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 چکیده

شناسایی حوادث ها دارد. یار زیادی بر جوامع و بوم سامانهاثرات بس و گرمایش جهانی ییوهواآب تغییرات

جها  اااهش آثاار ساوا و افازایش  ریزیبرناماه منظورباهیی در مقیاس مکاانی و زماانی  وهواآبفرین 

شناخ  بهتاری از وعاتی  های ترایبی ستفاده از شاخصا انطباق بسیار حائز اهمی  اس . یهایاستراتژ

 گاروه توسا  شاده ارائه یبیترا یهاشاخص از یامجموعه لذا. دهدرا ارائه می ییوهواآبتغییرات روند 

 در ییوهاواآب یهاانیفر روناد بهتار میترس منظوربه   (ECA&D)یی اروپا وهواآبارزیابی  المللیبین

 یآماار دوره در اشور کینوپتیس ستگاهیا 74 روزانه یهادادهبر این اساس  .اس  شده استفاده رانیا گستره

-خشاک  سارد-سارد هاایشااخص در این پاژوهش .گرف  قرار زیآنال مورد و استخراج 5092 تا 9199

ه شادمحاسابه  حرارتایاقلیم گردشگری و شاخص جهاانی شاخص مرطوب  -خشک  گرم-مرطوب  گرم

تغییر اساسی در رفتار مقادیر فرین ترایبی دما و بارش در ساه  دهنده رخدادنشان  پژوهشاین نتایج  .اس 

 90بایش از  در های گارمای سرد و افزایش در فراوانی حال هااهش در فراوانی حال  .دهه گذشته اس 

 فراوانای افازایش متنای دارنشاان دهناده نیز  دماشاخص جهانی  همچنین . شوددیده می هاستگاهیاد درص

032گرمای شدید ) تنشبا  روزهای 38 C) گرماایی تانشروزهاای بادون دار فراوانای و ااهش متناا 

(09 26 C ) در از پیوستگی فضایی مناسبی های ترایبی دما و بارش شاخصسایر اه در مقایسه با  اس

تتاداد   جموعاه  شاام  دو زیار م(TCI) اقلایم گردشاگری . روناد شااخصبرخوردار اس سطح ایران 

را  یتارپیوستگی عاتی ی دارد و نیز تغییرات مشابه TCI≥80و تتداد روزهای با  TCI≥60روزهای با 

دیده غربی اشور شمال هایبخشترایبی در  هایفرین متنادار وردایی ینهبیش. دهدان میدر سطح اشور نش
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ماورد توجاه قارار ثار سوا و افزایش سازگاری در اشور برای ااهش آ ریزیبرنامهتواند در شود اه میمی

   گیرد.

 .های ترایبی  ایرانتغییر اقلیم  شاخصوردایی و : هاکلیدواژه

 مقدمه -7

 مکاانی هارهاای یژگایومحلی و بار اسااس  در مقیاساثرات آن  اس  اه ش جهانیلتغییر اقلیم به عنوان یک چا

در بسایاری از نقااج جهاان گذشاته   دههدر چند (.  Leonard et al., 2014; Filho et al., 2016) منطقه متفاوت اس 

نساب  باه ساطح هاا خشاکی ساطحنار  افازایش دماا در  .عادی تبدی  شده اس  روند میانگین دما به یک افزایش

 9920از ساال ساطح زماین بیشاینه گرماایش . (IPCC, 2007)  اسا بسیار سریتتر بودهها در هر دو نیمکره اقیانوس

 90 دورهتارین گارم 5095 تاا 9199 دوره  گذشاته ساال 9700 در. دیده شده اس در سه دهه گذشته یلادی تاانون م

افزایش دماای باین نشان دهنده های سطح زمین و اقیانوس ادهروند خطی میانگین د. بوده اس  یشمال مکرهین در ساله

ریازی و عملکارد نحاوه برناماه. (IPCC, 2013) اسا  9990-5095در طول دوره زماانی  سلسیوسدرجه  5/. تا 92

های جوامع بشری در ارتبااج باا غاذا  آب  انارمی  مساکن و حما  و نقا  باه مقاادیر فارین متغیرهاای زیرساخ 

حاوادث اقلیمای  یی ووهاواآب هایفرینو وردایی  تغییراتاثرات اقتصادی (. WMO, 2009هواشناسی بستگی دارد )

 .9(CCSP, 2008) اسا یی وهاواآبباا تغییارات  در مواجهاههاای بشار رین چاالشتشدید  به عنوان یکی از جدی

 اننادهم نیزما مختلا  منااط  در ییوهاواآبرخادادهای شادید  بزرگای و شادت شیافازا باعثگرمایش جهانی 

 Alexander et al., 2005; Leonard et) اسا  شادهی سوزآتش و  یس  یریگرمس یلابهایس گرما  امواج  یخشکسال

al., 2014; AghaKouchak et al., 2014;.) در باارش و دماا یهاشاخص براساس وهواآب فرین یهادهیپد ینیبشیپ 

 Filho et al., 2016; Hao) اسا  گارم و خشاک یهادوره شدت و تتداد شیافزانشان دهنده    IPCCپنجم  گزارش

et al, 2013.)   یاگساترده مطالتات درودینامیکی بین این دو متغیر  به دلی  رواب  ترم عمدتاًوابستگی بین بارش و دما 

یی  اغلا  بارای ارزیاابی وهاواآبهای و فرین های ورداییاخصش(. Hao et al, 2013) اس  گرفته قرار توجه مورد

 شاوندرای یک دوره بلناد مادت اساتفاده مایهای مشخص فیزیکی بیی یک منطقه بر اساس آستانهوهواآبوعتی  

(Zhang et al, 2011) .ها اغل  توصی  وعاتی  ترازمنادی و تغییارات ساامانه هدف اصلی از تجزیه و تحلی  فرین

ساارت های الان برای اتخاذ اساتانداردهای ایمنای بالاا و جلاوگیری از خرای یافتن توازن مطلوب در برنامه  بوهواآب

 کیا ناشای از توانادیم حوادث نیا ریأثت (.WMO, 1983ها در اثر حوادث شدید اس  )عمده به جوامع و بوم سامانه

 هماه ااه اسا  رهاایمتغ از یبیتراعملکرد  جهینترخداد پدیده  بیشتر مواقعدر  اما باشد  فرین حال  کی در تنها ریمتغ

