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 نهای مختلف اقلیمی ایرا های تر و خشک در بخش بررسی و مقایسه دوره
 

 ا صادقی نیاضعلیر
 داًطگبُ تشثیت هؼلن تْشاى، داًطدَی دٍسُ دوتشی اللین ضٌبسی

 

 30/06/1391پزیشش ًْبیی:    11/08/1390تبسیخ دسیبفت: 
 

 چکیذُ
 6تاا   1ّاای تار    حتوال ٍلَع دٍرُّای کَتاُ هذت تر ٍ خطک ٍ پیص تیٌی ا تِ هٌظَر تحلیل دٍرُ

ایستگاُ هٌتخة طای   9هتر ٍ تیطتر در هیلی 1/0رٍزُ در چٌذ ًاحیِ اللیوی ایراى، رٍزّای تا تارش 

حالتِ هَرد تررسای لارار    تا استفادُ از هذل زًجیرُ هارکف هرتثِ اٍل دٍ 1976-2005دٍرُ آهاری 

تاُ هاذت ّوواَى احتوااشت ضارطی ٍ     ّای تر ٍ خطک کَ ّای هْن هرتثط تا دٍرُ گرفت. ٍیصگی

ّای تر ٍ خطک، فراٍاًی رٍزّاای تاارش ٍ   ّای تر ٍ خطک، سیکل َّایی دٍرُاللیوی، طَل دٍرُ

ّای هاَرد هاالؼاِ تیطاتریي     ذ. در ّوِ ایستگاُضرٍزُ تر هطخص  6تا  1ّای  احتوال ٍلَع دٍرُ

ّاای تْاار ٍ   راٍاًی در فصال تاضذ ٍ درصذ ف درصذ فراٍاًی رٍزّای تر هرتَط تِ فصل زهستاى هی

ضرق ٍ هرکس ایاراى  ّای ٍالغ در جٌَب، جٌَب یاتذ ٍ هیساى ایي کاّص در ایستگاُ پاییس کاّص هی

ّای رضت، خرم آتاد  )احتوال دٍ رٍز تر هتَالی( هتؼلك تِ ایستگاُ 11Pضذیذتر است. حذاکثر احتوال 

تاضذ. ّر چِ از ضاوال   سد ٍ تٌذرػثاض هیٍ تثریس ٍ حذافل احتوال ٍلَع ایي حالت هتؼلك تِ زاتل، ی

ُ   ضرق پیص هیٍ غرب ایراى تِ سوت هرکس، جٌَب ٍ جٌَب  (،تار )  رٍین از احتواال اللیوای دٍر

َایی ّای ّ ضَد ٍ در هماتل طَل سیکل رٍزُ کاستِ هی 6تا  4ّای فراًٍی تارش( تر) طَل دٍرُ

ّای دیگر  تر یک رٍزُ تیص از دٍرُ ّا احتوال ٍلَع رٍزّای یاتذ. در توام ایستگاُ افسایص هی ()

 یاتذ. یاتذ، احتوال ٍلَع آًْا کاّص هی ّای هرطَب افسایص هی است ٍ ّر چِ هذت دٍرُ

 

 اللیوی.ّبی تش ٍ خطه، احتوبالت ضشعی ٍ  ایشاى، صًدیشُ هبسوف، دٍسُ: ٍاشگاى کلیذی

 

 همذهِ

ّبی سفتبس گزضتِ آًْب ّستین. پیص ثیٌی ّبی خَی هبًٌذ ثبسًذگی، ًیبصهٌذ ضٌبخت ٍیژگی ثشای پیص ثیٌی ٍ وٌتشل پذیذُ
ّهب ٍ   ّبی دیٌبهیىی ثش تؼییي ساثغهِ ثهیي ٍسٍدی  پزیش است. هذل ّبی هضثَس ثِ دٍ غَست دیٌبهیىی ٍ آهبسی اهىبى پذیذُ

ّهبی   (. ثشسسهی 1386 ّبی لجلی ثشتشی داسًذ)یَسهفی ٍ ّوىهبساًص،  سَْلت استفبدُ ثش هذل خشٍخی تبویذ داسًذ ٍ اص ًظش
ٍ غیهشُ   1آسیوهب  ّبیّبی خغی ٍ غیشخغی، هذل ّبی صهبًی، ّوجستگی ّبی هختلف اص خولِ تحلیل سشی آهبسی ثِ سٍش

خِ لشاس گشفتهِ اسهت. ثشسسهی ٍ    ّبی آهبسی، هذل صًدیشُ هبسوف ًیض دس ػلَم خَی هَسد تَگیشد. دس هیبى سٍش اًدبم هی
دّذ وِ پژٍّطگشاى هتؼذدی اص هذل هبسوف دس هغبلؼهِ سٍاثهظ تحلیلهی ثهیي ثبسًهذگی ٍ       پژٍّص دس ایي هَسد ًطبى هی

ُ   (، عجم1989ِ، )والسن ٍ وبساس سٍاًبة ّهبی خطهه ٍ هشعَة)ٍایهذ ٍ ّوىهبساًص،      ثٌذی اللیوی ثش هجٌهبی عهَل دٍس
وطبٍسصی ثب تغییهشات ثبسًذگی)سهبثشاهبًیبم ٍ    ّبی(، استجبط هیضاى تَلیذ هحػَل2003 ،؛ آًبگٌَستَپَلَ ٍ ّوىبساًص1998
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(، ثشسسهی احتوهبالت خطىسهبلی ٍ    1993، ثٌهذی اللهین وطهبٍسصی)خبهجت    (، عجم1992ِ، ؛ خیي ٍ آگشاٍال1986، سبًدیَا
( ٍ 1386ی ٍ ّوىهبساًص،  ؛ سضیئ2003؛ یَسفی ٍ ّوىبساًص،  2005،2003؛ پبئَلَ ٍ ّوىبساًص،1990تشسبلی )تبهپسَى،

؛ 1962ّبی خطه ٍ هشعهَة ٍ پهیص ثیٌهی احتوهبالت ثبسش)گبثشیهل ٍ ًیهَهي،       ثیص اص ّوِ ثشای تدضیِ ٍ تحلیل دٍسُ
اًهذ. حدهبصی صادُ ٍ    دُوهش ( اسهتفبدُ  1385؛ وشدٍاًی ٍ ّوىهبساى،  2002؛ ثٌیه ٍ ّوىبساًص،1993سًَگ ٍ ّوىبساًص،

َتبُ هذت خشاسبى ثِ ایي ًتیدهِ سسهیذًذ وهِ دلهت ایهي سٍش دس تؼیهیي       ّبی خطه و ( دس ثشسسی دٍس1384ُضیشخبًی)
ّبی پیص ثیٌی ضذُ ثبسش ی فشاٍاًی تَالیست، ّوچٌیي همبیسِا ّبی خطه وَتبُ هذت خشاسبى ثبال احتوبل ٍلَع دٍسُ

