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چکیذه
پذیذُ گشهبیؾ خْبًی دسحبل ٍلَع ٍ اللین دس حبل تغییش اػت .تغییش اللین ٍ افضایؾ گشهبیؾ خْبًی ثبػث ایدبد چبلؾ
ّبی خذیذی ثشای هٌبثغ آة خَاّذ ؿذ .چَى اللین پذیذُ ای ٍاثؼتِ ثِ ػبیش ػَاهل اػت ٍ تغییشات آى ،هشص خغشافیبیی ًوی
ؿٌبػذّ ،ش گًَِ همبثلِ ای ثبیذ ثب ّوبٌّگی ػبیش وـَسّب اًدبم ؿَد اهب الذاهبت هحلی ًظیش تمَیت اساضی خٌگلی ٍ هشتؼی،
وـت هحلَالت هٌغجك ثب ؿشایظ اللین دس حبل تغییش ٍ اكالح ػیؼتن ّبی آثیبسی اص گؼتشؽ ایي تغییشات تب حذ لبثل
تَخْی پیـگیشی هی وٌذ .گشم ؿذى وشُ صهیي ،تغییش دس ؿذت ٍ صهبى ثبسؽ ،افضایؾ ػغح آة الیبًَع ّب ٍ افضایؾ هلشف
ٍ تمبضبی آة دس پی افضایؾ دهبی َّا اص خولِ تبثیشّبی تغییش اللین اػت .ثب تَخِ ثِ ٍلَع گشهبیؾ خْبًی ٍ تبثیش آى ثش هٌبثغ
آثی  ،لحبػ وشدى تبثیش تغییشات فَق ثش ثشًبهِ سیضی ّبی هٌبثغ آة ضشٍسی ثِ ًظش هی سػذ.

واشه های کلیذی  :تغییش اللین ،گشهبیؾ خْبًی ،هٌبثغ آة.

مقذمه
اللین حبلت پبیذاسی اص پیـبهذ ّبی ؿجِ هتٌبٍة آة ٍ َّایی ٍ ٍضؼیت صیؼتگبّی یه هٌغمِ اػت وِ تَػظ پبساهتشّبی
دهب ،سعَثت ،ثبسؽ ٍ پَؿؾ گیبّی ػٌدیذُ هی ؿَد .یىی اص پبساهتشّبی هْن ٍ تبثیش گزاس ثش تخلیق هٌبثغ آثی دس ّش
هٌغمٍِ ،ضؼیت اللیوی آى هٌغمِ هی ثبؿذ .ثب تَخِ ثِ ایدبد تغییشات اللیوی ٍ سًٍذ گشهبیؾ خْبًی پیؾ ثیٌی هی ؿَد وِ
دس ّش دٍ ثخؾ ػشضِ ٍ تمبضب دس ثحث تخلیق هٌبثغ آة ،تغییشاتی ایدبد گشدد.
تغییش اللین ٍ افضایؾ گشهبیؾ خْبًی ثبػث گؼتشؽ خـىؼبلی ّب ٍ تذاٍم آًْب ؿذُ ٍ ّوچٌیي ایي تغییش ثبػث ًبیىٌَاختی
تَصیغ ثبسؽ هی ؿَد ٍ ثش هٌبثغ آة تبثیش هی گزاسد .تغییش اللین چبلـی ثضسي هحؼَة هی ؿَد ،هخلَكبً اگش ثِ افضایؾ
خـىؼبلی ّبی پی دس پی ٍ هذاٍم ٍ ّوچٌیي ثِ سؿذ تمبضب ثشای آة ٍ ووجَد آة هٌدش ؿَد ،ایي چبلؾ اثؼبد ٍػیؼی ثِ خَد
هی گیشد.
