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 چکیده 

دت   هاآنحاصل از به دلیل پیامدهای اقتصاادی  اتتاایی و ساااتام مالی  هوایی های آب وفرینواکاوی 

ده اتتاایی بو -شاااااان و زید دازناادان یلوم مطی ی و حتی یلوم ازاازیاقلیم ی ازاایاتمعرض توته ب

ی ی از  های آب و هوایی  الگواااازی آماتی این زور تویدادهاااا یاااا ی ی ی از مراحل واکاوی فرین

عۀ هوایی  الگوهای تگراایوزی اا ی دت م ال و ای آبهترین الگوهای براززده بر مناصصاام فریناااده

های ادهد شدم باتش فرین بالا و فراگیر متواط بر فراوازی و دت داترس تگرایوزی هایتاامی مدل حاضر

دت معرض توته قرات ( 7122-2172اال ) 37 ایاتگاه زاحیۀ سدتی طی 583 ای حاصال از میازیابیشاک ه

اتش شدید و آاتازه برای ب 13-11  11-13های صدک آاتازه برای داتیابی به اهداف این پژوهش گرف ی

ازوار الگوهای تگرااایوزی الگوهای س ی و  دت زظر گرفته شاادی فرینو بینااتر برای باتش  11صاادک 

ملاک اتزیابی الگوهای برازش  ها برازش داده شدیبر هریک از ااری داده اصالی مدل 53غیرس ی شاامل 

 (2rهای ضاااریع تعیین)یهزاحیه سدتی زاا فرینشااادید و  های فراگیریافته بر شااادم و فراوازی باتش

الگوهای زتایج زنااان داد که  بوده اااا ی (SE)و س ای ااااتازداتد مدل ( RMSEس ا ) مربعاممیازگین 

 اتزیابی هایباابراین دو گروه توش؛ ازدهای فرین تا زداشتهتگراایوزی توازایی توتیه توزد تیییرام باتش

مکاای دازش احتاال و فرایاد تصااادفی و زید م العه مناااهدام از طری   تطلیل مناااهدام بر   شااملدیگر

 توان برای م العۀ این قکیل مناهدام توصیه زاودیتا می هوش مصاویی های مکتای برتوش

 یزاحیه سدتیهای فرین باتش  زاایهباتش فرین  الگوی تگرایوزی  الگواازی توزد   :هاکلیدواژه
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 مقدمه

 ژهویبهیااصر آب و هوایی   ۀدت تهان امروز اا ی این تیییرام دت ها پیناروهای تیییرام آب و هوایی از چالش

دو یاصاار آب و هوایی باتش  این تیییرام دهدی یلاوه برهای متفاوم تخ میدت یااصاار و اتدای دما و باتش  با تلوه

دت این  سوتداتزدیبر توتهیکااد  از اهای  شایان زیاتی ایفا میهای زیاتی و غیر ثیراتی که بر یرصاهو دما به دلیل تأ

از  مین ماابع آب  اهای  حیاتی داتدی ی یام آب و هوایی بر بااتش باه دلیال تاأثیر مااااتتیم بر تاأزمیااه تلو  تیییر

( اااا ی یسناا  زظیرآاااا( و پایین )های ااایلبالا )زظیر باتان 7های تیییرام باتشاای  تسداد تویدادهای فرینتلوه

تیییرام  ی(et al,2008 Bartoliniشاااود )های فرین توی به حوادث زادت و دوت از شااارایط بها ات گفته میتویداد

ی ی تیییرپذیرشااده اااا  گرتلوهام زاشاای از آن ها و س رااایلاب ر تسدادببالا  فراوازی و شاادم باتش فرینزمازی 

ها و ااستاتهای فیدی ی توامع ازاازی و بومزیاا ی تدی بر باتش اثرام گااترده و پیامدها های فرین بالایتسداد

مطتال  با شرایط فرین بادتم هاآناین اااستاتها با شارایط اقلیای بها ات ااازگات هااتاد و ت کی  ؛ زیرا طکیعی داتد

ایران  توزدهای این تویدادها دت ااا ج تهان و های فرین بالاباتش و اهای ازاااازی  -مطی ی اثرام  دلیل به یاااا 

 آید ی که دت پی میتوان به مواتداز این م العام می یازد  آشاا اتاااازی و زید الگواااازی شاادهبااایات بوده موتدم العه

ی تا برتااا باتش اتوپاهای فرین زاایههای اقلیای صااد ایاااتگاه هواشااااااای  توزد با کاتبرد داده کرد  مطتتاناشاااته 

 Kleinاا  )توبه افدایش  موتدبرتایدت ما ته  ی باتشفرین بالاه تسدادهای زناان داد ک هاآنزتایج م العه  کردزدی

tank and Konnen,2003) ی((Brown et al, 2010  تا  متطدهایالامشاااال شاار   های فرین باتشزاایهتیییرام

کای  رامتییی موتدم العهبا توش تگراایوزی برتاای کردزد و زنان دادزد که دت باتش ما ته  7811-2113طی دوته 

توش حداقل  اااس برتا  کنوت کرواای باتش های فرینزاایهتوزدهای زمازی  .(Gajic et al, 2011) ااا  دادهتخ

 7117-2118دت بازه زمازی کادال  من پاتامتریک زاداتی با توش های س ی و آزمون اااا ج معایمربعاام برای مدل

های ااالیازه از آغاز قرن بیاتم دت ارتاار کرواای متادیر باتش توزد کاهنای تا دت هاآنکردزدی زتایج م العه  یبرتاا

متادیر  کهدتحالیدت ااارتاااار حوزه مدیترازه ما ک  اااا ی  شاادهمناااهدهبا توزد سناا ی  کهطوتیبهدهد زنااان می

ااتفاده از با  (Chieh et al, 2011)ی ازدشتههم دت متیاس فصالی و ااالازه تیییرپذیری بایات زیادی دا فرینهای باتش

دت اتتکاط با ااااااتیوهای گرمایش تهازی دت متیاس تهازی تا فرین های و فراوازی باتششااادم تئوتی متادیر فرین 

دت حال افدایش ااااا    شااادمبهدت متیاس تهازی  فرینهای قرن بیااااتم م االعه کردزد و دتیافتاد که توزد باتش

 Sohrabi et) ت ماطای شاادم  تداوم و فراوازی داشااته اااا توتهی د دتسوتکه این توزد افدایناای اثرهای طوتیبه

al, 2012). دی ما ته آیداهو  امری ا پرداستا االیسناکاقلیای و اتتکاط آن با  های فرینزاایهای به برتاای دت م العه

