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 چکيذٌ
اص ػوٛ    الٖ آثي حٛضٝ آثشيض دسيبچٝ اسٚٔيٝ ٚالؽ دس ؿٕبَ غشة وـٛسثي اص يه ػٛ ٚ ضٕٗ اسائٝ پتب٘ؼيُ ٔٙبثؽ آة وـٛس ،ٔمبِٝدس ايٗ 

وٝ يىي   چب يآرٚ دثي رشيبٖ سٚدخب٘ٝ  ٞب يثبس٘ذٌٌيش  ؿذٜ اص  ٞب  ا٘ذاصٜ ٞب  احتٕبالتي تزشثي ٚ ايزبد ٕٞجؼتٍي ثيٗ دادٜ ثب اؾٕبَ سٚؽ ديٍش،
ٞوب    دٚسٜ ٘يض ثبؿوذ،  ٔٙبطك خـه ٚ ٘يٕٝ خـه  ٞب سٚدخب٘ٝ ٗيتش ٟٔٓيىي اص ٔؿشف  تٛا٘ذ ئحٛضٝ آثشيض دسيبچٝ اسٚٔيٝ ثٛدٜ ٚ ٞب   اص سٚدخب٘ٝ

اسائٝ ؿذٜ اػو..  وبسثشد    ٞب بٌشاْيدثٝ كٛست  ٞب دادٜٕٞجؼتٍي ٚ فشوب٘غ تزشثي  خـىؼبِي تؿييٗ ٚ ٔٛسد تزضيٝ ٚ تحّيُ لشاس ٌشفتٝ ٚ سٚاثط
ٞب ثيبٍ٘ش آٖ اػ. وٝ پذيذٜ خـىؼبِي دس ٔٙطمٝ تجشيض ٚ دس حبِ. وّي  ّيُ دادٜاحتٕبالتي تزشثي دس تزضيٝ ٚ تح  ٞب سٚؽ٘تبيذ ٔىتؼجٝ اص وبسثشد 

وبٞؾ ؿوذيذ رشيوبٖ    ٚ ٞب يثبس٘ذٌػٛ ٚ ٘ٛػب٘بت ؿذيذ ٔٙفي دس  ٚ دثي رشيبٖ اص يه ٞب يثبس٘ذٌ٘بؿي اص تٛصيؽ ٘بٔٛصٖٚ صٔب٘ي ٚ ٔىب٘ي  ،دس وـٛس
 . ثبؿذ ٞب اص ػٛ  ديٍش ٔي سٚدخب٘ٝ

 

لٛا٘يٗ ٕٞجؼتٍي، ، پيؾ ثيٙي  ٞب سٚؽ، ثيالٖ آثي، دسيبچٝ اسٚٔيٝ، خـىؼبِي، ٞيذسٚٔتئٛسِٚٛط   ٞب دٚسٜ: ياشٌ َبی کليذی
 سٚدخب٘ٝ آري چب 

 

 مقذمٍ

سخووذاد خـىؼووبِي دس يووه ٔٙطمووٝ اػبػووب  اص 
دس يوه ٔوذت صٔوبٖ ووٓ ٚ      ٞب يثبس٘ذٌوبٞؾ ؿذيذ 

ثوٝ  ثيؾ طٛال٘ي ٘بؿي ؿذٜ ٚ ِىٗ ٕٞب٘ٙوذ ػويالة   
پيٛ٘ذد. ثشٚص ايٗ پذيذٜ ووٝ   ٕ٘ي ثٝ ٚلٛؼ٘بٌٟب٘ي  طٛس
فشاٚا٘وي ثوش ص٘وذٌي التلوبد  داسد ثوب       ثبس بٖيصاحشات 

افو. ػوطٛ     ،ؾاليٕي ٘ػيش ووبٞؾ سطٛثو. خوبن   
  ٞوب  آةٞب   پيضٚٔتشيه ٘بؿي اص وبٞؾ تغزيٝ ػفشٜ

ٝ      ،صيشصٔيٙي  ،ٞوب  ووبٞؾ ؿوذيذ دثوي رشيوبٖ سٚدخب٘و
ٛ افضايؾ لذست تجخيش  افوضايؾ دسروٝ    ،ٚ ثوبالخشٜ  رو

ٞب ٕٞشاٜ اػ.. ؿذت خـىؼوبِي   ب٘ٝحشاست آة سٚدخ
ؿوٛد ٚ ثوب ووبٞؾ     ٘يض ثب ٔذت ٚ تذاْٚ آٖ ثيوبٖ ٔوي  

ثيالٖ آثي وٝ ٕٔىٗ اػو. چٙوذيٗ ٔوبٜ ٚ يوب حتوي      
 .  ثبؿذ ٕٞشاٜ ٔي ٙزبٔذيث ثٝ طَٛچٙذيٗ ػبَ 

ٚالوؽ ؿوذٖ دس ٔٙطموٝ     ُيو ثوٝ دِ آة ٚ ٞٛا  ايشاٖ 
ٞووب   رغشافيووبيي خـووه ٚ ٘يٕووٝ خـووه ٚ ٚيظٌووي 

ه ثوٛدٜ ووٝ ثوٝ ػوشؾ. اص     تٛپٌٛشافيه طجيؿتب  خـو 
ؿوٛد. تٙوٛؼ    ؿٕبَ ثٝ رٙٛة ثش ؿذت آٖ افوضٚدٜ ٔوي  

الّيٕووي حووبوٓ دس ايووٗ وـووٛس ؾبٔووُ اكووّي تٛصيووؽ 
٘بٔٛصٖٚ ٔٙوبثؽ آة ٚ ٘يبصٞوب  آثوي دس آٖ ٌشديوذٜ ٚ     

ٕشاٜ داسد وٝ ثبيذ ٞ ثشٚص ٔؼبئُ آثي حبَ ٚ آيٙذٜ سا ثٝ
 ثب آٖ ٔمبثّٝ ٌشدد. 

يذاس ٔحؼٛة آة ٔبيٝ حيبت ٚ ؾبُٔ اػبػي تٛػؿٝ پب
ؿٛد ٚ وٕجٛد آٖ ٔؼجت اكّي ٔحذٚدي. تِٛيذات  ٔي

ٞوب  حوبد ٚ ٔوضٔٗ دس     وـبٚسص  ٚ ٔبال  ثشٚص لحطوي 
ٚ ٌزؿتٝ ٚ حبَ ثوٛدٜ ٚ أوشٚصٜ ٘يوض رغشافيوب  فموش      

رٟب٘ي ثب رغشافيب  ٞيذسِٚٛطيه ٔٙطجوك ٚ   يٌشػٍٙ
ثبؿذ. دس ايٗ خلٛف ٔطبِؿبت ساٖٚ ثٛسي  ٔشتجط ٔي

يٗ فموش ٔوبِي ٚ فموش آثوي     ثيبٍ٘ش آٖ اػ. وٝ ث ]21[
ً ساثطٝ تٍٙبتًٙ ٚرٛد داسد. ػِٛيٛاٖ ٚ  دس  ]22[ ٔيو

( دس WPI) 1استجووبب ثووب وووبسثشد ؿووبخق فمووش آثووي  
                                                 
1–Water Poverty Index 
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ا  سا ا٘زبْ دادٜ  ٞب  ٔختّف ٔطبِؿبت ٌؼتشدٜ ٔميبع
ٚ الووذأبت احتيووبطي الصْ سا دس خلووٛف اؾٕووبَ    

ٔ ٞوب  التلوبد  ٚ ارتٕوبؾي ثوشا       ػيبػ. ٚ  ٗيتوم
 .  ا٘ذ ٙبثؽ آة تٛكيٝ وشدٜاػتفبدٜ ثٟيٙٝ اص ٔ

ٞوب  سٚدخب٘وٝ    ثب تزضيٝ ٚ تحّيُ دثي ]16[اػىٙبص  
( ٚالوؽ دس  Liegeِيوظ )  ( ثبالدػو. ؿوٟش   Meuseٔٛص )

سٚؿوي سا   ي،ٞوب  خـىؼوبِ   ثّظيه, ضٕٗ تؿييٗ دٚسٜ
ثوش   دادٜ اػو.. رٟ. تخٕويٗ دثوي خـىؼوبِي اسائوٝ     