دس ػبلْبی اخیش تَخِ ثؼیبسی اص داًـوٌذاى هحیظ صیؼت ثِ هؼئلِ گشم ؿذى تذسیدی َّا ٍ اثشاتی
وِ ایي پذیذُ ثش هحیظ صیؼت داسد خلت ؿذُ اػت .ثخلَف ایٌىِ گشم ؿذى َّا ثیـتش دس هٌبعمی
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هی ثبؿٌذّ .ش چٌذ ٌَّص تؼذادی اص هتخللبى َّا ٍ اللین ؿٌبػی اتفبلبتی سا وِ دس یىی دٍ دِّ گزؿتِ
دس ساثغِ ثب افضایؾ دهبی َّا ٍ یب ثِ ػجبستی تغییش اللین دس گَؿِ ٍ وٌبس دًیب سخ دادُ اػت هَضَػی
گزسا ٍ غیش پبیذاس هی داًٌذ ،اهب تؼذاد صیبدی اص داًـوٌذاى ًیض ثش ایي ػمیذُ اًذ وِ ثـش ثِ لحبػ هحیظ
ؿٌبػی ٍاسد دٍساى خذیذی اص گشم ؿذى َّا ؿذُ اػت ٍ ثبیذ خَد سا ثشای سٍیبسٍیی ثب آى آهبدُ وٌذ.
هْن تشیي ػبهلی وِ ثشای گشم ؿذى تذسیدی َّا روش هی ؿَد حجغ ؿذى اًشطی تبثـی خَسؿیذ دس
اتوؼفش ثَػیلِ گبصّبیی اػت وِ غلظت ٍ تشاون آًْب دس اتوؼفش عی ػب لْبی گزؿتِ ٍ ثخلَف  :5ػبل
اخیش ثتذسیح افضایؾ یبفتِ اػت .هْن تشیي گبصّبیی وِ دس اتوؼفش ثبػث حجغ ؿذى اًشطی خَسؿیذ ؿذُ ٍ
ثِ ًبم گبصّبی گلخبًِ ای هؼشٍف هی ثبؿٌذ ػجبستٌذ اص :دی اوؼیذ وشثي ٍ گبصّبی وشثٌِ هَػَم ثِ ولشٍ
فلَس  ،اوؼیذ ًیتشٍطى ،ثخبس آة .خشدادی ٍ ّوىبساى( .)6831ثب ٍخَدی وِ ٍاسد ؿذى گبص ّبی گلخبًِ ای ثِ
اتوؼفش دس توبم ًمبط دًیب یىؼبى ًجَدُ ٍ ًمؾ ثشخی وـَسّبی كٌؼتی هبًٌذ اهشیىب ٍ طاپي ٍ وـَسّبی
اسٍپبیی دس آلَدُ وشدى اتوؼفش ثِ هشاتت ثیؾ اص وـَسّبی غیش كٌؼتی وِ اغلت ثش تَلیذات وـبٍسصی هتىی
ّؼتٌذ هی ثبؿذ ٍلی اص آى خبیی وِ َّا دس چشخِ ػوَهی اتوؼفش لشاس هی گیشد ایي گبصّب ثِ توبم ًمبط
دًیب هٌتمل ؿذُ ٍ چِ ثؼب وـَسّبیی سا وِ هوىي اػت دس ػول ّیچ ًمـی دس افضایؾ گبصّبی گلخبًِ
ای اتوؼفش ًذاؿتِ ثبؿٌذ ثیـتش تحت تأثیش لشاس دّذ .هْن تشیي تأثیش هؼتمین افضایؾ گبصّبی گلخبًِ ای سا
هی تَاى ٍلَع خـىؼبلی ّبی تَأم ثب افضایؾ دسخِ حشاست داًؼت وِ اثش آى ثش وـبٍسصی ثؼیبس صیبى آٍس
اػت .تغییش ؿىل ًضٍالت خَی ،تغییش صهبى ٍلَع ٍ ؿذت ثبسؿْب ٍ ٍلَع ػیالثْبی ًبگْبًی ًیض اص دیگش
ػَاسم آى ثـوبس هی سًٍذ .هتأػفبًِ افضایؾ دهب دس ػغح وشُ صهیي ثِ كَست یىٌَاخت ًخَاّذ ثَد ثلىِ
