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  چکیده

سال گذشته داراي اثرات مثبت و منفی زیادي روي جوامع شهري سراسر  50طی  روند توسعه

توجه افزایش مداوم درجه حرارت شهري تحت  هاي قابل یکی از نگرانی. جهان داشته است

باشد که اغلب روي  جزیره حرارتی همانند چتري از هوا می. باشد جزیره حرارتی شهري می  عنوان

در . باشد تر از هواي اطرافش می ار داشته و دماي درون آن گرموساز شده شهر قر مناطق ساخت

هاي فراوانی براي شهرها ایجاد کردند ازجمله مواردي که  هاي اخیر، جزایر حرارتی، چالش دهه

این پژوهش . باشد هاي شهري می توان نام برد سالمت جامعه، رفاه اجتماعی و زیرساخت می

 MODISو سنجنده  LandSat-8ی و تصاویر ماهواره وهوای درصدد آن است که با بررسی آب

شهر تهران، به همپوشانی این تصاویر با  جهت تشخیص محل دقیق جزایر حرارتی در کالن

تراکم جمعیت، کیفیت (هاي اجتماعی و اقتصادي شهري  مرتبط با ویژگی GISهاي  نقشه

اقتصادي اجتماعی زمینه  گیري جزایر حرارتی و تحوالت بپردازد تا شکل،)زندگی، قیمت مسکن

شود که مناطق ده و یازده و  حاصل از پژوهش این موضوع مشاهده میدر نتایج. را تشریح کند

رسد به دلیل  شهر تهران جزو حوزه اصلی جزایر حرارتی شهر هستند و به نظر می دوازده کالن

رارتی، مشهودتر هاي اجتماعی و اقتصادي خاص این مناطق، الگوي توزیع جزایر ح وجود ویژگی
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  و طرح مسئلهمقدمه

اثرات . شهرها است جزیره حرارتی شهري یکی از بارزترین پیامدهاي گسترش و توسعه کالن

تبع  مهم در کیفیت هوا و بهتواند نقش اساسی و  هاي حرارتی می گیري جزیره ناشی از شکل

اي از  سابقه این در حالی است که جهان امروزه جریان بی. آن سالمت عمومی ایفا نماید

با توسعه شهرنشینی، وسعت . نماید صنعتی شدن و شهري شدن بدون برنامه را تجربه می

زیادي از مناطق کشاورزي و جنگل جاي خود را به مناطق مسکونی و صنعتی و دیگر 

عنوان مراکز تولید انسانی، حیات و دستیابی به تمدن شناخته  اند که به ها داده ساختزیر

توسعه صنایع در کنار گسترش روزافزون شهرنشینی منجر به تخریب گسترده . شوند می

اي از آب براي مصارف شهري و  هاي کشاورزي، پوشش گیاهی و اختصاص بخش عمده زمین

گردد،  انداز طبیعی می انداز مصنوعی جایگزین چشمهمچنین که چشم. صنایع شده است

دهندة سطح زمین سبب یک سري از تغییرات بازتاب سطح، نگهداشت  تغییر مواد تشکیل

  .گردد وهواي محلی می داري بر آب گرما و انتقال گرما و یا به عبارتی اثرات معنی

کی شهري زیستی اکولوژی جزیره حرارتی شهري بازنمود شاخصی از مشکالت محیط

فقط منجر به کاهش کیفیت هوا،  مشکالت ناشی از تشکیل جزیره حرارت شهري نه. است

گردد، بلکه تهدیدي بر سالمت جسمانی  اثرات بر میزان بارندگی و افزایش آلودگی می

ساکنین و کیفیت حیات شهروندان ساکن است، این در حالی است که تأثیر زیادي بر رفاه و 

حال، مطالعات بسیار کمی در مورد فضاهاي شهري  بااین. گذارد می سالمتی انسان تأثیر

  ).Van Poll, 1997: 34(شده است انجام

توان به افزایش دماي هوا، افزایش  از نتایج وجود و توسعه جزایر گرمایی شهري می

اره اي و افزایش آلودگی هوا اش هاي هوا، گازهاي گلخانه تقاضاي انرژي، افزایش انتشار آالینده

هاي گرماي شهري، توجه و مدیریت عوامل به وجود  با توجه به تأثیرات سوء جزیره. نمود

ها و راهکارهاي کاهش شدت این پدیده،  ها، استراتژي آورنده آن ضروري بوده و پتانسیل

، پژوهش پیش رو قصد دارد که با )66-55: 1392عزیزي و همکاران،(ناپذیر است  اجتناب

شهر تهران الگوي  هاي اجتماعی و اقتصادي خاص برخی مناطق کالن گیتوجه به وجود ویژ

  .توزیع جزایر حرارتی را در این مناطق توضیح دهد

:شود باشد بیان می ها می لذا ابتدا سؤاالتی را که این پژوهش درصدد پاسخگویی به آن

  گیري پدیده جزیره حرارتی شهري تأثیرگذار است؟ چه عوامل محیطی بر شکل) الف
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شهر تهران به چه  هاي شهري در کالن الگوي پراکنش جزایر حرارتی در سطح بافت) ب

