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در حًزٌ  SDIاساس شاخص  ی َیذريلًشیکی برَاي خشکسال ديرٌ یبررس

 آبخیس گرگر

 
 . 2. عبذالرحیم ًَشمىذ1ساواز شکري

 وارضٌاسی ارضس آتیاری ٍ سّىطی زاًطگاُ ضْیس چوزاى اَّاس یزاًطجَ

 yahoo.com66shokri.sanaz@پست الىتزًٍیه: 

 

 

 

 

 چکیذٌ

تْزُ تززاری اس هٌاتغ  شییول رٍزذاًِ، ًمص ػوسُ ای را زر تزًاهِ ر اىیٍ جزِ یتز ًَساًات پا یٍ تزسال یذطىسال زیتأث
ِ زارز . سیازی تزذَرزارًس اّویت اس آى هسیزیتٍ  ذطىسالی تا هماتلِ ّای طزح تسٍیي زر پایص ّای سیستنٍ  آب حَض

ٍلَصیىی حائش  ٍ ضَز هی استفازُ پسیسُ ایي ووی تیاى زایت ذطىسالی ّای ضاذع اس هٌظَر ایي تِ ذطىسالی ّیسر
تزرسی تِ هٌظَر  كیتحم يیزر ا .است ذَسستاىّای ٍ ٍالغ زر استاى  اس حَضِ یىی، آتریش گزگزُ سحَ اّویت است.

ُ آتریش گزگز، ٍلَصیىی زر حَس ُ ّای زت ذطىسالی ّیسر -1370ٍرُ ز یط زیضَضتز ٍ تٌسل یآب سٌج ستگاُیا 2 یزاز
( زتی زٍ ایستگاُ، SDI) ای اس ضاذع ذطىسالی جزیاًات رٍزذاًِس ٍ ض ِیاس ساسهاى آب ٍ تزق ذَسستاى تْ 1392

ُ ضس. تزای تؼییي زٍرُ ّای ذطىسالی ّیسرٍلَصیىی   ٍ تٌسلیز ضَضتز یسٌج یزت ستگاُیا یّا زازُ یتزرساستفاز
ِ گزگز تا آهار طَالً ِ زٍرُهست ًطاى زاز  یٍالغ زر رٍزذاً ِ زارا ایي یآت ٍ ون یپزآت یّا و ٍ الگَ یرٍزذاً ب  ع  یتٌٍا ٍَل

ًٍس تغ یتزرسّوچٌیي  ّستٌس. یًسثتا هٌظو یًسث ِ گزگز زتی  زاتییر ًطاى زاز وِ ایي  SDIتز اساط ضاذع  ،رٍزذاً
ُ زر طی  ُ است  3سال، زچار  22حَس ٍلَصیىی ضس ُ ذطىسالی ّیسر رخ زازُ  1390زر سال  یذطىسال يیستزیٍ ضسزٍر

ًٍس تغ ضاّس  1394ٍ  1393 یوزز وِ زر سال ّا اىیت تَاى یه SDIٍ ضاذع  یهٌظن زت زاتییاست. تا تَجِ تِ ر
ٍلَصیّ یذطىسال  .تَز نیذَاّ شیحَسُ آتر يیزر ا نیهال یىیسر

 

ٍلَصیىی، ،زتی زگز،گرودخانه  ياشٌ َاي کلیذي:  ..SDI ضاذع ذطىسالی ّیسر

 

                                                                 
 انشگاه شهید چوراى اهواز.دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی د 1
 .چوراى اهواز دیعلوم آب دانشگاه شه یدانشکده ههندس اریدانش 2
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 مقذمٍ -1

ضَز. تطَر ولی ذطىسالی ضاهل یه زٍرٓ  هَرز هی 150یاری اس ذطىسالی ارائِ ضسُ است وِ افشٍى تز تاوٌَى تؼاریف تس

