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 تاثير تغيير اقليم بر ضرايط اقليم گردضگري استان خًزستان در ويم سدٌ آيىدٌ
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 دٌيچک
سا تغييش اللين تبثيشات لبثل تَخْي ثش گشدؿگشي خْبًي داسد. اللين هٌبػت گشدؿگشي ثيبًگش عَل هذت ٍ ويفيت فلَل گشدؿگشي اػت ٍ ًمؾ هْوي 

دادُ ّبي اػتفبدُ ؿذُ دس ايي همبلِ ؿبهل دادُ ّبي اللين هبّبًِ ايؼتگبُ ّبي َّاؿٌبػي اػتبى ٍ ّوچٌيي دادُ  . ىٌذدس اًتخبة هملذ گشدؿگشي ايفب هي

ن اعالػبت ٍ ػيؼت TCIتحليلي ثَدُ وِ ثب اػتفبدُ اص ؿبخق  _سٍؽ تحميك دس ايي پظٍّؾ تَكيفي هشوض وبًبدا هي ثبؿذ  cmpi5اي ثشآٍسدي هذل 

حبكلِ اص هحبػجبت كَست گشفتِ ٍ پٌِْ ثٌذي ّبي كَست  ( ثِ پٌِْ ثٌذي ؿشايظ اللين گشدؿگشي دس اػتبى خَصػتبى پشداختِ ؿذ. ًتبيح GISخغشافيبيي)

عك هؼبػذ گشدؿگشي گشفتِ ًـبى هي دّذ وِ وِ ثب تَخِ ثِ ؿشايظ الليوي آيٌذُ ثِ ٍيظُ ثب افضايؾ دهب ٍ هحذٍديت ّبي سط.ثتي دس ػغح اػتبى هٌب

ّوچٌيي ثدض دس هبُ ّبي ًَاهجش،دػبهجش ٍ طاًَيِ ػبيش هبّْب ًؼجت ثِ ؿشايظ فؼلي ًبهٌبػت تش هي ثبؿذ ٍ پٌِْ ّبي هؼبػذ گشدؿگشي هحذٍدتش خَاّذ ؿذ.

يٌِ گشدؿگشي عجيؼي افضايؾ داساي ؿشايظ ًبهٌبػجي خْت گشدؿگشي خَاٌّذ ثَد.ثِ ػجبست ديگش ثشاػبع ًتبيح اػتخشاخي سيؼه ػشهبيِ گزاسي دس صه

 خَاّذ يبفت.

 ، خَصػتبىTCI، تغييش اللين  پٌِْ ثٌذي، اللين گشدؿگشي،: يديکل ياژگان 

ٌجغ عجيؼي ٍ ثشٍت ػظين التلبدي ثشاي گشدؿگشي اػت :مقدمٍ -1 َا ه  ّ آةٍ 
ن هي سيؼن فشّا ْيالتي سا ثشاي َت ِ تؼ ٍ اص ايي عشيك هَخت ٍ ػٌلشي اػت و آٍسد 

َلؼيت خغشافيبيي، دؿگشاى هيخلت سضبيت گش وشُا ثب ه  ّ َا  ّ ؿَد. آة ٍ
َپَگشافي، چـن ذاص، فلَس ٍ فَى، اػبع هٌبثغ عجيؼي ثشاي گشدؿگشي ٍ تفشيح سا ت ًا

ىيل هي ٍلفمبسي، ـت خْي ثش (. 45: 1389دٌّذ. )ر تغييش اللين تبثيشات لبثل َت
گش عَل هذت ٍ وي ٌبػت گشدؿگشي ثيًب فيت گشدؿگشي خْبًي داسد. اللين ه

تخبة هملذ گشدؿگشي ايفب هي وٌذ  فلَل گشدؿگشي اػت ٍ ًمؾ هْوي سا دس ًا
 ُ ّبي ثبلمَ َاى  ب ٍ ت دى ؿشايظ هغلَة الليوي خض هضيتّ  ًَِ اي وِ داسا َث ِث گ
ًتخبة هىبى ٍ صهبى ػفش  ثشاي گشدؿگشي هحؼَة هي ؿَد ٍ اغلت هؼبفشاى دس ا

ذ) خِ خبكي هي ًوبٌي َايي َت )فشج ي  (De Freitas, 2003, 8ِث ؿشايظ آةّ 
 (. 68: 1384صادُ، 

ًَگ ) هبتضاساويغ ( دس پظٍّـي ثب اػتفبدُ اص هذل گشدؽ 2008ٍ آهل
ّبي ( ٍ ػٌبسيَّبي اًتـبس ثِ ثشسػي تغييش اللين دس ػبلGCMػوَهي خَ )

ذ ٍ ًتبيح سا دس غبلت ؿبخق دهبي هؼبدل  2100 -2071 پشداختِ ًا
بى دادُ َلَطيه ـً ذ. ًتبيح ـً فيضي ِ ٍ ًا بى دادُ دس هٌبعمي چَى دسيبي هذيتشًا

