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 چکیذُ

ًيبصّبي  ّب اص پيؾ ًظوي تحليل تغييشات سطين رشيبى ٍ تذاٍم آى ٍ تؼييي ػَاهل هؤحش دس ثي

ػٌَاى يىي اص هٌبثغ اكلي آة هلشفي   ّب ثِ ثشداسي ثْيٌِ اص سٍدخبًِ اكلي هذيشيت ٍ ثْشُ

ّيذسٍهتشي   ايؼتگبُ 20هيضاى تغييشات هبّبًِ حزن سٍاًبة دس  ثبؿٌذ. دس ايي پظٍّؾ هي

( ثب اػتفبدُ اص ؿبخق 1391-1353ػبلِ ) 38 يٍالغ دس اػتبى گلؼتبى دس يه دٍسُ

تغييشات ػبالًِ )ضشيت تؼذيل تَصيغ ػبالًِ ٍ ؿذت توشوض( هَسد اسصيبثي لشاس گشفت. 

 يسٍاًبة هبّبًِ ٍ ػبالًِ ّبي هختلف، حزن ّبي هبّبًِ دثي دس ػبل ثشاػبع دادُ

چٌيي سًٍذ ؿبخق  آهبسي هحبػجِ گشديذ. ّن يّبي هَسد هغبلؼِ دس عَل دٍسُ ايؼتگبُ

وٌذال هَسد تزضيِ ٍ تحليل لشاس گشفت. ًتبيذ -تغييشات ػبالًِ ثب اػتفبدُ اص آصهَى هي

دس فلل  ّب پظٍّؾ ًـبى داد وِ اص ًظش تَصيغ هبّبًِ، حذاوخش همبديش حزن سٍاًبة ايؼتگبُ
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ثْبس ٍ خلَكبً دس هبُ فشٍسديي اتفبق افتبدُ اػت وِ ثب همبديش ثبالي ثبسؽ ثْبسُ ٍ احش آى دس 

تشيي  چٌيي، ثيؾ ّب دس ايي فلل دس استجبط ثَدُ اػت. ّن هيضاى آثذّي ثبالي سٍدخبًِ

ن تشتيت داساي هتَػظ حز لال، لضاللي ٍ ثليشآثبد ثِ ّبي آق همبديش حزن سٍاًبة دس ايؼتگبُ

تشيي  وِ ثيؾ ثبؿٌذ. دس حبلي هيليَى هتشهىؼت( هي 6/32ٍ  5/33، 9/33سٍاًبة ػبالًِ )

خبًذٍص، توش،  ّبي ًَدُ ّبي ػبل هشثَط ثِ ايؼتگبُ يىٌَاختي دس ٍلَع سٍاًبة دس هبُ

ٍ  23/0، 21/0، 19/0تشتيت ثب همبديش ضشيت تؼذيل تَصيغ ػبالًِ ثشاثش  تپِ ثِ گبليىؾ ٍ للي

خبًذٍص  ّبي ًَدُ تشيي ؿذت توشوض سٍاًبة ًيض هشثَط ثِ ايؼتگبُ دُ اػت. وندسكذ ثَ 24/0

ساهيبى   وِ ايؼتگبُ ثبؿٌذ، دس كَستي دسكذ هي 25/0ٍ  26/0تشتيت ثشاثش ثب همبديش  ٍ توش ثِ

تشيي ؿذت توشوض ثَدُ اػت. ًتبيذ حبوي اص  دسكذ( داساي ثيؾ 62/0)ثب همذاس ؿبخق 

دثي ٍ ؿبخق ؿذت  يهيبى ضشيت تؼذيل تَصيغ ػبالًِ داس هؼتمين ٍ هؼٌي يساثغِ

تشيي سًٍذ وبّـي ٍ افضايـي دس  ثبؿذ. ثٌبثشايي ثيؾ هي 60/0توشوض ثب ضشيت ّوجؼتگي 

ّبي ؿيشآثبد ٍ  تشتيت دس ايؼتگبُ وٌذال ثِ-آهبسي ثب اػتفبدُ اص آصهَى هي يعَل دٍسُ

 اًذ. هـبّذُ ؿذُ 05/0داس  خبًذٍص دس ػغح هؼٌي ًَدُ

 .وٌذال-آصهَى هيسطين رشيبى سٍدخبًِ، ؿذت توشوض، ضشيت تؼذيل تَصيغ،  وات کلیذی:کل

 

 هقذهِ

ؿٌبػي،  ػَاهلي ّوچَى خلَكيبت خَد حَضِ ًظيش فيضيَگشافي، صهيي

ّبي اًؼبًي دس هحيظ عجيؼي هٌغمِ ٍ  گيبّي، ٍضؼيت خبن، دخبلت فؼبليت پَؿؾ

ّبي  ؿذُ ٍ صيبىصدى تؼبدل هحيظ عجيؼي ثبػج تـذيذ سٍاًبة  ثش ّن

آٍسًذ. ثب تَرِ ثِ ايي وِ خلَكيبت  ًبپزيشي سا دس ػغح هٌغمِ ثِ ٍرَد هي رجشاى

فيضيىي حَضِ ًؼجتبً حبثت اػت ٍ ثبسؽ داساي تغييشات صهبًي ٍ هىبًي اػت ٍ 

تغييشات فللي  چٌيي ثب دس ًظش داؿتي استجبط هؼتمين ثيي ثبسًذگي ٍ سٍاًبة، ّن



 

 

 

 

