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  خالصِ

، تؼاداد رٍسّابی ینجٌاداى،    دهاب  هتَعظ ٍ کویٌِ، ثیؾیٌِ) راثغِ ثیي ٍیضگی ّبی در ایي پضٍّؼ 

 سًدبىدر ( 1392تب  1382 )ثزتبریخ ریشػ  ٍ تزاکن خوؼیت عي گٌدم یشاى ٍاحد گزهبئی( هیشاى ثبرػ ٍ ه

 ًتبیح پضٍّؼ ًؾبى هی دّد: .هَرد ثزرعی لزار گزفت

 دُ رٍس لجل ریشػ تمزیجب رًٍد تدریدی گزم ؽدى  َّا ٍخَد داؽتِ اعت .،در کلیِ عبل ّب  -

)عابل  دُ اعات .  سیبد تز ثَدُ ریشػ  اٍلیِ عي سٍدتاز غغابس ؽا     پبئیشّزچِ هیشاى ثبرػ فصل  -

ریشػ اٍلیاِ   1389هیلی هتز ثَدُ کِ اس ثمیِ عبلْب ثیؾتز ثَدُ اعت ٍ عبل  6/100پبئیشهیشاى ثبرػ  1388

 .غفت ثِ هشارع سٍدتز اس ّوِ عبلْب صَرت گزفتِ اعت(

)ثیؾتزیي هیاشاى  ّزچِ هیشاى ٍاحد گزهبئی ثیؾتز ثَدُ تبریخ ریشػ عي سٍدتز غغبس ؽدُ اعت . -

درخِ رٍس ثاَدُ اعات ّویٌایي ثیؾاتزیي ٍاحاد       31ٍ  1389هزثَط ثِ عبل تب اٍلیي ریشػ ٍاحد گزهبئی 

ثاَدُ کاِ ّوابى عابل تازاکن عاي هابدر در         درخاِ رٍس( 674)1390گزهبئی تب پبیبى هجبرسُ هزثَط ثب عابل  

 ػدد ثَدُ اعت(. 25ٍ پَرُ عي  7هتزهزثغ 

ًتبیح حبصل اس تحلیل ّوجغتگی ًؾبى داد ثیي همبدیز عابنًِ ٍاحاد گزهابیی ثاب تازاکن پاَرُ        -

ٍثب هبثمی فبکتَر ّب ّوجغتگی هؼٌای داری   دار اعتی هؼ05/0ٌدر عغح  ٍثیؾتزیي ّوجغتگی ٍخَد دارد 

 ًدارد.

 

 ،  ٍاحد گزهبئی گٌدم تبریخ ریشػ، عي کلیدی : کلوات
 

 

 هقدهِ
گٌدم خشٍ گغتزدُ تزیي غالتی اعت کِ در هٌبعك ٍعیغ  .ثِ ػٌَاى غفت اصلی هحصَل گٌدم در ایزاى هی ثبؽد  عيغفت 

اعت .رؽد فشایٌدُ خْبى هَخت ثْزُ ثزداری ثیؼ اس اًداسُ هٌبثغ عجیؼی ٍ در ًتیدِ ػدم ّوبٌّگی ثؾز ثب  تلبثل کؾ

ّبی عجیؼی در  ثبؽد کِ اس غثبر عَء غى ًبثَدی سیغتگبُعجیؼت ؽدُ اعت. یکی اس ثبرستزیي هصداق ّب تنزیت هزاتغ هی 

لذا ثب ایي اٍصبف حؾزُ عي ٍارد هحیظ ّبی سراػی ؽدُ ٍ ثِ صَرت غفت در غهدُ ٍ در ؽزایظ خبصی  داهٌِ ّب هی ثبؽد.

