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 1*هحوذ ضزیفی پیچَى

 2فبطوِ پزًَى

 چکیذُ

کٌذ، چشا کِ سٍدخبًِ يک پبساهتشّبي ٌّذػي يک سٍدخبًِ ثِ عَس پيَػتِ تغييش پيذا هي

ّبي ثخؾ يٌّذػي ديٌبهيک اػت. اهب ايي تغييشات دس ثيـتش هَاسد دس ّوِ يػبسضِ

يشات دس ثخـي اص کٌذ. ثشخي اص ايي تغيهختلف سٍدخبًِ اص الگَسيتن هـخلي تجؼيت ًوي

سٍدخبًِ هوکي اػت ثِ ؿکل افضايـي ٍ دس ثخـي ديگش ثِ ؿکل کبّـي ثبؿذ. ّذف ايي 

 ػَ دس اهتذاد ًيوشخ عَليقشُ يّبي ٌّذػي سٍدخبًِپظٍّؾ هـخق ًوَدى کوي هؤلفِ

حؼت هـخلبت ٌّذػي ٍ ػَاهل  ػبلِ اػت. دس اثتذا ثش 60صهبًي  يآى عي يک دٍسُ

ّبي  هختلف تقؼين ٍ ػپغ، ثب اػتفبدُ اص ػکغ يبًِ ثِ پٌج ثبصُطئَهَسفَلَطيک، سٍدخ

 يهؼيش سٍدخبًِ دس عَل دٍ دٍسُ 1393اي ػبل ٍ ًيض تلبٍيش هبَّاسُ 1334َّايي ػبل 

ّب دس عَل ايي دٍ دٍسُ دس ّش  صهبًي سقَهي ؿذُ ٍ تغييشات ثؼتش ٍ ّوچٌيي تؼذاد قَع

ّبي هوبع ثش  . دس اداهِ، ثب اػتفبدُ اص تشػين قَعاًذ ّب هَسد ثشسػي قشاس گشفتِکذام اص ثبصُ

 يپبساهتشّبي ضشيت خوـي، عَل هَج، عَل دسُ، صاٍيِ يهأًذسّبي سٍدخبًِ ثِ هحبػجِ

ّب حبکي اص  هشکضي ٍ ؿؼبع پيچبًشٍدّب دس پٌج ثبصُ تؼييي ؿذُ پشداختِ ؿذُ اػت. يبفتِ

دخبًِ ثب تفبٍت دس ًَع ٍ ّبي هختلف سٍپبساهتشّبي ٌّذػي دس ثخؾ يتغييش دس ّوِ
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اٍل ٍ ػَم پبساهتشّبي طئَهَسفيک رکش ؿذُ  يهيضاى تغييشات اػت. ثشاي ًوًَِ، دس ثبصُ

پبساهتشّبي طئَهَسفيک کبّؾ پيذا  يّبي دٍم ٍ چْبسم ٍ پٌجن کليِ افضايؾ ٍ دس ثبصُ

ب ثيبًگش ذى هجشا ٍ افضايؾ آًْـگش پبيذاسي ٍ هؼتقين ؿـتشّب ثيبًـکبّؾ پبساه ذ.ـاًکشدُ

 ًبپبيذاسي سٍدخبًِ اػت.

 .پيچبًشٍدّب سٍدخبًِ، پبساهتشّبي ٌّذػي، طئَهَسفَلَطي ػَ،قشُ يسٍدخبًِ کلیذی: کلوبت

 

 هقذهِ

اًذاصّبي ّب دس چـنذفشمـوبدي اص تغييشات لٌـوَد ٍ ًـّب ًِـغييشات سٍدخبًـت

ًٍذ تحَالت ٍ تَاًذ سّبي آثشيض ثَدُ ٍ هيّبي حَضِطئَهَسفَلَطي ٍ دس ػيؼتن

ّبي خشٍجي-ػالٍُ، ثب ثشسػي تغييشات دس ٍسٍديِ هيضاى تغييشات سا پذيذاس ػبصد. ث

اي، تغييشات دس ؿيت ٍ استفبع حَضِ ٍ ثِ تجغ آى تغييش دس ّبي سٍدخبًِػيؼتن

ّبي  ٍيظگي يؿَد. اص هيبى ّوِّب ًوبيبى هيػبيش پبساهتشّبي ٌّذػي سٍدخبًِ

ّبي صهبًي  ک اص جولِ پبساهتشّبي پَيبيي ثَدُ کِ عي ثبصُسٍدخبًِ، ػَاهل طئَهَسفي

ؿَد. ثِ دليل فشػبيؾ کٌبسي ٍ جبثجبيي هشصّبي سٍدخبًِ،  هختلف دچبس تغييش هي

ػيؼبت ػبحلي دس أّش ػبلِ ػغح صيبدي اص اساضي کـبٍسصي، ًَاحي هؼکًَي ٍ ت

پبساهتشّبي  (. ثش ايي اػبع،1387 )سًگضى ٍ ّوکبساى، گيشًذهؼشم تخشيت قشاس هي

ٌّذػي ٍ ثِ تجغ آى هَسفَلَطي سٍدخبًِ ثِ عَس پيَػتِ تغييش ٍ الگَّبي هتفبٍتي 

ّب سا اص ًظش ػبختبس هَسفَلَطيکي ثِ ( سٍدخب1957ًِ) 1کٌٌذ. لئَپلذ ٍ ٍلويپيذا هي

( 132: 1984) 2ثٌذي کشدًذ. ؿيدػتِ هؼتقين، پيچبًشٍدي ٍ چٌذ ؿبخِ تقؼين 3

 ي( ثش اػبع هؼيبس صاٍي1980ِ)3هؼيبس ؿؼبع ًؼجي ٍ کَسًيؾ ّب سا ثش اػبعسٍدخبًِ
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2- Shen 
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( اثش 1985) 2( ٍ ؿَم1971) 1اًذ. ػيوَىثٌذي ًوَدُهشکضي پيچبًشٍد تقؼين

