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A B S T R A C T 

Article Type: Research article 
Nowadays, extreme events, as one of the signs of climate change, have 

become major climatic hazards. The main objective of this study is to 

investigate the population exposed hyperthermia in Kermanshah at the 

time of the heat waves. In this regard, the heat waves of Kermanshah 

synoptic station were extracted during 2000-2015, and the heat wave in 

July from 7 to 13 was selected as the case study. The land surface 

temperature of Kermanshah city was extracted by applying a single 

channel algorithm on the thermal bands of ،TIRS sensor of the Landsat 

8 platform for July 9, 2015. The obtained LST turned into air 

temperature using 09 UTC air temperature of Kermanshah 

meteorological Synoptic station. Using spatial statistics analysis of hot 

spots, critical regions of Kermanshah were identified during heat wave 

and the population of high risk was obtained from demographic block 

of 2016 census using tabular matrix analysis. The results showed that 6 

districts of Kermanshah with an area of 3072 hectares form a critical 

heat core. The daily temperature mean of this heat core for 6 heat wave 

days was not less than 36 degrees Celsius, while the mean of maximum 

temperature of this part of the city was 47 degrees Celsius. The analysis 

of the tabular matrix indicates that according to the census of 2016, 0.52 

of the total population of the city of Kermanshah, 492285 people, were 

located in the critical core area, and the population density in this core 

was 160 people per hectare, which is twice the density of Kermanshah 

city. 0.44 of the population of two demographic class (99893 people) 

that have high vulnerability to heat waves, heat stress and hyperthermia, 

namely, young children (under the age of 10) and the elderly (over the 

age of 60) are located in the heat core area. 
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 اقلیمای  مخاارر   با مواجهه درشهر کرمانشاه  یمیاقل یستز یریپذ آسیب ییفضا تحلیل

 گرم موج

 0داریوش یاراحمدی ،2*مصطفی کرمپور، 8حسین یاوری

 آباد، ایرانخرمشناسی، دانشگاه لرستان، دانشجوی دکتری اقلیم 8
 آباد، ایرانخرمشناسی، دانشگاه لرستان، استادیار اقلیم 2
 آباد، ایرانخرم، دانشگاه لرستان، شناسیدانشیار اقلیم 0

 چکیده  مشخّصات مقاله

 پژوهشی نوع مقاله:
 اقلیمیی  مهیم   مخیاررات  بیه  ،تغییر اقلییم  یاز تظاهرات اصل یکی مثابة امروزه به اقلیمی حدی رخدادهای

شیهر کرمانشیاه در زمیان     یریپی   بیآسی تحلییل فایایی    پژوهش پیش رو، یاساس هدف .اندشده یلتبد

 بیرای  کرمانشیاه  شیهر  سیینوپتی   ایسیتگاه  هیای داده ازگرم  امواج ،راستا ین. در ااسترخداد امواج گرم 

 دمیای . شید  انتخیا   2380 یجیو   80تا  3موج گرم  هاآن میان ازو  شد استخراج 2333-2380 دورة

 1 لندسیت  حرارتیی  سنجندة گرمایی باندهای روی کانالت  الگوریتم اعمالشهر کرمانشاه با  زمین سطح

 یهواشناسی  ایسیتگاه  33 ساعت ةشد یدبانید هایدادهو با استفاده از  استخراج، 2380 یجو  3روز  برای

 نیواحی داغ،  هیای لکّیه  ییآمار فایا  تحلیل از استفاده با. شد یلهوا تبد یدما بههمان روز  برایکرمانشاه، 

 ازدر معیر  خطیر    جمعی یت  مییاان  و شید  ییگیرم شناسیا   میوج  رخیداد  حیین  کرمانشیاه  شهر بحرانی

نشیان داد   یجدست آمد. نتیا متقارع به ماتریس تحلیل از استفاده با 8030 سرشماری یجمعی ت های بلوک

 شیکیل را ت بحرانیی  گرمیایی  هسیتة  یی   هکتار 0332 برابر یمساحت بااز شهر کرمانشاه  منطقه ششکه 

 نبیوده  گیراد  سانتی ةدرج 08موج گرم کمتر از  روز شش ری داغ هستة این روزانة دمای میانگین .اند داده

 میاتریس  تحلییل بیود.   گیراد  سیانتی  ةدرج 50بخش از شهر برابر  ینا یشینةب یدما یانگینکه م حالی در

 کرمانشیاه،  شیهر  کیلّ  جمعی یت  از %02، 8030 سیال  سرشیماری  آمیار  براساس که بود آن بیانگر متقارع

 883داغ برابیر   ةهسیت  یین در ا یو تراکم جمعی ت گرفته قرار بحرانی هسته محدودة در نفر 532210 یعنی

 کیه  جمعی تیی  ربقیة  دو جمعی ت % از55 شهر کرمانشاه است. متوس ط تراکمنفر در هکتار بود که دو برابر 

 ةخردسیا ن )رد  یعنیی دارنید،   یو گرمیازدگ  گرمیایی  هیای  تنشگرم،  امواج برابر در با یی پ یریآسیب

قیرار   یجمعی تی  ةهسیت  یننفر( در ا 33130)( سال 83 با ی سنّی ة)رد سا نکهن و( سال 83 زیر سنّی

 .  دارند

 تاریخچة مقاله:
 8033 آبان 03 دریافت

 8033 بهمن 28 پ یرش

 8031 خرداد 8دسترسی آنالین 

 ها:کلیدواژه
 یهیا  پهنه یی،فاا آمار ی،حد رخدادهای

 شییهر گرمییایی، یهییا تیینش ی،بحرانیی

 کرمانشاه.
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 مهمقدّ
 ،ندسیت هرو هبا آن روبی  یبشر جوامعکه  محیطیزیست چالش ترینمهم و ترینیجد  مثابة به جهانی گرمایش امروزه

از سیطح   %8/3کمتیر از   ینمنارق شهرنشی  اعمال کرده است. یبشر زندگی مختلف هایجنبه بر ایگسترده ثیراتتأ

نفیر( در حیال حا یر در     یلییارد م 8/8جهیان )  جمعی یت  یشیتر ا ب(، ام ی 2388 ،8جان  و لیکنند )یرا اشغال م ینزم

 یانیدازها  چشیم  یییر سبب تغ یشهر یفااها یکالبد ةتوسع .(2380، 2ساماو  میلرکنند )یم یزندگ ی،منارق شهر

 شود.یمتفاوت م یایکیف یهایژگیسطوح با و ییرساخت و تغانسان یهایکاربر به یعیرب

و  پیور  یشمسی دارد ) یمحلّ یوهوا آ و  یجو  یطبر شرا یمهم  تأثیر، ینزم یسطح یهادر پوشش یلو تبد ییرتغ 

تفیاوت  مبسییار   پیرامیون نسبت به  شهرها کالندر  زمین سطحهای اخیر کاربری و پوشش در دهه .(8030 همکاران،

