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چکیذه
در ٔٙاطك تا ٚضؼیت الّیٕی خطه ٘ ٚیٕٝخطه تا تٛسیغ غیزیىٛٙاخت تار٘ذٌی  ٚػذْ تٙاسة ٔیشاٖ ٔ ٚذت تار٘ذٌی تا آب
ٔٛرد ٘یاس ٌیاٞاٖ سراػی ،آتیاری ٔٙاسة ت ٝػٛٙاٖ یه اتشار ٔ ٟٓدر تٛسؼ ٝوطاٚرسی ت ٝضٕار ٔیرٚد .در ایٗ تحمیك تا تٛخٝ
ت ٝتغییز پارأتزٞای الّیٕی (دٔای ٔیاٍ٘یٗ  ٚسزػت تاد) در دٚر ٜآتی تحت ضزایط تغییز الّیٓ ،ویفیت ٔٙاتغ آب
سیزسٔیٙی ٚ ٚضؼیت تٛپٌٛزافیٔ ،ىاٖیاتی سیستٓ آتیاری لطزٜای در استاٖ خزاساٖ خٛٙتی ا٘داْ ضذٕٞ .چٙیٗ تالش ضذ
تا ػذْلطؼیتٞای ٔزتثط تا ٔثاحث تغییز الّیٓ٘ ،یش ِحاظ ضٛد .اس ایٙز ٚسزی سٔا٘ی پارأتزٞای الّیٕی در دٚر ٜآتی ،تز
اساس خزٚخی ٔ 12ذَ  AOGCMتحت سٙاریٛی ا٘تطار  ،A2تا استفاد ٜاس رٚش ػأُ تغییز آٔادٌ ٜزدیذ٘ .مطٞٝای
ٔىاٖیاتی آتیاری لطزٜای تا تٛخ ٝت ٝخٛضثیٙا٘ٝتزیٗ  ٚتذتیٙا٘ٝتزیٗ ٚضؼیت ٕٔىٗ در دٚر ٜآتی تٟی ٝضذ  ٚتا استفاد ٜاس
آسٔ ٖٛوای ٔزتغ ٔٛرد ٔمایس ٝلزار ٌزفت٘ .تاج ٘طاٖ داد در دٚر ٜآتی اخزای آتیاری لطزٜای در حذٚد  78درصذ اس سطح
استاٖ تذٔ ٖٚحذٚدیت ٙٔ ٚاسة ٔیتاضذ .حتی افشایص دٔا ت ٝتیص اس  25درخ ٝسا٘تیٌزاد در دٚر ٜآیٙذ ٜدٚر ،تغییز
ٔحسٛسی در ا٘تخاب سیستٓ آتیاری لطزٜای ایداد ٕ٘یوٙذ  ٚفمط  0/5تا  1درصذ اس ٔٙاطك ٔٙاسة  ٚخیّی ٔٙاسة
واست ٝضذ ٚ ٜتٙٔ ٝاطك تذٔ ٖٚحذٚدیت یا تا ٔحذٚدیت ٔتٛسط افشٚدٔ ٜیضٛد٘ .تایح آسٔ ٖٛوای ٔزتغ ٘یش ٘طاٖ داد
٘مطٞٝای ٔىاٖیاتی آتیاری لطزٜای در دٚر ٜآتی در خٛضثیٙا٘ٝتزیٗ  ٚتذتیٙا٘ٝتزیٗ ٚضؼیت ،تا  ٓٞاختالف ٔؼٙیدار دار٘ذ.
أا ایٗ اختالف تسیار وٓ ٔیتاضذ و ٝایٗ ٔٛضٛع ٘طاٖدٙٞذ ٜػذْلطؼیت ٔىا٘ی تسیار وٓ در ٔىاٖیاتی آتیاری لطزٜای
تزای دٚر ٜآتی ٔیتاضذ.
واژههبی کلیذی :آتیاری لطزٜای ،استاٖ خزاساٖ خٛٙتی ،تغییز الّیٓ ، ،رٚش ػأُ تغییز ،ػذْلطؼیت ٔىا٘ی
اِف -هقذهه
در ٔٙاطك تا ٚضؼیت الّیٕی خطه ٘ ٚیٕٝخطه تا تٛسیغ غیزیىٛٙاخت تار٘ذٌی  ٚػذْ تٙاسة ٔیشاٖ ٔ ٚذت تار٘ذٌی تا آب
ٔٛرد ٘یاس ٌیاٞاٖ سراػی ،آتیاری ٔٙاسة ت ٝػٛٙاٖ یه اتشار ٔ ٟٓدر تٛسؼ ٝوطاٚرسی ت ٝضٕار ٔیرٚد ( تیٙا  ٚسرضٙاس،
