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 چکيده:

ی  هاتفاوتپژوهش حاضر به بررسی تفاوت دما در شهر بابلسر پرداخته است. هدف اصلی این کار بررسی  

  شده برداشت ی  هاداده ی جزیره حرارتی است. بدین منظور از  ریگشکل دمایی در نقاط مختلف شهری و تشخیص  

ایستگاه( با گام یک ساعته استفاده    4خودکار دما و ایستگاه بابلسر )در مجموع    کنندهثبتدستگاه    3ساعتی از  

. سازمان مرکزی دانشگاه  ۲. ورودی شهر )اداره کشاورزی(  ۱در سه نقطه    ۱3۹۷ها از تاریخ سوم مهر  شد. دستگاه 

  ت ی درنهاردند.  های دما را ثبت کداده  ۱۹/۱۲/۱3۹۷روز تا تاریخ    ۱۶۶. پردیس دانشگاه به مدت  3مازندران  

( تشکیل  34۷۸*۵در یک ماتریس )  هاداده ی ایستگاه بابلسر سری زمانی  ها داده داده برداشت و به همراه    34۷۸

( و  DTDروز دما )روزبه  رییتغروش    ازی دما  ر یرپذییتغ  یبررسی ساعتی و درادامه  هاتفاوت بررسی    درابتداشد.  

شد.  نجام  مرتبط با هم هستند، ا  یهاکه روش  ∆ DTD  نه یکم  و  نهیشیب  یروز دماروزبه   یریرپذییتفاوت تغ

های دمای مناطق شهری و حومه تفاوت خاصی در هنگام شب و روز ندارند و  بررسی ساعتی نشان داد تفاوت

شده شبیه به هم هستند. بررسی اثر باد بر تفاوتهای مکانی  تغییرپذیری دمای کمینه همه ایستگاههای بررسی 

ی  ها شاخص درنظرگیری    با.  ابدییمدما نشان داد با کاهش سرعت باد همسانی دمای نقاط مختلف بابلسر افزایش  

الزم برای تشکیل جزیره حرارتی از جمله وقوع جزیره حرارتی در دماهای کمینه، تغییرپذیری کمتر دمای  

شهری در مقایسه با حومه و بیشتر شدن میزان جزیره حرارتی در زمان کاهش سرعت باد این    کمینه مناطق

نشانه دقیقی از تشکیل    هاداده ی در شهر و تغییرپذیری  روزشبانه دهد، با توجه به الگوی زمانی  بررسی نشان می

 جزیره حرارتی در بابلسر همانند دیگر شهرهای ساحلی دنیا وجود ندارد. 

 ، دما، جزیره حرارتی، بابلسر  روزروزبه تغییرپذیری،   يدی:کل کلمات 
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 . مقدمه 1

 ن یترمشخص  . شهردهدیم  رییتغ  یادیز  زانیرا به م  نیسطح زم  تیبشر وضع  ی زندگیسازوکارها

ی خاصی  هایژگ یوی انسانی دارای  هاسکونتگاهمراکز تجمع    عنوانبهشهرها  است.    عتیانسان در طب  اثر

در ساختار شهرهاست.    رگذاریتأثشرایط آب و هوایی یکی از عوامل    ژه یوبههستند. شرایط محیطی  

بروز   باعث  شهرها  در  ها تفاوتامروزه  هوایی  و  آب  محلی  هااسیمقی  و  خرد  شهرها  .  اندشدهی  در 

فعالتوسط ساختمان  اهان ی گ  ینیگزیجا با  باال رفتن دما  تیها همراه  باعث    شود یشهرها م  یانسان 

(Cardoso & Amorim, 2018)  اثرات شهر در محیط به شمار از نخستین  . تغییر در دمای محیط 

 در   ناخواسته  یکارنمونه مستند از دست   نیبهترنوان آشکارترین و  را به ع   ۱. اثر جزیره حرارتی دیآیم

  ی نفر( دارا  ۱۰۰۰  تیجمعبا  روستاها )   یحت(.  ۱3۹۶  ی و همکاران،جانیعل)   آورندیم به شمار    میاقل

تر  گرم  زیها نکوچک ساختمان   یها و گروه  دیمراکز خرروستاها بلکه    تنهانه.  هستند  یی گرما  رهیجز  کی

 ؛ زمستان مؤثر است  در  به گرم شدن فضا  ازی در کاهش ن  یی گرما  رهی جز.  اطراف خود هستند  طیاز مح

 ,Oke)کندیمیک عامل مزاحم عمل    عنوانتابستان به  یدر هوا  ی انرژیتقاضا  شیافزابه دلیل  اما  

2002).  