در ساامانه  دیشاد اثار رخداد یک به منجر اه ییرهایمتغ از یبیترا( Leonard et al., 2014) ستندین فرین عرورتاً هاآن

                                                           
1 Climate Change Science Program 
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مطالتاات اخیار هاای ترایبای در شااخص  (.Beniston, 2011) اشااره دارد یبیترا دادیرو کی به شوند می وهواآب

گرم/ خشک و گارم/ مرطاوب   سرد/ خشک  سرد/مرطوبیی وهواآبدر شرای  مقادیر مشترک دما و بارش  براساس

( Beniston et al.,2009; Lopez-Moreno et al., 2011; Hao et al, 2013; Arsenovic et al., 2013) انادتتری  شده

اشاور ایاران  اسا .های مورد مطالتاه سیستماتیک در همه مکان یتغییررخداد  نشان دهندههای مذاور ترای  حال 

 امربناد بیاباانی باه شادت از سااختار شاکننده نیز به لحاظ شرای  خاص جغرافیایی و قرار گرفتن بخش اعظم آن در

اثارات  یی و وهاواآبرخداد وردایی و تغییارات  این اساس  آگاهی ازبر  .باشدمی متأثریی وهواآبوردایی و تغییرات 

ها از طریا  و زیرسااخ  هاساامانهدر ارتبااج باا جواماع  باوم مادیری  ریساک ریازی جها  برنامه منظوربه  آنها

های اخیار اغلا  شاد. در دهاهباناپاذیر میعاروری و اجتناب سازگاری و ااهش آثار سوا تغییر اقلایمهای استراتژی

های دما  بارش و تغییارات در میاانگین آنهاا صاورت دادهوردایی بر  تمرازهای بلند مدت تغییر اقلیم بر اساس تحلی 

 بار  Rahimzadeh et al., 2009; Tabari et al., 2011; Parak et al., 2015. بیشتر این مطالتات از جملاه: گرفته اس 

بررسای عناصار اقلیمای  ترایبایهاای شااخصساایر و در زمینه اند تااید داشته بارش و دما فرین منفرد هایشاخص

 باارش و دمااهای ترایبی و شاخص مشترک ریمقاد از استفاده پژوهشاین . بنابراین  هدف گرفته اس نصورت علمی 

 اسا  رطوبا  و گرماا از یصخا یهاحال  رفتار بهنسب   یک دید الی ارائه منظوربه  ییوهواآب یرهایمتغ ریسا و

 باشد.نمایانگر این دید نمی جداگانه طور به ریمتغ هر آمار  یتحل و هیتجز اه

 هاروشمواد و  -3

 77 جغرافیاایی طاول ودرجه شمالی  70 تا 52 جغرافیایی عرض از رانیا گستره اشور مطالته نیا ییفضا محدوده

 ساتگاهیا 74  باییترا یهااشااخص براسااس وهاواآبغییار بررسای وردایای و ت منظورباه .اس  درجه شرقی 25 تا

هاای  داده. شاد انتخااب( 9 شاک ) ییوهاواآب مختل  مناط  دربا پراانش مناس   (9 جدول) هواشناسی سینوپتیک

 رانیاا یهواشناسا ساازماناز  5092-9199 یهااساال دوره آمااری در هاا ایساتگاه دما و باارش روزاناه بارای ایان

(IRIMO)9  هاای ممکان بیشترین ایساتگاه 9199-5092در این راستا ستی شد اه در دوره زمانی  .شده اس  دریاف

باشاند را ماورد مناس  در سطح اشاور می نسبتاًاه دارای اطلاعات قاب  اعتماد  سری زمانی مداوم و همچنین پراانش 

یساتگاه در نظار گرفتاه شاود. های اقلیمی مختلا  در اشاور حاداق  یاک ابررسی قرار دهیم  به طوری اه در تیپ

هایی ااه نیااز باه بازساازی داده داشاتند های غیر قاب  اعتماد و ناهمگن و یا ایستگاههایی دارای دادههمچنین  ایستگاه

حذف گردیدند. به طور مثال ایستگاه دزفول دارای سری زمانی نامناس  و ناهمگن و یا ایستگاه قم ااه دارای بایش از 

 74 مجموعااً فاوق . باا لحااظ تماام ماوارداز مطالته حذف گردیدند باشدیمه در این بازه زمانی درصد نقصان داد 52

 .ایستگاه برای این مطالته انتخاب شد
                                                           
1 IRAN Meteorological Organization 
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 ایستگاه سینوپتیک مورد مطالعه در سطح کشور 71پراکنش  -7شکل 

 شناسیروش -3-7

 هاسازی دادهکنترل کیفی و همگن 3-7-7

هاا قبا  از دهمطالتات تغییر اقلیم  سازمان هواشناسی جهانی تااید بار انتارل ایفیا  و همگنای دا به دلی  اهمی 

های مشااهده شاام  تغییر در شیوهبه  توانیمها از مهمترین عوام  ناهمگنی داده (.WMO, 2009)انجام مطالتات دارد 

 رییاتغ وایستگاه  فرمول مورد استفاده بارای محاسابه تغییر زمان مشاهده و تغییر در نوع ابزار هواشناسی  تغییر موقتی  

(. WMO, 2011; Wang et al., 2007; Vincent et al., 2012; Fan & Chen, 2016)اشااره اارد  هااداده پردازش در

هاای اخیار براسااس مشااهدات اقلایم در دهاههای حدی در تغییرغل  مطالتات آشکارسازی روند شاخصدر ایران ا

هاایی از عادم با خطا و یاا محادوده متمولاً هایریگاندازهاین  هواشناسی انجام شده اس . با توجه به اینکههای ایستگاه

های اقلیمای ماورد نظار دچاار نااهمگنی باه به همین دلی  سری  (Rahimzadeh et al., 2009) قطتی  همراه هستند

از آنهاا  غیرواقتای ر نتایج مربوطاه و تفسایرهایها دناگهانی و غیرطبیتی و انحرافات زیادی از واقتی  صورت جهش

انجاام  ClimPACTهاا در برناماه فرایند بررسی انتارل ایفای دادهدر این مطالته   گردیده اس . اقلیمی درمطالتات

مقاادیر باارش منفای روزاناه  امتار باودن گردید. این برنامه در اولین اجرا مقادیر غیر منطقی از دما و بارش  همچون 

هاای پارت دادههمچناین اناد. را مشاخص مایدرجه حرارت روزانه نسب  به حداق  درجه حرارت روزانه حدااثر 

تاوان باا اساتفاده از اطلاعاات روز قبا  و بتاد از ایان شایان ذار اس  اه هر داده پرت بالقوه را می شود.شناسایی می

 انتارل (.Alexander et al., 2013) ااردیی محلای ارزیاابی وهواآبرویداد همراه با دانش تخصصی در مورد شرای  
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 spssهای آمااری در برناماه ات آفتابی و سرع  باد بوسیله روشمانند رطوب   ساعیی وهواآبایفی سایر متغیرهای 

  fاز آزماون بارای تشاخیص نااهمگونی در ساریهای زماانی اقلیمای در صورت عدم وجود ایستگاه مرجع  انجام شد.

