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شکلگیری جزیرة حرارتی و اثر آن بر تغییرپذیری دما در شهر بابل
یداهلل یوسفی*
 .1استادیار ،گروه جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشکدة علوم انسانی و اجتماعی ،دانشگاه مازندران
تاریخ پذیرش مقاله1317/86/21 :

تاریخ وصول مقاله1317/81/10 :

چکيده

شکلگیری جزيرة حرارتی شهر بابل موردتوجه اين پژوهش است .اين پديده از مهمترين خطرهای محیطزيسدتی بدوده و بدر کیفیدت
زندگی و تقاضای انرژی تأثیرگیار است .دادههای مورداستفاده از طريق دستگاههای خودکار ثبت دما در دو نقطة شهری و حومده بده
میزان  263روز بافاصلة زمانی يک ساعت برداشت شد .بررسی ساعتی اختال ،دمايی شهر و حومه با استفاده از روش شددت جزيدره
حرارتی ( )Okeانجام گرفت .برای بررسی اثر بر رفتار دمايی از شاخصهای جايگزين تغییرپیيری روزبهروز دما  DTDو تفاضل میدان
برای نشان دادن جزيرة حرارتی استفاده شد .يافتهها نشان دادند ،جزيرة حرارتدی بابدل در دماهدای کمینده
تغییرات روزبهروز
بهصورت مشخص وجود دارد .در درحالیکه دماهای بیشینة تفاوتهای دمايی مشخصی میان شهر و حومه وجود ندارد .ازلحاظ زمانی
نیز در هنگام شب و دورة سرد سال اين پديده با شدت بیشتری وجود دارد DTD .میانگین دمای روزانه و کمینه در شهر بیش از حومه
شهر بیش از حومه است .با توجه بده ايدن بررسدی
بوده اما اين شاخص برای دمای بیشینه تفاوتی در دو محیط ندارد .میزان
جزيره حرارتی در شهر بابل ايجاد میشود و اين حالت در دماهای کمینه خود را به شکل مشخصتر نشان میدهد و بدر تغییرپدیيری
دما نیز مؤثر است.
كليدواژه

بابل ،جزيره حرارتی ،دمای کمینه ،روز بهروز ،شهر.

 .1مقدمه

مشکل جه نی گر اکثر کشدره

شهرنشینی و شههره تهأثیرا

بسهی ر بهر زنهد ی انسه ن

میروگ ت س

گرح تدسی است .انتظ ر

 2191تمرکز جمییت شهرنشهی به حهدوگ

گارند .گرواق شهرنشینی تغییر جمییت روست یی به شهکل

 80گرصد گر کشدره

شهر و اتزایش گرصد شهرنشین ن است .رشد شهرنشهینی

) .2016امروز یکی از آثه ر مههم مدرگتدجه شههر ،تغییهر

ح ضر ب شکلی است ک بیش از نیمی از جمییهت

محیطی است .شهره ب تغییراتی که گر سهطح

گر ح

جه ن گر شهره زند ی میکنند .ای گر ح لی است ک ای
میزان گر  21س

ذشت  91گرصد و گر  021س

ذشت

ویژ یه

تدسهی ی تته برسهد

زمی ایج گ میکنند ،ب یت ایج گ تغییرا
ب گ گر محیط میشدند ).(Jin et al. 2005

(Ojeh et al.

گر گم  ،رطدبت و
رم

شهره

 01گرصد بدگ است .گر بسی ر از مهدارگ ،شهرنشهینی به

ی مل شکفت و ب

نف بشر بدگ و سطح زنهد ی انسه ن را اتهزایش مهیگههد

و طد نی شدن تصهل رشهد و جهذب بیضهی از پرنهد ن

ن شههی از شهرنشههینی

است )ک وی نی  .)0981شهره میزان سهپیدایی 0و ته بش از

محیطههی،

سطح زمی  2را ک هش میگهند) .(T.R.Oke, 2002ب گلیهل

) .(Elmqvist et al., 2013تغییههرا
پی مههده

منفههی بسههی ر مهمههی بههر ویژ هیهه

اجتم یی و اقتص گ نیز گارگ .رشد سری شهرنشهینی یها
* ندیسندة مسئد :

ل نشست زوگهنگ م ی ه ن و گراته ن

ایج گ تغییر گر مدازنة ت بش گر شههره یکهی از پی مهده
Email: y.yousefi@umz.ac.ir
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گمهه یی اسههت.