  صورت است؟

هاي اجتماعی و  توان توزیع فضایی جزایر حرارتی را در بستر ویژگی چگونه می) ج

  اقتصادي شهري توضیح داد؟

  

  پیشینه پژوهش

نیروهاي فضاساز در عنوان نظام جغرافیایی، متأثر از عوامل و  هاي شهري به سکونتگاه

فرایندي زمانی ـ مکانی به وجود آمده و همواره تحت تأثیر فرایندهاي درونی و بیرونی 

در این . اند در حال تغییر و تحول بوده) اجتماعی ـ فرهنگی، اقتصادي، محیطی ـ اکولوژیکی(

یی عنوان جزئی از نظام جغرافیا شهرها شامل مناطق شهري کوچک هستند که به میان کالن

و اجزاي مرتبط به هم هستند، متأثر از موقعیت و جایگاه مکانی ـ فضایی، نحوه تعامل یا 

هرچند روند . اند ارتباط درونی و بیرونی خود درگذر زمان، همواره دستخوش تحوالتی شده

صورت تدریجی بوده  گیري و نحوه تکوین ساختاري ـ عملکردي شهرها، در گذشته به شکل

شهرها  یابی فضایی و عملکرد نظام سکونتگاهی کالن هاي اخیر سازماناست، اما در دهه

طرف متأثر از تحوالت اقتصادي ـ اجتماعی در نظام جهانی بوده و از طرف دیگر متأثر  ازیک

هاي مختلف که براي توسعه آنها اتخاذ و اجرا  هاي دولت و سازمان ها و برنامه از سیاست

عنوان مسئله اساسی در  آنچه اکنون به. ي شده استشده، دستخوش تغییر و تحوالت زیاد

شهر تهران مطرح است، سرعت شتابان رشد  روند توسعه اقتصادي ـ اجتماعی کالن

شهر و تمرکز  شهرنشینی و هجوم مهاجران روستایی شهرهاي کوچک و میانی به این کالن

دن تعادل نظام و جمعیت و ایجاد ناهماهنگی بیشتر در توزیع جمعیت و فعالیت و برهم خور

شماعی و احمدپور، (هاي اقتصادي، اجتماعی است  شبکه شهري و بر پایه تمرکز فعالیت

1384:274 -283.(  

هاي اقتصادي در جوامع گوناگون دستیابی به  زمان با اینکه هدف بسیاري از سیاست هم

دي به هاي اقتصا محیطی ناشی از فعالیت سطوح باالي رشد اقتصادي است، مخاطرات زیست

شده است زیرا رشد اقتصادي سریع به دلیل استفاده فزاینده  برانگیز تبدیل یک موضوع بحث

زیست وارد  هاي جدي بر محیط ها، زیان از منابع طبیعی و انتشار حجمی بیشتر از آالینده

 - در این راستا بررسی ابعاد اقتصادي). 48-39: 1389بهبودي و همکاران، (کند  می

ویژه در شرایط کنونی که حجم  محیطی آنها به گازهاي آالینده و آثار زیست اجتماعی انتشار
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برخی بر این . اي در حال افزایش است، از اهمیتی شایان توجه برخوردار است گازهاي گلخانه

زیست، موجب تخریب آن  باورند که آزادسازي تجاري به دلیل افزایش استفاده در محیط

پردازان بر این باورند  همچنین برخی نظریه). 480-478: 1390مقدسی و ضیائی،(شود  می

هاي تخریب  تواند، توانایی جبران هزینه که افزایش تجارت در پی افزایش درآمد می

,Adkins et al(زیست را خواهد داشت  محیط در پژوهشی دیگر با عنوان ). 128 :2007

انجام » )شهر یزد: العهموردمط(زیستی  بررسی عوامل فرهنگی مرتبط با رفتارهاي محیط«

نتایج پژوهش نشان داد که بین متغیرهاي سرمایه فرهنگی، سبک زندگی و رفتارهاي . دادند

زیستی رابطه معنادار وجود دارد و همچنین بین زنان و مردان در رفتارهاي  محیط

مندي از  محیطی تفاوت معناداري وجود دارد؛ اما بین متغیرهاي سن، وضع تأهل، بهره زیست

