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 . وبرؽٌبط ارؽذ آثخیشداری1

 . داًؾجَی وبرؽٌبط ارؽذ آة ٍ َّاؽٌبعی2

asghariyan_a@yahoo.com 
 . داًؾجَی دوتزای اللین وؾبٍرسی3

 

 

 چکیذُ
عبلِ هَرد  30ایغتگبُ عیٌَدتیه ًَار عبحلی اعتبى ّزهشگبى ثب  عَل دٍرُ آهبری  6در ایي تحمیك رفتبر ثبرػ در 

ی چزخِ ّبی دٌْبى ثزرعی لزار گزفت . ثب تَجِ ثِ ؽىل تَریغ گبهب ٍدیزٍی رفتبر ثبرػ عبلیبًِ اس ایي تَسیغ ٍؽٌبعبی

ثبرؽی در ایي ایغتگبّْب هؾخـ ؽذ وِ ،ایغتگبُ  جبعه در داهٌِ گغتزدُ تزی استغییزات هی ثبرًذ وِ ثیبًگز رفتبر 

ًبهٌظن در ثبرػ در ایي حَسُ اعت ٍ ّوجٌیي احتوبل ثبرػ ّبی ثبالتز اس هیبًگیي ثزاعبط تَسیغ گبهب در ایغتگبُ 

لی ٍ جشایز ثیؾتز اعت ثذیي هؼٌی وِ احتوبل عبلْبی خؾه در ایي حَسُ ویؼ ًغجت ثِ ایغتگبُ ّبی حَسُ عبح

ووتز اعت ًتیجِ ایٌىِ هذیزیت هٌبثغ آة در ایغتگبُ ویؼ دعت یبفتٌی تز اس ایغتگبُ جبعه اعت. حذاوثز ثبرؽْبی 

جبط  در هبّبًِ فَرت گزفتِ ثزای ایغتگبُ ّبی جبعه، ویؼ ، ثٌذرلٌگِ، جشیزُ عیزی، جشیزُ اثَهَعی ٍ ثٌذرػ

هیلیوتز ثَدُ اعت . حذاوثز ثبرؽْبی رٍساًِ  194ٍ  205، 185، 184، 209،  312عبلْبی هَرد هغبلؼِ ثِ تزتیت ثزاثز 

فَرت گزفتِ ثزای ایغتگبُ ّبی جبعه، ویؼ ، ثٌذرلٌگِ، جشیزُ عیزی، جشیزُ اثَهَعی ٍ ثٌذرػجبط  در عبلْبی 

 هیلیوتز ثَدُ اعت .        110.5ٍ  81.2، 87.7، 117.1، 106.8،  188.6هَرد هغبلؼِ ثِ تزتیت ثزاثز 

 وٌذال، احتوبل ثبرػ، اعتبى ّزهشگبى –تَسیغ گبهب، آسهَى هبى کلوات کلیذی:

 

 

 هقذهِ
دبیذاری هٌبثغ آة، حفؼ تؼبدل اوَلَصیه ٍ ّیذرٍلَصیه حَسُ ّبی آثخیش ثبالخـ در اللین خؾه هٌغمِ ّزهشگبى ثِ 

اعت. تَسیغ ًبهٌبعت ثبرػ، دبییي ثَدى عغح اػتوبد ثِ ثبرًذگی، ٍلَع خؾىغبلیْبی  ؽذت هتبثز اس ٍضؼیت ثبرًذگی

دی در دی، ثبرًذگی ثب ؽذت سیبد در هذت ون، عیلخیشی ثبال، هحذٍدیت هٌبثغ آة ٍ ؽىٌٌذگی اوَعیغتن ّبی عجیؼی 

 اس خقَفیبت اللیوی ٍ هحیغی ایٌگًَِ هٌبعك هحغَة هی گزدد.

بهِ ریشی ّبیی وِ ثِ عَر هغتمین ٍ غیز هغتمین ثب ػلن جغزافیب در ارتجبط هی ثبؽذ ، هب اهزٍسُ در ثغیبری اس ثزً 

هججَر ّغتین هتغیزّبی جغزافیبیی را ثقَرت ووی تجشیِ ٍ تحلیل وزدُ ٍ تحَالت آیٌذُ را دیؼ ثیٌی وٌین . ایٌىِ 

چمذر خَاّذ ثَد؟ ثشرگتزیي عیلی وِ ثذاًین ووتزیي ثبرًذگی وِ در عَل ػوز یه دزٍصُ وؾبٍرسی اتفبق خَاّذ افتبد 

