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 دُیچک

 یدر رًٍد پاراهترّا یًَساًات ایّا ٍ  یتاضد کِ تر اثر آى ًاٌّجار یچرخِ اتوسفر ه یؼیطث یّا یصگیاز ٍ یکی یویاقل راتییتغ

 یکطاٍرز یّا ستنیاست ٍ هَجة اختالل در اکَس دیخطک ضد وِیدر هٌاطق خطک ٍ ً راتییتغ يیا. دارد یاز جولِ تارًدگ یَّاضٌاس

ًسٍالت  غیهقدار ٍ تَز یکالى تر هثٌا یّا یسیٍ ترًاهِ ر یاقتصاد یکطت، اًجام پرٍشُ ّا یالگَ تیریهدکطَرّا  یاریدر تس. گردد یه

 ایکاّص ٍ  ص،یافسا. کٌد یه دایپ یا صُیٍ تیٍ ًَع تارش اّو ساىیضرٍع، ه خیتار یکطاٍرز واتیاساض در تصو يیا تر. تاضد یه یجَ

 در ایي. هَثر خَاّد تَد یکطاٍرز یطرحْا هٌاتغ آب ٍ تیریضکل آى در هد ٍدر ّر د لیٍ س یخطکسال لیاز قث یٍقَع هَارد حد

 10، 5 ،1، 1/0آستاًِ  5تارش در  ضرٍع  کِ ترای ایي هٌظَر  .اًجام ضد هدیریت آب در کطاٍرزی پایدارتر  نیاقل رییاثر تغ یتررس قیتحق

 .تررسی ضددر ضْرستاى تجٌَرد  1385-86الی  1357-58ی زراػ یٍ ساالًِ در سالْا یفصل یتارًدگ راتییرًٍد تغ يییهتر ٍ تؼ یلیه 20ٍ 

کاّص  2/0ٍ زهستاى  27/0، پاییس 61/0افسایص، تاتستاى  75/1فصلْای تْار . کاّص داضت 34/0رًٍد هیساى تغییرات تارًدگی ساالًِ 

هیلی هتر  10ضرٍع تارًدگی ّا ی تیطتر از .  هیلی هتر دیرتر ٍ تؼداد آًْا کاّص داضت 5ٍ  1، 1/0تارًدگی ّای تیطتر از  ضرٍع. داضت

 03/0زٍدتر ٍ تؼداد آًْا  14/0هیلی هتر  20رًٍد هیساى تغییرات ضرٍع تارًدگی ّای تیطتر از . افسایص داضت 04/0دیرتر ٍ تؼداد آًْا  06/0

 .هحاسثِ ضد یًَیتا استفادُ از هؼادالت رگرس یاًِ ٍ پراکٌدگیه یٍ ساالًِ تا ضاخص ّا یفصل یتارضْا یسترر. افسایص داضت

 ضْرستاى تجٌَردضرٍع تارش، هدیریت آب،  ن،یاقل رییتغ :یدیکل یّا ٍاشُ

 هقدهِ

د تَخِ توبهی اللین تغییز پذیزی اللین هَضَػی اعت کِ هَر. اللین ًظبم ثلٌذ هذت ػٌبفز خَی در هٌغمِ ای هؼییي اعت
ایي الگَّب هتٌبعت ثب هَضَع ٍیب هغئلِ تحمیك . ؽٌبعبى لزار گزفتِ ٍ اهزٍسُ هَضَع تغییز اللین اس اّویت سیبدی ثزخَردار اعت 

 اهزٍسُ ثزرعی تغییزات اللین ثغیبر هَرد تَخِ لزار گزفتِ، اس ایي خْت کِ ثبرػ ثِ ػٌَاى یکی. هقذاق هؼیٌی را ثِ خَد هی گیزًذ 
اس ػٌبؿ اللیوی هْن کِ اس پیچیذگی ّبی خبفی ثزخَردار اعت ٍ هؼوَال خوغ ثبرؽْبی یک ًمغِ در همیبعْبی سهبًی هختلف 

ثبرًذگی در عغح کزُ سهیي دارای تغییزات سهبًی ٍ هکبًی سیبدی اعت ٍ هیبًگیي . دارای تَسیغ ّبی آهبری عبدُ ٍهتمبرًی ًیغت
( چزاپًَچی در ؽوبل خلیح ثٌگبل)ثؼضی ًمبط ثذٍى ثبرًذگی ًمبط دیگز . ویي سدُ ؽذُ اعتهیلی هتز تخ 900تب  700تغییزات آى 

ثبرػ ّبی خَی ثِ خْت ًمؼ ّبی هثجت ٍ هٌفی کِ ثز تبهیي آة کؾبٍرسی ٍ (. 1380ػلیشادُ، )هیلی هتز ثبرًذگی دارد  24600
اعتزیٌگز، )رعن ؽذ  1842ػ خْبى تَعظ ثزگظ در عبل هخبسى سیز سهیٌی دارد هَرد تَخِ هحممیي لزار گزفتِ ٍ ًخغتیي ًمؾِ ثبر