ػٝ ٔبٜ   ٞب يثبس٘ذٌاػبع سٚؽ اػىٙبص  ثب دا٘ؼتٗ 
توٛاٖ دثوي خـىؼوبِي     , ٔي( ٚئٗ ٚ طٚئيٝلجُ )ٔي, ط

 ثيٙي ٕ٘ٛد: ٔبٜ اٚت سا ثب اػتفبدٜ اص ساثطٝ صيش پيؾ
Qaut ; 31/0 Q0 + 48/0 Pm + 385/0 Pj + 619/0  Pjl 

– 749/76                              (1 )  

ثيٙوي   ٞوب  پويؾ   ثٝ تشتيت دثي Qaut  ٚQ0وٝ دس آٖ 
ثوش   ؿذٜ ثوشا  ٔوبٜ اٚت ٚ دس دٚسٜ آغوبص خـىؼوبِي    

 ٚ  Pm، Pj( ثوٛدٜ ٚ  s/3mحؼت ٔتش ٔىؿت دس حب٘يوٝ ) 

Pjl ٞب  ٔوي  ٞب سا دس ٔبٜ ٘يض ثٝ تشتيت ٔيضاٖ ثبس٘ذٌي، 
٘ـووبٖ  (mm) ٔتووش يّووئطٚئووٗ ٚ طٚئيووٝ ثووش حؼووت 

 . دٞٙذ ٔي
( ثووب ثشلووشاس  ٕٞجؼووتٍي ثوويٗ دثووي 17ريٛ٘ووذٚتي )
ساثطوٝ صيوش سا پيـوٟٙبد     Pٚ ثبس٘وذٌي   Qخـىؼبِي 
 وشدٜ اػ.:

Q= 220 + 7/2  P – 0027/0  P
2     (2)             

دثي حوذالُ ٔبٞيب٘وٝ صٔؼوتبٖ ٚ     Q(s/3m)وٝ دس آٖ 
(mm)P   ٜ ٞوب    استفبؼ ثبس٘ذٌي دس حٛضٝ آثشيوض دس ٔوب

 .]19[ذ دٞٙ ٘ٛأجش ٚ دػبٔجش سا ٘ـبٖ ٔي ،پيـيٗ اوتجش
ضووٕٗ تجيوويٗ ٘مووؾ ؾٙبكووش  ]12[٘ووبغٕي 

ٞب  ٔذيشي. يىپبسچٝ  رٙجٝ ،اػبػي ٔذيشي. ٔٙبثؽ آة
ا دس تٛػؿٝ پبيذاس ٔوٛسد تزضيوٝ ٚ تحّيوُ لوشاس دادٜ     س

 .  اػ.
خـىؼووبِي دس  ،]7[صادٜ ٚ ٕٞىووبساٖ  فووشد
ٞب   ٞب  ٞٛاؿٙبػي ٚ ؿبخق ثش دادٜ اتىبوـٛس سا ثب 

ٞب  ػيٙپٛتيه ٚ وّيٕبتِٛٛط   ثبسؽ ٔيبٍ٘يٗ ايؼتٍبٜ
ٔووٛسد ٔطبِؿووٝ لووشاس دادٜ ٚ تٛصيووؽ ؿووذت ٚ ٔووذت    

 .  ا٘ذ خـىؼبِي سا ٔـخق وشدٜ

اٍِٛٞووب  ٔىووب٘ي تٛصيووؽ   ]8[ ثزسافـووبٖٚ  ٔووشاد 
ا   خـىؼووبِي سا ثووب اػووتفبدٜ اص ٔووذَ تٛصيووؽ ٔٙطمووٝ

خـىؼووبِي ٞٛاؿٙبػووي ٔووٛسد ثشسػووي لووشاس دادٜ ٚ   
ٞووب  سخووذاد خـىؼووبِي سا دس ايووشاٖ تجيوويٗ  ٚيظٌووي
دس  ٞوب  يتوش ػوبِ  ٞب ٚ  سٚيذاد سٚ٘ذ خـىؼبِي .ا٘ذ وشدٜ

 ثووب اػووتفبدٜ اص ٔيووبٍ٘يٗ ٘يووض حٛضووٝ آثشيووض سٚد ٞووشاص
ٞب  ثبسؽ ٚ سٚا٘بة تٛػوط   ػبِٝ دادٜ 7ٚ  5ٔتحشن 
ٔوٛسد ثشسػوي ٚ تزضيوٝ ٚ     ]9[ صادٜٖ ؾشفوب ٔشاد  ٚ 

 .  تحّيُ لشاس ٌشفتٝ اػ.
ثٝ ٔٙػٛس آؿىبسػبص  تغيش  ]10[ٔؿشٚفي ٚ ٕٞىبساٖ 

ٝ سٚ٘ذ ٚ تغييشات احتٕبِي  ،الّيٓ دٔوب     ٞوب  ٔـخلو
-2005  ٞوب  دٚسٜػبال٘ٝ اػوتبٖ ٕٞوذاٖ سا دس طوي    

ٔتفوبٚت ٔٙىٙوذاَ ٚ     ٞوب  سٚؽتفبدٜ اص ثب اػو  1976
٘شٔبَ ٔوٛسد ثشسػوي ٚ     ٞب ٔب٘ذٜ يثبلٔٙحٙي تزٕؿي 

تزضيٝ ٚ تحّيُ لشاس دادٜ ٚ ٘ـبٖ داد٘ذ وٝ اٚال  ٘توبيذ  
داس٘وذ ٚ حب٘يوب     يخوٛا٘  ٞٓٔزوٛس ثب ٕٞذيٍش   ٞب سٚؽ

ْ ٞش دٚ سٚؽ اص  ؿوذٖ دٔوب  ٞوٛا  ٔٙطموٝ      توش  ٌوش
 .  وٙذ ئحىبي. 

ييوش الّويٓ ٚ سؿوذ ػوشيؽ     احوشات تغ  ]20 [ٔه ثيٗ 
ثشسػي لوشاس دادٜ اػو..   د رٕؿي. ثش ٔٙبثؽ آة سا ٔٛس

تغييوشات   شاتيتومح  ]11[ٕٞچٙيٗ ٔطيؿي ٚ ٔه ثيٗ 
آة ٚ ٞٛا ٚ خـىؼبِي سا ثش ٔٙبثؽ آة وب٘بدا ٚ دسيبچٝ 

 ذ.ا٘ دادٜٔٛسد ٔطبِؿٝ لشاس  (Superior lakeػٛپشيٛس )
   ٚ  دس ايٗ تحميك آٔبسٞب  ثبس٘وذٌي دس حٛضوٝ آثشيوض 
خٛد دسيبچٝ ػٛپشيٛس، سٚا٘بة حٛضوٝ ٚ استفوبؼ ػوط     

ثشسػووي ٚ تزضيووٝ ٚ تحّيووُ لووشاس  آة دسيبچووٝ ٔووٛسد
 .  ا٘ذ ٌشفتٝ

٘موؾ ؾٛأوُ اكوّي ٚ ػوٙبسيٛٞب       ]3[حؼٗ صادٜ 
ٔٛحش ثش وبٞؾ تشاص آة دسيبچٝ اسٚٔيٝ سا ثب اػوتفبدٜ اص  
سٚؽ تحّيُ پٛيبيي ػيؼتٓ ٔٛسد ثشسػي لوشاس دادٜ ٚ  

حذاث چٟبس ػذ ثوضسي ٔٙتخوت   ٘ـبٖ دادٜ اػ. وٝ ا
تغييشات  ،%25حذٚد س دس حٛضٝ آثشيض دسيبچٝ اسٚٔيٝ د

% ٚ اضووبفٝ 10ثووبسؽ ثووش ػووط  دسيبچووٝ دس حووذٚد  
% دس 65ثشداؿ. اص ٔٙوبثؽ ػوطحي دس حٛضوٝ آثشيوض     
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اخيش تبحيش داؿوتٝ    ٞب ػبَوبٞؾ تشاص آة دسيبچٝ دس 
 .  اػ.

