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 چکیذُ

ّيسضٍلَغيىي ّبي َّاقٌبؾي ٍ تساٍم ذكىؿبلي يّسف اصلي ايي پػٍّف، تؼييي گؿتطُ

ثبضـ اؾتبًساضز  ّبيزض ايي تحميك اظ قبذصّب اؾت. ٍ هكرص وطزى اضتجبط ثيي آى

(SPI( ؾغح آة اؾتبًساضز ٍ )SWIخْت ثطضؾي ذكىؿبلي ،)زض ايي ؾتفبزُ قس. ّب ا

آهبضي  يعَل زٍضُ حلمِ چبُ پيعٍهتطي ثب 31ؾٌدي ٍ  ثبضاىايؿتگبُ  16تحميك اظ 

 7ّب اظ ضًٍس ذكىؿبلي ( اؾتفبزُ قس. ثطاي آًبليع1392تب  1362ؾبلِ ) 30هكتطن 

اؾتفبزُ قس. زض ايي پػٍّف  هبِّ ٍ هميبؼ ؾبالًِ 48ٍ  24، 12، 6، 3، 1هميبؼ ظهبًي 

 ّبزازُ ّوگٌي ثطاي ضٍـ ًؿجت ًطهبل ّوجؿتگي ٍ اظ ضٍـ اظ آهبضي ًَالص ثبظؾبظي ثطاي

 ظيطظهيٌي ّبيٍ آة هيعاى ثبضـ تغييطات ضًٍس ثطضؾي ثطاي ؾپؽ اؾت. گطفتِ قسُ ثْطُ

 تب اهىبى گطزيس اؾتفبزُ SPI  ٍSWIّبي قبذص حَضِ اظ ّبيووي ذكىؿبلي تحليل ٍ
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ثب هحبؾجبت اًدبم قسُ ٍ قَز.  هيؿط هىبًيظهبًي ٍ  هرتلف ّبيهميبؼ زض آى اضظيبثي

غطثي ٍ قطق  يّبي ؾبالًِ َّاقٌبذتي هٌبعك ًيوِذكىؿبلي يگؿتطُ يثطضؾي ًمكِ

 ّبيذكىؿبلي يگؿتطُ ياًس. زض ثطضؾي ًمكِحَضِ ثيكتط اظ ؾبيط هٌبعك ذكىؿبلي زاقتِ

عك زض هؼطض آة ظيطظهيٌي هٌبعك خٌَة غطة، غطة ٍ قوبل ثيكتط اظ ؾبيط هٌب ؾبالًِ

س. ذكىؿبلي لطاض گطفتِ  ًكبى ذكىؿبلي َّاقٌبؾي هست عَل لحبػ اظ تساٍم تطييعَالًيًا

تطي عَالًي ّبيمتساٍ ّبي قوبل قطلي، غطة ٍ خٌَة غطثي زاضايزض ثرف وِ زّسهي

ذكىؿبلي  هست عَل لحبػ اظ تساٍم تطييعَالًيًؿجت ثِ ؾبيط هٌبعك زاضًس. ّوچٌيي 

ِ، ـٌَة غطثي ٍ هطوع حَضـزّس زض ًَاحي قوبلي ٍ خيـه ًكبى يّبي ظيطظهيٌآة

 ّبي ذكىؿبلي ٍخَز زاضز.تساٍم تطييعَالًي

 .، آة ظيطظهيٌيSWI، قبذص SPIذكىؿبلي، قبذص  هىبًيتحليل  کلیذی: کلوات

 

 هقذهِ

 فصلي ضٍز ثِ زائوي، وِ ضٍزّبي زاضز اهىبى ٍ قَزهي ون ضٍزّب آة ذكىؿبلي اثط ثط

 ٍ ثيكتط ّبيحفط چبُ ثب ًتيدِ زض وِ قَز ولي ذكه ثِ يب ٍ گطزز تجسيل هَلتي يب

 وٌسهي پيسا افت ثيكتط آًْب ؾغح ظهيٌي، ظيط ّبيآة اظ حس اظ ثيف ثطزاضيثْطُ

ّب ثب تَخِ ثطزاضيضيعي اصَلي ثبيس حساوثط ثْطُلصا ثب ثطًبهِ(. 43: 1380)وطزٍاًي،

 ظيطظهيٌي آة ثب ضا اذيط ّبيذكىؿبلي ضتجبطا (1382ػعيعي )ثِ اٍلَيت ػولي گطزز. 

