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Introduction 

Today, climate change as the mother of possible natural disasters is no longer far-fetched, but is a 

current reality, in such a way that the damages caused by floods and storms have been repeated in 

these years, especially in cities where a lot of population and capitals have been accumulated. Cities 

are the main actors in climate change, therefore urban centers should be prepared with appropriate 

tools to encounter the effects of climate change (Yazdani, 1: 2016). One of the most important 

ideas that has been proposed in the current decade in both crisis management and urban 

management is creation of resilient and resistant cities against different crises. 

Urban resilience is a potential to respond to urban systems before the disasters and after the crises 

occurrence. Resilience indices in combination with climate solutions (especially climate 

adaptation) have the ability to deal with the effects of climate change. 

Considering the special features of the megalopolis of Isfahan, including being the capital of the 

province, more concentration of administrative and economic centers of the province, the presence 

of timeworn and dense structures, the presence of the critical water basin of Zayandeh Rood, etc., 

this city is exposed to the dangers caused by the occurrence of horrible climatic hazards. Therefore, 

this necessity is seriously felt to measure the resilience of Isfahan city using different methods and 

models in order to take an effective step to reduce the damages caused by climate change and to 

make the city resilient by identifying the effective components in increasing the resilience of the 

studied area. More precisely, the goal of this study is evaluating and measuring the institutional 

resilience of the 15 districts of Isfahan city against climate change. In order to achieve the goal, the 

current study seeks to answer the following question: In terms of resilience against climate change, 

in what situations are the different regions of Isfahan city?  and how much resilient are they? 

Materials and Methods 

This research is of applied type and has used the analytical-descriptive method for investigating 

the studied parameters. The statistical population includes residents of 15 districts of Isfahan city, 
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experts and connoisseurs. To evaluate institutional resilience indices, three main indices of 

institutional base, institutional relations and institutional performance were used in the form of 18 

indices which were collected through a questionnaire at 15 districts of Isfahan city. In order to 

express the relative importance of each of the indices, Analytical Network Process (ANP) has been 

used. In this research, Super Decisions software was used to determine the indices, Visual 

PROMETHEE software was used to run the model, and GIS software was used to draw the output. 

The model used for data analysis is Promethee multi-criteria decision making model and Gaia 

analysis. 

Results and discussion 

The average annual temperature at this station in 1979 was 23.34 degrees Celsius, which has 

reached 24.44 degrees Celsius in 2020. Therefore, according to statistical analysis, the annual 

temperature at this station has been increasing from 1979 to 2020, also, the average amount of 

summer and winter rainfall in Isfahan city has decreased during 1979-2020. The ranking of the 15 

districts of Isfahan city in terms of resilience against climate change based on the Prometheus 

model shows that regions 9, 4, 3, 2 ranked first to fourth with scores of 0.1296, 0.1074, 0.0267 and 

0.0254 respectively. These districts have a very favorable situation in terms of resilience against 

climate change. Districts 5 and 6 have high resilience by obtaining net flow of 0.0133 and 0.0109, 

respectively. Districts 13, 7, and 12 have a moderate resilience status with a net flow of 0.0067, 

0.0024, and 0.0022. Districts 11, 15, and 1 have a weak resilience status with a net flow of -0.0187, 

-0.281, and -0.0390, respectively. Districts 10, 8, and 14 are in the last rank with gross flow of -

0.0524, -0.0802, and -0.1062, respectively, and are among the most deprived districts in terms of 

institutional resilience against climate change. According to PROMETHEE arc pattern, the 14th 

district of Isfahan city has the most weak indices (-1). In other words, only three indices of the 

responsibility of governmental organizations in times of crisis (X6), officials' planning to prevent 

the consequences and damages caused by climate change (X7) and the cooperation of local 

organizations in providing the necessary trainings to deal with climate change regularly. In schools 

and other institutions (X11), are in the strong part (1+) of the arc pattern. The rest of the variables 

are placed in the weak area (-1) of the arc pattern. Regionally, in the city of Isfahan, region 14 has 

the most negative structure (-1) and region 4 has the most positive structure (+1) in the arc pattern. 

Also, in districts 4 and 9, all indices are in a positive position, and these two districts are more 

resilient to climate changes compared to other districts. 

Conclusion 

Generally, the results of this study show that Isfahan city is exposed to climate changes, and due 

to its location in a dry region and changing its climate to semi-arid in recent years, it can affect the 

urban system and its residents. The evidence shows that in recent years, Isfahan city has suffered 

unplanned and unregulated development, which has caused it to have weak climate resilience and 

great vulnerability to natural hazards. It can also be said that in most districts of Isfahan city, non-

serious and far-fetched attitude towards the category of climate change from the residents, existing 

weaknesses in informing the relevant organizations about the necessary trainings in the field of 

preparation  to deal with climate change, lack of attention to specific groups in the category of 

dealing with climate change, lack of trust in institutions related to the climate change issue and 

unresponsiveness of service institutions have reduced the resilience of the Isfahan city against 

climate change, especially in marginal and less privileged districts, so that inattention and 

inattention to the issue of climate change can lead to many physical and human injuries in the 

future, especially in these districts and at the top of them, district 14. Finally, it can be said that 

Isfahan is not a stable city against climate change, and if the current situation continues, it will not 

be able to withstand climate change in the future. 
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 چکیده

صر  چالش نیتربزرگ به تبدیل میالدی، 1970 دهه از پس پایداری، و یاقلیم اتتغییر صوص به حاضر  ع شهرها   خ  ست. ا شده در 

سئله  این با مقابله راهکارها جهت نیترمهم از یکی سخ  در شهری  یآورتاب رویکرد ،م ست  اقلیمی تغییرات به پا  حتت که ا

صفهان در شهر ا گانه15 نواحی نهادی یآورتاب سنجش میزان و ارزیابی پژوهش از این هدف .است مطرح اقلیمی یآورتاب عنوان

 به .باشد یمحلیلی ت -روش توصیفی  ازلحاظهدف کاربردی و  ازلحاظحاضر   پژوهش .است  با رویکرد نهادگرا یمیاقل برابر تغییرات

شنامه   ابزار و میدانی ،یاکتابخانه روش از موردنیاز یهاداده و اطالعات یآورجمع منظور س ستفاده  پر ست  شده ا . برای ارزیابی ا

رای تعیین ب است. قرارگرفتهمورد ارزیابی  نهادی، و عملکرد نهادی روابط نهادی، بستر اصلی بعد سه ی،آورتاب یهاشاخص میزان

رات تغییدر برابر  مناطق یآورتعیین میزان تاب جهت و ((ANP یاموردپژوهش از فرآیند تحلیل شبببکه یارهایاهمیت نسبببی مع

تغییرات  ی در برابرآورتاب  ازنظر 3،2، 9،4مناطق   اددنشببان پژوهش نتایج   اسببت. از مدل پرومته و گایا بهره برده شببده     اقلیمی

متوسط،   آوریتابدارای  12و  7، 13مناطق  ،ی زیادآورتاب دارای 6و  5 مناطقیار مطلوب، وضعیت بس دارای از منظر نهادی اقلیمی

 برخورداری ازنظر ،مناطق نیترمحرومجزء  رتبه آخر قرار دارند و در 14 و 8، 10 مناطقو ی ضعیف آورتاب دارای، 1و  15، 11مناطق 

شند یم از منظر نهادی اقلیمیتغییرات  برابر در یآورتابی هاشاخص  از شان  پژوهش همچنین این .با شهر  ن ص  داد که  فهان در ا

خشببک در  معرض تغییرات اقلیمی قرار دارد و با توجه به موقعیت قرارگیری آن در یک منطقه خشببک و تغییر اقلیم آن به فرا        

شد.          تواندیماخیر  یهاسال  ساکنان آن اثرگذار با شهری و  ستم  سی شت که  توانیم تیدرنهابر  صفهان در ب    بیان دا رابر شهر ا

 .اشترا نخواهد د یمیاقل راتییدر برابر تغ یآوربا ادامه وضع موجود، توان تابتغییرات اقلیمی یک شهر پایدار نبوده و 

 اقلیمی، شهر اصفهان راتییتغ ،نهادی یآورتابپایداری، : هادواژهیکل
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 مقدمه

ست  مدیریت و منابع کمبود جمعیت، سریع  افزایش سبب  نادر ست  شده  آن    شیازپشیب طبیعی مخاطرات که ا

تغییر در اقلیم در طول  .)2015,1COP :21(آید شاامار به انسااانی جوامع دکنندهیتهد مهم یک عامل عنوانبه

سان و       طوربهزمان  ستقیم بر ان ستقیم و غیرم و فرآیندهای طبیعی تأثیر  هاستم یس و همچنین  شیهاتیفعالم

 . (Mohamed Shaffri et al., 2022: 1)دگذاریم

صه مهم     ش     اقلیمی راتییبحث در مورد تغ یبرا یشهرها عر شهرن ستند.  سترده  ینیه ست  یمعن نیبه ا گ که   ا

شهرها زندگ    تیجمع تیاکثر ضر در  شهرها ب کنندیم یجهان در حال حا ا در  جهان ر تیاز جمع یمیاز ن شی. 

جهان را منتشاار   یاگلخانه یدرصااد گازها ۸۰و  کنندیجهان را مصاارم م یدرصااد انر  ۷۵ انددادهیجاخود 

ش   کنندیم شهرن   جادیا را یشهر  یحرارت ریهوا و جزا یآلودگمانند  ست یزطیمحدر  یتحول کل نیهمچن ینی. 

شااد   رشااهرها و   ی. تراکم باالکنندیم دیرا تشااد  تغییرات اقلیمی تحوالت نیا (Sari, 2021).ت کرده اساا 

شان   صل آن ،سریع س  یها را به محل ا ست  لیتبد ییآب و هوا یریپذبیآ شتاب    اقلیمی راتییغ. تکرده ا در حال 

ستق  یفورو اثرات آن  گرفتن ست،   میو م ست شهرها،   یسازگار  ییتوانا کهیدرحالا شهرها ه پایین ا م باعث  . 

