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مقدمه 
تبادلکربنبیناتمسفروبیوسفرکرةزمینمهمترینعاملدرکنترلگرمایشجهانیوتغییراتاقلیمیاست(واتسونو

).افزایشنگرانیدرموردتغییراتاقلیمجهانیتوجهجامعةعلمیرابهاستفادهازکاربریهاییبا

همکاران،:8222723
تولیددیاکسیدکربنِکمترجلبکردهاست(لوباوسکیوهمکاران،:8226.)791بنابراین،بررسیتغییراتمیزانکربن
در جنگلکاری ،بازکاشت جنگل ،جنگلزدایی ،و دیگر فعالیتهای مرتبط با کاربری اراضی مهم است (واتسون و
همکاران،:8222 .)723کاربری اراضیو تغییراتآنمتغیرهایمهمیهستندکهاثرهایقابلتوجهی در محیطزیست
تغییراقلیممیشود.همچنین،

توانندموجبانتشارگازهایگلخانهایشوندکهباعث


)ومی
میگذارند(فودی،:8222399

هایبشرازطریقتغییردرپراکنشاکوسیستمهاوپوشش

تغییراقلیموکاربریزمینبریکدیگراثرمتقابلدارند.فعالیت
سالهای
درطی 

زمینتغییراقلیمراتحتتأثیرقرارمیدهد(دال،:7337719؛جهانیشکیبوهمکاران،:7939.)698

اکوسیستمها چنان سریع انجام گرفته که امکان سازگاری موجودات زنده با تغییرات محیطی

اخیر سرعت تغییر در 
نویسندةمسئول،تلفن:23767613827

  Email: yarahmadi.d@lu.ac.ir 
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میگیرد (مس،:8223)812واینعارضهناشیازعدماستفادةمنطقیازسرزمین(مخدوم،)7921و
بهسختی انجام  

تبدیلوتغییردرنوعکاربریواستفادهاززمین بدونتوجهبهمیزانکربنتولیدیهرکاربریاست.بنابراین ،داشتن
سیاستگذاریدرکشوراست

اطالعازنوعاستفادهازاراضیوتغییراتآندرطیزمانازمواردمهمدربرنامهریزیو 

مناطقحساسوبهویژهمناطقخشك،بیابانی ،و

(نظریسامانیوهمکاران،:7923.)338اینمسـئلهدرخصـوص 
.اینمناطقیكبخشحیاتیازمحیطزیستفیزیکیوانسانیزمیناند

کویریازاهمیـتبیشـتری برخـورداراسـت
هایبهرهبرداری


هایحاکمبرآنوشیوه

خشكباتوجهبهویژگی

مناطقخشكونیمه
(بیازیانواسترک،:8278.)722
وکاربریزمینحساساند(لگس،:8229.)67پیامدمنفی

نامناسب(ولیوهمکاران،:7933)16بهتغییراتاقلیمی 
برداریهای نامناسب و بیتوجهی به میزان تولید کربن کاربریهای ایجادشده باعث ایجاد تغییرات بسیاری در


بهره
سالیها و
سالهای اخیر شدت خشك 
طوریکه در  
وضعیت هیدرولوژیکی حوضههای آبخیز این مناطق شده است؛ به 
خشكبهنحوچشمگیریافزایشداشتهاست.دربارةآشکارسازی

هادربخشهایمختلفمناطقخشكونیمه

سیالب
تغییرات اقلیم مطالعة خشكسالی در تحقیقات انجام گرفته بسیار مورد توجه واقع شده است (آقاکوچك و همکاران،
8273؛آیارس،8279؛دموسوهمکاران،8226؛کواکوهمکاران،8271؛ لیووهمکاران،8277؛لوکاسوهمکاران،
بفروشبدریوهمکاران،:7938)7وایرانبه
است(کتا 

ناپذیرتغییراتاقلیمی 


سالیبخشجدایی

)،زیراخشك
8222
جهتقرارگرفتندرمنطقةخشكوبیابانیجهانبابارشیحدودیكسومبارشجهانی(کردوانی،)7977ودوربودناز

عرطوبتیونوسانهایشدیدمکانیوزمانیپدیدةمذکورازجملهکشورهاییاستکهخساراتهنگفتیراازاین

مناب
تهدید طبیعی در گستره های مختلف دریافت کرده است .خشکی یك پدیدة ذاتی و مربوط به یك منطقه است که
سالیپدیدهایموقتیاستکهامکانبروزوظهوردرهراقلیمیرادارد(رحیمیوهمکاران،


تغییرپذیرنیست،ولیخشك
خشكسالی،

همزمان تغییر اقلیم وکاربری زمین برافزایش بالیای طبیعی همچون
بهمنظور مدیریت اثر  
:7922.)31 
برنامهریزیبرایاستفاده
کمکربنیكفرایند 
یشود.آمایش 
کمکربن8دراینتحقیقپیشنهادم 
سناریویآمایشسبز7یا 
گلخانهای در

ازکاربری زمین باتوجهبهپتانسیل زمین است کهبراساس محاسبة مقدارکربنوکمیت انتشارگازهای 
میگیرد (باربروهمکاران،:8271.)83در حالحاضر
برنامهریزی انجام  
کاربریهای مختلفاراضی این  

چشماندازها و 

رماهوارهایبهترین وسیلهبرایپایشتغییراتمحیطیواستخراج کاربری

تکنولوژیسنجشازدورو استفادهازتصاوی
فیضیزادهوحاجیمیررحیمی ،:79276؛ طاهریو
اراضیاست کهبیشترینسرعتودقتوکمترینهزینهرا دارد ( 

همکاران،:7937 .)782
درزمینةاثرتغییراقلیموکاربریزمینبربالیایطبیعیمطالعاتمتعددیانجامپذیرفتهاست.مثالً،کیووهمکاران
() 8279تأثیراتتغییروتحولپوششزمینوتغییراقلیمرابررویهیدرولوژیحوضةباالدسترودخانةیلودرچین
مطالعهکردند.دلگادووهمکاران()8271بهارزیابیاثرهایبارشوکاربریاراضیدرتولیدرسوبدرحوضةرودخانة
بلیساریودرآرژانتینپرداختند .شیوچن()8272روندتغییراقلیمرادراستانیونانچینتحلیلکردندونتیجهگرفتندکه
ارتباط بین تغییرات پوشش زمین و دما قویتر از ارتباط آن با بارش در این منطقه است .جهانیشکیب و همکاران
()7939بهارزیابیروندتغییراتکاربریزمینو تغییراقلیمدرسیمایسرزمینتاالب چغاخورباتأکیدبرآثارمحیط
زیستی پرداختند .بحری و دستورانی ( )7936در مطالعهای اثرهای تغییر اقلیم و تغییر کاربری اراضی بر پاسخ
)1. Green Land Use Planning(GLUP
2. Low Carbon
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هیدرولوژیك حوضة آبخیز اسکندری را ارزیابی کردند .دارابی و همکاران ( )7937در مطالعة خود به تغییرپذیری
شاخصهای حدی هیدرولوژیك در سناریوهای مختلف کاربری اراضی در حوضة آبخیز ماربره استان (لرستان) اشاره

دارند.تیموریوهمکاران() 7932بهارزیابیاثرتغییراقلیموتغییرکاربریاراضیبرفرسایشخاکدرحوضةآبخیز
کندرانپرداختند.درزمینهآمایشکمکربننیز مطالعاتبسیاریانجامشدهاست(دیوجاک،8223؛ کمپلوهمکاران،

8278؛باربروهمکاران، .)8271
مطالعاتمتعددیدرزمینةارزیابیاثرتغییراقلیموکاربریاراضیبربالیایطبیعیانجامپذیرفتهاست،اماتحقیقی
ریزمینبرافزایشخشكسالیدرآینده،کهشاخصیازبروز

کههمزمانبهبررسیاثردوعاملتغییراقلیموتغییرکارب

تغییر اقلیم است ،و یك راهکار مدیریتی جهت کاهش این اثرها ارائه دهد دیده نشده است .با توجه به کاستیهای
تحقیقاتی موجود در زمینة بررسی اثر تغییر اقلیم و تغییر کاربری اراضی بهطور همزمان و درنظرنگرفتن میزان کربن
هایپیشنهادیدربرنامههایمدیریتآمایشی،درتحقیقپیشروبهارزیابیاثردوپارامترتغییراقلیمو

تولیدیکاربری
کاربریاراضیبرافزایشخشكسالیدرحوضةدشتکاشاندردهة 8292پرداختهشدهاست.پیشنهادمطالعةحاضر

رویکردنوینآمایشکمکربن 7یاسبز(باربروهمکاران، )8271بهعنوانیكابزارمدیریتبرایکاهشاثرهایتغییر

میتواند
اقلیموکمرنگکردنردپایکربن8(پیترز،:8272)831درارتباطباکاربریزمیناست.همچنین،اینپژوهش 

بینیوضعیتدرآیندهوارائةبرنامههایکارآتردرزمینةتوسعةپایدار منابعموجوددرمنطقةمطالعاتی


راهگشایپیش
باشد .