پیَستِ ٍ پایسار )اس چٌس هاُ تا چٌسیي سال( است وِ زر ایي زٍرُ همسار آب هَجَز زر هٌاتغ آتی هٌطمِ تِ حس لاتل تَجْی 

ّای هرتلف آب ٍ َّایی زًیا هتفاٍت تاضس.  ي است زر رصینّای ذطىسالی هوى ضَز. ٍیضگی یاتس ٍ زچار ووثَز هی واّص هی
زر هٌاطك گزهسیزی ٍ پزتاراى استَائی اگز همسار تارش ًسثت تِ ًزهال سالیاًِ زچار واّص ًسثی گززز ٍ ذطىسالی 

ز ٍ تِ َّاضٌاسی زر هٌطمِ حاون ضَز، ایي اهىاى ٍجَز زارز وِ ایي واّص تأثیز هحسَسی تز رٍی هٌاتغ آتی هٌطمِ ًگذار

ػثارتی اس ًظز ّیسرٍلَصیىی ذطىسالی اتفاق ًیافتس. اها زر هٌاطك حساط فزاذطه ٍ ذطه، واّص تارًسگی تأثیز تسیار 
ّای ّیسرٍلَصیىی تَأهاً اتفاق  سیازی تز رٍی هٌاتغ آب هی گذارز ٍ زر تسیاری اس هَارز ذطىسالی ّای َّاضٌاسی تا ذطىسالی

 (.1390ًام،  ی)تتس هیاف

ّای سیزسهیٌی واّص یاتس  ّا یا سطح آب ىِ ذطىسالی َّاضٌاسی هست سیازی ازاهِ پیسا وٌس ٍ حجن جزیاى رٍزذاًِزر غَرتی

ِ ایجاز ٍ ٍلَع ذطىسالی ّیسرٍ لَصیىی هی ُ غالثاً تز اثز ووثَز ٍ یا فمساى تارش سهستاًی زر ػزؼ ّای  هٌجز ت ضَز. ایي پسیس
ذطىسالی ّای َّاضٌاسی وِ هٌجز تِ ذطىسالی  ّیسرٍلَصیىی هی ضًَس  هیاًی تَلَع هی پیًَسز. تز اساط هیشاى ضست

)حسیي  هیتَاى ایي ًَع اس ذطىسالی را تِ زٍ زستِ ذطىسالی آتْای سطحی ٍ ذطىسالی آتْای سیزسهیٌی تمسین تٌسی ًوَز

 (.1388سازُ ٍ ّوىاراى، 
تا استفازُ اس ضاذع ذطىسالی جزیاى  آتزیش ارطزر حَسُ  ارسیاتی ذطىسالی ّیسرٍلَصیىی( تِ 1392فتح سازُ ٍ ّوىاراى )

سالِ هطالؼِ ضسُ تِ جش  36زرزٍرُ  SDIًتایج ًطاى زاز وِ ارسیاتی ذطىسالی تَسیلِ ضاذع پززاذتٌس.  (SDIرٍزذاًِ )

وِ ذطىسالی زرایستگاُ ّای لتلیص ٍ سٍػلیا زرٍضؼیت ضسیس ٍ ذطىسالی ذیلی ضسیس زرایستگاُ  1379-1380زرسال 

ٍ زرتٌس تَزُ ٍ زرتمیِ سالْا ذطىسالی ضسیسی هطاّسُ ًطسُ است ٍ زرتیطتز سالْای هَرز هطالؼِ زرٍضؼیت  ّای زروص
 ًزهال تَزُ است

( جْت ارسیاتی ٍ تحلیل سهاى ٍلَع ذطىسالی ّا SDI( اس ضاذع ذطىسالی جزیاًات رٍزذاًِ ای )1391هفیسی ٍ ّوىاراى )

 ة واّص جزیاى آب ّای سطحی ضسُ.استفازُ وززًس. ًتایج ًطاى زاز ذطىسالی سث
 تحلیل هٌطمِ ای ذطىسالی ّیسرٍلَصیه زر حَسُ آتریش سفیسرٍز تا تْزُ گیزی اس ضاذع جزیاى پایِ( تِ 1391ًػزتی )

زر زٍرُ  0.19تا همسار اًحزاف هؼیار  0.65ًتایج ًطاى زاز هیاًگیي هٌطمِ ای ضاذع جزیاى پایِ ساالًِ، تا هیشاى پززاذتٌس. 