وهِ  ّهبی خطهه ٍ هشعهَة دس هٌهبعمی      السستبى ثب فشاٍاًی هطبّذُ ضذُ، دلت هذل ههبسوف سا دس پهیص ثیٌهی تهَالی    
ثهبسش دس   یبّه (. تحلیل ٍ پیص ثیٌهی ًَسهبى  1384 دّذ)ػلیدبًی ٍ ّوىبساى، ًبّوبٌّگی ضذیذ ثبسش داسًذ سا ًطبى هی

ّبی تش  ی ثشگطت هَسن تش ثَدى دٍسُ ( ًطبًگش عَالًی1386ضْشستبى خشم آثبد ثب استفبدُ اص هذل صًدیشُ هبسوف)اهیشی، 
 ّبی خطه است. ًسجت ثِ دٍسُ

ّبی  ای، ثَیژُ دس اهش وطبٍسصی داسد، ضٌبخت ٍیژگی سیضی ًبحیِ وِ ػٌػش ثبسش دس هذیشیت ٍ ثشًبهِ ثب تَخِ ثِ اّویتی
یهي  ِ ایبثهذ. ثه   ّبی هختلف وطهَس ضهشٍست ههی    ّب دس ثخص تش ٍ خطه ٍ احتوبل ٍلَع ایي دٍسُ ّبی هْن هشتجظ ثب دٍسُ

ى ًوبیٌهذُ اًتخهبة گشدیهذ تهب ضهوي ثشسسهی       سٍ، اص ّش ثخص اللیوی ایشاى یه ایستگبُ ثِ ػٌَا هٌظَس دس پژٍّص پیص
 تش ٍ خطه فشاّن ضَد. ّبی ّبی هختلف اص ًظش دٍسُ ّبی هضثَس، اهىبى همبیسِ ثخص ٍیژگی
 

 ّاّا ٍ رٍش دادُ

 ّای هَرد هاالؼِ ّا ٍ ایستگاُ ٍیصگی دادُ -

ثبد، اَّاص، ثٌذسػجبس، یضد، سضت، ّبی سیٌَپتیه ضْشّبی تجشیض، خشم آ ّبی ثبسًذگی سٍصاًِ ایستگبُ دس ایي پژٍّص اص دادُ
غهشة،   غشة، غهشة، خٌهَة   ّبی هضثَس ثِ تشتیت ثِ ػٌَاى ًوبیٌذُ هٌبعك ضوبل هطْذ، ٍ صاثل استفبدُ ضذُ است. ایستگبُ

سا دسثهش   2005تب  1976سبلِ اص  ای سی ّب دٍسُ ضشق ایشاى اًتخبة ضذًذ. ایي دادُ ضشق ٍ خٌَة خٌَة، هشوض، ضوبل، ضوبل
ّبی هشثَط ثِ فػل تبثستبى ثِ دلیل فمذاى ثبسش ههَرش   ثبضٌذ. دادُ هشثَط ثِ فػَل صهستبى، ثْبس ٍ پبییض هی گیشًذ ٍ هی

 ّبی وطبٍسصی هَسد هغبلؼِ لشاس ًگشفت. دس فؼبلیت
 

 رٍش کار -
یی وِ ّب تش ٍ خطه اص هذل صًدیشُ هبسوف استفبدُ ضذ. صًدیشُ هبسوف ثِ هدوَػِ حبلت ّبی خْت تحلیل ٍ ثشسسی دٍسُ

ّهب ووتهش اص دٍ حبلهت ًیسهتٌذ)ثبساى یهب ثهذٍى        ضهَد. هؼوهَال ایهي حبلهت     تَاًذ داضتِ ثبضذ گفتِ هی یه ػٌػش هتغیش هی
تشیي هذل صًدیشُ هبسوف هذل یه هشتجِ دٍ حبلتِ است. هٌظَس اص یه هشتجهِ ایهي اسهت وهِ      (. هتذاٍل86، ثبساى()اهیشی

 ی ضَد ٍ ثِ اػضبی گزضتِ ًیبصی ًیست.اًذاصُ ػضَ آیٌذُ اص سٍی ػضَ فؼلی پیص ثیٌی ه

Pr{Xt+1   Xt , Xt-1 , Xt-2 ,…, Xt-n } = pr { Xt+1         Xt+1} 

ثبضذ. اثتذا ثبیهذ اًغجهبق    گبم صهبى هی tتغییش حبلت ٍ  Xt  ،Xثِ ضشط ٍلَع حبلت   Xt+1 احتوبل ٍلَع حبلت ،pوِ دس آى: 

ّبی هَسد هغبلؼِ اص ًظش آهبسی آصهَى ضَد ٍ هطهخع   ی سٍصاًِ ایستگبُصًدیشُ هبسوف هشتجِ اٍل دٍحبلتِ ثش ٍلَع ثبسًذگ
ّب ثب یىذیگش ّوجستگی داسًذ یب هستمل اص ّن ّستٌذ)ثِ ػجبست دیگش، ضَد وِ آیب سٍیذادّبی هتَالی ثبسش سٍصاًِ ایستگبُ

جبق یب ػذم اًغجهبق صًدیهشُ   (. اًغ1993داس ّستٌذ یب خیش()سًَگ ٍ ّوىبساًص،  ّوجستگی هشتجِ اٍل هؼٌی آیب داسای خَد

xّب ثب استفبدُ اص آصهَى هبسوف هشتجِ اٍل دٍ حبلتِ ثش ٍلَع ثبسش سٍصاًِ ایستگبُ
ثشسسهی   α; 05/0داسی دس سهغ  هؼٌهی   2

( ثبضذ. سشی ههب  هبًبّبی ثبسش سٍصاًِ ایستب) هبسوف ایي است وِ سشی دادُ گشدیذ. ضشط دٍم ثشای استفبدُ اص هذل صًدیشُ
داس ًذاضهتِ ثبضهٌذ. یهه سٍش آسهبى ثهشای       اّذ ثَد وِ احتوبالت اًتمبلی)تجذیلی( دس ول سشی تغییش هؼٌیصهبًی ایستب خَ

هطخع سبختي ایستبیی ایي است وِ ول سشی سا ثِ چٌذ صیش دٍسُ تمسین وٌین ٍ احتوهبالت اًتمبلی)تجهذیلی( سا دس صیهش    
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(. 1993( اسهتفبدُ ههی وٌین.)سهًَگ ٍ ّوىهبساًص،     βتب)ی ث ّب ثب ّن همبیسِ وٌین. ثِ هٌظَس تست ایستبیی اص آهبسُ دٍسُ
 (:1ساثغِ )

 
 ، همهذاس  ،ّب دس ّش صیهش دٍسُ تؼذاد اًتمبل،  ، ّبی اًتمبل، تؼذاد حبلت  ّب، ، تؼذاد صیش دٍسTُدس ساثغِ ثبال 

ثؼذ اص ثذست آٍسدى آههبسُ  ثبضذ. ، همذاس احتوبالت اًتمبلی دس ول سشی هی احتوبالت اًتمبلی)تجذیلی( دس ّش صیش دٍسُ ٍ 
β ُآصهَى داسی همذاس ثذست آهذُ سا آصهَى وٌین. ثشای آصهَى آى اص ثبیست هؼٌیّبی ّش ایستگبُ هی ثشای دادx

