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 مختلف يزماو ياٌَ رسًب در دير يسىجٍ يسٍ مىحىيمقا

 يستگاٌ بُطت آباد ريدخاوٍ کارين ضمالي: ايمًرد کار

 3، ماضا,... کريمان خراساوي2رفعت زارع بیذکي، *1فاطمٍ رضايي گريي

 داوص آمًختٍ کارضىاسي ارضذ آبخیسداري داوطگاٌ ضُر کرد -1

 استاديار داوطگاٌ ضُرکرد -2

 گاٌ آزاد اسالمي ياحذ مطُذمذرس داوط -3

 

 (Frezayi25@yahoo.com) آدرس پست الکترونيکي نويسنده رابط 

 

 ذٌیچک

 

 ثب تب ثبؿذ هي ّبي ّيذسٍلَطيىي سٍؽ اص اػتفبدُ ثب هيضاى سػَة تخويي ضشٍسي دهَاس اص هؼلك سٍدخبًِ سػَة  ثشآٍسد

ّذف ايي  .يبثذ وبّؾ... ٍ هخبصى ،پـت ػذّب خبًِ،سٍد  هؼيش دس سػَة اًجبؿت اص ًبؿي خغشات سػَة همذاس اص آگبّي

 سػَة ي هٌحٌي ػٌدِ اص حبضش تحميك هشعَة ٍ خـه هي ثبؿذ. دس ي سػَة دس فلَل ػٌدِ ي هٌحٌي  پظٍّؾ همبيؼِ

هي  اػتفبدُ هشعَة ٍ فلَل خـه دس آى دلت هيضاى ثشسػي ٍ سػَة هؼلك ثشآٍسد دس ّيذسٍلَطيىي سٍؽ يه ػٌَاىِ ث

ي  آثبد ٍالغ ثش سٍي سٍدخبًِ ّبي هتٌبظش دثي خشيبى ٍ سػَة ايؼتگبُ ّيذسٍهتشي ثْـت يك ثش سٍي دادُايي تحم. ؿَد

ي هتٌبظش  دادُ 536ٍ ثختيبسي كَست گشفتِ اػت.     ّبي اكلي وبسٍى ؿوبلي دس اػتبى چْبس هحبل آثبد اص ػشؿبخِ  ثْـت

ثب آٍسي ٍ هَسد تدضيِ ٍ تحليل لشاس گشفت.  خوغ 1390تب  1365ّبي  س عَل دٍسُ آهبسي ػبلدٍ دثي سػَة  دثي خشيبى

  ّبي فشٍسديي، اػفٌذ، ثْوي ٍ آرس ثيـتشيي ضشيت تجييي ٍ ضشيت ًبؽ ٍ ووتشيي هيضاى هدوَع هشثؼبت تَخِ ثِ ًتبيح، هبُ

 دس دلت ٍ داسد اثش سػَة ػٌدِ هٌحٌي دلت دس َّايي ٍ آة تغييشات خغب ٍ دسكذ خغبي ًؼجي سا داسا هي ثبؿٌذ. ّوچٌيي

 /.;R2، 29;.NASH، 059;./MAPE، ;439.; 827ثبؿذ. فلل ثْبس ثب همبديش ) هي خـه فلَل اص ثيـتش هشعَة فلَل

REI ) ثبؿذ.  ووتشيي هيضاى هدوَع هشثؼبت خغب ٍ دسكذ خغبي ًؼجي سا داسا هي ٍ ًبؽ ٍ ضشيت تجيييثيـتشيي همبديش

 ثبؿذ. هشعَة هي ّبي  بيح هٌحٌي ػٌدِ هشثَط ثِ هبُثٌبثشايي ثيـتشيي دلت ٍ ووتشيي خغب ثب تَخِ ثب ًت

ي  ػٌدِ هٌحٌي، ي ثْـت آثبد سٍد خبًِ ،دٍسُ ّبي خـه ٍ هشعَة دثي خشيبى ٍ دثي سػَة، ثبس هؼلك، ياشَاي کلیذي:

 سػَة،
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 مقذمٍ -الف

 اًدبم فشػبيؾ سذاهم ٍ ؿذت ثبسُسد دليك ٍ ٍالؼي اعالػبت اػبع ثش خبن حفبظت ػشاػشي سيضي ثشًبهِ بَسّوـ ّوِدس 

 اسائِ هتؼذدي تدشثي ّبي ساثغِ ليىيذسٍّي ٍ فيضيىي ّبي هذل اص اػتفبدُ ثب ػوَهب سػَة  دآٍس يٌيث ؾيپ ثشاي د.گيش هي

 ٍ ختٍلض ٍ هخلَف ٍصى گشفتي ًظش دس ثب اػتَاسًذ ّيذسٍليه ٍ ديٌبهيه لَاًيي اػبع ثش وِ ّب ساثغِ ايي. اػت ؿذُ