محیطی رابطه معناداري وجود  جمعی، دینداري، تحصیالت و رفتارهاي زیست وسایل ارتباط

  ).83- 1393:107زاده میمندي و همکاران،  حاجی(ندارد 

هاي پاسخگو در نگرش و رفتار عمومی  اثر ویژگی«در تحقیقی با عنوان 

ار هاي شخصی پاسخگویان در نگرش و رفت هدف، بررسی اثر ویژگی» محیطی زیست

نتایج پژوهش نشان داد که جنس، محل سکونت، تحصیالت، درآمد، سن . محیطی بود زیست

 ,Tarrant et al(محیطی رابطه معناداري دارد  گیري سیاسی افراد با رفتارهاي زیست و جهت

1997: 637-618.(  

انجام » وهوایی هاي عمومی درباره تغییرات آب رفتار و نگرش«در تحقیقی با عنوان 

. وهوایی بود هاي افراد جامعه در تغییرات آب این پژوهش بررسی اثر رفتارها و نگرش. دادند

نتایج پژوهش نشان داد که تغییرات در سبک زندگی و اتخاذ . روش این پژوهش اسنادي بود

 ,Patchen et al(محیطی بهتر خواهد شد  سبک زندگی مطلوب باعث رفتارهاي زیست

2006: 601.(  

ارزیابی پایداري شهرهاي اسپانیا با توجه به «اي با عنوان الهپژوهشگران در مق

محیطی،  هاي زیست به ارزیابی شاخص» محیطی، اجتماعی و اقتصادي هاي زیست شاخص

نتایج پژوهش نشان داد، با توجه به . شهر اسپانیا پرداختند 26اقتصادي و اجتماعی در 

بیکاري و تعداد جرائم در شهرهاي هاي اجتماعی و اقتصادي، توجه به نرخ  اهداف شاخص

حال، میزان مصرف برق، ضایعات جامد  درعین. مورد مطالعه، باید در اولویت قرار گیرند

محیطی در شهرهاي مورد مطالعه  اي در محل، از منظر زیست شهري و انتشار گازهاي گلخانه

و ساکنان را براي  ها این نتایج منافع بالقوه براي سیاستمداران، دولت. در سطح مطلوب است
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منظور دستیابی به  هاي اجتماعی ـ اقتصادي به هاي متابولیک و شاخص شناسایی جریان

  ).Gonzalez-Garcia et al, 2018: 178(کند  پایداري، بهینه می

هاي اجتماعی و  توان نتیجه گرفت که ویژگی شده می هاي مطرح با توجه به همه نظریه

شده است،  یست که امروزه نیز یک بحران جهانی تبدیلز اقتصادي در مورد مسئله محیط

) مانند جزایر حرارتی(محیطی  با توجه به اینکه امروزه مسائل زیست. رسد الزم به نظر می

رسد، در واقع هر چه  اند، آگاهی از این مشکالت الزم به نظر می اهمیت جهانی پیدا کرده

شتر شود و برخوردهاي منطقی و محیطی بی سطح آگاهی افراد جامعه از مشکالت زیست

لذا این پژوهش بر آن است که با توجه به وجود . تري خواهند داشت رفتارهاي مسئوالنه

شهر تهران، الگوي توزیع جزایر  هاي اجتماعی و اقتصادي خاص برخی مناطق کالن ویژگی

بعدي را توضیح دهد تا در تحقیقات ) شهر عاملی مهم در نظام جغرافیایی کالن(حرارتی 

هاي آن به سالمت شهروندان  ها، جزایر حرارتی و آسیب بتوان با بررسی و شناخت این ویژگی

  .را کاهش داد

  مبانی نظري

  جزایر حرارتی -1

این مسئله که . وهواشناسی شهري، روند رو به افزایش دماي هواست مشهودترین جلوه آب

یی بین یک ناحیه شهري و هاي دما خورد باعث تفاوت در هر شهر و شهرکی به چشم می

وهواي سطح زمین  این تفاوت از لحاظ ماهیت و اختالف آب. شود انداز روستایی می یک چشم

. اي که به یکسان نبودن شارهاي تابشی و مبادالت آشفته وابسته خواهند بود گونه است، به

ي باد میل این تمایزات در شرایط جوي صاف و آرام میل به افزایش و در هواي ابري و دارا

دهند و دماي شهر  دماي بسته، تفاوت دمایی را بهتر نشان می هاي هم منحنی. به زوال دارند

عنوان جزیره گرماي شهري  کنند که این وضعیت به هاي اطراف جدا می را از محیط

تر است و با دور  در این پدیده، دماي مناطق شهري نسبت به حومه بیش. شده است شناخته

یابد که این مقدار در ارتباط با زمان و مکان تغییر  شهري، دما کاهش می شدن از مناطق

دماي بسته در شهر و  هاي هم گذاري این پدیده آن است که اگر منحنی علت نام. کند می

شود که به  اي محصور در آب دیده می حومه آن ترسیم شود، خطوط منحنی شبیه به جزیره

  ).Ahmed, B. et al, 2013: 243(گویند آن جزایر حرارت شهري می
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کیفیت شهري-2