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 .)1385ا٘تخاب سیستٓ آتیاری تزای ٞز طزح تایذ تٌٝ٘ٛ ٝای ا٘داْ پذیزد و ٝضٕٗ ت ٝحذاوثز رسا٘ذٖ را٘ذٔاٖ استفاد ٜاس
آب  ٚتطاتك وأُ تا ضزایط ٔٙطمٞ ،ٝشیٞٝٙا ٔ ٚطىالت تٟزٜتزداری ٍٟ٘ ٚذاری را ت ٝحذالُ تزسا٘ذ .ػذْ ٌشیٙص صحیح
سیستٓ آتیاری ٔٙاسة تزای یه ضثى ٝآتیاری ،تخصٛظ در سیستٓٞای آتیاری تحتفطار و ٝت ٝتدٟیشات خاصی ٘یاس
دار٘ذٛٔ ،خة اتالف ٚلت ٞ ٚشی ٝٙتسیار در ٔزاحُ ٔختّف طزاحی  ٚاخزا ٚ ،چ ٝتسا غیزالتصادی ضذٖ طزح ٌزدیذ ٚ ٜدر
٘تیدٛٔ ٝخة ػذْ تٟزٜتزداری تٟی ٚ ٝٙاتالف ٔٙاتغ ارسضٕٙذ آب  ٚخان ٔٙطم ٝخٛاٞذ ضذ (ٞادیساد.)1385 ،ٜ
اخزای ٔٛفك سیستٓ آتیاری تاتغ ػٛأّی اس لثیُ ضزایط الّیٕیٔ ،طخصات خان ،وٕیت  ٚویفیت ٔٙاتغ آبٞای سطحی ٚ
سیزسٔیٙی ،تٛپٌٛزافی اراضیٛ٘ ،ع ٔحص ٚ َٛضزایط پذیزش فزٍٙٞی سارػیٗ در ٔٙطمٔ ٝیتاضذ ( تیٙا  ٚسرضٙاس.)1385 ،
تٙاتزایٗ آٌاٞی اس تغییزات پارأتزٞای الّیٕی در فزآیٙذ ا٘تخاب رٚش آتیاری ضزٚری است .أا الّیٓ سیستٓ پیچیذٜای
است و ٝػٕذتاً ت ٝدِیُ افشایص ٌاسٞای ٌّخا٘ٝای  ٚپذیذ ٜتغییز الّیٓ در حاَ تغییز است( تاتائیاٖ ٕٞ ٚىاراٖ.)1388 ،
استفاد ٜتیص اس حذ اس سٛخت ٞای فسیّی ،تغییز وارتزی اراضی  ٚافشایص خٕؼیت خٟاٖ  ٚت ٝتثغ آٖ ٌستزش رٚس افشٖٚ
فؼاِیتٞای صٙؼتی در چٙذ د ٝٞاخیز ٔٛخة افشایص ٌاسٞای ٌّخا٘ٝای ٔخصٛصاً ٌاس ٌ CO2زدیذ ٚ ٜسثة تز ٓٞخٛردٖ
تؼادَ الّیٕی وز ٜسٔیٗ ضذ ٜاست و ٝت ٝآٖ پذیذ ٜتغییز الّیٓ ،اطالق ٔیضٛد ( خزدادی ٕٞ ٚىاراٖ .)1386 ،اس ایٗرٚ
ضٙاخت ٘ٛسا٘ات سٔا٘ی ٔ ٚىا٘ی پارأتزٞای ٛٞاضٙاسی  ٚسٙاریٛساسی تغییزات پارأتزٞای الّیٕی در دٚر ٜآتی تحت تأثیز
تغییز الّیٓ ،تزای اخزای سٛدٔٙذ پزٚصٜٞای آتیاری تطٛریى ٝسثة تىارٌیزی پتا٘سیُٞای آب  ٚخان  ٚافشایص تِٛیذ
ٔحصٛالت وطاٚرسی ضٛد ،تسیار ضزٚری ٔیتاضذ.
رٔشی ( )1391پتا٘سیُیاتی سیستٓٞای آتیاری تحت فطار را در استاٖ خزاساٖ خٛٙتی ٔٛرد ٔطاِؼ ٝلزار داد٘ .تاایح ٘طااٖ