قرار   ییهوا آب و اترییتغ ریتحت تأثو هم  شاااوندیم یاگلخانه یانتشاااار گازها قیاز طر ییآب و هوا اترییتغ

 (Rennie Short & Farmer, 2021).شوندیمدچار ناپایداری  تیدرنهاو  رندیگیم

ساس جهانی  شهرها به پایداری   ییکارا تغییرات محل و ریپایدا افزایش منظوربه ییهامکان کهیطوربه اندح

ستند  تغییرات برابر در سازگاری  انر ی،  (.139۸ان، و همکار سکندری نوده )ا آب و هوایی و نوآوری اجتماعی ه

آمدن   باال حاضر  حال در که دهدیمنشان  ما به علمی شواهد  .هستند  اقلیمی تغییرات در اصلی  بازیگران شهرها 

 غیانط ،دریاها آب بارندگی سااط  الگوی در تغییر ،یسااالخشااک و گرما امواج، طوفان، دریاها، آب سااط 

 حال افزایش در آشکاری  طوربه اقلیمی اختالالت دیگر و آن فرکانس و شدت  باد، سرعت  در تغییر ،هارودخانه

ست        شتابان ه شینی  شهرن ستند و این امر معلول  شهر بنابراین . (Otto-Zimmermann, 2011)ه   یمراکز 

  (.1396 ،یزدانیشوند ) آماده یمیاقل راتییتغرو شدن با اثرات روبه یبرا ،یمناسب یبا ابزارها دیبا

ضر هم در مد  ییهادهیا نیتراز مهم یکی ست،     حشهری مطر  تیریبحران و هم در مد تیریکه در دهه حا شده ا

سال    یهاشهرهای تاب آور و مقاوم در برابر بحران  جادیا ست. در  شهرها در    یآوربمفهوم تا ریاخ یهامختلف ا

سع  اتیدر ادب هیپا میاز مفاه یکیعنوان به یمیاقل راتییبرابر تغ سط  ب پایدار  هتو ست    مطرح یالمللنیدر  شده ا

Abunnasr & Hamin, 2۰13).) عواقب .بود خواهند آینده شااهرهای اصاالی اهدام پایداری و یآورتاب 

 تا شده  وجبم معاصر  شهرهای  یطیمحست یزو  اقتصادی  اجتماعی، یهابیآس  و طبیعی حوادث ریناپذجبران

 آوریتاب باشد، پیشین یهادهه وا ه پایداری اگر .شوند  مرتبط هم به زیادی حد تا آوریتاب و پایداری مفاهیم

  (.1399 ضرابی و همکاران،است ) معاصر زمان غالب وا ه

                                                           
1 Conference of the parties 
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 تغییرات اثرات با مقابله قابلیت اقلیمی( انطباق ژهیوبه) اقلیمی راهکارهای با ترکیب در یآورتاب یهاشاخص 

 در یاعمده  نقش طبیعی، مخاطرات  کاهش  جهت  رویکرد این یها یژگیو مطالعه   بنابراین  ؛رادارند  اقلیمی

سخگویی در برابر مخاطرات   شک سیل، زلزله و   ازجمله) یعیطبپا   (.1399و همکاران،  منافلویان) ( دارند.یسال خ

شاادید آب و هوایی در راسااتای    یهاچالشاقلیمی بیانگر توانایی و ظرفیت یک شااهر جهت مقابله با  آوریتاب

 پیچیده الگوهای و شاااتابان جمعیت افزایش علت به شاااهرهاو مخاطرات طبیعی اسااات.  هاینابرابرکاهش 

 Genelleti) دارند قرار بیشتری  خطر معرض در ییوهواآب مقابل تغییرات در خدماتی و زیرساختی  اقتصادی، 

& Zardo, 2016) . رییتغ سازگاری با هستند که مفهوم   ییشهرها  اقلیمیدر برابر تغییرات تاب آور  یشهرها  

  یتوجهطور قابلبه جهیو درنت اندوساااز گنجاندهساااخت تیریو مد یشااهر یزیربرنامه ندیوهوا را در کل فرآآب

 در بحث (Liang, 2021). انددهیآب در برابر خطرات بهبود بخشاا راتییبا تغ سااازگاری یخود را برا ییتوانا

 سرتاسر   در .است  گرفته نشات  شهرهاست،   اقتصادی  رونق علیه که تهدیدی از شهری،  اقلیمی یآورتاب مورد

 خود ساکنان  رفاه از اطمینان در خصوص  مدتیطوالن یهاچالش با یشهر  ریفق جوامع ژهیوبه شهرها،  جهان

 که باشد یم هوایی و آب تغییرات میرمستق یغ و مستقیم  اثرات جهیدرنت هاچالش این از بخشی  .هستند  مواجه

س  آن با مواجهه در اغلب شند یم ریپذبیآ  با ارتباط در بحث  (Asian Development Bank, 2014). با

شاره  شهرها  پیچیدگی و ینیبشیپرقابلیغ و اطمینان عدم قطعیت، عدم شرایط  به شهری  اقلیمی یآورتاب  ا

   (Asprone & Manfredi, 2014).دارد

 ایجاد  برای خطر تقلیل  در محلی افراد اشاااتغال  خطر، کاهش  جوامع برای ظرفیت  از ،آوریتاب همچنین 

)رفیعیان و   ردیپذیم تأثیر جامعه یک در اجتماعی یهاسااتمیساا از حفاظت و بهبود و سااازمانی پیوندهای

 به دسااترساای  محلی، نهادهای تعداد ازجمله هاسااازمان فیزیکی یهایژگیو بعد این (. در139۰همکاران،

 بودن هنگام به بحران، مدیریت یهادساتورالعمل  به پایبندی داوطلب، و دهیدآموزشافراد  و نیروها اطالعات،

شویقی  بازدارنده مقررات و قوانین مقررات، و قوانین ساز ساخت  امر در ژهیوبه و ت ساکن،  و  نهادهای تعامل م

 یا مدیریت ه ی نحو و نهادها یریپذتیمساائول نهادها، عملکرد از رضااایت دولتی، نهادهای و با مردم محلی

 .(1392)رضایی، شودیم ارزیابی سازمانی، ساختار نظیر سوان  به پاسخگویی

له با بال    یآورتاب  کردیبر رو یتفکر مبتن اگرچه  ریاخ یها ساااال در   اتی وارد مباحث و ادب   یعیطب یای در مقاب

  اتیشااده و ادبکمتر پرداخته یمیاقل راتییدر برابر تغ یآوربحران کشااور شااده اساات اما به بحث تاب  تیریمد

 و شهر  هر در موجود شرایط  به با توجه که است  یعیسوان  طب سایر  و  یآوردر ارتباط با تاب شتر یب زیموجود ن

 .اندداشته به دنبال را متنوعی یهابحث و نتایج منطقه،

  تیمطلوب زانیکه م دادنشان  در شهر بنابیی آب و هوا راتییشهری در برابر تغ تیریمد یآورتاببررسی  نتیجه

قبول و  در حد قابل    ییآب و هوا راتییدر برابر تغ یآورشاااهری بناب در خصاااوص تاب    تی ریمد  ختلفابعاد م 

مسئوالن    زیاز خبرگان و متخصصان و ن   یاست که بر اساس نظرسنج    نیا انگریب جینتا نی. همچنست یمناسب ن 

  یهاعامل بارش نینو همچ یرگذاریدر شااهر بناب، در درجه نخساات تأث خبندانیو  یعامل ساارمازدگ ،ییاجرا

  نجف) شاااهری قرار دارد تی ریمد  یآوربر تاب  یرگذار یاز آن در درجه آخر تأث   یو مخاطرات ناشااا   نیسااانگ

 (.۵: 1394،زاده
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که شاهر ورامین ساهم بزرگی از     دهدیمنشاان   نیدر شاهر ورام  یمیاقل یهابر جنبه دیبا تأک یشاهر  یآورابت

شیه  شین را  جمعیت حا ش و مهاجران اغلب  ردیگیدر برمن ش هیحا ستند  نین سازی و ارتقاء    ه لذا افزایش توانمند

 .(14۰۰، و همکاران بارزمان)ها در برابر تغییرات اقلیمی بسیار مهم است. آوری این سکونتگاهسط  تاب

ش  یساحل  یشهرها  یآورتاب یو ارتقا لیتحل همچنین شان        رییاز تغ یدر برابر مخاطرات نا سر ن شهر بابل در 

  ی. در مقابل آن آگاهکندیبارش را تجربه م یو روند کاهش  نهیکم یدما، دما یش یروند افزاکه این شهر   دهدیم

ساکن    شناخت کم  سئول  نیو  سبت به مفاه  یشهر  نیو م فقدان آموزش،  نیچنو هم میاقل رییتغ ،یآورتاب مین

در برابر مخاطرات    نییپا  یآوربتا  جه، یها و درنت ها و برنامه   در طرح نیاز سااااکن یتبادل اطالعات و نظرخواه  

 .(14۰۰، همکارانقلی نژاد و است ) دهیبه اثبات رس میاقل رییاز تغ یناش

  یالگو کی که دهدیمنتایج نشااان  یمیاقل راتییدر برابر تغ یشااهر یریپذبیو آساا یآورتابرابطه  در تحلیل

س  دیجد صم  ید برایمف یعنوان ابزاربه ،یریپذبیآ شود در نظر  یشهر  رندگانیگمیت  یتا بتوانند چگونگ گرفته 

شان در برابر تأث    قیتطب شهر    تیفی)ک یمیاقل راتییاز تغ شده ینیبشیپ راتیشهر سفر  وهوا و  آب ریی، تغیاتم

  (Rafael et al., 2015).کنند و سازگار شوند یرا بررس ی(میاقل یآورتاب

شان داد شهر داکا   در یمیاقل راتییدر برابر تغ یشهر  یآوربا عنوان تاب نتیجه تحقیقی همه   انیکه داکا در م ن

س  یشهرها  س  ایآ ست که دارا  یمیاقل راتییشهر در برابر تغ  نیرتریپذبیآ مواجهه  تر،نییپا یسازگار  تیظرف یا

را در   یریپذبیآس  نیشتر یب یاهیشده است که زنان گروه حاش   مشخص  نیباالتر است. همچن  تیو حساس   التربا

  (sultana, 2018: 9).هستند ادار اقلیمی راتییبرابر تغ

 استفاده  نواحی یآورتاب سنجش  جهت و محدود مختلف یهاشاخص  از پیشین  یهاپژوهش کهنیا به توجه با

 ی نهادیآورتاب میزان مدل پرومته و ترجامع یهاشاخص  از استفاده  با تا است  درصدد  پژوهش حاضر  نمودند.

