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 مطالعه عوامل تاثیزگذار بز نوسانات تزاس آب خشر جنوبي

 

1ؿْويش التلبدي

 ، سفيؼِ صاّذي*
 

 َاؿٌبػي كـَسهشكض ػلَم رَي ٍ اليبًَػي ػبصهبى ّ
 

 27/5/89 تبسیخ پزیشؽ:   22/1/89 تبسیخ دسیبفت:

 

 چکیده

ثبؿ ذ  اص ًظ ش    يصی بدي ه    تي  اّو يداسا يالولل   ييثؼتِ رْبى، اص ًظش ث يبیدس يیخضس ثِ ػٌَاى ثضسگتش يبیدس

داؿ تِ ٍ   يالتلبد هل   ،يثبصسگبً ،يشاًيكـت يّب ٌِيهٌبثغ ًفت ٍ گبص ثؼيبس هْن اػت  ّن چٌيي ًمؾ ؿبخلي دس صه

آة  ضی  ٍ دسٍى س شي  تجخ ضاىي  ثِ ػلت تٌَع آة ٍَّایي، ه بیدس يیهٌطمِ هي گزاسد  ا نيصیبدي ثش آة ٍ َّا ٍ الل شيتبح

ٍ  شاتيي  دس تغ يخضس، ًم ؾ اػبػ    يبیداسد  ّن چٌيي ًَػبى تشاص آة دس يهتفبٍت بسيثؼ يويالل طیؿشا ي،یشيؿ يّب

 ي ثِ كَست پيـشٍي ٍ گبّي ثِ كَست پؼشٍي اتفبق هي افتذ   كٌذ كِ گبّ هيایفب  يهٌبطك ػبحل يّب يدگشگًَ

اص هْوتشیي پذیذُ ّبي دسیبي خضس، افضایؾ تشاص آة آى دس ػبل ّ بي اخي ش ه ي ثبؿ ذ  ًَػ بًبت ت شاص آة        یكي

دسیبي خضس هوكي اػت حبكل ػَاهل هختلفي هخ ل تغيي شات الل ين، تغيي ش آة ٍ ّ َایي ح َصُ آثشی ض، تغيي ش دث ي          

(، تغييشات سیخت ؿٌبػ ي ثؼ تش دسی ب، تغيي ش دس     surgeؽ هٌطمِ اي، تجخيش، دهب، تٌؾ ثبد، ثبال آهذگي )سٍدخبًِ، ثبس

الگَي ربثزبیي اتوؼفشي ٍ ّن چٌيي فؼبليت ّبي ثـشي هخل ػبخت ػذّب ثش سٍي سٍدخبًِ ّبي اكلي ثبؿذ  ثيـتش 

ّوشاُ ثَدُ اػ ت  دس ای ي تيمي ك تغيي شات     هطبلؼبت َّاؿٌبػي دس هٌطمِ دسیبي خضس ٍ تشاص آة ثب ًتبیذ لبثل لجَلي 

ه َسد هطبلؼ ِ ل شاس گشفت ِ ٍ      1993 - 2008ایؼتگبُ ػبحل رٌَثي دسیبي خضس ثشاي ػبل ّ بي   5 دستجخيش ٍ ثبسؽ 

ػَاهل هؤحش ثش ثبسؽ، تجخيش ٍ دهب دس ایي دٍسُ صهبًي تؼييي گشدیذُ اػت  تجخيش هتَػط هيبػجِ ؿ ذُ دس ای ي دٍسُ   

هت ش دس ػ بل(كوتش اػ ت      هيل ي  1007ش اػت كِ اص تجخيش هيبػجِ ؿ ذُ ث شاي دساص ه ذت )   هيلي هت 9/922صهبًي 

هيل ي هت ش اػ ت ك ِ اص      6/1292هيبًگيي ثبسًذگي دس ػبل ّبي هَسد هطبلؼِ ثشاي هزوَع پٌذ ایؼتگبُ خضس رٌَثي 

حل رٌ َثي دسی بي   هيلي هتش دس ػبل( ثيـتش اػت  ثٌ بثشایي دس ػ ب   221هيضاى ثبسؽ هيبػجِ ؿذُ ثشاي دساص هذت )

ًمؾ هْوي دس افضایؾ تشاص آة دسیب داؿ تِ ثبؿ ذ  ّ ن چٌ يي ؿ بخق       اًذخضس، افضایؾ ثبسؽ ٍكبّؾ تجخيش هي تَ