 و شیهرها  یریپی  یبآسی  یشه، باعی  افیاا  بیالقو   صیورت  به ی،شهر یدر فااها یادیز جمعی ت. تمرکا و تراکم است

سیریع   جمعی یت، رشید  . افیاایش  شیود میی  اقلیمیی  مخیاررات  ژهیی و به محیطی مخاررات بیشتر هرچه زاییخسارت

ای در گرمیایی، سیبب تغیییرات قابیل مالحظیه      ةدر ترازهای پایین جو و آثار جایرشدن، افاایش آلودگی هوا صنعتی

مخیاررات   یجیاد ا ییا و ن یمیت مخاررات اقلو شد  یفراوان یشافاا ی شهرهای بارگ شده است.و ع هوا و اقلیم محلّ

 است. تغییر اقلیم یهاجنبه ینتراز مهم یکینوظهور  یمیاقل

حاد سازمان بهداشیت   یمیمخاررات اقل یستبعد در لبه 2330، از سال امواج گرممانند  یحد یرخدادها یفروان 

 گیرم  واجامی  اثیر  بیر  نفیر  هیاار  808 بیش از 28 قرن اول دهة در(. 2385و همکاران،  0برکو) قرار گرفته است یجهان

میرگ گیاارش شیده     8333( کیه  2333 تا 8338قبل از آن ) ةبا ده یسهرقم در مقا ینو ا داده دست از را خود جان

 2383 تیا  2333 سیال  از (.2385 ،5تغیییر اقلییم   ولالید  بیین  هیئیت ) دهید ینشان م یدرصد 2033 یشافاا ،است

 دیگیر  دلییل بیه  مرگ افاایش که حالی در. است یافته افاایش %133 گرما امواج از رمتأثّ ریم و مرگ افاایش توس طم

 اییا ت  در(. 2385 ،همکیاران  و بوده است )برکو %23 ،سرما جمو و یسال خش  روفان، سیل، مثل اقلیمی مخاررات

 از بییش  و رسید میی  نفر 533 به ،است ارتباط در گرما امواج اب مستقیم رور به که سا نه میر و مرگ توس طم ه،متحد 

 اروپیا  ةقیار   در گرمیا  امیواج  اثیرات . (2388 ،همتحد  ایا ت 0یها یماریب کنترل مرکا) شوندمی بستری نیا نفر 8333

 از اتمخیارر  ایین  اثیر  بیر  اروپیا  در نفر 13333از  یشب 2330نمونه در سال  یبرا کستا هاهقار  دیگر از بیشتر خیلی

نفر بیرآورد   05333از  یش، ب2383در سال  یه(. مرگ بر اثر امواج گرما در روس2333 همکاران، و 8هرتل) رفتند دنیا

   (.2385 همکاران، و 3)شاپشنکوشده است 

 جمعی یت  تیراکم  این .نشاه را به خود اختصاص داده استاستان کرما جمعی ت لّک از %51 ییتنها بهشهر کرمانشاه  

 مخیاررات  از بسییاری  برابیر  در را شیهر  پ یریآسیب تواندمی هبالقو  صورت به شهر، مرکای هایبخش در ژهیو به با 

سیاکن   جمعی یت از  %25که آن بود  یانگرب 8030سال  ی. آمار سرشمارببرد با  اقلیمی مخاررات خصوص به ربیعی

در برابیر   یسینّ  هیای رده ایین  کیه  اندداده تشکیل سال 3 زیر خردسا ن وسال  83 یشهر کرمانشاه را سالمندان با 

 ند.  دار ییبا  پ یری آسیب یاز امواج گرم و گرمازدگ یمخاررات ناش

 ریوری  بیه بوده اسیت   پژوهشگران توج هاز مو وعات مورد  یکیموج گرم  یمرتبط با رخداد حد یرهایمرگ و م 

                                                                                                                                               
1- Lee & Jong  
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 83 اقلیمی شهر کرمانشاه در مواجهه با مخاطرة اقلیمی موج گرم پذیری زیست تحلیل فضایی آسیب
 

 بیابیانی  شیهرهای  در گیرم  حیدی  رخیدادهای  با مرتبط میرهای و مرگ بررسی به اقدام ،(2383) 8آسترا و باند  که

 8333کیه فرکیانس رخیداد امیواج گیرم از سیال       و مشاهده نمودند  کردند 8303-2385 یآمار ةدور یر 2اسنوران

میرتبط بیا    هیای  بیمیاری و  گرمیازدگی این افاایش مرگ و میرهای مرتبط با ه است. یافت یشافاا داری معنی صورت به

 با تر بود.   ،اندبوده شهری هایبافت درو دارند  بیشتری یجمعی ت تراکم که هایی ایالتگرما در مورد 

 نییا  تابسیتانه،  گیرم  رخیدادهای  در ها مارستانیب به مراجعین تعداد گرم، امواج با مرتبط میرهای و مرگ کنار در 

کیه   ریوری  بیه قیرار گرفتیه اسیت     پژوهشیگران  بررسیی است کیه میورد    موج گرم زاییخسارت یها شاخص از یکی

موج گیرم   یبحران هایحالتو  یویورکن شهر کالن گرمازدگی با مرتبط بیماران(، تعداد 2380) و همکاران 0مادریگان

که میوج گیرم و    ییروزها در که شود یمدیده  و وح به پژوهشدر این د. بررسی کردن 2388-2333 آماری دورة ری

تیا   %80حیدود   یوییورک، ن یمرکیا  یمارستانب ةشد ثبت گرمازدگی با مرتبط مراجعانتعداد  ،حاکم بوده است گرمربَاَ

 پوسیتان  اهیسی  یرمرگ و م یاانم یویورک،که در شهر ن نشان داد پژوهشاین بوده است.  یعاد  یبا تر از روزها 83%

تیراکم   ییاان م ازجملیه  ییا خود شیهر ن  یجمعی ت یهاویژگی نژادها با تر بوده است. یراز سا گرم یحد یدر رخدادها

همکیاران  و  5لمنسو نمونه یکند برا یلآن را تعد تأثیر یاکرده  یدگرم را تشداجوام تأثیر تواندیم یجمعی تو  یمسکون

 ایشیان کردند. را بررسی  یسپار شهر کالنموج گرم در  یحد یرخدادها یو اجتماع یاقتصاد های(، خسارت2380)

 دمیایی  ثیراتتیأ  ،هکیرد  یرخداد موج گیرم بررسی   یر یدانیم یها یریگ اندازه با را هرش مختلف ارقمن یهوا یدما

  یبیا  تمرکیا  بیا  منیارق  در کیه  دادنید  نشانو  کردند بررسی شهر دمایی تغییرات بر را پاریس شهر کالبدی توسعة

 بیا  تصیاعدی   صیورت  بیه  تیراکم کیم  منیارق  به نسبت گرم موج ةشد لیتحم هایهاینه و خسارات میاان ،یجمعی ت

 در شیهر  یریپی  یب عف آسنقطه نیتر مهم ،یجمعی تو  یآن بود که تراکم مسکون یانگرب پژوهشاین  یجة. نترود می

 .  است گرم موج برابر

 ،د امیواج گیرم  ی است، آشکارسازی الگوهیای همدییدی مولّی   شرایط سینوپتیکی خاص  حاصلاز آنجا که موج گرم  

 قوییدل  ک8033،رحیمیی  قوییدل ) ه اسیت شید موج گرم بررسیی   تحلیلزمینة  دریکی دیگر از رویکردهایی است که 

 و مجیرد ) گیرم  میوج  زمانی سری آماری تحلیل در همین راستا (،8035 ،همکاران و مجرد ک8035 ،ر ایی و رحیمی

 بیوده  پژوهشیگران نییا میورد بررسیی     (8032 ،نژاد و همکارانیلع)اسم گرم امواج آشکارسازی یا ،(8035، همکاران

کیاربری ارا یی و    یها یژگیوا ی و اتمسفری است، ام شرایط جو  حاصله لی او  صورت بهرخداد موج گرم اگرچه است. 

