شبیه سازی اقلیمی تاثیرات تاالب هامون بر منطقه پیرامون
(با تاکید بر شهر زابل)
علی اکبر ضمسی پور
اػتادیاس الّیٓؿٙاػی دا٘ـىذ ٜجغشافیا دا٘ـٍا ٜتٟشاٖ
رضا رئیسی
دا٘ـجٛی واسؿٙاػی اسؿذ الّیٓؿٙاػی دا٘ـٍا ٜتٟشاٖ
سمیه زارع
دا٘ـجٛی واسؿٙاػی اسؿذ الّیٓؿٙاػی دا٘ـٍا ٜتٟشاٖ
آکو محمدي
دا٘ـجٛی واسؿٙاػی اسؿذ الّیٓؿٙاػی دا٘ـٍا ٜتٟشاٖ
چکیده
تاالب ٞأ ٖٛدس تخؾ ؿشلی ایشاٖ تا ٚضؼیت آب ٛٞ ٚای ٌشْ  ٚخـه لشاس داسد اص ایٗس ٚایٗ تاالب ٔیتٛا٘ذ ٘مؾ ٔٛثشی دس تؼذیُ
ؿشایظ صیؼت الّیٓ ٔٙاعك پیشأ٘ٛی خٛد داؿت ٝتاؿذ .سٚؽؿٙاػی پظٞٚؾ تش پایٔ ٝذَػاصی الّیٕی تا تٟشٌٜیشی اص ٔذَالّیٕی ٔیاٖ
ٔمیاع آِٛدٌی ٛٞا ( )TAPMاػت .سٚصٞای ٕ٘ٔ ٝ٘ٛذَػاصی ؿذ ٜتا اػتفاد ٜاص دادٜٞای جٛی ایؼتٍإٞ ٜذیذ صاتُ ا٘تخاب ٌشدیذ .اثشات
ٛٞاؿٙاختی تاالب ٞأ ٖٛتا د ٚعشحٛاس ٜتؼتش خـه ؿذ ٚ ٜداسای آب ٔٛسد ٚاواٚی لشاس ٌشفت .تٙاتشایٗ تش پای٘ ٝتایج خشٚجی ٔذَ
ٔتغیشٞای ٘ٓ ٘ؼثی ،دٔا  ٚتاد دس د ٚدٚس ٜتٟاس  ٚپاییض ٔٛسد تشسػی ٚ ٚاواٚی لشاس ٌشفت .خشٚجیٞای ٔذَ ٌٛیای تاثیش تؼیاس چـٍٕیش
تاالب دس دٚس ٜپشآتی تش ٘ٓ ٘ؼثی ٔٙغم ٝاػت .تاثیش تؼذیُوٙٙذ ٜتاالب تٚٝیظ ٜدس دٔاٞای ؿثاٍ٘اٞی ٘یض دس ٞش د ٚدٚس ٜپاییض  ٚتٟاس لاتُ
تٛجٔ ٝیتاؿذ .دس ٔٛسد فشاػٙج ػشػت تاد دس ٞش دٚ ٚضؼیت تؼتش خـه  ٚدسیاچ ٝپشآب ٘تایج تٝدػت آٔذ ٜاص ٔذَ ٔمادیش وٕتشی اص
دادٜٞای ثثت ؿذ ٜدس ایؼتٍاٛٞ ٜاؿٙاػی سا ٘ـاٖ ٔیدٞذ .ضشیة ٕٞثؼتٍی تیٗ خشٚجی ٔذَ  ٚدادٜٞای ایؼتٍاٛٞ ٜاؿٙاػی صاتُ تشای
فشاػٙجٞای دٔا٘ ٓ٘ ،ؼثی  ٚػشػت تاد دس عشحٛاس ٜخـه (داسای آب) دٚس ٜتٟاس ٜتتشتیة ٚ 0/875 ،0/966( 0/66 ٚ 0/897 ،0/956
ٔ )0/695حاػث ٝؿذ ،و ٝدس ػغح اعٕیٙاٖ ٔ %99ؼٙاداس تٛد ٚ ٜتٙاتشایٗ خشٚجی ٔذَ لاتُ پزیشؽ اػت .فشاػٙجٞای دٔا٘ ٓ٘ ،ؼثی ٚ
ػشػت تاد دس دٚس ٜپاییض٘ ٜیض دس عشحٛاس ٜخـه (داسای آب) تا ضشیة ٕٞثؼتٍی تتشتیة ٚ 0/764 ،0/877( 0/829 ٚ 0/759 ،0/829
 )0/852دس ػغح اعٕیٙاٖ ٔ %99ؼٙاداس ٞؼتٙذ.
واژههاي کلیدي  :تاالب ٞأ ،ٖٛصاتُ ،ؿثی ٝػاصی الّیٕیTAPM ،
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تا ٔشٚس پیـی ٝٙپظٞٚـی  ٚسٚؽؿٙاػی آٟ٘اٞ ،ذف اصّی
ایٗ پظٞٚؾ تؼییٗ  ٚػٙجؾ تاثیش تاالب ٞأ ٖٛتٝػٛٙاٖ
یه پ ٟٝٙآتی دس دؿت ػیؼتاٖ ٚالغ دس ؿشق وـٛس تا
آبٛٞای خـه  ٚتیاتا٘ی تش تؼذیُ ؿشایظ آب ٛٞ ٚای
پیشأ ٖٛآٖ تٛیظ ٜػى٘ٛتٌا ٜؿٟشی صاتُ اػت .دس ایٗ
ٔغاِؼٔ ٝتفاٚت اص دیٍش ٔغاِؼات ا٘جاْ ؿذ ،ٜسٚؽؿٙاػی
ٔغاِؼٔ ٝثتٙی تش ٔذِؼاصی الّیٕی تا دلتػٙجی دادٜٞای
ایؼتٍاٞی تشای ٚاواٚی ؿشایظ جٛی حاوٓ تش پایٝ
ٔؼیاسٞای آػایؾ ا٘ؼاٖ ا٘جاْ ٔیؿٛد.