 روش از اساتفادهباا  پاژوهش نیاادر (. بنابراین Wang, 2008; Wang & FanWMO,201 ;20131 ,) شودیماستفاده 

 افازار نارمباا اساتفاده از  یهواشناسا یرهاایمتغ ریسا و بارش  دماهای داده ماهانه یهمگن   f (PMF)9حدااثر مجاز 

RH-test   در روناد  جهاش عدم وجود بر اساس نمودارهای ترسیمی  در صورت سپس .شده اس بررسی   2نسخه

ساری زماانی نااهمگن فارض   ات مربوج به عوام  نااهمگنیتغییر وجود در صورتو  آن سری همگن  زمانیسری 

 .(Wang & Fan, 2013) شده اس 

 های ترکیبیشاخص -3-7-3

 هاای ترایبای شااخص. باشادیمااقلایم به تصویر اشیدن پراانش زمانی و مکانی تغییراقلیم های تغییرنمایههدف 

 و دهناد پوشاش را وهاواآبهاای ویژگای از یتیوسا  یاط تواننادهستند اه می یآمار یهاشاخص از یاجموعهم

استفاده شده اسا  ااه  ترایبی شاخص 4 از حاعر مطالته در .دهند صیتشخ را وهواآب  یشرا در راتییتغوردایی و 

 .اس  شده ذار 5 جدول در آنها  یتتار
 

 (ECA&Dکیبی انتخاب شده در این مطالعه )های حدی ترلیست شاخص -3جدول 
 واحد تعریف نام شاخص

 روزهای سرد/خشک
ام میانگین دمای روزانه و  52تتداد روزهای با دمای میانگین امتر از صدک 

 ام مجموع بارش روزانه 52بارش امتر از صدک 
 روز

 روزهای سرد/مرطوب
نگین دمای روزانه و ام میا 52تتداد روزهای با دمای میانگین امتر از صدک 

 ام مجموع بارش روزانه 42بارش بزرگتر از صدک 
 روز

 روزهای گرم/خشک
ام میانگین دمای روزانه و  52تتداد روزهای با دمای میانگین بزرگتر از صدک 

 ام مجموع بارش روزانه 52بارش امتر از صدک 
 روز

 روزهای گرم/مرطوب
ام میانگین دمای روزانه و  42دک تتداد روزهای با دمای میانگین بزرگتر از ص

 ام مجموع بارش روزانه 42بارش بزرگتر از صدک 
 روز

 روز توعیحات مربوطه در بخش روش شناسی اشاره شده اس  میانیگن شاخص جهانی حرارتی

اقلیمی میانگین 

 توریسم

TCI60  روز باشد  20تتداد روزهایی اه شاخص اقلیم گردشگری بزرگتر یا مساوی 

TCI80  روز باشد  90تتداد روزهایی اه شاخص اقلیم گردشگری بزرگتر یا مساوی 

 

                                                           
1 penalized maximal F 
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-مرطوب )دمای پایین/ باارش زیااد(  گارم-خشک )دمای پایین/ بارش ام(  سرد-یی  سردوهواآبچهار ترای  

 شاودمین ترای  مقادیر دما بارش لحاظ مرطوب )دمای بالا/ بارش زیاد( به عنوا-خشک )دمای بالا/ بارش ام( و گرم

(ECA&D  5099) . بر اساس گزارشIPCC (5004 مقادیر )درصد به عنوان حوادث فارین مترفای شاده  10و  90

از درصاد  42و  52 مقاادیرتاری از رویادادهای حادی مقاادیر در اینجاا قرارگیری طیا  وسایع منظوربهاس  لیکن 

   شده اس . در نظر گرفتهبارش های ترایبی دما و های شاخصهای دما و بارش به عنوان آستانهداده

هاای جزئای در شادت باه بیاان تفااوتاسا  ااه  دیگریشاخص ترایبی  9(UTCIشاخص جهانی حرارتی ) 

 انساان  یولاومومتریب در یجاو  یمحا یکیولاومیزیفترماو اثارات یریگاندازه یبرا. پردازدمیهای هواشناسی محرک

زیاابی دف اصلی ایان شااخص ارائاه یاک مادل اره .اس  شده داده توسته COST 730توس    UTCIشاخص 

ی عماومی  وهاواآبهای مربوج به سلام  و رفااه را در زمیناه خادمات باشد تا برنامهفیزیولومیکی محی  زیستی می

 .(Broede et al., 2012) یی افزایش دهدوهواآبپیشگیرانه و تحقی  اثرات  یهاطرحسیستم بهداش  عمومی  

میانگین روزانه سرع  بااد  رطوبا  نسابی  سااع  آفتاابی و میاانگین دماای  یهاداده  از UTCIبرای محاسبه 

 یدیخورشا میمساتق تاابش تخمین منظوربهزمان ساع  آفتابی مدت  ین راستامدر ه .شودمی( استفاده MRTتابشی )

(Rs( )اس  ازین مورد یتابش یدما نیانگیم یبرا یورود عنوان به اه)   و رطوبا  نسابی قارار گرفا اساتفادهمورد  

 & Lemke)گردیاد  اساتفاده روزاناه یدماا حاداق  و حادااثر ریمقااد اسااس بار آب بخاار فشاار برآورد  منظوربه

Kjellstrom, 2012( میانگین دمای تابشی .)MRT گردید. محاسبه باد سرع  و یجهان یدماهوا   دمای( از 

 باا را آن تاوانیما را نداشته باشایم  Rs اگر آید وبدس  می( Rsمقدار تابش مستقیم خورشیدی ) از یجهان دمای

 :(9) ارد محاسبه آنگستروم فرمول

( )s s s a

n
R a b R

N
                                                                                                                               )9( 

