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 یحزارت زیتز جشا ذیتا تأک تیجوع ییفضا عیتَس شاىیتز ه یضْز نیاقل زاتییتغ زیتأث لیتحل

 ی: ضْز ساریهَرد ًوًَِ

 1 یعلوذار یهصز چْزیپز

 2 یحسي رسَل ذیس

 چکیذُ

 زض عَٛ لطٖ ثيؿتٓ آة ٚ ٞٛاي ظٔيٗ تؼبزَ ذٛز ضا اظ زؾت زازٜ ٚ زٔب ضٚ ثٝ افعايف ٌصاقتٝ اؾت ٚ الّيٓ زض حبَ تغييط ٚ ٌطٔبيف جٟب٘ي زض
 زِيُ ثٝ ضا ٞبؾبظٔبٖ ٚ ٞبحىٛٔت ؾطاٖ حتي ٚ ٖپػٚٞكٍطا افىبض اذيط ٞبيؾبَ زض وٝ اؾت الّيٕي ٟٔٓ ٔجبحث اظ الّيٕي تغييطات حبَ ٚلٛع اؾت.

اؾت. ٞسف اظ پػٚٞف حبضط ثطضؾي ٔيعاٖ اثطات تٛظيغ  زاقتٝ ٔكغَٛ ذٛز ثبقس، ثٝٔي ٚ ... زاضا ؾيبؾي، اجتٕبػي، التهبزي ٞبيفؼبِيت ثط وٝ اثطاتي

تٛنيفي ثٛزٜ ٚ ثٝ  –ايٗ ضاؾتب پػٚٞف حبضط اظ ٘ٛع تحّيّي  ثبقس. زضفضبيي جٕؼيت قٟط ؾبضي ثط تغييط الّيٓ قٟطي ثب تأويس ثط جعايط حطاضتي ٔي

ٞبيي وٝ ٔطتجظ ثب ٔٛضٛع ٞبي ٔسيطيت قٟطي ٚ اضٌبٖاي زاضز. اعالػبت الظْ ثطاي پػٚٞف حبضط اظ ؾبظٔبٖتٛؾؼٝ –ِحبػ ٞسف، ٔبٞيتي وبضثطزي 
عاٖ تٛظيغ فضبيي جٕؼيت زض ٞط يه اظ ٔٙبعك قٟط ؾبضي، اظ ثٝ جٟت ثطضؾي ٔيٞب ا٘س، ثسؾت آٔسٜ اؾت. ثطاي تجعيٝ ٚ تحّيُ زازٜپػٚٞف ثٛزٜ

ثٝ وبض ٌطفتٝ قسٜ اؾت. ٕٞچٙيٗ ثطاي تِٛيس  Oke٘ظطي  –ٔسَ آ٘تطٚپي قبٖ٘ٛ ٘ؿجي ٚ ثطاي ٔحبؾجٝ حساوثط قست جعيطٜ حطاضتي ٔؼبزِٝ ػسزي 
زٞس وٝ اضتجبط ٔؿتميٕي ٔيبٖ ٞب ٘كبٖ ٔيقسٜ اؾت. يبفتٝ اؾتفبزٜ SPSSافعاض ٚ ثطاي ثطضؾي ضطيت اؾپيطٔٗ اظ ٘طْ  ArcGISافعاضٞب اظ ٘طْ٘مكٝ

ٜ قبذم تٛظيغ فضبيي جٕؼيت زض ٘ٛاحي ٚ ثيكيٙٝ جعايط حطاضتي زض قٟط ؾبضي ٚجٛز زاضز ثٝ عٛضي وٝ ٞط ٘بحيٝ وٝ تٛظيغ فضبيي جٕؼيت ظيبز ثٛز
ٔؼضالت ٘بقي اظ ثطٚظ جعايط حطاضتي زض قٟط الظْ اؾت تب ثٝ ٔمِٛٝ اؾت، ٔيعاٖ جعايط حطاضتي ٘يع ٔتٛؾظ ضٚ ثٝ ثبال ثٛزٜ اؾت. ثٙبثطايٗ زض جٟت ضفغ 

 ٞبي تٛؾؼٝ قٟطي تٛجٝ ثيكتطي قٛز.ضيعي جٟت عطحتٛظيغ فضبيي جٕؼيتي زض قٟط زض ثط٘بٔٝ

 

 تٛظيغ فضبيي جٕؼيت، الّيٓ قٟطي، جعايط حطاضتي، قٟط ؾبضي :ٍاصگاى کلیذی

 

 هقذهِ 

ٞب ضخ زازٜ ٚ ٘يبظ الزي ٚ ضقس ضٚظ افعٖٚ زا٘ف ثكطي، تغييطات ٌٛ٘بٌٛ٘ي ٘يع زض ظ٘سٌي ا٘ؿبٖٔي 1830ثب آغبظ ا٘مالة نٙؼتي زض ؾبَ 
ٞبي فؿيّي ٔب٘ٙس ظغبَ ؾًٙ، ٘فت ٚ ٌبظ عجيؼي ثبػث افعايف قسيس ٔٛازي ٕٞچٖٛ زي اوؿيس ثكط ثٝ ا٘طغي ٚ ٔهطف ا٘ٛاع ؾٛذت

قٛز. پسيسٜ تغييط آة ٚ ٞٛا ثبػث ثٝ ٚجٛز آٔسٖ ثؿيبضي اظ يوطثٗ زض جٛ قسٜ اؾت. افعايف جٕؼيت ذٛز ثبػث تكسيس ايٗ پسيسٜ ٔ
آؾب، افعايف ٔكىالت وٙٛ٘ي ٔب٘ٙس ٌطْ قسٖ تسضيجي آة ٚ ٞٛا، شٚة قسٖ يد ٞب، ثبال آٔسٖ ؾغح آة زضيبٞب، ثبضـ ضٌجبضٞبي ؾيُ

 ٔرتّف ظٔيٗ قسٜ اؾت  ٞبي حيبت ٚحف زض ٔٙبعكٞبي اؾيسي ٚ تٟسيس ؾالٔتي ا٘ؿبٖ ٚ ٌٛ٘ٝؾبِي، ثبضـ ثبضأٖيعاٖ ذكه
تالـ ٔحممبٖ ثط آقىبضؾبظي پسيسٜ تغييط الّيٓ اظ عطيك ثطضؾي ٘ٛؾب٘بت ثبضـ ٚ زٔب ٔي ثبقس )وطيٕي احٕسآثبز (. 58: 1391فط، نبثطي)

اي ٘ٝوٙٙس وٝ افعايف زٔبي جٟب٘ي ثٝ ػّت افعايف ٌبظٞبي ٌّربثيبٖ ٔي 2004زتيٍٙط ٚ ٕٞىبضاٖ زض ؾبَ (.  342:  1396ٚ ٕٞىبضاٖ، 

                                                      
 )٘ٛيؿٙسٜ ٔؿئَٛ(طاٖي٘ٛض ، تٟطاٖ ، ا بْي، زا٘كٍبٜ پ قٙبؾي ٞٛا ٚ آة – بيٌطٜٚ جغطاف بض،ياؾتبز .1
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زض اتٕؿفط اؾت ٚ ضيعٌطزٞبي جٛ زض لطٖ ثيؿت ٚ يىٓ آٖ ضا تمٛيت ٕ٘ٛزٜ اؾت. ٔمساض، تٛظيغ ٚ تغييطات ظٔب٘ي ٔىب٘ي ثبضـ ٚ زٔب اظ 
ٚيػٜ زض ٔٙبعمي ٕٞچٖٛ وكٛض ايطاٖ اؾت وٝ ثٝ ِحبػ جغطافيبيي زض ٝ ضيعي ٚ عطاحي ثٌيطي، ٔسيطيت، ثط٘بٔٝػٛأُ اؾبؾي ثطاي تهٕيٓ

تغييطات  (.26ٚ  25: 1395، ٕٞىبضاٖذكه اؾت )زاضاثي ٚ زضجٝ قٕبِي لطاض زاضز ٚ زاضاي الّيٓ ذكه ٚ ٘يٕٝ 40تب  25٘ٛاض ػطضي 
ثٝ زِيُ پسيساضي ٔحؿٛؼ  (.Seto & Christensen, 2013: 1) زٞسپٛقف ظٔيٗ، تؼبزَ ا٘طغي ؾغح ٔحّي ضا تحت تأثيط لطاض ٔي