هیای  شنچشیمگیری در تشیدید و ییا کیاهش تی      ثیرتیأ  تواند یم یسبا شهر یفاا ةو سران یعتوز تغییرات آن و نیا

و  یهسیبا چیه در سیا    یاصفهان، فایا  شهر( نشان داد که در 8033) یراوس. داشته باشدحرارتی ناشی از موج گرم 

تیر   گیرم  یدر روزهیا  یشیهر  یطسبا و محی  فاای ییدما  است. تفاوت یرامونیپ یها یابانتر از خ چه در آفتا ، خن 

 دشی  مشاهده نیا (8033همکاران ) و یرنظرپ پژوهشدر  یا جهینت چنین .رسیدمی نیا گراد سانتی ةدرج 8/3 به یحتّ

 بیوده  آبیی  یها پهنه از پس شهر، سطح در سبا یفاا کنندگیخن  نقش نشان داد که نوشتار،این تفاوت که  ینا با

 تشیدید  شیب،  در ژهیی و بیه  را گرمیایی  امیواج  تأثیر تواندمی کهاست  عواملیاز  یگرد یکی یشهر یحرارت جاایر. است

 ییر جاا یدو تشید  یلرا در تشیک  یسیاخت شیهر   یها پهنه نقش( 8038) یاورزو ک یروزجاییفکریمی  پژوهش ،کنند

 درجیة  5 تیا  0 ،شیهری  غییر  هیای محییط  بیا  شیهری  هیای یطمح دمایی تفاوتکه در  یا گونه به ،نشان داد یحرارت

   .استبوده  گراد سانتی
                                                                                                                                               
1- Astera & Bandella 

2- Snoran 

3- Madrigano 

4- Lemonsu  
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 خسیارات  افیاایش  و گیرم  فصیل  در وییژه  به گرم امواج رخداد فراوانی و جهانی گرمایش روزافاون اهم ی ت باوجود 

 مثابیة  بیه مقابل رخداد موج گرم در یشهر ینواح ةبالقو  پ یری آسیب یااندر مورد م یجامع ةمطالع ،نآ جانی و مالی

شیهر   یریپی  یبآسی  یاانم یبررسحا ر  پژوهش یصورت نگرفته است. هدف اساس یم،اقل یحد یندهایاز فرا یکی

 .است یمیاقل نوظهوراز مخاررات  یکی منالة بهبرابر امواج گرم کرمانشاه، در

 بررسی مورد معرّفی منطقة
. (8)شیکل   اسیت  قرار گرفتیه  مطالعه مورد( 8030سال  یشهردار ة)براساس محدود کرمانشاه شهر نوشتار حا ر در
از تهران، مشیهد، اصیفهان،    پس و ترین شهر استان کرمانشاه، بارگ8030سال  درنفر  358808 جمعی تبا  شهر این

 مربیع،  یلیومتر ک 0/30شیهر بیا مسیاحت     ایین . اسیت ران ایی  جمعی یت شهر پر نهمین ،تبریا، کرج، شیراز، اهواز و قم
 سیطح  از متر 8533 آن توس طم ارتفاع استان کرمانشاه را به خود اختصاص داده است. جمعی ت کلّ از %51 ییتنها به

 .است مربع کیلومتر در نفر 3382 ،شهر این در توس طم جمعی ت تراکم و بوده دریا

 هاروش و مواد
در  جمعی یت موج گرم در شهر کرمانشیاه و   یرخداد حد تشد  میاان بررسی نوشتار پیش رو اساسی هدف که آنجا از

 بیه  دسیتیابی  راستای در پژوهش کار روش و استفاده مورد هایداده موج گرم است، ل ا ییتنش گرما یس معر  ر

 هیای داده ل،او  دسیتة . (8 جیدول اسیت )  شیده اسیتفاده   هدسیته داد  دواز  حا ر پژوهش در. شودمی ارائه هدف این

 هیا آن رریق از که است شهر کرمانشاه هواشناسی ایستگاه روزیشبانه گانةهشت مشاهدات ةشد ثبت یمربوط به دما
 یعنیی  ،آن گرمیایی  یاز بانیدها  کیه  است 1لندست  یا ماهواره یرتصاو هایداده م،دو  دستة. شد شناساییامواج گرم 

 یمتیر دو ارتفیاع  هیوای  دمیای  سپس و زمین سطح دمای ةمحاسب برای 8ییقرما گرما مادون دةسنجن 88 و 83 باند

   .شدشهر استفاده  یطمح

 
 سطح شهرستان و استان کرمانشاه  در کرمانشاهشهر  یّت. موقع1 شکل

                                                                                                                                               
1- Thermal Infrared Sensor (TIRS)  
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 پژوهشمورد استفاده در  هایداده .1 جدول

 یمکان - زمانی تدقّ آماری ةدور منبع داده نوع
 روزانه 2380-2333 کرمانشاه سینوپتی  ایستگاه ایستگاهی یها داده
 متر 03 به شدهریسمپل متر 833 2380 جو ی 3 1لندست  ةسنجند حرارتی باندهای ازدور سنجش یها داده

 ةبیشیینه دمیای روزانی    توس یط مقیدار م  ةگرم، پیس از محاسیب   یحد یرخدادها ییشناسا یبراپیش رو  پژوهش در
و  8از روش فومییاکی  بیا دماهیای فیرین    همیراه محاسبه و تفکی  روزهیای   برایشهر کرمانشاه،  ینوپتی ایستگاه س
شیود،  نییا ییاد میی    ییاکی شاخص فوم یا« دما ةشدانحراف نرمال» ةکه از آن با نام شاخص یا آستان (2333همکاران )
هیا بیر مبنیای انحیراف از     برای تمام سال مورد استفاده باشد، شاخص این روشهای شاخص نکهیاد. برای شاستفاده 
دمیا براسیاس    ةشدتوار شده است. شاخص انحراف نرمالایستگاه اس 2380تا  2333 سالروزانه از  تبلندمد میانگین 
 :شود بندی می مدل 8 ةبه شرح رابط ،(2333) فومیاکی و همکاران پژوهش