های مختلف تاریخی تحوالت شهری زیادی ی توریستی آن در دورههایژگ یوشهر بابلسر به دلیل  

ی دمایی  هاتفاوتبه خود دیده است. هدف از این بررسی شناختن این واقعیت است که آیا در این شهر  

به دلیل تشکیل جزیره حرارتی   تواندیماین تفاوت دمایی  ی وجود دارد و در صورت وجود آیا  توجهقابل

 باشد؟  

 

 . مبانی نظری و پيشينه تحقيق2

از         وضوح روشن است.، بهدهدیم   رییرا تغ  نیجو زم  تیکه بشر وضع  قتیحق  ن یدر حال حاضر ا

شهرنشینی    . روند رشد  شودیم بین بردن گیاهان برای گسترش شهر باعث باال رفتن دما در شهرها 

 ,Ayanlade)  در بسیاری از شهرها است  هاستمیاکوسبا از بین رفتن منابع طبیعی و    زمانهمجهانی  

2016)   . 

شهری یک موضوع بسیار مهم برای سالمت عابران پیاده است. همچنین این موضوع بر   میاقل  زیر

انرژی    کیفیت و کارکرد شهری  هاساختمانهوا، مصرف  به   مؤثر، سالمت شهروندان  توجه  با  است. 

ی جزیره حرارتی  میاقلزیراست. بررسی    قرارگرفته  موردتوجهتوسعه بیشتر شهرها این موضوع بیشتر  

 .   سازدیم بشر را به طراحی بهتر شهری برای بهبود آسایش گرمایی به شکل بهتری آگاه 

و نیز گرمای    ها کارخانه،  هایبخار همانند    ها انساند منابع گرمایی ناشی از فعالیت  به دلیل وجو

نهان کمتر در اثر تبخیر کمتر در سطح شهرها، ظرفیت گرمایی بیشتر دیوارها و پوشش آسفالت و  

شهرها نسبت به مناطق حاشیه خود دارای دمای بیشتری هستند. جزیره   عموماًتغییرات موازنه تابش 
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مشاهده شد و به دنبال    ۱۸3۰حرارتی نخست در شهر لندن و دیگر شهرهای بزرگ اروپایی در دهه  

پدیده در حال   این  امروزه  نیویورک و شیکاگو شناخته شد.  مانند  آمریکایی  آن در شهرهای بزرگ 

 . (Yamamoto, 2005)سی در شهرهای آسیایی استاسا مسئلهتبدیل شدن به یک 

تغییر کاربری زمین این    ژهیوبهصنعتی شدن و رشد جمعیت به همراه گسترش فعالیت انسان و  

جزیره حرارتی شهری در سه سطح    دهد یمنشان   هایبررس.  (Tam, et.al, 2015)دهدیماثر را سرعت  

متری از   ۲    باًیتقر. در قسمت پایینی فضای شهری تا ارتفاع  ۲الیه سطحی سطوح شهری    یبر رو.  ۱

ی  گذارنام  Okeالیه مرزی شهر توسط    عنوانبهی باالیی جو شهرها که  هابخش. در  3سطح زمین و  

 Zhou et)  ۱. برای بررسی جزیره حرارتی سطوح شهری (Sen & Roesler, 2020)شودیم شد، ایجاد  

al., 2019)  از دمای سطح زمینLST  شودیمی نیز استفاده اماهوارهاز تصاویر  شدهاستخراج(Rojas, 

et.al, 2016)  به کمک ایجاد شبکه ایستگاهی    یشهر  یفضا  ی نییقسمت پا. وضعیت جزیره حرارتی

توسط  ریگاندازه برداشت  یا  و  خودکار  زمینی  انجام  ی  هاستگاهیای  خودکار  متحرک 

 . (Lokoshchenko, 2015)شودیم

مکان    یی ایجغراف  ی هایژگ یاما و  ؛انتظار استدر اکثر شهرها قابل  یحرارت  رهیجز  یریگاگرچه شکل 

، فصل، زمان روز،  اسیمقو بزرگ  ی محل   یوهواآبوضعیت    دارد.   یادی نقش ز  ده یپد   نیا  یریگدر شکل

در    مؤثرعوامل    ساختانسان  یو گرما  یشهر  یشهر، مورفولوژ  ییا یجغراف  تیو موقع، جمعیت  اندازه

اظ فصلی شدت جزیره حرارتی در پاییز و زمستان . از لح(Kim & Baik, 2005)ی آن هستند  ریگشکل

 ,Oke)  بیشتر و در بهار و تابستان ضیعف است و ازینرو این پدیده یک چرخه ساالنه را نشان می دهد.  

