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ديمیه َمایص ملی صیاوت از مىابع طبیعی ي 

 2131اسفىذ  21ي  21محیط زیست، 

 داوطگاٌ محقق اردبیلی

 ی ريیطی ساالوٍ گًوٍ بلًط بلىذ مازي بررسی اثر متغیرَای اقلیمی بر حلقٍ

 وکا ي َفت خال ( 1)مطالعٍ مًردی: بخص 

 1سیف الٍ خًروکٍ ،1رئًفٍ عابذیىی، 1اصغر فالح، 2ورگس کىعاوی
 knarges379@yahoo.com، واسؿٌاػی اسؿذ داًـگاُ ػلَم وـاٍسصی ٍ هٌاتغ طثیؼی ػاسی -1

 اًـگاُ ػلَم وـاٍسصی ٍ هٌاتغ طثیؼی ػاسی داًـیاس د -2
اػتادیاس داًـگاُ ػلَم وـاٍسصی ٍ هٌاتغ طثیؼی ػاسی -3  

 هٌْذع هشوض تحمیمات وـاٍسصی ٍ هٌاتغ طثیؼی ػاسی  -4

 

 چکیذٌ:

شای اًدام ای هٌاػة تتلَط تلٌذ هاصٍ تِ دلیل آسایؾ خاف حفشات آًٍذی ٍ ّوچٌیي حؼاػیت ایي گًَِ ًؼثت تِ ؿشایط اللیوی گًَِ

گزؿتِ  ْایتاؿذ. اص ایي سٍ هطالؼِ ػاصگاسی آى تا ؿشایط آب ٍ َّایی اطالػات اسصؿوٌذی سا اص ؿشایط سٍیـی ػالؿٌاػی هیهطالؼات گاُ

 یدّذ. ایي هطالؼِ تا ّذف تشسػی تاثیش هتغیشّای اللیوی ؿاهل دها ٍ تاسًذگی تش سٍیؾ ػاالًِی چَتی دس اختیاس ها لشاس هیایي گًَِ

تا اػتفادُ اص هتِ ػال ػٌح اص ػِ صٍى استفاػی  2ًىا ٍ ّفت خال  2ّای تخؾّای سٍیـی اص خٌگلآٍسی ًوًَِتلٌذهاصٍ صَست گشفت. خوغ

هیلیوتش، تَػط  1/0گیشی ٍ آًالیض تِ آصهایـگاُ هٌتمل ؿذ. اًذاصُ گیشی پٌْای حلمِ سٍیـی، تا دلت ّا تشای اًذاصُصَست پزیشفت. ًوًَِ

-، اًدام ؿذ. همایؼِ ٍ اػتاًذاسد وشدى ػشی حلمTSAPWINِّای صهاًی افضاس تحلیل ػشیٍ ًشمLINTAB گیشی س ٍ هیض اًذاصُتیٌَوَال

ًتایح ًـاى داد دس ػِ استفاع هٌطمِ هَسد هطالؼِ، تاسًذگی اثش هثثت تیـتشی ًؼثت تِ  ّای سٍیـی تشای ول استفاػات سٍیـی اًدام گشفت.

   سػذ دها ٍ تاسًذگی تِ یه ًؼثت تش سٍیؾ دسختاى تلَط ػِ استفاع هؤثش تَدُ اػت.سد. تِ ًظش هیدها تش هیضاى سٍیؾ دا

 ّای صهاًیی سٍیـی، تلَط تلٌذهاصٍ، ػشیؿٌاػی، حلمِگاُ ياژٌ کلیذی:

 

 

 مقذمٍ ي َذف:

ؿَد، تِ طَسیىِ آب ٍ َّا تِ ػٌَاى تغییش دس سطین تاسؽ هیٍ  تغییشات آب ٍ َّایی هَخة گشم ؿذى وشُ صهیي، طَالًی ؿذى فصل سؿذ

ّای تغییش اللین،  تؼیاسی اص ٍیظگی .(Castagneri, et al. 2014)الگَّای سؿذ خٌگل ؿٌاختِ ؿذُ اػت دس یه ػاهل اصلی هَثش 

