکذ .دوش یم ظفح نآ بآ مجح زا دصرد 9237 و هچایرد تحاسم زا دصرد 1299 هچایرد
 ار هنالاس هزاب رد ار دارگ یتناس هجرد 229 ات 729 زا یا هنماد ناو هچایرد بآ یامد یرتم 52 زا رت نییاپ قمع رد هک
 یمین زا شیب هک تسا انعم نادب نیا .(908 :7857 ،ناراکمه و کهکوتسا ؛6 :5857 ،ناراکمه و نداک)دنک یم هبرجت
  .دنک یم هبرجت ار یزیچان رایسب ریخبت المع ،نییاپ رایسب یامد لیلد هب ناو هچایرد بآ مجح و تحاسم زا

 ،یلامش علض رد ناو هچایرد قطانم نیرت قیمع هک دهد یم ناشن زین (4 لکش)ناو هچایرد یجنسافرژ یاه یسررب
 عقاو قطانم نیا رد الماک رتم 557 زا شیب بآ قمع هک یروط هب .تسا هدش عقاو هچایرد یبرغ بونج و یبونج
 بونج ،یبونج علض رد .تسا رادروخرب (رتم 558 ات 50)یرتمک قمع زا یقرش و یقرش لامش قطانم و تسا هدش
 ،ناراکمه و رکوک)دسر یم دصرد 28 ای هجرد 58 زا شیب هب و دایز رایسب هچایرد رتسب فک بیش یلامش و یبرغ

                                                           
 .تسا هدش هراشا نآ هب همدقم رد هک دنا هدرک رکذ بعکم رتمولیک 256 یرتم 1468 یبآ زارت رد ار هچایرد نیا بآ مجح عبانم زا یرایسب رد .8
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 لامش قطانم هکنیا اب .دبای یم شیازفا اعیرس بآ قمع ،هچایرد لحاس زا یکدنا هلصاف رد هک یروط هب .(06 :4857
 زیربآ هضوح بآرپ یاه هناخدور اما دنرادروخرب هچایرد رگید یاه تمسق هب تبسن یرتمک قمع زا یقرش و یقرش
 :7857 ،ناراکمه و کهکوتسا ؛2348 :2338 ،ناراکمه و ولگویداک)دوش یم هچایرد دراو قطانم نیمه زا ،ناو هچایرد
508). 

 (1۳7 :6۳۳1 ،ناراکمه و نمدنل)ایرد حطس زا یرتم 1461 یبآ زارت رد ناو هچایرد بآ یارب قمع شیازفا اب مجح و تحاسم شهاک .2 لودج

 
 
 
 
 

 شهوژپ یاه هتفای:عبنم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 (۳41 :2112 ،ناراکمه و کهکوتسا) ناو هچایرد هب یدورو یاه هناخدور نایرج و یجنسافرژ هشقن .4لکش

 دصرد بسح رب مجح بعکم رتمولیک بسح رب مجح دصرد بسح رب تحاسم عبرم رتمولیک بسح رب تحاسم رتم بسح رب قمع

5 7709 558 32020 558 

58 1899 7243 92840 43 

57 0627 9291 42350 0211 

59 5007 6292 22814 6291 

54 6447 0252 604 7232 

50 5997 26 42894 3242 

558 0618 90 72479 9260 
508 6508 1274 72197 4284 

557 3188 1299 32168 9237 

507 311 9207 12088 8257 

559 762 6287 1292 1278 

509 576 6228 0219 226 

554 054 0288 2288 7 

544 62 727 725 525 
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 حطس مامت دوش یم هدهاشم 0 لکش رد هک روطنامه (نیمز حطس زا یرتم ود)اوه یامد یلصف یاه هشقن لیلحت
 رد ناو هچایرد هک تسا یلاحرد نیا ؛دنک یم هبرجت ار -9 ات -8 یامد (55z تعاس)ناتسمز لصف رد هیمورا هچایرد
 ار -6 یامد لصف نیا رد هچایرد حطس زا یمین زا شیب .دنک یم هبرجت ار -2 ات -7 ییامد هنماد لاس زا لصف نیمه
 یتناس هجرد 58 ات 3 یامد هیمورا هچایرد هنهپ رتشیب (78z و 55 تعاس)راهب لصف رد .(فلا لکش)دنک یم هبرجت
 لکش)دنک یم هبرجت ار دارگ یتناس هجرد 2 ات 6 یامد ناو هچایرد لصف نیمه رد هک یلاح رد ؛دنک یم هبرجت ار دارگ

