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 هتغیزّای آب ٍ َّایی در استاى چْارهحال ٍ بختیاری   تأثیزگذارتزیي

 
 2، هزتضی خذاقلی  1 لیال لطفی

L.Lotfi00 @ gmail.com 

 چکیذُ
ٝ ٘فغ خٛد     ٚ ػپغ ث ٜ اػت ٔحيظ اعشاف خٛد سا ثـٙبػذ  ٖ ػؼي ٕ٘ٛد ٚ ٌيبٞب  ٖ ٖ ثش خالف رب٘ٛسا ؼب ذ آ٘ا ٖ سا تغييش ٞد

ٞ ٚ ُ الّيٕي ٔغبثك ثب تغييشات صٔب٘ي ٚ ٚ ثؼجبست ديٍش ثش ٔحيظ آة  ٚ آ٘بِيض ػٛأ ٝ يبثذ. ثب ثشسػي  ٖ خٛد احبع ٛايي پيشأٛ

     .ٔىب٘ي ٘ٝ تٟٙب دس ثخؾ صساػي، ثبغجب٘ي ٚ دأپشٚسي ٚ أٛس صيشثٙبيي ٔي تٛاٖ ثٝ الذأبت ثؼيبس اػبػي ٔجبدست ٕ٘ٛد

ٜ اص وبسثشي ُ الّيٕي اص پتب٘ ٔي تٛاٖ ثب اػتفبد ٝ ػٛأ ٛ احؼٗ ثٟشٜ ٌيشي وشد. ٞبي حب٘ٛي ٝ ٘ح ُ ٞبي ٔٙبثغ عجيؼي ٘يض ث ؼي

ٜ ٞبي ٞٛاؿٙبػي ٛٔي اص داد ٜ ػٕ ٚ اػتفبد  ْ َ اعالػبت الص ٝ حلٛ ٚ ٞٛاؿٙبػي ٞذف اص ايٗ ٔغبِؼ استجبط ثب ثش٘بٔٝ  دس ٚ آة 
ؿٙبػي ٞبي ٞٛا ٞبي وـبٚسصي ٚ احيب٘بً پشٚطٜ ٞبي تٛػؼٝ وـبٚسصي اػت. ػؼي ٌشديذٜ ثب تزضيٝ ٚ تحّيُ دادٜ سيضي

ٛطيىيٚ ػيٙٛپتيىي  ٚ اص  تؼييٗ ٌشدد اػتبٖ چٟبسٔحبَ ٚ ثختيبسيٚ ثشسػي ػٙبكش ٚ ػٛأُ الّيٕي، ٘ٛع الّيٓ  وّيٕبت

ٚ ٔزشة ٘يض ثٟشٜ ٝ ؿٛد. اعالػبت افشاد خجيش   ثش ،اػتبٖ چٟبسٔحبَ ٚ ثختيبسي دس پبسأتش الّيٕي 69 دس ايٗ ساػتب ٌشفت

ٗ  آٔبس يٙبٔج ٛطي يهػيٙٛپت ايؼتٍٜب 26ٔيبٍ٘ي ِٛ ٚ  تزضيٝ رّٕٝ اص آٔبسي، ٞبي تىٙيهٚ  ٞب سٚؽ اص اػتفبدٜ ثب ،ٚ وّيٕبت

ٜ اػت. پبسأتشٞبي الّيٕي اػتبٖ ثب سٚؽ تحّيُ ػبّٔي ٚ ثش حؼت ؿذ ٔغبِؼٝتحّيُ خٛؿٝ اي ٚ تحّيُ ػبّٔي 

ٚ٘ي ثٝ  ِٚيٝ سا دس خٛد % اص تغييشات دادٜ ٞبي ا 99/92ػبُٔ اكّي وبٞؾ يبفتٝ اػت وٝ ثٝ تٟٙبيي  4ٕٞجؼتٍي دس

ُ ػجبستٙذ اص : ثبسؽ  ٗ ػٛأ ٜ. عي  دس  –تٙذسي، ٌشٔبيـي  –ٔٙؼىغ ٔي وٙٙذ. اي غجبسي، ثبس، سٚصٞبي ٘يٕٝ اثشي تيشٔب
ٝ ٔشاتجي ثب سٚؽ ٚاسد  ٝ اي ػّؼّ ُ خٛؿ ٔٙغمٝ ٘يٕٝ  ،ٔٙغمٝ ٔؼتذَ ٚ ٔشعٛة ثبدخيضالّيٓ  5ٟ٘بيت ثب ثىبسٌيشي تحّي

ٝ ٔشعٛة ٚ ٘يٕ  ْ ٚ پ، ٌش ٝ ػشد  ٛثت صيبد، شثبسأٖٙغم ٝ ػشد ٚ وٓ ثبساٖ ثب سع ثشاي ٔٙغمٝ ٔٛسد  ٘يٕٝ ػشد ٚ خـه، ٘يٕ

 ٔغبِؼٝ تـخيق دادٜ ؿذٜ اػت.
 

  اػتبٖ چٟبسٔحبَ ٚ ثختيبسي ، پٟٙٝ ثٙذي الّيٕي، دٔب، ثبسؽکلوات کلیذی:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                 

ـٍب 1. ٓ ؿٙبػي، د٘ا ـزٛي وبسؿٙبػي اسؿذ الّي  ٜ آصاد اػالٔي ٚاحذ ٘زف آثبدد٘ا

ٖ اكفٟبٖ 2. ٜ ٔذيشيت خـىؼبِي وـبٚسصي اػتب َ پبيٍب  ٔؼئٛ
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 هقذهِ - 1

ؼتّضْ دس اختيبس داؿتٗ اعالػبتي ربٔغ اص فٟٓ ثٟتش پذيذٜ ٞبي رغشافيبيي ٚ ؿٙبخت ػّٕي ٔىبٖ ٞبي رغشافيبيي ٔ

ٔىبٟ٘بي ٔٛسسد ٘ظش اػت. ِٚي غبِجبً اعالػبت ثلٛست خبْ ٚ ثذٖٚ پشداصؽ ٚ كشفبً ثلٛست ثيبٖ اػذاد وٕي ٚ يب ويفي دس 
ٔؤحشتشيٗ ػٛأُ ػبختبسي ػيبسٜ صٔيٗ اػت ٚ ثذٖٚ ؿه  (.آة ٚ ٞٛا اص58، 1388دػتشع ٔي ثبؿذ )تمٛايي ٚ ؿفيؼي، 

ؿشايظ الّيٕي ٔي ثبؿذ. آة ٚ ٞٛا ثٝ ػٙٛاٖ سؿتٝ اي  اص ػغٛح ٌؼتشدٜ اي ٔتأحش وّيٝ ٔظبٞش حيبت دس ٘ؼبٖ ٚا عجيؼت،

لذيٕي ثب ديٍش سؿتٝ ٞب استجبط داؿتٝ ٚ ثشوـبٚسصي، رٍّٙذاسي، آة ؿٙبػي، صٔيٗ ؿٙبػي، ػّٕيبت كٙؼتي، حُٕ ٚ ٘مُ، 
ٔشثٛط ثٝ ٔحيظ صيؼت ٚ ص٘ذٌي سٚصٔشٜ ا٘ؼبٖ تأحيش ٔي ٌزاسد  اص سؿتٝ ٞبي ٚ ثؼيبسي ديٍش ٞب ؿٟش٘ـيٙي، ثٟذاؿت، ثيٕبسي

 سا ٔٙبعمي ؿٙبػي الّيٓ ٔتخلليٗ تب ٌشديذٜ ثبػج ٔتفبٚت رغشافيبيي ٔٙبعك دس يىؼبٖ پشاوٙؾ البِيٓ (.2: 1385)ٔحٕذي،

 .دٞٙذ لشاس مٝعج يه دس سا ٔـتشن خلٛكيبت ثب ٘ٛاحي ٚ ٕ٘ٛدٜ ٔزضا ٕٞذيٍش اص ثشخٛسداس٘ذ، يىؼب٘ي ٚ ٞٛاي آة اص وٝ

ٚ  ثشداسي ثٟشٜ ثب استجبط دس سا ٔٙغمٝ ٞش پتب٘ؼيُ ٚ أىب٘بت ٚ ػبختٝ ٔتٕبيض سا الّيٕي ٔٙبعك الّيٕي، ثٙذي عجمٝ ػيؼتٓ ٞبي
 احذاث ػبصٜ ساٞؼبصي، كٙؼت وـبٚسصي، دس ٚػيؼي وبسثشدٞبي داساي الّيٕي ثٙذي وٙٙذ. پٟٙٝ ٔي ٔـخق ا٘ؼبٖ فؼبِيت

ٕٞبًٞٙ ثب  تٛاٖ ٔختّف، ٔي ٔٙبعك الّيٕي اص ٚضؼيت آٌبٞي ثب (.259: 1385ثبؿذ )ٔحٕذي، ٔي غيشٜ ٚ ٔؼٕبسي ثتٙي، ٞبي