ااتال ه

گم یی می ن شهر و حدمة برای پژوهشه نش ن

شن ات شد تری اثر شهر بر شهرایط جهد پدیهدة جزیهرة

گاگند ،رتت ر گم یی روزب روز 9من طآ شههر به محهیطهه

حرارتی است .اثهر محهیط شههر بهر جهد و یهة مهرز

غیرشهر نیز متف و است ) .(Gough & Hu 2016ب گلیهل

جزیرة حرارتی ب سطحی مجزا به شه ر رمه یی

ب صدر

بیشتر مشخص میشدگ رنجبر سی گ

آث ر آسیبرس ن پدیدة جزیرة حرارتی همدار بشر به گنبه

آب گ و همکه ران،

را حلی برا ک هش میهزان شهد جزیهرة حرارتهی اسهت.

 0980الف)) .رمه یش بن هه  ،آلهدگ ی ههدا و اسهتف گ از

برای پژوهشگران اتهزایش سهطدآ گارا مهداگ به ق بلیهت

تیر از گ یل ایج گ جزیهرة حرارتهی اسهت

بر شت انرو ادرشید و سطدآ سبز را بهرا که هش آثه ر

مص لح ب رن

یلیج نی و همکه ران .)0969 ،یمهدت ا شههره به که هش
میزان پدشش ی هی و تبخیر نسبت ب محیط اطهرا

اهدگ

رمتر اداهند شد ).(Ningrum, 2018
گنب

یمد پژوهشه
کالنشهره

اثر جزیرة حرارتی نخست گر گهة  0891گر لندن و به
آن گر گیگر شهره

آن پیشنه گ کرگند ).(Solecki et al, 2005

اروپ یی و گر اگام گر شههره

انج مشد گرب رة جزیرة حرارتهی گر
تدسی ی تت و گرح تدسی انجه م

کشدره

رتت است (Kim & Baik, 2005) .ب بررسی شهرایط گمه
گر نق ش مختلف شهر سئد ب جزیهرة حرارتهی به شهد

بزر ههی همچههدن شههیک د و نیدیههدرک مشهه هد شههد

بیش از  2گرجة س نتی راگ و ب میزان بیشتر گر هنگ م شهب

) .(Yamamoto, 2005تم یههل ب ه شهرنشههینی همچن ه ن گر

گست ی تتنهد (Brandsma & Wolters, 2012) .به بررسهی

جدام ه مختلههف گر ح ه

اتههزایش اسههت و ای ه اتههزایش

جمییت بر اتهزایش انهداز و شهد

0

جزیرة حرارتی شهر اُترات هلنهد گری تتنهد ،شهکل یهر

جزیهرة حرارتهی اثهر

جزیرة حرارتهی گر ایه شههر متهأثر از ابرنه کی ،جههت و

اداهد گاشت .جزیهر حرارتهی مهیتدانهد ب یهت اتهزایش

سریت ب گ است (Lehoczky et al. 2017) .ب بررسی شههر

(Balogun et

ههدا و

رم یی و آلدگ ی هدا نیز شهدگ

استر ه

) .al. 2010گر جه ن امروز ای پدیهد  ،یکهی از مههمتهری
اطره

والنسی ب ااتال

گمه یی بهیش از  2گرجه گمه

سطح زمی شههر گر ت بسهت ن گسهت ی تتنهد .گر ایهران نیهز

محیط زیستی محسدب شد ک بر کیفیت زنهد ی

شکل یر جزیرة حرارتی گر برای از کالنشهره بررسی

تأثیر می ذارگ .جزیرة حرارتی یکی از یدامل بسی ر مهم گر

شد .رنجبر سی گ آب گ و همک ران  0980ب)) ب بررسی

اتزایش تق ض

انرو برا سهرم یش گر بن هه به شهم ر

مهیروگ ) .(Shahmohamadi et al., 2013گر جهه ن امهروز
ک پدیدة رم یش جهه نی یکهی از میضهال

مق یس ا می ن شهر تهران و ورامی اش ر کرگند ،تهران به
گلیل شکل یر جزیرة حرارتی گارا گم

ب تر نسبت

بسهی ر مههم

ب ورامی است .رمض نی و گات محمد  )0986ب بررسی

برا انرو ب شم ر میآید ،ا ر جزیرة حرارتی نیهز به آن

شرایط گم یی گر شهر رشت ب استف گ از  6ایستگ مدقهت

اتزوگ شدگ وضییت بسی ر بد گر آیند ایج گ اداهد کرگ.