دس سغ   2
 ضَد: غَست صیش هحبسجِ هیثِ  (df)وٌین. دس ایي حبلت هیضاى دسخِ آصادی استفبدُ هی α; 05/0 داسی هؼٌی

df = (T-1)(m-1)(m)  
ّب، دس هشحلِ اٍل هبتشیس  داس هشتجِ اٍل ٍ ایستب ثَدى دادُ فتي اعویٌبى دسثبسُ ٍخَد خَدّوجستگی هؼٌیپس اص یب

 ثبضذ: تمبعؼی ضوبسش فشاٍاًی اًتمبلْب تْیِ ضذ. هبتشیس هضثَس ثِ غَست صیش هی
   

هتش ٍ هیلی 1/0ثب ثبسش  ثبضذ. سٍصّبی ی سٍص تش هی ثِ هٌضلِ 1ی سٍص خطه ٍ ػذد  دس ایي هبتشیس ػذد غفش ثِ هٌضلِ
ّبی  ی احتوبل حبلت ثیطتش ثِ ػٌَاى سٍص تش ٍ ووتش اص آى ثِ ػٌَاى سٍص خطه دس ًظش گشفتِ ضذ. گبم ثؼذی هحبسجِ

غَست صیش ِ تَاى ثّبی ثبسش است. هبتشیس احتوبل صًدیشُ هبسوف ثشای هشتجِ اٍل دٍ حبلتِ سا هی اًتمبل ضشعی دادُ
: ًَضت

                                                      
 

 (5( ٍ )4(، )3(، )2هحبسجِ ّش یه اص ػٌبغش ثبال ثِ غَست صیش هی ثبضذ: سٍاثظ)

  ;         ,          ;  

ّوچهَى احتوهبالت    یبّه ُهْن سشی هطبّذ ّبیثب هطخع ضذى ػٌبغش هبتشیس، احتوبل اًتمبل ثشخی خػَغیت
آیذ ٍ ًحَُ  ّبی تش هَسد اًتظبس دس ّش فػل ثذست هی ٍ خطه، سیىل اللیوی، فشاٍاًی دٍسُتش  ّبی تشی، عَل دٍسُ اللیوی

 هحبسجِ آًْب ثِ ضشح صیش است.

ی ٍلَع سٍصّبی خطه ٍ تش دس ّش فػل وِ اص تمسین سٍصّبی تش یب خطه ّش فػل ثش تؼهذاد سٍصّهبی    احتوبل سبدُ -1
 ضَد.ّوبى فػل حبغل هی

ِ    دّذ چٌذ دسغذ اص دٍسُ ى هیاحتوبالت اللیوی وِ ًطب -2 ّهبی صیهش    ی هغبلؼِ خطه ٍ چٌذ دسغذ تهش اسهت ٍ اص ساثغه
 (  7(ٍ)6، یؼٌی احتوبل سٍصّبی ثبساًی(. ساثغِ )دس 1ضَد: )صیشًَیس هحبسجِ هی

                  

 ضَد: یاص سٍی احتوبالت ضشعی، دسخِ تذاٍم یب ّوجستگی صهبًی ًیض هحبسجِ ه -3

 ( است.1ّوجستگی ثب تبخیش صهبًی ) خَد;    r1 =P11-P01            1r(8) ساثغِ
 ی آًْب اص ایي سٍاثظ استفبدُ ضذ:  ّبی تش ٍ خطه، وِ خْت هحبسجِاهیذ سیبضی یب عَل دٍسُ -4

                               عَل دٍسُ خطه دس ّش فػل یب عَل دٍسُ خطه هَسد اًتظبس ; E0( 9ساثغِ )

                         عَل دٍسُ تش دس ّش فػل یب عَل دٍسُ تش هَسد اًتظبس ; 1E (10) ساثغِ

سا ًیض ثشای  (تَاى ثب خوغ آًْب همذاس سیىل َّایی)ّبی تش ٍ خطه، ثِ ساحتی هیثؼذ اص هطخع ضذى عَل دٍسُ -5

 ىل َّایی ًطبى دٌّذُ یه هَسن تش ٍ یه هَسن خطه است.ّب تؼییي وشد. سی ّش یه اص ایي دٍسُ
 (. 1993( استفبدُ ضذ )ثشگش،11سٍصُ هشعَة اص ساثغِ) Nّبی ثشای تؼییي ٍ پیص ثیٌی احتوبل ٍلَع دٍسُ -6

   

                        ًطبًِ هشعَثی است. wسٍصُ ٍ 3سٍصُ، 2سٍصُ،  1تؼذاد سٍصّبی تَالی هشعَة هثال   Nُ دس آى ن   
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 ًتایج

 ّای هرتَط تِ فراٍاًی رٍزّای تر ٍ خطک  تحلیل دادُ -

xّبی هَسد هغبلؼِ ثب استفبدُ اص آصههَى   اثتذا اًغجبق صًدیشُ هبسوف هشتجِ اٍل دٍ حبلتِ ثِ دادُ دس
 داسی دس سهغ  هؼٌهی   2

05/0 ;α  ای  ول ّش ایستگبُ وهِ دٍسُ  ّبی ّب، دادُ ذ. سپس ثشای تطخیع ایستبیی دس سشی دادُگشدیثشسسی ضذ ٍ تبییذ
xٍ آصهَى  βذ ٍ ثب استفبدُ اص آهبسُ ضسبلِ تمسین  10گیشد ثِ سِ دٍسُ  سی سبلِ سا دس ثش هی

ایستبیی سشی ثبسش سٍصاًِ  2
ِ ّبی تش ٍ خطهه ثه   ی دٍسُ ّب تبییذ ضذ. اص آًدبیی وِ هغبلؼِ ّش ایستگبُ آصهَى گشدیذ ٍ ضشط ایستبیی دس توبم ایستگبُ

ّب هدذدا ثػَست فػلی تٌظین گشدیذ تب اص ایي تَاًذ ًتبیح ثْتشی داضتِ ثبضذ، سشی ثبسش توبم ایستگبُ هی غَست فػلی
ّبی تش ٍ خطه ًیهض فهشاّن ضهَد. همبیسهِ      ی فػلی دٍسُ ّب افضایص یبثذ ٍ اهىبى همبیسِ-عشیك هیضاى ّوگٌی دس دادُ

تش هشثَط ثِ فػهل صهسهتبى    تشیي دسغذ فشاٍاًی سٍصّبیّبی هَسد هغبلؼِ ثیط ی ایستگبُ ّوِ دّذ وِ دس فػلی ًطبى هی
ّبی  آثبد ٍ هطْذ تمشیجب دٍ ثشاثش ایستگبُ تش دس ضْشّبی تجشیض، خشم (. دس ایي فػل دسغذ فشاٍاًی سٍصّبی1 ثبضذ)خذٍل هی