 ٚ يب ساٟٞب ٔٙغمٝ ثٝ ؿذٜ ٔؼشفي صساػي اسلبْ ثش ٔذت دس وٛتبٜ الّيٕي صيب٘جبس ػٛأُ تأحيش ٕ٘ٛدٜ ٚ اص ػُٕ ٔٙغمٝ الّيٕي ؿشايظ

(. ثٝ ػجبستي ديٍش ؿٙبػبيي ػٙبكش ػبص٘ذٜ الّيٓ ٞش ٔٙغمٝ 1381ٕ٘ٛد ) وبفي ٚ ٕٞىبساٖ،  رٌّٛيشي ؿذٜ احذاث ٞبي ٚ ػبصٜ

ٔي تٛا٘ذ دس تؼييٗ پتب٘ؼيُ ٞبي الّيٕي آٖ ٔٙغمٝ ثؼيبس ٔؤحش ٚالغ ؿٛد. ثب اػتفبدٜ اص ؿيٜٛ ٞبي ٘ٛيٗ، ٘ظيش سٚؽ ٞبي آٔبسي 

 ايٗ (. ِزا دس157، 1391چٙذ ٔتغيشٜ ٔي تٛاٖ ثٝ ٘تبيذ ٔغٕئٗ تشي دس ايٗ صٔيٙٝ ٞب دػت يبفت ) ٔيشٔٛػٛي ٚ ديٍشاٖ، 

ثب  سٚؽ ٞبي ٘ٛيٗ پٟٙٝ ثٙذي)تحّيُ ػبّٔي، تزضيٝ ٚ تحّيُ خٛؿٝ اي( ٚ ثب دس ٘ظشداؿتٗ دادٜ ٞبي  ٌشديذ ػؼي تحميك
الّيٕي ايؼتٍبٜ ٞبي ٔزبٚس پٟٙٝ ثٙذي الّيٕي اػتبٖ چٟبسٔحبَ ٚ ثختيبسي ا٘زبْ ٌشدد ٚ اص آ٘زب وٝ آة ٚ ٞٛاي ٞش ٘بحيٝ 

الّيٕي آٖ ٘بحيٝ اػت ٚ ٍٞٙبْ تمؼيٓ ثٙذي ثبيذ ٕٞٝ ػٙبكش يىزب دس ٘ظش ٌشفتٝ ؿٛد. دس ايٗ پظٚٞؾ  ٔشوت اص وّيٝ ػٙبكش

پبسأتش الّيٕي ٕٞضٔبٖ ٔٛسد تحّيُ ٚ ثشسػي لشاس ٌشفتٝ ا٘ذ. الصْ ثٝ روش اػت وٝ ٔٛفميت دس ٘بحيٝ ثٙذي الّيٕي ٘ؼجي  69٘يض
ٝ ؿذٜ  ثبؿذ، ٚرٛد ٘ذاسد. دس ٚالغ تٙٛع اٞذاف، يىي اص ٔـىالت اػبػي دس اػت ٚ سٚؽ ػٕٛٔي وٝ تٛػظ تٕبٔي وبسثشاٖ پزيشفت

ساٜ سػيذٖ ثٝ يه عجمٝ ثٙذي الّيٕي ربٔغ ٚ فشاٌيش اػت. سٚؽ ٞبيي وٝ دس دٞٝ ٞبي ٌزؿتٝ فشاٌيش ثٛدٜ ا٘ذ ٚ ثٝ سٚؽ ٞبي 

وبػتي ٞبي ثؼيبسي والػيه ٚ ػٙتي ٔٛػْٛ ٞؼتٙذ، سضبيت ثخؾ ٘جٛدٜ ٚ ثىبسٌيشي آٟ٘ب دس ثخؾ ٞبي ٔختّف رٟبٖ، اص 
ثشخٛسداس اػت. چشا وٝ ايٗ سٚؽ ٞب لبدس ٘يؼت تٕبٔي ٚالؼيت ٞبي الّيٕي يه پٟٙٝ رغشافيبيي سا ثيبٖ وٙذ، صيشا دس ٔحبػجبت 

ٔشثٛعٝ، ػٙبكش الّيٕي ٔؼذٚدي دخبِت دادٜ ٔي ؿٛد. دس حبِي وٝ ٔي دا٘يٓ وّيت الّيٓ ٞش ٔىبٖ اص عشيك اػتفبدٜ اص تٕبْ 

(. ٔغبِؼٝ پذيذٜ ٞب ٚ ٚيظٌي ٞبي ٔىبٖ ٞب ثٝ كٛست تٛكيفي ثبػج 3، 1389كُ ٔي ٌشدد )ٔٙتظشي، ػٙبكش الّيٕي، حب

ٌؼتشدٌي حزٓ ٔغبِؼبت ٔي ؿٛد ٚ ٔغبِؼٝ دليك سٚاثظ دسٚ٘ي ثيٗ اعالػبت ٚ احتٕبالً پشداختٗ ثٝ كٛست رذاٌب٘ٝ، ٘ٝ تٟٙب 
ٝ ٔؼبئّي رذيذ ايزب ٝ اٞذاف خٛد ٕ٘ي سػب٘ذ، ثّى ٖ سا ث ٝ سيضا ٖ ثٝ ثش٘بٔ ُ دليمتش دادٜ ٞب ٚ سػيذ د ٔي وٙذ. اص ايٗ سٚ رٟت تحّي

٘تبيذ ػّٕي تش ٚ ػّٕيبتي تش، اػتفبدٜ اص سٚؽ تحّيُ ػبّٔي ثشاي وبٞؾ حزٓ ٔتغيشٞب ٚ تـىيُ ػبختبس رذيذ ثشاي آٟ٘ب 

فؼبِيت ٞبي (. ثىبسٌيشي سٚؽ ٞبي وبٞؾ ٔتغيشٞب ٚ عجمٝ ثٙذي البِيٓ سٚؽ دس 192، 1386)ٔؤٔٙي،  إٞيت ثؼيبس داسد
( رٟت تحّيُ تؼييٗ تغييش رغشافيبيي 1998) 1ثؼيبسي اص كبحجبٖ ػّٓ ثٝ چـٓ ٔي خٛسد. دس تالؿي ديٍش آٔيؼب ٚ رٍتت

ُ سؿذ دس ػٝ دٞٝ ٌزؿتٝ ٘يزشيٝ اص سٚؽ تحّيُ ٔؤِفٝ ٞبي اكّي ٚ تحّيُ  خٛؿٝ اي اػتفبدٜ وشدٜ ا٘ذ. يغٕبئي  2ثبس٘ذٌي فل

 ٚ"et al. " (2008دس وبس خٛد ث ) ٚ ٔٙظٛس ثشسػي صيؼت الّيٓ اػتبٖ اكفٟبٖ اص سٚؽ ٞبي چٙذ ٔتغيشٜ چٖٛ تحّيُ ػبّٔي ٝ

                                                                 
1 . Amisa  and  Jagtap  

2. Yaghmaei 
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( اؿبسٜ ٕ٘ٛد. آٟ٘ب دس 2009 ،175)  " .et al"ٚ 1تحّيُ خٛؿٝ اي اػتفبدٜ ٕ٘ٛدٜ ا٘ذ. ػالٜٚ ثش آٟ٘ب ٔي تٛاٖ ثٝ تالؽ اػتشادا 

ساػتب اص سٚؽ ٞبي چٙذ ٔتغيشٜ تحّيُ ػبّٔي ٚ تزضيٝ تحميك خٛد ثٝ پٟٙٝ ثٙذي الّيٕي ٔىضيىٛػيتي پشداختٝ ا٘ذ. دس ايٗ 

صيش ٘بحيٝ ثب ٚيظٌي ٞبي الّيٕي ٔـبثٝ سا ثشاي ٔٙغمٝ ٔٛسد ٔغبِؼٝ سلٓ  4٘بحيٝ ٚ  2خٛؿٝ اي ثٟشٜ ٌشفتٝ ا٘ذ. ٘تيزٝ حبكّٝ 
( 2011) 3ٛ٘غپشداختٙذ. ي پبوؼتبٖ ثبسؿي دس ٔٙبعك ثٙذي عجمٝ ثٝ پظٚٞـي دس ( 605، 2009)2ِي ٚ حؼيٗ صدٜ اػت. كبثش

وشدٜ اػت. غيٛس  اػتفبدٜ اي سٚؽ خٛؿٝ ػبّٔي ٚ تحّيُ اص ٔبِضي رضيشٜ ؿجٝ ٞٛايي ٚ آة عجمٝ ثٙذي دس تالؿي ٔـبثٝ رٟت

( ثب ثٟشٜ ٌيشي اص تزضيٝ ٚ تحّيُ ٔؤِفٝ ٞبي اكّي ٚ تحّيُ خٛؿٝ اي سطيٓ دٔبيي ايشاٖ سا عجمٝ ثٙذي 21، 1383ٚ ٔٙتظشي )

