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  چکيذُ 

ٞبي فؼبِيتثط تٛا٘س ٔي وٝ يىي اظ ٔكىالت وٙٛ٘ي ٚ آتي ثكط اؾت ،ٌطٔبيف خٟب٘ي
فِٙٛٛغي  ،، ٔٙبثغ آة، تِٛيس ا٘طغي، ٔؼٕبضي، ٘يبظٞبي ٌطٔبيكي ٚ ؾطٔبيكيٚ٘مُ حُٕوكبٚضظي، 
-زازٜضٚظ ؾطٔبيكي اظ ٘يبظ زضخٝ ٔىب٘ي -ظٔب٘يٚاوبٚي  ثطاي ،ٚٞفاثطٌصاض ثبقس. زض ايٗ پػ ...ٌيبٜ ٚ 

 20ظٔب٘ي يزض ثبظٜ قطق وكٛضايؿتٍبٜ ٕٞسيس قٕبَ 16 زٔبي وٕيٙٝ ٚ زٔبي ثيكيٙٝٞبي ضٚظا٘ٝ 
 ٝث Sِت ثب آضايٝ افعاض ٔتٞب زض ٘طْزازٜ ٔبتطيؽ ٘رؿتاؾت.  قسٜ  اؾتفبزٜ(  2015 -1996ؾبِٝ)
ٞب، ثيبٍ٘ط )ضٚظ( ٚ ؾتٖٛ ٌطزيس وٝ زض آٖ ؾططٞب، ثيبٍ٘ط ظٔبٖ( تكىيُ 7035*16اثؼبز)

ثٙسي پٟٙٝٞبي ٚ ٘مكٝٔحبؾجٝ  ٔبٜ ٞطزض  ؾطٔبيكي ضٚظزضخٝ ،تيٟ٘ب زضٚ  ٞب( ٞؿتٙسٔىبٖ)ايؿتٍبٜ
ٚ  زاض ٚ ٔؼىٛؼ ٔيبٖ اضتفبعٕٞجؿتٍي ٔؼٙي٘تبيح ٘كبٖ زاز وٝ . تطؾيٓ قس ArcGIS زضٔىب٘ي 

اي  ٌٛ٘ٝ ثٝ اؾت ثطلطاضٞبي ٌطْ ؾبَ ضٚظ ؾطٔبيكي زض ٕٞٝ ٔبٜزضخٝ ػطو خغطافيبيي ثب  ٘يبظٞبي
 وبؾتٝي ذطاؾبٖ ٞبي قٕبِي ٔٙطمٝثٝ ؾطٔبيف زض ايؿتٍبٜ ٘يبظ ايٗ زٚ ػبُٔ الّيٕي،وٝ ثب افعايف 

زض ٘ٛاحي خٙٛثي ذطاؾبٖ ثط ٔيعاٖ ٘يبظ ؾطٔبيكي ٚ ٔهطف ا٘طغي خٟت  ايٗ زٚٚ ثب وبٞف  قسٜ
 ،ضٚظ ؾطٔبيكي٘يبظ زضخٝ ثطحؿتٕٞچٙيٗ  قٛز.افعٚزٜ ٔيِٛغيىي ا٘ؿبٖ قسٖ ٚ آؾبيف فيعيٛذٙه

 500ثيف اظ ي ثب ؾطٔبيك تمؿيٓ وطز. ثيكتطيٗ ٘يبظالّيٕي تٛاٖ ثٝ قف ٌطٜٚ ضا ٔي ٘بحيٝ ذطاؾبٖ
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ٞبي غٚئٗ ٚ غٚئيٝ)ذطزاز ٚ تيط( ٚ ٌطٜٚ ٔٙطمٝ ثٝ ٚيػٜ زض ٔبٜ اضتفبعوٓضٚظ زض ٔٙبطك خٙٛثي ٚ زضخٝ
 5/27ضٚظ ؾطٔبيكي زض ٔبٜ آٚضيُ ٚ ٔٝ ثب بضٌطْ ٚالغ قسٜ اؾت. ثبالتطيٗ پٟٙٝ ٘يبظ زضخٝالّيٕي ثؿي

 4/22زضنس؛ اٚت ثب  7/23زضنس؛ غٚئيٝ ثب  5/24زضنس ٔطثٛط ثٝ ٌطٜٚ الّيٕي ٘يٕٝ ٌطْ؛ زض غٚئٗ ثب 
ٙيٗ ي ذطاؾبٖ تؼّك زاضز. ٕٞچٌطْ ٚ ثٝ ٔيب٘ٝزضنس ثٝ ٌطٜٚ الّيٕي 5/22زضنس ٚ زض ؾپتبٔجط ثب 

ٞبي  زض ايؿتٍبٜ ايٗ ضٚ٘سٌطْ ؾبَ  يزض زٚضٜحبوي اظ ايٗ اؾت وٝ ؾطٔبيكي  ٘يبظٞبيثطضؾي ضٚ٘س 
ٞب زض ٕٞٝ زض ايؿتٍبٜ لبئٗ ثطذالف ؾبيط ايؿتٍبٜ ٔتؼسز اؾت. فمط ٞبيي ٘ٛؾبٖاثطضؾي زاض ٔٛضز
 .قٛزؾطٔبيكي ٔكبٞسٜ ٔي ٘يبظٞبي زضآًٞٙ وبٞكي  ،ٞبٔبٜ

  ، ايطاٖ.قطقؾطٔبيكي، قٕبَ ضٚظوٙساَ، زضخٝ-ضٚ٘س ٔبٖ ٍاشگاى کليذی:

 

 هقذهِ

ٝ    فؼبِيت  قـسٜ اؾـت.   ٞٛاؾـپٟط اي زض ٞبي اذيط ا٘ؿبٖ، ثبػـ  افـعايف ٌبظٞـبي ٌّرب٘ـ
ثبقس. ايٗ افـعايف ؾـجت   اوؿيس وطثٗ ٔي اي ٔطثٛط ثٝ زيثيكتطيٗ افعايف ٌبظٞبي ٌّرب٘ٝ

ٝ    اظ  ثيف ،قسٜ اظ ظٔيٗ ؾبطغ ؾطخوٝ أٛاج ٔبزٖٚ  قٛزٔي اي پيف تٛؾـط ٌبظٞـبي ٌّرب٘ـ
ٚٞٛا  پصيطي آة آٌبٞي اظ آؾيت ،حبَ ايٗ تط قسٖ وطٜ ظٔيٗ ٌطز٘س. ثب خصة قٛ٘س ٚ ثبػ  ٌطْ

ٚ ا٘طجبق ٘يبظٞبي ثرف ا٘طغي زض ثطاثط اثطات ٘بقي اظ ا٘تكـبض ايـٗ ٌبظٞـب زض حـبَ افـعايف      
-وطثٗ زض زٞٝ اوؿيس ٚيػٜ زي ٞبي فؿيّي ثٝ يىي اظ پيبٔسٞبي ٔهطف ؾٛذتثٙبثطايٗ  اؾت.

ٔ افعايف ٌبظٞبي ٌّرب٘ٝ ،ٞبي اذيط دـط ثـٝ ثـطٚظ پسيـسٜ تغييـط الّـيٓ قـسٜ        ٙاي اؾت وـٝ 
تـٛاٖ  خّٕٝ تأثيطات تغييط الّيٓ ثط ا٘طغي ٔهطفي ٔي (. اظ58: 1394 ٕٞىبضاٖ، اؾت)أيسٚاض ٚ
ٚ   ٚ ؾـطٔبيف  ٔيعاٖ ٘يبظ ثٝ ا٘ـطغي خٟـت ٌطٔـبيف   زض ثٝ اثط آٖ   اقـبضٜ زاقت)ٔؿـؼٛزيبٖ 
تغييـط زض ٔيـعاٖ ٘يـبظ ٌطٔـبيف ٚ      ،(. يىي اظ اثطات ثبضظ ٌطٔبيف خٟـب٘ي 2: 1393 ،ٕٞىبضاٖ

ٜ  يزض ط .ثبقسؾطٔبيف ٔحيط ٘بقي اظ تغييطات ضٚظا٘ٝ زٔب ٔي ٞـبي ٌـطْ ؾـبَ ٔهـطف     ٔـب
ٞبي ؾطز ؾبَ ٔهـطف ثـبالي ا٘ـطغي خٟـت     ٔبٜزض ثبالي ا٘طغي خٟت ؾطٔبيف ٔحيط  ٚ 

ٖ  ٌطٔبيف ٔحـيط  يىـي اظ ٔؼتـالت ثؿـيبضي اظ      : 2011، 1وكٛضٞبؾـت)اٚوتبي ٚ ٕٞىـبضا
-ٚ ٞٛايي ٔطتجط ثب ٔسيطيت ا٘طغي، زضخٝ آة -ٞبي آٔبضيتطيٗ قبذميىي اظ ٟٔٓ (.4855
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ٖ   ضٚظ اؾت وٝ ثيبٍ٘ط قست ٚ ٔست زٔبي ٔحيطـي ٔـي   ( 494: 2017، 1ثبقـس)ٚي ٚ ٕٞىـبضا
ْ وـطزٖ ٔحـيط زض   ٌيطي ٔيبٍ٘يٗ زٔبي ٞٛا اؾت. ٔمساض ٘يبظ ثٝ ٌطٜا٘ساظ ،ٚالغ ضٚظ زض-زضخٝ
خٕـغ  »ثطحؿـت تؼطيـ    )٘يبظ ؾطٔبيكي(ٚ ؾطز وطزٖ آٖ زض تبثؿتبٖ )٘يبظ ٌطٔبيكي(ظٔؿتبٖ
َ  يي ٔكرهـ ٞبي ضٚظا٘ٝ زٔب اظ آؾتب٘ٝ ٔؼـيٗ زض زٚضٜ  ٞبي ٔيبٍ٘يٗتفبضُ اؾـت ٚ  « اظ ؾـب

تفبضُ ٔيبٖ زٔبي ضٚظا٘ـٝ ٞـٛا ثـب     ،ضٚظزضخٝثٝ زيٍط ؾرٗ؛  قٛز.ضٚظ ثيبٖ ٔيثطحؿت زضخٝ
ٚ    ،اٌط خٛاة ايٗ تفبضُ ٔثجت ثبقس .ؾتب٘ٝ ا٘تربثي اؾتزٔبي آ  ٘يبظ ثٝ ؾـطز وـطزٖ ٔحـيط 