يٓ ٘يض اخيشا  تبحيش تغييش الّو  ]23[ضشغبٔي ٚ ٕٞىبساٖ 
آػويت پوزيش  ٔٙوبثؽ آة سا ثوٝ طوٛس ٔوٛسد  دس       ش ث

خلٛف ؿٟش تجشيض ٔٛسد ثشسػوي لوشاس دادٜ ٚ ٘موؾ    
ؽ آة تجشيض سا ثٝ ٚضٛ  تجييٗ ٔٙفي تغييش الّيٓ ثش ٔٙبث

 ٘ذ.وشد
 ،ضٕٗ ثشآٚسد پتب٘ؼيُ ٔٙبثؽ آة وـٛس ك،دس ايٗ تحمي

ثب ثشسػي ثيالٖ ٞيذسِٚٛطيىي حٛضوٝ آثشيوض دسيبچوٝ    
يط ٚلٛؼ خـىؼبِي ٔوٛسد ٔطبِؿوٝ   ؾُّ ٚ ؿشا ،اسٚٔيٝ

ٞوووب   دادٜ ،لوووشاس ٌشفتوووٝ اػووو.. ثوووذيٗ ٔٙػوووٛس 
ثٝ  اتىبٞيذسٚٔتئٛسِٚٛط  ثشا  يه دٚسٜ دساص ٔذت ثب 

ٌ لٛا٘يٗ ٕٞجؼتٍي ثيٗ  ٚ دثوي رشيوبٖ اص    ٞوب  يثبس٘وذ
يىؼٛ ٚ ثشاصؽ لوٛا٘يٗ تزشثوي احتٕوبالتي اص ػوٛ      

ٔٛسد ثشسػي ٚ تزضيٝ ٚ تحّيوُ لوشاس ٌشفتوٝ ٚ     ،ديٍش
شثي احتٕبالتي لبثوُ ووبسثشد ثوشا  ٔٙطموٝ     سٚاثط تز

 ا٘ذ. ٔٛسد ٔطبِؿٝ اػتٙتبد ٚ اسائٝ ؿذٜ

تىص ي فطبر وبضی از کمبًد آة ي رخذاد  

 خطکسبلی 

سٚيوٝ   سؿوذ ػوشيؽ ٚ ثوي    ،ؾالٜٚ ثش سخذاد خـىؼبِي
رٕؿي. دس ٔٙبطك خـه ٚ ٘يٕٝ خـه ٘يوض يىوي اص   

ثٝ تٛػؿٝ پبيوذاس ٔحؼوٛة    يبثي دػ.ٔٛا٘ؽ  ٗيتش ٟٔٓ
وٝ تبحيش آٖ ثش ٔذيشي. ٔٙوبثؽ آة ٘يوض ثؼويبس     ؿٛد ٔي

صيشا وٝ اص يه ػٛ ثبؾوج   ،رذ  ٚ ٞـذاس دٞٙذٜ اػ.
ؿوٛد ٚ اص   ٔي يسػب٘ آةافضايؾ ٔلشف آة ٚ خذٔبت 

ٞوب    ثٝ ِحبظ افوضايؾ حزوٓ فبضوالة    ،ػٛ  ديٍش
ٞووب  كووٙؿتي ٚ  خووبٍ٘ي ٚ ؿووٟش  ٚ پؼووبة فشآيٙووذ

ٔـووىالت ٚ ٔؼووبئُ  ،ٞووب  صٞىـووي وـووبٚسص  آة
ثش ػش ساٜ حفع ويفي. ٔحيط صيؼو. ٚ ثوٝ   ؾذيذٜ سا 

 آٚسد. ٚيظٜ ٔذيشي. پبيذاس ٔٙبثؽ آة ٚ خبن پذيذ ٔي
ثووٝ اطالؾووبت ٚ  اتىووبثووب ( 15) إٍّ٘ووبٖ ٚ ِووٛسٚ  

ٞب  ػبصٔبٖ ُّٔ ٔتحذ دس خلوٛف ٘موؾ    ثيٙي پيؾ
سؿذ رٕؿي. دس ايزبد ثحوشاٖ رٟوب٘ي آة ٔطبِؿوبتي    

ٚ  ا٘ذ وٝ ثش اػبع آٖ سٚ٘ذ افضايؾ رٕؿي. ا٘زبْ دادٜ
ٖ   كذ هيوبٞؾ ػشا٘ٝ آة دس  اص رّٕوٝ   ،وـوٛس رٟوب

 2025ٚ  1990, 1955ػٝ ٔمطوؽ صٔوب٘ي     ثشا ،ايشاٖ
ٚ  1369, 1334  ٞووب ػووبَٔوويالد  وووٝ ٔطووبثك ثووب 

اػتخشاد ٚ ٔٛسد تزضيوٝ ٚ   ،ثبؿذ ٛسؿيذ  ٔيخ 1404
 تحّيُ لشاس دادٜ اػ..  

ثشا  تٛكيف ؿشايط ثحشا٘ي ٚ ؿوذت ٚ اثؿوبد آٖ دس   
ٚ ؿوبخق، توٙؾ ٚ فـوبس ٘بؿوي اص     ٞش وـٛس ٘يض اص د

 2ٚ ٕٞچٙيٗ وٕيوبثي ٚ وٕجوٛد ؿوذيذ آ ة    1وٕجٛد آة
 .ؿٛد ئاػتفبدٜ 

ٞب  ٔزوٛس ٌٛيب  آٖ اػو. ووٝ    ٔطبِؿبت ٚ ؿبخق
ػشا٘ٝ ٔٙوبثؽ آة تزذيوذ ؿوٛ٘ذٜ وـوٛسٔبٖ دس ػوبَ      

ثويؾ اص   ،ؿٕؼوي(  1369ٔيالد  )ٔطوبثك ثوب    1990
ٔتش ٔىؿوت دس ػوبَ ثوٛدٜ ٚ خوبسد اص ؿوشايط       2000
 2025ا٘ي لشاس داؿتٝ اػو.. دس حبِيىوٝ دس ػوبَ    ثحش

ػوشا٘ٝ ٔٙوبثؽ آة    ،ؿٕؼوي(  1404ٔيالد  )ٔطبثك ثب 
ثٝ دِيُ سؿذ ػشيؽ رٕؿيو. ثوٝ    ،تزذيذ ؿٛ٘ذٜ وـٛس

ٔتش ٔىؿت دس ػبَ وبٞؾ خٛاٞوذ يبفو.    800حذٚد 
ٔشحّوٝ توٙؾ ٚ    ،وٝ ٘ٝ تٟٙب دس آيٙذٜ ٘وٝ چٙوذاٖ دٚس  

ثّىوٝ   ،دفـبس ٘بؿي اص وٕجٛد آة سا تزشثٝ خٛاٞذ ووش 
ٔتوش ٔىؿوت    800ثب وبٞؾ ػشا٘ٝ آة وـٛس ثٝ حذٚد 

دس ػبَ ٚاسد ثحشاٖ ؿذيذ وٕيبثي ٚ وٕجٛد آة خٛاٞذ 
ؿذ ٚ دس رشٌٝ وـٛسٞبيي لشاس خٛاٞذ ٌشفو. ووٝ ثوب    
   ٔؼبئُ ؾذيذٜ ٘بؿي اص ثحشاٖ آة دػ. ثٝ ٌشيجب٘ٙذ.

  ٖ خٛاٞوبٖ ثوٝ تؿوبدَ سػويذٖ      ايوٗ ٔحمموب
ؿوٛ٘ذٜ ووشٜ    ٞب  ا٘ؼب٘ي ثب ٔٙبثؽ آة تزذيوذ  رٕؿي.

صٔيٗ ثٛدٜ ٚ ثش ايوٗ ثبٚس٘وذ ووٝ أوشٚصٜ ٚلوٛؼ يوه       
ثوٝ   يسػب٘ آةآة ٚ خذٔبت  ٗيتمٔثشا   1ي ا٘مالة آث

دس تِٛيوذ   2ٕٞبٖ ا٘ذاصٜ ضشٚست داسد وٝ ا٘مالة ػوجض 
ٔٛاد غزايي ثشا  تغزيٝ ٔيّيبسدٞب ا٘ؼب٘ي ووٝ پوغ اص   

ضوشٚست   ،ؿذ ثٝ رٕؿي. رٟبٖ اضبفٝ ٔي 1950ػبَ 
س ٚ اسلبْ ٔٛرٛد، رٕؿيو. رٟوبٖ   ثش اػبع آٔب .داؿ.