ٞب زض ايٗ ثرف ٚجٛز آثبض قسيس قٟطٞب ثط ثؿيبضي اظ ػٙبنط ٞٛاقٙبذتي، ثيكتط پػٚٞفتغييطات زٔبيي زض قٟطٞبي ثعضي ٚ آِٛزٜ، ثب 
تٛؾؼٝ قٟط٘كيٙي ٚ ٟٔبجطت ؾبوٙيٗ ضٚؾتبٞب ثٝ قٟطٞب ثطاي (. 94: 1390 ،ٕٞىبضاٖضحيٕي ٚ )ػٙهط ٞٛاقٙبذتي زٔب ثٛزٜ اؾت  ٔغبِؼٝ

ثب (. 22: 1394 ،)حؿيٙي ٚ ٕٞىبضاٖ ؼٝ ثيف اظ ا٘ساظٜ قٟطٞب قسٔٙسي اظ ٔعايبي تٕسٖ ثٝ ٚيػٜ زض ٘يٕٝ زْٚ لطٖ ثيؿتٓ ؾجت تٛؾثٟطٜ
ٚجٛز تغييطات ؾبَ ثٝ ؾبَ زٔبي ٔيبٍ٘يٗ وٝ ثٝ ٚاؾغٝ تغييطپصيطي عجيؼي الّيٓ اؾت، ضٚ٘سٞبي افعايكي زٔبي ٔيبٍ٘يٗ ؾبال٘ٝ زض اوثط 

عايف ٌبظٞبي ٌّرب٘ٝ اي زض جٛ )ثٝ زِيُ ؾٛذتٗ ثٝ زِيُ اف ٔكٟٛز اؾت. ايٗ ضٚ٘سٞبي افعايكي ػٕستبً قٟط ؾبضئٙبعك ايطاٖ اظ جّٕٝ 
زض ٞط حبَ، زض (. 572ٚ  571: 1395، ٕٞىبضاٖثبقس )ػّيعازٜ چٛثطي ٚ ٞبي ؾغح ٔٙبعك قٟطي ٔيٞبي فؿيّي ٚ تغييط زض ٚيػٌيؾٛذت
ثؼضي اظ آٟ٘ب قطايظ ٔٙبؾت ٚ ٌصاضز ٚ ٚجٛز ٚ حضٛض ٞب ٚ جٕؼيت اثط ٔيٞبي ٔتفبٚت، تغييطات الّيٕي، ثط تطاوٓ ٚ تفطق ؾىٛ٘تٍبٜٔىبٖ

-ٕ٘بيٙس ٚ ايٗ تكريم ثٝ ِحبػ آٖ اؾت وٝ پسيسٜتأثيطٌصاضي ثؼضي زيٍط قطايظ ٘بٔغّٛة ضا اظ ٘ظط چٍٍٛ٘ي ؾيٕبي ظيؿتي تٛجيٝ ٔي

ّٕٝ الّيٓ ٞبي عجيؼي اظ جوٙٙسٜ ٘ظبْ اؾتمطاض لبثُ ٔكبٞسٜ ٚ ثطضؾي ٞؿتٙس؛ قٟطٞب ٚ تٛظيغ فضبيي جٕؼيت ثب ٔٛلؼيتٞبي الّيٕي تؼييٗ
ثٙسي قٛ٘س ثٝ ػجبضتي ثط اؾبؼ ٕٞبٖ ٔٛلؼيت عجمٝوبٔالً زض اضتجبط ٞؿتٙس. يؼٙي ثط ٔجٙبي ٔٛلؼيت عجيؼي، چٍٍٛ٘ي اؾتمطاض تؼييٗ ٔي

ٞبي ٞط عجمٝ ذهٛنيبت جٕؼيتي ٚ فؼبِيت ٚ چٍٍٛ٘ي تٛؾؼٝ ٚ پصيطـ يب زفغ جٕؼيت ٚ زض ٟ٘بيت ٔٛلؼيت وبضوطزي قٛ٘س ٚ ٚيػٌئي
 ٕ٘بيس.ضا تجييٗ ٔي

ٞبي ٔرتّف تٛا٘ؿتٝ اي ٔتطاوٓ اظ ٔطاوع فؼبِيت ٚ ؾىٛ٘تي لطاض زاقتٝ ٚ ثب ثطذٛضزاضي اظ لبثّيتزض ٔحسٚزٜ ؾبضيزض ايٗ اضتجبط، قٟط 
ٞبي اي ثطذٛضزاض ٌطزز. ايٗ قٟط ثٝ زِيُ ٔٛلؼيت ضاٞجطزي ٚ آة ٚ ٞٛاي ٔٙبؾت ٚ زاضا ثٛزٖ ٔىبٖاؾت زض ؾغح اؾتبٖ اظ جبيٍبٜ ٚيػٜ

اٍِٛي پيف ثيٙي آيٙسٜ ضقس قٟطي ٞبي وكبٚضظي ٔٙحهط ثٝ فطز ثب ضقس جٕؼيت ٚ افعايف ٟٔبجطت ٔٛاجٝ اؾت. طي ٚ تٛإ٘ٙسيٌطزقٍ
ٞبيي ثب تٛجٝ ثٝ چبِف( 283:  1397ؾبضي ٘كبٖ ٔي زٞس وٝ قٟط ثب ٘طخ ضقس ثباليي زض حبَ ٌؿتطـ اؾت )ٔحٕٛزظازٜ ٚ ٕٞىبضاٖ، 

ضٚيٝ قٟطٞب، ترطيت ٔحيظ ظيؿت ٚ غيطٜ وٝ ؾجت وبٞف ويفيت ظ٘سٌي ٚ طـ ٘بٔٛظٖٚ ٚ ثيٕٞچٖٛ ضقس فعايٙسٜ جٕؼيت قٟطي، ٌؿت
ٌطزز  ٞبي آة ٚ ٞٛايي ٔٙغمٝ ٘يع زؾترٛـ تغييط ٔيٞبي ٘بٍٕٖٞٛ زض ٔٙبعك ٔرتّف قٟطي قسٜ اؾت؛ پيبٔس آٖ فطاؾٙجايجبز وبضثطي

 يي ثطاي ٔٛاجٟٝ ثب آٖ پطزاذتٝ قسٜ اؾت.ٚ ضاٞىبضٞب ؾبضيوٝ زض ايٗ ضاثغٝ ثٝ ثطضؾي اثط ايٗ تغييطات ثط قٟط 

ٞبي ا٘ؿب٘ي اؾت ٌٛ٘ٝ تغييطي زض آة ٚ ٞٛا اؾت وٝ ثٝ عٛض ٔؿتميٓ يب غيطٔؿتميٓ ٘بقي اظ فؼبِيتتغييطات آة ٚ ٞٛايي ثٝ ٔؼٙي آٖ
ٞبي ظٔب٘ي ٝ زض زٚضٌٜطزز. ايٗ تغييطات ثٝ غيط اظ تغييطات عجيؼي زض آة ٚ ٞٛا اؾت ووٝ ؾجت تغييط زض تطويجبت ٞٛاؾپٟط جٟب٘ي ٔي

ٞبي لغجي ٔٙجط ثٝ ثبال آٔسٖ ؾغح آة ٌطْ قسٖ ظٔيٗ ٚ ثٝ ز٘جبَ آٖ شٚة يد(. 1398اذٛاٖ وبظٕي ٚ ٕٞىبضاٖ، )قٛز ٔكبثٝ ٔكبٞسٜ ٔي
ٚ ذكه ذٛاٞس قس. تغييطات آة ٚ ٞٛايي ثؿتٝ ثٝ ٔيعاٖ زضيبٞب ٚ جبضي قسٖ ؾيُ ثٝ ٚيػٜ زض ٔٙبعك ؾبحّي ٔب٘ٙس ٔٙبعك اؾتٛايي ٘يٕٝ

ٞبي ٘بقي اظ پسيسٜ تغييطات آة ٚ ٞٛايي ٔٛاضز ظيط ضا تحت تأثيط ٘بپصيطي قٛز. آؾيتتٛا٘س ٔٙجط ثٝ اثطات ٘بٌٟب٘ي ٚ ججطاٖقست آٖ ٔي
 (1زٞس: )قىُ لطاض ٔي
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 ٍَّاییّای ًاضی اس پذیذُ تغییز آبآسیة (.1)ضکل