 هی حذی رٍیذادّبی فزاٍاًی در افشایؾی عجت یکن ٍ ثیغت لزى در تغییزات اللیوی کِ دادًذ ًؾبى( 1996)ًبیت ٍ کبرل(. 1989

 اس تز هتفبٍت ثغیبر کنی ٍ ثیغت لزى اللین کِ اعت ایي ثیبًگز تحمیمبت اس ثغیبری گزفت ًتبیح لزار دلت ٍ تَخِ هَرد ؽَد، ثیؾتز

، ٍلْیغتز (1993)کبتش ٍ پبراالتش . ؽَد هی هتذکز را اللین تغییز در اًغبًی ّبی فؼبلیت ًمؼ هغئلِ ایي ٍ ثَد خَاّذ ثیغتن لزى اللین
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تبثیز هؼٌی ، (ثِ ػٌَاى هثبل فؾبر عغح دریب )دریبفتٌذ کِ الگَّبیی در چزخِ اتوغفزی ( 1992)ٍ ٍیلغَى ٍ لتٌوبیز( 1993)ٍّوکبراى 
ثبتغییزات ثبرػ در ػزضْبی هختلف، اس آثبر تغییزات ثبرػ  (1993)آکیي ٍراعوَعٍَ. داری ثز رٍی ثبرػ ٍ رًٍذ تغییزات آى دارًذ

اعتفبدُ اس دادُ ّبی ثبرػ ٍ دثی هَرد ثزرعی لزار دادُ ٍ ًتیدِ  کیلی تغییز اللین در ایزلٌذ را ثب .در فزایٌذّبی عجیؼی عخي هی گَیذ 
عغح الیبًَط اعظ  در ًَعبًبت فؾبر َّا ثب دثی در رٍدخبًِ ّبی ایزلٌذ در چٌذ دِّ اخیز ی ًوَدُ اعت کِ، افشایؼ در ثبرػ ٍگیز

  1960دٍرُ در کؾَر ایغتگبُ 38رٍساًِ  ثبرػ دادّْبی کوک ثِ( 1386)ّوکبراى  ٍ کتیزایی(. 1999کیلی، )ؽوبلی هزتجظ هی ثبؽذ 

ثذرافؾبى  ٍ خلیلی. افشایؼ اعت ثِ رٍ عٌگیي ّبی ثبرػ ٍ کبّؼ هالین ثبرؽْبی ایغتگبّْب، اس زخیث در کِ دادًذ ًؾبى 2001  تب
 اس اعتفبدُ ثب را1893-2001 آهبری دٍرُ عی در ایزاى ایغتگبُ لذیوی 5هبّبًِ ٍ فقلی عبالًِ، ثبرًذگی ّبی تغییزات رًٍذ( 1383)

 را داری هؼٌی رًٍذ ًَع ّیچ ٍخَد حبفلِ ًتبیح .دادًذ لزار ثزرعی هَرد لکٌذا -ًبپبراهتزی هي رٍػ ٍ اعتیَدًتt -پبراهتزی رٍػ

 رًٍذ ّن ٍ افشایؾی رًٍذ ّن فقلی، ثبرػ ّبی عزی در اهب ًکزد تأییذ هغبلؼِ هَرد ّبی ایغتگبُ در عبالًِ ثبرػ یْبی عز در

 اعتفبدُ ثب عبل103ِآهبری دٍرُ یک در را ففْبىا ایغتگبُ در ثبرػ رًٍذ تحلیل( 1381)ػغبکزُ  ٍ کبٍیبًی. ثَد لبثل هؾبّذُ کبّؾی

 ثکبر رٍؽْبی  اس کذام ّیچ تَعظ را رًٍذی گًَِ ّیچ ٍخَد حبفلِ ًتبیح . رعبًذًذ اًدبم ثِ ًبپبراهتزی ٍ پبراهتزی رٍؽْبی اس

 پذیزی هغبلؼِ تغییز ثِ کؾَر عیٌَپتیک ایغتگبُ 34ثبرػ دادّْبی کوک ثِ( 1385)سادُ رحین ٍ ػغگزی.  ًزعبًیذ تأییذ ثِ گزفتِ ؽذُ

 ٍخَد گَیبی ًجَدُ، یکٌَاخت عیٌَپتیک کؾَر ایغتگبّْبی در ثبرػ رفتبر کِ دادًذ ًؾبى ٍ پزداختٌذ کؾَر اخیز ّبی دِّ ثبرػ

 هٌتخت فقلی ایغتگبّْبی ٍ عبالًِ ثبرػ ثبثت ٍ تقبدفی تغییزات( 1385)خبٍری ٍ هحوذی.  اعت کؾَر در الگَّبی هتفبٍتی