 پيذا وبفي اًذاصُ ثِ ّبيي دادُ چٌيي ّشگض وـَس ػٌدي ةآ ايؼتگبّْبي اص ثؼيبسي دس اًذُ آهذ دػت ثِ ٍ .... آة يدهب

 سػَة  ي ػٌدِ هٌحٌي (ًظاد،   يػشال)د گشد يه خالكِ سػَة  دآٍس ٍ ةآ  آٍسد ثِ ّبُ داد ول ػوذتب ٍ  ؿَد يًو

 ثب ثبؿٌذ وبفي ػيالة ٌّگبم ثشداؿتي ّبي ًوًَِ دتؼذا اگش ثبؿذ هي ّب  خبًِ سػَثي دس سٍد  ّبي آٍسد هَاد تشيي اثضاس هتذاٍل

 سٍصاًِ ظهتَػ غلظت  پغ .دٌّذ يه لشاس هغبلؼِ هَسد سا دثي حؼت ثش غلظت صهبًي تغييشات گشافَليويٌ اص اػتفبدُ

 يثشا بّ ًوًَِ تؼذاد ِچچٌبً وِ آيذ هي ثذػت هؼلك  دهَا ػبالًِ ة سػَ هيضاى آًْب وشدى خوغ ثب ٍ وشدُ حؼبة سا سػَة

 يه ثذػت سٍصاًِ سػَة ٍ ؿذُ ضشة سٍص ىّوب آة حدن دس ؿذُ داسيشث ًوًَِ غلظت ًجبؿٌذ وبفي تغييشات  يهٌحٌ سػن

 هؼوَال وِ ؿَد هي سػن گبسيتويل  زوبغ سٍي سػَة ي  ػٌدِ هٌحٌي سٍصاًِ سػَة ٍ سٍصاًِ هتَػظ دثي اص اػتفبدُ ثب ذ.يآ

 هؼتوش ٍ هتَالي تمشيجب يسثشداسآهب ٍ ٍاىافش يّبُ داد ثِ سٍؽ ايي سد ِو ثبؿذ هي سػَة ٍ آة يدث مشيجي ثييت ِساثغ يه

 وِ يعَس ثِ .اػت ػبل كذ اص ؾيث ّب سٍدخبًِ دس ؼلكه  سػَة اًتمبل هَسد دس يػلو يثشسػ ػبثمِ .(6 ،يهْذٍ)اػت ًيبص

ٍ  يكبدل هغبلؼبت . )13 ة،ٍ ٍ ٌگيٍال) ؿذ اًدبم يپ يػ يػ يه سٍدخبًِ دس يالديه 1845 ػبل دس يثشداس ًوًَِ ييًخؼت

 ،يكبدل(ثبؿذ يه يدث شاتييتغ ثب استجبط دس ـتشيث ّب سٍدخبًِ اًتمبل حبل دس سػَة ضاىيه شاتييًـبى داد تغ يخذس ػشة

-30 ؿذُ يٌيث ؾيپ شيهمبد اٍال داد، ًـبى يًَيسگشػ سٍاثظ سػَة ثشآٍسد يثشسػ دس .(12 ،يتلَس ؛3 ،يخذس ػشة؛2005

 داسد، هذت يعَالً يّب دٍسُ ثِ بصيً تش كيدل ثشآٍسد هَخَد، يصهبً يْبيػش عجك بيثبً. اػت يٍالؼ شيبدهم اص ـتشيث دسكذ 25

 تش كيدل يثشسػ خْت ؿذ دادُ ـٌْبديپ ييثٌبثشا ثبؿذ يه ثْبس ػپغ ٍ ضييپب ثِ هشثَط سػَة همذاس ييـتشيث ييّوچٌ

 ييتخو ثش گَاُ ضيً )2002، ضتيَّس (پظٍّؾ .)1 ،ليياٍ ؛1 ،تيآچ).داد لشاس تَخِ هَسد ذيثب ضيً سا ييَّا ٍ آة شاتييتغ

 هبًٌذ يپظٍّـگشاً. ثبؿذ يه يپ يػ يػ يه سٍدخبًِ دس يخغ شيغ ٍ يخغ َىيسگشػ اص اػتفبدُ ثب يسػَثذّ تش يييپب

ثشآٍسد  دس يحاكال  يّب سٍؽ اص وِ ًذاُ داد ـٌْبديپ ٍ اًذ دادُ لشاس ذييتب هَسد سا هؼبلِ ييا (2009،ّوىبساى ٍ يخذس ػشة)

 يّب يدث سٍؽ ييا دس. ًوَد اؿبسُ(5،خبًؼَى) سٍؽ ثِ تَاى يه ياكالح يّب سٍؽ خولِ اص. ؿَد اػتفبدُ هؼلك سػَة 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 
 يييتؼ دػتِ ّوبى سػَة ييبًگيه دػتِ، ّش هتَػظ يدث يثشا ٍ ؿًَذ يه نيتمؼ دػتِ يتؼذاد ثِ سٍؽ هؼيي هي ثب بىيخش

