
 

 

1011بهار،1رةشما،35دورة،طبیعیيفیااجغريهاهشپژو

54-40ص

رانیدرامیاقلرییمطالعاتتغتحلیل

 خوارزمی دانشگاه جغرافیایی، دانشکدة علوم وهواشناسی آب گروه اکبری ـ دانشیار مهری
 خوارزمی دانشگاه علوم جغرافیایی، دانشکدة وهواشناسی آب گروه دکتری ـ دانشجوی *صیاد وحیده

 49/40/6044تاریخ پذیرش:   61/40/6911تاریخ دریافت: 

چکیده
بهپژوهشایندرکهشودمیتقسیماقلیمتغییرپیامدهايواقلیمتغییرسازيمدلگروهدوبهاقلیمتغییرمطالعات

کتهشتدتقستیمدستتهچندبهموضوعاتاولمرحلةدربنابراین،.استشدهپرداختهتحقیقاتدومگروهمطالعة

بترآناثترهمچنتینواستتکشتاورزيواقتصتاديآب،منتاب محیطی،مخاطراتوقوعبراقلیمتغییراثرشامل

ایراندرتاکنونکهسکونتگاهیواجتماعیپیامدهاي روش.موضتوعاتایتنتحلیتلنهایتتاواستتشتدهانجام

فتهکارگربه وSIDمگیتران،علمتیاستتناديهتايپایگاهدروجوجستوايکتابخانهمطالعاتمطالعهایندرشده ،

ScienceDirectپژوهشتگران،بیشتترنظتربتهداد،نشتانمنتاب مترورپژوهش،ایننتایجاساسبر.استهبود

فضتایی-زمتانیبتازةیتاکلتیطوربهکهبودهجويهايفرینافزایشایراندراقلیمتغییرپدیدةپیامدترینمهم

نتتایجاستاسبترامتا.استتبتودهمیتانگینازکمتریابیشترهاآنرخدادیااستکردهتغییروهواییآبالگوهاي

قتراراقلتیمتغییترتتثثیرتحتتهتاپدیدهسایرازبیشسالیخشکمانندحديهايپدیدهبررسی،موردمطالعات

اقتصتادهايبتامقایسهدرتوسعه،حالدرکشوريعنوانبهایران،درکهدادندنشانتحقیقاتهمچنین،اند.گرفته

.استمنجرشدهاقتصاديواجتماعیمسائلبروزبهبیشتراقلیمتغییرقدرتمند،



مناب آب.اقلیم،مخاطرات،تغییرایران،اقتصادي،اجتماعی،:کلیدي واژگان



مقدمه
 )سازمان جهانی شود مدت گفته می طوالنی ةدار میانگین پارامترهای اقلیمی در یک دور جهت تغییرات به اقلیم تغییر

 های پارامترهای اقلیمی از پیامدهای مهم تغییر اقلیم است تغییر در مقادیر حدی و میانگینبه همین جهت،  ؛6هواشناسی(

(IPCC ،0460که با نوسانات اقلیمی تفاوت علمی دارد. نوسانات اقلیمی دوره ) ای است و انحرافات پارامترهای اقلیمی از 

ولی تغییر اقلیم نوسان کلی و گسترده در  متفاوت باشد؛تواند  های زمانی مختلف می کند و در دوره میانگین را بیان می

هاجرپور )شود  شدن دمای کرة زمین بخشی از تغییر اقلیم قلمداد می روند گرم ،وهوای یک منطقه است؛ در حال حاضر آب

 دمای میانگین شیافزا و گذشته سال صد در رانیا روزی شبانه دمای گراد سانتی ةدرج 0 شیافزا (.0460و همکاران، 

 اقلیم( طبیعی و)انسانی  عواملی که است نیا ةدهند نشان گراد سانتی ةدرج 16/4 حدود تا تهران برای دهه کی در کمینه

گذشته مناطق  ةسد چهاراند که در  ثابت کرده قاتیتحق یحت(. 6911 همکاران، و یمی)کر کنند می تغییر دچار را زمین ةکر

 یا گلخانه یگازها کل انتشار با رانیا(. 0461و همکاران،  ی)غالم اند شده لیبه مناطق خشک تبد رانیخشک در ا مهین

(GHG )تن ونیلیم 161،106 به کینزد CO2 جهان در نیهفتم و انهیخاورم در ییوهوا آب راتییتغ مسئول کشور نیاول 

                                                           
 Email: Std_sayad@khu.ac.ir 41906690190 نویسندة مسئول، تلفن: *

1. World Meteorological Organisation (WMO) 
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 یبستگ عیسر ینیشهرنش و ،گاز نفت، از یتوجه قابل دیتول به یا گلخانه یگازها انتشار در رانیا یباال سطح سهم. است

 (.0461 همکاران، و)دانشور  دارد

 اقلیمی ، تغییراتو خسارات مالی مربوط به رویدادهای جوی ،علت پیامدهای اقتصادی، اجتماعی به ،های اخیر در سال

دخالت انسان در  ،6الدول تغییر اقلیم بین ة(. طبق اظهارات کمیت6960 )محمدی و تقوی، کرده است اهمیت زیادی پیدا

ند که بعضی عوامل تغییر اقلیم ا بر آنهرچند در گوشه و کنار برخی محققان هنوز  ؛وهوای جهان انکارناپذیر است تغییر آب

های اخیر با عنوان  (؛ اما چالشی که در دهه6911 )نوریان،کرد ید أیوهوا را ت اند و نباید اثر صرف انسان در آب ناشناخته

یکی اینکه دخالت انسان در طبیعت زیاد  ؛های گذشته بسیار متفاوت است شده با تغییرات اقلیم در دهه  تغییر اقلیم مطرح

 در .(6919 آبادی،شده است و دیگری روند شتابان تغییر اقلیم که روند سازگاری با آن را با مشکل مواجه کرده است )نصر

 لیتبد یسازگار تیظرف بهبود و یسازگار اقدامات لیتسه یبرا عمده ینگران کی به میاقل رییتغ با یسازگار درک جه،ینت

 (.0461و همکاران، )آزاد  است شده

های انسانی  ی گوناگون بر فعالیتهایپذیرد، اثر های گوناگون انسانی تأثیر می که از فعالیت گونه اقلیم همانتغییر 

زیست   های انسانی بر محیط های اخیر افزایش فشار فعالیت یکی از عوامل مهم تغییرات اقلیمی در دهه ؛گذارد برجای می

 ةعمد ینگران ر،یاخ یها سال در جهان مختلف مناطق در ییوهوا آب راتییتغ وقوع به توجه با(. 6961پور،   است )نجف

 وجوه بر دهیپد نیا میرمستقیغ و میمستق مخرب تأثیرات یبررس گذاران استیس و یدار جنگل و ستیز طیمح فعاالن

ای موجب  افزایش غلظت گازهای گلخانه (.0404 همکاران، و می)کر است بوده یمحل جوامع و جنگل ستمیاکوس مختلف

 )حصیرچیان و همکاران، یابدشود این تغییرات در آینده نیز ادامه  بینی می ده و پیششزمین  ةتغییر متغیرهای اقلیمی کر

 ؛در چند دهة اخیر شده است co2 زای مخصوصاً گا ها باعث افزایش گازهای گلخانه (. رشد صنایع و کارخانه6911

، IPCC) برسد 06در پایان قرن  ppm 144به  6174در سال   064ppmشده غلظت این گاز از   بینی ای که پیش گونه به

نوسانات شدید بارش و . های زمین به گرمایش تحمیلی به آن است ترین پاسخ ز مهمآب ا ة(. تغییرات در چرخ0460

الگوهای بارش، پراکنش نامناسب زمانی و مکانی نزوالت آسمانی، تبخیر و تعرق زیاد، افزایش محسوس وقوع 

مشاهداتی و های  (. گزارشIPCC ،0460آبی است ) ةها ازجمله تغییرات در چرخ و سیل و فراوانی آن ،سالی خشک

خوش  اثر تغییر اقلیم دست پذیر بوده و قابلیت آن را دارند که بر که منابع آب آسیب اند های اقلیمی حاکی از آن بررسی

 (.6910 نیا، ییمالزاده و  )عجم داشته باشد ها دربر و عواقب زیادی برای جوامع انسانی و اکوسیستم وندتغییرات شگرفی ش

 )نوده فراهانی و همکاران، ر پارامترهای اقلیمی استدتغییر اقلیم بررسی تأثیر این پدیده  یهااولین گام در بررسی اثر

؛ 6914 )مدرسی و همکاران،اند  طور مستقیم تحت تأثیر تغییر اقلیم که به اند ترین عناصر اقلیمی بارش و دما مهم. (6911

تنهایی یا به  کاهش میزان بارندگی و افزایش دما هر یک به .(6961 ؛ ذهبیون و همکاران،6911 زاده و همکاران، یعقوب

طورکه مشخص است،  همان. 6911 )نوده فراهانی و همکاران، شوند های شدیدی سالی توانند موجب خشک کمک هم می

زیاد یافته که به افزایش تبخیر و تعرق   گراد افزایش سانتی ةدرج %1دمای متوسط سطح زمین طی قرن گذشته به میزان 

بارش یکی از فاکتورهای بسیار مهم و مؤثر در مدیریت آب کشاورزی،  ،همچنین .(IPCC ،0460) شده استمنجر 

 ة(. افزایش درج6917 )موسوی و همکاران، دشو نظیر ایران، محسوب می ،خشک جهان خصوص در مناطق خشک و نیمه به

ویژه در  اقلیمی در ایران به ةوجودآمدن شرایط پیچید سو و کاهش احتمالی بارش از طرف دیگر باعث به حرارت از یک

                                                           
1. IPCC: Intergovernmental Panel on Climate Change. 
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و پارامترهای  ،وهوایی، باد، تابش الگوهای آب ،اینوجود  (. با6961 )علیزاده و همکاران، مناطق گرم و خشک خواهد شد

تواند افزایش  یا برف میبارندگی  ةتر یا سردتر شود و مقادیر ساالن تواند گرم . اقلیم میاند مشابه آن نیز تحت تأثیر تغییر اقلیم

ترین  ای مهم ها در اثر افزایش گازهای گلخانه زمین و اقیانوس ةدر مقیاس کلی، افزایش تدریجی دمای کر .یا کاهش یابد

منفی تغییر اقلیم بر آن یکی از  هایبحران آب همراه اثرهمچنین،  .(6914 )مدرسی و همکاران، استعامل تغییر اقلیم 

ای تأثیر  های مهم اقلیمی در درازمدت درنتیجة انتشار گازهای گلخانه است. تغییرات درازمدت مؤلفه های جهانی دغدغه

 (.6910 )کالنکی و کاراندیش، های مهم خواهد داشت بخش ر حجم منابع آب تجدیدپذیرِدداری  معنی

نخست قرار دارد.  ةتغییر اقلیم در رتب ةکنند، اکنون پدید تهدید می 06که بشر را در قرن  تهدیدآمیزی عامل ده بیندر 

 راتییتغ تأثیرات نکهیا با (.0460لیاقتی، ) اصلی در بروز این پدیده پیامدهای آن برای طبیعت و زندگی بشر است ةمسئل

 زانیم در رییتغ قیطر از وهوا آب راتییتغ رود یم انتظار ،است همراه نانیاطم عدم با هنوز یکشاورز رد ییوهوا آب

 یحال در نیا (.0466 همکاران، و یمیکر) بگذارد یمنف تأثیر رانیا یکشاورز عملکرد بر کربن دیاکس ید و ،دما ،یبارندگ

باید هر چه زودتر به فکر مقابله با عوارض تغییر اقلیم  .است استوار یکشاورز بر رانیا مناطق ربیشت اقتصادِ که است

دهد تغییرات اقلیم در کشور ما بر منابع آبی تأثیرات ناخوشایند  زیرا تحقیقات نشان می ؛ای بیندیشیم باشیم و برای آن چاره

صورت پراکنده و موردی بوده است  تغییر اقلیم در ایران به رابطه با(. تاکنون مطالعات در 0460لیاقتی، ) و محسوسی دارد

ر ساختار کرة زمین و ده اهمیتی که تغییر اقلیم با توجه ب؛ نشده است  و یک بررسی جامع و تحلیلی در این مورد انجام

کشور،  کالن های ریزی برنامه در برای استفاده اقلیمی های بینی ضرورت پیش دیگر سوی و ازها داشته است  زندگی انسان

تحلیل شده در ایران و  این مقاله مرور مطالعات انجاماز هدف بنابراین،  .شناخت و بررسی جامع آن بسیار ضروری است

های مرتبط با تغییر اقلیم برای آمادگی هر چه بیشتر جهت  پژوهش دادن انجام ،. در نتیجهجامع این مطالعات است

 بار ناشی از این تغییرات بسیار ضروری است. های خسارت سازگاری با این پدیده و نیز کاهش هزینه

هاموادوروش
گرفته و در  در کمربند خشک جهان قرار ،بت به گردش عمومی جوبه لحاظ موقع جغرافیایی خاص خود نس ،کشور ایران

است. هرچندکه با توجه به تنوع خشک  دارای اقلیم خشک و نیمههای کشور  بیشتر بخشای  حاره  رفشار جنبمجاورت با پُ

های  و ترسالیسالی  خشکهای گردش عمومی جو،  گزینی سامانه توپوگرافی و تغییرات فصلی مکانخصوصیات 

دهد و معضل کمبود منابع آب در کشور همواره وجود داشته و امنیت اقتصادی و غذایی را  اشناسی متناوب رخ میهو

 کند. تهدید می

 به مرور و تحلیلپژوهشی  -جو در منابع معتبر علمیو ای و جست با استفاده از روش کتابخانه ،این مطالعهدر 

این پژوهش استفاده نشده پردازی در  دادههای  از روشو  پرداخته شدهان شده در مورد تغییر اقلیم در ایر تحقیقات انجام

بر نتایج  شده وچند سال در ایران بررسی و تحلیل  یگونه که تغییرات زمانی و مکانی تغییر اقلیم در ط  به این است.

، شهری، کیهیدرولوژی های اقلیم کشاورزی، های مختلف تغییر اقلیم به زیربخش زمینه شده در اساس مطالعات انجام

 است. و تحلیل شدهبندی  و مخاطرات تقسیم ،اقتصادی ،اجتماعی

و  ،SID ،ScienceDirect ران،یمگ یعلم یاستناد ینترنتیا یها  گاهیجو در پاو جست های مورد استفاده ماحصل داده

 م،یاقل رییتغ هایاثر م،یاقل رییشامل کلمات تغجو و مورد جست های واژهدیکل. است های کتابخانة مرکزی دانشگاه تهران نامه پایان

در عنوان  «میاقل رییتغ» شرفتة عبارتیپ یجوو با جست ران،یمگ یاستناد گاهیبوده است. مجموعاً در پا رانیو ا ی،جهان شیگرما
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و  6964 یها سال نیمقاله ب SID ،443 یاستناد گاهیدر پا ؛6044تا  6916 یها سال نیمقاله ب 6709 یواژة مقاالت علمدیو کل

 یها لسا نیب نیعناو نیمقاله با ا 00 فقط« Climat Change + Iran» یدیبا کلمات کل Science Direct گاهی؛ در پا6911

شایان ذکر است که است.  افتهی شی( افزا0404و  0461) ریاخ یها هرچندکه تعداد مقاالت در سال .شد افتی 0406تا  0466

مجالت لحاظ صرفاً همچون  یگرید یلترهایپس از اعمال فشده در این سال است.  ت پذیرفتهمقاال 6044علت فیلتر سال 

حذف نتایج و  میاقل رییتغ یامدهایپ لتری، فSIDهای استنادی مگیران و  تکراری در پایگاهحذف مقاالت  ،یپژوهش - یعلم

که در  ستا نیمل اأت درخوره است. نکتة شد یو بررس ، تحلیل،پژوهش مطالعه نیمعتبر در ا یمنبع علم 070 تاًینهاپُرتکرار، 

مختلف همچون علوم  های و اجماع پژوهشگران حوزه رشیمورد پذ میاقل رییو رخداد تغ یها بحث آشکارساز پژوهش نیاهمة 

به  یبررسمنابع مورد همة  و البته بوده است. .و .. یمعمار ،یعلوم پزشک ،یعیو منابع طب یعلوم کشاورز ،یعلوم انسان ه،یپا

 و ستایا یروندها ها ستگاهیا یروند بارش در برخ راتییهرچند در مورد تغ اند؛ اذعان داشته رانیدر ا ریاخ های دما در دهه شیافزا

بندی و به  های مطالعاتی جداگانه دسته به بخشمنتخب منابع  یبعد گامدر  شد. دهیمنابع موجود دبرخی  در یشیبعضاً افزا حتی

ها، اوالً جامعیت موضوعات و ثانیاً اهمیت ملی  . علت انتخاب این زیرحوزهتعاریف مختلف در مورد تغییر اقلیم پرداخته شد

 .پرداخته شد در کشور ایراندر مطالعات تغییر اقلیم   استفادهمورد های مختلف  روشبه  هاست. در این پژوهش تک آن تک

 فلوچارت اجرای مراحل این پژوهش آورده شده است. 6نمودار در د. شدی و تحلیل بن های مختلف جمع گیری نتیجه ،درنهایت

 

پژوهشاجرايمراحل.1نمودار

هايپژوهشیافته
در علوم پایه، علوم انسانی، علوم کشاورزی و منابع طبیعی، علوم  پژوهشگرانبسیاری از تغییر اقلیم ذهن  ةپدید ،امروزه

 ،که در کمربند بیابانی خشک قرار دارد کشوریعنوان  به ،ایران. کرده است مشغولرا به خود پزشکی، معماری، و ... 