 ٘يـبظ ثـٝ ٌـطْ وـطزٖ ٔحـيط ٚخـٛز زاضز       ،آٔسٜ اظ ايٗ تفبضُ ٔٙفي ثبقـس  زؾت اٌط خٛاة ثٝ
 ،ٌطٔبيف خٟب٘ي تكسيس زض قطايطايٗ زض حبِي اؾت وٝ  (.21: 1391ٕٞىبضاٖ، ٔؿؼٛزيبٖ ٚ)

ٞبي ٔٙتٟي ثٝ ايٗ فهَٛ ضا ٘يع ٞبي ٌطْ، ثّىٝ ثطذي ٔبٜٔبٜ زضتٟٙب  ٘ٝ ي ا٘طغئهطف ثبال
 .(4856:2011)اٚوتبي ٚ ٕٞىبضاٖ،  ٌيطز زض ثطٔي

 هثاًی ًظری

ٝ تأثيطپـصيطي   لّٕـطٚ قطق ايطاٖ وٝ زض قٕبَ خغطافيبيي ثب تٛخٝ ثٝ ٔٛلؼيت ٞـبي  ؾـبٔب٘
لـطاض زاضز،  طثـي  غٞبي ضٚظٜ ٚ خطيبٖ 120پطفكبض ؾيجطي، ثبزٞبي  ٔميبؼ الّيٕي ٔب٘ٙس والٖ
اظ اثطات ٌطٔـبيف  تٙٛع الّيٕي  ٌٛ٘ٝ اشػبٖ زاقت وٝ ايٗ لّٕطٚ ػالٜٚ ثط زاقتٗتٛاٖ ايٗٔي

َ  ياطالق ٘بْ ٔٙطمٝ. ثطذٛضزاض اؾتخٟب٘ي ٚ تغييطات الّيٕي ٘يع  ٝ قـطق يـب   قـٕب ي ٔٙطمـ
يه ٔفْٟٛ خغطافيبيي زاقتٝ ٚ اغّت ٔحمميٗ ٚ پػٚٞكـٍطاٖ ثـب ٞـط زٚ ٘ـبْ      نطفبًذطاؾبٖ، 

ٝ  آقٙبيي وبفي زاض٘س. ثٙـبثطايٗ تٙـٛع قـطايط الّيٕـي،       ٚ 2(CDDؾطٔبيكـي)  ضٚظتٙـٛع زضخـ
  ثٝ ز٘جبَ زاضز. ضا 3(HDDٌطٔبيكي)

-ٚ ايـطاٖ پـػٚٞف  زض وكٛضٞبي ٔرتّ  خٟبٖ  يٚ ؾطٔبيك يٌطٔبيك ٞبي٘يبظزض ظٔيٙٝ 

ْ ٔ٘رؿت  .قٛزاذتهبض ثٝ چٙس ٔٛضز اقبضٜ ٔي  اؾت وٝ ثٝ نٛضت ٌطفتٝٞبي ٌٛ٘بٌٛ٘ي   فٟـٛ
 ثط ايـٗ ثـبٚض ثـٛز   ٚي . ٔٛضز اؾتفبزٜ لطاض ٌطفت (،1952) 4تٛؾط تٛٔبؼوٝ اثتسا ضٚظ  -زضخٝ
 زؾت ثٝتٛظيغ ثطاي چطا وٝ ايٗ  ٞبي زٔبي ضٚظا٘ٝ ثبيس زاضاي يه تٛظيغ ٘طٔبَ ثبقٙس وٝ زازٜ
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ـ ٘ ٔـٛضز ضٚظ ٔيعاٖ زضخٝ آٔسٖ ضاثطٝ ٔيبٖ ٔيبٍ٘يٗ زٔبي ضٚظا٘ٝ ٞٛا ٚ  ٚثـطاي ٌطٔـبيف    بظي
اثط ٌـطْ   ،ضٚظثب اؾتفبزٜ اظ زضخٝ ،(2006) 1ٖ ٚ ٕٞىبضاٖٛوطيؿتٙؿ. زقٛ اؾتفبزٜ ٔي فيبؾطٔ

 ٚ لطاضزاز٘س  يثطضؾ ٔٛضززض ؾٛئيؽ  ضا ٞبؾبذتٕبٖ بظي٘ ٔٛضزقسٖ ٞٛاي وطٜ ظٔيٗ ثط ا٘طغي 
 زضنـس،  87ٚ  13وبٞف ٘يبظ ٌطٔبيكي ثـيٗ   ٞبي آظٔبيكي ٔؼتمس٘س وٝ ثبٔحبؾجبت ؾٙبضيٛثب 

ٖ  .اؾت وطزٜ سايپ  21ٚ  20قتبة ٔثجت زض طَٛ لطٖ كي ٘يبظٞبي ؾطٔبي  2ؾىٛضا ٚ ٕٞىـبضا
ٛ  يٚ ؾطٔبيك ياثط تغييط الّيٓ ثط ٔهطف ا٘طغي ٌطٔبيك، (2011) ؾـبحّي اليـب٘ٛؼ    اضضا زض ٘ـ

( ثٝ ٚاوبٚي اثط تغييط الّيٓ ثط ٔهـطف  2012) 3. ضٚقٗ ٚ ٌطاةلطاضزاز٘ساطّؽ ٔٛضز ٚاوبٚي 
ؾبظي ٘يبظٞـبي   ٖ پطزاذتٙس ٚ ثط ايٗ ثبٚض٘س وٝ حتي ثب قجيٝا٘طغي)ٌطٔبي ٚ ؾطٔبيف( زض ايطا
، ٔمساض ٔهطف ا٘طغي زض خٙٛة قطق ايطاٖ 2050ٚ 2025ٞبي ٌطٔبيكي ٚ ؾطٔبيكي زض زٚضٜ

(، زض پػٚٞكي ثٝ تٛؾؼٝ يـه ٔؼبزِـٝ ثـطاي ٔحبؾـجٝ     2012) 4ثبقس. ٔٛضقسضٚ ثٝ افعايف ٔي
ٝ   ٞبي زٔبي ضٚظا٘ٝ اظ ططيك ثطضؾـي  ضٚظ اظ زازٜزضخٝ ضٚظ ٚ زٔـبي ٔتٛؾـط   ضاثطـٝ ثـيٗ زضخـ

ي چٙسٌب٘ـٝ پطزاذـت. ٘تـبيح    طذطيغ٘مطٝ زض ؾطاؾط خٟبٖ، ثب اؾتفبزٜ ضٚاثط  5511ؾبال٘ٝ اظ 
ٛ   ٘كبٖ زاز وٝ ضاثطٝ ثؿيبض لٛي ثيٗ زٔبي ؾبال٘ٝ ٚ زضخٝ  5ضٚظ ٚخـٛز زاضز. اِيعاثـت ٚ فـسضيى

ي لطاضزاز٘س. ٘تبيح پـػٚٞف  ضٚظ ٌطٔبيف زض وكٛض آضغا٘تيٗ ضا ٔٛضز  ٚاوبٚ(، ضٚ٘س زضخ2013ٝ)
تٛا٘ـس ثـٝ   ٌٛيبي آٖ اؾت وٝ زض ٔٙبطك ؾبحّي ٚخٛز ضٚ٘س ٔٙفي ٘يبظ ٌطٔبيف ٔحيطـي ٔـي  

 ضٚظٞـبي زضخٝ ٚاوبٚي ثٝ ،(2015) 6ٕٞىبضاٖ ٚ ثٛضا. زِيُ اثط ضطٛثت زضيب ثط ايٗ ٔٙطمٝ ثبقس
ٗ  افـعايف  ثب وٝ٘س زاز ٘كبٖٚ   پطزاذتٙس ٞٙس ٔرتّ  زض ٘ٛاحي ٚ ؾطٔبيف ٌطٔبيف  ٔيـبٍ٘ي
ٝ  ٚ ٌطٔـبيف  ؾطٔبيف ٘يبظ ٔيعاٖ، ٔٙبطك ثطذي زض ضٚظا٘ٝ زٔبي  وٙـس. ٔـي  تغييـط  آٖ تجـغ  ثـ

ضٚظ، ٞٓ ٘يبظ ٔمـساض ا٘ـطغي يـه    زض پػٚٞكي ٘كبٖ زاز٘س زضخٝ (2016) 7آتّيٍبٖ ٚ ٕٞىبضاٖ
وٙس ٚ ٞٓ اضتجبط ثيٗ زٔبي زاذّي ؾبذتٕبٖ ثب زٔبي ٞٛاي ثيطٚ٘ـي وـٝ   ؾبذتٕبٖ ضا ثيبٖ ٔي

 . وٙستٕبٖ ٚالغ قسٜ اؾت ضا ٔططح ٔيزض آٖ ؾبذ
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 . Mourshed 

5
 . Elizabet  and Federico 

6
 . Borah et al 

7
 . Atilgan et al 



 

 

 

 

  267 طاٖيزض قٕبَ قطق ا يكيزضخٝ ضٚظ ؾطٔب ئىب٘ -يظٔب٘ يٚاوبٚ

 

ٖ  ٞبي پطاوٙـسٜ ضٚظ ٌطٔبيكي ٚ ؾطٔبيكي پػٚٞفزض ظٔيٙٝ زضخٝ ٘يـع   اي زض وكـٛض ايـطا
ٓ ػٙٛاٖ ٕ٘ٛ٘ٝ؛ ضٔتب٘ي نٛضت ٌطفتٝ اؾت. ثٝ (، ثـط اؾـبؼ ضٚـ   1390) ٘ـػاز ٌٛضاثي ٚ وـبم
ٛ ٌيٛ٘ي ٚ ثطآٚضز زضخٝ ز٘ـس وـٝ   ضٚظ ؾطٔبيكي ٚ ٌطٔبيكي زض ٔٙبطك وٛٞؿتب٘ي ٔكـرم ٕ٘

          تـطيٗ ٔمـساض ٘يـبظ ثـٝ ٌطٔـبيف ضا زاضا      تـطيٗ ٚ ثـيف  ٞبي اضزيجٟكت ٚ آشض ثٝ تطتيت وٓٔبٜ
يبثي ٔىـب٘ي زض ثـطآٚضز   ثٝ اضظيبثي ٚ زلت ؾٙدي زضٖٚ، (1393) حّيٕي ٚ ٕٞىبضاٖثبقٙس. ٔي

