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 چکیده 

 

هیش تَدى یا ًثَدى ؽَد تلىِ تاثیز آى تز هزدم ٍ هحیظ سیغت اعت وِ فاخؼِ آًوی لی تِ خَدی خَد یه تال هحغَبخؾىغا

تَاًذ تحزاى آفزیي ٍ تاثیزگذار تز رٍی تزًاهِ ریشی ٍ لذا تؾخیـ هٌاعمی وِ خؾىغالی در آًْا هی .وٌذآى را هؾخـ هی

یاتی هٌاعك آعیة پذیز اس ًظز خؾىغالی افلی اس ایي تحمیك هىاًّذف آیٌذُ ًگزی تاؽذ، اّویت لاتل تَخْی خَاّذ داؽت. 

تاؽذ. تزای ایي هٌظَر ؽاخـ تارػ اعتاًذار ؽذُ تزای َّاؽٌاعی تا دیذگاُ اثزگذاری تز رٍی تَلیذ هحقَالت وؾاٍرسی هی

 2532-1222هاِّ هٌتْی تِ هاُ عپتاهثز )یه عال آتی( تیي عالْای  21ایغتگاُ عیٌَپتیه در گغتزُ ایزاى ٍ تزای دٍرُ  34

ّا در تِ تؼذ ؽذت خؾىغالی 2555ّا رًٍذ هؾخقی ًذارًذ اها اس عال اگزچِ خؾىغالیذ وِ ٌدًّتایح ًؾاى هی حاعثِ ؽذ.ه

 اًذ.ّا تا ؽذت هتَعظ تِ تاال ؽذُایزاى پیؾزفت داؽت ٍ هٌاعك تیؾتزی درگیز خؾىغالی

 هىاًیاتی، ؽاخـ تارػ اعتاًذار ؽذُعال آتی،  عیٌَپتیه،6 خؾىغالی، های کلیدیواژه

 

 هقدهه -الف

خغارتْای خؾىغالی ػوذتا تِ فَرت واّؼ ػولىزد هزاتغ ،واّؼ تَلیذ هحقَالت سراػی تِ ٍیضُ دین ،واّؼ هٌاتغ آب 

آفات ٍ تیواری ّای گیاّی ٍ داهی ، افشایؼ هْاخزت ٍ در  وؾاٍرسی ٍ ؽزب ، واّؼ هٌاتغ آب عغحی ٍ سیزسهیٌی ، عغیاى

 هٌغمِ را هَرد تْذیذ لزار هی دّذًْایت اثزات عَء سیغت هحیغی ، التقادی ٍ اختواػی ظاّز هی ؽَد وِ تَعؼِ پایذار 

اس عایز  ؽایذ ػلت ایٌىِ تزخی اس داًؾوٌذاى ٍ عیاعت گذاراى در عی عال ّا خؾىغالی را (.1262432)غیَر ٍ ّوىاراى 

اعت. ایي  اًذ، هتفاٍت تَدى خقَفیات خؾىغالی در همایغِ تا عایز تالیای عثیؼی تَدُوزدُتالیای عثیؼی هغتثٌی هی

تفاٍتْا را هی تَاى تِ فَرت تزؽوزد وِ خؾىغالی تِ وٌذی ؽزٍع هی ؽَد ٍ دارای عثیؼتی پٌْاى اعت، تذاٍم ٍلَع آى 

ًاؽی اس آى حالت غیز عاختاری دارد ٍ در ًتیدِ خغارات ًاؽی اس ایي پذیذُ در هَارد هختلف  عَالًی تَدُ ٍ اثزات

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 
در عغح تیي الوللی تؼزیف تٌاتزایي ؽَد. هاًٌذوؾاٍرسی، اختواػی، التقادی، سیغت هحیغی ٍ ... تِ فَرت تذریدی ظاّز هی

  .ِ هَرد لثَل ّوِ تاؽذ ٍخَد ًذاردٍاحذی اسخؾىغالی و

، هی تَاى خؾىغالی را هؼلَل یه دٍرُ ؽزایظ َّایی خؾه غیز ػادی داًغت وِ تِ اًذاسُ وافی دٍام دیذگاُ خاهغاس یه 

