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چکیده
هدف تحقیق حاضر اثبات پدیده جزیره گرمایی در کالنشهر تبریز به وسیله نمایه  UHIاست .برای انجام پژوهش ،از آماار
روزانه ایستگاه سینوپتیک تبریز و اقلیم شناسی خسرو شهر بین سالهای  2001تا  2008استفاده شده است .ابتادا تسات نرماال
بودن دادهها انجام و تایید شد .سپس به دلیل اینکاه دادههاا حالات پارامتریاک داشاته ،و دادههاای دو ایساتگاه بهام وابساته
هستند لذا در بررسی تغییرات و معنی داری میانگینها از آزمون Tجفتای بارای گاروههاای وابساته اساتفاده شاد .در نهایات
ماههای دارای جزیره گرمایی در کالنشهر تبریاز باا اساتفاده از نمایاه  UHIمشاص

گردیاد .نتاایس تساتTجفتای بارای

گروههای وابسته نشان داد که هم تفاوت معنادار و هم همبساتگی بااییی باین دماای دو ایساتگاه در ساه حالاتر حاداک ر،
میانگین و حداقل دما) وجود دارد .از طرفی نتایس حاصال از مقایساه دماای دو ایساتگاه هامجاوار نشاان داد کاه در پاارامتر
حداقل دما ،دمای تبریز در تمامی ماههای سال خیلی بیشتر از خسرو شاهر اسات .در پاارامتر میاانگین دماا ،ایان روناد کمای
متعادلتر شده اما همچنان اختالف بایست  .در پارامتر حداک ر دما مقدار این اختالف بیشتر از مقدار میانگین دما کاسته شده
است بطوریکه در ماه مارس اختالف دو ایستگاه با هم برابر شدهاند .محققین دیگار نیاز باه ایان نتیجاه رسایدهاناد کاه روناد
کاهش اختالف در طول روز نشان دهنده وجود جزیره گرماایی در محادوده شاهر اسات و حاداک ر شادت آن در صاب و

 .1دانشیار گروه جغرافیای طبیعی دانشگاه تبریز
 .2کارشناس ارشد اقلیم شناسی دانشگاه تبریز  ،نویسنده مسئولa.shirzad89@ms.tabrizu.ac.ir ،
 .3کارشناس ارشد اقلیم شناسی دانشگاه تبریز
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حداقل آن در بعد از ظهر همان روز اتفاق میافتد ،و این موضوع برای تبریز هم صادق بوده و وجود پدیده جزیاره گرماایی
را در این شهر اثبات میکند.
واژگان کلیدي :میکروکلیمای شهری ،نمایه  ،UHIجزیره حرارتای شاهری ،آزماون Tجفتای بارای گاروههاای وابساته،
کالنشهرتبریز.

مقدمه

همگام با افزایش جمعیت جهان ،رشد شهرها ،توسعه شهرنشینی ،تصریب منابع طبیعی
و بروز آلودگیهای محیطی و تأثیرات سوء شهرنشینی بر بهداشت و سالمت شاهروندان
را به وجود آورد .بر این اساس مهمترین پدیده ایجاد شده حاصل از افزایش جمعیات و
ساخت و سازهای مسکونی و صنعتی به جای فضای سبز ،افزایش دما باوده استرافشاار،
.1388ص  .)56افزایش درجه حرارت و امواج گرمایی پدیدههایی هستند کاه مایتواناد
ناراحتی قابل توجهی برای جامعه و محیط زیست ایجاد کند .شهرهای بازر

در زماره

آسیب پذیرترین نواحی به لحاظ خطرات دمای بای هساتند رووویال 20091،ص )391
و یکی از پدیدههای که در تغییرات عمدی آب و هوا ،بیشتر شناخته شده تغییر حرارت
نقاط شهری استرکیم20042،ص .)151همچنین گسترش شهرنشینی و افزایش جمعیات
درکالنشهرها ازیکسو و رشد فعالیتهاای صانعتی بازر

ازساوی دیگار باعاا ایجااد

تغییراتی بر خرد اقلیم منا طق شهری شاده اسات .یکای ازعوامال عماده ایان تغییارات را
میتوان تبدیل شدن کالنشهرها به جزایرگرمایی دانسات رضضانفری مقادم و همکااران،
.1389ص .)359
در  30سال اخیار گساترش شهرنشاینی ،صانعت و وساایل حمال و نقال موتاوری باا
آلودگیها مصادف شده و لزوم ارزیاابی و شاناخت بهتار آب و هاوای شاهرها را پدیاد
آورده استراسمیت 1386 ،ص .)105
)1. Cheval(2009
)2. Kim (2004
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دما در محدوده شهری به طور کلی بیشتر از حومههای شهر است .این کیفیت در اثار
تشعشع برگشتی گرما از طریق ییه دود ایجاد شده در بای و وجود ساختمانهای مجااور
و همچنین کاهش سرعت باد در داخل شهر میباشد که ییه توربوینسی آشفته گرماا را
از ناحیه شهری محدود میکند راسمیت 1386 ،ص .)106
اضلب دانشمندان بر این باورندکه دمای کره زمین از قرن19میالدی درحاال افازایش
است .مطابق آمار ارائه شده توسط سازمان ملل تا سال  2025بیش از 80درصد جمعیات
جهان در شهرها ساکن خواهند بود .و این مسئله باا گارم شادن هرواه بیشاتر شاهرها بار
وخامت شرایط خواهد افازود رضضانفری و مقادم ،ص  .)59پدیاده جزیاره گرماایی باه
عنوان یکی از ویژگیهای معمول آب و هوایی در شهرهای بزر

