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 چکیذُ

. ايي پذيذُ اص خولِ ٍيظگي هَلت ّوِ ًَاحي الليوي دًيبػتخـىؼبلي يىي اص پذيذُ ّبي خضًذُ هحيغي اػت وِ 

آى اص لجيل ؿذت، هذت، دٍسُ ظگيْبي  وِ پيًَذ خذايي ًبپزيشي اص تغييشات الليوي داسد وِ ٍيهخبعشات هحيغي اػت 

تٌبٍة ٍ ... اص هحلي ثِ هحل ديگش هتفبٍت اػت. اص اّذاف پظٍّؾ حبضش هي تَاى ثِ تحليل ؿشايظ ثبسؿي اػتبى گيالى، 

ثشسػي ٍيظگيْبي خـىؼبلي اػتبى ، پٌِْ ثٌذي خـىؼبليْبي فشاگيش ٍ دس ًْبيت تؼييي هٌبعك ثب رات هـبثِ ثشاي ٍلَع 

اؿبسُ ًوَد. ثشاي اًدبم پظٍّؾ اص سٍؿْبي هختلف آهبسي اص خولِ  فبكلِ اي-اص تحليل خَؿِ ايخـىؼبلي ثب اػتفبدُ 

فبكلِ اي اػتفبدُ گشديذ. ًتبيح -ًبپبساهتشيه ، سٍؽ تحليل خَؿِ ايآهبسي ، سٍؿْبي (RIAًبٌّدبسي ثبسؽ) ؿبخق

ٍاسد ٍ  ثشاي تؼييي  يي سٍؽ، سٍؽثْتش ،هختلف ثشاي تؼييي تؼذاد خَؿِ ّب ثب آصهَدى سٍؿْبيپظٍّؾ ًـبى داد وِ 

خَؿِ ثب  4ًْبيتب تؼذاد . هٌبػجتشيي سٍؽ هي ثبؿذفبكلِ ثيي عجمبت ًيض اص هيبى سٍؿْبي سايح، سٍؽ فبكلِ الليذػي 

خَؿِ اٍل وِ ثيـتش ثلَست لىِ  تـبثِ لبثل لجَل دس هَسد هٌبعك ّن خـىؼبل دس اػتبى گيالى ؿٌبػبيي گشديذ. كذدس

ؿوبلي، خَؿِ دٍم گؼتشدُ تشيي خَؿِ ّن خـىؼبل دس اػتبى گيالى هي  دس ثخؾ ضي ٍ تب حذٍديّبيي دس هٌبعك هشو

ثبؿذ وِ دس لؼوتْبي غشثي، هشوضي ٍ ؿوبلي اػتبى، خَؿِ ػَم دس لؼوت خٌَة ٍ خٌَة غشة اػتبى ٍ خَؿِ چْبسم 

ليل ّب ثِ لحبػ فشاٍاًي ٍلَع ثب تَخِ ثِ ًتبيح تح ثلَست يه هحذٍدُ هدضا دس گَؿِ ؿشلي اػتبى لشاس گشفتِ اػت. 

 .ذسًخـىؼبلي ثِ تشتيت خَؿِ ّبي دٍم، اٍل، چْبسم ٍ ػَم سا دس اٍلَيت خغش ٍلَع خـىؼبلي لشاس دا

 ٍاطگبى وليذي: خـىؼبلي، ؿبخق ًبٌّدبسي ثبسؽ، تحليل خَؿِ اي، اػتبى گيالى.
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 هقذهِ

ًيوِ خـه خْبى ًوَد ثيـتشي خـىؼبلي يىي اص پذيذُ ّبي خضًذُ هحيغي اػت وِ دس هٌبعك خـه ٍ 

ٍخَد ًَػبًبت ؿذيذ دس سيضؽ ّبي خَي يىي اص هـىالت ػوذُ ثبسؽ وـَس (. 1386داسد)سضيئي ٍ ّوىبساى،

هي ثبؿذ ٍ ثب تَخِ ثِ ّويي ًَػبًبت ؿذيذ، خـىؼبلي ّب اص خولِ ثاليبي عجيؼي ّؼتٌذ وِ دس ؿشايظ ًَػبى 

يبًگيي دساص هذت سخ هي دٌّذ. يىي اص ػوذُ تشيي هٌفي يب ثؼجبستي وبّؾ ثبسؽ ّبي خَي ًؼجت ثِ ه

(. سخذاد خـىؼبلي 1:1384پبساهتشّبيي وِ دس تؼشيف خـىؼبلي اػتفبدُ هي گشدد ثبسؽ هي ثبؿذ) فشج صادُ،

تَاًذ دسهٌغمِ اي ثب ٍػؼت چٌذ كذ ويلَهتشي اتفبق ثيبفتذ ٍلي اهىبى داسد ؿذت ٍ دٍسُ تذاٍم آى دس ػشاػش هي

اي وِ خلَكب دس هٌبعك خـه اتفبق هي افتذ دس ًبحيِ ٍػيؼي ذ ثؼٌَاى هثبل خـىؼبلي لبسُهٌغمِ يىؼبى ًجبؿ

ايي پذيذُ اص خولِ (. 1384،فـبسويوٌذ)پَؿبًذ گؼتشؽ پيذا هيوِ كذّب ثلىِ ّضاساى ويلَهتش هشثغ سا هي

اص لجيل ؿذت، هذت،  ظگيْبي آى هخبعشات هحيغي اػت وِ پيًَذ خذايي ًبپزيشي اص تغييشات الليوي داسد وِ ٍي

دٍسُ تٌبٍة ٍ ... اص هحلي ثِ هحل ديگش هتفبٍت اػت. خـىي ٍيظگي راتي اللين ّبي خـه ٍ ًيوِ خـه 

(. دس 1379خْبى اػت، دس حبليىِ خـىؼبلي هوىي اػت حتي هٌبعك هشعَة سا تحت تبثيش لشاس دّذ)ػليدبًي،

التلبدي تمؼين هي ؿًَذ. -ـبٍسصي ٍ اختوبػيحبلت ولي خـىؼبليْب ثِ چْبس دػتِ َّاؿٌبػي، ّيذسٍلَطي، و

ًوَد اكلي پيذاؽ پذيذُ خـىؼبلي َّاؿٌبػي وبّؾ ثبسًذگي ثِ پبييٌتش اص حذ ًشهبل)هيبًگيي دساص هذت( هي 

ثبؿذ.ّش گبُ خـىؼبلي َّاؿٌبػي هذت صيبدي تذاٍم يبثذ هٌدش ثِ ٍلَع خـىؼبلي ّيذسٍلَطيىي هي 

ِ ػلت ٍلَع خـىؼبليْبي هتؼذد، ثشاي تؼييي ٍيظگيْبي خـىؼبلي (.دس ػبلْبي اخيش ث1،1384ؿَد)اوجشي:

َّاؿٌبػي تب وٌَى ًوبيِ ّبي هتؼذدي ثِ وبس گشفتِ ؿذُ اػت. ثذٍى ؿه خـىؼبلي اص خولِ ثبػبثمِ تشيي 

ثاليبي عجيؼي اػت وِ ثـش اص ديشثبص ثب آى هَاخِ ثَدُ ٍ اص ّوبى اثتذا دس تالؽ ثشاي ؿٌبخت سفتبس ايي پذيذُ 

( 1931(، وَپي)1948اػت.اسائِ هذلْبي عجمِ ثٌذي آة ٍ َّايي دس اٍايل لشى ثيؼتن ّوچَى تَسًت ٍايت) ثَدُ

هه وي ٍ "(.دس ػغح خْبى 6،1384( سا هي تَاى ًمغِ ػغفي دس ثشسػي ايي پذيذُ روش وشد)اوجشي:1950ٍ وٌشاد)

داپيگٌي ٍ "دٍي آهشوب ثِ وبس ثشد.سا ثشاي ايبلت ولشا  SPI( اص اٍليي وؼبًي اػت وِ ًوبي1993ِ) "ّوىبساى

ٍ   SPIايبلتَسهًَت آهشيىب ثِ همبيؼِ دٍ ًوبيِ  1998-99( ثِ ثشسػي اثشات خـىؼبلي ػبل2001)"ّوىبساى

PDSI ِدس هميبع هبّبًِ پشداختٌذ ٍ ًتيدِ گشفتٌذ وِ ًوبيSPI   .ثبصٍّش ٍ  "ًتبيح ثْتشي سا ًـبى هي دّذ

ايؼتگبُ َّاؿٌبػي ٍ سٍؽ گشافيىي ثِ تؼييي دٍسُ ّبي  16دادُ ّبي ( ثب ثْشُ گيشي اص 1997) "الگَّبًي

( خـىؼبلْبي سخ دادُ دس هٌغمِ ٍالٌؼيب سا ثب 2000) "اػتشال ٍ ّوىبساى"هشعَة ٍ خـه ػشثؼتبى پشداختٌذ. 

