
5931زمستان،4رةشما،15دورة،طبیعیيفیااجغريهاهشپژو

259-296ص

یزآبخحوضةکمکربندریشآمایشنهاديپةبرنامارائةوزمینکاربريویماقلتغییرارزیابی

کاشاندشت

آباد،ایرانعلومانسانی،دانشگاهلرستان،خرمادبیاتودانشجویدکتری،دانشکدة-ساداتحمصیملیحه
آباد،ایرانعلومانسانی،دانشگاهلرستان،خرمادبیاتودانشیار،دانشکدة-یاراحمدیداریوش

استاد،دانشکدةمرتعوآبخیزداری،دانشگاهگرگان،گرگان،ایران-مجیداونق
تهران،تهران،ایراندانشگاهجغرافیا،ةدانشکددانشیار-پوراکبرشمسیعلی

 97/6/7932تاریخپذیرش:82/7/7937تاریخدریافت:

چکیده
هدفازاینمطالعهبررسیپدیدةتغییراقلیمدرحوضةدشتکاشانوارزیابیاثرهاياینپدیدهوکاربرياراضییبیر

منظورشناساییروندتغییراتدرسیماياینحوضیهازتایاویرمیاهوارةلندسیتدرییکدورةسالیاست.بهخشک

شدهوالگوریتمحداکثراحتمالاستفادهشید.پیردازشیرازروشنظارتبنديتااوودوسالهاستفادهشد.درطبقهسی

بیه6222-5311اطالعاتدرایندورةزمانیحاکیازافزایشسطحاراضیکشاورزي،مسیکونی،ونینعتیدردورة

بیهزاردرندوافیزایشاراضییشیوره4.5و1.2درندوکاهشاراضیمرتعوکشاورزيبهمیزان2.96و1.5میزان

بیرايدورةSDSMهايبارشبامدلآماريبینیآینده،دادهاست.باهدفپیش6255-6222درنددردورة62مقدار

بررسییشید.6255تیا5322کندالروندتغییراتبارشدردورة-محاسبهشد.همچنین،بامدلمن6212-6255

سیالییییرکیاربريواقلییمبیاتوجیهبیهخشیکزمیانتغدستآمد.مطالعةهمبهSPIسالیازطریقشاخصخشک

بودنحاکیازتحمیلفشارهايزیادبرمحیطزیستمنطقیهاسیت.درنیورتپذیربودن،وخشکمدت،آسیبطوالنی

رو،ایینتحقییقراهبیردآمیایششود.ازاینرومیناپذیريروبهادامةروندفعلیحوضةدشتکاشانباخسارتجبران

کند.سالیدرمنطقهپیشنهادمیبرايکاهشخطرهايمحیطزیستیوخساراتخشکسبز)کمکربن(را



.کاشاندشتحوضةزمین،کاربريتغییراقلیم،تغییر،(کربنکم)سبزآمایش:کلیديواژگان

مقدمه
ست)واتسونوترینعاملدرکنترلگرمایشجهانیوتغییراتاقلیمیاتبادلکربنبیناتمسفروبیوسفرکرةزمینمهم

هاییبا(.افزایشنگرانیدرموردتغییراتاقلیمجهانیتوجهجامعةعلمیرابهاستفادهازکاربری723:8222همکاران،

(.بنابراین،بررسیتغییراتمیزانکربن791:8226تولیددیاکسیدکربنِکمترجلبکردهاست)لوباوسکیوهمکاران،

جنگل جنگدر بازکاشت جنگلکاری، فعالیتل، دیگر و وزدایی، )واتسون است مهم اراضی کاربری با مرتبط های

زیستمحیطدرقابلتوجهیهایتغییراتآنمتغیرهایمهمیهستندکهاثراراضیوکاربری(.723:8222همکاران،

همچنین،شود.تغییراقلیممیایشوندکهباعثتوانندموجبانتشارگازهایگلخانه(ومی399:8222)فودی،گذارندمی

هاوپوششهایبشرازطریقتغییردرپراکنشاکوسیستمتغییراقلیموکاربریزمینبریکدیگراثرمتقابلدارند.فعالیت

هایسالدرطی(.698:7939،وهمکارانشکیب؛جهانی719:7337دال،دهد)زمینتغییراقلیمراتحتتأثیرقرارمی

تغییرسراخیر اکوسیستمدرعت گرفته انجام سریع چنان امکانها محیطیکه تغییرات با زنده موجودات سازگاری
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گیردمیانجامسختیبه 8223)مس، 812: واینعارضهناشیازعدماستفادةمنطقیازسرزمین)مخدوم، و7921( )

بدونتوجهبهمی تبدیلوتغییردرنوعکاربریواستفادهاززمین داشتن،بنابراینزانکربنتولیدیهرکاربریاست.

گذاریدرکشوراستسیاستریزیواطالعازنوعاستفادهازاراضیوتغییراتآندرطیزمانازمواردمهمدربرنامه

 7923)نظریسامانیوهمکاران، 338: بیابانیویژهمناطقحساسوبهاینمسـئلهدرخصـوص(. و،مناطقخشك،

اینمناطقیكبخشحیاتیازمحیطزیستفیزیکیوانسانیزمینبرخـورداراسـتیریازاهمیـتبیشـتریکو اند.

برداریهایبهرههایحاکمبرآنوشیوهخشكباتوجهبهویژگیمناطقخشكونیمه.(722:8278بیازیانواسترک،)

 همکاران، 7933نامناسب)ولیو تغییراتاقلیمی16: به کاربریزمینحساس( و 8229اند)لگس، پیامدمنفی(67: .