 .دنک یم هبرجت ار دارگ یتناس هجرد 59 ات 27 ییامد هنماد ،هیمورا هچایرد حطس (78z تعاس)ناتسبات لصف رد (ب
 .(پ لکش)دنک یم هبرجت ار دارگ یتناس هجرد 27 ات 47 ییامد هنماد ناو هچایرد نامز نیمه رد هک تسا یلاحرد نیا
 نیا ؛دنک یم هبرجت ار دارگ یتناس هجرد 98 ات 78 یامد هیمورا هچایرد حطس (78z و 55 تعاس)زییاپ لصف رد
 .(ت لکش)دنک یم هبرجت ار دارگ یتناس هجرد 88 ات 58 یامد ناو هچایرد حطس نامز نیمه رد هک تسا یلاحرد
 ات 7 لقادح زا ناو هچایرد حطس یرتم ود یامد لاس لوصف مامت رد تسا هدش هدهاشم 0 لکش رد هک روطنامه
 .تسا هیمورا هچایرد بآ حطس یامد زا رت نییاپ دارگ یتناس هجرد 4 رثکادح

 
 رد (یم ات سرام 21z و 11 تعاس :ب)راهب (هیروف ات ربماسد z 11 تعاس :فلا)ناتسمز لصف رد نیمز حطس زا یرتم 2 عافترا رد اوه یامد نیگنایم .5 لکش

 .۳7۳1 ـ 7112 یرامآ هرود یط (ربماون ات ربماتپس z 21 و 11 تعاس :ت)زییاپ لصف رد (تسوگآ ات نئوژ 21z تعاس :پ)ناتسبات لصف

  (نیمز حطس زا یرتمود رد)اوه یبسن من یلصف یاه هشقن لیلحت

 51 ات 02 یبسن من (55z تعاس)ناتسمز لصف رد هیمورا هچایرد حطس مامت دوش یم هدهاشم 6 لکش رد هک روطنامه 
 نیا رد .تسا هدهاشم لباق یلامش همین رد رتشیب یبسن من و یبونج همین رد رتشیب یبسن من ؛دنک یم هبرجت ار دصرد
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 هبرجت ار یهباشم یبسن من ریداقم ابیرقت هک دنک یم هبرجت ار دصرد 32 ات 02 یبسن من ناو هچایرد لاس زا لصف
 هچایرد لباقم رد و دصرد 16 ات 66 یبسن من هیمورا هچایرد (z 78 و 55 تعاس)راهب لصف رد .(فلا لکش)دننک یم
 .(ب لکش)دنک یم هبرجت ار دصرد 72 ات 36 یبسن من ناو
 60 ات 74 یبسن من ناو هچایرد لباقم رد و دصرد 50 ات 19 یبسن من هیمورا هچایرد (z 78 تعاس)ناتسبات لصف رد
 دصرد 76 ات 00 یبسن من هیمورا هچایرد حطس (78z و 55 تعاس)زییاپ لصف رد .(پ لکش)دنک یم هبرجت ار دصرد
 هچایرد ود ره ناتسمز لصف رد عومجم رد .(ت)تسا هدرک هبرجت ار دصرد 66 ات 00 یبسن من ناو هچایرد حطس و
 دصرد 6 ات 4 یبسن من ناو هچایرد حطس لاس رگید لوصف رد و دننک یم هبرجت ار یهباشم یبسن من ریداقم ابیرقت
  .دنیب یم دوخ هب ار هیمورا هچایرد حطس زا رتشیب

 
 رد (یم ات سرام 21z و 11 تعاس :ب)راهب (هیروف ات ربماسد z 11 تعاس :فلا)ناتسمز لصف رد نیمز حطس زا یرتم 2 عافترا رد اوه یبسن من نیگنایم .6 لکش

 ۳7۳1 ـ 7112 یرامآ هرود یط (ربماون ات ربماتپس z 21 و 11 تعاس :ت)زییاپ لصف رد (تسوگآ ات نئوژ 21z تعاس :پ)ناتسبات لصف