پیؾ ثیٌی هی ؿَد افضایؾ دهب دس ػشضْبی خغشافیبیی هیبًی ٍ ثبالی وشُ صهیي دس همبیؼِ ثب ًَاحی حبسُ
ای دٍ ثشاثش ثبؿذ .فَّشس(.)7558
ٍلَع ػیل ّبی ثؼیبس هخشة ،گشهب ٍ ػشهبّبی ثی هَلغ ٍ غیش عجیؼی ،خـىؼبلی ّب ،ثبال سفتي ػغح آة الیبًَع ّب ٍ
دسیبّب ،ؿیَع آفبت ٍ ثیوبسی ّبی گیبّی ٍ خبًَسی ،وبّؾ ضخبهت الیِ اصٍى ،ثیبثبى صایی ٍ  ...اص خولِ هَاسدی اػت وِ ثحث
تغییش اللین سا دس هحبفل ػلوی خْبى هغشح ػبختِ اػت .یىی اص ػَاهل ثؼیبس هْن دس افضایؾ گبصّبی گلخبًِ ای ٍ
تؼشیغ دس سًٍذ تغییشات اللین پغ اص اًمالة كٌؼتی ،هذاخلِ اًؼبى دس اوَػیؼتن ّبی عجیؼی اػت .ثب ؿشٍع
اًمالة كٌؼتی هلشف ػَخت ّبی فؼیلی ثِ همذاس لبثل هالحضِ ای افضایؾ یبفت ثِ عَسی وِ ػبالًِ ثبلغ ثش  :تب ;/7
هیلیبسد تي دی اوؼیذ وشثي ٍاسد اتوؼفش ؿذ .ثش اػبع پیـگَیی ّبی ّیئت ثیي دٍلتی تغییش اللین ثب تَخِ ثِ سؿذ خوؼیت
ٍ افضایؾ ًیبص ثـش ثِ اًشطی ،دی اوؼیذ وشثي ثِ هیضاى  8/6هیلیبسد تي دس ػبل  6831ثِ هیضاى  4/7هیلیبسد تي دس ػبل
 0201افضایؾ خَاّذ یبفت .اص ػَی دیگش خٌگل ّب وِ هْن تشیي هٌجغ خزة وٌٌذُ  CO2هی ثبؿٌذ ثب تخشیت ثـش دس ػبل
ّبی اخیش یىی اص ػَاهل دیگش افضایؾ  CO2هی ثبؿذ .اػالهیبى ٍ ّوىبساى(.)6838
تحمیمبت اًدبم ؿذُ ثب اػتفبدُ اص هذل ّبی خْبًی َّا دس ًیوىشُ ؿوبلی ًـبى هی دّذ وِ دس ثؼضی اص ًَاحی وبًبدا ٍ
سٍػیِ حبكلخیضی خبوْب افضایؾ یبفتِ ٍ هیضاى تَلیذ هحلَالت وـبٍسصی ثبال خَاّذ سفت ثب ایي حبل دسػشم ّبی
خغشافیبیی پبییي تش اص ایي هٌبعك ثِ ٍاػغِ وبّؾ ثبسًذگی ّبی تبثؼتبًِ ٍ دس ًتیدِ وبّؾ  %02سعَثت خبن ،تَلیذ
هحلَالت وـبٍسصی وب ّؾ خَاّذ یبفت .ثِ ػالٍُ ػشم ّبی خغشافیبیی ثبالتش ثب ػشم ّبی خغشافیبیی هیبًِ اص حبكلخیضی
ووتشی ثشخَسداس ّؼتٌذ .وَچىی ٍ ؿشیفی( .)6877تغییش اللین ػالٍُ ثش پَؿؾ گیبّی ٍ تَلیذ هحلَل ثش چشخِ ّیذسٍلَطی
ٍ ثِ دًجبل آى ثش هٌبثغ آة لبثل دػتشع ٍ ٍلَع خـىؼبلی ٍ ػیل تبثیش هی گزاسد .تباٍ ٍ ّوىبساى(.)0228
ّشیٌگتَى(;>> ،)6اثشات تغییش اللین سا سٍی تمبضبی آة دس اًگلؼتبى ٍ ٍلض ثشسػی وشد ٍ اػالم ًوَد  6/6دسخِ ػبًتی
گشاد افضایؾ دس دهب ،دسكذ تمبضبی آة ثشای وـبٍسصی سا افضایؾ هی دّذ.