داؽتِ تا ػذم تؼادل خَی در ٍضؼیت ّیذرٍلَصیىی یه ًاحیِ ایداد ًوایذ لذا تا تَخِ تِ ؽزایظ خغزافیایی ٍ اللیوی وؾَر ایي 

. پایؼ ٍضؼیت خؾىغالی اهىاى ایداد هغالِ خؾىغالی پزداخت اتی دلیكهغالِ هغزح هی ؽَد وِ چگًَِ هی تَاى تِ ارسی

، پیؼ تیٌی پذیذُ سیاًثار خؾىغالی پایؼ ٍ . اهزٍسُاخزای هذیزیت ریغه فزاّن هی آٍرد عیغتن پیؼ آگاّی را در راعتای

 .گیزدهیفَرت  تَعظ رٍػ ّای هختلفی اس خولِ اعتفادُ اس هؼیارّای خؾىغالی ٍ یا تحلیل ّای عیٌَپتیىی

خؾىغالی وِ اهزٍسُ وارتزد گغتزدُ ای در هغالؼات َّاؽٌاعی، ّیذرٍلَصی ٍ وؾاٍرسی دارًذ  ّای اس خولِ هْوتزیي ؽاخـ

اعتاًذارد ؽذُ  هی تَاى تِ ؽاخـ تارػ SPI ؽاخـ ؽذت خؾىغالی پالوز ، PDSI ُؽاخـ رعَتتی گیا ٍ CMI 

اتذاع ؽذ . ایي ؽاخـ تاتؼی اس تارػ اعت  2554اعتاًذارد ؽذُ تَعظ هه وی ٍ ّوىاراى در عال  اؽارُ وزد . ؽاخـ تارػ

خؾىغالی پالوز ،  . ؽاخـ ؽذتؽَدهاِّ هحاعثِ هی 34ٍ  13،  21،  2،  4،  2ٍ تزای همیاعْای هختلف هاّاًِ تِ فَرت 

. ؽاخـ رعَتتی خان ًیش ًیاسهٌذ اعت  ٍ ػالٍُ تز دادُ ّای تارػ تِ دادُ ّای دها ٍ رعَتت تَدSPIُ پیچیذُ تز اس ؽاخـ 

تِ  SPI ؽاخـ اس تیي ؽاخـ ّای ووی خؾىغالی .تؼزیف هی ؽَد گیاُ گیاُ تز اعاط ووثَد رعَتت ًغثت تِ ًیاس رعَتتی

عثِ تزای دٍرُ ّای هتفاٍت سهاًی ٍّوچٌیي ، لاتلیت هحاُ اسدادُ ّای لاتل دعتزط تارًذگی، اعتفادػلت عادگی هحاعثات

  اعت . ، تِ ػٌَاى ؽاخـ هٌاعة تِ هٌظَر تحلیل خؾىغالی اس همثَلیت خْاًی تزخَردار ؽذُهىاًی هختلف همیاط ّای

تذریح  ٍ تزرعی ؽذُ ٍ تِ ، تِ عَر پزاوٌذُ در گَؽِ ٍ وٌار خْاى ثثتّاتا ًیوِ اٍل لزى تیغتن، ٍلایغ خَی تِ ٍیضُ خؾىغالی

پضٍّؼ ّا پالوز در خقَؿ خؾىغالی اس خولِ  .اعت ، ایي هَضَع تیؾتز هَرد تَخِ لزار گزفتٍِ تا پیؾزفت ػلن َّاؽٌاعی

. اس خولِ هغالؼات (2521پالوزًخغتیي پضٍّؼ ّایی اعت وِ خؾىغالی را ووثَد رعَتت هغتوز ٍ غیز عثیؼی داًغتِ اعت )

یش ٍ ااس ؽاخـ ّای تؼزیف ؽذُ تزای آى ، هی تَاى تِ هَارد سیز اؽارُ وزد . ّ فَرت گزفتِ تز رٍی خؾىغالی تا اعتفادُ