؛ ٍالگب ٍ 140: 2012ٍ ّوىبساى،  1ّذ ثَد )پيتشػَىاًتظبس ًخَاسٍاًبة دٍس اص 

(. ثب تؼييي تغييشات حزن سٍاًبة ًبؿي اص ثبسًذگي ٍ آگبّي 620: 2017 2هليٌؼىي

 دًجبل آى وبّؾ  ثيٌي ػيالة ٍ ثِ تَاى صهيٌِ پيؾ ّب هي اص صهبى عغيبى سٍدخبًِ

 ّب اص آة سٍدخبًِخؼبسات ًبؿي اص آى سا فشاّن ًوَد. افضايؾ روؼيت ًيبص ثِ اػتفبدُ 

 ّبي ًيض افضايؾ يبفتِ اػت. دس ًتيزِ اًؼبى ثب ايزبد ػذ ٍ صيش وـت ثشدى صهيي

تش سٍاًبة ًوَدُ اػت وِ ثبػج  ٍسي ٍ هْبس ثيؾ تش ػؼي دس ثْشُ وـبٍسصي ثيؾ

گشدد وِ ثب اػتفبدُ اص  ثٌذي ٍ ًيض آؿفتگي سطين سٍدخبًِ هي تغييش دس صهبى

(. 80: 1391)ٍفبخَاُ ٍ ّوىبساى،  سصيبثي اػتّبي تغييشپزيشي لبثل ا ؿبخق

 ػٌَاى ًمبط ّب ثِ اًذ ٍ هؼشفي آى ؿٌبػبيي ًمبعي وِ دچبس افضايؾ سٍاًبة ؿذُ

ّبي ثحشاًي  تَاًذ ثِ هذيشيت ثْتش حَضِ ٍ ػوليبت آثخيضداسي دس ثخؾ ثحشاًي هي

گيشي  آثخيض هٌزش ؿَد ػذم ؿٌبخت دس ثؼيبسي هَاسد ثبػج تلوين يِضحَ

دسآثبد ٍ ّوىبساى،  ؿَد )اػفٌذيبسي ػت ٍ گشفتي ًتيزِ هٌفي دس هحيظ هيًبهٌب

ّبي صهبًي ّيذسٍلَطيىي آصهَى  تـخيق سًٍذ ػشي ثشاي(. ثٌبثشايي 61: 1393

ّبي ّيذسٍلَطي  اػت، هخلَكبً ثشاي دادُ يي سٍؽتش هٌبػت 3وٌذال-ًبپبساهتشي هي

(. ثب ايي ٍرَد 11: 1396وىبساى، ّبي پشت داسًذ )ثبلشپَس ٍ ّ اًذ ٍ دادُ ًبهتَاصى وِ

 ّبي ّيذسٍلَطيىي داساي ضشيت خَدّوجؼتگي ٍالؼي ثشخي ػشي دس ؿشايظ

وٌذال -دس سٍؽ هي ثبؿٌذ. خَدّوجؼتگي ثش سٍي همذاس ٍاسيبًغ هحبػجِ ؿذُ هي

ػذم ٍرَد سًٍذ دس ػشي دادُ  گزاسد دس ًتيزِ احتوبل سد فشم كفش يؼٌي تأحيش هي

ذ ّؼتٌذ اهب ثب سٍؽ ـّب فبلذ سًٍ اگش چِ دادُ دس ايي حبلت وٌذ. يـيذا هـافضايؾ پ

 (. 3554: 2011، 4ؿَد )اًٍبص ٍ ثبيضيت ّب سًٍذ تـخيق دادُ هي وٌذال ثشاي آى-هي

                                                           
1- Petersen 

2- Walega & Mlynski 

3- Non-Parametric Mann-Kendall Test 

4- Onoz and Bayazit 



 

 

 

 

ثشسػي تغييشات صهبًي ٍ هىبًي سٍاًبة  يِاص رولِ هغبلؼبت اًزبم ؿذُ دس صهيٌ

( اؿبسُ ًوَد. 2007ى )ٍ ّوىبسا 1تَاى ثِ هغبلؼِ ؿيىلَهبًف دس خبسد اص وـَس هي

ّبي  ّب تغييشات هىبًي ٍ صهبًي دثي حذاوخش سا دس لغت ؿوبل سٍػيِ ثب دادُ آى

داسي  دٌّذُ هؼٌي ّب ًـبى ايؼتگبُ هَسد ثشسػي لشاس دادًذ. ًتبيذ آى 139سٍصاًِ دثي 

تغييشات هىبًي دثي دس لغت ؿوبل سٍػيِ ثَدُ ٍ تغييشات دس دثي حذاوخش دس فلل 

صدگي ٍ رٍة ثشف ثيبى وشدًذ. دس ثشسػي تغييشات هىبًي ٍ  اص صهبى يخ ثْبس سا ًبؿي

ػبلِ،  40 يچيي دس عي دٍسُ 2تؼِ يبًگ يسٍدخبًِ يصهبًي سٍاًبة دس حَضِ

( ثيبى وشدًذ وِ سٍاًبة عجيؼي سٍدخبًِ دس تبثؼتبى 2008ٍ ّوىبساى ) 3ايىؼَ

( فللي 2012وىبساى )ؿذت وبّؾ يبفتِ اػت. پيتشػَى ٍ ّ  افضايؾ ٍ دس پبييض ثِ

ثَدى سٍاًبة هبّبًِ دس ايبالت هتحذُ سا ثشسػي وشدُ ٍ ثيبى وشدًذ وِ تغييشات 

هىبًي دس سٍاًبة فللي ثِ ؿبخق خـىؼبلي حَضِ، سعَثت خبن ٍ ثبسؽ فللي 

( تغييشات آة ٍ َّايي ٍ دثي سا دس 2015ٍ ّوىبساى ) 4ثؼتگي داسد. وبًذصٍيؼض

ثيٌي فللي سٍاًبة هَسد ثشسػي لشاس دادًذ.  ثش پيؾچيي ثب توشوض  5سٍدخبًِ آوؼَي

ّبي ِ ضّب ًـبى داد وِ تغييشات دثي دس فلل تبثؼتبى دس يىي اص صيشحَ ًتبيذ آى

تأحيش ػبهل ثبسؽ ثَدُ اػت.  تأحيش دهب ٍ دس صيشحَضِ ديگش تحت هَسد ثشسػي تحت

 يِضّبي حَ دس ثشسػي فللي ثَدى دثي هيبًگيي هبّبًِ دس ثشخي اص سٍدخبًِ

ّوجؼتگي  ، تحليل7( اص ؿبخق وَلَيل2017ٍالگب ٍ هليٌؼىي )لْؼتبى  6ٍيؼتَالي

                                                           
1- Shiklomanov 

2- Yangtze 

3- Xu 

4- Kundzewicz 

5- Aksu 

6- Vistula 

7- Colwell 



 

 

 

 

 يُدٌّذ ّب ًـبى اػتفبدُ وشدًذ. ًتبيذ آى 2ٍ تحليل عيفي 1ّوجؼتگي خَدوبس

 ّبي هَسد ثشسػي ثَد. ًظوي دس فللي ثَدى دثي هيبًگيي هبّبًِ دس سٍدخبًِ ثي

ّب  ى ايٌىِ رشيبى سٍدخبًِ( ثب ثيب1390دس داخل وـَس ًيض، يَػفي ٍ ّوىبساى )

ثبؿٌذ، تغييشپزيشي  داساي تغييشپزيشي صيبدي دس هميبع صهبًي ٍ هىبًي هختلف هي

صهبًي ٍ هىبًي رشيبى سٍدّب دس اػتبى هبصًذساى سا ثب تحليل ّبسهًَيه هَسد ثشسػي 

سطين الگَي دثي ثيـيٌِ هبّبًِ دس اػفٌذ ٍ  يدٌّذُ ّب ًـبى لشاس دادًذ. ًتبيذ آى

دليل ٍلَع ثبسؽ پبييضُ  دليل رٍة ثشف ٍ دس پبييض )هْش ٍ آثبى( ثِ يي ثِفشٍسد

، هبسٍى اػتبى خَصػتبى ياي ثَدُ اػت. دس ثشسػي سًٍذ تغييشات دثي سٍدخبًِ هٌغمِ

ّبي ًبپبساهتشي  ( اص تحليل پبساهتشي سگشػيًَي ٍ آصهَى1390هؼشٍفي ٍ عجشي )

وِ همبديش دثي دس فلل ثْبس ٍ  وٌذال ٍ ػي اػتفبدُ وشدًذ ٍ ثيبى ًوَدًذ-هي

( 1391صادُ ٍ ّوىبساى ) صهؼتبى وبّؾ ٍ دس فلل تبثؼتبى افضايؾ يبفتِ اػت. فشد

آثشيض ػشخغ اػتبى خشاػبى  يحَضِاحش ًَػبًبت ثبسؽ ثش سٍاًبة ػغحي دس 

تشيي تغييشات  ثيؾ يُدٌّذ ّب ًـبى سضَي سا هَسد ثشسػي لشاس دادًذ. ًتبيذ آى

تشيي تغييشات سٍاًبة  غحي دس فلل ثْبس ٍ فشٍسديي هبُ ثَدُ ٍ ونهبّبًِ سٍاًبة ػ

دليل خـه ؿذى سٍد دس فلل تبثؼتبى  ثبؿذ وِ ثِ ػغحي دس اٍاخش تبثؼتبى هي

ّبي اخيش ثخلَف هذيشيت هٌبثغ  افضايؾ اّويت هذيشيت آثخيض دس عي ػبلاػت. 