ّب سا دس تغييشات هَسفَلَطيک سٍدخبًِ ثشسػي ٍ پزيشي هَاد ديَاسُجٌغ ٍ فشػبيؾ

ػشم ثِ ػوق  ّبي ثب هَاد ثؼتش دسؿت داًِ، ًؼجتثيبى کشدًذ کِ دس سٍدخبًِ

 ّبي( ثِ هغبلؼِ سفتبس هَسفَلَطيکي سٍدخب2ًِ 200)3يبثذ. تَسىسٍدخبًِ افضايؾ هي

 غيشهؼتقين ٍ هؼتقين ًقؾ ثشسػي ( ث2006ِ) 4گشيگَسيثضسگ پشداختِ اػت. 

 ( ثش اػبع2009) 5شيلـگبثتِ اػت. ـسٍدخبًِ پشداخ جشايـه تغييش دس ؼبىـاً

 ى کبًبلي، هيضاى دثي جشيبى ٍ آٍسد سػَةّبي ٌّذػي، تؼذاد ػذّبي هيبهـخلِ

 ٍ ّوکبساى 6ّب سا ثشسػي کشدُ اػت. ثبًگٍ غيشُ، تغييشات هَسفَلَطي سٍدخبًِ

 يسٍدخبًِ ي( ثب اػتفبدُ اص ّفت پبساهتش ٌّذػي ٍ ًؼجت ثيي آًْب ثِ هغبلؼ2014ِ)

گٌگ  ي( دس ثشسػي تغييشات هَسفَلَطيکي سٍدخب2014ًِ) 8پشداختٌذ. ػبثيتب 7َّاي

ستگب ٍ . ااػتفبدُ ًوَدُ اػت GISدُ ػبلِ دس ٍاساًبػي ٌّذ اص   يگٌگ دس ثبصُ

ّبي اًؼبًي ٍ تغييش دس ديٌبهيک ٍ هَسفَلَطي  ( ثِ ثشسػي فؼبليت2014) 9ّوکبساى

1کيويبقلن هَقتي دس دٍ حَضِ دس اػپبًيب پشداختٌذ. ّبي سٍدخبًِ
 ٍ ّوکبساى 10

 13کبًبدا اًجبم دادًذ. يَاى 12پگدس ًٍي 11ػشخ يثش سٍي سٍدخبًِاي ( هغبلؼ2015ِ)

                                                           
1- Simon 

2- Schumm 

3- Thorne 

7- Gregory 

5- Gabrielle 

6- Bang et al. 

7- Huai 

8- Sabita 

9- Ortega et al., 

10- Kimiaghalam 
11- Rad River 

12- Winnipeg 

13- Joann 

 

 



 

 

 

 

2دس جٌَة لَيضيبًب 1اچفبليب يتغييشات ٌّذػي ثؼتش سٍدخبًِ ( ثِ ثشسػي2016)
اص  

ّبي داسد کِ ثؼتش سٍدخبًِ دس ثخؾهيالدي تب ثِ حبل پشداختِ ٍ ثيبى هي 1880

دس ايشاى ًيض هغبلؼبت هتؼذدي دس  هختلف تغييشات هحؼَػي پيذا کشدُ اػت.

ف تغييشات پبساهتشّبي ٌّذػي سٍدخبًِ كَست گشفتِ اػت اص جولِ: خلَ

عي هذت تجي سا  يسٍدخبًِتغييشات هَسفَلَطيکي  ( ک1380ِ) احوذيبى يضدي

( ػَاهل هَثش دس ًبپبيذاسي ثؼتش 1388) . ؿْجبصيثشسػي ًوَدُ اػتػبل 35

قلَدي ٍ َّايي ثشسػي ًوَدُ اػت. ه ػَ سا ثب اػتفبدُ اص ػکغقشُ يسٍدخبًِ

 يآثبد دس ثبصُخشم  ي( سًٍذ تغييشات الگَي هَسفَلَطيکي سٍدخب1389ًِ) ّوکبساى

 ي( سٍدخب1391ًِ) هقذع ٍ ّوکبساىثشسػي کشدًذ. حبفظي 1384تب  1334صهبًي 

ّبي هغبلؼِ کشدًذ. ّوچٌيي، افشاد ديگشي هبًٌذ ؿبيبى ٍ ػيؼتبى سا اص ًظش ٍيظگي

( ثش سٍي 1393) (، ؿشفي ٍ ّوکبساى1391ي )(، يوبًي ٍ ؿشف1391دّؼتبًي )

