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 هدیكچ
 تهج روظنم نیدب .دش یسررب ناریا یبرغ ياههناخدور زیربآ هضوح ینیمزریز و یحطس ياهبآ رب میلقا رییغت رثا شهوژپ نیا رد
 LARS-WG يرامآ لدم طسوت B1 و A2 ياهویرانس تحت HadCM3 لدم دادنورب یتآ ياه هرود یمیلقا تارییغت یسررب

 شراب طسوتم یتآ هرود رد هک داد ناشن جیاتن .تفریذپ ماجنا هیاپ هرود اب شراب و امد هدش يزاس هیبش ياه هداد سپس .دش سایقمزیر
 هب .تشاد دهاوخ ناویرم هاگتسیا رد يرتمیلیم 15/15 ات 14/6 شیازفا و جدننس هاگتسیا رد يرتمیلیم 66/53 ات 22/41 شیازفا هنالاس
 رد هک داد ناشن جیاتن .دش هدافتسا B1 و A2 ياهویرانس زا ینیمز ریز بآ حطس رب یمیلقا فلتخم ياهویرانس ریثات یسررب روظنم
 و 24/1 ربارب رادقم نیا 6522-2522 هرود رد .دشابیم رتم 22/1 نازیم هب ناوخبآ تفا نازیم 6222-2222 ي هرود رد A2 يویرانس
 B1 يویرانس .دشابیم رتم 16/1 نازیم هب تفا ياراد هک تسا 64/625 اب ربارب ینیمزریز بآ حطس 6422-2422 هرود رد تیاهن رد
 داد ناشن قیقحت یلک جیاتن .تسا هدومن ینیب شیپ رتم 82/1 و 88/2 ،25/2 بیترت هب ار یتآ هرود يارب ینیمز ریز بآ حطس تفا زین

 رتشیب بآ حطس شهاک نامز تشذگ اب و دوب دهاوخ یشهاک دنور ياراد یمیلقا ياهویرانس هب هجوت اب ینیمزریز بآ زارت حطس هک
 زا لصاح جیاتن .تشاد دهاوخ B1 هنانیب شوخ يویرانس هب تبسن ار يرتشیب یشهاک تارییغت A2 يویرانس نینچمه .دوب دهاوخ
 و تبثم یگتسبمه دصرد 3 حطس رد جدننس و ناویرم  هاگتسیا رد ENSO، NAO ياهصخاشداد ناشن رود زا دنویپ ياهوگلا
 .تسا هتشاد ریثأت هعلاطم دروم هقطنم يامد و شراب رب رود زا دنویپ ياهوگلا هک تسا نآ زا یکاح و هتشاد راد ینعم

 
 ناریا برغ ،رودزادنویپ ،شراب ،امد ،میلقا رییغت :یدیلک تاملک

                                                 
 .تسا هدش جارختسا یسانشاوه و بآ و ایفارغج هتشر یصصخت یرتکد هلاسر زا هلاقم نیا -1
 (aagandomkar@gmail.com :لوئسم هدنسیون) -0
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 همدقم
 راکفا ریخا یاهلاس رد هک دشابیم رضاح نرق شلاچ نیرتمهم و یطیحم تسیز مهم لیاسم زا یکی ،میلقارییغت
 یسررب .(Roth,1997)تسا هداد صاصتخا دوخ هب ار یدایز تاعلاطم و لوغشم ار فلتخم مولع ناققحم زا یرایسب
 تاعلاطم بلاغ هنیمز وج رد یا هناخلگ یاهزاگ یزاس دازآ ببس هب یناهج شیامرگ رد نآ شقن و امد تارییغت
 تفرشیپ و نیمز هرک تیعمج شیازفا هب هجوت اب هزورما.(1980 ،شیاریپ)تسا هدوب ریخا یاه ههد رد یمیلقا
 شیپ زا شیب ،یعیبط طیحم هب رشب یزارد تسد ،هیلوا عبانم و ینوکسم قطانم هب رشب نوزفا زور زاین و یژولونکت
 رد شیازفا هک دننکیم ینیب شیپ یمومع شدرگ یاهلدم و میلقا رییغت یللملا نیب یاهویرانس همه .تسا هدش نایامن
 قطانم یژولوردیه هخرچ رب تارییغت نیا و دربب الاب ار نیمز هرک حطس یامد دناوتیم یا هناخلگ یاهزاگ تظلغ
 .(Miopluso,2010)دوب دهاوخراذگرثا زین فلتخم
 رثا تحت هدنیآ و رضاح میلقا یزاس هیبش تهج و دنتسه یضایر یاهلدم هتفای هعسوت وج یمومع شدرگ یاهلدم
 دنشاب یم یمیلقا متسیس راتفر تفایرد یارب رازبا نیلوا اهلدم نیا .دنوریمراک هب اهلسورئآ و یا هناخلگ یاهزاگ
(Calogero,1997). لماوع شهاک ای شیازفا ببس تسا نکمم و دشاب یم ریغتم میلقا رییغت زا یشان یاهدروخزاب 
 نیمز هرک یمیلقا متسیس اریز .دنهد یم خر ریخأت اب یمیلقا یاه متسیس رد ینورد تارییغت زا یرایسب .دنوش ینورد
 نارگشهوژپ رثکا .(1880 ،9وکنالب)دهد یم خساپ ریخأت اب اه یدورو هب و دنک یم تکرح یدنک هب و تسا گرزب رایسب
 هب یکاخ هرک یامد ،2030 ههد یادتبا رد نبرکدیسکا ید هلمج زا یا هناخلگ یاهزاگ شیازفا اب هک دنرواب نیا رب
  .(Barkhordari,2013) دوش رتمرگ سویسلس هجرد 1ات0 نازیم
 توافتم یاهراتفر دادخر یلو ،دهدیم ناشن ار نیمز هرک یارب هجوت لباق تبثم دنور کی دوجو ،تاقیقحت هچ رگا
 شیازفا یایوگ اهشهوژپ زا یدادعت جیاتن .تسا هدش هدهاشم یاهیحان سایقم رد نیرف ریداقم و شراب عمج رظن زا
 رد شیب و مک ،جیاتن نیا هک هدوب دنور دوجو مدع ای یفنم دنور یمک دادعت و یاهقطنم سایقم رد شراب دنور رادانعم
 یا هناخلگ یاهزاگ یشیازفا تارییغت نتفرگرظن رد اب یمیلقا یاهلدم یارجا زا جرختسم یاه یجورخ یاتسار
 .(Miopluso,2010) دشابیم نبرکدیسکا ید صخالاب