-؛ حؿ1394ٗ؛ ضضٛيبٖ ٚ ٕٞىبضاٖ، 1395وٙي، ؛ آلباحٕسي ٚ اؾسي1394ٔٙف ٚ ٕٞىبضاٖ، ؛ ذٛـ1394 ٞبي اؾالٔيبٖ ٚ اذطٚي،ٔأذص: ٔغبِؼبت ٍ٘بض٘سٜ ثط اؾبؼ پػٚٞف

 1395؛ ثطٞب٘ي ٚ ػّيعازٜ، 1396؛ ذب٘ىٝ، 1392ظازٜ لٛضت تپٝ، 

اثط جعيطٜ ٌطٔبيي قٟط ثٝ ػٙٛاٖ يىي اظ قبذم ٞبي انّي تبثيطات قٟط ٘كيٙي ٚ تغييطات آة ٚ ٞٛايي زض ٘ظط ٌطفتٝ ٔي قٛز) 
Aina  et al, 2017: 1)    ٖوٝ ٔي تٛا٘س تبثيط ٔٙفي لبثُ تٛجٟي ضٚي غّظت آاليٙسٜ ٞب، ويفيت ٞٛا، ٔهطف ا٘طغي ٚ آة ٚ ؾالٔت ا٘ؿب

قٛز ٚ اي اؾت وٝ حساوثط زضجٝ حطاضت زض ٔطوع زيسٜ ٔيزض جعايط ٌطٔبيي، تٛظيغ زٔب ثٝ ٌٛ٘ٝ(.weng et al, 2019: 516)ٞب زاقتٝ ثبقس
-ٌّرب٘ٝ ٌبظ ا٘تكبض ٚ جٕؼيت ضقس ٔيبٖ (. اضتجبط102: 1396يبثس )ػّيجب٘ي ٚ ٕٞىبضاٖ، ي جعيطٜ، زٔب وبٞف ٔيحبقيٝ قسٖ ثٝثب ٘عزيه

 زض اي ٌّرب٘ٝ ٌبظٞبي ا٘تكبض فبحف اذتالف اظ وٝ ٕٞب٘غٛض. زاضز تفبٚت يىسيٍط ثب تحّيُ ٔرتّف ؾغٛح زض ٚ اؾت پيچيسٜ ٔٛضٛػي اي
 ٘طخ ثبالتطيٗ وٝ ٔٙبعمي جٟب٘ي، ؾغح زض. ٘يؿت ظٔيٗ وطٜ قسٖ ٌطْ انّي ػبُٔ ذٛز ذٛزي ثٝ ٕؼيتج ا٘ساظٜ آيس، ثطٔي ز٘يب وكٛضٞبي

 ٌبظٞبي ا٘تكبض ٚ ٔهطف قيٜٛ زض ثؿعايي تبثيط جٕؼيتي ٞبي ٚيػٌي. ٞؿتٙس پبييٙي ا٘تكبض ؾطا٘ٝ زاضاي وٙٙس، ٔي تجطثٝ ضا جٕؼيت ضقس
 تبثيط ا٘طغي ٔهطف اظ ٘بقي ايٌّرب٘ٝ ٌبظٞبي ا٘تكبض ضٚي ثط ؾٙي، بذتبضٞبيؾ تغييطات قٟطي، ٔٙبعك اظ ثطذي زض. زاض٘س ايٌّرب٘ٝ
ٌبظٞبي  ا٘تكبض ٔيعاٖ وٙس، زضٔي ايجبز ٔهطف اٍِٛٞبي زض تغييط ٚ وبض ٘يطٚي زضآٔسزض   وٝ ٞبيئحسٚزيت زِيُ ثٝ ؾٗ. ٌصاقت ذٛاٞٙس

ٞبي ا٘تكبض ضا زض ٔٙبعك قٟطي تحت يٍطي وٝ ٕٔىٗ اؾت اٍِٛ(. تغييط جٕؼيتي ز1394)عبضٔي ٚ ٕٞىبضاٖ،  ثٛز ذٛاٞس ٌّرب٘ٝ اي ٔٛثط
 (.1395)جالِيبٖ ٚ ٕٞىبضاٖ،  تط اؾتتبثيط ذٛز لطاض زٞس، ضٚ٘س افعايف ذب٘ٛاضٞبي وٛچه

 ضٚيىطز اظ ػجبضتٙس ضٚيىطزٞب زاضز؛ ايٗ ٚجٛز آٖ اظ ٘بقي پصيطي آؾيت وبٞف ٚ ٞٛايي ٚ آة تغييطات ثب ٔٛاجٟٝ زض اؾبؾي ٌعيٙٝ زٚ
2ؾبظٌبضي زيٍطي ٚ ٞٛايي ٚ آة تغييطات 1فوبٞ

 آة تغييطات ثب ؾبظٌبضي ٚ وبٞف ضٚيىطز زٚ (.Frieseck et al, 2012: 2) اؾت آٖ ثب 
 زٚ ايٗ ٞؿتٙس ٔتٕبيع يىسيٍط ثب زٚ ٞط انّي ثبظيٍطاٖ ٚ ظٔب٘ي زٚضٜ ٞبي وٝ چطا ٞؿتٙس ٞٓ جبيٍعيٗ ٘ٝ ٚ يىسيٍط ٔىُٕ ٞٛايي، ٚ

جبيٍبٜ ضٚيىطز ؾبظٌبضي ٚ وبٞكي زض ، 2زض قىُ قٕبضٜ (. OECD,2010:29)ٕ٘بيٙس.  تمٛيت ضا يىسيٍط مبثالٔت تٛا٘ٙسٔي ٌبٞي ضٚيىطز
 ٔٛاجٟٝ ثب تغييطات آة ٚ ٞٛايي ٘كبٖ زازٜ قسٜ اؾت.

                                                      
1 mitigation 
2  adaptation 
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 جایگاُ رٍیکزد ساسگاری ٍ کاّطی در هَاجِْ تا تغییزات آب ٍ َّایی (.2)ضکل

 Castro,2010مأخذ5 

ٚٞٛايي زض ثّٙسٔست اؾت، زضحبِي وٝ ضٚيىطز ؾبظٌبضي ثطاي وبٞف ٌيطي اظ اثطات ٔرطة تغييطات آةفٞسف اظ ضٚيىطز وبٞكي، پي
-(. ثب ايٙىٝ ؾبظٌبضي ثب تغييطات آةDavoudi et al, 2010ٌيطز )ٔست نٛضت ٔئست ٚ وٛتبٜٞٛايي زض ٔيبٖٚاثطات اجتٙبة تغييطات آة

قٛز ٚ تب (، أب ثٝ ػٙٛاٖ يه ضطٚضت تّمي ٔيFüssel, 2007بفت ٕ٘ٛزٜ اؾت )ٚٞٛايي تٛجٟبت وٕتطي ٘ؿجت ثٝ ضٚيىطز وبٞف زضي
 Picketts etٚٞٛايي الظْ اؾت )اي ثٝ نٛضت ثبثت زض٘يبيس، ثٝ وبضٌطفتٗ ضٚيىطز ؾبظٌبضي ثب تغييطات آةظٔب٘ي وٝ ا٘تكبض ٌبظٞبي ٌّرب٘ٝ

al, 2013 .) ٞبي ٔحّي تب ٔٙغمٝ إٞيت زاضز، أب ضٚيىطز ي ثيكتط زض ٔميبؼػالٜٚ ثط تفبٚت زض ٔميبؼ ظٔب٘ي، اثطات ضٚيىطز ؾبظٌبض
 (.Davoudi et al, 2010ثرف ذٛاٞس ثٛز )ٞبي ّٔي ٚ فطأّي ٘تيجٝوبٞكي زض ٔميبؼ

