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تغییر آبوهوا و مخاطرات آبوهوایی شهر تهران
هحوذ سلیمِ ،1داًطیبس آة ٍ َّاضٌبسی ،داًطگبُ خَاسصهی
دسیبفت همبلِ94/01/18 :

پزیشش ًْبیی94/6/12 :

چکیذُ:
ضْش تْشاى دس خٌَة کَّْبی الجشص ،اهشٍصُ هَاخِ ثب سِ ًَع هخبطشُ آة ٍ َّایی است ،هخبطشُ آة ٍ َّایی ًبضی اص
خغشافیب ،هخبطشُ آة ٍ َّایی ًبضی اص پبیذاسی َّا ٍ هخبطشُ آة ٍ َّایی ًبضی اص گشهبیص خْبًیّ .ذف اص ایي پظٍّص
هطبلؼِ ایي سِ ًَع هخبطشُ دس ضْش تْشاى است .سٍش کبس دس ایي پظٍّص ثشسسی سًٍذ تغییشات ػَاهل سیٌَپتیکی است کِ
تحت تأثیش گشهبیص خْبًی ٍ تَسؼِ ضْشی دچبس تغییشاتی ضذُ اًذ .ثذیي هٌظَس استفبع طئَپتبًسیل تشاص ّ 500کتَپبسکبل
خْت تغییشات پش استفبع خٌت حبسُ ای دس دٍ ثبصُ صهبًی  5سبلِ ،ثبصُ اٍل اص  1948تب  ٍ 1952ثبصُ دٍم اص  2010تب  ،2014هَسد
دادُ است کِ ثبػث افضایص هخبطشات دس ضْش تْشاى ضذُ است .ثش اثش تغییشات آة ٍَّایی دس دِّ ّبی اخیش ،پبیذاسی َّا ٍ
دٍسُ تسلط آى ثش ًیَاس ضْش تْشاى افضایص یبفتِ است .پبیذاسی َّا دس تْشاى ثِ دٍ گشٍُ پبیذاسی ّبی حشاستی ٍ پبیذاسی
ّبی ثشٍدتی تمسین هی ضًَذ .ػَاهل اًسبى سبخت ثبػث تطکیل خضیشُ حشاستی ،افضایص استفبع  LCLضذُ ٍ تشاص تشاکن
َّا سا ثِ استفبع ثبالتشی اًتمبل دادُ است .تغیی ش هیذاى ثبد ضْشی ،تطذیذ تَسثَالًس ّبی خَی ،تطذیذ گشادیبى ّبی
تشهَدیٌبهیک ،فشثِ ای سیکلَى ّبی هْبخش  ،اص اثشات خضیشُ حشاستی ضْش ّستٌذ.
ٍاطگبى کلیذی  :هخبطشُ ،گشهبیص خْبًی ،گشد ٍ غجبس ،طَفبى ،خضیشُ حشاستی
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همذهِ
دس ؿٟشٞب ثحشاٖٞبی آةٛٞٚایی سا ث ٝػ ٝدػتٔ ٝیتٛاٖ تمؼیٓ وشد .دػتٝی ا َٚثحشاٖٞبی ٘بؿی اص ٔٛلؼیت
خغشافیبیی  ٚؿشایظ عجیؼی ،دػتٝی د ْٚثحشاٖٞبی ٘بؿی اص پبیذاسیٞبی خٛی  ٚدػتٝی ػ ْٛثحشاٖٞبیی ٘بؿی اص
تغییشات آةٛٞٚای خٟب٘ی .تٟشاٖ دس ػشض خغشافیبیی  35دسخٝی ؿٕبِی  ٚع 51 َٛدسخٝی ؿشلی ،دس دأٝٙی خٛٙثی
وٜٞٛبی اِجشص  ٚدس غشة تپٞٝبی ثیثیؿٟشثب٘ ٛدس ٔحیغی ٘یٓثؼتٔ ٚ ٝحفٛػ اص عٛفبٖٞبی ػٍٕٟیٗ ػشضٞبی پبییٗ
لشاس داسد٘ .یٕٝی خٛٙثی تٟشاٖ ثب ثیبثبٖٞبی ٚػیغ دؿت وٛیش ٔشوضی ایشاٖ ٔدبٚست داسد .دس ػبختبس وّی آةٛٞٚای
تٟشاٖ ػ ٝػبُٔ و ،ٜٛثیبثبٖ  ٚثبدٞبی غشثی ٔؤثش ٞؼتٙذ .وٜٞٛب  ٚثبدٞبی غشثی ٘مـی ٔثجت دس آةٛٞٚای تٟشاٖ داس٘ذ أب
ٔیضاٖ ٘فٛر آٖٞب ثذاٖ ا٘ذاص٘ ٜیؼت و٘ ٝمؾ ٔٙفی ثیبثبٖ سا خٙثی وٙذ .ثبدٞبی ثیبثب٘ی دس تبثؼتبٖ اص خٛٙة ؿشق اص
٘بحیٝی ٔؼیّ ٝث ٝػٛی تٟشاٖ ٔیٚص٘ذ .دس ایٗ ؿشایظ ،تٍٙٙبی وٞٛؼتب٘ی فضبی تٟشاٖ ثٌٝ٘ٛ ٝای اػت وٕٝٞ ٝی فضبی
آٖ سا ٌشدٚغجبس ٔیپٛؿب٘ذ .ایٗ ثبدٞب ثیـتش خـه ٌ ٚبٞی تٛأْ ثب عٛفبٖ ؿٗ ٞؼتٙذ.
تٛػؼٝی تٟشاٖ ػجت تٛػؼٝی خضیشٜی حشاستی دس آٖ ؿذ ٜاػتٔ .ؼٕٛالً خضیشٜی ٌشٔبیی تحت ؿشایظ پبیذاس خٛی،
تـىیُ  ٚتٛػؼٔ ٝییبثذ .ثبدٞبی ٔحّی تشاصٞبی پبییٗ خ ،ٛث ٝعٛس چـٍٕیشی اثش خضیشٜی ٌشٔبیی سا اص ثیٗ ٔیثشد ٚ
سیضؽ ٛٞای ػشد اص دسٜٞبی ٔدبٚس ٘یض أىبٖ ثٚ ٝخٛد آٔذٖ ٌشٔبیؾ ؿٟشی سا ٕ٘یدٞذ .ایدبد  ٚتٛػؼٝی ٌشدؽٞبی
حشاستی ٔشثٛط ث ٝخضیشٜی ٌشٔبیی ؿٟشی عی ؿتٞبی صٔؼتبٖ ٕٞشا ٜثب اػتمشاس ؿشایظ ػیٛٙپتیىی ٚاچشخٙذی
أىبٖپزیش اػت.
تشافیىی ة) عشح ٙٞذػی ج) ؿشایظ خٛی (ٚاسٍ٘ٚی) د) غّظتٞبی صٔی .ٝٙغّظتٞبی صٔیٔ ٝٙمذاس آالیٙذٜای اػت وٝ
دس ؿشایظ ثذ ٖٚتشافیه دس ٛٞا ٚخٛد داسد .تٛصیغ ٘ٛاحی ٔؼى٘ٛی  ٚصٙؼتی ٘ضدیه ٘ٛاحی ٔغبِؼ ٝدس ایٗ ٔؼئّ ٝاثشٌزاس
اػت .خضیشٜی حشاستی تٟشاٖ ػجت افضایؾ ٌشادیبٖٞبی ػٕٛدی ٛٞای تٟشاٖ  ٚتـذیذ ٘بپبیذاسیٞب ٔیؿٛد .تـذیذ
٘بپبیذاسیٞب عٛفبٖٞبی ٌشدٚغجبسی اص ٘ٛع عٛفبٖ سٚصٞبی  12 ٚ 11خشداد  1393تٟشاٖ سا ثٚ ٝخٛد ٔیآٚسد.
ػبختبسٞبی ؿٟشی (ػبختٕبٖٞبی ٔؼى٘ٛی ،اداسی ،آٔٛصؿی ،تفشیحی  )...ٚدس ٔٙبعك ؿٟشی ػبّٔی ث ٝػٛأُ
آةٛٞٚایی اضبفٔ ٝیوٙٙذ و ٝثب ػٛٙاٖ ػٛأُ ا٘ؼبٖػبخت ؿٙبختٔ ٝیؿٛد .ػٛأُ ا٘ؼبٖػبخت دس ؿٟشٞب ػجبستا٘ذ اص
ا٘شطی آ٘تشٚپی ،ا٘شطی حُٕ٘ٚمُ ،ػٛختٞبی فؼیّی ،فشثٝای ٌشٔبی ٔحؼٛع (٘ؼجت ثٌ ٝشٔبی ٟ٘بٖ) ،تبثؾ ٔضبػف
(٘بؿی اص ثّٙذٔشتجٝػبصی)٘ ،مصبٖ آِجذ٘ ٚ ٚمصبٖ ( OLRتبثؾ عٛٔ َٛج ثّٙذ) .ایٗ ػٛأُ ػجت تـىیُ خضیشٜی
حشاستی ،افضایؾ ( 1BLNالیٝی ٔشصی) ،تغییش ٔیذاٖ ثبد ؿٟشی ،تـذیذ تٛسثٛال٘غٞبی خٛی ،تـذیذ ٌشادیبٖٞبی
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دس وُ ،ػٛأُ اثشٌزاس دس غّظت آالیٙذٜٞبی خیبثبٖٞبی ؿٟشی ث ٝچٟبس ٌش ٜٚتمؼیٓ ٔیؿ٘ٛذ :اِف) ؿبخصٞبی

تشٔٛدیٙبٔیه (ػٕٛدی  ٚافمی) ،فشثٝای ػیىّٖٞٛبی ٟٔبخش  ٚچشخٙذٞبی ػشضٞبی ٔیب٘ی ،تغییشات تشٚپٛػفشی
(افضایؾ استفبع تشٚپٛپبٚص) ،افضایؾ استفبع  ،2LCLوبٞؾ سعٛثت٘ؼجی تٛدٜٞبی ٛٞا  ٚافضایؾ تجخیش  ٚتؼشق ٔیؿ٘ٛذ.
ػغح  LCLػغحی اػت و ٝدس آٖ ثؼتٛٞ ٝای صؼٛدوٙٙذ ٜث ٝحبِت اؿجبع ٔیسػذ  ٚتشاوٓ صٛست ٔیٌیشد  ٚاستفبع
افضایؾ ػغح  LCLتٛدٜٞبی ٛٞای ٔشعٛة سػیذ ٜث ٝایشاٖ دس استفبع ثبالتشی ث ٝاؿجبع ٔیسػذ و ٝث ٝوبٞؾ ثبسؽ ٚ
تغییش ٘ٛع ثبسؽ اص ثبسؽٞبی خبٔذ ث ٝثبسؽٞبی ٔبیغ ٔیا٘دبٔذ.
1. Boundary Layer
2. Lifting Condensation Level
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پبییٗتش آٖ