ٔويالد    2000توب   1940  ٞوب  ػبَدس فبكّٝ صٔب٘ي 
حذٚد دٚ ثشاثش ٚ ٔيضاٖ ٔلشف آة ؿيشيٗ چٟبس ثشاثوش  
                                                 
1 -Stress 
2 -Scarcity 
1 – Blue Revolution                                     
2-Green Revolution 
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ؿذٜ اػ. وٝ اٌش سٚ٘وذ افوضايؾ رٕؿيو. ثوٝ ٕٞويٗ      
ٔٙٛاَ ادأٝ يبثذ ثب تٛرٝ ثٝ ٔحذٚد ثوٛدٖ ٔيوضاٖ آة   
ؿيشيٗ لبثوُ اػتحلوبَ، أىوبٖ چٟوبس ثشاثوش ؿوذٖ       

أىبٖ پزيش ٘خٛاٞوذ ؿوذ ٚ    ديٍش دس آيٙذٜٔلشف آة 
دس ٘تيزٝ ثشٚص ثحشاٖ وٕجٛد ؿذيذ آة دس اغّت ٘موبب  

الصْ ؛ ثٙوبثشايٗ  ]15[رٟبٖ ثؼيبس ٔحتُٕ خٛاٞذ ثوٛد  
اػ. اٚال  وٙتشَ رٕؿي. وـٛس دس كذس أٛس لشاس دادٜ 

تشيٗ ساٞجشدٞب  ّٔي لّٕوذاد ؿوٛد ٚ    ؿٛد ٚ رضٚ اِٚي 
پبيوذاس  ٚ توذاْٚ ثّٙوذ     ،ةحب٘يب  دس اػتفبدٜ اص ٔٙوبثؽ آ 

ثوشداس  اص ٔٙوبثؽ    ٔذت آٖ دس ٔذ٘ػش لشاس ٌيشد ٚ ثٟشٜ
آة ؿيشيٗ تب ثذاٖ حذ ٔزبص دا٘ؼتٝ ؿٛد وٝ طجيؿ. ٚ 
چشخٝ طجيؿي آة لوبدس ثوٝ احيوب  ٚ تِٛيوذ ٔزوذد آٖ      

٘وش  ٔزوبص ثشداؿو. اص     ،ٔٙبثؽ ثبؿذ ٚ يب ثٝ ثيبٖ ديٍش
ٕبيذ ٘ٝ ٔٙبثؽ آة ٕٞٛاسٜ ثبيذ اص لبٖ٘ٛ طجيؿ. تجؿي. ٘

  اص ٘يبصٞب  ثـش ثٝ آة.
 

 پتبوسيل مىببع آة کطًر

ايشاٖ دس وٕشثٙذ رغشافيوبيي خـوه ٚ ٘يٕوٝ خـوه     
لشاس ٌشفتٝ ٚ آة ٚ ٞٛا  خـه دس ايٗ وـٛس حوبوٓ  

ػشيؽ اص ؿوٕبَ ثوٝ رٙوٛة افوضايؾ      ثٝ طٛسثٛدٜ وٝ 
 ،يبثذ. ٕٞيٗ تٙوٛؼ آة ٚ ٞوٛايي حوبوٓ دس وـوٛس     ٔي

٘ي ٔٙبثؽ آثي ٔٛروٛد  وّيذ تٛصيؽ ٘بٔٛصٖٚ صٔب٘ي ٚ ٔىب
ٚ ٘يبصٞب  آثي ثٛدٜ ٚ ٔٛرت ثشٚص ٔؼبئُ حبد حوبَ ٚ  

ٞب  رٛ  ٔتٛػط ػبِيب٘ٝ  ٌشدد. ٔمذاس ثبسؽ آيٙذٜ ٔي
ا  ثيـوتش  اػ. وٝ حذٚد ٔتش يّئ 258ايٗ وـٛس تمشيجب  

 660ٞوب يؿٙوي    يه ػْٛ ٔتٛػط ثبس٘وذٌي خـوىي   اص
اص يه ػوْٛ ثبس٘وذٌي ٔتٛػوط ووشٜ      وٕتشٚ  ٔتش يّئ

 .]14،6،4[ذ ثبؿ ٔي ٔتش يّئ 860ٙي صٔيٗ يؿ
ٞوب  ػوطحي ٚ    تٛصيؽ ٔٙوبثؽ آة  1دس رذَٚ 

وـٛس اسائٝ  ٌب٘ٝ ؿؾٞب  آثشيض  صيشصٔيٙي ثشا  حٛضٝ
ٚ ٔٛسد ٔمبيؼٝ لشاس ٌشفتٝ ٚ پتب٘ؼيُ ٔٙبثؽ آثي وـٛس 

ٔزٕٛؾوٝ   1. ٔطوبثك روذَٚ   ]2[. آٚسد ؿوذٜ اػو   ثش
سد ٔيّيب 5/128پتب٘ؼيُ ٔٙبثؽ آثي ػبِيب٘ٝ وـٛس حذٚد 

 ٔتش ٔىؿت اػ. وٝ ثٝ كٛست صيش تٛصيؽ ؿذٜ اػ.:
 5/79ػطحي ػوبِيب٘ٝ وـوٛس حوذٚد      ٞب آةٔٙبثؽ  -

دسكوذ ووُ    62ٔيّيبسد ٔتش ٔىؿت اػو. ووٝ ؿوبُٔ    
 ٌشدد. ٔٙبثؽ آثي وـٛس ٔي

ٔيّيوبسد ٔتووش   49صيشصٔيٙوي حووذٚد    ٞووب آةٔٙوبثؽ   -
  ٞوب  آةدسكذ وُ ٔٙوبثؽ   38ٔىؿت اػ. وٝ ؿبُٔ 

 ٌشدد. وـٛس ٔي

 َبی آبريس مختلف کطًر مقبيسٍ تًزيع مىببع آة در حًضٍ 1ل جذي

 كذ

 حًضٍ آبشيض
 وام حًضٍ آبشيض

مساااااحت حًضااااٍ  

 (8kmآبشيض )

باسوذگی متًسط ساالیاوٍ  

(mm)P 

 (0Mmمىابع آب متًسط سالیاوٍ )

 صيشصمیىی سطحی

 4153 15244 2/524 122333 دسيای خضس 1

8 
خلیج فاسس ي دسيای 

 عمان
503333 4/045 54491 9200 

 1238 4510 1/505 48233 دسياچٍ اسيمیٍ 0

 82835 4299 140 201333 مشكضی 5

 0514 1/132 134433 دسياچٍ َامًن 4
5385 

 4/0514 0/802 50933 سشخس 4

 59330 4/29592 842 1443333 __ جمع
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 بيالن آبی حًضٍ آبريس دريبچٍ اريميٍ

ض دسيبچٝ اسٚٔيٝ ٘ـوبٖ  ثشسػي ثيالٖ آثي حٛضٝ آثشي
ٔيّيبسد ٔتوش ٔىؿوت آة اص    4دٞذ وٝ ػبال٘ٝ حذٚد  ٔي

ٔٙبثؽ ػطحي ٚ صيشصٔيٙي ٔٛرٛد دس ايٗ حٛضٝ ٔوٛسد  
 5/56ٌيشد. اص ايٗ ٔمذاس دس حذٚد  ثشداس  لشاس ٔي ثٟشٜ

دسكوذ   5/43ٞب  ػطحي ثوٛدٜ ٚ   دسكذ اص ٔٙبثؽ آة
ثبؿذ. اص وُ آة ٔٛسد  ٞب  صيشصٔيٙي ٔي ثميٝ ػٟٓ آة

 7/5  ،دسكوذ دس ثخوؾ وـوبٚسص    2/93ثشداس   ثٟشٜ
دسكوذ   1/1دسكذ دس ثخؾ ؿشة ٚ ثٟذاؿ. ٚ تٟٙوب  
ٌيشد. پتب٘ؼويُ   دس ثخؾ كٙؿ. ٔٛسد اػتفبدٜ لشاس ٔي

ٔٙبثؽ آة حٛضٝ آثشيض دسيبچٝ اسٚٔيٝ وٝ يوه حٛضوٝ   
ٞوب  ػوطحي ٚ صيشصٔيٙوي آٖ     ٚ رشيبٖ ٌشاػ. دسٖٚ

 33/20حوذٚد   ،ؿٛد ٟ٘بيتب  ثٝ دسيبچٝ اسٚٔيٝ تخّيٝ ٔي
ٔيّيبسد ٔتش ٔىؿوت اػو. ووٝ پتب٘ؼويُ آة ػوطحي      

1/33   ٝ ٚ   چوب  يآرو ٞوب    دسكذ آٖ اػو.. سٚدخب٘و
ٞب  پش آة حٛضٝ آثشيوض دسيبچوٝ    سٚد اص سٚدخب٘ٝ صسيٙٝ

دس ٔحوُ   ٞب آٖاسٚٔيٝ ثٛدٜ وٝ ٔتٛػط آثذٞي ػبال٘ٝ 
ثوٝ  ٞب  ٚ٘يبس ٚ ػوبسيمٕيؾ   ٚسٚد ثٝ دؿ. دس ايؼتٍبٜ

ثبؿوذ.   ٔىؿت دس حب٘يٝ ٔوي  ٔتش 56ٚ  14حذٚد  تيتشت
حزٓ رشيبٖ ػطحي تِٛيذ  دس ٔحذٚدٜ حٛضٝ آثشيض 

 95ٔيّيبسد ٔتش ٔىؿت ثوٛدٜ ووٝ    73/6دسيبچٝ اسٚٔيٝ 
ٞوب تِٛيوذ    دسكذ اص آٖ دس استفبؾوبت ٚ ثميوٝ دس دؿو.   