به رسامیت شاناخته

شده است ربالزیجزیک و همکاران 2006 1،ص .)794افزایش و روند ساریع شهرنشاینی
نیز در سالهای آینده برشیب افزایش دما در شهرها خواهد افزود .پدیده جزیرهگرماایی
تأثیرات مهمی در وضعیت آلودگی هوا و مدیریت آن ،افزایش دمای محایط و مصارف
انرژی وسایل خنک کننده خانگی و همچنین ساالمت عماومی در منااطق شاهری دارد.
شدت جزیره گرمایی در مکانهای مصتلف با انادازه شاهر ،ویژگایهاای شاهر ،انتشاار
گازهای حرارتی گرمایی ،توپوگرافی و شرایط آب و هوایی آن شهر متفاوت اسات .یاا
به عبارت دیگر توسعه شهر نشینی و فعالیتهاای صانعتی در شاهرهای بازر

منجار باه

تغییرات وسیعی در مشصصات فیزیکی سط زمین ،انرژی گرمایی آزاد شاده ،آلاودگی
هوا ،تغییرات دما و سایر پارامترهای هواشاناختی مایشاود و جزیاره گرماایی شاهری را
ایجاد میکند .بیشتر مطالعات نشان میدهد که جزیره حرارتی بیشتر در شبهای صااف
و آرام است که شدت آن میتواند در ورخاه شابانه روزی و فصالی نماایش داده شاود
ررنجبرسعادت آبادی و همکاران1384 ،ص .)59
به طور کلی ،جزیره گرمایی شهری نتیجه تاأثیرات پیچیاده فراینادهای شاهری روی
اقلیم آن است .این فرایندها موجب میشوند که شهرها به وسیله یک تاوده هاوای گارم
(1. Blazejczyk et al(2006
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محصور شوند که در طول روز ارتفاع آن حدود 120متر است و در شب باه بایش از دو
برابر این مقدار می رسد .در این پدیده ،مرکز شهر نسابت باه منااطق روساتایی اطارافش
بایترین درجه حرارت را دارد و با دور شدن از مرکز شهر ،این درجه حرارت و ارتفااع
توده هوای گرم کاهش مییابد .به طوری که در روستاها اثر آن کامالً محو میشاود .از
این نظر آن را جزیره گرمایی نامیدهاند که در آن خطوط هم دمایی شاهری مانناد یاک
جزیره هستند رافشار.1388 ،ص .)56
واژه جزیره گرمایی معمویً برای توصیف محدوده کالنشاهر هاا کاه دارای افازایش
درجه حرارت قابل توجهی نسبت به مناطق روستایی اطاراف هساتند ،اساتفاده مایشاود
رجیان و همکاران .20111،ص  .)489همچنین جزیره حرارتی شاهری ر )UHIباه عناوان
تفاوت بین دمای مناطق شهری و روستایی تعریف شده است و جریاان هاوا باین منااطق
شهری و روستایی یکی از پارامترهای حاکم بر شکلگیاری جزیاره گرماایی مارتبط باا
آلودگی شهری استرونگ2و همکاران.2010 ،ص .)1880
جزیره گرمایی بیش از صد و پنجاه سال پیش ،برای نصستین بار در برخی از شهرهای
اروپا از جمله لندن شناسایی شد .در بسیاری از مناطق جهان بر روی این پدیده و تأثیرات
مصتلف ناشی از آن ،مطالعات گساتردهای صاورت گرفتاه اسات .گرواه تاأثیر جازیاره
گرمایی با توجه به گرماایش جهاانی از نظار اهمیات در مرتباه دوم قارار مایگیارد ،اماا
پژوهشهای بسیاری موید این مطلباند که این مسئله در مقیاس خرده اقلیم هماان منطقاه
ضیر قابل صرف نظر و بسایار وشام گیراسات رضضانفری مقادم و همکااران .1389 ،ص
 .)359در این زمینه تاکنون برای کالنشهر های ایران مانند تهران ،مشهد ،اهواز ،رشات و
ضیره مطالعات گوناگونی جهت بررسی پدیده جزیره گرمایی صورت گرفته اسات کاه
هر یک با روشهای گوناگون علمی و آماری نشان دادهاند که این پدیاده در شاهرهای
ایران یک امری طبیعی است و همه روز شاهد تأثیرات آن مانند آلودگی هوا ،گرماایش
)1. Jian et al(2011
)2. Wong et al(2010
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هوای ضیر قابل تحمل و ضیره بار ساط زنادگی ماردم هساتیم و مطالعاه هماه جانباه در
شهرهای فوق و دیگر شهرهای بزر

ایران مانند تبریز امری ضروری به نظر میرسد.

