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 هدیکچ
   هاب ،عیاسو یتایح یاه تخاسریز دوجو دنا هدش عقاو نآ رد هک ییاه هزوح یکیژولوردیه طیارش رد هدرتسگ رییغت لیلد هب اهرهش    
 . دنتاسه ری ذاپ بی اسآ نآ زا جتنم یاه بالیس و یمیلقا تارییغت زا یشان شراب یاهدادیور یاهوگلا رد رییغت هب تبسن یا هدنیازف روط
 و  ااه هداد  جارختاسا هب (CCL) یناهج یسانشاوه یسانش میلقا نویسیمک یداهنشیپ یشراب یاه صخاش زا هدافتسا اب زین هلاقم نیا رد
 Arc) ییایفارغج تاعالطا متسیس رد (AHP) یبتارم هلسلس یهد نزو یدنب هنهپ و RCLIMEX طیحم رد اه صخاش هبساحم

GIS) یاناوارف هاک داد نااشن جی ااتن . داش  یدانب  هانهپ  هاقبط 1  رد یداح ی ااه  شرااب زا ناریا ریذپ بیسآ قطانم تیاهنرد و هتخادرپ    
    هاعلاطم دروام هرود رد نارایا  براغ و   براغ لاماش  ،رزاخ لحاوس قطانم رد اه نآ دادخر تدش دنور و شهاک شراب یاه صخاش
 .تسا هتشاد شیازفا

 
 ناریا ،شراب یدح یاه صخاش ،یمیلقا یدح یاه صخاش ،رهش :یدیلک ناگژاو
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 همدقم
     ،ییاهیفارغج یحاوهن نیهب لهباقتم طباور هک تسا یملع ،میسرت یانعم هب یفارگ و نیمز یانعم هب و ه ههاو زا ایفارغج
    ههک یماهظن دهننامه . دهنک ی هم     ههعلاطم ار اهضف رد دوهجوم و جهیار یگنهرف یاه تیلاعف و عماوج ،یعیبر یاه متسیس
      یریوهصت لیکهشت یارهب ار ییاهضف رهصانع زین ایفارغج ،دزاس یم بیکرت مه اب ار فلتخم یاهورملق بلاغ تامولعم
 در هیگ یم رارق یعیبر رصانع همه ییاضف لیلحت تیزکرم رد یعیبر یایفارغج نیاربانب دزیمآ یم مه رد نیمز زا هتسویپ
 رد ار (نیمز دوا و ناهایگ ،تاناویح ،اه کاا ،اهزادنا مشچ ،اوه و بآ ،وج ،بآ ،اوه ،یهرنا) یطیحم رصانع همه و
  یهشخب .دهد یم رارق شزادرپ دروم متسیس نیا هب بیسآ نودب شیاهزاین ندومن  رر رب یگنوگچ و ناسنا اب طابترا
  عوهقو . دزادرهپ ی هم   فهلتخم یناهکم ی اهه  ههنهپ   رد یهمیلقا تارراهخم هصاا یطیحم تارراخم هعلاطم هب ملع نیا زا
       ،راهظتنا زا رود لوهصف و  راهنم رد اهمد یناههگان تارهییغت و نیگنس یاه شراب دننام یمیلقا-یوج یدح یاه هدیدپ
     مدرهم هرهمزور یگدهنز یهتح و اهرهش ،یزرواشک ،بآ عبانم هب تراسا ندش دراو لماوع نیرت مهم زا یکی دناوت یم
  دهاوهش .(Shirmohammadi, et al.,2013:62)  ددرهگ ی هم دراوم نیا رد یریذپان ناربج تاراسا زورب بجوم و دشاب
  لهنپ .  تهسا رهییغت لاح رد اه بالیس ندش یراج تارطا و لامتحا ،یناهج شیامرگ هب هجوت اب هک دراد دوجو یوق
  یدهح ی اهه نافور رتاوت یناهج شیازفا ،7(AR4) دوا مراهچ یبایزرا شرازگ رد 5(IPCC) میلقا رییغت یارب اه تلود
     یکیهولوردهیه تارهثا یهسررب تاهعلاطم دادعت ،هجیتن رد .تسا هداد رارق دیکثت دروم نیمز هرک ندش مرگ تلع هب ار
    تارهطا رهب ًاارهثکا تاعلاطم نیا دنچره .تسا هتفای شیازفا تدش هب ریاا یاه لاس رد یدح یاه شراب رب میلقا رییغت
   رد دهیاب ،اهرههش ی ریذهپ  بیهسآ هب هجوت اب اما ،دنراد زکرمت اه هناادور زیربآ هضوح سایقم رد یلاسکشا و بالیس
 تههفرگ   رههظن رد ار یههمیلقا تارههییغت تارههثا ،یرهههش یههشکهز یاههه متههسیس یارههجا و یههحارر ،یزههیر هههمانرب
(Pahlavan,2015:2). 
  ههچرگا .دش دنهاوا دایز یا هدننک نارگن رایسب رور هب یرهش یاه نارحب ،ینیشنرهش و تیعمج عیرس دشر هب هجوت اب
   تهسا هدروآ مهارهف ...  و ههلزلز و لیس زا معا یعیبر ثداوح ربارب رد ار مزز تالیهست و شیاسآ هتفرشیپ یهولونکت
     اهرههش مکارهتم و داهیز تهیعمج هک نیا تسا ملسم هچنآ .دنریذپ بیسآ یلیا ثداوح هنوگ نیا ربارب رد اهرهش یلو
  دهنمزاین لوا هلحرم رد اه شلاچ نیا اب هلباقم .دش دهاوا رجنم ثداوح نیا زا یشان یاه تراسا شیازفا هب ماجنارس
     یاهیفارغج رهب راهثآ نهیا ی راذهگریثثت و یرست نآ عبت هب و روشک یناسنا و یعیبر یایفارغج رب تارییغت نیا تاانش
 تیرید هم یارب بسانم یاهدربهار ه ارا تیاهنرد و اه یراذگریثثت نیا یاهوگلا ه ارا دعب هلحرم رد و یرهش و یسایس
 .دشاب یم یمیلقا نالک یراذگ تسایس بلاق رد راثآ نیا اب هلباقم و
 یرظن ینابم
  تهساه نآ رار هک ت و تدهش رد ر هییغت و نی رهف عی اهقو یر هیگ لکش ییاوه و بآ تارییغت تارثا نیرتروآ نایز زا یکی 
(Dalaei, et al.,2009, 88:89). و اهروهشک ،مدرهم رهب یمیقتهسم ریثثت اما دنهد یم یور تردن هب ،یدح عیاقو هچرگا     
 ی اهه شراب و ییامد طیارش ،یدح ییاوه و بآ عیاقو دادار رتسب .(Farajzadeh, 2013:15) دنراد ریذپ بیسآ  رانم