بیبرداریبهره و نامناسب کاربریهای کربن تولید میزان به درتوجهی بسیاری تغییرات ایجاد باعث ایجادشده های

بهوضعیتهیدرولوژیکیحوضه است؛ اینمناطقشده طوریهایآبخیز در شدتخشكسالکه وسالیهایاخیر ها

گیریافزایشداشتهاست.دربارةآشکارسازیخشكبهنحوچشمهایمختلفمناطقخشكونیمههادربخشالبسی

خشك مطالعة اقلیم انجامتغییرات تحقیقات در همکاران،سالی است)آقاکوچكو شده واقع توجه مورد بسیار گرفته

لوکاسوهمکاران،؛8277لیووهمکاران،؛8271کواکوهمکاران،؛8226؛دموسوهمکاران،8279آیارس،؛8273

(وایرانبه7:7938فروشبدریوهمکاران،باست)کتاناپذیرتغییراتاقلیمیسالیبخشجدایی(،زیراخشك8222

(ودوربودناز7977سومبارشجهانی)کردوانی،جهتقرارگرفتندرمنطقةخشكوبیابانیجهانبابارشیحدودیك

ازاینعرطوبتیونوسانمناب هایشدیدمکانیوزمانیپدیدةمذکورازجملهکشورهاییاستکهخساراتهنگفتیرا

گستره طبیعیدر استکهتهدید یكمنطقه به مربوط و ذاتی یكپدیدة خشکی است. هایمختلفدریافتکرده

،وهمکارانیمی)رحوظهوردرهراقلیمیراداردایموقتیاستکهامکانبروزسالیپدیدهتغییرپذیرنیست،ولیخشك

7922 31: کاربریماقلرییتغزمانهماثریریتمدمنظوربه(. افزاینزمیو ،یسالخشكهمچونیعیطبیایبالیشبر

دهاستفایبرایزیربرنامهفرایندیكکربنکمیش.آماشودیمیشنهادپیقتحقنیدرا8نکربکمای7سبزآمایشسناریوی

توجهبهپتانسینزمیازکاربر دریاگلخانهیانتشارگازهایتمقدارکربنوکممحاسبةاساسکهبراستینزمیلبا

حالحاضر(.در83:8271)باربروهمکاران،ردیگمیانجامیزیربرنامهینایمختلفاراضیهاکاربریواندازهاچشم

کاربریوسیلهبرایپایشتغییراتمحیطیواستخراجبهترینایرماهوارهاستفادهازتصاویوتکنولوژیسنجشازدور

طاهریو؛6:7927،حاجیمیررحیمیزادهوفیضی)داردراوکمترینهزینهکهبیشترینسرعتودقتاستاراضی

(.782:7937همکاران،
دیانجامپذیرفتهاست.مثالً،کیووهمکاراندرزمینةاثرتغییراقلیموکاربریزمینبربالیایطبیعیمطالعاتمتعد

چین8279) بررویهیدرولوژیحوضةباالدسترودخانةیلودر اقلیمرا تغییر تحولپوششزمینو تأثیراتتغییرو )

(بهارزیابیاثرهایبارشوکاربریاراضیدرتولیدرسوبدرحوضةرودخانة8271مطالعهکردند.دلگادووهمکاران)

ونتیجهگرفتندکهچینتحلیلکردندیونانتغییراقلیمرادراستانروند(8272شیوچن) .اریودرآرژانتینپرداختندبلیس

قوی دما است.ارتباطبینتغییراتپوششزمینو اینمنطقه بارشدر ارتباطآنبا از همکارانتر جهانیشکیبو

بهارزیابی7939) اقلیمدرسیمایسرزمینتاالبروندتغییراتکاربریزمینو( آثارمحیطتغییر تأکیدبر با چغاخور

زیستی )پرداختند. دستورانی و مطالعه7936بحری در ( تغییرتغییرهایاثرای و پاسخکاربریاقلیم بر اراضی

                                                           
1. Green Land Use Planning(GLUP) 

2. Low Carbon 
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حو اسکندریضةهیدرولوژیك )آبخیز همکاران و دارابی کردند. ارزیابی 7937را به خود مطالعة در یرپذیریتغی(

استانسناریوهایمختلفکاربریاراضیحدیهیدرولوژیكدرهایشاخص ماربره آبخیز حوضة اشارهلرستان)در )

تیموریوهمکاران) بهارزیابیاثرتغییراقلیموتغییرکاربریاراضیبرفرسایشخاکدرحوضةآبخیز7932دارند. )

درزمینهآمایشکم کمپلوهمکاران،؛8223دیوجاک،مطالعاتبسیاریانجامشدهاست)کربننیزکندرانپرداختند.

(.8271باربروهمکاران،؛8278

مطالعاتمتعددیدرزمینةارزیابیاثرتغییراقلیموکاربریاراضیبربالیایطبیعیانجامپذیرفتهاست،اماتحقیقی

سالیدرآینده،کهشاخصیازبروزریزمینبرافزایشخشكزمانبهبررسیاثردوعاملتغییراقلیموتغییرکاربکههم

کاستی به توجه با است. نشده دیده دهد ارائه مدیریتیجهتکاهشایناثرها یكراهکار و است، اقلیم هایتغییر

کاربریاراضیبه تغییر اقلیمو تغییر بررسیاثر زمینة در همتحقیقاتیموجود درنظرنگرفتنمیزاطور نکربنزمانو

هایمدیریتآمایشی،درتحقیقپیشروبهارزیابیاثردوپارامترتغییراقلیموهایپیشنهادیدربرنامهتولیدیکاربری

مطالعةحاضرپیشنهادپرداختهشدهاست.8292سالیدرحوضةدشتکاشاندردهةکاربریاراضیبرافزایشخشك

بایاسبز)7کربنرویکردنوینآمایشکم عنوانیكابزارمدیریتبرایکاهشاثرهایتغییربه(8271ربروهمکاران،

تواندمیهمچنین،اینپژوهشرارتباطباکاربریزمیناست.د(831:8272)پیترز،8رنگکردنردپایکربناقلیموکم

آیندهوارائةبرنامهراهگشایپیش منابعموجوددرمنطقةمطالعاتیهایکارآتردرزمینةتوسعةپایداربینیوضعیتدر

باشد.

 هاروشومواد

موردمطالعهمنطقةمعرفی

با کاشان آبریز شمال مربع کیلومتر 1173 برابر مساحتی حوضة مختصات جنوبغرب و اصفهان استان در با تهران

 شدهاست واقعشمالیعرض92°93´6"تا99 96°´96"طولشرقیو18 6°´9"تا12 13°´83"جغرافیاییبین

از محالت دلیجان به غرب از و رود،زاینده حوضة به ازجنوب مرکزی، کویر بهحوضة شرق از نمك، دریاچة به ازشمال و

درمناطقدشتیجزواقلیم دومارتن، روش به توجه با منطقةموردمطالعه، اقلیم (.7 )تصویر شودمیمحدود قمرود حوضة

م در بیابانیو اقلیمنیمه ناطقکوهستانیخشكیا بارشمنطقهدرفصلبندیمیخشكطبقهجزو حداکثر هایشود.