 يّب سٍؽ دس سػَة آٍسدثش هتفبٍت شيهمبد ثِ تَخِ ثب. ذيآ يه ثذػت آى اص بدُاػتف ثب سػَة ي ػٌدِ يهٌحٌ ٍ گشدد يه

ثب  (10،وىبساىٍ ّ يؼبًيً يًدف) .ثبؿذ يه يضشٍس ؿذُ يشيگ اًذاصُ شيدهمب ثب يثشآٍسد شيدهمب يآهبس ؼِيهمب ،ياكالح 

بى سٍصاًِ ّش هبُ ٍ آٍسد سػَة يخشي آٍسد يبًگيهؼلك سا ثش اػبع ههذل ثشآٍسد ثبس سػَة  يهلٌَػ ياػتفبدُ اص ؿجىِ ػلج

ًـبى داد وِ همذاس  بك آًْيح تحميًتب ًوَدًذ. يسػَة سا ثشسػآٍسد  يگزؿتِ ثش سٍ يّب يش تَاليي ٍ تبثيتٌبظش ثب آى تذٍه

 يضاى سػَثيثش ه يشيش چـوگيثبتَاًذ ت يسػَة هبُ گزؿتِ ه  آٍسد  ييگبًيبى دس ػِ هبُ لجل ٍ همذاس هيخشي آٍسد يبًگيه

سا دس هحل سٍد  گشگبى ي دس سٍد خبًِ يسػَة اًتمبل( 8، ٍ ّوىبساى  يهؼبػذ) داؿتِ ثبؿذ. خَاّذ ؿذ، ش آٍسدُيدس هبُ اخوِ 

 ٍ هبّبًِ ثشآٍسدٍ دس دٍ حبلت ػبالًِ  يهلٌَػ يسػَة ٍ ؿجىِ ػلج ي  ػٌدِ يتوش ثب دٍ سٍؽ هٌحٌ ػٌح ؼتگبُ آة يا

دِ دلت يووتش ٍ دس ًت يخغب يػٌدِ داسا  يًؼجت ثِ هٌحٌ يػلج ىِذًذ وِ سٍؽ ؿجيدِ سػيي ًتيثِ اآًْب  ٍ وشدًذ

ش يبثوِ تدّذ  يّب ًـبى ه يثشسػ ـتش اص هذل ػبالًِ داًؼتِ اًذ.يهبّبًِ ثشآٍسد سػَة سا ث يّب اػت ٍ دلت هذل يثبالتش

اص عشف  دادُ ؿَد يـتشيي ثخؾ اص دادُ ّب اسصؽ ثيذ ثِ ايبد ثَدُ اػت ٍ ثبيسػَة صػٌدِ  يِ هٌحٌيثبال دس تْ يّب يدث

ٍ  يهؼبػذ( . ( 13،ٌگيٍال)وٌٌذ.  يٍسد هآثش يالؼٍش يسا ًؼجت ثِ همبد يش ووتشيهتذاٍل ثشآٍسد سػَة، همبد يسٍؿْب گشيد

هؼلك   ٌِ ثشآٍسد سػَةيْت اًتخبة هذل ثْهٌبػت خ يبس آهبسيي هشثؼبت خغب سا ثِ ػٌَاى هؼيبًگيؿبخق ه )8،ّوىبساى 

سػَة  يبى ٍ دثيخش يدث هتٌبظش يّبُ وِ اص داد ػٌدِ  يهٌحٌ يّب هذل يشيوبسگِ ث ثشاي كيتحم ييدس اًوَدًذ.  يهؼشف

 ػت.آثبد اػتفبدُ ؿذُ ا ثْـت ؼتگبُيا

 :ريش َا ي مًاد -ب

ض وبسٍى يآثخ يّبُ صحَ يّبؼتگبُياص ا يىيآثبد   ثْـت يػٌد  سػَةؼتگبُ يا هؼلك  سػَة يّب دادُ اعالػبت هَسد اػتفبدُ 

 ٍاص ػوت ؿوبل  3603587.6870 ييبيخغشافدس هحذٍدُ وِ  ثبؿذ يه  بسيختث ٍ  هحبل چْبس دس اػتبى يؿوبل

هدوَع  .لشاس داسد اص ػوت ؿشق 548545.2212 ٍ غشةاص ػوت  440776.4329ػوت خٌَة،  اص 3521185.2311

ٍ هَسد  يٍسآ خوغ 1390تب  1365يػبل ّب يهبسدس عَل دٍسُ آ 536 سػَة ثِ تؼذاد  يبى ٍ دثيخش يهتٌبظش دث يّب دادُ

ّب دس  دادُ يت ٍ ّوگٌيفيّب الصم اػت اص و ل دادُيتحل ِ ٍيخْت تدض يل لشاس گشفت. لجل اص اًدبم ّش وبسيِ ٍتحليتدض

