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چکیذُ
تحليل تغييشات سطين رشيبى ٍ تذاٍم آى ٍ تؼييي ػَاهل هؤحش دس ثيًظويّب اص پيؾًيبصّبي
اكلي هذيشيت ٍ ثْشُثشداسي ثْيٌِ اص سٍدخبًِّب ثِ ػٌَاى يىي اص هٌبثغ اكلي آة هلشفي
هيثبؿٌذ .دس ايي پظٍّؾ هيضاى تغييشات هبّبًِ حزن سٍاًبة دس  20ايؼتگبُ ّيذسٍهتشي
ٍالغ دس اػتبى گلؼتبى دس يه دٍسُي  38ػبلِ ( )1391-1353ثب اػتفبدُ اص ؿبخق
تغييشات ػبالًِ (ضشيت تؼذيل تَصيغ ػبالًِ ٍ ؿذت توشوض) هَسد اسصيبثي لشاس گشفت.
ثشاػبع دادُّبي هبّبًِ دثي دس ػبلّبي هختلف ،حزن سٍاًبة هبّبًِ ٍ ػبالًِي
ايؼتگبُّبي هَسد هغبلؼِ دس عَل دٍسُي آهبسي هحبػجِ گشديذّ .نچٌيي سًٍذ ؿبخق
تغييشات ػبالًِ ثب اػتفبدُ اص آصهَى هي-وٌذال هَسد تزضيِ ٍ تحليل لشاس گشفتً .تبيذ
پظٍّؾ ًـبى داد وِ اص ًظش تَصيغ هبّبًِ ،حذاوخش همبديش حزن سٍاًبة ايؼتگبُّب دس فلل
1ـ داًؾآهَختِ وبسؿٌبػياسؿذ هٌْذػي آثخيضداسي ،داًـىذُ وـبٍسصي ٍ هٌبثغ عجيؼي ،داًـگبُ هحمك اسدثيلي
2ـ داًـزَي دوتشي ػلَم ٍ هٌْذػي آثخيضداسي ،داًـىذُ ػلَم وـبٍسصي ٍ هٌبثغ عجيؼي ،داًـگبُ گشگبى
3ـ اػتبديبس گشٍُ آهَصؿي هٌبثغ عجيؼي ،داًـىذُ وـبٍسصي ٍ هٌبثغ عجيؼي ،داًـگبُ هحمك اسدثيلي (ًَيؼٌذُ هؼئَل)
E-mail:raoofmostafazadeh@uma.ac.ir

4ـ اػتبديبس گشٍُ هشتغ ٍ آثخيضداسي ،داًـىذُ هٌبثغ عجيؼي ،داًـگبُ اسٍهيِ

ثْبس ٍ خلَكبً دس هبُ فشٍسديي اتفبق افتبدُ اػت وِ ثب همبديش ثبالي ثبسؽ ثْبسُ ٍ احش آى دس
هيضاى آثذّي ثبالي سٍدخبًِّب دس ايي فلل دس استجبط ثَدُ اػتّ .نچٌيي ،ثيؾتشيي
همبديش حزن سٍاًبة دس ايؼتگبُّبي آقلال ،لضاللي ٍ ثليشآثبد ثِتشتيت داساي هتَػظ حزن
سٍاًبة ػبالًِ ( 32/6 ٍ 33/5 ،33/9هيليَى هتشهىؼت) هيثبؿٌذ .دس حبليوِ ثيؾتشيي
يىٌَاختي دس ٍلَع سٍاًبة دس هبُّبي ػبل هشثَط ثِ ايؼتگبُّبي ًَدُخبًذٍص ،توش،
گبليىؾ ٍ لليتپِ ثِتشتيت ثب همبديش ضشيت تؼذيل تَصيغ ػبالًِ ثشاثش ٍ 0/23 ،0/21 ،0/19
 0/24دسكذ ثَدُ اػت .ونتشيي ؿذت توشوض سٍاًبة ًيض هشثَط ثِ ايؼتگبُّبي ًَدُخبًذٍص
ٍ توش ثِتشتيت ثشاثش ثب همبديش  0/25 ٍ 0/26دسكذ هيثبؿٌذ ،دس كَستيوِ ايؼتگبُ ساهيبى
(ثب همذاس ؿبخق  0/62دسكذ) داساي ثيؾتشيي ؿذت توشوض ثَدُ اػتً .تبيذ حبوي اص
ساثغِي هؼتمين ٍ هؼٌيداس هيبى ضشيت تؼذيل تَصيغ ػبالًِي دثي ٍ ؿبخق ؿذت
توشوض ثب ضشيت ّوجؼتگي  0/60هيثبؿذ .ثٌبثشايي ثيؾتشيي سًٍذ وبّـي ٍ افضايـي دس
عَل دٍسُي آهبسي ثب اػتفبدُ اص آصهَى هي-وٌذال ثِتشتيت دس ايؼتگبُّبي ؿيشآثبد ٍ
ًَدُخبًذٍص دس ػغح هؼٌيداس  0/05هـبّذُ ؿذُاًذ.
کلوات کلیذی :سطين رشيبى سٍدخبًِ ،ؿذت توشوض ،ضشيت تؼذيل تَصيغ ،آصهَى هي-وٌذال.

هقذهِ
ػَاهلي ّوچَى خلَكيبت خَد حَضِ ًظيش فيضيَگشافي ،صهييؿٌبػي،
پَؿؾگيبّيٍ ،ضؼيت خبن ،دخبلت فؼبليتّبي اًؼبًي دس هحيظ عجيؼي هٌغمِ ٍ
ثش ّن صدى تؼبدل هحيظ عجيؼي ثبػج تـذيذ سٍاًبة ؿذُ ٍ صيبىّبي
رجشاىًبپزيشي سا دس ػغح هٌغمِ ثِ ٍرَد هيآٍسًذ .ثب تَرِ ثِ ايي وِ خلَكيبت
فيضيىي حَضِ ًؼجتبً حبثت اػت ٍ ثبسؽ داساي تغييشات صهبًي ٍ هىبًي اػت ٍ
ّن چٌيي ثب دس ًظش داؿتي استجبط هؼتمين ثيي ثبسًذگي ٍ سٍاًبة ،تغييشات فللي