دسكذ پشاؽ  99//7اػٕبَ تحّيُ ٔؤِفٝ ٞبي اكّي ثش سٚي دادٜ ٞبي دٔبيي وـٛس حبوي اص اختلبف ٕ٘ٛدٜ ا٘ذ. ٘تبيذ حبكُ اص 
پبسأتش الّيٕي سا ثب  63( دس ٔغبِؼٝ اي تغييشات ٔىب٘ي 41، 1385ٔؤِفٝ اَٚ داؿتٝ اػت. خذالّي ٚ ديٍشاٖ )  3دادٜ ٞب دس 

خٛؿٝ اي ٔٛسد ٔغبِؼٝ لشاس دادٜ اػت. خؼشٚي ٚ حؼيٗ  ثىبسٌيشي سٚؽ ٞبي آٔبسي چٙذ ٔتغيشٜ ٘ظيش تحّيُ ػبّٔي ٚ تحّيُ

( ٘ٛاحي الّيٕي اػتبٖ ٞبي خشاػبٖ سا ثب ارشاي سٚؽ ٞبي چٙذ ٔتغيشٜ تؼييٗ وشدٜ اػت. ٘تبيذ حبكّٝ 1، 1390صادٜ وشٔب٘ي )
ثٟيٙٝ آة ٚ  ( ثٝ ؿٙبػبيي ٘ٛاحي121، 1392ػبُٔ دا٘ؼتٝ اػت. ثبػميذٜ ٚ ديٍشاٖ ) 5الّيٓ اػتبٖ ٞبي خشاػبٖ سا ػبختٝ 

 ٞٛايي ثشاي احيبي رٍُٙ ٞبي ثّٛط ٔٙغمٝ اػتبٖ وشٔب٘ـبٜ پشداختٝ اػت. 
 

 هحذٍدُ هَرد هطالعِ - 2
 25دسرٝ ٚ  51دليمٝ تب  28دسرٝ ٚ  49دليمٝ ػشم ؿٕبِي ٚ ٘يض  48دسرٝ ٚ  32دليمٝ تب  9دسرٝ ٚ  31اػتبٖ ثيٗ ايٗ 

يّٛيٝ ٚ ثٛيش احٕذ ٍغشة ثٝ اػتبٖ خٛصػتبٖ، اص رٙٛة ثٝ وٟ اكفٟبٖ، اصدليمٝ عَٛ ؿشلي لشاس داسد. اص ؿٕبَ ٚ ؿشق ثٝ اػتبٖ 

اػتبٖ چٟبسٔحبَ ٚ ثختيبسي اص رّٕٝ ٔٙبعك وٛٞؼتب٘ي فالت ٔشوضي ايشاٖ  .ٚ اص ؿٕبَ غشة ثٝ اػتبٖ ِشػتبٖ ٔحذٚد اػت
اي لشاس داؿتٝ ٚ ٔٛرت ٝ ٞبي ٔذيتشا٘ وٝ دس ٔؼيش ثبدٞبي ٔشعٛة ػيؼتٓ وٛٞؼتب٘ي ٚ ثٝ ػّت ٔبٞيت ٔشتفغ .ؿٛد ٔحؼٛة ٔي

ٝ ثبس ايٗ ػبٔب٘ٝ ٗ اػتبٖ داساي ثبسؽ ٘ؼجتبً ٔٙبػت اػت. غبِجبً ٞب ٔي كؼٛد ٚ تخّي دس ٔٙبعك ٔشتفغ ٘ٛع ثبسؽ ثٝ كٛست  ٌشدد، اي

 وٜٛ ٞبي رٛي ٚ ثشف ٚ ثبساٖ دس ٞبي الّيٕي ايٗ اػتبٖ اػت. سيضؽ ٚرٛد استفبػبت پٛؿيذٜ اص ثشف يىي اص ٚيظٌي. ثشف اػت

 ( .86، 1390) سحيٕي ٚ ديٍشاٖ،  ٞؼتٙذ صايٙذٜ سٚدٚ  وبسٖٚٞبي سٚدخب٘ٝ  ػشؿبخٝأ ختيبسي ٔٙـٞبي ث

 

 Rگزدآٍری دادُ ّا ٍ فزاّن آٍردى عٌاصز  با آرایش  - 3
يه پٟٙٝ ثٙذي كحيح آة ٚ ٞٛايي دس اػتبٖ  ٞذف ايٗ پظٚٞؾ دس ايٗ اػت وٝ، ثتٛا٘يٓ ثب اػتفبدٜ اص ٘شْ افضاسٞبي ٔختّف

الّيٕي دس ؿىُ ٌيشي الّيٓ اػتبٖ چٟبس ٔحبَ ٚ  ا٘زبْ دٞيٓ. ثذيٗ ٔؼٙب وٝ ٘مؾ ٚ ػٟٓ تٕبٔي ػٙبكش چٟبسٔحبَ ٚ ثختيبسي

 ثٝ تٛرٝ ثختيبسي تؼييٗ ٚ ٔـخق ٌشدد وٝ تفبٚت ٞبي ٔٛرٛد دس ٞشيه اص پٟٙٝ ٞب ٘بؿي اص چٝ ػٙبكشي ثٛدٜ اػت. ثب

 ثش ٔتىي ثٙذي عجمٝ رذيذ الّيٓ اػتبٖ اص ؿيٜٛ ٞبي ثٙذي پٟٙٝ ثشاي تزشثي، ثٙذي عجمٝ سٚؽ ٞبي دس ٔٛرٛد ٘بسػبيي ٞبي

ثش  6ٚ ػٛسفش 5، ٚ اع پي اع اع4افضاسٞبيي چٖٛ اوؼُ ٘شْ وٕه ثٝ اػت ٚ ؿذٜ حّيُ ػبّٔي ٚ تزضيٝ خٛؿٝ اي اػتفبدٜت

 ٔٛسد ٘ظش پٟٙٝ ثٙذي ويّٛٔتش ٔشثؼي اػتبٖ 16532 ٔؼبحت دس ٔميبع ػبال٘ٝ ٚ ٔبٞب٘ٝ ٚ دس 622×69ٔبتشيؼي دس اثؼبد  سٚي

دس ايٗ پظٚٞؾ ثب  چشخؾ ٔتؼبٔذ ٚاسيٕبوغ ٚ خٛؿٝ ثٙذي ػّؼّٝ ٔشاتجي  ٌشفتٝ اػت. ثبيذ ٔتزوش ؿذ وٝ پٟٙٝ ثٙذي ا٘زبْ
ٝ سٚؽ الّيذػي ثٝ حٕش سػيذٜ اػت. دس ايٗ فؼبِيت دس اثتذا ايؼتٍبٜ ٞبي ٕٞذيذ  ٝ ث ٝ فبكّ پيٛ٘ذي، اص ساٜ ادغبْ ٚاسد ٚ ثب ٔحبػج

ٝ ؿب ٝ و ٝ تٟيٝ ٔبتشيغ پبي َ  69ُٔ ٚ الّيٕي وٝ تٛصيغ ٔٙبػجي داؿتٝ سا ا٘تخبة ٕ٘ٛدٜ ٚ ث ( دس ػتٖٛ ٞب ٚ 1ػٙلش الّيٕي )رذٚ

                                                                 
1. Estrada  

2 . Sabir Hussain and Lee 

3 . Yunus 
4 .Excel 

5 .Spss 

6 .Surfer 
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) ٔىبٖ سٚع ػغش، ٔتغيشٞبي  Rايؼتٍبٜ دس سديف ٔي ثبؿذ، پشداختٝ ؿذٜ اػت. ثٝ ٔؼٙبي ديٍش آسايٝ دادٜ ٞب ثٝ حبِت  26

الّيٕي سٚي ػتٖٛ ٞب( آسايؾ دادٜ ؿذٜ اػت. ثشاي تشػيٓ ٘مـٝ ٞبي ٞٓ اسصؽ الّيٕي اص سٚؽ ٔيب٘يبثي وشيزيًٙ ػبدٜ 

بدٜ ؿذٜ اػت. ثٝ وٕه سٚؽ ٔيب٘يبثي وشيزيًٙ ٔمبديش ٞشيه اص ٔتغيشٞب ثش سٚي ٌشٜ ٌبٜ ٞبي ايٗ تٛس ثشآٚسد ٌشديذٜ اػتف
ػَّٛ ٔشص اػتبٖ ٔٛسد ٔغبِؼٝ سا دس ثش ٌشفتٝ اػت. دس ادأٝ ثب ٚسٚد ٔبتشيغ ٔيب٘يبثي ؿذٜ دس ٘شْ افضاس اع  622اػت. ثغٛسيىٝ 

اس ٌشفتٝ وٝ ٘تيزٝ آٖ تؼييٗ پبسأتشٞبي الّيٕي احشٌزاس ثش الّيٓ اػتبٖ ثٛدٜ اػت. دس پي اع اع ٔٛسد آصٖٔٛ تحّيُ ػبّٔي لش

ٟ٘بيت ثب اػٕبَ سٚؽ تزضيٝ خٛؿٝ اي ػّؼّٝ ٔشاتجي ثب سٚؽ ٚاسد ثش سٚي دادٜ ٞبي تٟيٝ ؿذٜ الّيٓ ٞش ثخؾ اص اػتبٖ تؼييٗ 

 ٔتغيشٞبي صيبد تؼذاد اص اػتفبدٜ ٚ وبسٌيشي ثٝ ٖأىب چٖٛ ٞبيي لبثّيت داؿتٗ ثب 1ٔتغيشٜ چٙذ آٔبسي ٞبي سٚؽؿذٜ اػت. 