 ّای رٍیکزد کاّطی ٍ ساسگاریٍیضگی (.2 )جذٍل

 ضٚيىطز ؾبظٌبضي ضٚيىطز وبٞكي ٚيػٌي

 ٞبي ٔٙترتؾيؿتٓ تٕبٔي ؾيؿتٓ ٞبي ٞسفؾيؿتٓ

 ائحّي تب ٔٙغمٝ جٟب٘ي يبؼ اثطٔم

 ٞبٞب تب لطٖؾبَ ٞبلطٖ عَٛ ػٕط

 ٞبزٞٝثالفبنّٝ ٞبزٞٝ ٔست ظٔبٖ ا٘جبْ فطآيٙس

 وٕتط لغؼي لغؼي اثطثركي

 اغّت اٚلبت ٌبٞي اٚلبت ٔٙبفغ جب٘جي

 الظْ ٘يؿت ثٝ عٛض ٔؼَٕٛ ثّٝ پطزاذت آاليٙسٜ

 ثٝ عٛض تمطيجب وبُٔ وٓ ٔٙبفغ پطزاذت وٙٙسٜ

 ؾرت ٚ پيچيسٜ تمطيجب ضاحت ٚ ؾبزٜ  بيفپ

 Füssel and Klein,2006ماخذ5 

 

 ّا رٍش دادُ ٍ

ثبقس. زض ايٗ تحّيّي ٔي –اي ثٛزٜ ٚ ثب تٛجٝ ثٝ ضٚـ ا٘جبْ وبض، تٛنيفي تٛؾؼٝ –پػٚٞف حبضط ثٝ جٟت ٞسف اظ ٘ٛع وبضثطزي 
( GISٞبي تحت ؾيؿتٓ اعالػبت جغطافيبيي )ٝ قٟط ؾبضي، اظ زازٌٜبٌ٘يطي تٛظيغ فضبيي جٕؼيت زض ٘ٛاحي يبظزٜپػٚٞف ثٝ جٟت ا٘ساظٜ

اؾتفبزٜ قسٜ اؾت. ثٝ جٟت ثطضؾي ٔيعاٖ تٛظيغ فضبيي جٕؼيت زض ٞط يه اظ ٘ٛاحي قٟط ؾبضي، اظ ٔسَ آ٘تطٚپي قبٖ٘ٛ ٘ؿجي ٚ ثطاي 

حبؾجٝ تٛظيغ فضبيي جٕؼيت ٚ ثٝ وبض ٌطفتٝ قسٜ اؾت. پؽ اظ ٔ Oke٘ظطي  –ٔحبؾجٝ حساوثط قست جعيطٜ حطاضتي ٔؼبزِٝ ػسزي 
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ٔطاتجي، ٔحبؾجٝ ضطيت ٕٞجؿتٍي ثٙسي ؾّؿّٝثٙسي ٘تبيج ٞط يه اظ زٚ ٔسَ ثط اؾبؼ ضٚـ ذٛقٝحساوثط قست جعيطٜ حطاضتي، زؾتٝ
ٞبي جٕؼيتي زذبِت زازٜ قسٜ قبُٔ تطاوٓ اؾپيطٔٗ جٟت تؼييٗ ٔيعاٖ ٕٞجؿتٍي حساوثط قست جعايط حطاضتي ثب ٞط يه اظ قبذم

 پصيطز. نٛضت ٔي SPSSافعاض تطاوٓ وّي ٔؿىٛ٘ي ٚ تطاوٓ ذبِم ٔؿىٛ٘ي زض آ٘تطٚپي قبٖ٘ٛ ثب اؾتفبزٜ اظ ٘طْ جٕؼيتي،

ٔؼطفي قس.  1904(، ضٚا٘كٙبؼ ٚ آٔبضزاٖ اٍّ٘يؿي زض ؾبَ 1945-1863اي اؾپيطٔٗ تٛؾظ چبضِع اؾپيطٔٗ )ضطيت ٕٞجؿتٍي ضتجٝ
زٞس ٚ ثٝ ػجبضت زيٍط ٔتٙبظط ٘بپبيساضي ضطيت ٕٞجؿتٍي پيطؾٖٛ يجي ضا ٘كبٖ ٔيايٗ ضطيت ٔيعاٖ ٕٞجؿتٍي ضاثغٝ ٔيبٖ زٚ ٔتغيط تطت

قٛز. ضاثغٝ ٔطثٛط ثٝ ضطيت ٞبي آ٘بٖ اؾتفبزٜ ٔيثبقس. زض ايٗ ضطيت ٕٞجؿتٍي ثٝ جبي اؾتفبزٜ اظ ذٛز ٔمبزيط ٔتغيطٞب اظ ضتجٝٔي
 قٛز:اي اؾپيطٔٗ ثٝ نٛضت ظيط تؼطيف ٔيٕٞجؿتٍي ضتجٝ

Rs = 1 -  

 

 وٝ زض آٖ:

D ٝٞبي اػضبي ٔتٙبظط زٚ ٌطٜٚ ٔٛضز ثطضؾي.: تفبٚت ثيٗ ضتج 

n .ٜٚحجٓ ٞط ٌط : 

 هعزفی هٌطقِ هَرد هطالعِ

زض  ؾت وٝٚ قٕبَ وكٛض ا اؾتبٖ ٔبظ٘سضاٖ تطيٗ قٟطٞبي تطيٗ ٚ پطجٕؼيت، يىي اظ ثعضيايطاٖ زض قٕبَ اؾتبٖ ٔبظ٘سضاٖ ٔطوعؾبضي 
 زض قٟط ايٗ عجيؼي، ٔٛلؼيت ِحبػ اؾت. اظ قسٜ قٕبِي ٚالغ ػطو زليمٝ 36 ٚ زضجٝ 34 ٚ قطلي عَٛ ٝزليم 37 ٚ زضجٝ 53 ٔٛلؼيت

 تپٝ ٚ ٞبوٜٛ ثٝ آٖ غطثي جٙٛة ٚ جٙٛثي ٞبيلؿٕت تٟٙب ٚ ٌطفتٝ لطاض ؾبضي قٟطؾتبٖ ايجٍّٝ ٔٙغمٝ زض ٚ ٔبظ٘سضاٖ زضيبي جٙٛة

 24ٔتط ٚ اذتالف ٔؿبحت آٖ تب ؾبحُ زضيبي ٔبظ٘سضاٖ  18.5زضيبٞبي آظاز  ٌطزز. اضتفبع قٟط اظ ؾغحٔي ٔٙتٟي اضتفبع وٓ ٔبٞٛضٞبي
ثبقس. قيت ػٕٛٔي قٟط اظ جٙٛة ثٝ قٕبَ ثٛزٜ ٚ ثؿيبض ٔاليٓ اؾت )ٔغبِؼبت عطح جبٔغ ؾبضي، ٟٔٙسؾيٗ ٔكبٚض ٔبظ٘س عطح،  ويّٛٔتط ٔي

 ٔطاتت تمؿيٕبت وكٛضي ضا ٘كبٖ زازٜ قسٜ اؾت.ّٝ، ٔٛلؼيت قٟط ؾبضي ثٝ ػٙٛاٖ ٔٙغمٝ ٔٛضز ٔغبِؼٝ زض ؾّؿ3(. قىُ قٕبضٜ 1394

 

 

 ًقطِ هَقعیت جغزافیایی ضْز ساری (. 3)ضکل 

 1399ٔأذص: ٍ٘بض٘سٜ، 
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 ّای تحقیقیافتِ

 1اظ ٔٙغمٝ  3اظ ٔٙغمٝ يه ثيكتطيٗ ٔيعاٖ جٕؼيت ٚ ٘بحيٝ  4٘بحيٝ اؾت. وٝ زض ايٗ ٔيبٖ ٘بحيٝ  11ٔٙغمٝ ٚ  4قٟط ؾبضي زاضاي 
 ثبقٙس.ا زاضا ٔيثيكتطيٗ ٔؿبحت ض

 ، تمؿيٕبت وبِجسي قٟط ؾبضي ٘كبٖ زازٜ قسٜ اؾت.4قٕبضٜ  قىُزض 

 

 

 ًقطِ تقسیوات کالثذی ضْز ساری(. 4)ضکل

 1399ٔأذص: ٍ٘بض٘سٜ، 

 

 تَسیع فضایی جوعیت در هٌاطق ضْز ساری تز اساط هذل آًتزٍپی ضاًَى ًسثی

ٞبي تطاوٓ جٕؼيتي، تطاوٓ وّي ٔؿىٛ٘ي ٚ يي جٕؼيت ثط اؾبؼ قبذم، تٛظيغ فضب1زض ايٗ پػٚٞف، ثب اؾتفبزٜ اظ ضاثغٝ قٕبضٜ 
 تطاوٓ ذبِم ٔؿىٛ٘ي ٔحبؾجٝ قسٜ اؾت.