َ   وـٝ  ٘كـبٖ زاز   ٞـب  آٖ٘تـبيح  ٙس. ٘يبظٞبي ٌطٔبيكي ٚ ؾطٔبيكي ايطاٖ پطزاذت        ايـٗ ؾـٝ ٔـس
 ٚ ٌطٔبيكي ٘يبظٞبي ؾطٔبيكيتٛا٘س زض قٙبؾبيي ٔٙبطك ٔرتّ  وكٛض اظِحبظ يبثي ٔيزضٖٚ
ٖ   ٔؼطف پتب٘ؿيُ ٔهطف ا٘طغي ٔفيس ثبقـس.  ،ػٙٛاٖ قبذم الّيٕي ثٝ  ٔؿـؼٛزيبٖ ٚ ٕٞىـبضا
ٚ  ضٚظ ٌطٔبيف زض ايطاٖ پطزاذتٙسظٔب٘ي ٔيعاٖ ضٚ٘س ٔبٞب٘ٝ زضخٝ -ٚاوبٚي ٔىب٘ي، ثٝ (1393)

ضٚ٘س ٔثجت ٘يبظ ٌطٔبيكي زض قٕبَ وطزؾتبٖ ٚ ظ٘دبٖ  ،وٝ زض فهُ ثٟبض ٚ پبييع بٚض٘سثط ايٗ ث
ٝ  ٕ٘بيبٖ اؾت. ٝ  ٞـبي زاذّـي،  ضٚ٘س ٔٙفي ٘يع زض چبِـ ، ٞـبي ظاٌـطؼ قـٕبِي ٚ خٙـٛثي     زأٙـ
ٛ ٔـي  ٔكبٞسٜ ٞبي غطثي ثدٙٛضزٞبي غطة قٟطوطز، اضتفبػبت ٔبوٛ ٚ وٛٞپبيٝوٛٞپبيٝ . زقـ
ضٚظ ٌطٔبيف ٚ ؾطٔبيف ٔبٞب٘ٝ، (، ٔيبٍ٘يٗ ٔدٕٛع زضخ1393ٝ) زٚ وبمٓ ٘ػا ٌٛضاثيضٔتب٘ي

ـ   9/23اِي  3/18فهّي ٚ ؾبال٘ٝ اؾتبٖ ٌيالٖ ضا ثب آؾتب٘ٝ زٔبيي ثيٗ ٘تـبيح  س، ٔحبؾـجٝ وطز٘
ثٙـسي ٌـيالٖ ثـٝ زٚ پٟٙـٝ وـالٖ       طمٝ، ثيبٍ٘ط ثرـف ٙٞب زض ؾطح ٔحبنُ اظ ٚاوبٚي ٘مكٝ

 ؾـطٔبيف  ٕٞـٛاض اؾـتبٖ ٘يبظٔٙـس   بَ، ثرـف  ؾـ زض ٘يٕٝ ٌطْ . ٕٞٛاض ٚ ٘بٕٞٛاض اؾت ،الّيٕي
ؾبظي اثط تغييـط الّـيٓ ثـط ٔهـطف ثـطق       ثٝ قجيٝ، (1393) ثبثبئيبٖ ٚ ٕٞىبضاٖاؾت.  ثبالتطي

ثب اؾتفبزٜ اظ ضيعٔميبؼ ٕ٘بيي ثطٚ٘ساز ٔسَ ٌطزـ ػٕٛٔي خـٛ   2011-2100وكٛض زض زٚضٜ 
-2041،2040 -2011يٞـب  وٝ ٔيبٍ٘يٗ زٔبي وكٛض زض زٚضٜ ٘كبٖ زازٞب  آٖ٘تبيح ، پطزاذتٙس
ايٗ افعايف  يبفتٝ اؾت. افعايف 1961 -1990زٚضٜ پبيٝ زض ٔمبيؿٝ ثب  2071-2100ٚ-2070

( زض پػٚٞكـي  1394ٕٞىبضاٖ) أيسٚاض ٚ قٛز ٔيعاٖ ثطق ٔهطفي افعايف يبثس.زٔب ٔٛخت ٔي
 RegCM4اؾـتبٖ فـبضؼ اظ ططيـك ٔـسَ ضيعٔميـبؼ ٕ٘ـبيي        يثيٙي ٘يبظ ؾطٔبيكـ  ثٝ پيف

ٚيػٜ زض  ثٝ ايٗ ٘تيدٝ ضؾيس٘س وٝ ٚخٛز ضٚ٘س ٔثجت ٚ افعايكي زٔب زض فهُ ثٟبض، ثٝپطزاذتٙس ٚ 
ٞبي ٔي ٚ غٚئٗ زض ثيكتط ٘مبط اؾتبٖ، ٌطْ قسٖ ٞٛا ضا زض ايٗ فهُ ٘ؿجت ثـٝ تبثؿـتبٖ   ٔبٜ

. ا٘تظبضي ٚ اؾتفبزٜ اظ ٚؾبيُ ؾطٔبظا زض آيٙسٜ زض فهُ ثٟبض اؾت سزٞٙسٜي٘ٛوٝ  زٞس٘كبٖ ٔي
ضٚظٞـبي ٘يـبظ ٌطٔبيكـي ٚ    ي ٚ زضخٕٝيالّ ؿتيظثٝ ثطضؾي  تحّيُ قطايط  (،1396ٕٞىبضاٖ)
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قسٖ ايٗ ٔٙطمٝ زض الّيٓ ؾـطز ٚ   آثبز غطة پطزاذتٙس ٚ ثط ايٗ ثبٚض٘س وٝ ٚالغ ؾطٔبيكي اؾالْ
 زا٘س.ضٚظ ٌطٔبيف ضا ضطٚضي ٔيزضخٝ 227ضٚظ ؾطٔبيف ٚ زضخٝ 207٘يٕٝ ؾطز، ٘يبظ 

ٓ اظ ٔسيطيت ٔهطف ا٘طغي ثطاي ٌطٔبيف ٚ ؾطٔبيف ضيعي اػ٘ٛع ثط٘بٔٝ وٝ ٞط آ٘دب اظ
 ٞبيضٚظٞبي وكبٚضظي وٝ زض طي ٔطاحُ ٔرتّ  ضقس ٌيبٜ ٘يبظ ثٝ زضخٝفؼبِيت ٚ ؾبذتٕبٖ

ثطضؾي ٚ  ضؾس ٚ اظ ايٗ زيسٌبٜ،ضطٚضي ثٝ ٘ظط ٔيقٙبذت ايٗ فطاؾٙح  ٔكرهي زاض٘س،
اي ٚ ٞبي ّٔي، ٔٙطمٝضيعيتٛا٘س ضاٍٞكبي ثط٘بٔٝظٔب٘ي ايٗ فطاؾٙح ٔي-ٔطبِؼٝ ٔىب٘ي
ضٚظ ثٙسي ٔىب٘ي زضخٝپٟٙٝ ػالٜٚ ثطؾؼي قسٜ اؾت حبضط زض پػٚٞف ثٙبثطايٗ  ٔحّي ثبقس.
ٔٛضز  ، آًٞٙ ظٔب٘ي تغييط ٘يبظٞبي ؾطٔبيكي زض ايٗ ٔٙطمٝقطق ايطاٖقٕبَزض ؾطٔبيكي 

يبظ ٞبي ٘ٞب، قٙبذت پٌٟٙٝٛ٘ٝ پػٚٞف ظيطا ٞسف انّي اظ ا٘دبْ ايٗ .ٚاوبٚي لطاض ٌيطز
 ضٚظ ؾطٔبيكي خٟت اؾتفبزٜ ثٟيٙٝ اظ ا٘طغي اؾت.زضخٝ

 ّاهَاد ٍ رٍش

ٙطجك ثط ٔطظٞبي خغطافيبيي ؾٝ اؾتبٖ ٔ ،ايٗ پػٚٞف ٔٛضز ثطضؾي زضي ٔحسٚزٜ
( اؾت وٝ ثب ٚؾؼت حسٚز ي ذطاؾبٖ٘بحيٝخٙٛثي)ضضٛي ٚ ذطاؾبٖقٕبِي، ذطاؾبٖذطاؾبٖ
زليمٝ ػطو قٕبِي ٚ  17زضخٝ ٚ  38تب  زليمٝ 20زضخٝ ٚ  30ويّٛٔتطٔطثغ ثيٗ  ٞعاض 300
، ٔٛلؼيت 1قىُ  زليمٝ طَٛ قطلي ٚالغ قسٜ اؾت. 14زضخٝ ٚ  61زليمٝ تب  28زضخٝ ٚ  55

 .زٞس٘كبٖ ٔي ٕٞسيس ضاٞبي ايؿتٍبٜخغطافيبيي ٔحسٚزٜ ٔٛضز ثطضؾي ٚ 
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  يذّای ّوذايستگاُ جغرافيايی هحذٍدُ هَردتررسی ٍ هَقؼيت: (1ضکل )

ايؿتٍبٜ ٕٞسيس قٕبَ قـطق وكـٛض    16 ضٚظا٘ٝ زٔبي وٕيٙٝ ٚ ثيكيٙٝاظ  ،زض ايٗ پػٚٞف
، اظ ؾبظٔبٖ ٞٛاقٙبؾي وكٛض اذص ٌطزيسوٝ ( 2015-1996) ؾبِٝ 20ٔكتطن  ثبظٜ ظٔب٘يطي 

ٜ اؾتفبزٜ قس.  ٞـبي ٔٛضزثطضؾـي،    ػّت اؾتفبزٜ اظ ايٗ زٚضٜ ظٔب٘ي ايٗ اؾت وٝ ثطذي ايؿـتٍب
ؾبَ. ِصا ضـٕٗ ا٘ترـبة يـه زٚضٜ ظٔـب٘ي      20تط اظ ؾبَ آٔبض زاض٘س ٚ ثطذي ثيك 20حساوثط 

ٔـست ٘ساض٘ـس، اظ ٔحبؾـجبت     ٞبيي وٝ خسيستط٘س ٚ آٔـبض طـٛال٘ي  ٔكتطن، ثؿيبضي اظ ايؿتٍبٜ
ٌطفتٝ قسٜ تٛؾط ٔحممبٖ اظ آؾتب٘ٝ زٔـبيي    زض ثيكتط ٔطبِؼبت ا٘دبْقٛ٘س. آٔبضي حصف ٕ٘ي

   (.1قسٜ اؾت)خسَٚضٚظ اؾتفبزٜ ٔتفبٚت طجك اٞساف پػٚٞف ثطاي ٔحبؾجٝ زضخٝ
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 هٌثغ:ی)ٍ گرهايط یرٍز سرهايطترای هحاسثِ درجٍِ ػلل اًتخاب آى ّای دهايی (: آستا1ًِجذٍل )