خَاّذ آهذ چمذر خَاّذ ثَد تب ثز اعبط آى عزحْبی رٍعتبیی ٍ ػوزاًی خَد را ثزًبهِ ریشی وٌین ٍ هشارع ٍ هغبوي 

رٍعتبییبى را اس خغز آى ایوي عبسین . ثشرگتزیي یب دیزتزیي یخجٌذاًی وِ اتفبق خَاّذ افتبد چمذر ٍ چِ هَلغ خَاّذ 

هَارد دیگز . ثزای ایي وبر ثبیغتی اس گذؽتِ آى دذیذُ ووه گزفت ٍ تغییزات ٍ تحَالت آى را در گذؽتِ ثَد ٍ ثغیبری 
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هَرد هغبلؼِ لزار داد .در ثزًبهِ ریشیْبی وؾبٍرسی ، تبعیغبتی ، ػوزاًی ، ؽْزعبسی، جوؼیتی ٍ غیزُ هی تَاى ثب ثِ 

را دیؼ ثیٌی وزد . هتغییزّبی جغزافیبیی چَى  دعت آٍردى تحَالت گذؽتِ هتغیز ، حبالت ٍ خقَفیبت آیٌذُ آى

ثبرًذگی، درجِ حزارت ، دثی رٍدخبًِ، هْبجزت ٍ... ّز وذام دارای عیىل ٍ حبالت خبفی ّغتٌذوِ تحَالت ٍ 

تغییزات ٍ خقَفیبت ایي عیىل در عیىل ثؼذی تىزار خَاّذ ؽذ. ثٌبثزایي ثب ثِ دعت آٍردى چگًَگی تحَالت گذؽتِ 

ی هی تَاى ٍضغ آیٌذُ هتغیز را دیؼ ثیٌی وزد. ثذیي لحبػ تبوٌَى رٍؽْب ٍ تىٌیىْبی آهبری یه هتغیز ثِ آعبً

 (1380هتؼذدی اس عزف داًؾوٌذاى ارائِ ؽذُ اعت .)حغي لؾىزی،

 رًٍذ، هغبلؼِ ًْبى ٍ اسعزیك تغییزات ایي هَالغ ثغیبری در .اعت ردیبثی لبثل هختلفی اؽىبل ثِ اللیوی ػٌبفز تغییز

 فزیي(فزاٍاًی تَسیغ دًجبلِ در ػوذتبً تَسیغ فزاٍاًی ٍ ؽىل در اللیوی ػٌبفز تغییز هَالغ ثغیبری در .ؽًَذ آؽىبرًوی

 گزفت هی فَرت )هیبًگیي( فزاٍاًی تَسیغ هزوش تغییز هغبلؼِ تغییزات اس عزیك  ردیبثی درگذؽتِ .ؽًَذ هی ًوبیبى ّب(

فزاٍاًی  تَسیغ ؽىل ثزرعی ثٌبثزایي .اعت ؽذُ هؼغَف اللیوی ػٌبفز داًؾوٌذاى ثِ دًجبل تَسیغ فزاٍاًی تَجِ اخیزاً اهب

 اللیوی ػٌبفز رفتبر ؽٌبخت .دّذ هی ًؾبى ػٌبفز ایي ػٌبفز اللیوی ، ًىبت ثغیبر هْوی در خقَؿ رفتبر ثلٌذ هذت 

 (  1391ُ،اعت . )ػغبوز ثزخَردار تَجْی ؽبیبى اساّویت ػولی ٍ ػلوی لحبػ ثِ ّب آى فزاٍاًی تَسیغ ؽىل ثزاعبط

 

 

 ّادادُ ّا ٍ رٍش
  هَلؼیت هٌغمِ

درجِ ٍ  53دلیمِ ػزك ؽوبلی ٍ  57درجِ ٍ  28دلیمِ تب  24درجِ ٍ 25اعتبى ّزهشگبى  ثیي هختقبت جغزافیبیی 

ّشار  72دلیمِ عَل ؽزلی اس ًقف الٌْبر گزیٌَیچ ٍالغ ؽذُ اعت.ایي اعتبى حذٍد  15درجِ ٍ  59دلیمِ تب  41

اس ًظز عجمِ ثٌذی ّبی اللیوی ثب تَجِ ثِ  هغبحت دارد وِ در ؽوبل تٌگِ ّزهش لزار گزفتِ اعت .ویلَهتز هزثغ 

تزیي دذیذُ هؾَْد اللیوی آى اعت  ای، گزهی َّا هْن هؾخقبت اللیوی ٍ اعتمزار اعتبى ّزهشگبى در هٌغمِ فَق حبرُ

. 
 