ٍ   ضشلی)یضد، ثٌذسػجبس ٍ صاثل( است ٍ ایستگبُ سضت سِ ثشاثش ایستگبُ هشوضی، خٌَثی ٍ خٌَة اًهی داسد.  ّهبی ههزوَس فشا
 فػهل ثْهبس،   (. دس1372 ّبی ضوبلی وطهَس اسهت)ػلیدبًی،  ّبی وَتبُ دس لسوت ایي هَضَع ًبضی اص فشاٍاًی ثیطتش هَج

ُ  ّب وبّص هی تش دس توبم ایستگبُ دسغذ فشاٍاًی سٍصّبی ّهبی ٍالهغ دس    یبثذ ثب ایي تفبٍت وِ هیضاى ایي وبّص دس ایسهتگب
حهبسُ   ّبی دیگش است. دس فػل ثْبس ضلغ ضوبلی سیستن پشفطهبس خٌهت   ثخص ضشق ضذیذتش اص غشة ٍ خٌَة خٌَة، خٌَة

ضهَد)حدبصی   دس ًتیدِ اص هیضاى ًبپبیذاسی دس ًیوِ خٌَثی وطَس وبستِ هی یبثذ ٍ ّبی ضوبلی اًتمبل هی آسام آسام ثِ ػشؼ
یسهتگبُ هطهْذ، ًسهجت ثهِ     تهش دس ا  ثیطتش سٍصّهبی  ضَد، فشاٍاًی (. ًىتِ خبلت تَخِ وِ دس ایي فػل دیذُ هی1372 صادُ،

تش ثِ تجشیض  غشة ٍ غشة )خشم آثبد ٍ تجشیض( است. دس فػل پبییض پس اص سضت، ثیطتشیي فشاٍاًی سٍصّبی ّبی ضوبل ایستگبُ
ضشق وطَس ثسیبس ًبچیض اسهت.   ضشق ٍ ضوبل ّبی ٍالغ دس هشوض، خٌَة، خٌَة اختػبظ یبفتِ ٍ سٍصّبی ثبسش دس ایستگبُ

دس ههبُ دسهبهجش   صیهشا  ضًَذ،  ّبیی خستدَ وشد وِ دس ایي فػل ٍاسد ایشاى هیذ دس هسیش سیىلَىهْوتشیي ػلت آى سا ثبی

هَاصات ٍ دس اعشاف ضوبل آى، لسوت ضوبلی وطهَس  ِ ّب ًیض ثهحَس سٍدثبد دس ًَاحی ضوبلی خبٍسهیبًِ لشاس داسد ٍ سیىلَى
 (.1366 دٌّذ)ػلیدبًی، تحت تبریش لشاس هیسا  
 

 ّای اًتمال ضرطی تارشوال حالتتحلیل همادیر احت -
 دسصهسهتبى، ثْهبس، پهبییض     ّهب ّبی هَسد هغبلؼِ ثهِ تفىیهه فػهل   ّبی اًتمبل ضشعی ثبسش ایستگبُهمبدیش احتوبل حبلت

 ( آٍسدُ ضذُ است.2خذٍل)
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 دسغذ فشاٍاًی سٍصّبی تش ٍ خطه: 1جذٍل 

 
 ّبی اًتمبل ضشعی ثبسشهبتشیس احتوبل حبلت :2جذٍل 

 

(ٍ 53/0ثْهبس) ، (65/0دسسِ فػهل صهسهتبى )   P11 د حذاوثش احتوبل ٍلَعضَ طبّذُ هیخذٍل هزوَس ه عَسوِ دسّوبى
( 29/0( ٍ پبییض)24/0(، ثْبس)32/0( هتؼلك ثِ ایستگبُ سضت ٍ حذالل احتوبل ٍلَع ایي حبلت دس فػَل صهستبى)64/0پبییض)

ّبی هختلف اللیوی ًطهبى   ثیي ثخص P11 ثبضذ. همبیسِ احتوبل ٍلَع حبلت ثِ تشتیت هتؼلك ثِ یضد، ثٌذسػجبس ٍ صاثل هی
اًهذ ٍ ضهْشّبی سضهت،     دّذ وِ ضْشّبی صاثل، یضد ٍ ثٌذسػجبس ثب ووتشیي احتوبل ٍلَع دٍ سٍص تش هتَالی هَاخِ ثَدُ هی

دس  P00دّهذ وهِ احتوهبل ٍلهَع      اًذ. ّوچٌیي ایي ًتبیح ًطبى هی ثَدُسا داسا P11 خشم آثبد ٍ تجشیض ثیطتشیي احتوبل ٍلَع 
 ثبضذ. ضشق ٍ هشوض ثبال ثَدُ است ٍ حذاوثش آى هشثَط ثِ فػل ثْبس هی ّبی خٌَة، خٌَة ایستگبُ

 

 ّای تر ٍ خطکتحلیل همادیر احتوال اللیوی دٍرُ -
ًتهبیح حبغهل اصایهي     دّذ وِ چٌذ دسغذ اص دٍسُ هَسد هغبلؼِ، تش ٍ چٌهذ دسغهذ خطهه اسهت.     احتوبل اللیوی ًطبى هی

 ت.( آٍسدُ ضذُ اس3هحبسجِ دس خذٍل)
ّبی سضت، خشم آثبد ٍ هطْذ داسای ثیطهتشیي احتوهبل اللیوهی     وٌیذ ایستگبُ گًَِ وِ دس ایي خذٍل هطبّذُ هیّوبى

شعهَة دس فػهل   تجشیض داسای ثیطتشیي احتوبل اللیوهی دٍسُ ه  ّبی سضت ٍ(دس فػل صهستبى ٍ ایستگبُدٍسُ هشعَة)
 دّذ وِ ثیطتشیي احتوبل اللیوی دٍسُ هشعَة دس فػهل پهبییض ٍ دس ایسهتگبُ سضهت     ثبضٌذ. خذٍل هضثَس ًطبى هی ثْبس هی

 ثبضهذ)ػلیدبًی،  تشیي فػهل دس هٌغمهِ هؼتهذل خهضسی ههی      ضَد وِ حبوی اص ایي است وِ پبییض هشعَة ( دیذُ هی43/0)
ُ   97/0(. ثیطتشیي احتوبل اللیوی دٍسُ خطه 1372 ّهبی صاثهل ٍ ثٌهذسػجبس سا دادُ     است وِ دس فػل ثْهبس دس ایسهتگب

