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بشمىابع آب ياقتصادکشايسصي سيستاَاي (86-87)اثشات خشکسالي اخيش

حًضٍ آبخيض مُشان سيد  

 

 

 الُام کاٌ فشيشان 

 زاٛكزٞي ًبضقٜبؾي اضقس اهتهبز ًكبٝضظي زاٛكِبٟ ظاثْ 

 مسعًد َمايًوي فش 

 اؾتبزيبض ُطٟٝ اهتهبز ًكبٝضظي زاٛكِبٟ ظاثْ
 

  چکيذٌ

ذكٌؿبٓي اذيط زض اؾتبٙ آشضثبيزبٙ قطهي ثبػج ث٢ٖ ذٞضزٙ تؼبز٢ٓبي ظيؿت ٗحيغي ٝ كؼبٓيتي زض ٜٗغو٠ ٝ ثطٝظ يٌؿطي 

ا١ساف ٗوب٠ٓ حبضط ػالٟٝ ثط تجييٚ احطات .اظپيبٗس١بي اهتهبزي ٝ ارت٘بػي ثرهٞل زض ثرف ًكبٝضظي حٞض٠ ُطزيسٟ اؾت

. ذكٌؿبٓي ثط ضٝي ٜٗبثغ آثي حٞض٠، پيبٗس ١بي ذكٌؿبٓي اذيط ضا زض ثرف ؾ٠ ُب٠ٛ ًكبٝضظي ٗٞضز ثطضؾي هطاض زازٟ اؾت

. ٛتبيذ آٙ ضا زض اهتهبز ضٝؾتبئيبٙ حٞض٠ ٗٞضز تحٔيْ هطاض ز١س, ٝ ؾؼي ٛ٘ٞزٟ

ايٚ ٗوب٠ٓ ض٘ٚ ث٢طٟ ُيطي اظ يي چبضچٞة ٗل٢ٞٗي، ر٢ت اذص اعالػبت اظ ضٝـ تحوين پي٘بيكي ٝ تٌ٘يْ پطؾكٜب٠ٗ 

زازٟ ١بي ر٘غ آٝضي قسٟ ثب اؾتلبزٟ اظ ضٝق٢بي ٗرتٔق آٗبض تٞنيلي ٗٞضز تحٔيْ هطاض ُطكت٠ . اؾتلبزٟ ٛ٘ٞزٟ اؾت

ٛتبيذ ٛكبٙ ٗيس١س ٠ً تبحيط ذكٌؿبٓي ثط ضٝي ٜٗبثغ آثي حٞض٠ ثؿيبض ٗك٢ٞز اؾت ٝ ثبػج اكت قسيس آث٢بي ظيطظٗيٜي .اؾت

.  زضنس آؾيت زاقت٠ اؾت70زض ظيط ثرف ظضاػت، ٗعاضع زيٖ ٜٗغو٠ ثيكتطيٚ آؾيت ضا ٛكبٙ ٗيس١س ٝ تب .ُطزيسٟ اؾت

اهتهبز ثبؿساضاٙ حٞض٠ ٛيع زؾترٞـ نسٗبت ظيبزي . ظضاػت آثي ٜٗغو٠ ٛيع ثب ًٖ آثيبضي ٗٞار٠ ثٞزٟ ٝ اكت هبثْ تٞر٠ زاضز

. ض٘ٚ اي٠ٌٜ ًيليت ٗحهٞالت ٛيع ًب١ف يبكت٠ اؾت.  زضنس اكت ٗحهّٞ زاقت٠ اؾت30قسٟ ٝ حسٝز 

ٛتبيذ  ٛكبٙ . ٓصا پبي٠ اهتهبز ٜٗغو٠ ثط زإ ٝ ٗطتغ اؾتٞاض اؾت. اؾت (ٓيوٞاٙ)ايٚ حٞض٠ ٗحْ تٞٓيس ٗطؿٞثتطيٚ پٜيط ايطاٙ 

 زضنس ضطض ٛكبٙ 45 زضنس آؾيت زيسٟ ٝ اهتهبز زاٗساضي ٜٗغو٠ تب 60ٗيس١س ٠ً ٗطاتغ ٜٗغو٠ زض احط ذكٌؿبٓي اذيط تب 

اظ ٛظط ارت٘بيي ذكٌؿبٓي ؾجت ٝاُطائي٢بي ارت٘بػي قسٟ ٝ ثبػج اذتالكبت ضٝؾتبئيبٙ زض توؿيٖ آة ٝ اؾتلبزٟ اظ .ٗيس١س

.   ٗطاتغ ُطزيسٟ اؾت

تٞؾؼ٠ ظيط ؾبذت ١بي آثيبضي زض ثرف ًكبٝضظي ٜٗغو٠، تٞؾؼ٠ ثي٠٘ ٗحهٞالت ًكبٝضظي ، تٞر٠ ث٠ آٗٞظـ ث٢طٟ ثطزاضاٙ 

.  اظ ر٠ٔ٘ پيك٢ٜبزات ضا١جطزي ايٚ تحوين اؾت0000زض اؾتحهبّ ٜٗبؾت ٜٗبثغ آة ٜٗغو٠ ٝ

 

 يذكٌؿبٓي، حٞض٠ آثريع، ٢ٗطاٛطٝز، ًكبٝضظي، آة ًكبٝضظي، اهتهبز ًكبٝضظ: کلمات کليذي
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مقذمٍ 

تؼبْٗ ثب ايٚ ضذساز هؿ٘تي اظ ٗحيظ ظيؿت ثكط ثٞزٟ ٝ حيبت اٛؿبٙ ١ب ت٢ٜب زض ُطٝ تحْ٘ ٝ  ذكٌؿبٓي پسيسٟاظ زيطثبظ 

١ط چٜس ثؿيبضي ثط ايٚ ثبٝضٛس ٠ً ايٚ .ٓصا ايٚ پسيسٟ يٌي اظ ٝيػُي ١بي ػ٘ٞٗي ٝ تٌطاض پصيط ١ط اهٔيٖ اؾت.ثٞزٟ اؾتعجيؼي 

ٓصا ايٚ پسيسٟ ذبل . پسيسٟ تهبزكي ٝ ٛبزض اؾت ٝٓي ث٠ رطات ٗي تٞاٙ ُلت ٠ً ذكٌؿبٓي زض ١ط ٜٗغو٠ اهٔي٘ي ضخ ٗي ز١س

. ًكٞضٗبٙ ٛجٞزٟ ٝ زا٠ٜٗ كطاتطي زاضز

ٝٓي اظ زيطثبظ احطات ٜٗلي آٙ زض رٞاٗغ اٛؿبٛي .ثطٝظ ذكٌؿبٓي ١ط چٜس زاضاي آحبض ٗرطة ثط اًٞؾيؿتٖ عجيؼي اؾت

ثطٝظ ذكٌؿبٓي ٝ .زض ايٚ ثيٚ ثرف ًكبٝضظي ث٠ زٓيْ ٝاثؿتِي قسيس ث٠ آة ثؿيبض آؾيت پصيط اؾت.ثيكتط ٗكب١سٟ قسٟ اؾت

تسإٝ آٙ زض يي ٜٗغو٠ ٌٗ٘ٚ اؾت ؾب٢ٓبي ؾبّ ظٗي٢ٜبي ظضاػي ٝ ٗطتؼي ضا تحت تبحيط هطاض زازٟ ٝ ض٘ٚ تـييط زض تطًيت 

 .ُيب١ي ايٚ ظٗي٢ٜب، حبنٔريعي آ٢ٛب ضا ٛيع ًب١ف ز١س

ًكبٝضظي ثسٓيْ ٝاثؿتِي ثيف اظ حس ث٠ شذيطٟ ضعٞثتي ذبى ، ٗؼ٘ٞالً  ظٗبٛي ٠ً ذكٌؿبٓي آؿبظ ٗي قٞز ، ثرف

 زض عي زٝضٟ ١بي ٗ٘تس ذكٌي ، ضعٞثت ذبى ث٠ ؾطػت ترٔي٠ ٗي ٝتحت تبحيط هطاض ٗي ُيطز ٛرؿتيٚ ثركي اؾت ٠ً

ٗؼ٘ٞالً  اؾت ٝ آث٢بي ظيطظٗيٜي (ٗربظٙ ٝ زضيبچ٠ ١ب  ٛظيط )ؾغحي   ؾبيط ٜٗبثغ آثيثط ضٝي  قبًٙبءات ًكبٝضظاٛي ٠ً .قٞز

 .هطاض ٗي ُيطٛس  زيطتط اظ ؾبيطيٚ تحت تبحيط

زض اؾتلبزٟ ١طچ٠ ثيكتط اظ  تزطث٠ ًكبٝضظاٙ اظ ذكٌؿبٓي ً٘جٞز آة اؾت ٓصا ثؿيبضي اظ ًكبٝضظاٙ ذٞاؾت٠ ٝ ٛبذٞاؾت٠

ايٚ اٗط ػالٟٝ ثط ًب١ف ًيليت آث٢بي ظيطظٗيٜي آحبض ثس ارت٘بػي زاقت٠ ٝ ث٠ ٝاُطائي٢بي ارت٘بػي .ًٜٜسٗي  يٌسيِط ضهبثت آة ثب

.  ٜٗزط ٗي قٞز

ايطاٙ ث٠ ٓحبػ ٗٞهؼيت رـطاكيبيي ٝ ٝاهغ قسٙ زض يي ٜٗغو٠ ذكي ٝ ٛي٠٘ ذكي، ثيكتطيٚ نسٗبت ضا اظ ايٚ ٝاهؼ٠ 

 [14]زضنس ذبى ايطاٙ زض ٗؼطو ذكٌؿبٓي هطاض زاضز8/96 زض حسٝز .عجيؼي ثرٞز ٗي ثيٜس

 ٗئي 250حسٝز )ثط اؾبؼ آٗبض ٗيبِٛيٚ عٞالٛي ٗست، ثبضٛسُي زض ًكٞضٗبٙ حسٝز يي ؾٕٞ ٗتٞؾظ ر٢بٛي اؾت 

اٝايْ ١ٞاقٜبؾي تب ؾبظٗبٙ اعالػبت ثط اؾبؼ  .ايٚ زض حبٓيؿت ٠ً ٗيعاٙ تجريط زض آٙ ؾ٠ ثطاثط ٗيبِٛيٚ  زٛيب اؾت (ٗتط

 1۷ثيٚ  ٛؿجت ث٠ ثٜٔس ٗست ٗكبث٠  اؾتبٙ ًكٞض  51 تب  75 ًب١ف  زضنس،ٗيبِٛيٚ ثبضـ(1387)  ربضياضزيج٢كت ٗبٟ ؾبّ

 12 ۵0 [12].ٛسٟ ازاقتذٞز  زضنس ثبضـ ث٠ ٛؿجت ٗيبِٛيٚ ثٜٔس ٗست ٗكبث٠ اؾتبٙ ًكٞض ٛيع ً٘تط اظٝ زاقت٠ اؾت 

 زضنس زض ثرف ًكبٝضظي ٗهطف ٗي 94ثب تٞر٠ ث٠ اي٠ٌٜ اظ ًْ ٜٗبثغ آثي هبثْ اؾتحهبّ ثغٞض ٗتٞؾظ حسٝز 

 .   ٓصا تبحيط ذكٌؿبٓي زض ثرف ًكبٝضظي ٝ ربٗؼ٠ ضٝؾتبيي ايطاٙ ثيكتط اؾت[9].ُطزز

ثيي ٗح٘سي ٝ ١ٌ٘بضاٙ زض ثطضؾي احطات ذكٌؿبٓي زض اهتهبز ذبٛٞاض١ب ضٝؾتبيي ؾيؿتبٙ ٛكبٙ زازٟ اٛس ٠ً زٝضٟ 

ثرف ظضاػت ٝ ثبؿساضي ٜٗغو٠ . زض اهتهبز ًكبٝضظي ؾيؿتبٙ اثؼبز ُؿتطزٟ ٝ ٗرطثي زاقت٠ اؾت1377-83ذكٌؿبٓي 

زض ايٚ زٝضٟ اهتهبز زاٗساضي ؾيؿتبٙ . زضنس ًب١ف ٛكبٙ ٗيس١س78ثيكتطيٚ آؾيت ضا زاقت٠ اؾت ٝ اظ ٛظط ؾغٞح ظيط ًكت 