 ( هؾخقبت ایغتگبّْبی هَرد هغبلؼِ در اعتبى ّزهشگبى1جذٍل ؽوبرُ)

عَل  ایغتگبُ

 جغزافیبیی

ػزك 

 جغزافیبیی

ارتفبع اس 

عغح دریب ) 

 هتز(

 عبل تبعیظ ًَع ایغتگبُ

 1335 عٌَدتیه ٍ جَ ثبال 10 َ  27  َ  11 َ  56  َ  17 ثٌذرػجبط

 1344 عیٌَدتیه فزٍدگبّی 2/14 َ  26  َ  33 َ  54  َ  53 ثٌذرلٌگِ

 1346 عیٌَدتیه دریبیی 5 َ  25  َ  38 َ  57  َ  46 جبعه

 1361 عیٌَدتیه دریبیی 10 َ  25  َ  50 َ  54  َ  50 اثَهَعی

 1382 عیٌَدتیه دریبیی 2/22 َ  26  َ  48 َ  53  َ  20 الٍاى

 1354 عیٌَدتیه فزٍدگبّی 30 َ  26  َ  31 َ  53  َ  57 ویؼ

 

 

 هراحل اًجام کار

 جوغ آٍری آهبر ٍ اعالػبت:
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دادُ ّب ٍ اعالػبت هَرد ًیبس ؽبهل آهبر ثبرًذگی حَسُ ّبی هَرد ًظز، هجوَع ثبرًذگی عبالًِ اس ادارُ ول َّاؽٌبعی 

 اعتفبدُ گزدیذ. excel،Minitab    ٍspssاعتبى ّزهشگبى ٍ  ثزای تجشیِ ٍ تحلیل اس ًزم افشار 

 اًتخبة دٍرُ ّبی آهبری هؾتزن:

عبلِ(، )  30بی هَجَد ٍ ثب در ًظز گزفتي دٍرُ ّبی آهبری هؾتزن ثیي ایغتگبّْب )در ایي هغبلؼِ ثب تَجِ ثِ ایغتگبّْ

ایغتگبُ اًتخبة ٍ جْت ثزرعی ٍ همبیغِ رًٍذ ثبرػ در ایي حَسُ ، آهبرّبی دریبفتی اس ایي  6(،  هجوَػب 1985-2014

هَرد ثزرعی لزار spss ًزم افشارایغتگبّْب هَرد اعتفبدُ لزار گزفت. ّوگٌی دادُ ّب اسعزیك آسهَى راى تغت ثِ ووه 

 گزفت.

 

 برازش تَزیع گاها در بارش ساالًِ
ثغیبری اس هتغییزّبی اللیوی ًظیز ثبرػ ٍ عزػت ثبد، ضوي ایٌىِ تٌْب ارسؽْبی ثشرگتز اس ففز را اختیبر هی وٌٌذ، 

ثز آًْب ثزاسػ داد. اهب ًتبیج ًبهتمبرى ٍ ػوذتب چَلِ ثِ راعت ّغتٌذ. ّز چٌذ ثِ لحبػ تئَری هی تَاى یه تَسیغ ًزهبل 

فحیح ٍ دلیمی ثِ دعت ًخَاّذ آهذ. تَسیْبی آهبری دیَعتِ ی هتٌَػی ٍجَد دارد وِ در عوت چخ، هحذٍد ثِ ففز 

ٍ چَلِ ثِ راعت اًذ. یىی اس ایي تَسیغ ّب وِ وبرثزد ثی ؽوبری ثِ ٍیضُ ثزای ثبرػ عبالًِ دارد ، تَسیغ خبًَادُ گبهب 

زاعٌجی راثغِ هْوی ثب تَسیغ دَاعَى دارد ٍ ثِ ؽذت ٍاثغتِ ثِ تبثؼی ثِ ًبم تَسیغ گبهبعت .ّز اعت ایي تَسیغ دٍ ف

چٌذ تَسیغ گبهب دٍفزاعٌجی اس تَسیغ ًزهبل دیچیذُ تز ٍ ثزآٍرد فزاعٌج ّبی آى هؾىل تز اعت، اهب اًؼغبف دذیزی 

راعت ،ثِ ٍیضُ ثبرػ، عبختِ ٍوبرثزد آى در ؽىل تَسیغ گبهب آى را ثِ ػٌَاى ًبهشدی ؽبیغتِ ثزای هؾبّذات چَلِ ثِ 

 ارتجبط ثب تحلیل ثبرػ سیبد وزدُ اعت.

