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 چکيده
 تشدديد شکیب و دهدمی قرار تأثير تحت را اورزيکش بخش مستقيم طوربه اقليمی تغييرات

بخدش  بندابراين؛ کند تهديد را بشر نياز غذايی تأمين تواندآينده می در اقليمی هايناهنجاري

سدب   همچنين تغيير اقليم ؛تغيير اقليم بپذيرد ةثير را از پديدأتواند بيشترين تمی کشاورزي

 از اسدتااده بدا ینوعبده بايد لذا شاورزي شود؛ک يهافعّاليّتدر اختالل و  سالیخشکتشديد 

 به توجّه با تا شود سازيشبيه يا و بينیپيش اثر اين مديريت حوزة در موجود ابزارهاي مختلف

 مينتدأ ضدمن درنهايت تا گرفت شيدر پ را الزم هاياريگذو سياست هاريزيبرنامه بتوان آن

 بدا حاضر پژوهش .شود مينتأ وليدکنندگان نيزت حداکثري رفاه کنندگان،مصرف غذايی تامنيّ

 عوامد  و اقلديم تغييدر درخصوص اليگودرز در استان لرستان کشاورزان ديدگاه بررسی هدف

و  شهرستان اليگدودرز کشاورزان نوشتار پيش رو آماري جامعة. است گرفته صورت آن بر مؤثّر

 نامدهپرسدش از .بود يري تصادفیگبراساس نمونه مورد 221 در منطقه شدهانتخاب تعداد نمونة

بدراي بررسدی تغييدرات  ،بدر ايدن ؛ افدزونشد استااده اهداده آوريجمع اصلی ابزار مثابةبه

 نشان نتايج هاي هواشناسی مورد استااده قرار گرفت.داده سالةسیآمار  ،هيی در منطقوهواآب

و راديدو و تلويزيدون آشدنا  هاموضوع تغيير اقليم از طريق رسانهمردم با  %21بيش از  که داد

بديش ند و در نگرش منای دارپاسخگويان نسبت به موضوع تغيير اقليم  %16اند و بيش از شده

 اند.دهکر تأکيداين موضوع را  نامهموجود در پرسش پرسش هاردهچاز 

 .: تغيير اقليم، اليگودرز، کشاورزي، نياز غذايی، مديريتکليدي واژگان

                                                                                                                                                                          
 E-mail: tavakoli2032@gmail.com                  83119101101. نویسندة مسئول: *
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 مهمقدّ
و  یمل ا هاایسازمان پژوهشگران ذهن که بوده هاییچالش ترینمهم از یکی اقلیم تغییر ئلةمس اخیر، هایسال

 کااربری تغییار باعا  که کرة زمین جمعی ت افزایش (.1901 )برشان، است کرده مشغول خود به را المللیبین

 پیامادهای ،شدهعیما و ضایعات جامد تولید و دامداری و کشاورزی هایفع الی ت افزایش ها،تخریب جنگل زمین،

و  ایگازهاای گلخاناه روزافازون انتشاار. است هاآن از یکی تغییر اقلیم ةپدید که است داشته همراهبه مختلفی

 ،1)آنجال گذارندمی ثیرأت اقلیم تغییر پدیدة بر سرعتبه که هستند مختلفی عوامل دور راه از ارتباط هایپدیده

 هاایمادل تماامی از خروجای نتایج و همچنین گذشته هایدهه در ییواوهآب هایداده روند بررسی .(1880

 تغییارات. است جهانی اقلیم در پوشیچشم قابل غیرتغییرات  بروز بیانگر آینده، اقلیم کنندة بینیپیش اقلیمی

 اسات روهروبا آن باا بشاریت کاه خطراتای اسات تارینیجد  از یکی به شدنتبدیل حال در سرعتبه اقلیمی

تمامی جوانب زندگی آناان را دربار  کمابیشییرات اقلیمی بر حیات بشر آثار خطرناك تغ (.1901 ریان،شوشت)

هاای ساهمگین، کااهش مناابع آب شایرین، ، باالآمدن ساط  آب دریاهاا، فوفاانسالیخشک. خواهد گرفت

آثاار هساتند. از هاا و مهااجرت ازجملاه ایان زایی، افزایش بیمااریها، بیابانسوزی جنگلشدن هوا، آتشگرم

 هاا و تغییار در میازان آب شارب و کشااورزی اشااره کاردتوان به کاهش روانابتأثیرات دیگر این پدیده، می

کارة  دماای دارمعنای تغییارات حاضر، قرن در اقلیم تغییر نمودهای ترینمهم ازجمله ؛(131: 1333 ،1ملیسا)

 (. 1900 رحیمی، قویدل و )علیجانی است جهانی گرمایش یا زمین

و  زماین ساط  دماای میاانگین افازایش باه منجر که است ایپدیده نام زمین گرمایش یا زمین شدنگرم 

 در دریاا آب ساط  آمادنباال و کرة زمین شدنگرم میزان 9اقلیم تغییر ولالد بین ئتیهده است. ش هااقیانوس

تا سال  کنندمی بینیپیش همچنین هاآن. دانکرده برآورد مترسانتی 18 و گرادسانتی درجة 1/8 را بیستم قرن

 00 تا 18 بین دریا آب سط  آمدنو باال گراددرجة سانتی 0/5 تا 0/1 بین جهانی حرارت درجة افزایش 1888

 بااال دریاهاا آب ساط  شاوند،می آب قطبی هاییخ زمین، شدنگرم با .(11: 1880 ،0مازلینبرسد ) مترسانتی

 و تارگرم هاتابساتان و بود خواهد همیشه از سردتر هازمستان یعنی؛ گیرندمی تریبیش تشد  هافصل و آیدمی

 تاأثیر اسات، کرة زماین تولیدی هایفع الی ت ترینکلیدی از یکی که کشاورزی بر ماجرا این. شوندمی ترخشک

 .گذاردمی ناخوشایند

. کنادمی ترفاوالنی را محصوالت رشد فصل جهیدرنت و شده زمین میانگین دمای افزایش باع  اقلیم تغییر 

 دماا افازایش اسات، آورزیان محصوالت رشد برای و زیاد نیز معمول شرایط در تابستانی گرمای که منافقی در

 خااك رفوبت تبخیر میزان و یابدمی افزایش سالیخشک احتمال دما، افزایش با. کندمی ترسخت باز را شرایط

