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 * 1فزیثا اسفىذیاری

  2مزتضی قزاچًرلً

   چکيذٌ

ؾٛ ٚالغ زض اؾتبٖ آثطيع لطٜ ي زٞي زض حٛيٝتحميك حبيط ثب ٞسف تكريم ٚ تؼييٗ تغييطات ظٔب٘ي ـ ٔىب٘ي ضؾٛة

ٞبي ٔٛضز ٘ظط، ضٚاثٍ ظٔب٘ي ـ ٔىب٘ي ي ٔسِي ثطآٚضزي اظ ثبض ضؾٛثي ظيطحٛيٝ اضايٝٔٙظٛض  ٝاضزثيُ ا٘دبْ قسٜ اؾت. ث

ؾٙدي ٚ ايؿتٍبٜ ثبضاٖ 6ٞبي زٞي ثب ثبضـ حٛيٝ ٔٛضز آظٖٔٛ لطاض ٌطفت. ثطاي ا٘دبْ ايٗ تحميك اظ زازٜةضؾٛ

ٞبي آٔبضي ضٌطؾيٛ٘ي ثيٗ ٔتغيطٞبي ؾبِٝ اؾتفبزٜ ٌطزيس. ضٚـ تحميك ٔجتٙي ثط تحّيُ 22  ٞيسضٚٔتطي َي يه زٚضٜ

ييطات ظٔب٘ي ٔتغيطٞبي ثبضـ ٚ ضؾٛة زض ٔحيٍ ٚ ٕٞچٙيٗ تحّيُ تغ SSSSافعاض ثبضـ ٚ ثبض ضؾٛثي زض ٔحيٍ ٘طْ

 تط زٚ ٔتغيط زضلٛي  ، حبوي اظ ضاثُٝٞبٚ ثبضـ ظيطحٛيٝ ثٛز. ٘تبيح اِٚيٝ اظ ضٚاثٍ ظٔب٘ي ثبض ضؾٛثي Excelافعاض  ٘طْ

ثبض ايؿتٍبٜ ٞيط ثب ضٚ٘س افعايكي  تٟٙبؾبِي، ؾبِي ثٛز. زض ثؼس تغييطات ثيٗ  ؾبِي ٘ؿجت ثٝ ٔميبؼ ثيٗٔميبؼ زضٖٚ

 ٞبيا٘س. ٘تبيح حبنُ اظ تحّيُ زيٍط زض ٔيعاٖ ثبضـ ؾبال٘ٝ ضٚ٘س افعايكي زاقتٝ ايؿتٍبٜ 4وٝ حبِي ضؾٛة ٔٛاخٝ ثٛز، زض

ؾبِي ٚ زض ٔمبثُ ٞب زض ٔميبؼ ثيٗزٞي ايؿتٍبٜ ي ٕٞجؿتٍي يؼيف ٔتغيط ثبضـ ثب ضؾٛة زٞٙسٜضٌطؾيٛ٘ي، ٘كبٖ

% 65ػٙٛاٖ قبذم فهّي ثبض٘سٌي تٛا٘ؿت  ض ايٗ ٔيبٖ قبذم فٛض٘يٝ ثٝؾبِي ثٛز. ز ضٚاثٍ ذٛة آٟ٘ب زض ٔميبؼ زضٖٚ

ػٙٛاٖ يه قبذم  تٛا٘س ثٝقبذم ٔعثٛض ٔي ،ٔٛضز ُٔبِؼٝ ضا تجييٗ ٕ٘بيس. اظ ايٙطٚ  زٞي ٚيػٜ زض حٛيٝٚاضيب٘ؽ ضؾٛة

 . ٌطفتٝ قٛزىبض ٔٛضز ُٔبِؼٝ ث  زٞي ٚيػٜ زض حٛيٝفطؾبيٙسٌي ثبضـ وبضآٔس زض ثطآٚضز ضؾٛة

 ؾٛحٛيٝ لطٜ ؛تحّيُ ضٌطؾيٛ٘ي ؛ضٚاثٍ ٔىب٘ي ـ ظٔب٘ي؛ ثبضـ ؛زٞيضؾٛة کليذی: َایٌياص

                                                           

                                                    .)٘ٛيؿٙسٜ ٔؿئَٛ( زا٘كيبض ٌطٜٚ خغطافيبي َجيؼي، زا٘كٍبٜ ٔحمك اضزثيّي ـ1
Email:esfandyari@uma.ac.ir 

  .زا٘كدٛي زوتطي غئٛٔٛضفِٛٛغي، زا٘كٍبٜ ٔحمك اضزثيّي ـ2
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 مقذمٍ

ُ ٚ ٔكىالت ظيبزي زض يه لطٖ اذيط ثطاي خبٔؼٝ ثكطي ثٝ ٔؿبي فطؾبيف ذبن ٚ ا٘تمبَ ضؾٛة،  يپسيسٜ

زضنس  5تب  5/0ٚز زٞس وٝ ؾبال٘ٝ حسثطآٚضزٞب ٘كبٖ ٔي (.760: 1386)قؼجب٘ي ٚ ٕٞىبضاٖ،  ٚخٛز آٚضزٜ اؾت

، 1ٚ ٕٞىبضاٖ )ٚضؾتطاتٗ ٘كؿت ضؾٛة زض حبَ وبٞف اؾت ي تٝ ؾسٞبي خٟبٖ ثٝ ٚاؾُٝ   ياظ ظطفيت شذيطٜ

ٞبي ٔيّيبضز تٗ اظ ذبن 2(. وكٛض ٔب ٘يع اظ ػٛالت ظيب٘جبض ايٗ پسيسٜ ٔهٖٛ ٘جٛزٜ ٚ ؾبال٘ٝ حسٚز 328: 2003

: 1388)ض٘دجط،  ضٚز ضؾت ٚ ثبض٘سٌي قؿتٝ قسٜ، اظ ثيٗ ٔيثطزاضي ٘بزذيع ظضاػي ٚ ٔطتؼي، زض اثط ثٟطٜحبنُ

قسٖ ضؾٛثبت ٔيّيٖٛ ٔتطٔىؼت اظ ٌٙدبيف ٔفيس ؾسٞب ثط اثط ا٘جبقتٝ 100(. ٕٞچٙيٗ ؾبال٘ٝ ثيف اظ 21

ثب تٛخٝ ثٝ ايٗ ٔؿبئُ ٘بٌٛاض ٚ زيٍط آثبض ٔحيُي ثطذبؾتٝ اظ  (.77: 1385)ٔٛؾٛي ٚ ٕٞىبضاٖ،  قٛزوبؾتٝ ٔي

 ٌصاضيٞبي غئٛٔٛضفِٛٛغيىي فطؾبيف، ضؾٛةٞب اظ خّٕٝ ثطضؾيثطآٚضز ثبض ضؾٛة زض ثؿيبضي اظ ظٔيٙٝٔعثٛض،   پسيسٜ

ٔحيُي ٚ ٔكىالت ٔٛاز اضظيبثي اثطات ظيؿت ضيعي حفبظت ذبن ٚ آة،ثط٘بٔٝٔربظٖ، َطاحي ٔربظٖ ٚ ؾسٞب، 

ٚ ٕٞىبضاٖ،  ثٛ٘يب؛ 277: 2008، 2ٚ خب٘ؿٖٛ چَٛ)ذبٖ ٞبي ٕٞطاٜ ضؾٛة الظْ ٚ يطٚضي اؾتٔغصي ٚ آِٛزٌي

يه ؾّؿّٝ ٔؼبزالت فيعيىي فطؾبيف ذبن ٚ ا٘تمبَ ضؾٛة،   (. زض حبَ حبيط ػّيطغٓ تٛؾؼ1698ٝ: 2009

 قٛزتدطثي )ضٌطؾيٛ٘ي( حبنُ ٔي  يٞبي ؾبزٜاي ػٕستبً اظ ضاٜ ٔسَزٞي زض ٔميبؼ ُٔٙمٝثيٙي ضؾٛةپيف

زٞي ٞبي ضٌطؾيٛ٘ي تغييطات فًبيي ضؾٛة. ٔسَ(158: 2005، 3؛ ضأپي328: 2003)ٚضؾتطاتٗ ٚ ٕٞىبضاٖ، 

(. ٔطٚضي 383: 2003، 4ؾبظ٘س )خيٗ ٚ ٕٞىبضاٖؾبال٘ٝ ضا ثب ذهٛنيبت فيعيٌٛطافي ٚ الّيٕي حٛيٝ ٔطتجٍ ٔي

