
 
 
 

 

اصفهان بر مبنای  های نظامي در استان تحليلي بر اثرات تغيير اقليم بر فعاليت

 پژوهانه سناريوهای آيندهو شاخص ميسنارد 
 داود امینی1

 حسن رضايی* 2

 چکيده

نظر به رابطه تنگاتنگ امور نظامی و تغییرات اقلیمی، سازمان های نظامی، ضروری است تا در  

ها و طراحی آينده خويش پتانسیل تأثیرات تغییر اقلیم را در اين ارتباط مدنظر قرار  ريزیبرنامه 

صفهان،  های نظامی در استان امنظور بررسی اثرات تغییر اقلیم بر فعالیتدهند. در اين پژوهش به

،  CMIP5های از سری مدل   hadGEM2-ESسازی شده برونداد مدل جفت شده از داده شبیه 

)خوش بینانه( استفاده    RCP 4.5)بدبینانه( و    RCP 8.5بر اساس سناريوهای واداشت تابشی  

و همچنین با استفاده    (ET)همچنین با استفاده از شاخص اقلیم بیوکلیمايی میسنارد  شده است.

ها و  ها، زمان ای و ترکیب نقشهای به پهنههای نقطه يابی، تعمیم دادهدر درون  GISاز نرم افزار 

استان اصفهان طی دوره  مکان  های مساعد جهت فعالیت نظامی برحسب فیزيولوژی بدن در 

)  20آماری   )م1999-2019ساله  آينده  دوره  برای  و  است.  ( مشخص شده  م2059-2040( 

داده فعالیت  تحلیل  بهینه جهت  استان در شرايط  بیشتر سطح  ماه سپتامبر  داد که  نشان  ها 

بینانه است. بر  باشد که میزان آن در دوره پايه بیشتر از دو سناريو بدبینانه و خوش نظامی می 

اساس نتايج به دست آمده در فصل تابستان مناطق مرتفع و در فصل بهار مناطق کم ارتفاع 

ان جهت امور نظامی بهینه انتخاب شده است و در فصل زمستان و پايیز )نوامبر و دسامبر(  است

دست آمده از میزان شاخص میسنارد در سناريو  شرايط سرد حاکم است که با توجه به داده به

 بدبینانه به سمت کرانه پايین طبقه سرد تمايل دارد.
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 مقدمه  

از   يکی  اقلیم  از    15تغییر  يکی  و  آينده جهان  هزارة  است   7چالش  ايران  آينده  اصلی  چالش 

اثرات تغییر اقلیم به عنوان يک چالش جهانی در  (.  141:  1396باشی و همکاران،  )رضايان قیه

،     Leonard, 2014 andت )های مکانی هر منطقه متفاوت اساساس ويژگی  رمقیاس محلی و ب

Filho et al, 2016 با در نظر گرفتن سه پیشران اقلیمی، چهار    1الدولی تغییر اقلیم (. هیأت بین

تا سال   اين سناريوها شاخص  2100سناريو محتمل  از  های اصلی  ارائه کرده است که هرکدام 

: 1396باشی و همکاران،  کنند )رضايان قیها و بارش را توصیف میتغییرات اقلیمی همچون دم 

زمین نسبت به گذشته،    منمايند که اقلی یئید مأهای مختلف تسازیمشاهدات متعدد و مدل(.  141

ت  أ هی)می نمايد  متر شده است. اين امر به نوبه خود زمینه را جهت افزايش امواج گرمايی فراهگرم

ین دمای کشور با  گاه سال اخیر میانج طوريکه در کشور در پنبه  (، 2007،  مالدول تغییر اقلی بین

  خهای هواشناسی کشور، نراهگدرجه بر دهه افزايش يافته است و در برخی ايست  4/1شیبی حدود  

دفتر ملی  )  افزايشی دمای حداکثر ثبت شده است   خبرابر بیش از نر  4تا     لافزايشی دمای حداق 

  ل های مختلف زندگی بشر از قبیافزايش دما بر روی بخش  (.1396،  مالدولی تغییر اقلی ت بینأهی

هیدرولوژيکی (Poumader et al, 2005 :148)  سالمت منابع   ،  (Tereshchenko et al, 2002 

 .تأثیرگذار است (1398فی، )حن  ( و نظامی Ferris et al, 1998)  ، کشاورزی(134:

عبارت است از وضعیتی  است. تنش گرمايی    1تنش گرمايیيکی از ابعاد اصلی تغییرات اقلیمی  

که حرارت ورودی بدن انسان به همراه گرمای تولید شده در بدن بیش از گرمايی باشد که از بدن  

روابط بین محیط و آسايش  .  (148:  2014زاده و همکاران ،حاجی)  شود می  لبه محیط اطراف منتق 

را می از شاخصانسان  استفاده  با  تحلیتوان  اين شاخص  لهای زيست هواشناسی  و  اثر کرد  ها 

بندی عددی  و عناصر مختلف اقلیمی را بر شرايط فیزيولوژيکی بدن انسان را در قالب طبقه  لعوام

)نجفی،    گرمای شديد است   ض ار گرفتن انسان در معررنمايند. از اين منظر تنش گرمايی ق بیان می

1399 :1 .) 

 
1 Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) 
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  اتیعمل  در   رگذار یثأت  عوامل   نيمهمتر   از   دشمن   و   نیزم   ،جوّ  عنصر  سه   ی ظامن  رهنامه   دگاه يد   از

  در   که  هستند   یعوامل   از   ن یزم  و  جوّ.  شوند  شناخته  ی خوب  به  د يبا  ات یعمل   از  قبل   و   هستند  ی نظام

  از  ات یعمل   منطقه   یهوا  و   آب  شناخت .  رندیگ   ی م  قرار   مطالعه   مورد  ینظام   ی ایجغراف   حوزه

ترين عوامل مهم  ، (1393  ،یدستجرد  خوشحال  و  ی حنف)  است  ی نظام  اتیعمل  هر  ی هاضرورت

شناخت   در  تعیین کننده پیروزی و شکست نیروهای نظامی در يک صحنه نبرد واقعی را بايستی 

پرواز جنگنده  کامل  آب  نیروها،  برجابجايی  آن  تأثیر  و    ل تجهیزات سنگین،ونق   حمل،  هاوهوا 

ملیسالح  عملکرد  راهبردهای  دانست.  جنگ  طرف  دو  مسلح  نیروهای  کارشناسان  توسط    ، ها 

