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   4/6/2399 تاریخ پذیزش:    12/3/2399تاریخ دریافت: 
 

 ُ:چکیذ
ّای هختلف از جولِ هٌاتغ آب، هحیط زیست،، نتٌؼ،،   پذیذُ تغییر اقلین اثرات هٌفی زیادی را تر سیستن

گتاارد در ایتي هیتاى    تاشٌذ هتی ّایی کِ در کٌش تا سیستن اقلین هیتْذاش،، کشاٍرزی ٍ کلیِ سیستن
رٍد کِ ًقش اساسی در زًذگی هردم در هٌاطق رٍستتایی  تِ شوار هی ّا تریي آىسیستن هٌاتغ آب از انلی

دارد. در ایي راستا ّذف تحقیق حاضر ارزیاتی هیساى آگاّی کشاٍرزاى ًسث، تِ تغییتر اقلتین در هٌتاطق    
 -تاشتذ. ایتي تحقیتق تتِ رٍص تَنتیفی     رٍستایی پیراهَى دریاچِ طشک ٍ تختگاى در استاى فارض هی

کیلَهتری پیراهتَى   3رٍستای تا شؼاع  17. جاهؼِ آهاری تحقیق حاضر، را تواهی تحلیلی اًجام شذُ اس،
دّذ، کِ تا تاشٌذ را تشکیل هیکشاٍرزی هشغَل هی خاًَار کِ تِ فؼالی، 2522تا  دریاچِ طشک ٍ تختگاى

دیتذ.  خاًَار تِ ػٌَاى جاهؼِ ًوًَِ اًتخاب گر 333درنذ تؼذاد  5/0استفادُ از فرهَل کَکراى سطح خطای 
ّا در چتارچَب هطالؼتات   ای از شاخص ترای تحقق اّذاف هَرد ًظر، ضوي هطالؼات اسٌادی، طیف گستردُ

ّای هشاّذات هیذاًی( هَرد تررسی قرار گرف،. ترای تجسیتِ ٍ تحلیتل    ّا، فرمًاهِهیذاًی )تکویل پرسش
ِ   Tّای کٌذال، اسپیرهي ٍ ّا از آزهَىدادُ استتفادُ گردیتذُ است،.     SPSSای در ًترم افتسار   تتک ًوًَت

 دارای 000/0 هؼٌتاداری  ستطح  ٍ 47/4 هیتاًگیي  تتا  ّای پصٍّش هؤیذ آى اس، کِ، کشاٍرزاى هٌطقِ یافتِ
تاشتٌذ. ًتتایآ آزهتَى ضتریة     هی هطالؼِ هَرد در هٌطقِ آگاّی ٍ شٌاخ، ًسث، تِ تغییر اقلین تیشتریي

ِ  کِ تیي هیساى اثرات هٌفی تغییر اقّوثستگی کٌذال ًشاى داد  ِ   لین ٍ طثقتات فانتل  رٍستتاّا از دریاچت
درنتذ،   01/0( ٍ سطح خطای کوتتر از  -060/0تا تَجِ تِ هقذار ضریة ّوثستگی کٌذال )طشک ٍ تختگاى 

ّوچٌیي ًتایآ آزهَى ضریة ّوثستگی استپیرهي ًشتاى داد کتِ تتیي      راتطِ هٌفی هؼٌاداری ٍجَد دارد.
تَجتِ تتِ    ّای سازگار تا تغییر اقلین تااستفادُ از استراتصیهیساى آگاّی کشاٍرزاى از تغییر اقلین ٍ هیساى 
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 هقذهِ

ٞبی اخیش ثبؾج افضایؾ دٔبی وشٜ صٔییٗ ٚ  ای دس دٞٝكٙؿتی ؿذٖ جٛأؽ ٚ افضایؾ ٌبصٞبی ٌّخب٘ٝ

ٞبی ؾّٕی ثٝ آٖ پذیذٜ تغییش الّیٓ اطالق تغییش دس دیٍش پبسأتشٞبی الّیٕی ؿذٜ اػت وٝ دس ٘ٛؿتٝ

ٞبی ّیٓ یىی اص ثضسٌتشیٗ چبِؾ(. دس ٚالؽ تغییش ال3: 1995، 1اِذَٚ تغییش الّیٓ ؿٛد )ٞیئت ثیٗٔی

ٝ  سٚی ثـش ثٝپیؾ ٚییظٜ تغیییشات دٔیب ٚ ثیبسؽ،      ٚیظٜ دس لشٖ ثیؼت ٚ یىٓ اػت. پذیذٜ تغیش الّیٓ ثی

تشیٗ ثحج ٔطشح دس لّٕشٚی ٔحیطی اػت وٝ ثبؾج تغییشات ٞیذسِٚٛطی دس چٙذ دٞٝ اخیش دس  ٟٔٓ

ٔ  -ػطح جٟبٖ ؿذٜ اػت وٝ ثٝ دِیُ اثؿبد ؾّٕی اجتٕیبؾی ٚ التلیبدی(    -حیطیی وبسثشدی )احیشات 

ٞبی ا٘ؼب٘ی ٚاثؼتٝ ثٝ الّییٓ ٔخیُ كیٙؿت، وـیبٚسصی ٚ     داسای إٞیت فضایٙذٜ اػت چشا وٝ ػیؼتٓ

وٙٙیذ. دس اییٗ ساػیتب پذییذٜ تغیییش      ا٘ذ ٚ ؾُٕ ٔیغیشٜ ثش ٔجٙبی حجبت ٚ پبیذاسی الّیٓ طشاحی ؿذٜ

جّٕیٝ ٔٙیبثؽ آة، ٔحییی صیؼیت،      ٞبی ٔختّی  اص تٛا٘ذ تبحیشات ٔٙفی صیبدی سا ثش ػیؼتٓالّیٓ ٔی

ثبؿٙذ ثٍیزاسد ویٝ   ٞبیی وٝ دس وٙؾ ثب ػیؼتٓ الّیٓ ٔیكٙؿت، ثٟذاؿت، وـبٚسصی ٚ وّیٝ ػیؼتٓ

سٚد )ٞیئت ثییٗ اِیذَٚ تغیییش الّییٓ،     تشیٗ آٟ٘ب ثٝ ؿٕبس ٔیدس ایٗ ٔیبٖ ػیؼتٓ ٔٙبثؽ آة اص اكّی

2007 :2  .) 

تحت تبحیش تغییشات الّیٕی، ٞییذسِٚٛطیىی،   ٞب ٔٙبثؽ آة طجیؿی ٞؼتٙذ وٝدس ایٗ ٔیبٖ دسیبچٝ

ثبؿٙذ. تغییشات تشاص ییب ٔؼیبحت ػیطح    ٞبی ا٘ؼبٖ دس حٛصٜ آثشیضؿبٖ ٔی طئٛٔٛسفِٛٛطیىی ٚ فؿبِیت

ٞیبی ا٘ؼیب٘ی   ٞبی التلبدی، وـبٚسصی ٚ دیٍش فؿبِیتٞب، ثبؾج افضایؾ احشات ٔٙفی ثش فؿبِیتدسیبچٝ

ٗ   ت ػطح دسیبچٝؿٛ٘ذ. تغییشات ٔؼبحٞب ٔیدس حٛصٜ دسیبچٝ ٞیبی ویٓ   ٞب ثبؾج اص ثییٗ سفیتٗ صٔیی

ٞبی ثبصسٌیب٘ی ٚ تفشیحیی ٔشثیٛه ثیٝ دسیبچیٝ      ٞب ٚ دػتخٛؽ لشاس دادٖ فؿبِیتؿیت اطشاف دسیبچٝ

ٝ  ٔی ٞیب ثبؾیج تغیییش دس آة ٚ ٞیٛای حیٛصٜ آثشییض       ؿٛد، ؾالٜٚ ثش آٖ تغییشات حبد دس ػیطح دسیبچی

تغییش وّی دس الّیٓ ٔحّی آثشیض ٚ ثّىٝ فشاتش اص آٖ  ؿٛد، ثٝ طٛسی وٝ ثب اص ثیٗ سفتٗ یه دسیبچٝ ٔی

ٞب یه سٚ٘یذ طجیؿیی ثیشای آٟ٘یب ٔحؼیٛة      ٞب دس احش خـىؼبِیٌشدد. تغییش دس تشاص دسیبچٝایجبد ٔی

ٞبی ثـش ٘یض ثبؿیذ. دس  تٛا٘ذ ٘بؿی اص فؿبِیتؿٛد، أب دالیُ تغییش تشاص ؾالٜٚ ثش ؾٛأُ طجیؿی ٔیٔی

اییٓ ویٝ ٕٞیٛاسٜ    سٚ ثٛدٜٞب سٚثٝـی یب افضایـی ؿذیذ تشاص ثشخی اص دسیبچٝٞبی اخیش ثب سٚ٘ذ وبٞػبَ

ٞب ثشای ثشسػی ایٗ پذیذٜ، ٟٕٔتیشیٗ ٔؼیئّٝ دس ثشسػیی    ٔـخق وشدٖ دالیُ تغییشات آة دسیبچٝ

ٞب حؼبػتشیٗ ؿٙبػبٌش تغییشات الّیٕی ٔحّیی ٚ  ٔٛضٛؼ ثٛدٜ اػت. اص ٘ػش ثشخی ٔحممیٗ، دسیبچٝ

ٞیب  ای احش خٛد سا ثش تشاص آة ٚ ٔؼبحت ػطح دسیبچٝغییشات جٟب٘ی ٚ ٔٙطمٝجٟب٘ی ٞؼتٙذ وٝ ایٗ ت

اص  ٔتبحش جٟبٖ ٔختّ  ٔٙبطك دس ٞب  دسیبچٝ آة تشاص آٔذٖ پبییٗ(. 2: 1390دٞٙذ )احٕذی، ٘ـبٖ ٔی

                                                           
1. Intergovernmental panel on Climate Change 
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، 1)الَٚ اػیت   ثیشداسی  ثٟشٜ دس ٔذیشیت ٔٙبػت ؾذْ ٚ خـىؼبِی الّیٓ، تغییش ٔب٘ٙذ پشؿٕبسی ؾٛأُ

 حیشأتی  تحیت  دس آیٙذٜ صیبد احتٕبَ ثٝ ٚ اخیش ٞبیدٞٝ دس ٞبدسیبچٝ آة ػطح . تغییشات(182: 2010

 (.46: 2010، 2ثبؿذ )یٛ ٚ ؿیٗٔی ا٘ؼب٘ی ٞبیفؿبِیت

ٞیبی اػیتبٖ فیبسع    تیبالة ٚجیٛد داسد. تیبالة    8دٞذ دس اػتبٖ فبسع تؿذاد ٞب ٘ـبٖ ٔیثشسػی

اسطٖ، ٞفت ثشْ )دس حٛصٜ ؿٟش ؿیشاص(، پشیـیبٖ  ٞبی آة ؿیشیٗ وبفتش )دس حٛصٜ الّیذ(، ؿبُٔ تبالة

ٞبی آة ؿٛس ثختٍبٖ ٚ طـه )دس حٛصٜ ؿٟشػیتبٖ ٘یشییض(، ٟٔیبسِٛ )دس    )دس حٛصٜ وبصسٖٚ( ٚ تبالة

ثبؿیٙذ )ٔؿلیٛٔی    ٞبی ٞشْ ٚ وبسیٖٛ ٚ ٞیشْ )دس حٛصٜ ؿٟشػتبٖ الس( ٔیحٛصٜ ؿٟش ؿیشاص( ٚ تبالة

ٞیبی   ٞب دس وـٛس ٔب، دسیبچٝیٓ ثش وبٞؾ آة دسیبچٝ(. دس ایٗ ثیٗ سٚ٘ذ تغییش ال98ّ: 1393جـٙی، 

اخییش ٚ   ٞیبی سٚ٘ذ تغییش الّیٓ ٚ خـىؼبِیدس احش حیش خٛد لشاس دادٜ اػت. أت اػتبٖ فبسع سا ٘یض تحت

ٚ آة اص ٔٙبثؽ  ؾذْ ثبسؽ، ؾذْ ٔذیشیت آة، اػتفبدٜ ثیؾ اص حذ ػیبخت ػیذ دس ٔؼییش     صیشصٔیٙیی 

ٞبی طـه ٚ ثختٍبٖ ٚضیؿیت الّیٕیی اییٗ    ٔیٗ آة دسیبچٝأؾٙٛاٖ ٔٙـبء ت سٚدخب٘ٝ وش ٚ ػیٛ٘ذ ثٝ

ٞبی دس دٞٝ .(23: 1392)جٛالیی ٚ اثشاٞیٕی وبس٘بٔی،  اػت دادٜثٝ ثیبثبٖ تغییش چٟشٜ سا  ٞبدسیبچٝ

اخیش دسیبچٝ طـه ٚ ثختٍبٖ وٝ ثؿذ اص دسیبچٝ اسٚٔیٝ دٚٔیٗ صیؼت وشٜ آثی ثضسي دس وـٛس ایشاٖ 

ؿیٛد، ٚضیؿیت   إِّّی ٚ پبسن ّٔی ثختٍیبٖ دس جٟیبٖ ؿیٙبختٝ ٔیی     یٗثبؿذ ٚ ثب ؾٙبٚیٗ تبالة ثٔی

ثٝ طیٛسی ویٝ خـیه ؿیذٖ     ٘بٔطّٛثی پیذا وشدٜ اػت ٚ خـه ؿذٖ دسیبچٝ دٚس اص ا٘تػبس ٘یؼت. 