 ٔتغيشٞب ا٘تخبة ٘ٛع دس چـٍٕيش پزيشي ا٘ؼغبف تش ٟٔٓ ٕٞٝ اص ٚ ٞب دادٜ صيبد حزٓ وبٞؾ ٚ ػبصي خالكٝ أىبٖ ،ٓالّي

 ربيٍضيٗ ٚ وشدٜ تفىيه ٚ ؿٙبػبيي سا ٔختّف الّيٕي ٞبي پٟٙٝ وٕي كٛست ثٝ ٚ خٛثي ثٝ تٛا٘ذ ٔي اٞذاف، ثب ٔتٙبػت

(. آخشيٗ ٔشحّٝ دس تٕبٔي سٚؽ ٞبي پٟٙٝ ثٙذي ػٙتي ٚ 1385)خذالّي ٚ ديٍشاٖ، ثبؿذ ٌزؿتٝ سايذ ٞبي سٚؽ ثشاي ٔٙبػجي
٘ٛيٗ ٘بٍٔزاسي پٟٙٝ ٞبي الّيٓ ٞش ٔٙغمٝ اػت. دس سٚؽ ٞبي ٘ٛيٗ ثبيذ فبوتٛسٞبي الّيٕي چـٍٕيش دس ٞش پٟٙٝ سا ٔـخق 

ب، اػبٔي يب ػٙبٚيٗ ٔٙبػجي سا ثشاي آٟ٘ب ا٘تخبة ٕ٘ٛد ) عبِجي ٚ صٍ٘ي آثبدي، ٕ٘ٛد ٚ ثب تٛرٝ ثٝ ٔيضاٖ ٕٞجؼتٍي ٞشيه اص آٟ٘

1380 ،131.) 
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 رٍش ّای هَرد استفادُ : - 4
 

 تحلیل عاهلی  - 4-1

ِٚيٝ تحّيُ ػبّٔي سا ثٙب ٟ٘بد. تحّيُ ٌبِتٖٛ دا٘ـٕٙذ اٚاخش لشٖ ٘ٛصدٜ ٚ آغبص لشٖ ثيؼتٓ اِٚيٗ وؼي ثٛد وٝ ثٙيبٖ ٞبي ا
ػبّٔي ٘بْ ػٕٛٔي اػت وٝ ثشاي ثشخي اص سٚؽ ٞبي آٔبسي چٙذ ٔتغيشٜ وٝ ٞذف اكّي آٖ خالكٝ وشدٖ اعالػبت صيبد اػت ثٝ 

ٞبي تزشثي اػت  (. تحّيُ ػبّٔي ٔٙزش ثٝ ؿٙبػبيي ٌشٚٞي اص ٔذ228َ، 1385وبس ٌشفتٝ ؿذٜ اػت )حىٕت ٘يب ٚ ٔٛػٛي، 

ٔىب٘ي ٞؼتٙذ. ثٝ ػالٜٚ ايٗ سٚؽ ساٞي اػت ثشاي وبٞؾ حزٓ دادٜ ٞب ٚ تجذيُ  –ٕبيٙذٜ يه اٍِٛي صٔب٘يوٝ ٞشيه ٘
ٝ ثتٛا٘ذ ثيـتشيٗ پشاؽ ٔتغيشٞبي اِٚيٝ سا تٛضيح دٞذ )غيٛس ٚ ٔٙتظشي، ُ ٔحذٚد و ٝ چٙذ ػبٔ (. اص 21، 1383ٔتغيشٞبي اِٚيٝ ث

( ٖ  ٔـبٞذٜ لبثُ كفت تؼذادي ثيٗ دسٚ٘ي ثؼتٍي ٞٓ ٚرٛد تفؼيش يثشا سٚؿي2ػبّٔي تحّيُ( 56، 1389٘ظش ػّغب٘ي ٚ ديٍشا

 ٞؼتٙذ ػبّٔي تزضيٝ ٟ٘بيي ٞذف 4ػبّٔي أتيبص 3ٚػبّٔي ثبس ٔبتشيغ دٚ .ثبؿذ ٔي ٘يؼتٙذ، ٔـبٞذٜ لبثُ وٝ ػٛأّي عشيك اص

 .ٌيشد ٔي ا٘زبْ ٔبتشيغ دٚ ايٗ سٚي وّيٝ تفؼيشٞب وٝ
 
 

                                                                 
1 . Multivariate Statistical Methods 
2 . Factor analysis 

3 . Factor loading 

4 . Factor score 

 تعذاد ًام عٌصز تعذاد ًام عٌصز تعذاد ًام عٌصز تعذاد ًام عٌصز تعذاد ًام عٌصز

ٔيّيٕتش 10ثبسؽ ثيؾ اص  4 سٚصٞبي ٘يٕٝ اثشي 4 دٔبي ٔتٛػظ  3 تؼذاد سٚص ثب ثبس٘ذٌي 3 ٔتٛػظ ثبس٘ذٌي 3 

يٗ ػشػت ثبد 3 تؼذاد سٚصٞبي ثشفي 3 حذاوخش ثبس٘ذٌي سٚصاٝ٘ 3 تؼذاد سٚصٞبي اثشي 4 دٔبي حذالُ  4 ٔيبٍ٘

ػبت آفتبثيػب 2 سٚصٞبي تٙذسي 3 ٔتٛػظ ثبس٘ذٌي فلّي 3 سٚصٞبي ثب يخجٙذاٖ 4 دٔبي حذاوخش  4 

ٔغّك ٚ حذالُ دٔبي حذالُ ٔيّيٕتش 5ثبسؽ ثيؾ اص 6  ٔيّيٕتش 1ثبسؽ ثيؾ اص 3   4 ٔتٛػظ سعٛثت ٘ؼجي 3 سٚصٞبي تٛأْ ثب غجبس 3 
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 رٍش فاصلِ ای )خَشِ بٌذی(  -2 -4

ُ خٛ (. ٔذَ تحّيُ خٛؿٝ اي 172، 1384ؿٝ اي سٚؿي آٔبسي ثشاي تؼييٗ ٌشٜٚ ٞب يب خٛؿٝ اي ٍٕٞٗ اػت )آػبيؾ، تحّي
ٌشٜٚ ٞبي ٘ؼجتبً ٍٕٞٗ اص ٔٛسدٞب يب ٔتغيشٞب سا ثش اػبع خلٛكيبت ا٘تخبة ؿذٜ ؿٙبػبيي ٔي وٙذ. ايٗ سٚؽ اص اٍِٛسيتٕي 

وبس سا آغبص ٔي وٙذ ٚ خٛؿٝ ٞب سا تب حذي تشويت ٔي وٙذ وٝ تٟٙب  اػتفبدٜ ٔي وٙذ وٝ ثب ٞش ٔٛسد ) ٔتغيش( دس خٛؿٝ رذاٌب٘ٝ

يه خٛؿٝ ثبلي ٔي ٔب٘ذ. دس ػغح ثٙذي ٔىبٖ ٞب ثٝ سٚؽ تزضيٝ خٛؿٝ اي، ٔىبٖ ٞبي ٚالغ دس يه ػغح ؿجبٞت صيبدي ثب 
 (. 236، 1385ٕٞذيٍش داس٘ذ ٚ دسػيٗ حبَ داساي تفبٚت لبثُ ٚرٟي ثبٔىبٖ ٞبي ػغٛح ديٍشٞؼتٙذ )حىٕت ٘يب ٚ ٔٛػٛي، 

 بحث - 5
تزضيٝ ثٝ ػبُٔ ٞب ثش  اػبع سٚؽ تزضيٝ ثٝ ٔؤِفٝ ٞبي اكّي ٚ چشخؾ ٚاسيٕبوغ ثش سٚي دادٜ كٛست ٌشفتٝ اػت. اص سٚؽ 
ٝ ٔٙظٛس اػتخشاد ٔبتشيغ ثبسٞبي ػبّٔي ٚ ٕٞچٙيٗ تخٕيٗ تؼذاد ػٛأُ اػتفبدٜ ؿذٜ اػت. ثش ايٗ  ٝ ٔؤِفٝ ٞبي اكّي ث ٝ ث تزضي