 آهبسي ٍ ّوجؼتگي ثيي پبساهتشّبي رَي دس ایي تيميك هـخق ٍ هَسد ثيج لشاس گشفتِ اػت 

 

   ي خضس رٌَثيدسیب ،ًَػبى تشاص آة ،ثبسًذگي ،دهبي ػطح دسیب ،تجخيش کلیدی: واصگان 

 

 

 

 

 

                                                      
1  ًَیؼٌذُ هؼٍَل، پؼت الكتشًٍيك:  seghtesadi@gmail.com 
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 مقدمه .0

خ ضس هَر ت    يبیآة دس يـشٍيپ يػبليبى هتوبد

 ،يػ  بحل ؼ  تنيث  ِ اكَػ يبدی  ؿ  ذُ ك  ِ خؼ  بسات ص

ٍ  يشاًيكـ  ت ،يٍ اداس يتز  بس ،يهؼ  كًَ يٍاح  ذّب

 شیٍ ػ ب  شاىیهؼئلِ، ا يی  اذیآى هٌطمِ ٍاسد آ يبديك

سٍث شٍ   ير ذ  ذیخضس سا ثب تْذ يبیهزبٍس دس يكـَسّب

 بتي  حَض  ِ ًي  ض دس ح يی  ا تي  ّوػ  بختِ اػ  ت  ا

 يهٌبػت ثشا الت،آةيؿ ،يهبّ ذياص ًظش تَل يلبدالت

 يك بً  تي  ك ن ٍ تشك  يؿ َس  لي  ث ِ دل  ياساض يبسيآث

 ،يشاًيكـت تيًفت ٍ گبص ٍ هَلؼ نيهٌبػت، رخبئش ػظ

ثش ّوگبى آؿكبس اػت  اص رْت دیگش ًَػ بًبت ث بسؽ   

تغيي شات ده ب دس دٍسُ گ شم ٍ     ،يػطي شيػبالًِ، تجخ

هيضاى ٍسٍدي آة سٍدخبً ِ ّ ب،    ي،يؿذى كشُ صه ػشد

تَػط كٌبیغ ًف ت ٍ   بیدس يٍآلَدگ يكٌؼت يتْبيفؼبل

   دیگش ػَاهل آلَدُ كٌٌذُ هٌزش ثِ تغييشات تجخيش ًي ض 

هي ؿًَذ  اص ًظش رغشافيبیي دسیبي هبصًذساى ثيي طَل 

 54دسر ِ   34دليم ِ رشث ي ٍ    46دسر ِ ٍ   38ّبي 

دليمِ رٌ َثي ٍ   36دسرِ ٍ  34دسرِ ؿشلي ٍ ػشم 

دليمِ ؿوبلي ٍ دس ؿوبل ای شاى ٍال غ    47دسرِ ٍ  33

 ،يؿوبل يثِ ثخؾ ّب يآة ؿٌبػ نیاػت ٍ اص ًظش سط

ؿ َد  هؼ بحت ك ل خ ضس      يه نيتمؼ يٍ رٌَث يبًيه

دسك ذ اص   40هشثغ اػت كِ لَهتشيك 148640 يرٌَث

سا ث ِ خ َد اختل بف دادُ اػ ت       بی  هؼبحت كل دس

هت ش ٍ   1025آصاد  يبی  ػوك آى اص ػطح دس يیـتشيث

ًمط ِ   يیتش كي  ػوجبؿذيهتش ه 345ػوك هتَػط آى 

 يل شاس داسد ٍ ثشرؼ تگ   شاىی  ػَاحل ا يكیآى دس ًضد

كٌ ذ ك ِ    يرذا ه يسا اص رٌَث يثخؾ هشكض بیكف دس

 ٍالغ اػت   شاىیا يدس خبسد اص آة ّب

(، ؿشایط الليوي 1994) تيميمبت سٍدیٌَ ثشاػبع

اّوي ت اػ ت ٍ اح شات     دس تغييشات ت شاص آة خ ضس ث ب   

لبثل تؼييي اػت  لبًمشهِ ٍ ّوكبساى  هشثَط ثِ سٍاًبة

( هـخق كشدًذكِ تغيي شات ت شاص آة دسی بي    1384)