 ثب ظيطظهيٌي ّبيزض آة ذكىؿبليوِ  ضؾيس ايي ًتيدِ ثِ ٍ وطز هغبلؼِ لعٍيي زقت

ٍ پَض قوؿي .وٌسهي ثطٍظ الليوي ّبيذكىؿبلي ثِ ًؿجت تأذيط هبُ ؾِ اليزٍ 

ّب زض هٌبثغ آة زض پػٍّكي ثِ ثطضؾي هيعاى ًمف ذكىؿبلي( 1382) حجيجي

ّبي قوبل ّوساى( پطزاذتٌس. زض ايي تحميك هَضزي زقت ييٌي )هغبلؼِظيطظه

ّبي ؾغحي ثِ ػٌَاى تَاثغ هؿتمل زض افت هتغيطّبي الليوي ٍ ّيسضٍلَغي آة



 

 

 

 

ّب ّوجؿتگي ثيي هتغيطّبي الليوي ضا ثب ّبي ظيطظهيٌي زقتؾغح اؾبؼ آة

 هيعاى افت ًكبى زاز. 

 ٍ تطؾبلي ّبيزٍضُ ػٌَاى ثطضؾي ( زض پػٍّكي ثب1388اؾالهيبى ٍ ّوىبضاى )

ثَئيي ثِ ثطضؾي  زقت آثريع يحَضِ آة تغييطات هٌبثغ ثط ٍ اثطات آى ذكىؿبلي

 هٌبثغ تغييطات ثط آى اثطات ٍ ٍ ذكىؿبلي ّبي تطؾبليثيٌي زٍضُپيف تغييطات ثبضـ،

ّبي خَي ٍ ظيطظهيٌي( پطزاذتٌس. ًتبيح ًكبى زاز وِ ثيي ٍلَع ضيعـ ٍ )ؾغحي آة

فط ٍ زاضي ٍخَز زاضز. ًبزضيبىّبي ظيطظهيٌي هٌغمِ اضتجبط هؼٌيطات ؾغح آةتغيي

اي ثِ ثطضؾي تأثيطات ذكىؿبلي ٍ تطؾبلي ثط ؾغح آة ( زض هغبلؼ1390ِّوىبضاى )

ّب زض ذكىؿبليًيكبثَض پطزاذتٌس. ًتبيح ًكبى زاز  آثطيع يحَضِ ظيطظهيٌي زض

ثبقس ٍلي ثِ تٌْبيي زقت هي زقت ًيكبثَض ػبهل اصلي افت ؾغح آة ظيطظهيٌي

ّبي ضٍيِ اظ زيگط ػَاهل اؾت ٍ ذكىؿبليػبهل ثحطاى ًجَزُ ثلىِ ثطزاقت ثي

ثلٌسهست ثبػث  ًساضًس اهب زض اثطيغح آة ظيطظهيٌي ـهست ثط ضٍي ؾوَتبُ الليوي زض

  .قًَسظيطظهيٌي هيافت ؾغح آة

ي ذكىؿبلي آة ثٌسي هىبًي ٍ ظهبًّبي پٌِْ( ًمك1391ِ) هحوسي ٍ ّوىبضاى

)قبذص ؾغح آة اؾتبًساضز(  SWIظيطظهيٌي زقت اضان ضا ثب اؾتفبزُ اظ قبذص 

ذكىؿبلي زض خٌَة ٍ قوبل زقت  تْيِ وطزًس ٍ ًتيدِ گطفتٌس وِ ثيكتطيي قست

ّبي هتَالي ذكىؿبلي زٍضُ( زض پػٍّكي 1393فطيسپَض ٍ ّوىبضاى ) .ثَزُ اؾت

 ّبي ظيطظهيٌيٍاًي هغلك ذكىؿبلي آةّيسضٍغئَلَغي ٍ ّوچٌيي قست، تساٍم ٍ فطا

هبِّ ثطاي ّط  48ٍ  24، 6ّبي ظهبًي ثبظُ زض SWIثب اؾتفبزُ اظ قبذص ذكىؿبلي 

اي يه اظ پيعٍهتطّب زض زقت هطًس ضا ثطضؾي ٍ ثطاي تفؿيط ثْتط ثِ صَضت پٌِْ

ّبي ظيطظهيٌي ثِ عَض تصبزفي زض ًوبيف زازًس. ًتبيح ًكبى زاز وِ ذكىؿبلي آة

 ضخ ًسازُ ٍ توطوع آى زض غطة آثرَاى ثيف اظ قطق آى ثَزُ اؾت. هٌغمِ 



 

 

 

 