کنترل  ، هاتاکتیک  فرماندهی  سازمانی  دکترين  ساختار  بهینه  ،و  نیروهای  ،  ترکیب  نوع  انتخاب 

و البسه، آماد، تعمیر و    جمع آوری اطالعات نظامی ،  تجهیزات نظامی و فضايی،  دريايی- زمینی  

گیرد )باعقیده و سروستان،  های اقلیمی قرار مینگهداری، ساخت و پشتیبانی تحت تأثیر مؤلفه

امنیتی گسترده(.  1398 اقلیمی تبعات و پیامدهای نظامی و  به مسأله و معضل تغییرات  ای را 

 (: 91: 1400همراه دارد. اهم تبعات آن به شرح زير است )بیات و همکاران،  

های اقلیمی از پیرامون به الف( تهديد امنیت مرزهای سيیاسيی به علت گسيترش دامنه مهاجرت

 مرکز؛

هيای  ب( تهيدييد امنیيت اجتمياعی بيه عليت افزايش دامنيه بیکياری و فقر و گسيييترش سيييکونتگياه

 شهری؛نشینی در مناطق شهری و کالنغیررسمی و ازدياد حاشیه

المللی بيه عليت بروز اختالفيات در تبیین  هيای داخلی و بینهيا و درگیریج( افزايش دامنيه تنش

 های آبی مشترك؛برداری از حوزهالگوهای بهره

  - های نظامیها به علت تخريب زيرسييياختهای سييينگین اقتصيييادی به دولتد( تحمیل هزينه

 امنیتی در سطح نیروهای مسلح؛

می اقلیمی  تغییرات  تبعات  به  توجه  جبرانعدم  ضربات  مسلح،  ناتواند  نیروهای  بر  پذيری 

های مختلف جغرافیايی تحمیل نمايد. لیکن عدم رصد  تجهیزات و ادوات همراهشان در موقعیت

با ديد آينده اقلیمی  فرايند تدوين طرحابعاد ويرانگر تغییرات  برنامهنگرانه  از  ها و  های عملیاتی 

خواهد کرد. با اين استدالل،    های جدی مواجهريزان نظامی را با چالشسوی فرماندهان و برنامه

های مستقر در استان اصفهان به اين تحقیق با تحلیل تأثیرات تغییرات اقلیمی بر نیروها و يگان

وهوايی در بستر فصول های آبدنبال جواب اين سؤال است. تغییرات اقلیمی بر اساس شاخص

های مستقر در استان داشته انهای نظامی يگچهارگانه چه تأثیراتی را در فرايند اجرای مأموريت

 و در آينده خواهد داشت؟      
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 های پژوهشو پيشينه  مباني نظری

کند. ای از علوم اجتماعی است. دانشی که موازی با تاريخ پیشرفت میعلم آينده پژوهی شاخه

پژوهی با گذر زمان و پیوستن وقايع به تاريخ، روز به روز رشد و در حقیقت به موازت زمان  آينده

يکی  شود.  طور معمول در چند رشته خاص متمرکز میپژوهان بههای آيندهبررسی  کند میحرکت  

 ها در حوزة مسائل بینیروی آن متمرکز شده است انجام پیشهايی که علم آينده پژوهی  رشتهاز  

  پژوهی(. آينده1399زاده،  است که مرتبط با مقوله مهم تغییرات اقلیمی است)ربیعمحیطی  زيست

آورد    یرا به ارمغان م   یو ابزار  یذات   یکه ارزش ها   ی منافع اجتماع  ی هاندهيدادن به آ  در شکل

بینی و  ريزی از مفاهیم پیش(. امروزه متون نظری برنامهMao et al,2020:2)  مهم است   ار یبس

اش معماری آينده می  پژوهی يا آينده نگاری که وظیفهآينده نگری عبور کرده و به حوزه آينده

  ی ها مشتمل بر مجموعه تالش  یپژوهندهي آ  (.2:  1394باشد، رسیده است )فرج پور و همکاران،  

ثبات، به تجسم    اي   رییو عوامل تغ   الگوها   منابع،   ل یاست که با استفاده از تجربه و تحل  ی کی ستماتیس

پژوهی،  ندهآي .(188: 1398)کلهر و همکاران،  پردازد یآنها م یبرا یزيربرنامه بالقوه و  یهاندهيآ

ها و استعدادهای طیف متنوعی  گیری از توانايیها و تهديدهای آينده، با بهرهبا تشخیص فرصت

از نیروهای انسانی و مديريت مؤثر آن، در فضايی اطمینان بخش و مشارکتی، آينده مطلوب را  

می )حاتمیرقم  همکاران،  زند  و  آينده(.  42:  1398نژاد  ساختن  برای  گام  رواولین  شن،  ی 

در نظر اولین فاکتور؛    :ی دقیق دربرگیرنده سه فاکتور مهم استريزی است و يک برنامهبرنامه 

گذشته  ثبت    گرفتن  طريث  تاز  و  آنأوقايع  زندگیثیر  در  تبیین ،  است  ها  فاکتور؛   دومین 

موفقیت ها باعث  هايی که به کارگیری آنايدهو فاکتور سوم؛ ارائه    اندازی شفاف از آينده چشم

 .  شد خواهد

ريزی  ترين مراحل طرحهای نظامی از مهمهوايی و تأثیرات آن در عملیاتوبررسی شرايط آب

  از  ی کي   ی نظام  یهوا  و   آب ريزان عملیاتی است.  های نظامی از سوی فرماندهان و برنامهعملیات

  یات یعمل  مختلف  سطوح  در  ینظام  امور  بر  را   هوا  و  آب  اثرات   که  است  ی نظام  ی ایجغراف  یهاشاخه

 محل  يیهوا  و  آب  ط يشرا  با  یهماهنگ  بدون  ی نظام  اتیعمل  هرگونه  .دهدیم   قرار  یبررس  مورد

  ی نظام   تیموفق   باعث  یجو  طيشرا  از  یکاف  يیآشنا.  (1398)حنفی،    است  شکست  به  محکوم

  شي آسا  می اقل  یبررس   ینظام   طي شرا  بر  ثرؤم  عوامل  از   یک ي  (. Park et al, 2020)  گرددیم

 نظر  از  که  است  ی ط يشرا  مجموعه  ش،ي آسا  محدوده  از   منظور   (.Britt et al, 2020) باشدیم

 احساس   ط يشرا  آن   در  انسان   گريد  ی عبارت  به   باشد،   مناسب   افراد  درصد  80  یبرا  کم   دست   یحرارت