مقدمه
تاالبٞا تٝػٛٙاٖ یىی اص ت ْٛػأا٘ٞٝای آتی دس خـىیٞا
٘مؾ چـٍٕیشی دس خشد الّیٓ  ٚالّیٓ ٔحّی ٔٙاعك
پیشأ ٖٛخٛد داس٘ذ .تاالب ٞأ ٖٛتضسي تشیٗ تاالب آب
ؿیشیٗ فالت ایشاٖ ،دس ع َٛحیات خٛد ؿاٞذ دٚسٜٞای
خـه  ٚوٓ آتی تٛد ٜاػت .تا تٛج ٝت ٝلشاسٌیشی تاالب
ٞأ ٖٛدس تخؾ ؿشلی ایشاٖ تا ٚضؼیت غاِة آب ٛٞ ٚای
ٌشْ  ٚخـه ایٗ تاالب ٔیتٛا٘ذ ٘مؾ ٔٛثشی دس ؿشایظ
ٔختّف ٔحیظ عثیؼی  ٚا٘ؼا٘ی ٌشداٌشد خٛد داؿت ٝاػت.
ٚیظٌیٞای ٌشٔایی پٟٞٝٙای آتی دس ٔمایؼ ٝتا خـىی
ٔتفاٚت  ٚت ٝصٛست چـٌٓیشی پایؼتاس ِ ٚخت اػت
(واٚیا٘ی .)1387 ،اص ایٗسٚ ٚجٛد یه پ ٟٝٙآتی دس ٘احیٝ
خـه  ٚتیاتا٘ی ٔیتٛا٘ذ ت ٝدِیُ ٚیظٌیٞایی ٕٞچٖٛ
تثخیش ٌٙ ٚجایؾ ٌشٔایی ت ٝاثش ٚاحٝای تیا٘جأذ .اثش دسیاٞا
 ٚدسیاچٞٝا تش پٟٞٝٙای ٌشداٌشد خٛدؿاٖ اص دیشتاص ٔٛسد
تٛج ٝػاوٙاٖ ٔحّی  ٚپظٞٚؾٌشاٖ ػّٔ ْٛختّف تٛدٜ
اػت .تغٛسیو٘ ٝتیج ٝػٙجؾٞا  ٚتشسػیٞای ٔتؼذد
ٌٛیای تٛج ٝتیـتش تش لاتّیت تؼذیُوٙٙذٌی آب تش دٔای
ٔحیظ دس ٘ٛاحی ػشد ٚ ،تش تاثیش پ ٟٝٙآتی دس واٞؾ ؿذت
خـىی  ٚافضایؾ سعٛتت ٛٞا دس ٔٙاعك خـه اػت .تاالب
ٞأ ٖٛافض ٖٚتش اسصؽٞای تاسیخی ،التصادی  ٚػیاػی آٖ
دس ٔٙغم ٝػیؼتاٖ دس تشسػی ٞای ٔختّفی اص جٙثٞٝای
صیؼتٔحیغی  ٚالّیٕی ٘یض ٔٛسد تٛج ٝپظٞٚؾٌشاٖ لشاس
ٌشفتٝاػت .تٝعٛسیو ٝػّیم ٚ ٝخؼشٚی ( )1388تاثیش
٘ٛػاٖٞای آتی تاالب ٞأ ٖٛتش آب ٛٞ ٚای ٔحّی ػیؼتاٖ
تٛیظ ٜدس صٔاٖ ٚصؽ تادٞای  120سٚص ٜسا تشسػی ٕ٘ٛد٘ذ.
احذ٘ظاد سٚؿتی ( )1387تا اػتفاد ٜاص تصاٚیش ٔاٛٞاسٜای
 ٚ MODIS ٚ LANDSATػأا٘ ٝاعالػات
جغشافیایی ( )GISت ٝتشسػی تغییشات فضایی تؼتش تاالب
ٞأ ٖٛصاتشی دس دٚس ٜصٔا٘ی  1355 – 1387پشداخت .دس
پظٞٚـی دیٍش ؿأ ٜحٕذی حیذسی ٕٞ ٚىاساٖ ()1387
تاثیش تاالب ٞأ ٖٛتش دٔای ػغح صٔیٗ دس اػتاٖ ػیؼتاٖ
تّٛچؼتاٖ سا تا ت ٝواسٌیشی تصاٚیش ػٙجٙذAVHHR ٜ
ٔٛسد تشسػی لشاس داد٘ذ٘ .تایج ٌٛیای واٞؾ دٔای ػغح
صٔیٗ دس ػغح اػتاٖ دس ؿشایظ ٚجٛد آب دس ٞأ ٖٛدس ػاَ
 1387تٛد ٜاػت .دس ٕٞیٗ ٔٛضٛع ٔٛسد پظٞٚؾ واسداٖ ٚ
ٕٞىاسٖ ( )1388تا تٟشٌٜیشی اص ٔذَ  TAPMتاثیشات
دسیاچٔ ٝصٛٙػی ٞأ ٖٛجاصٔٛسیاٖ سا تش آب ٛٞ ٚای پ-ٟٝٙ
ٞای خـىی ٕٞؼایٛٔ ٝسد تشسػی لشاس داد٘ذ.

مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه
تاالب ٞأ ،ٖٛتضسٌتشیٗ دسیاچ ٝآب ؿیشیٗ دس ػشاػش فالت
ایشاٖ ت ٝؿٕا ٔی سٚد (اِثت ٝدس حاَ حاضش تٝدِیُ تذاْٚ
خـىؼاِیٞای پیاپی دس ػاَٞای اخیش خـه ؿذ ٜاػت)
و ٝتا ٔؼاحتی ٘ضدیه ت 5700 ٝویّٔٛتش ٔشتغ  ٚدأ ٝٙػٕمی
 1تا ٔ 5تش دس ٘احی ٝوٛیشی  ٚتیاتا٘ی ؿشق وـٛس ،دس ٔٙغمٝ
ػیؼتاٖ  ٚدس ٔحذٚد 39´ ٚ 60° ٜتا  35´ ٚ 61°عَٛ
ؿشلی  15´ ٚ 31° ٚتا  32´ ٚ 31°ػشض ؿٕاِی ٚالغ
ٌشدیذ ٜاػت (٘ٛسی ٕٞ ٚىاساٖ( )1386 ،ؿىُ  .)1تّٙذای
دسیاچ ٝاص ػغح دسیای آصاد ٔ 480تش ٔیتاؿذ .ایٗ دسیاچ ٝاص
ؿٕاَ ت ٝوـٛس افغا٘ؼتاٖ ،اص ؿشق ت ٝتخؾ ٔیا٘ىٍٙی
ػیؼتاٖ ،اص جٛٙب ت ٝد ٚتخؾ پـت آب  ٚؿیة آب  ٚاص
غشب ت ٝدؿت ٔاٚسای سٚدخا٘ ٝؿیّٔ ٝحذٚد ؿذ ٜو ٝاص ػٝ
تخؾ تـىیُ ؿذ ٜاػت (ٚالیتی ٔ ٚیشی .)1385 ،یىی تٝ
٘اْ ٞأ ٖٛپٛصن دس خان افغا٘ؼتاٖ ،دٔٚی ت٘ ٝاْ ٞأٖٛ
صاتشی و ٝخظ ٔشصی ایشاٖ تا افغا٘ؼتاٖ اص ٔیاٖ آٖ ٔی-
ٌزسد  ٚػٔٛی ت٘ ٝاْ ٞأٞ ٖٛیشٔٙذ دس خان ایشاٖ ٞؼتٙذ.
اغّة دس ػاَٞای پش آتی  ٚدس فصُ تٟاس پغ اص سخذاد
ػیالب سٚدخا٘ٞ ٝیشٔٙذ  ٚؿاخٞٝای آٖ  ٚتذِیُ افضایؾ
ٚسٚدی آب ،ػغح ایٗ چاِٞٝا یىی ؿذ ٚ ٜػٞ ٝأ ٖٛتٓٞ ٝ
ٔیپی٘ٛذ٘ذ ٚ ٚػؼت آٖ دس تیـیٌ ٝٙؼتشؽ خٛد ت3000 ٝ
ویّٔٛتش ٔشتغ ٔیسػذ (ػالیی عاِما٘ی .)1388 ،ایٗ
پیٛػتٍی ت٘ ٝذست دس د ٝٞاخیش صٛست ٌشفتٌ ٚ ٝؼتشٜ
ٞأٖٞٛا تؼیاس وٛچىتش اص ٌزؿتٌ ٝشدیذ ٜاػت  ٚسفت ٝسفتٝ
اص سٚی ٘مـ ٝجغشافیا سخت تش ٔیتٙذد.
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ؿىُ ٙٔ -2غمٛٔ ٝسد ٔغاِؼ ٝدس عشحٚاس ٜخـه (ػٕت
ساػت)  ٚعشحٚاس ٜداسای آب (ػٕت چپ)
تشای ٌضیٙؾ سٚصٞای ٔٛسد پظٞٚؾ تا ِحاػ ٔؼیاسٞایی تٝ
ؿشح صیش  ٚتا ٔشاجؼ ٝت ٝدادٜٞای جٛی ػ ٝػاػتی دٔآ٘ ،
٘ؼثی  ٚػشػت  ٚجٟت تاد ایؼتٍا ٜصاتُ سٚصٞای ٚ 14 ،13
 15فشٚسدیٗ  ٚ 1382سٚصٞای  17 ٚ 16 ،15آتاٖ 1382
ا٘تخاب ؿذ٘ذ .تٙاتشایٗ ٔذَػاصی تشای د ٚؿشایظ الّیٕی
تٟاس ٚ ٜپاییض ٜدس د ٚعشحٚاسٚ ٜضؼیت خـه  ٚپشآب اجشا
ؿذٔ .ؼیاسٞای ٌضیٙؾ سٚصٞای یاد ؿذ ٜتشای اجشای
ؿثیٝػاصی تش پایٛٔ ٝاسد صیش صٛست ٌشفت:
 .1دس د ٚدٚس ٜتٟاس ٚ ٜپاییض ٜلشاس داؿت ٝتاؿٙذ.
 .2جٟت تاد غاِة ؿٕاَ تاختشی  ٚؿٕاِی تاؿذ.
 .3ػشػت تاد تیؾ اص ٔ 5تش تشثا٘ی٘ ٝثاؿذ.
 .4دٔا تیؾ اص  35دسج ٝػّؼیٛع ٘ثاؿذ.
ؿایاٖ تٛج ٝاػت و ٝسٚصٞای تا ِحاػ تٕأی ٚیظٌیٞای
ٔغشح ؿذ ،ٜتٝدػت ٘یأذ ،اص ایٗس٘ ٚضدیىتشیٗ سٚصٞا تٝ
ؿشایظ روشؿذٌ ٜضیٙؾ ٌشدیذ .ؿثیٝػاصیٞا دس  4لّٕشٚ
 140دس  140یاختٝای تا اتؼاد یاختٝای  10ویّٔٛتش دس 10
ویّٔٛتش ا٘جاْ ؿذٌ .ؼتش ٜلّٕشٞٚای ٔذَ تا تٛج ٝت ٝػأُ-
ٞای آبٛٞایی ٕٞچ ٖٛسؿت ٝوٜٞٛای ٙٞذٚوٛؽ ،اِثشص،
دسیای ػٕاٖ ،خّیج تٍٙاَ  ٚتیاتاٖٞای تشوٕٙؼتاٖ تؼییٗ
ٌشدیذ .تشای اػتثاسػٙجی  ٚاسصیاتی دلت ؿثیٝػاصیٞا ٘یض اص
دادٜٞای  3ػاػت ٝایؼتٍإٞ ٜذیذ صاتُ دس سٚصٞای
ؿثیٝػاصی اػتفادٌ ٜشدیذ.
فشاػٙج ٞای ػشػت تاد٘ ٓ٘ ،ؼثی  ٚدٔا تشای ٔختصات
ایؼتٍاٛٞ ٜاؿٙاػی صاتُ دس دٚ ٚضیؼت خـه  ٚپشآب اص
تخؾ ٛٞاؿٙاػی ٔذَ اػتخشاج ٌشدیذ .اص آ٘جاییو ٝاجشای
ٔذَ تش حؼة ػاػت ٔحّی اػت ،تٙاتشایٗ تا دادٜٞای
ٚالؼی ایؼتٍاٜٞای ٛٞاؿٙاػی و ٝتش حؼة ػاػت ٌشیٛٙیچ
تشداؿت ٔیؿٛد داسای اختالف صٔاٖ اػت .اختالف صٔاٖ
ٔیاٖ ػاػت ٔحّی  ٚػاػت ٌشیٛٙیچ تشای ایؼتٍا ٜصاتُ