کالنشهر تبریز بعد از تهران و مشهد سومین شهر پرجمعیت ایاران اسات و باه دلیال
جای دادن بسیاری از کارخانههای مادر و بزر

صنعتی در خاود و نیاز وجاود بایش از

 600شرکت قطعه ساز در آن ،به عنوان دومین شهر آلوده و صنعتی ایران پاس از تهاران
به شمار می رود .این شهر همچنین به دلیل صانعتیباودن ،یکای از مهامتارین شاهرهای
مهاجرپذیر کشور محسوب میشود .تاکنون مطالعه یا مطالعات مبنی بار بررسای جزیاره
حرارتی در این کالنشهر صورت نگرفته است .و احتمال اینکه با توجاه باه ویژگایهاای
اقلیمی ،اقتصادی ،جمعیتی و ضیره وجود پدیده جزیاره گرماایی بسایار فاراوان و دور از
ذهن نیست  ،این مطالعه ابتدا با هدف بررسی شاخصه دمایی تبریز و سپس مقایسه آن با
نزدیکترین ایستگاه یعنی خسرو شهر باا اساتفاده از آزماونهاای آمااری جهات اثباات
جزیره حرارتی در این شهر صورت گرفته است.
پیشینه تحقیق

مگی و همکاران1ر1999ص  )139به تأثیر جزیره حرارتی شاهری در شاهر فیارنبکس
آیسکا پرداخته و نتایس آنها نشان داد که میانگین درجه حرارت در فرودگاه بین اللملی
فیرنبکس رشد 0/4درجه ای داشته که در زمستان یک افزایش 1درجه سانتی گرادی به
خود میگیرد .کایم و بیاک2ر 2004ص  )151حاداک ر شادت روزاناه جزیاره حرارتای
شهری را در شهرهای بزر

کره جناوبی ماورد بررسای قارار دادکاه نتاایس تحلیال آن

حاکی از یک ورخه برجسته ساینه  UHIدر تمامی شهرهاست و متغیرهای سرعت بااد،
رطوبااات ،و ...در تماااامی شاااهرها باااا جزیاااره حرارتااای در ارتبااااط اسااات .لیاااو و
همکاااران3ر2006ص  )213خصوصاایات زمااانی جزیااره حرارتاای شااهری پکاان را مااورد

)1. Magee et al(1999
)2. Kim ,Y.H and Baik .J.J(2004
)3. Liu et al(2007
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ارزیابی قرار دادهاند و آن را با یکی از روستاها که در فاصله  70کیلاومتری پکان قارار
داشت مورد مقایسه قرار دادهاند .فاجیاب1ر 2011ص  )162جزیره حرارتی در شاهرهای
ژاپن و ارتباط آن با تغییرات مانیتورینگ آب و هوا را ماورد بررسای قارار داد و نتیجاه
گرفت که دما در شهرهای بازر

ژاپان در قارن حاضار وناد درجاه افازایش داشاته و

گرایش این افزایش دما به هنگام شب بیشتر از هنگام روز است و از طرف دیگر میانگین
حداقل ساینه دارای افزایش شدید  10درجه سانتیگرادی است .همچنین نتیجاه گرفتاه
که افزایش دما نه تنها در مناطق پرجمعیت بلکه در نواحی کم جمعیت نیاز وجاود دارد.
کمیلونی و براوکند2ر ) 2011به مطالعاه تناوع زماانی جزیاره حرارتای در باوینس آیارس
آرژانتین پرداخته و تحلیل فصلی دادهها نشان داده که شادت جزیاره حرارتای در طاول
ماههای تابستان در قویترین حالت خاود قارار دارد و اثار معکاوس آن در بعاد از ظهار
همان روز تابستان اتفاق میافتد و در طول زمستان در حداقل خاود اسات .در ایاران نیاز
جهانبصشر )1371فاکتورهای میکروکلیمایی موثر در حرارت شهر را تراکم جمعیات و
ساختمان و ساطو ضیار قابال نفاوذ و درنهایات در ساطو آبای و رودخاناهای معرفای
میکند .رنجبر سعادت آباادی و همکااران ر .1384ص  )63باه مطالعاه جزیاره گرماایی
تهران و شبیه سازی عددی آن پرداختهاند و نتایس حاصله از شبیه سازی آنهاا نشاان داد
که در زمان استقرار تودة هوای سرد ،جزیرة گرماایی باه خاوبی در نیماا شامالی تهاران
تشکیل میشود و از شدت بیشتری نیز بر خوردار است .در حالیکه در زمان استقرار توده
هوای گرم ،امکان تشکیل و توسعه جزیاره گرماایی در سااعات شاب باه خاوبی فاراهم
نمیشود و در نتیجه ،جزیرة گرمایی از شدت ضعیفی برخاوردار اسات .رنجبار ساعادت
آبادی و همکارانر  .1384ص  )59به مطالعاه آثاار جزیاره گرماایی و شهرنشاینی روی
وضع هوا و اقلیم کالنشهر تهران براساس دادههاای مهرآبااد و وراماین پرداختاه و نتاایس
حاصله اویً بیانگر افزایش قابل مالحظه روند دمای کمینه تهران در مقایسه باا بیشاینه آن
)1. Fumiaki Fujibe (2011
)2. CamilloniInés and Barrucand etal(2011
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بود ،ثانیه بیانگر شدت قابل توجه جزیره گرمایی تهران در مقایسه با شاهرهای بازر