  1ضاثغٝ 
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 1335جوعیت ٍ هساحت هٌاطق ضْز ساری در سال  (.3 )جذٍل

 جمعیت (Heمساحت ) ناحیه منطقه

1 

1 22141211 12113 

2 24241311 14114 

3 11144141 11411 

4 1.141412 41111 

2 

1 11144111 14233 

2 2114.431 1312. 

3 21144133 11123 

4 21441411 14441 

3 
1 1.1444.1 13231 

2 2114.431 14111 

4 1 22244421 11211 

 425624 15322454 مجموع

 1399ٚ قٟطزاضي ؾبضي؛ ٔحبؾجبت ٍ٘بض٘سٜ،  1395ٔأذص: ٔطوع آٔبض ايطاٖ، 

 

 پی ضاًَى ًسثی در هٌاطق ضْز ساریهیشاى آًتزٍ -4جذٍل 

 ٘ٛاحي ٔٙبعك
 تطاوٓ ذبِم ٔؿىٛ٘ي تطاوٓ وّي ٔؿىٛ٘ي تطاوٓ جٕؼيتي

آ٘تطٚپي 
قبٖ٘ٛ 
 ٘ؿجي

Pi 
Pi * 

loge Pi 
Pi 

Pi * 

loge Pi 
Pi 

Pi * loge 

Pi 

 

1 

1 0.028 0.043 - 0.030 0.046 - 0.20 0.034 - 0.118 

2 0.029 0.045 - 0.032 0.048 - 0.52 0.148 - 0.232 

3 0.019 0.033 - 0.021 0.035 - 0.60 0.133 - 0.193 

4 0.033 0.050 - 0.036 0.052 - 0.73 0.099 - 0.193 

2 1 0.012 0.023 - 0.017 0.030 - 0.76 0.091 - 0.138 

 2 0.019 0.033 - 0.027 0.042 - 0.07 0.081 - 0.150 

2 
3 0.022 0.036 - 0.029 0.045 - 0.79 0.081 - 0.156 

4 0.020 0.034 - 0.026 0.041 - 0.10 0.1 - 0.168 

3 
1 0.019 0.033 - 0.027 0.042 - 0.83 0.067 - 0.136 

2 0.023 0.038 - 0.028 0.043 - 0.95 0.021 - 0.098 

4 1 0.030 0.046 - 0.034 0.063 - 0.40 0.159 - 0.257 

 1399ٔأذص: ٔحبؾجبت ٍ٘بض٘سٜ، 

( ٚ 0.15تب  0.1(، ٔتٛؾظ )اػساز ثيٗ 0.1ثٙسي ٟ٘بيي، آ٘تطٚپي قبٖ٘ٛ ٘ؿجي ٞط ٔٙغمٝ زض ؾٝ زؾتٝ وٓ )اػساز وٕتط اظ پؽ اظ ذٛقٝ
طٚپي ٘ؿجي زض ، ٔيعاٖ آ٘ت5قٛ٘س. زض قىُ قٕبضٜ تطؾيٓ ٔي ArcGISافعاض ثٙسي ٚ ثب اؾتفبزٜ اظ ٘طْ( زؾت0.15ٝظيبز )اػساز ثيكتط اظ 

 ٘ٛاحي قٟط ؾبضي ٔكرم قسٜ اؾت.
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 ًقطِ هیشاى آًتزٍپی ًسثی در ًَاحی ضْز ساری (. 5 )ضکل

 1399تٙظيٓ: ٍ٘بض٘سٜ، 

اظ ٔٙغمٝ  4ٚ  3ٚ  2ٔمبيؿٝ ٘ٛاحي ٘كبٖ اظ آٖ زاضز وٝ ٘بحيٝ زٚ اظ ٔٙغمٝ ؾٝ، وٕتطيٗ تؼبزَ ضا زض پطاوٙف جٕؼيت زاض٘س ٚ ٘ٛاحي 
 ٚ ٘بحيٝ يه اظ ٔٙغمٝ چٟبض اظ ثيكتطيٗ تؼبزَ زض پطاوٙف فضبيي جٕؼيت ثطذٛضزاض٘س. 2ٔٙغمٝ اظ  4ٚ  3يه، ٘ٛاحي 

 هحاسثِ تیطیٌِ ضذت تغییزات جشایز حزارتی در ًَاحی ضْز ساری

ٞبي ثؿيبضي زض ذهٛل ٕٞجؿتٍي ٔيبٖ قست جعايط حطاضتي ثب جٕؼيت نٛضت پصيطفتٝ اؾت. زض پػٚٞف حبضط تبوٖٙٛ پػٚٞف

ػّٕىطز ايٗ ٔسَ . اؾتفبزٜ قسٜ اؾت Oke٘ظطي  –ٕٞب٘غٛض وٝ ٌفتٝ قس ثطاي ٔحبؾجٝ حساوثط قست جعيطٜ حطاضتي اظ ٔؼبزِٝ ػسزي 
 ٔجتٙي ثط يه ضاثغٝ ٍِبضيتٕي اؾت.

 2ضاثغٝ 

 

جٕؼيت ٞط ٘بحيٝ اؾت. ثيكيٙٝ قست تغييطات قست تغييطات جعايط  pٚ   (C°)ثيكيٙٝ قست جعيطٜ حطاضتي  ٝ زض ايٗ ضاثغ
اؾت. پؽ اظ ٔحبؾجٝ ثيكيٙٝ قست جعايط حطاضتي، ايٗ قبذم زض ؾٝ  5حطاضتي زض ٞط يه اظ ٘ٛاحي قٟط ؾبضي ثٝ قطح جسَٚ قٕبضٜ 

افعاض ثٙسي قسٜ ٚ ثب اؾتفبزٜ اظ ٘طْ( زؾت13.65ٝ( ٚ ظيبز )اػساز ثيكتط اظ 13.65تب  13.35)ثيٗ (، ٔتٛؾظ 13.35زؾتٝ وٓ )اػساز وٕتط اظ 
ArcGIS ثيكيٙٝ قست جعايط حطاضتي زض ٘ٛاحي قٟط ؾبضي ٔكرم قسٜ اؾت. 6ٚ قىُ قٕبضٜ  5قٛ٘س. زض جسَٚ قٕبضٜ تطؾيٓ ٔي 
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 تیطیٌِ ضذت جشایز حزارتی در ًَاحی ضْز ساری (.5 )جذٍل

 تیطیٌِ ضذت جشایز حزارتی ًَاحی هٌاطق

1 

1 13.10 

2 13.44 

3 13.47 

4 13.77 

2 

1 13.04 

2 13.01 

3 13.26 

4 13.05 

3 
1 13.27 

2 13.30 

4 1 13.15 

 1399ٔأذص: ٔحبؾجبت ٍ٘بض٘سٜ، 

 

 

 ًقطِ تیطیٌِ ضذت جشایز حزارتی در ًَاحی ضْز ساری (. 6)ضکل 

 1399تٙظيٓ: ٍ٘بض٘سٜ، 

 

 تزرسی راتطِ تَسیع فضایی جوعیت ٍ ضذت تغییزات حزارتی 

پؽ اظ ثطضؾي ٔيعاٖ تٛظيغ فضبيي جٕؼيت ٚ قست تغييطات جعايط حطاضتي، ايٗ ٘تيجٝ حبنُ قسٜ اؾت وٝ اضتجبط ٘ؿجي ثيٗ زٚ 
قٟط ؾبضي وٝ  3اظ ٔٙغمٝ  2يٝ ثبقس. زض ٘بحقبذم تٛظيغ فضبيي جٕؼيت ٚ قست تغييطات جعايط حطاضتي زض ٘ٛاحي قٟط ؾبضي ثطلطاض ٔي

وٕتطيٗ ٔيعاٖ تؼبزَ ضا زض تٛظيغ فضبيي جٕؼيت زاقتٝ اؾت، قست تغييطات جعايط حطاضتي ٘يع وٓ ثٛزٜ اؾت ٚ زض ٘ٛاحي وٝ تٛظيغ فضبيي 
، قست تغييطات قٟط ؾبضي( 3اظ ٔٙغمٝ  1، ٚ ٘بحيٝ 2اظ ٔٙغمٝ  3ٚ 2ٚ  1ٔتؼبزَ ثٛزٜ اؾت )٘بحيٝ يه اظ ٔٙغمٝ يه، ٘ٛاحي جٕؼيت ٘يٕٝ