پایؼ وزدُ ٍ ًمؾِ پٌِْ   SPIرا تااعتفادُ اس ؽاخـ  2552، خؾىغالی گغتزدُ آهزیىا در عال  2554ّوىاراى در عال 

ایزاى ّوَارُ ٍ در دٍرُ ّای هختلف سهاًی ، تِ ؽزایظ خغزافیایی وؾَرتا تَخِ . زای ول وؾَر آهزیىا تْیِ ًوَدًذتٌذی آى را ت

یِ ی همذهات احتوال ٍلَع لزار گزفتِ اعت وِ در ًتیدِ ی آى تا تحزاى ون آتی رٍتزٍ تَدُ اعت. تْ تحت تاثیز خؾىغالی
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تِ ؽَد وِ تزای آهادُ عاسی در هماتل خؾىغالی هفیذ اعت ّوچٌیي ارائِ عزح ّایی هزتَط هی ، تِ عیاعت ّا ٍخؾىغالی

 SPIتا اعتفادُ اس ؽاخـ  1222تا  2532ایغتگاُ وؾَر عی عال ّای  34در تحمیك حاضز ٍضؼیت خؾىغالی ي ػلت ّوی

تاؽذ تا تتَاى تز رٍی اثز خؾىغالی تز ًحَُ تَلیذ یه عال آتی هی SPIهمیاط سهاًی هحاعثِ  .گیزدهَرد هغالؼِ لزار هی

 هحقَالت وؾاٍرسی تحث ًوَد.

 هواد و روش ها-ب

، اعتفادُ ؽذُ اعت تِ تؼذ ّغتٌذ 2532آهار تارًذگی اس عال وِ حذالل دارای وؾَر عیٌَپتیه ایغتگاُ  34اس در ایي پضٍّؼ 

 دریافت ؽذ.اس عاسهاى َّاؽٌاعی  1222تا  2532ّا تیي عالْای ایي ایغتگاُتارػ هاّیاًِ  ّایدادُ .(2)خذٍل 

 اعتفادُعیٌَپتیه هَرد ایغتگاُ  هؾخقات(6 2خذٍل )

