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Impact Analysis of the Environmental Changes Index 
of Urban Sprawl on the Severe Weather Storm; Case 
Studies of Tehran, Mashhad, Ankara, and Istanbul
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Aims Understanding the effect of urban physical development on urban air instability is a challenging 
issue. The aim of the present study was to analyze the environmental change index of urban sprawls 
and its relationship with the severe weather threat index (SWEAT) within four major cities of Iran and 
Turkey in the current situation (2018) and future probabilities (2030). 
Methodology In this study, severe weather storm index data were extracted from upper-air level data 
in the radiosonde stations of Tehran, Mashhad, Ankara, and Istanbul. Also, urban sprawl data were 
obtained from the global data of the extent of human settlements.
Findings Analyzing the urban sprawl data revealed that the cities of Ankara and Istanbul have the 
highest physical development, respectively. According to the findings of the urban sprawl development 
model, the most severe rate of urban sprawl development is predicted for the city of Tehran. Based on 
the calculation of the environmental change index (ΔY) caused by sprawl dispersion, it was determined 
that the values of this index will be estimated between 0.61 to 1.98 for the four urban case studies in the 
future, where the most severe index (1.98) can be calculated for Tehran.
Conclusion Calculation of SWEAT in 2018 shows that the urban sprawl development and its resulting 
environmental changes had a significant effect on increasing occurrences of severe weather storms in 
the all urban areas with a correlation rate of 0.913. The forecast of this index also shows that the average 
severe weather storm index will increase between %19 to %118 by 2030 in the all urban areas, in which 
the most value is predictable for the city of Tehran.

A B S T R A C TA R T I C L E    I N F O

Article Type
Original Research

Authors
Rabbani G.*1 PhD

Keywords  Urban Sprawl; Statistical Analysis; Urban Development; Environmental Change Index; 
Severe Weather Threat Index

*Correspondence
Address: No. 217, Azadi 51, Azadi 
Boulevard, Mashhad, Iran. Postal 
Code: 919793733.
Phone: +98 (51) 36053878
Fax: -
ghazaleh.rabbani@gmail.com

1Department of Geography and 
Urban Planning, Research Center 
of Geography, Research Institute 
of Shakhes Pajouh, Isfahan, Iran

Article History
Received: August 09, 2020         
Accepted: September 02, 2020                 
ePublished: December 12, 2020

How to cite this article
Rabbani G. Impact Analysis of the 
Environmental Changes Index of Ur-
ban Sprawl on the Severe Weather 
Storm; Case Studies of Tehran, Mas-
hhad, Ankara, and Istanbul. Geogra-
phical Researches. 2020;35(4):333-
341.

https://www.preprints.org/manuscript/201912.0033/v1
https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1029/2005GL023320
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264275113000061?via%3Dihub
https://environmentalsystemsresearch.springeropen.com/articles/10.1186/s40068-019-0146-0
https://link.springer.com/article/10.1007/s00024-018-1841-x
https://ntrs.nasa.gov/search.jsp?R=20060009999
https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007%2F978-3-642-38670-1_90
https://www.researchgate.net/publication/328617968_Present_and_future_Koppen-Geiger_climate_classification_maps_at_1-km_resolution
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212609016302199?via%3Dihubhttps://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212609016302199?via%3Dihub
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01431160802651967
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ece3.2165
http://imetsociety.org/wp-content/pdf/vayumandal/2017432/2017432_3.pdf
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs40808-017-0293-0
https://environmentalsystemsresearch.springeropen.com/articles/10.1186/s40068-019-0152-2
https://journals.ametsoc.org/jcli/article/19/3/309/31243/Recent-Trends-in-Four-Common-Stability-Indices
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0143622809000058?via%3Dihub
https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0956247809103016
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0197397511000105?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2212095516300414?via%3Dihub
https://www.asprs.org/wp-content/uploads/pers/2002journal/september/2002_sep_913-918.pdf 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1352231004008866?via%3Dihubhttps://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1352231004008866?via%3Dihub
https://lpdaac.usgs.gov/products/astgtmv002.
https://rmets.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/joc.1276
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0303243407000335?via%3Dihub
https://environmentalsystemsresearch.springeropen.com/articles/10.1186/s40068-019-0158-9
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S016980950800344X?via%3Dihub
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11707-014-0423-1
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1352231006000264?via%3Dihub
https://nhess.copernicus.org/articles/18/1261/2018/
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/ldr.702
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S016920461100017X?via%3Dihub
https://environmentalsystemsresearch.springeropen.com/articles/10.1186/s40068-020-00173-6
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs40808-017-0404-y
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264275108001194?via%3Dihub
https://rmets.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/met.1437
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00704-008-0034-4
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00704-003-0734-8
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0303243403000230?via%3Dihub
https://www.researchgate.net/publication/234061488_Urban_Sprawl_Analysis_and_Modeling_in_Asmara_Eritrea
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169809506001207?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169809513002871?via%3Dihub
https://population.un.org
http://weather.uwyo.edu/upperair/sounding.html
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0034425705002646?via%3Dihub


ــ   غزاله ربانی   334 ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــ

   1399  پائیز ،  4، شماره  35دوره                                         نامه تحقیقات جغرافیایی فصل 

رویی شهری بر  تحلیل اثر تغییرات محیطی پراکنده 
 شدن هوا  شدت توفانی 

آنکارا)نمونه  مشهد،  تهران،  موردی:  و    های 
 استانبول( 

 
 PhD *غزاله ربانی 

ریزی شهری، پژوهشکده جغرافیا، پژوهشگاه شاخص پژوه،  جغرافیا و برنامهگروه  
 اصفهان، ایران 

 
 چکیده 

شهری  :اهداف  هوای  ناپایداری  بر  شهر  فیزیکی  توسعه  اثر  موضوع    ،درک  یک 
استچالش محیطی  .  برانگیز  تغییرات  شاخص  تحلیل  هدف  با  حاضر  پژوهش 
ر  د  (SWEAT)شدن هوا رویی شهری و ارتباط آن با شاخص شدت توفانیپراکنده

(  2030( و احتماالت آینده )2018منطقه شهری ایران و ترکیه در شرایط فعلی )چهار  
 .  انجام شد