. اًذ تقبدفی تغییزات دارای تجزیش اس غیز ثِ اًتخبثی ایغتگبّْبی عبالًِ ٍ فقلی ثبرػ کِ دادًذ ٍ ًؾبى ًوَدُ هغبلؼِ هَرد را کؾَر
حبئش اّویت اعت ٍ ثغیبری اس پزصُ ّبی التقبدی ٍ ػوزاًی ثز هجٌبی الگَّبی عَالًی هذت ثبرػ پبیِ  همبدیز ثبرػ در اعتبى ثغیبر

 َی آى اس خولِ تغییز در ًَع، هیشاى ٍ تبریخ ثبرػ ٍ هَاردی اس لجیل افشایؼ ٍ کبّؼ ثبرػ، رخذاد ٍگذاری هی ؽًَذ ٍ تغییز در الگ

 كیتحم يیّذف اس ا. لبیغ حذی اس لجیل خؾکغبلی ٍ عیل ثبیذ در هذیزیت هٌبثغ آة در عزحْبی کؾبٍرسی هَرد تَخِ لزار گیزد
 20ٍ  10، 5، 1، 1/0آعتبًِ  5ثبرػ در  ؽزٍع  ثَد کِ ثزای ایي هٌظَر هذیزیت آة در کؾبٍرسی پبیذار ثز  نیالل زییاثز تغ یثزرع

 .ثزرعی ؽذدر ؽْزعتبى ثدٌَرد  1385-86الی  1357-58ی سراػ یٍ عبالًِ در عبلْب یفقل یثبرًذگ زاتییرًٍذ تغ يییهتز ٍ تؼ یلیه

 

 هَاد ٍ رٍضْا

دلیمِ  19درخِ ٍ  57دلیمِ ؽوبلی ٍ عَل خغزافیبیی 28درخِ ٍ  37ػزك خغزافیبیی ؽْز ثدٌَرد دراعتبى خزاعبى ؽوبلی در
-86الی  1357-58درایي تحمیك دٍرُ آهبری ثبرًذگی ؽْزعتبى ثدٌَرد اس عبل سراػی . هتز لزارگزفتِ اعت 1112ؽزلی ٍ ارتفبع 

وگٌی اس رٍػ راى ثِ هٌظَر ثبسعبسی دادُ ّب اس رٍػ ًغجت ّب، آسهَى ّ. ًظزگزفتِ ؽذ عبل آهبری هی ثبؽذ در 30کِ ؽبهل  1385
 (.1381کوبلی ٍ ّوکبراى، )اعتفبدُ ؽذ   Jmp4تغت ٍ ًزهبل ثَدى اس ًزم افشار

هیبًگیي، داهٌِ، حذاکثز، حذالل، چَلگی، اًحزاف هؼیبر، ضزیت ّوجغتگی ٍ ضزیت خظ رگزعیَى ثِ هٌظَر تؼییي رًٍذ ٍ 
 یلیه 20ٍ  10، 5، 1، 1/0آعتبًِ  5ثز ؽزٍع ثبرػ در  نیالل زییتغاثز . تحلیل لزار گزفت هیشاى تغییزات ثبرًذگی عبلیبًِ هَرد تحمیك ٍ

 .ی ثزعی ؽذٍ عبالًِ ثبرًذگ ی، فقلثبرًذگی ّبی زاتییرًٍذ تغ يییهتز ٍ تؼ

  ًتایج ٍتحث

 تؼییي رًٍد ٍ تغییرات ساالًِ تارًدگی  -1
هیلیوتز، داهٌِ  4/262( 1خذٍل)رد در ؽْزعتبى ثدٌَ( 1357-86عبل سراػی )هیبًگیي ثبرًذگی دٍرُ آهبری هَرد هغبلؼِ 

-62در عبل سراػی (هیلیوتز  3/140، کوتزیي آى )1359 -60عبل سراػی  در(هیلیوتز  411، ثیؾتزیي ثبرًذگی4/270تغییزات هیلیوتز
 .درفذ ثَد 5/25ٍ ضزیت تغییزات  8/67، اًحزاف هؼیبر 13/0، چَلگی )1361
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 ؽْزعتبى ثدٌَرد1357-86 عبل سراػی ثبرًذگی دٍرُ آهبری -1 خذٍل

       