و

صنعتی جهان مایباشاد .افشاارر 1388ص  )56باه بررسای جزیاره حرارتای شاهر تهاران
پرداخته و نتیجه گرفت که ایستگاه دوشان تپه در شرق تهران به عنوان مهامتارین ناحیاه
حرارتی تهران است که دارای بایترین مقادیر دمایی از نظر حداقل و هم از نظر حداک ر
دمایی ساینه به درجه حرارتی به ترتیاب  13/3و  22/5درجاه ساانتیگاراد باوده اسات.
همچنین تهران با اختالف دماایی بایش از  0/75درجاه ساانتیگاراد نسابت باه کارج در
میانگین دمایی حداک ر و با اختالف دمایی برابر با  4/36درجاه ساانتیگاراد در میاانگین
دمایی حداقل سالیانه به عنوان ناحیه گرمتر شناخته شده است .رمضاانی و دخات محماد
ر1389ص  )49به بررسی شناخت محدوده مکانی تشکیل جزیره گرمایی در شهر رشات
پرداخته و نتایس حاصل از مقایسه دادههای آماری نشان داد که اختالف دمایی معاادل 5
الی  5/6درجه سانتیگراد بین مرکز جزیره گرمایی با نواحی اطراف در شارایط حاداقل
دمایی و اختالف دمایی معادل  3الی  5/6درجه سانتیگراد در شرایط حداک ر دمایی به
وجود میآید .ضضنفری مقدم و همکاران ر1389ص  )359به بررسی اثر جزیره گرماایی
شهری برروی تغییرات ریزشهای جوی مشهد پرداخته و نتایس حاصل از پژوهش نشاان
داد که در ایساتگاه مشا هد تغییارات دماایی ناشای از جزیاره گرماایی باا روناد تغییارات
بارندگی همبستگی معنای داری داشاته و باا اطمیناان قابال قباول مایتاوان تاأثیر جزیاره
گرمایی را بروی بارندگی پذیرفت .با توجاه باه نتاایس بدسات آماده از تحقیقاات فاوق
میتوان گفت که اک ر شهرهای بزر

و کالنشهرهای جهان با پدیاده جزیاره گرماایی

روبرو بوده و اینکه تبریز نیز جزو این گروه قارار مایگیارد یاا ناه د هادف ایان مطالعاه
میباشد.
موقعیت منطقه مورد مطالعه

منطقه مورد مطالعه شامل کالنشهر تبریز به عنوان منطقه توساعه یافتاه شاهری اسات.
پس از بررسی پراکندگی ایستگاههای هواشناسی استان آذربایجان شرقی به منظاور پیادا
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کردن ایستگاه مکمل برای مطالعه درجه حرارت ،ایستگاه خسروشاهر باه عناوان منطقاه
کم توسعه یافته ،و نزدیکیر 16کیلومتر) به تبریز و همچنین تقریباً هم ارتفااع باودن آن،
به عنوان ایستگاه مجاور و حومهای انتصاب گردید .جدول  1ویژگی و شکل  1موقعیات
هر یک از ایستگاههای منطقه مورد مطالعه را نشان میدهد.

جدول  -1ویژگیهای ایستگاههای مورد مطالعه
طول

عرض

ارتفاع از سطح

میانگین

جغرافیایی

جغرافیایی

دریا(متر)