 ایستگاُ

 پاییس تْار زهستاى

درصذ فراٍاًی 

 رٍزّای خطک

رصذ فراٍاًی د

 رٍزّای تر

 فراٍاًی درصذ

 رٍزّای خطک

درصذ فراٍاًی 

 رٍزّای تر

درصذ فراٍاًی 

 رٍزّای خطک

درصذ فراٍاًی 

 رٍزّای تر

 29 71 23 77 30 70 تثریس

 24 76 24 76 37 63 خرم آتاد

 14 86 8 92 25 75 اَّاز

 5 95 3 97 16 84 تٌذرػثاض

 7 93 9 91 14 86 یسد

 43 57 31 69 44 56 رضت

 21 79 24 76 28 72 تْراى

 16 84 28 72 34 66 هطْذ

 4 96 4 96 15 85 زاتل

 زاتل هطْذ تْراى رضت یسد تٌذرػثاض اَّاز خرم آتاد تثریس ایستگاُ

 زهستاى
21/0 
48/0 

79./ 
52/0 

26/0 
45/0 

74/0 
55/0 

17/0 
40/0 

83/0 
6/0 

11/0 
43/0 

89/0 
57/0 

11/0 
32/0 

89/0 
68/0 

22/0 
65/0 

78/0 
35/0 

2/0 
47/0 

8/0 
53/0 

26/0 
5/0 

73/0 
5/0 

11/0 
35/0 

89/0 
65/0 

 تْار
20/0 
49/0 

8/0 
51/0 

16/0 
48/0 

84/0 
52/0 

05/0 
31/0 

95/0 
69/0 

02/0 
24/0 

98/0 
76/0 

07/0 
26/0 

93/0 
74/0 

21/0 
53/0 

79/0 
47/0 

19/0 
4/0 

81/0 
6/0 

21/0 
46/0 

79/0 
54/0 

02/0 
31/0 

98/0 
69/0 

 پاییس
15/0 
46/0 

85/0 
54/0 

14/0 
55/0 

86/0 
45/0 

1/0 
42/0 

9/0 
58/0 

03/0 
35/0 

97/0 
65/0 

05/0 
37/0 

95/0 
63/0 

27/0 
64/0 

73/0 
36/0 

13/0 
49/0 

87/0 
51/0 

11/0 
41/0 

89/0 
59/0 

03/0 
29/0 

97/0 
71/0 
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ضَد هَیذ ایي هغلت است وِ دس فػَل صهسهتبى، ثْهبس ٍ    ای وِ اص احتوبالت اللیوی حبغل هی است. ثِ عَس ولی ًتیدِ
وبل ثِ سوت خٌَة تش هی ثبضذ ٍ اص ًظش هىبًی ّش چِ اص ض پبییض احتوبل اللیوی دٍسُ خطه ثیطتش اص احتوبل اللیوی دٍسُ

 ضَد. تشوبستِ هی سٍین اص احتوبل اللیوی دٍسُ ٍ اص غشة ثِ سوت ضشق پیص هی
 

 ّبی تش ٍ خطههمبدیش احتوبل اللیوی دٍسُ :3جذٍل

 ایستگاُ
 پاییس تْار زهستاى

  r1   r1   r1 

 31/0 79/0 21/0 29/0 72/0 28/0 27/0 72/0 28/0 تثریس

 40/0 77/0 23/0 32/0 77/0 23/0 19/0 68/0 32/0 خرم آتاد

 32/0 85/0 15/0 26/0 93/0 07/0 23/0 78/0 22/0 اَّاز

 32/0 95/0 05/0 21/0 97/0 03/0 32/0 85/0 15/0 تٌذرػثاض

 322/0 932/0 067/0 194/0 917/0 082/0 21/0 86/0 14/0 یسد

 37/0 57/0 43/0 32/0 69/0 31/0 43/0 62/0 38/0 رضت

 36/0 79/0 21/0 21/0 76/0 24/0 27/0 73/0 27/0 تْراى

 29/0 84/0 16/0 25/0 73/0 27/0 23/0 66/0 35/0 هطْذ

 26/0 96/0 04/0 29/0 97/0 03/0 24/0 86/0 14/0 زاتل

 

 ّای تر ٍ خطک تحلیل اهیذ ریاضی دٍرُ -
ّبی هَسد هغبلؼِ ثِ  تش ٍ خطه هَسد اًتظبس ثشای ایستگبُ ّبی تش ٍ خطه یب عَل دٍسُ ّبی ( اهیذ سیبضی دٍس4ُدس خذٍل)

( دس فػهل صهسهتبى هشثهَط ثهِ     1Eتهش )  ّبیتفىیه فػَل اًتخبثی روش ضذُ ثذست آهذُ است. حذاوثش اهیذ سیبضی دٍسُ
ثبضهذ ٍ حهذالل ایهي فػهل دس      ( ههی 8/1( ٍ تْهشاى) 8/1شم آثهبد) (، خه 9/1) (، تجشیهض 2) (، هطهْذ 85/2ّبی سضت) ایستگبُ
ُ   1E ثبضذ. دس فػل ثْبس همذاس ( هی7/1( ٍ اَّاص )7/1) (، ثٌذسػجبس5/1) (، یضد5/1ّبی صاثل) ایستگبُ ّهب   دس توهبم ایسهتگب

دس فػل پهبییض   1E ّبی تجشیض ٍ خشم آثبد همذاس آى افضایص داضتِ است. ثشسسی همذاس وبّص یبفتِ است ٍ فمظ دس ایستگبُ
ّبی سضت ٍ خشم آثبد ٍ وبّص آى دس ایسهتگبُ هطهْذ اسهت. اههب حهذاوثش اهیهذ        ثیبًگش افضایص لبثل تَخِ آى دس ایستگبُ

عهَس ولهی   ِ ضَد. ث سٍص( هطبّذُ هی47سٍص( ٍ ثٌذسػجبس) 50ّبی صاثل) ( دس فػل ثْبس دس ایستگبE0ُسیبضی دٍسُ خطه)
ضهَد ٍ ثهشػىس عهَل     وبستِ هی 1E سٍین اص همذاس ضشق پیص هی َة ٍ خٌَةّش چِ اص ضوبل ٍ غشة وطَس ثِ سوت خٌ

ضهشلی وطهَس احتوهبل ٍلهَع      وِ دس فػل ثْبس دس هٌبعك خٌَة ٍ خٌَة عَسیِ یبثذ ث ( افضایص هیE0ّبی خطه) دٍسُ
 سسذ. ثبسش ثِ حذالل هوىي هی

 

 ّای تر ٍ خطکتحلیل سیکل َّایی دٍرُ -
ضَد. ًتبیح حبغل اص ایي هحبسجِ دس  ( ًبهیذُ هیEcخطه ٍ تش ثب ػٌَاى سیىل َّایی)ّبی ثبسص ٍ پی دسپی  هدوَع دٍسُ

ّب  ( لبثل هطبّذُ است. همبیسِ تحلیلی همذاس سیىل َّایی ًطبى دٌّذُ ایي حمیمت است وِ وَتبّتشیي سیىل4خذٍل)
غشة، غشة ٍ هٌبعك ضوبل، ضوبلاص ًظش صهبًی هشثَط ثِ صهستبى )ثِ استثٌب سضت( ٍ اص ًظش هىبًی ثِ تشتیت هشثَط ثِ 

سٍص( ٍ  51ضشق)صاثل:ّبی ٍالغ دس خٌَة ّب دس فػل ثْبس ٍ دس ایستگبُ تشیي سیىل ثبضذ. اهب عَالًی ضشق وطَس هی ضوبل
دّذ وِ ّش  ّبی َّایی ًطبى هی تش ثب سیىل ی دسغذ فشاٍاًی سٍصّبی ضَد. همبیسِ سٍص( هطبّذُ هی 48، خٌَة)ثٌذسػجبس