 تَزُ است.لٌسهست ثاتت آهاری ت

رٍزذاًِ گاهاسیاب زر استاى ّوساى تا استفازُ اس  ارسیاتی ذطىسالی ّیسرٍلَصیىی( تِ 1388حسیي سازُ طالیی ٍ ّوىاراى )
سالِ  38وِ زر زٍرُ  زازًطاى  SDIارسیاتی ذطىسالی تَسیلِ ضاذع پززاذتٌس. ( SDIضاذع ذطىسالی جزیاى رٍزذاًِ )

ِ جشء زر  ِ ضسُ ت ِ ذطىسالی زر ٍضؼیت ضسیس ٍ سال  79-76،  78-71،  75-70سالْای آتی هطالؼ وِ ذطىسالی  78-77و

 .زر ٍضؼیت ذیلی ضسیس تَزُ ٍ زر تمیِ سال ّا ذطىسالی ضسیسی هطاّسُ ًطسُ است
 

 

 َا مًاد ي ريش -2

 تیرٍزذاًِ اس لحاظ هَلؼ يیارٍزذاًِ وارٍى تَزُ.  یضاذِ ضزل ،زیرٍزذاًِ گزگز ٍالغ زر حس فاغل ضْزستاى ضَضتز تا تٌسل
 31زرجِ ٍ  31 ییایٍ ػزؼ جغزاف یضزل مِیزل 20زرجِ ٍ  49تا  مِیزل 48زرجِ ٍ  48 ییایطَل جغزاف يیت ییایجغزاف

اس ازارُ  گزگزرٍزذاًِ  یآهار هزتَط تِ زتتِ هٌظَر اًجام تحمیك حاضز  ٍالغ ضسُ است. یالضو مِیزل 40زرجِ ٍ  32تا  مِیزل
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تز  21-445ٍ  21-250. زٍ ایستگاُ ّیسرٍهتزی ضَضتز ٍ تٌسلیز تا وسّای هطالؼاتی اى ذَسستاى اذذ گززیسآب ٍ تزق است

 ( هرتػات جغزافیایی زٍ ایستگاُ ضَضتز ٍ تٌسلیز را ًطاى هی زّس.1رٍی رٍزذاًِ گزگز ٍالغ ضسُ اًس. جسٍل )

 
 گزگز. ّای ّیسرٍهتزی زر حَسُ آتریش ( هرتػات جغزافیایی ایستگا1ُجسٍل )

 هرتػات جغزافیایی ایستگاُ

 ػزؼ طَل

 زلیمِ 1زرجِ ٍ  32 زلیمِ 51زرجِ ٍ  48 ضَضتز

 مِیزل 39زرجِ ٍ  31 مِیزل 53زرجِ ٍ  48 تٌسلیز

 

 یتزسال ٍ یزٍرُ ّای ذطىسال یٌیت صیّای هٌاسة جْت پ اس ضاذع یىیزٍرُ آهاری،  هیزر  یزت یسهاً ّای یسز یتزرس

 ٍ لیًَساًات زر تحل يیتاضٌس، ا یزازُ ّا زارای ًَساًات ساالًِ ه يیا ٌىِیضَز. تا تَجِ تِ ا یب هتىزار آى ّا هحسَ ای
 يیهؼ زٍرُ هیهتَسط زازُ ّا زر  زییهتحزن تا تىارگ يیاًگیوٌس. رٍش ه یه جازیزراسهست هشاحوت ا زاتییرًٍس تغ یتزرس