(.2:7932افتد)شرکتباغبانسبزکویرکاشان،زمستانوبهاراتفاقمی

هاروش

شود.میپرداختهنشاندادهشدهاستکهدرادامهبهتشریحآنها8هایموردنظردراینپژوهشدرشکلابزاروروش

اقلیمیتغییراتبررسی

اطالعاتایستگاهسینوپتیكکاشان اینتحقیق، مدتوارتفاعیکهدارایآمارطوالنی ،(99°N´32وE´17°37)در

هایمیانگینبارشماهانةاینایستگاهطیبرابرارتفاعمتوسطوزنیحوضةآبخیزدشتکاشاناست،استفادهشدوداده

یکنواختیوسالیوبررسیروندبارشدرمنطقةموردمطالعهبهایپایشخشكبر8277-7366دورة کارگرفتهشد.

                                                           
1. Green Land Use Planning(GLUP) 

2. Carbon Footprint 
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نزولی باشد)نیرومندوبزرگکنندةرونددادهتواندتعیینبودنپارامترهایاقلیمیمیصعودییا ها 7932نیا، 23: برای(.

آزمونغیرپارامتریكمن در118:7933ل)امیریوهمکاران،کندا-تشخیصروندبارشبرسریزمانی، انجامشد. )

به دادهپژوهشحاضر برآورد منظور مدلگردشعمومیجو از تحتسناریویانتخابیCanESM2هایبارشآینده

RCP4.5مدلریزمقیاس از  SDSM4.2نماییآماریو همکاران، 7932)تیموریو هم (912: شد. بااستفاده زمان

دستآمد.منظورارزیابیتغییراتاقلیمبهبه8212-7366سالینیزطیدورة،روندتغییراتخشكبررسیتغییراتبارش

خشك پایش بارشبرای شاخص محاسبة نتایج از مك)7استانداردشدهسالی، همکاران، و 7331کی مقیاس( در

نرمدوازده توسط درینسیماهه کارایی8افزار آزمون برای نهایت، در شد. تعییناستفاده ضریب معیارهای از 9مدل،

:7927کرداروفتاحی،)صداقت1،ومیانگینمطلقخطا3(،مجذورمیانگینمربعاتخطا63:7936)شیدائیانوهمکاران،

(استفادهشد.39:7937؛هوشیاروهمکاران،67

گیاهیپوششواراضیکاربريتغییراتبررسی

قةمطالعههایکاربریاراضیمنطبرایتهیةنقشه MSSهایةلندست،سنجندهمـــاهوارتصاویرازشده، ،+ETMو ،

OLI7321) 8222، و 8277، )جدول شد استفاده (.7( موردبا منطقة اقلیم به پوششگیاهیتوجه دلیلبهمطالعه،

باالیمنطقه تبخیر و افزایشدما ماه اینمنطقهدر در رشدکوتاهیدارد. رشدگیامیدورة .شودهانکاملمیدورة

بااستفادهاز8277،و8222،7321تصاویرباندهایمختلفسالاستفادهشد.بنابراین،دراینتحقیقازتصاویرماهمی

بهتعدادقابلقبولوباپراکنش(نقطه 739)7نقاطکنترلزمینی،وبااستفادهاز6،گوگلارث7:81222نقشةتوپوگرافی

3)قرمز(،و9)سبز(،8هرتاریخبااستفادهازترکیبباندهایســپس،تصاویررنگیکاذبشد.تصحیحهندسی مناسب

نزدیك( قرمز کـاربری)مادون شناسایی مختلـفهابرای شدی کـاربریساخته نقشة نهایت در شدزمینو .تهیه

بندیبراساسواریانسوکواریانسقهانجامگرفت.اینروشطب3براساسروشحداکثراحتمال2شدهبندینظارتطبقه

داری،مسکونی،اراضیشور،اراضیهایکشاورزی،مرتع،باغات،جنگلشود.درنهایت،درهشتطبقهبهنامانجاممی

77بندیازطریقدوشاخصارزیابیدقتشاملشاخصصحتکلیسنجیطبقهبندیشدوصحتتقسیم72بایر،سندون

(انجامگرفت.82:7937همکاران،)محمدیو78وضریبکاپا

)سبز(کربنکمآمایش

تغییرکاربریواستفادة79ایهایحفظمنابعبرایآیندهوتوسعةپایدارکاهشانتشارگازهایگلخانهیکیازراه است.

هایپیشنهادیاینهنامناسباززمینبرمیزانانتشاراینگازهاودرنتیجهگرمایشجهانیتأثیربسزاییدارد.یکیازرا

                                                           
1. Standard Precipitation Index (SPI) 

2. DrinC 

3. Coefficient of Determination(R2) 

4. Root-mean-square error (RMSE) 

5. Mean Squared Error  ) MAE) 

6. Google Earth 

7. Ground Control Point(GCP) 

8. Supervised Classification 

9. Maximum Likelihood 

10. Sanddune 

11. Overall accuracy 

12. Kappa coefficient 

13. Green House Gases(GHG) 
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گازهایگلخانه کمپژوهشبرایکاهشاثر ازرنگایو ناشی اقلیم تغییر اثر در کربن )تجمع پایکربن رد کردن

کربناستکهعبارتاستازتعیینکاربریمناسب(استفادهازرویکردآمایشکم1:8227()پرتسوا،7هایانسانیفعالیت

ترانتخابشود)باربروهمکاران،تربهجایپُرکربنکربنیلآنبهنحویکهکاربریکمهرمنطقهبراساستوانپتانس

8271 6: جدول کاربری8(. در انتشار میاولویت نشان را آمایشی مختلف های بهدهد. نقشةدستبرای آوردن

دسازیچندینروشوجودداردکههاست.برایاستاندارکربن،نخستینگاماستانداردسازیمعیارهاومحدودیتآمایشکم