دسیبچٝ طـه ٚ ثختٍبٖ دس اػتبٖ فبسع ٚ ایشاٖ طی چٙذ ػبَ اخیش ثیٝ ؿیذت ٔیٛسد تٛجیٝ لیشاس      

ثیب سٚیىیشد تؼیشیؽ ٚ تؼیٟیُ احییبی دسیبچیٝ        "تیٓٔب كذای ثختٍبٖ ٞؼ"ٌشفتٝ ٚ وٕپیٙی ثٝ ٘بْ 

 ٝ ای ویٝ ثیٝ دسیبچیٝ    تٛػی یه فؿبَ اجتٕبؾی ٔحیی صیؼتی ایجبد ؿذٜ اػت. دس ایٗ ٔیبٖ حك آثی

ؿٛد. ایٗ سٚ٘ذ خـه تؿّك ٌشفتٝ ثؼیبس وٓ ثٛدٜ ٚ سٚص ثٝ سٚص ثش ٔؼبحت خـىی دسیبچٝ افضٚدٜ ٔی

ٝ  ؿذٖ دسیبچٝ پیبٔذٞبی التلبدی، اجتٕبؾی، صیؼت ٔح  یطی فشاٚا٘ی سا ثشای ٔٙبطك اطیشاف دسیبچی

ٞبی اخیش ثیب تیذاْٚ سٚ٘یذ كیؿٛدی ویبٞؾ آة دسیبچیٝ       ثٝ د٘جبَ داؿتٝ اػت. ثٝ ٘حٛی وٝ دس ػبَ

ٞبی صساؾی ٚ ٔٙبطك ٔؼىٛ٘ی پشاوٙیذٜ  دس ثؼتش دسیبچٝ طـه ٚ ثختٍبٖ دس صٔیٗ ٔٛجٛد ٞبیٕ٘ه

 تبثؼتبٖ دس ٚیظٜ ثٝ ٌشْ ٚ تٙذ ثبدٞبی صؽٞبی پٛػتی، ٌٛاسؿی ٚ تٙفؼی، ٚؿذٜ ٚ ثبؾج ثشٚص ثیٕبسی

ٞبی صیشصٔیٙی دس ٔٙطمیٝ، ثیىیبسی ػیبوٙبٖ    پبییض، وبٞؾ حبكّخیضی خبن، ؿٛس ٚ تّخ ؿذٖ آة ٚ

ٔحّی سٚػتبٞب ٚ ٟٔبجشت ػبوٙیٗ سٚػتبٞبی حبؿیٝ دسیبچٝ ثٝ ؿٟشٞب ٚ ٔٙبطك ٔجبٚس ؿذٜ اػیت.  

ٝ   -دس ایٗ ساػتب تحمیك حبضش ثب سٚیىیشدی تٛكییفی   وـیبٚسصاٖ   ثشسػیی ٔییضاٖ آٌیبٞی    تحّیّیی ثی

پشداصد. ِزا ػؤاالت ٔتؿذدی لبثُ طیشح  ٔی ٓیالّ شییطـه ٚ ثختٍبٖ ٘ؼجت ثٝ تغ بچٝیٕٞجٛاس ثب دس

                                                           
1. Llovel & et al 

2. Yu, G & Shen 
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ثٙیذی  تشیٗ آٟ٘ب دس دػتٛس وبس ایٗ تحمیك لشاس داسد ٚ ثٝ ؿشح ریُ كیٛست ثبؿذ وٝ ثشخی اص ٟٔٓٔی

 ا٘ذ:ؿذٜ

 الّیٓ آٌبٞی ٚ ؿٙبخت داس٘ذ؟  آٚسی تغییش آیب وـبٚسصاٖ ٘ؼجت ثٝ اثؿبد تبة 

  ؟ثبؿذیدس ٔٙطمٝ ٔ یاحشات ٔٙف ی( داسآیالّ یشیشپزیی)تغ ٓیالّآیب تغییش 

 ٞبی ػبصٌبس ثیب  آیب ثیٗ ٔیضاٖ آٌبٞی وـبٚسصاٖ اص تغییش الّیٓ ٚ ٔیضاٖ اػتفبدٜ اص اػتشاتظی

 تغییش الّیٓ ساثطٝ ٚجٛد داسد؟

 

 فرضیات تحقیق

 ٘ؼجت ثٝ تغییش الّیٓ آٌبٞی داؿتٝ ثبؿٙذ. سػذ وـبٚسصٖ ٔٙطمٝثٝ ٘ػش ٔی -

 سػذ تغییش الّیٓ )تغییشپزیشی الّیٓ( داسای احشات ٔٙفی دس ٔٙطمٝ ثبؿذ.ثٝ ٘ػش ٔی -

ٞیبی  سػذ ثیٗ ٔیضاٖ آٌبٞی وـبٚسصاٖ اص تغیییش الّییٓ ٚ ٔییضاٖ اػیتفبدٜ اص اػیتشاتظی     ثٝ ٘ػش ٔی -

 ػبصٌبس ثب تغییش الّیٓ ساثطٝ ٚجٛد داسد.

 

 قیقپیشیٌِ تح

آٚسی، ػالٔت سٚا٘ی ٚ سضبیتٕٙذی اص ص٘ذٌی ( دس پظٚٞـی ثٝ ثشسػی تبة1386ػبٔب٘ی ٚ ٕٞىبساٖ )

ٝ   آٚسیپشداختٙذ. ٘تبیج ایٗ پظٚٞؾ ٘ـبٖ داد وٝ، تیبة   ییب  )ٚ ٞیجیب٘ی  ٔـیىالت  ویبٞؾ  ثیٝ ٚاػیط

 ثیش  آٚسیتیبة  ٕٞچٙیٗ احش ٔتغیش داسد. پی دس سا ص٘ذٌی اص سضبیتٕٙذی سٚا٘ی( ػالٔت ػطح افضایؾ

ٓ   ص٘ذٌی اص سضبیتٕٙذی ( دس پظٚٞـیی ثیٝ   1393كیبدلّٛ ٚ ػجبػیی لییذاسی )    .اػیت  غییش ٔؼیتمی

اٚسی وـیبٚسصاٖ دس ثشاثیش ٔخیبطشات طجیؿیی )ثیب تبوییذ ثیش        ثٙذی ؾٛأُ ٔٛحش ثش افضایؾ تبةاِٚٛیت

خـىؼبِی( ٔٙطمٝ ٔٛسد ٔطبِؿٝ: وـیبٚسصاٖ سٚػیتبٞبی ؿٟشػیتبٖ ایجیشٚد پشداختٙیذ. ٘تیبیج اییٗ        

ٗ      T ٞبی تحمیك اص طشیك آصٖٔٛبفتٝبٖ داد وٝ، یپظٚٞؾ ٘ـ  حیبوی اص پیبییٗ ثیٛدٖ ػیطح ٔیییبٍ٘ی

ؾٛأُ ٔؤحش دس افضایؾ تبة آٚسی وـبٚسصاٖ ٔٙطمٝ اػت. اییٗ أیش ثیٝ ٚییظٜ دس ساثطیٝ ؾٛأیُ ثؿیذ        

( دس پظٚٞـیی ثیٝ   1394خبِیذی ٚ ٕٞىیبساٖ )   .دِٚتی لبثُ تٛجیٝ اػیت  ٞبی یتٞیب ٚ حٕببػیتیػ

ْ   الّیٓ ٔطبِؿة تغییشات دسثشاثش وـبٚسصاٖ ػبصٌبسی تٛاٖ ثش ٔؤحش ثشسػی ؾٛأُ ٖ  ٔیٛسدی: ٌٙیذ  ویبسا

-وشٔب٘ـبٜ پشداختٙذ. ٘تبیج ایٗ پظٚٞؾ ٘ـبٖ داد وٝ: ثشخی اص ٚیظٌی اػتبٖ رٞبة، ػشپُ ؿٟشػتبٖ

 ٟ٘بدٞیبی  دس ؾضیٛیت  ٟٔیبست،  تحلییالت،  ػیطح  ٘ػیش وـبٚسصاٖ التلبدی ٚ اجتٕبؾی ٞبی فشدی،

 ٔىب٘یضاػییٖٛ،  ػیطح  ٌٙیذْ،  ؾّٕىشد ٞٛاؿٙبػی، ٚ آٔٛصؿی خذٔبت اص ٔٙذیٟشٜتجشثٝ، ث اجتٕبؾی،

اػیٕؿیُ ٘یظاد ٚ   اػیت.   ثیٛدٜ  ٔؤحش وبساٖ ٌٙذْ ػبصٌبسی تٛاٖ دس ٔیضاٖ اؾتجبسات اص اػتفبدٜ ٚ دسآٔذ

( دس پظٚٞـی ثب ؾٙٛاٖ اسصییبثی ػیبصٌبسی ثیب تغیییشات الّیٕیی دس ٔٙیبطك سٚػیتبیی        1396پٛدیٙٝ )
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ثی ثٝ ایٗ ٘تبیج دػت یبفتٙذ وٝ، ٟٕٔتشیٗ پیبٔیذٞبی تغیییش الّییٓ دس جٙیٛة     جٙٛة خشاػبٖ جٙٛ

ٞبی فضبیی ٘یض داس٘یذ.  ثبؿذ وٝ تفبٚتخشاػبٖ ثٝ تشتیت خـىؼبِی، سیضٌشد، ػیالة ٚ یخجٙذاٖ ٔی

دسكیذ پبػیخٍٛیبٖ ثیب تٛجیٝ ثیٝ ٔتغیشٞیبی ٔب٘ٙیذ افیضایؾ سٚصٞیبی ٌیشْ، فشاٚا٘یی             90ٕٞچٙیٗ 

... ثش ایٗ ثبٚس٘ذ وٝ ٚضؿیت جذیذی دس الّییٓ ٔٙطمیٝ سد دادٜ اػیت.     ٞب، وبٞؾ ثبسؽ ٚخـىؼبِی

آٚسی وـبٚسصاٖ ٞیشٔٙذ ٘ؼجت ثٝ تغییش الّییٓ پشداخیت.   ( دس پظٚٞـی ثٝ ثشسػی تبة1397ػبسا٘ی )

 داسای 000/0 ٔؿٙبداسی ػطح ٚ 70/3 ٔیبٍ٘یٗ ثب ٘تبیج ایٗ پظٚٞؾ ٘ـبٖ داد وٝ، وـبٚسصاٖ ٔٙطمٝ

ثبؿٙذ، ٕٞچٙیٗ ٘تیبیج ثییبٍ٘ش اییٗ اػیت ویٝ،      ٔی الّیٓ ٘ؼجت ثٝ تغییش آٌبٞی ٚ ؿٙبخت ثیـتشیٗ

داسای ثیـیتشیٗ تیبحیش ٚ    000/0ٚ ػطح ٔؿٙیبداسی   79/3ٔیضاٖ احشات ٔٙفی تغییش الّیٓ ثب ٔیبٍ٘یٗ 

 ثبؿٙذ.ؾّٕىشد دس تغییش الّیٓ ٔٙطمٝ ٔٛسد ٔطبِؿٝ ٔی

آٚسی ٚ ا٘ؿطییبف دس ثشاثییش ةای ثییٝ ثشسػییی ٔیییضاٖ تییب( دس ٔطبِؿیی2001ٝ) 1ثییبستٖٛ ٚ ٕٞىییبساٖ

آٚسی ٚ ا٘ؿطبف دس ثشاثش خـىؼبِی خـىؼبِی پشداختٙذ. ٘تبیج ایٗ پظٚٞؾ ٘ـبٖ داد وٝ، ٔیضاٖ تبة

٘ظادی، الّیٓ، طجمیبت اجتٕیبؾی، جٙؼییت، ػیٗ ٚ ٔییضاٖ      ٔتبحش اص ؾٛأّی چٖٛ خلٛكیبت لٛٔی، 

ٝ  ( طی 2007 )2ثبؿذ. ٌیالسدثشخٛسداسی اص ٔٙبثؽ لذست ٔی ٖ  ثیب  ایٔطبِؿی  جٛأیؽ  آٚسیتیبة  ؾٙیٛا

 ثیب  طجیؿیی  ثالییبی  ثب ٔٛاجٝ دس ػٙتی جٛأؽ وٝ سػیذٜ ٘تیجٝ ایٗ ثٝ ثالیبی طجیؿی، ثشاثش دس ػٙتی

 تٛا٘ٙذٔی ٔذیشاٖ ٞبیػیبػت ٚ فشٍٞٙی ػبختبس آٚسی،تبة ٔیضاٖ خطش، ٔبٞیت چٟبس ثؿذ اص اػتفبدٜ

ثالییبی   احیشات  ویبٞؾ  ٞیذف  ( ثیب 2010)ٚ ٕٞىیبساٖ   3دٞٙذ. ویبتش  ٘ـبٖ ٔمبٚٔت ثالیب ٔٛاجٟٝ ثب دس

ٜ  ثیشای  اػیتب٘ذاسدٞبیی  ٔؿیبسٞب ٚ ؿٙبػبیی ثٝ ایبالت ٔتحذٜ، دس ٔحّی جٛأؽ ثش طجیؿی  ٌییشی  ا٘یذاص

ٝ  داؿیتٙذ  اغٟیبس  تحمییك  ایٗ دس ٞبا٘جبْ داد٘ذ. آٖ ای ٔطبِؿٝ آٚسی، تبة ٜ  ٔؿیبسٞیبی  وی ٌییشی   ا٘یذاص

  اػت. دیٍش، ٔتفبٚت بٖٔى ثب ٔىبٖ یه ٔمبیؼٝ دس ٚ صٔبٖ طَٛ دس آٚسی تبة

 داسد. ٚجٛد ٔختّ  ٔٙبطك دس آٚسی تبة دس اختالفبت فضبیی وٝ اػت آٖ ثیبٍ٘ش پظٚٞؾ ایٗ ٘تبیج

4وفّٝ
ٗ  دس طجیؿی ثشاثش ثالیبی دس اجتٕبؾبت آٚسی تبة ٌیشیا٘ذاصٜ ؾٙٛاٖ دس پظٚٞـی ثب (2011)   ثیی

اكیّی تیبة آٚسی ؾجبستٙیذ اص     ا٘ذٚ٘ضی ثٝ ایٗ ٘تبیج دػت یبفت ویٝ ؾٙبكیش    وـٛس ػٛاحُ ػبوٙیٗ

 غشفییت  ٚ پزیشیآػیت داٚطّت، ٔخبطشات، یدٞٙذٜ آٔٛصؽ ٞبیػبصٔبٖ ٚ ٟ٘بد ثش ٔجتٙی یجبٔؿٝ

 دادٖ آٟ٘ب، دخبِت ػبصیپیبدٜ ٚ وشدٖ فشِٔٛٝ خطش، وبٞؾ ٞبیثش٘بٔٝ یجبٔؿٝ، تٟیٝ یؿذٜ اسصیبثی