و  2ایسههتگ سههیندپتیا مدجههدگ به شههکل یههر جزیههرة

بسی ر مهم جزیرة حرارتی ای است

کمین گست

یکی از ویژ یه
ک ای پدید گر گم ه

کمین و گورة سرگ س

به اهدبی

ادگ را نش ن میگهد .ب شکلی ک شهره یمهدت ا گم هه
کمین بیشتر از محیط ه
گم
یب ر

شهر ب حدم گر روزه
بهتر ااتال

گم ه

حدمة اهدگ گارنهد و ااهتال
سرگ س بیشهتر اسهت .به
کمینة شهر ب روست یه حدمه

بیشههتر و مشههخصتههر اسههت ) .(Oke, 2002یههالو بههر

حرارتی گر رشت ب شد

بیشتر برا گم ه

ی تتند .شمسیپدر و همک ران  )0960ب بررسهی وضهییت
جزیرة حرارتی گر شهر تهران حدت صل ایستگ ه

بهم ،

آزاگ و ب زار را محهل تشهکیل جزیهرة حرارتهی گانسهتند.
بررسی یدسفی و همک ران  )0969گر گورة هرم سه
شهر ب بل به ااهتال

گمه

گر

میه نگی به میهزان  0گرجهة

سه نتی ههراگ اشه ر گارگ .کریمهی تیروزجه یی و همکه ران

شکلگیری جزیرة حرارتی و اثر آن بر...
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 )0969ب استف گ از تص ویر مه هدار ا گری تتنهد ،منه طآ
س ات شد گر شهر ب بل ب شد
شهر و را ه

اروجی شد

اتزایش ی تته و گر مرکهز
جزیر حرارتی بیشهتر بهدگ

است.

جمییت گر گه ه

ایران به اتهزایش سهری

 0992هم نند اغلب شهره

جمییت روب رو بدگ و ب یکی از شهره
است ن تبدیل شد .پی مده

مه جرپذیر ایه

تض یی رشد صیدگ جمییهت

ای شهر ،قبل از هر چیز ب صدر
اض ت شدن بیبرن م محل ه

سترش بیروی شهر و

جدید به محهدوگة شههر و

تغییر تراکم و ب تت ک لبد شههر ظه هر شهد .به سهترش
بی روی ای شهر گر ح
متدسط مقی

ح ضر به ینهدان شههر میه نی یه

محسدب میشدگ و ایج گ جزیرة حرارتی گر

آن گور از انتظهه ر نیسههت .هههد
شکل یر جزیرة حرارتی و تف و

ایهه تحقیههآ ،بررسههی
تغییرا

مب

ذشت ب یت اتزایش س اتوس زه

بیروی و بیبرن م  ،تغییر گر مد تیزیکی شهر و سهترش
آن گر جهته

شهر ب بل ،گومی شههر پرجمییهت اسهت ن م زنهدران از
س

ق بل تدج ب بهل گر گهه هه

ذشهت گارگ .ایه اتهزایش

مختلف شد است کریمی تیروزجه لی و

همک ران .)0969 ،طی س گهة اایر شهر ب بل پس از شههر
س ر بیشتری میزان تدسیة تیزیکی را گر است ن م زنهدران
گاشت است نصیر و همک ران.)0962 ،
روش ه

مختلفی برا شن ات جزیرة حرارتی وجدگ

گارگ ک ای روشه ب طدرمیمد ش مل استف گ از گاگ ه
اقلیمههی برگاشههتشههد از محههیط ،تص ه ویر م ه هدار ا ی ه
مد س ز ری ضی اسهت ) .(Azevedo et al. 2016گر ایه
پژوهش از گاگ ه

میدانی اسهتف گ

برگاشتشد ب صدر

شد است .ب گلیل نبدگ ایستگ هداشن سی گر شهر ب بهل از
2

گو گستگ مجهز به ثبهتکننهدة ادگکه ر از نهدع

MIC

م گمه

 )98583 USB-Data Logger, Taiwanسهه ات کشههدر

گر شهر ب بل گر مق یس ب حدمة آن است .ب ای منظهدر به

گمه و رطدبهت نسهبی گر

به تهدان

نصب گم نگ ره

ادگک ر گر گو محیط متفه و

تفکیا زم نی ب

ای پدید واک و شد .نت یر ای تحقیهآ

ت یدان ب ق بلیهت ثبهت گاگ هه
تداصل زم نی متف و

اسهتف گ شهد

Error! Reference

.)source not found.