غیَس ٍ هؼؼَدیبى (ً ،)6871ـبى دادًذ وِ ایشاى یه سًٍذ كؼَدی دس دهبی هیبًگیي دس ًین لشى گزؿتِ داؿتِ اػت .ایي
افضایؾ دهب ثشای دهبی هیبًگیي حذٍد  0/0دسخِ ػبًتی گشاد دس لشى ،ثشای دهبی هبوضیون 6/4 ،دسخِ ػبًتی گشاد دس لشى ٍ
ثشای دهبی حذالل دس حذٍد  8دسخِ ػبًتی گشاد دس لشى هی ثبؿذ .كجَحی ٍ ػلغبًی(.)6837
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پیؾ ثیٌی هی ؿَد وِ تب ػبل  0212خْبى ثب وبّؾ ثبسًذگی ثِ هیضاى  02تب  01دسكذ ٍ افضایؾ تجخیش ٍ تؼشق
پتبًؼیل  62تب  61دسكذی سٍثشٍ ؿَد .خشدادی ٍ ّوىبساى( .)6831افضایؾ تجخیش ًیض هی تَاًذ ثش سٍی چشخِ ّبی
ّیذسٍلَطی هبًٌذ آة ّبی صیشصهیٌی ،سعَثت خبن ٍ دس ًتیدِ ثش هٌبثغ آثی هَخَد تبثیش گزاسد.
دادُ ّبی َّاؿٌبػی ٍ ًتبیح هذل ّبی ؿجیِ ػبصی تغییشات اللیوی ًـبى هی دّذ وِ هتَػظ دهبی اتوؼفش وشُ صهیي دس
حبل افضایؾ اػت وِ خَد ػجت وبّؾ همذاس ثبسؽ تبثؼتبًِ ٍ افضایؾ احتوبل ٍ ؿذت ٍلَع خـىؼبلی ٍ اهَاج حشاستی ثِ
خلَف دس ًَاحی خـه ٍ ًیوِ خـه هی گشدد .چبست صٍالویغ ٍ پؼبساع(.)0221
ثشای ثشسػی تبثیش احتوبلی تغییشات اللیوی ثش هٌبثغ آة ضشٍست داسد ،ثیالى آثی دس حَضِ ّب هَسد
ثشسػی لشاس گیشد ٍ دس ایي استجبط ساُ ّبی گًَبگًَی ثشای ثشسػی ثیالى آثی ٍخَد داسد  .یىی اص ػبدُ
تشیي ایي سٍؽ ّب ،ثشسػی ٍضؼیت آٍسد سٍدخبًِ ّب دس هٌبعك هختلف وـَس ٍ تالؽ دس تؼییي ٍخَد
سًٍذ دس آًْب هی ثبؿذ .یىی دیگش اص ساُ ّب وِ ؿبیذ ثتَاًذ اثش ػَاهل هٌحشف وٌٌذُ دس تحلیل سًٍذ سا
وبّؾ دّذ ،اػتفبدُ اص ؿبخق ّبیی اػت وِ ثِ ًَػی ثِ ًشهبل وشدى دادُ ّب هی پشداصًذ .الجتِ یبفتي
یه ؿبخق هؼتجش دس ایي صهیٌِ چٌذاى آػبى ًیؼت صیشا والً ثِ ػلت ٍػؼت داهٌِ ػَاهل هؤثش ثش ایي
پذیذُ ،تؼشیف چٌیي ؿبخق ّبیی دس هجحث ّیذسٍلَطی ثِ هشاتت دؿَاستش اص َّاؿٌبػی هی ثبؿذ.