ما و توزد د .(Keggenhoff et al,2014)و توزد افداینااای دما تا زتی ه گرفتاد )فرین(  توزد کاهنااای باتش هااآن

                                                           
1 Extreme 
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بیای دت پروژه تطتیتام پیش ذکرشده زاایۀ 77اااتفاده از  با 7117-2171تا دت گرتااتان برای بازه زمازی  فرینباتش 

توزه  تعداد توزهای باتش ااااگین   3( برتااای کردزد و زنااان دادزد که حداکار باتش یک تا ClIVARو تیییر اقلیم )

ی اهم داشااته اا شادم توزازه دت گرتااتان افدایش  مرطوب  شااسص اااده شادمبهتوزهای سیلی مرطوب و 

تعداد توزهای  کهدتحالیاااا   یافتهافدایش 2171تا  7117های باتش بین اااال کلبهباتش ااااگین و فو  ااااگین 

مناااهدام ایاااتگاهی و پایگاه داده  فرینتوزد دما و باتش  .(Alexander et al, 2017) اااا  یافتهکاهشمرطوب 

CMIP5 مناهده  هادادهدت برتاای کردزد و توزدهای کای تا  زاایه 23 برای 7177-2171 بازه زمازیترالیا دت تا دت ااا

باتش فرین و تیییرام م ازی باتش تا دت اتتکاط با شاادم  مدم  ایاااتایی زا (Yilmaz et al, 2017) کردزدی هاچاین

دت  یافتهعایمتتابع توزیع  اااااس بر ها تااوازی فریندت ابتدا فر یبرتااای کردزد و فراوازی دت زاحیه وی توتیای ااااترالیا

شدم باتش دت غرب زاحیه و افدایش شدم باتش دت  برتاای کردزدی زتایج حاکی از کاهش ایااتا زاشارایط ایااتا و 

 یییرامهای تباشاادی برتایمی «گیپس لاد»دت زاحیه های طولازی باتش تداومهای کوتاه و مرکد و شااال زاحیه با تداوم

دت برتای  (Katiraie et al, 2017) دت تاوب شر  اواحل برزیل ( Zilli et al, 2017) و توزد باتش فرین توااط

دت برتااای توزدها و تیییرام  (Shrestha et al, 2017) تاع حاته  سنااکزیاههای فرین باتش دت زواحی زاایه

ت برتااای د (Irannezhad et al, 2017)  فرین باتش و دما دت حوضااه تودسازه کوشاای )بین چین و زپال و هاد(

 et al, 2017) زام برد توانمیبا الگوهای گردش توی تا  اتتکاطناااانتیییرام و توزادهاای فرین باتش دت فالازد و 

Mehlat).  اااازی کردزد و های تگرااایوزی الگوازوار توش اااااس برتوازاب حوضااه آبرید دته کنااایر دت هاد تا

( RMSEتینه دوم میازگین مربعام س ا )بالا و  (2r) متدات ضریع تعیین اااس برتا  زیالگوی تگراایو ترینبهیاه

های شااایع توش کاتگیریبهبا  (Guclu, 2018) نیهاچا ازتصاب کردزدی پایین( MSEو میازگین مربعام س ای )

ماطای  تایبه 7(FIDمدم )شدم و  -فراوازی ش تگراایون س ی و با کاتبرد ماطایاان  من کادال  اااپیرمن و تو

بازه  رایتا بتیییرام شادم و مدم و فراوازی باتش فرین دت ایاتگاه فلوتیا ااتازکول  IDF)2( مدم و فراوازی -شادم

   .(Xin et al, 2018) که توزدهای مافی دت این ایاتگاه اتفا  افتاده اا ه و دتیاف  برتای کرد االه 32

آزمون من  اااااس بر 7181-2175ااااگاپوت تا دت بازه زمازی شاادم(  -های فرین )فراوازید باتشتیییرام و توز

 ندت فراوازی و شدم باتش فریداتی افدایش معای م العۀ اینان زتایج یو توش تگراایون س ی برتاای کردزدکادال 

ت چین برای بازه زمازی توزاد س ی دما و باتش فرین تا داتی دمعای .(Shi et al, 2018) دادزناااان تا اااااگااپوت 

د زتی ه گرفتاد که توزهای باتش تیییرام فرین دتزمیااۀکاادال برتاااای کردزاد و آزمون من ر پاایاۀب و 2173-7127

 هایویژگی باتش بلادمدمتیییرام ی ااااا داتی دت حال کاهش معای طوتبهتوزهاای سناااک متوالی و تر متوالی 

کنوت  ای )مالاً زواحی اقلیایپهاۀ یک ااتان( یا زاحیه یک شهر یا های مصتلف اایااای )زظیردت متیاست ایران دفرین 

                                                           
1 Frequency-intensity-duration 

2 Intensity-duration-frequency 
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های دما های زمازی مصتلف و بعضاااً به هاراه فرینو یا دت کل کنااوت و زید دت متیاس  غرب و ییی( غرب شاااالزظیر 

 ازداسیر دت زیر آمدهدت چاد اااال  شاادهاز امای هپژوهنااگران بااایاتی بوده اااا ی برسی از پژوهش موتدبرتااای

  توزهیکباتش  بینااایاۀهای باتش دت ایران زاایه فرین هایتطلیل توزد زاایه باهدف :(7582)یااااگری و ها اتان 

ه و هر ا زداتا برتای کرده هاآنتا مطااکه و توزد تیییرام  یییتوز متوالی و زاایه ااده شدم باتش و 3باتش  بینایاۀ

 ی(7582  و ها اتان کتیرایی) ازدآوتده دا  بهها دت اا ج کنوت ال  ایااتا  توزد ماک  و مافی تا از برتاای زاایهح

با  7121-2177دت توزد باتش ایران تا برای بازه زمازی    فصالی و االازهااهم تیییرام فراوازی و شادم باتش توزازه

ا دت ما ته هکردزدی زتایج کات اینان زنان داد که اغلع ایاتگاه تایبرس ا مربعام  کایاۀکادال و اااتفاده از آزمون من

تاوبی و مرکدی داتای توزد افدایناای  زواحیداتای توزد باتش اااالازه کاهناای و دت کنااوت غرب و شاااال غرب 

ا ی اها توزد کاهنی و فصل پایید افداینی بوده باشادی فصال زماتان توزد افداینی و فصل بهات دت اغلع ایاتگاهمی