 و هیزجت لادنک نم نومزآ قیرط زا ار یربیا هریزج هبش هنالاس و هناهام شراب دنور ،(1119)0ناراکمه و وناریس
 تارییغت ،(1119)0ناراکمهو لراک .دادن ناشن هنالاس شراب یارب یراد ینعم دنور چیه قیقحت هجیتن .دومن لیلحت

 طاقن رتشیب رد هتشذگ نرق یط رد ،یگدنراب و امد یدح یاه هیامن و اهصخاش زا هدافتسا اب ار میلقا یدح طیارش
  .دومن دروآرب لیزرب بونج رد یرامآ یاه شور اب ناهج
 و کشخ لصف ،هنالاس ینامز سایقم هس رد لادنک نم شور اب ار یمیلقا رصنع تشه یریذپ رییغت ،(2880)2اولیساد
 دنور یگدنراب و یبسن تبوطر و یشیازفا دنور امد هک داد ناشن و هدادرارق یسررب دروم لیزرب برغلامشرد رت لصف

                                                 
1.blanco 
2- Cirano et al 
3- Karl et al 
4 Da Silva 
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 هیامن شش و نیرف یاهیگدنراب هیامن تشه دنور ،(3880) 9ناراکمه و گیتیستنیدنان .دناهتشاد راد ینعم یشهاک
 .دادرارق لیلحت و هیزجت دروم یطخ نویسرگر شور هب ایلوگنوم هچایرد فارطارد ار نیرف یاهامد

 و هراشا هخرک یاه هناخدور یاه هضوحریز یبد و شراب تارییغت یسررب هب ،(0109) ناراکمه و تسود دیشروخ
 .تسا هدومن ینارحب لحارم دراو اه هخاشرس یخربرد و رتدیدش ار شراب زا یشان یبد تارییغت

 یرتماراپان نومزآ و هیامن شش زا هدافتسا اب ناریا ییامرگ جاوما یناکم ،ینامز لیلحت و ییاسانشرد ،(0109) دنراد
 ،(6109) ناراکمه و یدمحمروپ.تسا شیازفا هبور ناریا رد ییامرگ جاوما دادخر دماسب هک داد ناشن لادنک-نم
 نادمه ناکرسیوت رد ار زیخبآ هضوح سایقم رد میلقا رییغت هدیدپ ریثات تحت ینیمزریز و یحطس یاهبآ نالیب یسررب
 .دندناسر ماجنارس هب

 نوچمه مه هقطنم نیا اما .تسا یهدبآ ظاحل هب ناریا بآرپ یاه هخاشرس زا یکی ناریا برغ یزرم زیربآ هضوح
 ناسون هنوگره و هقطنم نیا رد یبآ یاه هخاشرس یهدبآ نازیماذل .تسا هدش هجاوم یبآ یب نارحب اب روشک طاقن ریاس
 زا یکی هزورما هک یبآ عبانم حیحص تیریدم دوبن و هضوح نیا رد ریخا یاهلاس لوط رد شراب نازیم و امد رد
 هبرجت ار یبآ نارحب یبآ یاه هضوحریاس نوچمه زیربآ هضوح نیا هک هدش ثعاب تسا ناریا رد بآ یاهشلاچ
 هب ینایاش کمک نآ رب رود زا دنویپ یاهوگلا ریثأت و هضوح نیا رد شراب و امد تارییغت یسررب اذل.دیامن
  .دنکیم هضوح نیا رد فلتخم یاهیزیر همانرب
 و ناریا برغ یزرم یاه هناخدور یاههخاشرس رد شراب تارییغت دنور یسررب فده اب رضاح شهوژپ ور نیا زا
 تروص تارییغت نیا یریگ لکش رد رود زا دنویپ یاهوگلاریثأت نینچمه و ینیمزریز و یحطس یاهبآ رب اهنآ تارثا
  .تسا هتفرگ
 شور و داوم

 هعلاطم دروم هقطنم تایصوصخ یفرعم
 هک تسا نامع یایرد سراف جیلخ زیربآ هضوح یاه هضوح ریز زا یکی ،برغ یزرم یاه هناخدور زیربآ هضوح
 .تسا هدش عقاو هاشنامرک و ناتسدرک ،یبرغ ناجیابرذآ یاه ناتسا رد هضوح نیا .دراد تحاسم راتکه 0008610
 هلجد دراو ،قارع و ناریا زرم زا رذگ زا سپ و دنریگ یم همشچرس سرگاز یبرغ یاه هنماد زا ،هضوح نیا یاهدور
 یکیدزن زا هک تسا هضوح مهم دور رگید ناوریس دور و تسا کچوک باز هضوح نیا دور نیرت یلامش .دنوش یم
  .(0309 ،نیشفا)دریگ یم همشچرس جدننس
 برغ یزرم هضوح لامش رد هک دوش یم ناریا برغ یزرم یاه هناخدور یاه هخاشرس لماش هعلاطم دروم هقطنم
 .(9 لکش) تسا هدش عقاو ناریا

                                                 
1- Nandinetsityg et al 
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 برغ یزرم یاه هناخدور زیربآ هضوح تیعقوم -1 لکش

 1109 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 بیش یاراد هضوح تسپ یحاون و اه تشد .دنا هدش عقاو هضوح یبرغ یحاون و تاعافترا رد رتشیب دنت یاه بیش
 .(0 لکش) دنشاب یم هجرد 6 زا رتمک و میالم

 
  هعلاطم دروم هقطنم رد بیش تیعضو -2 لکش

 1109 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 یسانششور و اه هداد
 اب کیدزن یعافترا و تدم ینالوط رامآ یاراد هک ناویرم و جدننس کیتپونیس یاه هاگتسیا تاعالطا ،هعلاطم نیا رد
 هلاس 80 هرود نتفرگ رظن رد اب و هتفرگ رارق هدافتسا دروم ،دشاب یم برغیزرمیاههناخدورزیربآهضوح ینزو طسوتم
 شزادرپ دروم و یروآ عمج یمیلقا لدم یارجا یارب زاین دروم یمیلقا یاهرتماراپ ،هیاپ هرود ناونع هب (6980-3019)
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 لدم یجنساو هلحرم بیترت نیدب و هدش ارجا هیاپ هرود یارب LARS-WG ییامن سایقمزیر لدم .تفرگ رارق
 رادروخرب مزال رابتعا زا نومزآ قطانم رد افرص یمیلقا یاه لدم زا لصاح جیاتن هکنیا هب هجوت اب .تفرگ تروص
 زا نانیمطا روظنم هب .تفرگ تروص یتاعلاطم هقطنم یاه هداد اب بسانتم لدم یجنس رابتعا و نومزآ هلحرم ،تسا