داساي سيـٝ ٔـخلٝ ثضسٌتش اص يه ثٛد٘ذ ا٘تخبة ٌشديذٜ ٚ ثشاي تـىيُ ٔبتشيغ ضشايت ػبّٔي ثٝ وبس اػبع ػبُٔ ٞبيي وٝ 

ٌشفتٝ ؿذٜ ا٘ذ. ثب اػتفبدٜ اص چشخؾ ٚاسيٕبوغ، ثش سٚي ٔبتشيغ ثبسٞبي ػبّٔي چشخؾ ا٘زبْ ؿذٜ ٚ ثذيٗ تشتيت ٔبتشيغ 

ٟتش ٚ ٔٙغمي تش، دس ٘شْ افضاس اع پي اع اع ضشايت ثبسٞبي ػبّٔي چشخؾ يبفتٝ ؿذٜ ثٝ دػت آٔذٜ اػت. ثٝ ٔٙظٛس تفؼيش ث
ثٝ ػٙٛاٖ ضشايت ػبّٔي ٔؼٙي داس دس ٘ظش ٌشفتٝ ؿذٜ اػت. دسكذ ٚاسيب٘غ ٚ ٚاسيب٘غ تزٕؼي ٘يض ٔحبػجٝ  6/0ػبّٔي ثبالي 

 تٛرٝ ثب سا اػتبٖ الّيٕي ػٙلش 69 داد، ٘ـبٖ ٚاسيٕىغ چشخؾ ٚ ٔجٙب ٔؤِفٝ ٞبي سٚؽ ثب ػبّٔي (. تحّي2ُؿذٜ اػت ) رذَٚ

 سا وُ دسكذ ٚاسيب٘غ 99/92 حذٚد الّيٕي ػبُٔ 4 ايٗ وشد. ٔزٕٛع خالكٝ ػبُٔ 4دس تٛاٖ ٔي آٟ٘ب دسٚ٘ي ثٝ ٕٞجؼتٍي

 وٙٙذٜ تٛريٝ وٙٙذ. ٔبتشيغ ثبصي ٔي اػتبٖ الّيٓ ٌيشي ؿىُ دس سا ٟٕٔي ٚ اكّي ٘مؾ ٞب ػبُٔ ايٗ ثٙبثشايٗ ٔي وٙٙذ؛ تجييٗ

 69ػٙبكش الّيٕي ) ٕ٘بيٙذٜ ٞب سديف ٚ ػبُٔ( 4فبوتٛسٞب ) ٕ٘بيٙذٜ ٞب ػتٖٛ آٖ دس وٝ ػتا 469اثؼبد  ثٝ ٔبتشيؼي أش، ايٗ

ُ ٞب ٞؼتٙذ. ايٗ الّيٕي ػٙلش(  –اص : ثبسؽ  تشتيت ػجبستٙذ ثٝ اػتبٖ، الّيٓ دس آ٘بٖ تأحيش ٚ ٚاسيب٘غ دسرٝ تجييٗ ثٝ تٛرٝ ثب ػبٔ

ٝ اثشي تيشٔبٜ. ثؼذ –تٙذسي، ٌشٔبيـي   ػبُٔ ٞب ٔىب٘ي تحّيُ اكّي، ٘مـٝ ٞبي ٞبي ػبُٔ ؿٙبػبيي اص غجبسي، ثبد، سٚصٞبي ٘يٕ

ُ ػبّٔي ثش سٚي آسايٝ ٔىب٘ي ػٙبكش آة ٚ ٞٛايي  ٔـخق پٟٙٝ اػتبٖ دس ٞش ػبُٔ حبوٕيت دسرٝ تب ؿذٜ اػت سػٓ ٌشدد. تحّي

ب٘ٛادٜ ثبسؽ ٚ تٙذس ثيـتشيٗ ٘مؾ سا دس ٞٛيت الّيٓ اػتبٖ ٔٛسد ثشسػي داؿتٝ اػت. ثغٛسيىٝ حذٚد ٘ـبٖ داد وٝ ٔتغيش ٞبي خ

 غجبسي دس ستجٝ ثؼذي لشاس داؿتٝ ا٘ذ. ثيـتشيٗ –دسكذ اص تغييشات دادٜ ٞب تٛػظ آٖ ٞب ثيبٖ ٔي ٌشدد. ػٙبكش حشاستي  96/45

ايؼتٍبٜ وٛٞشً٘ ٔي ثبؿذ. دس ايٗ ايؼتٍبٜ ثبسؽ  ٔحذٚدٜيؼٙي  اػتبٖ غشثي ٔٙبعك ؿٕبَ ػبُٔ اَٚ، حبوٕيت تحت ٘بحيٝ

ثٛدٜ اػت وٝ ٘ؼجت ثٝ ديٍش ايؼتٍبٜ ٞب ثٝ تشتيت ثيـتشيٗ،  4/9 ػبال٘ٝ سٚص ٚ دٔبي 4/25ٔيّيٕتش، ٚلٛع تٙذس  1390 ػبال٘ٝ

ٝ ٚضٛح ساثغٝ ٔؼتميٓ ٚ لٛي ثيٗ ثبس ٝ آٔبس ٚ اسلبْ ث ٌ٘ٛ ٗ ٗ ٚ وٕتشيٗ ٔمذاس سا داؿتٝ ا٘ذ. اي ؽ ٚ ايٗ ػبُٔ ٚ ساثغٝ لٛي ثيـتشي

ٗ پبسأتشٞبي دٔبيي ٚ ٖ ٔي دٞذ. ثيـتشيٗ ٚ ٔؼىٛع ثي ُ سا ٘ـب ٗ ػبٔ ُ دْٚ تؼّظ ٔحذٚدٜ اي ٘ٛاحي رٙٛثي ٚ رٙٛة غشثي  ػبٔ
ٖ ٔـبٞذٜ ؿذٜ اػت. ٜ ِشدٌب  دِيُ ثٝ ٞٓ آٖ ػبُٔ، ايٗ دس -8/1 ٕ٘شٜ وؼت ثب ايؼتٍبٜ وٛٞشً٘ وٝ دس حبِي اػتبٖ ٚ دس ايؼتٍب

ً ) ايؼتٍبٜ ثبسؽ افضايؾ استفبع ٚ ثب دٔب شٔمبدي وبٞؾ ٔيّي ٔتش ثبسؽ( ٚ ػشم رغشافيبيي  7/1389ٔتش استفبع ٚ  2285وٛٞش٘

 ٞبي ثبالتش ٚ دس ٔؼيش ثبدٞبي غشثي ثٛدٖ وٕتشيٗ تؼّظ سا ثش ايٗ ػبُٔ داؿتٝ اػت. دس ٔٛسد ػبُٔ ػْٛ ثبيذ ٌفت ايؼتٍبٜ

اص ايٗ ػبُٔ دس ثيٗ  4/2ْٛ ٞؼتٙذ. ايؼتٍبٜ ثشٚرٗ ثب وؼت أتيبص ٔمذاس ثشٚرٗ ٚ أبْ ليغ داساي ٔمبديش ٔخجت اص ػبُٔ ػ

ٗ دسرٝ حبوٕيت ػبُٔ ثبد سا ٘ـبٖ ٔي دٞذ. ػبُٔ چٟبسْ ٘يض حذٚد  دادٜ ٞب وُ ٚاسيب٘غ دسكذ 65/4 ديٍش ايؼتٍبٜ ٞب ثيـتشي

 داساي سٚصٞبي ٘يٕٝ اثشي تيشٔبٜ )رٛالي( داسد ٚ دس ثيٗ تٕبْ ػبُٔ ٞب وٕتشيٗ إٞيت سا داسا ٔي ثبؿذ. ٔتغيش خٛد اختيبس دس سا

دس تغييش ثٛدٜ اػت.  2/2تب  -4/2داؿتٝ ا٘ذ. ٔمبديش ػبُٔ سٚصٞبي ٘يٕٝ اثشي تيشٔبٜ اص  ػبُٔ ايٗ ثب ٔؼتميٕي ٚ ساثغٝ ٔخجت
ب٘خبٖ، ٔي ثبؿٙذ ٚ دس ٔمبثُ پُ صٔ ػبُٔ ايٗ ٔخجت ٔمبديش ٔحذٚدٜ ايؼتٍبٜ ٞبي أبْ ليغ، ثشٚرٗ، ِشدٌبٖ ٚ ػذاِت داساي
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ؿٟشوشد، ادَ دصن ٚ وٛٞشً٘ وٕتشيٗ تؼّظ ٚ حبوٕيت ايٗ ػبُٔ سا دس ثش ٌشفتٝ ا٘ذ. ػبُٔ سٚصٞبي ٘يٕٝ اثشي تيشٔبٜ اص ٘ظش 