ثب اػتفبدُ اص  سػَة يٍ دث بىيخش يدث يّوگٌ  ثِ اًدبم تؼت امي هٌظَس الذيبكل ؿَد. ثذٌبى حياعو يهبسعَل دٍسُ آ
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 يآهبس يّب دِ آصهَى ًـبى داد وِ دادُيٍ ًت اػتفبدُ ؿذ spss يآهبس افضاس  ي هٌظَس اص ًشميا يثشا ذ.يدتؼت گشسٍؽ ساى 

، يآهبس يّب ثشگِ يي سٍيًخؼت يّب ص هحبػجِا ياؿتجبّبت ًبؿ ،ييًخؼت يآهبس  اص اؿتجبّبت يشيخلَگ يثشا .1ثبؿذ يًشهبل ه

 ييّب دادُ هَخَد يّب ي دادُيچٌبًچِ دس ث ثشخَسداس اػت، يبسيت ثؼياص اّو پشت يّب حزف دادُ بًِيّب ثِ سا اًتمبل دادُ

 يبّ . دادُؿًَذ يپشت هحؼَة ه  يّب ووتش ثبؿٌذ خضٍ دادُ يييب اص پَؽ پبيـتش ٍ يٍخَد داؿتِ ثبؿٌذ وِ اص پَؽ ثبال ث

 يّب اص هحبػجِ يبّبت ًبؿد تب اص اؿتجشيالصم كَست گ يّب حفظ ًوَد ٍ تٌْب ثشسػ اص دادُ يثخـ ذ ثِ ػٌَاىيپشت سا ثب

، دس يٌييت ووتش اص آػتبًِ پبپش يّب ؿذُ ثبؿذ. دادُ يشيبًِ خلَگيِ ساّب ث ، اًتمبل دادُيآهبس يّب ثشگِ يي سٍيًخؼت

ي يثِ ا غ هٌبػت اًتخبة گشدديهبًذُ تَص يثبل يّب حزف ؿذُ ٍ ػپغ ثش اػبع دادُ ّب ذ اص هدوَع دادُيحذاوثش ثب يّب يدث

 يؼيتن عجيًوًَِ ثبؿٌذ،اثتذا اص آًْب لگبس يبهؼشف اػض Xnتب   X1دادُ Nاگش  .ؿذ ُاػتفبد 2ثه -گشٍثض ىاص آصهَ هٌظَس

سا  (ٍ  ّب )Yiبس يهؼ  ي ٍ اًحشافيًگبيػپغ ه .(Yi=ln Xiؿًَذ )يذُ هيًبه Ynتب   Y1ذ يخذ يّبگشفتِ ؿذُ ٍ دادُ

ّب( ي دادُيي)پَؽ پب XL ّب( ٍدادُ ي)پَؽ ثبال Xhي يثه هؼشٍف اػت ٍ ّوچٌ-گشٍثض بسُوِ ثِ آه Knحؼبة ًوَدُ، آًگبُ 

وَچىتش ثبؿذ ثِ دادُ  XLثضسگتش ثبؿذ ثِ دادُ پشت ثبال ٍ اگش اص  Xh اص ياٌذ. اگش دادُيًوبيشهحبػجِ هيسا ثِ ؿشح سٍاثظ ص

  .ي هؼشٍف اػتييپشت پب

(1)  

 

 

.  (2) 

.  (3) 

  :رسًب سىجٍ يمىحى -1

 ّبي دادُ ييث ياستجبع دبديذسٍهتشي، ايّبي ّ  ؼتگبُيا دس هؼلك  ة سػَ  ثبس  يدث ييتخو دس هتذاٍل ّبي سٍؽ خولِ اص

 ثِ آى هتٌبظش هؼلك  سػَة ٍ بىيشخ يدث شيهمبد ييث يهٌحٌ ثشاصؽ اص وِ ثبؿذ يه آًْب هتٌبظش يدث ّبي دادُ ثب سػَة يدث

 :ذيآ يه دػت
                                                           
1
- 1جدول شماره    

2
-2جدول شماره    
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(4) 

 

 

 

ثبًيِ  Qs ثش حؼت هتشهىؼت ثش هؼوَالً آى هتٌبظش دثي خشيبى Qw دس سٍص ٍ  تي حؼت دثي سػَة هؼلك هؼوَال ثشً

 هختلفي ّبي سٍؽ هٌحٌي ػٌدِ، ثِ سٍؽ سػَة ثشآٍسد دلت افضايؾ هٌظَس ثِضشايت ثبثت ّؼتٌذ a ٍ b  ٍّوچٌيي 

دس سٍؽ هٌحٌي ػٌدِ سػَة ثبؿذ.  هي ّبي هختلف كَست ثِ ّب دادُ ثٌذي دػتِ آًْب ثْتشيي اص وِ يىي ؿذُ دپيـٌْب

ؿَد. ػپغ ثش اػبع ايي ساثغِ  ّبي هتٌبظش دثي خشيبى ٍ دثي سػَة اػتخشاج هي هؼوَال يه ساثغِ سگشػيًَي ثيي دادُ