های جو  شدن هوا از دادههای شاخص توفانیداده  در این پژوهش،   شناسی:روش 
ایستگاه شد.  باالی  استخراج  استانبول  و  آنکارا  مشهد،  تهران،  رادیوسوند  های 
های  های شبکه جهانی سکونتگاهرویی شهری از دادههای پراکندههمچنین داده

 انسانی فراهم شدند.  
نشان داد که شهرهای آنکارا و استانبول به    رویی شهری تحلیل پراکنده  ها:یافته 

مدل    هاییافته  اند. طبقترتیب بیشترین توسعه فیزیکی را به خود اختصاص داده
بینی  شدیدترین نرخ توسعه پراکنده برای شهر تهران پیش،  توسعه پراکنده شهری

  (ΔY)رویی  محاسبه شاخص تغییرات محیطی ناشی از پراکندهشود. براساس  می

محدوده شهری مورد   چهاراین شاخص برای  مقادیردر آينده هم مشخص شد که  
(  1/ 98خواهد بود که شدیدترین این تغییرات محیطی ) 98/1تا  0/ 61مطالعه بین 

 برای شهر تهران قابل محاسبه است.  
که    دهد مینشان    2018در سال  شدن هوا  محاسبه شاخص توفانی:  گیرینتیجه 

رویی شهری و تغییرات محیطی ناشی از آن با نرخ همبستگی  توسعه و پراکنده
افزایش رخدادهای توفانی هوا در کل مناطق شهری    0/ 913 اثر قابل توجهی در 

پیش است.  سال  داشته  برای  شاخص  این  مقدار  که    دهدمینشان    2030بینی 
  %118تا  % 19بين شدن هوا در مناطق شهری مورد مطالعه متوسط شاخص توفانی

 بینی است.  یشخواهد داشت که بیشترین میزان برای شهر تهران قابل پافزايش 
رویی شهری، تحلیل آماری، توسعه شهری، شاخص تغییرات محیطی،  پراکنده   ها:واژه کلید 

 شدن هوا شاخص توفانی 
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 مقدمه 

مکا در  پویایی  اساسی  مبحثی  شهر  رشد  و  تحلیلنی  شهری  های 
وال مناطق  چرا که معم   [Bhatta, 2009]ریزی شهری است  برنامه

دهند  تری از جمعیت شهری را نشان میشهری در جهان رشد سریع
[Tewolde & Cabral, 2011]  .  سریع گسترش  اساس،  این  بر 

از گسترش پراکندهشهرنشینی   شهری رویی  منجر به ایجاد اشکالی 
رویی شهری در برابر یک  پراکنده.  [Sudhira et al., 2004]شود  می

حومه،    شکل رشد  شود که بهگیری میآل از شهر فشرده اندازهنوع ایده

شهرک پراکنده  مکانی  توسعه  پراکنش  درجه  و  اراضی ها  کاربری 
میاندازه اینگیری  میشود.  باعث  شهری،  رشد  از  تا  گونه  شود 
  ان ناچار شوند تا فشار بیشتری راار ذگریزان شهری و سیاستبرنامه

.  [Rafiee et al., 2009]بر اراضی و منابع طبیعی موجود وارد کنند  

های  گاهانه جهت توسعه پایدار در محیطلذا برای اتخاذ تصمیمات آ 
ارزیابی توسعه  ری، روششه اعتمادی جهت  قابل  های پیشرفته و 

های  . یکی از روش[Pham et al., 2011]شهری مورد نیاز است  
رویی شهری گیری پراکندهسازی توسعه شهری، اندازهمطلوب در مدل

ط با گسترش افقی  وجهی در ارتبا عنوان یک مفهوم چنداست که به
می شناخته  ادبیات  .  [Yuan et al., 2005]شود  اراضی  بررسی 

های آماری، روش سنجش از دور  دهد که، تکنیکتحقیق نشان می
از    و فزایندهبه  GISاستفاده  مطالعات  طور  از  بسیاری  در  ای 

است  پراکنده گرفته  قرار  استفاده  مورد  شهری   ,.Jat et al]رویی 

2008]  . 
رویی ک اراضی یکپارچه ناشی از پراکندهتغییر کاربری زمین و تفکی

حومه رشد  و  محیطشهری  تخریب  باعث  شهری  شده  های  زیست 
[Arsanjani et al., 2013]   خی  و باعث تغییرات آب و هوا با بر

 Emadodin et]  شود ای میرویدادهای حدی در مقیاس منطقه

al., 2016] .  اند که شهرنشینی  در همین راستا محققان نشان داده
 Bazrkar]است    منجر شدها  های اخیر به آشفتگی آب و هودر دهه

et al., 2015] توجهی در  حققان در سراسر جهان پیشرفت قابل . م
اند از  دادهرویی شهری بر محیط انجام  پراکندهاثر  ی  گیری کماندازه
 ,.Epstein et al., 2002; Liu et al., 2014; Bhat et al]  جمله

2017, Rabbani et al., 2017].   ارتباط همین  رابطه   در 
سط محققان  رویی شهری و تغییرات کاربری زمین مکررًا توپراکنده

 Mundia & Aniya]  همچون کارهای  است  مورد بررسی قرار گرفته

2006; Jat et al., 2008; Dewan & Yamaguchi, 2009; 

Liu et al., 2014] .   همچنین بارها به نقش توسعه فیزیکی شهرها
یر حرارتی، انتشار ی اقلیم جهانی، جزادر تغییرات حرارتی و دینامیک 

گلخانه  در سنگازهای  آن  اثرات  و  اشاراتی ای  اقلیم  آینده  اریوهای 
 Fan]  مختلفی چون  توان به کارهایمی است که از جمله آنها    شده

& Sailor, 2005; Alpert et al., 2005; Makar et al., 2006; 
Dodman, 2009; Dulal et al., 2011; Daneshvar & 

Abadi, 2017]  .اشاره کرد 
پراکنده اثرات  ارزیابی  مورد  تغدر  بر  شهری  و رویی  محیطی  ییرات 

است.    قیقات محدودی در ایران انجام شدهای تحتغییر اقلیم منطقه
رویی شهری یرات اقلیم شهری با درجه پراکندهبرای نمونه رابطه تغی

پارامتر آب و هوایی )دمای   4که بین است  شده و نشان دادهبررسی
سطح زمین، شارش امواج بلند سطحی، مقدار ازن اتمسفری و تراکم  
کربن سیاه( و پراکندگی شهری رابطه مثبت و مستقیم همبستگی  