 ایتا حذف ٍ  يیوٌس. تٌاتزا یًَساًات را ّوَار ه يیا گز،یز یرتتِ ػثا ایًَساًات را واّص ٍ  يی، اسیجس یسزی سهاً لیٍ تطى

رًٍس  ،یسالِ زت 7ٍ  5 هتحزن يیاًگیهطالؼِ تا رسن ه يیزر ا گززز. یزراسهست تارس ه زاتییواّص ًَساًات ساالًِ، رًٍس تغ

 .سیگزز یهَرز هطالؼِ، تزرس ستگاّْاییرٍزذاًِ زر ا یآتسّ
( استفازُ ضس. وِ راتطِ آى تِ غَرت SDIتغ آب سطحی اس ًوایِ زتی استاًسارز ضسُ )جْت تزرسی اثزات ذطىسالی تز هٌا

 ( هی تاضس.1هؼازلِ )

 
 

 

(1)  

 
i=1, 2, … 

 

Vوِ زر آى 
k

  ٍS
k

هی  kثٌای تِ تزتیة هیاًگیي هجوَع حجن زتی ٍ اًحزاف هؼیار حجن جزیاًات تجوؼی تزای زٍرُ ه 

 (. 1391تاضس )هفیسی پَر ٍ ّوىاراى، 
 

 ًطاى هی زّس. SDI( طثمِ تٌسی حالتْای هرتلف ذطىسالی را تِ رٍش 2جسٍل )

 
 

 [.1391]مفیذي پًر ي َمکاران،  SDI( طبقٍ بىذي حالت َاي خشکسالی َیذريلًشیک با ريش شاخص 2جذيل )

 ٍضؼیت ذطىسالی هحسٍزُ

0 SDI فالس ذطىسالی 

-1 SDI < 0 ذطىسالی هالین 

-1.5 SDI < -1 ذطىسالی هتَسط 

-2 SDI < -1.5 ذطىسالی ضسیس 

SDI <  ذطىسالی ذیلی ضسیس 2-

V -V
ik kSDI =

ik S
k
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 وتایج ي بحث -3
ٍ  يیاًگیپٌج ه يیا يیت یٍ ًوَزار سیّا هحاسثِ گزز الِ زازُس 7ٍ  5، 3هتحزن  يیاًگیه اًِ،یسال يیاًگیول، ه يیاًگیه

( 2( ٍ )1زٍ ایستگاُ ضَضتز ٍ تٌسلیز تِ تزتیة زر ضىل ّای )زر  یزت زاتییّا رسن ضس ٍ رًٍس تغ ٍلَع آى یسهاً تیهَلؼ

 ززیّا لزار گ ول زازُ يیاًگیه یتػَرت هحسَط تاال ّا يیاًگیوِ ه ی، زر هماطغ سهاًّاًوَزار يیزر اًطاى زازُ ضسُ است. 

 ززیگ یول لزار ه يیاًگیه زیزر س ّا یوِ هٌحٌ یزر هماطغ سهاً يیزر آى سالْاست ٍ ّوچٌ گزگزرٍزذاًِ  یزٌّسُ پزآت ًطاى
 ذَاّس تَز. گزگززر  یآت ًطاى زٌّسُ ون
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 .1392-1368شًشتر براي سال َاي  گاٌستیا در سالٍ 7ي  5، 3هیاوگیساالوٍ ي م ی( تمًدار دب1شکل )

  

ای اس ایي  ( ذالغ3ِتَاى اتتسا ٍ ذاتوِ ذطىسالی ٍ هست ذطىسالی را تؼییي ًوَز. جسٍل ) تا استفازُ اس زیس تػزی هی

