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 ذكىؿبِي. زاضز آة ٔٙبثغ ثٟيٙٝ ٔسيطيت زض ذبني ربيٍبٜ ٞيسضِٚٛغيه ٚ ٞٛاقٙبؾي ذكىؿبِي ٚ تطؾبِي ٞبي زٚضٜ تؼييٗ    

 ثطآٚضز ثطاي. زٞس ٔي لطاض تبحيط تحت حبوٕيت زٚضٜ ََٛ زض ضا ٔحيُي ٔرتّف ٞبي ثرف وٝ اؾت رٛي ٞبي پسيسٜ اظ يىي
 پػٚٞف ايٗ زض .قس اؾتفبزٜ (Run Theory) ضاٖ تئٛضي اظ ذكىؿبِي ٘طخ ٚ ٔمساض قست، ٔست، قبُٔ ذكىؿبِي ٞبي ٔكرهٝ

 ٚ ٌطفت لطاض تحّيُ ٔٛضز غطثي آشضثبيزبٖ اؾتبٖ زض ٚالغ ٞيسضٚٔتطي ٞبي ايؿتٍبٜ ثطاي ؾبِٝ 42 زٚضٜ يه ٔبٞب٘ٝ زثي ٞبي زازٜ
 ضٚـ اظ پطآثي ٚ آثي وٓ ٞبي زٚضٜ ٚلٛع اٍِٛي تؼييٗ ٔٙظٛض ثٝ ٚ ٌطزيس تؼييٗ Run تئٛضي اظ اؾتفبزٜ ثب ذكه ٚ ٔطَٛة ٞبي زٚضٜ

Power Laws Analysis ٜثب ٔرتّف ٞبي ضٚزذب٘ٝ زض پطآة ٚ آة وٓ ٞبي زٚضٜ فطاٚا٘ي ٚ تىطاض ٔمبزيط ازأٝ زض. قس اؾتفبز 
. ٌطزيس ٔحبؾجٝ آثي پط ٚ آثي وٓ ٞبي زٚضٜ ثطاي ذكىؿبِي تساْٚ ٚ قست ٔمبزيط ٚ ٌطزيس ضؾٓ ٍِبضيتٕي زٌٚب٘ٝ پالت اظ اؾتفبزٜ

 ٘تبيذ ثطاؾبؼ .ٌطزيس ٔكرم ٔبٞٝ 24 تب 1 ٞبي زٚضٜ زض پطآثي ٚ آثي وٓ ٞبي زٚضٜ ٚلٛع تٛاِي زض ٞب ز٘جبِٝ تؼساز چٙيٗ ٞٓ
 ثيٗ وٝ ٌطزيس ٔكرم ٚ قس تؼييٗ آثي پط ٚ آثي وٓ ٞبي زٚضٜ تساْٚ ٚ قست اٍِٛٞبي ،Power Laws Analysis ضٚـ اظ اؾتفبزٜ
نٛضت ٕٞعٔبٖ  ٞب ثٝ ٚ ضؾٛة ايؿتٍبٜ ٔمبزيط زثي حساوخط وٝ زاز ٘كبٖ پػٚٞف ٘تبيذ .زاضز ٚرٛز ػىؽ ضاثُٝ تساْٚ ٚ ٚلٛع قست

 ٔٛرٛزيت ضؾٛة زضثٟبضٜ ٚ  ثطف شٚة افتبزٜ اؾت وٝ ثب ٔمبزيط ثبالي ثبض٘سٌي، اتفبق اضزيجٟكت( ٔبٜ زض )ذهٛنبً ٚ زض فهُ ثٟبض

ٔتطٔىؼت ثط حب٘يٝ ثٛزٜ، أب  1/232لٕيف  تطيٗ ٔمساض زثي زض ايؿتٍبٜ ؾبضي اؾت. ػّيطغٓ ايٙىٝ ثيف زض اضتجبٌ ثٛزٜ ايٗ فهُ

وٝ ايٗ ٔٛضز تٗ زض ضٚظ زض ََٛ زٚضٜ آٔبضي ٔكبٞسٜ قس  9/4142تطيٗ ٔمساض ضؾٛة زض ايؿتٍبٜ لبؾّٕٛ  ثط ذالف ا٘تظبض، ثيف
 ثٝ ٔطثٌٛ ضؾٛة ٚ زثي ٍِبضيتٓ تغييطات زأٙٝ تطيٗ چٙيٗ ثيف ُٞٓ ضؾٛة اظ ٔمساض ثبالي زثي اقبضٜ زاضز. ثط ػسْ تجؼيت حٕ

 ٞبي زٚضٜ ٚلٛع تؼساز ٚ تىطاض ٔمبزيط ازأٝ ثبقس. زض ٔي تٗ زض ضٚظ 3/4ٔتطٔىؼت ثط حب٘يٝ ٚ  4/1ثٟطأّٛ ثب ٔمبزيط  پُ ايؿتٍبٜ
ٞبي ٔٛضز  قس، ٚ ٔكرم قس وٝ زض ايؿتٍبٜ ضؾٓ ٍِبضيتٕي زٌٚب٘ٝ پالت اظ اؾتفبزٜ ثب ٔرتّف ٞبي ايؿتٍبٜ زض پطآثي ٚ آثي وٓ

ٞبي پطآثي ٚ ٔمبزيط ضؾٛة ثبال ثٛزٜ اؾت. ثط ايٗ اؾبؼ،  تط اظ تىطاض زٚضٜ آثي ثب ضؾٛة پبييٗ، ثيف ٞبي وٓ ُٔبِؼٝ، تىطاض زٚضٜ
ٞب ثٝ ٚيؼيت فهّي ثٛزٖ اؾت ٚ ٘يع  تٕبيُ ضفتبض ضٚزذب٘ٝزٞٙسٜ  تطي اتفبق افتبزٜ اؾت وٝ ٘كبٖ آة ثب فطاٚا٘ي ثيف ٞبي وٓ زٚضٜ

چٙيٗ  ٞبي ؾبَ، ٔيعاٖ ضؾٛة رطيبٖ لبثُ تٛرٝ ٘يؿت. ٞٓ ضؾٛة ٘كبٖ زٞٙسٜ ايٗ اؾت وٝ زض اوخط ٔبٜ ٞبي وٓ تىطاض ثبالي زٚضٜ
وٝ زض ُٔٙمٝ ٔٛضز ُٔبِؼٝ، تٛاٖ ٌفت  تط ثٛزٜ اؾت. ثطاؾبؼ ٘تبيذ ٔي ضؾٛة ثؿيبض ثيف ٞبي وٓ ٞبي پطآة ٚ ٘يع زٚضٜ تساْٚ زٚضٜ

ٞبي ٍِبضيتٕي زٌٚب٘ٝ  ٞبي فطٚضزيٗ، اضزيجٟكت ٚ ذطزاز ٔحسٚز قسٜ اؾت. ٔمبيؿٝ پالت حُٕ ٔمبزيط ثبالي ضؾٛة ٔطثٌٛ ثٝ ٔبٜ
ٞبي ٔرتّف زض يه  لّؼٝ تغييطات ٔمبزيط ضٚا٘بة ٚ ضؾٛة زض زٚضٜ ٞبي چپطآثبز، زٚضٚز، ٘مسٜ، اقٙٛيٝ ٚ پي ٘كبٖ زاز وٝ زض ايؿتٍبٜ

 وٙٙس.  ٞب ٚلٛع ٔمبزيط ضٚا٘بة ٚ ضؾٛة ٕٞعٔبٖ ٘جٛزٜ ٚ اظ اٍِٛٞبي ٔتفبٚتي پيطٚي ٔي ضاؾتب ثٛزٜ ِٚي زض ؾبيط ايؿتٍبٜ
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 .Error! Bookmark not defined يغطث زبٖيآشضثب اؾتبٖ زض ٔٙترت يسضٚٔتطيٞ يٞب ؿتٍبٜيا ٔكرهبت -1-3 رسَٚ

 .Error! Bookmark not defined يغطث زبٖيآشضثب اؾتبٖ يٞب ؿتٍبٜيا اظ يتؼساز زض ضؾٛة ٚ يزث ئحبؾجبت قبذم طئمبز -4-3رسَٚ

 .Error! Bookmark not defined يغطث زبٖيآشضثب يسضٚٔتطيٞ يٞب ؿتٍبٜيا اظ يتؼساز زض يآث وٓ ٚ يپطآث يٞب زٚضٜ ٚلٛع تساْٚ ٚ قست طئمبز -1-2 رسَٚ
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 ّبفْرست ضکل

 صفحِ                           عٌَاى

 

 Error! Bookmark not  يغطث زبٖيآشضثب اؾتبٖ زض ٔٙترت يسضٚٔتطيٞ يٞب ؿتٍبٜيا پطاوٙف ٚ تئٛلؼ -1-3 قىُ

defined. 
 .Error! Bookmark not defined  ........................... حبيط پػٚٞف ضٚـ ا٘زبْ ٔطاحُ يب٘يرط ٕ٘ٛزاض -4-3قىُ

 Error! Bookmark not  ضٚا٘بة بي ثبضـ يظٔب٘ يؾط هي زض يتطؾبِ ٚ يذكىؿبِ يٞب ٔكرهٝ ٗييتؼ -3-3 قىُ

defined. 
 Error! Bookmark not  ثٟطأّٛ پُ ؿتٍبٜيا زض ٔتفبٚت يٞب ٔست ثب يتطؾبِ ٚ يذكىؿبِ يٞب يتٛاِ تؼساز -1-2 قىُ

defined. 
 .Error! Bookmark not defined  ........... هيسضِٚٛغيٞ بٖيرط وٕجٛز ٚحزٓ يذكىؿبِ قست ضاثُٝ -4-2 قىُ

 .Error! Bookmark not defined  ............... ثٟطأّٛ پُ ؿتٍبٜيا زض بٖيرط وٕجٛز حزٓ ٚ ٔست ضاثُٝ -3-2 قىُ

 .Error! Bookmark not defined ثٟطأّٛ پُ ؿتٍبٜيا زض هيسضِٚٛغيٞ يذكىؿبِ قست ٚ ٔست ضاثُٝ -2-2 قىُ

  .. يغطث زبٖيآشضثب اؾتبٖ يسضٚٔتطيٞ يٞب ؿتٍبٜيا اظ يتؼساز زض ٔرتّف يٞب ٔبٜ زض ضؾٛة ٚ يزث طاتييتغ طئمبز -4-2 قىُ

Error! Bookmark not defined. 
 !Error يغطث زبٖيآشضثب اؾتبٖ يسضٚٔتطيٞ يٞب ؿتٍبٜيا زض ٔرتّف يٞب زٚضٜ ٚلٛع تؼساز زٌٚب٘ٝ يتٕيٍِبض پالت -6-2قىُ

Bookmark not defined. 
 Error! Bookmark يغطث زبٖيآشضثب اؾتبٖ يسضٚٔتطيٞ يٞب ؿتٍبٜيا اظ يثطذ زض يپطآث يٞب زٚضٜ تساْٚ طئمبز -4-2 قىُ

not defined. 
 !Error  .................. يغطث زبٖيآشضثب اؾتبٖ يسضٚٔتطيٞ يٞب ؿتٍبٜيا اظ يثطذ زض يآث وٓ يٞب زٚضٜ تساْٚ طئمبز -8-2 قىُ

Bookmark not defined. 
 !Error  .................. يغطث زبٖيآشضثب اؾتبٖ يسضٚٔتطيٞ يٞب ؿتٍبٜيا اظ يثطذ زض يآث وٓ يٞب زٚضٜ قست طئمبز -9-2 قىُ

Bookmark not defined. 
 !Error  ................ يغطث زبٖيآشضثب اؾتبٖ يسضٚٔتطيٞ يٞب ؿتٍبٜيا اظ يثطذ زض يپطآث يٞب زٚضٜ قست طئمبز -11-2 قىُ

Bookmark not defined. 
 !Error  . يغطث زبٖيآشضثب اؾتبٖ يسضٚٔتطيٞ يٞب ؿتٍبٜيا اظ يثطذ زض يآث وٓ ٚ يپطآث يٞب زٚضٜ قست طئمبز -11-2 قىُ

Bookmark not defined. 
 Error! Bookmark not  ........... يغطث زبٖيآشضثب يٞب ؿتٍبٜيا اظ يتؼساز زض ٔبٞب٘ٝ يزث يا رؼجٝ ٕ٘ٛزاض -14-2 قىُ

defined. 
 Error! Bookmark not  ....... يغطث زبٖيآشضثب يٞب ؿتٍبٜيا اظ يتؼساز زض ٔبٞب٘ٝ ضؾٛة يا رؼجٝ ٕ٘ٛزاض -13-2 قىُ

defined. 
 Error! Bookmark not بزيظ ٔبٞب٘ٝ ضؾٛة طئمبز ثب ٔرتّف يٞب زٚضٜ ٚلٛع تؼساز زٌٚب٘ٝ يتٕيٍِبض پالت -12-2 قىُ

defined. 
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 !Error  ..... بزيظ ٚ وٓ ضؾٛة ٚ يپطآث ٚ يآث وٓ ٔرتّف يٞب زٚضٜ تىطاض ٚ تؼساز ٚلٛع زٌٚب٘ٝ يتٕيٍِبض پالت -14-2 قىُ

Bookmark not defined. 
 .Error! Bookmark not defined  .. ضؾٛة ٚ يزث طاتييتغ ضٚ٘س ثط يپطآث ٚ يآث وٓ يتٕيٍِبض پالت -16-2 قىُ

 !Error  ............... يغطث زبٖيآشضثب اؾتبٖ يسضٚٔتطيٞ يٞب ؿتٍبٜيا اظ يثطذ زض يآث وٓ يٞب زٚضٜ تساْٚ طئمبز -14-2 قىُ

Bookmark not defined. 
 !Error  ............ يغطث زبٖيآشضثب اؾتبٖ يسضٚٔتطيٞ يٞب ؿتٍبٜيا اظ يثطذ زض پطضؾٛة يٞب زٚضٜ تساْٚ طئمبز -18-2 قىُ

Bookmark not defined. 
 !Error  ...............يغطث زبٖيآشضثب اؾتبٖ يسضٚٔتطيٞ يٞب ؿتٍبٜيا اظ يثطذ زض يآث وٓ يٞب زٚضٜ قست طئمبز -19-2 قىُ

Bookmark not defined. 
 !Error  ............. يغطث زبٖيآشضثب اؾتبٖ يسضٚٔتطيٞ يٞب ؿتٍبٜيا اظ يثطذ زض پطضؾٛة يٞب زٚضٜ قست طئمبز -41-2قىُ

Bookmark not defined. 
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 هقدهِ    -1-1

 پيچيسٜ ٔبٞيت قٙبذت ثسٖٚ ُٔطح ثٛزٜ ٚ ٔسيطيت آٖ اؾبؾي ٔؼًالت اظ يىي ػٙٛاٖ ثٝ ظايي ضؾٛة فطآيٙس ُٔبِؼٝ

 ٞب وٜٛ زأٙٝ زض ٔٛاز ربثزبيي ؾجت پصيط، فطؾبيف ٞبي ثؿتط زض آة رطيبٖ. پصيط ٘يؿت أىبٖ آٖ ٚلٛع زض ٔٛحط ػٛأُ ٚ

 ظٔيٗ پٛؾتٝ فطؾبيكي ػٛأُ تطيٗ ٟٔٓ آة .قٛز ٔي ٌفتٝ ضؾٛة آٚضز يب ا٘تمبَ فطايٙس ايٗ وٝ قٛز ٔي ضٚزٞب ثؿتط ٚ

 (.1384 ٕٞىبضاٖ، ٚ پيطي)وٙس  ٔي حُٕ ثؿتط ثبض ٚ ٔؼّك نٛضت ٔحَّٛ، ثٝ ضا ٔٛازي ذٛز حطوت ٔؿيط زض ٚ ثٛزٜ

 ثٝ ضا ٔحيُي ظيؿت ٚ ارتٕبػي التهبزي تجؼبت وٝ اؾت قسٜ قٙبذتٝ ٔحيُي ٞبي پسيسٜ اظ يىي ذكىؿبِي

 ٚ وطيٕي) اؾت إٞيت حبئع آة ٔٙبثغ ثٟتط ضيعي ثط٘بٔٝ ٚ ٔسيطيت ثطاي آٖ تحّيُ ٚ ثطضؾي ثٙبثطايٗ. زاضز ز٘جبَ

 ثّٙس زٚضٜ يه ثطاي تسضيذ ثٝ آٖ تبحيطٞبي ٚ اؾت ٔكىُ ذكىؿبِي پبيبٖ ٚ قطٚع ظٔبٖ تؼييٗ(. 1394 ٕٞىبضاٖ،