. طبق  [Daneshvar et al., 2019]وجود دارد   98/0تا  83/0بین 
بارش، رطوبت  آزمون اقلیمی  رابطه مؤثری بین عناصر  های آماری، 

با شاخصبی و د نس را  ابری هوا  پوشش  پراکندهرجه  با  های  رویی 
 Rabbani et]اند  برآورد شده  93/0تا    63/0تگی بین  مقدار همبس

al., 2020]تالش تحقیقات،  این  وجود  با  برای .  کافی  های 
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عنوان های حدی آب و هوا )به آشکارکردن اثرات شهری بر شاخص
ن یبنابرااست.    نشده  مشاهدهشدن هوا(  مثال، رعد و برق یا توفانی

شده مربوط  ین مقاله نسبت به مقاالت انجاما  یت اصلیو اهم  ینوآور 
سه با اثرات یدر مقا  یشاخص توسعه شهر   یکرات  ییتغ  یابیبه ارز

  ی نون به درستکه تاکاست    یمیشاخص مهم اقل  یکآن بر    یاحتمال
نشده  بررس ایهمچن  ،استی  پاین  از  مقاله  دادهن  معتبر    یهایگاه 

در    [ΔY]  ی طیرات محییاز تغ  یدین روابط جدییتع  یبرا  یالمللینب
ر  ی ه در مقاالت ارزشمند اخکاست  کرده  استفاده    یشهر   یهایطمح

هم    [Daneshvar et al., 2019; Rabbani et al., 2020]مثل  
هدف اصلی ه کتوان گفت یف م ین توصیاند. با اکار گرفته نشدهبه 

و   رویی شهرییطی پراکندهتحلیل شاخص تغییرات محاین تحقیق،  
. این است  (SWEAT)شدن هوا  ارتباط آن با شاخص شدت توفانی

از طریق عنوان اصلیله، بهئمس را برای تحقیق  زمینه  ترین چالش، 
ایجاد  ه یک رویکرد کمی برای  ی مطالعه شدت تغییرات اقلیمی و ارا

چند شهر بزرگ ایران و   رویی شهری درارتباط آن با نسبت پراکنده
( فعلی  شرایط  در  )2018ترکیه  آینده  احتماالت  و  فراهم  (  2030( 

 کند.  می
توفانی شدت  هوشاخص   :Severe Weather Threat)ا  شدن 

SWEAT)کننده مهم اغتشاش و ناپایداری بینیعنوان یک پیش، به
است   شده  مطرح  و    .[Wang et al., 2014]هوا  هوا  آشفتگی 

با توفانی و  روزانه  نظارت  طریق  از  معموال  را  آن  از    شدن  استفاده 
شثبترادیوسوند    هایایستگاه قالب  در  و  آماری  اخصکرده  های 

دهند نشان مید هوا  یو شد  ین همرفت معمولیز بیتما  یمختلفی برا
[Kaltenböck et al., 2009].  این میان، شاخص   SWEAT  در 

شدن هوا شاخص مناسبی  توفانیگیری ناپایداری جوی و  برای اندازه
مبنای  .[Siedlecki, 2009]است   بر  شاخص  گیری  اندازه  این 

رطوبت، سرعت باد و برش عمودی، روشی بسیار ساده برای تعیین 
دادن وضعیت ناپایدار جوی  نشانبرای  و    هوای آشفته و توفانی است

کرد   استفاده  هم  شهری  مناطق   ;Miller & Mote 2018]در 

Baltaci et al., 2018].   
سال شاخص  در  اخیر،  ردیابی به  SWEATهای  برای  گسترده  طور 

  های همرفتی و آشفتگی هوا در مناطق مختلفی از جمله یونانبارش
[Sioutas & Flocas, 2003]،  متحده  ,Derubertis]  ایاالت 

مکزیک    ،[Tyrrell, 2007]  ایرلند   ،[2006  & Rhodes]خلیج 

Senkbeil, 2014]،    و قفقاز شمالی[Abshaev et al., 2019]  
. این تحقیقات غالبًا تغییرات استفاده و استناد قرار گرفته استمورد  

اند. از این رو،  شاخص را در مناطق غیرشهری مورد بررسی قرار داده
می نظر  مناطق  به  در  ارزیابی شاخص  برای  بررسی جدید  رسد یک 

چرا که درک اثر توسعه فیزیکی شهر بر ناپایداری  ت  سشهری الزم ا
 ,Derubertis]برانگیز است    چالش  هوای شهری خود یک موضوع

این  .[2006 روزانه  رواز  بررسی تغییرات  با هدف  ، پژوهش حاضر 
  انجام شد تا ه  منطقه شهری ایران و ترکیچهار  ر  د  SWEAT  شاخص

را بر وضعیت    نقش توسعه پراکنده شهری در وضع فعلی و آینده
 . های شهری توضیح دهدشدن هوای محیطتوفانی

 شناسی روش 
پژوهش است.  نوع  عمواطالعات    کاربردی  برای پروفیل  هوا  دی 

داده مستقیم  داده    SWEAT  هایاستخراج  پایگاه  طریق  از  روزانه 
 Weather Information for]  ایاالت متحدهدانشگاه وایومینگ  

Wyoming, 2018]    سال    365طی استناد  2018روز  قرار    مورد 
ایستگاه از  منظور  این  برای  دادهگرفت.  جوهای  ی  باال   - های 

(، استانبول )کد:  17130های رادیوسوند شهرهای آنکارا )کد:  ایستگاه
( استفاده شد. با  40754و تهران )کد:  (،  40745(، مشهد )کد:  17064

  SWEAT  شاخص  ،شدههای خام گردآوریتوجه به حجم باالی داده
ایستگاه نرمرادیوس  هایاز  در  روزانه  آمار  پردازش  و  های  ر افزاوند 
SPSS 16  2010  و  Excel365ازه  ، پنجره زمانی این تحقیق در ب 
سال   برای  هم .  د شمتمرکز    2018روز  مکانی  اطالعات  چنین 

از دادهپراکنده ساز وها و ساختهای جهانی سکونتگاهرویی شهری 
های اقتصادی سازمان ملی به میزبانی مرکز داده  (HBASE)انسانی  

مجموعه    (NASA)فضا    -هوا بررسی  ماهوارهدادهاز    ایهای 
Landsat  آمد  دست  به  [Kardani-Yazd et al., 2019] .    در

