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 چکیده

است. برای انجام پژوهش، از آماار   UHIنمایه  لهیبه وستبریز  شهرکالنهدف تحقیق حاضر اثبات پدیده جزیره گرمایی در 

استفاده شده است. ابتادا تسات نرماال     2008تا  2001 یهاسال نروزانه ایستگاه سینوپتیک تبریز و اقلیم شناسی خسرو شهر بی

دو ایساتگاه  بهام وابساته      یهاا دادهحالات پارامتریاک داشاته، و     هاا دادهد. سپس به دلیل اینکاه  انجام و تایید ش هادادهبودن 

وابساته اساتفاده شاد. در نهایات      یهاا گاروه جفتای بارای   Tها از آزمون هستند لذا در بررسی تغییرات و معنی داری میانگین

جفتای بارای   Tمشاص  گردیاد. نتاایس تسات     UHIه تبریاز باا اساتفاده از نمایا     شهرکالندارای جزیره گرمایی در  یهاماه

وابسته نشان داد که هم تفاوت معنادار و هم  همبساتگی بااییی باین دماای دو ایساتگاه در ساه حالاتر حاداک ر،          یهاگروه

نشاان داد کاه در پاارامتر     جاوار هام میانگین و حداقل دما( وجود دارد. از طرفی نتایس حاصال از مقایساه دماای دو ایساتگاه     

سال خیلی بیشتر از خسرو شاهر اسات. در پاارامتر میاانگین دماا، ایان روناد کمای          یهاماهحداقل دما، دمای تبریز در تمامی 

. در پارامتر حداک ر دما مقدار این اختالف بیشتر از مقدار میانگین دما کاسته شده بایستشده اما همچنان اختالف  ترمتعادل

اناد کاه روناد    اند. محققین دیگار نیاز باه ایان نتیجاه رسایده      یکه در ماه مارس اختالف دو ایستگاه با هم برابر شدهاست بطور

کاهش اختالف در طول روز نشان دهنده وجود جزیره گرماایی در محادوده شاهر اسات  و حاداک ر شادت آن در صاب  و        
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برای تبریز هم صادق بوده و وجود پدیده جزیاره گرماایی    ، و این موضوعافتدیمحداقل آن در بعد از ظهر همان روز اتفاق 

 .کندیمرا در این شهر اثبات 

 

هاای وابساته،   جفتای بارای گاروه    T، جزیره حرارتای شاهری، آزماون   UHIمیکروکلیمای شهری، نمایه  واژگان کلیدي:

 .کالنشهرتبریز

 

 

 قدمهم 

همگام با افزایش جمعیت جهان، رشد شهرها، توسعه شهرنشینی، تصریب منابع طبیعی 

سوء شهرنشینی بر بهداشت و سالمت شاهروندان   راتیتأثهای محیطی و و بروز آلودگی

پدیده ایجاد شده حاصل از افزایش جمعیات و   نیترمهمآورد. بر این اساس  به وجودرا 

نعتی به جای فضای سبز، افزایش دما باوده استرافشاار،   ساخت و سازهای مسکونی و ص

 تواناد یما هستند کاه   ییهادهیپد(. افزایش درجه حرارت و امواج گرمایی 56.ص 1388

ناراحتی قابل توجهی برای جامعه و محیط زیست ایجاد کند. شهرهای بازر  در زماره   

( 391ص   12009بای هساتند رووویال،   آسیب پذیرترین نواحی به لحاظ  خطرات  دمای

که در تغییرات عمدی آب و هوا،  بیشتر شناخته شده تغییر حرارت  یهادهیپدو یکی از 

فزایش جمعیات  (. همچنین گسترش شهرنشینی و ا151ص2004 2نقاط شهری استرکیم،

صانعتی بازر  ازساوی دیگار باعاا ایجااد        یهاا تیفعالدرکالنشهرها ازیکسو و رشد 

طق شهری شاده اسات. یکای ازعوامال عماده ایان تغییارات را        تغییراتی بر خرد اقلیم منا

تبدیل شدن کالنشهرها به جزایرگرمایی دانسات رضضانفری مقادم و همکااران،      توانیم

 (.359.ص 1389

سال اخیار گساترش شهرنشاینی، صانعت و وساایل حمال و نقال موتاوری باا           30در 

یاد  شاهرها را پد  مصادف شده و لزوم ارزیاابی و شاناخت بهتار آب و هاوای     هایآلودگ

 (.105ص  1386آورده استراسمیت، 

                                                 
1. Cheval(2009) 

2. Kim (2004) 
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ر یت در اثا شهر است. این کیف یهاحومهکلی بیشتر از  به طورمحدوده شهری ر دما د

مجااور   یهاساختمانتشعشع برگشتی گرما از طریق ییه دود ایجاد شده در بای و وجود 

رماا را  سی آشفته گکه ییه توربوین باشدیمو همچنین کاهش سرعت باد در داخل شهر 

 (.106ص  1386راسمیت،  کندیماز ناحیه شهری محدود 

میالدی درحاال افازایش   19قرن اضلب دانشمندان بر این باورندکه دمای کره زمین از

درصد جمعیات   80بیش از 2025است. مطابق آمار ارائه شده  توسط سازمان ملل تا سال 

باا گارم شادن هرواه بیشاتر شاهرها بار        جهان در شهرها ساکن خواهند بود. و این مسئله 