آهشيىبي ؿوبلي دهبي ثؼيبس ثبال ٍ اػتشع گشهبيي پيبهذّبي ثؼيبسي ثش 
( اثشات تغييش اللين ثش هٌبعك 2014ػالهتي اًؼبى داسد.ثبع ٍ ًيىالع)

گشدؿگشي اػتشاليب سا  اسصيبثي وشدًذ ٍ ًتيدِ گشفتٌذ وِ افضايؾ دهب ثبػث 
ؼت گشدي اص هٌبعك ؿوبلي ثِ ػوت هٌبعك خٌَثي خبثدبي خبرثِ ّبي عجي

ٌذ ؿذ. َّا ( ٍ سيذس اػتبت ٍ 2004اػىبت ٍدي فشيتغ ) اػتشاليب خبثدب خ
(  ثبووه ؿبخق اللين گشدؿگشي اثشات تغييش اللين سا ثش سٍي 2014ّوىبساى)

ٍضؼيت اللين گشدؿگشي ًبحيِ آهشيىبي ؿوبلي ثشسػي وشدًذ. ًتبيح ايي 
د بًگش آى َث ُ وِ تؼذاد ؿْشّبيي وِ دس آهشيىبي ؿوبلي ثشاي هبُ پظٍّؾ ـً

ٍئي ٍ خَالي داساي ؿشايظ هغلَة يب ايذُ آل الليوي ّؼتٌذ دس دّۀ  ّبي ط
ٌذ ؿذ 2080ٍ  2050 َّا َيل هه ٍ اػىبت. دچبس تغييشاتي خ  ،(2001) ث

ثل ٍ ّوىبساى  ،(2002ٍ ّوىبساى ) ليض ،(2004ّوىبساى ) ٍ اػىبت
شيؼَى ٍ ّوىبسا(2005) ًَگ ٍ  ، (2006يئَهبى ٍ ّوىبساى )( ،1999ى)ّ، آهل

ٍ ) (2007ّوىبساى ) ٍ ػيَ ٍ پشي) 2001، اػىبت  ( تبثيش تغييش اللين سا 2001( 
ذ،وبًبدا ٍ هذيتشاًِ   َتَسيؼن  دس خضيشُ ثبساثبدٍع،اػىبتٌل ثش پٌِْ ّبي هؼبػذ او

َتَسي َيبي خبثدبي هٌبعك هؼبػذ او ب گ ؼن ِث سا ثشسػي ًوَدًذ ٍ ًتبيح وبس آًْ
َتَسيؼن ٍ  جَد ٍضؼيت او ػشم ّبي ثبالتش خغشافيبيي، خبثدبيي صهبًي ،ْث

( ثِ ثشسػي تبثيش 2015ًدَسي) .افضايؾ ًمؾ آى دس التلبد هٌدش هي گشدد.
تغييش اللين ثش خبرثِ ّبي عجيؼت گشدي دس پبسن هلي وٌيب  سا ثشسػي ًوَدٍ  

ِ ثيي الو للي عجيؼت گشدي ثب خغش ًتيدِ گشفت وِ ثِ دليل افضايؾ دهب ايي پٌْ
ؾ اؿتغبل،گشدؿگشاى ٍ صيبى  ؾ خبرثِ ّب هٌدش ثِ وّب ٍثشٍ ؿذُ ٍ وّب خذي س

ذ ؿذ.  ّبي التلبدي خَّا
( تبثيشات تغييشات آة ٍ َّايي ثش  2005ػبًذسا خي ٍالسدُ ٍ ّوىبساى) 

 20هٌبعك حفبظت ؿذُ دس آفشيمب سا ثشسػي ًوَدًذ ٍ ًتيدِ گشفتٌذ وِ اص 
هٌغمِ آى خبيگبُ حفبظتي خَد  7، 2099آفشيمب، تب ػبل  هٌغمِ تحت حفبظت

شُ ٍسي  3سا اص دػت هي دٌّذ ٍ  ؾ ْث هٌغمِ اي ديگش ًيض ثِ دليل وّب
ذت هحذٍد  َايي ـث ِ ّب ًبؿي اص تبثيش تغييشات آة ٍ ّ التلبدي ٍ افضايؾ ّضٌي

ٌذ ؿذ. َّا ضيبيي ٍ ثختيبسي  ،( 1388اػوبػيل ًظاد ) ،(1387ثؼبط صادُ )خ
هبُ ّبي TCI( ثب اػتفبدُ اص ؿبخق 1389ػبسي كشاف ٍ ّوىبساى) ٍ( 1388)

فلل صهؼتبى  ،چْبسهحبل ٍ ثختيبسي دس اػتبىاسديجْـت، ؿْشيَس ٍ هْش 
بس، ايل فشٍسديي دس دسچبْث هبُ ّبي خشداد،تيش،هشداد  ،خضيشُ ويؾ  اػفٌذ هبُ ٍ ٍا

تشيي صهبى ثشاي عجيؼيت گشدي دٍ ؿْشيَس دس هٌغمِ اسػجبساى  س هٌبعك سا ْث
ؼتٌذ. ( ثب اػتفبدُ اص ؿبخق اللين 1389فشج صادُ ٍ ّوىبساى )روش ؿذُ دًا