سٍاًبة دٍس اص اًتظبس ًخَاّذ ثَد (پيتشػَىّ ٍ 1وىبساى140 :2012 ،؛ ٍالگب ٍ
هليٌؼىي .)620 :2017 2ثب تؼييي تغييشات حزن سٍاًبة ًبؿي اص ثبسًذگي ٍ آگبّي
اص صهبى عغيبى سٍدخبًِّب هيتَاى صهيٌِ پيؾثيٌي ػيالة ٍ ثِ دًجبل آى وبّؾ
خؼبسات ًبؿي اص آى سا فشاّن ًوَد .افضايؾ روؼيت ًيبص ثِ اػتفبدُ اص آة سٍدخبًِّب
ًيض افضايؾ يبفتِ اػت .دس ًتيزِ اًؼبى ثب ايزبد ػذ ٍ صيش وـت ثشدى صهييّبي
وـبٍسصي ثيؾتش ػؼي دس ثْشٍُسي ٍ هْبس ثيؾتش سٍاًبة ًوَدُ اػت وِ ثبػج
تغييش دس صهبىثٌذي ٍ ًيض آؿفتگي سطين سٍدخبًِ هيگشدد وِ ثب اػتفبدُ اص
ؿبخقّبي تغييشپزيشي لبثل اسصيبثي اػت (ٍفبخَاُ ٍ ّوىبساى.)80 :1391 ،
ؿٌبػبيي ًمبعي وِ دچبس افضايؾ سٍاًبة ؿذُاًذ ٍ هؼشفي آىّب ثِػٌَاى ًمبط
ثحشاًي هيتَاًذ ثِ هذيشيت ثْتش حَضِ ٍ ػوليبت آثخيضداسي دس ثخؾّبي ثحشاًي
حَضِي آثخيض هٌزش ؿَد ػذم ؿٌبخت دس ثؼيبسي هَاسد ثبػج تلوينگيشي
ًبهٌبػت ٍ گشفتي ًتيزِ هٌفي دس هحيظ هيؿَد (اػفٌذيبسيدسآثبد ٍ ّوىبساى،
 .)61 :1393ثٌبثشايي ثشاي تـخيق سًٍذ ػشيّبي صهبًي ّيذسٍلَطيىي آصهَى
ًبپبساهتشي هي-وٌذال 3هٌبػتتشيي سٍؽ اػت ،هخلَكبً ثشاي دادُّبي ّيذسٍلَطي
وِ ًبهتَاصىاًذ ٍ دادُّبي پشت داسًذ (ثبلشپَس ٍ ّوىبساى .)11 :1396 ،ثب ايي ٍرَد
دس ؿشايظ ٍالؼي ثشخي ػشيّبي ّيذسٍلَطيىي داساي ضشيت خَدّوجؼتگي
هيثبؿٌذ .خَدّوجؼتگي ثش سٍي همذاس ٍاسيبًغ هحبػجِ ؿذُ دس سٍؽ هي-وٌذال
تأحيش هيگزاسد دس ًتيزِ احتوبل سد فشم كفش يؼٌي ػذم ٍرَد سًٍذ دس ػشي دادُ
افضايؾ پـيذا هـيوٌذ .دس ايي حبلت اگش چِ دادُّب فبلذ سًٍـذ ّؼتٌذ اهب ثب سٍؽ
هي-وٌذال ثشاي آىّب سًٍذ تـخيق دادُ هيؿَد (اًٍبص ٍ ثبيضيت.)3554 :2011 ،4

1- Petersen
2- Walega & Mlynski
3- Non-Parametric Mann-Kendall Test
4- Onoz and Bayazit

اص رولِ هغبلؼبت اًزبم ؿذُ دس صهيٌِي ثشسػي تغييشات صهبًي ٍ هىبًي سٍاًبة
دس خبسد اص وـَس هيتَاى ثِ هغبلؼِ ؿيىلَهبًفّ ٍ 1وىبساى ( )2007اؿبسُ ًوَد.
آى ّب تغييشات هىبًي ٍ صهبًي دثي حذاوخش سا دس لغت ؿوبل سٍػيِ ثب دادُّبي
سٍصاًِ دثي  139ايؼتگبُ هَسد ثشسػي لشاس دادًذً .تبيذ آىّب ًـبىدٌّذُ هؼٌيداسي
تغييشات هىبًي دثي دس لغت ؿوبل سٍػيِ ثَدُ ٍ تغييشات دس دثي حذاوخش دس فلل
ثْبس سا ًبؿي اص صهبى يخصدگي ٍ رٍة ثشف ثيبى وشدًذ .دس ثشسػي تغييشات هىبًي ٍ
صهبًي سٍاًبة دس حَضِي سٍدخبًِي يبًگتؼِ 2چيي دس عي دٍسُي  40ػبلِ،
ايىؼَّ ٍ 3وىبساى ( )2008ثيبى وشدًذ وِ سٍاًبة عجيؼي سٍدخبًِ دس تبثؼتبى
افضايؾ ٍ دس پبييض ثِ ؿذت وبّؾ يبفتِ اػت .پيتشػَى ٍ ّوىبساى ( )2012فللي
ثَدى سٍاًبة هبّبًِ دس ايبالت هتحذُ سا ثشسػي وشدُ ٍ ثيبى وشدًذ وِ تغييشات
هىبًي دس سٍاًبة فللي ثِ ؿبخق خـىؼبلي حَضِ ،سعَثت خبن ٍ ثبسؽ فللي
ثؼتگي داسد .وبًذصٍيؼضّ ٍ 4وىبساى ( )2015تغييشات آة ٍ َّايي ٍ دثي سا دس
سٍدخبًِ آوؼَي 5چيي ثب توشوض ثش پيؾثيٌي فللي سٍاًبة هَسد ثشسػي لشاس دادًذ.
ًتبيذ آى ّب ًـبى داد وِ تغييشات دثي دس فلل تبثؼتبى دس يىي اص صيشحَضِّبي
هَسد ثشسػي تحتتأحيش دهب ٍ دس صيشحَضِ ديگش تحتتأحيش ػبهل ثبسؽ ثَدُ اػت.
دس ثشسػي فللي ثَدى دثي هيبًگيي هبّبًِ دس ثشخي اص سٍدخبًِّبي حَضِي
ٍيؼتَالي 6لْؼتبى ٍالگب ٍ هليٌؼىي ( )2017اص ؿبخق وَلَيل ،7تحليل ّوجؼتگي