ّبیی وِ اص اللین  یبثذ ٍ ایستگبُ ّبی َّایی وبّص هی یبثذ عَل سیىل تش افضایص هی سٍصّبی چِ دسغذ فشاٍاًی
 تشی داسًذ. تشی ثشخَسداس ّستٌذ سیىل َّایی وَتبُ هشعَة
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 ّبی تش ٍ خطه همبدیش اهیذ سیبضی دٍسُ -4خذٍل

 ایستگاُ
 پاییس تْار زهستاى

         

 5/8 8/1 6/6 7 96/1 5 6/6 9/1 7/4 تثریس

 2/9 2/2 7 1/8 9/1 2/6 6/5 8/1 8/3 خرم آتاد

 7/11 7/1 10 4/21 4/1 20 9/6 7/1 9/5 اَّاز

 5/32 5/1 31 9/48 3/1 6/47 2/11 7/1 5/9 تٌذرػثاض

 6/23 6/1 22 5/16 36/1 15/15 5/10 5/1 9 یسد

 49/6 76/2 73/3 7 17/2 85/4 5/7 85/2 6/4 رضت

 6/9 97/1 63/7 95/6 66/1 29/5 88/6 88/1 5 تْراى

 6/10 6/1 9 7/6 83/1 87/4 7/5 2 7/3 هطْذ

 4/34 4/1 33 4/51 4/1 50 5/10 5/1 9 زاتل

 

 تررسی فراٍاًی رٍزّای تارش -
تهش وَتهبُ ههذت اص     ّبیّبی هَسد هغبلؼِ هطخع ضذ وِ دٍسُ دس ثشسسی فشاٍاًی سٍصّبی ثبسش هطبّذُ ضذُ دس ایستگبُ

ضهَد. همبیسهِ ی فشاٍاًهی     ّب وبستِ هیتش اص تؼذاد فشاٍاًی ّبی عَالًی ًی ثشخَسداس است ٍ ثِ تذسیح تب دٍسُثیطتشیي فشاٍا
ّبی سضت، خشم آثبد ٍ تجشیهض   دّذ وِ ایستگبُ ّبی هَسد هغبلؼِ ًطبى هی سٍصُ ثبسش هطبّذُ ضذُ دس ایستگبُ nّبی دٍسُ

غشة ٍ غشة ثهِ سهوت    (. ثِ ػجبست دیگش ّش چِ اص ضوبل، ضوبل1ل سٍصُ سا داسًذ)ضى 6تب  4ّبی ثیطتشیي فشاٍاًی ثبسش
ضًَذ ٍ دس ًتیدِ هٌبعك خٌَة، خٌَة ضشق  تش هی ّبی ثبسًذگی وَتبُسٍین دٍسُ ضشق ایشاى پیص هی هشوض، خٌَة ٍ خٌَة

 ٍ هشوضی ایشاى سْن ووتشی اص ًضٍالت خَی داسًذ.
 

 
 ّبی هَسد هغبلؼُِسٍصُ ایستگب 6تب  3ّبی ثبسش فشاٍاًی دٍسُ :1ضکل 
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 رٍزُ هرطَب nّای پیص تیٌی ٍ ترآٍرد احتوال ٍلَع دٍرُ -
ّب دس سِ فػل صهستبى، ثْبس ٍ پبییض  سٍصُ هشعَة سا ثشای توبم ایستگبُ 6تب  1ّبی  ( احتوبل ٍلَع دٍس7ُ تب 5خذاٍل)

ّب احتوبل  دّذ وِ دس توبم ایستگبُ هیّبی هَسد هغبلؼِ ًطبى  دّذ. ثشسسی ٍ همبیسِ ایي احتوبالت دس ایستگبُ ًطبى هی
ّبی هشعَة افضایص یبثذ، احتوبل ٍلَع آى  ّبی دیگش است ٍ ّش چِ هذت دٍسُ ٍلَع سٍصّبی تش یه سٍصُ ثیص اص دٍسُ

ّبی  ثبضذ. اص ًظش فػلی احتوبل ٍلَع ثبسش سٍصُ هی 6ّبی وِ ووتشیي احتوبل هشثَط ثِ ثبسش عَسیِ یبثذ، ث وبّص هی
ّب اص ًظش احتوبل  ثبضذ، اهب همبیسِ هىبًی ایستگبُ سٍصُ( دس فػل صهستبى ثیص اص دٍ فػل دیگش هی 6تب  4هذت ) ثلٌذ

ّبی صاثل، یضد، ثٌذسػجبس ٍ اَّاص ووتشیي احتوبل ثشای ٍلَع  ّبی چٌذ سٍصُ خبلت تَخِ است. دس ایستگبُ ٍلَع ثبسش
ّبی وطَس  هذت ٍ اتفبلی ػٌػش ثبسش دس ایي ثخص  َتبُسٍصُ ٍخَد داسد وِ ثیبًگش ٍخَد الگَّبی و 6تب  4ّبی  ثبسش

ِ یبثذ، ث سٍصُ( افضایص هی 6تب  4هذت) ّبی ثلٌذ غشثی وطَس احتوبل ٍلَع ثبسش است. اهب دس ًَاحی ضوبل، غشة ٍ ضوبل
غذ اص دس 10آثبد ثِ ثیص اص  دسغذ ٍ دس ایستگبُ خشم 20ّب ًضدیه ثِ  گًَِ ثبسشوِ دس ایستگبُ سضت احتوبل ایي عَسی

 سسذ. ّب هی ول ثبسش
 

 دسغذ حزف ضذُ است ( 1سٍصُ تش)صهستبى(، ) احتوبالت صیش  6تب  1ّبی  همبدیش دسغذ احتوبل ٍلَع دٍسُ :5جذٍل 

 6 5 4 3 2 1 ایستگاُ

 3/1 7/2 7/5 9/11 9/24 52 تثریس

 1 2/2 9/4 11 7/24 55 خرم آتاد

 0 5/1 8/3 6/9 24 60 اَّاز

 0 9/1 4/4 10 24 57 تٌذرػثاض

 0 0 2/2 9/6 7/21 68 یسد

 9/3 1/6 5/9 7/14 7/22 2/35 رضت

 2/1 5/2 5/5 7/11 9/24 53 تْراى

 5/1 3 16/6 3/12 25 2/50 هطْذ

 0 0 2 8 22 65 زاتل

 
 

 سٍصُ تش)ثْبس( 6تب  1ّبی  همبدیش دسغذ احتوبل ٍلَع دٍسُ :6جذٍل 

 6 5 4 3 2 1 ایستگاُ

 4/1 9/2 6 2/12 25 51 تثریس

 3/1 7/2 6/5 9/11 9/24 1/52 خرم آتاد

 0 0 2 6/6 21 69 اَّاز

 0 0 1 2/4 18 76 تٌذرػثاض

 0 0 2/1 9/4 9/18 73 یسد

 9/1 6/3 8/6 9/12 4/24 46 رضت

 0 5/1 8/3 6/9 24 60 تْراى

 1 3/2 5 11 24 54 هطْذ

 0 0 2 6/6 21 69 زاتل

 
 