ؿىُ ٔ -1حذٚدٛٔ ٜسد ٔغاِؼ ٝدس صٔاٖ پشآتی
روش پژوهص
تشای تؼٕیك ٔثا٘ی ٘ظشی ٔ ٚشٚس تش پیـیٔ ٝٙغاِؼاتی اص
سٚؽ ٔغاِؼ ٝاػٙادی  ٚوتاتخا٘ٝای اػتفاد ٜؿذ .تشای
ػٙجؾ فشاػٙجٞای ٛٞاؿٙاختی اص دادٜٞای ػغحی
ایؼتٍاٛٞ ٜاؿٙاػی صاتُ اػتفادٌ ٜشدیذ  ٚتشای ٔذَػاصی ٚ
ؿثی ٝػاصی اثش تاالب ٞأ ٖٛتش فشاػٙجٞای جٛی صٔیٗ-
ٞای اعشاف خٛد تٚٝیظ ٜػى٘ٛتٍا ٜؿٟشی صاتُ اص ٔذَ
جٛی ػ ٝتؼذی ٔیاٖ ٔمیاع آِٛدٌی ٛٞا  )TAPM(1تٟشٜ
ٌشفت ٝؿذ .تشای تذلیك اثشات ٛٞاؿٙاختی تاالبٔ ،ذِؼاصی
تشای دٚ ٚضؼیت تؼتش خـه ؿذ ٚ ٜدسیاچ ٝداسای آب اجشا
ؿذ .تٙاتشایٗ ؿاِٛد ٜایٗ پظٞٚؾ تش تشسػی اثشات تاالب
ٞأ ٖٛتش آتٟٛای پیشأ ٖٛتا پی سیضی د ٚعشحٚاس ٜت ٝلشاس
صیش ا٘جاْ ٔیٌیشد (ؿىُ :)2
 .1عشح ٚاس ٜخـه :تاالب ٞأ ٓٞ ٖٛایٙه دس
چٙیٗ ٚضؼیتی لشاس داسد.
 .2عشح ٚاس ٜداسای آب :دس ایٗ عشح ٚاسٞ ٜأ-ٖٛ
ٞای صاتشی ٞ ٚیشٔٙذ داسای آب ِحاػ ؿذٜا٘ذ.

- The Air Pollution Model

1
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٘ضدیه ت 4 ٝػاػت اػت .اص ایٗس ٚایٗ اسصیاتیٞا تا اػٕاَ
ٌاْٞای  4ػاػت ٝتش سٚی اعالػات تش٘ٚذاد ٔذَ دس پی٘ٛذ تا
ػاػتٞای تشداؿت ایؼتٍا ٜدیذٜتا٘ی ٚالؼی ا٘جاْ ٌشفت.
ػپغ اسصیاتیٞا  ٚدلتػٙجیٞای آٔاسی تا تٟشٌٜیشی اص
ٕ٘ایٞٝای آٔاسی ٕ٘ای ٝػاصٌاسی ،ضشیة تؼییٗ ٕٞ ٚثؼتٍی
تش سٚی ایٗ دادٜٞا ا٘جاْ ٌشفت .ؿٕاسی اص ٚیظٌیٞای ایٗ
ٕ٘ایٞٝا دس صیش فٟشػت ؿذ ٜاػت.
1

IOA

Index of Agreement

2

Correl

3

R2

Coefficient of Correlation
Coefficient of
Determination

نتايج و بحث
دس ایٗ تخؾ یافتٞٝا  ٚاسصیاتیٞای ا٘جاْ ؿذ ٜتشای ٞشیه
اص فشاػٙجٞای دٔا٘ ٓ٘ ،ؼثی  ٚػشػت تاد تشای ٔٛلؼیت
ایؼتٍاٛٞ ٜاؿٙاػی صاتُ اص ٌیش٘ذٔ ٜجاصی ٔذَ دس استفاع
ٔ 10تشی ٔٛسد تٛج ٝلشاس ٔیٌیشد.
دما
تا ٔشاجؼ ٝت ٝؿىُ 3ـ ٔمادیش دٔای تذػت آٔذ ٜاص ٔذَ دس

داسای تشدی ٔیاٖ  0تا  1اػت  ٚتش پای ٝا٘ذاصٌٜیشی آٔاسی پشاوٙذٌی ٘ ٚـش ٔیتاؿذ
ضشیة ٕٞثؼتٍی ؿذت ساتغٕٞ ٚ ٝچٙیٗ ٘ٛع ساتغٔ( ٝؼتمیٓ یا ٚاس )ٖٚسا ٘ـاٖ ٔیدٞذ.
ضشیة تؼییٗ ٕٟٔتشیٗ ٔؼیاس تشای تؼییٗ ساتغٔ ٝیاٖ دٔ ٚتغیش اػت.

وٙاس دادٜٞای ثثت ؿذ ٜدس ایؼتٍاٛٞ ٜاؿٙاػی ٕ٘ایؾ دادٜ
ؿذٜا٘ذٔ .ـاٞذٔ ٜیٌشدد و ٝس٘ٚذ ػاػتی دٔای ػٙٔ ٝحٙی
تشای ػ ٝسٚص ٔتٛاِی دس ٞش دٕٛ٘ ٚداس وٕاتیؾ یىؼاٖ اػت.
آ٘چ ٝلاتُ تٛج ٝاػت ٔمادیش پاییٗتش دٔای ٔذَ تشای
عشحٛاس ٜخـه دس ع َٛػاػتٞای وٕی ٝٙدٔا دس ؿثاٍ٘اٚ ٜ
ٔمادیش تاالتش دٔای دیذٜتا٘ی دس ػاػتٞای تا تیـی ٝٙدٔا دس
ٔیا٘ ٝسٚص اػتٔ .مادیش دٔا دس عشحٛاس ٜداسای آب اص ؿشایظ
تؼذیُ یافتٝای ٘ؼثت تٔ ٝمادیش وٕی ٝٙدٔا دس عشحٛاسٜ
خـه دس ع َٛؿة ٔ ٚمادیش تیـی ٝٙدٔا دس ایؼتٍا ٜدیذ-ٜ
تا٘ی دس ع َٛسٚص داسد .تٙاتشایٗ دسیاچ ٝؿشایظ تؼذیُ ؿذٜای
اص دٔا سا تشای ؿشایظ ؿثا٘ٝسٚصی ٕ٘ایؾ ٔیدٞذ .اِثتٝ
ؿشایظ ٘أثشد ٜتا دٚس ٜتٟاس ٜػٙخیت تیـتشی داسد .دس دٚسٜ
پاییض ٜدٔای تذػت آٔذ ٜاص عشحٛاس ٜتاالب داسای آب دٔای
تاالتشی سا ٘ؼثت تٔ ٝمادیش ثثت ؿذ ٜاص ایؼتٍاٛٞ ٜاؿٙاػی
 ٚعشحٛاس ٜتا تؼتش خـه تاالب تشای ػاػتٞای ؿثا٘ٝ
٘ـاٖ ٔیدٞذٕٞ .چٙیٗ ٔمادیش دٔای تذػت آٔذ ٜاص
عشحٛاس ٜخـه تمشیثا دس تٕاْ ػاػتٞا ٔمادیش پاییٙی سا
٘ـاٖ ٔیدٞذ دس صٛستیو ٝدس ؿشایظ تٟاس ٔمادیش دٔای
ػاػتٞای سٚصا٘ٔ ٝمادیش تشاتشی تا عشحٛاس ٜآب ٘ـاٖ ٔی-
دٞذ .ایٗ ٘تیج ٝتشآٔذ ٜاص ؿشایظ خـىی حاوٓ تش ٔٙغمٝ
٘ؼثت ت ٝؿشایظ ٔشعٛبتش فشٚسدیٗ ٔا ٜاػت .اختالف
تاالی دٔای ؿثا٘ٝسٚص ٌٛا ٜؿشایظ آب ٛٞ ٚای خـه
ٔٙغم ٝاػت .تا ایٗ ٚجٛد تٝخٛتی ٔیتٛاٖ تاثیش تاالب سا تا
تٛج ٝت ٝاختالف دٙٔ ٚحٙی عشحٛاس ٜخـه  ٚپشآب دسیافت.
دس عی سٚص ٔٙحٙی عشحٛاسٜٞای خـه  ٚپشآب وٕاتیؾ
ٕٞپٛؿا٘ی داس٘ذ .ایٗ أش ٔیتٛا٘ذ ت ٝدِیُ طسفای وٓ تاالب
تاؿذ و ٝتاػث ٔیؿٛد تاتؾ ٔٛج وٛتا ٜخٛسؿیذ تا وف
تاالب ٘فٛر وشد ٚ ٜآب سا تشخالف جٟت اص صیش ٌشْ وٙذ  ٚاص