بارای   اسا  نشاده انجاام ونیبراسایاال چیها و ساتندین دسترس در یواقت یدیخورش بشتا یهادادهاه  یدر جای

 یواقتا زماان  n ایان متادلاهدر (.  FAO, 1998) شاودیما هیتوص 0220 و 0252 ریمقادبه ترتی   sbو  saی پارامترها

مادت ممکان  اثرحاداپارامتر . اس [ ساع ] روزآقتابی در  ساعاتمدت ممکن  حدااثر  N و[ ساع ]تابش آفتاب 

 شود:می محاسبه 9 و 5 متادله از  یترت به  sw آفتاب غروب ساع  هیزاو و (N) روزآقتابی در  ساعات
24

sN

                                                                                                                                                 )5( 

cos[ tan( ) tan( )]s ar                                                                                                                )9( 

                                                           
1 Universal Thermal Climate Index 
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,ییایجغراف عرض در  یمنفا یجناوب مکرهین یبرا و مثب  یشمال مکرهین یبرا شودیم انیب انیراد به صورت اه  

هاای زیار محاسابه فرماول توسا   () یدیخورشا انحاراف و انیراد بهدیسمال دیگری  از  یتبد. شودنظر گرفته می

 :شودمی

[ deg ]
180

decimal rees


                                                                                                            )7( 

2
0.409sin( 1.39)

365
j


                                                                                                             )2(  

انحاراف   یدیخورشا ثابا  از توانادیم مختل  ییایجغراف عرض یبرا و سال روز هر یبرا  Ra  فرازمینی تابش

 :فرمول زیر محاسبه شود لهیوس به سالدر  زمان و خورشیدی
24(60)

[ sin( )sin( ) cos( )cos( )sin( )]a sc r s sR G d      


                                              )2( 

 4از متادلاه   dr د یخورشا -نیزما متکاوس نساب و  باشاد می MJ m-2 min-1020950برابر Gscدر این متادله 

 شود.می محاسبهارائه شده در ذی  
2

1 0.033cos( )
365

rd j


                                                                                                                 )4( 

 گردد:محاسبه می 9از متادله  (MRTو بر همین اساس میانگین دمای تابشی )
1

4 8 0.6 4[( 273) 2.5 10 ( )] 273MRT GT v GT Ta                                                          )9( 

 د.استفاده گردی 1از متادله  تبدی  رطوب  نسبی به فشار بخار آب  منظوربهدر این متادله 

( ) /100 6.105exp(17.27 / (237.7 ))P hpa RH Ta Ta                                                        )1( 

 محاسبه گردید (GTگرمای جهانی ) 90سپس بر اساس فرمول تجربی بیان شده در متادله  
0( ) 0.0175 0.208GT c Ta SR v                                                                                              )90( 

باشاد در دساترس مای WWW.UTCI.org توس  متادله رگرسیون ااه در ساای  UTCIو در نهای   شاخص 

 .اس  شده داده نشان 9 جدول در UTCI یبند رده  هایالاسمحاسبه گردید. 
 

 UTCIطبقه بندی  -9جدول 
0( )UTCI c طبقه بندی تنش 

 تنش حدااثر گرما 72 <

 تنش گرمای خیلی شدید 72-99

 تنش گرمای شدید 99-95

 تنش گرمای متوس  95-52

 بدون  تنش حرارتی 52-1

http://www.utci.org/
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 9ادامه جدول 

0( )UTCI c طبقه بندی تنش 

 تنش امی سرد 1-0

 تنش سرد متوس  -0-99

 تنش سرمای شدید -99 - -54

 تنش سرمای خیلی شدید -54 - -70

 تنش حدااثر سرما <  -70

 

 و یگردشاگر اهاداف یبارا جهاان یوهاواآب از یاما یابیاارز دهنده نشان( TCI) یگردشگراقلیم   شاخص

  باه عناوان 9اوفساکییکزتوس  م 9192. این شاخص در ابتدا در سال اس  گردشگران یمیقلا رفاه از یاامل شاخص

 .شداند مترفی یی استفاده میوهواآبندین عام  یک شاخص اقلیم گردشگری اه از چ

2(4 2 2 )TCI CID CIA R S W                                                                                )99( 

CID اسا . ینساب رطوبا  حداق میانگین  و هوا یدما حدااثر نیانگیمهای متغیر شام  روزانه آسایش شاخص 

CIA باشادمای ینساب رطوبا  نیانگیام و هوا یدما نیانگیمهای متغیر شام  اه اس  آسایش شبانه روزی شاخص. 

باا اساتفاده  .اسا ( m / s) باد سرع  نیگانیم W و( h) روزانه آفتاب تابش زمان S  (متر یلیم) یبارندگ R  همچنین

 (.7 جدول) اس  متفاوت( ممکن ریغ) 90 تا( آل دهیا) 900مقدار  نیب TCI ارزشدهی استاندارد از یک سیستم رتبه
 

 (7391کوفسکی، )میکز TCIطبقه بندی  -7جدول 

TCI درجه 

 ایده آل 900-10

 عالی 91-90

 وبخخیلی 41-40

 خوب 21-20

 قبولقاب  21-20

 ایحاشیه 71-70

 نامطلوب 91-90

 بسیار نامطلوب 51-50

 بشدت نامطلوب 91-90

 غیر ممکن <90

 

                                                           
1 Mieczkowski 
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 و روش رگرسیون خطی کندالآزمون من -3-7-9

در روناد وجاود بررسای بارای  اماا اس   تریقو هانمونه سهیمقا یبرا t آزمون مث  یکپارامتر یهاآزمون چه اگر

استفاده شده اس  چارا ااه ایان  "د در سری زمانیعدم وجود رون "اندال با فرض نفی های زمانی از آزمون منسری

آزماون  .باشادیمااساتوار  اننادهای زمانی اه از توزیع آماری خاصای پیاروی نمیها در سریآزمون بر پایه رتبه داده

-ریاغ زماونآ بسا  و توساته یافا . 9(9142وسا  انادال )( و سپس ت9172اندال ابتدا توس  من )ناپارامتریک من

0.05) ریاخ ایا بود دار یمتن 0202 سطح در روند ایآ نکهیا نییتت یبرا اندالی منپارامتر  )قارار اساتفاده ماورد 

بار حادی ی بایترا هاایشااخصتغییارات روند درصد و  12روند تغییرات در سطح اطمینان  پژوهشدر این . گرف 