حٛضٝ آثشيض دسيبچٝ اسٚٔيٝ ثب ٚػؿتي ٔؿوبدَ   ؿٛد. ٔي
ايوشاٖ ثويٗ    ؿوٕبَ غوشة  ويّٛٔتش ٔشثؽ دس  6/51331

 38-30ٞوب  )  ( ٚ ؾشم44-13ٚ  47-52ب  )ٞ طَٛ
( دسرٝ ٌؼتشدٜ ؿذٜ ٚ يىي اص ؿؾ حٛضوٝ  39-35ٚ 

ٔـخق  3سٚد ٚ ثب وذ  آثشيض اكّي وـٛس ثٝ ؿٕبس ٔي

 20ٌشديذٜ اػ.. اص وُ ٚػوؿ. ايوٗ حٛضوٝ حوذٚد     
دسكوذ استفبؾوبت ٚ ثميوٝ سا دسيبچوٝ      67 ،دسكذ دؿ.

لؼوٕ. اؾػوٓ ايوٗ    ؛ ثٙبثشايٗ دٞذ اسٚٔيٝ تـىيُ ٔي
دس ٘تيزٝ  ،دسكذ آٖ وٛٞؼتب٘ي اػ. 67يؿٙي  حٛضٝ

ثخؾ ؾٕذٜ ٘ضٚالت رٛ  ايٗ حٛضٝ سا سطيوٓ ثشفوي   
ٞوووب   ثوووب اػوووتفبدٜ اص دادٜ دٞوووذ. تـوووىيُ ٔوووي

ٞيووذسٚوّيٕبتِٛٛط  ٚ آٔووبس پبيووٝ ٔٙووبثؽ ػووطحي ٚ   
ثيالٖ حٛضٝ آثشيض دسيبچٝ اسٚٔيوٝ ٔطوبثك    ،صيشصٔيٙي
استفبؾوبت ٚ پٟٙوٝ آثوي     ،ثٝ تفىيوه دؿو.   2رذَٚ 
اسائٝ ؿوذٜ ثيوبٍ٘ش آٖ اػو. ووٝ حزوٓ ووُ        دسيبچٝ

 58/19رٛ  دس ػط  حٛضٝ آثشيض حوذٚد    ٞب ضؽيس
دؿو. ٚ   ،ٔيّيبسد ٔتش ٔىؿت ثوٛدٜ ٚ ػوٟٓ استفبؾوبت   

ٚ  92/15 ،26/75 تيو ثوٝ تشت پٟٙٝ آثي دسيبچٝ اسٚٔيٝ 
ثبؿذ. ٔمذاس رشيبٖ ػطحي تِٛيذ ؿذٜ  دسكذ ٔي 82/8

ٔتوش  ٔيّيوٖٛ   52/6307اص طشيك ثبس٘ذٌي رٕؿب  حذٚد 
 85/6057 ت،ٔىؿت اػ. وٝ ػٟٓ رشيبٖ دس استفبؾوب 

ٔيّيوٖٛ ٔتوش ٔىؿوت ٚ ٔيوضاٖ      67/249 ٞب دؿ.ٚ دس 
ٔيّيوٖٛ   56/11516تجخيش ٚ تؿشق ٚالؿي ٘يوض حوذٚد   

 ،ٔتش ٔىؿت اػ. وٝ ػٟٓ تجخيش ٚ تؿشق دس استفبؾبت
 ،98/7375 تيو ثوٝ تشت ٚ پٟٙوٝ آثوي دسيبچوٝ     ٞب دؿ.
ثبؿوذ. اص   ٔوي ٔيّيٖٛ ٔتش ٔىؿت  88/1727ٚ  7/2412

وُ ٔيضاٖ ٘فوٛر دس ػوط  حٛضوٝ آثشيوض ووٝ حوذٚد       
ٔيّيٖٛ ٔتش ٔىؿت ثشآٚسد ؿذٜ اػو. حوذٚد    52/454
ٔيّيٖٛ ٔتش ٔىؿت آٖ دس استفبؾبت ٚ ٔبثمي  87/1302

ثبؿذ  ٞب ٔي ٔيّيٖٛ ٔتش ٔىؿت دس دؿ. 52/454حذٚد 
]1[.

 

 بيالن َيذريکليمبتًلًشی حًضٍ آبريس دريبچٍ اريميٍ  2جذيل 
َا    كمیت  

 مًقعیت
 باسوذگی مساحت حًضٍ آبشيض

(0Mm)P 

 جشيان سطحی

(0 Mm)Q 

 تبخیش ي تعشق

(0 Mm)E 

 وفًر

(0 Mm)I 
% (8km) 

 22/1038 92/2024 24/4342 2/15204 12/05098 42 استفاعات

 48/545 2/8518 42/859 29/0114 08/13844 83 دشت

 __ 22/1282 __ 22/1282 11/4420 10 دسياچٍ

 09/1242 44/11414 48/4032 52/19421 4/410001 133 معج
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اص دٚ ٘وٛؼ الّويٓ    ٔتومحش حٛضٝ آثشيض دسيبچوٝ اسٚٔيوٝ   
ثبؿذ. ٔٙبطك وٓ استفبؼ داسا  الّيٓ خـه ػوشد ٚ   ٔي

ٔٙبطك ٔشتفؽ آٖ اص ٘ٛؼ الّيٓ ٘يٕٝ خـه ػشد اػو.  
ٚ دس ثشخي اص ٔٙبطك ٘يض ٔيىشٚوّيٕب  خوبف حوبوٓ   

  چب يآراستفبؾبت سٚدخب٘ٝ  ،يٝثبؿذ. ػشدتشيٗ ٘بح ٔي
ثبؿذ. حٛضوٝ   آٖ اطشاف دسيبچٝ اسٚٔيٝ ٔي ٗيتش ٌشْٚ 

  ٝ ٞوب  ٚسٚد    تّفيك دسيبچٝ اسٚٔيٝ تح. توبحيش رجٟو
 ٔٙـوم ثوٛدٜ ووٝ    ؿٕبَ غشةٞٛا ثٝ وـٛس اص ؿٕبَ ٚ 

ا  داس٘ذ ٚ ثٝ ؾّو. تٕشووض ػيؼوتٓ     لطجي ٚ ٔذيتشا٘ٝ
رٛ  اص اٚايوُ ٟٔشٔوبٜ توب      ٞب ضؽيسوٓ فـبس اغّت 

ٜ  افتذ ئاٚاخش اسديجٟـ. ٔبٜ اتفبق  ٞوب    . دس ثميوٝ ٔوب
  ٞوب  ضؽيو س ،تٕشوض ػيؼوتٓ پوش فـوبس    ُيثٝ دِػبَ 

ٖ  رٛ  وٕتش ثٝ ٚلٛؼ ٔي توشيٗ ٘بحيوٝ    پيٛ٘ذد. پش ثوبسا
ٔٙطمٝ رٙٛة دسيبچوٝ ثوب    ،حٛضٝ آثشيض دسيبچٝ اسٚٔيٝ

ٚ وووٓ  ٔتووش يّووئ 468ٔمووذاس ثووبسؽ ػووبِيب٘ٝ حووذٚد 
تشيٗ آٖ ٔٙطمٝ ؿٕبَ دسيبچٝ ثب ٔيضاٖ ثبس٘وذٌي   اٖثبس