فـبسّبی اختوبػی ٍ تٌؾ ّبی ػیبػی ًبؿی اص ثحشاى ووجَد آة ،دس ػغح هٌغمِ ای ثؼیبس پشاوٌذُ ٍ دس ػیي حبل ثِ دلیل
ٍاثؼتگی صًذگی سٍصهشُ اّبلی ،ؿذیذتش ثَدُ ٍ وٌتشل آى ثشای دٍلت ّب هـىل تش اص هذیشیت ٍ وٌتشل تٌؾ ّبی ثیي الوللی
خَاّذ ثَد .اًدبم پظٍّؾ ّبی هشتجظ ثب تغییش اللین ثشای آهبدگی ّش چِ ثیـتش خْت وٌتشل ٍ ًیض وبّؾ
ّضیٌِ ّبی خؼبست ثبس ًبؿی اص ایي تغییش ثؼیبس ضشٍسی اػت.

اثرات تغییر اقلیم بر منابع آب
دس ثشخی اص ًمبط دًیب ووجَد آة ثِ ػٌَاى یىی اص هـىالت اػبػی هحؼَة هی ؿَد .عشح ّبی دس دػت الذام دس ایي
هٌبعك هٌدش ثِ تـىیل پبیگبُ ّبی اعالػبت آة ؿٌبػی ،اًذاصُ گیشی هٌبثغ آة ٍ ثِ وبس ثشدى هذل ّبی اًتخبثی آة ؿٌبػ ی
ؿذُ اػتّ .ذف اص اخشای عشح ّبی فَق ،اثتذا تحشن ثخـیذى ثِ ؿشایظ وًٌَی هٌبثغ آة ٍ ًیض تْیِ هٌبثغ هختلف آثی دیگش
ٍ اتخبر تلویوبت هٌبػت وِ هوىي اػت تغییش اللین ثش هٌبثغ آثی دس آیٌذُ داؿتِ ثبؿذ ،سا ؿبهل هی گشدد .آلَدگی َّا ػالٍُ
ثش ایدبد هخبعشاتی سٍی ػالهت افشاد ،لبدس اػت خَد اللین سا تغییش دّذ.
تحمیمبت اًدبم ؿذُ دس ایي هَسد ًـبى دادُ وِ ثِ دلیل فؼبلیت سٍص افضٍى كٌؼتی ،وـبٍسصی ٍ ؿْشی ٍ  ...آلَدگی هحیظ
صیؼت ٍ َّای اعشاف وشُ صهیي سٍ ثِ افضایؾ اػت .دس ًتیدِ تشویجبت عجیؼی خَ دائوب دس حبل تغییش هی ثبؿذ .اگش َّای
هٌبعك آلَدُ ٍ پبن ثب یىذیگش همبیؼِ ؿَد ،اثش آلَدگی َّا حتی سٍی پذیذُ ّ بی هختلف خَی اثشات ؿبیبى تَخْی داسد.
