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 دهیچک
 و عیناصث  ،سثات یتأسآن بثر   یهثا و اثر میاقلث  رییث تغ ةدیث پد ،بشثر  یرو شیپث  یهثا مباحث  و اثا ش   نیتراز مهم یکی
 و یرتجثا  ،یمهثم صثنعت   یهثا قطث   ازآن  یبخش جنثوب  خصوصهو بخوزستان  استان مکان است. کی یهارساختیز

سب  اختالل  آسالیس یهابارشو  ییگرما امواج زگردها،یچون رهم یجو یهادهیپد ریاخ ۀده. در است کشور یبندرگاه
 یهثا نیفرر وقوع و تکرا شدت در یهنجارنا ،یمیاقل راتییاز آثار تغ یکی .است شده عیصنا و هارساختیز نیا تیدر فعا 

زسثتان در  وخاستان  یجنوب ینواح یهارساختیز یریپذ یآس یبندپهنه یآشکارساز ،پژوهش نیا هدف. است یمیاقل
 بثا  و شثد انتخاب  گاهستیا هشت. شدندمرت   یآمار ةدور براساس هاستگاهیمنظور ابتدا ا نیا به .است میاقل رییتغ طیشرا

کنثدال رونثد   -روند من لیسنس و آزمون تحل  یش نگریروند تخم لیآزمون تحل یعنیروند  لیاستفاده از دو آزمون تحل
 یویتحت دو سنار میاقل ریی. دوره تغشد یررسب(، 1989-2017) هیپا یآمار ةردو یط در عناصر نیا ۀسا  29 یزمان یسر

RCP4.5  وRCP8.5  پنجم گزارشCMIP5  تمیا گوراستفاده از  با .شداستخراج AHP ات مخثاطر  یزوج ۀسیمقا سیماتر
 یهثا رو وزن نیث ا ArcGISافثزار  کثدا  از فاکتورهثا، در نثر     . بعد از مشخص شدن وزن هرشد لیتشکزا خسارت یمیاقل
 ییس وزن نهثا . براسثا شثد مشثخص   یمیاقل ییزاخسارت ۀپهن اهارو  هاجرا شد یمیاقل یکدا  از فاکتورها هر یهاهیال
 15/0و  16/0، 17/0 ییوزن نهثا  با  یترتبهگردوغبار و سپس امواج گر   الب،ی، سیوجز ۀسیمقا سیاز ماترآمده دستبه
 ییزامخاطره تیقابل با ۀپهناند. مختلف منطقه داشته یهارساختیز یبرا یمیاقل ییزاخسارت شدترا در  ریتأث نیشتریب

م منطبثق بثر   ک یمیاقل ییزاخسارت یدارا ۀطبق .شودیم دهید قیتحق ۀمنطق یو مرکز یشما  یهادر بخش ادیز اریبس
تثر  رنث  مکث منطقثه   نیر اد یاز موج گر  و شرج یناش یحرارت یهامطا عه است. تنش تحت ۀمنطقبخش از  نیتریغرب

 .رودیم مهم به شمار یمیاز مخاطرات اقل پهنه نیادر  لیمنجر به س یرگبار یهااما گردوغبار و بارش ،است

 .یجنوب ینواح رساخت،یز م،یاقل رییتغ ،استان خوزستان ،یریپذ یآس :یدیکل یهاواژه

                                               
 نویسندة مسئول     bornareza@yahoo.comEmail:  
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 مقدمه

، سثتون فقثرات جامعثه را    اندیضرورامعه عملکرد ج یکه برا یخدمات ۀارائبا  یاتیح یهارساختیز

بثر   یاگسثترده  یامثدها یپ اسثت  ممکن یاتیح یهارساختیز. اختالل در عملکرد دهندیم لیتشک

 یبقا ةکنندنییتع یهاشاهرگ، هارساختیز .]1[ باشدو اقتصاد جامعه داشته  یمنیا ت،یامن ،سالمت

کاالهثا و خثدمات در    عیث و توز دیث تو  یبرا هاانیشر نیاامروزند.  یایدر دن یو شهر یمناطق صنعت

به  زین یمناطق صنعت ۀتوسعدر شهرها و  یو امکان زندگ روندیمبه کار  یو شهر یصنعت یواحدها

بثر،، آب   ۀشثبک بثه   تثوان یمث . از آن جملثه  رددا یبسثتگ  هثا انیشثر  نیاکارکرد  تیو کم تیفیک

 نیث ااز  کثدا   هثر اشثاره کثرد.    نترنتیو اارتباطات، مخابرات  ،یرسانسوختنفت و گاز و  ،یدنیآشام

از  خدماتشثان  عیث توزو انتقثال و   یرسثان خثدمت  یبثرا و  دارند خودمختص به  یساختارها هاشبکه

اجثرا،   ،یدر طراحث  یکاسثت  ایث   یث ع کی ،یریپذ یآس .]15[ کنندیماستفاده  یمختلف یهاروش

مواجه  دیمذکور با خطر و تهد خترسایآن هنگا  که ز .شودیم فیتعر رساختیز تیریمد ایعملکرد 

 طیدسثت آوردن شثرا  بثه دوباره  یآن را برا تیظرف ای کندیمناتوان  ای یمستعد خراب را آنها شودیم

 ل،یتحل ن،ییتع یهاروششامل  هارساختیزدر  سکیو ر دیتهد یابی. ارزدهدیمکاهش  دیجد ابتث

سثو،   یجم را بثه سثمت هثدف خاصث    است که مها یهایژگیو انیمو کشف ارتباطات،  یسازیکمّ

 امثروزه  .]13[ خواهد بود یپدافند یراهکارها ۀارائ یبرا ریپذ یآسنقاط  صیتشخ موج و  دهدیم

کشور  یریپذ یآسو توجه به  دی، تأکیاتوسعه یزیربرنامهمهم و درخور توجه در  یهاجنبهاز  یکی

 یمث یو مخثاطرات اقل  یعث یطب یایبال در مقابل یصنعت یهارساختیز یریپذ یآس ترمهمو از همه 

 عثادل هثم خثوردن ت   بثه بثر   یاتیث مهم و ح ساتیو تأس هارساختیاراکه از کار افتادن ز ،]3[ است

 شثود یمث منجثر   یجوامع انسثان  اتیدر ح یریگمیتصمو مراکز مهم  اتیکنترل و عمل یهاستمیس