داد ضزایط تزای اخزای آتیاری لطز ٜای در استاٖ خزاساٖ خٛٙتی ٔٙاسة است أا اخزای آتیاری تارا٘ی تا تٛخا ٝتا ٝسازػت
تاالی تاد در تیطتز ٔٙاطك دارای ٔحذٚدیت است .لزٜداغی ٕٞ ٚىاراٖ ( )1392پتا٘سیُیاتی سیستٓٞای آتیاری تحتفطاار
را تزای ٞ 12165ىتار اس اراضی پایاب سذ در دست ٔطاِؼ ٝتاتاخاٖ ،ا٘داْ داد٘ذ٘ .تایح ایٗ تحمیك ٘طاٖ داد وا ٝاس ٔدٕاٛع
ٞ 12165ىتار اراضی پایاب سذ تاتاخاٖٞ 4598 ،ىتار تزاتز تا  37درصذ آٖ تزای آتیاری تارا٘ی ٔٙاسة  ٚوّی ٝاراضی ٔٛرد
ٔطاِؼ ٝتزای آتیاری لطز ٜای ٔٙاسة تاٛدٞ ٚ ٜای ٌ٘ٛأ ٝحاذٚدیتی ٘ذاضاتٙذٔ .یزسایای تختٍااٞی ٕٞ ٚىااراٖ ()1385
پتا٘سیُیاتی سیستٓٞای آتیاری تحت فطار در ٔٙاطك ٔزوشی استاٖ وزٔا٘طا( ٜتمزیثاً تیص اس یه سأ ْٛسااحت اساتاٖ
وزٔا٘طا )ٜرا ٔٛرد تزرسی لزار داد٘ذ٘ .تایح ٘طاٖ داد و ٝحذٚد  75درصذ خٟت اخزای آتیاری تحتفطار تذٔ ٖٚحاذٚدیت،
 20درصذ تا ٔحذٚدیت ٔتٛسط  5 ٚدرصذ غیز لاتُ اساتفاد ٜخٟات اخازای سیساتٓٞاای آتیااری تحاتفطاار ٔایتاضاذ.
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اتزیطٓدار ٕٞ ٚىاراٖ ( )1382أىاٖ یاتی اخزای رٚشٞای آتیاری تحتفطار در ٔٙاطك ٔختّف استاٖ خٛسساتاٖ را ٔاٛرد
تزرسی لزار داد٘ذ .در ایٗ تحمیك ٘یش تا تٛخ ٝت ٝتغییز پارأتزٞای الّیٕی (دٔای ٔیاٍ٘یٗ  ٚسزػت تاد) در دٚر ٜآتای تحات
ضزایط تغییز الّیٓ ،ویفیت ٔٙاتغ آب سیزسٔیٙی ٚ ٚضؼیت تٛپٌٛزافیٔ ،ىاٖیاتی سیستٓ آتیاری لطزٜای در استاٖ خزاسااٖ
خٛٙتی ا٘داْ ضذ .أا اس آ٘دا و٘ ٝادیذٌ ٜزفتٗ ػذْلطؼیتٞای ٔزتثط تا ٔثاحث تغییز الّایٓ در ٔطاِؼااتٔ ،ایتٛا٘اذ ٘تاایح
غیزٚالؼی  ٚغیزوارتزدی را ت ٝتصٕیٌٓیز٘ذٌاٖ تحٕیُ وٙذ ،تالش ضذ تا ٔٙاتغ ػذْلطؼیت ٘یش ِحاظ ضٛد.
ة -هواد و روشهب
 -1هنطقه هورد هطبلعه
استاٖ خازاساٖ خٛٙتی تٔ ٝزوش تیزخٙذ در ضازق وطٛر ایزاٖ تا ٔساحت  82864ویأّٛتز ٔزتغ تیٗ طاَٞٛای
خغازافیاایی ́ 57˚ 46تا ́ 60˚57ضزلی  ٚػزضٞای خغزافیایی ́ 30˚ 35تا ́ 34˚ 14ضٕاِی لزار ٌزفت ٝاست .ضىُ ()1
ٔٛلؼیت استاٖ خزاساٖ خٛٙتی  ٚایستٍاٜٞای ٛٞاضٙاسی ٔٛرد ٔطاِؼ ٝرا ٘طاٖ ٔیدٞذ.