مناطق   جمعیت  مستند  نهایت،  آخرین  مبنای  بر  شهری 
جهانی  جمعیت سال  نگاری  در  ملل  د.  شاستخراج    2018سازمان 

برای جمع  تجزیههمچنین  و  دادهبندی  تعیین وتحلیل  کمی،  های 
وابسته متغیر  بین  هوا()توفانی  روابط  مستقل    شدن  متغیر  و 

یری آزمون همبستگی پیرسون  گشهری( از روش اندازهرویی  کنده)پرا
 . شد استفاده   SPSS 16افزار در نرم

 رویی شهری های مدل پراکنده داده 
بینی گسترش پراکندگی شهری در آینده احتمالی یک استراتژی پیش

کند. در این  آینده شهرها فراهم میریزی  برای برنامه قابل اعتماد را  
سال  شهری هم در وضعیت موجود )رویی  پراکندهوضعیت  تحقیق  

بالقوه اح2018 بر مبنای 2030سال  تمالی )( و هم در وضعیت  ( و 
تهیه   (HBASE)  ساز انسانیوها و ساختهای جهانی سکونتگاهداده

دادهد.  ش شبکه جهانی  د  HBASEهای  مجموعه  مبنای  بر  واقع  ر 
در سال   Landsatای  ارههای پوشش مستخرج از تصاویر ماهوداده
بندی احتمالی از و شامل یک طبقه  است  تدارک دیده شده   2010پایه  

)بین   شهری  پراکنده  توسعه  %100تا    صفرتوسعه  قابل  اراضی  و   )
در مطالعه  .[Wang et al., 2014]است    شهرها در حال و آینده

موجود  وضع  بر  عالوه  سال  حاضر،  توسعه    2018  در  سطح  یک  از 
شهری تا سال  رویی  پراکندهبینی  % برای پیش75احتمالی با اطمینان  

با شاخص  .استفاده شد  2030 ادامه  بر  سازی  در  تغییرات محیطی 
شهری بر تغییر    ، احتمال اثرگذاری توسعه پراکندههامبنای این داده

 .گرفتای مورد بحث قرار اقلیم منطقه
 تغییرات محیطی شاخص  

عنوان یک روش برای تعیین  توان بهشاخص تغییرات محیطی را می
محیطی   منطقهحساسیت  و  محلی  مقیاس  گرفت در  نظر  در  ای 

[Burdon et al., 2016] .   تغییرات شاخص  از  اساس،  این  بر 
برای ارزیابی حساسیت و تغییرات محیط در پاسخ    توانمی  محیطی

. برای  کرد استفاده  های انسانی مثل توسعه پراکنده شهری  توسعهبه  
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توان به پیشنهاد محققان از رابطه ساده زیر استفاده این منظور می
 Baharvand & Daneshvar 2019; Kardani-Yazd et]کرد  

al., 2019] : 

 
 (1)رابطه 

 ΔY = Y/X × ΔX    
 

  ΔXیک شاخص تغییر محیطی )بدون واحد( است،    ΔY  که در آن

شهری  رویی  پراکندهکه در اینجا نسبت  بوده  شاخص آشفتگی محیط  
)به  شهری  فیزیکی  گسترش  نرخ  براساس  که  است  واحد(  )بدون 

نسبت (  2030( و آینده ) 2018های زمانی حال )مربع( در بازه  کیلومتر
  Y  شود. مقدارتخمین زده می  2010شهر در سال پایه  به حد گسترش  

  ر در بازه زمانی یا مکانی خاصگیری وضعیت فعلی یک متغیاندازه
در تحقیق  این  در  که  توسعه  است  تحت  اراضی  مساحت  برگیرنده 

مربع است    ه کیلومتر ب  2030و    2018های زمانی  در بازه  پراکنده شهری
 حداکثر مساحت اراضی قابل توسعه شهرها به کیلومتر  X  و مقدار

مطالعاتی  کیلومتر   3500های  )محدوده  مربع در چارچوب محدوده 
داده  مربعی( است این  دادهکه همه  از مجموعه    HBASEهای  ها 
مقادیر  شوند. معموالً استخراج می به   ΔY  حداقل )حداکثر(  نزدیک 

یا بیشتر( به حساسیت پایین )باال( با تغییر محیطی کمتر  صفر )یک  
( 2018های فعلی )ر از گسترش پراکنده شهری در دوره)زیادتر( متاث

   .( بستگی دارد 2030یا آینده )

 شدن هوا شاخص توفانی 
از مهمبه   SWEAT  شاخص پروفترین شاخصعنوان یکی  یل  های 

پتانسیل شرایط آب و هوایی  ،  یوسوندهای رادعمودی هوا در ایستگاه
شدید را در هر منطقه با ترکیب رطوبت سطح پایین جو، ناپایداری  

کند. این شاخص ابتدا  دمایی و نسبت فرارفت هوای گرم ارزیابی می
  و سپس توسط محققان   [Miller, 1972]معرفی شد    میلر توسط  

 ;Bauman et al., 2005]یافت  توسعه    دیگری در مناطق مختلف

Wang et al., 2014; Das, 2017] . 300از  معمواًل مقادیر بیشتر 
نشانگر    400برق شدید و مقادیر بیش از  دهنده پتانسیل رعدونشان

است گردباد  طبقه.  [Derubertis, 2006]  فعالیت   بندیطبق 
 های شهری، شدت هوای توفانی به ترتیب تحت محققان در محیط

های با ناپایداری کم، ناپایداری زیاد و ناپایداری شدید  عنوان کالس
  300و بیشتر از    300تا    200، بین  200برای مقادیر شاخص کمتر از  

 طوری که مقداربه  ،[Bauman et al., 2005]تعریف شده است  
SWEAT    از طوفان  300باالتر  وقوع  آستانه  به  شدیدمربوط    های 

 . [Rabbani et al., 2020] است
 مورد مطالعه    مناطق 

در  منتخب  شهری  مناطق  شامل  تحقیق  این  مطالعه  محدوده 
  بود کشورهای ایران و ترکیه به نام تهران و مشهد، آنکارا و استانبول  

ه  درجه عرض شمالی منطق  40تا    35که در امتداد عرض جغرافیایی  
 (.  1اند )شکل  خاورمیانه واقع شده

 

