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چکيذٌ
تغييش وبسثشي اساضي ٍ تأثيش پذيذُي تغييش اللين ثش فشآيٌذّبي ّيذسٍلَطيىي ٍ سٍاًبة ػطحي
حَضِي آثخيض هيتَاًذ ثِ هذيشيت چبلؾّبي هٌبثغ آة ٍ ثشًبهِسيضي كحيح ٍ هذيشيت
حَضِّبي آثخيض ووه ًوبيذ .دس ايي تحميك ثِ هٌظَس ثشسػي اثش تغييش وبسثشي اساضي ٍ تغييش
اللين ثش سٍاًبة ،هذل  SWATهَسد اػتفبدُ لشاس گشفت .ثشاي پيؾثيٌي وبسثشي اساضي حَضِي
گشيي اص تلبٍيش هبَّاسُ لٌذػت ػبلّبي  ،2014 ،2000 ،1986هذل هبسوَف ٍ  CAهبسوَف
اػتفبدُ ٍ ًمـِي وبسثشي اساضي ػبل  2042پيؾثيٌي ؿذ .سيض هميبع ًوبيي دادُّبي ثبسؽ ٍ
دهب ًيض تَػط هذل  SDSMاًدبم ؿذ ٍ خشٍخيّبي هذل  HADCM3خْت پيؾثيٌي اللين
آتي حَضِي گشيي اػتفبدُ گشديذ .ثب تَخِ ثِ ضشيت ًؾ ػبتىليف ٍ ضشيت تؼييي ثِ دػت
آهذُ دس هشحلِ ٍاػٌدي (ثِ تشتيت ثشاثش ثب  ٍ )0/60ٍ 0/59هشحلِي اػتجبسػٌدي (ثِ تشتيت
1ـ داًؾ آهَختِي وبسؿٌبػي اسؿذ آثخيضداسي ،داًـىذُي هٌبثغ طجيؼي ٍ هحيط صيؼت ،داًـگبُ هاليش ،ايشاى.
2ـ داًـيبس گشٍُ هشتغ ٍ آثخيضداسي ،داًـىذُي هٌبثغ طجيؼي ٍ هحيط صيؼت ،داًـگبُ هاليش ،ايشاى ًَيؼٌذُ هؼئَل .
E-mail:ildoromi@gmail.com

3ـ اػتبديبس گشٍُ هشتغ ٍ آثخيضداسي ،داًـىذُي هٌبثغ طجيؼي ٍ هحيط صيؼت ،داًـگبُ هاليش ،ايشاى.
4ـ اػتبديبس گشٍُ هٌبثغ طجيؼي ،پشديغ وـبٍسصي ٍ هٌبثغ طجيؼي ،داًـگبُ ساصي ،وشهبًـبُ ،ايشاى.
5ـ داًـيبس گشٍُ هٌبثغ طجيؼي ،داًـىذُي هٌبثغ طجيؼي ٍ وـبٍسصي ،داًـگبُ لشػتبى ،ايشاى.

ثشاثش ثب  )0/67 ٍ 0/66ايي هذل داساي وبسايي لبثل لجَلي دس پيؾثيٌي هتغيشّبي هَسد ثشسػي
دس حَضِي آثخيض هَسد هطبلؼِ اػتً .تبيح ثِدػت آهذُ ًـبى هيدّذ ثب ثبثت هبًذى سًٍذ
تغييشات دٍسُي پبيِ دس ػبلّبي  1986تب  2014ايي هٌطمِ ؿبّذ افضايؾ  2/28دسكذي
هؼبحت خٌگل ٍ وبّؾ  2/07دسكذي هؼبحت هشتغ تب ػبل ً 2042ؼجت ثِ ػبل 2014
خَاّذ ثَد ٍ ّوچٌيي هـبّذُ هيؿَد وِ دس اوثش هبُّبي ػبل دس دٍسُي آتي هيبًگيي ثبسؽ
هبّبًِ داساي سًٍذ وبّـي ٍ هيبًگيي دهب داساي سًٍذ افضايـي خَاّذ ثَدً .تبيح ثيبًگش ايي
هَضَع اػت وِ تغييش وبسثشي اساضي دس دٍسُي آتي ثب وبّؾ هؼبحت هشتغ ٍ اساضي ثذٍى
پَؿؾ ٍ افضايؾ هؼبحت اساضي خٌگلي ٍ ّوچٌيي تغييش اللين تحت ػٌبسيَّبي B2 ٍ A2
هَخت وبّؾ هيضاى سٍاًبة هيگشدد .دس ًْبيت ًتبيح ًـبى داد وبّؾ هيضاى سٍاًبة دس دٍسُ
 2042تب ً 2050ؼجت ثِ دٍسُي  2000تب  2010دس اثش تغييش اللين (ثبسؽ ٍ دهب) ثيـتش اص
هيضاى وبّـي اػت وِ دس اثش تغييش وبسثشي اساضي ايدبد هيؿَد.
کلمات کليذي :تغييش اللين ،حَضِي گشيي ،سٍاًبة ،وبسثشي اساضي ،هذل .SWAT