گشدد. ثِ ايي تشتيت ثِ خبي همذاس  ي ًـذُ اػت ثشآٍسد هيهمذاس دثي سٍصاًِ سػَة هؼلك دس سٍصّبيي وِ غلظت اًذاصُ گيش

X  ِػٌدِ همذاس دثي سا گزاؿتِ ٍ دادُ ّبي سػَة ثشآٍسد هي گشدد . هٌحٌيدس هؼبدل 

  USBR خغي هذل هـبثِ هؼلك سػَة دثي ثشآٍسد ّب؛ هذل ايي دس :ماَاوٍ، فصلي، ساالوٍ ي  سىجٍ مىحىي  مذل -2

 اص يه ّش ثشاي ٍ گيشد هي لشاس ثشسػي هَسد هبّبًِ، فللي ٍ ػبالًِ كَست ثِ تشتيت ثِ ّب دادُ تفىيه اػبع ثش ٍلي 

 تحميك ايي دس .گشدد هي تؼييي سػَة ػٌدِ هٌحٌي داسد، لشاس اختيبس دس وِ هذتي عَالًي آهبس ثِ تَخِ ثب ػبل هبّْبي

اػبع  سػَة ثشي  ػٌدِ يٌٌحه پشداختِ هي ؿَد. سػَة هٌحٌي ػٌدِ  سٍي هشعَة ٍ خـه تغييشات فلَل ثشسػي ثِ

ثذػت آهذ ٍ  ( ثشاي فلَل  هشعَة ٍ خـه1365-90ػبلِ ) 25هؼلك هتٌبظش آى ثشاي دٍسُ آهبسي  خشيبى ٍ سػَة  دثي

ضشيت  ّبي هختلف هبًٌذ  شًتبيح حبكل ثشاي ثذػت آٍسدى دلت ثب ّن همبيؼِ گشديذ. ثِ هٌظَس اسصيبثي ًتبيح اص پبساهت

پبساهتشّبي  4ٍ  3 اػتفبدُ ؿذُ اػت وِ دس خذٍلضشيت ًؾ هيبًگيي هشثؼبت خغب ٍ  RME ،,REI RMSE، تجييي

 .اًدبم ؿذُ اػت Exelدس هحيظ  آهبسي آًبليضّبي  ،فَق آٍسدُ ؿذُ اػت

(5) 

 

r
2
= 1 -   

(6) 

 

 =  
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(8) 

 

RMi= 

(9) 

 

RME 

: RME هيبًگيي اػذاد هـبّذُ ؿذُ اػت. ، همذاس هـبّذُ ؿذُ ٍ ، همذاس ثشآٍسد ؿذُ ، دس ايي سٍاثظ

ك لتؼذاد دفؼبت همبديش ثشآٍسد ؿذُ سػَة هؼ،N : هيبًگيي دسكذ خغبي ًؼجيREiدسكذ خغبي ًؼجي ّش ثشآٍسد ، 

دّذ. همذاس ايي  يه ؿبخق آهبسي اػت وِ ًؼجت تغبثك دس هذل ّيذسٍلَطي سا ًـبى هي  (r2ضشيت ًؾ ) .ثبؿذ هي

ٍ هٌفي ثيٌْبيت اػت. صهبًيىِ ثِ يه ًضديه ؿَد ثيبًگش وبسايي ثْتش هذل اػت. اگش كفش ؿَد يؼٌي هذل  ؿبخق ثيي يه

ّوجؼتگي ثيي        R2ثبؿذ.  دُ ّب اص هذل وبساتش هيثب هيبًگيي دادُ ّب هغبثمت داسد ٍ صهبًي وِ هٌفي ؿَد هيبًگيي دا

اي ٍ  ضديىتش ثبؿذ، يؼٌي ايٌىِ ثيي دادُ ّبي هـبّذُدادُ ّب سا ًـبى هي دّذ ٍ ّش چِ همذاس آى ثيـتش ثَدُ ٍ ثِ يه ً

شاف داسًذ اي اًح ثيبًگشآى اػت وِ همبديش ثشآٍسدي چمذس اص همبديش هـبّذُ RMSEثشآٍسدي ّوجؼتگي ثيـتشي ٍخَد داسد.

دسكذ خغبي  تش اػت. ّب ووتش ثَدُ ٍ ًتبيح دليك ًحشاف ثيي دادُاٍ ّش چِ همذاس آى ووتش ثبؿذ ًـبى دٌّذُ آى اػت وِ 

ّبي سگشػيًَي اػتفبدُ اص ايي ؿبخق دس پيؾ ثيٌي ٍ ثشآٍسد هؼبدلِ REI دسكذ خغبي ًؼجي  هيبًگيي (،RMEًؼجي)

ّبي هشثَعِ اص دلت ثباليي ِ كفش ًضديه ثبؿذ، ًـبى دٌّذُ ايي اػت وِ هؼبدلِگشدد. ّشچِ همذاس ايي هؼيبس ووتش ٍ ثهي