زض ٜٗغو٠ ؾيؿتبٙ ذكٌؿبٓي ػالٟٝ ثط احطات ٗؿتويٖ ، زاضاي تجؼبت ٜٗلي ؿيط ٗؿتويٖ .  زضنس آؾيت زيسٟ اؾت65حسٝز 
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چٞٙ اكعايف تؼساز ذبٛٞاض١بي تحت پٞقف ؾبظٗبٙ ١بي ح٘بيتي ٝ اٗسازي،٢ٗبرطت ضٝؾتبيي،ًب١ف هي٘ت ظٗيٚ ١بي 

. [15]ًكبٝضظي ٝ تـييط زض ؾبذتبض اهتهبز ضٝؾتب١ب ث٠ ؾٞز كؼبٓيت ١بي ٗطثٞط ث٠ هبچبم قسٟ اؾت

يعزاٛي ٝحن قٜبؼ زض ٗغبٓؼ٠ ذٞز ثحطاٙ ذكٌؿبٓي ضا زض ايطاٙ ٗٞضز آظٗٞٙ هطاض زازٛس تبٗتس١بي زضؾت ٗسيطيت 

آ٢ٛب ١٘چٜيٚ ٛكبٙ زازٛس ٠ً ثٞاؾغ٠ . ذكٌؿبٓي ضا ثطاي ًب١ف احطات اهتهبزي ،ارت٘بػي ٝ ٗحيغي ذكٌؿبٓي ،ٗؼطكي ثٌٜٜس 

. [16]ذكٌؿبٓي زضنس ٗؼٜي زاضي اظ ر٘ؼيت ضٝؾتبيي زض ؾب٢ٓبي اذيط ث٠ ضٝؾتب١ب ٢ٗبرطت ًطزٟ اٛس

 ؾغح ظيط ًكت ٗحهٞالت 78-80ز١وبٛي ٝ ٗبٗٚ پٞـ زض حٞض٠ ظايٜسٟ ضٝز ٛكبٙ زازٟ اٛس ٠ً زض احط ذكٌؿبٓي زٝضٟ 

زض ايٚ زٝضٟ ٗيعاٙ اؾتلبزٟ . زضنس اكت زاقت٠ اؾت 25/21 زضنس ًب١ف زاقت٠ ٝػٌ٘ٔطز قف ٗحهّٞ ؿبٓت ٛيع 27ًكبٝضظي 

. [11]اظ آة ١بي ظيطظٗيٜي ث٠ قست اكعايف پيسا ًطزٟ اؾت

ًبٛتي قطايظ ٗطزٕ ضٛذ زيسٟ اظ ذكٌؿبٓي ضا زض ٜٗغو٠ ثِٜبّ، زض آٗطيٌبي ق٘بٓي ٗٞضز ٗغبٓؼ٠ هطاض زاز ٝٛتبيذ آٙ 

ٛكبٙ زاز ٠ً ذكٌؿبٓي ث٠ نٞضت يي ػبضض٠ زٝضٟ اي ٌٝٗطض زض ثِٜالزـ اتلبم ٗي اكتس ٝثبػج احط ٗؼٜي زاض ضٝي تٞٓيس ٗٞاز 

. [17]ؿصايي ٗي قٞز

اٝظاٗب  زض ٗغبٓؼ٠ ذٞز ا١٘يت ثحطاٙ ذكٌؿبٓي ضا ٛكبٙ زاز ٝٓعٕٝ پيطٝظ قسٙ ث٠ نسٗبت ٛبقي اظ ذكٌؿبٓي ضا يبزآٝض 

. [18]قس

 اؾتبٛي اؾت ٠ً زض ذكٌؿبٓي اذيط ثيكتطيٚ نسٗبت ضا ثرف ًكبٝضظي زاقت٠ 12اؾتبٙ آشضثبيزبٙ قطهي ٛيع رعٟٝ 

 ٗئي ٗتط اؾت ٠ً ٛؿجت ث٠ كهْ ث٢بض ؾبّ 22  حسٝز86-87ثط اؾبؼ آٗبض ٗيبِٛيٚ ثبضـ ث٢بضي اؾتبٙ زض ؾبّ ظضاػي  .اؾت

 86 ٛؿجت ث٠ ؾبّ 87ٗيبِٛيٚ ثبضـ ؾبال٠ٛ اؾتبٙ زض ؾبّ . ٗئي ٗتط ً٘تط اؾت100 ٗئي ٗتط اؾت؛ حسٝز 121ُصقت٠ ٠ً 

 [12]زضنس ًب١ف ٛكبٙ ٗيس١س.42حسٝز 

ايٚ ٜٗغو٠ اظ ٛظط اهتهبز ًكبٝضظي ثالاذم اهتهبز زاٗساضي .حٞض٠ آثريع ٢ٗطاٛطٝز يٌي اظ ظيط حٞض٠ ١بي آري چبي اؾت

. ١سف اظ ايٚ پػ١ٝف تطؾيٖ ثركي اظ آحبض ذكٌؿبٓي اؾتبٙ زض حٞظٟ ٢ٗطاٛطٝز ٗي ثبقس.ثطاي اؾتبٙ ٢ٖٗ اؾت

 اؾٜبزي ٝ ٗغبٓؼ٠ –تحٔئي ثٞزٟ ٝ ثطاي اذص اعالػبت اظ ضٝق٢بي ًتبثرب٠ٛ ايي -ضٝـ تحوين زض ايٚ ٗوب٠ٓ تٞنيلي

اظ ٗحسٝزيت ١بي ٢ٖٗ ايٚ تحوين ٗي تٞاٙ ث٠ ٗكٌالتي چٞٙ ػسٕ زؾتطؾي آؾبٙ ث٠ آٗبض ٝ .ٗيساٛي اؾتلبزٟ قسٟ اؾت

 .اعالػبت، ثطٝظ ٛجٞزٙ آ٢ٛب اقبضٟ ًطز

 تعشيف ي مفًُم خشکسالي 

زض آؿبظ ت٘بيع ٗيبٙ ذكٌي ٝ ذكٌؿبٓي . ثب تٞر٠ ث٠ ٗل٢ٕٞ پيچيسٟ ذكٌؿبٓي ،تؼطيق ضٝقٚ آٙ ا١٘يت ظيبزي زاضز

. ػٔيطؿٖ اي٠ٌٜ ١ط زٝ ٝاغٟ قطايظ ً٘جٞز قسيس آة ضا زض يي ٜٗغو٠ تساػي ٗي ًٜٜس؛ اٗب ٝاغٟ ٗتطازكي ٛيؿتٜس.ثؿيبض ٢ٖٗ اؾت

 Droughtحبّ آ٠ٌٛ ذكٌؿبٓي .  زاضاي ٗل٢ٕٞ ًٔي ثٞزٟ ٝ ثطاي ػٜبنط ٗرتٔق ٗحيظ ثٌبض ٛ٘ي ضٝزAridityثغٞضي٠ٌ ذكٌي 

٠ٛ ت٢ٜب ثيبِٛط احطات ٗرتٔق ثط ضٝي ٗٞرٞزات ظٛسٟ ثٞيػٟ ُيب١بٙ ٝ ٠ُٛٞ ١بي آ٢ٛبؾت،ث٠ٌٔ احطات آٙ ثط ضٝي ٗيٌطٝاضُبٛيؿٖ 

 .١ب،حيٞاٛبت ٝ اٛؿبٙ ٛيع ٗٞضز ٗغبٓؼ٠ هطاض ٗي ُيطز
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ٙ ظزايي ْٗٔ ٗتحسية عجن تؼطيق ًٜٞاٛؿيٞٙ  پسيسٟ اي اؾت ٠ً ث٠ نٞضت عجيؼي زض ١ِٜبٗي ٠ً ٗيعاٙ ي ذكٌؿبّ اثب

ثبضٛسُي ث٠ ٗطاتت ً٘تط اظ ٗيعاٙ حجت قسٟ اؾت، اتلبم ٗي اكتس ٝ ث٠ ٛٞث٠ ذٞز ثبػج ػسٕ تؼبزّ قسيس ١يسضٝٓٞغيي ٗي قٞز ٠ً 

ٖ ١بي تٞٓيس ظٗيٜي احط ٜٗلي ثبهي ٗي ُصاضز  .ثط ضٝي ؾيؿت

جىبٍ َاي مختلف دس صميىٍ خشکسالي 

 ٝ ثطضؾي ٗٞضز  ارت٘بػي–اهٔي٘ي ، ًكبٝضظي ،١يسضٝٓٞغيٌي ٝ اهتهبزي  ٜٗظط چ٢بض ظا ذكٌؿبٓي ٗرتٔق ٜٗبثغ زض

. ُيطز ٗي هطاض ٛظط ٗس ذبني ٝيػُي٢بي ٝ ٗكرهبت ، ١ب ٗحسٝزٟ ايٚ اظ يي ١ط زض .ٗي ُيطزهطاض تحٔيْ

  :  Meteorological drought اهٔي٘ي ذكٌؿبٓي

 عجيؼي ٗيعاٙ ثب ٗوبيؿ٠ زض ( ذكٌي تسإٝ زٝضٟ عّٞ ٝ ذكٌي زضر٠ ٝ ٗيعاٙ پبي٠ ثط ٗؼ٘ٞال ١ٞاقٜبؾي ذكٌؿبٓي

 اهٔي٘ي تلبٝت٢بي ٝ ١ب ٝيػُي ُيطز هطاض ٛظط ٗس ثبيس ٠ً آٛچ٠ ذكٌؿبٓي اظ رٜج٠ ايٚ زض .ُطزز ٗي ثيبٙ ) ثبضـ ٛطٗبّ ٝ

  .ي قٞزٕ ٗرتٔق ٛٞاحي زض ثبضـ ٗيعاٙ زض ثؿيبض تلبٝت ثبػج ٠ً اؾت

        : Agricultural drought ًكبٝضظي ذكٌؿبٓي

 ًكبٝضظي تبحيطات ث٠ ضا ١يسضٝٓٞغيٌي ذكٌؿبٓي يب ٝ اهٔي٘ي ذكٌؿبٓي ٗرتٔق ١بي رٜج٠ ًكبٝضظي ذكٌؿبٓي

 تؼطم ٝ تجريط تلبٝت (precipitation shortage ) ثبضٛسُي، ً٘جٞز ثط ت٘طًع ثيكتط تؼطيق ايٚ زض. ز١س ٗي پيٞٛس

 ؾتب٠ٛآ . اؾت   (evapotranspiration Potential) پتبٛؿيْ تؼطم ٝ تجريط ثب (evapotranspiration Actual)ٝاهؼي

 ١بي زٝضٟ زض ٗرتٔق ُيب١بٙ ٛيبظ ٗٞضز آة ٗيعاٙ ؾتب٠ٛآ ٗؼيٚ ٗوساض زض ٠ً ُطزز تؼطيق اي ث٠ِٛٞ ثبيس ًكبٝضظي ذكٌؿبٓي

 اظ ٗبٛغ اؾت ٌٗ٘ٚ ًبقت ١ِٜبٕ زض ؾغحي ذبى ضعٞثت ً٘جٞز .ُطزز تبٗيٚ ثتٞاٛس ًبْٗ ثٔٞؽ تب ثصض حبٓت اظ ضقس ٗرتٔق

 ٝ ؾغح ٝاحس زض ُيبٟ تطاًٖ ًب١ف ث٠ ٢ٛبيتب ٝ ُكت٠ ُيبٟ ظٛي رٞا٠ٛ ٝ ضٝيف اكتبزٙ ثتبذيط ثبػج حساهْ يب ٝ ظٛي رٞا٠ٛ

 ظيط ذبى ضعٞثت ٝ ثٞزٟ ًبكي اٛساظٟ ث٠ ظٝزضؼ ضٝيف ١ِٜبٕ زض ؾغحي ذبى ضعٞثت اُط اٗب .ُطزز ٜٗزط تٞٓيس ًب١ف

 زٝضٟ عي زض ؾغحي ظيط ذبى ضعٞثت ًب١ف ايٚ ٠ً ثكطعي زاقت ٛرٞا١س ُيبٟ ٢ٛبيي ثبظز١ي زض تبحيطي ثبقس ًٖ ؾغحي

  .ُطزز رجطاٙ ثبضـ ٝهٞع ثب يب ٝ آثيبضي ثب ُيبٟ ضقس

  : Hydrological drought ًييزضٝٓٞغيٟ ذكٌؿبٓي

 ثبضـ ًب١ف ايٚ. زًط ثطضؾي (ثطف ثبضـ اْٗـ) ثبضـ زٝضٟ ًب١ف تبحيطات ث٢٘طاٟ ثبيس ضا ١يسضٝٓٞغيٌي ذكٌؿبٓي

 ضا ١يسضٝٓٞغيٌي ذكٌؿبٓي .ثٞز ذٞا١س ُصاض تبحيط ظٗيٜي ظيط آث٢بي ؾغح ٝ ٗربظٙ ، ١ب زضيبچ٠ ، ١ب ضٝزذب٠ٛ آة ٗيعاٙ زض