خضس تبثغ تغييشات ٍسٍدي سٍدخبًِ ّبي هٌتْي ثِ دسیب 

ًبگْ بًي كَت بُ    َػبًبتٍ ؿذت تجخيش هي ثبؿذ ًٍيض ً

ه  ذت ًبؿ  ي اص ػَاه  ل ٍ هؤلف  ِ ّ  بي َّاؿٌبػ  ي ٍ  

ي اػت كِ ثِ ؿشایط الليوي هٌطمِ ثؼتگي ّيذسٍلَط

( ث  ب ثك  بسگيشي ػ  شي صه  بًي 1386داسد  ث  بلشي ساد )

 1925ًـبى داد هيبًگيي تشاص آة خضسرٌَثي اص ػ بل  

ت ب   1977هيالدي سًٍ ذ كبّـ ي ٍ اص ػ بل     1977تب 

داؿتِ اػت  ػضیضپَس هْوبً ذاسي   ـيسًٍذ افضای 1998

ّ بي استف بع   ( ثب اػتفبدُ اص دادُ ّبي ه بَّاسُ  1386)

( ثِ تيلي ل ت شاص   Jeson-1,Topex Poseidonػٌزي )

تغيي ش الل ين    اح شات   آة دسیبي خ ضس پشداخت ِ اػ ت   

هَرت ؿذُ اػت كِ داًـ وٌذاى صی بدي، هَض َػبت    

تيميمي ٍ ػلوي دس استجبط ثب تغييش اللين سا ثِ هٌظ َس  

سػيذى ثِ اّذافـبى دس ًظش ثگيشًذ  ثب پيـشفت داًؾ 

ش، هطبلؼ بت گؼ تشدُ اي دس ه َسد    اللين دس صًذگي ثـ

اللين ؿٌبػي َّاؿٌبػ ي)دسیبیي( ٍالي بًَع ؿٌبػ ي    

دسی  بي خ  ضس اًز  بم گشفت  ِ اػ  ت  ای  ي   سفيضیك  ي د

هطبلؼ  بت ث  شاي تؼي  يي ده  ب، تجخي  ش، ؿ  َسي، فـ  بس، 

داًؼيتِ، رْت ث بد، ػ شػت ث بد ٍ هـ خق ًو َدى      

كـٌذ ٍ اهَاد هختلف ٍ ًيض پذیذُ ّبي ه شتجط دیگ ش   

   ؿًَذ اًزبم هي

: ده  ب ه  ي تَاً  ذ یك  ي اص هْوت  شیي ػَاه  ل  ده  ب

هيؼَة گشدد  دس ؿوبل دسیبي خضس ًَػبًبت ػ بالًِ  

دهب دس همبیؼِ ثب رٌَة دسیبي خ ضس، ػ شیغ تشتغيي ش    

هي كٌذ  ثِ ػٌَاى یك لبًَى ػوَهي، ػ َاحل ؿ شلي   

دسیبي خضسگشم تش ٍ خـ ك تشّؼ تٌذ، دس ح بلي ك ِ     

ه ي   ػَاحل رشثي ػ شدتش ٍ داساي سطَث ت ثيـ تشي   

ثبؿٌذ  ّن چٌيي كشاًِ ّبي رٌ َثي دسی بي خ ضس ث ِ     

 ػلت دهب ٍ سطَثت ًؼجتبً صیبد ّشگض یخ ًوي صًٌذ   

: ّوبًطَس كِ هي داًين فشآیٌذ تجخيش آًمذس تجخيش

صیبد اػت كِ ثذٍى سٍاى آة ثبسًذگي ٍ تخليِ اص حَصُ 

ّبي صیش صهيٌي، تمشیجبً ّوِ اليبًَع ّب خبلي خَاٌّذ 

اص اليبًَع ّ ب تجخي ش ه ي ؿ َد اص     ؿذ  ارلت آثي كِ 

طشیك ثبسًذگي ثِ الي بًَع ثشه ي گ شدد  اسصی بثي دس     

اصهَضَػبت هْ ن الل ين    بًَعهَسد تجخيش ػطيي الي

رْبًي اػت  تجخيش ػطح دسیب ثب اػتفبدُ اص دادُ ّبي 

هبّبًِ تخويي صدُ هي ؿَد ٍثشاي پيؾ ثيٌ ي پذی ذُ   

 ّب ٍ چشخؾ ّبي رَي ٍ اليبًَػي اص اّويت خبك ي 

ثشخَسداس اػت  تجخي ش یك ي اص ػَاه ل هْ ن الليو ي      

اػت كِ دس ًَػبى هتَػط ػبالًِ آة دسیبي خ ضس ث ِ   
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رٌَثي هَحش هي ثبؿ ذ  فشآیٌ ذ تجخيش،گشه ب     خضسٍیظُ 