 نیامتار یخطا ونیرگرسا متادلاه ازباا اساتفاده ( yj) یبایترا شاخص روند. اس  شده محاسبه دهه روز در حس 

 :اس  به دس  آمده( 12 متادله) مدل مربتات

0.1j j jy a b e              1,...,j n                                                                                 )95( 

 b رگرسایون  یعار. اس  صفر نیانگیم با مانده یباقبه عنوان  ej و اس  j سال در شاخص مقدار yj جادر این 

 .دهدیم نشان را  دهه هر در را تغییرات

 نتایج و بحث -9

 مشترک دما و بارشهای شاخص -9-7

 باا هماراه بالاا یدماا مثاال  عناوان باه. هساتند یمیاقل یرهایمتغ  یترا جینتا  ییوهواآب فرین یدادهایرو شتریب

 یبارنادگ حالا  چهار یبرا آستانه یهابازه در راتییتغ .شودیم یخشکسال و گرما امواج وقوع باعث یبارندگ ااهش

(CD  CW  WD و WW)  یفراوانادهاد ااه نشان مای 5092تا  9199در ایستگاه هواشناسی رامسر در دوره آماری 

 .(5)شاک   باشاددارای فراوانی وقاوع بیشاتری مای خشک یهاحال  9119 سال از و اس  متفاوت حال  هر وقوع

 یسار در مادت دراز راتییتغشود. های ترایبی بارش و دما مشاهده میشاخص یمنحن بین یانطباق مشخص همچنین

 .اس  شده ئهارا 4 تا 9 اشکال در ینیزم مشاهدات اساس بر حرارت درجه و بارش سالانه

 

 

 
 

 

 

                                                           
1 Mann–Kendall 
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( برای ایستگاه رامسر در دوره CD; WD; CW; WWیر دما و بارش )مقاآستانه فرین چهار حالت  -3شکل 

  }روز در سال{ 7397-3171آماری 
 

 (CW( و روزهای سرد و مرطوب )CDشاخص روزهای سرد و خشک ) -9-7-7

 هاای ماورد مطالتاه در گساترهایستگاه یبرا بارش زانیم و دما یهاداده براساس CDشاخص ترایبی  سالانه روند

نار   برخاوردار اسا .ی ااهشا روناد ها ازبیشتر ایستگاه در شاخصاین . اس  شده داده نشان ال  9 شک  در رانیا

 در روز 9 تاا 9تاا  دهاه هر در روز 9-90بین موقتی  مکانی ایستگاه  مطالتاتی براساس دوره در این شاخص راتییتغ

دار ی متنایمنفا روناد دندار قرار اشور غرب شمال دراه بیشتر  ایستگاه پانزده در. رو بوده اس روبه هشاابا  دهه هر

 در زیاتبر ساتگاهیا درایان شااخص  متناادار ااهشایبیشینه . ندارند یدارها روند متناسایر ایستگاهو  شودمشاهده می

 ر  دهاه هار در روز -2/9 حادود آباادان ساتگاهیاشاخص در  این متنادار منفی امینهو  دهه هر در روز -2/2 حدود

 سابزوار  شاهرارد  یهاستگاهیاهای: ایستگاه دربصورت پراانده  مثب  هایروند شاخص نیا در (.7 شک ) اس  داده

 هار در روز 9 نیبا ساالانه CD شاخص در افزایشی روند دامنه تغییرات .شودده میدی حیدریه ترب  و رش  گرگان 

 متفاوت اس .وار سبز ستگاهیا در دهه هر در روز 029تا  شهرارد ستگاهیا در دهه
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( در دوره آماری ب( و شاخص روزهای سرد و مرطوب )الفروند شاخص روزهای سرد و خشک ) -9شکل 

 }روز در دهه{  3171-7397
 

 صیتشاخ قابا  ریاغ و  یعات اریبس روند از بجنورد و آباد خرم مانند مناط  یبرخ در شاخص نیا یزمان یسر

 روزاناه رونادهای فاارس جیخل و خزر یایدر یساحلهای قرار گرفته در نواحی در ایستگاه  نیهمچن. برخوردار اس 

 ,Benistonباشاد )نتایج بدس  آمده برای این شاخص با نتاایج مطالتاات در اروپاا منطبا  مای .شوددیده می یبالاتر

2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 روز) 3171-7397 دوره یبرا( ب) آبادان و( الف) تبریز یهاستگاهیا یبرا  CDخص شا  یزمان یسر -7 شکل

 (. سال/ 
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 یهااآزماون نتاایج. شودیم  یتتر T25 / p75ی با روزها تتداد عنوان به CW شاخصهمانگونه اه اشاره شد 

 هیاناح بجاز. اسا  شده داده نشان (ب) 9 شک  در 5092 تا 9199 یهاسال یهادوره در سالانه CW یسر در یآمار

 باشاند اه دارای روند مثب  عتی  می پراانده اوچک مناط  یبرخ و( اشور غرب جنوب) زاگرس یهااوه یجنوب

رامسار و سانندج  ستگاهیا دودر تنها متنادار  روند برخوردار هستند. CW شاخص یبرا یمنف رونداز  اشور نقاج ریسا

 روناد و اسا   افتاهی شیافازا( هایستگاهاا   درصد 94) ستگاهیا هش  رد مرطوب/سرد یروزها تتدادشود. دیده می

و بطاور  اشاور یشامال ماهین در CW شااخص یمنفا رونادبیشاینه  .شودمشاهده میها ستگاهیاسایر  در نیز یااهش

ر د سانندج ساتگاهیا در یمنفا رونادیشاینه ب. شودیم دهید اشور یشرقجنوب ژهیو به ی وجنوب یهابخش پراانده در

 (.2 شاک ) اسا  دهه هر در روز -95/9حدود  مقدار با( فرودگاه) همدان ستگاهیا در و دهه هر در روز -29/9 حدود

هاا نادرو گار ید عبارت به. ندارد وجود یصیتشخ قاب  روند چیه و اس   یعت اریبس هاستگاهیاسایر  درمثب   روند

 را یمنفا هایروناد CWو  CDدر دو شااخص  هااایساتگاهبیشاتر  یالا طور بهاز نظر مکانی بسیار پراانده هستند. 