 .دهد قرار ارزیابی مورد شهر اصفهان را گانه 1۵ نواحی

مراکز اداری و اقتصادی    بیشتر تمرکز  ،ازجمله مرکز استان بودن  نشهر اصفها  خاص کالن یهایژگیبا توجه به و

دو کارخانه فوالد   یریقرارگ رود،ندهیزا یبحران یفرساااوده و پرتراکم، وجود حوضاااه آب یهابافتاساااتان، وجود 

از   یشهر در معرض خطرات ناش نیا... هوا( و ی)آلودگ موافق با شهر اصفهان یآهن در جهت بادهامبارکه و ذوب

به نظر   ؛ ناگوار قرار دارد  یمیاقل تغییراتوقوع  نابراین  مل   که در اثر   رسااادیمب عه عوا ساااط    مذکور مجمو

س  صفهان در برابر تغ   یریپذبیآ شد.   یمیاقل راتییشهر ا ستای  در ،شده انیب مطالب به توجه باباال با پایداری   را

س  کاهش شهری،  شی  یریپذبیآ ضرورت      منطقه نمودن تاب آور وتغییرات اقلیمی  از نا صفهان این   شهر ا

ساس  یطورجدبه ستفاده  با که شود یم اح شهر   نواحی نهادی یآورتاب میزان مختلف یهامدل و هاروش از ا

 شااناسااایی با تا گیرد قرار موردساانجش اصاافهان در سااه معیار بسااتر نهادی، روابط نهادی و عملکرد نهادی

سارات  کاهش منظوربه ،موردمطالعه محدوده یآورتاب افزایش در مؤثر یهامؤلفه شی  خ  یاقلیم اتتغییر از نا

شود    مؤثر گامی شهر  و پایداری نمودن تاب آور جهت شته   هرچه پایداری و آوریتاب در جهت بنابراین، ؛بردا

 آوریتاب است با توجه به اینکه ضروریات از شهر آوریتاب در نهادی به بعد توجه درگیر جامعه و محیط بیشتر

 ،شود یمتعریف  جامعه درون در سازمانی  پیوندهای ایجاد و خطر کاهش برای جوامع ظرفیت عنوانبهنهادی 
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راسااتا   نیدر ا ردیگیمدربر  را قبلی سااوان  تجربه و یزیربرنامه خطر تقلیل با مرتبط یهایژگیو که ینوعبه

هدم   ترقیخطر بحران است. به عبارت دق  عدیلبه ت معطوماز بحران و  شیدر ارتباط با مرحله پحاضر  پژوهش 

صفهان در برابر تغییرات اقلیمی در      گانه1۵ نواحی ی نهادیآورتاب سنجش میزان  و ارزیابی پژوهش نیا شهر ا

 :باشدیم زیر پرسش به پاسخگویی دنبال حاضر به پژوهش هدم، به دستیابی راستای در .است گرفته صورت

نسبت به هم قرار دارند    یتیدر چه وضع  یمیاقل راتییدر برابر تغ یآورمناطق مختلف شهر اصفهان به لحاظ تاب  

 و تا چه اندازه تاب آور هستند؟

 هاروشمواد و 

 منطقه جغرافیایی یهایژگیو

 مرکز ایران در دقیقه 3۸ و درجه 22 جغرافیایی عرض و دقیقه 39 و درجه ۵1 جغرافیایی طول با اصفهان شهر

 و جبال زاگرس واقع بوده سلسله شرقی ناحیه در ،بناشده آن روی بر اصفهان شهر که یامنطقه .است شده واقع

سوبی  جلگه یک از شت  به که ر سبتا   یهاد سیع  ن شک  ،گرددیم ختم و ست.  شده لیت  که رودندهیزارودخانه  ا

ست،  ایران مرکزی فالت رودخانه نیتربزرگ  شهر  میان از رودخانه همچنین این .ردیگیم قرار منطقه این در ا

 شهر  تفصیلی  طرح بازنگری طرحرود )یم شمار  به اصفهان  شهر  وجودی علت نیترمهم و کندیم عبور اصفهان 

 .(1393، اصفهان

ستان اصفهان را    یوهواآب خشک و    یوهواآببیابانی،  یوهواآبنمود:  یبندمیتقس در سه دسته کلی    توانیما

 (.1394آماری شهر اصفهان، سالنامه )خشک است  یوهواآبکه شهر اصفهان دارای  خشک تا معتدل  یوهواآب

ضه  صفهان را      نیتأم یفهیوظ رودندهیزاآبریز  یحو شهر ا شرب  صفهان    شهر کالنشرب   ازیندارد.  بر عهدهآب  ا

شش   سان آبتحت پو صفهان بزرگ  یر ساعات   ،ا صرم در  ست و   مترمکعب ۵/14 پرم قادر به  اکنونهمبر ثانیه ا

صفهان مواجه   نیتأمبا کمبود  %3۰بر ثانیه بوده و حدود  مترمکعب 11 نیتأم ست ) آب ا سهامی آب     ا شرکت 

 (.139۵اصفهان،منطقه استان 

سعه  ست  بوده غربی جنوب سمت  به متمادی قرون طی شهر  تو  جوی شرایط  و فراوان آب منطقه این زیرا ا

 شده  ناحیه این گیاهی پوشش  رفتن بین از سبب  طرفی از غربی جنوب سمت  به شهر  رشد  روند .دارد مناسب 

شش  دیگر طرم از و شاورزی  برای محلی به و رفته بین از نواحی این سبز  پو  دیگر طرم از .اندشده لیتبد ک

سط   سبب  مختلف یهاسال  طی شهر  اطرام در گوناگون یهاشهرک  رشد   ساخت  و گیاهی پوشش  کاهش 

آن   وسعت نفر 19۰۸96۸ برابر 139۵سال  یشهر اصفهان طبق سرشمار تیجمع .است شده نواحی این در ساز

 1 شکل که در شودیم یمااااااتقس منطقه دهپانز بهادارى  تیماااااااتقس ازنظر تاااسا لومترمربعیک ۵۵۰ ودحد

 (.139۵ ن،فهاااصا هرااش رىماآ النامهااس) .است گردیده ترسیم
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 موردمطالعهمحدوده  موقعیت جغرافیایی .1شکل

 روش پژوهش

صیفی  روش از و بوده کاربردی نوع از پژوهش این سی  جهت تحلیلی تو س  پارامترهای برر ستفاده    یموردبرر ا

 تحقیق پیشااینه و نظری مبانی نگارش اساانادی برای و یاکتابخانه مطالعات از پژوهش این اساات در کرده

ستفاده  ست  شده ا شی  ؛ وا شنامه    ابزار با و میدانی مطالعات از ازیموردن یهاداده از دیگر بخ س ست به پر  آمدهد

ست  ست که با توجه به اهدام پژوهش      ی مناطق پانزدهجامعه آماری این پژوهش محدوده .ا صفهان ا شهر ا گانه 

سی   سال             قرارگرفتهموردمطالعه و برر سکن در  شماری نفوس و م سر صفهان طبق آخرین  شهر ا ست. جمعیت  ا

 نفر است. 2243۰۰۰ ،139۵

  𝑁𝑡2s2

Nd2 +𝑡2s2
                                                                                       (1) رابطه 

هسااات روش   نفر 3۸4، 1، رابطه درصاااد بر اسااااس فرمول کوکران ۵حجم جامعه نمونه با احتسااااب خطای  

 از انتخابی هایخوشه  از یک هر عناصر  انتخاب باشد. برای می اییگیری خوشه پژوهش نمونهگیری در این نمونه

صادفی  گیرینمونه فن شد.    ت ستفاده  صفهان،    زیرا ا ست، 1۵ دارای شهر ا صادفی  صورت به پس منطقه ا از هر  ت

شد.  منطقه چند بلوک صلی  شاخص  سه  از نهادی یآورتاب یهاشاخص  برای ارزیابی انتخاب  ستر  ا  نهادی، ب

گانه شااهر  1۵مناطق  سااط  در پرسااشاانامه طریق از که شاااخص 1۸ قالب در نهادی و عملکرد نهادی روابط

صفهان  ستفاده  بود، شده یگردآور ا سی      همچنین با توجه به اینکه . شد  ا شنا صلی در هوا دما یکی از متغیرهای ا

تقاضای مصرم آب   ازجملهباشند. در اثر افزایش دما تقاضاهای شهری است و بسیاری از متغیرها تابعی از آن می

 شهر اصفهان نیز محاسبه گردیده است.      رد پای آبیابد به همین دلیل و برق جهت مصارم مختلف افزایش می 
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 رتمخفف عبا ،متهوپر اساااتفاده شاااده اسااات.  گایاو  از مدل پرومتهمناطق  یبندرتبهدر این پژوهش جهت 

Preference Ranking Organization METhod for Enrichment Evaluations روش   یبامعنا

ست که توسط  ره اچندمعیا یریگمیتصمروش یک ، هایابیارز یسازیغناى ترجیحى بر یبندرتبه یافتهیساختار

شده یا 19۸۰هه د در 2لسکارند ماابرتر و 1نزرپیر با ان  صم  یهاروشء مته جزوپرروش ست. ا جاد   چند یریگمیت

فاوت یبو ترجی  ده از دو وا ه ستفاابا را و کاروش یک  عنوانبه ره و معیا بهترین گزینه  ب نتخال انبادبه  یت

شد یم سی  تحلیل) گایا یریکارگبه پرومته یهاروش کارایی افزایش برای .با  تکنیک متقابل( کمک برای هند

ص  ویژه یساز مدل ست  شده هیتو سائل  در .ا صه    م شاخ سیار  چند  ست  مهم ب صم  که ا مورد   در را رندهیگمیت

 گونهنیا ویژه یسااازمدل روش .کنیم کمک پایانی نتایج روی هاشاااخص وزن برخورد و هاشاااخص مخالفت

ساس  تحلیل این .کندیم ایجاد را هالیتحل شده  پرومته یهاهیپا بر ا ست  بنا  و گرافیکی یهالیتحل آن به و ا

 . (Figueira et al., 2004)دیافزایمرا  تشریحی

یب  ته  روش ترک ند   ییها روش با  پروم یا   مان یدی  ابزار گا یل  برای را مف باط  تحل یان  ارت  و ها شااااخص م

صم  صمیم  بر توافق هنگام تا زمانی شکام  و کندیم ایجاد رندگانیگمیت و همکاران،   نظم فر) بردیم بین از را ت

ضای  در نقطه n با توانیم را هانهیگز یمجموعهروش  این در (.1393  اینکه به توجه با داد. ارائه بعدی K ف

شاخص  از بیش هاشاخص  تعداد ست  دو  صویر  ا ض   ت ضای  از وا ست  غیرممکن بعدی n ف  یلتحل بنابراین و ا

  وب گایا تحلیل .(1394، ساارور و همکاران) رود بکار هانهیگز تحلیل دوبعدی شاابیه تواندیم اصاالی ترکیب

ما  گایا وب   نمودارهای گرافیکی در   با  ارتباط  در منفرد خالص هر یک از معیارهای      phiجریان   دهنده شین

ست  مختلف یهانهیگز صله  شکل  .ا  گزینه با رتباطا در بین معیارها رابطه از تابعی بیانگر نمودارها این از حا

 دوایر زآنجاکها .است  شده  پیرامون کشیده  به مرکز از معیارها از هرکدام به محورهای مربوط .باشد یم انتخابی

شانگر  حول منظم ست  دایره مرکز از دایره نیتریخارج +1 تا مرکز از خالص جریان مقادیر مرکز ن هراندازه  ،ا

شند  ترکینزد همدیگر به محورها شته  اختالم و با شند  کمتری دا شان  با از   هراندازه و خالص مقادیر یدهندهن

مربوط به  نیچنقطه دایره و تصمیم  محور موقعیت این نمودار در .است  بیشتر  اختالم نشان  باشند  دور همدیگر

 مقدار انگرقرمز نش  رنگ و مثبت مقادیر باشد  سبزرنگ  نیچنقطهدایره  چنانچه هستند،  انتخاب یک pi ریمقاد

ست  مربوط منفی  صورت به هانهیگزبا  ارتباط در منفرد معیارهای از یک هر خالص phiجریان  نمایش برای .ا