 ثبؿٌذ.ثشخَسداس هي

  ج ي بحثيوتا -ج

 اػت هغوئي سٍؿي اػتَاس اػت، خشيبى ثذُ ٍ هؼلك سػَة غلظت گيشي اًذاصُ ثشپبيِ سػَة هؼلك ثبس گيشي اًذاصُ سٍؽ

 هيضاى تغييشات ثبؿذ. همذٍس هي دائوي ٍ هْن ّبي سٍدخبًِ ثشاي تٌْب ٍ هؼوَالً پيَػتِ ثَدُ گيشي اًذاصُ هؼتلضم وِ

 عَالًي ّبي دٍسُ ثِ ًيبص تش دليك ثشآٍسدثبؿذ. ٍ  هي دثي تغييشات ثب استجبط دس ثيـتش ّب سٍدخبًِ  اًتمبل حبل دس سػَة

آًدب وِ دس هؼبدالت سگشػيًَي  اص داد. تَخِ لشاس هَسد ثبيذ ًيض سا َّايي ٍ آة تغييشات تش دليك ثشسػي خْت داسد، هذت

ثيٌي دليك ٍ كحيح همذاس ثبس  ّب لبدس ثِ پيؾ سػَة تٌْب يه هتغيش سػَة ٍاسد هي ؿَد ايي هٌحٌيي  ػٌدِ ي هٌحٌ
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اػتفبدُ صيبدي دس ثشآٍسد ثبس سػَثي وِ ّب ًوي ثبؿٌذ اهب ػَْلت وبسثشد ايي هؼبدالت ثبػث ؿذُ اػت  سػَثي سٍدخبًِ

شداسي دس فَاكل صهبًي وَتبُ اص دثي خشيبى ث  ّب هؼتلضم ًوًَِ شآٍسد دليك ثبس سػَثي سٍدخبًِذ. ثؿٌّب داؿتِ ثب سٍدخبًِ

ّبي خبف كَست هي  اهب دس ؿشايظ وًٌَي ػوليبت هزوَس ثِ ًذست ٍ دس ثؼضي ايؼتگبُ ٍ غلظت سػَة هؼلك اػت.

سٍصاًِ ٍ فشاٍاًي ًوًَِ ثشداسي ثشخَسداس ّبي هزوَس اص ؿشايظ هٌبػجي اص ًمغِ ًظش سػَة  گيشد ثِ عَسي وِ ايؼتگبُ

تؼت  .اًتخبة ؿذثب تَخِ ثِ ايي ؿشايظ ّبي وبسٍى ؿوبلي  آثبد يىي اص ايؼتگبُ دس ايي تحميك ايؼتگبُ ثْـت .ثبؿٌذ

ّبي هَسداػتفبدُ ّوگي هي ثبؿٌذ ٍ ثب اػتفبدُ اص آصهَى  ّب ثب اػتفبدُ اص سٍؽ ساى تؼت ًـبى داد دادُ ّوگٌي دادُ

اػبع دثي خشيبى ٍ سػَة  هؼلك هتٌبظش آى ثشاي دٍسُ  ػٌدِ سػَة ثش  يّبي پشت حزف گشديذ هٌحٌ ثه دادُ-گشٍثض

( ثشاي فلَل هشعَة ٍ خـه ثذػت آهذ ٍ ًتبيح حبكل ثشاي ثذػت آٍسدى دلت ثب ّن همبيؼِ 1365-90آهبسي )

سػَة دس هبّْبي پشآة هي ثبؿذ دس حذاوثش ضشيت ّوجؼتگي دس فلَل صهؼتبى ٍ ثْبس ثَدُ ٍ حذاوثش هيضاى . گشديذ

 آة هيضاى خشيبى ون ٍ دس حبلت پبيِ هي ثبؿذ. دس همبثل دثي خشيبى دس هبّْبي پشآة ثِ عَس فضايٌذُ هبّْبي ون

اي ؿذيذ هي ثبؿذ. ثب تَخِ ثِ ضشيت تجييي دس فلَل هشعَة ثيـتش ٍ ًـبى  ٍ هيضاى فشػبيؾ آثشاِّ يبثذ، افضايؾ هي

بي فلَل هختلف سا دس ّ ػٌدِ يهٌحٌ 8تب  1ّبي ؿىلَة ثيـتش دس فلَل هشعَة هي ثبؿذ)دٌّذُ هيضاى دلت ٍ سػ

  دّذ دلت هٌحٌي ًتبيح ثِ دػت آهذُ اص ايي تحميك ًـبى هي (.دٍ حبلت ثشآٍسد ؿذُ ٍ هـبّذُ ؿذُ ًـبى هيذٌّذ

 . ؿذبفلَل خـه هي ث ّبي دادُ هشعَة ثيـتش اصّبي فلَل  ثب تَخِ ثِ دادُسػَة ي   ػٌدِ
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 ح آصهَى ساى تؼتيًتب -1خذٍل