1357 61.3 119.1 80.5 13.4 274.3 305 

1358 95.1 185.2 83.6 41 404.9 310.5 

1359 85.1 109.4 12.3 17.9 224.7 411 

1360 56.4 93.3 169.2 47.3 366.2 245.6 

1361 48.3 64.1 60.4 35.5 208.3 140.3 

1362 52.4 90.9 20 7.9 171.2 236 

1363 88.2 76.4 64.9 27.8 257.3 181.1 

1364 47.9 88.7 8 8.5 153.1 265 

1365 72.5 136.5 72.7 55.7 337.4 309.6 

1366 66 115.7 47.4 53.2 282.3 316.8 

1367 61.3 95.2 76.9 58.2 291.6 218.9 

1368 63.4 64.5 55.7 6.7 190.3 152.1 

1369 27.7 94.7 23.3 0.9 146.6 218.1 

1370 83.6 114.2 75.9 19.8 293.5 390.4 

1371 33.1 114.9 186.4 6.2 340.6 250.8 

1372 45.1 131.4 100.6 2.2 279.3 217.3 

1373 78.4 65.2 39.8 1 184.4 218 

1374 38.1 82.1 46.3 28.1 194.6 199.3 

1375 23.6 72 74.7 4.4 174.7 213.5 

1376 89.3 82.8 115.7 2.2 290 285.2 

1377 19.9 66 96.8 16.3 199 221.8 

1378 75.4 89.4 78 57.9 300.7 219.6 

1379 64.2 42.6 26.5 28.3 161.6 154.7 

1380 50.6 79.2 37.7 10.2 177.7 320 

1381 56.4 143.2 179.6 10.6 389.8 348.4 

1382 72.4 65.7 148.8 0 286.9 288.7 

1383 55.9 140.9 107.1 43.5 347.4 329.8 

1384 84.7 81 114.8 18.2 298.7 257 

1385 52 97.5 80.4 10.9 240.8 268.6 

1386 68.1 40.7 118 1.1 227.9 353.4 

 95.1 185.2 186.4 58.2 404.9 411 

 19.9 40.7 8 0 146.6 140.3 

 60.4 95.9 81.1 21.7 257.7 262.4 

 
کَچک ثَدى آى حبکی اس . اعت r =002/0ثب ضزیت ّوجغتگی  34/0هحبعجِ رًٍذ هیشاى تغییزات ثبرًذگی عبالًِ ثیبًگز کبّؼ 

ثٌبثزایي پذیذُ خؾکغبلی ثغَر هکزر (. 1ؽکل )هٌِ ایي ًَعبًبت اس همذار هیبًگیي ًیش فزاتز ثَد ًَعبًبت ؽذیذ ثبرًذگی عبالًِ ٍ دا
 (.1382خلیلی ٍ ّکبراى، )درهٌبعمی کِ آة ٍ َّایی خؾک ٍ ًیوِ خؾک دارد اتفبق هی افتذ 
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y = -0.3435x + 735.97

R2 = 0.0019
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 رًٍذ هیشاى تغییزات ثبرًذگی عبالًِ -1ؽکل 

 
 هیلی هتر  20ٍ  10، 5، 1، 1/0از  تحلیل ضرٍع ٍ فراٍاًی تارًدگی ّای تیطتر -2

 هیلی هتز  1/0تحلیل ؽزٍع ٍ فزاٍاًی ثبرًذگی ّبی ثیؾتز اس   -

ثزرعی ٍ تحلیل آًْب حبکی اس تغییز رًٍذ ثبرًذگی ّب . ثب تَخِ ثِ ایٌکِ ؽزٍع توبم ثبرًذگی ّبی دٍر هَرد هغبلؼِ در هْزهبُ ثَد
افشایؼ ثب ضزیت ّوجغتگی  46/0هیلی هتز  1/0زات ؽزٍع ثبرًذگی ّبی ثیؾتز اس هحبعجِ رًٍذ هیشاى تغیی. ثِ رٍسّبی آخز هبُ ثَد

2/0= r کِ هجیي تغییز در خْت دیز ؽزٍع ؽذى ثبرًذگی ّب اس اٍل فقل سراػی ثَد(.  2ؽکل )داؽت. 
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 هیلی هتز 1/0ؽزٍع ثبرًذگی ّبی ثیؾتز اس   -2ؽکل

 
ؽکل )داؽت  r =1/0ثب ضزیت ّوجغتگی  50/0هیلی هتز کبّؼ  1/0ز اس هحبعجِ رًٍذ هیشاى تغییزات تؼذاد ثبرًذگی ّبی ثیؾت

ایي هجیي کبّؼ ثبرًذگی ّبی عجک در . ثٌبثزایي  ثب  افشایؼ عبلْب در عی دٍرُ هَرد هغبلؼِ تؼذاد رٍسّبی ثبراًی کبّؼ ًؾبى داد(. 3
ٍ ّزچمذر ثبرًذگی کوتز ثبؽذ . رٍس ثَد 81يٍ هیبًگی 56، حذالل 114حذاکثز فزاٍاًی  (.  10ٍ  5) یکن هی ثبؽذ  ٍ لزى ثیغت

 (.3ؽکل )فزاٍاًی آى افشایؼ یبفت
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 هیلی هتز 1/0فزاٍاًی ثبرًذگی ّبی ثیؾتز اس   -3ؽکل