1- Shiklomanov
2- Yangtze
3- Xu
4- Kundzewicz
5- Aksu
6- Vistula
7- Colwell

ّوجؼتگي خَدوبس ٍ 1تحليل عيفي 2اػتفبدُ وشدًذً .تبيذ آىّب ًـبىدٌّذُي
ثيًظوي دس فللي ثَدى دثي هيبًگيي هبّبًِ دس سٍدخبًِّبي هَسد ثشسػي ثَد.
دس داخل وـَس ًيض ،يَػفي ٍ ّوىبساى ( )1390ثب ثيبى ايٌىِ رشيبى سٍدخبًِّب
داساي تغييشپزيشي صيبدي دس هميبع صهبًي ٍ هىبًي هختلف هيثبؿٌذ ،تغييشپزيشي
صهبًي ٍ هىبًي رشيبى سٍدّب دس اػتبى هبصًذساى سا ثب تحليل ّبسهًَيه هَسد ثشسػي
لشاس دادًذً .تبيذ آىّب ًـبىدٌّذُي سطين الگَي دثي ثيـيٌِ هبّبًِ دس اػفٌذ ٍ
فشٍسديي ثِدليل رٍة ثشف ٍ دس پبييض (هْش ٍ آثبى) ثِ دليل ٍلَع ثبسؽ پبييضُ
هٌغمِاي ثَدُ اػت .دس ثشسػي سًٍذ تغييشات دثي سٍدخبًِي هبسٍى اػتبى خَصػتبى،
هؼشٍفي ٍ عجشي ( )1390اص تحليل پبساهتشي سگشػيًَي ٍ آصهَىّبي ًبپبساهتشي
هي-وٌذال ٍ ػي اػتفبدُ وشدًذ ٍ ثيبى ًوَدًذ وِ همبديش دثي دس فلل ثْبس ٍ
صهؼتبى وبّؾ ٍ دس فلل تبثؼتبى افضايؾ يبفتِ اػت .فشدصادُ ٍ ّوىبساى ()1391
احش ًَػبًبت ثبسؽ ثش سٍاًبة ػغحي دس حَضِي آثشيض ػشخغ اػتبى خشاػبى
سضَي سا هَسد ثشسػي لشاس دادًذً .تبيذ آىّب ًـبىدٌّذُي ثيؾتشيي تغييشات
هبّبًِ سٍاًبة ػغحي دس فلل ثْبس ٍ فشٍسديي هبُ ثَدُ ٍ ونتشيي تغييشات سٍاًبة
ػغحي دس اٍاخش تبثؼتبى هيثبؿذ وِ ثِدليل خـه ؿذى سٍد دس فلل تبثؼتبى
اػت .افضايؾ اّويت هذيشيت آثخيض دس عي ػبلّبي اخيش ثخلَف هذيشيت هٌبثغ
آثي ،فشػبيؾ ٍ سػَة لضٍم ؿٌبخت سفتبس ٍ سطين سٍدخبًِّب سا ًوبيبى هيػبصد .ثب
تَرِ ثِ تغييشات همذاس دثي سٍدخبًِ ،اسصيبثي تغييشات صهبًي ٍ هىبًي تغييشات
سٍاًبة هيتَاًذ دس تؼييي ٍ وٌتشل هٌـأ فشػبيؾ خبن هؤحش ثبؿذ .ثش ّويي اػبع
ايي پظٍّؾ ثب ّذف تحليل تغييشات صهبًي ٍ هىبًي حزن سٍاًبة هبّبًِ ٍ ًيض

1- Autocorrelation Analysis
2- Spectral Analysis

هحبػجِ ؿبخقّبي ضشيت تؼذيل تَصيغ ػبالًِ ٍ ؿذت توشوض دس تؼذادي اص
ايؼتگبُّبي ّيذسٍهتشي ٍالغ دس اػتبى گلؼتبى اًزبم ؿذُ اػت.
هَاد ٍ سٍؽّا
هَقعیت هٌطقِی هَسد هطالعِ

دس پظٍّؾ حبضش ،حَضِي آثخيض گشگبًشٍد دس اػتبى گلؼتبى ثشاػبع هشص
ّيذسٍلَطيه ثِ ػٌَاى ٍاحذ هغبلؼبتي دس ًظش گشفتِ ؿذُ اػت .اػتبى گلؼتبى اص
ًظش گؼتشدگي ،تٌَع تَپَگشافي ٍ ًَع وبسثشيّبي اساضي داساي ًبّوگٌي ثباليي
اػت وِ خلَكيبت ٍ ٍلَع صهبًي ٍ هىبًي دٍسُّبي خـه ٍ هشعَة سا هتأحش
هيػبصد .اػتبى گلؼتبى ثب هؼبحتي حذٍد  20438ويلَهتشهشثغ دس ؿوبل ؿشق
وـَس ٍ دس هحذٍدُي رغشافيبيي ΄ 53˚ 50تب΄ 56˚ 18عَل ؿشلي ٍ ΄ 36˚ 25تب
΄ 38˚08ػشم ؿوبلي ٍالغ ؿذُ اػت .هيضاى ثبسًذگي هتَػظ ػبالًِ اص حذٍد 150
تب  750هيليهتش هتغيش هيثبؿذ .اػتبى گلؼتبى دس عجمِثٌذي دٍهبستي داساي
اللينّبيي هتفبٍت هيثبؿذ وِ دس ايي عجمِثٌذيًَ ،اس ؿوبلي اػتبى داساي اللين
خـه ٍ ًَاس پبيييتش آى داساي اللين ًيوِخـه هيثبؿذّ .نچٌيي دٍ ًبحيِ ثؼيبس
هشعَة دس داخل ًَاحي هشعَة ٍ پٌذ ًبحيِي هشعَة دس داخل ًَاحي ًيوِ
هشعَة لشاس داسد (هلغفيصادُ ٍ ؿيخ .)82 :1390 ،وبسثشي ػوذُي حَضِي ثِ
ٍيظُ دس رٌَة ٍ ؿشق رٌگلي ثَدُ ٍ دس ؿوبل ٍ غشة هٌغمِ دؿتّبي آثشفتي ثِ
كَست صساػت ٍ هشتغ دس حبل ثْشُثشداسي ّؼتٌذ .ؿىل ( ،)1هَلؼيت هٌغمِي
هَسد هغبلؼِ سا دس اػتبى گلؼتبى ٍ ايشاى ٍ ّوچٌيي پشاوٌؾ ايؼتگبُّبي ّيذسٍهتشي
دس هٌغمِي هَسد هغبلؼِ سا ًوبيؾ هيدّذ.
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ؿکل ( )1هَقعیت حَضِی آتخیض گشگاًشٍد ٍ هحل ایؼتگاُّای ّیذسٍهتشی دس اػتاى گلؼتاى