 استانداردسازی برای خطی توابع و روشفازی از تحقیق این وشاخصدر مقادیر روشکلیة این شد. استفاده ها

وهمکاران،نژادکند)قاسمیتبدیلمی811ایرابهدامنةیکسانیبینصفرتایكیاصفرتاهاینقشههایالیهارزش

دهیوجودداردکهدراینهایمتنوعیبرایوزنهاست.روشدهیبهمعیارهاومحدودیتیوزن(.گامبعد877:7939

تحلیلسلسله روشفرایند از )تحقیق شدAHPمراتبی استفاده ( همکاران،)رجبی 7932و ارزیابی(.73: نهایت، در

روشترکیبخطیوزن8دارچندمعیاریبهروشترکیبخطیوزن تحلیلارزیابیرایجدارانجامشد. ترینتکنیكدر

تصمیم تحلیلگریا برمبنایچندمعیاریاستکهبرمبنایمفهوممیانگینوزنیاستواراست. اهمیت»گیرندهمستقیماً

نسبی می« معیارها به نهایی وزن بررسی مورد معیار طریقضربهر از سپس، آندهد. مقدار در نسبی وزن کردن

آید.پسازآنآلترناتیویکهبیشترینمقدارراداشتهباشدبرایدستمیبه9اییبرایهرآلترناتیوخصیصه،یكمقدارنه

ترخواهدبود.هدفموردنظرمناسب



 
.موقعیتمنطقةموردمطالعهدرتحقیقونقاطکنترلزمینی5شکل

                                                           
1. Anthropogenic climate change 

2. Weighted Linear Combination(WLC) 

3. Alternative 
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.نمودارمراحلکارتحقیق6شکل

 ايمشخااتتااویرماهواره.5جدول

ماهوارهردیف
نوع

سنجنده

تاریخاخذ

تاویر

قدرتتفکیک

مکانی

شمارةردیفو

گذر

قدرتتفکیک

رادیومتري

 MSS1لندست7
73/1/7321 


 بیت297/763و96/763متر73

تیب297/763و96/763مترETM 71/1/8222 8281+7لندست8
بیت7697/763و96/763متر92OLI 88/1/82772لندست9

هايآمایشی.اولویتانتشارکربندرکاربري6جدول

اولویتانتشارکربنکاربريزمیناولویتانتشارکربنکاربريزمین
8توریسممتمرکز777توسعةشهروروستاوصنعت 73 
8توسعةشهروروستاوصنعت 7توریسمگستردة72  71 

9کشاورزی 8گستردةتوریسم2  76 
37داریمرتع33کشاورزی
18داریمرتع721کشاورزی
69داریمرتع776کشاورزی
86داریجنگل787کشاورزی
97داریجنگل78کشاورزی

7توریسممتمرکز 7 حفاظتمحیطزیست79 
(8273؛هرگوالکوورچات،8273؛توبیلووهمکاران،8278همکاران،؛هوگتونو8226؛لوباوسکیوهمکاران،7337منبع:براساسمطالعاتدال،

(:797:7929شود)کرم،محاسبهمی7گیری،مقدارهرآلترناتیوبارابطةدراینروشقاعدةتصمیم

i(7) j ij

j

A W X
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امبهخودپذیرفتهاست.jامدررابطهباشاخصiمکانمقداریاستکهاموjوزنشاخص،7دررابطة

پژوهشهايیافته
کندال-بررسیروندبارشبااستفادهازمدلمن

تغییراتمیانگین9درجدول8277-7362هایبارشساالنةایستگاهکاشاندردورةکندالداده-نمودارمن9درشکل

بارشنشاندادهشدهاست.

 

بارشمتوسطساالنه’U وU هايرتغییراتآماره.نمودا9شکل

هایساالنةبارشایستگاهموردمطالعهدرسالکندالداده-شودکهدرنمودارگرافیکیمناستنباطمی9ازشکل

7363 بهجهشکاهشیمشاهدهمی7321و همچنین، مؤلفةشود. دو Uعلتقطعنمودار Uو
روند8271درسال’

هایژانویه،فوریه،مارس،می،آگوست،،ماه9براساسجدولادامهدارد.8277شودکهتاسالیدهمیکاهشیبارشد

متر،کهدارایتغییراتمیلی281جزماهسپتامبرباتغییرمیانگینبارشدارمنفیبودهوبهاکتبر،ودسامبردارایروندمعنی

مترمیلی782هایبارشساالنهباکاهشاند.دردادهییراتکاهشیبارشماندهدارایتغهایباقیافزایشیاست،سایرماه

شود.دارکاهشیدیدهمینیزروندمعنی

.بررسینوع)حروف(وزمان)اعداد(تغییرمیانگینبارشدرایستگاهمطالعاتی9جدول

ستگاه
نامای



ژانویه
فوریه
س

مار


آوریل


ی
م

ن
ژوئ

ي
ژوال

ت
س
آگو

سپتامبر


اکتبر


نوام
بر

سامبر
د



ساالنه


کاشان
TD
-886

TD
983- 

TD
-887 

AD
-787

TD
-989

AD
787- 

AD
283- 

TD 
-982

AI
281

TD
-883

AD
-289

TD
782- 

TD
782- 

TDکاهشی(،(روندمنفی:TI،)روندمثبت)افزایشی:ADتغییرکاهشی،:AI:تغییرافزایشی

768:7931نژادوقاسمی،مأخذ:معروف

به دادهمنظور بارش، پارامتر تغییرات انحراف میزان و روند ایستگاهبررسی در پارامتر این ساالنة میانگین های

بازةزمانیپنجاه بدین8277-7362سالهسینوپتیكکاشاندر نخستمیانگینپنجاهتحلیلوارزیابیشد. سالةمنظور،

اینبازةزممتربهمیلی28131پارامتربارش -7327(،)7372-7327(،)7377-7362انیبهپنجدهه)دستآمد.سپس،
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بندیشد.میانگینهردههمحاسبهگردیدواختالفمیانگینهردههاز(دسته8227-8277(،و)7332-8227(،)7337