صهؼتبى پٌِْ ّبي هٌبػت گشدؿگشي اص  فللًتيدِ گشفتٌذ دس گشدؿگشي 
ؾ هي يبثذ. ِ ػبلي دس خٌَة ِث عجمِ هغلَة دس ؿوبل وّب   عجم
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بؿي ثشسػي هٌبثغ روش ؿذُ دس ثبال ثيبًگش ايي ًىتِ اػت وِ تغييشات دهبي ً
اص گشهبيؾ خْبًي هحذٍديت ّبي هٌغمِ اي خْت وبًَى ّبي عجيؼت گشدي 
ذُ  ذ. ثب تَخِ ثِ خبيگبُ گشدؿگشي دس تَػؼِ آٌي دسهٌبعك هختلف ايدبد خَّا
َاًوٌذي دس ٍاوٌؾ ثِ تغييشات  اػتبى ٍ ّوچٌيي ثبال ثَدى حؼبػيت ايي ت

ػتبى دس ًين الليوي آؿىبسػبصي اثشات تغييش الليوي دس پٌِْ ّبي گشدؿگشي ا
ُ هَسد ثشسػي لشاس هي گيشد.  ذ ُ آٌي  ػذ

 64057اػتبى خَصػتبى ثب هؼبحت :معرفی مىطقٍ مًرد مطالعٍ-2
دسخِ ٍ كفش دليمِ ػشم  33دليمِ تب  57دسخِ ٍ  29ويلَهتش هشثغ ثيي 

دليمِ عَل  33دسخِ ٍ  50دليمِ تب  40دسخِ ٍ  47ؿوبلي اص خظ اػتَا ٍ 
َي ْبس گشٌي چ دس خٌَة غشثي ايشاى لشاس داسد،)آسيي ًظاد ٍ ؿشلي اص ًلف اٌل

 (. 1389حؼيي پَس، 

 مًاد ي ريش َاي بررسی:-3
ًاد-3-1 تخبثي هغبلؼِ، دادُ اي هَسد ًيبص  ؿبهل  :م ثب تَخِ ثِ ّذف ًا

دادُ ّبي الليوي هي ثبؿٌذ وِ دس ؿبخلي تحت ػٌَاى ؿبخق آللين آػبيؾ 
يؾ گشدؿگشي ؿبخلي اػت ؿبخق اللين آػبگشدؿگشي هَسد ًيبص هي ثبؿٌذ.

ًوبيذ. دس  وِ ثِ عَس ػيؼتوبتيه تأثيش ػٌبكش الليوي سا ثش تَسيؼن هـخق هي
َثت، تبثؾ ٍ ثبد اػتفبدُ  َا ، ثبسؽ، سع ايي ؿبخق اص ػٌبكش الليوي دهبي ّ

. ايي دادُ ّب دس دٍ ثبصُ صهبًي فؼلي (mieczkowski,1985ؿَد) هي
ذُ )2013-1985) ثشسػي لشاس هي گيشًذ. دادُ ( هَسد 2005-2050( ٍ آٌي

َاؿٌبػي اػتبى خَصػتبى ٍ 1985-2013ّبي ) ( اص پبيگبُ دادُ ّبي اداسُ ول ّ

َاؿٌبػي وبًبدا ثب تبسًوبي  ذُ اص پبيگبُ دادُ ّبي ّ دادُ ّبي آٌي
www.cccsn.ec.gc.ca  ُ2005-2050دس دٍس  ُ ُ اػت.اػتفبد  ؿذ

ي ؿذُ ثش اػبع 2005-2050ْبي)ّداد  (اص دادُ ّبي سيض هميبع گشدًا
AR4(2007)  هشوضIPCC َلذ ثب تفىيه   CMIP5 ؿجيِ ػبص اػتفبدُ اص ه

وِ خْبًي ثبسؿذ  A1Bدسخِ خغشافيبيي ثش اػبع ػٌبسيَي اًتـبس  5/2*5/2
ًٍذي هتَاصى دس اػتفبدُ اص فٌبٍسي  ػشيغ التلبدي ٍ افضايؾ خوؼيت ثب ووه س

شطي ذ اػتفبدُ  (1387)ًجي ثيذٌّذي ٍ ّوىبساى،ٍ هٌبثغ هختلف ًا تَليذ ؿذُ ًا
 گشديذ.
همبيؼِ اي  –سٍؽ تحميك ايي همبِل يه سٍؽ تغجيمي  :ريش -3-2

هي ثبؿذوِ ثب ووه تىٌيه ّبي صهيي آهبس ٍ ؿبخق آػبيؾ اللين 
دبم هي گيشد.پٌِْ ّبي گشدؿگشي اػتبى خَصػتبى سTCIگشدؿگشي) ا دس ( ًا