 ̅                                      (یاکیفوم شاخص) 8 ةرابط 

دمیای   هانحیراف از مییانگین بیشیین    :Tmax کتعداد روزهای سالمجموع  :Nک دما ةشدانحراف نرمال :NTD آنکه در 
 صیورت  بیه است که  jدر روز  i یستگاهت ابلندمد  یانگینم یارانحراف مع یان : و  n کاز سال :j کروز در :i کایستگاه ةروزان
 :دیآ یمدست  به 2 ةرابط

̅̅       -                                     (شده رمالنشاخص انحراف ) 2 ةرابط ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ 

 مقیادیر روزهای گرم،  مثابة به 2تا  8ت و  عف مقادیر شاخص یادشده در روزهای مختلف، مقادیر به شد  توج هبا  
 (.2)جدول  شده است یبند ربقهرگرم بَروزهای اَمنالة به ،0گرم و مقادیر با تر از بسیار روزهای 0تا  2

 شییة حا در کیه  اسیت کرمانشیاه   ینوپتی سی  یهواشناسی  یستگاهدر سطح شهر، ا موجود یستگاهآنجا که تنها ا از 
 امیواج  مخاررة بیوکلیمایی ییزاخسارت یاانم تواننمی با یی تدقّ با آن بر تکیه با ل ا است،شهر واقع  یشمال شرق

شیهر   یطهیوا در محی   یدمیا  ةمحاسیب  بیرای  ،ییل دل ینبه همی  کدکر ررسیب کرمانشاه شهر مختلف منارق در را گرم
گیرم   میوج  ریی ( 88 و 83)بانید   1 لندست گرمایی سنجندة یرتصاو گرمایی یمربوط به باندها هایداده ازکرمانشاه، 

آمید و در   دسیت بیه  یدرخشیندگ  یدمیا  ةبا استفاده از محاسیب  ینسطح زم دمای نخست .شدمورد مطالعه، استفاده 
از . دشی  یمتیر ارتفاع دو یهوا یبه دما یلتبد رگرسیونیتابع  ی  ةبا استفاده از توسع ینسطح زم دمای ،بعد ةمرحل
 سیتفاده شید  ا 1لندسیت   گرمیایی  ةسنجند 88و  83 یاز باندها ینسطح زم یاستخراج دماکانال برای ت  یتمالگور

. لندسیت در دسیترس اسیت    ةاخ شدتصاویر  در فایل فرادادة یتمالگور یندر ا یازمورد ن یپارامترها یر. مقاد(2)شکل 
 یادشیده  بانیدهای  هیای پیکسیل  ..اندی یاست، ابتدا مقیدار عیدد   یاهیبر شاخص پوشش گ یروش که مبتن یندر ا

 .دشومی تبدیل ریفی رادیانسبه  0 رابطة براساس

                                 (باندها یفیر یانساستخراج راد) 0 رابطة

 DN یرمقیاد  ییا ن :Qcal کمقدار ثابت هر باند :AL کهر باند یانسراد یب ر :MLریفیک  رادیانس میاان: Λlدر آن  که

 .  است TIRS گرمایی یباندها پیکسل

 گرم یرخدادها یآشکارسازشاخص انحراف نرمال شده جهت  طبقات. 2 جدول

 شده نرمال انحراف شاخص مقدار طبقه
 8-2  گرم

 2-0 ارگرمیبس
 0 از با تر داغ

                                                                                                                                               
1- Fumiaki 
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 :گیردمی انجام 5 ةرابط صورت به درخشندگی دمای به ریفی رادیانس تبدیل مدو  ةمرحلدر 

                           (درخشندگی دمای استخراج) 5 رابطة
  

  (
  

  
  )

-       

 دمیای  نییا  :BTهیر بانید و    یثابیت بیرا   ریمقیاد  :K2 و K1،با  در شده محاسبه ریفی رادیانس میاان :L در آن  که
اسیت کیه    8سیطحی  بازتیابش  اسیتخراج  ،مسیو   مرحلیة  اسیت.  گراد یسانت درجة برحسب شده محاسبه درخشندگی

 :است 1تا  0 ةابطر صورت به گیاهی پوشش نسبت شاخص سپس و گیاهی پوشششاخص  ةآن محاسب ازین شیپ

                          (یاهیشاخص پوشش گ) 0 رابطة
   - 

     
 

بیوده اسیت.    0و  5 بانیدهای  ییب ترتبیه  که :OLI کسنجنده یبرا قرما مادونقرما و  یباندها :NIR و REDدر آن  که
 محاسیبه  8 رابطیة  صیورت  بیه پوشیش گییاهی    شدةتفا ل نرمالبراساس شاخص  یان یاهیپوشش گ تشاخص نسب

 :دشو می

)                    (یاهیشاخص نسبت پوشش گ) 8 رابطة
    -       

       -       
)
 

 

 بازتیابش  شیاخص  تیی درنها ک واسیت  شیده  گرفتیه  درنظیر  منطقه گیاهی پوشش بیشینة و کمینه مقادیر آن، در که
 :دشومی محاسبه 3 رابطة صورت به سطحی

                                   (یشاخص بازتابش سطح ةمحاسب) 3 رابطة

 :از است عبارت گراد سانتی ةبرحسب درج ینسطح زم یدما تیدرنها

⁄   )                                (ینسطح زم یدما) 1 رابطة )   (       ⁄ )          

 هیوای  دمیای  بیه  1 لندسیت  یحرارتی  سنجنده 88 و 83 باندهای ازشده  استخراج زمین سطح دمای تبدیل برای 
مربیوط بیه    ییدمیا  یهیا  . دادهشدشهر کرمانشاه استفاده  ینوپتی س یستگاها یهوا یدما یها از داده دومتری، ارتفاع
 ییل دلاسیت، بیه   یمحلّی  80:03شهر کرمانشاه کیه برابیر سیاعت     ینوپتی س یستگاها 2.ی.سی.تیو 33ساعت  ةمشاهد
 ی( بیرا محلّیی وقیت   بیه  82 تیا  88:03)سیاعت  شهر کرمانشیاه   سطح از 1 لندست ماهوارة گ ار زمان به بودننادی 

 .  شدهوا، استفاده  یبه دما ینسطح زم ةشد استخراج یدما یلتبد

 
 8گرمایی لندست  سنجندة یاز باندها ینسطح زم یاستخراج دما یتمالگور .2 شکل

                                                                                                                                               
1- Land Surface Emisivity(LSE) 
2- UTC 
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آمیار   میدل  از ،رخیداد امیواج گیرم    ینشهر کرمانشیاه حی   یبحران ینواح یا هابلوک آشکارسازی و شناسایی برای 

 نیواحی  شناسایی برای است، 8رداُ گتیس .جیبر آماره  یکه مبتن یلتحل ین. ادشاستفاده  داغ هایلکّه تحلیل ییفاا