های مختلف (. فعالیت نیروهای نظامی در موقعیت2019و همکاران،   )روشن  نکند  گرما   و  سرما

می قرار  اقلیمی  شرايط  تاثیر  تحت  همواره    ی رو   یجو  عناصر  رات یتاث  گرچهگیرند.  جغرافیايی 
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  ریتاث   عناصر  نيا  از  یاری بس  که  دهي گرد  مشخص  اما  است،  متفاوت  ینظام   یهااتیعمل   و  هاگاني

 . دهدیم  قرار (Terziev, 2018)  دارند  ینظام  اتیعمل و  روهاین شتری ب یرو ی مشابه

 گرمايش جهاني

گرمايش جهانی فرآيندی اسييت که به واسييطه آن میانگین دما به صييورت جهانی افزايش پیدا  

  مستمر   روندیسال اخیر گرم شدن زمین   60دهند که در  های هواشيناسی نشان میدادهکند.  یم

 برآورد  سيال  در  درجه 013/0 حدود  شيمالی  نیمکره  در  شيدن  گرم میزان  که نحوی به. اسيت بوده

  شيمالی   نیمکره  در  درجه 2  حدود  تا 5/1  متوسيط طور به  شيدن  گرم  از  نشيان  میزان اين  شيودمی

 حدود  در  شدن گرم  میزان  لی که در خاورمیانه، هیمااليا و بعضی مناطق جنوب آسیاحا  در.  دارد

 3  تا 5/2  حد  در میزان  اين ايران  در. اسيت شيده برآورد  يکم و  بیسيت  سيده  طی  در  درجه 6  تا 3

 . (1398است )زارع،    شده برآورد  درجه

، ممکن  انددادههايی صورت  ینیبپیش  2300ای که تا سال  بینانهسناريوهای واقع  اساسبر  

بر اساس   ی )سانتی گراد( و يا حتی بیشتر هم مواجه شويم.ادرجه  12است که با افزايش دمای  

های کنونی ما در مورد افزايش سطح آب  ینگراناگر اين اتفاق بیفتد،    1ی تونی مک مايکل هاگفته

ها، کاهش تنوع زيستی و مشکالت مرتبط  در جنگلسوزی  های گرمای شديد، آتشدرياها، موج

ونی بازند چراکه نیمی از مناطق مسک یم با کشاورزی همگی در مقابل يک تهديد بسیار جدی رنگ  

 توانند در آنها زندگی کنند.  ینم  شوند که مردم ديگریم زمین آن قدر گرم 

 م 2100بيني شده تا سال (  دماهای پيش 1نمودار )

 78  :1398منبع: کرانک و جاکوبی،  

 
1 Tony McMichael 
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 ابعاد نظامي و امنيتي تغيير اقليم

اقتضاء شغلی   اساس  بر  نظامی  و مستعدترين گروهکارکنان  بیشترين  از   کيههستند  های  يکی 

قيرار ميی تأثیر گرمايش جهيانی  دما می  و   گیرنيدمستقیماً  تحت  افزايش  و  اقلیم  تواند  تغییر 

جمله استرس گرمايی و عوارض مربوط به آن را برای شاغلین به   مشکالت بهداشتی متعددی از 

توانيد  ی. افزايش میانگین دمايی م (Crowe, 2009)  ويژه شاغلین محیط های روباز ايجياد نماييد 

شود. اين امير بيه   تير و مکيررهای گرميايی طيوالنیتر و موجروزهای گرم  منجير بيه پیيدايش

 های مرتبط با گرما همچون گرميازدگی، کراميپ بیماری  توانيد باعيث افيزايشنوبيه خيود ميی

(. 2018حیدری و همکاران،  )  و حتی در موارد پیشرفته باعث مرگ شيود  ی گرمايی، ضعف گرماي

پذيری افراد جامعه، مقدار و طول مختلف و بر اساس حساسیت  ايين اثيرات احتمياال ً در نيواحی

برقراری سازش با تغییرات دمايی متفياوت خواهيد    ميدت مواجهه و همچنین توانايی افيراد در

رطوبيت محيیط  بيود. افزايش  با  همراه  افزايش دمايی  ا  چنانچه  متوالی  روز  تفاق  برای چندين 

مواجهيه نکند،  پیدا  محسوسی  کاهش  هنگام  شب  دمای  يا  و  گرمايی(  )موج  گرمای    بیفتد  با 

  به آن  های مربوطه(. گرما و استرس2015حیدری و همکاران،  العاده کشينده خواهيد بيود )فوق

سيطح تيالش درك شيده توسيط فيرد و کياهش ظرفیت کار فیزيکی    تواند باعيث افيزايش ميی

دمای عمقی بدن در طول مواجهه با گرما    (. همچنین افيزايشPeiffer J, Abbiss, 2013گردد )

 ,Peiffer J)  هيای  ناشيی ازگرما گردد تواند باعث افزايش ريسک ابتال به عوارض و بیمياریمی

Abbiss, 2010.)   

  آواره   خود   ی هاخانه  از اجبار  به  یع یطب  ی ايبال  و  يی هوا  و   آب   راتیتأث  ه واسط  به   مردم   از   ی اریبس

  ی جهان  چالش  ن،یچننيا  و  دهندیم  تن  ی اجبار  هایمهاجرت  به  ماندن زنده  یبرا  و  شوندیم

گفتگوها    وها  رسانه  در  که  است  یمفهوم   يیهوا  و  آبة  پناهند.  ديآیم  دي پد  يیهواو    آب  یپناهندگ 

  یار یبس  یجهان  چالش  نيا  .است  نشده  بردهآن    از  یاسم   المللنی ب  حقوق  در  یول  ،رودیم  کار  به

 ادامهکرد و    خواهد  جاديا  ،شود  روهروب  آن  با  د يبا  یجهان   هجامع  که  را   یاساس   و  مهم   موضوعات   از

 (.  79: 1400)بیات و همکاران،    افتي خواهد

روی همه کشورها انجام   1سسه جهانی اقتصاد و صلح ؤتوسط م م2019در سال ای که مطالعه

 .درگیر هستند   اکولوژيکی متعدد   که خاورمیانه و ايران با تهديدهای  نشان داده است شده است، 

اين ب مطالعه در  شدهشاخصی  ثبت  اکولوژيکی  تهديدهای  اسم  مختلف    2ه  کشورهای  برای 

کشور جهان با بیشترين خطرات اکولوژيکی    20دهد، ايران در بین  تعريف شده است که نشان می