باه  (. پدیاده جزیاره گرماایی    59وخامت شرایط خواهد افازود رضضانفری و مقادم، ص    

معمول آب و هوایی در شهرهای بزر  به رسامیت شاناخته    یهایژگیویکی از  عنوان

(.  افزایش و روند ساریع شهرنشاینی   794ص 2006، 1شده است ربالزیجزیک و همکاران

گرماایی  آینده برشیب افزایش دما در شهرها خواهد افزود. پدیده جزیره یهاسالنیز در 

تأثیرات مهمی در وضعیت آلودگی هوا و مدیریت آن، افزایش دمای محایط و مصارف   

 .سایل خنک کننده خانگی و همچنین ساالمت عماومی در منااطق شاهری دارد    انرژی و

شاهر، انتشاار    یهاا یژگا یو مصتلف  با انادازه شاهر،   یهامکانشدت جزیره گرمایی در 

گازهای حرارتی گرمایی، توپوگرافی و شرایط آب و هوایی آن شهر متفاوت اسات. یاا   

صانعتی در شاهرهای بازر  منجار باه       یهاا تیفعالبه عبارت دیگر توسعه شهر نشینی و 

در مشصصات فیزیکی سط  زمین، انرژی گرمایی آزاد شاده، آلاودگی    یعیوستغییرات 

و جزیاره گرماایی شاهری را     شاود یما و سایر پارامترهای هواشاناختی  هوا، تغییرات دما 

صااف   یهاشبکه جزیره حرارتی بیشتر در  دهدیم. بیشتر مطالعات نشان کندیمایجاد 

تواند در ورخاه شابانه روزی و فصالی نماایش داده شاود      و آرام است که شدت آن می

 .(59ص 1384ررنجبرسعادت آبادی و همکاران، 

پیچیاده فراینادهای شاهری روی     راتیتاأث جزیره گرمایی شهری نتیجه  به طور کلی،

که شهرها به وسیله یک تاوده هاوای گارم     شوندیماقلیم آن است. این فرایندها موجب 

                                                 
1. Blazejczyk et al(2006(  
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متر است و در شب باه بایش از دو    120محصور شوند که در طول روز ارتفاع آن حدود 

بت باه منااطق روساتایی اطارافش     رسد. در این پدیده، مرکز شهر نسا برابر این مقدار می

بایترین درجه حرارت را دارد و با دور شدن از مرکز شهر، این درجه حرارت و ارتفااع  

. از شاود یممحو  کامالًکه در روستاها اثر آن  یبه طور. ابدییمتوده هوای گرم کاهش 

یاک  دمایی شاهری مانناد   م اند که در آن خطوط هاین نظر آن را جزیره گرمایی نامیده

 (. 56.ص 1388جزیره هستند رافشار، 

برای توصیف محدوده کالنشاهر هاا کاه دارای افازایش      معمویًواژه جزیره گرمایی 

 شاود یما ، اساتفاده  درجه حرارت قابل توجهی نسبت به مناطق روستایی اطاراف هساتند  

( باه عناوان   UHI(. همچنین جزیره حرارتی شاهری ر 489. ص 2011 1رجیان و همکاران،

بین دمای مناطق شهری و روستایی تعریف شده است و جریاان هاوا باین منااطق      تفاوت

گیاری جزیاره گرماایی مارتبط باا      شهری و روستایی یکی از پارامترهای  حاکم بر شکل

 (.1880.ص 2010و همکاران، 2آلودگی شهری استرونگ

ای جزیره گرمایی بیش از صد و پنجاه سال پیش، برای نصستین بار در برخی از شهره

سایی شد. در بسیاری از مناطق جهان بر روی این پدیده و تأثیرات اروپا از جمله لندن شنا

یاره  صاورت گرفتاه اسات. گرواه تاأثیر جاز       یاگساترده مصتلف ناشی از آن، مطالعات 

، اماا  ردیا گیما گرمایی با توجه به گرماایش جهاانی از نظار اهمیات در مرتباه دوم قارار       

قلیم هماان منطقاه   که این مسئله در مقیاس خرده ا مطلباند بسیاری موید این یهاپژوهش

. ص 1389رضضانفری مقادم و همکااران،     راسات یوشام گ ضیر قابل صرف نظر و بسایار  

(. در این زمینه تاکنون برای کالنشهر های ایران مانند تهران، مشهد، اهواز، رشات و  359

ورت گرفته اسات کاه   ضیره  مطالعات گوناگونی جهت بررسی پدیده جزیره گرمایی ص

که این پدیاده در شاهرهای    انددادهگوناگون علمی و آماری نشان  یهاروشهر یک با 

آن مانند آلودگی هوا، گرماایش   راتیتأثایران یک امری طبیعی است و همه روز شاهد 

                                                 
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         

 .رسدیمر شهرهای بزر   ایران مانند تبریز امری ضروری به نظر فوق و دیگ یشهرها

ه دلیال  با کالنشهر تبریز بعد از تهران و مشهد سومین شهر پرجمعیت ایاران اسات و     

های مادر و بزر  صنعتی در خاود و نیاز وجاود بایش از     دادن بسیاری از کارخانه جای