های مختلف تغییر اقلیم در  زمینه تغییر اقلیم تأثیر پذیرفته است و به همین دلیل مطالعات زیادی در هایشدت از اثر به

طور  هبتر اشاره شد،  طورکه پیش همان .اند بندی شده مآید تقسی می ادامهصورت نتایجی که در  شده است که به  ایران انجام

و گروه دوم مطالعات  میاقل رییتغ یساز و مدل یرا به دو گروه عمدة آشکارساز میاقل رییمطالعات تغ توان یم ی،کل
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مطالعات در گروه دوم  ةپژوهش مشخصاً به مطالع نیکه در ا (6917 )قربانی و همکاران، کرد میتقس میاقل رییتغ یامدهایپ

بر وقوع  میاقل رییشد که شامل اثر تغ  میاول موضوعات به چند دسته تقس ةدر مرحل بنابراین،پرداخته شده است.  ایران

که  سکونتگاهی و یاجتماع یامدهایاثر آن بر پ ،نیهمچناست؛  ی و اقتصادیکشاورز ،منابع آب ،یطیمخاطرات مح

 .اند شده لیتحلنتایج شده و   انجام رانیتاکنون در ا

 

ایرانتغییراقلیمدرمطالعاتسابقةیابیارزشوبندي.طبقه2نمودار

 هیدرولوژی، است: شده تقسیم مطالعه مورد موضوع چند تغییر اقلیم به مطالعاتی های نخست حوزه ،0 نمودار در

 موضوعات این از هر یک که ـ  مطالعه مورد روش همچنین و اقتصادی و کشاورزی، سکونتگاهی، و اجتماعی مخاطرات،

 گرفته قرار خود زیرمجموعة مطالعاتی تغییر اقلیم در به مربوط مقاالت از هر کدام است. سپس، هایی زیرشاخه شامل خود

هر یک  مطالعة درصد آخر در و است شده استفاده روشی چه از مقاالت از هر یک در که شده داده نشان شده و همچنین

 .است شده بندی جمع و محاسبه مطالعاتی موضوعات از

 

اقلیمتغییرمطالعاتدرعلمیمختلفهايبخشسهم.5نمودار
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 و حدود است محیطی مخاطرات به تغییر اقلیم مربوط حوزة در مطالعات بیشترین که شود می مالحظه ،9 نمودار طبق

 در حدی های پدیده مطالعة آن تحقیقاتی زیرشاخة بیشترین که است شده شامل را ایران داخل مطالعات کل از درصد 91

درصد  1درصد، و  60درصد،  66ترتیب  سالی است که به درصد شامل دما، بارش، و خشک 91است و این  تغییر اقلیم اثر

 از درصد 97 حدود که است آب منابع در تغییر اقلیم اثر بعدی مطالعاتی مطالعات در زمینة شاخة مخاطرات است. زمینة

 و ها رواناب و ها حوزه آبدهی میزان تعرق، و تبخیر های است که شامل زیرشاخه داده اختصاص خود به را مطالعات

 خود به را مطالعات منابع آبی زمینة در مطالعات از درصد 60درصد، و  67 درصد، 6 ترتیب به و است زیرزمینی های آب

 از درصد 61 حدود تغییر اقلیم تأثیر تحت و بعدی است مطالعاتی زمینة کشاورزی اقتصادی و عوامل است. داده اختصاص

 64درصد، و  0درصد،  1ترتیب  شود که شامل گندم، پوشش گیاهی، و سایر محصوالت است و به می شامل را مطالعات

 با سکونتگاهی و اجتماعی مطالعات شود و سرانجام درصد از مطالعات زیرشاخة عوامل اقتصادی و کشاورزی را شامل می

 درصد آن مربوط به مطالعات شهری است. 1دارد که  قرار بعدی مرحلة در رصدد 1

 درایرانمیاقلرییتغ

، (6111؛ خو، 0441)فولر و همکاران، های مختلف اقلیمی وجود دارد  های فراوانی در کاربرد مدل اینکه چالش وجود با

بینی تغییر اقلیم در جهان  پیشمورد استفاده در های  ترین تکنیک های گردش عمومی جو یکی از بهترین و متداول مدل

 دنرو کار می تغییر اقلیم به هایمعموالً برای تعیین اثر 0(RCMsای اقلیم ) و منطقه 6(GCMsهای جهانی ) ست. مدلا

 (.0441، همکاران و هاگنمن ؛0446، دیویس و پرودوم ؛0441، مایر لتن و کریستینسن ؛0449، آرنل)

باید از  ،بنابراین .هاست دقت کافی در تفکیک مکانی آن فقدانهای اقلیمی  اصلی استفاده از مدلهای  یکی از دغدغه

(. دو نوع تکنیک برای 6910)آبکار و همکاران،  ها استفاده کرد بینی نمایی برای پیش های مختلف ریزمقیاس روش

یکی روش دینامیکی که  :انی وجود داردنمایی( از روی مقیاس جه آوردن متغیرها در مقیاس محلی )ریزمقیاس دست به

های  شده از داده های استخراج شامل حل صریح معادالت دینامیکی سیستم است و دیگری روش آماری که از رابطه

بر است  های هزینه روش وهای دینامیکی جز روشدر این رابطه  (.6917 )قربانی و همکاران، کند شده استفاده می  مشاهده

های  در کشور ما استفاده از روش GCMهای  کردن داده ریزمقیاس برایترین ابزار  مهم .دسترس نیستندکه در ایران در 

نمایی آماری با استفاده از رگرسیون خطی چندمتغیره روابط بین  ریزمقیاس(. 0467 ،)خسروانیان و همکاران آماری است

 (.6910 )آبکار و همکاران، کند متغیرهای مستقل و وابسته را مشخص می

ترین پیامد تغییر  اند، مهم فضایی -تر اشاره شد، رخدادهای فرین، که دارای تغییرات شدید زمانی طورکه پیش همان

 عنوان پیامد تغییر اقلیم پرداخته شده است. شوند. بنابراین، در ادامه به مرور مخاطرات محیطی به اقلیم محسوب می

میاقلرییتغامدیعنوانپبهیطیمخاطراتمح

 ران،)بابائیان و همکا شده است  شناسان تبدیل ترین دغدغة اقلیم های اخیر به بزرگ افزایش رخدادهای حدی در سال

بررسی تغییرات  ،بنابراین .(6910)آبکار و همکاران،  ویژه دما و بارش است اولین اثر تغییر اقلیم بر عناصر جوی به (.6966

 یها تفاوت به توجه با تغییر اقلیم از اهمیت خاصی برخوردار است. ةتعدیل خسارت یا سازگاری با پدید برایاین متغیرها 

 ی،نوسان -یکاهش ،یکاهش بارش راتییتغ غرب شمال ةمنطق در که است شده مشخص ،رانیا نیسرزم ییایجغراف  یمیاقل

                                                           
1. Global Circulation Models 

2. Regional Climate Models 
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 و یشیافزا و ی،نوسان -یکاهش ،یکاهش بارش راتییتغ غرب جنوب و غرب ةمنطق در و یشیافزا دما و یانتقال -یکاهش و

 ی،نوسان ،ینوسان -یکاهش ،یکاهش راتییتغ یدارا شرق جنوب و جنوب ةمنطق. است شده ینیب شیپ یشیافزا دما راتییتغ

 و ینوسان بارش راتییتغ شرق شمال و شرق ةمنطق در. بود خواهد دما یشیافزا راتییتغ و بارش ینوسان-یشیافزا و

 -یشیافزا و یکاهش بارش راتییتغ ،یشمال سواحل ةمنطق در. است ینوسان-یشیافزا دما راتییتغ و ینوسان -یکاهش

 ،ینوسان ،یکاهش راتییتغ یدارا زین رانیا مرکز و البرز جنوب ةمنطق و ینوسان -یشیافزا و یشیافزا دما و ینوسان

در ادامه به رخدادهای فرین (. 6911 همکاران، و یمی)کر بود خواهند دما یشیافزا راتییتغ و ،بارش ینوسان -یشیافزا

تشدید  ةرفشار سیبری در دورمیزان شدت پُهای مختلف در ایران اشاره و سپس تحلیل خواهد شد. طبق مطالعات،  دوره

و نشینی این پُرفشار  و این موضوع باعث عقب (6910 )صفر راد و همکاران، شده استکم به بعد(  6119) گرمایش جهانی

مطالعة  (.6916 اخالق و همکاران، )خوش است شده رفشار جنب حاره بر روی ایرانسلول هدلی و پُ تقویت و پیشروی

تغییرات از نوع جهشی و ناگهانی بوده  همةقرن گذشته نشان داد که   های مرکزی ایران در طی نیم روند دما در ایستگاه

و این خود باعث  (6910 باهک و همکاران،؛ 6917 )خوشرو و همکاران، کنند است و از نوسانات اطلس شمالی پیروی می

(. 6910 آبکار و همکاران،؛ 6919 )آبکار و همکاران، ابدی  میانگین دما و بارش در مناطق خشک افزایششده است که 

امانی و )در این استان است بارش  و کاهشتبخیر و تعرق و دما در استان فارس  نمونة این حالت افزایش میزان

های آتی  در دههتحقیقات نشان داده است که (. 6919 نیا و همکاران، صالح؛ 6910 نژاد، کوهی و ثنایی؛ 6917 همکاران،

تغییر شکل  جامد به مایع  ها از حالت دلیل افزایش دما بارش و به خواهد شدهای سنگین و ناگهانی افزوده  بر میزان بارش

تر  ةطول بازاگرچه نشان داد که  در استان کرمان تر و خشک ةبررسی طول باز .(6966 ،همکارانیان و ی)بابا خواهد داد

خبیصی و هاشمی نصب )در فصل زمستان بارش رو به کاهش است است، ها رو به افزایش  ایستگاه ةدر تابستان برای هم

در دو مقیاس زمانی و مکانی در بخش اعظم  تغییر اقلیم باعث افزایش غیریکنواخت بارش ،همچنین (.6910 همکاران،

(. دماهای فرین گرم رو به افزایش و دماهای فرین سرد رو به کاهش است 6917 )موسوی و همکاران، کشور خواهد شد

ایران بین  ةاند که میانگین دمای کمین (. تحقیقات ثابت کرده6910 )دارند، های فرین رو به افزایش است و بسامد بارش

 ةهای آینده سرمای فرین در نیم (. در دهه6917 )محمدی و همکاران،در حال افزایش است  0407تا  0467های  سال

رخداد فرین  ةبیشتر از نواحی داخلی و سواحل جنوبی کشور خواهد بود. کمین غربی و نوار ارتفاعی )کوهستان و کوهپایه(

(. 6917 )امیدوار و همکاران، شود شمال غرب مشاهده می ةآن نیز در ناحی ةدشت کویر و بیشین ةسرد ایران مربوط به ناحی

 افزایش تبخیر و تعرق، ترشدن فصل رشد و نمو گیاهان، و طوالنی 0474و  0407های  افزایش بارش و دما برای دوره

تغییرات اقلیمی  و درنهایت افزایش پتانسیل سیالب از دیگر آثار این ،های همرفتی کاهش بارش جامد، افزایش بارش

دهد که در طول دورة  های زمانی نشان می روند بلندمدت سری ةتحلیل مؤلفدر ادامه (. 6916 )روشن و همکاران، است

)قویدل  زمین روندی افزایشی دارد ةهای دمایی کر شود، اما روند ناهنجاری آماری از بارش متوسط ساالنة جلفا کاسته می

دلیل  های جغرافیایی باال )به شده که تغییر اقلیم باعث افزایش جریان در عرض  بینی یشدر تحلیلی پ(. 6961 رحیمی،

افزایش بارش در این حالت باعث  وشود  های جغرافیایی پایین می و کاهش جریان در عرضافزایش بارش و ذوب برف( 

 راتییتغ مورد در مطالعات همة که یحال در (.0464باگیس و همکاران، )شود  میزمستان و کاهش بارش در تابستان 

 ن،یهمچن. کرد مشاهده ها آن جینتا در را یجد تناقضات توان یم کنند، یم بحث یبعد یها دهه در بارش و دما یاحتمال

 ةدربار یعموم یباورها در یتوجه قابل تأثیر است ممکن موضوع نیا. است متفاوت موارد ربیشت در راتییتغ یکل یالگو

(. 0461 همکاران، و یمیرح) باشد حوزه نیا فعاالن یبرا یجد یهشدار تواند یم که باشد داشته میاقل رییتغ
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 و زمان مدت است شده ینیب شیپ. دهد یم نشان را دیشد سالی خشک شدت از یشتریب احتمال ندهیآ یها ینیب شیپ

 آن فرکانس و زمان مدت دما، شیافزا تأثیر لیدل به حال، نیا با .ابدی کاهش بارش بر یمبتن سالی خشک یفراوان

 و یکمال) فتدیب اتفاق یکشاورز سالی خشک قسمت در شدت نیباالتر است شده ثابت و شود دیتشد که شد یم ینیب شیپ

 هر در پدیده این بررسی تغییر اقلیم، اثر در جهان در سالی خشک افزایش احتمالی روند به توجه با(. 0461 همکاران،

ها تحت تأثیر تغییر اقلیم  سالی بیش از سایر پدیده های حدی مانند خشک پدیدهنماید.  می ضروری آتی دورة برای منطقه

شود که با وقوع مداوم  تعادلی طبیعی اما موقتی موجودی آب تعریف می یک بی ةمنزل سالی به خشک،گیرند قرار می

بینی همراه است و سبب کاهش  پیش غیرقابل های کمتر از میانگین، فراوانی، تداوم و شدت نامعین و رخدادهای بارندگی

های  سالی در عرض (. بروز خشک0440، همکاران و پریراشود ) ها می موجودی منابع آب و کاهش ظرفیت برد اکوسیستم

های سطحی، افت مخازن زیرزمینی، فرسایش آبی و  ( موجب کاهش سریع جریان0441، همکاران و پاریپایین و میانی )

های زیرزمینی و نشست زمین )نوده فراهانی و  برداری از آب وخاک، افزایش بهره ر کیفیت منابع آببادی خاک، تغیی

 (.6910 )قمقامی و همکاران،شود  میهای زراعی و هیدرولوژیکی  باعثِ بروز خسارتو همچنین  (6911 همکاران،

عنوان یک نتیجه از کاهش  طور عمده به ی بهسالی و شدت آن در آینده و تأثیر آن بر پارامترهای هواشناس افزایش خشک

(. بر اساس سناریوهای 0460، همکاران و شفیلددهد ) شدن زمین شدت می دلیل افزایش تبخیر به گرم بارش بوده و به

 زمین خواهد ةهای کر درصد مساحت خشکی 94ها از یک درصد در شرایط فعلی به  سالی کشخ ،06تا اواخر قرن  ،اقلیمی

های هواشناسی در شمال غرب ایران  سالی اقلیم بر خشک آشکارسازی تأثیر تغییر (.6916 ،زاده و بذرافشان )زیرک رسید

اقلیم بر وقوع  تغییر ةترین وضعیت، تأثیر پدید بدبینانه ةمنزل به ،دهد که در شرایط افزایش دما و کاهش بارندگی نشان می

 ة(. تحقیقات دیرین6910 )قمقامی و همکاران، کند قه، نمود پیدا میسالی هواشناسی، حتی به شکل تغییر طب طبقات خشک

ساله داشته است و همچنین تغییرات اقلیمی اخیر سیصدسالی  خشک ةشناسی نشان داده است که ایران یک دور اقلیم

رابطه بین بررسی  (.6911 ،اسالم بگلو )شیخ مدت در پیش باشد سالی شدید و طوالنی خشک ةشود که یک دور باعث می

متر 1/0ساله ضخامت هواسپهر ایران حدود 97 ةدهد که در طی دور شمالی و ایران نشان می ةضخامت هواسپهر نیمکر

یافته است؛ یعنی سرعت روند افزایش گرمایش ایران بیش از میانگین   شمالی افزایش ةبیش از میانگین ضخامت نیمکر

 ةیک دورها  در آناما در این میان مطالعاتی نیز وجود دارد که  (.6910 )مسعودیان و منتظری، شمالی است ةنیمکر

سالی ایجاد کرده که با عدم قطعیت مواجه  هایی در وقوع خشک شود و این خود شبهه مدت در آینده دیده می ترسالی کوتاه

شود  ها کاسته می لیسا شود و از میزان خشک وهوای مرطوب بر ایران حاکم می نشان داده است که در آینده آب و است

 گردوغبار وقوع پدیدة گردوغبار استریال طوفان سالی از جمله عوارض خشک(. 6910 )پورعلی حسین و مساح بوانی،

 خاورمیانه مانند خشک نیمه و خشک وهوای آب با مناطقی در پدیده این. است کویری های سرزمین در مضر ای پدیده

 وهوایی آب شدید تغییرات، اخیر های سال در. دهد می کاهش متر 044 از کمتر به را دید میزان اوقات گاهی. است شدیدتر

 ,Keyantash)است  داده افزایش را گردوغبار از ناشی هوای آلودگی و سالی خشک شدن، صنعتی و شهرنشینی با همراه

 با. شود می ایجاد سالی خشک و وهوا آب تغییرات اثر در که است محیطی زیست مهم مشکالت از یکی گردوغبار(. 2002

 که گیرد فرامی رس مانند ریز ذرات را ها تاالب و ها دریاچه بستر و رود می بین از گیاهی پوشش آبی، منابع شدن خشک

 طوفان اطراف مناطق در و (Draxler and Gillette, 2001) شده معلق هوا در موسمی شدید بادهای توسط راحتی به

 و ایران در گردوغبار از ناشی محیطی زیست های بحران از بسیاری، اخیر چندسالة سالی خشک با همراه .کند می ایجاد