 
 هیلی هتز  1تحلیل ؽزٍع ٍ فزاٍاًی ثبرًذگی ّبی ثیؾتز اس   -

ؽَد ثبرًذگی ّبی ثیؾتز ؽزٍع دیزتزی اس  ؽزٍع توبم ثبرًذگی ّبی دٍر هَرد هغبلؼِ در هْز ٍ آثبى هبُ ثَد ٍ اس آى ًتیدِ هی
ثزرعی ٍ تحلیل آًْب حبکی اس تغییز رًٍذ ثبرًذگی ّب ثِ رٍسّبی آخز دٍرُ  ثَد ٍ هحبعجِ رًٍذ هیشاى تغییزات . اٍل فقل سراػی دارد

ز در خْت دیز کِ هجیي تغیی(. 4ؽکل)داؽت  r =2/0ثب ضزیت ّوجغتگی  66/0هیلی هتز افشایؼ  1ؽزٍع ثبرًذگی ّبی ثیؾتز اس 
 .ؽزٍع ؽذى ثبرًذگی ّب اس اٍل فقل سراػی ثَد
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 هیلی هتز 1ؽزٍع ثبرًذگی ّبی ثیؾتز اس   -4ؽکل

 
هیلی هتز حکبیت اس کبّؼ فزاٍاًی آًْب داؽت ٍ هحبعجِ رًٍذ هیشاى تغییزات  1تحلیل ٍ ثزرعی تؼذاد ثبرًذگی ّبی ثیؾتز اس 

ثٌبثزایي ثب افشایؼ عبلْب در عی (. 5ؽکل )داؽت  r  =1/0ثب ضزیت ّوجغتگی  46/0ّؼ هیلی هتز کب 1تؼذاد ثبرًذگی ّبی ثیؾتز اس 
کتیزایی )هی ثبؽذ  یکن ٍ ایي هجیي کبّؼ ثبرًذگی ّبی عجک در لزى ثیغت. دٍرُ هَرد هغبلؼِ تؼذاد رٍسّبی ثبراًی کبّؼ ًؾبى داد

 (.5ؽکل )رٍس ثَد  50ٍ هیبًگیي 30ذالل ، ح79حذاکثز فزاٍاًی  (. 1996ٍ کبرل ٍ ّوکبراى،  1386ٍ ّوکبراى، 
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 هیلی هتز 1فزاٍاًی ثبرًذگی ّبی ثیؾتز اس   -5ؽکل

 
 هیلی هتز  5تحلیل ؽزٍع ٍ فزاٍاًی ثبرًذگی ّبی ثیؾتز اس   -

ؽزٍع ثبرًذگی ّب در عی هبّبی فقل پبییش ٍ اٍایل سهغتبى ثَد ٍ اس آى ًتیدِ هی ؽَد ثبرًذگی ّبی عٌگیي ؽزٍع دیزتزی اس 
 =3/0ثب ضزیت ّوجغتگی  05/0هیلی هتز افشایؼ  5هحبعجِ رًٍذ هیشاى تغییزات ؽزٍع ثبرًذگی ّبی ثیؾتز اس . ٍل فقل سراػی داردا

r  یؼٌی ثب افشایؼ عبلْب در عی دٍرُ . ثزرعی ٍ تحلیل آًْب حبکی اس تغییز رًٍذ ثبرًذگی ّب ثِ رٍسّبی آخز دٍرُ  ثَد(. 6ؽکل)داؽت
هبُ ٍ ثیؾتزیي در هبُ ّبی هْز ٍ آثبى  ٍ کوتزیي هبُ  4داهٌِ ؽزٍع ثبرًذگی گغتزدُ ٍ . ثْوي ًشدیک هی ؽَد ؽزٍع ثبرًذگی ثِ هبُ 

 (.6ؽکل)دی ثَد

0

2

4

6

8

10

12

1355 1360 1365 1370 1375 1380 1385 1390

 
 هیلی هتز 5ؽزٍع ثبرًذگی ّبی ثیؾتز اس   -6ؽکل

 
(. 7ؽکل )داؽت  r =1/0ثب ضزیت ّوجغتگی  15/0هیلی هتز کبّؼ  5هحبعجِ رًٍذ هیشاى تغییزات تؼذاد ثبرًذگی ّبی ثیؾتز اس 

ثٌبثزایي  ثب . هیلی هتز حکبیت اس کبّؼ فزاٍاًی در عبلْبی آخز دٍرُ هغبلؼبتی دارد 5تحلیل ٍ ثزرعی تؼذاد ثبرًذگی ّبی ثیؾتز اس 
ٍ  9، حذالل 29حذاکثز فزاٍاًی  . هیلی هتز کبّؼ ًؾبى داد 5افشایؼ عبلْب در عی دٍرُ هَرد هغبلؼِ تؼذاد رٍسّبی ثبراًی ثیؾتز اس 

 .رٍس ثَد17هیبًگیي
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 هیلی هتز 5فزاٍاًی ثبرًذگی ّبی ثیؾتز اس   -7ؽکل