ثب ػبصد.  بيبى هيّب سا ًو آثي، فشػبيؾ ٍ سػَة لضٍم ؿٌبخت سفتبس ٍ سطين سٍدخبًِ

تَرِ ثِ تغييشات همذاس دثي سٍدخبًِ، اسصيبثي تغييشات صهبًي ٍ هىبًي تغييشات 

فشػبيؾ خبن هؤحش ثبؿذ. ثش ّويي اػبع  أتَاًذ دس تؼييي ٍ وٌتشل هٌـ سٍاًبة هي

ايي پظٍّؾ ثب ّذف تحليل تغييشات صهبًي ٍ هىبًي حزن سٍاًبة هبّبًِ ٍ ًيض 

                                                           
1- Autocorrelation Analysis 

2- Spectral Analysis 



 

 

 

 

يل تَصيغ ػبالًِ ٍ ؿذت توشوض دس تؼذادي اص ّبي ضشيت تؼذ هحبػجِ ؿبخق

 ّبي ّيذسٍهتشي ٍالغ دس اػتبى گلؼتبى اًزبم ؿذُ اػت. ايؼتگبُ

 ّا هَاد ٍ سٍؽ

 هَسد هطالعِ یهَقعیت هٌطقِ

آثخيض گشگبًشٍد دس اػتبى گلؼتبى ثشاػبع هشص  يِضدس پظٍّؾ حبضش، حَ

اػت. اػتبى گلؼتبى اص گشفتِ ؿذُ  ػٌَاى ٍاحذ هغبلؼبتي دس ًظش  ّيذسٍلَطيه ثِ

ّبي اساضي داساي ًبّوگٌي ثباليي  ًظش گؼتشدگي، تٌَع تَپَگشافي ٍ ًَع وبسثشي

ّبي خـه ٍ هشعَة سا هتأحش  اػت وِ خلَكيبت ٍ ٍلَع صهبًي ٍ هىبًي دٍسُ

ويلَهتشهشثغ دس ؿوبل ؿشق  20438ػبصد. اػتبى گلؼتبى ثب هؼبحتي حذٍد  هي

تب  36˚ 25΄عَل ؿشلي ٍ  56˚ 18΄تب 53˚ 50΄رغشافيبيي  ي وـَس ٍ دس هحذٍدُ

 150ػشم ؿوبلي ٍالغ ؿذُ اػت. هيضاى ثبسًذگي هتَػظ ػبالًِ اص حذٍد  38˚ 08΄

ثٌذي دٍهبستي داساي  ثبؿذ. اػتبى گلؼتبى دس عجمِ هتش هتغيش هي هيلي 750تب 

ثٌذي، ًَاس ؿوبلي اػتبى داساي اللين  ثبؿذ وِ دس ايي عجمِ ّبيي هتفبٍت هي اللين

چٌيي دٍ ًبحيِ ثؼيبس  ثبؿذ. ّن خـه هي تش آى داساي اللين ًيوِ خـه ٍ ًَاس پبييي

 هشعَة دس داخل ًَاحي ًيوِ يِهشعَة دس داخل ًَاحي هشعَة ٍ پٌذ ًبحي

 ثِ يحَضِ يُوبسثشي ػوذ .(82: 1390صادُ ٍ ؿيخ،  هشعَة لشاس داسد )هلغفي 

  ّبي آثشفتي ثِ شة هٌغمِ دؿتٍيظُ دس رٌَة ٍ ؿشق رٌگلي ثَدُ ٍ دس ؿوبل ٍ غ 

 ي(، هَلؼيت هٌغم1ِثشداسي ّؼتٌذ. ؿىل ) كَست صساػت ٍ هشتغ دس حبل ثْشُ

 ّبي ّيذسٍهتشي چٌيي پشاوٌؾ ايؼتگبُوهَسد هغبلؼِ سا دس اػتبى گلؼتبى ٍ ايشاى ٍ ّ

 دّذ.  هَسد هغبلؼِ سا ًوبيؾ هي يدس هٌغمِ
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 ّای ّیذسٍهتشی دس اػتاى گلؼتاى حل ایؼتگاُآتخیض گشگاًشٍد ٍ ه یحَضِهَقعیت  (1)ؿکل 

 سٍؽ پظٍّؾ

هَسد  يِّبي ّيذسٍهتشي هَرَد دس هٌغم ايؼتگبُ يِدس ايي پظٍّؾ اثتذا ولي

وِ دس تحليل تغييشات هبّبًِ سٍاًبة ػغحي ٍ دثي  هغبلؼِ ؿٌبػبيي ؿذ. اص آًزبيي

اػت، ثٌبثشايي  تش دليك تش ثبؿذ دلت ًتبيذ ّب ثيؾ آهبسي ايؼتگبُ ي ّش چِ دٍسُ

 ّبي هذت اًتخبة ؿذًذ. دادُ داساي آهبس عَالًي حَضِّبي هختلف دس ػغح  ايؼتگبُ

، دس حَضِدس ػغح   ايؼتگبُ 20دس ايي پظٍّؾ ؿبهل آهبس دثي هبّبًِ  هَسد ًيبص

 ّبي ّيذسٍهتشي ثبؿذ وِ ثشخي اص اعالػبت ايؼتگبُ هي 1391تب  1353آهبسي   يدٍسُ

 ( اسائِ ؿذُ اػت.1)هَسد هغبلؼِ دس رذٍل 



 

 

 

 