 .دارد مطابق  انهیخاورم منطقه در مورد( 5099) همکاران و هائو توس  مطالته با ها. نتایج این شاخصاندهارد تجربه

 

 
 روز) 3171-7397 رهدو یبرا( ب) سنندج و( الف) همدان یهاستگاهیا در CWشاخص   یزمان یسر -1 شکل

 (.سال/ 
 

 (WW( و روزهای گرم  و مرطوب )WDشاخص روزهای گرم  و خشک ) -9-7-3

 اشاور سراسار در یتاوجه قابا  افزایش( WD) خشک/گرمروند شاخص روزهای   بدس  آمده جینتا اساس رب

 دارناد شیافازا هایروناد شااخص این مورد مطالته درهای درصد ایستگاه 90 در بیش از اه دهدیم نشان جینتادارد. 

 ییوهاواآب خشک مهین و خشک  یاوهستان مناط  بیشتر در افزایشی یروندهااین بر همین اساس  (. ال   2 شک )

 هار در روز+ 2/97تاا  چابهاار ساتگاهیا در دهه هر در روز +4/9 نیبنر  تغییر روند سالانه این شاخص . شوددیده می

 از یاریبسابارای با نتایج به دس  آمده  این روندهای افزایشی .(4 شک ) باشدمی متفاوت شیا رهیجز ستگاهیا در دهه
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 بجاز(. Hao et al., 2013)مطابقا  دارد  هیروسا یهاابخاش و ایاساترال شارق  یمراز یقایآفر جمله از جهان  نقاج

افزایشای در  رونادی دارا اشاورهای مورد مطالته در سطح ایستگاه هیبق  اشور غربجنوب درواقع   شهرارد ستگاهیا

 ,.Parak et al از جملاه: مطالتاات ساایر در ایان ایساتگاهاه  شایان ذار اس  .ال ( 2)شک   باشدیم WDشاخص 

 و شاتریب هاییبررساو   یاتحق باه ازیان یاافتن دلیا  آن ااه ی داشته اس مشابه رفتار Alijani et al., 2103و  2015

   .دارد تری دق
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

( در دوره آماری ب( و شاخص روزهای گرم  و مرطوب )الفشاخص روزهای گرم و خشک )روند  -1شکل 

  }روز در دهه{ 3171-7397

 

 نشاان 4 شاک در  چابهاار و شیاا یهاستگاهیا یبرا را( WD) خشک/گرمفراوانی و روند روزهای  یزمان یسر

روزهاای گارم و  هایفرین اهمی . اس ابهار ایستگاه چ از بیشتردر ایستگاه ایش مقدار روند افزایشی  داده شده اس .

 تواننادیما ااه یخشکساال و گرماا یهااماوج وقاوع باا فراوانی ایان روزهاا ارتباج  یدل به این اس  اهدر خشک 

 تواناداه اثرات آن می (Hao et al., 2013) اس  اننده نگران انند جادیا را یاجتماع و س یز  یمح دیشد یها یآس

این رونادهای مثبا  در همراهای   یال طور به. تشدید شوند آئروس افزایش  ای و ینیشهرنش  ینجها شیگرما  یدل به

 9700 در سااله 90 دوره هار از بالااتر اریبسا 5095 تا 9199 یهاسال از یادوره یگرما)IPCC  (2013 ) یهاافتهیبا 

 بدس  آمده اس . ها بیشتر ایستگاهدر   (اس  یشمال مکرهین در گذشته سال
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 3171-7397( برای دوره ب) چابهار( و الف) جزیره کیشهای ایستگاه در WDسری زمانی  شاخص  -1شکل 

 (سال)روز / 
 

 نشاان یخطا ونیرگرسنتایج . اس  شده داده نشان ال  2 شک  در( WW) مرطوب /گرمروزهای  شاخص روند

 یمثبتا رونددارای مذاور  شاخص در مطالته مورد یهاهستگایا از درصد 75 حدود گذشته سال 92 یطدر  اه دهدیم

در  نوشاهر ساتگاهیا در این شاخص روند بیشینه .دنباشمی  یعت یال طور به نبوده ودار دها متنابیشتر روناما  هستند.

 و فاارس جیخلا یسااحل احیناو در ایان شااخصشاود. دیاده مای دهاه هر در +0222 مقدار باارانه دریای ااسپین 

-یشارق شامالفرعای  خا  کیا لهیوسا به را اشور اگربه طور الی  از روند خاصی برخوردار نیس . بغرجنوب

 میانایما مشااهده خا  شامال در را این شااخص مثب  روند ما  تصور انیم شده میتقس قسم  دو به یغرب جنوب

 افتاهی شیافازا بالاا ییایاجغراف عارض در ژهیو به شاخص روزهای گرم و مرطوب شدت  در مجموع(. ب  2 شک )

 ;Hao et al., 2013) انطبااق دارد یجهاان اسیامق درساایر نقااج نیمکاره شامالی  در شاده مشاهده روند بااه  اس  

Beniston, 2009.) 

 رشا   نوشهر  رامسر  هایی همچونستگاهیادوره آماری مورد مطالته   یهاسال شتریب در اه دهدیم نشان ما جینتا

 ینچنادحتای  هایساتگاها سایردر حالی اه  اندارده تجربه را مرطوب/گرم یروزها فراوانی خزر  یایدر منطقهواقع در

 اشاور  یجناوبواقاع در ناواحی  یهاستگاهیا در ین اساسمبر ه اند.ی را تجربه نکردهمرطوب/گرم روز چیه بدون سال

 یاحتماال  یادلا. اس  بوده صفربرابر حتی  ی مورد بررسی بسیار اندک وهاسال شتریب در مرطوب/گرم یروزهاتتداد 

و  ترمرطاوب را مرطاوب منااط رساد اه باه نظار مای باشد یجهان شیگرما از یناش اس  ممکن الگوها رخداد این

اشاکال مختلا  هااهر  باه اشاور از بخش هر در (  اما اثرات آنRomm, 2015) سازدیم ترخشک مناط  خشک را 

 رفتاار نشاان دهنادهشاخص روزهای گارم و خشاک و گارم و مرطاوب دو برای نتایج بدس  آمده مقایسه  شود.می
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نساب  باه  روزهاای گارم و مرطاوب شااخص ییفضا انسجام زانیماما بزرگی و   این دو شاخص اس  نیب یمشابه

 .اس  امتر اریبس روزهای گرم و خشکشاخص 

 (UTCI) حرارتیشاخص جهانی  -9-3

در فراوانای  و اااهش سارد تانش باا  در فراوانی روزهای اشور بیشتر مساح  اه دهدیم نشان مطالته نیا جینتا