ثيٌي تطؾبلي ٍ ذكىؿبلي تجطيع ( ثب پبيف ٍ پيف1394) صطاف ٍ ّوىبضاىؾبضي

ثيٌي پيف يثيبى وطزًس وِ ضًٍس ثبضـ ضٍ ثِ وبّف اؾت ٍ اظ عطف زيگط زض زٍضُ

عايف ًْبزُ ٍ اظ ّب ضٍ ثِ افهكبّساتي تطؾبلي ٍ ذكىؿبلي يقسُ ًؿجت ثِ زٍضُ

( ثِ قٌبؾبيي ػَاهل هَثط 1395) اًس. ووبؾي ٍ ّوىبضاىٍضؼيت ًطهبل فبصلِ گطفتِ

گيطي اظ هؼيبض هَخه آًتطٍپي پطزاذتٌس ٍ ًتبيح ثط وبّف تطاظ آة ظيطظهيٌي ثب ثْطُ

ثيط ػَاهل اًؿبًي ثط ػبهل تغييط اللين زض وبّف تطاظ آة أآًْب ًكبى هي زّس وِ ت

ثِ  1395ت ؾيالذَض، همسم اؾت. اغزضي ٍ ّوىبضاى زض ؾبل ظيطظهيٌي زض زق

اي ٍ ثطضؾي ًَؾبًبت ؾغح تطاظ آة ظيطظهيٌي زقت تَيؿطوبى زض زٍ هميبؼ ًمغِ

اي پطزاذتٌس. ًتبيح ًكبى اظ ضًٍس ضٍ ثِ افت ؾغح تطاظ آة ظيطظهيٌي زقت هٌغمِ

طيبى ضٍزذبًِ ثيط تغييط اللين ثط خأ( پتبًؿيل ت1396) اؾت. صفطي قبز ٍ ّوىبضاى

ثْبض هَضز هغبلؼِ لطاض زازًس. حدن ضٍاًبة ثطاي ّط ؾِ -ي آثريع ّوساىزض حَضِ

 1 يقوبضُ يحَضِثطاي ظيط B1وبّف ٍ تحت ؾٌبضيَ  A2ظيطحَضِ تحت ؾٌبضيَ 

 افعايف ذَاّس يبفت. 3 يوبّف ٍ ثطاي ظيطحَضِ 2ٍ 

 
 ی هَرد هغالعِ( هَقعیت هٌغق1ِؼکل )



 

 

 

 

 ّاهَاد ٍ رٍغ

ؾغح ايؿتبثي  هتطّبي هَضز اؾتفبزُ زض ايي هغبلؼِ همبزيط ثبضـ ضٍظاًِ ٍپبضا

ثبقس وِ ثب تجسيل هي 1362-91آهبضي  يُثطاي زٍض ّبي پيعٍهتطيچبُ يهبّبًِ

هبِّ ٍ هميبؼ ؾبالًِ زض اًدبم  48، 24، 18، 12، 6، 3ّبي ظهبًي آًْب ثِ ؾطي

 ّبييايؿتگبُ اظؾؼي قسُ اؾت  زض ايي تحميك تحميك حبضط ثِ وبض گطفتِ قسُ اؾت.

ّب ون ثبقس ٍ اظ پطاوٌف وِ زاضاي آهبض عَالًي هست ثبقٌس ٍ ًَالص آهبضي زض آى

ّب ضا تؼييي هٌبؾجي ثطذَضزاض ثبقٌس اؾتفبزُ قَز تب قطايظ هطثَط ثِ وفبيت زازُ

 وٌٌس. 