  .ٛ٘ٞز ثطضؾي آثريع ٟوحٞ ٗحسٝزٟ زض ثبيس

 ػٞاْٗ ؾبيط ٛوف اظ تٞاٙ ٛ٘ي اٗب قٞٛس ٗي قٜبذت٠ ذكٌؿبٓي اٝٓي٠ ٝ انٔي ػبْٗ ثؼٜٞاٙ اهٔي٘ي ػٞاْٗ چٜس ١ط

 ذبى ترطيتٝ  ( deforestation) تطاقي رِْٜ ٗخال ظٗيٚ ًبضثطي زض ٝؾيغ تـييطات ١٘بٜٛس ذكٌؿبٓي پسيسٟثط ٗٞحط
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(land degradation) ٝ تحت ضا آثريع حٞظٟ ١يسضٝٓٞغيٌي ٗكرهبت ٠ً ثعضٍ ؾس١بي ؾبذت هجيْ اظ ػ٘طاٛي ػ٘ٔيبت يب 

  .ثٞز ؿبكْ ز١ٜس ٗي هطاض تبحيط

 ثطٝظ زاليْ اظ تٞاٛس ٗي ٛيع ذكي ٜٗبعن زض آثي ثبالي ٛيبظ ثب ١بي ٠ُٛٞ اظ اؾتلبزٟ ٝ ًكت ٛبٜٗبؾت ا١ِٞٓبي

 3۵ حساًخط آثيبضي ضاٛسٗبٙ ايطاٙ زض .ثبقس ذكٌؿبٓي ٗٞحطثط ػٞاْٗ زيِط اظ ٗيتٞاٛس ٛيع آثيبضي ضاٛسٗبٙ.ثبقس ذكٌؿبٓي

 .ٗي ضٝز ١سض ث٠ ُيطز ٗي هطاض اؾتلبزٟ ٗٞضز ٠ً آثي ثطاثط زٝ حسٝز اي٠ٌٜ يؼٜي ،اؾت زضنس

  Socioeconomic drought ارت٘بػي اهتهبزي ذكٌؿبٓي

 ٝ ١يسضٝٓٞغيٌي ، اهٔي٘ي ػٜبنط ٠ً اؾت اهتهبزي ًبال١بيي ثطذي ثب اضتجبط زض ارت٘بػي اهتهبزي ذكٌؿبٓي تؼبضيق

 ايٚ ٠ً چطا .ثبقس ٗي ذكٌؿبٓي پيكيٚ اٛٞاع اظ ٗتلبٝت ًبٗال ذكٌؿبٓي ٛٞع ايٚ .زاضٛس ذٞز ث٢٘طاٟ ضا ذكٌؿبٓي ًكبٝضظي

 ًبالي يي ثطاي توبضب ٗيعاٙ ٠ً ٗيس١س ضخ ١ِٜبٗي ٝ اؾت توبضب ٝ ػطض٠ كطايٜس ٌٗبٙ ٝ ظٗبٙ ث٠ ٝاثؿت٠ ذكٌؿبٓي ٛٞع

١بي اذيط  ذكٌؿبٓي زض .ُيطز پيكي ،قسٟ ًبؾت٠ ثبضٛسُي ًب١ف تبحيط تحت ٠ً ٙآ ػطض٠ ٗيعاٙ اظ آة ث٠ ٝاثؿت٠ اهتهبزي

  .يبكت٠ اؾت اذتهبل  ق٢طٝٛساٙ تجطيعيقطة ٗهبضفثيكتط آة ١بي ظيطظٗيٜي ث٠  حٞض٠ آثريع ٢ٗطاٛطٝز

 تـييطات ، ر٘ؼيت ضقس:چٞٙ ػٞاٗٔي تبحيط تحت ثكست ذكٌؿبٓي پسيسٟ هجبّ زض اٛؿبٛي رٞاٗغ پصيطي اؾيت ٗيعاٙ

 ، زٝٓت ؾيبؾت٢بي ، آة ٗهطف آِٞي ٝ ضٝٛس ، تٌٜٞٓٞغي ؾغح ٝ يبكتِي تٞؾؼ٠ ٗيعاٙ ، آٗبضي ١بي ٗكره٠ ، ر٘ؼيتي

 ث٠ ٓصا ٝ ١ؿتٜس تحّٞ ٝ تـييط زؾترٞـ ١٘يك٠ ػٞاْٗ ايٚ .زاضز هطاض ٗحيغي ظيؿت آُب١ي٢بي ؾغح ٝ ارت٘بػي ضكتبض١بي

 [12] .ُطزز ظيبز يب ًٖ اؾت ٌٗ٘ٚ ٛيع پصيطي آؾيت ٗيعاٙ تـييطات ايٚ تجغ

 ؾيتآ ٗيعاٙ ٜٗبؾت ضا١ٌبض١بي ٝ ؾيبؾت٢ب اتربش ثب اؾت هبزض  اٛؿبٙٝٓي اؾت عجيؼي يي ثالي ذكٌؿبٓي ٛسس ١ط

. ز١س ًب١ف ضا ذٞز پصيطي

 ثؿيبض ١بي ١عي٠ٜ ثب ٠ً ز١س ٗي ؾيبؾتِعاضاٙ ث٠ ضا اٌٗبٙ ايٚ ذكٌؿبٓي، زض ظٗبٙ   risk managementذغط ٗسيطيت

 ث٠ اػت٘بز ٗيعاٙ ثحطاٙ قطايظتب  ثطٛب٠ٗ ضيعي٢ب ايٚ اٛساذتٚ تؼٞين ث٠ .ٛ٘بيٜس ضا ًٜتطّ پسيسٟاحطات ايٚ  ثتٞاٜٛس ً٘تطي

 ثطٛب٠ٗ .ؾبظز ٗي اٗط ٗتٞٓيبٙ ٝ زٝٓت٘طزاٙ ث٠ ٝاثؿت٠ ثكست ضا ٢ٛبآ ٝ ٝضزٟآ پبييٚزض ٗٞار٠ ثب ايٚ ٗكٌْ  ضا ٗطزٕ ٛلؽ

.  اؾت ٗٞار٠ ٗتؼسزي ٗٞاٛغ ثب اٗب اؾت اؾبؾي ثؿيبض ٛسس ١ط  زض ايطاٙذكٌؿبٓي ثب ٗوبث٠ٔ ر٢ت ضيعي

 اظ ٗبٓي زهين ٝضزآ ثط اٌٗبٙ ػسٕ ذكٌؿبٓي ر٠ٔ٘ اظ عجيؼي ثاليبي ثب ٗوبث٠ٔ ضيعي ثطٛب٠ٗ ضاٟ زض ػ٘سٟ ٗٞاٛغ اظ يٌي

 اؾت هطاض يٜسٟآ زض ٠ً اؾت ذكٌؿبٓي ٝؾؼت ٝ زا٠ٜٗ ٓحبػ ث٠ عطكي اظ ٗحسٝزيت ايٚ . اؾت ذكٌؿبٓي اظ ٛبقي ذؿبضات

 ٠ً ٗيكٞز ٝاضز ٗرتٔق ثرك٢بي ث٠ ٠ً اؾت زيِطذؿبضاتي عطف اظ ٝ ٗيؿبظز ٗكٌْ ضا زهين ثطاٝضز عجيؼتب ٠ً ز١س ضٝي

 ث٠ ٠ً ٗجبحخي ؾبيط ٝ ظيؿت ٗحيغي ترطيت ، ثيٞٓٞغيٌي ٜٗبثغ ث٠ ذؿبضات ، ٗطزٕ ضٛز٢بي هجيْ اظ ٛساضٛس اهتهبزي ٗب١يت

 زض  (crisis – oriented)  ُطا ثحطاٙ ضيعي٢بي ثطٛب٠ٗ ٠ً زازٟ ٛكبٙ ٗغبٓؼبت .ٛيؿتٜس ُصاضي هي٘ت هبثْ اهتهبزي ٓحبػ

 تٞؾظ ضيبّ ٗئيبضز ١عاضاٙ ذكٌؿبٓي ظٗبٙ زض .١ؿتٜس پط١عي٠ٜ ٝ ٛب١٘ب١َٜ ، ٛبٗؼوّٞ ، ٛبًبضا ثكست ذكٌؿبٓي ذهٞل

ٗي تٞاٙ ثؿطٗبي٠ ُصاضي٢بي  زهين ٝ ٗسٝٙ ثطٛب٠ٗ يي ٝرٞز نٞضت زض ٠ً ٗي قٞز ١عي٠ٜ ذؿبضات رجطاٙ ثطاي زٝٓت

. ظيطثٜبيي ٗٞحطي ٜٗت٢ي قٞز
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 مًاد ي سيشُا

زض .اؾٜبزي ٝ ٗغبٓؼبت ٗيساٛي اؾتلبزٟ قسٟ اؾت–ٗغبٓؼ٠ ًتبثرب٠ٛ اي :  زض تسٝيٚ ٝ تٜظيٖ ايٚ ٗوب٠ٓ اظ زٝ ضٝـ

ثطضؾي ٗلب١يٖ تئٞضيي اظ ًتت ٝ ٗوبالت ٗطتجظ ٝ زض ثرف آٗبض ٝ اعالػبت پبي٠ اظ ُعاضقبت ٝ زازٟ ١بي  ؾبظٗب٢ٛب ٝ ازاضات 

زض ثطضؾي تبحيط ذكٌؿبٓي ثط ٜٗبثغ آة ٝ اهتهبز ًكبٝضظي ذبٛٞاض١بي ضٝؾتبيي .ٗطتجظ ثب ٗو٠ٓٞ ذكٌؿبٓي ؾٞز رؿت٠ ايٖ

 زازٟ ١بي ٗٞضز  ضٝؾتبحٞض٠ ٗٞضز ٗغبٓؼ٠ ػالٟٝ ثط ث٢طٟ ٜٗسي اظ ثطضؾي٢بي ًبضقٜبؾي ؾبظٗب٢ٛبي زٝٓتي اظ عطين پطؾكٜب٠ٗ

 ضٝؾتبي حٞض٠ پطؾكٜب٠ٗ تٌ٘يْ ُطزيسٟ 15ثب تٞر٠ ث٠ ٗحسٝز ثٞزٙ تؼساز ضٝؾتب١ب، زض ت٘بٗي .ٛيبظ ُطزآٝضي قسٟ اؾت

٠ً ثب اؾتلبزٟ اظ ضٝـ ٗكبضًتي ٝ ذطز ر٘ؼي ث٠ اذص اعالػبت پطزاذت٠ ايٖ ٠ً زض آٙ اػضبي قٞضاي اؾالٗي .اؾت

. حضٞض زاقت٠ اٛس...ضٝؾتب١ب،ضيف ؾليساٙ ٝ ٗؼت٘سيٚ ٗحْ،ز١يبض ٝ 

پذيذٌ خشکسالي دس آرسبايجان ششقي 

ٝ احطات آٙ زض .ذكٌؿبٓي ثؼٜٞاٙ يٌي اظ ضذساز١بي عجيؼي رع ٝيػُي ١بي اليٜلي اهٔيٖ اؾتبٙ آشضثبيزبٙ قطهي اؾت

ٗئي ٗتط 300-250ايٚ اؾتبٙ ثب ٗيبِٛيٚ ثبضـ . ثرف ًكبٝضظي اؾتبٙ ثرهٞل زض ظضاػت زيٖ ٝ زاٗساضي ثؿيبض ثيكتط اؾت

 42   ٛؿجت ث٠ ٗيبِٛيٚ ثٜٔس ٗست آٙ اظ ًب١ف86-87ٗيبِٛيٚ ثبضـ زض ؾبّ ظضاػي .رع اؾتب٢ٛبي ٛي٠٘ ذكي ًكٞض اؾت

 ثبؿي،زاٗپطٝضي،قيالت –ايٚ ٗيعاٙ ًب١ف ثبضٛسُي ثبػج ايزبز اذتالّ زض چطذ٠ تٞٓيسات ظضاػي . زضنسي ثطذٞضزاض ثٞزٟ اؾت

 . ٝ ث٠ زٛجبّ آٙ كؼبٓيت ١بي ٗطتجظ ثب ًكبٝضظي ُطزيسٟ اؾت

 ٗيبِٛيٚ تطاظ آث٢بي ظيط ظٗيٜي زقت٢بي 86-87ثط اؾبؼ ُعاضـ ؾبظٗبٙ آة ٜٗغو٠ اي اؾتبٙ،زض عّٞ ؾبّ آثي 