ی  کاهنده. از عوامل  داندیم با ریشه چهارم جمعیت شهر در ارتباط    باًیتقررا  جزیره حرارتی    (1973

رعت  س شیبا افزا .(Thomas & Zachariah, 2016)ی آبی هستندهاپهنه شدت جزیره حرارتی شهرها 

ابر، شدت   پوشش  و  م  جزیره حرارتیباد  بتوان  (Ünal et al., 2019)  ابدییکاهش    نیترمهم. شاید 

-ه دی ارا در دمای بیشتر شهر در هنگام شب نسبت به حومه دانست.  مشخصه جزیره حرارتی شهری  

  هنگامشبی جزیره حرارتی وجود باد ضعیف همراه با هوای صاف در  ریگشکل ترین شرایط برای  لآ

کند و شرایط را برای تشکیل است. این شرایط تفاوت خرداقلیمی را میان سطوح مختلف تقویت می

. حتی در برخی شهرها  رودیمشدت جزیره حرارتی در روز از بین    عموالًمکند.  جزیره حرارتی فراهم می

  .(Oke, 2002) شودیم اختالف دمایی میان شهر و حومه در هنگام روز منفی 

نکات   است.  توجهقابلاز  حومه  به  نسبت  مناطق شهری  دمای  متفاوت  تغییرپذیری  در    عموماً ، 

محیطهاطیمح به  نسبت  کمینه  دمای  تغییرپذیری  میزان  شهری  و  ی  روستایی  کمتر های  حومه 

 .  (Tam, et.al, 2015)است
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و مناطق    هاپارکدر    (UCI)  ۱پدیده جزیره سرد حرارتی شهری در بعضی از شهرها در برخی موارد  

. مشهورترین مثال از این جزیره سرد، کاخ  کنندیم تری از مناطق اطراف شهر ایجاد  سبز دمای پایین

کمتر در مناطق   گرادسانتیدرجه    4تا    3های اطراف آن در توکیو است که دارای دمای  امپراتوری و باغ

. در مناطق گرم بیابانی نیز شهرها اثر  (Narita, et.al, 2009)اطرافش است  مرکزی نسبت به محیط

بر جای   از خود  ایجاد جزیره سرمایی  این (Oke, 2002)گذارندیممعکوسی در جهت  . در شهرهای 

 .  رندیگی می دارای مناطق سبز و منابع آبی این جزایر سرد بیشتر شکل هاواحه مناطق به دلیل وجود 

بررسی جزیره حرارتی در شهرهای بزرگ کره و هند نشان داد، شدت جزیره حرارتی در شهرهای 

 & Thomas)؛  (Kim & Baik, 2004هستند  ترفیضعساحلی نسبت به شهرهای داخلی غیرساحلی  

Zachariah, 2016  ی تهران، اصفهان و کرمانشاه به وجود یک جزیره سرد شهرهادر    هایبررس . برخی از

  یهاشم؛  ۱3۹۸،  و همکاران  مجرد؛ ۱3۹۶،  یرودبار  یداداش  و  یاحمد)کنندیمحرارتی در روز اشاره  

  .(۱3۹۸ ی و همکاران،دره بادام 

(Kim & Baik, 2005)    ایستگاه خودکار در سئول کره   3۱با بررسی وضعیت دمایی با استفاده از

  (Brandsma &Wolters, 2012)گراد دست یافتند.  سانتی  ۲.۲جزیره حرارتی به اندازه    شدتبهجنوبی  

تهیه نیمرخ دمایی  و    ۲۰۰۹تا    ۲۰۰۶ی  هاسالبا بررسی وضعیت جزیره حرارتی شهر اترخت هلند طی  

  مؤثری دمایی  هاتفاوتکیلومتری دید آسمان و کاربری را در    ۱4متحرک طی یک مسیر    صورتبه

در سه   ENVI-metافزار  ی توسط نرممیاقل  زیری شرایط  سازه یشببه    (Wang, et.al, 2015).  انددانسته 

 منطقه شهری تورنتوی کانادا پرداختند.