صٔبٖ ثیـتش ٛٔ ٚلؼیت ثٟتشی سا ثشای تـىیُ  ٚسؿذ اثش ٘ ٚبپبیذاسی دس اختیبس ثؼتٛٞ ٝا لشاس ٔیدٞذ .ثب
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دس وُ ،دٔبٞبی ؿجب٘ٔ( ٝب٘ٙذ دٔبی وٕی )ٝٙثیـتش تحت تأثیش آثبس ؿٟشی لشاس ٔیٌیشد  ٚتٛػؼٝی ؿٟش٘ـیٙی
ٔیتٛا٘ذ س٘ٚذ افضایـی دٔبٞبی وٕیٝٙی ؿٟشٞب سا تـذیذ وٙذ .ثٍٙٞ ٝبْ سٚص ،ث ٝدِیُ تالعٓ  ٚاختالط  ٚافضایؾ استفبع
الیٝی ٔشصیٔ ،یضاٖ ٌشٔبی تِٛیذؿذ ٜدس ؿٟشٞب دس حدٓ خیّی ٚػیغتش تٛصیغ ٔیٌشدد  ،ٚدس ٘تید ،ٝتفبٚت چٙذا٘ی
ثیٗ س٘ٚذ افضایـی دٔبٞبی ثیـیٝٙی ؿٟش  ٚح ٝٔٛایدبد ٕ٘یؿٛد .ثٙبثشایٗ ،س٘ٚذ افضایـی دٔبٞبی ثیـی ٝٙثش اثش تٛػؼٝی
ؿٟش٘ـیٙی ٕ٘یتٛا٘ذ چـٍٕیش ثبؿذ.
ٔؼئّٝی اصّی ٔخبعشات آةٛٞٚایی ایٗ ؿٟش اص خغشافیب ،پبیذاسی ٛٞا  ٚاص ٌشٔبیؾ خٟب٘ی ٘بؿی ٔیؿٛد .تٕشوض
ا٘ج ٜٛخٕؼیت دس ایٗ ٔٙغمٝی خغشافیبیی ػجت افضایؾ تأثیش ایٌٗٔ ٝ٘ٛخبعشات ؿذ ٜاػت .تٟشاٖ اص خّٕ ٝؿٟشٞبی
ثضسي د٘یبػت وٓٞ ٝاو ٖٛٙث ٝؿذت ثب ٔؼئّٝی آِٛدٌی ٛٞا ،سیضٌشدٞب  ٚعٛفبٖٞبی ٘بٌٟب٘ی دسٌیش اػت .دس ثشخی اص
سٚصٞبی ػبَ ٔمذاس ػٙبصش آِٛدٜوٙٙذ ٜث ٝلذسی افضایؾ ٔییبثذ و ٝصیؼتٗ سا ثشای ا٘ؼبٖ تمشیجبً ٘بٕٔىٗ ٔیوٙذ .ثب ٚخٛد
ایٗ ،ث ٝدِیُ ضؼف اعالػبت  ٚآٔبس یب ٔحشٔب٘ ٝثٛدٖ آٖٞب ،اسلبْ دلیمی اص ٔشئٚیشٞب  ٚخؼبستٞبی ٘بؿی اص آٖ ٔٙتـش
ٕ٘یؿٛد .ایٗ دس حبِی اػت و ٝآٔبسٞبی آِٛدٌی ثؼیبس ٍ٘شاٖوٙٙذ ٜاػتٛٔ .لؼیت خغشافیبیی  ٚؿشایظ تٛپٌٛشافی تٟشاٖ
٘یض دس تٛاتش  ٚؿذت ایٗ پبیذاسیٞب  ٚایٛٙسطٖٞبی حبصُ اص آٖ ثیتأثیش ٘یؼتٚ .اسٍ٘ٚی دٔبیی دس ثؼیبسی اص اٚلبت ػبَ دس
ؿٟش تٟشاٖ سخ ٔیدٞذ ،ثب ایٗ حبَ ؿذت آٖ استجبط ٔؼتمیٕی ثب ؿشایظ ػیٛٙپتیىی حبوٓ داسد .ؿٟش تٟشاٖ ػبِیب٘ٝ
ثیؾ اص دٚیؼت سٚص دچبس پذیذٜی ایٛٙسطٖ اػت .حذالُ استفبع ایٛٙسطٖ دس اٚاخش پبییض  ٚاٚایُ صٔؼتبٖ سخ ٔیدٞذ  ٚاستفبع
ایٛٙسطٖ ثب ؿذت آٖ ٕٞجؼتٍی ٔٙفی داسدٌ .بص ٔٛٙاوؼیذ وشثٗ ثب ػٕت  ٚػشػت ثبد ٕٞجؼتٍی ٔٙفی  ٚغّظت آٖ ثب
ایٛٙسطٖٞب ،آِٛدٌیٞب سا ٘یض اص ٔحیظ خبسج وٙذ .دس صٔؼتبٖ ثبد غبِت ؿٟش تٟشاٖ اص ِجٝی غشثی ؿٟش  ٚثب خٟت ؿٕبَ غشة
ٔیٚصد .ایٗ ثبد دس ثخؾ ٚػیؼی اص ؿٟش خٟتی غشثی پیذا ٔیوٙذ  ٚپغ اص عی ایٗ ٔحذٚد ٜثب خٟت ؿٕبَ غشة اص خٛٙة
ؿشق خبسج ٔیؿٛد .دس فصُ ثٟبس ثیـتشیٗ ثبدٞب اص ػٕت ؿٕبَ غشة  ٚغشة ٚاسد  ٚاص خٛٙة ؿشق ؿٟش خبسج ٔیؿٛد .دس
فصُ تبثؼتبٖ ثبدٞبی غبِت ؿٟش تٟشاٖ ثیـتش اص ػٕت خٛٙة غشة ٚاسد  ٚپغ اص ٚسٚد ث ٝؿٟش ث ٝد ٚؿبخ ٝتمؼیٓ ٔیؿٛد.
دس فصُ پبئیض ػٕذٜی ثبدٞب غشثی ٞؼتٙذ.
إٞیت  ٚضشٚست تحمیك اص ایٗخب ٘بؿی ٔیؿٛد ؤ ٝشوض ػیبػی وـٛس ثب خٕؼیت دٜٞب ٔیّی٘ ٖٛفش أشٚص ٜثیؾ اص
 200سٚص آِٛدٌی خٛی داسدٔ .حبصشٜی تٟشاٖ دس فضبیی وٕب٘یؿىُِ ٘بٕٛٞاسی خبصیت پبالیـی ثبدٞبی غشثی  ٚخٛٙة
ؿشق سا وبٞؾ ٔیدٞذ  ٚثٙبثشایٗ دس ثیـتش ٔٛالغ ٛٞا ػبوٗ  ٚثیتحشّن ٔیؿٛد .دس ٘تید ،ٝایٗ ٚضؼیت ٔٙدش ث ٝپذیذٜی
خغش٘بن ٚاسٍ٘ٚی ٛٞا ٔیٌشدد .دس صٔؼتبٖ ،ث ٝخض سٚصٞبی ا٘ذوی اص فصُ ،دس ػبیش سٚصٞب ٛٞا صبف  ٚآفتبثی اػت.
ٕٞچٙیٗ ،ث ٝدِیُ تـؼـغ ؿجب٘ٚ ٚ ٝخٛد ثشف ثش سٚی استفبػبت ؿٕبِی ٚلٛع ایٛٙسطٖٞبی تـؼـؼی  ٚخبثٝخبیی ثؼیبس
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ؿذت ایٛٙسطٖ ساثغٝی ٔؼتمیٓ داسدٚ .صؽ ثبدٞبی ؿذیذ ٔ ٚذا ْٚاص خّٕ ٝػٛأّی اػت ؤ ٝیتٛا٘ذ ،ضٕٗ اص ثیٗ ثشدٖ

ٔؼٕ َٛاػت .اص عشفی ثب تٛخ ٝثٚ ٝیظٌیٞبی تٛپٌٛشافی ٘ ٚیض خصٛصیبت تشٔٛدیٙبٔیىی خ ،ٛپذیذٜی ایٛٙسطٖ ثش سٚی
تٟشاٖ دس ٕٝٞی فص َٛثبدٚاْ اػت .ػبخت تٛپٌٛشافیىی ؿٟش تٟشاٖ ٘یض ٘مؾ ا٘ىبس٘بپزیشی دس تـذیذ آِٛدٌی ٚ
ٔحّّی ٘تٛا٘ٙذ ٛٞای آِٛد ٜسا اص ؿٟش خبسج وٙٙذ .دس پی ٕٞیٗ ،ثخؾ ثیـتش ٛٞای آِٛد ٜتب صٔبٖ ٚصؽ ثبدٞبی تٙذ ٔیبٖ
ؿٕبَ  ٚخٛٙة ؿٟش خبثٝخب ٔیؿٛد .دس ٘تیدٝی ٚضؼیت ٔٛخٛد ؿٟش ،ضشٚست تحمیك ثیؾ اص پیؾ افضایؾ ٔییبثذ.
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ایٛٙسطٖٞبی ؿٟش تٟشاٖ داسدٚ .خٛد استفبػبتی و ٝث ٝصٛست ٘ؼُاػجی ؿٟش تٟشاٖ سا دسثشٌشفت ٝاػت ػجت ٔیؿٛد ثبدٞبی
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پیـیٝٙی ٔغبِؼٞٝبی صٛست ٌشفت ٝدسثبسٜی ؿشایظ خٛی تٟشاٖ فشاٚاٖ اػتٕٞ .چٙیٗٔ ،غبِؼٝی تغییشات آةٛٞٚا ٚ

س٘ٚذ آٖ دس ػغح خٟبٖ  ٚایشاٖ ٔٛضٛػی اػت و ٝثؼیبسی اص الّیٓؿٙبػبٖ دس ػغح خٟبٖ ث ٝآٖ تٛخٔ ٝیوٙٙذ .سأبػبٔیٚ 1
ٕٞىبساٖ ( )Ramasamy et al.,1998دس اػتشاِیب س٘ٚذ ثبسؽ ثبساٖ ػٍٙیٗ ،ثبسؽ وُ  ٚتؼذاد سٚص خـه سا دس دٚسٜی  80ػبِٝ
ٔغبِؼ ٝوشد٘ذ .آٖٞب پی ثشدٜا٘ذ و ٝتغییشات دس تؼذاد سٚص خـه اص ٘ظش آٔبسی دس ثیؾ اص  50دسصذ اص ایؼتٍبٜٞب ٔؼٙیداس ثٛدٜ

اػت .وٛسثیغٕٞ ٚ 2ىبساٖ ( ،)Kurbis et al., 2009س٘ٚذ افضایؾ دٔب٘ ،مغٝی ؿج ٚ ٓٙثبسؽ اسٚپبی ٔشوضی سا ثب اػتفبدٜ
اص ػشیٞبی  112ػبِ ٝثشای پٛتؼذاْ  ٚػشیٞبی عٛال٘یٔذت ٔغبِؼ ٝوشد٘ذ .آ٘بٖ ٘تیدٌ ٝشفتٙذ و ٝصٔؼتبٖٞبی خیّی
ػشد فمظ تب ٘یٕٝی لشٖ ثیؼتٓ سخ داد ٜاػت دس حبِیو ٝصٔؼتبٖٞبی ٌشْ س٘ٚذ افضایـی سا ٘ـبٖ ٔیدٞذ .ضیبئیبٖ ٚ
ٕٞىبساٖ ( )1383ث ٝثشسػی تغییش ٘ٛع  ٚس٘ٚذ ثبسؽ دس ؿٟش ص٘دبٖ عی یه دٚسٜی آٔبسی  45ػبِ ٝپشداختٙذ .آ٘بٖ ثشای
ثشسػی ٔؼٙیداس ثٛدٖ س٘ٚذ اص آصٔ ٖٛوٙذاَ اػتفبد ٜوشد٘ذ  ٚث ٝایٗ ٘تید ٝدػت یبفتٙذ و ٝثیـتش ایؼتٍبٜٞب داسای س٘ٚذ
وبٞـی ٞؼتٙذ.
ثشسػیٞب ٘ـبٖ ٔیدٞذ دٔب دس تٟشاٖ عی  55ػبَ اخیش تغییش وشد ٜاػت .ایٗ تغییش اص ٘ٛع ٘ٛػبٖٞبی وٛتبٜٔذت
الّیٕی  ٚس٘ٚذ اػت .تغییش ٔزوٛس دس ػشیٞبی ٔشثٛط ث ٝدٔبی ػبِیب٘ ٚ ٝدٔبٞبی حذالُ  ٚحذاوثش ػبِیب٘ ٝػٕذتبً دس اٚاخش
دٝٞیٔ 1970ـٟٛد اػت .دس ثشسػی ػشیٞبی صٔب٘ی ٔشثٛط ث ٝػٙصش ثبسؽ٘ ،ـبٖ داد ٜؿذ ٜاػت و ٝثیـتش تغییشات
احتٕبِی اص ٘ٛع ٘ٛػبٖٞبی وٛتبٜٔذت آةٛٞٚایی  ٚثذ ٖٚس٘ٚذ ٔؼٙیداس اػت .تغییشات اص ٘ٛع س٘ٚذ ثشای ػٙصش دٔبی ػبِیب٘ٝ
دٔبٞبی حذالُ  ٚحذاوثش ػبِیب٘ ٝافضایـی  ٚدس خٟت ٔثجت ثٛد ٜاػت .دس ایٗ ثیٗ ،پذیذٜی افضایؾ ثشای دٔبی ػبِیب٘ٚ ٝ
وشدٛ٘ ٚ ٜػبٖٞبی پیدسپی داؿت ٝاػت .ثیـتشیٗ تغییشات ٘بٌٟب٘ی دس ػشیٞب ٔشثٛط ث ٝثبسؽ ػبِیب٘ ٚ ٝفصّی ثیٔؼٙی
اػت