 خؽکعالی ؼذت ًظر از حَضِ بٌذیپٌِْ

ّوجؿتگي ٍ اظ ضٍـ ًؿجت  ضٍـ اظ آهبضي ًَالص ثبظؾبظي ثطايزض ايي پػٍّف 

 تغييطات ضًٍس ثطضؾي ثطاي ؾپؽ اؾت. قسُگطفتِ  ّب ثْطُزازُ ّوگٌي ثطاي ًطهبل

 ّبيقبذص ّبي حَضِ اظووي ذكىؿبلي تحليل ٍ ظيطظهيٌي ّبيٍ آة هيعاى ثبضـ

SPI
1  ٍSWI

 اضظيبثي تب اهىبى گطزيس اؾتفبزُ DIP  ٍ2013 Excelافعاضّبي زض ًطم 2

 يبثي ٍزضٍى فطايٌس هٌظَض قَز. ثِ هيؿط ظهبًي ٍ هىبًي ّبي هرتلفميبؼه زض آى

 يٍ ضٍـ ػىؽ فبصلِ ArcGISافعاض ّب اظ ًطم ّبي ذكىؿبلي تحليل فضبيي ٍيػگي

IDWٍظًي )
 ًوَز.  ًظط آى اظْبض ٍلَع قست ياؾتفبزُ قسُ اؾت تب ثتَاى زضثبضُ( 3

 ؼاخص بارًذگی اظتاًذارد ؼذُ

(، ثط احتوبل ٍلَع ثبضًسگي زض ّط هميبؼ ظهبًي SPIاؾتبًساضز ) اؾبؼ قبذص ثبضـ

( 1993وي ٍ ّوىبضاى )ّبي ههيبفتِ اؾبؼثط  SPIاؾتَاض اؾت. عجمبت هرتلف 

                                                           
1- Standardized Precipitation Index  (SPI) 

2- Standardized Water-Level Index (SWI) 

3- Inverse Distance Weighted (IDW) 



 

 

 

 

 SPIتَاًس تَؾظ همساض ّب هيقست ذكىؿبلي( اضائِ قسُ اؾت. 1زض خسٍل )
 ترويي ظزُ قَز. 

        (1) يضاثغِ


imij XX
SPI


                  

 Xim ؾٌدي،زض ايؿتگبُ ثبضاى j تب iيب ؾبالًِ  ثبضـ هبّبًِ Xij (،1) يزض ضاثغِ

 .ًيع اًحطاف هؼيبض آى اؾت ّب ٍ هيبًگيي ثلٌس هست هبّبًِ يب ؾبالًِ آى

 ؼاخص ظغح آب اظتاًذارد

ت پبيف ًَؾبًبت ( ضا خSWIْقبذص ؾغح آة اؾتبًساضز ) 2004ثَيبى زض ؾبل 

ّبي ّيسضٍلَغيه اضائِ ًوَز. ّبي آة ظيطظهيٌي زض ثطضؾي ذكىؿبليؾغح ؾفطُ

 قَز:( هحبؾجِ هي2ثب اؾتفبزُ اظ ضاثغِ )ايي قبذص 

         (2) يضاثغِ


imij WW
SWI


 

،  jتب i ّبي پيعٍهتطي ؾغح ايؿتبثي هبّبًِ يب ؾبالًِ چبُ Wij، (2) يزض ضاثغِ
Wim ّب ٍ هبّبًِ يب ؾبالًِ آىثلٌس هست يبًگيي ه  ثبقس. اًحطاف هؼيبض هي 

 قًَسگيطي هيّبي ظيطظهيٌي اظ ؾغح ظهيي ثِ پبئيي اًساظُوِ ؾغح آةاظ آًدبئي

قطايظ ًطهبل  يزٌّسُذكىؿبلي ٍ همبزيط هٌفي ًكبى يزٌّسُهمبزيط هثجت ًكبى

، SWIهمبزيط قبذص  يثطاي هحبؾجِ(. 289: 2006، 1ثبقس )ثَيبى ٍ ّوىبضاىهي

هبِّ ٍ ّوچٌيي زض  48ٍ  24، 12، 6، 3، 1اظ ؾطي ظهبًي ، SPIّوبًٌس قبذص 

 ايي (.1384اؾتفبزُ قس )هطيس ٍ ّوىبضاى،  DIP ٍ Excelافعاض اظ ًطمهميبؼ ؾبالًِ 

                                                           
1- Bhuiyan, C. et al., 



 

 

 

 

ًػاز ٍ اؾت )هلىي يىسيگط ػىؽ ّبآى ثٌسيٍلي عجمِ ثَزُ ّن ثِ قجيِ قبذص زٍ

 (.61: 1390هغلك، ؾليوبًي

 بٌذی خؽکعالی َّاؼٌاختی ٍ آب زیرزهیٌی( عبق1ِجذٍل )