ی، دمای باالتر شهر تهران نسبت به اسهیمقا( با بررسی  ۱3۸4) و همکاران  یرنجبر سعادت آباد

ی ثابت  هاستگاهی ای از طریق اسه ی مقاهای ی جزیره حرارتی دانستند. بررسیریگشکل ورامین را دلیل 

ی بیشتر امروزه بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. هانمونه موقت به دلیل بررسی دمای هوا و داشتن 

ایستگاه موقت    ۹( با بررسی شرایط دمایی در شهر رشت با استفاده از  ۱3۸۹) و دخت محمد  یرمضان

گیری جزیره حرارتی در رشت با شدت بیشتر برای دماهای  ایستگاه سینوپتیک موجود به شکل  ۲و  

( با بررسی وضعیت جزیره حرارتی در شهر تهران ۱3۹۱)  و همکاران  پوریشمسکمینه دست یافتند.  

های تفاوتهای بهمن، آزادی و بازار را محل تشکیل جزیره حرارتی دانستند. بررسی  حدفاصل ایستگاه

در بابل نشان داد، دماهای کمینه منطقه شهری بابل به صورت مشخص دارای   دمایی شهر و حومه

 (. ۱3۹۷ ی،وسف)یمیزان بیشتری نسبت به حومه آن است 

کند. با توجه به اثرات مضر پدیده جزیره  جزیره حرارتی در شهرها به آلودگی بیشتر هوا کمک می

های گرم سال باید شدت آن را در شهر کاهش داد. برای این هدف  ورهدر د  ژهیوبهحرارتی در شهرها  

ها، آسفالت سفید که دارای آلبدوی بیشتری ی سبز و سفید در ساختمانهابام  ازجمله  هاروشبرخی از  

ی شهری و  هارودخانه.  دانندیمی شهری را کارساز  هافوارهی در مناطق آزاد شهرها و کارجنگلاست،  

 
1 Urban Cool Island (UCI) 



 183........................................برای شناخت جزیره حرارتیبابلسر ی شهر  یفضاها ییدما غييرپذیریت یبررس

 

 

 

دارند  توسعه فضاهای   حرارتی  اثر جزیره  بسیاری در کاهش  اهمیت   ,Lokoshchenkoسبز شهرها 

 .     Liu & Li, 2018)؛2015

 

 . روش تحقيق3

برای بررسی تفاوت رفتار دما در بابلسر از چهار ایستگاه ثبت داده استفاده شد. عالوه بر استفاده از  

بابلسر که در داخل شهر قرار گرفته، سه دستگاه مجهز به  داده   کنندهثبتهای ایستگاه هواشناسی 

 های دما ) با قابلیت ثبت داده MIC 98583 USB-Data Logger, Taiwanخودکار یا دیتاالگر از نوع 

( در فواصل زمانی متفاوت در دو محیط شهری )سازمان مرکزی دانشگاه مازندران و اداره  ۱  شکل

   (. ۲شکل ) ی )پردیس دانشگاه مازندران( نصب شدکشاورزی بابلسر( و یک فضای برون شهر

 

 
 

 دما در بابلسر  هایدادهثبت  یمورداستفاده برا تاالگرید 1شکل 

 

 ی ثبت داده در بابلسر هاستگاهیاموقعيت  2شکل 
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برای رعایت شرایط یکسان دستگاههای اندازه گیری، جعبه چوبی مشبکی که جریان هوا بتواند   

هواشناسی تهیه و استفاده شد. جعبه پایش در ارتفاع حدود    از آن عبور کند، مطابق استاندارد سازمان

 (. 3 شکلقرارداده شد )ی از سطح زمین متر ۵/۱
 

 
 ثبت داده  تاالگرید  یجعبه نگهدار 3شکل

 

توسط نماینده شرکت سازنده کالیبره    هادستگاهاین    موردنظرهای  ها در مکانقبل از نصب دستگاه

های  ساعت در ایستگاه هواشناسی بابلسر مورد آزمایش قرار گرفتند. مقایسه داده  ۲4شده و به مدت  

ها  ی خودکار و برداشت ایستگاه هواشناسی تفاوت خاصی را نشان نداد. دستگاههادستگاه  شدهبرداشت 

به ثبت داده در این سه نقطه نمودند و به مدت  شروع    (September 2018 25)  3/۷/۱3۹۷در تاریخ  

های دما با  به ثبت داده  موردمطالعهدر محدوده    (March 2019 10)  ۱۹/۱۲/۱3۹۷روز تا تاریخ    ۱۶۶

گام زمانی یک ساعت ادامه دادند. در این بین به دلیل مفقودی یک دستگاه در ایستگاه سازمان مرکزی 

های  داده(  October 2018 13)  ۱3۹۷مهر ماه    ۲۱( تا  October 2018 5)مهر    ۱3دانشگاه در فاصله  

روز برای هر ایستگاه برداشت شد. برای   ۱۵۹داده ساعتی در    34۷۸  ت یدرنهادما ثبت نشده است.  