 
1 Institute for Economics and Peace (IEP) 
2 Ecological Threat Register (ETR) 

https://www.visionofhumanity.org/wp-content/uploads/2020/10/ETR_2020_web-1.pdf
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قرار دارد؛ نمره اين شاخص برای ايران چهار است، هرچه اين عدد باالتر باشد تعداد تهديدهای  

 . (164: 1400)بیات و همکاران، بیشتر است اکولوژيکی هم برای يک کشور 

  شدنواقع  با  ايران .  است  داشته  مخربی   ی پیامدها  ايران   در  گذشته  هده  سه   در   اقلیمی   تغییرات

  مهاجرت،   تشديد  ريزگردها،   بحران  ، یسالخشک   با   گذشته  هده  دو  در  جهان،  کخش  کمربند  در

...    و  مفرط   ی سرما  و   يخبندان   ةپديد   شديد،   ی گرما  ست، ي زطیمح   تخريب   هوا،   آلودگی  سیل،

زايندهاست  شده  مواجه به  اصفهان  وابسته است، ولی. زندگی در  زايندهسال  رود  در  هاست  رود 

های پیرامونی  رود از شهرها و استانشود. سرچشمه زايندهاصفهان گم شده يا به ندرت پیدا می

خل کشور است. تغییرات میزان  شهر و... در دامثل چهارمحال بختیاری، بلداجی، سامان، فريدون

ها وابسته  های انسانی و جمعیتی را که به آنآبدهی و کاهش حجم آب رودخانه، زندگی سکونتگاه

رود  سازی برای زاينده(. تصمیم21:  1394است را تحت تأثیر قرار داده است )کريمی و همکاران،  

حقابه سکونتگاه تعیین  يک و  نظم،  يک  تنها  آن،  به  وابسته  بازيگر کالن    های  يک  و  حاکمیت 

جمهوری،  می رياست  ملّی،  امنیت  عالی  شورای  )رهبری،  ج.ا.ايران  دولتی  ساختار  آن  و  طلبد 

های چهارمحال بختیاری، خوزستان و اصفهان و...( است. در واقع جدا از هر مسأله و تنگنای  استان

اين مسأله يا تنگنا در کنترل    ديگر، مانند تغییر اقلیم، تغییر رژيم بارش، خشکسالی و ترسالی حل

  (.161: 1400نظمی است)بیات و همکاران، ساختی و يک و هدايت مديريت تک 

  RCPسناريوهای جديد تغييرات آب و هوايي تحت عنوان سناريوهای واداشت تابشي   -

اهمیت پديده تغییر اقلیم و آشکار شدن اثرات آن در محیط کره زمین، زمینه ساز مطالعات در  

زمینه ارزيابی اثرات در قالب گزارشهای جديد برای سازمانها و مراکز متولی امر مانند هیات بین 

پنجم  الدول تغییر اقلیم شده است. در اين راستا، هیات بین الدول تغییر اقلیم در تدوين گزارش 

، به عنوان نماينده  RCPارزيابی خود، از سناريوهای جديد تحت عنوان سناريوهای واداشت تابشی  

های گوناگون گازهای گلخانه ای استفاده کرده است. واداشت تابشی، تفاوت  خطوط سیر غلظت

به جو توسط زمین می برگشتی  انرژی  و  از خورشید  تابشی دريافتی  انرژی  واداشت بین  باشد. 

ت )ورودی بیشتر انرژی تابشی خورشید( موجب افزايش و واداشت منفی )برون رفت بیشتر  مثب

غلظت   RCPگردد. سناريوهای جديد تغییر اقلیم  انرژی( موجب کاهش دمای سیستم زمین می

می منعکس  را  جو  در  ای  گلخانه  و  گازهای  احتمالی  اقلیم  از  بهتری  درك  همچنین  و  کنند 

 (. Su et al, 2016: 140دهند )- ماعی نشان میاجت – های اقتصادی توسعه

که مبتنی بر مشخصات متفاوت     5/8و    6،  5/4،  6/2هایRCP شامل،   RCP جديد  سناريوهای

اقتصادی، خط مشی و  اجتماعی  تکنولوژی، وضعیت  آينده است که در هر شرايط  سطح  در  ها 
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اقلیمی میمی تغییرات  و  ای  گازهای گلخانه  متفاوت  انتشار  به سطح  تفاوت  گرددتواند منجر   .

که   SRES و RCP عمده سناريوهای است  اين  واداشت   RCPسناريوهای  در  توازن  خط سیر 

بر حسب وات بر متر مربع مشخص   2100تابشی ناشی از افزايش گازهای گلخانه ای را تا سال  

 2100، توازن واداشت تابشی در منتهی الیه جو و در سال  RCP8.5 در سناريوی  کند، مثالًمی

  وات    5/8بت  مث  جو  از  خروجی  منهای  ورودی  وات بر متر مربع خواهد بود يعنی تابش  5/8حدود  

وات بر مترمربع در سامانه جو منجر به افزايش دمای کره   5/8نباشت  ا  اين   که   است   مربع  متر  بر

اما سناريوهای سری را مشخص  SRES زمین می گردد،  ای  خط سیر غلطت گازهای گلخانه 

انتشار اين   با توجه به انتشار سناريوهای جديد، هر کار تحقیقی هم که بعد از  . بنابراين  کنندمی

 هدف تحقیق های جديد باشد مگر اينکه  دهبايستی بر اساس دا   ترجیحاَ  داده های انجام می شود، 

بر استفاده از    یادي تمرکز ز  ریاخ  یها در سال  د يجد  یوهايبا انتشار سنار .  باشدمطالعات تطبیقی  

 (Marengo, 2014)  آنها شده است

سناريوهای   گازهای  RCPدر  تولید  از خط سیرهای  را  تری  مستدل  و  تر  وسیع  محدوده   ،

ارزيابی شده است. به طور کلی عدم   AR4  1در    SRES، نسبت به سناريوهایGHGsگلخانه ای  

 (.IPCC, 2013قطعیت در گزارش اخیر کاهش يافته است ) 

RCP8.5های کاهش آثار و همچنین مقابله با پیامدهای تغییر  : بدون اتخاذ هیچ گونه سیاست

پیش خواهد رفت. به طوری که    RCP8.5اقلیم، آب و هوای کره زمین در خط سیر سناريوی  

گردد. می  2100وات بر متر مربع  در سال    5/8منجر به واداشت تابشی به مبزان  ادامه اين روند  

 رسیده و همچنان روند افزايش خواهد داشت.   1000ppmدر اين حالت غلظت دی اکسید کربن به  