 هرود یارب ،دنکیمن لامعا یتاعلاطم هقطنم یارب ار میلقا رییغت هنوگ چیه هک هیاپ یویرانس کی ادتبا ،لدم تحص
 رارق یبایزرا دروم یرامآ هرود یاه هداد دیلوتزاب رد نآ تردق لدم هرابود یارجا اب و نیودت 3019-6980 یرامآ
 هلاس 80 یاه هداد اب اهنآ رایعم فارحنا نینچ مه و شراب و رثکادح یامد لماش لدم یجورخ سپس .تفرگ
 یاه هداد و هیاپ هرود یاه هداد هسیاقم قیرط زا LARS-WG لدم یبایزرا .دیدرگ هسیاقم یتاعلاطم هقطنم یتادهاشم
 9RMSE9 0MAE9 BIAS9 یجنساطخ یاهرتماراپ و یا هسیاقم یاهرادومن زا هدافتسا اب لدم طسوت هدش دیلوت

0NSEرتماراپ رادقم.تفرگ تروصNSE کی هب رادقم نیا هچره و دشاب یم ریغتم کی و تیاهن یب یاهنم نیب 
 و دنهد یم ناشن ار لدم یاطخ RMSE و MAE یاهرتماراپ .تسا لدم تقد ندوب رت شیب هدنهد ناشن دشاب رت کیدزن
 زینBIAS رتماراپ ندوب رفص هب کیدزن .دشاب یم لدم رتهب ییاراک رگ ناشن رایعم ود نیا هب طوبرم ریداقم ندوب رت نییاپ
 .دنا هدش هبساحم 2 ات 9طباور زا هدافتسا اب روکذم یاهرامآ .تسا یزاس هیبش رد لدم رت شیب تقد هدنهد ناشن

𝑁𝑆𝐸 = [1 − ∑(𝑋�−𝑋𝑆)2

∑(𝑋�−�̅��)2] (9)  

𝑅𝑀𝑆𝐸 = √∑(𝑋�−𝑋𝑆)2

𝑁
(0)  

𝑀𝐴𝐸 = ∑|𝑋�−𝑋𝑆|
𝑁

(0)  
BIAS = 1

�
∑(X� − X�) (2)  

 و هدش هدهاشم یاه هداد نیگایم :�X̅ ،هدش یزاس هیبش یاه هداد : XS ،هدش هدهاشم یاه هداد :Xo الاب طباور رد
Nدشاب یم اه هداد دادعت. 
 اه نیگنایم ریداقم هسیاقم یاربT.test نومزآ زا ،یناوارف یاه عیزوت هسیاقم تهج K-S2 یرامآ یاه نومزآ زا نینچ مه
  .دیدرگ هدافتسا هدش یزاس لدم و یتادهاشم یاه هداد رایعم فارحنا هسیاقم تهجF.testنومزآ و
 لدم دادن ورب ییامن سایقم زیر تهج لدم نیا ،یمیلقا یاه هداد دیلوت رد LARS-WG لدم تیلباق زا نانیمطا زا سپ
-1680 و 9980-8080 یاه هرود میلقا ینیب شیپ تهج یعونصم یاه هداد دیلوت و HADCM3 وج یمومع شدرگ
 مدع ات تسا هدش یعس شهوژپ نیا رد.دش ارجا (دوش یم هدیمان 8180 و 8080صخاش نیا زا سپ هک) 6280
 یارجا زا سپ .ددرگ لیدعت B1وA2 ویرانس ود نتفرگ رظن رد اب وج یمومع شدرگ لدم یزاس هیبش رد تیعطق
 دروم روکذم یاه رتماراپ 8180 و 8080 ههد یارب رثکا دح یامد و شراب یاه رتماراپ هنازور ریداقم دیلوت و لدم
 .دش ینیب شیپ هدنیآ هرود یمیلقا طیارش و هتفرگ رارق لیلحت و هیزجت

                                                 
1Root Mean Square Error 
2Mean Absolute Error 
3Nash sutcliffe 
4 Chi-Squared 
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 نویسرگر .(6009 ،یزیزع و یدمحا رای)دور یم رامش هب اهریغتم نیب طباور نییبت رد رازبا نیرتیوق زا یکی نویسرگر
 ندوب لامرن یاه ضرف رب هوالع دیاب ،هناگدنچ نویسرگر رد .دوش یم یسررب X ینیب شیپ ریغتم کی اب طقف ،هداس
 یارب .دشاب هتشاد دوجو هناگدنچ یطخمه لقتسم یاهریغتم نیب دیابن ،ترپ یاه هداد دوجو مدع ،هتسباو ریغتم
  .دش هدافتسا ماگ هب ماگ شور زا SPSS رازفامرن رد هناگدنچ نویسرگر یاهریغتم بیارض ی هبساحم
 بیرض ایآ هکنیا نومزآ .(2109 ،هخلسک دمحم) تسا نوسریپ یگتسبمه بیرض ،یگتسبمه بیرض نیرتلوادتم
 .دوشیم ماجنا ریز قیرط هب هن ای تسا رفص ربارب هعماج یگتسبمه

{𝐻0 = 𝜌 = 0
𝐻1 = 𝜌 ≠ 0  

 :مینک یم هبساحم ار n-2 یدازآ هجرد اب تندویتسا t عیزوت یاراد نومزآ هرامآ

𝑡 =
𝜌

√1 − 𝜌2
𝑛 − 2

 