زض زقت ١بي قيطاٗيٚ ٝ آشضق٢ط ث٠ .تجطيع،ٗطٛس،قجؿتط،ٌٗٔبٙ،ؾطاة ٝ زا٠ٜٗ ١بي ق٘بٓي ؾ٢ٜس ث٠ قست ًب١ف يبكت٠ اؾت

.  زٓيْ پيكطٝي آة قٞض زضيبچ٠ اضٝٗي٠ ثيكتط چبٟ ١بي ًكبٝضظي ًبضًطز ذٞز ضا اظ زؾت زازٟ اٛس

 

 87 ٝ 86ٗيبِٛيٚ ثبضـ ث٢بضي ايؿتِب٢١بي ١ٞاقٜبؾي اؾتبٙ زض ؾبّ  :  1رسّٝ

ٝ ٗوبيؿ٠ آٙ ثب زٝضٟ ثٜٔس ٗست 

 

Archive of SID

www.SID.ir



                                     

       

ولین                                                     ا

                                  کنفرانس بین المللی بحران آب 

 دانشگاه زابل- 1387 اسفندماه 22-20
 

 

 7 

 ٝ زٝضٟ ثٜٔس 86 ٛؿجت ث٠ ؾبّ 87ثب تٞر٠ ث٠ رسّٝ كٞم ٗيعاٙ ثبضـ ت٘بٗي ايؿتِب٢١بي ١ٞاقٜبؾي اؾتبٙ زض ث٢بض 

.  ٗي ثبقس86ت٢ٜب ايؿتِبٟ ًٔيجط اؾت ٠ً ٗيعاٙ ثبضـ آٙ اٛسًي ً٘تط اظ ؾبّ .ٗست ضهٖ پبئيٚ تطي ضا ٛكبٙ ٗيس١س

 ٛكبٙ ٗيس١س  87 پ٠ٜ٢ ثٜسي ثبضـ اؾتبٙ زض ث٢بض 1ٛوك٠

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1378پُىٍ بىذي باسش استان دس بُاس  : 1وقشٍ

ٗتٞؾظ تـييطات ثبضـ .ٛكبٙ ٗيس١س زضنس تـييطات ثبضـ زض ق٘بّ اؾتبٙ ٛؿجت ث٠ رٜٞة آٙ ثيكتط اؾت (2)١٘چٜب٠ٌٛ ٛوك٠ 

 40-45زضنس تـييطات ثبضـ زض ٜٗغو٠ ٗٞضز ٗغبٓؼ٠ ثيٚ . زضنس ٗي ثبقس42زض اؾتبٙ ٛؿجت ث٠ ٗيبِٛيٚ ثٜٔس ٗست حسٝز 

 .زضنس ٝاهغ قسٟ ٠ً ث٠ ٗتٞؾظ اؾتبٙ ٛعزيي اؾت
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  وسبت بٍ ديسٌ بلىذ مذت87دسصذ تغييشات باسش استان دس سال  : 2وقشٍ 

 

خشکسالي دس حًضٍ آبخيض مُشاوشيد 

:ٝيػُي ١بي ػ٘ٞٗي حٞض٠

اظ ٛظط ٝ. ًئٞٗتط ٗطثغ، يٌي اظ ظيط ٗز٘ٞػ٢بي حٞض٠ ثعضٍ آثريع تٔر٠ ضٝز اؾت382حٞض٠ آثريع ٢ٗطاٛطٝزثب ٗؿبحت

ٗٞهؼيت ايٚ حٞض٠ اظ ق٘بّ ث٠ ضٔغ رٜٞة قطهي ق٢ط . توؿيٖ ثٜسي اؾتبٛي، زض حٞض٠ قطم زضيبچ٠ اضٝٗي٠ ٝاهغ قسٟ اؾت

  .تجطيع ٝ اظ رٜٞة ث٠ اضتلبػبت ُيطٟٝ زاؿي اظ قطم ث٠ حٞض٠ ؾؼيسآثبز چبي ٝ اظ ؿطة ث٠ حٞض٠ ظيٜزٜبة چبي ٗحسٝز ٗي قٞز

حطًت ضٝزذب٠ٛ اظ رٜٞة ث٠ ق٘بّ ؿطثي ثٞزٟ ٝ پؽ اظ .ؾط چك٠٘ انٔي ٢ٗطاٛطٝز ؾٔؿ٠ٔ اضتلبػبت ُيطٟٝ زاؿي اؾت

 .زضنس ٗي ثبقس3.83 ًئٞٗتط ٝقيت ٛبذبٓم آٙ 45.95عّٞ آثطا٠١ انٔي  .ػجٞض اظ ق٢ط تجطيع ث٠ آري چبي ٗي پيٞٛسز

 ٗئي٘تط اؾت ٠ً ٛٞؾبٛبت ثبضـ اظ 318عجن ٗغبٓؼ٠ ؾبظٗبٙ ١ٞاقٜبؾي اؾتبٙ آشضثبيزبٙ قطهي ٗيبِٛيٚ ثبضـ حٞض٠ حسٝز 

 [4]. زضنس حجت قسٟ اؾت33 زضنس ٝ حساهْ آٙ 71حساًخط ضعٞثت زض آشضٗبٟ ثب . ٗئي٘تط  ثٞزٟ اؾت 328 تب 293

 

 آٗبض ثبضـ ايؿتِبٟ ؾيٜٞپتيي حٞض٠ ٢ٗطاٙ ضٝز تجطيع:2رسّٝ 
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ٜٗبثغ آثي حٞض٠

حٞض٠ ٢ٗطاٛطٝز ضا ٗي تٞاٙ يٌي اظ ؿٜي تطيٚ حٞض٠ ١ب اظ ٓحبػ شذبيط آثي اؾتبٙ ٛبٗيس ٠ً ػ٘ستب ايٚ آة ٝضٝزي ٛبقي 

٢ٗ٘تطيٚ ٜٗجغ .ٜٗبثغ آثي ٜٗغو٠ ٗٞضز ٗغبٓؼ٠ ضا ٛكبٙ ٗيس١س (3)رسّٝ .اظ ٛعٝالت رٞي زض ؿبٓت ثطف ٝثبضاٙ ث٠ زؾت ٗي آيس 

. آة ًكبٝضظي ، ٢ٗطاٛطٝز اؾت ٠ً ثؼٜٞاٙ ضٝزذب٠ٛ زائ٘ي ثركي اظ آٙ ٗٞضز اؾتلبزٟ ًكبٝضظاٙ هطاض ٗي ُيطز

 حٔو٠ 89ثغٞضي٠ٌ .ٛكبٙ ٗي ز١س حٞض٠ آثريع ٢ٗطاٛطٝز ث٠ ٓحبػ آة ١بي ظيط ظٗيٜي ؿٜي اؾت (3)١٘چٜب٠ٌٛ رسّٝ 

ثب تٞر٠ ث٠ تٞپُٞطاكي ٜٗغو٠ ثيكتط ٜٗبثغ ظيط . ز٠ٜ١ چك٠٘ زض ؾغح حٞض٠ پطاًٜسٟ ١ؿتٜس64چبٟ ػ٘ين ٝ ٛي٠٘ ػ٘ين ٝ 

. ظٗيٜي زضق٘بّ حٞض٠ ٝاهغ قسٟ اٛس

 

 

 

Archive of SID

www.SID.ir



                                     

       

ولین                                                     ا

                                  کنفرانس بین المللی بحران آب 

 دانشگاه زابل- 1387 اسفندماه 22-20
 

 

 10 

 
 

تٞظيغ رـطاكيبيي ٜٗبثغ آثي حٞض٠ ٢ٗطاٛطٝز :  3ٛوك٠

 

 1386ٜٗبثغ آة ًكبٝضظي حٞض٠ آثريع ٢ٗطاٛطٝز : 3رسّٝ

 ٛبٕ ضٝؾتب
چبٟ 

  ػ٘ين
 اؾترط شذيطٟ آة ضٝزذب٠ٛ هٜبت چك٠٘ چبٟ ٛي٠٘ ػ٘ين

 1 ـ 1 1 1 6 ثبؽ يؼوٞة

 1 4 2 ـ ـ 1 ثيطم

 ـ 1 ـ ـ 1 2 ربٛوٞض

 3 ـ 2 ـ ـ 2 چبٝاٙ

 ـ 1 ـ ـ ـ 1 حبد ػجساّ

 2 1 ـ ـ ـ 6 زيعد ٓئي ذبٛي
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 14 ـ ـ 10 13 ـ ظضٛن

 ـ 5 ـ 10 ـ ـ ؾليسٟ ذٞاٙ

 8 ـ 5 ـ ـ 1 قبزآثبز ػٔيب

 ـ 1 ـ 7 1 2 قبزآثبز ٗكبيد

 1 ـ 2 1 1 5 كتح آثبز

 9 1 ـ 2 8 15 ًٜسضٝز

 2 10 2 30 ـ ـ ٓيوٞاٙ

 10 - 2 ـ 15 4 ٛؼ٘ت آثبز

 3 ـ 1 3 1 3 ١طٝي

 ساصمان جُاد کشايسصي استان آرسبايجان ششقي، تصحيح با اطالعات ميذاوي: ماخز

 جمعيتي حًضٍ آبخيض مُشاوشيد ييژگي َاي

 .حٞض٠ ٗٞضز ٗغبٓؼ٠ اظ ٛظط ر٘ؼيتي يٌي اظ حٞض٠ ١بي ٛؿجتب قٔٞؽ اؾتبٙ آشضثبيزبٙ قطهي اؾت

 1385تؼساز ذبٛٞاض ٝ ر٘ؼيت ضٝؾتب١بي حٞض٠ آثريع ٢ٗطاٛطٝز : 4رسّٝ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ،مشکض آماس ايشان1385سششماسي عمًمي وفًس يمسکه ـ : مىبع

 (ٛلط)تؼساز ر٘ؼيت  تؼساز ذبٛٞاض ضٝؾتب

 2213 548 ؾليسٟ ذٞاٙ

 5350 1055 ٓيوٞاٙ

 3703 914 ثيطم

 2399 640 ١طٝي

 2965 781 زيعد ٓئي ذبٛي

 754 201 حبري ػجساّ

 2036 542 ظضٛن

 916 223 ربٛوٞض

 1884 508 قبزثبز ػٔيب

 6758 1744 ًٜسضٝز

 2020 551 ٛؼ٘ت آثبز

 515 142 ثبؽ يؼوٞة

 1729 448 چبٝاٙ

 4317 1086 قبزثبز ٗكبيد

 1610 461كتح آثبز 

 39169 9844 ر٘غ
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ػالٟٝ ثط آٙ ق٢ط ثبؾٜ٘ذ ثب ًبضًطز ًكبٝضظي ذٞز اظ ٗطاًع حوْ .ثركي اظ ق٢ط تجطيع زض ايٚ حٞض٠ ٝاهغ قسٟ اؾت

 1744ضٝؾتبي ٓيوٞاٙ ثب زض ايٚ ٗيبٙ . ضٝؾتب زض حٞض٠ آثريع ٢ٗطاٛطٝز ٝاهغ قسٟ اؾت15تؼساز تؼساز .ر٘ؼيتي حٞض٠ اؾت

 ٛلط ر٘ؼيت ًٞچٌتطيٚ ضٝؾتبي ٜٗغو٠ ٗي 515 ذبٛٞاض ٝ 142 ٛلط ر٘ؼيت ثعضُتطيٚ ٝ ضٝؾتبي ثبؽ يؼوٞة ثب 6758ذبٛٞاض ٝ 

 .ثبقس

 ذبٛٞاض اؾت ٠ً ٛؿجت ث٠ ٗتٞؾظ ذبٛٞا١بي ضٝؾتبيي 657ٗتٞؾظ تؼساز ذبٛٞاض١بي ضٝؾتبيي حٞض٠ آثريع ٢ٗطاٛطٝز 

. پطاًٜف ضٝؾتب١ب اظ تطاًٖ ثؿيبض ثباليي ٛؿجت ث٠ ٗيبِٛيٚ اؾتبٙ ثطذٞضزاض اؾت. اؾتبٙ ثؿيبض ثيكتط اؾت

 سيماي کشايسصي حًضٍ مُشان سيد 

حٞض٠ آثريع ٢ٗطاٙ ضٝز ث٠ ٗسز ٗٞهؼيت ذبل رـطاكيبيي ذٞز ٝ هطاض ُيطي زض ًٜبض ٢١ًٞبي ؾ٢ٜس ٝ ؾبذتبض 