ىٍیطیب ىٍیکم   يعیتم طبيار لگاریاوحراف مع  دادٌ َا يعیتم طبيه لگاریاوگیم 

 دادٌ َا

 فصل دادٌ َا  دادٌ َا  تعذاد

263 69/1  4802/1  44306/0 يدث 175   ثْبس 

 

 

4/133697  0 4102/2  93477/0  هؼلك سػَة  

327 34/3  3556/1  84407/0 يدث 146    

ىصهؼتب  27/91922  0 3076/2  84407/0  سػَة هؼلك  

4/72  068/1  7545/0  36691/0 يدث 97  ضييپب   

 

 

384/6950  0 3390/1  84056/0  سػَة هؼلك  

12 89/0  5460/0  25775/0 يدث 118   تبثؼتبى 

 

 

3/1363  0 0841/1  52995/0  سػَة هؼلك  

 ثه -ح آصهَى گشٍثضيًتب – 2 خذٍل

ادٌ پًضص پايیه د

 َا

پًضص باالي 

 دادٌ َا

میاوگیه لگاريتم طبیعي 

 دادٌ َا

اوحراف معیار لگاريتم طبیعي 

 دادٌ َا

آزمًن گريبس 

 بک

دادٌ 

 َا

29779/1-  8799/2  4802/1  44306/0  ثْبس دثي 

 

 

48759/0-  3079/5  4101/2  93477/0  سػَة هؼلك 

227975/0  4832/2  3556/1  36375/0   دثي 

-/22461 صهؼتبى  8322/4  3076/2  84407/0  سػَة هؼلك 

34623/0-  85523/1  7545/0  36691/0  پبييض دثي 

 

 

18268/1-  86068/3  3390/1  84056/0  سػَة هؼلك 

95568/1-  08768/3  5460/0  25775/0  تبثؼتبى دثي 

 

 

50585/0  67395/0  0841/1  52995/0  سػَة هؼلك 
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 ؿذُ هـبّذُ ّبيدادُ ثِ تَخِ ثب صهؼتبى فلل سػَة ي ػٌدِ هٌحٌي -2 ؿىل

1365-90 آهبسي دٍسُ دس آثبددسثْـت ايؼتگبُ  

 

ّبي ثشآٍسد ؿذُ دادُ ثِ تَخِ ثب صهؼتبى فلل سػَة ي ػٌدِ هٌحٌي -1 ؿىل

1365-90 آهبسي دٍسُ دس آثبددسثْـت  

 

 ؿذُ هـبّذُ ّبيدادُ ثِ تَخِ ثب ثْبس فلل ػٌدِ سػَة هٌحٌي - 4ؿىل

 1365-90 آهبسي دٍسُ آثبد دسثْـت ايؼتگبُ

 ؿذُ ثشآٍسد ّبيدادُ ثِ تَخِ ثب ثْبس فلل ػٌدِ سػَة هٌحٌي - 3ؿىل

1365-90 آهبسي دٍسُ آثبددسثْـت ايؼتگبُ  

 

 ؿذُ هـبّذُ ّبيدادُ ثِ تَخِ ثب  تبثؼتبى فلل ػٌدِ سػَة هٌحٌي - 6ؿىل

1365-90 آهبسي دٍسُ آثبد دسثْـت ايؼتگبُ  

 

 ؿذُ ثشآٍسد ّبيدادُ ثِ تَخِ ثب  تبثؼتبى فلل ػٌدِ سػَة هٌحٌي - 5ؿىل

1365-90 آهبسي دٍسُ آثبد دسثْـت ايؼتگبُ  
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 ؿذُ هـبّذُ ّبيدادُ ثِ تَخِ ثب  پبييض فلل ػٌدِ سػَة هٌحٌي -8ؿىل

1365-90 آهبسي دٍسُ آثبد دسثْـت ايؼتگبُ  

 

 ذُؿ ثشآٍسد ّبيدادُ ثِ تَخِ ثب  پبييض فلل ػٌدِ سػَة هٌحٌي - 7ؿىل

1365-90 آهبسي دٍسُ آثبد دسثْـت ايؼتگبُ  

1365-1390يآهبس دٍسُ دس آثبد ثْـت ؼتگبُيا هختلف دس فلَل يثشا هختلف يپبساهتشّب اص اػتفبدُ ثب خغب شيهمبد  - 3خذٍل  

 1365-1390يآهبس دٍسُ دس ثْـت آثبد ؼتگبُيا دس هختلف يهبّْب يهختلف ثشا يش خغب ثب اػتفبدُ اص پبساهتشّبيهمبد – 4خذٍل 

R دادُ پبساهتش
2 r

2
 RME REI  RMSE 

 

 

 

 

 هبّبًِ

 

 

 

 

 