سٍؽ پظٍّؾ
دس ايي پظٍّؾ اثتذا وليِي ايؼتگبُّبي ّيذسٍهتشي هَرَد دس هٌغمِي هَسد
هغبلؼِ ؿٌبػبيي ؿذ .اص آًزبيي وِ دس تحليل تغييشات هبّبًِ سٍاًبة ػغحي ٍ دثي
ّش چِ دٍسُي آهبسي ايؼتگبُّب ثيؾتش ثبؿذ دلت ًتبيذ دليكتش اػت ،ثٌبثشايي
ايؼتگبُّبي هختلف دس ػغح حَضِ داساي آهبس عَالًيهذت اًتخبة ؿذًذ .دادُّبي
هَسد ًيبص دس ايي پظٍّؾ ؿبهل آهبس دثي هبّبًِ  20ايؼتگبُ دس ػغح حَضِ ،دس
دٍسُي آهبسي  1353تب  1391هيثبؿذ وِ ثشخي اص اعالػبت ايؼتگبُّبي ّيذسٍهتشي
هَسد هغبلؼِ دس رذٍل ( )1اسائِ ؿذُ اػت.

جذٍل ( )1خصَصیات ایؼتگاُّای ّیذسٍهتشی هٌتخة دس اػتاى گلؼتاى

سدیف

سٍدخاًِ

ًام ایؼتگاُ

تٌگشاُ
دٍؽ (هبدسػَ)
توش
گشگبًشٍد
گبليىؾ
اٍغبى
لليتپِ
لليتپِ
گٌجذ
گشگبًشٍد
لضٍسُ
چْلچبي
ًَدُ
خشهبلَ
اساصوَػِ
گشگبًشٍد
ساهيبى
لشُچبي
لضاللي
گشگبًشٍد
ػذگشگبى
گشگبًشٍد
ؿيشآثبد
ػيبُرَي
ثبغِػبليبى
گشگبًشٍد
تميآثبد
رؼفشآثبد
آقلال
گشگبًشٍد
ثليشآثبد
گشگبًشٍد
گشگبًشٍد حبريلَؿبى

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ًشهبة

پغپـتِ

19
20

صسيٌگل
هحوذآثبد

صسيٌگل
ػشهَ

هَقعیت جغشافیایی

هتَػط دتی

X

Y

Z
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(هتشهکعة تشثاًیِ)






1/45
1/57
2/59
0/50
7/51
2/06
2/21
5/58
1/22
12/93
8/93
0/60
3/51
0/40
13/09
12/61
2/76
2/11
2/04
1/16

دس ساػتبي اّذاف پظٍّؾ ،اثتذا ثشاػبع دادُّبي هبّبًِ دثي دس ػبلّبي
هختلف ،حزن سٍاًبة هبّبًِ ٍ ػبالًِ ايؼتگبُّبي هختلف دس عَل دٍسُي آهبسي
هحبػجِ گشديذ .ػپغ ثِ هٌظَس ثشسػي تغييشات هبّبًِ حزن سٍاًبة دس ّش يه اص

ايؼتگبُّبي ّيذسٍهتشي اص ؿبخق تغييشات ػبالًِ 1اػتفبدُ گشديذ .ايي ؿبخق
ؿبهل ضشيت تؼذيل تَصيغ ػبالًِ ٍ 2ؿذت توشوض 3حزن سٍاًبة دس عَل دٍسُي
آهبسي هَرَد دس ايؼتگبُّبي ّيذسٍهتشي حَضِي آثخيض گشگبًشٍد هيثبؿذ .ضشيت
تؼذيل تَصيغ ػبالًِ ًـبًگش يىٌَاختي يب ػذم يىٌَاختي تغييشات حزن سٍاًبة دس
ايؼتگبُّبي هَسد هغبلؼِ هيثبؿذ ،وِ ثشاػبع ساثغِي ( )1هحبػجِ ؿذ (طايٍ 4
ّوىبساى.)4 :2016 ،
ساثغِي ()1
وِ دس آى Cr ،ضشيت تؼذيل تَصيغ ػبالًِ t ،هبُّبي ػبل (R ،)1 ،2 ،3 ،......،12

هتَػظ حزن سٍاًبة هبّبًِ ٍ  Rهتَػظ حزن سٍاًبة ػبالًِ هيثبؿذ .ؿذت توشوض
ًيض حذالل ٍ حذاوخش تغييشات ثِ دػت آهذُ اص همبديش حزن سٍاًبة سا دس ايؼتگبُّبي
ّيذسٍهتشي ًـبى هيدّذ ٍ ثشاػبع سٍاثظ ( )5( ٍ )4( ،)3( ،)2هحبػجِ گشديذ
(يبًگّ ٍ 5وىبساى39 :2000 ،؛ طاي ٍ ّوىبساى.)4 :2016 ،
ساثغِي ()2
ساثغِي ()3

)1- Annual Variation Analysis (AVA
2- Annual Distribution of Regulating Coefficient
3- Concentration Rate
4- Zhai
5- Young