 ٚ جیبٔؽ  ٞبیثش٘بٔٝ وبٞـی، ادغبْ ٞبیبٔٝثش٘ یتٟیٝ فشآیٙذ دس پزیشآػیت ٞبیٌشٜٚ ٚ وٛدوبٖ ص٘بٖ،

ٝ  غیشدِٚتی، آٌبٞی ٞبیػبصٔبٖ ٚ خلٛكی ٔحّی، ثخؾ یثش٘بٔٝ وّییذی.   خطیشات  ٔیٛسد  دس جبٔؿی

                                                           
1. Barton 

2. Gaillard 

3. Cutter & et al 

4. Kafle 
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 اجٕبِی ثشسػی :ٔحٛس اجتٕبؼ ثحشاٖای تحت ؾٙٛاٖ ثشسػی ٔذیشیت ( دس ٔطبِؿ2013ٝ) 1ٛائصً٘ ٚ ط

 دس جبٔؿٝ آٔٛصؽ غیشدِٚتی، ٟ٘بدٞبی ایجبد ثٝ ایٗ ٘تبیج دػت یبفتٙذ وٝ، چیٗ وـٛس دس آٖ فشآیٙذ

 ٚ ثالییب  ثشاثیش  دس ٞبآٖ ػبصٔب٘ی ؾّٕىشد تؿشی  ٚ ٞبػبصٔبٖ ایجبد دا٘ؾ، ا٘تمبَ ٚ تِٛیذ ٞب،اٖثحش ثشاثش

 ثبؿٙذ.ٞب ثشای ٔمبثّٝ ثب ثحشاٖ ٔیتشیٗ ؿبخقاص ٟٔٓ ٞبثحشاٖ

اٖ آٌیبٞی وـیبٚسصاٖ دس   ؿٛاٞذ حبكُ اص ثشسػی ٔطبِؿبت كٛست ٌشفتٝ دس صٔیٙٝ ثشسػیی ٔییض  

آٚسی ٚ تغیییش  ثشاثش تغییش الّیٓ حبوی اص آٖ اػت وٝ تبوٖٙٛ، ٔطبِؿبت فشاٚا٘ی دس صٔیٙٝ ثشسػی تبة

الّیٓ ا٘جبْ ؿذٜ اػت. أب آ٘چٝ حبئض إٞیت اػت: ثشسػی ٔیضاٖ آٌبٞی وـبٚسصاٖ ٕٞجٛاس ثب دسیبچٝ 

طٛس ٔؼیتمُ   ذ وٝ دس ٞیچ تحمیمی ثٝثبؿطـه ٚ ثختٍبٖ ٘ؼجت ثٝ تغییش الّیٓ دس اػتبٖ فبسع ٔی

تحّیّیی ثیٝ    –ثٝ ایٗ ٔٛضٛؼ پشداختٝ ٘ـذٜ اػت. دس ایٗ ساػتب تحمیك حبضش ثیب سٚیىیشد تٛكییفی    

ثشسػی ٚ ٔطبِؿٝ ٔیضاٖ آٌبٞی وـبٚسصاٖ ٕٞجٛاس ثب دسیبچٝ طـه ٚ ثختٍبٖ ٘ؼجت ثٝ تغیییش الّییٓ   

 پشداصد.    ٔی

 

 هثاًی ًظری

سا الّیٓ ٌٛیٙذ. الّیٓ دػتٍبٞی اػت وٝ اص ثیشٞٓ ویٙؾ خیشدٜ    ٞٛای غبِت یه ٔحُ دس دساص ٔذت 

ٞبیی ٘ػیش ٞٛا وشٜ )اتٕؼفش(، آة ویشٜ )ٞیذسٚػیفش(، ػیًٙ ویشٜ )ِیتٛػیفش(، صیؼیت ویشٜ        ػیؼتٓ

   ٖ ؿیٛد. دس  ٞیب تـیىیُ ٔیی   )ثیٛػفش( ٚ یخ وشٜ )وشیٛػفش( ٚ ٘یض فشایٙذٞبی ٔتیذاخُ ٚ ٔیشتجی ثیب آ

َ ٔتغیشٞبی ٔتؿیذد تلیبدفی اػیت ویٝ خیٛد ٔـیَٕٛ       تؿشی  سیبضی الّیٓ ٔتغیشی حبكُ اص تحٛ

ثبؿٙذ. ثذیٗ تشتییت ؾجیبست الّییٓ اكیٛال ثیٝ ٔؿٙیبی ٚضیؿیت        تغییشات صٔب٘ی ٚ ٔىب٘ی تلبدفی ٔی

 (. 14: 1390تغییشپزیش ٔحیی ثٛدٜ ٚ خٛد ثٝ كٛست راتی ٔتغیش اػت )احٕذی، 

ٝ  سفتبسی ثٝ ٘ؼجت ٔٙطمٝ یه ٞٛایی ٚ آة سفتبس تغییشات اص اػت ؾجبست الّیٓ تغییش َ  دس وی  طیٛ

ا٘تػبس اػت )ٔذسػیی ٚ ٕٞىیبساٖ،    ٔٛسد ٔٙطمٝ آٖ دس ؿذٜ حجت اطالؾبت اص ٔذتثّٙذ صٔب٘ی افك یه

 ٞشٌٛ٘ٝ اػت  وشدٜ ثیبٖ ٌٛ٘ٝایٗ سا الّیٓ تغییش تؿشی  الّیٓ، تغییش(. ٞیئت ثیٗ اِذَٚ 1365: 1390

 خلٛكیبت ػبیش یب ٚ ٔیبٍ٘یٗ دس (آٔبسی ٞبیآصٖٔٛ اص اػتفبدٜ ثب ٔخبَ ؾٙٛاٖ ثٝ) تـخیق لبثُ تغییش

ٗ  ٚ ؿیٛد ٔیی  حبكُ ا٘ؼب٘ی ٞبیفؿبِیت احش ثش یب ثٛدٜ طجیؿی وٝ صٔبٖ، طَٛ دس ٞٛایی ٚ آة  ٕٞچٙیی

ْ  الّیٓ تغییش یبثذٔی ادأٝ (ثیـتش یب ػبَ ٞبدٜ) ٔذت طٛال٘ی دٚسٜ ثشای ٗ   داسد ٘یب اِیذَٚ   )ٞیئیت ثیی

 (.  3: 2007تغییش الّیٓ، 

 ثالیب ٚ ٞبثحشاٖ .داؿت خٛاٞٙذ ٚ داؿتٝ ٚجٛد صٔیٗ یوشٜ حیبت دٚساٖ طَٛ دس بثالی ٚ ٔخبطشات

 ا٘ؼب٘ی ٞبیػىٛ٘تٍبٜ ثش ٔخشثی تبحیشات ٔٛاسد اغّت دس ٌشدثبدٞب ٚ ا٘فجبسات تٛفبٖ، صِضِٝ، ػیُ، ٘ػیش

                                                           
1. Zhang & Zhao 
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 ٔٙیبطك  ٞیبی صیشػیبخت  ٚ ٞیب ػبختٕبٖ .ا٘ذػبختٝ ٚاسد آٖ ػبوٙبٖ ثش ػٍٙیٙی تّفبت ٚ ٌزاسدٜ ثبلی

 جٟبٖ وـٛسٞبی ٚ ثـشی جٛأؽ ثش ایپشدأٙٝ اجتٕبؾی ٚ التلبدی ؾٛاسم ٚ وشدٜ ٘بثٛد سا تبحیش تحت

  .ا٘ذوشدٜ تحٕیُ

 ثٝ سٚ وـٛسٞبی دس ٚیظٜ ثٝ سا ایٌؼتشدٜ خؼبسات ٔخبطشات طجیؿی ػبِٝ ٕٞٝ ؿشایطی چٙیٗ دس

 اص طجیؿیی  ٞبیثحشاٖ ٛاؼا٘ ٕٞٝ ٔذاْٚ افضایؾ اص حىبیت ٘یض ٔٛجٛد ؿٛاٞذ ٚ ؿٛ٘ذ،ٔی ثبؾج تٛػؿٝ

ٖ  700 اص پزیشفتٝ تبحیش افشاد تؿذاد ثؿذ، ثٝ 1970 دٞٝ اص وٝثطٛسی داس٘ذ، فشاٚا٘ی ٚ ؿذت ٘ػش  ٔیّییٛ

 افیضایؾ  چـٍٕیش التلبدی ٞبیصیبٖ ٔیضاٖ ٘یض ٚ 1990 دٞٝ دس ٘فش ٔیّیبسد 2 ثٝ 1970 دٞٝ دس ٘فش

 (.33: 1388اِذیٗ افتخبسی ٚ ٕٞىبساٖ،  )سوٗ اػت یبفتٝ

 تب فیضیىی( )طئٛ طجیؿی سٚیذادٞبی اص وٝ اػت. ٔخبطشات اص ٚػیؿی تٙٛؼ ؿبُٔ طجیؿی ٔخبطشات

ُ  سا ا٘ؼیب٘ی(  )سفتبسٞبی اجتٕبؾی ٚلبیؽ ٚ ا٘ؼبٖ( دػت )ػبختٝ تىِٙٛٛطیىی حٛادث  ؿیٛد. ٔیی  ؿیبٔ

 ایٗ صیشا وٙیٓ ٔی اطالق طئٛفیضیىی یب طجیؿی سٚیذادٞبی ثٝ تٟٙب سا طجیؿی ٔخبطشات اكطالح ؾٕذتبً

 ٘بٌٟب٘ی ٚلٛؼ اص ؾجبستؼت ٔخبطشات طجیؿی»ثٙبثشایٗ  یبثذ.ٔی ثیـتشی ػٙخیت آٟ٘ب ٔبٞیت ثب ٞبٚاطٜ

 دِیُ ثٝ ٚ ثٛدٜ صٔیٗ وشٜ راتی خلٛكیبت جضء ٚ داؿتٝ طجیؿی ٔٙـبء وٝ ٞبییپذیذٜ ٘بٔحؼٛع یب ٚ

 خؼیبسات  ٚ تخشییت  وـیتبس،  ٔٛجیت  ٚی تأػیؼیبت  ٚ ا٘ؼبٖ ٞبیٌبٜ ػىٛ٘ت لّٕشٚ دس ؾّٕىشد ٘حٜٛ

 وٝ آ٘چٝ ٞش ثٝ ٔخبطشٜ (. 62: 1383صادٜ، )حؼیٗ« ؿٛ٘ذٔختّ  ٔی اثؿبد دس ٔؼتمیٓ غیش ٚ ٔؼتمیٓ

 پذییذٜ  ییه  ٔؿٙیی  ثٝ اػت ٘ػش ٔذ ایٙجب دس وٝ آ٘چٝ ؿٛد،ٔی اطالق وٙذ ایجبد خطشی اػت ٕٔىٗ

 ػیالٔتی  سٚی بسیصییبٖ ثی   تأحیشٌزاسی لبثّیت وٝ اػت ٔٛسد دٚ ٞش اص ایآٔیضٜ یب ٚ ا٘ؼب٘ی یب طجیؿی

ٚ  یه ثٝ ؾٙٛاٖ ٔخبطشٜ اغّت داسد اٚ ٔحیی یب ٚ فؿبِیت، داسایی، ا٘ؼبٖ،  ٚ ؿیذٜ  رخییشٜ  ا٘یشطی  ٚ ٘ییش

ٞیب  (. التلبد سٚػتبٞب ثب اثؿبد ٔختّ  خٛد أشٚصٜ ثب ثحشا29ٖ: 1394 ؿٛد )كفشی،ٔی تٛكی  ثبِمٜٛ

، وـبٚسصی سٚػتبیی اػت وٝ ثب ٚ ٔخبطشات طجیؿی ثؼیبسی سٚثشٚ ٞؼتٙذ. یىی اص ایٗ اثؿبد التلبدی

صاییی،  تٛجٝ ثٝ لشاس ٌیشی وـٛسٞبیی ٘ػیش ایشاٖ ثش سٚی وٕشثٙذ خـىؼبِی ثب ٔخبطشاتی ٘ػیش ثیبثبٖ

تٛاٖ ؾذْ تٛجٝ ثٝ سٚ اػت. دِیُ اكّی ایٗ ثحشاٖ سا ٔیتغییش وبثشی اساضی ٚ سٞبیی اساضی دایش سٚثٝ

ٚسی ٚ ا٘ؿطیبف وـیبٚسصاٖ دس ثشاثیش اییٗ پذییذٜ      آٞبی تیبة اثؿبد ٔذیشیت خـىؼبِی ٚ استمبی صٔیٙٝ

ٞبی وبٞؾ خطش، ثٝ ػٛا٘حی تجییٗ ٕ٘ٛد. پذیذٜ خـىؼبِی ایٗ غشفیت سا داسد وٝ دس ٘جٛد ػیؼتٓ

ِٞٛٙبن ٚ ٚیشاٍ٘ش ثشای اجتٕبؾبت ثـشی تجذیُ ؿٛ٘ذ. صیؼتٗ دس ثؼتش ٔخبطشآٔیض طجیؿی، ِضٚٔب ثیٝ  

آٚسی دس ٔمبثیُ ٚ ٔییضاٖ ؿیٙبخت ٚ    ىٝ فمذاٖ تبةپزیشی ٘یؼت، ثّثبس ثٛدٖ ٚ آػیتٔؿٙبی خؼبست

ؿیٛد  آٔییض ثیٛدٖ ػیجت ایجیبد خؼیبست ٔیی      ادسان جٕؿیت ٔؼتمش اص دسجٝ، ٘ٛؼ ٚ ٘حٜٛ ٔخیبطشٜ 

(. ثٝ ٕٞییٗ دِییُ دس ػیطح جٟیب٘ی، تغیییشات چـیٍٕیشی دس       35، 1390)پٛسطبٞشی ٚ ٕٞىبساٖ، 

-شوض ضؿی  ثیش ویبٞؾ آػییت   ٍ٘شؽ ثٝ ٔخبطشات دیذٜ ٔی ؿٛد، ثٝ طٛسی وٝ سٚیىشد غبِت اص تٕ
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ٝ      پزیشی ثٝ افضایؾ تبة ٞیبی  آٚسی دس ٔمبثُ ػٛا٘ح تغییش ویشدٜ اػیت. ثشاػیبع اییٗ ٍ٘یشؽ، ثش٘بٔی