 باعا  ییوهواآب تغییرات ةشدینیبشیپ دمای افزایش ،وهواآب تغییر یمل  فرح دفتر گفتة به بنا. شودمی زیاد

 از ؛شاودمی زمینیسایب زنیجواناه کااهش و گنادم نارسی ت،ذر  عمر فول کاهش برنج، نشاء باروری کاهش

 باارش وقاو  زماان و میزان یرتغی. دهدمی تغییر مختلف منافق در را بارش میزان زمین گرمایش دیگر، فرف

 بینایپیش. هساتند مهام بسایار کشاورزی در دو هر که عواملی گذارد؛می تأثیر خاك رفوبت و فرسایش روی

 مناافق در و افازایش شامالی هاایعرض در باارش میازان یابد، افزایش گونههمین گرمایش روند اگر شودمی

  .(1931 )چکشی، یابد کاهش( ایران مثل) ایهجنب حار 
                                                                                                                                                                          
1- Angel 
2- Melissa 
3- Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) 
4- Maslin 



 9 تحليل تغييرات اقليمی از ديدگاه کشاورزان منطقة اليگودرز با تأکيد بر بخش مرکزي
 

 زماین شادنگارم .گاذاردمای تأثیر زمین زندة غیر و زنده موجودات تمامی بر گرمایش جهانیی فور کل به 

 ساویاز ؛یابادمی افزایش آب به کشاورزی محصوالت نیاز میزان آن تبعبه و شودمی تبخیر تشد  افزایش باع 

. افتادمای خطار باه غاذایی امنی ت ،سالیخشک درنتیجة و شودمی کم کشاورزی مصارف برای آب مقدار دیگر

 افزایش و کاذب هایشغل سمت به آوردنروی نشینی،حاشیه شهرها، به روستاییان مهاجرت باع  سالیخشک

تاوان باه پیامدهایی که این گرمایش جهانی در پی دارد می ترینمهم ازجمله ؛شودمی اجتماعی هایناهنجاری

هاای شادن پوشاشیی، ذوبوهاواآب، تغییر الگوهای ییوهواآبادهای ، تشدید رویدافزایش میانگین دمای هوا

ای گیااهی و جاانوری و زنادگی هها، اثر بر زندگی گونهشدن اقیانوسآمدن سط  آب دریاها، اسیدییخی، باال

 (.1900 )خوشنود و همکاران، اشاره کردرا  گرمایش جهانی ها در سایةانسان

شاده و نیااز باه  دوچنادانبه ایان مسائله  توج هح  در پی دارد، ضرورت به پیامدهایی که این مب توج هبا  

هاایی همچاون بار زیاان افازونفلباد. تغییار اقلایم و گرماایش جهاانی بیشاتر را مای هایبررسی و پژوهش

گیااهی و هاای ها، انقراض بسیاری از گونهها، تغییر در تولیدات کشاورزی، افزایش بیماریترشدن بیابانخشک

 تواند مزایاایی هام در پای داشاته باشاد کاهغذایی و مواردی دیگر، می امنی تن میو ایجاد خطر در تأجانوری 

ناشای از  ریاوممرگکردن ناواحی سردسایر، کااهش توان به مواردی همچون نیاز به انرژی کمتر برای گرممی

اشااره  دیگار ماواردی د ود یخبندان مج منافق، جلوگیری از وقو  عصر برخی در سرما، ازدیاد تولیدات کشاورزی

تغییار اقلایم از دیادگاه کشااورزان بررسای  برایمطالعات بسیاری  (1331، 1گوادرین؛ 1881 ،1پیدگیون) کرد

 نقاط مختلف دنیا انجام شده است.

طهای مقابله نیز مثبت ارزیابی شد. براساس تحلیل رگرسیون، مدیدگاه کشاورزان درخصوص سیاست   توسا 

هاای سیاسات عوامل تأثیرگاذار بار حمایات کشااورزان از ترینمهم، وهواآبزمین زراعی و باور به وقو  تغییر 

در کرمانشاه را  لیمی از دیدگاه کشاورزانآثار تغییرات اق( 1931)همکاران  برعلی وقم سازگاری شناخته شدند.

به این نتیجه دست یافتند که تغییرات اقلیمی، تاأثیرات ناامطلوبی بار زنادگی کشااورزان  هاآنند. بررسی کرد

توان به مهاجرت افراد جوان، کاهش محصاول، بیکااری، کااهش می این تأثیرها ترینمهمداشته است. ازجمله 

پوشاش رفاتن و ازباین خطرافتادن سالمتی دام، کاهش حاصلخیزی خاكفه، بهعلو درآمد، کاهش ذخیرة آب و

و  1815هاای های گردش عمومی برای سالبا اجرای مدل (15: 1905) کی و همکارانکوچ. اشاره کرد گیاهی

ی، افزایشای در میاانگین هاای ماورد بررسامیالدی به این نتیجه رسیدند که در ایران در تمام ایساتگاه 1858

در کشور رخ خواهاد  گرمایش عمومیسال آینده،  58و  15در فی این، افتد و براساس می ات فاقحرارت  درجة

 - سارس مدلمحصول )ساز دینامیک رشد های بیوفیزیک شبیهکه با تلفیق مدل 9ایگلسیاس ةنتایج مطالع داد.

محصاول گنادم تحات شارایط  سازی تغییرات عملکاردشبیه ( بهآماری )برآورد توابع تولید هایو مدل 0(ویت

درصادی را بارای  95تاا  5کااهش  که انداکولوژیکی کشور اسپانیا پرداخته - زراعی ةپهن هفتتغییر اقلیم در 

هاایی از دهد. تنها بارای بخاشمنافق نشان می بیشترعملکرد این محصول در هر دو کشت آبی و دیم و برای 

 نیبا) ، مقدار عملکارد گنادم دیام افزایشایی تغییر اقلیمهاسناریوها و مدل مةشمال غرب این کشور تحت ه

 . شده استبینی پیش (%98تا  18%

طهاا، مبر عملکرد در این پژوهش شامل مقدار بارش مؤث رهای اقلیمی تغی رم  حارارت، غلتات  درجاة توسا 
                                                                                                                                                                          
1- Pidgeon  

2- Goudrian 

3- Iglesias 

4- CERES- Wheat (Crop Environment Resourse Synthesis) 
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اثر تغییر اقلایم بار  (8801) و همکاران 1. الکاموشده استموجود در جو و مقدار آب آبیاری انتخاب  دیاکسید
اناد. دهشاورزی برای کشور روسایه بررسای کارغذایی و کفایت منابع آب ک امنی تبخش کشاورزی را از دیدگاه 