 (4: 1333هسؼَدياى ٍ ّوکاراى،

 کارترد ٍ ػلل اًتخاب ّای دهايی آستاًِ پصٍّطگراى

 1ٚ ٕٞىبضاٖ غّٛاٚوسي 

(1999) 
 زضخٝ 24ٚ  15

زٔبي ثيكيٙٝ ٚ ػٙٛاٖ  زضخٝ ثٝ 24آؾتب٘ٝ زٔبيي 
زضخٝ ٔيبٍ٘يٗ زٔبي وكٛض تطويٝ،  15زٔبي 

 ٔحبؾجٝ ا٘طغي ٔهطفي

 ٔيبٍ٘يٗ زٔبي وكٛض زضخٝ 18 (1379ذّيّي)

 نٙبيغ بظئٛضز٘ٔحبؾجٝ ا٘طغي  زضخٝ 24،18،20 (2007) 2ثّسيع ٚ ؾٛؾباغّٛ

 زضخٝ 24تب  18 (2010) 3خيبً٘ ٚ ٕٞىبضاٖ
 24ي ػٙٛاٖ آؾبيف ا٘ؿبٖ ٚ زٔب زضخٝ ثٝ 18زٔبي 

 ػٙٛاٖ زٔبي ثيكيٙٝ  زضخٝ ثٝ

 آؾتب٘ٝ زٔبي ثطاي آؾبيف ا٘ؿبٖ زضخ18ٝ (1981)4ٚ ثيّط تيّٛض

ي ضٚظ ؾطٔبيكٔحبؾجٝ زضخٝخٟت زٔبيي  آؾتب٘ٝ زض ايطاٖ، ؾبظٔبٖ ٞٛاقٙبؾي وكٛض
زضخٝ تؼييٗ وطزٜ اؾت. ثٝ طٛضي وٝ، اٌط ٔتٛؾط زضخٝ  18ٚ  21ٌطٔبيكي ضا ثٝ تطتيت 
زضخٝ تدبٚظ وٙس، ؾجت افعايف زٔب ٚ زض ٘تيدٝ ٘يبظ ثٝ ؾطزوطزٖ  21اظ حطاضت ضٚظا٘ٝ ٞٛا 

-تط ضٚز، احؿبؼ ؾطٔب ثٝ ٚخٛز ٔيزضخٝ پبييٗ 18ٔحيط ذٛاٞس ثٛز ٚ چٙب٘چٝ زٔبي ٞٛا اظ 

ثطاي (. ِصا زض پػٚٞف حبضط، 1393آيس ٚ ثبيس ٔحيط ٌطْ قٛز)ٔؿؼٛزيبٖ ٚ ٕٞىبضاٖ،
 ّؿيٛؼؾزضخٝ 21اظ آؾتب٘ٝ زٔبي ضٚظا٘ٝ ي ؾطٔبيكضٚظ زضخٝ ٞبئىب٘ي ٘يبظ -ٚاوبٚي ظٔب٘ي

ي وٝ زٔبي ٞٛا ثبالتط اظ زٔبي ييؼٙي ضٚظٞب ضٚظ ؾطٔبيكيزضخٝثٙبثطايٗ  اؾت. قسٜ  اؾتفبزٜ
. ثب ايٗ آؾبيف ٘يبظ ثٝ ؾطزوطزٖ ٔحيط زاضزثطلطاضي  خٟت ثٛزٜ ٚ ا٘ؿبٖزضخٝ  21آؾتب٘ٝ 
ضٚظ ؾطٔبيف يب ضٚظٜ، ثٝ زضخٝ Nؼيٗ ي ٔزض زٚضٜ ضٚظ ؾطٔبيفزضخٝ ٔيعاٖ ٘يبظتفبؾيط، 

(CDDٔؼطٚف اؾت ) ٗ(5: 1393)ٔؿؼٛزيبٖ ٚ ٕٞىبضاٖ،قٛزٔي ٔحبؾجٌٝٛ٘ٝ وٝ اي:  

 

 

                                                           
1-Kadioglu et al 
1- Bildiz and Sosaoglu 
2-Jiang et al 
3-Taylor and Billie 
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 (1ضاثطٝ)
 

 نٛضت ثٝثبقس وٝ ٔيبٍ٘يٗ زٔبي ٞٛاي ضٚظا٘ٝ ٔي Tmeanوٝ زض آٖ؛ 
Tmean=(Tmax+Tmin)/2 قٛز. وٝتؼطي  ٔيTmin   ٚTmax ٝ٘ثٝ تطتيت وٕيٙٝ زٔبي ضٚظا  ٚ
آؾتب٘ٝ زٔبيي ٔٛضز اؾتفبزٜ ثطاي ٔحبؾجٝ ٞب ٚ ، پبيTbaseٝثبقس ٚ  ثيكيٙٝ زٔبي ضٚظا٘ٝ ٔي

ٞب طَٛ خغطافيبيي ٚ اضتفبع ايؿتٍبٜ، ثطاي ثطضؾي اضتجبط ثيٗ ػطو .ضٚظ ؾطٔبيف اؾتزضخٝ
اؾت. زض ايٗ  قسٜ  اؾتفبزٜ ٌبْ ثٝ ٌبْاظ ٔسَ ضٌطؾيٖٛ  ضٚظ ؾطٔبيكي ٔبٞب٘ٝثب ٔيعاٖ زضخٝ

ايٗ اؾت وٝ ضاثطٝ ثيٗ ٔتغيطٞبي ٔؿتمُ)اضتفبع، طَٛ ٚ ػطو  سَ آٔبضي فطو ثطٔ
)ضاثطٝ ظيط اؾت نٛضت ثٝ( ؾطٔبيكي ٔبٞب٘ٝضٚظ خغطافيبيي( ٚ ٔتغيط ٚاثؿتٝ)ٔيعاٖ ٘يبظ زضخٝ

2:) 

 CDD=b0+b1(x1) +b2(x2) +...+bp (xp) 2ضاثطٝ 

ٔمساض ػطو اظ  b0 ؼبزِٝ(،)قيت ٔضٌطؾيٖٛ، ضطايت b1,b2,...,bpوٝ زض آٖ: پبضأتطٞبي 
ضٚظ ؾطٔبيكي فتبيي ٘يبظ زضخٝتٛظيغ اضائٝ ثطاي  ٔتغيطٞبي ٔؿتمُ اؾت. x1,x2,...,xpٚ  ٔجسأ

 اؾتفبزٜ قس. ثٙسي خٟت پٟٙٝ ًاظ ضٚـ وطيديٙ

ؾطٔبيكي اظ  ضٚظتغييطات ظٔب٘ي زضخٝآًٞٙ  ٕٞچٙيٗ ثطاي ٚاوبٚيحبضط زض پػٚٞف 
قٙبؾبٖ ٚ ظٖٔٛ ضٚ٘س، چٙسيٗ زٞٝ اؾت وٝ تٛؾط آةآوٙساَ اؾتفبزٜ ٌطزيس. ٖبآظٖٔٛ ٔ

ٞٛاقٙبؾي ٔب٘ٙس ثبضـ، زٔب ٚ... قٙبؾي ٚ پػٚٞكٍطاٖ خٟت قٙبؾبيي ضفتبض ٔتغيطٞبي آة
ايٗ  1945( زض ؾبَ Mann(. اثتسا ٔبٖ)2856: 1،2007قٛز)چٗ ٚ ٕٞىبضاٖاؾتفبزٜ ٔي

آٔبضي ثؿط ٚ ٌؿتطـ  آظٖٔٛ نٛضت ثٝ( Kendallآظٖٔٛ ضا اضائٝ وطز ٚ ؾپؽ تٛؾط وٙساَ)
زاضي ضٚ٘س يبفت. ايٗ آظٖٔٛ ثسٖٚ تٛخٝ ذطي يب غيطذطي ثٛزٖ ضٚ٘س، خٟت قٙبؾبيي ٔؼٙي

ثٝ  ٌبْ چٙسوٙساَ قبُٔ -ٖبٔحبؾجٝ آظٖٔٛ ٔثٝ ِحبظ آٔبضي ٞط ؾطي ظٔبٖ وبضثطز زاضز. 
 :قطح ظيط اؾت

                                                           
1 - Chen et al 
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 CDDضٚظ ٝ)ثطاي ٕ٘ٛ٘ٝ ٘يبظ زضخته ٔكبٞسات ( اذتالف ثيٗ تهSاثتسا ثط اؾبؼ آٔبضٜ)
ٔحبؾجٝ ٌطزيس ٚ ذطٚخي ايٗ قطق وكٛض( ٞبي قٕبَٞبي ٔرتّ  ثط ضٚي لؿٕتزض ٔبٜ

 (:729: 1984، 1(. )ٞيطذ ٚ ِه3وٙس)ضاثطٝ تبثغ، ػالٔت ٞط ؾطي ضا ضٚقٗ ٔي

 3ضاثطٝ 
  

، sgnٚ  ؾطي j  ٚkثٝ تطتيت ٔمبزيط   xj  ٚxkتؼساز وُ ٔكبٞسات،  i >j  ،nوٝ زض آٖ؛ 
ثب  Zثؼس اظ تؼييٗ ػالٔت، ٚاضيب٘ؽ ٞطوساْ اظ ٔكبٞسات ٚ آٔبضٜ ثبقس. يتبثغ ػالٔت ٔ
 ٔحبؾجٝ قس:  4اؾتفبزٜ اظ ضاثطٝ 

  4ضاثطٝ

 

ٔطحّٝ ٟ٘بيي، آظٖٔٛ فطو اؾت. فطو نفط ثط ػسْ ٚخٛز ضٚ٘س ٚ تهبزفي ثٛزٖ آٖ 
ٔبيف ي ٘يؿت)ثطاي ٔثبَ ٌطٔبيف يب ؾطزاض ئؼٙآٔبض  Zزالِت زاضز ٚ ثسيٗ ٔؼٙي اؾت وٝ 

ثبقس.  Za/2< Z<Za/2-قٛز وٝ ٔي سييتأي تط ٚ ذكه ٚخٛز ٘ساضز(. ظٔب٘ي ايٗ فطو ٚ زٚضٜ
ٚخٛز  ثط ، هخسَٚ( اؾت. فطو ٔمبثُ يب فطو ي Zا٘حطاف ٘طٔبَ اؾتب٘ساضز) Za/2ٔمبزيط 