 ّای ّیذسٍهتشی هٌتخة دس اػتاى گلؼتاى خصَصیات ایؼتگاُ (1)جذٍل 

 ًام ایؼتگاُ سٍدخاًِ سدیف
هتَػط دتی  هَقعیت جغشافیایی

 X Y Z )هتشهکعة تشثاًیِ(
 45/1 تٌگشاُ دٍؽ )هبدسػَ( 1

 57/1 توش گشگبًشٍد 2

 59/2 گبليىؾ ىاٍغب 3

 50/0 تپِ للي  تپِ للي 4

 51/7 گٌجذ گشگبًشٍد 5

 06/2 لضٍسُ  چبي چْل 6

 21/2 ًَدُ خشهبلَ 7

 58/5  اساصوَػِ  گشگبًشٍد 8

 22/1 ساهيبى  چبي لشُ 9

 93/12 لضاللي گشگبًشٍد 10

 93/8 ػذگشگبى گشگبًشٍد 11

 60/0 ؿيشآثبد  رَي ػيبُ 12

 51/3  ػبليبى ثبغِ  گشگبًشٍد 13

 40/0  آثبد تمي  رؼفشآثبد 14

 09/13  لال آق گشگبًشٍد 15

 61/12  ثليشآثبد گشگبًشٍد 16

 76/2  لَؿبى حبري گشگبًشٍد 17

 180 11/2 پـتِ پغ ًشهبة 18

 04/2 صسيٌگل  صسيٌگل 19

 16/1 ػشهَ  هحوذآثبد 20

ّبي  ّبي هبّبًِ دثي دس ػبل دس ساػتبي اّذاف پظٍّؾ، اثتذا ثشاػبع دادُ

آهبسي  يُّبي هختلف دس عَل دٍس سٍاًبة هبّبًِ ٍ ػبالًِ ايؼتگبُ هختلف، حزن

هٌظَس ثشسػي تغييشات هبّبًِ حزن سٍاًبة دس ّش يه اص   هحبػجِ گشديذ. ػپغ ثِ



 

 

 

 

  اػتفبدُ گشديذ. ايي ؿبخق 1ص ؿبخق تغييشات ػبالًِّبي ّيذسٍهتشي ا ايؼتگبُ

 يُحزن سٍاًبة دس عَل دٍس 3ٍ ؿذت توشوض 2ؿبهل ضشيت تؼذيل تَصيغ ػبالًِ

ثبؿذ. ضشيت  آثخيض گشگبًشٍد هي يحَضِّبي ّيذسٍهتشي  آهبسي هَرَد دس ايؼتگبُ

بة دس تؼذيل تَصيغ ػبالًِ ًـبًگش يىٌَاختي يب ػذم يىٌَاختي تغييشات حزن سٍاً

ٍ  4( هحبػجِ ؿذ )طاي1) يِثبؿذ، وِ ثشاػبع ساثغ ّبي هَسد هغبلؼِ هي ايؼتگبُ

 (.4: 2016ّوىبساى، 

  (1)ي ساثغِ  

  

 R(، 1، 2، 3،......، 12ّبي ػبل ) هبُ tضشيت تؼذيل تَصيغ ػبالًِ،  Crوِ دس آى، 

ثبؿذ. ؿذت توشوض  هتَػظ حزن سٍاًبة ػبالًِ هي Rهتَػظ حزن سٍاًبة هبّبًِ ٍ

 ّبي دػت آهذُ اص همبديش حزن سٍاًبة سا دس ايؼتگبُ  ًيض حذالل ٍ حذاوخش تغييشات ثِ

( هحبػجِ گشديذ 5( ٍ )4(، )3(، )2دّذ ٍ ثشاػبع سٍاثظ ) ّيذسٍهتشي ًـبى هي

 (.4: 2016؛ طاي ٍ ّوىبساى، 39: 2000ٍ ّوىبساى،  5)يبًگ

 (2) يساثغِ 
 

 (3) يساثغِ
   

                                                           
1- Annual Variation Analysis (AVA) 

2- Annual Distribution of Regulating Coefficient 

3- Concentration Rate 

4- Zhai 

5- Young  



 

 

 

 

 (4) يساثغِ
 

 (5) يساثغِ
 

هبُ  12روغ همبديش هؤلفِ افمي  Rxؿذت توشوض حزن سٍاًبة،  Cdّب،  وِ دس آى

همبديش حزن سٍاًبة هبّبًِ،  R(t)هبُ ػبل،  12روغ همبديش هؤلفِ ػوَدي  Ryػبل، 

 ثبؿذ.  هيهبُ  12 ثشاثش LENMصاٍيِ ثشداسي اص همبديش حزن سٍاًبة ٍ  

دس ثشسػي تغييشات صهبًي ؿبخق تغييشات ػبالًِ حزن سٍاًبة اص هذل ًوَداس 

هتغيشُ اثضاسي ثشاي ًوبيؾ تغييشپزيشي  اػتفبدُ ؿذ. هذل ًوَداس ػِ 1هتغيشُ ػِ

صادُ ٍ  ثؼذي اػت )هلغفي هتغيشّبي هؤحش ثش يه هتغيش ٍاثؼتِ دس فضبي ػِ

ًوَداسّبي  ي(. تْي239ِ: 2003، 2ن ٍ ّوىبساى؛ آلتًَىبيٌب133: 1394ّوىبساى، 

تَاًذ ثب اػتفبدُ اص سٍؽ وشيزيٌگ كَست گيشد، وِ دس آى ثب اػتفبدُ  هتغيشُ هي  ػِ

گشدد  اص دٍ هتغيش هؼتمل ٍ يه هتغيش ٍاثؼتِ، پشاوٌؾ همبديش آى ثشآٍسد هي

ضشيت (. ثٌبثشايي استجبط هيبى 72: 2008، 3؛ ػي5: 2016صادُ،  )كبدلي ٍ هلغفي

ّبي هَسد هغبلؼِ ثب هيبًگيي  تؼذيل تَصيغ ػبالًِ ٍ ؿذت توشوض ػبالًِ ايؼتگبُ

ثب اػتفبدُ اص ( 1353-13591آهبسي ) يحزن سٍاًبة ػبالًِ دس عَل دٍسُ

هَسد اسصيبثي لشاس گشفت. هيبًگيي  Surferافضاس  هتغيشُ دس هحيظ ًشم ًوَداسّبي ػِ

 يّب دس عَل دٍسُ ّش يه اص ايؼتگبُضشيت تؼذيل تَصيغ ػبالًِ ٍ ؿذت توشوض 

هٌظَس ثشسػي تغييشات هىبًي هحبػجِ ٍ دس لبلت ًمـِ اسائِ  ػبلِ ًيض ثِ 38آهبسي 

 گشديذ.

                                                           
1- Triple Diagram Model 

2- Altunkaynak et al., 

3- Sen  



 

 

 

 

 کٌذال-آصهَى هي

( اػتفبدُ ؿذُ 9تب  6وٌذال اص سٍاثظ )-رْت تؼييي همبديش آصهَى هيدس ايي همبلِ 

 (. 9: 2002، 1اػت )ػبلوي ٍ ّوىبساى

 (6) يساثغِ
 

 (7) ياثغِس
 

 (8) يساثغِ
 

 (9) يساثغِ

 
اهيي iتشتيت  ثِ Xi  ٍ Xjآهبسي(، ياي )عَل دٍسُ ذاد دادُ هـبّذُـؼت n وِ دس آى،

 ٍjُاي، ٍ اهيي دادُ هـبّذ q ٍُتش  ّبي ثشاثش ٍ ثيؾ ايزبد ؿذُ )ثب دادُ ّبي تؼذاد گـش
وٌذال -مذاس آهبسُ هيه ZM اهيي گشٍُ pٍّبي ثشاثش دس تؼـذاد داُ  tpاص دٍ ػضَ(،