های دما و بارندگی بار اثارات حادی ناشای از تغییارات اقلایم تغی رتغییر در میانگین م یجابهاین پژوهشگران 

کولوژیکی ا - زراعی بندیبر عملکرد محصوالت زراعی از مدل ناحیه کرده و برای برآورد اثر این تغییرات تمرکز
زمینای و گنادم در اقلیم منجار باه افازایش تولیاد سایب داد که تغییر نشان هاآناند. نتایج فائو استفاده کرده

باا  (1883) و همکااران 1لتاناو سیبری شرقی و غربی خواهد شاد. ساومنافق شرق دور، کالینین گراد اسکای 
پاکساتان، نتیجاه  ییوهاواآب ری و سازگاری تولید گندم به پدیدة تغییر اقلیم در چهار ناحیةپذیآسیب رسیبر

خشاک و نیمهمنجار باه کااهش عملکارد محصاول در ناواحی خشاک،  درجاة حارارتگرفتند کاه افازایش 

ایط فعلای باه نسبت به شار درجة حرارتمرفوب با افزایش تدریجی در  ؛ اما در ناحیةمرفوب خواهد شدنیمه
( فای 1883) و همکاران 9گندم روندی افزایشی خواهد داشت. الدویج گراد، عملکرد دانةدرجة سانتی 0میزان 
هیدرولوژیکی منطقاه و عملکارد گنادم در جناوب اساترالیا  یهابر جنبهی با بررسی اثرات تغییر اقلیم پژوهش

کااهش در بارنادگی  1300تاا  1305سابت باه ن 1880تا  1305زمانی  ةکه در دور ند که باوجودینشان داد
رشاد مقادار بارنادگی  ةای بوده که در فول دورگونهها بهتغییرات الگوی بارش نکهیادلیل ا بهمشاهده شده، ام 

 بیش از نیاز آبی گیاه بوده، عملکرد محصول کاهش نیافته است.
اثارات  گیارد، صاورت اقلیم تغییر به نسبت مناسبی ریزیبرنامه کشاورزی هایفع الی ت با ارتباط در چنانچه 

 روی بار اقلایم اثارات بررسی و یمیاقل راتییتغ سریع آهنگ و مقدار از آگاهی لذا ؛شودمی تعدیل اقلیم تغییر
ط موقعبه و مناسب اریگذسیاست و ایمنطقه در سط  کشاورزی  رسادمای نتارباه ضاروری هاادولات توسا 

ولای در  ؛قبلی فرض بر این است که تغییر اقلایم رخ داده اسات هایوهشپژ در .(1901یزدانی، و بدر رحیمی)

دنباال باه 0(.ی)اِس.پای.آ استانداردشادهکندال و شاخص بارندگی -ابتدا با استفاده از روش من نوشتار پیش رو
از سپس باا اساتفاده  داده است یا خیر؛ رخمورد مطالعه تغییر اقلیم  ةدر منطق ایآ که استاین موضو   بررسی

 -هیدرواقلیم و تغییر الگاوی کشات و معیشاتی  عامل 9به  ،مورد 10های مورد بررسی از تغی رتحلیل عاملی م
تفاوت دیگر این پژوهش  کند.از تغییرات را تبیین می %90اقتصادی کاهش یافت که عامل هیدرواقلیم بیش از 

 کاه یصاورتدر  دارنادتوپوگرافی و اقلیمی  ادزی تنو   هاآن این است که منافق مورد مطالعةها با دیگر پژوهش

 یی و ناهمواری در آن کمتر است؛وهواآب تنو  کوهستانی است که  ایبخش مرکزی شهرستان الیگودرز منطقه
از دیادگاه  میاقلا رییاتغ و منطقاه در هواشناسای پارامترهاای تغییارات بررسای نوشتار پیش رواز  هدف بنابراین

 .استبا تغییر اقلیم  در رویارویی مسئوالناقدامات  درنهایتاستان لرستان و  رزالیگود کشاورزان در منطقة

 فی منطقه مورد مطالعهمعرّ
گیرد. از وسعت استان لرستان را دربر می %35/10کیلومتر مربع وسعت دارد که  10/5990شهرستان الیگودرز 

فبق  وده است. شهرستان الیگودرزنفر ب 190590برابر  1935سرشماری سال  براساساین شهرستان  جمعی ت

شارقی و  جغرافیاایی فاول 58° 89' النهاارنصف و و 00° 00' النهارنصف بین 1905تقسیمات کشوری سال 
ای کوهساتانی در جناوب شارق اساتان در ناحیاه عرض جغرافیایی شامالی 90° 81' و و مدار 91° 00' مدار

 (.1شکل ) لرستان قرار دارد

                                                                                                                                                                          
1- Alcamo 
2- Sultana 
3- Ludwig 
4- Standardized Precipitation Index (SPI) 
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شاهرهای  ءیان نتار جازمتری از سط  دریا قرار دارد و از ا 1811رستان در ارتفا  شهر الیگودرز مرکز شه 

غرب باه و  شمال غربیهای خمین و شازند از این شهرستان از شمال به شهرستان رود.شمار میمرتفع ایران به

شود. میاانگین یاندیمشک و دزفول محدود م ،خوانسار و داران و از جنوب به فارسان ،از شرق به گلپایگان ازنا،

و حاداکثر  %10رفوبت دارای حداقل رفوبت نسابی  ازلحاظمتر بوده و میلی 0/900منطقه بارندگی ساالنه در 

ر ماردم منطقاه شاغل بیشات. اساتو همچنین باد غالب در منطقه از سمت جناوب شارق  %51رفوبت نسبی 

دیام و  صاورتبههم بیشاتر و و آنکشاورزی و دامداری بوده که کشاورزی بیشتر شامل دو محصول گندم و ج

و افازایش  پوشاش گیااهیدام همچاون تعاعیف  سوی دیگر عشایر منطقه و مشکالت ناشی از چارای زیااداز

 د.شومنطقه و تغییر اقلیم ناشی می طیاز شرا فور عمدهبهفرسایش خاك که 

 
 مورد مطالعه ةجغرافيايی منطق موقعيّت .2شک  

 هاو روشمواد 
هاای عمیاق مصاحبه مصاحبه و گیری از فن کیفی با بهره ةدر یک مطالعرز، بخش مرکزی شهرستان الیگوددر 