 ٞب ذكىؿبِي ػٕٛٔي ٞبي ٚيػٌي اظ. زاضز ازأٝ ٞٓ آٖ اظ پؽ ٞبي ؾبَ ثطاي ٚ اؾت قسٜ ا٘جبقت ٞٓ ضٚي ٔست

 وطز اقبضٜ ؾُحي ظيط ٚ ؾُحي ٞبي آة وٕجٛز ٚ ذبن ضَٛثت وبٞف ثبضـ، وٕجٛز زٔب، ثبالي ٔيبٍ٘يٗ ثٝ تٛاٖ ٔي

 ٞٛاقٙبؾي، ذكىؿبِي: ٕ٘ٛز تؼطيف ٌٛ٘بٌٖٛ زيسٌبٜ چٟبض اظ تٛاٖ ٔي ضا ذكىؿبِي. (2117ٚ ٕٞىبضاٖ،  1)تؿبويط

 ذكىؿبِي اؾبؼ، ايٗ ثط. 4ارتٕبػي -التهبزي ذكىؿبِي ٚ 3وكبٚضظي ذكىؿبِي ،2ٞيسضِٚٛغيىي  ذكىؿبِي

 آٖ ٔست زضاظ ٔيبٍ٘يٗ اظ تط وٓ( فهّي ٔبٞب٘ٝ،) ٔؼيٗ ظٔبٖ ٞط يب ٚ ؾبال٘ٝ ثبض٘سٌي وٝ زٞس ٔي ضخ ظٔب٘ي ٞٛاقٙبؾي

 وكبٚضظي ٚ ٞيسضِٚٛغيىي ذكىؿبِي ٚلٛع ثبػج َٛال٘ي ظٔبٖ ٔست يه ثطاي ٞٛاقٙبؾي ذكىؿبِي ي ازأٝ. ثبقس

 افتس، ٔي اتفبق ظيبز ٚ ٔىطض َٛض ثٝ ذكىؿبِي پسيسٜ اؾت حبوٓ ذكىي قطايٍ وٝ ٔٙبَمي زض (2119، 5قٛز )يّسيع ٔي

 ٔمساض وٝ ٔٙبَمي ٔؼٕٛال. ثبقس ٔي وٓ ُٔٙمٝ زض زايٓ َٛض ثٝ زؾتطؼ، لبثُ آة ٚ ؾبال٘ٝ ثبضـ ٔيبٍ٘يٗ زيٍط، ػجبضت ثٝ

 چٙيٗ ثٛزٜ، ذكه ٞٛاي ٚ آة زاضاي ثبقس، ٔست ٕٞيٗ زض ٞب آٖ ُّٔك تؼطق ٚ تجريط ٔمساض اظ تط وٓ ٞب آٖ ؾبال٘ٝ ثبضـ

 ثٝ ٘ؿجت آٖ زفؼبت ِٚي افتس، ٔي اتفبق ٞٓ ٔطَٛة ٔٙبَك زض ذكىؿبِي. ٘ساض٘س ثبض٘سٌي ؾبَ ٞبي ٔبٜ تٕبْ زض ٔٙبَمي

 زض وٝ زاضز أىبٖ ٚ ٘يؿت ُٔٙمٝ يه زايٓ ٔرهٛل قطايٍ ذكىؿبِي ثٙبثطايٗ. اؾت تط وٓ ذيّي ٔطَٛة ٞبي ؾبَ

                                                           
1. Tsakiris   

2. Hydrological Drought 

3. griculture Drought  

4. Economique- Social Drought 

5. Yildiz  



 

 ظيبزي إٞيت اظ آة تبٔيٗ ٞبي پطٚغٜ زض ذكىؿبِي تحّيُ ٚ تزعيٝ. زٞس ضخ ٞٛايي ٚ آة ضغيٓ يب ٚ الّيٓ ٘ٛع ٞط

 ٚ آثريع ٞبي حٛظٜ ٞبي ٚيػٌي ٔيبٖ اضتجبٌ ثطلطاضي ثب ٞيسضِٚٛغيىي، ذكىؿبِي ٞبي ُٔٙمٝ تحّيُ زض. اؾت ثطذٛضزاض

 ٔسيطيت ٔٙبثغ ٚ ضيعي ثط٘بٔٝ ثطاي اِٚيٝ ٔجٙبي ٚ يطٚضت .وطز ثطآٚضز ضا ذكىؿبِي قست تٛاٖ ٔي رطيبٖ، ٞبي قبذم

 أطي ثبقس، ذكىؿبِي ٔي ٞب ذكىؿبِي ٚلٛع ُٔبِؼٝ ٚ زضن وٝ ٘يبظٔٙس اؾت ٔطَٛة ٚ ذكه ٞبي زٚضٜ اضظيبثي آة،

 پسيسٜ احطات ٔحتُٕ اؾت، آٖ ٚلٛع ٞٛايي ٚ آة ٘ٛع ٞط زض تمطيجب ٚ ٔتٙبٚة يب ٔىطض نٛضت ثٝ وٝ اؾت َجيؼي

 اثؼبز ٔرتّف زضن (. ثٙبثطاي2119ٗٚ ٕٞىبضاٖ،  1وٙس )وبئٛ ٔي پيسا ازأٝ ٔتٕبزي ٞبي ؾبَ َي ٚ ٘جٛزٜ آ٘ي ذكىؿبِي

 ثسِيُ ايطاٖ (.2111، 2ثٛز )ٔيكطا ٚ ؾيًٙ ذٛاٞس ٔفيس ذكىؿبِي ذهٛنيبت ٔرتّف قٙبذت ٔٙظٛض ثٝ ذكىؿبِي

 ٘تيزٝ زض ٚ ثبقس ذكه ٔي ٘يٕٝ ٚ ذكه الّيٕي زاضاي اي حبضٜ  پطفكبض رٙت ثب ٔزبٚضت ٚ ذكه وٕطثٙس زض لطاضٌيطي

 ٘بقي وٝ اؾت َجيؼي ضذساز ذكىؿبِي(. 1392أيسي ٚ ٕٞىبضاٖ، ) اؾت قسٜ قسيس ذكىؿبِي زچبض ٞب ؾبَ اوخط زض

ثٝ  فطاٚا٘ي نسٔبت پسيسٜ ايٗ. زٞس ضخ الّيٕي ٞط تٛا٘س زض ٔي ٚ ثبقس ٔي آٖ ثّٙسٔست ٔيبٍ٘يٗ ثٝ ٘ؿجت ثبضـ وبٞف اظ

آة اؾت  اذيط وٕجٛز ٞبي ؾبَ زض آٖ ػيٙي ٕ٘ٛز ؾبظز وٝ ٔي ٚاضز آة ٔٙبثغ ثرف رّٕٝ اظ ٔرتّف ٞبي ثرف

ضٚز ٚ وٕجٛز  تطيٗ پبضأتطي اؾت وٝ زض تؼطيف ذكىؿبِي ثٝ وبض ٔي (. ثبضـ ػٕس1394ٜزأٙٝ ٚ ٕٞىبضاٖ،  )اؾىٙسضي

 تىطاض ٔتٙبٚة ٚ ٔتٛاِي نٛضت ثٝ رطيبٖ زثي  پطآثي ٚ آثي وٓ  ٞبي ضذساز ذكىؿبِي اؾت. زٚضٜ 3يب فمساٖ آٖ آؾتب٘ٝ

ايٗ  اظ يه ٞط وٝ اؾت قسٜ اضائٝ ٔتؼسزي ٞبي ذكىؿبِي قبذم اضظيبثي ٚ پبيف ثطاي ٔٙظٛض ٌطز٘س. ثسيٗ ٔي

٘بِجٙتيؽ ٚ ) ثبقٙس  ٔي ٔتفبٚت آٖ، ٔحبؾجبتي ضٚـ ٚ ثطاي ٔحبؾجٝ ٚضٚزي ٔتغيطٞبي وبضٌيطي ثٝ اؾبؼ ثط ٞب قبذم

  (.2113 ،5؛ تبض2119ٝ٘ٚ، 4تبؾىطيؽ

 ثطٌطفتٝ، زض ظٔب٘ي ٚ ٔىب٘ي ٌؿتطزٌي ِحبِ ثٝ ضا ٞب زازٜ اظ ٚؾيؼي حزٓ ٔؼٕٛال ذكىؿبِي ٞبي تحّيُ وٝ آ٘زب اظ

 ٚ ٔؿتميٓ َٛض ثٝ وٝ ٞؿتٙس تٛاثؼي ٍٕٞي ذكىي قست ٚ تساْٚ تىطاض، وّي َٛض ثٝ .زاضز ٔحبؾجبت زض ٟٕٔي ٘يع ٘مف

 ٔتساَٚ ٞبي ضٚـ ٞب، اظ ز٘جبِٝ تحّيُ ٚ ثطضؾي ذكىؿبِي، تساْٚ ثطاي .ٞؿتٙس  ظٔب٘ي ٚاثؿتٝ ٔميبؼ ثٝ ٔؿتميٓغيط يب

. زٞس ٔي ضخ آثي وٓ يب ٚ ذكىؿبِي ثبقس تط وٓ آؾتب٘ٝ حس يه اظ زثي ٔمبزيط قٛز وٝ اٌط ذكىؿبِي اؾتفبزٜ ٔي تحّيُ

ٔٙظٛض اظ ضاٖ،  ٔؼٕٛال اظ ضٚـ تئٛضي ضاٖ اؾتفبزٜ قسٜ اؾت. ٔكرم يه حس آؾتب٘ٝ پطآثي ٚ آثي وٓ  ٞبي زٚضٜ ثطاي

تط اظ حس )ٔجٙب( ثبقس. زض ايٗ تؼطيف ٔٙظٛض اظ  تط يب وٛچه ٞب ثعضي ٞب اؾت وٝ ٔمساض آٖ ٕٔتسي اظ ز٘جبِٝ  ز٘جبِٝ

 تبحيطات، ايٗ وبٞف ٔٙظٛض ثٝثسٖٚ ٚلفٝ اظ ٔتغيطٜ اؾت وٝ ظيط ؾُح ٔجٙب لطاض ٌطفتٝ اؾت.   ذكىؿبِي، يه ضقتٝ

                                                           
1. Kao 

2. Mishra and Singh 

3. Threshold   

4. Nalbantis and Tsakiris 

5. Tarawneh 



 

 پسيسٜ يه تٛا٘س ٔي ذكىؿبِي وٝ آ٘زب اظ. وطز ُٔبِؼٝ نحيح چبضچٛة زض ٚ ػّٕي وبٔال نٛضت ثٝ ثبيس ضا ذكىؿبِي

 وطز. اؾتفبزٜ ٞيسضِٚٛغيه ٞبي پسيسٜ ُٔبِؼٝ ٞبي ضٚـ اظ ثبيس آٖ ثطضؾي ٔٙظٛض ثٝ قٛز، ٔحؿٛة ٘يع ٞيسضِٚٛغيه

٘كيٗ  تٝ ؾبوٗ ٞبي آة زض ٚ يبثس ا٘تمبَ ٔي رٟبٖ ٞبي ضٚزذب٘ٝ تٛؾٍ ضؾٛة تٗ ٔيّيبضز 52 تب 21 ثط ثبِغ ٞطؾبِٝ

  (.1381 ٕٞىبضاٖ، ٚ ٘يب فيى)قٛز  ٔي

ذيع ظضاػي ٚ  ٞبي حبنُ اي اظ ذبن وكٛض ٔب ٘يع اظ ػٛالت ظيب٘جبض ايٗ پسيسٜ ٔهٖٛ ٘جٛزٜ ٚ ؾبال٘ٝ ثرف ػٕسٜ

ٞٛايي،  ٚ آة قطايٍ ثٝ زِيُ ضٚز. ٔتبؾفب٘ٝ ثطزاضي ٘بزضؾت ٚ ثبض٘سٌي قؿتٝ قسٜ، اظ ثيٗ ٔي ٔطتؼي، زض احط ثٟطٜ

ثب  ٔمبيؿٝ زض ٔب وكٛض ٞبي ضٚزذب٘ٝ آثريع، ٞبي اضايي حٛظٜ ثٝ حس اظ ثيف فكبض ٚ قٙبؾي ظٔيٗ ،ٞيسضِٚٛغيىي

 ضؾٛة ٔيعاٖ ٚ زٞي ضؾٛة ٚيؼيت قٙبذت(. 13٣5 ضفبٞي،)وٙٙس  ٔي حُٕ ضا تطي ثيف ضؾٛة رٟبٖ ٞبي ضٚزذب٘ٝ

زض  (.1384ٕٞىبضاٖ،  ٚ پيطي) ٕ٘بيس فطاٞٓ ٔي ضا آٖ ػٛالت ٚ فطؾبيف پسيسٜ اظ زضؾتي زضن يه حٛظٜ، ذطٚري

ي اضٚٔيٝ زض  ي ذكىؿبِي ٚ ٔسيطيت ٘بزضؾت ٔٙبثغ آة، ٔٛرت افت قسيس تطاظ آة زضيبچٝ ٞبي اذيط تكسيس پسيسٜ ؾبَ

 ٚ (. تؼيي1384ٗضحيٕي،  آغبد ٚ لٛيسَ لطٜ ٔحيُي قسٜ اؾت )ظاٞسي ٞبي ٔٙفي ظيؿت غطة ايطاٖ ٚ ثطٚظ پيبٔس قٕبَ

غطثي ٚ وبضثطز ٔفْٟٛ آ٘بِيع تٛا٘ي ثب  ٞبي اؾتبٖ آشضثبيزبٖ   پطآثي زض تؼسازي اظ ايؿتٍبٜ ٚ آثي وٓ ٞبي ثٙسي زٚضٜ َجمٝ

ٞبي ٔكبٞساتي زض يه  زثي ثطاؾبؼ زازٜ پطآثي يب آثي ٞبي وٓ اؾتفبزٜ اظ ٕ٘ٛزاضٞبي زٌٚب٘ٝ ٍِبضيتٕي زض اضظيبثي زٚضٜ

ٔطتجٍ اؾت،  پطآثي ٚ آثي ٞبي وٓ بٞيٓ احتٕبالتي زٚضٜاظ آ٘زب وٝ ضٚـ آ٘بِيع تٛا٘ي ثب ٔفثبقس.  ؾبِٝ ٔي 24زٚضٜ آٔبضي 

اؾت. زض ايٗ ضٚـ ثٝ ربي  قسٜ رساٞب، ٔمبزيط حسي ٚ ؾبيط احطات آٖ  چٖٛ ٘طٔبَ ثٛزٖ زازٜ زض ٚالغ اظ ٔكىالتي ٞٓ

ٔٛضز غطثي  ٞبي اؾتبٖ آشضثبيزبٖ زض ايؿتٍبٜ ٚ ضؾٛة زثي پطآثي ٚ آثي ٞبي وٓ تغييطات ٔمبزيط فهّي يب ؾبال٘ٝ، زٚضٜ

 تٛرٝ اؾت. 