                                                 
1 - Intergovernmental Panel on Climate Change 
2 - Assessment Report Fourth 
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 .(Taghavi et. al2011, 151:172) دسر یم رظن هب یرورض یرما یدح یمیلقا یاه هداد یسررب ،نیاربانب ؛تسا یدح
  اهب  طبترهم ی اهه  ههنیزه شیازفا و اه ناسنا یگدنز ندرک دوبان لیلد هب یمیلقا و ییاوه و بآ یدح عیاقو عوقو لیزد
 ه هک  ارهچ (Easterling and Karl, 2000, 1327:1332) تسا هتفرگ رارق هجوت دروم تدشب هتشذگ لاس دنچ رد اه نآ
 ,Manton M.J. et al., 2001)   دهشاب هتهشاد  یهپ رد  تهسیز  طیهحم و  داهصتقا  ،ههعماج  رهب یا  هدهمع تارثا دنناوت یم

    و هدوهب داهیز یهلحم سا هی   قم رد یدهح یاهدادهیور نهیا یطیحم تسیز و یعامتجا تارثا ،نیا رب هوالع .(269:284
  اهب رگا لاثم ناونع هب .(67-17 ،0395،دار ینایواک) دهد رارق ریثثت تحت تدش هب ار یصاا  رانم و اه شخب دناوت یم
 تارییغت ببس شراب رصنع یمیلقا سنایراو نیگنایم رد رییغت ،میرگنب امد یمیلقا یدح یاهدادیور هب یرامآ دید کی
  عوهقو  کهشا و  رهت ی لاوهتم ی اهه  هرود دادهعت  ههلمج زا  اهه نآ    اهب طبترهم یدهح ریداقم لامتحا و یناوارف رد یدایز
   ههجوت هتهشذگ  یاهه  لاهس  یهر رد ور  نهیازا و (Dalaei,et.,al, 2014:68) دوش یدح یاه یلاس کشا و یاه بالیس
 ,Rahimzadeh,et,al, 2007)    تهسا هدهش یهلم و یا  ههقطنم    ،یناههج حطهس رد اهدادهیور نیا تارییغت هب یا هدنیازف