 ؟ریخ ای دراد توافت رفص اب یراد ینعم روطب یگتسبمه بیرض ایآ هک درک نایب ناوت یم هفرطود نومزآ کی هئارا اب
 t قلطم ردق هاگره و دوشیم درH0 دشاب لودج t زا رتگرزب یتابساحم t قلطم ردق ،دصرد نانیمطا حطس رد رگا
  .(2109 ،هخلسک دمحم)دوشیم هتفریذپ رظن دروم نانیمطا حطس رد هیضرف دشاب لودج t زا رتکچوک یتابساحم
 GSM لدم یفرعم
 روظنم هب .تسا هدیدرگ هدافتسا GMS طیحم رد Modflow لدم زا یتاعلاطم هقطنم یزاس هیبش تهج قیقحت نیا رد
 تحت هقطنم ،دوجوم رامآ تاعالطا هب هجوت اب یتاعلاطم هدودحم ینیمزریز بآ متسیس رتقیقد هچ ره یزاس هیبش
 .تفرگ رارق رتم 881 رد رتم 881 داعبا اب یتخاونکی هکبش ششوپ
 لادنک-نم یرتماراپان شور یفرعم

 نومزآ رفص ضرف .تفای هعسوت و طسب (8319) لادنِکک طسوت سپس و هئارا (1219) نَمم طسوت ادتبا لادنک-نم شور
 (رفص ضرف در) کی ضرف شریذپ و دراد تلالد اههداد یرس رد دنور دوجو مدع و ندوب یفداصت رب لادنک-نم
 تادهاشم مامت اب تادهاشم زا کی ره نیب فالتخا ادتبا شور نیا رد .دشابیم اه هداد یرس رد دنور دوجو رب لاد
 :(Caragyanes,2008) دیآیم تسد هب ریز هطبار قباطم S رتماراپ و هدش هبساحم نآ زا سپ

(1)               ( )∑ ∑
−

= +=

−=
1

1 1
sgn

n

k

n

kj
kj xxS 

 هب زین sgn تمالع عبات .دنشابیم یرس ما k و ما j یاههداد بیترت هب xk و xj و ،یرس تادهاشم دادعت n هک
 :تسا هبساحم لباق ریز تروص
(6)            for (xj-xk)>0 ( ) 1sgn +=− kj xx 

for (xj-xk)=0 ( ) 0sgn =− kj xx 
for (xj-xk)<0 ( ) 1sgn −=− kj xx 
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  ثحب و جیاتن

 ینیب شیپ و یتادهاشم هناهام شراب نیگنایم رادقم ،جیاتن رتهب شیامن یارب4242-6442 هرود رد شراب تارییغت
-6280 هرود شراب تارییغت نازیم هک دوش یم هظحالم لکش هب هجوتاب .تسا هدش هئارا 2 و 0 یاه لکش رد هدش
 زا یخرب رد HadCM3 لدم .دهد یمن ناشن اه هاگتسیا رد ار یتخاونکی دنور 3019-6980 هرود هب تبسن 8080
 ناویرم هاگتسیا رد .دهد یم ناشن رت شیب اه هام یخرب رد و رت مک هیاپ هرود هب تبسن ار هدنیآ هرود شراب نازیم ،اه هام
 و ربماسد و ربماون ،سوگآ ،نوج ،یم ،لیروآ ،هیوناژ یاه هام یارب ار یگدنراب شیارفا کرتشم تروصب ویرانس ود ره
 ار یگدنراب شیازفا نیرت شیب B1 و A2 ویرانس .دنا هدومن ینیب شیپ ربماتپس و هیروف یاه هام یارب ار یگدنراب شهاک
 تیاهن رد .تسا هدومن ینیب شیپ رتم یلیم 91/39 و رتم یلیم 66/00 نازیم هب بیترت هب و ربتکا و ربماسد یاه هام یارب
 دهاوخ یشیازفا دنورهعلاطم دروم هقطنم رد هدنیآ هرود رد هنالاس طسوتم شراب عومجم هک تفرگ هجیتن ناوت یم
 و 00/163 اب ربارب بیترت هب B1 و A2 ویرانس تحت ههد نیا یارب هدش ینیب شیپ هنالاس طسوتم شراب نازیم .تشاد
 تروص نیدب ،هدوب رتم یلیم 16/383 هیاپ هرود هنالاس یگدنراب نازیم هک یتروص رد ،دوب دهاوخ رتم یلیم 10/903
  .دوب دهاوخ دصرد 19/0 ات10/9 شراب شیازفا دهاش هعلاطم دروم هضوح

 
 1109 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم  ناویرم هاگتسیا رد B1 و A2 یاهویرانس ریثات تحت 4242-6442 و 7881-6142 هناهام شراب نیگنایم-3لکش

 
 1109 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم  جدننس هاگتسیا رد B1 و A2 یاهویرانس ریثات تحت 4242-6442 و 7881-6142 هناهام شراب نیگنایم-4لکش

base, jan, 
103.46 

base, feb, 
110.36 

base, mar, 
113.92 

base, apr, 
86.13 

base, may, 
37.67 

base, jun, 
9.86 base, jul, 

2.88 
base, agu, 

2.36 

base, sep, 
14.28 

base, oct, 
39.32 

base, nov, 
85.38 

base, des, 
102.07 

A2, jan, 
114.77 A2, feb, 

107.73 

A2, mar, 
115.17 A2, apr, 

98.21 

A2, may, 
41.29 

A2, jun, 
12.7 A2, jul, 

5.39 
A2, agu, 

3.22 

A2, sep, 
11.84 

A2, oct, 
37.76 

A2, nov, 
86.57 

A2, des, 
130.73 

B1, jan, 
89.66 

B1, feb, 
103.73 

B1, mar, 
105.5 

B1, apr, 
87.14 

B1, may, 
40.33 

B1, jun, 
15.08 

B1, jul, 2.1 B1, agu, 5 

B1, sep, 
10.73 

B1, oct, 
56.83 

B1, nov, 
87.44 

B1, des, 
118.35 

راب عومجم
)هناهام ش

m
m

) 

 هام

base A2

base, jan, 
46.05 

base, feb, 
54.05 

base, mar, 
64.49 

base, apr, 
63.43 

base, may, 
27.88 

base, jun, 
2.35 

base, jul, 
1.13 

base, agu, 
0.1 

base, sep, 
1.69 

base, oct, 
32.15 

base, nov, 
59.38 base, des, 

51.75 A2, jan, 
41.77 

A2, feb, 
48.01 

A2, mar, 
61.94 

A2, apr, 
64.47 

A2, may, 
34.04 

A2, jun, 
4.77 A2, jul, 

0.46 
A2, agu, 

0.12 

A2, sep, 
2.78 

A2, oct, 
32.84 

A2, nov, 
70.51 

A2, des, 
52.15 B1, jan, 

45.08 

B1, feb, 
48.43 

B1, mar, 
60.13 

B1, apr, 
69.49 

B1, may, 
37.67 

B1, jun, 
5.36 B1, jul, 

0.48 
B1, agu, 

0.12 

B1, sep, 
3.17 

B1, oct, 
36.11 

B1, nov, 
73.81 B1, des, 

راب عومجم 55.91
)هناهام ش

m
m

) 

