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 ٌِ بٌذی اقلیوی اظتبى خَزظتبى بباظتفبدُ از رٍغ ّبی آهبری چٌذ هتغیرُپْ

 
 2هرتضی خذاقلی ، 1 ظلوبًی زادُ اعظن

 
 پشٍسؽ خویٌی ؿْش ؿاغل دس آهَصؽ ٍ  1

Salmanizadeh20@yahoo.com 

 
 
 

 
 

     ُ  چکیذ

 

دام ؿذُ اػت. دادُ ّای هَسد ًیاص  –تٌذی اللین اػتاى خَصػتاى تا اػتفادُ اص تحلیل ػاهلی  ایي پظٍّؾ تِ هٌظَس عثمِ    خَؿِ ای ًا
سی گشدیذُ اػت. دس اداهِ تا پایگاُ دادُ تٌظین ؿذُ ٍ تا سٍؽ  42پاساهتش اللیوی( اص  69)آهاس  ُ اػتاى خَصػتاى خوغ ٍآ ُ هحذٍد ایؼتگا

ِ ّن اسصؽ آب  69هیاًیاتی وشیگیٌگ  ذاصُ پیىؼلًمـ ویلَهتش تشػین گشدیذ. ػپغ تا اػوال تحلیل ػاهلی،  هْن  10×10ٍ َّایی تا ًا
ُ تیؾ اص  ِ اص پشاؽ ٍیظ ِ ّایی و  4% اص پشاؽ دادُ ّا تا 13/89تشخَسداس تَدًذ تؼییي گشدیذًذ. ًتایح حاوی اص آى اػت وِ  6/0تشیي هؤلف

ُ اػت. ایي هؤلفِ ّا ػثاست ِ تَد ِ اكلی لاتل تَخی َتت ًؼثی وِ تِ تشتیة  -تاسؽ، تاسؽ -ٌذ اص دهاهؤلف %،  53/70ػشػت تاد، تاتؾ، سع

پٌِْ اللیوی تشای  7%، اص اللین اػتاى سا تثییي هی وٌٌذ. تا تحلیل ػلؼلِ هشاتثی ٍاسد تش سٍی هاتشیغ اهتیاص ػاهلی  %3/3،  %3/6،  9/8

 .اػتاى خَصػتاى تفىیه ٍ تشػین گشدیذ

 

 

 

 ػتاى خَصػتاى، تاسؽ ، پٌِْ تٌذی اللیوی،  تدضیِ ػاهلیاٍاشُ ّبی کلیذی:      
 

 

 
 

 

 

                                                                 
 

  ًجف آببد ٍاحذ فبرغ التحصیل کبرؼٌبظی ارؼذ اقلین ؼٌبظی ٍ برًبهِ ریسی هحیطی، داًؽگبُ آزاد اظالهی-1

 هعئَل پبیگبُ هذیریت خؽکعبلی کؽبٍرزی اظتبى اصفْبى-2
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 هقذهِ

تا تَخِ تِ اّویت پٌِْ تٌذی اللیوی دس هثاحث وـاٍسصی، اللیوی، ساّؼاصی ٍ غیشُ، كاحثاى ػلن دس ػشاػش خْاى دس ایي 
ِ ًیًَْام ِ فؼالیت دػت صدُ اًذ ٍ ًتایح تا اسصؿی تذػت آٍسدُ اًذ. تشای ًوًَ هتغیش آب ٍ  19 تشسػی ( تا254، 1968) 1 صهیٌِ ت

هٌغمِ هزوَسپشداختِ ٍ هـخق  َّایی ٍ آب تٌذی ػاهلی تِ پٌِْ تحلیل تا اػوال ٍ ولوثیا ایؼتگاُ َّاؿٌاػی 70 دس َّایی

( ًیض دس تالؿی تا تْشُ 416، 1971) 2ٍالتي .اػت وشدُ تثییي سا هٌغمِ اللیوی سفتاس دسكذ 87 ػاهل اٍلیِ 3 وشدُ اػت وِ
 اص تحلیل اػتفادُ ( تا69، 1997) 3یَػف ٍ گیشی اص تدضیِ ٍ تحلیل ػاهل ّا تِ تحلیل اسلام گٌذم تْاسُ پشداختِ اػت. احوذ

( 769، 2010ّوىاساى) ٍ 4ػؼَدی الذام ًوَدُ اًذ. ّیغ ػشتؼتاى اللیوی ی تٌذ پٌِْ ای تِ خَؿِ-ػاهلی هتغیشُ چٌذ ّای

اختِ اػت وِ دس ایي ساػتا اص سٍؽ تحلیل ػاهلی ٍ خَؿِ ای تْشُ گشفتِ اػت. ًیض تِ پٌِْ تٌذی اللیوی وـَس چیي پشد

 اػتفادُ ای سٍؽ خَؿِ ػاهلی ٍ تحلیل اص هالضی خضیشُ ؿثِ َّایی ٍ آب عثمِ تٌذی ( دس تالؿی هـاتِ خْت2011) 5یًَغ

