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 هدیکچ
  یاهه  هاحتهسیا    راهبغ و درگاهب ماوهت ی اههزور   یهناوارف هنالاهس و هناهام یاه هداد رابغو درگ هدیدپ  وتو دنور تارییغت لیلحت روظنم هب
 .تفرگ رارت هدافتسا درومو تفایرد روشک یسانشاوه نامزاس زا 6532-0201 یرامآ هرود یط ناتساولب و ناتسیس ناتسا کیتپونیس
  کهیرتماراپان ی اهه  نوهمزآ زا  هدافتهسا  اهه هداد  دهنور لیلحت ترج ینامز یرس راجنرب عیزوت مدع و اه هداد هتسسگ تعیبط هب هجوت اب
 یاه نومزآ زادنور لیلحت ترج ،سروف یلیال نومزآ زا ،اه هداد ینامز یرس یراجنرب هعلا م ترج شهوژپ نیارد .تسا رت اسانم
  یاتن .تسا هدش هدافتسا GIS رازفا مرن زا رابغ درگ اب هارمه یاهزور دنور  ون ییایفارغج عیزوت و روتیمیتسا تنس و لادنک - نم
  دهنور یاراد   ههعلا م دروهم یاه هاحتسیاریاس ،تسا دنور دتاف هک (ناوارس و شاخ یانثتسا هب) داد ناشنروکذم یاه نومزآزا لگاح
 رتشیب ناتسا یبونج و یلامش یاه تمست رد و لاس مرگ هرود رد رابغ و درگ یاه نافوط یناوارف نینیمه .دنشاب یم راد ینعم یشیازفا
 .تسا نآ برغ زا شیب ناتسا قرش رد و هدوب لوصف ریاس زا رتشیب رارب لصف رد اه نافوط یناوارف نازیم یلصف سایقم رد .تسا