کیفیت شهري سنجشی است براي ارزیابی شرایطی از محیط مسکونی که براي زندگی 

توان از میزان و نحوه  شهري حداقل مطلوبیت را به همراه دارد و از عوامل مؤثر بر آن می

تی شهر، امنیت مراتب در کاربردهاي عمده و خدما رسانی اجتماعی، چگونگی سلسله خدمات

ها و  اجتماعی در فضاهاي شهري، نحوه دسترسی به فضاهاي شهري، مکان قرارگیري کاربري

هاي مختلف در شهر،  زیست شهري، عملکرد بخش فضاهاي اصلی شهر در بستر شهر، محیط

هاي در جریان در محیط شهري، توجه به هویت و فرهنگ بومی ساکنان و غیره را  فعالیت

 - ت شهري عبارت است از شرایط اجتماعی، فرهنگی، اقتصادي و کالبديکیفی. نام برد

دهنده میزان رضایت یا عدم رضایت شهروندان از محیط  فضایی محیط شهري که نشان

محققان بیان کردند یک محیط ). 283-274: 1384شماعی و پوراحمد، ("باشد شهري می

واسطه  ه در آن ساکن هستند بهمندي را به جمعیتی ک باکیفیت باال، حس رفاه و رضایت

 Lansing(کند  هایی که ممکن است فیزیکی، اجتماعی یا نمادین باشند، منتقل می ویژگی

199-& Marans,1969: 195 .( لینچ در مورد کیفیت شهرها معتقد است که براي سکونت و

وردار گونه که خانه باید از صفات و مزایایی برخ اي است بزرگ و همان زندگی، شهر خانه

بخش سازد، شهر نیز باید داراي کیفیات و  باشد تا سکونت و زندگی را مطلوب و آسایش

هایی براي تأمین آسایش و راحتی باشد و نیز مانند خانه داراي محیطی گرم و  ویژگی

  ).5: 4137لینچ، (صمیمی و دلپذیر باشد که زندگی را مرفه و مطلوب سازد 

بندي آنها  شده در زمینه کیفیت محیط شهري و جمع با توجه به بررسی مطالعات انجام

  :بندي نمود توان تقسیم کننده کیفیت محیط شهري را در قالب سه دسته، می عوامل تعیین

تواند شامل درآمد خانوارها و قیمت مسکن در  این عوامل می: عوامل اقتصادي شهر- 1

  .هاي شهري را شامل شود محیط شهري و هزینه

تواند شامل ازدحام جمعیت، تراکم مسکونی،  این عوامل می: شهر عوامل فیزیکی- 2

  .هاي مناسب در شهر و آسایش محیطی در شهر را شامل شود ونقل شهري و دسترسی حمل

هاي فرهنگی و  تواند شامل ویژگی این عوامل می: عوامل اجتماعی و فرهنگی شهر- 3

  ).42- 1386:35رفیعیان،(اجتماعی در مناطق شهري را شامل شود 

کننده کیفیت شهري را در قالب زیر در این  شده، عوامل تعیین با توجه به تعاریف اشاره

) قیمت مسکن در محیط شهري(هاي اقتصادي شهر  شوند، ویژگی پژوهش، در نظر گرفته می
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و عوامل ) هاي اجتماعی، تراکم جمعیت و تراکم مسکونی ویژگی(هاي فیزیکی شهر  و ویژگی

  .)زندگی و میزان رضایت شهروندان از میزان مطلوبیت شرایط آسایش کیفیت(نمادین 

  

  هاي اجتماعی و اقتصادي شهري ویژگی-3

عنوان شیوه  عنوان مکان مناسب و شهرنشینی به داري معاصر، شهر به در نظام سرمایه

داري در جهان سوم  رسوخ و نفوذ فرهنگ سرمایه. آید مطلوب زیست در آن به شمار می

عنوان  ایران گرایش به صنعتی شدن را به دنبال داشت و صنعت مونتاژ و وابسته بهازجمله 

اجتماعی جامعه  -ناپذیري را در ساختار اقتصادي  نماد بارز آن عوارض و ضایعات جبران

جاي گذاشت که ازجمله پیامدهاي آن تمرکز شهري ناهمگون و رشد شتابان  ایران به

روندي که در حقیقت موجب . شهري است - ه روستا جمعیت شهري در اثر مهاجرت گسترد

هاي اقتصادي، اجتماعی  طورکلی دگرگونی به. گردد انتقال جمعیت عمدتاً فقیر به شهرها می

ها در تحول  اثرات این دگرگونی. در سدة اخیر باعث تحوالتی در شهرنشینی کشور شده است

مناسبی را در شهرهاي کشور شکل کالبدي و توسعه فضایی شهرها تبلوریافته که پیامد 

زمان با طبقاتی شدن نواحی  هم) 76-55:.1391فیروز بخت و همکاران، (نداشته است 

شهري و جابجایی افراد و خانوارها بر اساس میزان  مسکونی شهري، نوعی مهاجرت درون

ا به ها، افراد و خانواره دارایی و منزلت اجتماعی آنان صورت گرفت که به دنبال این دگرگونی