(حدبصی صادٕٞ ٚ ٜىبس.)1388 ،

اخیشاً یىی اص ٔجبحث ثؼیبس ٔ ٟٓدسثبسٜی آةٛٞٚای ٔٙبعك ٌ٘ٛبٌٛٔ ٖٛضٛع الّیٓ  ٚتغییش آٖ ث ٝصٛست ٚضؼیتی
ثشٌـت٘بپزیش اػت و ٝثؼیبسی اص ٔحممبٖ ث ٝاثؼبد ٌ٘ٛبٌ ٖٛایٗ ٔ ٟٓپشداختٝا٘ذ .یىی اص ٔظبٞش  ٚپیبٔذٞبی ایٗ پذیذٜ
تغییش دس ػٙبصش الّیٕی ثٚ ٝیظ ٜدٔب  ٚثبسؽ ٔٙبعك ٌ٘ٛبٌ ٖٛاػت .ث ٓٞ ٝخٛسدٖ ا٘ذوی اص تؼبدَ الّیٓ خٟبٖ ػجت ؿذٜ
ٔتٛػظ دسخٝی حشاست وشٜی صٔیٗ س٘ٚذ افضایـی داؿت ٝثبؿذ ( .)IPCC :2001-1875ث ٝعٛسی و ،ٝدس ػبَ 2001
ٞیئت ثیٗإِّّی تغییش الّیٓ ٌضاسؽ داد و ٝالّیٓ دس حبَ تغییش ٌ ٚشٔبیؾ خٟب٘ی دس حبَ ٚلٛع اػت (
 .)2005: 438چٙیٗ پذیذٜای ث ٝػّت افضایؾ غّظت ٌبصٞبی ٌُخب٘ٝای دس اتٕؼفش اػت ( 2004:

Dracup et al.,

Detinger et al.,

 .)312اص عشفی ،اثجبط ٚخٛد س٘ٚذ ٔؼٙیداس دس یه ػشی صٔب٘ی ثبس٘ذٌی ث ٝتٟٙبیی ٕ٘یتٛا٘ذ دِیُ لبعؼی ثش ٚلٛع تغییش
الّیٓ دس یه ٔٙغم ٝثبؿذ ،ثّى ٝفشض سخذاد آٖ سا تمٛیت ٔیوٙذ ( .)Serrano et al., 1999: 86اص ایٗ س ،ٚثب تٛخ ٝثٝ
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دٔبٞبی حذالُ ػبِیب٘ ٝؿذیذتش ثٛد ٜاػت .أب تغییشات ػشیٞبی ٔشثٛط ث ٝثبسؽ ٔؼتمُ اص ػبیش ػشیٞبی صٔب٘ی ػُٕ

إٞیت ٔٛضٛع ،ثشسػی وٕی  ٚویفی دٔب  ٚثبسؽ ایؼتٍب ٜتٟشاٖ خبیٍبٚ ٜیظٜای داسد  ٚؿٙبخت سفتبس ػشیٞبی صٔب٘ی
ٔزوٛس  ٚوـف ٚخٛد تغییشات احتٕبِی دس آٖ ٘یض ث ٝسٚؽ آٔبسی ـ ٌشافیىی ٔغٕئٗ ٔ ٚؼٕ َٛدس ٔحبفُ ػّٕی خٟبٖ
ٔٙبعك ٌ٘ٛبٌ ٖٛصٛست ٌشفت ٝاػت .ثؼیبسی اص ٔغبِؼٞٝب ثش ٔحٛسیت ثشسػی  ٚتحّیُ سفتبس ثّٙذٔذت دٔب  ٚثبسؽ ٚ
تغییشات آٖٞب دسثبسٜی س٘ٚذ افضایؾ ٔتٛػظ دٔبی خٟب٘ی ٙٔ ٚغمٝای صٛست ٌشفت ٚ ٝسٚؽٞبی آٔبسی ؿبخصیه ٚ
1.Ramasamy
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ضشٚستی اختٙبة٘بپزیش اػت .دس پیـیٝٙی الّیٓؿٙبػی خٟبٖ تبؤ ٖٛٙغبِؼبت فشاٚا٘ی دسثبسٜی الّیٓ  ٚتغییشات آٖ دس
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٘بؿبخصیه ثٚ ٝیظ ٜسٚؽ ٔٗ ـ وٙذاَ ٔتؼذد اػتفبد ٜؿذ ٜاػت .ثؼیبسی اص ثالیبی عجیؼی ث ٝعٛس ٔؼتمیٓ  ٚغیش ٔؼتمیٓ
ثب تغییش الّیٓ تٛخیٝپزیش٘ذ .ثشای ٔثبَ ،ثش اػبع ٘تیدٞٝبی حبصُ اص ٔغبِؼبت تغییش الّیٓ دس حٛضٝی دسیبی ٔذیتشا٘،ٝ
ساثغٝی ثیٗ وبٞؾ دٔب  ٚثبسؽ  ٚوٕجٛد آة  ٚافضایؾ خغش آتؾػٛصی خٍُٞٙبی ٔٙغم ٝث ٝاثجبت سػیذ ٜاػت.
ثشسػی ػشیٞبی صٔب٘ی ٔبوضیٕٓ ٔ ٚیٙیٕٓ دسخٝی حشاست ایؼتٍبٜٞبی خٛٙة ثشصیُ عی ػبَٞبی 2002-1960
٘ـبٖ داد و ٝس٘ٚذ دٔبی ٔیٙیٕٓ

افضایؾ ؿیت داؿت ،ٝأب س٘ٚذ دٔبی ٔبوضیٕٓ داسای ؿیت ٔالیٓ ثٛد ٜاػت( Marengo et

.)al ., 2008: 903

دس پیـیٝٙی خغشافیبیی ایشاٖ دسثبسٜی ثشسػی تغییش الّیٓ ث ٝسٚؽٞبی ؿبخصیه ٘ ٚبؿبخصیه ٔیتٛاٖ ث ٝوبسٞبی
اسصؿٕٙذ وبٚیب٘ی ( ،)1382ػؼبوش ،)1383( ٜسحیٓصادٕٞ ٚ ٜىبساٖ ( ،)1383وتیشایی ثشٚخشدی ٕٞ ٚىبساٖ (ٚ )1384
حدبْ ٕٞ ٚىبساٖ ( )1387اؿبس ٜوشدٔ .غبِؼبت اخیش دسثبسٜی دٔب  ٚثبسؽ ایؼتٍبٜٞبی ػٛاحُ خٛٙة دسیبی خضس عی
 1994-1955ثٙٔ ٝظٛس ثشسػی ٚخٛد ا٘حشاف احتٕبِی  ٚؿٙبػبیی تغییشات دادٜٞب ٛ٘ ٚع  ٚصٔبٖ آٖ ثب اػتفبد ٜاص سٚؽ
ٔٗ ـ وٙذاَ ثٛد٘ .تیدٝی ٔغبِؼبت ٘ـبٖ

داد صٔبٖ ؿشٚع ثیـتش تغییشات ٘بٌٟب٘ی  ٚاص ٞش دٛ٘ ٚع س٘ٚذ ٛ٘ ٚػبٖ ثٛد ٜاػت.

ػال ٜٚثش ایٗ ،دس ثیـتش ایؼتٍبٜٞب دٔبی حذالُ س٘ٚذ ٔثجت  ٚدٔبی حذاوثش س٘ٚذ ٔٙفی سا ٘ـبٖ ٔیدٞذ (ػضیضی ٚ
ٕٞىبساٖ.)26 :1387 ،
ٕٞچٙیٗٔ ،غبِؼٝای ٔمبیؼٝای ثیٗ س٘ٚذٞبی دٔب  ٚثبد دس تٟشاٖ ٚ ٚسأیٗ عی یه دٚسٜی  40ػبِ ٝا٘دبْ ؿذ .ایٗ
ٔمبیؼ٘ ٝـبٖدٙٞذٜی س٘ٚذ فضایٙذٜی دٔبٞبی وٕیٝٙی تٟشاٖ ٘ؼجت ثٚ ٝسأیٗ اػت .آ ًٙٞافضایؾ ٔیبٍ٘یٗ ػبِیب٘ٝی
ٚسأیٗ  0/016دسخٝی ػب٘تیٍشاد اػت (س٘دجش ػؼبدت آثبدی.)171 :1384 ،
ػؤاَٞب ٞ ٚذف وّی ایٗ تحمیك ثشسػی ٔخبعشات الّیٕی ؿٟش تٟشاٖ اػت و ٝدس ػبَٞبی اخیش ثبسصتش ؿذٜا٘ذ.
تغییشات الّیٕی اخیش ػجت افضایؾ دٔب  ٚتغییشاتی دس خضیشٜی حشاستی ؿٟشٞب  ٚسخذاد پذیذٜٞبیی ٘ظیش ایٛٙسطٖ ؿذٜ
اػت .ایٗ تغییشات ثٚ ٝیظ ٜثشای والٖؿٟشی چ ٖٛتٟشاٖ و ٝاص ٘ظش خغشافیبیی وٕتش پبالیؾپزیش اػت إٞیت ثیـتشی
داسد .تٟشاٖ ؿٟشی اػت و ٝػٛاسض تٛپٌٛشافی آٖ سا اص دػتشع ثبدٞبی ٔحّی ٙٔ ٚغمٝای دٚس ٍ٘ ٝداؿت ٝاػت  ٚدس
ثخؾ ثضسٌی اص ػبَ ٘یض ثب ٘فٛر پشفـبسٞبی خٙتحبسٜای ثب پبیذاسی خٛی ٕٞشا ٜاػت .اص ایٗ س ،ٚاص دیذٌب ٜالّیٓؿٙبػی،
ؿشایظ خٛی  ٚغیش خٛی دس آٖ ٔٙبػت ثشای تٟٛیٝی آِٛدٌیٞبی والٖٔمیبع ٘یؼت و ٝدس ٘تیدٝی تٛػؼٝی ؿٟشی
ثٚ ٝخٛد آٔذٜا٘ذ .تغییشات دس ٔؤِفٞٝبی ػیٛٙپتیىی ٔیتٛا٘ذ ایٗ ٔخبعشات سا ػٕیكتش وٙذٞ .ذف ایٗ پظٞٚؾ ثشسػی
س٘ٚذ تغییشات ٔؤِفٞٝبی ػیٛٙپتیىی اػت و ٝتحت تأثیش ٌشٔبیؾ خٟب٘ی  ٚتٛػؼٝی ؿٟشی دچبس تغییشات ؿذٜا٘ذ .ثش
اثش تغییشات آةٛٞٚایی دس دٞٝٞبی اخیش ،پبیذاسی ٛٞا  ٚدٚسٜی تؼّظ آٖ ثش ٘یٛاس ؿٟش تٟشاٖ افضایؾ یبفت ٝاػت .ػٛأُ
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دٔبی وٕی ٝٙدس تٟشاٖ چٟبس ثشاثش ٚسأیٗ اػت .دس تٟشاٖٞ ،ش ػبَ ٔیضاٖ افضایؾ دٔب  0/065دسخٝی ػب٘تیٍشاد ٚ