 است. شدهدادهنشان  گایا وبدر گرافیکی نمودارهای

سبی  اهمیت بیان جهت ستفاده  (ANP) یاشبکه  تحلیل فرآیند از هاشاخص از  هریک ن ست. در  شده ا این   ا

  Visual PROMETHEE افزارنرمو از  هاشاخص برای تعیین وزن  Super Decisionsافزار نرم از پژوهش

سااط    ارزیابی اساات. برای شاادهاسااتفاده خروجی ترساایم جهت ArcGIS افراز نرم از و مدل اجرای جهت

 (1جدولشاااخص ) 1۸ قالب در نهادی و عملکرد نهادی روابط نهادی، بسااتر اصاالی مؤلفهی سااه آورتاب

                                                           
1 Jean - Pierre Brans 
2 Bertrand Mareschal 
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ستفاده  ست. مدل  شده ا صم مدل  هاداده لیوتحلهیتجز جهت شده  کاربردهبه ا  و پرومته معیاره چند یریگمیت

 .است گایا تحلیل

 (و مطالعات نگارندگان 1389)رضایی، در پژوهش مورداستفادهی هاشاخص. 1جدول 

 اریرمعیغ معیار

بستر 

 نهادی

 ، میزان(X2)منطقه در محله و  داوطلبی هاگروه وجود (X1) ،یی در ارتباط با مدیریت بحرانهاسازمان آگاهی از وجود نهادها یا 

، وجود (X4)محله برای یریگمیتصم در  ، میزان مشارکت (X3) بحران، از پیشگیری  جهت در قانونی یهادستورالعمل  به بندی پای

ی نهادهای  ریپذتیمسئول  ،(X5)برای آمادگی از طریق مشارکت با شهرداری جهت مقابله با تغییرات اقلیمی   ی مالی یا فنیهامشوق 

، (X7)از تغییرات اقلیمیی مسااائولین جهت جلوگیری از پیامدها و خساااارات ناشااای زیربرنامه ،(X6)ی بحرانیهازماندولتی در 

 (X8)آمادگی شورا و شهرداری برای مقابله تغییرات اقلیمی

روابط 

 نهادی

شهرداری     شورا و  ساکنان مناطق با نهادهای محلی مثل  سهیل قوانین، دادن اعتبارات،     (X9)میزان ارتباط  شهرداری در ت ، همکاری 

ی الزم برای مقابله  هاآموزش، همکاری نهادهای محلی در ارائه (X10) میاقلوام و...برای ساخت ساز مقاوم و متناسب با شرایط تغییر 

ی، بیمارسااتان،  نشااانآتش، جوابگو بودن نهادهای خدماتی مثل (X11)منظم در مدارس و سااایر نهادها صااورتبهبا تغییرات اقلیمی 

 (X12)برق، آب، گاز و... در هر منطقه در صورت وقوع مخاطرات اقلیمی

عملکرد 

 نهادی

عملکرد نهادهای   (X13)ی آموزشی مقابله با بحران هادورهبا برگزاری  ارتباطعملکرد نهادهای دولتی و محلی) شورا و شهرداری( در   

عملکرد  ،  (X14)ی آموزشاای روانشااناساای در بحران )طرح دوام( هادورهبا برگزاری  ارتباطدولتی و محلی) شااورا و شااهرداری( در 

عملکرد نهادهای  ، (X15) و ...( در رابطه تغییرات اقلیمی بروشور خدمات آموزشی) جزوه،   ارائهی دولتی  و محلی در ارتباط با نهادها

عملکرد نهادهای دولتی و محلی) شورا   (X16)یامدادبا برگزاری جلسات آموزشی خود  ارتباطدولتی و محلی) شورا و شهرداری( در 

با   ارتباطعملکرد نهادهای دولتی و محلی) شورا و شهرداری( در  (X17)زاری طرح تخلیه امن اضطراریبا برگ ارتباطو شهرداری( در 

 (X18)ی اقلیمیهابحرانبرگزاری مانور در مورد مقابله با 

  

از   هریک نساابی اهمیت بیان برای ساا س شااده، شاااخص سااازی خام یهاداده ابتدا ،هاافتهی تحلیل جهت

ستفاده  ANPمدل  از هاشاخص  ست  گردید ا ست شد  پرومته مدل وارد هاداده تحلیل، جهت تیدرنهاه ا  ه ا

 است. شدهانیبخالصه در زیر  صورتبهمدل  اجرای مراحل

 نوع معیار(: گیری و تعیینتصمیم ماتریس م اول )تشکیلگا

شاخص   هااندازهبیانگر تفاوت  dj (a, b) = fj (a) – fj (b) :گام اول ست. این تفاوت برای   jدر    یهاشاخص ا

Max زمانی معنادار خواهد بود که (fj (a) > fj (b  شد شاخص   ؛ وبا ست  Min برای  در  . این رابطه برعکس ا

 .شده استاستفاده 2در جدول عادی ها از تابعبودن داده گسسته به حاضر با توجه پژوهش

و با توجه به  Pj(a,b)) با یکدیگر، مقدار هانهیها(: پس از محاسبه میزان تفاوت گز وزن شاخص  )تعیین دومم گا

  نسبی اهمیت محاسبه حاضر جهت ه در پژوهششدگرفته کااااار روش بااااه. به دست خواهد آمد ادشدهیتوابع 

شده    ANP از مدلها، مؤلفه ستفاده  ست. ا ستفاده  مدل ا شد یم 2 شکل  مطابق موردا از   پااااژوهش در این .با

ابه    Super Decisionsافزار نرم ارای محاس   3نتایج مطابق جدول  شده استها استفادهتر وزن شاخصدقیق ب

 .باشدیم
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 .(Chou et al., 2004). توابع برتری2جدول 

 

 Super Decisions افزارنرمی با استفاده از اشبکهدر فرایند تحلیل  هاشاخص دهی به وزن .2شکل 

 شبکه تحلیل فرایند در پژوهش در مورداستفاده یهامؤلفه . وزن3جدول 

X9 X8 X7 X6 X5 X4 X3 X2 X1 شاخص 

4۵۸/۰  14۵/۰  ۰96/۰  ۰42/۰  136/۰  116/۰  139/۰  134/۰  1۸9/۰  وزن 

X18 X17 X16 X15 X14 X13 X12 X11 X10 شاخص 

131/۰  122/۰  163/۰  141/۰  19۵/۰  24۵/۰  13۵/۰  2۵1/۰  1۵4/۰  وزن 

سبت به   a مجموع موزون برتری گزینه(: )میزان مجموع موزون برتری گزینه سوم م گا  π(a,b) که آن را با bن

 (Leeneer & Pastijn, 2002).آیدمی به دست 2 با رابطه و .دهندیمنشان 

𝜋(𝑎, 𝑏) = ∑ 𝑤𝑗𝑝𝑗(𝑎, 𝑏), ∑ 𝑤𝑗 = 1                                                                            𝑘
𝑗=𝑖

𝑘
𝑗=𝑖 (2رابطه )    

𝑤𝑗 برابر وزن شاخص j نرمال و س س گیرنده تعیینتصمیم ها توسطاست. وزنام 𝑤𝑗 =  .شوندمی1

محاسااابه جریان ورودی و جریان خروجی در این گام صاااورت         (:و منفی بندی مثبت  )جریان رتبه  چهارم  گام   

دیگر برتر اسااات. هرچه این    یها نه یگزچه قدر از    aیک گزینه مانند      کند یمجریان خروجی: بیان    :ردیپذ یم

  a نهیبر گزدیگر چه قدر  یهانهیگزکه  کندیم انیب یورودجریان  مقدار بیشتر باشد این گزینه برتر خواهد بود.

ا توجه به را ببندی ان جریان رتبهتومی . هرچه این مقدار کمتر باشااد این گزینه بهتر خواهد بود.باشااندیمبرتر 

 .آورد دست 3رابطه 

 نام معیار  پارامتر  رابطه  نمودار  شرح

اگر امتیاز دو گزینه 

برابر باشد، هیچ 

تفاوتى وجود نخواهد 

 داشت.
 

  

d= 0 q 
P(d)= 

d> 0 q 

 عادی  -

0 

Hj     1   

qj  
  

1 

0 
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   ∅ + (𝑎) =
1

𝑛−1
∑ 𝜋(𝑎, 𝑥)𝑥∈𝑎 مثبت یا جریان خروجی                          یبندرتبه( جریان 3) رابطه  

  a ینهیمیزان بر گز های دیگر تا چهگزینه دهد کهجریان نشااان می 4منفی با توجه به رابطه بندی جریان رتبه

∅ترین. کوچکدارندتیاولو − (𝑎) است گزینه بهترین یدهندهنشان. 

∅ − (𝑎) =
1

𝑛−1
∑ 𝜋(𝑎, 𝑥)                                    𝑥∈𝑎 منفی یا جریان خروجی یبندرتبه( جریان 4رابطه )  

 

 خالص( یبندرتبهمحاسبه جریان پنجم )گام 

 جریان .منفی است  و مثبت یبندرتبه جریان میان توازن جریان این :یبندرتبه خالص جریان آوردن به دست  

 شود:استفاده می ۵ بندی از رابطهرتبه جریان خالص برای محاسبهاست.  برتر گزینه یدهندهنشان باالتر خالص

∅(𝑎) = ∅ + (𝑎) − (∅ (۵) رابطه                                                                                           (−  

ساس   مدل مفهومی   3شکل  .دردینمایمو برآورد نتایج  هاآزموناقدام به تحلیل   هادادهدر مراحل بعدی نیز بر ا

 .است شده آورده پژوهش

 

 
 . مدل مفهومی تحقیق3شکل 
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 نتایج

ست؛  آن تغییرات آهنگ و اقلیم متوجه پژوهش موضوع  از بخشی  اینکه به توجه با  صر  شرح  بنابراین ا  از مخت

 ایستگاه هواشناسی شهر اصفهان از منظور بدین است.  شده ارائه 6و  ۵، 4، 3 شکل های و بارش در  دما تغییرات

نشااان   19۷9-2۰19دما طی دوره آماری  بررساایروند  .اساات ( اسااتفاده شااده19۷9-2۰19در دوره آماری )

ست   یهاسال که میزان دما در  دهدیم به  2۰۰۰ یهاسال بیشترین دما مربوط به   کهیطوربهمختلف متفاوت ا

  صاار اقلیمیعن نیترمهمتوجه به دما، باشااد. ( می19۷9 -1991آغازین ) یهاسااالین دما مربوط به بعد و کمتر

ست، نگرش جدید در ارتباط بین گرمایش جهانی    افتهیشیافزااز گرمایش جهانی  ریتأثاخیر با  یهاسال که در  ا

صرم برق ایجاد   ست.    یهاحوزه. انر ی یکی از کندیمو م ساس به تغییر اقلیم ا  تغییر باعث اقلیمی تغییرات ح

 چرخه این و شود یم اقلیمی تغییرات باعث نیز انر ی مصرم  تغییر و شده  مختلف یهابخش در مصرم انر ی 

 حتی .باشد یم بشر  زندگی برای حیاتی موضوع  یک آب منابع بر اقلیم تغییر تأثیر همچنین دارد همچنان ادامه