گي  ش اػ  ت ٍ ث  ِ اخ  تالط ده  بي ػ  طح آة ٍ ّ  َاي 

هزبٍسآى، ػشػت ثبد ٍ ًيض فـ بس ّ َا دس ػ طح دسی ب     

فل ل ّ بي    ثؼتگي داسد  ثِ دليل اف ضایؾ تجخي ش دس  

گشم ػبل دس خضس رٌَثي ػطح تشاص آة دسی ب ك بّؾ   

   هي یبثذ 

خضس اكخشاً ثلَست  يثبسؽ دس ػَاحل رٌَث :ثبسؽ

 ضؽی  ثبساى ٍ گبّي ثلَست ثشط ٍ ثبساى تَأم اػت ٍ س

افتذ  اػبػبً ثبسً ذگي دس خ ضس    يثشط ثِ ًذست اتفبق ه

رٌَثي ثب هٌبطك دیگشآى هشتجط اػ ت ٍ اص ر شة ث ِ    

ٍ  ضیيدس پب يحذاكخش ثبسًذگ ذا هي كٌذ ؿشق كبّؾ پي

حذالل آى دس فلل تبثؼتبى اتفبق هي افتذ  گشم ؿذى 

آة دس تبثؼتبى ٍ ػ شد ؿ ذى آة دس صهؼ تبى ثبػ ج     

تشاص آة ثِ همذاس ًؼجتبً صیبدي  شييحزن آة ٍ تغ شييتغ

 ؿَد  يه

 شاتيي  خضس ػوذتبً تبثغ تغ يبیتشاص آة دس شاتييتغ

  شي  ٍ هي ضاى تجخ  بی  ِ دسث يهٌتْ يسٍدخبًِ ّب يٍسٍد

كَت بُ ه ذت    يًَػبًبت ًبگْبً گشیثبؿذ  اص طشط د يه

 يٍ آة ؿٌبػ   يَّاؿٌبػ ياص ػَاهل ٍ هؤلفِ ّب يًبؿ

 يو  يالل طیهي ثبؿذ كِ ثِ ؿشا ضيً يدس هٌبطك ػبحل

ِ يداسد ٍ دس ًت يثؼتگ يهختلف ػبحل بطكهٌ  يی  ا ز 

 يك بهال  هتف بٍت   ذیهختلف ًتب يگًَِ حَادث دس ًَاح

دٍ ػبهل هْ ن ث بد ٍ    شيآٍسًذ  هؼوَالً تبح يوشاُ هثِ ّ

 شاتيي  ثِ طَس ّوضه بى، ثبػ ج تغ   يبئیدس يّب بىیرش

 يؿًَذ  ثبدّ ب  ي( هsurge) بیهَلت تشاص ػطح آة دس

دس اط شاط   بی  ٍ  بی  دس يدس ثخ ؾ ؿ وبل   يؿوبل رشث  

ث شدُ ٍ ث ش خ الط     يیيػَاحل، آة سا پب كیًضد شیرضا

ا ث بال ه ي آٍسد    ػطح آة س ،يرٌَة ؿشل يآى ثبد لَ

آة ٍلگب دس ثبال دػ ت دس   يٍسٍد يبًْبیّن چٌيي رش

 بی  ثِ ػ وت دس  ،يٍ ؿوبل ؿشل يدٍ رْت ؿوبل رشث

 يچشخِ ا بىیرش ضيً يؿًَذ  دس ثخؾ رٌَث يسٍاى ه

افت ذ  دس فل ل صهؼ تبى ث ِ ػل ت       ياتفبق ه   يگشید

ثخ ؾ   يخضدگ  یهؼذٍد ثَدى تشاص ػطح آة )ث ش اح ش   

ت ش،   يیيط دهب ثب طجمبت پبخضس( ٍ ٍرَد اختال يؿوبل

 يكَست ه   ضيثِ كَست ّوشفت ً يچشخة ػوَد كی

 بی  ث ِ دس  يح ذاكخشآة ٍسٍد  يو  ي  اص لي ب  الل شدي  گ