زٞس ٞبي آثريع ٘كبٖ ٔيزٞي زض حٛيٝثط ُٔبِؼبت ا٘دبْ يبفتٝ زض ذهٛل ضٚاثٍ ٔيبٖ ػٛأُ الّيٕي ٚ ضؾٛة

ٞب، فبوتٛض ثبض٘سٌي ٔتٛؾٍ ؾبال٘ٝ زض ثيكتط ي زذيُ زض ثطآٚضز ثبض ضؾٛثي ضٚزذب٘ٝوٝ اظ ٔيبٖ ػٛأُ الّيٕ

ٟ٘بيي ثطآٚضز ضؾٛة ضاٜ ٘يبفتٝ اؾت. ايٗ   ٔٛاضز ٕٞجؿتٍي يؼيفي ثب ثبض ضؾٛة ٔؼّك زاقتٝ ٚ ثٝ ٔسَ ثٟيٙٝ

؛ 2008، 6؛ ٌطٚؾٛ ٚ ٕٞىبضا2006ٖ، 5؛ تٕيٗ ٚ ٕٞىبضا2003ٖ٘تيدٝ زض وبضٞبي ٚضؾتطاتٗ ٚ ٕٞىبضاٖ، 

آثريع   )حٛيٝ 1380؛ ٕٞتي ٚ ٕٞىبضاٖ، 1378ٔحّٝ ٚ ؾجحب٘ي، ؛ لسيٕي ػطٚؼ2010٘ػاز ٚ ٕٞىبضاٖ، حجيت

٘يع  1390ضفتبض ٚ ٔبظيٙي، ؛ ذٛـ1387؛ ذساقٙبؼ ٚ ٕٞىبضاٖ، 1385ٔطوعي ٔبظ٘سضاٖ(؛ نبزلي ٚ ٕٞىبضاٖ، 

(؛ خيٗ ٚ 1996) 7يىؽ ٚ ٕٞىبضاٖ(؛ 1990ٞٚ ٕٞىبضاٖ ) ٘ي چٖٛ فطاضؾيبقٛز. زض ٔمبثُ، ٔحمم ٔكبٞسٜ ٔي

زاض ثبض٘سٌي ي ٔثجت ٚ ٔؼٙي ( ثٝ ضاث1377ُٝذب٘ي )(؛ حىي1374ٓاثٛاِمبؾٕي ٚ ٔطيس )(؛ ٔيط2003ٕٞىبضاٖ )

                                                           
1- Verstraeten, et al.,  
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ؾبظي تغييطات ثبض ضؾٛثي ا٘س. اظ َطفي ثطذي اظ ٔحممبٖ زض ٔسَزٞي زؾت يبفتٝٔتٛؾٍ ؾبال٘ٝ ثب ضؾٛة

ٔثجت   (، ثٝ ضاث1996ُٝا٘س، اظ آٖ خّٕٝ ٞيىؽ ٚ ٕٞىبضاٖ )آٚضزٜ ٞبي زيٍط ثبض٘سٌي ضٚيٞب ثٝ قبذمحٛيٝ

ي ٔٛضز ُٔبِؼٝ اشػبٖ ٕ٘ٛز٘س.  زٞي حٛيٝزاض يطيت تغييطات ثبض٘سٌي ؾبال٘ٝ ٚ قبذم فٛض٘يٝ ثب ضؾٛةٚ ٔؼٙي

٘تيدٝ ٌطفتٙس قبذم فٛض٘يٝ زض ٔسَ تٛظيغ فًبيي ثطآٚضز ضؾٛة خعٚ  ،(2006) 1ٚ ٕٞىبضاٖ ضؾتطپٛ

 تطيٗٞبي ٔيبٍ٘يٗ پطثبضـزاض قبذمي ٔثجت ٚ ٔؼٙي ثٝ ضاثُٝ ،(1380ثط اؾت. ٕٞتي ٚ ٕٞىبضاٖ )ٔتغيطٞبي ٔؤ

خٟت ثطآٚضز ثبض ضؾٛثي  زؾت يبفتٙس. اضٚٔيٝ   آثريع زضيبچٝ  حٛيٝ  زٞي ٚيػٜٞبي ؾبَ ٚ فٛض٘يٝ ثب ضؾٛةٔبٜ

ثيٗ ٘يع يطٚضي اؾت. زض ايٗ ي پيفظٔب٘ي آٖ ثب ٔتغيطٞب  آٌبٞي اظ ضاثُٝٞب ػالٜٚ ثط اضتجبٌ ٔىب٘ي، ضٚزذب٘ٝ

ثب تحّيُ آٔبضي ٚ ٞيسضِٚٛغيىي تغييطات ثّٙسٔست ضؾٛة ٔؼّك زض  ،(2003) 2ٚ ٕٞىبضاٖثبثطٚٚيؿتىبيب ضاؾتب 

خبي تغييطات الّيٕي  ٞبي ثعضي ضٚؾيٝ ثٝ ايٗ ٘تيدٝ ضؾيس٘س وٝ تغييطات ظٔب٘ي ثبض ضؾٛة ٔؼّك ثٝ ضٚزذب٘ٝ

 ،(2004) 3وبضي ثٛزٜ اؾت. يبً٘ ٚ ٕٞىبضاٖا٘ؿب٘ي اظ لجيُ احساث ؾس ٚ ٔؼسٖٞبي ثيكتط زض اضتجبٌ ثب فؼبِيت

تؿٝ ضا َي لطٖ ثيؿتٓ ٔٛضز ثطضؾي لطاض زاز٘س. يبً٘  تغييطات ظٔب٘ي خطيبٖ ضؾٛة ٔؼّك زض ضٚزذب٘ٝ ،(2004)

ثٝ  1960ٞب تب زٞٝ نٛضت ضقس خٕؼيت ٚ تغييط وبضثطي َي ايٗ ُٔبِؼٝ ٔؼّْٛ ٌطزيس وٝ اثطات ا٘ؿب٘ي ثٝ

 4ا٘س. ٌٛپتب ٚ چبوطاپب٘ي ا٘س؛ أب پؽ اظ آٖ ٔٛخت وبٞف ؾطيغ آٖ ٌطزيسٜ ضيح ثط خطيبٖ ضؾٛة افعٚزٜتس

تب  1980ٞبي ٘بضٔبزا ٞٙس زض ََٛ ؾبَ  اي وٝ زض ذهٛل ضٚ٘س ظٔب٘ي ثبض ضؾٛثي ضٚزذب٘ٝثب ُٔبِؼٝ ،(2007)

 سٞب يب ٔربظٖ آة، ثٝـؾ قٙبؾي حٛيٝ، ثبضـ ٚ حًٛضط قٙبؾبيي ؾٝ ػبُٔ ظٔيٗـزاقتٙس، ػالٜٚ ث 2000

تطيٗ ػٛأُ ٔؤثط ثط خطيبٖ آة ٚ ضؾٛة ٔؼّك، ٘تيدٝ ٌطفتٙس وٝ وبٞف چكٍٕيط خطيبٖ ضؾٛة ػٙٛاٖ ٟٔٓ

ثب ٞسف  ،(2009) 5ٔؼّك زض ضٚزذب٘ٝ ٔعثٛض ٘بقي اظ ؾبذت ؾسٞب ٚ ٔربظٖ آة ثٛزٜ اؾت. زيًٙ ٚ ضيچبضزظ

ظيب٘كٛ چيٗ، ثٝ   ضٚزذب٘ٝ   حٛيُ ثبض ضؾٛثي زض حٛيٝضؾيسٖ ثٝ يه ٔسَ ثطآٚضزي ٔمسٔبتي اظ ٔيعاٖ تِٛيس ٚ ت

ٞبي ٔطَٛة، ٔؼتسَ، ذكه( ٚ ػّٕيبت ٞبي ٔرتّف زض ذهٛل اثط ٚيؼيت الّيٕي )ؾبَ َطح ؾٙبضيٛ

پطزاذتٙس. ٘تبيح حبوي اظ ثطآٚضز وٕتط اظ ٚالؼيت  1990ٚ  1980ٞبي حفبظتي ثط زيٙبٔيه ثبض ضؾٛثي َي زٞٝ

ؾبظي  ثب اؾتفبزٜ اظ ٔسَ ،(2013ؼيت زض ؾبَ ذكه زاقت. يبٖ ٚ ٕٞىبضاٖ )زض ؾبَ ٔطَٛة ٚ ثيكتط اظ ٚال

زٞي زض ٞيسضِٚٛغيىي ٚ آٔبض چٙسٔتغيطٜ، اثطات تغييط وبضثطي اضايي ثط تغييطات ثّٙسٔست خطيبٖ آة ٚ ضؾٛة