دو  ااااااس برتا  زمینایرانباتش  فرینهای ( اثر تیییر اقلیم بر توزاد زااایه7515ایی فیای و ها ااتان باابا)هاچاین 

  افدایش توزد توزهیکباتش  بیناایاۀتوزد افدایناای برتااای کردزد   HADCM3بر اااااس مدل  A1B و A2 اااااتیو

اایته دت  23و کاهش متدات باتش  A2رتاای ااااتیو تعداد توزهای سناک متوالی دت برسی زتاط کناوت از زتایج ب

   ی(7512 طادی و ها اتان م)باشد می A1Bبرسی مااط  کنوت از زتایج کاتبرد اااتیو 

-2172  طی دوت هادیدایاتگاه  31ااایته  23های باتش داده ااااس برتا باتش توزازه دت ایران های فرین زاایه

دهد که کردزدی زتایج این پژوهش زنان می برتای ETCCDMIواایلۀبه شادهتعریفهای زاایه ااااس برو  7182

وزهای ت ااگین زیاههای ااگین و ها باتش االازه کاهش و تعداد توزهای سنک و هاچاین باتشدت بیناتر ایاتگاه

تر احل شاال و تاوب بینهای واقع دت اوااهم تیییرام دت ایاتگاه ااا ی یافتهافدایش مرطوب العادهفو مرطوب و 

 بااایاتی از متصصااصااین وااایلۀبهای زید های زاحیههای باتشاای دت متیاسبرتااای و واتااای توزد فریناااا ی بوده 

دت برتای توزد تویدادهای  :(7513 گران و ها اتانکوزه) شودمی اتائهها اا ی دت زیر برسی از این تلاش شادهاز ام

بهره گرفته  7(ETCCDMIزاایۀ کاتگروه متصصصین پایش اقلیم ) 21ایران از فرین )باتش و دما( دت شااال شار  

ین به های باتش فرزاایه ۀدتزمیاهای اقلیای تا برتاای کردزدی اینان کادال توزد فرااااج-من پاتامتریک زاو با آزمون 

توزد  دوتوباایناا ی  دادهتخمافی باتش توزد کاهنی و  موتدبرتاایهای این زتی ه تاایدزد که دت تاامی ایااتگاه

 ی(7513  مظفری و ها اتان) دات بوده اا به لطاظ آماتی معایها از ایاتگاه شااتکایمدبوت دت 

وزیع توش ت کاتگیریبهازدی اینااان با های فرین مااط  غربی ایران پرداستهبه آشاا اتاااازی و واکاوی توزد باتش 

 اتامتریکپ زابا توش  هرماههای فرین تا برای ش اااالازه تا ااااتصراس و اااپس توزد باتشآاااتازه بات یافتهتعایمفرین 

ماه  72های فرین دت با باتش توأمازدی زتایج این م العه حاکی از آن ااااا  که فراوازی توزهای کادال برتاااای کردهمن

                                                           
1 Export Team on Climate Change Detection Monitoring 
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های فراااجتاااتای آش اتاازی توزد  دت بوده ااا ی توأمهایی از ایلام  با توزد مافی و کاهنای دت بصش تدبهااال 

ها پژوهش دااا ازایناااا  که  گرفتهاز ام ترکوچکهای ااااتازی و زواحی های بااایاتی دت متیاسپژوهش  اقلیای

 کاتگیریبههای فرین دما و باتش تهران تا با توزد زاایه :(7583)مطادی و ها اتان  توان به مواتد زیر اشااااته کردمی

تی ه ازد و بدین زبرتااای کرده شااااااایاقلیمتاااازی تیییر اقلیم اااازمان تهازی هواشااااااای و کایته های آشاا ازاایه

   ی(7511 تحیم زاده)ازد های فرین باتش توزد کاهنی با شیع بایات کم داشتهتایدزد که زاایه

های لازه باتش و توزدهای فصاالی و ااااهای ااااتان هرمدگان  تیییرام میازگینهای اقلیای ایاااتگاهبا کاتبرد داده

  و اااا یافتهکاهشدهد که میدان باتش ااااتان هرمدگان زنااان می هاآنتا برتااای کردزدی زتایج کات  هاآنمتادیر فرین 

  میدان باتش دت تعداد توزهای کاتری به وقور یلاوهبههای آتی تا دت پی داتدی دت اااال اااالیسنااکادامه آن تداوم 

های فرین شهر تیییر توزیع فراوازی باتش ی(7517)یااکره اا   یافتهافدایشااگین  اکتاًزپیوااته و تسدادهای باتش 

ای هبرتااای کرد و زتی ه گرف  که فراوازی و متدات باتش یافتهتعایمزز ان تا با ااااتفاده از توش توزیع متادیر حدی 

دما و باتش تا های فرین اایهز ی(7512  ید دواا  و ها اتانسوتشا) کادن و ااکک به ااا  کاهش میل میاااگی

باتش  های فرین بالایزاایهبرتای کردزد و زنان دادزد  7127-2111دت بازه زمازی برای ایااتگاه اایاوپتیک کرمازناه 

 هددد افدایناای ضااعیفی تا زنااان میزید توز های فرین پایینزاایهو  شااته اااا توزد کاهناای با شاایع بااایات کم دا

دت  فرینهای های بازگنااا  دما و باتشدوته برآوتدتطلیل توزد و  باهدف ی(7515  تهازکصش اصااال و ها اتان)

 پاتامتریک زاآزمون و با ااااتفاده از  7127-2177  دت تکرید تا برای دوت فرینهای و باتش مامرتکط با د زاایۀ 21  تکرید

توزد زدولی  11و  13اتازۀ صدک آو زتی ه گرفتاد که باتزدگی بیش از  هگر شایع اان برتای کردبرآوتدکادال و من

تواط پیناهادشدهزاایۀ  21های توزازه باتش و دمای کایاه و بینایاه با ااتفاده از ( از داده7515  داتزد)ی داتد داتمعای

ETCCDMI  برای تا  هاداتی زاایهمعای شاادهاصاالا کادال کادال و منمن پاتامتریک زاتوش آزمون  اااااس برو

اتش فرین طی تیییرام ب زنان دادزد کهگر شیع ان برآوتد کاتگیریبهبا  وواتاای زاوده یااتگاه اایاوپتیک اتومیه ا