ضوٌب دس ؿشایظ آلَدگی هیضاى سیضؽ ثشف حذٍد  1دسكذ ٍ سعَثت ًؼجی َّا دس صهؼتبى  0دسكذ ٍ دس تبثؼتبى  3دسكذ ٍ
ّوچٌیي تؼذاد سٍصّبیی وِ آػوبى كبف ٍ ثذٍى اثش هی ثبؿذ  1الی  02دسكذ ٍ هذت تبثؾ آفتبة  1الی  61دسكذ وبّؾ
هی یبثذًَ .سیبى(.)6813

اثر دما برکیفیت آب
ثِ تؼجیش اًؼتیتَی هٌبثغ عجیؼی ایبلت هشیلٌذ آهشیىب ،دهب یه ػبهل اكلی دس هحیظ آثی ثِ ؿوبس هی سٍد ٍ اثشات خْبًی
آى ثِ حذی ؿذیذ اػت وِ هی تَاًذ دس عی یه ؿت ثش حشوبت ثؼضی گًَِ ّبی آثضی اثش گزاؿتِ ٍ یب ثبػث تغییشاتی دس
پذیذُ ّبی فیضیىَلَطیىی ٍ ثیَؿیویبیی هحیظ آثی ؿَدّ .وچٌیي تؼذادی اص هَخَدات آثضی هی تَاًٌذ همبٍهتی تذسیدی دس
لجبل ایي افضایؾ گشهب داؿتِ ثبؿٌذٍ ،لی دس یه هذت عَالًی دس ثشاثش ایي تغییشات همبٍهتی ًخَاٌّذ داؿت .آلَدگی ّبی
حشاستی هیضاى اوؼیظى هحلَل دس آة سا وبّؾ دادُ ٍ اص اداهِ حیبت تؼذاد صیبدی اص گًَِ ّبی خبًَسی ٍ گیبّی خلَگیشی
ًوَدُ ٍ یب ثبػث تغییشات دس صًذگی آًْب هی ؿًَذ .اثش دیگش افضایؾ دهب افضایؾ خوؼیت هَخَداتی اػت وِ دس همبثل گشهب
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همبٍم هی ثبؿٌذ هثل خلجه .صهبًی وِ خلجه ّب سؿذ هی وٌٌذ تَلیذ تَدُ ّبی ضخین ٍ یب ثبسیه آًْب هی تَاًٌذ سٍدخبًِ سا
ضخین ٍ یب ثبسیه ٍ تب حذٍدی هؼذٍد ًوَدُ ٍ هَخت وذس ؿذى آة آًْب ؿذُ ٍ ویفیت آة سا پبییي آٍسد .هٌَسی(.)6876
گشم ؿذى خْبًی ػالٍُ ثش همب دیش آة لبثل دػتشع ،ثش ویفیت آة سٍدخبًِ ّب ٍ دسیبچِ ّب ًیض هَثش اػت .تٌضل ویفیت
آة ،ثْبی تلفیِ ٍ ػبل ن ػبصی آى سا افضایؾ هی دّذ .دس هَسد اغلت سٍدخبًِ ّب افضایؾ دهبی َّا هؼتمیوب هَخت افضایؾ
دهبی آة هی ؿَد .دس سٍدخبًِ ّب ٍ دسیبچِ ّب تغییش دس دهب ٍ همذاس رخیشُ آة اثشات ثٌیبدی ثش ویفیت آة داسد.

اثر دما برکمیت منابع آب
ثب گشم ؿذى صهیي ثبسؽ ػشم ّبی پبییي ٍ ػشم ّبی ثبال افضایؾ پیذا هی وٌذ .اگش فشم وٌین وِ دهبی خْبى  8دسخِ
ػبًتی گشاد افضایؾ یبثذ ،دهبی آة الیبًَع ّب صیبدتش ؿذُ ٍ تجخیش ثیـتش هی ؿَد ٍ دس ًتیدِ هی تَاى اًتظبس داؿت وِ هیضاى
ثبسؽ خْبى افضایؾ یبثذ .الجتِ تغییشات ثبسؽ دس ًمبط هختلف خْبى هتفبٍت خَاّذ ث َد ٍ خذیذتشیي هحبػجبت حبوی اص آى
اػت وِ ثبسؽ تبثؼتبًِ ثؼیبسی اص ًمبط خْبى اص خولِ ًَاحی هدبٍس اػتَاٌّ ،ذ ،اػتشالیب ٍ ًیوِ خٌَثی ایبالت هتحذُ افضایؾ
خَاّذ یبفت ،اهب ثبسؽ ػبالًِ ثخؾ ّبی ثضسگی اص آفشیمب ٍ آهشیىبی خٌَثی وبّؾ هی یبثذ .ثب اًتمبل ووشثٌذّبی اللیوی ثِ
ػَی لغت ،چشخٌذُ ّبی ًَاحی حبسُ ثِ ػشم ّبی ثبال وـیذُ هی ؿًَذ ٍ ثبسًذگی ّبی ؿذیذی وِ دس گزؿتِ دس ایي ػشم