وبضثطي زٚ ٚالغ زض وكٛض چيٗ ضا ٔٛضز ُٔبِؼٝ لطاض زاز٘س. ٘تبيح ٘كبٖ زاز وٝ اظ ٔيبٖ ا٘ٛاع   ثبالزؾت حٛيٝ

 ا٘س. زٞي زاقتٝٞبي ظضاػي ٚ خٍُٙ ثيكتطيٗ تأثيط ضا ثط ضٚي تغييطات ظٔب٘ي ضؾٛةاضايي، تغييطات وبضثطي

                                                           
1- Restrepo, et al.,  
2-Bobrovistkaya et al.,  
3- Yang, et al.,  
4- Gupta & Chakrapani  
5- Ding & Richards 
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ٞبي آثريع وٕتط پطزاذتٝ قسٜ اؾت. اظ خّٕٝ زض تحميمبت زاذّي ثٝ ٔٛيٛع تغييطات ظٔب٘ي ثبض ضؾٛثي حٛيٝ

وبضٖٚ   ض ضٚي ثبض ضؾٛة ٔؼّك ضٚزذب٘ٝثٝ ثطضؾي اثط احساث ؾس قٟيس ػجبؾپٛ ،(1373اثٛاِمبؾٕي )ٔيط

زٞي ٚ ا٘تمبَ ضؾٛة زض پطزاذت. ٘تبيح وبض ٚي ثيكتط ٘كبٖ اظ اثط وبٞٙسٜ احساث ؾس ضٚي ٔيعاٖ ضؾٛة

آثريع   زٞي زض حٛيٝضؾٛة  ؾبِٝ 30زض ثطضؾي تغييطات  ،(1380ي ٔعثٛض زاقت. ٚضٚا٘ي ٚ ٕٞىبضاٖ ) ضٚزذب٘ٝ

ٞب اقبضٜ زاقتٙس. زٞي آثطاٞٝؾس ٚ تغييط وبضثطي اضايي خٍّٙي ثط ضؾٛة احساث  ضٚز، ثٝ اثطات ثطخؿتٝ ٌطٌبٖ

ٞبي ٔٙترت زٞي زض ايؿتٍبٜاي زض ٔٛضز تغييطات ضغيٓ ضؾٛة٘يع َي ُٔبِؼٝ ،(1384خٛاٞطي ٚ ٕٞىبضاٖ )

ٞبي وبضٖٚ ٚ زظ، يٕٗ تأويس ثط زلت ثيكتط ضٚـ فبظي ٘ؿجت ثٝ ضٚـ ضٌطؾيٛ٘ي زض پبيف تغييطات ضٚزذب٘ٝ

زٞي، ثٝ اثطات ؾسٞبي احساث قسٜ ثط ضٚي ايٗ تغييطات اشػبٖ ٕ٘ٛز٘س. ٘هطي ٚ ٕٞىبضاٖ ٘ي ضؾٛةظٔب

آثريع ٔٙسضخبٖ   زض حٛيٝ 1383تب  1358ٞبي ثٝ تحّيُ تغييطات ظٔب٘ي ضؾٛة ٔؼّك َي ؾبَ ،(1390)

ٚز، ثٝ ايٗ ٘تيدٝ ضٌصاضي زض ٔرعٖ ؾس ظايٙسٜٞبي ٘بقي اظ ضؾٛةانفٟبٖ پطزاذتٙس. ايكبٖ ثب اقبضٜ ثٝ ظيبٖ

ٞبي آثي ٚ ٘يع ػّٕيبت آثريعزاضي ٚ حفبظت ذبن ٘مف ٔؤثطي زض تغييطات ظٔب٘ي ضؾيس٘س وٝ احساث ؾبظٜ

زٞي ٚ ي ضؾٛة زٞس وٝ تغييطات ؾبال٘ٝزٞي زاقتٝ اؾت. ثٝ َٛض وّي ٘تبيح ُٔبِؼبت ٔعثٛض ٘كبٖ ٔيضؾٛة

ض ايٗ خب ٔتغيطٞبي الّيٕي ٔس٘ظط ٔبؾت(، اظ ضٚ٘سٞبي وبٞكي يب افعايكي آٖ ثيكتط اظ ػٛأُ َجيؼي )وٝ ز

( ٚ ٚاِيًٙ 2005ٞبي ا٘ؿب٘ي ٔتأثط ٌطزيسٜ اؾت. ايٗ ٔٛيٛع زض ٔميبؼ خٟب٘ي ٘يع اظ ؾٛي چبوطاپب٘ي )فؼبِيت

 ( ٌعاضـ قسٜ اؾت. 2008)

زٞي ٚ يطٚضت آٌبٞي اظ تغييطات ظٔب٘ي ـ ٔىب٘ي آٖ زض تحميك حبيط، ثب تٛخٝ ثٝ آثبض ظيب٘جبض ضؾٛة

ٞبي آثريع، ثب ٞسف تكريم ٚ تؼييٗ تغييطات ظٔب٘ي ـ ٔىب٘ي ثبض ضؾٛثي زض اضتجبٌ ثب يىي اظ ػٛأُ حٛيٝ

  َجيؼي ٔؤثط ثط آٖ يؼٙي ٚيؼيت ثبضقي حٛيٝ، ا٘دبْ ٌطفتٝ اؾت. ثب تٛخٝ ثٝ احساث ؾسٞبي ٔتؼسز زض حٛيٝ

ٔصوٛض،   كبٚضظي اؾتبٖ زض ٔحسٚزٜؾٛ اؾتبٖ اضزثيُ ٚ ٘يع ٚالغ قسٖ تمطيجبً ٘يٕي اظ اضايي ٔؿتؼس وآثطيع لطٜ

 ٔٛضز ٘ظط يطٚضي اؾت.   آٌبٞي اظ ٚيؼيت فطؾبيكي ٚ ٘طخ ٞسضضفت ذبن زض حٛيٝ

 َامًاد ي ريش

رتهبت خغطافيبيي ـثيٍّٛ زض ٔٝ اظاي ايؿتٍبٜ زٚؾتـويّٛٔتط ٔطثغ ث 7455ٛ ثب ٔؿبحت ـؾآثطيع لطٜ  حٛيٝ

 (. 1ػطو قٕبِي ٚالغ ٌطزيسٜ اؾت )قىُ  38° 52´تب  37° 47´ََٛ قطلي ٚ  48° 41´تب  °47 32´

قٟط، ٕ٘يٗ، ٘يط ٚ ٞبي اضزثيُ، ٔكٍيٗثرف اػظٓ ايٗ حٛيٝ زض لؿٕت ٔيب٘ي اؾتبٖ اضزثيُ )قٟطؾتبٖ

 وٛثط( ٚ ثرف وٛچىي اظ آٖ ٘يع زض ٔحسٚزٜ اؾتبٖ آشضثبيدبٖ قطلي )قٟطؾتبٖ ؾطاة( لطاض ٌطفتٝ اؾت 
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غيط اظ ايؿتٍبٜ پُ ؾُّب٘ي( َي  ٘بْ )ثٝؾٙدي ٞٓيسضٚٔتطي ٚ ثبضاٖايؿتٍبٜ ٞ 6ٞبي زض تحميك حبيط اظ زازٜ

 (.1( اؾتفبزٜ قسٜ اؾت )خسَٚ 1385 -1364ٞبي آثي ؾبِٝ )ؾبَ 22زٚضٜ ٔكتطن 

 
 َای مىتخة آنسً ي ایستگاٌمًقعيت جغزافيایی حًضٍ آتزیش قزٌ  (1)ضکل 

 سًًضٍ آتزیش قزٌَای َيذريمتزی مًرد مغالعٍ در حمطخصات ایستگاٌ (1)جذيل 

 َاایستگاٌ ريدخاوٍ )ٔتط(ارتفاع  )ويّٛٔتطٔطثغ(مساحت حًضٍ تاالدست  )ٔتطٔىؼت ثط ثب٘يٝ(دتی متًسظ ساالوٍ

 پُ إِبؼ چبيثبِيرّي 1440 87/1171 34/3

 پُ ؾُّب٘ي چبيذيبٚ 2497 25/96 63/0

 ثيٍّٛزٚؾت ؾٛلطٜ 780 62/7455 96/6

 بٔيبٖؾ ؾٛلطٜ 1290 87/4066 83/4

 تپطاليوٛظٜ چبيلٛضي 1394 25/781 79/0

 ٞيط چبيٞيط 1575 75/178 27/0
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ٞبي آٔبضي قبُٔ تحّيُ ضٌطؾيٛ٘ي ٚ تحّيُ ضٚـ تحميك تٛنيفي ـ تحّيّي ثٛزٜ ٚ زض ا٘دبْ آٖ اظ تحّيُ