  و میهلقا یری ذهپرییغت   یتاهقیقحت ههمانرب یراکمه اب (5CCL7/CLIVAR) میلقا رییغت یزاسراکشآ هورگراک .(97:116
    هبهساحم یارهب یهصاا ی اهه  لوهمرف  و ههتاادرپ نآ ی اهه ه هیامن و میلقا رییغت شیاپ هب (WCRP 9) ینیب شیپ تیلباق
  دهننام ییاهرازفا مرن دیلوت اه شالت نیا لصاح نینچمه .et al. 2001, 146) (Peterson دندرک ه ارا فلتخم یاه هیامن

ClimDEX تسا هدوب (,504:5067Alexandre,et.,al,2006) یهمیلقا ی اهه ه هیامن   رد هدهش هدهاهشم یناهج تارییغت  
     رهسارس رد شراهب و اهمد یدهح یاه هیامن دنورزا یریوصت دنتسناوت و دنداد رارق یسررب دروم ار شراب و امد هنازور
   دروهم هیهسور رد هاگتسیا 218 تاعالرا زا هدافتسا اب هتشذگ ههد 6 رد شراب و امد یدح یاه هیامن .دننک ه ارا ناهج
 .(Bulygina, et al., 2007:2:7) .دش هبساحم هاگتسیا ره رد اه هیامن دنور مزز یراذگ هناتسآ اب و تفرگ رارق یسررب
     و یهمیلقا یدهح عیاهقو دهنور شیا هپ یارب یراذگ سایقم ،ییاوه و بآ یدح یاه هیامن دربراک و هعسوت اب نینچمه
   هدافتهسا اهب (ناتسکاپ و اکنالیرس ،لاپن ،دنه ،شدالگنب) ایسآ بونج یاهروشک رد اه نآ یداصتقا و یعامتجا تاریثثت
   راهمآ زا اهمد صااش یارب روظنم نیا یارب تفرگ رارق یبایزرا دروم 4ETCCDMI یسانشراک میت یدح هیامن 27 زا
 ناشن یسررب نیا جیاتن .تسا هدش هدافتسا یدح عیاقو دنور یسررب یارب هاگتسیا 167 زا شراب یارب و هاگتسیا 057
 .(APN, 2009,136:137)  دهنا  هدوهب ایسآ بونج هقطنم رد دنور شیازفا رگنایب ودره شراب و امد یدح یاه هیامن داد
     اهکیرمآ بوهنج رد یهاگتهسیا طاهقن و یا هقطنم نیگنایم یارب شراب و امد یدح یاه هیامن یارب هدش ماجنا تاعلاطم
    زا یبوهنج یاهکیرمآ رهسارس رد ندش درس و ندش مرگ هک تسا هداد ناشن 3007 -3635 و 0507-0135 هرود یارب
 و یسررب ار یزکرم هورن نیرف یاه شراب .(Steensen, et al,2011,675:686) تسا هتفای شیازفا متسیب نرق مود همین
 Karagiannidis,et)  دهشاب ی هم        طاهبترا رد یهلحم یفارگوهپوت لهماوع اهب ههقطنم نیرهف ی اهه  شراهب  ههک دندرک نایب