آٚسی دس جٛأیؽ ثبؿیٙذ ٚ دس ص٘جییشٜ    ٞبی تیبة وبٞؾ احشات خـىؼبِی ثبیذ ثٝ د٘جبَ تمٛیت ٚیظٌی

ٖ آٚسی اجتٕبؾبت ٔحّیی تٛجیٝ وٙٙیذ )ویبتش ٚ     ٔذیشیت خـىؼبِی ثٝ ٔفْٟٛ تبة : 2008، 1ٕٞىیبسا

ٝ       آٚسی یىی اص ٟٔٓ(. تبة599 ای اص ی ٌؼیتشدٜ تیشیٗ ؾٛأیُ تحمیك پبییذاسی اػیت. اص ٔییبٖ دأٙی

تشیٗ ثالیبی طجیؿیی اػیت   ٔخبطشاتی وٝ جٛأؽ ا٘ؼب٘ی دس ٔؿشم آٖ لشاس داس٘ذ، خـىؼبِی اص ٟٔٓ

ً ػبصد )ٔبتیبع ٚ پّیوٝ صیبٖ ٞبی ثؼیبسی ثٝ ثخؾ وـبٚسصی ٚ ٔٙبثؽ آة ٚاسد ٔی (. 8: 2015، 2ٙی

-ای خٛد ثیبٍ٘ش ؾذْ آٔبدٌی ٚ تیبة ٞبی ٚاسدٜ ثٝ وـبٚسصاٖ ٚ پیبٔذٞبی ٚلٛؼ خـىؼبِی دٚسٜآػیت

آٚسی دس ثشاثش ایٗ ٔخبطشٜ ٚ پیبٔذٞبی آٖ اػت. ثٝ ثیبٖ دیٍش ٘خؼتیٗ ٌبْ ضشٚسی ثشای ٔمبثّیٝ ثیب   

ٔمبٚٔیت افیشاد ثیشای    پیزیشی ٚ  خـىؼبِی ٚ تؿذیُ تجؿبت آٖ، ؿٙبخت ٚ دسن دلیك اص اثؿبد آػیت

پزیشی آ٘بٖ اػت وٝ دس اغّت وـٛسٞبی دس حبَ تٛػؿٝ اص جّٕٝ ایشاٖ استمبء آػتب٘ٝ تحُٕ ٚ ا٘ؿطبف

 (.49: 1389ٔٛسد غفّت ٚالؽ ؿذٜ اػت )ؿشفی ٚ صسفـب٘ی،

 

 هَاد ٍ رٍص

 هؼرفی هٌطقِ هَرد هطالؼِ

 1/8ش ٔشثیؽ حیذٚد   ویّیٛٔت  122608ثب ٔؼیبحت  )وٝ ؿٟشػتبٖ ؿیشاص ٔشوض آٖ اػت( اػتبٖ فبسع

دسكذ اص وُ ٔؼبحت وـٛس ایشاٖ سا ثٝ خٛد اختلبف دادٜ اػت. ٚ اص ٘ػش ٌؼتشدٌی، ػٛٔیٗ اػتبٖ 

 34دسجیٝ ٚ   50پغ اص وشٔبٖ ٚ ػیؼتبٖ ٚ ثّٛچؼتبٖ اػیت. اییٗ اػیتبٖ دس ٔحیذٚدٜ جغشافییبیی      

 01دسجیٝ ٚ   27دلیمٝ طَٛ ؿشلی اص ٘ل  اِٟٙبس ٌشیٙٛیچ ٚ ثیٗ ٔذاسٞبی  44دسجٝ ٚ  55دلیمٝ ٚ 

ٔتیش اص   1491دلیمٝ ؾشم ؿٕبِی لشاس ٌشفتٝ اػت. استفبؼ ٔتٛػی اػیتبٖ   42دسجٝ ٚ  31دلیمٝ ٚ 

ٔتش دس الّیذ لشاس داسد. ٚ اص ؿٕبَ ثٝ  3960ی آٖ وٜٛ ثُ ثب استفبؼ ػطح دسیب اػت ٚ ثّٙذتشیٗ ٘مطٝ

بٖ، ٚ اص غیشة ثیٝ   ٞبی یضد ٚ اكفٟبٖ، اص جٙٛة ثٝ اػتبٖ ٞشٔضٌیبٖ، اص ؿیشق ثیٝ اػیتبٖ وشٔی     اػتبٖ

(. 1392ٞبی ثٛؿٟش ٚ وٍٟیّٛیٝ ٚ ثٛیشاحٕذ ٔحذٚد ؿذٜ اػت )ػبِٙبٔٝ آٔبسی اػتبٖ فیبسع،  اػتبٖ

 (.1)ؿىُ 
 

 

                                                           
1. Cutter, et al 

2. Matyas and Pelling. 
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 ٔٛلؿیت ٔٙطمٝ ٔٛسد ٔطبِؿٝ -1ؿىُ 

 

ٞبی آة ؿٛس طـه ٚ ثختٍبٖ دس ٘ضدیىی غشة ؿٟشػتبٖ ٘یشیض فبسع لشاس داس٘ذ، ویٝ اص  دسیبچٝ

ؿیٛد.  ٛدٜ ٚ اص ٘ػش ٚػؿت دٚٔیٗ دسیبچٝ داخّیی وـیٛس ٔحؼیٛة ٔیی    ٞبی آثی ثتشیٗ صیؼتٍبٜٟٔٓ

ٞیبی دسیبچیٝ   (. اص ٘ب40ْ: 1374)ؾّٕذاسی،  اػت ٞضاس ویّٛٔتش ٔشثؽ  25ٔؼبحت حٛضٝ آثخیض آٖ 

تٛاٖ ثختٍبٖ )پیچىبٖ، لیچىبٖ، ثجٍبٖ، ٘یشیض ٚ چٛثب٘بٖ( ٚ دسیبچٝ طـه )ثبػفٛیٝ ٚ ٘شٌغ( سا ٔی

پیٛ٘ذ٘یذ. ٚ دس ٔٛلؿییت   ٞبی پش ثبساٖ ٌؼتشؽ یبفتٝ ٚ ثٝ یىذیٍش ٔیی ػبَ٘بْ ثشد. ایٗ دٚ دسیبچٝ دس 

حب٘یٝ طَٛ  13دلیمٝ ٚ  31دسجٝ ٚ  53حب٘یٝ ؾشم ؿٕبِی ٚ  42دلیمٝ ٚ  42دسجٝ ٚ  29جغشافیبیی 

 .ا٘ذویّٛٔتشی ؿشق ؿیشاص ٚالؽ ؿذٜ 160ؿشلی دس فبكّٝ حذٚد 

 

 رٍص تحقیق

تحّیّیی جٟیت ثشسػیی پبسأتشٞیبی ٔیٛسد       –تٛكییفی   ایٗ پظٚٞؾ اص ٘ٛؼ وبسثشدی ثٛدٜ ٚ اص سٚؽ

ٞبی آٖ ثشسػی ػٛد جؼتٝ ٚ ٕٞب٘ٙذ ػبیش تحمیمبت داسای دٚ ثخؾ ؾٕذٜ ثٛدٜ اػت. ثخـی اص دادٜ

ٞیبی ٔیٛسد ٘ییبص اص    ای ٚ ثخـی دیٍش اص دادٜٔب٘ٙذ چبسچٛة ٘ػشی تحمیك اص سٚؽ اػٙبدی، وتبثخب٘ٝ

 ػت آٔذٜ اػت. د ٘بٔٝ ثٝ ٔطبِؿبت ٔیذا٘ی ٚ ثب اثضاس پشػؾ

جبٔؿٝ آٔبسی تحمیك حبضش سا تٕبٔی سٚػتبٞبیی ویٝ ثیٝ ٘حیٜٛ ٔؼیتمیٓ ثیب دسیبچیٝ طـیه ٚ        

دٞذ، دس ایٗ ساػتب ثب تٛجٝ ثٝ ٔطبِؿبت ٔیذا٘ی ٚ ثب اػیتفبدٜ  ثبؿٙذ تـىیُ ٔیثختٍبٖ دس استجبه ٔی

 3اس تیب ؿیؿبؼ   خب٘ٛ 2522سٚػتب ثب  17  ٔـخق ٌشدیذ وٝ ایٗ سٚػتبٞب ؿبُٔ Arc GISاص ٘شْ افضاس 

، ثٙیبثشایٗ ثیب   اػیت  طٛس ٔؼتمیٓ ثیب دسیبچیٝ دس استجیبه     ثبؿٙذ وٝ ثٝویّٛٔتشی پیشأٖٛ دسیبچٝ ٔی

ٝ   333دسكیذ تؿیذاد    5/0اػتفبدٜ اص فشَٔٛ وٛوشاٖ ٚ ػطح خطبی  ؾٙیٛاٖ جبٔؿیٝ ٕ٘ٛ٘یٝ     خیب٘ٛاس ثی

ٝ تغییش الّیٓ دس اسصیبثی ٔیضاٖ آٌبٞی وـبٚسصاٖ ٘ؼجت ثا٘تخبة ٌشدیذ. ثب تٛجٝ ثٝ ٞذف پظٚٞؾ وٝ 
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ای اص ثبؿیذ، طیی  ٌؼیتشدٜ   ٔیی  ٔٙبطك سٚػتبیی پیشأٖٛ دسیبچٝ طـه ٚ ثختٍبٖ دس اػتبٖ فبسع

ٞبی ػیبصٌبس ثیب تغیییش    ٞب دس اثؿبد آٌبٞی اص تغییش الّیٓ، احشات ٔٙفی تغییش الّیٓ ٚ اػتشاتظیؿبخق

شسػی لیشاس ٌشفیت )جیذَٚ    الّیٓ دس لبِت پشػـٙبٔٝ خب٘ٛاسٞبی سٚػتبیی ٚ ٔطبِؿبت ٔیذا٘ی ٔٛسد ث

1.) 
 ٞبی تحمیكٔؿشفی ٔتغیشٞب ٚ ؿبخق -1جذَٚ 

 ؿبخق ثؿذ

 آٌبٞی اص تغییش الّیٓ

افضایؾ دٔب، وبٞؾ ثبسؽ، دٚسٜ طٛال٘ی خـىؼیبِی، تغیییش دٚسٜ ثبس٘یذٌی، ٌشٔتیش ؿیذٖ      

صٔؼتبٖ ٘ؼجت ثٝ لجُ، داغتش ؿذٖ تبثؼتبٖ ٘ؼجت ثیٝ لجیُ، پییؾ ثیٙیی ثیبسؽ، ویبٞؾ       

 یٔٙبثؽ آثی وـبٚسص

 تغییشات ٔٙفی الّیٓ 

وبٞؾ حجٓ ٔحلٛالت وـبٚسصی، ثیـتش ؿذٖ ٟٔیبجشت، ؾّیت ٟٔیبجشت ویٓ ثبسؿیی ٚ      

تغییشات الّیٕی، وبٞؾ دسآٔذ، وبٞؾ آة ٔٙطمٝ، س٘ج ثشدٖ اص وٓ آثیی، ویبٞؾ ػیالٔت    

 داْ، وبٞؾ یبفتٗ حبكّخیضی خبن، وبٞؾ پٛؿؾ ٌیبٞی، افضایؾ اؿتغبَ وبرة

 ٞبی ػبصٌبساػتشاتظی

ٞبی ٍٟ٘یذاسی آة،  ٞبی ٔحلَٛ ثب دٚسٜ سؿذ وٛتبٜ، تىٙیهساؾی یه پبسچٝ، ٚاسیتٝ٘ػبْ ص

ٞبی صٔب٘ی ؾّٕییبت صساؾیی، تىٙییه حفبغیت خیبن، ثیزسوبسی لجیُ اص دٚسٜ        تغییش دٚسٜ

خـىی، ٔبِچ پبؿیی، چیشخؾ ٔحلیَٛ، وـیت ٔخیتّی، ؾّٕییبت ثیذٖٚ ؿیخٓ، تغیییش          

بْٚ ثٝ ؿٛسی، ثیٕٝ ثٛدٖ ٔحلَٛ، وـت ٔحلٛالت ٔمبْٚ ثٝ خـىی، وـت ٔحلٛالت ٔم

 ٔحلٛالت، تٙٛؼ دس ؿغُ، تٙٛؼ دسآٔذ

 
سٚایی پشػـٙبٔٝ تحمیك ثب ٘ػش وبسؿٙبػیبٖ ٚ ٔتخللبٖ)وبسؿٙبػیبٖ جٟیبد وـیبٚسصی، ٔٙیبثؽ      

طجیؿی ٚ اػبتیذ( دس صٔیٙٝ ٔٛضٛؼ ٔٛسد پظٚٞؾ ٔٛسد تبییذ لیشاس ٌشفیت. ٕٞچٙییٗ ثیشای ثشسػیی      

ی كفش تب یه اػتفبدٜ ؿذٜ، وٝ ٔیضاٖ ِفبی وشٚ٘جبد ثب دأٙٝٞبی تحمیك اص آٔبسٜ آٔیضاٖ پبیبیی ٌٛیٝ

ٞبی ػیبصٌبس ثیب تغیییش     آِفبی وشٚ٘جبد ثؿذ آٌبٞی اص تغییش الّیٓ، احشات ٔٙفی تغییش الّیٓ ٚ اػتشاتظی

 (.2الّیٓ ثٝ ؿشح ریُ ثٝ دػت آٔذٜ اػت )جذَٚ 

 ٔیضاٖ ضشیت آِفبی وشٚ٘جبد اثؿبد ٔٛسد ثشسػی -2 جذَٚ

 بی وشٚ٘جبدٔیضاٖ آِف ثؿذ

 801/0 آٌبٞی اص تغییش الّیٓ

 798/0 احشات ٔٙفی تغییش الّیٓ

 876/0 ٞبی ػبصٌبس ثب تغییش الّیٓاػتشاتظی

 .1398ٔٙجؽ: ٘ٛیؼٙذٌبٖ، 
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 SPSS   ٚArc GISٞب، جٟت تجضیٝ ٚ تحّیُ آٔبسی آٟ٘ب اص ٘یشْ افضاسٞیبی  آٚسی دادٜپغ اص جٕؽ

 اػتفبدٜ ٌشدیذٜ اػت.