ثِ ؽىل سیز   ,θ k(ثب فزاعٌج ّبی x>0تبثغ چگبلی احتوبل هتغیز تقبدفی گبهبی دٍ فزاعٌجی ثزای همبدیز هثجت) 

فزاعٌج همیبط b ی وِ ثِ فزاعٌج ؽىل هزعَم اعت ٍچَلگی تَسیغ را ثیبى هی دارد.در حبلk ثیبى هیؾَد.فزاعٌج 

( وِ فبلذ ثؼذ اعت،تَسیغ گبهب اؽىبل kاعت ٍهمیبط/ػزك تَسیغ را ثیبى هی دارد.. ثزحغت همذار فزاعٌج ؽىل )

در ؽزایغی وِ هتغیز تقبدفی ثِ ففز هیل هیىٌذ تبثغ چگبلی ثِ k<1 هختلفی ثِ خَد هیگیزد. تَجِ وٌیذ ثزای همبدیز 

ي احتوبل در همبدیز ون خَاّذ ثَد.ایي ثیبًگز چَلگی ثِ راعت ؽذیذ تَسیغ ثی ًْبیت هیل هیىٌذ. یؼٌی ثیؼ تزی

آغبس هیؾَدٍثِ عوت همبدیز ثبالتز f(0)=0 ثبؽذ، تبثغ چگبلی احتوبل گبهب اس هَلؼیت k>1 خَاّذ  ثَد.در فَرتی وِ 

 رخ هی دّذ.ّز چِ  ثیؾیٌِ خَد را تجزثِ هیىٌذ.ایي ثذاى هؼٌی اعت وِ احتوبل ٍلَع ثیؾیٌِ ،اس همبدیز ثیؼ تز

k ثشرگتز ؽَد، چَلگی وبّؼ هی یبثذٍ اًتمبل چگبلی احتوبل ثِ عوت راعت ثیؾتز هی ؽَد ثزای همبدیزثغیبر ثشري

k ( تَسیغ گبهب ثِ ؽىل تَسیغ ًزهبل ًشدیه هیؾَد.100تب50)ثیؼ اس 

ب هی ؽَد. ثز خالف هَجت فؾزدگی ٍگؾیذگی تبثغ چگبلی تَسیغ گبه x(ثز حغت ثشرگی دادّب θفزاعٌج همیبط )

( θتجؼیت هیىٌذ. ثب ثشري ؽذى همذار فزاعٌج همیبط )x ( وِ فبلذ ثؼذ اعت،فزاعٌج همیبط اس یىبی kفزاعٌج ؽىل )

 (1390تَسیغ ثِ عوت راعت وؾیذُ هیؾَد.)ػغبوزُ،

 

 

 
 وٌذال –رًٍذ ثبرػ عبالًِ ثِ ووه آسهَى  هبى 

 عبسهبى تجؼیت ًوی وٌذ . ثِ دیؾٌْبد  )ثٌْجبر ( تَسیغ ًزهبل اس ولی عَر ثبرػ ثِ جولِ اس اللیوی عزیْبی ثزخی

 )ثبرػ عبالًِ هبًٌذ ًزهبل غیز ثِ خقَؿ دادُ ّبی( دادُ ّبی اللیوی ثز غیزخغی رًٍذ َّاؽٌبعی تحلیل جْبًی

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


          3131اسفٌذ- اطق ساحلی خلیج فارسدریا، تَسعِ ٍ هٌابع آب هٌای هٌطقِاٍلیي ّوایص 

 همبدیز وِ فَرت هی تَاى آسهَى اس آسهَى ّبی رتجِ ای اعتفبدُ ًوَد  اس آًجب  ایي در هی وٌذ دیذا ثزاسػ هٌبعت تزی

 آسهَى، ًوَد ایي اعتفبدُ وٌذال-هبى آسهَى رتجِ ای تجؼیت ًوی وٌٌذ هی تَاى  خغی رفتبر ٍ ًزهبل تَسیغ اس ثبرًذگی

فزیي  همبدیز ثزاثز در آسهَى ایي ًذاؽتِ دادُ ّب رفتبر ثَدى خغی یب اعت وِ ًیبس ثِ تَسیغ فزاٍاًی ًزهبل عبدُ آسهًَی