(نشاندادهشد.3صورتنمودار)شکل(.درنهایت،اینتغییراتبه3دستآمد)جدولسالهبهمیانگینبلندمدتپنجاه

(6255-5321ساله)هايمختلفازمیانگینبلندمدتپنجاه.تغییراتمیانگینبارشدردهه4جدول

سالهانحرافمیانگیندماازمیانگینپنجاهمتر(میانگینبارش)میلیبازةزمانی
2876728778(7377-7362دهةاول)
-2821128332(7327-7372دهةدوم)
2827328163(7337-7327دهةسوم)
2823728126(8227-7332دهةچهارم)
-2877728973(8277-8227دهةپنجم)

 

(6255-5321ساله)هايمختلفازمیانگینبلندمدتپنجاهتغییراتمیانگینبارشدردهه.4شکل

-7327متر،دهةدوم)میلی28767یزان(بهم7362-7377،میانگینبارشدهةاول)3وشکل3براساسجدول

7337 )میلی28211( سوم دهة کاهش، 7327-7372متر )میلی28273( چهارم دهة افزایشبارش، (8227-7332متر

)میلی28237 پنجم دهة و افزایش، 8277-8227متر مقدار به ومیلی28777( نتایجگویایروند این کاهشدارد. متر

دهةاخیراست.تغییراتکاهشیبارشدر

 SDSMنماییریزمقیاسمدل5اعتبارسنجی

برایاطمینانازصحت1نماییبراساسسهشاخصعملکردیدرجدولاعتبارسنجیمدلریزمقیاس ارائهشدهاست.

شبیه پارامترهای ارزیابی به سازیمدل، متغیرهای از استفاده با )NCEP شده ارتفاع در ویژه و122رطوبت

(8221-7366هایمشاهداتیبرایدورةپایه)دادهوکال،رطوبتویژةسطحی،وکلبارشمایعوجامد(هکتوپاس212

آناطمینانکمتری8بینیبارشباتوجهبهطبیعتغیرعادیدهدکهدرپیشپرداختهشدونتایجحاصلازآننشانمی

Rوجوددارد؛امااینمطلبقابلذکراستکهمقدار
هایبارشروزانهدرمنطقةموردمطالعهقابلقبولدهکمبرایدا2

به دشتکاشان حوضة براساساستانداردهایجهانی زیرا خشكکالساست، یكمنطقة دربندیعنوان است. شده

درمقیاسماهانهوفصلیوساالنهازدقتبیشتریSDSMهابیانگرایناستکهمدلشاخصمجموع،نتایجحاصلاز

گردانیپارامتربارشدرحوضةموردبررسیبرخورداراستودرکلمدلکاراییمقیاسروزانهبرایریزمقیاسنسبتبه

کردنمقادیربارشمنطقهدارد.مقیاسمناسبیدرکوچك

                                                           
1. Validation 

2. Abnormal 
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 SDSM نمایی.نتایجاعتبارسنجیمدلریزمقیاس1جدول

مقیاسزمانی
هايعملکرديصشاخ

آماري
مقیاسزمانیبارش

هايعملکرديصشاخ

آماري
بارش

روزانه
R22813

صلیف
R22833

MAE2882MAE28228
RMSE8813RMSE28228

ماهانه
R22833

ساالنه
R22833

MAE2828MAE282227
RMSE28223RMSE282227

SDSMمدلنماییریزمقیاسنتایج

هادرآیندهکاهشخواهدداشت.مقداربارشدرهکاشاندربیشترماهدهدکهمیانگینبارشدرایستگانشانمی1نمودار

هایمی،ژوئن،جوالی،اوت،سپتامبر،واکتبردرسناریویانتخابینسبتبهدورةپایهافزایشخواهدداشت.افزایشماه

انناشیازافزایشمیزاندیهایفصلزمستهایژوئن،جوالی،واوتدرفصلتابستانحتیبیشترازماهبارشدرماه

نشانمی781:8279اکسیدکربناست)سیاریوهمکاران، دهدکهحاصلایجاد(وتوزیعزمانینامناسببارندگیرا

به هوا تغییراتاقلیمیطیسالاختالالترژیمآبو هایآتیاست)گلدلیلپدیدة بوانی، 7932محمدیو (.982:

رادرماهدسامبروبیشترینمیانگین288mmکمترینمیانگینبارشRCP4.5،SDSMازآمدهدستبراساسنتایجبه

بینیکردهاست.پیشرادرماهمیmm2833بارش



بادورةمشاهداتیRCP 4.5تحتسناریوي6212-6255.مقایسةمیانگینبارشدردورة1شکل

سالیخشکارزیابی

پایهوپیشدهدوازspIنتایجبررسیروندشاخص ماههبرایدورة نشاندادهشدهاست.3درشکلRCP4.5بینیبا

سالیشدیدجایداردکهگویایچیرگیخشك-7833تا-781سالیدرطبقةخشك7321شودکهدرسالمشاهدهمی

نمایانگرخشکینزدیكقرارداردکه2833تا-2833سالیدرطبقةنیزخشك8222برمنطقةموردمطالعهاست.درسال

 سال در همچنین، است. نرمال دوازده8277به میانگین کاهشدر ، می SPIماهة خشكدیده و طبقةشود سالیدر

براساسشاخصقرارداردکهبیانگرخشك-781تا-7833 -8277)8292درآیندهبرایسالSPIسالیشدیداست.