موادوروشﻫﺎ
مﻌﺮﻓﯽمنطقةموردمطﺎلﻌه 

حوضة آبریز کاشان با مساحتی برابر  1173کیلومتر مربع در شمال استان اصفهان و جنوب غرب تهران با مختصات
جغرافیاییبین"´8312 °13تا"´918 °6طولشرقیو"99 °96´96تا"´693°92عرضشمالیواقع شدهاست
زایندهرود ،و از غرب به دلیجان محالت از

و ازشمال به دریاچة نمك ،از شرق بهحوضة کویر مرکزی ،ازجنوب به حوضة
میشود (تصویر  .)7اقلیم منطقةموردمطالعه ،با توجه به روش دومارتن ،درمناطقدشتیجزواقلیم
حوضة قمرود محدود 
شود.حداکثربارشمنطقهدرفصلهای


بندیمی

خشكطبقه
خشكیابیابانیودرمناطقکوهستانی جزواقلیمنیمه
زمستانوبهاراتفاقمیافتد(شرکتباغبانسبزکویرکاشان،:7932.)2 

روشﻫﺎ 


میشود .
نشاندادهشدهاستکهدرادامهبهتشریحآنهاپرداخته 

ابزاروروشهایموردنظردراینپژوهشدرشکل8
بﺮرسﯽتﻐﯿﯿﺮاتاقلﯿﻤﯽ 

کهدارایآمارطوالنیمدتوارتفاعی

دراینتحقیق،اطالعاتایستگاهسینوپتیكکاشان( 37°17´Eو 32´ N،)°99
برابرارتفاعمتوسطوزنیحوضةآبخیزدشتکاشاناست،استفادهشدودادههایمیانگینبارشماهانةاینایستگاهطی

سالیوبررسیروندبارشدرمنطقةموردمطالعهبهکارگرفتهشد.یکنواختیو


ایپایشخشك
دورة 8277-7366بر
)1. Green Land Use Planning(GLUP
2. Carbon Footprint
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هاباشد(نیرومندوبزرگنیا،:7932.)23برای


کنندةروندداده

تواندتعیین

بودنپارامترهایاقلیمیمی

صعودییانزولی
تشخیصروندبارشبرسریزمانی،آزمونغیرپارامتریكمن -کندال(امیریوهمکاران،:7933)118انجامشد.در

منظوربرآورددادههایبارشآیندهازمدلگردشعمومیجو CanESM2تحتسناریویانتخابی


پژوهشحاضربه
 RCP4.5و از مدل ریزمقیاسنمایی آماری ( SDSM4.2تیموری و همکاران ، :7932 )912استفاده شد .همزمان با
منظورارزیابیتغییراتاقلیمبهدستآمد.

،روندتغییراتخشكسالینیزطیدورة 8212-7366 
به

بررسیتغییراتبارش
مكکی و همکاران ، )7331در مقیاس
برای پایش خشكسالی ،از نتایج محاسبة شاخص بارش استانداردشده 7( 
دوازدهماهه توسط نرمافزار درینسی 8استفاده شد .در نهایت ،برای آزمون کارایی مدل ،از معیارهای ضریب تعیین


9

(صداقتکرداروفتاحی،:7927

(شیدائیانوهمکاران،:7936،)63مجذورمیانگینمربعاتخطا،3ومیانگینمطلقخطا1
67؛هوشیاروهمکاران،:7937)39استفادهشد .
بﺮرسﯽتﻐﯿﯿﺮاتکﺎربﺮياراضﯽوپوﺷﺶگﯿﺎﻫﯽ 

ةلندست،سنجندههای،MSS،+ETMو

قةمطالعهشده،از تصاویرمـــاهوار

برایتهیةنقشههایکاربریاراضیمنط

بهدلیل
 OLI( ،7321 ،8222و  )8277استفاده شد (جدول  .)7با توجه به اقلیم منطقة مورد مطالعه ،پوشش گیاهی  
هانکاملمیشود.

افزایشدماوتبخیرباالیمنطقه دورةرشدکوتاهیدارد.دراینمنطقهدرماهمی دورةرشدگیا
بنابراین،دراینتحقیقازتصاویرماهمیاستفادهشد.تصاویرباندهایمختلفسال،7321،8222و8277بااستفادهاز

نقشةتوپوگرافی،7:81222گوگلارث،6وبااستفادهازنقاطکنترلزمینی 7( 739نقطه) بهتعدادقابلقبولوباپراکنش
مناسب تصحیحهندسیشد.ســپس،تصاویررنگیکاذبهرتاریخبااستفادهازترکیبباندهای8(سبز)،9(قرمز)،و3
(مادون قرمز نزدیك) برای شناسایی کـاربریهای مختلـف ساخته شد و در نهایت نقشة کـاربری زمین تهیه شد.
قهبندیبراساسواریانسوکواریانس
بندینظارتشده2براساسروشحداکثراحتمال3انجامگرفت.اینروشطب 


طبقه
هایکشاورزی،مرتع،باغات،جنگلداری،مسکونی،اراضیشور،اراضی


شود.درنهایت،درهشتطبقهبهنام

انجاممی
سنجیطبقهبندیازطریقدوشاخصارزیابیدقتشاملشاخصصحتکلی


بندیشدوصحت
بایر،سندون72 
تقسیم

77

وضریبکاپا78(محمدیوهمکاران،:7937)82انجامگرفت. 
آمﺎیﺶکمکﺮبن(سﺒز) 
79

هایحفظمنابعبرایآیندهوتوسعةپایدارکاهشانتشارگازهایگلخانهای است.تغییرکاربریواستفادة


یکیازراه
نامناسباززمینبرمیزانانتشاراینگازهاودرنتیجهگرمایشجهانیتأثیربسزاییدارد.یکیازراههایپیشنهادیاین
)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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رنگکردن رد پای کربن (تجمع کربن در اثر تغییر اقلیم ناشی از
پژوهش برای کاهش اثر گازهای گلخانهای و کم 
)استفادهازرویکردآمایشکم کربناستکهعبارتاستازتعیینکاربریمناسب

فعالیتهایانسانی)7(پرتسوا،:82271

کربنتربهجایپُرکربنترانتخابشود(باربروهمکاران،
یلآنبهنحویکهکاربریکم 

هرمنطقهبراساستوانپتانس
دستآوردن نقشة
 :8271 .)6جدول  8اولویت انتشار در کاربریهای مختلف آمایشی را نشان میدهد .برای به 
آمایشکمکربن،نخستینگاماستانداردسازیمعیارهاومحدودیتهاست.برایاستانداردسازیچندینروشوجودداردکه

در این تحقیق از روش فازی و توابع خطی برای استانداردسازی شاخصها استفاده شد .این روش کلیة مقادیر و
کند(قاسمینژادوهمکاران،


تبدیلمی
هاینقشهایرابهدامنةیکسانیبینصفرتایكیاصفرتا 811


هایالیه
ارزش
هایمتنوعیبرایوزندهیوجودداردکهدراین


هاست.روش

دهیبهمعیارهاومحدودیت

یوزن
:7939.)877گامبعد
تحقیق از روش فرایند تحلیل سلسلهمراتبی ( )AHPاستفاده شد (رجبی و همکاران ، :7932 .)73در نهایت ،ارزیابی
8
رایجترینتکنیكدرتحلیلارزیابی
انجامشد.روشترکیبخطیوزندار  

چندمعیاریبهروشترکیبخطیوزندار


چندمعیاریاستکهبرمبنایمفهوممیانگینوزنیاستواراست.تحلیلگریاتصمیمگیرندهمستقیماًبرمبنای«اهمیت

نسبی» هر معیار مورد بررسی وزن نهایی به معیارها میدهد .سپس ،از طریق ضربکردن وزن نسبی در مقدار آن
دستمیآید.پسازآنآلترناتیویکهبیشترینمقدارراداشتهباشدبرای

خصیصه،یكمقدارنهاییبرایهرآلترناتیو9 
به
هدفموردنظرمناسبترخواهدبود .