ذ. دس ايي پظٍّؾ ًيض ـاًحقيقبتي اًجبم دادُـتغييشات پبساهتشّبي ٌّذػي سٍدخبًِ ت

 يػَ دس ثبصُقشُ يغييشات پبساهتشّبي ٌّذػي سٍدخبًِـِ ثشسػي هَسفَلَطي ٍ تـث

هيضاى  ػبصي( ثب ّذف دسک تغييشات هٌغقِ ٍ آؿکبس1393تب  1334 ػبلِ 60صهبًي 

 يهخبعشات هحيغي پشداختِ ؿذُ اػت. سٍدخبًِ ايي تغييشات جْت کبّؾ سيؼک

 22´تب  46 ° 22´ػشم ؿوبلي ٍ 34° 54´تب  34° 30"جغشافيبيي ػَ ثب هختلبت  قشُ
کيلَهتش  5278ؿشقي دس اػتبى کشهبًـبُ ٍاقغ ؿذُ اػت. هؼبحت آى عَل  °47

 يهتش قشاس داسد. ػِ سٍدخبًِ 1270ٍ  3360استفبػي آى ثيي  يهشثغ ٍ گؼتشُ

 (.1ؿکل ) َ ٍ ساصآٍس دس ايي حَضِ جشيبى داسًذػثضسگ هشگ، قشُ

                                                           
1- Atchafalya 

2- Louisiana 



 

 

 

 

 

 هَرد هطبلعِ یُهَقعیت جغزافیبیی هحذٍد (1ل )ضک

  ّبهَاد ٍ رٍش

گيشي هـخلبت ػَ ٍ اًذاصُقشُ يدس ايي تحقيق ثشاي ثشسػي هَسفَلَطي سٍدخبًِ

اػتفبدُ  PAN irs1393  اي يش هبَّاسٍُ تلب1334ٍّبي َّايي  ٌّذػي اص ػکغ

هَسد ثشسػي، هؼيش  يسٍدخبًِ دس عَل دٍ دٍسُ يثبصُ يؿذُ اػت. پغ اص تْيِ

هَسد ًظش ثش حؼت پبساهتشّبي طئَهَسفَلَطيکي ٍ صهيي ؿٌبختي ثِ پٌج ثبصُ تقؼين 

ؿذ ٍ پبساهتشّبي طئَهَسفيک سٍدخبًِ ٍ تغييشات آًْب ؿبهل عَل هَج، عَل قَع، 

صهبًي  يهشکضي، پيچبى سٍدي ٍ ؿؼبع هأًذس دس دٍسُ يخويذگي، صاٍيِ ضشيت

افضاس  ّبي هوبع ثش پيچبى سٍدّبي سٍدخبًِ دس ًشم هزکَس ثب اػتفبدُ اص تشػين دايشُ

AutoCad ُگيشي ؿذ. ثشاي ثِ دػت آٍسدى عَل قَع اص هوبع ًوَدى دٍايش اًذاص

ّب سا هـخق ٍ دس اداهِ اص قَعّب اػتفبدُ ؿذ. دس ايي كَست، ًقبط ػغف ثش قَع

ّبي هوبع ثش قَع، خغَعي ثش ًقبط ػغف ثِ ؿکل ػوَدي تشػين ٍ هشکض دايشُ



 

 

 

 

هشکضي ٍ ثش  يايجبد ؿذُ صاٍيِ يؿَد. ثِ صاٍيِّب هحبػجِ هيهشکضي قَع يصاٍيِ

 يکي اص هؼيبسّبي ؿَد. ضشيت خويذگيّب دايشُ گفتِ هيؿؼبع هوبع ثش دايشُ قَع

گيشد. ثب اػتفبدُ ثٌذي ؿکل سٍدخبًِ هَسد اػتفبدُ قشاس هيدس تقؼينکوي اػت کِ 

 يِاص ساثغ
2.

ls  ُثش عَل هَج، ضشيت خويذگي  يؼٌي ثب تقؼين کشدى عَل دس

( ًيض 1365) (. پيتض220:1376)پيشٍاى ٍ ّوکبساى،  ؿَدثشاي ّش قَع هحبػجِ هي

ثٌذي ( تقؼين1ًَع سٍدخبًِ سا ثِ ؿشح جذٍل ) 4گي ثش حؼت هيضاى ضشيت خويذ

 ًوَدُ اػت.

 ّب بز حسب ضزیب خویذگی تقسین بٌذی رٍدخبًِ (1جذٍل )