 تأثیر اقتصادی و اجتماعی،، بهداشتی نظر از ایجادشده مشکالت از بسیاری بر پدیده این آمدند؛ وجود به خاورمیانه
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 ,Wang)شوند  دود می مه ایجاد باعث شوند مخلوط شهری های آالینده با که هنگامی گردوغبار ریز ذرات گذارد. می

 اکنون اما. داشت وجود گردوغبار های طوفان ایران غرب در و تابستان و بهار در گردوغبار بیشترِ این، از پیش(. 2004

 ایجاد باعث و یابد می گسترش ایران جنوب و مرکز تا آن نفوذ منطقة و است رسیده سال از ماه هشت حدود آن به وقوع

 در(. Keramat et al., 2011)کند  می تهدید را ها آن سالمت و شود می مناطق این ساکنان برای زیادی مشکالت

 روزهای روند از آنجا که و آید می شمار به خوزستان استان در محیطی زیست ترین بحران مهم گردوغبار اخیر، های سال

 تغییر اقلیم افزایش از ناشی گستردة های سالی خشک و سد ساختن از جمله مختلف دالیل به نیز منطقه در غباری

 ، این(6916 همکاران، و شاهسونی ؛6916 همکاران، و عزیزی ؛0466 همکاران، و زراسوندی) است داشته گیری چشم

 جنگ، و نیزارها رفتن بین از، بیابانی مناطق در آب منابع از رویه بی استفادة. است آورده وجود به زیادی های نگرانی پدیده

 و سوریه شرق های دریاچه و ها تاالب خشکی به عواملی است که جمله از جو نسبی رطوبت کاهش بارندگی، کاهش

 رانیا در (.Orlovsky and Orlovsky, 2002) است منجر شده ایران سمت به گردوغبار های طوفان گسترش و عراق

 نشان ایران در گردوغبار های طوفان بررسی. اند شده شناسایی بادی فرسایش اصلی کانون شهر 60 و استان 66 حدود

 عراق در NOAA تحقیقات مرکز مطالعة. اند دخیل پدیده این تداوم و وقوع در مصنوعی و انسانی عوامل که دهد می

 عراق غربی شمال و مرکزی مناطق در زایی بیابان ایران در گردوغبار شدید های طوفان اصلی علت که است داده نشان

 باعث رانیا در میاقل رییتغ ةدیپد که زمان هم (.NOAA, 2009)است  پذیرفته تأثیر تغییر اقلیم از خود عامل این که است

 است منجر شده زی( نیهمرفت شیگرما از یناش) برق و رعد یها وفانط یفراوان شیافزا بهها شده،  سالی خشک شیافزا

 (.0466 همکاران، و زادهیعل)

 تضعیف پُرفشار گرمایش جهانی باعث روند اخیر های دهه باط کرد که درنتوان است می شده، مطالعات انجامبر اساس 

 های جغرافیایی سمت عرض به سیبری پُرفشار نشینی عقب این حالت موجب و شده حاره جنب و تقویت پُرفشار سیبری

 رفتن بین از باعث که این خود (6911همکاران،  است )علیپور و شده ایران روی بر حاره جنب بیشتر پیشروی و باالتر

 آن دنبال به و بارش، کاهش دما، افزایش امر این شود. گواه سالی می برای رخداد بارش و در نتیجه خشک صعود عامل

 اتمسفر ضخامت دما، افزایش دنبال به. است کشور سطح در فرین بسامدهای افزایش همچنین و تعرق و تبخیر افزایش

 در بارش غیریکنواخت توزیع باعث تغییر اقلیم این، بر عالوه (.6916است )اکبری و همکاران،  یافته افزایش نیز

 همچنین و نرمال از تر گرم های تابستان انتظار در باید آتی های دهه در و است شده مکانی و زمانی های مقیاس

 مایع های بارش مقدار سویی از شود و می زیاد بسیار دمایی تغییرات دامنة که موجب بود، نرمال از سردتر های زمستان

 .(6911، شود )مفاخری و همکاران می جامد های بارش از بیشتر

میاقلرییتغطیشرادرمناب آبتیریمد

خوردن تعادل  برهم .(6914 )مدرسی و همکاران، وهوا بر لزوم تحقیق بر منابع آب بسیار تأکید دارد سازمان جهانی آب

ای بر اهمیت بررسی اثر تغییر اقلیم بر روی پارامترهای هیدرولوژیکی  سیستم اقلیمی ناشی از افزایش گازهای گلخانه

ترین  تعرق از اصلیو (. تبخیر 6910 کالنکی و کاراندیش، ؛6919 پور، فراز و رزاق )دانش افزاید همچون تبخیر و تعرق می

تواند  های اقلیمی مهم همچون دما بوده و تحت تأثیر تغییر اقلیم می مؤلفه اجزای بیالن هیدرولوژیکی و بسیار متأثر از

هیدرولوژی را تسریع و  ةشدن جهانی زمین ممکن است چرخ گرم (.0460گویال، های مختلفی از خود بروز دهد ) واکنش

 (.0441کمال، شود ) موجب تغییر بیشتر پارامترهای اقلیمی می که این حالت ـ  دنمایدوباره توزیع را منابع آب جهانی 



 1011بهار،1رةشما،35دورة،طبیعیيفیااجغريهاهشپژو  04

 

 راتیثأتو  نیزم ةکر شدن گرم هایاثر دما وتابش موج بلند  یعیرطبیغ شیافزا و یبارش یها دهیپد یعیرطبیغ کاهش

ترین  از آن مهم (. تغییر اقلیم و خسارات ناشی0461 همکاران، و)دانشور  کند یم دییتأمنابع آب  بر را ییوهوا آب راتییتغ

با تغییر در میزان بارش و دمای هوا بر سیستم هیدرولوژی که  (IPCC ،0460) عامل مخرب در مدیریت منابع آب است

محیطی اثرگذار  و زیست ،های کشاورزی، اقتصادی، اجتماعی ها بر زیرسیستم دلیل تعامل میان سیستم  یک حوضه و به

توان با  است که میاثرگذار تغییرات اقلیمی بر میزان آبدهی رودخانه  ،رکلیطو (. به6911 )انصاری و همکاران، است

 )پزشکی و همکاران، دکربررسی نوسانات دبی رودخانه در بازدهی زمانی نقش تغییر اقلیم بر دبی رودخانه را مشخص 

شمار  آب موردنیاز جوامع انسانی به ةکنند ترین منابع تأمین های اخیر، منابع آب زیرزمینی یکی از اصلی قرن یدر ط .(6911

 ةشده است و ادام  آب از این منابع در بسیاری از مناطق باعث سیر نزولی سطح آب ةروی استحصال بی ،آید. متأسفانه می

در بسیاری از (. 6911 )برزگری، شود این روند موجب تهدید جدی برای اکوسیستم و جوامع انسانی موجود در منطقه می

های طبیعی  حیات اکوسیستم ةترین منبع آبی تضمینگر ادام خشک جهان، منابع آب زیرزمینی اصلی شک و نیمهمناطق خ

نظر کیفی  نظر پایداری چه از ها این منابع عظیم را چه از توسعه به سمت آبخوان های درحال . هجوم بخشندساز و انسان

های زیرزمینی در بسیاری از نقاط جهان بیانگر روند  ح آبکه بررسی وضعیت سط طوری ده است. بهکربا تهدیداتی مواجه 

 اند، مخازن این به ورودی رواناب و آبدهی از متأثر که سدها، از برداری بهره ریزی برنامه در (.IPCC ،0441) نزولی است

است  تأثیرگذار اصلی های فرازسنج از یکی روند، می به شمار آن عناصر ترین مهم از دما و بارش که اقلیم، تغییر مسئلة

 مناطق در آن نامتجانس توزیع و آب منابع محدودیت(. 6917همکاران،  و اصل بخش جهان ؛6911 همکاران، و یعقوبی)

 گودرزی)باشد  پذیرتر آسیب اقلیم تغییر پدیدة به نسبت کشورها از بسیاری با مقایسه در که است شده سبب ایران مختلف

منظور حفاظت از تنوع  های باارزشی هستند که از کارکردهای بسیار متنوعی به ها اکوسیستم (. تاالب6911همکاران،  و

ویژه در مناطق خشک و  به ،ها و اجتماعی متعدد برخوردارند. اهمیت تاالب ،های طبیعی، اقتصادی زیستی، ارزش

زوال  ،بنابراین .تغییر اقلیم را کاهش دهند هایتوانند اثر ها از طرق مختلف می بیشتر است. تاالب ،مانند ایران ،خشک نیمه

انگر بیها  مطالعات ارزش اقتصادی تاالب. (6911 )فالح و فاخران،کند  تغییر اقلیم را تشدید میهای ها اثر و نابودی تاالب

 های زراعی ارزش اقتصادی دارد. برابر زمین 044ها و  برابر جنگل 64آن است که یک تاالب در شرایط مساوی حدود 

های بصری ذاتی  وهوا، جلوگیری از سیل، حفاظت از تنوع گیاهی و جانوری، زیبایی و جاذبه تنظیم آب ،عالوه بر آن

های تحقیقاتی و  های توریستی و ایجاد فضایی برای زندگی پرندگان مهاجر و مکانی غنی برای بررسی تاالب، جاذبه

 (.6914یک تاالب است )وزارت نیرو، ترین موضوعات وجود  ن و دانشمندان از مهماعلمی متخصص

 همچنین، است. اثرگذار آن سطح تعرقو  تبخیر و حوضه دبی میزان بر هیدرولوژی چرخة در تأثیر طریق از اقلیمی تغییرات

 های آب سطح نتیجه در یابد و می کاهش حوضه سطح در خاک نفوذپذیری بارش، آب شدن جاری و زیاد فرسایش اثر در

 ها تاالب شود. وجود می سدها وری بهره سطح کاهش موجب ها رواناب حجم افزایش آن دنبال به و رود می پایین نیز زیرزمینی

 .است شده تشدید تغییر اقلیم اثرهای ها آن نابودی با متأسفانه که است تغییر اقلیم اثرهای تعدیل برای عاملی نیز

پژوهشگران شده است که   تغییر اقلیم بر منابع هیدرولوژیکی انجامزمینة تأثیر  دربسیاری مطالعات  ، تاکنون،در ایران

ها در ایران نشان داد که تغییر شرایط  اقلیم بر رواناب رودخانه تغییر هایارزیابی اثر. اند دست یافته زیر به نتایجها  در آن

 اساس بر(. 6910 بوانی، یعقوبی و مساح؛ 6917 نیا، ییزاده و مال )عجم است شدهوهوایی موجب کاهش رواناب  آب

 فرایند واسطة به موجود آبی منابع و رواناب کاهش به آینده های سال طی در بارش میزان کاهش و دما افزایش ها، یافته

 ای آینده در منطقه اقلیم بر گذاریتأثیر با آن تبع به که شد منجر خواهد سدها و آبخیز های حوزه بیشتر خشکی و تبخیر
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 و ؛ بخشایی6917همکاران،  و رزاقیان)یافت  خواهد افزایش سالی خشک و سیل وقایع شدت و تعداد دور، چندان نه

 اقدم ؛ اکبریان6917همکاران،  و ؛ قربانی6917همکاران،  واصل  بخش جهان؛ 0466همکاران،  و پناهی؛ 6911همکاران، 

 شیافزا بهار و زییپا در رواناب زانیم ،واقعدر(. 6969همکاران،  و ؛ نصرتی6917همکاران،  و ؛ یعقوبی6910همکاران،  و

 یناش رواناب سطح در یفصل رییتغ نیچن. ابدی می کاهش ندهیآ یها دوره طول در تابستان و زمستان در که یدرحال ؛ابدی یم

(. 0461 همکاران، و یشاهوار) است رهیغ و بارش، یالگو رییتغ برف، ذوب دما، شیافزا اشکال در وهوا آب رییتغ عواقب از

در ارزیابی اثر تغییر اقلیم بر دما و بارش در کشور مشخص شد که در آینده میانگین دمای حداکثر و حداقل  ،همچنین

زاده و  یعقوب ؛6911 )حصیرچیان و همکاران، خواهد یافت افزایش صورت یکسان های سال تقریباً به ماه ةماهانه در هم

بررسی در ادامه  (.6911 داودی و مرادجانی،؛ 6911 زارعی و همکاران،؛ 6911 همکاران، نوده فراهانی و؛ 6911 همکاران،

نواحی  ةجز نواحی مرطوب خزری بقی آتی به ةمکانی بارش طی شرایط تغییر اقلیم نشان داد که تا چند ده - روند زمانی

 روش و همکاران، خوش؛ 6917 موسوی و همکاران، ؛0460شیفته و همکاران، ) ایران با کمبود بارش مواجه خواهند شد

توجهی گازهای هیدراته  های اخیر گرمایش جهانی موجب آزادشدن مقدار قابل در سال(. 6917 دسترنج و همکاران،؛ 6917

موجود آتی، میزان آب  ةاقلیم در دور در شرایط تغییر(. 6917 )گریوانی و گریوانی، و متان از سطح دریای خزر شده است

پایه  ةبرداری از مخزن دور بهره ةاقلیم و استفاده از نحو گرفتن اثر تغییر باید گفت نادیده .یابد در مخزن سدها کاهش می

 )نوری و مساح بوانی، شده خواهد شد های درنظرگرفته آینده موجب کاهش درصد تأمین آب برای تخصیص ةبرای دور

تبخیر و تعرق پتانسیل و پارامترهای اقلیمی با  ةبینی تغییرات فصلی و ماهان پیش (.6911 ،پرست و همکاران حافظ ؛6911

های گرم سال  ها و فصل ماههمة خشک تبخیر و تعرق پتانسیل در  خشک و نیمه ةنمایی در دو ناحی استفاده از ریزمقیاس

(. نتایج بررسی 6917 کابلی،؛ 6910 کالنکی و کاراندیش،؛ 6917 )جمالی و خورانی، یافته است  در هر دو ناحیه افزایش

پایه و به کمک نوسانات اقلیمی حاکی از  ةدمای کمینه و بیشینه، ساعات آفتابی منطقه در دور های مشاهداتی بارش، داده

تنوع  های(. اثر6919 پور، فراز و رزاق )دانش بودن وضعیت تبخیر و تعرق در استان آذربایجان غربی است بحرانی

کاهش و میانگین حداکثر درصد  1.0ارومیه موجب شده است که میانگین بارندگی  ةدریاچ ةغییر در حوضوهوایی بر ت آب

ویژه در زمستان و بهار  گراد در عرض چهار دهه افزایش یابد و این تغییرات به سانتی ةدرج 4.6حرارت  ةدرج

شته است ارومیه دا ةدریاچ ةر اقلیم حوضدتغییر اقلیم تبعات منفی  ة(. پدید0469دلجو و همکاران، ) است شدنی مشاهده 

برآوردها حاکی از  ،با وجود این،شود سلسیوسی دما می ةدرج 0درصدی بارش ماهیانه و افزایش تا  04تا   که باعث کاهش

 درصد بوده است 01و  06نازلوچای در دورة آتی تحت سناریوهای انتشار مذکور به میزان  ةافزایش رواناب رودخان

 اواخر در که داد نشان ارومیه دریاچة حوزة در برف ذوب از حاصل رواناب مطالعة نتایج (.6917 ،پور و همکاران )لکزائیان

  افزایش آن میزان و شود می ظاهر زودتر پایه دورة با مقایسه در اوج دبی همچنین، یابد. می کاهش رواناب میزان بهار

وهوایی و تأثیر آن بر منابع آب در  های تغییرات آب پتانسیل ةمطالع (.6917همکاران،  و اصل بخش جهان)است  یافته

زرغامی ) ستاهای سطحی در حال کاهش  ای جریان آب کننده طور نگران استان آذربایجان شرقی نشان داده است که به

حوضة آبخیز باراندوزچای نشان داد که در  سازی پیامدهای تغییر اقلیم بر روی دما و بارندگی (. شبیه0466و همکاران، 

ها  تغییر در الگوی زمانی بارندگی ،حال  این. با ها افزایش خواهد یافت دما نسبت به سایر مؤلفه ةهای آتی مؤلف دوره

تواند این افزایش بارندگی را با افزایش میزان تبخیر و تعرق و افزایش نیاز آبی  . ولی افزایش دما میشود مشاهده می

شده  بینی های پیش های مشاهداتی و داده داده ةسو، مقایس در حوضة قره(. 6919 )محمدلو و همکاران،کند گیاهان خنثی 

 94یابد و همچنین بارش نیز تغییری حدود  پایه افزایش می ةدرجه نسبت به دور 0تا  6دهد که میزان دما بین  نشان می
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ها نشان از تغییر رسوب  سازی شبیه (.0467 ،و همکاران خسروانیان ؛6961 )ذهبیون و همکاران، خواهد داشتدرصد 

های آتی همچنان بر میزان  شده است در دوره  بینی که پیش ـ آبخیز شهرکرد را دارند ضةدرصد در حو 01تا  -7روزانه بین 

 رود گرگان رودخانة حوضة آبدهی میزان بررسی در(. 6911 )قضاوی و همکاران، رسوب این حوزه افزوده خواهد شد

 و مدرسی)یافت  خواهد کاهش رودخانه آبدهی میزان بارش صعودی سیر با وجود آینده سی سال در که داد نشان ها یافته

سردآبرود باعث افزایش میزان رسوب  ةرودخان ةافزایش روند دبی در اثر تغییر اقلیم در حوض ،همچنین .(6961همکاران، 

با وضعیت موجود آبخوان هشتگرد با شود  بینی می پیش(. 6917 )مطیعی و تفکری، و درنتیجه افزایش فرسایش شده است

و آبخوان  کندمتری در زمان حال این میزان افت در آینده به بیشتر از این مقدار نیز نزول  سانتی 19توجه به افت ساالنة 