ضىُ(ٛٔ -)1لؼیت استاٖ خزاساٖ خٛٙتی  ٚایستٍاٜٞای ٛٞاضٙاسی ٔٛرد ٔطاِؼٝ

 -2تولیذ هتغیرهبی اقلیوی از هذلهبی هنتخت GCM
در ایٗ ٔطاِؼ ٝخٟت ساخت سزی سٔا٘ی پارأتزٞای الّیٕی در دٚر ٜآتی ،اس خزٚخی ٔ 21ذَ  1AOGCMضأُ
،GFDLCM2.0 ،ECHO-G ،ECHAM5OM ،CSIROMk3 ،CNRMCM3 ،CGCM3T63 ،CGCM3T47 ،BCM2.0
 HADGEM1 ،HADCM3 ،GISSE-R ،GFDLCM2.1تحت سٙاریٛی  A2استفادٌ ٜزدیذ  ٚدٚرٜٞای سٔا٘ی ٔٛرد ٔطاِؼٝ
Atmosphere-Ocean General Circulation Model
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ضأُ  2070-2099 ٚ 2040-2069 ،2010-2039تؼٛٙاٖ دٚرٜٞای آیٙذ٘ ٜشدیهٔ ،یا٘ی  ٚدٚر در ٘ظز ٌزفت ٝضذ.
خزٚخی ٔذَٞا تزای د ٚپارأتز دٔای ٔیاٍ٘یٗ  ٚسزػت تاد  ٚتزای دٚرٜٞای ٔختّف اس پایٍا CCCSN ٜاستخزاج ٌزدیذ.
یىی اس ٔطىالت ػٕذ ٜدر استفاد ٜاس خزٚخی ٔذَٞای  AOGCMتشري ٔمیاس تٛدٖ سّٔ َٛحاسثاتی آٖٞا ،تِ ٝحاظ
ٔىا٘ی  ٚسٔا٘ی ٘سثت تٙٔ ٝطمٛٔ ٝرد ٔطاِؼٔ ٝیتاضذ ِ ،ذا ایٗ ٔتغیزٞا تزای ٔطاِؼات ٔحّی  ٚوارتزدی ٔا٘ٙذ ٔطاِؼات
ٞیذرِٛٚصی ٙٔ ٚاتغ آب اس دلت وافی تزخٛردار ٘یستٙذ .رٚشٞای ٔختّفی خٟت تِٛیذ سٙاریٞٛای الّیٕی ٔٙطمٝای اس
سٙاریٞٛای الّیٕی ٔذَٞای ٚ AOGCMخٛد دارد و ٝت ٝرٚشٞای وٛچه ٔمیاس وزدٖ ٔطٟٛر ٔیتاضٙذ .تا تٛخ ٝتٝ
٘تایح حاصُ اس تحمیك ٔساح تٛا٘ی ٕٞ ٚىاراٖ (ٌ ،)1385زچ ٝرٚش وزیدی ًٙتا ت ٝوارتزدٖ اطالػات  24پیىسُ در
اطزاف پیىسُ اصّی٘ ،تایح ٔٙطمیتزی را تٕٞ ٝزا ٜداردِٚ ،ی تزای اػٕاَ ایٗ رٚش٘ ،یاس ت ٝصزف ٚلت سیاد ٔ ٚحاسثات
فزاٚا٘ی است .اس طزف دیٍز ٘تایح رٚش ٘ IDW8شدیه ت ٝرٚش وزیدی ًٙتٛد ٚ ٜاختالف ٔؼٙیداری تیٗ ٘تایح حاصُ اس
ایٗ د ٚرٚش ٚخٛد ٘ذارد .تٙاتزایٗ در ایٗ ٔطاِؼ ٝتٙٔ ٝظٛر وٛچه ٔمیاسساسی اس رٚش آٔاری ٚسٖدٞی ػىس فاصّٝ
استفادٌ ٜزدیذ.
 -3روش عبهل تغییر
در ایٗ تحمیك تٙٔ ٝظٛر تِٛیذ سٙاریٛی تغییز الّیٓ اس رٚش ػأُ تغییز استفاد ٜضذ ٜاست .تذیٗ تزتیة و ٝاتتاذا ٔماذار
تغییز دٔا  ٚسزػت تاد در دٚر ٜآیٙذ ٜاس طزیك رٚاتط سیز ٔحاسثٌ ٝزدیذ (:)Diaz & Wilby, 2005
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در رٚاتط فٛق
ٞز ٔا،ٜ

ٚ
ٚ

دٚر ٜآیٙذ ٜتزای ٞز ٔا،ٜ

ت ٝتزتیة تیاٍ٘ز سٙاریٛی تغییز الّیٓ ٔزتٛط ت ٝسزػت تاد  ٚدٔا تزای ٔیااٍ٘یٗ دراس ٔاذت تازای
ت ٝتزتیة تیاٍ٘ز ٔیاٍ٘یٗ دراس ٔذت سزػت تاد  ٚدٔای ضثیٝساسی ضاذ ٜتٛساط  AOGCMدر
ٚ

ت ٝتزتیة ٔیاٍ٘یٗ دراس ٔذت سزػت تاد  ٚدٔای ضثیٝسااسی تٛساط  AOGCMدر

دٚرٔ ٜطاٞذاتی یا پای ٝتزای ٞز ٔأ ٜیتاضٙذ.
تٙاتزایٗ در ٌاْ أ ،َٚتغیزٞای الّیٕی ٔاٞا٘ٛٔ ٝرد ٘ظز تزای دٚر ٜپای ٚ ٝدٚرٜٞای آیٙذ ٜاس ساایت  CCCSNاساتخزاج ضاذ.
در ٌاْ دٔ ْٚمادیز ٔزتٛط ت ٝسّ َٛاصّی (سِّٛی و ٝایستٍاٛٞ ٜاضٙاسی ٔٛرد ٘ظز در آٖ لزار ٌزفت 8 ٚ )ٝسّ َٛاطازاف آٖ
استخزاج ضذ .در ٌاْ س ْٛتزای ٞز سّٔ ،َٛیاٍ٘یٗ ٔاٞا٘ ٝطٛال٘ی ٔذت تزای ٞز دٚرٔ ٜحاسث ٝضذ .در ٌاْ چٟارْ الاذاْ تاٝ

www.SID.ir

Archive of SID

وٛچه ٔمیاس وزدٖ سٙاریٞٛای الّیٕی ٌزدیذ .در ٌاْ پٙدٓ تا وساز ٔماادیز ٔاٞا٘ا ٝطاٛال٘ی ٔاذت دٚر ٜپایا ٝاس ٔماادیز
ٔتٙاظز آٖ در دٚرٜٞای آیٙذ ،ٜسٙاریٞٛای تغییز الّیٓ تزای ٞز دٚر ٜحاصُ ضذ .تزای سزػت تاد ،اس راتط )1( ٝاستفاد ٜضاذ.
در ٟ٘ایت سٙاری ٛتغییز الّیٓ ٞز ایستٍا ٜدر ٞز دٚر ٜحاصُ ٌزدیذ.
در ٔزحّ ٝتؼذ تٙٔ ٝظٛر وٛچه ٔمیاس وزدٖ دادٜٞای طزح تِ ٝحاظ سٔا٘ی  ٚتٝدست آٚردٖ سزی سٔا٘ی سٙاریٛی الّیٕای
در آیٙذ ،ٜسٙاریٞٛای تغییز الّیٓ تٔ ٝمادیز ٔطاٞذاتی طثك رٚاتط سیز افشٚدٔ ٜیضٛد:
() 3
() 4