 ضزیب پیچطی 65/1-1 25/1-66/1 2-25/1 2>

 ًَع سٍدخبًِ هؼتقين ػيؼٌَػي پيچبًشٍدي پيچبًشٍدي ؿذيذ

ثش َد کِ ؿعَل هَج ٍ عَل دسُ ثذيي ؿکل ػول هي يّوچٌيي ثشاي هحبػجِ

هحَس هؼيش سٍدخبًِ اثتذا ًقبط ػغف يب ًقبط تغييش اًحٌبي هحَس  يِسٍي ًقـ

سٍدخبًِ ثب دقت صيبد هـخق، ػپغ ّش دٍ ًقغِ ػغف هشثَط ثِ يک قَع ثِ 

گيشي افضاس اتَکذ ثِ دقت اًذاصُشمـخظ حبكلِ سا ثب ًوذيگش هتلل ٍ عَل پبسُـّ

َع سٍدخبًِ اػت. ثشاي ثِ دػت ؿَد. ايي عَل هؼبدل ًلف عَل هَج ّش قهي

آٍسدى عَل دسُ ًيض ًقغِ ػغف يک قَع تب ًقغِ ػغف قَع ثؼذي ثش سٍي هؼيش 

 گشدد.افضاس اتَکذ ثشاي ّش قَع هحبػجِ هيهحَس سٍدخبًِ هـخق ٍ ثب اػتفبدُ اص ًشم

 بحث ٍ ًتبیج

يذ ّب، ثبثٌذي ٍ ؿٌبػبيي خلَكيبت ّيذسٍليکي ٍ ّيذسٍفيضيکي سٍدخبًِثشاي عجقِ

گيشي ٍ ثِ ػٌَاى ّب ثِ كَست پبساهتشّبي ٌّذػي کوي اًذاصُهـخلبتي اص سٍدخبًِ

 (. پبساهتشّبي127: 1387)دٍلتي،  ثٌذي هَسد اػتفبدُ قشاس گيشًذؿبخق جْت عجقِ

هشکضي، ػيٌَصيتِ، ؿؼبع پيچبًشٍد، ؿؼبع ًؼجي ٍ  يٌّذػي هبًٌذ عَل هَج، صاٍيِ



 

 

 

 

ٌذ. دس ايي هغبلؼِ پبساهتشّبي کوي ثب تشيي آًْب ّؼتضشيت خويذگي اص هْن

 يّبي هوبع ثش پيچبًشٍدّبي سٍدخبًِ ثشاي دٍ دٍسُاػتفبدُ اص سٍؽ تشػين دايشُ

ػبل گزؿتِ الگَي سٍدخبًِ ٍ ثشخي  59 صهبًي اػتخشاج ؿذُ اػت. دس عَل

گيشي دػتخَؽ تغييش ؿذُ اػت. ثِ كَست کلي پبساهتشّبي ٌّذػي قبثل اًذاصُ

ػَ دس ٍاحذ طئَهَسفيکي دؿت جبسي ثَدُ ٍ تٌْب ػشاة ٍ پبيبة آى قشُ يسٍدخبًِ

 دسكذ جٌغ صهيي 90گزساًذ. ّوچٌيي دس حذٍد  اي سا دس هيبى استفبػبت هيثبصُ

گيشد. جْت سٍؿي ؿذى ثْتش ؿٌبػي هؼيش سٍدخبًِ سػَثبت کَاتشًش سا دس ثش هي

ػَ قشُ يدخبًِگيشي ؿذُ، سٍٍضؼيت هَسفَلَطي ٍ تـشيح هـخلبت ٌّذػي اًذاصُ

 ّبي ٌّذػي ّش ثبصُ ثِ ثؼذ ٍيظگي يثبصُ تقؼين ٍ دس هشحلِ 5دس عَل هؼيش ثِ 

ّب دس صهبًي هحبػجِ ؿذُ اػت. هَقؼيت ايي ثبصُ يكَست جذاگبًِ ثشاي دٍ دٍسُ

 ( ًـبى دادُ ؿذُ اػت.2) ؿکل

 1393-1334سهبًی  یُسَ در ببسقزُ یِتغییزات هَرفَلَصیکی رٍدخبً

صهبًي هَسد  يُّب ٍ تغييشات ثؼتش آًْب عي دٍسثخؾ، اثتذا ثِ هؼشفي ثبصُدس ايي 

پيچبًشٍدّب، هبًٌذ  يهغبلؼِ پشداختِ ؿذُ ٍ دس اداهِ پبساهتشّبي ٌّذػي سٍدخبًِ

عَل هَج، عَل دسُ، ضشيت خويذگي، ؿؼبع پيچبًشٍد ٍ صاٍيِ هشکضي دس عَل 

 ثب ّن هقبيؼِ ٍ تحليل ؿذُ اًذ.آهبسي  يدٍسُ

 يسٍدخبًِ، اص ػشچـوِ سٍدخبًِ ياٍل خبػتگبُ اٍليِ يهحذٍدُ ثبصُ: اٍل يُثبص

عَس تقشيجي هحل خشٍج  تب ثِؿشقي(  38 39 46ؿوبلي ٍ  43 34 00) سٍاًؼش

 06) ػٌجبثي -اص دؿت سٍاًؼش
32 34  ٍ ؿوبلي39 47 46  ؿشقي( ايي ثبصُ دس

تٌْب قؼوت ثبالدػت سٍد دس  دسجِ جبسي ثَدُ ٍ 4تب  0اي ثب ؿيت هحذٍدُ

گزاسد دس  دسجِ هؼبحتي سا پـت ػش هي 8تب  4ؿْش سٍاًؼش، اص ؿيت  يهحذٍدُ

اٍل تشػين  يا ثشاي هحبػجبت پبساهتشّبي ٌّذػي دس ثبصُدٍايش هوبع ثش  (3) ؿکل



 

 

 

 