اذتالف اضتلبع زض ؾغح حٞض٠ آثريع ؾجت ث٠ ٝرٞز .تٞپُٞطاكي يٌي اظ هغت ١بي ٢ٖٗ ًكبٝضظي اؾتبٙ آشضثبيزبٙ قطهي اؾت

.  آٗسٙ كؼبٓيت٢بي ٢ٖٗ ظيط ثرك٢بي ظضاػت،ثبؿساضي ٝ زاٗساضي ٜٗغو٠ قسٟ اؾت

ٝ ػ٘ستب زض اٛت٢ب ٝٗيبٙ حٞض٠ زيسٟ ٗي قٞز .پطاًٜف ظٗي٢ٜبي ظضاػي حٞض٠ ث٠ ػٔت ١ًٞؿتبٛي ثٞزٙ ٜٗغو٠، ظيبز اؾت

ايٚ ظٗي٢ٜب ثؿيبض حبنٔريع ثٞزٟ ٝ ثؼٔت آة ٛؿجتب ًبكي اظ اضظـ اهتهبزي ثباليي . ربيي ٠ً ث٠ زقت تجطيع ٜٗت٢ي ٗي قٞز

.  ثطذٞزاض اؾت

:ظضاػت (آق

 زضنس آٙ آثي 32 ١ٌتبض اؾت ٠ً حسٝز 7872ٗؿبحت اضاضي ظضاػي حٞض٠ ٢ٗطاٙ ضٝز ثب احتؿبة آيف ضه٘ي ثبٓؾ ثط 

 [1].  زضنس آٙ ثهٞضت زيٖ ًكت ٗي قٞز68ٝ 

ثيكتطيٚ اضاضي زيٖ ٗطثٞط ث٠ ضٝؾتب١بيي اؾت ٠ً زض رٜٞة حٞض٠ ٝاهغ قسٟ اٛس ربيي ٠ً ٛب١٘ٞاضي آٙ ظيبز ثٞزٟ 

 580)ثٜبثطايٚ ضٝؾتب١بي ٓيوٞاٙ.١طچ٠ اظ رٜٞة ث٠ عطف ق٘بّ ٝ ق٘بّ ؿطة ًكيسٟ ٗي قٞيٖ اظ اضتلبع ًبؾت٠ ٗي قٞز. اؾت

  [1].ٝ ثيطم ثيكتطيٚ اضاضي زيٖ ضا زاضٛس ( ١ٌتبض563)،ؾليسٟ ذٞاٙ (١ٌتبض

زضنس آٙ ثهٞضت 82زضنس ثيكتطيٚ ؾ٢ٖ ًكت ضا زض ٜٗغو٠ ث٠ ذٞز اذتهبل ٗيس١ٜس ٠ً حسٝز ١52٘چٜيٚ ُٜسٕ ٝ رٞ ثب 

  [1].پؽ اظ آٙ يٞٛز٠ ٝ ؾيت ظٗيٜي ثيكتطيٚ ًكت ضا زاقت٠ اٛس.زيٖ ًكت ٗي قٞز

 

: ثبؿساضي (ة

ثيكتط ثبؿبت .حٞض٠ آثريع ٢ٗطاٛطٝز ث٠ ٓحبػ قطايظ آة ٝ ١ٞايي يٌي اظ ٢ٗ٘تطيٚ هغت ١بي ثبؿساضي اؾتبٙ اؾت

ايٚ ثبؿبت زاضاي چٜبٙ اضظـ اهتهبزي ١ؿتٜس ٠ً زضٟ ٢ٗطاٛطٝز ضا اظ ٛظط اهتهبز .حٞض٠ زض زضٟ ٢ٗطاٛطٝز ًكيسٟ قسٟ اٛس

 523ٗز٘ٞع ثبؿبت ثبضٝض ٜٗغو٠ .ًكبٝضظي ثرهٞل اهتهبز ثبؿساضي ث٠ يٌي اظ پطزضآٗستطيٚ ٜٗبعن اؾتبٙ تجسيْ ًطزٟ اؾت
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زض ايٚ ٗيبٙ .  ١ٌتبض ؾغح ظيط ًكت، اظ تٞٓيسات ٢ٖٗ زضٟ ٢ٗطاٙ ضٝز ث٠ ق٘بض ٗي ضٝز ١230ٌتبض اؾت ٠ً ٗحهّٞ ؾيت ثب 

١ٌتبض اظ ؾغح آٙ  ث٠ ثبؿبت  ٠ً64 . ١ٌتبض  اضاضي ثبؿي  ثبالتطيٚ ضتج٠ ضا زض ٗيبٙ ضٝؾتب١ب زاقت٠ اؾت978ضٝؾتبي ٛؼ٘ت آثبز ثب 

 [1].ؾيت اذتهبل پيسا ًطزٟ اؾت

:زاٗساضي (د

زض هؿ٘ت٢بي . حٞض٠ آثريع ٢ٗطاٛطٝز ث٠ ػٔت ٗٞهؼيت ذبل رـطاكيبيي ٝ تٞپُٞطاكي اظ ٗطاتغ ؿٜي ثطذٞضزاض اؾت 

رٜٞثي حٞض٠ ث٠ ػٔت ً٘جٞز ذبى ظضاػي ٝ ٝرٞز ٛب١٘ٞاضي٢بي ظيبز ُؿتطزُي ٗطاتغ ثيكتط ثٞزٟ ٝ ضكت٠ ضكت٠ ث٠ عطف ق٘بّ اظ 

اظ زيط ثبظ ايٚ ٜٗغو٠ ث٠ ٓحبػ پطٝضـ زإ ٝ تٞٓيسات كطاٝضزٟ ١بي زاٗي ق٢طت ذبني .ٝؾؼت ٝ ا١٘يت آٙ ًبؾت٠ ٗي قٞز

زض ايٚ ٜٗغو٠ تٞٓيس ٗي قٞز ٝ ثٜبٕ - پٜيط ٓيوٞاٙ- ثغٞضي٠ٌ يٌي اظ ٗطؿٞة تطيٚ پٜيط١ب ٠ً ق٢طت ر٢بٛي ١ٖ زاضز.زاقت٠ اؾت

 42 زضنس آٙ رع ٗطاتغ زضر٠ يي،20 ١ٌتبض اؾت ٠ً 29005ؾغح ًْ ٗطاتغ حٞض٠ .يٌي اظ ضٝؾتبي آٙ ٛبٕ ُصاضي قسٟ اؾت

.  زضنس آٙ اظ ٛٞع زضر٠ ؾ٠ ٗي ثبقس38زضنس زضر٠ زٝ ٝ 

 زضنس اظ ًْ ٗطاتغ حٞض٠ ضا ث٠ ذٞز اذتهبل 31.3ٛكبٙ ٗيس١س، ضٝؾتبي ٓيوٞاٙ ث٠ ت٢ٜبيي   ( 5 )١٘چٜب٠ٌٛ رسّٝ

.  زض ضتج٠ ثؼسي ١ؿتٜس ( زضنس18.2)ٝ ١طٝي  ( زضنس21.4)پؽ اظ آٙ ضٝؾتب١بي ثيطم . زازٟ اؾت

 تٚ ػٔٞك٠ ذكي تٞٓيس ٗي 7253.7ٗطاتغ حٞض٠ آثريع ٢ٗطاٛطٝز زض ٝضؼيت ٛطٗبّ زضًْ  ( )ثط اؾبؼ اعالػبت رسّٝ

ثيكتطيٚ تٞٓيس ٗطثٞط ث٠ ضٝؾتبي ٓيوٞاٙ اؾت ٠ً .ًٜٜس ٠ً اظ ٛظط ٗيعاٙ يٌي اظ ؿٜي تطيٚ ٗطاتغ اؾتبٙ آشضثبيزبٙ قطهي اؾت

.  زضنس تٞٓيس ػٔٞك٠ ٗطتؼي ضا ث٠ ذٞز اذتهبل زازٟ اؾت37ٛعزيي ث٠ 

 

 

 86ؾغح ٗطاتغ ضٝؾتب١بي حٞض٠ آثريع ٢ٗطاٛطٝز ث٠ تلٌيي ٛٞع ٗطتغ  : 5رسّٝ

زضنس اظ ًْ  (١ٌتبض)ؾغح ٗطاتغ ضٝؾتب
 (زضنس)زضر٠ ٗطتغ

ًْ تٞٓيس ٗطتغ ث٠ تٚ 

 (زض ٝضؼيت ٛطٗبّ)

1 2 3 

 832.4 30 45 25 10 2698.5 ؾليسٟ ذٞاٙ

 262.9 30 45 25 31.3 8522.7 ٓيوٞاٙ

 1433.8 40 45 15 21.4 5826.6 ثيطم

 1213.8 35 50 15 18.2 4694 ١طٝي

 100 65 35 0 3 791.18 زيعد ٓئي ذبٛي

 30.9 35 65 0 1 153.2 حبري ػجساّ

 0 0 0 0 0 0 ظضٛن

 55.4 35 65 0 1.2 274.2 ربٛوٞض
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اداسٌ کل مىابع طبيعي استان آرسبايجان ششقي : ماخز

 

ػ٘سٟ ايٚ زا٢ٗب زض . زضنس اظ زإ ٜٗغو٠ ضا زإ ًٞچي تكٌيْ ٗي ز١س97ثب تٞر٠ ث٠ ١ًٞؿتبٛي ثٞزٙ حٞض٠ آثريع حسٝز 

.  زضنس زإ ًٞچي ضا زض ٜٗغو٠ ث٠ ذٞز اذتهبل زازٟ اؾت32ضٝؾتبي ٓيوٞاٙ ث٠ ت٢ٜبيي حسٝز .رٜٞة حٞض٠ ٗؿتوطٛس

ثيكتط زا٢ٗبي ثعضٍ زض ق٘بّ حٞض٠ پطاًٜسٟ اٛس . ثٜبثطايٚ ثيٚ تؼساز زإ يي ضٝؾتب ثب اٛساظٟ ٗطتغ آٙ ضٝؾتب اضتجبط ٝرٞز زاضز

 .  ربيي ٠ً اظ ٛب١٘ٞاضي ظٗيٚ ًبؾت٠ ٗي قٞز ٝ اهتهبز زاٗساضي ربي ذٞز ضا ث٠ اهتهبز ظضاػت ٝ ثبؿساضي ٗيس١س

 86تؼساز زإ ًٞچي ٝ ثعضٍ زض حٞض٠ آثريع ٢ٗطاٛطٝز  : 6رسّٝ

 

 

 

کشايسصي استان  ساصمان جُاد : ماخز

آرسبايجان ششقي 

 

حًضٍ مُشاوشيد  اثشات خشکسالي دس 

احطات ٗؿتويٖ  (آق

ثط ضٝي ٜٗبثغ آة  -1 :ًكبٝضظي ٜٗغو٠

: ؾغحي آث٢بي  -

قس حٞض٠ آثريع  ١٘بٛغٞض ٠ً شًط 

١بي ؾغحي ؿٜي  ٢ٗطاٛطٝز ث٠ ٓحبػ آة 

ذكٌؿبٓي اذيط زض  ثب ايٚ ٝرٞز  .اؾت

ضٝزذب٠ٛ ١بي حٞض٠  اؾتبٙ  ثبػج ًب١ف زثي 

ثط .ثغٞضي٠ٌ . قسٟ اؾت ثبالذم ٓيوٞاٙ ٝ ١طٝي 

زثي ؾٜزي ٓيوٞاٙ، زثي  اؾبؼ اعالػبت ايؿتِبٟ 

 232.6 35 65 0 4.2 1149.5 قبزثبز ػٔيب

 126.2 35 65 0 3.2 623.4 ًٜسضٝز

 0 0 0 0 0 0 ٛؼ٘ت آثبز

 0 0 0 0 0 0 ثبؽ يؼوٞة

 168.2 75 25 0 9 2228.5 چبٝاٙ

 360.2 35 65 0 6 1728.6 قبزثبز ٗكبيد

 71.1 25 75.  1.5 314.13كتح آثبز 

 7253.7 38 42 20 100 29004.5 ر٘غ

 ضٝؾتب
تؼساز زإ ًٞچي 

 (ضاؼ)
 (ضاؼ)تؼساز زإ ثعضٍ 

 35 16200 ؾليسٟ ذٞاٙ

 70 80000 ٓيوٞاٙ

 60 20000 ثيطم

 100 8825 ١طٝي

 335 4000 زيعد ٓئي ذبٛي

 85 370 حبري ػجساّ

 2000 7400 ظضٛن

 3500 2581 ربٛوٞض

 460 2500 قبزثبز ػٔيب

 212 2200 ًٜسضٝز

 240 658 ٛؼ٘ت آثبز

 0 400 ثبؽ يؼوٞة

 50 3000 چبٝاٙ

 343 20000 قبزثبز ٗكبيد

 411 1000كتح آثبز 
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 اؾت ٠ً رطيبٙ 87پبئيٚ تطيٚ ٗيعاٙ آٙ ٗطثٞط ث٠ ؾبّ آثي . ؾب اذيط ثب ٛٞؾبٛبت ظيبزي ٗٞار٠ ثٞزٟ اؾت20ايٚ  ضٝزذب٠ٛ  عي 