 هام

base A2
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  شراب تاناسون رب رود زا دنویپ یاهوگلا هطبار
 نیدب .دش یسررب اه هاگتسیا زا کیره یرامآ ی هرود رد شراب اب یمیلقا گرزب تاناسون نیب طابترا تمسق نیا رد
 زا کی ره نیب یگتسبمه بیارض9 لودج رد .دش هدافتسا ماگ هب ماگ نویسرگر و نوسریپ یگتسبمه نومزآ زا روظنم
  .تسا هدش هئارا یرامآ هرود یط رد رود زا دنویپ یاهوگلا زا کی ره اب اه هاگتسیا

 جدننس و ناویرم هاگتسیا ود رد شراب و رود زا دنویپ یاهوگلا نیب یگتسبمه بیرض -1 لودج

 رود زا دنویپ یاهوگلا 
AO NAO NCP PDO PNA NINO1 NINO3 NINO3.4 NINO4 SOI 

 -039/8** -088/8 318/8 120/8** 902/8** -98/8 39/8** 18/8 2098/8* 088/8 نوسریپ یگتسبمه ناویرم
 088/8 31/8 018/8 888/8 888/8 80/8 088/8 016/8 808/8 111/8 یراد ینعم حطس

 -909/8* 198/8 009/8 30/8** 202/8** -988/8 399/8* 20/8 808/8 688/8 نوسریپ یگتسبمه جدننس
 098/8 333/8 098/8 888/8 888/8 01/8 308/8 060/8 009/8 291/8 یراد ینعم حطس

 دصرد کی حطس رد یراد ینعم بیرض ** دصرد 1 حطس رد یراد ینعم بیرض *
 1109 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 و تبثم یگتسبمه دصرد 1 حطس رد ناویرم  هاگتسیا رد NAO لانگیس دوشیم هدهاشم 9 لودج رد هک روطنامه
 لاگنیس .دراد دصرد 1 حطس رد راد ینعم یگتسبمه هاگتسیا ود ره ردENSO لاگنیس نینچمه و دراد رادینعم

ENSO هقطنم رد NINO3.4 لاگنیس .تسا راد ینعم و تبثم یگتسبمه یاراد جدننس هاگتسیا رد طقف PDO رد زین 
 یگتسبمه ناویرم هاگتسیا رد NAO لانگیس .تسا راد ینعم و تبثم یگتسبمه یاراد ناویرم و جدننس یاه هاگتسیا
 .دراد تبثم وراد ینعم
 هقطنم رد یحطس بآ یزاس لدم

 SWATلدمیجنسرابتعا جیاتن
 رادقم ،نایرج یزاس هیبش یارب.تسا هدش هدروآ یجنسرابتعا هلحرم رد لدم ییاراک یبایزرا جیاتن 0 لودج رد
 هلحرم رد 16/8 و 06/8 لداعم بیترت هب یجنساو هلحرم رد هدش دروآرب نییعت بیرض و فیلکتاس-شن یاهرایعم
 و یلاع لدم ،دشاب 13/8 زا رتشیب فیلکتاس-شن صخاش رگا امومع .دشاب یم 36/8 و 31/8 لداعم یجنسرابتعا
 و شن)دوش یم ضرف لوبق لباق ریغ ،دشاب60/8 زا رتمک رگا و شخبتیاضر ،دشاب 13/8 ات 60/8 نیب رگا و ،لماک
 نایرج یزاس هیبش تیلباقSWAT لدم هک تفرگ هجیتن ناوت یم ،بلطم نیا ساسا رب .)8319 ،9فیلکتاس
 تقد رگنایب یبایزرا یاه صخاش همه ریداقم یلک روط هب .دراد ار بسانم تقد اب برغیزرمیاههناخدورزیربآهضوح
  .دشاب یم نایرج یزاس هیبش رد لدم لوبق لباق

 برغ یزرم یاه هناخدور زیربآ هضوح یارب لدم یجنس رابتعا لصاح جیاتن-3لودج
 R2 NS P-factor R-factor PBIAS MSE 

 رابتعا هرود
یجنس  

36/8  31/8  99/8  09/8  0/89  1/0  

 1109 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 

                                                 
1Nash, J.E. and J.V. Sutcliffe 
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 1109 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم  (7881-6142) هلاس42هرود یارب SWATلدم یجنس  رابتعا زا لصاحرادومن-7لکش

 هـچایرد هب یدورو یبد تارییغت ساسا نیا رب .دمآرد ارجا  هـب میلقا رییغت طیارش یارب SWATهدش یجنس او لدم
 ره تحت هدنیآ و هیاپ ویرانس رد (تشمر لنوت) هضوح صخاش هاگتسیا یارب و 2لودج رد زین هنایهام ساـیقم رد
 ،نوج ،یم ،سرام ،هیروف ،هیوناژ یاه هامرد دهد یم ناشن جیاتن .دنا هدش هسیاقم B1 و A2 راـشتنا ویرانـس ود
 تحت هک ،دراد هعلاطم دروم هاگتسیا رد یبد هظحالم لـباق شهاـک زا ناشن ربماسد و ربتکا ،ربماتپس ،تسوگآ ،یالوج
 شیازفا یکدـنا یـبد هـناهام نیگناـیم رادـقم ربماون و لیروآ یاه هام رد .دشاب یم رتدیدش شهاـک نیا A2 ویرانس
 رد هنالاس یبد ریداقم .دنا هدومن ییب شیپ ار یبد شهاک ویرانس ود ره هنالاس سایقم رد و یلک روطب اما .تسا هتفای
 نیا هکیلاحرد دشاب یم هیناث رب بعکم رتم 31/2 و ،62/2 اب ربارب بیترت هب B1و A2 یاهویرانس تحت و هدنیآ هرود
  .تسا هدش هدهاشم هیناث رب بعکمرتم 31/1 اب ربارب هیاپ هرود یارب رادقم

 هیاپ هرود وA2، B1 یاهویرانس تحت تشمر لنوت هاگتسیا یجورخ یبد هناهام نیگنایم-4لودج
A2 B1 هام هدش یریگ هزادنا 