 
 رابغو درگ ،روتیمیتسا سنس ،لادنک -نم ،ناتسچولب و ناتسیس :یدیلک ناگژاو
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 همدقم
   اومد شیازوفا هب لیامت و هداد تسد زا ار دوخ لداعت ریخا یاه ههد رد ه یوب و متسیب نرق یط نیمز هرک یاوه و  آ
   یاروییغت یناوسنا و یعیبط فلتخم لماوع زا یشان نیمز هرک یرارح هجرد شیازفا .(IPCC, 2001) تسا هداد ناشن
    هدویدرگ کاوخ و دروگ یاه نافوط یناوارف رد یتارییغت ثعاب و هدومن داجیا نیمز هرایس یمیلقا طیارش رد ار یعیسو
 . دراذوگ ی وم یاج رب ار یبوللمان یلیحم تسیز یاهدمایپ و راثآ هک تسا یوج یاه هدیدپ زا یکی رابغ و درگ .تسا
          یاووه .توسا توبوطر دووجو  دوع اوی دووجو ،رادویاپان یاووه رانک رد رابغ و درگ داجیا داجیا طیارش نیرتمهم زا
   یومیلقا یاوعلالم .(19 ،4190 ،هدازدوباعو یراقفلاوذ) دنک یم داجیا رابغ و درگ نافوط دشاب تبوطر دقاف رگارادیاپان
   یرواوجم رد هوک  رغ و یبرغ ونج قطانم نآ زا دعب و و زور 120 زا شیب اب ناریا یزکرم یاه هلا  دهدیم ناشن
      راوبغ و دروگ یاوهزور یوناوارف نیرتوشیب یاراد ، دنوشاب ی وم  ... و هیرووس ،ناتسبرع ،قارع نوچمه یگرزب یاه نابایب
   دوشاب نیومز یهایگ ششوپ رییغت هب شنکاو یعون دناوت یم رابغ و درگ داجیا عقاو رد .(54 ،3190،یناجیلع) دنشاب یم
       ،رووپ سیوئر) توفرگ روظن رد دویاب ییاویفارغج یاه طیحم طیارش رانک رد ار یناسنا یاهتیلاعف شقن هلبار نیا رد هک
    وزول ،یناوسنا یاه تیلاعف و اه ناسنا و یگدنز رب نآ میقتسم ریغ و میقتسم یارثا رابغ و درگ یاه نافوط .(39،3190
 دصرد 11 ات 19 هک دندیسر هجیتن نیا هب یشهو پ یط (3330) ناراکمه و نگت .دنک یم هیجوت ار هدیدپ نیا هب هجوت
     ،یویادز لوگنج ،عرز و توشک روثا تحت هک ییاه کاخ هلمج زا ،هتفای بیرخت یاه کاخ زا یوج رابغ و درگ لک زا
   یوشنوااش گوناه یو . درویگ یم همش رس دنا هدش بیرخت یلاسکشخ لیلد هب یهایگ ششوپ رد یارییغت و شیاسرف
  ،دوندرک هعلالم نی  یاوه و  آ رب ار اهنآ یارثا و رابغودرگ یاه نافوط عوقو للع هک دوب یناسک هلمج زا (0115)
   نویا یاوهرابغودرگ داجیا رد ار نی  روشک لامش رد نیمز شیامرس و ناتسلوغم روشک هنهپ رد نیمز شیامرگ اه نآ
   نویا یراذوگرثا هدودحم و یارثا و اقیرفآ لامش یاه نافوط هنیمز رد ،(5115) نوتلدیم و یدوگ .دنناد یم رثؤم روشک
  میوه .تسا هتفای شرتسگ اپورا یزکرم یحاون ات اه نافوط نیا هدودحم داد ناشن جیاتن دنداد  اجنا یتاعلالم اه نافوط
    دونداد راروق هوعلالم دروم ار هنایمرواخ رابغودرگ یاه نافوط یناکم-ینامز یاه یگ یو و یلصا عبانم (9115) لیتوک
  هوقلنم و ،هی رووس  ،قاروع ،ناتسبرع) یلصا هیحان راه  تفرگ هجیتن یرامآ زیلانآ و یا هشوخ لیلحت زا هدافتسا اب یو
  راوبغودرگ یاه نافوط یلصف یارییغت و یناکم -ینامز عیزوت .دنتسه رابغودرگ یناوارف نیرتشیب یاراد (سراف جیلخ
    هوقلنم رد و راوهب لوصف رد یرابغودرگ یاه نافوط رتشیب ،داد ناشن  اجنا (4115) یکسوولروا طسوت ناتسنمکرت رد
 .دنریگ یم یروص  وق هرق ینابایب
  اوهرابغودرگ نیااشنم اه نآ داقتعا هب دنتخادرپ ندرا یالف هیشاح رابغودرگ یاه نافوط یسررب هب 2115 نئاخ گنوج
   ایوسآ یقروش لامش رابغو درگ یاه نافوط (1115) شناراکمه و گنای .دشاب یم ییاز نابایب و یضارا یربراک رییغت زا
 .دنتسناد طبترم رفسوپورت رد یداعریغ یاه هخر  اب ار کاخ و درگ عوقو اه نآ دندومن یسرربار
  کاوخودرگ ی اوه  ناوفوط   دونتفرگ هوجیتن ناریا رد کاخودرگ یاه نافوط تلع یسررب اب 0190 ناراکمه و هداز میظع
    لوباق تعروس اوب داب و دشاب ریاب و کشخ ًاالماک کاخ حلس و هداد  ر یدم ینالوط یکشخ هک دنهد یم  ر ینامز
 روشک  رغ  ونج و یزکرم یحاون رد رابغودرگ یاه نافوط عوقو یناوارف یسررب .دشاب ندیزو لاح رد یا هظحالم
       هوگلج و نارویا  روغ  وونج رد دیدوش کاوخودرگ یاه نافوط عوقو نامز و تلع داد ناشن (4190) یتمه طسوت
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 تلع یسررب اب .تسا هتفرگ أشنم ناتسبرع زکرم و قارع یلامش یحاون زا هک یدنخر  یاه متسیس روضح ناتسزوخ
      اووه یرادویاپان اوهرابغودرگ لیکوشت تولع دنتفرگ هجیتن (3190) ناراکمه و یناجیلع اه نابایب رد رابغودرگ لیکشت
 3190    یردویح یاوعلالم هوب  ناووت ی وم   فولتخم یحاوون رد رابغ درگ زورب رب رثؤم لماوع و للع اب طابترا رد .تسا
    هاوشنامرک ناتوسا رد راوبغودرگ ی اوه هناماس یور رب هعلالم زا سپ 3190 یردیح .دومن هراشا 1390 و 1190 راودیما
   زا یومیظع موجح دو  عوص یاروب بسانم طیارش داجیا ببس ناتسبرع و قارع یور هتسب یاهنولکیس هک تفرگ هجیتن
  کاوخ و نش زا یمیظع مجح دناوت یم هدرک دوعص یاوه نیا هقلنم ندوب کشخ یروص رد و ددرگ یم هقلنم یاوه