𝛥
𝛥

سپس تز اساس خزٚخی ٔذَٞای ٔختّفٔ ،یاٍ٘یٗ دٔا ٔ ٚیاٍ٘یٗ سزػت تاد تزای دٚرٜٞای سی ساِ ٝحاصُ ٌزدیذ ٚ
٘مطٞٝای پٟٝٙتٙذی دٔای ٔیاٍ٘یٗ  ٚسزػت تاد تٟی ٝضذ .پس اس تٟی٘ ٝمطٞٝای پٟٝٙتٙذی تزای ٔتغیزٞای الّیٕی ٔٛرد
٘ظز ،اس رٚش تٛتاستزج 1استفادٌ ٜزدیذ  ٚاس ٔمادیز تذست آٔذ ٜتزای ٞز پیىسُ (یا سٙاریٞٛای الّیٕی حاصُ اس ٔذَٞای
ٔختّف تزای ٞز پیىسُ) تٛتاستزج ٌزفت ٚ ٝتا٘ذ ػذْلطؼیت دادٜٞای خزٚخی ٔذَٞا ،در سطح اطٕیٙاٖ ٔ %95حاسثٝ
ضذ .تٙاتزایٗ تزای ٞز یه اس پارأتزٞا ،در ٞز پیىسُ ،دٔ ٚمذار در تذتیٙا٘ٝتزیٗ ٚضؼیت  ٚخٛضثیٙا٘ٝتزیٗ ٚضؼیت (ٔمادیز
اتتذا  ٚا٘تٟای فاصّ ٝاطٕیٙاٖ  )%95تذست آٔذ٘ .مطٞٝای پٟٝٙتٙذی ٟ٘ایی تزای پارأتزٞای الّیٕی ،تز اساس تذتیٙا٘ٝتزیٗ
 ٚخٛضثیٙا٘ٝتزیٗ ٔمذار تذست آٔذ ،ٜتٟیٌ ٝزدیذ.
در ایٗ تحمیك ا٘تخاب پٟٞٝٙای ٔٙاسة تزای اخزای سیستٓ آتیاری لطزٜای تا تٛخ ٝت ٝػٛأُ الّیٕی ،ویفیت ٔٙاتغ آب
سیزسٔیٙی ٚ ٚضؼیت تٛپٌٛزافی صٛرت ٌزفت ٝاست .پارأتزٞای ویفی ٔٛرد تزرسی ٘یش ضأُ ٞذایت اِىتزیىی ،اسیذیت ٝآب،
٘سثت خذتی سذیٓ ،وّز ،سذیٓ ٚ ،تیوزتٙات ٔی تاضذ .پس اس تزرسی پارأتزٞای فٛق  ٚایداد ٘مط ٝپٟٝٙتٙذی آٖٞا ،تزای
تزویة ٘مطٞٝای پٟٝٙتٙذی اس رٚش تحّیُ سّسّٔ ٝزاتثی فاسی ( 2)FAHPاستفاد ٜضذ .در ایٗ رٚش اتتذا ٘مطٞٝای
پٟٝٙتٙذی ،فاسی ٌزدیذ٘ذ .یؼٙی تٕاْ ٘مطٞٝا تذ ٖٚتؼذ ٌزدیذ ٚ ٜتا تٛخ ٝتٔ ٝمادیز ٔحذٚدیتسا تزای اخزای آتیاری
لطزٜای (رٔشی ، )1391،تثذیُ ت ٝرستزٞای تیٗ صفز تا یه ضذ٘ذ .ت ٝایٗ صٛرت و ٝارسش پارأتز ،ت ٝسٕت یه افشایص
ٔییاتذٔ .حاسثات  ٚػّٕیات فاسی تا استفاد ٜاس ٘زْافشار  EXCELا٘داْ ضذ .در ٟ٘ایت الذاْ ت ٝاػٕاَ ٚسٖ تز ٘مطٞٝای
فاسی  ٚتزویة ٘مطٞٝا ،در ٔحیط ٌ GISزدیذ ( .السْ تذوز است در ایٗ تحمیك اس ٚسٖٞای تذست آٔذ ٜدر تحمیك رٔشی
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( )1391استفاد ٜضذ ).تزای تزویة ٘مطٞ ٝای فاسی اس رٚش خٕغ خثزی فاسی استفاد ٜضذ .راتط ٝخٕغ خثزی فاسی در
ٔؼادِ )5( ٝآٚرد ٜضذ ٜاست.

))

() 5

در ٔؼادِ ٝفٛق

∏

(

(

μ

٘طاٖدٙٞذ ٜحاصُضزب ٘مطٞٝای فاسی در ٚسٖٞای  AHPتزای ٞز پارأتز است.