 
 مورد مطالعه   مناطق موقعیت جغرافیایی  (1شكل  

 
شهری   مناطق  این  انتخاب  بزرگدلیل  انتخاب  به  ترین  مربوط 

  3شهرهای ایران و ترکیه با داشتن حداقل آستانه جمعیتی باالی  
  - میلیون نفر و موقعیت جغرافیایی آنها روی کمربند کوهستانی آلپ 

. مختصات جغرافیایی هر محدوده مورد مطالعه در یک  هیمالیا بود
نظر های شهری در  طیلی شکل دقیقًا در پیرامون هستهچارچوب مست

درجه و    30است که یک چارچوب مشخص را با عرض    گرفته شده
و    40طول   تقریباً درجه  به    کیلومتر  3500یکسان    مساحت  مربعی 

این چارچوب تمامی  .  [Rabbani et al., 2020]  است   وجود آورده
و   توسعه  سال  پراکندهحجم  در  را  شهری  همچنین   2018رویی  و 
های  برای هر کدام از محدودها  ر   2030رویی تا سال  احتمال پراکنده



 337  و استانبول(   های موردی: تهران، مشهد، آنکارا شدن هوا )نمونه رویی شهری بر شدت توفانی تحلیل اثر تغییرات محیطی پراکنده ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

Geographical Researches                                                                                                                                                       Volume 35, Issue 4, Autumn 2020 

  4.9شهر آنکارا با جمعیت  (.2است )شکل   مورد مطالعه شامل شده
تا    30 32    و عرض شمالی    10  40تا    40     93  بین  میلیون نفری

10  33    متر از سطح دریاهای   890ارتفاعی  طول شرقی با متوسط
 (. a2آزاد قرار دارد )شکل 

 

 
 تهران  d)مشهد، و  c)استانبول،  b)آنکارا،  a)برای شهرهای   2018در سال رویی مورد مطالعه شامل توسعه پراکنده های شهریچارچوب جغرافیایی محدوده( 2شكل  

 
 20  41تا    5040 میلیون نفری بین    14.7شهر استانبول با جمعیت  

  20ارتفاعی طول شرقی با متوسط  2029تا  4028عرض شمالی و 
(. شهر مشهد با جمعیت b2متر از سطح دریاهای آزاد قرار دارد )شکل  

تا     15   59عرض شمالی و    40  51تا    00 51میلیون نفری بین    3.0
55  59    متر از سطح دریاهای   1190ارتفاعی  طول شرقی با متوسط

  8.9(. عالوه بر اینها شهر تهران با جمعیت  c2آزاد قرار دارد )شکل  
تا    40  28عرض شمالی و    50 35تا    20 35میلیون نفری بین  

20  29    متر از سطح دریاهای   990ارتفاعی  طول شرقی با متوسط
ده در باال از آخرین  شهای جمعیتی یاد(. دادهd2 آزاد قرار دارد )شکل

 ,WUP]به دست آمد    2018ی جهانی در سال  نگار مستند جمعیت

2018] . 
مناطآستانه ارتفاعی  دادههای  مبنای  بر  نیز  مطالعه  مورد  های ق 

طور  که به  به دست آمده  [GDEM, 2018]رقومی ارتفاعی جهانی  
 دهد از سطح دریاهای آزاد را نشان می  متر  1190تا    20میانگین بین  

 (.  1)جدول 
که   ،(Köppen-Geiger)کیگر  -بندی آب و هوای کوپنطبق طبقه

است، استانبول و آنکارا در    کالیبره شده  2018محققان در سال  توسط  
منطقه گرم و معتدل و تهران و مشهد در منطقه گرم و خشک قرار 

 . [Beck et al., 2018]دارند 
 

 های مورد مطالعه مشخصات فضایی و جمعیتی محدوده (1جدول 
 تهران  مشهد  استانبول  آنکارا  مشخصات 

 8/ 9 3/ 0 14/ 7 4/ 9 میلیون نفر()جمعیت 

 35.694 36.297 41.014 39.920 جغرافیایی عرض 

 51.422 59.606 28.950 32.854 طول جغرافیایی 

 1190 990 20 890 )متر(  ارتفاع از سطح دریا 

 
مناطق مو میانگین دمای ساالنه  بارش ساالنه و  به کل  رد مطالعه 

از    گراد ثبتدرجه سانتی  14-21متر و  میلی 150-950ترتیب   شده که 
  1950-2000ر یک دوره بلندمدت  د  WorldClim  داده جهانیپایگاه  
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است  دست  به متوسط    .[Hijmans et al., 2005]  آمده  میزان 
بارندگی ساالنه در مناطق مورد مطالعه مقادیر کاهشی را در امتداد  

استا )از  شرق  به  غرب  جغرافیای  میزان  طول  به  مشهد(  تا  نبول 
میمیلی 800 نشان  متوسطدهد.  متر  میزان  دما    همچنین  ساالنه 

 . دهدگراد افزایش را نشان میدرجه سانتی 7حدود 

 
 ها یافته 

   2030و آتی   2018رویی شهری در شرایط فعلی  تحلیل مدل پراکنده 
شهری  بر  توسعه  ساختار  موجود  وضع  مورد  محدودهاساس  های 

 ارا و استانبول به ، شهرهای تهران، مشهد، آنک2018مطالعه در سال  
پهنه در  به مساحت  ترتیب    رکیلومت  1300و    1400،  500،  1000هایی 

اند. این در حالی است که توسعه  مربعی توسعه پراکنده شهری داشته
برای این شهرها به ترتیب معادل   2010فیزیکی شهری در سال پایه  

مربع بوده است. بنابراین شهرهای   کیلومتر  1100و    1000،  300،  700
 1000استانبول به ترتیب بیشترین توسعه فیزیکی )بیشتر از  آنکارا و 
اند.  های زمانی به خود اختصاص دادهمربع( را در این بازه  کیلومتر

به میزان   2030شهری تا سال  رویی  پراکندههمچنین احتمال توسعه  
شهد، مربع به ترتیب برای تهران، م  کیلومتر 1600و  1800، 800، 2200

بینی است که یک نرخ شدید توسعه  قابل پیش  آنکارا و استانبول
)باالی   شهری  نشان    ومترکیل  2000پراکنده  تهران  برای  را  مربع( 