ساثغِي ()4
ساثغِي ()5
وِ دس آىّب Cd ،ؿذت توشوض حزن سٍاًبة Rx ،روغ همبديش هؤلفِ افمي  12هبُ
ػبل Ry ،روغ همبديش هؤلفِ ػوَدي  12هبُ ػبل R(t) ،همبديش حزن سٍاًبة هبّبًِ،
صاٍيِ ثشداسي اص همبديش حزن سٍاًبة ٍ  LENMثشاثش  12هبُ هيثبؿذ.
دس ثشسػي تغييشات صهبًي ؿبخق تغييشات ػبالًِ حزن سٍاًبة اص هذل ًوَداس
ػِهتغيشُ 1اػتفبدُ ؿذ .هذل ًوَداس ػِهتغيشُ اثضاسي ثشاي ًوبيؾ تغييشپزيشي
هتغيشّبي هؤحش ثش يه هتغيش ٍاثؼتِ دس فضبي ػِثؼذي اػت (هلغفيصادُ ٍ
ّوىبساى133 :1394 ،؛ آلتًَىبيٌبن ٍ ّوىبساى .)239 :2003 ،2تْيِي ًوَداسّبي
ػِهتغيشُ هي تَاًذ ثب اػتفبدُ اص سٍؽ وشيزيٌگ كَست گيشد ،وِ دس آى ثب اػتفبدُ
اص دٍ هتغيش هؼتمل ٍ يه هتغيش ٍاثؼتِ ،پشاوٌؾ همبديش آى ثشآٍسد هيگشدد
(كبدلي ٍ هلغفيصادُ5 :2016 ،؛ ػي .)72 :2008 ،3ثٌبثشايي استجبط هيبى ضشيت
تؼذيل تَصيغ ػبالًِ ٍ ؿذت توشوض ػبالًِ ايؼتگبُّبي هَسد هغبلؼِ ثب هيبًگيي
حزن سٍاًبة ػبالًِ دس عَل دٍسُي آهبسي ( )1353-13591ثب اػتفبدُ اص
ًوَداسّبي ػِهتغيشُ دس هحيظ ًشمافضاس  Surferهَسد اسصيبثي لشاس گشفت .هيبًگيي
ضشيت تؼذيل تَصيغ ػبالًِ ٍ ؿذت توشوض ّش يه اص ايؼتگبُّب دس عَل دٍسُي
آهبسي  38ػبلِ ًيض ثِهٌظَس ثشسػي تغييشات هىبًي هحبػجِ ٍ دس لبلت ًمـِ اسائِ
گشديذ.
1- Triple Diagram Model
2- Altunkaynak et al.,
3- Sen

آصهَى هي-کٌذال

دس ايي همبلِ رْت تؼييي همبديش آصهَى هي-وٌذال اص سٍاثظ ( 6تب  )9اػتفبدُ ؿذُ
اػت (ػبلوي ٍ ّوىبساى.)9 :2002 ،1
ساثغِي ()6
ساثغِي ()7
ساثغِي ()8
ساثغِي ()9
وِ دس آى n ،تـؼذاد دادُ هـبّذُاي (عَل دٍسُي آهبسي) Xj ٍ Xi ،ثِتشتيت iاهيي
ٍ jاهيي دادُ هـبّذُاي q ٍ ،تؼذاد گـشٍُّبي ايزبد ؿذُ (ثب دادُّبي ثشاثش ٍ ثيؾتش
اص دٍ ػضَ) tp ،تؼـذاد داُّبي ثشاثش دسpاهيي گشٍُ ٍ  ZMهمذاس آهبسُ هي-وٌذال
اػت .همذاس هٌفي  ZMثيبًگش سًٍذ وبّـي ٍ همذاس هخجت آى ًـبىدٌّذُي سًٍذ
افضايـي دس ػشي دادُّب هيثبؿذ .ثب تَرِ ثِ ػغح هؼٌيداسي  95دسكذ اگش 1/96
>| |ZMثبؿذ ،فشم كفش ( )H0سد ؿذُ ٍ ػشي صهبًي پبساهتش هَسد هغبلؼِ داساي
سًٍذ هؼٌيداس ٍ دس غيش ايـي كَست فبلذ سًٍذ اسصيبثي هيؿَد .ثٌبثشايي سًٍذ تغييشات
ضشيت تؼذيل تَصيغ ػبالًِ ٍ ؿذت توشوض دس عَل دٍسُي آهبسي دس ايؼتگبُّبي
هَسد هغبلؼِ ثب اػتفبدُ اص آصهَى هي-وٌذال دس ًشمافضاس هه ػٌغ 2اًزبم ؿذ.
1- Salmi
2- MAKESENS

تحث ٍ ًتایج
همبديش تغييشات هبّبًِ حزن سٍاًبة دس عَل دٍسُي آهبسي هَرَد دس تؼذادي اص
ايؼتگبُّبي ّيذسٍهتشي حَضِي آثخيض گشگبًشٍد دس ؿىل ( )2اسائِ ؿذُ اػت.

ؿکل ( )2تغییشات هتَػط هقادیش حجن سٍاًاب (هیلیَى هتشهکعة) دس هاُّای هختلف دس
ایؼتگاُّای ّیذسٍهتشی هٌتخة دس حَضِی آتخیض گشگاًشٍد

اداهِی ؿکل ()2

اداهِی ؿکل ()2

ثشاػبع ًتبيذ ثِ دػت آهذُ اص تغييشات حزن سٍاًبة هبّبًِ هشثَط ثِ ؿىل
( ،)2هـبّذُ هيؿَد وِ ثيؾتشيي حزن سٍاًبة دس فشٍسدييهبُ ٍ ونتشيي همذاس
حزن سٍاًبة دس هشدادهبُ هيثبؿذ ،دس كَستيوِ ايؼتگبُ حبريلَؿبى داساي ثيـتشيي
همذاس حزن سٍاًبة دس هشدادهبُ ثَدُ اػت .ثِػجبستي هيتَاى گفت وِ دس ايؼتگبُّبي
هَسد هغبلؼِ ،ثيـتشيي همبديش حزن سٍاًبة دس فلل ثْبس ٍ ونتشيي همبديش آى دس
فللّبي پبييض ٍ تبثؼتبى هيثبؿذ .اص آًزبيي وِ ثيـتش آثخيضّبي هَسد هغبلؼِ
داساي پَؿؾ رٌگلي هيثبؿٌذ ،لزا دثي پبيِ ًبؿي اص ًفَرپزيشي ثبال ،ثبػج تغييش دس
صهبى ثٌذي ٍلَع دثي ٍ ًيض تَصيغ ٍ تؼذيل آى دس فلَل هختلف هيؿَد .همبديش
تغييشات هتَػظ حزن سٍاًبة ػبالًِ دس عَل دٍسُي آهبسي هَرَد دس تؼذادي اص
ايؼتگبُّبي ّيذسٍهتشي حَضِي آثخيض گشگبًشٍد دس ؿىل ( )3اسائِ ؿذُ اػت.
ثشاػبع ؿىل ( )3هيتَاى گفت وِ ثيؾتشيي حزن سٍاًبة هشثَط ثِ ايؼتگبُّبي
آقلال ،لضاللي ٍ ثليشآثبد ثِ تشتيت داساي هتَػظ حزن سٍاًبة ػبالًِ (ثب همبديش
 32/6 ٍ 33/5 ،33/9هيليَى هتشهىؼت) هيثبؿٌذ ،دس حبليوِ ايؼتگبُ تميآثبد
داساي ووتشيي همذاس هتَػظ حزن سٍاًبة ػبالًِ ثِ هيضاى يه هيليَى هتشهىؼت
ثشآٍسد ؿذُ اػتً .تبيذ هشثَط ثِ تغييشات صهبًي ؿبخق تغييشات ػبالًِ (ضشيت
تؼذيل تَصيغ ػبالًِ ٍ ؿذت توشوض) حزن سٍاًبة ثب اػتفبدُ اص ًوَداسّبي ػِهتغيشُ
دس ؿىلّبي ( )5( ٍ )4اسائِ ؿذُ اػت.