ّب سٍی ًوی داد ،افضایؾ خَاّذ یبفت .داهٌِ اثش هَػوی ّب ًیض افضایؾ یبفتِ ٍ ووشثٌذ پشفـبس خٌت حبسُ وِ ػبهل پیذایؾ
هٌبعك خـه خْبى ثِ ؿوبس هی سٍد خب ثِ خ ب هی ؿَد ،ثِ ػجت افضایؾ تجخیش ،ثبسؽ دس ًَاحی ػبحلی احتوبال افضایؾ
خَاّذ یبفت ٍلی ثبسؽ دس ًَاحی خـىی ّب اص ایي لحبػ تغییشی ًخَاّذ وشد .الجتِ ثب افضایؾ دهب ،فشاٍاًی ثبسؽ ّبی ؿذیذ
ّوشفتی ًؼجت ثِ ػبیش اًَاع ثبسؽ دس ًَاحی داخلی خـىی ّب افضایؾ هی یبثذ .دس ًتیدِ خغش فشػبیؾ خبن ،خغش ػیالة ٍ
خغش ػشسیض ؿذى ػذّب ثیـتش هی ؿَدّ .وچٌیي اگش دهبی هتَػظ صهیي  8دسخِ ػبًتی گشاد افضایؾ یبثذ ،هذت دٍام ثشف
 12سٍص ووتش خَاّذ ؿذ ٍ دس ًتیدِ عَل هذت پشآثی سٍدخبًِ ّبی هشثَعِ ًیض ووتش خَاّذ ؿذ .غیَس ٍ هؼؼَدیبى(.)6871
گشم ؿذى خْبًی وش ُ صهیي ًیض ثبػث ثبال آهذى ػغح الیبًَع ّب خَاّذ ؿذ ایي اهش خَد ثبػث تغییش دس گشدؽ آثی
الیبًَع ّب ٍ تغییش دس اوَػیؼتن دسیبیی ؿذُ ٍ هی تَاًذ ًتبیح ػَء التلبدی اختوبػی ثِ دًجبل داؿتِ ثبؿذّ .یئت ثیي
دٍلتی تغییش اللین پیؾ ثیٌی وشدُ وِ ثبال آهذى آة الیبًَع ّب دس لشى آیٌذُ ثِ هیضاى  1ػبًتی هتش دس ّش  62ػبل اتفبق
خَاّذ افتبد .ثب ایي سًٍذ تب ػبل  0282ػغح الیبًَع ّب  02ػبًتی هتش ثبال خَاّذ آهذ ٍ دس پبیبى لشى آیٌذُ هیضاى آى ثِ 11
ػبًتی هتش خَاّذ سػیذ ٍ دس ًتیدِ هٌبعك ػبحلی ٍ خضایش پؼت دس هؼشم تْذیذ لشاس خَاٌّذ گشفت .ثٌبثشایي ثؼیبسی اص
وـَسّب غیش لبثل ػىًَت ؿذُ ٍ هیلیَى ّب ًفش هدجَس ثِ خب ثِ خبیی خَاٌّذ ؿذ .هٌتظشی(.)6830

نتیجه گیری
ثِ عَس ولی هی تَاى ًتیدِ گیشی وشد وِ اًؼبى ثب هذاخلِ خَد دس اوَػیؼتن ّبی عجیؼی ،ثب تـذیذ
ػشػت تغییش اللین ػالٍُ ثش ایي وِ حَادثی اص خولِ خـىی ،عَفبى ّبی ؿذیذ ،ثبال آهذى آة دسیبّب ،ثْن
خَدى تؼبدل دس اوَػیؼتن ّبی آثی ،تخشیت خٌگل ّب ٍ هشاتغ سا هٌدش هی ؿَد ،ثبػث ایدبد هـىالتی ًیض
دس تَلیذ هحلَالت صساػی ٍ اوَػیؼن ّبی صساػی هی گشدد .آًچِ تغییشات اللیوی سا اص تغییشات گزؿتِ اللیوی هتوبیض
ػبختِ اػت  ،هبّیت ٍ ػشػت آى هی ثبؿذ ،ثِ كَستی وِ اهشٍصُ ایي تغییشات ؿتبة ثیـتشی ثِ خَد گشفتِ ٍ سًٍذ آى ثِ گًَِ
ای اػت وِ چٌذاى لبثل پیؾ ثیٌی ًیؼت .تغییش دس ثبسؽ ،دٍسُ ٍ ؿذت ػیالة ّب ٍ خـىؼبلی ّب سا تحت
تبثیش لشاس دادُ ٍ اص ایٌدب سطین خشیبًبت ػغحی سا تغییش هی دّذ .ثِ دًجبل ایي ػَاهل ،الگَی پَؿؾ
گیبّی تحت تبثیش لشاس هی گیشد ٍ ّوگی ایي ػَاهل ثش هذیشیت ٍ ثشًبهِ سیضی هٌبثغ آة ٍ وبسثشی
اساضی اثش خَاٌّذ ًوَد.