سًٍذ  يذُدٌّ بّـي ٍ همذاس هخجت آى ًـبىثيبًگش سًٍذ و ZM . همذاس هٌفياػت
 96/1دسكذ اگش  95داسي  ثبؿذ. ثب تَرِ ثِ ػغح هؼٌي ّب هي افضايـي دس ػشي دادُ

|ZM|>  ثبؿذ، فشم كفش(H0 ) سد ؿذُ ٍ ػشي صهبًي پبساهتش هَسد هغبلؼِ داساي
 ثٌبثشايي سًٍذ تغييشات .ؿَد ذ سًٍذ اسصيبثي هيلش ايـي كَست فبداس ٍ دس غي سًٍذ هؼٌي

ّبي  آهبسي دس ايؼتگبُ يضشيت تؼذيل تَصيغ ػبالًِ ٍ ؿذت توشوض دس عَل دٍسُ
 اًزبم ؿذ. 2افضاس هه ػٌغ وٌذال دس ًشم-هَسد هغبلؼِ ثب اػتفبدُ اص آصهَى هي

                                                           
1- Salmi 

2- MAKESENS 



 

 

 

 

 ًتایجتحث ٍ 

آهبسي هَرَد دس تؼذادي اص  يٍُسهمبديش تغييشات هبّبًِ حزن سٍاًبة دس عَل د

 ( اسائِ ؿذُ اػت.2آثخيض گشگبًشٍد دس ؿىل ) يحَضِّبي ّيذسٍهتشي  ايؼتگبُ

  

  

 
 

  
ّای هختلف دس  تغییشات هتَػط هقادیش حجن سٍاًاب )هیلیَى هتشهکعة( دس هاُ (2)ؿکل 

 آتخیض گشگاًشٍد یحَضِّای ّیذسٍهتشی هٌتخة دس  ایؼتگاُ



 

 

 

 

  

  

  

  

  

 (2ی ؿکل )اداهِ



 

 

 

 

  

 (2ی ؿکل )اداهِ

دػت آهذُ اص تغييشات حزن سٍاًبة هبّبًِ هشثَط ثِ ؿىل   ثشاػبع ًتبيذ ثِ

تشيي همذاس  هبُ ٍ ون تشيي حزن سٍاًبة دس فشٍسديي ؿَد وِ ثيؾ (، هـبّذُ هي2)

 َؿبى داساي ثيـتشييل وِ ايؼتگبُ حبري ثبؿذ، دس كَستي حزن سٍاًبة دس هشدادهبُ هي

 ّبي تَاى گفت وِ دس ايؼتگبُ ػجبستي هي همذاس حزن سٍاًبة دس هشدادهبُ ثَدُ اػت. ثِ

تشيي همبديش آى دس  هَسد هغبلؼِ، ثيـتشيي همبديش حزن سٍاًبة دس فلل ثْبس ٍ ون

ثبؿذ. اص آًزبيي وِ ثيـتش آثخيضّبي هَسد هغبلؼِ  ّبي پبييض ٍ تبثؼتبى هي فلل

 ثبؿٌذ، لزا دثي پبيِ ًبؿي اص ًفَرپزيشي ثبال، ثبػج تغييش دس رٌگلي هيداساي پَؿؾ 

ؿَد. همبديش  ثٌذي ٍلَع دثي ٍ ًيض تَصيغ ٍ تؼذيل آى دس فلَل هختلف هي صهبى

آهبسي هَرَد دس تؼذادي اص  يتغييشات هتَػظ حزن سٍاًبة ػبالًِ دس عَل دٍسُ

 ( اسائِ ؿذُ اػت.3ؿىل )آثخيض گشگبًشٍد دس  يحَضِّبي ّيذسٍهتشي  ايؼتگبُ

 ّبي تشيي حزن سٍاًبة هشثَط ثِ ايؼتگبُ تَاى گفت وِ ثيؾ ( هي3ثشاػبع ؿىل )

تشتيت داساي هتَػظ حزن سٍاًبة ػبالًِ )ثب همبديش   لال، لضاللي ٍ ثليشآثبد ثِ آق

آثبد  وِ ايؼتگبُ تمي ثبؿٌذ، دس حبلي هيليَى هتشهىؼت( هي 6/32ٍ  5/33، 9/33

همذاس هتَػظ حزن سٍاًبة ػبالًِ ثِ هيضاى يه هيليَى هتشهىؼت داساي ووتشيي 

ثشآٍسد ؿذُ اػت. ًتبيذ هشثَط ثِ تغييشات صهبًي ؿبخق تغييشات ػبالًِ )ضشيت 

هتغيشُ  تؼذيل تَصيغ ػبالًِ ٍ ؿذت توشوض( حزن سٍاًبة ثب اػتفبدُ اص ًوَداسّبي ػِ

 ( اسائِ ؿذُ اػت.5( ٍ )4ّبي ) دس ؿىل



 

 

 

 

 
 یّای ّیذسٍهتشی هٌتخة دس طَل دٍسُ ش هتَػط حجن سٍاًاب ػاالًِ دس ایؼتگاُهقادی (3)ؿکل 

 آتخیض گشگاًشٍد یحَضِآهاسی هَجَد دس 

 
هقادیش ضشیة تعذیل تَصیع ػاالًِ دس تغییشات هیاًگیي حجن سٍاًاب ػاالًِ دس طَل  (4)ؿکل 

 ّای هٌتخة آهاسی ایؼتگاُ یدٍسُ



 

 

 

 

 
آهاسی  یییشات هیاًگیي حجن سٍاًاب ػاالًِ دس طَل دٍسُهقادیش ؿذت توشکض دس تغ (5)ؿکل 

 ّای هٌتخة ایؼتگاُ

ّبيي ثب همذاس حزن  ايي اػت وِ تَصيغ سٍاًبة دس ػبل يدٌّذُ ( ًـبى4ؿىل )

آهبسي غيشيىٌَاخت  يُهيليَى هتشهىؼت دس عَل دٍس 50تش اص  سٍاًبة ػبالًِ ثيؾ

ػذم تغييشات ضشيت تؼذيل تَصيغ  يدٌّذُ چٌيي ايي ؿىل ًـبى ثبؿذ. ّن هي

ٍ  1375-1380، 1360-1365ّبي ثيي  رض دس ػبل آهبسي ثِ يُػبالًِ دس عَل دٍس

تَاى ثِ تغييشات  ثبؿذ وِ هي ٍ دس همبديش ون حزن سٍاًبة ػبالًِ هي 1390-1385

ّبي هَسد هغبلؼِ ًؼجت داد. همبديش ؿذت  همذاس حزن سٍاًبة ػبالًِ دس ثيي ايؼتگبُ

( هتفبٍت 5دس عَل صهبى ٍ دس همبيؼِ ثب حزن سٍاًبة ػبالًِ ثشاػبع ؿىل )توشوض 

رض دس  همذاس ؿذت توشوض ثِ 1355-1365ّبي  وِ دس ثيي ػبل ثَدُ دس كَستي

هيليَى هتشهىؼت ون ثشآٍسد  80-100ٍ  10-20همذاس حزن سٍاًبة ػبالًِ ثيي 

توشوض دس حزن  همذاس ؿذت 1375-1385ّبي ثيي  وِ دس ػبل ؿذُ اػت. دس حبلي

تغييشات  يدٌّذُ هىؼت ون ثَدُ اػت وِ ًـبى هيليَى هتش 60تش اص  سٍاًبة ون

تغييشات هىبًي همبديش ضشيت تؼذيل  يُدٌّذ ( ًـبى6. ؿىل )اػتؿذت توشوض صهبًي 



 