هشثَط ثِ فلَل صهؼتبى ٍ ثْبس اػت ٍ دس ٍال غ سًٍ ذ   

  دس شدي  گ يك َست ه    جْـ ت یثْوي تب اسد اص ؾیافضا

ؿ َد ٍ   يهـبّذُ ه   يهيؼَػ يفلل تبثؼتبى كن آث

سٍد  دس  يسهبُ، سًٍذ آى سٍ ثِ كبّؾ ه  اص خشداد تب آر

ٍلَع ّوضهبى پبساهتشّ بي َّاؿٌبػ ي    يپشآث يفللْب

ػ طح   شاتيي  ٍ دس ًتيزِ ثبػج تغ بیدس بىيهَرت طغ

بًَع ّ ب ٍ  ي  خضس ثب ال يبیؿَد  ػذم استجبط دس يآى ه

اص  يك  یآصاد ٍ حبث  ت ًج  َدى ػ  طح آى    يبّ  بیدس

 ياػت ٍ ه   بیدس يیا يآثـٌبػ نیػوذُ سط بتيخلَك

ثبؿذ كِ ًِ تٌْب  يٍ ًَػبًبت شاتييتغ يتَاًذ ػبهل اكل

 ػبل ثِ ػبل ثلكِ هبُ ثِ هبُ اتفبق هي افتذ 

دس دِّ ّبي اخيش، ثـش ٍ ػَاهل هتؼذد طجيؼي دیگ ش   

تغييشات ػطح تشاص دسیبي خضس سا تيت تأحيش لشاس دادُ 

هْوتشیي ػَاهلي كِ هي تَاى اص آى ً بم    اًذ  ثشخي اص

 هي ثبؿٌذ: ثِ ؿشح صیشثشد، 

پبساهتشّ  بي َّاؿٌبػ  ي اص لجي  ل ثبسً  ذگي،  -1

 تجخيش ٍ دهب

 تغييشات تبثؾ خَسؿيذي -2

 افضایؾ احشات گلخبًِ اي -3

 احشات تكتًَيكي صهيي ٍثبالآهذگي ثؼتش دسیب -4

افضایؾ تؼذاد چـوِ ّب ٍ دثي آى ّب ثش سٍي  -5

 ثؼتش دسیب

ػبهل اًؼبًي ٍكبّؾ تجخيش اص ػطح دسیب ث ِ   -6

 ى پيبهذي اص آلَدگي ًفتيػٌَا

 احذاث ػذ دس خليذ لشُ ثغبص -7

 حفشكبًبل ٍلگب -8

اًيشاط ثؼتش سٍدخبًِ ّب ٍ آة ّ بي هٌتم ل    -9

 ؿذُ اص دسیبچِ ّبي حَضِ ّبي ؿوبلي  

چٌ  يي ایز  بد تغيي شات دس ثؼ  تش سٍدخبً  ِ،   ّ ن  

دسیبچِ ّبي هلٌَػي، ػذّب ٍ فؼبليت ّبي ثـشي دس 

ة خ ضس ث ِ كوت شیي    ایي هٌبطك ثبػج ك بّؾ ت شاص آ  

ث ِ   1978ؿذُ اػت  اهب اص ػ بل   1977 همذاس تب ػبل

ثؼذ ثشخالط پيؾ ثيٌي ّبي گزؿتِ، تشاص آة ثِ ط َس  

)ث ِ ط َس         افضایؾ یبفت ِ اػ ت   1995پيَػتِ تب ػبل 

ػ بًتي هت ش دس ػ بل     15هيبًگيي ایي هم ذاس ح ذٍد   

اػت( ٍ پغ اص آى پؼشٍي هـبّذُ ؿ ذُ اػ ت  ث بال    
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سیب صی بى ّ بي التل بدي ٍ صیؼ ت     آهذى ػطح آة د