( هؼتخشج ٍ همبيؼِ 2005-2050( ٍ )1985-2013دٍ ثشِّ صهبًي )
ُ اػت: ِ ؿذ بثشايي الگَسيتن صيش تْي  ًوبيذٌث

( دس دٍسُ TCIايدبد پبيگبُ دادُ ّبي ػٌبكش اللين هَسد ًيبص ؿبخق)-1
بًِ آػبيؾ 2013-1985) ( ٍ هحبػجِ ؿبخق هزوَس ٍ تْيِ ًمـِ ّبي هّب

 الليوي دس ػغح اػتبى خَصػتبى.
( دس دٍسُ صهبًي TCIايدبد پبيگبُ دادُ ّبي دادُ اي الليوي ؿبخق ) -2

ِ ؿبخق ٍ تْيِ ًمـِ ّبي آػبيؾ اللين دس آى دٍسُ.2050-2005)  (،هحبػج

ًَبگَى ٍ هحبػجِ  -3 تؼييي هٌبعك هؼبػذ گشدؿگشي دس عجمبت گ
ثب اػتفبدُ اص  TCIهؼبحت تؼييي تؼييشات آى دس ؿشايظ تغييش اللين. ؿبخق 

 هحبػجِ هي گشدد:  1ِ ؿوبسُ ساثغ
TCI= 8CID + 2CIA + 4R + 4S + 2W 

 : ِ  دس ايي ساثغ
TCI (  2عجمِ )خذٍل ؿوبسُ 10: ؿبخق آػبيؾ اللين گشدؿگشي دس 
CID: َثت ًؼجي َّا ٍ حذالل سع ِ حذاوثش دهبي خـه  بً َثش ثش اػبع ًشهبل ّبي هّب  ؿبخق دهبي ه
CIAسٍصي ثش اػبع ًشهب ِ َثت ًؼجي: ؿبخق آػبيؾ ؿجبً بًِ دهبي خـه ٍ هيبًگيي سع  ل ّبي هّب

R       ُش ايؼتگب ِ ثبسًذگي ثشايّ  ط ث ِ ثبد ثشاي ّش ايؼتگبWٍُ    :  ستجِ تبثؾ ثشاي ّش ايؼتگبSُ: ستجِ هشَث ط ث  : ستجِ هشَث
بًِ   ل دادُ ّبي الليوي هَسد ًيبص دس ثبصُ صهبًي هّب خْت اخشاي ٍا

َاؿٌبػي اػتبى خَصػت بى تْيِ ٍ پبيگبُ آى خْت اص اداسُ ول ّ
دس ساػتبي هشحلِ دٍم الگَسيتن .( تْيِ گشديذTCIهحبػجِ ؿبخق)

ِ ؿبخق ّبي هَسد ًيبص  َلذي هٌبػت و سا ثب دلت  TCIدس اثتذا ثبيذ ه
َلذّبي  بثشايي ه تخبة هي گشديذ. ٌث هٌبػت ؿجيِ ػبصي ًوبيذ ًا

ًَبگَى ثب هذل ّبي هختلف هجتٌي ثش ػٌبسيَّبي اًتـبس گبصّبي  گ
( هَسد 2)ساثغِ ؿوبسُ RMSEگلخبًِ اي اػتخشاج ٍ ثب ووه ؿبخق

 ساػتي آصهبيي لشاس گشفتٌذ ٍ خشٍخي ّبي هذل ّبي وِ هيضاى
RMSE  ب ووتش اص %( 10-20ٍ خَة) <%10ػبلي)%)دسؿشايظ20آًْ

د خْت هحبػجِ   اًتخبة گشديذًذ   TCIَث

n

XX
RMSE

n

i
idelmoiobs 


 1

2
,, )(

 
Xobs :ُهمذاس هـبّذُ ؿذ   Xmodel :همذاس هحبػجبتي هذل 

ثِ دليل ساثغِ ًضديه هحيظ صيؼت ٍ آة ٍ َّا، بحث:-4
گشدؿگشي ثِ ػٌَاى يه ثخؾ التلبدي وِ ثِ آة ٍ َّا حؼبع 

ؿَد. تغييشات آة ٍ َّايي دس صهيٌِ ّبي  اػت دس ًظش گشفتِ هي
هبًٌذ هذت ٍ ويفيت گشدؿگشي،هٌبعك هؼبػذ گشدؿگشي  

ثشاي هحذٍدُ ّبي گشدؿگشي ،ايدبد هخبعشات هحيغي ٍ اًؼبًي 
ٍ خبرثِ ّبي آى هبًٌذ حيبت ٍحؾ،تٌَع صيؼتي، تغييشات 

اساضي ػبحلي ٍ  اًتخبة هٌغمِ گشدؿگشي اص ػَي گشدؿگشاى 
ثشسػي ؿشايظ آػبيؾ داساي تبثيشات صيبدي هي ثبؿذ. ثِ هٌظَس 

الليوي گشدؿگشي دس اػتبى خَصػتبى دس اثتذا ايگبُ عجمبت ايي  
ذ تغييشات هؼبحت دس دٍ دٍسُ هـبّذاتي ٍ ؿبخق  اص ًظش دسك