جذٕ٘ -1 َٚایٞ ٝای دلت ػٙجی ٔٛسد اػتفاد ٜدس پظٞٚؾ

ٔذَ  ،TAPMاص ػٛی ػاصٔاٖ پظٞٚـی صٙؼتی  ٚػّٕی
ٔـتشنإِٙافغ ( )CSIROدس اػتشاِیا ٌؼتشؽ یافتٝ
( ٚ )Zawar-Reza et al, 2005جضء ٔذَٞای ٔیاٖ
ٔمیاع ٙٔ ٚغمٝایی اػت و ٝتٝػٛٙاٖ یه سٚؽ تشای
ٔذَػاصی آِٛدٌی ٛٞا  ٚپیؾتیٙی ٛٞاؿٙاػی ٔغشح
ٔیٌشدد .ایٗ ٔذَ اص ٔؼادالت اػاػی جشیاٖٞای جٛی،
تشٔٛدیٙأیهٍٟ٘ ،ذاؿت سعٛتت  ٚاغتـاؽ  ٚپشاوٙؾ
اػتفادٔ ٜیوٙذ .تشخی اص اعالػات تٟی ٝؿذ ٜدس ٔذَ
دستشٌیش٘ذ ٜؿثىٞٝای صٔیٗ ،تُّٙذا ،پٛؿؾ ٌیاٞی ،ا٘ٛاع
خان ،دٔای ػغح دسیا  ٚاعالػات ٛٞاؿٙاػی دس ٔمیاع
ٕٞذیذی اػت .ایٗ ٔذَ تا تُّٙذای ٔ 8000تشی ِٔٛفٞٝای
الّیٕی سا ٔٛسد ٚاواٚی لشاس ٔیدٞذ و ٝداسای لاتّیتٞایی
ٕٞچ ٖٛپیؾتیٙی آِٛدٌی ٛٞا ،تٛفاٖٞا ،ػشػت  ٚجٟت تاد
 ٚغیش ٜاػتٔ .ذَ  TAPMاص ٔؤِفٞٝای غّظت آِٛدٌی
ٛٞا  ٚپیؾتیٙی ؿشایظ ٛٞاؿٙاػی تـىیُ ؿذ ٜاػت  ٚدیٍش
٘یاصی ت ٝدیذ ٜتا٘ی ٞای ٛٞاؿٙاػی ٔٙغم٘ ٝذاسد .ایٗ ٔذَ
جشیاٖٞایی و ٝتشای آِٛدٌی ٛٞای ٔمیاع ٔحّی ٟٔٓ
ٞؼتٙذ ٔا٘ٙذ ٘ؼیٓ دسیا  ٚجشیاٖٞای اِمایی تٛػظ ػٛاسض
صٔیٗ سا پیؾ تیٙی ٔیوٙذ .)Hurley, 2008( .تٙاتش ایٗ
تا ٔذَ ؿثیٝػاص الّیٕی ٔؼشفی ؿذ ٚ ٜتشای ٔٛلؼیت تاالب
ٞأ ٖٛپظٞٚؾ ا٘جاْ ؿذ  ٚخشٚجیٞای ٔذَ دس تحث ٚ
یافتٞٝای ٔغاِؼ ٝتشسػی ٔیٌشدد
.
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ؿثا٘ٝسٚص تٚٝیظ ٜدس ػاػتٞای ٔیا٘ی ؿة لاتُ تٛج ٝاػت.
اِثتٔ ٝمادیش ا٘ذاصٌٜیشی ؿذ ٜایؼتٍأ ٜمادیش ٘ؼثتا پاییٗتشی
٘ؼثت تٔ ٝمادیش تذػت آٔذ ٜاص ٔذَ داس٘ذٕٞ .چٙیٗ س٘ٚذ
تغییشات ٔمادیش ٘ٓ ٘ؼثی دس ٞش ػٙٔ ٝثغ اعالػاتی ٕ٘ٝ٘ٛ
تٟاس ٘ؼثت ت ٝپاییض ٔـات ٝتا ٚضؼیت دٔا اػت .تٙاتشایٗ تاثیش
ٚجٛد تاالب دس افضایؾ ٔمادیش ٘ٓ ٘ؼثی دس ٔمادیش تش٘ٚذاد
ٔذَ عشحٛاس ٜداسای آب لاتُ ٔـاٞذ ٜاػت .تٙاتشایٗ ػیش
سٚصا٘٘ ٓ٘ ٝؼثی تا ا٘ذاصٜای تشػىغ دٔا اػت .تاالتشیٗ ٘ٓ
٘ؼثی دس ػاػت ٘ضدیه ت ٝعّٛع آفتاب سخ ٔیدٞذ و ٝتا
ػاػتٞای وٕی ٝٙدٔای صثحٍاٞی ٕٞا ًٙٞاػتِٚ .ی
سٚی ٓٞسفت٘ ٓ٘ ٝؼثی دس ع َٛسٚص واٞؾ  ٚدس ؿة
افضایؾ سا ٘ـاٖ ٔیدٞذ  ٚت ٝخٛتی تاثیش تاالب تش ٘ٓ ٘ؼثی
ؿثا٘ٛٞ ٝیذا ٔیؿٛد .ایٗ اختالف ٘ٓ ٘ؼثی (ٔیاٖ عشحٛاسٜ
خـه  ٚپشآب) ٌا ٜت ٝتیؾ اص  10دسصذ ٘یض ٔی سػذ.