 ارمینیان  سیطح )در  داریمعنی صورت به هاآن یهوا دمای گرم، موج رخداد حین که کرمانشاه شهر از هاییهمحلّ یا

30/3 (30/3 P_value = )ةمرن. دش استفاده است، بوده ارراف از با تر Z دهید کیه   ینشان می  مارهآ ینا ةشد محاسبه

عمیل   گونیه  نیی ا ییل تحل یین ا یارچو  مفهوماست. چ شدهی بند خوشهکم  یا یادز یربا مقاد ها دادهدر کدام منارق، 

 صیورت  بیه  یآمیار  ازنظرآن  ةیهمسا یهاشود که هم خود عار ه و هم عار هیم یداغ تلقّ ةلکّ یا عار ه کهکند می

 ینحی  یبحرانی  یدر معر  خطیر دماهیا   جمعی ت یریپ یبآس یاانم ارزیابی برایبا تر از ارراف باشند.  داری معنی

 8030 هیای سرشیماری  بیرای  کرمانشیاه  شیهر  یجمعی ت هایبلوک به مربوط هایداده از ،کرمانشاه شهرموج گرم در 

 در گیرم  میوج  حیین  یدمیا  ،آشکارشیده  بحرانی نواحی بین ارتباط متقارع ماتریس تحلیل از استفاده با. دشاستفاده 

   .دش شناسایی کرمانشاه شهر مختلف منارق در بحرانی دماهای خطر معر  در جمعی ت میاان و شهر سطح

 نتایج

 2380 سیال  جیو ی  82تیا   3موج گیرم   ی،در معر  خطر گرمازدگ جمعی تو  یگرمازدگ ةبالقو  خطر یابیارز برای

 ییانگین شیروع شید. م   8035 یرت 88روز  از گرم موج این. دش انتخا  موردی ةمطالع مثابة به( 8035 یرت 28تا  88)

ایسیتگاه  . ی.سی ی.تیو 33سیاعت   ییدبانی د درمیوج گیرم    ییت حاکم ةروز شیش  ةدور ینا یشهر در ر یشینةب یدما

 یدمیا  ییانگین بیوده و م  گیراد  سیانتی  ةدرج 03 برابر، ی بودهمحلّ وقت به 80:03که برابر ساعت  سینوپتی  کرمانشاه

 .(0جدول ) است بوده گراد سانتی درجة 52 برابر ،دورهاین نیا ری  بیشینه

 روز، ی(محلّی  وقیت  بیه  80:03 سیاعت ) ایستگاه 33ساعت  ةشد یدبانیددمای  ازلحاظ موج گرم ینروز ا ینترگرم 

 یدهرسی  گیراد  سانتی ةدرج 8/50به  نهیشیب یو دما گراد سانتی ةدرج 0/03به آن  یموج بوده است که دما ینا پنجم

درجیه و   03کرمانشاه( برابیر   یستگاهشهر )ا 33ساعت  یدما یانگینم ،موج گرم ینا یر یکلّ رور به. (0شکل ) است

   (.5جدول ) بوده است گراد سانتی ةدرج 52برابر  یان یشینهب یدما یانگینم

 از اراّلعیی  وکرمانشیاه بیوده اسیت     ینوپتی س یهواشناس یستگاهمربوط به اموج گرم  ةشد ارائه یآنجا که دما از 

 یمنارق مختلف شهر کرمانشیاه ری   یدما آوردندستبه برای ل ا دهد،نمیدست به کرمانشاه شهر داخلی هایبخش

 81) 2380 جیو ی  3روز  بیرای  1 لندسیت  گرمیایی  ةسنجند ایماهواره تصویربرداری بهموج گرم،  ةروز شش ةدور

از  کرمانشیاه شیهر   ةمحدود ینسطح زم دمایو  شد اقداممحدوده شهر کرمانشاه  یم موج گرم( براروز سو  8035 ریت

 .  آن استخراج شد

شهر کرمانشاه در  ینوپتیکس ایستگاه بیشینة دمای و( یوقت محلّ به 13:39. )ساعت ی.سی.توی 90ساعت  ةشد یدبانید دمای. 3 جدول

 موج گرم یروزها

 بیشینه دمای ی.سی.توی 90 ساعت دیدبانی دمای بررسی مورد روزهای

 58 01 (2380 یجو  3) 8035 ریت 88

 58 03 (2380 جو ی 1) 8035 ریت 83

 52 03 (2380 جو ی 3) 8035 ریت 81

 50 5/01 (2380 جو ی 83) 8035 ریت 83

 8/50 0/03 (2380 جو ی 88) 8035 ریت 23

 0/52 2/03 (2380 جو ی 82) 8035 تیر 28

 2/52 03 میانگین

                                                                                                                                               
1- Gi Getis-Ord 
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  موج گرم یروزها طیشهر کرمانشاه  ینوپتیکس یستگاها یشینةب یروزانه و دما یدما یانگینم .3 شکل

 یخطّی محلّی( بیا اسیتفاده از میدل رگرسییونی      وقت به 82ساعت )برای آن روز  شده استخراجدمای سطح زمین  

 25 یآن ری  ییت موقع ةدهنید  پوشش یکسلپ ینسطح زم یبا دما یستگاها ی تموقع یهوا یدما ینب شده دادهبرازش 

 تعییین   یریب  به دمای هوای ارتفاع دومتری شد. مییاان  لی، تبد2381تا  2380 یآمار ةو مرداد دور یرروز از ماه ت

بیوده   13/3 برابیر  بیود،  2380 -2381 آماری دورة مختلف روز 25 ةشدیریگ اندازه یبر دما یبرآوردگر که مبتن تابع

 .(5جدول ) است

حرارتیی لندسیت   ، از بانیدهای  (5جدول ) شده ارائهی با استفاده از مدل رگرسیون خطّکه  توزیع فاایی دمای هوا 

توزییع   براساس نقشیة  . .( 5شکل ) دتولید ش 8035 یرت 81روز  یمحلّ وقت به 82شهر کرمانشاه در ساعت برای  1

 ةدرجیی 50تییا  03شییهر از  مختلییف ی، در نییواح8035 یییرت 81کرمانشییاه در روز  82سییاعت  یهییوا یدمییافاییایی 

 هیا پیارک  نظییر  یباز شهر فااهای آن بریکار غالباً که کرمانشاه شهر ایحاشیه هایبخش. است متفاوت گراد سانتی

 53تیا   03 ییدمیا  دامنیة در  ،(الیف  5بیه شیکل    توج یه )با  استتراکم باز کم یفااها و مسکونی یرغ هایحدودهم یا

 دارای، دارنید  ییبا  مسکونی تراکم که شهر کرمانشاه مرکای هایبخش که حالی در .اندگرفته قرار گراد سانتی ةدرج

 رسید میی  گیراد  سیانتی  ةدرجی  50تیا   55 بیه  یمرکا قمنار از هاییبخش در و گراد سانتی ةدرج 53 یبا  یدماها