ذی، ًَاحی اللیوی ایشاى سا هَسد ( ًیض دس فؼالیتی ٍ تا اػوال سٍؽ تحلیل ػاهلی ٍ خَؿِ ت27ٌ، 1383وشدُ اػت. هؼؼَدیاى)

( تا اػتفادُ اص سٍؽ تدضیِ ػاهل ّا ٍ تحلیل خَؿِ ای تِ تشسػی ٍ 41، 1385اسصیاتی لشاس دادُ اػت. خذاللی ٍ دیگشاى )

هتغیش اللیوی وِ اص ًظش سػتٌی ّای  63هٌظَس  سٍیـی حَضِ  صایٌذُ سٍص پشداختِ اًذ. آًْا تذیي -تحلیل  پٌِْ ّای اللین
( تا اػتفادُ اص سٍؽ ّای 139، 1386خذاللی ٍ ّوىاساى ) اّویت داؿتِ سا هَسد اسصیاتی لشاس دادُ اًذ. دس تالؽ دیگش عثیؼی

پٌِْ تٌذی اللین سٍیـی حَضِ آتخیض واسٍى ّوت گواسدًذ. ّذف اص  آهاسی چٌذ هتغیشُ ٍ ػاهاًِ ّای اعالػات خغشافیایی تِ

ی اللیوی اػتاى هشوضی تا سٍؽ تحلیل ػاهلی ٍ خَؿِ ای تَدُ اػت .آى دٍ ( پٌِْ تٌذ87، 1391پظٍّؾ خؼشٍی ٍ آسهؾ )

هحمك تشای تْثَد ًتایح عثمِ تٌذی اللیوی اص آهاس ایؼتگاُ ّای هداٍس تا ًین دسخِ خغشافیایی فاكلِ اػتفادُ وشدُ اًذ. ًتایح 
ًوی، گشهایی،  -تشٍدتی، تاسؿی، اتشًاوی -هؤلفِ غثاسی 6حاكل اص تحلیل ػاهلی ًـاى دادُ اػت وِ اللین هٌغمِ هتأثش اص 

ِ هؤلفِ ّای یاد ؿذُ حذٍد  -ػشهایـی ٍ اتشًاوی -تاسؿی ُ اػت و  % سفتاس آب ٍ َّایی هٌغمِ سا تـىیل دادُ اًذ.90تٌذسی تَد

 

 هَقعیت جغرافیبیی اظتبى هَرد هطبلعِ

 

دلیمِ ؿشلی ٍ ػشم  39دسخِ ٍ  50لیمِ تا د 41دسخِ ٍ  47ویلَهتش هشتّغ تیي عَل خغشافیایی  64057خَصػتاى تا هؼاحت 

دلیمِ ؿوالی ٍ دس خٌَب غشتی ایشاى دس خَاس خلیح فاسع ٍ اسًٍذسٍد )ؿظ  4دسخِ ٍ  32دلیمِ تا  58دسخِ ٍ  29خغشافیایی 

ُ اػت. هشوض اػتاى خَصػتاى ؿْش اَّاصاػت.   الؼشب( ٍالغ ؿذ
ِ ای تِ هؼاحت  ِ دٍ تخؾ خلگ ُ  26000اًی تِ هؼاحت تیؾ اص ویلَهتش هشتغ ٍ وَّؼت 41000ت ویلَهتش هشتغ تمؼین ؿذ

 ِ ِ وشخِ، دص 3اػت. اػتاى خَصػتاى اص ًظش هٌاتغ آب ت ُ اػت. اػتاى  -واسٍى ٍ حَضِ هاسٍى -تخؾ حَض صّشُ تمؼین ؿذ

ٍ ِ ُ اػت و ِ ػلت ٍخَد اختالف استفاع صیاد هٌاعك هختلف ٍ ٍخَد خلیح فاسع اص الالین هتٌَع تـىیل ؿذ ػؼت خَصػتاى ت

ِ ؿشایظ اللیوی  ِ خـه تـىیل ؿذُ اػت ٍ دس استفاػات ت ٍ خـه ٍ ًیو ِ ای، اص اللین تیاتاًی  ُ ای اص آى دس ًَاحی خلگ ػوذ
ِ هشعَب تغییش  ِ خـه ٍ ًیو                     (.18، 1374هی وٌذ )حمَلی خـه، ًیو

                                                                 
1 . Newnham 

2 . Walton 

3  Ahmed  Yusuf

4 . Heise

5 . Yunus

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


                      اولیه همایش ملی آب، انسان، زمیه                                                   

ن  ا صفه ر ، ا یى 3شهر 1 3 1 

 

 

وِ یىی اص هْن تشیي ٍ تا اسصؽ تشیي هٌاعك ایشاى اػت اصخارتِ ّای ون ًظیش گشدؿگشی دس صهیٌِ ّای عثیؼی،  تاىاػایي 

ِ ّای خْاى تَدُ  تاسیخی، هؼواسی، اختواػی ٍ فشٌّگی تشخَسداس اػت. خَصػتاى یىی اص تاػتاًی تشیي ٍ توذى خیضتشیي ًاحی