ػبلِ ًـبى  60صهبًي  يهَسد هغبلؼِ يؼٌي ثبصُ يؿذُ ٍ تغييشات آًْب دس عي دٍسُ

 ت.دادُ ؿذُ اػ

 

 ّبی هختلفبٌذی رٍدخبًِ بِ ببسُ( تقسین2) ضکل

  
 1334ٍ چپ  1393سَ، سوت راستقزُ یِاٍل رٍدخبً یتغییزات بستز ببسُ (3ضکل )

 39 47ؿوبلي ٍ  06 32 34) ايي ثبصُ اص اًتْبي دؿت سٍاًؼش دٍم: يُثبص

46  )ثِ ػوت دؿت ػٌجبثيؿشقي (41 27 34  ٍ ؿوبلي52 53 46 )ؿشقي 



 

 

 

 

( 4) دسجِ اػت. ثب تَجِ ثِ ؿکل 4تب  0(. ؿيت ايي ثبصُ 2 )ؿکل ؿَد سا ؿبهل هي

پيچبى سٍدّب افضايؾ، اهب عَل هَج ٍ عَل دسُ  يتَاى گفت کِ دس ايي ثبصُهي

 کبّؾ داؿتِ اػت.

 
 1393ٍ چپ  1334سَ، سوت راستقزُ یِتغییزات بستز ببسُ دٍم رٍدخبً (4ضکل )

ؿشقي تب  46° 53/ 52//ؿوبلي ٍ  34° 27/ 41//يي ثبصُ اص هختلبتاػَم:  يُثبص

ؿشقي اداهِ ٍ اص دؿت ػشاة ًيلَفش  47° 00/ 29//ؿوبلي ٍ  34° 25/ 21//هختلبت 

تشّبي ٌّذػي افضايؾ هحؼَػي پيذا ـايي ثبصُ ًيض اغلت پبساه کٌذ. دس يـػجَس ه

 (. 5کٌٌذ ؿکل )هي

گيشد کِ حشين  ؿت کشهبًـبُ سا دس ثش هيد يُايي ثبصُ هحذٍدچْبسم:  يُثبص

ؿوبلي  34° 25/ 21//ؿْش ًيض دس آى هؼتقش اػت. هختلبت ايي ثبصُ دس آغبص هؼيش 

ؿشقي اػت.  47° 09/ 22//ؿوبلي ٍ  34° 17/ 13//ؿشقي ٍ دس اًتْب  °47 00/ 29//ٍ 

دّب، ( دس ايي ثبصُ ثيـتش پبساهتشّبي ٌّذػي هبًٌذ تؼذاد پيچبى س6ٍ) ثش اػبع ؿکل

صهبًي هَسد هغبلؼِ سًٍذ کبّـي ثِ خَد  يعَل هَج ٍ عَل دسُ دس عي دٍسُ

 گشفتِ اػت.



 

 

 

 

 

 1393ٍ چپ  1334سَ سوت راست قزُ یِسَم رٍدخبً یتغییزات بستز ببسُ (5ضکل )

 
 1393-1334سَ طی قزُ یِچْبرم رٍدخبً یُتغییزات بستز ببس (6) ضکل

ؿت کشهبًـبُ تب سػيذى ثِ تَپَگشافي هشتفغ سا ايي ثبصُ اًتْبي د پٌجن: يثبصُ

 13//گيشد. اثتذاي هؼيش ثِ هختلبت  گبهبػيبة دس ثش هي ةثشاي پيَػتي ثِ سٍدخبًِ
 47° 20/ 37//ؿشقي ٍ اًتْبي ايي ثبصُ ثِ هختلبت  47° 09/ 22//ؿوبلي ٍ  °34 17/

پبساهتشّبي دّذ ثبؿذ. ّوبًغَس کِ ؿکل ًـبى هي ؿشقي هي 34° 10/ 38//ؿوبلي ٍ 

اي کِ پيچبى سٍدّب افضايؾ پيذا ٌّذػي دس ايي ثبصُ ٍضؼيت هتفبٍتي داسًذ ثِ گًَِ

اًذ دس كَستي کِ عَل هَج کبّؾ هحؼَػي سا ًـبى هي دّذ. اهب عَل دسُ کشدُ

 (.7)ؿکل  تغييش هحؼَػي پيذا ًکشدُ اػت 1393دس هقبيؼِ ثب ػبل 1334 دس ػبل



 

 

 

 

 
 1334ٍ چپ 1393سَ، سوت راست پٌجن رٍدخبًِ قزُ یتغییزات بستز ببسُ (7ضکل )