 یریگ هجیتن
 هطقن نیرت یقرش هلصاف هک یروط هب دنراد رارق مه زا یکیدزن هلصاف رد ناو و هیمورا هچایرد ود هکنیا هب هجوت اب
 فصن ظاحل هب هچایرد ود نیا طسوتم هلصاف و رتمولیک 508 دودح رد هیمورا هچایرد هطقن نیرت یبرغ و ناو هچایرد
 نیرت یلامش و هیمورا هچایرد هطقن نیرت یبونج نیب ییایفارغج ضرع ظاحل هب و تسا هجرد 0/7 دودح رد یراهنلا
 ضرع هجرد کی دودح رد هچایرد ود نیا طسوتم توافت و ییایفارغج ضرع هجرد ود رثکادح ناو هچایرد هطقن
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 ود تایح دنور اما هدوب کدنا اتبسن رکذلا قوف هچایرد ود هلصاف یسانش میلقا رظنم زا نیاربانب .تسا ییایفارغج
 .دوشیم هصالخ ریز دنب دنچ رد نآ یلصا یاه تلع و هدوب توافتم الماک هچایرد
 رثکادح هک یروط هب .درک وجتسج هچایرد ود قمع رد ار ناو و هیمورا هچایرد ود یعیبط توافت نیرتمهم ناوتیم .8
 ناو هچایرد قمع طسوتم .تسا رتم 08 دودح رد هیمورا هچایرد قمع رثکادح و رتم 564 دودح رد ناو هچایرد قمع
 .تسا رتم 6 دودح رد هیمورا هچایرد قمع طسوتم و رتم 528 دودح رد

 28 زا شیب ای هجرد 58 زا شیب هب هچایرد یبونج و یلامش یاه شخب رد)دایز رایسب ناو هچایرد رتسب بیش .7
 قمع یرتم ود شهاک اب هک تسا لیلد نیمه هب هدوب مک رایسب هیمورا هچایرد رتسب بیش لباقم رد .دسر یم دصرد
 هب ای و شراب شهاک هنوگ ره هک تسا هدش ببس لماع نیمه .دوش یم مک یبآ هنهپ نیا تعسو زا رتمولیک اه هد ،بآ
 .دننک یم هبرجت ار یتوافتم الماک یاهشنکاو ،هچایرد ود هب یدورو تانایرج شهاک یترابع

 بلغا ار هیمورا هچایرد یلاوح ،لباقم رد و عفترم یاه ناتسهوک ار ناو هچایرد یبونج و یبرغ ،یلامش علض .9
 لامش و برغ ،یبرغ بونج و یبونج قطانم رد هک هدش ببس رکذلا قوف توافت .دهد یم لیکشت راومه قطانم
 دودح رد هیمورا هچایرد یلاوح رد شراب لباقم رد .دشاب رتم یلیم 5558 ات 556 دودح رد هنالاس شراب ناو هچایرد
  .تسا رتم یلیم 559 ات 507

 1468)ناو هچایرد بآ حطس زارت یرتم 554 توافت و عفترم یاه ناتسهوک هلیسو هب ناو هچایرد ندش هطاحا .4
 طسوتم روط هب ناو هچایرد حطس رد اوه یامد هک تسا هدش ببس (رتم 4298)هیمورا هچایرد بآ زارت هب تبسن (رتم
 .تسا هدوب هیمورا هچایرد حطس رد اوه یامد زا رت نییاپ دارگ یتناس هجرد 4 ات 9

 لاس لوصف رگید رد و (دصرد 51 ات 02)هباشم ابیرقت ناتسمز لصف رد ناو و هیمورا هچایرد ود یبسن من ریداقم .0
  .دنک یم هبرجت ار هیمورا هچایرد حطس زا رتشیب دصرد 6 ات 7 یبسن من ناو هچایرد

 و اه شنکاو ،ناو و هیمورا هچایرد زیربآ هضوح ود رد (یناسنا تارییغت هژیوب )یعیبط تارییغت هنوگره تیاهن رد .6
 ،یلاس کشخ هلاس دنچ هرود کی عوقو هک یروط هب .دید دنهاوخ دوخ هب ار یتوافتم الماک تاعبت یترابع هب
 تارییغت یلاسکشخ نیمه هک یلاحرد ،دوش (یبونج همین زا)هیمورا هچایرد زا یدایز هنهپ یورسپ ببس دناوت یم

 ای و یعیبط لیلد ره هب هک یروط هب .درک دهاوخن داجیا (رتسب دایز بیش و قمع لیلد هب)ناو هچایرد رد ار ینادنچ
 هچایرد یبآ هنهپ تحاسم زا دصرد 52 دودح رد ،دنک هبرجت ار یرتم 1 دودح تفا هیمورا هچایرد بآ زارت ،یناسنا
 .دوش یم یبآ هنهپ نیا تحاسم یدصرد 6 شهاک ببس اهنت ناو هچایرد بآ یرتم 58 تفا لباقم رد دبای یم شهاک