-الػاتی وِ اص حلمِاط(. 1394گیشًذ )سادهْش ٍ ّوىاساى، ّای ػالیاًِ تحت تاثیش تغییشات آب ٍ َّایی لشاس هیدسختاى اص خولِ پٌْای حلمِ

لشصُ، فَساى آتـفـاى ٍ .... هٌدش تِ آػیة ّایی وِ حَادثی هاًٌذ صهیي لغضُ، صهیيتَاًذ تشای تؼییي ػالآیذ، هیّای سٍیؾ تِ دػت هی

صیاتی لشاس ّای تحلیل خاصی هَسد اسّا سا تایذ اص طشیك سٍؽدیذى یا هشي دسخت ؿذُ اػت، اػتفادُ ؿَد. اطالػات اللیوی هَخَد دس حلمِ

داد تا تِ داًؾ ها دس خصَف آًچِ دس گذؿتِ اتفاق افتادُ ٍ یا دس آیٌذُ هوىي اػت اتفاق افتذ سٌّوَى ػاصد )ًدفی ّشػیٌی ٍ ػاتذیٌی، 

ّا ٍ اصَل گاّـٌاػی دسختی تَدُ ی هطالؼات ٍضؼیت سٍیـی دسختاى دس گزؿتِ، اػتفادُ اص سٍؽّای سایح دس صهیٌِ(. یىی اص سٍؽ1392

ّا دس گزؿتِ دٍس پی تشد ٍ تَاى تِ ؿشایط سٍیـگاّی ٍ هحیطی آى گًَِّای سٍیـی هیؿٌاػی دسختی، تا آًالیض حلمِت. دس هطالؼات گاُاػ

ّای سٍیـی (. تشآٍسدّای اللیوی اص حلم1391ِّوچٌیي تاثیشپزیشی سٍیؾ اص ػَاهل اللیوی هـخصی سا تؼییي ًوَد )تاالپَس ٍ واظوی، 

تَاًذ اطالػات اسصؿوٌذی تشای دٍسُ ٍ هٌاطمی وِ فالذ اطالػات ّای َّاؿٌاػی تاؿذ ٍ هیذ خاًـیٌی تشای ػٌدؾتَاًدسختاى هی

هطالؼات هؼذٍدی دس ایشاى تِ تشسػی سٍاتط هتغیشّای اللیوی ٍ سٍیؾ ػاالًِ دسختاى پشداختِ  (.Fritts,1976)اًذ فشاّن ًوایذ َّاؿٌاػی

-( اثش هتغیشّای اللیوی )دها ٍ تاسًذگی( تش پٌْای حلم1394ِسادهْش ٍ ّوىاساى ) اخیش سٍتِ افضایؾ اػت. ّایوِ الثتِ ایي هطالؼات دس ػال
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صاد تلَط ایشاًی دس ًاحیِ صاگشع هیاًی سا هَسد تشسػی لشاس دادًذ. ًتایح ًـاى داد وِ تِ ػلت گشم ٍ خـه تَدى ّای سٍیـی دسختاى ؿاخِ

تا تَخِ تِ اّویت پذیذُ گشم ؿذى خْاًی ٍ تغییشات شی هثثت ٍ هٌفی تش سٍیؾ ؿؼاػی دسختاى داسًذ. هٌطمِ، تاسًذگی ٍ دها تِ تشتیة تأثی

(، ٍاوٌؾ 2011ٍ ّوىاساى )  Gea-Lzuierdoؿٌاػی دسختی اخیشا دس خاسج اص وـَس تؼیاس گؼتشؽ یافتِ اػت.اللیوی، هطالؼات گاُ

ٍ َّایی سا دس اػپاًیا هَسد تشسػی لشاس دادًذ. ًتایح ًـاى داد وِ حذاوثش سؿذ ی دسخت گًَِ تلَط ّویـِ ػثض تِ تغییشات آب پٌْای حلمِ

ّای گشم لشاس داسًذ، ػالئن واّؾ سؿذ ًؼثت تِ دسختاًی وِ دس ّای هختلف هتغیش اػت. دسختاًی وِ دس سٍیـگاُدسخت دس سٍیـگاُ