 ثیبى هسألِ -1-2

 ٞب، قجىٝ ؾيؿتٓ ايٗ اظ يىي. ٞؿتٙس تكريم ٚ تٕبيع لبثُ ٔتؼسزي ٞبي ؾيؿتٓ غئٛٔٛضفِٛٛغي ُٔبِؼبت زض

 ثٝ ٔٙزط ٚ ٌصاقتٝ اؾت حيطتب ٜحٛظ ؾُح ثط آٖ اظ حبنُ ا٘طغي ٚ ثبضـ. ثبقس ٔي ي آثريع حٛظٜ يه ثط حبوٓ ظٞىكي

 حبنُ ٔٛاز اؾت لبزض ٞبي ؾُحي آة رطيبٖ ا٘طغي. قٛز ٔي ظيطظٔيٙي ٚ ؾُحي ٞبي رطيبٖ ٚ فطؾبيف فطآيٙس قطٚع

 (. ثبض1389 ٕٞىبضاٖ، ٚ ِٚي) ٔىب٘ي رسيس قٛز زض ضؾٛثبت ا٘جبقت ثبػج ٚ وٙس حُٕ ذٛز ثب ضا اي لُطٜ فطؾبيف اظ

 تغييطات اظ ٔؼّك ٔحتٛي ضؾٛة تغييطپصيطي ثب ٚ اؾت ضٌجبض ٔميبؼ زض ٔىب٘ي ٚ ظٔب٘ي تغييطات زاضاي ٔؼّك ضؾٛة

 ٞعيٙٝ ٚ زقٛاضي ٚرٛز ثب ثٙبثطايٗ، .قٛز ٔي ٔٙتمُ ٔٙفطز ٞبي ؾيالة َي زض ضؾٛثبت اظ ػظيٕي حزٓ رطيبٖ،



 

 ثطاي آٖ اظ اؾتفبزٜ ٚ ٞب زازٜ ايٗ آٚضي رٕغ ،(ٚلبيغ ؾيالثي) ضٌجبض ٔميبؼ زض ضؾٛة ٚ زثي ٔىطض ٚ ٔٙظٓ ثطزاضي ٕ٘ٛ٘ٝ

 (. 1393ظازٜ،  اؾت )ٔهُفي تط يطٚضي ثيف زلت ؾجت ثٝ ؾبال٘ٝ ضؾٛة ثبض ترٕيٗ

 ٚ ضفتبض ذٛـ) زاضز آثريع ٞبي حٛظٜ ٔسيطيت ثٙسي، اِٚٛيت زض ظيبزي إٞيت زثي ٚ ضؾٛة تغييطات ٔيعاٖ تؼييٗ

 ذبن فطآيٙسٞبي فطؾبيكي ضذساز اظ اضظقٕٙسي اَالػبت ٞب آٖ تغييطات ٚ ضٚزٞب ضؾٛة ٚ زثي (. ٔيعا1391ٖ ٕٞىبضاٖ،

 َي ضٚزٞب ضؾٛة ٚ زثي ٔيعاٖ تغييطات وٝ ٌفت ثبيس اِجتٝ (.2114 ٚ ٕٞىبضاٖ، 1)ؾيبوٛ زٞٙس ٔي اي حٛظٜ ضؾٛثبت ٚ

 اؾت ٌطفتٝ نٛضت ظٔيٙٝ ايٗ زض ظيبزي ُٔبِؼبت ٚ اؾت قسٜ تجسيُ رٟب٘ي ٟٔٓ ٔٛيٛع يه ثٝ اذيط ٞبي ؾبَ

 ضؾٛة ٚ ٔيعاٖ زثي وٝ زٞس ٔي ٘كبٖ ُٔبِؼبت(. 2115ٚ ٕٞىبضاٖ،  3، ٘يّؿ2115ٖٛٚ ٕٞىبضاٖ،  2)ؾيٛؾتىي

 تغييطات احط زض اذيط ٞبي ؾبَ . زض(2116ٚ ٕٞىبضاٖ،  4)ٚاً٘ اؾت يبفتٝ وبٞف رٟبٖ ؾُح زض ضٚزٞب اظ ثؿيبضي

 تٛرٝ لبثُ تغييطات ثبػج وٝ زازٜ، ضخ ضٚزٞب رٟبٖ ضؾٛة ٚ زثي ٔيعاٖ زض ظيبزي تغييطات ا٘ؿب٘ي، ٞبي فؼبِيت ٚ الّيٕي

 زِيُ ثٝ (.2118، 6، فب٘ٛؼ2113ٚ ٕٞىبضاٖ،  5)ظٞبً٘ اؾت قسٜ ٞب ٔهت ٚ ؾٛاحُ زِتبٞب، ٔحيٍ ظايي قىُ ثط

 ٔؿبيُ ثب تٍٙبتًٙ آٖ اضتجبٌ ٚ آثي ٞبي پطٚغٜ زض زثي حزٓ ٚ ضؾٛثي ثبض ترٕيٗ ٚ زثي ضؾٛة، پسيسٜ ٚيػٜ إٞيت

 ضٚ٘س تغييطات ظٔيٙٝ حيط زضتب ٚ زثي ٚ ضؾٛة ثطآٚضز ٞبي ضٚـ ظٔيٙٝ زض فطاٚا٘ي تحميمبت تبوٖٙٛ آثي، ؾيؿبتتب التهبزي

پيبٔس  تطيٗ ٟٔٓ ػٙٛاٖ ثٝ ضٚزذب٘ٝ ٔؼّك ضؾٛثبت (.1388اػّٕي، ) اؾت ٌطفتٝ ا٘زبْ آثريع ٞبي حٛظٜ زض ضؾٛة ٚ زثي

 ؾُح رٟبٖ زض ضؾٛة تِٛيس زضثبضٜ اَالػبت تٕبْ تمطيجب. قٛز ٔحؿٛة ٔي ٞب آثطاٞٝ ثٝ ٔٛاز ايٗ ا٘تمبَ ٚ ذبن فطؾبيف

 ٘مف اؾت وٝ ٟٕٔي ثؿيبض ٔتغيط ضؾٛة غّظت (1985 ٚ ٕٞىبضاٖ، 7اؾت )ٞبزِي ٔؼّك ضؾٛة تِٛيس ثٝ ٔطثٌٛ

  (.2111 ٕٞىبضاٖ، ٚ 8)ذب٘چٛ زاضز آة ٔٙبثغ ويفيت اضظيبثي زض اي ػٕسٜ

 اؾتفبزٜ لبثُ ويفيت آة ثط ٚ زازٜ وبٞف ضا ٞب آٖ شذيطٜ ظطفيت ٔربظٖ، ٞب ثٝ ضٚزذب٘ٝ تٛؾٍ يبفتٝ ا٘تمبَ ضؾٛة

 ثطآٚضز. (1987 ،9يلٚ ضؾتٛ اؾت )وٛٔبض حيطٌصاضتب ذبٍ٘ي ٚ نٙؼتي ٚ وبضثطزٞبي آثيبضي ثطق، ٞبي ٘يطٌٚبٜ ثطاي قسٜ

 ٞبي ضٚـ آٔبض، فبلس ٞبي ثطاي حٛظٜ ِٚي اؾت پصيط أىبٖ آؾب٘ي ثٝ اَالػبت ٚ زاضاي آٔبض ٞبيٜ حٛظ ٔؼّك ضؾٛة

 تؼساز ٚ وبفي زلت ػسْ ٚ زض وكٛض ؾٙزي ضؾٛة ٞبي ايؿتٍبٜ وٓ تؼساز. (1981 ،10ٚ اؾٕيت )زضاپط َّجس ٔي ضا زيٍطي

 ٔيعاٖ تغييطات .(2115 ٚ ٕٞىبضاٖ، )نبزلي اؾت ثٛزٜ ُٔبِؼبت ايٗ ٕٞيكٍي رعء ٔكىالت ٞب ثطزاضي ٕ٘ٛ٘ٝ وٓ
                                                           
1. Siakeu  

2. Syvitski  

3. Nilsson 

4. Wang  

5. Zhang  

6. Fanos  

7. Hadley 

8. Khanchoul  

9. Kumar and Rastogi 

10. Draper and Smith  



 

 ٌيطي ا٘ساظٜ پبيٝ ثط وٝ ٔؼّك ثبض ٌيطي ا٘ساظٜ ضٚـ .ثبقس ٔي زثي تغييطات تبثغ اغّت ٞب ضٚزذب٘ٝ زض حبيط حبَ زض ضؾٛة

ثطاي  تٟٙب ٔؼٕٛال ٚ ثبقس ٔي پيٛؾتٝ ٌيطي ا٘ساظٜ ٔؿتّعْ وٝ ضٚقي اؾت اؾتٛاض اؾت، رطيبٖ زثي ٚ ٔؼّك ضؾٛة غّظت

ٞب  ثٝ ٔٙظٛض ثطآٚضز ضؾٛة ا٘تمبِي ضٚزذب٘ٝ (.1386 ٕٞىبضاٖ، ٚ ٔحٕسي)ثبقس  ٔي ٔمسٚض زائٕي ٚ ٟٔٓ ٞبي ضٚزذب٘ٝ

QS = aQw ثهٛضت َٛض ٔؼَٕٛ اظ ٔؼبزِٝ ا٘تمبَ ضؾٛة وٝ ثٝ
b 1989ٚ ٕٞىبضاٖ 1پٛپّٛؾىيقٛز ) اؾت اؾتفبزٜ ٔي ،

 251 ٔؼّك ضؾٛة آٔبض ثطضؾي ثب( 1979) 3فّيٕيًٙ ضا (. ايٗ ٔؼبز1385ِٝ:،  ٔؿبػسي ٚ ٕٞىبضاٖ، 1996، 2آضِ٘ٛس

 ذُب ٔمساضي ثب ٔؼبزِٝ ٕٞٛاضٜ َطيك اظ ضؾٛة ثطآٚضز حبَ ػيٗ زض. زاز اضائٝ آٔبض ٞبي فبلس حٛظٜ ثطاي ز٘يب، ضٚزذب٘ٝ

 (.1385، ٔؿبػسي ٚ ٕٞىبضاٖ 2111، 6اؾّٕٗ ،1991، 5، وطافٛضز1985، 4ثبقس )ضاثطت ٕٞطاٜ ٔي

 ٔٛالغ زض ضؾٛة ٌيطي ا٘ساظٜ ثٙبثطايٗ زٞس ٔي ضخ ؾيالثي ٔٛالغ زض ضؾٛة حُٕ ٔيعاٖ تطيٗ ثيف ايٙىٝ ثٝ تٛرٝ ثب 

 ثطآٚضزٞب ثٟجٛز ؾجت زٚضٜ ايٗ ٞب زض ثطزاضي ٕ٘ٛ٘ٝ افعايف (. ثٙبثطاي2115ٗ ٕٞىبضاٖ، ٚ 7ظٚ٘تبثبقس ) ٔي يطٚضي ؾيالثي

 ايٗ ثٝ ثبيس ٚ ثٛزٜ ظيبز ضؾٛة ؾٙزٝ ٔٙحٙي تٟيٝ زض ثبال ٞبي زثي تبحيط وٝ زاز ( ٘كب1994ٖ 8ٚاِيًٙ)قس.  ذٛاٞس

 قٛز. زازٜ اضظقي ٞب زازٜ اظ ثرف

 ٚ ٞٛايي ٚ آة قطايٍ تفبٚت زِيُ ثٝ غطثيٞبي اؾتبٖ آشضثبيزبٖ  ايؿتٍبٜ زض آثي وٓ ٞبي زٚضٜ ٚلٛع فطاٚا٘ي ٚ تٙٛع

 يثطا يعيض زض ذهٛل ثط٘بٔٝ ئبٞب٘ٝ، اَالػبت ٔٙبؾج بؼيزض ٔم يآث ٚ وٓ يپطآث يٞب زٚضٜ ُيتحّ. ثبقس ٔي تٛپٌٛطافي

. لبثُ شوط اؾت وٝ ضٚـ آ٘بِيع تٛا٘ي لبثّيت سيٕ٘ب يفطاٞٓ ٔ هيسضِٚٛغيٞ يٞب ٚ پطٚغٜ يبضيآث ،يوكبٚضظ يٞب تيفؼبِ

 ذ،يثطاؾبؼ ٘تب ثبقس. ٔرتّف ضا زاضا ٔي ٞبي تٍبٜٔبٞب٘ٝ زض ايؿ ياؾترطاد اٍِٛي ظٔب٘ي ٚ ٔىب٘ي قست ٚ تساْٚ زث

ٔٙبَك ثب  ٗيٕ٘ٛز ٚ ػالٜٚ ثط ا يعيض ٞب ثط٘بٔٝ ٔبظاز زض ضٚزذب٘ٝ بٖيذهٛل اؾتفبزٜ اظ رط زض ٔٙبَك پطآة زض تٛاٖ ئ

ٔس٘ظط لطاض  يؾُح يٞب اظ ٔٙبثغ آة يثطزاض رٟت وٙتطَ ثٟطٜ يعيض زض ثط٘بٔٝ تٛا٘س ئ يٚلٛع ذكىؿبِ يقست ثبال

تحّيُ ذكىؿبِي ثطاؾبؼ قست ٚ تساْٚ وٝ اظ فبوتٛضٞبي ٟٔٓ ذكىؿبِي ٞؿتٙس زض اضائٝ ضاٞىبضٞب ٚ  ٗي. ثٙبثطاطزيٌ

قطايٍ ٞبي ٔٙبثغ آة زض  ضيعاٖ ؾيؿتٓ ٞبي ٔٙبؾت تأحيط ظيبزي زاضز ٚ وٕه ثعضٌي ثٝ ٔسيطاٖ ٚ ثط٘بٔٝ اؾتطاتػي

تٛاٖ اثعاضي ثطاي ثطضؾي تغييطات الّيٕي ٚ  ضا ٔي ييٞب يٗ ٘تبيذ حبنُ اظ چٙيٗ تحّيُچٙ ذكىؿبِي ذٛاٞس وطز. ٞٓ

 وبض ثطز.  ثٝ زض اؾتبٖ آشضيبيزبٖ غطثي  ثيٙي ذكىؿبِي پيف

                                                           
1. Popolawski   
2. Anild   

3. Fleming 

4. Robert  

5. Crawford  
6. Asselman   

7. Zonta  

8. Walling 



 

 

 پژٍّصّبی  سؤال -1-3 

 زيٍط زض اضتجبٌ ٞؿتٙس؟ ثب ٞٓ غطثي آشضثبيزبٖ ٞبي زض حٛظٜ آيب تٛاِي ٚ ٘ٛؾب٘بت زثي ٚ ضؾٛة ٔبٞب٘ٝ -1

رٙٛة غطة ٞبي  تط زثي ٚ ضؾٛة ٘ؿجت ثٝ ٔيبٍ٘يٗ زضاظٔست زض ضٚزذب٘ٝ تط ٚ ثيف ٞبي وٓ آيب ٚلٛع زٚضٜ -2

 ٔكبثٝ اؾت؟غطثي  آشضثبيزبٖ

 ّبی پژٍّص فرضیِ -1-4

 وٙٙس.  اظ يه اٍِٛي ٔكبثٝ تجؼيت ٔي غطثي زض رٙٛة ٚ ٔطوع آشضثبيزبٖ تٛاِي ٚ ٘ٛؾب٘بت زثي ٚ ضؾٛة ٔبٞب٘ٝ -1

 تط زثي ٚ ضؾٛة ٘ؿجت ثٝ ٔيبٍ٘يٗ زضاظٔست ٔكبثٝ اؾت. تط ٚ ثيف ٞبي وٓ ٚلٛع زٚضٜ -2

  اّداف پژٍّص -1-5

 غطثي ٞبي آشضثبيزبٖ تؼييٗ تٛاِي ٚ اضتجبٌ ٘ٛؾب٘بت زثي ٚ ضؾٛة ٔبٞب٘ٝ زض تؼسازي اظ ضٚزذب٘ٝ -1

ٞبي  زض تؼسازي اظ ضٚزذب٘ٝتط زثي ٚ ضؾٛة ٘ؿجت ثٝ ٔيبٍ٘يٗ زضاظٔست  تط يب ثيف ٞبي وٓ ٔمبيؿٝ ضفتبض ٚلٛع زٚضٜ -2

، أىبٖ تؼييٗ ٔٙبَك تِٛيس ضؾٛة، تٕطوع السأبت تط ثيف ي ثب ضؾٛةٞبي ٔمبيؿٝ ضفتبض ٚلٛع زٚضٜ غطثي آشضثبيزبٖ

 ٔسيطيت آة ٚ ذبن ٚ حفبظت ذبن ضا فطاٞٓ ذٛاٞس ٕ٘ٛز. 