 
 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 89                                                                                        1391 صهستبى ،18 ضوبسُ پٌدن، سبل ،یؼیعج یبیخغشاف ًبهِفػل

 

 سٍصُ تش)پبییض( 6تب  1ّبی  همبدیش دسغذ احتوبل ٍلَع دٍسُ: 7جذٍل 

 6 5 4 3 2 1 ایستگاُ

 1/1 4/2 2/5 4/11 8/24 54 تثریس

 1/2 4 3/7 4/13 7/24 4/45 خرم آتاد

 0 8/1 2/4 10 24 58 اَّاز

 0 1 8/2 8 22 64 تٌذرػثاض

 0 1/1 1/3 5/8 23 2/63 یسد

 7/3 9/5 3/9 6/14 23 2/36 رضت

 4/1 9/2 9/5 12 8/24 50 تْراى

 0 5/1 4 9 24 59 ْذهط

 0 0 7/1 6 20 71 زاتل

 
 جوغ تٌذی ٍ ًتیجِ گیری

ّبی هَسد هغبلؼِ ثیطتشیي د. دس توبم ایستگبُوشتَاى ثِ ایي ضشح ثیبى عَس ولی ًتبیح حبغل اص ایي ثشسسی سا هیِ ث  
  ی سٍصّبی تش دس(. دس ایي فػل دسغذ فشاٍا1ً ثبضذ)خذٍلدسغذ فشاٍاًی سٍصّبی تش هشثَط ثِ فػل صهستبى هی

ػجبس(،  ّبی هستمش دس خٌَة)ثٌذسضشق)هطْذ( دٍ ثشاثش ایستگبُغشة)تجشیض( ٍ ضوبلّبی غشة)خشم آثبد(، ضوبلایستگبُ
ّبی ًبهجشدُ فشاٍاًی داسد. هْوتشیي ضشق)صاثل( ٍ هشوض)یضد( ایشاى است ٍ ایستگبُ ضوبلی)سضت( سِ ثشاثش ایستگبُخٌَة

 ّبی ایشاى است )ػلیدبًی،ٍیژُ هسیش سیىلَىِ ( ٍ ث2002گَی ثبدّبی غشثی )ػلیدبًی، ػبهل دس ایي ًبهَصًٍی، ال
( ٍ یىی اص 1366وِ حذاوثش سٍصّبی ثبساًی ثب هسیشّبی سیىلًَی ایشاى ّوبٌّگی داسد)ػلیدبًی،  عَسیِ (، ث2008

(. دس فػل ثْبس دسغذ 1372 ّبی ضوبلی ایشاى است)ػلیدبًی،ّبی وَتبُ دس ػشؼهْوتشیي دالیل فشاٍاًی ثیطتش هَج
غشة ٍ ّبی ٍالغ دس خٌَة، خٌَةیبثذ ٍ هیضاى ایي وبّص دس ایستگبُّب وبّص هیفشاٍاًی سٍصّبی تش دس توبم ایستگبُ

ّبی ضوبلی تش ضشق ضذیذتش است، صیشا ثب ضشٍع ثْبس ضلغ ضوبلی سیستن پشفطبس خٌت حبسُ آسام آسام ثِ ػشؼخٌَة
(. دس فػل پبییض 1372ضَد)حدبصی صادُ، دِ اص هیضاى ًبپبیذاسی دس ًیوِ خٌَثی وطَس وبستِ هییبثذ ٍ دس ًتیاًتمبل هی

ّبیی خستدَ وشد پس اص سضت ثیطتشیي فشاٍاًی سٍصّبی تش ثِ تجشیض اختػبظ یبفتِ ٍ ػلت آى سا ثبیذ دس هسیش سیىلَى
ّب دس ًَاحی ضوبلی خبٍسهیبًِ لشاس داسد ٍ سیىلَىضًَذ، صیشا دس هبُ دسبهجش هحَس سٍدثبد وِ دس ایي فػل ٍاسد ایشاى هی

(. همبیسِ احتوبل 1366دٌّذ)ػلیدبًی، هَاصات ٍ دس اعشاف ضوبل آى لسوت ضوبلی وطَس سا تحت تبریش لشاس هیِ ًیض ث
ػجبس ثب ووتشیي احتوبل  دّذ وِ ضْشّبی صاثل، یضد ٍ ثٌذسّبی هختلف وطَس ًطبى هیثیي ثخص P11ٍلَع  حبلت 

اًذ ٍ ضْشّبی سضت، خشم آثبد ٍ تجشیض ثیطتشیي احتوبل هَاخِ ثَدُ  P00دٍ سٍص تش هتَالی ٍ ثیطتشیي احتوبل ٍلَع ٍلَع 
دّذ وِ احتوبل اللیوی دٍسُ خطه دس ( ًطبى هی3 (. ثشسسی همبدیش احتوبل اللیوی)خذٍل2 اًذ)خذٍلداسا ثَدُ  P11 ٍلَع

ی ثبضذ ٍ اص ًظش هىبًی ّش چِ اص ضوبل ثِ سوت خٌَة ٍ اص غشة ثِ ّش سِ فػل ثیطتش اص احتوبل اللیوی دٍسُ تش ه
ّبی تش ٍ خطه هَسد اًتظبس ضَد. هحبسجِ عَل دٍسُسوت ضشق پیص هی سٍین اص احتوبل اللیوی دٍسُ تش وبستِ هی

ّبی سُ( دس فػل صهستبى ٍ هبوضیون د1Eٍّبی تش)( ثیبًگش هبوضیون دٍس4ُ ّبی تش ٍ خطه()خذٍل)اهیذ سیبضی دٍسُ
سٍص( است ٍ ّش چِ اص ضوبل ٍ غشة وطَس ثِ سوت خٌَة ٍ  47، ػجبس سٍص ٍ ثٌذس 50، ( دس فػل ثْبس)صاثل E0خطه)
( گَیبی ایي حمیمت 4ضَد. همبیسِ تحلیلی همذاس سیىل َّایی)خذٍل وبستِ هی 1E سٍین اص همذاسضشق پیص هیخٌَة

ضشق وطَس غشة، غشة ٍ ضوبلهشثَط ثِ هٌبعك ضوبل، ضوبلّب اص ًظش هىبًی ثِ تشتیت است وِ وَتبّتشیي سیىل
خٌَة)ثٌذسػجبس:  ( ٍسٍص 51، ضشق)صاثلخٌَةبی ٍالغ دس ّّب دس فػل ثْبس ٍ دس ایستگبُتشیي سیىلاست، اهب عَالًی