 1393-1334 یسَ طی دٍرُقزُ یگیزی پبراهتزّبی ٌّذسی رٍدخبًِاًذاسُ

پبساهتشّبي ٌّذػي هبًٌذ تؼذاد پيچبًشٍد، عَل هَج، عَل دسُ، ضشيت خويذگي، 

 يٍسُػَ دس دٍ دقشُ يّبي سٍدخبًِهشکضي ّش کذام اص ثبصُ يؿؼبع پيچبًشٍد ٍ صاٍيِ

 گيشي ٍ ثِ ؿکل صيش هحبػجِ ؿذُ اػت: اًذاصُ 1393ٍ  1334صهبًي

پيچبًشٍد دس ػبل  535ػَ اص تؼذاد پيچبًشٍد: تؼذاد پيچبًشٍدّبي سٍدخبى قشُ

کبّؾ يبفتِ کِ ثِ ًَػي ثيـتشيي تغييشات  1393پيچبًشٍد دس ػل  379ثِ  1334

 گيشد. تغييشات تؼذاد پيچبًشٍدّب سا دس ثش هي

هشکضي ٍ ؿؼبع دايشُ،  يِگيشي صاٍيثشاي اًذاصُؿؼبع دايشُ:  -هشکضي يِصاٍي

هشکضي ّش قَع هحبػجِ ٍ  يِپغ اص ثشاصؽ داٍيش هوبع ثش قَع سٍدخبًِ، صاٍي

 (.2 )جذٍل هحبػجِ ٍ ًتبيج آًْب ثب ّن هقبيؼِ ؿذُ اػت ثبصُ 5هيبًگيي حؼبثي ثشاي 

 يُدس سد 1334ّبي دٍم ٍ ػَم سٍدخبًِ کِ دس ػبل ثبصُ (2) ثش هجٌبي جذٍل

ثِ پيچبًشٍد تَػؼِ يبفتِ تغييش ٍ  1393پيچبًشٍدي ثؼيبس تَػؼِ يبفتِ ثَدُ دس ػبل 

ي پيچبًشٍدي تَػؼِ يبفتِ قشاس گشفتِ اػت. اهب ّبي چْبسم ٍ پٌجن دس سدُثبصُ

 1334ت ثِ ػبل هيبًگيي صاٍيِ هشکضي پيچبًشٍدّبي سٍدخبًِ ثِ عَس کلي ًؼج

، 1393ػالٍُ، ثب کبّؾ صاٍيِ هشکضي سٍدخبًِ دس ػبل ِ کبّؾ پيذا کشدُ اػت. ث



 

 

 

 

هيبًگيي ؿؼبع دٍايش هوبع ثش پيچبًشٍدّبي سٍدخبًِ دس ايي ػبل ًؼجت ثِ ػبل 

کبّؾ يبفتِ اػت. اص ايي سٍ، ثيـتشيي تغييش ؿکل ايي ثبصُ تغييشات ػشضي  1334

ثب کبّؾ هيبًگيي 1393هشکضي دس ػبل  يًيض صاٍيِ ّبثبؿذ. دس ديگش ثبصُثؼتش هي

ؿؼبع ّوشاُ ثَدُ کِ حبکي اص تغييشات کن هَسفَلَطي سٍدخبًِ دس عَل هؼيش اػت. 

ػبل  60عي  يدّذ کِ سٍدخبًِهي  ّب  ًـبىاهب هيضاى ايي ًؼجت دس ثيـتش ثبصُ

 .(10تب  8 ّبي)ؿکل سٍد گزؿتِ ثِ ػوت هؼتقين ؿذى پيؾ هي

 (1371)تلَری:  رٍدیهزکشی بزای تقسین تَسعِ پیچبى یِستفبدُ اس ساٍیا (2) جذٍل

 )درجِ( ساٍیِ هزکشی ضکل رٍدخبًِ

 0 هؼتقين

 41-0 ؿجِ پيچبًشٍدي

 41-85 ًيبفتِ پيچبًشٍدي تَػؼِ

 85-158 يبفتِ پيچبًشٍدي تَػؼِ

 158-296 يبفتِ پيچبًشٍدي صيبد تَػؼِ

 296> ؿبخ گبٍي

 

 
 سَقزُ ی( تغییزات ضعبع پیچبًزٍدّبی رٍدخب9ًِ) ضکل



 

 

 

 

 

 1393ٍ  1334سهبًی  یٍ در دٍ دٍرُسَ ُقز یِهزکشی رٍدخبً یِتغییزات ساٍی (8) ضکل

 1 يُسٍدّب ثِ جض ثبص دّذ کِ ؿؼبع پيچبى سٍدّب ًـبى هي تغييشات ؿؼبع پيچبى

 يُکبّؾ يبفتِ اػت ٍ دس ثبص 1393ًؼجت ثِ ػبل  1334ّبي ديگش اص ػبل  دس ثبصُ

الگَي سٍدخبًِ اص حبلت پيچبًشٍدي تَػؼِ يبفتِ ثِ ػوت پيچبًشٍدي ثؼيبس  1

 (. 3)جذٍل  تَػؼِ يبفتِ تغييش ٍضؼيت پيذا کشدُ اػت

عجق ًظش کَسًبيغ ٍ ثب تَجِ ثِ هحبػجبت اًجبم ؿذُ ٍ ًتبيج ثِ دػت آهذُ، 

ّبي هأًذسي ثؼيبس تَػؼِ  اص ًَع سٍدخبًِ 1334دسكذ سٍدخبًِ دس ػبل  70 قشيت

ّبي ًؼل اػجي ثَدُ  دسكذ ايي ثبصُ اص ًَع سٍدخبًِ 2يبفتِ ثَدُ اػت ٍ تٌْب قشيت ثِ 

دسكذ ثبصُ اص ًَع پيچبى سٍدي ثؼيبس تَػؼِ  78، 1393اػت. دس حبلي کِ دس ػبل 

ّبي ًؼل اػجي ثِ هشٍس صهبى ٍ ثؼتِ ؿذى يبفتِ ثَدُ کِ ثب تَجِ ثِ ايجبد دسيبچِ

ّبي سٍدخبًِ اص ًَع ًؼل دسكذ ثبصُ 2/3 قَع هأًذسّبي ايجبد ؿذُ دس گزؿتِ،

 اػجي ثَدُ اػت.