ٞبي ٚالغ  ٞبي ٔٛضز ُٔبِؼٝ، تٛرٝ ثٝ زض زؾتطؼ ثٛزٖ آٔبض، ََٛ زٚضٜ آٔبض، ٚ ٘يع تٕطوع ثط ايؿتٍبٜ زض ا٘تربة ايؿتٍبٜ

ايؿتٍبٜ زاضاي آٔبض  15اؾت ٚ ثط ايٗ اؾبؼ تؼساز غطة زضيبچٝ اضٚٔيٝ ٔس ٘ظط ثٛزٜ  ٞبي غطة ٚ رٙٛة زض ثرف

  ٞب ٔس٘ظط لطاض ٌطفتٝ اؾت.  ٕٞعٔبٖ زثي ٚ ضؾٛة ثطاي ا٘زبْ تحميك حبيط ٚ تحّيُ

 ضرٍرت ٍ اّویت پژٍّص  -1-6

 تِٛيس ٔيعاٖ ٚ ثٝ ٔربظٖ ٚاضزٜ ضؾٛة ٔيعاٖ ثطآٚضز وٝ اؾت قسٜ ثبػج ٞب ضٚزذب٘ٝ ضؾٛة ثبض پيچيسٜ ٚ ٔتغيط ٔبٞيت

 ٔؼّك ضؾٛة ٚ ضٚزذب٘ٝ رطيبٖ ثيٙي ٔٙظٛض پيف ثٝ قٛز، ضٚثطٚ ٔكىُ ثب ٞب، ؾبظٜ ػٕط تؼييٗ ثطاي زضاظٔست زض ضؾٛة

 زؾتٝ زٚ ثٝ تٛاٖ ٔي ضا ٞب ضٚـ ايٗ َٛضوّي ثٝ وٝ اؾت اثساع قسٜ ٔرتّفي ٞبي ضٚـ ٌصقتٝ ؾبِيبٖ َي زض قسٜ، حُٕ

 وٝ نٛضتي زض (.2118 ٕٞىبضاٖ، ٚ آثبزي فتح) ٕ٘ٛز ثٙسي َجمٝ آٔبضي زازٜ يب ثط ٔجتٙي ٞبي ٔسَ ٚ ٔفٟٛٔي ٞبي ٔسَ

 ضؾٛثي ٔٛاز زثي اضظيبثي اثعاض تطيٗ ٔتساَٚ ثبقس، زاقتٝ ٚرٛز ضٚزذب٘ٝ ٔؼّك ضؾٛثبت ٚ زثي آة زثي َٛال٘ي ٔست آٔبض

 ٞبي ضٌطؾيٛ٘ي ٔسَ اظ اؾتفبزٜ زض ذُب ٚرٛز زِيُ تطيٗ ػٕسٜ(. 2111 اؾّٕٗ،) ثبقس ٔي ضؾٛة ضٚزذب٘ٝ، ٔٙحٙي ؾٙزٝ

 ثطضؾي ثٝ تٛاٖ ٔي تٟٙب ٞب ايٗ ٔؼبزِٝ زض وٝ اؾت ايٗ ظٔبٖ زض قسٜ حجت ٞبي پسيسٜ ثطاي ضؾٛة ٔٙحٙي ؾٙزٝ رّٕٝ اظ

 ايٗ زض ثبقس، ٟٔٓ ٚ حيطٌصاضتب تٛا٘س ٔي وٝ ٞبي ٌصقتٝ ظٔبٖ زض قسٜ حجت اَالػبت ٚ پطزاذت پسيسٜ زٚ ظٔبٖ ٞٓ ضفتبض



 

 زض اؾت ٕٔىٗ وٓ پصيطي ا٘ؼُبف ػّت ثٝ ضؾٛة ؾٙزٝ ٔٙحٙي ٔسَ زيٍط َطف اظ .قٛز ٕ٘ي ٌطفتٝ ٘ظط زض ٞب ٔسَ

 ٔسَ يه ثب ٘تٛاٖ قٛز ٔي ثبػج ايٗ وٝ زٞس ٘كبٖ ذٛز اظ ٔتفبٚتي ضفتبض ٔكرم ٔىبٖ يه زض ٔرتّف ٞبي زثي

 تحّيُ تحميك ايٗ اظ ٞسف (.2111 ٕٞىبضاٖ، ٚ 2اؾتيٍٗ ؛2118 ،1ٞٛضٚيتع)زاز  پٛقف ضا ٞب زثي ٕٞٝ ضٌطؾيٛ٘ي

 ٚ زثي آٔبض اظ تحميك ثبقس رٟت ا٘زبْ ظٔب٘ي، ٔي ؾطي آٔبضي اظ ضٚـ اؾتفبزٜ ثب ٜحٛظ ضؾٛة ٚ زثي تغييطات ضٚ٘س

 وٓ تؼساز ثٝ تٛرٝ ثب .ذٛاٞس قس اؾتفبزٜ ٜحٛظ ؾُح زض (ٔٙبؾت فًبيي پطاوٙف زاضاي) ٞيسضٚٔتطي ٞبي ايؿتٍبٜ ضؾٛة

 اظ ٔٛرٛز، ٞبي اظ ايؿتٍبٜ ثؿيبضي زض ضؾٛة ٌيطي ا٘ساظٜ ٚ ثطزاضي ٕ٘ٛ٘ٝ تساْٚ ػسْ ٚ وكٛض زض ٞيسضٚٔتطي ٞبي ايؿتٍبٜ

 ثٝ تٛرٝ زيٍط ثب َطف اظ ٚ ٘يؿت زؾت زض وكٛض ٞبي ضٚزذب٘ٝ اظ ثؿيبضي زض ضؾٛة ثبض ٔيعاٖ اظ زليمي آٔبض َطفي

 ثطاي ٔٙبَك ضؾٛة ؾٙزٝ ٔٙحٙي ٚاؾٙزي يب ٚ تٟيٝ وكٛض، زض تٛپٌٛطافي ٚ ٞيسضِٚٛغيىي ٞٛايي، ٚ آة قطايٍ اذتالف

 (. 1391)ٞبزي لٛضلي ٚ ٕٞىبضاٖ،  اؾت ٘بپصيط ارتٙبة يطٚضتي ٔرتّف،

 قٙبذت ٞسف ايٗ ثٝ ٘يُ ثطاي. قٛز ػّٕي ٞب اِٚٛيت ثٝ تٛرٝ ثب ثطزاضي ثٟطٜ حساوخط ثبيس انِٛي ضيعي ثط٘بٔٝ ثب

 قست ثط ٔٛحط ػٛأُ قٙبذت ٚ ذكىؿبِي قست ثطآٚضز ذكىؿبِي، تبحيط تحت ٔٙبَك تؼييٗ ذكىؿبِي، ٞبي زٚضٜ

 زض تمطيجب پسيسٜ ايٗ. اؾت الّيٓ َجيؼي ٚيػٌي يه ذكىؿبِي،. اؾتزض اؾتبٖ آشضثبيزبٖ غطثي  يطٚضي ذكىؿبِي

 تحّيُ ٚ تزعيٝ. وٙس ٔي تفبٚت زيٍط ُٔٙمٝ ثٝ ُٔٙمٝ يه اظ آٖ ٞبي ٚيػٌي چٝ اٌط زٞس، ٔي ضخ الّيٕي ٔٙبَك تٕبٔي

زض ٔميبؼ ٔبٞب٘ٝ، اَالػبت  آثي وٓ ٚ ٞبي پطآثي تحّيُ زٚضٜ .اؾت ثطذٛضزاض ظيبزي إٞيت اظ آة تبٔيٗ ٞبي پطٚغٜ زض

 رٟتٕ٘بيس.  ٞبي ٞيسضِٚٛغيه فطاٞٓ ٔي ٞبي وكبٚضظي، آثيبضي ٚ پطٚغٜ ي فؼبِيتضيعي ثطا ٔٙبؾجي زض ذهٛل ثط٘بٔٝ

 زض پطآثي ٚ آثي وٓ چٖٛ زثي ٟٔٓ اظ ذهٛنيبت ٞب حٛظٜ زض زٞي ضؾٛة ثب زثي ٔتغيط تط زليك ضٚاثٍ ثٝ يبثي زؾت

زثي ٔب٘ٙس تغييطات ظٔب٘ي ٚ ٚ  ضؾٛة ثط ٔؤحط ػٛأُ زيٍط اظ احط ٘جبيؿتي َطفي اظ. قٛز ٔي اؾتفبزٜ ضٌطؾيٛ٘ي ٞبي تحّيُ

 يؼف ٚ قست ثٝ ثؿتٝ فٛق ػٛأُ ٞب زض اؾتبٖ، حٛظٜ ثطذي زض اؾت وٝ ٕٔىٗ چطا قست ٚ تساْٚ غبفُ ٔب٘س ٔىب٘ي،

اوخط   ثبالزؾت ظيطحٛظٜ زض ضؾٛة تِٛيس ٚ زثي ثبقٙس ٚيؼيت زاقتٝ تِٛيس ضؾٛة زثي ٚ ضٚي ثط ثيكتطي تبحيط آٟ٘ب

 ،ضٚز ايٗ ُٔبِؼٝا٘تظبض ٔي .ٔتغيطٞبؾت ٌٛ٘ٝ ايٗ ثٝ تٛرٝ ثط يطٚضت قبٞسي ٞبي اؾتبٖ آشضثبيزبٖ غطثي ايؿتٍبٜ

ٌكبيي ثطاي اػٕبَ ٔسيطيت ثٟتط ٚ ضاٜ ،ٚ ٘تبيذ حبنُ اظ ايٗ تحميك اؾتبٖ ٌطززتط زض ايٗ ؾطآغبظ ُٔبِؼبت ٌؿتطزٜ

  .ٌطزز ايٗ ظٔيٙٝنالح زض ضيعاٖ شيتط ٔسيطاٖ ٚ ثط٘بٔٝػّٕي

  

                                                           
1. Horowitz  

2. Steegen  
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 هجبًی ٍ تعبریف -2-1

ٞب ثٝ اذتهبض تٛييح زازٜ  تطيٗ آٖ زض پػٚٞف حبيط ٔجب٘ي ٚ ٔفبٞيٓ ػّٕي ٔرتّفي اؾتفبزٜ قسٜ وٝ زض ظيط ٟٔٓ

 قٛز. ٔي

 دثی جریبى ٍ دثی رسَة -2-1-1

وٙس ٚ ٔؼٕٛال ثط حؿت ٔتط ٔىؼت ثط  ػجبضت اؾت اظ حزٓ آثي وٝ زض ٚاحس ظٔبٖ ٚ زض ٔمُؼي ػٕٛز ثط رطيبٖ ػجٛض 

قٛز ٚظٖ ٔٛاز ضؾٛثي وٝ زض ٚاحس ظٔبٖ اظ ٔمُغ ٔكرهي اظ ضٚزذب٘ٝ ػجٛض ٕ٘بيس ضا زثي ضؾٛة  ٔي ٌيطي  حب٘يٝ ا٘ساظٜ

 (. 1381ٌٛيٙس )ٟٔسٚي، 

 رسَة -2-1-2

ٞب ثٝ ٚؾيّٝ آة، ثبز ٚ يد ٘تيزٝ قسٜ  قٛز وٝ اظ ترطيت پٛؾتٝ ظٔيٗ ٚ حُٕ ٚ ٘مُ آٖ الق ٔيثٝ تٕبٔي ٔٛازي اَ

ٞبيي زض ؾُح پٛؾتٝ ظٔيٗ  نٛضت اليٝ يب اظ اقجبع قسٖ ٔٛاز قيٕيبيي ٔحَّٛ زض آة ؾطچكٕٝ ٌطفتٝ ٚ زض ٟ٘بيت ثٝ

 (.1382ا٘س )ضفبٞي،  ٘كيٗ قسٜ تٝ

 رسَة هعلق -2-1-3

ثبقٙس وٝ ثطاي ٔست لبثُ تٛرٟي ثسٖٚ تٕبؼ ثب وف، ثبالتط اظ ثؿتط رطيبٖ تب ؾُح  آة ٔيشضات ثؿيبض ضيع ذبن زض 

يبثٙس. ايٗ ضؾٛثبت ثط احط ِٔٛفٝ ضٚ ثٝ  ٔب٘ٙس ٚ تٛؾٍ رطيبٖ ٚ غبِجب ثب ؾطػت ٔكبثٝ ا٘تمبَ ٔي آة ثٝ حبِت ٔؼّك ثبلي ٔي

تطيٗ لؿٕت اظ ثبض وُ ضؾٛثي حٛظٜ  ٔب٘ٙس. ثيف ثبالي رطيبٖ ٔتالَٓ ٚ يب ثط احط حبِت تؼّيك وّٛئيسي، زض آة ٔؼّك ٔي

(. ثٝ ػجبضتي 1381ثبقس )ٟٔسٚي،  زٞس وٝ قبُٔ وّٛئيسٞب، ضؼ ٚ ؾيّت ٚ ٔبؾٝ ٘طْ ٔي آثريع ضا ثبض ٔؼّك تكىيُ ٔي

ٔتط( ٚ شضات  ٔيّي 2/1تب  175/1ٔيّي ٔتط(، شضات ٔتٛؾٍ )ثيٗ  2/1ٞب قبُٔ شضات زضقت )ثيف اظ  زأٙٝ لُطي آٖ

تط اظ  ٞبي ٔطوعي رطيبٖ ثيف ٔتط( اؾت. ٔمساض ٔٛاز ٔؼّك زض ٘عزيىي وف ٚ لؿٕت ٔيّي 175/1تط اظ  ضيع )وٛچه

 (.1382ثبقس )ضفبٞي،  ٞبي زيٍط ٔي لؿٕت

 رسَة  هٌحٌی سٌجِ -2-1-4

اي اؾت وٝ ثط اؾبؼ ثٟتطيٗ ذٍ ٔٙحٙي ثطاظـ يبفتٝ ثيٗ ٔمبزيط زثي رطيبٖ ػجٛضي ٚ ضؾٛة ٔؼّك ٔتٙبظط  ٔؼبزِٝ

ٞبي  (. رطيب٘ي اؾت وٝ زثي حس ٚاؾُي ثيٗ رطيب2118ٖٚ ٕٞىبضاٖ،  1: نبزلي1381آيس )ٟٔسٚي،  ت ٔيآٖ ثسؾ

                                                           
1. Sadeghi 



 

تط ضؾٛثبت زض َٛال٘ي  چٙيٗ لسضت وبفي ثطاي حُٕ ثيف ٞبي ثعضي زاقتٝ وٝ زاضاي احتٕبَ ٚلٛع ٚ ٞٓ وٓ ٚ رطيبٖ

 (. 1994، 1ٞب ضا زاضا اؾت )ِيٛ ٔست ٘ؿجت ثٝ ؾبيط زثي

 تئَری راى -2-1-5

 تكطيح ٚ تؼطيف ضا( ذكىؿبِي ثعضٌي ٚ قست تساْٚ،) ذكىؿبِي  ٟٔٓ ٚيػٌي ؾٝ Run تئٛضي اظ اؾتفبزٜ ثب يٛرٛيچ

ثط اؾبؼ ضٚـ ضاٖ تؿت . زاضز ٞب ذكىؿبِي ضٚ٘س تحّيُ زض ٔؤحطي وبضثطزٞبي Run تئٛضي وٝ ٌطفت ٘تيزٝ ٚ وطز

ٞب ثعضٌتط يب  ٞب اؾت وٝ ٔمساض آٖ ٕٔتسي اظ ز٘جبِٝي  تؼطيف ذبني ضا ثطاي ذكىؿبِي لبئُ قس. ٔٙظٛض اظ ضاٖ ز٘جبِٝ

ي ثسٖٚ ٚلفٝ اظ ٔتغيطٜ اؾت وٝ ظيط ؾُح ٔجٙب  وٛچىتط اظ حس )ٔجٙب( ثبقس. زض ايٗ تؼطيف ٔٙظٛض اظ ذكىؿبِي، يه ضقتٝ

 (.1967، 2لطاض ٌطفتٝ )يٛرٛيذ

 تغییرات زهبًی -2-1-6

يه ؾبٔب٘ٝ ُٔبِؼبتي زض ٔميبؼ ظٔب٘ي ذبل، تغييطات پصيطي ضفتبض فطآيٙسٞبي ٔرتّف ٞيسضِٚٛغي حبوٓ ثط  تغييط

ٞبي ٞيسضِٚٛغيىي ٟٔٓ ثٛزٜ ٚ ٔتٙبؾت ثب ٘ٛع  قٛز. تغييطات ظٔب٘ي زض زلت تزعيٝ ٚ تحّيُ ظٔب٘ي آٖ فطآيٙس ٌفتٝ ٔي

ٞبي ظٔب٘ي ٔٛضز ُٔبِؼٝ ثؿتٍي ثٝ ٔيعاٖ ٔتغيط ٔٛضز ثطضؾي، ٞسف  (. ا٘تربة پبي1992ٌٝطزز )ؾيًٙ،  ٞسف تؼييٗ ٔي

تط اظ زليمٝ تب لطٖ تغييط ٕ٘بيس ) نبزلي،  ُبِؼٝ، زلت ٔٛضز ا٘تظبض ٚ أىب٘بت لبثُ زؾتطؼ زاضز ٚ ٕٔىٗ اؾت اظ وٓٔ

1389.) 