0

دما C

تبریز

380 05/

460 17/

1364

13/5

خسروشه

370 57/

460 03/

1357

12/75

ایستگاه

حداکثر

حداقل

مطلق دما
C0
41

-16/8

40/6

-17/4

0

مطلق دما C

ر

مواد و روشها

در این مطالعه از دادههای درجه حرارت روزانه دو ایستگاه سینوپتیک فرودگاه تبریز
و اقلیم شناسی خسرو شهر برای دوره آماری  2001تاا  2008اساتفاده شاده اسات ،ابتادا
نرمال بودن دادهها ،مورد بررسی قرار گرفته و تایید شد .همچنین معنااداری میاانگین دو
ایستگاه با استفاده از آزمون Tجفتی برای گروههای وابساته بکاار گرفتاه شاد .ساپس از
نمایه  UHIبرای بررسی تفاوت دمایی منطقه شهری نسبت به منطقه حومه استفاده شد.
بسیاری از عناصر اقلیمی که مشاهده میشوند ،به ناوعی باه یکادیگر وابساته هساتند.
برای م ال دما یا بارش در ایستگاههای مجاور در یک منطقه به یکادیگر مارتبط هساتند،
زیرا سیستمها ی جوی موثر بریک منطقه ،دماا و ساایر عناصار اقلیمای را در یاک زماان
تحت تأثیر قرار میدهند و بدین ترتیب میاانگینهاای روزاناه ،هفتگای  ،ماهاناه و حتای
ساینه آنها به نوعی به یکدیگر وابسته هستند ررحیم زاده .1390 ،ص  .)218عالوه براین
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در شرایطی که از نرمال بودن توزیع دادهها اطمیناان حاصال شاود ،آزماون معنای داری
روند میتواند از طریق آزمون فرض  1α=0به وسیله آماره  Tانجام پذیرد ررحایم زاده،
 .1390ص .)322
هدف از آزمون  ،Tمقایسه میانگین دادههاست ،ولی منظاوراز ایان میاانگین هماواره
متوسط رمتوسط واقعی) یک یا دو مجموعه ارقام نیست بلکه بعضی مواقع پژوهشگر باه
دنبال این است که دو مجموعه ارقام را دو به دو با هام مقایساه کناد و در آخار تصامیم
بگیرد که آن دو مجموعه به طور متوسط از هم اختالف دارند یا نه رجباری .1385 ،ص
 .)148همچنین آزمون  Tجفتای ممکان اسات شاامل دو انادازه گیاری باشاند کاه روی
موضوع واحد صورت گرفته است رافشانی و همکاران . 1386 ،ص .)183
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شکل  -1موقعیت ایستگاههای مورد مطالعه

دادههای این پژوهش از این نوع میباشد کاه موضاوع واحاد هماان درجاه حارارت
است که بین دو ایستگاه مطالعه میشود .طبق تعریف دیگار آزماون Tبارای گاروههاای
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وابسته عملکرد یک گروه از آزمودنیها را در رابطه با یک متغیر خاص ماورد سانجش
قرار میدهد و زمانی به کاار مایرود کاه از یاک گاروه دو مرتباه آزماون گرفتاه شاود
رمهرعلی زاده و وینی پرداز 1384 ،ص  .)42همچنین در این آزمون موقعیات پزوهشای
که با دو مجموعه از اندازههای وابسته ظاهر میشود ،موقعیتی است که در آن واحدها با
توجه به همگنی داخلی برگزیده میشوند و بعد از آن تیماری را در یاک عضاو زوج و
تیمار دوم را در عضو دیگر زوج قرار میدهند تا دو تیمار بتواند به طور کااراتری ماورد
مقایسه قرار گیرندرمهدوی و طاهرخانی .1385 ،ص .)345
رایسترین روش برای بررسی جزیره گرمایی مقایسه منطقه شهری با مناطق هم جوار
روستایی است .این نمایه برای بررسای روناد افازایش دماای ناشای از جزیاره گرماایی
شهرها در مقایسه با منطقه روستایی مجاور که آثار جزیره گرمایی بر آن بای اثار فارض
میشود محاسبه میشود .رابطه 1فرمول نمایه  UHIرا نشان میدهد:
ررابطه )1

UHI =Tau- Tar

در رابطه  Tau :1بیاانگر دماای میاانگین شاهر و  Tarبیاانگر دماای میاانگین منطقاه
روستایی دور از تأثیر شهر در سال مورد نظر مایباشاد کاه بارای کلیاه ساالهاا محاسابه
میشود .همچنین برای اطمینان از وجود جزیاره گرماایی شااخ

 UHIبایساتی دارای

روند باشد.
به عبارتی تفاوت دمای شهر و منطقه همجوار بایساتی در ساالهاای بعاد از تشاکیل
جزیره گرمایی روند افزایشی داشته باشادررنجبر ساعادت آباادی و همکااران 1384،ص
.)360
همچنین وجود شبکه اندازه گیری مناسب کمک زیاادی باه مطالعاا الگاوی جزیاره
گرمایی میکند ،اما به دلیل پراکندگی ایستگاههای هواشناسی ،به ناوار تنها به دادههاای
دیده بانی شده در دو ایساتگاه ،یکای در شاهر و دیگاری در محادود خاارج شاهر اکتفاا
میشود.
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یافتهها و نتایج تحقیق

پس از بررسی دادهها مشص

گردید که دادهها از نوع اسمی و پارامتریاک باوده و

دارای حالت نرمال میباشند و باید از آزمونهای مرباوط باه دادههاای پارامتریاک م ال
آزمون  Tاستفاده شود .شکل  2هیستوگرام نرمال بودن دادهها را بارای پاارامتر میاانگین
دادههای دو ایستگاه نشان میدهد.