 ( ثب اسصيبثي ػ2001ِ)"ّبًگ ٍ ّوىبساًؾ " تَخِ ثِ هذت ٍ ؿذت ٍ تَصيغ هىبًي آًْب هَسد ثشسػي لشاس دادًذ.

(، هضيت ٍ CZI( ٍ سٍؽ)ZSIAP(، ًوشات اػتبًذاسد ؿذُ ثبسؽ ػبليبًِ)SPIؿبخق ثبسؽ اػتبًذاسد ؿذُ)



(  خْت تؼييي ًَاحي خـه دس هغبلؼِ هَسدي ويپشٍع 2008)"پبؿيبس ٍ هيـل"هؼبيت ّش سٍؽ سا ثيبى وشدًذ. 

ـىؼبليْبي اػتبى ( خ1383) "همذػي ٍ ّوىبساى"دس وـَس وشدًذ. اػتفبدُ  RDIٍ ؿبخق  SPIاص ؿبخق 

وبساتشيي ؿبخق  EDIپبيؾ ًوَدًذ ٍ ًتيدِ گشفتٌذ وِ سٍؽ   DI,SPIٍ EDIتْشاى سا ثب اػتفبدُ اص ػِ ؿبخق 

( ٍضؼيت خـىؼبلي ٍ سًٍذ آى سا دس اػتبى 1379) "حؼٌي ّب "ثشاي پبيؾ خـىؼبلي دس ايي اػتبى اػت. 

ٌذ وِ ّش چْبس سٍؽ ثب ّن ّوخَاًي داؿتِ ٍ صًدبى ثش اػبع چْبس سٍؽ آهبسي هحبػجِ وشدًذ ٍ ًتيدِ گشفت

( سًٍذ خـىؼبلي ٍ 1379)"پَس ّوت ٍ ّوىبساى"سًٍذ خـىؼبلي دس اػتبى صًدبى يه سًٍذ افضايـي اػت. 

( پبيؾ 1381) "ثذاق خوبلي ٍ خَاًوشد"تشػبلي ّبي حَضِ وبسٍى سا ثب اػتفبدُ اص هيبًگيي هتحشن اًدبم دادًذ.

بى خشاػبى سا ثب اػتفبدُ اص دٍ سٍؽ هؼىَع فبكلِ هدزٍس ٍ وشيىيٌگ اًدبم ٍ پٌِْ ثٌذي خـىؼبليْبي اػت

ثِ ثشسػي ٍيظگيْبي خشاػبى خٌَثي ثب اػتفبدُ اص ؿبخق  پظٍّـي( دس 1388)"اوجشيخؼشٍي ٍ "دادًذ.

( ثِ ثشسػي خـىؼبليْبي اػتبى ػيؼتبى ٍ 1386)"سضيئي ٍ ّوىبساى". ٌذ( پشداختSPIاػتبًذاسد ؿذُ ثبسؽ)

( پٌِْ ثٌذي 1386)"ػلغبًي ٍ ػؼبدتي"ٍ هذل صًديشُ هبسوف پشداختٌذ.   SPIى ثب اػتفبدُ اص ًوبيِ ثلَچؼتب

( ثب اػتفبدُ اص دادُ ّبي 1384) "فشج صادُ"اًدبم دادًذ.   SPIخـىؼبلي دس اػتبى اكفْبى سا ثب اػتفبدُ اص ًوبيِ 

آهبسي ٍيظگيْبي ثبسؽ وـَس ٍ ثشسػي ثِ تحليل  1966-1998ايؼتگبُ وـَس دس عي دٍسُ آهبسي 153ثبسًذگي 

( تشػبلي ٍ خـىؼبلي ٍ تغييشات اللين هٌغمِ 1384)"ػليدبًي ٍ ثٌي ٍاّت "خـىؼبلي ايؼتگبّْب پشداخت. 

( آػتبًِ خـىؼبلي ٍ 1386)"صاّذي ٍ لَيذل "ثيشخٌذ سا ثب اػتفبدُ اص هذل ّبي آهبسي هَسد هغبلؼِ لشاس دادًذ. 

ثب اػتفبدُ اص ؿبخق  1960-2002بّْبي حَضِ آثشيض دسيبچِ اسٍهيِ سا عي دٍسُ هيضاى ثبسؽ لبثل اػتوبد ايؼتگ

خْبًجخؾ ٍ  "ّبي ثبسؽ لبثل اػتوبد، ًوشات اػتبًذاسد ٍ ؿبخق دسكذ اص ثبسؽ هغبلؼِ وشدًذ. 

( خـىؼبلي صهبًي ٍ هىبًي ٍ دٍسُ ّبي خـه ٍ هشعَة حَضِ دسيبچِ ًوه لن سا ثب اػتفبدُ 1387)"ّوىبساى

ّذف پظٍّؾ حبضش تؼييي هٌبعك  هَسد تدضيِ ٍ تحليل لشاس دادًذ. 1970-2000ّبي ثبسؽ عي ػبلْبي اص دادُ 

 فبكلِ اي هي ثبؿذ. -ّن خـىؼبل اػتبى گيالى ثب اػتفبدُ اص ؿبخق ًبٌّدبسي ثبسؽ ٍ تحليل خَؿِ اي
 

 هَاد ٍ رٍش ّا

ذل اػت، تَصيغ صهبًي ثبسؿْب دس ػبل هيليوتشي داساي الليوي هشعَة ٍ هؼت 1100اػتبى گيالى ثب هتَػظ ثبسؽ 

دسكذ هدوَع ثبسؽ ّب سا دس عَل  80آثي ػوَهب اص اٍاػظ ؿْشيَس تب اٍاخش فشٍسديي هبُ هي ثبؿذ وِ ًضديه ثِ 

ػبل اخيش ٍ  30(.خْت پبيؾ، پٌِْ ثٌذي خـىؼبليْبي اػتبى گيالى عي 2:1390ػبل تـىيل هي دّذ)تبخذاسي،

ايؼتگبُ ثبساًؼٌدي دس ػغح اػتبى  32ـىؼبل هـبثِ دس گؼتشُ اػتبى اص ّوچٌيي تؼييي هٌبعك ثب رات ّن خ

 آهذُ اػت. 1ٍ پشاوٌؾ هىبًي آًْب دس ؿىل 1اػتفبدُ گشديذ. هـخلبت ايؼتگبّْبي هَسد هغبلؼِ دس خذٍل 