بارای ساازگاری باا نوساانات  موانع و مشکالت موجود سار راه کشااورزان ترینمهمنترات کشاورزان در مورد 

شهرساتان الیگاودرز، اساتان بخش مرکزی  کشاورزان جمعی تاین مطالعه را  جامعة آماری. اقلیمی بررسی شد

 111ماورد مطالعاه تعاداد  محادودة نفری بخاش مرکازی 10588 جمعی تبه  توج هبا . دادند لیتشکتان لرس

در ها مورد استفاده قارار گرفتاه اسات. آوری دادهبرای جمعگیری تصادفی با استفاده از روش نمونهنامه پرسش

اساتفاده شاد. های میادانی ز روشا هادادهآوری ات مورد نیاز و جمعاف العمنتور دستیابی به پژوهش حاضر به

هاای ویژگیمنتور آشنایی با بهبخش بود. در بخش نخست،  سه ساخته در این مطالعه شاملقمحق  ةنامپرسش

شانایی باا شارایط منتاور آبه م. در بخش دو شد دهیپرس یکل  هایپرسش های مرتبط با کشتیگویژفردی و 

میازان آشانایی ، پژوهشدر بخش پایانی ابزار  .پرسیده شد   کشتات مرتبط با بارش و نواف الع، قلیمی حاکما

و همچناین  مطالعاه در منطقاة ماوردهمراه توضیحات کشاورزان یر اقلیم و نو  آشنایی با آن، بهبا موضو  تغی
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 گاریو دبرای بررسی تغییارات دماا و باارش  همچنین ؛سنجیده شد تغییر اقلیم ةارتباط شرایط اقلیمی با پدید

و ، باارش، رفوبات حاداقل حاداکثر و حاداقل یدما ةروزانت هواشناسی شامل مقادیر آمار درازمد رها از پارامت

از باناک شهرستان الیگودرز ( مربوط به 1915-1935ساله )سی ةبرای دور ، تبخیر، ساعات آفتابی و بادحداکثر

ضر بر اثرات تغییر اقلیم بر کشات حا با عنایت به اینکه پژوهش. دش استفادههای سازمان هواشناسی کشور داده

 1جدول و شرح  ترتیببهسه محور تحلیلی  ،غالت غالب در منطقه )گندم و جو( از نگاه کشاورزان مبتنی است

 .قرار گرفتند توج همورد 

 هاي مورد استاادههاي تحليلی و دادهمدل .2جدول 

 هايداده ي تحليلی مورد نيازهامدل محورهاي اصلی رديف

 1کندال-روش من د تغییرات اقلیمیرون 2
ایستگاه  سالةساالنه و بارش ساالنة سی توس طدمای م

 سینوپتیک الیگودرز

  استانداردشده شاخص بارندگی سالیخشک وضعی ت 1

 گیریهای حاصل از نمونههداد تحلیل عاملی از دیدگاه کشاورزان مؤث رعوامل  9

و نیاز  استانداردشدهکندال و روش شاخص بارندگی -پارامتریک منون با استفاده از آزم نوشتار پیش رودر  

نامه با کماک از پرسش آمدهدستبهات اف الع ؛ همچنیناست شدهنامه پردازش های پرسشیافته ،تحلیل عاملی

 و بارای قارار گرفات تجزیه و تحلیلاستنبافی مورد  های آماری توصیفی وبا استفاده از روشو  SPSS افزارنرم

کنادال و -، برای بررسی روند تغییارات دماا از روش ماناکسل و SPSS رافزاهواشناسی از نرمهای بررسی داده

افازار باا اساتفاده از نارم درنهایتد. ش استفاده استانداردشده شاخص بارندگی شاز رو سالیخشکبرای تعیین 

 شد. منطقه وقعی تمهای دما، بارش و نقشهاقدام به تهیه  1پم آرك

 و بحث نتايج
 دامناةتوصایفی  ازلحااظشاود کاه آمده چنین برداشت مایدستات بهاف العنامه و برمبنای در ابتدای پرسش

ساال و  15پاساخگویان  حاداقل سان کاه  یفوربهسال بود،  18 پاسخگویان در نوشتار پیش رو تغییرات سن 

را مردان  سال بود. پاسخگویان پژوهش حاضر 50 سخگویان نیزپا سال بود. میانگین سن  05 هاآن حداکثر سن 

کاه  اساتساال  11سال باا میاانگین  58تا  1پاسخگویان بین  فع الی ت دامنة تغییرات سابقةدادند. تشکیل می

ابتادایی  ی در حاد از تحصایالتبیشاتر پاساخگویان  .را داشاتند ساال 15بایش از  فع الی ات سابقة هاآنبیشتر 

ارشاد و کارشناسایبااال و در ساط  کارشناسای، تحصیالتی  از آنان دارای %3/1 تنهاو ( %10) دندبرخوردار بو

باوده  تغی ارم هکتاار 05از یک هکتار تا پاسخگویان  توس ط های کشاورزین مالکیت زمینمیزا ند.هست یدکتر

میازان  ،ییوهاواآبو شارایط  شدهاستفاده و همچنین نو  محصول کشت مورد هایزمینکه متناسب با سط  

هاای فع الی اتای از ماردم را هاز فرف دیگر شغل عد  است؛بوده  تغی رم کشاورزی فع الی تدرآمد ساالنه حاصل از 

شوندگان با موضاو  تغییار آشنایی پرسش رویکرد بعدی نحوة دهد.کشاورزی همچون دامداری تشکیل می غیر

با ایان ها ها شامل رادیو و تلویزیون و روزنامهد از فریق رسانهافرا %01که بیش از د ش مشخ صو رسیده پاقلیم 

صاورت یی با مبح  تغییر اقلایم بیشاتر باهآشنا نحوةد که توان چنین برداشت کرکه می اندموضو  آشنا شده

 بخشی باه ماردم دارنادفانه قشر دانشگاهی سهم ناچیزی در این آگاهیس متأبرداشت سطحی از موضو  بوده و 

 .(1شکل )
                                                                                                                                                                          
1- Mann - Kendall 

2- Arc map 
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 با موضوع تغيير اقليم نمونه جامعة آشنايی نحوة .1 شک 

نتاایج نشاان داد بررسی  مورد ةمنطق ةسالیس فی دورة با بررسی شرایط دما و بارش در :تغييرات دما و بارش