ﺷکل.5موقﻌﯿتمنطقةموردمطﺎلﻌهدرتحقﯿقونقﺎطکنتﺮلزمﯿنﯽ 

1. Anthropogenic climate change
)2. Weighted Linear Combination(WLC
3. Alternative
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ﺷکل.6نﻤودارمﺮاحلکﺎرتحقﯿق 
مشخاﺎتتاﺎویﺮمﺎﻫوارهاي

ﺟدول.5

ردیف  مﺎﻫواره 

نوع

تﺎریخاخذ

قدرتتفکﯿک

ﺷﻤﺎرةردیفو

قدرتتفکﯿک

سنجنده 

تاویﺮ 
7321/1/73

8222/1/71
 8277/1/88

مکﺎنﯽ 

گذر 

رادیومتﺮي 

73متر 

763/96و 763/97

2بیت

8281متر 
92متر 

763/96و 763/97
763/96و 763/97

2بیت 
76بیت 

7

لندست 1

MSS

8
9

لندست 7
لندست 2

+ETM
OLI

.اولویتانتشﺎرکﺮبندرکﺎربﺮيﻫﺎيآمﺎیشﯽ 

ﺟدول6

کﺎربﺮيزمﯿن 
توسعةشهروروستاوصنعت 7
توسعةشهروروستاوصنعت8
کشاورزی9
کشاورزی 3
کشاورزی 1
کشاورزی 6
کشاورزی 7
کشاورزی 8
توریسممتمرکز7

اولویتانتشﺎرکﺮبن 
 77
 72
2
3
 72
 77
 78
7
 79

کﺎربﺮيزمﯿن 
توریسممتمرکز8
توریسمگستردة7
توریسمگستردة8
مرتعداری 7

مرتعداری 8

مرتعداری 9

جنگلداری 6

جنگلداری 7

حفاظتمحیطزیست

اولویتانتشﺎرکﺮبن 
 73
 71
 76
3
1
6
8
9
7

منبع:براساسمطالعاتدال،7337؛لوباوسکیوهمکاران،8226؛هوگتونوهمکاران،8278؛توبیلووهمکاران،8273؛هرگوالکوورچات، )8273

محاسبهمیشود(کرم،:7929 :)797

دراینروشقاعدةتصمیمگیری،مقدارهرآلترناتیوبارابطة7

( )7

Ai  W j X ij
j
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مقداریاستکهمکانiامدررابطهباشاخصjامبهخودپذیرفتهاست .

دررابطة،7 وزنشاخصjامو

یﺎﻓتهﻫﺎيپژوﻫﺶ 

بﺮرسﯽروندبﺎرشبﺎاستفﺎدهازمدلمن-کندال 

کندالدادههایبارشساالنةایستگاهکاشاندردورة8277-7362درجدول9تغییراتمیانگین

نمودارمن-

درشکل9
بارشنشاندادهشدهاست .

رتﻐﯿﯿﺮاتآمﺎرهﻫﺎي Uو’ Uبﺎرشمتوسطسﺎالنه 

ﺷکل.9نﻤودا

کندالدادههایساالنةبارشایستگاهموردمطالعهدرسال

استنباطمیشودکهدرنمودارگرافیکیمن -

ازشکل 9
شود.همچنین،بهعلتقطعنموداردومؤلفة Uو’ Uدرسال 8271روند


جهشکاهشیمشاهدهمی
 7363و 7321
،ماههایژانویه،فوریه،مارس،می،آگوست،
یدهمیشودکهتاسال 8277ادامهدارد.براساسجدول 9

کاهشیبارشد
میلیمتر،کهدارایتغییرات
دارمنفیبودهوبهجزماهسپتامبرباتغییرمیانگینبارش 281


اکتبر،ودسامبردارایروندمعنی
میلیمتر
اند.دردادههایبارشساالنهباکاهش 782


ییراتکاهشیبارش
هایباقیماندهدارایتغ


افزایشیاست،سایرماه
دارکاهشیدیدهمیشود .


نیزروندمعنی

نﺎمایستگﺎه 

ژانویه 

ﻓوریه 

مﺎرس 

آوریل 

مﯽ 

ژوئن 

ژوالي 

آگوست 

سپتﺎمﺒﺮ 

اکتﺒﺮ 

نوامﺒﺮ 

دسﺎمﺒﺮ 

 TD  TD  AD  TD  AD  AD
 TD
کاشان 
-283
 -787  -989 -787
887 -886 -983
:TDروندمنفی(کاهشی)،:TIروندمثبت(افزایشی)،:ADتغییرکاهشی،:AIتغییرافزایشی 

سﺎالنه 

ﺟدول.9بﺮرسﯽنوع(حﺮوف)وزمﺎن(اعداد)تﻐﯿﯿﺮمﯿﺎنگﯿنبﺎرشدرایستگﺎهمطﺎلﻌﺎتﯽ 

 -982

 AI
 281

 TD
 -883

 AD
 -289

 TD
-782

 TD
-782

TD

مأخذ:معروفنژادوقاسمی،:7931 768


بهمنظور بررسی روند و میزان انحراف تغییرات پارامتر بارش ،دادههای میانگین ساالنة این پارامتر در ایستگاه

منظور،نخستمیانگینپنجاهسالة


تحلیلوارزیابیشد.بدین
سینوپتیكکاشاندربازةزمانیپنجاهساله 8277-7362

متربهدستآمد.سپس،اینبازةزمانیبهپنجدهه(،)7377-7362(،)7327-7372(-7327
میلی 
پارامتربارش 28131
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)دستهبندیشد.میانگینهردههمحاسبهگردیدواختالفمیانگینهردههاز

،)7337(،)8227-7332و(8277-8227
).درنهایت،اینتغییراتبهصورتنمودار(شکل)3نشاندادهشد .

سالهبهدستآمد(جدول3


میانگینبلندمدتپنجاه
ﻫﺎيمختلفازمﯿﺎنگﯿنبلندمدتپنجﺎهسﺎله( )6255-5321


.تﻐﯿﯿﺮاتمﯿﺎنگﯿنبﺎرشدردﻫه
ﺟدول4

بﺎزةزمﺎنﯽ 
دهةاول( )7377-7362
دهةدوم( )7327-7372
دهةسوم( )7337-7327
دهةچهارم( )8227-7332
دهةپنجم( )8277-8227

مﯿﺎنگﯿنبﺎرش(مﯿلﯽمتﺮ) 

 28778
 28332
 28163
 28126
 28973

انحﺮافمﯿﺎنگﯿندمﺎازمﯿﺎنگﯿنپنجﺎهسﺎله 

 28767
 -28211
 28273
 28237
 -28777

ﻫﺎيمختلفازمﯿﺎنگﯿنبلندمدتپنجﺎهسﺎله( )6255-5321


تﻐﯿﯿﺮاتمﯿﺎنگﯿنبﺎرشدردﻫه
ﺷکل.4

میلیمتر،دهةدوم(-7327
براساسجدول 3وشکل،3میانگینبارشدهةاول()7377-7362بهمیزان 28767 
میلیمتر افزایش بارش ،دهة چهارم ()8227-7332
میلیمتر کاهش ،دهة سوم ( )7327-7372 28273 
 )7337 28211 
میلیمتر کاهش دارد .این نتایج گویای روند و
میلیمتر افزایش ،و دهة پنجم ( )8277-8227به مقدار  28777
 28237 
تغییراتکاهشیبارشدردهةاخیراست .
ریزمقﯿﺎسنﻤﺎیﯽSDSM

اعتﺒﺎرسنجﯽ5مدل

اعتبارسنجیمدلریزمقیاسنماییبراساسسهشاخصعملکردیدرجدول 1ارائهشدهاست.برایاطمینانازصحت

سازیشده با استفاده از متغیرهای ( NCEPرطوبت ویژه در ارتفاع  122و
مدل ،به ارزیابی پارامترهای شبیه 
دادههایمشاهداتیبرایدورةپایه()8221-7366
212هکتوپاسکال،رطوبتویژةسطحی،وکلبارشمایعوجامد) و  
دهدکهدرپیشبینیبارشباتوجهبهطبیعتغیرعادی8آناطمینانکمتری


پرداختهشدونتایجحاصلازآننشانمی
دههایبارشروزانهدرمنطقةموردمطالعهقابلقبول
وجوددارد؛امااینمطلبقابلذکراستکهمقدارR2کمبرایدا 
بندیشده است .در
است ،زیرا براساس استانداردهای جهانی حوضة دشت کاشان بهعنوان یك منطقة خشك کالس 
مجموع،نتایجحاصلازشاخصهابیانگرایناستکهمدلSDSMدرمقیاسماهانهوفصلیوساالنهازدقتبیشتری

مقیاسروزانهبرایریزمقیاس گردانیپارامتربارشدرحوضةموردبررسیبرخورداراستودرکلمدلکارایی

نسبتبه
مناسبیدرکوچكمقیاسکردنمقادیربارشمنطقهدارد .