ثشای هذیشیت ّش چِ ثْتش هٌبثغ ثِ خلَف هٌبثغ آة ،ضشٍست داسد ٍلَع تغییشات اللیوی ٍ هیضاى تبثیشگزاسی آى ثش
ؿشایظ آة ٍ َّایی ٍ هٌبثغ آة وـَس ؿٌبػبیی گشدد.

هـبّذُ تغییشات دساص هذت دس هتغیشّبی اللیوی ٍ
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ّیذسٍلَطیىی دس ػغح وـَس ًیبص ثِ هذیشیت هٌبثغ آة هجتٌی ثش اثشات تغییشات اللیوی سا ضشٍسی هی
ػبصد .تغییش اللین تجؼبت هؼتمیوی ثش هیضاى دػتشػی ثِ هٌبثغ آة داسد ٍ ّوچٌیي پیبهذّبی غیشهؼتمیوی
اص عشیك تغییش الگَی وبسثشی اساضی ٍ هذیشیت هٌبثغ ٍ ٍیظگی ّبی فیضیىی خبن سا داسد وِ ّوگی
ثشوویت ٍویفیت هٌبثغ آة ٍ ثِ دًجبل آى ثش تَػؼِ التلبدی ٍ اختوبػی تبثیش هی گزاسًذ .ثذیي تشتیت ثش
اهٌیت غزایی دس ػغح هلی تبثیش ثش خبی خَاّذ گزاؿت .ثٌبثشایي ثِ ٌّگبم ثشسػی اثشات تغییش اللین تبثیش
غیشهؼتمین آى ثش التلبد ٍ ثِ دًجبل آى هؼبئل اختوبػی اص خولِ هْبخشت ٍ اهٌیت غزایی سا ًجبیؼتی
ًبدیذُ گشفت.

پیشنهادات
 -6تغییش الگَ ٍ تشاون وـت ٍ تٌظین ثشًبهِ ّبی وـت ثِ ًحَی وِ اص ثبسًذگی ّبی هَثش حذاوثش اػتفبدُ ثشدُ ؿَد.
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 -3ایدبد یه ًگشؽ كحیح دس ثؼذ خْبًی ًؼجت ثِ سًٍذ تغییش اللین.
 -4اًدبم هغبلؼبت گؼتشدُ دس حَضِ ّبی آثشیض وـَس ٍ گؼتشؽ تحمیمبت دس وٌبس تحمیمبت هلی ٍ ثیي الوللی ثِ هٌظَس
تؼییي هیضاى تبثیشگزاسی تغییش اللین ثش ؿشایظ آة ٍ َّایی ٍ هٌبثغ آة.
 -1اًدبم پظٍّؾ ّبی هشتجظ ثب تغییش اللین ثشای آهبدگی ّش چِ ثیـتش خْت وٌتشل ٍ ًیض وبّؾ ّضیٌِ ّبی خؼبست ثبس
ًبؿی اص ایي تغییش.
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