مقذمٍ
دس يه اوَػيؼتن طجيؼي ايدبد تغييش دس ؿشايط هحيطي آى اوَػيؼتن ،ثش پبػخّبي
ّيذسٍلَطي هبًٌذ خبسي ؿذى ػيالة ٍ هيضاى فشػبيؾ ٍ سػَة هٌطمِ تأثيشگزاس اػت
(ػيىبّ ٍ 1وىبساى .)2003 ،يىي اص هذلّبي هَسد اػتفبدُ ثِ هٌظَس ثشسػي اثش تغييش
وبسثشي اساضي ٍ تغييش اللين ثش سٍاًبة هذل  SWAT2اػت ،هذل  SWATيه ؿجيِػبص
ّيذسٍلَطيىي ٍ يه هذل صهبى پيَػتِ ٍ ًيوِتَصيؼي هىبًي ثب پبيِ فيضيىي اػت وِ
تَػط خف آسًَلذ 3دس ػبل  1999ثشاي ػشٍيغ تحميمبت وـبٍسصي آهشيىب تْيِ ؿذُ ٍ
اص آى صهبى ثِ طَس پيَػتِ دس حبل تَػؼِ ثَدُ اػت .دسن ساثطِي ثيي تغييشات وبسثشي
اساضي ٍ ػَاهل ثِ ٍخَدآٍسًذُي آى ٍ اثشات ثبًَي آى ثش سطين ّيذسٍلَطيىي ،اطالػبت
1- Sika
2- Soil and Water Assessment tools
3- Jeff Arnold

ضشٍسي ثشاي ثشًبهِسيضي اػتفبدُ اص صهيي ٍ هذيشيت پبيذاس هٌبثغ طجيؼي فشاّن هيوٌذ
(پبالهَليٌي .)2011 ،1اص طشف ديگش تغييش اللين ٍ افضايؾ گشهبيؾ خْبًي ثبػث گؼتشؽ
خـىؼبليّب ٍ تذاٍم آًْب ؿذُ ٍ ايي تغييش ثبػث تَصيغ غيشيىٌَاخت ثبسؽ هيؿَد ٍ ثش
هٌبثغ آة تأثيش هيگزاسد .ثشسػي هيضاى ٍ سًٍذ تغييشات ايدبد ؿذُ ٍ اثش آى ثش فشايٌذّبي
ّيذسٍلَطيىي حَضِ ،ساُگـبي پيؾثيٌي ٍضؼيت تغييشات دس آيٌذُ ٍ اسايِ ثشًبهِّبي
وبساتش دس صهيٌِي تَػؼِي پبيذاس هٌبثغ آة حَضِ اػت (ثبتشٍعّ ٍ 2وىبساى.)2004 ،
ػبخت ػذ گشيي دس حَضِي گشيي ٍ خطش پش ؿذى هخضى ػذ اص سػَثبت ٍ وبّؾ
ػوش هفيذ آى ثِ دليل ٍلَع ػيالةّبي فللي ٍ تأثيشي وِ وبسثشي اساضي حَضِ ٍ
تغييش اللين ثش ايي اهش داسد ،دليل اًتخبة ايي هٌطمِ ثشاي تحميك حبضش ثَدُ اػت.
ّذف اص اًدبم ايي تحميك ثشسػي تغييشات وبسثشي اساضي ٍ اللين حَضِي آثخيض هَسد
هطبلؼِ ٍ تؼييي هيضاى اثش ايي تغييشات ثش هيضاى سٍاًبة ايي حَضِي آثخيض دس خْت
هذيشيت ثْتش آى اػت .هطبلؼبت هختلفي دس ساػتبي ايي تحميك دس ًمبط هختلف خْبى
اًدبم ؿذُ اػت اص خولِ ليّ ٍ 3وىبساى ( ،)2007دس حَضِاي ٍالغ دس غشة آفشيمب ثب
اػتفبدُ اص هذل  SWATتحميمي اًدبم دادُ ٍ ًـبى دادًذ وِ تغييش هٌبطك ثب وبسثشي
خٌگل ،هشتغ ٍ ثَتِصاس ثِ اساضي وـبٍسصي ٍ يب هٌبطك ؿْشي ثبػث تغييش ؿشايط
ّيذسٍلَطي طجيؼي دس يه حَضِي آثخيض هيؿَد ٍ ًتيدِ ايي تغييش ثِ كَست افضايؾ
دس حدن سٍاًبة ػـطحي ،وبّؾ تغزيـِي هٌبثغ آة صيشصهيٌي ٍ آة پبيِي سٍدخبًِّب
هيثبؿذ .اػتيلّ ٍ4وىبساى (ً )2008يض تأثيش تغييش اللين سا ثش ّيذسٍلَطي خشيبى
سٍدخبًِ ثب اػتفبدُ اص هذل گشدؽ ػوَهي  ٍ ECHAM5ػٌبسيَي اًتـبس  ،A1Bثشسػي
وشدًذ .دس ايي تحميك اص هذل هفَْهي ثبسؽ سٍاًبة  HBV-Lightثشاي ثشسػي ٍضؼيت
خشيبى دس دٍسُي آتي  2010تب  2060اػتفبدُ وشدًذ ٍ ثِ ايي ًتيدِ سػيذًذ وِ ثبسؽ
صهؼتبًِ ٍ تبثؼتبًِ ثِ تشتيت افضايؾ ٍ وبّؾ هييبثذ ٍ هيضاى دثي ّن تحت تأثيش تغييش
1- Palamuleni
2- Bathurst
3- Li
4- Steele