اػ.. فلَٛ ٔشطوٛة ٚ خـوه    ٔتش يّئ 292حذٚد 
 ثبؿذ.   ٔشثٛب ثٝ ثٟبس ٚ تبثؼتبٖ ٔي تيثٝ تشتحٛضٝ 

ٞووب  ثؼوويبس ٟٔووٓ دس اػووتبٖ آرسثبيزووبٖ  اص سٚدخب٘ووٝ
اال ٞب  ػط   اػ. وٝ آة  چب يآرسٚدخب٘ٝ  ي،ؿشل
ٖ  يسضوو يؿٙووي  ٔٙطمووٝ ٘ؼووجتب  ٚػوويؽ اص ايووٗ اػووتب

ٞوشيغ ٚ   ،ثوبد آٖ ثؼوتب  ،ػوشاة  ،ٞب  تجشيض ؿٟشػتبٖ
وٙوذ.   آٚس  ٚ ثٝ دسيبچٝ اسٚٔيٝ تخّيٝ ٔي اػىٛ سا رٕؽ

ٞوب  اسػوجبساٖ    ا  وٝ ٔب ثيٗ وٜٛ ايٗ سٚدخب٘ٝ دس دسٜ
ٞب  ثضلٛؽ  داـ ٚ ػجالٖ اص ؿٕبَ ٚ وٜٛ لٛؿٝ ،غشثي

دس رٟ. ؾٕوٛٔي   ،ٚ ػٟٙذ اص رٙٛة لشاس ٌشفتٝ اػ.
داسد. طَٛ ايٗ سٚدخب٘ٝ تب ٔحوُ  غشثي رشيبٖ -ؿشلي

ويّووٛٔتش ثووٛدٜ ٚ  276دِتووب  دسيبچووٝ اسٚٔيووٝ حووذٚد 
ويّٛٔتش ٔشثوؽ   13853ٔؼبح. حٛضٝ آثشيض آٖ حذٚد 

ٔـتُٕ ثش دٚ لؼٕ. ؾّيب ٚ   چب يآراػ.. سٚدخب٘ٝ 
ػفّي اػ. وٝ دس لؼٕ. ؾّيب اص ؿشق ثٝ خط اِوشاع  

ٝ  ٞب  ػجالٖ ٚ اص ؿٕبَ ثٝ وٜٛ وٜٛ داـ ٚ اص  ٞب  لٛؿو
ؿوٛد ٚ دس   ٞوب  ثضلوٛؽ ٔحوذٚد ٔوي     ٙٛة ثٝ ووٜٛ ر

ٞب  ػٟٙذ تب حٛاِي آرسؿوٟش   لؼٕ. ػفّي ٘يض اص وٜٛ
 .  ]1[د ٌشد ٔحذٚد ٔي

 3882حوذٚد    چب يآرثيـتشيٗ استفبؼ حٛضٝ آثشيض 
 1280استفبؼ آٖ ثشاثوش   ٗيتش وٓٔتش دس ؿٕبَ ؿشلي ٚ 

ثبؿوذ. ثبس٘وذٌي    ٔتش دس ػوٛاحُ دسيبچوٝ اسٚٔيوٝ ٔوي    
دس استفبؾووبت  ٔتووش يّووئ 800ذٚد حٛضووٝ آثشيووض اص حوو
دس ٘ضديىوي ػوذ ٚ٘يوبس     ٔتوش  يّئ 250ؿشلي تب حذٚد 
ٔتٛػط ثبس٘ذٌي حٛضٝ تب ػذ ٚ٘يبس حذٚد  ٔتغيش اػ..

 اػ.. ٔتش يّئ 300ٚ دس تجشيض  388
ٔزٕٛؾٝ ؿشايط تٛپٌٛشافي ٚ الّيٕي حبوٓ دس حٛضٝ 

ٔٛرت ايزبد ؿشايط ٚيظٜ دس ٚضؿي.  ، چب يآرآثشيض 
ويفوي ٚ صٔوب٘ي ٚ ٔىوب٘ي رشيوبٖ ايوٗ       تٛصيؽ وٕي ٚ

سٚدخب٘ٝ ٌشديذٜ اػ.. اص رّٕٝ خلٛكيبت ثوبسص ايوٗ   
ثووٛدٖ ضووشيت سٚا٘ووبة آٖ  ٗييپووبحٛضووٝ ؾجووبست اص 

وٝ ثب داؿتٗ ػوط  حٛضوٝ آثشيوض      ثٝ طٛسثبؿذ.  ٔي
ضشيت رشيوبٖ آٖ حوذٚد    ،ويّٛٔتش ٔشثؽ 7723حذٚد 
ثبؿذ. ٕٞچٙيٗ ٔموذاس حوذاوخش ػويالة     دسكذ ٔي 14
آٔبس  دس ايؼتٍبٜ ٚ٘يبس   ش  ؿذٜ دس طَٛ دٚسٌٜي ا٘ذاصٜ
ثبؿوذ ووٝ ؾّو.     ٔتش ٔىؿت دس حب٘يوٝ ٔوي   422حذٚد 

ٞب  ٚػيؽ ٚ  تٛاٖ ٘بؿي اص ٚرٛد دؿ. اكّي آٖ سا ٔي
وٓ ؿيت حٛضٝ آثشيض ثب صٞىـوي ثؼويبس ضوؿيف آٖ    

 .  ]1[. ٔشتجط دا٘ؼ
ٔـخلبت پبسأتشٞب  ٔتٛػط ٔبٞيب٘ٝ آة ٚ ٞوٛايي  

ٔتووش  اص ػووط  آصاد  1400ٔٙطمووٝ تجشيووض دس استفووبؼ 
حوذاوخش دسروٝ حوشاست     وٝ دٞذ دسيب  آصاد ٘ـبٖ ٔي

ٔتٛػط ٔبٞيب٘ٝ دس ٔشداد ٚ حوذالُ آٖ دس د  ٔوبٜ دس   
پيٛ٘ذد. دس حبِي وٝ حوذاوخش ٚ   ايٗ ٔٙطمٝ ثٝ ٚلٛؼ ٔي
ٜ   تيو ثوٝ تشت ٞوب   حذالُ ٔمبديش ثوبسؽ  ٞوب    ثوشا  ٔوب

فشٚسديٗ ٚ ٔشداد حج. ؿذٜ اػ.. ٔمذاس تجخيش حذاوخش 
فلووُ تبثؼووتبٖ ٚ حووذالُ آٖ دس فلووُ صٔؼووتبٖ دس 
ٌيش  ؿذٜ اػ.. ٔمذاس سطٛث. ٘ؼجي حذاوخش ثٝ  ا٘ذاصٜ
ٜ  تيو ثٝ تشت% 45% ٚ حذالُ ٘يض 79ٔمذاس  ٞوب    دس ٔوب

 د  ٚ ٔشداد اتفبق افتبدٜ اػ..
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ي تعييه  تجسيٍ ي تحليل قًاويه َمبستگی

 خطکسبلی یَب ديرٌ

ٞووب  رووٛ   ٞووب  آٔووبس  ثووبسؽ ثووب اػووتفبدٜ اص دادٜ
(mm)P  ( ٖدثي رشيوب ٚs/

3
m)Q     ووٝ ثوٝ كوٛست

 .ؿذٜ اػ. ٔحبػجٝٔبٞيب٘ٝ ٚ ػبِيب٘ٝ 
 ،ثب ثشلوشاس  ساثطوٝ ٕٞجؼوتٍي ثويٗ ايوٗ دٚ ٔتغيوش      

 ٔؿبدالت صيش اػتٙتبد ٌشديذٜ اػ..
ساثطووٝ ٕٞجؼووتٍي ثوويٗ دثووي ٔتٛػووط ػووبِيب٘ٝ     -
(s/

3
m)Q ( ٝ٘ثبس٘ووذٌي ػووبِيب ٚmm)P  ثووب ضووشيت

 :  R; 669/0ٕٞجؼتٍي  
 
(3)       792/7  +P0114/0 – 2P0001/0 ;Q                            

/s)ساثطٝ ٕٞجؼتٍي ثيٗ دثي ٔتٛػط ٔبٞيب٘ٝ  -
3

m)Q 

ثووشا  ٟٔشٔووبٜ  P(mm) ٚ ثبس٘ووذٌي ٔتٛػووط ٔبٞيب٘ووٝ
 :R;  877/0)اوتجش( ثب ضشيت ٕٞجؼتٍي 

(4  ) 9941/0  +P0444/0 – 2P 0017/0  ;Q 

/s)سٚ٘ذ تغييشات دثوي ٔتٛػوط ػوبِيب٘ٝ    
3

m)Q 
ٚ ٕٞچٙويٗ دثوي        P(mm٘ؼج. ثٝ ثبس٘ذٌي ػوبِيب٘ٝ ) 

(s/
3

m)Q ( ثبس٘ذٌي ٚmm)P      ٔتٛػوط ٔبٞيب٘وٝ ثوشا
ُ دس  تيو ثٝ تشتٟٔشٔبٜ )اوتجش(  اسائوٝ   2ٚ  1  ٞوب  ؿوى

ؿذٜ ٚ سٚاثط ٕٞجؼتٍي ثب ضوشيت ٕٞجؼوتٍي ٘ؼوجتب     
 خٛة اػتٙتبد ٌشديذٜ اػ..  