 ًام ایغتگاُ ردیف
ػزك 

 خغزافیایی

عَل 

 خغزافیایی

ارتفاع اس عغح 

 دریا
 ًام ایغتگاُ ردیف

ػزك 

 خغزافیایی

عَل 

 خغزافیایی

ارتفاع اس عغح 

 دریا

 N 48 17 E 1147.8 M 26 33 خزم آتاد N 48 15 E 6.6 M 14 22 30 آتاداى 2

 N 44 58 E 1103.0 M 33 38 خَی N 48 40 E 22.5 M 13 20 31 اَّاس 1

 N 59 38 E 999.2 M 16 36 هؾْذ N 49 46 E 1708.0 M 11 6  34 اران 4

 N 45  5 E 1315.9 M 32 37 ارٍهیِ N 52 39 E -21.0 M 12 43 36 تاتلغز 3

 N 50 40 E -20.0 M 54 36 راهغز N 58 21 E 1066.9 M 13 6  29 تن 1

 N 49 36 E -6.9 M 15 37 رؽت N 56 22 E 9.8 M 14 13 27 تٌذرػثاط 2

 N 57 43 E 977.6 M 12 36 عثشٍار N 49 28 E -26.2 M 15 28 37 تٌذر اًشلی 3

 N 46 16 E 1522.8 M 15 36 عمش N 54 50 E 22.7 M 42 32 26 تٌذر لٌگِ 4

 N 54 57 E 1345.3 M 25 36 ؽاّزٍد N 59 12 E 1491.0 M 42 52 32 تیزخٌذ 5

 N 47  0 E 1373.4 M 20 35 عٌٌذج N 50 50 E 19.6 M 41 59 28 تَؽْز 22

 N 53 33 E 1130.8 M 35 35 عوٌاى N 60 37 E 8.0 M 44 17 25 چاتْار 22

 N 50 51 E 2048.9 M 17 32 ؽْزوزد N 48 23 E 143.0 M 43 24 32 دسفَل 21

 N 52 36 E 1484.0 M 32 29 ؽیزاس N 51 40 E 1550.4 M 41 37 32 اففْاى 24

 N 56 55 E 711.0 M 36 33 عثظ N 53 41 E 1288.3 M 42 58 28 فغا 23

 N 46 17 E 1361.0 M 5  38 تثزیش N 50  3 E 1279.2 M 43 15 36 لشٍیي 21

 N 51 19 E 1190.8 M 41 35 تْزاى هْزآتاد N 54 16 E 13.3 M 44 51 36 گزگاى 22

 N 59 13 E 1450.8 M 16 35 تزتت حیذریِ N 48 43 E 1679.7 M 45 12 35 ّوذاى ًَصُ 23

 N 54 17 E 1237.2 M 54 31 یشد N 60 42 E 591.1 M 32 12 27 ایزاًؾْز 24

 N 61 29 E 489.2 M 2  31 ساتل N 57 46 E 5.2 M 32 38 25 خاعه 25

 N 60 53 E 1370.0 M 28 29 ساّذاى N 51 27 E 982.3 M 31 59 33 واؽاى 12

 N 48 29 E 1663.0 M 41 36 سًداى N 56 58 E 1753.8 M 34 15 30 وزهاى 12

           N 47  9 E 1318.6 M 21 34 وزهاًؾاُ 11
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 SPIؽاخـ  -2

، ًوایِ ای اعت وِ تغتگی تِ احتوال تارػ تزای ّز سهاى ٍ همیاط دارد ٍ تزای همیاط ّای هختلف سهاًی لاتل  SPIًوایِ 

در ّز هٌغمِ تز اعاط ثثت تارًذگی دراس هذت ٍ تز اعاط عزی ّای سهاًی هتحزن هحاعثِ  . تذیي فَرت وِهحاعثِ اعت 

تَسیغ گاها را ( 2554)هی ؽَد. در اتتذا تَسیغ آهاری هٌاعثی تز آهار تارًذگی تلٌذ هذت تزاسػ دادُ ؽذُ ، هه وی ٍ ّوىاراى 

تَعظ هه وی ٍ ّوىاراى در عال  (SPI)تارػ اعتاًذارد ًوایِ  هٌاعة تزیي تَسیغ تزای تزاسػ دادُ ّای تارًذگی ًؾاى دادًذ

. اس آًدایی وِ ووثَد تارػ در همیاط ّای سهاًی ىغالی ٍ ارسیاتی ؽذت آى تذٍیي ؽذخْت تؼییي دٍرُ ّای خؾ (2554)

وَتاُ هذت تز رٍی رعَتت خان ٍ در همیاط ّای سهاًی تلٌذ هذت تز رٍی رٍدخاًِ ّا ، هخاسى آب ٍ آب ّای سیز سهیٌی اثز 

ذ  هاِّ هی تاؽ 34ٍ  13،  21،  5،  2،  4لادر تِ هحاعثِ ووثَد تارػ در همیاط ّای سهاًی هتفاٍت   SPIهی گذارد 

یا ؽاخـ تارػ اعتاًذارد تزاتز اعت تا ًغثت اًحزاف اس هیاًگیي دادُ ّای تارػ دٍرُ هَرد ًظز تز  SPI . ( 1224)اعتیٌوي 

 ( هی تاؽذ.SD) اًحزاف اعتاًذارد

(2) 

اًحزاف اعتاًذارد تارػ اعت.  SDهمذار تارػ در دٍرُ هَرد ًظز ٍ  Pi، هیاًگیي تلٌذ تارػ Pػٌافز فزهَل فَق ػثارتٌذ اس 6 

در اتتذا تَسیغ آهاری هٌاعثی تز آهار تارًذگی تلٌذ هذت تزاسػ دادُ ؽذُ ، عپظ تاتغ تدوؼی تَسیغ تا اعتفادُ اس رٍاتظ 