شکل  -2هیستوگرام نرمال بودن میانگین دادههای تبریز و خسرو شهر

-

یافتههاي آزمون Tجفتی براي گروههاي وابسته

براساس تحلیلهای انجاام گرفتاه آزماون از  Tجفتای بارای گاروههاای وابساته ساه
خروجی بیرون میآید :
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 -1جدول آماره های توصیفی :که در آن مقدار میانگین ،اندازه نمونههاا ،انحاراف
معیار و خطای استاندارد هر کدام از ایستگاهها را نشان میدهدرجدول .)2
جدول  -2آماره های توصیفی دو ایستگاه تبریز و خسروشهر
میانگین خطاي استاندارد

میانگین

انحراف معیار

ایستگاه

میانگین

حداقل

حداک ر

میانگین

حداقل

حداک ر

میانگین

حداقل

حداک ر

0/1910

0/1752

0/2105

10/3210

9/4703

11/3760

13/5

7

20

0/1862

0/1669

0/2103

10/0606

9/0225

11/3660

12/75

6 /7

18/8

تبریز
خسروشهر

 -2جدول همبستگی پیرسون  :در این جدول مقدار همبستگی و سط معناداری هر
جفت از متغیرها کاه در آزماون  Tجفتای بارای گاروههاای وابساته بکاار رفتاه را نشاان
میدهدرجدول  .)3از آنجایی که دو متغیر باید گروه یکسانی را در زمانهای مصتلف یاا
گروههای وابسته نشان دهند ،همبستگی بایاد کاامالً زیااد و ساط معنااداری کام باشاد
رافشانی و همکاران .1386 ،ص  .)192نتایس بدست آمده از این تحلیل نشاان داد کاه در
هر سه پارامتر حداقل ،میانگین و حداک ر همبستگی بسیار بای و قوی و تقریباً نزدیک به
یک میباشد و سط معناداری آنها نیز بسیار پایین است و در حد صفر میباشد.
جدول  -3همبستگی پیرسون سه پارامتر در دو ایستگاه تبریز و خسرو شهر
همبستگی پیرسون
سط معناداری برای هرسه پارامتر

میانگین

p>0/00005

دما

0/000

0/993

حداقل دما
0/979

حداک ر
دما
0/993

تعداد روزها

ایستگاهها

2922

تبریز و خسرو شهر

 -3جدول آزمون زوجی  :این جدول اختالف میانگین دو گروه ،انحراف معیاار و
خطااای اسااتاندارد دو گااروه را نشااان مایدهدرجاادول  .)4همچنااین در مااورد باازر

و

کووک بودن سط معناداری ،شامل صفر بودن یا نبودن فاصله اطمینان و نتاایس حاصال
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از آن در این جدول نشان داده میشود .ستون خطای استاندارد میانگین یک شااخ

از

تغییرپذیری که در دو نمونه پیش بینی میشود را نشان میدهد .ستون تفاوت ضرایب در
 95%بیانگر این است که  %95از فاصله در این آزماون باین ایان دو عادد بدسات آماده
کاه در  %95از

است .یا به عبارتی یک برآورد از حدود بین اختالف میاانگین صاحی

کل نمونههای مشاهده شده را فراهم آورده است .ساتون  Tاز تقسایم اخاتالف میاانگین
برخطای استاندارد آن بدست میآید .ستون سط معناداری ،احتمال بدست آمدن یاک
آماره  Tرا که مقدار مطلق آن مساوی یا بزر تر از آماره  Tبدست آمده است را نشان
میدهد.
جدول  -4نتایس آزمون زوجی یا بررسی همزمان دو ایستگاه
ضرایب مقایسه دو گروه
سطح

درجه

Tارزشی

تفاوت ضرایب در

آزادي

مقدار

سط اطمینان %95

0/000

2921

8 /793

معناداري
p>0/00005

بایترین

پایینترین

0/2611

0/1659

اختالف

اختالف

خطای

انحراف

استاندارد

معیار

ایستگاهها

خسروشهر -
اختالف

تبریز

میانگین

0/0243

1/3125

1 /2

حداک ر دما

0/000

2921

33/649

1/2709

1/1310

0/0357

1/9293

0 /3

حداقل دما

0/000

2921

30/608

0/7536

0/6629

0/231

1/2504

0/75

میانگین دما

 -نتایج نمایه UHI

پس از بررسی اختالف دمایی تبریز و خسرو شهر در سه پارامتر حاداقل ،میاانگین و
حداک ر دما با نمایه  ،UHIمشص