ػال  250(، اثش هتفاٍت تٌَع آب ٍ َّایی تاتؼتاى طی 2014ٍ ّوىاساى ) Castagneriدّذ. ّای ػشد لشاس داسًذ، سا ًـاى هیسٍیـگاُ

-ّا ًـاى داد وِ دس دِّّای دسختی واج، صٌَتش ٍ ساؽ دس خٌَب ؿشلی اسٍپا سا هَسد هطالؼِ لشاس دادًذ. تشسػیگزؿتِ تش سؿذ ؿؼاػی گًَِ

ت دهای تْاس ػال خاسی واّؾ یافتِ اػت، دس دّذ. دس صٌَتش ٍ واج، اثش هثثّای گزؿتِ، دهای هاُ آٍسیل ّوثؼتگی هٌفی سا ًـاى هی

 حالی وِ اثش هٌفی دهای تاتؼتاى لثل تِ طَس لاتل تَخْی دس طی لشى گزؿتِ افضایؾ یافتِ اػت.

ّای ػالیاًِ اؿاسُ داسد. تِ طَسی وِ تا ًتایح ػَاتك تحمیفات اًدام ؿذُ دس داخل ٍ خاسج اص وـَس تِ اّویت تشسػی ٍ تدضیِ ٍ تحلیل حلمِ

ّای َّاؿٌاػی فشاّن آٍسد ٍ ّا ٍ هٌاطك فالذ دادُتَاى اطالػات اسصؿوٌذی سا تشای دٍسُّای سٍیـی هیٍسدّای اللیوی اص سٍی حلمِتشآ

. ایي تحمیك تا ّذف، تشسػی اثش تغییشات اللیوی تش هیضاى سٍیؾ لطشی دسختاى تلَط تلٌذهاصٍ ٍ اسائِ (Fritts,1976)خایگضیي آى وشد 

 ي دسختاى صَست گشفت.الگَی سٍیـی ای

 

 َا:مًاد ي ريش

   36 °33′ 1.28˝ٍ ػشض خغشافیایی    53 °25′ 4.04˝هتش تا طَل  450ًىا اص استفاع ؿْشػتاى  هٌطمِ هَسد هطالؼِ دس خٌگلْای هٌطمِ

ػِ صٍى استفاػی  ت. اداهِ پیذا وشدُ اػ 36 °21′ 2.48˝ 53 °33′ 3.10˝هتش  تا طَل ٍ ػشض خغشافیایی  1380ؿشٍع ؿذُ ٍ تا استفاع 

هتشی تَدُ وِ داسای پَؿؾ خٌگلی اًدیلی، هوشص، تلَط، ساؽ،  450تشای خوغ آٍسی ًوًَِ ّای سٍیـی اًتخاب گشدیذ. صٍى اٍل دس استفاع 

فاع اص ػطح هتش است 900صٍى دٍم تا استفاع ّای تَػىا هـَْد ؿذُ تَد. ّا ظَْس گًَِّای ًضدیه چاُ ٍ دسُافشا ٍ خشهٌذی تَدُ ٍ دس لؼوت

ّای خٌگلی تَػىا، هوشص، ٍ تا گًَِ ایاص ػطح دسهتش   1380استفاع  دسصٍى ػَم ٍ دسیا داسای پَؿؾ خٌگلی افشا، ؿیشداس، هلچ، هوشص ٍ ساؽ 

 ساؽ  تَدُ اػت.  

تشداسی ِ ػال ػٌح هَسد ًوًَِاصلِ دسخت تلٌذهاصٍ دس هٌطمِ هَسد هطالؼِ اًتخاب ؿذ. دسختاى تا اػتفادُ اص هت 12اص ّش صٍى استفاػی تؼذاد 

گزاسی تِ آصهایـگاُ ّا پغ اص وذولیِ ًوًَِ ًوًَِ دس خْت ؿوالی ٍ خٌَتی دس استفاع تشاتشػیٌِ تشداؿت گشدیذ. 2اص ّش دسخت  ؛لشاس گشفتٌذ

-ّا، حلمِگیشیاص اًذاصُی سٍیـی صاف گشدیذ. تشای آغّای تْیِ ؿذُ تَػط تیغ تشای ایداد ٍضَح وافی حلمِاًتمال دادُ ؿذ. ػطح ًوًَِ