 (.  2دهد )جدول می

 
پراکنده  ( 2جدول   )کیلومترمشخصات  شهری  داده  رویی  مبنای  بر  های  مربع( 

HBASE 
 2030سال   2018سال   2010سال   نام شهر 

 1800 1400 1000 آنکارا 

 1600 1300 1100 استانبول 

 800 500 300 مشهد 

 2200 1000 700 تهران 

 
شده را  توان وضعیت جمعیتی شهرهای یادها میدر کنار این داده

جمعیت شهرهای   2018طوری که در سال  به  ، هم مورد بررسی قرار داد
آنکارا و استانبول به ترتیب     7/14و    9/4،  0/3،  9/8تهران، مشهد، 

دهنده یک تفاوت محسوس بین جمعیت  نفر بوده که نشانمیلیون 
شهرهاستناستا دیگر  با  سال  د  ،بول  در  که  حالی  این    2030ر 

معادل  جمعیت ترتیب  به  نفر    17/ 1و    9/5،  7/3  ، 3/10ها  میلیون 
 های بنای تراکم جمعیتی در سطح توسعهشود. بر م بینی میپیش

  2018که در سال    توان دریافت( هم می2030( و آتی )2018فعلی )
میزان   به  استانبول  شهر  به  مربوط  تراکم جمعیتی    3/11بیشترین 

در حالی که این میزان تا سال    ، مربع بوده است  نفر در کیلومتر هزار
را نشان داده است. در رتبه  کاهشی  2030 های بعدی تراکم جزئی 

نفر در    هزار  0/6و    9/8جمعیتی شهرهای تهران و مشهد با نسبت  
سال    رکیلومت برای  میزان    2018مربع  در    هزار  4/ 6و    7/4به  نفر 

بر   کیلومتر سال  مربع  کرده  2030ای  پیدا  شدید  که  کاهش  اند 
شهری نسبت رویی  پراکندهتر فیزیکی و  دهنده رشد بسیار سریعنشان

نرخ   2030به رشد جمعیتی این دو شهر است. به بیان دیگر تا سال 
این شهرها  رویی  پراکندهرشد   رشد جمعیت حداقل  در  نرخ  دوبرابر 

دهنده ضرورت کنترل توسعه  بینی است که این خود نشانقابل پیش
است.  2030فیزیکی و ایجاد تعادل فضایی برای این شهرها تا سال  

جمعیتی   تراکم  با  آنکارا  شهر  نهایت  در   هزار  3/3تا    5/3در  نفر 
شهری را  ترین توسعه  متعادل  2030تا   2018بین سال  مربع   کیلومتر

 (. 3رقم زده است )جدول 

 
 WUPهای مشخصات جمعیت و تراکم جمعیتی بر مبنای داده (3جدول  

 تهران  مشهد  استانبول  آنکارا  مشخصات 
 میلیون نفر()جمعیت 

 8/ 9 3/ 0 14/ 7 4/ 9   2018سال 

 10/ 3 3/ 7 17/ 1 5/ 9 2030سال 

 مربع(  )هزار نفر در کیلومترتراکم جمعیتی 

 8/ 9 6/ 0 11/ 3 3/ 5   2018سال 

 4/ 7 4/ 6 10/ 7 3/ 3 2030سال 

 
 رویی  پراکنده محاسبه شاخص تغییرات محیطی ناشی از  

شاخصی بر مبنای سطح  در واقع    (ΔY)شاخص تغییرات محیطی  
دوره  (ΔX)شهری  رویی  پراکندههای  آشفتگی فعلی  در  زمانی  های 

  HBASE( است. برای این منظور پایگاه داده  2030( و آتی )2018)
بر دورداده  مبتنی  از  سنجش  بازه  LULC  های  زمانی برای  های 

ها و تحلیل مکانی پایگاه داده مذکور  ارزیابی.  استفاده شد  شدهیاد
 (.  4)جدول   شدانجام  GISنیز در  (ΔY)برای محاسبات شاخص 

 
رویی و اجزای  ناشی از پراکنده  ΔYمحاسبه شاخص تغییرات محیطی    (4جدول  

 2030و  2018های آن برای سال
 تهران  مشهد  استانبول  آنکارا  مشخصات 

 (Y/X)قابل توسعه   ی به اراض   ییرو نسبت پراکنده 
 0/ 29 0/ 14 0/ 37 0/ 40   2018سال 

 0/ 63 0/ 23 0/ 46 0/ 51 2030سال 

 (ΔX) ییرو از پراکنده   ی ناش   یطی مح   ی آشفتگ

 1/ 43 67/1 1/ 18 1/ 40   2018سال 

 3/ 14 2/ 67 1/ 45 1/ 80 2030سال 

 (ΔY)یطی مح  ییر شاخص تغ 
 0/ 41 0/ 24 0/ 44 0/ 56   2018سال 
 1/ 98 0/ 61 0/ 66 0/ 93 2030سال 

 
نتای به طبق  موجود )دستج  مقادیر2018آمده در وضع   ،)  ΔY    برای

محاسبه شد.    56/0تا    41/0محدوده شهری مورد مطالعه بین    چهار
بازه   در  متناظر  ارقام  با  که  بود  خواهد  کاربردی  وقتی  مقادیر  این 

  ایسه شوند. بر این اساس مشخص شد ( مق2030زمانی آینده )سال  
( آینده  در  مقادیر 2030که   ،)  ΔY  مورد    چهاررای  ب شهری  محدوده 
بین   مقادیر    خواهد  98/1تا    61/0مطالعه  دیگر  بیان  به  که  بود 

شهری افزایش پیدا خواهد رویی  پراکندهتغییرات محیطی ناشی از  
افزایش حدود دوکرد. در این   با  برابری شدیدترین  بین شهر تهران 

ن در حالی است که  ای  .تغییرات محیطی احتمالی را رقم خواهد زد
علی شهرها  سطح  سایر  افزایش  در  رویی  پراکندهرغم  بازه  همچنان 
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از    ΔYتغییرات   تهران در بودخواهند    1کمتر  این اساس شهر  بر   .
 شهری قرار دارد. رویی پراکندهوضعیت بحرانی 
  چهار برای    2018نسبت به سال    2030در سال    ΔXبررسی آشفتگی  
دهد که بیشترین سطح آشفتگی ناشی از  نشان میشهر مذکور هم  