 دهد که حوضة مطالعات نشان می (.6911 زاده و گودرزی، )مرتضوی حالت بحرانی به حالت فوق بحرانی تبدیل نماید را از

همکاران،  و یانیبابا)شد که خود با پیامدهای ناگوار مواجه خواهد بود  خواهد مواجه دما افزایش با خزر نیز دریای جنوبی

توان  سال دبی پایه داشت و می سیگیری نسبت به  تغییرات دبی افزایش چشمهای آینده، روند  در سال ،(. در مشهد6911

مکان روند کاهشی دبی و افزایش  ،لکبینی کرد. اما در  یک دورة ترسالی را در آینده برای ایستگاه مشهد پیش

 ةیزان دبی حوضم ،همچنین(. 6911 )پزشکی و همکاران،شود  سالی هیدرولوژیکی نسبت به دورة پایه مشاهده می خشک

در صورت  (.6911 )گودرزی و همکاران، شود چندان دور تشدید می ای نه یافته است و این روند در آینده  آبخیز کن کاهش

 ةمتری سطح آبخوان را خواهیم داشت. ادام ه، افت ن0499ُآبخوان، تا پایان سال  ةرویه از ذخیر روند فعلی برداشت بی ةادام

(. مطالعات 6911 ،بنادکوکی )برزگری ی و کیفی دربر خواهد داشتنظر کمّ خایر زیرزمینی را ازاین وضعیت تخریب جدی ذ

های  اندیشی و اعمال سیاست نظر کیفیت آب بر تاالب انزلی حاکم نبوده و نیاز به چاره نشان داد که شرایط خوبی از

 )فالح و فاخران رسد نظر می ضروری بهفرد بیش از هرزمانی  مدیریتی جهت بهبود وضعیت این اکوسیستم منحصربه

 0491تا  0464 ةکرخه در دور ضةحو ةبارش و دمای بیشینه و کمین دربررسی تأثیرات تغییرات اقلیمی  (.6911 ،اصفهانی

 ةتر( حرکت کنیم تأثیر تغییرات اقلیمی بر درج دهد هرچه از شمال حوزه به سمت جنوب )مناطق سردتر به گرم نشان می

تغییر اقلیم بر شرایط های (. ارزیابی اثر6917 )گودرزی و همکاران، ثر و حداقل کمتر خواهد شدحرارت حداک

سازی هیدرولوژیکی نشان داد که در شرایط اقلیمی آینده میزان بارش و  گالیکش با استفاده از مدل ةهیدرولوژیکی حوض

نزدیک  یکم و بیستهرچه به انتهای قرن  .(6910 )سهرابیان و همکاران، ترتیب کاهش و افزایش خواهد یافت دما به

یابد و با توجه به  تغییر اقلیم افزایش می ةزا در استان گلستان تحت تأثیر پدید های سیل شویم، احتمال وقوع بارش می

)یازرلو و  پیش توجه شود از  که در کشور مقام پنجم را دارد، نیاز است که به این مسئله بیش ،خیزی استان پتانسیل سیل

آبریز ارس نشان داد مناطق شرقی  ةمنابع آب حوض ةمعیارهای پایداری در ارزیابی مدیریت یکپارچ(. 6910 همکاران،

ها افزایش راندمان آبیاری کمک شایانی به تعادل  بر اساس تحلیل گزینه ،حوضه پایداری کمتری دارند. در این راستا

 (.6910 پرست و همکاران، )حافظ کند شده در این منطقه می های بررسی پایداری حوضه بر اساس شاخص

 نظر به ایران در سدها مخزن در موجود آب میزان همچنین و ها رودخانه آبدهی و ها رواناب بر تغییر اقلیم اثر مطالعة با

 است. فاکتور اقلیمیاین  مکانی و زمانی تغییرپذیری و بارش کاهش آن دلیل که است یافته کاهش ها آن میزان رسد می

تغییر  پدیدة همچنین، است. جاری های آب شدن کم علت بر مزید خود نیز تعرق و تبخیر میزان افزایش و جهانی شدن گرم

 دریاچة آن ترین مهم جمله از است؛ شده ها آن شدن خشک حتی و کشور های آبی دریاچه حوضة گیر چشم کاهش باعث اقلیم

 مشهد،، شرقی آذربایجان غربی، آذربایجان در که مطالعاتی است. یافته کاهش درصد 04 حدود آن مساحت که است ارومیه

 دما افزایش و بارش میزان کاهش است شده تغییر اقلیم انجام اثرهای زمینة در انزلی تاالب و گلستان، استان کرخه، حوضة
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 و ها سالی خشک وقوع و آبخیز های حوضه در سطحی های آب کاهش همچنین و تعرق و تبخیر افزایش آن دنبال به و

 با وجود این، از یابد. افزایش می نیز ها حوضه سطح در فرسایش میزان سیل، وقوع است. با کرده ثابت را شدید های سیل

 .باشد کشاورزان امید آخرین تواند می که است های اخیر ها در دهه آبخوان تغییر اقلیم کاهش اساسی پیامدهای

يدرشرایطتغییراقلیمکشاورزاقتصادو

 کشورهای اینکه بر مبنی محکمی شواهد گذاشت. خواهد اثر اقتصاد و غذایی امنیت در اقلیم تغییر آتی، های دهه در

تحقیقات (. 6910 زیبایی، و مؤمنی)دارد  وجود شوند می اقلیم تغییر بار زیان پیامدهای از ناشی فشار متحمل توسعه درحال

 و تولیدی کاالهای ترکیب تغییر کشاورزی، بازدهی در تغییر طریق از غذایی امنیت بر آب کمبود که اند ثابت کرده

 خواهد اثرگذار توسعه درحال کشورهای در کنندگان مصرف و بازار روی بر غذایی مواد قیمت افزایش طریق از و صادرشده،

 ازین مورد آب محصول، عملکرد رد یتوجه قابل تأثیر یبارندگ در راتییتغ ،نیهمچن (.6911همکاران،  و رحمانی)بود 

 توأم بارندگی کاهش صورت در(. 0466 همکاران، و یمی)کر داشت خواهد مزرعه یها خانواده رفاه و درآمد و ،محصوالت

 و یافت خواهد کاهش جامعه کل رفاه مازاد نتیجه در و تولیدکنندگان، کنندگان، مصرف رفاه مازاد حرارت، درجة افزایش با

 همچنین، (.6919همکاران،  و خلیلیان)داد  خواهند دست از را بیشتری رفاه تولیدکنندگان به نسبت کنندگان مصرف

 و آب، کمبود شرایط در ریزی برنامه طبیعی، منابع مدیریت در مهمی بسیار اثرهای دارای سالی خشک فراوانی در افزایش

های اخیر در  ترین مسائلی که طی دهه (. یکی از مهم6914همکاران،  و سیاری)است  آب تقاضای مدیریت های استراتژی

تغییرات اقلیم است. این پدیده منابع  کردهبخش کشاورزی نمود یافته و تولید محصوالت زراعی را با محدودیت مواجه 

شناخت در نتیجه و  (6911 ،)پرهیزگاری و همکاران دهد خوش تغییر قرار می آبی هر منطقه را در طول زمان دست

 برایر بخش کشاورزی درطوبت نسبی( و تأثیر آن و نوسانات زمانی و مکانی پارامترهای هواشناسی )نظیر دما، بارش، 

با افزایش دما، نیاز (. 0449فوهر، ) های مناسب بسیار ضروری است مدیریت منابع آبی و کشاورزی و اتخاذ استراتژی

یابد. افزون بر این، کاهش نزوالت آسمانی و عدم  برداری از منابع آب افزایش می بهرهد و وش میگیاهان به آب بیشتر 

منجر شده   ازحد منابع آب برداری بیش ست که به بهرهاهای آب زیرزمینی از دیگر عواملی  ها و سفره صحیح آبخوان ةتغذی

ترین موضوع  دیریت منابع آب اصلیم ةمسئل 0474ها در این راستا، حاکی از آن است که تا سال  بینی است. پیش

به  0407شده تا سال  های انجام بینی موردبحث در کشورهای گوناگون جهان خواهد بود. کشور ایران نیز بر اساس پیش

 یکی از عوامل مهم که(. 6919، اند اضافه خواهد شد )پرهیزکاری کشورهایی که با وضعیت کمبود آب مواجهت سفهر

و پشتیبانی از  ،وتحلیل تغییر اقلیم سالی، تجزیه بینی خشک ازی هیدرولوژیکی، مدیریت و پیشس نقش اساسی در مدل

 رطوبت مقایسة با. (6911 ن،زاری و همکارا )اللهاست  خاک رطوبت تخمین کند های کشاورزی ایفا می گیری تصمیم

 بیشتر آینده در متری سانتی 94 عمق به نسبت متری سانتی 14 عمق در خاک رطوبت شویم مقادیر متوجه می خاک اعماق

 0414 دورة در اما افزایش پایه دورة به نسبت 0494 آتی دورة در رطوبت(. 6911همکاران،  و زاده یعقوب)بود  خواهد

تغییرات و پراکنش نامناسب بارش باعث تغییرات  (.6911، همکاران و زاری الله)یافت  خواهد کاهش پایه دورة به نسبت

 مید محصول عملکرد ن،یا بر عالوه(. 6916د )سهرابی مالیوسف و همکاران، شو ساالنة میزان عملکرد در زراعت دیم می

 مطالعات طبق(. 0461 همکاران، و یشاهوار) ابدی می کاهش یباغ و یآب محصول عملکرد در یتوجه قابل رییتغ بدون

 این در کشاورزی امر این و یافت خواهد افزایش شدت به خشک نیمه و خشک مناطق در سالی خشک شدت شده، انجام

بسیاری از مناطق ایران قابلیت  ،دلیل کمبود آب به (.6917جمالی،  و خورانی)قرار خواهد داد  تأثیر تحت شدت به را مناطق
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ای از مردم روستایی منابع  فزاینده شمار ،رو  این خواهند داد. ازاز دست نزدیک  ةداده یا در آیند  دست کشاورزی خود را از

تواند  گرمایش جهانی میبنابراین، (. 6911 بینند )رحمانی و همکاران، درآمد خود را در حال کاهش یا ناپدیدشدن می

های مهم و اساسی در  یکی از مؤلفه زیرا دما ؛ر رشد گیاه و توسعة آن داشته باشددمنفی  هایافزایش دما اثر ةواسط به

وهوا بر منابع آبی و بارش در سطح کشور  (. بررسی سناریوهای اقلیمی در اثر تغییرات آب,Luo 0466زندگی گیاه است )

برخی از نواحی  (.0441و همکاران، بابائیان ) شود وهوایی افزوده می های آب بر میزان فرین همچنین نشان داده است که

 که دارای چهار ـ و خراسان شمالی ،اقلیمی ایران واقع در محورهای کوهستانی زاگرس و البرز، ارتفاعات آذربایجان زیست

اقلیمی در شرایط گرمایشی را دارند و  بیشترین تغییرات زیست ـ فصل منظم و دارای تیپ اقلیمی معتدل سرد هستند

های جنگلی همچنین نسبت به کاهش  بوم دما دارند. این زیستها در برابر افزایش  حساسیت زیادی نسبت به سایر گروه

 یها جنگل (.6961 )شائمی، پذیری بیشتری برخوردارند ها از آسیب بوم تر بوده و نسبت به سایر زیست بارش حساس

 اند گرفته قرار تأثیر تحت شدت به ییوهوا آب راتییتغ لیدل به درصد 96.1 ودرصد  79 با بیترت به رانیا شمال و زاگرس

 باغی و کشاورزی محصوالت به مرتع از کشت نوع تغییر که است داده نشان مطالعات نتایج(. 0404 همکاران، و میکر)

کردن بقایا به خاک سبب  اضافهدر همین راستا، با  (.6916، همکاران و آزاد)است  شده خاک آلی کربن کاهش باعث

 با ای ماده بیوچار، افزودن (.6910 اران،)مرادی و همک ه استشدبقایا  فقدانافزایش ترسیب کربن نسبت به شرایط 

منجر  جهانی گرمایش کاهش و اتمسفر کربن ترسیب دارای این ویژگی است که به خاک به ،فرد منحصربه های ویژگی

افزایش  را جهانی گرمایش نیتروژن به خاک پتانسیل کردن کود مقابل اضافه در(. 6911نجفی،  و زاده عظیم)شد  خواهد

 نظام در مزرعه مدیریت صحیح در نتیجه مطالعات نشان داده است که شیوة (.6911 پورقاسمیان، و مرادی)داده است 

 و دستان)شده است  منجر کربن ردپای و جهانی، گرمایش پتانسیل ای، گلخانه گازهای انتشار کاهش به فشرده تولید

از کاهش بارش به کاهش منابع آب در دسترس، افزایش ارزش اقتصادی آب آبیاری،  تغییر اقلیم ناشی (.6917همکاران، 

و کاهش سود ناخالص کشاورزان منجر شده است )پرهیزکاری و  ،کاهش مجموع سطح زیر کشت محصوالت آبی

 ةییرات ماهانحاکی از عدم روند منظم صعودی یا نزولی در تغ اقلیم بر بخش کشاورزی تغییر هایاثر(. 6911 همکاران،

)مهرآذر و  بارندگی است و نیاز آب آبیاری محصوالت موردمطالعه نیز تحت تأثیر تغییر اقلیم افزایش خواهد یافت

اقلیم بر تبخیر و تعرق در آینده و الگوی کشت گیاهان نشان داد که دما )حداقل،  احتمالی تغییر های(. اثر6911 همکاران،

افزایش خواهد یافت و توزیع بارش نیز تغییر خواهد  6114 ةپای ةبینی نسبت به دور پیش های و میانگین( در دوره ،حداکثر

)علیزاده  دهد که در صورت افزایش دمای هوا نیاز آبی الگوی کشت گیاهان افزایش پیدا خواهد کرد کرد. نتایج نشان می

زمان  و همخواهد یافت بت خاک کاهش های آتی رطو در دهه در نتیجه،(. 6914 سیاری و همکاران،؛ 6961 و همکاران،

؛ 6911 زاده و همکاران، )یعقوب شدت تحت تأثیر خواهد داد تبخیر و تعرق افزایش خواهد یافت و این امر رشد گندم را به

 عرفانیان و همکاران،؛ 6916 سلیمانی نمادگانی و همکاران،؛ 6917 تیغ و همکاران، جهان؛ 6911 یارمحمدی و همکاران،

 خواهد گندم محصول عملکرد بیشترین تأثیر را در بارش کاهش و دما پس افزایش(. 6961 کهیش و همکاران،؛ 6911

 تولید به گندم تولید که است شده  همچنین، مشخص (.6961همکاران،  و آبابایی)شد خواهد داشت و موجب کاهش آن 

 آن دنبال به و کربن اکسید دی افزایش دلیل به(. 6916 همکاران، و رجبی) شود می منجر بیشتر ای گلخانه گازهای

 آغاز جای  به نیستند، مستثنا آن از سال فصول دیگر حتی که ،پاییز های ماه در روز ةدرج مقادیر فزایشا و هوا گرمایش

 شود، می دیده کشور مناطق ربیشت در تغییرات کمی با فرایند این که پاییز اوایل و اواسط از پاییزه گندم کشت ةدور

 داد تغییر تابستان اواخر به مختلف وهوایی آب مناطق درنظرگرفتن با را آن و انداخت جلو کمی را دوره این توان می
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 برای خاک رطوبتی ةذخیر کاهش با تواند می ربارشپُ های ماه در اتمسفری تقاضای افزایش (.6914 همکاران، و روشن)

 بیندازد مخاطره به آبی و دیم بخش دو هر در را کشاورزی پاییزه های کشت در سبز آب کمبود افزایش و بهاره های کشت

 از باید گیاه آبی نیاز رشد ةدور طول در دما افزایش و بارش کاهش به توجه با نتیجه در(. 6917 همکاران، و شبستانی)

بارش  کاهش و دما که افزایش شده استتحقیقات ثابت بر اساس (. 6911 همکاران، و باعقیده) شود تأمین آبیاری طریق

در مقابل  (.6916 ،همکاران و روستایی) شد خواهد 0491 تا 0464 ةدور در ذرت گیاه وری بهره کاهش موجب همچنین

 گل این اسانس میزان اقلیم تغییر دورة طول در که داد نشان اقلیم تغییر شرایط در محمدی گل اسانس ترکیب ةمقایس

 کشاورزان توسعه، حال در یکشورها از یاریبس یکشاورز بخش در (.6911 همکاران، و چیمه جاللی) است یافته افزایش

 اتخاذ میاقل رییتغ تأثیرات با یسازگار یبرا را مدت یطوالن ماتیتصم دیبا داریپا شتیمع نیتأم و ییغذا تیامن نیتأم یبرا

های مختلف ازجمله  آمیز گروه ضروری برای رفتار موفقیتدانش عاملی در این راستا  (.0404 همکاران، و انی)قان کنند

کارشناسان و محققان کشاورزی در آموزش  ةآید. با توجه به نقش ویژ شمار می کارشناسان و محققان کشاورزی به

رویارویی با تغییرات اقلیم به کشاورزان و لزوم بررسی مسائل کشاورزی، تحلیل دانش آنان در مورد وجود تغییرات 

های در راستای حمایت از سازگاری با این پدیده قرار  وهوا، علل، پیامدها و راهکارهای سازگاری با آن، در مرکز مداخله آب

 متبحر نامتخصص تیترب ستیز طیمح آموزش ةبرنام دهندگان توسعه یاصل هدف (.0461 پناه و همکاران، )یزدان ددار

 کشورها ازین با متناسب یآموزش یها مهارت و دانش تطابق ن،یبنابرا. است یطیمح ستیز مسائل حل و ،مطالعه کار، یبرا