ايٚ زض حبٓيؿت ٠ً ٗتٞؾظ زثي ٗيبِٛيٚ ضٝزذب٠ٛ زض ثيؿت ؾبّ اذيط . ٗتط ٌٗؼت زض حبٛي٠ ُعاضـ قسٟ اؾت3آة آٙ حسٝز 

  (1ٛ٘ٞزاض).  ٗتط ٌٗؼت اؾت17ثيف اظ 

 67-87ٛٞؾبٛبت زثي ضٝزذب٠ٛ ٓيوٞاٙ عي ؾب٢ٓبي : 1ٛ٘ٞزاض

 
ساصمان آب مىطقٍ اي استان آرسبايجان ششقي :                 ماخز

. ٗغبٓؼبت ٗيساٛي ٛكبٙ ٗيس١س ٠ً ؾ٢ٖ ضٝؾتبئيبٙ اظ حن آث٠ ضٝزذب٠ٛ ١بي ٜٗغو٠ ث٠ قست زؾترٞـ تـييطاتي قسٟ اؾت

پبئيٚ . زضنس ًب١ف زاقت٠ اؾت35ٗغبٓؼبت ٗيساٛي ٛكبٙ ٗيس١س ٠ً ٗيعاٙ اؾتلبزٟ اظ آة ضٝزذب٠ٛ ١بي حٞض٠ ثغٞض ٗيبِٛيٚ 

. ثٞزٙ ؾغح رطيبٙ آة ضٝزذب٠ٛ ١ب ظٗبٙ ٝ ١عي٠ٜ ؾٞاض ًطزٙ آة زض ظٗي٢ٜبي ًكبٝضظي ضا اكعايف زازٟ اؾت

 :آث٢بي ظيط ظٗيٜي  -

 ز٠ٜ١ 64 چبٟ ػ٘ين ٝ ٛي٠٘ ػ٘ين ٝ 89ٝرٞز .حٞض٠ آثريع ٢ٗطاٛطٝز ث٠ ٓحبػ ٜٗبثغ آة ظيطظٗيٜي ٛيع ثؿيبض ؿٜي اؾت

١ط چٜس ٜٗبثغ آة ظيط ظٗيٜي ٛؿجت ث٠ آة ١بي ؾغحي ثب تبذيط احطات . .چك٠٘ ثطاي ًكبٝضظي ٜٗغو٠ ثؿيبض حبئع ا١٘يت اؾت

زض ايٚ ٗيبٙ .ذكٌؿبٓي ضا زض ذٞز ٛكبٙ ٗيس١ٜس ٝٓي ثب ايٚ ٝرٞز ذكٌؿبٓي اذيط ايٚ ٜٗبثغ ضا ٛيع تحت تبحيط هطاض زازٟ اؾت

 زضنس آ٢ٛب ذكي ٝ 20 چك٠٘ ٗٞرٞز زض ؾغح حٞض٠ 64ثغٞضي٠ٌ ثطاؾبؼ ٗغبٓؼبت ٗيساٛي اظ .چك٠٘ ١ب ثؿيبض آؾيت پصيطٛس

ثب تٞر٠ ث٠ ٗجبحج هجٔي، تبحيط ذكي ؾبٓي زض چب٢١بي ظيط ظٗيٜي . زضنس ثب ًب١ف آثس١ي ٗٞار٠ قسٟ اٛس50ٛعزيي ث٠ 

ثؿيبضي اظ ايٚ چب٢١ب ؾط پٞقيسٟ ثٞزٟ ٝ ًكبٝضظاٙ اظ ٛٞؾبٛبت آ٢ٛب اعالػبت .ثرهٞل چب٢١بي ػ٘ين ثب تبذيط نٞضت ٗي ُيطز

. ٝ ٛتبيذ ٛكبٙ ٗيس١س ٠ً ؾغح آؾيت پصيطي چب٢١بي ٛي٠٘ ػ٘ين ثيكتط اؾت. زهيوي ٛساضٛس

 :احطات ذكٌؿبٓي زضًكبٝضظي ٜٗغو٠ -

 :ظضاػت -

 زضنس 68ثب تٞر٠ ث٠ اي٠ٌٜ .ثط اؾبؼ ٛتبيذ ٗغبٓؼبت ٗيساٛي ذكٌؿبٓي زض ظضاػت ٜٗغو٠ احطات ثؿيبض ثسي زاقت٠ اؾت

 زضنس ذؿبضت 73ايٚ تبحيط زض ٗعاضع زيٖ ثيكتط ثٞزٟ ٝ . ثهٞضت زيٖ ثٞزٟ اؾت86-87ؾغح ًكت ٗحهّٞ زض ؾبّ ظضاػي 

.  ١عاض ضيبّ ٗي ضؾس9458156اضظـ ضيبٓي ذؿبضت زض ًكت زيٖ ث٠ .زاقت٠ اؾت

ٗيعاٙ ذؿبضات ٛبقي اظ ذكٌؿبٓي زض ٗحهٞالت ػ٘سٟ ظضاػت زيٖ حٞض٠ آثريع ٢ٗطاٛطٝز  : 7رسّٝ

 86-87ؾبّ ظضاػي 

ق 
زي

ٛبٕ ض

ٗحهّٞ 

ٗيعاٙ 

 (١ٌتبض)ًبقت

ٗيعاٙ ثطزاقت زض ٝاحس 

١ٌتبض زض ٝضؼيت 

 (تٚ)ٛطٗبّ

ٗيعاٙ ًْ 

 (تٚ)ثطزاقت

هي٘ت ١ط 

 (ضيبّ)ٝاحس

زضنس تـييطات 

ثؼٔت )ٗحهّٞ

 (ذكٌؿبٓي

ٗيعاٙ ًْ 

ذؿبضت ٗحهّٞ 

 (١عاض ضيبّ)
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 4349952%- 80 2880 1888 1.6 1180ُٜسٕ  1

 96824%- 80 3388 484.12/ 980 494رٞ  2

 268800%- 60 2800 160 1.173 136چبٝزاض  3

 1205200%- 80 11500 131/ 700 186ٛرٞز ؾليس  4

 1393600%- 80 13000 134/ 750 178ٛرٞز ؾيبٟ  5

 94500%- 90 10500 10/ 650 15ػسؼ  6

 1721280%- 80 2200 978 2.6 376يٞٛز٠  7

 328000%- 80 2000 205 2.2 93اؾپطؼ  8

ًْ ٝ ٗيبِٛيٚ 
 (تٚ)ًْ (تٚ)ٗيبِٛيٚ  (١ٌتبض)ًْ

ٗيبِٛيٚ 

 (ضيبّ)هي٘ت
 (ضيبّ)ًْٗيبِٛيٚ 

2658 2 3991 6033.5 73 -%9458156 

اضظـ ضيبٓي ذؿبضت . زضنس ًب١ف ٗحهّٞ زاقت٠ ثبقٜس22ذكٌؿبٓي ؾجت قسٟ اؾت ٠ً ث٢طٟ ثطزاضاٙ زض ظضاػت آثي حسٝز 

 .  ١عاض ضيبّ اؾت5343928زض ايٚ ثرف حسٝز 

ٗيعاٙ ذؿبضات ٛبقي اظ ذكٌؿبٓي زض ٗحهٞالت ػ٘سٟ ظضاػت آثي حٞض٠ آثريع ٢ٗطاٛطٝز : 8رسّٝ

 86-87ؾبّ ظضاػي 

ٛبٕ ٗحهّٞ ضزيق 
ٗيعاٙ 

 (١ٌتبض)ًبقت

ٗيعاٙ ثطزاقت زض 

ٝاحس ١ٌتبض زض 

 (تٚ)ٝضؼيت ٛطٗبّ

ٗيعاٙ ًْ 

 (تٚ)ثطزاقت

هي٘ت ١ط 

 (ضيبّ)ٝاحس

زضنس تـييطات 

ثؼٔت )ٗحهّٞ

 (ذكٌؿبٓي

ذؿبضت ٗحهّٞ 

 (١عاض ضيبّ)

 889728%- 20 3200 1390.2 4.2 331ُٜسٕ  1

 10400%- 20 400 130 3.5 37رٞ  2

 69000%- 20 11500 30 1.2 25ٛرٞز ؾليس  3

 65000%- 20 13000 25 1.35 18ٛرٞز ؾيبٟ  4

 240240%- 30 1100 728 48.5 15ُٞر٠ كطِٛي  5

 595500%- 25 3000 794 19.84 40ذيبض  6

 475200%- 25 1800 1056 22 48ًسٝ  7

 1467300%- 10 1500 9782 35.44 276ؾيت ظٗيٜي  8

 1299160%- 20 2200 3247.9 8.85 367يٞٛز٠  9

 232400%- 20 2000 581 7.85 74اؾپطؼ  10

ًْ ٝ ٗيبِٛيٚ 
 (تٚ)ًْ (تٚ)ٗيبِٛيٚ  (١ٌتبض)ًْ

ٗيبِٛيٚ 

 (ضيبّ)هي٘ت
 (ضيبّ)ًْٗيبِٛيٚ 

1231 15.3 17764 3970 22 -%5343928 

وتايج مطالعات ميذاوي دس سيستاَاي مًسد مطالعٍ  :ماخز
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ٗيعاٙ ذؿبضات ٛبقي اظ ذكٌؿبٓي زض ٗحهٞالت ػ٘سٟ ثبؿي حٞض٠ آثريع ٢ٗطاٛطٝز : 9رسّٝ

 86-87ؾبّ ظضاػي 

ٛبٕ ٗحهّٞ ضزيق 
ٗيعاٙ 

 (١ٌتبض)ًبقت

ٗيعاٙ ثطزاقت زض 

ٝاحس ١ٌتبض زض 

 (تٚ)ٝضؼيت ٛطٗبّ

ٗيعاٙ ًْ 

 (تٚ)ثطزاقت

هي٘ت ١ط 

 (ضيبّ)ٝاحس

زضنس تـييطات 

ثؼٔت )ٗحهّٞ

 (ذكٌؿبٓي

ذؿبضت ٗحهّٞ 

 (١عاض ضيبّ)

 342270%- 20 450 3803 16.9 225ؾيت  1

 160000%- 50 10000 32 1.2 26اِٛٞض  2

 770000%- 25 7000 440 11 40ُالثي  3

 27000%- 30 5000 18 8.6 2ث٠  4

 15400%- 10 5500 28 6.8 4ُيالؼ  5

6 ٞٔ١ 5 11.8 59 4000 30 -%70800 

 901440%- 60 4800 313 7.1 44ظضزآٓٞ  7

 16800%- 10 4000 42 8.3 5ُٞر٠ ؾجع  8

 192000%- 5 6000 64 5.3 12آٓجبٓٞ  9

 14000%- 20 5000 14 7 2آٓٞ  10

 37200%- 30 4000 31 8.7 3.5قلتبٓٞ  11

 68900%- 20 6500 53 3.3 16ؾٜزس  12

 51680%- 20 6800 38 1.8 21ثبزإ آثي  13

 45000%- 20 1800 125 2.9 43ُطزٝ  14

 44000%- 25 8000 22/ 85 25 ُْ ٗح٘سي 15

 35200%- 40 8000 11/ 75 14ثبؿبت زيٖ  16

ًْ ٝ ٗيبِٛيٚ 
 (ضيبّ)ًْٗيبِٛيٚ  (ضيبّ)ٗيبِٛيٚ هي٘ت (تٚ)ًْ (تٚ)ٗيبِٛيٚ  (١ٌتبض)ًْ

487.5 7 5093 4940.6 24 -%2791690 

اثشات خشکسالي بش سيي مشاتع ي تًليذات مشتعي حًضٍ آبخيض مُشاوشيد 

 ًئُٞطٕ تٞٓيس ػٔٞك٠ ٗطتؼي 1.35ٗغبٓؼبت ًبضقٜبؾبٙ ٛكبٙ ٗيس١س ٠ً ث٠ اظاي ١ط ٗئي ٗتط ًب١ف زض ثبضٛسُي،حسٝز 