 
 هیلی هتز  10تحلیل ؽزٍع ٍ فزاٍاًی ثبرًذگی ّبی ثیؾتز اس   -

داؽت  r =1/0ثب ضزیت ّوجغتگی  06/0هیلی هتز افشایؼ  10هحبعجِ رًٍذ هیشاى تغییزات ؽزٍع ثبرًذگی ّبی ثیؾتز اس 
تز ؽزٍع دیزتزی اس اٍل فقل  در عی فقل پبییش ٍ سهغتبى ثَد ٍ اس آى ًتیدِ هی ؽَد ثبرًذگی عٌگیيؽزٍع ثبرًذگی ّب (. 8ؽکل)

ثزرعی ٍ تحلیل آًْب حبکی اس تغییز رًٍذ ثبرًذگی ّب ثِ رٍسّبی آخز دٍرُ ثَد  یؼٌی ثب افشایؼ عبلْب در عی دٍرُ ؽزٍع . سراػی دارد
هبُ ٍ ثیؾتزیي در هْزهبُ در اٍایل دٍرُ ٍ کوتزیي در اعفٌذ هبُ  6رًذگی گغتزدُ ٍ ثبرًذگی ثِ فقل سهغتبى ًشدیک ؽذ داهٌِ ؽزٍع ثب

 (.8ؽکل)در اٍاخز ثَد

 
 هیلی هتز 10ؽزٍع ثبرًذگی ّبی ثیؾتز اس   -8ؽکل

 
ؽکل )داؽت  r =01/0ّوجغتگی  ثب ضزیت 04/0هیلی هتز افشایؼ  10هحبعجِ رًٍذ هیشاى تغییزات تؼذاد ثبرًذگی ّبی ثیؾتز اس 

ایي . هیلی هتز حکبیت اس افشایؼ فزاٍاًی در عبلْبی آخز دٍرُ هغبلؼبتی دارد 10تحلیل ٍ ثزرعی تؼذاد ثبرًذگی ّبی ثیؾتز اس (. 9
 رٍیذادّبی فزاٍاًی در افشایؾی عجت یکن ٍ ثیغت لزى در تغییزات اللیوی کِ دادًذ را کِ ًؾبى( 1996)ًبیت ٍ عخي کبرل

ثٌبثزایي ثب افشایؼ عبلْب در (.  1386کتیزایی ٍ ّوکبراى، )افشایؼ اعت  ثِ رٍ عٌگیي ّبی ثبرػ ٍ کبّؼ هالین ثبرؽْبی ،(10)یحذ
 (.9ؽکل )رٍس ثَد17ٍ هیبًگیي 9، حذالل 29عی دٍرُ هَرد هغبلؼِ تؼذاد رٍسّبی ثبراًی عٌگیي افشایؼ ًؾبى داد ٍ حذاکثز فزاٍاًی  
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 هیلی هتز 10ذگی ّبی ثیؾتز اس  فزاٍاًی ثبرً  -9ؽکل

 
 هیلی هتز  20تحلیل ؽزٍع ٍ فزاٍاًی ثبرًذگی ّبی ثیؾتز اس   -

داؽت ٍ ؽزٍع  r =1/0ثب ضزیت ّوجغتگی  14/0هیلی هتز کبّؼ  20هحبعجِ رًٍذ هیشاى تغییزات ؽزٍع ثبرًذگی ّبی ثیؾتز اس 
اس آى (. 10ؽکل )س تغییز رًٍذ ثبرًذگی ّب ثِ هبُ ّبی فقل ثْبر  ثَد ثبرًذگی ّب در عی هبّبی عبل پزاکٌذُ ثَد ٍ تحلیل آًْب حبکی ا

ثزرعی ٍ تحلیل آًْب حبکی اس تغییز رًٍذ ثبرًذگی ّب اس . ًتیدِ هی ؽَد ؽزٍع  ثبرًذگی ّبی عٌگیي در توبم عبل سراػی هوکي اعت
را کِ ( 1996)ًبیت ٍ ٍ ایي عخي کبرل. قل ثْبر ثَداٍایل دٍرُ هغبلؼبتی در هبُ ّبی اٍایل فقل سراػی ثِ اًتْبی دٍرُ در هبُ ّبی ف

 تبییذ ٍ تَخِ هَرد ؽَد، ثیؾتز هی حذی رٍیذادّبی فزاٍاًی در افشایؾی عجت یکن ٍ ثیغت لزى در تغییزات اللیوی کِ دادًذ ًؾبى

 (.   1996کبرل ٍ ّوکبراى، )داد  لزار

 
 هیلی هتز 20تز اسؽزٍع ثبرًذگی ّبی ثیؾ  -10ؽکل

 
داؽت ٍ  r =1/0ثب ضزیت ّوجغتگی  03/0هیلی هتز افشایؼ  20هحبعجِ رًٍذ هیشاى تغییزات تؼذاد ثبرًذگی ّبی ثیؾتز اس 