های ااگین  ابرااگین و میدان کل باامد تسداد باتش داشاته ااا ی هاچاینداتی توزد زدولی معای موتدم العهدوته 

باتش دت  توزد یازده زاایۀ فریندت برتااای  ی(7513 احادی و ها اتان)کااااته شااده اااا   شاادمبهباتش اتومیه 

ا هزاایهها توزد ها افداینای و دت برسی ایاتگاههای هادید سراااان توزدسراااان زناان دادزد که دت برسی ایااتگاه

اااهرابی و ) دهادزااک  میاتتفار دت قیاس با یرض تیرافیایی  مؤثرتراین توزد تا به زتش  ی اینااانباشادکاهنای می

 ی(2111اتان ها 

های زاایهبرتااای کردزد و زنااان دادزد که  7122-2112بازه زمازی  تسدادهای فرین دما و باتش تا دت اااااان دت 

م العام معدود و با توی رد  های فرین و فراگیر زاحیه سدتیباتش دتزمیاهی ازدداشااتهباتش توزد کاهناای شاادم 

های شاادید و حدی پاییده اااواحل تاوبی سدت تا هادید باتش( الگوهای 7582 مفیدی و ها اتان)باشااد هادید می
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و زوتی تا شاااااااایی کردزد  فناااتکماز متدات باتش برتااای و اااه الگوی هادیدی پرفنااات   %71با آاااتازه 

بر ااااااس  بر الگوهای ضاااصام  تو تأکیدهای غربی سدت تا با حدی و فراگیر کرازه هاایبااتش ی(7511)حلکیاان 

رب غهای شاالی و شاالبرتای کردزد و زنان دادزد ااتترات فرود بر بصش ایا تطلیل سوشهب ام11شااسص صادک 

زتایج ( 7513حلکیان ) ایناااان دت تطتیتی دیگر کاد هاچاینهای حدی و فراگیر تا فراهم میدتیاای سدت زمیاه باتش

های و فراگیر دت کرازههای حدی اتشب ی(7513)حلکیان و ها اتان کردزد  تائیدتی  پینااین سود تا از تط آمدهدااا به

اتشی تا ای پاج الگوی ببینایاه و دتصد مااح  زیر باتش برتای کردزد و با تطلیل سوشه ااااس بر تاشارقی سدت 

 ی(7513ها اتان  والیته ) های شرقی سدت ااتصراس کردزدهای کرازهبرای باتش

 -)شاااسص دتیای شاااال NCPIهای اب ه شااسصفراگیر پاییده ااواحل تاوبی سدت تا با برتااای ت هایباتش 

ت اای برتای کردزد و الگوی پرفنبا تطلیل سوشاهسدت(  -آفریتای مرکدی زوااان )شااسص CACOو دتیای سدت( 

های شپژوهدات با باتش فراگیر زنان دادزدی ها اتتکاط معایها اااتصراس زاودزد ضاان ایا ه این شاسصتا برای باتش

و از  اااا  شاادهاز امفرین و فراگیر زاحیه سدتی به تعداد معدود و بینااتر با توی رد هادیدی های مربوط به باتش

اهای  تفتات باتش فرین و تیییرام آن دت این ماظر تطلیال آماتی کاتر به این بعد توته شاااده ااااا  لذا با توته به 

  بدین اا شادهپرداستهحیه سدتی متوااط شادم باتش فرین بالا و فراگیر دت زافراوازی و  پژوهش به برتاای توزد

تیدی   و برزامهداشته و مدیری تأثیرتوازد بر اکوایاتم ما ته های فرین میدلیل که زوااازام افداینی و کاهنی باتش

 تدی مواته کادی ماائلتا با 

 مواد و روش -2

 موردمطالعهمنطقه  -2-8

ن دت پژوهش حاضر زنا موتدااتفاده هاییااتگاهاموقعی  تیرافیایی ما ته م العاتی و الف و ب(  -7دت شا ل )

 کیلومترمربع 38721 بربالغااا ی اواحل تاوبی سدت شامل اه ااتان گیلان  گلاتان و ماززدتان با مااحتی  شادهداده

دقیته  22دتته و  32دقیته تا  53و  دتته 38دقیته شااااالی و  21دتته و  58دقیته تا  31دتته و  53با مصتصاااام 

 باشدیمیطول شرقی 
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در پژوهش  مورداستفاده هایایستگاهو  موردمطالعههای ارتفاعی ناحیه ویژگی -موقعیت جغرافیایی  -8شکل 

 8366-2186حاضر برای دورۀ 

 استخراج داده -2-2

  11-13های فرین بالا و فراگیر حاصال از آااتازه صدک برتاای فراوازی و متوااط شادم تسداد باتش ماظوتبه

ی شاااهای هادید  اقلیمهای توزازۀ ایاتگاه)باتش سیلی شدید(  از آمات باتش و بیناتر 11شادید( و  )باتش 11-13

 37)7122-2172اا ی وزاتم زیرو دت زاحیه سدتی برای بازه زمازی ااازمان هواشااای کنوت و باتان ااا یباتانو 

ها و یدم پراکادگی ی اواس  ماتی ایاتگاهبه دلیل ی اان زکودن طول دوت  آ ی(ب-7ش ل اا  ) شدهاااتفادهااال( 

ازیابی برای می یاوان توش بهیاهبه ای  از توش کری یاگای به متادیر پهاههاای زت هتکادیال داده ماظوتباه زید هاا وآن

(ی بدین ترتیع طول زمان و توزیع م ازی مناااهدام ی اواس  شاادی برای 7581یااااکره ) دیگردااااتفاده مناااهدام 

هاگای  آزمون واااایلۀبهها ایااااتگاه که طول دوت  آماتی طولازی داشاااته و هاگای آن 583ااد میازیابی از از اام فرای

های باتش حاصل فرایاد میازیابی دادهی (Alexandersson, 1986) دیگرداااتفاده   شاد تأییداتزیابی و  ال ااازدتااون

تف یک باابراین توان  ؛اااا  توزهای باتش( ها)ااا رها یاسته و اااتون 2311 78228توزازه  ماتریااای با ابعاد 

وهواشااای تعاتیف و های فرین دت آبی برای برتای باتشاا کیلومتر  5 5 یابیهای حاصال از میانزتناه م ازی

یه ازاایۀ ماااح  ماطای هم باتش سا،  زاایه آاااتازه دتصدی  زاایه پ صاوتمبههای متعدد م ل  و زااکی )زاایه