اللين ،تغييش خَاّذ وشد .ثبلَذّ ٍ 1وىبساى ( ،)2013اثشات وبسثـشي اساضي ٍ تغييش اللين
سا ثش سطين خشيبى آة سٍدخبًِي ًبم ًبم دس حَضِي آثخيض وَيؼگيض دس تشويِ ثشسػي
وشدًذ ٍ ثِ ايي ًتيدِ سػيذًذ وِ ثب گؼتشؽ ؿْشًـيٌي تغييش ؿذيذ دس هيضاى،
فشوبًغ ٍ هذت صهبى خشيبى ايدبد ؿذُ اػت .ثبًيخبًي ٍ ّوىبساى ( )1392ثب اػتفبدُ
اص هذل  LARS-WGثِ ثشسػي اثشات تغييش اللين ثش سٍاًبة حَضِي آثخيض آخيچبي دس
اػتبى آرسثبيدبىؿشلي پشداختٌذ ٍ ثِ ايي ًتيدِ سػيذًذ وِ دس ايي هٌطمِ هيضاى ثبسؽ
وبّؾ ٍ دهب افضايؾ هييبثذ ٍ ثشاي ؿجيِػبصي اثشات تغييش اللين ثش سٍاًبة اص هذل
َّؿوٌذ ثشًبهِسيضي ثيبى طى ثب اػتفبدُ اص الگَّبي ٍسٍدي هختلف اػتفبدُ وشدًذ ٍ
ًتبيح حبوي اص وبّؾ لبثل تَخِ هيضاى سٍاًبة حَضِ ثَدًذّ .وچٌيي ايضدي ٍ ّوىبساى
( ،)1392وبسثشد هذل  SWATسا دس ؿجيِػبصي دثي سٍدخبًِي ؿيشييدسُ ثشسػي
وشدًذ ٍ ثِ ايي ًتيدِ سػيذًذ وِ هذل  SWATلبدس ثِ ؿجيِػبصي سٍاىآة ثَدُ ٍ لبدس
اػت صهبى دثي پيه سا ثِ خَثي ؿٌبػبيي وٌذ.
مىطقٍي مًرد مطالعٍ
حَضِي آثخيض ػذ گشيي دس اػتبى ّوذاى ٍ دس داهٌِي سؿتِوَُّبي صاگشع ٍالغ ؿذُ
اػت .ايي هحذٍدُ ؿبهل حَضِي سٍدخبًِ ػشاة گبهبػيبة تب هحل ػذ هخضًي گشيي
اػت ٍ ،هؼبحت آى تب هحل ػذ گشيي  22ويلَهتشهشثغ اػت ،حَضِي گشيي ػوذتبً
وَّؼتبًي ثَدُ ٍ داهٌِي تغييشات استفبػي آى اص  1833/9تب  3429/82هتش اص ػطح
دسيبي آصاد اػت .استفبع هتَػط دس حَضِي گشيي حذٍد  2449هتش ،ؿيت هتَػط
آى 50/71دسكذ ٍ طَل آثشاِّي اكلي آى  8/425ويلَهتش اػت (ؿىل .)1