al,2012.,165:174). یشهاک دنور یاراد هقطنم نیرف یاه شراب هک دنتفایرد و یسررب ار اپورا نیرف یاه شراب دنور، 
 یلصا یوگلا رگید هعلاطم رد نینچمه .دبای یم شیازفا زین اه نآ دادعت عافترا شیازفا اب و هدوب دنور نودب و یشیازفا
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 اب هنزاس و یلصف ینامز سایقم ود رد 2008-1979)) لیروآ ات ربماون زا لاس درس هرود یر ار دنه سونایقا یاه شراب
  شراهب یوگلا هک دندیسر هجیتن نیا هب و هدرک یسررب رود زا دنویپ صااش و یبرجت دماعتم عباوت لیلحت زا یریگ هرهب
 .تسا طبترم ونین لآ- یبونج ناسون اب یلصف ینامز سایقم رد و نایلوج ندام ناسون اب هنزاس ینامز سایقم رد
  یدهنب  ههنهپ  ههب شراب یمیلقا یاه صااش لیلحت و ناریا یشراب یمیلقا راتفر ییاسانش اب هک مینآ رب ام رذگهر نیا رد
 هرود رد  اهه  صااهش نیا زاب یناوارف دادیور اب  رانم و هتاادرپ شراب یدح یاه صااش زا ناریا ریذپ بیسآ  رانم
 .دوش ییاسانش 0507-5835
 راک شور و اه هداد
  نآ رد ههک  دهشاب ی هم  هلاهس 09   ساهیقم کهی WMO یاهدرادناتسا  بر یمیلقا راتفر تاانش کالم هکنیا هب هجوت اب
 رد .  تهفرگ رارهق انبم ناونع هب 0507 ات 5835 یرامآ هرود هلاقم نیا رد دنهد یم ناشن ار دوا راتفر یمیلقا یاهرتماراپ
 71   دادهعت و دهش هتاادرپ دنتشاد هداد 5835 لاس زا هک کیتپونیس یاه هاگتسیا هنازور یاه هداد جارختسا هب اتسار نیا
  رازهفا  مرهن  اهب اه هیامن هبساحم هب شراب یمیلقا یدح ریداقم هبساحم تهج .دیدرگ جارختسا (5 هرامش لکش) هاگتسیا

RCLIMDEX (Zhang, X,et al,2005) شراهب    و اهمد هنیهشیب و ههنیمک هنازور یاه هداد اتسار نیا رد و دش هتاادرپ  
 .  دهیدرگ جارختهسا RCLLMDEX یدورو  لهیاف بلاق رد 03 نرترف یسیون همانرب نابز اب بختنم یاه هاگتسیا هنازور
 . دهنک ی هم  زیاهمتم  ًاالماهک رفص ددع زا ار اه نآ هک ،دیدرگ صخشم -3/33 ددع اب یا هداد یاه لیاف رد هدشمگ یاه هداد
 .دهد یم ناشن ار هعلاطم دروم یاه هاگتسیا تیعقوم 5 هرامش لکش
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هعلاطم دروم یاه هاگتسیا شنکارپ –1 لکش
Source: Authors, 2014 
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  هه ارا 5   هرامهش لودهج رد اه نآ م الع اب اه هیامن نیا .تسا هدش هعلاطم ناریا یور رب شراب صااش 2 هلاقم نیا رد
 .تسا هدیدرگ

 شراب یمیلقا یدح یاه هیامن فیرعت -1 هرامش لودج

 اه هیامن یفرعم اه هیامن فیدر

5 SDII هنازور شراب تدش هداس هیامن (Simple Daily Intensity Index) 

7 R10mm 
     (نیگنهس شراهب اهب یاههزور)  رهتم یلیم 05 زا رتشیب ای یواسم هنازور شراب رادقم اب یاهزور دادعت
(Heavy Precipitation Days) 

9 R20mm 
 (نیگنس یلیا شراب اب یاهزور) رتم یلیم 07 زا رتشیب ای یواسم هنازور شراب رادقم اب یاهزور دادعت
(Very Heavy Precipitation Days) 

4 Rnnmm زا رتشیب شراب رادقم اب یاهزور دادعت nn رتم یلیم (Number of days above nn mm) 

1 CWD 
     رهت یاههزور نیرتهشیب) دهشاب  رهتم یلیم 5 رتشیب ای یواسم شراب هک یلاوتم یاهزور دادعت نیرتشیب
 (Consecutive Wet Days) (یلاوتم

6 CDD یلاوتم کشا یاهزور دادعت رثکادح (Consecutive Dry days) 
2 PRCPTOT رت یاهزور رد شراب لک رادقم (Annual Total Precipitation) 

Source: Frich et al., 2002 

   لحاوهس ،برهغ ،  برهغ لامهش ،رزا لحاوس) ناریا یمیلقا هقطنم 05 رد اه صااش نیا هعلاطم هک تسا رکذ هب مزز
     کهیکفت ههب (زرهبلا یبوهنج ی اهه هنماد و یزکرم تالف ،قرش لامش ،قرش ،قرش بونج ،برغ بونج ،سراف جیلا
 هب ،لادنکوات نومزآ اب %13 نانیمرا حطس رد دنور هبساحم و یدح یاه صااش هبساحم زا سپ و همادا رد .دش ماجنا
  اهب اه صااش نیا هاگدید زا ناریا ریذپ بیسآ  رانم هشقن سپس و هتاادرپ اه نآ دنور و شراب یاه صااش یدنب هنهپ
 .تفرگ رارق لیلحت دروم و هیهت یناوارف دادار نیرتشیب نتشاد رظن رد
 