ایٗ س ٚتفاٚت دٔای چٙذا٘ی ٔیاٖ ٚضؼیت خـه  ٚداسای
آب دیذٕ٘ ٜیؿٛد  ٚػشٔایؾ تثخیشی چٙذاٖ تاثیش ٌزاس
٘یؼتِٚ .ی دس ػاػاتٞای ؿثا٘ ٝایٗ دٙٔ ٚحٙی تٌٝ٘ٛ ٝ
چـٍٕیشی اص یىذیٍش فاصّٔ ٝی ٌیش٘ذ و ٝایٗ أش ٔیتٛا٘ذ
ت ٝدِیُ ٌٙجایؾ ٌشٔایی پ ٟٝٙآتی تاالب  ٚیا چٍاِؾ
(فشایٙذٌ ٜشٔا دٛٞ )ٜا تاؿذ و ٝت ٝپذیذ ٜؿثٔ ٓٙیا٘جأذ ٚ
ٌشٔایؾ ؿثا٘ٙٔ ٝغم ٝسا دس ؿشایظ ٚجٛد دسیاچ ٝدس پی داسد.

ؿىُ ٔ -3مادیش دٔای ػاػتی تذػت آٔذ ٜاص ٔذَ دس دٚ
عشحٛاس ٜخـه  ٚداسای آب تاالب ٞأ ٖٛدس ٔمایؼ ٝتا
دٔای ایؼتٍاٛٞ ٜاؿٙاػی صاتُ
تش پای ٝجذ َٚاػتثاس ػٙجی دٔأ ،ذَ تا دلت تاالیی ؿثیٝ
ػاصیٞای دٔایی سا ا٘جاْ داد ٜاػتٔ .مادیش دٔای تذػت
آٔذ ٜاص ٔذَ تشای ؿشایظ تٟاس ٕٞ ٚچٙیٗ دس عشحٛاس ٜداسای
آب اص ضشیة ٕٞثؼتٍی تاالتشی ٘ؼثت ت ٝؿشایظ پاییض ٚ
عشحٛاس ٜخـه تشخٛسداس٘ذ .تا ٚجٛد تاال  ٚپاییٗ تٛدٖ
ٔیضاٖ ضشیة ٕٞثؼتٍی تا ٔشاجؼ ٝت ٝجذT-Student َٚ
ضشایة ٕٞثؼتٍی تشای ٞش د ٚعشحٛاس ٚ ٜدس ٕ٘ٞٝ٘ٛای تٟاس
 ٚپاییض دس ػغح اعٕیٙاٖ ٔ %99ؼٙاداس ٞؼتٙذ.

ؿىُ ٔ -4مادیش سعٛتت ٘ؼثی ػاػتی تذػت آٔذ ٜاص ٔذَ
دس د ٚعشحٛاس ٜخـه  ٚداسای آب تاالب ٞأ ٖٛدس ٔمایؼٝ
تا دٔای ایؼتٍاٛٞ ٜاؿٙاػی صاتُ
جذ 3 َٚتشای ٘ٓ ٘ؼثی ٌٛیای اػتثاس ٘ؼثتا تاالی ؿثی-ٝ
ػاصی ا٘جاْ ؿذ ٜاص ٔذَ اػتٔ .مادیش سعٛتت ٘ؼثی تذػت
آٔذ ٜاص ٔذَ تشای ؿشایظ تٟاس ٕٞ ٚچٙیٗ دس عشحٛاسٜ
خـه اص ضشیة ٕٞثؼتٍی تاالتشی ٘ؼثت ت ٝؿشایظ پاییض ٚ
عشحٛاس ٜتاالب داسای آب تشخٛسداس٘ذ .تا ٚجٛد تاال  ٚپاییٗ
تٛدٖ ٔیضاٖ ضشیة ٕٞثؼتٍی تا ٔشاجؼ ٝت ٝجذT- َٚ
 Studentضشایة ٕٞثؼتٍی تشای ٞش د ٚعشحٛاس ٚ ٜدس
ٕ٘ٞٝ٘ٛای تٟاس  ٚپاییض دس ػغح اعٕیٙاٖ ٔ %99ؼٙاداس
ٞؼتٙذ.

جذ -2 َٚاػتثاس ػٙجی دٔای تش٘ٚذاد ٔذَ تا دادٞ ٜای
دیذ ٜتا٘ی
دٔا
ٕ٘ایٝ
آٔاسی
فشٚسد
یٗ
آتاٖ

عشحٛاس ٜتاالب خـه
ضشی
ب
تؼییٗ
/914
0
/689
0

ضشیة
ٕٞثؼت
ٌی
0/9565

ٕ٘ایٝ
ػاصٌاس
ی
0/963

0/829

0/899

عشحٛاس ٜتاالب داسای آب
ضشی
ب
تؼییٗ
/932
0
/769
0

ضشیة
ٕٞثؼت
ٌی
./966

ٕ٘ایٝ
ػاصٌاس
ی
0/975

0/877

0/909

نم نسبی
ؿىُ ٔ 4مادیش ٘ٓ ٘ؼثی تا س٘ٚذ ػاػتی تشای ػٙٔ ٝثغ
اعالػاتی ایؼتٍاٛٞ ٜاؿٙاػی صاتُ  ٚعشحٛاسٜٞای خـه ٚ
داسای آب سا ٘ـاٖ ٔیدٞذٔ .مادیش تاالتش ٘ٓ ٘ؼثی ٔذَ دس
عشحٛاس ٜتاالب داسای آب دس ع َٛتٕاْ ػاػتٞای
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 Studentتشای ٞش د ٚعشحٛاس ٚ ٜدس ٕ٘ٞٝ٘ٛای تٟاس ٚ
پاییض دس ػغح اعٕیٙاٖ تاالی ٔ %99ؼٙاداس ٞؼتٙذ .دِیُ آٖ
س٘ٚذ یىؼاٖ دس واٞؾ  ٚافضایؾ ػشػت تاد دس عَٛ
ػاػتٞای ؿثیٝػاصی ؿذ ٜتا ٔمادیش تذػت آٔذ ٜاص ایؼتٍاٜ
ٛٞاؿٙاػی اػت.
جذ -4 َٚاػتثاس ػٙجی ػشػت تاد تش٘ٚذاد ٔذَ تا دادٞ ٜای
دیذ ٜتا٘ی