داده های باد نیز به دلیل اختالف مکانی نسبتا کم ایستگاهها و وجود داده های سنجش باد در ایستگاه  

ارض سطحی به میزان زیادی از آن کاسته شده، به عنوان نماینده شرایط هواشناسی بابلسر که اثر عو

 باد در بررسی استفاده شد.  

ی احومهبررسی تغییرپذیری دما در سه نقطه شهری در فواصل مختلف نسبت به مرکز و یک مکان  

ی تشکیل ی مکانی و پاسخ به این سوال که آیا در این شهر جزیره حرارتهاتفاوت شهر برای نشان دادن  

. با توجه به وضعیت جغرافیایی پردیس دانشگاه مازندران  و دورری نسبی آن انجام شدمی شود یا نه؟  

ی در نظر گرفته شد. به منظور بررسی احومهفضای    عنوانبهاز شهر، ایستگاه تجهیز شده در این نقطه  
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روز دمای بیشینه . تفاوت تغییرپذیری روزبه ۲( و  1DTDروز دما ). تغییر روزبه ۱تغییرات دما از دو روش  

 ی مرتبط با هم هستند، استفاده شد. هاروشکه  𝐷𝑇𝐷∆با دمای کمینه 

  (Karl, et.al, 1995)توسط کارل و همکاران    در ابتداروز دما بدین روش  بررسی تغییرپذیری روزبه 

گاف   توسط  ادامه  در  و  شد  برده  کار  به  اقلیمی  مقاصد  تغییر   (Gough, 2008)برای  یافت.  توسعه 

 : (Wu, et.al, 2016)دما براساس رابطه زیر استوار است  روزروزبه 
DTD ۱رابطه  =∑|ti − ti−۱| (n − ۱)⁄  

𝑡𝑖|∑معادلهدر این   − 𝑡𝑖−۱|    مجاور )هر زمان با زمان قبل    دو روزتفاضل دمای    قدر مطلقمجموع

روشی جدید   عنوانبهست. این شاخص  هادادهتعداد کل    nماهانه( و    مثالًمعین )  زمانمدتاز آن( برای  

 . (Tam et.al., 2015) ردیگیمدر شناسایی جزیره حرارتی شهری مورد استفاده قرار 

دمای  روزروزبه با رابطه باال برای دو زمان مختلف اختالف  روزروزبهاختالف دمای  پس از محاسبه

 . (Gough & Hu, 2016) شودیم به شکل زیر محاسبه  ∆DTDشاخص  عنوانبه بیشینه و کمینه 
𝐷𝑇𝐷∆ ۲رابطه  = 𝐷𝑇𝐷(𝑡𝑚𝑎𝑥) − 𝐷𝑇𝐷(𝑡𝑚𝑖𝑛) 

مقادیر مثبت آن بیانگر تغییرات بیشتر دما در روز و مقادیر منفی بیانگر تغییرات بیشتر دما در 

معیاری برای تشخیص اثر شهر بر دما و تمایز شهر از مناطق    عنوانبههنگام است. این شاخص  شب

غیرشهری   مناطق  در  است.  شده  پیشنهاد  تغییرات    طورمعمول به غیرشهری  ی دما  روزروزبه میزان 

 کمینه بیش از تغییرات دمای بیشینه است. 

 

 و بحث   هاافته. ی4

ی در شهر بابلسر وجود دارد و آیا این  توجهقابلی دمایی  هاتفاوتبرای شناخت این واقعیت که آیا  

ی جزیره ریگشکلی جزیره حرارتی باشد و یا خیر، شرایط الزم  ریگشکلی از  انشانه  تواند یم  ها تفاوت

 .شودیمحرارتی تشریح 

به شکل    اصوالً کمینه  به وجود  ترمشخص جزیره حرارتی در دماهای  تغییرپذیری    ندیآیمی  و 

 ی هستند.احومه دماهای کمینه در مناطق شهری کمتر از مناطق 

 ی جزیره حرارتی در بابلسر دماهای چهار ایستگاه در قالب یک ماتریس ریگشکل برای شناخت  

ی بعدی دمای چهار نقطه قرار داده شد. ابتدا تفاوت  هاستوندر ستون اول آن زمان و در  ( 34۷۸*۵)

میانگین   دماها،  میانگین  هانه یشیبمیانگین  مطلق  هانه یشیبو    ها نه یکم،  ها نه یکم،    هاستگاهیای 

 استخراج شد.