تا هیاًگیي ففز ٍ  اًحزاف هؼیار یه تثذیل هی گزدد ) ادٍارد ٍ هه  Z  احتوالی سیز تِ هتغیز تقادفی تَسیغ ًزهال اعتاًذارد

 ( . 2553وی 

 

  
 

 

 

 

 xH  6012123 تاتغ احتوال تدوؼی ٍ همادیز ,,,,, CCCddd  ( تِ فَرت سیز هی تاؽٌذ4( ٍ )1)در هؼادلِ ّای.  
C0=2.51557                  C1=0.802853                  C2=0.010328         

d1=1.432788                d2=0.189269                  d3=0.001308 
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همادیز آعتاًِ ایي ؽاخـ ٍضؼیت ّای   .تا هتَعظ ففز ٍ اًحزاف هؼیار یه هی تاؽذ Z، هتغیز ًزهال ؽذُ  SPIتٌاتزایي 

یا ووتز تزای  -1+ یا تیؾتز تزای تزعالی حاد، ٍ 1هحذٍدُ   در  SPI ( ارائِ ؽذُ اعت. 1) اللیوی هتاًظز تا آى در خذٍل

 خؾىغالی حاد درخِ تٌذی هی ؽَد.

 
 ( 2551) هه وی ٍ ّوىاراى  SPIعثمِ تٌذی دٍرُ ّای خؾىغالی ٍ تزعالی تز اعاط ؽاخـ تارػ اعتاًذارد  -1خذٍل 

 ؽذت خؾىغالی یا تزعالی  SPIهمذار  ؽذت خؾىغالی یا تزعالی SPIهمذار 

5.01  SPI خؾىغالی خفیف SPI  تزعالی حاد 2

15.1  SPI 25.1 خؾىغالی هتَعظ  SPI تزعالی ؽذیذ 

5.12  SPI 5.11 خؾىغالی ؽذیذ  SPI تزعالی هتَعظ 

SPI 15.0 خؾىغالی حاد 2  SPI تزعالی خفیف 

  5.05.0  SPI ًزهال 

 

 نتایج  -ج

هاِّ هٌتْی تِ هاُ عپتاهثز تزای  SPI 21تا تَخِ تِ ایٌىِ ٍضؼیت خؾىغالی یه عال آتی هَرد ًظز اعت،ایي پضٍّؼ در 

( ایي 2را تزای ایغتگاّْای هختلف ًؾاى هی دّذ. ّوچٌیي ؽىل )( تغییزات ؽاخـ 2ؽىل ) ایغتگاُ ّا هحاعثِ ؽذُ اعت.

 همادیز را تزاعاط عال آهاری هَرد ًظز ارائِ هی وٌذ
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 ایغتگاُ هَرد تزرعی تزاعاط SPI( تغییزات 2ؽىل )
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 تزاعاط عال ٍلَع  SPI( تغییزات1ؽىل )

                                      

تاؽٌذ. در تزخی ّا ًؾاى هی دٌّذ اغلة ؽْزّای هَرد تزرعی تغَر هیاًگیي دچار خؾىغالی خفیف هیّواًغَر وِ ؽىل

تؼضی اس ؽْزّا هاًٌذ  ّا اس درخِ هتَعظ ًیش گذؽتِ اعت. ّوچٌیيهٌاعك هاًٌذ ساّذاى، واؽاى، اران ٍ تن هیاًگیي خؾىغالی

ّا در هیشاى تارػ همذار ؽاخـ ؽاّذ ّغتٌذ وِ ًؾاى دٌّذُ تغییزات عالهؾْذ، چاتْار ٍ تَؽْز تغییزات سیادی را در 

ّغتٌذ. اس عزفی تغییزات ؽاخـ در تیي عالْای هَرد تزرعی ًؾاى هی دّذ وِ تؼذ اس رًٍذ افشایؼ تارؽْا تالفافلِ واّؼ 