 راهکارهای ارزیابی نتایج ،همچنین(. 0406و همکاران،  ی)احمد است یضرور یفناور و یعلم شرفتیپ با همراه

 برای که دهد می نشان آبی امنیت محیطی زیست و ،اقتصادی اجتماعی، نشانگرهای اساس بر اقلیم تغییر با سازگاری

 توسط کشاورزی بخش در آب اقتصادی وری بهره افزایش ضمن ،بایست می آتی ةدور در سیستم پذیری آسیب کاهش

 بخش در فعالیت اجتماعی و اقتصادی خسارت جبران منظور به و بدیا  کاهش نیز کشاورزی فعالیت آبیاری، راندمان افزایش

 محصول، تولید و مصرفی آب میزان دار معنی ارتباط به نظر(. 6911 همکاران، و انصاری) یابد افزایش صنعت و خدمات

 دکر خواهد تهدید را غذایی امنیت اقتصادی، شدید های خسارت اعمال با پتانسیل، تعرق -تبخیر افزایش به یتوجه بی

 که داد نشان آب کمبود با سازگاری راهبردهای انتخاب بر مؤثر عوامل رگرسیون نتایج(. 6910 کاراندیش، و کالنکی)

 متغیر تغییراتدرصد  01 تواند می اجتماعی ةسرمای و خطر اهمیت آب، حفاظت به تمایل مزرعه، ةانداز متغیرهای

 (.6911 همکاران، و رحمانی) کنند بینی پیش را آب کمبود با سازگاری راهبردهای

 ترین مهم از بارش و دما .است تأثیرپذیر بسیار اقلیم تغییر شرایط از که است مسائلی ترین مهم از کشاورزی

برداری از  د و بهرهوش میدما، نیاز گیاهان به آب بیشتر  یشبا افزا .پذیرند می تأثیر اقلیم تغییر از که هستند فاکتورهایی

های  تغییرات و توزیع نامناسب بارش باعث کاهش عملکرد محصوالت کشاورزی در دهه متعاقباً .یابد منابع آب افزایش می

محصول گندم از  و باعث شده که بسیاری از مناطق کشور بازدهی خود را از نظر کشاورزی خصوصاًشده اخیر در ایران 

شده که  خاک آلی کربن کاهش باعث باغی و کشاورزی محصوالت به مرتع از کشت تغییر نوع ،از طرفی .دست بدهند

دانش کشاورزی عاملی مهم برای مقابله  ،در همین راستا .دلیل مضاعفی برای کاهش عملکرد محصوالت کشاورزی است

اند که با  برای این منظور کارشناسان پیشنهاد دادهاست؛ و در نتیجه سازگاری یا تعدیل با پیامدهای آن  اقلیم با تغییر

مایش گر هایبه کاهش اثر تاه شود دشود تدابیری اندیشی میمنجر کردن موادی که به ترسیب کربن در خاک  اضافه

 شود.منجر جهانی بر محصوالت کشاورزی 



 1011بهار،1رةشما،35دورة،طبیعیيفیااجغريهاهشپژو  32

 

هايانسانیدرشرایطتغییراقلیموضعیتاجتماعیوسکونتگاه

 به روزافزون نیاز و جمعیت رشد. است گرفته شتاب انگیزی شگفت صورت به شدن صنعتی تغییرات روند اخیر های دهه در

 موضوع یک از را اقلیمی دگرگونی ةپدید امر این و نمود ناپذیر اجتناب را ها کارخانه و صنایع رشد و یکمّ ةتوسع غذا

 و بزرگ کشورهای سران مذاکرات صدر در موضوع این که دهکر تبدیل جدی بسیار و اهمیت حائز ای مسئله به لوکس

 بررسی به مربوط بیشتر اقلیم تغییر مورد در تحقیقات ،گذشته در(. 6917 همکاران، و گودرزی)است  گرفته قرار کوچک

 که است شده معطوف حدی های پدیده سمت به ها توجه بیشتر اکنون اما .(0441 کاپریو،) بود اقلیمی پارامترهای میانگین

 بسیاری ریشة(. 0446 جورجی، و کاتتنبرگ) آورند می بار به ها پدیده این که است انسانی و اجتماعی های خسارت آن دلیل

 اقلیم تغییر ةدرنتیج که است طبیعی های بحران و محیطی زیست مسائل خاورمیانه کشورهای در ها ناامنی و ها جنگ از

 امان در آن بار زیان هایاثر و وهوایی آب تغییرات این از خاورمیانه کشورهای از یکی عنوان به نیز ایران .است افتاده اتفاق

 خیزی حاصل کاهش و شدید فرسایش آب، منابع کمبود و ترشدن خشک روندهای(. 6911 مرادجانی، و داودی) است نبوده

 ةنمون که شوندمنجر  سیاسی و امنیتی مناقشات به توانند می همگی غذایی های ناامنی و بحران آن دنبال به و ،خاک

(. 0447 ،دومی -بنی) است مشاهده حال در ایران جمله از مرکزی فریقایا کشورهای از برخی در و خاورمیانه در ها آن

 بهداشت غذایی، امنیت که طوری به. است طبیعی های اکوسیستم و بشر یبقا تهدیدکنندة اصلی عوامل از یکی آب کمبود

شهرها به  ة(. شهرنشینی و توسع6917 رحیمیان،) بینند می صدمه شدت به آب کمبود تأثیر تحت کالن اقتصاد و ،ها انسان

شدت افزایش  ههای فسیلی، آلودگی هوا را ب سوخت ةروی و مصرف بیهای صنعتی  همراه افزایش جمعیت و توسعة فعالیت

و در بلندمدت تشدید برخی نوسانات اقلیمی و است های گوناگون  مدت بروز بیماری داده است که پیامدهای آن در کوتاه

 (.6966 همکاران،)نگهبان و  است ،نظر اقلیم آسایش های زمانی مناسب از محیطی آن، ازجمله تغییر دوره تأثیرات زیست

 اساسی تأثیرات شهری حتی بافت شهری و شکل و طرز قرارگیری ساختمان های که اند  کرده ثابت تحقیقات میان این در

 و آب مصرف در فعلی روند اگر (.0461و همکاران،  اری)رام دارد آن از ناشی عواقب و شهری وهوای آب تغییرات روی بر

 در خصوص به آب کمبود بحران برای جهان سراسر در اجتماعی درگیری احتمال یابد، ادامه آن مدیریتی های شیوه

 مسائل زیست، ةتوسع در معضل یک عنوان به وهوا آب تغییرات ،همچنین. یابد می افزایش توسعه  حال در کشورهای

(. 6910 اخروی، و اسالمیان) گیرد می قرار جهان کشورهای ةهم موردتوجه سیاسی و ،روانی اجتماعی، -اقتصادی

 امر در کارشناسان و طراحان نصیب کمتری موفقیت مختلف های طرح در اقلیم هایاثر به توجه بدون ،بنابراین

 فرد هر در رفتار دادن انجام برای ضروری شرطی پیش دانش راستا این در(. 6910 همکاران، و باهک) شود  می ریزی برنامه

 و بلند سان ؛0440 همکاران، و فریک) است جدید شرایط با سازگارشدن و تنظیم به کمک برای مهم نیازی پیش و

 های بازدارنده بر غلبه برای ابزاری عنوان به دانش دارند نوآوری ةجنب که مواردی در ،همچنین(. 0441 همکاران،

 برای ناکافی هرچند ضروری شرطی پیش عنوان به و شود می گرفته درنظر نادرست اطالعات و نادانی مانند شناختی روان

 نقش اطالعات و دانش از برخورداری ،بنابراین .(0440 همکاران، و فریک) شود می دیده رفتار یک آمیز موفقیت دادن انجام

 که باور این یا محیطی زیست تفاوتی بی از عبور به تواند می دانش. دارد پیشگیرانه و حفاظتی رفتارهای بروز در مهمی

 با مرتبط خطرهای این، بر افزون. کند کمک کنند نمی فکر کلی به اقلیمی تغییرات ةدربار موارد بیشتر در افراد بیشتر

 ندک فکر جهانی اقلیم تغییر ةدربار تا کند می کمک افراد به دانش و هستند «پنهان خطرهای» از ای نمونه اقلیمی تغییرات

 مسائل از بسیاری مورد در مردم دانش دهد می نشان ها بررسی نتایج(. 0460 میلفونت،) کند برجسته را آن خطرهای و

 ها استیس توانند می ییروستا ةتوسع پزشکان (.0460 همیلوسکی،) است محدود نسبت به وهوا، آب تغییرات ازجمله علمی،
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 کنند یطراح ییوهوا آب راتییتغ تأثیرات برابر در یمحل جوامع یریپذ بیآس کاهش منظور به را یثرؤم یها برنامه و

 مورد در ترتیب به متخصصان محیطی زیست های نگرانی بیشترین راستا این در (.0461 همکاران، و یمحمدی)سا

 همکاران، و پناه یزدان) است بوده کشاورزی در شیمیایی سموم و کودها از استفاده و ،آب آلودگی هوا، آلودگی های مسئله

 برای رفاهی و اقتصادی نظر از جدی هایخطر و گذار استاثر نشینان ساحل زندگی بر روی اقلیم تغییر ،همچنین (.0461

 آب، منابع بر آن تأثیر و جهان سراسر به اقلیم تغییر ةپدید گسترش ،بنابراین(. 6911 هرنژاد،وگ) است آورده بار به ها آن

 گسترش و جمعیت رشد آب، زمانی و مکانی نامناسب توزیع با که ـ ایران چون کشوری در اقلیمی پارامترهای و ،کشاورزی

 محدودیت باعث اقلیم تغییر ةپدید وقوع رود می انتظار و است مواجه صنعت و کشاورزی های بخش ةتوسع و ،شهرنشینی

 و پناهی) است الزامی آب بحران با مواجهه از جلوگیری برای موجود آب منابع مدیریت ـ شود موجود آب منابع بیشتر

 های سوخت از استفاده گیر چشم کاهش اقلیم تغییر و جهانی دمای افزایش روند نکردندکُ مستقیم راه(. 0466 همکاران،

 (.0449 میشل،) هاست سالی خشک تواتر و شدت افزایش ازجمله اقلیم تغییر هایاثر با سازگاری برای تالش و فسیلی

دهد. این روند توسعه به  افقی و عمودی رخ می ةفیزیکی شهرها فرایندی پویا و مداوم است که طی آن توسع ةتوسع

و درنتیجه تغییر اقلیم در شهرها  ،های فیزیکی سطح زمین، انرژی آزادشده، آلودگی هوا، دما تغییرات فراوانی در ویژگی

جزایر حرارتی  ةکه باعث تغییر اقلیم شهری شده، پدید ،شهرنشینی ةترین تهدیدات توسع یکی از بزرگ شود. میمنجر 

ها،  ها، ساختمان های طبیعی سطح زمین است که جای خود را به جاده ست. این پدیده ناشی از گسترش نابودی پوششا

شهرها  ةپیشرفت و توسع ،(. معموال6911ً )شیروانی مقدم و سعیدی مفرد، دهد و سایر تأسیسات شهری می ،ها کارخانه

گرمایی و  ةعوامل مهمی که سبب افزایش شدت اثر جزیر از .شود گرمایی شناخته می ةشدت جزیر مؤثرترین عامل در

نتایج حاصل از مطالعات نشان داد که  (.6917 ،امیدوار و همکاراناست )درنتیجه تغییر اقلیم شهری شده رشد جمعیت 

و در ای نسبی میان توزیع فضایی جمعیت و شدت جزایر حرارتی وجود دارد که در برخی مناطق این رابطه مستقیم  رابطه

ارتباط  ةدهند تر با استفاده از ضریب همبستگی اسپیرمن نشان معکوس است. بررسی دقیق ةبرخی دیگر دارای رابط

 )شیروانی مقدم و سعیدی مفرد، شدت جزایر حرارتی شهری است ةمستقیم و مطلق تراکم خالص جمعیت با بیشین

نظر آسایش و راحتی برای فیزیولوژی  فصول سرد سال ازرود  های آتی گمان می دلیل افزایش دما در دهه (. به6911

های نیاز گرمایش مربوط به ماه ژانویه و  ساعت ةبیشترین درج اند که مطالعات ثابت کرده ،همچنین .انسان مناسب باشد

نظر نیاز  از ساعت است. ةدرج 1444-7444های کوهستانی شمال غرب و زاگرس مرکزی به میزان  فوریه در بخش

های کشور کمترین ساعت سرمایش  و اوت بخش کوهستانی شمال غرب و بلندی ،های ژوئن، جوالی ش در ماهسرمای

(. 6910 )امیدوار و همکاران، ساعت سرمایش را داراست ةخوزستان بیشترین درج ةویژه جلگ و سواحل جنوبی به 4-744

 در مهم یعامل این و کرده آشفته را زمین ةکر مردم از بسیاری زندگی الگوی گذشته ةده طی اقلیم تغییر هایاثر

 یساز متعادل یبرا موجود حل راه نیثرترؤم حاضر حال در «یسازگار» کردیرو ،نیبنابرا .است بوده جمعی های مهاجرت

 در را جوامع و افراد یسازگار تیظرف توانند می چگونه که ابندیدر ندا تالش در محققان از یاریبس جه،ینت در. ستهااثر نیا

 (.0461 همکاران، و انی)خان دهند شیافزا یمیاقل راتییتغ تأثیرات به پاسخ

 مسائل در گذاریتأثیر آن پیامدهای ترین مهم از یکی .نیست تأثیرگذار طبیعی مسائلدر  اقلیم فقط تغییر ةپدید

 .آید می وجود به آب بحران اثر در که است هایی ناامنی و جنگ بروز آن ترین مهم جمله از است، اقتصادی و اجتماعی

 در مهمی نقش اقتصادی و اجتماعی مسائل بر آن اثر و اقلیمی تغییرات مورد در اطالعات و دانش از برخورداری ،بنابراین

 وری بهره افزایش زمینه این در اقدامات ترین مهم جمله از دارد، پدیده این برابر در پیشگیرانه و حفاظتی رفتارهای بروز
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 اقتصاد بخش خسارت جبران برای صنعت و خدمات نقش افزایش و کشاورزی محصوالت کاهش ضمن آب اقتصادی

های مختلف باعث بروز مشکالت اساسی شده  ها در بخش های اخیر افزایش جمعیت در شهرها و فعالیت آن در دهه .است

حتی  ؛تغییرات اقلیمی تأثیرگذار استر دمدت  حرارتی در شهرهاست که در طوالنی ةترین آن ایجاد جزیر که از جمله مهم

 دهد. اقلیم آسایش را نیز تحت تأثیر قرار می ةاین حالت آستان

گیرينتیجهبحثو
و است صورت کلی دما رو به افزایش  گرمایش جهانی، به ةشده در ایران از آغاز وقوع پدید با توجه به تحقیقات انجام

ها بوده  تغییر اقلیم افزایش فرین ةترین اثر پدید مهم .یابد زیاد کاهش می بارش نیز با وجود تغییرپذیری زمانی و مکانی

ها بیشتر یا کمتر از  وهوایی تغییر کرده است یا رخداد آن زمانی و مکانی الگوهای آب ةبه این صورت که یا باز ؛است

این  ؛گیرند ثیر تغییر اقلیم قرار میها تحت تأ سالی بیش از سایر پدیده های حدی مانند خشک میانگین بوده است. اما پدیده

و غبار و  گرد ةوقوع پدید ،همچنین رفشار جنب حاره تشدید شود.فشار سیبری تضعیف و پُ امر باعث شده است که کم

هرچند در  ؛هاست سالی ر ایجاد خشکداقلیم و اثر آن  زمانی و مکانی آن در کشور از پیامدهای مهم تغییر ةافزایش باز

اما افزایش دما موجب افزایش تبخیر و  ؛یابد که در برخی مناطق بارش افزایش می شده است بعضی مطالعات نشان داده

های سطحی کاسته و  تعرق شده و همچنان با کمبود منابع آبی در آینده مواجه خواهیم شد. بدین گونه که از میزان جریان

خواهد کرد، سدها به مرور کارکرد خود را از دست خواهند داد، وضعیت های زیرزمینی فروکش  سطح ایستابی آب

سالی افزایش  تعداد و شدت وقایع سیل و خشک شد، متعاقباً خواهد ها از حالت بحرانی به حالت فوق بحرانی تبدیل  آبخوان

افزایش تبخیر و تعرق  راستا در این .های شدید هم دور از انتظار نخواهد بود و به دنبال آن افزایش فرسایش خواهد یافت

کشت افزایش یافته و همچنین زمان کشت  ةبا وجود اینکه طول دور و باعث افزایش نیاز آبی محصوالت کشاورزی شده

 ؛اقلیم و گرمایش جهانی موجب کاهش راندمان کشت محصوالت شده است تغییر هایاثر، محصوالت تغییر کرده است

و اقتصاد کالن  ،ها لگوی کشت و نوع محصوالت شده است و امنیت غذایی، بهداشت انسانباعث تغییر ا متعاقباً هااین اثر

منظور افزایش راندمان  اند که به در این میان کارشناسان پیشنهاد داده شدت صدمه دیده است. کمبود آب به تحت تأثیر

 .اقلیم را تعدیل یا با آن سازگاری کرد تغییرهای محصوالت کشاورزی باید دانش کشاورزی را افزایش داد تا بتوان اثر

به وجود آمدن  ،اقلیم باعث افزایش آلودگی هوا در شهرها نیز تغییر افزودن مواد آلی به خاک یکی از این پیشنهادهاست.