  و دروگ ی اوه  ناوفوط لیلحت .دوش هاشنامرک ناتسا رد رابغودرگ داجیا ببس و هدومن لقتنم وج یناقوف یاعافترا هب ار
 رجنم یاه هناماس هدمع داد ناشن یورسخیک و یرکشل طسوت 9330-2115 یاه لاس یط یوضر ناسارخ ناتسا رابغ
     رد راوبغ و دروگ عووقو یناوکم -ینامز یارییغت دنور .دننک یم یوریپ یکیتپونیس طیارش زا رابغ و درگ یاه نافوط هب
    .دوندومن یوسررب یراومآ ظاحل زا ار کیتپونیس هاگتسیا 30 یاه هداد ،(3190) ناراکمه و یلوسر طسوت روشک  رغ
 ینیسح .دندوب راد ینعم دنور یاراد هاگتسیا 1 و دنور یاراد یوخ هاگتسیا یانبتسا هب اههاگتسیا همه داد ناشن جیاتن
    رد یعیوسو حلوس رد هوک دشاب یم اه هتشپ و اه هوان ،اهراشفرپ ،اهراشف مک زا یشان ناریا یاهداب تسا دقتعم (3190)
      و یکوشار طوسوت ناتوسیس رد دووجوم یاوهرابغودرگ یور رب هعلالم .دنهد یم  ر ناریا زا جراخ ییایفارغج قطانم
 و یهایگ ششوپ شهاک نآ عبت هب و ناتسیس هقلنم رد یلاسکشخ عوقو هک تسا عوضوم نیا رگنایب ،3190 ناراکمه
 ی اوه  ناوفوط    عووقو و یداوب شیاوسرف تهج یبسانم طیارش هزور 150 یاهداب دوجو و نوماه ه ایرد ندش کشخ
    لاوس  روگ هرود رد ناتوسزوخ ناتسا رابغ و درگ یاه نافوط رب میلقا رییغت یارثا یبایزرا .تسا هدرک داجیا رابغودرگ
  هوب نامرک یاوه یاه هدنیالآ عضو یسررب اب (1390) ناراکمه و یناجناخ .تسا هدش یسررب (1390) ییارهز طسوت
   و ناتوسیس ناتوسا ردرابغ و درگ یاه نافوط یارییغت دنور ییاسانش .دراد یشیازفا دنور رابغودرگ دندیسر هجیتن نیا
 ی اهراکوزاوس  هوکلب  دونک یم مهارف هدنیآ رد هدیدپ نیا عوقو ینیب شیپ یارب ار هاراهنت هن هعلالم هرود یط ناتس ولب
 .دزاس یم نشور زین ار نآ اب هلباقم
    و ناتوسیس ناتوسا رد راوبغ و درگ اب  اوت یاهزور یارییغت دنور ییاسانش و یسررب قیقحت نیا  اجنا زا یلصا فده
 دنترابع قیقحت یا هلحرم فادها یلصا فده هب ندیسر یاتسار رد .دشاب یم یرامآ یاه شور زا هدافتسا اب ناتس ولب
 :زا
 بسانم یرامآ یاه لدم ییاسانش و اه هداد لیلحت و هیزجت و یروآ درگ-
 ناتسا حلس رد رابغو درگ عوقو اب یاهزور یارییغت ییاضف لیلحت -
 هناهام و یلصف ،هنالاس یاه سایقم رد ناتس ولب و ناتسیس ناتسا رابغ و درگ اب  اوت یاهزور یارییغت دنور یدنب هنهپ -
 یالاؤس
      لوباق ناتوس ولب و ناتوسیس ناتوسا رد یراومآ ی اوه شور زا هدافتسا اب رابغ و درگ اب  اوت یاهزور یارییغت دنور ایآ
 ؟تسا ییاسانش
   یدونب هونهپ ار ناتس ولبو ناتسیس ناتسا هدودحم رد رابغو درگ عوقو اب  اوت یاهزور یارییغت دنور ناوت یم هنوگ 
 ؟دومن لیلحت
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 اه هیضرف
  ناتوس ولب و ناتسیس ناتسا رد یرامآ یاه شور زا هدافتسا اب رابغ و درگ اب  اوت یاهزور یارییغت دنور دسر یم رظنب
 .تسا ییاسانش لباق
  هدودوحم رد رابغو درگ عوقو اب  اوت یاهزور یارییغت دنور ناوت یم (GIS) ییایفارغج یاعالطا متسیس زا هدافتسا اب
 .دومن لیلحت یدنب هنهپ ار ناتس ولبو ناتسیس ناتسا
 ی اوهزور  یوناوارف هنالاس یلصف و ،هناهام یاه هداد ،رابغودرگ اب هارمه یاهزور دادعت یارییغت دنور یسررب روظنم هب
  نامزاوس زا 3230-1015       یراومآ هرود یوط ناتوس ولب و ناتوسیس ناتوسا کیتپونیوس یاه هاگتسیارابغ و درگ اب  اوت
 هاگتسیا 1 دادعت یفاک و بسانم یاه هداد نادقف تلع هب .دش شزادرپ و لیلحت یرامآ یاه شور اب و ذخا یسانشاوه
  لکوش زا  یناومز  یاوه ی روس  عویزوت یراجنهب یسررب یارب .تفرگ رارق یسررب دروم و  اختنا یتاعلالم هدودحم رد
   لویلحت توهج شهو پ نیا رد .تسا هدیدرگ هدافتسا سروف ی لیال  انب فنریمسا -فورگوملوک نومزآ هدش حیحصت
 هئارا (2430) نم طسوت ادتبا نادنک – نم نومزآ .تسا هدیدرگ هدافتسا روتیمیتسا سنس و لادنک – نم نومزآزا اه هداد
  یاوه ی روس    یاروب شور نویا زا هدافتوسا .(3330 ناراکمه و ونارس) تفای هعسوت (2130) لادنک طسوت اهدعب و دش
 ری ثأوت  شور نویا رد  هوک تسا نیا نآ رگید تیزم ،تسا رت بسانم دننک یمن یوریپ یصاخ یرامآ عیزوت زا هک ینامز
  نویا رد .(2115  ناراوکمه  و یگرووت) تسا زی ان رایسب دوش یم هدهاشم ینامز یاه یرس یخرب رد هک یدح ریداقم
 .دراد تلالد اه هداد ینامز یرس رد دنور دوجو رب کی ضرف و دنور دوجو  دعو ندوب یفداصت رب رفص ضرف شور
)) 0سوکام هلبار زا ،اه هداد تیافک نازیم شجنس یارب ) 6log3.4 2 += RtNهوک    .توسا هدوش هدافتوسا  N لقادوح  
 R و دیآ یم تسدب (N-6) ربارب یدازآ هجرد یازا هب و هطوبرم لودج زا هک تندویتسا t رادقم t ، زال یاه هداد دادعت
     روظن درووم داومتعا حلوس رد ار  زال یاه هداد دادعت نآ زا هدافتسا اب هک ،دشاب یم رظن دروم ریغتم یددع رادقم تبسن
 :تسا هدش هدافتسا ریز تست زا اه هداد ندوب یفداصت نییعت یارب دروآ تسد هب ناوت یم
(0) 