درخِ هتَعظ تِ تاال در اوثز ّا تا تالفافلِ خؾىغالی 2554ٍ  2544، 2544ْای ؽذیذ تارػ رخ دادُ اعت. هثال تؼذ اس عال

ًیش تمزیثا ول وؾَر دچار خؾىغالی هتَعظ تا ؽذیذ ؽذُ اعت؛ وِ ًیوی اس هغاحت  1224ًماط وؾَر رخ دادُ اعت. در عال 

عال تزرعی یه تار رخ دادُ اعت ٍ ایي ًؾاى هی  32وؾَر درگیز خؾىغالی حاد تَدُ اعت. ایي خؾىغالی ؽذیذ در عَل 

عال ول وؾَر هی تَاًذ درگیز یه خؾىغالی حاد فزاگیز تاؽذ. تزای ًؾاى دادى تْتز ایي هَضَع اس  12دّذ وِ حذالل در ّز 

، 2532( ایي پٌِْ تٌذی ّا را تزای اٍل دٍرُ 1( ٍ )3(، )4ایزاى اعتفادُ ؽذُ اعت. ؽىلْای )پٌِْ تٌذی خؾىغالی در گغتزُ 

   ًؾاى هی دٌّذ.  1224ٍ خؾه تزیي عال  1222پایاى دٍرُ 
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 1222ًمؾِ پٌِْ تٌذی ؽاخـ خؾىغالی عال  (3ؽىل )                              2532ًمؾِ پٌِْ تٌذی ؽاخـ خؾىغالی عال ( 4ؽىل )  

 

 بحث و نتیجه گیری -د

خؾىغالی در یه هٌغمِ ػثارت اعت اس هیاًگیي تارًذگی یه عال یا فقل وِ ووتز اس هیاًگیي تارًذگی چٌذعالِ آى هٌغمِ 

ّزلذر هیاًگیي تارػ عاالًِ هٌغمِ ای ووتز تاؽذ احتوال ایٌىِ همذار تارػ ّز عال تا همذار . (2362445تاؽذ )حداسی سادُ ، 

تاؽذ، سیادتز اعت ٍ تزػىظ. در هٌاعك هزعَب وِ هؼوَال هتَعظ تارػ عاالًِ آى   هیاًگیي تارػ عاالًِ آى هٌغمِ هتفاٍت

تا تاال اعت، ًَعاى در ؽزایظ آب ٍ َّایی آى ووتز اعت، اها درهٌاعك خؾه ًَعاى آب ٍ َّا یا عال خؾه خیلی سیاد اعت. 

ل غزتی اس ًظزخؾىغالی ًزهال تَدُ اًذ ٍ ( هالحظِ هی ؽَد وِ در اتتذای دٍرُ هٌاعك غزتی ٍ ؽوا3( ٍ )4تَخِ تِ ؽىلْای )

در لغوت ّای ؽزلی ٍ خٌَتی وؾَر تا خؾىغالی ّای ًغثتا ؽذیذ ٍ حاد رٍتزٍ تَدُ این ایي در حالی اعت وِ در اًتْای دٍرُ 

هٌاعك وؾَر ؽذت خؾىغالی ووتز ؽذُ اگز چِ تِ خش در هٌاعك خٌَتی وِ در آى تا خؾىغالی حاد رٍتزٍ تَدُ این در دیگز 

ر را در تز گزفتِ اعت.تا اعت ٍلی ٍعؼت آى تیؾتز ؽذُ اعت یؼٌی خؾىغالی گغتزػ یافتِ اعت ٍ هغاحت تیؾتزی اس وؾَ

 1224ٍ 1222 ،1222، 1222، 2555، 2553، 2545 ،2543، 2534  ،2532ّای تذعت آهذُ در عال ّایSPIتَخِ تِ
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خؾىغالی فزاگیز تز تَدُ ٍ عغح تیؾتز اس وؾَر تا تحزاى خؾىغالی حاد رٍتزٍ تَدُ اعت ٍ اس تیي ول عال ّای دٍرُ هَرد 