  ؿجيِ ػبسي ؿذُ اسائِ هي گشدد.

http://www.cccsn.ec.gc.ca/?page=dd-gcm
http://www.cccsn.ec.gc.ca/?page=dd-gcm
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پٌِْ ّبي هؼبػذ عجيؼت :بُمه( 11دي تا  11ژاوًيٍ)ماٌ 
%( ويلَهتش 9/32)21082گشدي دس ايي هبُ دس دٍ عجمِ ػبلي ثب هؼبحت

%( لشاس 1/67ويلَهتش هشثغ )42975هشثغ ٍ عجمِ خيلي خَة ثب هؼبحت 
ویم سدٌ ليىِ دادُ ّبي ؿجيِ ػبصي ؿذُ دس ّويي دس گشفتِ اػت دس حب

آیىدٌ تیاوگر ایه وکتٍ است کٍ تٍ دلیل ريود افسایشی دما ي تغییرات رطًتت در 
ویس در دي طثقٍ خیلی خًب   TCIاستان دیگر شرایط عالی يجًد ودارد ي از وظر 

%( کیلًمتر مرتع تغییر  4/88) 56638%( ي خًب 6/11) 7419تا مساحت 
ٍ دادٌ است ي وشان از آن دارد کٍ شرایط طثیعت گردی در ماٌ شاوًیٍ تٍ طثق

سمت شرایط وامىاسة تر در است. َمچىیه از وظر جغرافیایی شسایط خیلی خًب 
ي  2در جىًب غرتی استان ي شرایط خًب در سایرمىاطق است )وقشٍ َای شمارٌ 

3  .) 

 

 

 حبضشل طاًَيِ دس حب: ؿشايظ اللين گشدؿگشي دس هبُ  2ؿىل     س آيٌذُ  طاًَيِ د: ؿشايظ اللين گشدؿگشي دس هبُ  3ؿىل 
 :اسفىد( 9بُمه تا 11فًريٍ)ماٌ 

( دس هبُ فَسيِ  اػتبى داساي ػِ 1985-2013عي دٍسُ) 
%( ٍ 5/91( )58650%(، ) ػبلي)06/1) )684ؿشايظ ايذُ ال)

%( ويلَ هتشهشثغ هي ثبؿذوِ ؿشايظ 3/7()4724خيلي خَة)
َة دس ؿوبل غشة اػتبى)اًذيوـه ،ؿْشػتبى ّبي خيلي خ

ؿَؽ ٍ دصفَل(، ؿشايظ ػبلي) ثيـتش ؿْشػتبى ّبي اػتبى ٍ 
ؿشايظ ايذُ ال دس ايي هبُ فمظ پٌِْ اي وَچىي اص ؿْشػتبى 
ثٌذس هبّـْش  سا دس ثش گشفتِ اػت.اهب دس ًين ػذُ آيٌذُ  اػتبى 

%(، خيلي خَة ) 3/26()16846دس ػِ عجمِ ػبلي)

%( ويلَهتش هشثغ 3/13()8540%(  ٍ خَة ) 3/60)(38671
لشاس هي گيشد. ثش ايي اػبع اػتبى دس ًين ػذُ آيٌذُ فبلذ عجمِ 

 41804ايذُ آل ّن چٌيي عجمِ ػبلي ثب وبّؾ هؼبحت ثشاثش ثب 
شثغ ، اهب دس عجمِ خيلي خَة ثب افضايؾ هؼبحت ويلَهتش ه
ويلَهتش هشثغ سٍثشٍ هي ثبؿذ.ثٌب ثشايي دس هبُ فَسيِ ًيض  33944

دس ًين ػذُ آيٌذُ هحذٍديت ّبي آػبيؾ الليوي افضايؾ هي 
 (.5ٍ 4يبثذ) ًمـِ ؿوبسُ 

 
 فَسيِ دس حبل حبضشن گشدؿگشي دس هبُ : ؿشايظ اللي 4ؿىل      فَسيِ دس آيٌذُ : ؿشايظ اللين گشدؿگشي دس هبُ  5ؿىل 

 فريرديه( 11اسفىد تا  11مارس) ماٌ
دٍسُ هبُ هبسع  دس ًين ػذُ آيٌذُ دس همبيؼِ  ثب 

( داساي ؿشايظ الليوي ًبهٌبػت تشي هي 1985-2013فؼلي)
ثبؿذ.ًتبيح هغبلؼبت دس ايي هبُ ًـبى هي دّذ وِ ؿبخق اللين 

 6وٌذ) ًمـِ ؿوبسُ گشدؿگشي دس ػغح اػتبى  وبّؾ  پيذا هي
% ٍ 3/55(.ايي تغييشات ثِ گًَِ اي اػت وِ ؿشايظ ايذُ آل 7ٍ 

% دس ؿشايظ فؼلي ثِ ؿشايظ خيلي 7/44ؿشايظ ػبلي 
 .% خَة تغييش پيذا وشدُ اػت2/0% ػبلي ٍ 3/2%(،4/97خَة)