ٛة ذٍ ضٚ٘س ؾطي ظٔب٘ي ؾبال٘ٝ اؾتفبزٜ قسٜ اؾت. زض ٌبْ ٘رؿت خٟت تىٕيُ ٘ٛالم آٔبضي ٔيعاٖ ثبض ضؾ

ٔيبٖ زثي ٚ ثبض ضؾٛة ٔتٙبظط ثط اؾبؼ ضٚـ   ٞب اظ ضاثُٝٔؼّك ٚ تكىيُ ؾطي ظٔب٘ي ٔمبزيط ثبض ضؾٛثي ايؿتٍبٜ

ضؾٛة ٔتساَٚ وٕه ٌطفتٝ قس. پؽ اظ آٖ ثب زض زؾت زاقتٗ آٔبض ضؾٛة ٔؼّك، ضٚاثٍ ظٔب٘ي ٚ   ٔٙحٙي ؾٙدٝ

ٞب ٔٛضز ثطضؾي لطاض ٌطفت. ثسيٗ ؿتٍبٜزٞي )ٔتغيط ٚاثؿتٝ( ائىب٘ي ٔتغيط ثبضـ )ٔتغيط ٔؿتمُ( ثب ضؾٛة

ٞبي ظٔب٘ي ٔرتّف ٔطثٌٛ ثٝ زٚ ٔتغيط، آظٖٔٛ آٔبض تٛنيفي ٚ ؾطي  ٔٙظٛض ػالٜٚ ثط ثٟطٜ ثطزٖ اظ ٔمبيؿٝ

 (3)زٞي ٘يع ا٘دبْ پصيطفت وٝ قطح آٟ٘ب زض خسَٚ ضٌطؾيٛ٘ي ٔبثيٗ پبضأتطٞبي ٔرتّف ثبض٘سٌي ثب ضؾٛة

، خٟت ا٘تربة ثٟتطيٗ ذٍ ثطاظـ زض SPSSافعاض آٔبضي  ثب اؾتفبزٜ اظ ٘طْٞبي ضٌطؾيٛ٘ي آٔسٜ اؾت. زض تحّيُ

 Sضٚاثٍ زٚ ٔتغيط، تٛاثغ ضٌطؾيٛ٘ي ٔرتّف قبُٔ ذُي، ٍِبضيتٕي، ٔؼىٛؼ، زضخٝ زٚ، ٔىؼجي، تٛا٘ي، ٔطوت، 

ٚ ٘يع ثبالتطيٗ يطيت  05/0زاضي زض ؾُح قىُ، ضقس ٚ ٕ٘بيي ٔٛضز آظٖٔٛ لطاض ٌطفت تب ثط اؾبؼ ٔؼٙي

ثٟيٙٝ تؼييٗ ٌطزز. زض ٔٛاضزي ٞٓ وٝ تٛاثغ ضٌطؾيٛ٘ي اظ يطيت تؼييٗ ٔؿبٚي ثطذٛضزاض ثٛز٘س،   ٗ، ضاثُٝتؼيي

 .قسٜ اؾتقطح ظيط اؾتفبزٜ  ( ثSEٝخٟت ا٘تربة ذٍ ثطاظـ ثٟيٙٝ اظ قبذم وٕتطيٗ اقتجبٜ اؾتب٘ساضز ثطآٚضز )

        (1) ضاثُٝ
2

)( 2

0




N

SS
SE

 

ٔمبزيط ثطآٚضزي ٔتغيط  Seٔمبزيط ٚالؼي ٔتغيط ٚاثؿتٝ،  Soذُبي اؾتب٘ساضز ثطآٚضز،  SEٔعثٛض،  يضاثُٝزض 

ؾبِي ثبضـ ٚ ضؾٛة ٚ تؼييٗ ضٚ٘سٞبي ٔطثٌٛ ثٝ ٞبؾت. أب زض تحّيُ تغييطات ثيٗتؼساز ٕ٘ٛ٘ٝ Nٚاثؿتٝ ٚ 

ثٟطٜ ٌطفتٝ قس. ايٗ أط اظ َطيك ضؾٓ ذٍ تبثغ ضٌطؾيٖٛ  Excelافعاض  ت ٘طْظٔب٘ي ؾبال٘ٝ، اظ لبثّيؾطي 

ثٝ خٟت يطيت تؼييٗ ثبالتط ٘ؿجت ثٝ ؾبيط ذٍ ضٚ٘سٞب )ذُي، تٛا٘ي، ٍِبضيتٕي ٚ ٕ٘بيي( ا٘دبْ  1ايچٙسخّٕٝ

  .ٌطفت

                                                           
1- Polynomial 
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 َای مىتخةدَی ایستگاٌپارامتزَای آماری مزتًط تٍ تحليل رگزسيًوی ماتيه تاروذگی ي رسًب (2)جذيل 

 تعذاد دادٌ ضزح (Yمتغيز ياتستٍ ) تعذاد دادٌ ضزح (Xمتغيز مستقل )

X1 ثبض٘سٌي ;

 ؾبال٘ٝ

 ٔدٕٛع ٔيبٍ٘يٗ 

 ٞبي ٔبٞب٘ٝ ثبضـ
22 

Y1زٞي ; ضؾٛة

 ؾبال٘ٝ

زٞي ؾبال٘ٝ َي ٔدٕٛع ضؾٛة

 ضٚظ 365
22 

X2 ثبض٘سٌي ;

 ٔبٞب٘ٝ

ٔيبٍ٘يٗ ٔدٕٛع ثبضـ 

 ؾبَ آٔبضي 22ٔبٞب٘ٝ َي 
12 

Y2بٍ٘يٗ ; ٔي

 زٞي ٔبٞب٘ٝضؾٛة

زٞي ٔيبٍ٘يٗ ٔدٕٛع ضؾٛة

 ؾبَ آٔبضي 22ٔبٞب٘ٝ َي 
12 

X3;  ٗٔيبٍ٘ي

 طيٗـتپطثبضـ

 ٞبي ؾبَٔبٜ

ٞبيي وٝ ٔيبٍ٘يٗ ثبضـ ٔبٜ

ٔيعاٖ ثبضـ آٟ٘ب ثيكتط اظ 

 ٔيبٍ٘يٗ ثبضـ ٔبٞب٘ٝ اؾت

6 
Y3-1زٞي ; ضؾٛة

 وُ

زٞي ٔيبٍ٘يٗ ٔدٕٛع ضؾٛة

 ؾبَ آٔبضي 22ؾبال٘ٝ َي 
6 

   
Y3-2زٞي ; ضؾٛة

 ٚيػٜ 

زٞي وُ تمؿيٓ ثط ضؾٛة

ٔؿبحت حٛيٝ ثبالزؾت 

 ايؿتٍبٜ ٔٛضز ٘ظط

6 

   
Y4-1زٞي ; ضؾٛة

 وُ

زٞي ٔيبٍ٘يٗ ٔدٕٛع ضؾٛة

 ؾبَ آٔبضي 22ؾبال٘ٝ َي 
6 

X4 قبذم ;

 فٛض٘يٝ

٘ؿجت ٔيبٍ٘يٗ ثبضـ 

تطيٗ ٔبٜ ؾبَ ثٝ پطثبضـ

 ٔيبٍ٘يٗ ثبض٘سٌي ؾبال٘ٝ

6 
Y4-2زٞي ; ضؾٛة

 ٚيػٜ

زٞي وُ تمؿيٓ ثط ضؾٛة

ٔؿبحت حٛيٝ ثبالزؾت 

 ايؿتٍبٜ ٔٛضز ٘ظط

6 

 تحج ي وتایج

ٞب ثب ثبضـ آٟ٘ب، اثتسا اظ آٔبض تٛنيفي ٔتغيطٞبي ٔعثٛض خٟت زض تحّيُ ضٚاثٍ ظٔب٘ي ـ ٔىب٘ي ثبض ضؾٛثي ايؿتٍبٜ

ي ٔمبزيط آٔبضي  آٌبٞي اِٚيٝ اظ وٓ ٚ ويف ايٗ ضٚاثٍ ثٝ ٚيػٜ زض ثؼس ظٔب٘ي ثّٙسٔست وٕه ٌطفتٝ قس ٚ ٔمبيؿٝ