 

 قیقحت شور یلک یامش -2 لکش

 
 ناریا یمیلقا هناگ 11 قطانم شراب یاه صخاش -2 هرامش لودج

 یاییه صخاییش

 شراب

 هعلاطم دروم یمیلقا ةناگ 11 قطانم

 قرش
 تالییییف

 یزکرم

 یبویینج ةیینماد

 زربلا

 لحاییییس

 سراف جیلخ
 قرش بونج

 بوییییینج

 برغ

 برغ لامش

 برغ و

 لحاویییس

 رزخ
 سرگاز ةقطنم

CDD(زور) (درکرهش)245 (رسلباب)39 (جدننس)495 (نادابآ)935 (لباز)477 (کساج) 077 (نانمس) 655 (دزی)507  (راوزبس)445 

CWD(زور) (یلزنا)45 (زقس)1 (لوفزد)4 (نادهاز)9 (رهشوب)9 (یلعبآ) 6 (زاریش) 4 (هیردیح تبرت)4 
 نادههههههمه)3
 (هاگدورف

R10mm(زور) (لوفزد)85 (نادهاز)1 (رهشوب)65 (یلعبآ) 97 (زاریش)85 (هیردیح تبرت)2 
 جدننههس) 77
 (زقس و

 (دابآ مرا) 59 (یلزنا) 16

R20mm(زور) (رهشوب)55 (یلعبآ)05 (زاریش)75 (هیردیح تبرت)65 
 و لههههباز)05
 (نادهاز

 (هاشنامرک)95 (تشر)89 (زقس)75 (لوفزد)75

R25mm(زور) 
 و دههههههههشم)9
 (درونجب

 (یلعبآ)6 (زاریش)05
 راهههباچ) 3
 (رهشوب و

 و نادهههاز) 5
 (لباز

 (دابآ مرا) 3  (یلزنا) 35 (زقس) 95 (لوفزد) 05

SDII(mm) 4/6 (تبرت) 
5/35 
 (ناشاک)

 (راهباچ)1/99 (لباز) 8/8 (کارا) 1/05
7/07 
 (لوفزد)

 (زقس) 1/05
 یلزنا)6/35
 (رسمار و

2/75 
 (دابآ مرا)

Source: Research Finindgs, 2014 
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 جیاتن

 
 Source: Authors, 2014   کشخ هرود لوط هنیشیب صخاش یدنب هنهپ -3 لکش

  دروهم ی اهه  هاگتهسیا  نیهب رد .دشاب یم (رتم یلیم 5 زا رتمک شراب) کشا هرود لور هنیشیب  رعم هک CCD صااش
  ناداهبآ ،( یقرهش  بوهنج)  نادههاز  ،ههگنل  ردهنب  ،مهب ،(سراف جیلا هیشاح) سابعردنب ،راهباچ کساج ،شیک ،هعلاطم
      بوهنج ههب لامهش زا صااهش نهیا نازیم یلکرور هب و دنا هدرک هبرجت ار زور 009 یزاب CDD هیامن ،برغ بونج)
 . هدوهب  یهشهاک  ههعلاطم  دروهم ی اهه  هاگتهسیا زا  یهمین رد  ههیامن نیا دنور .(9 هرامش لکش) تسا هتفای شیازفا روشک
  نیرتهشیب یاراد کساج رد و -7/5 و -9/0 بیش اب یوا و لیبدرا یاه هاگتسیا هب طوبرم یفنم یاهدنور نیرتدیدش
 (2 هرامش لکش) دشاب یم 7 بیش اب تبثم دنور