گیشی تِ ػول آیذ. پٌْای ػال خذاػاصی ؿذًذ. تا دلت وافی دس ٌّگام اًذاصُ 10ػال  10ّا دس صیش لَج ؿواسؽ ٍ ّای سٍیؾ ولیِ ًوًَِ

 TSAPWINافضاس ٍ ًشم LINTABگیشی هتش تَػط تیٌَوَالس ٍ هیض اًذاصُهیلی 1/0ّای سٍیؾ اص ػوت پَػت تِ ػوت هغض تا دلت حلمِ

گیشی پٌْای دٍایش سٍیؾ دس ّش خفت ًوًَِ اص ّش دسخت، هٌحٌی هیاًگیي سٍیؾ ؿؼاػی ّش دسخت تِ دػت گیشی ؿذ. پغ اص اًذاصُاًذاصُ

آهذ ٍ تطاتك صهاًی تیي آًْا اسصیاتی ؿذ. تِ ّویي تشتیة هٌحٌی هیاًگیي سٍیؾ توام دسختاى سٍؿگاُ تْیِ ؿذ ٍ پغ اص ایداد تطاتك صهاًی 

، تا هیاًگیي گشفتي اص توام دسختاى هٌطمِ هیاًگیي سٍیؾ ؿؼاػی هٌطمِ سػن ؿذ. تشای حزف اثش گشایـات سٍیـی ٍ تشسػی اثش اللین حذاوثش

افضاسّای ػول اػتاًذاسػاصی اًدام ؿذ. ّوچٌیي تا اػتفادُ اص ًشم ARSTANافضاس دس سؿذ ؿؼاػی دسختاى هَسد هطالؼِ تا اػتفادُ اص ًشم

Excel  ٍSpass .ّوثؼتگی تیي فاوتَسّای اللیوی هَسد ًظش ٍ سؿذ دسختاى تلٌذهاصٍ هَسد اسصیاتی لشاس گشفت 
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اص هٌطمِ هَسد هطالؼِ فاصلِ داسد، اػتفادُ ؿذ.  km12ّای َّاؿٌاػی ایؼتگاُ ػیٌَپتیه تیشتاؽ وِ دس تشسػی سٍاتط سٍیؾ ٍ اللین اص دادُ

ّای هشتَط تِ هیاًگیي دهای هاّاًِ ٍ تاسؽ هاّاًِ تِ ػٌَاى هْوتشیي فاوتَسّای تاثیشگزاس اًتخاب ٍ ّوثؼتگی ایي دس ایي تشسػی دادُ

 ّا تا هیاًگیي سٍیؾ ػاالًِ دسخت اسصیاتی ؿذ.دادُ

 

 وتایج:

تلٌذهاصٍ تشای ػِ صٍى استفاػی تْیِ گًَِ تلَط  )وشًَلَطی( ؿٌاػی اػتاًذاسدّا، هٌحٌی گاُّا ٍ ثثت پٌْای حلمِگزاسی ًوًَِپغ اص تاسیخ

 (.1گیشد )ؿىل سا دستش هی 2015تا  1995ی صهاًی تیي ػالْای ؿٌاػی آى تاصُگشدیذ. وِ گاُ

 

 
 ومًوٍ کروًلًژی ارتفاع باالبىذ -2ضکل 

 

 رابطٍ َمبستگی فاکتًرَای اقلیمی ي کروًلًژی بلًط بلىذمازي:

ؼٌی دها ٍ تاسؽ هَسد تشسػی لشاس گشفت. تِ ایي هٌظَس ّوثؼتگی ایي دٍ فاوتَس ٍ تاثیش آًْا دس دس ایي تشسػی اثش دٍ فاوتَس اللیوی هْن ی

 .(4تا  2)ؿىل  هٌحٌی ًـاى دادُ ؿذُ اػت ػِهَسد تحلیل لشاسگشفت. ًتیدِ ایي تشسػی دس  Spssسٍیؾ دسختاى هٌطمِ تَػط ًشم افضاس 

 