تط ايٗ تط ٚ وبُٔيكـرف تغييطات ظٔب٘ي ـ ٔىب٘ي ثبض ضؾٛثي ا٘دبْ ٌطفت. ؾپؽ خٟت تجييٗ زلـزٚ ٔتغيط زض ث

 ٌيطي ٟ٘بيي ثيٙدبٔس. ثٙسي ٚ ٘تيدٝٞبي ضٌطؾيٛ٘ي، اؾتفبزٜ قس تب ثٝ خٕغضٚاثٍ، اظ تحّيُ

 تغييزات سماوی ـ مکاوی تارشـ 1

زٞس ( ٘كبٖ ٔي3ٞبي ٔٛضز ُٔبِؼٝ )خسَٚ ي ايؿتٍبٜ ٔطثٌٛ ثٝ ثبضـ ٔبٞب٘ٝ ٘تبيح حبنُ اظ ٔحبؾجبت آٔبضي

ٔبٜ ثٛزٜ اؾت. ثيكتطيٗ ٘بٍٕٞٛ٘ي ثيكتطيٗ ثبض٘سٌي زض ٔبٜ اضزيجٟكت ٚ وٕتطيٗ ثبض٘سٌي زض ٔطزاز وٝ

. قٛزسٜ ٔيٞب اظ ايٗ ِحبِ زض ٔطزاز زيتطيٗ ٘بٍٕٞٛ٘ي ايؿتٍبٜٕٞب اظ ِحبِ ثبضـ ٔبٞب٘ٝ زض اضزيجٟكت ٚ وايؿتٍبٜ

 قٛز.ٞبي ٕ٘ٛ٘ٝ زيسٜ ٔيي ايؿتٍبٜ ٞبي ٔبٞب٘ٝاي زض ٚلٛع ثبضـ٘ظٕي ٚ تغييطپصيطي لبثُ ٔالحظٝاظ َطفي ثي
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 (1364 -1385سً )َای مىتخة حًضٍ آتزیش قزٌتًسیع ماَاوٍ تارش )تٍ ميلی متز( در ایستگاٌ (3)جذيل 

 َاماٌ
اوحزاف  َای مىتخةایستگاٌ

 تيگلًديست ساميان پل الماط تپزاقیکًسٌ َيز مطگيه ضُز معيار

 66/3 3/28 3/23 4/24 1/19 2/29 8/25 ٟٔط

 68/4 1/32 7/26 7/37 7/35 6/37 7/28 آثبٖ

 36/4 7/15 7/14 0/20 8/17 2/25 1/13 آشض

 92/6 2/13 1/17 0/17 1/19 6/32 4/15 زي

 33/7 4/11 5/15 7/13 9/19 4/31 8/13 ثٟٕٗ

 75/8 4/19 1/16 4/23 2/25 4/41 2/25 اؾفٙس

 24/8 8/45 4/30 3/37 6/32 3/52 6/38 فطٚضزيٗ

 12/11 2/60 7/43 5/49 0/41 0/70 2/59 اضزيجٟكت

 03/10 4/43 7/20 1/22 2/18 4/32 2/36 ذطزاز

 33/4 1/12 3/9 2/8 3/5 0/12 0/18 تيط

 62/2 8/8 4/5 5/6 8/2 7/4 8/9 ٔطزاز

 21/4 8/12 0/10 4/7 5/4 4/4 4/14 قٟطيٛض

 - 76/16 54/10 43/13 19/12 9/18 29/14 اوحزاف معيار

 - 66/0 54/0 60/1 61/0 61/0 57/0 ضزیة تغييزات

ٞبي ؾبال٘ٝ ثٝ زٞس ثيكتطيٗ ٍٕٞٛ٘ي ثبضـ( ٘كبٖ ٔي4أب ٍ٘بٞي ثٝ ٔمبزيط آٔبضي ثبضـ ؾبال٘ٝ )خسَٚ 

ثٝ ايؿتٍبٜ ٞيط تؼّك زاضز. اظ َطفي ٔمبزيط يطيت تغييطات  ايؿتٍبٜ پُ إِبؼ ٚ وٕتطيٗ ٍٕٞٛ٘ي اظ ايٗ ِحبِ

 ٞبي ٔٙترت زاضز.ٞب ٘كبٖ اظ ٚخٛز ضغيٓ ثبضقي ٘ؿجتبً ٔٙظٓ زض ثيٗ ايؿتٍبٜايؿتٍبٜ  ثبض٘سٌي ؾبال٘ٝ

 (1364-1385سً )َای ومًوٍ حًضٍ آتزیش قزٌمتز( در ایستگاٌَای آماری تاروذگی ساالوٍ )تٍ ميلیضاخص (4)جذيل 

 تيگلًديست ساميان پل الماط تپزاقیکًسٌ َيز مطگيه ضُز َاتگاٌایس

 2/303 8/232 1/267 2/241 8/389 3/298 ٔيبٍ٘يٗ

 2/259 5/226 2/264 7/245 357 2/323 ٔيب٘ٝ

 5/71 8/77 9/50 8/83 16/102 5/78 ا٘حطاف ٔؼيبض

 24/0 33/0 19/0 35/0 26/0 26/0 يطيت تغييطات

( 2ٞب )قىُ ٌٛ٘ٝ وٝ اظ ٕ٘ٛزاضٞبي تٛاِي ظٔب٘ي ثبضـ ؾبال٘ٝ ايؿتٍبٜسٔست ثبضـ ٕٞبٖزض ثبة تغييطات ثّٙ

قٛز. ٘ىتٝ ثبضظي وٝ ٞب ٔكبٞسٜ ٔيٞبي ؾبال٘ٝ ثطذي ايؿتٍبٜاي زض ٚلٛع ثبضـپيساؾت، تغييطات لبثُ ٔالحظٝ

ٚ  تپطاليقٟط، وٛظٜ، ٔكٍيٗقٛز ضٚ٘سٞبي افعايكي ثبضـ ؾبال٘ٝ زض چٟبض ايؿتٍبٜ ٞيطاظ ايٗ ٕ٘ٛزاضٞب ثطزاقت ٔي

 ثبقس. پُ إِبؼ ٚ ضٚ٘س وبٞكي آٖ زض ايؿتٍبٜ ؾبٔيبٖ ٔي
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 (1364 - 1385سً )َای ومًوٍ حًضٍ آتزیش قزٌتغييزات تارش ساالوٍ ي ريوذَای آن در ایستگاٌ (2)ضکل 

 غييزات سماوی ـ مکاوی تار رسًتیـ ت2

  زٞٙسٜ  ٘كبٖ( 5ٞبي ٔٛضز ُٔبِؼٝ )خسَٚ ط ثبض ضؾٛثي زض ايؿتٍبٜ٘تبيح حبنُ اظ ٔحبؾجبت آٔبضي ٔتغي

ٞبي ٔٙترت ثٛز، ثٝ َٛضي وٝ وٕيٙٝ ثبض ضؾٛثي ٞبي لبثُ ٔالحظٝ آٖ زض ثيٗ ايؿتٍبٜ٘ٛؾب٘بت ٚ تفبٚت

ثيٍّٛ زض تپطالي، پُ إِبؼ ٚ زٚؾت ٞبي وٛظٜٞبي پُ ؾُّب٘ي ٚ ٞيط زض قٟطيٛض ٔبٜ، ايؿتٍبٜي ايؿتٍبٜ ٔبٞب٘ٝ

  ٕٞٝ  ٔبٜ اتفبق افتبزٜ اؾت. ٔتمبثالً ٚلٛع ثيكيٙٝ ثبض ضؾٛثي ٔبٞب٘ٝٔبٜ ٚ ايؿتٍبٜ ؾبٔيبٖ زض تيط ٔطزاز 

قٟط(، زض فطٚضزيٗ ٔبٜ ثٛزٜ اؾت. آغبظ شٚة ُّب٘ي )ٔكٍيٗـؾ غيط اظ ايؿتٍبٜ پُ ٞبي ٔٛضز ٘ظط ثٝ ايؿتٍبٜ
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زٞي زض ٚظ فطايٙسٞبي فطؾبيكي ٚ ضؾٛةقسٜ زض ٔطتفؼبت اظ اٚاذط ظٔؿتبٖ، ٔحطن ثطٞبي ا٘جبقت ثطف

ٞبي آثريع ٔٛضز ثطضؾي اؾت. زض فهُ تبثؿتبٖ وٕي ثبضـ ٚ ٔتؼبلت آٖ وبٞف زثي ضٚزٞب اظ ٔيعاٖ حٛيٝ