     .زّس پاراهتزّا را تزای ایستگاُ ضَضتز ارائِ هی
 

 ایستگاٌ شًشتر. کل در هیاوگیم يمتحرک  َا هیاوگیم سٍیحاصل از مقا جیوتا (3)جذيل 

ًَع هیاًگیي 

 هتحزن

طَل زٍرُ 

 آهاری

تؼساز 

ّای  سال

 ذطه

تؼساز 

ّای  سال

 هزطَب

زرغس 

ّای  سال

 ذطه

زرغس 

ّای  سال

 هزطَب

تؼساز 

ّای  زٍرُ

 ذطه

تؼساز 

ّای  زٍرُ

 هزطَب

 2 2 %55 %45 13 11 سال 24 ساِل 3

 2 1 %45 %55 10 12 سال 22 ساِل 5

 1 1 %50 %50 10 10 سال 20 ساِل 7

 

 یآت ٍ ون یپزآت یّا هست ًطاى زاز وِ زٍرُ یتا آهار طَالً گزگزٍالغ زر رٍزذاًِ  ضَضتز یسٌج یزت ستگاُیا یّا زازُ یتزرس

اس  طتزیرٍزذاًِ ت یزٍرُ چٌسسالِ زت هیغَرت وِ زر  يیتس .ّستٌس یًسثتا هٌظو یٍلَع ًسث یتٌاٍب ٍ الگَ یرٍزذاًِ زارا
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تِ تؼس ایي  1385ٍ اس سال  هست تَزُ است یطَالً يیاًگیووتزاس ه یزٍرُ چٌس سالِ زت هیٍ زر تَزُ  هست یطَالً يیاًگیه

 ایستگاُ زر زٍرُ ذطىسالی ٍالغ گززیسُ است.

 
 

 
 .1392-1371بىذقیر براي سال َاي  ستگاٌیسالٍ ا 7ي  5 ،3هیاوگیساالوٍ ي م دبیتمًدار ( 2شکل )

 
( 3جسٍل )است.  هست یساالًِ طَالً يیاًگیحَل ه یٌَسیتاتغ س هیتػَرت  یزت زاتییزٌّسُ تغ هتحزن ًطاى يیاًگیه

( تؼساز سال 3تا تَجِ تِ جسٍل ) .زّس یارائِ هیز را تٌسل ستگاُیول زر ا يیاًگیهتحزن ٍ ه ّا يیاًگیه سِیحاغل اس هما جیًتا

یز زر زٍرُ ذطىسالی ّیسرٍلَصیىی تِ تؼس ایستگاُ تٌسل 1385ّای هزطَب تیطتز اس تؼساز سال ّای ذطه تَزُ ٍ اس سال 
 لزار گزفتِ است.

 

 .بىذقیر ستگاٌیکل در ا هیاوگیمتحرک ي م َا هیاوگیم سٍیحاصل از مقا جی( وتا3جذيل )

ًَع هیاًگیي 

 هتحزن

طَل زٍرُ 

 آهاری

تؼساز 

ّای  سال

 ذطه

تؼساز 

ّای  سال

 هزطَب

زرغس 

ّای  سال

 ذطه

زرغس 

ّای  سال

 هزطَب

تؼساز 

ّای  زٍرُ

 ذطه

از تؼس

ّای  زٍرُ

 هزطَب

 2 2 %55 %45 12 10 سال 22 ساِل 3

 1 1 %65 %45 13 7 سال 20 ساِل 5

 1 1 %67 %33 12 6 سال 18 ساِل 7

 
 

هحاسثِ  SDIضاذع  يیاًگی( ه3ضىل ) هحاسبه گردید. SDIبه هنظور بررسی نظن زهانی خشکسالی هیدرولوژیکی شاخص 
 ًطاى هی زّس. 1392 -1370 یسال ّا یاتز را زیضَضتز ٍ تٌسل ستگاُیضسُ زر زٍ ا

 

 