هييطي سا ثِ هٌبطك كشاًِ اي ٍاسد ًوَدُ اػ ت  ٍسٍد  

ه  َاد آل  َدُ كٌٌ  ذُ ك  ٌؼتي ث  ِ دسی  ب ٍ ّ  ن چٌ  يي  

ك بّؾ ر زاي    بػجاػتخشاد ًفت دس هٌبطك ػبحلي ث

  هبّيبى دسیب ؿذُ اػت 

ّ  بي ٍسٍدي ٍ تجخي  ش، ثيـ  تش اص ػَاه  ل  رشی  بى

ً  ذ ٍ دیگ  ش دس تغيي  شات ًَػ  بًبت ػ  طح آة هؤحش   

همبدیشؿبى ًؼجت ثِ هؤلفِ ّ بي دیگ ش تف بٍت لبث ل     

هالحظِ اي داسًذ  تجخيش اص ػطح خضس دس همبیؼ ِ ث ب   

رشی  بى ّ  بي ٍسٍدي اص ت  أحيش كوت  شي دس ت  شاص آة   

 َ ث بال   اىثشخَسداس اػت  ثب اػتفبدُ اص فشهَل صیش هي ت 

 hΔآهذگي ػطح آة سا هيبػجِ ًوَد  دسای ي فشه َل   

ًـ  بى ه ي دّ  ذ ٍ هخ  بل   هي ضاى اف  ضایؾ ت شاص آة سا  

كبسثشدي آى ث شاي هٌطم ِ رٌ َثي ك خشُ سٍػ يِ ٍ      

داهٌِ ؿوبلي كبٍكبػ َع دس ر ذٍل هـ خق ؿ ذُ     

 h =R+ (P-E) + G – KBG∆اػت  

 

 مواد و روش ها .2

اطالػبت الصم ثشاي ایي تيميك اص دادُ ّ بي خ بم   

ػ  يٌَپتيك الليو  ي هَر  َد دس ػ  بصهبى َّاؿٌبػ  ي 

ًذگي ثشاي پٌذ ایؼ تگبُ  كـَس ؿبهل دهب، تجخيش ٍ ثبس

ػبحلي ثبثلؼش، ساهؼش، ًَؿْش، آػتبسا ٍ اًضلي اػتخشاد 

ؿذُ اػت  ثب اًزبم ػوليبت آهبسي، ای ي اطالػ بت ث ِ    

كَست هبّيبًِ ٍ ػ بليبًِ هيبػ جِ گشدی ذُ اً ذ  ّ ن      

ٍ (gap) چٌ  يي ث  ِ دلي  ل ٍر  َد فبك  لِ اطالػ  بتي   

ًيضًبّوخَاًي تؼ ذادي اص دادُ ّ ب، ث ب كبسثؼ ت سٍؽ     

هبسي ثِ تلييح اطالػ بت پشداخت ِ ٍ اص سٍاث ط    ّبي آ

آهبسي ؿ بهل هي بًگيي، اًي شاط هؼي بس ٍ ّوجؼ تگي      

رْت اًزبم هيبػجبت اػتفبدُ ؿذُ اػت  ًوَداسّ بي  

هشثَط ثِ پبساهتشّبي ثبسًذگي، تجخيش ٍ دهبي ایؼتگبُ 

 Excelّ  بي ػ  بحلي ث  ب اػ  تفبدُ اص ً  شم افضاسّ  بي 

Professional ٍSpss  بي  شات آًسػ ن گشدی  ذُ ٍ تغي  ْ 

هَسد تزضیِ تيليل ٍ همبیؼِ دس فَاكل صه بًي هؼ يي   

 لشاسگشفتِ اػت 

 

 

 نتايج .3

 ای ي تيمي ك  ث ِ دػ ت آه ذُ دس    ثش اػبع ًتبیذ 

هـخق هي ؿَد كِ دس خضس رٌَثي دس طي ػ بلْبي  

اخيش تجخيش سًٍذ كبّـ ي ٍ ثبسً ذگي سًٍ ذ افضایـ ي     

ًتبیذ اًذاصُ گيشي ّبي ثؼول آه ذُ ای ي    داؿتِ اػت 

ضَع سا تأیيذ هي كٌذ  ثش اػبع اًذاصُ گيشي هشاك ض  هَ

تيميمبتي ًيض، افضایؾ هيبًگيي پٌذ ػبًتي هتش تشاصآة 

خضس رٌَثي دس طي پبًضدُ ػ بل گزؿ تِ تبئي ذ ؿ ذُ     

اػت  ّوچٌيي ػبهل ه َحش دس تغيي شات تجخي ش خ ضس     

رٌَثي دس طي ػبل ّبي اخي ش هتٌبػ ت ث ب اف ضایؾ     

 س ػطح دسی ب ًي ض  ػشػت ثبد اػت  افضایؾ فـبس َّا د

هي تَاًذ ثِ همذاس ك ن دس سًٍ ذ ك بّؾ تجخي ش خ ضس      

رٌ َثي ه  َحش ثبؿ  ذ  ث  ش اػ  بع ًت  بیذ ای  ي تيمي  ك،  

 2008ت ب   1993هيبًگيي تجخيش دس ط ي ػ بل ّ بي    

هيل ي   9/922ثشاي كل ایؼ تگبُ ّ بي خ ضس رٌ َثي     

هتشهيبػجِ ؿذُ اػت كِ اص تجخيش هيبػجِ ؿذُ ثشاي 

ت ش دس ػ بل(كوتش   هيل ي ه  1007هذت صهبى طَالًي)