T لادنک-نم هرامآ، N و هدافتسا دروم یرامآ یاه لاس لک دادعت P ی اوه  هوبتر دادعت عومجم 
 :دیآ یم تسدب ریز هلبار زا و هدوب دنریگ یم رارق نآ زا دعب هک ni فیدر زا رتگرزب
(5) 

سنایراو و رفص نیگنایم اب لامرن عیزوت هب N>10 یارب هرامآ 
)1(9

104
−
+

N
N هوب تویاهن رد .توسا هیبوش     

 :دوش یم هبساحم ریز هلبار زا T هرامآ ندوب راد ینعم شجنس روظنم
(9) 
 t(T)  و نوومزآ ندوب راد ینعم لامتحا حلسربارب tg ،یرامآ یاه لاس لک دادعت N نآ رد
      هدهاوشم حروش نیدوب فولتخم یالاوح ،t(T) یارب هدمآ تسدب ینارحب رادقم هب هجوت اب .دشاب یم لادنک -نم هرامآ
 :دش دهاوخ
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      رد و یوفنم دونور هدونهد ناوشن دوشاب t(T) (T رگا ،دوب دهاوخ بلاغ ینامز یرس رد تببم دنور دشاب< t(T) T رگا
 .دنتسه یفداصت اه یرس و دوش یمن هدهاشم اه یرس رد یمهم دنور هنوگ چیه دشاب t > T > -(T) t (T)+ هک یتروص
 ،تسا ریز حرش هب اه نومزآ نیا ی هبساحم لحارم
 S رتماراپ جارختسا و (sgn) تمالع عبات لامعاو رگیدکی اب یرس یالمج کت کت نیب فالتخا ی هبساحم  -0
                                                                                 
 (4) 

n = یرس یادهاشم دادعت نامه ای یرس یالمج دادعت 
=Xj هداد j یرس  ا 
=Xk هداد k یرس  ا 
 ،sgn عبات هبساحم -5

j k

j k

j k

1  if  (x x ) 0 

sgn( ) 0    if  (x  x ) 0

-1   if  (x x ) 0

x

+ − >


= − =
 − <

 

               
 .تسا -0 ای 1 ای 0 (sgn) تمالع عبات زا هدمآ تسدب ریداقم یمامت نیاربانب
 (var) سنایراو هبساحم  -9
  یراروکت ی اوه هداد    دادوعت ؟رویخ هدوومن یسررب ار هیلوا یاه هداد ادتبا ،تسا زاین t رادقم هب سنایراو ی هبساحم یارب
 :تسا هدش هدافتسا سنایراو هبساحم یارب ریز هلبار زا سپس و .دشاب یم t رادقم رگنایب

(2) 1
( 1)(2 5) ( 1)(2 5)

var( )
18

m

i
n n n t t t

s =

− + − − +
=

∑
 

 =n یا هدهاشم یاه هداد دادعت 
=m دراد دوجو یرارکت ی هداد کی مک تسد اهنآ رد هک یاهیرس دادعت 
=t ناسکی شزرا اب ییاه هداد یناوارف 
 z (3) ی هرامآ جارختسا  -4
s تمالع عبات نامه (sgn) دش هبساحم هک تسا. 
 دنور لیلحت -2
) هنماد ود نومزآ کی رد / 2α ی  هولبار  هوک دوش یم هتفریذپ یتروص رد رفص ضرف ،اه هداد یرس یبای دنور تهج (

/ 2z zα≤ 33/0  ،دوصرد 23 نانیمطا حلس رد .دشاب رارقربz= 12/5  ،دوصرد 33   ناونیمطا حلوسردوz= روظن رد  
 هدمآ تسدب z ی هرامآ و دنک تلالد اه هداد یرس رد دنور دوجو رب هدمآ تسدب جیاتن رگا یلک روط هب .دوش یم هتفرگ
  کوی رد هنایم بیش هبساحم اب سنس شور رد .تسا یلوزن دنور ،دشاب یفنم z رگاو تسا یدوعص دنور ،دشاب تببم

1
var( )
sz

s
−

=

1

1 1

sgn( )
n n

j k
k j k

S x x
−

= = +

= −∑ ∑
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     لویذ حروش هوب شور نویا  اجنا لحارم .دومن یواضق هدش هبساحم بیش یراد ینعم دروم رد ناوت یم ینامز یرس
 :تسا
 :یرس رد هداد تفج ره نیب بیش هبساحم -0
(1) 

ii
XiiXQ

−′
−′

= 

 
  یاوه بی وش    یروس هونایم هبوساحم هک دیآ یم لصاح ینامز یرس کی ،هداد تفج ود ره یارب (4) هلبار لامعا اب -5
  یدوعوص دنور دشاب تببم Qmed هک یتروصرد .دوش یم هتفرگ رظن رد دنور طخ بیش ناونعب (Qmed) هدمآ تسدب
 .دوش یم هتفرگ رظن رد یلوزن دنور نآ ندوب یفنم یروص رد و
   نویا  اوجنا تهج .دشاب یم %33 و %23 یاه نانیمطا هلصاف رد هدمآ تسدب بیش ندومن نومزآ ،دعب هلحرم -9
 :ددرگ یم هدافتسا ریز طباور زا نومزآ
                                                                                                 

 (1) 
 .تسا لادنک-نم نومزآ رد هدش هبساحم سنایراو نامه سنایراو
Z = نومزآ دروم نانیمطا حلس هب هتسب ،هنماد ود نومزآ کی رد هک درادناتسا لامرن عیزوت هرامآ زا تسا یرابع 
 %33   ناونیمطا حلوس رد و Z=1.96 اب ربارب %23 نانیمطا حلس یارب هرامآ نیا .دریگب دوخ هب یتوافتم ریداقم دناوت یم
 .دوش یم هتفرگ رظن رد Z=2.58 اب ربارب
 :دندرگ یم هبساحم ریز یروص هب (M2+1) الاب و (M1) نییاپ دامتعا دودح -4