 

 

 

 يػبالًِ ٍ ؿذت توشوض ثشآٍسدي ثشاي همبديش هتَػظ حزن سٍاًبة ػبالًِ تَصيغ

آثخيض گشگبًشٍد  يحَضِآهبسي هَرَد دس  يُعَل دٍس هَسد هغبلؼِ دس ّبي ايؼتگبُ

 ثبؿذ.  هي

 
ّای  دس ایؼتگاُهقادیش هتَػط ضشیة تعذیل تَصیع ػاالًِ ٍ ؿذت توشکض سٍاًاب ػاالًِ  (6)ؿکل 

 آتخیض گشگاًشٍد یحَضِّیذسٍهتشی هٌتخة دس 

تشيي ضشيت تؼذيل تَصيغ ػبالًِ حزن  ايي اػت وِ ون يُدٌّذ ( ًـبى6ؿىل )

تشتيت ثب همبديش  تپِ ثِ خبًذٍص، توش، گبليىؾ ٍ للي ّبي ًَدُ سٍاًبة هشثَط ثِ ايؼتگبُ

دسكذ ثَدُ اػت وِ ًـبًگش يىٌَاخت ثَدى تَصيغ  24/0ٍ  23/0، 21/0، 19/0ثشاثش 

ّب  وِ دس ػبيش ايؼتگبُ ثبؿذ. دس حبلي ّبي ػبل هي هبُ يِهمبديش حزن سٍاًبة دس ّو

دُ ٍ ثبالتشيي همذاس ضشيت تؼذيل تَصيغ ػبالًِ هشثَط ثِ تش ثَ ًظوي ثيؾ همذاس ثي

ّبي هحذٍدي  دّذ دس هبُ ثبؿذ وِ ًـبى هي دسكذ هي 44/0ايؼتگبُ ساهيبى ثب همذاس 

چٌيي ثيـتشيي ؿذت توشوض حزن  . ّناػتاص ػبل همبديش حزن سٍاًبة يىٌَاخت 

 ّبي ايؼتگبُهشثَط ثِ  تشيي آى دسكذ ثَدُ ٍلي ون62/0سٍاًبة دس ايؼتگبُ ساهيبى ثشاثش 

  دس حبلي ثبؿٌذ دسكذ هي 26/0ٍ  25/0تشتيت ثشاثش ثب همبديش   خبًذٍص ثِ توش ٍ ًَدُ



 

 

 

 

ػجبستي دس ؿذت   ّب ؿذت توشوض يىٌَاخت ثَدُ اػت. ثِ تش ايؼتگبُ وِ دس ثيؾ

ّبي هَسد هغبلؼِ همبديش ثيي حذالل ٍ حذاوخش  توشوض ثبالي حزن سٍاًبة دس ايؼتگبُ

. ساثغِ ثيي همبديش ًشهبل ؿذُ اػت ية هبّبًِ داساي تغييشات صيبدحزن سٍاًب

ّبي ضشيت تؼذيل تَصيغ ػبالًِ ٍ ؿذت توشوض ثشاػبع دثي هتَػظ رشيبى  ؿبخق

ّبي ٍالغ دس  دّذ وِ دس ايؼتگبُ ( اسائِ ؿذُ اػت. ًتبيذ ًـبى هي7دس ؿىل )

ػت، وِ ًـبى هَسد هغبلؼِ، همبديش ؿبخق ؿذت توشوض ثبالتش ا يثبالدػت هٌغمِ

ّبي پشآة ػبل اػت. ايي دس حبلي اػت وِ دس  دّذ توشوض ٍلَع دثي دس هبُ هي

ّب ٍ افضايؾ دثي، ايي توشوض ٍلَع  ّن پيَػتي سٍدخبًِ دػت، ثب ثِ ّبي پبييي ايؼتگبُ

 ؿَد. ّبي ػبل تَصيغ هي تش هبُ ّبي هـخلي اص ػبل اص ثيي سفتِ ٍ دس ثيؾ دثي دس هبُ

 
تیي هقادیش ًشهال ؿذُ ضشیة تعذیل تَصیع ػاالًِ ٍ ؿذت توشکض تشاػاع دتی  یساتطِ (7)ؿکل 

 آتخیض گشگاًشٍد یحَضِهتَػط جشیاى دس 

تَاى ثيبى وشد وِ استجبط ثيي ضشيت تؼذيل تَصيغ  ( هي7ثب تَرِ ثِ ؿىل )

ػجبستي ّش چِ تَصيغ حزن سٍاًبة دس   ثبؿذ. ثِ ػبالًِ ٍ ؿذت توشوض هؼتمين هي

تَاى اًتظبس داؿت وِ تغييشات ثيي  ف ػبل غيشيىٌَاخت ثبؿذ، هيّبي هختل هبُ



 

 

 

 

( همبديش 2حذالل ٍ حذاوخشي همبديش حزن سٍاًبة ًيض صيبد خَاّذ ثَد. دس رذٍل )

وٌذال ثشاي ؿبخق تغييشات ػبالًِ )ضشيت تؼذيل تَصيغ ػبالًِ ٍ -هي Zآصهَى 

ّبي ّيذسٍهتشي  ( ثشاي ايؼتگب1353ُ-1391آهبسي ) يُؿذت توشوض( دس عَل دٍس

 آثخيض گشگبًشٍد اسائِ ؿذُ اػت.  يحَضِهَسد هغبلؼِ دس 

-1331آهاسی ) یسًٍذ تغییشات ضشیة تعذیل تَصیع ػاالًِ ٍ ؿذت توشکض دس دٍسُ (2)جذٍل 

 آتخیض گشگاًشٍد یحَضِکٌذال دس -( تا اػتفادُ اص آصهَى هي1353

 ایؼتگاُ سدیف
 (Cd) کضؿذت توش (Cr) ضشیة تعذیل تَصیع ػاالًِ

 داسی هعٌی Zآصهَى  داسی هعٌی Zآصهَى 

  -24/0  -68/0 اساصوَػِ 1

  -38/1 * -06/2 لال آق 2

  -12/0  -61/1 ػبليبى ثبؽ 3

 + -77/1 * -35/2 ثليشآثبد 4

  -96/0  -05/1 پـتِ پغ 5

  44/0 * 16/2 آثبد تمي 6

  -11/1  34/0 توش 7

  99/0  -18/0 تٌگشاُ 8

  -36/0  31/0 َؿبىل حبري 9

  -27/0  -62/1 ساهيبى 10

  -36/0 + -79/1 صسيٌگل 11

  19/0  -15/1 ػذگشگبى 12

  56/0  -55/1 ػشهَ 13

  -41/0 ** -93/2 ؿيشآثبد 14

  -45/1 + -71/1 لضاللي 15

  09/1  18/0 تپِ للي 16

  -48/0  -07/0 گبليىؾ 17

  -33/1 + -65/1 گٌجذ 18

 + 79/1  -44/0 لضٍسُ 19

 ** 81/2  -33/1 خبًذٍص ًَدُ 20
 (1/1داسی دس ػطح  هعٌی +، 15/1داسی دس ػطح  هعٌی *، 11/1داسی دس ػطح  هعٌی **)



 