 .ٔىب٘ي اص اٍِٛي خبكي پيشٚي ٕ٘ي وٙذ
 

 : ٍاریاس، درصذ ٍاریاًس ٍ ٍاریاًس تجوعی عاهل ّای اصلی 2جذٍل 

یغبار  –گزهایشی  باد رٍسّای ًیوِ ابزی جَالی تٌذری  –بارش    
                                                   

عاهل                     ٍیژگی      
 

65/4 %  23/10 %  14/32 %  96/45 %  دسكذ ٚاسيب٘غ 

99/92  34/88  11/78  96/45  ٚاسيب٘غ تزٕؼي 

 
 ٌشٜٚ خٛد ػبّٔي ٕ٘شات ثش اػبع اػتبٖ ٞبيايؼتٍبٜ  ػبّٔي، ٕ٘شات ٔبتشيغ سٚي خٛؿٝ اي ثب سٚؽ ٚاسد تحّيُ ثب ارشاي

 الّيٕي عجيؼي ٚ ٚيظٌي ٞبي ثٝ تٛرٝ ثب ٘بحيٝ ٞش ثشاي (. ػپغ1ؿذ٘ذ )ؿىُ  حبكُ ٔتٕبيض الّيٕي ٘بحيٝ 5 ٚ ؿذ٘ذ ثٙذي

اػت. ثؼجبستي ديٍش عي ثشسػي ٞبي ا٘زبْ ؿذٜ ٚ ثش اػبع اِٚٛيت إٞيت پبسأتشٞبي الّيٕي دس  كٛست ٌشفتٝ ٘بٍٔزاسي آٖ،
٘مـٝ عجمٝ  الّيٕي ٘ٛاحي ؿٙبػبيي اص ش ثخؾ تفىيه ؿذٜ، الّيٓ ٞبي اػتبٖ چٟبسٔحبَ ٚ ثختيبسي ٘بْ ٌزاسي ؿذٜ ا٘ذ. پغٞ

 ٔٙبعك الّيٕي اػتبٖ ػجبستٙذ اص :  .ثٙذي الّيٕي اػتبٖ دس ٔحيظ ػشفش تشػيٓ ؿذٜ اػت
 

 الف : هٌطقِ هعتذل ٍ هزطَب بادخیش 

 02/1306دسكذ  7اص  ثب ٚػؼتي ثيؾ شثي اػتبٖ چٟبسٔحبَ ٚ ثختيبسي ٔي ثبؿذ ٚايٗ ٘بحيٝ دس ثشٌيش٘ذٜ ٘ٛاحي ؿٕبَ غ
 اكّي ٚيظٌي دٔب، ثبسؽ، اثش ٚ غجبس ٚ ثبد اص . ٔتغيشٞبئؼبحت اػتبٖ سا ؿبُٔ ٔي ؿٛدويّٛٔتش ٔشثغ  16532 ويّٛٔتش ٔشثغ اص

الُ حجت ؿذٜ، وٕتشيٗ سٚصٞبي تٛأْ ثب يخجٙذاٖ دس ايٗ ٘بحيٝ ثٝ ٚاػغٝ ثبالتشيٗ دٔبي حذ .آيٙذ ؿٕبس ٔي ثٝ ٘بحيٝ ايٗ الّيٕي

ٖ دٞٙذٜ ٌشٔبي ٘ؼجي ايٗ ٘بحيٝ دس اػتبٖ اػت. ايٗ ثخؾ اص ٘ظش ظشفيت حشاستي ٚ ثبسؿي  ٝ ٘ـب ٝ ايٗ ٘ىت ٜ ا٘ذ و سا تزشثٝ ٕ٘ٛد

تٙذسي،  – دس ٔمبْ دْٚ ٚ اص ٘ظش سٚصٞبي اثشي ٚ غجبسي ٚ ػشػت ثبد دس ٔمبْ اَٚ لشاس ٌشفتٝ اػت. حضٛس ٞش ػٝ ػبُٔ ثبسؽ
 (.3غجبسي ٚ ثبد دس ايٗ ٘بحيٝ چـٓ ٌيش ثٛدٜ ا٘ذ) رذَٚ  –ٌشٔبيـي 

 

 ب: هٌطقِ ًیوِ گزم ٍ ًیوِ هزطَب 
ٔتش اص  9/2048ٚ  2195،2280،2323، 1580ايؼتٍبٜ ٞبي ِشدٌبٖ، أبْ ليغ، ادَ دصن، ػذاِت، ؿٟشوشد ثب استفبع ٔتٛػظ

ايؼتٍبٜ ٞبي ٘بْ ثشدٜ ؿذٜ ٔشتفغ تشيٗ ايؼتٍبٜ ٞبي ديذثب٘ي اػتبٖ ػغح دسيب، ٕ٘بيٙذٌبٖ ايٗ ٘بحيٝ دس اػتبٖ ٞؼتٙذ. 

غجبسي ثيـتشيٗ حضٛس سا دس ايٗ ٘بحيٝ داؿتٝ ا ٘ذ. دسرٝ حشاست ٔتٛػظ  –چٟبسٔحبَ ٚ ثختيبسي ٔي ثبؿٙذ. ػبُٔ ٌشٔبيـي

تي ٌشاد ٔي ثبؿذ وٝ ايٗ دسرٝ  ػب٘ 03/21ٚ  44/15ػبِيب٘ٝ ٚ دسرٝ حشاست حذاوخش ػبِيب٘ٝ دس ايٗ الّيٓ اػتبٖ ثٝ تشتيت 
دسكذ ستجٝ دْٚ سا دس ثيٗ چٟبس ثخؾ  46ٔمبديش ٘ؼجت ثٝ ػبيش البِيٓ اػتبٖ ثشتشي داؿتٝ اػت. اص ٘ظش سعٛثتي ٘يض ثب حذٚد 

٘بت ٔي ثبؿذ وٝ وٕتشيٗ ٔمذاس سا دس  67/2ديٍش اػتبٖ ٔٛسد ٔغبِؼٝ سا ثخٛد اختلبف دادٜ ا٘ذ. ٔتٛػظ ػشػت ثبد ٘يض دس آٖ 

دسكذ اص وُ  5/63ويّٛٔتش ٔشثغ  8/10497٘ـبٖ دادٜ اػت. ٔٙغمٝ ٘يٕٝ ٌشْ ٚ ٘يٕٝ ٔشعٛة ثب ٔؼبحتي ثشاثش ثب  ػغح اػتبٖ

 (.3اػتبٖ سا فشاٌشفتٝ ٚ ثٝ ٕٞيٗ دِيُ اص آٖ ثؼٙٛاٖ  ٚػيغ تشيٗ ٘بحيٝ الّيٕي اػتبٖ ٘بْ ثشدٜ ؿذٜ اػت) رذَٚ 
 

 ج : هٌطقِ  سزد ٍ پزباراى
ٝ ثب ٚػؼتي ثيؾ اص  % اص ٚػؼت اػتبٖ سا دس اختيبس خٛد ٌشفتٝ ا٘ذ.  10ويّٛٔتش ٔشثغ 16532ويّٛٔتش ٔشثغ اص  1653ايٗ ٘بحي

ثؼذ اص ٘بحيٝ ٘يٕٝ ػشد ٚ وٓ ثبساٖ ثب سعٛثت صيبد، وٛچىتشيٗ ٘بحيٝ اػتبٖ چٟبسٔحبَ ٚ ثختيبسي ٘بٍٔزاسي ؿذٜ اػت. ٔىبٖ 

بَ غشثي اػتبٖ ٚ ثيٗ البِيٓ ٘يٕٝ ٔؼتذَ ٚ ٔشعٛة فضبيي ايٗ ثخؾ اص الّيٓ پٙذ ٌب٘ٝ اػتبٖ دس لؼٕت ٞبي ؿٕبِي ٚ ؿٕ
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ثبدخيض ٚ ٘يٕٝ ػشد ٚ وٓ ثبساٖ ثب سعٛثت صيبد لشاس ٌشفتٝ اػت. اص ايؼتٍبٜ ٞبي ؿبخق دس ايٗ ثخؾ ٔي تٛاٖ ثٝ ايؼتٍبٜ 

( ٖ ٗ دٔبي اػتب ٗ تشي ً اؿبسٜ ٕ٘ٛد. پبيي ٗ سٚص ثشفي ) 78/10وٛٞش٘ ٝ ػب٘تي ٌشاد(، ثيـتشي ٗ  48دسر ثبسؽ ػبِيب٘ٝ سٚص(، ثيـتشي

ٗ سٚص ثبسا٘ي ) 1117)  ٗ ػبػبت آفتبثي ) 66ٔيّي ٔتش(، ثيـتشي ٝ )  2982سٚص(، وٕتشي ٗ ثبسؽ سٚصا٘ ٔيّي  5/97ػبػت(،  ثيـتشي
تٙذسي دس ؿىُ ٌيشي  -ٔتش( دس ايٗ ٔٙغمٝ ثٝ حجت سػيذٜ اػت، ثٙبثش ايٗ ٔٙغمٝ ػشد ٚ پشثبساٖ ٘بْ ٌشفتٝ اػت. ػبُٔ ثبسؽ 

ٔٙغمٝ، ٕ٘ٛد ثيـتشي داؿتٝ اػت. ثٝ عٛس وُ ٔي تٛاٖ ٌفت وٝ دس الّيٓ ػشد ٚ پشثبساٖ ثٝ دِيُ ثبسؽ الّيٓ اػتبٖ دس ايٗ 

فشاٚاٖ ) ثشف ٚ ثبساٖ( ٚ فشٚسيختٗ آِٛدٌي ٞبي رٛي ٚ آئشٚػُ ٚ رسات غجبس ثٝ ٕٞشاٜ ثبسؽ، وٕتشيٗ غجبس ػبِيب٘ٝ دس آٖ ديذٜ 

 ؿذٜ اػت.