 شیهری  هیای بافت حجم و نددار کمی شهری و ونیمسک تراکم که کرمانشاه شهر ایحاشیه هایبخش .(  5)شکل 

 هیا بخیش  ایین  ،هسیتند  گراد سانتی ةدرج 53تا  03 ییدما انگینمی دارای است، مرکای هایبخش از کمتر هاآن در

. انید داده اختصیاص  خیود  بیه  را اسیت  کرمانشاه شهر کلّ مساحت از 00/3 برابر که هکتار 0818 حدود در مساحتی

 هیای بخیش  در شیود، یمی  ییده د 5کیه در شیکل    ریور  همیان  ،گیراد  سانتی ةدرج 52تا  53 ییدما انگینمی با ربقه

از مسیاحت   28/3هکتار که برابیر   2031در حدود  یمساحتنیا ربقه  این د،شومی مشاهده شهر مرکای متراکم نیمه

 .(0)شکل  است داده اختصاص خود به را استشهر کرمانشاه  کلّ

 زمین سطح دمای براساس کرمانشاه شهر هوای دمای آوردگر. تابع بر4 جدول

 (گراد یسانت ة)درجخطا  مقدار تبیین ضریب استاندارد خطای 

 رهی متغت  خطّی اجراشده مدل

 2/8 مبدأ از عر  38/3 133/3

 11/3 زمین سطح دمای  ریب
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 00 اقلیمی شهر کرمانشاه در مواجهه با مخاطرة اقلیمی موج گرم پذیری زیست تحلیل فضایی آسیب
 

 
 1304 یرت 18روز  12شهر کرمانشاه ساعت  یهوا یا لحظه یدماتوزیع  ب: ؛1304 تیر 18روز  یبرا کرمانشاه شهر یمرئ ترکیب :الف .4 شکل

 از %25 بقیه ر ایین  د،شیو میی  مشیاهده  شیهر  مرکای هایشبخ در نیا گراد سانتی ةدرج 55 تا 52 ییدما قةرب 

 دمیای  بیشیترین  بیا  ربقیه را بیه خیود اختصیاص داده اسیت.      است هکتار 2808 برابر که را کرمانشاه شهر مساحت

 2838 حیدود  اسیت،  نوسیان  در گراد سانتی ةدرج 50تا  55 ینآن ب دمایشهر کرمانشاه که  80در ساعت  ای لحظه

 .(0)شکل  گرفته است شهر است را دربر از مساحت کلّ 83/3از مساحت شهر کرمانشاه که برابر  هکتار

 
 شده است یبند( طبقه2915 یجوال 0) یرت 18روز  یا لحظه یشهر کرمانشاه که براساس دما ییمساحت طبقات دما .5 شکل
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 دمیای  کرمانشیاه  شیهر  حتمسا از وسیعی بخش که بود آن بیانگر جی. داغ هایهلکّ رةآما تحلیل از حاصل نتایج 

 بیین  کیه  هیا  بخش این دمای .(8)شکل  است با تر خود ارراف نواحی سایر از داریمعنی صورت به که دارد ایلحظه

 30/3 ارمینیان  سیطح  در و اسیت  بیوده  بیشتر ارراف نواحی از داری معنی ورر به ،است گراد سانتی رجةد 50 تا 52

(30/3 P_value =) هکتیار  0332 برابیر  یبحرانی  ةربقی  یین ا مساحت. ستا داده را دارمعنی داغ هستة ی  تشکیل 

 روز شیش  ریی  داغ ةهسیت  ایین  ةروزانی  دمای میانگین .است بوده کرمانشاه شهر مساحت کلّ از 02/3بوده است که 

بخش از شهر برابیر   این ةبیشین دمای میانگین که حالی در نبوده گراد سانتی ةدرج 08کمتر از  8035سال  گرم موج

 هیای  بخیش  و الهییه  شهرکشرق و  شمال درشهرک ظفر  و آباد تازه یمنارق شهر .است بوده گراد سانتی ةدرج 53

 هیای بخیش  در ییا و ن و جنو  غر  شهر کرمانشاه یجنوب هایبخش در جعفرآباد و شاررآباد رقمنا و شهر مرکای

 ییاان م ةمحاسیب  ی. بیرا (8)شیکل   انید  گرفتیه  قیرار  داغ هسیتة  این در لیهجال و نیالد  نیز هایشهرک ،غر  و جن

نفیوس و   عمیومی  یبراسیاس سرشیمار   شهر کرمانشاه جمعی تمربوط به  ةیاز   یدر معر  خطر گرمازدگ جمعی ت

 از کیه  است بوده نفر 358808 برابر شهر کرمانشاه جمعی ت ،یسرشمار ینبراساس ا .دشاستفاده  8030ل مسکن سا

و  دهید میی  تشیکیل  ،است شهر جمعی ت کلّ %85سال که برابر  83 یرخردسال ز جمعی تنفر را  808333 تعداد این

 .دهدیم اصاختص خود به را جمعی ت از کلّ %83بوده که  33353 یان سال 83 با ی سالمندان جمعی ت

تیا   3 ةروز شیش میوج گیرم    یشهر کرمانشاه ر گرمایی داغ هایهسته توزیع بین تقارعی تحلیل از حاصل نتایج 

 کرمانشیاه، شهر  از جمعی ت کلّ% 02که بیانگر آن است  ی،گرمازدگ ةدر معر  مخارر جمعی تو  2380 یجو  80

 شیاخص  براسیاس  هاآن دمای بررسی مورد گرم موج ری که اندگرفته قرار شهر از هاییبخش در نفر 532210 یعنی

 (.0جدول است ) بوده دارمعنی بحرانی محدودة در داغ، هایلکّه

 
 ةبا استفاده از آمار 2915 یجوال 12 تا ۷موج گرم  ةروز شش ةرخداد یشهر کرمانشاه ط گرمایی یبحران ینواح ی. آشکارساز6 کلش

 %05 اطمینان سطح در اُرد گتیس .جی



 03 اقلیمی شهر کرمانشاه در مواجهه با مخاطرة اقلیمی موج گرم پذیری زیست تحلیل فضایی آسیب
 

 خطر گرمازدگی معرض در جمعیّت و گرم موج طیآشکارشده  بحرانی دمایی یها هسته بین ارتباط تقاطعی تحلیل ماتریس. 5 جدول

  جمعیّت کلّ تراکم سال 19 ریز خردساالن سال 69 یباال سالمندان

هکتار در نفر 31 808333 33353  شهر کل جمعی ت 358808 

هکتار در نفر 883 05508 00038  یبحران ةهست 532210 

 ،داغ ةهسیت  یین در ا یجمعی تی تیراکم   کیه  حالی درنفر در هکتار بوده  31شهر کرمانشاه برابر  کلّ یجمعی ت تراکم 

گیرم و   امیواج  برابیر  در بیا یی  پی یری آسییب  کیه  یجمعی تی  ربقة دو .(0)جدول  در هکتار بوده است نفر 883 برابر