1. Validation
2. Abnormal
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.نتﺎیجاعتﺒﺎرسنجﯽمدلریزمقﯿﺎسنﻤﺎیﯽ SDSM

ﺟدول1

مقﯿﺎسزمﺎنﯽ 

ﺷﺎخصﻫﺎيعﻤلکﺮدي

روزانه 

ماهانه 

آمﺎري 
 R2
 MAE
 RMSE
 R2
 MAE
 RMSE

بﺎرش 
 2813
 2882
 8813
 2833
 2828
 28223

مقﯿﺎسزمﺎنﯽ 
فصلی 

ساالنه 

ﺷﺎخصﻫﺎيعﻤلکﺮدي
آمﺎري 
 R2
 MAE
 RMSE
 R2
 MAE
 RMSE

بﺎرش 
 2833
 28228
 28228
 2833
 282227
 282227

ریزمقﯿﺎسنﻤﺎیﯽمدل SDSM

نتﺎیج

هکاشاندربیشترماههادرآیندهکاهشخواهدداشت.مقداربارشدر

نشانمیدهدکهمیانگینبارشدرایستگا

نمودار1
ماه هایمی،ژوئن،جوالی،اوت،سپتامبر،واکتبردرسناریویانتخابینسبتبهدورةپایهافزایشخواهدداشت.افزایش

هایژوئن،جوالی،واوتدرفصلتابستانحتیبیشترازماههایفصلزمستانناشیازافزایشمیزاندی


بارشدرماه
)وتوزیعزمانینامناسببارندگیرانشانمیدهدکهحاصلایجاد

اکسیدکربناست(سیاریوهمکاران،:8279781
اختالالت رژیم آب و هوا بهدلیل پدیدة تغییرات اقلیمی طی سالهای آتی است (گلمحمدی و بوانی ، :7932.)982
دستآمدهاز،SDSMRCP4.5کمترینمیانگینبارشmm288رادرماهدسامبروبیشترینمیانگین
براساسنتایجبه 

پیشبینیکردهاست .
رادرماهمی 

بارش2833mm


ﺷکل.1مقﺎیسةمﯿﺎنگﯿنبﺎرشدردورة6212-6255تحتسنﺎریوي RCP4.5بﺎدورةمشﺎﻫداتﯽ 
خشکسﺎلﯽ 

ارزیﺎبﯽ

ماههبرایدورةپایهوپیشبینیبا RCP4.5درشکل 3نشاندادهشدهاست.

نتایجبررسیروندشاخص spIدواز 
ده
جایداردکهگویایچیرگیخشكسالیشدید

خشكسالیدرطبقة -781تا -7833

مشاهدهمیشودکهدرسال 7321

برمنطقةموردمطالعهاست.درسال8222نیزخشكسالیدرطبقة-2833تا2833قرارداردکهنمایانگرخشکینزدیك
به نرمال است .همچنین ،در سال  ،8277کاهش در میانگین دوازدهماهة  SPIدیده میشود و خشكسالی در طبقة
قرارداردکهبیانگرخشكسالیشدیداست.براساسشاخص SPIدرآیندهبرایسال 8292(-8277

 -7833تا -781
رةپایهکاهشیافتهوخشكسالیدرطبقة -8وکمترقرارداردکه

)8212تحتسناریوی RCP4.5درمقایسهبادو
سالهای  7321و 8277
گویای خشكسالی حاد است .بنابراین ،براساس روند بارش ،شاهد جهش کاهشی بارش در 
باشیم.همچنین،روندتغییراتخشكسالیدرطولدورةموردمطالعهشیبمنفیرا


سالیشدیدمی

زمانباخشك

هم
عنوانیکیازنتایجتغییراقلیمبهاحتمالزیاددر


سالیشدیدبه

دهدکهخشك

).ایننتایجنشانمی
نشانمیدهد(شکل6

آیندهرخخواهدداد(لیوهمکاران،:8277 .)78
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دوازدهمﺎﻫهدرﻃولدورةآمﺎري11سﺎله( )6212-5322

ﺷکل.2روندتﻐﯿﯿﺮاتﺷﺎخصSPIدرمقﯿﺎسزمﺎنﯽ
تﻐﯿﯿﺮکﺎربﺮياراضﯽوپوﺷﺶگﯿﺎﻫﯽ 

سالهای،7321،8222و)8277درشکل 7آوردهشدهاست.پسازتهیة
نقشةکاربریاراضیبرایسهدورةزمانی( 

دادهنشانمیدهدکهطیدورة


نقشةکاربری،مساحتبرایهفتطبقةکاربریزمینمحاسبهشد.نتایجتغیراترخ
زمانی()8222-7321وسعتکاربریاراضیکشاورزیبهمیزان187درصد،بایربهمیزان2867درصد،وشهروروستاو
هایمرتع،سندون،شورهزار،و


درصدازکلسطحمنطقةموردمطالعهافزایشیافتهاستوکاربری
صنعتبهمیزان2898
باغبهترتیببهمیزان،1821،2838،2817و287درصدکاهشیافتهاست.درسال8222باتوجهبهافزایشمیزانبارش

زاروسندوندیدهمیشود.نتایجحاصلازبررسی


سالی،کاهشاراضیشوره

وکاهشخشك
درمقایسهباسال7321
زار،شهر،وباغبهترتیببهمیزان،78882


هایشوره
)نشانمیدهدکهکاربری

تغییراتبیندورةزمانی(8277-8222
هایمرتع،کشاورزی،بایر،وسندونبهترتیببهمیزان،1868،3863،8818


افزایشداشتهوکاربری
،7827و2882درصد
درصدکاهشمساحترانشانمیدهند .

و2879

کشاورزی 
باغ 
مرتع 
شورهزار 

اراضیبایر 
سندون 
شهروروستا 




 826873
 338813
 889289
 997889
 937873
 939889
 71868

 9863
 2873
 32827
 6821
 6876
 6876
 2882

 6222

درندمسﺎحت 

پوﺷﺶاراضﯽ 

مﺮبع)

 6222

 183818
 968236
 7333873
 921866
 8398883
 838868
 99878

 3837
 2861
 93837
 1832
 39863
 1881
 2867

 1877
 -2871
 -1823
 -2817
 97832
 -2837
 2899

 6255

درندمسﺎحت 

ﻃﺒقةکﺎربﺮي/

 5311

درندمسﺎحت 

سﺎلﻫﺎي،6222،5311و6255مﯿالدي(کﯿلومتﺮ
.مسﺎحتودرندﻃﺒقهﻫﺎيکﺎربﺮياراضﯽوپوﺷﺶزمﯿنبﺮاي 

ﺟدول2

 6255

 869832
 168782
 7691812
 323878
 8837872
 812818
 38862

 3879
 7827
 83893
 77866
 37877
 3833
 7866

 -3862
 2896
 -1869
 78877
 -8818
 -2876
 7826

اختالف()%
-5311

اختالف()%
-6222
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سﺎلﻫﺎي،6222،5311و)6255
.نقشةکﺎربﺮي/پوﺷﺶاراضﯽ( 

ﺷکل5

ﻃﺒقهبندي 
ارزیﺎبﯽنحت 

بندینقشههایکاربری/پوششاراضیدرطیدورةموردمطالعهدرجدول7آوردهشدهاست.