شد که در میانگین حداقلهای دما ،دمای تبریاز در

تمامی ماههای سال از ایستگاه مجاور خود به طور متوسط  0/3درجه ساانتیگاراد بیشاتر
است .از نظر میانگین ماهانه تعداد روزهای برتری دمای حداقل نیز اختالف فاحشی باین
دو ایستگاه وجود دارد به طوری که  ٪72روزهاای ساال ر حادود  22روز در هار مااه )
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میانگین دمای حداقل تبریز بیشتر از خسروشهر است رشکل  .)3در صورتی که در ٪ 23
روزهای سال دمای حداقل خسروشهر بیش از تبریز میباشد .در بقیه روزهای سالر )5٪
میانگین دمای حداقل هر دو ایستگاه برابر است .از آنجایی کاه حاداقل دماا در سااعات
اولیه روز ثبت میشود و هر وه طول روز بیشتر میشاود و زماین رو باه گرمای مایرود
درجه حرارت نقاط هم افزایش پیدا میکند ،میتوان نتیجه گرفت کاه در هنگاام شاب
این اختالفها بیشتر شده و محدوده شاهری دارای جزیاره گرماایی باه مراتاب باایتری
باشد .در تحقیقات دیگر نیز نتیجه گرفتهاند که جزیره گرمایی معمویً در شبهاای آرام
و صاف بیشتر نمود دارد.

شکل  -3نمودار مقایسهای تعداد روزهای برتری متوسط دمای حداقل تبریز و خسرو شهر

در پارامتر میانگین دما نیز تبریز  0/75درجه سانتیگراد در طول دوره آماری از
خسروشهر گرمتر بوده است .تعداد روزهایی که میانگین دمای تبریز بایتر از خسرو
شهر بوده به  ٪ 74روزهای سال میرسد .در  ٪ 24روزهای سال دمای میانگین
خسروشهر بایتر از تبریز میباشد و تنها  ٪2روزهای سال میانگین دمای دو ایستگاه برابر
است .با این تفاوت که دارای نوسان بیشتری نسبت به حداقل دما بوده ،و اختالف بین
 17الی  27روز در ماههای مصتلف سال دمای میانگین روزانه تبریز بیش از خسرو شهر
است .اوج این اختالفها را میتوان در اواخر تابستان و پاییز مشاهده کردرشکل .)4
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شکل  -4نمودار مقایسهای تعداد روزهای برتری دمای میانگین تبریز و خسرو

در پارامتر میانگین حداک رهای دما نیز علی رضم اینکه تعداد روزهای برتاری دماایی
تبریز همچنان از خسروشهر بیشتر میباشد و حدود  ٪57روزهای سال را شامل میشود با
این حال اختالف در تعداد روزها به مراتب کمتر از دو پارامتر دیگر دماست .و حتی در
ماه مارس یک نسبت مساوی ر 13روزه) برتری تعداد روزهای دمایی نسبت به یکادیگر
داشتهاند و در  4روز دیگر همان ماه میانگین دمای حداک ر دو شهر برابر باوده اسات .در
 35٪روزهای سال میانگین حداک رهای دمای خسروشهر بیشاتر از تبریاز و در  ٪8بقیاه
روزهای سال این دما برابر است رشکل  .)5اختالف میانگین دمایی حداک رهای دو شهر
به  1/2درجه سانتیگراد بالغ میگردد که در مقایسه با دو پارامتر دیگر باایترین تفااوت
دمایی را نشان میدهد.
در مجموع میتوان بیان کرد که دمای تبریز به طور متوسط بین  0/3الای  1/2درجاه
سانتیگراد گرمتر از خسروشهر بوده و از نظار تعاداد روزهاای برتاری دماا نیاز در ٪68
روزهای سال دمای تبریز بایتر از خسروشاهر و در  ٪27روزهاای ساال نیاز خسروشاهر
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گرمتر از تبریز بوده است .در  ٪5روزهای سال نیز باین دو ایساتگاه براباری دماا وجاود
دارد.