هي ثبؿذ  ثٌبثشایي تجخيش یك پبساهتش هَحش دس تغييشات 

 ًَػبى ػطيي خضس رٌَثي دس طي ایي دٍسُ اػت 

 6/1292هم  ذاس ث  بسؽ هتَػ  ط ث  شاي ای  ي دٍسُ 

همذاس دس همبیؼِ ث ب   هيلي هتش هيبػجِ ؿذُ اػت  ایي

هيلي هتش دس ػ بل( ثيـ تش    221همذاس طَالًي هذت )

ذ اف ضایؾ ثبسً ذگي دس ػ بل ّ بي     اػت  ثٌبثش ایي سًٍ

اخيش دسایؼ تگبُ ّ بي رٌ َثي یك ي اص ػَاه ل ه َحش       

افضایؾ ًَػبى ػطح آة خضس رٌَثي دس ایي ػ بل ّ ب   

آه  بسي ٍ ّوجؼ  تگي ث  يي  ًت  بیذاػ  ت  ّ  ن چٌ  يي 

پبساهتشّبي رَي دس ایي تيميك هـخق ٍ هَسد ثيج 

  لشاس گشفتِ اػت 

َسد ًوَداسّبي دهب ثشاي ّشیك اص پٌذ ایؼتگبُ ه   

هطبلؼِ ًـبى هي دّذ كِ ضوي كبّؾ ػشیغ ده ب دس  

ث ِ ثؼ ذ    2003، اص ػ بل  2000-2003  فبكلِ صهبًي

سًٍذ دهب دس ّش پٌذ ایؼتگبُ افضایـي اػت، اهب هي ضاى  

كوت ش ه ي    2000افضایؾ آى ًؼجت ثِ لج ل اص ػ بل   

ثبؿذ  ّن چٌيي سًٍذ ًوَداسّ بي تجخي ش ث شاي ػ بل     

بي ثؼذ ٍ لجل كبّـي ٍ دس ػبل ّ 2000-2003ّبي 

آى، سًٍ  ذ افضایـ  ي یكٌ  َاختي ٍر  َد داسد  دس ٍال  غ  
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ّوجؼتگي ثيي ًوَداسّبي دهب ٍ تجخيش دس دٍسُ صهبًي 

 هزكَس ثِ طَس ًؼجي تأیيذكٌٌذُ ایي هؼئلِ اػت 

ًوَداسّبي ثبسًذگي دس توبم ایؼتگبُ ّ ب تمشیج بً اص   

الگَّبي یكؼبًي ثشخَسداس اػت  دس ٍالغ سًٍذ ك بّؾ  

یؾ ثِ طَس هتٌبٍة ثشاي ّش پٌذ ایؼتگبُ ٍ ٍ سًٍذ افضا

 آًبليضدس ػبل ّبي هتَالي تكشاس ؿذُ اػت  ّن چٌيي 

ّن ثؼتگي ثيي پبساهتشّبي تجخي ش ٍ ثبسً ذگي ًـ بى    

    هي دٌّذ

 

 

 
 

 1993 -2008تغييشات دهبي ایؼتگبُ ثٌذس اًضلي دس ػبل ّبي   1ؿكل

  

 

 
 1993 -2008ػبل ّبي  ایؼتگبُ ثٌذس اًضلي دس تجخيشتغييشات   2ؿكل
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 1993 -2008تغييشات ثبسًذگي ایؼتگبُ ثٌذس اًضلي دس ػبل ّبي  .3ؿكل

        

 

 
  

1993 -2008هيضاى ّوجؼتگي ثيي تجخيش ٍ ثبسًذگي ایؼتگبُ ثٌذس اًضلي دس ػبل ّبي   4ؿكل   
 

 
 1993 -2008هيضاى ّوجؼتگي ثيي دهب ٍ ثبسًذگي ایؼتگبُ ثٌذس اًضلي دس ػبل ّبي   5ؿكل 
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1993 -2008هيضاى ّوجؼتگي ثيي دهب ٍ ثبسًذگي ایؼتگبُ ثٌذس اًضلي دس ػبل ّبي   6ؿكل   

 

 

 
 