ؿکل ( )3هقادیش هتَػط حجن سٍاًاب ػاالًِ دس ایؼتگاُّای ّیذسٍهتشی هٌتخة دس طَل دٍسُی
آهاسی هَجَد دس حَضِی آتخیض گشگاًشٍد

ؿکل ( )4هقادیش ضشیة تعذیل تَصیع ػاالًِ دس تغییشات هیاًگیي حجن سٍاًاب ػاالًِ دس طَل
دٍسُی آهاسی ایؼتگاُّای هٌتخة

ؿکل ( )5هقادیش ؿذت توشکض دس تغییشات هیاًگیي حجن سٍاًاب ػاالًِ دس طَل دٍسُی آهاسی
ایؼتگاُّای هٌتخة

ؿىل (ً )4ـبىدٌّذُي ايي اػت وِ تَصيغ سٍاًبة دس ػبلّبيي ثب همذاس حزن
سٍاًبة ػبالًِ ثيؾتش اص  50هيليَى هتشهىؼت دس عَل دٍسُي آهبسي غيشيىٌَاخت
هيثبؿذّ .نچٌيي ايي ؿىل ًـبىدٌّذُي ػذم تغييشات ضشيت تؼذيل تَصيغ
ػبالًِ دس عَل دٍسُي آهبسي ثِرض دس ػبلّبي ثيي ٍ 1375-1380 ،1360-1365
 ٍ 1385-1390دس همبديش ون حزن سٍاًبة ػبالًِ هيثبؿذ وِ هيتَاى ثِ تغييشات
همذاس حزن سٍاًبة ػبالًِ دس ثيي ايؼتگبُّبي هَسد هغبلؼِ ًؼجت داد .همبديش ؿذت
توشوض دس عَل صهبى ٍ دس همبيؼِ ثب حزن سٍاًبة ػبالًِ ثشاػبع ؿىل ( )5هتفبٍت
ثَدُ دس كَستيوِ دس ثيي ػبلّبي  1355-1365همذاس ؿذت توشوض ثِرض دس
همذاس حزن سٍاًبة ػبالًِ ثيي  80-100 ٍ 10-20هيليَى هتشهىؼت ون ثشآٍسد
ؿذُ اػت .دس حبليوِ دس ػبلّبي ثيي  1375-1385همذاس ؿذت توشوض دس حزن
سٍاًبة ونتش اص  60هيليَى هتشهىؼت ون ثَدُ اػت وِ ًـبىدٌّذُي تغييشات
صهبًي ؿذت توشوض اػت .ؿىل (ً )6ـبىدٌّذُي تغييشات هىبًي همبديش ضشيت تؼذيل

تَصيغ ػبالًِ ٍ ؿذت توشوض ثشآٍسدي ثشاي همبديش هتَػظ حزن سٍاًبة ػبالًِي
ايؼتگبُّبي هَسد هغبلؼِ دس عَل دٍسُي آهبسي هَرَد دس حَضِي آثخيض گشگبًشٍد
هيثبؿذ.

ؿکل ( )6هقادیش هتَػط ضشیة تعذیل تَصیع ػاالًِ ٍ ؿذت توشکض سٍاًاب ػاالًِ دس ایؼتگاُّای
ّیذسٍهتشی هٌتخة دس حَضِی آتخیض گشگاًشٍد

ؿىل (ً )6ـبىدٌّذُي ايي اػت وِ ونتشيي ضشيت تؼذيل تَصيغ ػبالًِ حزن
سٍاًبة هشثَط ثِ ايؼتگبُّبي ًَدُخبًذٍص ،توش ،گبليىؾ ٍ لليتپِ ثِتشتيت ثب همبديش
ثشاثش  0/24 ٍ 0/23 ،0/21 ،0/19دسكذ ثَدُ اػت وِ ًـبًگش يىٌَاخت ثَدى تَصيغ
همبديش حزن سٍاًبة دس ّوِي هبُّبي ػبل هيثبؿذ .دس حبليوِ دس ػبيش ايؼتگبُّب
همذاس ثيًظوي ثيؾتش ثَدُ ٍ ثبالتشيي همذاس ضشيت تؼذيل تَصيغ ػبالًِ هشثَط ثِ
ايؼتگبُ ساهيبى ثب همذاس  0/44دسكذ هيثبؿذ وِ ًـبى هيدّذ دس هبُّبي هحذٍدي
اص ػبل همبديش حزن سٍاًبة يىٌَاخت اػتّ .نچٌيي ثيـتشيي ؿذت توشوض حزن
سٍاًبة دس ايؼتگبُ ساهيبى ثشاثش 0/62دسكذ ثَدُ ٍلي ونتشيي آى هشثَط ثِ ايؼتگبُّبي
توش ٍ ًَدُخبًذٍص ثِ تشتيت ثشاثش ثب همبديش  0/26 ٍ 0/25دسكذ هيثبؿٌذ دس حبلي