 

 ّای تحقیقیافتِ

طیٛس ویٝ دس    ثٙذی ؿذٜ اػت، ٕٞبٌٖشٜٚ ػٙی طجمٝ 7تشویت ػٙی پبػخٍٛیبٖ دس دس ایٗ پظٚٞؾ 

ٞیبی ػیٙی   ( ٘ـبٖ دادٜ ؿذٜ اػت، وٕتشیٗ فشاٚا٘ی افشاد پبػخٍٛ اص ِحبظ ػٙی ثیٝ ٌیشٜٚ  3جذَٚ )

دسكذ ٚ ثیـشیٗ فشاٚا٘ی افشاد پبػخٍٛ اص ِحبظ ػٙی ثیٝ ٌیشٜٚ    1/8ػبَ ثب  46 -50ػبَ ٚ  20 -25

٘فیشی ویٝ ٔیٛسد پشػـیٍشی لیشاس       332ثبؿیٙذ. اص ثییٗ   دسكذ ٔیی  1/26ػبَ ثب  51یـتش اص ػٙی ث

ا٘ذ. ٕٞچٙیٗ پبػخٍٛیبٖ ثش حؼت ػٛاد )تحلییالت( دس  سا ٔشداٖ تـىیُ دادٜ تٕبٔی افشادا٘ذ  ٌشفتٝ

 9/27دٞذ وٝ ثیـیتشیٗ فشاٚا٘یی دس ٌیشٜٚ دییپّٓ ثیب      ا٘ذ، ٘تبیج ٘ـبٖ ٔیثٙذی ؿذٜچٟبس ٌشٜٚ طجمٝ

ثبؿذ. افیشاد ثیٝ ِحیبظ دػتشػیی ثیٝ      دسكذ ٔی 9ٚ وٕتشیٗ فشاٚا٘ی دس ٌشٜٚ ِیؼب٘غ ٚ ثبالتش  دسكذ

دسكیذ پبػیخٍٛیبٖ    8/11، 3ا٘ذ وٝ ثش اػیبع جیذَٚ ؿیٕبسٜ    ثٙذی ؿذٌٜشٜٚ تمؼیٓ 3اؾتجبسات ثٝ 

ٝ ا٘یذ وی  دسكذ افشاد پبػخٍٛ اغٟبس ٕ٘ٛدٜ 2/46ا٘ذ وٝ اطالؾی اص اؾتجبسات ٘ذاس٘ذ ٚ فمی اغٟبس ٕ٘ٛدٜ

 ثٝ اؾتجبسات دػتشػی داس٘ذ.  

 ٞبی ؾٕٛٔی پبػخٍٛیبٖثشخی اص ٟٕٔتشیٗ ٚیظٌی -3 جذَٚ
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 2/64 دسترسی بِ اعتبارت

 62 عدم دسترسی بِ اعتبارات 1 زى

 سي
سال 21- 22  0/8  8/00 اطالعی ًدارم 

سال 24 -01  7/00  

ت
یال

ص
تح

 

 2/01 بیسَاد
سال 00 – 02  2/00 خَاًدى ٍ ًَشتي 08 

سال 61-04  7/00  0/08 ابتدایی 
62-60  2/04  0/20 راٌّوایی 
21-64  0/8  9/27 دیپلن 

20بیشتر از   0/24  9 لیساًس ٍ باالتر 
 .1398ٔٙجؽ: ٘ٛیؼٙذٌبٖ، 
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 آگاّی از تغییر اقلین

ٞبی طیٛال٘ی ؿیذٖ   ثبؿذ. اص ٘ػش پبػخٍٛیبٖ، ؿبخقؿبخق ٔی 8سای ثؿذ آٌبٞی اص تغییش الّیٓ دا

داسای ثیـیتشیٗ ٔییبٍ٘یٗ ٚص٘یی     69/4ٚ وبٞؾ ثبسؽ ثب ٔیبٍ٘یٗ  71/4دٚسٜ خـىؼبِی ثب ٔیبٍ٘یٗ 

تشیٗ ٔیبٍ٘یٗ سا ثیٝ خیٛد اختلیبف دادٜ    پبییٗ 99/3ثیٙی ثبسؽ ثب ٔیبٍ٘یٗ پیؾ ثبؿٙذ. ؿبخق ٔی

لّیٓ دس سٚػیتبٞبی ٔیٛسد ٔطبِؿیٝ ؾیذْ     پبػخٍٛیبٖ دس ساثطٝ ثب تغییش البثُ تٛجٝ اص ٘ػش  ةاػت. ٘ىت

ثبؿیذ ویٝ   ٚسٚد آة اص سٚدخب٘ٝ وش ٚ ػیٛ٘ذ ثٝ دسیبچٝ طـه ٚ ثختٍبٖ دس ٔٙطمٝ ٔٛسد ٔطبِؿیٝ ٔیی  

ٞبی خـىؼبِی ٚ صدٖ ػذ دسٚدصٖ ثش سٚی سٚدخب٘ٝ وش ٚ یىی اص دالیُ اكّی آٖ طٛال٘ی ؿذٖ دٚسٜ

 (.4ثبؿذ )جذَٚ ػیٛ٘ذ دس ٔٙطمٝ ٔی

 
 ٔؤِفٝ آٌبٞی اص تغییش الّیٓ ٞبیؿبخق ٔؿیبس ا٘حشاف ٚ ٚص٘ی بٍ٘یٗٔی فشاٚا٘ی، -4َ جذٚ

 ثؿذ

 ؿبخق

خیّیییی  

 وٓ

خیّییی  صیبد تبحذٚدی وٓ
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ٔ
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 دسكذ دسكذ دسكذ دسكذ دسكذ

 53/0 66/4 7/69 27 3/3 0 0 افضایؾ دٔب

 58/0 69/4 2/74 1/23 9/0 8/1 0 وبٞؾ ثبسؽ

 50/0 71/4 6/73 2/25 6/0 6/0 0 دٚسٜ طٛال٘ی خـىؼبِی

 58/0 54/4 58 6/39 2/1 2/1 0 تغییش دٚسٜ ثبس٘ذٌی

ٌشٔتییش ؿییذٖ صٔؼییتبٖ   

 ٘ؼجت ثٝ لجُ
0 5/1 3 1/23 4/72 66/4 61/0 

داغتیییش ؿیییذٖ تبثؼیییتبٖ 

 ٘ؼجت ثٝ لجُ
3/0 5/4 0 4/17 8/77 67/4 72/0 

 96/0 99/3 6/39 5/25 5/31 5/1 8/1 پیؾ ثیٙی ثبسؽ

وییییبٞؾ ٔٙییییبثؽ آثییییی 

 وـبٚسصی
0 0 2/4 1/35 7/60 56/4 57/0 

 .1398ٔٙجؽ: ٘ٛیؼٙذٌبٖ، 

 آگاّی از اثرات هٌفی تغییر اقلین

ٞبی ؿٛس ؿذٖ آة آؿبٔیذ٘ی دٞذ وٝ اص ٘ػش وـبٚسصاٖ، ؿبخق( ٘ـبٖ ٔی5٘تبیج حبكُ اص جذَٚ )

ٚ ویبٞؾ آة ٔٙطمیٝ ثیب     73/4ٔییبٍ٘یٗ   ، ویبٞؾ پٛؿیؾ ٌییبٞی ثیب    74/4ٚ وـبٚسصی ثب ٔیبٍ٘یٗ 
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ٞبی آٌیبٞی اص احیشات ٔٙفیی    ثٝ تشتیت داسای ثیـتشیٗ ٔیبٍ٘یٗ ٚص٘ی دس ثیٗ ؿبخق 72/4ٔیبٍ٘یٗ 

ٚ وبٞؾ ػالٔت داْ ثیب ٔییبٍ٘یٗ    54/4ٞبی وبٞؾ دسآٔذ ثب ٔیبٍ٘یٗ ثبؿٙذ. ؿبخقتغییش الّیٓ ٔی

ٞیبی  حبئض إٞییت دس استجیبه ثیب ؿیبخق     ةا٘ذ. ٘ىتاختلبف دادٜ خٛد ثٝ وٕتشیٗ ٔیبٍ٘یٗ سا 56/4

آٌبٞی اص احشات ٔٙفی تغییش الّیٓ اص دیذٌبٜ پبػخٍٛیبٖ، ؿٛس ؿیذٖ آة آؿیبٔیذ٘ی ٚ وـیبٚسصی دس    

ٞیبی  تٛاٖ ثٝ طیٛال٘ی ؿیذٖ دٚسٜ  ثبؿذ وٝ اص دالیُ اكّی آٖ ٔیسٚػتبٞبی ٔٙطمٝ ٔٛسد ٔطبِؿٝ ٔی

 ٙطمٝ ٔٛسد ٔطبِؿٝ اؿبسٜ ٕ٘ٛد.خـىؼبِی دس ٔٙطمٝ ٚ وبٞؾ ػطح آة ٚسٚدی ثٝ دسیبچٝ دس ٔ

 
 ٔؤِفٝ آٌبٞی اص احشات ٔٙفی الّیٓ ٞبیؿبخق ٔؿیبس ا٘حشاف ٚ ٚص٘ی ٔیبٍ٘یٗ فشاٚا٘ی، -5 جذَٚ

 ثؿذ
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 دسكذ دسكذ دسكذ دسكذ دسكذ

وییبٞؾ حجییٓ ٔحلییٛالت  

 وـبٚسصی  
0 7/2 4/2 7/26 2/68 60/4 67/0 

 88/0 60/4 2/77 7/14 7/2 7/2 7/2 ثیـتش ؿذٖ ٟٔبجشت  

ؾّت ٟٔبجشت وٓ ثبسؿیی ٚ  

 تغییشات الّیٕی
6/0 5/1 7/8 7/14 5/74 60/4 75/0 

 60/0 54/4 2/59 5/37 2/1 2/1 0 وبٞؾ دسآٔذ

 59/0 72/4 79 6/15 2/4 2/1 0 وبٞؾ آة ٔٙطمٝ

 55/0 68/4 7/72 7/23 3 6/0 0 شدٖ اص وٓ آثیس٘ج ث

ؿٛس ؿذٖ آة آؿیبٔیذ٘ی ٚ  

 وـبٚسصی
6/0 0 3/3 5/16 6/79 74/4 57/0 

 70/0 56/4 1/66 27 1/5 2/1 6/0 وبٞؾ ػالٔت داْ

وبٞؾ ییبفتٗ حبكیّخیضی   

 خبن
0 5/1 8/4 5/22 2/71 63/4 64/0 

 53/0 73/4 2/77 5/19 7/2 6/0 0 وبٞؾ پٛؿؾ ٌیبٞی

ٞیییبی افیییضایؾ ثیٕیییبسی 

)ػشطبٖ خٖٛ، تٍٙی ٘فیغ  

 ٚ ...( دس ثیٗ ػبوٙبٖ

6/0 0 2/4 1/29 1/66 60/4 63/0 

 86/0 18/4 9/39 9/45 9 3/3 8/1 افضایؾ اؿتغبَ وبرة

 .1398ٔٙجؽ: ٘ٛیؼٙذٌبٖ، 
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 ّای سازگار در راتطِ تا تغییر اقلین استراتصی

ػبصٌبس دس ساثطٝ ثب تغییش الّییٓ تٛػیی وـیبٚسصاٖ     ٞبیوبسٌیشی اػتشاتظی ٘تبیج حبكُ اص ٔطبِؿٝ ثٝ

، ٔیبِچ  75/4ٞبی، تٙٛؼ دسآٔذ ثیب ٔییبٍ٘یٗ   ٌٛیبی ایٗ اػت وٝ اص ٘ػش پبػخٍٛیبٖ ثٝ تشتیت ؿبخق

، وـت ٔحلٛالت ٔمیبْٚ  60/4، وـت ٔحلٛالت ٔمبْٚ ثٝ ؿٛسی ثب ٔیبٍ٘یٗ 69/4پبؿی ثب ٔیبٍ٘یٗ 

ٞبی تِٛییذ   ا٘ذ. ؿبخقص٘ی سا ثٝ خٛد اختلبف دادٜثیـتشیٗ ٔیبٍ٘یٗ ٚ 60/4ثٝ خـىی ثب ٔیبٍ٘یٗ 

 25/3ٚ ؾّٕیبت ثذٖٚ ؿخٓ ثیب ٔییبٍ٘یٗ    15/3كٙبیؽ دػتی دس سٚػتبٞبی ٔٛسد ٔطبِؿٝ ثب ٔیبٍ٘یٗ 

ٞبی ػبصٌبس ثب تغییش الّییٓ سا اص  وبسٌیشی اػتشاتظی ٞبی ثٝتشیٗ ٔیبٍ٘یٗ ٚص٘ی دس ٔیبٖ ؿبخق پبییٗ

ٞیبی  ٞبی اػتشاتظی٘ىتٝ حبئض إٞیت دس استجبه ثب ؿبخق(. 6 َثبؿٙذ )جذٚ ٘ػش پبػخٍٛیبٖ داسا ٔی

ػبصٌبس دس ساثطٝ ثب تغییش الّیٓ اص دیذٌبٜ پبػخٍٛیبٖ، اػتفبدٜ اص وـت ٔحلٛالت ٔمبْٚ ثٝ خـیىی  

 ثبؿذ.  ٚ ؿٛسی اص جّٕٝ وـت دسختبٖ ا٘بس ٚ وـت یٛ٘جٝ دس سٚػتبٞبی ٔٙطمٝ ٔٛسد ٔطبِؿٝ ٔی
 

 ٞبی ػبصٌبس ثب تغییش الّیٓٔؤِفٝ اػتشتظی ٞبیؿبخق ٔؿیبس ا٘حشاف ٚ ص٘یٚ ٔیبٍ٘یٗ فشاٚا٘ی، -6َ جذٚ
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 ؿبخق
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 دسكذ دسكذ دسكذ دسكذ دسكذ