ا٘ؼبٖػبخت ػجت تـىیُ خضیشٜی حشاستی ،افضایؾ استفبع  LCLؿذ ٚ ٜتشاص تشاوٓ ٛٞا سا ث ٝاستفبع ثبالتشی ا٘تمبَ دادٜ
اػت .تغییش ٔیذاٖ ثبد ؿٟشی ،تـذیذ تٛسثٛال٘غٞبی خٛی ،تـذیذ ٌشادیبٖٞبی تشٔٛدیٙبٔیه  ٚفشثٝای ػیىّٖٞٛبی
ػؤاالت اصّی ایٗ تحمیك ث ٝؿشح صیش ٞؼتٙذ:
 .1تغییشات استفبع طئٛپتب٘ؼیّی دس تٟشاٖ تحت تأثیش تغییش الّیٓ خٟب٘ی چٍ ٝ٘ٛاػت؟
 .2تٛػؼٝی والٖؿٟش تٟشاٖ چ ٝتأثیشات تشٔٛدیٙبٔیىی ثش ػیؼتٓٞبی ػیٛٙپتیه داسد؟
 .3تٛػؼٝی والٖؿٟش تٟشاٖ چ ٝتأثیشاتی ثش ٔیذاٖ ثبد  ٚتٙذی  ٚػشػت آٖ داسد؟
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ٟٔبخش اص آثبس خضیشٜی حشاستی ؿٟش تٟشاٖ ٞؼتٙذ.
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 .4ػٙبصش آةٛٞٚایی چ ٝتأثیشاتی اص تٛػؼٝی والٖؿٟش تٟشاٖ ٔیپزیشد؟
دادُّب ٍ سٍش کبس
تٟشاٖ ،ؿٟشی دس استفبع ٔتٛػظ ٔ 1100تش ،اص ٘ظش ؿشایظ آةٛٞٚایی دس ثیـتش ٔٛاسد ٛٞایی آساْ داسدٚ .خٛد
ٚاسٍ٘ٚیٞبی دٔبیی فشاٚاٖ ثٚ ٝیظ ٜدس دٚسٜی ػشد ػبَ  ٚاػتمشاس ػبٔب٘ٞٝبی پشفـبس دس صٔؼتبٍٖٕٞ ،ی حبوی اص
احتٕبَ ثبالی پبیذاسی ٛٞای ؿٟشی اػت .ثبدٞبی غبِت ث ٝتشتیت غشثی  ٚؿشلی ٞؼتٙذ .یؼٙی ایٗو ٝثبدٞبی غشثی
آالیٙذٜٞبی غشة  ٚثبدٞبی ؿشلی آالیٙذٜٞبی ؿشق سا ث ٝداخُ ؿٟش آٚسد ٚ ٜدس ٔشاوض آٖ ٔتشاوٓ ٔیوٙٙذ.
تٟشاٖ دس دأٞٝٙبی خٛٙثی وٜٞٛبی اِجشص دس ٔحذٚدٜای اص ؿشایظ آةٛٞٚایی ٚالغ ؿذ ٜاػت و ٝدس ثبصٜای اص صٔبٖ
تحت تأثیش ػیؼتٓٞبی ػشضٞبی ٔیب٘ی  ٚدس ثبصٜای دیٍش ٔتأثش اص ػیؼتٓٞبی ػشضٞبی پبییٗ خغشافیبیی لشاس
ٔیٌیشد٘ .بٕٛٞاسیٞبی وٕب٘یؿىُ دس اعشاف تٟشاٖ٘ ،مؾ ثی ثذیّی دس الّیٓ آٖ داسدٌ .ؼتشؽ ؿٟش دس ایٗ ٔحیظ
ثؼت ٝػجت تـذیذ ٔخبعشات آةٛٞٚایی ؿذ ٜاػت .اٌش ٚاسٍ٘ٚی دس ٞش ٔحیغی ٔیتٛا٘ذ ػّت تـذیذ آِٛدٌیٞبی خٛی
ؿٛد ،دس ٔحیظ ثؼتٝی تٟشاٖ ث ٝصٛست ٔضبػف تأثیشٌزاس خٛاٞذ ثٛد .ثذیٗ ٔٙظٛس ثشسػی ٔٛلؼیت تٟشاٖ دس ایٗ
ٔٙغمٝی خغشافیبیی إٞیت داسد .ؿىُ ؿٕبسٜی ٛٔ 1لؼیت تٟشاٖ سا دس خٛٙة وٜٞٛبی اِجشص ٘ـبٖ ٔیدٞذ .تٟشاٖ اص
خٟت ؿٕبَ ثب دأٞٝٙبی خٛٙثی اِجشص  ٚاص خب٘ت ؿشق ثب سؿتٝوٜٞٛبی ثیثیؿٟشثب٘ٔ ٛحصٛس ؿذ ٜاػت .اػتمشاس دس پٙبٜ
ایٗ ٘بٕٛٞاسیٞب ػجت تـذیذ ٔخبعشات آةٛٞٚایی ؿذ ٜاػت .ایٗ ٔٛلؼیت خغشافیبیی ػجت ؿذ ٜخشیبٖ ثبدٞبی
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ٔٙغمٝای وٕتش دس تٟٛیٝی ٛٞای تٟشاٖ ٔؤثش ثبؿٙذ.

ضکل  .1هَلؼیت تْشاى سا دس خٌَة کَُّبی الجشص ًطبى هیدّذ .تْشاى اص خْت ضوبل ثب
داهٌِّبی خٌَثی الجشص ٍ اص خبًت ضشق ثب سضتِکَُّبی ثیثیضْشثبًَ هحصَس ضذُ است .استمشاس
دس پٌبُ ایي ًبّوَاسیّب سجت تطذیذ هخبطشات آةٍَّایی دس ایي ضْش ضذُ است .ایي هَلؼیت

دادٜٞبی ٔٛسد اػتفبد ٜدس ایٗ پظٞٚؾ اِف) اػتفبد ٜاص دادٜٞبی ایؼتٍبٜٞبی صٔیٙی  ٚة) اػتفبد ٜاص دادٜٞبی
تشاصٞبی ٔیب٘ی  ٚثبالیی تشٚپٛػفش اػت .ثذیٗ ٔٙظٛس ،استفبع طئٛپتب٘ؼیُ تشاص ٞ 500ىتٛپبػىبَ ثشای تغییشات پش استفبع
خٙتحبسٜای دس د ٚثبصٜی صٔب٘ی پٙح ػبِ ،ٝثبصٜی ا َٚاص  1948تب  ٚ 1952ثبصٜی د ْٚاص  2010تب  ،2014ا٘تخبة ؿذ.
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ٔٙجغ دادٜٞبی استفبع طئٛپتب٘ؼیّی ٔضثٛس ث ٝصٛست سٚصا٘ ٝاص پبیٍب ٜدادٜای  NOAAاػتخشاج ؿذٕٞ .چٙیٗ ،دادٜٞبی
استفبع طئٛپتب٘ؼیّی ثشای ثشسػی تغییشات آٖ تٟی ٝؿذ .تغییشات استفبع طئٛپتب٘ؼیّی اػبع  ٚپبیٝی تحٛالت آةٛٞٚایی
تٟشاٖ اػت .ثٙٔ ٝظٛس ثشسػی ٚضؼیت حشوبت ػٕٛدی ٘یٛاسٔ ،یبٍ٘یٗ دادٜٞبی ثّٙذٔذت حشوبت لبئٓ خٛی الصْ ثٛد وٝ
ایٗ دادٜٞب ٘یض پغ اص اػتخشاج اص ػبَ  1045تب  2014ثشسػی ؿذ تب ٔـخص ؿٛد دس چ ٝثبصٜٞبیی اص ػبَ حشوبت
خٛی تٟشاٖ صؼٛدی یب ٘ضِٚی اػت .تغییشات ایٗ حشوبت صؼٛدی یب ٘ضِٚی ٘یض دس د ٚثبصٜی ا ٚ َٚد ْٚاسصیبثی ٌشدیذ.
سٚؽ پشداصؽ دادٜٞب تجذیُ دادٜٞبی خبْ ث٘ ٝمـٞٝبی تفؼیشپزیش اػت .تٟیٝی ٘مـٞٝب ٕٛ٘ ٚداسٞبی الّیٕی اص ایٗ
دادٜٞبی خبْ ،لبثّیت تفؼیش سا ثشای آٖٞب أىبٖپزیش ٔیوٙذ .دس ایٗ ٔغبِؼ ٝتغییشاتی ثشسػی ٌشدیذ و ٝدس خبثٝخبیی
ٔشاوض پشفـبس حدٙت حبس ،ٜتغییشات ٔحذٚدٜی اػتمشاس ؿشایظ صؼٛدی ،تغییشات ٔیذاٖ ثبد ثش اثش تٛػؼٝی ؿٟشی،
تغییشات تشاص تشاوٓ تٛدٜٞبی ٛٞا ثش اثش تٛػؼٝی ؿٟشی ،وب٘بِیض ٜؿذٖ ثبد دس تٟشاٖ ،ثبسؽ اػیذی  ٚفش٘ٚـؼتٞبی
اػیذی  ٚافضایؾ دٔب ٘بؿی اص تٛػؼٝی خضیشٜی حشاستی ؿٟش تأثیشٌزاس ثٛد٘ذ.
ضشح ٍ تفسیش ًتبیح
ثب تٛخ ٝثٛٔ ٝلؼیت خغشافیبیی تٟشاٖ ،تٛدٜٞبی ٛٞایی ٘فٛری ث ٝآٖ تحت تأثیش ؿذیذ ٔٛلؼیت ؿٟش لشاس ٔیٌیشد.
تٛػؼٝی ؿٟش دس اثؼبد فٛقاِؼبد ٜصیبد آثبس ٘بؿی اص خضیشٜی حشاستی سا دس آٖ ثیؾ اص پیؾ ٕ٘ٛداس ػبخت ٝاػت .آثبس
خضیشٜی حشاستی ػجت تغییشات ٕٟٔی دس ؿشایظ آةٛٞٚایی آٖ ؿذ ٜاػت .دس ایٗ ٔغبِؼ ،ٝخبثٝخبیی ٔشاوض پشفـبس
افضایؾ دٔب ثشسػی ٔیؿ٘ٛذ.
هخبطشات آةٍَّایی ًبضی اص پبیذاسی َّا دس تْشاى

ثش اثش تغییشات آةٛٞٚایی دس دٞٝٞبی اخیش ،پبیذاسی ٛٞا  ٚدٚسٜی تؼّظ آٖ ثش ٘یٛاس ؿٟش تٟشاٖ افضایؾ یبفت ٝاػت .یىی
اص ػٛأُ ٔٔ ٟٓخبعشات دس ؿٟش تٟشاٖ اص پبیذاسیٞبی ٘یٛاس حبصُ ٔیؿٛد .پبیذاسی ٛٞا دس تٟشاٖ سا ٔیتٛاٖ ث ٝدٌ ٚشٜٚ
پبیذاسیٞبی حشاستی  ٚپبیذاسیٞبی ثشٚدتی تمؼیٓ وشد.
پبیذاسی حشاستی