 SPIهقادیر  ّای خؽکعالیعبقِ

 (1993کی ٍ ّوکاراى، )هک

  SWIهقادیر 

 (2004)بَیاى، 

 2ثيكتط اظ  ٍ ووتط -2 ذكىؿبلي ثؿيبض قسيس

 99/1تب  5/1 -99/1تب  -55/1 ذكىؿبلي قسيس

 49/1تب  1 -49/1تب  ذكىؿبلي هتَؾظ

 -99/0تب  99/0 99/0تب  -99/0 ًطهبل

 -49/1تب -1 49/1تب  تط ؾبلي هتَؾظ

 -99/1تب  -5/1  99/1تب  5/1 تطؾبلي قسيس

 -2ووتط اظ  2ثيكتط اظ  تطؾبلي ذيلي قسيس

 ثعضگي ذكىؿبلي

 ٍ آة ووجَز هتَؾظ ضا ذكىؿبلي ثعضگي ي(، ٍاغ1980ُ) 1زضاوَح ٍ ّوىبضاى

: 1995، 2وي ٍ ّوىبضاى)هه وٌٌسهي هؼطفي آة هدوَع ووجَز ضا قست يٍاغُ

 اًس.( ثعضگي ذكىؿبلي ضا ثِ صَضت ظيط هؼطفي ًوَز235ُ

)(   (3) يضاثغِ
n

i iSPIDM 

DM (،3) يزض ضاثغِ 
ّبيي اؾت وِ تساٍم يب تؼساز هبُ nٍ  ذكىؿبليثعضگي  3

 اًس.ذكىؿبلي زاقتِ
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 ت ذكىؿبليقسهتَؾظ 

1ذكىؿبلي ) قست هتَؾظ ثيبى طايث
ADI( تبهؿَى )( ضا 4) ي( ضاثغ1999ِ

 L( ٍ هٌفي اًحطافبت هدوَعحدن ووجَز ) هدوَع Siوِ زض آى پيكٌْبز ًوَز 
 ثبقس.( هيهٌفي اًحطافبت يعَل زٍضُهدوَع تساٍم ذكىؿبلي )

   (4) يضاثغِ  
L

S
ADI i 

 اؾت: قسُ( اؾتفبزُ 5) يضاثغِ اظ ذكىؿبلي هتَؾظ قست ثطاي تحميك ايي زض

    (5) يضاثغِ
n

DM
ADI  

ّبيي تؼساز هبُ، n (nّوبى ثعضگي ذكىؿبلي زض تساٍم  DM (،5) يزض ضاثغِ
 ثبقس.( هياًساؾت وِ ذكىؿبلي زاقتِ

 ظاالًِ ّای خؽکعالی رًٍذ تحلیل

ايي  اؾت. زض قسُ اضائِ هحيغي هتغيطّبي ضًٍس تحليل ثطاي هرتلفي ّبيضٍـ

 ضٍـ اظ هغبلؼبتي ّبي ايؿتگبُ زض ؾبالًِ ّبيذكىؿبليضًٍس  تحميك ثِ هٌظَض آًبليع

 ظهبًي ّبيًوَزاض ؾطي ياؾتفبزُ گطزيس. ثب اؾتفبزُ اظ همبيؿِ ظهبًي ّبيؾطي آًبليع

 هَضز ثطضؾي لطاض گطفت. گطگبًطٍز يحَضِبي ّليهبّبًِ ٍ ؾبالًِ، ضًٍس ذكىؿب

ّای زهاًی  ّای خؽکعالی َّاؼٌاظی در هقیاضتذاٍم تریيتحلیل هکاًی عَالًی

 هختلف

زض  وِ زّسهي ًكبى ذكىؿبلي هست عَل لحبػ اظ تساٍم تطيي عَالًي يًمكِ

 تطي ًؿجت ثِّبي عَالًيمّبي قوبل قطلي، غطة ٍ خٌَة غطثي زاضاي تساٍثرف

                                                           
1- Avarage Drought Intensity (ADI) 



 

 

 

 

( ثب افعايف هميبؼ ظهبًي تساٍم ذكىؿبلي 2ؾبيط هٌبعك زاضًس. ثب تَخِ ثِ قىل )

قسيستطيي ذكىؿبلي اتفبق افتبزُ زض هبِّ  6يبثس. زض هميبؼ ظهبًي  ًيع افعايف هي

-87هطثَط ثِ فطٍضزيي ٍ ثيكتطيي تساٍم زض ؾبل  1387ايؿتگبُ ضاهيبى زض ؾبل 

ثبقس. ّوچٌيي زض ثطآٍضز همساض تب هْط هيّبي فطٍضزيي هبُ زض هبُ 7ثِ هست  1386

هبُ ذكىؿبلي زض ايي ايؿتگبُ هكبّسُ  44هبُ، تؼساز  355فطاٍاًي هغلك اظ هدوَع 

 قسُ اؾت.