نتایجصحتطبقه
،بهتریننتایجحاصلازطبقهبندیمربوط بهتصاویرسال 8277استکهمقداردقتکلی 2833و

براساسجدول7
میدهد.
رانشان 

ضریبکاپای283
ارزیﺎبﯽتوناکولوزیک

پس از فازیکردن نقشههای معیار ،ارزیابی توان اکولوژیك برای هشت کاربری کشاورزی ،مرتعداری ،جنگلداری،
حفاظت ،توریسم گسترده و متمرکز ،و توسعة شهر و روستا انجام گرفت (شکل  .)2جدول  ،2کالسهای مختلف
میدهد .
آمدهدرارزیابیتواناکولوژیكونقشةآمایشسبزدرحوضةدشتکاشانرانشان 

به 
دست

سﺎلﻫﺎي،6222،5311و )6255
ﻫﺎيکﺎربﺮي/پوﺷﺶاراضﯽ( 


بندينقشه

.دقتﻃﺒقه
ﺟدول5

سﺎل 
دقتکلی 
ضریبکاپا 

 5311
 2822
 2826

 6255
 2833
 283

 6222
 2837
 2823

کالسﻫﺎيارزیﺎبﯽتواناکولوژیک(مخدوم )5911،

ﺟدول.1

کﺎربﺮي 
مرتعداری 


کشاورزی 

جنگلداری 


کالس 
2
7
8
9
9
3
1
6
6
7

قﺎبلﯿت 
نامناسب 
مناسب 
مناسب 
مناسب 
ریودامپروری 

کشتآبی،باغبانیباآبیا
کشتدیم،باغبانیبدونآبیاری 
کاری،دیم،ومرتعداری 7


علوفه
عدمتناسببرایکشاورزی 
محدودیتشدیدجنگلتجاری 
محدودیتشدیدجنگلتجاری 

کﺎربﺮي 
حفاظت 
آبزیپروری 

توریسممتمرکز 
توریسمگسترده 
توسعةشهروروستا
وصنعت 

کالس 
2
7
2
7
7
8
7
8
7
8

قﺎبلﯿت 
نامناسب 
مناسب 
نامناسب 
مناسب 
مناسب 
مناسب 
مناسب 
مناسب 
مناسب 
مناسب 
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کمکﺮبن 
آمﺎیﺶسﺮزمﯿنسﺒزیﺎ 

برایاجرایآمایشسبز،ارزیابیتواناکولوژیكسرزمینبااستفادهازمدلسیستمیكمخدوم()7921باروشکیفی
هاییکهمصرفآبکمترداردباتوجهبهخشكسالیموجود و


قیاسیانجامشد.نقشةآمایشسبزبااولویتبرکاربری
تراست،به منظورکاهشاثربرروندتغییراقلیمبرایحوضةدشتکاشانایجادشد(شکل.)3جدول3مساحت

کم 
کربن

میدهد.
هایمختلفرانشان 


کاربری



















.نقشهﻫﺎيتواناکولوژیکحوضةدﺷتکﺎﺷﺎن 

ﺷکل1

.نقشةآمﺎیﺶسﺒز(کمکﺮبن)حوضةدﺷتکﺎﺷﺎن

ﺷکل3
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.مسﺎحتکﺎربﺮيﻫﺎدرنقشةآمﺎیﺶسﺮزمﯿنسﺒز 

ﺟدول3

کﺎربﺮيزمﯿن 
جنگلداری 7

کشاورزی 9
کشاورزی 1
مرتعداری 9

مرتعداری 3

توریسمگستردة 7
شهروروستا 8
حفاظت 

مسﺎحت()km2
 7612838
 177813
 26871
 78282
 833289
 7823
 6289
 77889



مسﺎحت(درند) 
 8386
 3883
 7816
 8897
 1883
 28273
 7886
9823

آمدهباتوجهبهشرایطخشكمنطقهوکمبودن

شودکهدرنقشةبه 
دست

،مشاهده 
می

باتوجهبهشکل 3وجدول3
وجنگلداری 7دراولویتقراردادهشدهاستوکاربریتوریسمگستردة،7که

هایمرتعداری 3


منابعآب،کاربری
میگیرد .
طبیعتاست،کمتریندرصدمساحترادربر 

شاملماهیگیریوگردشدر


نتﯿجهگﯿﺮي 

تحقیقحاضرباهدفارزیابیتغییراقلیموکاربریاراضیبرافزایشخشكسالیدرحوضةآبخیزدشتکاشانانجام

کندالدرمحدودةموردمطالعهکاهشرادردهههای اخیرنشان

بررسیروندتغییراتبارشبامدلمن-

پذیرفتهاست .
شدهبرایآیندهبهعلتافزایشدیاکسیدکربنافزایشبارشدرفصلتابستانوبهاردیده

دهد.دربارشپیش 
بینی

 
می
)همخوانیدارد.نتایجپایشتصاویرماهوارهایحاکیازافزایش

میشودکهبانتایجمطالعاتسیاریوهمکاران(8279
 
شورهزار و اراضی بایر است .در نهایت ،مشخص شد که تغییرات رو به کاهش در بارش و افزایش خشکسالی در

دهههای اخیر دیده میشود .نتایج مطالعات آل بوعلی و همکاران ( )5931در دشت کاشان حاکی از افزایش
خشکسالی هواشناسی و خشکسالی منابع آب ناشی از تغییر اقلیم در دشت کاشان است .فخرآبادی و همکاران

( )5939افزایش خشکسالی را در سالهای اخیر در دشت کاشان تأیید میکنند .
طورشدیدیدرمقابلتغییراقلیمآسیبپذیرند.روندتغییرکاربریدرطیایندورهدر


خشكبه

مناطقخشكونیمه
میدهد که همزمان با شروع مطالعه روند تغییر اقلیم ( )7321سطح اراضی کشاورزی و
حوضة دشت کاشان نشان  
مسکونیوصنعتیافزایشیافتهاست.کاربریهایمذکوردرکلبیشترینتأثیررادرمیزانتبخیروتعرقوکاهش
باتداومروندتغییراقلیمومنفیشدنشیبخشكسالی،سطحاراضی

افزایشتولیدگازهایگلخانهایدارند .

منابعآبو 
زارافزایشیافتهاستکهاینوضعیتبهدلیلکاهشراندماناراضی

کشاورزیومرتعکاهشودرمقابلسطحشو 
ره
هایآبیاریورهاکردنایناراضیبهخصوصدرمحدودةدریاچةنمك


شدنچاه

علتشوریخاکوخشك

کشاورزیبه
وزمین هایشمالآرانوبیدگلوابوزیدآبادونصرآباداست.کاهشسطحمرتعنیزحاصلفشارهایبخشکشاورزیو

ساختاست.ایننتایجبانتیجةپژوهشهایجهانیشکیبوهمکاران()7939وشیوچن()8272همخوانی


انسان
دارد.درچنینشرایطیبایدبهدنبالراهمنطقیبرایخروجازبحرانوجلوگیریازافتمحیط زیستیمنطقهبود.
وکاهشخساراتخشكسالیدرمنطقه،قراردادنبرنامةآمایش

راهبرداینتحقیقبهمنظورکاهشآثارمحیطزیستی

سبز ،یا کمکربن در دستور کار برنامهریزان است که اولویت با کاربریهایی است با مصرف آب کمتر با توجه به
تربهمنظورکاهشاثربرروندتغییراقلیم .
کربن 
هایکم 


سالیموجودوکاربری

خشك
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منﺎبع
).بررسیاثراتخشكسالیبرمنابعآبزیرزمینیبااستفادهازشاخصSPI

ضاوی،ر.وساداتینژاد،س.ج.(7931

آلبوعلی،ع.؛ق
(مطالعةموردی:دشتکاشان)،مجلةعلمی-پژوهشیمهندسیاکوسیستمبیابان،ص .88-79

امیری ،م.ج؛ کرباسی ،ع.ر.؛ ذوقی ،م .و سادات ،م .( .)7933آشکارسازی تغییرات اقلیمی با تحلیل آزمون گرافیکی کندال و
محیطشناسی،:)9(37 .161-137
هایخشكسالی(مطالعةموردی:حاشیةتاالبآقگلهمدان)،مجلة 


شاخص

بحری،م.ودستورانی،م.(.)7936ارزیابیاثراتتغییر اقلیموتغییر کاربری اراضیبرپاسخهیدرولوژیكحوضةآبخیزاسکندری،
جغرافیاومخاطراتمحیطی،:88.17-97
تیموری،ف.؛بذرافشان،ام.ورفیعیساردویی،ا.(.)7932ارزیابیاثرتغییراقلیموتغییرکاربریاراضیبرفرسایشخاک(مطالعة
موردی:حوضةآبخیزکندران)،مجلةاکوهیدرولوژی،:)8(6 .962-919
جمالیپور ،م.؛ شاهپوری ،ا .و قربانی ،م .( .)7939عوامل مؤثر بر شکلگیری تغییر کاربری اراضی در استان مازندران (مطالعة