ز تهاران  ه و صنعتی ایران پاس ا دومین شهر آلود به عنواندر آن،  قطعه سازشرکت  600

تارین شاهرهای   باودن، یکای از مهام   رود.  این شهر همچنین به دلیل صانعتی می به شمار

سای جزیاره   تاکنون مطالعه یا مطالعات مبنی بار برر  .شودمهاجرپذیر کشور محسوب می

 یهاا یژگا یوحرارتی در این کالنشهر صورت نگرفته است. و احتمال اینکه با توجاه باه   

دور از  ومی، اقتصادی، جمعیتی و ضیره وجود پدیده جزیاره گرماایی بسایار فاراوان     اقلی

با  قایسه آنذهن نیست ، این مطالعه  ابتدا با هدف بررسی شاخصه دمایی تبریز و سپس  م

آمااری جهات اثباات     یهاا آزماون ایستگاه یعنی خسرو شهر باا اساتفاده از    نیترکینزد

 رفته است.جزیره حرارتی در این شهر صورت گ
 

 پیشینه تحقیق

جزیره حرارتی شاهری در شاهر فیارنبکس     ریتأث( به 139ص 1999ر 1مگی و همکاران

نشان داد که میانگین درجه حرارت در فرودگاه بین اللملی  هاآنآیسکا پرداخته و نتایس 

به  سانتی گرادی درجه 1درجه ای داشته که در زمستان یک افزایش 4/0فیرنبکس رشد 

( حاداک ر شادت روزاناه جزیاره حرارتای      151ص  2004ر 2. کایم و بیاک  ردیگیمخود 

شهری را در شهرهای بزر  کره جناوبی ماورد بررسای قارار دادکاه نتاایس تحلیال آن        

در تمامی شهرهاست و متغیرهای سرعت بااد،   UHI حاکی از یک ورخه برجسته ساینه

اسااات. لیاااو و  رطوبااات، و... در تماااامی شاااهرها باااا جزیاااره حرارتااای در ارتبااااط     

( خصوصاایات زمااانی جزیااره حرارتاای شااهری پکاان را مااورد  213ص 2006ر3همکاااران

                                                 
1. Magee et al(1999) 

2. Kim ,Y.H  and Baik .J.J(2004) 

3. Liu et al(2007) 
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کیلاومتری پکان قارار     70و آن را با یکی از روستاها که در  فاصله  انددادهارزیابی قرار 

( جزیره حرارتی در شاهرهای  162ص  2011ر 1. فاجیابانددادهداشت مورد مقایسه قرار 

یرات مانیتورینگ  آب و هوا را ماورد بررسای قارار داد و نتیجاه     ژاپن و ارتباط آن با تغی

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 

ت. همچنین نتیجاه گرفتاه   اس یگرادیسانتدرجه  10حداقل ساینه دارای افزایش شدید 

که افزایش دما نه تنها در مناطق پرجمعیت بلکه در نواحی کم جمعیت نیاز وجاود دارد.   

( به مطالعاه تناوع زماانی جزیاره حرارتای در باوینس آیارس        2011ر 2کمیلونی و براوکند

نشان داده که شادت جزیاره حرارتای در طاول      هادادهآرژانتین پرداخته و تحلیل فصلی 

حالت خاود قارار دارد و اثار معکاوس آن در بعاد از ظهار        نیتریقوتابستان در  یهاماه

و در طول زمستان در حداقل خاود اسات. در ایاران نیاز      افتدیمهمان روز تابستان اتفاق 

( فاکتورهای میکروکلیمایی موثر در حرارت شهر را تراکم جمعیات و  1371جهانبصشر

معرفای   یارودخاناه در ساطو  آبای و    ساختمان و ساطو  ضیار قابال نفاوذ و درنهایات     

( باه مطالعاه جزیاره گرماایی     63. ص 1384. رنجبر سعادت آباادی و همکااران ر  کندیم

نشاان داد   هاا آنو نتایس حاصله از شبیه سازی  اندپرداختهتهران و شبیه سازی عددی آن 

ان که در زمان استقرار تودة هوای سرد، جزیرة گرماایی باه خاوبی در نیماا شامالی تهار      

و از شدت بیشتری نیز بر خوردار است. در حالیکه در زمان استقرار توده  شودیمتشکیل 

هوای گرم، امکان تشکیل و توسعه جزیاره گرماایی در سااعات شاب باه خاوبی فاراهم        

و در نتیجه، جزیرة گرمایی از شدت ضعیفی برخاوردار اسات. رنجبار ساعادت      شودینم

مطالعاه آثاار جزیاره گرماایی و شهرنشاینی روی      (  به 59. ص 1384آبادی و همکارانر 