 . هشخصات ایستگاّْای هَرد هطالعِ در استاى گیالى1جذٍل

 گيي ثبسؽهيبً ػشم خغشافيبيي عَل خغشافيبيي استفبع ايؼتگبُ

 ػبالًِ

3/48 1365 اسدثيل  2/38  178 

-6/23 اًضلي  5/49  5/37  1764 

6/37 49 250 آة ٍيش  1363 

-25 آػتبسا  9/48  4/38  1194 

-5 آػتبًِ  9/49  7/37  1271 

8/48 70 ثبؽ هحلِ  3/38  1421 

7/49 495 پبسٍد ثبس  6/36  322 

2/50 293 پشسٍد  2/36  337 

6/49 260 تَتىبثي  8/36  521 

9/49 205 تَتىي  1/37  1529 

9/48 145 خشخگيل  7/37  1247 

5/48 1806 خلخبل  6/37  369 

-20 ساهؼش  7/50  9/36  1176 

6/49 0 سؿت  3/37  1299 

1/49 70 سضَاى ؿْش  5/37  1268 

-16 ؿلوبى  2/50  2/37  1174 

6/49 140 ؿْشثيدبس  37 1234 

3/49 170 للؼِ سٍدخبى  1/37  1668 

-2 وؼوب  3/49  3/37  1080 

31/50 150 ولچبل  1/37  1209 

9/49 249 گَسد  6/36  274 

1/49 311 گيلَاى  8/36  191 

2/34 الّيدبى  50 2/37  1394 

2/49 60 هبػبل  4/37  1004 

2/37 49 980 هبػَلِ  916 

8/48 300 هبؿيي خبًِ  8/37  1056 

4/49 232 هٌديل  8/36  261 



3/48 1445 ًويي  3/38  326 

3/50 110 ّشات ثش  37 1343 

9/48 99 ّـت پش  8/37  1139 

85/48 0 ليويش  23/38  1437 

-11 ؿيشآثبد  8/48  11/38  1151 

 

 

 . هَقعیت ایستگاّْای هَرد هطالعِ در استاى ٍ کشَر1شکل

 

 (RIAًاٌّجاری بارش)شاخص 

بسًتذگي، هحبػتجِ   اسائِ ؿذُ اػتت. اػتبع ؿتبخق ًبٌّدتبسي ث      1965ؿبخق ًبٌّدبسي ثبسًذگي تَػظ سٍي دس ػبل 

 شاف هؼيبس همبديش ثبسًذگي اص ًشهبل هي ثبؿذ. هشاحل هحبػجِ ايي ؿبخق ثلَست صيش اػت:حاً

هحبػجِ هيبًگيي دساص هذت ثبسًتذگي دس ايؼتتگبّْبي    - هَسد ًظش

 هَسد اص ثضسگتشيي همبديش ثبسًذگي اتفبق افتبدُ دس دٍسُ هغبلؼبتي 10اػتخشاج هيبًگيي -

  هَسد اص ووتشيي همبديش ثبسًذگي اتفبق افتبدُ دس دٍسُ هغبلؼبتي 10 اػتخشاج هيبًگيي-

 ( ثب هيبًگيي دساص هذت ثبسًذگي.Pهمبيؼِ دادُ ّبي ثبسًذگي ) -

 

          چٌبًچتتِ           هثجت ثبؿذ ؿبخق ًبٌّدبسي ثبسًذگي اص ساثغِ صيش هحبػجِ هي ؿَد:ًبٌّدبسي  يب 

 :1ساثغِ



 

          چٌبًچتتتتتِ      يب ًبٌّدبسي، هٌفي ثبؿذ ؿبخق ًبٌّدبسي ثبسًذگي اص ساثغِ صيش هحبػجِ هي ؿَد:

 

 :2ساثغِ

 

 عجمِ ثٌذي هي ؿًَذ. 3دس ًْبيت، همبديش هحبػجِ ؿذُ ثش اػبع خذٍل 

 RAIآػتبًِ ًؼجت دادُ ؿذُ ثِ  ؿذت خـىؼبلي

 +3/0تب -3/0 ًضديه ًشهبل

 -2/1تب  -3/0 خـىؼبلي ضؼيف

 -1/2تب -2/1 خـىؼبلي هتَػظ

 -3تب  -1/2 خـىؼبلي ؿذيذ

 ≤ -3 خـىؼبلي ثؼيبس ؿذيذ

 

 تحلیل رًٍذ:

آصهًَْبي سًٍذ ثِ دٍ دػتِ پبساهتشي ٍ ًبپبساهتشي دػتِ ثٌذي هيـًَذ. پيؾ فشم آصهًَْبي پبساهتشي آى اػت وِ 

دس آصهًَْبي  دادُ ّب تلبدفي ٍ ثشآهذّبي يه تَصيغ ًشهبل ثبؿٌذ. دس ػيي حبل فشم ًشهبل ثَدى دادُ ّب

ًبپبساهتشي ٍخَد ًذاسد. ثٌبثشايي دسكَستيىِ ثِ ًشهبل ثَدى دادُ ّب اعويٌبى ًذاسين ثىبسگيشي آصهًَْبي ًبپبساهتشي 

هحتبعبًِ تش ثِ ًظش هيشػذ. ثب ايي حبل ثشخي هحممبى ًـبى دادُ اًذ وِ تفبٍت ًتبيح دٍ سٍؽ دس هَسد ثؼيبسي اص 

(. دس ايٌدب ثشاي اًدبم آصهَى سًٍذ دهب فشم هيىٌين دهب تبثؼي خغي 2002ف، ػٌبكش الليوي هؼٌبداس ًيؼت )ٍيٌيى

 اص صهبى اػت. ثٌبثش ايي هذل تغييشات ثلَست صيش خَاّذ ثَد:

 Temperature = α + Q Time                                                                         :3ساثغِ 

ًـبًگش وبّؾ   Qيه همذاس هٌفي ثشاي  ٍ ًـبًگش افضايؾ دهب ثب صهبى  Qت ثشاي سٍؿي اػت وِ يه همذاس هثج

ًبهؼلَم اػت يه ثشآٍسد  Qفشم ٍخَد سًٍذ تبييذ ًويـَد. اهب اص آًدب وِ همذاس  Q  ;0دهب ثب صهبى اػت. ثشاي 

 .(1977آيذ )ثبتبچبسيب ٍ ّوىبساى،دسكذ اص ساثغِ صيش ثذػت هي 95ثب اعويٌبى  Qاص 

:4ساثغِ 
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آيذ ّش دٍ هثجت ثبؿٌذ فشم ٍخَد سًٍذ افضايـي دس دهب سد وِ ثِ ايي تشتيت ثذػت هي Qاگش حذ ثبال ٍ پبييي 

ثبؿٌذ فشم ٍخَد سًٍذ وبّـي دس دهب ثبثت هي ؿَد ٍ اگش  ّش دٍ هٌفي  Qًوي ؿَد. اگش حذ ثبال ٍ پبييي 

 (.1383گشدد)هؼؼَديبى،حذثبال ٍ پبييي هختلف الؼالهِ ثبؿٌذ فشم ٍخَد سًٍذ تبييذ ًوي

 تحلیل خَشِ ای:

تحليل خَؿِ اي ساّي اػت ثشاي تمؼين يه هدوَػِ دادُ ثِ صيش هدوَػِ ّبي )خَؿِ ّب يب دػتِ ّب ( ّوگي 

ظگي ّبي هـبثِ ثبؿٌذ. دادُ ّبيي وِ ّوبًٌذ ثبؿٌذ دس يه خَؿِ، خب هي گيشًذ ٍ دادُ ّبي  ي ٍيٍ هفيذي وِ داسا

(. دس سٍؽ فبكلِ اي، گشٍُ ثٌذي 28:1383ٍ هٌتظشي، ًبّوبًٌذ دس خَؿِ ّبي خذاگبًِ لشاس هي گيشًذ)غيَس

وذيگش فبكلِ ووتش ي داسًذ، هـبّذات ثش اػبع فبكلِ ثيي آًْب اًدبم هي ؿَد، يؼٌي هـبّذات يب اخضايي وِ اص ّ

خضء يه گشٍُ لشاس هي گيشًذ، ًبم ػوَهي سٍؽ ّبي گشٍُ ثٌذي ثش اػبع فبكلِ ثيي اخضاء خَؿِ ثٌذي اػت. 