. ًب١ف پيسا ٗي ًٜس

ذكٌؿبٓي ػالٟٝ ثط ًب١ف ً٘ي ػٔٞك٠ ١ب ثبػج ٗحسٝز قسٙ اضظـ ضحزبٛي ُيبٟ ثطاي زإ،ثٔٞؽ ظٝز ضؼ ُيبٟ،ًب١ف 

. پطٝتئيٚ ذبٕ ٝ اٛطغي ٗتبثٞٓيؿ٘ي ٝ تـييط زض ٗٞازٗؼسٛي ُيب١بٙ ٛيع ٗي قٞز

ثط اؾبؼ ثطآٝضز ًبضقٜبؾبٙ ازاضٟ ًْ ٜٗبثغ عجيؼي اؾتبٙ آشضثبيزبٙ قطهي ػ٘ٞٗب حسٝز يي زٕٝ تٞٓيس ٗطاتغ حٞض٠ 

.  زضنس ًب١ف ٛكبٙ ٗيس١س50ثٜبثطايٚ ثب ػٜبيت ث٠ ٗؿبحت ، تٞٓيس ٛطٗبّ ػٔٞك٠ ٗطتؼي حسٝز .ثطاي اؾتلبزٟ زا٢ٗب ٗزبظ اؾت

ٗيعاٙ ذؿبضات ٛبقي اظ ذكٌؿبٓي زض تٞٓيسات ٗطتؼي حٞض٠ آثريع ٢ٗطاٛطٝز  : 10رسّٝ

 86-87ؾبّ ظضاػي 
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 تٚ ػٔٞك٠ ثطاي چطاي زا٢ٗب ٜٗبؾت ثٞزٟ ٠ً ٛعزيي ث٠ زٝ 3627ثب ػٜبيت ث٠ رسّٝ كٞم اظ ٗز٘ٞع تٞٓيسات ٗطاتغ حسٝز 

.  تٚ ًب١ف يبثس623ذكٌؿبٓي ؾجت ُطزيسٟ اؾت ٠ً ايٚ ٗوساض ث٠ . تٚ آٙ ٗٞضز اؾتلبزٟ زا٢ٗب هطاض ٗي ُيطز1270ؾٕٞ يؼٜي 

اثشات خشکسالي بش سيي اقتصاد دامپشيسي حًضٍ آبخيض مُشاوشيد 

ٕ ١ب  ٕ ١ب، اكت تٞٓيسات زاٗي اظ هجيْ قيط، پكٖ ٝٗي تٞاٙ ث٠ اظ ػ٘سٟ تطيٚ ػٞاضو ذكٌؿبٓي زض زا ًب١ف ... اكت ٝظٙ زا

ٕ ١بي ٗٞٓس ٝ زض ٕ ١ب زض ٛتيز٠ ثطٝظ ثي٘بضي  زا  .اقبضٟ ًطز٢ٛبيت تٔلبت زا

ٕ ١ب اػٖ اظ زإ ؾجي، ؾِٜيٚ، آثعيبٙ ٝ ظٛجٞض١بي  زض قطايظ ذكٌؿبٓي، اؾتطؼ ٛبقي اظ ً٘جٞز آة زض زؾتطؼ زا

ٕ ١ب زض ذٞضاى زإ ث٠ زٓيْ  اعطاف ٗربظٙ ٝ ٜٗبثغ آثي ٗخْ چك٠٘ ١ب ٝ چبٟ ١بي آة، اكعايف شضات زض ١ٞا، ً٘جٞز ػؿْ، تطاًٖ زا

ٕ ١ب اظ ضيك٠ ُيب١بٙ ؾ٘ي يب پؽ ٗبٛسٟ ٚ ١بي پؽ اظ ثطزاقت ٗحهٞالتي ٗخْ ُٜسٕ ٝ ؾبيط ؿالت  كوط ٗطاتغ ٝ تـصي٠ زا ظٗي

ٕ ١ب ٗٞرت تضؼيق هٞاي رؿ٘بٛي ٝ ضؼق ٕ ١ب ٗي قٞز ٠ً ظٗي٠ٜ ثطٝظ ثي٘بضي ١بي ػلٞٛي، اِٛٔي ٝ ٗتبثٞٓيي زا ضا  ؾيؿتٖ ثسٙ زا

 .كطا١ٖ ٗي ًٜس

 ضٝؾتب
ؾغح 

 (١ٌتبض)ٗطاتغ

ًْ تٞٓيس ٗطتغ 

 (زض ٝضؼيت ٛطٗبّ)

 (تٚ)

زضنس تـييطات ً٘ي 

ثؼٔت )تٞٓيسات ٗطتغ 

 (ذكٌؿبٓي

هي٘ت ١ط ًئٞ 

ػٔٞك٠ 

 (ضيبّ)ٗطتؼي

١عاض )ذؿبضت ػٔٞك٠ ٗطتؼي

 (ضيبّ

 203938 3500%- 40 832.4 2698.5 ؾليسٟ ذٞاٙ

 722155 3500%- 45 262.9 8522.7 ٓيوٞاٙ

 395192 3500%- 45 1433.8 5826.6 ثيطم

 364294 3500%- 49 1213.8 4694 ١طٝي

 30625 3500%- 50 100 791.18 زيعد ٓئي ذبٛي

 10500 3500%- 50 30.9 153.2 حبري ػجساّ

 0 0 0 0 0 ظضٛن

 16289 3500%- 48 55.4 274.2 ربٛوٞض

 71235 3500%- 50 232.6 1149.5 قبزثبز ػٔيب

 42514 3500%- 55 126.2 623.4 ًٜسضٝز

 0 0 0 0 0 ٛؼ٘ت آثبز

 0 0 0 0 0 ثبؽ يؼوٞة

 51513 3500%- 50 168.2 2228.5 چبٝاٙ

 121345 3500%- 55 360.2 1728.6 قبزثبز ٗكبيد

 21777 3500%- 50 71.1 314.13كتح آثبز 

 2051377 3500%- 49 7253.7 29004.5 ر٘غ
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ٝ زا٢ٗبي ثعضٍ ث٠ .ٗغبٓؼبت ٗيساٛي ٛكبٙ ٗيس١س ٠ً ثيكتطيٚ تبحيطات ٜٗلي ذكٌؿبٓي زض ثرف زإ ًٞچي ثٞزٟ اؾت

ٝٓي ثب ايٚ ٝرٞز اكعايف .ٓحبػ تؼٔيق زؾتي ٝ ٗحسٝز ثٞزٙ تؼسازقبٙ زض حٞض٠ ٗٞضز ٗغبٓؼ٠ ً٘تط زؾترٞـ تـييط ثٞزٟ اٛس

.  زضنسي هي٘ت ػٔٞك٠ ٝ ؿصاي ايٚ زا٢ٗب ١عي٠ٜ ت٘بٕ قسٟ تٞٓيس ضا ث٠ قست ثبال ثطزٟ اؾت80

١٘بٛغٞض ٠ً ُلت٠ قس حٞض٠ آثريع ٢ٗطاٛطٝز ٗحْ تٞٓيس ٗطؿٞثتطيٚ پٜيط ايطاٙ اؾت ايٚ پٜيط ق٢طت ر٢بٛي زاقت٠ ٝ 

عؼٖ ايٚ پٜيط ت٢ٜب ٗطثٞط ث٠ قيٟٞ ػْ٘ آٝضي آٙ ٛجٞزٟ ٝػ٘ستب ٛبقي اظ ٗطؿٞثيت قيط .ثٜبٕ تجطيع ٝ ٓيوٞاٙ قٜبذت٠ ٗي قٞز

ذكٌؿبٓي تب حسٝزي نٜؼت پٜيط ؾبظي ضا . ُٞؾلٜساٛي اؾت ٠ً اظ ُيب١بٙ ذبل ٗطثٞط ث٠ ٗطاتغ ٜٗغو٠ اؾتلبزٟ ٗي ًٜٜس

 زضنس اكعايف  زاقت٠ ٝ ثبػج 20زض ٜٗغو٠  هي٘ت آٙ تب  (ُٞؾلٜسي)ثؼٔت ًب١ف قسيس تٞٓيس قيط.تحت تبحيط هطاض زازٟ اؾت

.  ايٚ اٗط ًيليت پٜيط تٞٓيسي ٜٗغو٠ ضا تحت قؼبع هطاض ذٞا١س زاز.ٝضٝز قيط اظ ٜٗبعن زيِط ث٠ حٞض٠ قسٟ اؾت

ذؿبضات ٛبقي اظ ذكٌؿبٓي زض اهتهبز زاٗساضي حٞض٠ :11رسّٝ

ٛتيز٠ قطح تٞٓيس 

ت 
ٞق

ُ

 1735676 (ًئُٞطٕ)ٗيعاٙ ًْ تٞٓيس ُٞقت هطٗع زض ٝضؼيت ٛطٗبّ

%- 20ٗيبِٛيٚ زضنس اكت ٝظٙ الق٠ زا٢ٗب زض ذكٌؿبٓي 

 347136 (ًئُٞطٕ)ٗيعاٙ ًْ ًب١ف ٝظٙ زا٢ٗب

 4200 (ضيبّ)هي٘ت ٗتٞؾظ ١ط ًئٞ ُٞقت

 1457971200 (ضيبّ)ٗيعاٙ ذؿبضت ٛبقي اظ اكت ٝظٙ 

 3000 86 ٛؿجت ث٠ ؾب87ّتلبٝت هي٘ت ١ط ًئٞ زإ زضؾبّ 

 4165623000 (ضيبّ)ٗيعاٙ ًْ ذؿبضات ٛبقي اظ تلبٝت هي٘ت

ط 
قي

 6016470 (ٓيتط)ٗيعاٙ ًْ تٞٓيس قيطزض ٝضؼيت ٛطٗبّ

 5500 (ضيبّ)هي٘ت ١ط ٓيتط قيط

%- 45زضنس اكت قيط تٞٓيسي 

 13236234000 (ضيبّ)ٗيعاٙ ًْ ذؿبضات ٛبقي اظ اكت تٞٓيس قيط

 ٖ
پك

 304028 (ًئٞ ُطٕ)ٗيعاٙ ًْ تٞٓيس پكٖ ُٞؾلٜسي زض ٝضؼيت ٛطٗبّ

 13000 (ضيبّ)هي٘ت ١ط ًئٞ پكٖ ٛبذبٓم

%- 45زضنس اكت پكٖ تٞٓيسي 

 1778569000 (ضيبّ)ٗيعاٙ ًْ ذؿبضات ٛبقي اظ اكت تٞٓيس پكٖ

 20638397200ؾط ر٘غ ذؿبضات زض ثرف زاٗساضي  * 

ٗيبِٛيٚ ٝظٙ الق٠ زض ٜٗغو٠ ×  زضنس ر٘ؼيت زاٗي 31.5= زض ًْ حٞض٠  (زإ ًٞچي )ثطآٝضز تٞٓيس ُٞقت هطٗع

    19.9  × 78541  =1562966ًئٞ ُطٕ  

ٗيبِٛيٚ ٝظٙ الق٠ زض ٜٗغو٠ ×  زضنس ر٘ؼيت زاٗي 24= زض ًْ حٞض٠  (زإ ثعضٍ )ثطآٝضز تٞٓيس ُٞقت هطٗع
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    90  × 1919  = 172710ًئٞ ُطٕ  

ٗيبِٛيٚ قيط تٞٓيسي يي ضاؼ زض ٜٗغو٠ زض يي ×  زضنس ر٘ؼيت زاٗي 18.5= زض ًْ حٞض٠  (زإ ًٞچي )ثطآٝضز تٞٓيس قيط

زٝضٟ 

 60  × 45730  = 2743800ًئٞ ُطٕ  

ٗيبِٛيٚ قيط تٞٓيسي يي ضاؼ زض ٜٗغو٠ زض يي ×  زضنس ر٘ؼيت زاٗي 44= زض ًْ حٞض٠  (زإ ثعضٍ )ثطآٝضز تٞٓيس قيط

زٝضٟ 

 930  × 3519  = 3272670ًئٞ ُطٕ  

ٗيبِٛيٚ پكٖ تٞٓيسي يي ضاؼ زض ٜٗغو٠ زض يي زٝضٟ × ر٘ؼيت زاٗي = زض ًْ حٞض٠  (ُٞؾلٜسي )ثطآٝضز تٞٓيس پكٖ

 1.2  × 253356  = 304028ًئٞ ُطٕ  

 .ػالٟٝ ثط ؾطر٘غ ايٚ ذؿبضات ٗيتٞاٙ ث٠ ١عي٠ٜ ١بي زضٗبٛي زا٢ٗب ٛيع اقبضٟ ًطز

 