مهرآبااد و وراماین پرداختاه و نتاایس      یهاا دادهوضع هوا و اقلیم کالنشهر تهران براساس 

بیانگر افزایش قابل مالحظه روند دمای کمینه تهران در مقایسه باا بیشاینه آن    اویًحاصله 

                                                 
1. Fumiaki Fujibe (2011) 

2. CamilloniInés and  Barrucand et al(2011) 
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مقایسه با شاهرهای بازر  و   بیانگر شدت قابل توجه جزیره گرمایی تهران در  هیثانبود، 

( باه بررسای جزیاره حرارتای شاهر تهاران       56ص  1388. افشاارر باشاد یما صنعتی جهان 

ناحیاه   نیتار مهام تپه در شرق تهران به عنوان  دوشانپرداخته و نتیجه گرفت که ایستگاه 

حرارتی تهران است که دارای بایترین مقادیر دمایی از نظر حداقل و هم از نظر حداک ر 

باوده اسات.    گاراد یساانت درجاه   5/22و  3/13ی ساینه به درجه حرارتی به ترتیاب  دمای

نسابت باه کارج در     گاراد یساانت درجاه   75/0همچنین تهران با اختالف دماایی بایش از   

میاانگین   در گاراد یساانت درجاه   36/4میانگین دمایی حداک ر و با اختالف دمایی برابر با 

شناخته شده است. رمضاانی و دخات محماد     ترگرمه دمایی حداقل سالیانه به عنوان ناحی

( به بررسی شناخت محدوده مکانی تشکیل جزیره گرمایی در شهر رشات  49ص 1389ر

 5آماری نشان داد که اختالف دمایی معاادل   یهادادهپرداخته  و نتایس حاصل از مقایسه 

شارایط حاداقل   بین مرکز جزیره گرمایی با نواحی اطراف در  گرادیسانتدرجه  6/5الی 

در شرایط حداک ر دمایی  به  گرادیسانتدرجه  6/5الی  3دمایی و اختالف دمایی معادل 

( به بررسی اثر جزیره گرماایی  359ص 1389. ضضنفری مقدم و همکاران ردیآیموجود 

نشاان   پژوهشجوی مشهد پرداخته و نتایس حاصل از  یهازشیرشهری برروی تغییرات 

هد تغییارات دماایی ناشای از جزیاره گرماایی باا روناد تغییارات         داد که در ایساتگاه مشا  

جزیاره   ریتاأث  تاوان یما بارندگی همبستگی معنای داری داشاته و باا اطمیناان قابال قباول       

گرمایی را بروی بارندگی پذیرفت. با توجاه باه نتاایس بدسات آماده از تحقیقاات فاوق        

دیاده جزیاره گرماایی    گفت که اک ر شهرهای بزر  و کالنشهرهای جهان با پ توانیم

گیارد یاا ناه د هادف ایان مطالعاه       روبرو بوده و اینکه تبریز نیز جزو این گروه قارار مای  

 .باشدیم
 

 موقعیت منطقه مورد مطالعه

منطقه مورد مطالعه شامل کالنشهر تبریز  به عنوان منطقه توساعه یافتاه شاهری اسات.     

ربایجان شرقی به منظاور پیادا   هواشناسی استان آذ یهاستگاهیاپس از بررسی پراکندگی 
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کردن ایستگاه مکمل برای مطالعه درجه حرارت، ایستگاه  خسروشاهر باه عناوان منطقاه     

هم ارتفااع باودن آن،    باًیتقرکیلومتر( به تبریز و همچنین  16کم توسعه یافته، و نزدیکیر

ت موقعیا  1ویژگی و شکل  1انتصاب گردید. جدول  یاحومهبه عنوان ایستگاه مجاور و 

 .دهدیممنطقه مورد مطالعه را نشان  یهاستگاهیاهر یک از 

 

 

 
 مورد مطالعه یهاستگاهیا یهایژگیو -1جدول 

 ایستگاه
طول 

 جغرافیایی

عرض 

 جغرافیایی

ارتفاع از سطح 

 دریا)متر(

میانگین 

 0Cدما

حداکثر 

 مطلق دما

0C 

حداقل 

 0Cمطلق دما

 -8/16 41 5/13 1364 046  17/ 038  05/ تبریز

خسروشه

 ر

/57   037 /03  046 1357 75/12 6/40 4/17- 

 

 هامواد و روش

 رودگاه تبریزفی درجه حرارت روزانه دو ایستگاه سینوپتیک هادادهدر این مطالعه از 

ابتادا   اساتفاده شاده اسات،    2008تاا   2001و اقلیم شناسی خسرو شهر برای دوره آماری 

و داری میاانگین  رفته و تایید شد. همچنین معنااد ، مورد بررسی قرار گهادادهنرمال بودن 

د. ساپس از  شا ی وابساته بکاار گرفتاه    هاگروهجفتی برای Tایستگاه با استفاده از آزمون 

 ه شد. برای بررسی تفاوت دمایی منطقه شهری نسبت به منطقه حومه استفاد UHIنمایه 

وابساته هساتند.    ، به ناوعی باه یکادیگر   شوندیمبسیاری از عناصر اقلیمی که مشاهده 