 یسینّ  ردة در سالمندان) سا ن کهن و( سال 83 زیر یسنّ ردة در)کودکان  خردسا ن یعنیدارند،  گرمایی های تنش

 جمعی یت  از %53 اسیت کیه  نتیایج بییانگر آن   ه اسیت.  شید  یمتقیارع بررسی   یلتحل یسدر ماتر یان (سال 83 با ی

 ،یرخداد موج گرم میورد بررسی   ینکه ح اندقرار گرفته گرمایی ةهست ین( در انفر 05508) کرمانشاه شهر خردسا ن

 جمعی یت  از %01. (0)جیدول   اسیت  بوده گراد سانتی ةدرج 01 از بیش شهراز  بخش یندر ا یمحلّ 82ساعت  یدما

 گیرم  میوج  رخیداد  حیین آن  یشینةب یکه دما یجمعی تبلوک  یندر ا یان (نفر 00038) کرمانشاه شهر کلّ سالمندان

 .است گرفته قرار بوده، گراد سانتی درجة 55

 بحث
های حرارتی ناشی از رخداد حدی موج گرم در سطح شیهر کرمانشیاه   توزیع فاایی ریس  تنشپیش رو در پژوهش 

برای بررسی توزیع فاایی دمیای هیوا حیین رخیداد میوج گیرم در سیطح شیهر، از تصیاویر          ل در گام او  د.بررسی ش

باعی   میاهواره   ایین حرارتیی   ت فاایی با ی تصاویر سنجندةدقّ د.استفاده ش 1 گرمایی لندست سنجندة یا ماهواره

مورد استفاده قیرار   بارها ،آن دمای هوا تبع هبدمای سطح زمین و  بررسی ساختار فااییبازیابی و شده است که برای 

 (.2383 و همکاران، 2چاترج ک2383و همکاران،  8دانگیرد )

هیای  هیا و تینش  داخل کشور گرمازدگی هایپژوهشدر  تاکنونکه  ة آن استدهند نشان پژوهش ةبررسی پیشین 

ه نشید حیاد، بررسیی    یها یگرمازدگ در معر  مخاررة جمعی تهای شهری و مرتبط با امواج گرم در محیط حرارتی

جهیانی و   دمتعید   هایپژوهشد: از ی  ررف شوبسیار مهم آشکار می ، دو نکتةبه مو وع تر قیدقا با نگاهی ام ک است

ما، تعیداد رخیدادهای حیدی    بر میانگین عمومی د افاونکه در راستای رخداد گرمایش جهانی،  اند دادهنشان  داخلی

 ک8031و همکیاران،   زرنیه  )حیاتمی  اخییر رونید افاایشیی داشیته اسیت      ةو سرد در سه دهگرم  قبیل امواجدمایی از

تعداد و تیراکم   روز روزبه ،از ررف دیگر ک(2383، باند و  استرا ک2380و همکاران،  لمنسو ک8030مولودی و همکاران، 

 موج گیرم  یرخداد حد یفراوان یشبا افاا سو ی از  ینبنابراک ی و مسکونی شهرها روند افاایشی خواهد داشتجمعی ت

و از  در نواحی مختلف جهان اثبات شیده اسیت(   های بسیاریکه در پژوهش تغییر اقلیمیکی از اثرات جانبی  مثابة به)

و  یمیی دو عامیل اقل  ینا یافاااثر هم رودیشهر، انتظار م یتراکم مسکون یشو افاا یشهر جمعی ت یشبا افاا سویگرد

 صیورت  بیه ایین رونید را    های بسییاری پژوهشکه  یابدافاایش  یشهر یطدر محنیا   موج گرم مخرّ راتیتأث ی،انسان

درصیدی   133(، افیاایش  2385و همکیاران )  برکو پژوهش که ینحو به کاند کردهعینی در نواحی مختلف جهان اثبات 

اری آمی  ه را ریی دورة حید اییا ت متّ  شهری یها طیمحدر میاان مرگ و میرهای ناشی از گرمازدگی و امواج گرم در 

های حرارتی ناشی از گرمازدگی در محیط های شیهری  بنابراین امواج گرم و تنش اثبات کرده استک 2385تا  2333

 نیواحی  در گیرم  میوج  تشید   از کیه آگیاهی   استمخاررات اقلیم شهری  نیتر مهمبه یکی از  شدن لیتبد آستانةدر 

 یسینّ  ة)دو رد یگرمیازدگ  یسی  در معیر  ر  پی یر آسییب  جمعی یت  مییاان  از آگاهی آن کنار در و شهری مختلف

                                                                                                                                               
1- Duan 

2- Chatterjee 
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 یهیا  مراقبیت دهی توزیع فاایی امکانات و خدمات اورژانیس شیهری و   برای سازمان تواند یمو کودکان(،  سا ن کهن

 .  باشد رتبط با گرمازدگی بسیار مفیدم ویژة

ساختار توزیع فاایی دمای هوای سطح شهر کرمانشاه در هنگام رخداد ی  نمونه میوج گیرم    در نوشتار پیش رو 

، یادشیده  میوج گیرم  حیین رخیداد   که در  . نتایج بیانگر آن بودشد( بررسی 2380 یجو  82تا  3تیپی  )موج گرم 
 و الهییه  شیهرک  و شیرق  شیمال  در ظفیر  شیهرک  و آبیاد  تیازه  شهری منارقاز شهر کرمانشاه شامل  یعیبخش وس

 در نییا  و کرمانشیاه  شیهر  غر  جنو  و جنوبی هایبخش در جعفرآباد و شاررآباد منارق و شهر مرکای های بخش
 یعنیی شیهر کرمانشیاه    کیلّ  جمعی یت از  %02 حدود که جاللیه و نیالد نیز هایشهرک شهر غر  جنو  هایبخش

یکیی از میوارد جالیب     .بودنید  گرفتیه  قیرار  ییدما دارمعنی بحرانی داغ هستة ی  در ،اند گرفته را دربر نفر 532210

ی جمعی تی پرتیراکم   یها بافتت تنش گرمایی در بودن شد است، با تر شده مشاهدهمختلف  هایکه در پژوهش توج ه
پیاریس  ( مشاهده کردند که سیاختار توزییع دمیای شیهری     2380) برای نمونه لمنسو و همکاران کشهرها بوده است

مشیاهده   روشینی  بیه ا ام ی  کدر سطح شهر داشیته باشید   جمعی تی تراکم  عیفی با توزیع کلّ دار یمعنارتباط  تواند یم
تصیاعدی بیین    ایهرابطی  با تر بوده است و ،با تری دارند جمعی تتراکم که از شهر  ایدمای هوا در نواحی کردند که
ک از تنش های گرمایی و گرمازدگی نیا پییدا کردنید  های ناشی شهری و تعداد بیماران مرتبط با آسیب جمعی تتراکم 

مستقیم بررسیی   رور بهشهر کرمانشاه  در شهری جمعی تتنش گرمایی و تراکم  تبین شد  رابطةحا ر  نوشتارا در ام 
در  نفیر  883برابیر  داغ بحرانیی در شیهر کرمانشیاه     در هسیتة  جمعی تد که تراکم مشاهده شبا این حال ه است نشد