جز برخی موارد معدود، محل اقامت  تغییر محل زندگی خود اقدام کردند و بدین ترتیب به

ها صورت پذیرفت  ها بر اساس منزلت اجتماعی و دارایی آن بیشتر خانوارها و جابجایی آن

  ).100-82: 1397نژاد،فدایی(

ت که در طی با در نظر گرفتن این موضوع که توسعه شهرها فرآیندي پویا و مداوم اس

هاي فیزیکی شهر و فضاهاي کالبدي آن از حیث کمی افزایش و از حیث کیفی  آن محدوده

محیطی  برنامه باشد به ترکیب فیزیکی و زیست یابد، اگر این روند سریع و بی تغییر می

  ).55-31: 1400اکبري و همکاران، (مناسبی از فضاهاي شهري نخواهد انجامید 

  

  کیفیت زندگی -4

هاي عینی و ذهنی یا ترکیبی از هر دو  سنجش کیفیت زندگی عمدتاً از شاخصبراي 

طور مجزا فرض  هاي ذهنی یا عینی به ها اغلب شاخص گیري اما در اندازه. شود استفاده می

شان انعکاس  هاي ذهنی در واقع استنباط یا رضایتمندي افراد را از زندگی شاخص. شوند می
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طالعه درك روحی و میزان رضایتمندي آنان از زندگی دهد که از طریق بررسی و م می

هاي عینی داللت بر شرایط خارجی یا ملموس  که شاخص شود، درحالی شهري حاصل می

اجتماعی و  -هاي جمعیتی و اقتصادي هاي ثانویه مانند داده زندگی دارد که اغلب از داده

  ).34-1398:29نجفی، (گیرند  هاي موجود از خدمات عمومی نشئت می گزارش

  

  هدف و روش انجام پژوهش

وهوایی در روزهاي مشخص و  گیري از مختصات آب پژوهش پیش رو در گام اول با بهره

از آن روزها، به تشخیص محل  MODISو سنجنده  LandSat-8اي  استخراج تصاویر ماهواره

تصاویر شهر تهران پرداخته و سپس با اعمال همپوشانی این  دقیق جزایر حرارتی در کالن

هاي اجتماعی و اقتصادي  اس مرتبط با چند فاکتور از ویژگی آي هاي جی اي با نقشه ماهواره

توزیع جزایر حرارتی را تشریح ) تراکم جمعیت، کیفیت زندگی، قیمت مسکن(شهري 

  .کند می

  هاي پژوهش تحلیل یافته

سایر فاکتورهاي مؤثر  وهوایی و ، ابتدا شرایط آبتحلیل الگوي توزیع جزایر حرارتیمنظور به

در روزهاي ) دما، رطوبت نسبی، فشار بخار، میزان ابرناکی، جهت و سرعت باد(بر آن 

شده و به استخراج  باشند، بررسی تابستان و زمستانی خاص که نشانگر اوج شرایط فصلی می

حاوي اطالعات این روزها به تحلیل دماي  MODISو سنجنده  LandSat-8تصاویر ماهواره 

. شود هاي اطالعات جزایر گرمایی است، پرداخته می حی روزانه و شبانه که شامل دادهسط

اجتماعی و اقتصادي شهريهاي  با نقشه GISهاي هوایی در محیط  سپس این عکس

تا روابط ، همپوشانی شده )شهر کیفیت زندگی، تراکم جمعیت و قیمت مسکن در کالن(

هاي اجتماعی اقتصادي  ي جزایر حرارتی و ویژگیگیر احتمالی میان توزیع جغرافیایی شکل

  .اي در شهر تهران توضیح داده شود زمینه

  :وهوایی روزهاي سنجش جزیره گرماي شهري شرایط آب-

براي انتخاب روزهاي مورد مطالعه با فواصل زمانی معین نیاز به بررسی شرایط جوي 

عنوان ایستگاه هواشناسی که  ، به)ایستگاه سینوپتیک مهرآباد(هاي  بنابراین از داده. بود

از میان متغیرهاي مختلف، سرعت باد . حدوداً در مرکز شهر تهران قرار دارد، استفاده گردید
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باالي باد باعث از بین رفتن  که سرعت طوري و میزان ابرناکی بسیار حائز اهمیت بود، به

اي  ز تصاویر ماهوارهجزیره گرماي شهري و میزان ابرناکی باالي آسمان مانع استفاده ا

تر از  داراي سرعت باد کم 1399الزم به ذکر است که روزهاي مورد مطالعه در سال . شود می