مههیتدانههد بههرا برن م ه ریههزان شهههر  ،س ه زم ن حف ظههت
محیط زیست ،بخش تض
ار نه

سبز و یمران شهرگار و گیگر

ذ ربط اسهتف گ شهدگ .شهن ات مشهخصتهری

زم ن تشکیل جزیرة حرارتهی گر شهب ن روز گر ب بهل و نیهز
بررسی بهتری زم ن گر بی م ه

مختلف س

مدرگتدج

است.

شکل  4دیتاالگر ()MIC 98583 USB-Data Logger, Taiwan
مورداستفاده برای ثبت دادههای دما و رطوبت نسبی در بابل

 .2دادهها و روش کار

ای گستگ ه گقتی گر حد گهم گرج گارند .گستگ هه

ای بررسی رو شهر ب بل گر است ن م زندران انج م رتهت
Error! Error! Reference source not found.

 .)Reference source not found.مسه حت شهههر ب بههل
برابر ب  9122هکت ر است .ای شههر بهر اسه

تقسهیم

نخست تدسط نم یند شرکت س زند ک لیبر شهدند .بهرا
اطمین ن از صحت گاگ ه

چند شب ن روز

ثبتشد ب مد

گر ایستگ سیندپتیا ب بلسر گر کن ر سنجند هه
گاگ شهههد و مشهههخص شهههد گاگ هه ه

آن قهرار

آنهه ه تفه ه و

شهرگار ب  02منطقة شهر تقسیم شد اسهت یلهد و

ق بلمالحظ ا ب همهدیگر و نیهز به گاگ هه

همک ران .)0969 ،اتزایش جمییت  99060نفهر گر سه

ایستگ ب بلسر ندارند .بید از صحتسنجی ،گسهتگ هه گر

 0992ب  929280گر سه

 0960نشه ن از رشهد تیزیکهی

محیط شهر و حدمة آن نصب شدند شکل .)2

ثبهت شهدة
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شکل  .2موقعیت مکانی بابل و ایستگاههای ثبت دادههای هواشناسی در آن

مک ن نخسهت گر مرکهز شههر که گارا تهراکم به
جمییت و تراتیا زیه گ گر روز اسهت ،به ینهدان ایسهتگ
شهر انتخ ب شد .مک ن گوم به ینهدان تضه
بخش جندبی شهر گر انته

روست

حدمه گر

نج رکال و گر ت صهلة

آبهه ن ) (22 October 2015تهه  0گ مهه 0960
) November 2015گاگ ه

متر از سهطح آب هه

آزاگ قهرار گارنهد .حهس رهه گر

جیب ا چدبی ب ق بلیت یبدر هدا که به صهدر
س ات شدند ،قرار گاگ شهد .جیبه هه

همسه ن

په یش گر ارتفه ع

حدوگ  2متر از سطح زمی قرار رتتند.

ثبتشهد گر حهی انتقه به

رای نهة همههرا از بههی رتتنههد .گرنه یههت  2292گاگ سه یتی
برگاشت شد.

اتقههی  9921متههر از ایسههتگ شهههر واقه شههد اسههت.
ایستگ شههر گارا ارتفه ع  2متهر و حدمه نیهز گر 2

(22

برا نش ن گاگن میزان شد

جزیهر حرارتهی از روش

مرسدم گر ای زمین استف گ شد .ااتال
شهر و من طآ روست یی اطرا
شد

می ن گم

مراکهز

آن  )∆Tu9-r2بی نکننهدة

جزیهر حرارتهی اسهت ) .(Oke 2002منه ب ینهدان

میگارند،

میهزان شهد

جزیهر حرارتهی گر براهی از

شهره ب بیش از  01گرج س نتی هراگ نیهز اداههد رسهید

گستگ ه گر ت ری  )7 May 2015 00/0/0960شهروع
ب ثبت گاگ گر ای گو محیط کرگند و ب مد

).(Tam et al. 2015

 922روز ت

گر اگام ای پژوهش ب بررسی تغییر روز ب روز گم گر

تهه ری  )20 June 2016 90/9/0962گر محههیط ،ثبههت

مک نی

گاگ ه

گم و رطدبت نسبی ب

م زمه نی یها سه یت را

انج م گاگند .گر ای بی ب گلیل مشکال

تنی گر ت صهل 0

گو مک ن شهر و حدم برا نش ن گاگن تف و ه
پرگاات .برا ای هد

از گو روش تلفیقی  .0تغییهر روز

ب روز گمه  )8DTDو  .2تفه و

تغییرپهذیر روز به روز

شکلگیری جزیرة حرارتی و اثر آن بر...
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گم

کمین

بیشین ب گم

6

استف گ شد.