: وتيجٍ گيشي ي پيشىُادات

ٗغبٓؼبت چٜس زٝضٟ ذكٌؿبٓي ٛكبٙ ٗيس١س ٠ً زؾت اٛسضًبضاٙ ًكٞض ٗب اظ زيط ثبظ ت٘بئي ثطاي ثطٛب٠ٗ ضيعي  

١ط چٜس ايٚ اهساٗبت ٗي تٞاٛس تب حسٝزي ٗٞحط .ر٢ت ٗوبث٠ٔ ثب ذكٌؿبٓي ٛساقت٠ اٛس ٝ زض ٗوبثْ آٙ ٝاًٜف ٗوغؼي زاقت٠ اٛس

. ثطاي ٗوبث٠ٔ ثب پيبٗس١بي ذكٌؿبٓي ٗي ثبيؿت ٗٞاٛغ ػ٘سٟ زض ثطٛب٠ٗ ضيعي آٙ ضا قٜبذت.ثبقس ٝٓي پبيساض ٛيؿت

١٘بٛغٞض ٠ً شًط ُطزيس ايٚ .حٞض٠ آثريع ٢ٗطاٛطٝز ث٠ ٓحبػ ارت٘بػي ٝ اهتهبزي ثطاي اؾتبٙ آشضثبيزبٙ قطهي ا١٘يت زاضز

. اظ ايٜطٝ ٗسيطيت ثحطاٙ زض ايٚ حٞض٠ حبئع ا١٘يت اؾت.حٞض٠ ث٠ ٓحبػ ٜٗبثغ آثي ٝ تٞٓيسات ًكبٝضظي ؿٜي اؾت

زضى ٝ ثطزاقت ٗسيطاٙ ارطايي اؾتبٙ اظ تبٗيٚ ٝ توبضبي آة زض ؾغح ٜٗغو٠ ٗي ثبيؿت تـييط يبكت٠ ٝ زض ضاؾتبي ث٢ي٠ٜ ؾبظي 

. ٗتبؾلب٠ٛ ثب ٝرٞز ٝكٞض آة زض ؾغح حٞض٠ اهساٗبت اؾبؾي زض اؾتلبزٟ اظ ايٚ ٜٗبثغ زيسٟ ٛ٘ي قٞز.ٗهطف آة ثبقس

ًكبٝضظاٙ چٜساٙ ت٘بئي ثطاي اؾتلبزٟ ث٢ي٠ٜ اظ آة ضا .تزطث٠ ٛكبٙ زازٟ اؾت زض ٜٗبعوي ٠ً آة ث٠  كطاٝاٛي زض زؾتطؼ اؾت 

ٓصا ٗي ثبيؿت زض ثطٛب٠ٗ ضيعي٢ب تٞر٠ رسي ث٠ ٗيعاٙ آة تحٞئي ث٠ ًكبٝضظاٙ ثط اؾبؼ ٛيبظ ٝاهؼي ٗحهٞالت ًكت قسٟ .ٛساضٛس

. نٞضت ُيطز

پٞقف ا٢ٛبض زض ؾغح ٜٗغو٠ .  زض ؾغح حٞض٠ ًب١ف تٔلبت اٛتوبّ آة ضا زض پي ذٞا١س زاقت3ٝ4احساث ًبٛب٢ٓبي زضر٠ 

اضاضي ظضاػي ٝ ثبؿي ٜٗغو٠ ث٠ ٓحبػ اضظـ ثبالي .ضؼيق ثٞزٟ ٓصا ٗي ثبيؿت زض آٞيت ؾبظٗبٙ ر٢بزًكبٝضظي اؾتبٙ ثبقس

ايٚ اٗط ػالٟٝ ثط اي٠ٌٜ ثط ؾيؿتٖ تٞظيغ ٝ ٗهطف آة تبحيط ٜٗلي زاضز ًبضايي اهتهبزي ايٚ .اهتهبزي اؿٔت ًٞچي ١ؿتٜس 

ًكت ربٓيعي زض ٜٗغو٠ ٗهطف ظيبز آة ضا ث٠ .ٓصا ضطٝضت يٌپبضچ٠ ؾبظي اضاضي ثؿيبض ٗك٢ٞز اؾت.اضاضي ضا ٛيع ًب١ف ٗيس١س

١٘طاٟ زاضز ٠ً ٗي تٞاٙ ثب ثطٛب٠ٗ ضيعي٢بي الظٕ ثب ربيِعيٚ ًطزٙ ٗحهٞالتي ٠ً ٗهطف آة ً٘تطي زاضٛس ثركي اظ ً٘جٞز١ب ضا 
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تٞظيغ ثصٝض ٝ ٝاضيت٠ ١بي .١٘چٜب٠ٌٛ ٗالحظ٠ ُطزيس ثيكتطيٚ ذؿبضت زض ثرف ظضاػت ٗطثٞط ث٠ ٗحهٞالت زيٖ اؾت.ضكغ ٛ٘ٞز

ٝ - ٠ً ث٠ ذكٌي حؿبؼ ٛيؿتٜس–ٗوبٕٝ ث٠ ؾطٗب ٝذكٌي،ارطاي ثي٠٘ ٗحهٞالت ظضاػي،ًبقت ُيب١بٙ ٝ زضذچ٠ ١بي زاضٝيي 

. ٗي تٞاٛس تب حسٝزي زيٖ ًبضاٙ ٜٗغو٠ ضا زض ٗٞار٠ ثب ثحطا٢ٛبي ثؼسي تٞاٜٛ٘س ٛ٘بيس... آٗٞظـ ًكبٝضظاٙ ٝ 

ثطٛب٠ٗ ضيعاٙ ٗي ثبيؿت زض ٜٗبعن زيٖ ظاض ٝ ثب ضيؿي ثبال ضا٢١ب ٝ ثطٛب٠ٗ ١بيي ٠ً ثبػج تٜٞع زض اٗطاض ٝ ٗؼبـ ًكبٝضظاٙ ٗيكٞز 

. ضا رؿتزٞ ٝ اهساٗبت الظٕ ضا اٛزبٕ ز١ٜس

. توٞيت تك٢ٌٔبي ٗطزٗي آة ثطاٙ ٝ تٞر٠ ث٠ آٗٞظـ ٝ تطٝيذ ضٝق٢بي ث٢طٟ ثطزاضي ٗٞحط ٝ ًبضآٗس ٛيع ثؿيبض ٢ٖٗ اؾت

ٝ ثستطيٚ آؾيت ضا ايٚ ثرف اظ .١٘چٜب٠ٌٛ ُلت٠ قس حٞض٠ آثريع ٢ٗطاٛطٝز اظ ٛظط زاٗساضي ثطاي اهتهبز اؾتبٙ ثؿيبض ٢ٖٗ اؾت

چيعي ٠ً ً٘تط ث٠ آٙ تٞر٠ .ٗسيطيت ث٢ساقتي ٝ تـصي٠ ايي زا٢ٗب زض ٗٞاهغ ذكٌؿبٓي ٢ٖٗ اؾت. اهتهبز ٜٗغو٠ ثرٞز زيسٟ اؾت

نٜؼت پٜيط ؾبظي زض ٜٗغو٠ زض ايٚ ثحطاٙ ثب چبٓف ١بي ظيبزي ٗٞار٠ قسٟ اؾت ٠ً ٛيبظٜٗس تٞر٠ رسي ٗؿئٞٓيٚ .قسٟ اؾت

. اؾتبٛي اؾت

ثطآٝضز اضظـ اهتهبزي آحبض ذكٌؿبٓي زض ٜٗغو٠ ث٠ قٌْ ػٔ٘ي ٝ ٛظبٜٗس نٞضت ِٛطكت٠ ايٚ اٗط ثبػج زّ ِٛطاٛي٢بيي زض 

. ًكبٝضظاٙ ٜٗغو٠ ٗي قٞز

زض ؾغح ٜٗغو٠ ...ارت٘بػي،ٗحيغي ٝ -  پسيسٟ ذكٌؿبٓي ٗي ثبيؿت زض اثؼبز ٗرتٔق اهتهبزي

قٜبؾبيي،تطؾيٖ ٝ زضاذتيبض ًكبٝضظاٙ هطاض ُيطز زض ايٚ نٞضت اؾت ٠ً ٗطزٕ ثب ايٚ پسيسٟ ثيكتط آقٜب قسٟ ٝ ت٘بٗي ث٢طٟ ثطزاٙ 

. ٠ٛ ثهٞضت كطزي ث٠ٌٔ زض تؼبْٗ ثب ١ٖ ث٠ اؾتوجبّ ايٚ پسيسٟ ذٞا١ٜس ضكت

: مىابع ي ماخز

ٗسيطيت عطح ٝ ثطٛب٠ٗ . (1387 تب 1385). ؾبظٗبٙ ر٢بز ًكبٝضظي اؾتبٙ آشضثبيزبٙ قطهي[1]

 18 ٗز٠ٔ ذكٌي ٝ ذكٌؿبٓي ًكبٝظي،ق٘بضٟ "اضظيبثي ذكٌؿبٓي زض ًكٞض ١ٜسٝؾتبٙ"(1378)كط١َٜ ثالح،ف[2]

 ؾبظٗبٙ آة ٜٗغو٠ اي اؾتبٙ آشضثبيزبٙ قطهي [3]

 ازاضٟ ًْ ٜٗبثغ عجيؼي اؾتبٙ آشضثبيزبٙ قطهي[4]

 1385.ٛتبيذ ؾطق٘بضي ػ٘ٞٗي ٛلٞؼ ٝ ٗؿٌٚ.ؾبظٗبٙ ٗسيطيت ٝ ثطٛب٠ٗ ضيعي اؾتبٙ آشضثبيزبٙ قطهي[5]

اٝٓيٚ ًٜلطاٛؽ ٗٔي ثطضؾي ضا١ٌبض١بي ٗوبث٠ٔ ثب .عطح اهسإ ٗٔي ثيبثبٙ ظزايي ٝ تؼسيْ احط١بي ذكٌؿبٓي زض ًكٞض (1379).كطد ظازٟ،ٕ]6[

 . ًطٗبٙ.ًٖ آثي ٝ ذكٌؿبٓي

 29ثطضؾي ضٝٛس ذكٌؿبٓي اظ زيسُبٟ ًكبٝضظي،ٗز٠ٔ ٛيٞاض،ق٘بضٟ .1375. ٗوسؾي،كرطي[7]

  اٛتكبضات هسيبٛي"ذكٌؿبٓي"ٗتطرٖ،ٗزيس ػ٘ين 1385ٓٞئيع اؾپئعثطي،ضيچبضز اؾپئعثطي،[8]

 اٛتكبضات زاٛكِبٟ ت٢طاٙ.  ذكٌؿبٓي ٝ ضا٢١بي ٗوبث٠ٔ ثب آٙ زض ايطا1386ٙ.ًطزٝاٛي،پطٝيع[9]

ٗز٠ٔ ذكٌي ٝ ذكٌؿبٓي .تسثيط آيٜسٟ ثب ِٛبٟ ث٠ ُصقت٠ زضؾ٢بيي اظ ذكٌؿبٓي٢بي اذيط اؾتبٙ انل٢بٙ . 1384.ٝ ٢ٗٔٞري،ٕ.رؼلطي،ا[10]

 17ًكبٝضظي،ق٘بضٟ 

 .ذكٌؿبٓي اذيط ٝ پيبٗس١بي آٙ ثطٜٗبثغ آة ٝ ًكبٝضظي حٞض٠ ظايٜسٟ ضٝز1378.ٗبٗٚ پٞـ،ػٔيطضب.ز١وبٛي،ٗحؿٚ[11]

 www.weather.irپبيِبٟ اعالع ضؾبٛي ؾبظٗبٙ ١ٞاقٜبؾي ًكٞض [12]
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 www.aftab.irؾبيت آكتبة [13]

اؾتبز يبض ُطٟٝ اهتهبز ًكبٝضظي زاٛكِبٟ ػٕٔٞ ًكبٝضظي ٝ ٜٗبثغ عجيؼي ؾبضي ث٠ ٛوْ اظ ؾبيت زاٛكِبٟ ؾبضي  1387.اٗيط ٛػاز،ح٘يس[14]

www.sanru.ac.ir 
  ثط اهتهبز ضٝؾتبيي ؾيؿتبٙ ٝ ضا١ٌبض١بي ٗوبث٠ٔ ثب1377– 83احطات ذكٌؿبٓي ١بي  .ثيي ٗح٘سي،حؿٚ ١ٌٝ٘بضاٙ [15] 

 .72-53،نلحبت 1384،ث٢بض ٝتبثؿتبٙ 3رـطاكيب ٝتٞؾؼ٠ ، ق٘بضٟ .آٙ
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