ر اداره کشاورزی در بابلسر نشان داد میزان میانگین دمای ایستگاه واقع د  شدهبرداشتبررسی نقاط  

)ایستگاه هواشناسی، سازمان مرکزی و پردیس دانشگاه(    شده ی بررسی دیگر  هانقطهدر مقایسه با دیگر  

ی  هاستگاهیادارای میزان بیشتری است و با ایستگاه واقع در پردیس دانشگاه حدود یک درجه و با  

 
1 day to day temperature variation 
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هواشناسی   و  مرکزی  سانتی  ۵/۰سازمان  مناطق  درجه  میان  دمایی  تفاوت  دارد.  اختالف  گراد 

 !Errorی ندارند )توجهقابلتفاوت    هاآنی در دماهای بیشینه بیشتر است و دماهای کمینه  موردبررس

Reference source not found.  .) 

 
 به تفکیک فصل   در بابلسر یموردبررس یهاستگاهیا  ییدما  یهایژگیو1جدول 

 

های مختلف بررسی  ، بیشترین اختالف در بخشدهد یمی دمایی نشان  هاتفاوتبررسی ساعتی  

 . دهدیمو کمترین میزان هنگام شب رخ  ۱4شده در بابلسر در روز و حوالی ساعت 

 

 
 ی موردبررسی هاستگاهیاالگوی ساعتی نوسان دمایی  3شکل 

          حاضر  قیمنبع: محاسبات تحق
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پردیس دانشگاه سازمان مرکزی

اداره کشاورزی ایستگاه هواشناسی

 کمینه بیشینه میانگین کمینه  میانگین بیشینه دمای میانگین  ایستگاه  فصل

 پاییز 

 4/۶ ۶/3۲ ۲/۱4 ۲/۱۹ ۷/۱۵ پردیس 

 ۷/۶ ۲/34 4/۱3 ۱/۲۱ ۱۷ اداره کشاورزی 

 ۱/۷ ۲/33 ۱/۱3 ۶/۲۰ ۵/۱۶ سازمان مرکزی دانشگاه 

 ۶/۶ 33 ۱3 ۲۰ 4/۱۶ هواشناسی 

 زمستان 

 3/۱ ۱۸ ۹/۵ ۹/۱۲ 3/۹ پردیس 

 ۹/۱ 3/۲4 ۷/۶ ۸/۱۵ ۷/۱۰ اداره کشاورزی 

 ۹/۱ ۵/۲۰ ۶/۶ ۶/۱4 ۲/۱۰ سازمان مرکزی دانشگاه 

 ۲/۲ ۸/۱۹ ۸/۶ ۷/۱3 ۲/۱۰ هواشناسی 

   استخراج شده از ایستگاههاداده های منبع: 
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ها نشان داد میزان تغییرپذیری دمای بیشینه در ( در ایستگاهDTDروز دما )بررسی تغییرات روزبه 

روز دمای کمینه در  از تغییرپذیری دمای کمینه بیشتر است. میزان تغییرپذیری روزبه  هاستگاهیاهمه 

همه   میان  در  بیشینه  دمای  با  بررسیهای    هاستگاهیامقایسه  براساس  نیست.  چندانی  تفاوت  دارای 

با محیط   مقایسه  مرکز شهر در  به  تر  نزدیک  نقاط  تغییرپذیری  اثرات شهر کاهش  از  یکی  پیشین 

دارای تغییرات    باًیتقر  ها ستگاهیا، تمامی  دهدیمآن و روستاهاست. ازینرو این بررسی نشان  پیرامونی  

روز دمای کمینه همسانی هستند و حالت یادشده در میان ایستگاههای بررسی شده ایجاد نشد  روزبه 

ذیری  تا بتوانیم به این نتیجه برسیم که در بابلسر جزیره حرارتی تشکیل شده است. اختالف تغییرپ 

( در اداره کشاورزی دارای بیشترین میزان در مقایسه با دیگر  𝐷𝑇𝐷∆دمای بیشینه و دمای کمینه )