تغییرپذیر روزب روز گم نخست تدسهط

کمینة روزان ) )DTD(minاسهت .مقه گیر مثبهت آن بیه نگر

(Karl et al,

تغییرا

بیشتر گم گر روز و مق گیر منفهی بیه نگر تغییهرا

) 1995برا مق صد اقلیمهی به که ر بهرگ شهد و گر اگامه

بیشتر گم گر شبهنگ م است .ای شه اص مییه ر بهرا

تدسط ) (Gough, 2008تدسی ی تت .تغییر روز ب روز گمه

تشههخیص و تمه یز شهههر از روسههت و اتههزایش شهرنشههینی

رابطة زیر استدار است ):(Wu et al. 2016

بر اس
)0

)0

گر ای می گل
گم

(|⁄

|

بیش از من طآ روست یی است ).(Tam et al., 2015

|∑

0

|∑ مجمدع قدر مطلهآ تف ضهل

گو روز مج ور هر زم ن به زمه ن قبهل از آن) بهرا

مد زم ن میی

مثالا م ه ن ) و  nتیداگ کل گاگ ه ست .ای

ش اص روشی جدید گر شن س یی جزیرة حرارتهی شههر
است ).(Tam et al. 2015
پس از ب گست آورگن  DTDااتال
ب رابطة ب  ،تفه و

ااهتال

گم

روزب روز)

روزبه روز گمه

بیشهین و

کمین ب یندان ش اص  ∆DTDب شکل زیهر بررسهی شهد
).(Gough & Hu, 2016
(
(

)
)

ای می گل نش نگهندة تف ضل می ن تغییهرا
بیشینة روزان ) )DTD(maxب تغییرا

برا شن ات رتت ر گم یی شهر و حدمه گاگ هه

گمه به

شکل س یتی برا ای گو محیط اسهتخراج شهد .گاگ هه
اسههتخراجشههد از ایهه گو محههیط نشهه ن گاگ ،گر ت صههل
س یته

می ن حدوگ  6ت  09شد

کمتری میزان ادگ میرسد .ب ت صل
ب سمت شب گم

جزیهر حرارتهی به
هرتت از ایه زمه ن

شهر گارا میهزان بیشهتر نسهبت به

حدم است .از زم ن غروب ادرشید ااتال

گمه یی میه ن

میی بد .از هنگ م صبح ایه ااهتال

روزبه روز

روزب روز گم

میه ن شههر و حدمه

ک هشی تت و ت حدالی ظهر ای رتت ر اگام پیدا اداهد کرگ
.)Error! Reference source not found.

دما

۲۳

 .3یافتههای هژوهش

شهر ب حدم ب تدریر اتزایش ی تت و ت هنگ م صهبح اگامه

)2

گم

پیشنه گ شد است .گر من طآ شهر یمهدت ا میهزان

دمای شهر
دمای حومه

۲۲
۲۱
۲۰

۱۹
۱۸
۱۷
۱۶
۱۵
ساعت

۱۴
۱

۲

۳

۴

۵

۶

۷

۸

۹

۲۴ ۲۳ ۲۲ ۲۱ ۲۰ ۱۹ ۱۸ ۱۷ ۱۶ ۱۵ ۱۴ ۱۳ ۱۲ ۱۱ ۱۰

شکل  .6تغییرات و تفاوتهای دمایی ساعتی شهر بابل و حومه در کل دورة مورد بررسی
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استخراجشد گم ب صدر

سه یتی

می ن شهر و حدم گر م ه
ب م ه

نت یر ج لبی ب گست آمد .ب طهدرکلی

گس مبر ،واندی و تدری نسبت

گیگر بیشتر و مشخصتر اسهت .گر ایه مه هه

می نگی گم گر محیط شهر گر گور بررسی شهد حهدوگ

میههزان ااههتال

 06/2گرجة س نتی راگ و گر حدمة شههر ایه میهزان 08/2

غیرشهر ب بیش از  2/2گرجة س نتی هراگ رسهید اسهت.