اظ  4اظ ٔٙغمٝ يه، ٘بحيٝ  3ٚ  2جعايط حطاضتي وٓ ثٛزٜ اؾت. ٕٞچٙيٗ زض ٘ٛاحي وٝ تٛظيغ فضبيي جٕؼيت ٔتؼبزَ ثٛزٜ اؾت، )٘ٛاحي 
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ثب ٚجٛز تؼبزَ زض  1اظ ٔٙغمٝ  4(، قست تغييطات جعايط حطاضتي وٓ ٚ ٔتٛؾظ ثٛزٜ اؾت. أب زض ٘بحيٝ 4ٚ ٘بحيٝ يه اظ ٔٙغمٝ  2ٔٙغمٝ 
غ فضبيي جٕؼيت قست تغييطات حطاضتي زض حبِت ثيكيٙٝ لطاض زاضز. ػّت ايٗ ٔؿئّٝ ثب اؾتفبزٜ اظ ٔحبؾجٝ ضطيت ٕٞجؿتٍي اؾپيطٔٗ تٛظي

 ثيٗ ٞط يه اظ قبذم ٞبي اؾتفبزٜ قسٜ زض تٛظيغ فضبيي جٕؼيت ثب قست تغييطات جعايط حطاضتي ٔٛضز ثطضؾي لطاض ٌطفت. 

 زض ٘ٛاحي حطاضتي جعايط تغييطات قست ٚ ٔؿىٛ٘ي تطاوٓ ذبِم ٔؿتميٓ ثيٗ اضتجبط اؾت ٚالؼيت ايٗ آٔسٜ ٌٛيبي زؾت ثٝ ٘تبيج

 ٘يع ٘ٛاحي قٟط ؾبضي زض جعايط حطاضتي تغييطات قست ثبقس، افعايف ثٝ ضٚ ذبِم ٔؿىٛ٘ي تطاوٓ ٔيعاٖ زاضز. ٞطچٝ ٚجٛز ؾبضي قٟط

  .اؾت وبٞف ثٝ ضٚ حطاضتي جعايط ت تغييطاتقس قٛز،ٔي وبؾتٝ ٔؿىٛ٘ي ذبِم تطاوٓ ٔيعاٖ ٞطچٝ اظ ٚ يبثسٔي افعايف

 ٚ قسٜ ٔكبٞسٜ جعايط حطاضتي زض ثيكتطي تغييطات قست ا٘س،زاقتٝ فضبيي جٕؼيت تٛظيغ زض ضا تؼبزَ ٔيعاٖ وٕتطيٗ وٝ ٔٙبعمي زض
پيسا وطزٜ اؾت. اظ ٕ٘ٛز  حطاضتي جعايط زض وٕتطي قست تغييطات اؾت، ثٛزٜ ٔتؼبزَ ٚ ٔتؼبزَ ٘يٕٝ فضبيي جٕؼيت تٛظيغ وٝ ٔٙبعمي زض

 حطاضتي جعايط قست تغييطات ثيكيٙٝ زض اثطٌصاض قبذهٝ تطيٟٗٔٓ ٌفت تٛاٖاؾپيطٔٗ ٔي ٕٞجؿتٍي ضطيت ٘تبيج ثٝ تٛجٝ ثب زيٍط ؾٛي

 اؾت. ٔؿىٛ٘ي ذبِم تطاوٓ پسيسٜ زاضز، ايٗ ثب ٔؼىٛؾي اضتجبعي وٝ

 گیزی ًتیجِ

ض ثط٘بٔٝ ضيعي ٞبي تٛؾؼٝ قٟطي ٔحؿٛة ٔي ٌطزز. زض ايطاٖ ضقس تٛجٝ ثٝ تٛؾؼٝ ٚ افعايف جٕؼيت قٟطٞب يه ضطٚضت ٟٔٓ ز
ؾطيغ ٚ ٘بٔٛظٖٚ جٕؼيت قٟطٞب اظ ٔكىالت اؾبؾي قٟطٞب ٔي ثبقس وٝ ٕٞٛاضٜ پيبٔسٞبي ٔٙفي ثطاي قٟطٞب ضا ثٝ ٕٞطاٜ زاقتٝ اؾت. 

بضط ثٝ ثطضؾي ضاثغٝ ٔيبٖ افعايف جٕؼيت قٟطٞب ثبػث قىُ ٌيطي جعايط حطاضتي ٚ ٌطْ قسٖ ٞٛاي قٟطٞب قسٜ اؾت.  پػٚٞف ح
 تٛظيغ فضبيي جٕؼيت ٚ ايجبز جعايط حطاضتي زض قٟط ؾبضي پطزاذتٝ اؾت.

زض پػٚٞف ٞبي لجّي ا٘جبْ يبفتٝ زض ضاؾتبي ٔٛضٛع،  ِي ٚ ٕٞىبضاٖ ضٚقي جسيس ضا ثطاي تؼييٗ وٕيت قست جعيطٜ حطاضتي قٟطي 
زٔبي ؾغح ظٔيٗ ٚ ؾغٛح غيطلبثُ ٘فٛش ثٝ تؼييٗ قست جعيطٜ حطاضتي قٟطي  ٔٛضز اؾتفبزٜ لطاض زاز٘س وٝ زض آٖ ثب اؾتفبزٜ اظ ضاثغٝ ثيٗ

پطزاذتٙس وٝ اظ آ٘جبيي وٝ پػٚٞف حبضط ثٝ ثطضؾي جعايط حطاضتي ثط اؾبؼ ضقس جٕؼيت قٟطي پطزاذتٝ اؾت، ٔتفبٚت اظ پػٚٞف ِي ٚ 
ٚٞٛايي ؼٝ جعايط حطاضتي قٟط ثط اؾبؼ ٔؼيبضٞبي آةآثبزي ٚ ٕٞىبضاٖ، زض قٟط تٟطاٖ ثٝ ٔغبِثبقس. اظ عطفي ض٘ججط ؾؼبزتٕٞىبضا٘ف ٔي

ثبقس. ِٚي اظ آ٘جبيي وٝ ايكبٖ زض پػٚٞف ٚ ظٔبٖ اؾتمطاض تٛزٜ ٞٛاي ٌطْ پطزاذتٙس وٝ زض ٔمبثُ پػٚٞف حبضط زاضاي ضٚقي ٔتفبٚت ٔي
ٌطٔبيي تٟطاٖ زض تبثؿتبٖ ضٚي زازٜ ٚ  ا٘س وٝ ٔتٛؾظ قست ٘ؿجي جعيطٜذٛز زض ضاثغٝ ثب اضتجبط قست جعيطٜ ٌطٔبيي ثب ا٘ساظٜ قٟط زضيبفتٝ

ؾبظ ثكط ثٝ جٛ، ٚ احتٕبَ ٚلٛع ثيكيٙٝ قست ثب ٌصقت ظٔبٖ ٚ افعايف ضٚ٘س جٕؼيت، ثيكتط ٔٙجط ثٝ آظاز قسٖ ا٘طغي ٔهٙٛػي ٚ زؾت
افعايف ثؿيبض ٌطزز. ِصا زض ٘تيجٝ ضقس ؾطيغ نٙؼتي قسٖ ٚ تٛؾؼٝ قٟط٘كيٙي ؾجت جعيطٜ ٌطٔبيي زض فهَٛ پبييع ٚ ظٔؿتبٖ ثيكتط ٔي

ٞبي پػٚٞف حبضط وٝ آثبزي ٚ ٕٞىبضا٘ف ثب يبفتٝٞبي پػٚٞف ض٘ججط ؾؼبزتظيبز ضٚ٘س زٔبي تٟطاٖ ٘ؿجت ثٝ ٚضأيٗ قسٜ اؾت. يبفتٝ
 قٛز، ٕٞرٛا٘ي زاضز.ضقس جٕؼيت ؾجت ثطٚظ جعايط ٌطٔبيي قٟطي ٚ افعايف آٖ ٔي