پبیذاسیٞبی حشاستی دس دٚسٜی ٌشْ ػبَ تٟشاٖ ظبٞش ٔیؿٛد .دس پبیذاسی حشاستی ٕٝٞی ػغٛح صیشیٗٔ ،یب٘ی  ٚصثشیٗ
ٚسدػپٟش ٌشْ اػت .پبیذاسیٞبی ثشٚدتی دس دٚسٜی ػشد ػبَ ظبٞش ٔیؿٛد .پبیذاسیٞبی حشاستی دس تٟشاٖ ثب ٌؼتشؽ ٚ
٘فٛر پشفـبس خٙتحبسٜای ثش سٚی آٖ آغبص ٔیؿٛد .ثب سػیذٖ ایٗ پشفـبس خٛی آساْ ثش تٟشاٖ ٔؼّظ ٔیؿٛد ٚ
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خٙت حبس ،ٜتغییشات ؿشایظ صؼٛدی ،تغییشات ٔیذاٖ ثبد ،تشاص تشاوٓ تٛدٜٞبی ٛٞا ،وب٘بِیض ٜؿذٖ ثبد ،ثبسؽ اػیذی ٚ

تٛدٜٛٞاٞبی ٔشعٛة ٕ٘یتٛا٘ٙذ ایٗ ػذ ٘یشٙٔٚذ ٔؼتمش ؿذ ٜسا وٙبس ثض٘ٙذ ٚ ٚاسد ٘یٛاس تٟشاٖ ٌشد٘ذ .ؿىُ ؿٕبسٜی 2
خبثٝخبیی پشفـبس خٙتحبسٜای دس أتذاد ػشض خغشافیبیی ،دس عی ػبَ  ٚاػتمشاس آٖ سا ثش سٚی تٟشاٖ ٘ـبٖ ٔیدٞذ.
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ضکل  .2هَلؼیت تْشاى دس هَاخِ ثب پشفطبس خٌت حبسُای؛ دادُّبی هیبًگیي ثلٌذهذت استفبع ّ 500کتَپبسکبل (-1945
)2014؛ هٌحٌی ً 5800طبىدٌّذُی پشفطبس خٌت حبسُای است .پبیذاسی حشاستی ثب گستشش آى ثش سٍی تْشاى ثِ ٍلَع
هیپیًَذد .هٌحٌی  5900طئَپتبًسیل هتش صهبًی است کِ احتوبل ٍلَع اهَاج گشهبیی دس تْشاى ٍخَد داسد.

ػال ٜٚثش ایٗ ،ثب اػتمشاس آٖ ثٚ ٝیظ ٜدس تشاصٞبی ٔیب٘ی  ٚثبالیی ٚسدػپٟش فش٘ٚـیٙی ٛٞا ثشلشاس ٔیؿٛدٌ ،شٔبیؾ
افضایؾ یبفت ٝاحتٕبَ ٚلٛع ثبسؽ وبٞؾ خٛاٞذ یبفت .ثب تغییشات آةٛٞٚای دٚسٜٞبی اخیش ،صٚدسػی  ٚتذا ْٚپشفـبس
خٙت حبسٜای دس ٘یٛاس تٟشاٖ ٔـبٞذٔ ٜیؿٛد .ثشخی ؿىٌُیشی اٍِٛی ایشا٘ی پشفـبس خٙت حبسٜای سا ثیـتش ٕٞشا ٜثب
ٌشٔبیؾ ثیدسس ٚدس تشٚپٛػفش ٔیب٘ی ٌٚشٔبیؾ دسس ٚدس ٘ضدیىی ػغح صٔیٗ ٔیدا٘ٙذ (صاً٘  .)733 :2002 ،ٚٚ ٚافضایؾ
ٌشٔبیؾ خٟب٘ی ث ٝصٚدسػی ٔ ٚذأٚت ایٗ پشفـبسٞب ثش سٚی تٟشاٖ ٔٙدش خٛاٞذ ؿذ٘ .تید ٝایٗؤ ٝخبعشات ٘بؿی اص
پبیذاسیٞبی ٌشٔبیـی دس حبَ افضایؾ ٞؼتٙذ وٙٔ ٝدش ث ٝافضایؾ دٚسٜٞبی خـىی خٛاٞذ ؿذ .ؿىُ ؿٕبسٜی ٘ 3ـبٖ
ٔیدٞذ پشفـبس خٙت حبسٜای ثب ٚستیؼیتی ٔٙفی اص اٚایُ طٚئٗ دس ػشضٞبی ٔیب٘ی ایشاٖ ظبٞش ٔیؿٛد  ٚدس اٚایُ طٚئیٝ
ث ٝحذاوثش استفبع طئٛپتب٘ؼیّی خٛد ٔیسػذ (ٔفیذی .)89 :1386 ،ثشای ثشسػی تغییشات تذا ْٚایؼتبیی ایٗ پشفـبس دس
٘یٛاس ٔیب٘ی ؿٟش تٟشاٖ ،ث ٝثشسػی د ٚثبصٜی صٔب٘ی  5ػبِ ،ٝؿبُٔ ثبصٜی ا َٚاص 1948تب ( 1952ؿىُ  4اِف)  ٚثبصٜی
د ْٚاص  2010تب ( 2014ؿىُ  4ة) ،پشداخت ٝؿذٔ .مبیؼٝی ایٗ د ٚؿىُ ثیبٖوٙٙذٜی ایٗ ٔٛضٛع اػت و ٝػ ٝتفبٚت
آةٛٞٚای دس ایٗ د ٚثبصٜی صٔب٘ی سخ داد ٜاػت:
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آدیبثبتیىی حبصُ ٔیٌشدد  ٚسعٛثت ٘ؼجی وبٞؾ ٔییبثذ .ث ٝایٗ صٛست ،ػغح  1 LCLیب ػغح تشاوٓ تٛدٜٞبی ٛٞا
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ضکل  .3پشفطبس خٌت حبسُای ثب ٍستیسیتی هٌفی اص اٍایل طٍئي دس ػشضّبی هیبًی ایشاى ظبّش ضذُ ٍ دس
اٍایل طٍئیِ ثِ حذاکثش استفبع طئَپتبًسیلی خَد هیسسذ (هفیذی.)1386 ،

سبلِی اٍل ( ٍ )1952-1948ة) دس ثبصُی  5سبلِی دٍم ( .)2014-2010دس ثبصُی  5سبلِی دٍم استفبع
طئَپتبًسیلی ٍ دٍسُ استمشاس آى افضایص یبفتِ ٍ ثِ ػشضّبی ثبالتش ًیض گستشش داسد.

اِف) استفبع طئٛپتب٘ؼیّی دس چٟبس ػبَ اص ثبصٜی  5ػبِٝی د )2014-2010( ْٚثٔ ٝیضاٖ ٔ 100تش افضایؾ استفبع داسد.
ایٗ افضایؾ استفبع ػجت افضایؾ ٌشٔبیؾ ثیدس ٚ ٚدس ٚدس ٘یٛاس تٟشاٖ ٔیؿٛد؛
ة) تؼذاد سٚصٞبی الٌ٘ٝضیٙی پشاستفبع خٙت حبس ٜدس ٘یٛاس تٟشاٖ دس ثبصٜی  5ػبِٝی د ْٚافضایؾ یبفت ٝاػت؛
ج) پیـشٚی ؿٕبَ ػٛی پشاستفبع خٙت حبس ٜث ٝػشضٞبی ثبالتش دس ثبصٜی  5ػبِٝی د ْٚثیـتش ؿذ ٜاػت.
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ضکل  .4پیطشٍی سبلیبًِی پشفطبس خٌت حبسُای ٍ هَلؼیت تْشاى ًسجت ثِ آى دس دٍ ثبصُ :الف) دس ثبصُی 5

خذٍل  .1همبیسِی تؼذاد گشُّب دس ّش یک اص استفبػبت طئَپتبًسیل دس ػشض خغشافیبیی  35دسخِی ضوبلی
ثبصٜٞبی صٔب٘ی

ٔ 5750تش

ٔ 5800تش

ٔ 5850تش

ٔ 5900تش

ٌبٜٞب

ثبصٜی ا)1952-1948( َٚ

578

397

128

0

1260

ثبصٜی د)2014-2010( ْٚ

637

471

251

12

1260
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ضکل  .5هحذٍدُی صهبًی استمشاس ضشایط صؼَدی ٍ هَلؼیت تْشاى اص آى دس دٍ ثبصُ :الف) دس ثبصُی 5
سبلِی اٍل ( ٍ )1952-1948ة) دس ثبصُی  5سبلِی دٍم ( .)2014-2010دس ثبصُی  5سبلِ دٍم هحذٍدُی
صهبًی ضشایط صؼَدی اص ثبصُ اٍل افضایص یبفتِ است.

ؿىُ ؿٕبسٜی ٘ 5ـبٖدٙٞذٜی ٔحذٚدٜی صٔب٘ی اػتمشاس ؿشایظ صؼٛدی ٛٔ ٚلؼیت تٟشاٖ اص آٖ دس د ٚثبص :ٜاِف) دس
ثبصٜی  5ػبِٝی ا ٚ )1952-1948( َٚة) دس ثبصٜی  5ػبِٝی د )2014-2010( ْٚاػت .دس ثبصٜی  5ػبِ ٝدْٚ
ٔحذٚدٜی صٔب٘ی ؿشایظ صؼٛدی اص ثبصٜی ا َٚافضایؾ یبفت ٝاػت .ایٗ افضایؾ ث ٝدِیُ افضایؾ دٔب ٘بؿی اص ٌؼتشؽ
ٔحذٚدٜی خغشافیبیی ؿٟش تٟشاٖ اػت .ثب ٌؼتشؽ ؿٟش  ٚافضایؾ ٔصشف ػٛختٞبی فؼیّی ،افضایؾ دٔب سخ دادٚ ٜ
ؿشایظ صؼٛد افضایؾ یبفت ٝاػت.
ثب ٔمبیؼٝی اؿىبَ ؿٕبسٜٞبی  4اِف  4 ٚةٔ ،ـخص ٔیؿٛد و ٝدس ثبصٜی ا )1952-1948( َٚپشاستفبع خٙت حبسٜای
استفبع وٕتشی داسد ٌ ٚؼتشؽ  ٚدٚسٜی اػتمشاس آٖ دس ػشضٞبی ثبالتش وٕتش اػت .دس حبِی و ٝدس ثبصٜی د-2010( ْٚ
 )2014و ٝث ٝدٚسٜٞبی اخیش ٘ضدیهتش اػت ٌؼتشؽ س ٚث ٝؿٕبَ ،استفبع  ٚدٚسٜی اػتمشاس آٖ افضایؾ یبفت ٝاػت .ایٗ
تغییش دس پشفـبس خٙتحبسٜای ػجت افضایؾ دٚسٜٞبی خـه ؿذ ٜاػت .ثب ٌؼتشؽ دٚسٜٞبی خـه پٛؿؾ ٌیبٞی
اعشاف تٟشاٖ تخشیت خٛاٞذ ؿذ .ثب وبٞؾ پٛؿؾ ٌیبٞی دس اعشاف تٟشاٖ ثٚ ٝیظ ٜخٛٙة ؿشق ،تؼذاد سٚصٞبی
ٌشدٚغجبسی  ٚعٛفبٖٞب افضایؾ ٔییبثذ .ػال ٜٚثش ایٕٗٝٞ ،ی ػٛاسض ٘بؿی اص خضیشٜی حشاستی ٘یض ثب اػتمشاس عٛال٘یتش
پشفـبس خٙتحبسٜای ،افضایؾ ٔییبثذ .ؿىُ ؿٕبسٜی ٘ 6ـبٖدٙٞذٜی ٔٛلؼیت تٟشاٖ ثب تٛخ ٝثٔ ٝیبٍ٘یٗ ٔشاوض فـبس دس
دٚسٜی  ،2014 -1945اص اثتذای ػبَ ٔیالدی تب پبیبٖ آٖ اػت .دس دٚسٜی ٌشْ ػبَ ،تٟشاٖ دس تشاص ٞ 850ىتٛپبػىبَ
(و ٝاستفبع ٔیبٍ٘یٗ ؿٟش تٟشاٖ اػت) تحت تأثیش وٓفـبسٞبی حشاستی اػت ٚدس ثمی ٝایبْ دس ایٗ تشاص پشفـبس حبوٓ اػت.
پبیذاسی ثشٍدتی

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2023-01-09

پشفطبس خٌت حبسُای ٍ گشهبیص خْبًی

پبیذاسیٞبی ثشٚدتی دس دٚسٜی ػشد ػبَ تٟشاٖ ظبٞش ٔیؿٛد .دس پبیذاسی ثشٚدتی ٕٝٞی ػغٛح صیشیٗٔ ،یب٘ی  ٚصثشیٗ
ٚسدػپٟش ػشد اػتٛٞ .ای ػشد دس ایٗ دٚس ٜث ٝدِیُ ػٍٙیٙی لبدس ث ٝصؼٛد ٘خٛاٞذ ثٛد .ؿىُ ؿٕبسٜی ٘ 6ـبٖدٙٞذٜی
] [ DOI: 10.18869/acadpub.jsaeh.2.3.15
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ضکل  .6هَلؼیت تْشاى ثب تَخِ ثِ هیبًگیي هشاکض فطبس دس دٍسُی ( 2014 -1945اص اثتذای سبل هیالدی تب پبیبى آى) .ضکل
ًطبىدٌّذُی آى است کِ دس دٍسُی گشم سبل ،تْشاى دس تشاص ّ 850کتَپبسکبل (کِ استفبع هیبًگیي ضْش تْشاى است) تحت
تأثیش کنفطبسّبی حشاستی است ٍ دس سبیش سٍصّب دس ایي تشاص پشفطبس حبکن است.