ؽکل )هیلی هتز حکبیت اس  افشایؼ فزاٍاًی در عبلْبی آخز دٍرُ هغبلؼبتی دارد  20تحلیل ٍ ثزرعی تؼذاد ثبرًذگی ّبی ثیؾتز اس 
(. 1996کبرل ٍ ّوکبراى، )هی ثبؽذ  حذی رٍیذادّبی فزاٍاًی در افشایؾی یکن ٍ ٍ ثیغت لزى در غییزات اللیویایي هجیي ت(. 11

 20ثٌبثزایي ثب افشایؼ عبلْب در عی دٍرُ هَرد هغبلؼِ تؼذاد رٍسّبی ثبراًی عٌگیي افشایؼ ًؾبى داد ٍ عبلْبی ثذٍى ثبرًذگی ثیؾتز اس 
 (.11ؽکل )رٍس ثَد 3ٍ هیبًگیي  4داهٌِ فزاٍاًی . ار داؽتهیلی هتز در اٍایل ٍ اٍاعظ دٍرُ لز
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 هیلی هتز 20فزاٍاًی ثبرًذگی ّبی ثیؾتز اس  -11ؽکل

 
 تحلیل  رًٍد  تارًدگی ّای  فصلی -3

اس آى ًتیدِ هی (. 12ؽکل )ثَد  r =1/0ثب ضزیت ّوجغتگی  75/1هحبعجِ رًٍذ هیشاى تغییزات ثبرًذگی ّبی فقل ثْبر افشایؼ 
ٍ هیبًگیي  8، حذالل 4/186حذاکثز ثبرًذگی فقلی . دٍرُ هغبلؼبتی ثب افشایؼ عبلْب ثبرًذگی ًیش افشایؼ داؽتِ اعت ؽَد در عی

 (.1خذٍل )هیلی هتز ثَد  1/81

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ثبرًذگی ّبی فقل  ثْبر  -12ؽکل

 
ایي هَیذ تحمیمبت . کبّؼ داؽت 2/0بى ٍ سهغت 27/0، پبییش 61/0هحبعجِ رًٍذ هیشاى تغییزات ثبرًذگی ّبی فقلْبی تبثغتبى 

 داری هؼٌی رًٍذ ًَع ّیچ ٍخَد حبفلِ ًتبیح فقلی هغبلؼِ کزد ٍ عبالًِ، ثبرًذگی ّبی تغییزات کِ رًٍذ( 1383)ثذرافؾبى  ٍ خلیلی

 رًٍذ ّن ٍ ؾیافشای رًٍذ ّن فقلی، ثبرػ ّبی عزی در اهب ًکزد تأییذ هغبلؼِ هَرد ّبی ایغتگبُ در عبالًِ ثبرػ یْبی عز در را

هیلی هتز،  فقل  7/21، حذالل ففز ٍ هیبًگیي 2/58در فقل تبثغتبى حذاکثز ثبرًذگی  (. 1383خلیلی، )ثَد  لبثل هؾبّذُ کبّؾی
 9/95ٍ هیبًگیي  7/40، حذالل 2/185ٍ فقل سهغتبى حذاکثز ثبرًذگی  4/60ٍ هیبًگیي  9/19، حذالل 1/95پبییش حذاکثز ثبرًذگی 

 (.1خذٍل )تز ثَد هیلی هتز هیلی ه

 ًتیجِ

 2/0ٍ سهغتبى  27/0، پبییش 61/0افشایؼ، تبثغتبى  75/1فقلْبی ثْبر .  کبّؼ داؽت 34/0رًٍذ هیشاى تغییزات ثبرًذگی عبالًِ 
ؽزٍع توبم ثبرًذگی ّبی ثیؾتز اس . ثبرًذگی ّبی عجک در اٍایل فقل سراػی ٍ عٌگیي ثیؾتز در فقل ثْبر اًدبم ؽذ. کبّؼ داؽت

ؽزٍع توبم ثبرًذگی . کبّؼ داؽت 50/0افشایؼ ٍ تؼذاد آًْب  46/0لی هتز در هْزهبُ ٍ تغییزات رًٍذ آًْب ثِ عوت آخز هبُ ثب هی 1/0
افشایؼ  ٍ تؼذاد  66/0هیلی هتز در هْز ٍ آثبى هبُ ٍ تحلیل آًْب حبکی اس تغییز رًٍذ ثبرًذگی ّب ثِ رٍسّبی آخز دٍرُ  1ّبی ثیؾتز اس 

y = 1.747x - 2316.
R² = 0.104
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 ششمین همایش ملی ایده اهی نو رد کشاورزی 