موردی:شهرستانتنکابن)،دانشگاهفردوسیمشهد،نشریةاقتصادوتوسعةکشاورزی،:)8(83 .771-727
جهانیشکیب،ف.؛ملكمحمدی،ب.؛یاوری،ا.؛شریفی،ی.وعادلی،ف .( .)7939ارزیابیروندتغییراتکاربریزمینوتغییر

محیطشناسی،:)9(32.639-697
اقلیمدرسیمایسرزمینتاالبچغاخورباتأکیدبرآثارمحیطزیستی،مجله 

شاخصهایحدیهیدرولوژیكدر سناریوهایمختلف


تغییرپذیری
دارابی،ح.؛شاهدی،ک.؛سلیمانی،ک.وکالو،ب.(.)7937
کاربریاراضی،نشریةعلومومهندسیآبخیزداریایران،:)3(78 .31-27
رجبی ،م.؛ منصوریان ،ع .و طالعی ،م .( .)7932مقایسة روشهای تصمیمگیری چندمعیارة  ،AHP ،AHP_OWAو 

Fuzzy

محیطشناسی،:)17(97 .38-77
یابیمجتمعهایمسکونیدرشهرتبریز، 


برایمکان
AHP_ OWA
رحیمی،د.؛موحدی ،س .و برقی،ح .( .)7922بررسی شدت خشكسالی با شاخص نرمال بارش ( :)SPIمطالعة موردی استان
جغرافیاوبرنامهریزیمحیطی،96دورة،82شمارة(3پیاپی:)96 .16-39

سیستانوبلوچستان)،مجلة
رحیمی،م.؛اونق،م،.سلمانماهینی،ع.وسعدالدین،ا.(.)7937تدوینبرنامةآمایشدرراستایتوسعةپایداردرحوضةآبخیز
پژوهشهایمحیطزیست،:)6(9 .96-87

چهلچای،مجلة

شدةآقداغ برایکاربری جنگلداری،

رضاپور اندبیلی ،ن .وعلیخواه اصل ،م .( .)7936ارزیابی توان اکولوژیکی منطقة حفاظت
نامةعلمی– پژوهشیاطالعاتجغرافیایی،:)728(86 .876-821


فصل
بررسیکاراییمدلریزمقیاسنماییآماری ((SDSM

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

پژوهشنامة مدیریت حوضة

درپیشبینیپارامترهای دماییدردواقلیمخشكوفراخشك(مطالعة موردی:کرمانوبم)،

آبخیز،دانشگاهعلومکشاورزیومنابعطبیعیساری،:)72(1.797-777 
شیدائیان ،م.؛ ضیاتبار احمدی ،م .و فضل اولی ،ر .( .)7936مقایسة مدل شبکة عصبی مصنوعی ( )ANNو  SDSMدر
مقیاسسازیدما،دانشگاهشهیدچمراناهواز،مجلةعلومومهندسیآبیاری،:)8(32.79-13


کوچك
شكسالیدرایران،مجلةجغرافیا و توسعه ،دانشگاهسیستانو
هایپیشآگاهیخ 


شاخص
صداقتکردار،ع.وفتاحی،ا.( 7927
).

بلوچستان،:)77(6 .76-13
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استفادهازدادههای

بررسیوپیشبینی تغییراتکاربری اراضیبا 

طاهری،ف.؛رهنما،م.ر.؛خوارزمی،ا.ع.وخاکپور،ب.(.)7937

سالهای،7933-7973جغرافیاوتوسعه،:)12(76 .738-787
ماهوارهایچندزمانةشهرشاندیزطی 

سازیوپیشبینیبرخیازمتغیرهایاقلیمیتوسطمدلچندگانةخطی


).شبیه
طاییسمیرمی،س.؛مرادی،ح.وخداقلی،م.(7939
هایگردشعمومیجو(مطالعةموردی:حوضةآبخیزبارنیشابور)،فصلنامةانسانومحیطزیست،:82 .71-7

SDSMومدل
سالیدشتکاشانشاملشهرستانهایکاشانوآران


).بررسیوضعیتخشك
فخرآبادی،ا.؛انتظاری،ع.ر.وبذرافشان،ام.(7939
)،فصلنامةجغرافیاییسرزمین،:)38(77 .26-77

بیدگل(نوشآباد)بااستفادهازشاخصبارشاستاندارد(SPI

ستفادهازروشطبقهبندیشیءگرا

فیضیزاده،ب.و حاجیمیررحیمی،س.م.(.)7927آشکارسازیتغییراتکاربریاراضیبا ا

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

ارزیابیریسكخشكسالیاستاناصفهان،مجلةعلوم فنون کشاورزی و

قاسمینژاد،س.؛سلطانی،س.وسفیانیان،ع.(.)7939

منابعطبیعی،علومآبوخاک،:)62(72 .881-879
).بررسیپدیدةخشكسالیوترسالیبااستفادهازنمایة SPIدر

کاظمیحسنوند،م.؛شهبازبیگیروزبهانی،م.وشریفان،ح.(7938
بهرهوریآب،انجمنآبیاریوزهکشیایران،دانشگاهفردوسیمشهد،.6-7 
مناطقمرکزیایران،اولینهمایشآبیاریو 
کردوانی،پ.(.)7977منابعومسائلآبایران،دانشگاهتهران .

بررسیتأثیراتخشكسالیبرمحیطزیست،دومین

فروشبدری،آ.؛محمدوندناهیدی،م.وکتابفروشبدری،ا.( .)7938


کتاب
شرکتهماندیشانمحیطزیستفردا،.76-7 

همدان-

همایشملیتوسعةپایدارکشاورزیومحیطزیستسالم،
بندیپتانسیلوقوعزمینلغزش،مطالعةموردی؛منطقةسرخون


)درپهنه
کرم،ع.(.)7929کاربردمدلترکیبخطیوزین(WLC
دراستانچهارمحالوبختیاری،مجلةجغرافیاوتوسعه،:)3(8 .736-797
دردورههایآتیتحت

حوضةقرهسو

بازگشتخشكسالی

گلمحمدی،م.ومساحبوانی،ع.(.)7932بررسیتغییراتشدتودورة

تأثیرتغییراقلیم،نشریةآبوخاک،:)8(81 .986-971
بینیتغییراتکاربری/پوششاراضیوارتباطآنباخشكسالی


).پایشوپیش
محمدی،ش.؛حبشی،خ.وپورمنافی،س.(7937

،حوضةآبخیززایندهرود)،مجلةسنجشازدوروسامانةاطالعاتجغرافیاییدرمنابع

(مطالعةموردی:زیرحوضةپارسلB2
طبیعی،:)7(3 .93-83
مخدوم،م.(.)7921شالودةآمایشسرزمین،چ،7تهران:انتشاراتدانشگاهتهران .
نظریسامانی،ع.؛قربانی،م.وکوهبنانی،ح.(.)7923ارزیابیروندتغییراتکاربریاراضیحوضةآبخیزطالقاندردورة 7922تا
مجلةعلمی-پژوهشیمرتع،:)9(3 .317-338

،7966
).ارزیابیشدتبیابانزاییحوضةمسجدسلیمانبااستفادهاز،IMDPA

ولی،ع.؛موسوی،س.ح.وساداتاحمدی،س.م.(7933
مجلةعلمی-پژوهشیاکوسیستمبیابان،:)3(3 .16-39

سازیدماهایحداقلشهرستانارومیهبااستفادهازمدلهای رگرسیونی

هوشیار،م.؛حسینی،س.ا.ومسگری،ا.(.)7937 
مدل

وغیرخطیچندگانهوشبکههایعصبیمصنوعی،مجلةاندیشةجغرافیایی،:)78(6.12-99

خطی
درختچههایمقاومبهخشکیدرکاشان .