RCP6  اين سناريو و همچنین سناريوهای تابشی،    RCP4.5و    RCP2.6: در  با کاهش واداشت 

سازی  توسط گروه مدل  RCP2.6يابد. سناريوی  ن نیز کاهش میمیزان افزايش دی اکسید کرب

AIM    در موسسه ملی مطالعات محیطی ژاپن طراحی گرديد. در اين سناريو واداشت تابشی بعد

از فناوری  2100از سال   ای  های کاهش گازهای گلخانههای جديد و سیاستبه دلیل استفاده 

 ماند. ثابت می

RCP4.5اين سناريو توسط گرو واداشت   MiniCAMه مدلسازی  :  آن  در  و  طراحی شده است 

 ماند. وات بر متر مربع ثابت می   5/4در مقدار    2100تابشی ناشی از گازهای گلخانه ای قبل از سال  

RCP2.6اين سناريو توسط تیم مدلسازی :  IMAGE  های محیطی هلند طراحی  از موسسه ارزيابی

برگیرنده کمترين   اين سناريو در  تابشی  شده است.  افزايش گازهای گلخانه ای و واداشت  نرخ 

رسیده و   1/3ناشی از آن است. مطابق اين سناريو، واداشت تابشی در اواسط اين قرن به حدود  
 

1 Fourth Assessment Report: Climate Change 2007 
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رسد. برای رسیدن به اين سطح  می  2100وات بر متر مربع  در سال    6/2سپس کاهش يافته و به  

 قابل توجهی کاهش يابند.  واداشت تابشی بايستی گازهای گلخانه ای  به میزان 

تغییر اقلیم براين اساس است که هر خط سیر واداشت تابشی منفرد   RCPايده اصلی سناريوهای

اجتماعی  می سناريوهای  مجموعه  يک  از  ناشی  ای  - تواند  توسعه  و  باشد    - اقتصادی  فناوری 

(Juknys et al, 2016: 1591 .) 

( بر روی چهار  2013الدول تغییر اقلیم در سال )های آخرين گزارش هیات بینمبنای ارزيابی

معروف هستند، قرار داده شده است. آنها پیامدهای میزان انتشارهای      RCPsسناريوی عمده که به  

تغییرات در )و  بشر  قرار  کاربری  ساخته دست  بررسی  را مورد  و هوايی  بر روی سامانه آب  ها( 

اشت های تابشی متوسط تا جهانی، يعنی تغییر  دهند. اين سناريوها در قالب اصطالحات وادمی

اکسید کربن(  در شار تابشی در باالی جو به دلیل تغییرات در ترکیب جو به طور نمونه )غلظت دی

شده اقتصادی  بیان  اطالعات  سناريوها  اين  نمی  –اند.  بر  در  را  ) اجتماعی   ,Hallegatteگیرند 

2014 .) 

بدبینانه    RCP 6و    RCP 4.5سناريو های خوشبینانه،   تولید گازهای   RCP 8.5و سناريوی   با 

ای  اثر گازهای گلخانه  RCP 2.6و   RCP 8.5  ،RCP 6  ،RCP 4.5گلخانه ای بسیار باال می باشند.  

(  3W/mوات بر متر مربع )  6/2و    5/4،  6،  5/8به ترتیب تا  م  2100بر واداشت تابشی را در سال  

 (. 1398رضائی، )اند  تخمین زده

   پژوهش هایهينپيش

جهت کاهش خطر    یبا گرما در پرسنل نظام  یسازگار  یدر پژوهشي ( 2019و همکاران )1پارسيونز  

شيد و    یبندگرما درجه  یپژوهش سيازگار نيشيد و در ا  یو به حداکثر رسياندن عملکرد بررسي 

  ی شيغل  ،یپزشيک  یتواند ارتش را با چالش هایم  يیدر اثر تنش گرما یها نشيان داد که ناتوانافتهي

با    یحاصل از مطالعات مربوط به پرسنل نظام  یهاداده  ازمواجهه سيازد و با اسيتفاده    یکیو لجسيت

  شيافزا یبا گرما برا  یو معاصيير، نحوه اسييتفاده از سييازگار  یسيينت  یسييازگار  یهاوهیشيي   تيرعا

  یالگو  یسييياز  نيهیبه  یبيالقوه را برا  یهياحيلو راه  یبررسييي   يیتحيت تنش گرميا  یعملکرد نظيام

 (. Parsons et al, 2019)  کردنديی  عملکرد خطر شناسا

سيازگار با گرما    یکيولوژيزیف  یبا نشيانگرها  یروانشيناخت  یوسيتگیعدم پ  یبه بررسي   یپژوهشي   در

در    روزه )کوتاه مدت(15  ینيبرنامه تمر  ک ينشيان داد که،    جيپرداخته شيد و نتا  یدر بسيتر نظام

دارد    یکيولوژيزیف   یدر سيازگار  یزیناچ ریگرم و خشيک تأث  طیمح  ک يدر   تيانجام مأمور  نیح

 
1 Parsons 
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دوره بلند مدت، از    ک يدر    ینظام  یهاتیدر فعال يیآب و هوا  لیشيده از پتانسي   راكاما شيدت اد

   (.Malgoyre et al, 2019)  باشد  یم  نییقابل تب  طیمح  یدما قيطر

  - پژوهی تهديدات نظامی (، در پژوهشيی به تحلیل آينده1396باشيی و همکاران)رضيائیان قیه

های  اند. در يافتهامنیتی ناشيييی از تغییر اقلیم در ايران با اسيييتفاده از روش چرخ آينده پرداخته

ترين تهديدهای  تحقیق پس از ترسييیم و تکمیل چرخ آينده نشييان داده شييده اسييت که مهم

سييال آينده منشييأ اقلیمی خواهد داشييت. خطر   30ی در ايران در يک بازة زمانی  امنیت-نظامی

های قومیتی، خطر  درگیری با عراق و افغانسييتان، خطر آشييوب و جنگ داخلی، افزايش شييکاف

ها و تأسيیسيات نظامی و... از اهم  مهاجرت اهل سينت به برخی از شيهرها، فرسيوده شيدن زيرسياخت

 ن گرديده است. بینی عنوااتفاقات قابل پیش

در استان   ینظام  یهاتیآن بر فعال  ریو تأث  یرودتو ب یحرارت یهاتنش یابي( ارز1398)یحنف 