ِ ؿوا  س هی سٍد.ٍ خضٍ وْي تشیي ػشصهیي ّای هتوذى تـشی ت
 

 دادُ ّب ٍ رٍغ ّب 

 ٍ داخل اػتاى ولیواتَلَطی ٍ ػیٌَپتیه ّای ایؼتگاُ ولیِ پایگاُ اعالػاتی هَسد ًیاص، تَلیذ خْت اػتفادُ هَسد ّای یؼتگاُ
اص صهاى تأػیغ تا  اػتفادُ هَسد ّای دس ایؼتگاُ آهاسی ل ّای ػا (. عَل2هداٍس سا دس تشگشفتِ اػت )ؿىل هٌاعك

 تذػت آهذُ اػت. 40×69اػت. هاتشیغ اٍلیِ آسایِ ای دس اتؼاد  ُتَد 2010ػال

ّای هیاًیاتی  اصسٍؽ تا اػتفادُ وِ تَد خَاّذ گؼتشدُ ّای پٌِْ تؼوین تِ لاتل صهاًی اللیوی تحلیل ٍ تدضیِ ًتایح تغَسولی

 اػتاى ویلَهتش تشای 10×10ًذاصُا (. تٌاتشایي،1385ؿَد )خذاللی ٍ دیگشاى،  ای تثذیل تِ دادُ ّای پٌِْ ای ًمغِ ّای دادُ

ٍ 1ػتَى )هتغیشّا( )خذٍل 69 تا هاتشیؼی اتؼاد، ایي تَخِ تِ تا ٍ اًتخاب  اػتاى ػشتاػش ( تشای1سدیف )هىاى( )ؿىل 580( 

 تِ ٍ گشدیذ ؿثىِ وشیدیٌگ( تشآٍسد ّای گاُ ّا )گشُ اصهىاى ّشیه دس وشیدیٌگ تِ سٍؽ اللیوی هتغیشّای ٍهمادیش حاكل

 وِ ایي تِ گشفت. تا تَخِ لشاس اػتفادُ هَسد اػتاى، اللیوی ٍضؼیت اسصیاتی هؤلفِ ّای اكلی ٍ تحلیل ّای ٍدیٍس ػٌَاى

 تِ آًْا ّوذیگش،ولیِ تا هتغیشّا كحیح همایؼِ خْت لزا داسد، تفاٍت ّن اللیوی تا هتغیشّای اص وذام ّش ػٌدؾ ٍاحذّای

هَلفِ  ؿذُ،تحلیل اػتاًذاسد هاتشیغ ایداد اص پغ ٍ دسآیٌذ ّوَاحذ تِ كَست تا ؿًَذ، هی تثذیل ؿذُ اػتاًذاسدZ ًوشات

 .گیشد ّای اكلی ٍ تحلیل ػاهلی كَست

 تِ ٍ سٍؽ ایي اص حاكل هـاّذُ لاتل غیش ػَاهل تِ تیٌی ّای هشتَط پیؾ اص اػتفادُ ٍ ّا دادُ حدن واّؾ سٍؽ ایي ّذف

 .(56، 1389یگشاى، اػت )ػلغاًی ٍ د تؼذی آهاسی تحلیل ّای دس آًْا واس تشدى

دٍ هاتشیغ تاس ػاهلی ٍ اهتیاص ػاهلی ّذف ًْایی تدضیِ ػاهلی ّؼتٌذ وِ ولیِ تفؼیشّا سٍی ایي دٍ هاتشیغ اًدام هی گیشد. 
تاس ػاهل ّا ّوثؼتگی تیي ػاهل ّای حاكل اص تحلیل ػاهلی ٍ هتغیشّای اكلی سا وِ تشای ػاختي ػاهل ّا هَسد اػتفادُ لشاس 

ضیح هی دّذ ٍ هاتشیغ دیگش هاتشیغ، اهتیاص ػاهلی اػت وِ الگَی هىاًی ػَاهل سا دس ػغح هٌغمِ ًـاى هی هی گیشًذ سا تَ

دّذ ٍ تشای تشػین ًمـِ ّای ػاهل ّا ٍّن چٌیي تِ ػٌَاى دادُ ّای اٍلیِ خْت تحلیل خَؿِ ای اػتفادُ هی ؿَد. دس ایي 
 اص اػتفادُ تا گشفت ٍ اًدام اٍلیِ دادُ ّای هاتشیغ یواوغ سٍیٍاس دٍساى اكلی ٍ تحمیك تحلیل ػاهل ّا تِ سٍؽ هؤلفِ ّای

اصگشدًٍِ هحاػثات ٍ تحلیل  اػت، یه اص تش وَچه آًْا ٍیظُ همذاس یا وِ ٍاسیاًغ ّایی یافت. ػاهل واّؾ هتغیشّا تؼذاد آى

 تشای ػپغ ؿذًذ. اًتخاب ،تَدًذ یه اص تیؾ همادیش ٍیظُ داسای وِ ّایی ػاهل تحمیك ایي دس ّا حزف هی گشدًذ. تٌاتشایي