وِ دس ثيؾتش ايؼتگبُّب ؿذت توشوض يىٌَاخت ثَدُ اػت .ثِ ػجبستي دس ؿذت
توشوض ثبالي حزن سٍاًبة دس ايؼتگبُّبي هَسد هغبلؼِ همبديش ثيي حذالل ٍ حذاوخش
حزن سٍاًبة هبّبًِ داساي تغييشات صيبدي اػت .ساثغِ ثيي همبديش ًشهبل ؿذُ
ؿبخق ّبي ضشيت تؼذيل تَصيغ ػبالًِ ٍ ؿذت توشوض ثشاػبع دثي هتَػظ رشيبى
دس ؿىل ( )7اسائِ ؿذُ اػتً .تبيذ ًـبى هيدّذ وِ دس ايؼتگبُّبي ٍالغ دس
ثبالدػت هٌغمِي هَسد هغبلؼِ ،همبديش ؿبخق ؿذت توشوض ثبالتش اػت ،وِ ًـبى
هيدّذ توشوض ٍلَع دثي دس هبُّبي پشآة ػبل اػت .ايي دس حبلي اػت وِ دس
ايؼتگبُّبي پبيييدػت ،ثب ثِّن پيَػتي سٍدخبًِّب ٍ افضايؾ دثي ،ايي توشوض ٍلَع
دثي دس هبُّبي هـخلي اص ػبل اص ثيي سفتِ ٍ دس ثيؾتش هبُّبي ػبل تَصيغ هيؿَد.

ؿکل ( )7ساتطِی تیي هقادیش ًشهال ؿذُ ضشیة تعذیل تَصیع ػاالًِ ٍ ؿذت توشکض تشاػاع دتی
هتَػط جشیاى دس حَضِی آتخیض گشگاًشٍد

ثب تَرِ ثِ ؿىل ( )7هيتَاى ثيبى وشد وِ استجبط ثيي ضشيت تؼذيل تَصيغ
ػبالًِ ٍ ؿذت توشوض هؼتمين هيثبؿذ .ثِ ػجبستي ّش چِ تَصيغ حزن سٍاًبة دس
هبُّبي هختلف ػبل غيشيىٌَاخت ثبؿذ ،هيتَاى اًتظبس داؿت وِ تغييشات ثيي

حذالل ٍ حذاوخشي همبديش حزن سٍاًبة ًيض صيبد خَاّذ ثَد .دس رذٍل ( )2همبديش
آصهَى  Zهي-وٌذال ثشاي ؿبخق تغييشات ػبالًِ (ضشيت تؼذيل تَصيغ ػبالًِ ٍ
ؿذت توشوض) دس عَل دٍسُي آهبسي ( )1353-1391ثشاي ايؼتگبُّبي ّيذسٍهتشي
هَسد هغبلؼِ دس حَضِي آثخيض گشگبًشٍد اسائِ ؿذُ اػت.
جذٍل ( )2سًٍذ تغییشات ضشیة تعذیل تَصیع ػاالًِ ٍ ؿذت توشکض دس دٍسُی آهاسی (-1331
 )1353تا اػتفادُ اص آصهَى هي-کٌذال دس حَضِی آتخیض گشگاًشٍد
سدیف

ایؼتگاُ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

اساصوَػِ
آقلال
ثبؽػبليبى
ثليشآثبد
پغپـتِ
تميآثبد
توش
تٌگشاُ
حبريلَؿبى
ساهيبى
صسيٌگل
ػذگشگبى
ػشهَ
ؿيشآثبد
لضاللي
لليتپِ
گبليىؾ
گٌجذ
لضٍسُ
ًَدُخبًذٍص

ضشیة تعذیل تَصیع ػاالًِ ()Cr
آصهَى Z
-0/68
-2/06
-1/61
-2/35
-1/05
2/16
0/34
-0/18
0/31
-1/62
-1/79
-1/15
-1/55
-2/93
-1/71
0/18
-0/07
-1/65
-0/44
-1/33

هعٌیداسی
*
*
*

+

**
+

+

ؿذت توشکض ()Cd
آصهَى Z
-0/24
-1/38
-0/12
-1/77
-0/96
0/44
-1/11
0/99
-0/36
-0/27
-0/36
0/19
0/56
-0/41
-1/45
1/09
-0/48
-1/33
1/79
2/81

(** هعٌیداسی دس ػطح  * ،1/11هعٌیداسی دس ػطح  + ،1/15هعٌیداسی دس ػطح )1/1

هعٌیداسی

+

+
**

ثشسػي ًتبيذ آصهَى هي-وٌذال ثشاي ؿبخق تغييشات ػبالًِ ايؼتگبُّب دس
رذٍل (ً )2ـبى هيدّذ وِ ثيؾتشيي سًٍذ وبّـي ٍ افضايـي هؼٌيداسي دس ػغح
 0/01ثِ تشتيت ثشاي ضشيت تؼذيل تَصيغ ػبالًِ (ايؼتگبُ ؿيشآثبد ثشاثش ثب ٍ )-2/93
ؿذت توشوض (ايؼتگبُ ًَدُخبًذٍص ثشاثش ثب  )2/81هيثبؿذّ .نچٌيي هؼٌيداسي دس
ػغح  0/05ثشاي ضشيت تؼذيل تَصيغ ػبالًِ دس ايؼتگبُّبي آقلال (،)-2/06
ثليشآثبد ( ٍ )-2/35تميآثبد ( )2/16هـبّذُ ؿذُ اػت ،دس حبلي وِ ؿذت توشوض
دس ػغح 0/1 ٍ 0/01سًٍذ هؼٌيداسي سا ًـبى دادُ اػت .ثٌبثشايي اص ثيي 20
ايؼتگبُ ّيذسٍهتشي هَسد هغبلؼِ ،آصهَى  Zثشاي ضشيت تؼذيل تَصيغ ػبالًِ 4
ايؼتگبُ داساي سًٍذ افضايـي ثَدُ دس حبليوِ ؿذت توشوض ثشاي  7ايؼتگبُ داساي
سًٍذ افضايـي هيثبؿذ .ثِ ػجبستي هيتَاى گفت وِ ثيؾتش ايؼتگبُّب دس ّش دٍ
ؿبخق داساي سًٍذ وبّـي هؼٌيداس ثَدُاًذ.
ًتیجِگیشی
دس ايي پظٍّؾ تغييشات صهبًي ٍ هىبًي حزن سٍاًبة دس  20ايؼتگبُ ّيذسٍهتشي
هَسد هغبلؼِ دس اػتبى گلؼتبى هَسد تحليل ٍ ثشسػي لشاس گشفتً .تبيذ ايي پظٍّؾ
ًـبى داد وِ تغييشات ٍ ثيًظوي همبديش حزن سٍاًبة ايؼتگبُّبي هٌتخت
ثِ خلَف دس هميبع هبّبًِ لبثل تَرِ اػت .ثٌبثشايي همبديش تغييشات حزن سٍاًبة
دس هبُّبي هختلف اص ػبل دس تؼذادي اص ايؼتگبُّبي ّيذسٍهتشي هَسد هغبلؼِ
ًـبى هيدّذ وِ ،حذاوخش همبديش سٍاًبة دس فلل ثْبس ٍ خلَكبً دس هبُ فشٍسديي
اتفبق افتبدُ اػت .ثش ايي اػبع هيتَاى ًتيزِ گشفت وِ ػالٍُ ثش ػبهل ثبسًذگي،
ػبهل رٍة ثشف ًيض ثش هيضاى آثذّي ثبالي سٍدخبًِّب دس ايي فلل تأحيشگزاس ثَدُ
اػتّ .نچٌيي ثيؾتشيي همبديش حزن سٍاًبة ،دس عَل دٍسُي آهبسي هَرَد دس
ايؼتگبُّبي آقلال ،لضاللي ٍ ثليشآثبد ثِتشتيت داساي هتَػظ حزن سٍاًبة ػبالًِ
(ثب همبديش  32/6 ٍ 33/5 ،33/9هيليَى هتشهىؼت) ،دس حبليوِ ايؼتگبُ تميآثبد