 (.  Error! Reference source not found.۲است )  شدهیبررسمناطق 

 
 دما در مناطق مختلف شهر بابلسر  یری رپذییتغ ۲جدول 

 هواشناسی  سازمان مرکزی دانشگاه  اداره کشاورزی  پردیس  پارامتر  فصل

 پاییز 

DTDMax ۸/۱ ۲/۲ ۲/۲ ۸/۱ 

DTDMin 4/۱ 4/۱ 4/۱ 3۵/۱ 

∆𝐷𝑇𝐷 3۸/۰ ۷۹/۰ ۷۹/۰ 4۷/۰ 

 زمستان 

DTDMax ۱/۲ ۲/3 ۸/۲ ۱/۲ 

DTDMin ۷/۱ ۸/۱ ۵/۱ ۷/۱ 

∆𝐷𝑇𝐷 43/۰ 4/۱ ۲/۱ 43/۰ 

 منبع: محاسبات تحقیق حاضر 

 

دمای   تغییرپذیری  و  تفاوت  داد،  نشان  اداره    ها ستگاهیابررسی  ایستگاه  و  است  بیشتر  روز  در 

های ناشی از داده (. با توجه به یافته3  شکلشکل) دهدیم ی را نشان  ترمتفاوتکشاورزی در روز رفتار 

اختالف خاصی در میزان   رسدیمرای تشکیل جزیره حرارتی به نظر  های استخراج شده و شرایط الزم ب 

 و تغییرپذیری دمای مناطق مختلف شهر بابلسر وجود ندارد.   

برای   ابدی یکاهش م  جزیره حرارتیشدت    و کاهش آرامش هوا  سرعت باد  شیبا افزااز آنجا که  

انحراف معیار چهار نقطه مورد گیری جزیره حرارتی  نشان دادن اثر باد بر تفاوت های دمایی و شکل

با   باد  بابلسر،  ناهمگنی دمای  بر  باد  اثر سرعت  این منظور  برای  بررسی در هر ساعت محاسبه شد. 

استفاده شد.   EViewsنات به عنوان متغیر توضیحی در مدل رگرسیونی در نرم افزار    ۲سرعت بیش از  

به شکل   بررسی شده  یهاستگاهیا دمایی   یواحد سرعت باد پراکندگ  کیهر   شیبا افزا  ،جیبر اساس نتا
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شود یم شتریصدم ب ۲شواهد  یسرعت باد پراکندگ شیواحد افزا کی با هر . ابدییم شیافزا یمعنادار

 (.3 جدول)
    

)متغیر وابسته انحراف معیار دما، متغیر   دما در بابلسر یاثر باد بر همگن ونيرگرس یبررس یخروج  4جدول 

 توضیحی سرعت باد( 
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 0.832859 0.015443 53.92983 0.0000 

X 0.021604 0.006651 3.248017 0.0012 

     
     R-squared 0.003028     Mean dependent var 0.866899 

Adjusted R-squared 0.002741     S.D. dependent var 0.669671 

S.E. of regression 0.668753     Akaike info criterion 2.033770 

Sum squared resid 1553.677     Schwarz criterion 2.037311 

Log likelihood -3532.692     Hannan-Quinn criter. 2.035034 

F-statistic 10.54961     Durbin-Watson stat 0.359884 

Prob(F-statistic) 0.001173    

       منبع: محاسبات تحقیق حاضر

 

با توجه به این موضوع که در هوای آرام اندازه جزیره حرارتی و تفاوتهای دمایی افزایش خواهد  

یافت، بررسی اثر باد در این شهر نشان داد با افزایش سرعت باد تفاوت های دمایی در بابلسر بیشتر 

حرارتی انتظار بر آن بود می شود. این در حالی است که با توجه به شرایط الزم برای تشکیل جزیره  

نات( در مقایسه با شرایط دارای جریان هوا میزان اختالف   ۲که در شرایط آرام )باد با سرعت کمتر از  

دمایی میان نقاط بررسی شده بیشتر شود. براساس نتایج این پژوهش با افزایش سرعت جریان اختالف  

ند به عنوان دلیلی برای عدم تشکیل جزیره  دمایی در بابلسر افزایش می یابد. این نکته خود می توا

حرارتی در بابلسر باشد. به عبارت بهتر با فرض تشکیل جزیره حرارتی در این شهر انتظار بر آن بود،  

تفاوت میزان  باد  کاهش سرعت  بیشتر شودبا  این   ؛های دمایی  رگرسیونی خالف  بررسی  نتیجه  اما 

 دهد. موضوع را نشان می

 

 . نتيجه گيری 5

در مناطق مختلف بابلسر در    شدهانجامی  ریگنمونهوجه به اختالف موجود دیده شده توسط  با ت