 تا ؿذُ هـاّذُ تؼتگی ّن همذاس همایؼِ تشای ؿاخلی KMOؿذ.  اػتفادُ KMOسٍؽ  اص ػاهلی تحلیل تشسػی واسایی

 هتغیشّا تیي ٍ لَی خغی تؼتگی ّن یه اگش .یه اػت ٍ كفش تیي ضشیة ایي همذاس اػت. خضئی تؼتگی ّای همذاس ّن

  . (1380تَد )فشؿادفش،  خَاّذ یه تِ ًضدیه تاؿذ داؿتِ ٍخَد

دس ایي تشسػی تاسؽ ّن تلَست فللی )صهؼتاى، تْاس،پاییض( ٍ ّن تلَست هاّاًِ )طاًَیِ، هاسع( ٍ ػاالًِ هَسد تحلیل لشاس 

گشفتِ اػت. دیگش هتغیشّای اللیوی تش اػاع هتَػظ ػاالًِ ٍ هاُ ّای خَالی )ًوایٌذُ تایؼتاى(، طاًَیِ ٍ هاسع )ًوایٌذُ 
ًظش گشفتِ ؿذ. اها اص آًدا وِ خاًَادُ تاسؽ، سٍصّای اتشی، تشفی ٍ یخثٌذاى دس اٍج تاتؼتاى تِ هیضاى ًاچیضی سخ  صهؼتاى( دس

 خَاّذ داد، تش ّویي هثٌا اص هتغیشّای روش ؿذُ دس هاُ خَالی خَدداسی ؿذُ اػت )خذٍل هتغیشّا(. 

َصػتاى تَدُ اػت، سٍؽ تدضیِ خَؿِ ای ػلؼلِ هشاتثی تِ اص آًدا وِ ّذف ًْایی ایي تحمیك، تؼییي پٌِْ ّای اللین اػتاى خ
 سٍؽ ٍاسد سٍی هاتشیغ اهتیاصات ػاهلی اًدام گشفت.
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: هَقعیت هکبًی ٍ آرایػ ظلَل ّبی هَرد بررظی 1ؼکل   

 
: پراکٌػ هکبًی ایعتگبُ ّبی هَرد هطبلعِ در هٌطق2ِؼکل   
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ِ ّبی پصٍّػ   یبفت
 

ُ اػت.  4ٍاحذ، هؼادل  1ًظش گشفتي هؼیاس، داسا تَدى همذاس ٍیظُ تضسگتش اص تؼذاد هؤلفِ ّای اكلی غالة تا دس  تخویي صدُ ؿذ

دسكذ ٍاسیاًغ ول دادُ ّا اػت، سا  13/89هَلفِ اكلی ٍ هؼتمل اص ّن، لؼوت صیادی اص اعالػات دادُ ّا سا وِ هؼادل  4ایي 

ِ اللین سٍیـی اػ2تَخیِ  هی ًوایذ)خذٍل ِ  4تاى خَصػتاى حاكل تؼاهل ایي (. تٌاتشیي هی تَاى گفت و ُ اػت. ت ػاهل تَد
ِ هی تَاى تیؾ اص  4ػثاستی دیگش تا  ِ تحلیل  13/89هؤلف ِ دس ًتید دسكذ اص تغییشات دادُ ّا سا تثییي وشد. هاتشیغ دیگشی و

ػَاهل اػت، ػاهلی ٍ دٍساى ٍاسیواوغ، حاكل گشدیذ، هاتشیغ تاس ػاهلی اػت.ایي هاتشیغ هیضاى ّوثؼتگی تیي هتغیشّا ٍ 

ِ 3اًتخاب ٍ تمیِ حزف ؿذًذ )خذٍل 6/0اتتذا تش حؼة لذس هغلك ؿاى هشتة ؿذُ ٍ ػپغ همادیش تیؾ اص  ِ ت (. تا تَخ
 تَضیحات دادُ ؿذُ ػاهل ّای ریل اػتخشاج ٍ ًاهگزاسی گشدیذ. 

 

: پبراهترّبی هَرد هطبلعِ در بررظی اقلین اظتبى خَزظتبى1جذٍل   

 رعنص نام ردیف
 متغیر تعداد

 مربوطه
 عنصر نام ردیف

 تعدادمتغیر

 مربوطه

 3 حذاکثر دهبی هطلق 12 4 درجِ حرارت هتَظط 1

 3 حذاقل دهبی هطلق 13 4 درجِ حرارت حذاقل 2

 14 4 درجِ حرارت حذاکثر 3
تعذاد رٍزّبی ًیوِ 

 ابری 
4 

 3 تعذاد رٍزّبی ابری  15 3 هتَظط ببرًذگی 4

 3 تعذاد رٍزّبی برفی  16 3 هتَظط ببرًذگی فصلی 5

 3 رٍزّبی بب یخبٌذاى 17 3 تعذاد رٍز بب ببرًذگی 6

7 
 1تعذاد رٍزّبی بب ببرًذگی هعبٍی یب بیػ از 

 هیلیوتر
 4 هتَظط رطَبت ًعبی  18 3

8 
  5تعذاد رٍزّبی بب ببرًذگی هعبٍی یب بیػ از  

 هیلیوتر
 4 ظبعبت آفتببی  19 3

9 
 10هعبٍی یب بیػ از  تعذاد رٍزّبی بب ببرًذگی

 هیلیوتر
 4 ظرعت ببد  20 3

 2 رٍزّبی تٌذری  21 3 حذاکثر ببرًذگی رٍزاًِ 10

   22 3 رٍزّبی تَأم بب غببر  11

جوع 

 کل
  69   

 