اؾت. ظٔب٘ي ايٗ فطو  زاض ئؼٙثٝ ِحبظ آٔبضي  Zضٚ٘س زالِت زاضز ٚ ثسيٗ ٔؼٙي اؾت وٝ 
ٞب ضٚ٘س زٔب اؾت. ثٙبثطايٗ زض پػٚٞف حبضط زض ثطذي پيٕبٍ٘بٜ Z<-Za/2وٝ قٛز ٔي سييتأ

ٞب ضٚ٘س زٔب ٔٙفي)ؾطٔبيف( يب ثطذي زيٍط ذكه  ٔثجت)ٌطٔبيف( ٚ زض ثطذي زيٍط اظ آٖ
قٛ٘س. ٕٞچٙيٗ ؾطح ٞب زض چٙيٗ ٔٛاضزي زٚططفٝ ا٘تربة ٔي، فطضيٝدٝي٘ت زضٞؿتٙس. 
س. ثٙبثطايٗ ثب تٛخٝ ثٝ زٚططفٝ ثٛزٖ آظٖٔٛ، ثبقٔي= 05/0زاضي زض ايٗ پػٚٞف، ٔؼٙي
 (. 3012: 2،1998ذٛاٞس ثٛز)ٌبٖ 96/1خسَٚ ثطاثط  Z ٔمساض 

 

                                                           
1 - Hirsch and Slack 

1- Gan 
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 ّا ٍ تحثيافتِ

 تا ارتفاع، طَل ٍ ػرض جغرافيايی یرٍز سرهايطاز درجِيٍاکاٍی راتطِ ً -

ثٝ ثطضؾي اضتجبط ثيٗ ٞب، ايؿتٍبٜزض ايٗ پػٚٞف پؽ اظ اؾترطاج ٘يبظٞبي ؾطٔبيكي 
 ( ٚ ٔتغيط ٚاثؿتٝ)٘يبظ ؾطٔبيكيٞبايؿتٍبٜ يطٞبي ٔؿتمُ)اضتفبع، ػطو ٚ طَٛ خغطافيبيئتغ

ٞبي پػٚٞف، ٘يبظٞبي ؾطٔبيكي وٕتطيٗ اؾبؼ يبفتٝ ثط ٜ اؾت.( پطزاذتٝ قسٞبايؿتٍبٜ
ٔيبٖ اضتفبع ٚ ػطو خغطافيبيي ثب  يزاضٔؼىٛؼ ٚ ٔؼٙي ضاثطٝ ٚضا ثب طَٛ خغطافيبيي  ضاثطٝ

ٞبي ٌطْ ؾبَ اظ آٚضيُ تب ؾپتبٔجط)فطٚضزيٗ تب قٟطيٛض( ٔبٜ تٕبٔيزض ٘يبظٞبي ؾطٔبيكي 
اي وٝ ثب افعايف اضتفبع ٚ ػطو خغطافيبيي ٘يبظٞبي ؾطٔبيكي وبؾتٝ  ٌٛ٘ٝ ثٝ .ٕ٘بيبٖ اؾت

 (.2قٛز)خسَٚ افعٚزٜ ٔيثط ٔيعاٖ آٖ قسٜ ٚ ٕٞچٙيٗ ثب وبٞف اضتفبع ٚ ػطو خغطافيبيي 
ٞب، ثيبٍ٘ط ٘مف ٚ ضطيت تؼييٗ ثبال زض ٕٞٝ ٔسَقٛز وٝ ضطيت ٕٞجؿتٍي ٚ ٔالحظٝ ٔي

 إٞيت زٚ پبضأتط شوطقسٜ زض ٔسَ اؾت. 

 گام ترای تثييي ًيازّای سرهايطی  تِ (: هذل رگرسيًَی گام2جذٍل)

 ضرية تؼييي  CDDراتطِ رگرسيًَی 

CDD 

 هاُ CDD ّوثستگی

80/15- 57/1063 (LAT) 05/0- (H) 83/0 91/0 ُآٚضي 

09/42- 59/1745 (LAT) 14/0- (H) 92/0 85/0 ٝٔ 

72/49- 14/2170 (LAT) 18/0- (H) 84/0 91/0 ٗغٚئ 

28/42- 86/1908 (LAT) 18/0- (H) 89/0 80/0 ٝغٚئي 

28/42- 86/1908 (LAT) 18/0- (H) 81/0 90/0 اٚت 

73/34- 62/2531 (LAT) 12/0- (H) 86/0 93/0 ؾپتبٔجط 

 ّای هَرد تررسیکٌذال در ايستگاُ-ًتايج آهارُ آزهَى هاى -

ايؿتٍبٜ ٔٛضز ثطضؾي زض ٘بحيٝ ذطاؾبٖ،  16زٞس ثطاي ٘كبٖ ٔي 3ٌٛ٘ٝ وٝ خسَٚ ٕٞبٖ
ي ٌطْ ؾبَ ٔحبؾجٝ ٌطزيسٜ ثٝ تفىيه ٞط ايؿتٍبٜ زض زٚضٜ P-Valueٚ ٔمساض  Zٕ٘طٜ 

ٔٙفي  Zؾبَ زاضاي ٕ٘طٜ ٞبي ٌطْٞبيي ٔب٘ٙس لٛچبٖ، لبئٗ ٚ ٌٙبثبز زض تٕبْ ٔبٜاؾت. ايؿتٍبٜ
 ي ٌطْ ؾبَ زاضاي ٕ٘طٜ ٔثجت اؾت.ٞبي زٚضٜيؿتٍبٜ ٌٍّٕبٖ زض تٕبْ ٔبٜٚ ا
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 ّای هَردتررسیرٍز سرهايطی تِ تفکيك ايستگاُکٌذال ًياز درجِ-(: ًتايج آهارُ آزهَى هاى3جذٍل )

 سپتاهثر اٍت شٍئيِ شٍئي هِ آٍريل هاُ

-Z P ايستگاُ

V 

Z P-

V 
Z P-

V 
Z P-

V 

Z P-

V 

Z P-V 

 00/0 -49/2 00/0 -56/2 84/0 -00/1 53/0 -09/0 77/0 -74/0 00/0 -99/1 لٛچبٖ

 84/0 -00/1 61/0 -29/0 00/0 30/2 00/0 49/2 12/0 16/1 00/0 -19/2 ثدٙٛضز

 93/0 -49/1 48/0 03/0 19/0 87/0 11/0 20/1 44/0 12/0 31/0 48/0 ثيطخٙس

 77/0 -74/0 15/0 00/1 02/0 91/1 00/0 30/2 04/0 65/1 17/0 94/0 ثكطٚيٝ

 95/0 -65/1 14/0 07/1 03/0 84/1 00/0 75/2 09/0 29/1 28/0 58/0 حيسضيٝتطثت

 00/0 -79/3 00/0 -36/2 00/0 -82/2 91/0 -39/1 95/0 -71/1 95/0 -68/1 لبيٗ

 90/0 33/1 15/0 00/1 00/0 49/2 00/0 75/2 08/0 39/1 48/0 03/0 ٌّٕىبٖ

 82/0 -94/0 15/0 00/1 00/0 62/2 00/0 56/2 05/0 58/1 47/0 06/0 ٔكٟس

 00/0 -14/3 96/0 -84/1 81/0 -90/0 5/0 0 75/0 68/0 80/0 85/0 ٘يكبثٛض

 80/0 87/0 17/0 94/0 20/0 81/0 00/0 30/2 08/0 39/1 51/0 -03/0 تطثت خبْ

 88/0 -20/1 76/0 -71/0 04/0 65/1 14/0 07/1 15/0 00/1 77/0 -74/0 ؾجعٚاض

 00/0 -17/2 90/0 -33/1 51/0 -03/0 38/0 21/0 19/0 87/0 85/0 -07/1 ؾطذؽ

 90/0 -33/1 44/0 12/0 10/0 26/1 03/0 84/1 04/0 65/1 14/0 07/1 طجؽ

 00/0 -86/3 00/0 -36/2 00/0 -10/2 97/0 -94/1 88/0 -20/1 82/0 94/0 فطزٚؼ

 00/0 -85/2 93/0 -52/1 53/0 -09/0 41/0 22/0 48/0 03/0 65/0 -38/0 وبقٕط

 00/0 -08/3 00/0 -43/2 00/0 -43/2 92/0 -45/1 70/0 -55/0 89/0 -26/1 ٌٙبثبز

 00/0 -24/3 00/0 -49/2 95/0 -72/1 88/0 -20/1 81/0 90/0 94/0 58/0 ٟ٘جٙساٖ

 ّای اقليویرٍز سرهايطی در گرٍُدرجِ درصذ پٌِْ ًيازًتايج تخويي  -

ٞبي زاضاي ٘يبظ ؾطٔبيكي زض ٞط ٔبٜ ٚ زض ٙٝقطق وكٛض، زضنس پٟي قٕبَثطاي ٔٙطمٝ
(. ثيكتطيٗ پٟٙٝ زاضاي ٘يبظ ثٝ ؾطٔبيف 4ٌب٘ٝ الّيٕي ٔكرم ٌطزيس)خسَٚ ٞبي قفٌطٜٚ
-زضخٝ 400تب  300ٌطْ ثب زضنس ٔطثٛط ثٝ ٌطٜٚ الّيٕي ٘يٕٝ 5/27ٞبي آٚضيُ ٚ ٔٝ ثب زض ٔبٜ

زضنس ٚ زض ؾپتبٔجط  4/22اٚت ثب زضنس؛ زض  7/23زضنس؛ زض غٚئيٝ ثب  5/24ضٚظ؛ زض غٚئٗ ثب 
ضٚظ تؼّك زاضز. أب ٌطٜٚ الّيٕي زضخٝ 500تب  400زضنس ثٝ ٌطٜٚ الّيٕي ٌطْ ثب  5/22ثب 

 2/12ضٚظ ٚ ثٝ تطتيت زضخٝ 500ثؿيبضٌطْ زض ٔبٜ غٚئٗ ٚ غٚئيٝ)ذطزازٔبٜ ٚ تيطٔبٜ( ثب ثيف اظ 
ثٝ ذٛز اذتهبل زازٜ زضنس، ثيكتطيٗ ٘يبظ ؾطٔبيكي زض ٔٙطمٝ ٔٛضز ثطضؾي ضا  4/11ٚ 

ٌطْ ٚ ٌطْ، ثيكتطيٗ زضنس ٔؿبحت پٟٙٝ طٛضوّي زض ايٗ ٔٙطمٝ ٌطٜٚ الّيٕي ٘يٕٝ اؾت. ثٝ
ضٚظ وٕتط ضا ثٝ ذٛز اذتهبل زازٜ اؾت. ٌطٜٚ الّيٕي ثؿيبضٌطْ ثب ٔؿبحت ٚ أب ثب زضخٝ