سیبد دارًذ هبًٌذ دادُ ّبی ثبرًذگی ٍ دادُ ّبیی وِ اس رفتبر خغی اًحزاف  3وؾیذگی ثزای هثبل دادُ ّبیی وِ 

(. در ایي تحمیك ثزای تؼییي همذار ًوزُ ثزای ّز 1384ثَدُ اعت.  )وبٍیبًی ٍػغبوزُ، لَی ثغیبر چؾوگیزی دارًذ

 اعتفبدُ گزدیذ.spss ایغتگبُ اس ًزم افشار 

 

 

 ًتایج
 ّوگٌی دادُ ّب

اعت ًؾبى هیذّذ وِ هؾبّذُ ّب در ّز وذام اس ایغتگبّْبی  a<sig(اسآًجب وِ همذار2جذٍل ؽوبرُ )ثب تَجِ ثِ   

عیٌَدتیه  هَرد ًظز هغتمل ار یىذیگز ّغتٌذ ) ثِ غیز اس جبعه ( ٍ اس ثِ ّن دیَعتي آًْب دًجبلْبی تقبدفی ثذعت 

(ارائِ ؽذُ 3گی ٍ غیزُ  درجذٍل ؽوبرُ )( ،چَلگی، وؾیذc.vهی آیذ. آهبر تَفیفی دادُ ّب ؽبهل ضزیت تغییزات )

 اعت.

 ( ًتبیج آسهَى راى تغت2جذٍل ؽوبرُ )

 عیزی جبعه ویؼ ثٌذرلٌگِ اثَهَعی ثٌذرػجبط  

Test Valuea 146.38 85.95 108.7 121.2 99 89.02 

 0.25 0.005 0.85 0.57 0.35 0.57 درفذ هؼٌی داری

 

 (آهبر تَفیفی ایغتگبُ ّب3جذٍل ؽوبرُ )

 عیزی جبعه ویؼ ثٌذرلٌگِ اثَهَعی ثٌذرػجبط ایغتگبُ عیٌَدتیه

 هؼیبر

 107.3 118.8 149.7 121.7 124.6 165.4 هیبًگیي

 88.9 99.1 121.2 108.8 92.7 146.4 هیبًِ

 24.39a 12.02a 17.70a 29.00a 16.40a 6.55a هذ

 84.6 103.1 91.1 84.3 86.2 100.9 اًحزاف هؼیبر

 7155.1 10635 8306.1 7107.4 7429.7 10185 ٍاریبًظ

 1.7 2.3 1.1 1.3 1 0.6 چَاگی

 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 خغبی چَلگی

 2.8 8.2 0.7 2.7 0.1 0.6- وؾیذگی

 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 خغبی گؾیذگی

 360.3 516.8 352.8 385 317.6 351.4 داهٌِ

 6.6 16.4 29 17.7 12 24.4 حذالل

 366.8 533.2 381.8 402.7 329.6 375.8 حذاوثز

 263.7 193.4 305.5 221.6 284.5 344.9 فذن ًَدم
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 احتوبل ثبرػ ثز اعبط تَسیغ گبهب -2

هی ثبؽذ وِ ًؾبى  2.98( ًؾبى هیذّذ وِ  ایغتگبُ ویؼ دارای ثبالتزیي فزاعٌج ؽىل 4ثب تَجِ ثِ جذٍل ؽوبرُ ) -

ًغجت ثِ عبیز ایغتگبُ ّب، ؽىل تَسیغ گبهب دارای ًشدیىتزیي ؽىل ثِ تَسیغ دٌّذُ ایي اعت وِ ثبرػ درایي ایغتگبُ 

(  ًؾبى هی دّذ وِ 4(. ّوچٌیي جذٍل ؽوبرُ)1380ًزهبل اعت ٍاس آًجب وِ احتوبل در گبهب ووتزیي اعت )لؾىزی،

ی احتوبل ثِ عوت هیلیوتز اعت ٍّوچٌیي اًتمبل چگبل 133.4% ثبرػ در ایي ایغتگبُ ووتز اس 50در حبلت تَسیغ گبهب 

اعت وِ گَیبی  50.17راعت در ایي ایغتگبُ ثیؾتز اس عبیز ایغتگبُ ّب  اعت. ّوچٌیي در ایي ایغتگبُ فزاعٌج همیبط 

 ایي هی ثبؽذ وِ داهٌِ تغییزات ثبرػ درایغتگبُ ووتزیي اعت ثِ ًَػی دارای ووتزیي ضزیت تغییزات اعت. درعَل