 .  باشددارای روندهای متفاوتی می یحرارت آسایش  یشرا نیبنابرا و اس  ارده تجربه را افزایش گرم تنشروزهای با 

ااه در بیشاتر  اسا ی ااهشا روناددارای    (هااایساتگاه درصاد 12) ستگاهیا 72 در روزهای بدون تنش حرارتی

در  دهاه هار در روز -7 حادود از اشاور اا  در ااهش این شااخص نر (. ال   9 شک ) دار اس ها متنیاهایستگ

دهاد ااه بدس  آمده نشاان مای جینتا .باشدمتفاوت می گرگان ستگاهیا دهه در هر در روز -50حدود  تا اهواز ستگاهیا

 رانیاا یشارق جناوب و غاربشامال مال ش نواحی در یحرارتتنش  بدون طبقهدر روند ااهشی  گذشته یهادهه در

 آماده دسا  باه یمنفا روند های قرار گرفته در رشته اوه زاگرسایستگاه در .اس  بوده تریقو مناط  ریسا نسب  به 

 در طبقاه بادون تانش حرارتای محادوده دردر ایان شااخص  مثبا  روند تنها بر اساس نتایجباشد. چندان قوی نمی

 (.1 شک )شود مشاهده می رازیش و  یاردب یهاستگاهیا

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

( و شاخص جهانی روزهای گرم الفروند شاخص جهانی روزهای گرم در کلاس بدون استرس حرارتی ) -9شکل 

 }روز در دهه{ 7397-3171( در دوره آماری ب) درجه سانتی گراد 93-99در کلاس 
 

 در بااًیتقر( سلسایوس درجاه 99-95) گرما دیشد تنش سالانهشاخص   (ب) 9 شک  در شده ارائه جینتا اساس بر

 دهاه هار در روز +9/94تاا  زنجان ستگاهیا در +022 بین شاخصی این شیافزا روندنر   .اس  افتهی شیافزا اشور ا 

 ایا و یمنفا روند  یغربجنوب و جنوب مناط  جمله از اشور  پنجم کی از امتردر  .باشدمی ریمتغ چابهار ستگاهیا در
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 اهاواز ها از جملاه ر حالی اس  اه بیشتر این ایستگاهاین د  اندارده تجربه این طبقه )تنش شدید گرما( در ینزول روند

تانش گرماایی را در طبقاه بالااتر یتنای در  در یشایافزا روند بندرعباس و لنگه بندر ش یا رهیجز فسا  بوشهر  آبادان 

 ترایبای هاایشااخص با سهیمقا دردر مجموع   .هنددنشان می( سلسیوس درجه 72-99) گرما دیشد اریبس تنشطبقه 

 یهااتنشافازایش هاا در این شاخص اس . گرم هایحال  فراوانی شیافزا نشان دهنده UTCI شاخص  بارش و دما

 زماان طاول در نیزما متوسا با افازایش دماای  یجهان شیگرما .قاب  مشاهده اس  های سردگرم و ااهش در تنش

 بازر  باا مقیااس ط امنا و شده تریطولان بازه زمانی آنها افزایش یابند و میانگین از دتریشد رماگ امواج شده تا  باعث

هاای ماوج افازایش فراوانای و یخشکساال شادت شیافازا ر یااخ یهاسال دردر نتیجه این رویداد   .دهند پوشش را

 عارض دهناد ااهوهش نشاان ماینتایج این پاژ(. 5092)رومم   شده اس  مشاهده جهان نقاج از یاریبس در گرمایی

باا اااهش   ساالانه UTCIشااخص . اننادیما یبااز UTCIشااخص  عیتوز در یمهم نقش یتوپوگراف و یجغرافیای

 .دهدتنش گرمایی را نشان می شیافزا  رانیا سراسر در ییایجغراف هایعرض

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 و( الف) گرگان یهاستگاهیا در (درجه سانتی گراد 3-31شاخص بدون استرس حرارتی )  یزمان یسر -3 شکل

 (سال/  روز) 3171-7397 دوره یبرا( ب) اهواز
 

 (TCIشاخص اقلیم گردشگری ) -9-9

 شاک  در TCI ≥ 80 باا روز تتداد و TCI ≥ 60 با یروزها تتداد جمله از  (TCI) یگردشگر اقلیم شاخص روند

 مقادار روناد. افزایشای هساتند  TCI80 و TCI60هاای در شااخص سالانههای روند بیشتر. اس  شده داده نشان 90

متفااوت   یاردب ستگاهیادر  دهه هر در روز +92تا  رش  ستگاهیادر  دهه هر در روز +2/9 بین TCI60 یسر در مثب 

مشااهده  اشاور غارب شامال در واقاع یهااساتان در توانیم را شاخص مقادیر این  نیبزرگتربه طور الی  .باشدمی
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 و دهاه هار در روز -9باا مقادار ( ی اشاورشارقجنوب) چابهار ستگاهیا در داری متنیمنف روند شینهبی همچنین ارد. 

   .دیده شده اس  گرگانسپس در 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-3171( در دوره آماری ب)( TCI ≥ 80)( و الف) (TCI ≥ 60گری )اقلیم گردش هایروند شاخص -71شکل 

 }روز در دهه{ 7397
 

 هاایروناد تارناامنظم عیاتوزدارای  TCI80 شااخصبیانگر این اس  اه  TCI60 و TCI80 هایشاخص سهیمقا

شااخص  ساالانه شیافازا اشاور  در مطالتاه ماورد یهاستگاهیا از درصد 42 از شیب. باشدمی اشور در یمنف و مثب 

TCI80 روناد نیتاربزر (. ب  90 شاک )باشند دار میافزایش متنا رونددارای  آنها از درصد 94دهند اه نشان می را 

بیسا   حادود  .اسا  دهاه هر در روز 90 شیافزا دهنده نشان  یاردب ستگاهیا در TCI80شاخصدر توجه قاب  مثب 

 در یمنفا روناد نیتاربزر . هستند یمنف روند یدارا اشور  یشرقجنوب و غربشمال در عمدتاً ها ستگاهیا ازدرصد 

 از جملاه فیزیکای مختلا ساازواارهای   یال طور به .اس  داده ر  دهه ره در روز -5/5 ااهشبا  رانشهریا ستگاهیا

ااه  تواناد در ایان رونادها تاثیرگاذار باشاندانرمی می وازنت در راتییتغ و بارش راتییتغ ای و ابر پوشش در راتییتغ