ثِ  1387هبِّ زض هطزاز ؾبل  12ثيكتطيي قست ذكىؿبلي زض هميبؼ ظهبًي 

 ثِ 1387تب هطزاز  1386ّبي زي ٍ ثيكتطيي تساٍم آى ًيع زض هبُ -56/2هيعاى 

هبُ اظ  35ّبي هكبّسُ قسُ ثبقس. فطاٍاًي هغلك تؼساز ذكىؿبليهبُ هي 8هست 

 ثبقس.هبُ هَضز هحبؾجِ، هي 349هدوَع 

هبِّ هطثَط ثِ زي هبُ  24هكبّسُ قسُ زض هميبؼ ظهبًي  SPIتطيي همساض پبييي

تطيي تساٍم هكبّسُ قسُ زض ايي هميبؼ اظ ثبقس. عَالًيهي -99/1ثِ همساض  1387

ثِ ٍلَع پيَؾتِ اؾت. زٍهيي تساٍم عَالًي  1388تب هطزاز ؾبل  1387ؾبل  هْط

هبُ  337ثبقس. اظ هدوَع هي 1387تب هطزاز  1386ثب ّويي هست ظهبى اظ هْط هبُ  

 ثبقس.هبُ هي 36ّبي هكبّسُ قسُ هَضز هغبلؼِ، تؼساز يب فطاٍاًي هغلك ذكىؿبلي



 

 

 

 

 

 زهاًی هختلف یّای خؽکعالی َّاؼٌاظی در بازُتذاٍم تریيگعترُ عَالًی ی( ًقؽ2ِؼکل )

 

 (2) ؼکل یاداهِ



 

 

 

 

 

 (2) ؼکل یاداهِ

( در SWIزیرزهیٌدی )  ّدای آب خؽکعدالی  تحلیل هکاًی ؼدذیذتریي هقدادیر  

 ّای هختلف هقیاض

زّـس زض ًـَاحي   هي ظيطظهيٌي ًكبى ذكىؿبلي آة همبزيطگؿتطُ قسيستطيي  يًمكِ

ّبي ظيطظهيٌي آى هٌـبعك ثـِ ذكىؿـبلي     ت آةقوبل قطق ٍ خٌَة غطثي حؿبؾي

قسيستطيي ذكىؿـبلي اتفـبق افتـبزُ زض ايـي     هبِّ،  6ثيكتط اؾت. زض هميبؼ ظهبًي 

ٍ ثيكـتطيي تـساٍم زض    47/2هطثَط ثِ اؾفٌس هبُ ثـِ هيـعاى    1369ايؿتگبُ زض ؾبل 

ثبقـس. ّوچٌـيي زض   ّبي آشض تب ثْوي هـي هبُ زض هبُ 9ثِ هست  1369-70ؾبل آثي 

هـبُ ذكىؿـبلي زض ايـي     55هبُ، تؼـساز   355ضز همساض فطاٍاًي هغلك اظ هدوَع ثطآٍ

 ايؿتگبُ هكبّسُ قسُ اؾت.

ثيكـتطيي قـست ذكىؿـبلي زض قـْطيَض هـبُ ؾـبل       هبِّ  12زض هميبؼ ظهبًي 

 1364آشض  ّـبي  هبُ زض هـبُ  20ٍ ثيكتطيي تساٍم آى ثِ هست  24/2ثِ هيعاى  1369



 

 

 

 

ثـِ   1370تب اؾـفٌس   1369ّبي آثبى ًيع زض هبُ ٍ قسيستطيي تساٍم آى 1365تب تيط 

هـبُ اظ   70ّبي هكبّسُ قـسُ  ثبقس. فطاٍاًي هغلك تؼساز ذكىؿبليهبُ هي 17هست 

 ثبقس.هبُ هَضز هحبؾجِ هي 349هدوَع 

هكبّسُ قسُ هطثَط ثِ قـْطيَض   SWIتطيي همساض ثبالهبِّ  24زض هميبؼ ظهبًي 

هـبُ   27تطيي تساٍم هكبّسُ قسُ ثِ هيعاى ثبقس. قسيسهي 96/1ثِ همساض  1369هبُ 

ثـِ ٍلـَع پيَؾـتِ اؾـت.      1371تب آثبى ؾبل  1368زض ايي هميبؼ اظ قْطيَض ؾبل 

ثبقـس. اظ  هبُ هي 30ثِ هست  1366تب ثْوي  1363عَالًيتطيي تساٍم اظ قْطيَض هبُ  

ّبي هكبّسُ قـسُ  هبُ هَضز هغبلؼِ، تؼساز يب فطاٍاًي هغلك ذكىؿبلي 337هدوَع 

 ثبقس.هبُ هي 68

 

 ّای زهاًی هختلف در هقیاض SWIؼذیذتریي هقادیر گعترُ  یًقؽِ (3)ؼکل 



 

 

 

 

 