ي وكبٚضظاٖ ٚ ثبغساضاٖ  ؾٛ وبؾتٝ ٚ اؾتفبزٜآثطيع لطٜ  ٞب زض حٛيٝفطؾبيٙسٌي ثبضاٖ ٚ لسضت فطؾبيكي آثطاٞٝ

. أب ثركس ٞبي آثريع ضا قست ٔيٞبي ؾُحي، وبٞف ضؾٛة زض حٛيُٝٔٙمٝ اظ ٕٞيٗ ٔٙبثغ ا٘سن آة

ٞب اظ ايٗ ٞب، زض ٔطزاز ٔبٜ ٚ وٕتطيٗ ٍٕٞٛ٘ي ايؿتٍبٜزٞي ٔبٞب٘ٝ ايؿتٍبٜثيكتطيٗ ٍٕٞٛ٘ي زض اٍِٛي ضؾٛة

ٜ ثب ٞب زض ٔطزاز ٔبايؿتٍبٜ  قٛز. ٘تيدٝ ايٗ وٝ ٍٕٞٛ٘ي ثيكتط ثبض٘سٌي ٔبٞبِ٘ٝحبِ زض فطٚضزيٗ ٔبٜ ٔكبٞسٜ ٔي

زٞي ٔبٞب٘ٝ زض ٞب زض ٔبٜ ٔعثٛض ُٔبثمت زاضز. پطاوٙف ٚ ٘بٍٕٞٛ٘ي ضؾٛةآٖ  زٞي ٔبٞبٍٕ٘ٝٞٛ٘ي ثيكتط ضؾٛة

زٞي ٞب ثيكتط ثٛزٜ ٚ زض ٔمبثُ وٕتطيٗ ٘بٍٕٞٛ٘ي زض ٔمبزيط ضؾٛةثيٍّٛ ٘ؿجت ثٝ ؾبيط ايؿتٍبٜايؿتٍبٜ زٚؾت

ي ايؿتٍبٜ ٞيط  ٞبي ٔبٞب٘ٝوٝ ٘بٍٕٞٛ٘ي ثبضـ قٛز. ايٗ زض حبِي اؾتٔبٞب٘ٝ زض ايؿتٍبٜ ٞيط ٔكبٞسٜ ٔي

زٞي پصيطي ظيبز ضؾٛةٞب ثٛزٜ اؾت. ٕٞچٙيٗ ٔمبزيط يطيت تغييطات، ٌٛيبي تغييطثيكتط اظ ؾبيط ايؿتٍبٜ

 ٞب اؾت.ي پيچيسٌي فطايٙسٞبي ا٘تمبَ ضؾٛة زض آثطاٞٝ زٞٙسٜ ٞبي ٔٙترت ٚ ٘كبٖٔبٞب٘ٝ زض ايؿتٍبٜ

 (1385 -1364سً )َای مىتخة حًضٍ آتزیش قزٌتًسیع ماَاوٍ تار رسًب معلق )تٍ ياحذ ته( در ایستگاٌ  (5)جذيل 

 َاماٌ
اوحزاف  َای مىتخةایستگاٌ

 تيگلًديست ساميان پل الماط تپزاقیکًسٌ َيز پل سلغاوی معيار

 57/867 64/2273 33/703 14/513 27/12 9/21 72/85 ٟٔط

 95/2420 17/6300 22/2042 79/1013 32/302 41/30 32/96 آثبٖ

 77/4315 93/11198 35/2828 49/1234 20/314 69/3 94/263 آشض

 64/4112 31/10634 60/3560 60/1160 16/222 02/26 09/415 زي

 83/4068 02/10630 94/3181 18/114 49/365 37/33 21/536 ثٟٕٗ

 91/7233 95/18298 77/8225 89/1443 65/823 17/45 85/549 اؾفٙس

 68/11574 31/29017 59/1521 66/2473 09/2772 70/110 96/472 فطٚضزيٗ

 08/3622 40/9751 37/3521 93/1442 94/1604 84/71 77/341 اضزيجٟكت

 85/1106 24/290 28/150 12/378 64/219 58/66 55/231 ذطزاز

 78/356 84/928 59/16 40/225 66/17 40/59 13/440 تيط

 84/102 84/211 53/20 77/223 90/1 28/56 91/196 زٔطزا

 47/224 49/557 12/170 91/346 15/25 12/20 56/0 قٟطيٛض

 - 54/8522 87/4431 75/667 67/836 68/26 67/185 اوحزاف معيار

 - 99/0 34/1 69/0 52/1 56/0 62/0 ضزیة تغييزات
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ثيٍّٛ ثب زٞس ايؿتٍبٜ زٚؾت( ٘كبٖ ٔي6)خسَٚ ٞبي ٔٙترت زٞي ؾبال٘ٝ زض ايؿتٍبٜٔمبزيط ٔدٕٛع ضؾٛة

تٗ زض ؾبَ ثٝ  5/573زٞي  تٗ زض ؾبَ ٚ ايؿتٍبٜ ٞيط ثب ٔيبٍ٘يٗ ضؾٛة 14/102710زٞي ٔيبٍ٘يٗ ضؾٛة

ٞبي ٕ٘ٛ٘ٝ زاض٘س. اظ َطفي ٘بٍٕٞٛ٘ي زض ٚلٛع زٞي ؾبال٘ٝ ضا ثيٗ ايؿتٍبٜتطتيت ثيكتطيٗ ٚ وٕتطيٗ ضؾٛة

 زٞيٞب ثٛزٜ ٚ وٕتطيٗ ٘بٍٕٞٛ٘ي ٚلٛع ضؾٛةثيٍّٛ ثيكتط اظ ؾبيط ايؿتٍبٍٜبٜ زٚؾتزٞي ؾبال٘ٝ ٘يع زض ايؿتضؾٛة

ٞبي زيٍط اظ قٛز. ايٗ زض حبِي اؾت وٝ ايؿتٍبٜ ٞيط زض ثيٗ ايؿتٍبٜؾبال٘ٝ زض ايؿتٍبٜ ٞيط ٔكبٞسٜ ٔي

زٞي يٓ ضؾٛةٞبي ؾبال٘ٝ ثطذٛضزاض ثٛزٜ اؾت. اظ َطفي تغييطپصيطي ضغثيكتطيٗ ٘بٍٕٞٛ٘ي زض ٚلٛع ثبض٘سٌي

زٞي ؾبال٘ٝ زض ايؿتٍبٜ پُ إِبؼ ٚ ثطػىؽ ٞبي ٕ٘ٛ٘ٝ حبوي اظ ثجبت ثيكتط ضؾٛةؾبال٘ٝ زض ثيٗ ايؿتٍبٜ

پصيطي ثبضـ ؾبال٘ٝ ثب زٞي ؾبال٘ٝ زض ايؿتٍبٜ وٛظٜ تپطالي اؾت. ثب ايٗ ٘تيدٝ تكبثٝ تغييطثجبت وٕتط ضؾٛة

 قٛز.آقىبض ٔيٞبي ٕ٘ٛ٘ٝ زٞي ؾبال٘ٝ ثيٗ ايؿتٍبٜتغييطپصيطي ضؾٛة

 (1364-1385سً )َای ومًوٍ حًضٍ آتزیش قزٌدَی ساالوٍ )تٍ ياحذ ته( در ایستگاٌمقادیز آماری رسًب (6)جذيل 

 تيگلًديست ساميان پل الماط تپزاقیکًسٌ َيز پل سلغاوی َاایستگاٌ

 .14/102710 62/39631 91/11596 49/6582 5/573 3613 ٔيبٍ٘يٗ

 28/50232 04/27121 03/3689 18/7026 69/365 98/1232 ا٘حطاف ٔؼيبض

 5/0 68/0 32/0 07/1 67/0 34/0 يطيت تغييطات

زٞس وٝ ثب ٚخٛز افت ٚ ذيعٞبي ( ٘كبٖ ٔي3ٞبي ٔٙترت )قىُ زٞي ؾبال٘ٝ زض ايؿتٍبٜتٛاِي ظٔب٘ي ضؾٛة

ثيٍّٛ ضٚ٘س يبٖ ٚ زٚؾتتپطالي، ؾبٔٞب، چٟبض ايؿتٍبٜ پُ إِبؼ، وٛظٜزٞي ظيطحٛيٝظيبز زض ٔيعاٖ ضؾٛة

 زٞي ؾبال٘ٝ زاض٘س. وبٞكي ثبضظ ٚ ايؿتٍبٜ ٞيط ضٚ٘س افعايكي آقىبضي زض ٔيعاٖ ضؾٛة

ٞبي ٔٛضز ُٔبِؼٝ ٕ٘ٛز ٔكرم ٚ ثب إٞيتي زاضز، وبٞف ثبض َٛض وّي آ٘چٝ وٝ زض ثيكتط ايؿتٍبٜ ثٝ