عبیز ایغتگبُ  ًغجت ثِ اللین هیذّذوِ ًؾبى هشثَر هیبًگیي دارد. ًظن حَل ظنهٌ خیشّبی افت ٍ حىبیت اس هشثَر دٍرُ

( احتوبل ٍلَع ثبرػ را ًؾبى هیذّذ. 5ّب ووتز تحت تبثیز تَدُ ّبی َّایی هختلف لزار گزفتِ اعت. جذٍل ؽوبرُ)

تبثغ احتوبل تجوؼی  (3( همبیغِ تَسیغ ًزهبل ٍتَسیغ گبهب ثزای ایغتگبُ ویؼ را ًؾبى هی دّذ. ؽىل )1ؽىل ؽوبرُ)

 ایغتگبُ ویؼ را ًؾبى هی دّذ.

وِ گَیبی  1.6(در ایي ایغتگبُ جبعه ثب تَجِ ثِ وَچه ثَدى همذار فزاعٌج ؽىل 5(ٍ )4ثب تَجِ ثِ جذاٍل  ؽوبرُ) 

ایي هَضَع اعت وِ دارای ثیؾتزیي چَلگی ثِ عوت راعت اعت ًٍؾبى هیذّذ وِ احتوبل ثبرػ وویٌِ دارای احتوبل 

ًؾبى هیذّذ داهٌِ تغییزات ثبرػ سیبد ثِ ًَػی دارای ثیؾتزیي  74.15هی ثبؽذ ٍ ثشري ثَدى فزاعٌج همیبط ثیؾتزی 

غیز  ٍ ًبدبیذار هیبًگیي دارد ؽزایظ حَل هٌظن ًب خیشّبی افت ٍ حىبیت اس هشثَر دٍرُ ضزیت تغییزات اعت. درعَل

 ایي ثبرػ در دزاوٌذگی همبدیز ٍعؼت ٍ ّوچٌیي .ًوبیذهی  ارایِ ثزاعبط ثبرًذگی ثزًبهِ ریشی ثزای را اػتوبدی لبثل

( همبیغِ تَسیغ ًزهبل ٍتَسیغ گبهب ثزای ایغتگبُ جبعه را ًؾبى هی دّذ. ؽىل 2ؽىل ؽوبرُ) .اعت چؾوگیز ایغتگبُ

 ( تبثغ احتوبل تجوؼی ایغتگبُ جبعه را ًؾبى هی دّذ4)

 فزاعٌجی( فزاعٌج ؽىل ٍهمیبط ثزای تَسیغ گبهب دٍ 4جذٍل ؽوبرُ )

 عیزی جبعه ویؼ ثٌذرلٌگِ اثَهَعی ثٌذرػجبط 

 84/1 60/1 98/2 17/2 13/2 44/2 فزاعٌج ؽىل

 03/58 15/74 17/50 06/56 43/58 55/67 فزاعٌج همیبط
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 (  همبیغِ تَسیغ گبهب ٍ ًزهبل در ایغتگبُ ویؼ1ؽىل )

 

 
 

 ( همبیغِ تَسیغ گبهب ٍ ًزهبل در ایغتگبُ جبعه2ؽىل )
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 ( تبثغ احتوبل تجوؼی ایغتگبُ ویؼ3) ؽىل

 
 ( تبثغ احتوبل تجوؼی ایغتگبُ جبعه4ؽىل )

 (هحبعجِ احتوبل ثبرػ در ایغتگبّْبی عیٌَدتیه ثِ ثزاعبط  تَسیغ گبهب5جذٍل )

ؽوبرُ 

 تزتیت

احتوبل 

 ثبرػ
 عیزی جبعه ویؼ ثٌذرلٌگِ اثَهَعی ثٌذرػجبط
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1 1 17.7 10.5 10.6 21.6 5.3 6.7 