و بلندمدت است که از  یجهان اسیدر مق یانوسیاق -یاتمسفر دهیچیپ ةدیپد کی میاقل رییتغ .]10[

 رد یاگلخانثه  یغلظت گازهثا  شیو افزا یانوسیاق ،یفشانآتش ،یدیخورش یهاتیفعا اون  یعوامل

 یو برخث  ترمرطوبمناطق  یکه برخ شودیمسب   میاقل ریی. تغردیپذیم ریتأثمتقابل  یهاجو با اثر

 .]18[ ابثد ی شیافزا یسا شکخو  البیمانند س یشده و شدت و تواتر حوادث حد ترخشکمناطق 

مثزمن   صثورت بثه هستند که  یمخاطرات نیترمهمامروزه از  یمیاقل راتییو تغ ییهواوآب یهانوسان

 یهثا اثر یدارا ییهثوا وآب راتییث . تغانثد دادهقثرار   ریتحت تأث یمختلف یهاجنبهرا از  یبشر اتیح

 .]7[ شودیمظاهر  یمثبت و منف یورهاخصورت پسبه هااثر نیا یکه گاه هستند یاپردامنه یجانب

 رییث اثثر تغ  ینیبشیپ. است رگذاریتأث یاتیح یهاانیشرو  هارساختیزبر عملکرد  ییهواوآب عوامل

در  ییوهثوا آباثثر عوامثل    رایث ز ،استمشکل  رندگانیگمیتصمو  رانیمد یبرا هارساختیزبر  میاقل
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 سثتم یس یهثا جنبثه از  یاریبر بس است ممکنا وهوآب مختلف، متفاوت است. ییایجغراف یهامکان

شثدت   شیافثزا  .]2[ باشثد  رگثذار یتأث یاقتصثاد  یوربهثره و  یدسترسث  ،یمنث یا ژهیوبه هارساختیز

 میمستق طوربه تواندیم میاقل رییاز اثرات تغ یناش یدما شیو افزا یسوزآتش الب،یس ،یسا خشک

 نیهمچنث  .]17[ کنثد  دیث را تهد هثا جثاده و  هامانساختمانند  یصنعت ۀیابنو  هاسازه میمستقریغ ای

 است ممکنآب  یتقاضا برا شیزاو اف هارودخانهکاهش آب  لید به ینیرزمیز یهاآبکاهش سطح 

 میاقل رییشود. تغ یصنعت یهارساختیزو  ینیرزمیز ساتیتأسبر  ریتأثو  نینشست زم شیافزا سب 

 درداشثته باشثد.    یمنف یهااثر یتقال آب، بر، و انرژان یهاسازه و ونقلحمل ۀشبک بر تواندیم زین

خواهد  یمناطق صنعت رخسارات وارد ب میترم و ینگهدار یهانهیهز شیافزا سب  میاقل رییتغ تینها

که در ادامه  است گرفتهانجا   نهیزم نیدر ا یمتعدد یو داخل یخارج یعلم یهاپژوهش .]12[ شد

 :شودیاشاره م آنهااز  یبه برخ

 یریپثذ  یآسث و فرمو ه کثردن و کثاهش    یلیتحل یزیربرنامهااراوب  کی یمعرفبا  رو هلست

 ۀنقطث  کیث عنثوان  بثه  ،یفناور ۀواسطبهآمده دیپد راتییتغ که کندیماذعان  ،یاتیح یهارساختیز

هنگا   دیبا یراتییتغ نیان ییایپو نیبنابرا .کندیم فایا هارساختیزرا در توسعه  یعطف، نقش مهم

و  ی ث  دگاهیث د براسثاس  .]18[ ردیث گقثرار   مثدنظر در طول زمان  هارساختیز یریپذ یآس یبایارز

است و نقش مهثم   یاتیح یهاانیشرو  هارساختیزمعطوف به  یهادیتهد دوسو از  شیب ،همکاران

از  هثم  بثا  هثا شبکه نیو ارتباط تنگاتن  ا یجامع بحران شهر تیریمد ندیادر فر یاتیح یهاانیشر

 میباشث داشثته   آنهثا بثه   یاژهیث وکه توجه  شودیم سب  گرید یاز سو آنها یارزش اقتصادو  سوکی

 یهثا رساختیز یریپذ یآساز  کیستماتیس یابیدر پژوهش خود با ارز ،کیهنرو  جوهانسون .]22[

 ازنظربر، و گاز را در سراسر اروپا  یهاشبکه ،ییایاطالعات جغراف ستمیوابسته به هم، با استفاده از س

و  هیث ودی .]19[ کردنثد  ییسثا قثاره را شنا  ریپثذ  یآسث و نقثاط   کرده یابیو ارز یبررس یریپذ یآس

وآب راتییتغ ریتأث یریپذ یآس یابیارز یبرا یااراوب مفهوم کیبا عنوان  یدر پژوهش ،همکاران

تفاده سث ا( AHP) یمراتبث سلسثله از روند  جر،ین ینفت و گاز در د تا یبحران یهارساختیزبر  ییهوا

 دیحوادث شد اراکهاست،  دیشد اریبس جریدر د تا ن ییوهواآب راتییتغ ریتأث که افتندیو در کردند

، معمثول  طثور بثه . گذارندیم ریتأثنفت و گاز  یبحران یهارساختیزدر سطوح مختلف بر  ییوهواآب

 هثا ستمیس نیا یریپذ یآس یابیارز یبرا یااراوب مشخص یدو ت یهاسازمانو  هاییدارا رانیمد

 یبرا کیستماتیس یکردهایرومناس  و  گرید یهاروشاز  که شودیم هیتوص قیتحق نیندارند. در ا

 یهاشاخص راتییتغ یابیبه ارز ،و همکاران ردر .]24[ دااراوب استفاده شو یریپذانعطاف آزمودن

 INTACTراوب در اروپا براساس اثا  یاتیح یهارساختیزدر  ییوهواآب یهامنجر به خطر دیشد

 ییهثوا وآبمناسث    یهاشاخص، وهواآب رییتغتوسط  جادشدهیا راتییتغ ییشناسا ی. براندپرداخت
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 سثب   هثا یژگث یو نی. اشد لیوتحلهیتجز یاصل یجو یهایژگیواز  یعامل عنوانبه، (EWIS) دیشد

 یکردهثا یو رو شثده فیث تعر یمثورد  قثات یتحقاز  یتعداد ی، براهارساختیز بر ادیز ریتأثبا  یعیوقا