خٟت ٔمایس٘ ٝمطٞٝای ٔىاٖیاتی آتیاری لطزٜای در د ٚحاِت خٛضثیٙا٘ٝتزیٗ  ٚتذتیٙا٘ٝتزیٗ ٚضؼیت ٕٔىٗ در دٚر ٜآتی
 ٚتزرسی ػذْلطؼیت ٘تایح حاصُ اس آسٔ ٖٛوای ٔزتغ استفادٌ ٜزدیذ .آسٔ ٖٛوای ٔزتغ تا یه فزض صفز  ٚیه فزض یه
آغاس ٔیضٛد:
٘ :H0تایح حاصُ اس د ٚحاِت خٛضثیٙا٘ٝتزیٗ  ٚتذتیٙا٘ٝتزیٗ ٚضؼیت ٕٔىٗ در دٚر ٜآتی ٘شدیه تٔ ٚ ٓٞ ٝطاتٔ ٝیتاضٙذ.
٘ :H1تایح حاصُ اس د ٚحاِت خٛضثیٙا٘ٝتزیٗ  ٚتذتیٙا٘ٝتزیٗ ٚضؼیت ٕٔىٗ در دٚر ٜآتی تا ٕٞذیٍز تفاٚت ٔؼٙیدار دار٘ذ.
در ایٗ تحمیك تؼذاد پیىسُٞای طثمات ٔختّف ٔزتٛط ت٘ ٝمطٞٝای تذتیٙا٘ٝتزیٗ ٚضؼیت را ت ٝػٛٙاٖ ٔمادیز ٔطاٞذاتی
( ٚ )Oتؼذاد پیىسُٞای طثمات ٔختّف ٔزتٛط ت٘ ٝمطٞٝای خٛضثیٙا٘ٝتزیٗ ٚضؼیت ت ٝػٛٙاٖ ٔمادیز ٔٛرد ا٘تظار ( )Eدر
٘ظز ٌزفت ٝضذ .ارسشٞای آٔاری وای ٔزتغ تا استفاد ٜاس فزٔٔ )6( َٛحاسثٌ ٝزدیذ (.)Dowdy et al., 2004
)

()6

(

∑

χ

 ;iتؼذاد طثمات والستٙذی
خٟت تؼییٗ وٛچىی یا تشرٌی ٔمذار  χ2اس د ٚپارأتز درخ ٝآسادی ( ٚ )DFسطح ٔؼٙاداری ( )α;0/05استفاد ٜضذ .در
ایٗ تحمیك درخ ٝآسادی اس راتطٔ )7( ٝحاسثٌ ٝزدیذ.
() 7

( -1تؼذاد ٘مطٞٝای ٔٛرد ٔمایس -1()ٝتؼذاد طثمات والستٙذی ٘مطٞٝای حاصّ ;)ٝدرخ ٝآسادی

ج -نتبیج و ثحث
ضىُ (٘ )2مطٔ ٝىاٖیاتی سیستٓ آتیاری لطزٜای در دٚر ٜپای ٝرا ٘طاٖ ٔیدٞذٔ .طاتك تا ضىُ ( ٚ )2خذ77/73 ،)1( َٚ
درصذ اس استاٖ أىاٖ اخزای آتیاری لطزٜای را داردٙٔ .اطك ضٕاَضزق  ٚضٕاَغزب استاٖ ٔٙاسة تزای اخزای آتیاری
لطزٜای تٛد ٚ ٜتا صزف ٞشی ٝٙوٓ در سایز ٔٙاطك ٘یش ٔیتٛاٖ ٌفت ٘ ٝتٟٙا اخزای آتیاری لطزٜای ٞی ٔحذٚدیتی در
استاٖ ٘ذارد تّى ٝت ٝاخزای آٖ تٛصیٔ ٝیضٛد .تٟٙا  6/02درصذ اس سطح استاٖ ٔحذٚدیت ضذیذ تا ٔتٛسط تزای اخزای
آتیاری لطزٜای دارد.
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خذ )1( َٚدرصذ فزاٚا٘ی پیىسُٞا در والسٞای ٔختّف ٔىاٖیاتی آتیاری لطزٜای
دٚر ٜآتی در سطح اطٕیٙاٖ %97/5