 
 Source: Authors, 2014  رت هرود لوط هنیشیب صخاش یدنب هنهپ -4 لکش
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  ،ههعلاطم  دروهم ی اهه  هاگتهسیا  نیهب رد .دشاب یم (رتم یلیم 5 زا شیب شراب) رت هرود لور هنیشیب  رعم CWD صااش
  هدوهب  رتهشیب  روهشک ی اهه  تمهسق  ریاهس  ههب  تبهسن  رزها  یاهیرد یلحاس یاه هاگتسیا رد هیامن نیا نازیم یلکرور هب
 رد 0007  لاهس رد زور 9335،75  لاهس رد زور 45  یهلزنا  هاگتهسیا رد  یلاوهتم رت یاهزور دادعت نیرتشیب هک یرور هب
 رد  راهب 6-8  سراهف جی هلا یلحاس راون و یبرغ بونج و قرش بونج یاه هاگتسیا .تسا هدمآ تسدب تشر هاگتسیا
  هرامهش  لکهش ) تهسا هدرک هبرجت ار زور 3 هاگدورف نادمه هاگتسیا سرگاز هقطنم رد دنا هدرک هبرجت ار زور نیا لاس
 .(8 هرامش لکش) تسا هدش هدید 4/0 بیش اب رهشون رد و تبثم روشک یاه هاگتسیا رثکا رد هیامن نیا دنور .(4

-9007  یراهمآ هرود رد هیامن نیا زا تبثم ای یفنم راد ینعم دنور اه هاگتسیا زا یمک دصرد ،ایند رد دنور عون ظاحل زا
 (6007،ناراکمه و ردناسکلا) تسا هدرک هدهاشم ار 5135

 
 Source: Authors, 2014  رتم یلیم 12 زا رتشیب شراب اب یاهزور صخاش یدنب هنهپ -1 لکش

 

  اهب  زاریهش  نارهیا یزکرم تالف رد هک دهد یم ناشن ناریا رد رتم یلیم 17 زا رتشیب شراب اب یاهزور صااش یدنب هنهپ
  لحاهس  ههقطنم رد ،9007  لاهس رد زور 6  یهناوارف اب یلعبآ زربلا یبونج یاه هنماد رد ،4007 لاس رد زور 05 یناوارف
  یهناوارف  اهب  نارهیا  یقرهش بونج هقطنم رد ،2335 لاس رد زور 3 یناوارف اب رهشوب و راهباچ یاه هاگتسیا سراف جیلا
 رد ،2335  لاهس رد زور 05 یناوارف اب لوفزد ناریا برغ بونج رد ،مب ،نادهاز ،لباز رد زور 5 اه لاس یارب و رفص
 رد زور 3  یهناوارف  اهب  داهبآ مرا سرگاز هقطنم رد و 9335 لاس رد زور 95 یناوارف اب زقس برغ لامش و برغ هقطنم
  رتهشیب .(1   لکهش) دهنا  هتهشاد رارق رتم یلیم 17 زا رتشیب ای یواسم شراب اب یاهزور دادعت دادار نیرتزاب 6335 لاس
 ی اهه  هاگتهسیا  روهشک  حطهس رد .دنشاب یم لاس رد 1/0 ات 500/0 زا فیعض رایسب یاهدنور یاراد روشک یاه هاگتسیا
  اهب ار  تهبثم  دهنور  رههشون و 0  بیهش ای دنور نودب دهشم ،یفنم یاهدنور یاراد ،سبر ،مب ،سابعردنب ،دزی ،نامرک
 .(3 هرامش لکش) دنا هداد صاصتاا دوا هب 1/0 بیش
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 Source: Authors, 2014  شراب عومجم صخاش یدنب هنهپ -6 لکش