ّذف اكلي سٍؽ خَؿِ ثٌذي ايدبد گشٍُ ّب ٍ عجمبتي اػت وِ تٌَع ٍ تفشق دسٍى گشٍّي آًْب ووتش اص تفشق ٍ 

غييشات ػٌبكش الليوي ّش ايؼتگبُ عي دٍسُ هَسد هغبلؼِ يه پشاوٌؾ ثيي گشٍّي ثبؿذ. دس سٍؽ فبكلِ اي ت

هحَس هحؼَة هي ؿَد ٍ فبكلِ سٍصّبي هَسد هغبلؼِ اص يىذيگش ثش اػبع ايي هحَسّب تؼييي هي ؿَد، آًگبُ 

سٍصّبيي وِ ثب ّن ًضديىتشًذ دس يه گشٍُ لشاس هي گيشًذ، اگش يه هؼيبس هجٌبي گشٍُ ثٌذي ثبؿذ، ثْتشيي ساُ 

شُ اػتبًذاسد ّش وذام اص اػضبػت، پغ ثش اػبع ٍاحذّبي ًوشُ اػتبًذاسد، اػضب ثِ گشٍُ ّبي هتدبًغ هحبػجِ ًو

تمؼين هي ؿًَذ، هي تَاى فبكلِ هؼيبس ّش گشٍُ سا هضشثي اص ًوشُ اػتبًذاسد تؼييي وشد. سٍؽ فبكلِ اي هؼوَالً 

غيش الليوي هبًٌذ دهب ٍ ثبسؽ هي تَاًذ يه ثشاي گشٍُ ثٌذي ّبي دٍ يب چٌذ هؼيبسي ثىبس هي سٍد ٍ هؼوَالً ّش هت

هؼيبس ثبؿذ. ّذف اكلي خَؿِ ثٌذي وبّؾ تٌَع ٍ يب ٍاسيبًغ دسٍى گشٍّي ٍ افضايؾ ٍاسيبًغ ثيي گشٍّي 

يب غيش ػلؼلِ  (Hierarchical)ؼلِ هشاتجي لتحليل خَؿِ اي هي تَاًذ ثِ عشيك ػ (.190:1382،اػت)ػليدبًي

م پزيشد. دس سٍؽ ػلؼلِ هشاتجي عي فشايٌذ خَؿِ ثٌذي ًخؼت خَؿِ ّب اًدب Hierarchical) (Nonهشاتجي

ؿٌبػبيي ٍ ػپغ ثش حؼت دسخِ ّوبًٌذي دس يىذيگش ادغبم هي ؿًَذ تب ػش اًدبم ّوِ خَؿِ ّب دس يه خَؿِ 

هتذاٍلتشيي سٍؽ خَؿِ ثٌذي ًبپبيگبًي اػت. دس ايي سٍؽ  (K-mean)خوغ ؿًَذ. سٍؽ چٌذ هيبًگيي  

گشٍُ دلخَاُ تمؼين ؿذُ ٍ ػپغ ّش فشد دس گشٍّي خَؿِ هي ؿَد وِ ووتشيي فبكلِ سا تب  kًخؼت افشاد ثِ 

دس آغبص فشآيٌذ خَؿِ ثٌذي ثِ تؼذاد هـبّذات، خَؿِ ٍخَد داسد ٍ دس  (.1382هيبًگيي آى گشٍُ داسد)هؼؼَديبى، 

ا دس كَستي هتؼلك (. دٍ ًمغِ س175:1381،آخشيي هشحلِ ّوِ هـبّذات دس يه خَؿِ خوغ هي ؿًَذ)ػليدبًي

ثِ يه ًبحيِ الليوي هي داًين وِ آة ٍ َّايي آًْب ثِ اًذاصُ وبفي ثِ يىذيگش ًضديه ثبؿذ. ثٌبثشايي اثتذا ثب اًذاصُ 



، دسخِ ًبّوبًٌذي هىبى ّب ثب يىذيگش ػٌديذُ Pگيشي فبكلِ الليذػي ػٌبكش الليوي ّوِ ًمبط هىبًي هبتشيغ 

 (.3هي ؿَد)ساثغِ 

2 :5ساثغِ  '( )( )rs r s r sd P P P P    

2دس ساثغِ فَق 

rsd  ِفبكلِ الليذػي ًمغr  ام ثِ هختلبت(φr , λr)  ًِمغ ٍS  ام ثِ هختلبت(φs , λs)  يب

 ام هي ثبؿذ؛ Sام ٍ گشٍُ  rفبكلِ الليذػي گشٍُ 

Pr  ٍُهتغيش الليوي ًمغِ يب گشr ام؛ 

Ps  ٍُهتغيش الليوي ًمغِ يب گشS ام؛ 

دس كَستي ادغبم هي ؿًَذ وِ افضايؾ پشاؽ ًبؿي اص ادغبم آًْب ًؼجت ثِ ادغبم  r  ٍSس سٍؽ ٍاسد گشٍُ ّبي د

 (.5ّش يه اص آًْب ثب ديگش گشٍُ ّب وويٌِ ثبؿذ)ساثغِ 
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2دس ساثغِ فَق 

rsd  ٍُفبكلِ ثيي گشr  ٍُگش ٍS ِثِ سٍؽ پيًَذ هشوضي ثِ دػت آهذُ ثبؿذ.  اػت وnr  تؼذاد

  (.83ٍ84،كق1388اػت)هؼؼَديبى، Sتؼذاد اػضبي گشٍُ  r  ٍnsاػضبي گشٍُ 

 

 بحث ٍ ًتایج

پغ اص وٌتشل ويفي همبديش ػشي ثبسؽ ٍ تلحيح دادُ ّب تَػظ سگشػيَى خغي الذام ثِ پٌِْ ثٌذي همبديش ثبسؽ 

 2( گشديذ ًتبيح پٌِْ ثٌذي ثبسؽ دس ؿىل IDWهدزٍس فبكلِ هؼىَع) ػبالًِ ثشاي ايؼتگبّْب ثش اػبع سٍؽ

آهذُ اػت. ثب تَخِ ثِ ًمـِ تَصيغ ثبسؽ ػبالًِ دس اػتبى ايٌگًَِ اػتٌجبط هي گشدد وِ ثيـيٌِ ثبسؽ ّب دس هٌبعك 

يض دس ػبحلي اػتبى  دس حَالي اًضلي، للؼِ سٍدخبى، آػتبسا ٍ ثبؽ هحلِ هـبّذُ هي گشدد.  وويٌِ ثبسؽ ّب ً

 هيليوتش هـبّذُ هي گشدد. 300تب  200لؼوتْبي خٌَثي اػتبى دس حَالي هٌديل، پبسٍدثبس ٍ گٍَسد ثيي 



 

 . پٌِْ بٌذی هقادیر بارش ساالًِ استاى گیالى2شکل

پغ اص پٌِْ ثٌذي همبديش ثبسؽ الذام ثِ آؿىبس ػبصي سًٍذ دس ػشي ثبسؽ ّبي ػبالًِ ثشاي ّش ايؼتگبُ گشديذ تب 

ٍخَد سًٍذ ّوجؼتگي آى ثب ؿذت خـىؼبليْب ثشآٍسد گشدد. سًٍذ ػشي ثبسؽ ّبي ػبالًِ ثب اػتفبدُ دس كَست 