 تغییرات هکبًی تداٍم ٍ ضدت خطکسبلی -2-1-7

ٞبي ذكىؿبِي اؾت. ثب تٛرٝ  ٞب ٚ ٔست آٖ، يه تحّيُ آٔبضي اظ ٚلٛع زٚضٜ ثطضؾي احتٕبَ ٚلٛع قست ذكىؿبِي

ىٝ آٌبٞي اظ احتٕبَ ٚلٛع ضيؿه ٘بقي اظ ذكىؿبِي ثٝ ذهٛل ثٝ ٔٙظٛض وبٞف احطات ٘بقي اظ ايٗ پسيسٜ ثٝ ايٙ

 قٛز.  ثبقس، أب زض اوخط ُٔبِؼبت تٟٙب ثٝ يىي اظ اثؼبز ذكىؿبِي پطزاذتٝ ٔي َجيؼي اظ إٞيت ثؿعايي ثطذٛضزاض ٔي

ٝ ضا ثٝ ذٛثي ٘كبٖ زٞس، ثٟتطيٗ ضٚـ تٛا٘س قطايٍ ٚالؼي ُٔٙم پبيف ذكىؿبِي فمٍ ثطاؾبؼ يه ٔكرهٝ ٕ٘ي

 ذكىي قست ٚ تساْٚ تىطاض، وّي َٛض ثبقس ثٝ نٛضت تٛاْ ٔي ٞبي قست ٚ تساْٚ ثٝ پبيف ذكىؿبِي تحّيُ ٔكرهٝ

؛ 1391ٞؿتٙس )ٔيطاوجطي ٚ ٌٙزي،   ظٔب٘ي ٚاثؿتٝ ٔميبؼ ثٝ غيطٔؿتميٓ يب ٚ ٔؿتميٓ َٛض ثٝ وٝ ٞؿتٙس تٛاثؼي ٍٕٞي

 ٔىبٖ ثٝ ٔىب٘ي اظ ذكىؿبِي تساْٚ ٚ قست فطاٚا٘ي، لجيُ اظ ذكىؿبِي ٞبي ٚيػٌي أب .(2113ٚ ٕٞىبضاٖ؛  3ػجسإِّه

 ِٚي قٛ٘س؛ ٔي ثبػج ضا ظيبزي ارتٕبػي ٚ ٔحيُي ذؿبضات التهبزي، ٞبي ظيبٖ ٞب ٌطچٝ ذكىؿبِي اؾت. ٔتفبٚت زيٍط

 اؾت. ٞب ٔكىُ آٖ پبيف ٚ تؼييٗ تؼطيف، ظيطا ا٘س، ٌطفتٝ لطاض تٛرٝ ٔٛضز وٕتط ٞٛاقٙبؾي ٞبي پسيسٜ ثٝ ؾبيط ٘ؿجت

                                                           
1. Liu   

2. Yevjevich  

3. Abdulmalek  



 

 تٛا٘س ٔي وٝ ٞبيي اؾت قبذم رّٕٝ اظ (SPI) قسٜ اؾتب٘ساضز ثبضـ قبذم ثب ٞب ز٘جبِٝ تحّيُ ضٚـ تّفيك

 ثٝ ٘يبظ ٔحبؾجٝ ثطاي ضٚـ ايٗ چٖٛ ٚ تٛريٝ ٕ٘بيس ٔىبٖ ٞط زض ضا ذكىؿبِي ثعضٌي ٚ تساْٚ قست، فطاٚا٘ي، ذهٛنيبت

 ثٝ ٘ؿجت ٔٙبؾجي ثؿيبض ٔٛلؼيت زض ضا قبذم ٚالؼي )ٔبٞب٘ٝ( ايٗ ثٝ ظٔبٖ ٘عزيه پبيف لبثّيت ٚ وٓ زاضز ٔتغيطٞبي

 ظٔب٘ي ٔرتّف ٞبي ثبظٜ زض ٚ ثٛزٜ زيٙبٔيه قسٜ اؾتب٘ساضز ثبضـ قبذم ايٗ ثط ػالٜٚ اؾت، لطاض زازٜ ٞب قبذم ؾبيط

  اؾت. ٔحبؾجٝ لبثُ

 ٟٔٓ ٚيػٌي ؾٝ Runتئٛضي  اظ اؾتفبزٜ ثب يٛرٛيچ اؾت، Runتئٛضي  ذكىؿبِي؛ تحّيُ ٔتساَٚ ٞبي ضٚـ اظ

 ٔٛحطي وبضثطزٞبيRun تئٛضي  وٝ ٌطفت ٚ ٘تيزٝ وطز تكطيح ٚ تؼطيف ذكىؿبِي( ضا ثعضٌي ٚ قست ذكىؿبِي )تساْٚ،

اؾت )يٛرٛيذ،  ٌؿؿتٝ ٔتغيطٞبي ثٝ ٔطثٌٛ Run تئٛضي  پبيٝ ثط زاضز. تحّيُ ذكىؿبِي ٞب ذكىؿبِي ضٚ٘س تحّيُ زض

1967.) 

 ثعضٌي ٚ ذكىؿبِي ذكىؿبِي، قست تساْٚ ذبتٕٝ، ظٔبٖ قطٚع، ذكىؿبِي )ظٔبٖ ذهٛنيبت ثطضؾي ٔٙظٛض ثٝ

 اظ ضا تطؾبِي ٚ ذكىؿبِي ذبتٕٝ ٚ قطٚع فطآيٙس تئٛضي ٌطزيس. ايٗ ٞب( اؾتفبزٜ ز٘جبِٝ )تحّيُ Runتئٛضي  اظ ذكىؿبِي(

 (.1988ٕ٘بيس )ٔٛيي،  تؼييٗ ٔيثحطا٘ي  ي آؾتب٘ٝ يه پبييٗ ٚ ثبال حس

 دّی تغییرات هکبًی تداٍم ٍ ضدت رسَة -2-1-8

چٙيٗ ػٛأّي ٕٞچٖٛ ٘ٛع  َٛض ٔؿتميٓ ثب تغييطات زثي ٘بقي اظ ػبُٔ ثبض٘سٌي اضتجبٌ زاضز. ٞٓ تغييطات ضؾٛة ثٝ

ٞبي  ت آٖ زض حٛظٜزٞي ٚ تغييطا ؾبظ٘س ظٔيٗ قٙبؾي، وبضثطي اضايي، قيت ٚ ذهٛنيبت فيعيٌٛطافي، ثط ٔيعاٖ ضؾٛة

تٛا٘س ثيبٍ٘ط چٍٍٛ٘ي  ٞبي ٔرتّف ثط اؾبؼ آٔبض زضاظ ٔست ٔي ٌصاضز. ٔحبؾجٝ ٔمبزيط ضؾٛة زض ايؿتٍبٜ ٔرتّف تبحيط ٔي

 زٞي ثبقس. تبحيط ػٛأُ ٔٛحط ثط ٔيعاٖ ضؾٛة ٚ قست ضؾٛة

 ّصپژٍ  پیطیٌِ-2-2

 ٌطفتٝ نٛضت ٔتؼسزي پػٚٞف زض تحميمبت رٟبٖ ؾُح زض آثريع ٞبي حٛظٜ زض ضؾٛة ٚ زثي ضٚ٘س تغييطات ظٔيٙٝ زض

 :وطز اقبضٜ ظيط ٔٛاضز ثٝ تٛاٖ ٔي ٞب آٖ رّٕٝ اظ وٝ اؾت،

 از کطَر سبثقِ تحقیق در خبرج -2-3

 ّبی خطک ٍ هرطَة ثبرش ٍ رٍاًبة تعییي دٍرُ-2-3-1

 زض (1997ٕٞىبضاٖ، ٚ  1ثبظٚٞبيط)ظ٘زيطٜ ٔبضوٛف تٛؾٍ  ٔسَ وبضٌيطي ثٝ ثب ٔبٞب٘ٝ تط ٚ ٞبي ذكه زٚضٜ تؼييٗ

 ثّٙستطيٗ وٝ وكٛض ايٗ قطق زض رٙٛة ٔطَٛة زض ػطثؿتبٖ ي زٚضٜ تطيٗ َٛال٘ي وٝ زاز ٘كبٖ ؾؼٛزي ػطثؿتبٖ

 . زاضز لطاض قٛز قبُٔ ٔي ٘يع ضا اضتفبػبت

                                                           
1. Bazuhair  



 

ٞبي ٞٓ  ٞبي قست، تساْٚ ٚ فطاٚا٘ي ذكىؿبِي؛ ٘مكٝ تحّيُ ٔٙحٙي ( ثطاؾبؼ2112ٚ ٕٞىبضاٖ ) 1زاِٝ ظيٛؼ

اظ  آٖ رٙٛثي ٘ٛاحي ثٝ ٘ؿجت يٛ٘بٖ قٕبِي ٘ٛاحي وٝ ٌطفتٙس ٘تيزٝ ٚ وطز٘س تطؾيٓ ثطاي يٛ٘بٖ ضا ذكىؿبِي قست

 اؾت. ثطذٛضزاض قسيستطي ذكىؿبِي

 ُٔبِؼٝ ٔرتّف ظٔب٘ي ٞبي ٔميبؼ زض ضا اضٚپب ٞبي ذكىؿبِي تساْٚ ٚ ضاثُٝ فطاٚا٘ي( 2112) 2ؾب٘سضؼ ٚ ثٙيبٔيٗ

تساْٚ  ،زضاظٔست ظٔب٘ي ٔميبؼ زض ٚ ذكىؿبِي فطاٚا٘ي ،ٔست وٛتبٜ ظٔب٘ي ٔميبؼ زض وٝ ٘تيزٝ ٌطفتٙس ٚ وطز٘س

 اؾت. تط ثيف ٞب ذكىؿبِي

ؾبِٝ،  41ايؿتٍبٜ زض يه زٚضٜ  24ثب اؾتفبزٜ اظ آٔبض ذٛز زض پػٚٞف  (2113ٚ ٕٞىبضاٖ ) 3ا٘بٌٙٛؾتٛپِٛٛ

ٞبي  حيط تغييطات ٘ؿجي تٛظيغ زٚضٜٚ حس آؾتب٘ٝ ٔتفبٚت ثطاي تؼييٗ تبثطضؾي قس ٚ اظ زٞبي ذكىي زض وكٛض يٛ٘بٖ  ضٜزٚ

ٞب ثب  ٔست آٖ ٞبي ذكه ذهٛنيتي فهّي زاض٘س، أب تٛاِي ٔتٛؾٍ ٚ َٛال٘ي ذكه اؾتفبزٜ ٚ ٔكرم قس وٝ زٚضٜ

 ذُط ذكىؿبِي ٕٞطاٜ اؾت.

زٚضٜ آٔبضي  زض تؿٝ يبً٘ ضٚزذب٘ٝ حٛظٜ زض ضا ضٚزذب٘ٝ زثي ٚ ثبض٘سٌي تغييطات ضٚ٘س (2117) ٕٞىبضاٖ ٚ 4ريبً٘

 زٚضٜ زض ٞب ايؿتٍبٜ  تط زض ثيف ضٚزذب٘ٝ زثي زاز ٘كبٖ ٞب آٖ پػٚٞف ٘تبيذ ٚ زازٜ لطاض ثطضؾي ٔٛضز 2111-1961

 .اؾت ثٛزٜ زاضي ٔؼٙي افعايف زاضاي ؾبِٝ 41 آٔبضي

 قبئٛ
 فطاٚا٘ي  – تساْٚ قست ٞبي ٔٙحٙي تحّيُ ٚ ٞٛاقٙبؾي ذكىؿبِي ثٝ ثطضؾي (،2119) ٔسضؼ 5ٚ

وبپٛال  تٛاثغ اظ ٔصوٛض ُٔبِؼٝ زض پطزاذتٙس. اؾتب٘ساضز ثبضـ قبذم اظ اؾتفبزٜ ثب ا٘عِي ٚ آثبزاٖ ايؿتٍبٜ زٚ زض ذكىؿبِي

 ٞبي ٔٙحٙي ثٝ تٛرٝ ثب وٝ، اؾت آٖ اظ حبوي ٘تبيذ ٌطزيس. اؾتفبزٜ فطاٚا٘ي تساْٚ قست ٞبي ٔٙحٙي آٚضزٖ زؾت ثٝ ثطاي

 افعايف ٘طخ اثتسا زض. يبثس ٕ٘ي افعايف حبثتي ٘طخ ثب ذكىؿبِي قست ذكىؿبِي، تساْٚ افعايف ثب فطاٚا٘ي، تساْٚ قست ٚ

 ا٘عِي ايؿتٍبٜ زض ذكىؿبِي ٔكرم، قست تساْٚ ٚ ثبظٌكت زٚضٜ ثب وٝ، زاز ٘كبٖ ٘تبيذ ٚ ٕٞچٙيٗ ثبقس، ٔي ؾطيغ

 اظ ثيكتط ثبض٘سٌي ٔطَٛة، ٘ٛؾب٘بت ٔٙبَك زض وٝ زِيُ ايٗ ثٝ ثبقس ٔي آثبزاٖ زض ايؿتٍبٜ ذكىؿبِي قست اظ ثعضٌتط

 .اؾت ذكه ٔٙبَك

اظ  يزض تؼساز ئىب٘ -يظٔب٘ يؾبظ ضا ثب اؾتفبزٜ اظ ٔسَ يذكىؿبِ بتيذهٛن (2119ٚ ٕٞىبضاٖ ) 6الوؿٗبت

 ي٘كبٖ زاز وٝ ذكىؿبِ كبٖيا ذئٛضز ُٔبِؼٝ لطاض زاز٘س. ٘تب ّٛٔتطٔطثغيو 171اٍّ٘ؿتبٖ ثب ٚؾؼت  يٞبٜ ظحٛ
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ٔست  هيزض  يىيسضِٚٛغيٞ يوٝ ذكىؿبِ يحبِ زض ٜ،ٜ ضا پٛقف زازظٔبٞٝ تٕبْ حٛ 2تب  1ٔست  ثب تساْٚ وٛتبٜ يٞٛاقٙبؾ

 .طزيٌ يثط ٔ اظ ُٔٙمٝ ٔٛضز ُٔبِؼٝ ضا زض يتط ٔبٞٝ ٚؾؼت وٓ 5تب  4 تط يظٔبٖ َٛال٘

 دّی ثرآٍرد رسَة ٍ تغییرات رسَة -2-3-2

 ؾيؿتٓ زض ٔؼّك ضؾٛة ظٔب٘ي غّظت تغييطات ترٕيٗ زقٛاضي وٝ ثيبٖ زاقتٙس( 2111) ٕٞىبضاٖ ٚ 1پيىٛت

 اظ ٚضٚزي تٟيٝ زازٜ ٚ تِٛيسي ضؾٛثي ثبض ترٕيٗ ضٚزذب٘ٝ، ٔؼّك زض ضؾٛة ا٘تمبَ رّٕٝ اظ قٕبضي ثي ثٝ زاليُ ضٚزذب٘ٝ

 ضؾٛة ؾٙزٝ ٔؼبزِٝ اظ ٔؼَٕٛ َٛض ثٝ ٞب ا٘تمبِي ضٚزذب٘ٝ ضؾٛة ثطآٚضز ٔٙظٛض ثٝ. اؾت زض آثريع زذيُ پيچيسٜ فطآيٙسٞبي

 قٛز. ٔي اؾتفبزٜ

 ٘تبيذ. ٕ٘ٛز٘س ظٔب٘ي ٔجبزضت ٚ ٔىب٘ي نٛضت ثٝ ضؾٛة ُٔبِؼٝ تغييطات ثٝ وٙيب زض( 2115) ٕٞىبضاٖ ٚ 2ويتىب

ٔٛاضز  اوخط زض ٚ ثبقس ٕ٘ي يىؿبٖ ٔؼّك ٘ظط ٔٛاز اظ ذيع ضؾٛة ٘ٛاحي پطاوٙسٌي وٝ ٘كبٖ زاز قسٜ اضائٝ ُٔبِؼبت

 .زٞس ضخ ٔي ثٟبض فهُ زض ضؾٛة ٔمساض تطيٗ ثيف

 (1386) ٕٞىبضاٖ ٚ ٔحٕسي ٚ( 1988) 3٘ػازٞبقٕي ٚ ذٛريٙي ٔؼّك، ضؾٛة فهّي ثطضؾي تغييطات زض

 ثٟبض فهُ زض حٛظٜ تطيٗ ضؾٛثبت ثيف وٝ ٌطفتٙس ٘تيزٝ ضٚز ٌطٌبٖ ٚ آثريع َبِمبٖ حٛظٜ زٞي ضؾٛة ثطضؾي ثب تطتيت ثٝ

 .ٌطزز ٔي حُٕ

٘كبٖ  ػجساِزعايط، ٚازي ذكه ٘يٕٝ آثريع ٞبي حٛظٜ ٔؼّك زض ضؾٛة ا٘تمبَ ثطضؾي ( زض2117ٚ ايّٖٛ ) 4آچيت

 اؾت. يٕٗ ثٛزٜ ٚالؼي ٔمبزيط اظ ثيكتط زضنس 21-25 ثيٙي قسٜ، پيف ٔمبزيط ضٌطؾيٛ٘ي ضٚاثٍ اظ اؾتفبزٜ ثب وٝ زاز٘س