دوRCP4.5(تحتسناریوی8212 وکمترقرارداردکه-8سالیدرطبقةرةپایهکاهشیافتهوخشكدرمقایسهبا

گویایخشك شاهدجهشکاهشیبارشدر بارش، براساسروند بنابراین، است. 7321هایسالسالیحاد 8277و

خشكهم روندتغییراتخشكسالیشدیدمیزمانبا همچنین، موردمطالعهشیبمنفیرباشیم. اسالیدرطولدورة

احتمالزیاددرعنوانیکیازنتایجتغییراقلیمبهسالیشدیدبهدهدکهخشك(.ایننتایجنشانمی6دهد)شکلنشانمی

(.78:8277لیوهمکاران،)آیندهرخخواهدداد
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(6212-5322ساله)11آماريةماههدرطولدوردوازدهدرمقیاسزمانیSPIتغییراتشاخص.روند2شکل

گیاهیپوششواراضیکاربريتغییر

آوردهشدهاست.پسازتهیة7(درشکل8277،و8222،7321هایسالنقشةکاربریاراضیبرایسهدورةزمانی)

نتایجتغیراترخ کاربریزمینمحاسبهشد. مساحتبرایهفتطبقة کاربری، نشانمینقشة ورةدهدکهطیدداده

درصد،وشهروروستاو2867درصد،بایربهمیزان187(وسعتکاربریاراضیکشاورزیبهمیزان8222-7321زمانی)

زار،وهایمرتع،سندون،شورهدرصدازکلسطحمنطقةموردمطالعهافزایشیافتهاستوکاربری2898صنعتبهمیزان

باتوجهبهافزایشمیزانبارش8222درسالدرصدکاهشیافتهاست.287،و2817،2838،1821ترتیببهمیزانباغبه

سال مقایسهبا کاهشاراضیشورهوکاهشخشك7321در وسندوندیدهمیسالی، زار بررسیشود. نتایجحاصلاز

زمانی) نشانمی8277-8222تغییراتبیندورة باغبههایشورهدهدکهکاربری( و شهر، ،78882میزانترتیببهزار،

،8818،3863،1868ترتیببهمیزانهایمرتع،کشاورزی،بایر،وسندونبهافزایشداشتهوکاربریدرصد2882،و7827

دهند.درصدکاهشمساحترانشانمی2879و

کیلومترمیالدي)6255،و5311،6222هايسالهايکاربرياراضیوپوششزمینبراي.مساحتودرندطبقه2جدول

 مربع(

طبقةکاربري/

پوششاراضی
5311

ت
ساح

ندم
در



6222

ت
ساح

ندم
در



اختالف)%(

5311-

6222

6255

ت
ساح

ندم
در



اختالف)%(

6222-

6255

-38623879869832187738371838189863826873کشاورزی
28967827168782-287128619682362873338813باغ
-1869838937691812-182393837733387332827889289مرتع
7887777866323878-281718329218666821997889زارشوره

-8818378778837872978323986383988836876937873اراضیبایر
-28763833812818-283718818388686876939889سندون

78267866388622899286799878288271868شهروروستا






269 کاشاندشتیزآبخحوضةکمکربندریشآمایشنهاديپةبرنامارائةوزمینکاربريویماقلیرتغیارزیابی



 

 (6255،و5311،6222هايسال.نقشةکاربري/پوششاراضی)5شکل

بنديطبقهنحتارزیابی

 آوردهشدهاست.7هایکاربری/پوششاراضیدرطیدورةموردمطالعهدرجدولبندینقشهنتایجصحتطبقه

و2833استکهمقداردقتکلی8277بهتصاویرسالبندیمربوط،بهتریننتایجحاصلازطبقه7براساسجدول

 دهد.میرانشان283ضریبکاپای

 اکولوزیکتونارزیابی

فازی نقشهپساز مرتعکردن کشاورزی، کاربری هشت برای اکولوژیك توان ارزیابی معیار، جنگلهای داری،داری،

انج روستا و شهر توسعة و متمرکز، و گسترده توریسم حفاظت، )شکل گرفت 2ام جدول 2(. مختلفکالس، های

دهد.میآمدهدرارزیابیتواناکولوژیكونقشةآمایشسبزدرحوضةدشتکاشانرانشاندستبه

(6255،و5311،6222هايسالهايکاربري/پوششاراضی)بندينقشه.دقتطبقه5جدول

531162226255سال
283328372822دقتکلی

28328232826یبکاپاضر

(5911هايارزیابیتواناکولوژیک)مخدوم،کالس.1جدول

قابلیتکالسکاربريقابلیتکالسکاربري

داریمرتع

نامناسب2
حفاظت

نامناسب2
مناسب7مناسب7
مناسب8

پروریآبزی
نامناسب2

مناسب7مناسب9

کشاورزی

پروریریودامکشتآبی،باغبانیباآبیا9
توریسممتمرکز

مناسب7
مناسب8کشتدیم،باغبانیبدونآبیاری3
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کربنکمیاسبزسرزمینآمایش

استفادهازمدلسیستمیكمخدوم) ارزیابیتواناکولوژیكسرزمینبا باروشکیفی7921برایاجرایآمایشسبز، )

وسالیموجودهاییکهمصرفآبکمترداردباتوجهبهخشكقیاسیانجامشد.نقشةآمایشسبزبااولویتبرکاربری

مساحت3(.جدول3منظورکاهشاثربرروندتغییراقلیمبرایحوضةدشتکاشانایجادشد)شکلتراست،بهکربنکم

 دهد.میهایمختلفرانشانکاربری







هايتواناکولوژیکحوضةدشتکاشان.نقشه1شکل

 

 انکربن(حوضةدشتکاش.نقشةآمایشسبز)کم3شکل
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هادرنقشةآمایشسرزمینسبز.مساحتکاربري3جدول

مساحت)درند((km2مساحت)کاربريزمین
838676128387داریجنگل

38831778139کشاورزی
7816268711کشاورزی

8897782829داریمرتع
18838332893داریمرتع

2827378237توریسمگستردة
788662898شهروروستا
 982377889حفاظت

 

بودنآمدهباتوجهبهشرایطخشكمنطقهوکمدستشودکهدرنقشةبهمی،مشاهده3وجدول3باتوجهبهشکل

کاربری 7داریوجنگل3داریهایمرتعمنابعآب، کاربریتوریسمگستردة استو دادهشده اولویتقرار که7در ،

گیرد.میطبیعتاست،کمتریندرصدمساحترادربرگیریوگردشدرشاملماهی

گیرينتیجه
سالیدرحوضةآبخیزدشتکاشانانجامتحقیقحاضرباهدفارزیابیتغییراقلیموکاربریاراضیبرافزایشخشك

اخیرنشانهایکندالدرمحدودةموردمطالعهکاهشرادردهه-بررسیروندتغییراتبارشبامدلمنپذیرفتهاست.