 

 

 

 

 
 سَقزُ یتغییزات ساٍیِ هزکشی پیچبًزٍدّب رٍدخبًِ(16ضکل)

 هزکشی کَرًبیس در سبل یِسَ طبق ساٍیقزُ یِبٌذی اًَاع پیچبى رٍدی رٍدخبً( طبق3ِجذٍل )

93 

 پٌجن یببسُ چْبرم یببسُ سَم یببسُ دٍم یببسُ اٍل یببسُ ضکل رٍدخبًِ

 0 0 0 0 0 ؿجِ پيچبًشٍد

 55/6 56/1 0 0 43/0 پيچبًشٍدي تَػؼِ ًيبفتِ

 55/55 25/56 3/23 75/18 5/37 پيچبًشٍد تَػؼِ يبفتِ

 77/26 06/39 342/72 125/78 91/59 پيچبًشٍد ثؼيبس تَػؼِ يبفتِ

 0 0 3 125/3 72/1 ًؼل اػجي

 ضزیب خویذگی

 ثش اػبع ؿبخق ضشيت خويذگي ٍ سٍؽ هحبػجِ ايي ؿبخق ٍ ثب تَجِ ثِ جذٍل

دس گشٍُ  1393ٍ 1334ي صهبًي هَسد ثشسػي ػَ دس دٍ دٍسُقشُ ي(، سٍدخب1ًِ)

ّبي ػَم کِ جضء سٍدخبًِ يگيشد؛ ثِ غيش اص ثبصُيـپيچبًشٍدي قشاس ه يسٍدخبًِ

تَاى ثِ ؿيت کن ثؼتش ٍ پيچبًشٍدي ؿذيذ قشاس داؿتِ اػت کِ دليل آى سا هي

 1393( پيذاػت دس ػبل 11) آثشفتي ثَدى آى ًؼجت داد. ّوبًغَس کِ اص ؿکل



 

 

 

 

ثِ تشتيت دچبس  5ٍ  4ّبي ي ثبصُهيضاى ضشيت خويذگي سٍدخبًِ دس هحذٍدُ

هيضاى ضشيت  1ٍ2ّبي چٌيي، دس ثبصُدسكذي ؿذُ اػت. ّو 3ٍ  4کبّؾ 

دسكذي پيذا کشدُ  10ػَم افضايؾ  يخويذگي تب حذٍدي کبّؾ، اهب  دس ثبصُ

سػيذُ اػت. ثشاي  38/2ثِ  83/1اٍل اص  يضشيت خويذگي دس ثبصُاػت. دس ٍاقغ 

ّبي چْبسم ٍ پٌجن دّذ. اهب دس ثبصُيـؾ سا ًـبى هـَم ًيض دُ دسكذ افضايـػ يثبصُ

 دسكذ کبّؾ يبفتِ اػت. 5تب  4حذٍد 

 
 سَقزُ یتغییزات ضزیب خویذگی رٍدخبًِ (11) ضکل

 طَل هَج ٍ طَل درُ 

کِ هيبًگيي ػَ هـخق ؿذ قشُ يثش اػبع هحبػجبت اًجبم ؿذُ ثشاي سٍدخبًِ

يؾ ثشسػي افضا ييک دس عَل دٍسُ يهتش دس ثبصُ 31هتش ٍ عَل دسُ  96عَل هَج 

دٍم  يُاٍل ثِ دٍس يُدٍم، عَل هَج ٍ عَل قَع اص دٍس يُدس ثبص داؿتِ اػت.

دچبس کبّؾ ؿذُ کِ ايي اهش ثيبًگش کبّؾ فشايٌذّبي فشػبيـي ٍ ثشتشي يبفتي 



 

 

 

 

هتش دس عي ًين قشى  35فشايٌذّبي سػَثگزاسي اػت. اص ايي سٍ، عَل هَج سٍدخبًِ 

ي ًؼجت کبّؾ سا تجشثِ کشدُ اػت. گزؿتِ کَتبُ ؿذُ اػت. عَل دسُ ًيض ثِ ّوي

هتش ٍ عَل دسُ  57دٍم  ياٍل ثِ دٍسُ يُػَم، عَل هَج دس گزس اص دٍس يُدس ثبص

 يُهتش افضايؾ داؿتِ اػت. دس ثبص 43هشکضي ثيؾ اص  يِهتش ٍ صاٍي 58ًيض ثيؾ اص 

ّب ثبصتش  هتش اص عَل دسُ کبػتِ ؿذُ ٍ قَع 15هتش اص عَل هَج ٍ  41چْبسم ًيض 

هتش دس عَل  15هتش ٍ عَل دسُ  31پٌجن، عَل هَج سٍدخبًِ  يُاًذ. دس ثبص ذُؿ

 (.12)ؿکل  ػبل کن ؿذُ اػت 60حذٍد 

 
 سَ ی قزُّبی هَرد هطبلعِ رٍدخبًِ تغییزات طَل هَج ٍ طَل درُ در ببسُ (12ضکل )