 .زاضز ٔست َٛال٘ي ٞبي زٚضٜ ثٝ ٘يبظ ظٔب٘ي ٞبي َطيك ؾطي اظ ضؾٛة ٔمبزيط تط زليك ثطآٚضز ايٙىٝ

٘كبٖ  ػجساِزعايط، ٚازي ذكه ٘يٕٝ آثريع ٞبي حٛظٜ ٔؼّك زض ضؾٛة ا٘تمبَ ثطضؾي ( زض2118) ٚ ٕٞىبضاٖ 5ٚيٛ 

 يٕٗ اؾت ثٛزٜ ٚالؼي ٔمبزيط اظ تط ثيف زضنس 21-25ثيٙي قسٜ،  پيف ٔمبزيط ضٌطؾيٛ٘ي ضٚاثٍ اظ اؾتفبزٜ ثب وٝ زاز٘س

  .زاضز ٔست َٛال٘ي ٞبي زٚضٜ ثٝ ٘يبظ ظٔب٘ي ٞبي ؾطيَطيك  اظ ضؾٛة ٔمبزيط تط زليك ثطآٚضز ايٙىٝ

ُٔٙمٝ  يه ثطاي ضؾٛة ؾٙزٝ ٞبي ٔٙحٙي ٚ تفؿيط اضظيبثي تٟيٝ، ُٔبِؼٝ ( زض2118) ٕٞىبضاٖ ٚ نبزلي

 ٔٙظٛض ثٝ ضؾٛة ؾٙزٝ ٔٙحٙي غيطذُي ٚ ذُي تحّيُ تبثغ ٞبي ٔيبٖ ضٚـ اذتالف ثطضؾي ثٝ غاپٗ زض قسٜ وبضي رٍُٙ

 وٝ زاز٘س ٘كبٖ زٚ ؾبِٝ ٞبي زازٜ اؾبؼ ثط ٔؼّك ضؾٛة ٔمساض ٚ يبفتٝ زثي ا٘تمبَ ٔمساض اضتجبٌ ٚ ٕٞبٍٞٙي ٚ ثطضؾي

 ثٝ ٞب زازٜ ٔمساض ٚ ثٙسي ٔىب٘ي َجمٝ ٘ؿجت ثٝ ضؾٛة تزٕغ ٔمساض ٚ زثي ضؾٛة رطيبٖ ؾٙزٝ تٛا٘ي ضٌطؾيٖٛ ٔؼبزِٝ
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 اضظيبثي وٛچه ٞب ضا زض ٔٙبَك ضٚزذب٘ٝ زثي رطيبٖ ٚ ضؾٛة ثطآٚضز ثطاي ٔسَ اظ ايٗ اؾتفبزٜ ٚ ا٘س وطزٜ ػُٕ ذٛثي

 ٔب٘ٙس ػٛأّي قسٜ ثٝ تِٛيس ضٚا٘بة ٚ ٔمساض زثي رطيبٖ ٚ ضؾٛة تزٕغ ثيٗ اضتجبٌ وٝ احجبت وطز ٘تبيذ چٙيٗ ٞٓ. ٕ٘ٛز٘س

قسٜ  وبضي رٍُٙ ُٔٙمٝ ذبن ذهٛنيبت ٚ چطذٝ ٞيسضِٚٛغيه پطاوٙف ٚ ُٔٙمٝ فيعيىي قطايٍ تغييطپصيطي ضؾٛة،

  اؾت. زاقتٝ ثؿتٍي

 ؾبَ پٙزبٜ َي ريبِيًٙ ضٚزذب٘ٝ ٜحٛظ ضؾٛة ٚ زثي تغييطات ثٝ تحميمي زض( 2111) ٕٞىبضاٖ ٚ ٚ٘فًٙ

 َٛضي ثٝ يبفتٝ وبٞف ضؾٛة ٔمساض ُٔبِؼٝ ٔٛضز زٚضٜ َي وٝ ضؾيس٘س ٘تيزٝ ايٗ ثٝ ٞب آٖ .پطزاذتٙس( 2116-1956)

 ضؾٛة ٚ ٔيبٖ زثي زاض ٔؼٙي ضاثُٝ يه چٙيٗ ٞٓ. اؾت زازٜ ضخ ضؾٛة ؾُح زض اؾبؾي تغييط يه 1985 ؾبَ زض وٝ

  .اؾت قسٜ ٔٛضز ُٔبِؼٝ ضٚزذب٘ٝ ضؾٛة ٚ زثي وبٞف ثبػج ذبن ٚ آة اظ حفبظت ػبُٔ ٞب آٖ ٘ظط ثٝ. زاضز ٚرٛز

 ضؾٛة ٔىب٘ي ٚ ظٔب٘ي تغييطات( 2111) ٕٞىبضاٖ ٚ 1ٞٛ ٔؼّك، ضؾٛة ظٔب٘ي ٚ ٔىب٘ي تغييطات ثطضؾي ظٔيٙٝ زض

 ٚ پطزاذتٙس زٞٝ پٙذ َي چيٗ زض تؿٝ يبً٘ ضٚز زؾت پبييٗ ٚ ٔيبٖ ثبالزؾت، ايؿتٍبٜ ؾٝ زض تغييطات ايٗ زاليُ ٚ ٔؼّك

 . وٙس ٔي تغييط ا٘ؿب٘ي ٞبي فؼبِيت ٚ آثريع حٛظٜ ذهٛنيبت حيطتب تحت ٔؼّك ضؾٛة وٝ ضؾيس٘س ٘تيزٝ ايٗ ثٝ

 ظيط زض ٚالغ ايؿتٍبٜ پٙذ زض ضا ٔؼّك ضؾٛة ٘كؿت تٝ ٔىب٘ي ٚ ظٔب٘ي تغييطات( 2112) ٕٞىبضاٖ ٚ ٚاً٘

  تغييطات ايٗ انّي ػبُٔ ٚ زاز٘س لطاض ثطضؾي ٔٛضز ضؾٛة ثيالٖ ضٚـ ثب ؾبَ 51ظضز چيٗ َي  ضٚزذب٘ٝ ٞبي قبذٝ

 تغييطات ترٕيٗ زقٛاضي .زا٘ؿتٙس ٞب ثبظٜ ايٗ ََٛ زض انالحي ؾسٞبي ؾبذت رّٕٝ اظ ا٘ؿب٘ي ٞبي فؼبِيت ضا ضؾٛة

 ثبض ترٕيٗ ضٚزذب٘ٝ، زض ٔؼّك ضؾٛة ا٘تمبَ رّٕٝ اظ قٕبضي ثي زاليُ ثٝ ضٚزذب٘ٝ ؾيؿتٓ زض ٔؼّك ضؾٛة غّظت ظٔب٘ي

  .اؾت آثريع زض زذيُ پيچيسٜ فطآيٙسٞبي اظ ٚضٚزي زازٜ تٟيٝ ٚ تِٛيسي ضؾٛثي

يىي ٚ آٔبض چٙس ٔتغيطٜ، احطات تغييط وبضثطي اضايي ثط غؾبظي ٞيسضِٚٛ ٔسَ اظ ( ثب اؾتفبز2113ٜٚ ٕٞىبضاٖ ) 2يبٖ

ٜ ٚالغ زض وكٛض چيٗ ضا ُٔبِؼٝ وطز٘س. ٘تبيذ ٘كبٖ زاز وٝ اظ زٞي زض ثبالزؾت حٛظ طيبٖ آة ٚضؾٛةثّٙس ٔست رتغييطات 

زٞي  ظٔب٘ي ضؾٛةتطيٗ تبحيط ضا ثط ضٚي تغييطات  ٞبي ظضاػي ٚ رٍُٙ ثيف ٔيبٖ ا٘ٛاع وبضثطي اضايي، تغييطات وبضثطي

  ا٘س. زاقتٝ

 ٞبي ٔٙحٙي ثٟجٛز ثطاي وٝ ا٘س زازٜ ٘كبٖ اٍّ٘ؿتبٖ ٌطيسي ضٚزذب٘ٝ ضؾٛة ثطضؾي ( ثب2114) 3ضٚي ٚ ؾيٟٙب

 نٛضت ضؾٛة ؾٙزٝ ٞبي ٔٙحٙي ٚؾيّٝ ثٝ وٝ يبثي طٖٚث زض ثٙبثطايٗ ثبقس، ٔي ضؾٛة زثي ٚ اي ٔكبٞسٜ آٔبض ثٝ ٘يبظ ؾٙزٝ

 ثبقس. ٔي ٟٔٓ ػٛأُ اظ آٖ غّظت رطيبٖ ٚ زثي زأٙٝ حيطتب ٌيطز، ٔي
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 ایراىسبثقِ تحقیق در  -2-4

 ّبی خطک ٍ هرطَة ثبرش ٍ رٍاًبة تعییي دٍرُ -2-4-1

ٞبي ظٔب٘ي حبنُ اظ قبذم ثبضـ اؾتب٘ساضز  ( زض تحميك ذٛز ثب اؾتفبزٜ اظ ؾطي1386فتبحي ٚ ٕٞىبضاٖ )

ٞبي  ٔبٞٝ تؼييٗ ٚ ٔٙحٙي 48، 24، 12، 6، 3ٞبي ظٔب٘ي،  ٞب ثطاي ٔميبؼ تساْٚ، قست ٚ فطاٚا٘ي ذكىؿبِيقسٜ 

قس. ٘تبيذ ٘كبٖ زاز ظٔب٘ي وٝ قبذم ثبضـ اؾتب٘ساضز قسٜ زاضاي  تطؾيٓ ٞب ذكىؿبِي زٚضٜ ثطٌكت قست، تساْٚ ٚ

ذكىؿبِي تط قٛز،  ٚ يب وٓ -1زٞس ٚ ظٔب٘ي وٝ ٔمبزيط ثبضـ اؾتب٘ساضز قسٜ  ٞبي ٔٙفي ثبقس، ذكىؿبِي ضخ ٔي تٛاِي

 قٛز. تكسيس ٔي

 ثب آٖ ٘ٛؾب٘بت ٚ تجييٗ ثبضـ ٚيؼيت ضٚ٘س تؼييٗ يٕٗ اي ُٔبِؼٝ زض( 1381ضحيٕي ) لٛيسَ ٚ آغبد ظاٞسي لطٜ

 ٞبيي ايؿتٍبٜ ٞبي ٚ تطؾبِي ٞب ذكىؿبِي ٚلٛع قست ثٙسي َجمٝ ثٝ الساْ ،1(SPI)اؾتب٘ساضز قسٜ  ثبضـ اظ ٕ٘بيٝ اؾتفبزٜ

 الساْ ثٝ ٚيٙتط - ٞبِت ظٔب٘ي ؾطي ٔسَ ٚ ثبضـ اؾتب٘ساضز ٕ٘بيٝ اظ ثب اؾتفبزٜ ٚ ٕ٘ٛزٜ اضٚٔيٝ آثطيع زضيبچٝ حٛظٜ اظ

 وٝ زض ا٘س ضؾيسٜ ٘تيزٝ ايٗ ثٝ ٚ ٕ٘ٛزٜ 200۲ ؾبَ تب اؾتب٘ساضز ٔٛضز ٞبي ايؿتٍبٜ ٞبي تطؾبِي ٚ ٞب ذكىؿبِي ثيٙي پيف

 ضا قسيسي تطؾبِي يب ذكىؿبِي زٚضٜ ٚ ثٛز ٘طٔبَ ذٛاٞس ٚيؼيت زض ٞب ايؿتٍبٜ ثبضـ غبِجب ثيٙي ٔٛضز پيف ٞبي ؾبَ

 .٘ىطز٘س ثيٙي ٞب پيف ايؿتٍبٜ ثطاي

ٞبي ٜ حٛظ ٚا٘ي ذكىؿبِي ضا ثطايٞبي قست، تساْٚ ٚ فطا ، ٔٙحٙيRUN( ثب ثىبضٌيطي تئٛضي 1383ِكٙي ظ٘س )

ٞبي ٜ ٚز، زظ ٚ ضاؼ ثٝ تطتيت ثيف اظ حٛظٞبي ؾپيسضٜ ٛض تطؾيٓ ٕ٘ٛز ٚ ثيبٖ زاقت وٝ حٛظغطة ٚ قٕبَ غطة وك

 ٞبي حسي ٚ فطاٌيط لطاض زاض٘س. يزيٍط زض ٔؼطو ٚلٛع ذكىؿبِ

 ثطاي ؾبِٝ 43 آٔبضي ي يه زٚضٜ زض ثبضـ ؾبال٘ٝ ثٝ ٞبي ٔطثٌٛ ( زض پػٚٞف ذٛز، زاز1383ٜحيٕي )لٛيسَ ض 

 اؾتفبزٜ ذكه ٔٛضز ٚ ٔطَٛة ٞبي ؾبَ ٔحبؾجٝ ثبضـ ٚ ؾبظي رٟت تحّيُ ٚ ٔسَ قطلي اظ آشضثبيزبٖ ٞبيي ايؿتٍبٜ

لطاض  اؾتفبزٜ ٔٛضز تحميك ايٗ زض وٝ ٘يچٝ،ضٚـ  ٚ اػتٕبز، ثبضـ اؾتب٘ساضز قسٜ لبثُ ثبضـ ٞبي ٔسَ زض ثيٗ .لطاضزاز

 ٞب ٔسَ زيٍط اظ ثٟتط تط، وٓ ٞبي ٔحسٚزيت تط ٚ ثيف ٞبي لبثّيت زاقتٗ ػّت ثٝ قسٜ ثبضـ اؾتب٘ساضز ا٘س، ٔسَ زازٜ

 ٚ قست ثب وٝ اؾت ٞب ايؿتٍبٜ ذكىؿبِي زض ٕٞٝ پسيسٜ ٚلٛع اظ حبوي ُٔبِؼٝ ايكبٖ، حبنُ ٘تبيذ. قس تكريم زازٜ

ٞبي ٔطَٛة ٚ ذكه  تط ٘ؿجت ثٝ ؾبَ ٞبي ثب ثبضـ ٘طٔبَ اظ تٛاِي ٚ تساْٚ ثيف ٚ ؾبَ اؾت ٕٞطاٜٞبيي،  يؼف

 ثطذٛضزاض ٞؿتٙس.