علتافزایشدیاکسیدکربنافزایشبارشدرفصلتابستانوبهاردیدهشدهبرایآیندهبهبینیدهد.دربارشپیشمی

ایحاکیازافزایش(همخوانیدارد.نتایجپایشتصاویرماهواره8279شودکهبانتایجمطالعاتسیاریوهمکاران)می

شوره بایر اراضی و سالی در  شد که تغییرات رو به کاهش در بارش و افزایش خشکدر نهایت، مشخص است.زار

( در دشت کاشان حاکی از افزایش 5931شود. نتایج مطالعات آل بوعلی و همکاران ) می های اخیر دیده  دهه

است. فخرآبادی و همکاران   سالی منابع آب ناشی از تغییر اقلیم در دشت کاشان  سالی هواشناسی و خشک خشک

کنند. می های اخیر در دشت کاشان تأیید  سال سالی را در  ایش خشک( افز5939)

پذیرند.روندتغییرکاربریدرطیایندورهدرطورشدیدیدرمقابلتغییراقلیمآسیبخشكبهمناطقخشكونیمه

 نشان دشتکاشان هممیحوضة که )دهد اقلیم تغییر روند مطالعه شروع با اراضیکش7321زمان سطح و( اورزی

کاربری تعرقوکاهشمسکونیوصنعتیافزایشیافتهاست. درمیزانتبخیرو درکلبیشترینتأثیررا هایمذکور

سالی،سطحاراضیشدنشیبخشكباتداومروندتغییراقلیمومنفیایدارند.افزایشتولیدگازهایگلخانهومنابعآب

دلیلکاهشراندماناراضیزارافزایشیافتهاستکهاینوضعیتبهرهکشاورزیومرتعکاهشودرمقابلسطحشو

خصوصدرمحدودةدریاچةنمكهایآبیاریورهاکردنایناراضیبهشدنچاهعلتشوریخاکوخشكکشاورزیبه

اورزیوهایشمالآرانوبیدگلوابوزیدآبادونصرآباداست.کاهشسطحمرتعنیزحاصلفشارهایبخشکشوزمین

نتیجةپژوهشانسان ایننتایجبا و7939هایجهانیشکیبوهمکاران)ساختاست. همخوانی(8272شیوچن)(

بود. افتمحیطزیستیمنطقه جلوگیریاز بحرانو منطقیبرایخروجاز دنبالراه به چنینشرایطیباید در دارد.

سالیدرمنطقه،قراردادنبرنامةآمایشوکاهشخساراتخشكمنظورکاهشآثارمحیطزیستیراهبرداینتحقیقبه

کم یا برنامهسبز، کار دستور در کاربریکربن با اولویت که است بهریزان توجه با کمتر آب مصرف با است هایی

منظورکاهشاثربرروندتغییراقلیم.تربهکربنهایکمسالیموجودوکاربریخشك
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 منابع

SPIسالیبرمنابعآبزیرزمینیبااستفادهازشاخص(.بررسیاثراتخشك7931نژاد،س.ج.)ضاوی،ر.وساداتیآلبوعلی،ع.؛ق

.79-88،صبیاباناکوسیستمپژوهشیمهندسی-)مطالعةموردی:دشتکاشان(،مجلةعلمی

) م. سادات، و م. ذوقی، ع.ر.؛ کرباسی، م.ج؛ اق7933امیری، تغییرات آشکارسازی و(. کندال گرافیکی آزمون تحلیل با لیمی

.137-161(:9)37،شناسیمحیطسالی)مطالعةموردی:حاشیةتاالبآقگلهمدان(،مجلةهایخشكشاخص

،آبخیزاسکندریضةاراضیبرپاسخهیدرولوژیكحوکاربریاقلیموتغییرارزیابیاثراتتغییر(.7936بحری،م.ودستورانی،م.)

 .97-17:88،محیطیمخاطراتویاجغراف

(.ارزیابیاثرتغییراقلیموتغییرکاربریاراضیبرفرسایشخاک)مطالعة7932.ورفیعیساردویی،ا.)متیموری،ف.؛بذرافشان،ا

.919-962(:8)6،یدرولوژیاکوهموردی:حوضةآبخیزکندران(،مجلة

)جمالی م. قربانی، و ا. شاهپوری، م.؛ شکل(.7939پور، بر کاربریعواملمؤثر )مطالعةاراضیدرگیریتغییر مازندران استان

.727-771(:8)83،یکشاورزةتوسعواقتصاد(،دانشگاهفردوسیمشهد،نشریةموردی:شهرستانتنکابن

ملك وعادلی،فجهانیشکیب،ف.؛ ا.؛شریفی،ی. یاوری، بریزمینوتغییرارزیابیروندتغییراتکار(.7939).محمدی،ب.؛

 .697-639(:9)32،شناسیمحیط،مجلهزیستیچغاخورباتأکیدبرآثارمحیطاقلیمدرسیمایسرزمینتاالب

دارابی ح.؛ وک،سلیمانی،ک.؛شاهدی، )ب،کالو. 7937. سناریوهایمختلفهایحدیهیدرولوژیكدرشاخصتغییرپذیری(.

.27-31(:3)78،ایرانیزداریآبخیعلومومهندس،نشریةکاربریاراضی

) م. طالعی، و ع. منصوریان، م.؛ 7932رجبی، روش(. گیریچندمعیارهایتصمیممقایسة AHPة ،AHP_OWAو  Fuzzy،

AHP_ OWA.77-38(:17)97،شناسیمحیط،هایمسکونیدرشهرتبریزیابیمجتمعبرایمکان

) ح. برقی، و س. موحدی، د.؛ شاخصنرمالبارشررسیشدتخشكب(.7922رحیمی، SPI)سالیبا موردیاستانةمطالع(:

.39-16(:96)پیاپی3،شمارة82دورة96،محیطیریزیجغرافیاوبرنامهةمجل(،بلوچستانسیستانو

) ا. وسعدالدین، ع. م.،سلمانماهینی، اونق، م.؛ راستایتوسعةپایدار7937رحیمی، تدوینبرنامةآمایشدر درحوضةآبخیز(.