بینی است که از  ابل پیشبرای تهران و مشهد ق  ماالً احترویی  پراکنده
ارقام   1/ 43-67/1  ارقام و   67/2-14/3  به  است  کرده  پیدا    افزایش 
برنشان مستقیم  اثرگذاری  احتمال  آستانه  دهنده  های افزایش 

تا سال    ΔY  تغییرات محیطی است. بر این اساس افزایش مقادیر 
شهر تهران     ً دهد که شهرهای مورد مطالعه خصوصانشان می  2030

رویی پراکندههای کنترل و پیشگیری  مجددی از برنامهنیازمند تنظیم  
اربری اراضی شهری منجر  در غیر این صورت توسعه ک  ،شهری هستند

شود.  شهری میرفتن فضاهای باز و سبز در تحوالت آینده  به ازبین
میلذا   تاپیشنهاد  سبز برنامه  شود  کمربندهای  ایجاد  برای  هایی 

های شهری پیشنهاد شود. عالوه بر  حومهر مناطق مناسب  شهری د
شاورزی شهری در کهای جدید برنامه  ایجاد کمربندهای سبز شهری،

طور همزمان هم رویکرد  به تواند  پیرامون شهری میمحدوده مزارع  
شهری را در نظر رویی  پراکندهمصارف کشاورزی و هم حفظ مرزهای  

 ته باشد. شدا
 2018شدن هوا در سال محاسبه شاخص توفانی 

توفانی ادامه تحقیق، شاخص   چهار   برای  (SWEAT)شدن هوا  در 
های روزانه شد. سپس دادهمحاسبه    2018محدوده شهری در سال  

  ، زیاد و شدید با مقادیرکم  طبقه ناپایداریسه    به ترتیب بهشده  یاد
  تقسیم شدند  300و بیشتر از    300تا    200، بین  200شاخص کمتر از  

  SWEATهای شاخص  صورت توزیع روزانه کالسهو نتایج حاصله به
 (. 5تولید شدند )جدول 

 
مطالعه    برای شهرهای مورد  SWEATهای شاخص  توزیع روزانه کالسه  (5جدول  

 2018در سال 
 تهران  مشهد  استانبول  آنکارا  مشخصات 
 200شاخص کمتر از  

 349 361 309 337 روز

 95/ 6 98/ 9 7/84 92/ 3 درصد

 300و    200شاخص بین  

 15 4 51 28 روز

 4/ 1 1/ 1 13/ 9 7/7 درصد

 300شاخص بیشتر از  
 1 0 5 0 روز

 0/ 3 0 1/ 4 0 درصد

 
 نتایج نشان داد که تنها شهر استانبول شاهد کالس ناپایداری شدید  

طور کلی،  به  بوده است و  2018در طول سال    (SWEAT> 300)  هوا
، مشهد و  و شدید هوا در آنکارا، استانبولهای ناپایداری زیاد  کالس

روز( و    4% ) 1.1روز(،    56% )15.3روز(،    28% )7.7تهران به ترتیب  
4.4( شدروز(    %16  زده  درصدی  نشانکه    تخمین  سهم  دهنده 

 . استشدن هوا در این شهرها های شدت توفانیکالسه
تهران، مشهد، آنکارا  ای  برای شهره  SWEATمیانگین سالیانه مقادیر  

محاسبه    5/128و    3/110،  5/62،  8/83و استانبول به ترتیب معادل  
توفانی  که  شد مقادیر  بیشترین  داد  به  نشان  متعلق  هوا  شدن 

لذا شهرهای استانبول و آنکارا در   .استستانبول و آنکارا  شهرهای ا
ی  وضعیت ناپایداری آب و هوای  درمقایسه با شهرهای مشهد و تهران  

 شدیدتری قرار دارند. 
 

 بحث 
 شدن هوا  توفانی  رویی شهری و ارزیابی همبستگی پراکنده 

شهری  رویی  پراکندهطور که قبال گفته شد بیشترین شاخص  همان
و    1400متعلق به شهر آنکارا و استانبول به ترتیب با    2018در سال  

مربع بوده است. همچنین بیشترین جمعیت در این   کیلومتر  1300
و   7/14بول و تهران به ترتیب با  نسال هم متعلق به شهرهای استا

ضمنًا بیشترین مقادیر متوسط سالیانه .  میلیون نفر بوده است  9/8
SWEAT    معادل استانبول  و  آنکارا  شهرهای  برای  و    83/110نیز 

ظاهری  شدمحاسبه    5/128 مقایسه  شاخص .  نشان ها  این  خود 
در آنکارا و   SWEAT  میانگین شاخصدهد که باالترین مقادیر  می

باالی   )مقادیر  مقادیر  110استانبول  بیشترین  با  است  ممکن   )
مربع( مطابقت داشته باشد.   کیلومتر  1400-1300رویی شهری )پراکنده

ه شواهد آماری قوی یآزمون همبستگی برای ارادر مرحله آخر، یک  
تگی بین  به جای بیان توصیفی الزم است که برای این منظور همبس

ساالنه مستقل    SWEAT  شاخص  عوامل  نرمو  در   افزار یادشده 
SPSS  شد محاسبه  . 

منطقه شهری، همبستگی مثبت   4در    آمده  دستنتایج به اساس  بر 
و متغیرهای   SWEAT( بین شاخص  913/0تا    732/0و نسبتًا قوی )

و شاخص تغییرات محیطی در سطح  رویی  پراکندهمستقل جمعیت،  
شدن در این بین رابطه شاخص توفانی دست آمد.  به   %95اطمینان  

شهری با نرخ رویی پراکندههوا با شاخص تغییرات محیطی ناشی از  
و    913/0همبستگی   توسعه  که  داد  شهری پراکندهنشان  رویی 

شدن هوا توفانیتواند اثر قابل توجهی در افزایش شاخص ساالنه  می
. به بیان دیگر گسترش  در کل مناطق شهری مورد مطالعه داشته باشد

اقلیمی  عناصر  تغییرات  با  شهری  حومه  و  شهری  ساختارهای 
ارتباط مستقیمی دارد.   خصوصًا پتانسیل آشفتگی و اغتشاش هوا 

طور کلی تغییرات    رویی شهری و به پراکندهاین شواهد ارتباط بین  
قبال توسط برخی محققان  کند که  ای را هم تأیید میاقلیم منطقه