1- Baloch

ضکل ( )1مًقعيت حًضٍي گريه در استان َمذان ي در ايران

مًاد ي ريش
ـ دادٌَاي مًرد وياز مذل

دادُّبي ٍسٍدي هذل  SWATؿبهل دادُّبي الليوي ٍ ّيذسٍلَطيىي (ثبسؽ سٍصاًِ،
دهبي حذالل ٍ حذاوثش ،سطَثت ًؼجي ،ػشػت ثبدً ،مطِي ؿجٌن ٍ تبثؾ خَسؿيذي)
اػت ،وِ دس ايي تحمي ك اص آهبس دُ ػبلِ هشثَط ثِ ايؼتگبُ ػيٌَپتيه ًْبًٍذ اػتفبدُ
ؿذّ .وچٌييً ،مـِّبي تَپَگشافي ،هذل استفبػي سلَهي ( ،)DEMخبوـٌبػي ٍ وبسثشي
اساضي ًيض ثِ ػٌَاى ٍسٍديّبي هذل هَسد ًيبص اػتً .مـِي هذل استفبػي سلَهي
( )DEMثب اػتفبدُ اص ًمـِي تَپَگشافي  1:250000حَضِي گشيي ،اػتخشاج گشديذ
(ؿىل.)2

ضکل ( )2وقطٍي  DEMحًضٍي گريه

ًمـِي وبسثشي اساضي حَضِ سا ثب اػتفبدُ اص تلبٍيش هبَّاسُاي ٍ ثب تَخِ ثِ ًمـِي
وبسثشي اساضي ػبل  1389وِ اص اداسُي هٌبثغ طجيؼي ّوذاى تْيِ گشديذ ،ثِ دػت آهذ.
ثِ ايي هٌظَس اص تلبٍيش هبَّاسُ لٌذػت ٍ ًشمافضاس  ENVIاػتفبدُ گشديذ (ؿىل .)3

ضکل ( )3وقطٍ َاي کاربري اراضي حًضٍي گريه ،وقطٍي کاربري اراضي سال 1986

ادامٍي ضکل ( )3وقطٍي کاربري اراضي سال 2222

ادامٍي ضکل ( )3وقطٍي کاربري اراضي حًضٍي گريه ()2214

اطالػبت خبوـٌبػي هٌطمِ ،وِ ثشاػبع ٍاحذّبي اساضي هٌطمِ ،دس  20پليگَى ٍ
دس  6والع طجمِثٌذي ؿذُ اػت ،اص اداسُ ول هٌبثغ طجيؼي اػتبى ّوذاى تْيِ گشديذ
(ؿىل .)4

ضکل ( )4وقطٍي خاکطىاسي حًضٍي گريه

ـ ياسىجي ي اعتبارسىجي

ٍاػٌدي ٍ اػتجبسػٌدي هذل  SWATدس ًشمافضاس  SWAT CUPكَست گشفت .دس ايي
تحميك اص آهبس ػبل 2002تب  2007ثشاي ٍاػٌدي ٍ ػبل  2008تب  2010خْت
اػتجبسػٌدي هذل اػتفبدُ گشديذ .ثشاي آهبدُ وشدى هذل  SWAT CUPاثتذا ثبيذ
پبساهتشّبي هَسد ًيبص ثشاي ٍاػٌدي ثِ هذل هؼشفي گشدد .پبساهتشّبي هَسد اػتفبدُ ثشاي
ٍاػٌدي دثي اص يه هدوَػِ  24تبيي اص پبساهتشّبي سٍاًبة ثب حذٍد اٍليِ هـخق
اًتخبة گشفت (ٍيٌـل ٍ ّوىبساى.)2007 ،
ـ معيارَاي عملکرد مذل