کيه در منياطق مرتفع اسيييتيان    حياصيييل از پژوهش نشيييان داد  جيپرداخيت و نتيا  یغرب  جيانيآذربيا

  یهاماه  هیدر بق   وريمرداد و شييهر ر،یت  خرداد،  یهاماه  رازی( به غیو جنوب شييرق   ی)ارتفاعات غرب

  رغم یوجود دارد. عل  ینظام یروهاین  تیفعال یمختلف برا  یهابا شيدت  يیسيرما  یهاسيال تنش

  طيتا آبان شيرا  نيفرورد  یهاماه نی( اسيتان در بیشيرق   یهاکه در مناطق کم ارتفاع )بخش نيا

آبيان تيا    یهيامياه  نیوجود دارد اميا در ب  ینظيام  یروهياین  تیي فعيال  یبرا  یمطلوب و نسيييبتياً مطلوب

مطلوب    ینظيام  یروهياین  تیي لفعيا  یبرا  طيشيييرا  ،يیسيييرميا  یهياتنش  تیي بيه عليت حياکم  نيفرورد

و مرداد در    ریت  یهامحدود بوده و تنها در ماه  اریدر سيطح اسيتان بسي   يیگرما  یها. تنشسيتین

 .افتدیمناطق کم ارتفاع استان اتفاق م

  شناسي پژوهشروش

در فعالیت نظامی از داده شبیه    شاخص بیوکلیمايی میسناردبررسی اثرات تغیر اقلیم بر  به منظور  

شده   جفت  مدل  برونداد  شده  های    hadGEM2-ESسازی  مدل  سری  اساس CMIP5از  بر   ،

-2040)خوش بینانه( در دوره آماری RCP 4.5)بدبینانه( و RCP 8.5سناريوهای واداشت تابشی 

متغییر میانگین دما ماهانه و میانگین رطوبت   2از    است. شاخص میسنارداستفاده شده    2059

 :محاسبه می شود ( 1)نسبی ماهانه استفاده می شود. که در طی رابطه  

ET = T - 0/4(T-10)(1- RH/100)   :  1رابطه                                                     

ET=ضريب آسايش دمای موثر 
RH= رطوبت نسبی به درصد 
T= دما بر حسب سلسیوس 
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 اقليم انساني بر اساس مدل ميسنارد - ضرايب شاخص زيست  (1)جدول
 ( 1395)رضائی و فالح قالهری، 

 مقدار 
 ET 

 تا -20

10- 

 تا  -10

5/15 

 تا 5/15

7/16 

 تا 7/16

8/17 

 تا 8/17

2/22 

 تا 2/22

6/25 

 تا 6/25

5/27 

 تا 5/27

30 

باالتر از 

30 

ميزان 

 آسايش 

خیلی 

 سرد 
 سرد 

خیلی 

 خنک

خنک با  

 آسايش 
 آسايش 

گرم با  

 آسايش 

خیلی 

 گرم 
 شرجی 

العاده  فوق

 گرم 

ايستگاه برای  آمده  دست  به  میسنارد  بیوکلیمايی  شاخص  میزان  اينکه  به  توجه  مورد  با  های 

نقطه به صورت  میاستفاده  پهنهای  منظور  به  عملیات  باشد.  نظامی جهت  اقلیم  شرايط  بندی 

داده تا  است  نیاز  اصفهان  نقطهاستان  در  های  منظور  بدين  داده شود، که  تعمیم  به سطح  ای 

میزان به دست (  IDW) ای  يابی وزن دهی عکس فاصلها استفاده از روش درونو ب  GISمحیط  

ترتیب نقشه میسنارد   ن ها تبديل به اطالعات سطحی شد و به ايای ايستگاهآمده اطالعات نقطه

( پايه  ماه در دوره  برای هر  و  آمد  به دست  استان اصفهان  آينده م1999-2019برای کل  و   )

 ( تهیه شد.م2059-2040)

 منطقه مورد مطالعه  ب(

درصد مساحت کل کشور( در    6/ 49کیلومتر مربع )معادل    971601استان اصفهان با مساحتی  

دقیقه عرض شمالی    27درجه و    34دقیقه تا    42درجه و    30   نقسمت مرکزی کشور  ايران بی 

دقیقه طول شرقی از نصف النهار گرينويچ    31درجه و    55دقیقه تا    36درجه و    49خط استوا و  

از جمله .  دهدايستگاه سینوپتیک را نمايش می  11استان اصفهان    1قرار دارد. در نقشه شماره  

توپخانه، پشتیبانی هوانیروز و   55  و   44گروه    مستقر در استان اصفهان شامل   های ارتش يگان

 باشند.مستقر میيگان پدافند هوايی 

 

 های پژوهش يافته 

م( در استان اصفهان نشان داد که  1999-2019های )بندی شاخص میسنارد طی سالنتايج پهنه

ماه فصل زمستان شرايط سرد حاکم میکلیه  آموزش شرايط  های  نظامی جهت  نظر  از  و  باشد 

سخت ازقبیل فن زنده ماندن در شرايط سخت، تمرين رزم در برف و کوهستان، مناسب می باشد  

رايط سرد، در غرب و جنوب استان حاکم می باشد و از غرب به شرق استان  و در ماه آوريل ش

باشد و با شرايط ارتفاعی استان مطابقت دارد.  شرايط مناسب جهت فعالیت نظامی برخوردار می

باشد و در ماه ژوئن به جز ايستگاه نائین در ماه می، مرکز و شرق استان شرايط مناسب حاکم می

 (.  2باشد )شکليستگاه شرايط مناسبی جهت فعالیت نظامی برخوردار میو خوربیابانک، بقیه ا
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 در کشور منطقه مورد مطالعه (1شکل ) 

در فصل تابستان بیشتر قلمرو سرزمینی استان اصفهان شرايط مناسبی جهت عملیات نظامی  

شد. باهای میدانی مناسب میبه خود اختصاص داده است و جهت امور نظامی از قبیل آموزش

در مهرماه سمت جنوب استان شرايط سرد و بقیه استان شرايط مناسب جهت فعالیت نظامی  

تواند  باشد که میباشد و دو ماه ديگر پايیز)نوامبر و دسامبر( شرايط سرد بر منطقه حاکم میمی

 (.3ريزی گردد )شکل جهت آموزش شرايط سخت و پادگانی برنامه
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بهينه فعاليت نظامي در فصول زمستان و بهار با شاخص ميسنارد در استان  تحليل مکاني از  ( 2شکل)