شار  اگر سته  تأثیرات و دما افزایش شود،  متوقف امروز همین یاگلخانهگازهای  انت  و آب موجودیت شامل  واب

 مناطق  از بسااایاری  ادی زاحتمال به  یافت. همچنین   خواهد  ادامه  آینده  چند دهه   برای ها رودخانه   طغیان 

ستا با توجه به اینکه شهر     گردندیم متضرر  اقلیم تغییر از ناشی  آب کمبود از نیز زمین خشک مهین در همین را

شک قرار دارد و اقلیم    صفهان در یک منطقه خ ست    آن ا شک ا و میزان جمعیت آن رو به  در حال تغییر به فراخ

بر اساس اطالعات مرکز   است.   شده محاسبه سال   1۰طی  ،میزان مصرم آب و برق در شهر اصفهان    افزایش است 

در سااال   مترمکعب 1۵2۸۵929۵به  13۸۵از سااال  مترمکعب 131۷33۸23میزان مصاارم آب از  آمار ایران

ست. همچنین   افتهیشیافزا 139۵ شان    نهیدرزما سال    دهدیممصرم برق آمارها ن ، 13۸۵که میزان مصرم در 

است. با توجه   داکردهیپمگاوات ساعت افزایش   ۵3۰۵94۵به  139۵ساعت بوده که در سال    مگاوات 3۷۰9۰2۵

برابر  139۵و در سااال  مترمکعب 131۷33۸23، 13۸۵به اینکه ساارانه مصاارم آب شااهر اصاافهان در سااال   

 است. شدهمحاسبه 4در جدول بوده است رد پای مصرم آب در شهر اصفهان  مترمکعب 1۵2۸۵929۵

 . محاسبات رد پای مصرف آب در شهر اصفهان4جدول  

سبات رد پای    صرم آب با توجه به محا سال      م صفهان در  سب  13۸۵شهر ا هکتار و   1۰۵3۸هکتار حدود  برح

و همین محاسبه برای   محاسبه شد.   مترمربع ۵۸یا  هکتار ۰۰۵۸/۰آن برای هر شهروند اصفهانی حدود    یسرانه 

1385سال   131733823× لیتر 1000 هکتار08/0 ×  هکتار10538 = 1000000 ÷   

هکتار 10538  ÷ 1788567 = 0058/0   ******* 

1395سال   152859295× تریل 1000 هکتار 08/0 ×  هکتار 12228 = 1000000 ÷   

 *******  ۰۰۵6/۰ = 21۷41۷2 ÷ هکتار 1222۸
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  شودیمبنابراین مشخص ؛ محاسبه شد مترمربع ۵6یا  ۰۰۵6/۰نفر  21۷41۷2و با توجه به جمعیت  139۵سال 

 .یافته است افزایش هکتار 169۰ جمعیت و دما افزایشدلیل به  139۵رد پای مصرم آب شهر اصفهان در سال 

 

 

 

 

 . حداکثر دمای ساالنه4شکل  . متوسط دمای ساالنه3شکل 

 . بارش تابستان6شکل  . بارش زمستان5شکل 

آشکارساز تغییرات اقلیم ماهانه شهر اصفهان طی دوره . 7شکل 

 (2018-1989آماری)

 

 

. آشکارساز تغییرات اقلیم فصلی شهر اصفهان طی دوره 8شکل 

 (2018-1989آماری)
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درجه سلسیوس بوده که   34/23 19۷9در سال  3با توجه به شکل شماره    ،ساالنه در این ایستگاه   یمتوسط دما 

درجه   ۵/14از  4در شکل  حداکثر دمای ساالنه  همچنین درجه سلسیوس رسیده است     44/24به  2۰2۰در سال  

ستان      داکردهیپدرجه افزایش  4/1۷به ستان و تاب ست همچنین میزان بارش زم در   6و  ۵ یهاشکل با توجه به  ا

در ساااال   متریلیم 2۰۰میزان بارش زمساااتانه از  کهیطوربه داکردهیپکاهش  2۰2۰تا  19۷9 یهاساااالطی 

تغییرات   آشکارساز  ، ۸و  ۷ یهاشکل در ن است. همچنی  داکردهیپکاهش  2۰2۰در سال   متریلیم 6۰به  19۷9

مالیم   خشکمهیناقلیم این شهر از نیمه مرطوب مالیم به ( 19۸9-2۰1۸) اقلیمی شهر اصفهان طی دوره آماری  

 صفهان هست.ا شهرکالندر  تغییرات اقلیمی دهندهنشان است که داکردهیپتغییر  خشکمهینو س س به 

 های توصیفی پژوهشیافته

سخگویان در جامعه      سنی پا سی ویژگی  شان می  موردمطالعهبرر سخگویان در گروه      ۷/31دهد که ن صد از پا در

سنی     ۸/32سال،   3۰تا  2۰سنی   صد در گروه  سنی     ۷/2۰سال،   3۰-4۰در صد در گروه   ۸/14و  4۰-۵۰در

سنی باالی    سخگو در جامعه   3۸4سال قرار دارند. از مجموع   ۵۰درصد در گروه  صد    6/6۷ دمطالعهمورنفر پا در

درصااد داری   3/42 باالتر، لیسااانس ونفر دارای مدرک فوق 6/16از این تعداد، اند.درصااد زن بوده 3/32و مرد 

سانس،   صد داری مدرک فوق  4/11مدرک تحصیلی لی صد دارای مدرک دی لم و   4/1۸دی لم، در صد    3/11در در

 1/1۰درصد بازنشسته،     ۵/1۸درصد دولتی،   1/24درصد دارای شغل آزاد،    ۵/22 نیهمچن نیز زیر دی لم بودند.

 درصد نیز فاقد شغل بودند. ۸/۵درصد دانشجو و  19دار، درصد خانه

 تحلیلی پژوهش یهاافتهی

ی در برابر تغییرات اقلیمی از منظر  آورتابگانه شهر اصفهان به لحاظ 1۵مناطق  سنجش برای حاضر پژوهش در

ستفاده  پرومته مدل از نهادی ست شد  ا  مناطق آوریتاب سنجش  منظوربه منتخب روش یک پرومته روش ه ا

ست  ست  انجام قابل پرومته ژوالیو افزارنرمبا  و ا شده گام  ۵به توجه  با ،هاافتهی تحلیل جهت .ا سمت  ذکر   در ق

 .است آمدهدستبه ۵در جدول نتایج  شدهانجامو محاسبات  روش پژوهش
 خالص و منفی مثبت، یبندرتبه جریان. 5جدول 

 یآورتابوضعیت  دامنه امتیاز phi ی نهاییبندرتبه Phi+ Phi- phi مناطق

  1296/۰ 4منطقه  1 ۰39۰/۰ ۰۵۸۵/۰ ۰194/۰ 1منطقه 

و  /۰2۰۰

 بیشتر

 

 1۰۷4/۰ 9منطقه  2 ۰2۵4/۰ ۰۰۷۰/۰ ۰323/۰ 2منطقه  خیلی زیاد یآورتاب

 ۰26۷/۰ 3منطقه  3 ۰26۷/۰ ۰۰۷4/۰ ۰341/۰ 3منطقه 

 ۰2۵4/۰ 2منطقه  4 1296/۰ 1296/۰ ۰۰۰۰/۰ 4منطقه 

و  /۰1۰۰ ۰133/۰ ۵منطقه  ۵ ۰133/۰ ۰1۰6/۰ ۰24۰/۰ 5منطقه 

 بیشتر

 ی زیادآورتاب

 ۰1۰9/۰ 6منطقه  6 ۰1۰9/۰ ۰۰9۵/۰ ۰2۰4/۰ 6منطقه 

و  ۰۰2۰/۰ ۰۰6۷/۰ 13منطقه  ۷ ۰۰24/۰ ۰11۸/۰ ۰142/۰ 7منطقه 

 بیشتر

 ی متوسطآورتاب

 ۰۰24/۰ ۷منطقه  ۸ -/۰۸۰2 ۰۸۰۷/۰ ۰۰۰۵/۰ 8منطقه 

 ۰۰22/۰ 12منطقه  9 1۰۷4/۰ ۰۰۰6/۰ 1۰۸۰/۰ 9منطقه 

و  - ۰1۰۰/۰ -۰1۸۷/۰ 11منطقه  1۰ -۰۵24/۰ ۰۵63/۰ ۰۰39/۰ 10منطقه 

 بیشتر

 

 -۰2۸1/۰ 1۵منطقه  11 -۰1۸۷/۰ ۰293/۰ ۰1۰۷/۰ 11منطقه  ی کمآورتاب

 -۰39۰/۰ 1منطقه  12 ۰۰22/۰ ۰۰99/۰ ۰121/۰ 12منطقه 

و  -۰۵۰۰/۰ -۰۵24/۰ 1۰منطقه  13 ۰۰6۷/۰ ۰۰۸9/۰ ۰1۵6/۰ 13منطقه 

 بیشتر

 ی خیلی کمآورتاب

 -۰۸۰2/۰ ۸منطقه  14 -1۰62/۰ 1۰62/۰ ۰۰۰۰/۰ 14منطقه 



16 
 

 

ی در برابر تغییرات اقلیمی بر اساااس  آورتابگانه شااهر اصاافهان به لحاظ  1۵ی مناطق بندرتبه، ۵نتایج جدول 

و   ۰26۷/۰، 1۰۷4/۰، 1296/۰به ترتیب با کساااب امتیاز       3،2، 9،4که مناطق    دهد یم مدل پرومته نشاااان   

 شهر اصفهان   گانه1۵ مناطق یآورتاب وضعیت  9شکل  رتبه اول تا چهارم را به خود اختصاص دادند.   ۰2۵4/۰

 .دهدیم نشان پرومته مدل از حاصل نتایج از استفاده با تغییرات اقلیمی را برابر در

   
       

 

 پرومته روش اساس بر گانه شهر اصفهان در برابر تغییرات اقلیمی 15مناطق  آوریتاب میزان .9شکل 

 

 

 

 

 -1۰62/۰ 14منطقه  1۵ -۰2۸1/۰ ۰3۵2/۰ ۰۰۷1/۰ 15منطقه 
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 GAIA Web تحلیل

 است. شدهداده نشان 1۰ شکل در گایا تحلیل از حاصل نتایج

 گایا صفحه در تغییرات اقلیمی برابر در یآورتاب میزان لحاظ به نواحی بدترین تا بهترین یبندرتبه. 10 شکل

صل  نتایج 1۰شکل   شان  گایا وب صفحه  در نمودار از حا  به نواحی نیترکینزد 3،2، 9،4که مناطق  دهدیم ن

  در تغییرات اقلیمی برابر در ی نهادیآورتاب یهاشاااخص از برخورداری لحاظ به که هسااتند خالص جریان

 که باشند یم خالص جریان به نواحی دورترین 14 و ۸، 1۰ مناطق مقابل در .دارند قرار مطلوب بسیار  وضعیت 