اعتفبدُ اس راّکبرّبی تَصیِ ؽدُ ثزای هدیزیت هٌغمی کٌتزل غفت در هشارع گٌدم ٍ خَ کؾَر هجتٌی ثز  عغیبى هی کٌد.
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 ثِ ٍضؼیت غة ٍ َّائی ٍ ًیبسّبی گیبّی ٍ هزاحل رؽد ٍ کٌتزل سراػی ثْتزیي  رٍػ تَخِ ّبی غیز ؽیویبیی اعت. رٍػ

 غثبر تغییز اللین را ثز  [4]کبراىواًدبم ؽدُ اعت: تبهغَى ٍ ّدر ایي سهیٌِ هغبلؼبت سیبدی  ّبی کٌتزل غفت هی ثبؽد.

 

تَخِ لزار دادُ  ٍ ثِ ایي ًتیدِ رعیدُ اًد کِ تغییز اللین عجت تغبثك سهبًی ٍ  دؽوٌبى عجیؼی غفت ّبی کؾبٍرسی هَرد

عی ثزرعی  [1]رخجی ثدیي تزتیت اثز ثیَلَصیکی کبّؼ هی یبثد. ؽدُهکبًی ثیي فؼبلیت غفت ٍ دؽوٌبى عجیؼی غًْب 

هظفزی ٍ . اعتعی کزدُ دٍاسدُ عبلِ سهبى ؽزایظ سهبى ٍ ؽزایظ ریشػ عي گٌدم ثِ هشارع غالت دؽت ٍراهیي را ثزر

ٍیضگی ّبی دهب ٍ ثبرػ را ثز تبریخ ریشػ غفت عي گٌدم در ؽْزعتبى اصفْبى ثزرعی کزدُ ٍ ًتیدِ گزفتِ  [2] ّوکبراى

 [3]کیٌبعی اًد کِ تبریخ غغبس  ریشػ غفت عي ثِ ؽزایظ اللیوی پیؼ اس ریشػ غفت ثِ ٍیضُ در فصل سهغتبى ثغتگی دارد.

درایي  ّبی کیفی عِ ًَع هنتلف گٌدم سهغتبًی را هَرد هغبلؼِ لزاردادُ اعت. ٍی ٍیضگیهیشاى خغبرت غفت عي ثز ر

  .همبلِ ثز غى ؽدین  تب تبثیز ػَاهل اللیوی  را ثز تبریخ ریشػ عي  گٌدم ٍ تزاکن خوؼیت غى ثزرعی ًوبئین

 

  هَاد ٍ رٍشْا

ایغتگبُ  ٍ ثبرػ  اس پبراهتز دهب  1392ٍتب  1382ّبی  سهبًی عبلهزثَط ثِ عي گٌدم در ثبسُ اسغهبر ثزای اًدبم ایي پزٍصُ 

اعتفبدُ ؽد. پظ اس ثزرعی غهبر ایغتگبُ سًدبى ثِ هٌظَر ثزرعی ّوگٌی دادُ ّب  82-92ّبی  عیٌَپتیک سًدبى  در عبل

دهب ٍ ثبرػ ٍ اثز ایي پبراهتزّب  ثز رٍی تبریخ  ریشػ  عي  در اثتدا ثِ ثزرعی ٍضؼیت اعتفبدُ گزدید.راى تغت  اس غسهَى

ػالٍُ ثز ایي ثب تَخِ ثِ ایٌکِ هیشاى دهب در رٍسّبی لجل اس ریشػ هَرد ثزرعی ٍ رًٍد غى  تحلیل گزدید.  پزداختِ ؽد.