 78/0 21/4 5/40 1/44 6/12 2/1 6/0 ٘ػبْ صساؾی یه پبسچٝ

ٞبی ٔحلَٛ ثیب دٚسٜ  یتٝٚاس

 سؿذ وٛتبٜ

0 8/1 1/11 7/47 3/39 24/4 71/0 

 65/0 40/4 9/48 2/43 2/7 6/0 0 ٞبی ٍٟ٘ذاسی آةتىٙیه

ٞیییبی صٔیییب٘ی تغیییییش دٚسٜ

 ؾّٕیبت صساؾی

9/0 2/1 99 1/38 9/48 32/4 80/0 

 80/0 25/4 1/44 4/41 2/10 2/4 0 تىٙیه حفبغت خبن

ثییییزسوبسی لجییییُ اص دٚسٜ 

 ىیخـ

3/0 3/12 21 3/33 33 86/3 02/1 

 72/0 69/4 3/79 4/14 9/3 9/0 5/1 ٔبِچ پبؿی

 65/0 34/4 4/44 9/45 3/9 3/0 0 چشخؾ ٔحلَٛ

 88/0 30/4 8/50 3/36 1/5 8/7 0 وـت ٔختّی

 37/1 25/3 5/28 9/15 1/17 4/29 9 ؾّٕیبت ثذٖٚ ؿخٓ

 93/0 28/4 4/51 2/34 2/7 7/5 5/1 تغییش ٔحلَٛ

وـت ٔحلٛالت ٔمیبْٚ ثیٝ   

 خـىی

0 9/0 3/6 6/24 2/68 60/4 64/0 

 60/0 60/4 8/65 7/29 6/3 9/0 0وـت ٔحلٛالت ٔمیبْٚ ثیٝ   
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 ؿٛسی

 91/0 24/4 48 6/36 1/8 3/6 9/0 ثیٕٝ ثٛدٖ ٔحلٛالت

 24/1 15/3 5/16 3/27 4/20 7/26 9 تِٛیذ كٙبیؽ دػتی

 70/0 55/4 5/65 6/27 2/4 7/2 0 تٙٛؼ دس ؿغُ

 54/0 75/4 3/79 3/18 2/1 9/0 3/0 تٙٛؼ دسآٔذ

  .1398ٔٙجؽ: ٘ٛیؼٙذٌبٖ، 

 ارزیاتی هیساى آگاّی کشاٍرزاى ًسث، تِ تغییر اقلین در هٌطقِ هَرد هطالؼِ
ٝ  ٔٛسد آٌبٞی وـبٚسصاٖ ٘ؼجت ثٝ تغییش الّیٓ دس ٔٙطمٝ ٔیضاٖ ثشسػی ٞذف ثب ساػتب، ایٗ دس  ٔطبِؿی
ٝ  ،3 ؾذد. ؿذ اػتفبدٜ ایٕ٘ٛ٘ٝ ته T آصٖٔٛ اص یكتحم فشضیٝ آصٖٔٛ ثشای ٖ  ثی ٝ  ؾٙیٛا  ٘ػیشی  یٔیب٘ی
ٝ  ٔیٛسد  دس ٔٙطمٝ الّیٓ آٌبٞی وـبٚسصاٖ ٘ؼجت ثٝ تغییش ٔیضاٖ اسصیبثی  ٘تیبیج . ؿیذ  ا٘تخیبة  ٔطبِؿی
 . اػت آٔذٜ( 7) ؿٕبسٜ جذَٚ دس فٛق آصٖٔٛ تحّیُ ٚ تجضیٝ اص حبكُ

 000/0 ٔؿٙبداسی ػطح ٚ 47/4 ٔیبٍ٘یٗ ثب ٙطمٝوـبٚسصاٖ ٔ وٝ اػت ایٗ اص حبوی آصٖٔٛ ٘تبیج
 ؾجیبست  ثٝ. ثبؿٙذٔی ٔطبِؿٝ ٔٛسد دس ٔٙطمٝ آٌبٞی ٚ ؿٙبخت ٘ؼجت ثٝ تغییش الّیٓ ثیـتشیٗ داسای
ویٝ ثیذیٗ ٔؿٙیب     ثبؿذٔی 3 ٘ػشی ٔیب٘ٝ اص ثبالتش الّیٓ تغییش آٌبٞی وـبٚسصاٖ ٘ؼجت ثٝ ٔیضاٖ دیٍش
د. ٕٞچٙیٗ ٘تبیج آصٖٔٛ حبوی اص اییٗ اػیت ویٝ اص ٘ػیش     ٌشد تٛاٖ ٌفت فشضیٝ تحمیك احجبت ٔی ٔی

ٚ ػیطح ٔؿٙیبداسی    56/4ٞبی  آٌبٞی اص تغیییش الّییٓ ثیب ٔییبٍ٘یٗ     افشاد وـبٚسص ثٝ تشتیت دس ِٔٛفٝ
ٚ  000/0ٚ ػییطح ٔؿٙییبداسی   60/4، آٌییبٞی اص احییشات ٔٙفییی تغییییش الّیییٓ ثییب ٔیییبٍ٘یٗ    000/0

داسای ثیـیتشیٗ   000/0ٚ ػیطح ٔؿٙیبداسی    24/4ٍیٗ ٞبی ػبصٌبس ثب تغییش الّیٓ ثیب ٔییب٘   اػتشاتظی
ثبؿٙذ. ثٝ ؾجبست دیٍش: دس تٕبٔی ٔتغیشٞبی تحمییك، ٔییضاٖ   ؿٙبخت ٚ آٌبٞی ٘ؼجت تغییش الّیٓ ٔی

  (.7( اػت )جذَٚ 3ی ٘ػشی )آٌبٞی وـبٚسصاٖ ٘ؼجت ثٝ تغییش الّیٓ ثبالتش اص ٔیب٘ٝ
تغییش الّیٓ دس سٚػتبٞبی ٞی وـبٚسصاٖ ٘ؼجت ثٝ ای ٔیضاٖ آٌبته ٕ٘ٛ٘ٝ Tتیجٝ ٟ٘بیی آصٖٔٛ  -7 جذَٚ

 ٔٛسد ٔطبِؿٝ
 3ٔطّٛثیت ؾذدی ٔٛسد آصٖٔٛ ;  

دسجیییٝ  Tٔمذاس  ٔیبٍ٘یٗ
 آصادی

ػییییییطح 
 ٔؿٙبداسی

تفبٚت اص حذ 
 ٔطّٛة

 ٖ ٙب ٝ اطٕی  دسكذ 95فبكّ
 ثبال پبییٗ

 601/1 530/1 565/1 000/0 332 859/86 56/4 تغییش الّیٓ
یییبٞی اص احیییشات  ٌآ

 فی تغییش الّیٓٔٙ
60/4 459/87 332 000/0 603/1 567/1 639/1 

ٞیییبی اػیییتشاتظی
ٌبس ثییب تغییییش   ػییبص

 الّیٓ

24/4 526/69 332 000/0 241/1 206/1 276/1 

 496/1 442/1 470/1 000/0 332 436/110 47/4 وُ اثؿبد

 .1398٘ٛیؼٙذٌبٖ،  ٔٙجؽ:
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ٔٛسد ٔطبِؿٝ ثٝ تفىیه ٔیضاٖ فبكّٝ اص  دس ایٗ ساػتب، ثب ٞذف ثشسػی ٔیضاٖ احشپزیشی سٚػتبٞبی

دس ثؿذ احشات ٔٙفی تغییش الّیٓ ثشای آصٖٔٛ فشضیٝ تحمیك اص آصٖٔٛ ضشیت  دسیبچٝ طـه ٚ ثختٍبٖ

اػتفبدٜ ؿذ وٝ ٘تیبیج حبكیُ اص تجضییٝ ٚ تحّییُ آصٔیٖٛ فیٛق دس        (Kendalls) ٕٞجؼتٍی وٙذاَ 

جؼتٍی جٟت اسصیبثی احشات ٔٙفی تغییش ٘تیجٝ ٟ٘بیی آصٖٔٛ ضشیت ٕٞ( أذٜ اػت. 8جذَٚ ؿٕبسٜ )

الّیٓ ثش سٚػتبٞبی پیشأٖٛ دسیبچٝ ٔجیٗ ایٗ ٚالؿیت اػت، وٝ ثیٗ ٔیضاٖ احشات ٔٙفی تغییش الّییٓ  

ثب تٛجٝ ثیٝ ٔمیذاس ضیشیت ٕٞجؼیتٍی وٙیذاَ      طـه ٚ ثختٍبٖ  سٚػتبٞب اص دسیبچٝ ٚ طجمبت فبكّٝ

ٔؿٙبداسی ٚجٛد داسد. ثٝ ؾجیبستی دیٍیش    دسكذ، ساثطٝ ٔٙفی 01/0( ٚ ػطح خطبی وٕتش اص -060/0)

ٖ ثب افضایؾ فبكّٝ اص دسیبچٝ ٞیب داؿیتٝ   ، تغییشات الّیٓ احشات ٔٙفی وٕتشی ثش سٚػتبٞبی پیشأیٖٛ آ

تٛاٖ ثٝ ایٗ ٘تیجٝ سػیذ اػت. ثب تٛجٝ ثٝ ضشیت ثٝ دػت آٔذٜ ثشای ثؿذ احشات ٔٙفی تغییش الّیٓ ٔی

بی پیشأٖٛ احشات ٔٙفی ٔتفبٚتی سا دس ثشداؿیتٝ اػیت ویٝ    وٝ تغییش الّیٓ ثٝ ٘ؼجت فبكّٝ اص سٚػتبٞ

 ٌشدد.   ٌشدد ٚ فشضیٝ دْٚ تحمیك تبییذ ٔیٔب سد ٔی تٛاٖ ٌفت فشم  ثذیٗ ٔؿٙب ٔی

احشات ٔٙفی تغییش الّیٓ ثش سٚػتبٞبی  (Kendalls)٘تیجٝ ٟ٘بیی آصٖٔٛ ضشیت ٕٞجؼتٍی وٙذاَ  -8َ جذٚ

 پیشأٖٛ دسیبچٝ

 طجمییییبت فبكییییّٝ
 سٚػتبٞب اص دسیبچٝ

 Kendalls tau-b ٔیضاٖ احشات ٔٙفی تغیش الّیٓ

060/0- 1.000 
Correlation 

Coefficient    ٔیضاٖ احشات ٔٙفیی تغیییش
 Sig. (2-tailed) 0 000/0 الّیٓ

17 17 N 

000/1 060/0- 
Correlation 

Coefficient    طجمبت فبكیّٝ سٚػیتبٞب اص
 Sig. (2-tailed) 000/0 0 دسیبچٝ

17 17 N 

   Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). .**.            1398ٔٙجؽ: ٘ٛیؼٙذٌبٖ، 
ٕٞچٙیٗ ثشای ثشسػی ساثطٝ ثیٗ ٔیضاٖ آٌبٞی وـیبٚسصاٖ اص تغیییش الّییٓ ٚ ٔییضاٖ اػیتفبدٜ اص      

یت ٕٞجؼتٍی اػپیشٔٗ اػیتفبدٜ  ٞبی ػبصٌبس ثب تغییش الّیٓ تٛػی وـبٚسصاٖ اص آصٖٔٛ ضشاػتشاتظی

٘تیجیٝ ٟ٘یبیی   ( آٔیذٜ اػیت.   9ؿذ. ٘تبیج حبكُ اص تجضیٝ ٚ تحّیُ آصٖٔٛ فٛق دس جیذَٚ ؿیٕبسٜ )  

ٔیضاٖ آٌبٞی وـبٚسصاٖ اص تغییش الّییٓ  آصٖٔٛ ضشیت ٕٞجؼتٍی جٟت اسصیبثی ساثطٝ ثیٗ ٔتغیشٞبی 

ٔجیٗ ایٗ ٚالؿیت اػت، وٝ  بٚسصاٖٞبی ػبصٌبس ثب تغییش الّیٓ تٛػی وـٚ ٔیضاٖ اػتفبدٜ اص اػتشاتظی

ٞبی ػبصٌبس ثب تغیییش  ٔیضاٖ آٌبٞی وـبٚسصاٖ اص تغییش الّیٓ ٚ ٔیضاٖ اػتفبدٜ اص اػتشاتظیثیٗ ٔیضاٖ 

( ٚ ػطح خطبی وٕتیش  197/0ثب تٛجٝ ثٝ ٔمذاس ضشیت ٕٞجؼتٍی اػپیشٔٗ )الّیٓ تٛػی وـبٚسصاٖ 
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جبستی دیٍش ثب افضایؾ ٔیضاٖ آٌبٞی وـبٚسصاٖ دسكذ، ساثطٝ ٔخجت ٔؿٙبداسی ٚجٛد داسد. ثٝ ؾ 01/0اص 

 ٞبی ػبصٌبس ثب تغییش الّیٓ ٘یض افضایؾ یبفتٝ اػت. ٘ؼجت ثٝ تغییش الّیٓ، ٔیضاٖ اػتفبدٜ اص اػتشاتظی

 
ٞبی ٘تیجٝ ٟ٘بیی آصٖٔٛ ضشیت ٕٞجؼتٍی اػپیشٔٗ آٌبٞی اص تغییش الّیٓ ٚ اػتفبدٜ اص اػتشاتظی -9َ جذٚ

 ػبصٌبس ثب تغییش الّیٓ

ییییییضاٖ اػیییییتفبدٜ اص ٔ
ٞبی ػبصٌبس ثیب  اػتشاتظی
 تغییش الّیٓ

ٔیییضاٖ آٌییبٞی اص تغییییشات  
 الّیٓ

 اػپیشٔٗ

197/0 1.000 
Correlation 

Coefficient  ٔیضاٖ آٌبٞی اص تغییشات
 Sig. (2-tailed) 0 000/0 الّیٓ

17 17 N 

000/1 197/0 
Correlation 

Coefficient  ٔییییییضاٖ اػیییییتفبدٜ اص
ػبصٌبس ثیب   ٞبیاػتشاتظی
 تغییش الّیٓ

0 000/0 Sig. (2-tailed) 