 ثبقس.ٞبي وٕتط، أب ثيكتطيٗ ٘يبظ ؾطٔبيكي زض ٔٙطمٝ ضا زاضا ٔييبذتٝ
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 ّای اقليویتِ تفکيك گرٍُ رٍز سرهايطیدرجِ درصذ پٌِْ ًيازخويي ت :(4جذٍل)

ًواد 

 گرٍُ
 ًام اقليوی

 ًياز هيساى

 سرهايطی

 شٍئي هِ آٍريل

تؼذاد 

 ياختِ

درصذ 

 پٌِْ

تؼذاد 

 ياختِ

درصذ 

 پٌِْ

تؼذاد 

 ياختِ

درصذ 

 پٌِْ

C1 83/5 3646 45/9 5909 59/9 6001 1 -100 ثؿيبض ؾطز 

C2 82/13 8645 81/20 13018 71/20 12952 100-200 ؾطز 

C3 36/22 13320 58/22 14121 37/22 13988 200-300 ٘يٕٝ ؾطز 

C4 ْ30/21 15320 48/27 17189 49/27 17189 300-400 ٘يٕٝ ٌط 

C5 ْ47/24 15302 68/11 7342 74/11 7342 400-500 ٌط 

C6 ْ20/12 7629 97/8 5056 08/8 5056 500ثيكتط اظ  ثؿيبض ٌط 

 ّای اقليویتِ تفکيك گرٍُ رٍز سرهايطیدرجِ درصذ پٌِْ ًيازتخويي  :(4جذٍل)اداهِ 

ًواد 

 گرٍُ
 ًام اقليوی

 ًياز هيساى

 سرهايطی

 سپتاهثر اٍت شٍئيِ

تؼذاد 

 ياختِ

درصذ 

 پٌِْ

تؼذاد 

 ياختِ

درصذ 

 پٌِْ

تؼذاد 

 ياختِ

درصذ 

 پٌِْ

C1 79/10 7007 01/11 6886 75/5 3656 1 -100 ثؿيبض ؾطز 

C2 79/17 11547 70/17 11070 15/14 8993   100-200 ؾطز 

C3 95/21 14249 87/21 13678 91/22 14557 200-300 ٘يٕٝ ؾطز 

C4 ْ23/20 13133 18/20 13623 10/22 14040 300-400 ٘يٕٝ ٌط 

C5 ْ49/22 14598 44/22 14032 70/23 15058 400-500 ٌط 

C6 ْ70/6 4353 77/6 4239 37/11 7224 500ثيكتط اظ  ثؿيبض ٌط 
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رٍز سرهايطی در هاُ تحليل پراکٌذگی هکاًی ٍ رًٍذ تغييرات زهاًی ًياز درجِ -

 آٍريل

پٟٙٝ ٘يبظ زضنس  قٛز، ثبالتطيٗٔكبٞسٜ ٔي 2ٚ قىُ  4ٌٛ٘ٝ وٝ زض خسَٚ ٕٞبٖ
ٞبي  زض ثرفضٚظ ٚاحس زضخٝ 400تب 300ٚ زضنس  5/27ثب حسٚز ايٗ ٔبٜ زض  يؾطٔبيك
. ايٗ زض حبِي اؾت وٝ پٟٙٝ ثؿيبضٌطْ ثب ثيف اظ لطاض زاضز ٚ قطلي ٘بحيٝ ذطاؾبٖتط خٙٛثي
اِيٝ خٙٛثي ٔٙطمٝ لطاض زاضز ظيطا زض زضنس(، زض ٔٙتٟي 8ضٚظ أب ٔؿبحت وٕتط)ٚاحس زضخٝ 500

ٚ تط پؿتاضتفبع ٌطْ، ٕٞؿبيٍي ثب وٛيطِٛت، ايٗ ٔٙبطك ثٝ ػّت زاقتٗ الّيٓ ٌطْ ٚ ٘يٕٝ
 ٘ٛاحي قٕبِي ذطاؾبٖ قٛز.تط ٘يبظٞبي ؾطٔبيكي ثيكتطي احؿبؼ ٔيبييٗخغطافيبيي پػطو

-ثطاي ذٙهضا ا٘طغي ٔهطف وٕتطيٗ ٔيعاٖ  خغطافي ثبالتط،ثٝ ػّت اضتفبػبت ظيبز ٚ ػطو

ٞبي ثدٙٛضز، لبئٗ، لٛچبٖ، ايؿتٍبٜ. س٘زاض وطزٖ ٔحيط ٚ آؾبيف فيعيِٛٛغيىي ا٘ؿبٖ ٘يبظ
ضٚظ ؾطٔبيكي ثٝ ػّت افت زٔب زض زضخًٝٞٙ وبٞكي زاضاي آ ايٗ ٔبٜٟ٘جٙساٖ ٚ ؾطذؽ زض 

يبثس ؾبظي ٔحيط ٚ ا٘ؿبٖ وبٞف ٔئبٜ آٚضيُ ٞؿتٙس. ِصا ٔيعاٖ ٔهطف ا٘طغي خٟت ذٙه
  ٚ ثط ػىؽ، ٘يبظٞبي ٌطٔبيكي ٔحيط ٚ آؾبيف زٔبيي ا٘ؿبٖ افعايف ذٛاٞس يبفت.

 

 آٍريل رٍز سرهايطی هاٍُ رًٍذ ًيازّای درجِّا (: پ2ٌِْضکل )
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در رٍز سرهايطی ليل پراکٌذگی هکاًی ٍ رًٍذ تغييرات زهاًی ًياز درجِتح -

 هِهاُ 

-٘كبٖ ٔي (3ٚ قىُ  4ٝ)خسَٚ زض ٔبٜ ٔضٚظ ؾطٔبيكي ٚاوبٚي پطاوٙسٌي ٚ ضٚ٘س زضخٝ

زض ٌطٜٚ الّيٕي  ي ٘يبظ ؾطٔبيكيثيكتطيٗ زضنس پٟٙٝ زض ايٗ ٔبٜ ٔب٘ٙس ٔبٜ آٚضيُ،زٞس وٝ 
ٔيب٘ي ٔٙطمٝ لطاض  ٚ خٙٛثيزض ٘ٛاحي  ضٚظزضخٝ 400اِي 300ٚزضنس  5/27٘يٕٝ ٌطْ ثب حسٚز 

ٚاحس ِٚي ثب وٕتطيٗ  500ضٚظ ثب ثيف اظ زاضز. ٕٞچٙبٖ زض ايٗ ٔبٜ، ثيكتطيٗ ٘يبظ زضخٝ
تط ٚ اضتفبع وٕتط خغطافي پبييٗزضنس(، زض خٙٛة ذطاؾبٖ ثٝ ػّت ػطو 8ٔؿبحت)٘عزيه ثٝ 

٘يبظ ثٝ  خبْتطثتٚ  يٝ، ٌّٕىبٖ، ؾجعٚاضٞبي ثدٙٛضز، ثكطٚايؿتٍبٜٚالغ قسٜ اؾت. زض 
 ٚ فطزٚؼٌٙبثبز  ،ٞبي لبئٗايؿتٍبٜ وٝ زض وٙس زضحبِيٞبي ؾطٔبيكي افعايف پيسا ٔيؾيؿتٓ

ٞب ظيطا زض ايٗ ايؿتٍبٜ .يبثسوبٞف ٔي ٞبي ؾطٔبيكي٘يبظ ثٝ ؾيؿتٓخٙٛثي زض قٕبَ ذطاؾبٖ
زٞس ٚ ؾجت ؾطٔبيكي ضا وبٞف ٔي ٚخٛز تٛپٌٛطافي پطاوٙسٜ ٚ اضتفبػبت ٘ؿجتبً ثّٙس، ٘يبظ

 ،ثطضؾي ٞبي ٔٛضزؾبيط ايؿتٍبٜقٛز. زض قسٖ ٔحيط ٔيافعايف ٔهطف ا٘طغي خٟت ٌطْ
 قٛز.زاضي زض ٘يبظٞبي ؾطٔبيكي ٔكبٞسٜ ٕ٘ئؼٙيضٚ٘س 

 
  ِه رٍز سرهايطی هاٍُ رًٍذ ًيازّای درجِّا پٌِْ :(3) ضکل
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در رٍز سرهايطی ًياز درجِتحليل پراکٌذگی هکاًی ٍ رًٍذ تغييرات زهاًی  -

 هاُ شٍئي

 2/12ثيكتطيٗ ٘يبظ ؾطٔبيكي زض ايٗ ٔبٜ ثب  ،قٛز( ٔكبٞسٜ ٔي4ٌٛ٘ٝ وٝ زض قىُ) ٕٞبٖ
ضٚظ ثٝ نٛضت يه وٕطثٙس زض ٚاحس زضخٝ 500زضنس زض ٌطٜٚ الّيٕي ثؿيبضٌطْ ثب ثيف اظ 

ٓ ثؿيبضٌطْ ٚ اضتفبع ثب الّيحبقيٝ خٙٛثي ٚ قطلي ٔٙطمٝ ذطاؾبٖ زض ٕٞؿبيٍي ٔٙبطك وٓ
افعايف ٚ ٔهطف ا٘طغي وٙٙسٜ  ٞبي ذٙه٘يبظ ثٝ ؾيؿتٓذكه ٚالغ قسٜ اؾت. ثٙبثطايٗ 

٘يبظ ثٝ ؾطٔبيف ٔٙطمٝ ضا ثٝ ٔيعاٖ  پٟٙٝزضنس ثيكتطيٗ  الّيٕي ٌطْ،ٌطٜٚ ٕٞچٙيٗ  يبثس. ٔي
ثٝ نٛضت يه وٕطثٙسپطاوٙسٜ، زضنس  5/24حسٚز  ضٚظ ثب ٔؿبحت زضخٝ 400-500
 ٞبي ثرف (.4)خسَٚ اؾت ثٝ ذٛز اذتهبل زازٜذطاؾبٖ قطلي ٔٙطمٝ ٚ ٞبي ٔيب٘ي  ثرف
وٝ ٔٙطجك ثط اضتفبػبت ظيبز ٚ ػطو  زضنس 6ايٗ ٔٙطمٝ ثب ٔؿبحت ٘عزيه ثٝ قٕبِي 

خغطافيبيي ثبالتط ٞؿتٙس، اظ ذٙىي ٘ؿجي ثطذٛضزاض٘س ٚ وٕتطيٗ ٘يبظ ؾطٔبيكي ٚ احتٕبالً 
ثٝ طٛض وّي ٘مف اضتفبع، ػطو خغطافيبيي ٚ . ا٘سثيكتطيٗ ٘يبظ ٌطٔبيكي ضا اظ آٖ ذٛز وطزٜ

قطق ايطاٖ ثؿيبض ٟٔٓ ٚ لبثُ تٛخٝ پطاوٙف تٛپٌٛطافي زض ٘يبظ ؾطٔبيكي يب ٌطٔبيكي قٕبَ
 اؾت.