ِ ّوبى دهبی )کثز هجٌبی دهبی پبیِ یشاى ٍاحد گزهبئیه . ٍاحدّبی گزهبئی ؽبخص هْوی  در عغیبى غفت  عي هی ثبؽد

 ٍاحد ّبی گزهبئی ّوجغتگی ثیي دهب، ثبرػ، هحبعجِ   .ثدعت غهد پبیِ ثزای ریشػ عي اس هزاتغ ثِ عغح هشارع هی ثبؽد(

 اًدبم پذیزفت.  spssٍ تزاکن خوؼیت عي ثب اعتفبدُ اس ًزم افشار

 بحث ٍ ًتایج
 1382-1392تاریخ ریسش سي ٍ تراکن جوعیت سي طی سالْای  -1جدٍل شوارُ 

 

 

 

تراکن جوعیت 

پَرُ 

 درهترهربع

تراکن جوعیت 

سي 

 هادردرهترهربع

 فاصلِ

تاریخ اٍج 

ریسش)ٍزى 

 عددی(

ریسش اٍلیِ آفت 

بِ هسارع)ٍزى 

 عددی(

 تاریخ اٍج ریسش
ریسش اٍلیِ آفت 

 بِ هسارع
 سال

15 3 - - 24 - 14/1/82 1382 

11 2 6 2 14 11/1/93 4/1/83 1383 

4 1 5 11 25 20/1/84 14/1/84 1384 

8 1 7 15 26 24/1/85 16/1/85 1385 

7 1.5 8 27 37 5/2/86 27/1/86 1386 

8 3 5 14 17 13/1/87 7/1/87 1387 

8 2 9 26 26 25/1/88 15/1/88 1388 

12 1.5 51 37 4 15/2/89 23/12/89 1389 

25 7 5 15 28 24/1/90 18/1/90 1390 

12 5 12 19 25 28/1/91 5/1/91 1391 

4 1 10 8 17 17/1/92 6/1/92 1392 
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ریشػ ٍسى ػددی دادُ ؽد ٍ فبصلِ ایي دٍ اتفبق هؾنص ثب اعتفبدُ اس تؼییي رٍس ؽبخص ثزای تبریخ ریشػ اٍلیِ ٍ اٍج 

اتفبق  افتبدُ اعت. سٍدتزیي  1386ٍ دیزتزیي ریشػ درعبل  1389سٍدتزیي تبریخ ریشػ هزثَط ثِ عبل  (1)خدٍل  گزدید.

ثِ  ثٌبثزایي ثیؾتزیي فبصلِ سهبًی هزثَط ثَدُ اعت. 1389ٍ دیزتزیي تبریخ اٍج ریشػ عبل  1383تبریخ اٍج ریشػ عبل 

 رٍس هی ثبؽد. 5ثِ هدت   1390ٍ 1384،1388ّبی  رٍس هی ثبؽد ٍ کوتزیي فبصلِ سهبًی هزثَط ثِ عبل 51ٍ  89عبل 
 

ّب  کِ تمزیجب در کلیِ عبل ًؾبى هی دّد (2ثزرعی هیبًگیي دهب در دِّ لجل اس ریشػ عی عبلْبی غهبری )خدٍل

درهبّْب ٍفصل سهغتبى  ثزرعی هیشاى ثبرػ .در دُ رٍس لجل ریشػ تمزیجب رًٍد تدریدی گزم ؽدى  َّا ٍخَد داؽتِ اعت

ثزرعی اثز  .عبل لجل ًؾبى داد کِ ّزچِ هیشاى ثبرػ فصل سهغتبى  سیبد تز ثَدُ ریشػ  اٍلیِ عي سٍدتز غغبس ؽدُ اعت 

احد گزهبئی ثز تبریخ ریشػ عي ًؾبى داد کِ ّزچِ هیشاى ٍاحد گزهبئی ثیؾتز ثَدُ تبریخ ریشػ عي سٍدتز غغبس هیشاى ٍ

 ؽدُ اعت .