گراد و کمتارین میاانگین سااالنه سانتی درجة 30/19با  1900دما مربوط به سال  ةباالترین میانگین ساالن که

 کاه از نماودار فورهمااندر میاانگین سااالنه دماا  .گراد تعلاق داردسانتی ةدرج 05/18با  1901به سال دما 

 ةدرجا 30/11کاه دماا از  یاگوناهبه، دما با شیب مالیمی در حال افازایش اسات دیآیبرم 9 شکل مندرج در

 یخوبباهایان موضاو  کاه  اسات دهیرسا 1935در ساال  گراددرجة سانتی 13/19به  15گراد در سال سانتی

است  هدر منطقه نمایش داده شد دما تغییراتنمودار  9دهد. در شکل افزایش دما در سط  منطقه را نشان می

 .شده استن دما آورده میانگی نقشة 0شماره  و در شکل

 
 2911-2931ساله از سی ةساالن توسّطنمودار تغييرات دماي م .9شک  

 
 هرستان اليگودرزش يدما ميانگين ةنقش .2شک  
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وقاو   کاه فوریای برخوردار است، بهویژه اهم ی تبرای کشاورزی از  بارندگی ن عناصر اقلیمی، مقدارایماز 

بررسای  کشات دیام خواهاد شاد. ویاژهه، باع  کاهش عملکرد محصوالت کشاورزی بامیزان بارش درنوسان 

 ارائاه دهادتواند ی و نوسانات آن را میوالت جو میزان نز وضعی تی از دیدگاهی کل  شهرستان الیگودرزبارندگی 

. ردیاانجاام گهای آبای کی بر پتانسیلو مت  انهیگراواقعبا دید  یمنابع آبهای کشاورزی و مدیریت ریزیتا برنامه

آمااری  بارندگی سااالنة شهرساتان فای دورة دهد که میانگینمی بارش نشان وضعی تنتایج حاصل از بررسی 

 5/185و کمتارین باارش  1/191 )بیشترین بارش بارش دامنةوده و همچنین بیشترین میزان متر بمیلی 931

ناد کاه کااهش بود تقادعمکشاورزان  %55بارش در منطقه  وضعی ت. در مورد استمتر میلی 1/015، متر(میلی

دیگر بیش از ؛ از فرف داده استکم روی خیلی %1کم و  %9، توس طم %11زیاد، خیلی %10زیاد،  بارش در حد 

کشاورزان کاهش میازان  %51چنین زیاد دانسته و همخیلی کشاورزان کاهش میزان ریزش برف را در حد  11%

 اناددانساته توس طکشاورزان میزان بارش در فصل بهار را در سط  م %08زیاد و  بارش در فصل پاییز را در حد 

صال ریازش توپوگرافی منطقه و همچناین ف وضعی تبه  توج هصورت باران بوده که با به هاکه بیشتر این بارش

فاور بناابراین باه؛ عمل آیده از آن باید راهکارهای مناسب بهاز دسترس خارج شده و برای استفاد فور عمدهبه

 وضاعی ت 5در شکل  کاهشی بوده است. بارش در منطقه دارای نوسانات وضعی تد که توان برداشت کری میکل 

دیدگاه مردم در مورد کاهش میازان باارش در منطقاه  0و  0های میزان بارش و در شکل نقشة 1بارش، شکل 

 .شده استنمایش داده 

 
 2911-2931آماري  ةنه در شهرستان اليگودرز در دورنمودار ميانگين بارش ساال .1شک  

 
 شهرستان اليگودرز ةنميانگين بارش ساال ةنقش .1شک  
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 هاي پاييزه(هاي بهاره و سمت چپ بارش)سمت راست بارش ارش از ديدگاه مردممودار کاهش ميزان بن. 7شک  

 
 )سمت راست بارش برف و سمت چپ بارش ساليانه( نمودار کاهش ميزان بارش و برف از ديدگاه مردم .8شک  

های اخیر مورد پرسش قرار گرفت که بیشترین ساهم کشااورزی در فی سال گندم و جو() یاصلکشاورزی  

به خود اختصااص داده حجم نمونه را  از کل  %00/51که معادل  استبوط به کشت غالت شامل گندم و جو مر

 هرکادامجات قرار دارند که زراعت علوفه، زراعت حبوبات، باغداری و زراعت صیفی ترتیببهبعد  است و در رتبة

دهاد کاه این موضو  نشان مای اختصاص داده شده که هاآنبه  %18/1و  %05/0، %19/11 ،%30/18 ترتیببه

 که این موضو  دارای رابطاة استویژه گندم و جو بیشتر زراعت در سط  منطقه مربوط به محصوالت دیم و به

، درنتیجاه باارش داردمنطقه ارتفا  باال و توپوگرافی ناهموار  آنجا که. از استبارش و دما  وضعی تمستقیمی با 

کشات هار ناو  محصاولی را  ةرج شده و از سوی دیگر دمای هاوا اجاازتبدیل به رواناب شده و از دسترس خا

 .(3شکل ) دهدنمی

 
 مورد مطالعه هاي اخير در منطقةنمودار کشاورزي اصلی در سال .3شک  
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در  U و U کنادال نیاز بیاانگر آن اسات کاه مقاادیر-روش منساالنه از فریق  توس طنتایج تحلیل دمای م

ایان افازایش دماا، نماودار  بااوجوددهد. د و روندی افزایشی و مالیم را نشان میانشرو  همدیگر را قطع کرده

کنناد. موازات هام اداماه پیادا میهمدیگر را قطع نکرده و به ±31/1خارج از دامنه  ةدر محدود U و Uمقادیر 

در روناد تغییارات دار و شادیدی ة مورد بررسی جهاش معنایسالسی ةمفهوم این موضو  آن است که در دور

 .شوداقلیمی منطقه دیده نمی

 
 کندال-بررسی روند تغييرات اقليمی ايستگاه اليگودرز با استااده از آزمون من. 26شک  

تغییر اقلایم کاافی  وضعی تکندال برای بررسی -به آزمون من کاد عوامل و عناصر اقلیمی تنها ات دلیل تعد به

. ایان شدنیز بررسی  استانداردشدهمنطقه براساس شاخص بارندگی  سالیکخش وضعی تهمین دلیل نبوده و به