 و  رهتم ی هلیم 5 زا  رتهشیب  اهی و یواسم شراب اب یاهزور رد شراب عومجم زا تسا ترابع عقاورد PRCP TOT هیامن
  اهب  هارهمه  یاههزور  دادهعت و n  شراهب اب هارمه یاهزور دادعت هچنانچ ،تسین دایز هنزاس شراب عمج اب نآ  التاا
  شراهب  اهب  یاههزور رد  شراهب  عوهمجم  تواهفت رثکادح ،میریگب رظن رد 5n ار رتم یلیم 5 زا رتشیب ای و یواسم شراب
 . دهش  دههاوا  رهتم ی هلیم 0/9*(n-n1 ) اهب  رهبارب  هنزاهس شراب عمج اب و (PRCPTOT) رتم یلیم 5 زا رتشیب ای یواسم
 و 0007  لاهس رد  رهتم یلیم 5/3335 یلزنا هاگتسیا رد رزا یلحاس یحاون رد رت یاهزور شراب هنزاس عمج نیرتشیب
  نهیا  نازهیم  نیرتهشیب یزکرم تالف رد ،دنا هتشاد یحاون ریاس نایم رد ار صااش نیا نازیم نیرتزاب یلحاس راون ًاالک
  لاهس رد 8/429  اهب  دههشم  هاگتهسیا ناریا قرش هقطنم رد ،4007 لاس رد زاریش هاگتسیا هب طوبرم رتم یلیم 656 دنور
  رهتم یلیم 266 اب رهشوب ،سراف جیلا لحاوس رد ،6335 لاس رد رتم یلیم 4/552 اب یلعبآ زربلا یبونج هنماد رد ،7335
  برهغ بونج رد ،1335 و 5335 یاه لاس رد رتم یلیم 1/645 اب نادهاز ناریا یقرش بونج هقطنم رد ،2335 لاس رد
 و 9335  لاهس رد رتم یلیم 8/182 اب زقس برغ و برغ لامش هقطنم رد ،2335 لاس رد رتم یلیم 3/902 اب لوفزد ناریا
  صاهصتاا  دوها  ههب ار  ههیامن  نهیا نازیم نیرتشیب 9335 لاس رد شراب رتم یلیم 8/062 اب دابآ مرا سرگاز هقطنم رد
  اهب زیربت هب طوبرم دنور نیرتمک .هدش هدید تبثم بیش اب اه هاگتسیا رثکا رد هیامن نیا دنور .(6 هرامش لکش) دنا هداد
 و 6/45 ی هلزنا ،7/55  رهسلباب ،7/75  رهسمار ،2/99  رههشون  ههب  طوهبرم تبثم دنور نیرتشیب ،-3/0 دهشم ،-1/0 بیش
 ،نادهاز ،مب ،شیک ،سابعردنب ،دزی ،نامرک ،هاشنامرک ،زیربت یاه هاگتسیا رد طقف یلکرور هب .تسا هدش هدید 05 یلعبآ
 (05 هرامش لکش) تسا هدش یبایزرا تبثم اه هاگتسیا هیقب رد و یفنم هیامن نیا دنور دهشم
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 :اه صخاش دنور لیلحت

 
 کشخ هرود لوط هنیشیب صخاش دنور -7 لکش

Source: Authors, 2014 

 
 کشخ هرود لوط هنیشیب صخاش دنور -3 لکش

Source: Authors, 2014 
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 رتم یلیم 12 زا شیب یاه شراب صخاش دنور -3 لکش

Source: Authors, 2014 

 
 شراب عومجم صخاش دنور -11 لکش

Source: Authors, 2014 

  نهیا  بر رب .دهد یم ناشن رتزاب یناوارف دادار ساسارب  بر ار شراب یدح یاه صااش یدنب هنهپ 55 هرامش لکش
   و برهغ ناهیم نیا رد هک دشاب یم شراب یدح یاه صااش یزاب دادیور اب یاه هنهپ رب  بطنم ریذپ بیسآ طاقن لکش
   ندوبزاهب لهیلد  ههب زربلا یبونج یاه هنماد یدودح ات ،رزا یاه هنارک ،سراف جیلا یلامش لحاوس ،ناریا برغ بونج
  هدوهب رادروارب زاب رت یاهزور موادت ،یناهگان شراب ،یدح یاه بالیس تارطا اب یدح یاه شراب یناوارف صااش
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  یدهح ی اهه شراب ناریا یقرش همین یفرر زا دومن مهارف  رانم نیا رد دیاب هقطنم کسیر تیریدم یارب ار طیارش هک
   یرتزاهب یهناوارف (کشا یاهزور موادت) CDD صااش رظن زا و دنک یم هبرجت ار رتشیب کشا یاه هرود و یرتمک
 .دنک یم هبرجت ار
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 یشراب یدح یاه صخاش زا ناریا یاهرهش یریذپ بیسآ یدنب هنهپ -11 هرامش لکش
Source: Authors, 2014 

 یریگ هجیتن
  ،کهشا %3/37   ،کهشا رایهسب یاوه و بآ یاراد نآ یاه نیمزرس %19 هب کیدزن دراد ینوگانوگ یاوه و بآ ناریا
   ههقطنم رد نارهیا ورملق %18 هجیتن رد تسا یناتسهوک درس عون زا بوررم %05 ،یا هنارتیدم %1 ،کشا همین 5/07%
  یاهه  هاگتهسیا رد (5835-0507 ) ههعلاطم  دروهم هرود رد  نارهیا هنزاس شراب طسوتم دراد رارق کشا همین و کشا
637 بختنم  .تسا (رتم یلیم 068) ایند شراب طسوتم موس کی ًاابیرقت رادقم نیا هک تسا هدوب رتم یلیم 2.