 

 

 

ّب دس  وٌذال ثشاي ؿبخق تغييشات ػبالًِ ايؼتگبُ-ثشسػي ًتبيذ آصهَى هي

داسي دس ػغح  تشيي سًٍذ وبّـي ٍ افضايـي هؼٌي دّذ وِ ثيؾ ( ًـبى هي2رذٍل )

( ٍ -93/2تشتيت ثشاي ضشيت تؼذيل تَصيغ ػبالًِ )ايؼتگبُ ؿيشآثبد ثشاثش ثب   ثِ 01/0

داسي دس  چٌيي هؼٌي ثبؿذ. ّن ( هي81/2خبًذٍص ثشاثش ثب  ًَدُ  ؿذت توشوض )ايؼتگبُ

(، -06/2لال ) ّبي آق ثشاي ضشيت تؼذيل تَصيغ ػبالًِ دس ايؼتگبُ 05/0ػغح 

وِ ؿذت توشوض   ( هـبّذُ ؿذُ اػت، دس حبلي16/2آثبد ) ( ٍ تمي-35/2ثليشآثبد )

 20داسي سا ًـبى دادُ اػت. ثٌبثشايي اص ثيي  سًٍذ هؼٌي1/0ٍ  01/0دس ػغح 

 4ثشاي ضشيت تؼذيل تَصيغ ػبالًِ  Zايؼتگبُ ّيذسٍهتشي هَسد هغبلؼِ، آصهَى 

ايؼتگبُ داساي  7وِ ؿذت توشوض ثشاي  ايؼتگبُ داساي سًٍذ افضايـي ثَدُ دس حبلي

ّب دس ّش دٍ  تش ايؼتگبُ تَاى گفت وِ ثيؾ ػجبستي هي  ثبؿذ. ثِ ًٍذ افضايـي هيس

 اًذ.   داس ثَدُ ؿبخق داساي سًٍذ وبّـي هؼٌي

 گیشی ًتیجِ

ايؼتگبُ ّيذسٍهتشي  20دس ايي پظٍّؾ تغييشات صهبًي ٍ هىبًي حزن سٍاًبة دس 

ًتبيذ ايي پظٍّؾ هَسد هغبلؼِ دس اػتبى گلؼتبى هَسد تحليل ٍ ثشسػي لشاس گشفت. 

ّبي هٌتخت  ًظوي همبديش حزن سٍاًبة ايؼتگبُ ًـبى داد وِ تغييشات ٍ ثي

خلَف دس هميبع هبّبًِ لبثل تَرِ اػت. ثٌبثشايي همبديش تغييشات حزن سٍاًبة  ثِ

ّبي ّيذسٍهتشي هَسد هغبلؼِ  ّبي هختلف اص ػبل دس تؼذادي اص ايؼتگبُ دس هبُ

ش سٍاًبة دس فلل ثْبس ٍ خلَكبً دس هبُ فشٍسديي دّذ وِ، حذاوخش همبدي هي  ًـبى

تَاى ًتيزِ گشفت وِ ػالٍُ ثش ػبهل ثبسًذگي،  اتفبق افتبدُ اػت. ثش ايي اػبع هي

ّب دس ايي فلل تأحيشگزاس ثَدُ  ػبهل رٍة ثشف ًيض ثش هيضاى آثذّي ثبالي سٍدخبًِ

هَرَد دس آهبسي  يتشيي همبديش حزن سٍاًبة، دس عَل دٍسُ چٌيي ثيؾ اػت. ّن

تشتيت داساي هتَػظ حزن سٍاًبة ػبالًِ  لال، لضاللي ٍ ثليشآثبد ثِ ّبي آق ايؼتگبُ

آثبد  وِ ايؼتگبُ تمي هيليَى هتشهىؼت(، دس حبلي 6/32ٍ  5/33، 9/33)ثب همبديش 



 

 

 

 

تشيي همذاس حزن سٍاًبة ثشاثش ثب يه هيليَى هتشهىؼت ثشآٍسد ؿذُ اػت.  داساي ون

ن سٍاًبة ػبالًِ ٍ دس ًتيزِ ضشيت تؼذيل تَصيغ ػبالًِ ٍ تَاى ثيبى وشد وِ حز هي

ؿذت توشوض داساي تغييشات صهبًي ثَدُ ٍ همذاس ضشيت تؼذيل تَصيغ ػبالًِ ٍ ؿذت 

توشوض هحبػجبتي دس همبيؼِ ثب حزن سٍاًبة ػبالًِ داساي سفتبس هتفبٍت دس عَل 

تپِ  ش، گبليىؾ ٍ لليخبًذٍص، تو ّبي ًَدُ ثبؿذ. دس ًتيزِ ايؼتگبُ آهبسي هي يدٍسُ

 يدٌّذُ داساي ووتشيي همبديش ضشيت تؼذيل تَصيغ ػبالًِ حزن سٍاًبة ثَدُ وِ ًـبى

ثبؿذ. اص عشفي  ّبي ػبل هي يىٌَاخت ثَدى سًٍذ تغييشات حزن سٍاًبة دس ّوِ هبُ

چٌيي  ثبؿٌذ. ّن ّبي هزوَس ًيض داساي هتَػظ حزن سٍاًبة ػبالًِ ون هي ايؼتگبُ

ّبي ّيذسٍهتشي هَسد هغبلؼِ دس  وشوض حزن سٍاًبة دس ايؼتگبُتشيي ؿذت ت ثيؾ

ّبي توش ٍ  تشيي همذاس آى دس ايؼتگبُ دسكذ( ٍ ون 62/0ايؼتگبُ ساهيبى )ثب همبديش 

ثبؿذ. ثب تَرِ ثِ ايٌىِ ايؼتگبُ  دسكذ( هي 26/0ٍ  25/0خبًذٍص )ثب همبديش  ًَدُ

 خبًذٍص ّبي توش ٍ ًَدُ ايؼتگبُساهيبى داساي هتَػظ حزن سٍاًبة ػبالًِ ون ًؼجت ثِ 

سٍاًبة سا ثبؿذ، صيبد ثَدى ضشيت تؼذيل تَصيغ ػبالًِ ٍ ؿذت توشوض حزن  هي

خبن  گيبّي ٍ ًفَرپزيشي تَاى ثِ خلَكيبت فيضيَگشافي هبًٌذ ؿيت، پَؿؾ هي

ثيبًگش  تَاًذ ّبي هزوَس هي ػجبستي سًٍذ تغييشات حزن سٍاًبة دس ايؼتگبُ ًؼجت داد. ثِ