.87-96(:6)9،یستزیطمحهایپژوهشچای،مجلةچهل

علی و ن. اندبیلی، )رضاپور م. اصل، حفاظت7936خواه ارزیابیتواناکولوژیکیمنطقة آق(. برایکاربریجنگلشدة داری،داغ

.821-876(:728)86،جغرافیاییاطالعاتپژوهشی –نامةعلمیفصل

SDSM)) نماییآماریبررسیکاراییمدلریزمقیاس(.7939م.؛آبکار،ع.؛رضایی،م.ومیرکازهیریگی،م.)رضایی،م.؛نهتانی،

ضةحویریتمدةنامپژوهش(،موردی:کرمانوبمةمطالع)دماییدردواقلیمخشكوفراخشكبینیپارامترهایدرپیش

.777-797:(72)1،دانشگاهعلومکشاورزیومنابعطبیعیساری،یزآبخ

) ر. اولی، فضل و م. احمدی، ضیاتبار م.؛ 7936شیدائیان، مصنوعیةمقایس(. عصبی شبکة وANN) مدل درSDSM(

 .13-79(:8)32،آبیاریمهندسیوعلوم،دانشگاهشهیدچمراناهواز،مجلةسازیدمامقیاسکوچك

)صداقت ا. وفتاحی، ع. 7927کردار، مجلشكآگاهیخهایپیششاخص(. ایران، دانشگاهسیستانو،توسعهویاجغرافةسالیدر

.13-76(:77)6بلوچستان،
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هایاستفادهازدادهاراضیباتغییراتکاربریبینیبررسیوپیش(.7937پور،ب.)طاهری،ف.؛رهنما،م.ر.؛خوارزمی،ا.ع.وخاک

.787-738(:12)76،غرافیاوتوسعهج،7933-7973هایسالطیشهرشاندیزةچندزمانایماهواره

) م. وخداقلی، ح. مرادی، شبیه7939طاییسمیرمی،س.؛ متغیرهایاقلیمیتوسطمدلچندگانةخطیسازیوپیش(. بینیبرخیاز

SDSM.7-71:82،زیستمحیطوانساننامةهایگردشعمومیجو)مطالعةموردی:حوضةآبخیزبارنیشابور(،فصلومدل

هایکاشانوآرانسالیدشتکاشانشاملشهرستان(.بررسیوضعیتخشك7939.)امآبادی،ا.؛انتظاری،ع.ر.وبذرافشان،فخر

.77-26(:38)77،سرزمیننامةجغرافیایی(،فصلSPIآباد(بااستفادهازشاخصبارشاستاندارد)بیدگل)نوش

بفیضی وزاده، )حاجیمیررحیمی. 7927،س.م. ازروشطبقهاشکارسازیتغییراتکاربریاراضیباآ(. بندیشیءگراستفاده

.7-6:33،بردارینقشه،نشریة(شهرکاندیشه:مطالعةموردی)

 وکشاورزیفنونعلوم،مجلةسالیاستاناصفهانارزیابیریسكخشك(.7939نژاد،س.؛سلطانی،س.وسفیانیان،ع.)قاسمی

.879-881(:62)72،خاکوآبعلومطبیعی،منابع

در SPIسالیوترسالیبااستفادهازنمایة(.بررسیپدیدةخشك7938شهبازبیگیروزبهانی،م.وشریفان،ح.)؛کاظمیحسنوند،م.

.7-6،انجمنآبیاریوزهکشیایران،دانشگاهفردوسیمشهد،آبوریبهرهوآبیاریهمایشاولینمناطقمرکزیایران،

.دانشگاهتهران،لآبایرانئومسامنابع(.7977.)پکردوانی،

آ.؛محمدوندناهیدی،م.وکتابکتاب )فروشبدری، ا. یندوم،سالیبرمحیطزیستبررسیتأثیراتخشك(.7938فروشبدری،

.7-76،اندیشانمحیطزیستفرداشرکتهم-همدان،سالمیستزیطومحیکشاورزیدارپاةتوسعملیهمایش

لغزش،مطالعةموردی؛منطقةسرخونبندیپتانسیلوقوعزمین(درپهنهWLC(.کاربردمدلترکیبخطیوزین)7929کرم،ع.)

.797-736(:3)8،توسعهوجغرافیادراستانچهارمحالوبختیاری،مجلة

تحتهایآتیدردورهسوحوضةقرهسالیبازگشتخشكةبررسیتغییراتشدتودور(.7932محمدی،م.ومساحبوانی،ع.)گل

.971-986(:8)81،خاکوآب،نشریةاقلیمثیرتغییرأت

سالیبینیتغییراتکاربری/پوششاراضیوارتباطآنباخشك(.پایشوپیش7937محمدی،ش.؛حبشی،خ.وپورمنافی،س.)

درمنابعیاییاطالعاتجغرافةسامانودورازسنجشرود(،مجلة،حوضةآبخیززایندهB2)مطالعةموردی:زیرحوضةپارسل

.83-93(:7)3،یعیطب

،تهران:انتشاراتدانشگاهتهران.7،چسرزمینآمایششالودة(.7921مخدوم،م.)

تا7922ةآبخیزطالقاندردورضةارزیابیروندتغییراتکاربریاراضیحو(.7923نظریسامانی،ع.؛قربانی،م.وکوهبنانی،ح.)

.338-317(:9)3،پژوهشیمرتع-مجلةعلمی،7966

،IMDPAزاییحوضةمسجدسلیمانبااستفادهاز(.ارزیابیشدتبیابان7933ولی،ع.؛موسوی،س.ح.وساداتاحمدی،س.م.)

.39-16(:3)3،بیاباناکوسیستمپژوهشی-مجلةعلمی

حسینی،س. م.؛ )هوشیار، ا. ومسگری، 7937ا. ازمدلمدل(. استفاده رگرسیونیهایسازیدماهایحداقلشهرستانارومیهبا

 .99-12(:78)6،جغرافیاییاندیشة،مجلةهایعصبیمصنوعیوغیرخطیچندگانهوشبکهخطی

.کاشاندرخشکیبهمقاومهایدرختچهودرختانچوبزراعت(.7932شرکتباغبانسبزکویرکاشان)
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،دانشگاهفردوسیمشهد.9،چزمانیهایسریتحلیلبرایمقدمه(.7932ا.)نیا،س.بزرگنیرومند،ح.ع.و
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