شرکتباغبانسبزکویرکاشان(.)7932زراعتچوبدرختانو

 5931زمستﺎن،4ﺷﻤﺎرة،15دورة،ﻫﺶﻫﺎيﺟﻐﺮاﻓﯿﺎيﻃﺒﯿﻌﯽ
 پژو

261

 .دانشگاهفردوسیمشهد،9چ،سریهایزمانی
مقدمهایبرتحلیل 
 .)7932(.ا.س،نیا

و .ع.ح،نیرومند
بزرگ
Aghakouchak, A.; Cheng, L.; Mazdiasni, O. and Farahmand, O. (2014). Global warming and changes in
risk of concurrent climate extremes : insights from the 2014 California drought, Geophysical
Research Letters, 41(24): 8847-8852. Doi:10.1002/2014gl062308.
Aleboali, A.; Ghazavi, R. and Sadatinezhad, S.J. (2016). Study the sffects of Drought on Groundwater
Resources Using SPI Index (A Case Study: Kashan Plain), Desert Ecosystem Engineering journal,
pp. 22-13.
Amiri, M.J.; Karbasi, A.R.; Zoghi, M. and Sadat, M. (2015). Detection of Climate Change by mannKendall analysis and Drought Indexes (Case Study: Agh Gol Wetland), Journal of Environmental
Studies, 41(3): 541-565.
Ayars, J.E. (2013). Adapting irrigated agriculture to drought in the San Joaquin valley in California,
Drought in aridandsemi arid regions, pp:25-39. https://doi.org/10.1007/978-94-007-6636-5_2.
Barber, J.; Saah, D.; Stephen, P. and Chi Pham, P. (2015). Guidance on Low Emission Land Use
Planning, United States Forest Service International Program: 1-68.
Bahri, M. and Dastoorani, M. (2017). Evaluation of the impact of Climate and Land Use Changes on
Hydrological Responses of Eskandari Basin in the futre decade, Geography and environmental
hazards, 22: 37-57.
Biazin, B. and Sterk, G. (2012). Drought vulnerability drives land-use and land cover changes in the Rift
Valley dry lands of Ethiopia, Agriculture, Ecosystems and Environment, 164: 100-113.
Campbell, C.; Lilly, A.; Towers, W.; Chapman, Stephen. J; Werritty, A. and Hanley, N. (2012). Land use
and a low-carbon society, Earth and Environmental Science Transactions of the Royal Society of
Edinburgh, 103: 165-173.
Cuo, L.; Zhang, Y.; Gao, Y.; Hao, Zh. and Cairang, L. (2013). The impacts of climate change and land
cover/use transition on the hydrology in the upper Yellow River Basin, China, Journal of
Hydrology, 502: 37-52. https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2013.08.003
Dale, V.H. (1997). The relationship between land-use change and climate change Ecological
Applications, 7(3): 753-769. DOI: 10.2307/2269433.
Darabi, H.; Shahedi, K.; Soleimani, K. and Klav, B. (2018). Hydrological indices variability based on
land use change scenarios, Iranian Journal of Watershed Management Sciences, 12(4): 95-81.
Delgado, M.I.; Gaspari, F.J. and Kruse, E.E. (2015). Land Use Changes and Sediment Yield on a Hilly
Watershed in Central- East Argentina, Soil & Water Res., 10(3): 189-197. Doi:10.17221/49/2014S.
Demuth, S.; Gustard, A.; Planos, E.; Scatena, F.; Servat, E.; Askew, A.; Prudhomme, C.; Hughes, D.;
Tallaksen, L.; Menédez Fernández Cuesto, L.; Bonell, M.; Daniell, T. and Grabs, W. (eds.) (2006).
FRIEND2006, Water Resource Variability: Processes, Analyses and Impacts, IAHS Publ. Vol
308.
Fakhrabadi, A. and Entezary, A. (2014). Assessment the drought situation in Kashan desert of Kashan
Aran Bidgol (Nushabad) cities using Standardized Precipitation Index (SPI), Geographical Land
Journal, 11(42): 77-86.
Feizi Zadeh, B. and Hji Mir Rahimi, S.M. (2008). Detection of Land Use Change Using Objective
Classification (Case Study: Andisheh Town), Surveying Journal, 99: 1-6.
Foody, G.M. (2000). Mapping Land Cover from Remotely Sensed Data with a Softened Ghats (India),
Sensors, 29(4): 433-449. https://doi.org/10.1023/A:1008112125526.

 263 

ارزیﺎبﯽتﻐﯿﯿﺮاقلﯿموکﺎربﺮيزمﯿنوارائةبﺮنﺎمةپﯿشنهﺎديآمﺎیﺶکمکﺮبندرحوضةآبخﯿزدﺷتکﺎﺷﺎن

Ghaseminejad, S.; Soltani, S. and Soffianian, A. (2014). Drought risk assessment in Isfahan province,
Journal of science and tecnology of Agricultural and Natural Resources, Water and Soil Science,
18(68): 213-225.
Golmohammadi, M. and Masah Bavani, A. (2011). The perusal climate change impact on drought
intensity and duration in Qara-e-Souz basin in subsequent periods under the influence of climate
change, Journal of Water and Soil(Agriculture Sciences and Technology), 25(2): 315-326.
Green Garden Company of Kashan Desert (2019). Wood Agriculture of Drought-resistant Trees and
Shrubs in Kashan, 65 p.
Hergoualc'h, K. and Verchot, L.V. (2014). Greenhouse gas emission factors for land use and land-use
change in Southeast Asian peatlands, Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change,
19(6): 789-807.
Houghton, R.A; House, J.I; Pongratz, J.; Werf, G.R. Van der; DeFries, R.S.; Hansen, M.C; Quer, Le and
Ramankutty, N. (2012). Carbon emissions from land use and land-cover change, Biogeosciences,
9: 5125-5142. doi:10.5194/bg-9-5125-2012
Houshiar, M.; Hoseini, S.A. and Mesgari, E. (2012). Modeling the Minimum Temperatures of Urmia
City Using Multiple Linear and Nonlinear Regression Models and Artificial Neural Networks,
Journal of Geographic Thought, Sixth, Twelfth(82): 33-50
Jahani Shakib, F.; MalekMohammadi, B.; Yavari, A.R.; Sharify, Y. and Adeli, F. (2014). Assessment of
the trends of Land Use and Climate Changes in Choghakhor wetland Landscape Emphasizing on
Environmental Impacts, Journal of Environmental Studies, 40(3): 631-643.
JamaliPour, M.; Shahpouri, A. and Ghorbani, M. (2014). Factors Affecting the Formation of change in
Land Use in Mazandaran Province (ACase Study of Tonekabon), Mashhad Ferdows University,
Journal of Agricultural Economics &Development, 29(2): 115-107.
Karam, A.A. (2004). Application of Weighted linear Combination (WLC) Model in zonation of Potential
occurrence of landsliding(The. Case Study of Sarkhoun Area in Chahar-mahal & Bakhtiari ),
Geography and Development iranian Journal, 2(4): 131-146.
Kardavani, P. (1992). Iranian Resources and Water Issues, Tehran University.
Kazemi Hasanvand, M.; Shahbazbeigi Rouzbahani, M. and Sharifan, M. (2013). Investigation of Drought
and Sustainable Drought by Using SPI Indicator in Central Iran, First Irrigation and Water
Efficiency Conference, Irrigation and Drainage Association of Iran, Ferdowsi University,
Mashhad, pp.1-6.
Ketabforush Badri, A.; Mohammadvand Nahidi, M. and Ketabforush Badri, E. (2013). Study of Drought
Effects on the Environment, Second National Conference on Sustainable Agricultural
Development and Environment, Hamedan - Farda Environmental Society, pp:1-16.
Kwak, J.; Kim, S.; Singh, V.P.; Kim, H.S.; Kim, D.; Hong, S. and Lee, K. (2015). Imapact climate
change on hydrological droughts in the upper Namhan river basin, Korea, KSCE journal of sivil
engineering, 19(2): 376-384. https://doi.org/10.1007/s12205-015-0446-5.
Lee, S.H.; Yoo, S.H.; Choi, J.Y. and Bae, S. (2017). Assessment of the Impact of Climate Change on
Drought Characteristics in the Hwanghae Plain North Korea Using Time Series SPI and SPEI:
1981–2100, Journal of Water, 8(8): 579, 1-19. https://doi.org/10.3390/w9080579.
Legesse, D.; Vallet-Coulomb, Ch. and Gasse, F. (2003). Hydrological response of a catchment to climate
and land use changes in Tropical Africa: case study South Central Ethiopia, Journal of Hydrology,
275(1-2): 67-85. https://doi.org/10.1016/S0022-1694(03)00019-2.