عبهل اصلی 4: ارزغ ٍیصُ، درصذ پراغ ٍ پراغ تجوعی  2جذٍل   

 

 

 

 

 

 

 

 ٍاریبًط تجوعی درصذ ٍاریبًط هقبدیر ٍیصُ عبهل

1 97/6 53/70 % 53/70 

2 48/2 9/8 % 44/79 

3 09/2 3/6 % 83/85 

4 51/1 3/3 % 13/89 
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±6/0: هبتریط ببر عبهلی دٍراى یبفتِ بسرگتر از  3جذٍل ±6/0بسرگتر از   

 -دهب           عبهل                    هتغیر 

 ببرغ 

ظرعت  –ببرغ 

 ببد 
 رطَبت ًعبی تببػ

    976/0 ِرٍزّبی تَأم بب یخبٌذاى شاًَی

    -974/0 دهبی حذاکثر جَالی 

    973/0 رٍزّبی تَأم بب یخبٌذاى ظبالًِ 

    -972/0 دهبی حذاکثر شاًَیِ 

    -969/0 دهبی هتَظط شاًَیِ 

    -966/0 دهبی حذاکثر ظبالًِ 

    962/0 رٍزّبی تَأم بب یخبٌذاى هبرض 

    956/0 رٍزّبی برفی هبرض 

    954/0 الًِ رٍزّبی برفی ظب

    -953/0 دهبی حذاکثر هطلق ظبالًِ 

    -950/0 دهبی هتَظط ظبالًِ 

    -945/0 دهبی هتَظط جَالی 

    945/0 رٍزّبی برفی شاًَیِ

    -942/0 دهبی حذاقل شاًَیِ 

    -939/0 دهبی حذاکثر هبرض 

    936/0 ببرغ بْبری 

    -932/0 دهبی حذاکثر هطلق هبرض 

    -928/0 هبی حذاقل هطلق ظبالًِ د

    -927/0 دهبی هتَظط هبرض 

    -922/0 دهبی حذاقل هطلق هبرض 

    -899/0 دهبی حذاکثر هطلق شاًَیِ 

    -886/0 دهبی حذاقل هطلق هبرض 

    -876/0 دهبی حذاقل ظبالًِ 

هیلی هتر  1رٍزّبی بب ببرغ بیػ از 

 ظبالًِ 

865/0    

هیلی هتر  5برغ بیػ از رٍزّبی بب ب

 ظبالًِ

857/0    

    -856/0 رٍزّبی غببری جَالی 

    844/0 ببرغ ظبالًِ 

    843/0 ببرغ هبرض 

    842/0 ببرغ پبییسُ 

هیلی هتر  10رٍزّبی بب ببرغ بیػ از 

 ظبالًِ 

841/0    

هیلی هتر  5رٍزّبی بب ببرغ بیػ از 

 هبرض 

836/0    

هیلی هتر  1از  رٍزّبی بب ببرغ بیػ

 هبرض

.835/0    

    835/0 رٍزّبی ببراًی ظبالًِ 

هیلی هتر  10رٍزّبی بب ببرغ بیػ از 

 هبرض

834/0    

    804/0 ببرغ زهعتبًِ 

    784/0 رٍزّبی ببراًی هبرض 
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3اداهِ جذل   

 
 