17 17 N 

   Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). .**.       1398ٔٙجؽ: ٘ٛیؼٙذٌبٖ، 
 

 تٌذی رٍستاّای هَرد هطالؼِ تراساض آگاّی کشاٍرزاى از تغییر اقلین رتثِ

سٚػتبی ٔٛسد ٔطبِؿیٝ ثیٝ ِحیبظ آٌیبٞی      17ٞبی پش ؿذٜ دس ٔٝٞبی پشػـٙبثب تٛجٝ ثٝ تحّیُ یبفتٝ

وـبٚسصاٖ اص تغییش الّیٓ، ٔـخق ؿذ وٝ وـبٚسصاٖ سٚػتبٞبی جضیٗ، دٞٛییٝ، طـیه، ٔحٕیذآثبد،    

ثبؿیٙذ.   ثؼتشْ چـٕٝ ا٘جیش ٚ خب٘ٝ وت اص ثیـتشیٗ آٌبٞی دس ساثطٝ ثیب تغیییش الّییٓ ثشخیٛسداس ٔیی     

اٖ آٌییبٞی ٚ ؿییٙبخت وـییبٚسصاٖ اص تغییییش الّیییٓ دس ( ٘ـییبٖ دٞٙییذٜ ٔیییض2( ٚ ؿییىُ )10جییذَٚ )

 ثبؿذ. سٚػتبٞبی ٔٛسد ٔطبِؿٝ ٔی
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 ثٙذی سٚػتبٞبی ٔٛسد ٔطبِؿٝ یشاػبع آٌبٞی وـبٚسصاٖ اص تغییش الّیٓستجٝ -10 جذَٚ
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 13 14/0 39/4 تّٕجٝ وبغٕی 10 5 40/0 61/4 یشثؼتشْ چـٕٝ ا٘ج 1

 6 28/0 60/4 خب٘ٝ وت 11 14 12/0 37/4 ثٛسوبٖ 2

 9 28/0 53/4 ٔجبسن آثبد 12 2 18/0 66/4 دٞٛیٝ 3

 4 31/0 63/4 ٔحٕذآثبد 13 10 37/0 48/4 دٜ صیش 4

 15 46/0 22/4 سؿیذآثبد 14 16 26/0 16/4 لّؿٝ ٔحٕٛدی 5

 11 28/0 47/4 ػٍٙىش 15 7 36/0 56/4 لـٓ لبٚی 6

 8 30/0 54/4 ؿشق آثبد 16 12 45/0 44/4 حؼٗ آثبد 7

 3 22/0 65/4 طـه 17 12 40/0 44/4 ٞالَ آثبد 8

 1 26/0 71/4 جضیٗ 9

 .1398ٔٙجؽ: ٘ٛیؼٙذٌبٖ، 

 

 ثٙذی سٚػتبٞبی ٔٛسد ٔطبِؿٝ ثش اػبع آٌبٞی وـبٚسصاٖ اص تغییش الّیٓستجٝ -2ؿىُ 
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 تاّای هَرد هطالؼِ تراساض اثرات هٌفی تغییر اقلینتٌذی رٍسرتثِ

سٚػتبی ٔیٛسد ٔطبِؿیٝ ثیش اػیبع احیشات       17ٞبی پش ؿذٜ دس ٞبی پشػـٙبٔٝتٛجٝ ثٝ تحّیُ یبفتٝ ثب

ٔٙفی تغییش الّیٓ، ٔـیخق ؿیذ ویٝ سٚػیتبٞبی ثؼیتشْ چـیٕٝ ا٘جییش، جیضیٗ، دٞٛییٝ، طـیه،           

ثبؿیٙذ.   شات ٔٙفی تغییش الّییٓ ثشخیٛسداس ٔیی   ٔحٕذآثبد، حؼٗ آثبد ٚ خب٘ٝ وت اص ثیـتشیٗ ٔیضاٖ اح

دٞٙذٜ احیشات ٔٙفیی تغیییش الّییٓ دس ػیبیش سٚػیتبٞبی ٔیٛسد         ( ٘ـب3ٖ( ٚ ؿىُ ؿٕبسٜ )11جذَٚ )

 ثبؿذ.ٔطبِؿٝ ٔی
 ثٙذی سٚػتبٞبی ٔٛسد ٔطبِؿٝ ثشاػبع تأحیشات ٔٙفی تغییش الّیٓستجٝ -11َ جذٚ
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 12 29/0 48/4 تّٕجٝ وبغٕی 10 1 21/0 78/4 ثؼتشْ چـٕٝ ا٘جیش 1

 6 32/0 61/4 خب٘ٝ وت 11 13 09/0 44/4 ثٛسوبٖ 2

 9 23/0 55/4 ٔجبسن آثبد 12 3 06/0 70/4 دٞٛیٝ 3

 5 28/0 64/4 ٔحٕذآثبد 13 10 25/0 53/4 دٜ صیش 4

 10 55/0 53/4 سؿیذآثبد 14 15 66/0 33/4 لّؿٝ ٔحٕٛدی 5

 14 50/0 43/4 ػٍٙىش 15 8 41/0 58/4 لـٓ لبٚی 6

 11 40/0 49/4 ؿشق آثبد 16 6 44/0 61/4 حؼٗ آثبد 7

 4 20/0 67/4 طـه 17 7 38/0 59/4 ٞالَ آثبد 8

 2 28/0 74/4 جضیٗ 9

 .1398ٔٙجؽ: ٘ٛیؼٙذٌبٖ، 



 (9  ، )پیاپی9911تابستان ، اول ، شمارهاول / سال وواحی ساحلی یمطالعات جغرافیای پور، جواد معصومی و مهدی معصومی حسه حمیدیانم    /  44

 

 
 اػبع احشات ٔٙفی تغییش الّیٓ ثٙذی سٚػتبٞبی ٔٛسد ٔطبِؿٝ ثشستجٝ -3ؿىُ 

 ّای سازگار تا تغییر اقلینتٌذی رٍستاّای هَرد هطالؼِ تراساض استفادُ از استراتصیرتثِ

سٚػتبی ٔیٛسد ٔطبِؿیٝ ثیٝ ِحیبظ ٔییضاٖ       17ٞبی پش ؿذٜ دس ٞبی پشػـٙبٔٝتٛجٝ ثٝ تحّیُ یبفتٝ ثب

اٖ، ٔـخق ؿذ وٝ سٚػتبٞبی ثؼیتشْ  ٞبی ػبصٌبس ثب تغییش الّیٓ تٛػی وـبٚسصاػتفبدٜ اص اػتشاتظی

ٞیبی ػیبصٌبس ثیب تغیییش     چـٕٝ ا٘جیش، ٞالَ آثبد ٚ دٞٛیٝ داسای ثیـتشیٗ ٔیضاٖ اػتفبدٜ اص اػتشاتظی

ٞبی ػیبصٌبس  دٞٙذٜ ٔیضاٖ اػتفبدٜ اص اػتشاتظی ( ٘ـب4ٖ( ٚ ؿىُ ؿٕبسٜ )12ثبؿٙذ. جذَٚ ) الّیٓ ٔی

 ثبؿذ.ثب تغییش الّیٓ دس ػبیش سٚػتبٞبی ٔٛسد ٔطبِؿٝ ٔی
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ذی سٚػتبٞبی ٔٛسد ٔطبِؿٝ ثشاػبع ٔیضاٖ اػتفبدٜ اص اػتشاتظیستجٝ -12 جذَٚ  ٞبی ػبصٌبس ثب تغییش الّیٓٙث
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جیش 1  11 21/0 19/4 تّٕجٝ وبغٕی 10 1 29/0 39/4 ثؼتشْ چـٕٝ ٘ا

 8 31/0 22/4 خب٘ٝ وت 11 11 16/0 19/4 ثٛسوبٖ 2

 8 31/0 22/4 ٔجبسن آثبد 12 3 19/0 33/4 دٞٛیٝ 3

 6 33/0 25/4 ٔحٕذآثبد 13 4 24/0 30/4 دٜ صیش 4

 9 28/0 21/4 سؿیذآثبد 14 7 31/0 23/4 لّؿٝ ٔحٕٛدی 5

 13 39/0 07/4 ػٍٙىش 15 5 32/0 26/4 لـٓ لبٚی 6

 10 26/0 20/4 ؿشق آثبد 16 9 47/0 21/4 حؼٗ آثبد 7

 12 39/0 18/4 طـه 17 2 32/0 35/4 ٞالَ آثبد 8

 10 35/0 20/4 جضیٗ 9

 .1398ٞبی پظٚٞؾ، ٔٙجؽ: یبفتٝ

 

 ٞبی ػبصٌبس ثب تغییش الّیٓثٙذی سٚػتبٞبی ٔٛسد ٔطبِؿٝ ثش اػبع اػتفبدٜ اص اػتشاتظیستجٝ -4ؿىُ 
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 گیری ٍ پیشٌْاداتًتیجِ

اػتبٖ فبسع دس وٕشثٙذ خـه ٚ ٘یٕٝ خـیه لیشاس داسد ٚ ٕٞچٙییٗ ثیب تٛجیٝ ثیٝ        تٛجٝ ثٝ ایٙىٝ ثب

افتیذ، خؼیبست   طٛس ٔىشس اتفیبق ٔیی   ٞبی ٔٙبطك خـه وٝ ؾٕالً پذیذٜ خـىؼبِی دس آٟ٘ب ثٝٚیظٌی

 ٝ ٝ  ٚاسدٜ اص پذیذٜ خـىؼبِی ثش وـبٚسصی، ٔٙبثؽ طجیؿی ٚ دأذاسی ٔٙطمٝ ثؼیبس صیبد اػت ثی ای ٌٛ٘ی

دٚاْ حیبت سا ثب ثحشاٖ ٔٛاجٝ ٔی ػیبصد. دس اییٗ ساػیتب ٞیذف تحمییك حبضیش        وٝ ؿشایی ص٘ذٌی ٚ

 ثبؿذ.  ثشسػی ٔیضاٖ آٌبٞی وـبٚسصاٖ ٕٞجٛاس ثب دسیبچٝ طـه ٚ ثختٍبٖ ٘ؼجت ثٝ تغییش الّیٓ ٔی

آٌبٞی ٘ؼجت ثٝ تغییش الّییٓ ٚ احیشات ٔٙفیی     ٞبیٞبی پظٚٞؾ دس ساثطٝ ثب ثشسػی ؿبخقیبفتٝ

، ثیبٍ٘ش ایٗ اػت وٝ تغییش الّییٓ ٔٛجیت   ٌٛیبٖپبػخ ٘ػش بی ٔٛسد ٔطبِؿٝ اصتغییش الّیٓ دس سٚػتبٞ

طیٛال٘ی ؿیذٖ   ؿٛس ؿذٖ آة آؿبٔیذ٘ی ٚ وـبٚسصی، وبٞؾ پٛؿؾ ٌییبٞی، ویبٞؾ آة ٔٙطمیٝ،    

دٚسٜ خـىؼبِی، وبٞؾ ثبسؽ، افضایؾ دٔب ٚ ٌشٔتش ؿذٖ صٔؼتبٖ ٘ؼجت ثٝ لجُ دس ٔٙطمیٝ ٔیٛسد   

ٞبی اػتفبدٜ ؿذٜ تٛػی وـبٚسصاٖ دس ُ اص ثشسػی اػتشاتظیٔطبِؿٝ ؿذٜ اػت. ٕٞچٙیٗ ٘تبیج حبك

ساثطٝ ثب تغییش الّیٓ دس سٚػتبٞبی ٔٛسد ٔطبِؿٝ ثیبٍ٘ش ایٗ اػت وٝ وـبٚسصاٖ ثشای ٔمبثّٝ ثیب احیشات   

تٙیٛؼ دسآٔیذ، ٔیبِچ پبؿیی، وـیت      ٞیبی   ٔٙفی تغییش الّیٓ دس ٔٙطمٝ ٔیٛسد ٔطبِؿیٝ اص اػیتشاتظی   

. ٘تیبیج پیظٚٞؾ   وٙٙیذ ٔحلٛالت ٔمبْٚ ثٝ خـىی اػتفبدٜ ٔیی ٔحلٛالت ٔمبْٚ ثٝ ؿٛسی ٚ وـت 

ٞبی ( دس صٔیٙٝ ؿبخق1397( ٚ ػبسا٘ی )1396ٞبی اػٕؿیُ ٘ظاد ٚ پٛدیٙٝ )حبضش ثب ٘تبیج پظٚٞؾ

 ثبؿذ.  ٞب، وبٞؾ ثبسؽ ٚ ... ٕٞؼٛ ٔیافضایؾ سٚصٞبی ٌشْ، افضایؾ دٔب، فشاٚا٘ی خـىؼبِی

ٖ  ای اػیتفبدٜ ؿیذٜ: ٘تیبیج   ته ٕ٘ٛ٘ٝ Tدس ساثطٝ ثب فشضیٝ اَٚ پظٚٞؾ اص آصٖٔٛ  تیه   T آصٔیٛ

 داسای 000/0 ٔؿٙیبداسی  ػطح ٚ 47/4 ٔیبٍ٘یٗ ثب وـبٚسصاٖ ٔٙطمٝ وٝ اػت ایٗ اص ای حبویٕ٘ٛ٘ٝ

٘تیبیج پیظٚٞؾ    .ثبؿیٙذ ٔی ٔطبِؿٝ ٔٛسد دس ٔٙطمٝ آٌبٞی ٚ ؿٙبخت ٘ؼجت ثٝ تغییش الّیٓ ثیـتشیٗ

( ٚ ػیبسا٘ی  1396ٞبی اػٕؿیُ ٘ظاد ٚ پٛیٙیٝ ) پظٚٞؾ حبضش دس ساثطٝ ثب فشضیٝ اَٚ تحمیك ثب ٘تبیج

 ثبؿذ.  ( دس صٔیٙٝ ٔیضاٖ آٌبٞی وـبٚسصاٖ )سٚػتبئیبٖ( اص احشات تغییش الّیٓ ٕٞؼٛ ٔی1397)

ثٙذی سٚػتبٞبی ٔٛسد ٔطبِؿٝ ثٝ ِحبظ آٌیبٞی وـیبٚسصاٖ اص تغیییش الّییٓ،     ٘تبیج حبكُ اص ستجٝ