 

 شٍئي رٍز سرهايطی هاٍُ رًٍذ ًيازّای درجِّا : پٌِْ(4) ضکل



 

 

 

 

  279 طاٖيزض قٕبَ قطق ا يكيزضخٝ ضٚظ ؾطٔب ئىب٘ -يظٔب٘ يٚاوبٚ

 

در هاُ رٍز سرهايطی تحليل پراکٌذگی هکاًی ٍ رًٍذ تغييرات زهاًی ًيازدرجِ -

 يٍِئش

 ٜ الّيٕي ثؿيبضٌطٌْطٚزٞٙس ٔب٘ٙس ٔبٜ غٚئٗ، ٘كبٖ ٔي 5ٚ قىُ  4ٌٛ٘ٝ وٝ خسَٚ ٕٞبٖ
ٞبي ضٚظ لؿٕتٚاحس زضخٝ 500زضنس ثيكتطيٗ ٘يبظ ثٝ ؾطٔبيف ضا ثب ثيف اظ  4/11ثب 

اِيٝ خٙٛة ذطاؾبٖ ثٝ نٛضت يه وٕطثٙس زض قطق ٔٙطمٝ ثٝ ذٛز اذتهبل  زازٜ ٔٙتٟي
زض ٘ٛاحي قٕبِي ٘بحيٝ زضنس  6ثب حسٚز ٘يبظ ثٝ ؾطٔبيف  ٖوٕتطيٗ ٔيعااؾت. ٕٞچٙبٖ 

ي پٟٙٝزضنس تطيٗ  ثعضيلطاض زاضز.  ٔٙطجك ثط ػطو خغطافيبي ثبالتط ٚ اضتفبع ظيبزتط ذطاؾبٖ
زض  ٌطٜٚ الّيٕي ٌطْ ٚ زض  زضنس 7/23ضٚظ ثب ٚاحس زضخٝ 500-400ثب ٔيعاٖ  ؾطٔبيفثٝ ٘يبظ 

وٙٙسٜ زض  ٞبي ذٙه٘يبظ ثٝ اؾتفبزٜ اظ ؾيؿتٓ. ٘ٛاحي ٔيب٘ي ٚ قطلي ٔٙطمٝ لطاض زاضز
ضٚ ثٝ افعايف ٌّٕىبٖ ، ثكطٚيٝ ٚ ؾجعٚاض، لٛچبٖ، ٔكٟس حيسضيٝ،تطثت ٞبي ثدٙٛضز،ايؿتٍبٜ

-ايؿتٍبٜيبثس. ٕٞچٙيٗ زض ٔياؾت، يؼٙي ٘يبظ ثٝ اؾتفبزٜ اظ ا٘طغي خٟت ؾطٔبيف افعايف 

ٞبي ؾطٔبيكي  ٝ اؾتفبزٜ اظ ؾيؿتٓٚ ٟ٘جٙساٖ ٘يبظ ث ، فطزٚؼ، لبئٗ، ٌٙبثبز٘يكبثٛض ٞبي
  يبثس.وبٞف ٔي

 
 شٍئيٍِ رًٍذ ًيازّای درجِ رٍز سرهايطی هاُ ّا : پٌِْ(5) ضکل
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در هاُ رٍز سرهايطی تحليل پراکٌذگی هکاًی ٍ رًٍذ تغييرات زهاًی ًياز درجِ   -

 اٍت

 400اٖ زض ٌطٜٚ الّيٕي ٌطْ ثب ٔيع زض ٔبٜ اٚت، ؾطٔبيفثٝ  ٘يبظثيكتطيٗ زضنس پٟٙٝ 
اؾت وٝ  ٟ٘جٙساٖ، ٌٙبثبز، ثيطخٙس ٕٞسيسٞبي وٝ قبُٔ ايؿتٍبٜ ضٚظ لطاض زاضززضخٝ 500اِي
ٞبي خٙٛثي ٚ . أب ثرفضا زض ثطٌطفتٝ اؾتٔٙطمٝ ذطاؾبٖ زضنس اظ ٔؿبحت  4/22 تمطيجبً

ا٘س، أب زضنس اظ ٔؿبحت پٟٙٝ ضا ثٝ ذٛز اذتهبل زازٜ 7قطلي ٔٙطمٝ زض حبِي وٝ وٕتط اظ 
ثٝ ذطاؾبٖ ٔٙطمٝ  قٕبِي ٞبي يٗ ٘يبظ ثٝ ؾطٔبيف ضا اظ آٖ ذٛز ٕ٘ٛزٜ اؾت. ثرفثيكتط

ثٝ  ي ٌطْ ؾبَؾطٔبيف زض زٚضٜ٘يبظ ضا ثٝ وٕتطيٗ  زِيُ ػطو خغطافيبيي ثبال ٚ اضتفبع ظيبز،
ايٗ ٔبٜ، ٘يبظٞبي زض ٌطزز. ضا قبُٔ ٔيزضنس  11حسٚز  ذٛز اذتهبل زازٜ اؾت وٝ

-ٔيآًٞٙ افعايكي  ياٚ ٌّٕىبٖ زاض ٌٙبثبزيسضيٝ، ثكطٚيٝ، حٞبي تطثتايؿتٍبٜ ؾطٔبيكي

ٚ  ٕٞسيس فطزٚؼ، لبئٗ، لٛچبٖ، ٟ٘جٙساٖ، ٘يكبثٛض، ؾطذؽ ٞبيايؿتٍبٜ زض وٝ زضحبِي .ثبقس
 (.6ٚ قىُ  4اؾت)خسَٚ  وبٞكياي آًٞٙ زاض وبقٕط

 
 اٍت ٍ رًٍذ ًيازّای درجِ رٍز سرهايطی هاُّا : پٌِْ(6) ضکل



 

 

 

 

  281 طاٖيزض قٕبَ قطق ا يكيزضخٝ ضٚظ ؾطٔب ئىب٘ -يظٔب٘ يٚاوبٚ

 

در هاُ رٍز سرهايطی -هکاًی ٍ رًٍذ تغييرات زهاًی ًياز درجِتحليل پراکٌذگی  -

 سپتاهثر

ضٚظ ؾطٔبيكي ي ؾطزؾبَ ٚ پبيبٖ فهُ تبثؿتبٖ، اظ ٔيعاٖ زضخٝقسٖ ثٝ زضٜٚثب ٘عزيه
زض ٔبٜ ٌطزز. ثٝ طٛضي وٝ وبؾتٝ ذٛاٞس قس ٚ ثٝ ٘يبظٞبي ٌطٔبيكي زض ٔٙطمٝ افعٚزٜ ٔي

ٔٛضز ثطضؾي اظ قٕبَ تب خٙٛة ٚ اظ قطق تب غطة،  يٞبايؿتٍبٜتمطيجبً زض تٕبٔي ؾپتبٔجط 
قٛز. ايٗ ثسيٗ ٔؼٙي اؾت وٝ ثٝ آٞؿتٍي آًٞٙ وبٞكي زض ٘يبظٞبي ؾطٔبيكي ٔكبٞسٜ ٔي

خبْ ٚ ثكطٚيٝ، تطثت ٞبيايؿتٍبٜي ٔٛضز ثطضؾي زض حبَ وبٞف اؾت. فمط زض زٔب زض ٔٙطمٝ
، الّيٕي ٌطٌْطٜٚ  (.7زاضي زض ٘يبظٞبي ؾطٔبيكي ٚخٛز زاضز)قىُ ضٚ٘س ٔؼٙئكٟس 

پطاوٙسٜ ٚ زض ٞبي  ثرفزض نس زض 5/22 ٘يبظ ثٝ ؾطٔبيف ضا ثب ٔؿبحت پٟٙٝثيكتطيٗ زضنس 
ايٗ زض حبِي اؾت وٝ ٕٞچٙبٖ ٌطٜٚ ذطاؾبٖ ثٝ ذٛز اذتهبل زازٜ اؾت. ٘بحيٝ  ؾطتبؾط

ضٚظ، ثيكتطيٗ ٘يبظ ثٝ ٔهطف ا٘طغي خٟت ؾطٔبيف ضا زضخٝ 500ثيف اظ  ثب الّيٕي ثؿيبضٌطْ
ٞبيي پطاوٙسٜ ٚ ثٝ نٛضت ِىٝزضنس  7/6 ٝ ذٛز اذتهبل زازٜ اؾت. ايٗ پٟٙٝ ثب ٔؿبحتث

 ي ٔٛضز ثطضؾي لطاض ٌطفتٝ اؾت.ٔتٕطوع زض ٘ٛاحي ٔطظي ٔٙطمٝ

 
 سپتاهثر رٍز سرهايطی هاُ-ٍ رًٍذ ًيازّای درجِّا پٌِْ: (7) ضکل
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 گيریًتيجِ

ٞبي الّيٕي اظ خّٕٝ زٔبؾت وٝ ؾٙحالّيٓ، تغييط زض فطاٞبي تغييطأطٚظٜ يىي اظ ٘كب٘ٝ
ٞسف انّي ضٚظ)ؾطٔبيف يب ٌطٔبيف( يه ٔٙطمٝ زاضز. ثٙبثطايٗ ضاثطٝ ٘عزيىي ثب زضخٝ

اؾت.  ي ذطاؾبٖ٘بحيٝؾطٔبيف زض ضٚظ زضخٝ٘يبظ ٔىب٘ي  -ط، ٚاوبٚي ظٔب٘يحبض پػٚٞف
-فبع ٚ ػطوضٚظ ؾطٔبيف ثب اضت٘يبظ زضخٝ يضاثطٝ ثب تٛخٝ ثٝ ٘تبيح حبوي اظ ايٗ اؾت وٝ