آهذُ اػت. ّوبًغَس وِ اص هحبػجبت آٍسدُ  3اص سٍؿْبي ًبپبساهتشيه هحبػجِ گشديذ وِ ًتبيح آى دس خذٍل ؿوبسُ

سًٍذ هؼٌي داسي دس ػشي وٌذال هي هـخق اػت دس ّيچىذام اص ايؼتگبّْب ثش اػبع آهبسُ  3ؿذُ دس خذٍل

ثبسؽ ػبالًِ هـبّذُ ًوي گشدد. ثب تَخِ ثِ ايؼتبيي ػشي ثبسؽ ػبالًِ ثشاي ايؼتگبّْبي هَسد هغبلؼِ هي تَاى 

گفت وِ ًبٌّدبسي ثبسؽ ثشاي ايؼتگبّْبي اػتبى ٍ ّوچٌيي ٍلَع خـىؼبلي اص ّيچ ساثغِ خغي ٍ هـخلي 

 اي اػت.پيشٍي ًوي وٌذ ٍ ٍلَع آى دس اػتبى ثلَست دٍسُ 

 ٍ وشاى ّبي ثبال ٍ پبييي ؿيت سًٍذ ثشاي ايؼتگبّْبي هَسد هغبلؼZِ. ثشآٍسد همبديش3خذٍل 

Time 

series 

Test Z Signific. Q Qmin99 Qmax99 Qmin95 Qmax95 B 

-32124/0 آة ٍيش   27273/1-  467/12-  4559/12  1753/10-  344322/8  682/1410  

-76729/0 اًضلي   11765/4-  2434/22-  12 7418/17-  677008/6  147/1816  

-4461/0 اسدثيل   1-  74654/5-  332917/3  66667/4-  159253/2  313 

-41041/0 آػتبًِ   75/1-  2625/14-  47893/12  0789/10-  632429/7  125/1316  

285456/0 آػتبسا   333333/1  8666/11-  44893/12  20218/8-  893043/8  833/1155  

-58861/1 ثبؽ هحلِ   1364/10-  2058/27-  491017/6  3807/24-  249679/2  227/1610  

-21319/1 للؼِ سٍدخبى   375/6-  2435/20-  778235/5  6473/15-  272297/3  625/1715  

481785/0 گيلَاى   545455/0  47726/2-  686755/3  77956/1-  678864/2  8182/169  

-94603/0 گٍَسد   76471/1-  21847/6-  726832/3  32842/5-  075557/2  4706/293  



-24977/0 ّشاتجش   77778/0-  8246/16-  12836/15  0913/11-  91179/11  667/1372  

-0357/0 ّـتپش   0 11-  25/7  5827/8-  692972/5  5/1107  

-19554/1 وؼوب   5/5-  4687/17-  151477/6  5881/14-  768327/2  25/1164  

731599/0 خلخبل   5/1  39534/4-  272695/7  81403/2-  6 331 

891752/1 شخگيلخ  + 714286/5  7107/2-  47719/12  22603/0-  53434/10  643/1147  

035682/0 ولچبل   764706/0  0866/15-  84657/12  5161/10-  18712/10  294/1192  

177883/1 الّيدبى   25/7  4541/7-  50258/20  21977/4-  26483/19  25/1233  

856642/0 لويش   5/7  1683/11-  34308/25  02747/8-  09751/21  25/1278  

-80223/1 هٌديل  + 1875/3-  8/8-  473471/1  35988/3-  222222/0  6875/309  

17841/0 هبػبل   631579/0  79242/8-  277255/9  4876/6-  687122/7  4211/990  

731599/0 هبؿيي خبًِ   291667/3  62523/9-  44694/13  28055/6-  74558/11  5/1004  

46343/1 هبػَلِ   88/5  8416/4-  36967/15  66601/2-  51873/13  98/837  

713284/1 پبسٍدثبس  + 4 02829/3-  10 62152/0-  572682/8  5/250  

-46343/1 سؿت   5-  1403/16-  500581/3  1688/13-  758157/1  1353 

ـْش 642277/0 سضًَا   190476/3  51386/8-  11552/18  43649/5-  2103/13  286/1240  

071364/0 ؿْش ثيدبس   294118/0  3167/11-  67328/11  07371/9-  040911/9  382/1204  

-28546/0 ؿلوبى   1-  1747/11-  575107/9  46831/8-  8 5/1167  

838662/0 ؿيشآثبد   083333/3  76678/9-  6779/16  97094/5-  31998/12  1082 

606595/0 تَتىي   916667/3  5034/16-  64487/22  7858/10-  45426/18  125/1511  

-5354/0 تَتىبثي   8/1-  2184/10-  818256/5  2706/8-  518731/3  1/514  

856369/0 پشسٍد   333333/2  47032/4-  634657/7  47407/2-  411085/6  300 

-55316/0 ساهؼش   44444/3-  1992/19-  61361/13  4874/15-  23454/10  444/1205  

 

ت خـىؼبلي ثشاي ايؼتگبّْبي دس گبم ثؼذي ٍ پغ اص تحليل ؿشايظ ػشي ثبسؽ ايؼتگبّْب الذام ثِ تؼييي ضشاي

( گشديذ. پغ اص ثشآٍسد همبديش، الذام ثِ هحبػجِ دسكذ RIAهَسد هغبلؼِ ثش اػبع ؿبخق ًبٌّدبسي ثبسؽ)

( ثشاي ّش ايؼتگبُ گشديذ. ًتبيح هحبػجبت 1360-1389فشاٍاًي ؿذت خـىؼبلي دس دٍسُ آهبسي هَسد هغبلؼِ)

 آهذُ اػت.  4ُ دس خذٍل هشثَط ثِ فشاٍاًي ؿذت خـىؼبلي ثشاي ّش ايؼتگب

 1361-1389. فراٍاًی شذت خشکسالی در استاى گیالى در دٍرُ 4جذٍل

 



خـىؼبلي 

 خيلي ؿذيذ

خـىؼبلي 

 ؿذيذ

 خـىؼبلي

 هتَػظ

 خـىؼبلي

 ضؼيف

 ايؼتگبُ تشػبلي ًشهبل

10 7/6  7/16  3/13  7/6  7/46  آة ٍيش 

7/16  10 3/13  10 7/6  3/43  اًضلي 

7/16  3/13  3/3  7/6  3/13  7/46  اسدثيل 

7/16  7/6  7/6  7/16  7/6  7/46  آػتبًِ 

3/13  3/3  7/16  20 3/3  3/43  آػتبسا 

3/13  7/6  7/16  3/13  ثبؽ هحلِ 40 10 

20 3/3  3/13  3/23  للؼِ سٍدخبى 30 10 

7/16  7/6  10 20 10 7/36  گيلَاى 

20 10 7/6  3/13  3/3  7/46  گٍَسد 

7/16  10 10 7/6  10 7/46  ّشاتجش 

3/13  7/6  7/26  10 10 3/33  ّـتپش 

3/13  7/16  وؼوب 40 10 10 10 

7/16  10 3/13  3/13  7/6  خلخبل 40 

3/13  7/16  3/3  3/23  10 3/33  خشخگيل 

10 3/13  10 3/13  3/13  ولچبل 40 

10 3/13  20 10 7/16  الّيدبى 30 

3/13  3/13  3/3  7/26  0 3/43  لويش 

3/13  3/13  10 10 7/16  7/36  هٌديل 

7/16  7/6  3/13  7/6  0/20  7/36  هبػبل 

7/6  7/16  3/13  10 7/6  7/46 خبًِ هبؿيي   

7/16  7/6  3/13  7/6  7/16  هبػَلِ 40 

3/13  7/6  10 10 7/16  3/43  ًويي 

10 7/16  10 3/13  7/6  3/43  پبسٍدثبس 

7/16  0 7/6  3/23  7/16  7/36  سؿت 

10 10 3/13  10 10 7/46  سضَاًـْش 

3/13  7/6  7/16  3/13  3/13  7/36 دبسثي ؿْش   

3/13  7/16  3/13  7/6  7/16  3/33  ؿلوبى 

7/16  3/3  3/3  20 20 7/36  ؿيشآثبد 

7/16  7/6  10 3/13  3/3  تَتىي 50 



3/13  0 20 3/23  3/3  تَتىبثي 40 

3/13  3/13  3/3  پشسٍد 50       10 10 

7/16  10 3/3  3/13  7/16  ساهؼش 40 

 