ی مجاور در یک منطقه به یکادیگر مارتبط هساتند،    هاستگاهیابرای م ال دما یا بارش در 

ی جوی موثر بریک منطقه، دماا و ساایر عناصار اقلیمای را در یاک زماان       هاستمیسزیرا 

ی روزاناه، هفتگای ، ماهاناه و حتای     هاا نیانگیا مو بدین ترتیب  دهندیمقرار  ریتأثتحت 

 نیبرا عالوه(. 218. ص 1390به نوعی به یکدیگر وابسته هستند ررحیم زاده،  ساینه  آنها
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اطمیناان حاصال شاود، آزماون معنای داری       هادادهدر شرایطی که از نرمال بودن توزیع 

انجام پذیرد ررحایم زاده،   Tآماره  لهیبه وس α1=0از طریق آزمون فرض  تواندیمروند 

 (. 322. ص 1390

ین هماواره  ، ولی منظاوراز ایان میاانگ   هاستدادهمقایسه میانگین  ،Tهدف از آزمون 

شگر باه  متوسط رمتوسط واقعی( یک  یا دو مجموعه ارقام نیست بلکه بعضی مواقع پژوه

 خار تصامیم  دنبال این است که دو مجموعه ارقام را دو به دو با هام مقایساه کناد و در آ   

. ص 1385 ف دارند یا نه رجباری، متوسط از هم اختال به طوربگیرد که آن دو مجموعه 

جفتای ممکان اسات شاامل دو انادازه گیاری باشاند کاه روی          T(. همچنین آزمون 148

 (. 183. ص  1386موضوع واحد صورت گرفته است رافشانی و همکاران، 
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 مورد مطالعه یهاستگاهیاقعیت مو -1شکل 

ماان درجاه حارارت    کاه موضاوع واحاد ه    باشدیماین پژوهش از این نوع  یهاداده

 یهاا گاروه بارای  T. طبق تعریف دیگار آزماون   شودیماست که بین دو ایستگاه مطالعه 
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را در رابطه با یک متغیر خاص ماورد سانجش    هایآزمودنوابسته عملکرد یک گروه از 

کاه از یاک گاروه دو مرتباه آزماون گرفتاه شاود         رودیما و زمانی به کاار   دهدیمقرار 

(. همچنین در این آزمون موقعیات پزوهشای   42ص  1384رداز، رمهرعلی زاده و وینی پ

، موقعیتی است که در آن واحدها با شودیموابسته ظاهر  یهااندازهکه با دو مجموعه از 

و بعد از آن تیماری را در یاک عضاو زوج و    شوندیمتوجه به همگنی داخلی برگزیده 

کااراتری ماورد    به طوریمار بتواند تا دو ت دهندیمتیمار دوم را در عضو دیگر زوج قرار 

 (. 345. ص 1385مقایسه قرار گیرندرمهدوی و طاهرخانی، 

روش برای  بررسی جزیره گرمایی مقایسه منطقه  شهری با مناطق هم جوار  نیترسیرا

روستایی است. این نمایه  برای بررسای روناد افازایش دماای ناشای از جزیاره گرماایی        

روستایی مجاور که آثار جزیره گرمایی بر آن بای اثار فارض     شهرها در مقایسه با منطقه

 :دهدیمرا نشان  UHIفرمول نمایه  1. رابطهشودیممحاسبه  شودیم
UHI =Tau- Tar 

 

نطقاه  مبیاانگر دماای میاانگین     Tarبیاانگر دماای میاانگین شاهر و      Tau:  1در رابطه 

محاسابه   هاا ساال بارای کلیاه   کاه   باشاد یما روستایی دور از تأثیر شهر در سال مورد نظر 

ی  بایساتی  دارا  UHI . همچنین برای اطمینان از وجود جزیاره گرماایی شااخ    شودیم

 روند باشد.

بعاد از تشاکیل    یهاا ساال بایساتی در   جوارهمبه عبارتی تفاوت دمای شهر و منطقه  

ص  1384جزیره گرمایی روند افزایشی داشته باشادررنجبر ساعادت آباادی و همکااران،    

360.) 

 همچنین وجود شبکه اندازه گیری مناسب کمک زیاادی باه مطالعاا الگاوی جزیاره     

هاای  تنها به داده هواشناسی، به ناوار یهاستگاهیا، اما به دلیل پراکندگی کندیمگرمایی 

تفاا  بانی شده در دو ایساتگاه، یکای در شاهر و دیگاری در محادود خاارج شاهر اک       دیده

 .شودیم
 

 (1رابطه ر
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 یق ها و نتایج  تحقیافته

ریاک باوده و   از نوع اسمی و پارامت هادادهمشص  گردید که  هادادهپس از بررسی 

پارامتریاک م ال    یهاا دادهمرباوط باه    یهاآزمونو باید از  باشندیمدارای حالت نرمال 

امتر میاانگین  را بارای پاار   هادادههیستوگرام نرمال بودن  2شکل .استفاده شود  Tآزمون 