ضعیت  در تغییرات اقلیمی برابر در ی نهادیآورتاب یهاشاخص  از برخورداری لحاظ به سبی  و دارند.   قرار نامنا

 برابر در یآورتاب یهاشاخص  از برخورداری لحاظ به شهر اصفهان   گانه1۵ مناطق به مربوط PI ،11 شکل  در

  نیترمحرومبا  طقمنا برخوردارترین1۰شااکل  در اساات. شاادهداده نشااان گایا وب صاافحه در تغییرات اقلیمی

 است. مقایسه قرارگرفته  مورد تغییرات اقلیمی برابر در ی نهادیآورتاب یهاشاخص  از برخورداری مناطق لحاظ

شد  یممشخص   11شکل   در طور کههمان ست  سبزرنگ  12و 3،2،3،4،۵،6،۷،9 مربوط به مناطق piبا  این و ا

 در نهادی در این مناطق آوریتاب یهاشاااخص وضااعیت دارد. باالی این مناطق رتبه و بودن مثبت از نشااان
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و   11،14، 1۰، ۸، 1مربوط به مناطق  PI مقابل، در است.  هاشاخص  اکثر بودن آل دهیا از حاکی گایا وب صفحه 

 دهدیم نشان مناطق شهر اصفهان بقیه در بین را مناطق این پایین رتبۀ و بودن منفی که است قرمزرنگ 1۵

 در برابر تغییرات اقلیمی یآورتاب یهاشاخص از برخورداری لحاظ به گانه شهر اصفهان 15 مناطق PI. 11شکل 

 از برخورداری لحاظ به PROMETHEEقوسی  الگوی اساس  بر مناطق شهر اصفهان   آوریتاب .12 شکل  در

 .است شدهداده نشان تغییرات اقلیمی برابر درنهادی  یآورتاب یهاشاخصاز  هرکدام
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 PROMETHEEقوسی  الگوی اساس بر مناطق شهر اصفهان آوریتاب. 12شکل 

 بحث

 اگر است؛  شده یابیارز سه بعد بستر نهادی، روابط نهادی و عملکرد نهادی  نهادی در  آوریتاب حاضر  پژوهش در

 مدیریت در و کرده حرکت پایداری یسو بهبیشتر   هرچه د،ده قرار اولویت در را ابعاد این به توجه شهری  جامعه

 بود. خواهد ترموفق شهری مخاطرات

صل از این   یهاافتهی سبات رد پای آب(   4شماره  با توجه به جدول  پژوهشحا شان  )محا رد پای آب   دهدیمن

صفهان   ست  افتهیشیافزاهکتار  169۰سال   1۰در طی  شهر ا شهر  ا مصرم آب ناپایدار بوده و در    ازنظر بنابراین 

س حال  سان بیآ شد یمخود  ست یزطیمحبه  یر شی از  با شهر ، کمبود بارش که این امر نا جود  و ،افزایش جمعیت 

تاب آور نبوده  پایدار و شهر اصفهان در برابر تغییرات اقلیمی    بنابراین؛ باشد یم افزایش مصرم آب  صنایع فوالد و 

  یهاشااکلتبیین بهتر از تغییرات اقلیم  منظوربه مصاارم آب وجود دارد. یساارانهدر  یترشیبنیاز به کنترل  و

آورده شده    باشد یم ماهانه و فصلی( ) یمیاقلغییرات تآشکارسازی    افزارنرمکه حاصل استفاده از    (۸و ۷)شماره  

مرطوب  نیمه شرایط  از (19۸۸-2۰1۸) ساله  3۰ بازه زمانی در اصفهان  ایستگاه  ۷شماره   شکل با توجه به  است. 

ست  پیداکرده جهش خشک مهین شرایط  به مالیم، ساز  ۸شماره   شکل همچنین با توجه به  ا شکار صلی    آ اقلیم ف

ش         شهر از خ ساالنه این  صفهان، اقلیم  شک تغییر  شهر ا ست.   داکردهیپک به فراخ افزایش   دییتأاین به معنی ا

ستراتژیک مهم یعنی آب و برق         صوص دو منبع ا صرم در خ ضای م شد یمتقا آماری دمای   یهالیتحلطبق  .با

 .روند افزایشی داشته است 2۰2۰تا  19۷9از سال  ایستگاه اصفهانساالنه در 

ست  ذکرانیشا   سط جهانی روبه افزایش    یدما  (IPCC) اقلیم تغییر الدولنیبهیئت  مطالعات با مطابق ا متو

همچنین متوسط میزان بارش تابستانه و زمستانه در شهر اصفهان طی        .((Solomon et al., 2007: 98است 
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بوده که این میزان در   متریلیم۸حدود  19۷9است بارش تابستانه در سال     افتهیکاهش 19۷9-2۰2۰ یهاسال 

سال       افتهیکاهش۰به حدود 2۰19سال   ستانه در  ست. بارش زم سال    متریلیم 19۰حدود 19۷9ا بوده که در 

ست.    متریلیم 1۰۰به کمتر از  2۰19 سیده ا سبات   با ر که   شکل ها در قالب  شده انجامتوجه به اطالعات و محا

شهر اصفهان   آوریتاببنابراین ضرورت دارد  دهدیمساله نشان    4۰ییرات اقلیمی شهر اصفهان را در یک بازه   تغ

 شهر سنجیده شود. آوریتابشرایط نهادی در  ریتأثقرا گیرد و  یموردبررسدر برابر تغییرات اقلیمی 

از وضااعیت بساایار   تغییرات اقلیمی ی در برابرآورتاب ازنظراین نواحی  3،2، 9،4بر اساااس مدل پرومته مناطق 

ند.  ناطق  مطلوبی برخوردار با کساااب جریان خالص         6و  ۵ م یب  یاد   آورتاب از  ۰1۰9/۰و  ۰133/۰به ترت ی ز

ی  آورتابوضعیت   ۰۰22/۰و  ۰۰24/۰، ۰۰6۷/۰با کسب جریان خالص   12و  ۷، 13. مناطق باشند یمبرخوردار 

سط دارند. مناطق   سب جریان خالص   ، به ترتیب با1، 1۵، 11متو ضعیت   -۰39۰/۰، -۰2۸1/۰، -۰1۸۷/۰ک ، و

  -1۰62/۰و  -۰۸۰2/۰، -۰۵24/۰ترتیب با کسب جریان ناخالص  به 14 و ۸، 1۰ ی ضعیف دارند. مناطقآورتاب

ی  آورتاب  یها شااااخص از برخورداری ازنظر مناطق  و ناپایدارترین    نیترمحرومجزء  در رتبه آخر قرار دارند و  

شند یم تغییرات اقلیمی برابر در نهادی شهر   شده انجاماین پژوهش با تحقیقات علمی  یهاافتهی. با در ارتباط با 

صفهان   ستا هما ست زیرا در پژوهشی که    را صور ا س ( در ارتباط با 139۸) یمن صفهان در برابر    یریپذبیآ شهر ا

( نساابت به سااایر مناطق در برابر 1۵و 14اصاافهان ) شااهرکالنمناطق شاامالی  اسااتاقلیم انجام داده  اتتغییر

در زمینه ارزیابی   (2: 1394،شاااکری برزکی)که  یامطالعههسااتند. همچنین در  رتریپذبیآسااتغییرات اقلیمی 

اصفهان انجام داده مناطق شمالی اصفهان از میزان پایداری کمتری برخوردار     شهر کالنپایداری مناطق مختلف 

 کمترین که یامنطقه با (4منطقه ن منطقه شااهر اصاافهان )آورتریتاب به مربوط PI همچنین مقایسااه بودند.

 عنوانبه ،4منطقه  به مربوط PI که دهدیم نشان  ،(14منطقه ) یعنی دارد را تغییرات اقلیمی برابر در یآورتاب

 از منطقه این مطلوب بسیار  برخورداری از نشان  امر این که باشد یم سبزرنگ  منطقه شهر اصفهان   آورترینتاب

 عنوانبه ،14 منطقه به مربوط PI مقابل در .باشدیم تغییرات اقلیمی برابر در یآورتابنهادی برای  یهاشاخص 

 از منطقه این محرومیت از حاکی که باشاادیم قرمزرنگ دارد، تغییرات اقلیمی را برابر در یآورتاب کمترین

این مسئله است که شهروندان  دهندهنشانو  باشدیم تغییرات اقلیمی برابر در یآورتاب ی نهادی برایهاشاخص

همکاران   پژوهش بهتاش و   یها افته ی هساااتند. این نتایج با     ریپذ بی آسااااین منطقه در برابر تغییرات اقلیمی  

شکری  1392) سو  (،14۰۰همکاران )و  بارزمان( و 1396) رزوجایف(،  شاخص   ؛ ست ا هم سی  های های  زیرا برر

شهرهای تبریز، بابل و ورامین     آوریتاب شان شهری در  ضعیت نامطلوب   دهندهن ست      آوریتابو شهرها در این 

الزم را در شهر و    یهانهیزم اندنشده این نتایج بیانگر آن است که بعضی از مناطق و شهرهای کشور هنوز موفق     

 14به حالت اولیه افزایش دهد. منطقه  یریپذبرگشاااتافزایش مقاومت و تحمل و  باهدمدر میان شاااهروندان 

صفهان    سم یغ یهاسکونتگاه یکی از  عنوانبهشهر ا شناخته      یرر صفهان  شهر ا  12 از محدوده این. شود یمدر 

 باطان و سودان  زینبیه، ارزنان، دارک، محله پنج که است  شده لیتشک  هکتار 193۸ مساحت  به وسعتی  با محله

.  اندقرارگرفته شااهری محدوده در گذشااته یهادهه طی که اندبوده اصاافهان شااهر پیرامون روسااتاهای ازجمله

گفت این منطقه در مقایسه با دیگر مناطق شهر اصفهان به لحاظ برخورداری از امکانات و   توانیمکلی  صورتبه

بدیهی است که این   ذکرشدهمنطقه شهر اصفهان است پس با توجه به عوامل    نیترمحرومشهری   یهارساخت یز
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بیشااترین   ۷با توجه به شااکل  اقلیمی داشااته باشااد.  راتییتغشااهری را در برابر  آوریتاب نیترنییپامنطقه 

  یریپذتیمسئول . به عبارتی تنها سه شاخص   باشد یمشهر اصفهان دارا    14( را منطقه -1) فیضع  یهاشاخص 

مسئولین جهت جلوگیری از پیامدها و خسارات ناشی از      یزیربرنامه ،(X6)بحرانی یهازماننهادهای دولتی در 

ئه      (X7)  تغییرات اقلیمی های محلی در ارا هاد کاری ن با تغییرات اقلیمی       یها آموزشو هم له  قاب الزم برای م

سایر نهادها  صورت به سمت قوی)  ، (X11)منظم در مدارس و  سی قرار دارد. مابقی  1در ق   رهایمتغ+( الگوی قو