ييفشٍسد  96./ 33.  94 16/0   16/0  

جْـتياسد  77./  326.  44 23/0   23/0  

/.76 خشداد  297.  59 23/0   23/0  

شيت  487./  22.  48 25/0   25/0  

/.471 هشداد  21.  43 24/0   24/0  

َسيؿْش  521./  216.  49 38/0   38/0  

/.41 هْش  21.  42 31/0   31/0  

/.59 آثبى  25.  52 3/0   3/0  

/.77 آرس  258.  63 25/0   25/0  

يد  68./  27.  60 43/0   43/0  

/.85 ثْوي  294.  49 2/0   2/0  

/.88 اػفٌذ  312.  58 23/0   23/0  

 

 

 دادُ پبساهتش
 

r
2

 RMi RME RMSE 

 
 
 

 فللي

 

/.827 ثْبس  29. 93 43./  059/0  

.21 /.51 تبثؼتبى  90 762/0  08/0  

.25 /.701 پبييض  92 948/0  09/0  

 074/0 636/0 93 .297 /.886 صهؼتبى
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  يریجٍ گیوت -د

( ّوگي هي 1365-1390 )دٍسُ آهبسيّب ًـبى داد وِ دادُ ّبي دثي خشيبى دس عَل  ًتبيح حبكل اص تؼت ّوگٌي دادُ

ّبي پشت هي ثبؿذ   ّب پيَػتِ ًجَدُ ٍ ثٌبثشايي ًيبص ثِ حزف دادُ ي دادُثبؿذ ٍلي ثب تَخِ ثِ ٍخَد چٌذ ػيل دس عَل آهبس

دادُ هتٌبظش دثي خشيبى ٍ دثي سػَة همبديش  536ّبي هَسد هغبلؼِ ثيي  ي سػَة ثش اػبع هذل  ثب ثشاصؽ هٌحٌي ػٌدِ

دلت  هـخق ؿذ 3خذٍل ثب تَخِ ثِ  اسائِ گشديذ. 3ٍ4ّبي آهبسي هَسد هغبلؼِ ثشاي ّش يه اص هذل ّب دس خذٍل  ؿبخق

 ضشيت تجيييثبؿذ وِ داساي ثيـتشيي همبديش  تبثؼتبى هيدس فلَل ثْبس ٍ صهؼتبى ثيـتش اص پبييض ٍ ي سػَة   هٌحٌي ػٌدِ

خغب ثب تَخِ ثب ًتبيح  ثٌبثشايي ثيـتشيي دلت ٍ ووتشيي ووتشيي هيضاى هدوَع هشثؼبت خغب سا داسا هي ثبؿذ ٍ ًبؽ ٍ 

 ػٌدِ هٌحي دلت دس َّايي ٍ آة تغييشات وِ داد ًـبى حبكلِ َل هشعَة هي ثبؿذ. ًتبيحهٌحٌي ػٌدِ هشثَط ثِ فل

 .ثبؿذ هي دثي تغييشات ثب استجبط دس ثيـتش ّب سٍدخبًِ  اًتمبل حبل دس سػَة هيضاى ثٌبثشايي تغييشات ٍ داسد اثش سػَة

 ثيـتشي اسصؽ ّب دادُ اص ثخؾ ايي ثِ ثبيذ ٍ ُثَد صيبد سػَةي   ػٌدِ  هٌحٌي تْيِ دس ثبال ّبي دثي تبثيش وِ ّبي ثشسػي

 ثشآٍسد هتذاٍل سٍؿْبي ّبي هذاٍم ٍ پيَػتِ دس دػتشع ثبؿذ ٍ تش ثبيذ دادُ ديگش ثشاي ثشآٍسد دليك عشف اص ؿَد ٍ دادُ

 بدلي ٍك)( ٍ 1994، ٍاليٌگ)وِ ايي ًتبيح ثب ًتبيح،  .وٌذ هي ثشآٍسد ٍالؼي همبديش ثِ ًؼجت سا ووتشي همبيش خغبي سػَة،

ثب .ثبؿذ هـبثِ هي( وِ ثب سٍؽ ّبي هختلف ثشآٍسد وشدًذ 2007 اٍيلي، ٍ آچيت.)(. ٍ 2001 تلَسي ٍ 2005 خذسي، ػشة

ٍ  ضشييت تجيييوِ داساي ثيـتشيي همبديش  ٍ آرس ثْوي، دس هبّْبي فشٍسديي، اػفٌذهـخق ؿذ  4تَخِ ثِ ًتبيح خذٍل 

دس حبلت دادُ ّبي فللي ثيـتش اص  سػَة ػٌدِ دلت هٌحٌيثبؿٌذ ٍ  ا هيووتشيي هيضاى هدوَع هشثؼبت خغب سا داس ًؾ ٍ

 تلَسي ٍ 2005 خذسي، ػشة كبدلي ٍ)( ٍ 1994، ٍاليٌگ). وِ ايي ًتبيح ثب ًتبيح،  دادُ ّبي هبّبًِ ٍ ػبالًِ ثشآٍسد ؿذ.

 داسد.هـبثْت ( وِ ثب سٍؽ ّبي هختلف ثشآٍسد وشدًذ 2007 اٍيلي، ٍ آچيت.)(. ٍ 2001
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