 -دهب          عبهل                          هتغیر 

 ببرغ 

ظرعت  –ببرغ 

 ببد 
 رطَبت ًعبی ػتبب

    776/0 بیؽتریي ببرغ هبرض 

    -771/0 دهبی حذاقل جَالی 

    -767/0 رٍزّبی غببری ظبالًِ 

    758/0. رٍزّبی ابری ظبالًِ 

هیلی هتر  1رٍزّبی بب ببرغ بیػ از 

 شاًَیِ 

749/0    

    748/0 رٍزّبی ابری هبرض 

    -735/0 رٍزّبی غببری هبرض 

هیلی هتر  5رغ بیػ از رٍزّبی بب بب

 شاًَیِ

721/0    

   669/0 702/0 ببرغ شاًَیِ

   634/0 698/0 بیؽتریي ببرغ ظبالًِ 

    687/0 رٍزّبی ابری شاًَیِ 

   614/0 684/0 رٍزّبی ببراًی شاًَیِ 

    669/0 تعذاد ظبعبت آفتببی جَالی 

   -941/0  هتَظط ظرعت ببد هبرض 

   -938/0   هتَظط ظرعت ببد جَالی

   -931/0  هتَظط ظرعت ببد ظبالًِ 

   -898/0  هتَظط ظرعت ببد شاًَیِ 

هیلی هتر  10رٍزّبی بب ببرغ بیػ از 

 شاًَیِ

653/0 721/0   

   709/0 632/0 بیؽتریي ببرغ شاًَیِ 

   639/0  رٍزّبی تٌذری ظبالًِ 

   608/0  رٍزّبی ًیوِ ابری جَالی 

     * رٍزّبی تٌذری هبرض

  -918/0   تعذاد ظبعبت آفتببی ظبالًِ 

  -676/0   تعذاد ظبعبت آفتببی هبرض 

  -674/0   تعذاد ظبعبت آفتببی شاًَیِ 

  661/0   رطَبت ًعبی شاًَیِ 

     رٍزّبی ًیوِ ابری هبرض 

     رٍزّبی ًیوِ ابری شاًَیِ

     رٍزّبی ًیوِ ابری ظبالًِ 

 936/0    رطَبت ًعبی جَالی 

 911/0    رطَبت ًعبی ظبالًِ 

     *رطَبت ًعبی هبرض  

     *دهبی حذاقل هطلق جَالی 

داؼتِ اًذ ± 6/0: هتغیرّبیی کِ بب عَاهل اظتخراجی ّوبعتگی کوتر از *  

. 
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ِ % اص تغییشات دادُ ّا سا تیا 13/89هؤلفِ اكلی دس تؼییي اللین اػتاى خَصػتاى تأثیش اكلی داؿتِ اًذ وِ  4 ى هی وٌٌذ، ایٌگًَ

 ػشػت تاد، تاتؾ، سعَتت ًؼثی. -تاسؽ، تاسؽ -ػَاهل ػثاستٌذ اص : ػثاستٌذ اص دها

 
تاسؿی  هؤلفِ اٍل: هؤلفِ اٍل ًمؾ هْوی دس تؼییي هشصتٌذی اللیوی اػتاى خَصػتاى داؿتِ اػت. ایي هؤلفِ تا پاساهتشی -1

ِ تا چَى تاساى، تشف ٍ یخثٌذاى ساتغِ هثثت داؿتِ ٍ تا پاساهتش ّای دهایی ّوثؼتگی هؼىَع داؿتِ اػت. تذیي هؼٌا و

ِ ٍ تالؼىغ تا تضؼیف پاساهتشّای هزوَس تش هیضاى آًْا افضٍدُ خَاّذ ؿذ. ایي  تمَیت پاساهتشّای دهایی اص هیضاى آًْا واػت

ِ تٌْایی  ِ سا تَضیح هی دّذ. هَلؼیت هىاًی تاس53/70هؤلفِ ت ِ ػٌَاى % اص سفتاسّای اللین اػتاى هَسد هغالؼ ِ ت ؽ ػاالً
ِ هـاّذُ هی گشدد ًَاحی غشتی اػتاى وِ تیـتشیي دها سا داؿتِ،  ِ گشدیذُ اػت. ّواًغَس و ُ تاسؽ اسائ ُ خاًَاد ًوایٌذ

ِ وشدُ اًذ ) ؿىل  ٍ  3داسای ووتشیي تاسؽ ٍ ًَاحی ؿوال ؿشلی وِ ووتشیي دها سا داساتَدُ اػت تاسؽ تیـتشی سا تدشت

4.) 

 
 : هٌحٌی ّن ارزغ دهبی ظبالًِ در اظتبى خَزظتبى4ؼکل       تبى                رزغ ببرغ ظبالًِ در اظتبى خَزظا: هٌحٌی ّن  3ؼکل 

                            

% اص ٍاسیاًغ دادُ ّا پاساهتشّایی چَى تاسؽ طاًَیِ، تیـتشیي تاسؽ ػاالًِ، سٍص تاساًی طاًَیِ،  9/8هؤلفِ دٍم : تا داسا تَدى  -2

ِ اػت  10ای تا تاسؽ تیؾ اص سٍصّ ِ سا دس تش گشفت ِ اتشی خَالی ٍ تٌذس ػاالً هیلی هتش طاًَیِ، تیـتشیي تاسؽ طاًَیِ، ًیو
ِ ی هٌفی داؿتِ اػت. تِ ػثاستی تا افضایؾ ػشػت تاد، واّؾ ٍ تا  وِ تا ػشػت تاد )طاًَیِ، هاسع، خَالی ٍ ػاالًِ( ساتغ

ُ واّؾ آى افضایؾ خَاّذ یافت. تیـتشیي ٍلَ ع تٌذس دس حَالی ایزُ، دصفَل، ػفی آتاد دصفَل ٍ ّفت تپِ ًیـىش دیذُ ؿذ

ِ ووتشیي همذاس خَد ) ِ ػشػت تاد دس ایي ًَاحی ت  (.5ٍ  6هتش تش ثاًیِ( سػیذُ اػت) ؿىل  3اػت ٍ ایي دسحالی اػت و
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ی ّن ارزغ ببد ظبالًِ: هٌحٌ 6: هٌحٌی ّن ارزغ تٌذری ظبالًِ                              ؼکل  5ؼکل   