1993 -2008همبیؼِ هيضاى ثبسًذگي ثب سًٍذ ًشهبل ایؼتگبُ ثٌذس اًضلي دس ػبل ّبي   7ؿكل  

 

 
1993 -2008همبیؼِ هيضاى ثبسًذگي ثب سًٍذ ًشهبل ایؼتگبُ ثٌذساًضلي دس ػبل ّبي   8ؿكل   
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1993 -2008همبیؼِ هيضاى ّوجؼتگي تجخيش ٍ ثبسًذگي ثشاي ایؼتگبُ ثبثلؼش دس ػبل ّبي   9ؿكل  
 

 

 
 

 1993 -2008همبیؼِ هيضاى ّوجؼتگي تجخيش ٍ ثبسًذگي ثشاي ایؼتگبُ ثبثلؼش دس ػبل ّبي  .10ؿكل

 

 
1993 -2008ّبي تجخيش ٍ ثبسًذگي ثشاي ایؼتگبُ آػتبسا دس ػبل ثيي ّوجؼتگي   11ؿكل  
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1993 -2008همبیؼِ هيضاى ّوجؼتگي تجخيش ٍ ثبسًذگي ثشاي ایؼتگبُ ساهؼشدس ػبل ّبي   12ؿكل  

 

 
 

1993 -2008همبیؼِ تجخيش پٌذ ایؼتگبُ ثشاي ػبل ّبي   13ؿكل    

 

 

 
 

1993 -2008همبیؼِ تجخيش پٌذ ایؼتگبُ ثشاي ػبل ّبي   14ؿكل   
 

 

 

 نتیجه گیزی . بحث و4

یي تيميك چگ ًَگي تغيي شات ت شاص دسی ب ث ب      دس ا

اػتفبدُ اص اطالػبت پبساهتشّبي ثبسًذگي، تجخيش ٍ ده ب  

هـخق ٍ ثشاي پ ٌذ ایؼ تگبُ ػ بحل ؿ وبلي ای شاى      

ؿ  بهل ثبثلؼ  ش، ساهؼ  ش، ًَؿْش،آػ  تبسا ٍ اًضل  ي ه  َسد 

 ثشسػي لشاس گشفت  

ت ب   2000اص ػ بل  ًتبیذ ثِ دػت آهذُ ًـ بى داد  

 2008ت ب   2004ٍ اص ػبل  دهب كبّؾ هي یبثذ 2003

 دهب افضایؾ هي یبثذ 
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تجخيش كبّؾ هي یبث ذ ٍ   2003تب  2000اص ػبل 

 تجخيش افضایؾ هي یبثذ  2008تب  2004اص ػبل 

ثيي دهب ٍ تجخيش ّوجؼتگي ٍرَد داسد ٍ دس توبم 

 2008ت ب   2003پٌذ ایؼتگبُ هي ضاى تجخي ش اص ػ بل    

 افضایؾ هي یبثذ 

و بى ایؼ تگبُ ّ ب ٍ    ثبسًذگي ثِ طَس هتٌبٍة دس ّ

ي كِ دس ایي افضایؾ تجخيش دٍسُ صهبًي تغييش هي كٌذ 

 ث َد ثب كبّؾ ثبسًذگي ّو شاُ   هطبلؼِ هـبّذُ گشدیذ

ایي هَضَع هي تَاً ذ ث ِ دلي ل اف ضایؾ ػ بػبت       كِ

 اثشًبكي ٍ كبّؾ تبثؾ خَسؿيذي ثبؿذ 

ٍّن چٌيي ًتبیذ كلي اص هزوَػِ هَسد هطبلؼِ ثِ 

 كَست صیش حبكل هي ؿَد 

ًشخ ثبسًذگي دس چٌذ ػبل اخيش كبّؾ داؿ تِ   - 

 اػت 

ساثطِ هؼٌي داسي ثيي دهب ٍ تجخي ش هٌز ش ث ِ     - 

 ثبسؽ، دس ػَاحل خضس ٍرَد ًذاسد 

ػَاهل هتؼذد دیگشي هبًٌذ احشات تكت ًَيكي ٍ   - 

یب ػَاهل اًؼبًي دس تغييشات ًَػ بى آة دسی بي خ ضس    

 هوكي اػت هؤحش ٍالغ ؿًَذ 

 

 منابع 
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ثبسؽ ٍ تجخيش ثش سٍي ًَػبى تشاص آة دسیبي خضس ثب 
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