 ( م1999-2019ی آماری  )دوره   اصفهان

 
تحليل مکاني از فعاليت بهينه نظامي در فصول تابستان و پاييز با شاخص ميسنارد در استان   ( 3شکل)

 ( م1999-2019ی آماری  )دوره   اصفهان

 

- 2059( طي دوره  RCP8.5ميسنارد ير اساس سناريوی بدبينانه)تغييرات اقليمي شاخص  

 در امور نظاميم  2040

( بر اساس سناريوی بدبینانه در  م2040-2059های )بندی شاخص میسنارد طی سالنتايج پهنه

باشد و از نظر   های فصل زمستان شرايط سرد حاکم می استان اصفهان نشان داد که کلیه ماه
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های نظامی شرايط سخت)شرايطی که بر منطقه با توجه و اجرای رزمايشنظامی جهت آموزش  

طور در  باشد و همانشود( مناسب میبندی شاخص میسنارد، شرايط مطلوب تلقی نمیبه تقسیم

  مشاهده شد، تغییرات اقلیمی باعث جابجايی فصل شده است، به طوری که در ماه می،   4شکل  

رايط سرد بر منطقه جنوب استان حاکم می باشد و در ماه ژوئن، مناطق جنوب و مرکز به سمت ش

 (.4باشد)شکل شمال استان شرايط مناسب جهت فعالیت نظامی برخوردار می

 

 
تحليل مکاني از فعاليت بهينه نظامي در فصول زمستان و بهار با شاخص ميسنارد در استان  (4شکل)

 ( RCP8.5بر اساس سناريو    م2040-2059اری  ی آم )دوره اصفهان 

بندی شاخص میسنارد بر اساس سناريوی بدبینانه در فصل تابستان و پايیز نشان   پهنه نتايج 

داد که ماه ژوالی به جزء ايستگاه میمه )مناسب(، بقیه ايستگاه های شرايط گرم با آسايش، جهت 

باشد و در ماه آگوست از جنوب به شمال استان شرايط بهینه وجود دارد  امور نظامی برخوردار می

ق استان شرايط گرم با آسايش حاکم می باشد، همچنین در ماه سپتامبر که در دوره  و غرب و شر

پايه کلیه استان شرايط مناسب برخوردارد بودند ولی بر اساس سناريوی بدبینانه مناطق مرتفع  

 (.5باشد )شکلاستان داری شرايط خنک با آسايش برخوردار می
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تحليل مکاني از فعاليت نظامي در فصل تابستان و پاييز با شاخص ميسنارد در استان   (5شکل)

 . RCP8.5 بر اساس سناريو م2040- 2059ی آماری  اصفهان جهت طي دوره 

 

( طي دوره  RCP4.5بررسي تغييرات اقليمي شاخص ميسنارد ير اساس سناريوی خوشبينانه)

 در امور نظامي   م2059-2040

( بر اساس سناريوی خوشبینانه م2040-2059های )بندی شاخص میسنارد طی سالنتايج پهنه

های ژانويه، فوريه و مارس شرايط سرد بر منطقه جهت کلیه ماه  در استان اصفهان نشان داد که 

گردد و تعدادی از  باشد و به تدريج با ورود به ماه آوريل شرايط متعادل میامور نظامی حاکم می

های خارج پادگانی  شود و انجام فعالیتهای استان شرايط خنک با آسايش برخوردار میايستگاه

باشد و در ماه می، مناطق مرتفع داری شرايط خنک،  ان قابل انجام میاز اين ماه در استان اصفه

شود و از سمت غرب به  شود شرايط مناسب برمنطقه حاکم میو هرچه از ارتفاعات کاسته می

گردد. در ماه ژوئن با وجود نزديک شدن به فصل تر میشرق شرايط جهت امور نظامی مناسب

 (. 6باشد )شکل سبی برخوردار میتابستان، مناطق مرتفع از شرايط منا
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تحليل مکاني از فعاليت نظامي در فصل زمستان و بهار با شاخص ميسنارد در استان اصفهان   (6شکل)

 . RCP4.5بر اساس سناريو  م2040- 2059ی آماری جهت طي دوره 

نشان داد که کلیه استان   (RCP4.5نتايج شاخص میسنارد بر اساس سناريوی خوشبینانه )

شرايط مناسبی جهت امور نظامی در فصل تابستان بر خوردار می باشد و با ورود به ماه آپريل  

 (. 7شرايط سر بر مناطق مرکزی و شرايط مناسب بر غرب استان حاکم می باشد )شکل 

 
د در استان  تحليل مکاني از فعاليت نظامي در فصل تابستان و پاييز با شاخص ميسنار ( 7شکل)

 RCP4.5بر اساس سناريو  م2040- 2059ی آماری  اصفهان جهت طي دوره 
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-2059م( با سناريو خوشبينانه و بدبينانه)1999-2019مقايسه شاخص ميسنارد در دوره پايه)

 ( در امور نظامي م2040

شرايط    8/17الی    5/15کرانه    بندی شاخص میسنارد مشخص شد کههمان طور که در طبقه

کند و نتايج مقايسه دوره  مناسبی را جهت امور نظامی با توجه به فیزيولوژيک انسان ايجاد می

هايی که در فصل تابستان دارا شرايط پايه و سناريو بدبینانه و خوش بینانه مشخص کرد که ماه

 2/22ن شاخص میسنارد از شود يعنی میزاباشد به صورت گرم با آسايش تبديل میمناسب می

مقدار   محسوس  6/25به  بدبینانه  سناريو  در  تغییرات  اين  که  دارد  همچنین گرايش  است.  تر 

مقايسه دوره پايه با سناريوی خوشبینانه و بدبینانه مشخص گرديد که تغییرات اقلیمی باعث 

شد ولی به دلیل باهای بهاری میگردد به طوری که ماه آوريل که يکی از ماهجابجايی فصل می

تغییرات اقلیمی از وضعیت مناسب به حالت سرد و خیلی خنک تغییر حالت داده است. در فصل 

پايیز که شرايط سرد) و  و -10  –   7/16زمستان  بینانه  بر اساس سناريو خوش  (  حاکم است 

 های به دست آمده مشخص بدبینانه نیز شرايط سرد در منطقه وجود دارد ولی با توجه به داده

سرما   افزايش  نشانه  که  دارد  تمايل  پايین  کرانه  سمت  به  میسنارد  شاخص  تغییرات  که  شد 

 (.2باشد )نمودارسوزناك در منطقه حاکم می

 

 
( با سناريو خوشبينانه و  م1999-2019مقايسه شاخص ميسنارد در دوره پايه)  (2نمودار )