 ،و همکثاران  نیفخرا ثد  .]23[ شودیم یمحل ییوهواآب یهاینیبشیپدست آوردن به یمختلف برا

و  ییهثوا وآب راتییث تغ ریتثأث  برابر در اتونگ تختیپا یشهر یآورتاب حد یابیارزرا با هدف  یقیتحق

 سثک یو کثاهش ر  فاجعثه  ۀکپاراث ی یابیث ارز کیث  یمعرفمقا ه با  نی. در ادادند انجا  یعیطب یایبال

 یهثا اثاراوب  زیث و ن شثد  ییتون  نوکا وفا شناسثا  تختیدر پا یعیطب یهاخطر ةمخاطر ،وهواآب

 وهثوا آب راتییث حوادث و تغ تیریمد ینوکا وفا را برا کردیکه رو شد یابیارز یو نظارت یاستگذاریس

 و همکثاران  ییزهراکار به  توانیم رانیدر ا گرفتهصورت یهاپژوهشجمله  از .]17[ کندیم فیتعر

مختلف کشور است. در  یهاقسمتدر  میاقل راتییتغ ریتأثمتفاوت  یا گو ةدهندنشان اشاره کرد که

 یروند آن در طراح ةدربار گرفتهانجا  یهاینیبشیپو  میاقل رییتغ یهاگرفتن اثر درنظر ةنحو ۀنیزم

منثابع آب،   ۀتوسثع در بخثش   صخصثو بثه موجثود   سثات یتأسعملکرد  یابیو ارز ییربنایز ساتیسأت

در پثژوهش   و همکاران یبهرام .]9[ استکشور صورت نگرفته  یهادانشگاهدر  یحت یکاف قاتیتحق

از  یکث یوجثود دارد.   یمتقثابل  ۀرابطث  یشثهر  یهثا ستمیسو  یمیاقل راتییتغ نیب که افتندیخود در

 ؛انطبا، است ةدیا ،یمیاقل راتییتغ یمنف یامدهایو به حداقل رساندن پ تیریمد یاساس یراهکارها

 جادیا ،یزیرطرح قیطراز  یشهر یزیربرنامهتوسط نظا   ییاجرا ییکه قصد دارد با راهکارها یادهیا

 یهثا در مقابثل اثر  یشثهر  یهاستمیس یداریپاو  یریپذانعطافسبز، بر  یهابا و  متخلخلسطوح 

 برابثر  در رانیث ا یریپذ یآس لیوتحلهیتجزبه  یو جما  یمحمدخان پژوهش .]5[ دیفزایب میاقل رییتغ

 پثردازد یم یاستان اسیدر مق CVI یمیاقل یریپذ یآسبا استفاده از شاخص  یمیاقل راتییتغ ةدیپد

. در اسثت نثامطلوب   آثارکاهش  درمناس   یااارهانتخاب  یبرا استگذارانیس به کمک آن، هدف و

)در معثر  قثرار گثرفتن،     یریپذ یآس یاصلنشان دادن سه عنصر  یبرا رشاخصیز 22راستا  نیا

 وهمدان  یهااستانکه  دهدیمنشان  قیتحق نیا جیشد. نتا یی( شناسایقیتطب تیو ظرف تیحساس

 .]15[ دارند را یقیتطب تیظرف نیشتریب جهینت درو  یمیاقل راتییبه تغ یریپذ یآس نیشتریا برز ب

 در میاقلث  رییت تغرایتأثدر مواجهه با  یآببر، یهاروگاهین یشناس یآس ۀنیزم در یامقا ه در یجما 

 یزمان قحوضه، در اف یامشاهده یهادادهبر  یمبتن یبرداربهرهقواعد  که افتیدرکرخه  زیآبر ۀحوض

 ،یسازگار شیافزا یبرا نی. بنابراستندین مناس  اندانو دور  انهیم یهاافقدر  یو  ،اندمناس کوتاه 

بثر   میاقل رییتغ ریتأث یبررس به یپژوهش درو ا تج  دواریام .]6[ بود خواهد یضرور ،یقیتطب تیریمد

مقا ه در شثناخت انثواع    نیا جینتا .پرداختندعواق  آن  سکیر ۀمحاسب یهاروشو  یلیر ونقلحمل

وقثوع   سثک یر لیث و انتخاب روش مناس  تحل میاقل راتییدر اثر تغ یلیر ونقلحمل یاجزا شکست

 کثاربرد مقابله و تطثابق   یهاروشو انتخاب  یلیر ۀشبک یریش خطرپذکاه منظوربهحوادث مرتبط 
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 آنهثا بارش کاهش و روند شدت رخداد  یهاشاخص یکه فراوان افتندیدرو همکاران  ییداال .]2[ دارد

 یهاافتهی .]8[ داشته است شیافزا قیتحق ةدور در رانیغرب و غرب ا در مناطق سواحل خزر، شمال

در  دیشثد  راتییث تغ لیث د بثه  اهایدر آبسطح  شیافزا که دهدیمنشان  نو همکارا یزرقانپژوهش 

، هثا وفثان تو  هثا انیطغ ،یمرطوب و باتالق یهانیزم جادی، اشور آبنفوذ  ،یساحل ینواح ستمیاکوس

 ،یکشثاورز  دیث و تهد یصثنعت  ،یشثهر  یهثا رسثاخت یز و هاسکونتگاهرفتن  نیاز ب د،یشد شیفرسا

منجثر  و ثبات جوامع و کشثورها   تیتوسعه، رفاه، امن یجد دیبه تهد ،یشتیمنابع مع گریدو  التیش

 .]11[ شودیم

 یو حسثاس و مهثم صثنعت    یاتیث ح یهارساختیز یریپذ یآسکاستن  ،پژوهش نیهدف ا

 میاقلث  رییث و تغ ییهواوآب یهااز نوسان یناش یبحران طیستان در شرازاستان خو یجنوب ینواح

کثه بثا    نثد یآیمشمار به یصنعت طقمنا یاصل یهاانیبناز  یبخش ،یاتیح یهارساختیزاست. 