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 
 

-2

-1.5

-1

-0.5

0

0.5

1

1.5

1370 1373 1376 1379 1382 1385 1388 1391

SD
I 

    

 
 .1392 -1371محاسبٍ شذٌ در دي ایستگاٌ شًشتر ي بىذقیر براي سال َاي  SDI( میاوگیه شاخص 3شکل )

 

 1385اس سال رٍزذاًِ گزگز  (3با نوجه به شکل ) ( تیاًگز ٍلَع ذطىسالی ّیسرٍلَصیىی است.3همازیز ووتز اس غفز زر ضىل )

 ٍارز زٍرُ ذطىسالی ّیسرٍلَصیىی ضسُ است.
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 .1392-1371براي سال َاي  SDI( طبقٍ بىذي حًزٌ آبخیس گرگر بر اساس شاخص 4جذيل )

SDI سال  ٍضؼیت ذطىسالی   ضاذع

1370 185/0  فالس ذطىسالی 

1371 453/0  یفالس ذطىسال 

1372 885/0  یفالس ذطىسال 

1373 086/1  یفالس ذطىسال 

1374 0375/2 یفالس ذطىسال   

1375 639/0 یفالس ذطىسال   

1376 0183/0-  ذطىسالی هالین 

1377 141/1  یفالس ذطىسال 

1378 039/0  یفالس ذطىسال 

1379 655/0-  نیهال یذطىسال 

1380 453/0-  نیهال یذطىسال 

1381 867/0  یفالس ذطىسال 

1382 287/0  یفالس ذطىسال 

1383 598/0  یفالس ذطىسال 

1384 7135/0  یفالس ذطىسال 

1385 04/0- نیهال یذطىسال   

1386 715/0- نیهال یذطىسال   

1387 384/1- نیهال یذطىسال   

1388 680/1-  ذطىسالی هتَسط 

1389 302/1-  هتَسط یذطىسال 

1390 504/1-  ذطىسالی ضسیس 

1391 18/1-  هتَسط یذطىسال 

1392 172/1-  هتَسط یذطىسال 

 

ًطاى هی زّس. تا تَجِ 1392-1370 یسال ّا یتزارا  SDIگزگز تز اساط ضاذع  شیحَسُ آتر یطثمِ تٌس جًتای (4جسٍل )

ِ جسٍل ) زٍرُ ذطىسالی ضسُ است ٍ ضسیستزیي ذطىسالی زر سال  3زچار  1392الی  1370( حَسُ آتریش گزگز اس سال 4ت
 رخ زازُ است. 1390

  

ٍ گیري -4  وتیج
ّای  تی سٌجی ضَضتز ٍ تٌسلیز ٍالغ زر رٍزذاًِ گزگز تا آهار طَالًی هست ًطاى زاز وِ زٍرُّای ایستگاُ ّای ز تزرسی زازُ

آتی رٍزذاًِ زارای تٌاٍب ٍ الگَی ٍلَع ًسثی ًسثتا هٌظوی ّستٌس. تسیي غَرت وِ زر یه زٍرُ چٌسسالِ زتی  پزآتی ٍ ون

تی ووتزاس هیاًگیي طَالًی هست تَزُ است، وِ هست تَزُ ٍ زر یه زٍرُ چٌس سالِ ز رٍزذاًِ تیطتز اس هیاًگیي طَالًی

  آب ٍ تیطتز اس آى تؼٌَاى زٍرُ هزطَب )تز( ضٌاسایی گززیس. هست زٍرُ ون ّای ووتز اس هیاًگیي طَالًی زٍرُ
وِ  ضَز یهطاّسُ هٍ ًوَزارّای هیاًگیي هتحزن  SDIگزگز تز اساط ضاذع رٍزذاًِ  زیسال اذ 22 زاتییرًٍس تغ یزر تزرس

ِ اس سال رٍز يیا زچار ذطىسالی  1376ٍ زر سال  ٍ فالس ذطىسالی تَزُ لزار زاضتِ است یزر زٍرُ پزآت 1375 یإل 1370ذاً