ٚ دسروٝ   E(mm)ساثطٝ ٕٞجؼتٍي ثيٗ تجخيش ٚ تؿشق 
٘يوض دس ايؼوتٍبٜ    Hٚ سطٛث. ٘ؼجي )%( T(oc) حشاست

ثوٝ   R;  999/0    ٚ٘يبس ثب ضشيت ٕٞجؼتٍي ثؼيبس ثبال
 ؿش  صيش ثشلشاس ٌشديذٜ اػ.:

(5)   T.H 9/35 – H 8/156 – T 5/26  +118  ;E    

ٞب  روٛ  ػوبِيب٘ٝ ثوشا  يوه      تغييشات ٔمذاس ثبسؽ
اسائوٝ ؿوذٜ اػو..     3دٚسٜ آٔبس  دساص ٔذت دس ؿىُ 

ثوشا  يوه دٚسٜ    P ٞب  ٔتٛػط ػبِيب٘ٝ بسؽٔمذاس ث
ٔحبػجٝ  ٔتش يّئ 300دساص ٔذت دس ايٗ ٔٙطمٝ حذٚد 
دٞوذ دس   ٘ـوبٖ ٔوي   3ؿذٜ اػ.. ثٝ طٛس  وٝ ؿىُ 

دٚسٜ خـىؼووبِي ٚ دس ثشخووي اص  ،ٞووب ثشخووي اص ػووبَ
 ثٝ ٚلٛؼ پيٛػتٝ اػ.. تشػبِيٞب   دٚسٜ ٞب ػبَ

 يآررشيبٖ سٚدخب٘ٝ  ٘يض تغييشات دثي 4دس ؿىُ 
دس ايؼتٍبٜ ٚ٘يبس ثشا  يه دٚسٜ صٔب٘ي دساص   چب

وٝ ٔمذاس ٔتٛػط دثي  ٔذت تشػيٓ ٌشديذٜ اػ.
 s/د دس ايؼتٍبٜ ٚ٘يبس حذٚ  چب يآررشيبٖ سٚدخب٘ٝ 

3
m 14  ثٝ دػ. آٔذٜ اػ.. ٔمبيؼٝ سٚ٘ذ تغييشات
ٞب ٚ دثي رشيبٖ ٘ؼج. ثٝ ػبَ آثي دس ايؼتٍبٜ  ثبسؽ

 يخٛا٘ ٞٓدٞذ وٝ تطبثك ٚ  ٘ـبٖ ٔي ٞيذسٚٔتش  ٚ٘يبس
ٞب ٚ دثي رشيبٖ دس  خٛثي ثيٗ تغييشات ثبسؽ

ٞب   ٞب  آٔبس  ثشلشاس اػ. ٚ سٚ٘ذ سخذاد دٚسٜ ػبَ
ٕٞذيٍش سا  4ٚ  3  ٞب ؿىُ تشػبِيخـىؼبِي ٚ 

 وٙٙذ. تبئيذ ٔي
ٞب ٚ دثي رشيبٖ ٔتٛػط ٔبٞيب٘ٝ  سٚ٘ذ تغييشات ثبسؽ

ٞب  د     ٔبٜثشا 6ٚ  5ٞب   دس ؿىُ تيثٝ تشت٘يض 
)طا٘ٛيٝ( تب آرس )دػبٔجش( اسائٝ ؿذٜ اػ.. اص ثشسػي 

ٞب  رشيبٖ ٔتٛػط دساص  ٞب ٚ دثي سٚ٘ذ تغييشات ثبسؽ
ٞب  خـه ػبَ سا وٝ  تٛاٖ ٔبٜ ٔذت ٔبٞيب٘ٝ ٘يض ٔي
ٞب  رشيبٖ ٔتٛػط  ٞب ٚ دثي دس آٖ ٔمذاس ثبسؽ

 ذ،ٞؼتٙ ٞب آٖٔبٞيب٘ٝ وٕتش اص ٔمذاس ٔتٛػط دساص ٔذت 
 ٞب  اٚاخش ثٟبس تب اٚايُ پبئيض ٔـخق ٕ٘ٛد. ثشا  ٔبٜ

ٌيوش    ٞوب  ا٘وذاصٜ   اص ثشسػي ٚ تزضيٝ ٚ تحّيوُ دادٜ 
 -1379ػووبِيب٘ٝ ثووشا  فبكووّٝ صٔووب٘ي   ٞووب يثبس٘ووذٌ
تٛاٖ تٛصيؽ ٘بٔٛصٖٚ صٔوب٘ي   ٔي ،(2000-1949) 1298
 1341 -1340ٞب ٘ػيوش   سا دس ثشخي اص دٚسٜ ٞب يثبس٘ذٌ

 -1371 ،(1957-58) 1336 -1337( تووب 62-1961)
( ٚ 1988-89) 1367-1368( توووب 92-1991) 1370
-96) 1374-1375( تووب 2001-2000) 1380-1379
 ،ثبؿوذ  ( وٝ ثيبٍ٘ش سخذاد خـىؼبِي ؿوذيذ ٔوي  1995

 اػتٙتبد ٕ٘ٛد.
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 در ايستگبٌ َيذريمتری يويبر یچب یآجتغييرات دبی متًسط سبليبوٍ ريدخبوٍ  -4ضکل 

 
 تًزيع ببروذگی متًسط مبَيبوٍ در مىطقٍ تبريس -5ضکل 

 
 در ايستگبٌ َيذريمتری يويبر یچب یآجتًزيع دبی متًسط مبَيبوٍ ريدخبوٍ  -6ضکل 
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 َب فرکبوس تجربی دادٌ

ٚ  Pٞب  ٞيذسِٚٛطيىي ثبسؽ  ثب ٔشتت وشدٖ دادٜ
فشوب٘غ تزشثي تزبٚص   ،ثٝ كٛست كؿٛد Qدثي 

 تيثٝ تشتآيذ ٚ اٌش ايٗ ٔتغيشٞب  ٘ىشدٜ ثٝ دػ. ٔي
فشوب٘غ تزشثي تزبٚص وشدٜ  ،ؿٛ٘ذ ٔشتت ٘ضِٚي

 ؿٛد: تٛكيف ٔي ؿٛد وٝ ثب ساثطٝ صيش حبكُ ٔي

(6)                  
n

i
XF i

5.0
)(exp


                              

 
 i ثيبٍ٘ش تبثؽ تٛصيؽ تزشثي, Fexp(Xi)وٝ دس آٖ: 

 ٞب  ٔـبٞذٜ ؿذٜ آٔبس ,  ثيبٍ٘ش تشتيت دادٜ

n  ٚ ٕٝ٘ٛ٘ ثيبٍ٘ش تؿذاد
n

  ٜؾىغ آٖ ٘ـبٍ٘ش دٚس

 (.5،6،13،14)ذ ثبؿ يثشٌـ. تزشثي ٔ
ثٝ  Qٚ دثي  Pٞب  ثبسؽ  دس ايٗ تحميك ٔتغيش

 n;  52كٛست كؿٛد  ٔشتت ؿذٜ وٝ دس آٖ تؿذاد 

ٞب  دثي رشيبٖ  ثشا  دادٜ n;  44ٚ ثشا  ثبسؽ 
 ثبؿذ. ٔي

 ،Fiٚ يب ثٝ طٛس ػبدٜ  F(X)تبثؽ تٛصيؽ تزشثي 
 سا ثٝ كٛست احتٕبَ تزبٚص  Xاحتٕبَ ٚلٛؼ ٔتغيش 