گرج است .ازلح آ گم یی اغلب ش اصهه
جز گم

گو نقطههة شهههر و

می ه نگی کمین ه ه ه

گمه یی به

ای گر ح لی است ک بیشینة گمه یی گو نقطهة مدرگبررسهی

بیشین ) گر محیط شهر نسهبت به حدمه گارا

چشمگیر نیسهتند و گر براهی مه هه

گارا ااتال ه

میزان بیشتر است .ااتال

کمین هه

مق یس ب گیگر ش اص ه

گمه یی بیشهتر اسهت .بررسهی

.)Reference source not found.

ایسهتگ شههر از هنگه م

ب تدج ب مشهدگ بدگن ااهتال

س یتی گاگ ه نشه ن گاگ ،گمه
اوایل شب از س یت  06ااتال

شههر و حدمه گر

مشخصی ب گمه

ای شه اصهه گر حدمه بهیش از شههر اسهت

گم یی شد

حدمه

گارگ .شیب ک هش گم گر حدم بیشتر از گاال شهر اسهت.
کمتری ااتال

شد

میه نگی کمینه هه

جزیرة حرارتی ب ایه په رامتر مح سهب شهد.
می ن شههر و حدمه

گر همة م ه نش ن گاگ ااتال

گم یی می ن گو محیط شهر و حدم حهدالی

مثبههت اسههت شههکل  .)7به گلیههل از گسههت رتههت بیشههتر

بهتر اثر شهر بر گمه

ای م  ،میزان

س یت  00صبح وجدگ گارگ .ب یب ر

گاگ ه

گر ای زم ن ب کمتری میزان ادگ میرسد.
شد

!Error

شد

جزیرة حرارتی مربدش ب می نگی کمینة شههر به

یالو بر ای گر گور سرگ س

ب بیش از  9گرجة س نتی راگ رسید که ایه میهزان

ق بل اسهتن گ بهرا یها مه نبهدگ و گر نمهدگار میهزان آن

حدم گر کل گور مدرگبررسی  0/2گرجة س نتی راگ است.
انداز ااتال هه

م ندامبر و کم بدگن تیداگ گاگ ه

نم یش گاگ نشد.

گمه یی

جدول . 1مقایسة دمایی شهر بابل با حومه بهصورت ماهانه

م

Jan

کل گور

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

Feb

Mar

Apr

May

Jun

28/8

29/9

20/6

09/8

01/2

06/2

می نگی شهر

1/2

01/2

00

02/0

22/0

29

28/8

22/9

20/0

02/9

8/2

08/2

می نگی حدم

/2

6/2

09/0

09/2

22/0

22/2

22/2

22/6

99/8

20/0

21/0

90/2

بیشینة شهر

29/8

22/8

26/9

00/2

92/9

99/0

98/2

01/2

99/9

20/2

20

90/9

بیشینة حدم

22/8

29/2

26/2

96/0

99/0

92/2

96/2

98/2

92/9

92/2

09/6

29/8

می نگی بیشینة شهر

00/2

00/6

08/2

22/2

29/2

91/0

99/2

99/9

90/2

26

08/9

29/0

می نگی بیشینة حدم

00/2

00/8

02/9

22/9

29/2

91

92/6

92/9

26/9

22/9

08/9

09/6

کمینة شهر

2

2/9

9/2

8/0

09/0

02/0

06

21/6

08/2

09/2

2/2

9/8

2

کمینة حدم

-1/8

-1/9

0/8

9/9

00/8

02/8

02/6

21/9

02/2

02/6

0

0/0

-1/8

می نگی کمینة شهر

2/9

2/2

00

09/6

06/0

22/0

20/8

22/0

22/0

20/6

01/2

2/0

09/0

می نگی کمینة حدم

2/2

2/0

6/2

02/2

08/2

20

29/2

29/2

20/9

20/2

9/8

0/2

00/0

شکلگیری جزیرة حرارتی و اثر آن بر...

 927

یداهلل یوسفی

دما

۳
۳
6
6
1
1
۰

jan

mar

feb

may

apr

jun

aug

jul

sep

dec

oct

شکل  .7شدت جزیرة حرارتی در ماههای مختلف

جدول . 2تغییرپذیری دما در شهر و حومة بابل

شهر

حدم

پ رامتر
 DTDگم

روزان

0/99

0/92

 DTDگم

بیشین

2/6

2/6

 DTDگم

کمین

0/92

0/02

0/9

0/0

گر اگام برا مق یسة رتت ر گم یی گر گو نقطهة انتخه بی
میههزان  DTDگم ههه

میهه نگی کمینهه و بیشههینة روزانهه

مح سب شد .بررسی نش ن گاگ DTD ،می نگی گم
و گم

روزانه

کمینة شهر بیش از حدمه بهدگ امه ایه شه اص

برا گمه

بیشهین تفه و

چنهدانی گر گو محهیط نهدارگ.