% اص پشاؽ دادُ ّا تَػظ ایي هؤلفِ تثییي هی گشدد ٍ پاساهتشی چَى سعَتت طاًَیِ سا ؿاهل هی ؿَد  38/6هؤلفِ ػَم :  -3

ِ ساتغِ هؼىَع داؿتِ اػت. ایي ػاهل اص  دس ًضدیىی ایزُ ٍ تاؽ هله تا  65وِ تا تؼذاد ػاػات آفتاتی طاًَیِ، هاسع ٍ ػاالً

 (8ٍ  7ّفت تپِ ًیـىش تغییش وشدُ اػت.)ؿىل دس ًضدیىی  5/77

 
 : هٌحٌی ّن ارزغ ظبعبت آفتببی ظبالًِ  8ؼکل                                                   : هٌحٌی ّن ارزغ رطَبت شاًَیِ                          7ؼکل                

 

تغییشات دادُ ّا تَػظ آًْا تَضیح دادُ هی ؿَد ؿاهل سعَتت هاُ هؤلفِ چْاسم : هؤلفِ چْاسم وِ دسكذ ًاچیضی اص  -4
ِ ٍ هالثاًی دس واًَى ایي ػاهل لشاس داؿتِ اًذ )ؿىل  ِ تَدُ اػت. اص ًظش هَلؼیت هىاًی، حویذی ( . 9خَالی ٍ سعَتت ػاالً

 تِ گًَِ ای ایي هؤلفِ سا هی تَاى تِ ًام ػاهل سعَتت ًؼثی هؼشفی ًوَد.
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: هٌحٌی ّبی ّن ارزغ رطَبت جَالی ٍ ظبالًِ در اظتبى خَزظتبى9ؼکل   

 لیوی هٌغمِپٌِْ تٌذی ال

هٌغمِ اًدام گشفت   افلیویفاوتَس ٍ پٌِْ تٌذی  12تا اػتفادُ اص تحلیل خَؿِ ای ػلؼلِ هشاتثی ٍاسد تش اهتیاصّای ػاهلی 
اػات آفتاتی تِ تفىیه ّش یه اص پٌِْ ّا تؼییي هدوَع اهتیاصّای ػاهل ّای دهایی، تاسؿی، سعَتت، تاد ٍ ػ ( .10)ؿىل

( ٍ ًیض تا تَخِ تِ همادیش اهتیاصّای ػاهلی ّشیه اص ػَاهل هٌاعك اللیوی صیش 4ٍ 5گشدیذ. تا اػتفادُ اص ایي خذٍل )خذٍل

 ؿٌاػایی ٍ ًاهگزاسی گشدیذًذ.

 هٌغمِ گشم ٍ خـه تادخیض

 ُ ٍ ایؼتگاُ اَّاص یىی اص ایؼتگاُ ّای ٍالغ دس ایي هٌغمِ اػت..ایي هٌغمِ دس غشب ٍ خٌَب غشب اػتاى خَصػتاى ٍالغ ؿذ

 گشم ٍ هشعَب

دس ؿوال غشب اػتاى خَصػتاى ٍالغ ؿذُ اػت وِ ایؼتگاُ دصفَل تِ ػٌَاى ًوایٌذُ ایي  6/9387ایي پٌِْ تا هؼاحتی هؼادل 

 (.5ٍ  4تِ سعَتت اؿاسُ ًوَد )خذٍل  پٌِْ ؿٌاػایی ؿذُ اػت. اص هْن تشیي ػاهل ّای تأثیش گزاس دس ایي هٌغمِ هی تَاى

 ػشدًٍیوِ هشعَب ٍ پشتاسؽ

ویلَهتش هشتغ ٍ دس ؿوال  سخ دادُ  8/6184تیـتشیي تاسؽ اػتاى )یخثٌذاى، تشف ٍ تاسؽ( دس ایي پٌِْ تا هؼاحتی تشاتش تا 
 (.5ٍ  4 اػت. اص دیگش  ػَاهل تأثیش گزاس دس ایي پٌِْ هی تَاى تِ دهای حذالل هغلك اؿاسُ وشد. )خذٍل

  ًیوِ ػشد ٍ ون تاسؽ

هتش دس ًَاحی هشوضی اػتاى خَصػتاى ٍالغ ؿذُ اػت. ایؼتگاُ هؼدذ ػلیواى دس ؿوال  20/320ایي هٌغمِ تا استفاع هتَػظ 
ویلَهتش  64057ویلَهتش هشتغ اص هؼاحت ول اػتاى ) 5/8614ایي پٌِْ ٍالغ ؿذُ اػت. هؼاحت هٌغمِ هزوَس تشاتش تا 

 شتغ(تَدُ اػت.ه
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 یوِ گشم ٍ ون تاساى ٍ تادخیضً

% اص هؼاحت اػتاى سا هٌغمِ ًیوِ گشم ٍ ون تاساى ٍ تادخیض فشا گشفتِ اػت.. اص فاوتَسّای تأثیش گزاس دس اللین ایي هٌغمِ  4/8
 هتش هی تاؿذ. 61/207ػشػت تاد هی تاؿذ استفاع هتَػظ دس ایي تخؾ 