 

 د: ًیوِ سزد ٍ کن باراى با رطَبت سیاد
دسكذ اص ػغح اػتبٖ سا پٛؿؾ ٔي دٞذ. ثيـتشيٗ سٚصٞبي يخجٙذاٖ 1/10غمٝ ٘يٕٝ ػشد ٚ وٓ ثبساٖ ثب سعٛثت صيبدٔٙ

سٚص( دس ايٗ ثخؾ ثٝ ٚلٛع پيٛػتٝ اػت وٝ دِيُ آٖ سا ٔي تٛاٖ ثٝ دٔبي پبييٗ ؿجب٘ٝ دس آٖ دا٘ؼت. ؿٕبَ اػتبٖ 127)

َ ٚ ثختيبسي تحت ػّغٝ ايٗ الّيٓ لشاس ٌشفتٝ اػت. دسكذ سعٛثت حجت ؿذٜ دس الّيٓ ٘يٕٝ ػشد ٚ وٓ ثبساٖ ثب سعٛثت  چٟبسٔحب

ٜ اػت. سعٛثت دس ايٗ ثخؾ اػتبٖ ثيؾ اص سعٛثت دس ػبيش ثخؾ ٞبي اػتبٖ ٔي ثبؿذ. دٔبي  5/48صيبد ثٝ حذٚد  دسكذ سػيذ
ػظ سٚص ٚ ٔت28ٛدسرٝ، سٚصٞبي تٛأْ ثب ثشف 73/2دسرٝ، دٔبي حذالُ  49/11دسرٝ، ٔتٛػظ دٔب  86/19حذاوخش 

ٗ سٚصٞبي ٕٞشاٜ ثب غجبس اص خليلٝ ٞبي ٔٙغمٝ ٘يٕٝ  2/462ثبس٘ذٌي ٗ دٔبي حذالُ اػتبٖ ٚ وٕتشي ٗ تشي ٔيّيٕتش ٔي ثبؿذ. پبيي

ٔتش اص ػغح دسيب دس ايٗ ٔٙغمٝ ٚالغ ؿذٜ اػت ٚ ثؼٙٛاٖ  1810ػشد ٚوٓ ثبساٖ ثب سعٛثت صيبد ثٛدٜ اػت. پُ صٔب٘خبٖ ثب استفبع 

 (.3ٔجشدٜ خٛاٞذ ؿذ) رذَٚ ٕ٘بيٙذٜ اي اص ايٗ الّيٓ ٘ب
 

 ُ : ًیوِ سزد ٍ خشک

 َ ٝ ثب ٚػؼتي ٔؼبد دسكذ ٔؼبحت  5/8ٔتش اص ػغح دسيب، تمشيجبًً  5/2341ويّٛٔتش ٔشثغ ٚ ثب استفبع ٔتٛػظ  22/1405ايٗ ٘بحي
دس ايٗ  اػتبٖ سا دس ؿٕبَ ؿشق اػتبٖ ؿبُٔ ؿذٜ اػت ٚ وٛچىتشيٗ ٔٙغمٝ الّيٕي سا ثخٛد اختلبف دادٜ اػت. دٔبي اػتبٖ

دسرٝ ػب٘تي ٌشاد دس تغييش ٚ ٘ٛػبٖ ثٛدٜ اػت ٚ ايٗ دسحبِي اػت وٝ ٔتٛػظ دٔب  27/19دسرٝ ػب٘تي ٌشاد تب  10/3ثخؾ اص 

ٔيّي ٔتش، سٚص اثشي ٚ  10ٚ 5، 1دسرٝ ػب٘تي ٌشاد ٌضاسؽ ؿذٜ اػت. وٓ تشيٗ ثبسؽ فلّي، سٚص ثبسا٘ي، ثبسؽ ثيؾ اص  01/12

تٙذس ٚ ثٝ تجغ آٖ ثيـتشيٗ ػبػبت آفتبثي دس ايٗ ٘بحيٝ الّيٕي سخ دادٜ اػت. ٔتٛػظ  ٕٞچٙيٗ وٕتشيٗ سٚصٞبي ٕٞشاٜ ثب
ٔتش اص ػغح دسيب دس ايٗ ٘بحيٝ ٚالغ ؿذٜ  2197ٔيّي ٔتش ٔي ثبؿذ. ؿٟشػتبٖ ثشٚرٗ ثب استفبع  5/309ثبس٘ذٌي دس ايٗ ٔٙغمٝ 

ه تؼجيش وشد. ايٗ الّيٓ احتٕبالً اص الّيٓ ؿٟشػتبٖ اػت وٝ ٔي تٛاٖ اص ايٗ ؿٟشػتبٖ ثٝ ػٙٛاٖ ٕ٘بيٙذٜ الّيٓ ٘يٕٝ ػشد ٚ خـ

ٞبي ٔزبٚس خٛد چٖٛ ؿٟشضب، فٛالد ؿٟش، دٞبلبٖ ٚ ٔجبسوٝ دس اػتبٖ اكفٟبٖ تأحيش پزيشفتٝ اػت )الّيٓ تمشيجبً ٔـبثٟي دس 
 ٔٙبعك ٔزوٛس دس دٚ اػتبٖ ٔـبٞذٜ ؿذٜ اػت(.
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 : ًقشِ پٌِْ ّای اقلیوی استاى چْارهحال ٍ بختیاری1شکل 

 

 عاهل اصلی اقلیوی در ّز پٌِْ استاى چْارهحال ٍ بختیاری 4: هیاًگیي پاراهتزّای اقلیوی ٍ 3جذٍل 

ٍ  ٘بْ پٟٙٝ ِ هعتذل  هٌطق

 هزطَب بادخیش

ِ گزم  هٌطقِ ًیو

ِ هزطَب  ٍ ًیو

 ٍ ِ  سزد  هٌطق

 پزباراى

ٍ کن  ِ سزد  ًیو

 باراى با رطَبت سیاد
ٍ خشک ِ سزد   ًیو

 ٔتغيش

ٝ  )دسرٝ(ػبِيب٘ ٔتٛػظ دٔبي  37/13  41/15  78/10  49/11  01/12  

ػبِيبٝ٘ )دسرٝ(دٔبي حذالُ   80/6  21/5  52/3  73/2  10/3  

بٝ٘ )دسرٝ(يػبِدٔبي حذاوخش د  13/20  03/21  67/17  86/19  27/19  

97/93 سٚصٞبي يخجٙذاٖ ػبِيبٝ٘  42/101  03/121  87/126  95/125  

46/34 سٚصٞبي ثشفي ػبِيبٝ٘  10/16  65/43  73/27  52/16  

36/481 ثبسؽ صٔؼتبٝ٘  97/326  03/582  62/233  08/158  

3/943 ثبسؽ ػبِيبٝ٘ ) ٔيّيٕتش(  9/621  9/1116  2/462  5/309  

94/42 سعٛثت ٘ؼجي ػبِيبٝ٘ ) دسكذ(  72/45  7/45  51/48  69/42  

86/3 ػشػت ثبد ػبِيبٝ٘ ) ٘بت(  67/2  04/3  80/2  76/3  

02/1306 ٔؼبحت ) ويّٛٔتش(  8/10497  2/1653  7/1669  22/1405  

1/2223 2292 استفبع ٔتٛػظ  )ٔتش(  4/2733  9/2330  5/2341  

تٙذسي -ثبسؽ   96/0  05/0 -  76/1  87/0 -  52/1 -  

ي غجبسي -ٌشٔبـي  45/0  3/0  20/1 -  58/0 -  60/0 -  

89/1 ثبد  37/0 -  10/0 -  23/0 -  39/1  

- 94/0 سٚصٞبي ٘يٕٝ اثشي تيشٔبٜ  30/0  28/0 -  22/1 -  34/0  

 ًتیجِ گیزی -6
دس ػبَ ٞبي اخيش ، سٚ٘ذ سٚ ثٝ سؿذ رٕؼيت ، وبٖ٘ٛ ٞبي فؼبِيت، افضايؾ تؼذاد ٔشاوض سٚػتبيي پشرٕؼيت، سؿذ ؿٟشٞب ٚ 

إٞيت تٛرٝ ثٝ ػبُٔ ))آة(( سا ثٝ ػٙٛاٖ ٟٔٓ تشيٗ ثٙيبٖ رغشافيبيي دس سؿذ ٚ تٛػؼٝ ٘بحيٝ اي ٚ ّٔي  افضايؾ تؼذاد آٟ٘ب،

ٖ اػتبٖ ٔضشٚسي ػبختٝ اػت.  ٝ ثب داسا ثٛد اص آة وـٛس يىي اص ٟٔٓ تشيٗ ٔٙبثغ آثٍيش وـٛس ثٝ حؼبة ٔي آيذ.  ٪10ٛسد ٔغبِؼ

ثب تٛرٝ ثٝ  ايٗ اػتبٖ تأٔيٗ وٙٙذٜ آة اػتبٖ ٞبي ٕٞزٛاس اص رّٕٝ اػتبٖ ٞبيي وٝ دس ٔٙبعك خـه ٚالغ ٞؼتٙذ، ٔي ثبؿذ.