بررسی نش ن گاگ ،میزان

شهر بیش از حدمه اسهت

.)Error! Reference source not found.
بررسی میزان رطدبت شهر ب حدم نیهز نشه ن گاگ نقطهة
شهر ب طدر میه نگی گارا 21گرصهد و حدمه نیهز گارا

گمه

به تر شهههر ظرتیهت رمه یی هههدا آن به تر رتته

ازای رو رطدبت نسبی کمتر نسبت ب محیط حدم گارگ.
 .4نتيجهگيری
بررسی ح ضر ب اتک بر گاگ ه

نقطة شهر و حدم گر ب بل ب بررسی س یتی تف و هه
گم یی برا رسیدن ب رتت ر جزیرة حرارتی پرگاات اسهت.
جزیرة حرارتی تنه منحصر ب میزان گم

بر تغییرپذیر گم نیز مؤثر اداهد بدگ .ب تدجه به منه ب

حدوگ 29گرصهد رطدبهت نسهبی اسهت .بیشهتری ااهتال
رطدبت می ن شهر و حدم گر هنگ م صهبح که حدمه گارا

را نش ن میگهد .ی تت ه

گم

نسبی کمتر گر شهر نیز ب گلیل گم

بیشتر آن است .ب گلیهل

هدا بیشهتر گر

شهر نسبت ب محیط پیرامدنی نیست .ای پدید بدون شا
مدجدگ ای پدید گر گم ه

کمتر نسبت ب شهر است ،وجدگ گارگ .میزان رطدبت

برگاشتشدة زمینی گر گو

گاگ ،میزان گم

کمین ب شکل روش تر اهدگ
بررسی گم یی گر ب بل نیهز نشه ن

کمین گر هم م ه چ ب صدر

میه نگی

ی مطلآ گر شهر بیش از حدم بدگ و ای گر حه لی اسهت
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بیشینة نقط شههر گر براهی از مهدارگ کمتهر از

ااتال

گم یی می ن شهر و حدمة مش هد شهد گر ب بهل گر

حدم بدگ است .گر گورة بررسیشد  ،گر شهر کمینة گم از

نتیجة اثر شهر بر گم ست و ب یب ر

 2گرجة س نتی راگ پ یی تر نرتت و گر حدمة شهر کمتهری

گر ای شهر شکل رتت و ای ح لت گر گم ه

ثبت شد  -1/8است .بیشتری شد

گم

م ه ن گر م ه

ب صدر

جزیرة حرارتی،

گس مبر ،واندیه و تدریه گور

سرگ س ) گر می نگی کمین ه

شهر و حدم وجدگ گارگ.

بررسی تغییرپذیر روزب روز گم ه نیز نش ن گاگ ،میزان
کهه ش اصههی جهه یگزی و جدیههد گر

شهه اص

شن ات پدیدة جزیرة حرارتی است ،گر حدم کمتر از شهر
است .ب طدرکلی تغییرپهذیر گمه

کمینهة شههر کمتهر از

بهتر جزیهرة حرارتهی
کمینة ادگ

را ب شکل مشخصتر نش ن گاگ است .نتیجة ایه بررسهی
مشههخص م هیکنههد پدیههدة جزیههر حرارتههی منحصههر بهه
کههالنشهههره نیسههت و گر شهههره

متدسههط نیههز تشههکیل

میشدگ .نکتة گیگر ایه که جزیهرة حرارتهی ،تغییرپهذیر
گم یی شهر ب بل را نیز متف و
است .ای اتزایش گم