زاایه پایه صاادک توشاای برای تعیین تعداد  .(Alexander et al,2006)  (7582 مفیدیاااا  ) شاادهاتائهصاادک وییی( 

دت برتای توزد تیییرام  ویژهبهآااتازه صدک سا، اا ی این زاایه  ااااس برتوزهای داتای باتش شادید و فرین  

اللی  از تعداد کل توزهای باتشاای  توزهای برابر یا بالاتر از التواف  بین اااااس برهای فرین  بااایات کاتبرد داتدی باتش
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شاااود توزهاای داتای بااتش شااادیاد و باتش فرین دت زظر گرفته می ماااباهباهام باه ترتیاع  11ام و  13صااادک 

 (ی7582)مفیدی 

 

 (7تاب ه )

 
𝑃𝑎 =

𝑎𝑛

100
 

𝑃𝑎 راین اااس دت پژوهش حاضر از آاتازه ی بآماتی ااا   طول دوت nصادک موتد زظر و   a صادک موتد زظر   

های یاوان زاایه باتشو بینتر به 11های شادید و صدک یاوان زاایه باتشبه 13-11  آااتازه صادک 11-13صادک 

ها برای هر یاسته و دت هر توز اال دت پهاه بدین ترتیع آااتازه صادک باتش ی(7ب هتاشاد )سیلی شادید استیات شاد

   یافدات متلع مطااکه شدزویای مطیط زرمبا ااتفاده از برزامه( 2)تاب ه زیر باتش و دتصد پهاه موتدبرتای

 

 (2تاب ه )
= دتصد پهاه زیر باتش ما ته (

تعداد یاسته بیشهای از آاتازه صدکی موتد زظر 

تعداد کل یاسته حاصلهای از میازیابی
) × 100 

 

 یهای یک تا پاج توزه مطااکه گردیداگیر برای تداومهای فرین و فرفراوازی و متوااط شادم باتش دت گام بعدی

های مصتلف ااااا   که های بالا دت ماههای صااادکبا باتش توأمماظوت از فراوازی تسداد باتش فرین  تعداد توزهای 

اااا ی متواااط شاادم باتش به متدات باتش دت  شاادهمطااااکهآماتی   برای کل دوت هرماهها دت م اور این فراوازی

 ی(5تاب ه ) شودمتر دت توز( گفته مین )میلیواحد زما

 

متواط باتش فرین دت یاسته (5) تاب ه

م اور فراوازی دت یاسته
 متواط شدم باتش = 

 

های فرین و فراگیر الگوهای س ی و غیرس ی تگراااایوزی الگوااااازی تفتات بلادمدم باتش ماظوتبه دتزهاای 

تطلیل تگراااایون  ت ایک آماتی برای ی ها برازش یاف بر داده curve expert افداتزرم کاتگیریبه( با اصااالی مدل53)

(ی  برتاای و شااس  تفتات بین متییرها اااس 7583 تطلیل و به مدل دتآوتدن اتتکاط بین متییرهااا  )بازتگان لاتی

ا ی دت ا بازمان ییوهواآبشااستی  توابط متییرهای دت م العام اقلیم توتهقابلی ی از توابط کات تگراایون ااا ی 

ای ته  یلهتگرااایوزی واااشااودی الگوی دت زظر گرفته می ماااتتل و متییر اقلیای متییر واباااتهاین زمیاه زمان متییر 

؛ (7581  )آذت و ها اتان اا  (x)دت اثر تیییر متییر مااتتل  (y) تناریج دو مفهوم اااااای تیییرپذیری متییر وابااته

شرایط شودی دت وایله تگرایون بیان میترین تعریف از توزد تیییرام یااصر اقلیای  بهدت تطلیل زمازی  ااادهباابراین 
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بر یک صفطه وتود داتد  تعیین  yو  x بهترین س ی که بر مصتصاام زتاط حاصال از دو متییرمعاول و باایات اااده 

 ا )دت ایا دت غالع شاارایط توابط متییرهای اقلیایاین زور تگرااایون به تگرااایون س ی مواااوم اااا ی گرددی می

بایاااا  تگراااایون غیرس ی باابراین می؛ داد اتائهیک سط  یلۀواااابهتوان هاای فرین باتش و زمان( تا زایزااایاه

س ی توشااای برای یافتن مدلی تگراااایون غیر تا برای الگوااااازی توابط ب ات بردیلگاتیتای  زاایی  ااااهای  یییی( )

اتی ضرایع دمعای  هاپس از برازش الگو بر دادهباشدی ته  یافتن تاب ه میان متییر وابااته و مااتتل میس ی دت غیر

برتای شدی  داتی ضارایع تگراایوناااتیودز  برای معای t آمات  بدین ماظوت متدات واتاای شادیمعادله تگراایون 

ا اااپس ب شاادییاوان الگوی براززده تلتی میبه  گرفتادمیشاا ل دات معای 13/1ضاارایکی با س ای  اااااس برمدلی که 

( از میان الگوهای برازش RMSEم ذوت مربعام س ا ) نیازگی( م3)تاب ه ( 2rهای ضااریع تعیین )ااااتفاده از زاایه

 زطراف مناااهدام حولا  اور م ذوتمااا ی  معیاتی بدون بعدضااریع تعیین  شادییافته الگوی مااااع استیات می

یعایمیازگین 



n

i

i yy
1

کل تیییراتی اا  که دت مناهدام وتود داتدی هاچاین اگر  )(2  


n

i
i

n

i
i yye

1

2

1

2 )ˆ( 

زاک   گریانببدازیم  زاک  این دو  سط )یا ماطای( تگرایون واایلهبهس ا یا تیییرام توضایج داده زناده   ذوتتا م

   (:7511  )یااکره ؛تیییرام اا  کلبه با سط تگرایون زاک  تیییرام توضیج داده زنده

 

 (3تاب ه )
r2 = 1 −

∑ (y − y)̂2n
i=1

∑ (y − y)̅2n
i=1

 

 

باشد که یم الگومیدان س ای  دهادهزناانمیازگین مربعام س ا باشادی و بهترین متدات ضاریع تعیین برابر یک می

 :(7583  کاتآموز و ها اتان) شوزد( مطااکه می3)  ۀز طری  تاب برابر صفر اا  و ا هاآنبهترین متدات 

 

 (3تاب ه )  
RMSE =

∑ (pi − oi)
2n

i=1

n
 

 باشدی ها میتعداد داده nو  شدهبیایپیشو  شدهمناهدهبه ترتیع متادیر  pو  oدت توابط فو  