باشد درصد می 10تر از  متر بر ثانیه و ابرناکی کم 3

  شرایط جوي ایستگاه مهرآباد در روزهاي مورد مطالعه - 1جدول 

تاریخ
  فشار ایستگاه

)هکتوپاسکال(

  دما

درجه (

)سسلسیو

رطوبت 

  نسبی

)درصد(

  فشار بخار

)هکتوپاسکال(

  ابرناکی

)درصد(

جهت 

  باد

)درجه(

سرعت 

متربر (باد

)ثانیه

05/04/13992/8788/317/143/131/27/1337/2

21/04/13995/8772/327/149/66/37/1182/2

06/05/13998/8765/327/175/87/17/1182/2

22/05/13995/8754/337/178/82/37/930/3

07/06/13997/8796/307/205/84/35/2023/2

23/06/13991/8444/263/271/96/57/937/1

05/10/13993/8859/78/423/44/75/1778/1

21/10/13990/8881/30/453/39/66/666/0

16/11/13995/8929/32/464/32/70/2004/2

23/11/13999/8798/55/570/53/50/2857/4

02/12/13997/8858/52/374/34/60/1103/2

25/12/13991/8788/117/378/47/82/2465/5

  )سازمان هواشناسی کشور: مأخذ(

  توزیع فضایی جزیره گرماي شهري تهران

:دوره گرم سال -

اي در تهران و پیرامون آن  آمده از تصاویر ماهواره دست ارزیابی دماي سطحی به

طور  که در شرایط روزانه، به طوري به. دهد الگوهاي روزانه و شبانه کامًال متفاوتی را نشان می

شرق و شمال  هاي حومه شهري در شرق، جنوب با سطوح گرم در زمین هاي غالب پهنه

هاي شمال، جنوب و  هاي با سطوح خنک در ضلع غرب مادر شهر تهران قرار دارند و پهنه
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عنوان هسته برودتی  و مرکز شهر تهران در طول روز، به. اند جنوب غرب تهران واقع شده

هاي بایر و شهرهاي  نسبت به زمین) شهرخصوص نوار شمالی ـ جنوبی در ضلع شرقی  به(

) 21و  9مناطق (هاي داغ در مناطق جنوب غرب تهران  که لکه درحالی. کند اقماري عمل می

اما در شرایط شبانه، الگوي تیپیک جزیره گرماي شهري کامًال بر روي . پراکنده هستند

هش دما به پیرامون که در تمام جهات، کا طوري به. مناطق مرکزي شهر تهران حاکمیت دارد

الزم به ذکر است که در تمام تصاویر، پهنه سرد کنارِ جزیره گرماي شهري در . داده است رخ

  .)6و  5، 4، 3، 2، 1هاي  شکل. (هاي شمالی تهران قرار دارد کوهستان

  
روز ) الف 05/04/1399ي، ا ماهوارهاز تصاویر  آمده دست بهدماي سطحی تهران  -1شکل 

  )مادیس(شب )، ب)لندست(
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، )لندست(روز ) الف 21/04/1399اي،  آمده از تصاویر ماهواره دست دماي سطحی تهران به - 2شکل

)مادیس(شب ) ب

، )لندست(روز ) الف 22/05/1399ي، ا ماهوارهاز تصاویر  آمده دست بهدماي سطحی تهران  -3شکل 

  )مادیس(شب ) ب
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، )لندست(روز ) الف 07/06/1399اي  از تصاویر ماهوارهدماي سطحی تهران به دست آمده  - 4شکل 

  )مادیس(شب ) ب

روز ) الف 06/05/1399ي، ا ماهوارهاز تصاویر  آمده دست بهدماي سطحی تهران  -5شکل 

)مادیس(شب ) ، ب)لندست(
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، )لندست(روز ) الف 23/06/1399ي، ا ماهوارهاز تصاویر  آمده دست بهدماي سطحی تهران  -6شکل 

)مادیس(شب ) ب

  دوره سرد سال-

هاي هواشناسی نشان داد که تفاوت اساسی در دماي  اي و داده نتایج ارزیابی تصویر ماهواره

هاي جنوبی البرز در نوار شمالی  هاي سرد و داغ به دامنه جایی لکه سطحی تصاویر روز، جابه

و مناطق شمالی . ده استش هاي خنکی در شهر ثبت ندرت لکه که به طوري به. شهر تهران است

هاي با سطوح گرم افزون بر شمال  پهنه. هاي خشک هستند شهر در برخی تصاویر حاوي پهنه

هاي  هاي کوهستانی است، که در دامنه غرب، در جنوب شرق مادر شهر تهران در پهنه

هاي هاي پشت به آفتاب، پهنه ارتفاعات با پوشش برفی و دامنه. شوند گیر سریع داغ می آفتاب