 (3)
2
CNM α−′

=1 

 (10)2
CNM2 α+′

= 

N`= هدمآ تسدب یاهبیش لک دادعت M1 و نیما (M2+1) جارختوسا هدوش هبوساحم  یاوه بی وش  نیوب زا اه بیش نیما    
   و هدوش هوتفریذپ رفص ضرف دریگ رارق قوف هدش جارختسا بیش ود نیب هنماد رد رفص ددع هک یتروص رد .دنوش یم
       حلوس رد دونور دووجو و هدوش در رفوص ضروف یروصنیا ریغ رد .ددرگ یم دییأت اه هداد یرس رد دنور دوجو  دع
     عوروش طاوقن و شوهج طاوقن ،یدم هاتوک و یئزج یاهدنور ییاسانش تهج .ددرگ یم هتفریذپ نومزآ دروم نانیمطا

 X i': نامز رد یا هدهاشم هداد i' 

X i: نامز رد یا هدهاشم هداد i 

i‘: نامز زا دعب ينامز دحاو کي i 

)var(*2/1 sZC αα −=



 317 ... رابغ و درگ هدیدپ عوقو دنور ییاضف لیلحت

 U(t) ریداقم هبساحم یارب .تسا هدش هدافتسا U'(t) و U(t) ریداقم بسح رب ینامز یرس رادومن زا ینامز یرس دنور
 :دوش یم هدافتسا ریز هلداعم زا
 
 (00) 
 
  هوفلؤم ،U(t)  روب    هوالوع روییغت عووقو نامز نییعت یارب .دشاب U(t) (0 ای U(t) (0 هک تساراد ینعم U(t) رادقم یتقو

U'(t) سووکعم سنایراو و سوکعم یضایر دیما تهج نیدب دوش یم هبساحم زین  
 .دوش یم هبساحم ریز طباور زا
 (50) 
 
 (90) 
 
 (40) 
 
  دووش یم هداد شیامن یکیفارگ یروص هب لدنک -نم نومزآ زا هلصاح U'i و Ui رادقم زا یلاوتم ریداقم ،شور نیا رد
   لوخاد رد ار رگیدومه اه ینحنم رگا .دنراذگ یم شیامن هبار یارییغت نامز دننک یم علق ار رگیدمه اه ینحنم هک ییاج
    دوننک عولق ار رگیدومه ینارحب هدودحم زا جراخ هک یتروص رد و یناهگان رییغت زاغآ نامز هناشن دننک علق هدودحم
  ییاویفارغج     یاوعالطا متوسیس زا هدافتوسا اوب یرامآ یاه لیلحت زا سپ .تسا ینامز یاه یرس رد دنور دوجو رگنایب
(GIS) یاوطابترا توسا نویا ناتوسا رد راوبغ و دروگ دونور ییاضف فیصوت زا فده .دیدرگ دنور میسرت یاه هشقن        
  ینوگمهاون ای ینوگمه ات دیدرگ ییاسانش اه هنهپ حلس رد تسین ییاسانش لباق (هاگتسیا) هلقن یروصب هک یا هقلنم
 .ددرگ ییاسانش رابغ و درگ دنور رد اههاگتسیا
 اه هتفای
    کیتپونیوس یاوه ه اگتوسیا  هنالاوس   و یلوصف ،هوناهام  راوبغ و درگ اب  اوت یاهزور یناوارف یاه هداد ینامز یاه یرس
 ./.23  حولوس رد اه هرامآ نیا جیاتن یراد ینعم و هبساحم سنس و لادنک یرتماراپان یاه هرامآ اب هعلالم دروم هدودحم
   نویا زا لوصاح جی اوتن .تسا هتشاد یتارییغت هعلالم هرود یط اه یرس نیا هک دومن صخشم و ،دیدرگ نومزآ ./.33 و
 رد ار دنور عون ود یلصف سایقم رد یلک روط هب لوادج نیا اب قبالم .تسا هدش جرد (0 و 5) لوادج رد یابساحم
 :دومن ییاسانش ناوت یم ار هعلالم دروم هقلنم
 و  اوه  هاوم   ،لووصف بولغا رد هک دوش یم لماش ار کرانک ،راهبا  ،نادهاز ،لباز ،رهشناریا یاه هاگتسیا ،یشیازفا دنور
     ،نیومز یروب راوک روییغت ،یلاوتم و دیدش یاه یلاس کشخ عوقو قطانم نیا رد .دنشاب یم یشیازفا دنور یاراد اه لاس
  روییغت ، اوه  هو ایرد   ندوش کوشخ ،    یبوسن توبوطر شهاوک و اومد شیازفا ،یهایگ ششوپ یدوبان ،ینیشنرهش هعسوت
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  اوه  هاگتوسیا نیا رد یرابغ و درگ یاه نافوط شیازفا رد رثؤم لماوعزااهداب تعرس رییغت نآ عبت هبو راشف یاه متسیس
 .دشاب یم
   هوک یولخاد و یا هی وشاح   یاوعافترا یروس کی زا شاخ هیحان دشاب یم شاخ و ناوارس هاگتسیا ود لماش ،دنور دقاف
 ار شاخ یقرشلامش و یلامش دح هکیرولب ،تسا هدش لیکشت دراد دوجو اهنآ نایم رد یا هدنکارپ یاهتشد و اه هلا 
 هقلنم لامش رد ناریا لاعف همین ناشفشتآ اهنت ناتفت هوک و دنا هتفرگ رب رد .... و نادنبایس ،ناتفت نو  یعفترم یاه هوک
      طوسوتم هوب هوجوت اوب شاوخ هقلنم یاوه و  آ .تسا رتم 1115 ات 1120 اه هوک نیا طسوتم عافترا دراد رارق شاخ
   .توسا اراد ناتوسا رد ار رتمیلیم 120 یتفایرد شراب نیگنایم نیرتشیب و دشاب یم کشخ همین لدتعم رتم 1120 عافترا
 رد ، دووش ی وم    هدهاوشم دونلب و ناواروف یاه یراومهان و یاعافترا و کیفارگوپوت یایصوصخ ناوارس لامش و شاخ
 ییازسب ریثأت ناتسا نیا یمیلقا تیعضو رب عافترا فالتخا .دیآ یم نییاپ یدشب اوه یامد ناتفت یاعافترا رد هک یلاح
      نوماوه و دونمریه هوضوح یکیفارگووپوت و ییاویفارغج  یاوه یگ یو زا رثأتم نآ رواجم قطانم و ناتسیس تشد .دراد
  یبرغلاموش یاعافترا رد دنک یم تکرح ناوارس تمس هب هک ییاوه هدوت ..تسا کدنا نآ ینامسآ یالوزن و دنشاب یم
  یروصتخم یگدنراب و دهد یم تسد زا ار دوخ تبوطر نیرخآ ،تسا رتدعاسم شزیر یارب طیارش هک (ناتفت) شاخ
        ،یناتوسهوک تموسق رد رتوشیب و ناتوسبات رد ناواروس ناتوسرهش رد یموسوم یاه ناراب .دریگ یم یروص ناوارس رد
  توسا  وادم و دیدش یاهداب هاگنالوج ناتس ولب و ناتسیس ناتسا .(1390،نایدرمز) دراب یم دریب یاه هوک ًااصوصخم
       هوقلنم یاوهداب نیروت موهمزا هوک ناتوسیس هزور 150  داوب ودیازفا یم یریوک یضارا هعسوت هب اهنآ هدمع تمسق هک
    اوهنت .توسا اراد ناتوسا رد ار نیگنایم نیرتشیب هک دسر یم یان 10 هب لباز رد داب تعرس نیگنایم ،دوش یم  وسحم
   جیولخ و دونه سونایقا تبوطر هک تسا یقرشبونج یاوه هدوت دننک یم تبوطر داجیا هک هقلنم نیا  وطرم یاهداب
 رد راشف یاه متسیس شیارآ .تسا راشف زکارم عیزوت زا یعبات زی  ره زا شیب داب رصنع .دنروآ یم ناغمرا هب ار لاگنب
  هوک دشاب ناتسیس هقلنم هب طوبرم ناتسا لامش رد داب تعرس هتسه نیرتشیب هدش ثعاب فارطا یحاون و ناتسا حلس
 .دراد یدایز ریثأت رابغ و درگ اب  اوت یاهزور شیازفا رد