 گیزیًتیجِ

ؿًَذ. ثشخي اص ايي تغييشات ي سا هتحول هيّب ثب گزؿت صهبى تغييشات صيبدسٍدخبًِ

ػبختي ٍ ّبي صهييثِ ؿکل تذسيجي ٍ دس عَالًي هذت ٍ ثشخي ًتيجِ دخبلت

اًؼبًي دس کَتبُ هذت اػت. دس ّش كَست، هَسفَلَطي سٍدخبًِ ّوَاسُ دس هؼشم 

هکبًي قشاس داسد. ثش ايي اػبع، هغبلؼبت هختلف ثش سٍي -تغييش ٍ جبثجبيي صهبًي

ّب دس هٌبعق هختلف جْبى حبکي اص ًبپبيذاسي ايي ّبي ٌّذػي سٍدخبًِپبساهتش

ػَ قشُ يپبساهتشّبي ٌّذػي سٍدخبًِ يپبساهتشّب اػت. دس ايي پظٍّؾ ثِ هغبلؼِ



 

 

 

 

ػبلِ پشداختِ ؿذُ اػت. ًتبيج حبکي اص تغييشات  60صهبًي حذٍد  يدس عي يک ثبصُ

اػت. اهب هقذاس ايي تغييشات دس  صهبًي يهکبًي توبم ايي پبساهتشّب دس ايي گؼتشُ

سٍدّبي سٍدخبًِ پيچبى يّبي هختلف هتفبٍت اػت. ثشاي ًوًَِ، دس هغبلؼِثخؾ

ّبي سٍدّب دس ّوِ ثخؾهختلف هـبّذُ گشديذ کِ تؼذاد پيچبى ّبي دس ثبصُ

ّبي اٍل ٍ دٍم ثؼيبس ثيـتش سٍدخبًِ کبّؾ پيذا کشدُ اػت؛ اهب ايي کبّؾ دس ثبصُ

يض دس ـهيبًگيي عَل هَج ٍ عَل دسُ ًبييي دػت سٍدخبًِ اػت. ّبي پاص ثخؾ

ّبي اٍل ٍ ًضديک ػشچـوِ افضايؾ ًؼجي پيذا کشدُ اػت. دس حبلي کِ دس ثبصُ

ّبي اًتْبيي ايي پبساهتشّب ثب کبّؾ هحؼَػي ّوشاُ ثَدُ اػت. ايي اهش ّن ثِ ثخؾ

دس پبييي دػت  دليل قذست ديٌبهيکي سٍدخبًِ دس ثبالدػت ٍ کبّؾ ًيشٍي جشيبى

ػَم ثب کبّؾ ًؼجي ّوشاُ  يُّب ثِ جض ثبصثبصُ يِاػت. ضشيت خويذگي ًيض دس ّو

دّذ. دخبلت ثَدُ اػت. اهب هقذاس آى دس ايي ثبصُ افضايؾ چـوگيشي سا ًـبى هي

ّب ػجت چٌيي تفبٍتي ؿذُ اػت. ؿؼبع فؼبليت گؼل اًؼبى دس ايي ثبصُ ٍ احتوبالً

اٍل ٍ دٍم، افضايؾ  يُّبي اثتذايي سٍدخبًِ، يؼٌي ثبصسٍدّب ًيض دس ثخؾ پيچبى

ّبي پبييي دػت ايي پبساهتش ثب دّذ. ثب ايي ٍجَد، دس ثخؾهحؼَػي سا ًـبى هي

تَاى ثِ افضايؾ سػَثگزاسي دس ايي کبّؾ ًؼجي ّوشاُ اػت. اص داليل آى هي

ًوَد.  ّبي صيبد اًؼبى اؿبسُهحذٍدُ ٍ کبّؾ فؼبليت جشيبى آة ّوشاُ ثب دخبلت

اٍل ٍ ثبالدػت سٍدخبًِ ثب افضايؾ دس  يهشکضي سٍدخبًِ ًيض تٌْب دس ثبصُ يِصاٍي

بي ديگش ايي پبساهتش ّثبصُ يِعَل صهبى ّوشاُ ثَدُ ٍ ثِ ػوت پبييي دػت دس ّو

ّبي عَس کلي کبّؾ هيبًگيي اسقبم ٌّذػي دس ثبصُِث دّذ.سًٍذ کبّـي سا ًـبى هي

ذ پيشي سٍدخبًِ ٍ هؼتقين ؿذى ّش چِ ثيـتش هؼيش چْبسم ٍ پٌجن، ثيبًگش سًٍ

ثؼتش سٍدخبًِ اػت کِ ايي اهش  يگزاسي دس جذاسُ کبًبل سٍد دس اثش افضايؾ سػَة

ػبصي دس ّبي اًؼبًي ًظيش ؿْشک ػالٍُ ثش اثشگزاسي ػَاهل عجيؼي هتأثش اص فؼبليت

 دػت اػت.  ًضديکي هجشا، تجبٍص ثِ دؿت ػيالثي اعشاف سٍدخبًِ ٍ هَاسدي اص ايي
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