این در حالی است که مرکز شهر تهران در طول روز، با دماهاي . دهند سرد را تشکیل می

. کند نسبت به پیرامون شهر عمل می) جنوبی –خصوص در نوار شمالی  به(سطحی خشک 

در غرب و جنوب غرب تهران پراکنده  9و  21و  22هاي گرم داخل شهر در مناطق  لکه

ه گرماي شهري کامًال بر روي مناطق مرکزي تهران حاکمیت در شرایط شبانه، جزیر. هستند

  ).12الی  7اشکال (که در تمام جهات دما به پیرامون کاهشی است  طوري دارد، به
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، )لندست(روز ) الف 05/10/1399ي، ا ماهوارهاز تصاویر  آمده دست بهدماي سطحی تهران  - 7شکل 

  )مادیس(شب ) ب

  

  
، )لندست(روز ) الف 21/10/1399ي، ا ماهوارهاز تصاویر  آمده دست هبدماي سطحی تهران  - 8شکل 

  )مادیس(شب ) ب
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، )لندست(روز ) الف 16/11/1399، يا آمده از تصاویر ماهواره دست دماي سطحی تهران به- 9شکل

)مادیس(شب ) ب

، )لندست(وز ر) الف 23/11/1399ي، ا ماهوارهاز تصاویر  آمده دست بهدماي سطحی تهران  - 10شکل 

  )مادیس(شب ) ب
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، )لندست(روز ) الف 02/12/1399ي، ا ماهوارهاز تصاویر  آمده دست بهدماي سطحی تهران  -11شکل 

  )مادیس(شب ) ب

روز ) الف 25/12/1399ي، ا ماهوارهاز تصاویر  آمده دست بهدماي سطحی تهران  - 12شکل 

  )مادیس(شب ) ، ب)لندست(
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جمعیتی در شهر تهران مشخص شد که قیمت زمین و  پس از بررسی نقشه تراکم

. باشد تر می مسکن در مناطق با تراکم جمعیتی باال نسبت به سایر مناطق شهر تهران پایین

  )18الی  13اشکال (

  
تراکم  GISبر روي نقشه 16/11/1399همپوشانی خطوط جزایر گرمایی تاریخ -13شکل 

  )دگاننگارن(تهران شهر کالنجمعیت در تاریخ 

  
تراکم  GISبر روي نقشه  06/05/1399همپوشانی خطوط جزایر گرمایی تاریخ -14شکل 

  )نگارندگان(تهران شهر کالنجمعیت در تاریخ 
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قیمت  GISبر روي نقشه 16/11/1399همپوشانی خطوط جزایر گرمایی تاریخ -15شکل 

  )نگارندگان(تهران شهر کالنمسکن در تاریخ 

  

  
کیفیت  GISبر روي نقشه  06/05/1399شانی خطوط جزایر گرمایی تاریخهمپو - 16شکل 

  )نگارندگان(تهران شهر کالنزندگی در تاریخ 
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کیفیت  GISبر روي نقشه 16/11/1399همپوشانی خطوط جزایر گرمایی تاریخ - 17شکل 

  )نگارندگان(تهران شهر کالنزندگی در تاریخ 

  

  
کیفیت  GISبر روي نقشه  06/05/1399مایی تاریخهمپوشانی خطوط جزایر گر -18شکل 

  )نگارندگان(تهران شهر کالنزندگی در تاریخ 

  

شـده  ، مشـخص )اوج دوره تابسـتانی (14و ) اوج دوره زمسـتانی (13در اشکال شماره 

است، خطوط سبزرنگ محدوده جزایر حرارتی هسـتند کـه روي نقشـه تـراکم جمعیـت بـر       
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محدوده جزایر حرارتی با توجه به نقشـه، داراي  . اند وشانی شدهاساس هر نفر در هکتار، همپ

نفر در هکتار است و این در حـالی اسـت کـه در منـاطق      400تا  130سرانه جمعیت باالي 

باشـد و از   نفـر در هکتـار مـی    130تـا   70خارج از جزایر حرارتـی سـرانه جمعیـت حـدود     

رسد که مناطق متراکم جمعیتی  می همپوشانی جزایر حرارتی با نقشه تراکم جمعیت به نظر

چراکـه ازدحـام جمعیـت، فشـردگی سـکونت،      . گیري جزیره حرارتـی هسـتند   مستعد شکل

افزایش احتمال تردد با وسایل نقلیه شخصی، ازجمله عواملی است که سبب افـزایش جزایـر   

  .شود حرارتی می

، )تابسـتانی  اوج دوره(16و ) اوج دوره زمسـتانی (15طور که در اشـکال شـماره    همان

شده است، خطوط قرمزرنگ محدوده جزایر حرارتی هستند کـه روي نقشـه قیمـت     مشخص

درصد مناطق توزیع جزایر حرارتی در مناطقی بـا   70. اند مسکن در مترمربع همپوشانی شده