 .اندقرارگرفته( الگوی قوسی -1) فیضعناحیه  در

مثبت  بیشترین ساختار    4( و منطقه -1) یمنفبیشترین ساختار    14در شهر اصفهان منطقه    یامنطقه صورت به

در وضعیت مثبت قرار دارند و    هاشاخص تمامی  9و 4همچنین در منطقه  باشند یم+( را در الگوی قوسی دارا  1)

منطقه چهار اصاافهان را   .باشاادیمآورتر اقلیمی تاب راتییتغاین دو منطقه در مقایسااه با مناطق دیگر در برابر 

نزدیکی به  لیبه دلاین منطقه  .از مناطق خوب و مناسااب جهت سااکونت و اشااتغال نام برد  یطورکلبه توانیم

ید همت، موقعیت استراتژیکی به لحاظ دسترسی خوب به نقاط مهم شهر     شه  یشهر درونرینگ یا همان اتوبان 

  تی موقع ازنظراسااات و  شااادهواقع 4در منطقه   بهمن 22 یادارعظیم مجموعه  از طرفی دیگر  اصااافهان دارد 

  یو تجار یجنگ و مجتمع مسااکون یموزه(، یباز نی)ساارزم ملندیمانند گ یمراکز مهم یکیدر نزد ییایجغراف

  ینشان آتشاداره کل  ،یاجتماع نیتأم یاسناد پزشک  ، اصفهان  یدادگستر  یکانون وکال باغ رضوان،  آرامگاه، کوثر

ستان اصفهان   یاجتماع نیتأمدرمان  تیریو مد یاجتماع نیتأماصفهان، شرکت رفاه گستر     قرار دارد. به دلیل   ا

ور نسبت به دیگر مناطق شهر اصفهان  بدیهی است منطقه مذک که در این منطقه وجود دارد یتوجهقابلامکانات 

 داشته باشد. یترمناسبنهادی وضعیت  آوریتاببه لحاظ 

 یریگجهینت

اصفهان در معرض تغییرات اقلیمی قرار دارد و با توجه به موقعیت    که شهر  دهدیم نشان  پژوهش این یطورکلبه

بر سیستم شهری و   تواندیماخیر  یهاسالقرارگیری آن در یک منطقه خشک و تغییر اقلیم آن به فراخشک در  

شان         شواهد ن شد.  صفهان    دهدیمساکنان آن اثرگذار با سعه بدون برنامه و    اخیر دچار یهاسال در  شهر ا تو

  یعیدر برابر مخاطرات طب زیادی یریپذبیآسو  فیضع یمیاقل یآورکه موجب شده تاب است شده یاضابطه یب

 یاقلیم اتتغییر مسئله  جدی به غیر نگرش گفت در بیشتر مناطق شهر اصفهان    توانیم نیهمچن داشته باشد.  

شهروندان  از سان اطالعمرتبط در مورد  یهاسازمان ضعف  ، طرم    اتتغییر با جهت مقابله الزم یهاآموزشو  یر

 به  یاعتماد یب ،یاقلیم اتتغییر با  مقابله   موضاااوعدر  برخوردار و کم خاص  یها گروه به  توجه  عدم  ،یاقلیم

صفهان     یآورتاب کاهش باعث جوابگو نبودن نهادهای خدماتی، و یاقلیم اتبحث تغییر با مرتبط نهادهای شهر ا

 و یتوجهکم کهیطوربه اسااتتغییرات اقلیمی شااده  در برابر و کم برخوردار یاهیحاشاادر مناطق  خصااوصبه

آینده   در را فراوانی جانی جسمی و یهابیآس  و صدمات  خسارت  تواندیم یاقلیم اتتغییر یمسئله به  یتوجهیب

شهر   بیان داشت که توانیم تیدرنهابه دنبال داشته باشد.  14منطقه  هاآن رأسدر این مناطق و در  خصوصبه

شهر پایدار نبوده و     صفهان در برابر تغییرات اقلیمی یک  ضع موجود، توان تاب ا   راتییدر برابر تغ یآوربا ادامه و
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مناطق شااهر  میدانی و برخورداری بازدیدهای به توجه با و این اساااس . برنخواهد داشاات ندهیرا در آ یمیاقل

 .گرددیم پیشنهاد زیر راهکارهای تغییرات اقلیمی برابر در یآورتاب یهاشاخصاز  اصفهان

  ات اقلیمیتغییر مسئلهتوجه اساسی به 

 با تغییرات اقلیمیجهت مقابله  14 و ۸، 1۰ مناطق به مالی منابع و بودجه تخصیص 

  شان آتشآموزش نهادهای خدماتی مثل صورت وقوع   ن ستان، برق، آب، گاز و... در هر منطقه در  ی، بیمار

 مخاطرات اقلیمی

 جادیا قینهادی برای تاب آور نمودن شهر اصفهان از طر یهاتینهادی و استفاده از ظرف یسازنهیزم 

 ایبال یریاهش خطرپذمؤثر بر ک یقانون یهاو چارچوب یمل یهااستیس

 خصوصا   یطیمح مخاطراتو  شهری یزیربرنامهدر  یداریاصول پا وندیپ یالزم برا نهیبستر و زم جادیا

 آن. رینظا و میاقل رییتغ

  و ...( در   بروشااورجزوه، ) یآموزشااخدمات  ارائهو محلی در ارتباط با  ی دولتیعملکرد نهادهاتوجه به

 ینهادرابطه تغییرات اقلیمی جهت ارتقاء عملکرد 

 محله جهت ارتقاء بستر نهادی برای یریگمیتصمدر  افزایش میزان مشارکت شهروندان 

    همکاری شااهرداری در تسااهیل قوانین، دادن اعتبارات، وام و...برای ساااخت ساااز مقاوم و متناسااب با

 جهت ارتقاء روابط نهادی میاقلشرایط تغییر 

 

 منابع:
 آن تأثیر و آوریتاب ابعاد (. شناسایی  139۸) ، ایوباحمد پوراسکندری نوده، محمد؛ قلی ور، یاسر؛ فالح حیدری، فاطمه؛   

 ۷۷-63(، 3) 9 نشریه جغرافیا و پایداری محیط، .رشت شهری پایداری بر

 .اصفهان شهرداری اطالعات فناوری و پژوهش ی،زیربرنامه معاونت(. 139۵اصفهان ) شهرکالن اطلس 

 .اصفهان شهرداری اطالعات فناوری و پژوهش ی،زیربرنامه معاونت(. 139۵اصفهان ) شهر آمارنامه

س یده؛  س   ی، عبداهلل؛ فرج بارزمان،  شهر   یمیاقل یهابر جنبه دیبا تأک یشهر  یآورتاب (.14۰۰اکبر )یعل، پوریشم در 

 1۷4-13۵(، 14۸) 4۰ ،محیط روستافصلنامه مسکن و  .نیورام

ضایی،  ضا  ر  مطالعه (؛زلزله) طبیعی سوان   اثرات کاهش منظوربه شهری  اجتماعات آوریتاب تبیین .(13۸9) محمدر

 مدرس تربیت دانشگاه دکتری نامهانیپا .تهران شهرکالن :موردی

 :موردی یمطالعه، طبیعی سوان   برابر در شهری  جوامع نهادی و اقتصادی  آوریتاب ارزیابی(. 1392) محمدرضا  رضایی، 

 3۸-2۷(، 3) 2 ،بحران مدیریت فصلنامه .تهران شهر یهامحله یزلزله

و   آوریتاب یمفهوم نییتب(. 139۰) اوشیس ، انیشا ؛ اکبر ،زکاریپرهی؛ علی، عسگر ؛ محمدرضا  ،ییرضا  ی؛مجتب، انیعیرف

  ،(یفضااا )مدرس علوم انسااان شیو آما یزیربرنامه .(CBDM) محوراجتماعسااوان   تیریآن در مد یشاااخص ساااز
4(۷4 ،)19-41 

 پژوهش و فناوری اطالعات شهرداری اصفهان یزیربرنامهمعاونت (. 1394اصفهان )سالنامه آماری شهر 
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شقی،  ؛میرح سرور،  ضا  لیتحل (.1394) دیسع  علوی، ؛علی ع ستا   یهاشاخص  ییف در   داریپا تیتحقق امن یتوسعه در را

-1(،12) 3 ،انتظامی جغرافیای پژوهشنامه . (جانیکالن منطقه آذربا یمرز یهاشهرستان  : موردمطالعه) یمناطق مرز

22 

 ارشد کارشناسی نامهانیپا. اصفهان شهرکالن یطیمحستیز پایداری سنجش و ارزیابی(. 1394) شاکری برزکی، معین

 اصفهان. صنعتی ، دانشگاهستیزطیمح

 ، اصفهانرودندهیزاپرو ه تحقیقاتی مدیریت یک ارچه منابع آب (. 139۵اصفهان )استان  یامنطقهشرکت سهامی آب 

 نشااریه. آوری مناطق شااهر بابل در برابر مخاطرات طبیعیتحلیل فضااایی میزان تاب (.1396)شااکری فیروزجاه، پری 
 44-2۷(، 2) 4 ریزی توسعه کالبدی،برنامه

 آوریتاب رویکرد بر تأکید با شهری  پایدار توسعه  (، ارزیابی1399ابوالفضل ) ، شایسته و مشکینی،    یعباس  ضرابی، اصغر،  

 ،یزیربرنامه و جغرافیا علمی نشریه سنندج.   شهر  غیررسمی  یهاسکونتگاه  موردمطالعهغیررسمی   یهاسکونتگاه  در
24 (۷4،)119-133 

 شهرداری اصفهانمعاونت شهرسازی و معماری، (. 1393اصفهان ) شهر تفصیلی طرح بازنگری طرح

ابعاد و    لی و تحل یابی ارز (.1392) یعل ی،عساااگر ی؛محمدتق ، ییبابا   ریپ ؛یمحمدعل  ،نژاد یک ؛محمدرضاااا ، فرزاد بهتاش 

 42-33(، 3)1۸ معماری و شهرسازی، -نشریه هنرهای زیبا. زیشهر تبرکالن یآورتاب یهامؤلفه

 یشاااهرها یآورتاب یو ارتقا لیتحل (،14۰۰طاهر )راد،  صااافر ؛نیحسااا ی نژاد،حاتم ، احمد؛پوراحمد قلی نژاد، مبینا؛

ش  یساحل  سر(   ی)مطالعه مورد میاقل رییاز تغ یدر برابر مخاطرات نا شهر بابل صلنامه  . :   13 ی دانش زمین،هاپژوهشف

(1 )11۷-134 

 اقلیمی )نمونه یآورتاببر ساانجش عوامل مؤثر  (.139۸مصااطفی )، بهزاد فر؛ زهرا سااادات ،زرآبادی ؛ساااناز ،منافلویان

 ۵2۵-۵۰9 (،1) 12، نو در جغرافیای انسانی یهانگرشفصلنامه  .موردی: شهر تبریز(

، ست یزطیمح ارشد  کارشناسی   نامهانیپا. میاقل رییتغ برابر در اصفهان  شهر  یریپذبیآس  ارزیابی(، 139۸منصوری، رویا ) 

 اصفهان. صنعتی دانشگاه

سمانه )   شهر  :موردمطالعه نمونه) ییهوا و آب تغییرات برابر در شهری  مدیریت یآوربر تاب تحلیلی(. 1394نجف زاده، 

 کارشناسی ارشد، گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز نامهانیپا بناب(.