 
 هبسع دس حبل ي دس هبُ: ؿشايظ اللين گشدؿگش 6ؿىل    هبسع دس آيٌذُ  دس هبُ : ؿشايظ اللين گشدؿگشي  7ؿىل 
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 ارديبُطت( 11فريرديه تا  11آيريل) ماٌ
ديرٌ درماٌ آيریل ویس ماوىد ماٌ مارس در ویم سدٌ آیىدٌ در مقایسٍ تا  
شرایط وامىاستری را وشان می دَد. در  TCI(  شاخص1985-2013فعلی)

%( تغییر 1/89ایه ماٌ شرایط از طثقٍ عالی ي خیلی خًب تٍ شرایط قاتل قثًل )
 .9ي8طثقٍ دادٌ است وقشٍ شمارٌ

 
 حبل اٍسيل : ؿشايظ اللين گشدؿگشي دس هبُ 8ؿىل   دس آيٌذُ اٍسيل دس هبُ: ؿشايظ اللين گشدؿگشي  9ؿىل 

 

 مرداد( 9تير تا  11جًالي ) ماٌ تير(، 9خرداد تا  11ژيئه) ماٌخرداد( ي 11ارديبُطت تا 11می) ماٌ
 :مُرماٌ( 9ضُريًر تا  11ريًر ماٌ( ي ماٌ سپتامبر)ضُ 9مرداد تا 11آگًست)ماٌ 

هبُ ّبي هي ٍ  گشدؿگشي اللين ؿبخق آػبيؾ  ؿشايظ
طٍئي،خَالي،آگَػت ٍ ػپتبهجش دس ًين ػذُ آيٌذُ ًؼجت ثِ دٍسُ هـبّذُ 

( ثؼيبس ٍخين تش ؿذُ اػت ثِ گًَِ اي وِ ػشاػش 1985-2013ؿذُ)
ٍ ايي تغييشات حبلت اػتبى فبلذ ؿشايظ آػبيؾ الليوي خَاّذ ثَد. 

چْـي ثِ خَد گشفتِ اًذ. ثِ ؿىلي وِ اص عجمِ خيلي خَة ٍ خَة  ٍ 
لبثل لجَل ٍاسد عجمِ ًبچيض حبؿيِ اي  وِ گَيبي ؿشايظ ًبهؼبػذ خْت 

آػبيؾ الليوي اًؼبى هي ثبؿٌذ ؿذُ اًذ ًمـِ ّبي ؿوبسُ 
ٍضؼيت اػتبى دس عي فلل  10،11،12،13 17،،18،19،14،15،16

دٍ ثبصُ صهبًي سا ًـبى هي دُ ّشچٌذ وِ دس هبُ ػپتبهجش   گشم ػبل دس
ًؼجت ثِ هبُ ّبي لجلي خَد اص ؿذت ايي تغييش ؿشايظ الليوي وبػتِ 

 ؿذُ اػت..

 
 هي دس حبل حبضش: ؿشايظ اللين گشدؿگشي دس هبُ  10ؿىل     هي دس آيٌذُ   دس هبُ  : ؿشايظ اللين گشدؿگشي  11ؿىل 

 

 
 دس حبل حبضش طٍئي : ؿشايظ اللين گشدؿگشي  دس هبُ 12ؿىل دس آيٌذُ   طٍئي لين گشدؿگشي  دس هبُ: ؿشايظ ال 13ؿىل 
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 هبُ خَالي : ؿشايظ اللين گشدؿگشي  دس 14ؿىل آيٌذُ     هبُ خَالي دس : ؿشايظ اللين گشدؿگشي  15ؿىل 

 
 دس حبل هبُ آگَػتاللين گشدؿگشي دس  : ؿشايظ 16ؿىل آيٌذُ    هبُ آگَػتدس   : ؿشايظ اللين گشدؿگشي  17ؿىل 

 

 
 دس حبل حبضش ػپتبهجش : ؿشايظ اللين گشدؿگشي دس هبُ 18ؿىل دس آيٌذُ  ػپتبهجش : ؿشايظ اللين گشدؿگشي دس هبُ 19ؿىل 

 
 

 آبان ماٌ( 9مُرماٌ تا  9اکتبر)ماٌ 
ثشسػي ًمـِ ّبي اػتخشاخي اص دادُ ّبي ؿجيِ ػبصي ؿذُ 

ًمـِ ّبي دٍسُ  يٌذُ دس همبيؼِ ثب دس ًين ػذُ آ TCIؿبخق 
( ّويي ؿبخق ًـبى هي دّذ وِ ّوبى سًٍذ 2013-1985)

افضايؾ هحذٍديت ّبي ؿبخق آػبيؾ الليوي دس هبُ ّبي 
گزؿتِ ّشچٌذ ثب ؿذت ووتش حبون اػت ثِ ًحَي وِ اػتبى اص 

دٍ عجمِ ػبلي ٍ خيلي خَة ثِ ثِ ػِ عجمِ ػبلي ّوشاُ ثب 
لي ثِ ػوت ػشم ّبي خٌَثي ٍ خبثدبيي اصص ػشم ّبي ؿوب