 .دهدیمدو ایستگاه نشان  یهاداده

 
 تبریز و خسرو شهر یهادادهگرام نرمال بودن میانگین هیستو -2شکل 

 

 وابسته يهاگروهجفتی براي Tهاي آزمون یافته -

وابساته  ساه    یهاا گاروه جفتای بارای    Tانجاام گرفتاه آزماون از     یهالیتحلبراساس 

 : دیآیمخروجی بیرون 
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، انحاراف  هاا نمونهمقدار میانگین، اندازه  ماره های توصیفی: که در آنجدول آ -1

 (.2رجدول دهدیمرا نشان  هاستگاهیامعیار  و خطای استاندارد هر کدام از 
 

 ماره های توصیفی دو ایستگاه تبریز و خسروشهرآ -2جدول 

 ایستگاه میانگین انحراف معیار میانگین خطاي استاندارد
 حداک ر حداقل میانگین  رحداک حداقل میانگین حداک ر حداقل میانگین 

1910/0 

 

1862/0 

1752/0 

 

1669/0 

2105/0 

 

2103/0 

3210/10 

 

0606/10 

4703/9 

 

0225/9 

3760/11 

 

3660/11 

5/13 

 

75/12 

7 

 

7/6 

20 

 

8/18 

 تبریز

 

 خسروشهر
 

 

ر هبستگی پیرسون : در این جدول مقدار همبستگی و سط  معناداری جدول هم -2

نشاان   وابساته بکاار رفتاه را    یهاا گاروه جفتای بارای    Tون جفت از متغیرها کاه در آزما  

مصتلف یاا   یهازمان(. از آنجایی که دو متغیر باید گروه یکسانی را در 3رجدول دهدیم

کام باشاد    زیااد و ساط  معنااداری    کاامالً وابسته نشان دهند، همبستگی بایاد   یهاگروه

اد کاه در  ین تحلیل نشاان د (. نتایس بدست آمده از ا192. ص 1386رافشانی و همکاران، 

دیک به نز باًیرتقهر سه پارامتر حداقل،  میانگین و حداک ر همبستگی بسیار بای و  قوی و 

 .باشدیمنیز  بسیار پایین است و در حد صفر  هاآنو سط  معناداری  باشدیمیک 
 

 مبستگی پیرسون سه پارامتر در دو ایستگاه تبریز و خسرو شهره -3جدول 
 پیرسونهمبستگی 

سط  معناداری برای هرسه پارامتر 

00005/0>p 

میانگین 

 دما
 حداقل دما

حداک ر 

 دما
 هاستگاهیا تعداد روزها

000/0 993/0 979/0 993/0 2922 
 

 تبریز و خسرو شهر
 

 

جدول آزمون زوجی : این جدول اختالف میانگین دو گروه، انحراف معیاار و   -3

(. همچنااین در مااورد باازر  و 4رجاادول دهدیمااخطااای اسااتاندارد دو گااروه را نشااان 

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

یب در . ستون تفاوت ضرادهدیمرا نشان  شودیمتغییرپذیری که در دو نمونه پیش بینی 

 آماده از فاصله در این آزماون  باین ایان دو عادد بدسات       %95بیانگر این است که  95%

از  %95است. یا به عبارتی  یک برآورد از حدود بین اختالف میاانگین صاحی   کاه در    

از تقسایم اخاتالف میاانگین     Tمشاهده شده را فراهم آورده است. ساتون   یهانمونهکل 

. ستون سط  معناداری، احتمال بدست آمدن یاک  دیآیمبرخطای استاندارد آن بدست 

بدست آمده است را نشان  Tاز آماره  تربزر را که مقدار مطلق آن مساوی یا  Tآماره 

 . دهدیم
 دو ایستگاه زمانهمزوجی یا بررسی  آزموننتایس  -4جدول 

 

 UHIنتایج نمایه  -

پس از بررسی اختالف دمایی تبریز و خسرو شهر در سه پارامتر حاداقل، میاانگین  و   

دما، دمای تبریاز در   یهاحداقل،  مشص  شد که  در میانگین UHIحداک ر دما با نمایه 

بیشاتر   گاراد یساانت درجه  3/0متوسط  به طورسال از ایستگاه مجاور خود  یهاماهتمامی 

است. از نظر میانگین ماهانه تعداد روزهای برتری دمای حداقل نیز اختالف فاحشی باین  

روز در هار مااه (    22روزهاای ساال ر حادود     ٪72 هبه طوری کدو ایستگاه وجود دارد 

سطح 

 معناداري

00005/0>p 

درجه 

 آزادي

T ارزشی

 مقدار

 ضرایب مقایسه دو گروه
 

 هاستگاهیا
 

تفاوت ضرایب در 

 %95سط  اطمینان 

 

اختالف 

خطای 

 استاندارد

 

اختالف 

انحراف 

 معیار

 