مناقشات امنیتی و  بروز تغییرات اقلیمی به ،و در نهایت از بین رفتن آسایش اقلیمی شده است. همچنین ،حرارتی ةجزیر

اقلیم در های آب است. بدون توجه به اثر بحران بیشتر مربوط به مناقشات بر سر حالتاین  کهشده است منجر سی سیا

دن روند کرندد. راه مستقیم کُشو ریزی می موفقیت کمتری نصیب طراحان و کارشناسان در امر برنامه ،های مختلف طرح

 تغییر هایهای فسیلی و تالش برای سازگاری با اثر از سوخت گیر استفاده اقلیم کاهش چشم افزایش دمای جهانی و تغییر

برخورداری از دانش و اطالعات نقش مهمی در بروز  ،هاست. همچنین سالی اقلیم ازجمله افزایش شدت و تواتر خشک

ا تغییر اقلیم نتایج ارزیابی راهکارهای سازگاری ب ،در نهایت د.رفتارهای حفاظتی و پیشگیرانه در مقابل تغییرات اقلیمی دار

پذیری  دهد که جهت کاهش آسیب محیطی امنیت آبی نشان می و زیست ،بر اساس نشانگرهای اجتماعی، اقتصادی

افزایش راندمان آبیاری،  باوری اقتصادی آب در بخش کشاورزی  ضمن افزایش بهره ،بایست آتی می ةسیستم در دور

منظور جبران خسارت اقتصادی و اجتماعی، فعالیت در بخش خدمات و صنعت  و به بدیا  فعالیت کشاورزی نیز کاهش

 ،یفعل یفناور اساس بر یاریآب ةتوسع و یکشاورز یور بهره بهبود ةنیزم در دولت یها تالش راستا نیا در .بیشتر شود
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 شده مشخص زین کشاورزان یسازگار عملکرد ،نیهمچن. است شده زیمتما استیس اصالحات و دیجد یها یورناف ةتوسع

 آب راتییتغ یمنف تأثیرات کاهش و کشاورزان یسازگار تیظرف شیافزا یبرا ها هیتوص و ها یریگ جهینت از یبرخ و است

 ییوهوا آب راتییتغ تأثیر درک و یذهن یانطباق تیظرف نیب یتوازن که کرد شنهادیپ توان . میاست شده ارائه ییهوا و

توجه  با. کند لیمتما کمتر مهاجرت و شتریب یسازگار نفع به را تعادل تواند می یمکان وستیپ عامل آن در که دیآ وجود به

حاضر را با  ةنتایج مطالع، است شده  انجام IPCC توسط تغییرات اقلیمی جهانی ارزیابی ترین به اینکه تاکنون جامع

 المللی بین شورای( AR5) پنجم گزارش ارزیابی نهایی محصول تلفیقی، گزارش .کنیم مقایسه می IPCCگزارش پنجم 

 تغییرات مستقیم تأثیر شامل گزارش این .است شده منتشر 0460 اقلیمی تغییراتبا نام ( IPCC) اقلیمی تغییرات

 انسان، سالمت مانند انسانی های سیستم بر غیرمستقیم و مستقیم هایاثر همچنین و طبیعی های سیستم رد وهوایی آب

 در و بدیهی وهوایی آب سیستم در انسان نفوذ ،(SYR) تلفیقی گزارش اساس بر .است اجتماعی امنیت و ،غذایی امنیت

 6174 ةده از شده مشاهده تغییرات از بسیاری. شود می دیده ها اقیانوس و ها قاره ةهم در آن هایاثر و است رشد حال

 انسانی های فعالیت که گوید می تلفیقی گزارش این، بر عالوه. است بوده سابقه بی پیش سال هزاران تا ها دهه به نسبت

 و اکوسیستم و کند می ایجاد مردم برای برگشت غیرقابل و ،فراگیر شدید، هایخطر اثر و کند می مختل را وهوا آب بیشتر

بدیهی  ةیک پدید وهوایی آب سیستم شدن گرم .آورد می وجود به وهوایی آب سیستم اجزای همة در را مدت طوالنی تغییرات

 و جو. است بوده سابقه بی پیش سال هزاران تا ها دهه طول در شده مشاهده تغییرات از بسیاری 6174 ةده از و است

 سال از بارندگی ،میانگین طور به .است یافته  افزایش دریا سطح آب و یافته  کاهش یخ و برف میزان اند، شده گرم اقیانوس

 روند دیگر، های عرض برای. است یافته  افزایش( 6176 سال از بعد) شمالی ةنیمکر در زمستان های ماه اواسط در 6146

 صفحات ،0466 تا 6110 های سال طول در .است همراه کم اطمینان با منطقه سطح در درازمدت منفی یا مثبت متوسط

. است یافته  افزایش آن مقدار 0466 تا 0440 های سال طی احتماالً که شدند ذوب جنوب قطب و گرینلند های یخچال

 از. دارد کم ادامه میزان به شمالی ةنیمکر در بهاره برف پوشش. اند یافته  جهان کاهش سراسر در تقریباً ها یخچال ةانداز

 .است یافته  افزایش جهان نقاط همة در هوا دمای برف، پوشش تغییر و زمین سطح دمای افزایش اثر در 6164 ةده اوایل

 و کیفیت رد گذاریتأثیر هیدرولوژیکی، های سیستم تغییر یخ، و برف شدن ذوب یا بارش نوع تغییر مناطق، از بسیاری در

 جغرافیایی، های پهنه دریایی، و شیرین های آب زمینی، های گونه از بسیاری. است شده  مشاهده بسیار آبی منابع کمیت

 .است کرده تغییر جاری اقلیمی تغییرات به واکنش در ها گونه ارتباطات و فراوانی مهاجرت، الگوهای فصلی، های فعالیت

 شدید رویدادهای از بسیاری در تغییر .است بوده آن مثبت هایاثر از بیشتر محصول تولید بر اقلیمی تغییرات منفی هایاثر

 ازجمله است، مرتبط انسانی تأثیرات به تغییرات این از برخی. است شده  دیده 6174 سال از وهوایی آب شرایط و وهوا آب

 و ،دریا آب سطح حد از  بیش افزایش گرم، مناطق در حرارت ةدرج شدید افزایش سرد، مناطق در دما شدید کاهش

 های بارندگی تعداد مناطق بعضی در که دارد وجود زیادی احتمال .مناطق از بسیاری در سنگین های بارش تعداد افزایش

 ها حوضه از برخی تخلیة و شدید بارش افزایشی روند اخیر تشخیص. باشد یافته  افزایش بود یافته  کاهش که سنگین

 اخیر های دهه در ها طوفان شدت و میزان بر ،همچنین. دهد می نشان را ای منطقه مقیاس در سیل از ناشی هایخطر

 که است ای گلخانه گازهای انتشار در پایدار و شدید کاهش نیازمند وهوایی آب تغییرات محدودکردن. است شده افزوده

 اثر در عمده طور به انسانی ای گلخانه گازهای انتشار .کند محدود را اقلیمی تغییرات هایخطر تواند می انطباق با همراه

 وهوا آب سیاست و ،تکنولوژی زمین، از استفاده الگوهای انرژی، مصرف زندگی، ةشیو اقتصادی، فعالیت جمعیت، افزایش

 وهوایی آب تغییرات بینی پیش  به توجه با .شود غذایی امنیت تضعیف موجب وهوایی آب تغییرات شود می بینی پیش .است
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 مناطق در دریایی زیستی تنوع کاهش و جهان سطح در دریایی های گونه مجدد توزیع آن، از فراتر و 06 قرن اواسط در

 گندم، تولید محصوالتی مانند ةدر زمین. کند  کمک اکوسیستم خدمات دیگر و وری بهره پایدار تأمین بهتواند  می حساس

 از بیش به حرارت ةدرج افزایش صورت در انطباق، بدون وهوایی آب تغییرات معتدل، و گرمسیری مناطق در ذرت و ،برنج

 ممکن مختلف های مکان اگرچه شد خواهدمنجر  تولید رد منفی گذاریتأثیر بهبیستم  قرن اواخر از گراد سانتی ةدرج 0

 ها، دارایی انسان، برای را هاخطر وهوایی آب تغییرات شهری مناطق در شود می بینی باشند. پیش داشته تفاوت هم با است

 ساحلی، و داخلی های سیالب شدید، های بارش و طوفان گرما، شامل که دهد افزایش ها اکوسیستم و ،اقتصادها

 افزایش با اقتصادی های زیان .است طوفان و دریا سطح افزایش آب، کمبود سالی، خشک هوا، آلودگی زمینی، های لغزش

 اقلیم تغییر با مقابله و دهد. سازگاری افزایش را جمعیت جایی هجاب وهوا آب تغییرات شود می بینی پیش. شود می تشدید دما

 ای گلخانه گازهای انتشار شدید کاهش. است وهوایی آب تغییرات هایخطر مدیریت و کاهش برای مکمل های استراتژی

 کاهش و ها هزینه کاهش موجب و دهد کاهش یکم و بیست قرن در را وهوایی آب هایخطر تواند می آینده ةده چند طی

 .کند کمک پایدار ةتوسع برای پذیری انعطاف مسیرهای به و شود درازمدت های چالش

 شود که نتایج حاصل از این مطالعه دقیقاً میاقلیم در ایران و مطالعات جهانی، مالحظه  با توجه به مطالعات تغییر

اقلیم باعث افزایش دما، کاهش  بدین گونه که در هر دو مطالعه ثابت شده است که تغییر ؛مطابق با مطالعات جهانی است

 نیسرزم ةپهن از ییباال اریبس درصد در دما یشیبارش و روند افزا یبا توجه به روند کاهش. شود ها می بارش، افزایش فرین

 ندهیآ در تواند یم زین لیس و ،سالی خشک ،ییگرما امواج همانند آن از یناش یطیمح و یمیاقل مخاطرات رخداد ران،یا

های سیاسی و امنیتی  زمینهدر اقتصادی چه  ةها چه در زمین اقلیم تهدیدی جدی برای انسان تغییر ،همچنین .ابدی شیافزا

هم مطالعات داخل ایران هم مطالعات جهانی تنها راه مقابله با تغییر اقلیم را افزایش دانش در این زمینه  .خواهد بود

تا بتوان  شوداقلیم جلوگیری  تغییر ةهای فسیلی تا حدی از پدید اند که با کاهش استفاده از سوخت دانسته و پیشنهاد داده

 کشف یبرا یدیجد یها روش دیبا مطالعات و قاتیتحق ،راستا نیا در. ادیا اثر آن را کاهش د ردبا آن سازگاری ک

 راتییتغ اثر خطر شیافزا بر تا رندیبگ درنظر یا گلخانه یگازها انتشار کاهش و ریدپذیتجد یها یانرژ یها برنامه

 هیتوص ،یمحل و یانسان ةجامع رد نیزم ةکر شدن گرم و وهوا آب مخرب تأثیرات کاهش یبرا رد.ک غلبه ییوهوا آب

 .ردیگ قرار تیاولودر  مناطق نیا در میاقل رییتغ یقیتطب تیریمد یها یاستراتژ شود می

 



 34 رانیدرامیاقلرییمطالعاتتغتحلیل

 

مناب 
 یناش سکیر لیتحل و گندم عملکرد بر میاقل رییتغ اثر(. 6961. )ب ،یمیکر و نژاد یرضاورد ؛.ف ،ییرزایم ؛.ت ،یسهراب ؛.ب ،ییآبابا

 .674-697 :(9)04/6 ،(کشاورزی دانش) خاک و آب دانش ،(اصفهان روددشت ةمنطق: یمورد ةمطالع) آن از

 در ییدما یها شاخص یساز هیشب در SDSM مدل ییکارا زانیم یبررس(. 6910. )ه ،ینقو و .ک ،یمانیسل ؛.م نژاد، بیحب ؛.ع آبکار،

 .61-6 :(60)0 ،ایران آب و آبیاری مهندسی ،خشک مهین و خشک مناطق

ـ بازتحل یها داده به SDSM یینما اسیزمقیر مدل تیحساس(. 6919. )ه ،ینقو و. ک ،یمانیسل ؛.م نژاد، بیحب ؛.ع آبکار،  در شـده  لی

 .01-66 :(0)0 ،بوم خشک ،خشک مناطق

 خاک یآل کربن ةریذخ کینامید بر میاقل رییتغ و یاهیگ پوشش لیتبد تأثیر یساز مدل(. 6916. )غ ان،یقنبر و. س ،یافضل ؛.ب آزاد،

 .11-69 :(6)1 ،پایدار تولید و خاک مدیریت الکترونیک ةمجل ،دهیچیپ ستمیاکوس کی در

 ،بـاران  آبگیـر  سطوح های سامانه ،آن با سازش یراهکارها و میاقل رییتغ ةدیپد به یکمّ نگاه(. 6910. )س ،یاخرو و .س ان،یاسالم

9(9:) 67-01 . 

ـ تغ طیشـرا  در تهـران  شهر یدما و اتمسفر یلیژئوپتانس ارتفاع راتییتغ روند یبررس(. 6916. )و اد،یص و .م ناصرزاده، .؛م ،یاکبر  ریی

 .تعدیل و سازگاری پیامدها، ،اقلیم تغییر المللی بین همایش م،یاقل

 هـا  آن لیتحل و میاقل رییتغ تأثیر تحت انیجر بلندمدت یوهایسنار دیتول(. 6910. )س ،یمحمد یعل و .ع احمدوند، ؛.ا اقدم، انیاکبر

 .91-09 :(0)69 ،محیطی علوم ،(0 کارون سد زیآبر ةحوض: یمورد یبررس)

 مید گندم در میاقل رییتغ از یناش یدما شیافزا طیشرا تحت یخشک یبررس(. 6917. )ع ،یدگلیب یمختص و .ر فرد، میهید ؛.ز ،یامان

 .610-676 :(0)1 ،(زراعی گیاهان تولید الکترونیک لةمج) زراعی گیاهان تولید ،یخشک شاخص از استفاده با فارس استان

ـ ا ةماهان شیسرما و شیگرما یها ساعت ةدرج بر یجهان شیگرما اثر یواکاو(. 6917. )ا ،یدیمز و. ر ،یمیابراه ؛.ک دوار،یام  ،رانی

 .10-06 :(0)04 ،(انسانی علوم مدرس) فضا آمایش و ریزی برنامه

 تأثیر تحت رانیا سرد یها نیفر یمکان -یزمان یواکاو(. 6910. )م ،ییرزایم ملک و .ع ،یرودبار یداداش ؛.ر ،یمیابراه ؛.ک دوار،یام

 .091-009 :(0)0 ،محیطی مخاطرات مدیریت ،مخاطرات کاهش منظور به یجهان شیگرما

ـ تغ با یسازگار یراهکارها یابیارز(. 6911. )ع ،یباقر و. ع ،یبوان مساح ؛.ث ،یانصار ـ  ریی  ،یاجتمـاع  ینشـانگرها  اسـاس  بـر  میاقل

 .079-091 :(7)60 ،ایران آب منابع تحقیقات ،یآب تیامن یطیمح ستیز و ،یاقتصاد

ـ ارز(. 6966. )ش ،یملبوس و. ح ادب، ؛.م نوخندان، یبیحب ؛.ف ،یعباس زابل ؛.ز ک،ین ینجف ؛.ا ان،ییبابا ـ تغ یابی ـ  ریی  در کشـور  میاقل

، توسعه و جغرافیا. ECHO-G جو یعموم گردش مدل یها داده یینما اسیزمقیر از استفاده با یالدیم 0464-0491 ةدور

 .670-697(، 61 یاپیپ)1

ـ در یجنـوب  ةحوض میاقل انداز چشم(. 6911. )ف ،یاتانیب و. ر ان،یری؛ مد.م ان،یمیکر ؛.م ده،ی؛ باعق.ا نژاد، یمی؛ فه.ا ،انییبابا  خـزر  یای

 .90-61 :(60)1، طبیعی محیط مخاطرات ،HadCM3 یکل گردش مدل: یمورد ةمطالع، یجهان شیگرما طیشرا تحت

ـ تول بـر  مؤثر ییوهوا آب یپارامترها ساختار و روند بر میاقل رییتغ یامدهایپ یابیارز( 6911. )ع ،یکاشک و .ا ،ی؛ عسگر.م ،دهیباعق  دی

 .61-90: (01)6 ،خشک مناطق جغرافیایی مطالعات ،سبزوار: یمورد مطالعة پسته
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 ،کنـدال  - مـن  روش بـا  بندرعباس ستگاهیا بارش و حرارت ةدرج راتییتغ یبررس(. 6910. )م، صفردوست و. م، یاحمد؛ .ب، باهک

 .01-67 :(00)66، (کاربردی جغرافیای) جغرافیایی علوم

 یزگردانیر از استفاده با ندهیآ ةده در قشالق سد ةحوض در میاقل رییتغ یابیارز(. 6911. )م خدامرادپور، و. گ ،ی؛ غفار.ش ،ییبخشا

 .94-67 :(69)1، طبیعی محیط مخاطرات ،جو یعموم گردش مدل یها داده

 یعصـب  ةشبک یها مدل از استفاده با اردکان -زدی دشت ینیرزمیز آبخوان سطح راتییتغ ینیب شیپ(. 6911. )ف ،یبنادکوک یبرزگر

 .666-640 :(00)60، ایران آبخیزداری مهندسی و علوم ةمجل ،آبخوان دروگرافیه یخط ةچندگان ونیرگرسةیتجز مدل و

 در یکشـاورز  داتیتول و دسترس در آب منابع بر میاقل رییتغ اثرات یابیارز(. 6911. )م ،ییفدا شوکت و. ا ، ی؛ محمود.ا ،یزکاریپره

 .01-09 :((99 یاپیپ) 6)1، کشاورزی اقتصاد تحقیقات ،شاهرود زیآبخ ةحوض

 و گـذاری  قیمـت  هـای  سیاسـت  بـه  کشـاورزان  پاسخ سازی شبیه( 6919. )ح برزین، بدیع و. م احمدپور، ؛.م صبوحی، ؛.ا پرهیزکاری،

 .611-610 (:0)06 اقتصاد، ةمجل ،(زابل شهرستان: موردی ةمطالع) آبیاری آب بندی سهمیه

 ةحوض یکیدرولوژیه اتیخصوص ینیب شیپ و رییتغ روند بر سالی خشک تأثیر(. 6911. )ع، ینیحس دیفر و. ک، یلیاسماع ؛.آ، یپزشک

 .001-091 :(0)60، ایران زهکشی و آبیاری ةینشر ،(رود کشف ةحوض) یمورد ةمطالع یدب بر ثرؤم زیآبر

 ةمجل ،یالدیم 0469-0400 ةدور در یشرق جانیآذربا استان سالی خشک ینیب شیپ(. 6910. )ع ،یبوان مساح و. ش ن،یحس یپورعل

 .040-661: (96)69 ،توسعه و جغرافیا

ـ تغ اثـرات  یبررسـ (. 6911. )م دالور، و. س موحـد،  ی؛ محسـن .م ،ی؛ مقدسـ .ز ،یمیپورکر ـ  ریی  سـالی  خشـک  اتیخصوصـ  بـر  میاقل

 خاک و آب تحقیقات ،SWAT مدل و SSWI و SRI یها شاخص از استفاده با رود نهیزر ةحوض یکشاورز و یکیدرولوژیه

 .6671-6607 :(7)01، (ایران کشاورزی علوم) ایران

 طیشـرا  در یمحمـد  گـل  اسـانس  ةدهند لیتشک یها بیترک ةسیمقا(. 6911. )ح ،یبتول و. م ،یخداقل ؛.ا گندمکار، ؛.ز مه،یچ یجالل

: (6)90 ،جغرافیایی تحقیقات ةنام فصل نطنز، و ،اسرین قمصر، برزک، کامو، کاشان، یها باغستان: یمورد ةمطالع میاقل رییتغ

06-74. 