جذ -3 َٚاػتثاس ػٙجی ٘ٓ ٘ؼثی تش٘ٚذاد ٔذَ تا دادٞ ٜای
دیذ ٜتا٘ی
٘ٓ
٘ؼثی

عشحٛاس ٜتاالب خـه

عشحٛاس ٜتاالب داسای آب

ٕ٘ایٝ
آٔاسی

ضشی
ب
تؼییٗ

ضشیة
ٕٞثؼت
ٌی

ٕ٘ایٝ
ػاصٌاس
ی

ضشی
ب
تؼییٗ

ضشیة
ٕٞثؼت
ٌی

ٕ٘ایٝ
ػاصٌاس
ی

فشٚسد
یٗ
آتاٖ

/805
0
/576
0

0/897

0/945

0/759

0/855

/766
0
/584
0

0/875

0/915

0/764

0/809

ػشػت
تاد

سرعت باد
ٔتفاٚت اص ٕ٘ٛداسٞای ٔشتثظ تا ٔمادیش دٔا ٘ ٓ٘ ٚؼثی ٚ
تٙاػة دس س٘ٚذ تغییشات ػاػتی تا ٔٙثغ اعالػاتی ایؼتٍاٜ
ٛٞاؿٙاػی ٔ ٚمادیش ػذدی تذػت آٔذ ٜاص ٔذَ دس دٚ
عشحٛاس ٜخـه  ٚداسای آب تاالبٔ ،مادیش ػشػت تادٞای
تٝدػت آٔذ ٜاص ٔذَ دس ٞش د ٚعشحٛاس٘ ٜؼثت تٔ ٝمادیش
ثثت ؿذ ٜدس ایؼتٍا ٜت ٌٝ٘ٛ ٝچـٍٕیشی وٓ تشآٚسد ؿذٜ
اػت .دس ضٕٗ تفاٚت لاتُ تٛجٔ ٚ ٝـخصی ٔیاٖ ػشػت
تاد دس عشحٛاسٞای خـه  ٚپشآب ٚجٛد ٘ذاسد (ؿىُ ٚ .)5
ایٗ ٔیتٛا٘ذ تذیٗ ٔؼٙا تاؿذ و ٝتاالب ٘مؾ چٙذا٘ی دس
تغییشات ػشػت تاد ٘ذاسد  ٚاص ایٗ س ٚػشػت تاد  ٚتغییشات
آٖ تش اثش ٚاداؿتٞای ٕٞذیذی ٕٞ ٚچٙیٗ اختالف فـاس
تیٗ ػٛاسض جغشافیایی ٔٙغمٝای تضسٌتش دس ٚػؼت فالت
پأیش  ٚاِثشص دس ؿٕاَ تا خّیج تٍٙاَ  ٚدسیای ػٕاٖ دس
جٛٙب تاؿذ.

عشحٛاس ٜتاالب خـه

عشحٛاس ٜتاالب داسای آب

ٕ٘ایٝ
آٔاسی

ضشیة
تؼییٗ

ضشیة
ٕٞثؼتٍ
ی

ٕ٘ایٝ
ػاصٌاس
ی

ضشیة
تؼییٗ

ضشیة
ٕٞثؼتٍ
ی

ٕ٘ایٝ
ػاصٌاس
ی

فشٚسدی
ٖ
آتاٖ

/436
0
/689
0

0/660

0/538

0/829

0/559

/483
0
/725
0

0/695

0/549

0/852

0/569

دس ایٗ پظٞٚؾ پغ اص تؼییٗ فشاػٙج ٞای دٔا٘ ٓ٘ ،ؼثی ٚ
ػشػت تاد تٝػٛٙاٖ فشاػٙج ٞای ٔٛثش دس ؿثیٝػاصی الّیٕی
تاثیشات تاالب ٞأ ٖٛتش ٔٙغم ٝپیشأ ،ٖٛؿثیٝػاصی تا
تٟشٌیشی اص ٔذَ الّیٕی  TAPMا٘جاْ ؿذ .ؿثیٝػاصی
ٞای ا٘جاْ ؿذ ٜدس ایٗ ٔغاِؼ ٝتا د ٚعشحٛاس ٜتؼتش خـه ٚ
داسای آب دس د ٚدٚس ٜتٟاس ٚ ٜپاییض ٜصٛست ٌشفت.
اػتثاسػٙجیٞای ا٘جاٌْشفت ٝت ٝوٕه ٕ٘ایٞٝای ػاصٌاسی،
ضشیة ٕٞثؼتٍی  ٚتؼییٌٗٛ ،یای تٛاٖ ٔذَ دس ؿثیٝػاصی
عشحٛاسٜٞای ٘اْ تشد ٜاػت .ت ٝعٛس وّی پظٞٚؾ ٘ـاٖ
ٔیدٞذ و ٝتاثیش تاالب ٞأ ٖٛتش ؿشایظ آػایؾ الّیٕی
ٔٙغم ٝپیشأ ٖٛتیـتش دس ػاػتٞای ؿثاٍ٘اٞی اػت .دس
ع َٛسٚص تاثیشات الّیٕی تاالب ت ٝدِیُ طسفای وٓ آٖ،
خـىی ٛٞا  ٚتاال تٛدٖ تثخیش  ٚتؼشق پتا٘ؼیُ ٛٔ ٚلؼیت
جغشافیای ٔٙغم ٝچٙذاٖ لاتُ تٛج٘ ٝیؼت.
سٚی ٓٞسفتٔ ٝیتٛاٖ ٘تیجٌ ٝشفت فشاػٙجٞای دٔا ٓ٘ ٚ
٘ؼثی ت ٝتشتیة تاثیشی تیـتشی اص تغییشات آتی تاالب
ٞأ٘ ٖٛـاٖ ٔیدٙٞذِٚ .ی دس استثاط تا فشاػٙج تاد ایٗ
استثاط چٙذاٖ لاتُ تٛج٘ ٝیؼت ٔ ٚیتٛا٘ذ ٔتاثش اص
ٚاداؿتٞای ٕٞذیذی  ٚػٛاسض جغشافیایی فشا ٔٙغمٝای
تاؿذ .دس پایاٖ تا تٛج ٝت ٝوٕثٛد اعالػات پای ٚ ٝاِٚی ٝتشای
تشسػیٞای ٔحیغی  ٚآبٛٞاؿٙاختی دس ٔٙغمٛٔ ٝسد
ٔغاِؼ ،ٝپیـٟٙاد ٔیؿٛد اص ٔذَٞای دیٍش ٘یض تشای اسصیاتی
تاثیشات خـىی تاالب ٞأ ٖٛتش ؿشایظ آتٟٛایی پیشأٖٛ
تٟشٌ ٜشفت ٝؿٛد.