صيش  كٛستوٙذ وٝ ثٝ  ثيبٖ ٔي xس ٘ىشدٜ اص ٔمذا
 ؿٛد: تٛكيف ٔي

 (8      )           xXP)X(F 

  ثٝ ٘حٛاػ.,  xتبثؽ تزبٚص ٘ىشدٜ  F(x)ثٙبثشايٗ 
                                                     وٝ:

1)X(F0  

ٙطمٝ تجشيض ٚ دس ٔ Pٞب  ثبسؽ  لٛا٘يٗ تٛصيؽ ٔتغيش
دس ايؼتٍبٜ ٞيذسٚٔتش  ٚ٘يبس پغ اص  Qدثي رشيبٖ 

ٞب   دس ؿىُ تيثٝ تشتٔشتت وشدٖ كؿٛد  ٔتغيشٞب 
اسائٝ ؿذٜ ٚ ثب اػتفبدٜ اص ٔذَ سيبضي  8ٚ  7

Origineٜٞب  ٔـبٞذاتي ثشاصؽ  , خطٛب ثٟيٙٝ ثب داد
تزشثي حبكّٝ اص   ٞب ؿىُ. (18). دادٜ ؿذٜ اػ
 ش اػتٙتبد ؿذٜ اػ.:ٞب ثٝ ؿش  صي ثشاصؽ دادٜ

دس ٔٙطمٝ تجشيض ٚ يب  P(mm)لبٖ٘ٛ تٛصيؽ ثبسؽ-
 ثشا  سخذاد ثبس٘ذٌي  (%)Fاحتٕبَ تزبٚص ٘ىشدٜ 

P(mm)  ُثبؿذ ئ 7ٔطبثك ؿى. 
 يآرسٚدخب٘ٝ  Q(s/3m)لبٖ٘ٛ تٛصيؽ دثي رشيبٖ  -
دس ايؼتٍبٜ ٞيذسٚٔتش  ٚ٘يبس ٚ يب احتٕبَ تزبٚص   چب

 دس ٚ٘يبس Q(s/3m)ثشا  سخذاد دثي  (%)F٘ىشدٜ 
 .ثبؿذ ئ 8ٔطبثك ؿىُ 
ثٝ  P(mm)  ٚ(s/3m)Qاخيش   ٞب ؿىُدس 

 دٞٙذ. ثبسؽ ٚ دثي ٔتٛػط ػبِيب٘ٝ سا ٘ـبٖ ٔي تيتشت
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 ريمتری يويبرَبی دبی جريبن در ايستگبٌ َيذ برازش فرکبوس تجربی دادٌ -8ضکل

 

 تجسيٍ ي تحليل ي تفسير وتبيج

mmPدس ايٗ تحميك ٔمبديش دساص ٔذت ثبسؽ  300 

ٚ دثي رشيبٖ 
s

mQ 314 ٝؾٙٛاٖ ٔؿيبس ٚ ٔجٙب   ث

دس حٛضٝ آثشيض  تشػبِيٞب  خـىؼبِي ٚ  تؿييٗ دٚسٜ
چب  دس ايؼتٍبٜ ٞيذسٚٔتش  ٚ٘يبس  سٚدخب٘ٝ آري

ٌشديذٜ اػ. وٝ ثب ٔؿيبسٞب ٚ ٔجٙب  ا٘تخبثي ا٘تخبة 
ثذيٗ  .(13،16،19ٔٛرٛد دس ادثيبت فٗ ٔطبثم. داسد. )

PPثبصا   وٝ ٔؿٙي   دثي ٚQQ   ؿشايط

PPخـىؼبِي ٚ ثبصا     ٚQQ   ؿشايط
ٌشدد، وٝ ثب  ٔطبِؿٝ حبوٓ ٔي دس ٔٙطمٝ ٔٛسد تشػبِي

ٞب   تٛاٖ دٚسٜ ( ٔي4( ٚ )3)  ٞب ؿىُٔشارؿٝ ثٝ 
سا ثشا  حٛضٝ آثشيض سٚدخب٘ٝ  تشػبِيخـىؼبِي ٚ 

چب  دس ايؼتٍبٜ ٞيذسٚٔتش  ٚ٘يبس تؿييٗ ٚ ثٝ  آري
( ٚ 5)  ٞب ؿىُٔٙطمٝ ٔٛسد ٔطبِؿٝ تؿٕيٓ داد. دس 

( ٘يض تغييشات ثبسؽ ٚ سٚا٘بة ٔتٛػط ٔبٞيب٘ٝ ٚ 6)
تٛػط دساص ٔذت اسائٝ ٌشديذٜ اػ. وٝ ثب اػتفبدٜ اص ٔ
ٞب  خـه سا ثشا  فلَٛ تبثؼتبٖ  تٛاٖ ٔبٜ ٔي ٞب آٖ

ٚ  P(mm)ٞب  ثبسؽ  اػتٙتبد ٕ٘ٛد. ثب دا٘ؼتٗ وٕي.
)3(سٚا٘بة 

s
mQ ٞب  ٔتٙبغش  تٛاٖ فشوب٘غ ٘يض ٔي

Fi (%) ُ( اػتخشاد ٚ 8( ٚ )7ٞب  ) سا ثٝ تشتيت اص ؿى

ٔؼتفبد  8طٛس  وٝ اص ؿىُ  تبد ٕ٘ٛد. ثٝاػتٙ
دثي سٚدخب٘ٝ آري  ،% )وٛا٘تيُ(99 َ، ثب احتٕبٌشدد ئ

چب  دس ايؼتٍبٜ ٞيذسٚٔتش  ٚ٘يبس اص ٔمذاس 

s
m % ؿب٘غ 1تزبٚص ٘خٛاٞذ وشد ٚ تٟٙب  340

ٚرٛد داسد وٝ دثي ايٗ سٚدخب٘ٝ دس ايؼتٍبٜ ٔزوٛس اص 

ٔمذاس 
s

m ثب  8تزبٚص ٕ٘بيذ ٚ ٔطبثك ؿىُ  340

دثي ايٗ سٚدخب٘ٝ دس ايؼتٍبٜ  ،% )ٔيب٘ٝ(50احتٕبَ 

اص حذٚد  ٚ٘يبس
s

m وٕتش خٛاٞذ ثٛد. دس حبِي  314

ٔمذاس  ،% )وٛا٘تيُ(99ثب احتٕبَ  7وٝ ٔطبثك ؿىُ 
دس ػبَ تزبٚص ٘خٛاٞذ  ٔتش يّئ 510ثبسؽ اص حذٚد 
ٕبَ ٔمذاس ثبسؽ اص ايٗ ٔمذاس % احت1وشد ٚ تٟٙب ثب 

 ٔتزبٚص خٛاٞذ ثٛد.
 گيری وتيجٍ

 ؿٛد: اص آ٘چٝ ثيبٖ ؿذ ٘تبيذ صيش حبكُ ٔي
  چب يآرثشسػي ثيالٖ آثي حٛضٝ آثشيض  -

يبثي ثٝ تٛػؿٝ  سيض  ٚ دػ. رٟ. ثش٘بٔٝ
 پبيذاس اص ضشٚسيبت ٚيظٜ اػ..

ػطحي ٚ صيشصٔيٙي   ٞب آةرخيشٜ ٚ وٙتشَ  -
بدٜ دس ٔٛالؽ رٟ. اػتف ٞب يتش ػبِفلَٛ 

خـىؼبِي اص طشيك احذاث ػذٞب  
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  بصٞبي٘ثب ٞذف رٛاثٍٛيي ثٝ  ا  رخيشٜ
وـبٚسص ، كٙؿتي ٚ ؿشة اص   ٞب ثخؾ

ضشٚسيبت ٔٙبطك خـه ٚ ٘يٕٝ خـه 
 ؿٛد. ٔئحؼٛة 

ٞب   اص طشيك تزضيٝ ٚ تحّيُ دادٜ -
ٞب   تٛاٖ دٚسٜ ٛط  ٔيٞيذسٚٔتئٛسِٚ
 ٕ٘ٛد. ٗييسا تؿخـىؼبِي 

 

جؼتٍي ثيٗ ثبسؽ ٚ ثشلشاس  ساثطٝ ٕٞ -
ثبسا٘ي -سٚا٘بة ٌٛيب  حبوٕي. سطيٓ ثشفي

 اػ..  چب يآردس حٛضٝ آثشيض سٚدخب٘ٝ 
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