صهبًي ٍ هىبًي ثبسؽ، الذاهبت حفبظتي اًؼبى )احذاث ػذ( دس ػغح تغييشات 

چٌيي استجبط ثيي  ّن .آهبسي ثبؿذ يحَضِ يب همذاس ًفَرپزيشي دس عَل دٍسُ

ػجبستي   ثِثبؿذ.  داس هي ضشيت تؼذيل تَصيغ ػبالًِ ٍ ؿذت توشوض هؼتمين ٍ هؼٌي

هَسد  ّبي يؼتگبُّبي ػبل دس ا ّشچِ همذاس يىٌَاختي تَصيغ حزن سٍاًبة دس هبُ

تش  تش ثبؿذ، تغييشات ثيي حذالل ٍ حذاوخش تغييشات حزن سٍاًبة ون هغبلؼِ ثيؾ

-تشيي سًٍذ وبّؾ ٍ افضايـي ثب اػتفبدُ اص آصهَى هي ايي ثيؾ ثٌبثش ذ ثَد.ـخَاّ

 05/0داس  خبًذٍص دس ػغح هؼٌي ّبي ؿيشآثبد ٍ ًَدُ تشتيت دس ايؼتگبُ وٌذال ثِ

بيت ثشاػبع ًتبيذ، تغييشات دس همبديش حزن سٍاًبة هبّبًِ دس اًذ. دس ًْ ؿذُهـبّذُ 



 

 

 

 

ٌؾ ّيذسٍلَطيه ٍ ـ، ٍاوحَضِتَاى ثب خلَكيبت  يـهَسد هغبلؼِ سا ه يهٌغمِ

وبسثشي اساضي )صهبى ؿخن اساضي وـبٍسصي( هشتجظ داًؼت وِ اص ػَاهل اكلي 

ت پزيشد سٍاًبة ًيض اگش عشحي كَس ثبؿٌذ. رْت حفظ هي سٍاًبة  يوٌٌذُ وٌتشل

لزا ّش  .ؿَد وِ هيضاى تجخيش سا تغييش دّذ ايي اهش هَرت تغييش دس اوَػيؼتن هي

گؼتشدُ  يوبهل ٍ هغبلؼِ يّيذسٍلَطي ثبيذ ثب احبعِ يًَع تغييش دس ارشاي چشخِ

 كَست پزيشد.

 



 

 

 

 

 هٌاتع

 اسصیااتی (، 1393فتحـي ) هحوذحؼيي  ٍ ثْـتي ربٍيذ، اثشاّين ؛دسآثبد، فشيجب اػفٌذيبسيـ 

ػَ تا  آتخیض قشُ یحَضِآثاس ّیذسٍلَطیک تغییش کاستشی تش هیضاى سٍاًاب ػاالًِ دس 

-73، كـق  1 يؿـوبسُ ، 1 يّيـذسٍطئَهَسفَلَطي، دٍسُ ، (L-THIAاػتفادُ اص هذل )

59.   

الگاَی   یهقایؼِ(، 1395)صادُ  فمِپيشٍصُ  ٍ صادُ، سئَف هلغفي ؛دسآثبد، فشيجب اػفٌذيبسيـ 

ِ   تغییشات صهاًی هق ّاای اػاتاى    ادیش دتی ٍ سػَب هاّاًاِ دس تعاذادی اص سٍدخاًا

 .53-65، كق 2 يؿوبسُ، 5ّبي طئَهَسفَلَطي ووي، ػبل  پظٍّؾ ،آرستایجاى غشتی

(، 1396) هحوـذي  اهـيي  ٍ آثـبدي، اثَالحؼـي   ػيذهشتضي، فـتح  ،ػيذيبى ؛ثبلشپَس، هْؼبـ 

اسای ّااای د کٌااذال دس ؿٌاػااایی سًٍااذ ػااشی  -تشسػاای کاااسایی آصهااَى هااي 

-22، كق 36 يؿوبسُ، 11، ػلَم ٍ هٌْذػي آثخيضداسي ايشاى، ػبل خَدّوثؼتگی

11 . 

حؼيي ٍ ايلذسهي، ػليشضب  ؛ػليوبًي، وشين ؛ًظاد سٍؿي، هحوَد حجيت ؛ؿبد، هْتبة كفشيـ 

ِ پتاًؼیل تأثیش تغییش اقلین تش جشیاى سٍدخاًاِ دس  (، 1396ًٍذ ) صيٌي آتخیاض   یحَضا

 .81-98، كق 10 يؿوبسُ، 3 يهَسفَلَطي، دٍسُ، ّيذسٍطئَتْاس-ّوذاى 

(، 1391لَيــذل سحيوــي )يَػــف  ٍ آثــبدي، ػــؼيذ سرــبيي ًزــف ؛صادُ، هٌــَچْش فــشدـــ 

      ِ آتشیاض ػاشخغ    یآؿکاسػاصی اثش ًَػااًات تااسؽ تاش سٍاًااب ػاطحی حَضا

 .11-24، كق 7 يؿوبسُ، 2هغبلؼبت رغشافيبيي هٌبعك خـه، ػبل سٍد(،  )کـف

تعیایي سٍاتاط    (،1385) ػجـذالىشين ثٌْيـب   ٍ هحوـذ آخًَـذػلي، ػلـي   ؛ياٍلي، ساهي فضلـ 

ّای آتشیض  حَضِهَسدی:  یّای آتشیض کَّؼتاًی )هطالعِ حَضِتیٌی سٍاًاب دس  پیؾ

 .1-13عجيؼي گشگبى، كق  ػلَم وـبٍسصي ٍ هٌبثغهعشف اهاهِ ٍکؼیلیاى(، 



 

 

 

 

تحلیال خـکؼاالی   (، 1394صادُ، سئَف، ؿْبثي، هؼلـَهِ، رثيحـي، هحؼـي، )    هلغفيـ 

    ِ ُ  َّاؿٌاػی دس اػتاى کشدػتاى تا اػاتفادُ اص هاذل ًواَداس ػا آهـبيؾ   ،هتغیاش

 .  129-140، كق 17 يؿوبسُ، 5رغشافيبيي فضب، رلذ 

ػٌجی اػتاى  تشسػی تشاکن ؿثکِ تاساى(، 1390ؿيخ ٍاحذ ثشدي ) ٍ صادُ، سئَف هلغفيـ 

، 93 يآثخيضداسي، ؿوبسُّبي  پظٍّؾ، گلؼتاى تا اػتفادُ اص سٍؽ ّوثؼتگی هکاًی

 .79-87كق 

آؿکاسػاصی سًٍذ تغییشات دتی سٍدخاًِ هاسٍى (، 1390)عجشي حؼيي  ٍ هؼشٍفي، كفشـ 

ؿـوبسُ ، 26تحميمبت رغشافيبيي، ػبل ، ّای پاساهتشی ٍ ًاپاساهتشی تا اػتفادُ اص سٍؽ

 .125-146، كق 2 ي

ِ ّوذیاذی تااسؽ سٍاًاا   -ٍاکاٍی آهااسی (، 1395هٌتظشي، هزيذ )ـ   یب دس حَضا

 .  137-159، كق 6 يؿوبسُ، 2 يّيذسٍطئَهَسفَلَطي، دٍسُآتاد،  تْـت

 ٍ تاسًذگی سًٍذ تحلیل(، 1391خضائـي ) هزيذ  ٍ تيشگبًي، هحوذ ٍفبخَاُ، هْذي، ثخـيـ 
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