                                                           
1. Standardized Precipitation Index 



 

 ذكىؿبِي قست فطاٚا٘ي آ٘بِيع اثتسا تٟطاٖ اؾتبٖ زض ٚالغ ظيطحٛظٜ 12 زض( 1385) ٕٞىبضاٖ ٚ ؾٕيؼي

 فيعيٌٛطافي، ٞبي ٚيػٌي اظ حبنُ ٔتغيط 1۱ اظ اؾتفبزٜ ثب زيٍط، َطف اظ. ٌطفت ا٘زبْ ٘طٔبَ تٛظيغ ثب ٞيسضِٚٛغيىي

 ٚظ٘ي ٔتٛؾٍ ؾبِيب٘ٝ، ٔتٛؾٍ ثبضـ ٔؿبحت، ػبُٔ چٟبض ٚ ٌطفت نٛضت ػبّٔي تحّيُ ٚ تزعيٝ قٙبؾي، ظٔيٗ ٚ الّيٕي

 ذكىؿبِي قست ثطآٚضز ثطاي. قس قٙبؾبيي ٔٛحط ػٛأُ ػٙٛاٖ ثٝ حٛظٜ ٔتٛؾٍ قيت ٚ وٓ  ذيّي ٘فٛشپصيطي

 ٍٕٞٗ ُٔٙمٝ زض حبوٓ ٞبي ٔسَ ُٔبِؼٝ ٔٛضز ُٔٙمٝ زض وٝ زاز ٘كبٖ ٘تبيذ. قس اؾتفبزٜ 1ضاٖ تئٛضي اظ ٞيسضِٚٛغيىي،

  .وٙس  ٔي ثطآٚضز ٔٙبؾت زلت ثب ضا ذكىؿبِي قست ٔؿبحت ػبُٔ ٚ زاضز ُٔٙمٝ وُ ٞبي ٔسَ ثٝ ٘ؿجت تطي ثيف زلت

ضا اؾتبٖ تٟطاٖ  عيآثر يٞب زض حٛظٜ هيسضِٚٛغيٞ يقست ٚ تساْٚ ذكىؿبِ( 1387ؾٕيؼي ٚ تّٛضي )زض ايطاٖ ٘يع 

ٔٛضز ُٔبِؼٝ ٘كبٖ زاز وٝ ثب  ٞبي ؿتٍبٜيزض ا يتساْٚ ٚ قست ذكىؿبِ ٗيثبال ث ي. ٕٞجؿتٍزاز٘سلطاض  ئٛضز ثطضؾ

 .قٛز ئ تط فيث يذكى غيتساْٚ ٚلب ،يؾُح آؾتب٘ٝ قست ذكىؿبِ فيافعا

 ٚ پطزاذتٙس رٙٛثي ذطاؾبٖ ذكىؿبِي ٚؾؼت ٚ تساْٚ قست، ٞبي ٚيػٌي اضظيبثي ثٝ( 1388) اوجطي ٚ ذؿطٚي

 ضا اذيط زٚضٜ زض قسٜ حبزث ذكىؿبِي قسيس ٞبي زٚضٜ ذكىؿبِي، ثبالي يطيت ثب ٔؿتؼس ٘ٛاحي قٙبؾبيي يٕٗ

  .ٕ٘ٛز٘س ٔكرم

 ٚ ذكىؿبِي تٛؾٍ ا٘هبضي پبيف ثطاي فبظي ُٔٙك قسٜ، ثطاؾبؼ اؾتب٘ساضز تؼطق ٚ تجريط ٚ ثبض٘سٌي قبذم

ُٔٙك  اظ اؾتفبزٜ وٝ ضؾيس٘س ٘تيزٝ ايٗ ثٝ ٚ ٔٛضز ُٔبِؼٝ لطاض ٌطفت ٕٞسيسي ٔكٟس ايؿتٍبٜ زض (1389) ٕٞىبضاٖ

  .زٞس ٔي ضا ذكىؿبِي تط ٔٙبؾت ٚ تط زليك پبيف أىبٖ فبظي

 آٔبضي ظٔيٗ ٞبي ضٚـ اظ اؾتفبزٜ ثب اؾتبٖ ٌّؿتبٖ ذكىؿبِي تحّيُ ٚ پبيف ( ث1391ٝ) ٔؿبػسي ػيٛيي ٚ

 ٚ 1363 -1364 ؾبَ زض تطيٗ ذكىؿبِي ٚؾيغ ؾبال٘ٝ ٔميبؼ زض وٝ زاز ٘كبٖ ٞب آٖ تحميك وٝ ٘تبيذ پطزاذتٙس

 .اؾت زازٜ ضخ 1364 - 65 آثبٖ ٔبٜ زض ٔبٞب٘ٝ ٔميبؼ ذكىؿبِي زض قسيستطيٗ

 حٛظٜ زض ٞيسضِٚٛغيىي ٚ ٞٛاقٙبؾي ٞبي ذكىؿبِي ضذساز ثيٗ اضتجبٌ ُٔبِؼٝ ايٗ زض( 1391) ٕٞىبضاٖ ٚ يثبثبي

 ٞبي ؾبَ زض ضا پسيسٜ ايٗ ٚلٛع حٛظٜ، زض ذكىؿبِي ثطضؾي. اؾت ٔطثَٛٝ ٞبي ٔتغيط اظ اؾتفبزٜ ثب ضٚز ظايٙسٜ آثطيع

 وٝ زاز ٘كبٖ چٙيٗ ٞٓ ٞيسضِٚٛغيىي ذكىؿبِي قبذم ثطضؾي ٘تبيذ. زاز ٘كبٖ آٔبضي ي زٚضٜ ََٛ زض ٔرتّف

 ثطضؾي آٖ، ثط افعٖٚ. زاز ٘كبٖ حٛظٜ ؾُح تٕبٔي زض 1378 -1379 آثبٖ ظٔب٘ي فبنّٝ زض ذكىؿبِي قسيستطيٗ

 ثٝ ذكىؿبِي تكريم زض ظٔب٘ي ي فبنّٝ ٚرٛز ي زٞٙسٜ ٘كبٖ ٞيسضِٚٛغيىي ٚ ٞٛاقٙبؾي ٞبي ذكىؿبِي   ثيٗ اضتجبٌ

                                                           
1. Run Theory  



 

 وٝ ثٛزٜ، قبذم زٚ ايٗ ي ٚؾيّٝ ثٝ ذكىؿبِي تكريم ظٔب٘ي ي فبنّٝ وٝ َٛضي ثٝ ثٛزٜ، قبذم زٚ ايٗ ي ٚؾيّٝ

  .اؾت ٔتغيط ٔبٜ 7 ٔيبٍ٘يٗ ثب ٚ ٔبٜ 11 تب 3 ثيٗ قسٜ قٙبؾبيي ٞبي ذكىؿبِي ظٔب٘ي ي فبنّٝ

ذكىؿبِي  قبذم اظ اؾتفبزٜ ثب اضظيبثي ذكىؿبِي ٞيسضِٚٛغيىي ثٝ الساْ (1392ٕٞىبضاٖ ) ٚ َجطي

(SDI) ٞيسضِٚٛغيه
 ٞب ايؿتٍبٜ تٕبْ تمطيجب وٝ زاز ٘كبٖ ايكبٖ تحميك اظ ٘تبيذ حبنُ وٝ وطز٘س ايطاٖ غطة قٕبَ زض 1

 قسيس ٞؿتٙس.  زاضاي ذكىؿبِي

 زض قبذم ٘طٔبَ ثب زضنس ٞيسضِٚٛغيىي ذكىؿبِي قست تحّيُ ٚ تزعيٝ ( ث1392ٕٝٞىبضاٖ ) ٚ ٘يىجرت

 ٞب ايؿتٍبٜ تٕبٔي زض ذكىؿبِي ٞيسضِٚٛغيىي قسيستطيٗ وٝ زاز ٘كبٖ ٞب آٖ تحميك ٘تبيذ پطزاذتٙس وٝ ايطاٖ غطة قٕبَ

 اؾبؼ قبذم زضنس ٘طٔبَ ثط ذكىؿبِي ٞيسضِٚٛغيىي قست ٚ اؾت زازٜ ضخ 2112ٚ  2111، 1999 ٞبي ؾبَ زض

(PNI)
 .اؾت يبفتٝ ٌصقتٝ افعايف ؾبَ 34 ََٛ زض 2

اؾتب٘ساضز، تحّيُ  ثبضـ قبذم اظ اؾتفبزٜ ثب ذكىؿبِي، پبيف ( زض تحميك1393تجٛضظازٜ ٚ ٕٞىبضاٖ )

 تساْٚ ٞبي ٔٙحٙي تحّيُ ٚ ثطضؾي ٚ ٔبٞٝ 48 ٚ 24 ، 12 ، 6 ، 3 ظٔب٘ي ٞبي ٔميبؼ زض ذكىؿبِي ٞبي ٔكرهٝ

 تحّيُ ٚ ؾبَ 21ثبظٌكت  ٜزٚض زض ذكىؿبِي ثعضٌي ٚ تساْٚ ثٙسي پٟٙٝ ٕٞچٙيٗ. ثبقس ٔي فطاٚا٘ي ٚ ثعضٌي فطاٚا٘ي

 اظ زٔب ٚ ثبضـ ضٚ٘س ثطضؾي (،1361 – 89) ؾبِٝ 31 آٔبضي زٚضٜ زض زازٜ ضخ ذكىؿبِي ثعضٌتطيٗ قست ٞبي ٘مكٝ

 ٔتحُٕ ٜحٛظ رٙٛة ٚ ٔطوع زض ٚالغ ٞبي ايؿتٍبٜ وٝ زاز ٘كبٖ پػٚٞف ايٗ ٘تبيذ .ثبقس ٔي تحميك ايٗ اٞساف زيٍط

 . ا٘س ثٛزٜ ٞب ايؿتٍبٜ ؾبيط ثٝ ٘ؿجت قسيستطي ذكىؿبِي فطاٚا٘ي زضنس ثبالتط ٚ ذكىؿبِي ثعضٌي ٚ تط َٛال٘ي ٞبي تساْٚ

 ي ٔكرهٝ ؾٝ ثب ذكىؿبِي ٔىب٘ي ٚ ظٔب٘ي اٍِٛي ثطضؾي ثٝ ذٛز پػٚٞف زض( 1393) احٕسيبٖ ٚ ظازٜ فطد

 زاز ٘كبٖ ٘تبيذ. اؾت ٞبي ايطاٖ پطزاذتٝ زض ايؿتٍبٜ ٔبٞٝ 48 ،12،24 ،6 ،3 ظٔب٘ي ٔميبؼ زض ٔست ٚ فطاٚا٘ي قست،

 ذكه زٚضٜ زض اضٚٔيٝ ايؿتٍبٜ وٝ ٌطفتٝ لطاض قسيس ذكه ٚ ذكه ٘ؿجتب ذكه، فطا زٚضٜ زض ٚلٛع فطاٚا٘ي حساوخط وٝ

  .اؾت ٌطفتٝ لطاض قسيس

 اؾتبٖ ؾيٙٛپتيه ٞبي ايؿتٍبٜ زض ذكىؿبِي ٞٛاقٙبؾي ( زض پػٚٞف ذٛز پسيس1394ٜٕٞىبضاٖ )ظازٜ ٚ  ٔهُفي

 زضنس ٚ ٔبٞب٘ٝ ٔتٛؾٍ زٔبي اؾتب٘ساضز، ثبضـ قبذم ٔتغيطٜ ثطاؾبؼ ٔمبزيط ؾٝ ٕ٘ٛزاض ٔسَ اظ اؾتفبزٜ وطزؾتبٖ ضا ثب

 زض ٔؼٕٛال ٞب ذكىؿبِي ٔتغيطٜ ؾٝ ضٕ٘ٛزا ٔسَ SPIٚ ايكبٖ ٘كبٖ زاز وٝ قبذم  ثطضؾي ٕ٘ٛز٘س، ٘تبيذ ٘ؿجي ضَٛثت

 قس.  ٔكبٞسٜ زٔب ٞبي ٕٞٝ زأٙٝ زض تمطيجب ٚ زضنس 61 اظ تط وٓ ٘ؿجي ضَٛثت

                                                           
1. Hydrological Drought Index  

2. Normal Index 



 

 عئبٞب٘ٝ زض اؾتبٖ ٌّؿتبٖ ثب اؾتفبزٜ اظ ضٚـ آ٘بِ يثبض٘سٌ يٞب زازٜ ُيثب تحّ (1394) ٚ ٕٞىبضاٖ ظازٜ ٔهُفي

٘كبٖ زاز وٝ ٚلٛع  كبٖيا ذيضا ٔحبؾجٝ ٕ٘ٛز٘س. ٘تب ؿتٍبٜئبٞب٘ٝ ذكه ٚ ٔطَٛة زض ٞط ا يٞب تساْٚ زٚضٜ يتٛا٘ي، اٍِٛ

ثبض تىطاض  5ٚ  6ثب  تيتطت ثٝ ٙٛزقتيتٕط ٚ ٔ يٞب ؿتٍبٜئبٜ( زض ٔطوع اؾتبٖ ٌّؿتبٖ زض ا 9ثبضاٖ ) زٚضٜ وٓ ٗيتط يَٛال٘

زض ٚ پطثبضاٖ ثبضاٖ  وٓ يٞب ٚلٛع زٚضٜ فطاٚا٘ي ط،ت يٚ َٛال٘ يؾٝ ٔبٞٝ ٔتٛاِ يٞب زض زٚضٜ ٗيچٙ اتفبق افتبزٜ اؾت. ٞٓ

 .ثٝ ٚلٛع پيٛؾتٝ اؾت تط وٓ اؾتبٖ ٌّؿتبٖ يٚالغ زض ثرف قٕبِ يٞب ؿتٍبٜيا

 دّی ثرآٍرد رسَة ٍ تغییرات رسَة -2-4-2

 ضؾٛة ثطآٚضز ذُبي زض ٟٔٓ ػبُٔ يه ػٙٛاٖ ثٝ ضا ضؾٛة ؾٙزٝ ٔٙحٙي ٘ٛع( 1382) ٕٞىبضاٖ ٚ ػطة ذسضي

 ٚؾيّٝ  ثٝ چبي آري ضٚزذب٘ٝ ٚزيٙبض ايؿتٍبٜ زض ٔحُ ؾٙزٝ ٞبي ٔٙحٙي اظ اؾتفبزٜ زض وٝ ا٘س زازٜ ٘كبٖ ٚ ٕ٘ٛز٘س ٔؼطفي

 ثطضؾي ثب چٙيٗ اؾت ٚ ٞٓ قسٜ ثطآٚضز ٕٞسيٍط ٘ؿجت ثٝ ثطاثط زٜ تب ضؾٛة ٔمساض رساٌب٘ٝ ُٔبِؼٝ ؾٝ زض ٔرتّف افطاز

 ػالٜٚ وٝ زاز٘س ٘كبٖ ضؾٛة غّظت ٕ٘ٛ٘ٝ 2111 ثطاؾبؼ حسٚز ٌطٌب٘طٚز لعالّي ايؿتٍبٜ زض ضؾٛة ؾٙزٝ ٔٙحٙي ا٘ٛاع

 ٚؾٍ حس ضٚـ ٚ ثبقس ٔي ؾٙزٝ ٔٙحٙي ٘ٛع ثٝ تطيٗ حؿبؾيت ثيف ٔتٙبظط رطيبٖ ٚ ضؾٛة ٌيطي ا٘ساظٜ ويفيت ثط

  .ٕ٘ٛز٘س ؾٙزٝ ٔؼطفي ٔٙحٙي اؾترطاد ٔٙبؾت ضٚـ ػٙٛاٖ ثٝ ضا ٞب زؾتٝ

ؾٛ ٚالغ زض اؾتبٖ  ثٝ ُٔبِؼٝ ضٚاثٍ زثي ٚ ضؾٛة حٛظٜ آثريع لطٜ ذٛز( زض تحميك 1391ذٛقطفتبض ٚ ٔبظيٙي )

ؾبِٝ ثٛز٘س، رٟت ترٕيٗ  21ٞبيي وٝ حسالُ زاضاي آٔبض  ٞبي زثي، ضؾٛة ٚ ثبض٘سٌي ايؿتٍبٜ ا٘س. اظ زازٜ ٌّؿتبٖ پطزاذتٝ

ايٙىٝ ايؿتٍبٜ ؾيبٜ آة ٞبي ضٌطؾيٛ٘ي اؾتفبزٜ وطز٘س، ٘تبيذ حبنّٝ ٘كبٖ زاز ػالٜٚ ثط  زٞي اظ ا٘ٛاع ضٚـ ٔيعاٖ ضؾٛة

ٔحّٝ اؾت ٚ ثٝ ِحبِ ٞي ؾبال٘ٝ ٔطثٌٛ ثٝ ايؿتٍبٜ غبظز ثبالتطيٗ ٔيعاٖ ثبض٘سٌي ضا زاضز، أب ثبالتطيٗ ٔيعاٖ ضؾٛة

 ؾتٜ يؼيف اٞبي حٛظ ٌي ثط زثي ٚ ضؾٛة ضٚزذب٘ٝحيط ثبض٘سزٞس. ػٕٛٔب تب ّك زض ٟٔطٔبٜ ضخ ٔيظٔب٘ي، ثيكٙٝ ضؾٛة ٔؼ

  تطي اظ ثبض٘سٌي پصيطفتٝ اؾت. حيط ثيفٔحّٝ تبغبظثب ايٗ حبَ ضؾٛة ايؿتٍبٜ 

 يه َي ٘بْ ٞٓ ٞيسضٚٔتطي ٚ ؾٙزي ثبضاٖ ايؿتٍبٜ 7ٞبي  زازٜ اظ زض تحميك ذٛز (1391فطد ظازٜ ٚ ٕٞىبضاٖ )

 ضؾٛة ٚ زثي ثبضـ، ٔتغيطٞبي ثيٗ ضٌطؾيٛ٘ي ٞبي آٔبضي تحّيُ ثط ٔجتٙي تحميك ضٚـ .س٘طزو اؾتفبزٜ ؾبِٝ 22 زٚضٜ

 اؾترطاد لجَٛ لبثُ زاضي ٔؼٙي ٚ ثبال ضٚاثٍ ٕٞجؿتٍي ثٝ تٛرٝ ثب ثٟيٙٝ ٞبي ٔسَ ٚ ثٛز  SPSSافعاض ٘طْ ٔحيٍ زض

 ٔٛضز ٞبي ايؿتٍبٜ زض ٔؼّك ضؾٛة ٔتٛؾٍ ثب ثبضـ ٔتٛؾٍ ٔتغيط يؼيف ثؿيبض ٕٞجؿتٍي اظ حبوي حبنّٝ ٘تبيذ. ٌطزيس

 اظ. ثٛز ٔبٜ ٔطزاز زض آٖ تطيٗ وٓ ٚ ٔبٜ فطٚضزيٗ زض ضؾٛة ٔيعاٖ ثيكتطيٗ زٞٙسٜ ٘كبٖ ثٛز. تغييطات ظٔب٘ي ضؾٛة ُٔبِؼٝ

 حبِي زض ثٛز، ضٚ ثٝ ضٚ وبٞكي ضٚ٘س ثب ٞب ايؿتٍبٜ ؾبيط زض ٚ افعايكي ضٚ٘س زٚ ايؿتٍبٜ ضؾٛة زض ؾبال٘ٝ تغييطات َطفي

 اظ غيط ثٝ ثبضـ تغييطات ؾبال٘ٝ ٔيبٖ ايٗ زض. زاز ٔي ٘كبٖ ضا افعايكي حبِت ايؿتٍبٜيه  زض تٟٙب زثي ٞبي وٝ ضٚ٘س



 

 ايٗ اظ زثي ٚ ضؾٛة ضٚ٘سٞبي ثب ظيبزي ؾٛيي ٘بٞٓ ٚ زازٜ ٘كبٖ ضا افعايكي ضٚ٘س ٞب ايؿتٍبٜ ؾبيط زض ايؿتٍبٜ ؾبٔيبٖ

 ِحبِ زاقت.