برای باتش بایات  11و بالاتر از صدک برای باتش شدید  11-13و  13-11صدک  موتدبرتایهای آااتازۀ صادک

 یاوانهبمتییر ماتتل و زمان  یاوانبهباشااد  به لطاظ فراوازی و متواط شدم باتش  دادهتخطوت فراگیر شادید( که به

های باتش فرین بالا هریک از زاایههای بهیاه برای اطایاان مدل %13متییر وابااااتاه دت زظر گرفته شاااد و دت اااا ج 

 شدیداده و اتزیابی برازش  (متواط شدمو  یفراواز)
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 نتایج و بحث -9

   های شدیدبارش -9-8

زنااان ( تا 11-13آاااتازه صاادک های شاادید )باتشهای یک تا پاج توز های بهیاه برای فراوازیمدل 7تدول 

 2و شاا ل  7 طک  تدولی دهدزید الگوی مدل برازش یافته بر فراوازی یک تا پاج توزه تا زاایش می 2شاا ل دهدی می

و  ی بینااترین ضااریع تعیین برای تداوم یک توزهالگوها داتد کفای یدم ها بااایات پایین و زنااان ازضااریع تعیین داده

بینااترین س ای ااااتازداتد مدل برای تداوم یک توزه و کاترین آن برای  یباشاادکاترین آن برای تداوم اااه توزه می

   باشدیتداوم پاج توزه می
 

  ناحیه خزری( 31-39)آستانۀ صدک  و فراگیر شدیدبرای فراوانی بارش  وندینه رمدل به -8جدول
 تداوم فراوانی معادله ضرایب رگرسیون RMSE 𝑅2 SE نام مدل

Exponential 

Association 3 
 زاایی

12/21 138/1 38/1 

a=1.93 

𝑦 = 𝑎(𝑏 − 𝑒−𝑐𝑥) یک توزه b=8.17 

C= -  0.03 

Farazdaghi-

Harris 
 هریس-فرزد 

81/57 153/1 17/2 
a=-11.4 

𝑦 = 1/(𝑎 + 𝑏𝑥𝑐) دوتوزه b=11.56 

c=-0.002 

Exponential 

Association 3 
 زاایی

21/55 117/1 32/7 
a=-16.13 

𝑦 = 𝑎(𝑏 − 𝑒−𝑐𝑥) اه توزه b=0.91 

C=0.0002 

Polynomial 

Regression 

(degree=4) 
 یاتگرایون چادتاله

 (3دتته )

12/53 113/1 27/1 

a=0.12 

y = a + bx + c𝑥2 − 𝑐𝑥3 + 𝑒𝑥4 چهات توزه 
b=0.03 

c=-0.0008 

d=-0.00009 

e=0.000001 

Exponential 

Association 3 
 زاایی

22/53 127/1 33/1 
a=-201.34 

𝑦 = 𝑎(𝑏 − 𝑒−𝑐𝑥) پاج توزه b=1 
c=0.00002 
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 ناحیه خزری (39-31)آستانۀ  و فراگیر شدیدزمان بارش  -فراوانی  تداوم ارتباطترین الگوهای برازنده -2 شکل

 

-13آاتازه صدک های شدید )شدم باتش متوااط بریافته های تگراایون بهیاه برازش مدل 5و شا ل  2تدول

ن زاشایاتگی الگوها تا برای واکاوی توزد بیا  کم دهدی متادیر ضاریع تعیینِمی زناان تابا تداوم یک تا پاج توزه ( 11

کاترین  دت این الگوها یدهدبراین زاشااایاااتگی گواهی می RMSE و 𝑅2   هایزاایه اااااس بر بالا س اهای داتدیمی

ای ای ااتازداتد مدل برکاترین س  یباشادضاریع برای شادم دو توزه و بیناترین آن مربوط به تداوم یک توزه می

 ی  اا تداوم دو توزه و بینترین آن برای تداوم یک توزه 

 

 ناحیه خزری (39-31)آستانه صدک  و فراگیر شدیدبرای شدت بارش  وندمدل بهینه ر -2جدول

 RMSE 𝑹𝟐 نام مدل

SE 
خطای استاندارد 

 مدل

ضرایب 

 رگرسیون
 معادله

تداوم شدت 

 بارش

Exponential 

Association 3 

 زاایی
51/53 13/1 58/1 

a=0.85 

𝑦 = 𝑎(𝑏 − 𝑒−𝑐𝑥) یک توزه b=1.58 

C=  0.006 
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 8ادامه جدول 

 RMSE 𝑹𝟐 نام مدل

SE 
خطای استاندارد 

 مدل

ضرایب 

 رگرسیون
 معادله

تداوم شدت 

 بارش

Exponential 

Association 3 

 زاایی

27/53 121/1 11/1 
a=-1.66 

𝑦 = 𝑎(𝑏 − 𝑒−𝑐𝑥) دو توزه b=0.90 

c=0.0005 

Farazdaghi-Harris 
 هریس-فرزد 

31/53 123/1 78/1 
a=-205.32 

𝑦
= 1/(𝑎 + 𝑏𝑥𝑐) 

 b=208.10 اه توزه

C=0.0004 

Exponential 

Association 3 

 زاایی
22/53 1132/1 25/1 

a=0.003 

𝑦 = 𝑎(𝑏 − 𝑒−𝑐𝑥) هچهات توز b=43.90 

c=-0.06 

Exponential 

Association 3 
 زاایی

28/53 133/1 25/1 
a=-55.54 

𝑦 = 𝑎(𝑏 − 𝑒−𝑐𝑥) پاج توزه b=0.1 

c=0.00006 

 

 
 (31-39آستانه صدک ) و فراگیر زمان بارش فرین بالا -شدت  متوسط  ارتباطترین الگوهای برازنده -9شکل

 خزریناحیه 
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باابراین ام ان برازش مدل براین تویداد ؛ (2/2/7181اا  ) شدهثک تاها یک تویداد  13-11آااتازه صادک برای 

 دت ایا ا مطااکام مدبوت زیامده اا ی  توازاینمهیا زیا ی 

 های بسیار شدید بارش  -9-2

ای یک تا هبرای تداوم و زیدفراگیر و  های بااایات شاادیدتا برای فراوازی باتش الگوترین بهیاه 3و شاا ل  5 تدول

 شدید های بایاتباتش دهد که دتصد کای از تیییرام فراوازیدهدی متادیر ضاریع تعیین زناان میپاج توز زناان می