دٚر ٜآتی در سطح اطٕیٙاٖ %2/5
2085

2055

2025

2085

2055

2025

2/21

2/32

2/33

2/2

2/40

2/40

دٚر ٜپایٝ

والس

2/40

ٔحذٚدیت ضذیذ

5/13

5/35

5/39

5/42

0/89

0/89

0/89

ٔحذٚدیت ٔتٛسط

21/12

25/12

25/51

21/30

21/10

21/10

21/10

ٔحذٚدیت وٓ

33/55

31

31/40

32/31

32/28

32/29

32/28

تذٔ ٖٚحذٚدیت

35/52

35/15

35/13

35/50

39/45

39/45

39/41

ٔٙاسة

9/31

9/01

9/01

9/01

9/5

9/5

9/09

خیّی ٔٙاسة

ضىُ (٘ )2مطٔ ٝىاٖیاتی سیستٓ آتیاری لطزٜای در دٚر ٜپایٝ

تٙاتز ضىُ ( -3اِف)  ٚخذ )1( َٚدر خٛضثیٙا٘ ٝتزیٗ ٚضؼیت ،ت ٝدِیُ تأثیز تسیار وٓ دٔا  ٚسزػت تاد در ا٘تخاب سیستٓ
آتیاری لطز ٜای ،طی ٞز س ٝدٚر ٜآیٙذ٘ ٜشدیه ،آیٙذٔ ٜیا٘ی  ٚآیٙذ ٜدٚر ٕٞچٙاٖ اخزای آتیاری لطزٜای در حذٚد 78
درصذ اس سطح استاٖ تذٔ ٖٚحذٚدیت ٙٔ ٚاسة ٔیتاضذ .حتی افشایص دٔا ت ٝتیص اس  25درخ ٝسا٘تیٌزاد در دٚر ٜآیٙذٜ
دٚر ،تغییز ٔحسٛسی در ا٘تخاب سیستٓ آتیاری لطزٜای ایداد ٕ٘یوٙذ  ٚفمط  0/5تا  1درصذ اس ٔٙاطك ٔٙاسة  ٚخیّی
ٔٙاسة واست ٝضذ ٚ ٜتٙٔ ٝاطك تذٔ ٖٚحذٚدیت یا تا ٔحذٚدیت ٔتٛسط افشٚدٔ ٜیضٛد.
در تذتیٙا٘ٝتزیٗ ٚضؼیت ٘یش ضزایط تزای اخزای آتیاری لطزٜای ٔٙاسة ٔ ٚطّٛب ٔیتاضذ ( -3ب)  ٚخذٕٞ .))1( َٚچٙیٗ
تا تٛخ ٝت ٝدرخ ٝآسادی ٔحاسث ٝضذ ،ٜدر سطح ٔؼٙاداری  5درصذ ٔمذار وای ٔزتغ تحزا٘ی اس خذ َٚاحتٕاالت وای ٔزتغ،
تزاتز تا  11/07ت ٝدست آٔذ .تٙاتز خذٔ ٚ )2( َٚمذار وای ٔزتغ تحزا٘یٚ ،خٛد اختالف ٔؼٙیدار تیٗ ٘مطٞٝای ٔىاٖیاتی
آتیاری لطزٜای در د ٚحاِت خٛضثیٙا٘ٝتزیٗ  ٚتذتیٙا٘ٝتزیٗ ٚضؼیت ،تسیار وٓ ٔیتاضذ و ٝایٗ ٔٛضٛع ٘طاٖدٙٞذٜ
ػذْلطؼیت ٔىا٘ی تسیار وٓ در ٔىاٖیاتی آتیاری لطزٜای تزای دٚر ٜآتی ٔیتاضذ .تٟٙا تفاٚت ٘تایح تذست آٔذ ٜتزای
آتیاری لطزٜای در د ٚحاِت خٛضثیٙا٘ٝتزیٗ  ٚتذتیٙا٘ٝتزیٗ ٚضؼیت  ٚدٚر ٜپای ٝایٙست و ٝلسٕتٞای خٛٙبغزتی دضت
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دیٟٛن  ٚخٛٙب غزتی استاٖ وٙٔ ٝاسة تزای آتیاری لطز ٜای تٛد٘ذ ت ٝتزتیة ت ٝدِیُ افشایص سزػت تاد  ٚافشایص دٔا در
دٚر ٜآیٙذ ٜدٚر ،در والس تذٔ ٖٚحذٚدیت لزار ٔیٌیز٘ذ (ضىُٞای (.))3( ٚ )2
خذٔ )2( َٚمادیز وای ٔزتغ ٔحاسث ٝضذ ٜخٟت ٔمایس٘ ٝمطٞٝای ٔىاٖیاتی آتیاری لطزٜای در دٚر ٜآتی در د ٚحاِت خٛضثیٙا٘ٝتزیٗ ٚ
تذتیٙا٘ٝتزیٗ ٚضؼیت
1412
1422
1492
211/53
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(اِف)
(ب)
ضىُ (٘ )3مطٔ ٝىاٖیاتی سیستٓ آتیاری لطزٜای در س ٝدٚر ٜآیٙذ٘ ٜشدیه ،آیٙذٔ ٜیا٘ی  ٚآیٙذ ٜدٚر (اس تاال ت ٝپاییٗ) در خٛضثیٙا٘ٝتزیٗ (اِف) ٚ
تذتیٙا٘ٝتزیٗ ٚضؼیت (ب)

در ایٗ تحمیك ت ٝدِیُ در دستزس ٘ثٛدٖ خصٛصیات فیشیىی  ٚضیٕیایی خان استاٖ خزاساٖ خٛٙتی ،خصٛصیات خان
در ٔىاٖیاتی آتیاری لطزٜای ٔٙظٛر ٘طذِ .ذا تٛصیٔ ٝیضٛد ٔطاِؼات خاوطٙاسی  ٚطثمٝتٙذی اراضی در دضتٞای استاٖ
ا٘داْ ضٛدٕٞ .چٙیٗ السْ است تغییزات تثخیز تؼزق در سطح استاٖ در دٚر ٜآتی ٔٛرد ٔطاِؼ ٚ ٝتزرسی لزار ٌیزد؛ چزاوٝ
ایٗ پارأتز الّیٕی ٘یش در ا٘تخاب ٘ٛع آتیاری تأثیزٌذار است .خٟت افشایص دلت در ٘تایح حاصُ ٘یش تٛصیٔ ٝیضٛد سایز
رٚشٞای ریشٔمیاسٕ٘ایی اس خّٕ ٝرٚش آٔاری وزیدی ًٙو ٝتز اساس ٔطاِؼات پیطیٗ ٘تایح ٔٙطمیتزی را ارائٔ ٝیدٞذ،
ٔٛرد ٔطاِؼ ٝلزار ٌیزد.