یه 1380ٍ  1379زٍرُ پزآتی را طی وززُ است ٍ تؼس اس آى زر سال ّای  1378ٍ  1377زر سال ّای ضسُ است ٍ  هالین
زر زٍرُ پز آتی لزار زاضتِ ٍ تؼس اس آى ٍارز  1384الی  1381 رٍزذاًِ اس سال يیازٍرُ ذطىسالی هالین راطی وززُ است. 
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رخ زازُ است. تا تَجِ تِ رًٍس تغییزات هٌظن زتی ٍ ضاذع  1390زٍرُ ذطىسالی ضسُ است ٍ ضسیستزیي ذطىسالی زر سال 

SDI  زر سال ّای ِ  ش ذَاّین تَز. ضاّس ذطىسالی ّیسرٍلَصیىی هالین زر ایي حَسُ آتری 1394ٍ  1393هیتَاى تیاى وزز و

 
 

 مىابع
ِ ارٍهیِ. 1390تی ًام.  ِ آتریش زریاچ ُ هٌْسس. زاىیطزح حفاظت اس تاالب ّای ا، گشارش سیستن پایص ذطىسالى حَض آب  یپضٍّطىس

ُ تزت طگا  .هسرط تیزًا

ُ اس ضاذع ذطىسا. 1388سازُ، ج. سارع اتیاًِ، ح. هؼزٍفی، ظ.  حسیي َصیىی تا استفاز ٍل زذاًِارسیاتی ذطىسالی ّیسر  (SDI)لی جزیاى ٍر

 .)هطالؼِ هَرزی: رٍزذاًِ گاهاسیاب زر استاى ّوساى(. ّوایص هلی تحزاى آب زر وطاٍرسی ٍ هٌاتغ طثیؼی 

ٍلَصیىی تا استفازُ اس ضاذع ذطىسالی جزیاى رٍزذاًِ . 1392فتح سازُ، ع. اتسام، ط. تیگٌِ، ط. ساالری، س.  ارسیاتی ذطىسالی ّیسر
(SDI:هطالؼِ هَرزی( ))طگاُ یشز ،یشز. ًْویي ّوایص هلی ػلَم ٍ هٌْسسی آتریشزاری ایزاى. حَسُ آتریش ارط  .1392سال ، زًا

ًٍك، م. سؼیسالسیي، ا.  ٍ. ا ٍلَصیىی زر حَسُ آتریش اتزن. 1391هفیسی پَر، ى. تززی ضید،  . تزرسی راتطِ ذطىسالی َّاضٌاسی ٍ ّیسر

طگاُ ػلَم وطا  .25-16ٍرسی ٍ هٌاتغ طثیؼی ساری. ظ پضٍّطٌاهِ هسیزیت حَسُ آتریش. زًا

ُ گیزی اس ضاذع جزیاى پایِ. 1391ًػزتی، ن.  ُ آتریش سفیسرٍز تا تْز ٍلَصیه زر حَس ِ ای ذطىسالی ّیسر هزتغ ٍ  . هجلِتحلیل هٌطم
 .267-257(:2)65 .1391آتریشزاری )هٌاتغ طثیؼی ایزاى( تاتستاى 

ٍلَصیىی تا استفازُ اس ضاذع ذطىسالی جزیاى . 1388 حسیي سازُ طالیی، ج. سارع اتیاًِ، ح. هؼزٍفی، ظ. ارسیاتی ذطىسالی ّیسر

 ،ضْزری. ّوایص هلی تحزاى آب زر وطاٍرسی ٍ هٌاتغ طثیؼی. ( )هطالؼِ هَرزی: رٍزذاًِ گاهاسیاب زر استاى ّوساى(SDIرٍزذاًِ )
طگاُ آساز ضْز ری  .1388سال   ،زًا
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