ّوچٌيي ٍ هحذٍد ؿذى ؿشايظ خيلي خَة ثِ ثخؾ ّبي 
خٌَة غشثي ٍ گؼتشؽ عجمِ ثٌذي خَة دس ثخؾ ّبي ؿوبلي 

 .(21ٍ  20ٍ ؿشلي اػتبى هي ثبؿذ) ًمـِ ّبي ؿوبسُ 
 

 
 اوتجش دس صهبى حبل هبُ: ؿشايظ اللين گشدؿگشي دس  20ؿىل    اوتجشدس آيٌذُ : ؿشايظ اللين گشدؿگشي دس هبُ 21ؿىل 

 
( ٍ ًين ػذُ آيٌذُ ًـبى هي دٌّذ وِ  ايي هبُ داساي ؿشايظ 1985-2013دس دٍ ثبصُ صهبًي ) تحليل ًمـِ ّبي تشػيوي  :(آذر9آبان تا  11وًامبر)ماٌ 

( دس دٍ عجمِ 1985-2013بًي)خبف ٍ هٌحلش ثفشدي ًؼجت ثِ ػبيش هبُ ّبي ػبل هي ثبؿذ.دس ايي هبُ ؿشايظ آػبيؾ اللين گشدؿگشي دس ثبصُ صه
%( 9/22(،خيلي خَة)6/76دس ػِ عجمِ ػبلي) TCI( ؿبخق 2014-2050%( لشاس داسددس حبلي وِ عي دٍسُ صهبًي )8/57%( ٍ خيلي خَة)2/42خَة)
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اػتبى خَصػتبى ثِ ٍيظُ %( لشاس گشفتِ اػت.دس ٍالغ ؿشايظ آػبيؾ الليوي دس ًَاهجش سٍ ثِ ثْجَدي اػت ٍ هي تَاى دس تمَين گشدؿگشي 4/0ٍ خَة)
 (23ٍ  22عجيؼت گشدي خبيگبُ خَثي داؿتِ ثبؿذ ًمـِ ؿوبسُ)

.  
 ًَاهجش دس حبل: ؿشايظ اللين گشدؿگشي  دس هبُ  22ؿىل ًَاهجش  دس آيٌذُ           : ؿشايظ اللين گشدؿگشي   دس هبُ  23ؿىل 

 
ؿشايظ آػبيؾ الليوي اػتبى دسس ًين ػذُ آيٌذُ ؿشايظ هٌبػت تشي سا ًـبى هي هبُ دػبهجش هبًٌذ هبُ ًَاهجش  :(دي 11آذر تا  11دسامبر)ماٌ 

دسػغح اػتبى اػت. ًتبيح حبكلِ اص ايي ًمـِ ّب ثيبًگش ايي ًىتِ هي يبؿذ  وِ تؼذاد عجمبت  TCIدّذ  ّوچٌيي ًمـِ ّبي تشػيوي گَيبي ثْجَد ؿشايظ 
TCI ( لشاس هي گيشد دس حبليىِ دٍسُ هـبّذاتي تٌْب دٍد عجمِ خَة 8/84%( ٍ خَة)8/14%(،خيلي خَة)4/1( دس ػِ عجمِ ػبلي)2014-2050دسس )%

  %(ٍخَد داسد. ًتبيح حبكلِ ثيبًگش ٍخَد ؿشايظ هٌبػت عجيؼت گشدي عي ًين ػذُ آيٌذُ دس اػتبى هي ثبؿذ.8/39%( ٍ لبثل لجَل)2/60)

 
 دػبهجش: ؿشايظ اللين گشدؿگشي  خَصػتبى دس هبُ  24ؿىل     دػبهجشدس آيٌذُ : ؿشايظ اللين گشدؿگشي دس هبُ  25ؿىل 

 

دس هبُ حبل حبضش طاًَيِ دٍ پٌِْ ػبلي ثب  :وتيجٍ گيري -5

%( ويلَهتش هشثغ ٍ عجمِ خيلي خَة ثب 9/32)21082هؼبحت

%( لشاس گشفتِ اػت دس 1/67ويلَهتش هشثغ )42975هؼبحت 

ذُ حبليىِ دادُ ّبي ؿجيِ ػبصي ؿذُ دس ّويي دس ًين ػذُ آيٌ

ثيبًگش ايي ًىتِ اػت وِ ثِ دليل سًٍذ افضايـي دهب ٍ تغييشات 

سعَثت دس اػتبى ديگش ؿشايظ ػبلي ٍخَد ًذاسد ٍ دس دٍ عجمِ 

 56638%( ٍ خَة 6/11) 7419خيلي خَة ثب هؼبحت 

%( ويلَهتش هشثغ تغييش  عجمِ ٍ دس هبُ  فَسيِ  اػتبى 4/88)

( 58650لي)%(، ) ػب06/1) )684داساي ػِ ؿشايظ ايذُ ال)