ـ  و یفصل راتییتغ بینی پیش(. 6917. )ا ،یخوران و. ز ،یجمال ـ تبخ ةماهان  از اسـتفاده  بـا  یمـ یاقل یپارامترهـا  و لیپتانسـ  تعـرق  و ری

 توسعه و ترویج ةمجل، خشک مهین و خشک ستگاهیا دو در HADCM9 جو یعموم گردش مدل یها داده یینما اسیزمقیر

 .60 یاپیپ ،آبخیزداری

 عدم درنظرگرفتن با بارش و دما بر میاقل رییتغ تأثیر(. 6917. )ف، پوراصغر و. م، نژاد یعال .؛ع، ددوستیخورش .؛س، اصل بخش جهان

 .600-641 :(1)9، هیدروژئومورفولوژی ،(هیاروم یشهرچا ةحوض: یمورد ةمطالع) یمیاقل یوهایسنار و ها مدل تیقطع

 ةحوضـ : یمورد ةمطالع) برف ذوب از یناش رواناب بر میاقل رییتغ تأثیر(. 6916. )م نژاد، یعال و .ی، پژوه نی؛ د.س ،اصل بخش جهان

 .641-16 :(11)09، ریزی برنامه و جغرافیا ةینشر ،(هیاروم یشهرچا زیآبر

 در بلوچسـتان  و سـتان یس اسـتان  در گندم یآب ازین بر کشت میتقو اثرات لیتحل(. 6917. )م ،یدلبر و .ف ش،ی؛ کاراند.م غ،یت جهان

 .016-061 :(0)64، ایران زهکشی و آبیاری ةمجل ،میاقل رییتغ طیشرا

 یورود یآبـده  تـواتر  احتمـال  بر آن اثرات و میاقل رییتغ تیقطع عدم یابیارز(. 6911. )ا ،یپناه و. ع ؛ بافکار،.م مودت، پرست حافظ

 .06-61 :(9)1، خاک و آب منابع حفاظت ،شانیجام سد
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 زیآبر ةحوض آب منابع ةپارچ کی تیریمد یابیارز در یداریپا یارهایمع(. 6910. )س ،یآذر فیشر و. ش نژاد، یعراق ؛.م پرست، حافظ

 .11-16 :(0)00 ،خاک و آب حفاظت های پژوهش ةینشر ،DPSIR کردیرو اساس بر ارس

 مهندسی ،دما و بارش بر میاقل رییتغ اثر یبررس در SDSMمدل عملکرد یابیارز(. 6911. )م ،یخزائ و .ب ون،یذهب ؛.م ان،یرچیحص

 .604-646 :(90)1، ایران آب و آبیاری

 گنـدم  محصول یرو بر میاقل رییتغ از یناش یرفاه اثرات یبررس(. 6919. )م، انیاحمدو  .ا، یمرتضو؛ .ک، یشمشاد؛ .ص، انیلیخل

 doi: 10.22067/jead2.v0i0.35472. 944-010 :(9)06، کشاورزی ةتوسع و اقتصاد ،رانیا در

 و بنـدرعباس ) خشـک  مـه ین و خشـک  یهـا  ستگاهیا در سالی خشک مدت و شدت بر میاقل رییتغ اثر(. 6917. )ز ،یجمال و. ا ،یخوران

 .696-667 :(71)04، ریزی برنامه و جغرافیا ،HADCM3 مدل تحت( شهرکرد

 در یجـوّ  یترازهـا  یدما روند بر یجهان شیگرما اثر دیهمد یواکاو(. 6916. )م احمدآباد، یمیکر و .ن ،ی؛ احمد.ف اخالق، خوش

 .000-066: (641)06، جغرافیایی اطالعات ،رانیا

 آن ةرابط و گذشته قرن مین یط یمرکز رانیا در حداکثر یدما راتییتغ روند ةمطالع(. 6917. )ع ان،یحاج و. ا گندمکار، ؛.ع خوشرو،

 . 90-61 :(9)1 ،(ای منطقه ریزی برنامه) جغرافیا ةنام فصل ،یجنوب و یشمال اطلس انوسیاق نوسان با

 یرپارامتریغ آزمون از استفاده با کشور شمال بارش راتییتغ روند یآشکارساز(. 6911. )م پسرکلو، و. م ،یرناصریم ؛.م روش، خوش

 .096-009 ،(61)6 ،آبخیز ةحوز مدیریت ةپژوهشنام کندال، -من

 :(94)1، ایـران  آبخیزداری مهندسی و علوم ةمجل ،ریاخ یها دهه یط نیزم رانیا در میاقل رییتغ شناخت و یابیارز(. 6910. )م دارند،

6-60. 

ـ  رییتغ اثرات یابیارز(. 6919. )ه پور، رزاق و. ر فراز، دانش ـ تبخ بـر  میاقل ـ  جـان یآذربا اسـتان  در لیپتانسـ  تعـرق  و ری  فضـای  ،یغرب

 .066-611 :(01)60، جغرافیایی

ـ اخ یهـا  دهـه  یط رانیا ییوهوا آب راتییتغ ییفضا لیتحل(. 6911. )ش، یمرادجان و. ع، یداود  جغرافیـای ) جغرافیـایی  علـوم  ،ری

 .14-60: (01)60، (کاربردی

ـ  و .ح ،یمـدن  ؛.ق ،ینورمحمد ؛.ا ،یسلطان ؛.س دستان،  در یجهـان  شیگرمـا  لیپتانسـ  و کـربن  یردپـا  نیتخمـ (. 6917. )ر ،یدی

 .06-61 :(6)60، محیطی علوم ،برنج دیتول یها نظام

 یپارامترها راتییتغ ةسیمقا و میاقل یساز مدل(. 6917. )ش ،یجعفر و. ا نسب، ؛ صالح.م ،یسارو ی؛ محسن.ع ،ی؛ شهباز.ع دسترنج،

-66 :(90)64، ایـران  آبخیـزداری  مهندسی و علوم ةمجل ،SDSM مدل از استفاده با البرز یجنوب و یشمال ةجبه در یمیاقل

07. 

ـ پ) 0)69، ای ناحیـه  ةتوسـع  و جغرافیا ،کینوپتیس کردیرو با رانیا در میاقل رییتغ(. 6910. )ب ،یجانیعل و .ر دوستان، -61 :((07 یاپی

669. 

 تـأثیر  تحـت  یآت یها دوره در حوضه رواناب نیتخم در SWAT مدل کاربرد(. 6961. )ع ،یبوان مساح و .م ،ی؛ گودرز.ب ون،یذهب

 .14-07 :(0 -9)6، شناسی اقلیم های پژوهش ،میاقل رییتغ

 در آن از یناشـ  یجهـان  شیگرما لیپتانس و یا گلخانه یگازها انتشار یابیارز(. 6916. )ا ،یسلطان و .ا ،ینلی؛ ز.ا ،ی؛ سلطان.م ،یرجب

 .00-09 :(9)7، (زراعی گیاهان تولید الکترونیک ةمجل) زراعی گیاهان تولید ،گرگان در گندم دیتول
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 کمبـود  طیشرا با کشاورزان یسازگار یراهبردها و باورها یبررس(. 6911. )ع ،یعبدشاه و .م ،ی؛ فروزان.م پناه، زدانی؛ .ص ،یرحمان

 .904-906 :((ب) 0)90، (آب و خاک علوم) کشاورزی در آب پژوهش ،یممسن شهرستان در ها آن بر ثرؤم عوامل و آب

 آموزش و ترویج علوم ،کوهدشت شهرستان آبی کاران گندم بین در آب منابع پایدار مدیریت بر اثرگذار عوامل(. 6917. )م رحیمیان،

 .001-099 :(0)60، ایران کشاورزی

ـ آبخ ةحوز رواناب بر میاقل رییتغ اثر یابیارز(. 6917. )م نژادروشن، بیحب و .ک ،یشاهد ؛.ه ان،یرزاق  مـدل  از اسـتفاده  بـا  رود بابـل  زی

IHACRES، 610-671 :(01)1، ایران آب و آبیاری مهندسی. 

 و آب ،رود  نهیمیس ةحوض یماتولوژیدروکلیه یرهایمتغ بر میاقل رییتغ اثرات یابیارز(. 6910. )م دالور، و .س د،ی؛ مر.م زمان، ییرضا

 .6071-6001 :(1)01، (کشاورزی صنایع و علوم) خاک

 سکیر مختلف سطوح در ذرت اهیگ آب یور بهره و عملکرد یبررس(. 6916. )م ،یاحد و .ع ،یبوان ؛ مساح.ت ،ی؛ سهراب.م ،ییروستا

 .916-916 :(0)01، (کشاورزی صنایع و علوم) خاک و آب ،0464-0491 ةدور در میاقل رییتغ تأثیر تحت

 یبـرا  گندم ازین مورد روز - درجه راتییتغ بر یجهان شیگرما تأثیر یدورنما(. 6914. )ا ،ییشاهکو و .م ،ینجف ؛.ر ،ی؛ اوج.غ روشن،

 .646-19 :(0)6، ای منطقه ریزی برنامه ،رانیا مختلف ییهوا و آب یها خوشه

ـ  یبرا جو یعموم گردش مناسب مدل آزمون(. 6916. )ق ،یزیعز و .ف اخالق، ؛ خوش.غ روشن،  بـارش  و دمـا  ریمقـاد  یابیـ  شیپ

 .97-61 :(01 یاپیپ)64، توسعه و جغرافیا ،یجهان شیگرما طیشرا تحت، رانیا

 یوهایسـنار  تحـت  دمـا  و بـارش  یپارامترهـا  راتییتغ یبررس(. 6911. )آ ان،یملک و .م ،ی؛ جعفر.ع ،یمی؛ ابراه.ا ،ی؛ اسد.آ ،یزارع

 .091-001 :(0)60، مرتع ،یاریبخت و چهارمحال استان مراتع در یمیاقل

ـ تغ بـه  نسـبت  خوزستان استان یکشاورز محققان و کارشناسان دانش(. 6911) مسعود، پناه زدانی و هاجر، یزائر ؛طاهره، یدیزب  ریی

 doi: 10.22092/jaear.2017.108541.1324. 01-60(: 00)1 ،کشاورزی آموزش مدیریت پژوهش، میاقل

 استفاده با میاقل رییتغ ریثتأ تحت یآت یها دوره در سالی خشک شدت یمکان - یزمان لیتحل(. 6916. )ج، بذرافشانو  .س، زاده رکیز

 .10-71 :(60-69)91، نیوار ،اصفهان استان در( CGCM3) مدل از

ـ تغ رخـداد  یبررس(. 6916. )ع ،یبوان مساح و .ش نژاد، یعراق ؛.م نژاد، ی؛ پارس.م ،یادگانمن یمانیسل ـ  ریی  زمـان  بـر  آن تـأثیر  و میاقل

 .04-66 :(64)1، ایران آب پژوهش ةمجل ،(بهشهر: یمورد ةمطالع) زمستانه گندم یآب ازین و ،رشد ةدور طول، کاشت

 ةسـاالن  عملکـرد  بـر  زمستان و زییپا یها بارش ینوبت تأثیر یبررس(. 6916. )ا حداد، بزرگ و .ا فرد، یفاخر ؛.س وسف،یمال یسهراب

 .60-17 :(6)01، (کشاورزی صنایع و علوم) خاک و آب ،(RTI) بارش –زمان شاخص از استفاده با مید

 دخالـت  بـا  حوضـه  یآبده بر میاقل رییتغ تأثیر یبررس(. 6910. )م، این یذاکرو  .س، انیگل ؛.خ، یقربان ؛.م، یهلق مفتاح.؛ ا، انیسهراب

-666 :(0)00، خاک و آب حفاظت های پژوهش ةمجل ،(گلستان استان در کشیگال ةحوض یمورد ةمطالع) یدرولوژیه مدل

607. 

 جـو  یعمـوم  گـردش  مـدل  دو ةسـ یمقا(. 6914. )م ،یکرمـان  یحسـام  و .ع ،ینیدحسـ ی؛ فر.م اول، انی؛ بنا.ا زاده، ی؛ عل.ن ،یاریس

(HadCM3،CGCM2 )ـ تغ تحـت  اهانیگ یآب ازین و یمیاقل یپارامترها بینی پیش در ـ  ریی  ةحوضـ : یمـورد  ةمطالعـ ) میاقل

 .107-160 :(0)07، (کشاورزی صنایع و علوم) خاک و آب ،(رود کشف
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ـ تغ طیشرا تحت سالی خشک روند یبررس(. 6914. )م ،یکرمان یحسام و .ع ،ینیدحسی؛ فر.م اول، انی؛ بنا.ا زاده، ی؛ عل.ن ،یاریس  ریی

 و A2 انتشـار  یویسـنار  دو و HadCM3 مـدل  از اسـتفاده  با یآت یها دوره در( مشهد ستگاهیا) رود کشف حوضه در میاقل

B2، 00-06 :(6-1)0، شناسی اقلیم های پژوهش. 

 روند لیتحل(. 6916. )ک ،ینداف و .م ،ی؛ ثالث.ا ،یآباد می؛ نع.ن ؛ جعفرزاده،.م ان،یونسی؛ .ع ا،ین ی؛ مصداق.م ،یاراحمدی؛ .ع ،یشاهسون

 .040-610 :(9)67، حکیم ،خوزستان استان بر دیکأت با رانیا به یورود غبار و گرد

 علـوم  مـدرس  ،جیهولـدر  مـدل  از اسـتفاده  بـا  یجهـان  شیگرمـا  به رانیا ییمایوکلیب مناطق تیحساس یابیارز(. 6961. )ا ،یشائم

 .661-11 :((71 یاپیپ) 0)60(، جغرافیا)انسانی

 طیشـرا  در مرجـع  اهیـ گ تعرق -ریتبخ تیقطع عدم لیتحل و بینی پیش(. 6917. )ف، شیکاراند . و، عیچال نفت ی؛ درز.ع، یشبستان

ـ  ،رایشــــ در میاقلـــ  رییـــ تغ  :doi .610-671(: 7)09 ،خـــاک  و آب حفاظـــت  هــــای پـــژوهش  ةمجلــ

10.22069/jwfst.2017.10585.2501 

ـ ا یانسان جوامع بر سالی خشک و میاقل رییتغ تأثیرات(. 6911). ب اسالم، کلویب خیش  ةکنگـر  سـیزدهمین  تـاکنون،  ینوسـنگ  از رانی

 https://civilica.com/doc/860430 تهران، ،ایران جغرافیایی انجمن

 ریـ جزا بـر  دیتأک با یشهر میاقل رییتغ بر تیجمع ییفضا عیتوز یاثرگذار سنجش(. 6911. )س مفرد، یدیسع و .س مقدم، یروانیش

 .66-11 :(6)1، پایدار شهرسازی و معماری، مشهد شهر کالن: یمورد ةمطالع (یحرارت

ـ یب شیدر پ ASD و LARS-WG یینما اسیزمقیدو مدل ر ةسی(. مقا6919، ن. )یاریو س .ا، زادهی؛ عل.، ناین صالح بـارش و دمـا    ین

 . 007-099(: 0)6 ایران، زهکشی و آبیاری ةینشر، متفاوت ییوهوا آب یها تیو در وضع میاقل رییتغ طیتحت شرا

 شیگرمـا  دیتشـد  ةدور در یبریسـ  رفشـار پُ شـدت  یریرپذییتغ(. 6910. )ح سبکبار، یفرج و .ح ،ی؛ محمد.ق ،یزیعز ؛.ط صفرراد،

 .10-11 :(69)0، محیطی مخاطرات و جغرافیا ،یجهان

 یخروج یینما اسیزمقیر با، فارس استان روزآبادیف ةرودخان رواناب بر میاقل رییتغ اثرات یابیارز(. 6917. )م ا،ین ییمال و .ع زاده، عجم

 .641-17 :(6)60، ایران آب منابع تحقیقات ،LARS-WG و SDSM یافزارها نرم ةلیوس به یجو گردش یها مدل

 از یناشـ  یمیاقل یحد طیشرا وقوع از متأثر زهییپا گندم دیتول سکیر(. 6911. )م اول، انیبنا و .ا زاده،ی؛ عل.ح ،ی؛ انصار.م ان،یعرفان

 .610-617 :(61)1، طبیعی محیط مخاطرات ،(یرضو خراسان استان: یمورد ةمطالع) میاقل رییتغ

 :(1)0، خشک مناطق جغرافیایی مطالعات ،رانیا یغرب ةمین در غبار و گرد ةدیپد یابیرد(. 6916. )س ،ینبو و .م ،یری؛ م.ق ،یزیعز

19-66. 