درصد از مناطق  30میلیون تومان براي هر مترمربع است و  20تا  12نرخ قیمت زمین برابر 

دهنـده آن   باشد و این نشان میلیون تومان می 20رارتی در قیمت زمین باالي توزیع جزایر ح

رسد در مناطقی که جزایر حرارتی توزیع بیشتري داشته، قیمت مسـکن   است که به نظر می

تر است و ازدحام جمعیت اقشار کم درامد در این مناطق و کوچـک بـودن محـیط     نیز پایین

  .شر ضعیف جامعه، بیشتر استزندگی به دلیل کم بودن درامد این ق

شده ، مشخص)اوج دوره تابستانی(18و ) اوج دوره زمستانی(17در اشکال شماره 

است، خطوط سبزرنگ محدوده جزایر حرارتی هستند که روي نقشه کیفیت زندگی 

هاي حومه جزایر حرارتی داراي کیفیت زندگی نسبتًا مناسب  قسمت. اند همپوشانی شده

بر مرکز جزایر حرارتی متمرکزتر شویم، کیفیت زندگی افت کرده و حتی هستند و هر چه 

از همپوشانی جزیره حرارتی با . رسد به مرز نامناسب و کامًال نامناسب براي زندگی می

گرفته است سطح رسد مناطقی که جزیره حرارتی در آنها شکل کیفیت زندگی به نظر می

تواند تحت تأثیر این  سکونت در این مناطق می تري از کیفیت زندگی دارند و آسایش پایین

  .گیرد موضوع قرار می

  

  گیري نتیجه

هدف این پژوهش مشخص نمودن توزیع جزایر حرارتی در شهر تهران و توضیح آن بر اساس 

در این راستا، در وهله اول، . شهر تهران بوده است هاي اجتماعی و اقتصادي در کالن ویژگی

هاي اقتصادي و اجتماعی شهري و مفهوم  حرارتی و ویژگیضمن تعریف مفهوم جزایر 
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وهوایی و سایر  ، از قبیل شرایط آبکیفیت زندگی، با توجه به خصوصیات دقیق محیطی

در ) دما، رطوبت نسبی، فشار بخار، میزان ابرناکی، جهت و سرعت باد(فاکتورهاي مؤثر بر آن 

اي  تصاویر ماهوارهباشند،  ط فصلی میروزهاي تابستان و زمستانی خاص که نشانگر اوج شرای

مورد مطالعه استخراج و لندست و مادیس براي تشخیص دقیق محل جزایر حرارتی تهران، 

هاي اقتصادي و اجتماعی شهر تهران، که  قرار گرفت و سپس چند نقشه با موضوعیت ویژگی

از شامل نقشه قیمت زمین، تراکم جمعیت، کیفیت زندگی شهروندان بررسی شد که 

توان به این توصیف رسید در مناطقی که تغییر  هاي هوایی، می ها با عکس همپوشانی نقشه

هاي فرهنگی و اقتصادي در زمینه، همچون کاهش قیمت زمین و مسکن، تراکم  ویژگی

باشند، جزایر حرارتی داراي بیشترین نمود خود  باالي جمعیت و افت کیفیت زندگی می

اجتماعی و اقتصادي شهري، عالوه بر تغییر پارامترهاي فیزیکی هستند، که نمود این عوامل 

طور که در متن از سوي  همان... و زیستی محیط نظیر، جزایر حرارتی، دما و رطوبت و

محققین دیگر اشاره شد، بر پارامترهاي دیگري نظیر عدم حس تعلق و ناپایداري سرمایه 

تنوع قومی بدون انسجام و ادغام اجتماعی ناشی از عدم پیوندهاي بادوام همسایگی، 

تواند نمود  در درون مناطق، نیز می) فقر و غنا(اجتماعی، ازدیاد فقر و تقسیمات دوسطحی 

شود که مناطق  بر این اساس از نتایج حاصل از پژوهش مشاهده می. توجهی داشته باشد قابل

هاي  اي از نظر ویژگیده و یازده و دوازده تهران ازجمله مناطقی هستند که هم شرایط ویژه

رسد  رو به نظر می ازاین. اجتماعی و اقتصادي دارند و هم از تجمع جزایر حرارتی برخوردارند

هاي شهري، تنظیم تراکم  توان با راهکارهاي مدیریتی تنظیم قیمت مسکن و هزینه می

هاي  جمعیت در شهر که تا حد زیادي تراکم مسکن را در بردارد، موجب کاهش معضل

محیطی ازجمله کاهش توزیع جزایر حرارتی و افزایش آسایش و سالمت شهروندان  زیست

شهر تهران  در این میان، این فرضیه که آیا تغییر الگوهاي رفتاري و فرهنگی در کالن. شد

هاي  نیز با چگونگی توزیع جزایر حرارتی مرتبط است یا خیر، موضوعی است که در پژوهش

  .ه قرار گیردتواند مورد مطالع آینده، می
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