غح اػتبى ًمـِ ّبي پٌِْ ثٌذي دسكذ فشاٍاًي ثشاي تـخيق ثْتش پشاوٌؾ فشاٍاًي ؿذت ّبي خـىؼبلي دس ػ

 20آهذُ اػت. ثيـتشيي دسكذ فشاٍاًي خـىؼبليْبي ضؼيف ثب  6تب    3ثشاي ّش چْبس ًَع خـىؼبلي دس اؿىبل 

غشثي اػتبى دس هحذٍدُ ايؼتگبّْبي للؼِ سٍدخبى، دسكذ فشاٍاًي ٍلَع دس هٌبعك هشوضي ٍ گَؿِ ؿوبل 26تب 

يشآثبد ٍ ليويش هـبّذُ هي گشدد. ووتشيي هيضاى فشاٍاًي ٍلَع خـىؼبلْبي ضؼيف سؿت، تَتىبثي، خشخگيل، ؿ

دسكذ فشاٍاًي ٍلَع دس ثلٌذ هذت هي  10تب  6ًيض دس هحذٍدُ ايؼتگبّْبي ّشاتجش، ؿلوبى، هبػبل ٍ هبػَلِ ثب 

َالي ايؼتگبُ ثبؿذ. دس هَسد فشاٍاًي خـىؼبليْبي هتَػظ دس اػتبى هي تَاى گفت ثيـتشيي فشاٍاًي ٍلَع دس ح

تب  3دسكذ فشاٍاًي ٍلَع ٍ ووتشيي آى دس حَالي ايؼتگبّْبي ليويش، ؿيشآثبد ٍ خشخگيل ثب  27تب  20ّـت پش ثب 

دسكذ فشاٍاًي ٍلَع سخ هي دّذ. پٌِْ ثٌذي فشاٍاًي ٍلَع خـىؼبلْبي ؿذيذ دس اػتبى حبوي اص آى اػت وِ  5

حبؿيِ اي اػتبى دس ؿشق ٍ خٌَة ٍ ؿوبلغشة دس هحذٍدُ  ثيـتشيي دسكذ فشاٍاًي ٍلَع دس لؼوتْبيي اص هٌبعك

دسكذ فشاٍاًي  16تب  12ايؼتگبّْبي هبؿيي خبًِ، خشخگيل، وؼوب، هٌديل، پبسٍدثبس، الّيدبى، ؿلوبى ٍ ولچبل ثب 

 4تب 1ٍلَع ٍ ووتشيي آى دس هٌبعك هشوضي دس حَالي ايؼتگبّْبي سؿت، للؼِ سٍدخبى، تَتىبثي ٍ ؿيشآثبد ثب 

اٍاًي ٍلَع هي ثبؿذ. اص لحبػ فشاٍاًي ٍلَع خـىؼبليْبي خيلي ؿذيذ ايٌگًَِ هي تَاى گفت وِ دسكذ فش

 20تب  17ثيـتشيي دسكذ فشاٍاًي ٍلَع دس گَؿِ خٌَثي اػتبى دس هحذٍدُ ايؼتگبّْبي للؼِ سٍدخبى ٍ گٍَسد ثب 

 س ثلٌذ هذت هـبّذُ هي گشدد.دسكذ د 9تب6دسكذ فشاٍاًي ٍلَع ٍ ووتشيي آى دس حَالي ايؼتگبُ هبؿيي خبًِ ثب 

 



 

 

 

 

 

پغ اص تحليل فشاٍاًي ٍلَع ؿذت ّبي هختلف خـىؼبليْبي اػتبى ثش اػبع ؿبخق ًبٌّدبسي ثبسؽ، الذام ثِ 

ثب اػتفبدُ اص ( 1360-1389هَسد اص خـىؼبليْبي فشاگيش اػتبى عي دٍسُ هَسد هغبلؼِ) 8ٍ پٌِْ ثٌذي گضيٌؾ 

دسكذ ايؼتگبّْب داساي خـىؼبلي ثَدُ اًذ  90ثِ ؿشط ايٌىِ حذٍد ( IDWسٍؽ هدزٍس فبكلِ هؼىَع)

فبكلِ اي هَسد  -گشديذ. ػبلْبي گضيٌؾ ؿذُ وِ دس ًْبيت ثب اػتفبُ اص تؼوين ؿجىِ اي ًمبط دس تحليل خَؿِ اي

 اسصيبثي لشاس هي گيشًذ ػجبستٌذ اص:

. پٌِْ بٌذی درصذ فراٍاًی ٍقَع خشکسالی ضعیف 3شکل

(1361-1389استاى گیالى طی دٍرُ)  
. پٌِْ بٌذی درصذ فراٍاًی ٍقَع خشکسالی هتَسط 4شکل

(1361-1389استاى گیالى طی دٍرُ)  

. پٌِْ بٌذی درصذ فراٍاًی ٍقَع خشکسالی شذیذ 5شکل

(1361-1389استاى گیالى طی دٍرُ)  

. پٌِْ بٌذی درصذ فراٍاًی ٍقَع خشکسالی خیلی 6شکل

(1361-1389شذیذ استاى گیالى طی دٍرُ)  



لي هي ثبؿذ ٍ تٌْب گَؿِ غشثي اػتبى داساي : دس ايي ػبل لؼوت اػظن اػتبى تحت ػيغشُ خـىؼب1361خـىؼبلي ػبل -

ٍضؼيت ًشهبل اػت. ثيـتشيي ؿذت خـىؼبلي هشثَط ثِ لؼوتْبي ؿشلي ٍ ؿوبلي اػتبى ٍ ووتشيي ؿذت آى هش ثَط ثِ 

 .(7)ؿىلگَؿِ خٌَثي اػت

هؼضل : دس ايي ػبل گَؿِ ؿشلي اػتبى داساي ٍضؼيت ًشهبل ٍ ػبيش لؼوتْبي اػتبى تحت ػيغشُ 1363خـىؼبلي ػبل -

خـىؼبلي ثَدُ اػت. ثيـتشيي ؿذت خـىؼبلي هشثَط ِث لؼوت ؿوبلي ٍ ووتشيي آى هشثَط ثِ لؼوت خٌَثي اػتبى 

 .(8)ؿىلاػت

  

 

 

: دس ايي ػبل ثِ اػتثٌبي ايؼتگبّْبي سؿت ٍ ليويش دس ػبيش لؼوتْبي اػتبى خـىؼبلي 1368خـىؼبلي ػبل -

لؼوت هشوضي ٍ ؿشلي اػتبى ٍ ووتشيي ؿذت آى دس گَؿِ گؼتشدُ ؿذُ اػت. دس ايي ػبل ثيـتشيي ؿذت دس 

 .(9)ؿىلگشددؿوبلي هـبّذُ هي

لؼوتْبي خٌَة غشة ٍ گَؿِ ؿوبلي اػتبى داساي ٍضؼيت ًشهبل ٍ ػبيش  69: دس ػبل 1369خـىؼبلي ػبل -

لؼوتْب تحت پذيذُ خـىؼبلي ثَدُ اػت. ثيـتشيي ؿذت خـىؼبلي دس حَالي ايؼتگبّْبي آػتبًِ،ؿلوبى ٍ 

 .(10)ؿىلخشخگيل هـبّذُ هي گشدد
 

 