ؾي تٛظيغ فضبيي جٕؼيت زض جعايط حطاضتي پطزاذتٙس وٝ اظ ايٗ ِٚي پػٚٞف قيطٚا٘ي ٔمسْ ٚ ؾؼيسي ٔفطز وٝ پػٚٞف ذٛز ثٝ ثطض
ٞبي پػٚٞف ايكبٖ ٘كبٖ زازٜ اؾت وٝ اضتجبط ٔؿتميٕي وٙس. يبفتٝجٟت ٔكبثٝ پػٚٞف حبضط ثٛزٜ ٚ ٘تبيج پػٚٞف حبضط ضا تأييس ٔي

ٝ تطاوٓ ذبِم ٔؿىٛ٘ي افعايف يبثس، ٔيبٖ تطاوٓ ذبِم ٔؿىٛ٘ي ٚ قست تغييطات جعايط حطاضتي زض ٔٙبعك قٟط ٔكٟس ٚجٛز زاضز ٚ ٞط چ
 ذبِم تطاوٓ ٔيعاٖ ٞطچٝ اظقٛز. زض پػٚٞف حبضط ٘يع ٔكرم قسٜ اؾت وٝ قست جعايط حطاضتي زض ٔٙبعك قٟط ٔكٟس ٘يع ثيكتط ٔي

ٝ ٚ ٞبي زٚ پػٚٞف ٔصوٛض ثب ٞٓ ٕٞرٛا٘ي زاقتثٙبثطايٗ يبفتٝ .اؾت وبٞف ثٝ ضٚ حطاضتي جعايط قست تغييطات وبؾتٝ قٛز، ٔؿىٛ٘ي
 وٙس.قيطٚا٘ي ٔمسْ ٚ ؾؼيسي ٔفطز، پػٚٞف حبضط ضا تأييس ٔي٘تبيج پػٚٞف 

ثط اؾبؼ يبفتٝ ٞبي ايٗ تحميك اضتجبط ٘ؿجي ثيٗ قبذم ٞبي تٛظيغ فضبيي جٕؼيت ٚ ثيكيٙٝ  قست تغييطات جعايط حطاضتي  زض 
 زض قسيس تطي  تغييطات ا٘س،زاقتٝ ضبيي جٕؼيتف تٛظيغ زض ضا تؼبزَ ٔيعاٖ وٕتطيٗ وٝ ٔٙبعمي ٘ٛاحي ٔرتّف قٟط ؾبضي ٚجٛز زاضز. 

 جعايط زض وٕتطي قست تغييطات اؾت، ثٛزٜ ٔتؼبزَ ٚ ٔتؼبزَ ٘يٕٝ فضبيي جٕؼيت تٛظيغ وٝ ٔٙبعمي زض ٚ قسٜ ٔكبٞسٜ جعايط حطاضتي
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 قست تغييطات ٝثيكيٙ زض ٔٛثط  قبذم تطيٟٗٔٓ اؾپيطٔٗ ٘كبٖ ٔي زٞس وٝ  ٕٞجؿتٍي ضطيت ٕ٘ٛز پيسا وطزٜ اؾت. ٘تبيج حطاضتي

 اظ ا٘س،ثٛزٜ حطاضتي جعايط تغييطات قست ٔيعاٖ ثيكتطيٗ زاضاي اؾت. ٘ٛاحي زض قٟط ؾبضي وٝ ٔؿىٛ٘ي ذبِم تطاوٓ حطاضتي جعايط

 تجسيس٘ظط ٚ ثٟجٛز ٔسيطيت جّٕٝ اظ ٞبي ٔٙبؾتؾيبؾت وبضٌيطي ثٝ ا٘س. ثٙبثطايٗثٛزٜ ٘يع ثطذٛضزاض ٔؿىٛ٘ي ذبِم تطاوٓ ٔيعاٖ وٕتطيٗ

زض  قٟطي ٚؾبظٞبيؾبذت ؾبٔب٘سٞي ٚ ٔسيطيت ضيعي ثطايثط٘بٔٝ ٚ قٟطي تٛؾؼٝ ٞبيعطح ا٘ٛاع زض ٞبي جٕؼيتيثبضٌصاضي ٜٛ٘ح زض
 ٞسايت ثطاي ٔغّٛة ٞبيتٛا٘س ظٔيٗٔي قٛز. ٕٞچٙيٗ ٚالغ ٔؤثط تٛا٘س،ٔي وٝ ضطٚضي اؾت أطي حطاضتي جعايط تغييطات قست ثب اضتجبط

 آٚضز. فطاٞٓ ؾبضي قٟط زض پبيساضي ثب ايجبز تؼبزَ جٟت قٟطي تٛؾؼٝ ٞبيعطح ٘ٛاعا زض ٞبي جٕؼيتيؾيبؾت تسٚيٗ
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 هٌاتع

 (، ٔغبِؼٝ ٚاوبٚي تأثيط تغييطات آة ٚ ٞٛايي ثط أٙيت ثي1398ٗپٛض، فطقتٝ )حؿيٙي، عيجٝ ؾبزات، ثٟطأي ،اذٛاٖ وبظٕي، ٔؿؼٛز-

 .39-9، نم 46بضٜ ، ؾبَ زٚاظزٞٓ، قٕإُِّفهّٙبٔٝ ٔغبِؼبت ضٚاثظ ثيٗإِّّي، 

 ( ٍ٘بٜ وٕي ثٝ پسيسٜ تغييط الّيٓ ٚ ضاٞىبضٞبي ؾبظـ ثب آٖ، 1394اؾالٔيبٖ، ؾيسؾؼيس، اذطٚي، ؾيسؾؼيس ،) تطٚيجي  –ٔجّٝ ػّٕي
 . 15-26، نم: 3، زٚضٜ ؾْٛ، قٕبضٜ ٞبي ؾغٛح آثٍيط ثبضاٖؾبٔب٘ٝ

 ( ،تغييط الّيٓ، ٔؼبٚ٘ت ا1395آلباحٕسي، أيطحؿيٗ، اؾسي وٙي، ضضب ،) ٞبي ٘ٛيٗ ٚظاضت جٟبز ٌطٜٚ ٔغبِؼبت ٚ فٗ آٚضي ،ٔٛضثبغجب٘ي
 وكبٚضظي.

 ثطضؾي ٘مف تغييط الّيٓ زض فمط قٟطي، چٟبضٔيٗ وٍٙطٜ ثيٗ إِّّي ػٕطاٖ ، ٔؼٕبضي ٚ تٛؾؼٝ (1395قيٛا ) ػّيعازٜ،. وبظٓ ،ثطٞب٘ي ،

ICSAU04-https://www.civilica.com/Paper- ،ثٟكتي قٟيس زا٘كٍبٜ وٙفطا٘ؽ، زايٕي زثيطذب٘ٝ قٟطي، تٟطاٖ، 

lICSAU04_2539.htm 
 ( ػٛأُ ٔٛثط زض تحٛالت جٕؼيتي ٚ وبِجسي ؾىٛ٘تٍب1395ٜجالِيبٖ، حٕيس. پبقبظازٜ، انغط. ٘بٔساضي، فطيٛـ ،) ٖٛٔٞبي پيطا

، پيبپي 1، ؾبَ ٞفتٓ، قٕبضٜ قٙبؾي قٟطيٞبي ثْٛزٚ فهّٙبٔٝ پػٚٞفٞف ٔٛضزي: قٟط لطچه، وال٘كٟطٞب ٚ پيبٔسٞبي آٖ، پػٚ
 .33-50، نم 13

 ٗاي، زٚٔيٗ ٕٞبيف ّٔي تغييط ٚ تبثيط آٖ ثط وكبٚضظي ٚ ٔحيظ (، تبثيط تغييط الّيٓ ثط تٙٛع 1392ٌٝ٘ٛظازٜ لٛضت تپٝ، ػجساهلل، )حؿ
 1392ٔطزازٔبٜ  1، ٙبثغ عجيؼي اؾتبٖ آشضثبيجبٖ غطثي: ٔطوع تحميمبت وكبٚضظي ٚ ٔظيؿت، اضٚٔيٝ

 ٓ(، ٘ظبضت ثط پٛيبيي 1394ظازٜ، ػيؿي. ضفيؼيبٖ، ٔجتجي. ٔسيطي، ٟٔسي. احس٘ػاز ضٚقتي، ٔحؿٗ )حؿيٙي، ؾيس احٕس. اثطاٞي
، طافيبيي )ؾپٟط(پػٚٞكي اعالػبت جغ –فهّٙبٔٝ ػّٕي ، DMSP/OLSقٟط٘كيٙي زض ايطاٖ ٔؼبنط ثب اؾتفبزٜ اظ تهبٚيط چٙس ظٔب٘ٝ 