 .ردیگیمقرار  ریمنطقه تحت تأث شتریب آنها  یآس

  قیتحق ۀمنطق ییایجغراف تیموقع

 نیبث  یثۀ ناحاسثت کثه در    رانیث ا یجنثوب غربث   از دشثت خوزسثتان در   یبخشث  قیتحق ۀمنطق

 12 و درجثه  48 یو طول شرق یشما  ۀدرج 32تا  قهیدق 15و  درجه 30 ییایجغراف یهاعر 

 [.1]شکل  شده است واقع درجه 50تا  قهیدق

 
  مطالعه تحت یهاستگاهیاستان خوزستان و ا یجنوب ینواح ییایجغراف تی.  موقع1 شکل
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 خوزستان استان یجنوب ۀمین یهاستگاهیا تیموقع. 1جدول 

 ییایعرض جغراف ییایطول جغراف ستگاهینام ا

2731. 49.59 رامهرمز  

 30.74 49.68 هیدیام

 30.6 50.21 بهبهان

 30.24 49.7 جانیهند

 30.54 49.15 شهرهما بندر

 31.34 48.74 اهواز

 31.7 48.01 بستان

 30.37 48.21 آبادان

 

 قیتحق روش

 قثات یاز نثوع تحق  قیث تحق نیث است. ازنظثر روش، ا  یاتوسعه -ینظر هدف، کاربرد حاضر از قیتحق

به  یو اسناد یفیتوص ،یآمار یهاپژوهش با استفاده از روش نیاست. ا یشیمایپو  یلیتحل -یفیتوص

و  ینث و عمرا یصثنعت  یهثا رساختیاز آن بر ز یناش یریپذ یو آس میاقل راتییاثر تغ لیوتحلهیتجز

مرتث    یآمثار  ةدور براساس هاستگاهیمنظور ابتدا ا نیا به. پردازدیاستان خوزستان م یجنوب ینواح

انتخثاب   سثتگاه یا 8مجموع  در. شدند انتخابمشترک  یآمار ةدور یدارا یهاستگاهیس اسپ و شده

 نیدر ا شدهیبررس یمی. عناصر اقلشودیم مشاهده 1جدول  و 1شکل  در هاستگاهیا تیموقع که شد

 شیب یحد یهافصل گر  و سرد، روند بارش یدما نیانگیاند از: مجموع بارش ساالنه، مدوره عبارت

بثا اسثتفاده از دو    .ا 95صدک  یامواج گر  باال ادگردوغبار، رخد یروزانه، تعداد کدها متریلیم 5از 

کندال -روند من لیسنس و آزمون تحل  یش نگریروند تخم لیآزمون تحل یعنیروند  لیآزمون تحل

 تراییشد. تغ ی(، بررس1989-2017) هیپا یآمار ةدور یط درعناصر  نیسا ه ا 29 یزمان یروند سر

شثرکت آب   ۀمنطقث  ینث یرزمیآب ز یثۀ تخل یهثا بثا اسثتفاده از داده   زیمنطقه ن ینیرزمیزسطح آب 

گثزارش   RCP8.5و  RCP4.5 یویسثنار تحثت دو   میاقل رییتغ ةدورشد.  یخوزستان بررس یامنطقه

 The Hadley Centre Global Environmental Model versionمدل )استفاده از  با، CMIP5پنجم 

2)HadGEM2-ES  بارش تحثت   نه،یشیب و نهیکم یدما ،یمیسه عنصر اقل تینها . درشد استخراج

نسثبت بثه    2070سثال   یمیاقل راتییو تغ هشد یسازهیمنطقه شب یانتشار مذکور برا ریدو خط س

خسارت یمیمخاطرات اقل یزوج ۀسیمقا سیماتر AHP تمیا گورشد. با استفاده از  یبررس هیپا ةدور

در جنوب خوزستان با استفاده  ییزاخسارت شدتدر  یمیاقلکدا  از عوامل  وزن هرو  شد لیتشکزا 

از فاکتورها، در  کی شد. بعد از مشخص شدن وزن هر مشخص AHP Calculator onlineافزاراز نر 
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 ۀپهنث  اهثار و  هاجثرا شثد   یمیاقل یکدا  از فاکتورها هر یهاهیال یها رووزن نیا ArcGISافزار نر 

 تیث نها ها و نوع مخاطرات آنهثا مشثخص شثد. در   پهنه نیا مساحتمشخص و  یمیاقل ییزاخسارت

 شد. لیتحل ردیگیقرار م یمیمخاطرات اقل ریکه در هر پهنه تحت تأث ییهارساختیز

 قیتحق جینتا
 میاقل رییتغ ۀدور یمیاقل یهایژگیو یبررس

 ارائثه  RCP8.5و  RCp4.5 یویتحت دو سثنار  2070دما و بارش سال  یهایژگیبخش و نیا در

 The Hadleyمدل )استفاده از  با GCMجو  یمدل گردش عموم اساسها برداده نیا .شده است

Centre Global Environmental Model version 2)HadGEM2-ES کثثه شثثد اسثثتخراج 

اسثتفاده از مثدل    بثا  رونیث ا از .است بوده بزرگ مطا عه تحت ۀمنطق یبرا آنها ییفضا  وشنورز

جنوب اسثتان   یعنی مطا عه تحت ۀمنطق تیموقع یبرا LARS_WG6 یآمار یینما اسیزمقیر

 . اندشده یینما اسیزمقیخوزستان ر

 دما ۀساالن نیانگیم

 توسثط  GCM یمثدل گثردش عمثوم    یسثاز هیشثب براساس  2070سال  یدما ۀساالن نیانگیم

 اسثتان  جنثوب  یعنث ی قیث تحق ۀمنطقث  تیموقع یبرا LARS_WG6 یآمار اسیزمقیر یخروج

 سثاالنه  نیانگیث م یدمثا  ییفضثا  عیتوز یا گو RCP4.5یویسنار در. است شده دیتو  خوزستان

 یواحنث سثال   نیث کثه در ا  یطثور بثه (، ب2)نکرده  ریی( تغ2017تا  1989) هیپا ةدورنسبت به 

 ویسنار نیا منطقه در یدما نیانگیاما م ؛از اطراف بوده است ترگر  مطا عه تحت ۀمنطق یمرکز

دمثا   نیگانیث م ا ثف(، 2) یکنون ةدورکه در  یحا در ،بوده است گرادیسانت ۀدرج 30تا  20 نیب

 هنانث یبدب یویدر سثنار  تیوضثع  نیث ا نیهمچنث  بوده اسثت.  گرادیسانت ۀدرج 2/28تا  18 نیب

RCP8.5  ج(2) است گرادیسانت ۀدرج 31تا  22 نیب 2070 ةدوردر. 