ضٚ٘سٞبي ثبضـ ؾبال٘ٝ چٙيٗ ي ٞفتبز قٕؿي اؾت. اظ آٖ خبيي وٝ زض  ٞبي ٔٙترت َي زٞٝضؾٛثي ظيطحٛيٝ

ٌطزز، ثٙبثطايٗ ايٗ ضٚ٘س وبٞكي ضا ثبيؿتي زض ػٛأُ زيٍطي خؿتدٛ ٕ٘ٛز وٝ ذبضج اظ افتي ٔكبٞسٜ ٕ٘ي

 ٔٛيٛع ايٗ پػٚٞف اؾت. 
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 (1364 -1385سً )َای ومًوٍ حًضٍ آتزیش قزٌدَی ساالوٍ ي ريوذَای آن در ایستگاٌتغييزات رسًب (3)ضکل 

 َای رگزسيًویتحليلـ 3

 دَی ساالوٍتاروذگی ساالوٍ تا رسًب یراتغٍالف: 

زٚ   يٞب ٘كبٖ زاز وٝ ضاثُٝايؿتٍبٜ  زٞي ؾبال٘ٝتحّيُ ضٚاثٍ ضٌطؾيٛ٘ي ٔيبٖ ٔمبزيط ثبضـ ؾبال٘ٝ ٚ ضؾٛة

ثغ ٔتغيط ٔعثٛض زض حس ثؿيبض يؼيفي ثٛزٜ ٚ ثبالتطيٗ يطيت ٕٞجؿتٍي ٔيبٖ زٚ ٔتغيط اظ َطيك ثطاظـ تب

 ثٛز. 13/0ضٌطؾيٖٛ ٔىؼجي زض ايؿتٍبٜ ؾبٔيبٖ ثطاثط ثب 
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 دَی ماَاوٍراتغٍ تاروذگی ماَاوٍ تا رسًبب: 

زٞي آٟ٘ب زض ٔميبؼ ٔبٞب٘ٝ ٘كبٖ اظ ٕٞجؿتٍي ٞبي ٕ٘ٛ٘ٝ ثب ضؾٛةٞبي ايؿتٍبٜضٚاثٍ ضٌطؾيٛ٘ي ٔيبٖ ثبضـ

تپطالي( تٛا٘ؿتٝ حبِت )ايؿتٍبٜ وٛظٜ ( ٚ ٔتغيط ثبضـ ٔبٞب٘ٝ زض ثٟتطي7ٗلبثُ تٛخٝ زٚ ٔتغيط زاضز )خسَٚ 

دب غيطذُي ثٛزٖ ي ٟٔٓ زض ايٙ ضا تٛييح زٞس. ٘ىتٝزٞي ٔبٞب٘ٝ زضنس ٚاضيب٘ؽ ٔتغيط ضؾٛة 72اؾت ثيف اظ 

وٝ  زٞس ( ايٗ ٔٛيٛع ٘كبٖ ٔي3140: 2010ٚ ٕٞىبضاٖ ) ضٚاثٍ ضٌطؾيٛ٘ي ثٟيٙٝ ثٛز وٝ ثٝ اؾتٙبز اظٟبض ضٚٔٗ

ٔٙدط قٛز.  زٞيثبض٘سٌي ٕٔىٗ اؾت ثٝ افعايف لبثُ تٛخٟي زض ٔمبزيط ضؾٛةزض ٔيعاٖ  ييحتي يه افعايف خع

زٞي زض ٔميبؼ ٔبٞب٘ٝ ٘ؿجت ثٝ ٔميبؼ ؾبال٘ٝ حبوي اظ پبؾد اظ َطفي ٚخٛز ضٚاثٍ ذٛة ثبضـ ثب ضؾٛة

 تط اؾت. ظٔب٘ي وٛتبٜ  زٞي ثٝ ثبضـ حٛيٝ زض ثبظٜٔؿتميٓ ٚ ؾطيغ ضؾٛة

 سًَای مىتخة حًضٍ قزٌه تارش ماَاوٍ ي رسًب ماَاوٍ در ایستگاٌوتایج تحليل رگزسيًوی تي  (7)جذيل 

 (SEاضتثاٌ استاوذارد تزآيرد ) (Sigمعىی داری ) (R2ضزیة تعييه ) تاتع رگزسيًوی وام ایستگاٌ

 53/0 002/0 62/0 تٛا٘ي پُ إِبؼ

 92/1 52/0 04/0 تٛا٘ي، ضقس ٚ ٔطوت پُ ؾُّب٘ي

 33/1 06/0 31/0 قىُ S زٚؾت ثيٍّٛ

 58/1 005/0 56/0 قىُ S ؾبٔيبٖ

 2/1 000/0 72/0 تٛا٘ي وٛظٜ تپطالي

 76/0 197/0 42/0 ٔىؼجي ٞيط

 دَی کل ي يیضٌَای سال تا رسًبتزیه ماٌراتغٍ مياوگيه پزتارشج ـ 

زٞي وُ ٞبي ؾبَ ثب ضؾٛةتطيٗ ٔبٜي ٔيبٍ٘يٗ پطثبضـ وٝ ثٟتطيٗ ضاثُٝزٞس  ٘تبيح ثٝ زؾت آٔسٜ ٘كبٖ ٔي

لبثُ  67/0زاضي زض ؾُح ٚ ٔؼٙي 23/0ٚ ٔىؼجي ثب يطيت تؼييٗ  2  ٞب اظ َطيك تبثغ ضٌطؾيٛ٘ي زضخٍٝبٜايؿت

ي  زٞي ٚيػٜٞبي ؾبَ ٚ ضؾٛةتطيٗ ٔبٜثبضـثٟيٙٝ ٔيبٖ ٔيبٍ٘يٗ پط ي . اظ ؾٛي زيٍط ضاثُٝاؾتحهَٛ 

  زؾت آٔس. ثٙبثطايٗ ضاثُٝثٝ 62/0زاضي ٚ ٔؼٙي 28/0ٞب اظ َطيك تبثغ ضٌطؾيٛ٘ي ٔىؼجي ثب يطيت تؼييٗ ايؿتٍبٜ

  ثبقس.زاض ٕ٘يٞب يؼيف ثٛزٜ ٚ ٔؼٙيايؿتٍبٜ  زٞي وُ ٚ ٚيػٜٞبي ؾبَ ثب ضؾٛةتطيٗ ٔبٜقبذم ٔيبٍ٘يٗ پطثبضـ

 دَی کل ي يیضٌراتغٍ ضاخص فًرويٍ تا رسًبت ـ 

زض اوثط تٛاثغ  ٞب ٘كبٖ زاز وٝزٞي وُ ايؿتٍبٜقبذم فٛض٘يٝ ثب ضؾٛة  ٘تبيح حبنُ اظ تحّيُ ضاثُٝ

زٞي ضا تٛييح زٞس. زضنس ٚاضيب٘ؽ ضؾٛة 35تٛا٘ؿت  2/0زاضي زض ؾُح ضٌطؾيٛ٘ي، قبذم ٔعثٛض ثب ٔؼٙي

تط ثٛزٜ ٚ ثٝ َٛض ٔكتطن زض تٛاثغ ضٌطؾيٛ٘ي ٞب لٛيزٞي ٚيػٜ ايؿتٍبٜايٗ قبذم ثب ضؾٛة  زض ٔمبثُ ضاثُٝ
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قبذم فٛض٘يٝ ثب   ثٟيٙٝ  ، ضاث05/0ُٝزاضي  ٔؼٙي ٚ 65/0قىُ، ضقس ٚ ٕ٘بيي ثب يطيت تؼييٗ  Sٔطوت، تٛا٘ي، 

 ٞبي ٕ٘ٛ٘ٝ حبنُ ٌطزيس.ايؿتٍبٜ  زٞي ٚيػٜضؾٛة

 گيزیوتيجٍ

ذهٛل زض ٝ ٞبي ٔٙترت ثزٞي ايؿتٍبٜ٘ظٕي ٔمبزيط ضؾٛة٘تبيح ايٗ تحميك ٘كبٖ زاز وٝ تغييطات ٚ ثي

زٞي ٔبٞب٘ٝ ثب تغييطپصيطي ضؾٛةثبقس. زض ايٗ ظٔيٙٝ ٕٞرٛا٘ي افعايف ؾبِي لبثُ تٛخٝ ٔئميبؼ زضٖٚ