ٔٛلؼیت تٟشاٖ ثب تٛخ ٝثٔ ٝیبٍ٘یٗ ٔشاوض فـبس دس دٚسٜی  2014 -1945اػت و ٝدس دٚسٜی ػشد ػبَ دس تشاص 850
ٞىتٛپبػىبَ تحت تأثیش پشفـبسٞبی حشاستی اػت .پشفـبسٞبی ٔؼّظ ثش تٟشاٖ پبیذاسی ثشٚدتی سا ٘ـبٖ ٔیدٙٞذ.

هحذٍدُی ثیثی ضْشثبًَ دیَاسُی ضشلی آى سا تطکیل هیدٌّذ .دس حبلیکِ ًَاحی غشثی ٍ خٌَثی
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ضکل  .7تْشاى دس یک هحیط ًینثستِ ٍالغ ضذُ کِ استفبػبت الجشص دیَاسُی ضوبلی ٍ کَُّبی
تْشاى چٌذاى هشتفغ ًیست .ثِ ّویي دلیل آةٍَّای تْشاى اص آساهص ٍ سکَى ثیطتشی ثشخَسداس
است.

ثیثی ؿٟشثب٘ ٛدیٛاسٜی ؿشلی ؿٟش سا تـىیُ ٔی دٙٞذ .دس حبِی وٛ٘ ٝاحی غشثی  ٚخٛٙثی تٟشاٖ چٙذاٖ ٔشتفغ ٘یؼت.
دس ٘تید ،ٝػذٞبی وٞٛؼتب٘ی ؿٕبَ  ٚؿشق ٔب٘غ خشٚج ٔٛاد صایذی ٔیؿ٘ٛذ و ٝثبدٞبی غشثی آٖٞب سا ث ٝداخُ فضبی
ؿٟش آٚسدٜا٘ذ .ثٕٞ ٝیٗ دِیُ ،آةٛٞٚای تٟشاٖ آسأؾ  ٚػى ٖٛثیـتشی اص ٔٙبعك ٔدبٚس خٛد داسدٚ .یظٌیٞبی
تٛپٌٛشافی تٟشاٖ اص دالیُ ٕٟٔی اػت و ٝدس صٔبٖ تـىیُ پبیذاسیٞبی ثشٚدتی ػجت افضایؾ آِٛدٌیٞبی خٛی ٔیؿٛد.

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jsaeh.2.3.15

ؿٟش تٟشاٖ دس یه ٔحیظ ٘یٓثؼتٚ ٝالغ ؿذ ٜاػت (ؿىُ  .)7استفبػبت اِجشص دیٛاسٜی ؿٕبِی  ٚوٜٞٛبی ٔحذٚدٜی
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وٜٞٛبی ؿشلی تٟشاٖ چٙذاٖ ٔشتفغ ٘یؼت و ٝثتٛا٘ذ دس ٔمبثُ ثبدٞبی غشثی ػبُٔ صؼٛد ثبؿذ ،أب ث ٝدِیُ پبییٗ ثٛدٖ
تشاص ٚاسٍ٘ٚی دس ٔحبصش ٜوشدٖ الیٝی آِٛدٌی  ٚخٌّٛیشی اص خشٚج آٖ ٔؤثش اػتٔ .خبعشات ٘بؿی اص آِٛدٌی ٛٞا
ػجبستا٘ذ اص ثبساٖ اػیذی ،وبٞؾ  ،OLRوبٞؾ ٔیذاٖ دیذ ،افضایؾ آیشٚػُٞب ،افضایؾ ت٘ٝـؼتٞب  ٚثیٕبسیٞبی
تٙفؼی.

ضکل  .8ایي ضکل ٍضؼیت حشکبت ػوَدی خَ دس دٍسُی ثلٌذهذت ( )2014-1945است .فمط اص هِِتب اکتجش
ضشایط ثشای صؼَد َّا دستْشاى ثشلشاس است .دس سبیش سٍصّبی سبل فشًٍطیٌی حبکن است کِ هیتَاًذ دس
تطذیذ آلَدگی کوک کٌذ.

ٚضؼیت حشوبت ػٕٛدی خ ٛدس دٚسٜی ثّٙذٔذت ( )2014-1945دس ؿىُ ؿٕبسٜی ٘ 8ـبٖ داد ٜؿذ ٜاػت .فمظ اص
تـذیذ آِٛدٌی وٕه وٙذ .صؼٛد ٛٞا دس تٟشاٖ ػٕذتبً دس ٔبٜٞبی ٔزوٛس تب تشاص ٞ 500ىتٛپبػىبِی ٚخٛد داسد.
ٍاسًٍگی خَی دس تْشاى

دس تٟشاٖ ثیـتش اص  90دسصذ ٚاسٍ٘ٚیٞبی دس استفبع وٕتش اص ٔ 500تش اتفبق ٔیافتٙذ ،یؼٙی ایٗو ٝدس ثیـتش ٔٛاسد
٘یٕٝی ؿٕبِی تٟشاٖ ثیش ٖٚاص الیٝی ٚاسٍ٘ٚی لشاس ٔیٌیشد ٔ ٚشوض تٟشاٖ اػت و ٝدس صیش الیٝی ٚاسٍ٘ٚی لشاس داسد .دس
ایٗخب ث ٝػّت ضخبٔت وٓ اتٕؼفش دس صیش الیٝی ٚاسٍ٘ٚی ،ؿذت آِٛدٌی ثیـتش اص خبٞبی دیٍش ،حتی خٛٙة تٟشاٖ،
اػت .ؿذت ٚاسٍ٘ٚیٞب دس دٚسٜی ػشد ػبَ ثیـتش اص دٚسٜی ٌشْ اػت .دس ثیـتش صجحٞبی صٔؼتبٖ د ٚپذیذٜی تبثـی ٚ
ػیٛٙپتیه ثب  ٓٞتشویت ؿذٛٞ ٚ ٜای ثؼیبس آِٛدٜای ایدبد ٔیوٙٙذ (ؿىُ .)9

ثیشٍى اص الیِی ٍاسًٍگی لشاس گشفتِ است ٍ هشکض تْشاى دس صیش الیِی ٍاسًٍگی لشاس داسد.
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ضکل ٍ .9ضؼیت الیِی ٍاسًٍِ دس تْشاى کِ دس ثیطتش هَاسد دس استفبع کوتش اص  500هتش اتفبق هیافتذً .یوِی ضوبلی تْشاى
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ِٔ ٝتب اوتجش ؿشایظ ثشای صؼٛد ٛٞا دس تٟشاٖ ثشلشاس اػت .دس ػبیش سٚصٞبی ػبَ فش٘ٚـیٙی حبوٓ اػت ؤ ٝیتٛا٘ذ دس
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ثشسسی طَفبى سٍصّبی  12 ٍ 11خشداد  1393تْشاى

دس ایٗ د ٚسٚص٘ ،فٛر ٛٞای ػشد دس ػغٛح ٔیب٘ی ٚسدػپٟش ػجت افضایؾ تٛسثٛال٘غٞبی خٛی ؿذٛٞ .ای ٌشْ تشاصٞبی
پبییٙی ،ػال ٜٚثش خزة تبثؾ ،تحت تأثیش ا٘شطی آ٘تشٚپی ،ا٘شطی ػٛختٞبی فؼیّی ثٛد .ثب افضایؾ اختالف دٔب ثیٗ
تشاصٞبی خٛی تٛسثٛال٘غٞب  ٚحشوبت ػشٚخی تـذیذ ٌشدیذ .ؿىُ  10ایٗ اختالف دٔبی ػٕٛدی سا ثٕٞ ٝشا ٜتـذیذ
تٛسثٛال٘غٞبی خٛی ٘ـبٖ ٔیدٞذ.

ضکل  .10تطذیذ اختالف دهب ثیي سطح صهیي ٍ تشاصّبی ثبالیی سجت افضایص حشکبت لبئن ضذُ
است .ثب افضایص اختالف دهب ثیي تشاصّبی خَی تَسثَالًسّب ٍ حشکبت ػشٍخی تطذیذ ضذُ است.

ثبدٞب ثب ػشػت ثیؾ اص ٔ 4تش دس ثب٘ی ٝثشای تخّیٝی آالیٙذٜٞب ٔٙبػت اػت .ثب تٛخ ٝث ٝایٗو ٝػىٛٞ ٖٛا دس
خبسٚةوٙٙذٜی ٛٞای تٟشاٖ ثبدٞبی غشثی ٞؼتٙذ و ٝدس غشة تٟشاٖ ثٟتش اص ؿشق آٖ ػُٕ ٔیوٙٙذ .ؿىُ ؿٕبسٜی 11
ؿشایظ خشیبٖٞبی ٛٞا تحت تأثیش خضیشٜی ٌشٔبیی ؿٟش تٟشاٖ سا ٘ـبٖ ٔیدٞذ .خشیبٖ ٛٞا دس تشاصٞبی پبییٙی اص اعشاف
تٟشاٖ ث ٝػٕت ٔشوض (تحت تأثیش وٓفـبس تـىیُ ؿذ٘ ٜبؿی اص خضیشٜی حشاستی ثٚ ٝخٛد آٔذ )ٜحشوت ٔیوٙذ  ٚػجت
افضایؾ  ٚتشاوٓ رسات آِٛدٜوٙٙذ ٜدس ٔشوض ؿٟش تٟشاٖ ٔیؿٛد .ث ٝایٗ صٛست ٔشوض ؿٟش تٟشاٖ ،ثٚ ٝیظ ٜدس ؿتٞب،
آِٛدٜتش اص پیشأ ٖٛآٖ اػت.

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2023-01-09

دٚؿبٖتپ ٝثیـتش اص ٟٔشآثبد اػت ،تٕشوض آالیٙذٜٞب دس ؿشق تٟشاٖ ثیـتش ثٛد ٚ ٜپتب٘ؼیُ آِٛدٌی آٖ ثبالػت .ػبُٔ

ضکل  : 11خشیبى َّا دس تشاصّبی پبییٌی اص اطشاف تْشاى ثِ سوت هشکض (تحت تأثیش کنفطبس تطکیل ضذُ ًبضی اص
هیضَد .ثِ ایي صَست هشکض ضْش تْشاى ثِ ٍیظُ دس ضتّب آلَدُتش اص پیشاهَى آى است.