 
 نیانگیا م ییفضاا  عیتوز (ب ؛یکنون ۀدوردر  قیتحق ۀمنطق یماد نیانگیم ییفضا عیتوز (الف. 2 شکل

تحات   2070ساال   یدماا  نیانگیا م ییفضاا  عیتوز (ج ؛RCP4.5 یویتحت سنار 2070سال  یدما

 .RCP8.5 یویسنار
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   بارش ۀساالن مجموع

 توسثط  GCM یمثدل گثردش عمثوم    یسثاز هیشثب براسثاس   2070سال  بارش ۀساالن مجموع

جنثوب اسثتان    یعنث ی قیث تحق ۀمنطقث  تیموقع یبرا LARS_WG6 یآمار اسیزمقیر یخروج

 شده است.  دیخوزستان تو 

 
 نیانگیا م ییفضاا  عی( توزب ؛یدوره کنون یبارش منطقه مطالعات نیانگیم ییفضا عی( توزالف. 3 شکل

تحات   2070باارش ساال    نیانگیا م ییفضاا  عی( توزج ؛RCP4.5 یویتحت سنار 2070بارش سال 

 .RCP8.5 یویسنار

 هیث پا ةدورمجموع بارش سثاالنه نسثبت بثه     ییفضا عیتوز یا گو RCP4.5 یویسنار (ب 3)

 ۀنطقث ماز غثرب بثه شثر،     زیث سثال ن  نیکه در ا یطوربه ،است نکرده رییتغ( 2017 تا 1985)

 321تثا   142 نیامثا مجمثوع بثارش منطقثه بث      ،شودیمافزوده  یافتیدر بارش مقداربر  قیتحق

بثوده   متثر یلث یم 376تثا   167 نیمجموع بارش ب هیپا ةدر دور که یدرحا  ؛بوده است متریلیم

تثا   175 نیمجموع بارش ساالنه بث  ییفضا عیتوز یا گو زین RCP8.5 یویسنار در ا ف(.3است )

در منثاطق   یشث یدر منثاطق دشثت و رونثد افزا    یبثوده اسثت کثه رونثد کاهشث      متریلیم 399

 ج(.3دارد ) یکوهستان

 هارساختیز یریپذبیآس لیتحل

 لیتشثک اسثتان خوزسثتان    یجنثوب  یهثا بخثش  ۀدر پهن یریپذ یآس شدت ۀیالبخش  نیا در

 ۀسث یمقا سیمثاتر  (AHP) یمراتبث سلسثله  لیث تحل نثد یفرا یریکارگبهبا  اول ۀمرحل. در دشویم

پرسشثنامه توسثط    19 یثۀ برپاکثه   یزوجث  ۀسث یمقا سیمثاتر  نیث . در اشثود یمث  لیتشک یزوج

 یکتورهافا از کدا  هر ییزاخسارت تیاو و ،است شده لیکمبحران استان ت تیریکارشناسان مد

 یهثا نوز Calculator OnlineAHP افثزار نثر  با اسثتفاده از   تیدر نها شودیمشخص م یمیاقل

 .شودیم لیتشک یینها یدهوزنمشخص شده و بردار  یمیاقل یهر کدا  از فاکتورها یاختصاص
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 یزوج ۀسیمقا سیماتر لیتشک

 لیابتدا با تشک یطیو مح یشناختمیاقل یاطالعات یهاهیکدا  از ال هر یدهتیماه ای یگذاروزن

شثده اسثت   ارائثه   یزوج ۀسیمقاخا   سیماتر 2 جدول. در شودیآغاز م یزوج ۀسیمقا سیماتر

. تاسث  یبررسث  تحثت  یفاکتورهثا  گریدهر فاکتور نسبت به  تیاهم حد ةرندیدربرگواقع  در که

واقثع   کثه در  سیرمثات  یقطر اصل ،شودیممشاهده  یزوج ۀسیمقا سیماتر نیطور که در اهمان

 تیث هما حد یامعنبه که است 1برابر  دهد،یهر فاکتور را نسبت به خودش نشان م تیاهم حد

ر سثطر در  دعامل موجثود   ایفاکتور  شتریب تیاهم یایگو 1 از شتریب. ارقا  استبرابر  ای کسانی

بثارش   عامثل  حیترج ای تیاهم حدمثال،  یستون است برا فاکتور موجود در ایبا عامل  سهیمقا

 ،سثت ا بثوده  گثر   فصثل  یدما عامل دوبرابر منطقه، یهارساختیز یبرا ییزاخسارت شدتدر 

 .است داشته تیاهم گردوغبار عامل نصف عامل نیهم که یدرحا 

 AHP تمیبراساس الگور یینها یهاوزن استخراج یبرا یزوج ۀسیمقا سی. ماتر2 جدول
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 1 رشبا 1 2 5/0 5/0 5/0 2 5/0 2 2 5/0 5/0

 2 گر  فصل یدما  1 5/0 3/0 5/0 1 5/0 1 1 5/0 3/0

 3 گردوغبار   1 5/0 2 2 3 4 4 1 5/0

 4 البیس    1 2 3 2 5 3 2 2

 5 بارش راتییتغ     1 2 5/0 3 2 1 5/0

 6 دما راتییتغ      1 5/0 2 2 5/0 5/0

5/0 5/0 3/0 3 1       

خط  ییجاجابه

 یرو شی)پ یساحل

 (ایآب در

7 

 8 سرد فصل یدما        1 5/0 5/0 2/0

 9 ساالنه یدما نیانگیم         1 5/0 5/0

5/0 1          

 آب راتییتغ

 ۀیتخل) ینیرزمیز

 (ینیرزمیمنابع آب ز

10 

 11 گر  امواج           1
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 یهثا وزن ،AHP Calculator Onlineافثزار  خا  در نر  یزوج ۀسیمقا سیکردن ماتر وارد با

مخثاطرات   یریپثذ  یدر معر  آس یهاعرصه یینها ۀنقش دیاز فاکتورها در تو  کدا  هر یینها

 رییتغ ا،یدر آب یشرویپ ای یساحل خط ییجاامواج گر ، جابه الب،یگردوغبار، س لیاز قب یمیاقل

 خوزسثتان  اسثتان  در گردوغبثار  یمحلث  کثانون  بثه  شدن لیمستعد تبد ینواح ییشناسا م،یاقل

طثور کثه   نشده اسثت. همثا   کدا  از فاکتورها ارائه هر یینها یهاوزن 3دول ج در. شدمحاسبه 