اسصيبثي ًتبيح ٍاػٌدي تَػط هؼيبسّبي  ، R2فبوتَس  ،Rفبوتَس  NS1ٍ Pكَست هيگيشد.
ثِ هٌظَس تؼييي دسخِ حؼبػيت پبساهتشّبي خشيبى دس هذل  SWATثب اػتفبدُ اص ثشًبهِ
 SUFI2دس ًشمافضاس  SWAT CUPحؼبػيتػٌدي ثشاي  24پبساهتش اًتخبثي كَست
گشفت ،ثب اػتفبدُ اص ًتبيح حؼبػيتػٌدي دس هَسد حزف پبساهتشّبيي وِ داساي دسخِ
حؼبػيت ووتشي ّؼتٌذ ،اص فشآيٌذ ٍاػٌدي تلوينگيشي هيؿَد .ثب تَخِ ثِ هؼيبسّبي
 T-Stat ٍ P-Valueحؼبػيت پبساهتشّب هـخق هيؿَد.
ـ پيصبيىي وقطٍي پًضص اراضي

ثب اػتفبدُ اص ًمـِّبي وبسثشي اساضي هشثَط ثِ ػبلّبي  2014 ٍ 2000 ،1986وِ دس
هشاحل لجل تْيِ ؿذ ٍ هذل صًديشُي هبسوَف ٍ فيلتش  CAهبسوَف ًمـِي وبسثشي
اساضي ػبل ( 2042ؿىل ً )5يض تْيِ گشديذ.

1- Nash Satklif

ضکل ( )5وقطٍي کاربري اراضي حًضٍي گريه در سال 2242

ـ پيصبيىي اقليم آيىذٌي حًضٍي گريه

دس ايي تحميك اص خشٍخيّبي هذل  Hadcm3خْت پيؾثيٌي اللين آتي گشيي اػتفبدُ
ؿذ .دس ايي تحميك اص سٍؽ آهبسي  SDSMثِ هٌظَس سيضهميبع وشدى خشٍخي هذلّبي
گشدؽ ػوَهي خَ اػتفبدُ گشديذ.
ـ بررسي تأثير تغيير اقليم بر رياواب

اص هذل  SWATدس هحذٍدُ پبساهتشّبي ٍاػٌدي ؿذُ ،خْت ؿجيِػبصي سٍاًبة ًبؿي اص
تغييشات الليوي حَضِي گشيي تحت دٍ ػٌبسيَ  B2 ٍ A2اػتفبدُ ؿذ .ثِ ايي هٌظَس
پيؾثيٌيّبي هذلّبي  GCMثشاي هتغيشّبي الليوي تحت ػٌبسيَّبي  ،A2وِ دس
ثشگيشًـذُي تمَيت ًيـشٍّبي خوؼيتي هٌطمِاي ثب تأويذ ثش اسصؽ خبًـَادُّب ٍ سػـَم
خبًَادگي ،سؿذ صيبد خوؼيت ٍ ٍاثؼتگي ووتش ثِ پيـشفت ػـشيغ التلبدي اػت ٍ B2
وِ دس آى ثِ ساُحلّبي هٌطمِاي ثشاي تمَيت هؼبئل التلبدي ،اختوبػي ٍ هحيطصيؼت
تأويذ هيؿَد ،پغ اص سيضهميبعػبصي ثِ فشهت هذل  SWATتجذيل گشديذ ٍ هذل ثشاي

ػٌبسيَّبي هَسد ًظش اخشا ؿذ ٍ ػپغ ًتبيح حبكل اص اخشاي هذل ثب ػٌبسيَّبي هختلف
ٍ ًتبيح حبكل اص اخشاي هذل ثب ؿشايط الليوي صهبى حبل ،هَسد همبيؼِ لشاس گشفت.
بحث ي وتايج
ـ وتايج ياسىجي مذل SWAT

ًتبيح ٍاػٌدي هذل ثشاي دثي سٍصاًِ دس دٍسُي  2002تب  2007دس ًوَداس هشثَط ثِ
همبيؼِي همبديش دثي هـبّذاتي ٍ ؿجيِػبصي ؿـذُ دس ؿىل (ً )6ـبى دادُ ؿذُ اػت.
ثب تَخِ ثِ ًتبيح ؿبخق ّبي آهبسي دس خذٍل ( )1ؿبخق  NSثشاثش  ٍ 0/59فبوتَس P
ٍ فبوتَس  Rثِ تشتيت ثشاثش  0/03 ٍ 0/47ثِ دػت آهذُ ٍ ضشيت تؼييي ( )R2ثشاي دثيّبي
هـبّذاتي ٍ ؿجيِػبصي ؿذُ ثشاثش  0/60اػت .ثش ايي اػبع ًتبيح ثِ دػت آهذُ دس
هشحلِي ٍاػٌدي تأييذ گشديذًذ.
جذيل ( )1وتايج آمارٌَاي مربًط بٍ ياسىجي مذل براي دبي ريزاوٍ
NS