خضیشٜی حشاستی ػجت ا٘تمبَ ثبدٞب اص پیشأ ٖٛثٔ ٝشوض ؿٟش ٔیؿٛد و ٝثب خٛد آِٛدٌیٞبی خٛی سا ثٔ ٝشوض ؿٟش
ٔیآٚسد .ایٗ أش دس ثبدٞبی ٔحّی و ٜٛث ٝدؿت ٘یض صبدق اػت .تٟشاٖ ثش سٚی وٞٛپبیٞٝبی خٛٙثی اِجشص اػتمشاس یبفتٝ
اػتٔ .دبٚست دؿت تٟشاٖ ثب ٘بحیٝی ٔشتفغ ؿٕبَ آٖ ثبػث ایدبد ثبدٞبی ٔحّی و ٜٛث ٝدؿت دس ػشاػش حبؿیٝی
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خضیشُی حشاستی ثِ ٍخَد آهذُ) حشکت هیکٌذ ٍ ثبػث افضایص ٍ تشاکن رسات آلَدُکٌٌذُ دس هشکض ضْش تْشاى
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خٛٙثی اِجشص ؿذ ٜاػت .ایٗ ثبدٞب دس ٌزؿتٞٝبی ٘ ٝچٙذاٖ دٚس و ٝاستفبع ػبختٕبٖٞب وٕتش اص أشٚص ثٛد ٜتب ٘ٛاحی
ٔشوضی  ٚخٛٙثی أتذاد داؿت  ٚػجت تؼبدَ دٔب ٔیؿذ .ؿىُ ؿٕبسٜی ٚ 12یظٌیٞبی ایٗ خشیبٖ ٛٞا سا ٘ـبٖ ٔیدٞذ.

ضکل  .12هدبٍست دضت تْشاى ثب ًبحیِی هشتفغ ضوبل آى ،ایدبد ثبدّبی هحلی کَُ ثِ دضت دس سشاسش حبضیِی
خٌَثی الجشص سجت ضذُ است .ایي ثبدّب دس گزضتِّبی ًِ چٌذاى دٍس ،کِ استفبع سبختوبىّب کوتش اص اهشٍص ثَدُ،
تب ًَاحی هشکضی ٍ خٌَثی اهتذاد داست ٍ سجت تؼبدل دهب هیضذ.

هشکض دضت ضذُ ٍ تؼبدل حشاستی سبثك اص هیبى سفتِ است .ثب ایي حبل ،خشیبى َّا دس دسٍى خیبثبىّب
کبًبلیضُ هیگشدد ،ثش سشػت آى افضٍدُ هیضَدٍ هخبطشات آةٍَّایی سا افضایص هیدّذ.

ثّٙذٔشتجٝػبصی دس ؿٕبَ ؿٟش تٟشاٖ ػجت خٌّٛیشی اص ٘فٛر ثبد و ٜٛث ٝدؿت ٔیؿٛد  ٚاص ٘فٛر ایٗ ثبد ثٛ٘ ٝاحی
ٔشوضی ٔیوبٞذ .دس ایٗ ٔیبٖ ،خشیبٖ ثبد دس خیبثبٖٞبی ثب حبؿیٞٝبی ثّٙذ ث ٝؿذت وب٘بِیض ٚ ٜػجت ػّت آػبیؾ
سٍٞزساٖ ٔیؿٛد (ؿىُ .)13
ثبد غبِت ٟٔشآثبد غشثی  ٚدٚؿبٖ تپ ٝؿٕبَ ؿشق اػت .دس ٔدٕٛع ثبدٞبی غشثی آةٛٞٚای تٟشاٖ سا تٙظیٓ ٔیوٙٙذ.
خٟت ثبد دس ٞش د ٚایؼتٍب ٜحبوی اص آٖ اػت و ٝاػتمشاس ٞش ٘ٛع ٔٙجغ آالیٙذ ٜدس غشة تٟشاٖ ػجت آِٛدٌی ٛٞا ٔیؿٛد.
ثب تٛخ ٝث ٝایٗو ٝدس ؿشق تٟشاٖ  ٓٞثبدٞبی ؿشلی غبِت ٞؼتٙذ ٞش د ٚخشیبٖ ٔٛاد آالیٙذ ٜسا اص ٞش عشف ثٔ ٝشوض ؿٟش
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ضکل  .13سبخت ٍ سبصّبی ضوبل تْشاى هبًؼی ثشای اًتمبل َّا اص سشاسش حبضیِی خٌَثی الجشص ثِ

ٔیآٚس٘ذ ٔ ٚشوض ؿٟش پتب٘ؼیُ آِٛدٌی ثبالیی داسد.
کبًبلیضُ ضذى ثبد دس تْشاى

غشثی ـ ؿشلی افضایؾ ػشػت ثبد  ٚاصغالحبً وب٘بِیض ٜؿذٖ ثبد سا دس پی داسد .آسایؾ ػذٞبی وٞٛؼتب٘ی ػجت ؿذ ٜاػت
و ٝثبدٞبی ٔحّی ٘یض دس تٟشاٖ ثٛص٘ذ .ثشای ٕ٘ ،ٝ٘ٛدس ؿتٞب ٘ؼیٓ وٜٞٛبی ؿٕبَ تٟشاٖ ث ٝعشف ٔشوض ؿٟش آٚسدٜ
ٔیؿذ .أب ثب تٛػؼٝی ػبختٕبٖٞبی ثّٙذ ٔؼیش ٚسٚد ایٗ خشیبٖٞب ٔؼذٚد ؿذ ٚ ٜوب٘بِیض ٜؿذٖ آٖٞب دس ٖٚخیبثبٖٞب
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افضایؾ ٔییبثذ .ؿىُ ؿٕبسٜی  14اٍِٛیی اص افضایؾ وب٘بِیض ٜؿذٖ ثبد سا دس ٔحیظ ؿٟشی ٘ـبٖ ٔیدٞذ .ثش اػبع ایٗ
ؿىُ ،ثش اثش وب٘بِیض ٜؿذٖ ثبد ػشػت آٖ تب  20دسصذ ثیـتش اص ػشػت اِٚی ٝافضایؾ ٔییبثذ.

ضکل  .14تَسؼِی سبختوبىّبی ثلٌذ هسیش ٍسٍد ثبدّب سا هسذٍد هیکٌذ ٍ کبًبلیضُ ضذى آىّب دسٍى
خیبثبىّب افضایص هییبثذ .ایي ضکل الگَیی اص افضایص کبًبلیضُ ضذى ثبد سا دس هحیط ضْشی ًطبى
هیدّذ .ثش اثش کبًبلیضُ ضذى ثبد سشػت آى تب  20دسصذ ثیطتش اص سشػت اٍلیِ افضایص هییبثذ.

ثبسش اسیذی ٍ فشًٍطستّبی اسیذی

خبن سیضؽ  ٚآٖ سا اػیذی ٔیوٙذ .ثب اػیذی ؿذٖ خبن تدضیٝوٙٙذٌبٖ خبن اص ثیٗ ٔیس٘ٚذ  ٚتدضیٝی ٔٛاد آِی ثٝ
ٔٛاد ٔغزی دس خبن صٛت ٕ٘یٌیشد .ثش اثش سیضؽ ثبساٖ اػیذی ث ٝؿبخ ٚ ٝثشي ٌیبٞبٖ ثٝعٛس ٔؼتمیٓ آػیت ٚاسد
ٔیؿٛد  ٚتٛا٘بیی فتٛػٙتض ٌیبٞی وبٞؾ ٔییبثذ.
ثبسؽ اػیذی ػجت اص ثیٗ ثشدٖ ٔ ْٛوٛتیى َٛػغح ثشيٞب٘ ،فٛر آالیٙذٜٞب ،ثبال سفتٗ حّٕ ٝپبتٛطٖٞب ،افضایؾ
ٔیضاٖ تجخیش ٌیبٞی  ٚآػیتٞبی ػشٔبیی ٔیؿٛد .ثبسؽ اػیذی ٔٛاد غزایی ٔ ٟٓخبن ٔب٘ٙذ وّؼیٓٙٔ ،یضیٓ  ٚپتبػیٓ
سا ٔیؿٛیذ  ٚآٖٞب سا اص دػتشع ٌیبٞبٖ دٚس ٔیػبصد .ثبسؽٞبی اػیذی ثب  phوٕتش اص ٘ 4/3بیبة ٞؼتٙذ ،أب ٔٞٝبی ثب
 Phوٕتش اص ٘ 2 ٚ 3یض دیذ ٜؿذ ٜاػت و ٝثؼیبس آػیتسػبٖا٘ذ .أب دس تٟشاٖ فش٘ٚـؼت اػیذی خـه آثبس ٔخشةتشی
داسد .فش٘ٚـؼت اػیذی خـه ػجت تدٕغ رسات آِٛدٌی دس ػغح صٔیٗ  ٚالیٝی تٙفؼی آتٕؼفش ٔیؿٛد  ٚثب ٞش
حشوت  ٚخٙتٚخٛؽ خٛی ث ٝآتٕؼفش ثبص ٔیٌشدد .فش٘ٚـؼت اػیذی خـه ػجت آِٛدٌی ٔضبػف دس الیٝی تٙفؼی
ٔیؿٛد .فش٘ٚـؼت اػیذی خـه ثیٕبسیٞبی تٙفؼی ،ا٘ٛاع ػشعبٖٞب ٘ ٚبساحتیٞبی سیٛی سا دس پی داسد.
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آة ثبساٖ ثب خزة اوؼیذٞبی ٌٌٛشد  ٚاصت ٔٛخٛد دس اتٕؼفش ث ٝثبساٖ اػیذی تجذیُ ٔیؿٛد .ثبساٖ اػیذی ثش ػغح

سًٍذ تغییشات دهب دس تْشاى

تغییشات الّیٓ دس ػغح خٟب٘ی ػجت تغییشاتی دس ٔحیظ عجیؼی ػیبسٜی صٔیٗ ؿذ ٜاػت .ؿٟشٞب ثیـتشیٗ صذٔ ٝسا اص
افضایؾ دٔب دس ػشض  55دسخٝی ؿٕبِی  0/55دسخ ٚ ٝدس ػشض  75دسخٝی ؿٕبِی ث 1/8 ٝدسخٔ ٝیسػذ (سٚػتب
 .)139 :1394دس تٟشاٖ ٔیبٍ٘یٗ افضایؾ دٔب دس ػبَ ثشاثش  0/042دسخٝی ػب٘تیٍشاد دس ػبَ ثیٗ ػبَٞبی  1950تب
 2010اػت.
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ضکل  .15تْشاى ثب ضیت هتَسط  0/042دسخِی سبًتیگشاد دس سبل دسحبل افضایص دهبست کِ ثخطی اص
آى ثِ گشهبیص خْبًی ٍ ثخطی دیگش ًبضی اص تطکیل خضیشُی حشاستی ضْش است.

دس ػبَ ،ضشیت افضایؾ دٔب دس ٌشْتشیٗ ٔب 0/037 ٜدسخٝی ػب٘تیٍشاد اػت ؤ ٝمذاسی اص ٔیبٍ٘یٗ افضایؾ
ػبِیب٘ ٝوٕتش اػت (ؿىُ  .)16ایٗ ضشیت افضایؾ دٔب دس ػشدتشیٗ ٔب ٜث 0/029 ٝدسخٝی ػب٘تیٍشاد دس ػبَ
ٔیسػذ و ٝاص ٔیبٍ٘یٗ افضایؾ ػبِیب٘ ٝوٕتش اػت (ؿىُ ٔ .)17مبیؼٝی افضایؾ دٔب دس ٔبٜٞبی ػبَ ٘ـبٖ ٔیدٞذ
و ٝافضایؾ دٔب دس ٔبٜٞبی ٔیب٘ ٝثیـتش اص ٔبٜٞبی پیه ثبال  ٚپبییٗ دٔب ثٛد ٜاػت.

ثشاثش 0/037دسخِی سبًتیگشاد دس سبل است.