اختالف 

 میانگین

  -خسروشهر 

 تبریز

 نیترنییپا بایترین 

000/0 2921 793/ 8 2611/0 
 

1659/0 
 

 حداک ر دما 2/1 3125/1 0243/0

 حداقل دما 3/0 9293/1 0357/0 1310/1 2709/1 649/33 2921 000/0

 میانگین دما 75/0 2504/1 231/0 6629/0 7536/0 608/30 2921 000/0
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 ٪ 23(. در صورتی که در 3شتر از خسروشهر است رشکل میانگین دمای حداقل تبریز بی

( ٪5. در بقیه روزهای سالر باشدیمروزهای سال دمای حداقل خسروشهر بیش از تبریز 

میانگین دمای حداقل هر دو ایستگاه برابر است. از آنجایی کاه حاداقل دماا در سااعات     

 رودیما رو باه گرمای    و زماین  شاود یمو هر وه طول روز بیشتر  شودیماولیه روز ثبت 

نتیجه گرفت کاه در هنگاام شاب      توانیم، کندیمدرجه حرارت نقاط هم افزایش پیدا 

بیشتر شده و محدوده شاهری دارای جزیاره گرماایی باه مراتاب باایتری        هااختالفاین 

آرام  یهاا شبدر  معمویًکه جزیره گرمایی  اندگرفتهباشد. در تحقیقات دیگر نیز نتیجه 

 شتر نمود دارد. و صاف بی
 

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

 

ه آماری از در طول دور گرادیسانتدرجه  75/0در پارامتر میانگین دما نیز تبریز 

سرو خیتر از بوده است. تعداد روزهایی که میانگین دمای تبریز با ترگرمخسروشهر 

ین روزهای سال دمای میانگ ٪ 24. در رسدیمروزهای سال  ٪ 74به  شهر بوده

دو ایستگاه برابر  روزهای سال میانگین دمای ٪2و تنها  باشدیمخسروشهر بایتر از تبریز 

ف بین اختال واست. با این تفاوت که دارای نوسان بیشتری نسبت به حداقل دما بوده،  

ر ش از خسرو شهدمای میانگین روزانه تبریز بیمصتلف سال  یهاماهروز در  27الی  17

 (. 4 ده کردرشکلدر اواخر تابستان و پاییز مشاه توانیمرا  هااختالفاست. اوج این 
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 تعداد روزهای برتری دمای میانگین تبریز و خسرو یاسهیمقانمودار  -4شکل 

 

ی ری دماای ی برتا در پارامتر میانگین حداک رهای دما نیز علی رضم اینکه تعداد روزها

با  شودیمروزهای سال را شامل  ٪57و حدود  باشدیمتبریز همچنان از خسروشهر بیشتر 

ر د. و حتی این حال اختالف در تعداد روزها به مراتب کمتر از دو پارامتر دیگر دماست

دیگر روزه( برتری تعداد روزهای دمایی نسبت به یکا  13ماه مارس یک نسبت مساوی ر

بر باوده اسات. در   روز دیگر همان ماه میانگین دمای حداک ر دو شهر برا 4در و  اندداشته

بقیاه   ٪8ر بیشاتر از تبریاز و در    هدمای خسروش یحداک رهاروزهای سال میانگین  35٪

دو شهر  (. اختالف میانگین دمایی حداک رهای5روزهای سال این دما برابر است رشکل 

ایترین تفااوت  با که در مقایسه با دو پارامتر دیگر  گرددیمبالغ  گرادیسانتدرجه  2/1به 

 . دهدیمدمایی را نشان 

درجاه   2/1الای   3/0متوسط بین  به طوربیان کرد که دمای تبریز  توانیمدر مجموع 

 ٪68از خسروشهر بوده و از نظار تعاداد روزهاای برتاری دماا نیاز در        ترگرم گرادیسانت

ساال نیاز خسروشاهر     یروزهاا  ٪27وشاهر و در  روزهای سال دمای تبریز بایتر از خسر
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روزهای سال نیز باین دو ایساتگاه براباری دماا وجاود       ٪5از تبریز بوده است. در  ترگرم

 دارد. 

 
 یانگین حداک ر تبریز و خسرومتعداد روزهای برتری دمای  یاسهیمقانمودار  -5شکل 

 

 ترینیا شدید پارامترف در هر سه براساس نتایس بدست آمده  نقطه اوج اختال

دار مق نیترکماختالف دما بین دو ایستگاه در ماه سپتامبر بوده و نقطه حضیض یا 

علت  مورد در نیبه راعالوه اختالف در اواخر فصل زمستان و اوایل بهار بوده است. 

ثنای اگفت که؛ جزیره گرمایی که در  توانیماختالف بین حداقل و حداک ر دما 

ر مشص  و با توجه به تجزیه و تحلیل دماهای حداک  ابندییمات روز توسعه ساع

بت را ث ، نسبت به جزیره گرمایی ایجاد شده در شب که پارامتر حداقل آنشوندیم

 (.120ص  1386راسمیت،  باشندیمو کم دوام تر  ترفیضع، کندیم

تبریز در بصش  موقعیت ایستگاه هواشناسی شودیمونانکه در شکل یک نیز دیده 

کیلومتر دورتر از مرکز  5شهر و در کنار فرودگاه بین المللی تبریز و حدود  یاهیحاش

شهر قرار دارد. بدیهی است که اختالف دمایی مرکز شهر در قیاس با موقعیت ایستگاه 

مصتلف و کاهش  یهاکارگاهجمعیتی و ساختمانی و  تراکماندازه گیری دما به دلیل 

از حاشیه شهر خواهد بود. روند  ترگرمکاهش فضای سبز به مراتب جریان هوا و 

( نیز که ارتباط مستقیمی با افزایش 6صعودی دمای ایستگاه هواشناسی تبریز رشکل 
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جمعیت و ازدحام دیگر ساخت و سازها و صنایع و ماشین آیت دارد به خوبی نشان از 