 

 
 پائیسریسش اٍلیِ آفت بِ هسرعِ ٍ هیساى بارش فصل   -1شکل شوارُ

 

 هیاًگیي دها در دِّ قبل از تاریخ ریسش سي -2جدٍل شوارُ

    

 

اعات   کاِ هیاشاى ٍاحاد گزهابئی ثابن      ییّب در عبلکِ  ًؾبى هی دّد  (2)ؽکلثزرعی هیشاى ٍاحد ّبی گزهبئی   

کِ ثبنتزیي  1390کِ ارتجبط هغتمین ثب ّن دارًد. در عبل  ثِ ًظز هی رعدؽدیدتز ثَدُ اعت در هزحلِ پَرُ  عغیبى  غفت 

خادٍل   اعات .  عاي ًیاش ؽادید ثاَدُ      پاَرُ   هیشاى ٍاحد گزهبئی عی دٍرُ غهبری هَرد هغبلؼِ اتفبق افتبدُ عغیابى غفات  

  
 هیاًگیي دها

 سال  تاریخ ریسش 
رٍز 

 ریسش
 رٍز قبل از ریسشسِ  دٍ  رٍز قبل از ریسش یک  رٍز قبل از ریسش

یک ّفتِ قبل از 

 ریسش
 دُ رٍز قبل از ریسش

6/1/92 1392 6.3 4.7 9.1 11.3 4.7 13.1 

15/1/91 1391 10.5 8.9 7 5.9 6.7 4.5 

18/1/90 1390 8.2 9.2 13.3 15.8 9.2 8.1 

23/12/89 1389 16.8 18.2 14.1 14.1 9.7 5.5 

15/1/88 1388 8.3 9.2 7 6.5 6.7 6.2 

7/1/87 1387 15 13.7 14 15.9 8.4 3.6 

27/1/86 1386 8.8 7.5 7.6 8.6 12.7 8.2 

16/1/85 1385 10.3 9.8 9.5 11.3 8.7 14.3 

14/1/84 1384 13 15.8 13 13.6 2.6 1.4 

4/1/83 1383 8.8 5.4 1.4 1.3 1.3- 6 

14/1/82 1382 10.4 6 7.2 4.6 1.9 3.3 
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تِ ٍ ّوجغتگی  ًؾبى هی دّد کِ تزاکن خوؼیت  پَرُ در هتزهزثغ  ثب فبکتَر ّبی هاَرد ثزرعای اخاتالف هؼٌای دار ًداؽا     

ثیؾتزیي ّوجغتگی هزثَط ثِ ٍاحد گزهبیی عبنًِ ٍ هثجت هی ثبؽاد . در تحلیال رگزعایَى  هیاشاى تجیایي ثازای هتغیاز        

درصد تغییزات تزاکن خوؼیت  پَرُ در هتزهزثغ  ثِ هتغییزّبی هشثَر 71هحبعجِ ؽد ثِ ػجبرت دیگز  =714/0Rهذکَر ّبی

 .درصد ثِ ػَاهل دیگز ثغتگی دارد29ٍاثغتِ ٍ 

 
 تراکن جوعیت پَرُ در هترهربع ٍ هیساى ٍاحد گرهائی تا پایاى هبارزُ -2شکل شوارُ 

 

 ًتیجِ گیری:

غفت عي گٌدم در ؽْزعتبى سًدبى اس ًظز تبریخ ریشػ ٍ هیشاى تزاکن ثِ ؽزایظ دهبیی ٍ ثبرػ ٍاثغتِ اعت ثِ عاَری کاِ   

در ثیي فبکتَرّابی هاَرد ثزرعای     .عي سٍدتز غغبس ؽدُ اعتدر عبل ّبیی کِ هیشاى دهبٍ ثبرػ افشایؼ یبفتِ  تبریخ ریشػ 

ًتابیح حبصال اس    .ٍاحد گزهبئی  اس اّویت خبصی ثزخَردار های ثبؽاد   ،در سهیٌِ اثز گذاری ثز تزاکن پَرُ عي  در هتز هزثغ

 05/0در عاغح   ٍثیؾتزیي ّوجغتگی ٍخَد دارد تحلیل ّوجغتگی ًؾبى داد ثیي همبدیز عبنًِ ٍاحد گزهبیی ثب تزاکن پَرُ 

 .فبکتَر ّبی هَرد ثزرعی ّوجغتگی هؼٌی دار ًدارد ثب عبیز دار اعتی هؼٌ
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