وغبار و سپس امواج گرد الب،یس ،آمدهدستبه یزوج ۀسیمقا سیماتر براساس ،شودیممشاهده 

 یمیاقل ییزاخسارت شدتدر  را ریتأث نیشتریب 15/0و  16/0، 17/0 ییبا وزن نها  یترتبهگر  

دمثا و   راتییث فصثل سثرد، تغ   یدمثا  کثه  یدرحا  ،اندلف منطقه داشتهمخت یهارساختیز یبرا

 یهثا رساختیز یابر یمیخسارات اقل جادیفاکتورها در ا نیترتیاهمساالنه از کم یدما نیانگیم

 اند.منطقه بوده

و  لیر تشکد لیدخ یشناختمیاقلو  یطیمح یهاهیالهر کدام از  یینها یهاوزن سی. ماتر3 جدول

 گردوغبار در استان خوزستان یمحل یهاونکان ۀتوسع

 AHPروش  وزن نام عالئم

P 08/0 بارش 

TW 06/0 گر  فصل یدما 

D 16/0 گردوغبار 

F 17/0 البیس 

Pv 07/0 بارش راتییتغ 

Tv 03/0 دما راتییتغ 

Sv 11/0 (ایدر آب یشروی)پ یخط ساحل ییجاجابه 

TC 02/0 سرد فصل یدما 

Tave 05/0 االنهس یدما نیانگیم 

WTv 10/0 (ینیرزمیمنابع آب ز ۀیتخل) ینیرزمیز آب راتییتغ 

HW 15/0 گر  امواج 

 

مختلثف   یهثا رساختیز یبرا زا یآسدر مخاطرات  لیدخ یمیعوامل اقل داروزن قیتلف تابع

 :شودیم انیب 1 ۀرابط صورتبهجنوب استان خوزستان 

(1) 
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 IFV یمث یلمخثاطرات اق  یدگیث د یآسث در معثر    یاهپهنه ییشناسا داروزن ینهبرهم تابع

در بثردار   گثر ید یهثا و مؤ فثه  یمیاز مخاطرات اقل هارساختیز یریپذ یآس شدتاست از  عبارت

مخثاطره  یمث یاقل ۀمؤ فث  ازدهیث که شامل  رهیاندمتغ یخط  یترک نی. ااندشده یمعرف یینها وزن

 مثل عوا یثی زاخسثارت  شثدت  حثا    ه را ازمطا عث  تحت ۀمنطقمختلف  یهاعرصه تواندیم ،ستزا

 RASTER Calculatorابثزار   در داروزن ةریث متغازدهیث تثابع   نیث ا یاجثرا  بثا . کند مشخص یمیاقل

 یهثا رسثاخت یز یبثرا  یثی زاخسثارت  تیث کثه قابل  یمیاقل ةمخاطر طبقات ۀنقش ArcGIS افزارنر 

 ادشثده یتثابع   یراحاصثل اجث   دشثده یتو  ۀنقشث . شثد دارند مشثخص   مختلف استان خوزستان را

 ۀطبقث نقشثه اهثار    نیث در ا ،شثود یمث طور کثه مشثاهده   شده است. همان ارائه 4 شکل تصوربه

 یهثا بخثش  در کثه  دیشد اریبس ییزامخاطره تیباقابل ۀپهنشده است.  آشکار یمیاقل زیآممخاطره

 ر،یرامشث  ،یبثاو  زه،یاهواز، هثو  یهاشهرستان شود،یم دهیمطا عه د تحت ۀمنطق یو مرکز یشما 

 .است رفتهگ بر در را هیدیام شهرستان زین و جانیهند و ماهشهر بندر یشما  یهابخش ه،یدیحم

 
 خوزستان استان یمیاقل ۀمخاطر طبقات ۀنقش. 4 شکل

 نیث . ااسثت  قیث تحق ۀمنطقث بخش از  نیتریکم منطبق بر غرب یمیاقل ییزاخسارت با ۀطبق

 یبهبهان، رامهرمثز و آغاجثار   یهانطقه در شهرستانو ارتفاعات م هایمنطبق بر ناهموار هیناح

اما گردوغبار  ،تر استرن منطقه کم نیدر ا یاز موج گر  و شرج یناش یحرارت یهااست. تنش

 نیث . ارودیمهم به شمار مث  یمیپهنه از مخاطرات اقل نیدر ا لیمنجر به س یرگبار یهاو بارش
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 گرفتثه  بثر  در را مربثع  لومتریک 1806 برابر قیتحق ۀمنطقدرصد از کل  6برابر  یمنطقه مساحت

 ].4جدول  [است

در  شثود، یمث  دهیث د 5شثکل    درطثور کثه   متوسثط همثان   یثی زاخسارت با ۀطبق تینها در

 در یتمساح ،یمیاقل ییزاخسارت ۀطبق نیا .شودیم دهید قیتحق ۀمنطقشمال غرب  یهابخش

 مطا عثه را بثه خثود    تحثت  ۀمنطقث کثل   از مسثاحت  12/0 بثا  برابر مربع لومتریک 3877 حدود

 اختصاص داده است.

 ییزاخسارت. مساحت طبقات 4 جدول

 زیآممخاطره طبقات
 لومتری)ک مساحت

 (مربع

 یمساحت نسب

 )درصد(

 یتجمع مساحت

 )درصد(

 36/0 37/0 13/11660 دیشد اریبس ییزامخاطره

 81/0 45/0 25/14377 دیشد ییزامخاطره

 94/0 12/0 04/3877 متوسط ییزامخاطره

 99/0 06/0 41/1806 کم ییزامخاطره

 

 
 ییزاخسارتمساحت طبقات  .5 شکل
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 یریگجهینتو  بحث

خثود   ریتأثجانداران را تحت  اتیح یزندگ ابعاد ۀهمکه  اندیعیطباز عناصر  یمیاقل یهاسامانه

عناصثر جامثد و    .شثود یم متأثر یمیاقل طیاز شرا زین زنده عناصر اتیح و ستیز. دندهیمقرار 

آفتثاب و فشثار از    ،باد ،رطوبت ،بارش دما،. شودیم متأثر یمیاز عناصر اقل زیبشر ن دست ۀساخت

را  هثا رسثاخت یزو  هثا سثاختمان  ،ساتیتأس ،آالتنیماش ،هاسازه توانندیمهستند که  یعناصر

را  یاسثازه هثر   لیث د  نی. به همث دنبگذار ریتأث هاآن یبازده وبر عملکرد  و دنقرار ده ریتأثتحت 

را داشثته   یو بثازده  ییاکثار  نیتثا بهتثر   سازندیم یخاص یمیاقل طیشرادر  تیکار و فعا  یبرا

 هثا سثازه  نیث و عملکرد ا یبر بازده ،یمیاقل عناصر از کدا  هر شدت ای زانیم رفتار، رییتغباشد. 