د -فهرست هنبثع
اتزیطٓدار ،ع.؛ وطىِٛی ،ح .ع.؛ ٔستٛفیساد .1382 .ٖ ،ٜتزرسی  ٚأىاٖیاتی سیستٓٞای آتیاری تحتفطاردر ٔٙاطك ٔختّف استاٖ
خٛسستاٖ .سٔٛیٗ ٕٞایص ٔٙطمٝای آتیاری  ٚسٞىطی خٛسستاٖ .صفح.190-211 ٝ
تاتائیاٖ ،ا.؛ ٘دفی٘یه ،س.؛ حثیثی ٘ٛخٙذاٖ.ْ ،؛ ساتُ ػثاسی ،ف.؛ ادب ،ح.؛ ّٔثٛسی ،شٔ .1388 .ذِساسی الّیٓ ایزاٖ در دٚرٜ
 2010-2039تا استفاد ٜاس ریشٔمیاس ٕ٘ایی آٔاری خزٚخی ٔذَ  .ECHO-Gفصّٙأ ٝخغزافیا  ٚتٛسؼ .ٝضٕار ،16 ٜصفح-135 ٝ
.152
تیٙا.ْ ،؛ سرضٙاسٔ .1385 .ْ ،ؼزفی ضٛاتط ٔ ٚؼیارٞای طزاحی ِِٞٝٛای وٓفطار تزای طزح ضثى ٝفزػی آتیاری  ٚسٞىطی ٔیٙاب
ضٛضتزٕٞ .ایص ّٔی ٔذیزیت ضثىٞٝای آتیاری  ٚسٞىطی ،دا٘طٍا ٜضٟیذ چٕزاٖ اٛٞاس ،دا٘طىذٟٙٔ ٜذسی ػّ ْٛآب.
خزدادی .ْ ،ج.؛ اسالٔیاٖ ،س.؛ ػاتذی وٛپایی ،ج .1386 .تزرسی ر٘ٚذ پارأتزٞای ٛٞاضٙاسی در چٙذ ٔٙطم ٝاس ایزاٖ" .وارٌا ٜفٙی
اثزات تغییز الّیٓ در ٔذیزیت ٔٙاتغ آب ،صفح.74-80 ٝ
رٔشی ،ر .1391 .پتا٘سیُیاتی رٚشٞای آتیاری تحتفطار در استاٖ خزاساٖ خٛٙتی.وارضٙاسی ارضذ ،دا٘طىذ ٜوطاٚرسی ،دا٘طٍاٜ
تیزخٙذ.
لزٜداغی،.ْ .ْ ،؛ ٔؼزٚف پٛر ،ع،.؛ تاتایی ،خ.؛ ٔٙصٛری ،ف .1392 .پتا٘سیُیاتی ٔٙاطك ٔستؼذ خٟت اخزای سیستٓٞای آتیاری
تحتفطار تا استفاد ٜاس ٔ( GISطاِؼٛٔ ٝردی :ضثى ٝآتیاری  ٚسٞىطی تاتاخاٖ)٘ .طزی ٝآب  ٚخان (ػّ ٚ ْٛصٙایغ وطاٚرسی)،27 ،
ضٕار ،6ٜصفح.1111 -1122 ٝ
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ٔساح تٛا٘ی ،ع .ر.؛ ٔزیذ ،س.؛ ٔحٕذساد.ْ ،ٜ؛ ٌٛدس ،نٚ .1385 .ضؼیت آیٙذ ٜالّیٓ حٛض ٝسایٙذ ٜرٚد تحت تاثیز تغییز الّیٓ:
ٔمایس ٝتیٗ سٙاریٞٛای ٔذَٞای ٔختّف  ."AOGCMدٔٚیٗ وٙفزا٘س ٔذیزیت ٔٙاتغ آب.
ٔیزسایی تختٍاٞی ،ح.؛ تزٙٔٚذ٘سة ،س.؛ تٟشاد.ْ ،؛ لٕز٘یا .1385 .ٜ ،پتا٘سیُیاتی سیستٓٞای آتیاری تحتفطار در ٔٙاطك ٔزوشی
استاٖ وزٔا٘طإٞ .ٜایص ّٔی ٔذیزیت ضثىٞٝای آتیاری  ٚسٞىطی.
ٞادی ساد ،ٜع .1385 .ارائ ٝرٚضی در ٌشیٙص سیستٓ آتیاری ٔٙاسةٕٞ .ایص ّٔی ٔذیزیت ضثىٞٝای آتیاری  ٚسٞىطی ،دا٘طٍاٜ
ضٟیذ چٕزاٖ اٛٞاس ،دا٘طىذٟٙٔ ٜذسی ػّ ْٛآب.
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