ضکل  .17سًٍذ افضایص دهبی سشدتشیي هبُ تْشاى (طاًَیِ ) دس ایستگبُ هْشآثبد ()2010-1951
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ضکل  .16سًٍذ افضایص دهبی گشمتشیي هبُ تْشاى (خَالی) دس ایستگبُ هْشآثبد ()2010-1951

ثشاثش  0/029دسخِی سبًتیگشاد دس سبل ثَدُ است کِ ثخطی اص آى ًبضی اص تَسؼِی ضْش تْشاى است.

پظٞٚؾ حبضش ٔـخص وشد و ٝتغییشات الّیٕی دس ؿٟش تٟشاٖ ا٘ٛاع ٔختّفی سا اص ٔخبعشات الّیٕی تـذیذ ٔیوٙذ.
اِٚیٗ ٘ٛع ٔخبعشات تـذیذؿ٘ٛذٔ ٜخبعشات ٘بؿی اص پبیذاسی ٛٞاػت .پبیذاسیٞبی خٛی تٟشاٖ ث ٝپبیذاسی حشاستی ٚ
پبیذاسی ثشٚدتی تمؼیٓ ٔیؿٛد .تغییشات الّیٕی ػجت تـذیذ پبیذاسیٞبی حشاستی  ٚافضایؾ دٚسٜی اػتیالی پشفـبس
خٙت حبسٜای ثش سٚی ایشاٖ اػت .پبیذاسیٞبی ثشٚدتی ٘یض ،و ٝثب ایٛٙسطٖٞبی ٘یٛاسی ٕٞشا ٜاػت ،دس ایٗ ٔیبٖ تـذیذ
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ٔییبثذ .ایٗ تغییشات ثٚ ٝیظ ٜثشای والٖؿٟشی چ ٖٛتٟشاٖ إٞیت ثیـتشی داسد و ٝاص ٘ظش خغشافیبیی وٕتش پبالیؾپزیش
اػت .ػذْ پبالیؾ اتٕؼفشی ،افضایؾ ثبسؽٞبی اػیذی سا دس پی داؿت ٝاػت .دس تٟشاٖ ،ػٛاسض تٛپٌٛشافی ؿٟش سا اص
دػتشع ثبدٞبی ٔحّی ٙٔ ٚغمٝای دٚس ٍ٘ ٝداؿت ٝاػت .دس ٔذت عٛال٘ی اص ػبَ ٘یض ثب ٘فٛر پشفـبسٞبی خٙت حبسٜای
ؿٟش ثب پبیذاسی خٛی ٕٞشا ٜاػت .اص ایٗ س ،ٚاص دیذٌب ٜالّیٓؿٙبػی ،ؿشایظ خٛی  ٚغیش خٛی دس آٖ ٔٙبػت ثشای
تٟٛیٝی آِٛدٌیٞبی والٖٔمیبػی ٘یؼت و ٝدس ٘تیدٝی تٛػؼٝی ؿٟشی پذیذ آٔذٜا٘ذ .ػٛأُ ا٘ؼبٖػبخت ػجت
تـىیُ خضیشٜی حشاستی  ٚافضایؾ استفبع  LCLؿذ ٚ ٜتشاص تشاوٓ ٛٞا سا ث ٝاستفبع ثبالتشی ا٘تمبَ داد ٜاػت .تغییش ٔیذاٖ
ثبد ؿٟشی ،تـذیذ تٛسثٛال٘غٞبی خٛی  ٚتـذیذ ٌشادیبٖٞبی تشٔٛدیٙبٔیه اص آثبس خضیشٜی حشاستی ؿٟش تٟشاٖ اػت.
وب٘بِیض ٜؿذٖ ثبد دس تٟشاٖ یىی دیٍش اص ػٛاسض ثّٙذٔشتجٝػبصی دس ایٗ ؿٟش اػت .اص آٖخب و ٝثبد غبِت دس تٟشاٖ
غشثی اػت ،ایدبد ػبختٕبٖٞبی ثّٙذ  ٚچٙذ عجمٔ ٚ ٝتشاوٓ دس حبؿیٝی خیبثبٖٞبی غشثی ـ ؿشلی افضایؾ ػشػت ثبد ٚ
اصغالحبً وب٘بِیض ٜؿذٖ ثبد سا دس پی داسد .آسایؾ ػذٞبی وٞٛؼتب٘ی ػجت ؿذ ٜاػت و ٝثبدٞبی ٔحّی ٘یض دس تٟشاٖ
ثٛص٘ذ .ثشای ٕ٘ ،ٝ٘ٛدس ؿتٞب ٘ؼیٓ وٜٞٛبی ؿٕبَ تٟشاٖ ث ٝعشف ٔشوض ؿٟش آٚسدٔ ٜیؿذ .أب ثب تٛػؼٝی ػبختٕبٖٞبی
ثّٙذٔ ،ؼیش ٚسٚد ایٗ خشیبٖٞب ٔؼذٚد ؿذ ٚ ٜوب٘بِیض ٜؿذٖ آٖٞب دس ٖٚخیبثبٖٞب افضایؾ ٔییبثذ.
دس ػبَ ،تغییشات الّیٕیِ تٟشاٖ ػجت افضایؾ دٔبی ٔیبٍ٘یٗ  0/042دسخٝی ػب٘تیٍشاد ثیٗ ػبَٞبی  1950تب
 2010ؿذ ٜاػت .دس ػبَ ،ضشیت افضایؾ دٔب دس ٌشْتشیٗ ٔب 0/037 ٜدسخٝی ػب٘تیٍشاد اػت ؤ ٝمذاسی اص ٔیبٍ٘یٗ
افضایؾ ػبِیب٘ ٝوٕتش اػت .ایٗ ضشیت افضایؾ دٔب دس ػشدتشیٗ ٔب ٜث 0/029 ٝدسخٝی ػب٘تیٍشاد دس ػبَ ٔیسػذ و ٝاص
ٔیب٘ ٝثیـتش اص ٔبٜٞبی پیه ثبال  ٚپبییٗ دٔبػت.
هٌبثغ

حدبصی صاد ،ٜصٞشا ٘ ٚبدس پشٚیٗ .1388 .ثشسػی تغییشات دٔب  ٚثبسؽ تٟشاٖ عی ٘یٓ لشٖ اخیش ،خغشافیب  ٚثش٘بٔٝسیضی
ٔٙغم.56-43 :3 ،ٝ
حدبْ ،ػٟشاة؛ ی٘ٛغ خـخ ٚ ٛسضب ؿٕؼبِذی٘ٛٙذی .1387 .تحّیُ س٘ٚذ تغییشات ثبس٘ذٌیٞبی فصّی  ٚػبِیب٘ ٝایؼتٍبٜ
ٔٙتخت دس حٛصٜی ٔشوضی ایشاٖ ثب اػتفبد ٜاص سٚؽٞبی ٘بؿبخصی؛ ٔدّٝی پظٞٚؾٞبی خغشافیبیی.168-157 :64 ،
سحیٓصاد ،ٜفبعٕٝ؛ ٔحجٛث ٝخٛؿىبْ  ٚاحٕذ ػؼٍشی .1383 .ثشسػی تغییشات ػشیٞبی سعٛثت دس ایؼتٍبٜٞبی
ػیٛٙپتیه وـٛسٔ .دّٝی ٘یٛاس.39-10 :55-54 ،
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ٔیبٍ٘یٗ افضایؾ ػبِیب٘ ٝوٕتش اػتٔ .مبیؼٝی افضایؾ دٔب دس ٔبٜٞبی ػبَ ٘ـبٖ ٔیدٞذ و ٝافضایؾ دٔب دس ٔبٜٞبی

س٘دجش ػؼبدت آثبدی ،ػجبع .1384 .ثشسػی تغییشات ٔیذاٖٞبی ثبد  ٚدٔب دس والٖ ؿٟش تٟشاٖ ٘بؿی اص تٛػؼٝی ؿٟشی.
فصّٙبٔٝی تحمیمبت خغشافیبیی.188-171 :76 ،
سٚػتب ،ایٕبٖ .1394 .اثشات ٌشٔبیؾ خٟب٘ی ثش ثّٛویًٞٙبی الیب٘ٛع اعّغ ؿٕبِی  ٚاستجبط آٖ ثب ثبسؽ ایشاٖ .سػبِٝی
ؿشوت آٔبس پشداصاٖ  .1383.سإٙٞبی وبسثشاٖ ،خّذ د ،ْٚتٟشأٖ ،شوض فشٍٙٞی ا٘تـبساتی حبٔی6.0 for 533 :

SPSS

.Windose.
ػضیضی ،لبػٓ ٔ ٚحٕٛد سٚؿٙیٔ .1387 .غبِؼٝی تغییش الّیٓ دس ػٛاحُ خٛٙثی دسیبی خضس ث ٝسٚؽ ٔٗ ـ وٙذاَ،
ٔدّٝی پظٞٚؾٞبی خغشافیبیی.47-28 :13 ،
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،اسٛ ٘یّٝ ٔد.بی اخیشٞٝٞش ص٘دبٖ عی دٟی دٔبی ؿٝ٘ تحّیّی آٔبسی ثش تغییشات ٔیبٍ٘یٗ ػبِیب.1383 .ٗ حؼیٜػؼبوش
30-9 :53-52

فشا٘غٙٔیٗ وٛ ػ،ٖبٟ اصفٝ٘ذٔذت ثبسؽ ػبِیبّٙ٘ذ ثٚ ثشسػی آٔبسی س.1382 .ٜ حؼیٗ ػؼبوشٚ  ٔحٕذسضب،یب٘یٚوب
.260-251 ،ٖبٟ اصفٜ دا٘ـٍب،ٓفشا٘غ ّٔی تغییش الّیِٙیٗ وٚ اٚ ایٝغمٙٔ

یٜسٚ٘ذ تغییشات ثبس٘ذٌی دس ایشاٖ عی دٚ ثشسػی س.1384 . پشیؼب ایشاٖ٘ظادٚ ْشاة حدبٟ پیبْ؛ ػ،خشدیٚوتیشایی ثش
.بػیٙاؿٛٞ ی دوتشیِٝ سػب،ْ تحمیمبتّٛاحذ ػٚ  آصاد اػالٔیٜ دا٘ـٍب،2001 اِی1960

ی فالتٝ٘بی تبثؼتبٞ استجبط آٖ ثب ثبسؽٚ ة غشة آػیبٛٙ دس خٝ٘ی تبثؼتبٛ ثشسػی ٌشدؽ خ.1386 . ػجبع،ٔفیذی
.ٖشاٟ تشثیت ٔؼّٓ تٜ دا٘ـٍب،بػیٙا ؿٛٞٚی دوتشی آةِٝ سػب،ٖایشا

فشا٘غٙٔیٗ وٚ د،ٖش ص٘دبٟ٘ذ ثبسؽ دس ؿٚ سٚ عٛ٘  ثشسػی تغییش.1383 .ٜ حؼیٗ ػّیضادٚ شخٞ صبدق؛ أیش ؿب،ٖضیبئیب
.1-8 : ؿیشاصٜ دا٘ـٍب، خبنٚ بثغ آةٙٔ ییّٛٔی دا٘ـد
ٖی دس ؿشق اػتبٙبثغ آة صیشصٔیٙٔ  تأثیش آٖ ثشٚ  خـىؼبِی.1389 . خیشیٝ٘ افؼبٚ  ػّیشضب؛ ثبثه ٔیشثبلشی،ؿىیجب
.32-28 :25 ،ٖـی ا٘دٕٗ خغشافیبی ایشاٞٚی ػّٕی ـ پظٝٔ فصُ٘ب،SPI  اص ؿبخصٜ ثب اػتفبدٜوشٔب٘ـب

فشا٘غٙٔیٗ وٚ د،ٖش ص٘دبٟ٘ذ ثبسؽ دس ؿٚ سٚ عٛ٘  ثشسػی تغییش.1383 .ٜؼّیضادٙشخ حؼیٞ أیش ؿبٚ  صبدق،ٖضیبئیب
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