R2

R-factor

P_factor

MSE

bR2

0/59

0/60

0/03

0/47

0/39

0/36

ضکل ( )6مقايسٍي مقادير دبي مطاَذاتي ي ضبيٍسازي ضذٌ براي ديرٌي ياسىجي در حًضٍي گريه

ـ وتايج اعتبارسىجي مذل SWAT

هشحلِي اػتجبسػٌدي ثِ هٌظَس ثشسػي دسػتي اًتخبة پبساهتشّب دس دٍسُي ٍاػٌدي،
ثشاي دٍسُي  2008تب  2010اًـدبم گشفت .ؿـىل (ً )7تبيح اػـتجبسػٌدي ٍ خذٍل ()2
ًتبيح هشثَط ثِ ؿبخقّبي آهبسي سا ًـبى هيدّذ .همذاس فبوتَس  Pووتش اص دٍسُي
ٍاػٌدي ثَدُ وِ ًـبىدٌّذُي ػذم لطؼيت ثيـتش هذل دس ايي هشحلِ اػت ،همذاس
ضشيت  R2 ٍ NSدس ايي هشحلِ ثيـتش اص هشحلِي ٍاػٌدي اػت ٍ همذاس فبوتَس ً Rيض
ووتش اص يه ثَدُ وِ ؿجيِػبصي ًؼجتبً خَة دثي دس ايي هشحلِ سا ثيبى هيوٌذ .ثب تَخِ
ثِ همذاس ضشيت ًؾ ػبتىليف ٍ ضشيت تؼييي سٍاًبة ثِ دػت آهذُ دس هشحلِي ٍاػٌدي
ٍ اػتجبسػٌدي ٍ ثش اػبع ؿبخق ويفي وبسايي هذل  SWATدس حَضِي گشيي دس طجمِ
لبثل پزيشؽ لشاس هيگيشد .ػوَهبً اگش ؿبخق ًؾ -ػبًىليف ثيـتش اص  0/75ثبؿذ هذل
ػبلي ٍ وبهل ٍ اگش ثيي  0/36تب  0/75ثبؿذ ،سضبيتثخؾ ٍ اگش ووتش اص  0/36ثبؿذ
غيشلبثل لجَل فشم هيؿَد ثب تَخِ ثِ ايٌىِ ضشيت ًؾ ػبتىليف ثشاي حَضِي گشيي
دس هشحلِي ٍاػٌدي ٍ اػتجبسػٌدي ثِ تشتيت ثشاثش  0/66 ٍ 0/59ثِ دػت آهذُ اػت،
ًتبيح ثِ دػت آهذُ سضبيتثخؾ ثَدُ ٍ هذل  SWATتَاًبيي ؿجيِػبصي سٍاًبة ػطحي
دس حَضِي گشيي سا داسد.

ضکل ( )7مقايسٍي مقادير دبي مطاَذاتي ي ضبيٍسازي ضذٌ براي ديرٌي اعتبارسىجي در حًضٍي
گريه

جذيل ( )2وتايج آمارٌَاي مربًط بٍ اعتبارسىجي مذل براي دبي ريزاوٍ در حًضٍي گريه
NS

R2

R-factor

P_factor

MSE

bR2

0/66

0/67

0/04

0/39

0/16

0/51

ـ اثر تغيير کاربري اراضي بر رياواب

ًتبيح حبكل اص تأثيش تـغييش وبسثـشي اساضي ثش سٍاًبة دس ؿـىل ( )9( ٍ )8آهذُ اػت .ثب
تَخِ ثِ ايي ًوَداسّب هـبّذُ هيؿَد وِ دس دٍسُي  2042تب  2052دس حَضِي هَسد
هطبلؼِ هيضاى سٍاًبة خشٍخي حَضِ ًؼجت ثِ دٍسُي  2000تب 2010وبّؾ هييبثذ .ثب
تَخِ ثِ ايٌىِ دس ايي هشحلِ اص اخشاي هذل توبم ٍسٍديّبي هذل غيش اص وبسثشي اساضي
ثبثت دس ًظش گشفتِ ؿذُ اػت هيتَاى ايي وبّؾ سٍاًبة سا ًبؿي اص افضايؾ هؼبحت
اساضي خٌگلي ٍ وبّؾ هؼبحت اساضي ثذٍى پَؿؾ داًؼت .ثِ طَس ولي ثب افضايؾ
وبسثشي خٌگل ثِ ػلت افضايؾ هيضاى ًفَرپزيشي ٍ آةگزسي ثِ آثخَاى ػطحي ٍ ػويك
ٍ افضايؾ تجخيش ٍ تؼشق ٍالؼي همذاس سٍاًبة ػطحي وبّؾ يبفتِ اػت.
جذيل ( )3مساحت کاربري اراضي (کيلًمتر) سال  2214ي 2242
جىگل طبيعي جىگل دستکاضت