 رییث اثثر تغ  یرسازآشکا قیتحق نی. هدف ادهدیمآنها را در معر  خطر قرار  ایگذارد  یم ریتأث

 یریپثذ  یآسث  شثدت  یبررسث  در اسثتان خوزسثتان بثود.    یبخش جنوب یهارساختیزبر  میاقل

 یریپثذ  یآسث  شدت ۀیال ،میاقل رییتغ طیاستان خوزستان در شرا یجنوب ینواح یهارساختیز

 نثد یافر یریکثارگ اول بثا بثه   ۀمرحلشد. در  لیتشکاستان خوزستان  یجنوب یهابخش ۀدر پهن

 شثده  مشخص یمیاقل یااز فاکتوره کدا  هر یاختصاص یهاوزن( (AHP) یمراتبسلسله لیتحل

در  یهثا عرصثه  یینهثا  ۀنقشث  دیکدا  از فاکتورها در تو  . هرشد لیتشک یینها یدهوزنو بردار 

خثط   ییجثا امواج گر ، جابثه  الب،یگردوغبار، س لیاز قب یمیمخاطرات اقل یریپذ یمعر  آس

 یکثانون محلث   هبث  لیمسثتعد تبثد   ینثواح  ییشناسثا  م،یاقل رییتغ ا،یآب در یروشیپ ای یساحل

 ،آمثده دسثت بثه  یوجث ز ۀسث یمقا سیمثاتر  براساس. شد، محاسبه خوزستانگردوغبار در استان 

 ریتأث نیشتریب 15/0و  16/0، 17/0 ییبا وزن نها  یترتبهگردوغبار و سپس امواج گر   الب،یس

کثه   همچنثان  انثد. مختلف منطقثه داشثته   یهارساختیز یبرا یمیاقل ییزاخسارت شدترا در 

و  انتقثال  ۀشثبک بثر   یمخرب یهااثر گر  امواج و زگردهایر ةدیپد ریاخ ۀده کیمالحظه شد در 

 مطا عثات  .اسثتان داشثته اسثت    یهاشگاهیپاالو  عیصنا یهایسوزآتشو  ونقلحملبر،  عیتوز

 ةبثار در همکثاران و  خثدا رحثم ن خوزستان و استا ییامواج گرما دهیپد ةدربار همکاران و یجما 

 و  تعداد و شثدت امثواج گثر    شیافزا دیمؤ ریاخ ۀدهاستان خوزستان در سه  یزگردهایر دهیپد

فصثل سثرد،    یدمثا  که یدرحا  .استدر استان خوزستان  زگردیر ةدیهمراه با پد یتعداد روزها

 یبثرا  یمیخسارات اقل جادیدر ا ورهافاکت نیترتیاهمکمساالنه از  یدما نیانگیدما و م راتییتغ

 RASTER Calculatorر در ابثثزا یخروجثث ۀنقشثثانثثد. در منطقثثه بثثوده  یهثثارسثثاختیز

 یثی زامخاطره تیبا قابل ۀپهنشده است.  آشکار یمیاقل زیآممخاطره ۀطبقاهار  ArcGISافزارنر 

اهواز،  یهاستانشهر ،شودیه مدید قیتحق ۀمنطق یو مرکز یشما  یهاکه در بخش ادیز اریبس
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شهرسثتان   زیث و ن جانیبنثدر ماهشثهر و هنثد    یشما  یهابخش ه،یدیحم ر،یرامش ،یباو زه،یهو

 یهثا از شهرسثتان  یعیبخش وسث  ادیز یمیاقل ییزامخاطرهبا  ۀطبقرا در برگرفته است.  هیدیام

و  جانیبنثدر ماهشثهر، شثادگان، هنثد     یجنثوب  یشهرستان اهواز، نواح یجنوب ینواح رمشهر،خ

، ادیث ز اریبسث  یثی زامخثاطره  ۀطبقبعد از  یمیاقل ییزامخاطره ۀطبق نی. اردیگیم بر آبادان را در

 یثی زامخاطره ۀعرصوارد کند. در  قیتحق ۀمنطق یهارساختیخسارات را به ز نیشتریب تواندیم

اسثتخراج   یهثا شثگاه یپاال ،یارتبثاط  یهاراه لیاز قب یرساختیز ساتیسأ، تدیشد اریبس یمیاقل

و خطوط انتقثال آب در معثر  مخثاطرات متعثدد      روینفت، شهرها و روستاها، خطوط انتقال ن

 ۀمنطقث بخثش از   نیو امواج گر  در ا ادیز یاز دماها یناش ی. تنش حرارترندیگیقرار م یمیاقل

 در ژهیث وامواج گثر  بثه   ریتأثمنطقه  نیا در منطقه است. یهابخش گریداز  شتریبمطا عه  تحت

اسثت.   ادیث ز اریبسث  یمث یاقل یثی زامخثاطره خرداد تا اواخر مرداد( در آگوست )وئن تا ژ ةدور یط

 یهثا یسثوز آتثش  ،گثراد یسثانت  ۀدرج 50 از شیب ییدما یرکوردها ژهیوبه ادیز اریبس یدماها

 یشثگاه یپاال یهثا . در پهنثه کنثد یم جادیا مید یزراع یو اراض یمرتع یهادر عرصه یاگسترده

فثرار   یاشتعال گازهثا  سب دما که  یحد یهاتنش لید به هاشگاهیپاال در یسوزآتش ةمخاطر

 .دهدیقرار م ریثأرا تحت ت هارساختیز ۀهم ،شودیم یشگاهیپاال

 

 منابع

 ارتخس لیتحل»(. 1393) محمدصاد، ،یثان یتوکل بابک؛ دوار،یام محمد؛ ،یاسکندر [.1]

 ۀوفصلنامد ،«هدفمند حمالت اثر در یوابستگ اثرات گرفتن نظر در با یاتیح یهاانیشر
 .19-30 ص رعامل،یغپدافند  ۀهفت ۀنامژهیو ةشمار ،بحران تیریمد