شاخص براساس محاسبه احتمال وقو  بارندگی برای هر مقیااس زماانی اساتوار اسات. فیاف مقاادیر مثبات 

 اسات. ساالیخشکتغییارات ترساالی و فیاف مقاادیر منفای آن بیاانگر  ةدهندنشاانبراساس ایان شااخص 

( نیز بیاانگر آن اسات 11 شکل براساس) استانداردشدهبارندگی  صل از اعمال شاخصهای حابندی ارزشدسته

ساال  1کام،  ساالیخشکساال  0) ساالیخشک وضاعی تساال در  19سال مورد بررسی،  91که الیگودرز از 

 وضاعی تسال در  ترسالی کم و تنها دو وضعی تسال در  11شدید(،  سالیخشکسال  0و  توس طم سالیخشک

 11در  استانداردشادهشاخص بارنادگی داشت مقدار  توج هباید  ؛ البت هو شدید قرار داشته است توس طمترسالی 

دارناد، یعنای باه شارایط  035/8ساال ارزشای کمتار از  11(، تعاداد 8-33/8سال واقع در بازه ترسالی کام )

 .اندتر بودهنزدیک سالیخشک

 
 (.ي)اس.پی.آ سالیخشکهاي تغييرات شاخص طيف درها بندي تعداد سالنمودار نتايج دسته .22شک  
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تغییرات ناشی از تغییر اقلایم  %10به  نزدیک، شدهفیتعرگانه عوامل سه درمجمو ، 1نتایج جدول  براساس

کناد. تغییرات را تبیاین می %90کنند. در این میان عامل هیدرو اقلیمی بیش از را از نگاه کشاورزان تبیین می

عاماال  قارار دارد. %11و سااپس عامال اقتصاادی باا حادود  %10الگاوی کشات باا حادود پاس از آن تغییار 

ادراك  فاور عمادهباههاای تغی رایجااد شاده اسات. ایان م تغی ارم چهارده یفشردگهیدرواقلیمی از تجمیع و 

 .و منابع آبی است سالیخشکیی و نیز تأثیر آن بر وهواآبتغییر در شرایط  وضعی تکشاورزان از 

 خصوص تغيير اقليمها مربوط به ديدگاه کشاورزان درهاي تحلي  عاملی دادهويژگی. 1جدول 
 عیدرصد واريانس تجمّ درصد واريانس مقدار ويژه عوام 

 939/90 939/90 130/0 اقلیمی: هیدرو1عامل 

 803/51 151/10 100/9 : تغییر الگوی کشت1عامل 

 000/10 035/11 803/1 : معیشتی و اقتصادی9عامل 

 دانشامندان، ،پژوهشاگران از بسایاری ذهان جهاانی بزرگ ترین مععالتییکی از جد  مثابةبه اقلیم تغییر 

از  یکای اقلایم کاه آنجاا از. (1938 )وحیادی، اسات سااخته معطاوف به خود را مدارانسیاست و ریزانبرنامه

 را اکوسیساتم مختلاف اجزای تواندمی آن ناچیز هرچند تغییرات ،دشومی محسوب اکوسیستم ءاجزا ترینمهم

 و علل اقلیمی، مختلف پارامترهای تغییرات بررسی سبب همینبه. دهد قرار خود ثیرأت تحت مختلف درجات به

 واحاد مادیریت و فبیعای مناابع کشااورزی، در که است مواردی از انسانی زندگی و هااکوسیستم بر آن ثیرأت

(. بررسی روناد تغییارات 1900 ،و همکاری )کوثری دارد ایویژه جایگاه آبخیز حوزة اکوسیستم یا از اعم زمین

هاای سری ةدهد که فرض همگنی برای هممی دمای میانگین و بارش فصلی و ساالنه در سط  کشور نیز نشان

مقابل فرض وجود روندهای رد و در %38  افمینان باالتر از کشور در سط نةزمانی دمای میانگین فصلی و ساال

ای اخیار هاشود. به این معنی که فی دهاهفصل پاییز( پذیرفته می جزبهها )سری ةدار برای هممثبت و معنی

 (.1930 ،همکاران)حسینی و  افزایش یافته است هالدر همة فصمیانگین دمای کشور تقریباً 

 ببساباه کشااورزی بخاش. اسات مطارح توساعة پایادار برای تهدید ترینمهم مثابةبه اقلیم تغییر امروزه 

 و کشات زیار ساط . پاذیردمای اقلایم تغییر پدیدة از را ثیرأت بیشترین محیط، با مستقیم و گسترده تعامالت

 غیار دیگار برخای و کنتارل قابل هاآن از برخی که است مختلفی عوامل از رمتأث  کشاورزی محصوالت عملکرد

یی و وهاواآبثیر قرار داده، شرایط أمواردی که در این منطقه الگوی کشت را تحت ت ازجمله .است کنترل قابل

ده کشات نحوی کاه در منطقاه باعا  شا، بهاستهای منطقه توپوگرافی و پستی و بلندی وضعی تی فور کل به

 %90دیام و  %19عبارتی به یا دیمهکتار زمین  10181مقابل هکتار زمین آبی در 11135) دیم صورتبهغالب 

، دو محصولی که بیشاترین ساازگاری جو( %18گندم و  %38) و جو باشددو محصول گندم شامل  و اکثراً (آبی

و  شادهگفتهبنابراین عوامال ؛ ندهستی منطقه داشته و همچنین باالترین بازده را از دید مردم دارا وهواآبرا با 

ی یاا حت ام باع  شده بیشترین مقاومت را دربرابار تغییار الگاوی کشات مرد بیشترهمچنین شرایط اقتصادی 

کنناد کاه از فریاق نحوی تنها آن چیزی را امتحان مایبههای نوین کشاورزی داشته باشند و ستفاده از شیوها

توان چنین بیان کرد که کشت غالب کشاورزان از ی میکل  فورباشد و خودشان در جریان آن باشند و بهتجربه 

سامت ی نسابت باه تغییار کشات بهردم تماایلبعد جو باوده و بیشاتر ما گندم و در مرحلة به حالگذشته تا 

باه  کردهلیتحصاآوردن قشار های اخیر و باا رویدر سال هرچند، انداقتصادی بیشتر نداشته محصوالت با بهرة

و همچناین آبی و کم خشکیو مقاوم به  پربازدهو انتقال دانش جدید در رابطه با محصوالت جدید و کشاورزی 