و  وزهی بیناترین ضریع تعیین برای تداوم فراوازی یک تالگوهای تگراایوزی توتیه شاوزد واایلۀبهتوازد و فراگیر می

باشااادی کاترین س ای مدل مربوط به فراوازی پاج توزه و بیناااترین س ا داوم فراوازی پاج توزه میکاترین آن برای ت

ها پراکاش ماااااکی دت اطراف سط برازش باشاادی با توته به سط تگرااایون  دادهمربوط به مدل فراوازی دو توزه می

 یافته زداتزدی 
 

 ناحیه خزریو بیشتر(  33)آستانۀ صدک  و فراگیر یدهای بسیار شدبارش برای فراوانی وندمدل بهینه ر -9جدول
 تداوم فراوانی معادله ضرایب رگرسیون RMSE 𝑹𝟐 SE نام مدل

Exponential 

Association 3 

 زاایی
75/27 73/1 22/3 

a=-246.28 

𝑦 = 𝑎(𝑏 − 𝑒−𝑐𝑥) یک توزه b=0.90 

C=   0.0005 

Exponential 

Association 3 

 اییزا

51/72 113/1 73/73 
a=1.34 

𝑦 = 𝑎(𝑏 − 𝑒−𝑐𝑥) دو توزه b=22.05 

c=-0.07 

Farazdaghi-Harris 
 73/2 177/1 37/21 هریس-فرزد 

a=-3.37 

y = 1/(a + b𝑥𝑐) اه توزه b=3.51 

C=0.002 

Exponential 

Association 3 
 زاایی

28/52 151/1 82/7 
a=3.66 

𝑦 = 𝑎(𝑏 − 𝑒−𝑐𝑥) چهات توزه b=1.89 

c=-0.005 

Exponential 

Association 3 
 زاایی

72/55 1111/1 51/7 
a=13.49 

𝑦 = 𝑎(𝑏 − 𝑒−𝑐𝑥) پاج توزه b=1.14 

c=-0.0002 

 

 



 شااته بیا  و زهم                           افیا و مصاطرام مطی ی                             تیر                                                              272

 

 
 دک آستانه ص) خزریر ناحیه و فراگیبسیار شدید  زمان بارش -ارتباط فراوانی ترین الگوهای برازنده -4شکل

 و بیشتر( 33
 

های بهیاه تگرااایوزی برای شاادم باتش فرین بالا و فراگیر دت زاحیه سدتی زنااان مدل 3و شاا ل  3 دت تدول

چهات و پاج  هایبه تداوم شدم یک توزه و کاترین آن مربوط به تداوم مربوطاا ی بینترین ضریع تعیین  شادهداده

 لگوهااین ا با شاادم باتشییرام توزد تیدهد که دتصااد کای از یین ضااریع تعیین زنااان میباشاادی متدات پاتوزه می

مدل   RMSEو  𝑅2های  بالای حاصل از س ا داتزدی تأثیرماتتل یوامل دیگر  متییرتوضایج اا  و دت تیییرام  قابل 

ای تداوم ههاچاین توزد بر دادهباشاادی ها میها بیازگر یدم تاااااع مدل تگرااایوزی بر دادهبیای دادهتگرااایون و پیش

بینااترین س ای ااااتازداتد مدل مربوط به مدل تداوم پاج توزه و کاترین س ا مربوط به شاادم باتش حاکم زیااا ی 

 تداوم شدم دو توزه اا ی 
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 و بیشتر( ناحیه خزری 33)آستانۀ صدک  و فراگیر های بسیار شدیدبرای شدت بارش وندمدل بهینه ر -4جدول
 تداوم شدت بارش معادله ضرایب رگرسیون RMSE 𝑹𝟐 SE نام مدل

Exponential 

Association 3 

 زاایی
13/55 73/1 27/1 

a=-8.09 
𝑦 = 𝑎(𝑏 − 𝑒−𝑐𝑥) 

 b=0.87 یک توزه 

C=  0.0006 

Shifted Power 
 توازی ازتتالی

35/53 12/1 71/1 
a=0.17 

𝑦 = 𝑎(𝑥 − 𝑏)𝑐) 
 

 b=-11.16 زهدو تو

c=0.18 

Exponential 

Association 3 
 زاایی

72/53 112/1 57/1 
a=-5.3 

𝑦 = 𝑎(𝑏 − 𝑒−𝑐𝑥) 
 b=0.88 اه توزه 

C=-0.0003 

Farazdaghi-Harris 
 52/1 113/1 12/53 هریس-فرزد 

a=0.92 

𝑦 = 1/(𝑎 + 𝑏𝑥𝑐) چهات توزه b=0.27 

c= 0.09 

Bleasdale 31/11 113/1 35/1 
a=179.93 

𝑦 = (𝑎 + 𝑏𝑥)−1/𝑐 پاج توزه b=-3.53 

c=134.33 
 

 
 و بیشتر( 33)آستانۀ  و فراگیر بسیار شدیدزمان بارش  - شدتمتوسط  ارتباط ترین الگوهای برازنده -9شکل

  ناحیه خزری
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 بندیجمع -4

بر توی ردهای  تأکیدفرین و فراگیر زااحیاه سدتی م العام معدود و بیناااتر با  هاایم االعاام بااتش دتزمیااه 

  7513    حلکیان و ها اتان)(  7582  مفیدی و ها اتان)توان به این م العام می ازتالهاااا   گرفتهاز امهادیدی 

فرین بالا و فراگیر  هایمتواط شدم باتش و فراوازی زدواکاوی تواشاته کردی دت این پژوهش  (7513)االیته (  7511

ی اا  شدهبرتایو بینتر  11و  13-11  11-13های آااتازه ااااس برو  7122-2172دوته آماتی  رایزاحیه سدتی ب

با توته به هاکااتگی پایین بین متییرهای ماتتل و زمان و دتزتی ه ضریع تعیین بایات پایین بین متییرها تیییرام این 

تاکاط طوت ت ربی قابل اادت منااهدام که به توتهقابلیلیرغم وتود توزد  توازاین  باشادباایات کم می باهمدو متییر 

باابراین ؛ ازدباشد  الگوهای تگرایوزی توازایی توتیه این تیییرام تا زداشتهبوده و دت طی چاد ااال اسیر مطاوس می

 ؛گوها توازایی توتیه توزد مناهدام تا زداتزدهای دیگر این التااد حداقل دت این متوله و دت باایاتی زمیاهبه زظر می