  عبانم
 .نارهت هاگشناد تاراشتنا :نارهت ،اه بآ یایفارغج (8198)دیشمج ،یضویع یرادج

 .رون مایپ هاگشناد تاراشتنا ،نارهت ،ناریا یژولفروموئژ (9198)دیشمج ،یضویع یرادج
 ،ناو و هیمورا یاه هچایرد بآ زارت ینامز یرس لیلحت و هسیاقم (8398)اضر ،یربنق رادمان ؛دیوید ،نوتسگنیویل ؛دیعس ،دیرم ؛ادیش ،یلیلج

 .03 ـ 858 صص ،8 هرامش ،94 هرود ،ناریا کاخ و بآ تاقیقحت هلجم
 فارطا یرهش قطانم رب نآ ریثات و هیمورا هچایرد بآ زارت یلحاس طخ تارییغت یسررب (4398)دایص ،دورناکسارس یرغصا ؛لوتب ،یلانیز

 .3 ـ 57 صص ،8 هرامش ،6 لاس ،یرهش یسانش موب یاه هشهوژپ همانلصف ود ،هچایرد
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 و یسانشاوه یاه یلاسکشخ یزاس راکشآ (0398)هدیحو ،یحطبا ؛ربهر ،یئالاو ؛اضرلادبع ،ریه یظعاو ؛زورهب ،فارص یراس
  .07 ـ 74 صص ،58 هرامش ،0 لاس ،یعیبط طیحم تارطاخم هلجم ،هیمورا هچایرد قرش بونج یکیژولوردیه

 همانلصف ،MODIS هدنجنس یا هراوهام ریواصت زا هدافتسااب هیمورا هچایرد حطس زا ریخبت دروآرب (4398)دوعسم ،یشیرجت ؛هیمس ،امیس
 .79 ـ 14 صص ،8 هرامش ،مهدزای لاس ،ناریا بآ عبانم تاقیقحت

  ،0398 «بآ عبانم هیاپ تاعلاطم رتفد»یبرغ ناجیابرذآ ناتسا یا هقطنم بآ تکرش
http://www.agrw.ir/SC.php?type=static&id=161 . 

 و کی هجرد زیربآ یاه هضوح کیکفت هب هنازور یعمجت شدنراب شرازگ ،بآ عبانم هیاپ تاعلاطم رتفد ،ناریا بآ عبانم تیریدم تکرش
  .(http://wrs.wrm.ir/m3/gozaresh.asp) ود هجرد

 یرواخ بونج هنارک تاعالطا رب دیکات اب هیمورا هچایرد بآ یفیک و یمک تارییغت دنور هسیاقم (6398)نیسحمالغ ،یمرک ؛ریما ،یکشمش
 .758 ـ 658 صص ،958 هرامش ،67 هرود ،نیمز مولع همانلصف ،نآ

 .رون مایپ هاگشناد تاراشتنا :نارهت ،ناریا بآ لئاسم و عبانم (9198)دومحم ،تقادص
 .سموق تاراشتنا :نارهت ،ناریا یژولفروموئژ (4198)دومحم ،یناقلاط ییالع
 شیازفا و هیمورا ۀچایرد بآ حطس یاه ناسون یبایزرا (4398)ردان ،یتسمرس ؛میهاربا ،یتشهب ؛لیقع ،یددم ؛نیسح دمحم ،یحتف

  .827 ـ 017 صص ،7 هرامش ،24 هرود ،یعیبط یایفارغج یاه شهوژپ ،ناریا برغ لامش ۀقطنم رد یکمن یاه هنهپ

 ،هیمورا هچایرد بآ زارت یناهگان شهاک للع و یژولونمیلوئلاپ تاعلاطم (5398)یلع ،یدمحم ؛داوج ،ینوتاخ یشیورد ؛هیضار ،کل
 .949 ـ 109 صص ،4 هرامش ،2 لاس ،یدربراک یسانش نیمز همانلصف

 قرش بونج صخاش یاه هناخدور رد نایرج شهاک للع یسررب (0398)مرکا ،یئالاو ؛زورهب ،فارص یراس ؛اضرلادبع ،ریه یظعاو

  .978 ـ 508 صص ،90 هرامش ،68 لاس ،ییایفارغج یاضف یشهوژپ ـ یملع همانلصف ،هیمورا هچایرد
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