ضٚظ زضخٝ ثب ايٗ زٚ ػبُٔ آة ٚ ٞٛاييزاض ٚ ٔؼىٛؼ ٔيبٖ ٕٞجؿتٍي ٔؼٙي، خغطافيبيي
اي وٝ ثب افعايف اضتفبع ٚ  ٌٛ٘ٝ ثٝ قٛز؛اؾتٙجبط ٔيٞبي ٌطْ ؾبَ ٔبٜ تٕبْزض ؾطٔبيف 
ٚ ثب  قسٜ وبؾتٝي ذطاؾبٖ ٞبي قٕبِي ٔٙطمٝثٝ ؾطٔبيف زض ايؿتٍبٜ ٘يبظ ،خغطافيبييػطو
زض ٘ٛاحي خٙٛثي ذطاؾبٖ ثط ٔيعاٖ ٘يبظ ؾطٔبيكي ٚ ٔهطف ا٘طغي خٟت  زٚايٗ وبٞف 
٘ظط  اظضا  ٕٞچٙيٗ ٘بحيٝ ذطاؾبٖ قٛز.افعٚزٜ ٔيقسٖ ٚ آؾبيف فيعيِٛٛغيىي ا٘ؿبٖ ذٙه
ٞبي الّيٕي ٌطٜٚ. ٕ٘ٛز الّيٕي ٔدعا تفىيه تٛاٖ ثٝ قف ٌطٜٚضٚظ ؾطٔبيكي ٔيزضخٝ
-زضخٝ 500اِي 200ثب  ايٗ ٔٙطمٝ ضايبظ ؾطٔبيكي ٘ يپٟٙٝثيكتطيٗ زضنس ٌطْ ٚ ٌطْ، ٘يٕٝ

ضٚظ ؾطٔبيكي زض ٔبٜ آٚضيُ وٝ ثيكتطيٗ زضنس ٘يبظ زضخٝ طٛضي زٞٙس. ثٝ٘كبٖ ٔي ضٚظ زض ٔبٜ 
 7/23زضنس؛ غٚئيٝ ثب  5/24ٌطْ؛ زض غٚئٗ ثب زضنس ٔطثٛط ثٝ ٌطٜٚ الّيٕي ٘يٕٝ 5/27ٚ ٔٝ ثب 

ٞبي زضنس ثٝ ٌطٜٚ الّيٕي ٌطْ ٚ زض ثرف 5/22زضنس ٚ زض ؾپتبٔجط ثب  4/22زضنس؛ اٚت ثب 
ضٚظ ٚ زضخٝ 500وٝ، ٌطٜٚ الّيٕي ثؿيبضٌطْ ثب ثيف اظ ٔيب٘ي ذطاؾبٖ تؼّك زاضز. حبَ آٖ

ٞبي وٕتط، ثيكتطيٗ ٘يبظ ثٝ ؾطٔبيف  ثٝ ٚيػٜ زض غٚئٗ ٚ غٚئيٝ)ذطزازٔبٜ ٚ تيطٔبٜ( ثٝ يبذتٝ
اِيٝ خٙٛثي ذطاؾبٖ ٚ قطق ٙتٟيٞبي ٔذٛز اذتهبل زازٜ اؾت. ايٗ قطايط ػٕٛٔبً زض ثرف

ٌطْ ثب اضتفبع ٞب زض ٕٞؿبيٍي وٛيطِٛت، الّيٓ ٌطْ ٚ ٘يٕٝقٛز. ايٗ ثرفٔٙطمٝ ٔكبٞسٜ ٔي
ضٚظ زضخٝتغييط  آًٞٙٔحبؾجٝ خغطافيبيي پبييٗ ٚالغ قسٜ اؾت. ٕٞچٙيٗ وٓ ٚ ػطو

ٞبي  زض ايؿتٍبٜ ايٗ ضٚ٘سٌطْ ؾبَ  يزض زٚضٜوٝ  زٞسقطق ٘كبٖ ٔيؾطٔبيف زض قٕبَ
ٞب زض أب زض ايؿتٍبٜ لبئٗ ثطذالف ؾبيط ايؿتٍبٜٔتؼسز اؾت.  ٞبيي ٘ٛؾبٖاثطضؾي زاض ٔٛضز

. ثٙبثطايٗ ٘تبيح ايٗ قٛزؾطٔبيكي ٔكبٞسٜ ٔي ٘يبظٞبي زضآًٞٙ وبٞكي  ،ٞبٕٞٝ ٔبٜ
پػٚٞف ثب قتبة ٔثجت ٘يبظٞبي ؾطٔبيكي زض وكٛض ؾٛئيؽ)وطيؿتٙؿٖٛ ٚ ٕٞىبضاٖ، 

(؛ ٘يبظ 2012قطق ايطاٖ)ضٚقٗ ٚ ٌطاة، هطف ا٘طغي زض خٙٛة(؛ افعايف ٔمساض 2016ٔ
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(؛ اؾتفبزٜ اظ 1393٘ػاز، ٌٛضاثي ٚ وبمٓاضتفبع ٌيالٖ)ضٔتب٘يؾطٔبيكي ثبال زض ٘ٛاحي وٓ
ضٚظ ٌطٔبيكي زض ( ٚ ضٚ٘س ٔثجت زضخ1394ٝٚؾبيُ ؾطٔبظا زض فهُ ثٟبض اؾتبٖ فبضؼ)أيسٚاض، 

( 1393ٞبي غطثي ايطاٖ)ٔؿؼٛزيبٖ ٚ ٕٞىبضاٖ، ٝضٚظ ؾطٔبيكي زض وٛٞپبيغطة وكٛض ٚ زضخٝ
 ا٘طجبق زاضز.  
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  هٌاتغ

ثيٙي ٘يبظ ؾطٔبيف اؾتبٖ فبضؼ  پيف(. »1394أيسٚاض، وٕبَ؛ اثطاٞيٕي، ضضب؛ ٘بضٍ٘ي فطز، ٟٔسي)- 
 .57-75، 6، قٕبضٜ هخاطرات هحيط طثيؼی، «EH5OMثب وبض ثؿت زازٜ ٞبي 

تحّيّي ثط قطايط ظيؿت (. »1396رتبض؛ طبِت، احٕسي)ا٘تظبضي، ػّيطضب؛ احٕسي، حٕعٜ؛ وطٔي، ٔ-
 جغرافيا ٍ ترًاهِ، «آثبز غطةضٚظٞبي ٘يبظ ٌطٔبيكي ٚ ؾطٔبيكي قٟط اؾالْالّيٕي ٚ زضخٝ

 .1-21، 59، قٕبضٜ ريسی
ػجبؾي، فبطٕٝ؛ ٔديس حجيجي ٘ٛ ذٙساٖ؛ ازة، حبٔس؛ ّٔجٛؾي، ٘يه، ظٞطا؛ ظاثُثبثبييبٖ، ايٕبٖ؛ ٘دفي-

ٔيالزي ثب اؾتفبزٜ اظ ضيعٔميبؼ  2039-2010اضظيبثي تغييط الّيٓ وكٛض زض زٚضٜ » .(1393قطاضٜ)
 .152-135، 16، قٕبضٜجغرافيا ٍ تَسؼِ، « ECHO ٕ٘بيي زازٜ ٞبي ٔسَ ٌطزـ ػٕٛٔي خٛ 

اضظيبثي ٚ زلت ؾٙدي ضٚـ ». (1393حّيٕي، ٔٙهٛض؛ ترت اضزقيط، اقطف؛ ثرتي ضؾتٕي،قبٜ)-
پصٍّص ّای اقلين ، «طآٚضز ٘يبظ ٞبي ٌطٔبيكي ٚ ؾطٔبيكي ايطاٖٞبي زضٖٚ يبثي ٔىب٘ي زض ث

 .55-65، 14ٚ 13، قٕبضٜ ضٌاسی
تحقيقات ، «تحّيُ ؾٝ ثؼسي زضخٝ ضٚظٞبي ٌطٔبيف ٚ ؾطٔبيف زض ايطاٖ»(، 1379ذّيّي، ػّي)-

 .18-7، 54 ٚ 55، قٕبضٜ جغرافيايی
ؾؼٝ پبيساض ٔؼٕبضي ٔحيطي ططاحي ضاثطٝ ثيٗ تٛ(. »1390)وبمٓ ٘ػاز، ظٞطاٌٛضاثي، ثٟٕٗ؛ ضٔتب٘ي-

 .21-38، 14، قٕبضٜاهايص، «الّيٕي زض ٔٙبطك وٛٞؿتب٘ي. ٔطبِؼٝ ٔٛضزي: قٟطن ٔبؾِٛٝ
 فثٙسي ٔدٕٛع ٔيبٍ٘يٗ ٘يبظ ٌطٔبيٚاوبٚي الّيٓ»(. 1393٘ػاز، ظٞطا)، ثٟٕٗ؛ وبمٌٓٛضاثي ضٔتب٘ي-

، قٕبضٜ اًذاز جغرافيايیچطن، «ٚ ؾطٔبيف زض لّٕطٚ ٌيالٖ ثب تبويس ثط ٔهطف ٌبظطجيؼي ذب٘ٛاض
25 ،16-1 . 

تحّيُ فتبيي تغييطات » (.1391اثٛاِفتُ؛ اثطاٞيٕي، ضضب؛ ػّيدب٘ي، ثَّٟٛ)ؾيس ٔؿؼٛزيبٖ، -
-34، 12 ي، قٕبضٜپصٍّص ّای اقلين ضٌاض ،«ٔىب٘ي زضخٝ ضٚظ ؾطٔبيف ٔبٞب٘ٝ ايطاٖ-ظٔب٘ي
20. 

ظٔب٘ي ٔيعاٖ -ٚاوبٚي ٔىب٘ي(. »1393ٟبْ)اِ ،اثٛاِفتُ؛ اثطاٞيٕي، ضضب؛ يبضاحٕسيؾيس ٔؿؼٛزيبٖ، -
، 23قٕبضٜ  ،جغرافيا ٍ تَسؼِ ًاحيِ ای ،«ضٚ٘س ٔبٞب٘ٝ زضخٝ ضٚظ ٌطٔبيف زض لّٕطٚ ايطاٖ ظٔيٗ

15-1. 
ظٔب٘ي ٘يبظ -ثٙسي ٔىب٘يپٟٙٝ(. »1393ٔؿؼٛزيبٖ، ؾيس اثٛاِفتُ؛ اثطاٞيٕي، ضضب؛ ٔحٕسي، ٔٙيطٜ)-

  ،90قٕبضٜ، فصلٌاهِ اطالػات جغرافيايی، «ٌطٔبيف ٚ ؾطٔبيف فهّي ٚ ؾبال٘ٝ ايطاٖ
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