 هیوناژ 62/6 01/0 48/3

 هیروف 01/89 60/3 66/8

 سرام 00/09 60/3 58/7

 لیروآ 29/09 82/09 61/21

 یم 66/6 12/2 24/3

 نوج 29/2 08/8 41/4

 یالوج 92/0 088/8 244/4

 تسوگآ 00/9 088/8 144/4

 ربماتپس 02/9 08/8 24/4

 ربتکا 19/0 16/0 31/2

 ربماون 10/1 11/0 62/8

 ربماسد 81/1 33/6 48/5

 هنالاس 31/1 31/2 64/4

 1109 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 هعلاطم دروم هقطنم رد ینیمزریز بآ یزاس لدم

 MODFLOW لدم یجنسرابتعا
 هرود .(1109 ،روپرقاب) تسا بسانم لاس 1 یجنس رابتعا هرود الومعم یزاس هیبش یارب بسانم لدم نتشاد یارب

 1 و 0 یاه لکش .تفرگ رارق هدافتسا دروم یجنسرابتعا هرود ناونع هب تشاد یرتلماک تاعالطا هک 8980 ات 1880
 شیازفا اب دهد یم ناشن جیاتن .دهد یم ناشن ار هدش یزاس هیبش بآ حطس و هدش هدهاشم بآ حطس نیب یگتسبمه
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 لباق جیاتن و هتفای شیازفا هدش یزاس هیبش و هدش هدهاشم ریداقم نیب یگتسبمه یجنس تحص زا دعب یاه لاس
  .دهد یم هئارا ار یرت لوبق

 
 (پچ تمس) لاس جنپ زا دعب یجنس تحص و (تسار تمس) لاس کی زا دعب یجنس تحص -8 لکش

 1109 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

  ینیمز ریز بآ حطس رب یمیلقا یاهویرانس رثا
 اب .دش هدافتسا B1 و A2 یاهویرانس زا ینیمز ریز بآ حطس رب یمیلقا فلتخم یاهویرانس ریثات یسررب روظنم هب
 میسقت هرود 0 هب (8080-6280)یتآ هرود دادن هئارا یلوبق لباق جیاتن لاس 89 زا رتشیب هرود یارب لدم هکنیا هب هجوت

  .(29 ات 1 یاهلکش) دریگ رب رد ار هرود لک ات 6280 ات 8280 و 1080-8080و 1080 ات 8080 دش
 ،یتآ هرود رد هک درک نایب ناوتیم یزرواشک فرصم یارب بآ زاین نینچمه و ریخبت ،یگدنراب تیعضو هب هجوت اب

 یاراد (ناتسبات و راهب)ربماتپس ات نئوژ هام زا و (زییاپ لوا هام ود) ربماون و ربتکا یاههام رد ینیمز ریز بآ حطس
 رد عومجم رد اما دباییم شیازفا یکدنا ینیمزریز بآ حطس راهب طسوا ات زییاپ رخاوا زا سپس و تسا یشهاک دنور
  .میتسه ور هبور ینیمزریز بآ حطس شهاک اب هدنیآ هرود
 نیا 1080-8080 هرود رد دشابیم رتم 08/9 نازیم هب ناوخبآ تفا نازیم 1080-8080 ی هرود رد A2 یویرانس رد
 هب تفا یاراد هک تسا 62/680 اب ربارب ینیمزریز بآ حطس 6280-8280 هرود رد تیاهن رد و 82/9 ربارب رادقم
 00/9 و 00/8 ،83/8 بیترت هب ار یتآ هرود یارب ینیمز ریز بآ حطس تفا زین B1 یویرانس .دشابیم رتم 96/9 نازیم
  .تسا هدومن ینیب شیپ رتم

 
 1109 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم  8242-4242 هرود رد A2 یویرانس تحت ناوخبآ ینیمزریز بآ فارگوردیه -8 لکش
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 8342-4342 هرود رد A2 یویرانس تحت ناوخبآ ینیمزریز بآ فارگوردیه -14 لکش

 1109 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 

 
 6442-4442 هرود رد A2 یویرانس تحت ناوخبآ ینیمزریز بآ فارگوردیه -11 لکش

 8831 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 
 8242-4242 هرود رد B1 یویرانس تحت ناوخبآ ینیمزریز بآ فارگوردیه -21 لکش

 8831 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 
 8342-4342 هرود رد B1 یویرانس تحت ناوخبآ ینیمزریز بآ فارگوردیه -31 لکش

 8831 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم
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 6442-4442 هرود رد B1 یویرانس تحت ناوخبآ ینیمزریز بآ فارگوردیه -41 لکش

 8831 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 هسیاقم اب .دهدیم ناشن ار B1 و A2 یاهویرانس تحت هعلاطم دروم ناوخبآ ینیمزریز بآ زارت نیگنایم 19 لکش
 بآ زارت حطس تفگ ناوتیم ،هدنیآ هرود یارب هدش ینیب شیپ بآ حطس و هدش هدهاشم یاه هداد تدم دنلب نیگنایم
 رتشیب بآ حطس شهاک نامز تشذگ اب و دوب دهاوخ یشهاک دنور یاراد یمیلقا یاهویرانس هب هجوت اب ینیمزریز
  .تشاد دهاوخ B1 هنانیب شوخ یویرانس هب تبسن ار یرتشیب یشهاک تارییغت A2 یویرانس نینچمه دوب دهاوخ

 
 B1 و A2 یاهویرانس تحت هعلاطم دروم ناوخبآ ینیمزریز بآ زارت نیگنایم -51 لکش

 8831 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

  یشهوژپ یملع درواتسد و یریگ هجیتن
 یسررب یبرغ یاه هناخدور زیربآ هضوح ینیمزریز بآ حطس نینچمه و یحطس بآ میلقا رییغت رثا شهوژپ نیا رد
 B1 و A2 یاهویرانس تحت HadCM3 لدم دادنورب یتآ یاه هرود یمیلقا تارییغت یسررب تهج روظنم نیدب .دش
 هرود و هدش یزاس هیبش شراب و امد یاه هداد نیب هسیاقم همادا رد ،دش سایقمزیر LARS-WG یرامآ لدم طسوت
 رد یرتمیلیم 16/31 ات 80/29 شیازفا هنالاس شراب طسوتم یتآ هرود رد هک داد ناشن جیاتن .تفریذپ ماجنا هیاپ
 هقطنم رثکادح یامد شیازفا .تشاد دهاوخ ناویرم هاگتسیا رد یرتمیلیم 90/90 ات 92/1 شیازفا و جدننس هاگتسیا
-6280 هرود یارب ار هنالاس طسوتم یامد یدارگ یتناس هجرد 26/8 ات 31/8 شیازفا بجوم اه هام یمامت رد یتاعلاطم
 لیلد هب بیترت نیا هب .دوب دهاوخ رتشیب لوصف ریاس زا ناتسبات و راهب یامد شیازفا نیب نیا رد .دشدهاوخ 8080
 .دش دهاوخ بآ عبانم ندش جراخ سرتسد زا و قرعت و ریخبت شیازفا بجوم ،امد شیازفا هک نیا