ُ ایغتگا 42ایغتگاُ هَرد تزرعی  34وؾَر تا فزاگیز تزیي خؾىغالی هَاخِ تَدُ اعت . در ایي عال اس تیي  1224تزرعی عال 

 .(1ق تا خؾىغالی حاد رٍتزٍ تَدُ اًذ )ؽىل عال اوثز ًماط وؾَر تِ خش خٌَب ؽزي در ای. تا خؾىغالی حاد رٍتزٍ تَدُ اًذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1224( ًمؾِ پٌِْ تٌذی ؽاخـ خؾىغالی عال 1ؽىل )

 

 

 

 

 

 

وِ خؾىغالی اس لحاػ ؽذت تا ًَعاًاتی رٍتزٍ  دّذتا ایي حال همادیز ؽاخـ هٌتْی تِ هاُ عپتاهثز )یه عال آتی( ًؾاى هی

ٍلی اس لحاػ ٍعؼت هی تَاى گفت خؾىغالی پیؾزفت داؽتِ اعت ٍ  تَدُ ٍلی ًوی تَاى رًٍذ خافی تزای آى در ًظز گزفت

تِ تؼذ خؾىغالی پیؾزفت تیؾتزی داؽتِ اعت  2555ّوچٌیي اس عال  .هٌاعك تیؾتزی اس وؾَر تا خؾىغالی هَاخِ تَدُ اًذ

 ي هی تَاًذ یه ّؾذار تاؽذ.ٍ ای

اس آًدایی وِ ٍلَع خؾىغالی اختٌاب ًاپذیز اعت لذا یه هذیزیت فحیح تزای هماتلِ تا ایي تالی عثیؼی ٍ ایداد یه عیغتن 

هذیزیتی ریغه ٍ لشٍم اعالع رعاًی درعت ٍ تِ هَلغ ٍ ارائِ اعالػات فحیح در ّز همیاط سهاًی اهزی ضزٍری خَاّذ تَد . 

هاًی وَتاُ هذت تز رٍی رعَتت خان ٍ هحقَالت وؾاٍرسی ٍ سراػی تاثیز هی گذارًذ ٍ تا تَخِ تِ ًتایح تذعت همیاط ّای س
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آهذُ اس ایي تحمیك چَى اوثز هٌاعك وؾَر در فقَل تزداؽت هحقَالت وؾاٍرسی یؼٌی تْار ٍ تاتغتاى تا خؾىغالی هَاخِ 

 ات سیز السم تِ ًظز هی رعذ 6ٌْادّغتٌذ ٍ ّوچٌیي خؾىغالی در حال پیؾزفت اعت لذا پیؾ

 یت ّای دٍلت اس اعتفادُ اس عیغتن ّای آتیاری تحت فؾار تِ خای رٍػ ّای آتیاری عٌتی وِ ایي اهز هغتلشم حوا

اًتخاب هحقَالت عاسگار تا اللین ٍ ًیاس آتی تخقَؿ در ؽزایظ خؾىغالی خْت تْیٌِ ّوچٌیي  .وؾاٍرساى هی تاؽذ

 .عاسی الگَی هقزف آب وؾاٍرسی

  ِدر اعتاى ّای گزم ٍ خؾه اٍلَیت تا وؾت هحقَالتی تاؽذ وِ در عَل دٍرُ رؽذ خَد ًیاس آتی ووتزی داؽت

 . رط ٍ هیاى رط ( فَرت گیزددٍرُ رٍیؾی وَتاُ تز ) ارلام سٍدتاؽٌذ در ٍالغ اعتفادُ اس ارلام تا 

  ُؽذى آتْا ، تِ خقَؿ در ؽزایظ تَعؼِ فزٌّگ فزفِ خَیی در هقزف آب ٍ خلَگیزی اس ّزس ٍ ّذر رفتي ٍ آلَد

 .خؾىغالی

 ُدرعت ٍ تْیٌِ اس هٌاتغ آب ّای سیز سهیٌی ٍ خلَگیزی اس آلَدگی آًْا  اعتفاد 
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