 (3ی ؼکل )اداهِ

زّس ذكىؿبلي َّاقٌبؾي، تب يه الي زٍ ؾبل ثؼس اثط ذَز ًتبيح تحميك ًكبى هي

 ّبييزّس. ّوچٌيي زض ؾبلّبي ظيطظهيٌي ًكبى هيؾغح آة ضا زض هيعاى ًَؾبًبت

َاقٌبؾي زض ؾغح ٍؾيغ زض هٌغمِ ٍخَز زاقتِ، زض ّوبى ؾبل وِ ذكىؿبلي ّ

زّس. ّوچٌيي زض فصل ضقس تأثيط ذَز ضا زض ؾغح آة ظيطظهيٌي ًكبى هي

گطم ٍ ون آثي  يهحصَالت وكبٍضظي، ثطاي خجطاى ًيبظ آثي گيبّبى وِ ثب زٍضُ

 ثط اؾبؼ قَز.اظ هٌبثغ آة ظيطظهيٌي خجطاى هي هٌغجك اؾت، ايي ووجَز ػوستبً

ثٌسي، چٌبًچِ هيعاى ذكىؿبلي زض حس ثؿيبض قسيس ثبقس اثطات ّبي پًٌِْمكِ

 ذكىؿبلي تب زٍ ؾبل ثؼس اظ آى ثط ضٍي ؾغح آة ظيطظهيٌي ازاهِ ذَاّس زاقت.

 گیریًتیجِ

تطؾين قس ًكبى  GISزض هحيظ  SPIوِ ثب اؾتفبزُ اظ قبذص  ّبي ذكىؿبليًمكِ

ّب ضخ بلـّب ٍ ؾطذي اظ هبُـزض ثزفي صبـِ صَضت تـزاز وِ ذكىؿبلي َّاقٌبؾي ث



 

 

 

 

ثبقٌس. زض ضاثغِ ثب ذكىؿبلي آة ًوي هكرصي ضًٍس زاضاي هىبًي ًظط ٍ اظ زّسهي

ّوچٌيي  گط ٍـِ ظهبى زيـع هكرص قس ٍلَع ايي پسيسُ اظ ظهبًي ثـظيطظهيٌي ًي

 GISزض هحيظ  SWIّبي ذكىؿبلي آة ظيطظهيٌي وِ ثب اؾتفبزُ اظ قبذص ًمكِ

ثِ ّبي آثي اظ ظهبًي ثِ ظهبى زيگط ٍ يع هكرص وطز وِ تٌف ؾفطُفطاّن قس ً

 زاضاي وِ حَضِ اظ ًمبط هكرصي زض آًْب توطوع صَضت هتٌبٍة تغييط وطزُ اؾت ٍ

 قسُ اؾت. ايدبز ثبقٌس،خوؼيت( هي تطاون ًظط )اظ ٍ ػَاهل اًؿبًي ثبضقي ّبيتٌف

يه ؾبل تأذيط زض ثب افعايف ذكىؿبلي َّاقٌبؾي، ذكىؿبلي آة ظيطظهيٌي ثب 

ؾغح  زّس، پبؾدهي ظهبًي وِ ذكىؿبلي َّاقٌبؾي ضخ پيًَسز.حَضِ ثِ ٍلَع هي

ًتبيح ايي تحميك اؾت.  هستثلٌس ثبضـ، فطآيٌسي ووجَز ثِ ًؿجت ظيطظهيٌي ّبيآة

 تساٍم ووتطي يّبي ظهبًي وَتبُ هست ثب زٍضًُكبى زاز قست ذكىؿبلي زض هميبؼ

 تطي ّؿتٌس.ّبي عَالًي هست زاضاي تساٍم عَالًيقَز ٍ زض هميبؼظبّط هي

 ٍ ّبتطؾبلي ٍضؼيت ثطآٍضز زض ضا SWI  ٍ SPIقبذص  لبثليت آهسُ، زؾت ثِ ًتبيح

 حبصلِ ّبيًوَزاض زٌّس. ضًٍسهي ًكبى ظهبًي ّبيهميبؼ يزض ّوِ ّبذكىؿبلي

 چطا وٌس.هي تأييس ضا هَضز ايي ظهبًي، ّط هميبؼ زض پيعٍهتطي چبُ ٍ ايؿتگبُ ّط ثطاي

 اظ ّبYهحَض  ثَزى يب پبييي ثبال زض اغطالي ّيچ ٍ ثبقٌسهي هتمبضى وبهالً ّب ًوَزاض وِ