ماردم از  دهشاباعا  ی تغییار اقلایم، فاور کل او به سالیخشکو  دگیزراهکارهای مناسب برای مقابله با سرما
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 گیرند. بهره هاآنروز برخوردار شوند و از تجربیات نوین و به

غییار ی جهان وجود داشته بح  تحت  یاسط  کشور  در این منطقه بلکه در کل  تنهانهمشکالتی که  دیگر از 

یی نشاان داد وهواآبیابی دیدگاه کشاورزان درخصوص تغییرات ارز .استان آن شدن میزدر الگوی بارش و کم

 بارده یپ مورد مطالعه منطقةهای اخیر در در سالبه افزایش دما  %15و  کاهش بارندگیبه  کشاورزان %55که 

کاه  رنادمردم به ایان نکتاه بااور دا یشترب .اندو به این سط  از درك و آگاهی در مورد تغییرات اقلیمی رسیده

هماراه داشاته زیاادی را باهثیرات ی دچار کاهش شده و این کاهش تأتوج هفرز قابل در سط  منطقه بهبارش 

ثیر را از کااهش باارش نشاان دیام کاه بیشاترین تاأ هاایویژه در زمینهکه سط  زیر کشت ب فوریاست، به

 نحاوی کاهد باهاناگیاری داشاتهبازدهی محصوالت هام کااهش چشام ،بر این و افزوناند، کاهش داشته داده

کااهش باارش کاه در ساط  منطقاه روی داده را . ساتینشده برای کشت محصاوالت صرف گوی هزینةپاسخ

بیشتر در فصال نحوی است که الگوی بارش منطقه به اینکه ازجمله کرد؛بررسی  توان از جوانب دیگری هممی

 اساتفادهیبا عمالدرشده که  خارجاز دسترس  فور عمدهبهبارش روی داده و  که نیازی به آب نیست زمستان

ب شاده و اگار مادیریتی تبدیل به روانا سرعتبهبوده و  باران صورتبهداده بارش رویو همچنین بیشتر  است

این نکته را هم باید درنتر داشات کاه د. شوآن نباشد، بدون استفاده محسوب مینگهداری  مناسب در راستای

در  را یجاو  نازوالت شاانبیشتردانناد و را کافی نمی فع الی تشرو  ر مردم میزان بارش در زمان کشت و بیشت

دانند، از فرف دهی محصوالت کافی نمیرا برای جوانه استگندم و جو  ویژهپاییز که فصل کشت محصوالت به

در زماان  شادهکشتدر زمانی که محصوالت  درستتوان در فصل بهار نیز مشاهده کرد دیگر این کاهش را می

که  برخی مواقعی در یافته و حت میزان ریزش بارش کاهش به آب نیاز دارند، تشد بهو  ندهستباردهی  رویش و

موجب ایجاد زیان و خساارت بار کشااورزان و و رگباری بوده که  روزهکیصورت به بیشتر ،دهدمیبارشی روی 

 .خواهد بوددامداران 

، آمده، یکی دیگار از مشاکالت عدیاده را در منطقاهوجودهیرات بیبر مشکالت و تغ افزونمنطقه کشاورزان 

شادن گارمو در کشور هم مشاهده کارد.  تربزرگتوان در سط  ه این مشکل را میدانند، البت شدن هوا میرمگ

تاوان مایشدن هاوا را همراه داشته باشد، یکی از اثرات منفی گرمثیرات مثبت و منفی زیادی بهأتواند تهوا می

یشتر این حالت نیاز به آب و بارش ب تبعبهترشدن فصول رشد محصول و فوالنی ینوعبهشد و ر زیادشدن دورة

باازدهی محصاولی و کاممنیاز آبی گیاه برفارف نشاده و دچاار کابه کمبود بارش، درنتیجه  توج هو با دانست 

یج مثبات و منفای اتواند نتاشود که مییخبندان می شدن دورةشدن هوا باع  کمگرم ،از سوی دیگر شود؛می

این پدیاده  از آنجا کها ام  ،ثیر بگذاردأتواند بر روی محصول تفور مستقیم میان بههمراه داشته است، یخبندبه

ثیر قارار دهاد، در أتواند گیاه را تحات تاأثیری بر گیاه ندارد و نمیت عمالً ،افتاده ات فاقبیشتر در فصل زمستان 

 زمانهمدادن یخبندان در فصل بهار وند رو به افزایشی داشته بح  رویها رای که در این سالن پدیدهایم این

ثیر أگیااه را تحات تا سارعتبهدر این دوره از سال یخبندان  .استشدن هوا و رویش گیاهان و درختان با گرم

وده و ده شادیدتر باد که این اثار در محصاوالت گالشوقه میای در منطعدیدهقرار داده و باع  بروز خسارات 

اقتصادی زیادی را باه کشااورزان  بارانیزج د و نتایشوف دیگر محصوالت آن میفر ازها و رفتن گلباع  ازبین

از باین بارود و باعا   یکل فور باغ کشاورز به یای ممکن است محصول کند که در بععی موارد حت تحمیل می

لکه در سال دیگر از ابتدا اقدام به کشت محصوالت ب ؛تنها کشاورز در آن سال محصولی نداشته باشدشود که نه

 عمل محصول چند سال زحمت کشاورز به هدر رود.ویژه درختان کند و درو به
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 گيريهنتيج
بادان تغییار اقلایم در منطقاه  ن پدیادَاوعنبایا آنچه برخی از کشاورزان شدن هوا و کاهش بارش با گرم تبعبه

باه  توج اهولای باا  ،وجاود دارد ساالیخشک چناد ناو  از آنجا کاهد، شومی سالیخشکباع  بروز ، معتقدند

کاه  فاوریابعاد را قبول دارند، به در همة سالیخشکر کشاورزان شد که بیشت مشخ صهای کشاورزان صحبت

و آب دچاار کشااورزی  وضعی تی فور کل ها در سالیان متمادی بهند که با کاهش بارشمعتقدبه این نکته  هاآن

هاا ، چشامههایسالخشکجای گذاشته است. با تشدید ثیرات غیر قابل جبرانی را برت شدیدی شده و تأنوسانا

ی شدگی کل اخشک ها شاهد بروزی در برخی از چشمهداده و حت دهی قبلی خود را از دستزمان آب مروربهنیز 

تاوان از این اثارات را مای اشد، یکیهمراه داشته باثرات زیادی به تواندیمها رفتن چشمهکه این ازبین میهست