 هعلاطم دروم یاه هاگتسیا رابغ و درگ یاهزور روتیمیتسا سنس طخ بیش و لادنک-نم یاه هرامآ 1 لودج 
 Mann-Kendall trend Sen's slope estimate هاگتسیا  ان

Test Z Q Qmin99 Qmax99 Qmin95 Qmax95 
 2.11 1.00 2.36 0.78 1.53 4.03 رهشناریا

 0.06 2.37- 0.37 2.89- 1.14- 1.80- ناوارس

 2.15 0.45 2.46 0.26 1.27 3.30 لباز

 1.06 0.14 1.22 0.00 0.62 2.57 نادهاز

 5.93 2.10 6.65 1.54 3.78 3.72 کرانک

 0.50 2.00- 1.22 2.58- 0.87- 1.16- شاخ

 1.00 0.27 1.07 0.13 0.68 3.00 راهبا 

 شهو پ یاه هتفای :عبنم

       یماومت رد هوک داد ناوشن کویرتماراپان شور ود روه اوب دنور لیلحت جیاتن ربماون هام یانبتسا هب رهشناریا هاگتسیا رد
 نامزو عون ندش نشور یارب .تسا یشیازفا یروصب راد ینعم دنور یاراد رابغو درگ ینامز یرس ینامز یاه سایقم
 دنور هنالاس سایقم رد ،(0 لکش) تسا هدش میسرت اه هاگتسیا رابغ و درگ اب  اوت یاهزور هنالاس یاهرادومن یارییغت
     زا هدافتوسااب دونور لویلحت جیاوتن  دووش ی وم  هدوید یاه هاگتسیا بلغا رابغو درگ یرس رد یشیازفا راد ینعم یارییغت



 117 ... رابغ و درگ هدیدپ عوقو دنور ییاضف لیلحت

  هدهاوشم یراد ینعم دنور هنوگچیه سرام و هیوناژ هام ود رد اهنت لباز هاگتسیا رد هک داد ناشن کیرتماراپان یاهشور
 ربماون و یم ،هیروف یاههام رد .دوش یم هدید یشیازفا یروصب راد ینعم دنور لاس لوصف و اههام ریاس رد .دوش یمن
 23 نانیمطا حلس رد یشیازفا دنور ربماسد و تسوگآ ،یالوژ یاههام رد ،دصرد 33 نانیمطا حلس رد یشیازفا دنور
  راد یونعم دنور یاراد لباز هاگتسیا زین هنالاس سایقم رد .دوش یم هدید یشیازفا فیعض دنور اههام ریاس رد و دصرد
    هاگتوسیا راوبغ و دروگ یرس رد راد ینعم شهج کی هنالاس سایقم رد .دشاب یم دصرد 33 نانیمطا حلس رد یشیازفا
 .تسا هدش عورش 2130 لاس زا هک دوش یم هدید یشیازفا یروصب نادهاز
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 هعلاطم دروم یاه هاگتسیا هنالاس شخرچ طاقن نییعت 1 لکش