افزایش میانگین دمای حداقل  شکل گیری جزیره حرارتی در کالنشهر تبریز دارد. شیب

ربا بیشترین افزایش( در هر دهه و میانگین دمای حداک رها با  گرادیسانتدرجه  46/0با  

دمای افزایشی ( در هر دهه را دارد. میانگین افزایش  نیترکمر گرادیسانتدرجه  21/0

دیگر در  بوده است. به عبارت گرادیسانتدرجه  34/0دمای ایستگاه تبریز در هر دهه 

به  گرادیسانتدرجه  2/1و  95/1،  6/2مصتلف دما به ترتیب  یهاحالتسال در  57دوره 

 دمای تبریز افزوده شده است.  
 

 
 (1951-2008یز رساینه تبر یهاحداقلروند افزایش دمایی میانگین ، میانگین حداک رها و میانگین  – 6شکل 

 

  گیرينتیجه

زون جمعیات در کالنشاهرها و افازایش بای ساابقه درجاه       فا با توجه به افازایش روز ا 

در شهرهای بزر  که بیشتر به علت عوامل انساانی   به خصوصحرارت در اک ر نقاط و 

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

عاا  در کالنشاهر تبریاز با   ساازها پژوهش مشص  شد که افزایش جمعیت و سااخت و  

نسبت به گذشته شده و دما روند صعودی باه خاود گرفتاه اسات.      حرارتافزایش درجه 

وابساته نشاان داد کاه باین ساه پاارامتر        یهاا گاروه جفتی بارای   Tهمچنین نتایس آزمون 
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حداقل، میانگین و حداک ر درجه حرارت کالنشاهر تبریاز باا ایساتگاه مجااور آن یعنای       

نیز نشاان داد کاه دماای ثبات      UHIنتایس نمایه  خسرو شهر تفاوت معناداری وجود دارد.

نتیجه گرفت  توانیمشده تبریز در هر سه پارامتر مورد مطالعه از خسروشهر بیشتر بوده و 

 بااً یتقردر یک محدوده جغرافیایی و  ارتفااعی   باًیتقرکه، به علت اینکه  این دو ایستگاه 

امل انسانی و رشد شهرنشینی اسات و  برابر  قرار دارند، این اختالف دمایی را ناشی از عو

به مانند اک ر شهرهای بزر  جهان منجر به پیدایش پدیده جزیره گرمایی شاده اسات و   

محققین گذشته همسو است.  همچنین ایان نمایاه نشاان داد     یهاافتهینتایس این بررسی با 

تر نماود  که پدیده جزیره گرمایی در فصول تابستان و پاییز و در ساعات اولیه صاب  بیشا  

 باه طاور  . شاود یما از شدت آن کاسته  شودیمکند و هر وه بر طول روز افزوده پیدا می

توان نتیجه گرفت که با توجه به نتایجی که بدست آمده  پدیده جزیره حرارتای  کلی می

و بعاد از آن    باشاد یما در تبریز وجود دارد و این پدیده در فصل تابساتان در اوج خاود   

و در فصال زمساتان شاروع باه نازول       ردیگیمبه دوم این افزایش قرار فصل  پاییز در مرت

. از ایان رو  رساد یما حاد خاود    نیتار کمو در فصل بهار به  کندیمکرده و کاهش پیدا 

کالنشهر تبریز که نزدیک به یک و نیم میلیون انسان را در خاود جاای داده  رو یکای از    

. شوندیم متأثرزیره حرارتی شهر (، از جشودیمبزر  صنعتی ایران محسوب  یهاقطب

دیگار هواشناسای    یپارامترهاا یزم است تا همراه باا تلفیاق    ترقیدقبرای مطالعه بیشتر  و 

و دوره   هاا ساتگاه یادیگار   یهاا دادهمانند بارش ، سرعت باد ، و همچناین باا اساتفاده از    

، شادت و تاداوم    یامااهواره و بایخره با استفاده از سیساتم اطالعاات    تریطوینآماری 

جزیره حرارتی شهر را به خوبی تعیین کرد تا در ساامان دهای اطالعاات و     یهامحدوده

در راساتای کااهش جزیاره حرارتای و در نتیجاه کااهش        ترمناسبطر  و برنامه ریزی 

 بکار گرفت.  هانهیهز
 و مآخذ منابع

 د خورشید، ترجمه علی محممبانی آب و هواشناسی کاربردی(؛ 1386اسمیت، کیت ر -1

 دوست ، واپ دوم، انتشارات یاوریان.
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