ايؿتٍبٜ  7 زض ضؾٛثي ثبض فهّي ٚ ٔىب٘ي تغييطات تحميك ذٛز ( ايكبٖ زض1391غعايي ٔغب٘ي ٚ ٕٞىبضاٖ )

 ايٗ زض ٚاثؿتٝ اؾت زثي ثٝ ضؾٛثي ثبض تغييطات ايٙىٝ ثٝ تٛرٝ ثب زاز٘س. لطاض ثطضؾي ٔٛضز ٌّؿتبٖ اؾتبٖ زض ٞيسضٚٔتطي

 ٔٙظٛض ثٝ ٌطزيس. ضؾٛة اؾتفبزٜ ٚ رطيبٖ زثي ٞبي زازٜ ٍِبضيتٕي تجسيُ ثب ضؾٛة ؾٙزٝ قسٜ ذُي ٔؼبزِٝ اظ تحميك

 نٛضت ظيبز ٚ ٔتٛؾٍ وٓ، زأٙٝ زثي ؾٝ زض ٔمبيؿٝ ايٗ ضؾٛة، ؾٙزٝ ٔٙحٙي انالح ٚ ٔؼّك ضؾٛة ثبض تط زليك اضظيبثي

 ثبض ٔمساض ٔىب٘ي تغييطات .ٌطزيس ا٘زبْ ٞط فهُ زض ٔؼّك ضؾٛة حُٕ زضنس ٔمبيؿٝ ثب ٘يع فهّي تغييطات ثطضؾي ٌطفت.

 وبٞف ٘يع ٔٙبَمي زض ٔؿيط ايٗ ََٛ زض زاز، ٘كبٖ ضٚ٘س افعايكي ثهيطآثبز ثٝ تٕط ايؿتٍبٜ اظ وّي َٛض ثٝ ٔؼّك ضؾٛة

 فهّي تغييطات ثطضؾي ثب چٙيٗ ٞٓ .ٌطزيس اضظيبثي ؾس احساث آٖ انّي وٝ ػّت قس %( زيس81ٜٔتٛؾٍ  َٛض )ثٝ ظيبزي

 .ثبقس ٔي ٞب ايؿتٍبٜ زض ٔؼّك ضؾٛة حُٕ ٔيعاٖ ثبالتطيٗ زاضاي% 71حساوخط تب% 51حسالُثب  ثٟبض فهُ قس ٔكرم

اظ  اؾتفبزٜ ضا ثب آثريعٔٙس حٛظٜ ضؾٛة ٚ زثي تغييطات ضٚ٘س تحّيُ ( زض تحميك ذٛز1392قبيبٖ ٚ ٕٞىبضاٖ )

 آٔبض اظ تحميك رٟت ا٘زبْ. ٔحيُي ُٔبِؼٝ ٕ٘ٛز ضيعي ثط٘بٔٝ زض وبضثطزي زيسٌبٜ ثط ٔجتٙي ظٔب٘ي، ؾطي آٔبضي ضٚـ

 ٘تبيذ اؾتفبزٜ وطز ٚ ٔٙس آثريع حٛظٜ ؾُح زض (ٔٙبؾت فًبيي پطاوٙف زاضاي) ايؿتٍبٜ ٞيسضٚٔتطي قف ضؾٛة ٚ زثي

 ثط زثي ضٚ٘س تحّيُ .اؾت اؾفٙسٔبٜ تب زي ثٝ ٔطثٌٛ ٞب ايؿتٍبٜ زض تٕبٔي ضؾٛة ٚ زثي تطيٗ ثيف وٝ زاز ٘كبٖ تحميك

 ؾُح زض زثي وبٞف انّي تػّ. ثبقس ٔي 1384 ؾبَ اظ حٛظٜ زض زثي وبٞكي ضٚ٘س ثيبٍ٘ط ؾطي ظٔب٘ي ٔسَ اؾبؼ

 ٘ظط ثٝ. اؾت ٞب ضٚزذب٘ٝ ثط ضٚي ؾس ايزبز ثب ا٘ؿب٘ي زذبِت چٙيٗ ٞٓ ٚ ٞب ثبضـ ٔيعاٖ وبٞف ثٝ ٔطثٌٛ آثريعٔٙس حٛظٜ

 ٞبي ضيعي ثط٘بٔٝ زض ضا تٛرٟي لبثُ ٘مف زيسٌبٜ غئٛٔٛضفِٛٛغي وبضثطزي اظ تٛا٘س ٔي تحميك ايٗ ٘تبيذ وٝ ضؾس ٔي

  .ٕ٘بيس ؾطظٔيٗ ايفب آٔبيف ٔحيُي ٚ

 حٛظٜ زض ٔكبٞساتي ؾٙزٝ ٞبي حّمٝ ٚ ٕ٘ٛز ضؾٛة  زض پػٚٞف ذٛز، تحّيُ( 1393ظازٜ ٚ ٕٞىبضاٖ ) ٔهُفي

 ايٗ ثٝ ايكبٖ .ويّٛٔتطٔطثغ ضا ُٔبِؼٝ ٕ٘ٛز 113 ٔؿبحت ثب غطثي آشضثبيزبٖ زض اؾتبٖ ٌالظچبي اقٙٛيٝ ضٚزذب٘ٝ آثريع

 ٚ تٟيٝ ؾبػت يه ظٔب٘ي فبنّٝ ثب 1391 پبييع تب 1391 پبييع اظ ضٌجبض 13 رطيبٖ ٚ زثي ٔؼّك ضؾٛة ٔمبزيط ٔٙظٛض،

 ثٝ ضؾٛثي ٞبي حّمٝ اظ ٔٛضز 7 زض وٝ زاز ٘كبٖ ٕ٘ٛز. ٘تبيذ ضا تحّيُ ٞب آٖ ضؾٛة ؾٙزٝ ٞبي حّمٝ ٕ٘ٛز ٚ ضؾٛة ؾپؽ

 .ثٛز ٔرتّف اٍِٛٞبي زاضاي ٞب حّمٝ ؾبيط ِٚي ثٛزٜ ٌطز ؾبػت ضٚا٘بة ثٝ ٘ؿجت ضؾٛة اٚد ظٚزٍٞٙبْ ٚاؾُٝ ٚلٛع

 ٕ٘ٛز ٘تبيذ ضؾٛة ثطاؾبؼ. ا٘س  افتبزٜ اتفبق ٔتٛاِي نٛضت ثٝ ُٔبِؼبتي ضٌجبضٞبي اظ ٔٛضز 4 قس وٝ ٔكرم چٙيٗ ٞٓ

 زض وكبٚضظي اضايي اظ تِٛيس ضؾٛة ٔكبضوت ٚ ضؾٛثي ٔٙبثغ ٚرٛز ثط وٝ ثٛز حب٘ٛيٝ اٚد يه زاضاي ضٌجبضٞب تط ثيف



 

ٞبي حٛظٜ آثطيع  ٞبي ٟٔٓ ايؿتٍبٜ ي ذكىؿبِي اظ ٚالؼيت ٚلٛع پسيسٜ .زاقت زالِت ُٔبِؼٝ ٔٛضز آثريع حٛظٜ ثبالزؾت

اي الّيٓ ٚ ػسْ ػجٛض تٛزٜ ٞٛاي ٔطَٛة  ٞبي زٚضٜ تٛاٖ ػّت انّي آٖ ضا زض ٘ٛؾبٖ زضيبچٝ اضٚٔيٝ اؾت وٝ ٔي

 اي زا٘ؿت.  ٔسيتطا٘ٝ

 چبي، زثي ِيمٛاٖ آثريع حٛظٜ تِٛيس ضؾٛة زض زض ٔٛحط ثب ٞسف ثطضؾي ػٛأُ( 1394) ػبثسي ٚ ثٙفكٝ ضيبيي

 ٚ ضؾٛة ٔؼّك زثي ٚ رطيبٖ زثي ثيٗ  ضاثُٝ ؾبظي ٔسَ اظ اؾتفبزٜ ثب آٔبض ضا ثسٖٚ ضٚظٞبي ثطاي ٔؼّك، ضؾٛة

 زاضي ٔؼٙي ضاثُٝ ٔؼّك ضؾٛة زثي ٚ رطيبٖ ٔتٛؾٍ زثي ٔتغيط ثيٗ وٝ زاز ٘كبٖ ٘تبيذ. وطز٘س ثطآٚضز غ٘تيه ضيعي ثط٘بٔٝ

 ثب يطيت زاضي ٔؼٙي ضاثُٝ ٔؼّك ضؾٛة زثي ٚ ثبضـ ٔتغيط ثيٗ ٚ زاقتٝ ٚرٛز %91 ثبالي ٕٞجؿتٍي ثب يطيت

 . اؾت ثطلطاض رطيبٖ ٔتٛؾٍ زثي ثٝ ٘ؿجت پبييٗ ٕٞجؿتٍي

ؾٛ زض اؾتبٖ  زٞي زض حٛظٜ آثطيع لطٜ ٔىب٘ي ضؾٛة –( زض تؼييٗ تغييطات ظٔب٘ي1394اؾفٙسيبضي ٚ لطاچٛضِٛ )

ك زض ا٘زبْ تحمي .زاز٘س لطاض آظٖٔٛ ٞبي ٔٛضز ٘ظط، ٔٛضز ي ٔسِي ثطآٚضزي اظ ثبض ضؾٛثي زض ظيطحٛظٜ اضزثيُ ثٝ ٔٙظٛض اضايٝ

جتٙي ثط ؾبِٝ اؾتفبزٜ ٌطزيس. ضٚـ تحميك ٔ 22ؾٙزي ٚ ٞيسضٚٔتطي َي يه زٚضٜ  ايؿتٍبٜ ثبضاٖ 6ٞبي  اظ زازٜ ،ايكبٖ

 چٙيٗ تحّيُ تغييطات ٔتغيطٞبي ثبضـ ٚ ضؾٛة ثٛز.  تحّيُ آٔبضي ضٌطؾيٛ٘ي ٔتغيطٞبي ثبضـ ٚ ثبض ضؾٛة ٚ ٞٓ

ٞب زض  زٞي ايؿتٍبٜ ٕٞجؿتٍي يؼيف ٔتغييط ثبضـ ثب ضؾٛة  زٞٙسٜ ٞبي ضٌطؾيٛ٘ي، ٘كبٖ ٘تبيذ حبنُ اظ تحّيُ

 ٞب ضٚزذب٘ٝ ا٘تمبِي ضؾٛة ثطآٚضز ٔٙظٛض ثٝ زضٖٚ ؾبِي ثٛزٞب زض ٔميبؼ  ٔميبؼ ثيٗ ؾبِي ٚ زض ٔمبثُ ضٚاثٍ ذٛة آٖ

 (.2116ٕٞىبضاٖ،  ٚ 1تٛؾت)قٛز  ٔي اؾتفبزٜ ضؾٛة ؾٙزٝ ٔؼبزِٝ اظ ٔؼَٕٛ َٛض ثٝ

 ثٌدی پیطیٌِ تحقیق جوع -2-5

 ثطآٚضز ثطاي ٞبيي ضٚـ ثطضؾي ثٝ وكٛض، زاذُ زض ذهٛل ثٝ قسٜ تحميمبت ا٘زبْ وٝ زٞس ٔي ٘كبٖ ٔٙبثغ ٔطٚض

 يب زثي ضؾٛة ٔمبيؿٝ نٛضت ثٝ ٚ ٞب ٔسَ اظ ضا ثب اؾتفبزٜ ٚ زثي  ضؾٛة ٔىب٘ي تغييطات يب ٚ ا٘س پطزاذتٝٚ زثي  ضؾٛة

 ظٔب٘ي تغييطات ظٔيٙٝ زض وٝ وكٛض اظ ٔكبثٝ ذبضد ُٔبِؼبت زض چٙيٗ ٞٓ ا٘س. ٔٛضز اضظيبثي لطاض زازٜ ٞب ظيطحٛظٜ زض ذطٚري

 زض اؾت قسٜ ٘ظط ٌطفتٝ زض يىؿبٖ ضؾٛة تغييطات زض زثي ٘مفاؾت،  قسٜ ا٘زبْ ضٚزذب٘ٝ ٚ زثي ضؾٛة ٚ ٔىب٘ي

 زٞي ٚ ٝ آحبض ضؾٛةتٛرٝ ث .ثبقس ضؾٛة زض تغييطات ٔتفبٚتي حيطتب زاضاي تٛا٘س ٔي ايؿتٍبٜ زض ٞط زثي تغييطات حبِيىٝ

ٔىب٘ي ثبض  –، ثب ٞسف تكريم ٚ تؼييٗ تغييطات ظٔب٘يٞب آٖ زض ايؿتٍبٜٔىب٘ي  -تغييطات ظٔب٘ي يطٚضت آٌبٞي اظ

 ٔتٙبؾت ضٚزذب٘ٝ يه زض ضؾٛة . ٔمساضٞبي ٞيسضٚٔتطي ا٘زبْ ٌطفتٝ اؾت ضؾٛثي ٔبٞب٘ٝ زض اضتجبٌ ثب زثي ٔبٞب٘ٝ ايؿتٍبٜ

  ثٙسي رٕغقٛز.  ٌطفتٝ ٘ظط زض ثبيس ايٗ تغييطپصيطي ضؾٛة، ٔيعاٖ ثطآٚضز ثطاي ٚ وٙس ٔي تغييط تغييطات زثي ضٚزذب٘ٝ ثب
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Abstract: 

     Determining the wet and dry spell of drought has an important role in water resources 

management. Drought as a natural phenomenon affects different parts of the environment and it is 

necessary to determine its start, end time and spatial extent. The Runs theory was used to 

determine the duration, intensity, magnitude and severity of hydrologic drought events. In this 

study, a 24-year period of monthly discharge data in West-Azarbaijan hydrometric stations were 

analysed and the wet-dry spells of river flow were determined using Runs theory and the Power 

Laws Analysis method was used to determine the long-term pattern of low and high flow periods. 

Then, the frequency and durations of wet and dry periods were represented on double-logarithmic 

plot to calculate the drought severity and duration value. Alos, the sequence counts of dry and wet 

periods were determined through 1 to 47-month periods. The results showed that the severity and 

duration patterns of wet-dry spells were distinguished by using Power Laws Analysis technique 

and it is found that there is an inverse relationship between the severith and persistence of dry 

periods. According to the resuslts, it was found that the highest flow discharge was observed in 

Sarighamish station (434.1 cubic meters per secound), while the the maximum sediment rate has 

been occurred in Ghasemlou station having amount of 5174.9 tons per day. As well as, the Pole-

Bahramlou station had the highest logarithm range of variation in monthly discharge and sediment 

load having 1.2 cubic meters per secound and 2.3 tons per day amounts. The frequency and 

durations of wet and dry spells were drawn using double logarithmic plots. It was found that the 

dry periods waith low sediment yield were frequently occurred with respect to wet periods with 

high amount of sediment load. Also the wet spells with high sediment load had longer durations. 

Then, the frequency and durations of high and low sediment periods were represented on double-

logarithmic plot to calculate the severity and duration of different periods of sediment transport. 

The results showed that the occurrence patterns of wet-dry spells and sediment transport rate were 

distinguished by using Power Laws Analysis technique. As a concluding remarks, the high value of 

sediment transport were observed in April, May and June. Based on comparison of double-

logarithmic plots, the sediment variations were consistent with runoff variations in Chapar-abad, 

Doroud, Naghadeh, Oshnavieh and Peighale, while the remaining stations in the study area had 

inconsistent and different ouucurence patterns. 
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