 ّبزازُ ٍ ًساضز ٍخَز اًتظبض هَضز حس اظ ذبضج ٍ قسيس ثؿيبض ذكىؿبلي ٍ تطؾبلي ًظط

 ؾغح زض ظيطظهيٌي ّبيآة ٍ ثبضًسگي پطاوٌف ٍضؼيت ثب ٍ ّؿتٌس ًطهبل وبهالً

  زاضز.تغبثك  هٌغمِ

 يب تؼساز ًظط اظ، SPIهثجت  ٍ هٌفي همساض ثب ّبيزٍضُ ظهبًي، هميبؼ افعايف ثب

 .يبثسيه افعايف آًْب تساٍم يب ؾبلي  تط يب ذكىؿبلي ٍلي هست قسُ وبؾتِ فطاٍاًي

اظ ًمغِ ًظط ايؿتگبّي قسيستطيي تساٍم ذكىؿبلي َّاقٌبؾي زض ايؿتگبُ گٌجس 

 ّبتطيي تساٍم اوثط ايؿتگبُهبِّ اؾت اظ ًظط عَالًي 6زض هميبؼ ظهبًي هبُ  4ثب تساٍم 



 

 

 

 

زض ايؿتگبُ  1380هبُ ؾبل ، زض آثبىSPIاًس. ووتطيي همساض تساٍم يىؿبًي زاقتِ

ضخ زازُ اؾت. اظ ًظط ثيكتطيي فطاٍاًي ًؿجي، ايؿتگبُ  12لعٍضُ زض هميبؼ ظهبًي 

 ضا زاقتِ اؾت.  زضصس ثيكتطيي فطاٍاًي 33/23ًَزُ زض هميبؼ ؾبالًِ ثِ هيعاى 

زض هٌبعك  SPIثٌسي ذكىؿبلي قسيستطيي همبزيط ّبي پٌِْثب تَخِ ثِ ًمكِ

 ، خٌَة غطة ٍ غطة ثِ ٍلَع پيَؾتِ اؾت.قطققوبل، خٌَة 

تطيي تساٍم ذكىؿبلي َّاقٌبؾي هٌبعك قوبل قطق ٍ غطة اظ ًظط عَالًي

 حَضِ حؿبؾيت ثيكتطي ًؿجت ثِ ثرف هيبًي حَضِ زاضًس.

ّبي ؾبالًِ َّاقٌبذتي هٌبعك خٌَة ذكىؿبلي يُگؿتط يِمكثب ثطضؾي ً

 اًس.خٌَة قطق ثيكتط اظ ؾبيط هٌبعك زض هؼطض ذكىؿبلي لطاض گطفتِ غطة، غطة ٍ

زض ثٌسي قسيستطيي تساٍم ذكىؿبلي آة ظيطظهيٌي ّبي پٌِْثب تَخِ ثِ ًمكِ

اؾت. هبِّ  6زض هميبؼ ظهبًي هبُ  8لطًديه ثعضي ثب تساٍم  چبُ پيعٍهتطي

هبِّ  12هبُ زض هميبؼ  80تطيي تساٍم، چبُ پيعٍهتطي ذبى ثجيي ثب تساٍم عَالًي

زض  1389هكبّسُ قسُ زض قْطيَض هبُ ؾبل  SWIهكبّسُ گطزيس قسيستطيي همساض 

هبِّ ضخ زازُ اؾت. اظ ًظط ثيكتطيي  1چبُ پيعٍهتطي وٌگَض زض هميبؼ ظهبًي 

زضصس ثيكتطيي زضصس  07/26هيعاى  فطاٍاًي ًؿجي، چبُ پيعٍهتطي ؾالخ غبئت ثب

 ؾت.فطاٍاًي ًؿجي ضا زاقتِ ا

قسُ هٌبعك خٌَة غطة ٍ قوبل قطلي  هكبّسُ SWIاظ ًظط قسيستطيي همبزيط 

 اظ حؿبؾيت ثيكتطي ثطذَضزاضًس.

تطيي تساٍم ذكىؿبلي آة ظيطظهيٌي قوبل، خٌَة غطة ٍ هطوع اظ ًظط عَالًي

 بط حَضِ زاضًس.حَضِ اظ حؿبؾيت ثيكتطي ًؿجت ثِ ؾبيط ًم



 

 

 

 

ًظط فطاٍاًي ًؿجي ذكىؿبلي آة ظيطظهيٌي هٌبعك قوبلي، خٌَة غطثي اظ ًمغِ

 ٍ غطة ثيكتط زضگيط ّؿتٌس.

ّبي ؾبالًِ آة ظيطظهيٌي هٌبعك خٌَة ذكىؿبلي يگؿتطُ يثب ثطضؾي ًمكِ

 .اًسغطة، غطة ٍ قوبل ثيكتط اظ ؾبيط هٌبعك زض هؼطض ذكىؿبلي لطاض گطفتِ
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