داساي ون تشيي همذاس حزن سٍاًبة ثشاثش ثب يه هيليَى هتشهىؼت ثشآٍسد ؿذُ اػت.
هيتَاى ثيبى وشد وِ حز ن سٍاًبة ػبالًِ ٍ دس ًتيزِ ضشيت تؼذيل تَصيغ ػبالًِ ٍ
ؿذت توشوض داساي تغييشات صهبًي ثَدُ ٍ همذاس ضشيت تؼذيل تَصيغ ػبالًِ ٍ ؿذت
توشوض هحبػجبتي دس همبيؼِ ثب حزن سٍاًبة ػبالًِ داساي سفتبس هتفبٍت دس عَل
دٍسُي آهبسي هيثبؿذ .دس ًتيزِ ايؼتگبُّبي ًَدُخبًذٍص ،توش ،گبليىؾ ٍ لليتپِ
داساي ووتشيي همبديش ضشيت تؼذيل تَصيغ ػبالًِ حزن سٍاًبة ثَدُ وِ ًـبىدٌّذُي
يىٌَاخت ثَدى سًٍذ تغييشات حزن سٍاًبة دس ّوِ هبُّبي ػبل هيثبؿذ .اص عشفي
ايؼتگبُّبي هزوَس ًيض داساي هتَػظ حزن سٍاًبة ػبالًِ ون هيثبؿٌذّ .نچٌيي
ثيؾتشيي ؿذت توشوض حزن سٍاًبة دس ايؼتگبُّبي ّيذسٍهتشي هَسد هغبلؼِ دس
ايؼتگبُ ساهيبى (ثب همبديش  0/62دسكذ) ٍ ونتشيي همذاس آى دس ايؼتگبُّبي توش ٍ
ًَدُخبًذٍص (ثب همبديش  0/26 ٍ 0/25دسكذ) هيثبؿذ .ثب تَرِ ثِ ايٌىِ ايؼتگبُ
ساهيبى داساي هتَػظ حزن سٍاًبة ػبالًِ ون ًؼجت ثِ ايؼتگبُّبي توش ٍ ًَدُخبًذٍص
هي ثبؿذ ،صيبد ثَدى ضشيت تؼذيل تَصيغ ػبالًِ ٍ ؿذت توشوض حزن سٍاًبة سا
هيتَاى ثِ خلَكيبت فيضيَگشافي هبًٌذ ؿيت ،پَؿؾگيبّي ٍ ًفَرپزيشي خبن
ًؼجت داد .ثِػجبستي سًٍذ تغييشات حزن سٍاًبة دس ايؼتگبُّبي هزوَس هيتَاًذ ثيبًگش
تغييشات صهبًي ٍ هىبًي ثبسؽ ،الذاهبت حفبظتي اًؼبى (احذاث ػذ) دس ػغح
حَضِ يب همذاس ًفَرپزيشي دس عَل دٍسُي آهبسي ثبؿذّ .نچٌيي استجبط ثيي
ضشيت تؼذيل تَصيغ ػبالًِ ٍ ؿذت توشوض هؼتمين ٍ هؼٌيداس هيثبؿذ .ثِ ػجبستي
ّشچِ همذاس يىٌَاختي تَصيغ حزن سٍاًبة دس هبُّبي ػبل دس ايؼتگبُّبي هَسد
هغبلؼِ ثيؾ تش ثبؿذ ،تغييشات ثيي حذالل ٍ حذاوخش تغييشات حزن سٍاًبة ونتش
خَاّـذ ثَد .ثٌبثش ايي ثيؾ تشيي سًٍذ وبّؾ ٍ افضايـي ثب اػتفبدُ اص آصهَى هي-
وٌذال ثِتشتيت دس ايؼتگبُّبي ؿيشآثبد ٍ ًَدُخبًذٍص دس ػغح هؼٌيداس 0/05
هـبّذُ ؿذُاًذ .دس ًْبيت ثشاػبع ًتبيذ ،تغييشات دس همبديش حزن سٍاًبة هبّبًِ دس

هٌغمِي هَسد هغبلؼِ سا هـيتَاى ثب خلَكيبت حَضٍِ ،اوـٌؾ ّيذسٍلَطيه ٍ
وبسثشي اساضي (صهبى ؿخن اساضي وـبٍسصي) هشتجظ داًؼت وِ اص ػَاهل اكلي
وٌتشل وٌٌذُي سٍاًبة هيثبؿٌذ .رْت حفظ سٍاًبة ًيض اگش عشحي كَست پزيشد
وِ هيضاى تجخيش سا تغييش دّذ ايي اهش هَرت تغييش دس اوَػيؼتن هيؿَد .لزا ّش
ًَع تغييش دس ارشاي چشخِي ّيذسٍلَطي ثبيذ ثب احبعِي وبهل ٍ هغبلؼِي گؼتشدُ
كَست پزيشد.
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