1363ذت خشکسالی استاى گیالى در سال . پٌِْ بٌذی ش8شکل  

 

1361. پٌِْ بٌذی شذت خشکسالی استاى گیالى در سال 7شکل  



  

 

دس ػبيش لؼوتْبي اػتبى خـىؼبلي  ثِ اػتثٌبي گَؿِ ؿشلي ٍ ؿوبلي 1370: دس ػبل 1370خـىؼبلي ػبل -

احبعِ داؿتِ اػت. دس ايي ػبل ثيـتشيي ؿذت خـىؼبلي دس گَؿِ خٌَثي اػتبى دس حَالي ايؼتگبّْب هٌديل ٍ 

ؿوبل اػتبى دس حَالي ايؼتگبّْبي اًضلي ٍ ليويش هـبّذُ هي تَتىبثي ٍ ّوچٌيي دس لؼوتْبيي اص 

 .(11)ؿىلگشدد

ثيبًگش آى اػت وِ ثِ خض دس لىِ ّبيي اص ثخؾ هشوضي  1377: ًمـِ خـىؼبلي ػبل 1377خـىؼبلي ػبل -

اػتبى دس ػبيش لؼوتْب خـىؼبلي تؼلظ داؿتِ اػت. ثيـتشيي ؿذت آى هشثَط ثِ ثخـْبي ؿشلي، غشثي ٍ 

ى دس حَالي ايؼتگبّْبي ولچبل، هٌديل، هبػبل، سضَاًـْش، خشخگيل ٍ ّـت پش ديذُ هي خٌَثي اػتب

 .(12)ؿىلؿَد

  

 

1368. پٌِْ بٌذی شذت خشکسالی استاى گیالى در سال  9شکل 1369. پٌِْ بٌذی شذت خشکسالی استاى گیالى در سال 11شکل   

1371. پٌِْ بٌذی شذت خشکسالی استاى گیالى در سال 11شکل 1377. پٌِْ بٌذی شذت خشکسالی استاى گیالى در سال 12شکل   



ثِ اػتثٌبي گَؿِ خٌَثي ثِ هشوضيت ايؼتگبُ پبسٍدثبس دس ػبيش ثخـْبي  1385: دس ػبل 1385خـىؼبلي ػبل -

ؿت، للؼِ سٍدخبى، ّشاتجش ٍ اػتبى خـىؼبلي تؼلظ داؿتِ اػت. ثيـتشيي ؿذت خـىؼبلي دس ايؼتگبّْبي س

 .(13)ؿىلثبؽ هحل هـبّذُ هي ؿَد

توبم گؼتشُ اػتبى تحت ػيغشُ خـىؼبلي ثَدُ اػت وِ ثِ خض ثخـْبي  1387: دس ػبل 1387خـىؼبلي ػبل -

 .(14)ؿىلوَچىي اص ؿشق ٍ هشوض اػتبى دس ػبيش ًمبط خـىؼبلي خيلي ؿذيذ حبون ثَدُ اػت
 

  

 

( الذام ثِ تحليل خَؿِ اي ضشايت 1360-1389فشاگيش دس دٍسُ هَسد هغبلؼِ) پغ اص تحليل خـىؼبليْبي

خـىؼبلي خْت تؼييي هٌبعك ثب رات هـبثِ ثشاي ٍلَع خـىؼبلي دس گؼتشُ اػتبى گيالى گشديذ. ثب آصهَدى 

ًيض سٍؿْبي هختلف ثشاي تؼييي تؼذاد خَؿِ ّب ثْتشيي سٍؽ ٍاسد اًتخبة گشديذ. ثشاي تؼييي فبكلِ ثيي عجمبت 

خـىؼبلي فشاگيش دس دٍسُ هَسد هغبلؼِ  8اص هيبى سٍؿْبي سايح سٍؽ فبكلِ الليذػي اًتخبة گشديذ. ثب اًتخبة 

ًتبيح هحبػجبت الذام ثِ تحليل خَؿِ اي همبديش ٍ تؼييي هٌبعك ثب رات هـبثِ ثشاي سخذاد خـىؼبلي گشديذ. 

 آهذُ اػت. 5هشثَط ثِ تؼييي خَؿِ ّب ٍ تؼيي فبكلِ ثيي دػتِ ّب دس خذٍل

 . هراحل تعییي سطَح خَشِ ٍ سطح تشابِ برای ّر هرحل5ِجذٍل

تؼذاد  هشحلِ

 خَؿِ ّب

فبكلِ  ػغح تـبثِ

 عجمبت

خبيگـت 

 خَؿِ ّب

تؼذاد  هشحلِ

 خَؿِ ّب

ػغح 

 تـبثِ

فبكلِ 

 عجمبت

خبيگـت 

 خَؿِ ّب

1 31 03/85  78/1  10 17 15 88/57  02/5  8 

2 30 11/83  01/2  9 18 14 86/55  26/5  2 

3 29 84/74  3 9 19 13 71/54  39/5  6 

1387. پٌِْ بٌذی شذت خشکسالی استاى گیالى در سال 14شکل 1385. پٌِْ بٌذی شذت خشکسالی استاى گیالى در سال 13شکل   



4 28 62/74  02/3  13 20 12 69/53  52/5  2 

5 27 50/43  16/3  7 21 11 21/53  57/5  1 

6 26 02/72  33/3  26 22 10 56/47  25/6  2 

7 25 85/71  35/3  6 23 9 12/46  42/6  5 

8 24 28/71  42/3  4 24 8 59/37  43/7  3 

9 23 99/68  69/3  2 25 7 40/37  46/7  6 

10 22 68/67  58/3  13 26 6 58/30  27/8  1 

11 21 85/65  07/4  10 27 5 85/4  33/11  3 

12 20 62/65  09/4  16 28 4 - 27/17  97/13  2 

13 19 45/61  59/4  18 29 3 - 37/35  12/16  2 

14 18 15/61  63/4  20 30 2 - 49/41  85/16  1 

15 17 08/61  64/4  2 31 1 - 45/78  25/21  1 

16 16 32/58  96/4  3      

پغ اص تؼييي تؼذاد خَؿِ ّب ٍ فبكلِ ّش وذام اص هشوضيت خَؿِ الذام ثِ تؼييي فبكلِ هتَػظ ٍ حذاوثشي ّش 

 (.6خَؿِ ًؼجت ثِ هيبًگيي ول گشديذ)خذٍل

 . تعییي فاصلِ هتَسط ٍ حذاکثری ّر خَشِ ًسبت6جذٍل

 بِ هیاًگیي کل برای هشاّذات هَرد هطالعِ 

تؼذاد  خَؿِ ّب

ـبّذاته  

دسٍى يبثي 

خَؿِ ّب اص 

هدوَع 

 هشثؼبت

هتَػظ 

فبكلِ اص 

 هشوض

حذاوثش 

فبكلِ اص 

 هشوض

131/78 6 خَؿِ اٍل  59337/3  24071/4  

998/188 12 خَؿِ  دٍم  80823/3  78999/5  

899/111 10 خَؿِ ػَم  27413/3  27812/4  

71/27 4 خَؿِ چْبسم  54185/2  7218/3  

 

گشام خَؿِ ّبي اػتخشاج ؿذُ ٍ ّوچٌيي ًمـِ ّن خـىؼبل ًمبط هختلف ثشاي ٍدًذدس ًْبيت الذام ثِ تشػين 

 اػتبى گشديذ. هحذٍدُ ّبي خَؿِ ّبي ٍاحذ ثلَس صيش اػت:



خَؿِ اٍل: دس خَؿِ اٍل وِ ثيـتش ثلَست لىِ ّبيي دس هٌبعك هشوضي ٍ تب حذٍدي ؿوبلي هـبّذُ هي گشدد 