 .21-37، نم 96، قٕبضٜ 24زٚضٜ 

 ( ،1396ذب٘ىٝ، حٕيسضضب ،)الوللی تغییزات اقلیوی ٍ ًظام سالهت، کزهاى:تاثیزات سالهتی تغییزات اقلین، ّوایص تیي 

 1396آثبٖ ٔبٜ  25ٚ  24زا٘كٍبٜ ػّْٛ پػقىي وطٔبٖ، 
 (، ثطضؾي پيبٔسٞبي تغييط الّيٓ اظ زيسٌبٜ 1394اؼ ثبٚ٘س، زاٚٚز، )ٔٙف، ثٟٙٛـ، پٛضٞبقٕي، ؾيسػجبؼ، ؾّغب٘يٝ، ٔحٕس، ٞيطٔيسذٛـ

 234 -223، نم: 4، زٚضٜ ٞفسٞٓ، قٕبضٜ ظيؿتػّْٛ ٚ تىِٙٛٛغي ٔحيظحمٛق ثكط، 
 ٔغبِؼبت ػّْٛ آٖ.  بٔسٞبيياؾتبٖ لٓ ٚ پ يٕيالّ طاتييضٚ٘س تغ ُي(. تح1395ّ) بيٕيو ،ياذٛاٖ فطقچ ،جؼفطي، ػجبؼ ،حؿٗ ،يزاضاث

 .25 -40ؾبَ اَٚ، قٕبضٜ زْٚ،  ،ؿتيظ ظئح
 ( ثطضؾي تغييطات ضٚظٞبي ثبضقي تحت تأثيط ذطز الّيٓ قٟطي زض وال1390ٖضحيٕي، جبثط، ثصضافكبٖ، جٛاز، ضحيٕي، ػّي ،) قٟط

 .108-93، نم 77، زٚضٜ ٞبي جغطافيبي عجيؼي٘كطيٝ پػٚٞفتٟطاٖ، 

 ( ،1394ضضٛيبٖ، فبعٕٝ، ايعزيبض، نجب، آلبپٙبٜ، ثٟٙبظ ،) ،ٖزٚٔيٗ ػٛأُ ثٝ ٚجٛز آٚض٘سٜ تغييطات الّيٕي )ٌطٔبيف جٟب٘ي( ٚ اثطات آ
 1394اؾفٙس  5، تٟطاٖ: ٔطوع ضاٞىبضٞبي زؾتيبثي ثٝ تٛؾؼٝ پبيساض، إِّّي ٟٔٙسؾي ٔحيظ ظيؿتوٙفطا٘ؽ ثيٗ

  ( آثبض ج1384ض٘ججط ؾؼبزت آثبزي، ػجبؼ، ػّي اوجطي ثيسذتي، ػجبؾؼّي، نبزلي حؿيٙي، ؾيسػّيطضب ،) عيطٜ ٌطٔبيي ٚ قٟط٘كيٙي
-68، نم: 39، قٕبضٜ ٔجّٝ ٔحيظ قٙبؾيٞبي ٟٔطآثبز ٚ ٚضأيٗ، قٟط تٟطاٖ ثط اؾبؼ زازٜضٚي ٚضغ ٞٛا ٚ اليّٓ ٔحّي زض والٖ

59  . 
 ( ٓ1390قىطي وٛچه، ؾؼيس، ثٟيٙب، ػجساِىطي) ، ،ٔجّٝ ػّْٛتبثيط پسيسٜ جعيطٜ ٌطٔبيي ثط تغييط الّيٓ ٔحّي زض والٖ قٟط اٞٛاظ  ٚ

 . 35-43، نم: 1، قٕبضٜ 34زٚضٜ  ٟٔٙسؾي آثيبضي،

 ( 1397قيطٚا٘ي ٔمسْ، ؾٛؾٗ. ؾؼيسي ٔفطز، ؾب٘بظ ،) سٌجص اثزگذاری تَسیع فضایی جوعیت تز تغییز اقلین ضْزی تا تأکیذ
 .79-88، ٔؼٕبضي قٟطي پبيساض، ؾبَ قكٓ، قٕبضٜ اَٚ، نم تز جشایز حزارتی

 ٚيىٓ، قٕبضٜ ٞكتبزٚ يىٓ، نم ، ؾپٟط، زٚضٜ ثيؿتٍ َّایی ٍ تأثیز آى تز فجایع طثیعیتغییزات آب (، 1391فط، ضؾتٓ )نبثطي
65-58. 
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 ( ٜثطضؾي ٔيعاٖ ا٘تكبض ٌبظٞبي ٌّرب1394ٝ٘عبضٔي، ػصضا. ٔتهسي ظض٘سي، ؾؼيس. ػبثسي، ظٞطا. ػّي پٙبٞي، ثٟبض ،) اي ٘بقي اظ
ٞبي ذبضجي ٚ اجتٕبػي ثب جبيٍعيٙي ٌبظ عجيؼي؛ وبٞف ٞعيٙٝٞبي فؿيّي زض ثرف حُٕ ٚ ٘مُ زضٖٚ قٟطي ٚ ثطآٚضز ٔيعاٖ ؾٛذت

 .15-24، نم 11، قٕبضٜ 6، ؾبَ ٞبي ٔحيظ ظيؿتپػٚٞف)ٔغبِؼٝ ٔٛضزي: قٟط ظ٘جبٖ(، 

 (، ٔحبؾجٝ قست جعيطٜ حطاضتي ثط اؾبؼ ٞٙسؾٝ قٟطي؛ ٔٛضز ٔغبِؼٝ: ٔحّٝ 1396٘ػاز، ٔيثٓ. نيبزي، فطيجب )ػّيجب٘ي، ثَّٟٛ. عٛالثي
 .99-112، نم 3، ؾبَ چٟبضْ، قٕبضٜ ، ٘كطيٝ تحّيُ فضبيي ٔربعطات ٔحيغيقٟط تجطيعثبؽ وٛچٝ

 فیشیك سهیي ٍ  ،رًٍذ تغییزات دهای َّا ٍ تارش در هٌاطق هختلف ایزاى، (1395٘جفي، ٔحٕس ؾؼيس )، ػّيعازٜ چٛثطي،  أيس
 .569-584، زٚضٜ چُٟ ٚ ؾْٛ، قٕبضٜ ؾْٛ، فضا

  ،٘كطيٝ جغطافيب ٚ ( ، ثطضؾي پسيسٜ تغييط الّيٓ ثب ضٚيىطز تهٕيٓ ٌيطي چٙس ٔؼيبضٜ، 1396اِٟٝ )وطيٕي احٕسآثبز، ٔهغفي، لبؾٕي
 .341-361، نم:  61، قٕبضٜ 21، زٚضٜ ثط٘بٔٝ ضيعي

 ٌٝيطي جعايط حطاضتي (. تحّيُ ٘فف وبضثطي اضاضي زض قى1393ُچيٗ، ٘بٞيس )ٌط، احٕس، ٔيطثبلطي، ثبثه، تطنٔتىبٖ، ػّي اوجط، ٘ٛح
ؾٙجف اظ زٚض ٚ ؾبٔب٘ٝ اعالػبت جغطافيبيي )ٔغبِؼٝ ٔٛضزي: قٟط ثٙسض ػجبؼ(،  ASTERٞبي چٙس ظٔب٘ٝ ؾٙجيسٜ ؾتفبزٜ اظ زازٜثب ا

 . 1-14، نم: 4، ؾبَ پٙجٓ، قٕبضٜ زض ٔٙبثغ عجيؼي

 ( ٔغبِؼٝ ٔٛضزي (. ضٚيىطز ؾٙبضيٛ ٔحٛض زض ٔسِؿبظي تٛؾؼٝ قٟطي)1397ٔحٕٛزظازٜ، حؿٗ، غالْ ٘يب، ذّيُ، ٔٛؾٛي، ؾيس ٔحٕٛز
 .267-286، نم:64، قٕبضٜ 22، زٚضٜ ٘كطيٝ جغطافيب ٚ ثط٘بٔٝ ضيعيؾبضي(، 
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