ٍ غشة ضَد. دس ثشسسی فشاٍاًی سٍصّبی ثبسش هطبّذُ ضذُ هطخع ضذ وِ ّش چِ اص ضوبل، ضوبلسٍص ( هطبّذُ هی 48
ضَد ٍ ثیطتشیي فشاٍاًی تش هیّبی ثبسًذگی وَتبُسٍین دٍسُضشق ایشاى پیص هیخٌَة غشة ثِ سوت هشوض، خٌَة ٍ
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سٍصُ  6تب  1ّبی ٍلَع پیَستِ است. احتوبل ٍلَع دٍسُِ ّبی سضت، خشم آثبد ٍ تجشیض ثسٍصُ دس ایستگبُ 6تب  4ّبی  ثبسش
 Nّبی (. ثش اسبس ایي ًتبیح ّش چِ هذت دٍس7ُتب  5 ذ)خذاٍلضحبسجِ ّب ثشای توبم فػَل ههشعَة دس توبم ایستگبُ
سٍصُ دس ًَاحی  6تب  4ّبی ضَد. حذاوثش احتوبل ٍلَع ثبسشیبثذ اص احتوبل ٍلَع آًْب وبستِ هیسٍصُ هشعَة افضایص هی

یضد ٍ ثٌذسػجبس ثشآٍسد  ّبی صاثل،غشة)تجشیض( ٍ حذالل ایي احتوبالت دس ایستگبُضوبل)سضت(، غشة)خشم آثبد( ٍ ضوبل
 گشدیذ.

 

 

 

 
 هٌبثغ

ًبهِ تحلیل ٍ پیص ثیٌی ًَسبًبت ثبسش دس ضْشستبى خشم آثبد ثب استفبدُ اص هذل صًدیشُ هبسوف، پبیبى (:1386) ،اهیشی، سضَاى -1
 وبسضٌبسی اسضذ، داًطگبُ تشثیت هؼلن تْشاى.

طه ثبسًذگی دس چٌذ ًوًَِ اللیوی ایشاى ثب استفبدُ اص صًدیشُ ّبی تش ٍ ختحلیل آهبسی دٍسُ (:1378)، خؼفشی ثْی، خذاثخص -2
 ًبهِ وبسضٌبسی اسضذ َّاضٌبسی وطبٍسصی، داًطگبُ تْشاى.هبسوف، پبیبى

ثشسسی سیٌَپتیىی ًَسبى پشفطبس خٌت حبسُ دس تغییش فػل ایشاى. سسبلِ دوتشی خغشافیبی عجیؼی،  (:1372)، حدبصی صادُ، صّشا -3
 .داًطگبُ تشثیت هذسس

ّبی خطه وَتبُ هذت دس استبى تحلیل ٍ پیص ثیٌی آهبسی خطىسبلی ٍ دٍسُ (:1384)، حدبصی صادُ، صّشا ٍ ػلیشضب ضیشخبًی -4
 .13-31: 52ّبی خغشافیبیی، خشاسبى، هدلِ پژٍّص

َاضٌبسی دس استبى ّبی ّثشسسی خطىسبلی (:1386)، سضیئی، عیت، پیوبى داًص وبس آساستِ ٍ سٍح اًگیض اختشی ٍ ثْشام رمفیبى -5
 .25-35: 1ٍ هذل صًدیشُ هبسوف، تحمیمبت هٌبثغ آة ایشاى،  SPIسیستبى ٍ ثلَچستبى ثب استفبدُ اص ًوبیِ 

ًبهِ تحمیمبت خغشافیبیی، ساثغِ پشاوٌذگی هسیش سیىلًَی خبٍسهیبًِ ثب سیستن َّایی سغ  ثبال، فػل (:1366)، ػلیدبًی، ثْلَل -6
4 :143-125. 

-101شثیت هؼلن، یه دٍسُ خذیذ: ّبی ایشاى، هدلِ داًطىذُ ادثیبت داًطگبُ تهىبًیضم غؼَد ثبسًذگی (:1372)، ْلَلػلیدبًی، ث -7
85. 

ّبی هٌغمِ السستبى ثب استفبدُ اص تحلیل ٍ پیص ثیٌی ثبسش (:1384)، ػلیدبًی، ثْلَل ٍ صیي الؼبثذیي خؼفشپَس ٍ حیذس لبدسی -8
 . 1-10: 7فیبی سشصهیي، ًبهِ خغشاهذل صًدیشُ هبسوف، فػل

ّبی خطه ٍ تش تْشاى )هْشآثبد( ثب استفبدُ اص هذل ثشسسی دٍسُ (:1385)، وشدٍاًی، پشٍیض ٍ حسیي هحوذی ٍ هژگبى افطبس -9
 .17-34: 11ًبهِ خغشافیبی سشصهیي، ّبی سیٌَپتیه، فػلصًدیشُ هبسوف ٍ تحلیل

ثشآٍسد احتوبالت خطىسبلی ٍ تشسبلی ثب استفبدُ اص هذل هبسوف  (:1386)، ادیَسفی، ًػشت الِ ٍ هْشام حدبم ٍ پشٍیض ایشاى ًژ -10
 .121-128: 60ّبی خغشافیبیی، ٍ تَصیغ ًشهبل)هغبلؼِ هَسدی لضٍیي(، پژٍّص
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 فشم اشتشاک فصل ًاهِ علوی پژٍّشی جغشافیای طثیعی السستاى

 ششایط اشتشاک

دکتش دادهاى، هجتوع داًشگاّی کَثش، داًشگاُ آصاد  تکویل فشم ٍ اسسال فیش تاًکی، تِ آدسس : السستاى، اتتذای تضسگشاُ -1

 هعاٍى پژٍّشی؛ –اسالهی السستاى 

، تِ ًام صٌذٍق پژٍّشی داًشگاُ آصاد 7632ی شعثِ الس، کذ اًک هلّ، ت11351پشداخت ّضیٌِ اشتشاک تِ حساب شواسُ  -2

 اسالهی ٍاحذ السستاى؛

 تاییذیِ ٍاحذ آهَصشی داًشگاُ ریشتط یا تصَیش کاست داًشجَیی تشای داًشجَیاى؛ -3

 شواسُ( تا احتساب ّضیٌِ پستی تشای: 4تْای اشتشاک ساالًِ ) -4

 سیال 44444   ی ٍ حقَقی:ّا ٍ هشاکض تحقیقاتی ٍ اشخاص حقیقهَسسات، ششکت -

 سیال 32444         داًشجَیاى -

 

 کاسشٌاسی اسشذ        دکتشی   داسای هذسک تحصیلی دٍسُ: :       کاسشٌاسی         ایٌجاًة:

 داسد.تاشن، کِ حق عضَیت پشداختِ تِ پیَست اسسال هیی پژٍّشی جغشافیای طثیعی هیًاهِ علوهتقاضی اشتشاک ساالًِ فصل

 

                                      خیاتاى                     ِ                  هحلّ     آدسس : استاى               شْش                

 کَچِ               پالک       کذپستی :                                               صٌذٍق:                         
E-mail: 

 .تاشذت دس تش داشتي ّضیٌِ، اص اسسال هجذد هعزٍس هیهجلِ تِ علّ ،ًوایذاشتثاُ اعالم سا  آدسس پستی یي،شَد چٌاًچِ هشتشکضوٌا هتزکش هی* 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