Series1, 
2040 jan, 

353.43 

Series1, 
2040 feb, 
417.288 Series1, 
2040 mar, 

312.49 
Series1, 

2040 apr, 
235.125 

Series1, 
2040 may, 

320.24 Series1, 
2040 jun, 

205.39 

Series1, 
2040 jul, 
274.16 
Series1, 

2040 aug, 
206.58 

Series1, 
2040 sep, 

325.24 

Series1, 
2040 oct, 

330.6 

Series1, 
2040 nov, 

329.11 

Series1, 
2040 dec, 

409.6 

Series1, 
2041 jan, 

412.5 
Series1, 

2041 feb, 
350.62 

Series1, 
2041 mar, 
414.478 Series1, 
2041 apr, 
308.126 

Series1, 
2041 may, 

233.151 

Series1, 
2041 jun, 
319.266 Series1, 
2041 jul, 
204.416 

Series1, 
2041 aug, 
275.686 
Series1, 

2041 sep, 
206.016 

Series1, 
2041 oct, 
330.256 

Series1, 
2041 nov, 
414.266 
Series1, 

2041 dec, 
352.386 

Series1, 
2042 jan, 
416.244 Series1, 
2042 feb, 
309.546 

Series1, 
2042 mar, 
413.606 
Series1, 

2042 apr, 
351.726 

Series1, 
2042 may, 

415.584 Series1, 
2042 jun, 
308.886 
Series1, 
2042 jul, 
233.911 

Series1, 
2042 aug, 
319.026 Series1, 
2042 sep, 
204.176 

Series1, 
2042 oct, 
272.946 

Series1, 
2042 nov, 
203.276 

Series1, 
2042 dec, 
327.296 

Series1, 
2043 jan, 
415.106 
Series1, 

2043 feb, 
353.226 

Series1, 
2043 mar, 
417.084 Series1, 
2043 apr, 
310.386 

Series1, 
2043 may, 

233.021 

Series1, 
2043 jun, 
318.136 Series1, 
2043 jul, 
203.286 

Series1, 
2043 aug, 
306.586 
Series1, 

2043 sep, 
231.611 

Series1, 
2043 oct, 
316.726 Series1, 
2043 nov, 
198.926 

Series1, 
2043 dec, 

266.69 
Series1, 

2044 jan, 
197.02 

Series1, 
2044 feb, 

321.04 

Series1, 
2044 mar, 

408.85 
Series1, 

2044 apr, 
346.97 

Series1, 
2044 may, 

410.828 Series1, 
2044 jun, 

304.13 
Series1, 
2044 jul, 
226.765 

Series1, 
2044 aug, 

311.88 Series1, 
2044 sep, 

197.03 

Series1, 
2044 oct, 

191.28 

Series1, 
2044 nov, 

260.05 
Series1, 

2044 dec, 
190.12 

Series1, 
2045 jan, 

322.97 

Series1, 
2045 feb, 

406.4 
Series1, 

2045 mar, 
344.52 

Series1, 
2045 apr, 
408.378 Series1, 

2045 may, 
301.68 
Series1, 

2045 jun, 
224.315 

Series1, 
2045 jul, 
309.43 Series1, 

2045 aug, 
194.58 

Series1, 
2045 sep, 

290.36 

Series1, 
2045 oct, 

334.69 

Series1, 
2045 nov, 

422.5 
Series1, 

2045 dec, 
360.62 

Series1, 
2046 jan, 
424.478 Series1, 

2046 feb, 
317.78 

Series1, 
2046 mar, 
240.415 

Series1, 
2046 apr, 

325.53 
Series1, 

2046 may, 
270.2 

Series1, 
2046 jun, 

250.3 

Series1, 
2046 jul, 
241.865 

Series1, 
2046 aug, 

323.88 
Series1, 

2046 sep, 
239.6 

Series1, 
2046 oct, 

287.5 

Series1, 
2046 nov, 

285.5 

Series1, 
2046 dec, 

390.12 
آ حطس

) ینیمزریز ب
m) 

Series1, 
base, 

308.085 

Series1, 
2020-2029 

A2, 
307.0644583 

Series1, 
2020-2029 

B1, 
307.380025 

Series1, 
2030-2039 

A2, 
306.67605 

Series1, 
2030-2039 

B1, 307.2027 Series1, 
2040-2046 

A2, 
306.4663571 

Series1, 
2040-2046 

B1, 
306.797631 
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 رب هک دش هدافتسا B1 و A2 یاهویرانس زا ینیمز ریز بآ حطس رب یمیلقا فلتخم یاهویرانس ریثات یسررب روظنم هب
 تفا نازیم 1080-8080 ی هرود رد A2یویرانس رد.دش لیلحت نآ زا لصاح جیاتن و ارجا لدم ویرانس ود نیا ساسا
 6280-8280 هرود رد تیاهن رد و 82/9 ربارب رادقم نیا 1080-8080 هرود رد دشابیم رتم 08/9 نازیم هب ناوخبآ
 بآ حطس تفا زین B1یویرانس .دشابیم رتم 96/9 نازیم هب تفا یاراد هک تسا 62/680 اب ربارب ینیمزریز بآ حطس
 ،یگدنراب تیعضو هب هجوت اب.تسا هدومن ینیب شیپ رتم 00/9 و 00/8 ،83/8 بیترت هب ار یتآ هرود یاربینیمز ریز
 یاههام رد ینیمز ریز بآ حطس ،یتآ هرود رد هک درک نایب ناوتیم یزرواشک فرصم یارب بآ زاین نینچمه و ریخبت
 زییاپ رخاوا زا و تسا یشهاک دنور یاراد (ناتسبات و راهب) ربماتپس ات نئوژ هام زا و (زییاپ لوا هام ود) ربماون و ربتکا
 ور هبور ینیمزریز بآ حطس شهاک اب هدنیآ هرود رد عومجم رد اما دباییم شیازفا ینیمزریز بآ حطس راهب طسوا ات
 .میتسه
 یشهاک دنور یاراد یمیلقا یاهویرانس هب هجوت اب ینیمزریز بآ زارت حطس هک دومن نایب ناوت یم هنوگنیا تیاهن رد
 ار یرتشیب یشهاک تارییغت A2 یویرانس نینچمه دوب دهاوخ رتشیب بآ حطس شهاک نامز تشذگ اب و دوب دهاوخ
  .تشاد دهاوخ B1 هنانیب شوخ یویرانس هب تبسن
  عبانم
 .299–099 صص ،باماج رواشم نیسدنهم - ورین ترازو .9 .ج (0309)ناریا یاهدور .هللادی ،نیشفا