و  یلیر نقلوبر حمل میاقل رییاثرات تغ». (1394) الیا تج، سه و ؛بابک دوار،یام [.2]

تهران،  م،یاقل رییتغ یاکنفرانس منطقه نی، پنجم«عواق  آن سکیر ۀمحاسب یهاروش

 .یسازمان هواشناس

 ینس ، علیقنبر و ؛اهللفتح ،یزفرقند ییشمسا ؛یمهد ،یریمد د؛یسع ،یورک ینیام [.3]

و  یطیطرات محشهرها در برابر مخا یریپذ یحاکم بر آس یهادگاهید ییشناسا». (1393)

، رانبح تیریدم ۀدوفصلنام ،«ویدر آن با استفاده از روش ک رگذاریتأث یهااستخراج مؤ فه

 .5-18ص  رعامل،یغفند پدا ۀهفت ۀنامژهیو ةشمار
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 ن یز ،یمحمد و رضا؛یعل با،یشک ؛حسن ،ی شکر ژه؛یپردل، من انیظهور ؛اشرف برون، [.4]

، وزستاننقش پرفشار عربستان در امواج گر  تابستانه استان خ یدیهمد لی(. تحل1398)

 .یدکتر ۀاهواز، رسا  یدانشگاه آزاد اسالم

 ریتأث» .(1393) میکر ،یو احمد ج؛ریا ،مطلق یقادر سه؛ینف ،یمرصوص وسف؛ی ،یبهرام [.5]

هکارها و را دار،یپا ۀتوسع یا مللنیکنفرانس ب ،«یشهر یهاستمیس یداریبر پا میاقل

 ۀانرخیدب ز،یتبر ،یو گردشگر ستیز طیمح ،یعیمنابع طب ،یکشاورز تیها با محوراا ش

 ها.راهکارها و اا ش دار،یاپ ۀتوسع یا مللنیکنفرانس ب یدائم

 رییثرات تغدر مواجهه با ا یبرقاب یهاروگاهین یشناس یآس». (1393) دیسع ،یجما  [.6]

 .انریا یبرقاب روگاهیسد و ن ۀفصلنام، «کرخه زیآبر ۀ: حوضیمورد ۀمطا ع م؛یاقل

 ،یمحمد و رضا؛یعل با،یشک ؛حسن ،ی شکر ژه؛یمن پردل، انیظهور د؛یناه زاده،یجما  [.7]

 ،«زستانخو استان تابستانه یا گوها یکیامنید ساختار و یدیهمد لیتحل»(. 1398) ن یز

 . 44سال دوازدهم، ش  ،یعیطب یایجغراف ۀفصلنام

. (1395محمدحسن ) ،ینام و د؛یکار، امگند  ؛زاده، منواهرفرج ده؛یحم ،ییداال [.8]

 نی، سوم«1981-2010 ةدر دور یبارش یحد یهااز شاخص رانیا یریپذ یآس لیتحل»

 ،یشهر تیریو مد عیصنا ،یاتیح یهاانیدر شر HSE وبحران  تیریمد یکنفرانس مل

 کنفرانس. یدائم ۀرخانیتهران، دب

بر پراکنش  میاقل رییتغ ریتأث»(. 1397بهلول ) ،یجانیعل و ؛محمد قه،یسل به؛یط ،یدهقان [.9]

 .93ش  ،ازدهمیسال  ،یعیطب یایجغراف ۀفصلنام، «فارس جیخل یدر سواحل شما  ژهیرطوبت و

 در عرا، یجنوب یهاابانینقش ب یدیهمد -یآمار لیتحل(. 1398) ثمیم خدا،رحم [.10]

 .یتبهش دیدانشگاه شه ارشد، یکارشناس ۀنامانیپا خوزستان، استان یزگردهایر

و  میاقل رییتغ لیتحل». (1397) یمهد ا،ینیعیشف و ؛عباس ،یدیمف ؛یدهادیس ،یزرقان  [.11]

وآب ینفرانس ملک نیدوم ،«ایسطح آب در شی: افزایمورد ۀمطا ع ؛آن یامدهایپ

 مشهد. یمشهد، دانشگاه فردوس ران،یا یهواشناس

: میاقل رییغتبا  یسازگار». (1388اردالن ) ،یتوتچ و ؛عباس ،یروزبهان ؛بنفشه ،ییزهرا  [.12]

، «بآمنابع  ۀدر بخش توسع هارساختیز یآموزش مهندس ۀبرنام ۀضرورت در توسع کی

 ، تهران: دانشگاه تهران.اهرساختیز تیریو مد یمهندس یکنفرانس مل نیاو 

و  ساتیحفاظت از تأس»(. 1390، حسن )ینیام ینیو حس درضا؛یحم ،یصارم  [.13]

 عاملریغ پدافند کردیبا رو یدرون شهر یعیطب طیاز مح نهیبا استفادة به یشهر زاتیتجه

 .52-67، ص 6، ش یشهر تیریفصلنامۀ مطا عات مد، «شهر بروجرد( یمورد ۀ)نمون
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 ۀ: مؤسس)شناخت و روش(، تهران یمل تیامن داتی(. تهد1386) یعل ،یخانعبدا ه  [.14]

 ابرار معاصر تهران. یا مللنیب قاتیمطا عات و تحق یفرهنگ

 راتییبه تغ یریپذ یآس یابیارز». (1393) دیسع ،یجما  و ؛مهسا ،یمحمدخان  [.15]

 تیریمد یا مللنیکنفرانس ب نیششم ران،یدر ا یمیاقل یریپذ ی: کاربرد شاخص آسیمیاقل

 .جامع بحران تیریمد یا ملل نیکنفرانس ب یدائم ۀرخانی، مشهد: دب«جامع بحران

. (1395نه )دانا، پوسییر و ؛یعل ،یارواح ن؛یریش ،یابوا قاسم رضا؛یعل ،یبوان مساح  [.16]

 منابع یمل شیهما نیاو  ،«یدر زاگرس مرکز میاقل رییبا اثرات تغ یاقدا  سازگار ۀبرنام»

 شهرکرد: دانشگاه شهرکرد. ،یدر زاگرس مرکز داریپا ۀو توسع یعیطب

[17]. Fakhruddin, B. S.; Reinen-Hamill, R.; & Robertson, R. (2019). “Extent and 
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