ْش لشاس هي گيشًذ.ايؼتگبّْبي الّيدبى، هبؿيي خبًِ، آة ٍيش، ؿيشآ  ثبد ٍ سضَاـً

خَؿِ دٍم: ايي خَؿِ ثِ لحبػ هىبًي گؼتشدُ تشيي خَؿِ ّن خـىؼبل دس اػتبى گيالى هي ثبؿذ وِ دس 

لؼوتْبي غشثي، هشوضي ٍ ؿوبلي اػتبى گؼتشدُ ؿذُ اػت. دس خَؿِ دٍم ايؼتگبّْبي تَتىي، ؿلوبى، آػتبًِ، 

 يش ٍ ثبؽ هحلِ خبي هي گيشًذ.سؿت، وؼوب، للؼِ سٍدخبى، خشخگيل، ّـتپش، ليو

خَؿِ ػَم: ايي خَؿِ دس لؼوت خٌَة ٍ خٌَة غشة اػتبى لشاس گشفتِ ٍ اص لحبػ ٍػؼت هىبًي دس هيبى 

خَؿِ ّب ستجِ دٍم سا داسد. ايؼتگبّْبي هبػبل، هبػَلِ، ؿْش ثيدبس، هٌديل، تَتىبثي، پبسٍدثبس ٍ گَسد  دس 

 هحذٍدُ خَؿِ ػَم لشاس داسد.

يي خَؿِ ثلَست يه هحذٍدُ هدضا دس گَؿِ ؿشلي اػتبى دس هحذٍدُ ايؼتگبّْبي ولچبل ٍ خَؿِ چْبسم: ا

 ّشاتجش لشاسگشفتِ اػت..

 

 

 

 ًتیجِ گیری

دس پظٍّؾ حبضش پبيؾ ٍ پٌِْ ثٌذي خـىؼبليْبي فشاگيش اػتبى گيالى ثش اػبع ؿبخق ًبٌّدبسي 

( اًدبم گشفت. دس گبم اٍل 1360-1389صهبًي) ايؼتگبُ ثبساًؼٌدي اػتبى گيالى دس ثبصُ 32ثشاي  (RAIثبسؽ)

ثيـيٌِ ثبسؽ پظٍّؾ الذام ثِ تحليل ؿشايظ ثبسؿي ايؼتگبّْبي هَسد هغبلؼِ گشديذ. تحليل ثبسؿْب ًـبى داد وِ 

اػتبى گيالى ثش اػبع  يبعك ّن خـىؼبل. پٌِْ ثٌذي ه15ٌؿىل

 (RIAؿبخق ًبٌّدبسي ثبسؽ)

استاى گیالى بر اساس  یهٌاطق ّن خشکسال. دًذٍگرام 16شکل

  (RIAشاخص ًاٌّجاری بارش)



ّب دس هٌبعك ػبحلي اػتبى  دس حَالي اًضلي، للؼِ سٍدخبى، آػتبسا ٍ ثبؽ هحلِ هـبّذُ هي گشدد.  وويٌِ ثبسؽ 

بي خٌَثي اػتبى دس حَالي هٌديل، پبسٍدثبس ٍ گٍَسد هـبّذُ هي گشدد. دس گبم ثؼذ الذام ثِ ّب ًيض دس لؼوتْ

تؼييي سًٍذ ػشي ثبسؽ ّب ثش اػبع سٍؿْبي ًبپبساهتشيه گشديذ. ًتبيح تحليل سًٍذ ًـبى داد وِ ّيچگًَِ 

شايت خـىؼبلي ثشاي سًٍذي دس ػشي ثبسؿْب ٍخَد ًذاسد. پغ اص تحليل سًٍذ دس گبم ثؼذ الذام ثِ اػتخشاج ض

گشديذ. پغ اص تؼييي ضشايت الذام ثِ تؼييي  ٍ پٌِْ ثٌذي دسكذ ثش اػبع ؿبخق ًبٌّدبسي ثبسؽ ايؼتگبّْب 

گشديذ. ًتبيح تحليل فشاٍاًي ًـبى داد وِ  1360-1389فشٍاًي ٍلَع  ؿذت ّبي هختلف خـىؼبلي ثشاي دٍسُ 

سكذ فشاٍاًي ٍلَع دس هٌبعك هشوضي ٍ گَؿِ د 26تب 20ثيـتشيي دسكذ فشاٍاًي خـىؼبليْبي ضؼيف ثب 

 27تب  20ؿوبلغشثي اػتبى، دس هَسد خـىؼبليْبي هتَػظ ثيـتشيي فشاٍاًي ٍلَع دس حَالي ايؼتگبُ ّـت پش ثب 

دسكذ فشاٍاًي ٍلَع، دس خـىؼبليْبي ؿذيذ ثيـتشيي دسكذ فشاٍاًي ٍلَع دس لؼوتْبيي اص هٌبعك حبؿيِ اي 

لغشة ٍ دس خـىؼبليْبي خيلي ؿذيذ ثيـتشيي دسكذ فشاٍاًي ٍلَع دس گَؿِ اػتبى دس ؿشق ٍ خٌَة ٍ ؿوب

خٌَثي اػتبى هـبّذُ گشديذ. پغ اص تحليل فشاٍاًي ٍلَع ؿذت ّبي هختلف خـىؼبليْبي اػتبى ثش اػبع 

ٍ پٌِْ ثٌذي هَسد اص خـىؼبليْبي فشاگيش اػتبى عي دٍسُ هَسد  8ؿبخق ًبٌّدبسي ثبسؽ، الذام ثِ گضيٌؾ 

پغ اص تحليل دسكذ ايؼتگبّْب داساي خـىؼبلي ثَدُ اًذ گشديذ.  90( ثِ ؿشط ايٌىِ حذٍد 1360-1389هغبلؼِ)

( الذام ثِ تحليل خَؿِ اي ضشايت خـىؼبلي خْت 1360-1389خـىؼبليْبي فشاگيش دس دٍسُ هَسد هغبلؼِ)

َدى سٍؿْبي هختلف ثشاي تؼييي هٌبعك ثب رات هـبثِ ثشاي ٍلَع خـىؼبلي دس گؼتشُ اػتبى گيالى گشديذ. ثب آصه

تؼييي تؼذاد خَؿِ ّب ثْتشيي سٍؽ ٍاسد اًتخبة گشديذ. ثشاي تؼييي فبكلِ ثيي عجمبت ًيض اص هيبى سٍؿْبي سايح 

تـبثِ لبثل لجَل دس هَسد هٌبعك ّن  كذخَؿِ ثب دس 4سٍؽ فبكلِ الليذػي اًتخبة گشديذ.  ًْبيتب تؼذاد 

ؿِ اٍل وِ ثيـتش ثلَست لىِ ّبيي دس هٌبعك هشوضي ٍ تب خَ خـىؼبل دس اػتبى گيالى ؿٌبػبيي گشديذ.

حذٍدي ؿوبلي، خَؿِ دٍم گؼتشدُ تشيي خَؿِ ّن خـىؼبل دس اػتبى گيالى هي ثبؿذ وِ دس لؼوتْبي غشثي، 

هشوضي ٍ ؿوبلي اػتبى، خَؿِ ػَم دس لؼوت خٌَة ٍ خٌَة غشة اػتبى ٍ خَؿِ چْبسم ثلَست يه 

ثب تَخِ ثِ ًتبيح تحليل ّب ثِ لحبػ فشاٍاًي ٍلَع  لشاس گشفتِ اػت. هحذٍدُ هدضا دس گَؿِ ؿشلي اػتبى 

خـىؼبلي ثِ تشتيت هي تَاى خَؿِ ّبي دٍم، اٍل، چْبسم ٍ ػَم سا دس اٍلَيت خغش ٍلَع خـىؼبلي لشاس 
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