%( ويلَ هتشهشثغ هي ثبؿذ 3/7()4724%( ٍ خيلي خَة)5/91)

ٍ اهب دس ًين ػذُ آيٌذُ  اػتبى دس ػِ عجمِ 

%(  ٍ 3/60()38671%(، خيلي خَة ) 3/26()16846ػبلي)

%( ويلَهتش هشثغ لشاس هي گيشد. ثش ايي 3/13()8540خَة ) 

ي اػبع اػتبى دس ًين ػذُ آيٌذُ فبلذ عجمِ ايذُ آل ّن چٌي

ويلَهتش هشثغ ،  41804عجمِ ػبلي ثب وبّؾ هؼبحت ثشاثش ثب 

ويلَهتش  33944اهب دس عجمِ خيلي خَة ثب افضايؾ هؼبحت 

هشثغ سٍثشٍ هي ثبؿذ.ثٌب ثشايي دس هبُ فَسيِ ًيض دس ًين ػذُ 

آيٌذُ هحذٍديت ّبي آػبيؾ الليوي افضايؾ هي يبثذ ٍ دس هبُ 

دّذ وِ ؿبخق  ًتبيح هغبلؼبت دس ايي هبُ ًـبى هيهبسع 

اللين گشدؿگشي دس ػغح اػتبى  وبّؾ  پيذا هي وٌذ ٍ دس  

گشدؿگشي  هبُ ّبي هي ٍ اللين ؿبخق آػبيؾ  ؿشايظ

طٍئي،خَالي،آگَػت ٍ ػپتبهجش دس ًين ػذُ آيٌذُ ًؼجت ثِ 

دٍسُ هـبّذُ ؿذُ ثؼيبس ٍخين تش ؿذُ اػت ثِ گًَِ اي وِ 

 ثَدػشاػش اػتبى فبلذ ؿشايظ آػبيؾ الليوي خَاّذ 

 

 فُرست مىابع: -6
، بررسی اقليم گردضگري (1388اػوبػيل ًظاد، هشتضي) .1

اٍليي ّوبيؾ ػلوي ػشاػشي  زمستاوٍ در ضُرستان چابُار،
 .داًـدَيي خغشافيب

وظريٍ َا، مفاَيم  (،1388خَؽ اخالق، فشاهض، هؼلَم پَس، خؼفش) .2
، هدلِ ػپْش، دٍسُ ّدذّن، گردضگري -ي ريضُا در پژيَص آب يًَا

 وبسُ ّفتبد ٍ يىن.ؿ

 گشدؽ ثشاي هٌبػت صهبًي تمَين (، تؼييي1386رٍلفمبسي، حؼي ) .3

 ( ٍ PETفيضيَلَطي ) هؼبدل دهبي ّبي اصؿبخق اػتفبدُ ثب تجشيض دس

ّبي خغشافيبيي، ، پظٍّؾ(PMVؿذُ ) ثيٌي پيؾ ًظشػٌدي هتَػظ
 . 141 – 129، كق 62ؿوبسُ 
، اًتـبسات يؼنآة ٍ َّاؿٌبػي ٍ تَس(، 1389رٍلفمبسي، حؼي ) .4

 ػوت
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(، 1389ػبسي كشاف، ثْشٍص، خاللي، عبّشُ، خالل ووبلي، آريي) .5
، TCIپٌِْ ثٌذي وليوبتَسيؼن هٌغمِ اسػجبساى ثب اػتفبدُ اص ؿبخق 

 . 30، ػبل دّن، ؿوبسُ ي هدلِ ػلوي پضٍّـي فضبي خغشافيبيي
ؿبخق اللين گشدؿگشي (، 1388ضيبيي، هحوَد، ثختيبسي، آسؿيي) .6

 ّوبيؾ خليح فبسع. ، پٌدوييويؾ
ػيؼتن اعالػبت خغشافيبيي ٍ (، 1384فشج صادُ اكل، هٌَچْش)  .7

 ، تْشاى، ػوت، چبح اٍلوبسثشد آى دس ثشًبهِ سيضي تَسيؼن
اسصيبثي ٍ پٌِْ (،  1389فشج صادُ، هٌَچْش، احوذي آثبدي، ػلي) .8

 ثٌذي اللين گشدؿگشي ايشاى ثب اػتفبدُ اص ؿبخق اللين گشدؿگشي،
 .71فيبي عجيؼي، ؿوبسُ پظٍّـْبي خغشا

پٌِْ ثٌذي الليوي ايشاى ، هؼىي ٍ هحيظ ، 1372وؼوبيي ، م ،  .9
 500،  151،هشوض تحميمبت ػبختوبى ٍ هؼىي ، ؿوبسُ  ّبي هؼىًَي
 كفحِ ،تْشاى

همذهِ اي ثش اللين صيؼتي (، 1375هَحذي، ػؼيذ، هؼيجي، هحوذ) .10
دن، ؿوبسُ ، ًـشيِ ػپْش، دٍسُ پٌٍ هؼوبسي اػتبى چْبسهحبل ثختيبسي

 .ّدذّن
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