 .  شهر کرمانشاه( بوده است کلّ توس طم یجمعی تبرابر تراکم دو باًیتقرهکتار )
ی و یا در حیین رخیداد میوج گیرم( در نیواحی بیا       کلّ رور بهاین ارتباط بین با بودن میانگین دمای هوا ) توان یم 

 بانید  ( و آسیترا و  2333د، هرتیل و همکیاران )  زیع ساختار و بافیت شیهری تبییین کیر    را با تو جمعی تتراکم با ی 

 یدر نیواح  یتیراکم مسیکون   افیاایش  ،جمعی ت: تمرکا اند کردهتوجیه  گونه نیاخود  (، این رابطه را در پژوهش2383)
همیراه خواهید   را به شهر یمرکا یها بخشگرمازا در  یها تی الفع با ، تمرکا  جمعی ت ی وشهر ی شهر، تراف یمرکا
 یتمرکیا بیا    ییل لدبیه شیهر )  یبخش از شهر نسبت بیه حواشی   ینا یهوا یة عف در تهو این موارد در کنار .داشت
از شیهر حیادتر    ییهاآن در بخش یشیگرما راتیتأث ،رخداد موج گرم ینح ی یاکلّ رور به که شودی( باع  میمسکون
چییدمان   احیی و توسیعة  در ررّ، دهد یمنشان مستقیم  غیر رور به ج پژوهش حا ربنابراین نتایک باشد ینواح یراز سا

بیه رونید رو بیه افیاایش      توج یه و بیا   اقلییم شیهری نشیده اسیت     یخورهیا  پس زم به  توج هشهری شهر کرمانشاه، 
بسییار نادیی     آینیدة کیه در   رود یمی شده( انتظار گرمایش جهانی )مستند علمی اثبات رخدادهای موج گرم ناشی از

اورژانیس   یهیا  بخیش شیده و در  تشیدید   تشید   بیه در سیطح شیهر   منفیی میوج گیرم     راتیتأثمشکالت مربوط به 
 های گرمایی باشیم.  مراجعان مرتبط با گرمازدگی و تنششاهد  و وح بهشهر،  یها مارستانیب

 گیرینتیجه
از مسیاحت شیهر کرمانشیاه در     یتیوج ه بخش قابیل   ،رخداد موج گرم ینکه در ح دشص مشخّپیش رو  پژوهش در

. اسیت  گرفتیه  قرار شهر کلّ جمعی ت از 02/3آن  در که ردیگ یمدرجه قرار  53 یبا  یبحران یدماها یس معر  ر
 و (نفیر  05508خردسیا ن )  جمعی یت از  %53 کیه  دشی  صمشخّ نیا گرمازدگی دربرابر پ یرآسیب یسنّ یها رده در
 ایین  گییری قرار. انید قیرار گرفتیه   گرمیایی  ةهست ین( در انفر 00038) کرمانشاه شهر کلّ سالمندان جمعی ت از 01%

 یدماهیا  یسی  کیه ر  ییدمیا  هیای هسیته  در خردسیا ن  و سیا ن  کهن یسنّ یها رده در ویژه به توج ه قابل جمعی ت
 امیواج  برابیر  در پی یر آسییب  یشهر به کرمانشاه شهر که است شده باع  است، با  داریمعنی رور به آن در بحرانی

   .شود تبدیل گرمایی
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 منابع
 .اییران  گرمیایی  امیواج  شناسیایی  .(8032ابوالفایل )  دیسی  مسعودیان بهلولک علیجانی محمودک خسروی مرتایک نژاد،اسمعیل

 .05-03، (00) 88 ،توسعه و جغرافیا

و  یندرجیه حیرارت سیطح زمی     یبررسی  .(8033فارمیه )  یسی،رئ یک نافچیاربخت ،زادهیایشهرامک ف یی،روستا یکمجتب یرنظر،پ

: شیهر  یمیورد  ة)مطالع 1لندست  ةسنجند یها با استفاده از داده یشهر ینزم یپوشش کاربر یها ارتباط آن با کالس

 .253-223(، 23) 1، فاا جغرافیایی آمایش (.تهران

شیمال   منطقیة  ییامواج گرما زمانی نوسانات تحلیل .(8031زاده زهراک ناصرزاده، محمد حسین )حاتمی زرنه، داریوشک حجازی

 علیوم  کیاربردی  تحقیقیات  .زمیین  کیرة  دمیایی  هیای ناهنجیاری  و ایگلخانیه  گازهیای  بیا هیا   آن ارتبیاط  و ایرانغر  

 .08-00(، 02) 83، جغرافیایی

 فیایکیی  سیطوح  دمای الگوی مطالعة .(8030) معصومه مقبل، مصطفیک احمدآباد، کریمی قاسمک عایای، اکبرکعلی ،پور یشمس

 .38-03 (،8) 58 ،ربیعی جغرافیای یها پژوهش .متفاوت جو ی شرایط در

 .در شیهر اصیفهان   ی: بوسیتان گیل محمید   یشهر موردکاو یگرما یلسبا بر تعد ینقش فااها یبررس .(8033راوسی تقی )

 .35-88(، 23) 1، فاا جغرافیایی آمایش

 مطالعیات  .اییران  در 8013 تابسیتان  ابرگیرم  میوج  سینوپتی  تحلیل و یبند ربقه شناسایی، .(8033) یوسف رحیمی، قویدل
 .833-10، (8) 00 ،خش  منارق جغرافیایی

 گرمیایی  امیواج  سیینوپتی   تحلییل  و یبند ربقه شناسایی، پیرامون جستاری .(8035محمد ) ر ایی، یوسفک رحیمی، قویدل

 .233-200، (05) 83 ،یایر برنامه و جغرافیا کرمان. استان

 یاتو اخیتالف خصوصی   یحرارتی  ییرة شید ت جا  ینارتبیاط بی   یبررس .(8038) یدمج یاورزک یمیکمحمدکر یروزجایی،ف یمیکر

 یفنیاور  یمهندسی  .شرق اسیتان مازنیدران(   ی: شهرهایشده )مطالعة مورد ساخته یرشده و غ ساخته یارا  یوفیایکیب
 .813-880(، 2) 8 ،یاراّلعات مکان

در  گیراد،  سیانتی  درجیة  53 بیا ی  گیرم  امیواج  همدیدی آماری تحلیل .(8035) ریبه رستمی جعفرک پورمعصوم فیروزک مجرد،

 .08-53 ،(8) 80 ،محیطی مخاررات و جغرافیا. ایرانغر  

 تحلییل  .فیارس  یجخلی  یسواحل شیمال  ییبر امواج گرما یماقل ییراثر تغ .(8030)عباس  ی،مرادک اسداله ی،خورانک اللهگ ی،مولود
 .85-8(، 8) 0، محیطی مخاررات فاایی
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