2014
2042

2/35
2/59

0/82
1/05

اراضي مرتعي

اراضي صخرٌاي (بذين پًضص)

14/63
14/19

3/24
3/20

ضکل ( )8اثر تغيير کاربري اراضي برميسان رياواب (مقايسٍي ديرٌي 2222تا 2212با ديرٌي  2242تا )2252

ضکل ( )9اثر تغيير کاربري اراضي برميسان رياواب (مقايسٍي ديرٌي 2222تا 2212با ديرٌي  2242تا )2252

ـ اثر تغيير اقليم بر رياواب

ًتبيح حبكل اص تأثيش تغييش اللين ثش سٍاًبة دس اؿىبل  10تب ً 13ـبى دادُ ؿذُ اػت وِ
حَضِي هَسد هطبلؼِ دس دٍسُي  2042تب ً 2052ؼجت ثِ دٍسُي  2000تب  2010ؿبّذ
وبّؾ سٍاًبة خَاّذ ثَد .هيتَاى ايي وبّؾ هيضاى سٍاًبة سا ًبؿي اص افضايؾ دهب ٍ ثِ
دًجبل آى افضايؾ هيضاى تجخيش ٍ وبّؾ هيضاى ثبسًذگي داًؼت .ثب تَخِ ثِ ًتبيح هشثَط
ثِ دهب ،ثبسًذگي ٍ سٍاًبة هبّبًِ دٍسُي آتي هـبّذُ هيؿَد وِ دس هبُّبيي وِ هيضاى
ثبسًذگي وبّؾ ٍ دهب افضايؾ يبفتِ هيضاى سٍاًبة دس دٍسُي آتي ًيض وبّؾ هييبثذ.

ضکل ( )12اثر تغيير اقليم برميسان رياواب (مقايسٍي ديرٌي 2222تا 2212با ديرٌي  2242تا 2252سىاريً
)A2

ضکل ( )11اثر تغيير اقليم برميسان رياواب (مقايسٍي ديرٌي  2222تا 2212با ديرٌي  2242تا 2252
سىاريً )A2

ضکل ( )12اثر تغيير اقليم برميسان رياواب (مقايسٍي ديرٌي  2222تا  2212با ديرٌي  2242تا 2252
سىاريً )B2

ضکل ( )13اثر تغيير اقليم برميسان رياواب (مقايسٍي ديرٌي  2222تا 2212با ديرٌي  2242تا 2252
سىاريً )B2