 ,.Daneshvar et al., 2019; Rabbani et al]است    عنوان شده

2020] . 
 شدن هوا در آینده شهرها بینی شدت توفانی پیش 

رویی شهری بر شدت پراکندهبا توجه به تأیید اثر تغییرات محیطی  
سال  توفانی در  هوا  می2018شدن  حال  پیش،  که  توان  کرد  بینی 

چه نقشی    2030شهرهای مورد مطالعه در سال  رویی  پراکندهوضعیت  
خطی   رابطه  یک  طبق  داشت.  خواهد  هوا  اغتشاش  شدت  بر  را 

به شرح زیر می    2018رگرسیونی مستخرج از نتایج همبستگی سال  
وضعیت   مبنای  بر  که  کرد  استنتاج   2030ال  سرویی  پراکندهتوان 

توفانی میزان ممکن است  مقدار متوسط شاخص  تا چه  هوا  شدن 
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 فزایش داشته باشد: ا

 
     (2)رابطه 

35.27)07.0 += prawlS(WEATS   
 

شدن هوا )بدون واحد( است و  شاخص توفانی  SWEAT  که در آن 
Sprawl    بر این اساس  رویی  پراکندهمساحت عرصه شهری است. 

برای    2030شدن هوا در سال  دیر میانگین ساالنه شاخص توفانیمقا
میزان   به  تهران  پیش  181شهر  رقم  قابل  بیشترین  که  است  بینی 

شاخص برای استانبول، آنکارا و مشهد به  مقدار  . بعد از تهران  است
ر  ین ارقام با مقادیسه ایبا مقا.  شد   ینیبیشپ  83و    139،  153میزان  
  زانیبه م مشهد به ترتیب  و  آنکارا    ، تهران، استانبولبرای  )  2018سال  

م5/62  و   110/ 3  ،5/128  ،8/83 گفت  ی(،  شاخص  توان  متوسط 
ین ب  2030شدن هوا در مناطق شهری مورد مطالعه تا سال  توفانی

تا  )برا  19% استانبول(  افزا  ی)برا  %118ی    خواهد داشت.ش  یتهران( 
  %34یزان  مشهد به م   یو برا  %26  زان یارا به م کآن  یش براین افزایا
 شود. یم  ینیبیشپ
 

 گیری نتیجه 
به   که  است  موضوعی  محلرشد شهری  هوای  و  آب  بر  و  شدت  ی 
دهه در  آن  توجه  قابل  است تغییرات  گذاشته  اثر  اخیر  های 

[Bazrkar et al., 2015] .  شدن هوادر این بین، شاخص توفانی  
SWEAT  پیش  یک م بینیشاخص  میکننده  که  است  تواند  هم 
شهری منعکس های  محیط  در  توفانی  هوای  و  هوا  تالطم  کننده 

ترکیه  منطقه شهری    4در    SWEAT  حاضر، شاخصباشد. در مطالعه  
، تهران و مشهد بررسی و ارتباط آن  و ایران از جمله استانبول، آنکارا

میزان   تغییرات رویی  پراکندهبا  شاخص  و  جمعیت  رشد  شهری، 
از   ناشی  کشدمحاسبه  رویی  پراکنده محیطی  داد  نشان  نتایج  ه . 

افافزایش در رشد پراکنده شهری می باعث   زایش اغتشاش و تواند 
تواند مربوط به افزایش  له میئتالطم هوای شهری باشد که این مس 

وسازهای فیزیکی  انرژی ناشی از تقاضا برای ساختمصرف سوخت و  
شدن هوا  بطه شاخص توفانی نقل باشد. در این خصوص راوو حمل

از   ناشی  محیطی  تغییرات  شاخص  نرخ رویی  پراکندهبا  با  شهری 
و  نش  913/0همبستگی   توسعه  که  داد  شهری پراکندهان  رویی 

شدن هوا هی در افزایش شاخص ساالنه توفانیتواند اثر قابل توجمی
باشد.   داشته  مطالعه  مورد  شهری  مناطق  کل  رشد   یبرادر  مثال 

 800به    2018مربع در سال    لومترکی  500شهر مشهد از    روییپراکنده
سال    لومترکی تا  رس  2030مربع  بر خواهد  دادها  اساسید.  ها،  ین 

در مشهد    2030در سال    (ΔX)رویی  پراکندهاز    یناش  یطیمح  یآشفتگ
 (ΔY)شاخص تغییرات محیطی  +( و  %60)  2/ 67  رقمبه    67/1  از رقم
ل کن شیخواهد داشت. به همافزایش  +(  %154)  61/0به    24/0از رقم  

+( %34) 83به  5/62ز از متوسط ساالنه یشدن هوا نیشاخص توفان
این مقاله تالش کرد تا عالوه بر بررسی این  ش خواهد داشت.  یافزا

در   بم اثر  نسبت  موجود  نیز  وضوع  آینده  احتمالی  تغییرات  ه 

ه دهد. بر این اساس، نتایج این مقاله سهم  ایهای الزم را ار بینیپیش
رویی شهری و تغییرات پراکندهمهمی را در تولید سوابق نظری ارتباط  

العات آینده در سطح شهرهای بزرگ خاورمیانه ای در مطاقلیم منطقه
مهم داشت.  تخواهد  محدودیت  به  ترین  وابسته  حاضر  حقیق 

جمع دادهمحدودیت  ایستگاهآوری  از  روزانه  مقیاس   های های 
را برای چند سال متوالی  ادیوسوند بود که امکان توسعه مطالعه  ر 

می پنجرهکمحدود  با  بیشتری  تحقیقات  لذا  زمانی رد.  های 
بر گسترده شهری  مستقل  عوامل  سایر  نقش  تا  است  الزم  تری 

 آشفتگی هوا در مناطق شهری درک شود. 
 

از داوران محترمی که مقاله را بررسی خواهندکرد تشکر به    :تقدیر و تشکر
 آید.عمل می 

در این مقاله به همه منابع و مستنداتی که مورد استفاده :  ییدیه اخالقیأ ت 
 درستی ارجاع داده شده است.قرار گرفته به 
منافع سایر    :تعارض  و  آن  نویسنده  بین  منافعی  تعارض  مقاله  این 

   کند.نویسندگان ایجاد نمی
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ه نشده  یته  یی امال مستقل بوده و به سفارش جاکن مقاله  یا :  منابع مالی
 بوده است. یطور شخصها هم بهینههز یاست. لذا تمام
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