 شهو پ یاه هتفای :عبنم

 هنالاس سایقم هعلاطم دروم یاه هاگتسیا رابغو درگ اهزور t(T) ینارحب هرامآ و (T) لادنک هرامآ جیاتن 2 لودج
 نادهاز لباز ناوارس کرانک شاخ رهشناریا راهبا  

 0.31 0.40 0.24- 0.42 0.21- 0.41 0.29 رابغو درگ هنالاس یناوارف
TI TI CD TI CD TI TI 

(T)t 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 

 شهو پ یاه هتفای :عبنم

      رد یوشیازفا یرووصب راد یونعم دونور یاراد راوهبا  هاگتسیا رد رابغو درگ هدیدپ هنالاس سایقم رد و یلک یروصب
  لوادوج ) توسا    ناویامن یبووخب نآ ناونیمطا یاه نارک و سنس هرامآ هب هجوت اب هک دشاب یم دصرد 33 نانیمطا حلس
  هنالاوس و یلصف ،هناهام ینامز یاه هزاب رد هعلالم دروم یاههاگتسیا رد رابغ و درگ هدیدپ یرامآ لیلحت زا سپ .(5,0
 .دیدرگ میسرت (GIS) ییایفارغج یاعالطا متسیس زا هدافتسا اب یلصف سایقم رد رد دنور ییایفارغج عیزوت یاه هشقن



 117 ... رابغ و درگ هدیدپ عوقو دنور ییاضف لیلحت

  هدوش  میوسرت 2/0 * 2/0 هزادنا هب ییاههاگهرگ اب (IDW) هلصاف سوکعم روذجم شور زا هدافتسا اب دنور یاه هشقن
 .(5 لکش) تسا

  

  
 هعلاطم دروم یاه هاگتسیا (یشهاک دنور و یشیازفا دنور ،دنوردقاف) دنور عون (یلصف) ییایفارغج عیزوت 2 لکش

 لباق (هاگتسیا) هلقن یروصب هک یا هقلنم یاطابترا هک تسا نیا ناتسا رد رابغ و درگ دنور ییاضف فیصوت زا فده
    ییاوسانش راوبغ و دروگ دنور رد اه هاگتسیا ینوگمهان ای ینوگمه ات دیدرگ ییاسانش اه هنهپ حلس رد تسین ییاسانش
     ،یبوسن توبوطر اوهداب توهج و تعرس نآ عبت هب و دنک یم رییغت راشف یاه متسیس اوه یامد رییغت اب نینچمه .ددرگ
    یومیلقا طیاروش هوب هجوت اب هقلنم یاه متسیسوکا یریذپ بیسآ .دنک یم رییغت یمیلقا یاهرتماراپ ریاس و شراب نازیم
  یاوه  متوسیسوکا    یاروب یدوج رایوسب یدیدهت دناوت یم ییاوه و  آ یاهرتماراپ ریاس و امد یارییغت و کشخ و  رگ
  هدیوشیدنا نآ اب هلباقم تهج یتادیهمت یارییغت نامزو عون ییاسانش نمض تسا  زال تهج نیدب ،دیآ رامش هب هقلنم
 .دوش
 یریگ هجیتن
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         و عووقو یوناوارف ظاوحل زا ناتوس ولب و ناتوسیس ناتوسا رد هوعلالم درووم یاه هاگتسیا داد ناشن شهو پ نیا جیاتن
     راد یونعم دونور ناتوسا یبوونج و یلامش یاه هشوگ ناتسمز رد .دنرادن یناسکی یاه یگ یو یارییغت دنور یگنوگ 
 رد راد ینعم دنور و هتفای شیازفا ناتسا حلس رد دنور نازیم ناتسمز هب تبسن راهب لصف رد .تسا یشیازفا یروصب
   راد یونعم دونور هنوگ ره دقاف یقرش هشوگ راهب لصف دننامه ناتسبات لصف رد .دوش یم هدید یبونج و یلامش قطانم
       لوباز هاگتوسیا هوب راد یونعم دونور یلاموش هشوگ رد و هتفای شهاک ناتسبات هب تبسن دنور هنماد زییاپ لصف رد .دوب
    و کراونک یاههاگتوسیا و دوصرد 33   ناونیمطا حلوس رد رهشناریا یاههاگتسیا لماش یبونج قطانم .ددرگ یم دودحم
 .دنشاب یم دصرد 23 نانیمطا حلس رد راد ینعم دنور یاراد راهبا 
        اومت اوی یوشخب هوب ار یوصاخ دونور  ناووت ی ومن    و توسا موظن دوقاف یسررب دروم یاه ه اگتسیا رد راد ینعم دنور
    لوماوع روب هوالوع  اوه  هاگتوسیا    بولغا روب مکاوح یشیازفا دنور .داد میمعت ناتسا حلس رد یسررب دروم یاه هاگتسیا
      طیاروش اوهداب تعروس شیازوفا ،راوشف  یاوه متسیس رییغت ،اوه یامد شیازفا ،یلاوتم یاه یلاس کشخ هب یکیتپونیس
 .تسا طابترا رد یفارگوپوت
 عبانم
 هدیدپ نیا اب هارمه یاهداب یلصف میژر نییعت و کاخ و درگ هدیدپ لیلحت رد رابغ لگ و دابلگ دربراک ،1390 ،یرز ، انوکن و لامک راودیما