 5931زمستﺎن،4ﺷﻤﺎرة،15دورة،ﻫﺶﻫﺎيﺟﻐﺮاﻓﯿﺎيﻃﺒﯿﻌﯽ
 پژو

292

Li, Z.; Liu, W.Z.; Zhang, X.C. and Lizheng, F. (2009). Impacts of land use change and climate variability
on hydrology in an agricultural catchment on the Loess Plateau of China, Journal of hydrology,
377(1-2): 35-42. https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2009.08.007.
Liu, B.; Yan, Z.; Sha, J. and Li, S. (2017). Drought evolution Due to climate change and links to
precipitation intensity in the Haihe river basin, Water, 9(1): 1-19. Doi:10.3390/w9110878.
Loukas, A.; Vasiliades, L. and Tzabiras, J. (2008). Climate change effects on drought severity, Advances
in Geosciences, 17: 23-29. https://doi.org/10.5194/adgeo-17-23-2008.
Lubowski, Ruben N.; Plantinga, Andrew J. and Stavins, Robert N. (2006). Land use change and carbon
sinks: Econometric estimation of the carbon sequestration supply function, Journal of
environmental economics and management, 51: 135-152
Makhdoum, M. (2006). The foundation of the land, Publication of the University of Tehran, seventh
edition.
Mango, L.M.; Melesse, A.M.; McClain, M.E.; Gann, D. and Setegn, S.G. (2011). Land use and climate
change impacts on the hydrology of the upper Mara River Basin, Kenya: results of a modeling
study to support better resource management, Hydrology and Earth System Sciences, 15: 22452258. Doi:10.5194/hess-15-2245-2011.
Mas, J.F.; Velazquez, A.; Diaz-Gallegos, JR.; Mayorga Saucedo, R.; Alcantara, C.; Bocco, G.; Castro, R.;
Fernandez, T. and Perez Vega, A. (2004). Assessing land use/cover changes: a nationwide
multidate spatial database for Mexico, International Journal of Applied Earth Observation and
Geoinformation, 5(4): 249-261. https://doi.org/10.1016/j.jag.2004.06.002.
McKee, T.B.; Doesken N.J. and Kleist, J. (1995). Drought monitoring with multiple time scales
Preprints, 9th Conference on Applied Climatology, 15-20 January, Dallas, TX, 233-236.
Mohammadi, Sh.; Habashi, Kh. And Pormanafi, S. (2018). Monitoring and prediction of land use / land
cover changes and its relation to drought (Case study: sub basin Pars B2, Zayandeh Rood
watershed), Journal of RS and GIS for Natural Resources, 9(1): 24-39.
Nidumolu, U.B.; Bie, C.; Keulen, H.V.; Skidmore, A.K. and Harmsen, K. (2006). Review of a land use
planning programme through the soft systems methodology. Land Use Policy, 23(2):187-203.
https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2004.08.003.
Niromand, H.A. and Bozorgia, S.A. (2011). Introduction to Time Series Analysis, Third Edition,
Ferdowsi University of Mashhad, 290 p.
Nzari Samani, A.; Ghorbani, M. and Kouhbanani, H. (2010). Evaluation of land use change trend in
Taleghan watershed during the period from 2001 to 1366, Scientific Journal of Rangeland, 4(3):
442-451.
Pertsova, C.C. (2007). Ecological economics research trends, Nova Science Publishers, Inc, New York,
1-237.
Peters, Glen P. (2010). Carbon footprints and embodied carbon at multiple scales, Current Opinion in
Environmental Sustainability journal, 2(4): 245-250. https://doi.org/10.1016/j.cosust.2010.05.004.
Rahimi, M.; Onagh, M.; SalmanMahini, A.R. and Saadaldin, A. (2012). Land use planning for
sustainable development in Chehl-Chai watershedof Golestan province, Journal of Environmental
Researches, 3(6): 36-27.
Rahimi, D.; Movahedi, S. and Barghi, H. (2009). Drought severity analysis with Normal Precipitation
Index (SPI): A Case Study of Sistan & Baluchestan Province), Journal of Geography and
Environmental Planning, 20(4) (Successive 36): 43-56.

 295 

ارزیﺎبﯽتﻐﯿﯿﺮاقلﯿموکﺎربﺮيزمﯿنوارائةبﺮنﺎمةپﯿشنهﺎديآمﺎیﺶکمکﺮبندرحوضةآبخﯿزدﺷتکﺎﺷﺎن

Rajabi, M.; Mansoorian, A. and Taleie, M. (2011). Comparison of AHP, AHP_OWA and Fuzzy
AHP_OWA Multi-Criteria Decision Making Methods for Locating Residential Complexes in
Journal of Environmental Studies, Thirty-seventh Year( 57): 77-92. Tabriz.
Rezaie, M.; Nohtani, M.; Abkar, A.; Rezaie, M. and Mirkazehi Rigi, M. (2014). Performance Evaluation
of Statistical Downscaling Model (SDSM) in forecasting temperature indexes in two Arid and
Hyper rigions (Case study: Kerman and Bam), Journal of watershed Management Research,
5(10): Sari University of Agricultural Sciences and Natural Resources, pp. 131-117.
Rezapour Andalibi, N. and Alikhah Asl, M. (2017). Evalution of ecological capability of Aq Dagh
protected area for forestry use, Journal of Geosciences Research, 26(102): 205-216.
Roger, A. ans Pielke, Sr. (2005). Land use and Climate change, Science, 310(5754): 1625-1626. DOI:
10.1126/science.1120529.
Saaty, T.L. and Vargas, L.G. (1991). Prediction, Projection and Forecasting, Kluwer Academic
Publisher.
Sasek Divjak,M. (2009). Strategic Land Use Planning for Low Carbon Cities in Ljubljana Urban Region,
Strategic Land Use Planning – LUR, 45th ISOCARP Congress, 1-11.
Sayary, N.; Bannayan, M.; Alizadeh,A.and Farid,A.(2013). Using drought indices to assess climate
change impacts on drought conditions in the northeast of Iran (case study: Kashafrood basin),
Journal of Meteorological Applications, 20:115-127.
Sedaghat Kerdar, A. and Fatahi, E. (2008). Drought early methods over Iran, Geography and
Development Iranian Journal, University of Sistan and Balouchestan, Vol6, Issue 11, Pages 76-59.
Sheidaeian, M.; Ziatabar Ahmadi, M.kh. and Fazl Ola, R. (2017). Comparison of Artificial Neural
Network (ANN) and SDSM Model to Downscaling of Temperature, Journal of Irrigation Sciences
and Engineering, Shahid Chamran University of Ahwaz, 40(2): 59-73.
Shi, H. and Chen, Ji. (2018). Characteristics of climate change and its relationship with land use/cover
change in Yunnan Province, China, International journal of climatology, 38(5): 25202537.https://doi.org/10.1002/joc.5404.
Taei Semiromi, S.; Moradi, H.R. and Khodagholi, M. (2014). Simulation and prediction some climate
variable by using multi line SDSM and global circulation models (case study: Bar watershed
Neishabour), Human and Environment Quarterly, 28: 1-15.
Taheri, F.; Rahnama, M.R.; Kharazmi, A.A. and Khakpour, B. (2018). The analysis and predicion of land
use changes using multi-temporal satellite data in Shandiz city(Between 2000-2015), Journals
Geography and Development, 16(50): 127-142.
Teimouri, F.; Bazrafshan, O.B. and Rafiei Sardoei, E. (2019). Assessment of climate change and Land
Use Change on Soil Erosion (Case Study: Kondaran Watershed), Iranian Journal of
Ecohydrology, 6(2): 353-368.
Tubiello, F.N.; Salvatore, M.; Condor Golec, R.D.; Ferrara, A.; Ross, S.; Biancalani, R.; Federici, S.;
Jacobs, H. and Flammini, A. (2014). Agriculture, Forestry and other land use emissions by sources
and removals by sinks, FAO, 1-66.
Vali, A.A.; Mousavi, S.H. and Sadat Ahmadi, S.M. (2015). Assessment of Desertification intensity in Masjed
Soleyman Basin Using IMDPA model, Desert Ecosystem Engineering Journal, 4(9): 43-56.
Watson, R.T.; Noble, I.R.; Bolin, B.; Ravindranath, N.H.; Verardo, D.J. and Dokken, D.J. (2000). Land
use, land-use change and forestry: a special report of the Intergovernmental Panel on Climate
Change, Land use, land-use change and forestry: a special report of the Intergovernmental Panel
on Climate Change, World Bank, Washington, DC 20433, USA: 388 pp.

 5931زمستﺎن،4ﺷﻤﺎرة،15دورة،ﻫﺶﻫﺎيﺟﻐﺮاﻓﯿﺎيﻃﺒﯿﻌﯽ
 پژو

296

Wheeler, S. and Shaw, J. (1994) Contract Law: Cases, Materials, and Commentary, Oxford, Oxford
University Press.
Wilby R.L. and Dawson, C.W. (2007). Hadnbook of SDSM4.2-User Manual, Department of
Geography.Lancaster Univ, Press, UK, 94.