 رد میلقا رییغت ریثات تحت ینیمزریز یاهبآ یبآ نالیب و حطس یزاس هیبش ،(8109) ،یناوب حاسم اضریلع و ییاسمش لضفلاوبا ؛نیمث 9یداباهم یراصنا
 کاخ و بآ عبانم تیریدم و یرادزیخبآ یرسارس سنارفنک نیمجنپ ،(یرایتخب و لاحمراهچ تشد دیفس تشد ؛یدروم هعلاطم) یتآ یاههرود
 ناریا بآ و یرایبآ یسدنهم نمجنا ،نامرک ،روشک

 نایاپ ،(یلقع دنوتگ دناوخبآ -ناتسزوخ ناتسا :یدروم هعلاطم )ینیمزریز بآ حطس نازیم رب میلقا رییغت تارثا کسیر یبایزرا ،(1109) ،ارهز ،روپ رقاب
 نادمه ریالم هاگشناد ،دشرا یسانشراک همان

 طیارش رد یشحو وج و یعارزوج یاهپیتونژ رد هناد درکلمع و کیژولویزیف یاهصخاش یخرب یبایزرا (0109) ،یضار نموه و همجن 9یرادروخرب
 و تعارز مولع نمجنا ،ناریا رذب یژولونکت و مولع شیامه نیموس و ناریا تاتابن حالصا و تعارز مولع شیامه نیمهدزیس ،بآ دوبمک شنت
  ،ناریا تاتابن حالصا

 لابس یژرنا نزاوت متیروگلا کمک هب یتآ یاه هرود رد یعقاو قرعت و ریخبت رب میلقا رییغت تارثا یسررب .(1109) ،دمحم ،یناروتسد ،دیعس ،یدمحمروپ
 .اهربا یروراب تاعلاطم و تاقیقحت یلم زکرم /ناریا بآ تاقیقحت هسسوم ،وج یمومع شدرگ یاهلدم و

 هدافتسا اب یقرش ناجیابرذآ ناتسا یلصف یاه شراب یریذپ رییغت رب وسنا هدیدپ رثا یبایزرا (6009)فسوی ،یمیحر لدیوق ؛دمحمیلع ،تسود دیشروخ
  .31:19-60 ،ییایفارغج یاه شهوژپ ،وسنا هریغتم دنچ صخاش زا

 یاه شور زا هدافتسا اب هخرک هناخدور یاه هضوح ریز یبد شراب تارییغت دنور یسررب .(2109)دیجم ،ییاضر ،دمحمیلع ،تسود دیشروخ
 هحفص زا ; 2 هرامش 9 00 هرود 9 2109 ناتسمز ،(یزرواشک یملع هلجم) ،یرایبآ یسدنهم مولع ،ناکشک زیربآ هضوح :یدروم هعلاطم کیرتماراپان

 . 009 هحفص ات 339

 .ناتسلگ ناتسا هپت هوارم زیخبآ هزوح :یدروم  هعلاطم ،SWAT  لدم زا هدافتسا اب کرتا هناخدور هناهام نایرج یزاس هیبش (2109).م ،یریصن و .ش ،یمالغ
 .609-109ص ،0:3 ،زیخبآ تیریدم و یسدنهم یشهوژپ-یملع هیرشن

 هرود 9 0109 راهب : هعسوت و ایفارغج ،روشک کشخ همین و کشخ قطانم یاه هاگتسیا زا یخرب رد امد دنور لیلحت.(0109).ز ،فیس ،یلع ،رورپ یزبس
 .309 هحفص ات 399 هحفص زا ; 80 یپایپ هرامش 9 99
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 ،دشرا یسانشراک همان نایاپ ،ناریا قرش لامش درس لصف شراب و امد تاناسون اب رود زا دنویپ یاهوگلا طابترا یسررب .(2109) .زارآ ،هخلسک دمحم
 .صص16 ،یراوزبس میکح هاگشناد ،یعیبط مولع و ایفارغج هدکشناد

 هلجم ،8109 ،(کرتا هناخدور زیخبآ هضوح :هعلاطم دروم) یمیلقا تارییغت ریثات تحت بآ نالیب یاههفلؤم تارییغت دنور .ز ،یهلادبع ،م ،یدمحم
  .نایرذآ

  .نارهت لامش دحاو یمالسا دازآ هاگشناد ،ایرد کیزیف هورگ ،دشرا یسانشراک همان نایاپ ،ENSO ناریا یمیلقا یاه یراجنهان (0309) .آ ،روپ سردم

 ناتسبات ،0 هرامش ،0 هرود ،یژولوردیهوکا ،یتآ یاه هرود رد درکرهش تشد ینیمزریز بآ نالیب رب میلقا رییغت ریثأت (1109).ع ،حاسم ،ز ،نایرامسم
 .020-000 هحفص ،1109

 9 هرامش 9 3 هرود 9 8109 راهب-1009 ناتسمز : ناریا بآ عبانم تاقیقحت ،هیمورا هچایرد یبآ نالیب رب میلقا رییغت تارثا (8109)ر ،نونکم. ح ،رفاسهم
 . 01 هحفص ات 32 هحفص زا ; (19 لسلسم)

 هرامش ،ییایفارغج یاهشهوژپ ،یمیلقا یاه صخاش و ناریا یلصف شراب نازیم طابترا هریغتم دنچ لیلحت ،(6009)مساق ،یزیزع و شویراد ،یدمحا رای
 969-239 صص ،06
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