ثختيبسي دسن خٛاٞذ  ٚس٘ذٜ آٖ دس اػتبٖ چٟبسٔحبَ ٚٔغبِت روش ؿذٜ إٞيت ثشسػي تغييشات ثبسؽ ٚ ػُّ ٚ ػٛأُ ثٛرٛدآ
  ؿذ. ٞشٌٛ٘ٝ سخذاد ٘بٞٙزبس ٔي تٛا٘ذ تؼبدَ ػيؼتٕي سا ثش ٞٓ صدٜ ٚ ثبػج ايزبد ٔـىالت فشاٚا٘ي دس ٔحيظ ؿٛد. يىي اص
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ثٛط ٞبيي وٝ تحت تأحيش ثبسؽ ٚ احشات ٔخشة آٖ لشاس ٔي ٌيشد ثخؾ وـبٚسصي اػت وٝ لؼٕت اػظٓ خؼبسات ٚاسدٜ ٔش ثخؾ

ٗ ٌٛ٘ٝ ٔحلٛالت ثشاي تأٔيٗ سعٛثت ٔٛسد ٘يبص خٛد ٚاثؼتٍي ٔؼتميٓ ثٝ ثبسؽ داس٘ذ ٚ دس عشف  ٝ ٔحلٛالت ديٓ ٔي ثبؿذ. اي ث

 ديٍش ثب افضايؾ ٘بٌٟب٘ي ثبسؽ ػٍٙيٗ، ػيالة ٞبيي ثٝ ٚلٛع ٔي پيٛ٘ذد وٝ ٘بثٛدي ايٗ ٔحلٛالت سا ثٝ د٘جبَ خٛاٞذ داؿت. 

 هٌابع
ٖ.(، ثش٘ب1384آػبيؾ، حؼيٗ، ) -1 ـٍبٜ پيبْ ٘ٛس، تٟشا تـبسات د٘ا  ٔٝ سيضي سٚػتبيي ايشاٖ، ٘ا

تظبسي، ثبثبيي، يضداٖ، ػجبع ٘يب، ٔحؼٗ، ) -2 رٍُٙ  احيبي  (، ؿٙبػبيي ٘ٛاحي ثٟيٙٝ آة ٚ ٞٛايي ثشاي1392ثبػميذٜ، ٔحٕذ، ٘ا

ٛط)ٔغبِؼٝ ٔٛسدي:اػتبٖ وشٔب٘ـبٜ(، رغشافيب ٚ پبيذاسي ٔحيظ، كق  .121-142ٞبي ّث

ٔىب٘ي ٔٙبعك سٚػتبيي اػتبٖ  -(، وبسثشد تحّيُ ػبّٔي ٚ خٛؿٝ اي دس اسصيبثي فضبيي1388ؿفيؼي، پشٚيٗ، ) تمٛايي، ٔؼؼٛد، -3

 .57-76، كق 68اكفٟبٖ، التلبد وـبٚسصي ٚ تٛػؼٝ، ػبَ ٞفذٞٓ، ؿٕبسٜ 

تـبسات ػّٓ (، وبسثشد ٔذَ دس رغشافيب ثب تأويذ ثش ثش٘بٔٝ سيضي ؿٟشي ٚ ٘بحيٝ 1385حىٕت ٘يب، حؼٗ، ٔٛػٛي، ٔيش٘زف، ) -4 اي، ٘ا

 ٘ٛيٗ، يضد.

فضُ،ٔحٕذسضب،وبٚيب٘ي،) -5 الّيٓ ؿٙبختي حٛضٝ صايٙذٜ سٚد، ٔزّٝ  –(، ثشسػي ٌيب1385ٜخذالّي، ٔشتضي، ٔؼؼٛديبٖ، اثِٛا

 .41-53. كق70پظٚٞؾ ٚ ػبص٘ذٌي دس ٔٙبثغ عجيؼي ؿٕبسٜ

ي خشاػبٖ ثب سٚؽ ٞبي چٙذ ٔتغيشٜ، (، تؼييٗ ٘ٛاحي الّيٕي اػتبٖ ٞب1390خؼشٚي، ٔحٕٛد، حؼيٗ صادٜ وشٔب٘ي، ٔحٕٛد، ) -6

بٖ ايشاٖ ثب ٔحٛسيت ثش٘بٔٝ پٙزٓ تٛػؼٝ وـٛس، كق   .1-14يبصدٕٞيٗ وٍٙشٜ رغشافيذ٘ا

7- ( ،ٝ پٙبٜ، حزت ِا ِٚي پٛس، لذيش، يضد٘ا دٔبيي )اػتبٖ  ثٙذي پٟٙٝ دس فبصي ٞبي ٔزٕٛػٝ ٚ ػبٔب٘ٝ (، وبسثشد1390سحيٕي، داسيٛؽ، 

 . 85 -96، كق 41ٔحيغي، ؿٕبسٜ پيبپي  سيضي ثش٘بٔٝ ٚ برغشافي چٟبسٔحبَ ٚ ثختيبسي(، ٔزّٝ

 ٚ چٟبسٔحبَ اػتبٖ الّيٕي صيؼت ثٙذي (، پ1389ٟٝٙكجٛحي، ساضيٝ، ) ٔشتضي، خذالّي، ِيال، ػؼيذ، يغٕبيي، ػّغب٘ي، -8

ػبَ  خبن، ٚ آة ػّْٛ عجيؼي، ٔٙبثغ ٚ وـبٚسصي فٖٙٛ ٚ ػّْٛ چٙذٔتغيشٜ، ٔزّٝ آٔبسي ٞبي اص سٚؽ اػتفبدٜ ثب ثختيبسي

 .53-68، كق 54چٟبسدٞٓ، ؿٕبسٜ 

ؼب٘ي ؿٟشٞبي ثضسي وـٛس، 1380عبِجي، ٞٛؿًٙ، صٍ٘ي آثبدي، ػّي، ) -9 (، تحّيُ ؿبخق ٞب ٚ تؼييٗ ػٛأُ ٔؤحش دس تٛػؼٝ ٘ا

 .1فلّٙبٔٝ تحميمبت رغشافيبيي، ػبَ ؿب٘ضدٞٓ، ؿٕبسٜ 

ٔؤِفٝ ٞبي اكّي ٚتحّيُ خٛؿٝ اي، رغشافيب ٚ  (، پٟٙٝ ثٙذي سطيٓ ٞبي دٔبيي ايشاٖ ثب1383غيٛس، حؼٙؼّي،ٔٙتظشي، ٔزيذ،) -11

 .34-21، كق 4تٛػؼٝ، ؿٕبسٜ 

ـٍبٜ فشدٚػي ٔـٟذ. 1381وبفي، ْ، ثبِٙذسي، ا، ) -11 تـبسات د٘ا ِٛيذ ٚ فٙبٚسي، چبح اَٚ، ٘ا  (، صسؿه، ت

تـبسات وبسثشدي، ٞٛاؿٙبػي ٚ آة (،1385) حؼيٗ، ٔحٕذي، -12 ـٍبٜ ٘ا َ.  چبح تٟشاٖ، د٘ا  اٚ

ي الّيٓ ؿٙبػي، كق 1389ٔٙتظشي، ٔزيذ، ) -13 زٕٗ ايش٘ا  .1-36(، پٟٙٝ ٞبي الّيٕي اػتبٖ اكفٟبٖ، ٘ا

ٖ.SPSS(، تحّيُ آٔبسي ثب اػتفبدٜ اص 1386ٔؤٔٙي، ٔٙلٛس، ) -14 تـبسات وتبة ٘ٛ، تٟشا  ، ٘ا

(، سفتبسؿٙبػي الّيٕي ثش ٔجٙبي تحّيُ ٔؤِفٝ ٞبي اكّي، 1391ٔيشٔٛػٛي، ػيذحؼيٗ، آثختي ٌشٚػي، ٞٛؿًٙ، خبئفي، ٘ذا، ) -15
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