 گشم ٍ خـه

ِ ٍاػغِ تشخَسداسی اص ػاػات آ ِ ت ِ ایي ًام ًاهگزاسی ؿذُ اػت. ایي ًاحی فتاتی صیاد ٍ سعَتت پاییي )تا ٍخَد تاسؽ ًؼثتاً تاال( ت
% اص هؼاحت ول، دس ؿشق اػتاى خَصػتاى ٍالغ ؿذُ اػت. ایي ًاحیِ سا هی تَاى هشتفغ تشیي ًاحیِ  14ایي تخؾ تا داساتَدى 

 (.5ٍ  4 اػتاى تِ حؼاب آٍسد. ایزُ ایؼتگاُ ؿاخق دس ایي هٌغمِ تَدُ اػت)خذٍل

 گشم ٍ ًیوِ هشعَب تا ػاػات آفتاتی ون

ویلَهتشهشتغ هی تاؿذ تِ ایي ًاحیِ اختلاف داؿتِ اػت. ایي هٌغمِ  3/6074وَچه تشیي پٌِْ اللیوی اػتاى وِ هؼادل 
 تیـتشیي دهای هتَػظ، حذالل ٍ حذاوثش سا تشخَسداس تَد ُ اػت.

رد ًظر: اهتیبزات عبهلی پٌِْ ّبی اقلیوی هٌطقِ هَ 4ل ٍجذ  

 ًام پٌِْ اللیوی
ػاػات 

 آفتاتی

دهای 

حذالل 

 هغلك

دهای 

 حذاوثشهغلك

دهای 

 هتَػظ

دهای 

 حذالل

دهای 

 حذاوثش

ػشػت 

 تاد
 تاسؽ تْاسُ سعَتت

یخثٌذا

 ى
 ًیوِ اتشی سٍصتشفی

 گشم ٍ خـه تادخیض
42/

3097  
71/3- 61/52 48/25 84/17 07/33 38/6 

93/

44 
14/17 55/0 0 18/73 

 گشم ٍ هشعَب
25/

3029 
35/4- 18/52 45/24 33/16 51/32 54/4 

78/

48 
60/28 64/2 74/0 21/74 

 ػشدًٍیوِ هشعَب ٍ پشتاسؽ
58/

2960 
04/15- 41/45 15/19 39/13 89/24 20/5 

28/

48 
06/111 

36/

37 
20/21 66/86 

 ًیوِ ػشد ٍ ون تاسؽ
03/

3038 
76/4- 31/50 37/24 78/17 95/30 22/4 

42/

40 
59/46 14/7 07/3 77/76 

 ًیوِ گشم ٍ ون تاساى تادخیض
42/

3078 
27/0- 68/49 96/24 87/17 06/32 92/6 

56/

47 
23/20 21/2 06/0 04/66 

 ػشد ٍ تاساًی تا سعَتت ون
83/

3078 
77/12- 25/45 93/18 11/12 71/25 81/3 

93/

42 
69/96 

33/

36 
99/12 41/84 

گشم ٍ ًیوِ هشعَب تا ػاػات 

 آفتاتی ون

89/

2955 
34/2- 83/51 53/25 99/17 08/33 22/6 

82/

46 
89/19 77/1 028/0 4/76 
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: هؽخصبت پٌِْ ّبی اقلیوی اظتبى خَزظتبى 5جذٍل       

 ًام پٌِْ اللیوی سدیف
دسكذ 

 هؼاحت
 هؼاحت

استفاع 

 هتَػظ
 ایؼتگاُ ؿاخق

 اَّاص 32/11 9/19437 %3/30 گشم ٍ خـه تادخیض 1

 لدصفَ 76/70 6/9387 %7/14 گشم ٍ هشعَب 2

 ػشدؿت دصفَل 67/655 8/6184 %7/9 ػشدًٍیوِ هشعَب ٍ پشتاسؽ 3

 هؼدذػلیواى 20/320 5/8614 %4/13 ًیوِ ػشد ٍ ون تاسؽ 4

 ٌّذیداى 61/207 7/5411 %4/8 ًیوِ گشم ٍ ون تاساى تادخیض 5

 ایزُ 6/1376 8/8945 %14 ػشد ٍ تاساًی تا سعَتت ون 6

 گشم ٍ ًیوِ هشعَب تا ػاػات آفتاتی 7

 ون

 اهیذیِ 7/113 3/6074 5/9%

 : ًقؽِ پٌِْ ّبی اقلیوی اظتبى خَزظتبى10ؼکل 
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(، پٌِْ تٌذی اللین سٍیـی حَضِ 1386. خذاللی، هشتضی، ؿیشاًی، وَسٍؽ، یضداًی، هحوذسضا، ویَاى داسیاى، احؼاى، )1
، 4ات خغشافیایی، هدلِ ػلوی وـاٍسصی، ؿواسُ آتخیض واسٍى تا اػتفادُ اص سٍؽ ّای آهاسی چٌذ هتغیشُ ٍ ػاهاًِ ّای اعالػ
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