2 2 18.2 14.8 14.9 28.1 8.4 10.0 

3 3 29.1 18.3 18.3 33.0 10.9 12.6 

4 4 33.3 21.2 21.2 37.0 13.3 15.0 

5 5 37.1 23.9 23.9 40.6 15.4 17.1 

6 6 40.5 26.4 26.3 43.8 17.5 19.2 

7 7 43.7 28.7 28.6 46.8 19.4 21.1 

8 8 46.7 30.9 30.8 49.6 21.3 22.9 

9 9 49.6 33.1 32.8 52.3 23.2 24.6 

10 10 52.4 35.1 34.9 54.8 25.0 26.3 

11 20 76.7 53.4 52.7 76.4 41.9 41.9 

12 30 98.5 70.2 69.1 95.3 58.4 56.7 

13 40 120.3 87.3 85.8 113.9 75.8 72.0 

14 50 143.5 105.7 103.6 133.4 95.1 88.65 

15 60 169.6 126.6 123.8 154.9 117.5 107.7 

16 70 200.8 151.7 148.2 180.5 145.1 130.9 

17 80 241.8 185.1 180.5 213.7 182.4 162.0 

18 90 307.0 238.7 232.2 265.9 243.5 212.5 

19 91 316.6 246.6 239.8 273.5 252.6 219.9 

20 92 327.2 255.3 248.3 281.9 262.7 228.2 

21 93 329.0 265.2 257.8 291.3 274.1 237.6 

22 94 352.7 276.4 268.6 302.1 287.2 248.3 

23 95 368.6 289.6 281.4 314.7 302.6 260.8 

24 96 387.8 305.6 296.8 329.8 321.4 276.1 

25 97 412.4 326.0 316.5 349.1 345.4 295.6 

26 98 446.4 354.4 343.8 375.84 378.9 322.8 

27 99 * * 389.8 * 435.6 368.6 

28 100 * * * * * * 

 

 وٌذال –ًتبیج تحلیل رًٍذ ثبرػ عبالًِ ثِ ووه آسهَى  هبى 

 ( ارائِ گزدیذُ در توبهی ایغتگبُ ّب ، دادُ ّب فبلذ رًٍذ 6وٌذال ًتبیج ثِ ؽزح جذٍل ؽوبرُ )–ثب تَجِ ثِ آسهَى هبى 

 هی ثبؽٌذ

 وٌذال–( آسهَى هبى 6جذٍل ؽوبرُ )

 

 عیزی جبعه ویؼ ثٌذرلٌگِ اثَهَعی ثٌذرػجبط

ضزیت 

 0.021- 0.191- 0.195- 0.154- 0.108- 0.191 ّوجغتگی
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Sig. (2-
tailed) 0.139 0.402 0.232 0.129 0.139 0.872 

 

 عْن ثبرػ در فقَل هختلف عبل در ایغتگبُ ّبی حَسُ آثخیش عبحلی ٍ جشایز 

( هؾبّذُ هی ؽَد ، جشایز هَرد هغبلؼِ ّوگٌی تَسیغ فقلی ثبرػ را در فقَل 7ّوبًغَر وِ در جذٍل ؽوبرُ )

هختلف  ثیؾتز هی ثبؽذ . ثیؾتزیي عْن ثبرػ در ایغتگبُ ّبی هَرد هغبلؼِ در فقل سهغتبى هؾبّذُ ؽذُ اعت . دظ 

 ردار هی ثبؽٌذ . اس آى ثِ تزتیت فقَل دبییش ، ثْبر ٍ تبثغتبى اس عْن ثبرػ ثزخَ

 ( تَسیغ فقلی ثبرػ7جذٍل ؽوبرُ)

 عیزی جبعه ویؼ ثٌذرلٌگِ اثَهَعی ثٌذرػجبط 

 3 8 5 4 6 4 ثْبر

 0 1 1 1 0 1 تبثغتبى

 41 26 38 30 36 25 دبییش

 56 65 56 65 58 70 سهغتبى

 

 

 تفسیر ًتایج
ایغتگبُ عیٌَدتیه ثب  عَل دٍرُ   6در ایي تحمیك رفتبر ثبرػ در حَسُ ّبی آثخیش عبحلی ٍ جشایز اعتبى ّزهشگبى در 

عبلِ هَرد ثزرعی لزار گزفت. ثب تَجِ ثِ ًتبیج ثذعت آهذُ اس تحلیل ثبرػ در حَسُ ّبی آثخیش هَرد ثزرعی  30آهبری 

ر ثیبًگز ایي هَضَع اعت وِ عْن ثبرػ عبالًِ هٌغمِ در یه یب چٌذ ٍ همبدیز ثبالی ثبرػ ّبی رٍساًِ در هٌبعك هذوَ

ًَثت هحذٍد ثبرًذگی دریبفت هی گزدد. لذا فزفت اعتفبدُ اس دتبًغیل ثبرػ جْت اعتحقبل هغتمین ٍ ّوچٌیي 

 تغذیِ آثخَاى ّبی سیزسهیٌی وَتبُ ٍ ّذر رفت هٌبثغ آثی حبفل اس ثبرػ ّب سیبد هی ثبؽذ.  