ـ مقايسٍي اثر تغيير کاربري اراضي ي اثرتغيير اقليم در ديرٌي آتي

ثب تَخِ ثِ ؿىل ( )3هـبّذُ هيؿَد وِ تغييش وبسثشي اساضي دس دٍسُي آتي ثب وبّؾ
هؼبحت هشتغ ٍ اساضي ثذٍى پَؿؾ ٍ افضايؾ هؼبحت اساضي خٌگلي هَخت وبّؾ
هيضاى سٍاًبة هيؿَد ٍ تغييش اللين ًيض تحت ػٌبسيَّبي  B2 ٍ A2هَخت وبّؾ هيضاى
سٍاًبة هيگشددّ .وچٌيي هـبّذُ هيؿَد اثش تغييش وبسثشي اساضي ثش وبّؾ هيضاى
سٍاًبة دس دٍسُي آتي دس همبيؼِ ثب اثش تغييشاللين تحت ػٌبسيَّبي  B2 ٍ A2ووتش ثَدُ
ٍ تغييش اللين سٍاًبة سا ثِ هيضاى ثيـتشي وبّؾ خَاّذ داد وِ ثب ًتبيح آالٍي ٍ
ّوىبساى ( ٍ )2013ثبلَذ ٍ ّوىبساى ( )2013هجٌي ثش تأثيش ثيـتش وبسثشي اساضي ثش
وبّؾ دثي هغبيشت داسد .اص داليل ػوذُي ايي هغبيشت هيتَاى ثِ تفبٍت دس ؿذت تغييش
وبسثشي اساضي ٍ ّوچٌيي ٍػؼت اساضي تغييش يبفتِ ًؼجت داد ثِطَسيوِ ثب تَخِ ثِ
وَّؼتبًي ثَدى هٌطمِ دس حَضِي گشيي ًؼجت ثِ ػبيـش هٌبطك وِ داساي صهييّبي
هؼطح ثب وبسثشيّبي وـبٍسصي هيثبؿٌذ هيتَاًذ چٌيي ًتيدِگيشي سا ثيبى ًوبيذ وِ
اثش تغييش اللين دس حَضِي ػذ گشيي ًؼجت ثِ تغييش وبسثشي اساضي ثِ ؿىل هحذٍد ثِ
دليل وَّؼتبًي ثَدى ثيـتش اػت.
وتيجٍگيري
ًتبيح حبكل اص ثشسػي اثش تغييش وبسثشي اساضي ثش سٍاًبة حَضِي گشيي ثيبًگش وبّؾ
هيضاى سٍاًبة ثِ كَست سٍصاًِ ٍ هبّبًِ دس ايي حَضِي اػت .افـضايؾ هؼبحت خٌگل ٍ
وبّؾ هؼبحت هشتغ ٍ اساضي ثذٍى پَؿؾ دس دٍسُي آتي يىي اص داليل ايي هؼئلِ
اػتّ .وچٌيي ًتبيح ثشسػي اثش تغييش اللين ثش سٍاًبة حَضِي گشيي ثيبًگش وبّؾ
هيضاى سٍاًبة ثِ كَست سٍصاًِ ٍ هبّبًِ دس ايي حَضِي آثخيض اػت .ثبتَخِ ثِ ايٌىِ دس
ّش دٍ ػٌبسيَ  B2 ٍ A2هيبًگيي هبّبًِ دهب ثِ خلَف دس هبُّبي اٍل ٍ آخش ػبل
داساي سًٍذ افضايـي ثَدُ ٍ هيضاى ثبسًذگي ًيض دس ثْبس ٍ صهؼتبى وبّؾ يبفتِ ،هيتَاى
ايي وبّؾ هيضاى سٍاًبة سا ًبؿي اص افضايؾ دهب وِ ثِ دًجبل آى تجخيش ًيض افضايؾ هييبثذ

ٍ وبّـؾ هـيضاى ثبسؽ دس ايي حَضِ داًؼت .ثب تـَخِ ًتـبيح ثـِ دػت آهذُ ،هـبّذُ
هيؿَد وِ هيبًگيي سٍاًبة هبّبًِ دس هبُّبيي وِ وبّؾ ثبسؽ ،هبُّبي طاًَيِ ،فَسيِ،
هبسع ،آپشيل ،هي ٍ دػبهجش وبّؾ يبفتِ اػت ٍ دس هبُّبيي وِ افضايؾ هيضاى ثبسًذگي
پيؾثيٌي ؿذُ اػت هثل هبُّبي طٍى ،خَالي آگَػت ٍ ػپتبهجش هيضاى سٍاًبة ًؼجت
ثِ دٍسُي حبضش افضايؾ خَاّذ يبفتّ .وچٌيي هـبّذُ هيؿَد وِ اثش تغييش وبسثشي
اساضي ثش وبّؾ هيضاى سٍاًبة دس دٍسُي آتي دس همبيؼِ ثب اثش تغييشاللين تحت ػٌبسيَّبي
 B2 ٍ A2ووتش ثَدُ ٍ تغييش اللين سٍاًبة سا ثِ هيضاى ثيـتشي تحت تأثيش لشاس دادُ ٍ
وبّؾ سٍاًبة ثيـتش تحت تأثيش تغييش اللين اػت .ايي ًتبيح ثب هطبلؼِي آالٍي ٍ ّوىبساى
( )2013دس حَضِي يَسػشى دس دسُي وَُّبي آلپ ٍ ثبلَذ ٍ ّوىبساى ( )2013دس
حَضِي آثخيض وَيؼگض دس تشويِ هغبيشت داسد .ثب تَخِ ثِ اطالػبت ثِ دػت آهذُ اص ايي
پيؾثيٌيّب هيتَاى دس خْت هذيشيت دسػت حَضِي گشيي ٍ اتخبر تذاثيش هذيشيتي
دسػت ٍ هتٌبػت ثب ؿشايط ايي حَضِي ٍ خلَگيشي اص تغييشات ًب هٌبػت وبسثشي
اساضي ٍ وبّؾ خؼبسات ًبؿي اص پذيذُي تغييش اللين الذام وشد.
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