 .21-410 صص ،13 هرامش ،یعیبط یایفارغج یاهشهو پ همانلصف ،(راوزبس رهش :یدروم هعلالم)
-210  صوص ،0  هراموش ،مهدراه  هرود ،یناسنا  ولع سردم همانلصف ،دزی ینافوط و دیدش داب یاه میژر زا یلیلحت ،1190 ،لامک راودیما

91. 
90 ،نمهب دیس ،ینیسح  .سردم تیبرت هاگشناد ،یسانشاوه دشرا یسانشراک همان نایاپ ،نارهت رد دیدش یاه نافوط یکیتپونیس هعلالم ،13
 .50 و 00 ص ،3190 ناتسبات ،هاشنامرک یسانشاوه هیرشن ،روشک  رغ رد نآ دلوم یوج یوگلا و رابغ ،3190،بلاط دمحم ،یردیح
 ،   ناومرکرد یوسفنت یاوهیرامیب رثا رد درم و یاوه یگدولآ نایم طابترا یسررب ،1390،شکالک هدننار و همطاف یروصنم ،سگرن ،یناجناخ

 .طیحم تشادهب یلم شیامه نیمهدراه 
  و دوصکی رد ناریا یمیدق هاگتسیا جنپ هناهام و یلصف ،هنالاس یاهیگدنراب یارییغت دنور لیلحت ،9190 ،داوج ،ناشفارذب و اضریلع ،یلیلخ

 .3 هرامش ،نابایب هلجم ،هتشذگ لاس هدزناش
 39-24 ص ،هعسوت و ایفارغج هلجم ،ناریا رد رابغ و درگ یاه متسیس کیتپونیس لیلحت ،4190،ردیح ،هدازدباع و نسح یراقفلاوذ
     راوب و ناتوسیس هوقلنم راوبغودرگ یاهنافوط تظلغ یسررب ،3190 ،اضر ،راکشریم و سابع ،یناشخرد ،یبتجم ،یلعجنگ ،اضریلع ،یکشار

 .یداب شیاسرف یلم شیامه نیمود ،اهنا طسوت هدش لمح یبوسر
 22 رد روشک  رغ رد رابغ و درگ یمیلقا هدیدپ عوقو دنور لیلحت ،3190 ،نسح  الغ یدمحم و زورهب ،فارص یراس ،ربکا یلع ،یلوسر

 .20-15 صص ،3 هرامش ، وس لاس ،یعیبط یایفارغج همانلصف ،کیرتماراپان یرامآ یاهشور زا هدافتسا اب ریخا لاس
    یاویفارغج هوروگ ،دوشرا یسانشراک همان نایاپ ،ناتسزوخ ناتسا یرابغ و درگ یاه نافوط یکیتپونیس یرامآ لیلحت ،3190،دازهک روپ سییر

 .ناتس ولب و ناتسیس هاگشناد ،یعیبط
  ،ییاویفارغج یاقیقحت همانلصف ،ناوارس-ناتس ولب و ناتسیس ناتسا یژولوفروموئژ نوماریپ یبحب ،1390،رفعج دمحم ،ینامرکروپ ،نایدرمز

 .دهشم ،4 هرامش
  هدویدپ یللملا نیب هرگنک نیلوا ،لاس  رگ هرود رد ناتسزوخ ناتسا یرابغ و درگ یاه نافوط یزاسلدم و دنور لیلحت ،1390 ،ربکا ،ییارهز

 .1390 هام نمهب ،ناتسزوخ نیمار یعیبط عبانم و یزرواشک هاگشناد ،نآ رابنایز راثآ اب هلباقم و رابغ و درگ



 317 ... رابغ و درگ هدیدپ عوقو دنور ییاضف لیلحت

      همانلوصف ،ناتوسزوخ ناتوسا رد یراوبغ و دروگ یاه هناماس یدیدمه لیلحت ،3190 ،دازهوک ،روپ سیئر و دومحم ،یورسخ ،یقت ،یسواط
 .13-100 صص ،15 هرامش ،هعسوت و ایفارغج

   توهج لدوم هئارا و کاخ یریذپ شیاسرف صخاش رد کاخ ییایمیش و یکیزیف یایصوصخ ریثأت هعلالم ؛(0190) ناراکمه و هداز میظع
 .ناگرگ هاگشناد یعیبط عبانم و یزرواشک  ولع هلجم ،نآ ییوگشیپ

     یوشدرگ یاوهوگلا یکیتپونیوس لویلحت ،3190      ،ساوبع یدویفم ,یلعوسابع یتخدویب یروبکا یلع ,نیدباعلا نیز روپرفعج ,لولهب یناجیلع
 .10 هرامش ،ییایفارغج  ولع یدربراک یاقیقحت هیرشن ،ناریا رد 4330 یالوج یمسوم یاه شراب

 نارهت ،رون  ایپ یاراشتنا ،ناریا یاوه و  آ ،3190،لولهب ،یناجیلع
 .1-10 ،روشک یسانشاوه نامزاس ،قرب و دعر یاه نافوط و یرادیاپان ؛(1190) لدع دومحم و گنشوه ،یمئاق
 ی ناومز       هلوصاف رد یووضر ناوسارخ ناتوسا راوبغ و دروگ ی اوه نافوت یکیتپونیس یرامآ لیلحت ،1190 ،مساق یورسخیک و نسح ،یرکشل

 .10-99 صص ،23 هرامش ،یعیبط یایفارغج یاه شهو پ ،(2115-9330)
           ،دوشرا یوسانشراک هرود هومان ناویاپ ،رووشک  وونج و یزوکرم یحاوون رد کاوخ یاوهنافوط عوقو یناوارف یسررب ،4190،هللارصن ،یتمه
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