 
 رتفاع باالبىذکروًلًژی ا باَمبستگی اقلیمی دما ي بارش  -1ضکل 
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ًـاى هی دّذ. تا تَخِ  ساتطِ سگشػیًَی تیي هتغیشّای اللیوی ٍ پٌْای دٍایش سٍیؾ دس استفاع تاالتٌذ هٌطمِ هَسد هطالؼِ سا 2ؿىل ًوَداس 

ٍ  اسدتیْـتدس هاُ  ّا ساتطِ هثثتی تا پٌْای دٍایش ػالیاًِ داسد تِ خضءاستفاع تاالتٌذ، تاسًذگی دس اغلة هاُدس ، هی تَاى گفت وِ تِ ًوَداس

ؼذ اص سٍیؾ ٍ هْش ػال ت ػال لثل اص سٍیؾ ٍ فشٍسدیي، تیش ـتشیي استثاط هؼتمین تاسًذگی دس هاُ هْشیدّذ. تهشداد استثاط هٌفی سا ًـاى هی

تشیي همذاس ایي گزاسد. تیـ، دها سٍی سؿذ تاثیش هثثتی هییؾّای فصل سٍؿَد وِ دس اغلة هاُثیش دها هـاّذُ هیتَدُ اػت. تا تشسػی تأ

 ػال لثل ٍ تؼذ اص سٍیؾ تَدُ اػت. ثیش دس هْشتأ

 

 
 بىذکروًلًژی ارتفاع میان باَمبستگی اقلیمی دما ي بارش  -1ضکل 

 

ـتشیي یّا ساتطِ هثثتی تا پٌْای دٍایش ػالیاًِ داسد. تهی تَاى گفت وِ دس استفاع هیاى تٌذ، تاسًذگی دس اغلة هاُ 3تا تَخِ تِ ًوَداس ؿىل 

تاثیش هثثت داسد اها ّای فصل سٍیؾ ؿَد. دها دس تیـتش هاُهـاّذُ هی استثاط هؼتمین تاسًذگی دس هاُ آرس ػال لثل اص سٍیؾ ٍ اسدتیْـت

 سٍیؾ تَدُ اػت. ػال دس آرساثش هثثت دها گزاسد. تیـتشیي هی ٌفیتاثیش ه دیٍ  ػال لثل اص سٍیؾ ٍ فشٍسدیي، هشداد ّای دیدس هاُ

 

 
 )     اثر معىی داری( کروًلًژی ارتفاع پاییه بىذ باَمبستگی اقلیمی دما ي بارش  -1ضکل 

 

وٌذ وِ دّذ. ایي ًوَداس تیاى هیدس استفاع پاییي تٌذ سا ًـاى هی ًوَداس ساتطِ سگشػیًَی تیي هتغیشّای اللیوی ٍ پٌْای دٍایش سٍیؾ 4ؿىل 

ػال لثل اص سٍیؾ ٍ ؿْشیَس، هْش  اػفٌذٍ  ّای هْشگزاسد تِ خض دس هاُیش ػالیاًِ هیّای ػال اثش هثثتی تش پٌْای دٍاتاسًذگی دس اغلة هاُ

ػال تؼذ اص سٍیؾ دس  دسصذ ٍ فشٍسدیي 95دس ػطح  ّای اػفٌذدّذ. ایي استثاط هثثت دس هاُاستثاط هٌفی ساًـاى هیوِ ػال سٍیؾ  ٍ اػفٌذ
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، هشداد ٍ دی ػال سٍیؾ استثاط هثثتی تا  ػال لثل اص سٍیؾ ٍ اسدتیْـت ُ دیّا تِ خض هاداس اػت. دها دس اغلة هاُدسصذ هؼٌی 99ػطح 

 دٍایش ػالیاًِ داسد.