ز فرف ا هستند، دانست؛ صورت باغ و درختانبه فور عمدهبهچشمه که  های واقع در محدودةزمین نرفتبیناز

و  سرچشامه گرفتاههاا چشامه هاا از آبر رودخاناهشرایط توپوگرافی بیشات سببالیگودرز به دیگر در منطقة

هاای بر زماین افزون ،ندشوخشک ها شوند، حال چنانچه چشمهمند میهشاورزان از این آب بهرکهمین نحو به

را نیاز  اساتهاا در رودخاناه شدهیجارهای از فریق چشمه هاآنآب  که یاشدهکشتهای افراف خود، زمین

اهالی و کشااورزان منجار شاوند،  توانند به بروز تنش و درگیری بیند و این عوامل میندهثیر قرار میتحت تأ

فارف دیگار، آب  از کااهش محصاول و زیاان اقتصاادی شاود؛ فاورنیهمنحوی که باع  ایجاد کادورت و به

 هااآنشادن که در صورت خشاک کندمین میها را تأی شهریا حت در بععی موارد آب شرب روستاها  هاچشمه

ساتان و در بععای مرکاز ا ازجملهمهاجرت جوانان به شهرها  ویژهها و بهممکن است منجر به افزایش مهاجرت

 د. ور شوموارد پایتخت کش

بارداری از مین آب باه بهارههاا ماردم بارای تاأشدن چشمههای روان و خشکبه کاهش آب توج هحال با  

 ؛باشاد متعاادل حاد  درهاای زیرزمینای پردازند. تا زمانی که حجم برداشت آب از سافرههای زیرزمینی میآب

هاا، چشامهآب شادن شادن و کامخشاکهای جاری و باهش سط  آولی با ک ؛آیدعمل مشکلی پیش نمیدر

و  افتاهیکااهشهاا هام هم افزایش یافته و با گذشت زمان حجام ایان آب ینیرزمیزهای حجم برداشت از آب

به دیدگاه و مصااحبة  توج هبا نابراین ب؛ رسد که دیگر قابل استفاده و برداشت نخواهد بودی میبه حد  درنهایت

ی تغییار اقلایم قباول داشاته و کل ا ر کشاورزان این تغییرات را در قالبن برداشت شد که بیشتکشاورزان چنی

 فوری کاه ایان تغییار باعا  شاده هماةکنند، بهمی دییتأی توج هفور قابل ر سط  منطقه بهثیرات آن را دتأ

بلاه باا ایان تغییار کاردن و مقاثیر قرار دهد که مردم برای برفارفأسطوح زندگی کشاورزان و مردم را تحت ت

اشااره های کااذب و ماوارد دیگار آوردن به شغلتوان به مهاجرت، رویزنند که میهای زیادی میدست به راه

وجودآماده و نداشاتن تاوان هبه مشاکالت با توج ه. حال کشاورزان با عمل نتایج مثبتی در پی ندارددرکه  دکر

آبی نیااز باه جبران کم های نوین آبیاری در راستایاز شیوهاستفاده  یاها اقتصادی مناسب برای جبران خسارت

را از  کاافیولین بایاد حمایات مسئ کشاورزان معتقدنددانند، های دولتی را الزم میپشتیبانی و حمایت سازمان

 ازجملاه ناشای از تغییار اقلایم انجاام دهناد؛ کاهش مشکالت ل آورند و اقدامات الزم را در راستایعمبه هاآن

های آموزشای، دادن باذر کالسکم،  دادن تسهیالت بیشتر با سود و بهرة ،بینندماتی که کشاورزان الزم میاقدا

فرف دیگر خود کشاورزان هم دسات باه انجاام اقاداماتی بارای رفاع  از ؛است غیرهشده به کشاورزان و اصالح

کردن محصاوالتی کاه باه آب ینیگزهای نوین آبیاری، جابه روش یآوریرو ازجملهاند، مشکل تغییر اقلیم زده

، انتخاب زماان سالیخشکزیادی نیاز دارند با محصوالت نیازمند به آب کمتر، کشت محصوالت مقاوم در برابر 
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هاا و مسایرهای انتقاال آب بارای انتقاال الیروبی کاناالهایی برای نگهداری آب و مناسب برای کشت و روش

 نسبت به انجام آن معاهداتی انجام شده است. یاانجام شده آبیاری  تر آب به محل سریع

 سپاسگزاري
 ودرز و ادارةناور مرکاز الیگاهمکاران ارجمند در گاروه جغرافیاای آماوزش و پارورش و دانشاگاه پیاام همةاز 

هاای هواشناسای اینجاناب را مرهاون داده هاا و ارائاةنامههواشناسی شهرستان الیگودرز که در تکمیل پرسش

 اند کمال تشکر و سپاس را دارم.ر دادهزحمات خود قرا

 منابع
 .11-15صص.  ،00 ،مهرآب اندیشه، و دانش گسترش در سالیخشک (1901) محمد برشان،

کرة زمین،  یزیست هایاکوسیستم بر آن تأثیر و گرمایش جهانی پدیده و اقلیمی تغییرات ( بررسی1931چکشی، بهاره )

 تهران. دانشگاه بیابان المللیبین تحقیقات ، مرکزبيابان ملّی همايش اوّلين

وهوا جهدت اراهده بده دبيرخاندة ی تغيير آبگزارش ملّسوّمين ( 1930حسینی، سید صفدر؛ نتری، محمدرضا )

 زیست.، سازمان محیط(UNFCCCکنوانسيون )

 ،کدرة زمدين جهدانی گرمدايش اثدرات بررسی (1900) خورجستان، سعیده مسافر خوشنود، زهرا؛ خوشنود، رضا؛

 زیست، تهران.محیط دانشکده تهران، دانشگاه ،زيستمحيط مهندسی یتخصّص همايش مينسوّ

صاص.  (،0) 9 ،وريبهدره و توسدعه. یبر کشااورز میاقل رییتغ اثرات ارزیابی (1901یزدانی، سعید ) بیتا؛ بدر، رحیمی

00-00. 

و  9، وريتوسعه و بهدرههند شاد،، چگونه کشاورزان نسبت به تغییرات اقلیمی سازگار خوا (1901آشان )شوشتریان، 
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 .11-90صص. 
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-119 .صصا، (9) 9، هاي روستايیپژوهش، (مطالعة موردی: شهرستان کرمانشاه)های سازگاری و استراتژی

131. 
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