ؿىُ ٔ -5مادیش ػشػت تاد ػاػتی تذػت آٔذ ٜاص ٔذَ دس
د ٚعشحٛاس ٜخـه  ٚداسای آب تاالب ٞأ ٖٛدس ٔمایؼ ٝتا
دٔای ایؼتٍاٛٞ ٜاؿٙاػی صاتُ
جذ 4 َٚتشای ػشػت تاد ٌٛیای اػتثاس ٘ؼثتا پاییٗ ؿثی-ٝ
ػاصی ا٘جاْ ؿذ ٜاص ٔذَ اػتٔ .مادیش ػشػت تاد تذػت
آٔذ ٜاص ٔذَ تشای ؿشایظ پاییض دس ٞش د ٚعشحٛاس ٜخـه ٚ
داسای آب اص ضشیة ٕٞثؼتٍی تاالتشی ٘ؼثت تٔ ٝمادیش
ؿثیٝػاصی ؿذ ٜتشای ٕ٘ ٝ٘ٛتٟاس اػت .تا ٚجٛد پاییٗ تٛدٖ
ٔمادیش ضشیة ٕٞثؼتٍی أا تا ٔشاجؼ ٝت ٝجذT- َٚ
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منابع
]ٔ [1حٕذ سضا واٚیا٘یٔ .1387 ،یىشٚوّیٕاتِٛٛطی،
ا٘تـاسات ػٕت.
] [2سحٕت اِ ٝواسداٖ ،لاػٓ ػضیضی ،پیٕاٖ صٚاس سضا ٚ
حؼیٗ ٔحٕذیٔ .1388 ،ذَػاصی تاثیش دسیاچ ٝتش ٔٙاعك
ٔجاٚس (ٔغاِؼٛٔ ٝسدیٔ :ذَػاصی الّیٕی حٛص ٜی آتخیض
جاصٔٛسیاٖ تا ایجاد دسیاچٝی ٔصٛٙػی)ٔ ،جّ ٝػّٚ ْٛ
ٟٔٙذػی آتخیضداسی ایشاٖ ،ػاَ ػ ،ْٛؿٕاسٞ ٜفتٓ ،تاتؼتاٖ.
]ٔ [3حٕذ ػّیمٔ ٚ ٝحٕٛد خؼشٚی .1389 ،اثش تغییشات
ػغح دسیاچٞ ٝأ ٖٛتش الّیٓ ٔحّی ػیؼتأٖ ،جٕٛػٝ
ٔماالت چٟاسٔیٗ وٍٙش ٜتیٗ إِّّی جغشافیذا٘اٖ جٟاٖ
اػالْ ،دا٘ـٍا ٜصاٞذاٖ 25 ،تا  27فشٚسدیٗ.
]ٔ [4حؼٗ احذ٘ظاد سٚؿتی .1387 ،آؿىاسػاصی تغییشات
فضایی تاالب ٞأ ٖٛتا اػتفاد ٜاص تصاٚیش ٔاٛٞاسٜای
چٙذصٔا٘ ٚ ٝػیؼتٓ اعالػات جغشافیاییٔ ،جٕٛػٔ ٝماالت
اِٚیٗ وٙفشا٘غ تیٗ إِّّی تحشاٖ آب ،دا٘ـٍا ٜصاتُ 20 ،تا
 22اػفٙذ.
] [5صٔاٖ ؿأحٕذی حیذسیٟٔ ،ذی ؿٟاتی فش ،تٟٙاص
ػٕادی .1387 ،تاثیش تاالب ٞأ ٖٛتش دٔای ػغح صٔیٗ دس
اػتاٖ ػیؼتاٖ  ٚتّٛچؼتأٖ ،جٕٛػٔ ٝماالت اِٚیٗ
وٙفشا٘غ تیٗ إِّّی تحشاٖ آب ،دا٘ـٍا ٜصاتُ 20 ،تا 22
اػفٙذ.
] [6غالٔشضا ٘ٛسی ،عیث ٝاستاتی  ٚػٟیال ٘ٛسی.1386 ،
تاالب ٞأ ٖٛحیات ػیؼتاٖ ،ا٘تـاسات ػٕت.
] [7ػؼذ اهلل ٚالیتی  ٚغالْسضا ٔیشی .1385 ،تشسػی
ٔؼائُ صیؼت ٔحیغی دسیاچٞ ٝأٔ ،ٖٛجّ ٝپظٞٚؾٞای
جغشافیایی ،ؿٕاس ،56 ٜتاتؼتاٖ.
]ٔ [8حٕٛد ػالیی عاِما٘ی .1388 ،طئٛٔٛسفِٛٛطی ایشاٖ،
ا٘تـاسات لٔٛغ.
]ٚ [9حیذ ساٞذاسی  ٚػؼیذّٔ ٜىی ٘جفآتادی.1389 ،
واستشد ػٙجؾ اص دٚس دس ٔغاِؼ ٝتغییشات اوٛػیؼتٓ تاالب
ٞأ ٖٛدس دٚسٜٞای پشآتی  ٚخـىؼاِیٔ ،جٕٛػٔ ٝماالت
اِٚیٗ ٕٞایؾ ّٔی ٔماتّ ٝتا تیاتا٘ضایی  ٚتٛػؼ ٝتاالبٞای
وٛیشی ایشاٖ ،اسان.
[10] P. Zawar-reza. S. Kingham, J.
pearce, , 2005. Evaluation of a yearlong dispersion modeling of PM10
using the meso-scale model TAPM for
Christchurch, new Zealand, Science of
the total Environment 349: 249-259.
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