سین؛  شقی،    علو نظم فر، ح سعیده؛ ع ضایی  (. تحلیل139۸) یعلی،  ستان  شهری  یهاسکونتگاه  ف ستان  ا  ازلحاظ گل

 22۸-213(: 3۰) ۸، فضا جغرافیایی آمایش مجلهسالم.  شهر یهاشاخص

فصااالنامه شااابکه مطالعات         حلی برای ساااازگاری با اثرات تغییر اقلیم.    : راهتاب آور (. شاااهرهای  1396یزدانی، زهرا )
 4-1( 39)1، ی عمومیگذاراستیس
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 چکیده مبسوط

 مقدمه

اسااات،   یجار  یتیبلکه واقع  ساااتیدور از ذهن ن یاحتمال  یعیطب یای عنوان مادر بال به  میاقل رییتغ گرید امروزه

  یهاهیو سرما تیکه جمع ییدر شهرها ژهیوها بهسال نیها در او طوفان هالیاز س یناش یهاخسارت کهینحوبه

مراکز  بنابراین هستند   اقلیمی تغییرات در اصلی  بازیگران شهرها اند. شده است تکرار شده   ها انباشته در آن یادیز

سب  یبا ابزارها دیبا یشهر  شدن با اثرات تغ روبه یبرا یمنا شوند  یمیاقل رییرو    ییهادهیا نیتراز مهم یکی .آماده 

ضر هم در مد  ست، ا   شهری مطرح  تیریبحران و هم در مد تیریکه در دهه حا شهرهای تاب آور و    جادیشده ا

 مختلف است. یهامقاوم در برابر بحران

 بحران دادن رخ از پس و بالیا بروز از پیش شااهری یهاسااتمیساا به پاساا  برای ظرفیتی شااهری یآورتاب

شد یم  اثرات با مقابله قابلیت اقلیمی( انطباق ژهیوبه) اقلیمی راهکارهای با ترکیب در یآورتاب یهاشاخص  با

 .رادارند اقلیمی تغییرات

مراکز اداری و اقتصادی    بیشتر تمرکز  ،ازجمله مرکز استان بودن  نشهر اصفها  خاص کالن یهایژگیبا توجه به و

ستان، وجود   ضه آب    یهابافتا سوده و پرتراکم، وجود حو شهر در معرض خطرات    نیا ...و رودندهیزا یبحران یفر

 با که شااودیم احساااس یطورجدبه بنابراین این ضاارورت؛ ناگوار قرار دارد یمیاز وقوع مخاطرات اقل یناشاا

ستفاده  صفهان     یآورتاب میزان مختلف یهامدل و هاروش از ا سنجش شهر ا سایی    با تا گیرد قرار مورد  شنا

 جهت تغییر اقلیم از ناشی  خسارات  کاهش منظوربه ،موردمطالعه محدوده یآورتاب افزایش در مؤثر یهامؤلفه

شود    مؤثر گامی شهر  نمودن تاب آور شته   سنجش میزان  و ارزیابی پژوهش نیهدم ا ترقیبه عبارت دق .بردا

 راسااتای در .اساات گرفته شااهر اصاافهان در برابر تغییرات اقلیمی در صااورت گانه1۵ نواحی ی نهادیآورتاب

 :باشدیم زیر پرسش به پاسخگویی دنبال حاضر به پژوهش هدم، به دستیابی

نسبت به هم قرار دارند    یتیدر چه وضع  یمیاقل راتییدر برابر تغ یآورمناطق مختلف شهر اصفهان به لحاظ تاب  

 و تا چه اندازه تاب آور هستند؟

 هاروشمواد و 

صیفی  روش از و بوده کاربردی نوع از پژوهش این سی  جهت تحلیلی تو س  پارامترهای برر ستفاده    یموردبرر ا

ست  کرده ساکنان    آماری جامعه .ا صفهان    گانه1۵مناطق  شامل  سان و خبرگان     شهر ا شنا شد یمکار برای  با

 قالب در نهادی و عملکرد نهادی روابط نهادی، بستر  اصلی  شاخص  سه  از نهادی یآورتاب یهاشاخص  ارزیابی

شنامه    طریق از که شاخص  1۸ س صفهان   1۵مناطق  سط   در پر شهر ا ستفاده  بود، شده یگردآور گانه    .شد  ا

سبی  اهمیت بیان جهت ستفاده  (ANP) یاشبکه  تحلیل فرآیند از هاشاخص از  هریک ن ست.  شده ا   این در ا

  Visual PROMETHEE افزارنرمو از  هاشاخص برای تعیین وزن  Super Decisionsافزار نرم از پژوهش

سیم  جهت GIS افراز نرم از و مدل اجرای جهت ستفاده  خروجی تر ست. مدل  شده ا  جهت شده  کاربردهبه ا

 .است گایا تحلیل و پرومته معیاره چند یریگمیتصم مدل هاداده لیوتحلهیتجز

 نتایج و بحث

سال       ستگاه در  ساالنه در این ای سط دما  سال      34/23 19۷9متو سیوس بوده که در  سل  44/24به  2۰2۰درجه 

ست بنا       سیده ا سیوس ر سل سال       یهالیتحلبراین طبق درجه  ستگاه از  ساالنه در این ای تا   19۷9آماری دمای 

روند افزایشاای داشااته اساات همچنین متوسااط میزان بارش تابسااتانه و زمسااتانه در شااهر اصاافهان طی   2۰2۰
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ست.  افتهیکاهش 19۷9-2۰2۰ یهاسال  صفهان به لحاظ    1۵ی مناطق بندرتبه ا شهر ا ی در برابر آورتابگانه 

 1296/۰به ترتیب با کسااب امتیاز  3،2، 9،4که مناطق  دهدیم مدل پرومته نشااانتغییرات اقلیمی بر اساااس 

صاص دادند. این نواحی   ۰2۵4/۰و  ۰26۷/۰، 1۰۷4/۰، ی در برابر آورتاب ازنظررتبه اول تا چهارم را به خود اخت

و   ۰133/۰به ترتیب با کسب جریان خالص   6و  ۵ مناطق از وضعیت بسیار مطلوبی برخوردارند.   تغییرات اقلیمی

شند یمی زیاد برخوردار آورتاباز  ۰1۰9/۰ سب جریان خالص   12و  ۷، 13. مناطق با و   ۰۰24/۰، ۰۰6۷/۰با ک

،  -۰1۸۷/۰، به ترتیب با کساااب جریان خالص 1، 1۵، 11ی متوساااط دارند. مناطق آورتابوضاااعیت  ۰۰22/۰

ترتیب با کسااب جریان ناخالص   به 14 و ۸، 1۰ ی ضااعیف دارند. مناطقرآوتاب، وضااعیت -۰39۰/۰، -۰2۸1/۰

 از برخورداری ازنظر مناطق  نیترمحرومجزء  در رتبه آخر قرار دارند و   -1۰62/۰و  -۰۸۰2/۰، -۰۵24/۰ 1۵

شند یم تغییرات اقلیمی برابر در ی نهادیآورتاب یهاشاخص  سی   با توجه به الگوی .با   PROMETHEEقو

. به عبارتی تنها سااه شاااخص باشاادیمشااهر اصاافهان دارا  14( را منطقه -1) فیضااع یهاشاااخصبیشااترین 

سئول  سئولین جهت جلوگیری از پیامدها و    یزیربرنامه ،(X6)بحرانی یهازماننهادهای دولتی در  یریپذتیم م

الزم برای مقابله با      یها آموزشو همکاری نهادهای محلی در ارائه      (X7)خساااارات ناشااای از تغییرات اقلیمی 

سایر نهادها  صورت بهتغییرات اقلیمی  +( الگوی قوسی قرار دارد.   1) یقودر قسمت   ،(X11)منظم در مدارس و 

 14در شهر اصفهان منطقه    یامنطقه صورت به .اندقرارگرفته( الگوی قوسی  -1) فیضع ناحیه  در رهایمتغمابقی 

همچنین   باشندیم+( را در الگوی قوسی دارا 1مثبت )بیشترین ساختار  4( و منطقه -1) یمنفبیشترین ساختار 

در وضااعیت مثبت قرار دارند و این دو منطقه در مقایسااه با مناطق دیگر در   هاشاااخصتمامی  9و 4در منطقه 

 آورتر می باشد.اقلیمی تاب راتییتغبرابر 

 یریگجهینت

شان  پژوهش نتایج این یطورکلبه شهر  دهدیم ن صفهان در معرض تغییرات اقلیمی قرار دارد و با توجه به   که  ا

بر سیستم     تواندیماخیر  یهاسال موقعیت قرارگیری آن در یک منطقه خشک و تغییر اقلیم آن به فراخشک در   

توسعه بدون برنامه  اخیر دچار یهاسالدر  شهر اصفهان دهدیمشهری و ساکنان آن اثرگذار باشد. شواهد نشان 

ست  شده  یاضابطه یو ب شده تاب  ا س و  فیضع  یمیاقل یآورکه موجب  در برابر مخاطرات   زیادی یریپذبیآ

شد.   یعیطب شته با صفهان     توانیم نیهمچن دا شهر ا شتر مناطق   ذهن به از دور و جدی غیر نگرش گفت در بی

 مورد در ربطیذ یهاسااازمان یرساااناطالع در موجود یهاضااعفساااکنان،  سااوی از یاقلیم اتتغییر مقوله

له    آمادگی  نه یزم در الزم ها آموزش  در مقوله  خاص  یها گروه به  توجه  عدم  ،یاقلیم اتتغییر با  جهت مقاب

یارویی  ماد یب ،یاقلیم اتتغییر با  رو های   به  یاعت هاد حث تغییر اقلیم و  با  مرتبط ن های     ب هاد جوابگو نبودن ن

صفهان     یآورتاب کاهش باعث خدماتی، صوص بهشهر ا ش در مناطق  خ تغییرات   در برابر و کم برخوردار یاهیحا

شده   ست اقلیمی  سئله به  یتوجهیب و یتوجهکم کهیطوربه ا  و صدمات  خسارت  تواندیم یاقلیم اتتغییر یم

به دنبال   14منطقه  هاآن رأسدر این مناطق و در  خصااوصبهآینده  در را فراوانی جانی جساامی و یهابیآساا

شد.     شته با شت که  توانیم تیدرنهادا شهر پایدار نبوده و      بیان دا صفهان در برابر تغییرات اقلیمی یک  با  شهر ا

 .نخواهد داشت ندهیرا در آ یمیاقل راتییدر برابر تغ یآورادامه وضع موجود، توان تاب

 شهر اصفهان، اقلیمی راتییتغ ی نهادی،آورتابپایداری،  :هادواژهیکل
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