ت ثبرػ در حَسُ ّبی هختلف هؾخـ ؽذ وِ ایغتگبُ  جبعه  دارای ضزیت تغییزات ثبالتزی در همبیغِ ٍضؼی 

ًغجت ثِ عبیز ایغتگبُ ّبی حَسُ ّبی آثخیش عبحلی ٍ جشایز اعت وِ ثیبًگز رفتبر ًبهٌظن در ثبرػ ٍ ضزٍرت اػوبل 

ی در ایي حَسُ را علت هذیزیت ثیؾتز درخقَؿ اعتحقبل ثبرػ اس عزیك عزحْبی هختلف ثَیضُ عزحْبی آثخیشدار

هی ًوبیذ اس عَی دیگز ایغتگبُ ویؼ رفتبر ثْتزی در خقَؿ ثبرؽْبی ثبالتز اس هیبًگیي را ًؾبى هیذّذ ثذیي هؼٌی 

وِ احتوبل عبلْبی خؾه در ایي حَسُ ووتز اعت. ًتیجِ ایٌىِ در غزة اعتبى ثِ دلیل ٍرٍد عیغتوْبی عَداًی 

جبعه ووتز تحت تبثیز ایي عیغتن لزار گزفتِ اعت ٍ فزاٍاًی تىزار ثبرػ  ثبرؽْبی جشایز هٌظن تز ثَدُ درحبلیىِ

ّبی ثیؾتز اس ًزهبل در ایي ایغتگبُ ووتز اعت. ثب تَجِ ثِ ًظن ثبرػ، ثزًبهِ ریشی ثزای همبفذ وؾبٍرسی، هٌبثغ 

 عجیؼی ٍ آثخیشداری لبثل تَجِ اعت . 

 

 

 هٌابع
 هغبلؼبت جغزافیبیی، ، ًحَُ تَسیغ آهبری گبهب در1380(لؾىزی ،حغي،1

،وبرثزد تَسیغ آهبری گبهبدر ثزًبهِ ریشی هحیغی ٍّیذرٍصیَهزفَلَصی،فقلٌبهِ جغزافیبیی 1388(لزثبًیبى ،ججزاییل،2

 7آهبیؼ،ؽوبرُ 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


          3131اسفٌذ- اطق ساحلی خلیج فارسدریا، تَسعِ ٍ هٌابع آب هٌای هٌطقِاٍلیي ّوایص 

،ثزرعی آهبری رًٍذ ثلٌذ هذت ثبرػ عبالًِ ی اففْبى، هجلِ دضٍّؾی 1384(وبٍیبًی،هحوذرضب،ػغبوزُ،حغیي،3

 ّن ،ؽوبرُ یهداًؾگبُ اففْبى،جلذ ّجذ

 1389(وبرآهَس،هحوذ،ػزالی ًضاد،ؽْبة،ّیذرٍلَصی دیؾزفتِ،چبح دٍم،سهغتبى 4

 ، اًتؾبرات داًؾگبُ اهبم رضب ) ع ( ، چبح ثیغت ٍ یىن . "افَل ّیذرٍلَصی وبرثزد "،   1386( ػلیشادُ ، اهیي ،  5

 ، اًتؾبرات ثیؾِ ، چبح عَم . "  SPSS 17هزجغ وبرثزدی  "،   1389( افؾبًی ،عیذ ػلی رضب ٍ هزتضی ًَریبى ، 6

 تحلیل دادُ ّبی دزعؼ ًبهِ ای ثب ووه ًزم افشار  "،   1388(ثبیشیذی ،اثزاّین، اٍالدی ، ثٌْبم ٍ ًزگظ ػجبعی،  7

SPSS  " اًتؾبرات ػبثذ 

 ، اًتؾبرات داًؾگبُ تْزاى ،چبح دٌجن . "ّیذرٍلَصی وبرثزدی  "، 1384(هْذٍی ، هحوذ ، 8

 ،اًتؾبرات لَهظ ،چبح دٍم . "وبرثزد آهبر در جغزافیب  "،  1385، هغؼَد ٍ هْذی عبّز خبًی ،  (هْذٍی9

 1390،هجبًی اللین ؽٌبعی آهبری،چبح اٍل،1390(ػغبوزُ ،حغیي،10

11-Nitzche, M.H., 2002., Drought quantification and preparedness in Brazil – The 
example of Sao Paulo state. Working paper. No7. Londrina-PR, Brazil. 
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