 زٞيٞب ثط ٚخٛز ضٚاثٍ ٘عزيه ٚيؼيت ثبضقي ثب ٚيؼيت ضؾٛةفعايف قطايٍ ذكىي ٚ وبٞف ثبض٘سٌي ايؿتٍبٜا

ِحبِ ٚلٛع  ٞبي ٔٙترت زالِت زاضز. ثب ايٗ حبَ ٚخٛز اذتالف ٔيبٖ ٔتغيطٞبي ٔٛضز ثطضؾي ثٝظيطحٛيٝ

زٞي، فطٚضزيٗ ٔبٜ ثٛز( اقبضٜ ثٝ ػسْ تجؼيت ٟكت ٔبٜ ٚ زض ضؾٛةٔبٞب٘ٝ )وٝ زض ثبضـ، اضزيج  ٔمبزيط ثيكٙيٝ

تٛا٘س ٘بقي اظ حبوٕيت ضغيٓ ثطفي ي ثبض٘سٌي زاقت. ايٗ ٚالؼيت ٔي زٞي اظ اٍِٛي ٔبٞب٘ٝضؾٛة  اٍِٛي ٔبٞب٘ٝ

لبثُ ٞب اظ اٚاذط ظٔؿتبٖ أىبٖ ٚلٛع ضٚا٘بة ثبقس وٝ ثب قطٚع شٚة ثطفٞبي ٔٛضز ثطضؾي ـ ثبضا٘ي زض ظيطحٛيٝ

ؾبظز. ٚخٛز ثيكتطيٗ ٍٕٞٛ٘ي ٚ ٞب فطاٞٓ ٔيتجغ آٖ فطايٙسٞبي فطؾبيكي ٌؿتطزٜ ضا زض حٛيٝ تٛخٝ ٚ ثٝ

ِحبِ ثبض ضؾٛثي، اظ ٘تبيح زيٍط ايٗ تحميك ثٛز ِحبِ ثبضـ ٚ ٞٓ ثٝ ٞب ٞٓ ثٝتكبثٝ زض ٔمبزيط ٔبٜ ٔطزاز ايؿتٍبٜ

ٞبي ٕ٘ٛ٘ٝ اظ ِحبِ ضغٓ تفبٚت ظيبز ٔيبٖ ايؿتٍبٜوٝ ثبظ ثط تكبثٟبت ظٔب٘ي ثيٗ زٚ ٔتغيط تأويس زاضز. ػّي

ؾبِي اضتجبٌ زٞي ٔبٞب٘ٝ ٘ؿجت ثٝ ٚلٛع ثبضـ ٔبٞب٘ٝ، زض ٔميبؼ ثيٗ٘ظٕي زض ٚلٛع ضؾٛةتغييطات ٚ ثي

ٌيطي ٚ قٛز. ايٗ ٘تيدٝ ٘ٝ تٟٙب اقبضٜ ثٝ ٚالؼيت آٔبضي ٔيبٍ٘يٗ٘عزيىي اظ ايٗ ِحبِ ثيٗ زٚ ٔتغيط زيسٜ ٔي

ٌطزز ٞبي آثريع ثطٔيت ظٔب٘ي زاضز، ثّىٝ ثٝ تغييطات ٚ ٘ٛؾب٘بت ظيبز ثبض ضؾٛثي زض حٛيٝؾطقىٗ قسٖ ٘ٛؾب٘ب

تط لبثُ ضزيبثي اؾت. أب ٘تبيح تغييطات ؾطي ظٔب٘ي ؾبال٘ٝ ٔكرم ٕ٘ٛز وٝ وٝ زض ٔميبؼ ٔبٞب٘ٝ ثٟتط ٚ زليك

ثبيؿتي ٘ساقتٝ ٚ ػُّ آٖ ضا  ٘عزيىي  ب ضاثُٝٞب ثب ضٚ٘سٞبي ظٔب٘ي ثبضـ آٟ٘زٞي ايؿتٍبٜضٚ٘سٞبي ظٔب٘ي ضؾٛة

زض  زٞيزض خبي زيٍطي خؿتدٛ ٕ٘ٛز. ٘تبيح حبنُ اظ تحّيُ ضٌطؾيٛ٘ي ضٚاثٍ ٔتغيط ثبضـ ثب ٔتغيط ضؾٛة

زٞي ٞب ثب ضؾٛةٞبي ثيكتطي اؾت. زض حبِي وٝ ثبضـ ٔبٞب٘ٝ ثطذي ايؿتٍبٜٞبي ٕ٘ٛ٘ٝ حبٚي ٚالؼيتايؿتٍبٜ

ٔيبٖ زٚ ٔتغيط ثؿيبض   ؾبِي، ضاثُٝ. ثب ايٗ حبَ زض ٔميبؼ ثيٗزاضي زاقتذٛة ٚ ٔؼٙي  آٟ٘ب ضاثُٝ  ٔبٞب٘ٝ

ٖ لجّي بزٞي ؾبال٘ٝ زض ٘تبيح وبضٞبي ثؿيبضي اظ ٔحمم يؼيف ثبضـ ؾبال٘ٝ ثب ضؾٛة  يؼيف ثٛز؛ وٝ ايٗ ضاثُٝ

ٔٛضز ُٔبِؼٝ  ي زٞي وُ ٚ ٚيػٜ زض حٛيٝقبذم فٛض٘يٝ ثب ضؾٛة  قٛز. أب زض ذهٛل ضاثُٝ٘يع زيسٜ ٔي

زٞي ٚيػٜ اي حبنُ قس ٚ زالِت ثط لسضت ايٗ قبذم فٛض٘يٝ زض تٛييح ذٛة ٚاضيب٘ؽ ضؾٛةاضظ٘سٜ٘تبيح 

ٔٛضز ُٔبِؼٝ ثٟطٜ ثطز. ايٗ ٘تيدٝ ُٔبثك   زٞي ٚيػٜ زض حٛيٝثيٙي ٔمبزيط ضؾٛةتٛاٖ اظ آٖ زض پيفزاضز ٚ ٔي

  )حٛيٝ ،(1380ٚ ٕٞىبضاٖ ) ( ٚ ٕٞتي2006(، ضؾتطپٛ ٚ ٕٞىبضاٖ )1996ٞيىؽ ٚ ٕٞىبضاٖ )  ثب ٘تبيح ُٔبِؼٝ
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َٛض وّي غيطذُي ثٛزٖ ضٚاثٍ ثٟيٙٝ ٔيبٖ ٔتغيطٞبي ثبضـ ٚ ثبض ضؾٛثي زض  ثبقس. ثٝزضيبچٝ اضٚٔيٝ( ٔي

ي ٔٛضز ُٔبِؼٝ، ػالٜٚ ثط ٕٞرٛا٘ي ثب تحميمبت پيكيٗ ٚ تأييس إٞيت ٔؼبزالت ضٌطؾيٛ٘ي غيطذُي  ٔحسٚزٜ

ظايي ٚ ا٘تمبَ ضؾٛة اقبضٜ ضايح پيچيسٌي فطايٙسٞبي ضؾٛةٞب نحٝ، ثٝ ٔفْٟٛ زض ثطآٚضز ثبض ضؾٛثي حٛيٝ

ٞبي ٞبي ثبض ضؾٛثي زض حٛيٝٞب ٚ ضٚ٘سيبثيثيٙيقٛز پيفزؾت آٔسٜ، پيكٟٙبز ٔي زاضز. ثب تٛخٝ ثٝ ٘تبيح ثٝ

ؾٛ آثطيع لطٜ  ياي اظ ايٗ زؾت زض حٛيٝآثريع ثط ضٚي ٔميبؼ ٔبٞب٘ٝ ٔتٕطوع قٛز. ثب تٛخٝ ثٝ ايٗ وٝ ُٔبِؼٝ

ضيعاٖ أط اظ ضٚ٘س ظٔب٘ي تٛا٘س يٕٗ آٌبٜ ؾبذتٗ ٔسيطاٖ ٚ ثط٘بٔٝ٘دبْ ٍ٘طفتٝ اؾت، ٘تبيح ايٗ پػٚٞف ٔيا

ٞبي حفبظتي ٚ اخطاي ػّٕيبت ثيٙي ثبض ضؾٛثي زض ضاؾتبي اِٚٛيتزٞي، ضٕٞٙٛزي ثطاي پيففطؾبيف ٚ ضؾٛة

 . قٛزآثطيع ٔصوٛض تّمي   آثريعزاضي زض حٛيٝ
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