به محهیط اطهرا

شهر میتداند گر میهزان مصهر

انرو بهرا سهرم یش گر گورة هرم سه

و نیهز که هش

حدم است .ازآنج ک محیط س ات شد میهزان سهپیدایی و

مصر

ب زت بش از زمی را ک هش گاگ و نیز به طدرمیمهد گارا

همچنی محیط شهر ب بل میتدانهد ،اسهتر هه

رطدبت کمتر و ظرتیت رم یی و انرو رسهید به سهطح
بیشتر است ازای رو رم
تضهه

محسهد

بیشهتر گر میه ن

سهه ات شههد ذایههر اداهههد شههد .ایهه

رمهه

انرو برا

ن شی از گم
از گم

ب

آن کهرگ

رم یش گر گورة سرگ س
بیشتر و استر ه

مؤثر ب شد.
گمه یی

گم یی کمتر ،ن شی

پ یی را نسبت ب محیط غیرشهر پیرامهدن اهدگ

ایج گ نم ید .از طرتی ب تدج ب رشد روزاتهزون جمییهت

ذایر شد گر شب ب محیط پس گاگ اداهد شد .گرنتیجه

شهر گر مق یس ب جمییت غیرشهر و تدسهیة تیزیکهی

کمین گر شهر کمتر اداهد شهد .امهروز

شهره ای مسئل ح لز اهمیت بیشتر اسهت .از ایه رو گر

تغییرپذیر گم

من طآ گر حدمة شهره ب ویژ گر است ن م زندران تغییهرا

مدیریت شهر گر ب بل زم است نخست اقهدام تی بهرا

بسههی ر از

جلد یر از سترش بیرویة شهر انج م رتت و گر اگامه

روست یی ن و پرجمییتتر شدن منه طآ نزگیها به شههر و

سبز برا ک هش میزان گمه

زیهه گ گر حهه
س ات بن ه
روست یی اطرا

ر گاگن اسههت .مههه جر

مدسدم ب ا نهة گوم گر منه طآ حدمه ا و
شهره و نیز تغییر الگده

ب ای روند تزایندة ادگ اگام ی بد ،وضه مدجهدگ بررسهی
شد را تغییر اداهد گاگ و بدون شها میهزان تغییرپهذیر
گم یی حدمة امروز ب وضییت شهر نزگیا و نزگیاتر
اداهد شد .گرنتیج گر آیندة ن چندان گور ،منطقهة حدمهة
دن شهره را ب ید گر ت صلة گورتر از مرکز شههر و گر

من طآ کمتر گستک ر شد جستجد کرگ .ب یب ر
شهره گر ح بلییدن محیط اطرا
ب تدج ب ی تت ه

گر شهر اندیشید شدگ.

سه اتوسه ز

روست ه ک شب هت زی گ ب شهر گارند) گر صهدرتی که

ای

تمهیداتی برا تدسیة تض ه

س گ تهر

ادگ هستند.

یادداشتها
albedo
emissivity
day to day
Utrecht
Data Logger
urban
rural
day to day temperature variation
difference between day to day variability of daily
maximum temperature (DTD(max)) and day to day
variability of daily minimum temperature(DTD
))(min

بحت مدجدگ میتدان ینهدان کهرگ

منابع
رمض نی ،ب .و گات محمد،

شهر :0 ،

.90–06

 .م .0986 .شن ات محدوگة مک نی رشت تشکیل جزیرة رم یی گر شهر .مجلة پژوهش و برن مه ریهز

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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 مط لیة مدرگ جزیرة رم یی تهران و شبی س ز یدگ.0980 .ع.

، و ص گقی حسینی. ع، یلیاکبر بیداتی،. ع، رنجبر سی گ آب گ
.28–99 :90 ،  تیزیا زمی و تض.آن

 آث ر جزیرة رم یی و شهرنشینی رو وض هدا و اقلهیم.0980 .ع.

، و ص گقی حسینی. ع، یلیاکبر بیداتی،. ع، رنجبر سی گ آب گ

.98–26

:96 ، محیطشن سی. گاگ ورامی

محلی گر کالنشهر تهران بر اس

:)98 0 ، مجلة محیطشن سی. واک و جزیرة حرارتی شهر تهران.0960 . ز، و حسی پدر. ، اادان،. م،  مهدی ن م هفروز،. ا. ع,شمسیپدر
.29–02

 تصلن مهة جغراتیه و. تحلیل تض یی یدامل شکل یر ازش شهر گر شهر ب بل.0969 . ع، و روسی. ا، ش کر منصدر،.ع.
.88–99

 محل کدچ به: هندس شهر مدرگمط لی

جزیر حرارتی بر اس

 مح سبة شد.0969 .
.002–66

.)سمت

سهترش

:)9 0 ،محیطی

، یلد

:6 ، برن م ریز شهر چشمانداز زا ر
،  و صی گ. م، طد بی نژاگ،. ب،یلیج نی

 نشری تحلیل تض یی مخ طرا.شهر تبریز

 س زم ن مط لی و تدوی کتب یلدم انس نی گانشگ ه: تهران.  میکروکلیم تدلدو.0981 . م،ک وی نی

جزیرة حرارتی شهر ب بهل به تدجه به
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