 شیگرمـا  کـاهش  و اتمسـفر  کـربن  بیترسـ  یبرا فرد منحصربه یها  یژگیو با یا ماده، وچاریب(. 6911. )ن ،ینجف و .ی زاده، میعظ

 .19-76 :(6)7، اراضی مدیریت ،یجهان

 با رانیا وارین هکتوپاسکال 744 تراز حاره جنب رفشارپُ راتییتغ یبررس(. 6911. )م قه،یسلو . م ،یاکبر؛ .ز زاده، یحجاز ؛.ی پور،یعل

 doi: 10.22111 / jneh.2017.3206. 61-6 :(66)1 ،زیست محیط طبیعی مخاطرات ةمجل ،میاقل رییتغ کردیرو

 و منابع بر یمیاقل رییتغ اثرات لیپتانس یبررس(. 6961. )ع ،ینیدحسیفر و .م اول، انیبنا ؛.م ،یکرمان یحسام ؛.ن ،یاریس ؛.ا زاده،یعل

 :(0)00، (کشـاورزی  صـنایع  و علـوم ) خـاک  و آب ،(رود کشف ةرودخان زیآبر ةحوض: یمورد ةمطالع) یکشاورز آب مصارف

667-697. 
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 و آب ةینشـر  ،یفیک یها شاخص از استفاده با یانزل یالملل نیب تاالب آب تیفیک یابیارز(. 6911. )س ،یاصفهان فاخران . وم فالح،

 .94-09 :(0)0 ،پایدار ةتوسع

ـ  رونـد  بر میاقل رییتغ اثر بینی پیش(. 6917. )م ،ینیعبدالحس و .م ،یجز ی؛ ساالر.ا ان،ی؛ سهراب.خ ،یقربان ـ  یدب  بـا  رودخانـه  ةماهان

-61 :(0)7، خـاک  و آب منابع حفاظت ،(کشیگال زیآبر ةحوض: یمورد ةمطالع) IHACRES یکیدرولوژیه مدل کاربردن هب

90. 

ـ آبخ یهـا  حـوزه  معلـق  رسوب برآورد ندهیآ یمیاقل راتییتغ تأثیر یبررس(. 6911س. ) ،یدخان. و ع ،یغفار ؛ر. ،یقضاو  ةمطالعـ ) زی

 .069-016 :(66)1 ،آبخیز ةحوز مدیریت ةپژوهشنام ،(شهرکرد زیآبخ ةحوز: یمورد

ـ ا غرب شمال در یهواشناس یها   سالی خشک بر میراقلییتغ تأثیر یآشکارساز(. 6910. )س، یحجابو  .ن، قهرمان؛ .م، یقمقام . رانی

 doi: 10.22059/jesphys.2014.36704. 660-611(، 6)04، فضا و زمین فیزیک

 یهـا  شـبکه  از اسـتفاده  بـا  جلفا ةساالن بارش یها یناهنجار بر یجهان شیگرما اثر یآمار یآشکارساز(. 6961. )ی ،یمیرح دلیقو

ـ پ) 0)06، (اصفهان دانشگاه انسانی علوم پژوهشی ةمجل) محیطی ریزی برنامه و جغرافیا ،یمصنوع یعصب -17 :((96 یاپی

60. 

 پژوهش ةمجل ،(دز سد: یمورد ةمطالع) یآت میاقل رییتغ طیشرا در آب، مخازن از ریتبخ و هوا یدما یرسازیتصو(. 6917ح. ) ،یکابل

 .646 :(09)64 ،ایران آب

 فضـایی  تحلیـل  ةینشـر  ،یمیاقل قاتیتحق در رانیا ةندیآ یمیاقل مخاطرات و طیشرا(. 6911. )س ،یرفعت. و س ،یکاک ؛.م ،یمیکر

 .00-6 :(9)7 ،محیطی مخاطرات

 مهندسی ةمجل مرطوب، ةمنطق در یمیاقل یها لفهؤم بر میاقل رییتغ بلندمدت اثرات بینی پیش(. 6910. )ف ش،یکاراند و. م ،یکالنک

 .696 :(04)7 ،ایران آب و آبیاری

 یبـرا  یآمار یگردان اسیزمقیر روش دو از حاصل جینتا اساس بر میاقل رییتغ یوهایسنار یبررس(. 6910ح. ) نژاد، ییثنا و. م ،یکوه

 .771 :(0)1 ،ایران زهکشی و آبیاری ةمجل ه،یاروم ةمنطق در مرجع تعرق -ریتبخ ریمتغ

ـ تغ طیشـرا  تحت گندم عملکرد و رشد بر یخشک تنش تأثیر یساز هیشب(. 6961. )م ا،یدادن و. ب ان،یاندرز ؛.ن ش،یکه ـ  ریی  بـا  میاقل

 .01 ش، طبیعی منابع و کشاورزی مهندسی نظام ةینشر ،CERES-WEAT مدل از استفاده

، شناسـی  اقیـانوس  ،هـا  آن بـر  یجهان شیگرما تأثیرات یابیارز و خزر یایدر در دراتهیه یگازها(. 6917. )ب ،یوانیگر و .ه ،یوانیگر

1(01): 99-06. 

 ،سد محل تا کرخه ةحوز اقلیم تغییر برآورد در آماری گردانی ریزمقیاس روش کاربرد .(1395) .م کار، پاره و .م حسینی، ؛.م ی،گودرز

 .10-51 :(35)10 ،ایران آبخیزداری مهندسی و علوم ةمجل

 ،سو قره ةحوض یهواشناس یپارامترها بینی پیش در LARS-WG مدل کاربرد(. 6910. )س ،یحجاز و .ج ان،ی؛ خسروان.م ،یگودرز

 .011-019 :(76)67، جغرافیایی فضای

 در یسطح رواناب یساز هیشب منظور هب IHACRES مدل کاربست یابیارز(. 6911. )م ،ینیرحسیم و .ب ،یریمعتمدوز ؛.م ،یگودرز

 .10-69 :(96)66، ایران آبخیزداری مهندسی و علوم ةمجل ،کن زیآبخة حوز یمورد ةمطالع: میاقل رییتغ طیشرا
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 ،(ییرجـا  دیشـه  بنـدر : یمورد ةمطالع) میاقل رییتغ اثر در ایدر آب سطح یشرویپ معرض در مناطق یبند پهنه(. 6911) .ح گوهرنژاد،
https://civilica.com/doc/863907    

 و SWAP یها مدل کمک  به مزارع خاک رطوبت بر میاقل رییتغ اثر یابیارز(. 6911. )ا، مقدم یقیحقاو  .م، زاده عقوبی ؛.ر، یزار الله

AOGCM، 641-17 :(6)01، خاک و آب دانش. 

ـ  رواناب زانیم بر میاقل رییتغ آثار یابیارز(. 6917. )م ر،یمالم و .ا ؛ محمدرضاپور،.غ پور، انیلکزائ ـ آبر ةحوضـ  در ینازلوچـا  ةرودخان  زی

 .616-669 :(00)60، توسعه و جغرافیا ،هیاروم ةاچیدر

ـ آبخ ةحوضـ  روانـاب  راتییتغ روند بر میاقل رییتغ آثار یابیارز(. 6919. )ن پور، یطهماسب و. ح وند، ینیز ؛.ع زاده، یحق ؛.م محمدلو،  زی

 .90-07 :(6)6، اکوهیدرولوژی. جو یعموم چرخش یها مدل از استفاده با یغرب جانیآذربا استان در یباراندوزچا

 .610-676 :(79)91، جغرافیایی های پژوهش ،تهران در بارش و دما یحد یها شاخص روند(. 6960. )ف ،یتقو و .ح مزرعه، یمحمد

 .911-976 :(76()دیجد ةدور) 60، جغرافیا ،رانیا ةنیکم یدما بر یجهان شیگرما اثرات(. 6917. )م مقبل، و .ف رنجبر، ؛.ح ،یمحمد

 ةمطالعـ ) ها رودخانه ةساالن یآبده زانیم بر میاقل رییتغ اثر یبررس(. 6914. )م ،یخلق و. ک ،یمیابراه؛ .ش نژاد، یعراق ؛.ف مدرسی،

 .6911-6917 :(1)07، (کشاورزی صنایع و علوم) خاک و آب ،(گرگانرود ةرودخان: یمورد

 یهـا  آزمون از استفاده با میاقل رییتغ ةدیپد یا منطقه یبررس(. 6961. )م ،یخلق اطیخ و. ک ،یمیابراه ؛.ش نژاد، یعراق ؛.ف ،یمدرس

 .061-011 :(9)00، (کشاورزی صنایع و علوم) خاک و آب ،سو قره -گرگانرود زیآبر ةحوض: یمورد ةمطالع یآمار

 یهـا  نهـاده  مصـرف  از یناشـ  یجهـان  شیگرمـا  لیپتانس و یگلخانها یگازها انتشار یبررس(. 6911. )ن ان،یپورقاسم و .ر ،یمراد

 .047-961(، 0)1، کشاورزی شناسی بوم. کرمان استان مهم محصوالت زراعت در ییایمیش

 کربن النیب بر تروژنین کود و ایبقا تیریمد، یورز خاک تأثیر(. 6910. )ح ،یمنصور و. م ،یمحالت یرینص ؛.ع ،یکوچک ؛.ر ،یمراد

 .00-01 :(6)07، (کشاورزی دانش) پایدار تولید و کشاورزی دانش ،ذرت کشت در یجهان شیگرما لیپتانس و

 یمیاقل مدل از استفاده با ینیرزمیز آب و یسطح رواناب یرو بر میاقل رییتغ اثرات یابیارز(. 6911. )م، یگودرز و. ف، زاده یمرتضو

HadGEM2 (هشتگرد یمورد ةمطالع)، 001-099 :(0)90، خاک و آب .doi: 10.22067/jsw.v32i2.67160 

ـ پ) 0)94، جغرافیـایی  تحقیقات ،هواسپهر نیریز ةمین یستبرا و یجهان شیگرما(. 6910. )م ،یمنتظر و .س ان،یمسعود  :((661 یاپی

6-66. 

ـ : یمـورد  ةمطالعـ  هـا  خچـال ی دست نییپا یها رودخانه بر میاقل رییتغ تأثیر یآمار یابیارز(. 6917. )م ،یتفکر و .ه ،یعیمط  ةرودخان

 .10-67 :(9)91، (کشاورزی علمی ةمجل) آبیاری مهندسی علوم ،چالوس سردآبرود

ـ ا در بـارش  یـی تمرکزگرا از یناشـ  مخـاطرات (. 6911. )م ،یاکبر. و ب ،یجانیعل ؛.م قه،یسل ؛.ا ،یمفاخر  و جغرافیـا  ةینشـر  ران،ی

 .609 :(09)1 ،محیطی مخاطرات

ـ  رییتغ تأثیر تحت رانیا در بارش یمکان و یزمان راتییتغ(. 6917. )ح ،یطبر و .ف ش،ی؛ کاراند.س ،یموسو  ،0644 سـال  تـا  میاقل

 .617-670 :(07)1، ایران آب و آبیاری مهندسی

 بـا  هشـتگرد  دشت یکشاورز بخش بر میاقل رییتغ اثرات یبررس(. 6911. )ح خوب، یمیرح و. م مشعل، ؛.ع ،یبوان مساح ؛.آ مهرآذر،

 ،(کشاورزی علمی ةمجل) آبیاری مهندسی علوم ،IPCC پنجم یابیارز گزارش AOGCM یها مدل تیقطع عدم بر دیکأت

06(9): 07-71. 

https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=36400
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-611(: 9)01 ،کشـاورزی  ةتوسـع  و اقتصـاد  ،فـارس  اسـتان  یکشاورز بر میاقل رییتغ بالقوة اثرات(. 6910) .م، ییبایز . وس، یمنؤم

611.doi: 10.22067/jead2.v0i0.29418 

ـ و)0)7، انسانی علوم -نور پیک ،(رانیا بر دیکأت با) طیمح تیریمد و یزیر برنامه در میاقل نقش(. 6961. )ب پور، نجف  :((ایـ جغراف ةژی

661-601 .https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=127350 

 96-90 :646 ،جغرافیا آموزش رشد م،یاقل رییتغ مفهوم از یرعلمیغ یها برداشت: سیتدر یها مهارت و آموزش(. 6919. )ا ،ینصرآباد

ــرت ــالم ؛.ک ،ینصـــ ــهباز و. س ان،یاســـ ــ(. 6969. )ا ،یشـــ ــر یبررســـ ــتغ اثـــ ــ رییـــ ــر میاقلـــ ــک بـــ ــالی خشـــ  ســـ

 . https://civilica.com/doc/705592ک،یدرولوژیه

ـ  شـهر  شیآسـا  میاقل یها یژگیو ةمطالع(. 6966. )ف ،یدهکرد یآذر و .غ روشن، ؛.س نگهبان،  یماهـان  مـدل  از اسـتفاده  بـا  زدی

(MAHANI )16-71 :(1)9، ایران آبخیزداری مهندسی و علوم ةمجل ،آن یرو بر میاقل رییتغ روند تأثیر و. 

 ةدور یهـا  سـالی  خشـک  و بارش، دما بر میاقل رییتغ اثرات یبررس(. 6911. )ع ،یکشور و. ب پرماس، ؛.آ ،یراسخ ؛.م ،یفراهان نوده

 .619-614 :(9)60، ایران آب منابع تحقیقات ،شادگان ةحوض یآت

 تحقیقات ،(دز سد یمورد ةمطالع) سدها یبردار بهره فرمان یمنحن بر میاقل رییتغ اثرات یبررس(. 6911. )ع ،یبوان مساح و .ن ،ینور

 .691-601 :(0)69، ایران آب منابع

 .60-1 :07 ،جغرافیایی تحقیقات ن،یزم ةکر میاقل رییتغ در یعلم یدهایترد(. 6911. )ع ان،ینور

 . رانیا آب منابع تیریمد شرکت، (محیطی زیست گزارش) انزلی تاالب حریم و بستر حد تعیین مطالعات. (6914) رویوزارت ن

ـ یب شیپ(. 6910. )ک، یداور و. ب، یاریبخت ؛.م، یگیبا یموسو ؛.ف، یصیخب نسب یهاشم ـ تغ ین  در نـده یآ سـال  04 بـارش  راتیی

 یپژوهش - یعلم ةینشر ،HadCM3 یعموم گردش و LARS-WG ةکنند اسیزمقیر یها مدل از استفاده با کرمان استان

 .76-09 :(0)9، ایران آب و آبیاری مهندسی

ة منطقـ  در گنـدم  یآب ازین و تعرق -ریتبخ بر میاقل رییتغ اثر یبررس(. 6911. )ا ،یسلطان و. خ ،یقربان ؛.م ا،ین یذاکر ؛.س ،یارمحمدی

 .641-11 :(97)64، آب منابع مهندسی ،بجنورد

ـ تغ تـأثیرات  بـه  توجـه  بـا  نیسـنگ  یها بارش ینیب شیپ(. 6910. )م، ینیعبدالحس و. م، این یذاکر .؛ب، ازرلوی ـ  ریی  در 06 قـرن  میاقل

 .674-691 :(9)00، خاک و آب حفاظت های پژوهش ةمجل ،گلستان استان منتخب یها ستگاهیا

ـ تغ انتشار یوهایسنار تیقطع عدم یبررس(. 6911) .م، یلندیب پوررضاو  .ی، یرمضان .؛م، زاده یرآبادیام.؛ م، زاده عقوبی ـ  ریی  در میاقل

 .711-761 :(0)66، ایران زهکشی و آبیاری ةینشر ،گندم رشد یها هفته یط در خاک رطوبت برآورد

 در جـو  یعمـوم  گـردش  یها مدل تیقطع عدم یبررس(. 6911. )م ،یلندیپوررضاب و. ی ،یرمضان ؛.م زاده، یرآبادیام ؛.م زاده، عقوبی

 .6661-6641 :(7)06، (ایران کشاورزی علوم) ایران خاک و آب تحقیقات ،میاقل رییتغ تأثیر تحت خاک رطوبت برآورد

 عـدم  درنظرگـرفتن  با رود گاوه زیآبخ ةحوض از یخروج رواناب بر میاقل رییتغ اثرات(. 6911. )س ف،ینظ و. س ،ینیحس ؛.ب ،یعقوبی

 .67-16 :(90)64، آب منابع مهندسی ،تیقطع

 یهـا  حوضـه  رواناب بر میاقل رییتغ اثر ةمطالع در تیقطع عدم مختلف منابع یابیارز و سهیمقا(. 6910. )ع ،یبوان مساحو . م ،یعقوبی

 .694-669 :((90 مسلسل)9)66، ایران آب منابع تحقیقات ،(زدی هرات -اعظم ةرودخان ةحوض: یمورد ةمطالع) خشک مهین
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