ی وجود جزیره حرارتی در این شهر ساحلی  دهندهنشاننگاه اول تصور بر آن خواهد بود این اختالفها 

( نهیشیب)میانگین، کمینه و  روز دما برای دماهای مختلف  اما بررسی ساعتی و تغییرات روزبه ؛  است

یکسانی را نشان    باًیتقری الگوی نوسان ساعتی  موردبررس. هر چهار مکان  دی نمایم  ترروشن واقعیت را  

دریافت نوسان دمایی دو ایستگاه واقع در سازمان    توانیم  هاستگاهیا  ترقیدق(. با نگاه  3  شکل)  دهندیم

مرکزی دانشگاه و هواشناسی دارای الگوی مشابهی هستند و این در حالی است که ایستگاه واقع در  
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شاورزی از وضعیت متفاوتی برخوردارند. ایستگاه اداره کشاورزی نسبت به  پردیس دانشگاه و اداره ک

دارای میانگین دمای باالتری است. به نظر این دمای بیشتر به دلیل فاصله بیشتر این   هاستگاهیادیگر 

با دو    عرضهم  باًیتقرایستگاه از دریا باشد. دمای پردیس دانشگاه نیز دارای کمترین میزان است و  

به بحث  ایستگ توجه  با  برای تشکیل جزیره حرارتی   شدهانجام اه واقع در شهر است.  و شرایط الزم 

هواشناسی و سازمان مرکزی دانشگاه با ایستگاه    ستگاهیادریافت، تفاوت تغییرپذیری دما در    توانیم

عیفی از نقش نمونه بسیار ض  عنوانبه آن را    توانیم ی نبوده و  توجهقابلواقع در پردیس دارای اختالف  

شهر در ایجاد اختالف دمایی دانست. بررسی میزان تغییرپذیری دمای کمینه )در پاییز و زمستان( در  

. به عبارت بهتر الگوهای تغییرپذیری در دهدینمتفاوت خاصی را نشان  شدهیبررسی هاستگاهیاهمه 

جزیره حرارتی بر دما، کاستن تغییرپذیری    راتیتأثهمسان هستند. این در حالی است که یکی از    هاآن 

در    شدهیبررسی  هابخشدمای کمینه شهر در مقایسه با حومه است. این در حالی است که در همه  

دماهای    روز دمای کمینه دارای میزان مشابهی است. نبود اختالف تغییرپذیریبابلسر تغییرپذیری روزبه

این واقعیت است که دماهای کمینه تفاوت رفتاری خاصی    دهندهنشان  ها ستگاهیاکمینه در میان همه  

 .  اندندادهبه دلیل اثر شهر بر روی دما، از خود نشان 

با توجه به افزایش اثر شهر به صورت اختالف دمایی بیشتر با حومه آن در هنگام کاهش سرعت  

کیل جزیره حرارتی، یافته های تاثیر باد به عنوان یک متغیر توضیحی در باد براساس مبانی نظری تش

مدل رگرسیونی با متغیر وابسته انحراف معیار دمای نقاط مورد بررسی، نتیجه متفاوتی را نشان داد. با  

توجه به افزایش انحراف معیار دماهای نقاط مختلف با افزایش سرعت باد همانند دیگر یافته های این 

رسیدن به نتیجه به وجود آمدن جزیره حرارتی در بابلسر را تضعیف می کند. این در حالی    بررسی

است که انتظار برآن بود با کاهش سرعت باد تفاوتهای دمایی نقاط مورد بررسی در بابلسر افزایش  

ش  ها نیز حاکی از آن است پهنه های آبی اثر قابل توجهی بر روی تعادل دمایی و کاهیابد. پیشینه

و موجب کاهش اندازه جزیره حرارتی و یا عدم تشکیل    (Zhang, et.al, 2016)تفاوتهای دمایی دارند

ی آبی در کاهش شدت جزیره  هاپهنهدر کوچی هندوستان نیز به اثر    شده انجامی  بررسشوند.  آن می

 . (Thomas & Zachariah, 2016)حرارتی اشاره دارد

در شهر بابلسر با توجه به اندازه و موقعیت مکانی آن که یک شهر ساحلی    دهدیماین بررسی نشان  

ی جزیره حرارتی به آن شکلی که در  ریگشکلی آن وجود دارد، امکان  دو سواست و دو آبراهه در  

 ، وجود ندارد.د نیآیمشهرهای بزرگ به وجود 
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