 ها و مطالتات علمی بیشتری اس .ین عوام  نیازمند بررسیتتیین اثرات هر یک از ا

هاای مختلا   باه ویاژه در هاای بسایاری در شااخهیی پژوهشوهواآبهای ع تغییر اقلیم و فریندر زمینه موعو

باه هاای ترایبای اخصاه شا سازدتات گذشته در این زمینه  مشخص میشناسی انجام شده اس . نگاهی به مطالاقلیم

هاای تغییار اقلایم ایر شاخصساز بیش دهد مورد ارزیابی قرار میلحاظ اینکه پارامترهای اقلیمی را به صورت مشترک 

ها امکان تحلیا  و ارزیاابی رخادادهای حادی تحا  عناوان پیاماد چرا اه نتایج این شاخص باشند.دارای اهمی  می

عوام  متأثر و پارامترهاای مختلا  اقلیمای  توانیمسازد و بر همین اساس فراهم میحاص  از تغییر اقلیم در اشور را 
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تصاویر جاامتی از  هااباه وسایله آنرا شناخ  و   متناس  با نواحی مختل  اشور حدیرخدادهای شرا  اننده در 

روندهای گذشته و درصد احتمال وقوع آن در آینده ارائه نمود. زیرا تح  تأثیر پیامدهای تغییر اقلیم  فراوانای و شادت 

طاوری ااه برخای ناواحی  توانند روندهای متفاوتی را تجربه انناد  باهدر نواحی مختل  اشور می رخدادهای حدی

 .روند افزایشی و برخی دیگر روند ااهشی داشته باشند

 جمع بندی -7

ارزیاابی  منظورباه ییوهاواآب های ترایبیدر حال توسته شاخصای محققان و متخصصان به طور فزایندهامروزه 

 یهااشااخص مجموعاهساتفاده از تلاش شده اس  تا با ا مقالهاین  باشند. به همین خاطر درمی چند بتدی تغییر اقلیم

هاای آب و وهاوایی باه دسا  شناخ  خوبی از وعتی  روند فرین رخدادهای فرین بر تمراز یی ووهواآب ترایبی

 محاسابه 9199-5092 در دورهسینوپتیک اشاور  ایستگاه 74 های روزانه بارش و دما درداده یبرا هاشاخص نیا  آید.

 .  نداشده  یتحل و

 دمااهای ترایبای شاخصدر  یمنسجم و سالانه راتییتغ رونددهنده وجود  نشان های آماریآزمون از حاص  جینتا

 از شیبا در دهاد ااهنشان میهای ترایبی به طور الی روند فرین. اس  (درصد 42 و 52 ریمقاد از استفاده با) بارش و

 اااهش سارد یهااحالا  اوانایفرو  شیزاافامرتب  با امواج گرماایی  گرم یهاحال  اوانیفر هاستگاهیا از درصد 90

باشاد. بار هماین قتی  مکانی هر ایستگاه متفاوت میها بر اساس مویکن میزان انسجام فضایی این شاخصل اس  افتهی

درصد سطح اشور روند ااهشی قابا  توجاه باا  10( در بیش از CDشاخص ترایبی روزهای سرد و خشک )اساس  

هاا ایان روناد درصاد از ایساتگاه 92ااه در حادود  دهادشان مایز در هر دهه را نیک تا بیش از ده رو نر  تغییرات

نیاز روناد الای در ساطح  (CW) باشد. در شاخص روزهای سارد و مرطاوبدرصد( می 12دار )سطح اطمینان نیمت

 شااخصباشاد. ها روناد متنااداری نمیدهد. البته این روناد در ااثریا  ایساتگاهور یک روند ااهشی را نشان میاش

 اسا  افزایشی برخاوردار مثب  رونداز  هاایستگاه درصد 14 از شیب در  (WD) سالانه روزهای گرم و خشک ترایبی

شااخص  روناد. مقادار شودشاهده میدرصد م 12دار در سطح اطمینان ها روند متنیدرصد ایستگاه 90اه در بیش از 

 شیاا رهیاجز ساتگاهیا در دهاه هار در روز +2/97 تاا ابهارچ ستگاهیا در دهه هر در روز +4/9 از سالانه WD ترایبی

های روناد باارش و دماا های ترایبایها در شاخصاه مانند: شهرارد  بیشتر ایستگاهبه غیر از چند ایستگ. باشدمی ریمتغ

هایچ رونادی را نشاان ( در بیش از نیمی از اشاور WWشاخص روزهای گرم و مرطوب ). دندهیم نشان رامشابهی 

ااه بیشاتر  باشادیما دارای روند مثب  افزایشی با نار  تغییارات بسایار اام این شاخص هاهد. در بقیه ایستگاهدنمی

   نیستند. روندها متنادار 

دار فراوانی ساالانه روزهاای باا تانش گرماای شادید همچنین  شاخص جهانی حرارتی نشان دهنده افزایش متنی 

(032 38 C )09)ادار فراوانی سالانه روزهای بدون تنش گرماایی و ااهش متن 26 C ) اسا  ااه در مقایساه باا
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های ترایبی دما و بارش از پیوستگی فضایی مناسبی در سطح ایران برخوردار اس . روند شااخص اقلایم سایر شاخص

نیاز تغییارات  TCI≥80د روزهاای باا و تتادا TCI≥60  شام  دو زیر مجموعه  تتداد روزهاای باا (TCI)گردشگری 

ترایبای در  هاایبیشاینه وردایای متناادار فاریندهد. تری را در سطح اشور نشان میمشابهی دارد و پیوستگی عتی 

باا نتاایج حاصا  از  ترایبی در این مقاله یهاشاخصدر  نتایج بدس  آمده شود.غربی اشور دیده میهای شمالبخش

 دهد.  گر دنیا همچون اروپا و خاورمیانه مطابق  نشان میسایر مطالتات در مناط  دی

به آن اشاره اارد ایان اسا  ااه  توانیمآنچه اه به عنوان یک وجه متمایز این مطالته با سایر مطالتات  در مجموع

باا وقاوع رخادادهای فارین همچاون گرماا و  هااآنترایبی به خاطر ارتباج فراوانی  یهانیفر یروندهابررسی نتایج 

زیسا  محیطای و مشاکلات  بارای اااهش آثاار ساوا یامنطقاهملی و  یهایزیربرنامهتواند در می خشکسالی و ...

 و افزایش سازگاری در اشور مورد توجه قرار گیرد.  اجتماعی ناشی از آن
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