هیلی هتز در عی هبُ ّبی فقل پبییش ٍ اٍایل سهغتبى ثَد کِ اس آى ًتیدِ هی  5ؽزٍع ثبرًذگی ّبی ثیؾتز اس . ؽتکبّؼ دا 46/0آًْب 
گًَِ ثبرًذگی ثِ عوت هبُ ّبی  رًٍذ هیشاى تغییزات ؽزٍع ایي. ؽَد ثبرًذگی ّبی عٌگیي ؽزٍع دیزتزی اس اٍل فقل سراػی دارد

 06/0هیلی عی فقل پبییش ٍ سهغتبى ثَد ٍ  10ؽزٍع ثبرًذگی ّب ی ثیؾتز اس . داؽت کبّؼ 24/0افشایؼ ٍ تؼذاد آًْب  05/0آخز ثب 
ثٌبثزایي ثب  افشایؼ عبلْب در عی دٍرُ هَرد هغبلؼِ ؽزٍع ثبرًذگی ثِ فقل . افشایؼ داؽت 04/0افشایؼ ٍ  تغییزات تؼذاد آًْب ًیش 

 14/0هیلی هتز  20شاى تغییزات ؽزٍع ثبرًذگی ّبی ثیؾتز اس رًٍذ هی. سهغتبى ًشدیک ٍ تؼذاد رٍسّبی ثبراًی عٌگیي افشایؼ دارد
کبّؼ ٍ ؽزٍع ثبرًذگی ّب در عی هبُ ّبی عبل پزاکٌذُ ثَد ٍ تحلیل آًْب حبکی اس تغییز رًٍذ ثبرًذگی ّب ثِ هبُ ّبی فقل ثْبر ثَد 

 .خز دٍرُ هغبلؼبتی داردافشایؼ ٍ حکبیت اس افشایؼ فزاٍاًی در عبلْبی آ 03/0ٍ رًٍذ هیشاى تغییزات تؼذاد آًْب 

 هٌاتغ

تحلیل رًٍذ تغییزات ثبرًذگی ّبی عبالًِ، فقلی ٍ هبّبًِ پٌح ایغتگبُ لذیوی ایزاى در  .1383.؛ ثذرافؾبى،ج.خلیلی، ع 
 . 25-33فـ. خلذ ًْن.1ؽوبرُ. ثیبثبى. یکقذٍؽبًشدُ عبل گذؽتِ

 . 48ٍ49َاریهدلِ ً .زاىیوی هختلف ایدرًوًَِ ّبی الل ِ خؾکغبلی َّاؽٌبعییبثی چٌذ ًوبیرسا.1382.،جثذرافؾبى؛ .،ع یلیخل

 . . 58ؽوبرُ.تغییز پذیزی ثبرػ دِّ ّبی اخیز ایزاى، پضٍّؼ ّبی خغزافیبیی. 1385. ؛ رحین سادُ،ف.ػغگزی، ا
 .چبح عیشدّن. اًتؾبرات آعتبى لذط رضَی. افَل ّیذرٍلَصی کبرثزدی. 1380.ػلیشادُ، ا

. 2001تب1960عْن تغییزات فزاٍاًی ٍؽذت ثبرػ رٍساًِ دررًٍذ ثبرػ درعی. 1386.ضاد،ح؛ایزاى ً.؛ حدبم،ط.کتیزایی، ح
 . 1، ؽوبر33ُهدلِ فیشیک سهیي ٍفضب، ج

 . عَهیي کٌفزاًظ هٌغمِ ای تغییز اللین. ثزرعی آهبری رًٍذ ثلٌذ هذت ثبرػ عبالًِ اففْبى. 1381.؛ ػغبکزُ،ح.کبٍیبًی، م
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 Abstract  

Climate Change One of the characteristics of natural atmospheric cycle, which is on the anomalies 

or oscillations in the process of meteorological parameters including rainfall has. These changes in 

arid and semi-arid and cause severe disruption of agricultural ecosystems are. In many countries, 

land management, economic projects and strategic planning based on the amount and distribution of 

weather is descending. Accordingly, decisions on agriculture began, the amount and type of 

precipitation will find special significance. Increase, decrease or limit the occurrence of cases such 

as droughts and floods both in the management of water resources and agricultural projects would 

be effective. In this study the effects of climate change on water management in agriculture was 

sustainable. The threshold for the onset of rain in 5 1 / 0, 1, 5, 10 and 20 mm of rainfall and the 

seasonal and annual changes in crop 58-1357 to 86-1385 were in the city of Bojnourd. Trend of 

annual precipitation changes 0.34 was reduced. Spring season 1.75 increase, summer 0.61, Fall 0.27 

Winter 0.2 was reduced. More rain started 0.1, 1 and 5 mm later and their number was reduced. 

Start of the rainfall more than 10 mm 0.06 later and the number 0.04 was increased. Changes in 

rainfall rate trend started more than 20 mm, 0.14 earlier and the number 0.03 was increased. Review 

quarterly and annual precipitation index, middle and dispersion using regression equations were 

calculated.  
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