 نظامي  فعاليت( جهت م2040-2059بدبينانه) 
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 و پيشنهادها گيری نتيجه 

  با   دفاعی،–نظامی    هایساخت  زير  تخريب  با   اقلیمی،  تغییرات  ازناشی  رويدادهای    وروندها  

افزايش  با  نگهداری،    وتعمیر  های  هزينهبردن  باال  با  تجهیزات،    ونیرو    جابجايی  هزينه  افزايش

  و جهانمختلف های قسمتدر عملیات کردن غیرممکن با  پرسنل، وسربازان بین در ها بیماری

جدی های  آسیبآمدن  وارد  باعث  نیروها،  برای  ها  قسمتبرخی  کردن    تحملغیرقابل  همچنین  

 نیل   در  پنهان  های شکست  باعث  و   شده  وزارتخانه  اين  ريزیبرنامه  و  انسانی  منابع  تاسیسات،به  

 (. Karl, 2007:85)   شوندمی ملی امنیت اهداف به

 تغییرات اين  داشت.  خواهد  دنبال  به  زيانباری  پیامدهای    وآثار  مدت  بلند  در  اقلیم  تغییر  

 پیامدهای   بین  اين  در   اندازند.  خطر   به  را انسانی  امنیت  و   ملیامنیت    مختلف  ابعاد   توانندمی

 نشان  ما  به  آينده  چرخ  هستند.  برخوردار  ايران  برای  بیشتر  بسیار  اهمیتی   از  امنیتی –نظامی

 با  تواندمی.  ...و  اقیانوسیجريانات  بارش،  دما،  همچون  اقلیمی  های ويژگی  در  تغییر  کهدهدمی

 داشته توجهی  قابل  امنیتی  پیامدهای  منفی(    و)مثبت  بازخوردی  منظم  الگوهای  از  پیروی  

 و  کشاورزیی، داخل آشوب و  خشکسالی، مرزیامنیت و هاجرتم  به: توان می جمله آن  از باشند.

نمود   آبی جنگ   و  مشترك  های رودخانه،  ایمنطقه  درگیری  و  ريزگردها،  غذايی  امنیت اشاره 

 (. 164: 1396باشی و همکاران، )رضايان قیه

در توانمندی   نظامیی  هواشناس  و  آب   ويژهبه     زمینه جغرافیای  نظامی ايران و پژوهش در    تحقیق

کشور در دفاع از مرزهای پیرامونی اهمیت زيادی دارد. با توجه به نقش آب و هوا در عملیات  

ه پیرامونی کشور و ارزش و جايگاه آن در منطقه خاورمیانه،  شمار تهديدات بالقونظامی و تعداد بی

ضرورت پژوهش در زمینه شناخت و ارزيابی تقويم اقلیم نظامی مناطق مختلف کشور، ضرورت  

پژوهش در زمینه شناخت و ارزيابی تقويم اقلیم نظامی در آينده کاری بس هوشمندانه است که 

لط در آينده جلوگیری کرده و با افزايش کارايی و ها از تصمیمات غتواند ضمن کاهش هزينهمی

نظامی در منطقه شود.   نیروی  پهنهعملکرد  تعیین  پژوهش جهت  اين  اقلیم در  بندی مناسب 

بر اساس دو  بیوکلیمايی میسنارد  از شاخص  به تفکیک ماه  امور نظامی استان اصفهان  جهت 

استفاده شده  Arc GISافزار ز نرمم ا2059-2040سناريو خوش بینانه و بدبینانه در طی آماری 

های شاخص ی مؤلفهاست. بر اساس نتايج به دست آمده از اين تحقیق، مقادير رتبه بندی شده

بیوکلیمايی جهت امور نظامی در استان متفاوت بوده است که اين به دلیل تغییرات آب و هوايی 

کالس خاصی را برای استان    باشد به طوری که اين مقادير در هرماه ويژگی و سطحاستان می

های مختلف دهد که ايستگاههای میسنارد ماهانه استان نشان میايجاد کرده است. تهیه نقشه

استان اصفهان در دوازده ماه سال شرايط متفاوتی از لحاظ امور نظامی دارند که با توجه به اين 
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آل جهت امور ب و ايدهشويد که کدام بخش استان در کدام ماه شرايط مناسنقشه متوجه می

کنند. به طوری که ماه سپتامبر بیشتر سطح استان در محدوده شرايط بهینه نظامی ايجاد می

باشد و به طور می باشد که میزان آن در دوره پايه بیشتر از دو سناريو بدبینانه و خوشبینانه می

فصل بهار مناطق کم   کلی و بر اساس نتايج به دست آمده در فصل تابستان مناطق مرتفع و در 

ارتفاع استان جهت امور نظامی بهینه انتخاب شده است و در فصل زمستان شرايط سرد حاکم  

است که با توجه به داده بدست آمده از میزان شاخص میسنارد در سناريو بدبینانه به سمت 

 کرانه پايین طبقه سرد تمايل دارد.

های نظامی در  نتايج تجريه و تحلیل صورت گرفته نشان از آن دارد که در انجام مأموريت

استان اصفهان، محور قرار دادن سناريوهای خوشبیانه و بدبینانه بر اساس تغییرات اقلیمی در 

های  تواند کمک شايانی برای نیروهای مسلح در اجرای بهینه طرحمدت میهای زمانی میانبازه

تواند منجر به تحوالت  نمايد. همچنین اين مقوله مهم میی در قلمرو سرزمینی استان میعملیات

سازی تجهیزات، ادوات و تسلیحات ها در حوزه بهینهگسترده در راهبردهای دفاعی و نظامی يگان

 های مستقر در استان اصفهان گردد.  سازمانی يگان

نهادينه راستای  دردر  سناريومحور  مطالعات  می  سازی  پیشنهاد  کشور  ديگر  گردد:  مناطق 

بررسی تغییر اقلیم در مناطق مختلف کشور انجام گردد تا با توجه به نتايج، بتوان تغییراتی در  

ای تغییر اقلیم با شاخص میسنارد و ضرايب شاخص میسنارد انجام داد. همچنین، نتايج مقايسه

 م گردد.های بیوکلیمايی ديگر در منطقه مورد مطالعه انجاشاخص
 

 قدرداني 

 ني ما را در انجام ا  و   اندافرادی که نويسندگان را در طی تحقیقشان حمايت کرده از    لهینوسيدب

 . کنمیتشکر م  مانهیکردند، صم ی اري  قیتحق 
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