   روهشک بوهنج هب لامش زا هیامن نیا هک دهد یم ناشن 5835-0507 هرود رد ناریا یکشا تدم لور هیامن یدنب هنهپ
   لوهر نیرهتمک و زور 077   اهب (کهساج) سراف جیلا لحاوس رد یلاوتم کشا یاهزور دادعت نیرتشیب .هتفای شیازفا
  رهت یاهزور یلاوت) CWD صااش یدنب هنهپ نینچمه .دنا هتشاد زور 39 اب رسلباب رد رزا لحاوس رد ار کشا هرود
    نهیا نازهیم نیرهتمک و یلزنا رد زور 45 اب رزا لحاوس ار یلاوتم رت یاهزور دادعت نیرتشیب هک دهد یم ناشن (ناریا
  صااهش . دهنا  هدرهک هبرجت نادهاز و رهشوب رد لاس رد زور 9 اب سراف جیلا لحاوس و ناریا قرش بونج ار صااش
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   طاهقن ههیقب رد و زور 05-04 یلزنا ردنب و تشر هقطنم ًااصوصا رزا یایرد لحاوس رد طقف mm 05 زا رتزاب شراب
 رد و زور 05-15      رزها کهیراب راوهن رد طهقف زهین رتم یلیم 07 زا رتزاب شراب صااش .تسا هدوب زور 05 ریز ناریا
 4-75    رزها لحاوهس رد زهین  رهتم یلیم 17 زا رتزاب شراب صااش .دنا هدرک هبرجت ار زور 15-17 یلزنا ردنب و تشر
 .تسا هدوب زور 0-4 ناریا هیقب و لاس رد زور 65-07 یلزنا ردنب و تشر رد و زور
 شراب رتم یلیم 009-0115 ناریا برغ ،رزا لحاوس ،برغ لامش دهد یم ناشن رت یاهزور رد شراب لک رادقم هیامن
  هدوهب  رهتم یلیم 009 زا رتمک زین زیربت و هیمورا ،یوا شراب بلاج هتکن دنا هتشاد شراب رتم یلیم 44-009 ناریا هیقب و
  لاهس رد زور 75-4  نارهیا قرش .تسا هدوب رتمک ناریا قرش هب تبسن ناریا برغ رد امرس هرود لور صااش .تسا
  سراهف جی هلا   لحاوهس رد ههیامن نیا نازیم نیرتشیب .دنا هدرک هبرجت ار صااش نیا لاس رد زور -5-4 ناریا برغ و
 .تسا هدوب راهباچ رد زور 645
 اه داهنشیپ
 ی لاهس  کهشا   هدهیدپ شرتهسگ و اه نافور عوقو هب دناوت یم شراب و امد یدح یاهدادار شیازفا اب یمیلقا تارییغت
  نهیا لابند هب .تشاد دهاوا یپ رد ار یهرنا و بآ عبانم شهاک ،ییاذغ داوم شهاک دوا هبون هب زین نیا هک دوش رجنم
   تهیمامت ،یدنورههش قوقح دتفا یم رطا هب هچنآ نیاربانب .تسویپ دهاوا عوقو هب یا هدرتسگ یاه ترجاهم ،تارییغت
         ههب یهمیلقا راهتفر و تادهیدهت تاانهش اهب تهسا زاهین ور نیازا .تساهروشک تیمکاح و لالقتسا ماجنارس و یضرا
 تاادرپ هنیمز نیا رد یدنورهش هنیهب تیریدم
   ههبرجت یقرهش همین هب تبسن ار یرتزاب یدح یاه شراب 5835-0507 هرود رد ناریا یبرغ همین هکنیا هب هجوت اب -
  یهنیمزریز ی اهه بآ یاه هرفس هب ذوفن تهج ناریا یبرغ همین رد اه بالیس ندرک هزیلاناک هب تبسن تسا مزز دنا هدرک
 .تشاد هجوت شیپزا شیب

 ی اهه بآ     زا ههنیهب هدافتهسا موزهل نارهیا یبرغ همین هب تبسن یقرش همین رد یکشا هرود لور شیازفا هب هجوت اب -
 تزوزن یروآ عمج حرر و یوج تزوزن تیریدم هک بیترت نیدب دوش یم ساسحا شیپزا شیب یحطسریز و یحطس
 .دشاب اشگراک دناوت یم یلحم هدافتسا تهج اه ماب تش نادوان زا ینامسآ
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