شکل  -5نمودار مقایسهای تعداد روزهای برتری دمای میانگین حداک ر تبریز و خسرو

براساس نتایس بدست آمده نقطه اوج اختالف در هر سه پارامتر یا شدیدترین
اختالف دما بین دو ایستگاه در ماه سپتامبر بوده و نقطه حضیض یا کمترین مقدار
اختالف در اواخر فصل زمستان و اوایل بهار بوده است .عالوه به راین در مورد علت
اختالف بین حداقل و حداک ر دما میتوان گفت که؛ جزیره گرمایی که در اثنای
ساعات روز توسعه مییابند و با توجه به تجزیه و تحلیل دماهای حداک ر مشص
میشوند ،نسبت به جزیره گرمایی ایجاد شده در شب که پارامتر حداقل آن را ثبت
میکند ،ضعیفتر و کم دوام تر میباشند راسمیت 1386 ،ص .)120
ونانکه در شکل یک نیز دیده میشود موقعیت ایستگاه هواشناسی تبریز در بصش
حاشیهای شهر و در کنار فرودگاه بین المللی تبریز و حدود  5کیلومتر دورتر از مرکز
شهر قرار دارد .بدیهی است که اختالف دمایی مرکز شهر در قیاس با موقعیت ایستگاه
اندازه گیری دما به دلیل تراکم جمعیتی و ساختمانی و کارگاههای مصتلف و کاهش
جریان هوا و کاهش فضای سبز به مراتب گرمتر از حاشیه شهر خواهد بود .روند
صعودی دمای ایستگاه هواشناسی تبریز رشکل  )6نیز که ارتباط مستقیمی با افزایش
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جمعیت و ازدحام دیگر ساخت و سازها و صنایع و ماشین آیت دارد به خوبی نشان از
شکل گیری جزیره حرارتی در کالنشهر تبریز دارد .شیب افزایش میانگین دمای حداقل
با  0/46درجه سانتیگراد ربا بیشترین افزایش) در هر دهه و میانگین دمای حداک رها با
 0/21درجه سانتیگراد رکمترین دمای افزایشی ) در هر دهه را دارد .میانگین افزایش
دمای ایستگاه تبریز در هر دهه  0/34درجه سانتیگراد بوده است .به عبارت دیگر در
دوره  57سال در حالتهای مصتلف دما به ترتیب  1/95 ، 2/6و  1/2درجه سانتیگراد به
دمای تبریز افزوده شده است.

شکل  – 6روند افزایش دمایی میانگین  ،میانگین حداک رها و میانگین حداقلهای ساینه تبریز ر)2008-1951

نتیجهگیري

با توجه به افازایش روز افازون جمعیات در کالنشاهرها و افازایش بای ساابقه درجاه
حرارت در اک ر نقاط و به خصوص در شهرهای بزر

که بیشتر به علت عوامل انساانی

و دست ساز در ارتباط است ،و عوامل طبیعی کمتر در آن دخل و تصارف دارد ،درایان
پژوهش مشص

شد که افزایش جمعیت و سااخت و ساازها در کالنشاهر تبریاز باعاا

افزایش درجه حرارت نسبت به گذشته شده و دما روند صعودی باه خاود گرفتاه اسات.
همچنین نتایس آزمون  Tجفتی بارای گاروههاای وابساته نشاان داد کاه باین ساه پاارامتر
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حداقل ،میانگین و حداک ر درجه حرارت کالنشاهر تبریاز باا ایساتگاه مجااور آن یعنای
خسرو شهر تفاوت معناداری وجود دارد .نتایس نمایه  UHIنیز نشاان داد کاه دماای ثبات
شده تبریز در هر سه پارامتر مورد مطالعه از خسروشهر بیشتر بوده و میتوان نتیجه گرفت
که ،به علت اینکه این دو ایستگاه تقریباً در یک محدوده جغرافیایی و ارتفااعی تقریبااً
برابر قرار دارند ،این اختالف دمایی را ناشی از عوامل انسانی و رشد شهرنشینی اسات و
به مانند اک ر شهرهای بزر

جهان منجر به پیدایش پدیده جزیره گرمایی شاده اسات و

نتایس این بررسی با یافتههای محققین گذشته همسو است .همچنین ایان نمایاه نشاان داد
که پدیده جزیره گرمایی در فصول تابستان و پاییز و در ساعات اولیه صاب بیشاتر نماود
پیدا میکند و هر وه بر طول روز افزوده میشود از شدت آن کاسته مایشاود .باه طاور
کلی میتوان نتیجه گرفت که با توجه به نتایجی که بدست آمده پدیده جزیره حرارتای
در تبریز وجود دارد و این پدیده در فصل تابساتان در اوج خاود مایباشاد و بعاد از آن
فصل پاییز در مرتبه دوم این افزایش قرار میگیرد و در فصال زمساتان شاروع باه نازول
کرده و کاهش پیدا میکند و در فصل بهار به کمتارین حاد خاود مایرساد .از ایان رو
کالنشهر تبریز که نزدیک به یک و نیم میلیون انسان را در خاود جاای داده رو یکای از
قطبهای بزر

صنعتی ایران محسوب میشود) ،از جزیره حرارتی شهر متأثر میشوند.

برای مطالعه بیشتر و دقیقتر یزم است تا همراه باا تلفیاق پارامترهاای دیگار هواشناسای
مانند بارش  ،سرعت باد  ،و همچناین باا اساتفاده از دادههاای دیگار ایساتگاههاا و دوره
آماری طوینیتر و بایخره با استفاده از سیساتم اطالعاات مااهوارهای  ،شادت و تاداوم
محدودههای جزیره حرارتی شهر را به خوبی تعیین کرد تا در ساامان دهای اطالعاات و
طر و برنامه ریزی مناسبتر در راساتای کااهش جزیاره حرارتای و در نتیجاه کااهش
هزینهها بکار گرفت.
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