های اتزیابی  شااامل تطلیل مناااهدام برمکاای دازش احتاال و فرایاد تصااادفی و زید م العه دو گروه توشتو  نیازا

یل توان برای این قک  تا میهای یصاکی مصاویی(زظیر شاک ه) یمصااویهای مکتای برهوش منااهدام از طری  توش

های شااک ه یصااکی مصاااویی توش کاتگیریبهباابراین واکاوی احتاالاتی مناااهدام و زید ؛ زاودمناااهدام توصاایه 

   پیناهادی برای اتزیابی توزد دت مناهدام اا ی

 کتابنامه

ی آشاا اتاااازی تیییر اقلیم با ااااتفاده از 7513 احادی  مطاود؛ لنااگری  حااان؛ آزادی  م ید؛ کیصاااروی  قاااام؛ 

 ی53-32 ی25شااته  یهای دازش زمینپژوهش یاان بدتگهای حدی باتش دت سراشاسص

 ازتناتام اا ی یی آمات و کاتبرد آن دت مدیری  )تلد دوم(7581آذت  یادل؛ مؤمای  ماصوت؛ 

های حدی باتش ی برتاااای اثر تیییر اقلیم بر توزد زاایه7515 قاااااای  الهه؛ فتاحی  ابراهیم؛ الاااالاه؛ ام فیای بابایی

 ی83-715 ی5شااته  یل فضایی مصاطرام مطی یتطلی یزمینایران

 ازتناتام دازنگاه شیرازی یچاپ اول یتگرایون س ی کاتبردیی 7583بازتگان لاتی  یکدالرضا؛ 

ی تطلیل توزد و تصاین 7515پژوه  یعتوب؛ ارافروزه  فاطاه؛مطاد؛ دینتهازکصش اصل  اعید؛ سوتشید دوا   یلی

 ی711-755 ی31 شااته یتیدیتیرافیا و برزامه یدی دت تکریدهای حهای بازگن  دما و باتشدوته

های های حدی و فراگیر دت کرازهی شاااایی شرایط هادید باتش7511حلکیان  امیرحااین؛ حایاعلی پوتتدی  فرشته؛ 

 ی717-722 ی5 شااته یتیرافیا و پایداتی مطیط یغربی سدت با تأکید بر الگوهای ضصام  تو

های حدی و فراگیر ی تطلیل هادید باتش7513تودسازی  زیاع؛ دهتازپوت  یلیرضا؛ یاشوتی قلعهحلکیان  امیرحااین؛ 

 ی51-31 ی71شااته  یتیرافیا و مصاطرام مطی ی یهای شرقی سدتدت کرازه
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های حدی دما و باتش ی تطلیل و برتای توزد شاسص7512مطاد؛ ززگاه  اعید؛ زاتیی  یواف؛دوا   یلییدسوتش

ای و  ی(7127-2111اااله ) 38های زمازی توزازه ایااتگاه اایاوپتیک کرمازنااه دت دوته آماتی ریااااس اا بر

 ی7-1 یشااای و اکتنافام معدناازمان زمین یالاللی تصصص یلوم زمیندومین گردهاایی و زصاتین کاگره بین

 یهایی از تیییر اقلیمن زناااازهیاوای واکااوی تیییرام متاادیر حادی بااتش و دماا دت اتومیاه به7515داتزاد  مطااد؛ 

 ی7-21 ی2شااته  یوساکهای آبپژوهش

 یهای حدی دما و باتش دت ااااتان هرمدگانی اتزیابی توزد و تهش زاایه7511دزفولی  اکرم؛ زاده  فاطاه؛ هدای تحیم

 ی11-772 ی27شااته  یتیرافیا و تواعه

با  CACOو  NCPIهای شاااسص ۀی برتااای تاب 7513آتا  تهایاه؛ااالیته  مطاد؛ زاصاارزاده  مطادحاااین؛ چهره

 ی271-258 ی35شااته  یتطتیتام کاتبردی یلوم تیرافیایی یهای فراگیر پاییده اواحل تاوبی سدتباتش

 ی23-32 ی72شااته  یتیرافیا و تواعه ییابی باتشی کاتبرد توش کری یاگ دت میان7581یااکره  حاین؛ 

 ازتناتام دازنگاه زز انی یچاپ اول یای آماتیشاامکازی اقلیمی 7511؛ ----------

-37 ی7 شااته یتیدی مطی یتیرافیا و برزامه یهای فرین شهر زز انی تیییر توزیع فراوازی باتش7517 ؛----------

 ی22

 دت حدی هایباتش هایزاایه توزد تطلیلی 7582فتاحی  ابراهیم؛ زوشین؛ مطادیان  فاطاه؛ زاده تحیم احاد؛ یاگری 

 ی32-33 ی5 شااته یایران آب ماابع تطتیتام یایران

: های هواشااایبیای بلادمدم باتش با ااتفاده از ایگاالی پیش7583کاتآموز  مطاد؛ تمضاازی  فرید؛ تضوی  اامان؛ 

 الاللی مهادای یاران تهرانیهفتاین کاگره بین یهای یصکی مصاوییکاتبرد شک ه

ی اهم تیییرام فراوازی و شدم باتش توزازه دت توزد باتش 7582زژاد  پروید؛ ایران ایاا؛ ح ام  اهراب؛کتیرایی  پری

 ی21-85 ی7شااته  یفیدیک زمین و فضا ی7121-2117  دت ایران طی دوت

زنریه  یشر  ایرانی برتاای توزد تویدادهای حدی اقلیای دت شااال7513بایگی  مطاد؛ گران  ااعیده؛ موااویکوزه

 ی131-123 ی5 یوساکآب

 یهای تیرافیاییپژوهش یهای حدی دما و باتش دت تهرانی توزد شاسص7583مطادی مدتیه  حاین؛ تتوی  فرحااز؛ 

 ی737-712 ی35شااته 

 باتش حدی هایشاااسص توزد تطلیل ی7512 تز کر  فیروز؛ فرامرز؛ اسلا  سوش قاااام؛ یدیدی  حاااین؛ مطادی 

 ی27-51 ی7 شااته ییطکیع تیرافیای هایپژوهش یدت ایران توزازه

 فصاالاامه یایران غربی مااط  حدی هایباتش م ازی – زمازی واکاویی 7513 شااهاب؛ غلامعلی؛ شاافیعی  مظفری 
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