 

 گیری:بحث ي وتیجٍ

د ًـاى تا تَخِ تِ ًتایح تِ دػت آهذُ اص ػِ استفاع هٌطمِ هَسد هطالؼِ، دسختاى تلَط تلٌذهاصٍ تمشیثا ٍاوٌؾ هتـاتْی تِ تغییشات اللین اص خَ

تٌذ دس هاُ سٍیؾ ٍ دس استفاع هیاى ػالػال لثل ٍ  تاسًذگی دس هاُ هْش ، تاایش سٍیـی دسختاى تلَط تلٌذهاصٍ دس استفاع تاالتٌذدادًذ. پٌْای دٍ

ػال سٍیؾ ٍ دس استفاع پاییي تٌذ دس هاُ فشٍسدیي ػال تؼذ اص سٍیؾ تیـتشیي ّوثؼتگی هثثت سا داؿتٌذ.  ػال لثل اص سٍیؾ ٍ هاُ دی آرس

ّوثؼتگی هؼىَع سا تا پٌْای دٍایش ػالیاًِ هاُ تیش  ، دهایتٌذٍ دس استفاع پاییي فشٍسدیيدهای هاُ ، تٌذاع تاالتٌذ ٍ هیاىّوچٌیي دس استف

ًتایح تاؿذ. دس پٌْای دٍایش ػالیاًِ ایي ػِ استفاع هی تیش ٍ  فشٍسدیيداؿتِ اػت وِ ّوگی ًـاًگش اّویت خصَصیات آب ٍ َّایی هاُ 

، حذالل دهای آتاى ٍ ًیض تیشًـاى داد وِ حذاوثش دهای ِ ػشاٍاى گیالى تش سٍی تلٌذهاصٍ ( ّن دس هٌطم1390ّوىاسى )صادُ ٍ وشمتحمیمات 

 ػالیاًِ تلَط تا دها دس هاُ تْوي ّوثؼتگی هٌفی تا حلمِ سٍؽ ػالیاًِ داسد. دس ایي تشسػی پٌْای حلمِ آتاى، هتَػط دهای تیشهتَػط دهای 

ّای صهؼتاى تِ دلیل ؿشایط آب ٍ َّایی تٌذ یه ساتطِ ػىغ ًـاى داد. ایي ساتطِ حاوی اص ایي اػت وِ دس هاُدس استفاع هیاى ٍ اػفٌذ

وٌذ وِ سطَتت لاتل دػتشع خان ّا تیـتش ؿذُ ٍ ایي ؿشایط سا فشاّن هیسؿذ دسختاى هتَلف ؿذُ، تا پاییي آهذى دها، تاسًذگی ،ًاهؼاػذ

دٌّذ. دس ایي اٍایل فصل تْاس دسختاى تِ ًحَی تْتش سؿذ وشدُ ٍ حلمِ ػالیاًِ پٌْی سا تـىیل هی تاال سفتِ ٍ تا فشآّن ؿذى ؿشایط دس

هدوَع تاسًذگی دس دس ایي تشسػی وٌذ. سا تصذیك هی ًتیدٍِ حلمِ سٍیـی ایي  داس تیي دهای هاُ فشٍسدیيتشسػی ّوثؼتگی هثثت هؼٌی

وِ ٍخَد سطَتت لاتل دػتشع دس خان دس صهؼتاى دس سؿذ  دّذ.هثثت ًـاى هی ّای سٍیـی تلَط ّوثؼتگیّای آرس ٍ دی تا حلمِهاُ

دس ًاحیِ صاگشع هیاًی تِ ػلت گشم ٍ خـه تَدى هٌطمِ، تاسًذگی ٍ دها تِ ًـاى دادًذ وِ ( 1394سادهْش ٍ ّوىاساى )تاثیش هثثتی داسد. 

تاسًذگی ػِ استفاع هٌطمِ هَسد هطالؼِ، تَاى تیاى داؿت وِ دس تِ طَس ولی هی داسًذ. تلَطتشتیة تأثیشی هثثت ٍ هٌفی تش سٍیؾ ؿؼاػی 

سػذ دها ٍ تاسًذگی تِ یه ًؼثت تش سٍیؾ دسختاى تلَط ػِ استفاع داؿتِ تش هیضاى سٍیؾ داسد. تِ ًظش هی تشی ًؼثت تِ دهااثشی هثثت

داستشی تش سٍیؾ دسختاى تلَط داؿتِ ٍ ایي ٌی(، ًـاى داد دس هٌطمِ ًیوِ خـه وشهاًـاُ دها اثش هؼ1388اػت. ًتاج تحمیمات ًدفی )

 تشًذ. دسختاى تِ تاسًذگی ًؼثت تِ دها حؼاع

 

 مىابع:
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