ضیٗ، دٞٛیٝ، طـه، ٔحٕذآثبد، ثؼتشْ چـٕٝ ا٘جییش  ٘ـبٖ داد وٝ ثٝ تشتیت وـبٚسصاٖ سٚػتبٞبی ج

 ثبؿٙذ. وت اص ثیـتشیٗ ٔیضاٖ آٌبٞی دس ساثطٝ ثب تغییش الّیٓ ثشخٛسداس ٔیٚ خب٘ٝ

آصٖٔٛ ضشیت ٕٞجؼتٍی وٙذاَ جٟیت اسصییبثی احیشات ٔٙفیی تغیییش الّییٓ ثیش        ٘تبیج حبكُ اص 

ٗ ٚالؿیت اػت، وٝ ثیٗ ٔییضاٖ  سٚػتبٞبی پیشأٖٛ دسیبچٝ دس ساثطٝ ثب فشضیٝ دْٚ پظٚٞؾ ٔجیٗ ای

ثیب تٛجیٝ ثیٝ ٔمیذاس     طـیه ٚ ثختٍیبٖ    سٚػتبٞب اص دسیبچٝ احشات ٔٙفی تغییش الّیٓ ٚ طجمبت فبكّٝ

دسكذ، ساثطیٝ ٔٙفیی ٔؿٙیبداسی     01/0( ٚ ػطح خطبی وٕتش اص -060/0ضشیت ٕٞجؼتٍی وٙذاَ )

 ٝ یٓ احیشات ٔٙفیی وٕتیشی ثیش     ، تغیییشات الّی  ٚجٛد داسد. ثٝ ؾجبستی دیٍش ثب افضایؾ فبكّٝ اص دسیبچی
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ثٙذی سٚػتبٞبی ٔیٛسد ٔطبِؿیٝ   ٕٞچٙیٗ ٘تبیج حبكُ اص ستجٝٞب داؿتٝ اػت. سٚػتبٞبی پیشأٖٛ آٖ

ثش اػبع احشات ٔٙفی تغییش الّیٓ، ٘ـبٖ داد وٝ ثٝ تشتیت وـبٚسصاٖ سٚػتبٞبی ثؼتشْ چـٕٝ ا٘جیش، 

ٔیضاٖ احشات ٔٙفی تغییش الّیٓ جضیٗ، دٞٛیٝ، طـه، ٔحٕذآثبد، حؼٗ آثبد ٚ خب٘ٝ وت اص ثیـتشیٗ 

 ثبؿٙذ.  ثشخٛسداس ٔی

ٔییضاٖ آٌیبٞی وـیبٚسصاٖ اص    آصٖٔٛ ضشیت ٕٞجؼتٍی اػپیشٔٗ جٟت اسصییبثی  ٘تبیج حبكُ اص 

ٖ  تغییش الّیٓ ٚ ٔیضاٖ اػتفبدٜ اص اػتشاتظی دس ساثطیٝ ثیب    ٞبی ػبصٌبس ثب تغییش الّیٓ تٛػیی وـیبٚسصا

ٔییضاٖ آٌیبٞی وـیبٚسصاٖ اص تغیییش الّییٓ ٚ      ٝ ثییٗ  فشضیٝ ػْٛ پظٚٞؾ ٔجیٗ ایٗ ٚالؿیت اػت، و

ثیب تٛجیٝ ثیٝ ٔمیذاس ضیشیت      ٞبی ػبصٌبس ثب تغییش الّیٓ تٛػی وـبٚسصاٖ ٔیضاٖ اػتفبدٜ اص اػتشاتظی

دسكذ، ساثطٝ ٔخجیت ٔؿٙیبداسی ٚجیٛد     01/0( ٚ ػطح خطبی وٕتش اص 197/0ٕٞجؼتٍی اػپیشٔٗ )

بٚسصاٖ ٘ؼجت ثٝ تغیییش الّییٓ، ٔییضاٖ اػیتفبدٜ اص     داسد. ثٝ ؾجبستی دیٍش ثب افضایؾ ٔیضاٖ آٌبٞی وـ

ٝ ٞبی ػبصٌبس ثب تغییش الّیٓ ٘یض تٛػی وـبٚسصاٖ افضایؾ یبفتٝ اػت. اػتشاتظی -٘تبیج حبكُ اص ستجی

ٞبی ػبصٌبس ثیب تغیییش   ثٙذی سٚػتبٞبی ٔٛسد ٔطبِؿٝ ثٝ ِحبظ ٔیضاٖ اػتفبدٜ وـبٚسصاٖ اص اػتشاتظی

سصاٖ سٚػتبٞبی ثؼیتشْ چـیٕٝ ا٘جییش، ٞیالَ آثیبد ٚ دٞٛییٝ اص       الّیٓ، ٘ـبٖ داد وٝ ثٝ تشتیت وـبٚ

 وٙٙذ. ٞبی ػبصٌبس ثب تغییش الّیٓ اػتفبدٜ ٔیثیـتشیٗ اػتشاتظی

 ٜٞبی ٘یٕٝ ؾٕیك ٚ ؾٕیك غیش ٔجبص دس اطشاف دسیبچٝ وٝ ٔٛجیت ثٟیشٜ  جٌّٛیشی اص حفش چب-

 ٌشدد.  ٞبی صیش صٔیٙی ٚ ػطحی دس ٔٙطمٝ ٔیسٚیٝ اص آةثشداسی ثی

 ٛجٝ ثٝ احذاث ػذ ثش سٚی سٚدخب٘ٝ وش ٚ وبٞؾ ٚسٚدی آة ثٝ دسیبچٝ طـه ٚ ثختٍبٖ ثٝ ثب ت

 ٞب اخیش، حمبثٝ ثیـتشی ثٝ ایٗ دسیبچٝ اختلبف دادٜ ؿٛد.دِیُ خـىؼبِی

 ثب تٛجٝ ثٝ وبٞؾ ثبسؽ      ٝ  ٞب دس ٔٙطمٝ، وبؿت ٔحلیٛالت ٔمیبْٚ ثیٝ ؿیٛسی دس ٔٙطمیٝ ٚ ثی

ثبال ثشدٖ ػطح صیشوـت ٚ حفع ٔٙیبثؽ آثیی دس   ثشای  آثیبسی تحت فـبس ٞبیتىٙیه وبسٌیشی

 ؿٛد.ٔٙطمٝ تٛكیٝ ٔی

 ٝٔشاحُ ٚ ثحشاٖ یصٔیٙٝ دس ٔشدْ ٞبیٌبٞیآ ػطح افضایؾ ٞذف ثب ٞبییثش٘بٔٝ ٚ ٞبطشح یتٟی 

 .ثحشاٖ ٔذیشیت ٌٛ٘بٌٖٛ

 

 هٌاتغ

ٖ  تبحیش تغییش الّیٓ ثش دسیبچٝ اسٚٔییٝ،  .(1390احٕذی، ٔشیٓ ) ٖ  ٘بٔیٝ وبسؿٙبػیی اسؿیذ     پبییب  - سؿیتٝ ؾٕیشا

 ٔذیشیت ٔٙبثؽ آة، دا٘ـىذٜ ٟٔٙذػی ؾٕشاٖ، دا٘ـٍبٜ كٙؿتی خٛاجٝ ٘لیشاِذیٗ طٛػی. 

اسصیبثی ػبصٌبسی ثب تغییشات الّیٕی دس ٔٙیبطك سٚػیتبیی    .(1396٘ظاد، ٔشتضی ٚ پٛدیٙٝ، ٔحٕذسضب ) اػٕؿیُ

 . 85-100(:  6)11، ٔجّٝ ٔخبطشات ٔحیی طجیؿیجٙٛة خشاػبٖ جٙٛثی، 
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ثٙذی ٞبی ستجٝاسصیبثی تطجیمی سٚؽ .(1390ٟٔذی، ػجبػی لیذاسی، حٕذاهلل ٚ كبدلّٛ، طبٞشٜ )پٛسطبٞشی، 

ٞیبی  فلیّٙبٔٝ پیظٚٞؾ  تىٙیه ٔخبطشات ٔحیطی دس ٔٙبطك سٚػتبیی )ٔطبِؿٝ ٔٛسدی: اػتبٖ ص٘جیبٖ(،  
 . 31-54(:  2)3، سٚػتبیی

ا٘تـبسات ػیت ػجض، اداسٜ وُ حفبغت  ،ٞبی فبسعتبالة .(1392وبس٘بٔی )جٛالیی، ِیال ٚ حؼیٙؿّی اثشاٞیٕی

 صیؼت اػتبٖ فبسع. ٔحیی 

ٔجّیٝ  سیضی ؿٟشی ٍٕٞبْ ثب ٔخیبطشات طجیؿیی ثیب تبوییذ ثیش اییشاٖ،       ثش٘بٔٝ .(1383صادٜ، ػیذ سضب )حؼیٗ
 . 59-88:   3، ایجغشافیب ٚ تٛػؿٝ ٘بحیٝ

 ثیش  ٔؤحش ثشسػی ؾٛأُ .(1394صادٜ، ؾّی اكغش ٚ ؿشفی، ِیذا ) خبِذی، فخشاِذیٗ، صسافـب٘ی، ویٛٔشث، ٔیشن

ٖ  وبساٖ ٔٛسدی: ٌٙذْ الّیٓ ٔطبِؿة تغییشات دسثشاثش وـبٚسصاٖ ػبصٌبسی تٛاٖ ُ  ؿٟشػیتب  رٞیبة،  ػیشپ

 . 655-678(:  6)3 ٞبی سٚػتبیی،ٔجّٝ پظٚٞؾوشٔب٘ـبٜ،  اػتبٖ

یّیی ثیش   تحّ .(1388اِذیٗ افتخبسی، ؾجذاِشضب، لیذیشی، ٔحٕیٛد، پشٞیضٌیبس، اوجیش ٚ ؿیبیبٖ، ػییبٚؽ )       سوٗ

(: 13)1، فلّٙبٔٝ ٔذسع ؾّْٛ ا٘ؼب٘ی پزیشی جبٔؿٝ ٘ؼجت ثٝ ٔخبطشات طجیؿی،ٞبی ٘ػشی آػیت دیذٌبٜ

62-29 . 

، پبیبٖ ٘بٔٝ وبسؿٙبػیی  آٚسی وـبٚسصاٖ ٞیشٔٙذ ٘ؼجت ثٝ تغییش الّیٓثشسػی تبة .(1397اهلل ) ػبسا٘ی، حجیت

 ا٘ـٍبٜ ػیؼتبٖ ٚ ثّٛچؼتبٖ.اسؿذ، ٌشٜٚ جغشافیب ٚ ٔخبطشات ٔحیطی، دا٘ـىذٜ جغشافیب، د

آٚسی، ػیالٔت سٚا٘یی ٚ سضیبیتٕٙذی اص    تیبة  .(1386ػبٔب٘ی، ػیبٔه، جٛوبس، ثٟشاْ ٚ كیحشاٌشد، ٘یشٌغ )  

 . 290-295(: 13)3، ٔجّٝ سٚا٘پضؿىی ٚ سٚا٘ـٙبػی ثبِیٙی ایشاٖص٘ذٌی، 

بِی ٔطبِؿیٝ  پزیشی، ٘مطٝ ٔذیشیت سیؼه خـىؼی ػٙجؾ آػیت .(1389ؿشفی، ِیال ٚ صسافـب٘ی، ویٛٔشث )

 . 43-56(: 1)1 ای،سیضی ٔٙطمٝفلّٙبٔٝ ثش٘بٔٝ ٔٛسدی: ػشپُ رٞبة، اػالْ آثبد غشة،

اٚسی وـبٚسصاٖ ثٙذی ؾٛأُ ٔٛحش ثش افضایؾ تبةاِٚٛیت .(1393كبدلّٛ، طبٞشٜ ٚ ػجبػی لیذاسی  حٕذاهلل )

اٖ سٚػتبٞبی ؿٟشػیتبٖ  دس ثشاثش ٔخبطشات طجیؿی )ثب تبویذ ثش خـىؼبِی( ٔٙطمٝ ٔٛسد ٔطبِؿٝ: وـبٚسص

 . 129-153: 10 ٔجّٝ جغشافیب ٚ ٔخبطشات ٔحیطی،ایجشٚد، 

پبیبٖ ٘بٔیٝ   پزیشی التلبدی ٚ اجتٕبؾی وـبٚسصاٖ دس ثشاثش خـىؼبِی،ػٙجؾ آػیت .(1394كفشی، ثٟٙبْ )

 دٚسٜ وبسؿٙبػی اسؿذ، دا٘ـىذٜ ؾّْٛ ا٘ؼب٘ی ٚ اجتٕبؾی، دا٘ـٍبٜ ٔبص٘ذساٖ. 

ثشسػی احش تغیییش الّییٓ ثیش     .(1390اد، ؿٟبة، اثشاٞیٕی، ویٛٔشث ٚ خّمی، ٔجیذ )٘ظ ٔذسػی، فشؿتٝ، ؾشالی

)ؾّیْٛ ٚ كیٙبیؽ    ٘ـشیٝ آة ٚ خبن ٞب )ٔطبِؿٝ ٔٛسدی: سٚدخب٘ٝ ٌشٌب٘شٚد(،ٔیضاٖ آثذٞی ػبال٘ٝ سٚدخب٘ٝ

 . 1365-1377: 6، 25وـبٚسصی(، جّذ 

ٝ   .(1393ٔؿلٛٔی جـیٙی، ٟٔیذی )   ٝ ٞیبی ٔؼیتؿذ ٌشدؿیٍشی    ؿٙبػیبیی پٟٙی ای ٚ ثشسػیی احیشات   دسیبچی
، پبیبٖ ٘بٔٝ وبسؿٙبػیی اسؿیذ،   ٞب ثش ٔٙبطك سٚػتبیی ٕٞجٛاسفیضیىی آٖ -اجتٕبؾی ٚ وبِجذی -التلبدی

 سیضی سٚػتبیی، دا٘ـىذٜ ادثیبت، دا٘ـٍبٜ صاثُ.ٌشٜٚ جغشافیب ٚ ثش٘بٔٝ
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